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امللخص
روحها، فإذا ا الشعراء خبياهلم حيولون أشياء مادية إىل صور حية ناطقة، ويتسربون إىل داخلها ويكشفون عن 

نبصرها متحركة بفعل إرادة الشعراء وخياالم، منهم عمر أبوريشة، مع أنه من شعراء مدرسة أبولو الشعرية وهي 
.مدرسة رومانسية، فله معجمه املبتكر ومفرداته اخلاصة وكلماته اليت تتأىب على سواه

واألضواء الفياضة اليت أغناها باأللوان واملوسيقى، أول ما يلفت اهتمام القارئ، مقدرته القوية يف خلق الصور احلية
ختتلف عنده اختالفا جوهرياً عما سبقها، إذ أا تنبع من صميم العمل الفين وليست اليتوأنطقها بفعل خياالته، الصورة

معبد "ة تتمثل موهبته الشعرية يف قصيد. مبادئ خارجية مفروضة، وهو مبدع ألنه جعل املألوف يف صورة غري مألوفة
اليت مييل فيها الشاعر إىل املذهب الربناسي ملا فيه من مسو الواقع ومعاجلة موضوع مطروق بأسلوب مدهش " كاجوراو

. وبألفاظ خمتارة، مع جنوح إىل اجلمال وعدم االهتمام برسائل أخالقية كمذهبه الشعري املنتمي إليه
إذ يسعى فيها أن ا باهلند يف إطار املذهب الربناسيملا كان سفري" معبد كاجوراو"عمر أبوريشة أنشد قصيدته 

تكون القصيدة كتمثال دقيق الصنع، لذلك كان يعين باللون واجلسد والشكل ليصل من خالله إىل ماوراءه من مجال 
يرمي البحث إىل قراءة هذه القصيدة على املنهج التحليلي ـــ التوصيفي، وناقشنا على ضوء املذهب الربناسي . مطلق

.مجال القصيدة الفريدة
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ةمقدم
النتاج الطبيعي وواسطة وعنان الشاعريةيوإا ه،من آخرإن الصورة متيز شاعراً

ىعلول شيء بعني النسر احمليطةكالنظر يف إىل الشاعرقد يضطر هلذا ، ورؤاهاوريهاكتف
،غري نظرتنانظرتهوالمناكالمه غري كحات موجزة ويالترمجة عن خماوفه املباشرة بص

. وهذا هو جوهر الشعر
بولو الشعرية وهي إحدى أنسيج وحده مع أنه شاعر مجاعة )١٩٩٠-١٩١٠(عمر أبوريشة 

الروافد الرومانسية ومن السمات الرومانسية هي احلزن والقلق والتشاؤم واهلروب من 
ينشد ،قومياًشاعراًمنا ظل إو،ولكنه مل يتسم ذه امليزات.اتمع واالنطواء على الذات

إذن بدل أن ينطوي على ذاته، . الصهاينةمام الظاملني واالستعمار وأألمته ويشجعهم للصمود 
أو بعبارة ،بداعواختذ الصورة الشعرية وسيلة للخلق واإل،صور ما يقع بأم عينيه واقعياً

.)٢٦٤ص،١٩٩٩، جحاخليل:انظر(داة يف بناء القصيدة أأخرى 
 اسد يف الفن ليس كما يبدو لنا ألول وهلة، فهم الفنان للصفات الوعي اجلمايل

اجلمالية مصوغا بصورة موضوعية، إذ إن املهم يف الفن ليس التجسيد اجلمايل يف مادته 
جتسيدا يستند إىل خصائصها ،يضا جتسيد الفنان ملوقفه من هذه املادةأفحسب بل من املهم 

وهذا ما جيعل الصورة الفنية تتضمن دائما . ائصاجلمالية ويتكشف من خالل تلك اخلص
املادة احلياتية، أي خصائص الظواهر الواقعية احلسية احملددة «: مها،ساسينيأعنصرين 

فاجلمايل يف الفن . )٢٤ص،١٩٨٩مرعي، (»وفكر الفنان ومثله وموقفه من هذه املادة احلياتية
. فكار واملثل من ناحية وبني املادة املصورة فيه من ناحية أخرىإذن يتألف من الوحدة بني األ

بني الصوفية اليت ينتمي إليها " معبد كاجوراو"يتراوح الوعي اجلمايل اسد يف قصيدة 
بولو الشعرية اليت أواملذهب الرومانسي املتبلور يف مجاعة ،عمر أبوريشة منذ نعومة اظفاره

.وا الشعر وتناولوا مجال الطبيعة يف كل صوره وجماالتهطلقت العنان لشعرائها أن ينشدأ
دب العريب يف األواصطالحاًفنناقش يف البداية مفهوم الصورة لغةً،ما مراحل البحثأ

فنعقبه ،مممث ندرس الرصيد التصويري عند العرب وغريهم من األ، دب املعاصرالقدمي واأل
تعتمد القصيدة على املنهج ففي النهاية.مميزااوذكر،حصاء مسات املدرسة الربناسيةإب

. على ضوء املدرسة الربناسيةفنناقش القصيدة،الوصفي
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وهو مجاعة ،ليهإاليت رمسها أبوريشة على غري مذهبه الذي ينتمي نتناول مجاليات الصورة
وقد صور متاثيل املعبد على املذهب الربناسي الذي تستوجبه متاثيل ١بولو الشعرية الرومانسيةأ

اللون ومزجها بطريقته الصوفية الشاذلية اليت برازها للناس ذاإاملعبد لتصوير مجاهلا و
فنحاول أن ة، ستكون حمور اهتمامنا من خالل حتليل اخلطاب الشعري الذي أنتجه عمر أبوريش

: سئلتنا هي هذهألعربية على ضوء هذه املدرسة ونربز مجاليات هذه القصيدة ا
ما هي مسات الصورة الربناسية هلذه القصيدة؟.١
ضوء هذا املذهب؟ ىنشاد قصيدته علإلما هو دافع الشاعر .٢
ان الوعي اجلمايل اسد يف القصيدة؟ كيف ك. ٣

» معبد كاجوراوعمر أبو ريشة و«مقاالت، منها مقالة إن الدراسات السابقة اقتصرت على 
مث ،منها فن النحت،ألمحد زياد حمبك، يريد أن يقيم مقارنة بني فن الشعر والفنون اجلميلة

بداعات إوهو يناقش ،لعصام حليب يف موقع الدهشة» اإلبداع يف مجاليات عمر أبوريشة«مقالة 
ويزودنا ،ويعطي الكاتب فكرة ما عن عمر أبوريشة،عمر أبوريشة يف قصائد خمتلفة وحيصيها

،حملمد كمال» الرؤية التارخيية يف شعر عمر أيب ريشة«مث مقالة ، مبعلومات جيدة عن الشاعر
كتابا سف مل جندمع األ. وهو يف هذه املقالة يدرس استدعاء التراث عند عمر أبوريشة

. مع أنه شاعر بارز يف زمانه،مهل من هذا اجلانباُمستقال أفرد عمر أبوريشة بالبحث وقد 

واصطالحامفهوم الصورة لغة 
لصورة هي الشكل، واجلمع صور، وقد صوره فتصور، ا«لسان العرب البن منظور، جاء يف

.)٤٩٢، ص٢جابن منظور، (» التماثيل: تومهت صورته، فتصور يل، والتصاوير،وتصورت الشيء
يقة وعلى معىن حقعلى ظاهرها،) لغتهم( لسان العرب الصورة ترد يف: ابن األثريقال

وصورة كذا وكذا ،صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته: يقال،وعلى معىن صفته،الشيء وهيئته
.)ن.م(أي صفته

بوأمحد زكي أوكان رائدها وصاحب فكرا والداعي هلا ،مجاعة أبولو الشعرية١٩٣٢تكونت يف عام . ١
فأصدر جملة بامسها وأوضح يف العدد األول ،محد شوقي مث إىل خليل مطرانأاستها إىل ئفأسند ر،شادي

ما غايتها فالعناية بالشعراء وحيام املادية وا أو،أما فكرا فالسمو بالشعر.من أعدادها فكرة اجلمعية
هذه اجلماعة مل يكن هلا هدف شعري والأن مبا.. غريقيإامسها استعاروه من اله النور واجلمال والفن فهو 

وهلذا إن معظم شعراء ،ويتضح هذا يف اختيار رئيسها وأعضائها،بل هي مجاعة كل شعر،ديب معنيأمذهب 
).١٣٣-١٣٢صص،١٣٨١خورشا، ؛٦، ص٢ج،١٩٨٥اخلفاجي، (ليها إالعامل العريب قد انضموا 
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مث ،مرور الفكر بالصورة الطبيعية اليت سبق أن شاهدها وانفعل ا«فهو،وأما التصور
فهو إبراز الصورة إىل اخلارج بشكل ،وأما التصوير. )٧٤ص،١٩٨٨اخلالدي، (»اختزا يف خميلته

إن التصور هو العالقة بني الصورة والتصوير، «أما التصوير فهو شكلـي،فين، فالتصور إذا عقلي
.)٢٧٠-٢٦٩، صص١٩٨٦دمهان، (»وأداته الفكر فقط، وأما التصوير فأداته الفكر واللسان واللغة

تعبري الصورة الشعرية يف التراث األديب إنَّ الدارس لألدب العريب القدمي ال يعثر على 
ألن الدرس ؛العريب القدمي ال خيلو من ضروب التصويرباملفهوم املتداول اآلن، وإن كان الشعر

. النقدي العريب كان حيصر التصوير يف جماالت البالغة املختلفة كااز والتشبيه واالستعارة
. )١٦٧ص،١٩٨٤عسكري، ال(»د واملعاين أرواحاأللفاظ أجسا«": أبو هالل العسكري"ويقول عنها 

أن املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب، والبدوي «فريى"اجلاحظ"أما
والقروي، وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختري اللفظ وسهولة املخرج، ويف صحة الطبع وجودة 

فكانت .)١٣٢-١٣١، صص٣جت،.، داجلاحظ(»السبك وإمنا الشعر صياغة وضرب من التصوير
جزئية ال كاملة، فهي ال تتعدى كوا استعارة وتشبيها وكناية ) القدماء(الصورة عندهم 

. وغريها من علوم البالغة اليت تم بتنميق املعىن ليس غري
قد دخل ف،جبماليات النص األديبيعينمصطلحا نقدياباعتبارهاأما الصورة الشعرية 

ومسايرة حلركة التأثري ، لعصر احلديث تأثرا بالدراسات األدبية الغربيةالنقد العريب يف ا
.)٢٠٠٣لي، يقبا(والتأثر اليت عرفتها اآلداب العاملية

أنه أصبح يشمل كل األدوات «لقد توسع مفهوم الصورة يف العصر احلديث إىل حد
 والعروض والقافية والسرد تعودنا على دراسته ضمن علم البيان والبديع واملعاينمماالتعبريية 

الشكل «": عبد القادر القط"وهي عند ،)١٠ص،١٩٩٠حممد، (»وغريها من وسائل التعبري الفني
ينظمها الشاعر يف سياق بياين خاص ليعبر عن جانب ،الفين الذي تتخذه األلفاظ والعبارات

مستخدمـا طاقات اللغـة وإمكاناا يف ،من جوانب التجربة الشعرية الكامنـة يف القصيدة
الداللة والتركيب واإليقاع واحلقيقـة واـاز والترادف والتضـاد واملقابلة والتجانس وغريها من 

واأللفاظ والعبارات هي مادة الشاعر األوىل اليت يصوغ منها ذلك ... وسائل التعبري الفين
.)٣٩١ص،١٩٨١ط، الق(»الشكل الفين أو يرسم ا صوره الشعرية

مل يعد مفهوم الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث ضيقًا أو قاصرا على اجلانب 
غري أن مصطلح ،اجلانب الشعوري الوجداينإىل امتد، واتسع مفهومهامناإو،البالغي فقط
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دة يستعمل عا" مصطفى ناصف"فهو عند ،الصورة الشعرية مل يستعمل ذا املعىن إال حديثا
.)٤ص،١٩٥٨ناصف، : انظر(للداللة على كل ما له صلة بالتعبري احلسي

يف موضع آخرناصفعنها يقول و. وتطلق أحيانا مرادفة لالستعمال االستعاري للكلمات
، ١٩٥٨ناصف، (»حِسن إدراكه قد يكون أَهدى من لفظ الصورةاُإن لفظ االستعارة إذا «

نه إ«: قائالً،للصورة" مصطفى ناصف"على تعريف " دمهانأمحد علي " يعقِّب و.)٥-٣صص
وهي مع ،قَصر الداللة على االستعمال اازي مع أن كثريا من الصور ال نصيب للمجاز فيها

»تدل على قدرة األديب على اخللق أيضا، وثَرة العاطفة،خصبة اخليالذلك صور رائعة
.)٢٧١ص،١٩٨٣دمهان، (

وحدة وكل قصيدة من القصائد ، واسطة الشعر وجوهره«" نعيم اليايف"وهي عند الدكتور
وكل لَبِنة من هذه اللبنات عددة هي لَبِنات بنائها العام، يف داخلها وحدات متكاملة، تنتظم

.)٤٠-٣٩، صص١٩٨٢اليايف، (»تشكِّل مع أخواا الصورة الكلية اليت هي العمل الفين نفسه
ملفهوم الصورة نظرةخنلص إىل ـــ بنا ذكرها مراليت ـــاهاتوانطالقا من هذه االجت

وهي براعة الفنان يف حتويل كل ما هو جمرد وانتزاعي من العالَم إىل احملسوس الشعرية 
،منه العلم النفساين والعلم االجتماعي والفلسفة،ديب احلديثمستخدما النقد األ،واسد

. لتربير صورهم

من األممغريهم وند العربالرصيد التصويري ع
وحيث إن اليونانيني قد غلبت ،ممهمأهذا الرتوع التصويري خيتلف عند الشعراء باختالف 

،على العربوهم يتفوقون مجيعاًـــحسب قول شوقي ضيفـــعلى شعرهم املادة التصويرية 
وهو .)٢٢٩ص،١٩٥٩ضيف، (وما عندهم ثروة تصويرية ضخمة،والسيما على العرب اجلاهلية

حوله يف نسان ومايعزوها إىل طبيعة العرب اهلادئة املعتدلة اليت ليس فيها صراع عنيف بني اإل
فقد شعروا أن ،ربيونوما األأ،ال قليالإفحيام جتري يف صور رتيبة ليس فيها خماوف ،الكون

.ح مساءهائمة حتيط م صباشباحاًأوأن ،الطبيعة ما حوهلم تزخر بأعداء على كل لون
الصحراء قطب حياته تصبحفأ،مل حيس العرب البدوي يف صحرائه بشيء كاره وغريب

فهو وماحوله ،ويصف ما حوله بصورته احلقيقية وكأنه مل يشعر بانفصال عنه،وحمورها
وأن ،بعكس اليونان القدمي الذي يشعر بانفصاله عما حوله،يكونان عاملا واحدا وهو جزء منه

يغلب عليهم ،ذنإوكل ما فيه ،نساينحوله عامله املستقل الذي يضغط على عامله اإلله عامله وملا 
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)٢٣٠ص،ن.م(.التصوير على مادة الشعر ويغلب املوسيقى عند العرب

ولكن دون ،وإمنا التصوير جيري فيه، وال يعين هذا أن الشعر العريب خيلو من التصوير
لكي تتسق مع ؛وهي مبثوثة يف القصيدة،خالبةوالصور فيها . الغريبقوة يتسم ا الشعر
مساعيل الصورة القدمية بأا إويصف عزالدين . )١٨٨ص،١٩٥٨ناصف، (وحدة البيت الواحد

،٢٠٠٧مساعيل، إ؛١٣٧ص،١٩٧٨مساعيل، إ(حرفية، حسية، تعين باملظهر اخلارجي وحده 
امل الشكل اخلارجي وهو يعين بذلك أن مطلب الشاعر كان يقتصر على مع.)١٤٦و١٤٥صص

.)٧٤٤ص،٢٠٠١اجليوسي، (شياء احملسوسة بالصور احلسية امللموسة وأن الشاعر كان يقارن األ
جانب ومرده يرجع إىل أن هؤالء من األ،دباء من خيالف هذه القاعدةوقد نرى من األ

وخري من ميثل هذا الشذوذ مها شاعران ،وممن مل تترسخ فيهم سالئق العرب املوروثة
ول فاختلف فيه ما األأ،صلودون حماجة ثانيهما رومي األ.بومتام وابن الروميأ: باسيانع

.)١٩٤ص،١٩٩٦، عباس(طيافهما كل شعرمها أفصورمها تتجسم وتتشخص وتظل . الرواة
صحاا على عمود أوتصدى هلا النقاد بسبب خروج ،والذوق العريب نفر من هذه الصور

يب متام ألآلمدي، موازنة بني » املوازنة«كما نالحظ يف كتاب ،الشعر العريب وسننه املتبعة
إذ رأى الصور عنده غري ؛يب متام تتعلق بالتصويرأهم العيوب اليت يوجهه إىل أو،والبحتري

فقال إنه ضلّ عن طريق ،ورآه يكثر من التشخيص والتجسيم وجتسيد املعنويات،متقاربة
ذا كان يقاربه، أو يدانيه، أو إ املعىن ملا ليس له، جرت على أن تستعري«ذ العرب إ؛الصواب

من أسبابه، فتكون اللفظة املستعارة حينئذ الئقة بالشيء حواله، أو كان سبباًأيشبهه يف بعض 
وكما .يؤخذ عليه،ذا مل يتبع ذلكإو.)٢٣١ص،١٩٥٩، ضيف(»الذي استعريت له ومالئمة ملعناه

كما هي بدون تبديل فيها وبدون أن تتدخل ،باحلقائقيرى اآلمدي جيب على الشاعر أن حيس 
.)١٣٩ص،١٩٧٨مساعيل، إ(شياء كما تقع حتت أعينه أويصور ،إرادة الشاعر

اليزال الشعر العريب ذه الصورة حىت أعتاب العصر احلديث واحتكاك العرب بالغرب 
واستعارات حية فحينئذ أدخل الشعراء العرب بفعل اتصاهلم بالغرب، صورا متحركة جديدة 

. )١٩ص،١٩٨٩مرعي، (خيلة الغربية وأصبحت الفواصل بينهم تتضاءل ويستعريون كثريا من األ
فهو غريب ،يالئم بيئتهموظهر أنه ال،ولكن بعض ما استورده الشعراء نبا عن الذوق العريب

طيع تستليس كل ما لدى القوم من طعام يصلح لنا، بل إن بعض طعامهم ال«وكما املعروف، 
.)٢٣٤ص،١٩٥٩، ضيف(» معدتنا الشرقية أن ضمه
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مسااواملدرسة الربناسية
ن قبل الدخول يف كول،»اجوراوكمعبد «م قصيدة فريدة باسعندسنقف يف هذا البحث 

ضوء هذه ىعلو.نشوئهاوصوهلاأنوضح و،الربناسيةعنالبحث ينبغي لنا أن نتحدث موجزا 
. صول نناقش القصيدةاأل

استمدت هذه املدرسة امسها من جبل بارناس يف اليونان وهو اجلبل الذي تقول عنه 
،ن املدرسة خرجت من رحم الرومانسيةأومع . إنه مقر لسكىن آهلة الشعر،غريقيةساطري اإلاأل
هؤالء ثاروا ضد القوالب الكالسيكية اجلامدة .)٩٧ص،٢٠٠٣راغب، (ال أا ردة عنيفة ضدها إ

منا إو،تكمن يف اللغةويذهبون إىل أن مجاليات الشعر ال،فتعلة والتطبيقات احلرفيةساليب املواأل
وقد أصروا على أن يعلوا الشعر إىل حيث كان على قمة جبل ،ساليب توظيفها فنياأتتمثل يف 

. )٢٣٥، ص١ج،١٩٨٤عيد، (رض ومشكالا التافهة وصراعاا اخلانقة رناس بعيدا عن األ
: هم مبادئ هذه املدرسةألي فيما يونوجز
بل ،ن وسيلة للتعبري عن العواطفكويال،مؤيدي هذه املدرسةأيرىدب علاألوالشعر-

.)١١٦ص،١٩٨٠جيدة، (منا هو غايةإو،ليهم وسيلةإأي ليس الفن بالنسبة .ون هدفاًكي
،والصحيح أو اخلطأدب من حيث اجليد والرديء خالق وال تقوم األتعاجل األهذه املدرسة ال-

.)٣٩٢-٣٨٤صص،١٩٦٢هالل، ؛٤١٧-٤١٦صص،١٩٧٣هالل، (دب من حيث مجالهبل تقوم األ
ويرون أن الفن جيب أال ينظر ،نصار املدرسة يذهبون إىل أن الفائدة تبطل قيمة الفنأ-

فإنه ،مفيداًصبح أذا إإن الشيء : قائالً،ويذكرنا هذا بقول تيوفل جوتيه،خالقليه مبنظار األإ
سيد(فيدخل إىل الرويتينية أو إىل احلياة الرتيبة ،يفقد صلته بأي نوع من اجلمال على الفور

هؤالء يذهبون إىل أن قيمة الفن تكمن يف مجاله، أو يف شكله . )٤٩٠-٤٧٨صص،١٣٨١حسيين، 
. وليس يف فائدته ونفعه

هالل، (يهتم ملن يغين ئر يغين والهؤالء ال يكترثون ملن ينشدون بل يتصور أنفسهم مثل طا-
مل والتمين واحلزن الذاتية والقصائد اليت فيها األشعاروهم يرفضون األ. )٣٩٢ص،١٩٦٢

ي رسالة أوخيالفون ،منا يهتمون بشكل القصيدة ومجال القافية وعدم تدخل املشاعرإ،والفرح
، ١٣٨١، سيد حسيين(مباشرةخالقيةأدب الذي يرمي إىل رسالة ويفندون األ،دبخالقية يف األأ

يعترفون إال بالصورة املرئية اسمة أو ما فنجد أم الما نظرم إىل الصورة،أ.)٤٧٨ص
.)٧٧ص،١٩٩٤عيكوس، (بعيدا عن نطاق الذات الفردية، )و املنحوتةأبالبالستيكية (يسمى
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صوره الشعريةو١بوريشةأعمر 
يضا يف االبتكار وإحداث أبل ،الغربية فحسبومن الشعراء من جنح ال يف نقل الصور 

وكأمنا له ،طياف وأشباحأذا شعره جماميع من إف.بوريشةأمنهم عمر ،النماذج الفنية القيمة
فهو يرسم بريشته لوحات كبرية، تلمع فيها خطوط االستعارات وألواا ،من امسه حظ

ت على الروحني أقباسا غربية من يب متام وابن الرومي بعثت ثانية وأضاءأكأن روح ،وظالهلا
بل تأمل حافل ،يب ريشة ليس متعة وصورة فارغةأإن الشعر عند . مريكيشعر املهجر األ

فهو ليس من الشعراء الذين . سالمحساس الدافق بالعروبة واإلمع اإل،حزانفراح واألباأل
ويبعث فيه ،يطهبل يندمج تاريخ شعبه وطموحه وآالمه ومعاناته مبح،نفسهمأيتقوقعون على 

.)١٣٤ص،١٣٧٨رجائي، (روحا وحياة قوية 
، وكما يقول نفسه، إنه ريشة شاعر الكلمة املترفة واخليال انح والروح الساميةبوأعمر 

،بني حياته وشعره توازن وتالزم صفاء الروح ورقة املعىنشاعر القصيدة وليس شاعر بيت، 
رقت ،بداعينسانيته الواسعة الشاملة مبعناها اإلإ، نساين الرتعةإشاعر عريب سوري لكنه 
ن الكل إو.ميان بالوطن وباألمة وقضاياهاوهي تبدأ من اإل،عماقهاأوتالقت مع الصوفية يف 

مدته ذا أن ينتزعه من جذوره احلقيقية اليت أليس بقادر على ،نساين الذي تغىن بهاإل
.)٢٧٧ص،١٩٩٩جحا، خليل(بداعمن اإلقالنس

هلا فحوى ،حية معربةمنا صورإ،شاعرنا ليست وامهة جتري يف خالء أو فراغصور
واستغلها على ،عالوة على هذا استطاع أن حييل احلقائق التارخيية إىل صور مثرية،وداللة

،ولد يف منبج قرب حلب يف سورية. لشام غري املنازعوشاعر ا،بولو الشعريةأهو يعد من شعراء مجاعة .١
ولكنه ،يف صناعة النسيجبريطانيا مث غادرها ليواصل دارسته يف ،مريكية ببريوتانتسب إىل اجلامعة األ

سفريا لبالده ١٩٧٠إىل ١٩٤٩مث عمل منذ عام ،مث عمل مديرا لدار الكتب الوطنية حبلب،انصرف إىل الشعر
جل يف إىل أن وافاه األة،رجنتني والشيلي واهلند والنمسا والواليات املتحدالربازيل واألمنها،يف عدة دول

ن النقد الذي يوجه إىل شاعرنا، كان أشارة إىل وجتدر اإل.)٥٣٣-٥٣١صص،١٩٩٥الفاخوري، (١٦/٧/١٩٩٠
ديب علوش يف األسباب يوجزها أقل ما يوجه إىل شاعر عريب يف العصر احلديث، ولعل هلذه الظاهرة عدة أ

قبال على حرص عمر على التأين يف اإل: مبا يلي"حياته وشعره:بوريشةأعمر "وعنوانه ،كتابه النقدي اجلريء
بل رمبا عاد . التزام مبدأ التنقيح والتجويد لشعره. نظم الشعر، والتمسك الشديد مببدأ االنتقاء واالختيار الواعي

بل رمبا تنكر لقصيدة نشرها يف . بيااأصرها، وختلى عن كثري من إىل القصيدة منقحا بعد نشرها، فاخت
كان كثري احلرص على حتقيق مطالب اددين يف الشعر، مثل اجتناب شعر . نكرهاأعرض عنها وأمث ،حينها

.)٢٦٥ص،١٩٩٩، جحاخليل؛١١٠ص،١٩٩٦حمبك، (املناسبات واملهرجانات، واالحتفاالت االجتماعية 
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ويتراءى لنا . وغريه» مصرع الفنان«و» نسر«و»حممد»حممد«و» شهيد«سبيل املثال يف قصائده 
وهو تصوير يد صناع، تعرف كيف ،هساس فنألقول إن التصوير حىت ميكن ا،بارعاًمصوراً

تضم اخلط إىل اخلط واللون إىل اللون والضوء إىل الضوء والظل إىل الظل بانسجام وائتالف 
فأليب ريشة معجمه املبتكر ومفرداته .)٢٧٧ص،١٩٩٩جحا، خليل؛٢٤٢ص،١٩٥٩، ضيف(واستواء 

وعامله التصويري كائنات حية تعيش وتتوالد وحتب اخلاصة وكلماته اليت تتأىب على سواه 
-١٩٠٣(بوريشة أم بدوي اجلبلأفضل عمر أبوشبكة أيهما ألياس إوقد سئل مرة . وتبغض

.)٣٣ص،٢٠٠٩، أبوريشة(بوريشة يساوي مليون بدوي اجلبلأفقال إن عمر ) ١٩٨١
باملادة التصويرية عند إدغار وهو معجب جداً،دب االجنليزيأقبل شاعرنا على دراسة األ

امتاز .)١٣صن،.م(أن شعره أشبه باللولب الذي تتوالد منه الصور كلما أدرته ،آلن بو ويرى
،وأبلى فيهما بالء حسنا،وعاجل فيه قضيتني مهمتني مها املرأة والوطن،شعره بالتجديد

ونستعمليينعراء األخروأن الش،جديدة طريفة عالوة على حيوية ملموسةوأدخل فيهما صوراً
وهو عالوة على أن صوره فيها حيوية وطريفة وجديدة ،غري ملموسة متيل إىل التجريدصوراً

.)٢٨٠ص،١٩٩٩جحا، خليل؛٣٠٤، ص٢٠٠١، اجليوسي(تتعلق بذاكرة فهو خالق للجمال ومتعبد له 

ضوء املدرسة الربناسيةىمناقشتها علو"اجوراوكمعبد "قصيدة 
. ان يعمل يف اهلند سفرياًكملا ١٩٥٧ما جاء يف ديوانه فنظمها يف سنة كة ما القصيدأ

تعبر ،يضم مئات التماثيل،بشمال اهلند"بندخلاند"من معبد هندي قدمي يف مستوحاة هيو
ى حنو ما يصفه علالطبيعية والشاذة واخليالية و، وضوح عن األهواء اجلنسيةول جرأةكب

، اجليوسي(ىسرطاق كيف سينيته الشهرية اليت يصف فيهاالبحتري الشاعر يردد أصداء 
،عشر بيتاً منها للمقدمةبيتا؛ أربعةنيومثانواحدالقصيدة متكونة من . )٣٠٥ص،٢٠٠١

نظمها عمرمخسون بيتاً للوحات والتماثيلربعة وأوثالثة عشر بيتاً للخامتة وباقي األبيات أي 
.)متفاعلن متفاعالن(املذيل امل كحبر جمزوء الىبوريشة علأ

مرأة عجوز امر ب«: هأنما صرح يف ديوانهكنشاد القصيدة إالشاعر إىل ان دافع ك
انت بالغة كغري أن دهشته !هذه املناظر وما أقذر صانعيهاما أقذر : فسمعها تقول لنفسها

»ربكوبيدها منظار مم التايل تتملى من تلك املناظر، املرأة يف اليوكتلىحدها ملا رأ
: ونة من ثالثة مقاطع تتضمن املواقف التاليةكالقصيدة مت. )١٠٧، ص١ج،٢٠٠٩أبوريشة، (

). املقدمة(مام بطش الدهرأواستغرابه صمود التماثيل الدهرىغلبة الفن عل-
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وجتسيد الصورة التجريدية الرخام املنحوتإىل حتويلهوجتسيم مشاهد الفن-
). للوحات والتماثيلومخسون بيتاًربعة أ(حسياًشكالًاعطائهإو

متكئا على ،يب ريشة من هذه التماثيلأوموقف مة املستفادة من زيارة املعبدكاحل-
).ثالثة عشر بيتا يف اخلامتة(خصائصها اجلمالية

:فيقول،الشاعر يستغرب يف مستهل هذه القصيدة من غلبة هذا التمثال وانتصاره على الزمان
ــا وهـــــــــب  مـــــــن ــانمنكمـــــ األمـــــ

ــقيت ـــ  شـــــ ــك الــــــــ ــى أعتابـــــ علـــــ
أمالكهـــــــــــــــــــــاومتزقـــــــــــــــــــــــــت

ــت وحــــــدك، فــــــوق هــــــذا    وبقيــــ

!ألخيـــــــــه، أنـــــــــت أم الزمـــــــــان   
هـــــــــوانـــــــــــغارات وانتحــــــــــرتــ

ـــوجلانوفُضـــــــــتتاجـــــــــاً !صـــــــ
ــخر ــةالصــــــــ !عنفــــــــــوان وقفــــــــ

)١٠٧، ص١ج،٢٠٠٩، أبوريشة(
تترى من دون أن تؤثر على بقائه يف املقدمة، يشري إىل أن املكان صامد للزمن وحوادث الدهر 

فسبق اخليالُ العني يف تصور فتنته اليت تكسر رتوب الزمن ووقار احلياة ،ألنه هيكل للجمال والفتنة
. بتجليات النفس والعني يف حركة اقتران وافتراق لإلنسان بالطبيعة والطبيعة باإلنسان

يقول ،وت يف عالقة الفن بالبقاءبوريشة يف القصيدة مبسألة احلياة واملأبدهنا عمر وقد
:خماطبا

ــان مـــــــن ــا وهـــــــــب األمـــــ !ألخيـــــــــه، أنـــــــــت أم الزمـــــــــان   منكمـــــ

فيستمر هكذا الفن والزمان يف إخوة واحدة مدعاة للبقاء واخللود، الشاعر يعرف 
.ثارة السؤال حيس النفس وتقلبها بني اخللود واملماتإاجلواب لكنه يف 

وإمنا هو انتصار للمكان الفين، ،للمكان اردالزمان ليس انتصاراًإن انتصار املعبد على 
وبذلك فإن الفن حيقق االنطالق من حدود املكان، ومن قيود ،أو للفن املكاين املتمثل يف املعبد

.)٩٤ص،١٩٩٦حمبك، (الزمان إىل آفاق أرحب منهما وأبعد، ليعانق اخلالد واألبدي واملطلق 
توحي وربيائهوكعزتهوتفردهوعن قوة الفنفيها يعربالشاعر وهاالصورة اليت يرمس

نسانية ليربهن على خلود ، خياطب الشاعر، التماثيل ومينحها الصفات اإلاإلباءوبالشمم
أو بعبارة أخرى ،رضلبقائه على األنسان يصارع الدهرإذ إن اإل،صاحبها قبل مصنوعه

: ها هيجسام يرى الشاعر روح هذه التماثيل لبقاء الروح وفناء األ
ــت وحــــــدك، فــــــوق هــــــذا    ــخروبقيــــ ــةالصــــــــ !عنفــــــــــوان وقفــــــــ
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البيت انه ذأإذ ؛انكالزمان واملىيضا أن الفن احلق هو انتصار علأد الشاعر كهنا يؤ
ىيبقوإذ يقف؛يضاًأان كاملىبل يشمخ عل،الزمان فحسبىيشمخ عليفصح أن املعبد ال

ول أو،قلقت الشاعرأالزمان ىالفن علرة أي انتصاركوهذه الف. وحده متفردا فوق الصخر
انتباهه ىحينما مر بصرح روماين قدمي واسترع،١٩٣٧عام " طلل"مرة عاجلها يف قصيدة 

إن املوت يقف أمام ضحيته جمروح ،فقال يف نفسه،تألق ترابه النظيفك وخلوه من الشو
:وأنشد، )٩٥صن،.م(كفتمماثر كا أكيستطيع أن يفتنه الأل، ربياءكال

  ــت ــان املشـــ ــل الزمـــ ــوافر خيـــ حـــ
فمــا يرضــع الشــوك مــن صـــدره    

ــه  تكــــــــاد حتــــــــدث عــــــــن بؤســــــ
ينعـــــــــب البـــــــــوم يف رأســـــــــهوال

)١٢٣، ص١ج،٢٠٠٩أبوريشة، (
:مجال التماثيل يف املقطع الثاين قائالويصور الشاعر

يــــــــا هــــــــيكال نثــــــــــــر الفتــــــــون    
ــب اخليــــــــــــالُ إىل لقـــــــــاك   وثـــــــ

ــت ــماءُ وتكلمـــــ ــارك الصـــــ أحجـــــ
ـــدمى وتلفَّتــــــــــــت منــــــــــــها الــــــــــــ

ــاة   ــن احليــــ ـــار عــــ ــت الوقـــــ نضــــ

!ورنـــــــــــــح الـــــــــــــدنيا افتتـــــــــــــان
ـــان  ــه العيـــــــــــــــــــ !ورد وثبتـــــــــــــــــــ
مشـــــــــــــــــــــــــــرقة البيــــــــــــــــــــــــــان
ــني افتـــــــــــــراق واقتــــــــــــران   بــــــــــ

ــا  ــه مكــــــــــان  فمـــــــ ــتقر لـــــــ اســـــــ

اخليالحنو،مجال املعبدلليمياالزدواجية الفنية والتضاد، نثر الشاعر يف هذا املقطع
. )٩٩ص،١٩٩٦، حمبك(طبيعة املعبدىوهي ثنائيات تدل عل،قترانواالفتراقواالالعيانو

لم كت،يضاعف من روعة التصويرمما،نسان لألشياءعطاء صفة اإلأي أوصنعة التشيؤ 
ه التماثيل أسكرت هذ. مامهأنسان عجز اإلى إىل أفضممااحلوار معها وببيان بليغحجاراأل

كأا تتكلم ،نسان بنظرة واحدةيبدأ وثوب اخليال إىل اإل. بس عن النظرحورتهحيالدنيا و
ويعجز عن النطق ويسمح للتماثيل ،مام قدرتهأيرتبك نسان بلغة سلَس وهلذا الشاعرمع اإل

أن الشاعر يعرب عن دهشة ،إن املميز األساسي لقصيدة معبد كاجوراو أليب ريشة. أن تتكلم
إنه ،فهو ال يتوسل وصف منحوتات املعبد من أجل أي غرض آخر، الفنان املخبوءة فيه

. يصورها بالكلمات من خالل دهشة العني وانبهار املخيلة
ى قدرة الدمويتحدث عن ذهول عينيهوملقطع الثالث ميجد اجلمالمث الشاعر يف ا

استجابتها وىامتثاهلا للدملليونة الرخام وومينحنا تصويراً،ومرونتهالرخامىانتصارها علو
الشاعر عن حتري عينيه بيات يعبريف هذه األ. كذا التماثيل لينة مطواعة تتحرإف،هلا
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يريد الشاعر أن يقول لنا أن هذه التماثيل ). الدمية(بفعل مشاهدة التماثيلدهاشهماإو
وهلذا ما يطلب جيب أن يلبى وال يقاوم أي ،ليست من الرخام بل صنعت على مر الدهور

: إذ إن أرادت أن تفسح ظلها ففعلته،وتفعل ما تشاء،وامرهاأشيء أمام 
ــيين ـــا تتــــــــــــأمالن .. عــــــــــ مــــــــــــ

ـــما   ــذهولُ عليكـــــــــ ــح الـــــــــ مســـــــــ
  ــة ــم دميـــــــــ ـــامكـــــــــ ذلَّ الرخــــــــــ

ــرأبت طلبـــــــــت فـــــــــأعطى واشـــــــ
وتكـــــــــــــــاد تنقـــــــــــــــل ظلـــــــــــــــــَّها 

ــوان  ـــا جتلــــــــــــــــــــ وأي دنيـــــــــــــــــــــ
ـــحوالن   ــا تتــــــــــــ ــده، فمــــــــــــ يــــــــــــ
ــان   ــتها وهـــــــــ ــى انتفاضـــــــــ علـــــــــ

!فَـــــــــــالنفــــــــــاحنىن وقَســــــــــت  
ــري مطلقـــــــــــةَ العنـــــــــــان   وتســـــــــ

)١٠٩، ص١ج،٢٠٠٩أبوريشة، (
ويف .الفنويقبل على جتسيم هذا،مام التماثيلأبيات ينتهي من املقدمة وذهوله ذه األ

شيباً،ونساًءرجاالًالشاعر من مظاهر اجلمال وينوع يف متاثيل مصوراًئهذا املقطع يتمل
وينظر يف تصويره ،تنوعا كبريا،يف حاالت من احلب والوجد واهليام والتواصل واللقاء،وشباباً

،بل حيس ا؛ ختفق وتتحرك،كنةيراها جامدة سافال،للتماثيل إىل احلركة اجلامدة فيها
ومينحه اللني والدفء، حنو ،فهو حيرر احلجر من مجوده ويعطيه صفة الكالم واحلركة

١:التالية لفتاةالصورة

بـــــــــــــــوةهـــــــــــــذان نِضــــــــــــــوا ص
ــر   ــاء الســــــاعد الــــ وعلــــــى ارختــــ
ــتح   ـــة تفـــــــ ــى شفـــــــ شفــــــــــةٌ علـــــــ
ـــا تثــــــــــــــــــنت  وإىل جوارمهـــــــــــــــ

جمنونـــــــــــــــــــة، يتعانقــــــــــــــــــــــانْ  
ــق خصــــــــــــــ   ــان ختفــــــــــ لتانيــــــــــ

ـــان  بــــــــــــــــرعماً وتلـــــــــــــــف بـــــــــــــ
ـــان  ســـــــــــــروةٌ، بـــــــــــــل سروتــــــــــــ
)ن.م(

هي يف معظمها دالة و،هامضارعا وفعال من ماضيهثرة األك،بيات السابقةتظهر من األ
ن الشاعر يف صدد وصف التماثيل أالرغم من ىعل،اء النفسية أو اجلسديةوس، ةكاحلرىعل

يبلغ اخليال ذروة عليا حني يطور الصورة . احلياةوةكوصفه احلرىلعل هذا ما أعطو،ثابتة

وواضح أن . ا خيدش العفةاغراءإن فيها املشاهد اجلنسية احلقيقية وأهذه الصور مبا مل ذكر .١
موضوع األهواء اجلنسية يف الديانة اهلندية يتسق مع عبادات اخلصب اليت أخذت شكالً أسطورياً طبيعياً 

.وجنوب شرقي آسيا،يف سوريا وبالد ما بني النهرين
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ال لرباعته الفائقة يف إوما ذلك ،فيحييها حىت يكاد يصدق أن احلياة دبت فيها،املرسومة
.حياء اجلمادإالوصف و

ويصورها حالة فحالة يف ،يعرض الشاعر حنوا من مخس عشرة حالة لتماثيل خمتلفة
ويف قدر كبري من ،دخول يف اجلزئيات أو التفاصيلحياء من غريجياز وتكثيف وقدرة على اإلإ

فالشاعر يصور ما هو مباح أو مستباح أو هو طبيعي أو شاذ دون اهتمام .احلياد الفين الرائع
ليه يف املدرسة الربناسية اليت إينتمي على ضوء ما، )٩٧ص،١٩٩٦، حمبك(خالقيةبالقضايا األ

. جيديوإن كان ال،بل ما يهمها مجال التماثيل وال غري،خالقيةتم بالقضايا األال
حدمها أالرغم من قرب ىعلو،قطع نواجه بصورة لعاشقني يعانيهما الشوقهذااملمثة يف 
: بياتتتمثل الصورة يف هذه األويلتقيانمن اآلخر ال

١وفـــــــــــــــىت يهـــــــــــــــــم بقبلـــــــــــــــة 

ــبيلَ  قطـــــــع احليـــــــاُء ـــــــا الســـــ
ــي الليـــــــايل وهـــــــو مـــــــن    متضـــــ

يقطفهمـــــــــــا حنـــــــــــانويكـــــــــــاد 
فمـــــــــــا اســـــــــــتعان وال أعـــــــــــان   
نعمائهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــاصٍ ودان

)١١٠ص، ١ج،٢٠٠٩أبوريشة، (

ما متثالن أنهما مبا كول،اد أن جينيا قبلةكيو،اآلخرمن منهما الفىت والفتاة يقرب كل
ذا يظالن أبد كهو،ال مها يعزفان عنهماو،مها يناالن القبلةفال،عند مسافة ثابتةداومج

مثل ابن بلدته ـــحنن نرجع هذه الصورة إىل حبه الشديد للمرأة . بني اقتراب وابتعادالدهر
ولعل الدافع األقوى لقول هذه القصيدة هو هذه الصور ،حىت رأها يف التمثالـــنزار قباين

حىت يقال إن ،واملرأة هي اليت توحي له بالشعر وبه كل شيء،اجلميلة والرائعة للمرأة
. وزواجه املتعدد دليل على ذلك،خريةيامه األأقيت لصيقة به حىت املرأة ب

وبنـــــــــــات لـــــــــــذات مطرحــــــــــــة   
 تـــــــــــــان» شــــــــــــيفا«وأكـــــــــــفست
ـــكنوز .. حـــــــــريان ــن أي الـــــــ مـــــــ

وتلـــــــــــوح إحـــــــــــداهن ذاهــــــــــــلةً 
وىروأخطأهــــــــــا الــــــــــظمئــــــــــت

ـــاً واحتضـــــــــــــــــــــــان  عناقــــــــــــــــــــ
علـــــــــــى حواشـــــــــــيها اللِّـــــــــــدان   
ـــان  ــات اجلُمــــــــــ !!يلــــــــــــم حبــــــــــ

ـــان  مروعـــــــــــــــــــــــــة اجلنـــــــــــــــــــــــ
ـــان  ــا أهـــــــــــ ــأنَّ زهوتهـــــــــــ فكـــــــــــ
)ن.م(

مسعتىوملّا مهمت بتقبيلها ورشف الرضاب الشهي الند: مثل،شعرهما يف هذا التعفف جنده كثريا. ١
.)٣٣٧ص،٢٠٠٩أبوريشة، (تعتديا وغد ال: نداَء الضمري اجلريح يتمتم
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د املوت وهو إله هندي يتسم بسي،»شيفا«على الشاعر بذكر١ظهر تأثري الثقافة اهلندية
اإلله يبعث احلياة برقصه هذا. ومعبد كاجوراو مكان لشيفا،له الرقصإيضاًأوهو ،واخللق
وحينما يتحرك .»شيفا«له إوهلذا حييره ،وجيمد احلياة بسلب احلياة عن آخرين،وخلقه

. مامهأويهني تكربه أي تكرب ارتفع ،أكف املوت فهي مروعة
ذا إف،شاب يلتقي بامرأة يف منتصف العمرتتجسد يف متثال لفىتىصورة أخركهنا

نوثة توهج األوينضبالفينبوع الشباب يف الفىت، يبدو عناقهما أبديااهلوى، مها يتساقيان
:ئينطفاليف املرأة العوان 

ومراهــــــــــــــــــــــقٍ مستســـــــــــــــــــــلم  
ــت   ــا، فرفّـــــــــ ـــع هلـــــــــ رد الربيـــــــــ

عليـــــــــــــه فاكتســـــــــــــىأهـــــــــــــوت
الوهـــــــــــــــــــــجها.. ومتهلــــــــــــــــــــت

وحياهلــــــــــــــا ثنـــــــــــــــتان مــــــــــــــن 
شـــــــــــــفاههما علـــــــــــــىزمـــــــــــــت

جفومــــــــــــا علــــــــــــىوســــــــــــهت
..................................

وراء وســـــــــــــــــــــاده ركعـــــــــــــــــــــت 
فاــــــــــلَّ نســــــــــرينوجتمعــــــــــت

لقيــــــــــــــــاد غانيــــــــــــــة عــــــــــــــوان 
لَيـــــــــــــــانطلعـــــــــــــــة وزهــــــــــــــــت

!باليامســــــــــــــــني اخليـــــــــــــــزران  
ــان  ــوع فــــــــــ !فــــــــــــان وال الينبــــــــــ
ـــا منسيـــــــــــــــــــــــتان  أتراـــــــــــــــــــ
ــول مـــــــــــا تتساقيــــــــــــان   معســـــــــ

ــا  ـــانأطيــــــــــــاف مــــــــــ تتشهيـــــــــــ
..................................

إحـــــــــدى صـــــــــباياه احلســـــــــان   
ـــوان وأوراق أقحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١١١ص، ن.م(
، العنان لترسيم التماثيل العارية ومن أجل املدرسة الربناسية املنتمي بوريشةأعمريطلق 

إذ إن الربناسيني يرفضون أن ينظروا ،فكاره وعواطفه يف صورة جسدية حبتةأتبلورت،ليهاإ
ـــفقيمة الفن.يسري على درم،باعتناقه املدرسةيضاًأوالشاعر ،خالقإىل الفن مبنظار األ

ذه ويريد الشاعر.خالقوإن كانت ختالف األ، مجال هذه التماثيلتكمن يفـــبقناعته
،الصور املرئية اسدة بعيدا عن نطاق الذاتية، أن يثري يف نفوس القراء، مشاعر اجلمال

وقد ظل يف ،١٩٥٤منذ عام ةذ كان سفريا يف اهلند لبالده سوريإ،وهذا يرجع إىل عمله السياسي. ١
حفلة تكرميية مل " رو"قام له أ،بوريشة مدة سفارته يف اهلندأعمر ى أوحني . ١٩٥٩هذه السفارة إىل عام 

ولئك السفراء أفكثريون : ننا اليوم ال نودع سفرياًإ: شهادتشهد اهلند مثيالً هلا، وقال عنه على رؤوس األ
.)٢٦١ص،١٩٩٩جحا، خليل(نسان ننا نودع اليوم يف هذا الرجل، القيم العظيمة لإلإالذين يأتون ويذهبون، 
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يعرض . لواناألةخمتلفبوريشة أن جيعل قصيدته بستانا وروضة أوبذكر هذه الورود ينوي 
ألا من معامل ؛واقع املألوف يف صورة حية ومنط روحيالشاعر، احلقائق املعروفة وال

. فكانت مولوده احلي،نسانية يف الشاعرالتجربة اإل
،وتتمثل يف الربيع،هذه الصورة تستوعب عدة استعارات تصرحيية بديعة جاءت عفوية

االستعارات اخلمس مستمدة من الطبيعة هذه. )٩٩ص،١٩٩٦، حمبك(واملقصود به الشباب 
وهي متسقة مع عامل الشباب ،إذ إن الربيع واليامسني واخليزران والوهج والينبوع؛اخلصبة

وهذه االستعارات تدل على تصوير حالة التواصل بني عناصر. والرغبة والنشاط واحلركة
حمققة اجلمال ،لفحشمتجنبة بذلك ا،الطبيعة اليت قوامها الربيع والزهور والينابيع

وحتقق استمرار التواصل يف متهل العوان حفظا منها على . الطبيعي يف عفويته وبساطته
.)١٩٩٩احلليب، (لدى الشباب ىوتدفق الينبوع الذي ال ينف،ناقتهاأاستمرار توهجها و

وغويــــــــــــــة ظمــــــــــــــأى تفــــــــــــــنن
ــا مبــــــــا اقتســــــــما فكــــــــلٌ    هامــــــ
ــتطاب  هــــــــــذا مطاويهــــــــــا اســــــــ
ومعربـــــــــــــــــــــد يف رعشـــــــــــــــــــــــة 

وأنامــــــــــــلٌ عشــــــــــــر علــــــــــــى.. .
وصبيـــــــــــــــــــــــة ممشوقــــــــــــــــــــــــة 

ــاها ظامئــــــــــــــــــــان  يف رضـــــــــــــــــ
ــتكان  ــورده اســـــــــــ عنـــــــــــــد مـــــــــــ
ــتالن  وذا نوافرهــــــــــــــــــا اســـــــــــــــ

فصــــــــد الـــــــــدنان .. حممومــــــــة 
كتفيـــــــــــه، داميـــــــــــــة البنـــــــــــــان 
ـــان   ــة توأمــــــــــ ــي والغوايــــــــــ هــــــــــ

)١١٣ص، ١ج،٢٠٠٩أبوريشة، (
لريسم لنا صورة معبد ،وأبو ريشة خيتار مخس عشرة حالة أو صورة من مئات التماثيل

وليؤدي لنا أداءه من خالل العني ،ال كما هي يف الواقع،كاجوراو كما انطبعت يف ذاكرة الشاعر
فيتبارى الكالم والنحت يف أداء املوضوع ،من خالل كيمياء الصورة املركبة،واملخيلة يف آن

.راءاا احلسيةويتنافسان على نقل صورة التمثال بكل أبعادها النفسية وإغ،الواحد
ليصل من خالله إىل ماوراءه ،الشاعر الربناسي يهتم باللون واجلسد والشكل اخلارجي

وهلذا شبه التمثال الذي رأه . طريقته الصوفية الشاذليةمع ناسب تمن اجلمال املطلق الذي ي
يد ويف صورة أخرى يشبه التمثال بصبية ضامرة تر.مبنقادة هلواها، كلٌ يريد أن يرضاها

خيتارها كاهنان ،بيات التالية مثّل متاثيل املعبد بامرأة شقيةويف األ. أن تضل من يراها
وهلذا ميسخهما يف صدر ،»شيفا«هلهماإاللذان يقعان حببها ويتركان ويتناسيان عبادة 

: املعبد ويقيدمها
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وشـــــــــــــقية قيـــــــــــــل اجتباهـــــــــــــا
ـــا  فتنتهـــــــــــــــــــــــــما فتباريــــــــــــــــــــــ
ــوى  ــا هــــــــــــ وتناســــــــــــــيا فيهــــــــــــ
فـــــــــــإذا مهـــــــــــا مســـــــــــخان يف   
ــهما  ــناُء بينــــــ والبدعــــــــةُ احلســــــ

ــان  ــطفاها كاهنـــــــــــــــــ واصـــــــــــــــــ
يف حبــــــــــــــــــــها يتناحـــــــــــــــــــــران

ــيفا« ــدان » شــــــــــ ــا يتعبــــــــــ فمــــــــــ
صـــــــــــدر اجلـــــــــــدار مقيـــــــــــدان
تعــــــــــــــض علــــــــــــــى البنـــــــــــــــان   
)ن.م(

،ماجنوفهي تتوزع بني حب عفيف،بوريشة ينوع يف التماثيل اليت خيتارها لتصويرهأ
ومن . نقاء يف روحومجال يف جسدو،براءة سامية أو قذرة وسخةو،شاذوووصال طبيعي

اجلىنو،آفاق بعيدةإىل فهي تتطلع،قبل موعدهاحالمهاأصورة فتاة بريئة حان أوان كذل
:يقول الشاعر يف وصف متثاهلا،ما يزال عنها بعيداً

وفتـــــــــــاة خـــــــــــدر مل تالمـــــــــــس 
ــال وقفــــــــــت ــا بأذيــــــــ وجفناهــــــــ

وقـــــــــــــــال الوعــــــــــــــــدقالــــــــــــــت 

عقــــــــــــــد مئـــــــــــــــزرها يـــــــــــــدان
ـــوس معلَّ ـــانالشمـــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــ

!مـــــــــــــا آن األوان : لألحـــــــــــــالم 
)١١٦ص،ن.م(

ويكين به عن طهارا ،حد إزار الفتاةأوهو عدم ملس يد ،الشاعر هنا حيظي بتعبري رائع
،وامتداد نظرة الفتاة إىل الشمس وتطلعها إىل آفاق بعيدة، مدعاة إىل مجود عينيها. وعذرا

. نوارهاأطياف الشمس وأوجعلهما معلقة ب
ههذووا قالتإىل كشارةتفاء باإلكاالو،امنة للفتاةكقوال الثري يف األكجياز إمثة 

مام اخليال رحبا ليتخيل حبرية أاال انيفسحواخليالانيحدث،احلذفوامنةكقوال الاأل
انطالقاًو.حالمسار األكانإىل حالم ما آن وقته الذي يؤديمث إتيان قول الوعد لأل. ما قيل

والد مستمر ة يف تكذا تظل احلركوه. حالماألإىل من هذا ما تزال أنظار الفتاة شاخصة
حالمقول األومن قول الفتاةو،أحالم بعيدةو،نظار شاخصةأمن ،بني جمموعة ثنائيات

هذه الصورة . )١٠٤ص،١٩٩٦، حمبك(ة الوقوف اخلارجيةكحروة الرغبات الداخليةكحرو
.ة يف الزمان وحيويتهاتدل على حركتها املستمر

باحية منا يدل على أن الشاعر قصد من عرض هذه الصورة اإلإف،ولئن دل هذا على شيء
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وراء ذلك كله من إىل التعبري عما،أن يتجاوز وصف ما هو مشهود ومرئي يف التماثيل واملعبد
وختترق احملدود إىل ماوراءه ،تتجاوز الظاهر إىل ماوراءه من باطنـــكما نشأ عليها ـــ١صوفية

ولكنها ،وهو يريد أن يؤكد على الروح الصوفية اليت تتغىن باجلمال املادي السافر. من آفاق
. تقصد إىل ماوراءه

ىر عنها يف إحدهي النظرة اليت يعبو،املعبدإىل تربز رؤيته الصوفية يف نظرته الشاملة
روا وقبحوا يف الظاهر كين استنريثكا أن دكمؤ،املعبدعناملقاطع اليت يتحدث الشاعر 

فضح زيف مشاهديه واستعادأن املعبد قد ىهو يرو.نهم يف الباطن استمتعوا بهكول،مارأوه
: سلوب حواري خياطب املعبدأهوذا بوها،لقبح احلياة رفعتها

ــاجراو ـــرمة  ! كـــــ ــن حـــــ ــل مـــــ هـــــ
ــؤادك   ـــى فــــــ ــرٍ أدمــــــ ــم زائــــــ كــــــ
ــى وتظــــــــاهرت   ــى الرضــــــ أخفــــــ

ــان وتنـــــــــــــــــــــــه  النتتحريــــــــــــــــــ
مـــــــــــــــزقت أقنعــــــــــــة احليــــــــــــاة
ــا  ـــا يف عريهــــــــــــــــــ وجلوتهـــــــــــــــــــ

ــان    ــا، تصــــ ــد رائيهــــ !لــــــك عنــــ
ـــان  مـــــــــــا أســـــــــــر ومـــــــــــا أبـــــــــــ

ــان   ــاه اللتــــــ ..بالســــــــخط، عينــــــ
!وتســــــــــــــــــكران وحتلمـــــــــــــــــان  

ومـــــــــــا عليهـــــــــا مـــــــــن دهـــــــــان 
ــهان   ــد امتـــــــــ ـــت بعـــــــــ فترفَّعـــــــــــ
)ن.م(

يعلّموا عيوم برؤية مر عيون الناس الذين فتنوا بأجساد عراة أنأالشاعر يكشف التباس 
والقاسم املشترك بني هذه اللوحات تضافر . بعيون الظاهرجساد بعيون الباطن والماوراء األ

فاجلسد يف ،الوصف والتجسيم فيها لتصوير اجلسد وحركاته الوامقة والعاشقة واملفتتنة
إنه يعرب عن شهوة احلياة وحركة النار اخلفية اليت حترك ،اللوحات ليس مقصوداً لذاته

وأيهما أكثر فعالية يف ،طرح هنا إشكالية تنافس الكلمة والصورةنوال ميكننا أن . احلياة والعامل
. أداء ما أدياه من طبيعة اإلنسان وحياته يف صور املقصود ا أثرها اجلمايل

املتلقي يف البداية يظن أنه فهم ماوراء و،د من حلمهكالشاعر يف مقطع آخر ليس مبتأ

براهيم علي نور الدين اليشرطي، شيخ الطريقة إبوريشة ريب على الصوفية وورثها عن جده الشيخ أ. ١
يقاع صالة اجلماعة إيقاع الطريقة وإويف بيت جده بعكا كان الشاعر وهو فىت خيتزن يف ذاكرته ،الشاذلية

" الوظيفة الشاذلية "لي كتيب امسه ليه عمر كان يف جيب سترته الداخإويف كل مكان مضى .. وراديقاع األإو
.)١١٠-١٠٩صص،١٩٩٠، أبوريشة(بناء الطريقة يقرؤه مرتني أو
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لن يطلع عليه ومه سيطويهلأن حداًكمؤ،خياطب املعبدن الشاعر ما يلبث حىتكول،التماثيل
:يقول،)١٠٤ص،١٩٩٦، حمبك(يعرف أحد داخله ال، فهو شأنه شأن غريه.أحداً

ــيس يل  كــــــــاجراو، عفــــــــوك، لــــــ
ـــوت  ــأوىل أن متـــــــــــــــ أوىل فـــــــــــــــ
ال تســـــــــــــألن فلــــــــــــن أجيـــــــــــــب
ـــري ال يــــــــرى    ــا مثــــــــل غيــــــ أنــــــ
ــاع  أنـــــــــــــا مطـــــــــــــــمئن بالقنـــــــــــ

 أزف الفـــــــــراق .. فلـــــــــن متــــــــــد

ـــمي   ــى حلـــــ ــانامـــــــين علـــــ ئتمـــــ
ــان   ـــف اجلفـــــــــ ــه خلــــــــــ طيوفـــــــــ
!وظُـــــــن يب مـــــــــا أنـــــــت ظــــــــان  
ــان   ــوى ســــــجين كيــــ يل مــــــن كــــ
ـــسان  ــلٌ بالطيلــــــــــــــــــــ ورافــــــــــــــــــ

!ىل رتاجـــــــــــــــــــك راحتـــــــــــــــــانإ
)١١٧ص، ١ج،٢٠٠٩أبوريشة، (

: قائال،ىسركيوان أيصف يالذ) ٢٨٤-٢٠٦(البحتريبيات أ، رركبيات تهذه األ
تصــــف العــــني أــــم جِــــد أحيــــا 

رتيـــــايب، حـــــىت  ايغتلـــــي فـــــيهم   
ــهم   ــم بينـــ ــرسِ إٍء هلـــ ــارة خـــ شـــ

ـــسِ  ــداي بلمـــــــــ تتقـــــــــــراهم يـــــــــ
)١١٩، ص٣ج،١٩٩٨البستاين، (

نه اختار معانيه من صميم أإذ ؛بوريشة، خري خلف خلري سلفأمر يدل بأن عمر األهذا
ريشة بنشأته باأغري أن ،دون أن ينفذ إىل داخله،شياءالذي يهتم بظاهر األ،العريبدباأل

أن فطرة البحتري والفرق اآلخر بينهما ،شياءوراء األمباـــماىل حدـــ إيهتم ،الصوفية
حل حملها عند أيب ريشة حاربني على حائط اإليوان املهدم، اليت خلبتها صورة اجليشني املت

. وعالقة اإلنسان بالفن والطبيعة،تأملية متفلسفة حول عالقة اجلمال بالزمان واخللودنزعة 
: بيت القصيد هلذه القصيدة هو البيت اآلخرو

ــز .. كــــــــــــاجراو !واحلرمـــــانُ مـــــا كـــــان اجلبـــــان لــــــــــــوال العجــــــــــ

: رنا هذا البيت ببيت للمتنيبكيذ
ــاس كلُّهــم     ــوال املشــقةُ ســاد الن قـــــدام قتـــــالُاجلـــــود يفقـــــر واألول

)٤٠٦ص، ٢ج،١٩٨٦، الربقوقي(
أخذ عمر ، »شاعر وشاعر«باسم ىنه يف قصيدة أخرأل؛غرو أن يتناص باملتنيبال

ويتتبع بوعي شعري يقظ أمواج نوازعه املعقدة ، يسترسل يف متليه عامل أيب الطيب الزاخر
، يف أسواق املكر واخلديعةويأىب أن ميتهن ذاته ، فإذا هو يكابر ويعاند، وسواحنه املتشابكة
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.)٢٠٠٢كمال، (والشدة والرخاء، مهما تقلبت به األيام بني اليأس والرجاء
ة كحرففيه ،ريكبنائه الفويف نسقه الفينىهذه النهاية تنسجم مع املقاطع األخر

هذه العناصر بنيت عليها القصيدة و،دهاشاإلواملفاجأةوعمادها الثنائيات، بريةكذهنية
من وراء هذه التماثيل بصورها و،بوريشة يعشق اجلمالأعمر . النهايةالبداية حىتمن 

. لي املطلقكأن يهيم مبا وراءه من آفاق الى إىل أدواملاجنة أثرت يف الشاعروالعفيفة
حيث يبدأ الشاعر بسرد قصة أو حكاية تسري ، هذه طريقة جديدة يف مسار القصيدة

حيث يغري الشاعر كل املوضوع وينقل القارئ،البيت األخريإىل برمت متسلسل على أن تصل
جند كثرياً يف شعر أيب .زاوية خمتلفة متاماً عن كل املوضوع األصلي للقصيدةإىل 
. تتجوهر يف املعىن الذي أراده الشاعر،ترافقه غنائية إيقاعية حمسوسةا حوار،ريشة

، له أسلوبه املميز واملنفرد،عرمتمكن يف جمال الش،الشاعر عمر أبو ريشة شاعر أصيل
فأنت تقرأ قصيدة من .وله طريقته يف الشعر ومسته اليت يتميز ا عن غريه من الشعراء

خرها ببيت خيتم به قصيدته تلك ويكون آيفاجئك يف ولكنه،شعره تسري على منط معني
لشاعر حيشد باإلضافة إىل أن ا،فيكون بيت مفاجأة أو إثارة،هذا البيت خالف ما تتصور

حىت لكأنك وسط معمعة من املفاجآت،من الصور واألخيلة يف قصيدتها هائالًكم .
وبصورة جديدة قد تفوق الواقع نفسه مجاالً،عمر أبوريشة يعيد خلق الواقع من جديد

هذه، ولكن صور الشاعر،مع أن هذه متاثيل املعبد عربدة صاخبة جيفل منها العقل. وتأثرياً
. تفوقها مجاال وروعة

. حني يطرح األسئلة اخلالدة،يف قصيدة كاجوراو ميارس أبو ريشة لعبة احلضور والغياب
أنه حاضر بقدر ما يثري أسئلة ، النفس هي احلاضرة يف دهشة الكون والفن غائب حاضر

النفس وحني يأيت إىل اختزال األعمال املنحوتة تغيب. الدهشة أو جييب عليها بشكل مداور
،وإفرازها من خالل املخيلة،وحيضر احلس يف أداء ماهر من خالل احملاكاة املبدعة بالعني
هلذا استحقت قصيدة معبد . حمولة الصورة البصرية املنحوتة إىل صورة شعرية منطوقة

. كاجوراو ما استحقته من صيت وشهرة
ناسي الذي يضبط بالعقل إن القصيدة أقرب إىل املذهب الرب،كما قلنا يف بداية البحث

،يهتمون باملشاعرصحاب هذه املدرسة الأألن ؛اجلنوح العاطفي ويرفض طغيان الذات الفردية
يضا يرفضون االستغراق يف أو،مل والتمين واحلزن والفرحذاتية اليت فيها األشعاراًأويطردون 
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وهو املذهب ـــل واملنطق كما تم به الرومانسية وحيل اخليال والعاطفة حمل العقـــ اخليال
ويترفع عن أن يكون الفن خلدمة غرض عام أو لتعبري ،الذي يعلي من اجلمال وميجده لذاته

وهذا االرتقاء ،بل يتطلع إىل مسو الفن واالرتقاء به إىل اجلمال املطلق،عن احلياة الرتيبة
ريبة مفاجئة فذة خاصة، غةمن خالل االهتمام مبوضوعات شعري،يتحقق يف هذ املذهب

كون ،روع مثال يتبعه الشاعر الربناسيأولعل .كما يتحقق من خالل االهتمام بالشكل،مدهشة
لذلك كان الشاعر الربناسي ،إذ يسعى إىل أن تكون القصيدة كتمثال دقيق الصنع؛فنه حنتاً

تنظر هذه وال. ليصل من خالله إىل ماوراءه من مجال مطلق،يعين باللون واجلسد والشكل
.خالقي وترى قيمة الفن تكمن يف مجاله ورسالتهأاملدرسة إىل الفن مبنظار 

يجةنتال
دب العريب، بل هو ذروة من الذرا اليت عمر أبو ريشة ليس حمطة عابرة يف تاريخ األ

،بداعهإجعله حيلق عاليا، وهو يف كل مواقفه ومجالياًعطت الشعر يف القرن العشرين معىنأ
نسانية ونافح عن القيم اإل،ترفهأنساين املذهب، عشق اجلمال وإ،شاعر عرويب االنتماء

. وعرفه العامل شاعراً وسفرياً ومبدعاً يأتيك مبا ال تتوقعه،صيلةاأل
مجال ،غنيا يوازي يف رونقه الشعريريشة أن يبدع من خالل اللغة عمالًبوألقد استطاع 

حسيتها وشيائهأحتديد وأي ماديته،شيئية التماثيلإنّو. الرخاممتاثيله املنحوتة من واملعبد
فقصيدة معبد كاجوراو يف الظاهر تصف . هي من أساس اخلصائص اجلمالية،لم معهاكوالت

موقف الشاعر من احلياة واملوت واجلسد نمنحوتات هذا املعبد ولكنها ضمناً تتكلم ع
.واحلب والزمن

طار شعري إلو الشعرية وهم مجاعة كل شعر ومل تقف عند بوأريشة من مجاعة باأمع أن 
ومسحت هلم أن يصوروا ،بل أطلقت العنان لشعرائها يعربون عن نواياهم كما يشاؤون،معني

ويتناولوا اجلمال يف كل صوره ،الطبيعة وصفا جديدا يربط بينها وبني النفس البشرية
يب ريشة وغريه من أمل مشترك بني هذه اخليوط الدقيقة هي عا،ذنإ. طاراته وأصعدتهإو

بوريشة يف تناقض بني مذهبه الشعري واملذهب الربناسي الذي أومل يقع ،شعراء هذه اجلماعة
كثر ما يلفت اهتمام أ. إذ قلبه يف كليهما ينبض باجلمال واجلالل؛طارهإأنشد قصيدته يف 

،ستمدة باأللوان واملوسيقىم،ضواء الفياضةالقارئ، مقدرته القوية يف خلق الصور احلية واأل
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إذ أا تنبع ؛وذلك ختتلف الصورة عنده اختالفا جوهريا عما سبقها؛وأنطقها بفعل خياالته
ه جعل املألوف يف نوهو مبدع أل. وليست مبادئ خارجية مفروضة،من صميم العمل الفين

. صورة غري مألوفة
ملا فيها من مسو عن الواقعياملذهب الربناسإىل أقرب"اجوراوكمعبد "جنعل قصيدة

مع ،الوصف بوساطة لغة دقيقةوسلوب مدهش فائق يف التصويرأبمطروقمعاجلة موضوع و
ما تصور مشاهد جنسية لبلورة ك،خالقيةأعدم االهتمام برسائل وجتميد اجلمالإىل جنوح

ة إىل يب ريشأونظرة . معانقة اجلمال املطلقإىل السعي من خالل الفنو،الفن احلقيقي
.عن نطاق الذات الفرديةبعيداً،معتمدة على الصورة املرئية اسمة،الصورة

كتب القصيدة واصفاً تلك الصور والرسوم بأسلوب أديب رفيع دون أن جيرح مسع 
حكمة إىل انتهى بالقصيدة. أو أن يسف يف تصوير ووصف تلك املناظر،القارئ بكلمة نابية

ر وإىل رأي بالغ األمهية يف أن اإلنسان يظهر غري ما خيفي أو فلسفية رائعة يف حياة البش
. ويبقى اإلنسان يقنع حقيقة ما يف داخله بأشياء ومهية،خيفي غري ما يظهر

مال احلسي الشهواين اجلهذا النمط هو أن ميزج ىالقصيدة علدافع الشاعر إلنشاد
أي ،ماوراءه،الظواهر املاديةلتماثيل املعبد بطريقته الصوفية أي يستنبط الناس من هذه

. مال املطلقإىل اجلليصلواةيعلّم الناس أن يروا بعيوم الباطنو،مر الدهورىخلودها عل
تشاف خصائصها كاىيستند علياملوت الذوبوريشة من احلياةأجتسيد موقف عمر 

.اجلمالية هو الوعي اسد املستنبط من القصيدة
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صادر واملراجعامل
.دار لسان العرب: بريوت. لسان العرب). دون تا(حممد بن مكرم ، ابن منظور.١
، ٢٣العدد ، ردناألالة الثقافية،. شهادة: بوريشةأعمر .)١٩٩٠(زليخة ، بوريشةأ.٢

. ولكانون األ
.العودةدار: بريوت. األعمال الشعرية الكاملة.)٢٠٠٩(عمر ، بوريشةأ.٣
.لفكر العريبادار: القاهرة، ٧ط. وفنونهاألدب.)١٩٧٨(عزالدين ، مساعيلإ.٤
ــــــــــــــ .٥ ــــــــــــــــ . قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية: الشعر العريب املعاصر). ٢٠٠٧(ـــــــــــــــــــــ

. دار العودة: بريوت
. الكتاب العريبدار: بريوت. شرح ديوان املتنيب. )١٩٨٦(عبدالرمحن، الربقوقي.٦
.ذوي القرىب: قم، ٤، ط٣ج. ااين احلديثة. )١٩٩٨(فرامأفؤاد ، البستاين.٧
: القاهرة، عبدالسالم هارونحتقيق. احليوان.)ون تاد(بن حبرعمرو، اجلاحظ.٨

. مكتبة اخلاجني
: بريوت. االجتاهات األدبية يف الشعر العريب املعاصر). ١٩٨٠(جيدة، عبداحلميد .٩

.مؤسسة نوفل
االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب .)٢٠٠١(اخلضراء سلمى ، اجليوسي.١٠

.مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت. احلديث
:اإلبداع يف مجاليات عمر أبوريشة. )١٩٩٩(عصام، ليباحل.١١

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28787

. قطبنظرية التصوير الفين عند سيد .)١٩٨٨(صالح عبدالفتاح ، اخلالدي.١٢
.املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية: اجلزائر

.املعارفدار: القاهرة. األدب العريب احلديث. )١٩٨٥(عبداملنعم، اخلفاجي.١٣
الشعر العريب احلديث من أمحد شوقي إىل حممود .)١٩٩٩(ميشال، خليل جحا.١٤

.دار العودة: بريوت. درويش
: طهران. ومدارسهجماين الشعر العريب احلديث). ش١٣٨١(خورشا، صادق .١٥

.انتشارات مست



ª١١٣)نموذجا" معبد كاجوراو"قصيدة (بوريشةأجمالية الصورة البرناسية في أشعار عمر 

منهجا : الصورة البالغية عند عبدالقاهر اجلرجاين. )١٩٨٦(أمحد علي، دمهان.١٦
.دار طالس للدراسات والترمجة والنشر: دمشق. وتطبيقا

.نوباردار: القاهرة. موسوعة النظريات األدبية.)٢٠٠٣(نبيل، راغب.١٧
تانتشارات : مشهد. معاصر عريبآشنايي با نقد اديب ). ش١٣٧٨(رجائي، جنمه .١٨

.فردوسي مشهد
.تانتشارات : هران، ط١٢، ط١ج. مكتبهاي اديب.)ش١٣٨١(رضا، حسيينسيد .١٩

.دار املعارف: ، القاهرة٩ط. دراسات يف الشعر العريب املعاصر). ١٩٥٩(ضيف، شوقي .٢٠
.األردن: عمان. فن الشعر.)١٩٩٦(حسان ، إعباس.٢١
مفيدحتقيق. الكتابة والشعر: الصناعتني.)١٩٨٤(، حسن بن عبداهللا العسكري.٢٢

.الكتبدار: بريوت، ٢، طقميحة
.الفكردار: بريوت، ١ج. املدارس األدبية ومذاهبها.)١٩٨٤(يوسف ، عيد.٢٣
، جملة اآلداب. اخليال الشعري وعالقته بالصورة الشعرية). ١٩٩٤(عيكوس، األخضر .٢٤

.١العدد
ـــ.٢٥ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ .دار العودة: ، بريوت٢ط. املدخل إىل النقد األديب احلديث). ١٩٧٣(ـ
.اجليلدار: بريوت. اجلامع يف تاريخ األدب العريب.)١٩٩٥(حنا ، الفاخوري.٢٦
: إبداع القدامى وابتداع احملدثنيالصورة الشعرية بني). ٢٠٠٣(لي، عبداحلميد يقبا.٢٧

http://difaf.net/main/?p=1722

: ، القاهرة٢ط. االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر). ١٩٨١(القط، عبدالقادر .٢٨
.دار النهضة العربية للطباعة والنشر

املوقف األديب، جملة. الرؤية التارخيية يف شعر عمر أيب ريشة). ٢٠٠٢(كمال، حممد .٢٩
. ٣٧٥العدد

دراسة مقارنة بني الشعر وفن : عمر أبوريشة والصورة). ١٩٩٦(حمبك، أمحد زياد .٣٠
.٣٠جملة حبوث جامعة حلب، العدد. النحت

جملة املوقف األديب . عمر أبورريشة ومعبد كاجوراو). ٢٠٠١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ.٣١
.٣٥٧، العدد٣٠، السنةالكتاب العرباحتاد
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: بريوت. الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي.)١٩٩٠(الويل ، حممد.٣٢
.املركز الثقايف العريب

.دار األجبدية: دمشق. الوعي اجلمايل عند العرب قبل اإلسالم). ١٩٨٩(، فؤاد يمرع.٣٣
. مكتبة مصر: القاهرة. الصورة األدبية.)١٩٥٨(مطصفى، ناصف.٣٤
.الثقافةدار؛العودةدار: بريوت، ٢ط. األدب املقارن. )١٩٦٢(غنيمي حممد، هالل.٣٥
منشورات وزارة الثقافة : دمشق. مقدمة لدراسة الصورة الفنية). ١٩٨٢(اليايف، نعيم .٣٦

. واإلرشاد القومي


