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 1و .2أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة حكيم السبزواري ،سبزوار
 .3طالب دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة حكيم السبزواري ،سبزوار
(تاريخ االستالم2015/11/28 :؛ تاريخ القبول)2017/6/6 :

امللخّص
الصــورة الشــعرية هــي الشــكل الفــين الــذي ينتهجـ الشــاعر يف ســياق بيــاين خــاص للتعــبري عــن جتربتـ الشــعرية يف
القصــيدة؛ فالصــورة تــدفع الشــاعر إىل توظيــف أحاسيسـ وأفكـار يف قالــب فــين ملحــوظ كمــا أنّـ يصـوّر هبــا رؤيتـ
اخلاصـة للوجــود .وتعـدّ األديبـة أمينــة العــدوان مـن األصــوات األدبيــة البـارزة علـى الســاحة األردنيّـة خاصّــة والعربيّــة
عامـة .ومــن اتّبــع الصـورة الشــعرية عنــد العـدوان ،جيــد أنّهــا تتـوزع علـى ال ــة مرتكـزات أساسـيّة وهــي .1 :الصــورة
التشبيهية  .2تبادل املدركات (التشـخيص والتجسـيد)  .3الصـورة الرمزيـة .وسيحصـل القـارا علـى أهـمّ خصـائص
الصورة الشعرية عندها ،هي أ ّن صور الشاعرة التشبيهيّة قد جاءت مفعمـة باخليـال اخلـالق الـذي أمـ ّد هـذ الصـور
بطاقــات إ ائيّــة؛ وقــد اســتلهم الشــاعرة أكثــر صــورها التشــبيهيّة مــن مظــاهر الطبيعــة .إىل جانــب ذل ـك ،فــإنّ
للتشخيص يف شعر أمينة العدوان دور فعّال يف تقريب الصور املعنويّة وتوضيح أبعادهـا وهـذ الصـور أكثـر شـيوعاا يف
أشعارها بالنسبة لصـورها التجسـيديّة .وتـمز حيـوة اخليـال الشـعري يف صـورها التجسـيديّة بنقـل املعنـوي يف صـورة
ااســوس .وجنحـ الشــاعرة يف توظيــف الرمــز للتعــبري عــن رؤيتــها الشــعريّة .وقــد اســتطاع الشــاعرة مــن خــالل
صورها الرمزيّة الكشف عن كوامن نفسها وخلجاهتا ،وجتسيد مفاهيمها املعنوية.

الكلمات الرئيسة
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مقدمة
الصـورة الشـعرية هـي طريقـة خاصـة مـن طـرق التعـبري أو وجهـة مـن أوجـ الداللـة ،تنحصـر
أمهيتـها فيمـا حتد ـ يف معـىن مـن املعـاين ،مـن خصوصـية وتـأ ري .وتعتـم هـذ الظـاهرة يـدّ
ذاهتــا مصــطلح حــدي صــيغ بتــأ ر مــن مصــطلحات النقــد العــريب؛ وعلــى الــرغم مــن االجتــا
الســائد عنــد النقــاد املعاصــرين مــن العــرب والغــربيني واملستشــرقني يف حماولــة دراســة الصــورة
الفنية أليّ عمل أديب ،فإن حقيقة الصورة ما زال موضع اختالف لديهم يف جماالت التحديد.
إنّ الصورة « متيز شاعر اا مـن آخـر ،وإ ّنهـا هـي عنـان الشـاعريّة والنتـاج الطبيعـي وواسـطة
تفكريها ورؤاها ،وهلذا قد يضطرّ الشاعر إىل النظر يف كلّ شيء بعني النسـر اايطـة وعلـى
الترمجة عن خماوفـ املباشـرة بصـيحات مـوجزة وكالمـ غـري كالمنـا ونظرتـ غـري نظرتنـا،
وهذا هو جوهر الشعر» (عبدي1433 ،هـ.)92 :
ولقد دأب الشعراء على اقتناص صورها الشعريّة املو ّرة يف النفس ،ولعلّ تراكيـب الصـور
جعل نقاد الشعر يتأمّلوهنا ويقفون عندها حملّلني نفسـيّا مـرّة (ناصـف1983 ،م ،)95 :وواقعيّـة
ملوّنة باخليال مرّة انيّة( .ديتش1967 ،م)83 :
وتع ـدّ األديبــة أمينــة ماجــد العــدوان ،مــن مؤسّســي رابطــة الكتّــاب األردنــيني ،ومــن أبــرز
رائدات األدب املعاصر األردين الل صوّرت معاناة اإلنسـان العـريب وجتسّـدت معانـاة الشـعب
الفلسطينة بنصيب وافر يف أعماهلا الشعريّة وقد اسـتخدم هـذ األديبـة يف تشـكيل صـورها
أساليب متعددة لإل اء بتجربتها وجتسيد رؤيتها الفنيّة.
و«تتشكل الصورة الشعريّة عند الشاعرة من مفردات ذات خصوصـيّة قوميّـة جتعـل جتارهبـا
متج ــذرة يف الوج ــدان الق ــومي ،وجتعل ــها ذات معج ــم تع ــبريي وتص ــويري متميّ ــز ،وتالح ــظ يف
شعرها جرأهتا يف الطر وقدرهتا على تسييس الشعر وعلى إعـادة صـياغة الوقـائع واالنتـهاكات
واملمارسات اليوميّة شعراا ،بعد أن عجز كثريون عن التعبري عنها نثراا»( .العوضي2004 ،م)194 :
ومن هنا نتوخي يف هذا املقال ،دراسة الصورة الشعريّة للشاعرة أمينة العـدوان؛ فيتنـاول
مث يعــا أهــم أســاليب
هــذا البح ـ يف البدايــة تعريــف الصــورة الشــعرية لغ ـ اة واصــطالحاا .ب
الصورة الشعرية لدى الشاعرة وهي .1 :الصور التشبيهيّة  .2صورة التشـخيص (والتجسـيد)
أو تبادل املدركات  .3الصور الرمزيّة.
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وقد أشارت هذ الدراسة إىل ف ّن التشبي ومـدى تـأ ري يف تشـكيل الصـورة الشـعريّة؛ فهـو مـن
أبرز معاملها وأقوى جسور التواصل الل تصل الشـاعرة أمينـة بـاملتلقى للولـوج إىل عاملهـا اخلـاص.
مث يدخل البح يف موضوع التجسـيد والتشـخيص ،والفـرق بينـهما ودورمهـا يف التصـوير الشـعري
ّ
لشــعرها ،إلســتبانة قيمتــهما يف نقــل جتربــة الشــاعرة إىل املتلقــى واســتخالص مــا للظــاهرتني مــن
مميّزات وأ ر يف شعر الشـاعرة وبيـان لرؤيتـها الشـعريّة؛ ويف هنايـة املطـاف ،قـام البـاحثون بتبـيني
توظيف الرمز يف شعر العدوان والكشف عن مجاليت يف تشكيل بناء الصورة الشعريّة.
فرضية البح :
لقد متيّزت جتربة أمينـة العـدوان الشـعريّة باإلعتمـاد علـى الصـورة واسـتخدامها لغـة حدا يـة
معاص ــرة قامـ ـ علــى التص ــوير واإل ــاء وق ــد اعتم ــد عليه ــا الش ــاعرة يف جتس ــيد فكرهت ــا
وعاطفتها وموقفها.
أسئلة البح :
هذا البح يتمحور حول عدة أسئلة رئيسية ومن أمهّها:
 ما هي خصائص الصورة الشعرية لدى الشاعرة أمينة العدوان؟ كم جنح الشاعرة يف توظيف الصورة الشعرية لنقل أحاسيسها؟ ما مدى تأ ري نوعية الصورة الشعريّة يف حتسني البيان الشعري يف أشعار العدوان؟وقــد خرّج ـ الدراســة أنّ للصــورة أ ــراا مهمّ ـاا يف االرتقــاء بشــعر أمينــة العــدوان مجــاالا
واإلسهام يف تقدميها رؤية وتشكيالا.
خلفيّة البح :
ومــن األســباب الــل دفعـ البــاحثني إىل هــذ الدراســة ،أنّـ مل يقفــوا علـى دراســة أو رســالة
تناول موضوع الصورة الشعرية عند أمينـة العـدوان بصـورة كليـة حـول هـذ ااـاور الثال ـة:
 .1الصورة التشبيهيّة  .2تبادل املدركات (التجسيد والتشخيص)  .3الصورة الرمزيّة.
ولكــن الــذي صــادف البــاحثون قبــل الدراســة ويف أ نائهــا ،هــو وجــود بعــض دراســات نقديــة لشــعر
أمينة العدوان؛ ويتّضح أ ّن معظم الدراسات قد ركزت علـى دراسـة املضـامني ومنـها مـن وقـف وقفـات
جزئ ّيــة عنــد قصــيدة أو جمموعــة شــعريّة تناول ـ مــن خالهلــا الصــورة .فلــم تتق ـدّم صــورة شــاملة
ومتكاملة للنواحي الصورة الشعريّة لشعر أمينة العدوان كاملنهج املستخدم يف هذا املقال؛ منها:
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«أمينــة العــدوان؛ دراســة يف أعماهلــا الشــعريّة» (املشــايخ1997 ،م)« ،إجتاهــات العوملــة يف
شـ ـ ــعر أمينـ ـ ــة العـ ـ ــدوان» (زوانـ ـ ــة2002 ،م)« ،آراء نقديـ ـ ــة يف أعمـ ـ ــال أمينـ ـ ــة العـ ـ ــدوان»
(زوانة2004،م)« ،إضاءة يف ديـوان قهـوة مـرّة» (زوانـة2005 ،م)« ،أمينـة العـدوان؛ شـهادات
ودراسات» (ندوة تكرميية2005 ،م)« ،صهيل اجلياد» (املشايخ2006 ،م)« ،التشـكيل الـدالي
واملعريف يف شعر أمينة العدوان» (الساكب2009 ،م).
منهج الدراسة ودائرهتا:
هنج الباحثون املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة الصورة الشـعريّة عنـد العـدوان؛ يسـعون إىل
دراس ــة مالم ــح الص ــورة يف ش ــعر أمين ــة الع ــدوان حم ــاولني كش ــف نوعي ــة الص ــورة الش ــعريّة
وجوانبها لديها؛ فتدور هذ الدراسة حول اااور التالية:
 .1الصورة التشبيهية  .2تبادل املدركات (التشخيص والتجسيد)  .3الصورة الرمزية

الصورة الشعرية
تعتم الصورة الشعرية من األدوات الل يستخدمها الشاعر يف بناء قصيدت وجتسيد األبعاد
املختلفــة لرؤيتـ الشــعرية ،فبواســطة الصــورة يشـكل الشــاعر أحاسيسـ وأفكـار وخــواطر يف
شكل فين حمسوس ،وبواسطتها يصور رؤيت اخلاصة للوجود والعالقات اخلفية بني عناصر .
(زايد)68 :1977 ،

وعرف مصطلح الصورة إنتشاراا واسعاا بني البالغيني والنقـاد القـدامى واملعاصـرين ومـع
ذلك مل يتمكنوا من حتديد مفهومها حتديداا دقيقاا ،إذ إختلفـ اآلراء يف ذلـك وتضـارب إلّـا
أنّ جلّها اجتمع على أنّ الصورة ترتبط باإلبداع الشعري.
وأمّا مفهوم الصـورة يف اللغـة :فقـد ورد تعريفهـا يف «لسـان العـرب»« :الصـورة يف الشـكل،
واجلمــع صُ ـوَر ،وصِ ـوَر ،وقــد ص ـوّر فتص ـوّر ،وتص ـوّرت الشــيء ،توهّم ـ صــورت  ،فتص ـوّر ي،
والتصاوير ،والتما يل»( .ابن منظور2003 ،م ،ج)305 :8
وأمّــا يف اإلصــطال  :فالصــورة 1يف «قــاموس املصــطلحات اللغويــة واألدبيــة» هــي «خيــال
الشيء يف الذهن والعقل وصورة الشيء ،ماهيت اجملردة» (يعقوب1987 ،م.)247 :

1. Image
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وتعرف الصورة الشعرية بأنّها« :تركيب لغويٌّ لتصوير معىن عقلي وعاطفي عـم التجسـيد
أو التشخيص أو التجريد أو التراسل» (أبـو أصـبع1979 ،م 31 :و .)75وهنـاك عالقـة وطيـدة بـني
اخليال والصورة فـ«اخليال ،ملكة يستطيع الشاعر من خالهلـا أن يبـدع صـورة شـعرية ،أو هـو
مقدرة يستطيع املتلقى من خالهلا أن ميو الفراغات الل يترك الشاعر يف شـعر  ،فالشـاعر
العظيم هو الذي يترك ملتلقّي فراغات ميلؤوهنا بإختيارهم» (الديدي1990 ،م.)182 :

احلركة األدبية يف األردن
تعـدّ أمينــة العــدوان ،مــن أبــرز شــعراء األردن ممــن شــاركوا مشــاركة فعالــة يف دعــم املســرية
األدبية يف األردن؛ واألجدر أن نقدّم كالماا موجزاا عن احلركة األدبية يف األردن:
وقد ارتبطـ احلركـة الشـعرية األردنيـة ارتباطـ اا و يقـ اا بـالواقع االجتمـاعي والواقـع اإلقتصـادي
والسياسي ،إذ عبّرت قصائد الشعراء عن مهـوم النـاس االجتماعيـة واالقتصـادية والقوميـة ،إذ إن
هذ الظروف كان هلا دور كبري يف نضج حركة الشعر املعاصر يف األردن( .الضالعني2008 ،م)3 :
وقد إتّفق معظم الباحثني على أنّ تاريخ احلركة الشعرية يف األردن بدأ مـع قـدوم «األمـري
عبداهلل بـن احلسـني» مـن احلجـاز عـام 1921م وتأسيسـ إمـارة شـرق األردن ،فمـن جمالسـ
األدبيــة ولــدت هنضــة فك ريــة وأدبيــة أخــذت تشــق طريقهــا باألجيــال الصــاعدة مــن الكتــاب
والشعراء ،إذ أعطى األمري جلّ إهتمام ورعايت لتلك اجملالس األدبية( .قطامي1981 ،م)19 :
وقد كان للصحافة دور كبري يف تطوير احلركة الشعرية يف األردن وكـان الفضـل يعـود إىل
األمري عبد اهلل بن احلسني حي صدرت جمموعة كبرية من الصحف واجملالت منذ تأسـيس
اإلمــارة وحــىت إطاللــة اخلمســينات ومــن هــذ الصــحف الــل قــدم دوراا ك ـبرياا يف احلرك ـة
الفكري ــة واألدبي ــة ،ه ــي :اجلزي ــرة ،والش ــرق الع ــريب ،وجزي ــرة الع ــرب ،والش ــريعة ،واألردن،
والرائد( .شهاب1988 ،م)48 :
وكان لنكسة حزيران عام 1967م أ ر واضح يف اندفاع الشعر احلر؛ إذ «قد أعط نكسـة
حزيران الشعر األردين دفعة قوية حنـو اإلبتكـار والتجديـد ،ويف حماولـة مترديـة علـى املاضـي
ال عـن البحـ عـن اهلمـوم وعـن أشـكال
إىل حد التطرّف والرفض الكامل لك ّل مـا سـبق ،فضـ ا
ومضامني جديدة ،ممّا أدّى إىل االلتصاق بالواقع ومعاجلة قضايا » (الضمور2001 ،م.)21 :
وق ــد واكبـ ـ احلركـ ـة الش ــعرية األردني ــة أح ــدا األم ــة العربي ــة ،فم ــع إجتي ــا الق ــوات
اإلسرائيلية جلنوب لبنان ،وحصار بريوت عـام 1982م ،عبّـر الشـعراء األردنيـون عـن مشـاعر
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الصدق واحلزن من عظم املصيبة؛ فنظمـوا يف بـريوت شـعراا كـثرياا وإتّخـذت قصـائدهم بعـداا
قوميّاا واضحاا( .الوحش1992 ،م)454 :
وقد كان لوحدا العامة الل مرّت هبا األمة العربية يف الثمانينات أ ر كـبري يف سـيطرة
اهلم القومي على الشعر العريب املعاصر؛ و«يف عام 1987م ،انفجرت االنتفاضة الفلسـطينية،
وإسـتطاع أن تـدخل القضــية الفلسـطينية مرحلــة جديـدة وقـد إســتثارت اإلنتفاضـة عواطــف
الشعب األردين ،وتفاعل األدباء مع هذا احلد العظيم( .خليل ،د.ت)2 :

حملة عن حياة أمينة العدوان
ولدت أمينة ماجد سـلطان العـدوان يف عمـان ،حصـل علـى ليسـانس فلسـفة مـن جامعـة عـني
مشس يف القاهرة عام 1970م وعلى دبلوم يف النقـد األديب مـن اجلامعـة األمريكيـة يف مصـر
عام 1971م .وعمل يف وزارة الثقافـة رئيسـة لتحريـر جمـالت :أفكـار ،صـوت اجليـل ،الفنـون
خــالل ســنوات 1982-1971م وهــي مــن مؤسســي رابطــة الكتــاب األردنــيني عــام 1974م ،ومــن
الع ــامالت يف احلركــة النس ــائيّة العربي ــة م ــن خ ــالل عض ــويتها يف اإلحت ــاد النس ــائي األردين
السابق .وهي عضو رابطة الكتاب األردنـيني ،وكانـ عضـواا يف اهليئـة اإلداريـة للرابطـة ألكثـر
من دورة ،كما أنّها عضو يف اتّحاد الكتاب العرب( .موقع وزارة الثقافة األردنية)
و« حتت ّل أمينة العدوان يف خارطة الشـعر األردين احلـدي موقعـ اا متم ّيـز اا مـن شـعر املـرأة،
كما حتتلّ هذا املوقع يف الدراسات األدبية والنقديّة ،علـى الصـعيدين األردين والـوطن العـريب
بعامة» (العدوان2004 ،م.)765 :
و«بدأت إصدار نتاجها األديب منذ مطلع الستّينيات بكتابٍ فلسفي عنوان «حمـدودات بـال
حـدود» ،وظهــر نتاجهـا النّقــدي يف مطلـع الســبعينيات مـن خــالل «مقـاالت يف الروايــة العربيــة
املعاصرة» ،و«دراسات يف األدب األردين املعاصر» و«قراءات نقدية» وقد أرّخ يف إصداراهتا
النقديــة املبكـرة للحيــاة األدبيّــة األردنيّــة ،وصــدر هلــا مثانيــة عشــر أعمــال أدبيّــة مــن قصــيدة
النثر ،إذ ختصّص هبذا اللّون من الكتابة ابتداء مـن عـام 1982م ،فصـدر هلـا عـن املؤسسـة
العربيــة للدراســات والنشــر أول عمــل مــن قصــائد النثــر بعنــوان «وطــن بــال أســوار» ،وتواصــل
نتاجهــا مــن هــذا اللــون األديب اجلديــد بعــد ذلـك ،فهــي إذاا مــن جيــل الثمانينيــات مــن كتّــاب
قصيدة النثر يف األردن» (العدوان2004 ،م.)821-820 :
إنّ أهمّ ما يلف النظر يف شعر أمينة هو إستخدامها للتفاصـيل الدقيقـة للزمـان واملكـان،
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فهــي تفلــح بقــوة وجبــالء يف املــزج بــني تفاصــيل املك ـان وأحاســيس أشخاص ـ وبالتــاي فــإن
الصــورة البالغيــة عنــدها جتعــل مــن ااسوســات شــيئاا ملموسـاا .ومــن الناحيــة البنائيــة ،فــإنّ
الكلمة عندها أكثر تركيزاا وشفافية يف آن واحد» (أنظر :العدوان2004 ،م.)786 :
وصــدرت هلــا جمموعــات شــعرية؛ منــها« :وطــن بــال أســوار» ،و«أمــام احلــاجز» ،و«غــرف
التعميد املعدنية» ،و«فقدان الوزن» ،و«من ميوت» ،و«أحكام اإلعدام» ،و«أخي مصطفى».

أمناط الصورة الشعرية للشاعرة
 .1الصور التشبيهية:
إنّ الصــورة التشــبيهية ،مــن أه ـمّ األشــكال البالغيّــة وأكثرهــا اســتعماالا يف الشــعر التقليــدي؛ و«إنّ
أفضل الصور عند البالغيني القدماء وااد ني هي القائمـة علـى املشـاهبة سـواء كانـ تشـبيهاا أم
استعارةا أم رمزاا أم متثيالا ،وأفضل كل هذ األنواع التشبي واالستعارة» (الوي1990 ،م.)208 :
والصورة التشبيهيّة جزء من تكوين التجربة الشعورية عند األديب ،وهي ملمح من مالمح
العمل األديب الفين؛ والتشبي «صورة تقوم على متثيل شيء حسّي أو جمرّد بشيء آخـر حسّـي
أو جمرّد إلشتراكهما يف صفة (حسيّة أو جمرّدة) أو أكثر» (الزناد1992 ،م.)15 :
وانشغل البالغيون بالتشبي عمّا سوا من األنواع البالغية للصورة الفنيّة؛ ألنّ كان و يقـاا
بشاعريتهم.
ويلعب التشبي دوراا بيانياا هامّاا يف إبراز اجلوانب احلسيّة من الصـورة ،خاصـة إذا كانـ
الصـفة املشـتركة بـني الطـرفني (املشـب واملشـب بـ ) منطقيّـة ومتطابقـة« .التشـبي هـو أسـرع
الفنــون فهم ـاا ،وهــو عمــدة البالغــة ،وعمــاد البيــان ،ورأس العالقــات اجملاز ّيــة ومن ـ تنطلــق
الصورة املبدعة وتشكل عالقاهتا البالغية كلّها ...كذلك هو (التشبي ) ألصقها حبّاا وودّاا بني
املبدع واملتلقي» (املشوّ 1996 ،م.)258 :
ووظيفـة التشـبي هـي «التصـوير والتوضـيح باالنتقـال مـن شـيء إىل شـيء يشـبه ويشـاكل
يُعم ب الشاعر عن معىن يف نفس » (ضيف1962 ،م.)171 :
فالتش ــبي  ،ه ــو وس ــيلة م ــن وس ــائل بن ــاء الص ــورة بالغيّــاا ويلع ــب دوراا يف تشــكيل ص ــورة
الشاعرة أمينة؛ هنا نتوقف مع مناذج للشـاعرة لتبـيني دورهـا يف تشـكيل رؤيتـها اخلاصـة مـن
خالل تشكيل صورها الشعرية؛ منها:
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ما تقول الشاعرة عن خملّفات االنفجارات وروائح دخان خينق األنفاس؛ فها هي الرائحة
الفوّاحة تقترن بصورة األم وهي تقرأ القرآن:
«قراءة القرآن /كلّ األيّام /نقاء الثلج /على املقعد /وهي رائحة البخور /ألقى
زجاجات العطر /عطر بال رائحة» (العدوان)50 ،2006 ،

من خالل التشبي لوم برائحة البخور ،جتسّدت الشاعرة الصورة الشمّية ممّـا أدى إىل نـوع مـن
املفاضلة بينها وبني زجاجات العطر الل ألقتها الشاعرة لتفوّق عطر األم على العطر املألوف.
فالشاعرة رغم أنّها تقدّم لنا صوراا جزئيّة متشاهبة كثرياا إلّا أنّها تضعنا يف أجـواء أشـب
بـالطقوس الــل تعبــق بــالبخور ،مــع مالحظــة تالعــب الشــاعرة بالتشـكيل البصــري للتراكيــب.
(املشايخ1997 ،م )140 :وكشعرها يف موضوع «جنازات الشهداء»:
«كــان ال ـدّموع تنســى العي ـون /وجنازت ـ موك ـب /واملشــيعون جــيش /والشــارع/
ساحة القتال( »...العدوان2004 ،م)207 :

شـبّه (اجلنــازة) بـ ـ (املوكـب) ،ومجاعــة النــاس املشــيعون هــذ اجلنــازة بــ (اجلــيش)،
ومك ـاهنم (الش ــارع) بـ ـ (ســاحة احل ــرب) .كأنّه ــا تري ــد أن تقــول :إنّ ه ــؤالء الش ــهداء ب ــذلوا
نفوسهم يف ساحة احلرب واستشهدوا يف سبيل اهلل ،ولكن بعد شهادهتم ،كأنّهم وردوا سـاحة
القتال األخرى؛ وكذلك ،يف املوضع اآلخر ،تشب تصوير املدينة وأجزائها تصوير اجلبهة:
«كأنّ البيوت /جبهة /والسكان /جنود حارب ( »...العدوان2004 ،م)37 :

قدشبّه (البيوت) بـ (جبهة) ،وسكاهنا بـ (اجلنـود اااربـة)؛ جنـد أنّ الشـاعرة تنتقـى
ركاماا من الصور املتتالية يف املقطع الشعري الواحد ،وتتم هذ العملية عن طريق االستدعاء،
فتتعرج الصورة الشعرية ،وال تتوقف عند وظيفة تشبي شيء بشيء آخر ،بل تتحوّل إىل لوحـة
شعريّة .وقد تلوّن الصورة التشبيهية يف شعرها بلون الكناية:
«هو آذان تتسوّل /إن غادر الغرفة /ترك أذن  ،على الباب( »...العدوان ،الغـزو،
2004م)82 :

وهي صور تشبيهية تؤدّي مجاالا فنيّاا من خالل التكنيّة عن املوصوف وهو اجلاسوس.
إنّ الشاعرة تعتمد على الطبيعة وعناصرها ،فاحتلّ قسماا كبرياا من تشبيهاهتا؛ منها:
«أشــجار احلــور /تتــهادي أوراقهــا /ناعمــة /ولــيس /إال النســيم /مــن مشــط/
شعرها /الطويل» (العدوان ،األعمال الشعريّة2004 ،م)532 :

بنية الصورة الشعرية عند األديبة األردنية «أمينة العدوان»

71

فنرى بأنّ الشاعرة استخدم يف نصّها لغة سهلة موحية متناغمة تراكيبها؛ قـد اسـتهل كالمهـا
بالتشبي البليغ (أشجار احلور) ،مث شبّه أوراقها الليّنة بشـعور احلـور الـل ينشـطها النسـيم؛ وهـذا
الوصف اخلياي اجليّد يدلّ على قدرهتا الرائعة يف خلق الصور البديعـة .ويف احلقيقـة ،نـرى يف هـذ
الصور من مجال وهباء ما يدلّ على جنو املخيلة وتنامي املقدرة على التصوير.
وتصف «حقول القمح»:
«الش ــمس س ــجادة م ــن ض ــوء /ت ــأيت /ويف حق ــل قم ــح /وعل ــى مقع ــد ذه ــب/
تستلقي /هذا الضوء» (العدوان ،األعمال الشعريّة2004 ،م)531 :

قد ختيّل (الشمس) ك ـ (سجادة نسج مـن الضـوء) ،قائلـة بـأ ّن هـذ السـجادة تسـتلقي
على (مقعد ذهب) وهو (حقل القمح) باللون األصفر.
وجند أنّ الطبيعة تعدّ مالذاا للشاعرة أمينة العدوان ،ومهرباا هلا من الواقع عنـدما تشـت ّد
األ زمات هبا؛ وليس من الغريب أن جندها مصـدر اا حيويـ اا مـن مصـادر الصـورة لـديها ،تعتمـد
عليها بشكل كبري يف تشكيل عاملها اجلماي؛ فهي تعتمـد يف تصـويرها علـى الطبيعـة الصـائتة
(املتحركة) والصامتة.
ويف احلقيقة ،يف شعر الطبيعة ،تتجلّي قدرة الشاعرة يف نظم الصورة البيانية الل تتّخذ
مــن التشــبي أداة مع ّبــرة؛ وإ ّن الشــاعرة ،تســتم ّد مــن ح ّســها وجتربتــها يف تصــوير الطبيعــة.
وكذلك ،سيتّضح ميل الشاعرة إىل الطبيعة يف قسم التشخيص.
ويف هناية هذا القسم ،نشري ببعض التشبيهات للعدوان منوذجاا فقط:
« ...والكائنات كـاملالبس يف اخلـزائن /...والبيـوت أبـواب مؤصـدة كـالقبور»...
(العدوان2006 ،م)39 :

«أم أظــافر مثــل املخالــب ،أم أمحــر شــفا  /أم ربطــة عنــق فــاخرة ،ختنــق مثــل
املشنقة( »...العدوان1982 ،م)32 :
« ...وترديد الكلمات اافوظة كاملعلبات( »...العدوان)38 :2006 ،
«الوشم يف وج املرأة البدويّة ،أية أشجار خضراء /دائمة اخلضرة» (العدوان،
قهو مرّة)150 ،
«مهما نام األرض ،إنّين النهار» (أمينة ،انتفاضة األقصى2001 ،م)9 :
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وجتدر املالحظة بأنّ الشاعرة استخدم الصور التشـبيهية بشـكل مكثّـف ،تاركـة خلياهلـا
العنــان يف رســم أبعادهــا ومكوّناهتــا لتســهم يف تصــوير أحاسيســها الدفينــة وتمزهــا بصــورة
جتعل املتلقي أكثر انفعاالا وتوصّالا مع جتربتها الشعورية الل تعبّر عنها.
 .2تبادل املدركات (التشخيص والتجسيد):
ويُع ّد التشخيص من أه ّم الوسائل الفن ّيـة الـل يتو ّسـل هبـا الشـاعر لبنـاء صـور الفن ّيـة ،ويعـ ّد
أحــد أهـمّ املرتكـزات الــل يركـز عليهــا .والتشــخيص هــو «خلــع احليــاة علـى املــواد اجلامــدة،
والظـ ــواهر الطبيعيّـ ــة ،واالنفعـ ــاالت الوجدانيّـ ــة) (الشـ ــاذي1988 ،م )73 :وللتشـ ــخيص دورّ يف
جتسـيد التجربــة الفنيّــة والتعـبري عــن اجملـرّدات فهـي طاقــة خالقــة «تسـتمدّ قــدرهتا مــن ســعة
الشـعور حينـاا ،أو مــن دقـة الشـعور حينــا آخـر ،فالشـعور الواســع هـو الـذي يسـتوعب كـلّ مــا يف
األرض والســماوات مــن األجســام واملعــاين ،فــإذا هــي حيّــة كلّهــا ،ألنّهــا جــزء مــن تلـك احليــاة
املستوعبة الشاملة» (العقاد1967 ،م.)305 :
أمّــا التجســيد؛ فلــم تقــدم كتــب البالغــة والنقــد القدميــة «التجســيد» بوصــف مصــطلحاا
بالغيّ ـاا أو نقــديّاا وإنّمــا إكتف ـ باحلــدي عــن داللت ـ الفنيّــة فهــو «يكســب الصــور املعنويــة أو
احلسيّة مالمح اإلنسان أو صفات أو أفعال  ،وهـو أدخـل يف هـذا املعـىن مـن التشـخيص الّـذي
يعين سواد اإلنسان أو غري » (الصائغ1987 ،م ،)419 :فقد أخذ البح بـ(التجسيد) بديالا مـن
(التشخيص).
أمّــا نســتطيع أن نقــول :خيتلــف التجســيد عــن التشــخيص وهنــا ميكـن القــول إنّ التجســيد
خيتلــف عــن التشــخيص؛ فالتجســيد هــو «نقــل املفــاهيم اجملــردة واملعــاين العقليّــة إىل أجســام
ملموسـ ــة؛ أي إعطـ ــاء املعنويّـ ــات أبعـ ــاداا ملموسـ ــة ،أو مشـ ــاهدة» (أبوصـ ــبع1979 ،م )45 :إذن
التجسيد يكون من خالل إكساب املعنويات صفات حمسوسة جمسدة ،بينما يكون التشـخيص
من خالل خلع الصفات اإلنسانيّة على كلّ من ااسوسات واملاديّات.
وم ــا جي ــدر باإلش ــارة أنّ «املي ــل إىل جتس ــيم اجملــرّدات وتشخيص ــها ي ــنمّ ع ــن ش ــوق إىل
استحضار ما هو غائب ،والقبض على زمن مراوال يفل من اإلنسان وعلى عـوامل ورؤى تعـذب
خيال  ،فيحاول أن يقتنصها ويودعها أقفاص املادة ااسوسة» (سعيد1982 ،م.)53 :
التشخيص :من أمعن النظر مليّاا يف ديوان أمينـة جيـد ظـاهرة التشـخيص مـن أهـمّ أدوات
التشكيل الشعري عندها؛ فشخّص الشاعرة مظاهر الطبيعـة كالشـمس ،والشـجر ،والنجـوم،
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وبعــض اجلمــادات و ...نســتطيع أن نقــول جسّــدت الشــاعرة رؤيتــها الداخليّــة ملظــاهر احليــاة
املختلفة من خالل االستعارة التشخيصيّة يف صور كثرية.
وقــد عمــدت أمينــة إىل التشــخيص كأحــد أه ـمّ دعــائم الصــورة الفنيّــة لــديها؛ إنّ املتتبــع
لقصــائدها ،جيــد ظــاهرة التشــخيص أعــم وأمشــل مــن ظــاهرة التجســيد وأكثــر شــيوعاا يف
نصوصها؛ إذ هبا نقل الشاعرة جتربتها العاطفية والنفسـية والفكريّـة .واسـتطاع أن متـنح
احليـاة للجوامــد ،فبــدت الصــور اجلامــدة ناطقــة حيّـة ،يســتطيع املتلقــي أن ـسّ هبــا ويشــعر
ييويتها .ومن شواهد التشخيص قوهلا:
«ويتكــئ األزرق اجلميــل /بلحيت ـ البيضــاء علــى اجلبــل /وتــرى /األفــق /يــزور
الكائنات /ميرّ» (العدوان2002 ،م)42 :

فقد جعل من مظاهر الطبيعة كائناا يشارك اإلنسان أحاسيس  ،فالسّـماء الزرقـاء كأنّهـا
شيخ جليل يتّكئ علـى قمّـة اجلبـل ،واألفـق يـزور الكائنـات بظلّـ اخلفيـف أي أوجـدت عالقـات
إنسانيّة بني عناصر الكون( .الساكب2009 ،م)111 :
ومن الشواهد األخرى للتشخيص:
«نـ ـرى البح ــر تض ــن الغواص ــني /فتمتل ــئ الق ــوارب /الفارغ ــة ب ــاللؤلؤ»...
(العدوان ،األعمال الشعريّة)505 :2004 ،

وشعرها يف الطبيعة اجلميلة:
«زهــور شــجر اللــوز األبــيض  /تبتســم  /فريحــل اإلرهــاق»( .العــدوان ،األعمــال
الشعريّة)552 :2004 ،

وتصف الربيع:
«يف الربي ــع  /ت ــأيت الزه ــور المي ــة  /وتتك ــئ بي ــدها عل ــى اجلب ــال  /فتغي ــب
الشحوب  /وتأيت األلوان»( .العدوان ،األعمال الشعريّة)569 :2004 ،

ويف تصوير املوت ،تقول:
«يــا للوجــو  /شــاحبة  /وحزينــة  /وعيــون ذابلــة  /أنّ ـ املــوت  /يــد تطوينــا /
والكائنات سراب»( .العدوان ،األعمال الشعريّة)538 :2004 ،

ويف ا ألمثلة املتقدّمة جند أ ّن الشـاعرة منحـ األشـياء ااسوسـة ،واملعـاين اجملـردة حيـاة
نابضة باحلركة واالنفعال لتجعل صورها اجلمالية أكثر تأ رياا يف نفس املتلقي.
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التجسيد :يالحظ أنّ التجسيد من أشكال بناء الصورة يف شعر أمينة؛ من مثل قوهلا:
« ...وأرى الظلم من شدة الضوء /أغمض عيني » (العدوان2001 ،م.)39 :

فهي تشب الظلم باإلنسان الذي اليقوي على فتح عيني أمام الضوء الساطع؛ فمـن خـالل
التجسيد خلع على الظلم وهو معـين عقلـي الميكـن إداركـ علـى الواقـع إلّـا مـن خـالل نتـائج
وممارسات حسيّة( .الساكب2009 ،م )109 :ويف صورة أخرى حت عنوان «املوت» تقول:
«كان املوتُ /يتجوّل يف املخيّم /وينام بني األحياء» (العدوان2001 ،م)38 :

«فــاملوت أصــبح املظهــر اليــومي نتيجــة إلنتــهاكات العــدو وبفعــل آلت ـ العس ـكرية ،حتّ ـى إنّ ـ
كاإلنسان املقيم بني الناس اليم مكان عيشهم ،وهو جتسد يف جسم كـائن متحـرّك ،يتجـوّل
وينام ،ويف ذلك داللة على كثرة املوت يف املخيّم ،ورمز للظلم» (الساكب2009 ،م.)109 :
وبالنســبة لدراســة التشــخيص ،ممّــا يســترعي اإلنتبــا هــو أنّ الطبيعــة مــن مصــادر صــور
الشاعرة الفنيّة؛ فقد حفل قصائد العدوان ومقطعاهتا بكثري من مفـردات الطبيعـة ،وتكسـب
الطبيعة يف شعرها وضعاا عاماا شامالا؛ ما يعنينا هنا هـو أنّ الشـاعرة قـد جسّـدت فكرهتـا يف
إطار الطبيعـة ييـ التقطـ صـورا مـن مناظرهـا تـوحي مبـا أرادت .فتتكـئ يف بنـاء الصـور
على التشخيص؛ فيكون جلّ موادها التصويريّة من الطبيعة.
فقـد حاولـ الشــاعرة أن ترسـم مــن خــالل صـور الطبيعــة لوحــة فنيّـة عناصــرها الصــوت
واحلركة واللون ،فتنجح يف إضفاء لون من اجلمال على استشهاد الطبيعة.
 .3الصور الرمزية:
لقد اهتمّ البالغة احلديثة بتوظيف الرمز وإعمال يف النصوص األدبية باعتبار لونا مـن الصـور
املكثفة؛ إذ إ ّن الرمز يكسـب العمـل األديب عمقـا فن ّيـا ويشـحن األلفـاظ مبـدلوالت شـعورية جديـدة.
و« الرمز األديب تركيب لفظي يسـتلزم مسـتويني :مسـتوى الصـور احلسـية الـل تؤخـذ قالبـ اا للرمـز،
ومستوى احلاالت املعنوية الل ترمز إليها هبذ الصور احلسية» (فتو أمحد1984 ،م.)202 :
وإن اســتخدام الرمــز يف الســياق الشــعري يضــفي عليـ طابعـاا شــعرياا ،مبعــىن أنّ يكــون أداة
لنقــل املشــاعر املصــاحبة للموقــف وحتديــد أبعــاد النفس ـيّة؛ فــالرمز «وســيلة إ ائيــة مــن أبــرز
وسائل التصوير الشعرية الل ابتدعها الشاعر املعاصر عم سعي الدائب وراء اكتشـاف وسـائل
تعبري لغوية ،يثرى هبا لغت الشـعرية ،وجيعلـها قـادرة علـى اإل ـاء مبـا يستعصـي علـى التحديـد
والوصف من مشاعر وأحاسيس وأبعاد رؤيت الشعريّة املختلفة( .زايد1977 ،م)110 :
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والصــورة الرمزيّــة تبــدأ مــن األشــياء املاديّــة علـى أن يتجاوزهــا الشــاعر ليعبّــر عــن أ رهــا
العميق يف النفس من املناطق الالشعوريّة.
ومــا يعطــى الرمزيــة أمهيّــة هــو أنّ الشــعر احلــدي يتّســم بــالغموض؛ ألنّ ـ مق ـوّم أساســي مــن
مقوّماتـ  ،كمــا أنّـ ممّــا يعــين ب ـ الرمزيــون هــو «إضــفاء شــيء مــن الغمــوض واإلهبــام علــى الصــورة
الشــعرية ،ييـ تتحـدّد بعــض معاملهــا ،لتبقــى فيهــا معــامل أخــرى ظليلــة موحيــة .فــال ينبغــي تســمية
الشيء يف وضو ؛ ألنّ يف التسميّة قضاء على معظم ما في من متعـة ،مثّ ألنّ األلفـاظ اللغويّـة قاصـرة
عن التعبري عمّا يف الشيء من دقائق يوحي هبا هذا الغموض» (غنيمي هالل2001 ،م.)396 :
فأجابـ الشــاعرة أمينــة العــدوان يف حــوار حــول منــهجها النقــدي ورؤيتــها لواقــع احلركـة
املســرحيّة األردنيّــة عــن ميــل الكتــاب االّــيني إىل االتّجــا الرمــزي ،فقالـ « :يســتخدم الرمــز
حني ال ميتلك األديب حريّة التعبري ،ولكن بشرط ألّا يكون كالطالسـم غـري الواضـحة ،ييـ
ال يعبّــر عــن وضــو الرؤيــة ،وغالبـاا مــا يســتخدم الرمــز أداة فنيّــة لإل ــاء والتــأ ري بــدالا مــن
الكلمات التقريرية املباشرة» (العوضي2004 ،م.)290 :
وجند جمموعة كبرية من الرموز الل وظفتها أمينة واستطاع من خالهلا أن تعبّـر عـن
رؤيتها الشعرية؛ منها:
تقول أمينة يف قصيدة بعنوان «عملية استشهادية»:
«األســوار واجلــواحز /يبنــون /وبــيل أصــبح /ال يبــدو /فتــراين /أقفــز /علــى
السور( »...العدوان ،األعمال الشعرية)343 :2004 ،

«إنّها صورة رمزية إلصـرار الشـعب الفلسـطيين علـى اختـراق السـور العـازل الـذي تبنيـ إسـرائيل
يف حماولة لتقطيع املناطق واملدن ،وبالتـاي لعـزم الشـعب الفلسـطيين والعمـل علـى تطويقـ يف أرضـ
وحرمانـ ســبل احليــاة ،ولكنـها اإلرادة الــل ميتلكهــا هــي الـل جتعلـ يقفــز فـوق الســور لالنعتــاق مــن
نــذلّ األســر ،ومــرارة التطويــق داخــل هــذا الســور .وتتــابع الشــاعرة هــذا النســق مــن تصــويرها للكفــا
الفلسـطيين ،لتصـوّر لنـا مزيــداا مـن قصــص النضـال الــذي خيوضـ شــعبٌ صـغري بقــدراتٍ متواضــعةٍ
ضدّ قوى مزوّدة بأقوى ما ميلك الطاغوت الغاشم» (العوضي2004 ،م 808 :و.)809
ومن الرموز الل وظفتها الشاعرة أمينة لتجسـيد رؤيتـها ،رمـز املـرأة الـذي أخـذ دور يف
بنــاء القصــيدة متجــاوزة بــذلك املظهــر اخلــارجي للتعــبري عــن مكوناهتــا الداخليّــة العميقــة،
فحمّلـ املــرأة (الرمــز) دالالت غنيّــة مكثّفــة لإلشــارة إىل األمومــة واألنو ــة إىل جانــب داللــة
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اخلصـب واحليـاة ،فغـدت رمـزاا لـورض أو الـوطن .حيـ أشـار بعـض النقـاد إىل أنّ الشـعراء
يســعون غالب ـاا إىل إجيــاد عالقــة بــني املــرأة واألرض ،فيو ّحــدون بينــهما باعتبارمهــا وســيلة
اخلصب والنماء( .الشطناوي 132 :2006 ،و)133
ومن صور رمز املرأة الل تتكرّر على مسـاحة واسـعة مـن قصـائدها رمـز األم ،ترمـز هبـا
إىل العطاء ،و«هلذا كثرت العناوين الل تركب من كلمة (أم) وكلمة أخرى كـ (الشهيد)؛ ألنّ
تركيــب (أمّ الشــهيد) يتضـمّن مشــاعر متضــادة مــن األمل واألمــل ،واحلنــان والقســوة ،جتســد
صورة فيها من اجلرأة ما جتعل املرأة الرمز تتحامـل علـى جراحهـا لتشـارك أبنـاء الـوطن يف
الواجب الوطين» (الساكب2009 ،م 72 :و:)73
«الواجب الـوطين /:العلـم الـذي لـفّ بـ  /جسـد ابـين /يف الـنعش ،وأنـا أبكـي/
مسح دمعي» (العدوان ،انتفاضة األقصى)70 :2001 ،

ه ــذا ،وم ــن الرم ــوز ال ــل ت ــوحى ب ــالظلم والش ــر لتجس ــيد رؤيت ــها لبش ــاعة الع ــدو رم ــزا
(السجّان) و(اجللّاد) إلضفاء املزيد من الرعب واخلـوف الـذي ترغـب يف وضـع املتلقـى فيـ :
(الساكب2009 ،م)76 :
«هربـ القفـازات /وبــدت للجميـع /يــد اجللّـاد» (العـدوان ،جالجــل غـرب النــهر،
2001م)108 :

وتقول حت عنوان «أسالك شائكة»:
« أس ــالك ش ــائكة  /تلت ــف ح ــول الكائن ــات  /وه ــو الســجّان ،مل يع ــد إلّ ــا ه ــذ
الدوائر»( .العدوان ،دخان أسود2004 ،م)65 :

واملتأمّــل لشــعر أمينــة جيــد أنّ رموزهــا حتمــل يف ناياهــا دالالت فكريــة وشــعورية خاصّــة،
تتسـم بالوضــو وختلــو مــن الغمــوض والتعقيــدات« .فقــد ســئل الشــاعرة عــن الرمــز ،فقالـ :
يستخدم الرمز حني ال ميتلك األديـب حريـة التعـبري ،ولكـن بشـرط ألّـا يكـون كالطالسـم غـري
الواضــحة ييـ ال يعبّــر عــن وضــو الرؤيــة ،وغالبـاا مــا يســتخدم الرمــز أداة فنيــة لإل ــاء
والتأ ري بدالا من الكلمات التقريرية املباشرة» (زوانة2004 ،م.)290 :
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النتائج
وأخرياا ميكن أن نستخلص أهمّ النتائج واألفكار الل توصّل إليها هذ الدراسة علـى الشـكل
التاي:
 قد توسّل الشاعرة أمينة العدوان بضروب من ألوان التصوير ،ملا هلا من أمهيّة كبريةيف بن ــاء القص ــيدة ومجاهل ــا الفّ ــين؛ من ــها .1 :الص ــورة التش ــبيهية  .2الص ــورة التشخيص ــية
والتجسيدية (تبادل املدركات)  .3الصورة الرمزية.
 أكثر الصور البيانية الل رنهـا الشـاعرة هـي صـور تشـبيهية؛ يبـدو أنّ التشـبيهات يفديواهنا بسيطة يف شكلها ،حسية يف مضموهنا مستوحاة من الطبيعة .من أهمّ ميّزات حضـور
ال مـع جتربتـها الشـعورية ،خلـق
صـ ا
التشبي يف تصاوير العدوان ،جعل املتلقـي أك ثـر انفعـا اال وتو ّ
التراكيب الرائعة املفعمة باخليال ،تبـيني اهلـدف للقـارا أو تقـد تصـوير كامـل مـن املنـاظر
لتجسيدها أكثر فأكثر.
 نوّع العدوان يف تشكيل صور استعارية بني التشخيص والتجسـيد وكـان تركيزهـا علـىالصور التشخيصية أكثر؛ وتغلب تصاويرها التجسيدية على موضوعات تتعلـق بـأدب املقاومـة.
صور الشاعرة االستعارية استلهم أغلبيتها من عناصر الطبيعـة ،ألنّ الطبيعـة تعـدّ مهربـاا هلـا
من الواقع عندما تشتدّ األزمات هبا.
 وق ــد اس ــتطاع الش ــاعرة م ــن خ ــالل ص ــورها الرمزيّ ــة الكش ــف ع ــن كـ ـوامن نفس ــهاوخلجاهتا ،وبلورة جتربتها الشعريّة بقدر التستطيع اللغـة العاديّـة .والرمـز وإن يعمـق الفكـرة
يف شعرها ولكن جاءت لغتها واضحة الداللة بسيطة التراكيب.
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