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کل أدیب وشاعر إلی إختيار إسرتاتيجية مناسبة علی أساس املقاصد وسياق الکالم وحال املتل ّقي .تنقسم
یعمد ّ
هذه االسرتاتيجيات إلی قسمني :اإلسرتاتيجية املباشرة واإلسرتاتيجية غري املباشرة أو اإلسرتاتيجية التلميحية اليت
یعمد عليها املرسل عندما یفهم أ ّن اإلسرتاتيجية املباشرة الیناسب السياق .لإلسرتاتيجية التلميحية آليات بالغية
متعددة ،منها :آلية اإلستعارة اليت تلعب دوراً رئيساً إلجناز مقاصد إقناعية أتثريیة .مبا أ ّن دراسة اإلستعارة من
منظار اإلسرتاتيجية تعين دراسة اإلستعارة يف ميدان االستعمال ،فخري منهج حي ّقق الغرض هو املنهج التداويل الذي
یدرس اللغة کما یستعملها املرسل بناء على قصده يف سياق حم ّدد .تكشف دراسة اإلستعارة عند الشاعر أمحد
عما یرید إبالغه إلی مواطنيه وفرصة للتأثري
عبداملعطي حجازي الذي وجد يف القول اإلستعاري فرصة للتعبري ّ
عليهم علی أساس املنهج التداويل وإسرتاتيجيات اخلطاب ،عن بعض النتائج ،أمهّها :أ ّن الصور اإلستعاریة ختضع
ألفکار الشاعر ونفسيته وسياق کالمه ،حيث یعدل الشاعر أحياانً عن املألوف وما یتداول بني الناس ویش ّکل
صورة إستعاریة جدیدة حتمل معنيني :احلريف والباطين الذي یطلب فهمه العلم ابلسياق ونفسية الشاعر .کذلك
تنشط الذهن وتثري أسئلة تقرهبم
إهتمامه ابلتواصل مع املتل ّقني والتأثري عليهم ،جعله خيلق الصور اإلستعاریة اليت ّ
وتؤدي إىل إقناعهم ،کاإلهتمام ابملعلومات املشرتکة
من األغراض ،فيختار إسرتاتيجية حت ّقق فهم اإلستعارة لدیهم ّ
ط العنایة .استخدم الشاعر يف طریقه إلی املطلوب عنصر التشخيص إستخداماً یناسب
بينهم وحذف ما هو حم ّ
أفکاره الثوریة اجلدیدة؛ إذ یکون التشخيص عنده وسيلة لإلقناع والتأثري بدل اهلرب إلی الطبيعة.
الكلمات الدلیلیة :إسرتاتيجيات اخلطاب ،اإلسرتاتيجية التلميحية ،اإلستعارة ،املنهج التداويل ،أمحد عبداملعطي
حجازي.
* .الکاتب املسؤولs_askari@semna.ac.ir :
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 .1املق ّدمة
یعّب اإلنسان عن أفکاره اترةً ابللغة اليت تتطابق مع معنی اخلطاب ظاهرايً وهذا الطریق یدعی
قد ّ
فيلمح ابلقصد تلميحاً عّب
ابإلسرتاتيجية املباشرة ،واترة أخری یعدل عنها إلی اسرتاتيجية بدیلة ّ
ویسمی هذا الطریق ابإلسرتاتيجية التلميحية .هلذه
مفهوم اخلطاب مع ما یناسب السياق
ّ
اإلسرتاتيجية آليات بالغية متعددة ،منها اإلستعارة اليت تعتّب من أبلغ وأقوی األدوات اللغویة اليت
یتمسك هبا املرسل يف وصوله إلی اهلدف وإقناعه املخاطب وإحداث التأثري فيه.
قد ّ
ولد أمحد عبداملعطي حجازي عام 1935مبدینة «تال» يف حمافظة املنوفية مبصر وترك بلدته
یطل علی عامل جدید ،لكنّه عانی من قسوة
الریفية وذهب إلی القاهرة ليعيش فيها جتربة جدیدة و ّ
املدینة وحياهتا الصعبة مقارنة حبياته الریفية البسيطة وكذلك عانی هناك من الغربة والوحدة (جحا،
 .)432 :1999عندما أدرك الشاعر موقفه داخل اإلطار الثوري لعصره ورأی أب ّن رومانسيته
أحس أ ّن الشعر جيب أن یكون واقعياً یصور حياة اإلنسان يف صراعه مع
مرفوضة من قبل اجملتمع و ّ
القهر،كما قال«:وجدت أبن الشعر الذي تعبت حتی صار له قاموس الرومانتيكيني يف اللغة
ترحب بنشره...
وطریقتهم يف التصویر وجتارهبم األثرية ،والذي أصبحت بعض اجملالت العربية ّ
فوجئت أبنّه ال یعجب الشبان القاهریني( »...حجازي ،)2 :2001 ،حاول أن یبحث عن قصائده
خارج نفسه وجيد مصدرها يف اإلطار العام للحياة وموقفه فيها .قال الشاعر عن ذلک:
« ما لبثت أن وضعت یدي علی النموذج الذي ظهر يف دیواين األول (مدینة بال قلب) ،منوذج الغریب يف
تويف والدي فأصبح إحساسي ابلغربة قوايً وإن مل یصل أبداً إلی ح ّد ال َقتامة؛ ذلك أل ّن
املدینة ،خاصة بعد أن ّ
حنيين القدمي لعامل واقعي أفضل عاد إلی الظهور ،حني هتيأت جمموعة من الظروف جعلتين أومن إمياانً قوايً
ابإلشرتاكية والوحدة العربية لقد أمدتين هذه العقيدة ابلنموذج املقابل للغریب الضائع ،وهو منوذج الثوري
املتيقن( »...امساعيل.)399 :2007 ،

غري الشاعر منهجه الشعري من الرومانسية إلی الواقعية ورأی اخلطاب الشعري خري
فمن هناّ ،
وسيلة للتعبري عن هذه احلياة وما آل هبا من الشدائد واملصائب .اختار الشاعر ألسباب متعددة
املعّبة عن وخامة األوضاع وش ّدة
يف سياق حم ّدد ،القول اإلستعاري وحاول هبذا القول وإحياءاته ّ
حمتل
ظل ّ
الظلم واخلراب والمباالة املدنيني ،أن خيلق صورة تعكس أمله إزاء وطنه الذي یلهو يف ّ
غاشم وتؤثّر علی أحاسيس مواطنيه وهتدیهم حنو التغيري واحلریة والثورة ،إذ رأی القول اإلستعاري
التلميحي ذا ّقوة مؤثّرة علی اإلقناع والتأثري.
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التعرف علی أهداف املرسل وأفكاره ،خاصة يف
إ ّن دراسة االسرتاتيجيات طریق ّ
هام یوفّر ّ
وأتمالته غري مباشرة .إ ّن النص األديب الذي حيمل
النص األديب الذي ّ
یعّب عن نظرة خالقه ّ
انفعاالت خالقه وأتثّراته ابلعامل حياول أن حيدث أتثرياً يف القارئ ویقربه من أتثّر اخلالق ،فلهذا جيد
القول التلميحي اإلستعاري خري وسيلة هلذا التأثري .مبا أ ّن هذا القول اإلحيائي یفتح الباب لع ّدة
قراءات حيث یبقی جانب كبري من مقاصد اخلالق كامناً ،فاحملاولة للكشف عن هذه املقاصد من
طریق االنتقال عن املعنی الظاهري إلی املعنی الباطين علی أساس اسرتاتيجيات اخلطاب أمر
مطلوب .إ ّن حجازي كغريه من الشعراء قد خيتار اإلسرتاتيجية التلميحية وحياول هبا أن خيلق صورة
تصور أفكاره يف سياق حم ّدد ،فدراسة هذه الصور علی أساس إسرتاتيجية اخلطاب
إستعاریة ّ
تساعد علی تقریب الناقد من الشاعر وأفكاره اليت ختتفي وراء األلفاظ .
اهتمت ابإلستعارة ودرستها علی أساس اإلسرتاتيجية التلميحية واملنهج
هناك دراسات ّ
التداويل .من هذه الدراسات ،هي :التحليل النصي التداويل للخطاب الشعري –شعر عزالدین
ميهويب أمنوذجا ( )2015لنجاح املدلّل ،قد أشار الباحث إلی أ ّن الشاعر قد یعدل عن التعبري
الصریح واملباشر إلی التعبري اإلستعاري ووصل إلی هذه النتيجة أ ّن اإلستعارة حتيل إلی واقع فعلي
للمعنی له أتثري نفسي مهيمن علی املتكلّم زمن إنتاج اإلستعارة ممّا یضمن الشاعر إنتباه متل ّقيه
املسماة بـ إسرتاتيجيات اخلطاب يف احلدیث النبوي ( )2011اليت
هلا .دراسة لدليلة قسيمة
ّ
درست إسرتاتيجيات اخلطاب واإلستعارة من منظور التداولية وجاءت أبمثلة اإلستعارة يف احلدیث
النبوي وقامت بدراستها علی أساس األهداف اليت مييل إليها النيب(ص) ووصلت إلی أ ّن السياق
تغريت
ّ
مهماً يف حتدید نوع اإلسرتاتيجية وإذا اختلف السياق يف األحادیث النبویةّ ،
یؤدي دوراً ّ
أساليب التخاطب مع الناس .دراسة إسرتاتيجية اخلطاب يف أخبار الثّقالء –مقاربة تداولية-
لصفية محادو ،حت ّدثت الكاتبة عن اإلسرتاتيجية التلميحية وجاءت أبقوال عن الثقالء وأشارت إلی
معنی تلك األقوال ظاهرايً مثّ حت ّدثت عن املقصود األصلي من تلك األقوال ،الذي ال یفهم وال
ميكن أتویله ّإال ابإلهتمام ابلسياق اخلارجي للنص ووصلت إلی هذه النتيجة أ ّن ابن املرزابن قام
يف كتاابته یسعی إلی عرض بعض اآلراء يف قالب سردي ساخر یوافق ویناسب ملخاطبة الثقيل
وكذلك هو قد عمد إلی إختيار آليات بالغية عدیدة أاتحت له فرصة التأثري يف الثّقيل .إضافة
إلی هذه الدراسات اجلامعية ،هناك كتاب إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغویة تداولية لعبد اهلادي
وخصص قسماً
بن ظافر الشهري ( ،)2004الذي قام ابحلدیث عن اإلسرتاتيجيات يف اخلطاب ّ
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من كتابه لدراسة اإلسرتاتيجية التلميحية دراسة كاملة مع ذكر آلياهتا البالغية كاإلستعارة وذكر
عامة الناسّ .أما ابلنسبة إلی الدراسات اليت قد أجنزت حول أشعار عبداملعطي
أمثال تشيع بني ّ
حجازي وساعدت البحث احلاضر علی الوصول إلی هدفه ،هي :بررسی تطبيقي مضامني اجتماعي
در أشعار أمحد عبداملعطي حجازي ونيما یوشيج لطيبة سيفي وکّبی مرادي ( )1391وكذلك مقالة
وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبداملعطي حجازي جمليد صاحلبك وفرشتة فرضيشوب ()1391
ودراسة أخری درست أشعار الشاعر من منظور األسلوبية وهي رسالة معنونة بـ ظواهر أسلوبية يف
شعر عبداملعطي حجازي لزايد جایز اجلازي ( .)2011مع أ ّن موضوع هذه الدراسات ختتلف عن
التعرف إلی الشاعر ونفسيته وأسلوبه.
موضوع البحث احلاضر ،لکنّها ساعدت علی ّ
إ ّن البحث احلاضر یقصد مستعيناً هبذه الدراسات ،دراسة شعر أمحد عبداملعطي حجازي من
منظار اإلسرتاتيجية التلميحية وآلية اإلستعارة علی أساس املنهج التداويل.
ّأما السؤاالن اللذان حياول البحث اإلجابة عنهما ،فهما:
 كيف تتجلّی آلية اإلستعارة عند الشاعر أمحد عبداملعطي حجازي؟ ملاذا مال الشاعر أمحد عبداملعطي حجازي إلی اإلسرتاتيجية التلميحية واختار آليةاإلستعارة للتعبري عن أفكاره؟
إ ّن إسرتاتيجيات اخلطاب تعين بدراسة اللغة يف اإلستعمال ،فإ ّن هذا یتطلّب منهجاً یعت ّد
ابلسياق الذي تستعمل فيه وأثره علی بنية اخلطاب ومعناه .هذا ما یوفّره ما عرف يف املناهج
اللغویة احلدیثة ابملنهج التداويل الذي یتجاوز دراسة املستوی الداليل ویعتقد «أ ّن املعنی ليس فيما
یقوله النحاة وال ما تقوله املعاجم ،علی ما لكليهما من أمهية ،وال يف العمليات املعرفية اجملردة من
سياقاهتا ،لكن فيما یقصد من یستخدم اللغة وما یرید وفيما یفهم من یتل ّقاها -استماعاً أو
قراءة -وفيما ینتج من دالالت من خالل ظروف السياق» (حممود حنلة .)168 :2004 ،فمن هنا،
إ ّن دراسة اإلستعارة يف النص األديب من منظار اإلسرتاتيجية و علی أساس املنهج التداويل ،تعين
دراسة اإلستعارة من منظور اإلستعمال ،أي دراستها علی أساس تداوهلا وإستعماهلا بني الناس
وعلی أساس هدف املرسل وحال املرسل إليه يف سياق حم ّدد .فالبحث علی أساس هذا املنهج،
ظل
یهدف إلی أن یدرس القول اإلستعاري التلميحي لدی الشاعر عبداملعطي حجازي يف ّ
اإلهتمام بسياق الكالم وأهداف الشاعر وأحوال خماطبيه ،فلذلك بعد ذكر املوضوعات املرتبطة
ابإلطار النظري للبحث ،یقوم بدراسة األقوال اإلستعاریة للشاعر علی أساس سياق کالمه .و من
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الطبيعي أ ّن قصائده مليئة ابلكثري من هذه األقوال ،لك ّن البحث حاول أن خيتار منها تلك
اإلستعارات اليت استخدمها الشاعر وحاول هبا أن یتواصل مع خماطبيه ویقنعهم حنو الثورة وتغيري
یعّب عن إحساساته جتاه الثوریني وقساوة املدینة وكذلك تلك اإلستعارات اليت
واقعهم القاسي وأن ّ
تعتّب خياراً مناسباً للتحليل التداويل بسبب تداوهلا وإستعماهلا بني الناس.
 .2اإلسرتاتیجیة يف اخلطاب
إ ّن املتكلّم علی أساس معرفته ابملخاطب وظروف كالمه یعمد إلی إختيار إسرتاتيجية مناسبة
ليتح ّدد بذلك املستوی البالغي واإلبالغي لنصه ،لذا یقوم ابملزج بني العبارات املباشرة وغري
یسمی ابإلسرتاتيجية يف
املباشرة ليتمكن بذلك من بناء أفكاره والتأثري علی املخاطب وهذا ّ
اخلطاب (محادو .)80 :2015 ،إ ّن االسرتاتيجيات اليت یستخدمها املتكلّم للتواصل مع املخاطب،
یدل فيها اللفظ علی
وإما غري مباشرة ،أي ال ّ
تكون ّإما مباشرة ،أي ّ
یدل فيها اللفظ علی املعنیّ ،
املعنی مباشرة بل حيتاج القارئ لفهمه إلی عناصر متعددة.
 .3اإلسرتاتیجیة التلمیحیة
تنحصر اإلسرتاتيجية التلميحية ،يف التعبري عن القصد ابطناً حسب ما تستلزمه الظروف واملقاصد
التأمل والتجاوز
والعالقة بني املتكلّم والسامع ،فلذلك حيتاج فهم املعنی يف هذه اإلسرتاتيجية إلی ّ
عن الشكل اللغوي إلی اخلوض يف خفااي النص .یقتضي فهم املقاصد مرور ع ّدة مراحل ،منها:
التعرف إلی املعنی احلريف أو املعنی الظاهري ومعرفة السياق والبحث عن املعنی الکامن (الشهري،
ّ
 ،)373 :2004الذي یع ّد املعنی املقصود.
اإلهتمام ابلتعبري عن الكالم مباشرة أو غري مباشرة ليس من املوضوعات احلدیثة بل كان
الباحثون منذ القدمي ینتبهون بكيفية إیراد الكالم وإنتقال املعنی إلی املخاطب.كانت البالغة
خاصة علم البيان ،ميداانً واسعاً هلذه اإلسرتاتيجية .متيّز هذا العلم برصد آلياهتا ،حنو التشبيه
واإلستعارة والكنایة وكان عبدالقاهر اجلرجاين وأبو یعقوب السكاكي من أبرز العلماء الذین تناولوا
اإلسرتاتيجية بشئ من الدراسة والتحليل.
ّأما اجلرجاين فهو مييّز بني محل العبارة اللغویة علی ظاهرها ومحلها علی اجملاز أي إ ّن العبارة
فيتوصل هبا إلی معناها كما ميكن أن تد ّل علی غري معناها
تدل بلفظها علی معناها
ميكن أن ّ
ّ
اللفظي فيح ّدد معناها إذن عن طریق التأویل .یفرتض اجلرجاين أ ّن العبارة اللغویة ال ميكن أن تفهم

  158اإلستعارة عند أمحد عبداملعطي حجازي؛ دراسة علی ضوء اإلسرتاتیجیة التلمیحیة

یدل عليه اللفظ ليس دائماً هو املعنی الوارد بل هذا
علی احلقيقة أي إ ّن املعنی الظاهر الذي ّ
سمی ابملعنی املستلزم .إذن من یرید دراسة معنی العبارة
املعنی الذي ّ
یتوصل إليه إبعمال النظر ی ّ
اللغویة الیكفي أن یكون عارفاً بداللة األلفاظ املعجمية بل عليه أن یكون عارفاً مبعنی العبارة
ومدی مطابقتها ملقتضی احلال (اجلرجاينّ .)178 :1410 :أما السكاكي فقد متيّز حبثه ابلنظر يف
ضوابط خروج بعض األفعال اللغویة يف (قانون الطلب) عن معناها األصلي إلی معان آخری تفهم
تطرق يف هذا املوضوع إلی أ ّن املعاين األصلية للطلب مخسة  ،هي :التمنّی،
من السياق .هو قد ّ
واالستفهام ،واألمر ،والنهي والنداء وكذلك أشار إلی أ ّن الطلب قد خيرج عن املعنی األصلي إلی
املعنی املقامي حني ميتنع بقرائن األحوال ومقامات الكالم إجراؤه علی األصل فيتولّد عنه معنی
مهدت الطریق إلنشاء نظریة
آخر خيالف املعنی األصلي ( السکاکي  .)146 ،1987 :فهناك أقوال ّ
هتتم ابحلدیث عن اإلسرتاتيجية التلميحية وآلياهتا.
ّ
 .4آلیة اإلستعارة يف اإلسرتاتیجیة التلمیحیة
تؤدي وظيفة إقناعية إستداللية وتلعب دوراً رئيساً ألداء
إ ّن اآلليات البالغية ،منها اإلستعارة ّ
یرجح التلميح
یتمسك هبا الشاعر الذي ّ
أغراض تواصلية وإلجناز مقاصد حجاجية ،فهي خري آلية ّ
علی الصراحة يف سياق حم ّدد.كذلك مبا أ ّن اإلستعارة وفهمها یرتبط ابإلستعمال ،فعلی املرسل أن
یدقّق يف إختيار اإلستعارة كوسيلة للتعبري عن األفكار والتواصل مع املرسل إليه وخيتار صورة
إستعاریة یعرفها املرسل إليه ویستعملها فلذلك یدرك مقاصد املرسل ویشاركه يف التجربة
واإلحساس« ،كما وقد یستعمل املرسل اإلستعارة وهو یرید التلميح إلی مسة معيّنة ال تتبادر إلی
الذهن مباشرة ،إذ یفهم املرسل إليه صفة أخری وهي الصفة اليت اشتهر هبا املستعار منه» (الشهري
السابق  .)410:فاإلستعارة مثال جوهري لإلستعمال ،إذ یدرك املقصود منها علی أساس إستعمال
الناس.
 .5اسرتاتیجیة الشاعر أمحد عبداملعطي حجازي يف تشكیل الصور اإلستعارية
عما یرید إبالغه إلی
إ ّن اإلستعارة لدی عبداملعطي حجازي آلية تتيح له فرصة التعبري غري املباشر ّ
اهلامة ،فلذلك حياول
املتل ّقي وهي وسيلة یری فيها طریقاً للتعبري عن قصده وإحساساته وأهدافه ّ
عما یرید نقله إلی املتل ّقي.
الشاعر أن خيتار استعارة تناسب سياق كالمه ّ
وتعّب ّ
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 .1-5اإلستعارة يف التعبري عن إحساس الشاعر جتاه املدينة

وإما سياسية حتول دون اللجوء إلی التعبري مباشرة،
وإما اجتماعية ّ
إ ّن وجود عوائق ّإما أخالقية ّ
التأدب أمام مواطنيه واملدنيني الذین أصبح
حيث یعمد الشاعر إلی التلميحّ ،إما مراعاة للحياء و ّ
وإما اثئراً علی الوضوح الكالسيكي الذي یشوبه عدم اإلفتعال ،لينقل إحساساته إلی
ضيفهم ّ
اآلخرین ویؤثّر عليهم.كذلك ميكن أن تكون أسباب سياسية متنع الشاعر من التعبري مباشرة عن
مقاصده وجتعله مييل إلی إستخدام اإلسرتاتيجية التلميحية و خيوض يف جتارب احلياة املدنية اليت
كل ما يف املدینة قاسياً عليه ،فينشد قصيدة (األمري
ختالف احلياة القرویة اخلالية من القسوة ویری ّ
املتسول) اليت تتعلّق بدیوان (مل یبق ّإال اإلعرتاف) وهو «متأثّر حبرب اليمن وإستشهاد كثري من اجلنود
ّ
ِ
نشر الئحة أمساء الشهداء»
املصرین الذین بلغ عددهم إلی آالف جندي ،وحزین من منع مصر َ
(اجلایز اجلازي ،3 :2011 ،مأخوذ من ابن الشيخ )29:ویقول يف القصيدة:
كل ثويب موتُ ِّّ
أين اي
ذه ُ
سك اي ممدينيت قاسیةٌ َّ
تبعين أنّی م
مهر ُ
علي موحدي /تم ُ
ب منها م
عري سوأيت /أ م
مَش ُ
بت /مَت ُ
مس اللم ِّ
الش ِّ
جرِّة /من هذه َّ
عینة
ت ِّجلدي؟ ال
نام مَت م
مدينيت /وهي تم ُ
سائر احلُ م
اللیل مَيمیين وال ُ
ُ

(حجازي.)260-259 :1993 ،

قد ش ّكل الشاعر يف هذه القصيدة اليت أنشدها يف سياق احلزن واألمل ،صورة إستعاریة ختالف
عما یشيع بني الناس .إنّه قد استعار من الشمس لتبيني قساوة املدینة وإسودادها معتمداً علی
ّ
أسلوب اإلنزايح ،إذ الصورة العامة للشمس أهنا رمز الضياء والنور واإلشراق ،وهي صورة موجبة
وجيسد هبذا اإلنزايح أنّه هو القروي
لكن الشاعر یضرب عنها صفحاً أو یهملها ّ
للشمسّ ،
متعمداً ّ
الوحيد الذي أدرك بوحده (علي وحدي) مأساة اإلنسان احلقيقية يف وطنه وعانی أنواع الشظف،
یبني هبذا
فنذر نفسه للنضال والصمود ض ّد الظلم والقهر
احلریة والكرامة ،وكذلك ّ
ّ
للتوصل إلی ّ
األسلوب مدی وخامة األوضاع يف املدینة حيث ال یوجد أي منقذ من تلك الشمس اللعينة أي
السيّئات يف املدینة .إضافة إلی ذلك ،حيتمل أ ّن الشاعر حبدیثه عن الشمس اليت تنام حتت جلده
كل السيّئات
حل ّ
جتسد صورة الشيطان املسيطر علی القلوب ،الذي یسبّب ّ
وترافقه أینما ّ
واإلسودادات وجيري يف داخل ابن آدم جمرى الدم من العروق.
إ ّن مبدأ اإلختيار الذي تعتمده اإلسرتاتيجية مهم جداً؛ ذلك أ ّن الشاعر حينما خيتار كلمة
معينة دون غريها يف صورته اإلستعاریة ،یعين ّأهنا تبادرت إلی ذهنه جمموعة من الكلمات اليت
تراكمت عليه ولكنّه رأی يف اللفظة اليت اختارها القدرة دون غريها علی أداء املعنی املقصود .عند

  160اإلستعارة عند أمحد عبداملعطي حجازي؛ دراسة علی ضوء اإلسرتاتیجیة التلمیحیة

النظر إلی قصيدة «سلّة الليمون» یعرف أ ّن الكلمة اليت صنع الشاعر هبا صورته اإلستعاریة ،هي
كلمة «الليمون» اليت استعار منها وجعلها تصویراً عن حياته وإحساساته يف املدینة اليت خاب
أمله فيها إذ یقول يف قصيدته:

اءُ ،من ّداةً ابلطم ّل/ساحب ًة
میمون ،م
الوقت املم ُ
مسلَّةُ ل ُ
لعون /مخضر م
غاد مرت ال مقريةم يف ال مفجر /كانمت حتّی هذا م
ِّ
ِّ
ش ُّمك اي لمیمون! /مو َّ
میمون! /و الولد
مس ُجتمِّّف ُ
أحد يم ُ
يف أمواج الظ ّل /...../مسكني ال م
ف طملَّك اي ل ُ
الش ُ
ابلسیاراتِّ /عشرو من بِّمقرش /ابل مقرش الواحد ِّعشرون( .املصدر نفسه-35 ،
لح ُق َّ
األمسر جيري ،ال يم م

.)36

ظن أ ّن الشاعر قام فيها بوصف الليمون الذي انتقل من
من نظر نظرة عابرة يف القصيدةّ ،
الریف إلی املدینة وج ّفف من ش ّدة احلرارة فيها وأصبح يف حالة ال أحد یرغب يف شراءه ،لكنّه مبا
أ ّن دراسة القصيدة من منظار إسرتاتيجيات اخلطاب یطلب اإلهتمام بسياق الكالم واملتكلّم وما
فبالتأمل يف هذه العناصر یظهر أ ّن
له من األهداف واألفكار وکذا املتل ّقي الذي یلقی الكالم إليهّ ،
الشاعر یقصد ما ال یفهم ابلقراءة السطحية بل جيب اخلوض يف أعماق النص؛ ذلك أ ّن هذه
القصيدة مل تكن نزوة طرب عابرة وإمنّا هي حالة تدهلم فيها جتارب الشاعر اليت عاش هبا م ّدة
وعّب عنها أبسلوب یبتعد عن السطحية .إ ّن الصور اإلستعاریة اليت ذكرها الشاعر يف
طویلة ّ
الظل ،اي ليمون) ،ميكن إعتبارها اإلستعارة
القصيدة (سلّة ليمون غادرت القریة يف الفجر ،ساحبة يف أمواج ّ
املكنية اليت شبّهت الليمون ابإلنسان وهنا القصد منه الشاعر ،مثّ حذفت املشبّه به وأتت ابملشبه
وهو ليمون بذكر قرائن هتدي إلی اإلستعارة وهذه القرائن ،هي« :غادرت ،ساحبة ،النداء
ابلليمون».كذلك ميكن إعتبار «سلّة ليمون» إستعارة من القيم األخالقية علی سبيل اإلستعارة
یشمك ،عشرون بقرش ،ابلقرش الواحد
التصرحيية وعند ذلك تكون عبارات «مسكني ال أحد ّ
عشرون» قرینة هتدي إلی فهم هذه اإلستعارة .وإذا اعتّبان اإلستعارة مكنية ،فعند ذلك خيطر ببالنا
هذا السؤال :ملاذا مل یشبّه الشاعر نفسه ابلليمون بل شبّه الليمون بنفسه ،لإلجابة جيب القول ،إ ّن
اإلستعارة كما یبدو ،حيذف فيها أحد طريف التشبيه ،فهكذا توحي للمتل ّقي أ ّن املشبّه واملشبه به
مها شيء واحد وكذلك تقوم اإلستعارة علی دعامتني إثنتني ،مها «:املستعار منه الذي هو أصل
وأساس يف الصورة الشعریة اإلستعاریة واملستعار له وهو فرع» (أبومحدان ،)162 :1991 ،من هذا
املنطلق قد حذف الشاعر املستعار منه (الشاعر) علی سبيل اإلستعارة املكنية ومحل كالمه عليها
یهتم ابحملذوف وما یتعلّق به
وهبذا احلذف جعل ذهن املتلقي ینصرف وراء املعاين ابلتدبّر و ّ
التأمل و ّ
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یهم يف هذه القصيدة ليس التح ّدث عن الليمون وليس هو
من املالزماتّ ،
ليبني للمخاطب أ ّن ما ّ
عما جيری يف ابطنه من
شاعراً وصفياً یقوم بوصف الطبيعة ومظاهرها بل إنّه استخدم منها للتعبري ّ
املشاعر واألفكار ،فهكذا ش ّكل الشاعر صورته ليش ّد املتل ّقي إليها وجيعله أكثر رغبة يف متابعة
هذه الصورة الشعریة اليت انزاح تعبريها الشعري من املألوف إلی غري املألوف.كذلك ميكن القول
إ ّن إیراد الكالم ابإلستعارة املكنية اليت تقوم علی حذف املشبّه به واإلبقاء علی قرینة دالّة عليه،
یعرف أغراض الشاعر
یلفت إنتباه املخاطب إلی قرائن ترتبط ابملشبه به وتكون مفتاحاً رئيساً ّ
وتصور مدی خوضه
وأفكاره ،وهذه القرائن (غادرة ،ساحبة يف أمواج ّ
الظل) ،ترّكز علی مغادرة الشاعر ّ
يف فساد املدینة وقساوهتا .تتميّز هذه القصيدة مع بساطتها ابلداللة العميقة اليت جتعل املخاطب
یتعاطف مع صاحب القصيدة ویشاركه يف إحساسه جتاه املدینة القاسية اليت ال تكرم الضيوف.
أما ابلنسبة إلی اإلستعارة التصرحيية وهي إستعارة اليمون للقيم األخالقية (وجه الشبه بينهما هو
ّ
عدم االنتباه هبما مع قيمتهما) ،فيمكن القول إ ّن الليمون كما یبدو ،ملا یتميّز ابملميّزات العدیدة یعتّب
وصفة غذائية مفيدة للعالج یستخدمها ومييل إليها كثري من الناس وهلا قيمة ابرزة وكذلك القيم
األخالقية ملا ترشد الناس إلی الصراط املستقيم وحت ّقق هلم عيشاً هادائً آمناً ،جيب أن تكون حمبّبة
وتعودوا علی حياة ابئسة ،ليست للقيم
لدیهم ولكن يف املدینة اليت أصبح أهلها بعيدین عن ذواهتم ّ
األخالقية أمهية كما ليس لليمون الذي یعتّب مصدراً ممتازاً للغذاء أي حمام يف املدینة ،فهكذا
تتّضح حيویة اخليال الشعري يف الصورة اإلستعاریة بنقل املعنوي يف صورة احملسوس.
الدال علی إحساس الشاعر جتاه املدینة،
القصيدة األخری اليت تتألأل فيه القول اإلستعاري ّ
هي القصيدة التالية:

األمسنت ينمو/،كنم ِّ
ِّ
ِّ
بات ال ُفطر/،1يمكسو
شجر
قت م
الو ُ
م
يُقب ُل م
الظل/وهذا ُ
وَيضي/دو من أن يمنتم ّقل ّ
ِّ
ِّ
ت ّإال
للعشب/وال ممعنی ِِّلذا املطر الدافق/فمو مق احلجر
املصمت/ال يمنبُ ُ
شرمة األرض/فمال موض مع ُ
م
ق م
صدأ/أو طُحلُباً دون ُجذور (حجازي)599 :1993 ،

إ ّن الشاعر قد أنشد هذه القصيدة اليت تنتمي إلی دیوان أشجار األمسنت ( ،)1989عندما عاد
یصور اإلنكسار الذي حلق به
إلی الوطن ووجد أنّه مل ّ
یتغري .یتذكر الشاعر يف هذا الدیوان الذي ّ
عّب عن املدینة
األول وی ّ
وابلوطن ،قریته اليت تركها وجاء إلی مدینة بال قلب حت ّدث عنها يف دیوانه ّ
الظل بدوام
اليت مل ّ
تتغري طيلة إبتعاده عنها ّ
ویسميها مدینة متتلئ أبشجار األمسنت ویدوم فيها ّ
كامل (أبوسنة .)30 :1996 ،تظهر اإلستعارة اليت محل الشاعر إحساساته عليها وهبا أراد التواصل

  162اإلستعارة عند أمحد عبداملعطي حجازي؛ دراسة علی ضوء اإلسرتاتیجیة التلمیحیة

تتبني من
مع املتل ّقي ،يف عبارة (أشجار األمسنت) اليت تكون إستعارة من عمارات جامدة يف املدینة ّ
خالل القصيدة نفسها ،حيث أشجار األمسنت تنمو وال تضع مكاانً للعشب وعبارة احلجر
تدل علی العمارات وكذلك نفس كلمة األمسنت اليت تتداعی العمارات املصنوعة من
املصمت اليت ّ
األمسنت .فالشاعر بعد ما یقارب ثالثني عاماً من دیوانه (مدینة بال قلب) وبعد أن یرتك القاهرة إلی
مدن أكّب مهاجراً أو مهجراً غاضباً ومغضوب عليه ،جيد املدینة ال تزال كما هي وأشجارها
ليست سوی عمارات جامدةّ .أما ابلنسبة إلی الصورة اإلستعاریة اليت اختارها الشاعر ومحل عليها
مقاصده ،فهي تناسب سياق الكالم واألهداف؛ إذ كلمة األمسنت إضافة إلی ّأهنا تشري إلی
العمارات اجلامدة يف املدینة ،توحي إلی مدی إشاعة اليأس و إنعدام احملبّة فيها .فمن هنا ،إ ّن
تدل علی العمارات يف املدینة وعدم وجود األشجار فيها ،لكنّها يف
اإلستعارة يف معناها احلريف ّ
یهتم بعضهم بعضاً.
معناها املستلزم املقصود ،تذكر مدینة القاهرة اليت یعيش سكاهنا دون أن ّ
 .2-5اإلستعارة والدعوة إلی الثورة

قد مال الشاعر إلی إختيار اإلستعارة لتغيري الواقع الذي كان یعيشه والتأثري علی مواطنيه الذین
كانوا یسكنون يف الرخوة والسكون؛ فلذلك نری الشاعر خيلق الصور اإلستعاریة ممّا یعرفه الناس
ویستعملونه وحيمل عواطفه وأوجاعه علی الطبيعة وینشد:
ث ماءاً لِّألموات /من ُي ِّرج ِّمن أر ِّ ِّ
فس الكلممات /وا
سم ُعنا /ممن يم مبع ُ
ّإّن نم ُ
م
ُ
دعو /ممن يم م
ض الذكری نم م

لب مخراب /واألفُ ُق
ت ُّ
ّنر يف الزيتون  /موال مقريةُ مَت م
صماه  ... .../ال مز م
صماه /واه ُمعتم م
ُمعتم م
رع مو م
الص م
أيت إلی إمر ٍأة ح َّرةٍ /هل مَتوی ّإال ِّ
ظرك /األ ُمرز
صاحبمها َّ
األولُ /
تُراب ......../أر م
ُ م
أرضك مَتواك وتمنتم ُ
زين (حجازي.)162-168 :1993 ،
مح ٌ

عندما یری الشاعر أ ّن الظلمة قد سيطرت علی بلده وحتی قریته اليت كانت تشتاق إليها _
وهي جزیرة من احلياة تتمتّع أبنوار رقيقة وصمت هادئ (اي أصدقاء /اي ليتنا هناك /نسري حتت
صمته العميق /ونوره املضبّب الرقيق /جزیرة من احلياة /ینساب دفء زرعها علی املياه ،...
(املصدر نفسه )131 ،صارت ميتة منهدمة ال زرع فيها وال حرارة ،یرجو من یستجيبه ویعيد إلی
بلده احليویة والنشاط (من یبعث ماء لألموات) ،فلذلك یدعو املعتصم الذي استجاب عجوزاً من
مسلمي املدینة خبسها بعض الروم ح ّقها ویستغيث به آمالً أن یرجع إلی بلده احلياة والعمران.
إ ّن الشاعر الذي أراد أن یؤثّر علی متل ّقيه ویسريه حنو املطلوب ،اختار الصورة اإلستعاریة اليت
تتناسب مع هدفه وتوحي مبا مييل إليه ،حيث إلی جانب ترسيمه اإلنتظار جمليء املنجي (خلع
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عموریة) يف صورة
الشاعر يف هذه األبيات ،ثوب املنجي علی املعتصم الذي لبّی صرخة املرأة العربية عند فتح ّ
أرض تنتظره ،محل حزنه من فقد املنجي علی شجرة األرز وهي «شجرة تتميّز مبقاومتها لألمراض
املعمرة حتی ميكن هلذه الشجرة أن تعيش ما یقارب إلی ثالثة
مما جعلها من األشجار العتيقة و ّ
تتعرض هلجوم من اآلفات تقوم إبنتاج
آالف سنة .هلذه الشجرة نظام دفاعي ذايت فرید فعندما ّ
براعم بدیلة عن األوراق واألغصان املصابة» (متايل ،2017 ،مأخوذ من موقع:
 .)www.hecen.netحيتمل أ ّن إختيار الشاعر هلذه اإلستعارة ومحل احلزن علی هذه الشجرة
وجتسد
القویة ،توحي بتأكيده علی النكبات املوجودة يف اإلجتماع من الشقاء والدمار واخلراب ّ
ش ّدة األمل والقلق واملعاانة واليأس وكذلك هذه الصورة اإلستعاریة اليت تع ّد من املعلومات املشرتكة
متهد فرصة
واخللفية املختزنة لدی الشاعر وخماطبيه وكذلك تع ّد ممّا یستعمله الناس ویعيشون معهّ ،
اللجوء إلی اإلسرتاتيجية التلميحية لدی الشاعر وحت ّقق النجاح يف إیصال اخلطاب وإفهامه؛ ذلك
أ ّن اإلهتمام ابألبعاد الثقافية اليت تشرتك بني املرسل واملرسل إليه يف التعبري اإلستعاري جيعل املرسل
یعرف أ ّن املرسل إليه یستطيع أن یعرف املعنی غري احلريف .ینشد الشاعر علی هذه الشاكلة يف
نفس القصيدة ویقول:
ب ِِّملمبمها
ُم ُدن املمغرب /تمرتم ُّج علی قِّ ممم األوراس /م
وَتُ ُّ
شرقیة /تن م
الريح ال م
ب ُ
شُ

(حجازي)153 :1993 ،

إ ّن تواجد اإلستعارة يف هذه القصيدة اليت تتّخذ الثورة موضوعاً هلا ،مي ّكن من إدراك قدرة
الشاعر علی التعامل مع اللغة خصوصاً قدرته علی التمكن من إنفعاالت ووجدان املتل ّقي ،فمن
هنا ،إ ّن اإلستعارة يف هذا الشعر یعمل ،إلی دورها التلميحي ،علی فعل اإلقناع والتأثري وهذا
التأمل يف اإلستعارات اليت استخدمها الشاعر .قد شبّه الشاعر الریح الشرقية اليت
یظهر أكثر عند ّ
یقصد منها الثورة العربية إلی حيوان ذي خملب علی سبيل اإلستعارة املكنية وشبّه الظلم املسيطر
كل املكان علی سبيل اإلستعارة التصرحيية .وإذا سأل أحد عن
علی البالد إلی الثلج الذي یغطي ّ
یهم للشاعر يف اإلستعارة املكنية أي تشبيه الثورة حبيوان بري ،هو
سبب ذلك ،جيب القول إ ّن ما ّ
القوة
إقناع املخاطب علی قبول ّقوة الثورة وصمودها ،فريكز املخلب يف الشعر علی ذلك ویتداعي ّ
والبطولة .إضافة إلی ذلك ،إن كان یشبّه الشاعر الثورة إلی حيوان علی سبيل اإلستعارة
لعل تشبيه
التصرحيية ،مل تكن اإلستعارة حت ّقق املطلوب كما كانت حت ّققه اإلستعارة املكنية وكذلك ّ
ویؤدي إلی
الثورة حبيوان ّبري كان خيلق يف نفس املتل ّقي صورة سيئة ختالف ما یروم إليه الشاعر ّ
سوء الفهم ،وأیضاً حيتمل أ ّن محل الكالم علی اإلستعارة املكنية إضافة إلی أنّه یدخل الكالم يف
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یؤدي إلی إخفاء املقاصد حبيث جيعل املتل ّقي جيهد علی الكشف والفهم غایة
دائرة التلميحّ ،
جهد؛ ذلك أ ّن «...املركب الداليل الذي یفيد اإلستعارة إن أحال إلی ...شيء غري موجود يف
العامل اخلارجي حيتاج إلی أتویل مرجعه يف العامل اخلارجي ،فهو من قبيل اإلستعارة املكنية» (عبد
اهلادي ،د.ت .)189،190 :کذلك إ ّن املخلب للحيوان یكون عالمة علی ّقوته ،فذكر هذا الالزم
للمشبه به جيعل املخاطب یقرتب من أفکار الشاعرّ .أما ابلنسبة إلی اإلستعارة التصرحيية فيجب
القول ،إ ّن هذا النوع من اإلستعارة كما یبدو من إمسها ،یكون أظهر وأصرح من اإلستعارة املكنية
ویسهل الفهم لدی املخاطب ،فلذلك نری
وذلك أ ّن املشبه به یذكر يف اإلستعارة التصرحيية ّ
الشاعر حيمل كالمه عن الظلم واإلستعمار علی هذه اإلستعارة ویظهر للمخاطب أ ّن الظلم الذي
قد سيطر علی البالد یشبه ابلثلج الذي یغطي األرض كلّها .وإضافة إلی ذلك ،إ ّن الشاعر يف
یهمه من املشبه به هو الرتكيز علی صفة واحدة دون األخری فلذلك
اإلستعارة السابقة ّ
یبني أ ّن ما ّ
لكن يف هذه اإلستعارة یقصد الشاعر من
حيذف املشبه به ویركز علی القرینة الدالّة علی املقصودّ ،
املشبه به أكثر ما ترتبط به من أوصاف خمتلفة ،فيذكر املشبه به ویستحضر يف ذهن السامع وجه
الشبه بني الثلج والظلم وهو :الّبودة والسيطرة وإشراك مجيع الناس وما إلی ذلك.
ما جيدر ابلذكر ،أ ّن قصد الشاعر من «املخلب» يف اإلستعارة املكنية ليس كما یشيع
لكن الشاعر یقصد منه املعنی اإلجيايب
ویتداول بني الناس ،إذ هو یكون عادة ذات معنی سليبّ ،
القوة كما أشري إليه آنفاً ،فلذلك ذذا نرید فهم هذه اإلستعارة جيب اإلنتباه إلی عناصر
وهو ّ
متعددة ،منها :سياق املوقف للقصيدة وهو سياق الثورة واالنتصارات ،كما قال الشاعر نفسه عن
كل یوم
ذلك ...« :إ ّن أوراس ليس يف نظري قصيدة قدمية ،لقد منحها موضوعها فرصة امليالد ّ
مرده إلی جوانب يف
كل ما هو ٌّ
فج فيها ّ
كل ما هو بطويل يف القصيدة أيتيها من الثورة و ّ
وأ ّن ّ
نفسي مل متت ّد إليها انر الثورة بعد( »...حجازي )95 :2001 ،والسياق اللغوي وهو حدیث الشاعر
عن املغرب وقمم األوراس اليت تشري إلی قيام الثورة العربية ض ّد اإلستعمار الفرنسي وكذلك
تغريت يف هذا
أهداف الشاعر ونفسيته اليت تبدو من حياته األدبية اليت -كما أشري إليهاّ -
التعرف إلی اجملاهدین ونفسية املخاطبني الذین كانوا یسكنون يف مدینة سحقت حتت
الدیوان بعد ّ
وجربوا الثورة وذاقوا طعم اإلنتصار.
عجالت اإلستعمار ،لكنّهم يف هذا الزمان قد استيقظوا ّ
من القصائد األخری اليت عمد الشاعر فيها إلی اإلستعارة للدعوة إلی حتریر اإلنسان والثورة،
هي قصيدة «حلم ليلة فارغة» اليت یقول الشاعر فيها:
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أيَّتها املمقاع ُد الصامتة /..مَت َّركي ...لمیلمتنا جدي مدة /ال تُشبِّه اللمیايل الفائتة /لمیلمتنا ِّ
واس معةٌ ُمضیئة
ُ
م
ُ
ُ م
(حجازي.)79 :1993 ،

قد أنشدت القصيدة سنة  1957أي بعد ثورة  1952وهي ثورة «أجنزت يف اليوم الثالث
والعشرین من یوليو للقضاء علی اإلستعمار وأعوانه والقضاء علی اإلقطاع وإقامة العدالة
اإلجتماعية واحلياة الدميقراطية السليمة وكذلك ح ّققت الثورة الكثري من أمان وطموح الشعب
یبني ملخاطبيه
املصري» (عبدالعزیز عمر .)525 :1990 ،إ ّن الشاعر أراد هبذه األسطر الشعریة أن ّ
یستحق هلم أن یعيشوا وهم الیزالون مضطهدین مظلومني بل
تغريت بعد الثورة وال
ّ
أ ّن حياهتم قد ّ
عليهم أن یقفوا أمام اإلستعمار كما وقف مواطنيه قبل ذلك وقضوا علی اإلستعمار وحاولوا يف
حتویل امللكية الفاسدة إلی اجلمهوریة وبناء جمتمع علی أساس الكفایة والعدل وحتقيق احلریة
تتسرب من هذه األسطر الشعریة صورة من اإلستعارة التصرحيية
اإلجتماعية والدميقراطية السليمةّ .
اليت شبّهت املواطنني الضعفاء ابملقاعد اليت تقف يف مكاهنا دون أي حركة .إ ّن الشاعر أراد هبذا
القول اإلستعاري الذي جيعل املشبه نفس املشبه به وحيذف الفاصل بينهما ویرّكز علی الواحدیة،
أن یدعو إلی الثورة والصمود من خالل تعميق اإلحساس وحتریك الوجدان وحتفيز املشاعر .إ ّن
یرجح التلميح علی القول املباشر
السياق وحال املخاطب واهلدف الذي یصبو إليه الشاعر جعله ّ
ویقرهبم من اهلدف الذي نشأ من أجله اخلطاب .إ ّن حذف
آمالً أن حيدث تغيرياً يف خماطبيه ّ
یتأمل ویفكر للمحذوف من أجل
املشبه يف اإلستعارة واإلتيان ابلقرائن املرتبطة به جيعل املخاطب ّ
یؤدي إلی أن یسأل املخاطب عن احملذوف وسبب جعل التشابه بني املشبه
الكشف عنه وهذا ّ
یتأمل يف مقصود الشاعر عن تغيري الليل وخلق ليل جدید ليس مثل ماضيه،
واملشبه به وإلی أن ّ
أي ا ّن الشاعر یستعمل هذه اإلستعارة التصرحيية وهو یرید التلميح إلی مسّة معيّنة ال تتبادر إلی
ذهن املخاطب مباشرة ،إذ یفهم املخاطب صفات أخری للمشبّه احملذوف اشتهر هبا ،خاصة إ ّن
القرائن املذكورة هتدي إلی تلك الصفة احملذوفة.
القصيدة األخری اليت حيمل معناها اإلستعاري معنی ثورايً ،هي القصيدة التالية اليت قال
الشاعر فيها:

ٍ
ِّ
كان
شاابً
ُ
الصیف يف محديقة ماّ ،نئماً عراي من /كا من رائعاً ِِّب م
عزٍل عنّا /بمعیداً م
صار يف غیبمتنا ّ
يب م
كص ّ
ِّ
یف مَي مألُ ُّ
سنا! (حجازي
عُب اآلن بِّنا وال يمراّن /آه! /كا من َّ
الص ُ
الشهور /من غم ِّري أن يم م
مجیالً /يم ُُ
لم م
السابق.)461:
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تؤول حرفياً ولو
کما یبدو ،إ ّن اإلستعارة مبا ّأهنا تعتّب آلية لإلسرتاتيجية التلميحية ال جتب أن ّ
فهم املخاطب اإلستعارة فهماً حرفياً لتوقفت اخلطاابت واحنصرت املعاين عند حدود ما هو
متعارف عليه يف القواميس؛ لذا ینبغي أتویل اإلستعارة أتویالً عمد إليه الشاعر .فمن هذا املنطلق،
مع أ ّن الشاعر قد شبّه الصيف إلی إنسان انئم عراين یعّب عن شئ دون أن ینتبه إليه ،لكنّه
یقصد من هذه اإلستعارة ما حيتاج فهمه إلی اإلنتباه بعناصر متعددة ،منها أفكار الشاعر اليت
تتجلّی يف أشعاره األخری .ومن درس أشعار الشاعر یری أ ّن بعض املفردات لدیه حيمل طاقة
رمزیة منها الثلج والشتاء اللذان یرمزان عنده إلی الظلم وإشاعة عدم احملبّة بني الناس وذلك يف
كل الزمان
هذه األشعار :اي ويله من لیلة فضاء /ويوم عطلته /خال من اللقاء /اي ويله من مل ّ
َيبّ /

حول قلبه شتاء (املصدر نفسه .)38 ،يف العاشرة /وقلبه تفاحة خضراءَ ... /يلك قلب شاعر حزين/
ابلصیف
َيمل حزن الالجئنيَ /يلك روح شاعر اثئرَ / ... /يلم ابلثلج يذوب ،جيرف السدودَ /يلم ّ

وَتب
العظیم ،حینما َتيت إلی لبنان (املصدر نفسه .)121 ،مدن املغربّ /
ترتج علی قمم األوراسّ /
الريح الشرقیة /تنشب ِملبها يف الثلج (املصدر نفسه .)153 ،فمن هنا ،حيتمل أ ّن الشاعر یقصد من

املشبّه أي الصيف ،احلریة والسالم وهذا یعين أ ّن الشاعر يف احلقيقة قد شبّه احلریة إبنسان انئم
املسماة بـكائنات
عراين .وهذا التأویل یناسب السياق أیضاً؛ إذ أنشد الشاعر هذه القصيدة ّ
مملكة الليل بعد أن تعب من أوضاع بلده ورحل إلی ابریس (أبوسنة .)30 :1996 ،إضافة إلی
ذلك ما یساعد املخاطب علی فهم اخلطاب ،هو أ ّن الصيف أو احلریة مل ميت ومل خي ّدر يف بلد
یهتم
الشاعر ،بل راح یبحث عن أرض جدید «كان ّ
الصيف ميأل الشهور /من غري أن یلمسنا» ّ
به ،حيث یصبح يف ذلك املوطن اجلدید كشاب مجيل .وميكن القول إ ّن الشاعر حني إنشاده
هذه األسطر،كان متأثّراً ابحلریة اليت كانت شائعة يف ابریس عكس بلده الذي كان یعاين من
ش ّدة الظلم وعدم العدالة.
 .3-5اإلستعارة ومتجید الثوريني

إ ّن الشاعر اإلجتماعي الذي شارك اجملتمع يف آماله وأحزانه ،عندما یراتح جثمان الشهيد علی
أرض الوطن جيعل ذلك موضوع شعره ویولع برتسيم ذلك من خالل إستخدام اإلستعارة متجيداً
للشهيد وتكرمياً له وذلك يف قصيدة «نوبة رجوع» من دیوان مرثية للعمر اجلميل الذي أنشده
الشاعر وهو كان متأثّراً ابلبطولة واإلجتهاد .ویقول الشاعر يف بدایة هذه القصيدة:
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َّ
عود من وراء ِّ
دورًة ،مو
دور يف مَش ِّ م
کأن صواتً ما يُنادي! /فمـتم ُ
األفق أسر م
غیب م
اب احلمائم /تم ُ
احرتق! /مَت ِّ
ث
ضوضر
فرتق! /كأ ّن صواتً ما ينادي! /مَتلم ُع
ُ
الظالل فمجأ ًة ،وتمن ُف ُ
میصها الذي م
تم م
ُ
األرض قم م
الُب ِّ
ِّ
العطري يف ِّ
ض ِّّ
اعمُُ /ب مارها
أمامها ُح م
قول قم ٍ
َّ
يح َّ
مح وأغاينَّ
السخونمة! /تم م
نه ُ
م
السجینمة /داف معةً م
الر ُ
قلب ّ

وقُطعا من غمنمم! (حجازي)387-388 :1993 ،

لكن دراسة
یظن أن الشاعر قام بوصف الطبيعةّ ،
من ینظر إلی هذه القصيدة نظرة سطحية ّ
اخلطاب علی ضوء اإلسرتاتيجيات یعين أنّه حيتوي علی معنی ال یفهم ّإال ابخلوض يف ثنااي
اخلطاب وذلك ابإلهتمام ابلسياق .فمن هنا جيب القول إ ّن هذه القصيدة من دیوان مرثية للعمر
اجلميل قد أنشدت يف سياق الثورة واجلهاد سنة 1967م (سرایعية ،)88 :2013 ،والشاعر كما
تطرق إلی احلدیث عن جثمان الشهيد الذي عاد إلی أحضان أسرته
یبدو من عنوان القصيدة قد ّ
ظل إستخدام اإلستعارة وصفاً لذلك اليوم العظيم .إضافة إلی
وإستخدم من عناصر الطبيعة يف ّ
ذلك ،ميكن الكشف عن إسرتاتيجية الشاعر يف هذا اخلطاب الشعري ابإلنتباه إلی األسلوب
اللغوي للقصيدة ،حيث ابتداء الكالم بعودة أسراب احلمائم والتغيريات اليت حدثت بعد ذلك
العودة ،یش ّكل يف ذهن املتل ّقي السؤال عن هذه األسراب والتغيريات سؤاالً یسفر عن احملاولة
التعرف إلی الشاعر ونفسيته جيعل املتل ّقي یفهم أ ّن هذا الشاعر
للكشف عن املقصود.كذلك ّ
عّب عنه
املعاصر الثوري الذي كان یعيش يف سياق وافر ابلظلم واجلهاد یقصد من وراء ذلك ما ّ
تلميحياً ابإلستعارات املتعددة وهي( :تعود أسراب احلمائم)( ،ختلع األرض قميصها الذي احرتق)،
(ختضوضر الظالل)( ،تنفث الّباعم خبارها العطري) و (تنهض الریح السجينة).

قد ألبس الشاعر اإلستعارة يف العبارة األولی لباساً اترخيياً أي هو بدأ خطابه التلميحي ابلرمز
التارخيي الذي یعيش يف الوعي املتل ّقي وحاول هبذا الرمز أن یشارك املتل ّقي يف اخلطاب .إ ّن احلمام
یصور أمام القارئ صورة عن احلریة والسالم؛
الذي یلعب دور املشبّه به يف اإلستعارة األولیّ ،
للحب والسالم واحلریة وكذلك کان له شأن
وذلك أ ّن احلمام منذ العصور القدمية كان یعتّب رمزاً ّ
كبري يف الدین اإلسالمي وأنّه محی الرسول(ص) حينما اختفی مع أيببكر يف غار للفرار عن
األعداء وأصبح أیضاً يف العامل احلدیث رمزاً شعبياً وعاملياً للسالم ،كما متّ إختيار صورة هذا الطري
یبني
مع غصن زیتون مبنقارها ليكون رمزاً للسالم .فمن هنا إ ّن تشبيه اجملاهدین أبسراب احلمائم ّ
احلب عند
الكفاءة التداولية عند الشاعر؛ إذ ختلق هذه اإلستعارة صورة عن السالم واحلریة و ّ
املتل ّقي يف ذلك السياق الذي كان یشارك الناس وحيمي بعضهم بعضاً يف الدفاع عن أراضيهم .مبا
أ ّن الشاعر یقصد يف هذا الشعر كما یبدو من اإلستعارات األخری ،أن یشيع اإلحساس ابحلریة
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واحملبّة بني الناس وجيعلهم یذوقوا طعم الراحة ،خيتار هذه الصورة اإلستعاریة دون األخری ،أي إ ّن
الشاعر یشبّه اجملاهدین أبسراب احلمائم يف أتثريهم علی إشاعة احلریة والسالم وال یشبّههم علی
احلب
سبيل املثال ابألسد كما یفعل الشعراء عادة؛ ذلك أ ّن السياق وهدف الشاعر یدور حول ّ
واإلخاء ،فخري متثيل لذلك هو صورة أسراب احلمائم اليت ترجع إلی الوطن وتدور يف مغيب
ابحلب
الشمس.كذلك صورة عودة جثمان الشهيد إلی أرض الوطن صورة تشيع اإلحساس
ّ
تتسرب من هذه األسطر
والرمحة وهذا أیضاً یناسب للصورة اإلستعاریة املختارة.كما یظهرّ ،
الشعریة صوراً من اإلستعارة املكنية تعتمد علی تقنية التشخيص اليت تستند إلی املشبّه به احملذوف
وحيرك وجدان القارئ ویغریه
احلساس الذي یّبز الصورة ّ
فعالً إنسانياً داالً عليه ،وهو املنحنی ّ
ابلتطهري النفسي وهو األمر الذي رّكز عليه الشاعر من خالل تشبيه األرض إبنسان خيلع قميصه
القدمي وتشبيه الّبعم الذي خيرج خباره العطري إبنسان ینفث ما يف صدره وكذلك تشبيه الریح
الساكنة إبنسان كان سجيناً ساكناً أمام ّقوات العدو لكنّه بعد إشاعة اجلهاد واملقاومة ینهض من
مكانه ویشارك يف الثورة ،فمن هنا یكون التشخيص خري وسيلة لتبيني امليزات اإلجيابية للحریة
واملقاومة ،حيث تتمتّع الطبيعة أیضاً هبما وكذلك تبيني مدی شوق الناس وميلهم إلی الشهداء
الذین ماتوا من أجل الوطن وحاولوا يف إذاقة مواطنيهم طعم الراحة والسالم وأتثري عودة جثمان
الشهيد الذي أ ّدی إلی عزف املوسيقی العسكریة .مع أ ّن إستخدام التشخيص یكون من طابع
لكن إستخدام هذه الوسيلة الفنية خيتلف عند الشاعر الذي ترك املذهب الرومانسي
الرومنتيكيني ّ
ومال إلی املذهب الواقعي؛ إذ یكون التشخيص عند الشاعر الرومانسي وسيلة للهرب إلی الطبيعة
لكن هذا خيتلف عند الشاعر ،حيث استخدم هذه الوسيلة
واإلمتزاج هبا فراراً من فساد اجملتمعّ ،
إلقناع خماطبيه وتبيني نتائج احلریة والطمأنينة يف البالد وهبا أشار إلی أحوال الناس وسعادهتم حني
تطرق هبذه الوسيلة إلی تشجيع الناس علی متابعة
رجوع أجساد الشهداء إليهم وإثر ذلك ّ
خطوات الشهداء .یبدو ذلك أكثر ،عند اإلهتمام بقصد الشاعر من (دفع حقول القمح وقطعان
غنم)  ،إذ یقصد الشاعر من دفع الرايح حقول قمح وقطعان غنم ،أتثري القيام الثوري علی الناس
وهنوضهم من الغفلة ،حيث إثر هذا التأثري ینهضون من غفلتهم ویشاركون يف احلرب ض ّد
األعداء.
لعامة ،مستعيناً
وأنشد الشاعر يف قصيدة «سوراي والرايح» اليت ختّب عن أتثّر الشاعر ابلقضااي ا ّ
ابإلستعارة وقال:
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الس ِّ
ض 3اجلملید /مونمب مقة َتتم ُّز
الورد
واألحالم والرجال/يُقاومون يف الشمال/......./يف َّ
ُ
هل مورٌد يمن ُف ُ
ُ
مازالمت  /مخضراء مازالمت (حجازي)106-105 :1993 ،

كما قيل ،إ ّن دراسة اخلطاب الشعري علی ضوء إسرتاتيجيات اخلطاب جيعل الدارس یتعامل مع
اخلطاب الشعري لفك طالمسه أي التغلغل يف أحشائه لكشف القمم املخبوء املستعصي علی
الداللة املباشرة .فيمكن القول إ ّن حدیث الشاعر عن الورد الذي ینفض اجلليد وعن شجرة النبق
هتتز ،حدیث تلميحي قد نقل علی صورة إستعاریة وتلك تشبيه الرجل الثوري
اليت ال تزال خضراء ّ
ابلورد ّأوالً وبشجرة النبق اثنياً وكذلك تشبيه املقاومة أمام الظلم وطرده بنفض اجلليد تشبيه یتألأل
رجح
علی أساس السياق وكذا أهداف الشاعر الثوري الذي یظهر يف هذه القصيدة كشاعر ثوري ّ
جيسد ّقوة الظلم الذي سيطر علی البالد
الغري علی الذات .ما جيدر ابلذكر أ ّن اجلليد بسبب ّقوته ّ
یصور األمل يف إزالة االستبداد
وكذلك حدیث الشاعر عن الورد ونفضه اجلليد والنبقة اخلضراء ّ
وتغيري الواقع القاسي.
 .6النتیجة
توصل البحث إليها يف سبيله إلی احلصول علی اإلجابة عن السؤالني للبحث،
ّأما النتائج اليت ّ
فهي:
 .1إ ّن أمحد عبداملعطي حجازي عندما ترك الریف وواجه املدینة اليت كانت غارقة يف الظلم
یؤدي وظيفة إقناعية إستداللية
واإلستعمار ،وجد يف ذلك السياق يف القول اإلستعاري الذي ّ
عما یرید إبالغه إلی املتل ّقي .2 .جعلت عوائق متعددة الشاعر یلجأ إلی التعبري غري
فرصة للتعبري ّ
وإما اثئراً علی
املباشر ،حيث هو ّإما مراعاة للحياء و ّ
التأدب أمام املدنيني الذین أصبح ضيفهم ّ
وإما ألسباب سياسية ،مال إلی إستخدام القول
الوضوح الكالسيكي الذي یشوبه عدم اإلفتعال ّ
عّب عن قساوة املدینة وإحساسه جتاهها .3 .إ ّن اإلستعارة مبا هي جتعل املشبه
اإلستعاري وبه ّ
نفس املشبه به وحتذف الفاصل بينهما ،خري وسيلة للشاعر يف دعوته إلی الثورة والصمود من
خالل حتفيز املشاعر وكذلك جتعل اإلستعارة هبذا احلذف املتل ّقي يف التدبّر للكشف عن احملذوف
یظن أنّه
وهذا یؤدي إلی تنبيه السامع إلعمال ذهنه إلدراك فحوی اخلطاب .4 .الشاعر الذي ّ
ليبني هبذا
وحيد يف ش ّدة معاانته ،قد خيلق صورة إستعاریة خترج عن عادات الشعراء اآلخرین ّ
حيرض ذهن املخاطب علی الفهم واملشاركة .5 .إ ّن
اإلنزايح وحدته يف إحساساته املریرة وكذلك ّ
تصور أفكاره وحتاول أن تقنع املخاطب وتقربه من
الصور اإلستعاریة عند الشاعر صورة مناسبة ّ
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اهلدف وإضافة إلی ذلك ،حياول الشاعر يف إختيار الكلمة املناسبة اليت خيلق هبا صورته اإلستعاریة
اليت قد حتمل املعنيني احلريف والباطين الذي حيتاج فهمه العلم ابلشاعر وأفکاره .6 .مع أ ّن
لكن إستخدام هذه الوسيلة خيتلف عند شاعران
إستخدام التشخيص یكون من طابع الرومنتيكيني ّ
غري منهجه الشعري ،إذ أصبح التشخيص لدیه وسيلة لإلقناع والتأثري بدل اهلرب إلی
الثوري الذي ّ
یتوخی إفهام املرسل إليه ،حياول يف إختيار الصورة اإلستعاریة اليت
الطبيعة .7 .إ ّن الشاعر الذي ّ
تع ّد من املعلومات املشرتکة بينه وبني خماطبيه وتؤكد علی ّأهنم یستطيعون أن یعرفوا املقصود
األصلي .کذلك قد یلبس الشاعر اإلستعارة لباساً اترخيياً وحياول ابلرمز التارخيي الذي یعيش يف
الوعي املتل ّقي أن یشاركه يف اخلطاب .8 .إ ّن الشاعر قد مييل إلی اإلستعارة املكنية و حبذف
املستعار منه جيعل ذهن املتل ّقي یتدبّر يف الكشف عن احملذوف واإلهتمام به وما ذكر من
عما حذف
مالزماته .قد حيذف الشاعر ما هو حم ّ
ط العنایة لكي جيعل املتل ّقي ّ
یتأمل يف الكشف ّ
والدقّة فيما ذكر من القرائن الدالّة علی احملذوف فهكذا یتأثّر مبا أتثّر الشاعر به.
اِلامش:

 .1الفطر :اسم جنس یطلَق علی طائفة من األزهرايت .منها فصائل وأجناس وأنواع عدیدة ومنها ما یؤكل وما
سام وما هو طفيلي علی النبات .الطحلب :جمموعة من النبااتت املائية البسيطة تشبه نسيج العنكبوت...
هو ّ
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