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وسائل تشكيل الصورة للموت واحلياة عند جربان خليل جربان
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ABSTRACT
The concept of imagery plays an important role in literacy, critical and
rhetorical studies. Different research studies describe the reality of imagery its role
and methods of its formulation in literary work. Imageries are among those
literary tools, through which writers share their experiences. The writer uses
different literary tools to formulate imagery and to share their feelings with
readers. These tools are simile, metaphor, sensuousness, personification and
oxymoron etc. khalil Jubran was among those writers who frequently used imagery
in his work to reflect his inner feelings in a better way. This research study was
focused only on the use of imagery tools in his work for the formulation of life and
death.
Keywords: Imagery, Personification, simile, metaphor, sensuousness and
oxymoron.
:نبذة عن حياة جربان خليل جربان
:حداثته
 والده،م يف بلدة "برشي" املجاورة ألرز الرب0881 ولد جربان يف السادس من كانون الثاين سنة
 أمه "كاملة رمحة" كانت ذات ثقافة حمدودة غري أهنا."خليل" كان جابيا للرسوم عىل املاشية يف جرود شاميل لبنان
 "بطرس" من زوجها األول،كانت تتحىل بإرادة قوية ساعدهتا عىل تدبري شؤون املنزل ورعاية أوالدها األربعة
."و"جربان" ومريانا" و"سلطانة" من زوجها الثاين "اخلليل
:هجرته إىل أمريكة
 ألن األب ُاهتم باختالس ما كان، إذ ضاقت أسباب احلياة أمام عائلته،مل ينعم جربان طويال يف حداثته
 ومعها أوالدها األربعة قاصدة، فام كان من األم إال غادرت الوطن.وسجن وحجزت أمالكه
ُ ،جيبيه من الرسوم
.م0881  وكان ذلك سنة،حي الصينيني يف بوسطن
ّ  حيث نزلت يف،الواليات املتحدة األمريكية
*حمارض بجامعة سوات
*حمارض بجامعة سوات
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رحلته التعليمية:
يف سنة 0888م ُأرسل جربان إىل لبنان ليدرس اللغتني العربية والفرنسية ،فالتحق بمعهد " احلكمة " يف
بريوت حتى تعلم اللغة العربية وأتقنها .ثم عاد إىل بوسطن 0810م ،ومنها إىل باريس للتخصص يف الرسم.
وبعد سنوات ثالث عاد إىل "بوسطن" فإىل "نيويورك" وأقام هناك يكتب ويرسم.
حياته األدبية:
يف سنة 0861م أنشئت الرابطة القلمية فانتخب رئيسا هلا وكان عميدا هلا حتى تويف سنة 0810م.
مؤلفاته باللغة العربية:
املوسيقى :كتاب وضعه جربان يف شبابه ونرشه سنة 0811م يف نيويورك .قد ألقى جربان نظرة رسيعة من
خالل هذا الكتاب عىل منزلة املوسيقى عند الشعوب املختلفة.
عرائس املروج :كتاب ظهر سنة 0812م حيتوي عىل أربع قصص :رماد األجيال ،النار اخلالدة  ،مرتا
البانية ،يوحنا املجنون.
األرواح املتمردة :كتاب نرشه سنة 0818م حيكي قصة أرواح متردت عىل التقاليد والرشائع .ويف الكتاب
ثالث قصص وهي :رصاخ القبور ،مضجع العروس  ،خليل الكافر .وقد رسم الكاتب من خالهلا أفكاره وآرائه
جتاه احلياة االجتامعية واحلياة املدنية.
األجنحة املتكرسة :كتاب نرشه سنة 0806م ،حيكي قصة جربان نفسه يف حبه األول مع فتاة كانت تسكن
يف لبنان.
دمعة وابتسامة :جمموعة مقاالت نرشها سنة 0801م ،احتوت عىل مواعظ يف شتى شؤون احلياة البرشية.
املواكب :قصيدة طويلة ظهرت سنة 0808م ،وفيها نظرات فلسفية يف أهم شؤون احلياة البرشية كاخلري
والرش واحلق والعدل واملوت واحلياة وما إىل ذلك.
العواصف :جمموعة مقاالت نرشت له سنة 0861م ،وفيها من ثورة ومترد عنيف عىل الرشائع املقدسة
والتقاليد اإلنسانية.
مؤلفاته باللغة اإلنجليزية:
املجنون :كتاب نرشه سنة 0808م ،وحيتوي عىل أمثال وتأمالت يف موضوعات شتى ،وجربان يشعر فيه
بالوحدة واالنفراد.
السابق :كتاب نرشه سن0861م ،واختذ فيه أسلوب األمثال واحلكم.
النبي :كتاب ظهر سنة 0861م ،وحيتوي عىل  68فصال يف موضوعات خمتلفة .وقد عرب الكاتب عن وجهة
151

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يناير -يونيو 0:0 ،6102

نظره يف ظواهر إنسانية خمتلفة من املحبة والزواج واألبناء واملوت وما إىل ذلك.
حديقة النبي :حاول الكاتب فيه أن يعالج عالقة اإلنسان بالطبيعة.
رمل وزبد :كتاب نرشه سنة 0862م ،فيه جمموعة من احلكم واألراء املنثورة يف غري نظام وترتيب.
يسوع ابن اإلنسان :كتاب ظهر سنة 0868م يقدم صورة حياة املسيح عليه وعىل نبينا الصالة والسالم.

1

وفاته:
تويف جربان خليل جربان يف نيويورك يف 10أبريل 1931وهو يف الـ  18من عمره .كان سبب الوفاة
هو مرض الكبد والسل .وكانت أمنية جربان أن ُيدفن يف لبنان وقد حتققت له ذلك يف0816.م ُدفن جربان يف
صومعته القديمة يف لبنان ،فيام عُرف الح ًقا باسم متحف جربان.
املدخل:
طبيعة الصورة الفنية:
الصورة األدبية حسب "قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية" ما ترسمه لذهن املتلقي كلامت اللغة شعرا
ونثرا ،من مالمح األفكار واألشياء واملشاهد واألحاسيس واألخيلة ،وتكون إما فكرة نقلية تقريرية ترسم
معادهلا احلقيقي يف أخص خصائصه الواقعية ،وإما معادال فنيا مجاليا يوحي بالواقع ويومئ إليه بأشباهه من
الرسوم واللوحات عن طريق احلشد اإليقاعي وسائر رضوب اإليامء البالغي والبديعي والصياغات التشكيلية
والتقنيات األسلوبية واللغوية املختلفة.

2

ويتجىل من هذا التعريف أن مصطلح الصورة مل يبق متقوقعا يف إطار ضيق يعتمد عىل االستعارة والتشبيه
فقط ،وخيضع لأللوان واألشكال البالغية القديمة،كام كان شأهنا لدى القدماء .وهذا مارصح به
"جابرعصفور" 3يف دراسته للصورة الفنية حيث يقول:
" إن "الرماين" و"ابن جني" و "العسكري" وغري هم من البالغيني القدماء تعاملوا مع فكرة
التصوير بشكل جزئي ضيق .حيث يقرصون التصوير عىل أنامط االستعارة والتشبيه فحسب مع
أن الفكرة يمكن أن تكون أعم من ذلك وأشمل لو نظرنا إىل األسلوب القرآين كله عىل أنه
أسلوب تصويري".

4

إن الصورة إذن هي عبارة عن جتسيم إما ألشياء حسية أو مشاهد خيالية تتخذ اللغة أداة هلا ،وترتكز عىل
عوامل شتى من اللون والظالل واإلحياءات واألطر ،هلا وزهنا وقيمتها يف تشكيل الصورة.
ُ
الحظ ه نا أن معظم النقاد العرب املحدثني درسوا مصطلح الصورة من منطلق اخللفية الفكرية،
وما ُي
فهناك من ركز عىل مادهتا يف تعريفها ،وآخر اعتمد عىل طريقة تشكيلها وصياغتها أو وظيفتها ،بينام حاول
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البعض اجلمع والتوفيق بني هذه األشياء.
ولعل رأي "عبد القادر القط" يف حتديد الصورة عند النقاد املحدثني يشفي غليلنا ويعطينا مفهوما واسعا
كافيا لرشح مدلول الصورة وتوضيحه ،حيث جعل الصورة كالما متكامال من أساليب اللغة ووسائلها،
وطاقاهتا التعبريية واإليقاعية .يقول:
" الصورة هي الشكل الفني الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر يف سياق
القصيدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناهتا يف الداللة والرتكيب واإليقاع واحلقيقة واملجاز
والتذوق والتضاد واملقابلة والتجانس وغريها من وسائل التعبري الفني ،واأللفاظ والعبارات هي
مادة الشاعر األوىل ليصوغ منها ذلك الشكل الفني ،أو يرسم هبا صوره الشعرية".

5

وبنا ًء عىل هذا يمكن أن نخلص إىل أن الصورة هي بناء له وسائله ومواده وأمهيته ،وطريقة تشكيله.
والصورة األدبية تفرض عىل األديب أن يقف أمامها طويال وقت بنائها ،فيؤثر لفظة عىل لفظة ،ويفضل كلمة
عىل كلمة ،ويضع كل شيئ يف األسلوب موضعه ،فيضع اجلزالة يف موضعها ،والرقة والعذوبة يف موضعها،
ويضع كل من التقديم والتأخري واحلذف والذكر والفصل والوصل يف موضعه املالئم ،كام يعمل الرسام والفنان
وقت رسم الصورة املحسوسة ،للواقع أو املشهد حيث يتخذ كل من األدوات لتكون صورهتا أدق وأروع من
األصل ،وأبعد من املألوف يف التعبري عن مشاعره وأحساسيه.
عرفنا مما ذكرنا يف املدخل أن الصورة الفنية التكتمل والتزهر لتثمر إال بعد مراعاة عدة الوسائل
والتكنيكات التي تتطلبها الصورة لتستمد منها وجودها وإفادهتا .ومن الطبيعي أن يظل األديب يلجأ إىل جمموعة
من الوسائل الفنية لتشكيل صورته عىل نحو يكسبها قيمة إحيائية وتعبريية أغنى ،وجتعلها أقدر عىل اإلحياء بتلك
املعاين النفسية التي حياول الشاعر أن يعرب عنها يف أدبه.
ومن هذه الوسائل التي يلجأ إليها األديب ويتخذه أداة له يف تشكيل الصورة الفنية ،التشخيص والتشبيه
واالستعارة وتراسل احلواس ومزج املتناقضات وغريها .وسيدرس هذا املقال بعض هذه الوسائل التي اختذها
جربان وساطة لتصوير املوت واحلياة يف نثره.
التشخيص الفني للموت:
التشخيص وسيلة فنية قديمة عرفها الشعراء واألدباء ،واختذوه سبيال لبث األفكار واملشاعر .وهذه
الوسيلة تقوم عىل أساس تشخيص املعاين املجردة ،ومظاهر الطبيعة اجلامدة يف صورة كائنات حية حتس وتتحرك
وتنبض باحلياة .وقد أكثر "الرومانتيكيون" 6منها .وكان طابعها يف أدهبم أصدق وأكثر تنوعا وأوسع مدى ،ولذا
عدّ ذلك خاصة من خصائصهم ،وذلك لرهف إحساسهم ورقة مشاعرهم.
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وكان جربان من بني األدباء الذين وصلت الرومانتكية عىل يدهم إىل حقول األدب العريب .فالشك يف
تعوله عىل هذه الوسيلة يف بناء الصور ألفكاره ومشاعره وأحاسيسه.
يقول جربان وهو يصور املوت:
" يف ظالم الليل نرصخ ونستغيث وخيال املوت منتصب يف وسطنا ،وأجنحته السوداء ختيم علينا،
ويده اهلائلة جترف إىل اهلاوية أرواحنا ،وأما عيناه امللتهبتان فمحدقتان إىل الشفق البعيد".

8

نالحظ يف هذه الصورة الرائعة للموت أن جربان اعتمد يف تكوين الصورة وتشكيلها عىل وسيلة فنية أال
وهي التشخيص .فإنه شخص املوت وهو معنى من املعاين الذهنية العقلية يف صورة كائن حي منتصب وسط
األحياء مسيطر عليهم بكل قواه .فأجنحته السوداء خميمة عليهم ،ويده اهلائلة التتوقف عن جرف أرواحهم إىل
اهلاوية ،وعيناه يتحدقان إىل الرشق البعيد ،فكأنه يريد املزيد من أرواح اإلنسان ،واليبدو منه أنه سيتوقف عن
عمله.
ومن حسن هذا التصوير وروعته أنه يتامشى يف أتم وجه مع روح الفكرة التي حاول الكاتب أن يعرب عنها،
وهي إظهار قوة املوت وسيطرته عىل الناس وعجزهم أمام بطشه وهوله .وقد متكن الكاتب من إثارة حس
املتلقي وشعوره بفضل هذا التجسيد والتشخيص ليشعر ما يشعره هو .ويلمس املتأمل يف هذا التشخيص أن
املوت حتول رسيعا من اخليال إىل كائن حي واقف بني األحياء ،خيم عليهم بأجنحته السوداء ،بحيث اليستطيع
كونا املنظر خموفا ومروعا.
أحد منهم أن خيرج عن تلك اخليمة املكونة من أجنحته .وظالم الليل وسواد األجنحة ّ
وأكدت اجلملة األخرية إحساسا بأن املوت مسيطر عىل اإلنسان واليستطيع أحد منا أن يفر منه.
والينبغي أن نغفل شأن اخليال بعنرصه الرئييس وهو االستعارة املكنية يف تشخيص املوت هنا يف هذا
النص .ولالستعارة هلا دور هام يف تشخيص املعاين املجردة كام قال "اإلمام عبد القاهر اجلرجاين" يف كتابه أرسار
البالغة:
"إنك لرتى هبا(االستعارة) اجلامد ناطقا واألعجم فصيحا....إن شئت أرتك املعاين اللطيفة التي هي من
خبايا العقل كأهنا قد جسمت حتى رأهتا العيون".

9

وقد الحظنا يف نص جربان أنه جسم املوت وهو من املعاين اللطيفة حتى رأيناه شاخصا حارضا .وللتعبري
عن احلالة النفسية اآلخرى وهي احلب والولع باملوت نجد الكاتب يصور املوت وقدومه يف صورة يتجرد فيها
املوت عن األبعاد املخيفة الرهيبة .حيث يقول:
" امسحوا الدموع ،يارفاقي ،ثم ارفعوا رؤوسكم مثلام ترفع األزهار تيجاهنا عند قدوم الفجر،
وانظروا عروسة املوت منتصبة كعمود النور بني مضجعي والفضاء ،أمسكوا أنفاسكم ،واصغوا
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هنيهة ،واسمعوا معي "حفيف" 10أجنحتها البيضاء".

11

ونالحظ يف هذه الفقرة التي عرب فيها جربان عن عاطفة الولع واللهف جتاه املوت أنه قد أكسبه احلياة
فأصبح مشخصا حارضا أمامه يف كيان العروسة وتنتصب أمامه فتثري الفرحة والطمأنية .وهكذا يستحيل املوت
اللطيف كائناحيا بلمسة واحدة يف حلظة واحدة فيصبح ذا أجنحة بيضاء يسمع الكاتب حفيفها.
كام نالحظ هنا أنه منح بحسه املرهف هلذه الصورة حياة شاخصة تتحرك وتتجدد .فإذا احلالة النفسية
أصبحت لوحة أو مشهدا حارضا أمامنا .والصورة تعتمد هنا عىل وسيلة التشخيص ألنه كام قال سيد قطب:
" يتمثل يف خلع احلياة عىل املواد اجلامدة ،والظواهر الطبيعية ،واالنفعاالت الوجدانية".

12

وهنا خلع جربان احلياة عىل االنفعال الوجداين وهو قدوم املوت .ومن املالحظ أيضا أن الكلامت والصور
اجلزئية التي اختارها الكاتب لرسم هذه الصورة هبذا النمط تساعده يف التعبري عن تلك احلالة النفسية .حيث
"كلمة األزهار والفجر وقدومه والعروسة والنور واألجنحة البيضاء" ساعدته يف جتريد املوت عن التجربة
املخيفة املرهبة .وهذه الصورة تعكس ما ذكرنا من النامذج لتصوير املوت سابقا.
التشخيص الفني للحياة عند جربان خليل جربان:
يقول جربان يف مقاله" قبل االنتحار":
"يف هذه الغرفة املنفردة اهلادئة قد جلست باألمس املرأة التي أحبها قلبي .إىل هذه املساند الوردية
الناعمة قد ألقت رأسها اجلميل ،ومن هذه الكأس البلورية قد رشبت جرعة من اخلمر ،ممزوجة
بقطرة من العطر .كل ذلك قد كان باألمس واألمس حلم اليعود ،أما اليوم فقد ذهبت املرأة التي
أحبها قلبي إىل أرض بعيدة خالية مقفرة باردة ُتدعى بالد اخللو والنسيان".

13

لو مل يرصح جربان يف آخر هذا املقال بأن املرأة التي أحبها قلبه هي احلياة ،لربام توهم القارئ أنه يتحدث يف
هذا النص عن امرأة حقيقة ،وعن حبها وذكرياهتا بعد غياهبا وفراقها .لكن بعد ترصحيه يتضح أنه مىض يف هذا
النص يشخص كل املعاين واملشاعر واخلواطر جتاه احلياة يف صورة حية مشخصة مما يعطي إحساسا عميقا لدى
املتلقي بمدى قوة إحساس الكاتب هبذه املشاعر واألحساسيس حتى ليكاد يلمسها بيديه.
فاحلياة اكتسبت عدة صفات إنسانية – من اجللوس واتكاء الرأس إىل املساند والرشب والذهاب -وكل
صفة هلا داللة متميزة تعرب عن عاطفة خاصة وعن حالة نفسية غريبة .فجلوسها يف غرفة منفردة ،وإلقاء رأسها
عىل املساند الوردية ،ورشب اخلمر ،توحي هذه األوصاف بإحساس عميق بأن احلياة كانت أليفة به حيث كانت
جتلس معه ومتكث لديه وحتفل به وحتمل له اهلدوء واإلطمئنان وتشارك يف أفراحه ،فترشب معه اخلمر ووفرت
له بكل أفراحها ونعمها.
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ثم يف ملحة عكس االحساس وأصبح كل هذا املنظر حلام اليعود مهام حاول اإلنسان إرجاعه ،فذهبت
املرأة التي أحبها قلبه إىل أرض بعيدة خالية مقفرة باردة تدعى بالد اخللو و"النسيان".
لقد استطاع الكاتب هبذا التشخيص البارع والتجسيد الرائع هلذه املعاين واألحاسيس املجردة أن جيعلها
شاخصة أمام األبصار وأن يقوي يف الوقت ذاته من فداحة اإلحساس باملفارقة األليمة بني هذه احلال الكئيبة
التي وصل إليها احلياة وبينام كانت يف السابق .فام أبعد ما بني هذه احلالة التي تركته احلياة بعد هجرهتا إىل "أرض
بعيدة مقفرة باردة تدعى بالد اخللو والنسيان" وبني تلك احلالة التي "كانت احلياة جتلس معه وتشاركه يف
أفراحه".
ويف التصوير الثاين املفارق نجد أن توايل الصفات قد أكمل الصورة وجعلها أقوى تأثريا يف نفس املتلقي.
فإنه وصف األرض بأهنا بعيدة مقفرة باردة .وكذلك بناء الفعل( ُتدعى ) عىل املجهول كون املشهد يائسا إىل
أقىص املدى حيث فقد األمل متاما ،ألهنا ذهبت بعيدة وإىل بالد اليعرفها الكاتب والغريه بل ُتدعى بالد اخللو
والنسيان أي من ذهب إليها أصبح نسيا منسيا واليرجى رجوعه منها .وهذا يوحي بشدة وطأة اليأس والقنوط
عىل قلب الكاتب الراسم ملشاعر إنسان مقبل عىل االنتحار.
والحظنا يف هذا النص أن الكاتب حتول بغري املرئي(احلياة) إىل مرئي بفضل التشخيص املنتج للصورة
املتكاملة ،وجعلها واضحة كاملة من شأهنا أن تؤثر يف نفوس قارئيها تأثريا وجدانيا.
ومن الصور املركبة للحياة ،والتي اعتمد جربان يف بنائها عىل التشخيص والتجسيد هذه الصورة اجلميلة
للحياة ،حيث يقول فيها:
"إنام احلياة موكب يسري إىل األمام ،فالفيلسوف يستطيع أن يوقفها دقيقة بفكرة ،أو بتعليم جديد،
ولكنه اليقدر أن يصدها عن متابعة السري إىل حيث الندري .أما الشاعر فيسري معها مرتنام،
"متشببا" 14راثيا ،واصفا فاخرا ،فإذا ما تنحى عن سبيلها ضحكت منه ،وإن ظل متبعا آثار قدميها
قادته إىل هيكلها األقدس ،وكللته بالغار".

15

إن الكاتب حني رسم هذه الصورة عمد إىل إنشاء العالقة بني املعنى(احلياة) وبني املحسوس(املوكب).
وبفضل التشخيص أصبحت احلياة موكبا ،أي مجاعة ركبان يسري برفق .وهييئ للذهن أن يعمل عمله بتخييل
العالقة بني صورة احلياة غري املرئية املعنوية وبني صورة املوكب السائر إىل األمام بكل عزم ومواظبة ،مما دلت
عليه كلمة موكب .واليلتف هذا املوكب إىل الوراء واليستوقفه أحد إال الفيلسوف ،فهو يستطيع أن يوقفه
بفكرة مبتكرة لدقيقة دون أن يصدها عن سريه املتواصل.
ومن حسن هذه الصورة أن املناظر فيها تتواىل واحلركات فيها تتجدد ،فننتقل من منظر إىل منظر أو لنكاد
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نحسب أنفسنا أمام مرسح متكامل يتلو فيه املشهد املشهد يف االستعراض فتتم لنا صورة شاخصة يف اخليال.
فلننظر املشهد األول وهو الذي يبدأ بقول الكاتب :إنام احلياة موكب.....ونشعر بأن الستار قد رفع ونرى
احلياة سائرة يف هيئة موكب بكل عزم ووقار تتحرك إىل األمام التلتفت يمينا وال شامال ،واليوقف موكبها أحد
إال الفيلسوف فهو الذي يستطيع أن يوقفه لدقيقة بأفكاره القيمة ،ولكنه اليستطيع أن يمنعه عن السري إىل حيث
الندري .وينتهي املشهد األول ويسدل الستار.
مرة أخرى يرفع الستار ونحن أمام املشهد الثاين نرى موكب احلياة اليزال يسري ويتحرك إىل األمام ونرى
مشهد الشاعر يتبع املوكب متغنيا مرتنام واصفا مفاخرا .وفجأة نرى أن الشاعر املتابع قطع عن سريه ومتابعته،
فضحكت منه احلياة .وينتهي املشهد الثاين ناش ًأ إلحساس عميق ويائس ،بأن احلياة التعتني بأحد بل هي تطلب
منا تواصل السري ومتابعة احلركة مع موكبها .وإذا تنحى أحد منا عن موكبها أو تأخر برهة ضحكت عليه.
واملشهد الثالث نرى احلياة وكأهنا وصلت إىل مقرها وأخذت ُتكرم من تابع سريه مع موكبها ،وبدأت
توجهم و ُتك ّللهم بالغار بعد أن أدخلهم إىل هيكلها األقدس .وينتهي هذا املشهد معربا عن شعور مطمئن
ت ُ
ومفرح بأن احلياة الحترم من املكافاة واجلزاء باجلميل من حاول وكافح وجاهد.
والخيفى عىل املتأمل يف هذه الصورة أهنا مأخوذة من واقع اإلنسان احلقيقي .فهي تنطبق عىل حاله،
فالوصول إىل األهداف يف حياة كل إنسان ال يمكن إال باجلهد املتواصل والكفاح املستمر الذي عرب عنه جربان
بمتابعة موكب احلياة متواصال مستمرا بال انقطاع.
التشبيه:
"التشبيه هو الداللة عىل مشاركة أمر آلخر يف معنى بإحدى أدوات التشبيه أو بوجه ينبىء عنه" 16وقد
أدرك األدباء قديام عظم التشبيه ومنزلته يف التصوير البياين ،ودوره اهلام يف إبراز املعاين الدقيقة ،فعدّ وه من
أرشف كالم العرب ،وجعلوه من أبني دليل عىل الشاعرية ،ومقياسا ملعرفة البالغة والرباعة.
وبسبب هذا االهتامم البالغ والعناية الكاملة تعددت تعريفات التشبيه عند البالغيني .ولكن النتعرض
هلذه التعريفات بل يكفي لنا أن نقف هنا عىل بالغته وغايته كصورة من صور البيان .ويف ذلك يقول" ابن
األثري :17إنك إذا مثلت اليشء باليشء فإنام تقصد به إثبات اخليال يف النفس بصورة املشبه به أو بمعناه ،وذلك
أوكد يف طريق الرتغيب فيه ،أو التنفري عنه ،أال ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك
مثبتا يف النفس خياال حسنا يدعو إىل الرتغيب ،وكذلك إذا شبهتها بصورة يشء أقبح منها كان ذلك مثبتا يف
النفس خياال قبيحا يدعو إىل التنفري.

18

وهذا يدل عىل أن التشبيه ليس داللة جمردة ولكنه داللة فنية .وذلك أن تقول :ذاك الرجل الينتفع بعلمه،
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ليس فيام تقول سوى خرب جمرد عن شعورك نحو قبح هذا الرجل ،فإذا قلت إنه كاحلامر حيمل أسفاره فقد
وصفت لنا شعورك نحوه ،ودللت عىل احتقارك له وسخريتك منه.

19

ُيستدل هبذا الكالم بأن غاية التشبيه ليست جمرد بيان لصفة ،وإنام هي إثارة الوجدان واملشاعر جتاه املشبه
بصورة مؤكدة .لذلك حيرص األديب املجيد عىل أن يلتمس من أوجه الشبه بني األشياء ماله قدرة عىل إثارة
اإلحساس حتى يربز املشبه يف صورة قوية معربة.
واآلن أدرس إىل أي مدى يصل التشبيه عند جربان يف تصوير املوت واحلياة من البالغة والروعة ،وإىل
أي مدى يبلغ إىل فائدته ووظيفته.
يقول جربان:
" احلياة امرأة ساحرة حسناء تستهوي قلوبنا ،وتستغوي أرواحنا ،وتغمر وجداننا بالوعود ،فإن
مطلت أماتت فينا الصرب ،وإن برت أيقظت فينا امللل".

20

شبه حال احلياة يف حسنها وهبجتها واستيالئها عىل قلوب الناس ومشاعرهم ،وما فيها من مسارح األمل
ومسالك اليأس وامللل ،وكذلك ما فيها من حلظات الرسور التي جتذب اإلنسان إليها ،وساعات احلزن التى متله
وتبعده عنها بحال امرأة بلغ حسنها يف التأثري إىل مدى تأثري السحر يف نفوس الناس حتى استهوت قلوهبم
بجامهلا واستولت عىل مشاعرهم بسحرها.
ومن بالغة هذا التشبيه أنه مل يقف عند جمرد تسجيل وجوه التشبيه بني احلياة واملرأة بل جتاوز املامثلة
النفسية ،وانقلبت تلك املشاعر واألحاسيس جتاه احلياة إىل هيئة وحركة ،وجتسمت احلالة النفسية يف لوحة أو
مشهد.
وهذا من أنبل غايات التشبيه وأبعدها تأثريا حينام ُيبنى التشبيه عىل أساس تكوين العالقة النفسية بني
املشبه واملشبه به .وقد أكد "العقاد" 21عىل هذه الغاية من التشبيه يف قوله:
" ما ابتدع التشبيه لرسم األشكال واأللوان ،فإن الناس مجيعا يعرفون األشكال واأللوان حمسوسة
بذاهتا كام تراها ،وإنام ابتدع لنقل الشعور هبذه األشكال واأللوان من نفس إىل نفس ،وبقوة
الشعور وعمقه واتساع مداه ونفاذه إىل صميم األشياء التى يمتاز الشاعر عىل سواه".

22

وما أكثر ماشبه جربان احلياة باملرأة حيث يقول يف عبارة أخرى:
"احلياة امرأة ترتدي األيام البيضاء املبطنة باليايل السوداء".

23

وكذلك يقول:
" احلياة امرأة ترىض بالقلب البرشي خليال وتأباه حليال 24".يقول" :لقد انتدبتك احلياة فأطعها،
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فهي حسناء تسقي مطيعيها من كوثر اللذة كؤوسا مفعمة".

25

واملالحظ هنا أن هذه التشبيهات كلها تعرب عن شعور كامل بأن احلياة حتمل من الصفات ما حتملها املرأة
احلسناء .وتربط العالقة النفسية بني احلياة واملرأة ثم تربز تفاعل احلياة مع اإلنسان ،وتثري فينا من إحساس ببهجة
احلياة وغلبتها عىل قلوبنا ومدى عالقتنا هبا ثم عدم وفائها وعدم بقائها عىل حالة واحدة.
ومما يكثر عند جربان من أسلوب التشبيه هو التشبيه التمثييل .وإذا كان للتشبيه املفرد روعته ومجاله،
وبساطته ووضوحه فإن التمثيل أحفل منظرا وأوسع مدى من التشبيه املفرد.
وقد أشاد بالتمثيل كثريا عبد القاهر اجلرجاين ،حيث يقول:
" واعلم أن مما اتفق عليه العقالء أن التمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين ،أبرزت هي باختصار يف
معرضه ،ونقلت عن صورها األصلية إىل صورته ،كساها أهبة ،ورفع من أقدارها ،وضاعف قواها
يف حتريك النفوس هلا ،ودعا القلوب إليها واستثار هلا من أقايص األفئدة صبابة وكلفة...الخ".

26

يقول جربان:
" هكذا ذهبت أيامي وليايل متسارعة متتابعة متساقطة من حيايت مثلام تتناثر أوراق الشجر أمام
رياح اخلريف".

27

هنا نجد الصورة ترسم الليايل واأليام وقد بدأت تتسارع وتتابع وتتساقط ،مثلام تتساقط وتتناثر أوراق
الشجر يف موسم اخلريف .ومن الواضح أن الصورة تعتمد يف بنائها عىل التمثيل ،وبفضله رأينا األيام والليايل
شاخصة تتساقط من حياة اإلنسان مثلام تتساقط األوراق من الشجر.
وال يفوتنا يف هذا التمثيل الرائع ما يف كلامت مثل " :تتابع -تتسارع -تتساقط -تتناثر"من صور متحركة
ملد لوالهتا ،ومن تناسق لفظي ومعنوي الختيار باب التفاعل الذي يدل عىل حصول اليشء تدرجييا .وحقق هذا
التمثيل أن ينتقل بالنفس من املدركات العقلية املجردة إىل مدركات احلواس الظاهرة.
ونرى اإلمام عبد القاهر اجلرجاين اليرىض هبذا بل يأخذ بأيدينا ليوقفنا عىل أكثر من ذلك يف أرسار التمثيل
وروعته .وهو:
" أنه يتيح الفرصة للنفس حتى تتصور الشبه من اليشء يف غري جنسه وشكله ،وهو يريك املعاين
املمثلة باألوهام شبها يف األشخاص املاثلة واألشباح القائمة ،ويريك احلياة يف اجلامد ،ويأتيك
باحلياة واملوت جمموعني ،والنار واملاء جمموعتني".

28

والنوع اآلخر من التشبيه الذي يكون املشبه به متبوعا بأمثال هذه األحوال واألوصاف التي تصف صورة
متكاملة املالمح حمددة السامت ،يأيت يف رضب آخر من رضوب التشبيه الذي يسميه البالغييون :التشبيه
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الضمني.
" وهو ما ال يكون فيه نصا يف التشبيه ،وإنام بنيت العبارة عليه وطوته وراء صياغتها ،فأنت تراه
هناك مضمرا مكتوما كام تقول :ليس البدر أهبى من طلعته تكون قد طويت تشبيها يف داخل
العبارة ولكنك مل جتر الكالم عىل التشبيه ،ومل تقل هو كالبدر يف هبائه وجالله ،وإنام أومهت أنك
بصدد املقارنة بينه وبني البدر يف هباء الطلعة".

29

يقول جربان:
"إن املوت حتت أغصان العواصف ،ألرشف منه بني ذراعي الشيخوخة".

30

املوت حتت أغصان العواصف هي صورة رمزية تعني أن املوت يف ساحة النضال والقتال ألفضل وأنبل
منه بني ذراعي الشيخوخة ،وهذا أيضا تصوير يعتمد عىل االستعارة يعني به جربان املوت الطبيعي يف عمر
الشيخوخة .هذا هو فحوى العبارة ،لكنه كام قلنا تشبيه ضمني ألهنا تتضمن تشبيه حال املوت يف ساحة القتال
بحال املوت الذي يدرك اإلنسان وهو يف آخر عمره ويموت موتا طبيعيا .وقد أبرز لنا هذا التشبيه بشدة رشف
األول وقلة شأن الثاين .وكذلك من هذا النوع ،قوله:
" إن املوت يف سبيل احلرية ألرشف من احلياة يف ظالم االستسالم".

31

واضح أن املشبه به هنا هو احلياة يف ظالم االستسالم وهي صورة رمزية يعني هبا الكاتب ،احلياة حتت
الظلم واالضطهاد ،وقيود العبودية وكأن االستسالم خيّم عىل احلياة بظالمه مثلام خييم الليل عىل الكون بظالمه
واملشبه هو املوت يف سبيل احلرية .لكن العبارة ال ترصح عىل هذا التشبيه بل تتضمنه.
والبد أن ننبه هنا إىل أن التشبيه عند جربان ينبني عىل عنرص التفصيل والتحليل ،وهذا العنرص جعله
البالغيون أساسا جلودة التشبيه:
" فالتشبيهات التي تبنى عىل هذا األساس من النظر املستقىص ،وحتليل اليشء الذي يكون الشاعر
بصدد بيانه سواء يف ذلك ما كان أوصافا ألشياء حسية أو كان حتليال ألفكار وأحوال ومشاعر...
تشبيهات جيدة".

32

وقد وجدت هلذا العنرص يف تشبيهات جربان حضورا متميزا ،خالل األمثلة التي أوردهتا يف هذا املقال.
وهذا يدل عىل جودة أسلوبه ،وكامل مهارته يف بناء التشبيهات والصور الفنية األدبية.
االستعارة:
ومن الصور الرائعة للموت واحلياة عند جربان خليل جربن ما جاء عىل سبيل االستعارة ،وهي تلك التي
تعرب عن الغرض يف تصوير بارع بلفظ قليل له أثره يف نفس السامع من غري إطالة وال إطناب.
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واالستعارة هي ":تشبيه حذف منه مجيع أركانه إال املشبه أو املشبه به .وأحلقت به قرينة تدل عىل أن
املقصود هو املعنى املستعار ال احلقيقي".

33

واالستعارة ُتعد أبعد خطوة من التشبيه يف التخ ّيل الذي يعرب عن تأثرنا بمظاهر احلياة واألحياء تعبريا
حافال بمختلف املشاعر واألحاسيس ،ألهنا من نوع التصوير الذي جيعل املتلقي حيس باملعنى أكمل إحساس
وأوفاه ،وتشخص املنظر للعني ،وتنقل الصوت لألذن ،وجتعل األمر املعنوي ملموسا حمسوسا.

34

ومن املالحظ هنا أن األمثلة التي ذكرناها يف التشخيص معظمها تعتمد عىل االستعارة ،ولكن سوف نذكر
هنا نامذج أخرى تكميال ملكونات الصورة حتي نعرف مدى استفادة الكاتب من تلك الوسائل ،واستخدامها يف
طريق تصوير املوت واحلياة يف نثره.
ومن الصورة املستمدة من االستعارة عند جربان قوله يف تصوير احلياة حيث يقول:
"جييئك الدهر عىل حني غفلة وحيدق بك بأعني مستديرة خميفة وتقبض عنقك بأظافر حمددة،
ويطرحك بقساوة عىل الرتاب ويدوسك بأقدامه احلديدية ويذهب ضاحكا ،ثم اليلبث أن يعود
إليك نادما مستغفرا فينتشلك بأكفه احلريرية ويغني لك نشيد األمل".

35

من الواضح أن جربان اعتمد يف تصوير احلياة عىل االستعارة املكنية ،حيث شبه الدهر بكائن حي قوي ذى
ُبعدينُ ،ب عد شخص بلغ إىل أقىص درجة يف القساوة والشدة ،فإنه يقبض عىل عنق اإلنسان ،ويطرحه بقساوة عىل
الرتاب ،ويدوسه بأقدام حديدية ،ثم يذهب ضاحكا ،لكنه يف نفس الوقت يكتسب ُبعد شخص أنيس أليف
رحيم ،فريفع اإلنسان بأكفه احلريرية بعد ما طرحه وداسه بأقدام حديدية.
ومن حسن هذا التصوير أن املتلقي قد خييل نفسه أمام مشهد من مشاهد رصاع الدهر مع اإلنسان
املستسلم أمامه ،وهو مشهد شاخص ذو منظرين ،منظر يصارع الدهر فيه اإلنسان ،و يطول هذا الرصاع ،فيبدأ
بنظرة الدهر املخيفة واملروعة إىل اإلنسان ،ثم يستمر الرصاع ،ونشاهد فيه كل أعامل العنف – القبض -الطرح-
الدوس -وينتهى بضحك مؤمل ،جعل املنظر مأسويا متاما ،ليوقع يف النفس ما يوقع من أثر عميق.
ويف املنظر الثاين نرى أن الدهر تراجع من قساوته ،وشدة بطشه ،وجتسد أمامنا يف هيئة شخص ندم عىل
األفعال املسيئة ،وبدأ يستغفر عىل ما فعله باإلنسان .إن الشعور من هذا النوع باحلياة وتفاعلها مع اإلنسان،
اليوجد إال يف حس الكاتب املرهف مثل جربان خليل جربان.
وينبغي أن النغفل عن دور االستعارة يف تكوين هذه الصورة الرائعة ،وتوصيل غرضها إىل املتلقي،
ألن االستعارة عىل حد قول عبد القاهر اجلرجاين ":تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ ،حتى خترج من
الصدفة الواحدة عدة من الدرر ،وجتني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر ،فإنك لرتى هبا اجلامد ناطقا،
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واألعجم فصيحا ،إن شئت أرتك املعاين اللطيفة التي هي من خفايا العقل ،كأهنا جسمت حتى رأهتا العيون،
وإن شئت لطفت األوصاف اجلسامنية حتى تعود روحانية ال تناهلا إال الظنون".

36

تراسل احلواس:
تراسل احلواس وسيلة من وسائل تشكيل الصورة الفنية التي عنى هبا جربان خليل جربان يف نثره.
وتراسل احلواس معناه:
"وصف مدركات حاسة من احلواس بصفات مدركات حاسة أخرى ،فنعطى األشياء التي
ندركها بحاسة السمع صفات األشياء التي ندركها بحاسة الذوق بصفات األشياءالتي ندركها
بحاسة الشم ،وهكذا تصبح األصوات ألوانا والطعوم عطورا"...الخ.

37

والشاعر املحدث يستخدم هذا التكنيك 38للتعبري عن حالة نفسية شديدة الوطء عىل مشاعره وعواطفه،
حتى يبدو يصف املشمومات – مثال -بصفات املسموعات ويصف املرئيات بصفات املشمومات..الخ .وهلذا
الرتاسل والنقل من حاسة إىل حاسة يف تصوير املشاعر دور هام بالغ يف إبراز األثر النفيس واإلحساس العميق.

39

ومن أمثلة التصوير الفني التي حيتوي عىل هذه الوسيلة من أدب جربان خليل جربان قوله يف املوت
واحلياة:
"كانت العروس تتكلم ويف صوهتا نغمة أعذب من مهس احلياة ،وأمر من عويل املوت".

40

نلحظ أن الرتاسل قائم بني معطيات احلواس يف هذه العبارة ،ففي اجلملة األوىل" ويف صوهتا نغمة أعذب
من مهس احلياة" يصف الصوت ونغمته الذي هو من مدركات السمع بأنه عذب .والعذوبة هي تدرك بحاسة
الذوق ،وكذلك نرى الرتاسل بني اهلمس واحلياة ،ألن احلياة هي من مدركات العقل ،وهي شيئ معنوي ال نراه
إاليف مظاهر متنوعة .أما اهلمس فهو من مدركات حاسة السمع .فالرتاسل هنا قائم بني املعنوي اللطيف املجرد
من مدركات العقل ،وبني األشياء املحسوسة من مدركات احلس.
ويف اجلملة الثانية "وأمر من عويل املوت" يصف تلك النغمة وهي من معطيات حاسة السمع باملرارة،
وهي من معطيات حاسة الذوق .وكذلك نجد الرتاسل القائم بني املوت ،وهو املعنى املجرد من معطيات العقل،
وبني العويل وهو من معطيات حاسة السمع.
يقول يف موقف آخر ":أيتها املنية اجلميلة ،قد اشتاقتك نفيس ،تعايل إ ّيل يأيتها املنية احللوة ...،تعايل أيتها
املنية العذبة ،وخذينيُ ،ضميني إىل صدرك اململوء حمبة ...،أرسعي وعانقيني ،يا حبيبتي املن ّية".
من الواضح جدا أن التصوير هنا ،إذا اعتمد يف بنائه عىل التشخيص والتجسيم الفني ،كذلك اعتمد عىل
تراسل احلواس الذي زاد يف روعه ،وإيقاعه عىل نفس املتلقي ،كام ساعد الكاتب يف نقل األثر النفيس ،ومشاعره
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اخلاصة.
والرتاسل يف هذه العبارة بني مدركات احلواس املتنوعة ،شديد الوضوح ،فإنه وصف املنية وهي من
مدركات العقل بأهنا مجيلة ،واجلامل من مدركات حاسة البرص ،ثم وصفها بأهنا حلوة وعذبة ،وكالمها من
مدركات حاسة الذوق .وكذلك خلع عىل املوت أكثر من صفة من صفات اإلنسان احلبيب الذي اشتاق الكاتب
إىل تعانقه ولقائه .وهبذا أصبح املوت جمسدا يمكن أن ندركه بحاسة البرص.
ومن املالحظ هنا أن الكاتب مل يرض برتاسل جزئي ،فيكتفي بإحالة اليشء من مدرك إىل مدرك آخر مرة،
بل وجدنا لديه أن املوت اكتسب أكثر من خاصية ،وقت إحالته من معنى جمرد لطيف إىل مجيل وحلو وعذب
وحبيب.
ومن روعة هذه الصور القائمة عل أساس تراسل احلواس أن األشياء املتباعدة فيها تتعانق عىل هذا النحو
الغريب ،لتوحي هبذه األحاسيس الغريبة واملشاعر الغامضة ،وعن طريقها تتجرد هذه املحسوسات عن حسيتها
وماديتها ،وتتحول إىل مشاعر وأحاسيس خاصة .وبذا تكمل أداة التعبري بنفوذها إىل نقل األحاسيس الدقيقة،
ويف هذا النقل يتجرد العامل املادي عن بعض خواصه املعهودة ليصري فكرة أو شعورا.

41

مزج املتناقضات:
هذه أيضا من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها األديب باإلضافة إىل الوسائل السابقة يف بناء صوره .وتعني أن
األديب يمزج التناقضات يف كيان واحد يعانق يف إطاره اليشء نقيضه ،ويمتزج به مستمدا منه بعض خصائصه
ومضيفا عليه بعض سامته ،تعرب عن احلاالت النفسية واألحاسيس الغامضة املبهمة التي تتعانق فيها املشاعر
املتضادة وتتفاعل.

42

من هذه الصور األدبية التي ختضع ملزج املتناقضات يف بناءها الفني،تصوير جربان خليل جربان للحياة
الغابرة ،واحلياة الراهنة يف مقاله"أبناء اآلهلة وأحفاد القرود" حيث يقول:
" وكم سهرنا الليايل متوسدين الرتاب ،ملتحفني الثلوج ،باكني عىل إلف أضعناه ورزق فقدناه.
وكم رصفنا األيام رابضني كنعاج ال راعي هلا ،نقضم أفكارنا ،ونلكم 43عواطفنا ،ونظل جائعني
ظامئني .وكم وقفنا بني هنار زائل ومساء آت ،حمدقني إىل فضاء خال مظلم ،مصغني إىل أنة
السكون والعدم".

44

التصوير هنا يعتمد عىل مزج املتناقضات ،باإلضافة إىل الوسائل التصويرية األخرى ،حيث جعل من
الرتاب وسادة ،ومن الثلج حلافا ،والوسادة كام نعرف توحي بالراحة والنعومة ،بينام الرتاب يوحي باخلشونة
والصالبة ،وكذلك الثلج يوحي بالربودة القاسية ،بينام اللحاف يوحي بالدفء واحلرارة ،ثم مزج بني القضم
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واألفكار ،وبني اللكم والعواطف ،ونراه يميض عىل هذا النمط حتى جعل للسكون والعدم أنينا .وقد عرب هذا
التناقض القائم بني السكون والعدم واألنني ،بإحساسه بأن للسكون أنينا خاصا يسمعه األديب املرهف وحيس
به.
ومن الواضح أن هذا التصوير الرائع القائم بمزج املتناقضات ،فيه إحياء قوي وإحساس بالغ العمق بمرارة
احلياة املاضية ،وقساوهتا لدى الكاتب .فكم كانت تلك احلياة صعبة عديمة الراحة والسكون ،وكم كانت خالية
عن أسباب اإللف والعيش ،وإىل أي مدى كانت مستوحشة حتى يسمع فيها للسكون والعدم أنني .ويتجىل هذا
الشعور املحزن واإلحساس املرير يف أوضح صورة من هذا عند ما نقرأ له تصوير احلياة الراهنة ،وهو أيضا
يعتمد يف بنائه عىل هذه الوسيلة.
يقول جربان يف نفس املقال:
" تلك أجيال مرت مرور الذئاب اخلاطفة بني املدافن ،أما اليوم وقد صحا الفضاء وصحونا،
فرصنا نقيض الليايل البيضاء عىل أرسة علوية ،مساهرين اخليال مسامرين الفكر ،معانقني
امليول".

45

سار الكاتب يف هذه الصورة عىل أسلوب مزج النقيضني ،إذن ففي الصورة جمموعة من املتناقضات
املتعانقة ،حيث نجد الفضاء يمتزج بالصحوة ،كام نجد البياض يمتزج بالسواد( الليايل) .وهذا املزج يوحي
بحالة نفسية خاصة يمتزج فيها سواد الليل بالضياء ،أوبعبارة أخرى تتحول يف إطارها الظلمة إىل البياض.
وكذلك ما نلمس من املزج بني اخليال والسهر ،واملسامرة والفكر ،واملعانقة وامليول.
وقد أوحى هذا التصوير بشدة الوضوح أن إحساس الكاتب وشعوره حتول من املرارة القاسية باحلياة
املاضية ،إىل حالوهتا وألفتها باحلياة الراهنة ،ويرتفع مدى هذا اإلحساس حتى يرى الفضاء وهو يصحو ،ويرتاء
له البياض يف ظلمة الليايل ،وبدأ يسهراخليال ،ويسامرالفكر ،ويعانق امليول.
ومن هذا النوع قوله يف تصوير حياة الفقراء وحياة األغنياء ،يقول ":نحن نراكم ألنكم واقفون يف النور
املظلم ،أما أنتم فالتروننا ألننا جالسون يف الظلمة املنرية".

46

يمزج الكاتب بني األشياء املتناقضة ،فهو يمزج النور بالظالم ،حني يصف النور بأنه مظلم ،وكذلك يقوم
باملزج بينهام مرة أخرى ،حني يصف الظلمة بأهنا منرية .وهذا املزج يوحي بشعور الكاتب وإحساسه بأن حياة
الغني املرتف ،يف ظالم وهو حيسبه نورا ،ويف املقابل حياة الفقري حيسبه الغني ظلمة ،وهي يف احلقيقة نور.
والشك أن املزج بني النقيضني هنا قام بدور أسايس يف تصوير تلك احلالة النفسية اخلاصة ،كام أكدها عند
املتلقي.
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هذا من أبرز وسائل تشكيل الصورة التى وظفها جربان خليل جربان يف تشكيل صورة املوت واحلياة.
النتائج:
 من خالل هذا البحث قد عرفنا أن الصورة الفنية التكتمل والتزهر لتثمر إال بعد مراعاة عدة الوسائل
والتكنيكات التي تتطلبها الصورة لتستمد منها وجودها وإفادهتا .ومن الطبيعي أن يظل األديب يلجأ إىل
جمموعة من الوسائل الفنية لتشكيل صورته عىل نحو يكسبها قيمة إحيائية وتعبريية أغنى ،وجتعلها أقدر
عىل اإلحياء بتلك املعاين النفسية التي حياول الشاعر أن يعرب عنها يف أدبه.
 من هذه الوسائل التي يلجأ إليها األديب ويتخذه أداة له يف تشكيل الصورة الفنية ،التشخيص والتشبيه
واالستعارة وتراسل احلواس ومزج املتناقضات وغريها .وتناول هذا املقال بعض هذه الوسائل التي
اختذها جربان وساطة لتصوير املوت واحلياة يف نثره.
 األديب كام ذكرنا آنفا يلجأ يف تشكيل الصورة الفنية إىل عدة وسائل ،منها التشخيص واالستعارة وتراسل
احلواس ومزج املتناقضات ،وبالطبع اختذ جربان مجيع هذه الوسائل آداة لتشكيل الصورة الفنية للوت
واحلياة يف أدبه.
 الصور الفنية تكثر عند جربان خليل جربان ،لكن البحث اكتفى عىل دراسة الصور التي تناولت فكرة
املوت واحلياة فقط متاشيا مع موضوع البحث.
 قد أطال جربان النظر والتأمل يف املوت واحلياة ،ونجد مزاجه يرتاوح بني التفاؤل والتشاؤم ،كأنه عاش
بني شاطئي اليأس واألمل ،ولكن تشاؤمه الذي يتمثل يف اليأس والكآبة والعزلة واالنفراد والتمرد
والثورة كان تشاؤما إجيابيا يريد به العزم والقوة والبناء ال اهلدم.
 نجد جربان من خالل تصويره للموت ،متخذا مواقف متعاكسة ،فقد نراه حيب املوت ويلهف به ،ويناديه
بأعذب مالديه من الكلامت والعبارات ،ويصوره يف أحسن صورة ،وقد نراه يكره املوت إىل أقىص مدى
الكره ويصوره يف أبشع صورة .والعامل يف ذلك نظرته جتاه احلياة واملوت من زاوية العمل واجلهد ،ومن
ناحية الفقر والغناء ،فإنه حيب حياة العمل واجلهد ويكره حياة الفراغ والكسل ،كام حيب موت الفقري
ويكره موت الغني الذي مجع ثرواته ومل يعط قط حق الفقراء منها.
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املصادر واملراجع ()Refrences
 -1اجلامع يف التاريخ األدب العريب احلديث ،ص 608/ومابعدها .وكذلك أنظر املجموعة الكاملة ملؤلفات جربان خليل
جربان ص 01 /ومابعدها.
" :-2قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية" :إيميل يعقوب – بسام حركة – مي شيخاين  ،عريب/انجليزي /فرنيس.، /
ط :األوىل لعام 0881م  ،دارالعلم للماليني مؤسسة القاهرة للتأليف والرتمجة والنرش ،بريوت -لبنان ،ص611/
- 3د /جابر أمحد العصفور ،وزير ثقافة مرص األسبق ،ولد يف املحلة الكربى سنة 0818م،كاتب ومفكر ،مرصي ورئيس
املجلس القومي للرتمجة وكان أمينا عاما للمجلس األعىل للثقافة .من أعامله" :الصورة الفنية يف الرتاث النقدى واألديب" و
" مفهوم الشعر دراسة يف الرتاث النقدي" ويكبيديا املوسوعة احلرة.
 ":-4الصورة الفنية" :جابرعصفور ،ط /الثالثة لعام 0886م املركز الثقايف العريب بريوت -لبنان ،ص160 /
 "- 5الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي" :حممد الويل ،ط /األويل 0881م املركز الثقايف بريوت -لبنان
ص08/
 - 6جمموعة من األدباء ينتمون إىل احلركة الرومانتيكيية أو الرومانسية ،وقد ظهرت هذه احلركة يف الربع األول من القرن
التاسع عرش واتسمت الرومانتيكية بتجسيد اإلنفعاالت املتوهجة يف النفس البرشية وتأكيد اجلوانب اجلاملية وإطالق
احلرية الكاملة يف التعبري عن العواطف اجلياشة يف أسلوب جديد ومجيل .وهلذا كانت ا لرومانتيكية يف الفن التشكييل أجتاها
مالئ ًام للتعبري عن مشاكل الطبقة الوسطى التي ظل يتزايد شأهنا بعد الثورة بحيث أصبحت إحداثها مصدر إحياء للفنانني
ومادة للتعبري الفني ،ولقد استهوت أعامل الفن الرومانتيكي أفئدة الناس ملا حوى من ألوان قوية جذابة .املدارس واألنواع
األدبية ،ص.21/
" -7عن بناء القصيدة العربية احلديثة" النارش مكتبة الشباب – القاهرة لعام 0881م  ،ص81/
" -8العواصف" جربان خليل جربان ،ط /األوىل سنة 6111م ،دار اجليل بريوت – لبنان ،ص.021/
 " -9أرسارالبالغة " :اإل مام عبد القاهر اجلرجاين ،حققه وعلق عليه حممود حممد شاكر ،النارش دار املدين بجدة،
د.ت.ص016/
فيف صوت اليشء تسمعه كالرن ِة أو طري ِ
ان الطائر أو الر ْم ِية أو التهاب النار ونحو ذلك حف حيِف ح ِفيف ًا
 - 10واحل ُ
ْ ُ
يف صوت جناح ْيه لسان العرب البن منظور ج ،8/ص.18/
وح ْفحف وحف اجلُع ُل حيِف طار واحل ِف ُ
 " -11دمعة وابتسامة " جربان خليل جربان ،ط /األوىل سنة 6111م ،دار اجليل بريوت – :ص681/
12

 ":-التصويرالفني يف القرآن الكريم " :سيد قطب ،ط /السادسة عرش لعام 6116م دارالرشوق القاهرة –مرص .ص/
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" -13دمعة وابتسامة" ص88/

 - 14شبب بفالنة تشبيبا :قال فيها الغزل وعرض بحبها .املصباح املنري ج ،0/ص .116/شبب الشاعر :ذكر أيام اللهو
والشباب ،املعجم الوسيط ج 0/ص.111/
" -15املجموعة الكاملة" :أنطوان القوال ،ط /األوىل سنة 0881م دار اجليل ،بريوت-لبنان ،ص11/
 - 16البالغة والبيان والبديع ،ج /ص.11/
 - 17ابن األثري( 288 - 216هـ =  0688 - 0611م) إسامعيل بن أمحد بن سعيد ،عامد الدين ابن تاج الدين ابن األثري:
كاتب ،من العلامء باالدب ،شافعي ،حلبي االصل .ويل كتابة الدرج بالديار املرصية ،بعد أبيه ،مدة وتركها تورعا .وقتل
بظاهر محص يف وقعة مع التتار .األعالم للزركيل ،ج ،0/ص.118/
 " -18املثل السائر"  :ضياء الدين بن األثري ،حققه حممد حميي الدين عبد احلميد ،طبع بمطبعة مصطفى بايب احللبي سنة
 ،0818ج 0/ص181/
" -19الصورة األدبية يف القرآن الكريم" :د /صالح الدين عبد التواب ،ط /األوىل لعام 0881م ،الرشكة املرصية العاملية
للنرش-لونجامن ص.11/
" -20العواصف" ص016/
 - 21العقاد( 0181 - 0112هـ =  0821 - 0888م)عباس بن حممود بن إبراهيم بن مصطفى العقاد :إمام يف االدب،
مرصي ،من املكثرين كتابة وتصنيفا مع االبداع .تعلم االنكليزية يف صباه وأجادها ثم أمل باالملانية والفرنسية وظل اسمه
المعا مدة نصف قرن أخرج يف خالهلا من تصنيفه  81كتابا ،يف أنواع خمتلفة من األدب الرفيع .منها كتاب (عن اهلل) و
(عبقرية حممد) و (عبقرية خالد) و (عبقرية عمر) وغريها .األعالم للزركيل ج ،1/ص.622/
 22عن بناء القصيدة احلديثة ،د /عىل عرشي زايد ،النارش مكتبة الشباب – القاهرة ،لعام 0881م .ص.21/
" -23العواصف" ص016/
 -24نفس املصدر ،ص011/
 " -25دمعة وابتسامة "ص011/
 "-26أرسارالبالغة" ص82/
" -27دمعة وابتسامة "ص610/
" -28الصورة الأدبية يف القرآن الكريم " :د /صالح الدين عبد التواب ،ص12/
" -29التصويرالبياين" :د /حممد حممد أبوموسى  ،ط :اخلامسة لعام 6111م ،مكتبة وهبة القاهرة -مرص ،ص80-81/
" -30العوا صف" ص081/
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 -31نفس املصدر ،ص081/
" :-32التصويرالبياين" :د/حممد أبوموسى ،ص016/
 -33إيميل يعقوب – بسام حركة – مي " :قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية "ص11/
" -34النقد والبالغة" :شكري عباد ،ط/األوىل 0881م ،دار النثر :دار املعارف السلسلة :موسوعة احلضارة العربية

اإلسالمية.ص011/
"-35األرواح املتمردة " :جربان خليل جربان ،دار العرب للبستاين ،الفجالة – القاهرة ،د.ت ص01/
 "-36أرسارالبالغة" ص11-16/
" -37عن بناء القصيدة العربية احلديثة" ص81/
 - 38التكنيك :فن ومهارة أداء يف جمال ما ،والتكنيك كلمة يوناين األصل ،معناها :التخطيط أو إبداع يف التخطيط.
 " -39التصويرالفني يف شعرحممد حسن اسامعيل" :د/مصطفى السعدين ،النارش -منشأة املعارف باألسكندريه ،د.ت
ص81/
 "-40األرواح املتمردة" ص28/
”-41عن بناء القصيدة احلديثة"ص81/
” -42عن بناء القصيدة احلديثة"ص80/
43
الَّض ُب بالي ِد جم ْموع ًة أو الل ْكزُ والد ْف ُع  .لسان العرب ج ،0/ص.0181/
 اللك ُْم ْ :" -44العواصف" ص066/
" -45نفس املصدر" ص066/
 -46نفس املصدر ،ص000/
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