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Resumen:
Abdallah Hammadi está considerado como uno de los poetas que participaron en el desarrollo del contenido poético aparte de su trabajo y su producción como académico. A lo largo de su carrera poética ha
compuesto cuatro divanes poéticos: Emigración a las ciudades del sur, Oh Leila, la pasión sobreviene, Poemas
gitanos y Umbral y cuchillo.
En este artículo se analiza la estructura de la imagen poética en los dos primeros divanes, cuya
poética imita las formas tradicionales, mientras que en los dos siguientes introduce innovaciones de
manera progresiva. También se destaca que la imagen se construye de las formas siguientes: la imagen
simple (parcial), a través del intercambio fgurado, de la correspondencia del signifcado y a través de la
comparación y la descripción directa.
Palabras clave: Abdallah Hammadi, imagen poética, intercambio fgurado, correspondencia del signifcado, crítica literaria.

ملخص:
يلعد علبد ال حلمادي ملن اللشعراء اللازائلريلي اللذيلن قلفازوا بلاللشعر ملن نلاحلية اللضمون ،غلير أنله شلاعلر اللعمل الاكلاديلي ،واللتألليف ،فللم
يونتج سوى أربع مجموعات شعرية )الهجرة إلى مدن الونوب ،تازب العشق يا ليلى ،قصائد غجرية ،البرزخ و السكي.(.
ويلتوناول هلذا اللقال بلوناء اللصورة اللشعريلة فلي هلذه اللموعلات ،حليث أللفيوناه ملقلدا فلي مجلموعلتيه الوللى واللثانلية ،بليونما بلدأ ملؤشلر
التجلديلد يلأخلذ ملونحى تلصاعلديلا فلي اللموعلتي اللثاللثة واللرابلعة ،وللقد وجلدنلا اللصورة علونده تلبونى وفلق الشلكال اللتاللية :اللصورة اللفردة
)الازئية ،(.بوناء الصورة عن طريق تبادل الدراكات ،عن طريق تراسل الواس وعن طريق التشبيه والوصف الباشر.
مفاتيحمح البحث :عبدل حمادي؛ الصورة الشعرية؛ تبادل الدراكات؛ تراسل الواس؛ الونقد الدبي.

تللعتبر الللصورة الللشعريللة مللن أبللرز الللوسللائللل الللشعريللة الللتي وظللفها حللمادي فللي نللقل تللربللته الللشعريللة "فللبها
تتجسلد الحلاسليس وتلشخص اللواطلر والفلكار ،وتلتكشف رؤيلته اللاصلة علن اللعلقلات اللفية واللقيقة فلي علالله،
وهلي أيلضا وسليلته فلي ملعرفلة اللونفس وأقلالليمها اللغاملضة ،وارتلباطلها بلأشلياء اللعاللم"،1مح لللقد نللشأت أهللمية الللصورة
اللشعريلة )اللفونية (.ملن خللل ملعراكلة اللونقاد واللبلغليي فلي اللفصل بلي الللفظ واللعونى ،فلالللفظ هلو اللصياغلة اللشكلية
والهلليكل الللتراكلليبي فللي الللعمل الدبللي ،والللعونى هللو الللفكرة الللردة الللتي تللفي بللالللغرض ،ولللقد أحللدث هللذا الللفصل
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تقسلليما ب ليّونا فللي الللونص الدبللي وجللعله ذا دللتللي أولهللما خللارجللية تللتصل بللالللشكل والخللرى داخلللية تللقترن
بلاللضمون ،ثلم تلفرقلت اللونظريلات وتلضاربلتِ الراء ،فلمونهم ملن نلاصلر الللفظ ،وملونهم ملن انلتصر لللمعونى ،ذهلب علبد
اللقاهلر اللرجلانلي إللى عللقلة اللتكاملل واللتداخلل ملا بليونهما ،غلير أنله يللمح إللى أن اللعانلي للها السلبقية فلي اللونفس عللى
أللفاظلها قلائلل" :الللغة تلري مجلرى اللعلقلات واللسمات ،ول ملعونى لللعلقلة أو اللسمة حلتى يحلمل الشليء ملا جلعلت
اللعلقلة دلليل علليه "،2مح ومللن هللونا نللشأت الللاجللة مح إللى اللصورة اللفونية بلاعلتبارهلا أداة للها طلريلقتها اللاصلة فلي علرض
اللعانلي ملقترنلة بلالللفاظ لليتفاعلل اللتلقي بلاللونص ،وملن ثلم يكتسلب اللعمل الدبلي ملوناخلا يلشعرنلا بلاللتئام الللغة واللفكر
فلي إطلار ملوحلد ملا يلجعلونا نسلير وراء اللصورة فلي اسلتكوناه اللعلقلات اللقائلمة بلي الللفظ واللعونى أو اللشكل واللضمون،
ويللكون طللريللق اكللشف هللذه الللعلقللات فللي اسللتونباط الللعانللي مللن سللبيل صللياغللتها الللتمثلة فللي التشللبيه والسللتعارة
والتمثيل والاز.
واللشعر اللذي يلعتمد عللى اللصورة هلو غلوص وإضلاءة للوهلر اللوجلود "فلليس هلو فلراغلا يلل بلأللفاظ ،وإنلا هلو
ملشاعلر وأحلاسليس وحلياة صلاخلبة فليها قلوة ملثيرة" ، 3واللصورة بلونظورهلا الدبلي هلي :اللصوغ الللسانلي اللصوص اللذي
بلوسلاطلته يجلري تلثل اللعانلي تلثل جلديلدا وملبتكرا بلا يلحيلها إللى صلور ملرئلية ملعبرة ،وذللك علدول علن صليغ إيلحاللية
ملن اللقول إللى صليغ إيلحائلية 4اكلما "تسلتعمل اكللمة اللصورة -علادة -لللدلللة عللى اكلل ملا لله صللة بلاللتعبير السلي،
وتُطلق أحيانا مرادفة للستعمال الستعاري للكلمات"،5مح وبهذا يبدو لونا أن التصوير في الدب يأتي نتيجة لتعاون
اكلل اللواس ...واللشاعلر اللصور حلي يلربلط بلي الشلياء يلثير اللعواطلف الخللقلية واللعانلي اللفكريلة ،وفلي الدراك
الستعاري خاصية تتبلور العاطفة الخلقية وتتحدد تددا تابعا لطبيعته.6
إن اللصورة اللشعريلة اللديلثة للها فللسفة جلماللية ملختلفة فلأبلرز ملا فليها )الليويلة(.؛ وذللك ملرده إللى أنلها
تلتشكل تلشكل علضويلا ،وليسلت مجلرد حشلد ملرصلوص ملن اللعوناصلر اللاملدة ،فلقد أصلبحت أداة تلعبيريلة تلعبر
بلاللصور اللكامللة علن اللعانلي ،اكلما اكلان اللشاعلر سلابلقا يلعبر بلالللفظة ،واكلما اكلانلت الللفظة أداة تلعبيريلة ،بلحيث تلوللت
الصورة في ذاتها أداة للتعبير ،وبهذا يصبح من الصعب ،فصل الصورة عن اللغة.
ول يلخفى ملن خللل ملا تلقدم أن اللصورة اللشعريلة ذات تلأثلير اكلبير وفلعال فلي وجلدان اللتلقي؛ لنلها تلونقل
تلفاعللت اللبدع وتونصهلر اكللها فلي تلشكيل أوج النلتاج اللشعري اللتمثل بلاللصورة ،ودراسلة اللصورة اللشعريلة تلأتلي
بدافعي:
اللول  :أن الصورة تعبير عن نفسية الشاعر؛ وأنها تشبه الصور التي تتراءى في الحلم.
اليثانيي  :أن دراسلة اللصورة ملجتمعة قلد تلعي عللى اكلشف ملعانٍ أعلمق ملن اللعانلي اللظاهلريلة لللقصيدة؛ ذللك
لن اللصورة وهلي جلميع الشلكال اللازيلة؛ إنلا تلكون ملن علمل اللقوة اللاللقة ،فلالتلاه إللى دراسلتها يلعوني التلاه إللى
7
روح الشعر
وللصورة الشعرية عدة مصادر:
 اللتراث :اللذي يلشكل اللونابلع الوللى للثقافلة اللشاعلر ،واكلذللك اللطبيعة بلكل ملا تلونطوي علليه ملن أشلياءدقيقة أو جليلة.
 الليال :وهلو قلوة مونشلئة ملبدعلة تلقلب نلوامليس اللواقلع واللطبيعة ،وتهلبها قلوانلي خلاصلة ،وتسلتونهض ثلقافلةالبدع وتقوم باسترجاع الالة الشعورية التي عايشها في تربته.
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والليال تلعريلفه عسلير؛ لنله ملصطلح يلوظلف فلي أنلواع ملختلفة ملن اللعمليات اللعقلية ،وهلو مللكة غلاملضة
ل يكن تعريفها إنا يكن معرفتها بأثرها.8
تلعتبر اللصورة اللشعريلة ملن أبلرز اللوسلائلل اللشعريلة اللتي يلوظلفها اللشاعلر حلمادي فلي نلقل تلربلته اللشعريلة
"فلبها تتجسلد الحلاسليس وتلشخص اللواطلر والفلكار ،وتلونكشف رؤيلته اللاصلة علن اللعلقلات اللفية واللقيقة فلي
علالله ،وهلي أيلضا وسليلة فلي ملعرفلة اللونفس وأقلالليمها اللغاملضة ،وارتلباطلها بلأشلياء اللعاللم" ،9واللقصيدة علوند حلمادي
دائما -صورة أو مجموعة من الصور الازئية التآزرة والتفاعلة ،فهو عوندما يصور ذوبان المال يقول:تهت حتى جونيت اليــــــــــــــــــــوم أوهامي
قد ضرجتـــــــــــــوني بأحـــــــــــــــــــــلم وآثام
واهتاز قلبي وصاح الونـــــــــــــــــــــــــور بالام
قد ضـــــــــــــــــــــــــاع موني وقد أودته أيامي
أخونى عليـــــــــــــــــــها الذي أودى بالهامي
يأتي الريـــــــــــــــــــف فيذوي زهره الونامي
فوق الازمــــــــــــــــــــــــــــــان بونجم ثاقب سام
10
روحي .وقلبي وتوناني وتهـــــــــــيامي!..

أخمدت فوق شفــــــــــــــــــاه الب آلمي
وما شفتوني سوى صفـــــــــــــــــــراء عاشقة
إذا مددت يدي ألفيــــــــــــــــتها ارتعشت
هذا المال الذي قد جئــــــــــــــت تونشده
فما المال سوى أطـــــــــــــــــــــــلل دارسة
وما المال سوى عطر عـــــــــــــــــــــــلى فن
وما المال سوى الونــــــــفس التي سبحت
...ل من شبــــح أودعــــــــت في يـــــــــــده

فلاللتأملل فلي البليات اللثمانلية يجلدهلا ملكتظة بلاللصور اللازئلية ،وهلي أبليات ملن قلصيدة يلتعذر اللوقلوف فليها
عللى صلور غلير ملجازيلة ،وفلي هلذا اللياز ملن اللقصيدة نلد اللتعابلير )شلفاه اللب ،جلونيت أوهلاملي ،ضلرجلتوني بلأحللم،
صلاح اللونور ،أودتله أيلاملي ،اللمال أطللل دراسلة ،اللمال علطر عللى فلن ،اللونفس اللتي سلبحت ،(.وقلد تلبدو هلذه
اللصور فلي ظلاهلرهلا علبثا بلاللواس ،للكونها – فلي اللقيقة -للغة طلبيعية للتصويلر اللشعور اللعميق للدى اللشاعلر بلاللغرابلة
ملن انلتهاء اللمال بللملحه اللتعددة (.اللمال ضلاع ملوني ،أودتله أيلاملي ،أطللل دارسلة يلذوي زهلره .(.وفلي الخلير
)اللمال شلبح ،(.وملاذا يلعقب ذللك غلير اللراب ،واللوحلشة الللذان يلعقبان تلبدد اكلل شليء؟ "إن اللشعور بهلذا اللونوع
مللن الللوت بهللذا الللشكل ،ل يللوجللد إل فللي إحللساس الللشاعللر ،والللعلقللات الللكامللونة بللي هللذا الللعالللم الللريللر فللي واقللعه
اللشعوري ،للم يلدراكلها إل هلو" ، 11وانلطلقلا ملن هلذا فلإن اللتفاعلل بلي اللعوناصلر اللتعبيريلة ل تلتم إل فلي رؤيلة اللشاعلر
اللاصلة ،ملا يلجعلها فلي اللونهايلة تلتلون بلدمله؛ فحلمادي اسلتطاع تسليد الحلساس اللرد اللذي يلعانليه فلي مشهلد غلوني
بالس زاخر بالراكة والياة.
وملن خللل اللوقلوف عللى اللموعلات اللشعريلة وجلدنلا أن اللصورة اللشعريلة للدى اللشاعلر ملبونية فلي أشلكال
مختلفة ومتعددة با يشمل تقريبا معظم أنواع الصورة الشعرية وأشكالها:
 - 1أنواعمح الصورةمح الشعريةمح لومح دالالتهامح فيمح شعرمح حمادي:
 1 - 1الصورة الفردة )الازئية:(.
وهلي تلعد أبسلط اللصور اللشعريلة وملكونلات اللتصويلر اللشعري ملن حليث احلتواؤهلا عللى أهلمية خلاصلة فلي
التعبير عن قريونتها من الصور الفردة الخرى.
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 2 - 1بوناء الصورة عن طريق تبادل الدراكات:
أضلحى تلبادل اللدراكلات ملن أاكلثر اللوسلائلل اللفونية اللتي يلعتمد علليها اللشاعلر فلي صلياغلة صلوره اللفردة ،ويلتم
ذللك بلعدة وسلائلل وأسلالليب تلقق تلبادل اللدراكلات ،وعللى رأسلها "التجسليد اللذي يلتم بخللع صلفات ملحسوسلة عللى
العونويات" ،12يقول في )إيقاعات عربية:(.
فالشعر جاشـــت قوافيه الذي درجت

مونذ الطفــــــــــولة عن دمع وأنّــــــــــــات

والشؤم أطبق جفونيه التي عشـــــــــيت

من الازفـــــــــير ومن تصويب آهــــــــــات

ليل العداوة هازتـــــــــــــــونا غــــــــــــــوائله

وصدّعتونا بويــــــــــــلت و ويـــــــــــلت!

لبونان ماذا أقص اليوم عــــــــــــــــــن ألي

أشكو الفواجع أم أشــــــــــكو اليانات

13

هلذه اللقطوعلات ملن قلصيدة )إيلقاعلات علربلية (.فلي )1973م( اللتي نلظمها "عللى إثلر اللونازاع اللداملي اللذي
شلبت نلاره بلي اللفدائليي وللبونان" 14مجسلدا اكلل آلم اللعروبلة وملا تلعانليه ملن انلقساملات ،وقلد تلوحلد اللكلمة .وبهلذه
اللصور جسلد اللشاعلر صلفات ملاديلة ،ف )اللقوافلي تليش بلاللبكاء ،واللشؤم يلطبق جلفونيه ،واللغوائلل تهلاز(.؛ إن اللصور
هلونا بلاللغة اللدقلة تلوازي حجلم اللتغير اللذي آللت إلليه الملة ،فلاللقوافلي تلبكي ،واللشؤم لله أجلفان يلطبقها ،واللغوائلل للها
قلوة الهلاز ،وهلي اكللها صلفات ملحسوسلة خللعها اللشاعلر عللى اللعونويلات ،وجلعلت اللونص يخلرج ملن اللباشلرة اللتداوللة
والستهلكة.
واللتشخيص اللذي يلتم بخللع اللصفات البشلريلة عللى اللسوسلات واللعونويلات ملن تلبادل اللدراكلات ،وملن
أمثلة ذلك ،في )قصيدة الازائر:(.
ربّ دعا أرض الازائر مطهـــــــــــــــرا
15
لهبا يسن من اللحم مـــــــــــــــازهرا

...عهدان في شفة السجود حباهما
فتفتقت لغة الوفاء وأوقـــــــــــــــــــــدت

فلاللشفة ملن عللملات اللونطق ،وهلي لللنلسان خللعها اللشاعلر عللى اللسجود ،وقلد صلور اللازائلر بلأروع اللصور،
صلور اللمال اللتي يلدعلو إللى اللسجود تلوحليدا لللخاللق اللعظيم ،وصلور الللل اللتي يلدعلو إللى الاكلبار واللوقلوف احلتراملا
لتاريخها اليد.
من صور التشخيص قوله في )قصيد !:(.
فهل يـكـفي العازاء ! ؟
يا جمـاعة العازاء ! ؟
وتلد الهازية في قبراكم هازيه
يرجع الكـــلم لبس الكلم
وتونتهي القضية والعالم بكاء
16
والعالم دماء .والعالم بخير )(....
يللبدو الللشاعللر فللي هللذا الللقطع مللتألللا أشللد مللا يللكون الللتألللم والللتوجللع؛ فللالهللازيللة أشللراكللها مللع النللسان فللي
الخصاب والولدة .
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إن الهللازيللة مللتولللدة ومتجللددة الللتوالللد بللالللونكهة نللفسها والللطعم نللفسه ،لللذا جللعلها بللصيغة الفللراد؛ لنللها
واحللدة ،وإن اخللتلف الللازمللن ،فونسللبة الللولدة إلللى أشللياء مللعونويللة يللحقق بللوناء صللورة شللعريللة تللقترب مللن )اليللحاء(.
و)اللمباشرة (.في أوج التعبير عن الكونونات الفكرية الصورة بلغة أدبية.
أملا السللوب الخلر للتبادل اللدراكلات اللذي يلساهلم فلي بلوناء اللصورة اللازئلية )اللفردة (.فلهو )التجلريلد(.؛
اللذي تكتسلب فليه اللاديلات صلفات ملعونويلة و" تلونهار فليه اللفوارق بلي ملا هلو ملادي وملا هلو ملعونوي" ،17يلقول فلي
)الكشف:(.
نفضت يدي فاستـراح الغبار
ومددت نصـفي ودار الوار ...
تسلقت اكل شعـاب الديث ،
18
سافر حلمي ) (....ومدّ شعار
نلقرأ )اسلتراح اللغبار ،تسللقت اكلل شلعاب اللديلث ،سلافلر حللمي ،(.فلاللغبار ل يسلتريلح ،واللديلث لليس لله
شعاب ول يكن تسلقه ،اكما أن اللم ل يسافر.
يقول في )مذاكرة مخرومة لبي محجن:(.
أنّا ثكـــــــــــــــــــــــالى بل نفط ول اكتب
19
لكن تكاسل خلف الشيب والطرب

ضمّي جراحـــــي أيا سمراء محونتونا؛
نستونطق الرح علّ الرح يرحمونــــــا

ويظهلر التجلريلد فلي قلولله )علل اللرح يلرحلمونا (.حليث خللع عللى اللرح وهلو الشليء اللادي صلفة ملعونويلة
وهي الرحمة.
ويقول في )تباعدات جلل الدين الرومي:(.
من عهد "عاد" إلى أسوار مقبرتي!

جرحي مسن لأساة مــــــــــــــــــــدبّرة

20

فلاللرح ل يلسن ،وجلمال اللصورة يلبدو فلي علمق اللرح وغلوره ،فلهو يلضرب ملونذ اللقدم ،فلاللصور تلعكس
تلربلة اللشاعلر اللارجلية ،وتسلتبطن النلفعالت الونفسلية واللشعوريلة اللداخللية ،وهلذا ملا يلؤاكلد علليه )نلوفلالليس(.
فلاللشعر علونده "تلصويلر اللكونه الونفسلي ،اكلما هلي تلصويلر اللعاللم اللداخللي بلكليته ،هلذا ملا تلوضلحه اللكلمات اللتي هلي
21
واسطته ،إن الكلمات هي بالتأاكيد التجلي الارجي لهذا العالم الداخلي من القوى".
 3 - 1بوناء الصورة الفردة عن طريق تراسل الواس:
يلقوم بلوناء اللصورة فلي هلذا اللونوع ملن اللتصويلر عللى وصلف ملدرك حلاسلة بلا تلوصلف ملدراكلات حلاسلة أخلرى؛
اكلأن يلوصلف اللرئلي بلصفات اللسموع ،أو يلوصلف اللشموم بلصفات الللموس ،وبهلذا تلختلط اللصورة ملشكلة نلوعلا
ملن التحلدي والسلتفازاز للذهلن اللتلقي ووجلدانله ،وبلتراسلل هلذه اللواس فلي اللصورة اللشعريلة تلتوازى بلعض اللعلقلات
اللطبيعية اللتي تلربلط بلي علوناصلر اللواقلع لتحلل محللها عللقلات أخلرى ملردهلا إللى ذات اللشاعلر ،وقلد وظلف حلمادي هلذه
الطريقة في بوناء الصورة الفردة ،يقول في قصيدة )قراءة في اكتاب النسان الكامل:(.
تساق إليه أاكــــــــــــــف العـــــــــــــوام،
زنابق حقلٍ نضــــــــــــــير الهيــــــــــــام

وأنت مدار بقــــــــــرب الــــــــــاني
وتطبق تت جوناحي صـــــــــــــــداه
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بريئ الســــــــــــراب...غيور الطام
22
ول ابتعــــــدت من طريقي المامي

تراسل الواس في هذا القطع يكمن في مايلي:
)نلضير الهليام ،علطرا ملن العجلازات ،نلطقت ملن جلوناحلي اللراح ،(.فلاللونضارة تلكون فلي اللوجلوه ل للهليام،
واللعطر يلكون لللزهلار ل للمعجلازات ،واللونطق يلكون لللسان ل للجلراح ،وللكي يلضفي اللشاعلر اللعذوبلة واللمال لهلذا
الهليام أعلطاه سلمةً نلحسّها بلحاسلة اللبصر هلي اللونضارة ،وملن جلهة أخلرى أراد أن يلبي للونا قلوة العجلازات أضلفى علليها
سلمة ملن حلاسلة اللشم )شلم اللعطور ،(.وعلوندملا أراد أن يظهلر للونا ملدى صلبره وعلدم تلشكيه ،ملونح اللراح اللتي تلسكونه
سلمة ملن سلمات الللسان وهلي اللونطق ،ويلبرز )بلودللير (.هلذا اللتداخلل بلي اللواس "ملا دام اللقصود ملن اللعمل اللشعري
أن يلونقل أثلر التجلربلة ملن نلفس إللى نلفس وملا دام بلعض اللدراكلات قلادرا عللى أن يلونقل اللذاتلي للدرك آخلر فلإن ملن
الطبيعي أن يستعير الشاعر من إحدى الواس ما يجعله على معطيات حاسة أخرى ،فالونفس النسانية في جوهرها
23
وحدة ترتد إليها وسائل الدراك عن تعددها".
 4 - 1بوناء الصورة عن طريق التشبيه والوصف الباشر:
وهلو ملن أسهلل السلالليب اللفونية اللتي يسلتخدملها اللشاعلر فلي ابلتكار اللصورة اللشعريلة ،غلير أنله أقلل قلدرة
عللى اليلحاء إذا للم يلحسن اللشاعلر إقلاملة وجله الشلبه بلي اللطرفلي" ،فلاللصورة تلقترن بلاللرائلع اقلتران وجلود" ،24للذللك
لبد من البحث عن طرفي تشبيه متوناسبي ،حتى تتحقق الصورة الفونية في أوج جمالها.
يقول حمادي في وصف قرية )سيدي عبد العازياز (.الميلة الاذية للبحر:
...فهذه القرية الضــــــــراء قد سفرت

ولفها البحر مثل العــــــــــقد في العونق

تأرجحت من أعالي الشم واحتضونت
اكأنها ونسيم البحــــــــــــر يسكــــــــــرها

طيف المائل مثل العــــــــــاشق الذلق
25
رأس الوندي فلم يصح ولم يفــــــــــــــــق

)ملثل اللعقد فلي اللعونق ،طليف اللمائلل ،ملثل اللعاشلق اللذللق ،اكلأنلها رأس اللوندي ،(.فلالتشلبيه ملباشلر غلير أنله
يللونماز بللكونلله غللير مللكرر عللونده ،فحللمادي ل يللكرر صللوره الللشعريللة ،ومللا يلليازهللا أنللها ل تلليء متحللدة مللع الللرحلللة
والكان ،ونرى الشاعر حمادي مونتشيا بالب ،فيقول في قصيدة )خذ فؤادي  ...ول تسل عن همومي:(.
مثل شدو الطيـــــــــــــــــور فوق العالي
26
مثل ماء الــيـــــــــــــاة بي التلل!...

...يا حبيبي دعوني أحسك لـــــــــــــونا
يا حبيبي دعوني أذوقــــــــــــــــــك طعما

للقد حلافلظ عللى اللصيغة نلفسها غلير أن اللصورة التشلبيهية ملختلفة ،فلمن اللطبيعي أن يشلبه اللبيب ملرة
بللحن اللطير اللميل فلي الفلق ،وأخلرى بلطعم ملاء بلارد علذب زلل مونحلدرٍ ملن اللتلل ،واكللهلما يحلمل فلي ذاتله
صورة الطعم الميل ،واكلهما يونحدر من علُ ،وهل يأتي من أعلى إل اكل مقدس نبيل؟
يلبقى علبد ال حلمادي وفليا لللصورة اللتقليديلة إللى آخلر مجلموعلاتله اللشعريلة ،للكونها صلور تلونم علن إبلداع
شخصي ل نطية فيه ،ول تقليد.

42

Primavera 2016

- Núm. 2 -

Revista Argelina

مح الهوامش: 1مصطفى السعدني :التصوير الفوني في شعر محمد حسن إسماعيل ،مونشأة العارف ،السكونرية .دت.ص .85
 2عبد القاهر الرجاني :أسرار البلغة ،نشر محمد رشيد رضا ،مطبعة الترقي ،مصر 1330هـ ،ص .347
 3شوقي ضيف :دراسات في الشعر العربي العاصر ،دار العارف ،مصر ،مكتبة الدراسات الدبية ،ط  ،1959 .2ص .239
 4يونظر :بشرى موسى صالح :الصورة الشعرية في الونقد العربي الديث ،الراكاز الثقافي العربي ،بيروت ،ط  ،1994 ،1ص .3
 5الرجع نفسه والصفحة.
 6يونظر :بشرى موسى صالح :الصورة الشعرية في الونقد العربي الديث ،ص 3

 7يونظر :إحسان عباس :فن الشعر ،دار صادر ،بيروت ،دار الشروق ،عمان ،ط  ،1996 ،1ص .200
 8يونظر :أحمد أمي :الونقد الدبي ،دار الكتاب العربي ،لبونان ،ط  ،1967 ،4ص .54
 9مصطفى السعدني :التصوير الفوني في شعر محمود حسن إسماعيل ،ص .85
 10عبد ال حمادي :الهجرة إلى مدن الونوب ،الشراكة الوطونية للونشر والتوزيع ،الازائر ،1982 ،ص .15
 11مصطفى السعدني :الرجع السابق ،ص .256
 12أحمد أمي :الونقد الدبي ،ص .256
 13الهجرة إلى مدن الونوب :ص .53
 14الصدر نفسه :ص .51
 15عبد ال حمادي :البرزخ والسكي ،مونشورات جامعة مونتوري قسونطيونة ،2000 ،ص .28
 16عبد ال حمادي ،قصائد غجرية ،الؤسسة الوطونية للكتاب ،الازائر ،1983 ،ص .79
 17زاهر الوهر :شعر العتقلت في فلسطي ،بيت الشعر الفلسطيوني ،رام ال.فلسطي ،ط  ،1دت.ص .264
 18عبد ال حمادي :قصائد غجرية ،ص .83
 19عبد ال حمادي :تازب العشق يا ليلى ،دار البعث ،قسونطيونة ،الازائر ،1982 ،ص 159

 20الصدر نفسه :ص .166
 21نوفاليس :فن الشعر :ترجمة رشيد حبشي ،مجلة مواقف ،العددان ،1972 ،24-25 :بيروت ،ص .207
 22تازب العشق يا ليلى :ص 187-188

 23جوهر زاهر :شعر العتقلت في فلسطي ،ص .28
 24اكرم أنطوان غطاس :ملمح الدب العربي الديث ،دار الونهار للونشر ،بيروت ،1980 ،ص .99

43

Primavera 2016

- Núm. 2 -

 25الهجرة إلى مدن الونوب :ص 10

 26الصدر نفسه :ص .11

44

Revista Argelina

