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الصورة الفنية في شعر د .نجيب الكيالني :الصورة البصرية
(Artistic Images in the Poetry of Dr Najib al)Kilani with special focus on his Optical Image
ABSTRACT

 دكتورةخنساء ػتمد ٔاديب اصتاجي

The high standing of Dr Najib al-Kilani (1931-1995), the
Egyptian poet, is well known to the admirers of the Islamic
Literature. His diverse literary creations consisting of novels, plays,
dramas, short stories, literary criticisms and poetry has elevated his
rank to an unparralleld degree till the day. The present study has
been devoted to technical evaluation of various artistic images in
his poetry with special focus on optical image.

اظتتووف:
ال متفى على أي دارس ومتابع لألدب اإلسالمي منزلة الدکتور ؾتيب الكيالين ( ٰی
 1995م) أديياً إسالمياً؛ وإنتاجو األديب اظتتنوع من رواية ومسرحية وقصص قصَتة وشعر
إذل جانب دراساتو يف غتال األدب اإلسالمي غزير جداً ودل يصل إليو أحد من األدباء
اإلسالميُت – حسب علم الياحثة – إذل اآلن.
کان صاحينا ه و  :ؾتيب بن عيد اللطيف بن إبر اىيم الکيالنف  ،ولد سنة 1931م وف قرية
شرشابة الواقعة علف قرب مدينة طنطا اظتصرية ۔ له إسهام جليل وف األدب اإلسالمف ،أضاف
1
يت وف غتال اليحث األدبف.
بالعربية روايات قيمة ال تغفل عن أىم ها
اظتکت
ة
إلف
ناول باليحث الصورة الفنية يف شعره ,وباألخص الصورة اليصرية منها ،وغتال حبثي
هذ ه اظتقالةتت
ىذا أربعة دواوين شعرية  ،وأول ديوان لو كان بعنوان "ؿتو العال " وقد أصدر الطيعة األوذل منو
,عندما كان ال يزال باظتدرسة الثانوية ،أما الديوان الثاين وقد كان بعنوان "أغاين الغرباء " وىو
كما ذكر د  .جابر قميحة يدخل ضمن ما أشتاه السجنيات الشعرية  ،2أما الدواوين األربعة
األخرى وىي ػتل دراسيت يف ىذا اليحث وهي دواوينو اليت نشرىا بعد مغادرتو لوطنو واستقراره
 :عصر
يف إحدى دول اطتليج العريب ،وىذه الدواوين األربعة حسب تسلسل صدورىا ىي
الشهداء ،كيف ألقاك؟ ،مهاجر ،مدينة الكيائر  .ديوانان آخران ؼتطوطان له دل يُطيعا بعد،
وقتا :أغنيات الليل الطويل ،ولؤلؤة اطتليج .3



األستاذة الزائرة مبعهدالفرقان،بشاور
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مفهوم الصورة الفنية :

صرية ضمن الصورة الفنية من شعر صاحينا  ،كتد بنا
کلما کان اليحث يًتکز وف الصورة الب
إلف اليحث حول الصورة اليصرية.
مث
ىا
يت
ىم
إلف مفهوم الصورية الفنية و ﺃ
ٰی
ﺃن نتحدد ٰی
ٍ
كثرت ػتاوالت حتديد مفهوم واضح وشامل وجامع ظتصطلح الصورة الفنية ،وكانت تلك
احملاوالت تتالقى يف أحيان وختتلف وتتنوع يف أحيان أخر ،وىذه بعض أىم التعريفات
للصورة الفنية :
نرى أن ػتمد حسن عيد اهلل يعروها بقولو  :ىي "صورة حسية يف كلمات ،استعارية إذل درجة
منطلقة إذل
ما ،يف سياقها نغمة خفيضة من العاطفة اإلنسانية ،ولكنها أيضاً ُشحنت –
4
القارئ -عاطفة شعرية خالصة ،أو انفعاالً".
د .عيد القادر القط يقول ":ىي الشكل الذي تتخذه األلفاظ والعيارات بعد أن ينظمها
الشاعر يف سياق بياين خاص ليعرب عن جانب من جوانب التجربة الكاملة يف القصيدة
مستخدماً طاقات اللغة وإمكانياهتا يف الداللة والًت كيب واإليقاع واضتقيقة واجملاز والًتادف
والتضاد واظتقابلة والتجانس وغَتىا من وسائل التعيَت الفٍت ".5
أما إبراىيم أمُت الزرزموين وهو يقول ":ىي األداة اليت يعرب هبا الشاعر عن جتربتو ،وأساسها إقامة
عالقات جديدة بُت الكلمات يف سياق خاص يطرح دالالت جديدة يف إطار من الوحدة
واالنسجام مع اعتيار العاطفة وإلتاءىا سواء أكانت الصورة حقيقية أم غتازية ".6
واألستاذ أزتد الشايب يرى أهنا ":اظتادة اليت تًتكب من ا للغة بداللتها اللغوية واظتوسيقية ،ومن
اطتيال الذي كتمع بُت عناصر التشييو واالستعارة والكناية وحسن التعليل ".7
وـتتتم ىذه التعريفات اظتتعددة بتعريف األستاذ عيد اإللو الصائغ  ،ولعلو يكون التعريف
األمشل واألدق ،وهو يقول  ...":وقد هتيأ لنا بعد اليحث يف داللة الت صوير الفٍت وذترتو
(الصورة) أن التصوير الفٍت الشعري يسعى إذل تقدًن نسخة جزئية أو كلية للواقع (اضتسي
(األدبية أو
أو الشعوري ) كما هتيأ للشاعر ،وبأسلوب أديب مؤثر ،أما الصورة الفنية
الشعرية) وهي نسخة رتالية تُستحضر ويها لغة اإلبداع اعتينة اضتسية أو الشعورية لأل جسام
أو اظتعاين بصياغة جديدة دتليها قدرة الشاعر وجتربتو ووق تعادلية ونية بُت طروُت قتا اجملاز
واضتقيقة دون أن يستيد طرف بآخر ".8

أهمية الصورة الفنية :

دل تعد الصورة الفنية أداة تزيُت أو جزءاً نتكن االستغناء عنو يف العمل اإلبداعي كما كان ينظر
ب حتولت إذل أداة أساسية ولينة ضرورية ال تقوم القصيده بدوهنا ،وسيد قطب رزتو
إليها سابقاً ل
اهلل يرى أن التصوير الفٍت ىو األداة اظتفضلة يف أسلوب القرآن الكرًن ،وليس ىو حلية أسلوب،
وال ولتة تقع حيثما اتفق  9وهو يقول  ..." :وهو يعرب بالصورة احملسة اظتتخيلة عن اظتعٌت
الذىٍت ،واضتالة النفسية ،وعن اضتادث احملسوس ،واظتشهد اظتنظور ،وعن النموذج اإلنساين،
والطييعة اليشرية  .مث يرتقي بالصورة اليت ير شتها ويمنحها اضتياة الشاخصة أو اضتركة اظتتجددة .
78

پشاوراسالميكس :اجمللد،٣العدد٢

الصورة الفنية في شعر د .نجيب الكيالني

يوليو-ديسمرب2012،

وإذا اظتعٌت الذىٍت ىيئة أو حركة ،وإذا اضتالة النفسية لوحة أو مشهد ،وإذا النموذج اإلنساين
10
غتسمة مرئية ".
شاخص حي ،وإذا الطييعة اليشرية ّ
واألستاذ عيد القادر الرباعي من النقاد الذين عتم العديد من الدراسات اليت تتخذ من الصورة
عنواناً عتا  11وقد اعترب الصورة "أساس العمل األديب  ...وىي نتكن أن تكون قلب كل عمل
وٍت ،وػتور كل نقاش نقدي " .12وىو يضيف قائالً ":إن ثقتنا تتعزز هبذه الوسيلة اصتمالية
رهتا
وتدوعنا لالعتماد عليها يف حركتنا ؿتو اكتشاف اظتعٌت األمشل للحياة ،والصورة بنضا
وتكثيفها وقوة االستدعاء ويها تتولد بعد مواجهة حقيقية من الشاعر للعادل ،وإقيال روحي عليو،
واندماج كامل ويو ،ولذا تصيح رؤيتو ويها خاصة ،وأقل ما توصف بو أهنا رؤية داخلية متميزة
لعادل جديد متميز" .13أما د .جابر عصفور وهو يقول ...":على أن ما بذلتو من جهد يف ىذا
السييل – يقصد دراسة الصورة يف النقد القدًن – جعلٍت أقتنع اقتناعاً عميقاً بأن قضية الصورة
يف اظتوروث النقدي العريب مشكلة جوىرية حتتاج ال إذل دراسة واحدة وحسب ،بل إذل العديد
من الدراسات الدقيقة اظتتخصصة " .14وىو يرى أهنا "طريقة خاصة من طرق التعيَت ،أو وجو
من أوجو الداللة تنحصر أقتيتها ويما حتدثو من معٌت من اظتعاين من خصوصية وتأثَت ،ولكن أياً
كانت ىذه اطتصوصية أو ذاك التأثَت ،وإن الصورة لن تغَت من طييعة اظتعٌت يف ذاتو ،إهنا ال تغَت
إال من طريقة عرضو ،وكيفية تقدنتو".15

الصورة البصرية :

ال شك أن حاسة اليصر ىي أىم حاسة من اضتواس اليت أنعم اهلل عز وجل هبا على اإلنسان،
وإذا أردنا الرجوع بأذىاننا إذل الوقت الذي كان اظتذياع اخًتاعاً جديداً وجذب آالف اظتستمعُت
إليو ومع مرور الوقت أصيح عدد اظتتابعُت لرباغتو ال لتصى ،لتعود بنا الذاكرة بعد ذلك بقليل
إذل بروز اخًتاع جديد الحقاً وىو التلفاز الذي تفوق على اظتذياع وتربع  -بوقت قصَت جداً-
على القمة من حيث استطاعتو االستحواذ على عقول الناس وأوكارىم ،وذلك واضح يف عمق
التأثَت الذي للتلفاز على الناس رتيعاً يف مشارق األرض ومغارهبا وليس ذلك لشيء إال ألن
التلفاز متاطب اليصر مع ؼتاطيتو للسمع ،ودتيزه عن اظتذياع يف القدرة على جذب االنتياه من
خالل ؼتاطيتو ألىم حاسة عند اإلنسان وىي اليصر .
والصورة اليصرية تدور يف ثالثة ػتا ور أساسية ىي  :الضوء واللون واضتركة ،سنتناول منها احملورين
األوليُت يف حبثنا ىذا ،والصورة اليصرية يف شعر ؾتيب الكيالين استطاعت أن تتيوأ مكانة البأس
هبا مقارنة مع الصور الفنية األخرى كالسمعية والشمية واللمسية والذوقية ،وسنيدأ مبحور الضوء
لننتقل بعده إذل ػتور اللون لتتضح لنا الصورة اليصرية يف شعر ؾتيب الكيالين .
 .1الصورة الضوئية  :تعتمد الصورة الضوئية على عنصرين قتا األىم يف تركيب الصورة الضوئية
وىذان العنصران قتا  :النور والظالم :
 النور :ؾتد النور يأخذ عند الكيالين حيزاًكيَتاً ،وهو يقول :
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اضتقيقو
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب السمار مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن نور
ْ
يقو
وانطووا يف ـ ـ
ظلـ ـ ـ ـ ـمة اإلمث السح ـ ـ ـ ـ ـ ْ
والنور عند الكيالين مضاف للحقيقة ،واضتقيقة نور يهدي السالك ،بينما ىؤالء الذين ىربوا من
ىذا النور – نور اضتقيقة -ىم كما وصفهم الكيالين تائهون حاظتون وقيل ذلك ىو بدأ قصيدتو
اظتعنونة – الغييوبة -بقولو " :ذاىلون  ..صاخيون "..
ودل يكتف ىؤالء بأهنم ىربوا من نور اضتقيقة بل لقد اجتهوا إذل الظلمة اليت ىي ؼتيأ مالئم عتم
السحيقو  ..إذل جانب أن لفظة "السحيقة" تلقي
ظتالزمتهم لإلمث ويقول  :وانطووا يف ظلمة اإلمث
ْ
بظالل من اليعد والعمق الدوين السفلي لذلك الظالم .
أما يف قصيدة  :ليلى اظتريضة  ،وىي رمز لألمة اإلسالمية ويصفها بقولو :
ليلى مثال الطهر يف أرض التقى ليلى على التاريخ بنت مع ِ
ـان
اضتب واطتَت العميم شعــارىا والنيل يف األعطاف و ِ
األردان
ِ 17
نظراهتا نيع م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن النورالذی غ ٍمر الوجود بفيضو الريان
16

والنور يف ىذه األبيات ىو نيع يغمر الوجود بفيضو الريان ،وعطاء األمة اإلسالمية وخَتىا نور
يغمر الوجود رتيعو شرقاً وغرباً لَتوي القلوب الظمأى ،وىنا يأخذنا ىذا الييت لقضية تراسل
اضتواس ،والنظرات تصيح نوراً يتحول ىذا النور إذل ش راب يسقي العطاش ليصل هبم إذل الري ،
ونرى النور الذي يدرك حباسة اليصر يدرك حباسة الذوق أو الطعم ىنا بل يتعداه إذل شعور
بالري الكامل بعد عطش وانتظار وىذا معٌت ر ٍاق ورتيل ،ولعل الكيالين اختار ىذا الًتاسل ألن
اإلسالم يواوقو كثَتاً جعلو ماءً يسقي العطاش ،واظتتعط شون للحقيقة يف ىذه الدنيا كثَتون منذ
ومن عليها ،وىذا الفيض الريان لن يتوقف عن ري العطاش وبذل اضتقيقة
أن خلق اهلل األرض َ
ألي كان يف أي زمان ومكان.
ٍّ
ويف ديوانو "كيف ألقاك" يف قصيدة حتت عنوان  :بكاء على األطالل  ،يقول الكيالين :
عشقت النور واضتب اظتصفى

وتارمتاً بو غتد أثيل

18

والنور ىنا ىو اإلسالم الدين اضتق الذي يتشارك مع النور يف صفة الضياء والصفاء ،وىو يطابق
اظتعٌت يف قول الكيالين يف قصيدة أخرى بعنوان  :خواطر سجُت :
ىنا يف عادل األسوار قد شعشعت كاسايت
ورغم جحيمو القتال أظتح ويو  ....جنايت
وعرب النار واآلالم تشرق ويو غاياتــي
19
أنا ابن النور واإلنتان يف ليل األسى العايت
وهو ابن النور أي ابن اإلسالم واإلنتان اللذين هبما سيستطيع الصرب يف ليل األسى العايت،
ونلمح ىنا تناقضاً يربز ٍ
معان رتيلة ،و (الضد يظهر حسنو ال ضد) ،وفي بداية ىذه األبيات
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نلمح الظالم يف قولو ىنا يف عادل األسوار ،وخلف األسوار دائماً يقيع الظالم والظلم ،مث يصف
لنا حالو ويقول " :قد شعشعت كاسايت" ،وىذا حال اظتؤمن حُت يظلم ويلقى يف السجن وتيقى
إرادتو وعزنتتو وإنتانو ثابت اليتزعزع نتده بالصرب وتشرق يف نفسو اآلمال ،ويف الييتُت التاليُت
نرى األمر شييو بالبيت األول ،ورغم اصتحيم (مايالقيو من عذاب ومعاناة ) وهناك جنات يف
 .وىنا
نفسو يعيش ولتيا هبا بثياتو وتضحيتو يف سييل دينو ،ومع النار واآلالم ىناك إشراق
نستطيع أن نرى أن جتربة الكيالين يف عادل السجون واألسوار كانت عتا جذور ترسخت يف
نفسيتو وأصيحت جزءاً من تفكَته وذكرياتو ،وكان والبد أن تظهر بُت الفينة واألخرى يف ثنايا
شعره.
وحتت عنوان " :طيول اضترب" يقول الكيالين :
وهرعت مثل عواصف األنـ ـواء
دوى وأيقــظ حامد األحناء
ّ
اعتاتكـُت ستائــر الظلماء
20
اليل الطغــاة وثائــر النکياء

دقت طيول اضترب يف آواقىا
صوت الضحايا اطتالدين مبسمعـي
السابقُت إذل ميادين الوغف
اضتاملُت النور لألجيــال وف

والنور الذي زتلو ىؤالء لألجيال ىو الدين اضتق الذي سييدد ليل الطغاة والنكيات اليت تتالت
على اظتسلمُت.واظتعٌت نفسو يتأكد بقولو حتت عنوان " :سعاد  ...والسجُت" :
أضحى ىوانا بنور اضتق متصالً
وقولو حتت عنوان " :كلمة وداع" :
اضتب يف اهلل نور نستضيئ بو

وتنكيل
وهل يروعك ىجران
ُ
وليس كالنور يف الدنيا بيـرى ِ
ـان

ولكن عند تناولو ألحالم الشياب يقول :
إن الشياب أللغاز وأحجيــة

21

22

ِ 23

كيانو صيغ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن نـور وني ـران

والشياب خليط م ن نور ونار ،والنور لرغية الشياب بالتغيَت ؿتو األوضل ،وتوور القدرة على
وجو
ذلك عندىم ،والنَتان وىي جاءت رتعاً ألن الفساد واألذى يكون كثَتاً ومنتشراً إذا دل يُ َّ
ىؤالء الشياب إذل الطريق الصحيح وىو طريق اإلسالم ،والشياب تتنازعو عوامل وتيارات شىت
على طريف نقيض (نور ونار).
ونرى أن نظرة الكيالين للنور تصدر عن وكر وأيديولوجيا متأصلة يف نفس الشاعر وهو يرى
األشياء مبخيلتو وقليو وأحاسيسو متأثراً بفكره اإلسالمي ونظرة اإلسالم للنور والظالم ويو معٌت
ات إذل النـ ِ ِ
ورل الذين آمنُوا ُمترجهم ِمن الظُّيللم ِ
اؤى ُم
ين ك َفروا أو
24ليَ ُ
ُ ُ َ َُ
ُّيلور والذ َ
ؽتاثل لقولو تعاذل  :اهللُ ُّيل َ
ُ
ِ
ِ
ِ
الدون ﴾
اب النَّا ِر ُى ْم وْيـ َها َخ ُ
رجونَـ ُه ْم ِم َن النُّيلوِر إذل الظُّيللُ َمات أُولئ َ
الطَّا ُغ ُ
ك ْ
أص َح ُ
وت متُ ُ
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 الظالم :لقد وظف الكيالين الظالم توظيفاً جيداً يف رشتو لصورة الظلم واضتزن واالختياء
خلفو ويقول :
واظتٌت الييضاء أمشاج ضجر
قد أتى الليل ثقيالً مظلماً
وانطوى كل رتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل واندثر
والربيع الطلق ماتت طَته
أين يف الناس وىت مثل عمر
وأنا أىتف حَتان الرؤى
25
أين يف الناس وىت مثـل عمـر؟
والصورة ىنا مكونة من ليل مظلم ،أما اظتٌت وهي بيضاء  26لكنها أمشاج ضجر (خليط ألوان
أي انعدام الصفاء والنقاء ) ،ونرى الربيع قد ماتت طَته ،وتكتمل الصورة بزوال اصتمال واندثاره
وىذا ما يزيد من حلكة السواد يف تلك الصورة .
وحتت عنوان "الركب التائو" يقول :
مث يقول :

رْكينا التائو قد ضلت خطاه

الفـ ـ ـ ـ ـ ـاله
ودتادى يف دياجَت ـ ـ ـ

كلما أمعن يف اليأس ىوى

مثخن اآلمال يشدو ألف آه

إذل أن نصل إذل قولو :
الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ه
أيها الركب الذي ضلت خطاه ودتادى يف دياجَت ـ ـ ـ ـ
األصنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ال حتفلىا واسحق اليغي وأحالم الطغاه
ــ
حطم
وأنر بالعدل ليالً حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالکا وأشد بالتوحيد يف كل اجتاه
27
وينهل ضياه
وامأل القلب يقيناً وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ى يولد الفجر ّ

وفي ىذه األبيات تتكون الصورة من ظالم وضياء ،وىذا التضاد والتناور يف عناصر الصورة
يتكرر كثَتاً يف أشعار الكيالين وأكاد أزعم أنو ظاىرة ونية يف شعر الك يالين تستحق التأمل
والدراسة ،والدياجَت والليل اضتالك وما يلحقو من ضالل اطتطا ،واليغي والطغاة ،يقابلو سحق
لليغي وحتطيم لألصنام ،وإنارة بالعدل مث الضياء اظتنهل من ميالد الفجر ،كل ذلك يتضاور يف
ىذه األبيات لَتسم لنا صورة للنور والظالم ،صورة للحق والياطل على م دى العصور واألزمان .
وقريب من ىذا اظتعٌت قولو حتت عنوان "القول والفعل":
واستم ـ ـ ـ ـ ـرأوا ذالً وطول عناء
واليوم ـتيط يف أسى الظلماء
والعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل شرعتنا بال أهواء
28
ولنعتصم باظتلة السمحاء

مابال قومي يف اظتهامو ضيعوا
باألمس قد عم الضياء ديارنا
النص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر كان معانقاً راياتنا
ــ
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
وإذا أردنا أن نعود ـ
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 .2الصورة اللونية :
 فلسفة اللون عند الكيالني  :للون عند د  .ؾتيب الكيالين ولسفة أراىا يف بعض أبيات
شعره متناثرة ىنا وىناك وسأحاول استخالصها وجتميعها لتيُت لنا رؤية ال كيالين وولسفتو
تلك ،وفي قولو حتت عنوان "بُت عنًتة وعيلة" :
 ...ألف سالم
لألحالم
للحن الضارب يف عمق الصحراء
يتحدى عيث الرقعاء
نتحق أكذوبة عصر أبلو
خدعتو خراوات األلوان
اللون متاىة كل جيان
كل حقود أخرق
وأنا أرقب من خلف اضتاجز
29
عيث الشيب األرعن
ؾتد أ ن الكيالين يرى أن األلوان خراوات ومتاىة إذل أن وصف الشيب بأنو أرعن وعابث ،مع
أن الشيب يوحي بالوقار واالتزان واصتدية وىو يف ؼتيالتنا بعيد كل اليعد عن الرعونة والعيث،
إال أن األلوان ىنا كأهنا جتسد اظتادية اليت تـنضح هبا اظتدينة ،واظتدينة ىي مهرجان لأللوان
واظتغريات واألمنيات الالمعة اطتادعة ،يف مقابل اللون الواحد السائد يف الصحراء الراسخ
الواضح ،الذي يتحدى عيث الرقعاء ،ونتحق أكذوبة عصر أبلو ،وىذا العصر أبلو ألنو ُخدع
أرعن وعابثاً .
راوات األلوان ،اليت ستصل بو حتماً إذل أن يصيح ويو الشيب َ
ولكن األلوان عندما تكون يف الطييعة اليكر اليت خلقها اهلل وسخرىا ليٍت اإلنسان تكون ىدوءاً
عونً للمؤمن يف تفكره باطتالق اظتوجد عتذا الكون وتزيد من إنتانو بعظمة اظتيدع
وسكينة ،وتصيح ا
عتا ،واأللوان ىنا ليست ضرباً من غتون ،ويقول الكيالين حتت عنوان "اهلل  ...والكون":
وتعالت ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن شكوك وظنو ْن
عجياً  ..كيف إذاً تعشى العيون؟
آن أن تفتح هـتيك اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنون
30
ضـ ـ ـ ـ ـ ـرباً من غتون
ليست األلوان ـ ـ

قدرة اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالق ووق الشبىات
واضت األرض بشىت اظتعـ ـ ـ ـ ـجزات
الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارق يف وىم ا ضتياة
أيها ـ
كي ترى "اهلل" وون الكائن ـ ـ ـ ــات

أما حُت تصيح األلوان بيد ونان ثائر (ؼتلوق) ،وهي تتحول إذل جنون يضاد اعتدى والسكينة
اليت ؿتسها يف األلوان اليت أبدعها اطتالق ،ويقول حتت عنوان "الشيطان":
نظرات اللهفة واضتسرة
تنطلق سهاماً مسمومة
83

پشاوراسالميكس :اجمللد،٣العدد٢

الصورة الفنية في شعر د .نجيب الكيالني

يوليو-ديسمرب2012،

الشارع لوحة ونان ثائر
غتنون األلوان
31
مشنوق الدمعة
وكذلك اللون ىو تغرير وخداع وا لشاعر يطلب من " ُسعاده" أن ال تنخدع باأللوان وتنوع
األشكال ويقول :
يل
وكم يكابد يف نَتاهنا اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وتشـ ـ ـ ـ ـ ـکيل
وال يغرنْك تلوين ـ ـ
دتثـيل
وليس يف عتفة األرواح ـ ـ ـ ـ
32
قد باح بالسر قرآن وإؾتيـ ــل

بضاعة اصتنس يف األسواق رائجة
كوين سعاد – كما شئنا – مطهرة
اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلد للروح ،واألجسا د وانةی
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر احملية باإلنتان مرتيط
ـ
ويؤكد على ىذا اظتعٌت بقولو :

بأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكال وألو ِان
يسيب العيون ـ
حىت غدت لعية يف كف شيطان

للشـ ـ ـ ـ ـر منتجع
يف كل منعطف ـ ـ
ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد استيد بألياب وأوئد ة

33

وىو ييُت أن حيو ليس مرتيطاً أو متأثراً باللون ويقول :
حيب وحيك جوىر متأصل

ِ
أشكال
ال حب ألوان وال

34

 األلوان اليت استخدمها الكيالين يف رشتو للصورة اللونية :
يف استقرائي للصورة اللونية يف أشعار د  .ؾتيب الكيالين تيُت رل أن الصورة اللونية عند الكيالين
35
قد اؿتصرت يف عدة ألوان دل يتعداىا ،وىذه األلوان حسب تكرارىا وورودىا يف أربعة دواوين
ػتل الدراسة ىنا ىي  :األخضر وقد ُكرر ستساً وعشرين م رة ،واألزتر كرر إحدى وعشرين مرة،
مث األسود الذي كرر عشرين مرة ،أما األبيض وقد كرر ست مرات ،واألصفر ثالث مرات،
وىناك بعض األلوان غَت أساسية وردت ظترة واحدة وقط  ،مثل :
39
الكدر ،واألشتر ،36واألغرب ،واليلقع ،والقًتة ،37وكاضتة ،38وعكر  ،والدُّيلىم .
 صور تعتمد على لون واحد وقط :
ؾتد اللون يف بعض الصور متفرد ال يشاركو لون آخر يف رسم الصورة الفنية ،مثل :
عندما يريد الكيالين أن ييُت ما يريده من الفن اضتق ويقول :
أريد الفن أن يلهب روح الغضية الكربى .....
يفيض على الربا عدالً ،ونتأل روضها برا
40
يرتل رائع اآليات يف جنياهتا اطتضرا
واللون األخضر يرم ز عادة للخَت والربكة واظتساحات الواسعة اليت تيعث الراحة يف نفس
اإلنسان.
وحتت عنوان "أبو جهل  "..يقول :
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يف متاىات اظتآسي والغِيَـ ْر
يا رويقي دل يزل عاظتنا
تستعر
غارق يف يأسو ػتًتق
ونداءات الضحايا ْ
ييذر الرعب ونوناً والعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْبر
شيح اظتوت ـعـ ـ ـ ـ ـذل آواقن ـ ـ ــا
بالنذر
كتتـ ـ ـ ـ ـاح الدىن
ظلو األسود ـ ـ ـ ـ
ىادراً باضترب  ..يلقي ْ
41
کفر
ردى
إفتا ـ ـ
علمنا العمالق بالروح ْ
العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم بال روح ً
واللون األسود ىنا يلقي ظلو على األبيات من أوعتا إذل آخرىا وتأيت األلفا ظ متتالية لتكون لنا
الصورة اليت أراد الكيالين رشتها واظتتاىات ،واليأس ،واالحًتاق ،مث شيح اظتوت ،والرعب ،كل
ىذه اظتفردات تتضاور وتقف جنياً إذل جنب لتكمل مع لفظ "ظلو األسود " رسم ىذه الصورة
اظتوحية اظتعربة للعادل الذي حتياه األمة اإلسالمية اآلن.
 صور تعتمد على أكثر من لون ويها :
الصور اليت تعتمد على تعدد األلوان يف تكوينها كانت قليلة جداً وػتدودة العناصر ونرى أن
الصورة الواحدة نادراً ما حتتوي على ثالثة ألوان ،وأكثرىا يتكون من لونُت وقط ،ومن ذلك قولو :
أشواق الروح قد اعتُصرت
ٍ
بأياد زتر "قتجية"
وعروس يف ليلة موعد
42
ذُحبت يف ىودجها األخضر
والصورة ىنا حتتوي على لونُت وقط قتا األزتر واألخضر ،واللون األزتر يتكرر بشكل غَت
مياشر يف قولو "ذحبت" بعد قولو بأياد زتر ،واللون األزتر يعترب أقوى األلوان لفتاً للنظر ،43
وىو ىنا يشَت إذل القتل والدماء ،وىو لون يثَت الرعب واعتلع ويقال أنو يزيد من عدد ضربات
القلب ،أما األخضر وهو يرمز للخَت والربكة اليت يف اعتودج وىو ما ُحتمل ويو العروس إذل بيت
الزوجية وماويو من ظالل للتفاؤل ورسم للمستقيل الواعد ،واألحالم الوردية اليت سرعان ما
اغتالتها تلك األيد اضتمراء اعتمجية.
وحتت عنوان "عودة" متاطب أخاه يف العقيدة بقولو :
لديك اليلسم الشايف وبرىان اعتدى األكرب
لقد جدبت ػتاولنا ،وأنت ربيعنا األخضر
وأنت منارة اضتائر يف دنيا األسى األغرب
44
وأنت الفجر مؤتلقاً ،وأنت األصل واصتوىر
 :وأنت ربيعنا
ونرى ىنا صورة للمحاول اليت أصاهبا اصتدب ،ومتاطب الشاعر أخاه بقولو
األخضر ،وتتكامل الصورة بوجود اظتنارة اليت يشع منها النور عتداية اضتيارى يف دنيا األسى
األغرب ،واصتدب والربيع األخضر مث النور من اظتنارة واألسى األغرب ،كلها تضيف ظالالً وتثري
الصورة بوجود ىذين اللونُت وتغايرقتا وتضادقتا لتقسم الصورة إذل قسمُت متع اكسُت قتا :
اصتانب األول اصتدب واألسى األغرب وويو نشعر باللون الرمادي يف مقابل الربيع األخضر والنور
85

پشاوراسالميكس :اجمللد،٣العدد٢

الصورة الفنية في شعر د .نجيب الكيالني

يوليو-ديسمرب2012،

اظتشع من اظتنارة ومايف ىذين اللونُت من اظتعاين اصتميلة واللون األخضر يعطي ظالالً ظتعاين اطتَت
العميم والربكة ،والنور رمز للهداية والرشاد ،أما اللون الرمادي وهو لون مناوق وغَت متكامل
الشخصية وهو خليط من األبيض واألسود ،ويإمكانو أن نتيل إذل أي واحد منهما مع
تضادقتا.
وحتت عنوان "أسطورة دراكوال "..يقول :
دراكوال تعزف ضتن اظتوت
دتتص دماء األطفال
تومض عيناىا باضتقد األسود
45
أنياب الغدر ملطخة بالدم
وىذه الصورة تتكون من لونُت أساسيُت قتا  :األسود واألزتر ،ولون اضتقد الذي اختاره
الكيالين أسود متناغم مع اظتوت الذي تعزف دراكوال ضتنو ،واللون األسود كما يقول عنو
ورمز األسود على األخص إذل اظتوت وعادل األموات
دملخي ( :لون الليل واضتزن ولون اإلبادةَ 46،
 ...واألسود يعٍت الغدر والعداوة  ، )...وىناك يف اصتانب اآلخر من الص ورة اللون األزتر
الذي ؾتده عادة يرتيط يف أذىاننا بلون الدم والقتل  ،47وؿتن ؿتس هبذه اظتعاين يف ثنايا قولو :
دتتص دماء األطفال ،مث يف قولو  :أنياب الغدر ملطخة بالدم.
ذكرت سابقاً -قليلة جداً وقد يكون ىذا
أما الصور اليت تزيد ويها األلوان عن لونُت وهي  -كما ُ
منحى سليب وهو يراىا
عتا
الكيالين
عائداً إذل ولسفة األلوان عند الكيالين ،واأللوان وتنوعها عند
ً
تلون وتفرق وعدم توحد ،وهو يقول حتت عنوان "جنة لينان":
األوق تلون  ...آالف األلوان
أعالم زتراء وصفراء وخضراء
48
وسوداء....األرض اشتعلت نارا
وتنوع األلوان عائد لتنوع األعالم اليت ترمز إذل األحزاب والفرق اليت يتكون منها مشهد الساحة
السياسية اللينانية وما بُت ىذه الفرق واألحزاب من اختالف يف األيديولوجيا والعقائد ،ويف
الرؤى والوسائل ،ولن ؿتتاج لتذكر ما مر بو لينان من ٍ
مآس ودمار نتيجة تصارع وحتارب تلك
األحزاب والفرق ،وأ صيحت األلوان اليت ترمز لتلك األحزاب تذكرنا بالدمار والقتال الذي كان
أوراه مشتعالً وىو الذي أوصل لينان إذل حالة بشعة من الدمار واطتراب .

ملخص البحث:

لعلو من حقنا يف هناية ىذا اليحث أن ندعي أننا استطعنا أن نلمح قلة وػتدودي ة واضحة يف
استخدام الكيالين لأللوان يف دواوينو تلك ،وىذا شديد االرتياط بتلك اظتعاين اليت ذكرىا يف
دواوينو ،من أن اللون يوحي بتغَت يف الطييعة واألصل ،ويشي بعدم اظتصداقية ،ويسيب خداعاً
غماس يف
وغرراً ،ولذلك وقد أبعده الكيالين عن صوره ودل يسمح لنفسو بالتوسع ويو واالن
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مستنقعاتو اظتوحلة اليت خداعها وتلوهنا يطغى على كل ثيات ووضوح ،وىي ولسفة  -تكشفت
لنا من خالل دراسة ىذه الدواوين -آمن هبا الكيالين وأكد عليها يف أشعاره بشكل ال يدع
غتاالً لتأويل أو تفسَت آخر ،وىذه ولسفة دتيز هبا الكيالين يف وقت أصيح اللون ىو اظتستيد
والطاغي يف كل نواحي اضتياة يف ىذا العص ر ،ونعود ىنا لنؤكد على أمر آخر وىو أن اظتعٌت
اظترتيط بالنور والظالم عند الكيالين ينيثق من وكره اإلسالمي الذي قرن النور باعتداية ،والظالم
بالضالل واليعد عن طريق اإلسالم ،وىذا ليس بغريب على كاتب لو باع طويل يف إثراء ساحة
األدب اإلسالمي.

الهوامش

االدبف  :الکيالنف  ،الدکتور ؾتيب  ،حملات من حياتف  ،مؤسسة
ة
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ة
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 -15اظتصدر نفسو ،ص .323
 -16ؾتيب الكيالين ،عصر الشهداء "ديوان شعر "( ،بَتوت  :مؤسسة الرسالة1408 ،ىـ1987 /م)،
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 -17الكيالين ،عصر الشهداء ،ص .67
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 -29الكيالين ،عصر الشهداء ،ص .56
 -30الكيالين ،كيف ألقاك؟ ،ص .62
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