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اللفظي  الفن  يف  أمهية  للصورة  هل 
Verbal Art وبخاصة الفن الشعري؟

بدهياً،  كهذا  سؤال  عن  اجلواب  يبدو 
من  ثمة  وهــل  حمالة.  ال  بــاإلجيــاب  وهــو 
وهل  الشعر؛  يف  الصورة  أمهية  يف  يامري 
البالغة  بانشغال  للتذكري  حاجة ثمة 
بالصورة  املختلفة-  -بعلومها  العربية 
، واستعارة، وكناية، وجمازاً  الشعرية تشبيهاً
هلذا االنشغال  للتدليل عىل الطيف الواسع
بالصورة من جهة، والتنوع الغني الالفت 

يف أشكال هذا االنشغال. النظر
غري  ليس  الشعر  أن  يزعم  من  هناك 
للميض  مستعد  إنه  بل  بالكلامت،  رسم 
ــوان  دي إخـــراج  حــد  إىل  هــذه  قناعته  يف 
بالكلامت»  «الــرســم عنوان  حيمل  شعر 

من  قاعدة  عىل  الشعر  يؤسس  من  وهناك 
ووضوحها،  وتكثيفها  دقتها  يف  الصورة، 
كالصوريني imagists، وهناك من يامهي 
جني  بني الصورة والشعر كام هو شأن املروّ
 ،Concrete Poetry للشعر املحسوس
داع  من  ثمة  هل  ولكن  وهناك...  وهناك 
إىل حشد الشواهد واألدلة واألمثلة يف أمر 
يبدو بدهياً إىل حد جيعل مناقشته نوعاً من 
يف  الصورة  شأن  أن  ذلك  القول.  فضول 
ر  الفن اللفظي عظيم، ويكفي املرء أن يذكّ
وصف  عن  اللغة  تعجز  عندما  نفعله  بام 
 ورؤ أفكار  من  عواملنا  يف  املــجــردات 
وهواجس وأحاسيس ومشاعر وعواطف 
لعله  املحسوسات  عامل  إىل  عندئذ  فنلجأ 
املجردات  هذه  عن  اإلفصاح  يف  يسعفنا 
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قد  ــذي  ال املتلقي  عن  الــتــداول  البعيدة 
يف  جماراتنا  أو  معنا،  التحليق  عليه  يصعب 
الداخيل  وعاملنا  عاملها  يف  يدور  ما  متابعة 
من  يسري  غــري  بمقدار  حيتضنها  الـــذي 
احلميمية. ألننا نر أن اللجوء إىل الصورة 
ما  جتسيد  يف  بمساعدتنا  الكفيل  وحــده 
نحو  عىل  وصفه  أو  عنه  احلديث  يصعب 
واستيعابه  فهمه  املتلقي  عىل  ييرس  دقيق 
من  نحو  عىل  صاحبه  مع  التامهي  ثم  ومن 

األنحاء أو درجة من الدرجات.
أدواهتــا:  للصورة  أن  املعروف  ومن 
ـــوان  األل وثــمــة  ــل،  ــظ وال الــضــوء  فثمة 
 Perspective املنظور  وثمة  املختلفة، 
فن  كل  تطبع  التي  الثالثة  األبعاد وثمة 
الفسحة  أساسه   spatial art مكاين 
األدوات  ــذه  ه تشغلها  الــتــي   space

لتحقيق  الــفــنــان  جــانــب  مــن  وتستثمر 
مع  والتعامل  الفنية.  وفوق  الفنية  أغراضه 
بصـرياً  تعامالً  إال  يكون  ال  األدوات  هذه 
ــإلدراك  ل قابلة  تكون  عندما   visual

البرصي، أو خيالياً imaginative من 
تكون  عندما  اخليال  بقوة  إنشائها  خالل 

صلتها بالواقع صلة واهية.

يستعمل  اللفظي  الــفــن  ومــنــشــئ 
عىل  عون  خري  فيها   ير ألنه  الصورة؛ 
يودّ  وألنــه  عــام،  بشكل  رسالته  إيصال 
هذا  مع  يتعامل  أن  خاص  بشكل  متلقيه 
عىل  برصياً  رسالته  نات  مكوّ من  ن  املكوّ
نحو جيعله يتبني وجهاً حمدداً منها ال سبيل 
البرصي  اإلدراك  طريق  عن  إال  تبيّنه  إىل 
هذا  يلجأُ  وإذ   visual perception.
من  بمتلقيه  ينتقل  فإنه  الصورة  إىل  املنشئ 
فن  ومن   ،( (برصياً املحسوس  إىل  املجرد 
املسموع إىل فن املرئي، ومن الفن اللفظي 
هذا  يف  مواكبته  عىل  وحيفزه  الرسم،  إىل 
أن  أراد  ما  إذا  وكرامة،  حباً  االنتقال، 
مشاركته  أو  املرسل،  إىل  اإلصغاء  حيسن 
يف عمله أو خلقه أو إبداعه بوصفه مبدعاً 
تعبري  حد  عىل   Co-creator مشاركاً 

روالن بارت.
مجيل  فن  من  االنتقال  هذا  وينطوي 
خاصة  عالقة  إنشاء  عىل  آخر  مجيل  فن  إىل 
فنني  إىل  أصالً  ينتميان  فنيني  جتسيدين  بني
يف  خيتلفا  مل  إذا  األداة  يف  (خيتلفان  مجيلني 
املوضوع ونمط املحاكاة يف عرف أرسطو)، 
وطيدة  قوية  بوشائج  يرتبطان  ولكنهام 
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األركان مؤسسة عىل وحدة الفنون-عالقة 
تدرس عادة ضمن ما يعرف بـ:

  الطريقة عىل  لألدب  املقارن  الدرس 
األمريكية قديمها وراهنها.

  لد وبخاصة  الفنون  بني  الرتاسل 
الرضب  هبذا  عنوا  الذين  الفرنسيني 
والسيام  اجلاملية  ــدراســات  ال مــن 
إيتيان  لــدهيــم  اجلـــامل  عــلــامء  كبري 
الفنون:  تراسل  كتابه  يف  سوريو 
  Laــارن ــق امل اجلـــامل  علم  عــنــارص 
 Correspondance des Arts:
 Elements L`Esthetique

ترمجه  الــذي   Comparee 1،(١)

بدر  الدكتور  املرحوم  العربية  إىل 
ونـرشته  الرفاعي  القاسم  الدين 
يف  القومي  واإلرشاد  الثقافة  وزارة 

.١٩٩٣ سورية عام 
وبالتايل فنحن لسنا يف حاجة إىل تسويغ 
أو  االنتقال)  هذا  (أو  العالقة  هبذه  العناية 
دراستها، وهو ما يسعى البحث احلايل إىل 
مبدئية  تذوق  حماولة  خالل  من  به  القيام 
آية  وهو  اللفظي  الفن  إىل  ينتمي  ألنموذج 

(١) انظر: إيتيان سوريو، تقابل الفنون.

النور املعروفة (سورة النور: اآلية ٣٥).
آية النـور

 {  z  y الـــنـــص:   -١
 ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }|
 ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
 ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿¾
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê

Ò (سورة النور: اآلية ٣٥).
 {  z  y ــــرشح:  ال  -٢
هو  أو  منه،  مستمد  نورها  أي   :|
وسع  فنوره  يشملها،  الــذي  النور  سبب 

السموات واألرض.
عىل  يصعب  كان  ملا   :ے  ~

الشامل  النور  فكرة  استيعاب  اإلنسان 
نــور  ر  ــصــوّ وت واألرض،  لــلــســمــوات 
إىل  ينظر  أن  حتى  العاجز  وهو  كهذا، 
من  البــد  كــان  نــورهــا،  لشدة  الشمس 
عليه  ليسهل  ر  الــتــصــوّ ســاحــة  تضيق 
املثل.  جاء  وهكذا  النور،  هذا  إدراك 

وجل. عز  اهللا  نور  ونوره: 
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من  الفتيلة  مــوضــع  :¡

القنديل. وقيل هي كوة يف البيت، واملعنى 
. األول أوىل وأفضل للصورة والداللة معاً

بالةُ  الذُّ هو  املصباح   :£  ¢

التي تيضء.
هــذا  أنّ  أي   :§  ¦  ¥

الضوء مرشق يف زجاجة صافية.
كوكب   :¬  «  ª  ©

يتألأل  التي  الصافية  الزجاجة  شبه  ميضء، 
امليضء  بالكوكب  يتقد،  أو  النور،  فيها 

املبني الضخم.
الكوكب  أو  املصباح  هذا   :®

يستمد نوره من زيت الزيتونة.
شــجــرة   :±  °  ¯
مباركة من اهللا ألهنا عىل خالف األشجار، 
وقوداً  الزيت  منه  يتخذ  ثمراً  تنبت  التي 
للمصابيح، ال متوت إال أن جتتث أو حترق.

متوت  ال  الزيتونة  شجرة   :²

حتى ولو تقدم هبا السن، ألهنا تنبت من 
األرض،  عىل  املمتدة  جذوعها  فــروع 
من  القريبة  جذورها  امتدادات  من  أو 
من   . دوماً جديدة  خلفة  األرض،  سطح 

املحتلة  فلسطني  شعراء  إحلاح  نجد  هنا 
األرض  بــزيــتــون  أنفسهم  نعت  عــىل 
به  يتهدده  الذي  املوت   يتحد الذي 

الصهيوين. العدو 
تقصدها  أي   :¶  μ  ´  ³
فيجيء  آخره  إىل  النهار  أول  من  الشمس 
هي  وقيل  مرشقاً،  معتدالً  صافياً  زيتها 

بصحراء ألن ذلك أصفى لزيتها.
أنواع  أجود  ألنه   :º  ¹  ¸

مزروعة  شجرة من  مستمد  فهو  الزيت، 
للشمس  ضاحٍ  ظاهر  بادٍ  فسيح  مكان  يف 
تقرعه من أول النهار إىل آخره ليكون ذلك 

أصفى لزيتها وألطف.
Â Á À: أي أن هذا البيت نور 
يف حد ذاته، ويوقد فتتقد النار به، فيصبح 
الزيت  ونور  النار  نور  فهو  نور.  عىل  نوراً 

عندما جيتمعان.
من  أي   :È  Ç  Æ  Å  Ä

بنوره  الكون  وسع  قد  اهللا  فــامدام  عباده، 
متاحاً  اً  ميرسّ نوره  يكون  أن  الطبيعي  فمن 

ملن يشاء من عباده.
 :ÎÍ  Ì  Ë  Ê

توضيحاً وتيسرياً للفهم ولالستيعاب.
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بمن  أي   :Ò  Ñ  Ð  Ï

هيتدي ومن يضل.
راهــبــة  عــن  روي  الــتــحــلــيــل:   -٣
أهنا  به  تؤمن  ما  إىل  للدعوة  متحمسة 
أن  كــاد  جمــادالً،  عنيداً  امــرءاً  واجهت 
هلا  ه  وجّ عندما  اليأس  حافة  إىل  يدفعها 
ما  هو:  جوهري،  ولكنه   ، بسيطاً سؤاالً 
اإلجابة  جاهدة  حاولت  فقد  ــامن؟  اإلي
يمكن  إىل االعرتاف بأنه يشء ال وانتهت
مفعم  إحساس  احلقيقة  يف  وأنه  وصفه، 
وطوعاً  حباً  واالنقياد  والتسليم  بالرىض 
قــال:  أن  إال  جمــادهلــا  مــن  ــان  ك فــام  هللا. 
اإليــامن  وصــف  تستطيعني  ال  «مادمت 
عنه  تتحدثني  ومــا  سعيك،  خــاب  فقد 
من  فاقنعي  نفسك،  يف  إالّ  موجود  غري 

.باإلياب الغنيمة 
استفزهتا  ــد  ق اإلجــابــة  أن  ــدو  ــب وي
متلك  ما  بكل  وجهه  عىل  الرجل  فصفعت 
قوة  من  ويشء  بالغضب  معزز  محاس  من 
أمرها،  يف  وحار  الرجل،  فتأمل  «القوارير»، 
وارتبك إىل درجة أعجزته عن الكالم. فام 
؟ قال: بأمل  كان منها إال أن سألته: بم حتسّ
شديد وغضب أشد، فقالت صفه يل، وكان 

جوابه أن ذلك مستحيل عليه وعىل غريه، 
ويف نشوة انتصار املؤمن عىل عناد املجادل 
قادر  غري  «مادمت  ية:  متشفّ الراهبة  قالت 
يف  إال  موجود  غري  فإنه  أملك،  وصف  عىل 
تعاطف  أي  تتوقعنّ  وال  وحدك،  نفسك 
متاماً  فقط، حيس  أردفت: «األمل  ثم  مني». 
مماثل  وصفه  عن  وعجزك  ــامن،  اإلي مثل 
لعجزي عن وصف اإليامن، ولكن كالمها 

موجود يف النفس».
هــذا  تــصــويــر  يمكن  كــيــف  ولــكــن 
عىل  املــســتــعــيص  ـــامن  ـــاس/اإلي ـــس اإلح
كيف   ،أخر بعبارة  أو  املبارش،  الوصف 

يمكن تقريبه من الذهن اإلنساين؟
ب فكرة  لقد أحبّ اهللا عز وجل أن يقرّ
بالرىض  املفعم  اإلحــســاس  اإليـــامن/أو 
للخالق  وطوعاً  حباً  واالنقياد  والتسليم 
ر عادة نفسَ املؤمن، فذكر عن  والذي يعمّ
 | { z yنفسه أنه نور
مثالً  ورضب  واألرض،  السموات  يسع 
ب فكرة النور الذي  هلذا النور املشكاة ليقرّ
الشامل  النور  فهذا  كله.  الكون  يشمل 
ره، وهو  للكون ال يمكن لذهن املؤمن تصوّ
الذي يدرك النور من خالل حاستي البرص 
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واللمس فضالً عن احلس الداخيل بالنور. 
بصورة  يؤطَّره  سبحانه  اهللا  فــإنّ  ولذلك 
قابلة لإلدراك اإلنساين هي صورة املصباح 
بزجاجة  واملحاط  مشكاة  عىل  ع  املتوضِّ
من  وحتميه  ناحية  من  عنه  تشفُّ  صافية: 
ناحية  من  تطفئه  قد  ريــاح  أو  نسائم  أية 
مؤثر  أي  من  املحمي  النور  وهذا   .أخر
مستمد  الصافية  الزجاجة  هبذه  خارجي 
الزيتونة:  هذه  هو  ينضب  ال  مصدر  من 
وال  رشقية  هي  ال  التي  املباركة  الشجرة 
ونقائه.  لصفائه  ييضء  زيتها  ويكاد  غربية 
باقي  عــن  متتاز  الزيتونة  أن  ولنالحظ 
اخلالق  جانب  من  مباركة  بأهنا  الشجر 
الذي أقسم هبا يف حمكم تنزيله أوالً، وأهنا 
. وفضالً عن ذلك فإن  متجددة احلياة ثانياً
ذ  تخَ ويُ ا  زيتوهنُ يُعرص  التي  الزيتونة،  هذه 
زيتُها وقوداً للمصباح، شجرة متميزة عن 
باقي أفراد صنفها بكوهنا معرضة للشمس 
زيتها  فإن  ولذلك  مغيبها،  إىل  مطلعها  من 
صافِ إىل درجة اإلرشاق فهو نور قبل أن 
ه يغدو نوراً عىل نور. متسه النار وعندما متسّ

املتقد  النور)  (عىل  النور  فإن  وهكذا 
العوامل  من  محاية  بـ:  يتمتع  املصباح  يف 

التي  الصافية  الزجاجة  بواسطة  اخلارجية 
وتنرش  يطفئه  قد  خارجي  تأثري  أي  تقيه 

. ضوءه يف آن معاً
  استمرارية ال تتوفر لغريه ألنه مستمد

رشقية  ال  زيتونة  مباركة  شجرة  من 
ال  مصدر  من  مستمد  أي  غربية،  وال 
الزيت  النورـ  فإن  وبالتايل  ينضب، 
سيستمر يف اتقاده: نوراً عىل نور حتى 

ي. كأنه الكوكب الدرّ
(عىل  النور  إن  ذلك  إىل  وباإلضافة 
(نتيجة  ينعكس  الزجاجة  يف  املتقد  النور) 
عه يف هذه الزجاجة التي تشكل عدداً  توضّ
هناية  ماال  إىل  املتوازية)  املرايا  من  الهنائياً 

ي. ليتألق كام يتألق الكوكب الدرّ
–نور  أبداً املتّقد  النور  صــورة  إهنا 
هو  ــذي  وال بــوجــوده،  اإلحساس  اهللا، 
املؤمن  يستشعره  الذي  لإليامن  معادل 
خمتلف  يف  ســلــوكــه  وحيــفــز  نــفــســه،  يف 
ميرسّ  متاح  النور  وهذا  حياته.  وجوه 
أن  وجل  عز  هللا  يمكن  وكيف  يشاء،  ملن 
عباده،  من  عبد  عىل  يبخل  أو  به  يضنّ 
يطاله  ال  أن  وشــاء  نفسه  ظلم  من  إال 

عنه. فابتعد  النور، 
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الشامل  للنور،  الرتكيز  هذا  يرسّ  لقد 
املشكاة  صــورة  يف  واألرض  للسموات 
التي يتوضع عليها املصباح الذي يتقد بنور 
مباركة  شجرة  من  مستمد  كالنور  زيت  أو 
متميزة، ثم إسقاطه عىل الكوكب امليضء من 
خالل تشبيه الزجاجة التي حتتوي املصباح، 
وهو  السمع وألقى  قلب  له  من  عىل  يرسّ 
شهيد أن يستوعب فكرة إحساسنا بوجود 
النحو،  هذا  وعىل  تصورنا،  خالل  من  اهللا
لفكرة النور الذي نحسه عادة دفئاً يدغدغ 
والطمأنينة  السكينة  فينا  ويبعث  أعامقنا 
والراحة. وكيف ال يكون له ذلك وهو نور 
أن نعبد  اإليامن، وال ننسى أن اإلحسان هو
يأخذ  ما  خري  الصورة  وهذه  نراه،  كأننا  اهللا 

بيدنا لنبلغ بإيامننا درجة اإلحسان.

بدينامية  تتمتع  الصورة  أن  ولنالحظ 
 zoom الــزوم  التحويم»  حركة  تنظمها 
”لكامريا حممولة تبدأ بنظرة شاملة للكون 
تنحدر بالتدريج zoom in لرتكز األنظار 
يف املصباح الذي يوضع عىل املشكاة داخل 
وتتسامى  جديد  من  تنطلق  ثم  الزجاجة 
 zoom out معاكسة  حتويم  بحركة 
بّه نور  مرافقة نور الكوكب الدري الذي شُ

املصباح به إىل سائر الكون اجلديد.
ا  والالفت للنظر يف هذه الصورة ألواهنُ
واألبيض،  واألصــفــر،  األخــرض،  املرحية: 
فضالً عن لون جذع الشجرة، ولون الضياء 
ييش  الــذي  ــدري  ال الكوكب  من  املنبعث 
باهلداية التي هي نقيض الظالم الذي ال يقود 
إال إىل الضالل. (انظر الشكل التوضيحي).

زجاجة
كأهنا كوكب دري

زيت مصدره شجرة مباركة (من اهللا) زيتونة (ال متوت) الرشقية وال غربية
( (تتعرض للشمس من أول النهار إىل آخره فيجيء زيتها صفياً مرشقاً

يكاد زيتها ييضء (لصفائه) نور عىل نور (بعد أن مسته النّار)
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