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ممخص البحث:
تناولت الدراسة الحديث عف التصوير البياني في شعر محمود حسف إسماعيؿ،
وقػػد تحػػديت فيػػو عػػف مئمػػل البي ػػة الري يػػة ،ومئمػػل الطبيعػػة الري يػػة فػػي شػػعر
محم ػػود حس ػػف إس ػػماعيؿ ،وق ػػد تناول ػػت الص ػػور البياني ػػة م ػػف تش ػػبيو واس ػػتعار

ومجاز مرسؿ وكناية) في شعر الشاعر بطريقة جمالية فنية.

وتنتيػػي الد ارسػػة بةاتمػػة تناولػػت فييػػا ،أىػػـ النتػػا

يبت بالمصادر والمراجع.

التػػي أسػ ر عنيػػا البحػػث ،يػػـ

الكمماااات المحياح ااا  :التص ػػوير البي ػػاني -محم ػػود حس ػػف إس ػػماعيؿ -التش ػػبيو-
االستعار المجاز المرسؿ الكناية.

﴿ٖٗ﴾ٔٔٚ

التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
)جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون

Graphic photography in the poetry of Mahmoud
Hassan Ismail
Intisar Mahmoud Hassan Salem
Department of Rhetoric and Criticism, Faculty of Islamic
and Arabic Studies for Girls, Zagazig, Al-Azhar University,
Egypt.
E-mail: intesarsalem.67@azhar.edu.eg
Abstract:
The study dealt with the talk about graphic representation
in the poetry of Mahmoud Hassan Ismail, in which it talked
about the features of the rural environment and the features
of the rural nature in the poetry of Mahmoud Hassan
Ismail.
The study ends with a conclusion in which it deals with the
most important results of the research, and then it is
confirmed by sources and references.
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المقدم
الحمػػد عمػػي رع العػػالميف ،منػػزؿ الكتػػاع بمسػػاف عربػػي مبػػيف ،والصػػئ

والسػ ػػئـ عمػ ػػل أشػ ػػرؼ المرسػ ػػميف ،سػ ػػيدنا محمػ ػػد الصػ ػػادؽ األمػ ػػيف ،وعمػ ػػل لػ ػػو
وصحبو وسمـ أجمعيف وبعد،،

إف الشػػعر الحػػديث يمتػػاز بينػػو فػػي كييػػر مػػف األحيػػاف أنػػو يعبػػر عػػف

عاط ة الشاعر و مالو ،ومشاعره الحزينػة ،كمػا يصػور معػالـ الطبيعػة وجماليػا،
ممػػا ي ػػتل لمشػػاعر مجػػاالت أوسػػع ،وأرحػػع أف يسػػبر فييػػا أل ػواره ،ويمجػػي إلػػل

أحضاف الطبيعة ،يبث فييا شكواه ،ويعبؽ مػف سػحرىا وجماليػا ،فتكػوف مصػد اًر

إلظيار طاقتو الشعرية.

وق ػػد ظي ػػر ف ػػي العصػ ػر الح ػػديث ش ػػعرا ،كيي ػػروف ،أب ػػدعوا ف ػػي الش ػػعر

ػةص الميػػـ و مػػاليـ،
قصػػا د ار عػػات ،وظ وىػػا توظي ػػا صػ ّػور ان عػػاالتيـ ،وشػ ّ
ومحمػػود حسػػف إسػػماعيؿ مػػف الشػػعرا ،الػػذيف جػػا ،شػػعرىـ ،مترجمػاً عػػف عاط ػة
فياضة تجاه الطبيعة ،ومظاىرىا ،فنراه يت اعؿ معيا يتيير بيػا ،وتػثير
ومشاعر ّ
فيو بؿ ،ويتغنل بيا في جميع أشعاره .
ىذا الشاعر الذي نشي في الريؼ ،وتربل بيف أحضانو ،وتػيير بمظػاىر

الطبيع ػػة في ػػو ،فدفع ػػو ذل ػػؾ إل ػػل التعبي ػػر عم ػػا تج ػػيش ب ػػو ن س ػػو م ػػف مش ػػاعر،
وأحاسيس تجاه موطنو.

ول ػػع الش ػػاعر محم ػػود حس ػػف إس ػػماعيؿ بالبي ػػة الري ي ػػة ،ف ػػيةرج أع ػػذع

األلحاف وشذا أحسف القصا د في تصوير بعض مئمل الريؼ المصري.

لػػذا وجػػدتني أسػػمط الضػػو ،عمػػل ىػػذا الشػػاعر فػػي تصػػويره لمئمػػل بي ػػة

الريؼ والطبيعة فيػو ،مبينػة إنيػا ليسػت مجػرد أنيػار وألصػاف ،وأزىػار وشػمس،
وقمػػر  ....وذلػػؾ مػػف ةػػئؿ الكشػػؼ عػػف عبقريػػة الش ػاعر التػػي تت اعػػؿ مػػع مػػا

حولو ،فتنعكس عمل حالتو الن سية ،فيبييا في شعره.

وقد اتبعت – بعوف هللا وتوفيقو – المني ال ني مف ةئؿ تطبيقو عمل

أبيػػات مػػف قصػػا د الشػػاعر ،التػػي تعتمػػد عمػػل اسػػتةراج الصػػور البئليػػة فػػي
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األل ػػاظ واألسػػاليع ،وكػػذلؾ المػػني التكػػاممي أو الشػػمولي الػػذي يتن ػاوؿ العمػػؿ

األدبػي مػػف جميػػع النػواحي ،باعتبػػاره أنػػو ميػػؿ الكػػا ف الحػػي ،الػػذي يتجػػاوع فيػػو

المعنل مع الصور البئلية مف تشبيو واستعار وكناية) وليرىا ،فتةرج صور
تنبض بالحيا .

وقد اشتممت ىذه الدراسة عمل مبحييف تعقبيما ،ةاتمة يـ يبت

بالمصادر والمراجع.

أما المبحث األوؿ فجعمت عنوانو :مئمل البي ة الري ية في شعر

محمود حسف إسماعيؿ ،وتشمؿ عد محاور:
ٔ -المحور األوؿ :النيؿ والنير.

ٕ -المحور الياني :األزىار والرياحيف.

ٖ -المحور اليالث :الطيور وال راشات.
ٗ -المحور الرابع :ال ئح المصري.
٘ -المحور الةامس :نبتة الحقؿ.

والمبحث الياني :وجعمت عنوانو :مئمل طبيعة البي ة الري ية في شعر

محمود حسف إسماعيؿ وتشتمؿ عمل محوريف:

ٔ -المحور األوؿ :األجراـ السماوية الشمس والقمر).

ٕ -المحور الياني :أوقات الزمف ال جر والنور ،وساعة الغروع،
والمسا ،والميؿ).

يـ أنييت ىذه الدراسة بةاتمة ،تضمنت أبرز النتا

التي أس ر عنيا

ىذا البحث ،وأةي ار فمست أدعي الكماؿ ليذه الدراسة ،فالكماؿ ﵀ وحده ،وانما

أنا بشر أصيع وأةطئ ،ولممجتيد أجراف إف أصاع ،وأجر واحد إف أةطي.

هللا أسيؿ أف أناؿ األجريف ،وأف أكوف ممف اجتيد ،فيصاع إنو سميع

قريع مجيع الدعا.،

الباحثة
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اليمي د

أوال :محمود حسن إسماع ل والصورة الب ان :

مولده وح ايو :ولد الشاعر محمود حسف إسماعيؿ في األوؿ مف

يوليو عاـ ٜٓٔٔـ ،وكاف مولده في قرية مف قرى محافظة أسيوط في قرية

النةيمة) ٔ).

وقد نشي الشاعر في ىذه القرية منذ نعومة أظافره حافظا لمقرف الكريـ

في ُكتاع القرية ،يـ حصؿ عمل البكالوريا عاـ ٕٖٜٔـ ،يـ سافر إلل القاىر
والتحؽ بكمية دار العموـ العميا ٕ).

فكاف ذلؾ ةطو واسعة مكنتو مف االنتقاؿ إلل حيث ي يد مف القرف

فيضا مف معانيو ،إلل جانع ما سمعو مف موسيقاه ،كما نما عقمو ،وت تّل عمل
متناقضات ال وارؽ الطبقية بيف أسرتو وبيف األسر الرافمة في ظئؿ النعيـ،
وكاف ذلؾ أيضا ماد ةصبة لجانع كبير مف شعره.

ٖ)

بعد أف تةرج محمود حسف إسماعيؿ مف دار العموـ عمؿ بعد تةرجو

في مجمع المغة العربية ،يـ انتقؿ إلل وزار المعارؼ ،يـ إلل اإلذاعة
المصرية.

ٗ)

موىبيو الشعر  :يقوؿ الشاعر محمود حسف إسماعيؿ عف بزوغ ميز

شعره أف ط ولتو في الصعيد ،قد تركت بصمات في حياتو كشاعر ،فقبؿ
ٔ) انظر المةتار مػف شػعر محمػود حسػف إسػماعيؿ ،لسػمواف محمػود حسػف إسػماعيؿ ،ص
 ،)ٜطبعة اليي ة المصرية العامة لمكتاع..
ٕ) انظػ ػػر محمػ ػػود حسػ ػػف إسػ ػػماعيؿ بػ ػػيف األصػ ػػالة والمعاصػ ػػر د /صػ ػػابر عبػ ػػد الػ ػػدايـ ص
٘،)ٚط دار المعارؼ ٜٗٔٛـ.

ٖ) شعر محمود حسف إسماعيؿ ،دراسة فنيػة ،د /محمػد عمػي ىديػة ص  )ٕٛنشػر مكتبػة
مدبولي ٜٔٛٚـ.
ٗ) األدع العربػػي الحػػديث ،د /عبػػد القػػادر القػػط ،ص )ٛٛالطبعػػة األولػػل ،مكتبػػة الشػػباع

بالمنير سنة ٜٔٚٛـ.
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انتيا ،مد الدراسة العميا ،أصدر الشاعر ديوانا بعنواف ديواف ألاني الكوخ) يـ

فينشدت أنغاـ الكوخ ،وىكذا ألنل ،وأيف الم ر) ،وسا ر
توالت الدواويف،
ُ
الدواويف واألشعار التي نشرت بعد ذلؾ ،والتي تولدت فييا أحاسيسو األولل
نحو فمس ة الوجود ،والمسافات المضروبة بيف الناس بدوف عدؿ ،وتقديس

الحرية التي ال تشكؿ قيدا عمل ن سيا ٔ).

"والل جانع موىبتو الشعرية كانت لو قدر عمل إلقا ،الشعر ،فيو ال

يردد كممات ،ولكنو كاف يغنل لمجماؿ والطبيعة ،ولذلؾ شعر محمود حسف

إسماعيؿ يعتبر قطعة مثير مف المو و مالو ،شممت مظاىر الطبيعة حولو،
فقد أعطل الكممة العربية إشعاعا ونبضا ،وحيا  ،حتل جعؿ الجماد ينبض

بالحركة مف كير ما يةمع عميو مف ص ات حية ،تدعو إلل شاعريتو ،فيو

الشاعر العبقري الذي نبغ في الشعر وتصوير الطبيعة" ٕ).

ولذلؾ جا ،شعر محمود حسف إسماعيؿ يتسـ بيقظة الحس ،ورىافة

الشعور وعمؽ اإلحساس ،وكذلؾ تميز برقة العاط ة ،والعمؽ اإلنساني الذي

ةمعو عمل الكا نات الحية إلل جانع لزار الموىبة الشعرية ،وتييره بمظاىر
الطبيعة والوجود حولو حتل تغنل بو في أشعاره.

أما شعره :فقد عنل فيو بتصوير الطبيعة ،وأجوا ،الريؼ ،ومعانا أىمو

بطريقة رومانسية لطي ة تمس القمع واإلحساس.

وفايو :توفل الشاعر محمود حسف إسماعيؿ في السابع والعشريف مف

ودفف في مصر
إبريؿ عاـ ٜٔٚٚـ ،في الكويت ،ونقؿ جيمانو إلل القاىر ُ ،
حيث كانت مصر في ةاطره ،ووجدانو طواؿ فتر لربتو.

ٔ) كتاع محمود حسف إسماعيؿ ،لسمواف محمود – بتصرؼ – ص ٕٕ).
ٕ) مقػػاؿ محم ػػود حس ػػف إس ػػماعيؿ وش ػػاعرية الش ػػموخ ،أ /نعم ػػاف عاش ػػور ،ص ٗٗ ،مجم ػػة
الدوحة القطرية ،السنة الةامسة ،أكتوبر سنة ٜٓٔٛـ
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ثان ا  :الصورة الب ان

 -1يعر ف الصورة:

ب ن (المحيوم والق م )

الصور لغة :وردت في كئـ العرع عمل ظاىر معناىا ،وعمل معنل

حقيقة الشي ،وىي تو ،وعمل معنل ص تو ٔ).

أما الرالع األص ياني فيقوؿ عف الصور  :الصور ىي ما ينتقش بو

األعياف ويتميز بيا ليرىا ،وذلؾ ضرباف :أحدىما محسوس يدركو الةاصة
والعامة ...ويانييما :معقوؿ يدركو الةاصة دوف العامة ،كالصور التي اةتص
بيا اإلنساف مف العقؿ والروية ،والمعاني التي ةص بيا شي ،بشي)،

وقد
ص ِّوُرُك ْـ ِفي
ُي َ
أما

ٕ)

وردت ماد صور) في القرف الكريـ قاؿ تعاللُ :ى َو الِذي
ٖ)
ِ
ِ ِ
يـ)
األ َْر َح ِاـ َك ْي َ
ؼ َي َشا ،الَ إلَوَ إال ُى َو اْل َع ِز ُيز اْل َحك ُ
الصور اصطئحا" :فيل أدا التييير لمشاعر كي يثير في

المتمقي ،ويشد انتباىو ،كما تعد الوسيمة التي يتوسؿ بيا الناقد لمكشؼ عف
شاعرية الشاعر.

وىذه الصور تشمؿ الصور األدبية ،والصور البئلية ،والصور

البيانية ،والصور المجازية)

)ٗ .

والصور في نظر عبد ال تاح نافع" :تمعع دو ار بار از في توضيل

المعنل ،وتيبيتو في ذىف المتمقي ،فتقوـ الصور عمل التشبيو ،واالستعار

والطباؽ ،وىذا يشير إلل أف الصور تدؿ عمل كؿ ما لو صمة بالتعبير

الحسي".

٘)

ٔ) لساف العرع ،البف منظور ،ماد صور) ،ط يالية ،دار صادر بيروت ٗٔٗٔىػ.

ٕ) الم ردات في لريع القرف ،لمرالع األص ياني ،ماد صور) ،دار الةمود لمتراث.
ٖ) سور ؿ عمراف ية .)ٙ
ٗ) الصور األدبية ،تيريخ ونقد د /عمي صبل ،ص ٗ ،دار إحيا ،الكتع العربية ،مصر.
٘) الصػػور فػػي شػػعر بشػػار بػػف بػػرد ،د /عبػػد ال تػػاح نػػافع ،ص ٓ٘) ،دار ال كػػر لمنشػػر

والتوزيع ،عماف ٖٜٔٛـ.
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أما وظي ة الصور فيي تقوـ عمل :شرؼ المعنل ،وصحتو ،وجزالة

الم ظ واستقامتو ،واإلصابة في الوصؼ ،والمقاربة في التشبيو).

)ٔ .

 -2يعر ف الب ان :ىي كممة "تعنل الظيور والوضوح ،نقوؿ :باف

الشي ،يبيف :إذا ظير واتضل ،والبياف :ما ّبيف بو الشي ،مف الداللة وليرىا،
وباف الشي ،بيانا :اتضل ،فيو ّبيف والجمع :أبينا ،،والتبييف :اإليضاح.
ومف معاني البياف :ال صاحة والمسف ،وكئـ ّبيف :فصيل ،والبياف:
اإلفصاح ،وفئف أبيف مف فئف أي :أفصل منو ،وأوضل كئما ،ورجؿ ّبيف:

فصيل".

ٕ)

ِ
ص ُل ِمّنِي لِ َس ًانا)
قاؿ تعاللَ :وأَةي َى ُار ُ
وف ُى َو أَ ْف َ
والبياف في االصطئح ىو" :عمـ يعرؼ بو إيراد المعنل الواحد بطرؽ
ٖ)

مةتم ة في وضوح الداللة"

ٗ)

ثان ا :الصورة الب ان (الق م ) :

إف أىمية الصور البيانية تكمف فيما تحديو في المعاني ،مف

ةصوصية وتييير ،وجذع فيي تعمؿ عمل تحسيف المعنل ،وتزيينو ،وفل ىذا
اإلطار تحدث الجاحظ والمبرد ،وابف المعتز عف أىمية الكنايات ،والتعريض،
والتمميل

٘)

ٔ) الصػػور ال نيػػة ف ػػي التػ ػراث النقػػدي والبئلػػي عن ػػد الع ػػرع ،ج ػػابر عصػ ػ ور ،ص )٘ٙ
المركز اليقافي العربي ،الطبعة اليالية ،بيروت ٕٜٜٔـ.
ٕ) عمػ ػػـ البيػ ػػاف د /عبػ ػػد العزيػ ػػز عتيػ ػػؽ ،ص ٖٔ ،)ٖٖ :دار النيضػ ػػة العربيػ ػػة لمطباعػ ػػة

والنش،ر بيروت ٜ٘ٔٛـ.

ٖ) سور القصص ية ٖٗ).
ٗ)اإليض ػػاح ف ػػي عم ػػوـ البئل ػػة القزوين ػػي جٔ ص  )ٖٕٙش ػػرح وتعمي ػػؽ د /محم ػػود عب ػػد
المنعـ ة اجي دار الكتاع المبناني ط سادسة سنة ٜ٘ٔٛـ.

٘)الصور ال نية في التراث النقدي والبئلي عند العرع ،جابر عص ور ص . )ٖٜٔ

﴿ٓ٘﴾ٔٔٚ
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يقوؿ الجرجاني صاحع كتاع الوساطة)" :إف االستعار تعد أحد

أعمد الكئـ ،فييا يتوصؿ إلل تزييف الم ظ ،وتحسيف النظـ والنير".

ٔ)

أما اإلماـ عبد القاىر الجرجاني" :فقد أشار إلػل أف المعنػل عنػدما يػرد

عػػف طريػػؽ التمييػػؿ ،فإنػػو يػػرد إلػػل المتمق ػي بشػػكؿ ليػػر مباشػػر ،ال يتجم ػل ،وال
يتضػػل إال بطػػوؿ ت كيػػر ،وتحريػػؾ الةػػاطر ،وكممػػا كػػاف التمييػػؿ ألطػػؼ ،كػػاف

إمتاعو عمل المتمقي أكير واباثه أظير)...

ٕ)

ولذلؾ وجدنا أف الصور ال نية التي تقوـ عمل التشبيو أو االستعار أو

الكناية) ،فيىميتيا تظير في تقديـ المعنل ،ومدى تيييره في ن س السامع .

ولذلؾ كانت ميمة الصػور عنػد د /ح نػي شػرؼ "أف تكػوف مولعػة بكػؿ

ما ىو جميؿ ،أما المجاز فيو يكسو الصور األدبية جماال ،وروعػة تجػذع إليػو

الن وس".

)ٖ .

ٔ) الوساطة لمقاضي الجرجاني ص  )ٕٗٛتحقيؽ محمػد أبػو ال ضػؿ إبػراىيـ البجػاوي دار

إحيا ،الكتع العربية القاىر ط ٖ مطبعة عيسل الحمبي ٜٜٔٙـ.

ٕ) أس ػرار البئلػػة عبػػد القػػاىر الجرجػػاني ص ٔٗ) تحقيػػؽ محمػػد محمػػود شػػاكر ط أولػػل
سنة ٜٜٔٔـ.
ٖ) الصػػور البيانيػػة بػػيف النظريػػة والتطبي ػػؽ د /ح نػػي ش ػػرؼ ص ٕٕٔ دار نيضػػة مص ػػر

لمطبع والنشر ٜ٘ٔٙـ .

﴿ٔ٘﴾ٔٔٚ

التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
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المبحث األول

الصورة الب ان في شعر محمود حسن إسماع ل
سوؼ نتحدث في ىذا المبحث عف لمحات مف البي ة الري ية في شعر

محمود حسف إسماعيؿ) الذي فُتف بجماؿ الطبيعة في قريتو ،وت تحت عيناه
عمل كؿ ما ىو جميؿ فييا ،حتل جعميا منطمقاً لو في سما ،الةياؿ الشعري.
تغنل محمود حسف إسماعيؿ ببعض مظاىر الطبيعة منيا:

المحور األول :الن ل والبحر

وصؼ الشاعر النيؿ باعتباره مظي اًر مف مظاىر الجماؿ في الطبيعة

الري ية المصرية ،فقد تحدث عف النيؿ العظيـ ،حديياً ذا شجوف ،حديث
العاشؽ الولياف المحع لنيمو ،وأرضو ،ووطنو ،لذلؾ جا ،حديث الشاعر عف

النيؿ متنوع األىداؼ ،مترامي األطراؼ.

ٔ)

ومعظـ األبيات التي ةصيا الشاعر لوصؼ النيؿ ،تشير إلل أنو

مظي اًر مف مظاىر الجماؿ لمطبيعة الري ية المصرية ،فيذا النيؿ ال يتصؼ
بالةمود فقط ،بؿ ىو الذي ييع لمزماف الةمود.

يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ:
ٕ)
ٔ -يػػا واىع ِ
اني
َيا
الةمد لمزمػػاف
األل ِ
ِ
ساقي ِّ
الشػعػر و َ
َ
َ
ّ
ٕ -ىات اسقنِي  ،و ِ
أىيـ كػػالطي ِػر ِفي ِ
الج ِ
ناف
ودعنِي
اسقني ْ ،
ْ
ْ ْ
ُ
إِلل لَيػ ِ
اني
ػيحكي
ػاليؾ َمػػا َش َج ِ
َٖ -يا لَ ْيػػتَني موجةٌ  ...فَ ْ

كيير ،واحتؿ مكانة عظيمة في ن سو ،والدليؿ
أحع الشاعر النيؿ حباً ًا
عمل ذلؾ أنو جعمو ييع الةمود لمزماف .

ٔ) القصػػا د ف ػػي األعمػػاؿ الكامم ػػة لمحمػػود حسػػف إس ػػماعيؿ ى ػػل دجمػػة والني ػػؿ ص)ٜٗٔ
وديواف الممؾ والنيؿ) ص٘ ،ٜ٘وديواف أيف الم ر) و النيؿ نعساف) صٔ ،ٖٜوليرىا مػف
دواويف الشاعر.

ٕ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص .)ٜ٘ٙ

﴿ٕ٘﴾ٔٔٚ

التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

ولعؿ الصور ىنا تكمف في رسـ صور المجاز المرسؿ ،التي صورىا

الشاعر لمنيؿ ،عندما جعمو ىو الذي يمد الزماف بالةمود ،باعتباره شرياف الحيا

الذي ال ينضع ،وفل ذلؾ مف المبالغة في تصوير إمداد الحيا بالةمود،
بوجود النيؿ ،وعئقة المجاز السببية) ،ألف ال اعؿ الحقيقي الستمرار الحيا

ىو هللا تعالل.

يـ ينادي الشاعر النيؿ ،ويصوره بينو ساقي الشعر ،واأللاني عمل

سبيؿ االستعار التي جسميا الشاعر في األبيات ،كي يجعؿ النيؿ مصد اًر

إللياـ الشعرا ،بالشعر واأللاني ،ىذه االستعار صورت مكامف الشاعر في

حبو لمنيؿ الذي أصاع قمبو ووجدانو ،عندما جعمو سببا لسقيا الشعر واأللاني.

فقد شبو الشاعر النيؿ في إليامو الشعرا ،بالشعر واأللاني بساقي

الةمر الذي يسقي بو الندما ،،فعندما يشرع منو تييـ ن سو باأللاني ،فتحدث

النشو واإللياـ ،وحذؼ المشبو بو ،ورمز إليو بشي ،مف لوازمو ،وىو قولو:
ساقي) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

أما التشبيو في البيت الياني :فالمشبو الشاعر ن سو والمشبو بو :الطير

صور فييا الشاعر ن سو بالطير
الذي يطير في الجناف صور تشبييية ار عة) ّ
الذي يشرع مف النيؿ العظيـ ،فيو ىا ـ في حبو وىواه وأدا التشبيو:

الكاؼ،ووجو الشبو :الحع والحرية .

يـ في البيت اليالث يشبو الشاعر ن سو بموجة البحر يا ليتني

موجة )...تشبيو بميغ محذوؼ األدا والوجو.

إف الشاعر يريد أف يكوف موجة ،ويتةذ مف الميالي صديقا يحكي لو

شجونو و المو ،ووجو الشبو الةصوصية واالن راد في كؿ .

وفل إسناد الحكاية إلل الميالي باعتبارىا زماف لوقوع ىذا الحكي

والسرد مجاز عقمي) عئقتو الزمانية .

إف الشاعر ىنا أنس بالمكاف والزماف ،ومظاىر الحسية والجماؿ ،في

األبيات ،مما جعميا لوحة فنية استوحاىا مف واقع بي تو الري ية ،واعتمد في
﴿ٖ٘﴾ٔٔٚ

التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

نسجيا عمل الطبيعة ،فجعميا لوحة فنية تزةر بيحاسيس ممتزجة مف ال رحة

والسعاد والحزف.

وال شؾ أف عنصر التشةيص واضل في ىذه الموحة ،مما أض ل عمييا

حيوية وحركة ونبض ،فالنيؿ ييع الزماف الةمود ،وييع السقيا لقوؿ الشعر

واأللاني والشاعر كالطير في الجناف ،وتصويره لن سو بموجة البحر ،وأنو

يحكل لميالي ما تشجو بو ن سو بعضا مف المو وأحزانو.
وفل قصيد

ال ردوس الميجور) يشير اىتماـ الشاعر إلل النيؿ،

وارتباطو بالريؼ ،باعتباره أنو مصدر حيا  ،يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ:
وؼ َعمَل الزْىر ع ِّذع ُ ،ب ُرود
ٔ -تََرْق َرؽ ِفي َمي َد َىا َج ْد َوؿ
َعطُ ٌ
ِ ٔ)
ٕ -تَسْمسؿ ِمف نِيمَ ٍو كاألماني تَِرؼ عمَل ن ِ
ات الميُػ ػػود
اع َم ٌ
َ َ
ْ
َ َ

إف الطبيعة في شعر محمود حسف إسماعيؿ ساذجة بسيطة في يوبيا

األوؿ دوف تكمؼ أو نظريات ،تحد مف حيويتيا أو تشكؿ حركتيا ،والسر في
ذلؾ أف النيؿ كاف يمر عمل قرية النةيمة التي كاف يسكنيا الشاعر متماوجاً
منساباً ميؿ لجيف ال ضة تحت األشجار واأللصاف.

فالشاعر في ىذه الموحة رسـ لنا لوحة فنية جميمة ،لمنظر النيؿ

المتماوج فل مياىو تنساع ب يض مشاعره فيو ،فصوره بصور ال ضة وىل
تتألأل تحت األشجار واأللصاف ،يـ ةمع عميو ص ة العطؼ والحناف في كونو
عطوؼ ،عذع ،برود) فيو عطوؼ عمل الزىر عندما ينحني عميو ،وال شؾ

أف ص ة العطؼ مف ص ات العقئ ،،فيي صور إستعارية جميمة ،كش ت عف
مكامف قمع الشاعر عندما شبو النيؿ باإلنساف العطوؼ ،وحذؼ المشبو بو،
ورمز إليو بشل ،مف لوازمو وىو قولو :عطوؼ) عمل سبيؿ االستعار

المكنية.

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٖٕ)

﴿ٗ٘﴾ٔٔٚ

التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

يـ جعؿ صور تراقص األشجار واأللصاف مف فرحتيا وسعادتيا

بوجودىا عمل ض اؼ النيؿ العذع تحت جداوؿ المياه ،فيو يشبييا بصور

األوانس الجميئت الئتي تميزف بالنعومة والجماؿ ،تشبيو مرسؿ) مكتمؿ

األركاف ،أراد الشاعر مف ةئلو رسـ صور جميمة لتمايؿ األلصاف واألشجار
عمل ض اؼ النيؿ ،فيل تتمايؿ حولو كما تتمايؿ ال تيات الجميئت الحساف
بدالليف وفتنتيف ،ووجو الشبو الجماؿ والسحر في كؿ.

ويقوؿ الشاعر أيضا في وصؼ النيؿ الذي أعاد الحيا وبيجتيا

لقريتو:

القاع ،فَ ْازدا
ابؽ ِ
ٔ -كمّمتيا َزَن ُ
النيؿ شاط يا بيب ار
ٕ -وش َل ُ

ِ
بالحمّي
ت
كعروس تكمّ ْ
َن ْ
مت ُ
ِد ضو ٍ
اؼ عمي الربي والقََنا

ٔ)

ف ػي ىػػذيف البيتػػيف نػػرى الشػػاعر يرسػػـ صػػور لقريتػػو النةيمػػة وى ػل فػػي

الرب ػ ػل والقنػ ػػا ،يش ػػبييا ب ػ ػالعروس
أحضػ ػػاف ىػ ػػذا النيػ ػػؿ ،وعمػ ػػل ض ػ ػ افو أشػ ػػجار ُ
الحم ػل ،فتكػػوف ف ػي أبيػػل وأجمػػؿ صػػورىا ليمػػة عرسػػيا ،وأدا
المزدانػػة بيصػػناؼ ُ
التشبيو :الكاؼ ،ووجو الشبو :السحر والجماؿ تشبيو مرسؿ) .

يقوؿ عبػد القػاىر فػي التعبيػر عػف مػدى تػييير التشػبيو فػي التعبيػر عػف

المع ػػاني المةتم ػػة" :ف ػػاف ك ػػاف التش ػػبيو صػ ػريحاً ك ػػاف أبي ػػل وأفة ػػـ ،وأنب ػػؿ فػ ػي
الن وس ،وأعظـ وأىز لمعطؼ ،وأسرع لأللؼ"

ٕ)

ويقوؿ أيضا :وسبع ةػر مػف

أسباع بئلة التشبيو وتيييره فػي الػن س ،ىػو التمػاس شػبو لمشػي ،ليػر جنسػو،
وشػكمو ألف التشػػبيو ال يكػوف لػػو موقػػع مػف السػػامعيف ،وال ييػز ،وال يحػػرؾ حتػػل
مقرر بيف شي يف مةتم يف في الجنس).
يكوف الشبو
اً

ٖ)

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص )ٖٔٛ
ٕ) أسرار البئلة عبد القاىر الجرجاني ص ٖ.)ٜٗ ،ٜ

ٖ)األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٘.)ٜ

﴿٘٘﴾ٔٔٚ

التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

مصور النيؿ المنساع كريؽ
ويمضي الشاعر محمود حسف إسماعيؿ
اً

الكوير المنساع في أحضاف قريتو اآلمنة يقوؿ:
ٍ
ِ
صاؼ كريؽ الكوير الدافؽ
بالجر ِم ْف مني ػ ٍؿ
ٔ -تمتّل
ٍ
ونةؿ ُميْمر باسػ ِ
ٍ
ؽ
ضر،
سندس
ساع فوؽ الت ْب ِّر ِفي
َن ْ
َٕ -ي ْن ُ
ٔ)
الةػالػؽ!
ٖ -ييزج في الوادي بينشػود
ألحانيا مف َوتَر َ
َ

في ىذه األبيات شبو الشاعر النيؿ بإنساف ضحوؾ كريـ ينساع ريقو

سئسة وعذوبة مف فيض حدييو ،ميمما ي يض نير الكوير بتدفؽ الما ،العذع
منو والذي ال ينضع أبدا.

تشبيو مرسؿ المشبو :النيؿ ،والمشبو بو :نير الكوير ،وأدا التشبيو:

الكاؼ ووجو الشبو :الص ا ،والنقا ،والعذوبة في كؿ.

يـ ييتي البيت الياني :ويشبو الشاعر فيو مياه النيؿ العذبة وىل

تنساع فوؽ ص حة النيؿ متماوجة منسابة مع تمايؿ األشجار ،والنةيؿ حولو،
فتظير مياىو وكينيا ميؿ صور السندس النضر ،وأدا التشبيو :مقدر  ،ووجو

الشبو :التموج واإلنسياع تشبيو ةيالي) ،ألف ىذه الصور ال تكاد توجد إال في
الةياؿ.

وفي البيت اليالث :استعار تبعية في ال عؿ ييزج) المشػبو :النيػؿ وىػو

يج ػػري ف ػػي الػ ػوادي ،المش ػػبو ب ػػو :المغن ػػي ال ػػذي ينش ػػد ألحان ػػا جميم ػػة ،ي ػػـ ح ػػذؼ
المش ػػبو ب ػػو ورم ػػز إلي ػػو بش ػػي ،م ػػف لوازم ػػو وى ػػو قول ػػو :أنش ػػود ) عم ػػل س ػػبيؿ

االستعار المكنية.

إف األل ػاظ التػي اسػتةدميا الشػػاعر فػي األبيػات فػي وصػ و لمنيػػؿ بيػػذه

الحركػػة واالنس ػيابية وىػػل قول ػو :تمػػتل ،ينسػػاع ،ييػػزج) ،قػػد عبػػرت عػػف ن ػػس

الشاعر الجميمة الذي وصؼ النيؿ بالحناف والعطؼ ،والكرـ والغنا.،

ٔ) ن سو ص  ٖٚقصيد عروس النيؿ.
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إف وصؼ الشاعر لمنيؿ بينو منيؿ ،صاؼ ،ينساع ،ييزج) كميا

أل اظ تت ؽ مع حاؿ الطبيعة ،في رقة ووداعة ،وص ا ،كانسياع النيؿ اليازج.

إف الشاعر نجل في اةتيار األل اظ التي رسمت لنا صور النيؿ بيذا

الوصؼ ،مما يدؿ عمل ما يتمتع بو نيمنا العذع مف ص ا ،وعطا ،زاةر.

النير:

كما تغنل محمود حسف إسماعيؿ بالنيؿ تغنل بالنير ،وجعمو سر

الحيا وقدـ لو جوا مغم ا باألسرار ،وفيو استجاع الشاعر لمتجربة الروحية
فصوره بصور الصوفي المتعبد
والن سيةّ ،
َم َع الن ْي ُر

ٔ)

يقوؿ:

ونو َح َيا
ُس ُك ُ
طقُو َح َيا
َوُن ْ

ص َئ
والمو ُج فَ ْو َ
ص ْد ِره َ
ؽ َ
ِ
اـ ِّ
يل
ح َ
الر ُ
يف تََن ُ

يل
والمو ُج َي ْستَِر ْ
تَ َةالُو َن ْشواف ِفي أُفُ ِ
ؽ النعساف
و. . . ،
ْ
احوُ ُو ُ
أقد ُ
ض ْ
ٕ)
ِلمص ْمت َواليُ َدوِ،
في األبيات السابقة نرى الشاعر يشبو النير بصور الصوفي الةاشع،
وكؿ مظاىر الكوف تتبعو في ةشوعو ودعا،ه ،وكينيا في سكونيا تثدى

صئ .

وىو مف التشبيو الضمني.

ٔ)األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص  )ٖٚقصيد عروس النيؿ.
ٕ) ن سو جٔ ص ٕٖٗ) قصيد النير.
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وكذلؾ االستعار المكنية في قولو :حيف تناـ الريل ،والموج يستريل)

حيث ةمع عمل الريل ص ة النوـ ،وةمع عمل الموج ص ة ال ارحة ،وىما مف
ص ات األناسي ،فالمشبو :الريل والموج ،والمشبو بو :اإلنساف الذي مف ص اتو

النوـ والراحة ،يـ حذؼ المشبو بو ،ورمز إليو بشي ،مف لوازمو ،وىو قولو:
تناـ ويستريل) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

كذلؾ التشبيو المرسؿ في قولو :تةالو نشواف) المشبو :النير ،والمشبو

بو الصوفي الةاشع المتعبد ،وأدا التشبيو :مقدر  ،ووجو الشبو :الزىد والةشوع
في كؿ.

إف تتابع الصور البيانية وتزاحميا في األبيات في قولو :سكونو حيا ،

نطقو حيا  ،والموج فوؽ صدره صئ  ،حيف تناـ الريل ،والموج يستريل ،تةالو
نشواف ،في أفؽ النعساف) جعؿ الشاعر مف أبرز الشعرا ،الذيف ت وقوا في ىذا

المجاؿ حيث ةمع عمل النير ص ات األناسي مف سكوف ونطؽ وحيا
وصئ  )....إلخ

يقوؿ الدكتور عبد العزيز عتيؽ إف التشبيو المجمؿ لو وجياف:

أ) ما كاف وجػو شػبيو ظػاىر ي يمػو كػؿ أحػد حتػل العامػة كقولنػا :زيػد

أسد) إذ ال ية ل عمل أحد أف المراد بو التشبيو في الشجاعة دوف ليرىا .

ع) أو مػػا كػػاف وجيػػو ة ػي ال يدركػػو إال مػػف لػػو ذىػػف يرت ػػع بػػو عػػف

طبقػػة العامػػة كمػػا ف ػي قػػوؿ فاطمػػة بنػػت الةرش ػع :عػػف أوالدىػػا أييمػػا أفضػػؿ؟

فقالت :ىـ كالحمقة الم رلة ال يدرى أيف طرفاىا)

ٔ)عمـ البياف د /عبد العزيز عتيؽ ص ٔ.ٜ
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المحور الثاني( :األزىار والر اح ن)
إف الريؼ المصري وبةاصة عمل ض تي النيؿ ،يتمتع بطبيعة جميمة

ساحر وةئبة ،ف يو الحقوؿ والنباتات الةضرا ،،واألشجار المورقة والظئؿ
الورافة واليمار الناضجة ،وال شؾ أف ىذه الطبيعة المميمة ،قد أيرت في
محمود حسف إسماعيؿ الشاعر ،فقد ازدانت قصا ده بشتل صور الطبيعة

ال اتنة التي بث فييا أشجانو وألحانو وأمتعنا بيا في أشعاره.

وقد احتمت األزىار والرياحيف جز،اً مف أشعار محمود حسف إسماعيؿ

حيث أفرد العديد مف القصا د في وص يا
يقوؿ:

ت
َٔ -زْىرُ الوادي تجمّ ْ
الح ْس ُف بِطَ ِّػؿ
ٕ -زَانيا ُ
ٖ -فيو ُدٌر في لماىػا

ٔ)

والتغني بيا.

عر ٍ
وس لمربػيػ ْع
َك ُ
ِ
ع
ةاطؼ المّ ِ
مل لَمو ْ

ٕ)

ع
وعمل الج ف ُدمو ْ
صػػور الشػػاعر الزىػػر بطريقػػة بسػػيطة وفطػػر نقيػػة ،عنػػدما بػػدت وكينيػػا

عروس في أبيل حمميا لمربيع ،الذي يض ل ببيا و وجمالو عمل كؿ شي ،،فقػد
زانيا ٍ
بطؿ ندى وقطرات ة ي ػة إف ىػذه الزىػر المتبرجػة قػد أةػذت كػؿ أوصػاؼ
العروس ،فيي تترصع بينواع ال ّػدر كػي تبػدو جميمػة ،وتػدمع مػف ال ػرح والسػعاد
وكئىمػػا يػػزداف بنػػدى الربيػػع ،فالمشػػبو :الزىػػر  ،والمشػػبو بػػو :الع ػروس الجميمػػة،
وأدا التشبيو :الكاؼ ،ووجو الشبو :الجماؿ والحسف ،والتشبيو ىنا مرسؿ.

وبتمؾ الروح الجميمة يستمر محمود حسف إسماعيؿ في وصػؼ الزىػر

لينقمنا إلل فصؿ الشتا ،،وبيف لنا مشاعره نحوىا يقوؿ:
ع
ت ْتريي شتػػا،
َحا ِ ًئ ْ
يشكػُو الن ُزو ْ
َٔ -وَب َك ْ

ٔ) األعمػػاؿ الكاممػػة محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ قصػػيد ُدّر ودمػػع) جٔ ص ٔ ، )ٚقصػػيد
زىرتي جٔ ص ٕٗٔ ،قصيد اليتيمة ج ٔ ص .)ٜٙٔ
ٕ) ن سو جٔ ص ٔ.)ٚ
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ببػرد وصػقػيػِ ْع
َٕ -كـ أساىا ِحيف أذواىا
ِ
ِ
ِ
كسػػا،
ٖ -فَتَ َع ّرى مف َ
م ْف ُحمّل الزْىر َبديعٌ
ٔ)
يع!!
َٗ -عاش ُع ْرَي ًانا فمػمػا
مات َو َشا الربِ ْ
إف حػػديث الشػػاعر عػػف ىػػذه الزىػػر  ،حػػديث المعػػايش ليػػا ،الةبيػػر بيػػا
ألن ػو الري ػي البسػػيط الػػذي ذاؽ حػػئو الربيػػع ،لػػذا وجػػدناه ف ػي ىػػذه القصػػيد قػػد

مألىا بالتشةيص وةمع السمات اإلنسانية عمييا.

ف ي قولو :وبكت تريػل شػتا ،حػا ئ يشػكو النػزوع) نػرى الشػاعر يرسػـ

لوحة فنية لمزىر بطريقة االسػتعار المكنيػة ،المشػبو :الزىػر حزينػة باكيػة متيلمػة
عمل فراؽ صاحبيا الربيع) ،والمشبو بو :صور المحبوع الذي يبكي مف فػراؽ

محبوبو والجامع المحبة واأللـ عند ال راؽ.

يػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ورمػػز إليػػو بشػػي ،مػػف لوازمػػو ،وىػػو تبكػػي) عمػػل

سبيؿ االستعار المكنية ،إف االستعار صورت وجسمت لقا ،معنويا ،وكينو لقا،
وبكا.،
حسيا بيف عاشقيف ي ترقاف ألماً
ً

وكذلؾ االستعار التبعية في ال عؿ تريي شتا. )،

حيػػث شػػبو الشػػاعر الزىػػر وىػػل تريػػي حاليػػا فػػي فصػػؿ الشػػتا ،حزينػػة

باكية تتيير بالبرد والصقيع،والمشبو بػو :حػاؿ اإلنسػاف الػذي يريػي صػاحبو عنػد
الموت وال راؽ ،ووجو الشبو :الحزف واأللـ في كؿ ،وقد حػذؼ المشػبو بػو ورمػز

إليو بشي ،مف لوازمو وىو تريل) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

يـ تيتل االستعار اليالية في البيت اليالث والرابع في قولو:
ِ
ِ
ِ
كسػػا،
ٔ -فَتَ َع ّرى مف َ
م ْف ُحمّل الزْىر َبديعٌ
ٕ)
يع!!
َٕ -عاش ُع ْرَي ًانا فمػمػا
مات َو َشا الربِ ْ

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٕ )ٚقصيد ُدر ودمع).
ٕ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٕ )ٚقصيد در ودمع).
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حيػػث شػػبو الشػػاعر زىػػر ال ػوادي ،وقػػد جػػا ،الشػػتا ،بعواص ػ و ،وبرودتػػو

وصقيعو ،فتييرت بو ،والمشبو :الزىر وىل تتعرى مف كسوتيا في فصؿ الشتا،
لتعرضػػيا لمبػػرد والصػػقيع ،والمشػػبو بػػو :الزىػػر عنػػدما تسػػقط أو ارقػػو فػػي فصػػؿ

الشتا ،فيكوف ذابئ جافاً.

وكػذلؾ االسػػتعار فػي قولػػو :فممػػا مػات) فقػػد شػػبو انتيػا ،الشػػتا ،وزوالػػو

بموت اإلنساف وفنػاثه ،يػـ حػذؼ المشػبو بػو ،ورمػز إليػو بشػي ،مػف لوازمػو وىػو
مات) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

ويقوؿ محمود حسف إسماعيؿ في زىر السوساف:
ٔ -تََن س َسو ُس ُانيا َعف شػ ٍ
ود
ػذى
َكحػْمِـ َ
اىػيِػر َذاؾ ُش ُػر ْ
األز َ
ْ
ٕ -يضوع لََنا ِش ِقّو بالػشػ ِ
ػاع السػعػي ْػد
ػباع
الم ْستَط َ
واألمؿ ُ
ٖ -إ َذا استافو الع ِ
اشؽ المست ِ
ػود
ػياـ
العػي ْ
ّ
تنسػـ َريػا ،طَ ْيػؼ ُ
َ
ٔ)
ض َةمر ِ
ِ
ِ
يد
القص ْ
ص ْ
َٗ -وُي ْنشقُو الط ْير فَ ْوؽ اْل ُغ ُ
وف فيسكع في الرْو ِ ْ
فػ ػي األبي ػػات الس ػػابقة يص ػػؼ لن ػػا الش ػػاعر الني ػػؿ ،فييسػ ػره جم ػػاؿ الري ػػؼ

وس ػػحره والطبيع ػػة ال اتن ػػة م ػػف حول ػػو ،فينظ ػػر إل ػػل ال ػػروض الجمي ػػؿ ،وق ػػد ازداف
باألزىػػار والريحػػاف والنباتػػات الةضػرا ،،فيػػذه األزىػػار تتمتػػع ب ار حػػة ذكيػػة تمػػنل

الشباع واألمؿ لكؿ مف يستنشؽ ىذا العطر.

فالمشبو :زىر السوساف الذي ي وح منو ار حة ذكيػة ،والمشػبو بػو :حمػـ

األزاىير وىو العاشؽ الذي يتضوع أجمؿ العطور عندما ينتظر مقابمة محبوبػو.
وأدا التشبيو الكاؼ ،ووجو الشبو ال ار حة الجميمة والعطر الحسف.

يػػـ جػػا،ت االسػػتعار التمييميػػة فػػي البيػػت اليالػػث فػػي قولػػو :تنسػػـ ريػػا،

طيؼ العيود) حيث شبو امتناف العاشؽ بمحبوبو ،وانتظار مجي و بعطره ال واح

الجمي ػػؿ بػ ػػالطيؼ أو الةيػ ػػاؿ السػػػاري الػػػذي يتنس ػ ػـ ريػ ػػا ،،عنػ ػػدما يػ ػػزوره طيػػػؼ
المحبوع في منامو.
ٔ) ن سو جٔ ص ٕٕ) قصيد ال ردوس الميجور).

﴿ٔ﴾ٔٔٚٙ

التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

وتيتل االستعار أيضا في البيت الرابع في قولػو :فيسػكع فػي الػروض

ةمر القصيد) المشبو :الطير فػوؽ الغصػوف مغػردا ،والمشػبو بػو :الشػاعر ينشػد
أجمؿ القصا د وأعذع الكممات في الغزؿ بمحبوبو ،يـ حػذؼ المشػبو بػو ،ورمػز

إليو بشي ،مف لوازمو عمل سبيؿ االستعار المكنية .
وعف وصؼ الريحاف يقوؿ الشاعر:
ٔ -وكيف الريحاف ِم ْف رون ِ
الةضر
ؽ ُ
اع ِم ْف ُك َموَ اْل َعبِير َك ْع ػ َذ ِرا،
ض َ
َٕ -

ٖ -وتةاؿ الضحل عميو ٌبػ ػ ُردًا

صيغت عيدانو ِم ْف َزبػرجػِد
ت تََنػي ِػد .
اح ْ
َب اَرىا اْليَ َوى فر َ
ِ ٔ)
مت ِم ْف َس َنا ُشعاع وعسجد
ص ْ
فُ ّ

فػ ػي األبي ػػات الس ػػابقة :ج ػػا ،التش ػػبيو ف ػػي البي ػػت األوؿ ،فالمش ػػبو :زى ػػر

الريحػػاف األةضػػر ،والمشػػبو بػػو :الزبرجػػد األةضر تشػػبيو ةيػػالي) ،ألف صػػور

المشػػبو بػػو ال توجػػد إال فػػي الةيػػاؿ ،وأدا التشػػبيو :كػػيف ،ووجػػو الشػػبو :الةضػػر
والجماؿ في كؿ.

وفػػي البيػػت اليػػاني :جػػا ،التشػػبيو المرسػػؿ حيػػث شػػبو الشػػاعر ضػػياع

العبير مف الريحاف ،وفقدانو ل ار حتو الذكية ،بالعذرا ،التي ىزليا الحع والعشؽ،
فالمش ػػبو :زى ػػر الريح ػػاف األةض ػػر وق ػػد فق ػػد عبيػ ػره ال ػ ػواح ،والمش ػػبو ب ػػو :ال ت ػػا

الجميمة التي ىزليا الحع واليوى ،وأدا التشبيو :الكاؼ ،ووجو الشػبو :الضػعؼ

مف شد الوجد والعشؽ.

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٕ )ٙقصيد عند زىر ال وؿ).
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المحور الثالث( :الط ور والحراشات)
إذا تيممن ػػا ش ػػعر محم ػػود حس ػػف إس ػػماعيؿ لنق ػػؼ عمػ ػل ص ػػور الطي ػػور

وال ارشػػات) ف ػي شػػعره ،نجػػد ىػػذا الش ػاعر قػػد عػػاش حيػػا الريػػؼ المصػػري بكػػؿ
أبعادىا ،كما عنل برسـ صور متعدد في شعره ،ليػذا الجمػاؿ الطبيعػي ،ونجػل

في نقميا في إتقاف محكـ ،لذا فقد عنل الشاعر عناية فا قة بوصؼ أنػواع كييػر

مػ ػػف أن ػ ػواع الطيػ ػػور ،وىػ ػػي العصػ ػػافير والبئبػ ػػؿ ،والػ ػػديؾ ،واليدىػ ػػد ،والغ ػ ػراع)
وليرىا.

أ -العصاف ر:
إف الشاعر محمود حسف إسماعيؿ قد شجاه تمػؾ األنغػاـ الصػادر مػف

العصافير فشدا قا ئ:

ت
ٔ -لََنا
العطر إذا فَاحػ ْ
ُ
ع المَ َح ِف إف لنت
َٕ -
وع ْذ ُ

َب َوادينِا األزاىػيػ ُر
ِ
افير
الع َ
األيؾ َ
َعمَل ْ
ص ُ

ٔ)

ف ي البيتيف السابقيف :يثكد الشاعر عمل أف جماؿ الطبيعة يعد

مصدر سعاد لإلنساف ،فإذا ما ت تحت األزىار ،استمتع بعطرىا ال واح ،واذا
لنت العصافير ،شجتو عذوبة األلحاف.

والتشبيو في البيت الياني ضمني) المشبو :شدو العصافير ولناثىا

المغنل،
فوؽ األيؾ فتصدر أجمؿ األصوات ،والمشبو بو :الغنا ،الذي يصدره ُ
وىو يمتعنا بيعذع األلحاف وأجمميا فما يمقل إال امتنانا عميو ،ووجو الشبو:

عذوبة الصوت.

ع( -البالبل)
مف الطيور التي تغنل بيا الشاعر ،ولكنيا قد تيير في بعض األحياف

عواط و وتجدد المو.

يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ:
ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص  )ٛٙقصيد مف فـ الراعي).

﴿ٖ﴾ٔٔٚٙ

التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

بالع ِّش ػي
ىيجتو ةواطر
ّ ُ ََ ُ َ ّ
ِ
يع الجني
الرطّ ْ
َعمَل فَ ْرعو َ
ّ
ٔ)
ِ
ي
ُ
نشيد اليناّ ،
السح ػر ّ

َ ِ
باؾ ُبمػبػ ٌؿ أيػ ٍؾ
فش َدا في ُر َ
صرَخ البثس ِفي أَ َلانِ ِ
يو لي ا ِف
ّ ُ ُ
ِ
ٍ
اح في َجنة تُمّقف َشػاديػيَػا
َن َ
فػػي األبيػػات السػػابقة يصػػور الشػػاعر البمبػػؿ) وىػػو يشػػدو بنغمػػة حزينػػة
يتةمميا األسل والبثس ،فينكر الشاعر نواح ىذا البمبؿ في تمؾ الجنة التي تمقف

ش ػػادييا نش ػػيد الين ػػا ،والس ػػعاد  ،ولك ػػف يب ػػدو أف البمب ػػؿ ي ػػيس عمػ ػل تم ػػؾ الجن ػػة

الياجعة وىل قرية الشاعر وأىميا البا سيف فناح فييا.

واالسػػتعار ىن ػػا تمييمي ػػة ،حي ػػث ش ػػبو ىي ػػة البمب ػػؿ الحػػزيف ،وى ػػو يش ػػدو

بيلاف باكيػة حزينػة عمػل ىػذه الجنػة التػي تركيػا أىميػا ،وأصػبحوا با سػيف بيي ػة
اإلنسػػاف الح ػزيف البػػا س يصػػرخ فػػي بػػثس وحػػزف ،ولي ػػة عمػػل فقدانػػو لموطنػػو
ومكانو.

إف ىذه المشاركة الوجدانية التػي أشػاعيا الشػاعر بينػو وبػيف البمبػؿ ،قػد

استدعتيا أحاسيس الشاعر لتصوير ألـ البثس وال قر.

كمػػا أف فػػي قولػػو :صػػرخ البػػثس) ،اسػػتعار مكنيػػة حيػػث شػػبو البػػثس

بإنسػػاف يصػػرخ م ػػف شػػد األلػػـ ،ي ػػـ حػػذؼ المش ػػبو بػػو ،ورمػػز إلي ػػو بشػػي ،م ػػف

صرخ) عمل سبيؿ االستعار المكنية.
لوازمو ،وىو قولوّ :
وكػػػذلؾ االسػ ػػتعار فػ ػػي قولػ ػػو نػ ػػاح فػ ػػي جنػػػة) المشػ ػػبو :ص ػػوت البمبػ ػػؿ
الحزيف ،والمشبو بو :صوت النا حة يػـ حػذؼ المشػبو بػو ورمػز إليػو بشػل ،مػف
لوازمو وىو قولو ناح) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

وأحيانا نرى الشاعر محمود حسف إسماعيؿ يصؼ البمبؿ ،وىو معجبا

بن سو فوؽ األلصاف ،يصدر أعذع األلحاف وأجمميا يقوؿ:
ام ِ
العاشؽ البمبؿ في عش ػ ِو  ...أَسرؼ ِفي َنجوى مع ِ
يده
ٔ -و
ُ
ْ ََ
َْ
ِ
الغ ِ
معبوده
صف مستميماً َ ...و ْحي اليوى ِم ْف رو ِح
ؽ ُ
تاؿ فَ ْو َ
َٕ -ي ْة ُ
ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص .)ٛٙ
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ٖ -أَقَاـ لِْمبستَاف ِعيدا لميػػوى  ...فَراح يميو الروض ِفي ِع ِ
يده
ُْ
َ
ً ََ
ِ ٔ)
الد ِ
أسل قيده
ٗ -لَ ْـ َي ْسم ْع النو ُح لمةنوقةً  ...تَ ْشكو إلل ّ
ىر َ
في ىذه األبيات األربعة صور الشاعر ىذا البمبؿ العاشؽ المةتاؿ

المتكبر الذي أقاـ عيداً لميوى والحع ،ليل بو في ذلؾ الروض ،ولـ يسمع

لنوح المتوجعيف وال لشكواىـ ،وىذه األبيات تحمؿ إشار رامز إلل الباشا) الذي

يمتمؾ القصور واألمواؿ الطا مة وىو في قصره المنيؼ يميو ويرقص ،وال يسمع

ألنيف المتوجعيف مف ال قرا ،والمحتاجيف.

فالمشبو :ىي ة البمبؿ العاشؽ مغت ار بصوتو الرناف فوؽ األلصاف.

والمشبو بو :ىي ة الرجؿ اليري مغت اًر بيموالو الكيير  ،فيتكبر عمل ليره

مف ال قرا ،والمساكيف ،وىو مف التشبيو الضمني.

إف الصور التي رسميا الشاعر في األبيات تصور مدى حزف الشاعر

وتيلمو ،مف ذلؾ البمبؿ المتكبر ،الذي أقاـ عيدا لميوى ليل بو الروض في
البستاف ،والتر بصوتو الرناف كما التر اليري بمالو وضيعتو.
(الد ك)

مف الطيور التي أُعجع بيا الشاعر ،ووص يا مف واقع بي تو الري ية
الديؾ)

يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ :

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

لنل بيا إصباحو السػافر
ُيمقي عميؾ الديؾ أرجوز
ّ
ون ْعشوُ فوؽ ال ُربل َسػا ٌر
الدجل
َ
كينوُ َي ْنعي َم َمات ُ
ِ
افر
أ َْو أنوُ يشدو
لعرس الس َماُ ،
ونورىاَ ضافي َ
السنا طَ ٌ
ٕ)
األوؿ األة ػ ُر
َكذا ُيديؿ
المئ
أَ ْو أنوُ ْ
ُ
يسمع رْكع ُ

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص  )ٜٗقصيد القييار .
ٕ)األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٗٔ) قصيد الكوخ.
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إف التشبيو الذي أشاعو الشاعر مف ةئؿ ىذه األبيات ،عندما أعجع

صوره بينو :
بصوت الديؾ وصياحو ،ىذا الصياح في نظر الشاعر ّ
التشبيو األوؿ المشبو :صوت الديؾ وصياحو.

والمشبو بو :األرجوز التي ينشدىا الشاعر ،وأدا التشبيو محذوفة،

ووجو الشبو :الغنا ،والشدو في كؿ ،تشبيو مجمؿ م صؿ).
والتشبيو الياني المشبو :صوت الديؾ الحزيف.

والمشبو بو :الناعي الذي ينعي صاحبو عند موتو ،وأدا التشبيو
الكاؼ ،ووجو الشبو :الحزف والبكا ،تشبيو مرسؿ مجمؿ).
والتشبيو اليالث المشبو :صوت الديؾ الجميؿ.

والمشبو بو :صوت شدو المئ كة لعرس في السما ،،وأدا التشبيو

محذوفة ،ووجو الشبو :الصوت الجميؿ العذع تشبيو مجمؿ).

والتشبيو الرابع المشبو :صوت الديؾ .والمشبو بو :األنشود التي

يتغنل بيا اإلنساف في الصباح ويزؼ بيا النور لمناس ،واألدا محذوفة ،ووجو

الشبو :النغـ العذع الجميؿ تشبيو مجمؿ م صؿ).

ناىيؾ عف الطباؽ الذي بيف ل ظي األوؿ ،اآلةر).

د -البوم :

مف شد إعجاع الشاعر بيذه الطيور ،واندماجو معيا ،أرى فييا ما ال

يراه ليره ،فالبومة تحكل التشاثـ وال قر ،واإللحاد ،واليدىد دليؿ التقوى.
يقوؿ الشاعر مةاطبا ىذه البومة:

ٔ -ألحدت بِالنور َو ُك ّؿ اْل َوَرى
ِ
ضة
َٕ -ح َياتُ ْيـ مف لَ ْم َحة َو ْم َ
ِ
يؿ اليُدى
ٖ -إ ْف عزفي الدنيا َدل ُ

لوالهُ ما ة وا إلل مو ِ
رد
ْ
توجد
ْلوالهُ لـ تُةمؽ ولـ ْ

ِ
اليدىد!
اليوـ تُقل
ُ
فحسبؾ َ

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٕٔٔ) قصيد البومة والممحد).
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في ىذه األبيات السابقة يةاطع الشاعر ىذه البومة التي ألحدت

بالنور ىذا النور ،الذي استمد منو الورى وجودىـ ،وحياتيـ ،كما يرى الشاعر

في اليدىد وداعة تشبو سمات النساؾ ،فيذا اليدىد ةير دليؿ عمل اليدى
والرشد .

واالستعار جا،ت في البيت األوؿ :حيث شبو الشاعر إنكار البومة

لمنور بالممحد الذي ينكر الديف.

فالمشػػبو :البومػػة وقػػد ألحػػدت بػػالنور ،والمشػػبو بػػو :الممحػػد الػػذي ينكػػر

الديف ،يـ حذؼ المشبو بػو ،ورمػز إليػو بشػي ،مػف لوازمػو ،وىػو ألحػدت) عمػل
سبيؿ االستعار المكنية.

اليدىد)

والتشػػبيو البعيػػد جػػا ،فػػي البيػػت اليالػػث فػػي قولػػو :فحسػػبؾ اليػػوـ تقػػل
فالمشبو :اإلنساف الورع التقي الذي يدؿ الناس عمل طريؽ اليدى .
والمشػبو بػػو :اليدىػػد فػي وداعتػػو وتقػواه ،وأدا التشػبيو :حسػػبؾ) ،ووجػػو

الشبو :اليداية.

والتش ػػبيو ىن ػػا بعي ػػد ،ألف أدا التش ػػبيو حس ػػبؾ) يق ػػوؿ د /عب ػػد العزي ػػز

عتيؽ" :أما إف بعد التشبيو أدنل تبعيد قيؿ :ةمتو ،وحسبتو ونحوىما لبعد الوجو

عػ ػػف التحقػ ػػؽ ،وة ا ػ ػػو عػ ػػف اإلدراؾ العممػ ػػي ،وذلػ ػػؾ ألف الحسػ ػػباف لػ ػػيس فيػ ػػو
الرجحػػاف ،ومػػف شػػيف البعيػػد عػػف اإلدراؾ أف يكػػوف إد اركػػو كػػذلؾ ،دوف التحقػػؽ
المشعر بالظيور وقرع اإلدراؾ".

ٔ)

ػز لمتشػػاثـ والبػػثس،
ويشػػبو الشػػاعر أيضػػا البوم ػة فػػي شػػكميا ،وأنيػػا رمػ اً

والمشػػبو بػػو :الكػػافر الممحػػد الػػذي ينكػػر وجػػود الػػديف ،وينكػػر وجػػود الةمػػؽ ،يػػـ
حذؼ المشبو بو ورمز إليػو بشػي ،مػف لوازمػو وىػو قولػو :ألحػدت) عمػل سػبيؿ

االستعار التمييمية .
ٔ)عمـ البياف .ٛٓ، ٜٚ
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ىا -الحراشات:
أما عف وصؼ ال راشات في شعر محمود حسف إسماعيؿ ،فنجد أف

ال راشة عند الشاعر ليا صورتاف ،األولل :صور العروس التي تُزؼ لزاىي
الورود والسعاد تغمرىا مف كؿ جانع في فردوسيا الميجور ،واليانية :صور
راىبة الضحل.

أما األولل يقوؿ فييا الشاعر:
ٔ -تَرؼ ال َراشة ِفي حو ِ
ود
ض ِو
َرِف ُ
يؼ اْل ُمّنل ِفي َمجالِي الس ُع ْ
ّ
َْ
ِ
ِ
مف الض ْوَ ،لشل َعمَ ْيو اليمود
ٕ -تَ ُحوـ في َم ْوك ِع ازة ِػر
ٔ)
ِ
ت بِ
زؼ لزاىي اْل ُوُرود
الضيا،
وسا تُ ُ
اىا َوقَ ْد ُكممّ ْ
ٖ -تََر َ
َع ُر ً
في ىذه األبيات يصور الشاعر ال راشة الجميمة تتنقؿ بيف أحضاف
النيؿ سعيد مبتيجة عمييا ضو ،الصباح ،ميؿ ىي ة العروس الجميمة الناعمة

التي تزؼ في أبي ييابيا ،ومف حوليا الورود والسعاد تغمرىا مف كؿ جانع.

فالمشبو :ال راشة سعيد مبتيجة ،والمشبو بو :العروس الجميمة ،وىل

تزؼ في أجمؿ حمميا ،والورود حوليا ،وأدا التشبيو محذوفة ،ووجو الشبو:

الجماؿ والسحر في كؿ.

تشبيو بميغ محذوؼ األدا والوجو.

أما الصور اليانية :وىل التي أفرد فييا الشاعر ،قصيد كاممة لقبيا

بػ راىبة الضحل) يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ فييا:
ٔ -تَعالي َنطُر ِفي سم ِ
ا ،اْل َةي ِ
ؼ بػجػنتِو النػا ػي ْة
اؿ
وني ُ
َ
ْ
َ
ََ
ِ
ظػئلو ىػانِػي ْػو
يدا َع ْف اْل َك ْو ِف َح ْيث اْل ُم َنل
تَِرؼ بِ ْ
َٕ -بع ً
ٖ -تَُروح َعنا ُشجوف الػحػيا
ُٗ -ىنػالػؾ َال أُدمػع يَػػرٍ

وتطغي لَظَل اْل َكبِد الواريو
ٕ)
تَيَ َاوى َوَال ُم ْي َجة شاكػية

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٕٗ) قصيد ال ردوس الميجور).
ٕ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص .)ٕٔٛ

﴿﴾ٔٔٚٙٛ
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في ىذه األبيات جعؿ الشاعر ال راشة) صديقة لو ،في رحمة ةيالية

بعيدا عف ىذا الوجود الذي ضاؽ منو الشاعر ،وأصبل ال يتحمؿ شجونو
الميؿ حيث السعاد األبدية
و المو ،لذا اصطحع الشاعر ال راشة إلل عالـ ُ
ىناؾ.
فالشاعر يصاحع ال راشة) يقوؿ ليا :تعالل نطر في سما ،الةياؿ)

وقد وقع التشبيو الضمني في األبيات ،حيث شبو الشاعر ال راشة براىبة

الضحل التي يريد منيا أف تحمؽ معو في سما ،الةياؿ ،حيث السعاد والينا،
بعيدا عف الشجوف واألحزاف.

فالمشبو حاؿ ال راشة تطير في سما ،الةياؿ ،والمشبو بو :حاؿ راىبة

الضحل تريد العيش في عالـ الميؿ.
يقوؿ د/عبد العزيز عتيؽ:

"إف التشبيو الضمني تشبيو ال يوضع فيو المشبو والمشبو بو في صور
مف صور التشبيو المعروفة ،بؿ يممحاف في التركيع ،وىذا الضرع مف التشبيو

ُيثتل بو لي يد أف الحكـ الذي أسند إلل المشبو ممكف.
والشاعر يمجي إلل ىذا النوع مف التشبيو مف أجؿ الت نف في أساليع

التعبير والنزوع إلل االبتكار ،والتجديد ،واقامة البرىاف عمل الحكـ المراد إسناده

إلل المشبو" ٔ) وىل ال راشة التي تطير في عالـ الةياؿ ،كي تعيش حيا ىان ة
سعيد .

ودؽ كاف أبمغ في الن س.
وألف التشبيو كمما ة ي ّ

ٔ) عمـ البياف ص ٔٓٔ.)ٕٔٓ ،

﴿﴾ٜٔٔٚٙ
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المحور الرابع ( :الحالح المصري)
اىتـ الشاعر محمود حسف إسماعيؿ بال ئح ،اىتماماً كبي اًر فقد أبرز

الشاعر عنا ،ال ئح ،واةئصو في ةدمة األرض ،واص ارره عمل تحقيؽ الةير

فييا ،راضياً بعيشتو ،قانعاً بقوت يومو ،فنراه يصؼ كوخ ىذا ال ئح البسيط،
ويصؼ الدةاف المتصاعد منو بقولو:
ضن ِاه اْل ُم ّر شاكػيػة
ٔ -تََن َست بِ َ
ِٕ -طع بِ َف اليرى إف مس قَ ِ
احمَةٌ
ّ ّ َ ْ َ
ٖ -تَْزُىو بِ ِو ِجنةٌ لِقَا ،ناضػػر
ٗ-
٘-
-ٙ
-ٚ

لَ ِكنوُ ِفي مج ِ
اؿ ِّ
الرْزؽ ُم ْرتَ َؽ
ََ
طَع ِ
امو لُ ْق َمة َع ْ َرا ،يابػسة !
َ
وميده َال تَ َس ْؿ أَف لَِّو َو ُس ّف
َكيَنو ُح ْك ُمو َع ْم َيا ،نا ػمػة
في األبيات السابقة رسـ

وع
ْأل ُّـ َش ْيخ رقػيػؽ العيػش َم ْغمُ ْ
ػع
َي ُعود َرّياف مػ ػتػف التعػاشي ْ
ِ
ع
مةضمة َال ؾ تػذكػر نافَل الطّيِ ْ
ِ
ػكوع !
بعاير مف سػواد الػحظ من ْ
ِ ِ
بوع !
َواْل َما ،م ْف أكػدر فػي النزمر ْ
ػاكيع !
عػش اليػواـ َوأ َْب َيات العن ْ
ٔ)
ِفي ع ِ
مةروع
اط ٌؿ ِمف ِف َجاج اْل ِ ْكر
َ
ْ
الشاعر صور لم ئح المصري ،وقد أبدع

الشاعر في تصويره ليذا ال ئح ،وحياتو البسيطة ،فعمل الرلـ مف أف ىذا

ال ئح طبيع) مةتص بالتربة ةبير بما يصمحيا ،إال أنو متعير في مجاؿ
الرزؽ ،فطعامو كسر مف الةبز يابسة ،وشرابو مف ما ،سف ،وبيتو يشبو
بيوت العناكيع ىكذا صور الشاعر حيا ال ئح المصري البسيطة).

في البيت األوؿ :جا،ت االستعار في قولو :تن ست بضناه المر

شاكية) المشبو :تذوؽ ال ئح لكؿ أنواع المر والشقا ،في أرضو ،المشبو بو:

اإلنساف يتن س ُم ّر الحيا وال قر فييا ،يـ حذؼ المشبو بو ،ورمز إليو بشل،
مف لوازمو ،وىو قولو :تن ست) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

ٔ) األعماؿ الكاممػة لمحمػود حسػف إسػماعيؿ جٔ ص ٗ )ٜ٘ ،ٜقصػيد أحػزاف الغػروع.
الم ػػردات :طػػع :بػػارع ةبيػػر ،الـ شػػيخ :ال ػػئح المحػػروـ ،النػػز :المػػا ،يتحمػػع مػػف األرض،

مربوع :طيبو وأجاده ،مةروع :الميقوع والمعطؿ.
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وفل البيت الياني :ظير التشبيو في قولو :طع ب ف اليرى) المشبو:

ال ئح المةتص بالتربة الةبير بيا ،والمشبو بو :الطبيع المةتص بعئج
لممريض ،ووجو الشبو االةتصاص ب ف معيف ،وىو تشبيو بميغ محذوؼ األدا
والوجو .

وفي البيت السابع :جا ،التشبيو في قولو :كينو حكمة عميا ،نا مة)

حيث شبو ىي ة ال ئح في حياتو البسيطة ،والتي استرسؿ الشاعر في وص يا،

في األبيات السابقة ،شبييا بالحكمة العميا ،في الصبر وعدـ الشكوى،
فالشاعر يصؼ صبره وجيده ميؿ الحكمة التي ال تُدرؾ ،ووجو الشبو معنوي
عقمي) وىذا مف التشبيو المجمؿ) وىو ما كاف وجيو ة ي ،ال يدركو إال مف
لو ذىف يرت ع بو عف طبقة العامة ،كقوؿ فاطمة بنت الةرشع عندما ُس مت
عف بنييا أييـ أفضؿ؟ فقالت :ىـ كالحمقة الم رلة ال يدرى أيف طرفيا)
إف صور

ٔ)

التشبيو التي أشاعيا الشاعر ،كش ت عف أصالة ىذا

ال ئح مف ةئؿ براعة التصوير ،وقو الةياؿ وصدؽ العاط ة لدى الشاعر.
ويقوؿ أيضا محمود حسف إسماعيؿ في شيف ال ئح ٕ):

َٔ -ي ْنعي عميو تحت ُج ْنل الدجل
الضحل
َٕ -و ْ
يشتكي َبْمواهُ ر َأد ُ

صافر
ُ
شيخ الميالي ُبوميا ال ُ
ِ
اكر
المسترح ُـ الذ ُ
ماموُ ُ
َح ُ
ٖ)

ابل ،والةا ُر
ُٖ -سماره في المّيؿ أ ْنعاموُ
جـ ،والن ُ
والن ُ
في األبيات السابقة ّبيف الشاعر مدى تعاطؼ عناصر الطبيعة مع
حاؿ ال ئح المصري ،ف ي الدجل ينعل حالو مع البوـ ،وفل وقت الضحل
يشكل الحماـ حالو ،وفل الميؿ ُس ّماره األنعاـ والنجـ ،والنابل ،والةا ر).

ٔ) عمـ البياف ص ٔ )ٜٕ ،ٜرأد الضحي :انبساط شمسو.
ٕ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٖٕ).
ٖ) النابل :صوت الكمع ،والةا ر :صوت البقر.
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وقد جا ،التشبيو في البيت األوؿ في قولو :شيخ الميالي) المشبو:

ال ئح المصري والمشبو بو :شيخ الميالي ،وقد حذؼ المشبو وتقديره ىو) يعود
عمل ال ئح ،وأدا التشبيو مقدر  ،ووجو الشبو :االلتزاـ بمعالـ الديف عمل الرلـ

مف ت انيو في أرضو نيارا.

وظيرت االستعار في قولو :ينعل عميو تحت جنل الدجل) المشبو:

تعاطؼ البوـ مع حاؿ ال ئح ،والمشبو بو :اإلنساف الذي ينعل ويعزى صاحبو

في فقد عزيز عميو ،بجامع التعاطؼ والمشاركة في كؿ.

واالستعار تبعية في ال عؿ ينعل) ،مكنية حذؼ منيا المشبو بو،

ورمز إليو بشي ،مف لوازمو وىو ينعل).

وتيتل االستعار أيضا في قولو :ويشتكل بمواه رأد الضحل حمامة

المسترحـ) المشبو :تعاطؼ الحماـ مع ال ئح في وقت الضحل ،والمشبو بو:
تعاطؼ اإلنساف مع أةيو في النكبات ،ووجو الشبو :التعاطؼ والمشاركة

الوجدانية.

واالستعار تبعية في ال عؿ يشتكل) ،مكنية حذؼ منيا المشبو بو،

ورمز إليو بشي ،مف لوازمو يشتكل) ،ألف الشكوى مف ص ات العقئ ،وليست

مف ص ات الحماـ والطيور.

وتيتل الكناية في البيت اليالث في قولو:
ابل ،والةا ُر
ُٔ -سماره في الميؿ أنعامو
جـ ،والن ُ
والن ُ
حيث جعؿ الشاعر أنيس ىذا ال ئح وجميسو وقت الميؿ ،األنعاـ

والنجـ والكمع ،والةا ر) ،فالمعيود أف يكوف أنيسو مف البشر ،ولكنو ةالؼ

وجعمو األنعاـ والنجـ ،والكمع ،والبقر ،مما يدؿ عمل مشاركة مظاىر الطبيعة

لم ئح في سيره بالميؿ ،حتل تة ؼ عميو مف تعع ،وشقا،ه بالنيار في
أرضو.

والكناية جا،ت في قولو :النابل) عف موصوؼ وىو الكمع.
وفل قولو :الةا ر) كناية عف موصوؼ وىو البقر.
﴿ٕ﴾ٔٔٚٚ
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وفل صور أةرى نرى الشاعر محمود حسف إسماعيؿ ينظر ليذا

ال ئح نظر الناسؾ العاشؽ ألرضو يقوؿ:
ِ
ىيماف باأل
الحقوؿ
في
ناسؾ ِ
ٌ
ٌٔ -

رض يجمّي بتربتيا د ْعواَ ِ
تو
َ
ِ ُْ
رسـ الشاعر صور ن سية لم ئح العاشؽ ألرضو.

ٔ)

فالمشبو :ال ئح المت اني في أرضو يتعيدىا بالزرع والسقل ،والحصد

وليره ،والمشبو بو :صور الناسؾ المتعبد الةاشع الذي يطمع رضا ةالقو عميو
بكير دعواتو ،ووجو الشبو :في العمؿ عباد  ،وىو تشبيو بميغ محذوؼ األدا

والوجو.

وفل مقاـ ةر يصور الشاعر ال ئح بالعابد في قولو:
اشيو عمل ِ
محرابو ِمف فَ ِ
ٔ -ضمت حو ِ
اقة ِداير
عابد
ُ ْ
َ
ّْ
المشبو :ال ئح الذي ييتـ بيرضو بحع وت انل ،المشبو بو :صور

العابد ،ووجو الشبو الت اني في مقاـ العباد ميما اةتم ت صور العمؿ ،وىو
تشبيو بميغ أيضاً.

وفي صور أةرى لم ئح يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ:

ٔ -نبي في الضحل سار ُيولوؿ في الربل وحدهُ
ٕ)
وي ْحكل لمتراع حكايةً أسرارىا عندهُ ....
َٕ -

المشبو :ال ئح الميتـ بيرضو ،والمشبو بو :النبي الذي يدعو قومو

إلل الةير والصئح ،والتشبيو ىنا بميغ ،محذوؼ األدا والوجو.
والمشبو مقدر ،ىو) عا د عمل ال ئح.

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص  )ٖٓٙقصيد وطف ال يس).
ٕ) ن سو جٔ ص  )ٙ٘ٛقصيد نبي جا ع).
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أ) نبي الحقل:

المحور الخامس :نبي الحقل

برع الشاعر محمود حسف إسماعيؿ عندما جعؿ نبتة الحقؿ صديقة

لم ئح ،ورفيقو الدرع تشاركو أحزانو و المو يقوؿ:
ٔ)
ِ
اف عف حسراتو
أتواسيو في الضني نبتة الحقػ  ...ػؿ  ،ويغضل اإلنس ُ

رسـ الشاعر في البيت صور ن سية لميسا ال ئح ،عندما جعؿ نبتة

الحقؿ تواسيو وتسري عنو ،وتة ؼ عف أحزانو و المو.

وقد جا،ت االستعار المكنية في قولو :أتواسيو في الضنل نبتة

الحقؿ) المشبو :مواسا وتسرية نبتة الحقؿ لم ئح في التة يؼ عنو ،والمشبو
بو :صور األخ ،أو الصديؽ الذي ية ؼ عف صديقو بعض المو ،ووجو

الشبو :المشاركة والمواسا في كؿ ،وقد حذؼ المشبو بو ،ورمز إليو بشي ،مف
لوازمو ،وىو قولو :أتواسيو) عمل سبيؿ االستعار المكنية.
ب) السنبم :

لسنبمة الحقؿ أىمية كبير في حيا ال ئح المصري ،لذا وجدنا الشاعر

محمود حسف إسماعيؿ يتغنل بيا ،ويص يا بينيا ةاشعة الجماؿ في قولو:
ٔ -وسنبمة فَوؽ ص ْدر اْل َكيِيع تَ ِ
ود
صيل ألحئميا ِفي ُى ُج ْ
َ
َُ
ْ
ِ
ِ
ِ
الص َبا َوالن ِسيـ الو ْير
ع إليقاظيا في اْل َم َساِ ،رَياح ّ
ٕ -تَيُ ّ
ِ
ود
أىدابِيَا لمرياح
وتي و َذ َوا بِيَا ِلمس ُج ْ
ٖ -فتة ؽ ْ
ٕ)
يد
ٗ -فَتَْب ُدو كةاشعة لمجماؿ
َوقَ ْد الَ َح تميالو ِم ْف َب ِع ْ
وصؼ الشاعر السنبمة في األبيات بص ات الطير والسكوف والةشوع
والجماؿ) ،وقد اكتسبت ىذه الص ات مف لارسيا وراعييا ،ذلؾ ال ئح الذي

ٔ)األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص  )ٖٓٙقصيد وطف جا ع).
ٕ) ن سو جٔ ص ٕ٘) قصيد ال ردوس الميجور).
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يقوـ برعايتيا ،فقد اكتسبت منو ذلؾ الطير وىذا الةشوع ،إذ ىل تتبعو في

ص اتو.

جا،ت االستعار التبعية في قولو :تصيل ألحئميا) المشبو :السنبمة

وىل فوؽ صدر الكييع ،تصيل وتصرخ عمل حاؿ ذلؾ ال ئح ،المشبو بو:
حاؿ اإلنساف يصيل ويتحدث ،ألف الصياح مف ص ات األناسي ،وقد حذؼ

المشبو بو ،ورمز إليو بشي ،مف لوازمو وىو قولو :تصيل).

والمجاز المرسؿ في قولو :
ِ
ِ
الوِ ْير
المسا،
يع إليقَاظيا ِفي
ٔ -تَ ْ
ر ُ
ياح الص َبا و ُ
النسيـ َ
حيث جعؿ السبع في إيقاظ السنبمة في المسا ،،رياح الصبا والنسيـ

العميؿ ،مجاز مرسؿ ،عئقتو السببية أطمؽ السبع ،وأراد المسبع.
أما البيت اليالث:

لمسجود
وتَ ْي و َذوا ُبيا
َىدابيا لمرياح
ْ
ٔ -فتة َؽ أ ْ
فقد جا،ت االستعار المكنية في قولو :فتة ؽ أىدابيا لمرياح) المشبو:

السنبمة ،والمشبو :اإلنساف الذي لو أىداع ،وىل رموش العيف) ي تحيا ويغمقيا
كي ما شا ،،يـ حذؼ المشبو بو ،ورمز إليو بشي ،مف لوازمو ،وىو قولو:
أىدابيا) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

وكذلؾ االستعار المكنية في قولو :وتي و ذوا بيا لمسجود).

المشبو :السنبمة في حالة سكونيا وىجودىا ،والمشبو بو :حالة اإلنساف

المصمل الذي يضع جبيتو عمل األرض أينا ،السجود ،وحذؼ المشبو بو
ورمز إليو بشي ،مف لوازمو ،وىو قولو:

المكنية.

ذوا بيا) عمل سبيؿ االستعار

أما البيت الرابع:
الح تميالُو مف بعيد
ٔ -فتبدو كةاشعة لمجماؿ
وقَ ْد َ
ظير التشبيو المرسؿ في قولو :كةاشعة الجماؿ) فالمشبو :السنبمة

في جماليا وسحرىا ،والمشبو بو :الم أر الجميمة ال اتنة الجماؿ ،ووجو الشبو:
﴿٘﴾ٔٔٚٚ
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الجماؿ والسحر في كؿ ،وأدا التشبيو الكاؼ ،وىو تشبيو مرسؿ لذكر األدا ،
م صؿ لذكر الوجو.

إف تصوير الشاعر ليذه السنبمة الجميمة ال اتنة بيف ةمع عمييا ص ات

األناسي مف صياح ويقظة ،وة ؽ لألىداع ،وىجود لمذوا ع) ،إنما كشؼ عف
ميار محمود حسف إسماعيؿ في جعؿ الطبيعة ،تتجاوع مع ىذه السنبمة،

حتل جعميا تنبض بالحيا والنما.،
القطن:

ييتي وصؼ القطف وتصويره في شعر محمود حسف إسماعيؿ ،مف
واقع أىمية القطف لدى ال ئح المصري ،حيث يقوؿ الشاعر في قصيد كنز

الذىع األبيض):

يد
روساً لـ تُزينيا ُ
َٔ -يا َع ُ
الشاعر ِم ْف فَتْنِتِو
سجد
َٕ -ي ُ
ُ

كؼ المبدع ال َف الصنا ِع
َل ْي ُر ِّ
ٔ)
اع
ور ِ
َس ْجد ال َ ِف َزَىا َحسناً َ

المشبو :زىر القطف في جماليا األةاذ ،والمشبو بو :العروس المزدانػة بػيلواف

الجم ػػاؿ ال ػػذي ل ػػـ تممس ػػو ي ػػد لي ػػر ي ػػد الة ػػالؽ لي ػػا – ع ػػز وج ػػؿ –  ،وم ػػف يػػـ يناديي ػػا
ياعروسا لـ تزينيا يد) ،وقد حذؼ المشبو زىػر القطػف) ،واسػتعار المشػبو بػو لممشػبو

عم ػل سػػبيؿ االسػػتعار التص ػريحية ،ووجػػو الشػػبو :الجمػػاؿ والسػػحر ،ناىيػػؾ عػػف وجػػود
االحتراس في قولو :لـ تزينيا يد لير كؼ المبدع).

وفل مقاـ ةر يصؼ زىر القطف بقولو:

بيضا،
َٔ -وَزىا القطُف واَ ْرتَدى ُحمة
ُ
العقؿ
حي ار
َٕ -ن َس َجتيا َبنانوُ ّ
ُ
ٖ -وارتوى نبتُيا ِمف ِ
العر ِ
ؽ اليَامي
ْ
ْ

كالطُير ِفي َجبِ ِ
يف َنبي
الةصيع السرى
َم َدى َفنيا
ُ
ِ
الزكي
الطيور
َعمل تُربؾ
ّ ّ

ٕ)

ٔ) األعمػ ػػاؿ الكاممػ ػػة لمحمػ ػػود حسػ ػػف إسػ ػػماعيؿ ،جٔ ص  )ٔٛقص ػ ػػيد الكن ػ ػػز الػ ػػذىع
األبيض).

ٕ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص .)ٜٔ
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في األبيات السابقة تشبيو مرسؿ ،المشبو :زىر القطف وىل بيضا،

ناضجة زاىية ،مورقة ،والمشبو بو :صور البياض والطير الذي يظير في
جبيف النبي الذي يرتدى حمة القداسة والطير ،والع اؼ ،والتشبيو ىنا مرسؿ

لذكر أدا التشبيو الكاؼ ،م صؿ لذكر وجو الشبو).
الحول:

مف المحاصيؿ الزراعية التي حرص ال ئح عمل العناية بيا ،مما أدى

إلل إنجذاع الشاعر لمتغني بو ،حيث أفرد لو قصيد كاممة تغنل فييا.
يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ:

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

وىنا ال وؿ أَبيض الزىر نضر  ...كسدوؿ الَع َاؼ الحت بِم ْش ِ
يد
ْ
ُ
ُ ْ
ٌ
ْ َ
ير ينالل ألي ُو المتو ِ
جد
َوتََرى ا
لصادح الطَروع ِ ...م ْف الطَ ِ ُ َ
ُ
ّ
يتَظني ترتيمُو ِفي َذ ار الدو ِ ...ح صئ ِمف اْلم َئ ِؾ تُن ِ
شد
ْ
َ ً
َ ّ
َ
َ َْ
ِ ٔ)
يغ ِ
يحاف ِم ْف َرون ِ
يد ُانو ِم ْف َزْبرجد
صِ ْ
ؽ ُ
تعَ
وكيف الر ُ
الةضرِ َ ...

ظير التشبيو المرسؿ في البيت األوؿ ،المشبو :زى ٍر ال وؿ األبيض

في جماؿ وبياثه ،والمشبو بو :الم أر الع ي ة ،وأدا التشبيو :الكاؼ ،ووجو

الشبو :الجماؿ والرقة والع اؼ .

وجا ،التشبيو الضمني في البيت الياني واليالث المشبو :صوت الطا ر

العذع والمشبو بو :صوت صئ المئ كة وىل تنشد ،وأدا التشبيو :محذوفة،
ووجو الشبو :الرقة العذوبة في كؿ ،تشبيو مثكد لحذؼ أدا التشبيو ،ومجمؿ

لحذؼ وجو الشبو.

وفي قولو:

الةضرِ
يحاف ِم ْف َرون ِ
ؽ ُ
ٔ -وكيف الر ُ

ٔ) ن سو جٔ ص ٔ.)ٕٙ ،ٙ
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جا ،تشبيو زىر الريحاف األةضر ،والمشبو :الزبرجد األةضر تشبيو

ةيالي) ألف صور المشبو موجود في الواقع ،وصور المشبو بو ال تكاد توجد
إال في الةياؿ وأدا التشبيو كيف) ووجو الشبو :الةضر
البرس م:

حرص الشاعر محمود حسف إسماعيؿ عمل تصوير نبات البرسيـ)،
فتغنل بو في قصيد كاممة استيميا بقولو:

ت ِم ْف فرحتل أطي ُر بِيا
حت
ص َد ْ
فَ ِك ْد ُ
ُٔ -زم َارتي في الحقوؿ َك ْـ َ
ٔ)
ِ
ِ
جاوبيا
اقصيا
ٕ -الجدي في مرتعي ُير ُ
النحؿ في َرْبوتي ُي ُ
و ُ
في ىذيف البيتيف :نرى الشاعر قد رسـ صور جميمة لصور البرا ،في
أط اؿ الريؼ المصري ،فصورىـ ،وىـ يمعبوف ةمؼ الماشية في الحقوؿ،
يمسكوف أعواد البرسيـ ،وقد اتةذوا منو ناياً ُم ْزما اًر) ،يزمروف بو في أوقات

فراليـ ،فترد عمييـ الطيور ،تشاركيـ ال رحة والغنا ،،وكذلؾ الجدي والنحؿ
يتجاوبوف معيـ في ىذا الجو المبي المطيؼ.

و قد جا،ت االستعار التمييمية في قولو :زمارتي في الحقوؿ كـ

صدحت) المشبو :أصوات لنا ،األط اؿ ،وىـ يزمروف بيعواد البرسيـ،
والمشبو بو :ىي ة أصوات صدح الطيور ،فتصدر أنغاما جميمة تطرع ليا

اآلذاف ،وتنسجـ معيا األسماع ،والجامع ىنا :اليي ة الحاصمة مف الجمع بيف

حئو الصوت ،والنغـ العذع الجميؿ ،فيحدث االنسجاـ والمتعة الجمالية.

إف االستعار صور مف صور التوسع والمجاز في الكئـ ،كما أنيا

مف أوصاؼ ال صاحة ،والبئلة العامة التي ترجع إلل المعنل.

وكذلؾ مجي ،االستعار في البيت الياني في قولو :الجدي في مرتعي

يراقصيا والنحؿ في ربوتي يجاوبيا) المشبو :تجاوع كؿ مف الجدي والنحؿ)

مع أنغاـ ىثال ،األط اؿ ،فينسجما مف حئو النغـ وطرع الصوت ،والمشبو
ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٕٕٔ) قصيد الناى األةضر.
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بو :تجاوع اإلنساف مع الموسيقل الياد ة العذبة ،يـ حذؼ المشبو بو ورمز

إليو بشي ،مف لوازمو وىو قولو :يراقصيا ،يجاوبيا) ،والجامع :التجاوع
واالنسجاـ مع حئو النغـ وانسجاـ الصوت.

إف االستعار ىنا قد حققت لرضا مف ألراضيا وىو اإليجاز) والبياف

في صور مستجد  ،وقد زاد مف جماليا ،أيضا المبالغة الناش ة عف إةراج ما
ويشاىد.
ال ُيدرؾ إلل ما ُيدرؾ بالحاسة ،إذ ُ
صّير بمنزلة ما ُيدرؾ ُ
يقوؿ عبد القاىر الجرجاني في شيف االستعار " :ولـ يتعاط أحد مف

العمد واألركاف فيما يوجع
الناس القوؿ في اإلعجاز إال ذكرىا ،وجعميا ُ
ال ضؿ ،وةصوصا االستعار والمجاز ،فإنؾ تراىـ يجعمونيا عنواف ما يذكروف
وأوؿ ما يوردوف) ٔ).

النخ ل:

تُعد شجر النةيؿ مف أىـ مظاىر الريؼ المصري ،إذ النةيؿ لو أىمية
كبير ونافعة في حيا اإلنساف ،فيي شجر كميا ن ع وةير قاؿ تعالل:
اش َربِي
َو ُى ِّزي إِلَ ْي ِؾ بِ ِج ْذ ِع الن ْةمَ ِة تُ َس ِاق ْ
ط َعمَ ْي ِؾ ُرطًَبا َجنِيًّا * فَ ُكمِي َو ْ
ٕ)
َوقَِّري َع ْيًنا)
ٖ)
اسقَ ٍ
ات ليا طَْمع ن ِ
وقولو تعالل :والن ْةؿ ب ِ
يد)
ضٌ
ٌ
َ َ َ
َ
وك ػػذلؾ الح ػػديث ال ػػذي رواه البة ػػاري أف رس ػػوؿ هللا  -  -ش ػػبو بي ػػا
المثمف ،فعػف عبػد هللا بػف عمػر قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ ِ
اّلل  :إف ِمػ َف الش َػج ِر َش َػج َرً
َ َ
ِِ ِ ِ
ػاس فػػي َشػ َػج ِر
ػع النػ ُ
ال َي ْسػػقُطُ َ
الم ْسػػمـَ ،حػ ّػديُوني مػػا ىػػي؟ فَ َوقَػ َ
ورقُيَػػا ،وىػػي َميَػ ُػؿ ُ

ٔ) دال ؿ اإلعجاز ص .)ٖٖٓ-ٖٕٜ
ٕ) سور مريـ ية ٕ٘.)ٕٙ ،
ٖ) سور ؽ ية ٓٔ).
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ِ
ِ
ِ ِ
ت ،يػـ قػالوا :حػدينا
اسػتَ ْح َي ْي ُ
ػاؿ عب ُػد اّلل :فَ ْ
َ
ووقَ َع في َن ْسػي أنيَػا الن ْةمَػةُ ،قَ َ
الباد َيةَ ،
ٔ)
ِ
اؿ :ىي الن ْةمَةُ .
سوؿ اّلل؟ فَقَ َ
ما ىي يا َر َ
مما يدؿ عمػل أىميػة النةمػة بػدليؿ ذكرىػا فػي القػرف والحػديث ،ولتشػبيو

الرسوؿ  - -المثمف بيا.

وفل تصوير محمود حسف إسماعيؿ لمنةيؿ ،نػراه يتعػرض لػو ،فيصػوره

بصور حية نابضة بالحركة يقوؿ:

ِ
جدوؿ ري ِّي
مت َعمَل شط
ضنتُو عمل الضني قرية َنا
ْ
َٔ -ح َ
ٕ)
ك ٍ
الر ِ
ٕ -الح ِفييَا َن ِةيمُيا َةاَ ِ
طيؼ في َة ِ
اطر صوفي
ْس
فض َأ
ّ
في البيت األوؿ :المشبو احتضاف القرية قرية النةيمة) لمنةيؿ ووجوده
فييا عمل ض اؼ جػداوليا ،والمشػبو بػو :حضػف األـ التػي تحتضػف وليػدىا حبػاً
وحنانػ ػاً ورفق ػػا ب ػػو ،ي ػػـ ح ػػذؼ المش ػػبو ب ػػو ،ورم ػػز إلي ػػو بش ػػي ،م ػػف لوازم ػػو وى ػػو
حضنتو) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

وف ػل قولػػو :قريػػة نامػػت) مجػػاز مرسػػؿ ،عئقتػػو المحميػػة ،حيػػث أطمػػؽ

المحؿ وأراد الحاؿ ،وىو الناس في القرية.

أم ػػا البي ػػت الي ػػاني :فق ػػد ج ػػا ،التش ػػبيو ف ػػي قول ػػو :كطي ػػؼ ف ػػي ة ػػاطر

صػػوفي) المشػػبو :النةيػػؿ وىػػو فػػي حالػػة ىدو ػػو وسػػكونو ،المشػػبو بػػو :الطيػػؼ

الذي يمر في ةاطر الصوفي المتعبد ،ووجو الشبو :اليدو ،والسػكينة والةشػوع،
والتشبيو ىنا مرسؿ لذكر أدا التشبيو.

ٔ) الحديث في كتاع الباري بشرح اإلماـ البةػاري البػف حجػر العسػقئني جٔ ص ٘ٗٔ)
الباع الرابع كتاع العمـ – الحديث رقـ ٔ )ٙط المطبعة السم ية – القاىر ٓ ٖٔٛىػ.
ٕ) األعم ػػاؿ الكاممػ ػػة لمحمػ ػػود حسػ ػػف إس ػػماعيؿ جٔ ص ٔٗ) قصػ ػػيد القريػ ػػة الياجعػ ػػة)

الضمير في حضنتو) يعود إلي ال ئح.
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ويقوؿ محمود حسف إسماعيؿ في شيف النةيؿ أيضا:
ٔ)
ِ
الن ِ
صئ
ص ْم ِت الر ِ
ياح كينوُ ُن ّساؾ فَ ْج ٍر أذنوا ل َ
ةؿ في َ
َٔ -و َ ُ
صػور أةػرى لمنةػؿ فػي شػػعر محمػود حسػف إسػماعيؿ ،المشػبو :النةػػؿ

في حالة سكوف الرياح ،والمشبو بو :الطير في ُن ّساؾ أىؿ ال جر ،عندما يكونوا
متيي ػػيف آلذاف الص ػػئ  ،وأدا التش ػػبيو كػ ػػيف) ،ووج ػػو الش ػػبو :الصػ ػ ا ،والنقػ ػػا،
والةشوع في كؿ ،والتشبيو ىنا مرسؿ لذكر أدا التشبيو.

إف الصػػور التػػي أشػػاعيا الشػػاعر فػػي البيػػت لمنةيػػؿ فػػي حالػػة سػػكوف

الريػػاح صػػور جميمػػة ،ونابضػػة بالحيػػا  ،حينمػػا اةتػػار صػػور نسػػاؾ أىػػؿ ال جػػر
المشبو بو) فيػذا يشػير إلػل ةصوصػية ىػذه ال ػة ،فيػـ فػي حالػة تعبػد وةشػوع

وسػػكينة ،وقػػد جػػا،ت أدا التشػػبيو كػػيف) لتصػػور ىػػذا المعنػػل ،فيفػػادت المبالغػػة

فػػي التعبيػػر عػػف المعنػل الػػذي أراده الشػػاعر ،ممػػا دلػػؿ عمػػل مقػػدر الشػػاعر فػػي
إظيػار إبداعاتػػو الشػعرية كػػي يظيرىػػا فػي أجمػػؿ نطػػاؽ ،إذ ةمػع عمػػل النةيػػؿ)
ص ات األناسي ،وىي الةضوع والةشوع.

ٔ) األعم ػ ػػاؿ الكامم ػ ػػة لمحم ػ ػػود حس ػ ػػف إس ػ ػػماعيؿ ،جٔ ص  )ٕٕٙقص ػ ػػيد عم ػ ػػي م ػ ػػذبل

الحرية).
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المبحث الثاني

مالمح طب ع الب ئ الر ح

في شعر محمود حسن إسماع ل

(الظواىر الكون )

وصػػؼ الشػػاعر محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ الظ ػواىر الكونيػػة مػػف شػػمس

وقمػػر ،ونجػػوـ ،ونػػور ،وليػػؿ ،وصػػباح  ...إلػػخ) وصػ ا دقيقػػا مػػف ةػػئؿ التعبيػػر
عػػف أحاسيسػػو ومشػػاعره تجػػاه ىػػذه الظػواىر ،ولعػػؿ ذلػػؾ راجعػاً إلػل تسػػمية ن سػػو

مػػف ىموميػػا ومتاعبػػو فػػي الحيػػا  ،عمػػو يجػػد فييػػا متن سػػا لمتعبيػػر عػػف أشػػجانو
وأحزانو.

ولقد ات قت مظػاىر الطبيعػة مػع ن ػس الشػاعر التػي تعػاني مػرار الواقػع

االجتماعي ،وتنظر إلػل الغػد مػع مقػدـ فجػر جديػد ،فػراح الشػاعر ينشػد عالمػو،
فرمػػز لػػو بػػال جر والصػػبل والنػػور والضػػيا )،عمػػو يجػػد فػػي ىػػذه المظػػاىر طُي ػ اًر
ػا ،،وبػػاألةص أف كػػؿ وقػػت يتسػػـ بةصوصػػية ،تحقػػؽ لمشػػاعر مػػا
ا ،ونقػ ً
وص ػ ً
ييدؼ إليو.
فنراه يتحدث عف ىذه الظواىر الطبيعية كالتالي:

ٔ -األجراـ السماوية وتشمؿ الشمس والقمر ،والنجوـ).
والميؿ).

ٕ -أوقات الزمف وتشمؿ ال جر والنور ،وساعة الغروع ،والمسا،
أوال :األجرام السماو :

أ) الشمس:

تحدث الشاعر محمود حسف إسماعيؿ عف الشمس) في قصيد كاممة
وضل مف ةئليا أىميتيا ،وما تبعيو في الكا نات مف حيوية
عنوانيا الشمس) ّ
وحيا يقوؿ:
الشمس
َم َع
ُ
َجبِ ْينيا َح َيا ...
ووجييا حيا ...
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َو ْةطُوىا َح َيا ...
تَمس ُك ِؿ ىامد ٍ
فتنبت َح َيا
ُ
ّ
ِ
يوف الش اه
وتُ ُ
الع َ
ورؽ ُ
ِ
الصئ
َم َع انتيا ،ال َ ِجر و ّ
ِ ٔ)
لعص ِ
ور ِفي ك َراه
ويقظةُ ا ُ
َ

ىػ ػػذه القصػ ػػيد مػ ػػف دي ػ ػواف نيػ ػػر الحقيقػ ػػة) ،أشػ ػػار فييػ ػػا الشػ ػػاعر إل ػ ػل

الشػػمس) ىػػذا الكوكػػع السػػماوي الػػذي جعػػؿ هللا – سػػبحانو وتعػػالل – فيػػو مػػف
األسرار العظيمة ،مما جعميا أصئ لبقا ،ونما ،المةموقات.

وفي ىذا الجو الممي ،ب ػيض نعػـ هللا عمػل اإلنسػاف ،سػاؽ لنػا الشػاعر

أل اظ ػ ػاً حمم ػ ػػت مع ػ ػػاني لزي ػ ػػر  ،حي ػ ػػث جع ػ ػػؿ الش ػ ػػاعر لمش ػ ػػمس جب ػ ػػيف ووج ػ ػػو
وةطوات) .

إف األل ػػاظ التػػي ذكرىػػا الشػػاعر فػػي األبيػػات جعمػػت مػػف سػػاعة شػػروؽ

الشمس ساعة تدعو إلي التيمؿ والتدبير في عظمة الةػالؽ ،الػذي ةمػؽ لنػا ىػذا

الكوكػ ػػع السػ ػػماوي ،حيػ ػػث تسػ ػػتمد المةموقػ ػػات منػ ػػو النػ ػػور والضػ ػػيا ،،والح ػ ػرار ،
والنمو ،وكينيا تن ث بيشعتيا روح الحيا وبيجتيا ،ونما،ىا في المةموقات.

إف الش ػػاعر محم ػػود حس ػػف إس ػػماعيؿ بحس ػػو البمي ػػغ اس ػػتطاع أف يجع ػػؿ

لمشمس جبيف ووجو وةطوات) عمي سبيؿ االستعار المكنية حيث جا،ت:
 -1االسيعارة األولى:

المشبو :الشمس والمشبو بو :جبيف اإلنساف يشع نو ار وضيا ،،وحػذؼ

المشػػبو بػػو ،ورمػػز إليػػو بشػػي ،مػػف لوازمػػو وىػػو قولػػو :جبينيػػا) عمػػل
سبيؿ االستعار المكنية.

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٖ ص .)ٖٜٗ
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 -2االسيعارة الثان
المشبو :الشمس والمشبو بو :وجػو اإلنسػاف الػذي يظيػر بػو فػي الحيػا ،

يػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ،ورمػػز إليػػو بشػػي ،مػػف لوازمػػو وىػػو قولػػو :وجييػػا) عمػػل
سبيؿ االستعار المكنية.

 -3االسيعارة الثالث

المشػػبو :الشػػمس وانتقاليػػا مػػف مكػػاف إلػػل مكػػاف ،والمشػػبو بػػو :ةط ػوات
اإلنسػػاف ،ووجػػو الشػػبو :التنقػػؿ وعػػدـ االسػػتمرار فػػي مكػػاف واحػػد لمػػد طويمػػة،
فبمجرد تنقميا مف مكاف إلل مكاف ،يعتبر ىذا نعمة مػف الةػالؽ ،وحيػا لمبشػر،

إذ لو استمرت في مكاف واحد لكاف استمرارىا فيو ىئكاً البشر.

يقػوؿ عبػد القػاىر الجرجػاني :إف مكانػة االسػتعار  ،وفضػيمتيا الجامعػة

تتميؿ فػي أنيػا تبػرز البيػاف أبػدا فػي صػور مسػتجد تزيػد قػدره نػبئ ،وتوجػع لػو
بعد ال ضؿ فضئ ،وأنؾ لتجد الم ظة الواحد قد اكتسبت فييا فوا د ،حتػل ت ارىػا

مكػػرر فػػي مواضػػع وليػػا فػػي كػػؿ واحػػد مػػف تمػػؾ المواضػػع ،شػػيف م ػػرد وشػػرؼ

من رد.

وم ػػف ةصا ص ػػيا الت ػػي ت ػػذكر بي ػػا وى ػػل عنػ ػواف مناقبي ػػا :أني ػػا تعطي ػػؾ

عد مف
الكيير مف المعاني باليسير مف الم ظ ،حتل تةرج مف الصدفة الواحد ّ
الػػدرر ،وتجنػػي مػػف الغصػػف الواحػػد أنواعػػا مػػف اليمػػر ،ومػػف ةصا صػػيا كػػذلؾ
التشةيص ،والتجسيد في المعنويات)

ٔ)

ب) القمر:

يح ػ ػػدينا الش ػ ػػاعر محم ػ ػػود حس ػ ػػف إس ػ ػػماعيؿ ع ػ ػػف القم ػ ػػر ،وع ػ ػػف قريت ػ ػػو
النةيمة) الياجعة في ظؿ ىذا القمر بقولو:

ٕ)

ٔ) أسرار البئلة عبد القاىر الجرجاني ص ٕٖ.)ٖٖ-

ٕ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٓٗ).
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ِ
ِي وفَي ٌ ِ
لمعات ِمف وج ِ
نة القَ ِ
ي
الزىػ
مر ا
ٔ-
َْ
ٌ ْ َْ
ض م ْف يَ ْغ َرهُ اْل َع ْس َجد ِّ
ِم ْف طئجامو ٕ) الوضئ اُْل ُسنِي
ت ِفي َج َئَلِ ِو الرْو َح ُس ْك ِري
َٕ -ل ِرقَ ْ
امس ٍ
ِ
ات بِ ُك ِّؿ َم َعنِل َة ِي
ٖ -تَْنيَ ُؿ اْل ُحْم ُـ ِم ْف رثي تَتَ َجمي
َى َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ْاألَ ْ ِ
احةَ اْلو َم ِ
تُيَادي َعمي ميَاد َرض ِي
ض
َٗ -ار َع ُ
ط َياؼ لُم َ َ
ّ

ٔ)

فػػي ىػػذه األبيػػات المشػػبو :ىي ػػة القمػػر) وقػػد سػػطع فػػي سػػما ،قريتػػو بممعػػات

مػػف وجناتػػو الزاىيػػة ،وفيض ػوات مػػف يغ ػره العسػػجدي ،والػػروح مػػف ىػػذا الضػػيا ،سػػكرى،
وكػػيف القمػػر قػػد سػػكع كاسػػات ضػػيا و ،وذرات شػػعاعو ،كػػؿ أل ػواف الةمػػر التػػي تبعػػث

الػػرثى ،وتيمػػس إلػػل الػػن س ،بمعػػاني لطي ػػة ة يػػة ،والمشػػبو بػػو :ىي ػػة الغػػاد الجميمػػة
الحسنا ،ال اتنة التي تسحر العيف جماالً ،وضيا ،،وبيجػة ،يػـ حػذؼ المشػبو بػو ورمػز

إليػػو بش ػي ،مػػف لوازمػػو ،وىػػو قولػػو :لماحػػة الػػومض) ،وقػػد جػػا ،ذلػػؾ التصػػوير عمػػل
سبيؿ االستعار التمييمية.

وال شػؾ أف الشػػاعر جعػػؿ لممسػػتعار لػػو وىػو القمػػر) وجنػػة ويغػػر) ،ممػػا زاد
مػػف جمػػاؿ االسػػتعار وروعتيػػا ،إلػل جانػػع أنػػو زاد مػػف جمػػاؿ الصػػور مبالغػػة وجنوحػػا
إلل الةياؿ ،عندما جعؿ لمقمر وجنة ويغر) صنعا مف العسجد ،وىو الذىع .

يقوؿ د /عبد العزيز عتيؽ" :إف االستعار تحقػؽ معنػل اإليجػاز والبيػاف ،كمػا

أف مػػف ةصا صػػيا المبالغػػة فػػي إب ػراز المعنػػي الموىػػوـ إل ػل صػػور المشػػاىد  ،فجم ػاؿ
المبالغػػة الناش ػ ة عػػف االسػػتعار  ،فػػي إة ػراج مػػا ال يػػدرؾ إلػػي مػػا يػػدرؾ بالحاسػػة ،إذ
ٖ)

ويعايف".
ُ
ويشاىدُ ،
صّير بمنزلة ما ُيدرؾ ُ
واالستعار ىنا مرشحة ،ألنو ذكر ما يئ،ـ المشبو بػو المسػتعار منػو) ،وىػو
اليغر والجبيف.

ٔ) العسػػجد :الػػذىع واذا كػػاف الشػػاعر يريػػد أف يمحػػؽ ضػػو ،القمػػر بمػػوف الػػذىع فقػػد جانػػع

الصواع ألف المونيف مةتم يف ،أمػا إذا قصػد بالعسػجد :انػو اسػـ جػامع لمجػوىر كمػو كمػا قػاؿ
ابػػف منظػػور فقػػد أصػػاع ألنػػو قصػػد أف يمحػػؽ ضػػو ،القمػػر بمػػا يتناسػػع ويػػتئ،ـ مػػع أل ػواف
الجواىر انظر المساف ماد عسجد).
ٕ) طئجامو :ةمر إنا و – انظر المساف وماد طمي  ،جوـ).
ٖ)عمـ البياف ص .)ٜٜٔ ،ٜٔٛ
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ويقوؿ محمود حسف إسماعيؿ في وصؼ القمر أيضا:

ِ
فغنل
َٔ -شاعٌر َىزه َى َواؾ ّ
ٕ -م ّد أَوتَاره أ ِ
َشعة َب ْدر
َ ْ ُ

شود ٌ اْل َج َماؿ اْل َب ِيي
لَؾ أ ُْن َ
ّ
ٔ)
ِ
ِ
ي
لارقات في صمتؾ الس ْرَمد ّ

وص ػػؼ الش ػػاعر القم ػػر ف ػػي ى ػػذيف البيت ػػيف ،وتح ػػدث ع ػػف جم ػػاؿ قريت ػػو

النةيمة) تحت أشعتو ليئً حيث الصمت واليدو ،،والجماؿ ،والسحر .

المشبو :القمر بنوره الجميؿ الوضا ،،والمشبو بو :أوتار العود في رقتػو

ونعومتو ،مما يجعمو يسحر العقوؿ بيذه الرقػة ،وىػذا السػحر والجمػاؿ ،والتشػبيو

ىنا مقموع ،فقد جعؿ ال رع أصئ واألصؿ فرعا.
جا) النجوم:

يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ في شيف النجوـ:
ِ
وـ اْل ِغر لَما َرَنا
ط ْي ِر الن ْج ِوى لَيَا نِغ َمةٌ
َو َ
ٔ -تْم َؾ الن ُج َ
ٕ)
ور ِ ٍ
ِ
هللا لَوُ ُس ْب َحةٌ
ٕ -حبات ُن ِ َ
ضاف َيات اُْل ُس َنا َج ْو َى َرَىا َ

شػػبو الش ػػاعر محم ػػود حسػػف إس ػػماعيؿ النج ػػوـ المضػػي ة المتألل ػػة ف ػػي

ػيا ،،المش ػػبو:
الس ػػما ،بحب ػػات الس ػػبحة المض ػػي ة ،الت ػػي تش ػػع ن ػػو اًر وجم ػػاالً وض ػ ً
النجػػوـ الئمعػػة ،والمشػػبو بػػو :حبػػات السػػبحة المضػػي ة ،ووجػػو الشػػبو :الضػػيا،
والممعاف في كؿ.

والتش ػػبيو ىن ػػا بمي ػػغ ،مح ػػذوؼ األدا والوج ػػو) وى ػػو م ػػف أعمػ ػل م ارت ػػع

التش ػػبيو بئل ػػة ،م ػػف حي ػػث ق ػػو المبالغ ػػة في ػػو م ػػف ادع ػػا ،أف المش ػػبو ى ػػو ع ػػيف
المشبو بو ،كذلؾ اإليجاز الذي يجعؿ ن س السامع تذىع فيو كؿ مذىع)
يقوؿ الياشمي:

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ٕٗ).
ٕ)األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٖ٘ٔ).
ٖ)عمـ البياف ص ٘ٓٔ).

﴿﴾ٔٔٚٛٙ
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وألف ىػػذا النػػوع مػػف التشػػبيو يتػػيل لمعقػػؿ ،الت كيػػر بمػػا ىػػو مة ػػي مػػف وجػػو
الشػػبو ،فيعم ػػؿ المتمقػػي ذىن ػػو مت ك ػ اًر ،أو مت حص ػػا لمعئقػػة ب ػػيف المشػػبو والمش ػػبو بػػو،
ليبرزىا ويظيرىا ،ويستنتجيا ،فقد اعتبر ىذا التشبيو مف أبمغ أنواع التشبيو)

ٔ)

ثان ا( :أوقات الزمن الكون )

أ) الحجر:

ال جر في شعر محمود حسػف إسػماعيؿ ،وقػت صػاؼ ،ىػادت اتةػذه الشػاعر
كي يبرز فيو شجونو ،وليسبل مع النور الوليد ،كمػا يجعػؿ الشػاعر الكػوف كمػو يشػترؾ
في تسبيحو وتيميمو – سبحانو وتعالل.

يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ:
ِٔ -لقَد َذب َنا َم َع اْل َ ْج ِر
وس الزه
ص َع َنا ُك ُث ُ
ٕ -فَ َر َ
ٖ -ولحنا ِمف مر ِ
اعيَِنا
ْ ََ
َٗ -ع ُد ّوَنا ُن ْس َبؽ الش ْم ِ
س
٘ -لَـ َنتُْرؾ ل ار ينا

َن ِدى َكاْلم ْثلُ ِث الصافي
ٕ)
آلال َِنا الضافي
ر ِم ْف َ
ٖ)
وما َب ْيف أسداؼ
ُن ُج ً

إلَل مربعنا الضافي
ِس َوى أشباح أطياؼ

ٗ)

فػػي ىػػذه األبيػػات :نجػػد الشػػاعر يغنػػي مػػع نػػور ال جػػر ،ويػػذوع معػػو ،وكينػػو

قطر مف قطرات الندى ،أو نغمػة مػف رجػع الصػدى يتػرنـ ويتغنػل معػو ،وكينػو يصػمي
ليذا الجماؿ.

وقػػد جػػا ،التشػػبيو فػػي الشػػطر اليػػاني مػػف البيػػت األوؿ فػػي قولػػو :نػػدى

ك ػ ػػالمثلث الص ػ ػػافي) المش ػ ػػبو :الن ػ ػػدى وى ػ ػػو يتس ػ ػػاقط ف ػ ػػوؽ األزى ػ ػػار وق ػ ػػت ب ػ ػػزوغ
ال جر،والمشبو بو:

ٔ) جػ ػواىر البئل ػػة ف ػػي المع ػػاني والبي ػػاف والب ػػديع احم ػػد الياش ػػمي ص  )ٕٖٛط بي ػػروت

المكتبة العصرية بدوف تاريخ.

ٕ) الضافي :الكيير ال ياض المساف ماد ض ا).
ٖ) السػػدؼ :مػػف األضػػداد يسػػتعمؿ بمعنػػل :الظمػػـ ،وبمعنػػل :ضػػو ،الصػػبل وىػػو المػراد ىنػػا
انظر المساف ماد سدؼ).

ٗ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٘ )ٔٛقصيد مف فـ الراعي.

﴿﴾ٔٔٚٛٚ
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حبات المثلث الصافي ،وأدا التشبيو الكاؼ) ،ووجػو الشػبو :الصػ ا،

والضيا ،،والتشبيو مرسؿ م صؿ).

وجا ،التشبيو البميغ في البيت اليالث في قولو:
ٔ -ولحنا ِمف مر ِ
نجوما َب ْي َف أسداؼ
اعيَِنا
َ ْ َ ْ ََ

المش ػػبو :ص ػػوت ال ج ػػر ،والمش ػػبو ب ػػو :المح ػػف أو النغم ػػة العذبػ ػة الت ػػي تش ػػدو
اآلذاف ،وأدا التشبيو محذوفة ،ووجو الشبو :الرقة والعذوبة.
وجا،ت االستعار في البيت الرابع في قولػو :عػدونا نسػبؽ الشػمس) المشػبو:

الش ػاعر والعص ػ ور فػػي قولػػو :عػػدونا) بينيمػػا فػػي عػػدوىما وجرييمػػا يسػػبقاف الشػػمس
والمشبو بو :الةياؿ الذي يجري أماـ اإلنساف ،والجامع :السرعة والسراع في كؿ.

إف تنوع الصور مف تشبيو واسػتعار ) فػي مقػاـ واحػد ونسػي واحػد يػدؿ عمػل

مقدر الشاعر عمػل اإلتيػاف بصػور متنوعػة ،ممػا ينبػئ عػف ميػار الشػاعر فػي اإلتيػاف
بصور بيانية مةتم ة.

ب) النور:

م ػػف ة ػػئؿ االط ػػئع عمػ ػل ديػ ػواف الش ػػاعر اتض ػػل أف قص ػػتو م ػػع ل ػػظ
النور) ىل أف المقصود بيذا الم ظ في شعره هللا –  )-نػور ،والنبػي محمػد

– –نور  ،والديف ىو النور.

يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ في شينو:

َٔ -عمَل ْاأل َْر ِ
ض ُنور َ ..وِفي ْاألُفُؽ ُنور
ِ
ع ُش َعاع َي ُدور
َٕ -وِفي ُك ّؿ َقْم ُ
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ

َولَ ْحف ُي َسّبِل طَي الص ُدور
ّ
يستغ ر اّللُ ِم ْف ُك ِّؿ َذ ْن ٍع
ت اْل ُممَّبِي
ع أ َْن َ
َوَيدعوؾ َيا َر ِّ
ٔ)
َولَب ْيؾ أ َْنت الرِحيـ اْل َغ ُور

ٔ) األعمػػاؿ الكاممػػة لمحمػػود حسػػف إسػػماعيؿ جٕ قصػػيد تسػػبيحة  ،قصػػيد هللا والجبػػؿ)

جٖ ص ٕٖٓ)  ،وقصيد هللا والطبيعة) جٖ ص .)ٖٕٚ
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فالتشػػبيو البميػػغ ظيػػر فػػي قػػوؿ الشػػاعر :عمػػل األرض نػػور  ..وفػػي األفػػؽ
نور).

المش ػػبو :ال ػػذات العمي ػػا والمش ػػبو ب ػػو :الن ػػور ،والتش ػػبيو مح ػػذوؼ األدا ووج ػػو

الشػػبو ،والمش ػبو :مقػػدر ىػػو) عا ػػد عم ػل هللا –  ،)-ووجػػو الشػػبو :نػػور هللا يمػػأل
الكوف بعظمتو وجئلو.

والتشبيو البميغ مف "أرقي أنواع التشبيو بئلة ،فيػو يعتمػد عمػل جعػؿ المشػبو
ىػػو ذات المشػػبو بػػو ،كمػػا يعتمػػد عمػػي المبالغػػة واإلل ػراؽ فػػي إدعػػا ،أف المشػػبو ىػػو

المشبو بو ن سو ،لذلؾ ال يذكر فيو أدا وال وجو الشبو) ٔ).

كما أف فيػو إيجػاز ناشػئ عػف حػذؼ األدا والوجػو معػا ،ىػذا اإليجػاز يجعػؿ

ن ػس السػامع تػذىع فيػو كػػؿ مػذىع ،ويػوحي ليػا بصػور شػػتل مػف وجػوه التشػبيو ،فقػػد
اعتبر ىذا التشبيو مف أبمػغ أنػواع التشػبيو ،فكممػا كػاف وجػو الشػبو قميػؿ الظيػور يحتػاج

في إدراكو إلل إعماؿ ال كر ،كاف ذلؾ أفضؿ في الن س وادعل إلل تيييرىػا واىتزازىػا،
لمػػا ىػػو مركػػوز فػػي الطبػػع ،وألف المتمقػػي يجػػع أف يتػػذوؽ الػػنص ،فالشػػئ إذا نيػػؿ بعػػد
الطمع لو ،واالشتياؽ اليو ،ومعانا الحنػيف يكػوف نيمػو أحمػل ،وموقعػو فػي الػن س أجػؿ
وألطؼ)

ٕ)

وقد يجتمػع ل ػظ النػور والضػيا ،فػي بيػت واحػد عنػد محمػود حسػف إسػماعيؿ،

فيبدأ بالنور أوال ،يـ يتبعو بالضو ،الذي ىو بداية لمعاف النور يقوؿ:

َضو ِ
ٔ -الن ِ
ِ
اِ ،م ْف فَ َر َحتِ ِو
اح صاح ِفي َج ِّوِه
ور لم َ
ُ
َىمَ ٌؿ ب ْاأل ْ َ
ِ ِ ٖ)
ِ
ِ
َٕ -وَال َح َكاْلن ْش َو ِ
ص ْي َحتو
اف م ْف َش ْد ِوِه
ص َم ْف َب َش ِر َعم ِل َ
َي ْرقُ ُ
المش ػػبو :الن ػػور) ف ػػي بداي ػػة ظي ػػوره ،وى ػػو ي ػػيتي م ػػتيمئ فرح ػػا مبتيج ػػا،

والمشػػبو بػػو :المحػػع النشػواف الػػذي يػرقص مػػف فػػرط وسػػعادتو ،عنػػدما يػػرى مػػف
يحع ،وأدا التشبيو :الكاؼ) ،ووجو الشبو :السرور والسعاد والبشر في كؿ.

ٔ) البئلة العربية عبد الرحمف حسف الدمشقي جٕ ص . )ٔٚٙ
ٕ) جواىر البئلة ص .)ٕٖٛ

ٖ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٕٓٔ).

﴿﴾ٜٔٔٚٛ
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والتشػػبيو ىنػػا مرسػػؿ لػػذكر األدا ) م صػػؿ لػػذكر الوجػػو) ،وال شػػؾ أف

التشبيو ىنا جا ،لتقرير حاؿ المشبو أي تيبيت حالو في ن س السامع .

ويعبػر عبػد القػػاىر الجرجػاني عػػف مػدى تػػييير التشػبيو فػػي التعبيػر عػػف

المعػػاني المةتم ػػة بقولػػو :وسػػبع ةػػر مػػف أسػػباع بئلػػة التشػػبيو ،وتػػيييره فػػي
الن س ىو التماس شبو لمشي ،في لير جنسو وشكمو ،ألف التشػبيو ال يكػوف لػو

موقػػع مػػف السػػامعيف وال ييػ ّػز وال يحػ ّػرؾ ،حتػػل يكػػوف الشػػبو مقػػر ار بػػيف شػػي يف
مةتم يف في الجنس ،كتشبيو العػيف بػالنرجس ،وتشػبيو اليريػا بمػا ش ّػبيت بػو مػف

المنور ،وىكذا إذا استقريت التشبييات وجدت التباعد بيف الشي يف،
عنقود الكرـ ّ
أشد كانت إلل الن وس أعجع  ،وكانت الن وس ليا أطرع....
كمما كاف ّ
واذا يبػػػت ىػػػذا األصػ ػػؿ ،وىػػػو أف تصػ ػػوير الش ػػبو بػ ػػيف المةتم ػػػيف فػ ػػي

يحرؾ قوى االستحساف ،وييير الكامف مف االستظراؼ ،فإف التمييؿ
الجنس مما ّ
ػص ش ػػي ،بي ػػذا الش ػػيف ،فالتش ػػبيو يعم ػػؿ عم ػػؿ الس ػػحر ف ػػي
أي التش ػػبيو  -أة ػ ّتػيليؼ المتبػػاينيف حتػػل يةتصػػر ُبعػد مػػا بػيف المشػػرؽ والمغػرع ،ويجمػػع مػػا بػػيف
ٔ)
الم ِعرؽ
الم ْش َـ و َ
َ
ج) ساع الغروب:

ىػػي سػػاعة الرومانس ػية التػػي ينجػػذع إلييػػا كػػؿ شػػاعر ،وينتظرىػػا كػػؿ

محع ،يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ :
ِ
ِ
ات النيَ ُار و َىِذي الش ْم ِ
يع
س َج ِازَعةً
َٔ -م َ
َعمَ ْيو تَ ْةطُُر في دامي اْل َج َئَبِ َ
َ
ٕ)
وفو م ِ
وع
اؿ ُمت ِك َا
َٕ -كيَنيَا َن ْع ُ
ور َم ْة ُ
ض ٌ
َعمل َس ِر َير َي ُذ ُ
وع الن ُ
ش ُة ِ َ
في ىذيف البيتيف نرى الشاعر أنو قد بث أحزانو ،عندما عبر عف زواؿ
النيػػار وانتيػػا،ه بقولػػو :مػػات النيػػار) اسػػتعار مكنيػػة فػػي ال عػػؿ مػػات) ،حيػػث

شةص فيو النيار بينو إنساف يصدؽ عميو الموت ،وال نا ،الذي ىو مف سمات
ّ
ٔ) أسرار البئلة ص ٖ.)ٜٙ-ٜ

ٕ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٖ )ٜقصيد أحزاف الغروع.

﴿ٓ﴾ٜٔٔٚ
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األحيا ،فالمشػبو :انتيػا ،النيػار وزوالػو وليػاع الشػمس فيػو ،والمشػبو بػو :مػوت
اإلنسػػاف وفنػػاثه يػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ورمػػز إليػػو بشػػل ،مػػف لوازمػػو وىػػو قولػػو:
مات) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

ومػػع ىػػذه الصػػور تػػيتل االسػػتعار المكنيػػة -أيضػػا -فػػي قولػػو وىػػذي

الشمس جازعة) المشبو :حزف الشػمس عمػل فقػداف النيػار وانتيػاثه ،المشػبو بػو:

جػػزع وحػػزف اإلنسػػاف عمػػل فقػػد عزيػػز لديػػو ،يػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ،ورمػػز إليػػو
بشل ،مف لوازمو وىو قولو :جازعة) عمل سػبيؿ االسػتعار المكنيػة ،يػـ جػا،ت

الكنايػػة عػػف الص ػ ة فػػي قولػػو :دامػػي الجئبيػػع) لتصػػور مػػدى شػػتات األل ػواف

الدامية ،والمتقاربة التي يضميا لوف واحد وىو لوف الدـ األحمر).

وجا ،التشبيو في البيت الياني في قولو :كينيا نعش ةوفو ماؿ متك ا)

المشبو :صور زواؿ النيار وبػزوغ سػاعة الغػروع والشػمس باكيػة ،وقػد

اةتمطػػت األلػواف بمػػوف واحػػد ىػػو األحمػػر ،المشػػبو بػو :صػػور نعػػش ةوفػػو وىػػو
متك ػػا عمػػل سػرير مةضػع بػػالموف األحمػػر ،ووجػػو الشػػبو :اليي ػػة الحاصػػمة مػػف
وجػود ألػواف مةتمطػػة تشػبيو تمييمػػي) ،وال شػػؾ أف الصػػور فػي المشػػبو بػػو وىػػي
صػػور نعػػش ةوفػػو) صػػور ةياليػػة ألننػػا لػػـ نرىػػا ولػػـ نشػػاىدىا ،ولػػذلؾ جػػا،

التشبيو التمييمي ىنا في صػور ةياليػة بعيػد عػف الواقػع ،وكػيف الشػاعر أراد أف

يصؼ ساعة الغروع ،بالنسبة لإلنساف ،بينيا ساعة تػدعو إلػل الحػزف والكببػة،
وىذا مما يدلؿ عمل امتزاج الشاعر في عاط تو الحزينة بمظاىر الطبيعة ،التػي

أيرت في ن سيتو ،فجعمتو يع بيلواف مف الحزف واأللـ ،لذلؾ سبغ ىذا الوصػؼ
الحزيف عمل ساعة الغروع.

د) المساااا  :ىػػل لحظػػة تييػػر ك ػوامف األشػػجاف واألش ػواؽ الة يػػة ،فػػي

الن ػػوس المرى ػػة الحػػس ،وىػػل لحظػػة وجدانيػػة جميمػػة ،ومػػاد ةصػػبة يجػػد كػػؿ
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شػػاعر فييػػا مػػف المعػػاني ،مػػا يعبػػر فيي ػا عمػػا تج ػيش بػػو ن سػػو مػػف عواطػػؼ،
وذكريات ،وأشواؽ ٔ).

وألىميػػة ىػػذه المحظػػة عنػػد محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ ،أفػػرد ليػػا قصػػيد

كاممة تحدث فييا عف المسا ،،يقوؿ فييا:
بِ َش ِ
ٔ -ووج َنةُ الشم ِ ِ
اط ِئ األفؽ ِفي ِا ْةتِ َار ٍ
ؽ
يف تَْب ُدو
سح َ
ََ ْ
ْ
ِ
ؽ ِفي اْل ِ َار ِ
ِم َرَارُ اْل ِع ْش ِ
ؽ
ع تُ َعانِي
َٕ -كيَنيَا َكاع ُ
ٕ)
طا ِ
ؽ
َٖ -وُي َسّبِ ُل اْل َح ْق ُؿ ِفي أَيِي ٍر
النِ َ
َم ْذ َى ِع اْل َو َشل َو ّ
المش ػػبو :وجن ػػة الش ػػمس ف ػػي س ػػاعة الغ ػػروع ،وى ػػل تس ػػرع نح ػػو األف ػػؽ

المشبو بو :ال تا الكاعع الجميمة ال اتنة التي تعاني مرار العشػؽ وال ػراؽ ،وأدا
التشبيو كيف) ،ووجو الشبو :الحزف أللـ ال راؽ ،والتشبيو ىنا مرسؿ م صؿ).

كما ظيرت الكنايػة فػي البيػت اليػاني فػي قولػو :ويسػبل الحقػؿ)  -واف

كاف ىػذا الوصػؼ ليػر مةػتص -بسػاعة الغػروع ،إال أف الشػاعر جعمػو كنايػة
عػػف موصػػوؼ وىػػو ال ػػئح) فػػي حقم ػػو ،يسػػبل لمةػػالؽ فجعػػؿ مػػف عممػػو ف ػػي

األرض تسبيحا.

إنيا لصور جميمة أشاعيا الشاعر في البيت ،وىي صور الكناية حيث

جعؿ الحقؿ ىو الذي يسبل.

مجاز مرسئً عئقتو المحمية ،أطمؽ المحؿ الحقؿ)،
ويجوز :أف يكوف
اً

وأراد الحاؿ وىو ال ئح.

إف األبي ػػات اليئيػ ػػة ترمػ ػػز إل ػػل الطبيع ػػة عن ػػد الش ػػاعر محم ػػود حسػػػف

إسػػماعيؿ الػػذي وصػػؼ مػػف ةئليػػا سػػحرىا وفتنتػػو بيػػا ،وكػػذلؾ حزنػػو وبكػػا،ه

،وضعؼ قوتو أماميا.

ٔ) االتجػػاه الوجػػداني فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػر د /عبػػد القػػادر القػػط ص ٖٓ٘) مكتبػػة
الشباع بالمنير ط ٜٔٛٙـ.

ٕ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص  )ٚٛقصيد المسا.،
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ج) الم ل :أما الميؿ عند محمود حسػف إسػماعيؿ ،فقػد ارتػبط عنػده بينػو
وقت عظيـ لمعباد  ،حيث تيدأ العيوف ،وتص و الن وس مع ىدو ،الميؿ.

وصؼ الشاعر الميؿ بقولو :
ِ
فيؽ اْليَنِي
ت َم ِف األيف
ضنو الر ُ
اح ْ
عمل ِح ْ
ٔ -لَ يَا المْي ُؿ فَا ْستََر َ
ٔ)
ِ
َضو ِ
يعةُ اْل َع ْبقَ ِري
ا ،م ْف لَ ْمحيَا الضافي َو َس َ
اد الطبِ َ
َٕ -و َسدتْيَا ْاأل ْ َ ُ
وصؼ الشاعر قريتو الياجعة في ظؿ القمر ليئ ،وقد جعؿ الميؿ ىو

سبيؿ ةئص ىذه القرية ،وأىميا المتعبيف طواؿ النيار ،فالمشبو :الميؿ يمؼ

القرية ويعميا بيكمميا ،والمشبو بو :الحضف الرقيؽ الحاني الذي يمجي إليو
اإلنساف لمراحة واليدو ،،ووجو الشبو :العطؼ والحناف والشعور باألمف.

وقد حذؼ المشبو بو ورمز إليو بشئ مف لوازمو ،وىو قولو:

حضنتو) عمل سبيؿ االستعار المكنية.

ويقوؿ محمود حسف إسماعيؿ عف شجوف الميؿ وصمتو في الريؼ:
ِ
ِ
صم ِت َدي ِ
اجيِ ِو
يف ِأ ْرةل المْي َؿ
َٔ -كيَّنا ح َ
في َ ْ َ
َ
ٕ)
الر ِ
ِ
ير ِّ
ض ِم ِ
اجتْيَا أماسيو
يؼ
َٕ -ش َج ْو َف في َ
َى َ
فالشاعر ىنا يصؼ الميؿ وقد أرةل سدولو في صمت ،وسكوف بينو

ميؿ الشجوف التي تكوف في صدر إنساف ،ويحاوؿ إة ا،ىا وعدـ إظيارىا.
فالمشبو :الميؿ في قريتو وقد شمميا ىدو،ا وسكونا.
والمشبو بو :الشجوف في صدر الشاعر.

وأدا التشبيو كيف) ،ووجو الشبو الصمت والسكوف )
والتشبيو ىنا مرسؿ م صؿ.

ٔ) األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ ص ٓٗ).
ٕ) ن سو جٔ ص .)ٛٛ
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الخايم
نحمػ ػػد هللا حمػ ػػداً ج ػ ػزيئً عمػ ػػل عظػ ػػيـ إحسػ ػػانو ،ونسػ ػػتمد منػ ػػو التوفيػ ػػؽ

والسػػداد ،ونصػػمي ونسػػمـ عمػػل ةػػاتـ أنبيا ػػو ،محمػػد – صػػمل هللا عميػػو وسػػمـ –
ومف اىتدى بيداه.
وبعد،،

فمف ةئؿ مصاحبتنا في ىذه السػياحة المشػوقة لمشػاعر محمػود حسػف

إسػػماعيؿ شػػاعر الريػػؼ ،ومػػا يحممػػو شػػعره مػػف دالالت ن سػػية عميقػػة ،وقيمػػة

أدبيػػة ار عػػة وب ارعػػة فنيػػة ممتعػػة ،وعواطػػؼ شػػجية متيلمػػة ،يحسػػف بنػػا أف أشػػير
إلل أىـ النتا

التي تضمنيا ىذا البحث إير ىذه السياحة وتتميؿ فيما يمي:

ٔ -كانت الصور البيانية أدا فاعمة فػي شػعر محمػود حسػف إسػماعيؿ وقػد
تنوع ػػت ب ػػيف الحقيقيػ ػة والتشةيص ػػية ،والكناي ػػة ،والمبتك ػػر الت ػػي حاك ػػت
واقع ػػو ال ػػذي عاش ػػو ف ػػي الري ػػؼ المص ػػري ف ػػي نس ػػي متكام ػػؿ ،فامت ػػاز

أسموع الشاعر بجود األدا ،ودقة التصوير ،ورىافة الحس.

ٕ -برع الشاعر محمود حسػف إسػماعيؿ فػي اسػتغئؿ المغػة واالسػت اد مػف
طاقتيا ،في تكػويف وتراكيػع صػور البئليػة البيانيػة ،حيػث تتجمػل فػي
شعره جود التعبير ،وبراعة التصوير.

ٖ -جػػا،ت ص ػػور محمػػود حس ػػف إسػػماعيؿ بعي ػػد عػػف المج ػػردات ،فػ ػيلبس

فجس ػـ
المعنػػوي ييػػاع الحس ػي ،فقػػد بػػث الحيػػا والػػروح فػػي الجمػػاداتّ ،

وشةص واستعار.
وجسد ّ
ّ
ٗ -ظيرت التشبييات في شعره وشغمت جانباً كبي اًر منػو ،ألف التشػبيو بػاع
واسع وركف أصيؿ في بئلة المغة العربية.

٘ -كيػػرت االسػػتعارات فػػي شػػعره ،وجػػا،ت مصػػور عاط تػػو أحسػػف تصػػوير
مما توافؽ مع أحاسيسو ومشاعره ال ياضة.
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 -ٙرسػػـ الشػػاعر لوحػػة فنيػػة لمريػػؼ المصػػري ،حيػػث جعػػؿ التشػػةيص مػػف
وسا ؿ تشكيؿ الصور لموحة الريػؼ ،فبػث فييػا عنصػر الحيػا والحركػة

وشاركيما التجاوع الن سي والوجداني معا.

وكن ػل
 -ٚلقػػد أفػػاد الشػػاعر مػػف إمكانػػات يقافتػػو البئليػػة فشػ ّػبو ،واسػػتعارّ ،
كؿ ذلؾ بيل اظ رشيقة سمسة جزلة ،فجا،ت الصور واضحة المعنل.
 -ٛإف التشكيئت البئلية البيانية تركػت أيػ ار وتػييي ار فػي المتمقػي ممػا أدى
لت اعمو مع الصور  ،باإلضافة إلل اإلحساس بالمتعػة ال نيػة ،والجماليػة

في شعره.

فالش ػػاعر بميارت ػػو الش ػػعرية ورىاف ػػة حسػ ػو اس ػػتطاع أف يةم ػػع نوع ػػا م ػػف
النػػبض والحي ػػا عمػػل الص ػػور  ،فج ػػا ،التشػػبيو ،أو االس ػػتعار  ،أو الكناي ػػة
نوعػاً مػف التجسػػيد الحسػي ،ممػػا سػاعده فػػي التعبيػر عػػف حالتػو الشػػعورية
والن سية.

إف ىػػذه الد ارسػػة تُعػػد لبنػػة فػػي بنػػا ،شػػعري لشػػاعر امتمػػؾ ناص ػية البيػػاف،
وزمػػاـ المغػػة ،فش ػ ّكؿ لوحػػات فنيػػة متكاممػػة األركػػاف ،اسػػتطاعت أف تُم ػػت
الدارس وتيير انتباىو.
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ثبت (المصادر والمراجع)
ٔ.

ٕ.

ابػ ػػف حجػ ػػر العسػ ػػقئني ،الحػ ػػديث فػ ػػي كتػ ػػاع البػ ػػاري بشػ ػػرح اإلمػ ػػاـ

البةاري ،جٔ الباع الرابع ،كتاع العمـ الحديث ،رقـ ٔ )ٙطٔ المطبعة
السم ية ،القاىر سنة ٓ ٖٔٛىػ.

أحم ػػد الياش ػػمي ،جػ ػواىر البئل ػػة ف ػػي المع ػػاني والبي ػػاف والب ػػديع ،ط

بيروت ،المكتبة العصرية ،بدوف تاريخ.

ٖ.

فػ ػػي األدع العربػ ػػي الحػ ػػديث د /عبػ ػػد القػ ػػادر القػ ػػط ،الطبعػ ػػة األولػ ػػل

ٗ.

ج ػػابر عصػ ػ ور ،الص ػػور ال ني ػػة ف ػػي التػ ػراث النق ػػدي والبئل ػػي عن ػػد

،مكتبة الشباع بالمنير  ،سنة ٜٔٚٛـ.

العػ ػػرع ،المركػ ػػز اليقػ ػػافي العربػ ػػي ،بيػ ػػروت لبنػ ػػاف ،الطبعػ ػػة اليالية،سػ ػػنة
ٕٜٜٔـ.

٘.

د .ح ني شرؼ ،الصػور البيانيػة بػيف النظريػة والتطبيػؽ ،دار نيضػة

.ٙ

سػػمواف محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ ،المةتػػار مػػف شػػعر محمػػود حسػػف

.ٚ

عبػ ػػد الػ ػػرحمف حسػ ػػف الدمشػ ػػقي ،البئلػ ػػة العربيػ ػػة ،جٕ شػ ػػرح ةميػ ػػؿ

مصر لمطبع والنشرسنة ٜ٘ٔٙـ.

إسماعيؿ ،طبعة اليي ة المصرية العامة لمكتاع،سنة ٕ٘ٓٓـ.

الػ ػ ػػدوييي ،ط دار الكتػ ػ ػػاع العربػ ػ ػػي ،بيػ ػ ػػروت ٜٗٗٔـ ،وط السػ ػ ػػميمانية،
بيروت.

.ٛ

د .عب ػػد العزيزعتي ػػؽ ،عم ػػـ البي ػػاف،ط دار النيض ػػة العربي ػػة ،لمطباع ػػة

.ٜ

د .عبػػد ال تػػاح صػػالل نػػافع ،الصػػور فػػي شػػعر بشػػار بػػف بػػرد،ط دار

ٓٔ.

د .عبد القادر القط ،االتجاه الوجػداني فػي الشػعر العربػي المعاصػر،

والنشر بيروت ،لبناف سنة ٜ٘ٔٛـ.

ال كر ،لمنشر والتوزيع ،عماف ،سنة ٖٜٔٛـ.
مكتبة الشباع بالمنير  ،ط سنة ٜٔٛٙـ.
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ٔٔ.

عبد القاىر الجرجاني ،أسرار البئلة ،تحقيؽ محمد محمود شاكر،

ٕٔ.

عبػ ػػد القػ ػػاىر الجرجػ ػػاني ،دال ػ ػػؿ اإلعجػ ػػاز ،تحقيػ ػػؽ محمػ ػػد محمػ ػػود

ٖٔ.

د /عمي عمي صبل ،الصور األدبية تيريخ ونقد ،الطبعة اليانية ،دار

ٗٔ.

القاض ػػي الجرج ػػاني ،الوس ػػاطة ،تحقي ػػؽ محم ػػد أب ػػو ال ض ػػؿ إبػ ػراىيـ

نشر دار المنار،القاىر  ،ط أولل ،سنة ٜٜٔٔـ.

شاكر ،نشر دار المنار،القاىر  ،ط أولل ،سنة ٜٜٔٔـ.
إحيا ،الكتع العربية ،مصر.

البجػ ػػاوي ،دار إحيػ ػػا ،الكتػػػع العربيػػػة،الطبع ػػة الياليػ ػػة ،القػ ػػاىر ،مطبعػػػة
عيسي الحمبي سنة ٜٜٔٙـ.

٘ٔ.

القزوينػػي ،اإليضػػاح فػػي عمػػوـ البئلػػة ،جٔ شػػرح وتعميػػؽ د /محمػػد

.ٔٙ

محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ ،لسػػمواف محمػػود ،وعػػزت سػػعد الػػديف ،طبعػػة

عبد المنعـ ة اجي ،دار الكتاع المبناني ،ط سادسة ،سنة ٜ٘ٔٛـ.

اليي ة المصرية العامة لمكتاع ،سنة ٕ٘ٓٓـ.

.ٔٚ

محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ ،بػػيف األصػػالة والمعاصػػر  ،د /صػػابر عبػػد

الدايـ،دار المعارؼ،سنة ٜٗٔٛـ.

.ٔٛ

د .محمػػد عمػػي ىديػػة ،شػػعر محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ ،د ارسػػة فنيػػة)،

نشر مكتبة مدبولي ،سنة ٜٔٛٚـ.

(المعاجم المغو )

.ٜٔ

اب ػػف منظ ػػور ،لس ػػاف الع ػػرع ،م ػػاد ص ػػور) ،ط يالي ػػة ،دار ص ػػادر،

ٕٓ.

ال ارلػع األصػ ياني ،الم ػػردات فػػي لريػع القػػرف مػػاد صػػور) ،دار

بيروت سنة ٗٔٗٔىػ.

الةمود لمتراث.

ٕٔ.

(الدور ات)

أ /نعمػاف عاشػور مقػاؿ" محمػػود حسػف إسػماعيؿ وشػاعرية الشػػموخ"،

مجمة الدوحة القطرية السنة الةامسة  ،أكتوبر سنة ٜٓٔٛـ .
﴿﴾ٜٔٔٚٚ

