
 ي شعرعمي الفزاني تراسل الحواس ف (7)
 مةمحك   ةة علمي  مجل  يان"مه الب  "عل                    بن خميلعبداهلل  أم السعدأ.    شميمةا عمران حميدةأ.    

 

 

   
 (159) الصفحة م 1212هـ / مايو2441 رمضان/  ـانيالعدد الث

 "عمي الفزاني"تراسل الحواس في شعر 
 أ. أم السعد عبد اهلل بن خميل             أ. حميدة عمران اشميمة                                  

 / بالغة ونقد                                          محاضر مساعد / بالغة ونقد محاضرمساعد

 ليبيا -الجامعة األسمرية-المغةالعربيةكمية                     ليبيا -الجامعة األسمرية-كمية المغةالعربية

h.eshmela@asmarya.edu.ly                              o.Kaleel@asmarya.edu.ly                      

 الممخص     

ُيعدُّ مصطمح تراسؿ الحواس مف المقوالت السيميائية التي اعتمدت عمييا الصورة الشعرية الحداثية، والتي      
أف ُيكسب شعره إيحاءات ودالالت شعرية فاعمة، إذ بواسطتو تمّكَف  مف خاللو استطاع الشاعر عمي الفزاني

 . مف مداعبة خياؿ المتمقي وتحفيزه لخمؽ صورة مؤثرة تتحرؾ بخالؼ المألوؼ

ولقد عرض ىذا البحث نماذج متنوعة مف شعر الفزاني اعتمد فييا عمى ىذه التقنية في تشكيؿ الصورة     
 . بياف أشكاليا، واستخالص دالالتيا اإليحائيةالشعرية، مع تحميؿ ىذه النماذج و 

 : تراسؿ الحواس/ الرمزية/ الصورة.الكممات المفتاحية

Abstract 

     The term of senses' communication is considered one of the semiotic 
sayings on which the modernist poetic image relied on, through which 
the poet Ali Alfezzani was able to give his poetry effective allusions and 
poetic connotations, by which he was able to touch the recipient’s 

imagination and motivate him to create an affective image. 

This research has presented various models of Alfezzani's poetry in which 
he relied technique in the formation of the poetic image, analyzing these 
correspondent images, explaining their forms and extracting their 

suggestive connotations. 
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 تقديم     

ُتعّد الصورة ركيزة مف ركائز العمؿ األدبي، وعنصرًا ميمًا مف عناصر البناء الشعري، تتجّمى فييا قدرة      
الشاعر عمى التعبير عف تجربتو الشعورية، وبياف دقائقيا، واإليحاء بظالليا "فبواسطة الصورة الشعرية ُيشكؿ 

سطتيا يصور رؤيتو الخاصة لموجود الشاعر أحاسيسو وأفكاره وخواطره في شكؿ فني محسوس، وبوا
، وىي أداة الناقد الُمثمى التي يتوصؿ بيا في الحكـ عمى األعماؿ األدبية، (1)ولمعالقات الخفية بيف عناصره"

فالصورة ىي ُلّب العمؿ األدبي الذي ُيمّيز ذات الشاعر التي "تتحقؽ موضوعيًا في الصورة أكثر مّما تتحقؽ 
 . (2)البناء الشعري" في أّي عنصر آخر مف عناصر

وتتنّوع الصور التي يمكف أف نممحيا في العمؿ األدبي، ومف بينيا نجد الصورة الحسية، إذ يعتبر النقاد        
، حيث تقـو (3)أّف أغمب الصور مستمدة مف الحواس إلى جانب ماال يمكف إغفالو مف الصور النفسية والعقمية

الحسي وتحويمو إلى طاقة فنية متجددة ال يعثر عمييا في السياؽ  براعة الشاعر "باستثمار حيوية العنصر
، وُتعّد (4)المباشر بقدر ما تكوف انعكاسًا لمموقؼ الشعوري والنفسي لمواقع عبر ارتباطات وعالئؽ غير مباشرة"

ير أّف ىذه اإليحاءات الحسية أكثر قدرة في التعبير عف عاطفة الشاعر، وأوسع استخدامًا في البناء الفني "غ
نما تتطمب نوعًا مف العالقات الجدلية بيف  الصورة الموحية ال تتأّتى بمجّرد حشد المدركات الحسية ووصفيا، وا 

 أخرى، وُيعاد تركيب تمؾ المدركات الذات المبدعة ومدركاتيا الحسية، فنحذؼ منيا أشياء ونضيؼ إلييا أشياء
يرى النقاد أّف الصورة الحسية قد تتداخؿ فتكوف بصرية  ، ومف ىنا(5)في صور مغايرة لكّؿ أشكاليا المألوفة"
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، وليذا التداخؿ بيف (6)سمعية، أو بصرية ذوقية في الوقت نفسو، وُيسّمى ىذا الموف التصويري تراسؿ الحواس
المعطيات الحسية الفضؿ في إنتاج أنماط مختمفة مف الصور الفنية، فيشيع في نفس المتمقي مدركات جديدة 

 أحيانًا، ومعنوية أحيانًا أخرى.مادية 

وعمى ضوء أىمية ىذه التقنية في تشكيؿ الصورة الشعرية وتأثيرىا عمى المتمقي، تحاوؿ ىذه الدراسة     
"تراسؿ الحواس في شعر عمي الفزاني" الوقوؼ عمى مفيوـ تراسؿ الحواس وأنماطو مف خالؿ تبادؿ مدركات 

الّظاىرة في التراث العربي، وظيور ىذا المصطمح عند الحواس الخمس، مع الحديث عف تأصيؿ ىذه 
ـّ استعراض ىذه التقنية في شعر الفزاني؛ وذلؾ  الرمزييف في الغرب وانتقالو إلى األدب العربي الحديث، ومف َث
مف خالؿ المنيج الوصفي التحميمي لنماذج مف أشعاره، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، مع تصنيؼ أنماط 

 واستخالص دالالتيا اإليحائية. الصور التراسمية

 :"تراسل الحواس"مركب مالمعنى المغوي واالصطالحي ل

، وُيقاؿ: تراسؿ الصديقاف: أي (7): مف قوليـ: تراسؿ القوـ، إذا أرسؿ بعضيـ إلى بعٍض رسوالً التراسل    
 .  (8)تبادال الرسائؿ، وتراسال باأللحاظ: تبادال النظرات

، والحاسة ىي: القوة التي (9)ء معناىا مف قوليـ: أحسست بالشيء؛ أي: عِممتو: جمع حاسة، جاالحواس     
واإلحساس يتـّ عبر القوى الحاسة، وىو: "أخذ صورة المَدرؾ بنحٍو مف األنحاء، وكّؿ   بيا ُتدرؾ األعراض،

كالظممة لمعيف  حاسة تدرؾ محسوسيا وتدرؾ عدـ محسوسيا، أّما محسوسيا فبالذات، وأّما عدـ محسوسيا
، والحواس الخمس في العرؼ العاـ ىي: السمع (10)والسكوت لمسمع وغير ذلؾ، فإنيا تكوف بالقوة ال بالفعؿ"

 والبصر والذوؽ والممس.  
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 والظاىر مف معنى الحواس والتراسؿ في المغة أّف الحواس ترسؿ بعضيا إلى بعض برسائؿ معينة.     

ح فيو: "تعبير يدّؿ عمى المدرؾ الحسي أو يصؼ المدرؾ الحسي أما تراسؿ الحواس في االصطال     
الخاص بحاسة معينة بمغة حاسة أخرى، مثؿ إدراؾ الصوت أو وصفو بكونو مخمميًا أو دافئًا أو ثقياًل أو 

، وىو مصطمٌح نقدٌي حديٌث ُيعنى بتداخؿ (12). وُيسمى )الحس المتزامف(، وقد ُيسمى )تبادؿ الحواس((11)حموًا"
اس وتبادؿ وظائفيا في الصورة الفنية، فما يدرؾ بالبصر يصبح مسموعًا، والمسموع مرئيًا، وىكذا بما الحو 

يتفؽ وانفعاؿ الشاعر الداخمي، وقد عّرفو محمد غنيمي ىالؿ بأّنو: "وصؼ مدركات كؿ حاسة مف الحواس 
نغامًا، وتصبح المرئيات بصفات مدركات الحاسة األخرى، فُتعطى المسموعات ألوانًا، وتصير المشمومات أ

 .(13)عاطرًة"

ووافقو عبد اإللو الصائغ حيف عرفو بأّنو: "خمع وظيفة حاسة عمى حاسة أخرى، كأف يسمع الّشاعر       
بالعيف، ويرى بالمساف، ويتذوؽ بالممس، ولعّؿ جماؿ الصورة المتولدة مف التراسؿ يكمف في رؤية التماثؿ في 

الغريبة المتخيمة، والتآلؼ معيا، كما لو أّنيا واقعية، مع عممنا المسبؽ باستحالة الالتماثؿ؛ أْي: قبوؿ الصورة 
 .(14)وجودىا"

وُتعتبر تقنية تراسؿ الحواس مف أمتع التشكيالت الحسية لمصورة التي يثيرىا الشاعر لدفع المتمقي إلى      
تيا وُبْعدىا عف المألوؼ، حيث ُتضفي التفاعؿ معيا؛ نظرًا لما تمتمكو مف قدرات عمى التأثير واإلمتاع لغراب

عمى األشياء صفات جديدة لـ تكف بيا " فتتحوؿ مظاىر الطبيعة الصامتة إلى رموز ذات معطيات حّية، 
ويوحي الصوت وقعًا نفسّيًا شبييًا بذلؾ الذي يوحيو العطر أو الموف، مّما يكشؼ عف تمؾ الوحدة الشاممة التي 

 .(15)ؾ المعنى المطمؽ الذي ترتّد إليو األشياء"تربط بيف نثريات الطبيعة، وذل
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وىذا األسموب يعتبر مف وسائؿ إثراء المغة وتنميتيا؛ حيث تتوسع دائرة المعاني وتتعدد المستويات      
الداللية، فتتجاوز المفردة الشعرية خاصيتيا المعجمية إلى مجاالت حسية وجدانية أرحب تتجاوب فييا المعاني 

، وبذا تتجرد المحسوسات عف ماديتيا؛ بؿ تغدو "معنًى مجردًا مف ثقؿ المادة (16)مع المحسوسات
 .(17)وكثافتيا"

 وتنشأ ظاىرة تراسؿ الحواس عمى أساسيف ىما: 

: وحدة األثر النفسي لمشيء المنقوؿ لو المفظ، واألثر النفسي لمشيء الذي كاف يستعمؿ لو المفظ نفسو األول
ارجي إلى مفيومات نفسية فكرية ليصبح تراسؿ الحواس وتبادليا "وسيمة إلى ، فيتحوؿ العالـ الخ(18)في األصؿ

نقؿ الحالة النفسية بدقة أكثر ورىافة أشّد، حيث يكوف المفظ المنقوؿ أدّؽ تعبيرًا وأرىؼ أداًء في حالة نفسية 
لمفظ والشيء معينة؛ الرتباطو بموقؼ يتالـز فيو شيئاف، أو لوحدة األثر النفسي بيف الشيء المنقوؿ لو ا

 .(19)المنقوؿ منو"

: المالزمة الخارجية بيف الشيء الذي يستعمؿ لو المفظ بعد نقمو، والشيء الذي يستعمؿ لو المفظ قبؿ الثاني
النقؿ، فالبد مف وجود عالقة ػػ ولو مف بعيد ػػ بيف مدركات الحاستيف أو الحواس التي حصؿ بينيا التناوب في 

، ولقد رأى بعض النقاد (20)التراسؿ مقبواًل وليس مجرد انزياح لغوي مف غير مناسبةإدراؾ األشياء، ممَّا يجعؿ 
أّف بناء التراسؿ قائـ عمى المجاز المغوي واالستعاري؛ ألّف معناه "اشتراؾ أكثر مف حاسة في التعبير الواحد، 

قة بيف األشياء فيو يعني فيما يعنيو تسميط أكثر مف ضوء عمى الصورة االستعارية، وخمؽ أكثر مف عال
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ضافة أكثر مف لوٍف وظؿٍّ عمى الموحة االستعارية فضاًل عمى أّف االنتقاؿ مف حاسة إلى أخرى يشيء بأف  وا 
 . (21)يستثار أكثر مف إحساس، ويمّس أكثر مف ذكرى، وبذلؾ يتعمؽ وعي الّشاعر بالتجربة الشعرية"

ف كاف ىذا المصطمح حديث الظيور في األدب الغربي و        العربي عمى حدٍّ سواٍء، إالَّ أّف أصولو في وا 
ػػػ حوؿ ىذه  (22)األدب العربي تمتد مف العصر الجاىمي حتى العصر الحديث، وقد شيدت معظـ الدراسات

التقنية ػػػ عمى وجودىا في كثير مف النصوص القرآنية واألدبية ولكّنيا "ظيرت كإبداع فّني يمجأ إليو الّشاعر 
تي يمّر بيا، وكاف يساعده عمى ذلؾ فطرتو الّنقية، وخيالو المبدع، ورغبتو الممحة في تحت تأثير التجربة ال

َـّ تكوف أكثر إيحاًء" ، وتطالعنا شواىد التراسؿ في ثنايا (23)تكويف صور جديدة تتبادؿ فييا الحواس، ومف َث
ى فييا جماليات الكتب األدبية التي جمعت وحشدت مجموعة ال بأس بيا مف األبيات الشعرية التي تتجمّ 

، ولعّؿ مف أوائؿ مف نّبو إلى مفيومو عبد القاىر الجرجاني أثناء تحميؿ بعض الشواىد (24)الصورة التراسمية
 . (25)الشعرية مبّينًا بالغة التشبيو فييا قائاًل: " وتحسب معيا السمع بصرًا تثبيتًا لمتشبيو كما ىو تصورًا "

                                                           

وجداف الصايغ، الصورة االستعارية في الشعر العربي الحديث )رؤية بالغية لشعرية األخطؿ الصغير(، بيروت، المؤسسة ػػ  21
 .154ص ـ، 2003، 1العربية لمدراسات والنشر، ط

مة األردنية في المغة العربية ػ ينظر: نظمي الشمبي، تراسؿ الحواس في الشعر العربي القديـ حتى نياية العصر األموي، المج 22
،     ونشوى صبري المتولي السيد، تراسؿ الحواس في البالغة العربية ػػػ نماذج مف 19ـ ص 2009، 3، العدد5مج بيا، وآدا

 ،3932، ص 32، العدد 4البارود،    مج  حولية كمية المغة العربية بإيتاي نبوية والشعر العربي القديـ ػػ،القرآف الكريـ والسنة ال
 .101اليميؿ، تراسؿ الحواس في الشعر الحديث، ص وعبد الرحمف 

 .17ـ، ص 2003، 1ينظر: عبد الرحمف محمد وصفي، تراسؿ الحواس في الشعر العربي القديـ، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط ػػ 23

مطبعة عيسى البابى الحمبى ، عبد الفتاح الحمو: ، تحقيؽريحانة األلبا وزىرة الحياة الدنيا، أحمد بف محمد الخفاجيينظر:  ػ 24
    .176 ، صـ1967 ،1، طهؤ وشركا

، 1لبناف، طالكتب العممية، بيروت  : عبد الحميد ىنداوي، دارتحقيؽ، في عمـ البيافأسرار البالغة عبد القاىر الجرجاني، ػ  25
 .156ص ـ، 2001
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ف )التشبيو المفصؿ(، حيف ذىب إلى أّف وجو الشبو في قوليـ: "ىي كما لّمح القزويني إليو في بحثو ع    
كالعسؿ في الحالوة، وكالماء في السالسة، وكالنسيـ في الرقة، الـز الحالوة، وىو ميؿ الطبع والـز السالسة 

 .(26)والرّقة وىو إفادة النفس نشاطًا وروحًا"

إلى شعراء الصوفية تحت مسّمى )اتحاد الّصفات(، ورأى بعض النقاد أّف لتراسؿ الحواس جذورًا تعود        
ويتفؽ ىذا مع مفيوـ التراسؿ لدى الشعراء قديمًا وحديثًا في أّف لمحواس القدرة عمى تخّطي حدودىا المألوفة، 

 .(27)والتمازج فيما بينيا عندما تنفعؿ الّنفس

ييف بأّف مبنى التراسؿ في ولقد أشار عاطؼ جوده نصر إلى أوجو االختالؼ بيف المتصوفة والرمز      
الرمزية يؤوؿ إلى سيكولوجية اإلدراؾ ودينامية الخياؿ في تركيب صور تتوالج فييا معطيات اإلدراؾ الحّسي، 
بحيث تقع الصورة الشعرية عبر اإلدراؾ المألوؼ لمعالـ، أما شعراء الصوفية فمبنى التراسؿ عندىـ ما يسمونو 

لّنفس إلى بساطتيا الجوىرية، فال تختّص جارحة دوف أخرى بالوظيفة بػػػ)اتحاد الصفات(، عندما تعود ا
 .  (28)المنوطة بيا

وُيعّد تراسؿ الحواس أحد التقنيات الميمة التي ظيرت حديثًا بوصفيا مصطمحًا نقديًا عند نقاد األدب      
ئمة عمى تحطيـ العالقات الغربي، مقترنًا بالمذىب الرمزي الذي سعى إلى إحداث نظرة جديدة لمكوف والعالـ قا

قامة عالقات جديدة وغير مألوفة ، ويرى الرمزيوف أف ىذا التراسؿ مف شأنو أف (29)المألوفة في نظامو، وا 
يستثمر معطيات أكثر مف حاسة بغية االستفادة مف إيحاءاتيا، عندما "يتحّوؿ العالـ الخارجي إلى مفيومات 

ـّ (30)فكرًا وشعورًا مّما يخمؽ جوًا إيحائيًا بعيد المدى"نفسية فكرية، ويجرده مف بعض خواصو؛ ليعتبر  ، ولقد ت
تداوؿ ىذا المصطمح بيف األوساط األدبية بفضؿ الشاعر الفرنسي بودلير الذي حاوؿ تطبيؽ نظرية التراسؿ 
في أكثر مف قصيدة مف قصائده، وقد استشيد بقصيدتو "تراسالت" عمى الوحدة الكونية التي تتعانؽ في 

                                                           

 لبناف، د، بيروت وشرحو: عمي أبو ممحـ، دار ومكتبة اليالؿ، قّدـ لو يضاح في عمـو البالغةاإلمحمد عبد الرحمف القزويني، ػ  26
 .217ص ـ، 2000ط، 

 .266ص  ـ،1984لمكتاب،  د ط، الييئة المصرية العامة ػػ ينظر: عاطؼ جوده نصر، الخياؿ، مفيوماتو ووظائفو،  27

 .266ص ينظر: نفسو، ػػ   28

 .114، ص الرمز والرمزية، أحمد فتوحينظر: محمد  ػ 29

 .139ـ، ص 1978حسف جاد حسف، عمى ىامش النقد األدبي، دار المعمـ لمطباعة، القاىرة، مصر، د ط، ػ  30
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، ويرى: "أّف االنفعاالت التي تعكسيا الحواس قد تتشابو (31)كؿ الروائح واأللواف واألصوات وتتجاوبإطارىا 
ـّ  مف حيث وقعيا النفسي، فقد يترؾ الصوت أثرًا شبييًا بذلؾ الذي يتركو الموف، أو تخّمفو الرائحة، ومف َث

 . (32)أخرى" يصبح طبيعّيًا أف تتبادؿ المحسوسات، فتوصؼ معطيات حاسة بأوصاؼ حاسة

وامتدادًا لوجود التراسؿ في الشعر العربي مف جية، ونتيجة لبعض العوامؿ واألسباب التي أدت إلى      
ظيوره مف جية أخرى، فقد ُوجد في الشعر العربي الحديث؛ و"حقؽ لمقصيدة الحديثة إنجازات فنية تتالءـ مع 

د، كاشفًا عف تفاعمو مع معطيات الواقع اّلذي يعيش تيارات العصر المختمفة، فصبغيا بطابع الحداثة والّتجدي
، ولقد شاعت ىذه الظاىرة وأسرؼ فييا بعض الشعراء وبخاصٍة في (33)فيو بيف العالميف المادي والروحي"

الذي ظيرت إرىاصاتو بدايات القرف العشريف في  (34)بداية فترة التأثير الرمزي في الشعر العربي المعاصر
ما انتشر في الوطف العربي، حيث أسيمت الصحؼ والمجالت ػػ آنذاؾ ػػ بتعريؼ لبناف ومصر، وسرعاف 

المتمقي العربي بالرمزية، فترجمت الشعر الرمزي الغربي ونشرت شعر المتأثريف بو مف الشعراء العرب، 
 .(35)وقدمت قراءات نقدية وحوارات أدبية تبحث في قيمة الشعر العربي المتأثر بالرمزية

المدارس األدبية الحديثة في المشرؽ العربي التي أخذت طريقيا إلى ليبيا كاف لمتدفؽ الثقافي  ومع ظيور     
، ومف ىنا (36)ػػ عبر القاىرة وبيروت ػػ أثٌر كبيٌر في توسيع مدارؾ المثقفيف والكتّاب واألدباء والشعراء الميبييف

بيا، وأفادوا مف خصائص األداء الرمزي  برزت المدرسة الرمزية ووجدت ىوًى لدى كثيٍر مف الشعراء فتأثروا
في تكويف الصورة الرمزية، فثمة خصائص عديدة مف الرمزية نجدىا في الشعر الميبي، ومف بينيا ظاىرة 

                                                           

 .78ص  عشري زائد، عف بناء القصيدة العربية الحديثة، عمي ػػ 31

 .251، الرمز والرمزية، ص أحمد فتوح محمد ػ 32

ـ، ص 2019، صيؼ 33ػػ عمي قاسـ الخرابشة، تراسؿ الحواس وأثره في بناء الصورة الشعرية، مجمة العمـو اإلنسانية، العدد  33
144. 

 .79ص  عف بناء القصيدة العربية، ،عشري زايد عمي ػ 34

 .178إلى  174ص مف  ،الرمز والرمزية، أحمد فتوح محمد :ينظرػ  35

  .257ـ، ص 1992، 1محمد عبد المنعـ خفاجي، قصة األدب في ليبيا العربية، دار الجيؿ، بيروت، ط ينظر: ػ 36



 ي شعرعمي الفزاني تراسل الحواس ف (7)
 مةمحك   ةة علمي  مجل  يان"مه الب  "عل                    بن خميلعبداهلل  أم السعدأ.    شميمةا عمران حميدةأ.    

 

 

   
 (167) الصفحة م 1212هـ / مايو2441 رمضان/  ـانيالعدد الث

مف أبرز شعراء ليبيا الذيف  (37))تراسؿ الحواس( التي شاعت في األدب الميبي، وُيعد الشاعر عمي الفزاني
ثؿ ظاىرة متميزة داخؿ الحركة الثقافية الميبية حّتى ُعّد مف أبرز الشعراء الذيف تأثروا بالمدرسة الرمزية، فيو يم

، فقد (38)قّدموا اإلضافات الجادة واإلضاءات المتميزة بعممية الخمؽ الشعري ِوفؽ أنماط بنية شعرية متميزة
واألجنبية عف طريؽ تييأت  لو ظروؼ ساعدتو عمى توسيع اآلفاؽ لديو، وتغذية شعره بشّتى الثقافات العربية 

، وقد استخدـ الفزاني في شعره تقنيات القصيدة الحديثة موظفًا إّياىا (39)رحالتو وأسفاره إلى شّتى بقاع العالـ
توظيفًا يتّفؽ وحالتو الشعورية ورغبتو ػػ بشكؿ خاص ػػ في النيوض بمستوى الفقراء والمعدميف، فجاء شعره 

ػػ ومف بيف ىذه (40)واإلنسانية ػػػ التي شّكمت معظـ نتاجو الشعري واألدبيتعبيرًا عف القضايا الوطنية والقومية 
التقنيات تقنية " تراسؿ الحواس"، باعتبارىا خصيصة مف خصائص تشكيؿ الصورة، ويتناوؿ ىذا البحث ىذه 
التقنية في شعر الفزاني مف خالؿ دراسة بعض النماذج الشعرية التي وّظؼ فييا تراسؿ الحواس باستخداـ 
الحواس الخمس المعروفة بشكٍؿ الفٍت وجديٍد لكسر المألوؼ والعادي، وتعميؽ داللة صورتو الشعرية، 

 والكشؼ عف أعماؽ الصورة الشعورية لديو، ففي قصيدة )الموت في الضباب(، يقوؿ الفزاني:

 "وَأْنُثُر القصيَد دامي النغـْ 

 مخضوضًبا والمحُف في الشفاه دـ 
                                                           

في  أدبياً  عمؿ محرراً و  ،مف عمره ةة عشر حفظ القرآف الكريـ في الحادي ،ونشأ نشأة دينية ،ـ1936ػ ولد الفزاني بصرماف سنة  37
 الثقافةو ة، والمجم والمجالت الميبية والعربية منيا: قورينا، والرواد، وُنشرت لو مقاالت وقصائد في الجرائد ،معظـ الصحؼ الميبية

، ومجموعة مف القصائد خطيا بيده ُقبيؿ أحد عشر ديوانًا ُنشرت في حياتو وكاف حصيمة نتاجو الشعري، العربية، واألسبوع
مداد لمطباعة والنشر،  عبد اهلل مميطاف، معجـ الشعراء الميبييف، ينظر:ممزيد لـ . 26/9/2000 في، توفى وفاتو، ولـ تنشر بعد

قريرة زرقوف نصر، الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث ػػ بدايتيا ػػ ، و 465ص ـ، 2008طرابمس ليبيا، د ط، 
                                  .178ص ـ، 2004 ،1دار النشر الجديد، بيروت لبناف، طضاياىا ػػ أشكاليا ػػ أعالميا، اتجاىاتيا ػػ ق

ـ، الزاوية الجماىيرية 2010، 1مسعود عبد اهلل مسعود، الصورة الفنية في شعر عمي الفزاني، دار شموع الثقافة، ط :ينظرػ  38
 .43العربية الميبية، ص 

، األعماؿ الشعرية الكاممة ػػ المجموعة األولى ػػ، المنشأة العامة لمنشر والتوزيع واإلعالف، عمي عبدالسالـ الفزاني: ػ ينظر 39
ـ، 2019، 1مكتبة طرابمس العممية العالمية، ط، ، ومحمد أوريث، معزوفات عابر سبيؿ9ـ، ص 1983، 4طرابمس، ليبيا، ط

 .  32 ص

  .214مسعود عبد اهلل مسعود، الصورة الفنية في شعر عمي الفزاني، ص  :ػ ينظر 40
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 (41)المحف دـ"

استطاع الشاعر ػػ ىنا ػػ أف يشكؿ صورة فنية قائمة عمى تبادؿ مدركات الحواس مف خالؿ تصوير     
"القصيد" وىو مف مدركات السمع يتناثر ويتطاير عمى وسع المدى، ويتحوؿ إلى شيء مرئي ممموس، مّما 

لتراسؿ لتشكيؿ الصورة حسب يجعمو أشّد تأثيرًا في المتمقي، ولـ يكتِؼ الفزاني بذلؾ؛ بؿ توسع في استخداـ ا
ما يقتضيو المعنى، حيف أضاؼ بعدًا آخر إلى أبعاد الصورة بإسقاط الموف الدامي، وىو مدرؾ بصري عمى 
نغـ القصيد وىو مدرؾ سمعي في قولو: "دامي النغـ"، حيث أدخؿ الموف األحمر بداللة الدـ، وكذلؾ في قولو: 

واأللحاف لوف الدـ الذي يكشؼ عف جوانب مف تجربة الشاعر "المحف في الشفاه دـ"، فمنح بذلؾ األنغاـ 
ورؤيتو، ومف خالؿ لفظ "مخضوضًبا" ػػ الداؿ عمى التزييف البصري الجمالي، ينقؿ الفزاني داللة الدـ مف 

، لتضفي (42)صفتو السمبية الدالة عمى القتؿ والحرب إلى صفتو اإليجابية المرتبط بالحرية والتضحية والنضاؿ
روح النضاؿ والدعوة لمثورة، فالفزاني أحد الشعراء الثائريف فقد "عاش مناضاًل مقاتاًل ثائرًا محّرضًا  عمى شعره

 . (43)عمى النضاؿ والحرية"

ومف خالؿ تتبع قصائد الفزاني نمحظ أنو تفّنف في وصؼ قصائده وأشعاره )وىي مدرؾ سمعي( بأوصاؼ     
ي تتحوؿ إلى شيء مموف ُيرى بالعيف، لتتشكؿ بذلؾ لوحات تدرؾ بواسطة البصر، فمغة الحروؼ عند الفزان

فنية قائمة عمى تبادؿ مدركات الحواس مف خالؿ توظيؼ الموف توظيفًا ُيوحي بحالة الشاعر النفسية، وُيسيـ 
براز جماليا  في جعؿ فضاءات النص أكثر رحابة، كما َتْبُرز ميارات الشاعر في تنسيؽ الصور الشعرية، وا 

، ومف ىذه العالقات ما جاء في قصيدة (44)مألوفة؛ فيخمؽ عالقة أقوى بيف التراكيب والتعابيربطريقة غير 
 )أربع قصائد سمراء( يقوؿ الفزاني:

 "أشعاري السمراء لف تشجب !

 أنياري الخضراء لف تنضب 
                                                           

  .160ػ األعماؿ الشعرية الكاممة، )ديواف أسفار الحزف المضيئة(، ص  41

ينظر: فريدة سويزؼ، جمالية الموف ودالالتو في الشعر العربي المعاصر ػػ قراءة في ديواف بدر شاكر السياب ػػ أطروحة مقدمة  ػ 42
 . 172ػػػ  171ـ، ص  2017ـ، 2016لدكتوراه، جامعة جياللي ليابس ػػ سيدي بمعباس ػػ الجزائر، لنيؿ ا

 .214ػ مسعود عبد اهلل مسعود، الصورة الفنية في شعر عمي الفزاني، ص  43

 .128ـ، ص 1992ػ ينظر: محمد اليادي الطرابمسي، تحاليؿ أسموبية، دار الجنوب لمشعر، تونس، د ط،  44
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 . (45)أقماري البيضاء لف تغرب"

و أبعاد رمزية توحي بمعاٍف تتعمؽ بالذات أو فأشعار الفزاني تتموف بموف السمرة، وىو مدرؾ لوني بصري ل     
الجماعة، فاألبعاد الذاتية تنبع مف ياء المتكمـ في )أشعاري( وىي ُتحيؿ القارئ إلى لوف بشرة الشاعر نفسو، 
فأشعاره حممت لوف بشرتو، مّما يؤكد أنيا تجسِّد فكره وىويتو، أّما ما يتعمؽ بالجماعة فيمكف تأويؿ داللة الموف 

يوية األفريقية، فالُسمرة لوف األفريقي وأشعاره، وىي تحمؿ دالالت االنتماء إلى القارة السمراء بكؿ ما ىنا بال
في ىذا االنتماء مف معاناة وكفاح ضد االضطياد والعنصرية، فاألشعار عند الفزاني ػػ ىنا ػػ رمٌز لممرارة 

 والوجع واأللـ.  

حيف وصؼ آىات أغنية اإلعصار بػػ )السمراء( وما ىي  كما نممح ذلؾ في قصيدتو )أغنية اإلعصار(    
 في الواقع إال قصائد الفزاني وأشعاره وأحزانو، يقوؿ الفزاني:

 "لو مألوا بالتبر كفي.. والنضار 

 ما حجبوا عف بصري ذلؾ النيار

 ىذا أنا...

 رؤيا عمى الدرب العتيؽ 

 بقايا إلعصاٍر ُيغني آىة سمراء في الغور السحيؽ 

 أغنيتي 

 في المجة الخرساء ... أشواؽ القموع

نساف عمى دربي صريع  جيؿ وتاريخ، وا 

 .(46)مف جرحو المكنوف"
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حيث وصؼ الفزاني )اآلىة( ػػ وىي مدرؾ سمعي ػػػ بػػ )السمراء( وىي مدرؾ بصري، وفي ىذا الوصؼ لـ     
أبمغ مف الموف األسمر، الذي أضفى عمى الصورة الشعرية أبعادًا داللية خاصة متمثمة في المعاناة  يجد الفزاني

 واأللـ، كما جعؿ الصورة أكثر ثراًء وامتدادًا في خياؿ القارئ.

 ومف التراسؿ السمعي الذوقي قوؿ الفزاني في قصيدتو) رحمة الضياع ( :     

 " يا عيونًا .. عممتني 

 أشدوأسكب الدمع و 

 باألغاريد الشجية

 يا رموشا عربّية

 في بالدي كالميا خمؼ السجوؼ البدوّية

 رحمتي أختاه بحث وضياع وانعتاقات قصّية

 (47)باحثًا عف نغـ حمو يغني لمرموش العربّية"

فمف خالؿ تراسؿ الحواس توسعت معاني الحس وآفاقو، وتداخؿ ما يسمع عمى ما ُيتذوؽ، وذلؾ عندما     
الفزاني بيف حاستي السمع والذوؽ، فاكتسبت بذلؾ األنغاـ المسموعة طعمًا حموًا ُيتذّوؽ، مانحًا إياىا القدرة مزج 

عمى نيؿ إعجاب المتمقي، كما نممح رغبة الفزاني في تقديـ كؿ ما ىو جيد وجدير بالمتمقي، مف خالؿ اختياره 
 ألجود الكالـ. 

ؿ مدركات الحواس دفعت الشاعر إلى التبادؿ السمعي البصري وتنمية الصورة الشعرية عف طريؽ تباد     
 في قصيدة )أربع قصائد سمراء(، يقوؿ الفزاني:

 " قصائدي المتمردة 

 أغنيتي المتجددة 

 ما حمقت يوما بأفؽ
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 غير آفاؽ الحياة

 فارسيا في الجو ينتظر

 .(48)الصرخة النجالء مف حمؽ القدر"

النجالء(، وىو بيذا التعبير ينأى عف السياؽ المألوؼ، إذ ليس ثمة  ففي ىذا النص نجده يقوؿ: )الصرخة    
عالقة بيف الصرخة، وىي مف مدركات الصوت والصفة البصرية )النجالء(؛ فالصرخة مف المسموعات وال 
يمكف رؤيتيا؛ ولكف الّشاعر يرى الصرخة بدؿ أف يسمعيا؛ لمتعبير عما في أعماقو مف كالـ وأحاسيس، 

 كثر تأثيرًا عمى المتمقي.وليقدـ صورة أ

 كما استعاف الفزاني بتراسؿ الحواس البصري السمعي في قصيدتو )عيف يعقوب( حيف يقوؿ:     

 "عيف يعقوب تغني بدموع الحزف والفقداف 

 في يـو الرحيؿ

 ذكريات الفارس الميزـو يمضي 

 .(49)أصفر العينيف مقرور الذبوؿ"

أف الشاعر يحاوؿ بخيالو الواسع النأي عف السياؽ المألوؼ لممفردة ففي ىذه الصورة التراسمية نالحظ      
المعبرة عف حاسة الرؤية، فدموع العيف تتحوؿ إلى أنغاـٍ نسمعيا، والعيف تغني بدؿ أف تدمع حزنًا وُحرقة في 

الظمـ ونشر يوـ الرحيؿ، وبيذا جعميا رمزًا لمفقد واالنتظار، ذلؾ االنتظار الموعود بقدوـ مف سيقود ثورة لرفع 
 العدالة، مّما يؤكد التزامو غير المحدود بالقضايا اإلنسانية، حيث يقوؿ:

 "عيف يعقوب تغني في انتظار 

 فارس يعطيؾ يا أـ المحار

 أف آالـ السنيف 
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  ( 50)لـ تزؿ ندبًا عمى وجو اليقيف"

في بناء الصورة الشعرية بتراسؿ حاستي السمع والممس، ومنو ما جاء في قصيدة  كذلؾ استعاف الفزاني     
 )رسالة مف المنفى(، يقوؿ:  

 "مطارٌد محاصٌر إلى غد.. إلى الممات

 مصفد والت مف قيوده انفالت

 الصمت قيػػػػػد 

 البوح قيػػػػد

 والنار في القرار تأكؿ المزيد مف القرار

 مضة مف الشرار لف ينتيي نضالو وفي الضموع و 

 .(51)لف ينتيي"

إف بناء الصورة عف طريؽ  تبادؿ الحواس في ىذا النص يرتكز عمى عنصر المغايرة لما ىو مألوؼ،      
حيث قاـ الشاعر بتركيب كٍؿ مف الصمت والبوح المرتبطيف بحاسة السمع مع القيد الذي يرتبط بحاسة 

ينيا سوى شعوره الذاتي، الممس، مّما أتاح لو أف يستمد جزيئات الصورة مف أشياء تبدو متباعدة ال يجمع ب
فيو يصؼ أثر الصمت والبوح في زمف االستبداد وقمع حرية التعبير، الذي يشبو ما يتركو القيد مف أثٍر في 
الجسد والروح ػػ عمى حٍد سواء ػػ مف إحساٍس بالعبودية والغربة والضياع، فمف خالؿ تقنية تراسؿ الحواس 

حاطتو بالجسد والروح.أصبح كؿ مف الصمت والبوح شيئًا مادّيًا ن  تممسو لندرؾ مدى قساوتو وا 

 ومف التراسؿ البصري الممسي ما جاء في قصيدة )الموت في الضباب(، حيف يقوؿ الفزاني:  

 "تصغيف لي .. أتيت أطمب الشفاء 

 ولست بالغريب عف ُرَباؾ
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 وفيؾ عانقت جفوني الضياء

 طفولتي ندًى عمى ثراؾ

 ولـ تزؿ في نغمتي أغافٍ 

 لصباح والمساءتداعب ا

 تصغيف لي.. أنا فتاؾ

 . (52))طرابمس( .. ال ترفضي رجاًء"

فاألثر النفسي الذي يتركو تراسؿ الحواس يظير ػػ ىنا ػػ بصورة واضحة، فيذا النص جزء مف قصيدة      
 لمشاعر يسترجع فييا مشاىد طفولتو في سياٍؽ عاطفي، ُيفرغ مف خاللو شحنة الحنيف لمرتع الصبا، حيث نقؿ
لنا شعوره الداخمي بالمذة الناتجة عف عناقو المتخيَّؿ في عقمو لضياء مدينتو بكؿ ما يحممو مف دالالت الفرح 
والسرور واألمؿ، إاّل أّف ىذا العناؽ ليس عناقًا حقيقّيًا، فالضياء شيٌء مرئٌي يمكف إدراكو بحاسة البصر، 

الحواس انتقمت حاسة البصر لتؤدي وظيفة الممس ويستحيؿ لمسو ومعانقتو، ومف خالؿ استخداـ تقنية تراسؿ 
لتتمكف مف المعانقة، وىي وظيفة تختمؼ عف التوظيؼ العادي والمألوؼ لمبصر، فجاء ىذا النص صدًى 
صادقًا ليذه التجربة الشعورية، كما تظير لنا مقدرة الشاعر في التعبير عف حبو الشديد وحنينو لمدينتو مف 

في آخر النص، فِذْكُر المكاف ُيعطي داللة واضحة عمى تعمقو بو، فالمكاف جزء  خالؿ مناداتو ليا )طرابمس(
 تكويني ميـ مف أجزاء البنية الصورية. 

 وفي قصيدة )انتظار في البحر اآلخر( يقوؿ الفزاني:      

 " أشعموا النيراف في أغطيتي  ...  ذات عػػػػػػاـ وأنػػػا بػعػػػػد وليد

 (53)تحػػترقي  ...   مع ثوبي ذلؾ الحمو الجديد" كيؼ يػػا أمػػػاه لػػـ  
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في المقطوعة السابقة نجد الفزاني ينحو إلى المتغير ال إلى المألوؼ، إذ أف الثوب يمكف إدراكو بالعيف؛      
أمر مرئي، ولكف عمى النقيض مف العادة وصفو بالحالوة التي ىي مدرؾ ذوقي، فالعدوؿ األدبي الذي  نوأل

 يواجو المتمقي يجعؿ النص فعااًل وقاباًل لتفسيرات متعددة .

وكذلؾ تشكمت الصورة لدى الفزاني مف تآزر مجموعة مف الحواس لمتعبير عف حالتو الشعورية، نجده      
 ي السمع والبصر والذوؽ في قصيدتو )احتراؽ(، حيث قاؿ:حيف مزج بيف حاست

 "الشعر يا صديقتي، أبعاده سحيقو

(54)أنا جنْيُت شوكو... فميشربوا رحيقو"
. 

فالصورة الشعرية في األبيات السابقة تشّكمت مف خالؿ تآزر مجموعة مف الحواس، حيث أضفى الفزاني      
س والبصر، تعبيرًا عف كوامف مف نفسو الحزينة التي يكسوىا عمى الشعر ػػ وىو مدرؾ سمعي ػػ حاستي المم

األلـ والكآبة، فصّير لو أشواكًا تناؿ مف قائمو، كما أضفى عمى الشعر حاسة الذوؽ فصّير لو طعمًا لذيذًا، 
ذ والغور فييا، وااللتذا ليرتشفو المتمقي بداًل مف أف يسمعو، فيزيده شوقًا لمبحث في أعماؽ التجربة الشعورية

 بالصور الشعرية.

وىذا التراسؿ يعطي القصيدة أجواًء جميمة تثير الخياؿ، وتحّرؾ دوافع الّربط بيف المعاني والمفردات،      
 لتتشّكؿ في مجموعيا لوحة فنية معبرة تمتد بامتداد النص فيو. 

، و"أحرفي تضيء (55)ولمفزاني تراسالت أخرى تتبادؿ فييا مدركات الحواس، منيا قولو: "كممات دافئة"     
و"تسكب الظمماء في روعي أغاريد  (57)، و"الطفمة العمياء تممس الضياء باليديف"(56)لجة الطريؽ"

 .   (59)، و"دعاء يتمشى كرقيؽ اليمسات"(58)الشجوف"
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 : النتائج

 بعد دراسة موضوع " تراسؿ الحواس في شعر عمي الفزاني" تخمص الدراسة إلى النتائج اآلتية:     

ػػػ ُيعّد الشاعر عمي الفزاني مف الشعراء الذيف تمّيزوا بصورىـ الفنية، وقد استخدـ تقنية تراسؿ الحواس  1
 واستعاف بيا في بناء صوره وتشكيميا، وىكذا نجد في قصائده الكثير مف التعبيرات والصور التراسمية. 

سعيًا منو لتوفير الجانب اإليحائي  ػػ لجأ الفزاني إلى أسموب تراسؿ الحواس في بناء صوره الشعرية، 2
 لمصورة.

ػػ لقد أّدت الصورة التراسمية عند الفزاني وظائؼ عّدة، ووضعيا في الموضع المناسب، فجاءت معبرة عف  3
 ذاتو وآمالو وطموحاتو، وقضاياه، والتزاماتو اإلنسانية.

ارة الدىشة لدى المتمقي حيف نأى ػػ استطاع الفزاني مف خالؿ تقنية تراسؿ الحواس خمؽ صورة مميزة إلث 4
 عف السياؽ المألوؼ.

 ػػ تعّددت أشكاؿ التراسؿ وتنوعت لدى الفزاني وفؽ السياقات التي يستخدميا.  5
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