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جماليات الت�ضكيل ال�ضوري يف �ضعر القا�ضي الهروي  
اأ.م.د. اإ�ضراء خليل فيا�ض و اأ.م.د. زينب فا�ضل احمد

يف ظل هيمنة ال�شورة ال�شعرية على اأركان الن�ص ال�شعري، تربز هيمنتها اجلمالية يف ر�شم املو�شوعات ب�شكل ملفت للنظر يف عناق 
فني ممزوج لتلك الأ�شاليبالبيانية والبديعية املختلفة.

العربي و  ال�شاعر  بوا�شطة عن�شر اخليال،معادل فنيا م�شحونا ملوقف  باأمناطها وت�شكالتها احل�شية والفنية  ال�شورة  اذ ج�شدت 
روؤيته يف ت�شوير خلجاته الوجدانية والفكرية.

    والواقع ان بحثنا قد دخل �شمن هذه الت�شكالت ال�شورية يف ملمح جمايل امتاز به �شعر القا�شي الهروي،من خالل نظمه ل�شور 
متفاعلة باأمناطها التخيلية . لقد كان �شعر القا�شي الهروي ميدانا بارزا لتحقيق تلك امل�شهدية اجلمالية ،اإذ امتاز هذا ال�شاعر بخياله 
الت�شويري الرائع يف ن�شج �شوره املختلفة اذ ين�شاق �شمن جتربته ال�شعرية م�شخ�شا ال�شورة يف جدلية ذاتية حمددا اإياه من خاللها 
�شلوكيات الحداث والدللت النفعالية،وقد جاء بحثنا يف حماور عدة؛منها ا�شاءة جمتزءة عن حياة ال�شاعر الهروي وع�شره، واأخرى 
ال�شعرية  ال�شورة  ن�شج  التي جتعل من  ال�شا�شية  تتبع اخليوط  ت�شكيلها وم�شادرها حماولني  ،واآليات  ال�شعرية  ال�شورة  عن مفهوم 

ن�شجاًمتكامال، ومن ثم كانت لنا وقفة مع تطبيقات ال�شورة ال�شعرية يف �شعر الهروي .

املحور الأول :حياة الهروي 
وع�صره

عبا�سيا  �ساعرًا  الهروي  القا�سي  يعد 
الهجري،  اخلام�س  القرن  �سعراء  من 
الهروي االديب  الفقيه  القا�سي  باأنه  عرف 
وال�ساعر ،ابو احمد ابي من�سور حممد بن 
املهلبي  احل�سني  ابن  اهلل  عبد  بن  حممد 
االزدي الهروي،ولد �سنة )360(ه يف مدينة 
هراة من امهات مدن خرا�سان وهي مدينة 
عظيمة فيها ب�ساتني ومياه غزيرة وفيها من 

اأهل العلم واالأدب والف�سل الكثري)1(.
بيت  اىل  الهروي  القا�سي  وينتمي 
م�سهور بالعلم والف�سل بهراة وينتهي ن�سبه 
اىل االأمري املهلب بن ابي �سفرة فهو ازدي 
عماين اال�سل عربي �سليبة ،�سكن اجداده 
وفيها  ولد  ،وفيها  بخرا�سان  هراة  مدينة 
ن�ساأ.تلقى الهروي علومه على يد ابيه ،ومنه 
العامل الثقة ابي الف�سل حممد بن عبد اهلل 
بن حممد بن خمريويه بن ي�سار اخلمريويي 

من�سور  ابي  ،ومن  الهروي  الكرابي�سي 
العبا�س بن الف�سل بن زكريا الهروي)2(.

والهراة  بغداد  بني  ما  الرتحال  كثري  كان 
ظهرت  �سعرية،  وجودة  علمية  منفعة  يف 
القا�سي  حياة  ترجمة  يف  كثرية  مفارقات 
وقف  فيما  وجمون  اعتدال  بني  ما  الهروي 
ذكر  الذي  الباخرزي  امثال   البع�س  عليه 
بال�سراب،  مغرى  كان  الهروي  القا�سي  ان 
بكاأ�س  م�سوجة  ميناه  باالأ�سراب،  مغرما 
الرحيق وي�سراه مقرطة بعروة االأبريق ويف 
وان  احد حتى  ي�سابقه  ال  و�سفها  و  خمرته 
يف  اخلمريات  �سيد  نوؤا�س  ابو  ال�ساعر  كان 
اتفق  ما  مقابل  العبا�سي)3(،ويف  الع�سر 
بحكمه،  معتدا  قا�سيا  انه  على  البع�س 
للمذاهب  و�سدادا  البدع  اهل  على  ح�ساما 
الدينية ف�سال عما اأجادت قريحته االأدبية 
اهلل  ح�سن  �ساعرا  كان  اذ  ونرث  �سعر  من 
اأعيان  من  فهو  ف�سائله،  وكرث  �سمائله، 
واآفرادها  ومفاخرها  واكابرها  هراة 

و�سعره متنوع املو�سوع، كثري امللح والنوادر 
والفكاهة)4(.

وكتب  موؤلفات  الهروي  وللقا�سي 
ور�سائل، فهو اديب مبدع برع يف اجلانبني 

النرثي وال�سعري، اذ 
وال�سعر  واللغة  االدب  بني  ما  جمع 
واحلكمة والف�سل،و�سم ديوانه مو�سوعات 
واغرا�س �سعرية كثرية هي ا�سهر ما عرف 
اخلام�س  قرنه  يف  العبا�سي  ع�سره  به 
بني)ال�سكر- ما  تباينت  وقد  الهجري، 
واالعتذار- املدح-ال�سوق-اللوم-ال�سكوى 
والعزاء-ال�سوق-الفكاهة-الو�سف  الزيارة 
ر�سائله  عن  ف�سال  والت�سبيه-الدعوات( 
النرثية)5(.تويف ال�ساعر والقا�سي الهروي 

�سنة)440(هـ )6(.

املحور الثاين:مفهوم ال�صورة 
ال�صعرية ,وت�صكيالتها

))هي  ال�سعرية  ال�سورة  ان  ال�سك 
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االأدوات  �سائر  على  ترتبع  التي  االأداة 
اأو غيابها يحكم على  ال�سعرية فبح�سورها 
هذا الكالم الذي ن�سميه �سعرا، والأن حتويل 
يتم  تعبريية  قيمة  اإىل  ال�سعورية  القيمة 
النظر  ميكن  فال  لذا   .)7()) بو�ساطتها 
على  االأدبيبدونها  العمل  اأو  الق�سيدة  اإىل 
انه عمال فنيا متكامال. النها جزء ع�سوي 
هذا  يف  مهما  دورا  توؤدي  ومتما�سك  �سامل 

البناء.
ر�سم  يف  مكانتها  ال�سعرية  ولل�سورة 
اال�سا�سية  املرتكزات  من  الكلماتفهي  قوام 
االفكار  خوالج  وهي  لل�سموال�سعري 
ليك�سبها  الق�سيدة  على  ال�ساعر  وب�سمات 
اجلمالية واالبداع يف ت�سكيل الروؤية ال�سعرية 
ت�سكيال فنيا،وااليحاء باالبعاد الفنية لهذه 
من  فنيا  ال�سعرية  ال�سورة  الروؤية.وتت�سكل 

ادوات خمتلفة اهمها وابرزها:
بني  مقارنة  ))عالقة  الت�سبيهفي  اأوال: 
ا�سرتاكهما  اأو  الحتادهما  طرفني 
من  جمموعة  اأو  حالة  اأو  �سفة  يف 
يكون  اأن  دون  واالأحوال...  ال�سفات 
من ال�سروري اأن ي�سرتك الطرفان يف 
الهيئة املادية اأو يف كثري من ال�سفات 
قيمة  تربز  و   .)8()) املح�سو�سة 
اإدراكنا  اىل  يقرب  اأنه  يف  الت�سبيه 
املطلوبة  ال�سورة  عليها  التي  الهياأة 
العر�س  يف  قدرة  على  يدل  باأ�سلوب 

وبراعة يف الت�سوير.
اأحد  تذكر  ))اأن  االإ�ستعارة:هي  ثانيا: 
طريف الت�سبيه وتريد به الطرف االآخر 
امل�سبه  جن�س  يف  امل�سبه  دخول  مدعيا 
ما  للم�سبه  باإثباتك  داال على ذلك  به 
يخ�س امل�سبه به(()9(ليكون الت�سبيه 
ال�سورة  يف  واال�سا�س  اال�سل  هو 
اال�ستعارة  اأن  فارق  مع  اال�ستعارية 

اأثرا واأ�سد ل�سوقا  اأبلغ منه)) واأعمق 
توحيه  ملا  للخيال  اإثارة  واأكرث  بالنف�س 
من قوة التماثل(()10(. وقدرة على 
�سورة  ور�سم  باخليال  الواقع  تخطي 
ما  غري  يف  اللفظ  ا�ستعمال  يف  جديد 
و�سحهالت�سبيه بني املعنى املنقول عنه 

واملعنى امل�ستعمل فيه.
اجلمع   (( هو  )الطباق(،  الت�ساد  ثالثا: 
متقابلني  اأي  مت�سادين  معنيني  بني 
من  لون  اجلملة(()11(وهو  يف 
توظيفا  وظفهال�سعراء  البالغة  األوان 
لتقريب ال�سورة اىل املتلقي يف تن�سيق 
الكلمات وو�سعها مبا يقابلها من معاٍن 

مت�سادة اأو مرتادفة .
جتان�س   (( احداث  وهو  اجلنا�س:  رابعا: 
اأي ت�سابه بني كلمتني يف النطق ويكون 
ي�سرتط  وال  معناهما خمتلفًا(()12( 
احلروف  جميع  ت�سابه  فياجلنا�س 
به  تعرف  ما  الت�سابه  من  يكفي  بل 
�سربني  على  واجلنا�س   . املجان�سة 
يعني  الذي  التام  اجلنا�س  منهما 
احلروف  نوع  يف  اللفظتني  باتفاق 
مع  وترتيبها  وهيئتها  وعددها 
التام  غري  واجلنا�س  املعنى  اختالف 
نوع  يف  اللفظتني  اختالف  يعني  اأي 
احلروف اأو عدد احلروف اأو هيئتها اأو 

ترتيبها)13( .

ال�صورة بوا�صة احلوا�س او مي�صى 
بال�صور احل�صية:

التي  النافذة  هي  احلوا�س  ان  ال�سك 
من  العامل  على  ال�ساعر  خاللها  من  يطل 
الذهن  و�سائل  اأهم  من  واحلوا�س   ، حوله 
والبث.لذا عدت جزءا مهما  يف اال�ستقبال 
))اأغلب  الأن  ال�سعرية،  ال�سور  ا�سكال  من 

جانب  اىل  احلوا�س  من  ممتدة  ال�سور 
النف�سية  ال�سورة  من  اغفاله  ميكن  ال  ما 
احلوا�س  تر�سم  اذ  والعقلية(()14(، 
يف  والعاطفة  باالح�سا�س  م�سحونة  �سورا 
احلوا�س  حتدث  الذي  م�سايرتهالالنفعال 
مو�سوعية  مواءمة  يف  التجربة  جو  مع 
املعنى  لتخري  لها  ال�ساعر  تخري  تنا�سب 
تلك  اهم  ومن  بالنهاية)15(.  املراد 

ال�سور:
والتي  الب�سرية  ال�سورة  وت�سمى  الب�سر   *
الو�سف  نقل  يف  الب�سر  على  تعتمد 
يف  توجد  التي  للمظاهر  اخلارجي 
ال�سعري  الن�س  اىل  والطبيعة  الكون 
يف  ال�سعراء  وجد  اإذ  بجمالها،  والتمتع 
ال�سورة  عن  الناجت  واالح�سا�س  الروؤية 
التجربة  اىل  املبا�سر  الطريق  الب�سرية 

ال�سعورية.
التي  ال�سمعية  ال�سورة  وت�سمى  ال�سمع   *
تعتمد على حا�سة ال�سمع يف ر�سم ال�سور 
كامنة  طاقة  من  ال�سوت  يحتوي  ملا 
ما  نقطة  يف  ال�ساكن  حتريك  ت�ستطيع 

متثل عالقة ال�سوت مع املعنى.
* ال�سم وت�سمى ال�سورة ال�سمية وهي تعتمد 
على حا�سة ال�سم يف بث م�ساعرال�ساعر 
وافكاره ب�سورة فنية معتمدة على ذلك 

التوظيف لل�سورة ال�سمية.
عد  الذوقية،اذ  ال�سورة  وت�سمى  التذوق   *
اأداة ال�ساعر الفاعلة يف �سياغة  التذوق 
واظهار  الفنية  وقدراته  امكانياته 
االح�سا�س  تفعل  ب�سورة  م�ساعرُه 

بالتذوق .
اذ  اللم�سية،  بال�سورة  وت�سمى  اللم�س   *
ال�سورة  بهذه  واملتلقي  ال�ساعر  ي�ستطيع 

مل�سها باليد واالح�سا�س بها.
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املحور الثالث: تطبيقات ال�صورة 
ال�صعرية يف �صعر الهروي

القا�سي  ل�سعر  قراءتنا  خالل  ومن 
يف  ال�سعرية  ال�سورة  ان  وجدنا  الهروي 
خمتلفة  �سياقات  يف  جت�سدت  �سعرهقد 
متنا�سقا.  وت�سويرا  وابداعا  خياال  تفي�س 
يف  فيها  واحل�سية  الفنية  متازجت  وقد 
لل�ساعر،  االبداعية  والقدرة  اخليال  ن�سيج 
املعنويات  ي�سبه  وهو  قوله  ذلك  ومن 
احلكمة  عن  حديثه  �سمن  باملح�سو�سات 

واملوعظة)16(:
ي  �شـــِـــَدة ُالَدِهـــــِر َتنق�شِ

َــــاوؤُه ُــــــم َيـــَاأِتي َرخـ ثــــــ
َــــَدُر الَعيـْــــــ�ِص ِللـــــَفَتى كـ

َــــــــــــاوؤُه فـــ َيقـْـــَتِفْيِه �شَ
َـــذا املَاُء َي�شَبُق ال�شـ  َوكـ

َــــــــاوؤُه فِوِمنــــُه َجفــ �شَ
اللفظية  باملت�سادات  احلكمة  تن�ساق 
ال�سفاء،   - الكدر  الرخاء،   - )ال�سدة 
ال�سياق  خالل  من  اجلفاء(   - ال�سفو 
بت�سبيه  الن�س  يف  يتولد  الذي  الت�سبيهي 
الداللة  لتقريب  باملاديات  املعنويات 
التجربة  وجت�سيد  للمتلقي  ال�سعرية 
ال�سعرية، وال�سك ان االبداع الرمزي للماء 
وثنائيته يف اجلفاء وال�سفاء اك�سبت املعنى 
وامتداده يف  فاملاء بجريانه  �سيميائيا  بعدا 
�سفوه وجفائه ي�سابه جري االيام برخائها 

و�سعوبتها .
 = واجلفاء  ال�سفو  بني  وداللته  املاء 

االيام وداللتها بني الرخاء وال�سدة 
ال�ساعر  عالقات  �سور  الت�ساد  ويتتبع 
الت�ساوؤالت  وي�ستل من  ثباتها وتالزمها،  يف 
املدعمة ب)اأم املعادلة(�سورا للحديث عن 

حرية النف�س، كما يف قوله )17(:
ب َحُك اأْم ابْكي، واأَر�شى اأْم اأْغ�شَ اأَ اأ�شْ

َو اأغــْــــــِدُر فيــــــــــــــــــــما ُقلُتُه اأْم اأوؤَنُب
.......

عي َيرى           َو َكيَف اأَرجي الَوقَت؟ ل َمو�شِ
َو ل �َشعٌد يل ُيرَجى ول َنح�ٌص ُيرَهُب

اذ حقق ال�ساعر توا�سال ح�سيا بال�سمع 
واللم�س والب�سر مع فنية وجود املت�سادات 
اغدر- ار�سى-اغ�سب،  ا�سحك-ابكي،   (

م�سحونا  فنيا  معادال  �سعد-نح�س(  اأوؤنب، 
اال�ستفهام  من  وجعل  للحياة،  روؤيته  من 
مع  تن�سجم  داللة  )كيف(  واالأداة  بالهمزة 
حريته. التي ا�سهم التكرار باأيقاعيةـ )اأ-اأم 
، ال ، وال( من تكثيفها و�سد املتلقي نحوها.

ان�سانيا  هاج�سا  املت�سادات،  وتعك�س 
لتجربة  خال�سة  باأيجاز  كونها  م�سطربا، 
باحلدث  مليء ٌ معني  وقت  يف  ال�ساعر 
وال�سخو�س، كقول القا�سي الهروي)18(: 

َوَتَب�َشمْت اأَياُمنا َبعد الــــــــــَعبو
�ِص َو ورَدَت وَجـــــَناُتها َتوِريدا

َوالَدْهُر اأْح�شَن َبعد ُطوِل اإ�َشاَءة
َـــــَغدا لــــــِــــــواء �ُشروِرنا َمعقوَدا ٍفـ

واأرى الَزماَن اليوم َاأْح�شَن َمنَظرا ً
واأَرُق اأوَراقا َو اأرَطــــــــــــــُب ُعودا 

َــــــــُه اليوَم اأعَطانا ال�ُشروَر ِعنانـ
طوعاً واأبدَل بالُنحو�ِص �ُشعوَدا

اليوَم َقاَبلَنا الــــــــــــــــــَزَماُن ِبوْجِهِه 
َــــــــقا َوِنلــــْـــــنا ِعزنا املَن�شوَدا طلـ

املجاز،  ا�سلوب  اىل  ال�ساعر  ويعمد 
مت�سادات  و�سط  ا�ستعارية  �سورة  حمققا 
للفعل املعنوي، فهو يعي�س يف اجواءها وي�سبح 
بعقله يف ت�سور تقلبات الزمان واالقدار وما 
تبعثه من تغيريات فااليام وجهها متورد من 
وعنانه  معقود  لواء  ولل�سرور  االبت�سامة 
مي�سي طوعا والزمان ي�ستقبل وافديه بوجه 
االحوال من )  تتغري  ال  فكيف  با�سم،  طلق 
تب�سمت-العبو�س، اح�سن-ا�ساء، النحو�س-

�سعود( يف م�سهدية احكمتها املجنا�سات يف 
مو�سولة  ارق-اوراقا(  )وردت-توريدا، 
باأيقاع مو�سيقي منبعث من تكرار )العطف 

بالواو، اليوم(. 
وي�سهم الت�سبيه يف ر�سم �سورة فاعلة 
يريده  الذي  الفخر  نوع  تخ�سي�س  يف 

ال�ساعر الهروي لنف�سه، بقوله )19(:
 َفاأ�ْشـــــِرْع للَنَجاِح َوُفْز ِب�ُشْكٍر

َكن�ْشِر املِــــ�ْشِك َواأْمِعْن يف اَلذَكاِء
َففْعِلَك يِف ِخالِلَك يِف َثناِئي

َــــــناَِء َـــــناٍء فــِـــي ثــ َثنــــــــاٌء فـــِـي ثـ
بن�سر  مدحه  مكانة  علو  فت�سبيه 
االنزياح  ذلك  حقق  قد  امل�سك،  نفحات 
هذا  من  ال�ساعر  التفت  عندما  اال�سلوبي 
املدح واالطراء للممدوح اىل الفخر بنف�سه، 
ميتلكه  ما  خ�سو�سية  فيه  تتج�سد  فخرا 
بخطابية  احكمه  وقد  �سعرية،  اأجادة  من 
بالتكرار  وا�سال  بـ)ا�سرع-اأمعن(،  موجهة 

املو�سيقي )يف ثناء( تلك الغاية املن�سودة.
تطرح  ان  الت�سبيهية  ال�سور  وحتاول 
يف  املراأة  ح�سور  من  املنبعث  اجلمال 
�سعرية،  غزليات  �سمن  الهروي  �سعر 
اأهم  الب�سرية  وال�سورة  املت�سادات  كانت 

�سواهدها، بقوله)20(:
َخ�ْشٌف ِمَن الُتِك ِمثُل الَبدِر َطلَعتُه

باِح ديِن ِمْن َليٍل واإ�شْ َيحوُز �شِ
َــاأنَّ َعينْيِه والَتفتـِــــرُي َكــــَحلَهما كــ

ْحِن ُتفاِح اآثاُر َظفٍر َبدْت يف �شَ
العالقات  بتلك  ممزوج  فالن�س 
البع�س،  ببع�سها  املو�سولة  اجلمالية 
فاملحبوبة، كالبدر يف ت�سبيه جمال طلعتها، 
الليل  عتامة  بني  ما  توهجا  جمالها  ليزداد 
)لون  ال�سباح  وا�سراقة  ال�سعر(  )لون 
موؤطرة  معنوية،  مت�سادات  يف  الوجه( 
العيون  غنج  ت�سبيه  يف  ب�سرية  ب�سورة 
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و�سحرها القاتل كقظمة التفاح.
�سوره  يف  الهروي  ال�ساعر  ويج�سد 
الت�سويري  الفعلي  التبادل  ذلك  الغزلية 
تتعاك�س  متجان�سة  ا�ستعارية  �سياقات  يف 
امل�ستعار  بني  بالتبادل  الفعلية  ال�سفة 

وامل�ستعار منه، ومن ذلك قوله)21( :
اأفـْــــــِدي الذي ُكلَما َتاأَمــــلَه ُ

ِمرُي َيلَتِهُب َطريِف َكاَد ال�شَ
َينَتِهُب اللَِحِظ َورُد َوْجنِته

ظُه للُقلـــــوِب ُمنَتِهُب َِوحَلْ
ورد  ينتهب  اللحظ  ان  من  فبدال 
منتهبا  الوجنات  ورد  ي�سبح  الوجنات 
لذلك اللحظ ،واللحظ بدوره ينتهب القلوب 
الداللة  تتولد  اال�ستعاري  التوالد  وبذلك 
ال�سيميائية اللونية للون االحمر الكامن يف 
فتنتقل  يدمى  حتى  للحظ  املنتهب  الورد 

�سورته اللونية لدماء القلب املنتهب .
�سور  جمع  اىل  الت�سبيه  وي�سعى 
بينال�سم  ما  تتاأرجح  جمالية،حم�سو�سة 
تورد  يف  الهروي  القا�سي  كقول  والب�سر، 

حمبوبه )22(: 
 َمـــْن َوْجـــــَهُه كالَقَمِر اَلفرِد

اأْقبَل فــِـي ُقرَطقِه الورِدي
َي�شَعــى َعلى الَورِد ِبورِدَيٍة

ُيك�ِشُد �ُشوَق الَعَنرِب اَلورِد
فاْغــُد َعلْينا َتر َما �ِشْئَت ِمن

َورٍد َعلـــى َورٍد َعلى َوْرِد
)الورد(  لفظة  يف  االأ�ستقاق  رافق  اذ 
بالورد  يتزين  فاملحبوب  الغزل،  جزئيات 
يف  للورد  نرثه  عن  ف�سال  كالورد  ورائحته 
تكرار مو�سيقي ي�سد املتلقي، تاركا للت�سبيه 

احلكم مب�سري جماله املقمر. 
الطبيعة  على  الهروي  ال�ساعر  ويعول 
اللونية،  ال�سور  بتلك  اجلمال  توليد  يف 

كقوله)23(:

َقرَن الزَماُن اىل الَبنْف�َشِج َنرِج�ًشا      
َـِة الأْعجاِب جاً فـِـــي ُحلـ ُمترَبِ

َـــــَدْت َملُطوَمًة َكـــــُخدوِد ُع�شاٍق بــ
َنظَرْت اإليــْـها اأْعنُيُ الأْحباِب

وال�سك ان ال�ساعر –هنا-يولد ال�سور 
االبداعية  دالالتها  يف  امل�ستفي�سة  اللونية 
بع�سها  مع  الطبيعة  الوان  امتزاج  حيث 
حيث امتزاج البنف�سج مع الرنج�س،ي�سبهه 
ال�ساعر بخدود الع�ساق التي كاأنها ملطومة 
فامتزاج  اليها،  االحباب  نظرات  من 
االبداع  يج�سد  والبنف�سج  االبي�س  اللونني 

الت�سويري املتناغم .
امتزج  ما  الغزلية  ال�سور  و�سمن 
البنف�سج،  �سقائق  وال�سيما  الطبيعة  باألوان 

قوله القا�سي الهروي اي�سا)24(:
اظ ِاأْدَعٌجَيتْيُه  َواأْغيٌد �َشاِحر الأحْلَ

رج ِ بِه على اخَلِد املُ�شَ
اأ�َشاَف اىل ُفوؤاِدي ال�ُشْقم َلـــما

اأ�َشاَف اىل �َشقاِئْقِه البَنْف�َشِج
احلبيبة  الهروي  ال�ساعر  ي�سبه  اذ 
الغيداء بالورد وال�سقائق املطرزة بالبنف�سج 
يف لوحة طبيعية تتولد من ان�ساق لونية ت�سع 

بدميومة احلياة واجلمال.
توظيف  اىل  الهروي  القا�سي  وي�سعى 
حيث  الطبيعة،  م�سهديات  يف  اال�ستعارة 

احلركة واجلمال، بقوله)25(:
َو َقْد �َشِحَكْت �َشَقاِئُق يِف اأَقاٍح    

َر الِرَداِء َــــَل الــــــرو�ُص ُمـْــ�شَ َفظـ
بُحها اإلْيَها َــالَح مِلَْن رَنا �شُ فـــ

َـــــــهاِء َــــهاٍء يف بــ َــــهاٌء فــِــي بـــ بـ
و�سحكات  الرو�س  ك�ساء  بني  فما 
الذي  البهاء  ذلك  الطبيعة  عم  االقاحي، 
التكرار  ايقاعية  يف  املتلقي  انتباه  لفت 

املو�سيقي.
مع  الب�سرية  ال�سورة  وتتفاعل 

ال�سورة ال�سمية يف �سياق �سعري مرتا�سف 
يف �سعر الهروي كقوله :)61(
ٌة َعالَها �َشباٌبَقْد  َرو�َشٌة َغ�شَ

لَْت ِخـــــالُلَها الأْنواُر جَتَ
اِمَر ُمذكياٍت ِكي جَمَ َفِهي َتْ

َقد َعالها من الُبخوِر ُبَخاُر
الغناء  الرو�سة  ال�ساعر  ي�سبه  اذ 
ب�سبابها وعطرها باملجامر التي تفوح منها 

رائحة البخور .
اخلمرية  ال�سورة  جمالية  وتتك�سف 
العالئق  تلك  من  الهروي  القا�سي  لدى 
البالغية  االأدوات  بني  ما  العميقة  الفنية 

وال�سيمائية اللونية، كما يف قوله)26(:
ُـــــــالُم َفَهاِتها َحمراُء  ُـــم َياغـ قــ

ُـورٌث �ُشرُبَها اَل�شراُء كالَناِر يــــ
َنا فاليوَم َقْد َن�َشَر الهواُء ِباأْر�شِ

اء ُ َـــــاَجٌة َبي�شَ ِمــــن َثلِجِه ِديبـــ
بدالالتها  اللونية  ال�سور  وتنبثق 
حيث  اخلمريات  يف  الفاعلة  ال�سيميائية 
فال�ساعر  واالحمر  االبي�س  اللون  داللتي 
لي�س  وهنا  النار  بلون  اخلمرة  لون  ي�سبه 
اللونية فقط بل بداللتها  املق�سود بداللتها 

التاأثريية امل�سعة نارا يف ح�سايا ال�سارب.
اخلمرة،  و�سف  يف  اللون  ويوقظ 
االح�سا�س بجمالية �سورتها وحركتها، كما 

يف قول القا�سي الهروي)27(: 
اِفيٌة َــــهاتـِـها َمـــــــزٌة َحـــــمراُء �شَ فــ

ُــْمِلي ال�ُشروَر على َقلِبي َفينَت�ِشُخ تـ
َو�َشاِبق الَدْهَر، اإنَّ الَدهَر ذو ِغرٍي

وَنحُن فـِــي َغفلٍة، والُعمُر َيَيْنــــ�َشِلُخ
اخلطاب  يف  تاأ�سلت  احلاجة  تلك  ان 
الطلبيبـ)هات،�سابق( وقد ا�سندها التكرار 
ملناجاة  الب�سرية  وامل�سهدية  )الدهر(  يف 
اخلمرة  من  املنبعثة  وال�سرور  الراحة  تلك 

و�سط انعكا�س لوين ال ميكن تغافله. 
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وبكرثة،  اللونية  ال�سور  تلك  وجود  ان 
الراحة  غايتها  ان�سانية  فل�سفة  عك�ست  قد 
�سرب  معر�س  يف  واالحزان  الهموم  من 
م�سعفة  اداة  باتت  اخلمرة  وكاأن  اخلمرة، 
ي�سارع احلياة يف عمره  وهو  الفرد  ت�ساند 

املوؤقت)28(.
ك�سر  قد  الهروي  القا�سي  ويبدو 
لديه  اخلمرة  باتت  عندما  التوقع  حدود 
راأ�س  ي�سدع  عندما  وال�سيما  لالآالآم  دواء 

ال�ساعر، بقوله) 29(:
َــــــــَه املاَء راُحــه ُ اأ�ْشبـــ

َوَحكــــــــى الــــراح ََمــــاوؤُه
َـــــهوِة اخَلـــــما َداِو ِبالقـ

َـــــــــــا َدواوؤُه ُر، َفــــفـِـــــْيهـــ
فو�سط كثافة معنوية يف ت�سبيه اخلمرة 
تارة  لها  م�سميات  وبالقهوة يف  تارة،  باملاء 
ال�ساعر  روؤية  امام  اخلمرة  اخرى،اأم�ست 
و  العليلة  االنف�س  تطبب  خياله،  وعيون 
تورث ذلك االن�سجام النف�سي فيما بينهما. 
بني  ما  عجزه  على  ال�سدر  بر�سد  �ساعيا 

املاء والدواء اىل التذكري بذلك.
موقع  يف  الهروي  القا�سي  يو�سح  ثم 
اخر ذلك اللون بالديباجة البي�ساء لالر�س 
بثها  ايقاعية  مو�سيقى  مع  الطلق  والهواء 

التكرار اللفظي بقوله)30(:
ماِءَوَوجُه اأداَر البدُر يل �َشم�َص ال�شَّ

بح ُِمْنك�ِشُف الِغطاِء  ال�شُ
فراِحي وال�شباُح وَمـــْن �َشقان

ياِء ــــياٍء يِف �شِ يــــــاٌء يِف �شِ �شِ
هذا  يف  ال�سوئية  ال�سورة  وتربز 
الن�س من خالل الرتاكم التكراري للدوال 
والبدر  ال�سم�س  حيث  ال�سوئية  وااليقونات 
من  ال�ساعر  افاد  ،وقد  وال�سياء  وال�سبح 
ن�سج  يف  الت�سخي�سي  اال�ستعاري  االبداع 
وقدوم  الليل  الزمنية حيث اجنالء  االبعاد 

التكراري  الرتاكم  ا�سهم  وقد  ال�سباح 
متعدد  مل�سبه  مرتاكم  ت�سبيه  يف  لل�سياء 
،وال�سباح  راحه  حيث  مفرد  به  وم�سبه 

وال�ساقي = ال�سياء.
التوليدية  اللونية  ال�سور  تلك  وتتكرر 
اخلمرية يف قول القا�سي الهروي يف موقع 

اخر)31(: 
ُمداُماأُفــْـــــــــــــرَغت يِْف َجاِم ِترٍب  

حاِء َوقْد َحاذْتُهما �َشم�ُص ال�شُ
ابوا فـِــقاِل الناظروَن وقـــْد اأ�شَ

ُذكــــاٌء فــِــي ُذكــــاٍء يِف ُذكـــــاِء
االألوان  تلك  اخلمرة  عك�ست  لقد 
ال�سياق  ذلك  من  ليتولد  �سردي  �سياق  يف 
مل�سبه  مرتاكمة  ت�سبيهية  �سورا  احلكائي 
متعدد)اخلمرة ،واجلام ،وال�سم�س(مب�سبه 

به واحد وهو)الذكاء(.
ال�سميائية  الداللة  خيوط  ومتتزج 
اخرى  مرة  الهروي  قواللقا�سي  يف  باللون 

:)32(
َـى َفرُيوى َوا�ْشِقي اَلورَد َمااأْبقــ

َوُتَثِنْيِه ال�َشقاِئُق ِفـــي اْرِتواِء
َــورِدي َوال�َشقْيُق و�شَورُد كاأ�شي فــ

ِدمــــاء يٌِف ِدمــــاٍء يِف ِدمـــــاِء
�سيميائية  داللة  يف  اال�سياء  وتندمج 
ت�سبيهي  �سياق  ويف  االحمر  اللون  لتولد 
مرتا�سف فاخلمرة والورد وال�سقيق كاأنهم 
الت�سويرية  الرتاكمات  تلك  .ومثل  الدماء 

قوله اي�سا )33(:
َولو اأن املَاَءاأَحمُر اَل�شواِقي

َولون ُالراِحاأّْحمُر يِف الأناِء
ُــقاِبُل َوْجنُة اَل�شاقـِـــــي َفَيبدو يـــ

َـالًء فــِـــي َطالٍء يِف َطالِء طــ
وي�سور ال�ساعر الهروي �ساقي اخلمرة 
امل�ستقة  اخلمرية  لل�سور  توليده  خالل  من 

من تلك اخلمرة، بقوله )34(:

َـ�شابـِـــــي ُمعتَقٌة اأرُق ِمن التـ
َـى َبعَد الَتناِئي ٍل اأتـ َوِمن َو�شْ

يٌب يِف َكثيٍب َيطوُف ِبها َق�شِ
َــــــوَقُه َبدُر اَل�شماِء َـــــُع فـ َتطلـــ

َــْيِه  َلواِحظُه َتبُث ال�ِشحَر ِفيــْــــــنا    َويِف �َشفتــ
اأ�ْشباُب ال�ِشفاِء

بالت�سبيهات  يربع  ال�ساعر  ان  وال�سك 
باملعقول  املح�سو�س  ي�سبه  حيث  الغريبة 
ليغرب يف �سوره الت�سبيهية ويجنح بها اىل 
عامل اخليال ال�سعري حيث اخلمرة برقتها 
ياأتي  ،ثم  التنائي  بعد  كالو�سل  وتعتقها 
بالت�سبيه املركب ليحقق االبداع الت�سويري 
ت�سبيهية من ق�سيب يف  ين�سج �سورة  حيث 

كثيب وبدر �سماء فوفه ولواحظه ت�سحر .
يف  اال�ستعارية  ال�سورة  تلك  وجند 
او�ساقي  املحبوب  عن  النقاب  ك�سفت 
الهروي  القا�سي  قول  ذلك  اخلمرة.ومن 

:)35(
َــى ِخلَتُه ُــَهفَهٌف ملَا َتثنــ َومــ

نا َيجُد ِبِه الَن�شيُم َويلَعُب ُغ�شْ
اأومَئالــــيَّ ِبكاأ�ِشِه َف�َشــــِربَتَها

َوَح�شبَتني ِمن َوجنَتيِه اأ�ْشرُب
َودَنا اإيلَّ ِبطاَقٍة ِمْن َنرِج�ٍص

َـــَح�ِشبُت َبدراً يِف َيدْيِه َكوَكُب فــ
الت�سبيهية  الروؤى  تلك  مثل  وتتعدد 
املتوالدة حيث ان ال�ساقي كالغ�سن لتف�سي 
نرج�س  من  املتعددة  اللونية  ال�سور  به 
وبدراىل �سور �سعرية متجان�سة حيث يكون 

بدرا يف يديه كوكب .
ان االو�ساف اجلمالية هي من  ويبدو 
اخلمرة،  ن�سوة  ال  الهروي  اأ�سكرتال�ساعر 

وهو ما اأكده يف قوله)36(:  
َن َــــدُر ِتٍ َغَدْتِ َـــــــرِن بـ َواأ�ْشكـ

 الـــــــــَورِد َوجَنُتُه يَف ِنقاِب
ِبخمِر الِدناِن، وَخمِر اجُلفوِن 
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َوخمِر املَُحيا، َوخمِر الِر�َشاِب
واغواء  اجلفون  غنج  من  بدا  فال�ُسكُر 
املحبوبة  ت�سبيه  ر�سمها  جمالية  يف  الب�سمة 
التي  امل�سهدية  بتلك  مو�سولة  بالقمر 
ذلك  اىل  املتلقي  ل�سد  النقاب  احكمها 
ال�ُسْكِر الذي جتمعت فيه االو�ساف والنعوت 

وامل�سرب.
بالت�سبيه  الهروي  ال�ساعر  وياأتي 

املقلوب، يف خمرياته، كقوله :)62(
ُقْم لَعدْمتَك فا�ْشقِنــــــي ِمن 

ْم�ِص اأْخفْت ُنورَها  َقهوٍة َلو اأُْبرَزت ِلل�شَّ
واْنرْث على الَذَهِب اْللَجنِي اأَما َترى

َنرث ال�َشماُء َعلى الرَثى َكافوَرَها 
بذلك  اجلمالية  تلك  حتققت  اذ 
الت�سبيه املقلوب يف لون اخلمرة فهيبنورها 
باللجني  املطر  ال�سم�س،وي�سبه  نور  تخفي 

الذي ينرث على االر�س )الذهب (.
اجلمالية  ال�سورة  تلك  وتتحقق 
الطلبي  واال�سلوب  الت�سبيه  يوظف  عندما، 

امللح يف طلب اخلمرة، بقوله :)57(

اأِدْر املُدامَة ياُغـــــالُم فاإَننا
يِف جَمـْــل�ٍص ِبيِد الرْبيِع ُمنَجٍد

فرُه َيلــــوُح َكاأَنُه   والَورُد اأ�شْ
  اأقـــــــْــــــداُح َترٍب ُكِعبْت ِبَزَبرَجِد

من  اللوين  االبداع  ال�ساعر  بج�سد 
يف  واال�سفر  االحمر  اللونني  امتزاج  خالل 

�سياق ت�سبيهي متفاعل ومتجان�س .
وتتمازج ال�سورة اال�ستعارية مع اللون 
الهروي  ال�ساعر  ن�سو�س  من  الكثري  يف 

كقوله:)79(
َوجاَء َن�شيُم اِلريِح َيهِدي 

َتيًةاإلْينا ِباأنفا�ِص الريا�ِص َي�شْيُع
َـــد نبَه الأنواَر فابَت�شمْت لنا وقـ

واأْعينَها باللوؤلوؤ الرطِب َتدَمُع
ان ال�سورة اال�ستعارية يف هذا الن�س 
اللونية  بالطاقة  املعنى  اثراء  يف  ا�سهمت 
اثراء  يف  ت�سهم  التي  الفاعلة  واملائية 
املعنى بالبداع الداليل املتميز حيث االنوار 

والالآلئ. 
اثراء  يف  الت�سبيهية  ت�سهمال�سور  كما 

يف  كما  م�ستفي�سة،  �سعرية  بدالالت  املعنى 
قول الهروي: )88(

فتى اذا َمافــــا�َص ندى َكفِه
غ�َص مَن الغيِث اذا ما َهنْت

كاَلبحِر ان هاَج َطمى ِبالردى
َويقذُف الـــــُدرَّ اذا َمــا �َشَكْن

بالبحر  املمدوح  ال�ساعر  ي�سبه  اذ 
الغرق  حالة  يف  مت�سادين  وجهني  يف 
احلرب  حالة  يف  االعداء  به  ي�سيب  الذي 
ب�سجاعة وحمية فهو ي�سبه البحر يف كرمه 
ال�سبه  وجه  فاأن  وبذلك  الدر  يقذف  حني 
بدالالت  املعنى  اغناء  يف  ا�سهم  وتعدديته 

�سعرية م�ستفي�سة.
ويبقى القول اننا وجدنا متيز ال�سورة 
لدى القا�سي الهروي ال�ساعر العبا�سي ،اإذ 
يف  الرائع  الت�سويري  بخياله  هذا  امتاز 
االأ�ساليب  موظفا  ال�سعرية  ال�سور  ت�سكيل 
البالغية البيانية والبديعية يف ن�سج �سوره 

املختلفة
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