واحة األدب

الصوت والريشة
د .البندري بنت خالد ال�ضديري
جامعة الدمام
لل�س�عر اإح�س��ض مرهف ي�ستطيع من خالله اأن ي�سور
م�ل يراه ،ويبلغ من جم�ل ت�سويره اأن املتلقي ير�سم لوحة
ت�سكيلية يف خي�له تتم�زج فيه� الألوان وامل�س�عر ب�سكل
كبري ،ال�س�عر والر�س�م كل منهم� له اأدواته التي يلعب به�
وي�سوغ به� فنه ،فلل�س�عر الأ�سوات التي تعلو حين� وتخفت
اآخر ،وترق يف موقف وتفخم يف اآخر ،وللر�س�م الألوان التي
تتم�يز فت�سفي على اللوحة بعدا جم�لي� يدرك ب�لعني،
في�سنع كل منهم� جم�ل من اختالف اأدواته ،غري اأن اأداة
ال�س�عر متكنه من الو�سول اإلى عدد من املتلقني اأكرب،
لأن و�سيلة تلقف املتلقي يف الغ�لب هي ال�سم�ع واحلفظ،
ف�ل�سوت يحفظ يف القلوب والعقول مع� ،اأم� اللوحة فتبقى
حبي�سة مك�نه� ،وال�سعراء يف كل مرة ُيدخلون متلقيهم اإلى
مرا�سمهم اخل��سة ،ليطلق هوؤلء عن�ن عقولهم اإلى تخيل
املواقف كل ح�سب جتربته وبيئته وطبيعته واأم�نيه ،ومن
اأجمل املرا�سم واأعظمه� تلك التي يقول �س�حبه�:
عيونُ امله� ب َني الر�س�ف� ِة واجل�س ِ�ر
نب الهوى من حيثُ اأدري ول اأدري
جل َ
خليل َّ�ي م�� اأحل�ى اله�وى واأم� َّر ُه
ُ
واأعل َمني ب�حلل� ِو من� � � � � � � � � ُه وب�ل� ُم� ّر!
فمن من� ل يتخيل نف�سه وقد وقف على اجل�سر ،متو�سط�
�س�حبيه يح�ورهم� وي�سكيهم� عيون امله� ،م�سريا اإلى تلك
الأم�كن التي يتحدث عنه� ،اإن الأ�سوات انطلقت واأنطقت
ال�س�عر واأدخلته اإلى ع�مل الرقة واللط�فة؛ فرقة الأ�سوات
يف األف�ظ( امله� والهوى حيث) وح�سن توزيع (الي�ءات) يف
البيت حتى ختم الق�فية به وحمى الق�سيدة من جهور الراء
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وتكراره ،كل هذا �سمن بق�ءه� يف ع�مل اجلم�ل والرقة.
اأن تلوين الأ�س�ليب يقرب اللوحة املتخيلة اإلى اللوحة
�س�ف يرتقرق ويتلون بلون م�
املع�ينة؛ فمن خ�سرة وم�ء ٍ
ينعك�ض عليه ،اإلى اأ�سلوب اخلرب يف بي�ن الطبيعة ،ثم الإن�س�ء
يف اأ�سلوب النفي املُردَف ب�لإثب�ت ،يك�د املتلقي اأن يبت�سم
متلق
م�س�ركة لل�س�عر حني تعجب من نف�سه(اأعلمني) فكل ٍ
يقول :هذا اأن�! وهذه م� دع� املتوكل اأن يقول :اأوقفوه  -اأي
ال�س�عر -ف�أن� اأخ�سى اأن يذوب رقة و لط�فة ،وم� ذلك اإل
لأن املتوكل ك�ن على اجل�سر مثلم� كن� جميع� هن�ك.
يقول الآخر:
ِغ َ
فدع ْوا
يظ ال ِعدا ِمنْ تَ�س� ِقين� اله َوى
َ
ِب�أنْ َن َغ َّ�ضَ ،ف َ
ق�ل ال ّده ُر اآمي َن�

العدد ٤٠١

لوحة فنية ت�سكيلية فيه� اأ�سخ��ض وم�س�عر متداولة بني اأكرث من
جهة وحوار ،فك�أنن� مع ال�س�عر وهو يتب�دل م�س�عر احلب مع
حمبوبته ،ويف غمرة تب�دلهم� هذا ،نر�سم يف خميلتن� من يع�ض
على �سف�هه غيظ� وكمدا .اإنهم احل��سدون!! اأج�د ال�س�عر يف
النقلة ال�سعورية من بداية البيت (غيظ)فلقوة املعنى ج�ء
�سوت (الظ�ء) املفخم امل�ستعلي ،اأم� كرثة احل��سدين فتكفلت
به� ال�سيغة ال�سرفية غيظ حتى اأن� مل نحدد من هم وكم
أمر �س�دُه قويت ف�رتقت
عددهم ،اأم� لفظة (ن ّغ�ض) ففعل ا ٍ
اإلى جم�ل املعنى حتى �سمع الدهر �سفريه� ف�أ ّمن على تنغي�ض
احل��سدين ،لو ر�سمه� فن�ن ت�سكيلي لركز على لغة العيون ،لأن
بع�سه� �سينطق بلغة ع��سق حمروم واأكرث من يف ال�سورة نظرة
ح��سد منت�سر.
وقد تكون الق�سيدة مفعمة ب�لألوان كم� تكون اللوحة ،فت�سع
حي�ة اأو حم��س� واألوان� ،يقول ال�س�عر:
ِاإذا ا َملر ُء َمل ُيد َن�ض ِمنَ ال ُلو ِؤم ِع ُ
ر�س ُه
َف ُك ُّل رِداءٍ َيرتَدي ِه َجمي� � � � � � � ُ�ل
تَ�سي � � � ُ�ل َعلى َحدِّ ُ
فو�سن�
الظ ِ
ب�ت ُن ُ
ي�ست َعلى َغ ِري ُ
ب�ت ت ُ
َ�سيل
الظ ِ
َو َل َ

الأمـن و احلـياة

اإن ت�سور �سخ�ض م� يلب�ض مالب�ض جميلة األوانه� براقة،
ويعلوه� رداء فخم جميل ،واردة يف عقلن� اجلمعي عند تلقين�
لهذا البيت ،مهد له اأ�ضلوب ال�ضرط(اإذا) الذي اأعطاه الأذن
واأزال اأ�سب�ب الكدر عن امتالك هذا اللب��ض ،ويف البيت الآخر
ت�سور منظر اإراقة الدم�ء حتى ت�سيل على حد ال�سيوف اأمر
وارد جدا ي�سهل على الر�س�م ت�سويره وعلى املتلقي ت�سوره يف
لوحة فنية؛ لأن ال�س�عر اأج�د الر�سم ب��ستعم�ل فعل حركي(
ت�سيل)وجعله م�س�رع� لي�سمن خلود ال�سورة ،وا�ستغنى عن
الدم بذكر النفو�ض فك�أنه� ت�سيل مثل الدم كن�ية عن مف�رقته�
اجل�سد ،حتى اأنه� ل ت�سيل اإل يف هذا املوقف.
ل ن�ستغرب من ذلك فتلك و�سيلة اإعالمية ن�جعة  ،فو�س�ئل
الإعالم تعتمد على ر�سم املوقف وت�سويره للمتلقي لت�سمن
تغلغل اخلرب يف نف�سه لفتة انتب�هه ،ف�لفظة(ع�جل)التي
ي�سطبغ �سريطه� ب�لأحمر وهو لون الدم ،تنذرن� بحدوث اجللل
فتدق القلوب ،قبل اأن تقراأ العيون ،هذه الو�سيلة و ّرثه� الأدب�ء
لأجي�لهم ،فنحن نرى ق�س�س� اأودعت لوح�ت ،ولوح�ت حتولت
اإلى ق�س�ض.
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