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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
/ ش. هـ ١٣٩٦خريف ، ٤٤لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

  ٦٧-٩٠ م؛ صص ٢٠١٧

  لغادة السمان» ليل الغرباء«دالالت الصور المتراسلة في مجموعة 
  خداداد بحري

ا أستاذ مساعد   جبامعة خليج فارس يف قسم اللغة العربية وآدا
  ٢٣/٠١/١٣٩٦: البحث خ قبوليتار     ۱۳/١٠/١٣٩٤: البحث خ استالميتار 

  صالملخّ 
ـا بـني أمـور عـ، إّن الفنون البيانية خـري وسـيلة يف أيـدي األديـب ليصـّور مـا يف ضـمريه ال عالقـة بينهـا يف ، ةدّ فـريبط 

ميـزج األديـب يف . حيث يُبىن غالباً على أساس االستعارة املكنيـة والتشـبيه وتراسل احلواس من أبرز مظاهرها. الظاهر
فيصــف بعضــها بصــفات غريهــا أو يصــف األمــور املعنويــة مبــا خيــتص ، مــدركات احلــواسهــذا النــوع مــن التعبــري بــني 

ترمـــي هـــذه املقالـــة إىل دراســـة الصـــور املرتاســـلة يف . حينمـــا يســـعفه هـــذا االمتـــزاج يف بيـــان أغراضـــه، بـــاحلواس الظـــاهرة
هـــذا الضـــرب مـــن  للكاتبـــة والشـــاعرة الســـورية غـــادة الســـمان للوقـــوف علـــى كيفيـــة اســـتخدام» ليـــل الغربـــاء«جمموعـــة 

 .التعبري يف جمموعتها القصصية
ــــ  يف هـــذه الدراســـة بـــاملنهج الوصـــفي اســـتعان الباحـــث وقـــد توّصـــل إىل نتـــائج أّمههـــا أّن غـــادة الســـمان ، التحليلـــيــــ

فأخــذت الرتاســل طريقــاً ، حينمــا صــعب عليهــا التعبــري عــن أغراضــها بالتعــابري احلقيقيــة، أبــدعت يف الصــور املرتاســلة
ـــا يف إبـــداع هـــذا النـــوع مـــن التعبـــري. تكّلفـــاً  وال، ال تصـــّنعاً ، عّمـــا يف نفســـهاللتعبـــري  ّ تصـــطفي حلاســـة تَبـــين عليهـــا ، إ

كمــا توّصــل الباحــث أيضــاً إىل أّن الصــور املرتاســلة ،  األوصــاف وختتــار منهــا أقــرب، الرتاســل أنســب حاســة لالمتــزاج
ا الكاتبـةوهي تت، وغريها من الصور احلقيقية واجملازية جاءت مّتسقة حبيـث ال ، عاون معاً إليصال املعـاين الـيت قصـد

ا   .تتّم املعاين واألوصاف بدو
  

  .»ليل الغرباء«جمموعة ؛ غادة السمان؛ احلواس اخلمس؛ الصور املرتاسلة؛ األدب املعاصر: الكلمات الرئيسة
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  المقدمة
، مكانــا واســعا مــن اآلثــار األدبيــة حبيــث ميكــن القــول بــأّن األدب لــزال رونقــه يــةاحتلّــت الصــور البيان

، ولالسـتعارة املكنيـة دور عظـيم يف إبـداع صـور. لو مل يستسق من هذا الينبوع العظيم، ولنفد مجاله
ا األديب بني  ومنهـا الصـور املرتاسـلة الـيت يفيـد الشـاعر . ال ترى بينها عالقـة يف الظـاهر أشـياءيربط 

أو يصــف ، و الكاتــب البــداعها مــن خصــائص حاســة مــن حــواس اخلمــس الظــاهرة حلاســة أخــرىأ
  .اجملردات بأوصاف احملسوسات

وقـــد اســـتخدمت األدب ، إّن غـــادة الســـمان مـــن أبـــرز الشخصـــيات األدبيـــة يف عصـــرنا احلاضـــر
، آثــارا عديــدةفخلقــت ، وإلبــراز مــا خيــتلج يف ضــمريها، عــن املشــاكل االجتماعيــةشــعرا ونثــرا للتعبــري 

تـدور حـول ، منها جمموعة تنطوي على سبع قصـص. تعترب من أحسن اآلثار األدبية يف هذا العصر
. وهــي مــن أنضــج آثارهــا القصصــية، »ليــل الغربــاء« أطلقــت عليهــا الكاتبــة عنــوان، قضــية فلســطني

، »فـزاع طيـور آخـر«: التاليـة قصـصالمشتملة على  وهي، م١٩٦٦عام  موعةکتبت غادة هذه اجمل
أمســــية أخــــرى «و، »يـــا دمشــــق«و، »ليلــــى والــــذئب«و، »بقعــــة ضــــوء علـــى مســــرح«و، »املـــواء«و

  .»خيط احلصى احلمر«و، »باردة

  وفرضيته أسئلة البحث
للكاتبـة والشـاعرة السـورية غـادة  »ليـل الغربـاء« ترمي هذه املقالة إىل دراسة الصور املرتاسلة يف جمموعـة

مـن طاقـة  عواطفهـا وأغراضـها كيف أفادت الكاتبة للتعبـري عـن: التالينيالسمان لإلجابة عن السؤالني 
  جتّلت الصور املرتاسلة يف هذه اجملموعة؟حاسة حلاسة أخرى أو ملا ال يدرك باحلواس؟ وكيف 

، املفــروض أّن الكاتبــة اســتخدمت الصــور املرتاســلة إىل جانــب الصــور األخــرى لبيــان أغراضــها 
ــّما احتــاج إليهــا املقــام اجملــّردات مبــا  حيــث يصــعب أداءهــا إالّ بتحويــل حاســة إىل غريهــا أو جتســيمِ ، لـ

  .فظهرت تلك الصور بأشكال خمتلفة حسب ما يطلبه املقام ويدعوه سياق العبارات، يدرك باحلواس

  خلفية البحث
حملمـد غنيمـي هـالل خـالل حبثـه عـن  النقد األديب احلـديثورد البحث عن تراسل احلواس يف كتاب 
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غــري أن املؤلــف اكتفــى بتعريــف الرتاســل ودوره يف التعبــري مــن دون أن ، عنــد املدرســة الرمزيــةاخليــال 
نصـر حبـث لعـاطف جـوده  مفهوماته ووظائفـه، اخليالكذا ورد يف خامتة كتاب . يأيت بنموذج لذلك

، بعــد بيــان الغــرض مــن الرتاســل، حيــث أتــى املؤلــف »اخليــال اإلبــداعي والصــور الشــعرية«حتــت عنــوان 
. يوقـف القـارئ خالهلـا علـى املـراد مـن هـذا البحـث، البن الفارض »التائية الكربى«يات من قصيدة بأب

. ٢٧٨- ٢٧١صـفحات صـور خيـال ممن ذكـر هـذا البحـث يف اللغـة الفارسـية شـفيعي كـدكين يف كتابـه 
  .قد أتبعه بأمثلة تفيد القارئ، أتى الكاتب يف ثناياها بتعريف الرتاسل تعريفا واضحا

ـــار،  ذلـــكإضـــافة إىل ـــة : منهـــا، الشـــعراء هنـــاك بعـــض تطبيقـــات للرتاســـل علـــى آث تراســـل «مقال
عــام  جملــة مركـز دراسـات الكوفـةلكـاظم عبـداهللا عبـدالنيب يف  »احلـواس يف شـعر الشـيخ أمحـد الــوائلي

تراسل احلواس يف شـعر أيب القاسـم «ومنها مقالة . ١٧٦-١٦٧العدد السادس صفحات  م٢٠٠٧
السـنة الرابعـة  جملـة إضـاءات نقديـةلزينـت عرفـت بـور وأمينـه سـليماين يف  »الشايب وسهراب سـبهري

مــــن  ٢٨٧-٢٨٠ومنهــــا صــــفحات . ٧٩-٦١ش صــــفحات ١٣٩٣العــــدد اخلــــامس عشــــر عــــام 
الصــورة الفنيــة يف شــعر املتنــيب والشــريف الرضــي الفخــر أطروحــة دكتــوراه خلــداداد حبــري حتــت عنــوان 

اســل احلــواس بنمــاذج مــن الصــور املرتاســلة يف شــعر حيــث أتــى الكاتــب فيهــا بعــد تعريــف تر ، منوذجــا
  . املتنيب والشريف الرضي

قضــايا عربيــة يف كتــاب : منهــا، وقــد نُشــرت بعــض الكتــب والدراســات حــول غــادة الســمان أو آثارهــا
تتمحــور دراســة هــذا الكتــاب علــى القصــص والروايــات الــيت صــدرت مــن . حلنّــان عــواد أدب غــادة الســمان

وتبحـــث يف الطريقـــة الـــيت تعـــاجل الكاتبـــة الشـــؤون الـــيت ، ١٩٧٥إىل  ١٩٦٢وات غـــادة الســـمان خـــالل ســـن
لوفيــق اجلــنس يف أدب غــادة الســمان ومنهــا كتــاب . تتصــدر النقــاش يف العــامل العــريب يف تلــك احلقبــة الزمنيــة

تحـرر تناول فيه املؤلف ما يتعّلق مبوضوع اجلنس يف أدب غادة من احلّب والزواج واستالب املرأة وال. غريزي
 »دراســة يف روايــات غــادة الســمان منوذجــا: مظــاهر اخلرافــة يف اجملتمــع العــريب«ومنهــا مقالــة  ....اجلنســي و

ـانُشرت يف ، حلجت رسويل ومسية آقاجاين يزد آبادي العـدد  جملة اجلمعية العلمية اإليرانيـة للغـة العربيـة وآدا
قــــام الباحثــــان فيهــــا إىل رصــــد مظــــاهر اخلرافــــة يف روايــــات . ٤٠- ٢٧ش صــــفحات  ١٣٩٠اخلريــــف  ٣٠

جملّــة حبـوث العلــوم لبتــول مشـكني فــام نُشـرت يف  »احلــّب يف كتابـات غــادة السـمان«ومنهــا مقالـة . الكاتبـة
يهـــا عاجلـــت الكاتبـــة ف، ١٧٠- ١٤٧ش صـــفحات ١٣٨٤اخلريـــف والشـــتاء  ٤٧- ٤٨العـــددان  اإلنســـانية
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  .موضوع احلب يف كتابات غادة اإلبداعية والصحفية
أحــد مــن الدارســني الصــور املرتاســلة  -حســب معلومــات الباحــث -مل يــدرس، بنــاء علــى مــا مــرّ 
 فدراســة تراســل احلــواس يف أثــر غــري منظــوم؛  أعمــال غــادة وال يف آثــار غريهــايف أثــر قصصــي ال يف

ليـل « فاختار الباحث لدراسـة هـذا األمـر جمموعـة .مل يتطّرق إليه الباحثون من قبل، موضوع جديد
   .لغادة السمان ملكانة الكاتبة بني األدباء املعاصرين ومكانة هذه اجملموعة بني آثارها »الغرباء

  منهج البحث
أبــدعتها غــادة الســمان ، مبعاجلــة صــور، بعــد تعريــف تراســل احلــواس، يقــوم الباحــث يف هــذه الدراســة

إىل والوصــــول ، علـــى دورهـــا يف إيصــــال مـــا خيـــتلج يف نفســــها إىل املتلقـــيبـــامتزاج احلـــواس للوقــــوف 
يف القســـم األّول قـــام بدراســـة حتويـــل : وقـــد قّســـم الدراســـة علـــى قســـمني .مجاليـــات تكمـــن وراءهـــا

ويف القســم الثــاين تطــّرق إىل حتويــل مــا ال يــدرك بــاحلواس إىل ، املــدركات احلّســية بعضــها إىل بعــض
ب البحث يف القسـمني علـى أسـاس أمهّيـة احلاّسـة يف حيـاة اإلنسـان وكثـرة وقد رتّ . املدركات احلسّية

ا حــاول الباحــث أن يقــوم يف . التحليلــي-واملــنهج املختــار يف الدراســة هــو املــنهج الوصــفي . مــدركا
مثّ يقوم بتحليل  ئللقار  ببيان واف إليضاحها، تطبيق االستعارات والتشبيهات اليت وظفتها الكاتبة

ــااللغــات الرئ وأخــريا يشــري إىل أثــر بالغــة الرتاســل علــى املخاطــب وأثــره يف ، يســة يف الرتاســل ودالال
  .إيصال مراد الكاتبة من التصوير

  تراسل الحواس
 ال جنــدها، مصــطلحات جديــدة ٢أو احلــس املتــزامن ١مصــطلحات تراســل احلــواس أو تبــادل احلــواس

مدركات كل حاسة مـن احلـواس بصـفات وصف «واملراد منها . بني مصطلحات النقد العريب القدمي
وتصــبح املرئيــات ، وتصــري املشــمومات أنغامــا، فتعطــي املســموعات ألوانــا، مــدركات احلاســة األخــرى

إنّه وصف املدرك احلسي اخلاص حباسة معينـة ، أو بعبارة أخرى ).٣٩٥: م١٩٩٧، هالل( »...عاطرة
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حلوا ومثل أن يوصف دوّي النفـري بلغة حاسة أخرى مثل وصف الصوت بكونه خممليا أو ثقيال أو 
  ).١٤٨: م١٩٨٤، وهبه واملهندس( بأنّه قرمزيّ 

صــوت املغــين «: ففــي قولــك. تراســل احلــواس اســتعمال جمــازي مــن نــوع االســتعارة املكنيــة غالبــا
وهــــو مسعــــي بالطعــــام أو الشــــراب مثّ حــــذفت املشــــبه بــــه أي الطعــــام أو ، شــــّبهت الصــــوت »عــــذب
أشـار وهبـه واملهنـدس إىل أن هـذا النـوع مـن التعبـري . العذوبـة للصـوتوأثبـّت الزمهمـا أي ، الشراب

ة بــل هــي وحــدة األثــر ، اســتعارة مكنيــة غــري أّن العالقــة بــني املشــبه واملشــبه بــه ليســت عالقــة املشــا
ة ألنّــه لــيس هنــاك شــبه بــني الطعــام  »مــاء زاعــق«: النفســي كمــا أّن العالقــة يف قولــك ليســت املشــا

قريـب ممّـا ذهـب ، إّن ما ذهبـا إليـه ).١٤٩: نفسـه ( املّر وبني الزعق أي الصياح املفزعسد أو املاء الفا
هــي كالعســل يف « حيــث ذهــب إىل أّن وجــه الشــبه يف، إليــه القــزويين يف حبثــه عــن التشــبيه املفصــل

وهـــو ميـــل الطبـــع والزم السالســـة ، الزم احلـــالوة »وكالنســـيم يف الرقـــة، وكاملـــاء يف السالســـة، احلـــالوة
هـذا النـوع مـن التعبـري مـن أهـّم مـا  ).٣٩٤: م١٩٩٩، القـزويين( وهو إفادة النفس نشاطا وروحا، لرقةوا

ـــا اللغـــة الشـــعرية، أفـــاد منـــه الرمزيـــون ألن بـــه تُولَّـــد إحساســـات وال تســـتطيع اللغـــة الوضـــعية ، تغـــىن 
  ).٣٩٩: م١٩٨٤، هالل( التعبري عنها

واســـتعمله يف معنـــاه احلاضـــر  ،١القـــرنم يف قـــاموس ١٨٩١ظهـــر مصـــطلح تراســـل احلـــواس عـــام 
تداولــــه بــــني  لكــــن ،)١٤٨: م١٩٨٤، وهبــــه واملهنــــدس( »الســــمع امللــــّون«يف رســــالة عــــن  ٢جــــول مييــــه

، الـــذي دعـــا إىل هـــذا الضـــرب مـــن التعبـــري يف قصـــيدة ٣األواســـط األدبيـــة ّمت بفضـــل بـــودلري الفرنســـي
 :يقول فيها »الرتاسل«أنشدها يف هذا السياق وقد اختار هلا عنوان 

وأحيانــــا تنطــــق هــــذه العمــــد ولكنهــــا ال تفصــــح ، الطبيعــــة معبــــد ذو دعــــائم حيــــة«
وتتجــاوب الــروائح ، وجيــوس املــرء منهــا يف غابــات مــن رمــوز تلحظــه بنظــرات أليفــة

ـــا أصـــداء طويلـــة خمتلطـــة آتيـــة مـــن البعيـــد لتؤلـــف وحـــدة ؛ واأللـــوان واألصـــوات كأ
  ).٢٦٤: م١٩٨٤، نصر( »يل أو كالضوءرحيبة كالل، عميقة املعىن مظلمة األرجاء
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األدب القـــدمي رغـــم حداثـــة  لـــه جـــذور يف التحويـــل يف التعبـــري هـــذا النـــوع مـــنأّن ، وممّـــا ينبغـــي اإلشـــارة إليـــه
إذ وصـف كلمـات أوذيسـيوس ، فقد استخدم هومريوس تراسـل احلـواس يف إليـاذة، اختري له ذياملصطلح ال

األدب العــريب يف عصــوره  كمــا جنــده يف ،)٣٦٣: م١٩٩٩، التنــوجي( بأنّــه مثــل نــزول حبــات الــثلج يف الشــتاء
  ).٢٦٥: م١٩٨٤، نصر( أمثال ابن الفارض القائلني باّحتاد الصفات، املختلفة خاّصة عند شعراء الصوفية

  »ليل الغرباء« أشكال تراسل الحواس في مجموعة
ـــاء كـــل صـــورة مـــن الصـــور املرتاســـلة البـــّد مـــن امتـــزاج حســـّني  ومبـــا أّن ، اثنـــني علـــى األقـــلمبـــا أّن لبن

فمجمــوع صــور ؛ ر أن ميتــزج كــّل حــس بأربعــة حــواّس أخــرىوّ يتصــ، لإلنســان مخــس حــواّس ظــاهرة
رغـم  ).٧٤: ش١٣٨٩، نـام( ر بناءها من مزج بعضـها بـبعض يصـل إىل عشـرين صـورة مرتاسـلةوّ يتص
 . قّلما جند كاتبا أو شاعرا أبدع مجيع هذه الصور يف نتاجه األديب، ذلك

  :يتّم حتويلها على النحو التايل، ال تتجاوز مثاين صور» ليل الغرباء«جمموعة إّن الصور املرتاسلة يف 
  التحويل من البصري إلى السمعي

ومـن منـاذج هـذا التحويـل قوهلـا يف ، لع غـادة صـفات مـا يـدرك بالسـمع علـى مـا يـدرك بالبصـرد ختق
 : »فزاع طيور أخرى«قصة 

قـررت أن أعاجلــك بقبلـة علـى عنقــك مـن اخللــف ، إليـكعاريـة القـدمني تســللت «
ا إىل السرير وقبـل أن أحنـين ...وقفـت.. .بـبطء أخـرس كنـت أحتـرك وراءك. أجّرك 

فعلــى املنضــدة كانــت هنالــك عشــرات مــن قصاصــات ... صــعقين املشــهد، بقبلــيت
  »"بريء"أو كلمة " مذنب"وعلى كل منها ال شيء سوى كلمة ، األوراق

 ).١٢: م١٩٩٥، السمان(

اية بطء ذهـاب املـرأة العقـيم إىل زوجهـا القاضـي الظـامل  من أهّم ما تصّوره غادة يف هذه العبارات
،  بــل حيكـم علــيهم عشــوائيا وعلـى أســاس وريقــات، الـذي ال حيكــم علـى النــاس علــى أسـاس العدالــة

لداللـة وأهـّم عبـارة جـاءت ل. »بريء«وعلى بعض أخرى كلمة  »مذنب«كتب على بعضها كلمة 
. ختـتص باملـدركات السـمعية، حيث وصفت البطء بصـفة، »ببطء أخرس«على هذا التصوير قوهلا 

يســعفها يف تصــوير قصــارى بــطء ، كــأّن الكاتبــة مل جتــد مــن بــني الكلمــات الدالــة علــى احلركــة لفظــا
 واختـارت، فلجـأت إىل صـفات املـدركات السـمعية؛ املرأة حني دخوهلا على زوجها ويف غفلتـه عنهـا
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وعـدم مسـاع ، وهـو انعقـاد اللسـان عـن الكـالم خلقـة أو عيّـا »خِرس ْخيَرس«لوصفه لفظ أخرس من 
ــا إليــه ذهابــا يف  ).٢٢٦: ش١٣٧٢، أنــيس وآخــرون( صــوت جلريــان املــاء وبــذلك صــّورت للمتلّقــي ذها
ـا منـه، غاية الثقل واهلـدوء إالّ  حبيـث ال يسـمع الرجـل ألقـدامها صـوتا رغـم تسـللها مـن األدراج وقر

واجلـــدير . خيفيـــه عليهـــا ملــــّا احننـــت عليـــه لتقبيلـــه، حينمـــا تشـــهق املـــرأة عنـــد وقوفهـــا علـــى ســـوء عمـــل
إذ إّن ؛ مّهـدت لـوازم حركـة خفيـة تريـد تصـويرها للقـارئ »عاريـة القـدمني«بالذكر أّن الكاتبة بقوهلـا 

  .األقدام العارية أقّل صوتا من غريها
 : »قّصة املواء«مناذج أخرى لوصف املدرك البصري بصفات املدرك السمعي قوهلا يف  ومن

، والنافذة قد انطفأت، يتالحق كأنفاس سجني هائج، بدأ املواء يف األعلى يشتدّ «
لكنهــا تــرتعش يف بصــيص مــن الضــوء ، و الســتائر احلمــر اســودت كلــون دم متخثــر

  ).٢٦: م١٩٩٥، السمان( »شبح يتحرك خلف النافذة. اخلافت
ــــــ إّن املكــــان يف الســــرد ــــــ كمــــا ذكــــر لومتــــان ـــ أو ، جمموعــــة مــــن األشــــياء املتجانســــة مــــن الظــــواهر« ــ

أو األشـكال املتغـرية تقـوم بينهـا عالقـات شـبيهة بالعالقـات املكانيـة املألوفـة ، أو الوظائف، احلاالت
غـــادة يف هـــذه األســـطر القليلـــة  قامـــت ).٩٩، م٢٠١٠، بـــوعزة( »...املســـافة، مثـــل االتصـــال، العاديـــة

الشخصــية األوىل ، وذلــك بســرد أحــداث تســردها العقــيم، خبلــق جــو مرعــب مناســب لفضــاء القصــة
ذكـرت أّوال بـأن املـواء بـدأ باالشـتداد يف الطـابق األعلـى أي . ومـا تصـف مـن املكـان، يف قصة املواء

ــــا ولــــودةيف املوضــــع الــــذي ألقــــت العقــــيم صــــغار القطــــة مــــن النافــــذة فأهلكتهــــا  ، حســــدا علــــى كو
مثّ ذكـــرت بـــأّن النافـــذة قـــد . قـــد هاجـــه آالم الســـجن، بتـــوايل أنفـــاس حبـــيس وشـــّبهت تتـــابع موائهـــا

ا سراج ّ قد انطفـأ فسـيطر الظـالم علـى الغرفـة وكـل مـا ، أُغلقت وعّربت عن انغالقها باإلنطفاء فكأ
ســوداء كــدم غلــظ حــىت  وءإثــر انطفــاء الضــبّينــت بــأّن الســتائر احلمــر أصــبحت ، بعــد ذلــك. فيهــا

ذكرت بـأّن شـبحا يتحـّرك خلـف ، وأخريا. وهي ترتعش يف ملعان ضوء ضعيف، صارت محرته سوادا
  . النافذة

وإرخــــاء الســــتائر احلمــــراء الــــيت اســــوّدت ، وإغــــالق النافــــذة، اشــــتداد املــــواء وتواليــــهأّن ، ال غــــرو
كّلهــا ،  شــبح خلــف النافــذة لــياللاوحتــّرك ، ضــعيفالضــوء الوارتعاشــها أمــام ملعــان ، النطفــاء الضــوء

بعـــض الصـــور  -إضـــافة إىل الصـــور احلقيقيـــة -ســـامهت يف خلـــق هـــذا اجلـــو. ختلـــق جـــّوا مرعبـــا خميفـــا
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وتشــــبيه اســــوداد الســــتائر بالــــدم ، مثــــل تشــــبيه تــــوايل املــــواء بتــــوايل أنفــــاس الســــجني اهلــــائج، البيانيــــة
ضـعف الصـوت «فة اخلفـت وهـو ع صـكمـا زادت يف خلقـه هـذه الصـورة الـيت أبـدعتها خبلـ،  املتجلط

الصـورة كمـا تـرى قـد بُنيـت علـى أسـاس . علـى الضـوء) ٤/١٥٠: م١٩٩٢، ابـن منظـور( »من شـدة اجلـوع
فالكاتبـــة شـــّبهته مبـــا يـــدرك بالســـمع مثّ . واخلفـــت مسعـــي، ألّن الضـــوء مـــدرك مرئـــي؛ االســـتعارة املكنيـــة

كمـا ال ،  ضـعيفا إىل حـّد كـاد ال يبصـرلتدّل بذلك علـى أّن الضـوء كـان ؛ حذفته وأثبتت صفته للضوء
حيمـــل إىل ، جـــاء مّتســـقا مـــع غـــريه إّن هـــذا التعبـــري االســـتعاري .يســـمع الصـــوت اخلافـــت إالّ بصـــعوبة

  .ة أن تصّورها للمخاطباملتلقي جزءا من غرض الكاتبة يف بيان اجلّو املرعب الذي تريد الكاتب
صــفة اخلفــت علــى الضــوء األزرق وهــو مــدرك بصــري  »ليلــى والــذئب«يف قصــة ة خلعــت الكاتبــ

بالورق امللّون وامتزج األمحر القاين باألزرق اخلافت بأخضـر الغابـات ) القبو( األضواء لففنها«: لوين
  ).٨١: م١٩٩٥، السمان( »املسود

مـــــن األلـــــوان فهـــــي ممـــــا يـــــدرك بالبصـــــر  »الزرقـــــة«إذ إّن ، »األزرق اخلافـــــت«الشـــــاهد يف قوهلـــــا 
والبصــر ، امتــزاج بــني املبصــر واملســموع، ففــي الشــاهد. ينــدرج حتــت املــدركات الســمعية »اخلفــت«و

 ينبُـلقـد  ).٤/٦/٢٠١٠، رمضـان( والسمع يُعّدان من أهّم وسـائل تـذّوق اجلمـال ومهـا منفـذان إىل القلـب
لمشـبه ألنّه قد ُشّبهت الزرقة بالصوت مثّ ُحـذف املشـبه بـه وأُثبـت ل؛ على االستعارة املكنية الرتاسل

بالغــة االســتعارة يف إحيــاء شــّدة ضــعف اللــون األزرق  ىّلــتتج. اخلفــت وهــو ممــا يوصــف بــه الصــوت
هــــو خفــــض الصــــوت إىل حــــّد يقــــرب مــــن « »اخلفــــت«ألّن األصــــل الواحــــد يف مــــاّدة ؛  املتلّقــــيإىل

فهـــــذا يعـــــين أّن األزرق كـــــان إىل حـــــّد مـــــن  ).٣/١٠١: ش١٣٨٥، املصـــــطفوي( »الســـــكوت واإلســـــرار
ذا اللون   .الضعف كاد خيرج من اّتصافه 

ة أو : أّن االنســجام بــني األلــوان يتحّقــق يف حــالتني، ممّــا ينبغــي اإلشــارة إليــه  إذا كانــت األلــوان متشــا
عــود ومبعــث االنســجام يف التضــاد ي ).١٣٦: م١٩٩٧، عمــر( وإذا كانــت متكاملــة يف تضــاد قــوي، متجانســة

 ).١٣٨، نفســه( إىل أنّــه يــؤّدي إىل التــوازن حيــث يســتميل كــّل مــن املتضــادين اآلخــر حــني يوضــع إىل جانبــه
ــا نســجاما بــني األلــواناالكاتبــة أبــدعت ف ــا مجعــت بــني األمحــر و ؛ عــن طريــق التضــاد الــيت ذكر  األخضــرألّ

وهـو ، وصـفه علـى أنّـه مائـل إىل األبـيض وأّمـا الثالـث فيـدلّ  ،)نفسـه( واألوالن من األلـوان املتضـاّدة، واألزرق
  .ُوصف بالقاين واألخضر باملسودّ  ألّن األمحر؛ مضاّد ملا وصف به األمحر واألخضر
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  البصري یالتحويل من السمعي إل
ومـن مناذجـه ، إّن وصف املدرك السمعي بصفات املدرك البصـري أکثـر اسـتعماال مـن النـوع السـابق

 : »فزاع طيور آخر«قوهلا يف قصة 

وآالف املتهمــــني الــــذين تقــــرر الصــــدفة ، إّن علــــّي أن أصــــنع شــــيئا أنقــــذ بــــه ُمثلــــي... «
كنـت أدرك يف أمل بـالغ أنّـين رّمبـا ،  لكنـين حـني أمـّر بفـزاع الطيـور يف احلديقـة، ...مصريهم

حيــايت صــارت صــحراء خاويــة مــن الصــمت أفعــل ذلــك كلــه ألّن زوجــي ال حيــدثين وألّن 
ا، امليت   ).١٣: م١٩٩٥، السمان( »..!من فرحة لن جتيء خري، فإن جثة اند

وقفــت علــى ظلـــم ، الغــرض مــن هــذه العبـــارات الــيت تســردها بطلــة القصـــة بيــان حــال عقــيم بئيســـة
م ـا وحيـا ـا مـن بـؤس ، ترجـع مـن رأيهـا لكّنهـا، زوجها على الناس فرتيد أن تنقـذ حيا وتـرّجح مـا 

   .رمبا لن تبلغها، على حياة
ق لّـمتع الـذيبني الصمت وهو السـكوت ، »الصمت امليت«الرتاسل قوهلا  ىالشاهد عل موطن

الرتاسـل إّن . يف الدرجـة األوىل فهو مـن املـدركات البصـرية، الذي فارق احلياة وامليت، حباسة السمع
ذي روح مثّ حــذف املشــّبه ) إنســان أو غــريه( إذ ُشــّبه الصــمت مبوجــود؛ مبــين علــى االســتعارة املكنيــة

وفقـــدان أمـــل يف ، تظهـــر بالغـــة الرتاســـل يف إحيـــاء دوام احليـــاة البئيســـة .فه إىل املشـــّبهبـــه وانتقـــل وصـــ
وهـــو مـــا يقابـــل النطـــق ، والـــدليل علـــى ذلـــك أّن الصـــمت. حتّوهلـــا إىل حيـــاة فيهـــا احلـــالوة والنشـــاط

فالكلمـة ) ٦/٣٣٥: ش١٣٨٥، املصـطفوي( مواضع يتحّقق فيهـا الصـمت املطلـق يستعمل يف، والتكّلم
ا املليئة باحلزن واخليبة الشاملنيبنفسها  وهـو انتفـاء ، لكن وصفها بامليت، تدّل هنا على رتابة حيا
ال . كمــا أّن امليّــت ال يتوقّــع منــه احليــاة،  ال ينبعــث منــه الفــرح، تأكيــد علــى أّن احلــزن ســاكن، احليــاة

ا جــاءت ضــمن صــورة تشــبيهية ــ، ننســى أّن هــذه الصــورة االســتعارية بــدالال ا كصــحراء تصــّور حيا
ـــا خاليـــة مـــن أي شـــيء إالّ احلـــزن الشـــامل واخليبـــة الواســـعة، خاليـــة فســـامهت . وهـــذا يعـــين أّن حيا

وهـي ، ةقصـالحياة شخصـية  حزن طويل وملل رتيب وسكوت شامل أحاطتالصورتان يف تصوير 
فيئســت مــن ؛ جــت مــن قــاض ظــامل ال يكّلمهــا ببنــت شــفة وقــد قضــى عليهــا الــدهر بــالعقموّ امــرأة تز 

  .ويقّلل بوالدته من آالمها تقّر به عينها، لودمو 
: »املــواء«لــى املــدرك الســمعي ثيــاب املــدرك البصــري اللــوين كقوهلــا يف قصــة قــد تلــبس غــادة ع
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  ).٢٤: م١٩٩٥، السمان( »مواء مستمر خمنوق شاحب من هناك. عاد املواء املتقطع«
وهــو مــدرك ، بالشــحوب الشــاهد علــى الرتاســل يف وصــف املــواء الــذي مــن املــدركات الســمعية

ألنّــه ُشــبِّه املــواء بــاملريض مثّ حــذف املشــبه بــه ؛ والرتاســل مبــين علــى االســتعارة املكنيــة. بصــري لــوين
إّن هــذه الصــورة املرتاســلة جــاءت موافقــة لألوصــاف الــيت ذكــرت للمــواء . وانتقــل وصــفه إىل املشــبه

بصـوت رجـل ُعصـر فالعبـارة تشـري إىل أّن املـواء رغـم كونـه مسـتمرّا كـان متقطعـا شـبيها ؛ ومتّممة هلـا
فوصــفه بالشــحوب أّمت التصــوير وصــّور املــواء الــذي خيــرج مــن حلــق احليــوان . بصــعوبة حلقــه فيتــنّفس

ألّن الشـــحوب مبعـــىن اصـــفرار الوجـــه بســـبب اهلـــزال أو ؛ ال يســـمع بوضـــوح امنخفضـــ اضـــعيفصـــوتا 
فوصــف املــواء بالشــحوب يــدّل علــى  ).٧٤: م١٩٩٧، عمــر( ن ذلــك مــرض الــذبولاجلــوع ويعنــون مــ
خاصـة الصـفة األخـرية الـيت ، يف تصوير شـامل للمـواءفسامهت األوصاف املذكورة  .ضعف مفرط له

ا الكاتبـــة مـــن املـــدركات البصـــرية ـــا تصـــويرها اســـتعار ـــا أضـــافت صـــفة الضـــعف علـــى ؛ وأثـــرت  ألّ
  .األوصاف األخرى للمواء

، عــاد املــواء خمنوقــاً شــاحباً «: صــة بقوهلــاد الكاتبــة مــن هــذا التعبــري يف موضــع آخــر مــن القتمتســ
  .)٢٤: م١٩٩٥، السمان( »وعاد االختناق الدامي إىل حلقي
ال تــزال متطــر «: »فــزاع طيــور أخــرى«ىل البصــري قوهلــا يف قصــة ومــن حتويــل املــدرك الســمعي إ

أكـره ليلـة األحـد . ..لسـت وامهـة. ..ينـاديين أيضـاً صـوت .. .الصوت ينبعث من هنـاك... .صراخاً 
  ).١٦: نفسه( »حينما يذهب اخلدم مجيعاً 

بـامتزاج املطـر الـذي ينـدرج ضـمن املـدركات ، »متطر صراخا«سل قوهلا موضع الشاهد على الرتا
ألّن ؛ والرتاســل مبــين علــى االســتعارة املكنيــة. مــن املــدركات الســمعية والصــراخ الــذي هــو، البصــرية

مــن مــاّدة ، وهــو اجلــزء الســمعي مــن الرتاســل، الصــراخ. نــزل مــن الســماءالصـراخ ُشــّبه بشــيء كــاملطر ي
واألصــل الواحــد يف ) ٥١٢: ش١٣٧٢، أنــيس وآخــرون( »صــاح صــياحا شــديدا: صــرََخ يصــرُخ ُصــراخا«

 ).٦/٢٧٠: ش١٣٨٥، املصـــطفوي( »هــو طلـــب النيــل إىل الغــواث واملعونـــة بالصــيحة يف شــّدة«مادتــه 
واملطــر الــذي هــو اجلــزء البصــري منــه يــدّل يف هــذه الصــورة علــى كثــرة الصــراخ وتواليــه ألّن يف مادتــه 

واجلــدير بالــذكر أّن املطــر غــري  ).١١/١٣٩: نفســه( موضــوع املطــر ونزولــه مــن الســماء متواليــا: قيــدان
بــل هــو كــّل شــيء ينــزل مــن الســماء متواليــا كالغيــث ولــو ، خمصــوص بالغيــث النــازل مــن الســحاب
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من فزاعي الطيـور  العقيمأّن الصراخ الذي تتخيله ، األّول: فاالستعارة توحي بأمرين ).نفسه( حجارة
أّن الـذي ينبعـث ، والثـاين، وصغار القطة اليت قتلتها يشبه بالء ينزل مـن السـماء متواليـا غـري منقطـع

  .بثأره ليأخذ؛ منه الصارخ يستغيث
ألّن الزمـان ؛ أحـاط العقـيم مرعـب الزمان واملكان بأحسن مـا يكـون خللـق جـوّ  فادت غادة منأ

واملكــان بيــت تركــه مجيــع مــن كــان فيــه إالّ هــذه املــرأة البعيــدة عــن ، ليــل وهــو مــن موجبــات اخلــوف
تتعــاون ف .البيــتأرجــاء  خ الــذي تتخّيلــه العقــيم ُيســمع مــن مجيــعار والصــ، زوجهــا والــيت تعــاين العقــم

  .تشعره العقيم، مجيع العبارات احلقيقية واجملازية يف خلق جّو مرعب

  التحويل من البصري إلى اللمسي
ا الكاتبـة ملـا يـدرك ، ختتص باملدركات اللمسـية، من أوصاف »ليل الغرباء«ال ختلو جمموعة  اسـتعار

يف وصـــف فتـــاة  »املـــواء«وذلـــك يف قصـــة ، فقـــد ورد هـــذا النـــوع مـــن التحويـــل مـــرّة واحـــدة. بالبصـــر
، أصــــابعها تتشــــنج وتضــــغط شــــيئا فشــــيئا علــــى قطــــة ســــيامية ســــوداء...« :تراقــــب الســــاردة، غريبــــة
ا   ).٢٦: م١٩٩٥، السمان( »...ختمش جلدي البين ونظرا

ـا ختمـش جلـدي«الشاهد على الرتاسل قوهلا  وهـو يـدّل ، حيـث نسـبت الكاتبـة اخلَْمـش »نظرا
والغــرض مــن نســبتها ، الــيت تنبعــث مــن البصــر الــذي يـُـرى بــه األشــياءإىل النظــرات ، علــى مــزق اجللــد

إّن « .تشعرها الساردة مـن نظـرات الفتـاة، صورة من غاية امللل والكراهية والنفور إىل النظرات تقدمي
ذلـك ألنّـه ال بـّد هلـا أن تتمـاس مباشـرة مـع ، حاسة اللمس هي أشد احلـواس ماديـة وألصـقها باملـادة

 ).٣١: م١٩٩٨، عبــاس( »كيمــا تســطيع أن تكشــف عــن خمتلــف خصائصــها املاديــة؛  األشــياء املاديــة
ــا  ّ ــا تــزداد حــدة يف بعــض أجزائــه الــيت تكــون «ومــن خصائصــها أ ّ تشــمل أعضــاء اجلســم كّلــه إالّ أ

نقــال ، ١٢٠: م٢٠١٠، عبــداهللا( »أكثــر اســتخداما واحتكاكــا باملــدركات مــن غريهــا كــأطراف األصــابع
 وأّمـا حاسـة النظـر فهـي تكـون يف جتـرد تـام عـن املـاّدة ).ورة عنـد أيب العـالء املعـريعن أثر الكف علـى الصـ

، إىل النظرة يف هـذه الصـورة املرتاسـلة تلقـي إحسـاس شـيء كاألظـافر »ختمش«كلمة فنسبة   ).نفسه(
  . فيحس أملا شديدا مبزقه، ميّزق جلد اإلنسان وخاصة وجهه
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  التحويل من اللمسي إلى البصري
متطـر بـرداً « :»فـزاع طيـور أخـرى«يف قصـة  صـرية علـى اللمسـية قوهلـاأوصاف املـدركات البمن خلع 

 ).٨: م١٩٩٥، السـمان( »...علـى وتـرية واحـدة ...متطر منذ الصباح وعلى وتـرية واحـدة رمادياً وسأماً 
حيـــث مزجـــت الكاتبـــة بـــني مـــدرك ملســـي ومـــدرك  »بـــردا رماديـــا«: الشـــاهد علـــى الرتاســـل يف قوهلـــا

 ):١٨٤: م١٩٩٧( قـال أمحـد خمتـار عمـر. وذلك بإثبات لون رمادي للربد بعـد حـذف املشـّبه بـه، بصري
إنّـه منطقـة ليسـت آهلـة ولكّنهـا علـى . فهو لون حمايد، الرمادي خال من أي إثارة أو اجتاه نفسي«

هــب ذ، خبــالف مــا ذكــر. »أشــبه مبنطقــة منزوعــة الســالح أو أرض خــالء ال صــاحب هلــا، احلــدود
إّن غــادة الســمان . قــل إحســاس النفــور وعــدم الرغبــةنيإىل أنّــه ) ٤١: ش١٣٨٢(، وا جي شــيهيــداكي 

لتجمــع وتفــرق بــني األمــل واليــأس فهــو خــيط رفيــع يفصــل بــني احلــزن «دمته يف بعــض آثارهــا اســتخ
لكّنهـا ) ١٢٦٣: م٢٠١٣، عثمـان ومحـزة( »واليأس وبني األمل والقهر وبني اللقاء والفراق وبني ال ونعم

كمـــا تـــرى يف هـــذه الصـــورة ،  ســـتخدمته يف هـــذه اجملموعـــة لـــيس إالّ رمـــزاً للكآبـــة واحلـــزن واليـــأسا مـــا
زيـد ت، تعيشها امرأة عقيم يف بيت قاض جبار، االستعارية اليت أفادت منها لتصوير حياة مملة حزينة
امتزاجــا آخــر ومــا ينبغــي ذكــره أّن يف العبــارة . يف آالمهــا حــىت القطــة الــيت ولــدت صــغارها يف مرمسهــا

هـذا يعـين أّن السـأم قـد  .»السـأم«علـى  »متطـر«وقـوع فعـل  بني أمـر جمـرد ومـدرك بصـري وذلـك يف
والصــورتان االســتعاريتان تشــاركان يف  .ُشــّبه مبــدرك بصــري كــاملطر أو غــريه ينــزل مــن الســماء متواليــا

  . خلق جّو من امللل الشامل احمليط بالعقيم
ـذا املوضـع مـن هـذه اجملموعـةممّا ينبغي اإلشارة إليه أّن وص ، ف الربد بكونه رماديـا مل ينحصـر 

الـربد الرمـادي تنفضـه املصـابيح «: يف قوهلـا» بقعة ضـوء علـى املسـرح«بل ورد يف موضعني من قصة 
، فإنّنا نواجه صـورا اسـتخدمتها الكاتبـة يف موضـعني أو أكثـر ).٤٥و٤٢: م١٩٩٥، السمان( »احملتضرة

فـــرغم أنـــه ال ينتهـــي إىل تكـــرار ممـــّل . قصـــص خمتلفـــة مـــن هـــذه اجملموعـــة بـــل يف، ال يف قصـــة واحـــدة
وإّمنــا ، ال يستحســن الطبــع الصــور املكــررة، ورّمبــا جتــد فيــه الكاتبــة مــا يرّغبهــا يف اســتعماله، للقــارئ

  .يرغب يف الصور البديعة والتعابري البليغة اجلديدة

  التحويل من السمعي إلى اللمسي
  :»فزّاع طيور أخرى«ملدرك اللمسي ملا يدرك بقّوة السمع كما يف قوهلا يف قصة قد تستعري الكاتبة وصف ا
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جابــة علــى ســؤاله الــذي يصــفع وجهــي مــع تيــار الــربد املنــدلق مــن فــأعجز عــن اإل«
  هل اتصل الطبيب وبلغك النتيجة؟: الباب

  ...مل ...ال-
  من؟ من اتصل اذن؟-
  .ينتظرونك. هم-

   ).١٠: نفسه( »كأّنين أطلق عليه الرصاصقلتها  . مسعت صويت قاسيا جارحا
» الصـفعة«جعلـت الكاتبـة : ورد الرتاسل يف هذا احلوار الذي جرى بني العقيم وزوجها يف موضعني

إّن . لكن صـفتها تـرتبط بقـّوة اللمـس، يدرك حباسة السمع -كما ترى–واملوصوف ، وصفا للسؤال
يوّجهـه إليهـا زوجهـا ، حتّسها العقيم من مساع سـؤال، هذا التحويل لعب دورا بالغا يف تصوير كراهية

ا تلد أو لن يكـون هلـا طفـل، عن نتيجة حتاليل طبية ّ ويف تصـوير آخـر وصـفت الصـوت . ستخرب بأ
إّن االســتعارة يف هــاتني الصــورتني تـــوحي . ومهــا اســتعريا مــن جمـــال املــدركات اللمســية، بالقســاوة واجلــرح

  .يبقى يف روح الرجل من كالم املرأة، ل زوجها كما توحي بأثر شديدتشعره العقيم من سؤا، األمل بشّدة
  :حني تسمع الساردة ليل رحيلها كلمات من حمّبها حازم» املواء«ومثل الصورة األوىل قوهلا يف قصة 

ال تعـرفني ... ك ال تعرفني ماذا تريـدينإنّ ": هربت إىل الشرفة و كلماتك تصفعين«
  ،)٢٩: نفسه ( »"أعرف ما ال أريد " على األقل و قلت لك أنين " ماذا تريدين

  .حيث جعلت الصفعة وصفا للكلمات لتصّور شّدة إيالم كالم احملّب على الساردة
  :ومن هذا النوع من التحويل قوهلا يف القصة نفسها

  ،)٢٨: نفسه( »هل كنت نائمة ؟.. .دزدرا... .هذه أنا: صوت ناعم«

وهــو مــن نُعــم الشــيء نعومــة مبعــىن الن » نــاعم«وهــو مــدرك مسعــي بقوهلــا ، حيــث وصــفت الصــوت
ا ومالحتــه داللــة وبــذلك ).٩٣٥: ش١٣٧٢، أنــيس وآخــرون( ملمســه رّمبــا ال ، دلّــت علــى حســن صــو

  .توحيها أيّة كلمة أخرى
  :ومن مناذج هذا الضرب قوهلا
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أحسـه نصـال . ..نـواح خافـت ملتـاع. ..والقطة مل تنقطـع عـن نواحهـا يف احلديقـة«
  ).٨: م١٩٩٥، السمان( »تنغرس ببطء واستمرار يف بطين، حادا لسكني

وتصــفه بأنّــه نــواح مســتمّر يف ، قتلــت العقــيم صــغارها، تصــّور غــادة خــالل هــذه العبــارات نــواح قطــة
مـن  استمّدت الكاتبـة، لبيان أثر نواح القّطة عليها. رغم ضعفه وسكونه، نواح يؤمل العقيم، احلديقة

واألول ، اخلفـــت واللوعـــة: فوصـــفته أّوالً بصـــفتني، املـــدركات اللمســـية إضـــافة إىل املـــدركات الســـمعية
التــاع «ا الثــاين فيوصــف بــه املــدركات اللمســية ألنّــه مشــتق مــن يوصــف بــه املــدركات الســمعية وأّمــ

حــاد بنصــل شــبّهت نواحهــا مثّ ) ٨٤٦: ش١٣٧٢، أنــيس وآخــرون( »احــرتق مــن الشــوق أو اهلــمّ : فــؤاده
شـيئا  يؤملهـا وينحـت ضـمريها، وبذلك صوّرت شعورها قبال نـواح. لسكني تنفذ يف بطنها باستمرار

وما يلفت النظر أّن الكاتبة جعلـت نفـوذ السـكني يف الـبطن بطيئـا ومسـتمرّا وبـذلك جعلـت . فشيئا
وبـني حركـة نصـل ، وهـو الـذي وصـفت بـه النـواح، من جهة تناسبا بني اخلفـت الـدال علـى الضـعف

ايــة أمل، لســكني يف جوفــها ألّن نفــوذ الســكني بطيئــا ؛ حتّســها املــرأة، ومــن جهــة أخــرى أشــارت إىل 
   .ومستمرّا يف اجلسم أكثر أملا ممّا يطعن فيه بسرعة

، الســـمان( خلـــع صـــفة الـــربودة علـــى الصـــمت »ليـــل الغربـــاء«ومـــن هـــذا النـــوع مـــن التحويـــل يف جمموعـــة 
  ).٤٢: نفسه( ووصف الصدى بكونه حاّدا ملتاعا ،)٣٣: نفسه( والشبوبووصف املواء باحلرارة  ،)٩: م١٩٩٥

قــد صــّنف بعــض الدارســني احلــواس اخلمــس مــن جهــة مــدى متــاس احلاســة مــع املنّبهــات احلســية 
ـا يف متـاس مباشـر مـع األشـياء املاديـة؛ قاعدته حاسة اللمس، اليت تتعامل معها يف هرم مث تـأيت ، ألّ

الـــذوق الـــيت تتفاعـــل مـــع خصـــائص األشـــياء الذوقيـــة القابلـــة لالحنـــالل يف يف الطبقـــة الثانيـــة حاســـة 
مثّ تـــأيت بعـــدها حاســـة الشـــم الـــيت تتفاعـــل مـــع اجلزئيـــات ، )...،محوضـــة، ملوحـــة، حـــالوة( اللعـــاب

مثّ تأيت حاسة النظر اليت تتعامل مع الصـور املعكوسـة ، )الروائح املختلفة( املنبعثة عن األشياء املادية
تـأيت حاسـة السـمع ، وأخـريا، ملادية وختص بإدراك األلوان والسطوح واحلجوم واحلركاتعن األشياء ا

إّال عــن  وهــي ال تــدرك شــيئا عــن خصــائص املــدركات احلســية، الــيت تقــع يف ذروة هــذا اهلــرم احلســي
  ).٣١: م١٩٩٨، عباس( طريق األصوات اليت تنبعث عنها

يواجهــه ، حينمــا تريــد وصــف أملّن الكاتبــة فلشــّدة اّتصــال حاســة اللمــس باألشــياء املاديــة جتــد أ
فـــإّن كـــان األمـــر املكـــروه أمـــرا غـــري  .جتعلـــه يف صـــورة مـــدرك ملســـي، مـــؤمل الشـــخص قبـــال أمـــر مكـــروه
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كمـــا جعلـــت نظـــرات املـــرأة ،  اســـتعارت لـــه شـــيئا مـــن املـــدركات اللمســـية، ملمـــوس أو غـــري حمســـوس
احلوار الذي جرى بني العقـيم  يف وكما وجدتَ ، املنفورة للساردة يف صورة شيء حاد خيدش وجهها

وشـّبهت كـالم السـاردة ، تقـع علـى الوجـه، حيث صـّورت الكاتبـة السـؤال يف صـورة صـفعة، وزوجها
  .جترح جسم القاضي، حبجارة قاسية

  التحويل من السمعي إلى الذوقي
  :»فزاع طيور أخرى«من مناذج التحويل من السمعي إىل الذوقي قوهلا يف 

 ...ســــيتهمونه بشــــيء خطــــري.مث ســــيقولون شــــيئا كثــــريا...يتأملونــــهأراهــــم هنــــاك «
  »مل ميت بعد، كما تاكل الغربان حلما من جرح مقيد،  بشراهة سيتحدثون

  ).١١: م١٩٩٥، السمان( 
حيــث شــّبهت التحــّدث باألكــل مثّ حذفتــه وأثبتــت الشــراهة » ســيتحّدثون بشــراهة«الشــاهد يف قوهلــا 

ـــا صـــّورت غايـــة ولـــع الرجـــال . الطعـــاموهـــي مـــن متعّلقـــات ، ثدّ للتحـــ ّ تتجّلـــى بالغـــة االســـتعارة يف أ
ا جعلت التكّلم عنه للمخاطب كطعام لذيذ؛ بالكالم عن القاضي يأكلـه اإلنسـان حبـرص كامـل ، ألّ
ـذا التصـوير. وحيس طعمـه بذوقـه تأكـل ، وإّمنـا شـّبهتهم يف حرصـهم علـى الكـالم بغربـان، ومل تكتـف 

  .فجاءت الصورة االستعارية موافقة للصورة التشبيهية،  القيد قبل موتهمن جروح حيوان وقع يف
  ).١١٠و ٧٣: نفسه ( ى والبكاء باملرارةومن هذا الضرب من التحويل وصفها الشکو 

  ّسةأكثر من حا ىالتحويل إل
ال تكتفـي الكاتبـة يف خلقهـا مبـزج حاسـة ، الصـور بعـض »ليل الغرباء«قد يواجه القارئ يف جمموعة 

  :»فزاع طيور أخرى«بل متزجها بأكثر من حاّسة واحدة كما ترى يف قوهلا يف قّصة ، حباسة أخرى
ا«  تيــاراً ، عــويال مــن الفقاعــات الســود. ..صــراخها يثــري يف أعمــاقي عــويًال مشــا

  ).١٨: نفسه ( »...إين حباحة ألن أرسم. ..جياشاً من صخب أرعن متوتر كاو
، مــن املــدركات الســمعية، لصــخبا» مــن صــخب أرعــن متــوتر كــاوتيــارا جياشــا «الشــاهد يف قوهلــا 

جعلـت لـه : أّوال: لكّن الكاتبة وصفته بأوصـاف كّلهـا مسـتعارة مـن مـدركات احلـواس األخـرى وهـي
تيّــارا جّياشــا والتيّــار يف األصــل شــّدة جريــان املــاء واجليــاش مبالغــة مــن جاشــت أمــواج البحــر مبعــىن 
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فالتيــار ووصــفه كالمهــا مــن املــدركات البصــرية يــدّالن علــى  ).٩١: ش١٣٧٢، أنــيس وآخــرون( هاجــت
ــا. هجريــان شــديد مــن املــاء يف حمــيط هاجــت أمواجــ حقيقتــه «وصــفته بالرعونــة وهــي احلمــق و: ثاني
فشـّبهته بشـخص ال  ).٣/٣٢٩: م١٩٩٢، ابـن منظـور( »وضع الشيء يف غري موضعه مع العلم بقبحـه

وهـو ، وصـفته بـالتوتر املـراد بـه االضـطراب: ثالثـا. وال رويّـةيتوّقع منـه أمـور غريبـة بـال نظـام ، عقل له
وصــفته بــالكّي مبعــىن احلرقــة مــن : رابعــا. فهــو ملســي وبصــري، مــأخوذ مــن اشــتداد العصــب والعــرق

  .فهو ملسي ).٨٠٦، ش١٣٧٢، أنيس و آخرون( »أحرق جلده حبديدة حمماة وحنوها: كواه«
يف ضـــمري املـــرأة العقـــيم صـــخبا شـــديدا ال  فبهـــذه األوصـــاف تصـــّور للمتلّقـــي الصـــخب املنبعـــث

اية، ال ميكن تذليله، ضابط له وال نظام   .بل ينبعث متواليا وحيرق وجودها، وليس له 
  ددةالصور المتراسلة المتع

مل تكتــف فيهــا الكاتبــة بإبــداع صــورة واحــدة ، عبــارات »ليــل الغربــاء«قــد يواجــه القــارئ يف جمموعــة 
بـــل أبـــدعت منـــه صـــورتني أو أكثـــر حســـب مـــا يطلبـــه ، ســـتعاريمـــن هـــذا الضـــرب مـــن التعبـــري اال

  :»املواء«مثل قوهلا يف قّصة ، املوضوع
يالحـــق نـــوري ، يف إثـــارة ســـرب مـــن اجلـــراد، يف اخلبـــث، وأحـــس برغبـــة يف االنطـــالق«

دهدة لذيذة يف داخلي، اخلافت   ).٣٥: م١٩٩٥، السمان( »واملواء بدا يرتنح ويتناغم 
وصـفت النـور باخلفـت : أّوال: الكاتبـة يف هـذه العبـارات ثـالث صـور مرتاسـلةأبـدعت ، كما تشاهد

نســبت املــواء الــذي : ثانيــا. وهــو مسعــي لتــدّل بــذلك علــى ضــعف مــا بقــي يف قلبهــا مــن نــور االميــان
ليتجلّـى املـواء الـذي كانـت ؛ يدرك بالسمع إىل الرتّنح أي التمايل مـن السـكر وهـو ممّـا يدركـه البصـر

ويتبخــرت مــن ، يتمايــل مــن الفــرح، ب فيــهو غــيف صــورة شــخص مر ، والرعــب ســابقا تــراه رمــز اخلــوف
لتصــّور بــذلك ميلــه  وهــي ذوقيــة وصــفا للهدهــدة وهــي دوي اهلــدير، جعلــت اللــذة: ثالثــا. النشــاط

 إّن هـــذه الصـــور تتعاضـــد مجيعـــا لتخـــدم املعـــىن الـــذي. الـــداخلي إىل الـــذنب مـــيال شـــديدا مطبوعـــا
  .والعفاف وصف ميل الساردة إىل اخلبث بعد التزامها بالطهر وهو، تقصده الكاتبة
  :ومثله قوهلا

  ).٩٥: نفسه ( »...وجثث األصوات ...ممّددة حتت األشجار جثث الرياح«

  .وهي مسعية يف تلك الصورة، وهي ملسية يف صورة بصرية وأتبعتها بتصوير األصوات، حيث عرضت الرياح
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  التحويل من المجرد إلى المحسوس
بل يتجـاوزه إىل حتويـل غـري ، ينحصر الرتاسل بنقل صفة حاّسة من احلواّس اخلمس الظاهرة إىل غريها ال

حبيـــث يـــتّم الرتاســـل خبلـــع لبـــاس ) ٧٩: ش١٣٨٩، نـــام؛ ٣٦٣: م١٩٩٩، التنـــوجي( احملســـوس إىل احملســـوس
  .جتسيمهاي إىل جتسيد املعاين أو وهذا ينته. حاسة من احلواس الظاهرة على ما ال يدرك باحلس

فقــد عرضــت . مل تغفــل غــادة مــن طاقــات هــذا النــوع مــن التحويــل يف بيــان أغراضــها وعواطفهــا
  : وقد ظهر هذا الضرب من التحويل كما يلي، األمور املعنوية للمتلّقي يف صورة تدركها احلواسّ 

  التحويل من المجرد إلى البصري
ّم التحويــل مــن اجملــرّد باجتــاه الصــور البصــرية مبــا أّن للبصــر دورا متمّيــزا يف إدراكــات اإلنســان فقــد يــت

فـــال ؛ ) ٢٨٧: ش١٣٩٠، حبـــري( ســـات يف أعمـــال الشـــعراءار هـــذا مـــا أشـــارت إليـــه بعـــض الد. البـــاغ
فقد ختلـع الكاتبـة ثيـاب املـدرك . »ليل الغرباء«عجب أن نرى غادة متبعة هذا االجتاه يف جمموعتها 

  :»فزّاع طيور أخرى«اللوين على ما ال تدركه احلواس كما جاء يف قصة 
أهيلهــا عليهــا أتربـــة . ..بالفقاعـــات الســود ســوف أطمرهـــا.. أتفجــر حقــداً أســود«
  ).١٨: م١٩٩٥، السمان( »...ختنق صرخات الطفل داخلها، قرب

وهـو ممّـا ال يـدرك بـاحلواس بشـيء ، حيث شّبهت احلقد» حقدا أسود«الشاهد على الرتاسل قوهلا  
وبـــذلك إضـــافة إىل . وصـــفا لـــه -وهـــو مـــن أوصـــاف املبصـــرات -مثّ حذفتـــه وجعلـــت األســـود، مرئـــيّ 

صـــّورت للمخاطـــب غايـــة حقـــد املـــرأة العقـــيم احلزينـــة الـــيت ، جتســـيد احلقـــد يف صـــورة شـــيء حمســـوس
ـا؛ تشعر بالفناء علـى خادمتهـا وهـو رمـز احلـزن ، علـى خادمتهـا الولـود بالسـواد هاوصـفت حقـد ألّ

  ).١٨٦: م١٩٩٧، عمر( واألمل واملوت كما يكون رمز اخلوف من اجملهول والعدمية والفناء
  :هذا الضرب من التعبري قوهلا ومن

   ).٧٢: م١٩٩٥، السمان( »مغارتان للرعب الداكن أرامها أمامي«

  ) ٥/٢١١٣: م١٩٩٠، اجلوهري( .السوادوهي لون يضرب إىل ، حيث وصفت الرعب بالدكنة
بـل قـد تصــّورها ، ال تكتفـي غـادة بتجسـيد األمـور املعنويـة بوضـعها يف ثــوب مـن اللـون فحسـب

  :»املواء«يف صورة شيء ذي لون مّتصف بصفة بارزة أخرى كما جاء يف قّصة 
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مــن يتمــرد يســتحيل مججمــة يشــربون ، يبلُــحْ احلــب الطُ ، هنــا مدينــة احلــب اجلديــد«
  ).٣٦: م١٩٩٥، السمان( »ا

، أنــيس و آخــرون( خضــرة تعلــو املــاء اآلســن »الُطْحُلــب«بــالطحليب و، وهــو معنــوي، حيــث وصــفت احلــبّ 
ففــي هــذا الرتاســل املبــّين علــى االســتعارة املكنيــة شــّبهت احلــّب بشــيء حمســوس لــه اللــون  ).٥٥٢: ش١٣٧٢
وبــذلك . يف جتســيد مــا ال يــدرك بــاحلس يف صــورة الطحلــب لونــا ونتانــة ظهــرفبالغــة االســتعارة ت. والرائحــة

  .تكرهه النفس وتشمئزّه، جعلت احلّب يف مدينة لندن يف صورة شيء قبيح عفن
  :حنو قوهلا؛ وقد تعرض غادة األمر املعنوي يف صورة شيء بصري ساكن

هــذا الركــود امليــت الــذي يصــبغ أيــامي يف هــذه الفــيال  إّال  أي شــيء، أي شـيء...«
  ).٩: م١٩٩٥، السمان( »املخيفة

بامليــت الــذي تــراه العيــون لتصــّور الســكون البغــيض  - وهــو مصــدر واملصــدر معنــوي- حــني شــّبهت الركــود 
  . والوجه يف هذا التشبيه يعود إىل أّن امليت رمز ملا ال حّس له وال حركة. املسيطر على حياة العقيم

  :مثل قوهلا؛ وقد تعرضه يف صورة بصرية متحرّكة
ــــــت« ــــــذي يشــــــع مــــــن ومضــــــات تإىل أي قــــــرن ، وأن ــــــك اجلــــــارف ال نتمــــــي؟ وحنان

  ).٣٣: نفسه(  »...صغرية

وصــفته باجلــارف وهــو يف األصــل » املــواء«ملـــّا أرادت أن تعــرض ســعة حنــان حــازم شخصــية قصــة  
  .وصف سيل يسري باندفاع ويذهب بكّل شيء

  المجرد إلى الذوقيالتحويل من 
  :»فزّاع طيور أخرى«من مناذج التحويل من اجملّرد إىل املدرك الذوقي قوهلا يف قصة 

عبثـــاً أحبـــث عـــن ، عبثـــاً أوقـــظ يف نفســـي عـــاملي احللـــو القـــدمي، عبثـــاً أتـــذكر ُمثلـــي«
  ).٢٠: نفسه ( »…وجهي الذي كان

بشـــيء ذي طعـــم مثّ حذفتـــه  حيـــث شـــّبهت العـــامل» عـــاملي احللـــو«الشـــاهد علـــى الرتاســـل يف قوهلـــا 
وتتجلّـى بالغتهـا يف تصـوير . فبناء الرتاسل على االستعارة املكنيـة؛ وأثبتت الزمه وهو احلالوة للعامل
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ـــنفس، شـــيء مطبـــوع ال يـــدرك بـــاحلس يف صـــورة شـــيء ذوقـــي والوجـــه يف وصـــفه . يســـتلّذ طعمـــه لل
ا ألّذ الطعوم عند النفوس وأكثرها مالئمة  ّ   . هلاباحلالوة يعود إىل أ

  :»بقعة ضوء على املسرح«ومنه قوهلا يف قصة 
  ).٥٨: نفسه ( »حنو املرآة أتقدم ألعاقب خويف... خوف غامض ينمو يف أحشائي له طعم اخلطيئة«

ينمــو يف أحشــائي لــه ، خــوف غــامض« مــوطن الشــاهد علــى التحويــل مــن اجملــرد إىل الــذوقي قوهلــا
ـــة ـــة معـــا دفعـــة واحـــدة وجعلـــت هـــذه الصـــورة  »طعـــم اخلطيئ حيـــث أثبتـــت الطعـــم للخـــوف واخلطيئ

ــا شــّبهت طعــم خوفــه بطعــم اخلطيئــة لتــدّل بــذلك علــى أّن ؛ االســتعارية مقرونــة بصــورة تشــبيهية ألّ
 :ومنه. اخلوف الذي غمر شخصية القصة ناتج عن خطيئة ارتكبتها

  الرقصة؟ ذههل تسمحني ــ «
شـــفتاه منتفختـــان جبـــوع ، شـــاب حنيـــل طويـــل الســـالفني...أتأملـــه...بصـــعوبة أمسعـــه

 ).٣٦: نفسه( »...زنخ

وهـــو يـــدرك بـــالقوى الباطنـــة ال ، الـــزنخ فســـاد الطعـــام وتغـــّري رائحتـــه فهـــو مشّـــي لكـــّن الكاتبـــة اســـتعارته للجـــوع
ذا التعبري أشارت إشارة واضحة إىل شناعة ولع شديد يف الرجل على ما يطلبه من. باحلواس الظاهرة    .املرأة و

  إلى اللمسي مجّردالتحويل من ال
  :»ليلى والذئب«من مناذج تصوير ما ال يدرك باحلواس يف صورة مدرك ملسي قوهلا يف قصة 

ينسـكب ، حسـه غـازا فوالذيـا كثيفـاأ ،واخلوف مات فيه الرتقـب والنـبض والتشـنج«
بــــبطء مــــن جثــــث األشــــياء كّلهــــا ويتجّمــــع يف األرض ويعلــــو بــــبطء طوفــــان غــــادر 

  ).٩٥: نفسه( »...الصمت ليغرق العامل

حيـث نقلـت اخلـوف يف املوضـعني مـن أمـر  ).نفسـه ( »ذقـين حـىتيصـل . يعلـو ويعلـو طوفان اخلوف الفوالذي«: وقوهلا
يف املوضع األّول وظّفـت فـّن التشـبيه فشـبّهته : غري حمسوس إىل شيء حمسوس ملسي باستخدام فنني من الفنون البيانية

تريد بتشـبيه اخلـوف بـالفوالذ .ويف املوضع الثاين استخدمت االستعارة املكنية ووصفته بالفوالذي، الفوالذبغاز من جنس 
اخلــوف الــذي أحــاط الســاردة مــن كــل جانــب والــذي ينبعــث مــن كــل  شــّدة بيــانَ ، مــن حيــث الصــالبة واالســتحكام
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  :»فزاع طيور أخري«ومنه قوهلا يف قصة  .نهواإلشارة إىل أنّه لشّدته وكثافته ال منفذ يتوقع اخلروج م، مظاهر الرعب
األصـوات كلهـا متـوت عنــد .. .يتحجـر داخلـي.. .صـقيع القسـوة املفجعـة يغمـرين«

دوء حقيقي   ).٢٠: نفسه ( »عتبة عاملي 

ا مجود القلب وعدم رمحته، حيث أثبتت الکاتبة الصقيع وهو ملسي   . للقسوة اليت أرادت 

  شّميإلى ال مجّردالتحويل من ال
تتّم بنقل مدرك مشّي إىل غريه من احلـواس اخلمـس ، صورة مرتاسلة »ليل الغرباء« رغم أّين ما وجدت يف جمموعة

» خــيط احلصــى احلمــر«فقــد وردت الصــورة التاليــة يف قصــة ، الظــاهرة أو بنقــل املــدركات احلســية إىل مــدرك مشـّـي
  :وميكن عدادها يف الصور احملولة من اجملرد إىل املدرك الشّمي

هــل تــرغبني يف اخلــروج إىل العشــاء؟ ال : قــال بتهــذيب حمــنط يشــبه كثــريا هلجــيت يف احلــديث«
  ).١٥٦: نفسه ( »طعام عندي

وصــفت الكاتبــة التهــذيب وهــو ممّــا ال يــدرك بــاحلواس  حيــث» ــذيب حمــّنط«الشــاهد علــى الرتاســل يف قوهلــا 
مبعـىن عـاجل جثتـه وحشـاها بـاحلنوط » امليّـتحـّنط «ألّن احملّنط مشتق مـن ؛ ختتص باحملسوسات الشمية، بصفة

: ال تــا، معلــوف( حتشــى بــه جثــة امليــت، واحلنــوط يطلــق علــى كــّل طيــب مينــع مــن الفســاد. كــي ال يــدركها فســاد
ـذيبا متكلفـا ).١٥٨ ذا الوصف جعلت التهذيب الذي تظاهر به الرجـل عنـد كالمـه للمـرأة  يريـد بـه تغطيـة ، و

  .حينَّط امليت كي ال تشعر نتانته وحيفظ ظاهر جثته كما،  دته وخلوّه من الروحبرو 
فقد تتجّلى بوصف مدرك من حاسة بصفة من : جاءت الصور املرتاسلة يف هذه اجملموعة بأشكال خمتلفة 

وقـد تظهـر بـذكر حـال ختـتص حباّسـة لصـاحب حـال مـن ، »بـبطء أخـرس«: اصفات مدرك آخـر كمـا يف قوهلـ
وقـد يـتّم الرتاسـل بإسـناد مسـند خمـتّص ، »بـدأيتعاىل يف أعمـاقي حـارّا مشـبوبااملـواء «: حاّسة أخرى كما يف قوهلا

ا ختمش جلدي البـين«مثل ؛ سند إليه من حاّسة أخرىحباسة إىل م  »كـان صـدى صـويت حـاّدا«ومثـل  »نظرا
وقــد يكــون  »طعــم اخلطيئــة«مثــل ؛ وقــد يــتّم يف تركيــب إضــايف بإضــافة مــدرك حاّســة إىل مــا خيــتّص مبــدرك آخــر

. »سـيحّدثون بشـراهة«: تحويل بتعلّـق جـاّر وجمـرور مـن حاّسـة تعلّقـا بفعـل خيـتّص حباّسـة أخـرى كمـا يف قوهلـاال
  .»أحسه نصال حادا«: »النواح«وقد جاءت قليال يف صورة تشبيهية كما يف قوهلا يف 
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  النتيجة
  :تشري هذه الدراسة إىل النتائج التالية

وجـدنا ، احلواس خاصة تتجّلى غالبـا يف الشـعر والنثـر الفـينرغم أّن الفنون البيانية عامة وتراسل 
 -حسـب مـا رأيتُـه-مناذج بديعـة مـن الصـور املرتاسـلة مزجـت فيهـا الكاتبـة »ليل الغرباء«يف جمموعة 

كمـا صـوّرت ،  وامللمـوس باملبصـر، واملسـموع باملبصـر وامللمـوس واملـذوق، املبصر باملسموع وامللمـوس
وقـــد ال تكتفـــي مبـــزج . شـــيء مرئـــي أو مـــذوق أو ملمـــوس أو مشـــمومبصـــورة  يـــدرك بـــاحلواسمـــا ال 

وقـــد ختلـــق عـــّدة صـــور ، بـــل متـــزج حاســـة حباســـتني أو ثـــالث حـــواس، حاســـة حباســـة أخـــرى واحـــدة
 الصـور األخـرى تبثّـه لبـّث معـىن يف الكـالم الو ، كّل ذلك حسب ما يقتضيه املقـام. مرتاسلة متتالية
  . احلقيقية واجملازية

لبيـان أغـراض ال ميكـن التعبـري عنهـا للمتلّقـي إالّ بصـور  ان من تراسل احلـواسأفادت غادة السم
فهــي ال تفيــد مــن قــدرات احلــواس األخــرى إالّ . م فيهــا الــروابط احلقيقيــة بــني األمــورُحتطَّــ، اســتعارية

الكاتبـة للمـدرك  ختتـار. حينما عجزت الصور املباشرة عن أداء أغراضها ومل تـف بإيصـال مقاصـدها
ا احلسي ا ذا النوع مـن التعبـري أنسـب حاسـة لبيـان غرضـها وتصـطفي مـن صـفا لذي تريد تصويره 

ا داللة من مرادها ـا أبـدعتها  عانّ فا أو تصلّ تك يف صورها املخاطبلذلك ال يرى ؛ أقر ّ يـدّل علـى أ
  .إظهارا لرباعتها يف خلق التصوير

الصــور األخــرى احلقيقيــة واجملازيــة الــيت مــع  إّن الصــور املرتاســلة يف هــذه اجملموعــة يف تناســق تــام 
ا حبيث، استخدمتها الكاتبة ّ فـال يـرى  بيان األغراض واملعاين املقصـودةلتتعاون مجيعا  يرى القارئ أ

  . وقع الرتاسل يف موضع مناسب منها، وإّمنا يرى صورة كلية منسجمة، بينها اختالف أو انفصال
ــــة إالّ يف موضــــعني إّن الصــــور املرتاســــلة قــــد متّــــت يف هــــذه اجمل موعــــة بتوظيــــف االســــتعارة املكني

  . التشبيه هلذا األمر ةاستخدمت الکاتب
ـا يف  ،أبدعتها الكاتبة برتاسـل احلـواس ،قد يواجه القارئ يف هذه اجملموعة بعض صور وقـد كرّر

  .وهذا ممّا ال يرغب فيه الطبع ،مواضع من هذه اجملموعة
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 ختهيآم حس يها يرپردازيتصوهاي  داللت

  السمان ةاثر غاد »الغرباء ليل« يها در مجموعه داستان 
 يخداداد بحر

  فارس جيدانشگاه خلگروه زبان و ادبيات عربي  ارياستاد

  دهيكچ
 نيدر ا. شود يبنا م هيو تشب هيمكن ةبر اساس استعار غالباًاست كه  بالغت يها جلوه نياز بارزتر يزيآم حس

متعلق به  يها حس را با صفت كيمدركات مربوط به  يو برخ زديآم يهم م در حواس را اديب فن بالغي،
اختصـاص   يكه بـه حـواس ظـاهر    كند يوصف م يزيرا با چ يامور معنو اي دينما يوصف م گريحواس د

را در  ختـه يآم حـس  يرهايآن اسـت كـه تصـو    يدر پ يليتحلي ـ  روش وصفكارگيري  به بااين مقاله . دارد
 دينما يبررس يو شاعر سور سندهينو يبانو ،السمان ةاثر غاد) بانيشام غر( الغرباء ليل يها استانمجموعه د
  .سازدمشخص  يادشده داستان هدر مجموعرا  ينوع تعبير مجاز نيا يريكارگ به يتا چگونگ

اغـراض   بيـان اقـدام نمـوده كـه     ختهيآم حس يرهايبه ابداع تصو يزمان السمان ةغاددهد  نتايج نشان مي
 يكـه مبنـا   يحسـ  يبرا، ريبانوع تع نيا نشيدر آفر يو. است دشوار بوده يقيحق راتيبا تعب موردنظرش

، اوصـاف آن  انيـ و از م كنـد  يانتخاب مـ  ختنيدرآم يحس را برا نيتر مناسب، دهد يقرار م يزيآم حس
ـ به ا نيهمچن سندهينو. نديگز يم بر شيرساندن مقصود خو يصفت را برا نيتر كينزد  دهيرسـ  جـه ينت ني

 يهماهنگ بـه رسـاندن معنـا    يبه شكل يو مجاز يقيحق يرهايتصو گريو د ختهيآم حس يرهايكه تصو
 ناتمـام نـاقص و اوصـاف    انـ از آنهـا مع  يريـ گ كه بدون بهـره  ييتا جا ؛كنند يكمك م سندهينو موردنظر

 كـه ايـن امـر    ستين يخال يتكرار ةختيآم حس يرهايالغرباء از تصو ليمجموعه ل، نيبا وجود ا. ماند يم
  .است الشعاع قرار داده هاي نوآورانة آن را تاحدي تحت جنبه
  .الغرباء ليالسمان و مجموعه ل ةغاد ؛گانه پنجحواس  ؛ختهيآم حس يرهايتصو ؛معاصر اتيادب :ها ليدواژهك
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