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ب النھار إال بطاعتك ، و ال تطیب   إلھي ال یطیب اللیل إال بشكرك ، و ال یطی

 تطیب الجنة إال برؤیتك جلَّ ال اللحظات إال بذكرك ، و ال تطیب اآلخرة إال بعفوك ، و

  ...جاللك

علیھ  الصالة المین سیدنا محمد و الصالة و السالم على نبي الرحمة و نور الع

.والسالم

في الخیال و ال یبقى لنا في نھایة المطاف إال القلیل من الذكریاتكثیرة تمرُّ صورٌ 

ء لھم و نحن نخطوا شكرھم و الدعاتجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا فواجب علین

بجزیل الشكر و العرفان إلى كل من وقفو أخصُّ ،الحیاة خطواتنا األولى في ِغمار

المنابر و أعطى من حصیلة فكره لینیر دربنا إلى كل األساتذة الذین رافقونا في على 

. بلوحي محمد.د.أ"مشوارنا الدراسي خاصة رئیس المشروع  "

إلى األستاذ المشرفص عبارات التقدیر والحب مع أخلجزیلأتوجھ بالشكر ال

بتوجیھاتھ و نصائحھ القیمة بخل عليّ یلم  ذيال"بناجي مالح.د.أ "على بحثي 

.إتمام ھذا البحث  علىعونا لي  تي كانتو ال

إلى كل ھؤالء الذین أغنونا بنصائحھم و إرشاداتھم النیرة حفظھم هللا و جزاھم 

خیرا

.ا وتألقاونجاحو زادھم توفیقا 

بوحجر محمد 



نَ مِ إلى التي على بساط األوجاع ولدتني ، و بأیدي األنام ربتني ، و 
ات حمتني إلى التي كتبت تاریخ میالدي ، و رسمت مستقبل المشقّ 

فاف إلى من یفیض قلبھا رحمةً رمز العوھر وجودي ، إلى شعار الطُّ 
جمیلھا مھما طالت أجرھا ، أو یردَّ ىَ وفِّ و حنانا ، و ال یمكن أن یُ 

، و أرضعتني كأس الفضیلة  على وھنٍ إلى من حملتني و ھنا ،األعمار  
ي أمّ "قلبي بذرة األمل إلى أغلى الناس و أرق اإلحساس  في و زرعت
.الحبیبة  "

ثمرة  مااتھ ،  أھدیكمھ هللا وأسكنھ فسیح جنَّ رح،إلى روح والدي
.جھدي

كل الذین ساعدوني وساندوني ولو بالكلمة الطیبة ، إلى كلّ و إلى 
.األساتذة الكرام واألصدقاء األوفیاء

.بناجي مالح"يو أجمل تحیة و تقدیر و عرفان إلى أستاذ "
  .رتي م مذكِّ ھُ عْ سَ سعتھم ذاكرتي و لم تَ وإلى من 
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  بسم اهللا الرمحـن الرحيـم

Ƣǐȇ¤Â�ƢȀƬǻƢǰǷ�ǀƻ¢�ǲƳ¢�ǺǷ�Ƣē¦̄�̈°ȂǴƥ�Ŀ�ƢǼ¾�دا وتفنّ وتفرُّ زا لت القصيدة احلديثة واملعاصرة متيُّ شكّ 

من و تسري عليه ، رسالتها ، فاختذت من التجديد سواء على مستوى املضمون أو الشكل أو األسلوب منهجا 

ومن . واصل والتفاعل بني القارئ والنصتق بذلك الحقِّ يات اليت ترتكز عليها لتُ اآللاملناهج النقدية احلديثة آلية من 

اليت أعطت السلطة للقارئ  "مجالية التلقي"للذات املعاصرة  اēƢǯƢŰÂ اđ¦ŗǫ¦�ǲǠǨƥ�ƢȀǠų¢Â�ƲǿƢǼŭ¦�ǽǀǿبني أهمِّ 

ء لفهم النص وتأويله وإعادة إنتاجه وخلق فضاءات نصية أكثر اتساعا ومشولية ، وقد سامهت هذه النظرية يف إعطا

أكثر عمقا وفهما من خالل البحث عن مكامن اجلمال يف العمل الفين ، تلك  الدراسة األدبية أبعادا مجالية

بدع والقارئ من أجل إع
ُ
   .دةولّ جديدة ومُ طاء العمل اإلبداعي دالالت ومعانٍ الوظيفة املشرتكة بني كل من امل

�ČǶƬē�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤Â ّتكون  تغدو ألنْ  القراءة بالقارئ وتعطيه السلطة يف التعامل مع النص ، فإن

تكوينه وخلقه إال عن طريق  الدته وال يتمُّ أي نص ال تكتمل وِ فإنّ ،التأويل  اأحد الركائز األساسية اليت يقوم عليه

والقراءة تبعث فيه احلياة وتنقله من  اتٌ وَّ ، فالنص مَ جديدة وتُعيد خلقه خلقا من بعد خلق حياةً  هعطيالقراءة اليت تُ 

ن �ČǰǸƬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ǾƬȀƳ¦ȂǷÂ�ǾƬđƢĐ�ȆǬǴƬŭ¦�ŚưƬǈƫ�ƨȈǨűÂ�ƨǠمتمنِّ نٍ دالالت ومعا ذوجمرد نص مكتوب إىل نص 

.، وهو بدوره حياول تسلق معانيه ومعانقته للوصول إىل مجالياته منه 

ق والقبض على الداللة اليت تعترب بدورها حافزا حيقِّ مغامرة مفتوحة لتحقيق املتعة بوصفها القراءة تسعى 

يف الشعر واسعة  وشهرةً  اهتماما القتاليت  الفريدةالشعرية التجارب من أهم  ولعلّ والنص،التفاعل بني القارئ 

." محمود درويشل"الشعرية  هي التجربة العريب احلديث

باسم شاعر الثورة  امسهرتبط ِذ اإِ قامة من قامات الشعر العريب احلديث ، "محمود درويش"الشاعر  يـَُعدُّ 

فاستطاع أن جيد لنفسه ، يف العبارة وإحيائية يف املعىن واملقاومة والقضية الفلسطينية ملا متيزت به قصائده من قوة

   .عطاءة جديرة بالدراسة والتحليلل بذلك ظاهرة شعرية متميزة ومدرسة إبداعية مِ ، فشكَّ  كبريةمكانة أدبية وثقافية  

�čǐǻ�ǾǼǷ�ǲǠš �ǎ ƟƢǐƻ�Â�©¦ǄȈǷ�ǂǏƢǠŭ¦�ÄǂǠǌǳ¦�§ ƢǘƼǴǳ�ÀƢǯ�¦̄¤Â ا متمنعا ميسك بالداللة وخيفيها

النص  فإنّ ،ليمارس لعبته على القارئ من خالل استفزازه واستثارته للبحث عن املعاين الكامنة وراء املعاين الظاهرة 

�čǀǧ�ƢƟ°Ƣǫ�Ƥز بالكثافة الدرويشي يتميّ  ǴǘƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳȏƾǳ¦ ُبسبب مامار تأويله وتفسريه ، وهذا تمكنا خلوض غِ ا وم 

�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ǪǸǟ�Ŀ�ƨƥ°ƢǓ�ƨǬȈǸǟ�©¦ ƢŹ¤Â�©ƢǏƢǼƫ�ǺǷ�ǎ Ǽǳ¦�ǾǴŧ.

املشهد الفكري والثقايف  ثراءِ إِ يف  "محمود درويش"فه الشاعر لقد أسهم النتاج الشعري الذي خلَّ 

الفلسطيين بصفة خاصة والعريب واُألممي بصفة عامة ، وهذا ملا محلته جتربته الشعرية من ثراء باملالمح األسلوبية اليت 

لت الشاعر ألن يُعطي اإلضافة اليت أهَّ ،سهم يف الكشف عن مواطن اجلمال وتكامل األدوات وعمق الرؤية تُ 

  .اجلمالية للمشهد الفكري والثقايف النوعية واللمسة الفنية 
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ته ونقلها إىل مصاف العاملية لُيسمع بذلك صوت الشاعر على عاتقه مهوم وقضايا شعبه وأمّ لَ محَ 

محمود "ه إنَّ ،مواطن يسعى لتحقيق احلرية واألمن والسالم  ويكون بذلك مثاال لكلِّ ،املظلوم  الفلسطيين احلُرّ 

فهي األم ، به فلسطني سمِّ مل يُ  امل يرتك جمازا واحد .عرر فلسطني والشِّ كَ ذْ ذكر امسه تُ الذي حينما يُ "درويش

 .ه وعن حياته يف سبيل وطنه وشعبهى عن كل شيء عن حبِّ والصاحبة واحلبيبة واملعشوقة ، ختلَّ 

وقضايا ره الشاعر للدفاع عن وطنه والتعبري عن مهوم ين سخَّ ذو حدّ اً عاملية وسالح عر رسالةً كان الشِّ وملاَّ 

محلت يف أسلوبيتها لغة  ،الشاعر لوطنه وأرضه  بصدق وإخالص عن حبِّ عربِّ شعبه بلغة شعرية جديدة إحيائية تُ 

�ƨƥǂš �¼ƾǏ�ȄǴǟ�©ȏȏƾǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƢĔȂǸǔǷÂآالم وآمال  واتساع املعىن ، حاملةً وعلى بُعد الرؤية الشاعر

أريد أن ،أنا هنا  :"ر احلجر وتُذيب احلديد تقول وتصيحكسِّ رادة تُ ، بني املوت املفروض عليه وبني إِ وشعبه  املبدع

ال أريد هلذه القصيدة أن " إىل " أوراق الزيتون" ، جتربة حافلة بالعطاء وزاخرة بالبذل من  "أريد أن أحلم،أحيا 

رتامية واحلياة مُ  والتضحية ص فيها كل مظاهر احلبِّ سيفسائية تتلخّ رسم أمجل لوحة فُ استطاع الشاعر أن يَ " هيتتن

.واليسر لة بني األمل واألمل  بني العسرومتنقِّ 

وافاه األجل  حيثُ ،  بكل أسى وحزن "محمود درويش"األمة العربية الشاعر العريب الفلسطيين  لقد نَعتْ 

يف أحد املستشفيات  جريت لهأُ ) قلب مفتوح(إثر عملية جراحية  م2008َسَنة أوت شهر يف التاسع من 

  . األمريكية

باإلضافة إىل عشرات  نثريةالكتب ال وعديد، ديوانا شعريا) 25(نو مخسة وعشر  "لمحمود درويش"صدر 

ل فيها فصول النكبة وصراع البقاء، وملحمة سجَّ . "الكرمل"و "شؤون فلسطني"املنشورة يف جمليت  املقاالت األدبية

عات الشعب الفلسطيين وتطلُّ  الناس ومشاعرهم وآالمهم وأحالمهموتفاصيل حياة ،البطولة الطويلة يف الصمود 

 ةائه وأشبع فضوهلم الفكري واجلمايل بغىن الصور رّ ومأل بشعره فراغات الروح والوجدان لدى قُـ . وطموحاته الوطنية

بل للثقافات اإلنسانية ،كه اخلاص ليس فقط للثقافة العربية وبتملّ ، وبدالالت الرمز،وبقوة اإلحياء ، وبكثافة العبارة

وقد متيزت جتربته الشعرية . ةمن الذاكرة الوطنية احليّ هلذا باتت أشعاره جزءا ال يتجزأُ . يف قيمها اإلبداعية والفكرية

  .إبداعه وخلوده بالعديد من املراحل وهذا سرُّ 

، هذا  "أحد عشر كوكبا"راسة ديوان من خالل د "درويش محمود"تناول مجالية القراءة يف شعر  بيد أنّ 

عاصرة  اليت عنت ل إضافة جديدة إىل حقل الدراسات النقدية امل، يشكّ  ثري حوله الكثري من اجلدلوان الذي أُ الدي

�ƢȀǬƷ�ǲǼƫ�Ń�ƢĔ¢�Â¢�ƾǠƥ�²خاصة وأن جلّ ،مبوروث الراحل  °ƾƫ�Ń�À¦Ȃȇƾǳ¦�¦ǀǿ�ƾƟƢǐǫولذا فإنّ ، الدراسة من

عن البىن اجلمالية اليت استطاعت مناهج النقد احلديثة أن  من يف التنقيبكيمن هذا البحث اهلدف املرجو 

��ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤�ǪǧÂ��ƢȀǬǘǼƬǈƫ� جماالت القراءة  على ما توفر من دراسات سابقة يف االطالعمن هنا وبعد

نت بالعتبات وحتليل اخلطاب الشعري انطلقتْ عَ ، وتلك اليت درويششعر لدراسات اليت تناولتا وكذلك والتأويل

:إىل تساؤالت لعلَّ أمههاعت إشكالية هذا البحث وتفرّ 
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   .؟ "محمود درويش"التحوالت الفنية يف التجربة الشعرية لدى هي أهم  ما - 1

اإلجرائية  األدواتهي  وما ذا النص املمتنعهليف ضوء مقوالت التلقي كيف تكون مقاربة القارئ  - 2

  .؟ تهملواجه

  ؟ هي أهم التقنيات اجلمالية اليت وظفها الشاعر يف ديوان أحد عشر كوكبا ما - 3

  جدلية األنا واآلخر يف إعطاء نصه أبعادا أكثر اتساعا ومشولية ؟حضور  كيف ساهم - 4

التجربة فيه  ناتناول،مة ومدخل فصــــول سبقها مقدّ  ثالثةوانطالقا من هذا جاء تقسيمنا للبحث إىل 

التحول الفين سواء  ، الشاعر لدى الشعرية التجربة يف الفنية التحوالت،درسنا فيه "محمود درويش"الشعرية عند 

كما ، مستوى الشكل واملضمون أو على مستوى اللغة واألسلوب أو التحول على مستوى الوزن والقافية على

  . هشعر  يف األسطوري التشكيل، مث تطرقنا لعرض مناذج من درويش شعر يف الغموض فنيــــــــاتتطرقنا إىل 

املبحث ،  مباحث ثالثة ضمَّ والذي  التلقي ماليةجل النظرية األصول : ـب جاء معنونافالفصل األول أما 

 وأخذناعرضنا فيه بالشرح والتحليل أهم اآلراء للنقاد العرب القدامى ، و التلقي يف الرتاث العريب ، تناولنا فيه األول

القرطاجنيحازم التخييل واحملاكاة لدى و  عبد القاهر الجرجانيغائية منوذجا و  الجاحظ لبيان عندامقولة 

وتطرقنا  أرسطو عند واحملاكاة التطهري فلسفةاألطر املرجعية ملفهوم التلقي ،فتناولنا ين املبحث الثايف حني بيَّنا يف 

 الظواهرية الفلسفةيف : بيـَّّنا أهم املرجعيات املعرفية لنظرية التلقياإلرهاصات النظرية جلمالية التلقي ،و إىل عرض 

مجاليات مفاهيم فتطرقنا إىل  الثالث، أما املبحث  ) التأويلية اهلرمينوطيقا( الفلسفة ويف، التلقي نظرية يف وأثرها

      لقارئ الضمين وأنواع القراء لدىاو "ياوس  "التوقعات لدىمصطلح أفق فعرضنا  "يزرإ"و "ياوس"التلقي بني 

".يزرإ"

 أربعةوحيوي على  "درويش محمود" شعر يف واآلخر األنا  جدلية و التلقي :جاء بعنوان الفصل الثاين 

يف شعر  االغرتاب - 3 املرأة صورة  -2 واملوت احلياة -1:  التيمية املقوالت نا فيه املبحث األول تناول،مباحث

وأثرها يف املتلقي   "محمود درويش"اللغوي يف شعر  تقنيات التشكيللدراسة فيه تطرقنا ين ، املبحث الثادرويش

وما أضافته هذه التشكيالت من ملسة مجالية وفنية يف إعطاء ،والتضاد  ياإلستعار كالتكرار واحلذف والتشكيل 

"محمود درويش"يف شعر  فاعلية التناصدرسنا فيه املبحث الثالث ،درويش لقصائدأبعاد تأويلية واسعة وشاملة

   و أعطينا مناذج لبعض األساطري فقمنا بعرض مناذج من التناص ، كالتناص الديين واألديب والتناص األسطوري 

 لشعريةا امللفوظاتكأسطورة العنقاء وجلجامش ، أسطورة نرسيس وعناة ،املبحث الرابع بيّـّنا فيه درويش يف شعر

.محمود درويششعر يف  واآلخر األنا وخطاب

ويضم مبحثني اثنني   ، كوكبا عشر أحد ديوان يف التلقي وشعرية واآلخر األنا" عرضنا  الفصل الثالث

  كوكبا عشر أحد ديوان يف التلقي شعرية بإظهارواملبحث الثاين قمنا ، واآلخر األناخطاب : املبحث األول درسنا 

وشعرية املفارقة وشعرية  االلتفاتوشعرية التذكر وشعرية التلوين وشعرية  االستهاللشعرية العنوان وشعرية  بدراسة



ــــــــةـــــمــقـــــــــّدمــــــــ

د

.التكرار 

عليها من فصول هذه  لواألفكار احملصّ خلص البحث إىل خامتة تضّمنت جمموعة من النتائج  ويف األخري 

  .الدراسة

التحليل  ،الوصف: لة لبعضها البعض أمههاكمّ ¢�ÉǷ�ƢËĔوآليات مناهج عّدة نعتقدتبّنت دراستنا إجراءات 

واملعرفة بنسيجها  لمحمود درويشرب أغوار املتون الشعرية س، إذ كّلها متّدنا بالرؤية الكافية لالتأويل، املقارنة

  .تيح لنا رصد مجلة األبعاد اجلمالية يف إبداعه الشعريوكّل ما يُ الّنصي

أفاد البحث منها  كما استند إىل مراجع نقدية حديثةوقد اعتمد حبثنا على مصادر و مراجع قدمية   هذا

  .إفادة كبرية

بعض ر لت يف عدم توفّ ، فقد صادف إجناز هذا البحث عقبات متثّ  ا وصعوباتمشاقّ لكّل حبثٍ نَّ و مبا أَ 

بعض جمموعاته الشعرية اليت مل  درةِ و نُ "درويشمحمود "املصادر واملراجع اليت تطرقت بالدراسة والتحليل لشعر 

يف ذلك  منكوسرّه يليبقى سحر البحث ، واإلفادة منهاالرجوع إليها  اليت كان لزاما على البحثو طبع بعد تُ 

 
ُ
  .املبذول توفريا للمادة العلمية ومشاق اجلهد ضينالتعب امل

على " بناجي مالح" للمشرف األستاذ الدكتورالمتنان و يف هذا السياق نتوجه بأمسى معاين الشكر و ا

كما   .القيمة بتوجيهاته و نصائحه الفضل يف تذليل كل صعب وترشيد كل عصيّ  رعايته هلذا البحث فقد كان له

على تشجيعاته وتوجيهاته القيمة  "محمد بلوحي"والوفاء لألستاذ الدكتور  أن الُشكر موصول بأمسى معاين احلبِّ 

  .وعلى رعايته اليت أفاد منها الباحث كثريا 

إذ بذلنا قصارى جهدنا فإنْ ،يف اخلتام نأمل أننا وفّينا هذا املوضوع حّقه من الدراسة و أملمنا جبّل جوانبه 

مام نا وضعنا لبنة ملن يريد التَّ و إذا كانت األخرى فحسبنا أنَّ ،أصبنا فذلك مرادنا و الفضل و املّنة هللا أّوال و آخرا 

  . و البناء

.من وراء القصد و هو وّيل التوفيق و اهللا
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  :عريةالشِّ محمود درويش التحوالت الفنية في تجربة  -1

جتربته الشعرية بفعل التقاء عدة عوامل أمهها الدفاع عن األرض  "محمود درويش"صقل الشاعر 

لبنان وهو طفل صغري آثار اهلدم والدمار الذي وهو يشاهد بعد عودته من ،واالستماتة لصون العرض كيف ال 

إنَّ الشاعر حممود درويش عاش حياة صعبة  .الدماء ويرى وُيشاهد القتل وسفك) الربوة(تعرضت له بلدته الصغرية 

- وهو يعيش ،أما هو فقد دخل السجن أكثر من مرة وفقد عمله أكثر من مرة " الربوة " قد هدم اليهود قريته ل«

كل هذه العوامل وأخرى جعلت التجربة . 1»حياة مليئة باملتاعب املادية والتمزق املعنوي - مواهبهرغم كل 

، بل أخذت منحى تصاعديا فقد عرفت القصيدة الشعرية عند درويش مراحل  الشعرية الدرويشية غري مستقرة

  .متفاوتة التطور 

را وتغّريا جذريا سواء من ناحية الشكل تطوُّ األوىل ودواوينه األخرية يلحظ " درويش"القارئ لدواوين إنَّ 

ة أخرى سواء من مرّ داً وجمدِّ ،حمافظا مرّة على شكل القصيدة العمودية ملتزما بالقافية والوزن ،أو األسلوب أو اللغة 

يريد أن فهو ال حيبُّ البداية وال . طر القصيدة القدميةناحية املضمون واللغة أو من ناحية الشكل ورافضا االلتزام بأُ 

  .يكون آخر الشيء مثل أوله

   يف لغته و يكون الشاعر عصريا يف أسلوبه  وأن  ،إنَّ قضية التجديد يف الشعر العريب قضية قدمية جديدة

أن يكون عصريا بأن يهجر احلديث عن  "أبو نواس"فقد شاء « مضامني شعره ال يعين أن ينقطع عن الرتاث  و

ث بدال من ذلك عن حانات ،وأن يتحدّ َالَءُه الشعر يف العصر اجلاهلي،ذلك احلديث الذي األطالل والدمن

يف العصر احلديث من وصف ملخرتعات هذا العصر  "شوقي"ويعود هذا النمط فيتمثل كذلك فيما حاوله .عصره 

 جعلههذا التجديد  التجديد يف القصيدة شكال ومضمونامن الشعراء الذين محلوا لواء " درويش"و .2» يف شعره

، يتخلص من كل األخطاء  حاجته وحاجتنا مجيعا إىل شعر جديد«يستلهم أشكاًال فنية وحداثية فهو يصرُّ على

فهو يريد شعرا مرتبطا كل االرتباط باإلنسان ومهوم ...والعيوب القدمية اليت كّنا ننكرها على شعرائنا ونرفضها منهم

«�ƨȈǻƢǈǻ¤�ƨǨȈǛÂ�Ä¢�ǺǷ�®ǂĐ¦�ȆƳ°ƢŬ¦�¾ƢǸŪ¦Âاإلنسان وأحالم اإلنسان ال شعرا تكون وظيفته هي  ŗǳ¦Â�̧ ƢƬǷȍ¦

�ƢĔ¦ȂǼǟ�Ǿǳ�̈ƾȈǐǫ�ȆǨǧ "يُؤّكد هذا املعىن الذي يرفض أي وظيفة للفن تبحث عن اجلمال اخلارجي " عن الشعر

  :حممود يف هذه القصيدة يقول مجال األلفاظ والصور الفنية ،ال مجال الوجدان ومجال اإلنسان...

ينا لَنْجم فـَْوق َغيَمةأَْمُس َغنَّ 

َولَبدِر قـُْرَب جنَمة

.91ص ،1971، ، بال مكاناهلالل الطبعة الثانية، دارود درويش شاعر األرض احملتلة،رجاء النقاش، حمم-1
.11ص ، 1981، القاهرة ، العريب ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر-2
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َوانَغَمْسنا يف الُبَكاءِ 

أَْمس َعاتبَنا الدََّوايل والَقَمر

َوالَقدر...َواللَّيايل

]...[َوَتوددنَا النَِّساء

َقْد ظَللَنا بـَُؤَساء

يَا رِفَاِقي الشُّعرَاء

ْحنُن يف دنَيا َجديَدة

.1»، فمن يكتب قصيدةَماَت َما فَات

ا البسطاء هويدعو يف قصيدة أخرى إىل ضرورة جتديد اللغة بأن تكون مفهومة وسهلة وبسيطة ،يفهم

مل  يتعاىل الشاعر بشعره على اآلخرين فما غاية الشعر وما أمهية العمل الفين اإلبداعي إنْ ، وأالّ  وعامة الشعب

:درويشيفهمه اآلخرون يقول 

ِبَال َلْون،َقَصائُدنا

!ِبال َصْوتِ ...ِبالَ طْعم 

!ِإذا مل حتِمل املْصباَح ِمن بيِت إىل بَيتِ 

مَعانيَها"الُبسطَا"َوإْن مل يفَهم 

يَهافَأوَىل َأن نذرّ 

2!!للصَّمتِ ...َوخنُلد حننُ 

Đ¦�Ŀ�ƨǳƢǠǨǳ¦�§ ®ȋ¦�ƨǨȈǛÂ�ń¤�ǽǂǠǌƥ�ÃƘǼƫ�ǾƬǷ¢�¿ȂŷÂ�ƢȇƢǔǫ�̈ƢǯƢŰ�Ǻǟ�ǂǟƢǌǳ¦�®ƢǠƬƥ¦�ċÀ¤ فهو «تمع

جتعل مجاله الفين يف خدمة اإلنسان وقضاياه الكبرية وجتاربه احلساسة ...يدعو بوضوح إىل وظيفة إنسانية للشعر 

  .148ص  ، درويش شاعر األرض احملتلة حممودرجاء النقاش، -1
  . 63ص  ،1،2005،ط بريوت ،رياض الريس للكتب والنشر،1ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل حممود درويش، -2
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ارتباط الشعر بواقع األمة ساهم  إنَّ .1»وال تقف عند حدود اجلمال اخلارجي والرتف والرفاهية الوجدانية...

  . الفين للمتلقني بشكل كبري يف تنامي الوعي القومي من جهة ومن جهة أخرى ساهم يف تطوير احلسّ 

:التحول على مستوى الشكل والمضمون - 1-1

بل أّن جلَّ ،احلديث يستمدُّ بال شك أصالته وجذوره من الشعر العريب القدمي إنَّ الشعر العريب احلرّ 

وغريهم  "النابغة"و "األعشى"و "لزهير"و "المرئ القيس"الشعراء احملدثني قد تشبعوا بالرتاث العريب القدمي وقرؤوا 

نَّ الشاعر اجلديد البد أن ميتد جبذوره إىل الشكل الشعري القدمي حىت يتمّكن من تطوير شعره يف االجتاه أ«بل

الشاعر اجلديد القادر  ومثل هذه التجارب الفنية تؤكِّد بوضوح أنَّ .اجلديد تطويرا عميقا يقوم على أُسس سليمة 

اجلديد للقصيدة ، البد أن يكون على معرفة عميقة على أن يُعّرب عن نفسه تعبريا شعريا أصيال من خالل الشكل

بالشكل القدمي ، وعلى مقدرة أيضا يف التعبري من خالل الشكل ، ألن الشاعر اجلديد ال يستطيع أن يتجاوز 

هو  واصل بني الرتاث القدمي واملعاصرإن هذا التالحم والت.2» الشكل القدمي إال إذا كان على معرفة غري قليلة به

  .وهو الذي يعطي العمل قوة يف اللفظ وإحيائية يف املعىن،سرُّ متيُّز النص وتفرُّده 

د إال أنّ "محمود درويش"الشاعر        إىل بدايته األدبية «،فقد أشار ه تشّبع بالرتاث رغم أنه شاعر جمدِّ

وال . بالضبط حماولة كتابة الشعر  ال أذكر مىت بدأت :يف حديثه الذي أدىل به إىل جملة الطريق اللبنانية فيقول 

" قصيدة طويلة "وإن كنت أذكر أين حاولت يف سّن مبكرة كتابة " القصيدة األوىل " أذكر احلافز املباشر لكتابة

إذن فقد كانت ..."ثارت سخرية الكبار ودهشة الصغار ، فأعن عوديت إىل الوطن ، حذوت فيها حذو املعلقات

وقد غلب على . 3»شعر الكالسيكي يف أقدم مناذجه وأشهرها وهي املعلقاتالبداية حممود درويش هي تقليد 

     ر االنتصارات الثورية سواء يف الوطن العريب أوكْ مضامني شعره يف هذه املرحلة األوىل األسلوب التحريضي وذِ 

مقلدا ومتأثرا بالقصيدة  كان يف بداياتهدرويش مبا أن  «، يف العامل  والتطرق إىل القضايا العادلة  يف العامل بأسره

، وجند أن أكثر من ثلثي جمموعة عصافري بال أجنحة تنتمي إىل  االتصالالعمودية ، فقد انعكس ذلك يف مرحلة 

�ÀȂƬȇǄǳ¦�¼¦°Â¢�ƨǟȂǸů�Ŀ�ƾƟƢǐǫ�Ǟǔƥ�ÃƾǠƬƫ�ȏÂ���ƨȈǳƢƬǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�Ŀ�¬ȂǓȂƥ�ǲǬƫ�ƢǸǼȈƥ���ȆǰȈǇȐǰǳ¦�ǲǰǌǳ¦

   1964يف جمموعة أوراق الزيتون " والء" وآخر الليل من بني قصائد هذه املرحلة قصيدة

  عركيتارقت مَ إذا فَ ليكَ ا عَ مَ يت         فَ وردَ ليب وأَ يف قَ لُت صوتكَ محَ 

  يتفَ ى شَ لَ ل احلقد كربيتا عَ لها            تفصِ فاصُ مي مَ واية يف دَ الرِّ لُّ كُ 

  .149ص ، حممود درويش شاعر األرض احملتلةرجاء النقاش، -1
2

. 122-121صص، املرجع نفسه -
3

.119، صاملرجع نفسه -
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.1»ّوي حبَل مشنقةِ باً لعدُ يتا َعَدماً         أو ناصِ إّما مَ ... رفت باحلَ نْ آمَ 

أيضا القصيدة العمودية أعطت ُمتنّفسا للشاعر من أجل بّث رسالة النضال وتقويتها يف النفوس من 

  . خالل االعتماد على الوزن والقافية فقد كانت سهلة العبارة وأكثر تداوال 

أخذ من معرفته بالشعر القدمي «ف - مرحلة التقليد –أن يستفيد من هذه املرحلة  "درويش"لقد استطاع 

من قراءته محمود  همعاشرته الفنية العميقة له صفات فنية ظلَّت مرتبطة بشعره حىت اليوم ، وأهّم ما استفادومن 

��Ǌلك معرفة واسعة باللغة العربية مي -أوال –الدقيقة للشعر القدمي أنه  ȇÂ°®�®ȂǸƸǸǧ��ƨȇǂǠǌǳ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�Ƣē¦®ǂǨŠÂ

ال يتعثَّر يف البحث عن ألفاظه وال يفتعل اشتقاقات لغوية غريبةميتاز امتيازا واضحا يف شعره بثرائه اللغوي ،فهو 

   .جيمع بني األصالة واملعاصرة متميزا منه شاعرا  إن براعة الشاعر وإملامه بالرتاث العريب جعال.2»

أما من ناحية املضمون فإن الشاعر كثريا ما يعطي املعىن دالالت معّمقة تستوقف املتلقي و حتيله إىل 

يف براعة تصويرية استطاع الشاعر أن يعطي اللفظة الواحدة أكثر من معىن ، وهذه التقنية قّلما  والتفكرالتأمل 

مثال أكثر من تأويل ، فيسميه مبسميات تبهر املتلقي )لبحرل(يعطي  "درويش"جتدها عند شاعر ، فهاهو 

قّشر  - برتقالة –ومن قبيل إضفاء الصفات الغريبة على البحر أن جعله زهرة «وتذهله لتحيله على التأويل والتفسري

على تقدمي الغايل حملبوبته حىت لو كان موجها زنبقة لغزة ، يف رقة هذا التصوير ما يوحي حبركة املتفاين احملّب املصّر 

  :اللقيطة  برتقاال زاهيا بني البحر واملدن[...]موج حبر غدار هّذبه وقّشره هدية للمحبوبة 

  وهم يتناثرون اآلن بني البحر واملدن

  ةقيطَ اللَّ 

الً احِ سَ 

.3»االً تقَ رْ بُـ وْ أَ 

سي الفلسطينيني آوتشعر مب أكثر اتساعا ومشولية يعطي الشاعر للبحر روحا وحياة حتسّ تصوير آخر يف 

وتناجي مشاكلهم وأحالمهم ، ومتنفسا هلم من اضطهاد العدو وملجأ من جربوته ، فجعل من البحر أبوابا ونوافذ 

  : استهالل الشاعر بقوله  «من الرصاص حتمي الفلسطينيني 

1
.14، ص2012، 1محزة ، معجم املوتيفات املركزية يف شعر حممود درويش، جممع اللغة العربية ، حيفا ، ط حسني-

2
.119، ص حممود درويش شاعر األرض احملتلةرجاء النقاش، -

3
للغة العربية ،جامعة النجاح الوطنية مها داود حممود أمحد ، دال البحر يف شعر حممود درويش ، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف ا-

. 81ص   ،2011، نابلس فلسطني ، 
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  نئو جيي

أبوابنا البحر ، فاجأنا مطر ، ال إله سوى اهللا ، فاجأنا

  واحلقائب مطر ورصاص ، هنا األرض سجادة

  .غربة 

الشاعر جيعل البحر أبوابًا مطلة على املفاجآت واملطر والرصاص ، وهذه البداية املفاجأة فيها نقلة نوعية 

  :لداللة البحر من النوافذ إىل األبواب 

  وأرجع... ونافذتان على البحر يا وطين حتذفان املنايف

.1»جديد –حلم قدمي 

إحساس وشعور وفيه حياة ، فصّوره يف أحسن صورة ورمسه يف أروع جيعل من البحر إنسانا له فالشاعر 

آالمهم ، يتقاسم معهم  الصديق وقت الضيقفهو  اٍن كثرية ومقدسة لدى الفلسطينينيألن البحر له مع، لوحة

.�ǶĔ¦ǄƷ¢�Ŀويواسيهم 

 :التحول على مستوى اللغة واألسلوب  - 1-2

اللغة هي الظاهرة «هلذا فإن الشاعر املعاصر ُملزٌم بتطوير لغته ألنَّ اللغة كالكائن احلي تولد وتنمو وتتطور 

وهي النافذة اليت من خالهلا نطلُّ ،هي أول شيء ُيصادفنا  .عمل فين يستخدم الكلمة أداة للتعبري  األوىل يف كلِّ 

فاللغة والسحر والشعر ظواهر مرتادفة [...]هي املفتاح الذهيب الصغري الذي يفتح كل األبواب .ومن خالهلا نتنّسم 

يواكب  اراقي اكان ِلزاما على الشعراء احملدثني أن يبتكروا لغة جديدة وأسلوب.2»يف حياة اإلنسان ومتساندة 

إن الشاعر اخلالق هو  « . التقليديسلوب األاألحداث واملستجدات ،وخيرجوا عن إطار لغة القصيدة القدمية و 

إن هذه الرباعة يف التوظيف تستوقف املتلقي .3»الذي خيلق لغة جديدة ويستعمل اللغة املألوفة بشكل غري مألوف 

افق صورها ، حبيث استطاع الشاعر أن حيمل املتلقي على تقبُّل غري املألوف وحتويله إىل وَ وتبهره حبسن صياغتها وتَـ 

 .األلباب وتستثري النفوس صوٍر مجالية فنية تأسر 

1
. 85ص   ،مها داود حممود أمحد ، دال البحر يف شعر حممود درويش -

2
.173ص   ،عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر-
.63،ص2فيصل درّاج ، ثالثة مداخل لقراءة حممود درويش، جملة دراسات ، العدد -3
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إىل استعمال الرموز واألساطري ملا فيها من التخييالت والتأويالت ، حبيث تفتح  ونعمد الشعراء احملدث

من  "محمود درويش"، و وملا هلا من تأثريات على املتلقين أحاسيسه ومشاعره ، للشاعر متنفسا للتعبري ع

 وللرموز لألسطورة درويش محمودتوظيف  إن«الشعراء الذين عمدوا إىل استخدام هذا النوع من اللغة واألسلوب 

الثّانية  املرحلة يف تضاءلَ  أن لبثَ  ما مث، اجلمعي الوعي مرحلةُ  وهي، شعره من األوىل كثُر يف املرحلة قد األسطورية

 والرموز ،وبرز توظيف األسطورة عاد مث 1982 سنة منها الفلسطينية الّثورة قوات وخروج بريوت سقوط حّىت 

 ببنية ملتحم طاغ حاد حضوٍر عميق على دليالً  فكان ظهوره، شعره يف َحنو الفتٍ  على جديد من األسطورية

» الالحقة املرحلة يف قصيدتِه
مّكنه من التنويع يف استعمال وهذا األمر،إطالع واسع بالرتاث  لهفالشاعر .1

.، وتوظيفها يف صوٍر متوافقة غري متناثرةالرموز واألساطري 

وخيرجوا عن وصف الطبيعة ،الشعراء إىل ابتكار لغة جديدة وأسلوب جديد  يدعو "محمود درويش"إنَّ 

أيضا ختتلف ، إذن وأفكارنا وآراؤنا ،وأوضاعنا ختتلف ���ǶēƢȈƷ�Śǣ�ƢǼƫƢȈƸǧوالصحراء وقصص احلب والعشق 

فالشعر سالح والكلمة سهم يصيب العدو فيهلكه ،فالبد على الشاعر أن ،غة أن ختتلف هي األخرى فالبد للّ 

  : يكون مواكبا هلذا التطور فنحن يف دنيا جديدة يقول 

فتُش عْن أغنياِت الُبَكاءِ ملاَذا نُ 

  ؟بديواِن شعٍر قدميْ 

2؟هْل تدومْ !يا حبّـَنا:ونسألُ 

�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢Â�ǶēƢǠǴǘƫ�ȆǯƢŹÂيفهمه الشعب الذي  ديداجل اđȂǴǇƘƥÂ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�¿¦ǄƬǳȏƢƥ� ¦ǂǠǌǳ¦�ȆǏȂÉȇفهو 

  :يقول يعاجل مهومهم وقضاياهم و 

!يَا رِفَاِقي الشُّعراُء 

هْ حنُن يف ُدنَيا َجِديدَ 

هْ َماَت َما فَات، َفَمن َيكُتب َقِصيدَ 

،ةيف َزَمان الرِّيح َوالَذرَّ 

§��¦�ƾǴĐ حممود شعر يف العنقاء رمزخالد عبد الرؤوف اجلرب، -1 ¦®Ȋǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǷƢŪ¦�®ƢŢ¦�ƨǴů��Ǌ ȇÂ°®9،  2012،  األردنعمان ، ب2العدد

 .1142ص،
.70، ص 1ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل حممود درويش، -2
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1!خيُلق أنبياءْ 

وهو ملزم ،بكل أنواعه والشاعر على عاتقه مسؤولية كبرية هي النضال ،فالكتابة رمز البقاء والصمود 

  .مبحاكاة واقع األمة وقضاياها 

إنَّ احتكاك الشاعر بشعراء املهجر وشعراء املدرسة الرومانسية كان له األثر الكبري يف التطور والتجديد 

قد و « فاأللفاظ أصبحت أكثر عذوبة ورقة من ناحية الشكل واملضمون ، سواء من ناحية اللغة واألسلوب أو

من هذه املدرسة الرومانسية ما جعل شعره أكثر رقَّة وأقّل مباشرة وأغىن بالعذوبة واألحالم محمود درويشاستفاد 

 عن ه حيلم ويعربِّ إنَّ [...] "احلامل الثوريُّ "ُيسمي هذه املرحلة يف حياته الفنية باسم مرحلة محمود درويش و[...]

فالشاعر يف هذه املرحلة استعمل التصوير . 2»من التعبري املباشر أيضا  أحالمه يف قصائد غنائية رقيقة وفيها قدرٌ 

، ويف هذه املرحلة يف التعبري واملباشرة  وز املوحيةالرم واشة ومتّيز شعره بالعواطف اجليّ العذبة ،الفين والصور الشعرية 

نالحظ نضجا فنيا سواء من ناحية عمق العبارة وزخرفة األسلوب مما جيعل  "محمود درويش"املتقدمة من شعر 

  .القارئ لشعره يف هذه املرحلة يتأثر وينفعل بأي صورة من الصور 

  : التحول على مستوى الوزن والقافية  - 1-3

ل تعديالت جوهرية يف  قضية التوازن دخِ الوزن والقافية وأن يُ كان حريّا بالشاعر احلديث أن يتحّرر من 

مل يكن من املمكن اإلبقاء على الصورة « واكب الصور الشعرية املعروضةبني املوسيقى اخلارجية والداخلية حىت تُ 

حىت ميكن حتقيق الصورة  نعنصريهذين الكان البد من إدخال تعديل جوهري على اجلامدة للوزن والقافية ،و 

، ويتحّرر من كل  إن ظروف العصر ومتغرياته فرضت على الشاعر أن جيدِّد حىت يف شكل القصيدة.3» اجلديدة

.وحتدُّ من قدرته على التعبري عن أحاسيسه ومشاعره هالقيود اليت حتصر 

«�ǶĔȋ�ƨȈǧƢǬǳ¦Â�À±Ȃǳ¦�ǺǷ�¦Â°ËǂŢÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�°ȂƸƦǳƢƥ�¿¦ǄƬǳȏ¦�Ǻǟ�¦ȂƳǂƻ يف العصر احلديثإنَّ الشعراء 

�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ƢǿǂǐƷ�ǺǰŻ�ȏ�ǶēƢǻ¦ƾƳÂ�Â�ǶǿǂǟƢǌǷ�À¢�¦ȂČǈƷ¢���ǶȀǈǨǻ¢�ȄǴǟ�ƨŻƾǬǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ȄǬȈǇȂŭ¦�̈ƘǗȂƥ�¦ȂËǈƷ¢

ƨƳƢƷ�Ŀ�ǶĔ¢Â���ƢēƢǬƬǌǷ�ǲǯÂ�̈®ȂǏǂŭ¦�ƨȈǓÂǂǠǳ¦�°ȂƸƦǳ¦ تنغمها مشاعرهم ،كما يعربوا عن املوسيقى اليت

استطاع الشاعر .4» إىل شيء من التعديل يف الفلسفة اجلمالية اليت تسند تلك القوالب املوسيقية القدميةاملختلفة ،

يف كثري من قصائده  محمود درويشإنَّ «مبوهبته أن خيلق يف شعره توازنا بني ما هو مسموع وما هو حمسوس 

  . 63-62ص ص، 1ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل حممود درويش، -1
2

.131رجاء النقاش، حممود درويش شاعر األرض احملتلة، ص-
3

.65ص  عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر،-
4

.61ص املرجع نفسه ،-
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وجيعل من قصيدته عمال ،الوجداين الصادق بني املوسيقى اخلارجية واملوسيقى الداخلية واإلحساس  يوازن بالفنّ 

نتبني القدرة املوسيقية الواضحة عند حممود درويش دون عناء كبري نستطيع أن و  . فنيا مسموعا باألذن والقلب معا

على سبيل املثال هذه املقاطع من ولنقرأ ...نستطيع أن نلمسها يف أي قصيدة خنتارها دون حبث طويل أو تردد ...

  :]...[قصيدة حممود درويش

َعاِزُف القيَتار يف اللَّيِل َيطُوُف الطُّرقَات

ويُغينِّ يف اخلََفاء

َوبأْشَعارَك يَاُلورَكا ، يلمُّ الصَّدقَات

ِمن ُعيوِن الُبؤَساءِ 

َنِسي النِّسَيان أْن ميِشي َعلى َضوِء َدِمكَ 

َبَسَمات الَقَمرفَاكتِسب بِالدَّم 

َعن أنَاِشيد الَغَجر

َأَمجُل الُبلَدان إْسبانَيا ، وُلورَكا يَا َصبايَا

َأْمجَل الِفتياِن ِفيَها

َوزِّع للَماليني َشظَايَا!يَا ُمغينِّ النَّار

إنَّنا ّمن َعابِديَها

فنحن يف هذه املقاطع الشعرية  ...ة موسيقية هذا شعر يتوّفر فيه كل ما حيتاجه الشعر اجلميل من ُقدر 

فإننا بقدر ما  [...]فاإليقاع هنا مستمرحنس بصوت املوسيقى إحساسا مطربا متصال غري متقطع وال متهافت ،

إن خلفية الشاعر الفنية وموهبته . 1»حنسُّ بالطرب املوسيقي يف هذه القصيدة فنحن حنسُّ بنوع آخر من النغم

من إثراء رصيده احلسي والوجداين ذلك  هنمكَّ ،سواء العريب أو العاملي ،العه الواسع بالرتاث الشعري الشعرية واطِّ 

ا يف ذلك بني اجلانب الفين اجلمايل وبني أحاسيس نمواز ،استطاع الشاعر أن يوظفه توظيفا متوازنا ،واجلمايل 

�śǬǴƬŭ¦�°ȂȀŦ�©ƢǠǴǘƫ�śƥÂ���Ǯالشاعر ومشاعره  ǳǀƥ�̧ƢǘƬǇƢǧ��ƢēƢǠǴǘƫÂ�ƨǷȋ¦�Ǟǫ¦Â�̈ƢǯƢŰÂ�ƨƦǯ¦ȂǷ.

1
. 124-123صص،  حممود درويش شاعر األرض احملتلةرجاء النقاش، -
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  :الغموض في شعر درويش فنيــــــــات  -2

حيتمُّ علينا احلديث عن اللغة وعالقتها بالشعر ، إذ أّن اللغة  الغموض يف الشعر إنَّ احلديث عن قضية

ولعّلنا نتمثل مشّقة هذه .إّن عملية اإلبداع الشعري تتمثل أقوى ما تتمثل يف إبداع اللغة «ة ،هي مرآة حال األمَّ 

، بل متثلها أصال لكل خلق كخلقه للكون هللا  العملية حني تتذكر كيف أن بعض األديان متثلت الكلمة خلقا 

طلوب أو املفروض يف أيّ فامل[...]والشاعر املبدع هو الذي يصنع لغته  .)يف البدء كان الكلمة - كن فيكون(

واملفروض يف لغة الشعر أن تكون ذات طلقة تعبريية  [...]تعبري فين أن يكون أداة توصيل من املبدع إىل املتلقي

مصفاة ومكثفة ، ومن هنا يبدو أننا نتطلب يف لغة الشعر أال تكون هي لغة الناس وأن تكون لغتهم يف آن 

وحتمل نغما موسيقيا ختتلف بذلك عن اللغة النثرية ، وهي رغم هذا ، فلغة الشعر ذات إحياءات .1»واحد

² ƢǼǳ¦�ƨǤǳ�ǺǷ�ƨƦȇǂǫ�ÀȂǰƫ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ƢĔ¢�ȏ¤�ǲȈȈƼƬǳ¦�ȂŴ�¬ȂǼŪ¦Â�» ȐƬƻȏ¦  وفهمهم.  

فلكّل عصر  .عن أحاسيس وخلجات الشعب عن احلياة وعن القضايا املعاصرة ،غة بأن تُعّرب فالبد للّ 

،وأن تكون  هاوواجب على اللغة أن ُتطاوع هذه اهلموم والقضايا وأن تنصهر يف آفاق،مهومه ومشاكله وقضاياه 

 اللغة مبعرفة رهينة والعامل الذات معرفة إنّ  « .متداولةو قريبة من الناس سهلة واضحة ترمجانا ألحوال األمة ،و 

ا،"هيدجير" عبارة حدّ  على" للكينونة بيتا" بوصفها
ّ
 التداول سلطان حتت حتاانز  بالعادة مثقلة اللغة كانت ومل

  لألشياء اخلارجّية اجللدة هو أو السطح سوى ليس فيه منثل مل الذي والعامل ذواتنا عن نعرفه ما فإنّ والعقل،

 اكتشاف بغية املدلول عن الّدال ويفصل املسّمى على االسم حيّرض وأمسائها األشياء بني الشاعر يفصل لذلك

فاللغة هي وسيلة تواصل بني الناس ، فالبد أن تكون ذات طلقة تعبريية مصفاة ومفهومة  .2» معا والعامل الذات

ǶǿǂǟƢǌǷÂ�ǶȀǈȈǇƢƷ¢�ȆǯƢŢÂ���ǶēƢǠǴǘƫÂ�² ƢǼǳ¦�¾¦ȂƷ¢�Ǻǟ�¼ƾǐƥ�ďŐǠƫ.

�ƨǤǴǳ¦�ǶǿƢǈƫ�̄¤���ǶȀǼȈƥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǖƥ¦Âǂǳ¦�±ǄǠȇ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�²إنَّ  ƢǼǳ¦�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�¾Ƣǐƫȏ¦

��ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�®ǂǨǳ¦�Ǿƥ�ǆيف هذا  Ź�ƢǸǟ�ŚƦǠƬǳƢƥ�¾ƢĐ¦» نظرا ألمهية االتصال اللفظي داخل النظام االجتماعي

فإنه يوجد مبدأ مينع منطقيا وجود أي تكرار بسيط ، وقد حتدث الكثري بإسهاب عن هذا املوضوع ، أين تبقى 

ث عن عملية تعديل مستمرة للمكونات األمور داخل خمطط اتصال ، كانتقال للمعاين  ولكن من األفضل التحد

فاللغة هي أداة تعبري فعَّالة .3»البنيوية هلذا النظام ، وهذا ينتج جماال للتساؤل عن كيفية حدوث هذا التحول

  .  179-178صص عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر، -1
.شوقي العنيزي ، لعبة الغموض وتناثر املعىن ، عن مؤسسة حممود درويش -2
3-Jacques Leenhardt , Théorie de communication et théorie de la réception ,pdf, p44..
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�ŚǤƫ�ǞǷ�ȄǋƢǸƬƫÂ�ȂǸǼǳ¦Â�°ȂǘƬǳ¦�¢ƾƦŭ�Ǟǔţ�À¢�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ȆǤƦǼȇÂ���ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ǶǿƢǨƫÂ�ǲǏ¦Ȃƫ�ǪǴƻ�Ŀ

.ǶǿƢȇƢǔǫÂ�ǶȀǷȂŷ�ȆǯƢŢÂ���Ƕǿ°Ƣǰǧ¢Â�ǶēƢǠǴǘƫ�ǺǷ�ƨƦȇǂǫ�ÀȂǰƫ�ŕƷ���ǞǸƬƴǸǴǳ�ƨȇǂالفكالبنية 

الغموض هو من  نقول أنَّ لقد ارتبط مصطلح الغموض بالشعر ارتباطا كبريا منذ القدم حىت أننا ميكن أنْ 

ي الشعر ، فالغموض ليس مرتبطا بالشعر اجلديد بني األساسيات الفنية واجلمالية اليت تصنع املتعة واللذة يف تلقّ 

إّن الشعر القدمي نفسه تّتسُم بعض قصائده «بل وحىت القدمي ،لكن البد من حتديد مفهوم املصطلح بدقة ،فقط 

أميكننا أن  ؟ولكن أحقا هذا  هو الغموض الذي نعنيه .بالغموض ،أو على وجه الدقة بعض أبيات هذه القصائد 

  : الذي يقول التقليدي هل بيت الشعر  ؟غموضا  "المتنبي"نعّد طالسم 

أبُوه يـَُقاربُهيّ َوَما ِمثُلُه يف النَّاِس إالَّ مملَّكا         أبُو أّمه حَ 

Ƣđȍ¦Â�µ¿ينبغي  [...]بيت شعر غامض ؟ ȂǸǤǳ¦�śƥ�ǄȈŶ�À¢[...]�¿ƢđȍƢǧ صفة حنوية بصفة عنده

تنشأ قبل مرحلة التعبري املنطقية  "صفة خيالية"أي ترتبط بالنحو وتركيب اجلملة ، يف حني أّن الغموض ،أساسية 

فليس   .1» بهممُ ليس غامضا ولكنه ومن هنا يتضح لنا أّن البيت السابق ، أي قبل مرحلة الصياغة اللغوية النحوية

�µكلّ  ȂǸǣ�¿Ƣđ¤� فالغموض ينشأ قبل أن تنشأ القصيدة بينما�ƨǴǸŪ¦�ƨƦȈǯǂƫ�Ŀ�ƨȇȂŴ�ƨǨǏ�Ȃǿ�¿Ƣđȍ¦.

انتباه من تشدُّ وتُعطيه طاقة تعبريية تفاعلية تزيد النص قوة ومتاسكا فالغموض ظاهرة فنية مجالية يف الشعر 

¿Ƣđȍ¦�ǆ ǰǟ�ȄǴǟ�ȆǬǴƬŭ¦» َّعلى أنه جمرد  - هربرت ريدكما يقول - ا الغموض يف الشعر فال ميكن النظر إليه أم

 وإمنا هو صفة إجيابية  ،ه إخفاق من جانب الشاعر يف الوصول إىل حالة الوضوح التام أي على أنَّ ،صفة سلبية 

وبعيدا عن كل هذا جند غموضا جوهريا يف عملية [...]بل أكثر من هذا هو جمموعة كاملة من الصفات اإلجيابية 

   ومعىن هذا أن الغموض يف الشعر خاصية ،التفكري الضمنية ،وهو غموض يرجع إىل أمانة الشاعر وموضوعيته

وهي لذلك أشد ارتباطا جبوهر الشعر ،" التعبري الشعري"يف طبيعة  وليس خاصية " التفكري الشعري "يف طبيعة 

زيد تالقصيدة بُعدا فنيا ومجاليا ، و وغىن وتُعطيفالغموض ظاهرة فنية تزيد اللغة ثراءً .2»وبأصوله اليت نبت منها

.وصوره املعربة ومعانيه اإلحيائية اليت تتطلب متلٍق واع وعامل باللغة وغريبهااملتلقي متّرسا يف فهم الشعر احلديث 

، واستعمال الشاعر للتشبيه والصور إن تضمني الشاعر النص بالرموز وتكثيفها مينح النص قوة ومجالية 

 مل التشبيه أنّ  وهي «وبراعته الفنية  جديدة ، تنّم عن قدرتهت وإحياءات البيانية يف النص الشعري وإعطائها دالال

  حركة غدا وإّمنا،البيانّية املمارسة يف الشأن هو كما املؤتلف إىل املختلف ومن املعلوم إىل ¦ȂȀĐ¾ من حركة يعد

  . 189- 188ص ص، عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر -1
.190، ص املرجع نفسه  -2
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الرمزيّونيرّدد كما، الغامض النصّ "فـ إرجاءه يعين بل ، املعىن غياب يعين ال ذلك ولكنّ ، مجيعا االجتاهات يف

 الزرقاء السماء تلمح كما إالّ تُلمح ال ، الشهرية الّرمزّيني عبارة استعرنا إذا ، املعاين تلك لكنّ ، باملعاين مثقل نصّ 

فالشاعر البارع هو الذي يستطيع . 1»له نفيا وليس باملعىن دائم وعد فالغموض ، املورقة الدالية أغصان خالل من

.�ƢǷƢƴǈǻ¦Â�Ƣǻ±¦Ȃƫ�Ǿǐǻ�Ŀ�ǪǴź�ŕƷ�ƢēƢǼȈǸǔƫÂ�°Ȃǐǳ¦�śƥÂ�ƢȀȈǻƢǠǷÂأن يوازن بني األلفاظ 

فإذا  «الشاعر بتضمينه لعنصر الغموض يف نصه ، فهو يستثري املتلقي ويدعوه للمشاركة يف لعبة النص 

وهي أن ، عاد يدرك بوعي كاف طبيعة عمله قد الشاعر نَّ يغلب عليه طابع الغموض فِأل إذن كان الشعر اجلديد 

ǂǠǌǳ¦�¾ȂǬȇ�Ǿǻ¢�̈°ÂǂǓ�Ƣđ�ȄǔǬƫ�ƨǜǨǳ�ǲǯÂ�̈°ȂǏ�ǲǯ�Ǯ ǳ̄�ǲȈƦǇ�Ŀ�̧ŗź�À¢Â���ȏÂ¢�ǂǠǌǳ¦�¾ȂǬȇ[...]�¦ǀđÂ

ميكن تكوين حاسة شعرية -مع الزمن - كما ميكنالطراز من الشعر ميكن أن تغىن اللغة وتزداد ثراء من جهة ،

وأفضل من هذا أن  ،ركنا من مكاننا خطوة ، فلو أننا بقينا نرفض هذا الشعر لغموضه ملا حت صادقة لدى القارئ

ألنه بغري ذلك مل  ،رّوض أنفسنا على استقباله بكل ما فيه من غموض حناول االقرتاب من هذا الشعر ، وأن نُ 

 ولغة قدمية جامدة فعلى املتلقي أن يُواكب هذا التغري والتجديد وال يبقى مرتبطا بأفكار .2» يكن ليكون شعرا

  .اجلرأة والقدرة على مواجهة هذه النصوص اجلديدة اليت حتمل مهومه وأفكاره وقضاياه وأن تكون لديه 

إّن الذين محلوا لواء التجديد يف الشعر احلديث حيملون هّم القضية ومسؤولية الدفاع عن الوطن هلذا كان 

ريبا من البسطاء لزاما على شعرهم أن يكون بعيدا كل البعد عن الغموض املبهم وعن العمق املفرط ويكون ق

:"درويش"ويفهمه العامة حىت يؤثر فيهم يقول 

اِر ما حيفظُُه عن ظهِر قلبْ َأمجُل األْشع

..قارئْ كلُّ 

ربْ فَإَذا ملْ يشرِب الّناُس أنَاشيدَك شُ 

3..أنَا وْحِدي َخاِطئْ ،ُقْل 

 ها العامةحىت حيفظطة سهلة ومتداولة بسَّ فكان من الضروري على شاعر املقاومة أن يستخدم كلمات مُ 

،ألن اجلانب الفين اجلمايل يف القصيدة يقرتن اآلن بغاية أمسى وأرفع تلزم  عن ظهر قلب وتؤدي القصيدة هدفها

 وعليه فالشاعر بني نارين.والبعيدة عن الغموض املفرط والرموز،الشاعر الركون إىل اللغة املباشرة القريبة من املواطن 

.شوقي العنيزي ، لعبة الغموض وتناثر املعىن ، عن مؤسسة حممود درويش -1
.194، ص عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر -2
.72، ص 2005،  1طبريوت ،للكتب والنشر ،،رياض الريس 1ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل -3
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يؤدي إىل القطيعة بينه واإلسراف يف الغموض الذي ،العمل الفين مجاليته ورونقه ولذته  السهولة املبتذلة اليت تفقد

  .اء استحالة الفهم والتأويلجرَّ مجهور املتلقني وبني 

لذلك فإّن الشاعر ال حيتفي بالبناء الشعري للقصيدة بقدر ما يهمُّه اللغة السهلة البسيطة وأيضا البناء

ّن الشاعر رغم كل احملاوالت أ«ذلك  رسالة الثورة وحيقق رغبة تلك اللحظة االنفعالية الدرامي امللحمي الذي يُؤدي

ال حيتفل كثريا خبلق املبىن الشعري املالئم وبتطويره ،وإمنا هو أسري حلظة  - إذا استثنينا قلة من الشعراء–،التجديدية 

انفعالية تتخلق فيها القصيدة على ما هجس يف نفسه من شكل مألوف ،وهلذا كثر اإلنتاج الشعري دون أن حيمل 

ن أكثر الناس متفقني وملا كا.نك أحيانا لتجد ديوانا كامال قد سار على وترية واحدة امسات مميزة يف البناء ، بل 

وهو ذلك الزخم  أيضا هناك عامل ُمهمٌّ .1»يف النفس على أّن الشعر إبداع ، فال بد لإلبداع من زمن ليختمر

وفتح الباب ،اللغوي والكثافة يف الصورة املضّمنة يف الشعر احلديث والذي أخرج القراءة من التفسري إىل التأويل 

فالبحث عن عمق تأويلي يشكل وحدة  «يف إنتاج املعىن وملئ الفجوات ، آلخرمبصرعيه أمام املتلقي ليتدخل هو ا

حىت وإن كان الوصول إىل  ،كلية تنتهي إليها كل الدالالت سيظل حلما مجيال من أجله ستستمر مغامرة التأويل 

والدعوة إىل السهولة يف اللغة سرعان ما تالشى  "درويش"إّن هذا الوضوح يف شعر .2» هذه الوحدة أمرا مستحيال

  . واليت مال فيها إىل الرتميز والفلسفة والتأمل يف التعبري عن املوقف الفكري، هخاصة مع املرحلة األخرية من شعر 

�Ƣđ�ƨǏƢƻ�ƨǤǳ�ƢȀǈǨǼǳ�ƾš �À¢�ƨưȇƾū¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƪ ǟƢǘƬǇ¦� تتماشى والتحول اجلذري يف الفكر

وجنوح املتلقي إىل الرتميز واألسطورة ، من أجل اخلروج عن املـألوف ، حملاكاة الذات وتصوير األمور الالمعقولة 

ملا تضفيه هذه الرموز من ملسة حتتل األسطورة والرمز احليِّز األكرب يف قصائد الشعراء احملدثني ،.يف ثوب املعقول 

دع مساحة للتخفي وراء ية على إيقاع القصيدة ، وما حتيله من ختييالت وتفسريات ، حبيث تتيح للمبمجالية وفن

  وز األسطورية يف القصيدة احلديثةتنبع أمهية توظيف األسطورة والرم «األسطورية للتعبري بكل أرحيية  هذه الرموز

ويكشف استدعاء األسطورة أو الرمز األسطوري . ، مولدة للمعىن ومسكونة بهمن كون الرمز يشكل صورة حسِّية

سواء جاء هذا االستدعاء يف جزء ،اليت حيققها الرمز يف سياق النص الشعري ،عن قيمة الوظيفة الداللية واجلمالية 

لرمز األسطوري إىل عندما يتجاوز الشاعر مستوى جمرد ذكر األسطورة أو ا(ألنه،أو استغرقها كلها ،من القصيدة 

مستوى االستلهام واالستحياء والتوظيف من خالل خلق سياق خاص جيسد تفاعل األسطورة مع التجربة 

  .167ص ، 1978،  الكويت  عامل املعرفة ،إحسان عباس ، اجتاهات الشعر العريب املعاصر ، -1
.12، ص2004،  2طالدار البيضاء ، مربتو إيكو ، التأويل بني السيميائيات والتفكيكية ، تر سعيد بنكراد، املركز الثقايف العريب ،أ -2
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إن هذا التالحم بني األسطورة والشعر نابع من التأثُّر البالغ الذي أحدثته تلك األساطري والرموز .1»الشعرية

�ƢċǸǟ�ÉǂďºƦǠƫ�Ƣيف نفسية الشاعر
ċĔȋ�� ُّويشعر به ، فاحتلَّت مكانة هامة يف شعره  هُحيس.

  هو ما جنده من خالل تناسق الصور وانسجامها هذا الذهول الذي يريد الشاعر أن يصدم به املتلقي 

 تكن التحّوالت اليت طرأت على القصيدة احلديثة مقصورة على اخلروج من مل « "درويشمحمود "يف نص 

الغرض إىل التجربة ومن األشكال التعبرييّة اجلاهزة إىل التشكيل، وإّمنا رافق هذه التحّوالت جمتمعة حتّول جذرّي 

بل أصبح متحرّكا قلقا يتلّون ،فلم يعد املعىن مستقرّا ثابتا تزخرفه العبارة وتَوّشيه،يف املعىن ويف نظام التصوير 

بتالوين الفضاء الذي ميثل فيه النّص باعتبار الفضاء مساحة رمزيّة وطقسا ختييلّيا تتكّون فيه الصورة وتتشّكل وتبين 

:"محمود دروش"ومن هذه الفضاءات ميكن أن نتمّثل بفضاء اخللق يف قول . الرتميز والتدالل

 وهناك قليب.. ههنا صفصافة"

ر الرتّددههنا قم

 ههنا عصفورة لالنتباه

"هناك نافذة تعّلمك اهلديل

ففي هذا الشاهد إعادة إنشاء لعناصر الطبيعة وتوزيع لوظائفها خترج مبقتضاه عن أوصافها املعهودة اليت 

�ǂǏƢǼǠƥ�©¦ǀǳ¦�ǂǏƢǼǟ�ǾȈǧ�ǲƻ¦ƾƬƫ�ƨËȈǼƯȂǳ¦�ǺǷ�§ǂǓ�Ŀ��ǂǟƢǌǳ¦�ǾǴËǰǌȇ�Äǀǳ¦� ƢǔǨǳ¦�Ŀ�ǶǣƾǼƫÂ�Ƣđ�ƪ ǬǴǟ

حياول الشاعر من خالل هذه املزاوجة بني الذات وعناصر الطبيعة وبني املاضي والرتاث وبني املعاصرة .2»الطبيعة 

 .حبكم أن هذه األساطري جزء من تراثنا،من خلق فضاء شعري متلون تلون العصر وتشعُّب اهلموم والقضايا

املرحلة األوىل من شعر ففي ، وقد تفاوتت نسبة استعمال الشاعر للرمز واألسطورة من مرحلة إىل أخرى

"درويش محمود"شعر  يف استكشف أحد الباحثني توظيف األسطورة وقد « األسطورة باهتمامه مل حتظ درويش

 من) قصيدةً  وأربعني اثنتني( يف الفلسطينيني ، فوجده يوّظف األسطورةَ  الشعراء من جمموعة ضمن عامة بصورة

توظيفِ نسبةَ  أن إىل وخلص) وتسعني قصيدة وإحدى مائتني( البالغاملرحلة  هذه يف قصائده عدد جمموع

 نسبة تدينِّ تعليلَ الباحثُ  حاول و قد%14.4تبلُغ  1995-1964األسطورة يف شعر درويش بني عامي 

شعراء السّتينيات جيل إىل ينتمي بأنّهالفلسطينيني، الشعراء من بغريه قياسا،شعرهِ  لألساطري يف درويشتوظيِف 

  . عن مؤسسة حممود درويشمفيد جنم ، التناص األسطوري يف شعر حممود درويش ، -1
.شوقي العنيزي ، لعبة الغموض وتناثر املعىن ، عن مؤسسة حممود درويش -2
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جع إىل ميول رايف هذه املرحلة هذا التدين يف استعمال الرمز واألسطورة . 1»األساطري منه باهتمام كبري حتظَ  فلم

فتميَّز شعره  اكاة للشعر القدمياحملر أيضا كان يف مرحلة التقليد و يف الكلمة واألسلوب ،والشاع الشاعر إىل البساطة

  .ببساطة الكلمة ووضوح املعىن و باحلماسة 

والتشكيل  اطريالرموز واألسل ااستعم من الشاعر أما يف مراحل جتربته الشعرية األخرية فقد كثَّف

هو سرُّ شعره ، إال محمود درويشوهذا اإلحتاد عند «.اإلستعاري والتالعب بالكلمات واستعمال األلغاز للتمويه

مل يغد هذا  اوإذ .دون انفصال،الشاعر واألم واحلبيبة واألرض يف نطاق واحد  ةنّه وحدإأنه إحتاد من نوع آخر 

�Ƣđ�±ƢǤǳȋ¦Â "احلبيبة"ظن القارئ إنه قائم على التالعب بلفظة ،اإلحتاد يف شعر حممود مفهوما حبدوده املميزة 

ملعىن الكلي الذي يرمي إليه  يصرفنا عن رؤية ا الوقد يذكر حممود أمساء واقعية حلبيبات ،ولكن هذا جيب أ .للتمويه 

 "املعبودة"فإن ،باللغة الصافية أو اللغة الدامية أو اللغة النائمة أو اللغة الضائعة : حسب قوله  - سواء أكان تعبريه

تلك اهلوية اليت لن تتحقق دون  ،من بطاقة التشريد حىت كل حماولة للعثور على اهلوية  واحدة ال تتغري ،ابتداء

  :الوطن 

أِجْد يف الّشَجرملَ 

ƢēÈǂǔÉƻ

فتَّشُت عنَها السُُّجونَ 

فتان الَقَمر فَلم َأِجد إال َّ

مل َأِجد نْبَضها،فتَّشُت ِجلدي 

وَمل َأِجدَها يف َهدير السُُّكون

.2»وَمل أِجدَها يف لَُغات البَشر

جيول يف خاطره إننا جند الشاعر يف آخر مراحل حياته جيد صعوبة يف التحكم بنفسه وأحاسيسه وكل ما 

فقد اختلط لديه الواقع باخليال ،وكأنَّ الشِّعر أصبح مبهما وغامضا ات واملفردات ال تسعه يف التعبري ،الكلم وكأنَّ 

  :كما يقول��ǾǈǨǻ�ǂǟƢǌǳ¦�ŕƷ�ƢȀƬȇƢĔ�ǶǴǠȇ�ȏ�ƨƷȂƬǨǷ�̈ǂǷƢǤǷ�ǂǠالشِّ ف،والتبس البعيد بالقريب 

§��¦�ƾǴĐ رمز العنقاءخالد عبد الرؤوف اجلرب، -1 ¦®Ȋǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǷƢŪ¦�®ƢŢ¦�ƨǴů��Ǌ ȇÂ°®�®ȂǸŰ�ǂǠǋ�Ŀ9،  2012، عمان األردن  ،ب2العدد  ،

  . 1142ص
.151إحسان عباس ، اجتاهات الشعر العريب املعاصر ، ص-2
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ما الشِّْعُر يف... ما الشعر ؟ : قلُت 

اَألمر ؟آِخر 

هَو اَحلدُث الَغاِمُض، الّشعرُ :قَاَل 

1يَا َصاحِيب هَو ذاَك احلنُني الِذي َال يُفسَّرُ 

وكل ما يف احلياة قابل ،يرفض التسليم مبنطق األشياء بل عنده كل مستحيل ممكن  "فمحمود درويش"

�ƨǠȈƦǘǳ¦�̈°ÂƢŰÂ�¾ƢȈŬ¦Â�ǲǷƘƬǳ¦�ń¤�ǲȈŻÂ��ǽƾƟƢǐǫ�Ŀ�°¦Â®ȋ¦�¾®ƢƦƬȇ�ȂȀǧ���±ÂƢƴƬǴǳ��ȏÂ�ǾƬǤǳ�¿Ǆē�ǲȈǴǳ¦�ƨǸǴǛ�Ȑǧ

��Ǯالسجن املظلم حيدُّ من كلماته ، يتحدى قوى الطبيعة  ǳ̄�ǲǯ�¿Ǆē�ǾƫƾȈǐǬǧ� الشاعر يف قصيدة يقول "

  : "كحادثة غامضة

جازَ .والّشيخُ أنَا الطّفُل 
ُ
.ِطفِلي يُعّلُم َشْيِخي امل

.وَشيِخي يعلِّم ِطفلَي التأمَُّل يف َخارِجي

َخارِجي َداخِلي

،ُت يف الكلِّ كلَّما َضاَق ِسجِين توزَّعْ 

سَ ْسعَ لَّما عَ كُ ؤةِ لُ واّتسعْت لُغِيت ِمثَل ُلؤْ 

.2/اللَّيُل َضاءتْ 

  :التشكيل األسطوري في شعر درويش -3

تعدُّ األسطورة من أقدم القصص اخليالية اخلرافية واليت ُتسهم فيها شخصيات خارقة وأبطال خياليني 

.يف بناء أحداثها ، واألسطورة ُعرفت منذ أن ُوجد اإلنسان وتوارثها الناس من عصر إىل آخر

عليها  بنوو ،م وأشعارهم فوظفوها يف كالمه�«�¦ŚƦǯ�ƨȇƢǼǟ�Ƣđ�¦ȂǼƬǟ¦Â�ǲƥ�̈°ȂǘǇȋ¦�ƢŻƾǫ�§ǂǠǳ̈�وقد عرَ 

�Ƣđ� ƢǨƬƷ¦Â�ƢŮ�ƢǨȈǛȂƫ�Ƕǿ°ƢǠǋ¢�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƾƴǼǧ���ǲȈƳ�Ǻǟ�ȐȈƳ�ƢǿȂƯ°¦ȂƫÂ�Ƕē¦ƾǬƬǠǷ.

 .  153ص ، 2004،  1ط،رياض الريس للكتب والنشر، بريوت حممود درويش، ال تعتذر عمَّا فعلت، -1
.155، ص  املصدر نفسه   -2
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��Ƣđ�ǾǠȈǓ¦ȂǷ�ƪفإنَّ ،وإذا ما ُعدنا إىل عالقة األسطورة بالشعر  ǘƦƫ°¦Â�̈°ȂǘǇȋ¦�ÀƢǔƷ¢�Ŀ�ƾǳÉÂ�ǂǠǌǳ¦

�ǺǷ�Śưǰǳ�§ ǀǠǳ¦�®°Ȃŭ¦�̈°ȂǘǇȋ¦�ƪ ǴËǰǋ�ƢŭƢǘǴǧ���Ƕē¦ƾǬƬǠǷÂ� ¦ǂǠǌǳ¦�ÀƢǿ̄ ¢�ȄǴǟ�ŚǗƢǇȋ¦�̈ǂǘȈǈǳ�ǞƳ¦°�¦ǀǿÂ

يف باب  هي اليت جتعل للشعر طابعا مميزا،،أو ما ُنسميه املنهج األسطوري الطريقة األسطورية هذه«الشعراء ،

ومن هنا يتضح لنا ضرورة تسلُّح .1»"شعرا"وجيعله ،املعارف اإلنسانية ، مييزه عن الفلسفة وعن العلوم التجريبية 

تفتح و لتحقِّق القصيدة بُعدا فنيا ومجاليا ومرجعية فلسفية ، ، شعره  مبعرفة الرتاث األسطوري وتضمينه يفالشاعر 

كما يقول   –¦Âƾǳ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ǲǓƢǼÉǻ�Ŗǳ¦�©¦Â®ȋ¦�Ȇǿ�ŚǗƢǇȋ¦¿�و «بذلك للقارئ آفاقا جديدة وتأويالت واسعة 

فاألسطورة صورة عريضة ضابطة تضفي على الوقائع العادية يف احلياة معىن  .من أجل أن تتفهم جتربتنا - مورر

�ƨƥǂƴƬǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨȈǸȈǜǼƫ�ƨǸȈǫ�ǺǸǔƬƫ�ƢĔ¢�Ä¢���ƢȈǨǈǴǧ� وبدون تلك الصور اليت تقدمها األسطورة تظلُّ التجربة

وسدميية التجربة هي اليت تدفع إىل خلق هذه الصور ، بقصد أن تعمل هذه ،سدميية ممزقة ، أي جمرد جتربة ظاهرية 

ƢȀƸȈǓȂƫÂ�Ƣē¦̄�ƨƥǂƴƬǳ¦�ƨȈǬǼƫ�ȄǴǟ�Ƣǿ°Âƾƥ�°Ȃǐǳ¦«2.وين ومن أهم مميزات القصيدة احلديثة هو جلوء الشعراء إىل تل

قصائدهم بالرمز األسطوري وبالقصص التارخيية ، حىت أضحى التشكيل األسطوري الزما يف القصيدة املعاصرة 

  .وللقارئ مساحة للتأويل والتفسري ،ونضجا فنيا يُعطي الشاعر ُمتنفسا للتعبري عن أفكاره وعواطفه 

ربطها بتجربتهم الشعرية وشحنها إّن اعتماد الشعراء املعاصرين على األسطورة وتوظيفها يف أشعارهم و 

ها يف بعض املواقف ، هو الذي وّلد ظاهرة الغموض يف الشعر العريب بالرموز اليت يصعب على الشاعر نفسه حلَّ 

كذلك األمر «يتالءم مع السياق الشعري للقصيدة    توظيف الرمز واألسطورة أن يكونإذ يشرتط يف. املعاصر

-خيضعبالنسبة لألسطورة وللشخوص األسطوريني، فتعامل الشاعر املعاصر مع األسطورة القدمية أو مع شخوصها 

ذلك أّن األسطورة أقرب إىل أن تكون مجعا  الرمز الشعريلنفس املبادئ اليت حتكم استخدام  - ينبغي أن خيضعأو 

وهذا التجاوب بني  .سان وجهة نظر شاملة يف احلقيقة الواقعة جيّسم فيها اإلن .بني طائفة من الرموز املتجاوبة 

ومن مثَّ تعود رموز  "جدلية"وإمنا هي يف الغالب عالقات ،رموز األسطورة ال ميثل عالقات واضحة ومنطقية بينها 

استخدامها لندرك مدى توفيق الشاعر أو إخفاقه يف ].[..األسطورة لكي ختضع يف الشعر ملنطق السياق الشعري 

ىت تؤدي إن توظيف األسطورة جيب أن يتوافق مع الصور اليت ساقها الشاعر يف نصه ح.3»استخداما شعريا حبق

   .وحدة املوضوعوالتناسق بني األلفاظ وما تؤديه من معاٍن وتتحقق بذلك دورها وتؤثر يف املتلقي،وحتقق االنسجام 

  .225صعز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر، -1
  .228ص،   املرجع نفسه  -2
  . 202-201صص،  املرجع نفسه   -3
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فإننا نلمُس يف قصائده وخاصة األخرية أنه يلّون قصائده بالرمز "محمود درويش"وإذا ما ُعدنا إىل 

واألسطورة ، ورغم كثرة استخدام الشاعر للرمز واألسطورة يف قصائده إال أنه مل يفقد وضوحه الفين ألنه دوما يريد 

:"محمود درويش"يقول ، أن يوصل صوته إىل الشعب وأن جيعل من قضيته وقصيدته يف آن واحد أسطورية 

زين وأنِت الفرححُ أنتِ ..يل  أنتِ 

  رحي وقوس قزحأنِت جُ 

يدي وحرّييتأنِت قَ 

1أنِت طيين وأسطوريت

رها رمزا وجيعل منها أسطورة ، احملبوبة اليت وهب هلا حياته وفكره ووجدانه  يُناجي حمبوبته ويصوِّ "درويش"

¦�ǾǻƘǯÂ�ƢēƢȈǸǈǷ�ŚǤƥ� ƢȈǋȋدرويش  مسى حمبوبته اليت ُخلق ألجلها وعاش ألجلها وسيموت ألجلها، وكثريا ما

يقول  ، هي الصاحبة ، والزوجة ،هي أرض اهللا ، هي املعشوقة ، هي األمّ ،ب لألمام ، فلسطني هي احلبيبةهرو 

:محمود درويش 

-أُحبُّك أو ال ًأِحبُّكِ 

]...[ياعْ أَْذهُب،أترُك َخلِفي َعَناوين قَابلَة للضَّ 

]...[أُريُدِك،أوَال أريُدكِ 

2..يُدِك حني أقوُل أنا ال أُريُدكِ أُر 

الشاعر لوطنه يدفعه للنضال والتخلي عن كل شيء يف سبيل وطنه ، فقد نذر نفسه وسخرها فحبُّ 

      دائما  يأمل وفه ،،فهو ويفٌّ هلذا احلب رغم االبتعاد عن الوطن والغياب الذي يقتله  ملعشوقته فلسطني

.ƢĔƢǔƷ¢�ń¤�̈®ȂǠǳ¦Âهذا اللقاء الذي طال انتظاره حبوبته باللقاء مب

نفسه يف جّو األسطورة وكأنه هو الذي حيّرك يعمُد الشاعر يف كثري من املواقف الشعرية إىل إقحام 

فهاهو يُعطي البطل احلياة بعدما سقط يف البداية مث ينهض ليبدأ القتال والدفاع ،أحداثها وتفاصيلها كيف ما شاء 

  . 344- 343صص  ، 1األوىل  األعمالحممود درويش، ديوان حممود درويش، -1
  .16-15ص ص  ،2005،  1طبريوت ،رياض الريس للكتب والنشر ،،2األوىل  األعمالحممود درويش، ديوان حممود درويش، -2
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فاملاضي واحلاضر يدعوان كل حرٍّ للتضحية ،عبه وهويته ووجوده ، فال جمال للموت يف أرض القتال عن أرضه وش

  :يقول والصمود ومواصلة النضال ، فإما احلرية واالستقالل وإما اخللود يف جنة الرضوان

  انَ شانقِ ن مَ مِ نصنعُ سَ 

  ااضينَ رنا ومَ اضِ ان حَ لبَ ن صُ ومِ 

  ودد املوعُ المل للغَ سَ 

  !ضوانيا رَ :يحُ مث نصِ 

  !وداملوصُ ابكَ بَ افتحْ 

  رناناجِ ن حَ مِ نطلقُ سَ 

  راثيناى مَ كوَ ن شَ ومِ 

1بيذ احللو، كالنَّ صائدُ قَ 

يف خضم هذا العرض يتحدى العدو بالصمود والصرب والثبات رغم كل ما يالقيه من احملتل من الشاعر 

وسالمل توصله إىل اخللود يف جنة اخللد ، فهو  لالستمراريةالقهر والنفي والتشريد ، فإنه سيجعل كل ذلك حافزا له 

 واخللود هو البقاءليفتح باب اجلنة للشهداء ، فمصري الشهيد "رضوان عليه السالم"ينادي خازن اجلنة امللك 

 . ة النعيماخللود يف جنَّ السنني واألعوام ،و عرب مرِّ 

  .  158ص ، 1األوىل  األعمالحممود درويش، ديوان حممود درويش، -1
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  :راث العربيلقي في التُّ التَّ -1

الدارس واملتفحص يف الرتاث األديب  �ċÀ¢�ȏ¤�ƨȈƥǂǣ�Ƣē¦ƾȈǠǬƫÂ�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤Â�ƢēȐȈǏƘƫرغم أنَّ لقي التّ نظرية  إنَّ 

"لجاحظا"من خالل ما ذهب إليه الكثري من النقاد العرب أمثال  اوواضح اقوي اهلا حضور  العريب جيدُ 

املهيمن هو الذي يفرض على النقاد  واقع اخلطاب الغريب غري أنَّ وغريهم ،"جنياحازم القرط"و "لجرجانيا"و

  .العرب االهتمام وإتباع النظريات الغربية دون الرجوع إىل دراستها وحضورها يف تراثنا العريب الزاخر

جتد أن نقادنا العرب ،املناهج الغربية احلديثة كالسياقية والنسقية واألسلوبية والتلقي وغريها  لَّ جُ إنَّ 

ولكن ضعف النقد األديب العريب وهيمنة اخلطاب الغريب هو الذي ، وا إليها بالدرس والشرح والتحليلقالقدامى تطرَّ 

أنَّ اخلطاب النقدي الذي قدَّم "«على حد قوله، " يشعر"هو  أو "أدونيس" يرى، حال دون الرجوع إىل األصل

، وأنَّ هذا اخلطاب النقدي هو هو نفسه الذي حيجبه عنَّا اآلن،يزال يقدمه  لنا يف املاضي الشعر اجلاهلي وال

الذي تكمُن فيه األزمة الشاملة اليت نواجهها مع هذا الشعر حيث أّوَله ، ونظر إليه وقد حوَّل خصائصه الشفوية 

التأمل : ىل قواعد معيارية مطلقة للشعرية الكتابية ، حبيث اسُتبعد من جمال الشعرية كل ما تفرتضه الكتابةإ

�ǞǇȂƬǳ¦Â�ƶƬǨƬǳ¦�ǾǼǟ�Ƥ.1»االستقصاء الغموض الفكر ƴŢ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ƣđ�ČǂŻ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƨǷ±ȋ¦�À¤

 . نقدية حديثة إجراءاتٍ  لرتاث العريب وفقيف ا وإعادة النظر بالدراسة والتحليل 

  :لقيالتَّ تنظيرات النقاد العرب القدامى حول  أراء و  1-1

قاد العرب القدامى إىل مصطلح التلقي وجعلوا من القارئ احلاذق أساس العملية التواصلية أشار النّ 

يف صناعة العمل شريكان،وأشاروا إىل أن املبدع والقارئ املتذوق  ن من فهم النص وتأويلهاليت متكّ ،ة اإلبداعي

  .القدامىالعرب النقاد ومن خالل هذا العنصر سنتطرق إىل عرض أهم اآلراء ألبرز ، اإلبداعي

  : مقولة البيان عند الجاحظ - 1-1

مدار األمر على  « :قولهالبيان والتبيني إىل مصطلح التلقي من خالل  هيف كتاب "الجاحظ"فقد أشار 

استبانةً أشدّ ه كلما كان القلبُ كما أنَّ ،أمحدَ كان  َ َني أبْـ سانُ ما كان اللِّ وكلّ ،إلفهام والَتفهُّموعلى ا،والتبنيُّ البيان 

  .أمحدكان 
ُ
 فهمُ وامل

ُ
إنَّ أمهية أن يكون النص مفهوما واللغة مبسوطة من .2»الفضليف  م عنك شريكان تفهِّ لك وامل

.غري تكلُّف يسهِّل عملية التواصل والتفاعل بني املبدع واملتلقي 

1
1،2001، ط واالجتماعيةعني للدراسات والبحوث اإلنسانية  الشفوية،،الشعر العريب القدمي يف ضوء نظرية التلقي والنظرية حسن البنا عز الدين-

.20ص
2

.11، ص1998، 1ج ، 7ط القاهرة،اخلاجني، مكتبة ،السالم هارونحتقيق عبد  والتبيني،البيان  اجلاحظ،-
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يف استقبال النص وفهمه وجعل مابني يف هذا القول إشارة واضحة إىل دور املتلقي  "الجاحظ"شري يُ 

 األلفاظجيب أن تكون فصيحة  "الجاحظ"واليت حسب ) اللسان(هي لغة النص قناة تواصلية املتلقي واملبدع 

   .هي الشروط اليت وضعها واليت هي أساس العملية اإلبداعية ،وهذه متداولةبعيدة عن العمق ،سهلة املخرج ، بليغة

�µحيقّ ،غريب املعىن ، الفهماللفظ الغريب بعيد عن  نَّ إ ȂǸǤǳ¦Â�¿Ƣđȍ¦Â�°ȂǨǼǳ¦�Ǫ إنّ « :"الجاحظ"يقول

ما  ، وكلّ فرَ يف الوهم كان أطْ دَ ما كان أبعَ كلّ ، و ميف الوهْ عدَ كان أبْ بَ ما كان أغرَ وكلّ ،أغربمن غري معدنه  الشيءَ 

فأساس عملية الفهم والتفهم هي القناة التواصلية بني . 1» أبدعكان   وكلما كان أعجبَ أعجب،كان   رفَ كان أطْ 

كان املعىن أفضل وحتقق الفهم والتفهم الذي يأيت عن طريق فعل   ،فإذا كان اللفظ أفصح وأبلغ القارئ واملبدع 

التذوق الفين للعمل اإلبداعي بال شك يستطيع أن يستجلي مواطن اجلمال  إنَّ ، اءة املتذوقة احلاذقة من املتلقيالقر 

املستوى  فيهويشرتط  تذوق هو املتلقي للفعل اإلبداعيوامل،يف النص فالتذوق هو عملية إدراك للفعل اإلبداعي 

  .اإلبداعي حىت يستطيع استبانة التجربة اجلمالية للعمل  ،واالجتماعي الثقايف والفين والفكري

يكفي هنا عند  وال إىل مستوى اإلبداع الفين اجلمايلليوصل التجربة )قارئ مؤهل(إىل متفهم  التلقيحيتاج 

الشك أوسع مفهوما من جمرد فالتلقي  ،من وظيفة التلقي فإن ذلك حيدُّ ،فقط اإليصال واإلبالغ  "الجاحظ"

فالشاعر حريص على هذه العملية ،فهو يهدف إىل استثارة األحاسيس واألفكار عند املتلقي ، غ واإليصالاإلبال

:الجاحظ في كتابه البيان والتبيين "يقول  التواصلية من فهم وتفهم وحريص أيضا على استقطاب املتلقي وإثارته

 ؟وتلزم نفسك القوايف وإقامة الوزن،ِملَ تُؤثر السجع على املنثور  :وقيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي«

كالمي لو كنت ال آمُ : قال  والراهن ،واحلاضر   أريد الغائبَ ولكينِّ ،مساع الشاهد لقّل خاليف عليك فيه إالّ لُ إن ّ

من  به العربُ تْ مَ فلُّت وما تكلّ ة التَّ بالتقييد وبقلّ وهو أحقُّ ،أنشط واآلذان لسماعه ،إليه أسرع  فاحلفظُ ،والغابر 

.2»شره وال ضاع من املوزون عُ ،ه شرُ من املنثور عُ فظْ فلم حيُ ،د املوزون جيِّ من ا تكلمت به ممّ أكثرُ ،د املنثور جيِّ 

حىت يف معرض حديثه إىل أمهية أن يكون العمل األديب متوافقا وميوالت املتلقي وأذواقه  "الجاحظ"يشري 

وقد يف متلقيه نار يستطيع أن يُ ماهرٍ يتحقق إال مببدعٍ ،وهذا ال عالقة احلميمية بني القارئ والنصتنشأ تلك ال

شري يف قوله أيضا يُ ، والتنعم مبكنوناتهستخراج خرياته نهم من الغوص يف أغوار نصه واالتنقيب والتفتيش وميكّ 

 « :السابق
ُ
 فهمُ وامل

ُ
 عملية مشرتكة بني القارئ واملؤلففصناعة النص  .3»م عنك شريكان يف الفضلتفهِّ لك وامل

وشروط متييزه بني رديء الشعر وحسنه ىل موضوع الشعر إأشار إىل هذه الصناعة من خالل تطرقه  "الجاحظ"و

.داللفظ اجليد أن يكون له معىن جيّ فمن حقّ ،من خالل ألفاظه اجلزلة والسهلة ومعانيه احلسنة 

1
.90-89صص،  1ج السالم هارون،حتقيق عبد  والتبيني،البيان  اجلاحظ،-

2
.287، ص املصدر نفسه-

3
.11ص ،ملصدر نفسه ا-
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قيم لذلك األسواق وجيتمع الشعراء من كل ن يف هذه الصناعة وكانت تُ كانت العرب قدميا تتفنّ قد  ل

نه األمساع وحسَّ  ت له العيون ومالت له القلوب وطربت لهفما لذّ ، حدب وصوب للتباري أمام مجهور املتلقني

كان وحشيا يف اللفظ غريبا يف املعىن عميقا يف املضمون نفرت منه القلوب وتركته األمساع  وما، املتلقي كان حسنا

ت ،أوقصيدةً فقرضتَ ،وتُنَسب إىل هذا األدب ،ف هذه الصناعة فإن أردت أن تتكلَّ «استقبحه املتلقي و  حربَّ

ي صغِ األمساع تُ فإن رأيتَ يف ُعرض رسائَل أو أْشعاٍر أو خطب ، ه على العلماءضْ اعرِ ]...[رسالة  تَ فْ أو ألَّ ، خطبة

تَ دْ فوجَ ذلك مراراً أمثالَ تَ عاودْ  ذاإف ]...[فانتحله،ه ويستحسنه ن يطلبُ مَ ورأيتَ ،ج إليه دِ حتْ والعيونَ ،له 

 رصهم عليه ك حِ بُ ذِ كْ ، واجعل رائدك الذي ال يَ  عةايف غري هذه الصن ذْ الهية  فخُ بَ نصرفة والقلو مُ األمساع عنهُ 

دليل ،حه كان قبيحا نه كان حسنا وما قبَّ فاملتلقي هو الذي حيكم على العمل اإلبداعي ما حسَّ .1»هم فيههدُ أو زُ 

فاملتلقي احلاذق املؤهل املتذوق هو ، ل القبح النفور واالنصراف والرتكودلي،احلسن هو اإلصغاء واللذة والطرب 

  . د معيار اجلودة والرداءةفين وحيدّ أن يستخرج مواطن اجلمال الالذي يستطيع 

الشاعر عليه أن يقيم الوزن ويتخري األلفاظ احلسنة اليت تؤثر على األمساع وجتلب األذهان وتثري عقول إنَّ 

، الشك أن هذا الشعر هو الذي يؤثِّر يف قرائحهم  تستميلو ،املتلقني وحترك شعورهم وأحاسيسهم وعواطفهم 

ط م والتسلُّ كُّ من الته االقتدارُ والذي يورث ،مبا يسمع  االفتتانوما يعرض للسامع من  « ه القرائحفظحتو النفوس 

سنَ حُ أُنِذرُكم :"، فقال يف بعض مواعظهالبة وحسن املنطقه للمعاين واخلِ والذي ميكن احلاذق واملطبوع من التموي

�čȏدَ ومنحه املتكلم ،سهال  خمرجاً وأعاره البليغُ حسناً املعىن إذا اكتسى لفظاً فإنَّ   خمارج الكالم وحالوةَ ،األلفاظ 

الرفيعة  وألبست األوصافَ ،الكرمية  يت األلفاظَ سِ واملعاين إذا كُ .الَ ولصدرك أمْ ،لى صار يف قلبك أحْ ،قاً تعشِّ مُ 

فقد .فت خرِ ما زُ بِ سَ و حَ ،نت يِّ ما زُ رِ دْ بقَ ،على حقائق أقدارها  تُ بَ وأرْ ،رهاوَ لت يف العيون عن مقادير صُ حتوَّ 

.2»"اهلوى قويّ وسلطانُ ،ري والقلب ضعيفٌ املعارض وصارت املعاين يف معىن اجلوا معاينصارت األلفاظ يف 

  . وتذوقه للنصقارئ من خالل تأويله ه الفاللفظ اجلميل حييل حتما إىل املعىن اجليد الذي يستشفُّ 

عطي الشاعر أو ، تُ  ختري اللفظ وسهولة املعىن ووضوحهإقامة الوزن و وذلك بالشعر صناعة حمكمة النسج 

 ق حيسن هذه الصناعةهلا من حاذق متمرس متذو  فهذه الصناعة ال بدَّ ، دع مكانة وقدرا يف نفوس املتلقنياملب

أنتَ إنْ ف .ك برتك ذلك أحدبْ عِ مل يَ ،الكالم املنثور  ف اختيارَ ومل تتكلَّ ،املوزون  عرالشّ قرضَ تعاطَ ك إن مل تَ فإنَّ «

منه  باً عي ن أنت أقلُّ مَ كَ عابَ ،كَ ا عليك و مالَ مب بصرياً ،ك نِ شأل ماً كِ وال حمُ مطبوعاً ا ومل تكن حاذقاً مفتهتكلّ 

لغته حىت حيقق التواصل ة فاملبدع مطالب بإتقان سبك النص وحسن صياغ. 3» كه فوقَ ن هو دونك أنّ ورأى مَ 

  .والتفاعل مع مجهور متلقيه 

1
.203ص،  1ج السالم هارون،حتقيق عبد  والتبيني،البيان  اجلاحظ،-

2
.254صملصدر نفسه ، ا-

3
.138، صملصدر نفسه ا-
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فتحقيق اإلشباع  ،يويل أمهية كبرية لسالمة وسالسة القناة التواصلية بني الباث واملرسل "الجاحظ"إنَّ 

ينبغي « عن أحاسيسه وأفكاره ذا خوطب املتلقي مبا يفهمه ويعيه ويدركه ويعربِّ إجلمهور املتلقني ال يتأتى إال 

من  طبقةٍ لكلِّ فيجعلَ ،احلاالت  وبني أقدارِ بينها وبني أقدار املستمعنيَ ويوازنَ ،املعاين  أقدارَ فَ م أن يعرِ للمتكلِّ 

ويقسم أقدار املعاين على  ،الكالم على أقدار املعاين أقدارَ  يقسمَ حىتَّ ،قاما حالة من ذلك مَ ولكلِّ ،ذلك كالماً 

فإن كان اخلطيُب متكلِّما جتنََّب ألفاظ املتكلمني  دار تلك احلاالتاملستمعني على أق و أقدارَ  أقدار املقامات

إذْ ،املتكلمني  كان أوىل األلفاظ به ألفاظَ ،أو سائالً أو جميباً  عن شيء من صناعة الكالم واصفاً عّرب إنْ كما أنَّه 

إن فهم املبدع لروح عصره وفقهه .1» ف�ÈǤǋ¢�ƢđÂوإليها أحنَّ ،ىل تلك األلفاظ أميل إو ،مَ كانوا لتلك العبارات أفهَ 

.يسهُِّل له اخلوض يف هذه الصناعة ، إْذ لكلِّ مقام مقالأمَّتهِ مبشاكل وأفكار وقضايا 

حيث ر بني األدب والواقع ، فهناك عالقة تأثري وتأثُّ   عنهاألدب حياكي الواقع ويعربِّ أنَّ ا ال شك فيه ممَّ 

، لكي ما ما نسميه بقواعد اجلنس األديبأوهل: لنمطني أساسيني من املعايري طبقاً شاكال للواقع يعترب مُ  العمل نَّ أ«

لهاة تعترب يف بعض العصور ،فلم تكن امل هذه القواعدإىل عليه أن ميتثل  فإنّ حمتمالً يُعتربيكون بوسع العمل أن 

حمتملة إال تعترب لرواية ،ومل تكن ا عن قرابة وثيقة بينها ،يف آخر فصل،إال إذا كشفت الشخصيات  قعاللو  مشاكلة

ومشاكلة الواقع إذا حنن محلناها .الرذيلة  وقبتْ إذا أتى حل العقدة فيها بزواج البطل بالبطلة وجوزيت الفضيلة وعُ 

م أوضاعهم وباإلضافة إىل مراعاة روح العصر وتفهُّ .2»عنت عالقة العمل باخلطاب األديب على هذا املعىن

رُ وتأسِ  النفوسيف  ؤثـِّرُ أيضا على املبدع استعمال وختري األلفاظ الراقية السلسة اليت ت�Ƕē�ȏȂȈǷÂ�ǶēƢƦǣ°Â وأفكارهم

.، ليتقبَّلها الناس ، وتكون مما توافق الناس وتعارفوا عليهثري العواطف واألحاسيسوتُ  القلوب

لغته وثقافته وفكره  فلكلٍّ ،حيبونه وما يفهمونه  الناس طبقات ومقامات وعلى الشاعر مراعاة ماإنَّ 

يكون  أنْ إالّ ، ا وحشيَّ فكذلك ال ينبغي أن يكون غريباً ،سوقياً ساقطاً ،و ا �čȈǷƢǟينبغي أن يكون اللفظُ  كما ال«

وقيّ ة السُّ انَ طَ رِ وقيّ السُّ مُ كما يفهَ ،من الناس من الكالم يفهمه الوحشيُّ فإن الوحشيَّ ،ا �čȇÂƾƥ�Ƕ�čȈƥ¦ǂǟ¢�Ƣاملتكلِّ 

حىت يتحقق مراعاة مستوى املخاطب إذ ينبغي  .3»هم يف طبقاتأنفسَ الناسَ كما أنّ طبقاتٍ يف اس النّ وكالمُ 

  . وغريها من العلوم  ه العلوم احلديثة سواء علم النفس أو علم االجتماعما دعت إلي ذاهو ،الفهم واإلفهام 

نتاج املعىن فا فاعال يف إويكون طر شارك يف العملية اإلبداعية يُ إن حتقق عملية الفهم جتعل من املتلقي 

قبل جميء رسل به إليه فحاله قبل اخلطاب و ألن املخاطب واملرسل إليه إن مل يفهم ما خوطب به وأُ « اجلديد

1
. 139-138 صص، 1ج السالم هارون،حتقيق عبد  والتبيني،البيان  اجلاحظ،-

2
.36ص  ،2،1990ط للنشر،املغرب،دار توبقال  سالمة،تر شكري املبخوت ورجاء بن  الشعرية،، طودوروف تزفيطان-

3
.144ص  والتبيني،البيان  اجلاحظ،-
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يلنا إىل احلديث عن عالقة القراءة بالفهم وما ينتج عنهما من فعل حتقضية الفهم والتفهم ف. 1»الرسالة وبعده سواء

تتضمن القراءة نسيانا حمايثا لفعل الفهم  «لة للفعل األول وهو الفهم واإلفهامفهذه العناصر الثالثة مكمّ  الكتابة

 عن فهم يتعلق بتمدد حلظي للداللة حتمياً فكل كتابة تستدعي تنازالً ، لنسيان الذي يسمح بتفعيل الكتابةوهو ا

للفارق بني الدوال والدالالت وهو  د املتكاثفدُّ التمينفك عن  فإذا كانت الكتابة تثبيت فهي اختزال ألفق ال

م والفهم هلذا ينبغي لك أن تفرق بني الفهم للكال]...[ م وكالم املتكلمالفارق املتناسب مع الفارق بني كالم التكل

بني  والتفاعلل طريق لتحقيق الفهم واإلفهام هو فعل القراءة اليت حتقق التواصل فأوّ .2» عن املتكلم وهو املطلوب

.، وهي اليت تبعث احلياة املتجددة للنص وتعطيه أبعادا تأويلية أقطاب العمل اإلبداعي

        فيؤثر ،املبدع وحده يستطيع استجالء داللة املعاين املكنونة يف قرارات املتلقني بفعله اإلبداعي  إنَّ 

ين خيرتق سالح ذو حدّ  من العقل والفهم والقلبفالكلمة القوية القريبة ،�ƨǸǴǰǳƢƥ�ǶđȂǴǫ�ƾƦǠƬǈȇÂ�ǶȀǇȂǨǻيف

 هذه املعاين املدسوسة البعيدة حقيقة هلذا كان حريا باملبدع كشف ،وتأثري الكلمة أبلغ وأرفع يف النفوس ،الوجدان 

املعاين بعيدة ، فكلما كانت وإصابتها للمعىن اخلفي بوضوح الداللة وسهولة العبارة وسالستها وسحر بيان الكلمة 

��ƶǓÂ¢�Ƣēȏȏ®�ƪعبارات ، فصيحة األلفاظ بليغة بعيدة عن الوحشي والسوقي من ال الغموض والتعمق عن ǻƢǯ

  .وفعلت فعلها يف نفسه فتدفعه غريزته إىل التنقيب عن املعاين املكنونة يف العمل الفين يف القارئرت ، وأثّ  وأبلغ

اة التواصلية أراده الباث هو دليل على سالمة القنوصول املتلقي أو السامع إىل حقيقة املعىن الذي إنَّ 

ودليل آخر على القدرة الفنية يف التجربة اإلبداعية للمبدع واملستوى الفكري والثقايف والوعي ، بني املبدع والقارئ

،وعلى سالمة لغة النص وبالغة ألفاظه وفصاحتها ووضوح رسالتها  ه القارئاجلمايل والذوق الفين الذي ميلك

 ةِ قّ ودِ ،وحسن االختصار،اإلشارة  اللة وصوابِ ر وضوح الدَّ دْ وعلى قَ  «نيهاومعا
َ
ما  وكلّ  .املعىن ل يكون إظهارُ خَ دْ امل

هو  على املعىن اخلفيِّ اهرةُ والداللة الظ.ع وأْجنَ عَ كان أنفَ ،وأنورَ أبَنيَ وكانت اإلشارةُ ،ح صَ وأفْ حَ اللة أوضَ كانت الدّ 

يَ فضِ حىت يُ ،الضمري  ب دونَ اجَ احلِ كَ وهتَ ،املعىن  ناعَ لك قِ كشفَ شيء ِ  لكلِّ جامعٌ والبيان اسمٌ ]...[ البيان

 إىل مساعها القلوب نُّ حتلتذوقها األفهام و  لسماعها األمساع وتلذُّ فالبيان أو البالغة تطربُ .3»إىل حقيقته امعُ السّ 

.والصور املتناسقة تُبهر السامع وتستوقفه ، إنَّ الكالم املنسوجكل ما هو مجيل   ألن اإلنسان جمبول على حبِّ 

كانت العرب تكره التفاضل يف البالغة والبيان ألن ذلك مدعاة للغموض والتعقيد الداعي للنفور لقد  

ȂǻƢǯ�ǶĔƜǧ¦��شاقة ص والرَّ والتخلُّ ،حبري والبالغة والتَّ ،القة ون البيان والطَّ كانوا حيبُّ «:الجاحظ" يقول واالبتعاد

،واملنافسة هلوى واتباع ا،د واملباهاة ملا يف ذلك من التزيُّ ،كثارسهاب واإلِ واإلِ ،ف والتكلُّ ،رالطة واهلذَ السَّ يكرهون 

1
 1طدار الفرايب ، بريوت لبنان ، عمارة ناصر، اللغة والتأويل مقاربات يف اهلرمينوطيقيا الغربية والتأويل العريب االسالمي، منشورات االختالف، -

.104، ص2007،
2

.105ص،املرجع نفسه  -
3

. 76-75صص ،1ج السالم هارون،حتقيق عبد  لبيان والتبني ،،ااجلاحظ-
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.1»ذاءِ الطة تدعو إىل البَ والسَّ ،الطة و إىل السَّ ذلك يدعُ ألنّ ،يف البالغة وكانوا يكرهون الفضولَ لوّ يف الغ

عطي العمل الفين طالوة ألن ذلك يُ ،ن والبالغة يكون الشاعر أو اخلطيب متمسكا بالبيا وصي بأنْ يُ "الجاحظ"و

البيان والتبيني إن ظننتَ تدع التماسَ وأنا أُوصيَك أالّ «:يقوليف تلقيه وحيدث يف النفس ارتياحا وطمأنينة  وحالوة 

فيستوِيلَ ك طبيعتَ لْ مِ �Éē�ȏÂ، لة يف بعض املشاكَ ك النِ ويشاكِ ،املناسبة ما يناسبانك بعضَ �ËĔ¢Â،لك فيهما طبيعةً أنَّ 

مستبينا يف لغته ز يفرض على املرسل أن يكون بليغا فاإلبداع الفين والنص املتميِّ .2» ة القرحيةوّ على قُـ اإلمهالُ 

.، بل هو حبر زاخر اخلريات، والبالغة علم واسع املعاين واضحا يف مقصوده

الكتب واملؤلفات وأعطوها الكثري من  افوا وصنعوا فيهوألَّ  بعلم البالغةالعرب قدميا وحديثا  تاهتم

    كثرية فمنها ما يكون   ي يف وجوهٍ جترِ ملعانٍ جامعٌ البالغة اسمٌ « :ئل ابن املقفع ما البالغة فقال سُ ،التعريفات 

ومنها ما ،ومنها ما يكون يف االحتجاج  ،ومنها ما يكون يف اإلشارة  ،ومنها ما يكون يف االستماع،كوت يف السُّ 

ومنها ما يكون رسائل ،طبا عا وخُ جْ ومنها ما يكون سَ ،كون شعراً ومنها ما ي ،ومنها ما يكون ابتداءً ،يكون جواباً 

فالبيان يقتضي إصابة . 3» هو البالغة ،واإلجيازُ ،واإلشارة إىل املعىن ،فيها  هذه األبواب الوحيُ  منما يكون  ةُ فعامّ 

 واإلطناباملعىن والتأثري يف النفوس بالكلمة السهلة البسيطة املفهومة واملوجزة البعيدة عن التعقيد والغموض 

  . انتباهه ومسعه وقلبه تشدُّ و ر يف النفوس إىل الوجدان وتؤثِّ هي اليت تصلُ ، بليغةالفصيحة وال

وأحسن الكالم ما  « واجليد  لإلبداع مفطور على تذوق األحسن ال للجمال حمبٌّ اإلنسان بطبعه ميَّ إنَّ 

وكان صحيح الطبع ،بليغاً واللفظُ فإذا كان املعىن شريفاً [...]ومعناه يف ظاهر لفظه ، غنيك عن كثريهيُ كان قليلهُ 

 بة الكرميةالرتُّ ب صنيع الغيث يف و صنع يف القل،ف عن التكلُّ ها عن االختالل  مصوناً ومنزَّ ،من االستكراه  بعيداً 

®��ËƾšÂ�ǶēƢǫƢǗÂ�ǶȀƦǿ¦ȂǷ�ǂ�̈ƾȇƾŪ¦�ƨǤǴǳ¦�Ȇǿ�ǶēƢȈƷا الناس واليت تثريهم وتفجّ هفاللغة املوزونة اليت يفهم.4»

تتطور مع تطور فاللغة كالكائن احلي ، ومشاكلهونقصد باللغة اجلديدة لغة العصر اليت حتاكي مهوم وقضايا العصر 

.دجدّ تنمو وتت،فهي قضايا العصر 

ه نصِّ لصناعة وهذا بفعل إتقان املبدع ،ما أوسع وأمشل للحياة و عطي حياة جديدة ومفهفاإلبداع األديب يُ 

ألجزاء النص ، فتتمُّ ق وحدة املوضوع واليت حتقّ ،غري املتنافرة الئمة املنسجمة مع بعضها البعض  األلفاظ املتخريُّ ب

الصناعة احملكمة للنص ويتحقق اإلبداع الفين واجلمايل الذي أراده الباث وأحبه وحفظه املتلقي واستثار يف نفسه  

ها مماثال لبعض  يقع بعضُ  عر الالبيت من الشِّ وكانت ألفاظُ ،إذا كان الشعر مستكرهاً «كل مجيل فتفاعل مع النص

كان ،ا موافقا �čȈضِ رْ ب أختها مَ نْ ها إىل جموقعُ  ليس إذا كانت الكلمةُ و .ت الّ أوالد العَ  ما بنير نافُ كان بينها من التَّ 

بذلك  علمُ ، فتاملخارج سهلَ ،ه متالحم األجزاءعر ما رأيتَ الشِّ وأجودُ  :قال. ونةؤُ سان عند إنشاء ذلك الشعر مَ اللِّ 

1
.191، ص1ج السالم هارون،حتقيق عبد  لبيان والتبني ،،ااجلاحظ-

2
.200ص ،املصدر نفسه  -

3
.116-115صص، املصدر نفسه -

4
.83، صاملصدر نفسه -
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يشري  "الجاحظ"و1».هانالدِّ فهو جيري على اللسان كما جيري ،واحداً ك سبكاً بِ وسُ واحداً،إفراغا  فرغأُ قد أنه 

من غري ،مصيبا للمعىن  اه حىت يكون بليغإىل أمر مهم وهو وحدة املوضوع اليت جيب أن تتحقق للشاعر يف نصّ 

  . ر يف استعمال األلفاظتوعُّ  ف والتكلّ 

الكلمات ب األلفاظ الوعرة اليت حتيل إىل املعاين املعقدة وتنافر تتحقق إال بتجنُّ  وحدة املوضوع الإنَّ 

املتلقي  ت األفكار متنافر األلفاظ حييلُ وعدم مالءمة الكالم ملقتضى احلال مبجانبة إصابة املعىن فيكون النص مشتّ 

 :يقول الجاحظ ها وتأويلها اليت يف بعض األحيان املبدع نفسه ال يعرف فكّ و ،إىل املعاين الوعرة املعقدة والرموز 

 غومن أرا .شني ألفاظك ويَ ،معانيكَ كُ يستهلِ  والتعقيد هو الذي،إىل التعقيد  مكُ سلر يُ فإن التوعُّ ،ر اك والتوعُّ وإيّ «

وما جيب لكل مقام من  [...] الشريف املعىن الشريف اللفظُ حقّ فإنّ ،كرمياً س له لفظاً فليلتمِ معىن كرمياً 

بدي مشاركته الفعالة ¦�ÉȈǳ�¥°ƢǬǴǳ�¾ƢĐد املعاين ال يفتح عقّ وعر األلفاظ ومُ نصّ كلّ يستكرهُ "الجاحظ"إنَّ .2»قالامل

البعد عن  كلَّ   افالبد أن يكون املعىن واضحا سهال بعيد للنص،إنتاج معىن جديد  من َمثَّ و ،يف تأويل النص وبنائه 

راعي مقامات وأن يُ ، ين النصم القارئ للحقيقة اليت أرادها الباث والرسالة اليت ألجلها بُ لِ سْ ال يُ ،الغموض والتعقيد 

�Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦Â�ǶēƢȇȂƬǈǷÂ�Ƕǿ°¦ƾǫ¢Â�śƦǗƢƼŭ¦االجتماعية ƨȇǂǰǨǳ¦�ǶēƢǧƢǬƯÂ.

، إذ ينظر  تلقي ودوره يف العملية اإلبداعيةونظرته للم "الجاحظ"مجعه حول آراء متَّ هذا ما قد 

للنص وبدونه يكون النص  إذ به تتحقق احلياة،عية اه أساس العملية اإلبدإىل القارئ أو املتلقي على أنّ "الجاحظ"

.Ȃŭ¦�ƢȀƬȇƢĔ�ƨǬǴǤǷ�ƨǬǴƷ�Ŀ�°Âƾ©أو العمل اإلبداعي ي

ة واليت هي ومن خالل ما تطرقنا إليه أشار إىل العديد من احملاور األساسية واآلراء البناء "الجاحظ"إنَّ 

وإىل ضرورة سالمة القناة   وحدة املوضوع، وإىل  أشار إىل الدال وعالقته باملدلولف، دراسة وحبث اليوم حملّ 

مبراعاة مقامات  االهتمام، وأشار إىل  العملية اإلبداعية سليمة وناجحة التواصلية بني الباث واملخاطب حىت تكون

،حول عالقة اخلطاب باملرسل واملرسل ما تدرسه اللسانيات احلديثةاملخاطبني وأفكارهم يف العملية اإلبداعية وهذا 

 ال يف جمتمعه وهذا ماوأيضا إىل عالقة األدب بالواقع وأن املبدع هو عنصر بناء وفعّ .)الباث واملخاطب( إليه

فاحصة لعديد القضايا واليت و ومن خالل هذه اآلراء أبان عن نظرة شاملة  "الجاحظ"إنَّ . االجتماعيدرسه علم 

�ǪǬŢÂ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�¿ƾţ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷمن خالل و  .وصاحبه النص بني القارئ أو املتلقي وبني االنسجام

 :هذا املخططمتقدم خنلص إىل 

               وحدة الموضوع      )  بسيطةمعاني سهلة ، فصيحةألفاظ سليمة (النص المبدع         

    .معنى جديد     )         المفهم عنك(لمتلقي ا.                  

1
.67-66صص، 1ج السالم هارون،حتقيق عبد  لبيان والتبني ،،ااجلاحظ-

2
.136، صاملصدر نفسه  -
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 :ظم عند الجرجانيغـائية النَّ  - 1-2

يف كتابيه أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز إىل املتلقي ) ه 471ت(" عبد القاهر الجرجاني"لقد أشار 

ه وأمهيته يف حتسني وتطوير املعاين بتذوقه وكدّ يف العملية اإلبداعية  النص واملشاركةودوره الفعال يف بناء خيوط 

مما يسمح بإعطاء آفاق أوسع وأمشل للعمل األديب من خالل العلم الذي حيوز ،وحبثه عن مواطن اجلمال يف النص 

يستطيع مقاربة النص والكشف عن  املتلقي حىتوهذه كلها أدوات واجب توافرها يف ،عليه والذوق الذي يتمتع به 

.متذوقٍ عامل و ر تبصّ إال ملتمرس مُ  كشفنال ت�Ŗǳ¦�ƢēȐȇÂƘƫÂ�Ƣǿ°Ȃǐƥ وأسرار اللغة،ه أبعاد

نه من اخلوض ، العامل املالك لألدوات واإلجراءات اليت متكِّ  لواعيز على املتلقي ايركِّ "الجرجاني"نَّ إ

، وانزياحاته، واستعاراته وجمازاته هǈǻƢƴƬǷÂ�ǾđƢǌƬǷÂ�ǽ®¦ƾǓ¢Â�ǾȈǻƢǠواستكشاف م،والغوص يف أعماق النص 

املراس  التلقي والتأويل للعمل اإلبداعي عملية صعبة، فعملية  ف والعامل بأسرار اللغة وخباياهار االع،  وختييالته

واعلم أنه ال «:"الجرجاني"يقول ص من املتلقني تخصّ هلذا وجب هلا نوع خاص وم،شاقة الطرق  وعرة السبل

وحىت يكونَ واملعرفةِ من أهل الذوقِ حىت يكونَ لديه قبوالً دُ ع وال جيَ من السامِ يصادُف القوُل يف هذا الباب موقعاً 

الكالم فيجدَ عليه عند تأملِ احلالُ وحىت خيتلفَ أصالً واللطفِ إليه من احلسنِ ه بأًن ملا يومئُ ه نفسُ ثُ ممن حتدِّ 

فاملتلقي احلاذق الذي  .1» ه ملوضع املزية انتبههتَ وإذا نبَّ بَ بته عجِ عرى منها أخرى وحىت إذا عجَّ ويُ تارةً األرحييةَ 

، يعرف مواطن املدح والذم ني اجليد والرديء واحلسن والقبيح، مييز ب االطالعلديه علم بالتأويل والتأليف وسعة 

يعلم الفصيح من الدخيل ، اللغة من بيان وبالغة وصرف وحنو لع على علومطَّ مُ بالنظم واألوزان والبحور  وعاملٌ 

   .شرف قراءة النص ومعانقته وتذوقه هو الذي ينال) الجرجاني يقول(نوع من املتلقني ال ، هذا واملتنافر من املتباين

  :وعليه فالمتلقي عند الجرجاني يمكن أن نصوره كاآلتي 

اعر الذي هو مبثابة الصانع املبدع محل من والشّ ،فالشعر صناعة حمبكة متقنة متناسجة نسج العنكبوت 

ة رائعة متطابقة األلفاظ واملعاين  يف حتقيق وإمتام هذا النسج  وإخراجه إىل الوجود يف حلَّ املشقة والتعب والكدّ 

1
.291،ص 1،2007عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ، تح حممد رضوان الداية وفايز الداية ،دار الفكر ،دمشق ،ط-

المتلقي

العالم

قراءة النصالمتذوق

فھم 

تفاعل

استجالء 
مواطن الجمال

إعطاء معاني 
جدیدة للنص

تأویل
المتمرس
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قيم اجلهد والتنقيب عن هذه فطن يُ و فاهم و عارف و تذوق مبتلق مُ لَ قابَ ما من شأنه أن يُ ،مجيلة اللغة واألسلوب 

اته وفنونه ، فاملعىن ال حيصل وال يتحقق وال جبماليأة يف صوره وتشكيالته اللغوية رر الكامنة والآللئ  املخبّ الدُ 

 بعد إال لك حيصل ال املعىن وبأنَّ «:يقول الجرجاني هُيستجلى من النص إال بعد إصرار منك على طلبه وحتقيق

 حتصيله يف الفكر إىل للمعىن أيها السامع حاجتك يف توقفت وإن، هذا. نيله يف ،واجتهادٍ  طلبه يف منك انبعاثٍ 

 ةقَّ الشُّ  إليه ،وقطع الشديدة املشّقة فيه لحتمّ ،قد لديك هبزّ ،ونشر إليك اهأدّ  الذي الشاعر أنّ  يف تشكُّ  فهل

 الشيء أنّ ؛ومعلومٌ  ؟االعتياص و االمتناع منه دَ حىت كابَ  املطلوب ينل غاص،ومل حىت هُدرِّ  إىل يصل مل ،وأنه البعيدة

فاملتلقي مطالب ببذل اجلهد من . 1»بصَ النَّ  باحتمال إال كدرَ يُ ،ومل عبالتَّ  بعد إال أصله يف لنَ يُـ  مل أنه لمعُ  إذا

 .ودراية باللغة وغريبها خالل القراءة املتفحصة وحماولة الكشف عن أسرار النص والتفاعل معه وهذا يتطلب جهداً 

ح بالعلم ة والتسلّ دّ وإعداد العُ ها املتلقي إال بعد احرتاز منك يتحقق لك أيُّ  وعليه فاملعىن املطلوب ال

، فالنص متحرز ممتنع كالبناء احلصني ، متمكن  هوأسرار  هشفرات واملعرفة للتمكن من استخراج دالالت النص وفكّ 

واستعاراته ومبختلف تشكيالته بل وميارس على القارئ متويهات وختييالت بصوره ورموزه وجمازاته ،من املعىن وخمفيه 

  .حىت يزيد من فضوله وتعبه فتزيد املتعة واللذة  ى للمعىن ميكن للمتلقي استخراجهاعطي أبعادا أخر اللغوية اليت تُ 

صربه وعزمه  متتحنُ سٍ تطلبه ومتمرِّ الفاتنة حتتاج إىل حاذقٍ ررِ ين كامنة كاجلواهر احلسان والدُ افاملع

ك تعلم على كلِّ فإنَّ «:يقول الجرجاني،اذ وحسنها اآلخذ لأللباب ظهر مجاهلا األخّ ليستجلبها ويستجليها ويُ 

ريك إّال أن تشقَّه عنه، وكالعزيز اُحملتجب ال يُ ف ال يربز لكَ دَ حاٍل أّن هذا الضرب من املعاين، كاجلوهر يف الصَ 

ّل خاطر يؤَذن له ، وال كُ  اشتمل عليه االَكشِف َعمّ فكر يهتدي إىل وجِه مث ما ُكلُّ .وجهه حىت تستأِذن عليه

اللة ل الدّ ب الرتتيب الذي مبثله حتصُ وأما التعقيد، فإمنا كان مذمومًا ألجل أن اللفظ مل يرتّ [...] يف الوصول إليه

فدور املتلقي كبري  .2»، ويسعى إليه من غري الطريق،حىت احتاج السامع إىل أن يطلب املعىن باحلِيلة على الغرض

للعمل األديب واحلكم  االستهجان بل هو مطالب بالتدخل لإلجادة أو ،فقط  اأو قارئً اً يتعدى ألن يكون سامع

  .على مواطن احلسن والبهاء والتعديل يف مواطن النقص واخللل

خالل ملئ القارئ للبياضات والفراغات اليت تركها  منIser "يزرإ"هذا ما أشار إليه يف العصر احلديث  

القارئ مرغم على  فإنَّ « :أو يرتكها النص من أجل االتصال والتواصل بني النص والقارئ إلنتاج البعد اجلمايل

عدِّل كل حلظة خمزون ذاكرته يف ضوء املعطيات اجلديدة لكل القراءة التدرجيية ، لذلك يندمج يف بنيات النص ويُ 

إنّ .3»)أي اِجلْشطالت(قِ من حلظات القراءة ، وغاية وجهة النظر اجلوالة للقارئ هي بلوغ التأويل املّتسِ حلظة 

متلقٍ (يف نفس الوقت   بل أنه قارئ ومتذوق وناقد قارئ عاديٍّ ه جمرد أنّ ى النظر إىل املتلقي على تعدّ "الجرجاني"

145، ص1991، مطبعة املدين ، القاهرة، شاكرحممد حممود  ،عليق، تعبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة-1
2

.142-141املصدر نفسه ، صص -
3

.05،ص1995، املغرب ،، الدار البيضاء  املناهل مكتبة منشورات، الكدية اجلاليل/ حلمداين محيد ، ترمجة ،فعل القراءة ،  فولفغانغ يزرإ-
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واإلملام خبلفيات ،التذوق الفين  للنص اإلبداعي  القدرة على، والناقد هو العامل بأسرار اللغة مع امتالك )خاص

نه من ولوج عامل النص ومعاشرته للوصول إىل مجالياته وتذوقها والكشف متكِّ ،ومرجعيات معرفية وثقافية وفكرية 

  . وذلك بشرح صوره البيانية وحمسناته البديعية وجمازاته وختييالته اليت ختفي املعىن احلقيقي له،عنها 

ناقد مؤهلٌ              متمرس    متذوق          المتلقي          عالم باللغة         

�ǺǈŹÂ�ǲǸǠǳ¦�Ǯ ƦŹÂ�ƨǠǼǐǳ¦�ǺǬƬȇ�À¢�ǞǻƢǐǳ¦�Â¢�̧ ƾƦǸǴǳ�ƾƥȐǧ�©¦°ƢȀŭ¦Â�ƨǟ¦Őǳ¦�ǽǀđ�ȆǬǴƬŭ¦�ÀƢǯ�¦̄¤

�ǲǸǠǳƢǧ���Ƣēȏȏ®Â�ňƢǠǸǴǳ�ƢȀƬǬƥاستخدام الصور ويكشف عن براعته يف مجع األلفاظ املتنافرة فيما بينها ومطا

  .لبابر القلوب وتأخذ باألاء وتأسِ القرّ بهرُ تُ األديب صناعة 

من حيث اللغة واألسلوب وحسن استخدام الصور البيانية واحملسنات  إذا كان متوازنا متزناالنص  إنَّ 

عقله وفكره وتدفع به إىل املشاركة يف الصناعة واملتابعة  تالنشوة واملتعة واللذة للمتلقي ، واستثار  تقحتقَّ ،البديعية 

وإّمنا الصنعة « : عن هذه الصناعة "الجرجاني"يقول وياقوته  هِ رّ باملهارة الستجالء سحر النص واستخراج دُ 

األجنبيات معاقدُ عَقد بني وتُ ،قة املتنافرات واملتباينات يف رِبْ مع أعناقُ ، يف أن جتُ ف ويِدقّ ْلطُ والنظر يَـ ،واِحلْذق 

فاذ نَ و طف النظر لُ و ��¤�ǂǰǨǳ¦�ƨËǫÊ®�ǺǷ�ÀƢƳƢƬŹ�ƢǸĔȋ�ȏكر بالفضيلة عملٌ رفت صنٌعة، و الذُ وما شُ  .كةبْ ب وشُ نسَ 

ما ال حيتكم ما ،اوَهلما والطالب هلما من هذا املعىناخلاطر، إىل ما ال حيتاج إليه غريمها، وحيتكمان على من زَ 

فاجتهاد املبدع يف هذه الصناعة يؤهل . 1» يف املختلفات ّال من جهة إجياد االئتالف،وال يقتضيان ذلك إ عدامها

ة عليها ألفاظها الفصيحة البليغة متطابقة مألوفة مهذبة دالَّ  النفور وتكون املعايننصه إىل القبول وينأى بعمله من 

�Ʈأنَّ ال شكَّ و غري متنافرة ومشتبهة غري خمتلفة ،  ȈƷ�ǺǷ�ƨǨǴƫƚŭ¦�ƨǈǻƢƴƬŭ¦�ƨƷȂǴǳƢǯ�ÀȂǰȇ�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀđ�ǎ Ǽǳ¦

�µ ȂǸǤǳ¦�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�̧ ƾƦŭ¦�Ǯ ǳǀƥ�ÀȂǰȇÂ���§ȂǴǘŭ¦�ŘǠŭ¦Â�̈ȂƳǂŭ¦�ƨǬȈǬū¦Â�̈°ƢƬƼŭ¦�À¦Ȃǳȋ¦�¿Ƣđȍ¦Â و جمتنبا

.باإلخالل بالداللة مصيبا للمعىن غري خمطئ ، قريبا باحلقيقة من املتلقي غري بعيد

نة خالية من إىل أمر املعاين وما حتدثه يف نفس املتلقي إذا كانت فصيحة بليغة بيّ "الجرجاني"شري يُ 

Ƣǋ�ǺǷ�Ƣđ�ǲȈǸƬǈȇÂ� Ƣǋ�Ǧ ��املبدع يوجِّ التعميق والفحش والغموض ، فالنص أداة يف يدِ  Ȉǯ�ƢȀȀفاحلسن ما� 

فالبيان سحر يسحر العيون ويذهب بالعقول السيما إذا تعانق مع الصور وتناسج حه ، قبَّ  نه النص والقبيح ماحسَّ 

��ƢȀƴĔ�Ŗǳ¦�ǽƢǘƻ�ȄǴǟ�ŚǈȇÂ�̧ƾƦŭ¦�Ã£ǂƥ�ǂǜǼȇ�ȆǬǴƬŭ¦�ƶƦǐȈǧمبعاين األلفاظ املتناسقة املنسجمة يف قالب النص 

.، مما يساهم يف مقاربة الرؤى وتشارك املعاين يف نصه 

لسحر البيان يقول صاحب أسرار  "الجرجاني"ري دليل على نظرة هذا القول الذي سنسوقه خإنَّ 

م توهّ ور، ويشّكله من الِبدع، ويوقعه يف النفوس من املعاين اليت يُ كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصُ «:البالغة

ز، واملعدوم املفقود  املميِّ اَألخرس يف قضية الفصيح اُملعرب واُملبّني واملواتُ ، الناطق  يف صورة احليّ الصامتُ اجلمادُ 

1
.148، صقاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة عبد ال-



األولالمبحث                                 صول النظرية لجمالية التلقياأل : الفصــــل األول

31

فإن الشعر له تأثري واضح يف نفس املتلقي بفعل الصور البيانية والتخييالت اليت .  1» ديف حكم املوجود املشاهَ 

وهو األصل ،  ه بقدرة  البيان على تقبيحهالقمر، واجرتاؤُ قول ابن املعتز يف ذمِّ  «وكذا توقع يف النفس األثر البالغ 

 ل ما يقع يف النفوس إذا أريد املبالغة ن، وأوَّ ، وتزيني كلِّ مزيّ  ل يف حتسني كل حسناالعتماد واملعوّ وعليه ،واملثل 

، ذلك لثقته بأّن هذا "كأَنه ِفْلَقة قمر"، و"وجه كأنه القمر" :يف الوصف باجلمال، والبلوغ فيه غايَة لكمال فيقال

:،وهو  ر الطباعْقتسِ خيرق اإلمجاع، ويسحر العقوَل ويَـ القول إذا شاء سحر، وقـََلب الصور، وأنه ال يهاب أن 

يب الكرى و َمنغِِّصيْثِكلي طَ يا مُ       ى حَ الضُّ سِ مشَْ نْ وار مِ ارق األنْ يا سَ 

رارَة نارِها مل تنـُْقصِ ى حَ رَ وأَ يك فناقصٌ مِس فِ ياء الشَّ ا ضِ مّ أَ 

.2»ِن اَألبرصِ �ÌȂǴÈǯ�ÅƢǬđمتسلِّخٌ منك بطاِئل     يْظفِر التشبيهُ ملَ 

معاجلة القضايا ، بتطرق الشاعر إىل  ي وظيفة نبيلة ختدم الفرد وترقى مبقومات الشعبؤدّ فالشعر الذي يُ 

ل ل والقول املفصّ ل والكالم املفضّ اليت حتاكي ذوق وفطرة املتلقني ، ال شك أنه هو الشعر املبجّ  اجلوهرية العادلة

ؤثرا مُ  االجتماعيعانقا للواقع النفوس أنسب وإىل القلوب أنبل ، ويكون األدب بذلك مُ وإىل األمساع أطيب وإىل 

  .به  راً تأثَّ ومُ 

 ويف مجالية اللفظ أ م الفصلُ كَ حلقة يف هذه القضية وهو احلَ ز على املتلقي بكونه أهمَّ يركّ "فالجرجاني"

ما كان هذا التناسق والرتادف فكلّ ،تب لُيقرأصنع للمتكلم وإمنا كُ كتب ويُ ه للقراءة ومل يُ فالنص موجّ ،املعىن 

  .من طرف القارئارتياحا واالنسجام بني األلفاظ ودالالت معانيها كلما أحدث قبوال و 

استواء النظم  شك يف أنّ  فالقضية النظم ، و عىن قضية اللفظ وامل بني كتاب أسرار البالغةربط صاحب  

 املعاين وال بني الصور واحملسناتواستقامة التأليف وتناسق اللفظ مع املعىن من غري تنافر وال تباين بني األلفاظ و 

فتحدث يف قراراته فضوال  ،وإصابة املعىن وإجادته ووصوله إىل املتلقي بطريقة تدفعه إىل االستماع واإلنصات

مال فيه ،وهذا مدعاة للتأويل والتفسري املولد للمعاين اجلديدة اليت للكشف عن أسراره والبحث عن مكامن اجل

  .للنص األديب اعطي حياة وخلودتُ 

أما إن كان التأليف على غري هذه الشاكلة وكان التنافر والتباين بني األلفاظ واملعاين والصور فيكون  

ا إذا كان النظم سويّ « :"الجرجاني" يقول وحييل املتلقي للتعقيد والغموض،ن ذلك مدعاة للنفور واالستهجا

وإذا كان على خالف ما ينبغي ،ك عِ إىل مسْ اللفظِ وصولِ وَ لْ ك ، تِ املعىن إىل قلبِ كان وصولُ والتأليف مستقيماً 

الذي قالوا  إىل التعقيدِ صارَ يف ذلكَ فيه ، وإذا أفرط األمرُ ه وتتعبُ يف املعىن تطلبُ إىل السمع وبقيت َ  اللفظُ لَ صَ وَ 

1
.343، صقاهر اجلرجاين ، أسرار البالغةعبد ال-

2
.  346-345صص،  املصدر نفسه-
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إنَّ تناسق وانسجام اللفظ مع املعىن الذي يؤديه جيعل املتلقي يصل إىل اللذة واالستمتاع .1» املعىن كُ إنه يستهلِ 

.يف القراءة ، ويكون بذلك التفاعل والتجاوب مع النص ليتحقق بذلك التأويل

  من اللفظ واملعىن  �čȐاليت جتمع كُ  االعتباطيةإلشارة إىل العالقة لاقني كان من العلماء السبَّ  "الجرجاني"

��Ƣŷ®ƢŢƢƥ�ȏ¤�ÀȂǰȇ�ȏ�ǂȀƦرمي يستحق لفظا كرميا ، فالبالغةاملعىن الك وأنَّ 
É
ŭ¦�ǲȈǸŪ¦�¿Ȑǰǳ¦Â�ƢǸđ�ȏ¤�ǪǬƸƬƫ�ȏ

التذوق الفين  قضية أشار أيضا إىل "الجرجاني"فاشرتط يف الكالم البليغ اللفظ الفصيح واملعىن احلسن اللطيف ، 

�Ƣđ�ƅ¦�ǎعامل باللغة وأسرارها  من ُمتلقٍ  Ƭƻ¦�ƨǰǴǷ�ȂǿÂ���ǎ ǼǴǳ�ƨȈǳƢǸŪ¦�©¦ǂƯƚǸǴǳ�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ǾƬȈŷ¢Â

  .اق أي ميلك ملكة التذوق هذا إنسان ذوَّ : اإلنسان للبحث عن مواطن اجلمال هلذا نقول 

التذوق الفين هو القدرة الفردية «:يقول بية الفنيةيف كتابه قضايا الرت " محمد بسيوني"فه والتذوق الفين عرَّ 

�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�ǽǀđ�ǂƯƘƬȈǧ���¼Âǀǳ¦�ƨǰǴǷ�Ǿȇƾǳ�ƨȈǼǧ الية  واإلنسان الذي لديه تربيةعلى االستجابة حنو املؤثرات اجلم

�ČǄē�Ʈ ȈŞ���ƢȇȂǫ�¦ŚƯƘƫ�ÉƫÂ���Ƣđ�ƢȈǼǧ�ǞƬǸƬǈȇÂ���ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�Ǌ ȇƢǠȇ�ǾǴǠšÂ�̈ȂǬƥ�ǽǂǟƢǌǷ هاما من صبح جزءا

األيام  ختتلف مفاهيم التذوق الفين باختالف املنظور الفكري والفين والظروف احمليطة  حياته ورصيدا راقيا على مرِّ 

ولكي نصل إىل مستوى طيب يف عملية التذوق الفين جيب إجياد لغة تفاهم ثقافية مشرتكة [...]العامة واخلاصة 

. مرتبطة كلَّ االرتباط بعملية الفهم واحملايثة بني كل من املبدع واملتلقيفعملية التذوق الفين. 2»بني الفنان واملتذوق

  يف كتابه دالئل اإلعجاز تكون بالسمع والقلب والوجدان "الجرجاني"فملكة التذوق اليت أشار إليها 

يف العمل اإلبداعي عن  فيدفع املتلقي إىل املشاركة،الدافع للتأثر واالستثارة و ك اإلحساس والشعور واحملرك ارِ دَ م مَ هُ ف

فيكون الفراغات والبياضات املوجودة يف النص  سدِّ بمث ،شفرات النص وتعقيداته بالتأويل والتخييل  طريق فكِّ 

وهذا ال يتأتى إال مبتلق متذوق عامل باللغة ،املتلقي واملبدع شريكان يف خلق األسس اجلمالية للنص األديب 

معناه  البالغة حىت يسابقَ اسمَ يستحقُّ ال يكون الكالمُ  « :يف كتابه دالئل اإلعجاز  "الجرجاني"وأسرارها  يقول 

،فهذا نٍ ذْ ذن بال إِ يف األُ يدخلُ : م وقوهلُ .إىل مسعك من معناه إىل قلبك  ه أسبقَ وال يكون لفظُ ،ه معناهه ولفظُ لفظَ 

على معناه الذي  اللفظِ به داللةُ رادَ أن يُ رُ املعىن على املعىن وأنه ال يتصوَّ إىل داللةِ يف أنه يرجعُ العاقلُ مما ال يشكُّ 

جاهالً ها أو يكونَ عُ اليت يسمَ ومبعاين األلفاظِ باللغةِ عاملاً يكونَ من أنْ ال خيلو السامعُ ،ذاك ألنهُ له يف اللغةِ عَ ُوضِ 

مما ،مل التخييل والتأويل لها إىل عادخِ املألوف ويُ اللغة عن ج ¤�Êǂź�Äǀǳ¦�±ƢĐ¦�ń"الجرجاني"ق تطرّ .3»بذلك

  .مغالق النص والتعمق يف فهمه  ضفي عليها نوعا من التعقيد الفين والغرابة اليت تستثري املتلقي وتدفع به إىل فكِّ يُ 

1
.275ص،عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز -

2
.14،ص1985، 4ط ،القاهرة  ،عامل الكتببسيوين حممد ، قضايا الرتبية الفنية ،  -

3
.272، ص  السابق املصدر اجلرجاين ،عبد القاهر -
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�ËǬŹÂ�ǾǠǫȂƫ�Ǫǧ¢�Ǧإنَّ  ǳƢźÂ�ȆǬǴƬŭ¦�¿ƾǐȇ�±ƢĐ¦ أكثر  أفقا جديدا همما خيلق عند، واالنبهارق الغرابة

املسافة "مصطلح  وهذا ما أشار إليه رواد نظرية التلقي يف املدرسة األملانية واصطلحوا عليه  ،اتساعا ومشولية 

:الجرجاني يقول "البحتري" كل هذه التصورات يف كتابه وميثل هلا من خالل قول "الجرجاني"يعرض " اجلمالية

:البحتريوهكذا قول «

هك من أُْفقِ جْ مِس من أُْفٍق ووَ نا الشَّ ُنوا            سَ ايَـ الشُّروق فعَ م وْقتَ هلَُ تَ طَلعْ 

قِ الشَّرْ و ب رْ من الغَ ،ْفقاً ياُؤمها وَ ى              ضِ ني قبلهما اْلتَـقَ سَ ايُنوا مشَ ا عَ مَ وَ 

ب للتعجُّ ومل يتمَّ . بهِر العادة ، ومل جتَْ  ب لرؤية ما مل يروه قطرج السامعني إىل التعجّ معلوم أنَّ القصد أن خيُ 

شى أَة من ال يتوقف وال خيَ رْ عوى جُ ، حىت جيرتئ على الدَّ معناه الذي عناه، وال تظهر صورته على وصفها اخلاصّ 

ٍس ثانية طلعت من حيث مشْ رَ ، تصوُّ تْ وم النفس، شاَءت أم أَبَ منكٍر، وال حيِفل بتكذيب الظاهر له، ويسُ إنكارَ 

.ب تلك القدمية هلذه املتجددِة شرقاً ،وصار غرْ ْفقاً ا وَ تغرب الشمس، فالتقتَ 

وقد  أبداً وتراه وصاحب سرّه ،، ره،وصانع ِسحْ  أمره واىل،وهو  بومدار هذا النوع يف الغالب على التعجُّ 

�Ǫǧ¢�ǂǈǯ�Ŀ�±ƢĐ¦�ǶǿƢǈȇ.1»أفضى بك إىل ِخالبٍة مل تكن عندك، وبرز لك يف صورة ما حسبتها تظهر لك

.،واتساع املسافة اجلمالية بني املبدع والقارئ مما خيلق أفقا جديدا ومعاين موّلدةتوقع املتلقني 

�ƾǼǟ�±ƢĐ¦Â"العمل األديب حُ  زيدي "الجرجاني�ÊǇÂ�ǽ°ȂǤƥ�ǾǼƬǨȇÂ� ƢđÂ�ƢǼǈ حره ويزيد النص عمقا واملعىن

 الضرب هذا هي احلقيقة يف االستعارة أنّ  اعلم« : الجرجانيرر يقول هر والدُ االنص باجلو  �ČƾŻ�±ƢĐ¦�ǂƸǈǧ،تعقيدا 

ا  رً وْ وأبعد غَ ةً عَ سَ ا ، وأوسعُ وأعجب حسنا وإحسانً ،ا ا ، وأكثر جريانً افتنانً ا ، وأشدُّ ميدانً األول  ، وهي أمدّ  دون

�Èǐمعَ من أن جتُ ،ا رً وْ ناعة وغَ ا يف الصِّ دً جنَْ وأذهبُ  ÉŢÂ���ƢđȂÉǠÉǋÂ�ƢȀƦÈǠÉǋǶǠǻ���ƢđÂǂǓÂ�ƢĔȂǼÉǧ�ǂ، ُراً حْ سِ وأسَحر

ى قد ذارَ ا  عَ إليك أبدً  ىدِ �ÅǈǻÉ¢�ǂǨÉȇÂ��Ƣ�Èƾǿ¢Â���Ƣ�Éē�À¢�ń¤�Ãس نفسً  ، ويُؤنِ وُميتع عقًال ،ا  رً دْ بكل ما ميلأل صَ وأمألُ 

ت يف الشرف دَّ مَ ها اجلواهرُ تْ إن باهَ رها جواهرَ وأن ُخترج لك من حبَْ =ƢǸǰǳ¦�Ƣđ¾�وُعينَ ،هلا اجلمال  رَ ُختيـِّ 

فاالستعارة حتيل املتلقي إىل االنبهار . 2»رنكَ ال تُ ر وأبدت من األوصاف اجلليلة حماسنَ ا ال يقصُ باعً والفضيلة /

.ليستجلب كل مجيل ويستجلي كّل خفيٍّ والتخييل وتفتح أمامه آفاقاً أوسع وأمشل للتأويل 

�ǪȈǬƸƬǳ�ÀƢǰŠ�ƨȈŷȋ¦�ǺǷ�ȆǿÂ�̈°ÂǂǓ�ǎو  Ǽǳ¦�Ŀ�ƢǸȀǼȈǸǔƫÂ�Ƣŷ°ȂǔƷÂ�̈°ƢǠƬǇȏ¦Â�±ƢĐ¦�śƥ�¼ǂǧ�½ƢǼǿ

Ƣů�ǲǯ�ǆ±املبدع ويرجو توفرها ومساعها  اهعن يبحثالطفرة اجلمالية اليت  ȈǴǧ���ȆǬǴƬŭ¦�Ƣē ¦ǂǫÂ ، يقول استعارة

أعين علم  =¦ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ�śǧ°ƢǠǳا نرى كالمَ ، وذلك أنّ ، وليس كلُّ جماٍز استعارةكلَّ استعارٍة جمازٌ أنّ «:الجرجاني

االسم من أصله إىل  نقلُ  "االستعارة"جيري على أن ، البديعاخلطابة ونْقِد الشعر، والذين وضعوا الكتب يف أقسام 

1
.304عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ، ص-

.42، ص املصدر نفسه -2
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.ǀǯ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦"«1¦ االستعارةومن البديع :" ويُعِقُبوا ذِكَرها بتقييد فيقولوا [...] املبالغة غريه للتشبيه على حدّ 

ƨǠǇÂ�ƢƷȂǓÂ�ŘǠŭ¦Â�ƨƷƢǐǧÂ�ƢǻƢȈƥ�Ƣđ�¾ȂǬǳ¦�®¦®ǄȇÂ،يف نفس السامع وتأثري فلالستعارة سحر ومجال ووقعٌ 

.��ƢưȇƾƷÂ�ƢŻƾǫ� ¦ǂǠǌǳ¦�Ƣđ�ȄǨƬƷ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǣȐƦǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�ȆȀǧ اوانتشار 

من غري  القلبوتفتح آفاقا للمعىن للولوج إىل إن هذه الوظيفة الفنية لالستعارة تضفي على النص مجالية 

:، ومثاله قولنافإن األشياء تزداد بيانًا باألضداد«:يقول الجرجاني والتغلغل يف النفس بكل جرأة وقدرة،إذن 

، تريد إنسانًا مضيء "مشساً  "و "بدراً "و =تريد رجًال جواداً "حبراً "، و ، وأنت تعين رجًال شجاعاً "رأيت أسداً "

فقد ،تريد رجًال ماضيًا يف نصرتك، أو رأيًا نافذًا وما شاكل ذلك   "ا على العدوسيفً سللتُ "و  =التهلّ الوجه مُ 

�Ǯومعلومٌ ،استعرت اسم األسد للرجل  ǳ�ǲǐŹ�Ń�ƢǿȏȂǳ�ƢǷ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ǽǀđ�©ƾǧ¢�Ǯ ǻ¢� وهو املبالغة يف وصف

وسائر املعاين ،ته ك منه يف نفس السامع صورة األسد يف بطشه وإقدامه وبأسه وشدّ وإيقاعُ ،املقصود بالشجاعة 

بالشمس " ،وض الكفّ يْ وفَـ  ته يف اجلودعَ سَ  "البحر"وهكذا أفدت باستعارة  .املركوزة يف طبيعته ، مما يعود إىل اجلرأة

   ة وفضل كبريين مبا حيدثهفللمجاز مزيّ .2»لبهاء واحلسن املالئ للعيون الباهر للنواظرما هلما من اجلمال وا"والبدر

بتخييب أفق انتظار "مبا يقابله بالصدمة اليت يسميها رواد نظرية التلقي ،يف نفس املتلقني من التعجب والغرابة 

       اليت تدفع املتلقي إىل إمعان النظر وتقليب الفكر والتعمق أكثر يف الداللة إلنشاء املعىن واملشاركة " املتلقي

  .  يف توليده

يقول  "التمثيل"�ȂǿÂ�±ƢĐ¦�Ǻǟ�ƨȈŷ¢�ǲǬȇ�ȏ�ǂƻ¡�Ǻيف كتابه أسرار البالغة إىل حمسِّ "الجرجاني"عرض يَ 

رها وَ لت عن صُ قونُ ،عِرضهمَ هي باختصار يف  تْ رزَ يف أعقاب املعاين، أو بَ إذا جاَء "التمثيل " أنّ «: الجرجاني

يف حتريك واها ، وضاعف قُ وشبَّ من نارها،، ورفع من أقدارهاَقبةً ، وَكسبها منْـ ةً �ċđÉ¢�ƢǿƢǈǯ، األصلية إىل صورته

ة عطيها حمبّ ، وَقسر الطِّباع على أن تُ واستثار هلا من أقاصي األفئدة صبابًة وكَلفاً ،فوس هلا، ودعا الُقلوب إليهاالنُّ 

، وأجلب ، وأسرع لإللفللِعْطفوأهزَّ ، النفوس وأعظم، وأنبَل يف  ى وأفخم�Ìđ¢�ÀƢǯ��ÅƢƷƾǷ�ÀƢǯ�ÀƜǧ.وشغفاً 

 اغلب على وأَ ،للَفرح
ُ
 على األلسن َري سْ ،وأَ  املنائحو املواهب  رِّ وأقضى له بغُ ،، وأوجب شفاعة للمادح  حتدَ مْ مل

يف هذا القول إىل أمهية التمثيل وما حيدثه يف األلفاظ  "الجرجاني"شري يُ .3»وأجدر َلقه القلوبعْ ر وأوىل بأن تَـ وأذكَ 

فإن ،أو افتخارا  ذما أو هجاء أو وعظالنص مدحا أو سواء كان ا،واملعاين من البديع والبهاء والرونق واجلمال 

  .ب املعىن وحيجب الغموض ويستجلب الفهم التمثيل يزيل اللبس ويقرِّ 

فالتشبيه  ، االنتباه األمساع ولفتِ  ال يف استقطاب العقل وشدِّ يتطرق إىل التشبيه ودوره الفعّ  "الجرجاني"

ه أيضا يتقبله العقل ويوافق فإنَّ ،باإلضافة إىل دوره اجلمايل الفين وما حيدثه يف األلفاظ واملعاين من رونق ومتويه 

1
. 399-398 صص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة -

2
.33، ص املصدر نفسه -

3
.115، ص املصدر نفسه  -
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، فللتشبيه قدرة وطاقة على االئتالف والتمازج بني املعاين والتناسق  يف النفس االنشراح والراحة فيبعثُ ،الذوق  

النص وحدة كاملة متكاملة يف قالب مجايل فين رائع يستفيض األحاسيس واملشاعر فيغدو ،بني املتنافر واملتباين 

إذ ليس الغرض احلالوَة واملرارَة اللتني تصفهما لك فالتشبيه عقليّ «:يقول الجرجانيويستثري العقل والوجدان 

ذاقة وحيُ 
َ
، حسب ¦��ÅƨƴđÂك سرورً واملوافقة ما ميَلؤُ ضى وإمنا املعىن أنك جتد منه يف حالة الرِّ ،هما الفم واللسان سُّ امل

موافقة أفق انتظار "صطلح إىل م "الجرجاني"وهذه إشارة واضحة من .1» احلالوة ةالعسل من لذَّ ما جيد ذائقُ 

الذي أشار إليه رواد نظرية التلقي والذي ُحيدث يف نفس املتلقي القبول واالنشراح والراحة واللذة الناجتة " املتلقي

      احلالوة والطراوة والرضا والتسليم اليت جيدها املتلقي  إنَّ ،"الجرجاني"عن التذوق الفين للنص اليت قصدها 

.فسها احلالوة املتوقعة بالطبع والفطرة اليت جيدها ذائق العسليف التشبيه هي ن

  :ــة ــــــــــــخـــالصـ

عرضناه من أقواله وآرائه يف كتابيه أسرار البالغة  من خالل ما "الجرجاني"ومما سبق خنلص إىل أنَّ 

الة العاملة املتذوقة الباحثة املنقبة اليت ال أشار إىل املتلقي الذات الفعَّ "الجرجاني":ضح لنا أنَّ ودالئل اإلعجاز يتّ 

  جديدة للعمل اإلبداعي  وخلق آفاقتعدم الوسائل واألدوات يف احلصول على احلقيقة والتمكن من املعىن 

إىل اإلشارة فيما ال يدعوا جماال  "الجرجاني" اال يف إنتاج وصناعة النص ، أيضا تطرقوبالتايل يكون مشاركا فعَّ 

  المسافة الجمالية ( للشك إىل عديد القضايا واملصطلحات احلديثة اليت تبناها رواد نظرية التلقي السيما 

أشار أيضا إىل املتذوق ومصطلح التذوق الفين ، املتلقي الناقد  )موافقة أفق االنتظار ، وتخييب أفق االنتظار

  .ع املتلقني اإلدراك الفين ، أنوا 

إىل الوصول إىل اإلشباع واللذة بعد التمكن من املعىن وهذا ما أشار إليه رواد نظرية  "الجرجاني"أشار 

حصل من دون جهد وال تعب 
ُ
غرار املعىن احملصل بعد  ىشيئا يف نفس املتلقي عل ثُ ال حيدِ ،التلقي من أن املعىن امل

  .ة غري متوقعة على املتلقي ما جيعل وقعها على نفسه أجل وأعظمفتكون هذه املعاين املولد،جهد وتعمق وتفكري 

 "الجرجاني"إىل أهم آلية من آليات نظرية التلقي وهي التأويل ،فقد تطرق إليها "الجرجاني"أشار أيضا 

  .يفتح للقارئ والنص معا آفاقا جديدة واسعة وشاملة ) التأويل(لكونه يف كتابيه وأوالها عناية كبرية 

 :التخييل والمحاكاة عند حازم القرطاجني - 1-3

بل ،إىل التلقي وأمهيته  "منهاج البلغاء وسراج األدباء"به ايف كت) ه684ت( "حازم القرطاجني"ق تطرَّ 

اال وكبريا يف تنشيط العملية التواصلية بني املبدع والقارئ من النقاد الذين أعطوا للقراءة دورا فعّ "حازم"عترب ويُ 

"القرطاجني" أشار، دالالت النصأخرى ل نٍ ألجل ابتكار معا،للقارئ الباب أكثر اتساعا ومشوال ) القراءة(تفتحف

ى من شأنه الشعر كالم موزون مقفّ «:القرطاجنييقول إىل أمهية القراءة والتلقي يف كتابه من خالل تعريفه للشعر 

1
.69، صعبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة -
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ما قصد تكريهه ، لتحمل بذلك على طلبه أو اهلرب منه ، مبا ه ويُكرِّ ،ب إىل النفس ما قصد حتبيبه إليها أن ُحيبِّ 

ة ة صدقه أو قوّ رة حبسن هيأة تأليف الكالم ، أو قوّ ة بنفسها أو ُمتصوّ وحماكاة مستقلّ ،ن من حسن ختييل له يتضمّ 

نفس إذا لل ب حركةٌ والتعجّ  االستغراب فإنّ  .د مبا يقرتن به من إغراب ذلك يتأكّ وكلّ .، أو مبجموع ذلكشهرته 

حتتاج مبدعا ماهرا متمرسا  "القرطاجني"فالشعر صناعة عند .1» رهاانفعاهلا وتأثّ ة قويَ اقرتنت حبركتها اخلياليّ 

ȏ�Ʈ اراعيمُ و ��ǶēƢǷƢǬǷÂ�śǬǴƬŭ¦�¾¦ȂƷƘƥ ا�čǸǴمُ ،عليما باللغة وغريبها  ȈŞ�Ƕē¦°ȂǐƫÂ�ǶȀƟ¦°¡Â�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢Â�ǶȀǧÂǂǜǳ

يراعي مقامات املتلقني  وأنْ ،اعر أن خيرج صناعة الشعر عن متصورات األشياء يف أذهان الناس ميكن للشَّ 

كان الشعر على هذه الشاكلة انساق إىل النفوس وانساب إىل العقول وعانق املشاعر   فإنْ وأحواهلم ، وأفهامهم

.واألحاسيس

�ƢēƢȀȈƦǌƫÂ�ƢēȐȈȈƼƬƥ�¾ȂǬǠǳ¦�ŚưƬǈƫÂ�² تلقفها األمساع وترتاح هلاالصناعة احملكمة للعمل األديب  إنَّ  ȂǨǼǳ¦

Â���Ƣē¦±ƢůÂ"هد على تضمني الصور البيانية واحملسنات البديعية لكن بشرط أن تكون مما يفهميؤكِّ "القرطاجني 

به أو االستعطاف أو التأمل  االستلذاذعلى  النفوس عقد ،مما ُفطرت بهم وال مُ الناس وهو قريب من لغتهم ، غري مُ 

ا يعرفه مجهور من يفهم لة فيها ممّ لة ال ختلو من أن تكون املعاين اخليّ األقاويل املخيّ إنَّ «:القرطاجني، يقول منه 

فوس إذا عرفت هي األشياء اليت ُفطرت النّ أو يتأثّر هلا ر هلا وأحسن األشياء اليت تُعرف ويُتأثَّ [...] ر لهلغتها ويتأثّ 

ثالث  يف(.....)إذا  فإذن طرق الشعر[...]ة واألمل أو ما ُوجد فيه احلاالن اللذّ  منها على استلذاذها أو التأملّ 

ا أن تذكر فيها ُمستطابات قد وإمّ [...]] مفجعة [ا أن تكون وإمَّ [...]فرحة حمضة ا أن تكون مُ إمَّ : جهات 

إىل املتلقي وفعل االستجابة إشارة واضحة يف كتابه  القرطاجنيشري يُ .2»  لفقدهالها ويتأملّ لتخيّ انصرمت فيلتذّ 

فق ب النص أُ وكلما خيّ ..)اللذة ، األمل ، فرح  ارتياح(فق انتظار املتلقي حدثت االستجابة ما وافق النص أُ فكلّ 

 Jauss "ياوس"تبناه رواد نظرية التلقي  انتظار املتلقي جاهد املتلقي للفهم واإلفهام والتفسري والتأويل وهذا ما

  .ومبصطلح االستجابة  االنتظارفق قالوا باملسافة اجلمالية وأُ  الذينIser "يزرإ"و

ع أو أو لذة أو تفجُّ الل ما خيلقه النص من فرح أو َأملِ إىل مفهوم االستجابة من خ "القرطاجني"ق تطرّ 

ومن املعاين اليت ليست مبعروفة عند اجلمهور ما يستحسن إيراده «:منهاج البلغاء  كتاب  صاحباستطابه يقول 

ر ر له النفس تأثُّ  منه ، وباجلملة على ما تتأثّ ا فطرت النفوس على احلنني إليه أو التأملُّ يف الشعر ، وذلك إذا كان ممّ 

ا حسنة �ËĔƜǧ .واريخ املستغربة ذلك كاإلحاالت على األخبار القدمية املستحسنة وطرف التّ  [...]ارتياح أو اكرتاث 

أن حيصلها إذا ألقيت إليه ، فيحسن أن يُورد يف الشعر ما اشتهر من هذا  ة مجيع الناساملوقع من النفوس ويف قوّ 

ستعذب كما أنّ [...]ال عنه حبسان العبارات حىت يُعرف اخلرب منه مفصّ القبيل ،ويُعّرب 
ُ
وإن كان ال يعرفه  ،اللفظ امل

1
، ص 2008تونس ، ، 03ط دار  العربية للكتاب ،الوجة ،اخلأيب احلسن حازم القرطاجين ، منهاج البلغاء وسراج األدباء ، تح حممد احلبيب ابن -

63.
2

. 20ص ، املصدر نفسه  -
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يرتاح هلا املتلقي ويأنس  إنَّ املبدع مطالب بإيراد املعاين اليت.1» إيراده يف الشعر ُمستحسنٌ ،مجيع اجلمهور

�ƨŹǂŭ¦�ƨǴȈǸŪ¦�ňƢǠŭƢƥ�ǆ ǻƘƫÂ�ǲȈŤ�ǆ ǨǼǳ¦�Àȋ�Ǯ ǳ̄��ƢēƢǯƢƸŠÂ�Ƣē ¦ǂǬƥ�ǞƬǸƬǈȇÂ�ƢȀǟƢǸǈƥ.

لفاظ  األكان لزاما على املبدع أن يتخّري ،وإذا كان العمل األديب حياكي أفكار ومشاعر وأحاسيس املتلقني 

إال  ة متقاربة غري متنافرة وال متباعدة قريبة إىل األفهام ، وهذا ال يتمُّ حبيث تكون متطابق ويوازن بينها،واملعاين بدقة 

يعرف كيف يستطيب النفس  سا يف التأليفتمرِّ يحا مُ ، بليغا فصِ  على دراية باللغة وغريب ألفاظها إذا كان الشاعر

ألحاسيس لحماكاته هي غايته يف قول الشعر والتأليف ، ةالقلب بالعبارة والبيان والصور  رُ وجيلب الفهم ويأسِ 

  .يف النص ن واملشاعر واستثارة العقل للبحث والتنقيب عن املعىن املضمّ 

فاألدب صناعة ، فعلى من احرتف هذه الصناعة أن يكون على اطِّالع باللغة وغريبها ،وحيسن استخدام 

سنَ صرف يف املعاين وحُ على من أراد جودة التّ جيبُ «:القرطاجنييقول صوره وفق مايتناسب واملعىن الذي أراده ،

�È¼ǀū¦Â�ƢđȐƬƳ¦�Ŀ�Ƥ ǿǀŭ¦ ل هي الباعثة على قول ا أوَّ عراء أغراضً للشّ يعرف أنَّ تأليف بعضها إىل بعض أنْ ب

ا يناسبها ويبسطها أو ينافرها لكون تلك األمور ممّ ،رات وانفعاالت للنفوس أثُّ ث عنها تَ وهي أمور حتدُ . عر الشّ 

ها سُ ؤنِ النفس ويُ )يبسط (فاألمر قد .واملناسبة واملنافرة يف األمر من وجهني ويقبضها أو الجتماع البسط والقبض 

إن . 2» اب ملا يقع فيه من اتفاق بديعباالستغر  وقد يبسطها أيضاً  .جاء ويقبضها بالكآبة واخلوف ة والرّ باملسرّ 

�ƨƷǂǌǼǷ�ƪ ǻƢǯ�ÀƜǧ��ǂǠǌǳ¦�¾Ȃǫ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�̧ ƢǓÂȋ¦Â�ǾƬȈǈǨǻ�ǾǯďǂŢ�ǂǟƢǌǳ¦ مرتاحة خرجت على شكل و

يف تفسريه  مدح أو وصف ،وإن كانت حزينة خرجت على شكل رثاء ، فعلى املتلقي أن يراعي هذا اجلانب

. وتأويله للعمل األديب 

د يف املتلقي الصدمة يف آخر هذا القول إىل اتفاق البديع يف النص مما يولِّ "القرطاجني"ق تطرَّ 

 واالستغراب وهو الدافع إىل االستفاضة واإلستجادة يف كشف مفاتيح النص اليت متكن من الوصول إىل املعىن 

حينما خييب تتسع وتتجدد  فاملسافة اجلمالية ،بتخييب أفق االنتظار  Jauss "ياوس "وهذا ما أشار إليه 

ƢđƢǌƬŭ¦�śǸǔƫ�̈ǂưǯ�ǀ©�ال ُحيبِّ فالقرطاجني. االنتظار ألننا نكون بصدد خلق أفق جديد أكثر اتساعا ومشولية

  .يف النص األديب ألن هذا قد ينأى مبعاين النص عن الفهم والتقرب من املتلقي وحماكاة واقعه  والتمثيالت والبديع 

تواجدة يف النص بشكل قليل كلما كان ذلك مستطيبا للنفس مؤثرا كلما كانت التشكيالت اللغوية مُ إْذ  

ما كانت وكلّ « :صاحب كتاب منهاج البلغاء يقول،دافعا لالستيعاب والفهم ،داعيا لإلعجاب مستثريا للعقل 

ŭ¦�Â¢�©ƢđƢǌƬŭ¦�Â¢�©ȐƯƢǸƬŭ¦لفات قليالً تخا�Ëƾǋ¢Â�ƢȀǧǂǋ¢�§ ƢǠȈƬǇ¦�Â¢�Ǯ ǳ̄�ǞǷ�ƢđƢǠȈƬǇ¦�ǺǰǷ¢Â�Ƣǿ®ȂƳÂ ها

كانت األمثال أو ا ، فإن  كً ا وأكثر له حتّر إعجابً يف الغرض الذي ذكرت من أجله كانت النفوس بذلك أشدَّ ماً تقدّ 

1
.26ص  ،أيب احلسن حازم القرطاجين ، منهاج البلغاء وسراج األدباء -

2
.11، ص املصدر نفسه-
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ƢĐ¦Â�©ƢǼǈƄ¦Â�°ȂǐǳƢƥ�ǂǠǌǳ¦�Ǻ±¦©�ضمَّ وهو بذلك ال ينفي بأن يُ .1» االستيعاباألشباه عتيدة الوجود مل ُحيسن 

ي املعاين املتحجرة إىل املعاين املولدة عن طريق التأويل أو وختطِّ التساع والشمول بانص للوالتخييالت مما يسمح 

أن تكون هذه الصور البيانية واحملسنات البديعية قريبة إىل الفهم مفهومة  القرطاجنيالتخييل ، لكن ينبغي يف رأي 

.ناس عليه واصطلحوا وُفطروا عليهمما توافق ال

قاس مبقدرة الشاعر على املزج بني املتخيالت وإمنا تُ قاس بالصدق أو الكذب جودة الشعر ال تُ إنَّ 

² ƢǼǳ¦�¿ƢȀǧ¢�ƢȀƬǬǧ¦ȂǷÂ�©ƢđƢǌƬŭ¦Â ة وهو التخييل غري مناقض م به الصناعة الشعريّ إذ ما تتقوَّ «:يقول القرطاجني

وليس يُعدُّ ،ماته تكون صادقة وتكون كاذبة فلذلك كان الرأي الصحيح يف الشعر أن مقدّ  .لواحد من الطرفية 

إن أساس املفارقة بني الشعر . 2» لو كذب بل من حيث هو كالم ُخميّ شعرا من حيث هو صدق وال من حيث ه

حتمل األلفاظ الشعرية معاٍن متخيلة حتيل املتلقي إىل تأويالت مجَّة وختمينات كثرية تستثريه وتستفزه  والنثر هو أنْ 

.من خالل حماولته فّك رموزها والوصول إىل مكامن اجلمال فيها 

وصل تُ  عن قدرة املبدع الفنية واجلمالية يف االرتياح واللذة واملتعة اليت فالصناعة الشعرية مهارة وإتقان تنمُّ 

 هيوافق ميوال ته ورغباته ويرتجم أفكاره وحياكي مشاعره وأحاسيسفاملتلقي إىل النشوة من خالل ما جيده يف النص 

ا األجناس األول فاالرتياح واالكرتاث وما فأمّ   .عر أجناس وأنواع حتتها أنواعأغراض الشّ نَّ أ« :يقول القرطاجني

والغضب والنزاع والنزوع  االستغراب واالعتبار والرضى:واألنواع اليت حتت هذه األجناس هي [...]ب منهما تركّ 

.فالباعث على اخلوض يف جنٍس من هذه األجناس هي احلالة النفسية للمبدع .3» واخلوف والرجاء 

من خالل كتابه منهاج البلغاء وسراج  التلقيإىل  "حازم القرطاجني"نظرة  عن وكخالصة لما سبق

بالصناعة احملبكة للعمل األديب املتقنة اليت تستثري املتلقي وتستلطفه للبحث والكشف  اهتمّ ه األدباء يتضح لنا أنَّ 

لذة ، ألم ، فرح  ( وأنواعها  االستجابةأشار إىل مصطلح  "القرطاجني"عن مغالق النص وإنتاج املعىن ، أيضا 

من خالل موافقة أفق االنتظار أو ختييبه مما يساهم يف تنوع ردة فعل املتلقي سواء ..) وجع، متعة ، حسرة 

  .باالرتياح أو بالبحث والتعمق يف النص للوصول إىل املعىن احلقيقي 

واملتلقي ) ل املرسِ (ا وهي سالمة القناة التواصلية بني الباث ة جدّ همّ إىل مسألة مُ " لقرطاجنيا"أشار  

رسَ (
ُ
عد عن استعمال الصور البيانية واحملسنات البديعية العميقة البُ (من خالل الفهم والتفهيم ) إليه ، املستقبل لامل

  هولة األسلوب واستعمال األلفاظ واملعاين املفهومة والقريبة إىل األذهان وسُ ) واجتناب اإلكثار منها يف النص

من ���Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦Â�ǶēƢǧƢǬƯÂ�ǶŮ¦ȂƷ¢Â�śƦǗƢƼŭ¦�©ƢǷƢǬŭ�ªهم أيضا وهو مراعاة الباإىل أمر مُ  "القرطاجني" تطرق

ق ة القارئ وأمهيته تطرّ ومن خالل عرضه ملهمّ "القرطاجني"،خالل االهتمام باملتلقي وظروفه وأحواله النفسية  

1
.41، صاحلسن حازم القرطاجين ، منهاج البلغاء وسراج األدباءأيب  -

2
.55، ص  املصدر نفسه -

.12، ص  املصدر نفسه  -3
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يف التعامل مع سا تمرِّ ها فيها ومُ تفقِّ مُ و بأسرار اللغة  االذي حيتاج إىل متلق ذو خربة ويكون عاملإىل عنصر التأويل 

  .النصوص 

إن النص صناعة ،وهذه الصناعة ال حيرتفها إالَّ من كان عاملا باللغة ، مطَّلعا على غريبها ، متفقِّها       

يف أغراضها ، ذو ثقافة واسعة بالرتاث ، حىت تستقيم له ألفاظها وتتوازن له معانيها وتتوافق صوره وال تتنافر مع 

  .قد وضع شروطا لصناعة النص  القرطاجني ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ.للمتلقياملعىن الذي أراد إيصاله 
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   لقياألطر المرجعية لمفهوم التَّ -2

  فلسفة التطهير والمحاكاة عند أرسطو  1 - 2    

حول التلقي وحماكاة اجلمهور يف بلورة نظرة شاملة للشروط وامليكانيزمات اليت  "أرسطو"لقد سامهت آراء 

�ǞǓÂ�ƾǬǴǧ��ǾƟƢǌǻ¤Â�ǎ Ǽǳ¦�ƨǟƢǼǏ�ƨǜū�ƢēƢǟ¦ǂǷ�̧ ƾƦǸǴǳ�ȆǤƦǼȇ"أمهها أن ،يف الرتاجيديا وامللحمة شروطا  "أرسطو

نذ أقدم العصور كان البحث عن مجاليات التلقي قضية من قضايا النقد العريب مُ «تكون حماكية ألفعال مجهور املتلقني 

حىت نالت حظا وافرا من �¾���ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀđ�Řǟ�ǺǷأوَّ  - حبكم أسبقيته الزمنية – أرسطوواليوناين على السواء  وكان 

ذات  - على اختالف الطاقات واملعايري – كانت حركة النقد العريب جبهود روادها مث،فلسفته النقدية يف فن الشعر 

فن "يف كتابه  "أرسطو"لقد أرسى . 1» فهوم حيقق املتعة الفنية واجلمالية يف التعامل مع النصمإسهام واضح يف إجياد 

.¦Ƣ̈ǯƢƄ¦�̧¦Ȃǻ¢�ǺǷ�ƢǟȂǻ�řǨǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ǞǷ�ǶđÂƢšÂ�°ȂȀǸŪ¦�ǲǟƢǨƫ�ǲǠƳ�̄¤�ȆǬǴƬǴǳ�ƨȈǳÂȋ¦�ǶȈǿƢǨŭ "الشعر

واستعمال الشاعر للغة يفهمها  ǞǸƬĐ¦�¿ȂŷÂ�ƢȇƢǔǫ�̈ƢǯƢŰ�Ȃǿ�ǲǟƢǨƬǳ¦Â�§ÂƢƴƬǳ¦�¦ǀǿ�¶Âǂǋ أهممن  إنَّ 

لدى الناقد العريب واليوناين على  –ضرورة –على هذا النحو كان يعتمد بني املتلقي والنص يعين أن التفاعل « اجلمهور

ل األدب لقد شكَّ .2» أسرار النص وإشاراته وذلك للوقوف على ،معرفة العوامل املؤثرة يف حياة األديب أو الكاتب

§�ǠƥƢǻمُ  ®ȋ¦�ÀƢǰǧ�©ƢǠǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǫÂ�°Ƣǰǧ¢Â�©ƢǧƢǬƯ�«ƢƬǻ�°ȂǐǠǳ¦�¿ƾǫ¢�ǀǼا ǞǸƬĐ¦�ǶƷ°�ǺǷ،  بل كان شديد الصلة

ي بأدبه طموحات حلال األمة ومشاكلها ، فاألديب حياك ابكل اهلموم واملشاكل يف كل عصر من العصور وترمجان

�ǞǸƬĐ¦ǶēƢǠǴǘƫÂ ُوي�ÉȇÂ�ǶēƢƦǣ°�ǲǏȂ ِّعنها عرب ��ǶȀƬǏƢƻ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǂǟƢǌǷÂ�ǆ ȈǇƢƷ¢�ǞȈŦ�Ǿƥ®Ƙƥ�ǶƳŗȇÂ�ǲƥ

  .وعامتهم

�ȆǬǴƬǸǴǳ�ƢǈǨǼƬǷ�ÀȂǰȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�Äǀǳ¦Â�Ƣē°ȂǏÂ�ƨǷȋ¦�¾ƢƷ�ÀƢŦǂƫ�Ȃǿ�§ ®ȋ¦�À¤� حىت جيد فيه عالجا

فالنتاج األديب «وهذا ما ترمجه الرتاث األديب سواء عند العرب أو اليونان  ،هلمومه ومعربا بصدق عن آرائه وأفكاره 

وبالتايل كان  .�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�Ƣē¦°ƢȈƫÂكان صورة البيئة حبدودها اللغوية والفكرية   -ومثلهم اليونان- لدى العرب 

يستوحيها األديب أو  ،مرجعية رافدة) زمانية أو مكانية(ل البيئة وحني ُتشكِّ  .ابن بيئته وعصره  هو- حبق–األديب 

ن مفهوم التلقي قائما على أساس املناهج اليت  املعقول حينئذ أن يكو األقرب إىل الكاتب فيما جتود به قرحيته ، فإنَّ 

�Ǿƥ®Ƙƥ�ƢȀƬǫȐǟ�ÃƾǷÂ�ǎ Ǽǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�̈ƢȈŞ�ǶƬē[...]اومل �©Ƣǟ¦ǂǐǳ¦�ŚƯƘƬƥ�Ƣđ¦®¡�ƪ ƸǫȐƫÂ�§ȂǠǌǳ¦�©ƢǧƢǬƯ�ƪ Ǵƻ¦ƾƫ

من علن احلرب على األصول واملناهج القدمية لتُ ،والتيارات العاملية ظهرت فلسفات ونظريات نقدية وأدبية جديدة 

1
.5، ص1996، 1حممود عباس عبد الواحد ، قراءة النص ومجاليات التلقي ، دار الفكر العريب ، مصر ، ط-

2
. 5صاملرجع نفسه ، -
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فإحاطة املتلقي بظروف .1» من ناحية أخرى" عامليته" أو" إنسانية األدب"ومتيل بروادها إىل القناعة مبا يسمى، ناحية 

من أهم الركائز اليت تسهٍّل عليه الولوج إىل عامل  ...)واجتماعيةظروف تارخيية ، نفسية (ومالبسات عصر املبدع 

  .ومتكنه من الوصول إىل الفهم بأقصر الطرقوفك شفراته النص 

نة إىل فإنه ليس من الصعب أن ال جتد نظرته وإشارته البيّ  "فن الشعر" "أرسطو" دنا إىل كتابوإذا ما عُ 

ق االنصهار واالندماج مع للذات املتلقية وبالتايل يتحقّ األدب هو عملية تطهريية يشري إىل أنَّ حبيث ،التلقي والتأويل 

عد أوسع وأمشل من والتفاعل ُخيلق بُ  دماجناالومن خالل هذا ،ثقافة املتلقي وأفكاره ومع العمل الدرامي  ،الثقافة 

التطهري "مبصطلح  "فن الشعر"يف كتابه  "أرسطو"وهذا ما أشار إليه ، )املؤلف(الذي رمسه املبدع األول عد األول البُ 

 االنفالت وعلى املعتاد سلطة من التحّرر على اإلنسان ساعديُ  الذي اجلمايل التماهي أو: Catharsis فالتطهريية«

فمما الشكَّ فيه أنَّ األدب الذي .2» العليا مناذجه الفن ويف يف باالندماج العملية احلياة ضغوط ومن الواقع قيود من

حبيث يصبح النص ملكا  يصل باملتلقي إىل املتعة واللذة يساهم يف مساعدته على التفاعل واالندماج واالنصهار فيه ،

.اليت كانت تضايقه وحتدُّ من إمكانياته للمتلقي ألنه ساهم يف حتريره من قيوده

نظرية اليت تقوم عليها  الركائز األساسيةو مصطلح احملاكاة الذي يعترب من أهم العناصر إىل  "أرسطو"أشار 

جمتمعة أو تفاريق فالعزف بالناي مثًال والضرب  واالنسجامة بواسطة اإليقاع واللغة حتقق احملاكا«: التلقي قائال 

أما الفن حياكي بواسطة اللغة وحدها ، نثراً أو شعراً فليس له ...  االنسجامبالقيتارة حياكيان باللجوء إىل اإليقاع دون 

احملاكاة فوسائل .3»واللفظ والنغم  واالنسجاماإليقاع : وسائل احملاكاة  أرسطووهكذا حيدد  .اسم حىت يومنا هذا 

  .وسيلة منها وقعها يف نفسية املتلقي بفعل ما حتدثه يف نفسه من جتاوب متعددة لكن لكلِّ 

فن "يف كتابه   "أرسطو"من املصطلحات اليت أشار إليها  اكثري   عترب من أهم املنظرين للتلقي بل أنَّ يُ "أرسطو"

مفهوم و التماهي والتماثل  مصطلحكة التلقي  أصبحت اليوم من بني أهم اآلراء واملناهج املعتمدة يف نظري "الشعر

أعطى كل و واملتلقي ،) الكاتب( النص واألديب: وهي ،يف عملية التلقي بعناصرها الثالثة  أرسطواهتم «.اجلمال

ؤدي يف النهاية إىل إدراك مجاليات النص  تفاعال يُ ،يف إطار هذه الثالثية عنصر من العناصر دوره الذي يتفاعل به 

 أن يكون موضوع النص مستحيال يف رؤية اجلمهور وإن كان ممكنا  -عنده–ال ينبغي ف[...]وحتقيق رسالة الكاتب 

 لدى وملكاته الفنية قادرة على تصوير األمر النادر أو املستحيل يف صورة املمكن،يف ذاته إال إذا كانت براعة الشاعر 

إن سالمة القناة التواصلية بني أقطاب اإلبداع الثالثة تساهم يف تشارك الرؤيا بني كل من املبدع واملتلقي .4»مهور اجل

.وهذا ال يتأتَّى إال بالفهم والتفهم  للوصول إىل الغاية اليت ُوِجَد ألجلها النص 

.6، صحممود عباس عبد الواحد ، قراءة النص ومجاليات التلقي -1
.1998، 10، العدد املغربحممد خرماش ، فعل القراءة وإشكالية التلقي،  جملة عالمات، -2
.101،ص 2012مارس  13هللا علي إبراهيم علي ، نظرية احملاكاة عند حازم القرطاجين ، جملة األثر ، العدد حبيب ا -3
4

.45، ص املرجع السابقحممود عباس عبد الواحد ، -
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هو مصطلح حياكي فيه املبدع عامل التخييل حبيث يربط اجلمهور  "أرسطو"مصطلح احملاكاة عند  إنَّ 

وإدراكهم بعامل اخليال ، فوظيفة الشعر هي نقل املتلقني من عامل احلقيقة إىل عامل اخليال والتخيل وحماكاة اجلانب 

 أما إذا«،  كل البعد عن املزايدة واملبالغة  واالبتعادغري أن املبدع مطالب بتصوير األمور املعقولة ،واجلمايل  النفسي

". من احلقيقة فله ذلك على الرغم من استحالته  اأدخل الشاعر األمر الالمعقول ، وعرف كيف يضفي عليه مظهر 

وتلك مسألة قد تكون مألوفة يف حركة النقد العريب ولكنها عند أرسطو تنزع إىل قناعة خاصة ترتبط بفكره يف نظرية 

"أرسطو" يركِّزُ .1»الغاية من احملاكاة ، فعنده أن تصوير األمور الالمعقولة أمر معيب يف املسرحية ألنه يضاداحملاكاة 

  .على ضرورة اقرتاب املبدع بلغته ومعانيه من اجلمهور فيصور هلم ما يفهموه ويبتعد عن كل ما هو غريب مبتذل 

إىل أن احملاكاة هي فعل ال إرادي يف اإلنسان فهو منعكس شرطي ملا حيس به اجتاه  "أرسطو"أيضا يشري 

احملاكاة فطرية ، ويرثها اإلنسان منذ طفولته ويفرتق اإلنسان عن سائر «¦�ÀƢǈǻȍ¦�Ŀ�ƨȇǂǘǧ�ƢĔ¢�Ä¢�řǨǳالعمل 

فاإلنسان ميَّال بطبعه إىل التقليد .2»األوىلاألحياء يف أنه أكثرها استعدادا للمحاكاة ، وبأنه يتعلم عن طريقها معارفه 

.واحملاكاة لكل ما يُعجبه ويُبهره هلذا وجب على العمل أن يكون ذا قيمة اجتماعية تؤثـُِّر يف مجهور املتلقني 

لة كمّ من املبدع والنص واملتلقي عناصر مُ ربط بني العناصر الثالثة للعمل اإلبداعي فجعل كلّ "أرسطو"

، فاملبدع بصدد حماكاة الواقع بأدبه  اومجالي افني اعدوكلما كان التواصل بينها ممكنا كلما خلق هذا بُ ،لبعضها البعض 

به للمتلقي  قرِّ ر املستحيل ممكنا ويُ صوِّ يتعاىل بتصوراته وأن يُ هلذا عليه أن يقرتب من اجلمهور بلغته وأسلوبه وأالّ 

، وهذه إشارة واضحة Ƕē¦°Ȃǐƫ�ȆǯƢŹÂ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�ǺǷ�§ŗǬȇÂ�Ƕفاألديب شديد الصلة ببيئته وجمتمعه يتأثر بقضاياه

عطي دائما األمل وأن يُ ،غة اليت يفهمها اجلمهورإىل األسلوب املباشر والسهل واستعمال األديب للَّ "أرسطو"بدعوة 

العملية وجوهر ،يعاجله من قضايا  يف مضمون ما فقيمة العمل األديب تكمنُ ،للمتلقني يف الوصول إىل احلقيقة 

Ƣǔȇ¢�ǶēƢǯȂǴǇ�ǲȇƾǠƫÂ�ǶēƢƥƢƴƬǇ¦Â�ǶēȐǟƢǨƫÂ�ǎ ǼǴǳ�śǬǴƬŭ¦�ǶȀǧ�Ŀ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦»أرسطوفلسفة التلقي عند  كانت

،ففي تمييز بني أجناس الشعرإىل الربط بني الشاعر واملتلقي أو بني النص واجلمهور ، كانت كذلك مناط السبيال 

ماعية هامة ، فالشاعر عنده مرتبط باحلقيقة والواقع من ناحية حديثه عن طبيعة احملاكاة جعل للشعر رسالة اجت

وجعل لكل .)املأساة ، امللهاة  وامللحمة ( بني أجناس الشعر  "أرسطو"مّيز .3»وباجلمهور املتلقي من ناحية أخرى

  .نوع وظيفته اليت تربطه باملتلقي 

حتاكي وقائع تثري فاملأساة «لتفاضل بني كل جنس من أجناس الشعر ل انقاط ضعأن ي "أرسطو"استطاع 

فأرسطو[...] )مثل العالج بالصدمة الكهربائية( فتؤدي إىل التطهري من هذه االنفعاالت ،الرمحة واخلوف يف املتلقي

على األثر الناتج يف عملية التلقي لدى  زُ بل يركِّ ،شعور اخلوف والرمحةاة عند أثرها املباشر يف إثارة ال يقف يف املأس

1
.  46-45صص، حممود عباس عبد الواحد ، قراءة النص ومجاليات التلقي -
. 79ص ، ) ط. د (، )ت.د (األجنلو املصرية ،  مكتبة ، محادة إبراهيم ، ترمجة الشعر، فن، أرسطو -2
.46، ص املرجع السابقحممود عباس عبد الواحد ، -3
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حتاكي عواطف املتلقني وأحاسيسهم فتحِدُث أرسطوإن املأساة عند  .1»"التطهري"سميه بعملية وهو ما يُ ،اجلمهور

®°Â�ǶēƢǯȂǴǇ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǆ ǰǠǼȈǧ�ƨƦǿǂǳ¦�Â¢�» ȂŬ¦�Â¢�ƨǬǨǌǳƢƥ�ƢǷ¤�ǶȀȇƾǳ�©ȏƢǠǨǻ¦أفعاهلم ود.   

ه هو من خالل ذلك عند واملعيار يف،اهتماما  أرسطو هاامللهاة اليت مل يُِعرْ  اجلنس الثاين من أجناس الشعر هو

        ك �ďǂŢ�ȏ�ƢĔȋ-أرسطوعند  –فكانت أدىن مرتبة من املأساة  ا امللهاةأمَّ «ما حتدثه من أثٍر يف نفسية املتلقي 

حماكاة األراذل من الناس يف اجلانب اهلزيل الذي ،فهي ثري لديه شعورا بالسرور والضحك يف املتلقي داعية األمل بل تُ 

مع زوال املتلقي ال يدوم بل هو آين يزول  علىال يويل أمهية للملهاة حبكم أن تأثريها  أرسطو.2» هو قسم من القبيح

  . اللحظة فهي ال تعدِّل سلوكا وال حتدث أثرا يف مجهور املتلقني

 ها�ŚƯƘƫ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ȆǬǴƬŭ¦�Ŀ�ǢǴƦƫ�ȏ�ƢĔȋ،شأنا من امللهاة أقلّ - عنده - وكانت امللحمة «اجلنس الثالث  أما 

) املتلقي(ركز كثريا على الطرف الرئيسي يف العملية اإلبداعية  فأرسطو.3»ر ، وهو شعور اإلعجاب باألبطالاملباش

عملية الفهم  هو نتاج "أرسطو" باعتباره احلجر األساس يف الوصول إىل التأويل الذي أمساه هو باحملاكاة  فالتأويل عند

   .الثالثوالتذوق والتفاعل الذي حيدث بني أقطاب العمل الفين 

ترتكز نظرية  ،إنَّ نظرية التلقي جاءت مبفهوم التذوق الفين الذي تعتربه أداة إجرائية مهمة يف قراءة النص

عناصر رئيسية واجب توافرها يف القارئ ليخوض غمار النص ويشارك يف العملية  ةعلى أربع) نظرية التلقي(االستقبال 

إنَّ النشاط اإلنساين يعتمد يف درجة فاعليته على مدى إسهام أربعة «":مصري عبد الحميد حنورة"اإلبداعية يقول 

:عناصر رئيسية، تعدُّ هي املكونات احلقيقية له هي املكونات اآلتية

  .األصالة والفهم والتخييل: وهو يضمُّ بدوره قدرات وعمليات أخرى مثل:المعرفيالعنصر العقلي  -أ

الدوافع والعواطف والقيم وامليول وخصائص : والذي يضمُّ داخله عناصر أصغر مثل:الوجداني العنصر -ب

  .الشخصية

�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ǾƦǈƬǯ¦�ƢǷÂ�®ǂǨǳ¦�ƨƠǌǼƫ�ǆ:العنصر الثقافي االجتماعي -ج Ǉ¢�ČǶǔȇÂ عادات وقيم وأعراف

.وثقافة عامة وما يعتنقه من ُمثل وما حيرِّكه من أهداف

يضمُّ خصائص التفضيل والتقومي والتشكيل كما يتضمن  وهو: العنصر الجمالي اإليقاعي التعبيري -د

.اخلصائص اإليقاعية يف السلوك كالسرعة واحلدة والشدة وهي خصائص إىل حّد كبري ليست إرادية

املكونات األربع لو حاولنا تطبيقها على أي سلوك حىت ولو كان سلوك تناول الطعام أو املناقشة العادية هذه 

ƢȀǴǯ�Ǻǰȇ�Ń�À¤�½ȂǴǈǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǺǷ�¦Śưǯ�ǂǈǨƫ�ƢĔ¢�ǚƷȐÉƫ�» Ȃǈǧ�Ȇǌŭ¦�½ȂǴǇ�Â¢�śȇ®Ƣǟ�śǐƼǋ�śƥ.

1
  . 48-47صص، حممود عباس عبد الواحد ، قراءة النص ومجاليات التلقي -

2
.48، ص املرجع نفسه -

 . 48 ص،  املرجع نفسه -3
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اجلانب (مستهدفا تأثريا معينا  إنك حني تتحدث تصوغ أفكارك يف مجل ذات تراكيب معينة وتنطقها بإيقاع معني

إن التأويل يساعد الذات . 1»وهذه األفكار ُمصاغة يف لغة معينة وفقا لرتاكيب معينة ومتشبعة بثقافة معينة) اجلمايل

  .بالتطهري  "أرسطو"وهذا ما أمساه ،من املعتاد  واالنفالتاإلنسانية املبدعة على التحرر من القيود 

أنه عملية مشاركة يف صناعة املعىن من خالل إشراك املبدع ملتلقيه  "أرسطو"ه األوسع والذي أشار إليه مفالتلقي مبفهو 

يتم التعامل مع عملية التلقي  من خالل هذا املنظور ، ال«وفق ما يبثّه من ختييالت تستثري املتلقي وتدفعه للتأويل 

�ƢǿƢǧǂǗ���ƨȇ®ȂƳÂ�ƨǯ°ƢǌǷ�ƢĔ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƢŶ¤Â���ǖǬǧ�ŅƢŦ�ǪǬŢ�ƨȈǴǸǟ�ƢȀǨǏȂƥ�ƨǇ°ƾŭ¦�ǽǀǿ�ƾǼǟ : النص واملتلقي  

تقودنا إىل معرفة جديدة ، وتطلق العنان ألفكارنا حنو عامل أرحب ، وأفق غين ، نفهم من خالله أنفسنا والعامل الذي 

إن هذه الوظيفة احليوية للمتلقي واليت جتعل منه طرفا رئيسيا يف العملية  .2»خمتلف عما ألفناه  نعيشه على حنو

  .لديهاجلمايل والفين  هي اليت حترر املتلقي وتساهم يف رفع احلسّ اإلبداعية،

 ويتفق«للمتلقي شروطا وضوابط جيب توافرها حىت يصل إىل التلقي وحماكاة النص األديب  "أرسطو"وضع 

 هذه وتتفق.  واحلكم والعقل الفهم: هي خاصة أساسية معرفية ملكات لثالثة االستخدام مع لديه التمييز هذا

 واألمل اللذة وملكة ،الرغبة وملكة املعرفة ملكة هي ذاته اإلنساين بالعقل خاصة ملكات ثالث مع بدورها امللكات

      اخلاص والصدق، اجلوهرية الضرورة من أساسيا شكال، الثالث امللكات هذه لكل،بالنسبة كانط اكتشف وقد

حكم على للوضع قوانني وقواعد  ألوائل لعلمنة األدب فقد دعا إىلايعترب من املنظرين  أرسطو.3» اإلنسانية اخلربة يف

  .العمل الفين وفق إجراءات علمية وليس عن طريق الشعور والعاطفة 

يف وضع قواعد علمية للعمل الشعري حبكم اعتماده على العقل والفكر دون العاطفة  "أرسطو"سامهت آراء 

وكان . [...]يف نقده للشعر عاملًا وفيلسوفًا ، دقيق املالحظة للطبيعة والفن "أرسطو"وكان « واملشاعر واألحاسيس

،كما كان يرجع يف نقده إىل حكم الفكر ال العاطفة يرى أن الشعر فرع من التقليد واحملاكاة للحياة والطبيعة 

–وسنَّ نظرية للشعر جرى عليها يف نقده ، فرأى أن الشعر مثل سائر الفنون ، كعلموأرسطو أول ناقد نظر إىل النقد  

ووضع لكل هذه حدودا .  ، وقصصي ، ومتثيليتقليد أو حماكاة للطبيعة واإلنسان ، مث قسمه إىل ثالثة أنواع  غنائي 

جمرد عمل حياكي التجربة الذاتية  منمبادئ نظرية األدب وخرج بالشعر  "أرسطو"أرسى  .4»ومكانا يف العمل األديب 

  .الشعورية للشاعر إىل عمل أديب خيضع لشروط وقواعد علمية 

1
.09ص ، 2000رف،القاهرة،ااملعدار  الفين،، سيكولوجية التذوق  مصري عبد احلميد حنورة-
، 18درويش دراسة يف مجالية التلقي ، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ، جعبد الباسط الزيود ، املتوقع والالمتوقع يف شعر حممود -2

  .   432ص، ه 1427، مجادى الثاين  37العدد 
.93،ص2001، عامل املعرفة ، الكويت ،دراسة يف سيكولوجية التذوق الفينالتفضيل اجلمايل  احلميد،شاكر عبد  -3
103،ص 2012مارس  13حبيب اهللا علي إبراهيم علي ، نظرية احملاكاة عند حازم القرطاجين ، جملة األثر ، العدد -4
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 يف نشأة الشعر فقد كان لفعل احملاكاة األثر البارز  ، بل هو نتيجة فعلية هلاوالشعر ُولد يف أحضان احملاكاة ،

ا كانت احملاكاة فطرية يف طبيعتنا «  وتطوره 
ّ
�À±Ȃǳ¦Â�̧–ومل ƢǬȇȍƢƥ�² ƢǈƷȍ¦�ÀƘǋ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢĔƘǋ " علما بأن

�ƨǘȈǈƦǳ¦�ǶēȏÂƢŰ�ÀÂ°Ȃǘȇ –منذ البداية  –فإن من كانوا جمبولني عليها ، أخذوا  –" األعاريض هي من أجزاء الوزن

ǶēȏƢš°¦�ǺǷ�ǂǠǌǳ¦�ƾǳȂƫ�ŕƷ���ƢȈŸ°ƾƫ«1.  رحول فعل التلقي وحماكاة اجلمهو  "أرسطو"سامهت أفكار          

املبدع  ( يف املستقبل ، فقد كان من األوائل الذين أشاروا إىل ثالوث العمل اإلبداعي  قضايا ال يف الكشف عن عديد

ليتحقق التأويل الذي يعترب شكال من أشكال ) الفهم(وسالمة القناة التواصلية بني القارئ واملبدع ) النص، املتلقي

 "أرسطو" والتجاوب معه ، هو وصول املتلقي إىل حماكاته بفعل التفاعلالفين وجعل أساس جناح العمل  التطهري ،

 دى اجلمهور مما ساهم يف توليد الشعر وتطويرهبشكل كبري يف رقي الوعي ل تأشار أيضا إىل أمهية احملاكاة اليت سامه

.غنائي  وقصصي ، ومتثيلي:وقد قّسم الشعر إىل ثالثة أقسام 

وخالصة  «سامهت هذه اآلراء واألفكار ألرسطو يف إرساء معامل واضحة وبينة لرواد نظرية االستقبال ، 

�ǺǷ�ǾȈǳ¤�¦ȂȀƬǻ¦�ƢǷ�ǒ Ǡƥ�Ŀ�¾ƢƦǬƬǇȏ¦�ƨȇǂǜǻ�®¦Âǂǳ�ƢƸǓ¦Â�ƢǠƳǂǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢���ȂǘǇ°¢�ƾǼǟ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨǨǈǴǧ�Ŀ�¾ȂǬǳ¦

أحكام ، وإن كان اخلالف بينهما يف أن أرسطو مل يهمل الكاتب أو األديب يف عملية التلقي بل جعل له رسالة 

هات أرسطو إحدى أهم املعامل اليت انطلق منها رواد نظرية لقد كانت توج .2»وثيقة الصلة بالقارئ أو اجلمهور

االستقبال يف إرساء وتفعيل مهمة القارئ من خالل التفاعل والتمازج الذي حيدث بني القارئ والنص وهذا بفعل 

  .بينهماحلظة التماس األوىل 

.79،ص  محادة إبراهيم ،ترمجة الشعر، فن، أرسطو -1
2

 .  48صحممود عباس عبد الواحد ، قراءة النص ومجاليات التلقي ، -
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  التلقيجمالية النظرية ل اإلرهاصات -2-2

Laالفلسفة الظواهرية   2-2-1 Phénoménologie وأثرها في نظرية التلقي:

 لقد شهدت الساحة النقدية األدبية يف العقد األخري بروز عدة مناهج ونظريات أدبية سامهت بشكل كبري 

وأخذ ،وحماولة االقرتاب أكثر من العملية اإلبداعية اليت بدأها املؤلف ،يف إعطاء فهم أكرب وأوسع للعمل األديب 

فا رئيسيا يف العملية اإلبداعية وعليه يتحقق موت أو إنَّ القارئ أصبح اليوم طر ،زمامها النص وخاض غمارها القارئ 

نظرية التلقي واليت تعترب القارئ وجها من وجوه النص األديب هل هي ممكنة ؟ وهل هي مرجوة ؟   «،  حياة النص

ديب ال يعترب فقط حاضرا يف النص بل خريطة أدبية تسمح بالتفكري هي بالتأكيد ممكنة ، حيث الحظنا أن الوجه األ

داخل هذا النص ، وإذا كان الوجه األديب داخل كل نص رغم عالقته بالقارئ واملبدع يعترب يف حدِّ ذاته وسيلة تفكري 

هذه األمهية اليت أُوليت للقارئ مل تأت إنَّ .čƾƳ�¦ǄȈǸƬǷ�ÀȂǰȇ«1¦� نفعَّالة ، فإن حتويل القارئ إىل وجه أديب ميكن أ

لدن عديد املناهج والنظريات اليت حاولت كلها الدخول إىل عامل النص من العدم وإمنا هي نتاج خماض عسري من 

.وحماولة فكِّ شفراته 

حماولة منها ،املناهج السياقية الولوج لفهم النص من خالل التعرض للسياقات احمليطة بالنص اختارت 

التارخيية (ُمتخذة من القراءة ،لإلحاطة بالظروف املصاحبة للعملية اإلبداعية كإجراء أساسي لفهم العمل الفين 

ن الناقد والدارس من الوقوف على مواطن اجلمال يف النص وتأخذ بيده كأدوات إجرائية متكِّ )النفسية، االجتماعية

ونقصد بالنقد السياقي [ - فاملناهج النقدية احلديثة وخباصة السياقية « للغوص يف النص واستخراج آللئه ومكنوناته 

سواء أكانت تارخيية أم (املؤثرات اخلارجية على قدية اليت تقارب النص اإلبداعي معتمدة يف ذلك تلك املمارسة الن

واليت أحاطت مبيالد النص الشعري واحتضنت تكونه ،فكان هلا التأثري املباشر أو ) نفسية أم ميثيودينية أم اجتماعية

إنَّ هذه املناهج احلديثة تعتمد أكثر .�Â�ƨȈǧǂǠŭ¦�ƢŮȂǏ¢Â�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�Őǟ�ƢȀǼǷ�ƨȈǻ¦ƾȈŭ¦�ƢēƢǬȈƦǘƫ«2 -]غري املباشر

�Ƣđ�ƨǗƢƷȍ¦�ȆǬǴƬŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ Ƴ¦Â�ǖƥ¦ȂǓÂ�śǻ¦Ȃǫ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƢǷ� ويشارك لولوج عامل النص وهذا حىت يتحقق له الفهم

  .إنتاج النصإعادة مشاركة فعَّالة يف 

الظاهراتية واهلرمينوطيقا واليت : فلسفتني بارزتني عرفتهما أملانيا مها بترتبط مقوالت وتنظريات نظرية التلقي 

�ƨȈǨǈǴǨǳ¦�©ƢǯǂūƢƥ�¦ŚƦǯ�¦ǂČƯƘƫ�ǂċƯƘƫ�§ ®ȋ¦�ċÀ¢�ǾȈǧ�ċǮ ǋȏ�ƢċǸǸǧ���ǶēƢȀƳȂƫÂ�ǶȀƟ¦°¡�ċǲƳ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�®¦Â°�ċƾǸƬǇ¦�ƢǸȀǼǷ

فقد برزت يف الساحة األدبية العديد من الفلسفات كان لكلِّ حركة ،ُحبكم أنَّ الفلسفة حتاكي عقل وإدراك اإلنسان 

1-Valérie Cools , le lecteur en théorie entre plusieurs modes de pensée , pdf , p58 .
مشق ،   حممد بلوحي ، آليات اخلطاب النقدي العريب احلديث يف مقاربة الشعر اجلاهلي حبث يف جتليات القراءات السياقية، احتاد الكتاب العرب، د-2

.9، ص2004
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نظريات القارئ جوهرية بالنسبة إىل الفينومينولوجيا والنقد  «كذلك فإن ،فلسفية دورها وتوجهها وروادها 

لفلسفي أمَّا الفينومينولوجيا فهي حركة فلسفية أو منهج يف الفحص ا. كذلك  الفينومينولوجى ونظريات اهلرمينوطيقا

مبعىن األشياء  ( وتتأسس على فحص الظواهر ،يُركِّز على الدور احليوي واملركزي لإلنسان املدرك يف عملية تقرير املعىن 

ت أقرّ .1»عوضا عن أن تتأّسس على وجود أي شيء خارج الوعي اإلنساين) كما هي مدركة من خالل الوعي 

    مبدأ دور املتلقي الفعال يف توجيه مسار العمل اإلبداعي من خالل إبداء آرائه وتدخالته حمتكما  الفينومينولوجيا

  .بينه وبني املبدع يف ذلك إىل العادات والتقاليد املشرتكة 

وتُعدُّ الفينومينولوجيا من بني أهم الفلسفات اليت سامهت بشكل كبري يف علمنة دراسة األعمال األدبية 

وقد تأسست الفينومينولوجيا يف أوائل «فرضت على املتلقي التسلُّح مبعرفة كافية لقراءة النص وتأويله وبالتايل 

الذي كان يأمل يف أن يعود بالفلسفة  ،"د هسرلنإدمو "العشرينيات من القرن العشرين على يد الفيلسوف األملاين 

وقد سامهت الفلسفة الظواهرية يف إحداث طفرة نوعية .2»إىل اخلربة العينية وأن يكشف عن البنيات اجلوهرية للوعي

  . بتزويده باخلربة واحلنكة ملواجهة النصوصأيضا  تسامهو ، فين لدى املتلقيالوعي تطوير الو 

إن القراءة هلا دور أساسي يف تنمية القدرات الفنية للمتلقي ، فهي العملية األوىل اليت من خالهلا يستطيع أن 

�ǎ Ǽǳ¦�Ƣđ�ȆǯƢŹمورنر "على حدِّ تعبري ،ز على العمل األديب نفسه فالنقد األديب الفينومينولوجي ال يركِّ « ويستنطقه

�ÆǲǸǟ�Ƣđ�ǲƻƾȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ǧ،بل على خربة القراءة  )1997("وراوش ǐȇ�À¢�ń¤�ȄǠǈȇÂ ٌّما يف وعي القارئ  أديب

�ƾų�Ʈ.ويؤثّر على هذا الوعي ويتأثر به  ȈƷ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦�ƢȈƳȂǳȂǼȈǷȂǼȈǨǳ¦�©ƾċȀǷ�ŘǠŭ¦�¦ǀđÂ  َّأن�čȐǯ

كذلك فإنَّ   .استجابة  القارئ ونظرية التلقي على التوايل نقد يف صياغة نظرية  "بإنجاردن"تأثَّر "ياوس"و" إيزر"من 

فالفلسفة  .3»نيوية  تأثري واضح على املدى الطويلبعد الب تأثري الفينومينولوجيا على النظريات املتنوعة يف حقبة ما

       وجعلت قيمة األشياء وأصوهلا الظاهراتية يرِجُع هلا الفضل يف إعطاء مفاهيم أكثر حترُّرا واتساعا ملعاين األشياء 

�ƢĔȂǸǔǷÂ�ƢǿǂǿȂƳ�Ŀ�Ŀ�±°ƢƦǳ¦�ǂƯȋ¦�ƢŮ�ÀƢǯ���ƨǠǇ¦Â�¦®ƢǠƥ¢�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǲǠǧ� Ƣǘǟ¤�Ŀ�ƪ ŷƢǇÂاملستقبل��.  

بالتعرف على ماهية األشياء وأصوهلا يف إشارة واضحة إىل أمهية معرفة  ابالغ اهتماما لفينومينولوجيااأولت لقد 

فإذا كانت الفلسفة «تاريخ األشياء وجذورها ، على خالف البنيوية والفلسفات األخرى اليت هلا رأي آخر وتوجُّه آخر 

وتعاليها حنو الشمول وتساميها حنو املطلق ، وكانت الفلسفة ،األشياء  يف جواهرهاالظواهرية قد اعتربت أنَّ معاين 

من البنيوية فإنَّ النظرة ية قد اعتربت أنَّ قيمة األشياء والظواهر يف ِعللها املوضوعية باعتبار مؤشرات املادة خاصةاملادّ 

األشياء والظواهر تكمُن يف جمموعة العالقات اعتربت أنَّ قيمة حيث هي منهج يستند إىل رؤية خمصوصة للوجود قد 

ǂǿƢǬǳ¦���ƨǧƢǬưǳ¦�°ȂǐǬǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨƠȈŮ¦���ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Ƣǻȋ¦�̈ ¦ǂǫ1̈���¶/حسن البنا عز الدين ، قراءة اآلخر -1

.39، ص2008،
.39املرجع نفسه ،ص-2
 .40-39صاملرجع نفسه ،ص-3
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�ƢǿƢǼÉƥ�Ƣđ�®ċƾƸƬƫ�Ŗǳ¦، ُة قد مثَّلت قضية فلسفية قامت املادة نقيضة اعتربنا أّن الظواهريّ حنن و احلقيقة إن فلعلنا ال نعد

ط الفكر ترتكز فلسفة الظاهراتية على تراب.1»ب ثالثية اجلدل اهليجلي نفسهسَ هلا مث جاءت البنيوية بالتأليف حَ 

والوجود الظاهري لألشياء ، فهي تُؤمن بتفاعل الذات واملوضوع ومتازجهم حىت أنَّه من غري املمكن الفصل بني 

ومن خالل ذلك ينتج ) موضوع املؤلف  النص( واملوضوعي ) ذاتية القارئ من خالل الفهم واإلدراك (القطبني الذايت 

للوصول إىل الداللة والقبض عليها وإعادة صياغتها ِوفق ما ،والنص  املعىن من خالل التفاعل الذي حيدث بني القارئ

يتناسب وخلفيات كل قارئ ، ومن هنا اهتّمت الظاهراتية جبوهر األشياء ومكامن اجلمال املدسوسة يف املعىن الضمين 

.لألشياء واليت تتطلب قارئا ُمتذوقا وُمتمرسا لتأويل املعىن وكشفه وإعادة صياغته

" القصدية:"املقولة األوىل وهي : إنَّ الفلسفة الظاهراتية تقوم على مقولتني مهمتني 

L’intentionnalité هوسرل"واليت أخذها "Husser  من أستاذه وترتكز املقولة على معاجلة الوعي النفسي

قي إىل التنقيب والتفتيش عن املعىن الذي يدفع باملتل الوعي أو اإلدراك هو احلافز للمتلقي وأثره يف إنتاج املعىن ، إذ أنَّ 

 "هوسرل"ومتثل النظرية القصدية اليت استعارها «داخل النص من أجل أن يُثبت هذا املتلقي وجوده وُحيقق كيانه 

Husser  فرانتس برنتانو"من أستاذه "Brentano ُّأساس املنهج الفينومينولوجي ، ووفقا هلذه النظرية ال يعد

األحرى أنَّ الوعي تنقيب ألفعال نفسية أو خربات قصدية  إنَّ الوعي تلقّيا سلبيا أو ملوضوعات من العامل اخلارجي 

دية هي ما أتاح لنا الوعي دائما هو وعي بشيء ما له على الدوام اجتاها يتوخاه أو هدفا يسعى إليه  واحلق أنَّ القص

أن ُنشيد موضوعا مقصودا من خضم املدركات احلسية  اليت نواجهها على الدوام ، ما هو حاضر يف وعينا ليس 

فاملتلقي ليثبت حضوره ووجوده ويستطيع التفاعل مع .2» الشيء ذاته أو متثيل للشيء بل اخلربة بالفعل القصدي

نه من البحث عن مكامن اجلمال ، وهذا احلافز يتولد من خالل ما ميكِّ وحافز ،ينبغي أن يكون له وعي كاٍف النص 

  .يطرحه النص من استفزازات وما يثريه يف نفسية املتلقي من ختييالت وتأويالت

وهو جمموع االفرتاضات واملعطيات املسبقة اليت جتتمع وترتسب عند القارئ " احلدس"واملقولة الثانية وهي ،

ǀđ�ǲǐƬŭ¦�ƶǴǘǐŭ¦Â��²¦� "هوسرل"أمَّا حجر الزاوية اآلخر يف فلسفة « قبل حلظة متاسه مع النص ƾƸǴǳ�°Ȃǐƫ�ȂȀǧ

ولكي نطبق احلدس الفينومينولوجي ونصل إىل معرفة أصيلة وحقيقية ، يقرتح علينا [...] وهو إدراك املاهيات

تنا اليومية جيب تعطيله ورفعه إجراء سلسلة من االختزاالت ، املنحى الطبيعي الذي نواجه به العامل يف حيا "هوسرل"

 االختزالمن أجل  ليكون ممهدا أمام املعرفة باملاهيات،حىت نستطيع أن خنلي طريقنا من االفرتاضات املسبقة 

إن النص باعتباره حيمل جمموعة من األفكار اليت ميكن أن تصدم املتلقي فإما أن حتدث اهتزازا  .3»الفينومينولوجي

  .تصحيحيا لديه وإما أن توافق أفق تطلعاته 

.370،ص1986، 2العربية ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، طعبد السالم املسدي ، التفكري اللساين يف احلضارة-1
2-¶���̈ǂǿƢǬǳ¦��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦���°ȂǨǐǟ�ǂƥƢƳ�ǂƫ���ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƾǠƥ�ƢǷ�ń¤�ƨȈǻȐǰǌǳ¦�ǺǷ���ÀƾǴǇ�ÀƢǷ¦°1�ƾǴĐ¦�8 ،2006444-443، صص.

.444، ص املرجع نفسه -3
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النص  الستقبال¢Husser�ƨȈǈǨǻ�ƨƠȈēÂ�ƨǬƦǈǷ�©ƢǓ¦ŗǧ¦�ȆǬǴƬŭ¦�Ãƾǳ�ÀȂǰƫ�À"هوسرل"يقرتح علينا 

.  وهي مصطلح مستعار من الفلسفة الشكلية القدمية epochè كلمة اإليبوخية" هوسرل"وكثريا ما يستخدم «

جيب : التجنيب التاريخي -1:  وميكننا أن نفكر يف اإليبوخية بوصفه مكونا من أجزاء أربعة أو وجوه أربعة خمتلفة 

جيب استئصال :  وديالتجنيب الوج -2.استبعاد كل رأي أو افرتاض مسبق تراكَم لدينا بوصفنا كائنات تارخيية 

وهذا يقضي إىل جتنيب كل :  اإلختزال األيديتيكي -3[...]صميم وجود الشيء احلدسي ووجود األنا اليت حتدسه

يف هذه املرحلة :  اإلختزال الفينومينولوجي – 4.شيء فردي ،إنه االنتقال من الوقائع اخلاصة إىل املاهيات العامة

إن الشروط اليت وضعها .1»وانب غري املنتمية للظاهرة أو املتجاوزة للظاهرةمن كل اجل) الظاهرة(تتحرر الفينومينا

ختتزل املسافات العميقة بني كل من املبدع واملتلقي وتفرض عليهما حماولة وضع رؤى متقاربة  Husser "هوسرل"

.قبل إنتاج النص من طرف املبدع ،وحلظة متاس القارئ مع النص ووجهات نظر مشرتكة

جيعل للعالمة اللغوية وظائف إذا اقرتنت وُضمِّنت يف سياق ما حىت تستطع أن Husser "هوسرل"إّن 

لقد حلَّل كتاب «.إىل واقع جمسد حيمل دالالت ومعانٍ حبيث تتحول العالمة من رمز ، ةتؤدي وظيفة إحيائية معرفي

�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢǷȐǠǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�Ǧ" أحباث منطقية""إدموند هوسرل" ƟƢǛȂǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǼƬǷ�ƨǟȂǸů�ƾȇƾǋ�ǲȈǐǨƬƥÂ��

املتكلم ، أو إنَّ العبارات يف اخلطاب التواصلي ، عبارة عن فهارس  فهي إمَّا توحي باحلالة اليت يكون عليها عقل

تكون  [...]إمبرييقي م بعملها إال يف إطار سياقولكن بينما ال ميكن لعالمات الفهارس أن تقو  ُتشري إىل األشياء

تأيت إلينا ُحممَّلة مبعان مسبقة  -"هوسرل"كما يؤكد - وذلك أن العالمات اللغوية  .الكلمات متحّررة من السياق

ŘǠǷ�ń¤�ƾǐǬƫ�©¦ŚƦǠƫ�Ȇǿ�ƢŶ¤Â�©¦ǂǋƚǷ�®ǂů�ƪ ǈȈǳ�ƢĔȋ«2. للعالمة خاصةوالدور الكبري هلذا كان الفضل     

هلا ،حبيث تطورت العالمة من جمرد رموز إىل عالمات هلا أبعاد داللية تتشكل من دال ومدلول ،يف الدراسات احلديثة 

حبيث ارتكازا على هذه العالمات اللغوية من دال ومدلول تسهل عملية استنباط مجاليات ،وظيفتها يف النص األديب 

  . اإلبداعي العمل

Hérmentique):الهرمينوطيقا التأويلية ( الفلسفة    2-2-2

تأويل ،فإن اهلرمينوطيقا تدعو واإلدراك للوصول إىل املعرفة والوعي الإذا كانت الظاهراتية جعلت استحضار 

املعنية باملشكالت ،نظرية التأويل  ،كما هو معروف،أمَّا اهلرمينوطيقا فهي « استحضار التاريخ لتحقيق هذه املعرفة إىل

ولكنها امتدت منذ القرن  ،قة يف األساس على مبادئ التفسري يف الالهوتوكانت مطبَّ ،العامة لفهم معاين النصوص 

 ريدريشف"ملاين املمتد من األالفكر  وارتبطت بشكل خاص بتقليد،إىل أفق أوسع من األسئلة يف الفلسفة والنقد  19

    يف القرن العشرين "جادامير يورجج -انز ه"و" مارتن هيدجر"إىل  19القرن  يف  "وليام ديلتاي"و "ماخر اليرش

1-ƾǴĐ¦���ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƾǠƥ�ƢǷ�ń¤�ƨȈǻȐǰǌǳ¦�ǺǷ���ÀƾǴǇ�ÀƢǷ¦°8445-444، صص.
.51، ص املرجع نفسه -2
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ويطرح مشكالت أساسية من قبيل تأسيس الدائرة اهلرمينوطيقية ،  اصطالح يوضع سؤال التأويل يف ،يف هذا التقليد 

�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�ȆƟƢĔ�ŘǠǷ� وقيمة إسهام القارئ يف معىن نص من النصوص ،والنسبية التارخيية للمعاين ،ودور نية املؤلف. 

لقد أعطت اهلرمينوطيقا السلطة للقارئ .1»وتُعدُّ نظرية التلقي فرعا حديثا له مغزاه من فروع هذا التقليد اهلرمينوطيقي

العملية ،وهذا من خالل إشراكه الفعلي يف يف فهم وإعادة إنتاج النص ، وجعلت له دورا فعَّاال يف العملية اإلبداعية

  .وتأويله  إنتاج النصمن خالل فعل القراءة والفهم والتأويل ومن مثَّ إعادة  ةاإلبداعي

  أمهية استحضار التاريخ  إىل)H. G. Gadamer( "جادامير .ج .ه"لقد أشار زعيم هذا االجتاه

الذي  سواء للمؤلف أو العصر،يف دراسة العمل األديب ملا له من انعكاس اجيايب حول معرفة اخللفيات اإليديولوجية 

ر عملية الفهم وإنتاج املعىن ، فالعمل األديب تاريخ األعمال األدبية يسهل فعل القراءة ويُيسِّ معرفة  ينتمي إليه ، إنَّ 

عنده جيب أن جيسِّد ما حنسُّ به وحياكي مكبوتاتنا ويستنطقها لنشعر بأثر النص فينا فنستشعر معانيه ونستنطق 

هيَّأت الطريقة اليت نتعامل Gadamerجاداميرإنَّ التأويلية عند  .سلوكياتناوبالتايل تتعّدل ،مكامن اجلمال فيه 

�ƨǳȏƾǳ¦�ȄǴǟ�ǒ ƦǬǳ¦Â�ŘǠŭ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�́ ȂǐǼǳ¦�ǞǷ�Ƣđإدراك  كوهذه اخلطوة ال تتأتى إال إذا كان هنا�

مث تبدأ عملية التأويل ،ص من خالل املستوى األول يف طريقة التعامل مع الن،وفهم عند حلظة متاس القارئ مع النص 

وخيضع هذا التفسري وعملية التأويل إىل  ،والتفسري للبحث والتنقيب عن مكامن اجلمال الفين يف العمل اإلبداعي

 .سياقات تارخيية هلا األثر يف توجيه التأويل وترشيده

الظروف  احمليطة به لتسهِّل له إنَّ الفلسفة التأويلية تتطلب من املتلقي أن يكون عاملا باألجزاء احمليطة بالنص و 

اليت تبدأ من مشكلة ربط أجزاء العمل بالعمل  ،والدائرة اهلرمينوطيقية  منوذج لعملية التفسري «فهم توجهات املبدع 

ال ميكن أن يُفهم دون فهم أجزائه ،ومبا أنَّ الكلَّ ما أنَّ األجزاء ال ميكن فهمها دون فهم أويل للكلِّ بف: بوصفه ُكالّ 

ل هذه النظرة من يشي بنظرتنا إىل األجزاء فيما تتعدَّ عٌ ، وهو توقُّ عا للكلِّ ما جيب أن يتضمن توقُّ فإنَّ فهمنا لعملٍ 

إن العمل األديب بوصفه وحدة متكاملة حيمل نظرة املبدع ملعاجلة قضية من . 2» خالل تلك األجزاء يف الوقت نفسه

  .زمامها املتلقيفق اسرتتيجية رمسها املبدع وأخذ القضايا يف إطار سياق متفق عليه ويفهمه املتلقي و 

وقد عاجلت  « "جادامرإن الوعي بالرتاث القدمي واإلطالع عليه يساعد يف فهمنا حلاضرنا وهذا ما أشار إليه 

نستطيع فيها أن نفهم احلاضر يف سياق ��ƨđƢǌǷ ''دائرة هرمينوطيقية''يف ستينات القرن العشرين  "جادامر"كتابات 

شالير "إنَّ .3»هلذا اللغز على بزوغ نظرية التلقي" جادمر"وقد ساعدت حلول  :والعكس بالعكس،املاضي فحسب 

وهو أن جيعل  "أرسطو"شارة إىل مصطلح التماثل الذي أشار إليه لإلكان سّباقا Schleier macher" ماخر

القارئ نفسه يف مكان املؤلف ويقع التمازج الفكري بينهما والتوافق املعريف والتوحد يف القضايا واآلراء حىت حيصل 

´/حسن البنا عز الدين ، قراءة اآلخر -1 ����ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Ƣǻȋ¦�̈ ¦ǂǫ47.
.47املرجع نفسه  ، ص-2
.48، ص املرجع نفسه -3
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�ȄǴǟ�ǞǴċǘÉǷ�ƢēȐȈȈţÂ�ƨȇǂǌƦǳ¦�ǆالتجانس ، فالقارئ عاملٌ  ǨǼǳ¦�©ȐȇÂƘƬƥسيكولوجية الذهنية للمؤلف حىت يصل إىل ال

  .صغرية وكبرية وإشارة وتلميح يف النص ستطيع أن يفهم املبدع يف كلِّ من الوعي والعلم بأن ي درجةٍ 

 هرمينوطيقاللالذي يعترب من املنظرين األوائل  Schleier macher "شالير ماخر"لقد سامهت آراء 

اليت تفرض على املتلقي اإلحاطة الكلية بالظروف املصاحبة للعمل اإلبداعي يف إعطاء القارئ دورا مهما يف فهم 

وكان ُيصرُّ على أنَّ من [...] من دعاة التأويل السيكولوجي بالدرجة األوىل يعترب "شالير ماخر"«وتأويل النصوص 

وستكون مهمة . الذي كتب نّصا معينا ويتوّحد به سيكولوجيااملؤلف ) يتمثل وجدانات( واجب القارئ أن يُواجه 

املفّسر إذن أن يُعيد خلق احلالة الذهنية للمؤلف بأكرب قدر ممكن من الدقة  وسيكون التفسري األدق هو الذي يأيت 

"ماخرشالير "عنوالقول املأثور  [...]به الباحثون الذين أمكنهم أن يضعوا أنفسهم إىل أقصى درجة موضع املؤلف

هذا هو القارئ الذي ميلك آليات . 1»بأنَّ أعلى كمال للتأويل هو أن تفهم املؤلف فهما أفضل من فهمه هو لذاته

التأويل السيكولوجي وهذا هو املتلقي الذي يستطيع الوصول إىل فهم ماهية األشياء وحتقيق املتعة اجلمالية وفكِّ 

  .وتوليدهشفرات النص وُيشارك املبدع يف إنتاج املعىن 

لكنه  Schleier macher "شالير ماخر"فُتعترب امتدادا للهرمينوطيقا عند "دلتاي"رمينوطيقا عند اهلأمَّا 

لقد « ،خالفه يف كثري من املسائل ،بل وزاد عليها إسهاماته خاصة فيما يتعلق بإدخال الُبعد التارخيي يف قضية الفهم 

أنَّ األعمال األدبية هي أعلى صور التعبري عن اخلربة املعيشية  تتألف الطبقة األوىل من تعبريات احلياة "دلتاي"اعترب 

وهي أصعب بكثري من التفسري ، إذ يتعّني ،وتشتمل الطبقة الثانية على األفعال[...]واألفكارواألحكام من املفاهيم 

هي نظرة شاملة وعامة إلمكانية " دلتاي"نظرة  .2»ىن داخلهعلى املرء أن يُعيد تشييد سياق ما لكي يكون هلا مع

وبذلك يقع من خالل االعتماد على تاريخ األعمال األدبية األعمال األدبية أن تساير األوضاع املعيشية وحتاكيها 

.، بشرط فهم الوعي التارخييوالتوافق بني النص واملتلقي االتفاق

أمَّا تعبريات اخلربة املعيشية فهي تُقيم صلة «يقيم عالقة وطيدة بني احلياة املعيشية وبني األدب " دلتاي"

إىل أنَّ األعمال األدبية الكربى "دلتاي"وقد ذهب [...] وبني الفهم الذي تنتجه،متميزة بني احلياة اليت صدرت منها 

إنَّ [...]وبالتايل فهي أساسية بالنسبة للدراسات اإلنسانية ،هي أفضل أمثلة هلذه التعبريات عن اخلربة املعيشية 

يف النظرية اهلرمينوطيقية تتضمن إدخاله بُعدا تارخييا إىل قضية الفهم ومتييزه الشهري بني  "دلتايل" الكربى سهاماتاإل

وبالتايل فاملبدع هو لسان حال األمة وترمجان ألحاسيس ومشاعر أفراد جمتمعه .3»العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية

1-ƾǴĐ¦���ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƾǠƥ�ƢǷ�ń¤�ƨȈǻȐǰǌǳ¦�ǺǷ���ÀƾǴǇ�ÀƢǷ¦°8403، ص.

.405املرجع نفسه  ، ص-2

   .405ص املرجع نفسه  ، -3
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ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǬƥ�̈ƾȈǗÂ�ƨǴǏ�Ǿǳ�§ ®ȋƢǧ���ǶȀǴǤǌƫ�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ŀƢǠȇÂ�ǶȀƟ¦°¡�Ǻǟ�ŐǠȇÂ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�ȆǯƢƸȈǧب ، فاألد

  .هو عملية تواصل واتصال بني املبدع ومجهور املتلقني 

اد األدبيني وتعدد آرائهم حول مفهوم القراءة وأفق التلقي بني كل من املبدع إن إسهامات هؤالء الثلة من النق

والقارئ أو املتلقي وتباين وجهات نظرهم ،سامهت بشكل كبري يف تنمية وتطوير مفهوم هذه النظرية اجلديدة ، إن 

سس ثابتة هلا يف املستقبل بني األفكار واآلراء استفادت منه نظرية مجالية التلقي يف وضع أ واالختالفهذا التباين 

يف العلوم  يرى "yDelteدلتاي "«ومن بني أهم هذه اآلراء اليت كان هلا األثر املباشر يف التقعيد هلذه النظرية جند 

فإن مفهوم أفق  Husser "هوسرلأما .  ن وضع وجوه املعرفة دائما مشروط برصد املواضيع امللحوظة بأاإلنسانية 

  .التجربة عنده يتمثل يف االختالفات اليت تنتج يف العامل مبراقبة وسائط البيانات اجلديدة 

.  أن مسؤولية القارئ تتمثل يف خلق إبداع للعمل األديب "Sartre سارتر"يرى 

وتقدمي لتوقعات اجلمهور " استجابة" هوأن العمل األديب على حد سواء إىل  Gadamer"جادامير"يشري

يدعو إىل االعرتاف بالعمل فإنه  Ingarden  "إنجاردن"أما.  التساؤالت اليت يتعرض هلا اجلمهور يف املستقبل 

Ƣđ�Ƥ ƦǈƬȇ�Ŗǳ¦�°ƢƯȉ¦�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ĺ®ȋ¦" يرى أن نظرية العالمة تؤكد على عمل  Peirce"بيارس .

ƲƬǼƫ�Ŗǳ¦�©ƢŦŗǳ¦�ǺǷ�ƢƦȇǂǬƫ�ƨȈƟƢĔȏ�ƨȈǓ¦ŗǧ¦�ƨǴǈǴǇÂ�ƨǷȐǟ .حلقة براغ "أماCercle de Prague"  وعلى

�ƨǗÂǂǌǷ�ƾȈǈšعرِّ يُ "Mukarovsky ميكاروفسكي"و "Vodikaفوديكا "رأسها  �ƨȈǴǸǟ�ƢĔƘƥ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ÀȂǧ

إن هذه التعريفات واملفاهيم املختلفة للعمل األديب وعالقتها .1»االجتماعي على كل من القيود اهليكلية والسياق

باملتلقي سامهت يف إعطاء أبعاد توافقية بني النص واملبدع والقارئ ، فمن خالل هذه التعريفات نستنتج اتفاقهم على 

ي يف مشاركته يف إعادة إنتاج أن هناك عالقة وطيدة بني املتلقي والنص وأن هذه العالقة تكمن يف مدى إسهام املتلق

إن القراءة هلا دور فعال يف الكشف عن خبايا النص ، من .النص وفق اإلجابة على التساؤالت اليت يطرحها النص 

خالل تفاعل املتلقي مع النص وحماولة فهمه وتأويله ، وهذه العمليات تتم انطالقا من وضع املبدع للمتلقي يف وضعية 

حقق مشكلة ُحتتِّم عليه اإلجابة عنها إما بتوافق يف الرؤى واألفكار وإما بتعديل سلوك وتصحيح مفاهيم ، ليت

.التجاوب والتفاعل بني أقطاب العمل اإلبداعي ، فالقراءة هي احملطة األوىل اليت يسافر عربها املتلقي يف عامل النص 

1-Jean- louis Dufays (ucl-cedill) , le pluriel des réception effectives,pdf ,p13 .
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  ":يزرإ" و" ياوس" التلقي بين  اتجماليمفاهيم   -3

.H(": ياوس.ر .ه"أفــق التوقعــات لدى 3-1 R. Jauss(

لدراسة التاريخ عند التعامل مع النصوص األدبية ، من أجل فهمها  االعتبارعلى إعادة  Jauss"ياوسركَّز 

ثام عن املعاين اخلفية م بشكل كبري يف كشف اللِّ ارات التارخيية للنص واملبدع تساهوالتفاعل معها ، فمعرفة املس

ت عندما كان استطاع مع أواخر الستينا ياوسبناء على دراسات النص يف القرون الوسطى ، فإن  «لألعمال األدبية 

 ياوسسامهت جهود .1»يدرس يف جامعة كونستانس أن يركِّز على إعادة تشكيل مسارات التاريخ األديب للنص 

Jauss��ƢēƢǯƢŰÂ�́ ȂǐǼǳ¦�ǺǷ�§ ¦ŗǫȏ¦�ȄǴǟ�ƾǟƢǈŭ¦Â�ǲȈǨǰǳ¦�ǽƾƷÂ�Ǿǻȋ���ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƨǧǂǠŠ�§ ®ȋ¦�ƨǇ¦°®�ǖƥ°�Ŀ

  .فكل دراسة للنص ال تتخذ من التاريخ سندا هلا فهي دراسة قاصرة على فهم مجاليات العمل األديب

�®ȂȀƳÂ�ƨǬƥƢǇ�Ãǂƻ¢�©Ƣȇǂǜǻ�ǺǷ�ƢēȐȈǏƘƫÂ�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�©ǀƻ¢�ƾǬǳ علماء كان هلم الفضل

ليس أول من  Jauss هانس روبرت ياوسإن «�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�̈°ȂǘǷÂ�ƨǴǷƢǯ�̈°ȂǏ� Ƣǘǟ¤�Ŀ�Ƕē¦ƾȈǠǬƫÂ  بآرائهم

�Ŀ�ƨǼǇ�śǠƥ°¢�ǲƦǫ�ƢēƢǏƢǿ°¤�ƪ ǻƢǯ�ƢŶ¤Â���ƨȈƥ®ȋ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ŀ�ȆǬǴƬǳ¦�ń¤�°Ƣǋ¢ )فقد سامهت جهودهم ) بنيوية براغ ،

يرى أن مجاليات التلقي هي نظرية توافقية ، فقد أخذت عناصرها Jaussيف تطوير نظرية التلقي وتنميتها ، فياوس 

ظرية التلقي حتمل نظرة شاملة توافقية بني النظريات األخرى السابقة ، فهي فن.2»بشكل صريح من نظريات أخرى 

تسع كل تلك اآلراء وحتاول التوفيق والتعامل معها  مبا خيدم ويساهم يف تفعيل ديناميكية أحسن يف التعامل مع النص 

  .وحتقيق التفاعل والتواصل بني املتلقي واملبدع

فهذا املصطلح قدمي  �ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Ƣēراءات اليت أقرَّ مصطلح أفق التوقعات يلعب دورا كبريا يف مفاهيم وإج إنَّ 

الذي أشار إىل  "فن الشعر" "أرسطو"فته الفلسفات القدمية واآلداب والفنون السابقة من لدن كتاب فلقد عرّ ،حديث 

أفق توقع اجلماهري الذي ينتج عنه التماثل بني اجلمهور واملسرحية ، هذا التماثل الذي ينتج بعد استقبال النص وتقبله 

السابقة اليت حيملها النص هي اليت  أّن املعطياتJauss"ياوس"يرى «.وفق اسرتاتيجية اجلمهور وتفهمه للعمل 

ره بالنصوص األخرى اليت تنتمي إىل نفس اجلنس ترتسب يف العمل األديب نتيجة تأثّ اليت " ل نسقا من االنتظاراتتشكّ 

األديب، مما خيلق لدى مجهوره منطا معينا من التلقي ويدفعه إىل استحضار جتربته السابقة عن النصوص اليت سبق أن 

قني اإلملام بالتاريخ لفهم فالنص األديب حيمل جمموعة من النصوص السابقة اليت تفرض على مجهور املتل.3»قرأها

.ƢēƢǯƢƄ�ÉƾǸǠȇ�ŅƢƬǳƢƥÂبالنصوص اليت سبقته األعمال األدبية ، فاملبدع يتأثر حتما بالظروف احمليطة به و 

1-Laurence Allard ,Dire la réception , pdf ,p 69 .

2-Hans-Robert Jauss ,et l'esthétique de la réception, p13-14 .

.70-61حممد القامسي، القراءة والتأويل يف النقد األديب احلديث، جملة فكر ونقد ، املغرب ، العدد -3
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Jaussياوس «أخذه من الشكالنيني الروس  Jaussفمفهوم تطور اجلنس األديب الذي أشار إليه ياوس

فيكتور شلوفسكي(يشري إىل أساسيات التطور األديب ، فقد سامهت جهود الشكالنيني الروس يف العصر احلديث

Victor chlovskiبوريس إيشونبومBoris Eichenboumيوري تينيونوفوYouri

Tynionov  بنظرة ديناميكية متطورة سامهت هذه النظرة يف تطوير " التقليد" يف إعطاء نظرة حمايدة عن مفهوم

إن تطوير اجلنس األديب مرتبط بشكل وثيق باملتلقي الذي يستطيع أن يساهم بشكل فعَّال .1»مفهوم مجاليات التلقي 

الذي  االنتظارأفق " يطرحها من خالل مفهوم يف إعادة إنتاج النص من خالل تدخله يف اإلجابة عن األسئلة اليت 

  .حيتاج إىل دراسة شاملة وعالقة وطيدة بني األدب ودراسة التاريخ

وقد   االنتظارركبا معه كلمة مُ Gadamer "اداميرج"من) األفق (مفهوم  Jauss "ياوس"لقد أخذ 

يعين « .التلقي يف فهم األدب والتأريخ له أن هذين املفهومني حيققان أمله يف الربهنة على أمهية  Jauss" ياوس "وجد

إذ ،ال ميكن فهم أية حقيقة دون أن تأخذ بعني االعتبار العواقب اليت ترتبت عليها "أنه  "اداميرج"مفهوم األفق عند

ألن تاريخ التفسريات والتأثريات وبني اآلثار اليت ترتبت عليها ،،ال ميكن حقيقة الفصل بني فهمنا لتلك احلقيقة 

قعه ذات طبيعة من فهمه كوا -بعد أن اكتمل هذا العمل وأصبح ماضيا - اخلاصة حبدث أو عمل ما هي اليت متكننا

�Ƣđ�ǽÂǂǏƢǠǷ�ƢȀǸȀǧ�Ŗǳ¦�Ǯ تعددية للمعاين ǴƬǳ�̈ǂȇƢǤǷ�̈°ȂǐƥÂ«2. ادامير ج"معىن هذا أن" Gadamerكانت 

فاملعرفة احلقيقية بالتاريخ والتشبع بالرتاث ،دعوته إىل استحضار الفهم التارخيي يف تفسري وتأويل األعمال األدبية 

  .ر يف سلوكات الفرد وتقوم بتعديلها فاملعاين املولدة هي اليت تؤثِّ ، عطي املنعة واحلصانة للمتلقي يُ 

¤Jauss�ƢǷƢđ"ياوس"تعريفاته األولية لدى إن مصطلح األفق وكغريه من املصطلحات احلديثة شهد يف

واملشكلة يف « وهذا راجع لتداخل املصطلحات وأن هذا املصطلح يف حدِّ ذاته مقتبس من مصطلحات سابقة

أي  - أو يستبعد –فه تعريفا غامضا للغاية إىل درجة أنه قد يتضمن هي أنه عرّ " األفق" ملصطلح  "ياوس" استخدام

يشري إىل  فياوسيضاف إىل هذا أن املصطلح يظهر ضمن مجلة من األلفاظ والعبارات املركبة ، ...معىن سابق للكلمة

ت وقد ظلّ " األفق املادي للمعطيات " و "التغري يف األفق " و" بنية األفق "و" أفق جتربة احلياة "و" أفق التجربة"

Ƿ�ǾȈǻƢǠƫ�ƢǷ�¿Ƣđȍ¦�ǺǷ�ňƢǠ�¦ǀǿ�©ƢǨȇǂǠƫ�©®ƾǠƫ�½¦ǀǳÂ�Ƣē¦̄�Ǫǧȋ¦�ƨǳȂǬاملختلفة تُ  االستخداماتالعالقة بني هذه 

فاملصطلح متداخل مع .3» أو عند غريه من متتبعي نظريات القراءة ومجاليات التلقي ياوساملصطلح وفهمه سواء عند 

.يف إعطائه تعريفاً دقيقاً Ƣđȍ¦Â¿�من الغموض  انوعاملصطلح مصطلحات سابقة هلذا عرف هذا  ةجمموع

1-Hans-Robert Jauss ,et l'esthétique de la réception, p15 .

 .16ص ،2002يزر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  إالتلقي بني ياوس و عبد الناصر حسن حممد ، نظرية -2
.18، ص املرجع نفسه -3
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بلورة مفاهيم جديدة للعمل األديب من خالل حماولة املبدع استنطاق األنا  يفساهم مصطلح أفق التوقعات 

 Horizon of مصطلح أفق التوقعات "ياوس"يستخدم «، إشباعهاالداخلي للمتلقي ومعرفة احتياجاته ليتم 

Expectations  ل الطريقة اليت يواملقاييس اليت تشكّ  طروحاتوالحمددا به جمموعة من املعايري الثقافية�Ƣđ�ǶȀǨ

ق من عوامل مثل األعراف وميكن أن يتشكل هذا األف .يف زمن ما  اء وحيكمون من خالهلا على عمل أديب ما الُقرّ 

فاملتلقي أصبح له دور فعال ومل يصبح قارئا .1»أو الشفرات األخالقية السائدة ،)مثل الذوق( وتعريفات الفن السائدة 

      ن طريق ما حيدثه العمل عاديا بل تعداه لتكون له السلطة يف إصدار األحكام باالستحسان أو االستهجان ع

إن مهمة أفق التوقع ، هي مساعدة القارئ على تشكيل «وهذا الدور فرض عليه أن يُطوِّر ذاته ومعارفه ،،يف نفسيته 

، إذ ينطلق السؤال ) اجلواب - السؤال( للنص ، وفق منطقحسه اجلمايل ، الذي يفرض عليه أن يكون حماورًا جيداً 

فالنص األديب مفتوح على كل االحتماالت ويقبل كل التأويالت ، ومهمة .2»من القارئ إىل النص يستنطقه اإلجابة

.القارئ هي خلق هذه التأويالت وفكِّ شفرات النص 

إن النص يقيم جمموعة من احلوارات بينه وبني مجهور املتلقني ، فهو يضع تساؤالت ويبين أنساقا ،واملتلقي 

وقبله  Jaussياوس ملزم باإلجابة عن هذه التساؤالت حىت حيقق التفاعل مع العمل وهذا املفهوم أشار إليه 

اجلواب من /مفهوم ثنائية السؤال  Jauss ياوسأخذ «GadamerƨȇǂǿȂƳ�ƨǘǬǻ�Ŀ�ƢǨǴƬƻ¦�ƢǸĔ¢�Śǣ اداميرج

، فإن هذا األخري Gadamer اداميرجغري أنه عكس العملية احلوارية اليت أشار إليها  Gadamerاداميرج

 ياوسيشري إىل أن النص هو نفسه الذي يطرح السؤال إىل املرتجم ، ففهم النص متوقف على فهم السؤال ، أما 

Jauss  فياوس.3»فإنه يرى أن استجواب املتلقي ال يكون إال عرب مرور القارئ على النص وفهمه Jauss  يعطي

السلطة للقارئ على النص ، فله األحقية يف أن يقرأ النص ويضع تساؤالت عن النص ليتم اإلجابة عنها بعد عملية 

على سؤال ، ومىت استطاع املتلقي اإلجابة على فإنه يشري إىل أن النص يُبىنGadamer اداميرجالقراءة ، أما 

  . السؤال فإنه سيحقق الفهم والتفاعل

على سالمة القناة التواصلية بني املبدع واملتلقي من أجل الوصول إىل عملية الفهم  Jauss"ياوسيركز   

ومثل هذا األفق «.عمل األديبالتواصل بني أقطاب الليتحقق التفاعل ومن مثَّ التأويل ، إن هذا األفق هو مبثابة نقطة 

ثالثة طرق ميكن ملؤلف ما أن ) 18،ص1974طبعة ( يف هذه املقالة  "ياوس"يُفرد [...] خاضع للتغري التارخيي

جزاء املكونة ألفق توقعات عن األ "ياوس"وتبدو هذه الطرق ممثلة لوجهة نظر . توقع من خالهلا استجابات قارئ ماي

´/حسن البنا عز الدين ، قراءة اآلخر -1 ���ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Ƣǻȋ¦�̈ ¦ǂǫ28.
37،ع18،ج السعوديةدرويش دراسة يف مجالية التلقي ،جملة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية،عبد الباسط الزيود ،املتوقع والالمتوقع يف شعر حممود-2

.434ه ، ص1427، مجادى الثاين 
3-Hans-Robert Jauss ,et l'esthétique de la réception, p30 .
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أوال من خالل املعايري املألوفة أو الشعر املوروث داخل النوع : أي ما يتوقعه املؤلف من القارئ يف إدراك عمله  القارئ

ثالثا و التارخيي نفسه ،  –ثانيا من خالل عالقات العمل األديب الضمنية باألعمال املألوفة يف السياق األديب و األديب ، 

وبني اجلنس األديب وبني التقاليد  االنتظاربني أفق  ربطJauss "ياوس".1»من خالل التقابل بني التاريخ والواقع

أعطاه ،وأعطى للقارئ عدة وظائف فباإلضافة إىل القراءة وتوجيه مسار النص وإنتاج املعىن ،واألعراف املتعارف عليها 

 االستجابةفيعطي قيمة للعمل األديب من خالل  ،أي يصبح القارئ ناقدا ،وظيفة التقييم و إصدار احلكم على العمل 

  .أديب ما يف إطار انتمائه جلنس )تعديل سلوك سرور ،استحسان ،استهجان ، فرح ( وتفاعله مع النص

�ǞǸƬĐ¦�» ¦ǂǟ¢Â�ȆǬǴƬŭ¦Â�ǎ Ǽǳ¦�śƥ���ǂǏƢǼǟ�ƨƯȐƯ�śƥ�ƨȈǴǏ¦Ȃƫ�ƨǫȐǟ�ǾǼǟ�ƘǌǼȇ�ǞǫȂƬǳ¦�Ǫǧ¢�À¤

Jauss�ƢǼǿ�ǺǷÂ���ǶēƢǷƢǸƬǿ¦Â�ǾǠǸƬů�ƢȇƢǔǫ�ǾȈǧ�̧ƾƦŭ¦�ȆǯƢŹ�À¢�ƢȀŷ¢�©¦ǄȈŲÂ�ƢǗÂǂǋ�ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǴǳ�ǲǠƳ"ياوسف

§�Jauss�ǞǸƬĐ¦Âياوس نقول أن  ®ȋ¦�śƥ�̈ƾȈǗÂ�ƨǫȐǟ�¿Ƣǫ¢»ياوس Jauss  ومن خالل إعادة تأهيل من

أن اخلربة اجلمالية هي مفتاح املعرفة الناحية النظرية يف نطاق عمل من األعمال فإن مجاليات االستقبال لديه تعين 

للفن ، هذه التجربة ليست كمدخل لتجربة ذاتية ولكن التمتع بتجربة ما ميكن أن تؤدي إىل االتصاالت الذاتية 

إن مجاليات .2»املشرتكة ، وأن يف هذه الوظيفة التواصلية أو االتصالية تكمن يف خلق وظيفة اجتماعية للفن 

�śƥ�ǲǟƢǨƬǳ¦�ǪǬŢ�ŅƢƬǳƢƥÂ���ǶēƢǠǴǘƬǳ�Ƥ االستقبال عنده هي تلك ȈƴƬǈƫÂ�°ȂȀǸŪ¦�§°Ƣš �ȆǯƢŢ�Ŗǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦

 .القارئ والنص 

نه من مقابلة النص هو عبارة عن أداة يف يد القارئ متكِّ Jauss"ياوسالذي أشار إليه  االنتظارأفق  إنَّ 

نحو جمالية "يف كتابه  Jaussياوس يقول،يستخدمه املتلقي للحكم على األعمال  اً ومواجهته ، ومعيار 

ذاك الذي يتكون عند القارئ من خالل تراث أو سلسلة من األعمال املعروفة السابقة   االنتظارأفق «":التلقي

كل أثر   فإنَّ [...]وباحلال اخلاصة اليت يكون عليها الذهن وتنشأ مع بروز األثر اجلديد عن قوانني جنسه وقواعد لعبته 

مبعىن جمموعة من ،كل أثر يفرتض أفق انتظار   على أنَّ  - ببساطة–يعود إىل التأكيد ما أديب ينتمي إىل جنس ، وهذا 

 "ياوس"إن . 3» نه من تلقي العمل بشكل تقييميوُمتكّ ) اجلمهور(ه فهم القارئ القواعد السابقة الوجود تُوجّ 

Jauss والتقاليد السابقة وبني النص ، وهو بالتايل جيعل للعمل األديب اجتاهني يرّكز على ضرورة الربط بني الرتاث

  .)متمثل يف إنتاج النص(، ومبدع  )عادات وتقاليد وأعراف سابقة( متكاملني ، اجتاه القارئ

أفق  «هذه البنية الرتكيبية املتداخلة بني أطراف العمل األديب هي اليت تساهم يف تشكيل أفق انتظار القارئ  

التوقع يقتصر على البنية الداخلية للعمل ، ألنه يشتمل على اسرتاتيجيات نصية عامة ، املوضوعية والشعرية ، يف هذه 

´�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Ƣǻȋ¦�̈ ¦ǂǫ/قراءة اآلخر حسن البنا عز الدين ، -1 ��28.
2-Laurence Allard ,Dire la réception , pdf ,p71.

.21يزر ، صإعبد الناصر حسن حممد ، نظرية التلقي بني ياوس و -3
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احلالة يلتقط املؤلف البيانات ويقوم بتحريك اللعب عليها يف حدود انتظار القارئ من خالل قراءته ووفقا لقواعد 

إن القراءة تشكل حلظة متاس .1»جمموعة كاملة من التوقعات ) و املستمعأ(اللعبة ، ألن النص اجلديد يعطي القارئ 

نتظار الذي يساهم يف إعطاء االالقارئ األوىل مع النص وعليها تتوقف عملية الفهم ، وهذا من خالل تشكل أفق 

�ƢȀũ°�Ŗǳ¦�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇȍ¦�ǪǧÂ��ƢǷ�Ƣǐǻ�ǾƳ¦Ȃȇ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨȈǳȉ¦�¥°ƢǬǳ¦.

:إيزر  فولفجانج إسهامات - 3-2 Wolfgang Iser

أهم املنظرين لنظرية مجالية التلقي بفعل األفكار اليت طرحها إىل جانب زميله  منIser "يزرإ"عترب يُ 

ة مفاهيم خاصة فيما خيص بناء املعىن ودور القارئ األثر البارز يف تطوير عدّ Iser "يزرإل"فقد كان  Jauss"ياوس"

أن  Iserإيزريعتقد « .هو املسؤول عن إنتاج وصنع املعىن Iserيزرإ، فالقارئ عند يف استنزاف املعىن من النص 

هو عمل دراسة النص استنادا إىل ردود أفعال مجهور القراء ، دون أن ننسى أن النص نفسه يوفر طريقة  االستقبال

يشكالن نقاط ربط  واالستقبالفإن التأثري  Iserإيزرويسبب التأثري على القارئ ، وبالتايل ووفقا ل  االستقبال

يشري إىل األساليب التارخيية  واالستقبالرئيسية جلماليات التلقي ، فالتأثري يشري إىل األساليب النظرية النصية ، 

.والتأثُّر اء اليت تنجم عن القراءة هي وليدة عملية االستقبال وعملية التأثريفردود فعل القرّ .2»واالجتماعية

إعطاء العمل األديب ثالثة  خالل ملصطلح التطوير منيف إعطاء مفهوم دقيق  Iser "يزرإ"سامهت آراء 

الطرف الرئيسي يف العملية اإلبداعية والقطب الثاين وهو املبدع الذي ، يتشارك فيها كل من املتلقي باعتباره  اجتاهات

الث وهو ثوالقطب ال،اجتهد يف نظم نصه واتساق صوره وتالحم معانيه لتكون للقارئ صورة متكاملة عن العمل 

 -عندالقارئ الضمين ف «وهو القارئ الضمين الذي تتشكل صورته قبل تواجد النص  Iser "يزرإ"األهم يف نظر 

أيضا ال من صنيع النتاج من صنيع القارئ  على أساس أنّ ،د من خالل حالة نصية واستمرارية لنتاج املعىن حمدّ -يزرإ

ǀđ�¥°ƢǬǳ¦�²¦�،القارئ الضمين موجود قبل بناء املعىن الضمين يف النص أن"وهذا يعين . األديب وحده  ƢǈƷ¤�ǲƦǫÂ

.على غرار القرّاء اآلخرينفهو يعطي بذلك ميزة وأمهية للقارئ الضمين .3»التضمني عرب إجراءات القراءة 

املعىن الذي هو مهمة القارئ من خالل حلظة تفاعله مع النص فجمالية القراءة  ببناءIser "يزرإ"اهتم 

خاص  عد فينبُ ،عدين عطي النص بُ يُ Iser "يزرإفوفهمه للجانب الفين يف النص ، د من خالل إدراك القارئ تتحدّ 

يف صنع املعىن من خالل تدخله يف إعطاء العمل األديب  قه القارئ بفعل مسامهته ومشاركتهعد مجايل حيقباملؤلف وبُ 

1-Otten,M , L’œuvre et sa réception , pdf ,p13 .

 هو أحد رواد نظرية االستقبال البارزين ، عمل أستاذا في جامعة كونستانس األلمانية حيث اضطلع هو و زميله ياوس بمهمة  : يزر إ جانجولف

 إصالح الدراسات األدبية من خالل محاضرات والبحوث والمؤتمرات التي انتهوا فيها إلى فكرة النظرية الجديدة  وكانت أولى محاضراته التي

." 1970وهي محاضرة ألقاها على طالبه في جامعة كونستانس عام ." اإلبهام واستجابة القارئ في خيال النثر" ؤيته النقدية تحت عنوان ضمنها ر 
2-Otten,M , L’œuvre et sa réception , pdf ,p17 .

 . 36ص  حممود عباس عبد الواحد ، قراءة النص ومجاليات التلقي ،-3
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     أن حيرص على رسم اسرتتيجيةعلى املبدع حيتِّم الفين  بعدجديدة للنص ،فال ساهم يف خلق آفاقأبعادا تأويلية تُ 

  .والبعد اجلمايل الذي يقوم فيه القارئ بفهم العمل وتأويله إلنتاج املعىن اكاتهالقارئ من الولوج إليه وحم نيف عمله متكّ 

قراءة ال من خاللحتتم عليه املشاركة ،إن مشاركة املتلقي يف إعادة إنتاج النص وبالتايل أحقية امللكية له  

وطرائق تفسري ،بقضية بناء املعىن  يزرإ اهتم« رموزه وشفراته  كِّ وذلك مبلء فجواته وف،الفعلية للعمل والتفاعل معه 

اليت تستدعي قيام املتلقي بعدد من  )lacunas(النص ينطوي على عدد من الفجوات النص من خالل اعتقاده أنّ 

ن عن أن النص يتضمّ ،وهو يكشف بذلك  ،ق الغايات القصوى لإلنتاج اإلجراءات لكي يكون املعىن يف وضع حيقِّ 

�ǾȈǴǟ�ǪǴǘȇ�ƢǸȈǧ�ƨǴƯƢǷ�ƢĔ¤���ǽ®ȂƳÂ�ǺǷ�ƢȈǇƢǇ¢�ƢǼǯ°�ǲǰǌƫ�ƨȈǸƬƷالقارئ الضمين :  إيزر)Implied Reader (

ق بتحقيق التفاعل بني كل من القارئ والنص فهما قطبان أمهية العمل الفين تتحقّ إنّ .1»ل صلب نظريته وهو يشكّ 

  .والتأويل  ؤدي حتما إىل إفشال عملية القراءة إذ كل فصل سيُ ،ال ميكن الفصل بينهما 

فكل ) القارئ - النص - املبدع(فجمالية التلقي أعطت السلطة للقارئ وربطت بني أقطاب العمل اإلبداعي 

إذا كان املوقع الفعلي للعمل يقع بني «إمهال ألحد هذه األقطاب سيؤدي حتما إىل إفشال حتقيق التفاعل والتأويل 

لذا فالرتكيز على تقنية الكاتب وحدها أو على و ، قه هو نتيجة للتفاعل بني االثننيحتقي فمن الواضح أنّ النص والقارئ 

كون قد إننا إذا أمهلنا العالقة بينهما سن[...] نفسهانفسية القارئ وحدها لن يفيدنا الشيء الكثري يف عملية القراءة 

فالتحليل املنفرد ال يكون ُمقنعا إال إذا كانت العالقة هي عالقة بني ،استعماالتهرغم  و . كذلكأمهلنا العمل الفعلي  

ننا من وصف الشروط جيب أن نبحث عن البنيات اليت ستمكّ االفرتاض انطالقا من هذا  و[...] مرسل ومتلق

أساسي لعملية  فالتفاعل شرط.2»أثريات الكامنة املالزمة للعمل التَّ وآنذاك فقط نستطيع أن نتبنيَّ ،األساسية للتفاعل

  .التأويل وهذا التفاعل ال يتأتى إال بالقراءة اجليدة وبالفهم الثاقب لبنيات النص 

رومان "كثريا من أفكار كبار الفالسفة واملنظرين وعلى رأسهم   استفادIser "يزرإ"ومعروف أنَّ 

العمل األديب  وأخذ عليه الكثري من املسائل خاصة فيما خيص طبقات إنتاج Roman Ingarden"انغاردن

من خالل استخدام املبدع  أي عمل أديب خيضع لبناء ، فالنص صناعة حمكمة السبك متقنة الصنعة وهذا يتمُّ إذ أنّ 

غري املتنافرة وال املتباينة �Â�ƨđƢǌƬŭ¦Â�ƨǬƥƢǘƬŭ¦�ƢĔƢȈƥÂالفصيحة بألفاظها  ��Ƣēȏȏ®Â�ƢȀȈǻƢǠǷ�Ŀ�̈ŐǠŭ¦Â�ƨȈƷȂŭ¦�ƨغة الدالّ لّ ل

 .وغريهم "عبد القاهر الجرجاني"و "الجاحظ"إليه النقاد العرب القدامى أمثال  ا أشاروهذا عني م

وأخذ علية الكثري من أقواله  بل Roman Ingarden"برومان إنجاردن" Iser"يزرإ"ر لقد تأثَّ 

ببعدين  العمل األديب أو النص ينتظمُ أنّ «"إنجاردن"خاصة فيما خيص أبعاد العمل األديب وطبقاته ، إذ يرى 

املواد (يه ما يسمّ فالطبقة األوىل تضمُّ ،ر كل منها يف األخرى أما البعد األول فيأتلف من طبقات تُؤثّ : متميزين 

.34-33يزر ،  صصإحممد ، نظرية التلقي بني ياوس و عبد الناصر حسن  -1
 . 12ص ، اجلاليل الكدية /محيد حلمداين  ترمجة،فعل القراءة  ،يزر فولفغانغ إ -2



         نياالثــــالمبحث                                 التلقي جماليةصول النظرية لاأل:   األولالفصــــل 

59

سواء أكانت .وما ينبعث منها من أصوات هلا إمكانية التأثري اجلمايل ،لألدب ، وتشمل التكوينات اللفظية ) األولية

والطبقة األخرية  .مجيع وحدات املعىن  والطبقة الثانية تضمُّ . وزن والقافية تلك األصوات داخلية أم خارجية مثل ال

ن يف رؤيته يبالنسبة ألجناردواملهم .سياق اجلمل والفقرات والفصول  عد الثاين فيضمُّ ا البُ أمّ [...] تتمثل فيها األهداف

بنية املخططة لفكرة العمل التكويين أو الل اهليكل تلك الطبقات واألبعاد إمنا تشكِّ هو إدراك أنَّ  على وجه اخلصوص

املواد األولية البعد األول يتمثل يف ،ن إىل بعديIngarden  "إنجاردن"فهذا التأثر واضح إذ أشار .1» األديب

إىل أن العمل األديب خيضع لقطبني  Iser"يزرإ"وهذا ما أشار إليه،لألدب والبعد الثاين يضمُّ سياق اجلمل والفقرات 

  .وقطب مجايل قطب فين 

 :Le lecteur impliciteيزرإالقارئ الضمني عند  3-2-1

والذي هو موجود قبل وجود النص يسهم يف بناء  Iser"يزرإ"إن مصطلح القارئ الضمين الذي أشار إليه 

وفعل القراءة مصطلحي القارئ الضمين  )1972(يف كتابيه القارئ الضمين إيزركّ سَ «النص واتساقه وحسن سبكه

يف مقالته املوجزة عن ضم ، "هولب"ويذكر .وناقشهما  implied reader actual reader /القارئ الفعلي/

ليصف التفاعل بني النص  "إيزر"أن القارئ الضمين مصطلح استخدمه . ) 562، ص1995(القارئ الضمين

د كال من ينتمي إىل النص وال إىل القارئ بل إىل كليهما ، إذ ُجيسِّ ال إن مصطلح القارئ الضمين [...] والقارئ

حتقيق القارئ للمعىن املمكن يف أثناء عملية )حلظة (ل إنتاج املعىن ، واليت تسمح أو ُتسهّ  .ما قبل بناء النص)حلظة (

.2»ز القارئ الضمين من األمناط املتعددة للقارئ املستخدمة يف نقد استجابة القارئ مييّ هنا حياول أن  إيزرو .القراءة 

ساهم حضور القارئ الضمين يف األعمال األدبية من اتساقية النص وانسجامه ، إذ أنَّه يفرض على املبدع أن يراعي 

  .وجود النصأفق توقعات القراء ، وهو بذلك يتميز عن القراء اآلخرين بأنَّه موجود قبل 

إذ ،إىل مصطلح القارئ الضمين وإىل دوره الفعال سواء بالنسبة للمتلقي أو للمبدع  Iser"يزرإ"أشار 

)قارئ ُمضمر( ميكن تقسيم مصطلح قارئ إىل «أبعادا إحيائية مجالية األديب إعطاء العمل يف يساهم حضوره 

تغرينًا على القراءة  االستجابةه النص لنفسه ، ويعادل شبكة من أبنية فاألول هو القارئ الذي خيلقُ ) قارئ فعلي( و

ذهنية بعينها أثناء عملية القراءة ، ولكن هذه الصور فهو الذي يستقبل صوراً ) القارئ الفعلي ( أما . بطرائق معينة 

استقاه ) القارئ الضمين (هذا املصطلح  إنَّ .3»القارئهذا عند " خمزون التجربة املوجودة " بلون البد أن تتلون حتما ً 

أنّ "Iser يزرإ"إذ يعتقد ،كثري مما ذهبوا إليه ويعطيه مفهوما أكثر دقة لكنه خيالفهم يف  ممن سبقوه  "Iser يزرإ"

 .37ص  حممود عباس عبد الواحد ، قراءة النص ومجاليات التلقي ،-1
 .35-34صص يف النقد األديب العريب املعاصر ،ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Ƣǻȋ¦�̈ ¦ǂǫ/حسن البنا عز الدين ، قراءة اآلخر -2
. 46-45صصيزر ، إو  عبد الناصر حسن حممد ، نظرية التلقي بني ياوس-3
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وأن وجوده سابق عطاء النص بعدا فنيا ومجاليا نيته وحضوره يتجسدان يف إالقارئ الضمين موجود يف النص وأن بُ 

 .لوجود النص

"هولب" «  ممن سبقوه  Iser يزرإإن مصطلح القارئ الضمين هو خالصة مصطلحات سابقة استقاها 

الضمين  املؤلف عن Wayne Booth "واين بوث" نسخ مفهومه من مفهوم  "إيزر" ه من الواضح إنأنَّ يرى 

Implied Author[...] ّيقصد باملؤلف الضمين األنا  "بوث"يأيت معارضا له ،فإذا كان إيزرمفهوم  أنّ إال

حبيث تكون هذه األنا قادرة على  ،حد بالعامل التخيليوتتّ ،تفصل عن أناه املرتبطة بشروط الواقع تالثانية للمؤلف اليت 

ȂǏ¢�ń¤�¾ȂƸƬƫ�ƢĔȋȆǬȈǬū¦�Ǧ¦©��حتقيق موضوعية العمل األديب  ǳƚŭ¦�©¦®ƢǬƬǟƢƥ�ƾȈǬƬƫ�ȏ���ǲǸǟ�ǲǯ�Ŀ�̈°ÂƢƴƬǷ.

على  "إيزر"فإن اعرتاض [...]Implied  Author )املؤلف الضمين( طرح مفهوم قد كذلك   "بوث"وإذا كان 

ه الضمين  الذي يتوجه النص ال ينطوي على مؤلف ضمين ، وإمنا هو نوع من التوجّ يكمن يف أنّ "وين بوث"مفهوم 

إن  .1» يف عملية التواصل عرب التفاعل ي، وهو أساس، وهو توجه ال خيلو منه أي عمل به العمل األديب إىل املتلقي 

وباهتمامه بفعل القراءة جيعل للمتلقي دورا فعاال يف توليد دالالت للنص من خالل إشراك القارئ سواء  Iser"يزرإ"

والنص له أدواته وإجراءاته ،على النص ، فالقارئ له السلطة اليت ميارسها يف العملية اإلبداعية  االفرتاضيالضمين أو 

  .متويه املتلقي �Ƣđحياول اليت 

الذي يزاول وظيفته يف النص وفق مرجعيات ختييلية افرتاضية يستنبطها  ارئبالق اكبري   ااهتم اهتمام Iserيزر إ

فالقارئ يتخيل  ،فهذه التخييالت ختتلف وفق نظرة املؤلف والقارئ  ، وإمكانياتهالقارئ من النص وفق توقعاته 

ها ارا من التخييالت رمسها وبثّ األشياء وفق رغباته وتطلعاته ووفق مكتسباته وثقافته والنص يفرض على قارئه مسَ 

اليت قد تتطابق مع وحينما يزاول القارئ وظيفته احلدسية فهو يبين سلسلة من املرجعيات املمكنة «املؤلف يف النص 

مبعىن أنه يتخيل عاملا افرتاضيا ميكن أن يستوعبه النص، هو العامل املمكن الذي هو حمصلة  إمكانيات النص

ǎ Ǽǳ¦�©ƢȈǴš �Ƣđ�ƶǸǈƫ�Ŗǳ¦�©ƢǗƢƦǼƬǇȏ¦ . مفهوم ضروري للحديث عن ختمينات القارئ " العامل املمكن"فمفهوم

  رضيات املسبقة والتوقعات اليت ينتظرها إن الوظيفة احلدسية اليت ميارسها القارئ بفعل تلك الف .2»املتعاون وتوقعاته

  .النص مما يسهل عملية التأويل  معيف النص تساهم كثريا يف إمكانية حتقيق التفاعل والتجاوب 

�ǺǰŻ�Ŗǳ¦Â�ƢȀƦǈƬǯ¦�Ŗǳ¦�ǶȈǬǳ¦Â�» ¦ǂǟȋ¦Â�©ƢƦǇŗǳ¦�̧ȂǸů�ȆǿÂ�ǎ Ǽǳ¦�Ƣđ�ǾƳ¦Ȃȇ�Ŗǳ¦�ǾƬȈƴȈƫŗǇ¦�Ǿǳ�ȆǬǴƬŭ¦�À¤

العوامل "ية فإن ملوحسب شبكة العالقات العا«) القراءة(هلا أن تتعدل أو تتطور بعد حلظة متاسه مع النص حلظة 

يف النص وفق مساره اخلطي، وما متثله الكائنات واألشياء اليت ترتاوح بني ما يتخيله القارئ حبسب ما جيده " املمكنة

.47-46، صصيزر إعبد الناصر حسن حممد ، نظرية التلقي بني ياوس و -1
.1998، 10، العدد املغربجملة عالمات، ، فعل القراءة وإشكالية التلقي ، خرماش حممد -2
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يشتغل باعتباره آلية من آليات " العامل املمكن"وعليه فمفهوم . ورطة فيهثه واليت تبدو حمكومة بنفس النظام ومُ تؤثّ 

  :القراءة على ثالثة مستويات 

  .مبا هو أداة ضرورية للقارئ الكفء - 1

  .اره مسجال يف النصباعتب - 2

أعطى لفعل  Iser "يزرإ."1» لكائنات النص ومكونات propositionnelبتوجيه السلوك املقرتح  - 3

النص موجود  ألنَّ ،القراءة األولوية يف بناء املعىن ، فلم يعط أمهية للعمل الفين بقدر ما اهتم بالقارئ وفعل القراءة 

والقارئ والنص يلتقيان عند نقطة التفاعل  ،عيد خلقه خلقا من بعد خلق بوجود القراءة فهي اليت تبعث فيه احلياة وتُ 

  يكتنزها وخيفيها وهي حلظة التماس األوىل بينهما ،والقارئ هو الكفيل الوحيد الذي ميكنه أن خيرج معاين النص اليت 

�ǲȇÂƘƬǳ¦Â�̧¦ƾƥȎǳ�ȆǬǴƬǸǴǳ�ƨȇǂū¦Â�¾ƢĐ¦�½ŗȇ�ƢǸƟ¦®�ǎ Ǽǳ¦�Àȋ.

قطب فين خاص باملؤلف أو املبدع وقطب مجايل إبداعي ،للعمل الفين قطبني  إىل أنّ Iser "يزرإ"ذهب 

مبا هو متكون وإمنا مبا ميكن أن يتكون  Iser "إيزر"مل يهتم «،فهما شريكان يف الصناعة واإلنتاج ،خاص بالقارئ 

ولذلك اعترب أن لألدب قطبني، مها القطب الفين وهو . ل النص يف وعي القارئ الذي يسهم يف بناء معناهأي بتشكُّ 

وهذا يعين أن اإلنتاج األديب ال يتطابق . والقطب اجلمايل وهو التفعيل الذي ينتجه القارئ،النص كما أبدعه املؤلف 

ال ينبغي  ومن مثَّ ،نتيجة تفاعل القارئ مع ما يقرأه  وإمنا هو األثر الذي حيدث،مع النص األصلي وال مع القراءة 

 "إيزر "استطاع .2» البحث يف النص عن معىن خمبوء وإمنا ينبغي استطالع ما يعتمل يف نفس القارئ عندما يقرأ

Iser من خالل سنِّه للقارئ الضمين من أن يفرض على املبدع رقيبا وحسيبا من نوع خاص.

فمفهوم القارئ «واجب عليه أن يراعي متطلباته ويعاجل آراءه وحياكي وجدانه افرتاضياملبدع أمام قارئ إنَّ 

هذا املفهوم يضع بنية مسبقة للدور الذي  إنّ  :ده بالضرورة الضمين هو بنية نصية تتوقع حضور متلق دون أن حتدِّ 

�ËǸǠƬƫ�ƢĔƘǯÂ�́، ويصحُّ ةدينبغي أن يتبناه كل متلق على حِ  ȂǐǼǳ¦�ÂƾƦƫ�ƢǷƾǼǟ�ŕƷ�¦ǀǿ د جتاهل متلقيها املمكن��ƢĔ¢Â

يستثريه حىت ،رره وجواهره فالنص يقوم بعملية متويه بالنسبة للمتلقي ليمارس عليه لعبته بإخفاء دُ .3»تُقصيه بفعالية

شبكة من البنيات اليت تستدعي جتاوبا   مفهوم القارئ الضمينعنيِّ يُ ،وهكذا «تأويله يقوم برموزه و  ويستفزه ليحاول فكّ 

خاص  ا ما كان وكيف ما ميكن أن يكون ، فإنه ُيسند له دائما دورٌ القارئ احلقيقي أيّ إنَّ .يُلزم القارئ فهم النص 

دور : ن مفهوم القارئ الضمين ، هناك مظهران أساسيان ومرتابطان هلذا املفهوم يقوم به  وهذا الدور هو الذي يُكوِّ 

لزم قبل كل شيء املبدع مبسار إن حضور القارئ الضمين يف النص يُ .4»َني نْـ بَـ كبنية نصية ، ودور القارئ مُ   القارئ

.1998، 10، العدد املغربجملة عالمات، خرماش ، فعل القراءة وإشكالية التلقي ، حممد  -1
.املرجع نفسه ، ص، ن -2
.30اجلاليل الكدية ،  ص/يزر فولفغانغ ، فعل القراءة ،ترمجة ، محيد حلمداين إ -3
.30املرجع نفسه ، ص-4
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، فالقراءة ملن ستكتب؟ لرياعي بذلك الفئة املخاطبة ليتحقق التجاوب والتفاعل الفعلي مع املتلقي  :يفرضه عليه وهو

مفهوما أكثر Iser إيزريوفر  «أوىل أمهية كبرية لعملية القراءة  Iser إيزر هلا دور أساسي يف عملية حتقيق التفاعل و

�ǎ: مشوال للقراءة يف الكلمات التالية  ǼǴǳ�ƨȇȂǤǳ�©ƢǷȐǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¥°ƢǬǳ¦Â�ǎ Ǽǳ¦�śƥ�ȆǰȈǷƢǼȇƾǳ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦�Ȇǿ�̈ ¦ǂǬǳ¦

فعملية .1»اإلجراءات إىل تبديل يف وعي القارئ هذه ميكن حتقيق وظيفتها إال إذا كانت تؤدي  وجمموعات هلا وال

يتمُّ إال إذا استطاع النص القراءة تساهم يف خلق أبعاد واسعة للنص من خالل حتقيق عملية التفاعل ،وهذا التفاعل ال

  .  أن خيلق عالقة محيمية بينه وبني متلقيه 

:أنـــــواع الُقــــــــــــّراء -3-3

  :    القــــارئ المثـــالي « 3-3-1

ومن هنا فإنه يفتقد إىل مرتكز واقعي ، وهذا ،هو حمض ختيل ، ألنه القارئ القادر على استنفاذ معىن التخيل 

فإنه ميأل ثغرات احلجية ، اليت تتفتح   يف أثناء مقاربة العمل والتلقي األدبيني ، وهو نفسه سّر جدواه بوصفه ختيالً 

ƟƢĔ�ȏ�ǲǔǨƥ�°®Ƣǫية التخيل أن ينسب إىل النص مضامني متغايرة حبسب نوع الشكل املطلوب حّله.

   معاصرالقـــارئ ال  3-3-2

يأيت دوره يف إطار األحكام النقدية الصادرة جتاه اآلثار األدبية يف حقبة ما ، لتعكس وجهات النظر وبعض 

ذه األحكام ميارس تأمله داخل األدب ه املرتبط بهالضوابط السائرة بني اجلمهور املعاصر مبا جيعل الدليل الثقايف 

حيث يعمُد تاريخ األدب من حني آلخر إىل شهادات القرَّاء الذين يطلقون أحكامهم على أثر معني يف فرتة بعينها 

ويف هذه احلالة يكشف تاريخ التلقي عن الضوابط اليت توجه هذه األحكام مما ُيشكل نقطة االنطالق لتاريخ الذوق 

  .روط االجتماعية جلمهور القراء والش

             :ارئ الخبيــرــــالق 3-3- 3

   من خالل منظور نقدي يتوجه للقارئ أمساه Stanley Fish "ستانلي فش"هو مفهوم طرحه الناقد 

قادراً لعّل أمهها أن يكون هذا القارئ"فيش"وملفهوم القارئ اخلبري جمموعة من الشروط عند ) أسلوبيات العاطفة( 

ǎ على التحدث Ǽǳ¦�Ƣđ�Ƥ Ƭǯ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǫȐǘƥ  وكذلك أن يتوفر على املعرفة الداللية اليت جتعل مستمعا ما توصل إىل

واحتماالت أوضاع اللهجات الفرعية ،النضج قادرا على نقله إىل الفهم ، وهو يوجب معرفة للمجاميع القاموسية

دبية حيث إنَّ القارئ الذي أدرس أجوبته هو قارئ خبري،أي أنه مبعىن والشرط الثالث الكفاءة األ،واللهجات املهنية 

إن هذا النوع من القارئ هو القادر على .2» تاما ولكنه كائن هجني من املعاين ليس قارئا حقيقيا وليس جتريداً 

1-Otten,M , L’œuvre et sa réception , pdf ,p19.

  .49-48-47صصيزر ، إو  عبد الناصر حسن حممد ، نظرية التلقي بني ياوس-2
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استنطاق مواطن اجلمال يف النص حبكم متكنه وإحاطته بكل ما يتوجب على القارئ التسلح به ملواجهة هذا النص 

.أيضا الكفاءة الفنية اليت تؤهِّله للتفاعل وحتقيق الفهم ،املتمنع 

فإنه  Stanley Fishأما ستانلي فيش « واجتماعيةإن عالقة القارئ بالنص تتحكم فيها عوامل نفسية 

�ÀȂǸǔŭ¦�Ŀ�ƢčǸȀǷ�ƢǻƢǰǷ�Ǿǳ�½ǂƫ�Ʈ ȈŞÂ���¥°ƢǬǴǳ�ƢǏƢƻ�ƢǸȀǧ�ŘƦƬȇأين يرى أن التفسري الذي نعطيه  االجتماعي ،

نفس النص يفهم بطريقة خمتلفة حسب زاوية قراءته سواء يف : لنص معني قد خيتلف حسب احلالة اليت نتواجد فيها 

أثبتت أن الكالم يعين دائما أمرا واحدا ، لكن هذا األمر ليس التجربة ( نص شعريٍّ أو على الفتة معلقة ،فيقول 

يف القارئ فإنه يعتربه جزءا منتميا إىل منظومة نقدية أو منظومة قرَّاء  Fishفيشفعندما يفكر ) نفس الشيء دائما

أو ينتقل من يف نفس الوقت ، واليت تتحكم يف كيفية فهم النص ، كما ميكن للقارئ أن يكون منتميا لعدة منظومات 

إن القارئ حيمل جمموعة من التوجهات واألفكار .1»واحدة إىل أخرى ، فهذه املنظومة هي اليت حتدد عالقته بالنص

.والتجارب السابقة ،واليت تتحكم بشكل كبري يف توجيه  فهم هذا القارئ للنص وفق هذه املرجعيات اليت ينتمي إليها

  :  القــــارئ المستهدف« 3-3-4

كما هي مشكلة يف تفكري املؤلف  أو الصورة اليت ،وهذا القارئ أيضا هو متخيل القارئ أو فكرة القارئ 

�̈®Ƣǟ¤�ƢȀƬǟƢǘƬǇƢƦǧ�¥°ƢǬǳ¦�̧Ȃǻ�®ËƾŢ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ���ǎ Ǽǳ¦�ǲƻ¦®�ƨǨǴƬű�¾ƢǰǋƘƥ�ǂȀǜƫ�̄¤���¥°ƢǬǳ¦�ǺǷ�Ǧ ǳƚŭ¦�ƢĔȂǰȇ

القارئ املعاصر يف املواقف والنوايا الرتبوية واالستعدادات توليد القارئ املثايل ، وميكنها أن ترتسم يف ضوابط وقيم 

املتطلبة من أجل التلقي وهذا املفهوم يُبني أن مثة عالقة بني شكل تقدمي النص والقارئ الذي هو موجه إليه وقد انتقد 

ة يف ذهن هذا املفهوم عندما وجد أن صورة القارئ تكشف عن بعض املعطيات التارخيية اليت كانت حاضر  "إيزر"

كيف يستطيع قارئ مبتعد تارخييا دوما عن النص أن يفهمه يف حني أن هذا النص : املؤلف وهو يضع نصه ويتساءل 

وعلى العكس من ذلك فإن ،أنَّ القارئ املستهدف ليس سوى واحد من آفاق النص "إيزر"وجد   مل يتوجه إليه ؟

هذا القارئ هو إعادة بناء مفهومية متثل االستعدادات أو وبذلك فإن ،دور القارئ ينجُم عن تداخل اآلفاق كلها 

  .القابليات التارخيية للجمهور الذي هو مرمى املؤلف 

:  الجامع القـــارئ  3-3-5

وهو قارئ يعني جمموعة خمربين تتكون يف النقاط احلساسة  "ميشيل ريفاتير"فهو مفهوم ّمت طرحه من قبل 

خمن يكشف عن درجة عُ للنص ، حيث يبنون بردود أفعاهلم 
ُ
     ف ليا من التكاتوجود واقع أسلويب ، أنه يشبه امل

يف مسلسل ترميز أو صنع دليل للنص إنه متصور كتجمع للقراء  وحني تظهر مفارقات داخل النص فإن القارئ 

ǀđ-�ǖƥƢǓ�Ǻǟ�©ƢƷƢȇǄǻȍ¦�²¦�-اجلامع يضع يده عليها ، وينهي  °ƾƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�Ƣđ�¿ƾǘǐƫ�Ŗǳ¦�©ƢƥȂǠǐǳ¦

1-Valérie Cools , le lecteur en théorie entre plusieurs modes de pensée , pdf , p51 .
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ليقف عند آخرين اء إن هذا النوع من القراء يستعني ملواجهة الصعوبات اليت تواجهه يف النص مبجموع قرّ .1»اللغة 

.املفارقات ويدرسها ويفكَّ رموزها

:Iser "يزرإ" مصطلح اإلستراتيجية عند  -3-4

كئ مة بني القارئ والنص وهي إحدى اآلليات اليت يتّ هو مبثابة احللقة الواصلة واملتمِّ  اإلسرتاتيجيةمصطلح  إنَّ 

عبارة عن عدد من  "إيزر"اإلسرتاتيجية عند « : Iser "إيزر"وما يعنيه عند .عليها القارئ يف مواجهة النص

  ذلك التواصل بنجاح اليت جيب أن توافق تواصل املرسل واملرسل إليه كي يتمَّ  املقبولة متثل جمموع القواعداإلجراءات 

أي أن النص نتيجة لضرورة استناده إىل سجل يتمثل يف ما انتفى من اتساق يف ضوء العالقة مع احمليط االجتماعي 

¢�ǲƴǈǳ¦�ǂǏƢǼǟ�śƥ�ǲǐƫ�ƢĔمن اإلسرتاتيجية ، وظيفتهاينظم نوعاً -"إيزر"طبقا ملا يراه -فالنص  والثقايف ،ولذلك

�ǽƢǼǠǷÂ�ǎ وتقيم العالقة بني السياق املرجعي واملتلقي  Ǽǳ¦�̧ ȂǓȂǷ�ǲǷƢǠǷ�ǶǇǂƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔ¤.«2. ّن النص له إ

فهي توّجهه وترشده أثناء فعل القراءة ، وهي اليت تسّهل له ،اسرتتيجيته اليت يرمسها املؤلف لكي ميشي عليها القارئ 

 .والولوج إىل أعماقه  عملية معرفة مرجعية النص

  :ل ــــــــجمصطلح السِّ -3-5

   بالبعد األول للعمل وهو املواد األولية لألدبمن قبل Ingarden  "إنجاردن"وهذا املصطلح أشار إليه 

رب مبثابة املواد األولية للبناء ويعود من خارج عتَ وهو كل ما يُ «حبكم تأثره بآرائه أشار إىل هذا املصطلح  Iser "إيزر" و

بالسياق  إيزرالنص إىل داخله مثل النصوص السابقة ومثل األعراف والقيم االجتماعية أو الثقافية اليت يسميها 

  وهذه املواد أو السجل املنتقى يتحمل أثناء دجمه . ) 128 -  1985( السوسيوثقايف العام الذي ينبثق منه النص 

من شأن العنصر املألوف أن  ذلك أنّ  التداويل عده يغري طابعه تغيريا حمسوسا ويُفقده بُ " تشويها متجانسا"يف النص 

املألوف ،وبذلك يصبح  يفقد مرجعيته األصلية حينما ميتصه النص وال تقوم له داللة إال يف نطاق التشكل النصي ذاته

عيد تقومي األشياء وترتيب العناصر بقصد حتقيق كبا وعلى القارئ الكفء أن يُ غري مألوف باعتباره عنصرا نصيا مُر 

 بذلكليبين  ةمعينوخطة مبدئية فكل عمل فين حيتاج إىل لغة وأسلوب . 3»التواصل وبناء البعد اجلمايل املطلوب

  .توجه النص من مؤثرات داخلية وخارجية  توجهاته وتشمل كل ما ميكن أن يؤثر يفأنساقه و 

  : مواقع الالتحـديد  - 3-6

من Ingarden  "إنجاردن"يف إعطاء هذا املصطلح آفاقا أوسع وأمشل ملا أشار إليه  Iser "يزرإ"ساهم 

فأصبح يشري إىل معنيني متناقضني متعارضني  ففي  وأدخل عليه تعديالً ،"انجاردن" من "إيزر" هأخذ«فقد  قبل

.51-50يزر ، صصإعبد الناصر حسن حممد ، نظرية التلقي بني ياوس و -1
.43، ص املرجع نفسه  -2
.1998، 10، العدد املغربجملة عالمات، خرماش ، فعل القراءة وإشكالية التلقي ،حممد -3
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إذ بكل تلقائية ،مسامهة املتلقي يف ملء هذه املواقع وحتديدها جيب أن تتمّ ؤمن أنّ يُ "انجاردن"الوقت الذي كان فيه 

يستبعد تلك النمطية ويرى أن تلك العملية جتعل املعىن يسري بصورة أفقية  "إيزر"فإنّ وهم القارئ حتديدًا للعمل،يت

درج هذه العملية يف إطار تفاعلي ،ففي ه يُ أنَّ إالَّ "انجاردن"د اعرتاضاته األساسية على النص إىل املتلقي وهذا أح من

يظهر هنا . 1»خالل إضفاء معىن ما  الوقت الذي يستبعد فيه املتلقي بعض العناصر فإنه يقوم بنشاط تعويضي ،من

واقع النص الذي يفرض عليه مرجعيته  يشعر به من مكبوتات وبني دور املتلقي الفعال يف خلق أبعاد توافقية بني ما

.معيناً اً هوتوجُّ 

رومان "ما قّدمه الناقد البولندي  من خالل"مواقع الالحتديد "ه حولمفهوم Iser "إيزر" استقىلقد 

Roman"إنجاردن Ingardenوصف الطريقة اخلاصة «عندما حياول  وخاصة حديثه عن بنّية الالحتديد

�ÆǲǸǟ�ƢǼǳ�Ƣđ�¿ƾǬÉȇ�Ŗǳ¦ فهناك  وطبقا هلذا.فإنه يرجع إىل إطار مرجعي ظاهرايت من أجل تعريف املوضوعات   ،فين ما

املوضوعات الواقعية ينبغي فهمها ، واملوضوعات املثالية .وأخرى مثالية ُمستقلة،شكل عام دة بموضوعات واقعية حمدّ 

وذلك ألنه ليس ُحمددا بشكل عام وال ُمستقال بل ،خيتلف العمل الفين عن هاذين النموذجنيو [...]ينبغي تكوينها 

فإن كل نص حيمل بداخله اسرتتيجية قصدية وخطة حمكمة رمسها املبدع يف نصه تاركا بذلك مواقع  .2»قصدي  هو

  .الفعلية يف ترميم النص ، واملشاركةشاغرة وبياضات متعمًدا حماوال إشراك املتلقي مبلئها ليتحقق التفاعل 

ألنه خارج من ذات حتكمها ،إن العمل اإلبداعي حلظة إنتاجه ال ميكن بأي حال التنبؤ بتوجهه وال مبساره 

هذه البنية اخلطاطية  « وبالتايل ُخيلق يف صورة غري كاملة حتتاج إىل لبنات تتمِّمها وترممِّها،عواطف وأحاسيس 

رغم أنه خالل العمل ميكن ملواقع جديدة من الالحتديد ،يف أي عمل أديب ُمنتهي  إزالتها ال ميكن للموضوعات املمثلة

فيما  وميكننا أن نقول .ومن مث تزال من خالل إمتام اخلصائص األكثر جدة واملسقطة بشكل إجيايبأن ُمتأل باستمرار 

حيث املبدأ وحيتاج دائما تكملة تام من  عمل أديب غريُ كلَّ أنّ خيص حتديد املوضوعات املمثلة داخل العمل األديب،ب

وإمنا النص دائما حيتاج للقراءة كي ُتكمل ما بدأه ،جاهز وال حقيقة كاملة  فليس هناك نصّ ومن مثَّ .3»إضافية

   .املؤلف وتقوم بوظيفتها يف ملئ الفراغات والبياضات اليت تركها النص

القراءة فعل مكمٌِّل للنص من خالل مسامهة القارئ يف التدخل إلعادة إعمار النص فالعالقة بني املبدع 

االنتفائية  املعىن ينبين وفق قوانني تؤسس يف غمار القراءة، وأنّ أنَّ Iser"إيزر"يرى «والقارئ عالقة تكامل وتواصل 

بيح عدة تتمثل االنتفائية يف الشكل حيث تُ وميكن أنْ . والقارئاإلجيايب بني النص  هي أساس التواصل أو احلوار

ومن جهة أخرى فإن . الغائبة العناصر كما تتمثل يف احملتوى حيث تثري االنتباه إىل األصل املخفي أو، افرتاضات

يف ترميمها، وبني بياضات فصلية هي حاصل العالقة  مييز بني بياضات وصلية يغفلها النص ليستخلفه القارئ  "إيزر"

.44يزر ، صإعبد الناصر حسن حممد ، نظرية التلقي بني ياوس و -1
.102اجلاليل  الكدية ،  /يزر فولفغانغ ، فعل القراءة ، ترمجة ، محيد حلمداين إ -2
 .103- 102ص،ص املرجع نفسه -3
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وهو املكان الفارغ  horizonواألفق  thèmeبني املكتَشف واملستكَشف يف النص أو ما يسميه إيزر باملوضوعة 

ļƢǟȂǓȂŭ¦�¿£ȐƬǳ¦�ǺǷ�̈®ǂĐ¦�ƨȈǨǴŬ¦�Â¢�ŘǠŭ¦�ǺǷ)1985-363(«1. َّيزرإ"العالقة اليت رمسها  إن" Iser  بني

�ƢēƢǷƢǸƬǿ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǾȈǴǟ�©Ǆǯ°�Äǀǳ¦�ª ȂǳƢưǳ¦�¦ǀǿ�ǎ Ǽǳ¦Â�Ǧ ǳƚŭ¦Â�¥°ƢǬǳ¦��ǲǷƢǰƫÂ�ǖƥ¦ǂƫ�ƨǫȐǟ�ƢĔ¤� فاملؤلف حباجة

  جل قضاياه ، واملتلقي حباجة إىل نصٍّ حياكي أحاسيسه ويعاس يساعده على عملية البناء تمرِّ ة إىل قارئ مُ ماسَّ 

.ويساهم يف تطوير حسِّه الفين واجلمايل 

وهذا ما يكفل التواصل ،فراغاته وملئ بياضاته  معناه بسدّ ته واسرتاتيجياته حيتاج إىل قارئ يتمّ االنص ببنيإنَّ 

فال ميكن بأي حال االستغناء عن طرف دون اآلخر ألجل الوصول إىل حتقيق مجالية القراءة  ،بني األطراف الثالثة

يكون هناك مكان يف هذا جيب أن يل فإنه ملن الواضح بأن اوبالت من مثل هذه العمليات، النص هو نسق كامل«

هذا املكان يتميز بالفراغات القائمة يف النص ، وهو .لذي ينبغي عليه أن يُنجز إعادة الرتكيب النسق للشخص ا

ال ميكن أن ُمتأل من طرف النسق اليت جيب على القارئ ملؤها وبالطبع فإن هذه البياضات يتكون من البياضات 

�Ǫǈǻ�ǲƦǫ�ǺǷ�ȏ¤�ȌŤ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ƢĔ¢�Ǯنفسه  ǳ̄�ǞƦƬƬǈȇ�ǾǻƜǧ�ŅƢƬǳƢƥÂالقارئ الفراغات بدأ التواصل  ومىت سدّ . آخر. 

ومن هنا تُثري بياضات النص  .وتعمل الفراغات كنوع من احملور الذي تدور حوله جمموع العالقة بني النص والقارئ 

إنَّ وظيفة القارئ يف سدِّ الفجوات اليت .2»لقارئ بناء على شروط يضعها النص�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�°ȂǐƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ƨ¦نَ ياملبنْ 

.  تاجية النص وبالتايل يتحقق التواصل والتفاعل بينهمانيف إعادة إ بإقحامه يف مشاركة فعَّالةتركها املبدع تساهم 

.1998، 10، العدد املغربجملة عالمات، خرماش ، فعل القراءة وإشكالية التلقي ، حممد  -1
  101ص ، اجلاليل الكدية/محيد حلمداين  ، ترمجة ،فعل القراءة  ،يزر فولفغانغإ-2
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  :ة ـــــــيــمــوالت التيـــــالمق  -1

  : تمهيــد

جدلية األنا واآلخر من بني أهم الظواهر حضورا يف الشعر قدميا وحديثا ، فلقد ُعرف الشاعر العريب 

إذ جيمع ، شعره بقوةيف  واحلضورالوجود ر هذا بالذات الفردية وبالشعور اجلمعي ، فصوَّ  واالفتخار االعتزازبالقدمي 

 املبدع حىت وإنْ خمتلف النقاد والفالسفة أنَّ 
ُ
ه دائما ينزع أنَّ إالَّ ،سيطرة طغى يف عمله الشعور بالفردية والذات امل

فشعور وإحساس الشاعر باآلخر ووعيه بقضاياه ومشاكله ،ل وجوده وحضوره كمِّ حنو احتياجه لآلخر لكي يُ 

يفرض عليه حضوره والتعبري عنه وترمجة أحاسيسه ومشاعره ، ومن هنا يكتشف املبدع أناه من خالل تعبريه ومهومه 

  .عن اآلخر 

ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǫ�ǪǸǟ�ǺǷ�ƨǠƥƢǻ�ÀȂǰƫ�À¢�Ƥإنَّ  Ÿ�̧ ƾƦǸǴǳ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦»يف تصوره أنه ابن  كل شاعر

ومن مثَّ .ǾƷÂǂǳ�ǾǸČȀǨƫÂ�ǽǂǐǟ�Ŀ�ǾǯƢǸĔ¦�ÃƾŠ�ƾȈǠƥ�ËƾƷ�ń¤�ǖƦƫǂǷ�°ȂǐƬǳ¦�¦ǀǿ�¼ƾǏ�ǺǰǳÂ،وأنه ميثله، عصره

إنَّ اللغة هي وسيلة من .1» يتفاوت الشعراء يف مدى تعبريهم عن عصرهم وفقا ملدى فهمهم ملعىن العصرية

�̧ƾƦŭ¦�ŚƦǠƬǳ�̈¦®¢Â�ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǬǳ�ƨȀƳ�ǺǷ�ƢȈǯƢŰ�§ ®ȋ¦�ÀƢǯ�¦ǀŮ���ŚǤǳ¦�ǞǷ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�¾Ƣǐƫȏ¦Â�ŚƦǠƬǳ¦�ǲƟƢǇÂ

،واألدب ال يكون قريبا من تطلعات الفرد وحياكي مهومه وأفكاره " اآلخر" يف صورة تعبريية عن "بأناه"عما جيول 

ƾǐƥ�ŐǠƫÂ�ǶēȏƢǤǌǻ¦�ŀƢǠƫÂ�Ƕđ°Ƣš¼�إال إذا كان حيمل لغة ا �ǶƳŗƫÂ���ƢĔȂȀǬǨȇÂ�² ƢǼǳ¦�ƢȀǸȀǨȇ�ƨǔŰ�ƨȈǟƢǸƬƳ

يف العقدين األخريين ، متت إعادة توجيه نظرية القراءة حنو القارئ ما فتح جماال  «اسيسهم ومشاعرهم حعن أ

والنفسي لدور الوسيط يف بناء العالقة بني  االجتماعييكون إال بقبول العامل  ، وهذا ال االجتماعللحوار يف علم 

�®ǂǨǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦«2. َّالة يف خلق آفاق فاملتلقي أصبح له دور مهم يف نظرية التلقي ، حبيث يساهم مسامهة فع

يشغل هذا القارئ ويهمُّه حبيث إال إذا كان العمل األديب تمُّ ت جديدة ومتجددة للنص ، وهذه الوظيفة للقارئ ال

.أحاسيسه وحياكي وجدانه ، وأكثر من ذلك يكون مفهوما غري غامض يكون يرتجم 

¤�Ǻǟ�¦ŚƦǠƫ�ÀȂǰƬǳ�ÂƾǤƫ�ƢċĔ¢�ȏ "األنا"استعمل املبدع فيها ووظَّف نَّ كل عملية فنية حىت وإنْ إذ أ

" سيجمند فرويد"أنَّ املسّببات اخلارجية هي الدافع وراء عملية اإلبداع يقول  أي) اآلخر(املدركات اخلارجية 

Sigismund Freud:»�¾ȂƸƬƫ�ƢȀƬǘǇ¦ȂƦǧ�¦čƾƳ�ƢƸǓ¦Â�Àȉ¦�ƨȈǜǨǴǳ¦�°Ȃǐǳ¦�ǾƦǠǴƫ�Äǀǳ¦�°Âƾǳ¦�ƶƦǏ¢�ƾǬǳ

ا على النظرية اليت تذهب إىل أنَّ وُيشبه أن يكون ذلك برهانً .العمليات الفكرية الداخلية إىل إدراكات حسية 

حيدث أن تزداد شدَّة الُشحنة النفسية اخلاصة بعملية التفكري  و .مصدر مجيع املعرفة هو اإلدراكات احلسية اخلارجية 

.10، ص1981،عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب، القاهرة -1
2-Jacques Leenhardt , Théorie de communication et théorie de la réception ,pdf, p46..
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ƢŬ¦�ǺǷ�ƨȈƫ¡�ƢĔƘǯ-�©Ƣǯ¦°®¤�ƢĔ¢�ȄǴǟ�Ǯ°»- " يف الواقع"األفكار " ك رَ تُدْ " ويف هذه احلالة  ǳǀǳ�ƢǠƦƫ�ǀƻƚÉƫ�ȆǿÂ

  .ر اآلخالشعور باألنا قائم على اإلحساس بالغري  ومنه ال غىن لألنا عن  ومن هنا فإنّ .1»حسية حقيقية 

�Ȃǿ�řǨǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ǺǷ�ǶȀƟƢǐǫ¤Â�ǲƥ�ǶēƢȀƳȂƫÂ�ǶēƢǠǴǘƫ�̈Ƣǟ¦ǂǷ�¿ƾǟÂ�ŚǤǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ�ƞǗƢƻ�ǶȀǧكلَّ إنَّ 

من األمهية الكربى إذًا يف ممارسة العالج أن ال ننسى أبدًا تكامل  «ا وتكبيلها وحتميلها ماال تطيقإقصاء لألن

كملكية شخصية أدى هذا التفسري اخلاطئ إىل   الفرد إذا استشعر النفس اجلماعية أو فهمها خطأً نَّ أل .الشخصية 

وهلذا جيب إقامة متييز بني احملتويات الشخصية وحمتويات  .فتضل خصيته حبمولة ال يستطيع جتاوزها تكبيل ش

استشعار املبدع لآلخر أثناء عملية الكتابة وحماولة حماكاة  إنّ .2»النفس اجلماعية بأكثر ما ميكن من وضوح 

.�ǂƻȉ¦�ƢȇƢǔǫÂ�¿ȂǸđ ا طبيعة العمل الفين حبكم ارتباط الشعرمهومه وقضاياه ، إمنا هي ضرورة تفرضه

التلقي يف العصر احلديث من تنامي الوعي بأمهية وجود الطرف اآلخر يف تلقي النص  لقد سامهت نظرية

ويقودنا إىل معرفة ، واإلنتاجيشرتك مع املؤلف يف الصناعة ، للنصنتجة بدعة وخالقة ومُ مُ  من حيث هو ذات

     فهو الذي يستقبل النصيف فهم النص ، السلطة للقارئنظرية التلقي أعطت  إنَّ ، ومشوليةمجالية أكثر اتساعا 

لقد سامهت هذه  ، والنصيستجيب له ويعيد إنتاجه من جديد من خالل التفاعل الذي يتحقق بني القارئ و 

  .احلديثالنظرية يف حضور وتطور جدلية األنا واآلخر يف الشعر 

عراء الذين يتميز شعرهم بالنزعة التجديدية والفلسفة العميقة يف شعره ، فهو من الشُّ "محمود درويش"

  هذا العمق يف العبارة واالستعمال الفلسفي للمعىن واختالط احلقيقة باخليال واألسطورة بالواقع حياول من خالل

"درويش"هذه النزعة الفلسفية اليت انتهجها  إنَّ أعماقه ،  يفه وما يشعر به ر للمتلقي ما حيسُّ صوِّ يف شعره أن يُ 

ده حناول أن نكشف عن بعض صور هذه اجلدلية يف قصائ،قصائده  دت ثنائية األنا واآلخر يف ُجلِّ يف قصائده ولَّ 

  :إىلالتطرق  وتأثريها على املتلقي من خالل

  .املوت احلياة و  -  1

   .املرأة استعارات  – 2

   . االغرتاب– 3

  :الموت و  الحياة  1-1

حبكم  "محمود درويش"وقصائدهم ،  منشغلت هذه الظاهرة الشعراء احملدثني وأخذت احليِّز الكبري 

�ǽǂǠǋ�Ŀ� ƢǼưƬǇȏ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ƪاملآسي اليت مّر وال يزال ميرُّ  ǴËǰǋ�ƾǬǧ�ǾƦǠǋ�Ƣđ» قد انشغل  درويشالشكَّ أن

موت ، قرب ، جنازة ، أشالء ، قتلى  (:العبارات أو املفردات اليت تدل عليه مثل  رُ ابظاهرة املوت ، ودليل ذلك تكر 

، ومل تكن  إذ كتب عنه بصور متنوعة ، لذا تعددت صور املوت لديه ،، وذلك يف العديد من قصائده...) موتى 

.40-39، صص 1982، 4الشروق ، القاهرة ، طسيجمند فرويد ، األنا واهلو ، تر  حممد عثمان جنايت ، دار -1
.55،ص 1997، 1كارل غوستاف يونغ ، جدلية األنا والالوعي، تر نبيل حمسن ، دار احلوار للنشر والتوزيع ، سورية ، ط-2
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يعطي للموت أبعادا أخرى غري النهاية واملأساة  الشاعرف. 1» جتعله يفكر فيه بصورة شخصية له معه جتربة ذاتية 

املوت ليحقق وحتدِّي حياول أن يرتقي مبنزلة الفلسطيين ألن يكون له شرف منازلة ،فهو د عليها الفلسطيين اليت تعوَّ 

:"درويش"البقاء وحتقيق األحالم يقول له 

  ...اأحيَ أنْ ريدُ وأُ 

الَ .السفينةِ ظهرِ علىَ ملُ ي عَ فلِ 

ا أو منْ جوعنَ ا منْ طائرً ألنقذَ 

وفانَ الطُ دَ اهِ ألشَ بلْ البحِر،وارِ دُ 

  ا؟ ماذَ ا بعدُ وماذَ :كثبِ نْ عَ 

العتيقِة؟باألرضِ الناجونَ فعلُ يَ 

  ؟ا البدايةُ مَ احلكايَة؟عيدونَ يُ هلْ 

منَ أحدٌ يعدْ ملْ النهايُة؟ما 

  .../ا احلقيقةى ليخربنَ املوتَ 

،األرضِ  خارجَ انتظرِين ا املوتُ هَ أيـُّ 

ȆĔا أُ ريثمَ بالدَك، يف انتظرِين 

2حياِيت ى منْ ما تبقَّ معَ ا ا عابرً حديثً 

على العزم  الذي يدلُّ )أريدُ ( املتكلم املقرتن بضمري هذه األبيات بالفعل املضارع  "درويش"يبتدئ 

" فاألنا الدرويشية"يف فعل البقاء من أجل حتقيق األحالم وإمتام األعمال ، واالستمرارية واإلرادة والقوة والرغبة 

يد أن أر (ث باحلياة الذي هو املوت وخياطبه ويأمره بأن يبقى بعيدا وينأى عن ساحته ألنه يتشبّ " نادي اآلخريُ 

)¢°�ȆĔ¢���ƾǿƢǋ¢���ǀǬǻ¢���ƾȇ(ر يف هذه األبيات حضور الفعل املضارع واقرتانه بضمري املتكلم تكرّ إنَّ   )أحيا

ريد أن ينجزها تزيده قوة وعزمية داللة على إصرار الشاعر على احلياة ، فاألهداف اليت يريد حتقيقها واألعمال اليت يُ 

  .على مصارعة املوت 

انتظرين خارج (انتقل الشاعر يف بداية هذه األبيات بفعل األمر الطليب ليصل إىل فعل األمر اإللزامي 

فهو اآلن يُلزم املوت بعد أن طلب منه أن ميهله وقتا لكي  )مع ما تبقى من حيايت، انتظرين يف بالدك  ،األرض 

هذه الثنائية بني املوت واحلياة ،دد له املكان اعة واخلضوع باالنتظار وحيُ هاهو اآلن يلزمه بالط،نهي أعماله يُ 

فرغم ما ،ح مدى ثبات الشاعر وعزمه على املقاومة والصمود ، وهذا هو حال الفلسطيين واملكان والزمان توضِّ 

بتحقيق أهدافه وإجناز وإمتام أعماله وأخذ  موقنٌ  وصامد و ه ثابت أنَّ ط عليه من التشريد والقمع والتجويع إالّ ُسلِّ 

اال ملتطلبات درجة املاجستري للشاعر حممود درويش ، رسالة مقدمة استكم) يف حضرة الغياب( طارق علي أمحد الصرييف ، التناص الذايت يف نص -1

���śǘǈǴǧ���ǆ ǴƥƢǻ�Ŀ�ƨȈǼǗȂǳ¦�¬ƢƴǼǳ¦�ƨǠǷƢƳ�Ŀ�ƢȈǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƨȈǴǰƥ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ2011 164،ص.
.21، ص2001، 2رياض الريس للنشر، بريوت ، ط، حممود درويش، اجلدارية -2
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ورغم هذا ومع إصرار الشاعر على حتقيق أهدافه ،هو العدو املوت  وكأنَّ  جربوته و ط العدو وهذا رغم تسلُّ ،حريته 

«��ǂǟƢǌǳ¦�ƨƦǣǂǳ�Ǟǔƻفإنّ  Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�©Ȃŭ¦� واقتنع بنبل األعمال اليت يريد إجنازها واألهداف ته فهم رسالو

ر الشاعر هذه اإلرادة والعزمية واليت فالفلسطيين له إرادة ومعروف بالتحدي والصمود وهلذا صوَّ ،اليت يريد حتقيقها 

�ǲƟƢǬǳ¦�Ȃǿ�ǆ Ȉǳ¢�©Ȃŭ¦�ŕƷ�¿ǄēÂ�Ƥ ǴǤƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ:

  .اهَ مجيعُ نونِ الفُ وتُ ا مَ يَ كَ تْ مَ زَ هَ 

 يف بالدِ األغاِين وتُ يا مَ كَ تْ مَ زَ هَ 

،نةراعِ الفَ قربةُ ، مَ املصريِّ ةَ ِمسلَّ .افدينِ الرَ 

متكَ زَ هَ معبدٍ جارةِ حِ علىَ نقوشُ الُ 

  ككمائنِ منْ تَ وأفلَ ،رتْ وانتصَ 

...لودُ اخلُ 

ما تريدُ بنفسكَ واصنعْ بَنا،اصنعْ فَ 

1...اأحيَ أنْ ، أريدُ وأنَا أريدُ 

̧�"درويش"يصلُ  ¦ǂǐǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ االنتصار على املوت ، فرغم الكمائن ورغم اجلربوت والتسلط إىل

ر الشاعر هذا الصراع بينه وبني املوت بلغة قوية ابتدأها باألفعال املاضية إال أنه يف النهاية وصل إىل اخللود ، صوَّ 

واملواصلة فهذه اهلزمية ليست مؤقتة بل  االستمراريةاملاضي الدال على ) ك زمتْ هَ ( للداللة على التشبث باملاضي 

ِعظمبنيِّ يُ لللداللة على السيطرة والقوة و ) يا موت( ر الشاعر أسلوب النداء مستمرة مع كل حماولة جديدة ، وأخَّ 

فكان يكفي فقط قوله  ) ، اخللودفلتَ ، أَ انتصرتْ ( قوله د الشاعر اهلزمية بؤكّ ويُ ،ل من شأن املهزوم قلّ االنتصار ويُ 

ؤكد أن يفرض سطوته على املوت ويُ  أرادلقي بأن الشاعر انتصر ،لكنه حىت يتيقن املت) كمتْ زَ هَ (يف بداية األبيات 

.انتصاره ،فأورد هذه املصطلحات 

املرتبط بتاء ) انتصر(ي فقد جاء الفعل ماض)انتصرت (يتأكد ذلك عندما نعود إىل بنية الفعل األول  

التاريخ ¦�ƢǿƾǴƻ�Ŗǳ¦�©¦°ƢǐƬǻȏƢƥ� ȆǴŭ¦�ƾȈĐ وهذا يدل داللة واضحة على حنني الشاعر إىل املاضيالتأنيث 

مل يكتف بالفعل  فهو )أفلت(وكتبها يف صفحاته مباء الذهب وتوارثها األجيال جيال عن جيل مث أردفها بالفعل 

لينتهي املقطع بالتكرار الذي يدل بل أراد أن يقطع الشك باليقني ، األول الذي يدل على االستمرارية يف احلاضر

ƢȈū¦�ƨǴǏ¦ȂǷ���ƨǴǏ¦Ȃŭ¦Â�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�ƾȈǯƘƬǳ¦�ȄǴǟ�» Âǂǜǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢǸȀǷ�ƢȀƬǴǏ¦ȂǷ�ȄǴǟ�¿±Ƣǟ��Ƣđ�Ʈ ƦǌƬǷ�ȂȀǧ�̈� فهو

هذه الثنائية املتضادة تفرض على املتلقي التفاؤل والتطلع إىل ) ، أحيا موت( نهيها باحلياة ته باملوت ويُ يبدأ قصيد

هواجس لإلنسان ل لت وال زالت ُتشكِّ من بني أهم الظواهر اليت شكّ واملكان فاملوت والدهر ،شرق مُ و أفضل  غدٍ 

  .25صحممود درويش،  اجلدارية ، -1
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هذا فظهر عاش مرارة اهلجرة القهرية  "درويش"إنَّ ،د عليها ويصارعها فال يستطيع لذلك سبيال حياول أن يتمرّ 

:محمود درويشيقول يف قصائده احلزن والتوتر جليا 

]...[))الدنَيا؟يف ،هناكَ ،ا فعلتَ اذَ مَ ((

.القيامةِ بابِ  علىَ عِين وجِ يُ شيءَ الَ 

الَ العواطُف،وال  الزمانُ الَ 

لِ قَ ثِ أوْ األشياءِ ةِ خبفَّ سُّ أُحِ 

:ا ألسألَ أحدً أجدْ ملْ .واجسِ اهلَ 

مدينةُ أينَ اآلَن؟))ين أيْ ((أينَ 

عدمٌ فالَ  ؟ أنَاوأينَ املوتَى،

،"يف الالزمان"...ا هنَ ا يف الالّ نَ هُ 

1ودُ جُ وُ والَ 

عنف اليتضح لنا من خالل هذه األبيات حبث الشاعر عن املاضي املرير الذي عاشه من تشريد ومظاهر 

ففي حلظة تتالشى ، باألوجاع باآلمال ومتازجت األحاسيسفاختلطت عنده اآلالم  ، وجعهيُ  ال شيءحىت أضحى 

ليصل بعد ) أنا؟أين  ؟أناي أين  فعلت؟ ماذا(ر التساؤل كرّ ذاكرته وينتهي زمانه ويذهب مكانه يتساءل ويُ 

يف (جابة فلسفية أقرب منها إىل احلقيقة وكأنه يريد اإلفالت واهلروب من ذاته ة وعصيبة إىل إرَّ اسرتجاع ذكريات مُ 

منحى (إيقاع القصيدة يزداد حدة  ، نالحظ أنَّ ن واملكان ايتحرر من كل قيود الزم) ال وجود(و) الالزمان 

  .من جييبه  ر األسئلة وال جيدُ الشاعر يعيش حالة من التوتر والرتقب وهو ُيكرّ وكأنَّ ) اتصاعدي

عدم االستقرار ، داللة على احلالة النفسية املضطربة اليت هي رمز الفوضى والتوتر و )للمدينة(الشاعر  رُ كْ ذِ 

وهذا راجع إىل ما يشعر ، املعاصرتداوله يف الشعر هي من مسات الشعر كثرة ه و كرِ ومصطلح املدينة وذِ اليت يعيشها 

أول مظهر من مظاهر معاناة الشاعر « نَّ إذ أ من مظاهر الوحدة واحلزن والكآبة من هذا املكان املعاصر به الشاعر

حد هذا يتَّ ورمبا ارتبط هذا الشعور بالتجربة العاطفية للشاعر ،حيث  ينة يتمثل يف شعوره بالوحدة فيهاحلياة املد

فعند ذاك يتمثل هذا الشعور بالوحدة قويا ، رغم زمحة املدينة بالناس ،الشاعر من حيب  الشعور حني يفقدُ 

�ÀƢǈǻ¤�Ƣđ�ǆ .وباألشياء Ȉǳ�ÀƘǯÂ�ƨǼȇƾŭ¦�ƶƦǐƫ�Ƥ Ʒ�ƨǨǗƢǟ�ǂƻȉ¦Â�ÀƢǈǻȍ¦�śƥ�ǖƥǂƫ�Ń�ƢǸǧ� وتضيق رغم

 زمانال ، هناال ، عدمال ، ال أحس،ال العواطف ،الزمان ال ،ال شيء ) (ال النافية(أيضا جند تكرار .2» اتساعها 

 ماضيه حبيثكأنه ضائع يبحث عن ذاته يف   معرفة وال ، علمإىل مرحلة ال  "محمود درويش"يصل ) ال وجود

  ) .وجود ال(بوينهيه  )ال شيء(ب يبدأ النفي 

.2اجلدارية ، صحممود درويش، -1
.334عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر، ص-2
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   :رأةـــــالمارات ــــــــاستع 1-2

فاحلبيبة والعشيقة واألم  والزرع والوطناملرأة رمزا لألرض عطي يُ "محمود درويش" كثريا ما جند الشاعر

عدا فلسفيا ورموزا إحيائية ، فثنائية املرأة بُ  اهاهي فلسطني ، فالشاعر مازج بني صورة املرأة واآلخر لكنه أعط

خياطب اآلخر وهي  هوأساس خطاباته ، فكثريا ما جتد"درويش"هي مصدر شعرية واألرض أو احلبيبة والوطن 

وهلذا جعل للمرأة ،س مقدسة واحلب شيء مقدّ "درويش"فاملرأة عند ،األنثى ويعطيها طابع القداسة والتعظيم 

قيم ال توجد يف إنسان إال لواحلنان وهذه ا والدفءالوطن ، فالوطن رمز للحب  اصورة متويهية خياطب من خالهل

أن ،وتشريفا هلا وإعالء ملكانتها وقيمتها  املوجودة يف املرأة تقديساسانية خاطب القيم اإلن "فدرويش"، املرأة

      دهاجتسّ  صورة هلا يرسم مث األرض/ احملبوبة  الشاعر ناجييُ  حيثجعلها رمزا للوطن الذي ميثل كل شيء للشاعر، 

 :          بقوله عليها واحلزن الشوق تستوجب امرأة يف

 يف املتوسِّطاألبيضِ البحرِ ساحلَ َوضعتْ  امرأة يَا

وكلَّ ..كتفْيها على آسَياوبَساتني..ُحضِنها

1.قْلبها يف الّسالِسل

ويعطيها بعدا ) الوطن(الشاعر ينادي اآلخر املرأة " األنا " ف" يا"الشاعر هذا املقطع بالنداء  يبتدئ

 احلضن( ر جسم املرأة صوِّ فنجده يُ ، أسطوريا من خالل تصويره للمكانة اليت حتتلها فلسطني يف الرقعة اجلغرافية 

ز على ذكر هذه األطراف ملا هلا من أمهية يف اجلسد وأيضا ملا حتويه من حنان ركَّ "درويش"و) القلب  ،الكتفني 

عر يف هذا املقطع فلسطني احلب واحلنان والصرب واحملبة واهلوية ، استعمل الشال داللة على أنَّ وعاطفة وصرب وحتمِ 

"درويش"،أيضا املرأة عند  املقرتن بتاء التأنيث الساكنة الدال على الوجود واالستمرارية) وضعتْ (الفعل املاضي 

:درويشأغلى إنسانة يف الوجود يقول  "مّ األ"هي 

تركُت وجهي على مناديل أّمي

ومحلُت اجلبال يف ذاكريت

..تلْ ورحَ   

Ƣđ¦Ȃƥ¢�ǂǈǰƫ�ƨǼȇƾŭ¦�ƪ ǻƢǯ

2وتتكاثر فوق سطوح السُّفن 

هو ف ، وجودهو  ، كيانه وعواطفهه فياضة وحبه هلا يظهر كبري فهي حياته وحبه عاطفة الشاعر اجتاه أمّ إنَّ 

، تلك الذكريات اليت هي  اĔƢǼƷÂ ئهاينعم بدفحيث كان إىل الذكريات اجلميلة اليت قضاها يف حضن أمه  حينُّ 

       واالرمتاء  تهارؤيراسخة يف وجدان الشاعر ، فعاطفة الشاعر اجتاه أمه واشتياقه هلا يكاد يقتله ألنه يف غاية الشوق ل

  .16ص ،2005،   1ط،بريوت ،رياض الريس للكتب والنشر ، 2حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل -1
.25املصدر نفسه ، ص-2
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من أجلها كتب أمجل األشعار ، فصارت بالده وأُمُُّه شيئا واحداً وُمَوحًَّدا يف شعره ، ويوظف ضمري «،يف حضنها 

Őŭ¦�¬ǂŸ�Äǀǳ¦�ƢĔƢǈǳÂ�ǲȇȂËǘǳ¦�ƢǿǂǠǋÂ�ƢȀǓƢȈƦƥ�ÈǮ®�[...])أناه(وأسلوب األمر يف خطابه لاملخاطب  ČǷÉ¦�Ȇǿ�ÈǮ ČǷ¢

املشاعر واألحاسيس عند  فكثريا ما ختتلط .1»موسوعة التفاصيل ، ورواية املقارنات الطويلة بني املاضي واحلاضر 

، فقد كُرب يتمناه الشاعر  إليهما والشوق إىل لقائهما غاية ما، فاحلنني الشاعر بني أمه البيولوجية وأمه فلسطني 

بعيدا عن أمه بسبب الغربة واملنفى والسجن ولكنه لن ينسى فضلها عليه مثلما لن ينسى فضل فلسطني عليه 

  :يقول الشاعر 

  هادِ كْرب على يَ مل أَ «

أنا وهَي ، افرتقنا عند ُمْنَحَدرِ : ا شئنامَ كَ 

  لنا وَلوَّحت ُسُحبٌ ...الرَُّخام 

¢��ƢÅǠǷ�ƢȈǬƦȇ�À¢�À¦ƾȇǂȇ�ƢǻƢǯ�ƢǸĔ¢�ǚƷȐǻÂ���ƢȀǼǟ�Å¦ƾȈǠƥ�ŐǰȈǳ�ǾǷعن االبتعاد عن حضن تكرر حديثه 

مسافات فقط ، بينما احلب بينهما والشوق  فراقهو  الفراقإن هذا .2»ولكن الظروف قد فرقتهما عن بعضهما

  .واألزمات فإن حبه سيبقى خالدا ألرضه ووطنه فلسطني مهما كانت الظروف ،إىل بعضهما مل ولن يتغري 

، فلها مكانة  درويشيف قصائد  الكبرياحتلت املرأة احليِّز :الوطن واألرض/ المرأة 1-2-1

يف جتربة حب  «ا يف نفسه ، والشاعر أراد أن حياكي هذا احلب من خالل تصويره للمرأة وإعطائها رموز  ةكبري 

الوطن كثريا ما خيتلط األمر على املتلقي أثناء تعامله مع التصوف حبيث ال يستطيع أن يُفرق بني احملبوبة والوطن

ƢƸƬǻ¦�¦ǀǿÂ�Ƣē°ȂǏ�Ǯ°�، أحبك أو ال أحبك حبيبيت تنهض من نومها(: فاحلديث ظاهريا يتجه حنو املرأة Ǵƫ��

على قاعدة صلبة هي حب  اوتصل بني مكونات الصياغة حىت ترسو ولكن ما إن تتعمق الداللة جيدا .العاشق

، ففلسطني بالنسبة له هي أمه وحمبوبته وأخته ، وتصبح احملبوبة يف أغلب قصائده هي الوطن فلسطني الوطن

، عاشق من فلسطني شاعر ، شاعر األرض احملتلة، هي كل شيء يف حياته لذلك لقب مبجنون الرتاب ومعشوقته

عّمق من عملية درويش،لكن  فعملية التمازج بني املرأة والوطن هي ظاهرة بارزة عند الشعراء احملدثني. الثورة

�ËƾƷȂƬǳ¦�ƨƳ°®�ŕƷ�ƢēÂ°̄ �ǢǴƥÂ�«±ƢǸƬǳ¦.

ا توأمانِ أنتمَ أمْ  يعندِ أنتَ أمْ رضُ األَ 

مقلتانِ أمْ ،األرضِ ؟ يزندِ للشمسِ مدَّ منْ 

سيانَ سيانَ 

السنابلْ طعمَ فقدُت الصديقةَ إذا خسرتُ 

اجلدائلْ عطرَ عتُ ضيّ احلديقةَ فقدتُ وإنْ 

.40للشاعر حممود درويش ، ص) يف حضرة الغياب( طارق علي أمحد الصرييف ، التناص الذايت يف نص -1
.43املرجع نفسه  ، ص-2
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.1»احلقيقةِ حلمُ وضاعَ 

ن يوصل للمتلقي ويصور له كل هذا احلب الكبري الذي حيمله أاستطاع الشاعر برباعته الشعرية من 

حبيث جعله ،وبني حب الوطن ،األم الطبيعي والبيولوجي للوطن يف صورة شعرية رائعة حبيث مزج وزاوج بني حب 

) عتيد( من خالل مقدرة شعرية مبدعة ، قلما جندها يف لقد ربط درويش بني املرأة واألرض ، «شيئا واحدا 

Ƣš°ȏ¦Â�ƨǿ¦ƾƦǳ¦�©°®Ƣǣ�ƢĔȋ���ƢȀȈǧ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǸȈǫ�ȄǴǟ�ƢȀƟ°Ƣǫ�ǲƻƾƫ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƪ¾� .شاعر آخر  ƸƦǏƘǧ

�ƢǿŐǏÂ�ƢȀƬǫ°Â�ƢĔƢǼŞ�ǲƳǂǴǳ�̈¢ǂŭ¦�ÀƢǔƬƷƢǧ.2»ودهشتها ،عند صدمة اللغة الصبور الصارم والتحقت بالبحث

فهذه املزاوجة بني املرأة واألرض هي نتيجة تشابه ،وصمودها هي مالزم موضوعي حلنان ورقة ودفئ الوطن 

    الشاعر ملعىن األرض يعطي .الصفات ، وكثريا ما يطلق الشاعر اسم األنثى رمزا حلبه وتعلقه باحلبيبة فلسطني 

�ƾȇǂȇ�Äǀǳ¦� ƢǸƬǻȏ¦���ƨȇȂŮ¦���ƺȇ°ƢƬǳ¦�Ƣđ�ƾȇǂȇ�ȂȀǧ�ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�ƨǠǫǂǳ¦�®ǂů�ǺǷ�ǲſ¢Â�ǞǇÂ¢�ŘǠǷ�ǽƾƟƢǐǫ�ǺǷ�Śưǯيف  

رب من أجل احلفاظ على املكتسبات ، الدين ، اللغة ، الوطن ااحملتل طمسه وحموه مبختلف الوسائل ، فهو حي

تيح معاجلات جمازيّة ، أو تبادالت كنائّية عديدة بني وت ،هذه القراءة لألرض تسمح بسلسلة من التماهيات  «

.إنين العاشق واألرض حبيبةْ /وأنا لسُت مسافْر /وطين ليس حقيبة[...]عاشق األرض وجسدها نفسه  "

، بل نراها خاضعة لعنف تأويلّي ، أو حتريفّي ، وحملاولة وق بسيطاً ا للشّ لكن األرض ال تشكل هنا مسرحً 

استطاع الشاعر أن حييل املتلقي إىل املعاين اخلفية واجلوهرية ملعىن األرض ، واليت حياول .3»دائبة ملصادرة تارخيها

احلياة ، أو مقربة ه مرة يعطيها رمز األم ، أوافرت ،ولطاملا لّون الشاعر هذه اللفظة بالرموز ، العدو طمسها وحتريفها

ويف الشعر . األرض هي مسرح الصراع بني روايتني متقابلتني  «ر وغريها من املسميات الغزاة ، أو عنرب ، أو سكّ 

·��ƢȀȈǴǟشين هي موتيف عام يبّني أمهية التالفلسطي ƢǨū¦Â�Ƣđ�Ʈ ËƦ .درويش واألرض عند  [...]متتزج األنا باألرض

 واألرض هي األم واحلياة. عن الوعي حبريتها  االنفصالال تقتصر على البعد املادي بل هي كينونة حياة تأىب 

�ƢĔȋ�±ȂǷ°�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ǂǟƢǌǳ¦�ǾŦǂƫ�µ.4»والبالد، وكذلك هي مقربة الغزاة °ȋ¦�¿ȂȀǨŭ�ŚƦǰǳ¦�ǪǌǠǳ¦�¦ǀǿ

ǾǼǗÂÂ�ǾǓ°¢�ǽƢš وحدها الكفيلة بتفريغ كل تلك الشحنات واملشاعر واألحاسيس اليت ¦�Ƣđ�ǂǠǌȇ.

   :المرأة الحبيبة والشاعر العاشق  1-2-2

فيطلق ،ن الشاعر قصائده بالرموز وكثريا ما يلوّ ،"درويش"قصائد  كبرية يفمبكانة   حفلت املرأة األنثى

حتضر فلسطني يف شكل أنثى   «�śǘǈǴǧ�Ƣđ�ƾȇǂȇÂديقة ،حبيبة أو صأو  أختاا أو �čǷاملرأة سواء كانت أُ  اسم

بّيارة خضراء وحديقة عذراء وفّية كالقمح وكالمها :واألنثى كما ينبغي أن تكون . وحيضر الشاعر يف شكل عاشق 

.فتحية إبراهيم صرصور، نقال عن مؤسسة حممود درويش-املرأة يف شعر حممود درويش -1
ر حممد عبد اهلادي ، جتليات رمز املرأة يف شعر حممود درويش ، خمرب وحدة التكوين والبحث يف نظريات القراءة ومناهجها ، جامعة حممد خيض-2

.7، ص2009بسكرة ، اجلزائر ، 
.88، ص 03كاظم جهاد ، حممود درويش يف جمموعاته الشعرية األوىل وقصائده األخرية ، جملة دراسات ، العدد -3
.60، ص2012، 1حسني محزة ، معجم املوتيفات املركزية يف شعر حممود درويش، جممع اللغة العربية ، حيفا ، ط-4
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وأخذت   درويش شعريف  تطورتْ  املرأة صورة إننا جند أنَّ .1» فداءأغنية ، والعاشق على صورة معشوقة جديرة بال

Ƣē°ȂǏ�ȄǴǟ�ƢǠǇƢǋÂ�¦ŚƦǯ�ƢǧȐƬƻ¦�Ǧ جتربتهفصورة املرأة يف بدايات ،منحى تصاعديا  ǴƬţ�ƨȇǂǠǌǳ¦  جتربتهيف مراحل 

نتميز هذا التطور اإلحيائي يف لغة  بل إننا جند الشاعر صّور املرأة وأعطاها أبعادا أسطورية ،ونستطيع أن، الالحقة

القصيدة اليت صور من خالهلا كيد "شتاء ريتا "خالل قصيدته  رمزيا منعدا عطي املرأة احلبيبة بُ الشاعر وهو يُ 

واملتمثل يف وقوعه يف حب فتاة يهودية واليت حاولت بكل الوسائل إغواء الشاعر وإهلائه عن حبه األكرب ،النساء 

  :يقولإذ لوطنه والدفاع عن قضيته ، 

قليلُ :ُغرفَِتَنا للَيْ بُ تُرتِّ ريَتا

،بيذُ النَّ َهَذا

َسرِيرِيِمنَأكبَـرُ اَألزَهارُ وَهذهِ 

اَجلِميلُ يلُ اللَّ  رطَّ يـََتعَكيباكَ الشُّ  هلا تحْ افْ فَ 

عْ ،ضَ الُكرِسيِّ  على ا،قمرً َهُهنا،َضعْ 

خيلُ النَّ تفعَ لريْ  يديلِ نْ مِ لَ وْ ،حَ حريةَ البُ ،قَ وْ فَـ 

2، ىلَ وَأعْ  ىلَ أَعْ 

وحي وهذا يُ  وظلمته) الليل(إىل عنصر الوقت  اللقاء فتطرقم الشاعر لآلخر صورة حول تفاصيل قدِّ يُ 

للمتلقي ويعطيه صورة للمشهد الفلسطيين وما يعيشه من ظالم دامس وما يفرضه عليه الصهيوين من فقر وجوع 

وحضور النبيذ الذي هو عالمة حملاولة الصهيوين لتضليل الفلسطينيني وإغوائهم لكي يتخلوا عن ، وختويف

اول من خالهلا استنطاق املتلقي واستثارته للربط بني احلقائق فها الشاعر واليت حيُ اليت وظَّ هذه الرموز  إنَّ  .قضيتهم

كلَّ  خيتصر" - كما هو عند السريالني- أدونيس عند اجلسدي احلبَّ ف « .اخلفيوالرموز للوصول إىل املعىن 

 احلب من واخلروج ذاته مبارحة من احملب ُميكن الذي وهو،"الشعور اهتزازات وكل الوعي قوى وكلّ  الكون عجائب

لتخلق ) األزهار رحتضِّ () السرير ƨƠȈē)(الغرفةترتيب (دورها األنثوي ) ريتا(عطي للمرأة الشاعر يُ إنَّ .3»النرجسي

�čȂƳ نال هي واألجواء اليت حضّ وحىت ت،نسى وجتعل منها ليلة ال تُ  رومانسياا�Ƣēǂ الشاعر( إعجاب عاشقها  (

 للحلم والفين املوضوعي املعادل اليت هي مع ريتايواصل الشاعر العاشق تصويره لتفاصيل اللقاء الذي مجعه 

مبحاولة إغرائه وإغوائه بكل املغريات حىت يبقى الفلسطيين ذاكرته  ومسح الفلسطيين إسكات إىل املتطّلع الصهيوين

بإغوائهما عليهما السالم  "آدم وحواء"أسري الشهوات ويبتعد عن املطالبة حبقوقه ،مثلما فعل إبليس متاما بسيدنا 

:درويشيقول وإخراجهما من اجلنة  

َمعَك؟أَتَأخذِين 

56،ص2ج ، ثالثة مداخل لقراءة حممود درويش، جملة دراسات ، العدد فيصل درّا -1
  .333ص ، 2005،   1طبريوت ،رياض الريس للكتب والنشر ،، 3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-2
  .150ص، 1978إحسان عباس ، اجتاهات الشعر العريب املعاصر ، عامل املعرفة ، الكويت  ، -3
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كْ عَ مَ احلَاِيف،أتْأُخذِين كَ قْلبِ متَ خا َأكونَ فَ 

كْ َرعَ لِتصْ ...كَ جنبتْ أَ بَالدٍ  يف ثْوبكَ فَأكونَ 

َرعكْ صْ مَ حيملُ ،الّنعناعِ  من اتابوتً َوَأكونَ 

،ايتً ومَ حّياً  يل وتُكونَ 

الّدليلُ  ريتا يَاَضاعَ 

وْ واحلبُّ ِمثْ 
َ
1وال يَزولُ ...ال يـَُردُّ ِت َوعدٌ ُل امل

 اختلط) معك؟ أتأخذين(واالستعطافالغرض منها الطلب والرتجي ابتدأ الشاعر هذه األبيات بتساؤالت 

 هذا ،ارقهّ  وكالمها ،حنان بال يولد كالمها، كالشعر فاحلب«، البقاءباملوت والصراع مع  بالنار واحلياةفيها احلب 

التناقضات كل هذه . 2» وسأم ُرعب من فيها ما رغم، احلياة على قبلن حني أي :املوت عن مبعزل نتأملهما حني

الذي يسرت اإلنسان  الثوبُ ل كيف ميكن أن يتحوَّ : هنا  املرءويتساءل «: يل املتلقي إىل جمموعة من التساؤالت حتُ 

  ةقَّ والرِّ صف بالنعومة ويتّ ، للحياةمبا هو رمز  ،النعناعُ ل من غطاء للسرت إىل سبب للقتل ؟ وكيف يتحوّ ،وحيميه

أعطى الشاعر نظرته  .3»للموت؟وباختصار كيف تتحول أشياء احلياة إىل رموز  املقتول؟إىل تابوت حيمل ُجثة 

الثقافة العصرية تفرض على الشاعر  إنَّ .املختلطة بكثري من األبعاد السياسية واالجتماعية لعالقته باجلنس اآلخر 

 
ُ
فاملرأة هي ، اللغة هي لسان حال النص  ل لشخصية الرجل ، وكما أنّ كمِّ توظيف عنصر املرأة يف شعره إذ هي امل

  .طربا  ذبا وألذُّ جوأكثر القصة األكثر عذوبة وحالوة يف القصيدة 

حبيبيت تنهض من نومها "هذه الصورة ازدادت وضوحا والعالقة متتنا باجلنس اآلخر من خالل ديوانه  إنَّ 

  :الشاعر يقولحيث "

  اومهَ نَ منْ ضُ نهَ  تَ بيبِيت حَ 

يف كفِّها،أخذ ،يت تَ فولَ طُ 

  ...ل شيءن كُ زينتها مِ 

-والَ 

4اِكرهو مَع الرِّيح ِسوى الذَّ نمُ تَ 

الذي ) الباكر الصباح(يف بداية هذه األبيات حبيبته وهي تنهض من نومها مشريا إىل الزمان  الشاعرذكر 

فيستحضر يف هذه األبيات اآلخر من خالل إعطائه صورة لألمل لرتقب  ، والتجديدهو رمز النشاط والعطاء 

  لصور املرأة  واالحتادهذا التماثل والتجانس  إنَّ . ظلممُ صباح جديد مليء بالنشاط والقوة والعزم بعد ليل طويل 

.337-336، صص 3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
.147إحسان عباس، املرجع السابق ،  ص-2
.83، ص 1998التأصيل واإلجراء النقدي، دار الكندي للنشر والتوزيع،األردن، :بسام قطوس، اسرتاتيجيات القراءة-3
  .325ص ، 2005،   1طبريوت ،رياض الريس للكتب والنشر ،، 1حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-4
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       .دةمولعدا مجاليا وفنيا وساهم يف إعطاء معاين شعره دالالت أعطى قصائده بُ "محمود درويش"يف شعر 

ه وحدة الشاعر واألم واحلبيبة نَّ ،إه احتاد من نوع آخر نَّ إال أ ،شعره هو سرُّ محمود درويشهذا االحتاد عند  « إنَّ 

القارئ  ظنَّ   يزةمحبدوده املهذا االحتاد يف شعر حممود مفهوما  وإذا مل يغدُ . دون انفصال،واألرض يف نطاق واحد 

 ن استطاع الشاعر بتوظيفه هلذه الرموز من أ .ǾȇȂǸƬǴǳ�Ƣđ�±ƢǤǳȋ¦Â«1" احلبيبة "قائم على التالعب بلفظة  هنَّ إ

  .يعطي لشعره ملسة فنية ومجالية سامهت بشكل كبري يف إعطاء أعماله بعدا أكثر اتساعا ومشولية ومجالية

إعطاء قصائده ملسة مجالية وفنية من خالل استخدامه للرموز  يفإنَّ الرباعة الفنية للشاعر سامهت 

ولكن هذا جيب ،أمساء واقعية حلبيبات  محمود قد يذكرف« منه لتمويه املتلقي يف حماولة وتوظيفها توظيفا منسجما

ة الدامية باللغة الصافية أو اللغ: حسب قوله- سواء أكان تعبريه،أال يصرفنا عن رؤية املعىن الكلي الذي يرمي إليه 

ابتداء من بطاقة التشريد حىت كل حماولة للعثور ،واحدة ال تتغري " املعبودة " ن للغة النائمة أو اللغة الضائعة فإأو ا

 :"تلك اهلوية اليت لن تتحقق دون الوطن ،على اهلوية

جرِ يف الشَّ دْ أجِ ملْ 

  ا�Èēǂضْ خُ 

جونُ ا السُّ عنهَ شتُ تّ فَـ 

القمرِ إال فتانَ أجدْ لمْ فَ 

  انبضهَ أجدْ ملْ ،ي لدِ جِ شتُ فتّ 

ونِ كُ السُّ ديرِ ا يف هَ أجدهَ وملَْ 

.2»شرِ البَ ا يف لغاتِ دهَ أجِ وملَْ 

إن هذه االستمرارية وبوترية متوازية يف هذا احلب منذ بداياته الشعرية األوىل يربهن صدق الشاعر 

.ختّلى عن كّل شيء يف سبيلها،فقد وإخالصه يف هذا احلب ، فقد بذل كل ما بوسعه يف سبيل فلسطني 

  : رابــــــــــــــــاالغت 1-3

وبقي وبروحه وكيانه ، وتغلغل هذا احلب يف أعماق نفسه"محمود درويش"ختلط حب فلسطني بدم ا

حيمل يف دمه «رغم مرور األزمنة ورغم الغياب الطويل عن الوطن وعن األهل واألحبة،الشاعر وفّيًا هلذا احلب 

، فاألصل " كان ما سوف يكون: " تراب األرض وتتشجر يف أعضائه القرى ، وحيمل معه يقني االنتصار مردداً 

:أحمد الزعتر"ثابت وإن تطاول عليه فساد األزمنة ، يقول يف  "

  وأنا البالد وقد أتت

  وتقمصتين

.151إحسان عباس ، اجتاهات الشعر العريب املعاصر  ،  ص -1
.151املرجع نفسه  ، ص -2
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.1»وأنا الذهاب املستمر إىل البالد

اهلائل للوطن إىل يقني االنتصار ورغم األمل إال أنه حيمل آمال العودة إىل  فالشاعر يدفعه هذا احلبّ 

. وخيامر روحه وإىل حضن أمه ولقاء األهل واألحبة واألصدقاء ،فحلم العودة يأسر وجدان الشاعرحضن الوطن 

ار فقد التشريد والطرد من الدي،الشاعر عاش منذ طفولته كباقي الفلسطينيني  مما الشك فيه أنَّ إنَّ 

عاش حياة صعبة وهو بعيد كل  "درويش"و ، الوطنعد عن اغُتصبت أرض الفلسطينيني وفرض عليهم اهلجرة والبُ 

الشاعر استوحشه  إنَّ . وقضيته ا بقلبه وعقله ووجدانه ألرضه وشعبهي وفيّ البعد عن حبيبته فلسطني ،ولكنه بق

لم الرجوع يها حبُ نِّ وميُ  )فلسطني(اآلخر و قصائده يستحضر األنا  لِّ احلنني والشوق إىل أرضه وآمله الفراق وهو يف جُ 

:درويش يقول

 يأمِّ بزِ خُ  إىل نُّ حِ أَ 

 يأمِّ هوةِ قَ وَ 

  ..يأمِّ ةِ وملسَ 

الطفولةُ يفَّ رُ كبُـ وتَ 

يومِ درِ صَ علىَ يوماً 

ألينِّ  يرِ مْ عُ قُ وأعشَ 

تُّ مِ  إذا

  !يمِّ أُ دمعِ منْ جلُ أخْ 

يوماً خذيين ، إذا عدتُ 

2هلُْدِبكْ وشاحاً 

ه وأمِّ عده عن وطنه وأهله وهذه احلالة طبيعية حبكم بُ ، واالضطرابالشاعر يعيش حالة من التوتر  إنَّ 

بعدم اليأس ) املتلقي(يف رسالة منه إىل اآلخر ، إىل الوطنهناك أمل وحلم بالرجوع والعودة  هذا األمل إال أنَّ  ورغم

وهذا ما يدفع  ،ُمشرقدٍ غَ إىل والتطلع فلطاملا قرن األمل باألمل ،"درويش"وهذه ميزة يف أشعار ،والصرب والصمود 

يقول «عاش حياة صعبة  "محمود درويش"الشاعر  إنَّ  .الوحشةأنا الشاعر إىل حماكاة هذا احللم إلمخاد نار 

�ËÄ¢�ÀƘǋ�Ǯمحمود درويشكانت طفولة :"  درويششاكر النابلسي عن طفولة  ǳ̄�Ŀ�ǾǻƘǋ���¦čƾƳ�ƨƥċǀǠǷ

فمحمود كفالح من عائلة صغرية ، مل يكن ينتمي إىل الطبقة الوسطى كما هو اآلن  .فلسطيّين من الطبقة الفقرية 

ƨȇǂǠǌǳ¦�ǾƬƥǂš.3»وإمنا كان ينتمي إىل الطبقة الفقرية �Ŀ�©ǂƯ¢�ƢĔ¢�Ǯ ǋȏ�ƨȇÂƢǇƘŭ¦�̧ ƢǓÂȋ¦�ǽǀǿ،اة نوبقيت معا

.أملٍ و  عاناةٍ م ، إْذ أنَّنا نلمس الشاعر كثريا ما حينُّ إىل زمان الطفولة ويتذكره بكلدرويشظاهرة يف شعر الطفولة 

.61،ص2فيصل درّاج ، ثالثة مداخل لقراءة حممود درويش، جملة دراسات ، العدد -1
.106، ص1حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-2
.19للشاعر حممود درويش ، ص) يف حضرة الغياب( طارق علي أمحد الصرييف ، التناص الذايت يف نص -3
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يف داللة إحيائية للمتلقي لألمل ، املتكلم ضمري إىل املسند )أِحنُّ ( املضارع بالفعل قصيدته الشاعر يبدأ

اإلنسان مهما ابتعد ومهما   إنَّ .والغربة والوحشة اليت يُعاين منها وهو بعيد عن أهله وأصحابه وذويه عيشهالذي ي

كلمة   ا¤�Ĕ وبلغ من العلم إال أنه يبقى دائم االتصال مبوطنه األصلي وباألرض اليت ُولد وترعرع وكرب فيها كُرب 

األنا الدرويشية يستثري املتلقي ويستحضر كل عواطفه ومشاعره ليستجمعها ويشعر مبا يشعر به  الوطن ، إنَّ 

اإلنسان ، فالوطن رمز االستقرار  هما ميلك ويتيقن بأن الوطن أعزُّ الشاعر يف رسالة منه إىل اآلخر لكي ُحيسَّ 

وأيضا يف املقابل داللة على الفراغ ،حلب العطف واالشتياق وا فاحلنني كلمة مشبعة مبعىن ،واحلب واحلنان والعطف 

  .الذي يشعر به الشاعر وهو بعيد عن أمه ووطنه

أيضا ذكر بعض األمور واألشياء واملواقف اليت عاشها مع أهله وذاقها بني أحبته فمن األشياء  "درويش"

¨®ǂĐ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦)إىل ذكر األمور ،فاخلبز والقهوة هي دليل األصالة والبساطة ) ، ملسة أميخبز أمي ، قهوة أمي

احلنان والدفء الذي يكتنف اإلنسان وهو آمن بني أحضان عائلته ويف وطنه يكفيه هذا ) ملسة أمي(احملسوسة 

ǾǟȂƥ°�Ŀ�ƢǿƢǔǫ�Ŗǳ¦�̈ȂǴū¦�ƢƦǐǳ¦�¿Ƣȇ¢Â���ǺǗȂǳ¦�ń¤�śǼƷ�Ȃǿ�ǲǰǌǳ¦�¦ǀđ�¿ȋ¦�Ǻǟ�Ʈ«عن كل شيء ،  ȇƾū¦�À¤

إنَّ .1»واألم هنا رمز الصرب والعطاء والدميومة واحلنان الفياض ، وهي متثل يف نظر الشاعر الوطن املسلوب اجلريح 

تقريبا يف كل األبيات بإيقاع تصاعدي ونغمة حزينة مؤثرة ، حماولة من الشاعر نسج موقفٍ ) أمي( تكرار لفظ 

: ويستثريه ويستعطفه يف رسالة ذات بعدين البعد األول ) اآلخر( )األنا( وكئيب ، ليستشعر املتلقي درامي حزينٍ 

قلب  إىلربة ومرارة ووحشة وأمل ، فالغربة والبعد عن األهل أصعب تلقي ما يعانيه الفلسطيين من غُ أن يستشعر امل

  .ستقرارواالعد إحيائي ليستشعر املتلقي عظم نعمة الوطن واألمن بُ : اإلنسان من أي شيء آخر والبعد الثاين 

   :ودة ـــــــة العـــــقضي 1-3-1

حلم الفلسطينيني هو م حبنان ودفئ العائلة حلم الرجوع إىل الوطن ومعانقة األهل واألصحاب والتنعُّ إنَّ 

:درويش يقولوالشاعر يف حماكاته لألنا اآلخر وما يشعر به 

  ايومً دتُ ا عُ إذَ ،ذيِين خُ 

كْ بِ ا هلُدْ احً شَ وِ 

]...[بُعشبٍ ي امِ ظَ ي عِ طِّ وغَ 

رجعتُ  امَ ،إذاعيِين ضَ 

..ناركْ ورِ بتنُّ وداً قُ وَ 

 دارك سطحِ  على سيلٍ غَ  بلوحَ 

وفَ قُ الوُ قدتُ فَ ألينِّ 

ƢĔ°½الةِ صَ دونِ بِ 

.6حممد عبد اهلادي ، جتليات رمز املرأة يف شعر حممود درويش ، ص-1



 المبحث األول             التلقي وجدلية األنا واآلخر في شعر درويش        : نــــيالفصل الثا

81

الطفولةِ جنومَ ّديُت،فرُ َهرِمْ 

أُشاركْ حىتّ 

العصافريِ غارَ صِ 

...جوعِ الرّ ربَ دَ 

1انتظاركَ لُعشِّ 

إىل الوطن  العودة لمق حُ تحقَّ االشرتاك فيالشاعر يستشعر أناه ويستحضر اآلخر من خالل ثنائية  إنَّ 

  :يقولبال وطن هو بال هوية وبال ذات وبال وجود ) الشاعر يؤكد(اإلنسان ف ، احلبيب

انِ اإلنسَ يمةُ ا قِ مَ 

نْ وطَ الَ بِ 

لمْ عَ الَ بِ 

نوانْ ا عُ ومنَ ودُ 

2اْن؟اإلنسَ ةُ يمَ ا قِ مَ 

فالوطن حيتويهم حبنانه ودفئه وحيقق هلم األمن والسالم والطمأنينة ، ابتدأ الشاعر هذا املقطع بفعل األمر

األمر الدال على الرتجي والتمين  ) ، ضعيين، فرّديخذيين، غطي(يف هذا املقطع  هاستعمال وقد أكثر من) خذيين(

به وكذلك ُمستعد خلدمة الوطن والفناء فيه والتفاين يف حُ فهو ُمستعد للتضحية بكل شيء من أجل حتقيق احللم ، 

ونفيس   حية بكل ما ميلكه اإلنسان من غالٍ ضالت، سلتضحية يف سبيل الوطن واجب ُمقدّ واإلخالص إليه ، ألن ا

  . لم الرجوعض للنار من أجل حتقيق حُ والتعر  لالحرتاق ُمستعدّ 

قواه وتفريغ كل  الشاعر الستنفاذ كلِّ  حماولة من ى درجات حتمل األمل يفهذا االحرتاق هو أقص إنَّ 

ىل أن ؤدي بالشاعر إهذه مبالغة يف بذل القوى النفسية البد أن تُ  « :مشاعره وأحاسيسه من أجل الوطن

فاالنفعالية ُتشبه . ويضطر إىل أن ميوتفجأة مث يقف الهثا قواه الروحية والشعورية يف بضع سنني ،" يستنفذ"

š االحرتاق �ƢĔȋوكل اتساق ميأل  فكل مجال يعصف بقلبه،حمليطة به عل الشاعر ضعيفا إزاء مظاهر احلياة ا ،

حفيها مشاعره باحلماسة الطافحة ، وهذه حالة ُتصبح 
ُ
.3» يطة بالشاعر أغلى من حياته نفسهاقيمة األشياء امل

فلم يُعْد يطيق صربًا هلذا جنده ،وأمل وحسرة حترقه ،ووحشة ��ƨƥǂǣ�ǺǷ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđإن األوضاع املؤملة اليت ميرُّ 

   .كثري االنفعال

�ǲƦƷ�śƬŭ¦�ǲƦū¦�¦ǀđ�Ʈالشعب الفلسطيين ُمتشبِّ ذكر الشاعر احلبل الدال على الوصل والتواصل وأنَّ 

   لقوله تعاىلصداقا اقتباس من القرآن الكرمي مِ  هاحلب واإلخالص والصرب والصمود لتحقيق احللم وهذا الشطر في

.107-106، صص1األعمال األوىلحممود درويش، ديوان حممود درويش، -1
.47املصدر نفسه ، ص-2
.280-279، صص1967، 3نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، منشورات مكتبة النهضة، دار التضامن، حلب سوريا، ط-3
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يًعا َوَال تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء فَأَلَّ وَ  ﴿ :آل عمران  يف سورة َف بـَْنيَ اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ

ُ اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم النَّارمَِّن قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة  ِلَك يـُبَـنيِّ َها َكذَٰ فَأَنَقَذُكم مِّنـْ

      االشرتاكمن خالل فالشاعر يأمل إىل بناء أفق جديد ومتجدد .)103اآليةآل عمران سورة (﴾  .تـَْهَتُدونَ 

ل احللم إىل حقيقة حتمية ويُقنع املتلقي حيوِّ وقد استطاع أن يف األهداف واألحالم املقدسة ما بني الفلسطينيني ، 

�Ƣđ� فاهلدف سيتحقق باالعتصام حببل اهللا والصرب والتضحية والتفاين واإلخالص يف حب الوطن.  

�Éƫ�ƢĔ¢�Ǯ احلدث وقوع اليت تدل على قرب ''الرجوع''لفظة إنَّ  ǋ�ȏ وحي إىل اآلخر باقرتاب حتقيق الوحدة

تضمني الشاعر للفظة األم وجعلها مساوية ومتساوية يف نفس املرتبة مع الوطن ، فكالمها حيققان ، إنَّ واالنتصار

إىل  حطمحيتاجه اإلنسان وي هي أهم ما واألمن واألمان واالستقرارفاحلب واحلنان والدفء ،نفس الغايات 

فاجليل القادم ُمشبع ،هذا التواصل يف حتقيق احللم حىت وإن مل ُحيققه هوَ ضا إىل أنَّ امتالكه ، يشري الشاعر أي

  والتواصل مستمر  واالتصال االشرتاكفهذا ) أشارك صغار العصافري...هرمُت (حبب الوطن وُمؤمن بتحقيق احللم

رة وما عناه من التشريد والقتل وهو ال زال الشَّ وكأنَّ 
ُ
يف سن السادسة يقصُّ اعر يستحضر ذكريات طفولته امل

يف مساء قرية هادئة  1948الرصاص الذي انطلق يف تلك الليلة من صيف ....« :الشاعر هذه املعاناة قائال 

ورأيت نفسي ، وكان عمري يومها ست سنوات أعدو يف اجتاه أحراش الزيتون السوداء ،مل ُمييز بني أحد " الربوة"

وزحفا على البطون حينا ، وبعد ليلة دامية مليئة بالذعر والعطش وجدنا  مشيا على األقدام حينا..فاجلبال الوعرة 

حىت ُحيقق احللم كبرية   وهلذا يويل الشاعر أمهية للجيل القادم ويُعلق عليه آماال1» ..أنفسنا يف بلد امسه لبنان 

  :القائلأليس هو 

:و نغين القدسَ 

يَا َأْطَفَاَل بَاِبلْ 

يَا َمَوالِيَد الَسَالِسلْ 

اً ُعوُدوَن ِإَىل الُقْدِس َقرِيبَستَـ 

.ا َتْكبـُُرونوَقرِيبً 

اِضي
َ
وَقرِيَبا َحتُْصُدوَن الَقْمَح ِيف َذاِكرَِة امل

ْمُع َسَناِبلَقرِيبً  .ا ُيْصِبُح الدَّ

يَا َأْطَفاَل بَاِبل،آهْ 

  اُعوُدوَن ِإَىل الُقْدِس َقرِيبً َستَـ 

2.ا َتْكبـُُرونَ وَقرِيبً 

.96رجاء النقاش، حممود درويش شاعر األرض احملتلة ، ص-1
.46ص ، 2وىلاأل األعمال ،حممود درويش حممود درويش، ديوان-2
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يُعطي قصائده الدميومة واالستمرارية فهو درويشهذا التطابق والتماثل والرمزية اليت جندها يف شعر  إنَّ 

ن الشاعر من لغته وسيطرته على  تمكُّ ب وهذه تقنية توحي ،يُطيقله ما ال يشحن اللفظ بأكثر من داللة وُحيمِّ 

  األرضهي واألم  الوطن،هي فاألم  :وداللة  بعدإذ جند أن لفظة األم تتضمن أكثر من معىن وأكثر من  ، كلماته

وهذا التضمني .جند أيضا احلبيبة هي فلسطني واحلبيبة هي الزوجة واحلبيبة هي األم  ، البيولوجيةواألم هي األم 

يف املعاجم اللغوية يتحدد ب " األرض"إذا كان دال «،درويشيُعطي املعىن حياة مع كل قراءة جديدة لنصوص 

أو أهل األرض فإن حممود درويش قد وسع من إطاره ... أو املوضع واملكان ... األرض اليت عليها الناس "

:الداليل ، وأصبح حيمل يف طياته مدلوالت أخرى جديدة ، أحددها على النحو التايل 

  )البلد( الوطن  –األرض 

  .األم  –األرض 

  ) املعشوقة ( احلبيبة  –األرض 

  .اإلنسان  –األرض 

  .العامل  –األرض 

  .املكان  –األرض 

  .الرتاب  –األرض 

  .احللم  –األرض 

محمود فالقصيدة عند  .1»وهذه الدالالت على تنوعها ،جيمعها مشرتك واحد هو العطاء املتواصل 

̧�¦�ǪǬŹ�À¢�ǂǟƢǌǳمتجددة املعاين والدالالت وهذا ما يعطي منعة وحياة متجددة لشعره  درويش ƢǘƬǇ¦�¦ǀđÂ��

�©¦ ¦ǂǬǳ¦�®ƾǠƫ�ȄǴǟ�ƨǳ¦ƾǳ¦Â�ƨȈƷȂŭ¦�±ȂǷǂǳ¦�ǽǀđ�ǽƾƟƢǐǫ�ǺƸǌƥ�ƢȈƷ� ƢǬƦǳ¦Â�®ȂǴŬ¦.

.66، ص 1،2000حممد صاحل زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش،دار املقداد ،غزة ، ط-1
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   غـــــــوياللّ ل ــــــات التشكيــــــــتقني -2

:تمهيـــــــــد

�ǺǷ�ƢēȐȈǰǌƫÂ�ƢēƢƷƢȇǄǻ¦�ǪǧÂ�ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ǾȈǴǟ�µ تبةإن اللغة هي الع ǂǨƫÂ�ȆǬǴƬŭ¦�» ®Ƣǐƫ�Ŗǳ¦�ńÂȋ¦

الظاهرة األوىل يف كل عمل فين يستخدم الكلمة أداة للتعبري ، هي أول شيء اللغة هي «أجل حتقيق الفهم 

م ، وهي املفتاح الذهيب الصغري الذي يفتح كل ، ومن خالهلا نتنسّ ، وهي النافذة اليت من خالهلا نطلّ  يصادفنا

، أو حاول أن يعرفه ألول مرة وقد عرف اإلنسان العامل . واجلناح الناعم الذي ينقلنا إىل شىت األفاق، األبواب

وهو مل يعرف السحر إال يوم أدرك قوة الكلمة ، ومل يعرف الشعر إال يوم أدرك قوة السحر .يوم أن عرف اللغة 

فالنص اإلبداعي الذي يُريد من خالله .1» فاللغة والسحر والشعر ظواهر مرتادفة يف حياة اإلنسان ومتساندة

هو النص الذي يستثريه ويُذهله من خالل التشكيالت ،تلقي ويسيطر على وجدانه ل إىل ذات املاملبدع التسلُّ 

  .وتستوجب عليه تفسريها لتحقيق التفاعل مع النص،اللغوية اليت ختطف األذهان وتأسر األلباب 

�§ ¦ǂǤƬǇȏ¦Â�ƨǌǿƾǳƢǧ���ǲǠǨǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�̈°®ƢǬǳ¦�Ƣǿ°ȂǏÂ�Ƣē¦±ƢůÂ�Ƣē¦°¦ǂǰƫÂ�ƢēƢƷƢȇǄǻƢƥ�ƢǿƾƷÂ�Ȇǿ�ƨǤǴǳƢǧ

عل للقصيدة أثرها الفين واجلمايل يف نفسه عجاب يف نفس املتلقي وجتثري الفضول واإلتُ  كلها عناصروالذهول  

Đ�ƢǏƢƻ�ȐȈǰǌƫ�ȏ¤�ƪ«وعقله  ǈȈǳ�řǧ�ǲǸǟ�Ȇǿ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�̈ƾȈǐǬǳƢǧ تشكيل  وهو .موعة من ألفاظ اللغة

·����Ǻǰǳسواء أكانت شعرية أم غري شعرية ، تُعدُّ ، ألن كل عبارة لغوية" خاص" ƢǨǳȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ȐȈǰǌƫ

يف الشعر " التشكيلية" عن إذن فحني نتحدث . خصوصية التشكيل هي اليت جتعل للتعبري الشعري طابعه املميز 

يف حني أنَّ [...]فعملية التشكيل قائمة يف هذه الفنون وتلك على السواء [...]ال نعين جمرد استعارة طريفة 

يتجاوز احملسوسات من  –أن تتلقاه احلواس وأن ُحيدث التوتر العصيب املنشود  كذلك  عمله ميكنأن  رغم الشاعر

�Â�ǎ ƟƢǐƻ�ǺǷ�Ǿƫ¦̄�² ȂǈƄ¦� ȆǌǴǳ�ƢǷ�ǲǯ�ǺǷ�¨®ǂĐ¦�±ȂǷǂǳ¦�ń¤�ǶƟƢǬǳ¦�ňƢȈǠǳ¦�Ƣǿ®ȂƳÂ�Ʈ ȈƷ صفات 

���ƢēƢƷƢȇǄǻ¦Â�ƢēȐȈȈţ�ǲǠǨƥ�ȆǬǴƬŭ¦�À¦ƾƳÂ�Ŀ�ǂ�ǂȀƦƫ�ƨȈǼǧÂ�ƨȈǻƢȈƥ�°ȂǏ�ǺǷ�Ǿũǂƫ�ƢǷÂفالتشكيالت اللغوية تؤثِّ .2»

�ƢǿŚǈǨƫÂ�ƢȀƬǬǻƢǠǷ�¾ÂƢŹÂ�Ƣē ¦ǂǫ�ƾȈǠȈǳ���ǾǨǫȂƬǈƫÂ�¥°ƢǬǳ¦.

ȂǘƬǳ¦�Ƥ°�إنّ  ǯ¦ȂÉȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�ŕƷ�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǲǰƥ�ƾȇƾƴƬǳ¦�ƨȈǔǫ�ƨǬƫƢǟ�ȄǴǟ�ǀƻ¢�ǂǏƢǠŭ¦�ǂǟƢǌǳ¦

ال ميكنها أن ُتساير ،اللغة اليت ال تنمو وال تتطور وال تتماشى والتطورات العصرية  ألنَّ ،احلضاري والفكري احلاصل 

«��أفكار وتطلعات املتلقني  Âǂǜǳ¦Â�ǞǸƬĐƢƥ�̈ƾȈǗÂ�ƨǴǏ�Ǿǳ�§ ®ȋƢǧإنَّ لغة الشاعر اخلاصة لن تكون« احمليطة به

ƨƥƢưŭ¦�ǽǀđ أو املفروض يف أي تعبري فين أن يكون أداة واملطلوب ،وسيلة تواصل ناجحة بينه وبني ُمتلقي شعره

ومن جهة أخرى ال ميكن للشاعر املبدع أن يستخدم يف شعره اللغة كما يستخدمها توصيل من املبدع إىل املتلقي 

.173، ص1981،عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب، القاهرة -1
.50املرجع نفسه  ، ص-2
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ومن هنا  . كثفةومصفاة أن تكون ذات طاقة تعبريية ملغة الشعر فاملفروض يف .�ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨȈǋƢǠŭ¦�ǶēƢȈالناس يف ح

 ويف هذا تناقض ظاهر . يبدو أننا نتطلب يف لغة الشعر أال تكون هي لغة الناس وأن تكون لغتهم يف آن واحد

إنَّ اللغة التعبريية .1»سرُّ الشعر فيها وهذا التناقض الظاهر هو، ولكن احلقيقة أن لغة الشعر هي دائما كذلك 

ب وتعقد مهوم ضاهي وحتاكي كثرة وتشعُّ اليت يسعى الشاعر املعاصر المتالكها حتمل قوة وطاقة تعبريية هائلة تُ 

لقد محل الشاعر املعاصر هذا الزخم اللغوي حماوال التوافق واالتفاق بني مشاعره وأحاسيسه وبني  ، وقضايا األمة

«��ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢēƢǫƢȈǇ�ǺǟÂ،طموحات وتطلعات اآلخر  ȂǳƘŭ¦�Ǻǟ�©ƢǸǴǰǳ¦Â�· ƢǨǳȋ¦�«ǂÉź�À¢�ǾȈǴǟ�ƢǷ¦Ǆǳ�ÀƢǯ�¦ǀŮ

  .غة كثافة داللية وطاقة تعبرييةاعر املعاصر اللَّ ل الشوجيدد يف معانيها ،ألن املتلقي ملَّ الرتابة والبساطة هلذا محَّ 

ودواوينه قد محَّلها الكثري من هذه التشكيالت واألساليب اللغوية اليت تُثري "محمود درويش"وقصائد 

وحتثُّه على التنقيب والتفتيش عن املعاين الكامنة يف األلفاظ الظاهرة ،وسنتناول أهم تلك ،القارئ وتستفزه 

  :من خالل دراسة  "محمود درويش"شكيالت اللغوية يف بعض دواوين األساليب والت

  .التضاد- 4          التشكيل االستعاري-3      احلذف - 2        التكرار- 1

  :ـــــرارـــــــــكــــــــــــالتِّ 2-1

ضفي أسلوب التكرار من بني أهم األساليب اللغوية اليت تُعطي النص األديب أبعادا فنية ومجالية وتُ يُعدُّ 

اهتمام البالغيني العرب قدميا  ل التكرار حملَّ حرية اليت تستوقف املتلقي وتُذهله ، ولقد شكّ مسة السّ على اللغة اللّ 

ة الكبرية اليت ُحيدثها التكرار كيز وهذا للفائدة العظيمة واملزيّ ،وأولوه العناية والرت  وحديثا فتناولوه بالدرس والتحليل

ضفيه والنصوص قيمة ورفعة ملا تُ ،ن بذلك اللغة طاقة وكثافة ق الدالالت ،فُيضمّ ي املعاين ويعمّ أنه يقوّ إذْ ،يف النص 

  .نفس املتلقي  أنَّ لكلِّ لفظة مكررة نغمة ووقع يفإذْ ،ز مميّ عليها من أبعاد داللية وإيقاع موسيقيّ 

التكرار  رة ال حتمل الداللة السابقة ،بل حتمل دالالت جديدة مبجرد خضوعها لظاهرةالصورة املكرّ نَّ إ

فقد اعتمد عليه شعراء احلداثة اعتمادا   .ويُعدُّ التكرار يف الشعر احلديث من أبرز الظواهر الرتكيبية املاثلة يف بنيته «

وقد جعلوا منه ، سواء أكان ذلك يف أمناطه املتعددة أم يف دالالته الزاخرة ،  كبريا يفوق املتقدمني من أسالفهم

فالتكرار له دالالت إحيائية تفتح أفاقا للمبدع . 2» بىن عليه القصيدة احلديثةالفين الذي تُ " التكتيك"  نوعا من

فالتكرار يعترب أسلوبا من « ،الستثارة املتلقي ، ويعدُّ من بني أهم الظواهر اليت يعتمد عليها إلفراغ مكبوتاته 

ال األساليب احلديثة بالرغم من وجوده يف الشعر العريب القدمي ، ألنه يعد ظاهرة بارزة يف نتاج الشعر احلديث ، ف

لقد اعتمد الشعراء .  3»وهذا كله ملا له من دالالت فنية ونفسية .ي ديوان من هاته الظاهرة إال وجدخيلو أ

.179عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر ، ص -1
300، ص 1،2000صاحل زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش،دار املقداد ،غزة ، طحممد  -2
حملمود درويش ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف " سرحان يشرب القهوة يف الكافيترييا "عبد القادر علي زروقي ، أساليب التكرار يف ديوان -3

.13، ص 2012خلضر ، باتنة ،البالغة واألسلوبية ، جامعة احلاج 
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تكرار احملدثون على هذه الظاهرة الفنية ، إذ سامهت بشكل كبري يف استثارة املتلقي واستفزازه للبحث عن أسباب 

�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�Â¢�ƨȈǈǨǻ� ¦ȂǇ���ǎاللفظة  Ǽǳ¦�Ŀ�Ƣēȏȏ®Â.

سع لتستوعب كثفة تتّ لها لغة مُ الشعرية احلافلة بالتشكيالت اللغوية واليت محّ "محمود درويش"إنَّ جتربة 

فإننا جنُد من بني أهم األساليب اليت سامهت يف إعطاء ،القضايا واهلموم واألفكار وأحاسيس ومشاعر شعبه  كلّ 

بتفريغ تلك الشحنات االنفعالية واألحاسيس  لغته هذه اهلالمية واللمسة السحرية وأعطته متنفسا لكي يقوم

  االرتقائيأعرب الشاعر يف القصيدة السابقة عن قدرة على التكرار  «،، أسلوب التكرار  الفياضة واملشاعر الدافقة

فإن قصائده الالحقة يف جمموعاته األوىل اليت كتبها داخل فلسطني ، سرتينا قدرات متصاعدة يف توظيف التكرار 

إىل ما حيققه هذا التكرار  واملوازنة والبناء السيمفوين من غايات  [...]" املوازنة"وشىت أمناط البناء املتناغم أو 

سامهت يف إعطاء نصه منعة الشاعر  وظفها يتالهرة التكرار إن ظا.1»شعريّة ، أرى أنا فيه مسعى وجوديًّا 

عًا بني تكرار احلرف وتكرار الكلمة وتكرار اجلمل وغريها من أشكال نوِّ وحصانة ومتاسكا يف بنيته اللفظية ، مُ 

األوىل ليس التكرار يف أشعار درويش «،لُيعطي نظرة موحية تستثري القارئ وتستوقفه للتأمل والتأويلالتكرار ،

ل يف بنية ،ويستند يف الغالب إىل متواليات مرسومة برباعة  بل هو تكرار مستدخَ . وحده  ا باملستوى اللفظيّ منحصرً 

يف ترسيخ البنية املنطقية ،أو من جهة ، ،وهذا التكرار خيدم . وإىل تقسيمات تتخّفى عفويتها على دّقة عالية 

  :على النحو التايل درويشوسندرس التكرار يف شعر  . 2»احلجاجّية ، أو اجلدلّية ،هلذا الشعر  

  .تكرار أسلوب االستفهام  - ه تكرار املقطع –د تكرار العبارة –ج تكرار الكلمة –ب تكرار احلرف –أ

   :رف ـــــــــرار الحــــــتك  2-1-1

أصوات معينة يعطي  دادُ ، فرتِ يعدُّ تكرار احلرف من أهم الركائز اليت يقوم عليها بناء األصوات املتحركة

"نازك"شارت بذلك القصيدة إيقاعات موسيقية متناغمة وهلذا أ ، ويُلهمُ  النص الشعري إيقاعات متنوعة وخمتلفة

الركائز  من أهمّ إنَّ تكرار احلرف يُعدُّ .3»نوع دقيق يكثر استعماله يف شعرنا احلديث«:تكرار احلرف هو إىل أنَّ 

يف كفن ...وعاد:"ومن أمثلة ذلك يف قصيدة محمود درويشاألساسية اليت يقوم عليها بناء املعىن الداليل يف شعر 

:محمود درويشيقول " 

!وَسادَة الّسريرِ يَا:تـَُقولُ 

!يابِ قيبَة الثِّ حَ يَا

]...[:!سحابُ يا!إلهُ يا !جنومُ يا !يلُ لَ يَا

!داهُ ولَ يا ...ليَك يا فَىت لِيب عَ قَ 

.80-79، صص 03كاظم جهاد ، حممود درويش يف جمموعاته الشعرية األوىل وقصائده األخرية ، جملة دراسات ، العدد -1
.80املرجع نفسه  ، ص-2
.239، ص1967، 3نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، منشورات مكتبة النهضة، دار التضامن، حلب سوريا، ط-3
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!ُجنومُ يا!ليلُ ايَ ،وُلوا هلاقُ 

1!َسحابُ يا!ُدروبُ يَا

عشرة مرة ، إذ هيمن على  يتيف اثن غري ُمضمرةٍ ظاهرةً )يا(يف هذا املقطع حرف النداء استعمل الشاعر 

الشاعر يف هذه ،  وهذا داللة على الثبات وتأكيدا للمعىن الداليل يف النص وهو االعتزاز بالوطن،هذه األبيات 

فهذا داللة على التحسُّر والتوجُّع من خالل بثِّ آالمه وشكواه إىل ،حاب والنجوم األبيات يُنادي الليل والسّ 

، وعسى أن تستجيب له ولندائه هذه الظواهر ة اليوم أصبحت صمَّاء ال تسمع النداء، وكأنَّ األمّ  مظاهر الطبيعة

.ƢĔȂǌȈǠȇ�Ŗǳفتخلِّصه وشعبه من اآلالم واألوجاع ا

يف انطالق الصوت ألطول مسافة حىت تصل إىل أبعد مكان  )يا( لقد ساهم تكرار حرف النداء 

للشاعر كي يبثَّ آالمه وأحزانه آفاقا لتكرار اوفتح هذا ،فتخالط األمساع والوجدان وتؤثر يف النفس وتستثريها 

ومن جهة أخرى أعطت األبيات املذكورة آنفا كثافة إيقاعية وجرسا موسيقيا ،وآهاته وأيضا آماله هذا من جهة 

  . متناغما سامهت يف شدِّ انتباه املتلقي واستثارت مشاعره وأحاسيسه

)الواو(وهو تكرار حروف الربط واليت من بينها  "محمود درويش"يف شعر  ا¡�čǸȀǷ�ǂƻ اأيضا تكرار  جندُ 

  ":ثالث صور " يف قصيدة  محمود درويشيقول 

َكاَن أِيب 

كعهده ، ّحممًَّال متاعبا

..يطارد الرغيَف أينما مضى

ارُع الثعالَباصَ يُ ..ألجِلِه 

..يْصنُع األْطفالو

ابَ و ..الرتُّ

..الَكواكَباو

أِخي الّصغُري اهرتأتْ 

فعاتَبا..ثيابُه 

!أخِيت الُكربى اشرتْت جواربَاو

ُم املطالَباُكلُّ مْن ِيف بيتَنا و 2يُقدِّ

مرات وهو من حروف الربط املعروفة واليت تُعطي  مخسيف هذه األبيات )الواو ( ر ذكر حرف لقد تكرّ 

الذي هيمن على هذه األبيات وهو " الواو"فتكرار حرف العطف،بني الكلمات ومعانيها  اوانسجام اوترابط اتناسق

.29-28، صص1حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
.35املصدر نفسه ،  ص -2
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متماسكة األطراف ، إنَّ تكرار حرف الواو أعطى للمعىن حرف ربط وظَّفه الشاعر جلعل النص الشعري بُنية 

 علىوعدم انقطاعه رسالة من الشاعر إىل املتلقي ،، واستمرارية يف املعىن  مجالية وفعالية خاصة يف اجلانب الصويت

وكثرة  الثبات والصمود والصرب ، واليت مثَّلها يف صورة األب املكافح والصبور والصامد والثابت رغم قسوة الدَّهر

  . املشاكل واهلموم

إن هذا احلضور املكّثف لصورة األب له داللة رمزية ليس فقط على األب البيولوجي وإمنا يريد الشاعر 

إال أن األب يظّل أكثر حضورًا وتواترًا يف قصائد  «إحالة املتلقي إىل املعىن اآلخر لألبوة وهو التاريخ واهلوية 

األب  ،هو أوالً .مثنويّة تصنع يف احلقيقة صورة األب احلقيقّي : يف واحد  اثنانواألب هنا أبوان ،أو هو . درويش 

لقد أعطى .1»وهو األب الّرمزّي والتارخييّ .الشخصي ، هذا الذي جتمعه بابنه عالقة رأفة ساهرة وتكافل حنون 

  .كثرية ليستثري املتلقي ومينح نصه تأويالت واسعة   تالشاعر ملفهوم األب عالمات عديدة وإحياءا

 نشهد،لقد ساهم النضج الفين للشاعر عرب مسريته الشعرية من تغريُّ نظرته للكثري من األمور واملشاهد 

أعطاها عديد مثلما فعل مع مفهوم األم اليت  درويشهذا التغري ملعاين لفظة األب من مرحلة ألخرى يف شعر 

، والشاعر حيّمل هذه الشخصية منذ محمود درويشاألب موتيف مركزي يف شعر  «،املفاهيم والتأويالت 

تتغري هذه الداللة بعد مرحلة بريوت ، ويصبح . وهو يرمسها ضعيفة حرجة وسلبية .  االنكساربداياته مسؤولية 

كذلك متثل احلضارات العابرة " أنا يوسف يا أيب" األب رمزا للقوة الفاصلة أو كما تتمثل بصورة جلّية يف قصيدة

مث . تارخيية ملا حّل بشعبه والزائلة اليت مرت عرب التاريخ على أرض وموطن الشاعر ، كما أنه موضع املساءلة ال

فهذه الرموز للمصطلح الواحد خضعت .2» يصور مدى إنسانيتها يف جمموعته ملاذا تركت احلصان وحيدا

واستقرارا على عكس املرحلة  اثبات درويشللمتغريات النفسية للشاعر حبيث شهدت املراحل األوىل من شعر 

  .والفلسفة واألسطورة استخدام الرمز ىلاألخرية اليت جنح الشاعر فيها إ

وهذا داللة  من خالل الربط بني معانيها حرف الواو وتكراره أعطى األبيات معمارية فإنَّ إضافة إىل ذلك  

�Ƣēȏȏ®Â�ňƢǠŭ¦�śƥ�ǪȈǧȂƬǳ¦Â�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�ǺǈƷ�ȄǴǟ�ǂǟƢǌǳ¦�̈°ƾǫ�ȄǴǟ�ƨƸǓ¦Â.

  ": من املنفى" يف قصيدة  "محمود درويش"يقول ) ال(جند أيضا تكرارا حلرف النفي 

أو ملسٍة من َيدْ ...ضمَّةٍ ينتِهي بِ ال

يارِ ُع الغريبَ رجِ يُ ال للدِّ

طارَ يُنزُل األمْ ال

يُنبُت الريَش علىال

3منهدّْ ..ناِح طٍري ضائعٍ جَ 

.90، ص 03كاظم جهاد ، حممود درويش يف جمموعاته الشعرية األوىل وقصائده األخرية ، جملة دراسات ، العدد -1
.32، ص2012، 1ع اللغة العربية ، حيفا ، طحسني محزة ، معجم املوتيفات املركزية يف شعر حممود درويش، جمم-2
.42، ص 1حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-3
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يف هذه األبيات تدل داللة واضحة على رفض الشاعر املساومة وكل ) ال(إنَّ هذه اهليمنة حلرف النفي 

أشكال الصلح مع العدو مادام يف أرضنا وينهب خرياتنا ويُقتِّل أبناءنا وينتهك حرماتنا ، فال للصلح وال للنسيان 

ينتِهي (الذي ربطه باألفعال)ال(، إنَّ الشاعر يستحضر اآلخر من خالل تأكيده بتكرار حرف النفي  وال للمساومة

املقاومة مستمرة واملساومة ممنوعة  فهذا داللة واضحة على أنَّ اليت تدل على املضارع ) يَرِجُع ، يُنزُل، يُنبُت 

والصلح مرفوض ما دام الغريب مل يرجع ،والوطن يئنُّ والشعب يعاين ويتأمل فإننا لن ننسى، إنَّ تضمني حرف 

ƢǟƢǬȇ¤Â�Ǧ ǫȂǸǴǳ�ƢƫƢƦƯÂ�ǒ ǧǂǴǳ�ƨȇ°¦ǂǸƬǇ¦�Ȅǘǟ¢�©ƢȈƥȋ¦�ǞǗƢǬǷ�ȄǴǟ�ȏ®Ƣǟ�ƢǠȇ±Ȃƫ�ǾǠȇ±ȂƫÂ�̈ȂǬǳ¦�ǽǀđ�ȆǨǼǳ¦  قويا

  . لألبيات 

  :ـةـــــالكلمــ رارــــــتكـــ 2-1-2

من أبسط ألوان التكرار إال أنه ينبغي على   "نازك المالئكة"كان هذا اللون من التكرار عدَّته وإنْ 

ولعلَّ أبسط ألوان التكرار، تكرار كلمة واحدة يف أول كل بيت «:"نازك"الشاعر توخي احلذر يف استعماله تقول 

التكرار  اللون من وال ترتفع مناذج هذا[...] وهو لون شائع يف شعرنا املعاصر،من جمموعة أبيات متتالية يف قصيدة 

عوَّل يف مثله، ال على التكرار مرتبة األصالة واجلمال إال على  إىل
ُ
نفسه، وإمنا على يدي شاعر موهوب يُدرك أن امل

إن تكرار الكلمة يف القصيدة الشعرية .1» سقطت القصيدة،رديئا ،فإن كان مبتذال ،ما بعد الكلمة املكررة 

ميتدَّ بصوته ألطول مسافة من أجل إبالغ للشاعر ألن الواسع ƢĐ¦�ƶƬǨȇ�Ǿǻȋ�¦ǀǿÂ���̈ŚƦǯ�ƨȈƟƢŹ¾�إيُكسب املعىن 

    إذا كان تكرار احلرف وترديده «التكرار من تناسق األلفاظ واحتادها ،رسالته للمتلقي،ويساهم هذا اللون من 

فظة يف الرتكيب ينعكسان على احلركة اإليقاعية للقصيدة فإن تكرار اللّ وجرساً يف اللفظة الواحدة يكسبها نغماً 

اء تكرار والتنامي يف قالب انفعايل متصاعد جرَّ  واالستمرارية االمتداداللغوي ال مينحها النغم فحسب ، وإمنا 

على مثل هذا النوع من التكرار ليعطي للقصيدة أبعادا مجالية  "محمود درويش"لقد اعتمد . 2» العنصر الواحد

   إننا جند أن تكرار الكلمة أخذ حيزا كبريا ،، ليرتك يف السامع وذهنه أثرا قويا  يعطي املعىن قوة وصالبةو ،وفنية 

:درويش يقول " يف كفن...وعاد" ومن أمثلة ذلك يف قصيدة  "محمود درويش"يف شعر 

  ..يا أيتام أَخافُ ..يا أحّبِيت أَخافُ 

أن ننَساُه بَني زمحِة األمساءَأَخافُ 

!أْن يذوَب يف زوابِع الشتاءأخافُ 

أن تناَم يف قلوبَِناأخافُ 

..ِجراحَنا

.231نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر ، ص-1
.54حملمود درويش ، ص" سرحان يشرب القهوة يف الكافيترييا "عبد القادر علي زروقي ، أساليب التكرار يف ديوان -2
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1!!أْن تنامْ أخافُ 

يف هذه األبيات تُوحي للمتلقي باحلذر والرتبص من النسيان والتجاهل )أخاف(إنَّ هيمنة تكرار كلمة 

ى العزائم ، إنَّ هذا التكرار فاخلوف من النسيان وهو مالزم موضوعي للتذكر والتفكر حىت ُتشحذ اهلمم وتُقوَّ 

�ŕƷ�°±ƢĐ¦Â�ȆǇƖŭ¦�ǂالتفتيش يف املاضي وتذكُّ ترك يف ذهن املتلقي أثرا قويا يف نفسه من خالل ) أخاف( لكلمة 

إنَّ هذا األسى واحلزن )شهداء كفر قاسم ، ودير ياسني ، وشهداء بيت حلم وغريهم كثري( ال ننسى الشهداء 

فهو خوف من النسيان وخوف من ) أخاف( ره وتذكريه لآلخر بتحذيره من النسيان بتكرار كلمة الذي أراد تذكُّ 

  ": أزهار الدم" يف قصيدة  محمود درويشالثأر هلؤالء الشهداء  يقول  التقاعس عن أخذ

!كفَر قاسمٍ يَا 

ِمن توابيِت الّضحايَا، سوَف يَعُلو

..!ِقُفوا، ِقُفوا:يقولُ َعلمٌ 

!واستوِقُفوا

]...[!َال، الَ َتذلُّوا

وِفيَك مقربُة وليلُ ..لْن نَنامَ !كفَر قاسٍم يا

لْن تساومَووِصيُة الدمِ 

نقاوم تستغيُث بأنْ َووصيُة الّدمِ 

2..نقاومَ أنْ 

ر يف املتلقي كلمات قوية كرَّرها الشاعر لتؤثِّ )كفر قاسم، قفوا،وصية دم(التكرارات للكلمات  هإنَّ هذ

لقاة على عاتقه وهي مسؤولية الشهداء
ُ
املقاومة : ¦ƾȀǌǳ¦�Ƣđ�ȄǏÂ¢�Ŗǳ¦�ƨǻƢǷȋ¦ �وتستشعره حبجم املسؤولية امل

  .ود والصرب حىت النصروالصم

�Ƣđأنه يصوِّر اآلالم واجلراح واملعاناة اليت يشعر وحيسُّ "محمود درويش"كثريا ما جند يف قصائد 

محمود "الفلسطينيون إال أننا دائما نلحظ ذلك األمل الدافق والبشرى الواضحة بالنصر وحتقيق اآلمال يقول 

  :يقول" كك أو ال أحبّ أحبّ :" يف قصيدة "درويش

!ملْن يلتفُّ جبلدهِ طُوبىَ 

  !بال أخطاء ملْن يتذكَّر اْمسُه األصليَّ طُوبىَ 

  .شجرة ملْن يأكُل تفاحًة وال يصبحُ طُوبىَ 

�Ê̈ƾȈǠƦǳ¦�Ê°ƢĔȋ¦�ÊǽƢȈǷ�ǺǷ�É§ǂǌȇ�ÌǺŭطُوبىَ 

.27، ص1حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
.230املصدر نفسه  ، ص-2
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1!وال يصبح غيماً 

       الشهادةإما بالنصر أو ،جماهد و ابر صو جاءت كبشرى لكل صامد ) طوبى(إنَّ تضمني وتكرار كلمة 

أخرج أْمحد والطرباين من  ويف هذه األبيات اقتباس من حديث النيب عليه الصالة والسالم حيث،يف سبيل اهللا 

وم قَ : ((وما الغرباء؟ قال: ، قلنا))طوبى للغرباء: ((حديث عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

.2)مهُ يِهْم أكثـَُر ِممَّن يُطيعُ يَعصِ ثري، َمنْ وء كَ سُ اسِ ليل يف نَ ون قَ احلُ صَ 

املرابطني على أرض هذا الوطن  العظيمة لكلّ  ىشر فيها داللة على البُ )طوبى(فمما الشك فيه أن كلمة 

ƅ¦�ƨǸǴǯ� Ȑǟ¤�ǲȈƦǇ�Ŀ�ǺȇƾǿƢĐ¦Â يف الدنيا واخللود يف اجلنةوالتثبيت ، واهللا ناصرهم باألجر.  

)طوبى(اإليقاعي الذي ضمَّنه الشاعر يف هذه األبيات من خالل تكراره لكلمة إنَّ هذا التناغم والتوازن 

 .ة للنص وكثافة يف املعىنأضفى قوّ 

 "محمود درويش"، وإنَّ تكرار الكلمة له وقع على نفس املتلقي وتردادها يُكسب اإليقاع نغما متجانسا

يف معىن الكلمة املكررة يف نفس املتلقي وتأثريها عليه نوَّع بني التكرار، فاستطاع بقدرته الفنية أن ُحيدث تنوُّعا 

عن  ومرة يف آخر املقطع وهذا ينمُّ ،ومرة يف وسطه ،، فمرَّة جنُد تكرار الكلمة يف أول البيت  وهذا بتنويع املوضع

  :نتمثل لتكرار الكلمة يف أول البيت يقول الشاعر،مه يف املعىن براعة الشاعر يف التصوير وحتكُّ 

حيلْ الرَّ ُبركَ 

اصِفرار الَورِد يَا ُحيبِّ الَقتيلْ َكُبر

التَسكُّع يف ِضياء الَعامل املشُغول عينِّ ُبركَ 

املَساُء َعَلى َشوارع ُكل َمنفىُبركَ 

املَساُء َعَلى نَوافذ ُكل ِسجنُبركَ 

ت ُكل اِجلَهاتُبروكَ 

3ت يف ُكل الُفُصولُبركَ وَ 

       ته هذه الكلمة من داللة ،وهذا ملا أدّ  ئيةأكسب املعىن قوة وإحيايف أول البيت ) كُبر(فرتداد كلمة 

على ِعظم املأساة وتفاقم األحزان وهو يصف معاناة األسرى يف السجون واملشردين من يف املقطع فهي تدلُّ 

الوطن  وال شك أنَّ األسى واحلزن والوحدة والوحشة اليت خيلِّفها املنفى أو السجن أكرب وأعظم مصيبة ،وتكرار 

لوقع هذه الكلمة ،  فيهر ويؤثّ ل البيت استطاع من خالله الشاعر أن ينفذ إىل وجدان املتلقي هذه الكلمة يف أوَّ 

  .الكبري وتردادها يف أول البيت والذي جاء مناسبا ومالئما للمعىن الذي أراده الشاعر 

.26، ص2حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل -1
  ).153/ 4" (الصحيحة"، وصححه األلباين يف )177/ 2(مسند اإلمام أمحد  -2
71، ص املصدر السابقحممود درويش، -3
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    :ارةــــــــــــالعب رارـــــــــتك 2-1-3

الغرض عند الشاعر يف حدود تكرار حرف أو كلمة فيعمُد إىل تكرار عبارة بأكملها لغاية  قد ال يفي

فهو ،، وقد ساهم هذا اللون من التكرار يف تقوية اخلطاب الشعري وإعطائه أبعادا أكثر فنية ومجالية  يف نفسه

ǽǂǟƢǌǷ�ǢȇǂǨƬƥ�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȇ.

إىل ترداد عبارة بأكملها يف مقطع من مقاطع البيت إلفراغ  إنَّ قيام الشاعر بتكرار العبارة معناه أن يعمدَ 

هو أقل يف شعرنا املعاصر  ،و تكرار العبارة  «:حول هذا اللون من التكرار "نازك المالئكة"تقول ، شحناته الشعورية

إذ يساهم هذا النوع من التكرار إذا ما ُوظِّف توظيفا صحيحا يف إعطاء .1»وتكثر مناذجه يف الشعر اجلاهلي

التكرار خيضع للقوانني اخلفية اليت تتحكم يف العبارة وأحدها «إنَّ هذا النوع من ،متوازن للقصيدة  هندسيّ تشكيلٍ 

الذي ينبغي أن حيافظ عليه الشاعر يف احلاالت  الدقيق قانون التوازن ، ففي كل عبارة طبيعية نوع من التوازن 

لة بكفة غري الفطن أن يهدم التوازن اهلندسي ومييل بالعبارة كما متيل حصادة دخيسع التكرار إنَّ يف وِ [...]كلها

يلحُظ حضور هذا اللون من التكرار بكثرة وميكن أن منثِّل له من "محمود درويش"املتتبع لقصائد  إنّ .2» ميزان

  "العصافري متوت يف اجلليل :" خالل تطرقنا لقول الشاعر يف قصيدة

أنَا والموتُ وهبناِك !يا ريَتا 

يف باب اجلماركْ ِسرَّ الفرِح الذابلِ 

،والموتُ أنَا ّددنَا، وجت

  يف قبلتك األوىل

.يف شّباِك داركِ و 

3-وجهانِ وأنَا والموُت 

يف القول السابق والذي جيب توفره يف تكرار العبارة حىت يؤدي  نازكثت عنه إنَّ قانون التوازن الذي حتدّ 

 أننا نلحظ توازن ذه األبيات ، إذهذا التكرار التشكيل اهلندسي املتوازن ما بني األلفاظ واملعاين ،جنده حاضرا يف ه

فاملوت صار ) أنا والموت(من خالل تعمُّد الشاعر تكرار عبارة  ومرتبة ترتيبا هندسيا،ذه األبيات بني مقاطع ه

ا من يشاءان ، وهذه إشارة وداللة م��ĔƢƦǴǈȇÂ�ÀƢċƦŹ�Ǻŭ�°Âǂǈǳ¦Â�¬ǂǨǳ¦�ÀƢƦȀȇ�¦°Ƣǐǧ صاحبا للشاعر مالزما له

الفرح  الذي أصبح يوزع املوت واحلزن على الفلسطينيني ويف املقابل يهبُ على تعنُّت وتسلُّط احملتل الغاصب 

والسرور واألراضي املغتصبة للمستوطنني ،إنَّ هذا التنويع يف مواطن التكرار فمرَّة أورده الشاعر يف بداية املقطع ومرَّة 

�ËǮ ǋ�Ȑǧ�ŘǠŭ¦�ǞȇȂǼƬǳ�¦ǀǿÂ��ǾƬȇƢĔ�Ŀ َّقي وقع ذلك خيتلف يف نفس املتل أن .  

  :حيث يقول الشاعر" امرأة مجيلة يف سدوم:" آخر للعبارة يف قصيدة اأيضا نلمس تكرار 

.233، قضايا الشعر املعاصر،  صنازك املالئكة -1
.244-243املرجع نفسه ، صص-2
.272، ص1حممود درويش، ديوان حممود درويش،األعمال األوىل-3
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  أين أزهاري ؟

أْن ميتلَئ البيُت زنابقْ ريُد اآلَن أُ 

يَن أشعارِي؟أَ 

اكِني الّيت تقتلموسيَقى الّسكريُد اآلَن أُ 

  كي يولد عاشق

أْن أنساكِ ريُد اآلَن أُ و 

1ْي يبتعَد املوُت قليالً كَ 

هذه اإلرادة اليت حتطِّم احلجر واليت أرادها الشاعر لتكون معربة عن حالته الشعورية اليت تسابق املوت من 

، تظهر لنا نفسية الشاعر يف هذه األبيات ُمضطربة ومتوترة بني اللقاء والعودة إىل الديار وبني شبح  أجل العيش

واليت جاءت هنا ثابتة يف بداية املقطع داللة على )اآلن أريد ( املوت الذي أصبح يطارد الشاعر ، فتكرار عبارة

) اآلن(وقد ضمَّن الشاعر فعل اإلرادة بالزمن ،الرغبة اجلاحمة للشاعر من أجل مواصلة احلياة وحتقيق األحالم 

بّ فاللحظة آنية ال تتطلب التأجيل ، فهذا اإلصرار والتعنُّت من الشاعر إشارة رمزية إىل اآلخر باإلصرار على ح

  : ومن تكرار العبارة أيضا قول درويش « .فاحلياة مجيلة تتطلب أن نعيشها بكل ما فيها من حلو ومرّ ،احلياة  

  ورائحة النب جغرافيا

  ورائحة النب يد

  )ذات يوم تعود( ورائحة النب صوت ومئذنة 

  رائحة النب ناي تزغرد فيه مياه املزاريب

من القهوة سوى رائحتها فالرائحة بصورة عامة مثلت ختاطبا الالفت يف هذه الصورة أن درويش ال يتذكر 

الشاعر .2»يف رؤوس هذه األسطر الشعرية  رئيسياً موقعاً )رائحة النب (لقد شكلت عبارة [...]بني الشاعر وأرضه

من خالل هذا التكرار يعطي لوطنه رمزا يتذكره وحييله إىل تذكر كل شيء مجيل يف وطنه ، األصالة وجلسات 

   .مر واألهل واألحبة واألصدقاء كلها اختزهلا الشاعر يف رمز رائحة النب السَّ 

:ـــــرار المقطـــــــــعـــتكــــــ  2-1-4

�ƪ ǨǴǳÂ�ÀȂǸǔŭ¦�ǶȀǨǳ�ȆǬǴƬŭ¦Â�¥°ƢǬǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȈǳ�ǽƾƟƢǐǫ�Ŀ�ǞǘǬŭ¦�°¦ǂǰƫ�ń¤�ƾǸǟ�ǂǏƢǠŭ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ċÀ¤

يقاع الداخلي واخلارجي للقصيدة ، وهذا النوع من التكرار إذا ما ُضمِّن اإلانتباهه وإحداث تناغم وتناسق يف 

يف هذا  "نازك"تقول ،بشكل صحيح يتناسب وبناء القصيدة فإنه ينمُّ عن قدرات الشاعر ومتكُّنه من حتقيق التوازن 

تكرارا طويال ميتد إىل حيتاج هذا النوع من التكرار إىل وعي كبري من الشاعر بطبيعة كونه  « :اللون من التكرار 

.308، ص1حممود درويش، ديوان حممود درويش،األعمال األوىل-1
.119-118حملمود درويش ، صص" سرحان يشرب القهوة يف الكافيترييا "عبد القادر علي زروقي ، أساليب التكرار يف ديوان -2
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نتمثل .1»الشاعر إىل إدخال تعبري طفيف على املقطع املكرر مقطع كامل ، وأضمن سبيل إىل جناحه أن يعمدَ 

:درويشيقول "مطر ناعم يف خريف بعيد : "من خالل قصيدته "محمود درويش"هلذا اللون من التكرار يف شعر 

طُر ناعُم في خريٍف بعيدْ مَ 

]...[زرقاءْ ..زرقاءُ والعصافيُر 

طُر ناعُم في خريٍف غريبْ مَ 

]...[بيضاءُ ..بابيُك بيضاءُ والشَّ 

طُر ناعُم في خريٍف حزينْ مَ 

]...[خضراءُ ..واملواعيُد خضراءُ 

طُر ناعُم في خريٍف بعيدْ مَ 

2زرقاءْ ..افيُر زرقاءُ صَ والعَ 

نفسية وحتقيق املعىن الذي يصبوا إليه إّن هذا التكرار الذي عمد إليه الشاعر يف هذه األبيات لغاية 

من جهة ومن جهة ) زرقاء، بيضاء، خضراء، زرقاء(الشاعر، فلقد عمد الشاعر إىل املفارقة بني األلوان يف األبيات 

فال شك أنَّ كل بعيد هو حزين  فالُبعد معناه )، غريب  حزين(واحلالة الشعورية ) بعيد(أخرى التنويع بني املسافة 

عن الوطن ،معناه اإلقامة اجلربية املفروضة واليت تولِّد األمل واحلزن واألسى ، فالشاعر ضمَّن األلوان دالالت التغرُّب 

نفسية ، وال شك أن هذا التوازن يف توزيع املقاطع املكررة أعطى مثاره وخلَّف أثرا يف نفس املتلقي ووقعا على 

ب على كل هذه املعوقات اليت تواجهه ، فالشاعر رغم هذا السمع ، فيحسُّ املتلقي بالتمكن والقدرة على التغل

.بيضاء، خضراء(و زاهية ُمفعمة باألمل املشرق  مجيلة االبعد والغربة واحلزن واألسى إال أنه أعطى هلا ألوان (

  : تكرار أسلوب االستفهام  2-1-5

ديث ، وهذا ملا حيمله هذا يعدُّ أسلوب االستفهام من بني أهم األساليب اإلنشائية حضورا يف الشعر احل

�ƨǳƢū¦Â���ƨȀƳ�ǺǷ�ȆǬǴƬŭ¦�ǾȇȂŤÂ�ŘǠŭ¦� ƢǨƻ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�ǾǼȈǸǔƬǳ�ǂǟƢǌǳ¦�ȄǠǈȇ�¿Ƣđ¤Â�µ ȂǸǣ�ǺǷ�§ȂǴǇȋ¦

وألمهية هذه الظاهرة وحضورها املكّثف يف الشعر املعاصر ، فإن النقاد ، النفسية املضطربة واملتوترة من جهة أخرى

Ȃǐǳ¦�ǾȇȂǌƫ�ǺǷ�Ƣđ�¾Ȑƻȍ¦�ǶǿƢǈȇ�̄¤���ǂǠǌǳ¦�Ŀ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�Ǧ°̈�احملدثني جعلوا شروطا وضوابط حت ȈǛȂƫ�Ƕǰ

¦��Ƣē®ƾƷ�ƨȇȂŴ�ƨǸǜǻȋ�Ǟǔź�¿ƢȀǨƬǇȏ¦�©¦Â®¢�¾ƢǸǠƬǇ«وتفّكك أنساق النص وإحالة املعىن إىل الغموض املبهم 

كتب النحو ، وعدم معرفتها يؤدي إىل الوقوع يف اخلطأ عند استعماهلا ، أو عند اإلجابة عن بعض األسئلة   

إن الشاعر ملزم بأن .3»وأكثر ما يوقع يف اخلطأ اجلهل خبصائصها ، وداللة كل منها ، ونظام تركيبها اللغوي 

.بعلومها ، حىت ُحيِسن توظيف الظواهر اللغوية ، سواء األسلوبية أو البالغية ƢčǸǴǷ���ƢȀƦȇǂǣÂ�ƨǤǴǳƢƥ�Ƣكون عاملي

.318، ص 1،2000حممد صاحل زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش،دار املقداد ،غزة ، ط-1
.270-269-268،  صص 1حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-2
.5-4درويش ، كلية اآلداب ، جامعة اخلليل، صصزهري أمحد سعيد إبراهيم آل سيف ، أسلوب االستفهام يف شعر حممود-3
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 أهم ما «حبكم اطِّالعه الواسع بالرتاث العريب ،مطّلٌع على علوم اللغة ،"محمود درويش"والشاعر

�ƨȇȂǤǴǳ¦�Ƣē¦®ǂǨŠÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ƨǠǇ¦Â�ƨǧǂǠǷ�Ǯ -أوال –من قراءته الدقيقة للشعر القدمي أنه محمود استفاده  ǴŻ

فمحمود درويش ميتاز امتيازا واضحا يف شعره بثرائه اللغوي ،فهو ال يتعثَّر يف البحث عن ألفاظه وال ،والشعرية 

 ااملعىن ، منسجم ا معيف شعره متناسق االستفهاميف إيراد أسلوب  فساهم ذلك . 1» يفتعل اشتقاقات لغوية غريبة

وأدواته ،من  االستفهاممع الصور ،له دالالت إحيائية متوافقة مع ما أراده الشاعر ،وقد زاوج الشاعر بني أسلوب 

�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨǻ°ƢǬŭ¦�Ŀ"زهير آل سيف" أشار، االستفهاموأمساء  االستفهامخالل التنويع بني استخدام حروف 

   :يقول« وأمسائه االستفهاموظيف الشاعر حلروف حول ت

 الرقم نوع احلرف عدد التكرارات النسبة املئوية

37.4% - 1 اهلمزة 189   

49.7% - 2 هل 251   

12.9% - 3 حذف األداة 65   

100% 505 ¸ȂǸĐ¦

  االستفهامأسماء 

 الرقم نوع احلرف عدد التكرارات النسبة املئوية

25% - 1 ماذا 184   

16.9% - 2 من 125   

15.7% - 3 أين 116   

15.6% - 4 ما 115   

11% - 5 كيف 83   

6.8% 60 أيّ  6-

4.7% - 7 كم 35   

.119رجاء النقاش، حممود درويش شاعر األرض احملتلة ، ص-1
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4.3% - 8 مىت 31   

- 9 من ذا  صفر -   

أيّان صفر -  10-

أىنّ  صفر -  11-

100% 739 ¸ȂǸĐ¦

كما يشري إليه جدول استخدم الشاعر أمناطًا معينة من أمساء االستفهام ، ومل يستعمل أمناطًا أخرى ،  و 

  :األمساء وتدل اإلحصائيات على مايلي 

استخدام الشاعر حاالت من االستفهام من غري أن يلجأ إىل ذكر أداة االستفهام ، بلغ عدد -1

�Ƣē¦°¦ǂǰƫ)65( من جمموع أساليب االستفهام املستخدمة عنده % 5.2مرة ، بنسبة.  

ها من حروف االستفهام ويرجع ذلك إىل كثرة أمساء تفوق استخدامات أمساء االستفهام على نظري  - 2

ƢȀǨƬǇȐǳ�ǂǟƢǌǳ¦�©ȏƢǸǠƬǇ¦�̧ȂǸů�ń¤�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ƨƦǈǻ�ƪ¿��االستفهام   ǤǴƥ�Ʈ ȈƷ59.4.%

) ماذا(  االستفهامعند الشاعر باستخدامه السم  االستفهامبلغ أعلى عدد من التكرارات يف أمساء  - 3

املتلقي ، والشاعر من خالل  علىفلكل أداة وقعها وتأثريها .1» %25ة مرة بنسب) 194(فقد بلغ عدد تكراراته 

واضحة على أن الشاعر ينتقي  ةدالل ه، نلحظ أنه اعتمد على بعض األدوات ومل يورد أخرى ، وهذ االستقراءهذا 

وملسة مجالية ، والشكَّ أنَّ أيضا الشاعر له ِحسٌّ موسيقيٌّ ،الضرورة الشعرية وفق ما يتماشى و  ةأساليبه اإلنشائي

تِردادها هلذا عمد الشاعر إىل  ،بعض أدوات االستفهام هلا هذه اخلاصية وامليزة والتأثري البالغ يف نفسية املتلقي 

   .ملا هلا من خاصية مميزة من خالل نغمها وجرسها املوسيقي، استغالهلاو 

كل هذه   ني واستفزازه ، ليحاول اإلجابة عاستثارة املتلق يفساهم ترداد الشاعر ألسلوب االستفهام 

  .وجيد هلا تفسريا وتأويال  اإلستفهامات

  :ذفـــــــــــــالحــــــ  2-2

ا من قدرة ملا هل،ظاهرة احلذف ،سواء قدميا أو حديثا يف نصه بني أهم الظواهر اليت وظَّفها الشاعر من 

اليت يلجأ ،احلذف من الظواهر البالغية األساسية «ساهم يف عملية التفاعل واستثارة املتلقي إحيائية كبرية إذ ت

املنشئ إليه يف تشكيل بنية النص الشعري ، وباللجوء إليه خيرج باللغة من مستواها العادي املألوف ، إىل املستوى 

والتجربة الشعرية الدرويشية حافلة بأسلوب احلذف الذي جنده حاضرا يف قصائد . 2»البالغي املوحي واملؤثِّر

  .  7-6-5صصزهري أمحد سعيد إبراهيم آل سيف ، أسلوب االستفهام يف شعر حممود درويش ، كلية اآلداب ، جامعة اخلليل، -1
.229حممود درويش، ص حممد صاحل زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند -2
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�ȆǌȇÂ°ƾǳ¦�ǎدرويش Ǽǳ¦�ǾǇ°ƢŻ�Äǀǳ¦�ǾȇȂǸƬǳ¦Â�°Ƣđȍ¦�µ ǂǤǳا خالدا املتلقي ، ليبقى نصّ فزاز عه وتفّلته الستتمنُّ ب

  : ومن هذه النصوص اليت يرد فيها احلذف قوله  «،  خلود القضية الفلسطينية يف األذهان والعقول والقلوب

ُخيّيُل يل أن خنجر غدر

  سيحفر ظهري 

  :فتكتب إحدى اجلرائد 

  " كان جياهد" 

  وحيزن أهلي وجرياننا 

  ويفرح أعداؤنا 

  وبعد شهور قليلة 

!"كان  : يقولون 

وبعد شهور : " ما أصاب العبارة األخرية ، عندما قال إن من يقرأ هذا النص ال بد أن جيد أن حذفاً 

، فهذا الفعل الناقص حباجة إىل ما يكمل مجلته ، وهنا يأيت دور القارئ ليجسر هذه :" كان : قليلة يقولون 

 تشغيلإن هذا احلذف ساهم يف تأمل القارئ و .1»يتم ذلك إال من خالل إعمال مبدأ التوقع الفراغ ، وال/ الفجوة

وهو الثبات وعدم النسيان  ،الذي أراد الشاعر أن يبثَّه بربط أجزاء النص ببعضها لتحيله إىل املعىن اإلمجايل فكره 

.ن ضحوا بكل ما ميلكون يف سبيل القضية ، وجاهدوا من أجل حترير األرض ممَّ ، نسيان الشهداء

" عاشق من فلسطني"من خالل قصيدة  يف موضع أخر درويشيف شعر ) ظاهرة احلذف(ذه هلونتمثل  

:محمود درويشيقول 

..هِف نَد باِب الكَ رأيتِك عِ 

حبِل الغسيِل ثياَب أيتامكِ قًة علىُمعلِّ 

..وارِع يف الشّ ...ِك يف املواقدِ رأيتُ 

مسِ يف دِم الشَّ ...يف الزرائِب 

2رأيتك يف أغاين الُيتم والبؤسِ 

مفعول + فاعل + املكتملة من فعل) رأيتك(حذف اجلملة الفعلية د نالحظ الشاعر يف هذه األبيات تعمَّ 

وهذا ليدل ) يف دم الشمس (وقبل كلمة ) يف الزرائب( وقبل كلمة) يف الشوارع(وقبل كلمة ) الكهف( به بعد كلمة

تعمد منحى إيقاعيٍّ 
ُ
اعدٍ متص من جهة على احلالة النفسية للشاعر املتوترة واليت اختذت من خالل هذا احلذف امل

، لقد ساهم هذا احلذف ) مشهد الرؤيا ( وأيضا ليتجنب مشهد هو معروف بالنسبة للمتلقي ،يف النص 

لعربية ،األردن ، عبد الباسط الزيود ، املتوقع والالمتوقع يف شعر حممود درويش دراسة يف مجالية التلقي ، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة ا-1

.440ه ،ص1427، مجادى الثاين 37، العدد  18ج
.90، ص1األوىل حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال-2
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وخلق تناغما واتساقا وانسجاما يف مبىن األبيات حبيث أن ،ه بالنسبة للمتلقي ورُقيَّ  واستمراريتهيف تواصل املعىن 

عن جمال الرؤيا اليت  اخارج اجديد انعتا استطاعت أن ختلق أفقواليت جاءت واقعة ) رأيتك(اجلملة الفعلية احملذوفة

  . أرادها الشاعر 

" عاشق من فلسطني " دائما يف قصيدته  "محمود درويش"ل لظاهرة احلذف يف قول الشاعر أيضا نتمثّ 

  : يقول

البحِر والّرملِ ملح تِك ملَء أيْ رَ 

كالفلِّ ...كاألطفالِ ...ميلًة كاألرضِ نِت جَ كُ و

:وأُقسمُ 

خيُط منديالً مْن رموِش العِني سوَف أُ 

وأنُقُش فوقُه ِشعرًا لعينيكِ 

1..وإمساً حني أسقيه فؤاداً ذاب ترتيال

كنت (إنَّ احلذف يف هذه األبيات متَّ على مستوى حذف اجلملة دائما حيث ُحذفت اجلملة املنسوخة 

  :لةفأصل اجلم) كالفل(وقبل كلمة ) كاألطفال(قبل كلمة ) مجيلة

عدا مجاليا د احلذف ليعطي املعىن بُ الشاعر تعمّ ، إال أنّ كالفلّ كنت جميلة كاألطفال كنت جميلة 

أيضا هذا احلذف على مستوى اجلملة أعطى املتلقي مساحة خللق ،وُحيقق الرتابط واالنسجام بني مقاطع األبيات 

كنت مجيلة  (،  يف خضم هذا احلذففيستطيع املتلقي أن خيلق معىن آخر ،عىن أكثر اتساعا مأفق جديد و 

هذه الفراغات اليت تركها .)كالفل  ومالمح وجهك وضاءة جميلة براءة األطفال تحملين في عينيككاألرض 

.النص كفيلة بأن ُتدمج القارئ يف النص حماوال مألها واملشاركة يف إنتاج معاين أخرى للنص

 : اري ـــــــــل االستعـــــالتشكي 2-3

ا خيتلج بداخل ، فهي تعبري عمَّ  اسيكولوجي اوبُعد اتأويلي ااالستعارة يف النقد احلديث اختذت طابع إنَّ 

كلَّ ، ومن هنا نستطيع القول أنّ ، أي هي ترمجة حلالة الباث النفسية النفس من انفعاالت ومشاعر وأحاسيس

تفوق ،ل االستعارة مكانة بارزة يف الشعر متثِّ « :تأويل لالستعارة يقتضي فهم احلالة النفسية واالجتماعية للمؤلف 

ŚǤƬȇ�ǂǠǌǳ¦�́ ¦Ȃƻ�ǺǷ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�¦ƾǟ�ƢǷ�ǲǯ�Àȋ�ǾƬȈǼƥ�Ŀ�ǲƻƾƫ�Ŗǳ¦�Ãǂƻȋ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ƨǻƢǰǷ�Ƣđدة، من مثل ما 

على نبوغ  جليا وبرهانا، ا، ولكن االستعارة تظل مبدأ جوهري، واجتاهاته الفكرية ووزنه،وألفاظه ولغته ،الشعر 

ستارا لتمويه املتلقي  "محمود درويش"إذا ما ألقينا الضوء على التشكيالت االستعارية اليت اختذ منها . 2»الشاعر

ظاهرة ،فإننا جند أنَّ أكثر املواضيع اليت تدور عليها هذه التشكيالت االستعارية ،وتفريغ أحاسيسه ومشاعره 

.91-90، صص1حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل-1
.199حممد صاحل زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش ، ص -2
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" نتمثل إحدى تلك التشكيالت االستعارية من خالل قول الشاعر يف قصيدة ... ، الغربة  التشريد،املوت، القتل 

  :يقول" ملالرَّ "

،أَمِشي إىل َحائِط إعداِمي َكعصفوٍر غيبٍّ 

وأظنُّ السهَم ضلعي

أمِشي.ِمي أُغنيُة الرُّمانِ دَ وَ 

،وأَغيُب اآلن يف َعاصفِة الرَّملِ 

1َسيأِيت الرَّمل رملًيا

يف هذه األبيات معاناته وشعبه من خالل سياسات اإلعدام والتشريد والتعذيب اليت يعاين  الشاعريصوِّر 

من خالل املصطلحات اليت وردت يف األبيات  "درويش" وهذا واضح من خالل ما أشار إليه،منها الفلسطيين 

يف لغته املعهودة يعتمد اعتمادا كبريا على توظيف الرموز ، وهلذا حيتاج فهم درويشو) إعدام،  أغيب ، عاصفة (

وظفة ، فأشار يف هذه األبيات إىل الرَّمل ، والرَّمل ُمالزم موضوعي للمكان إىل أشعاره 
ُ
البحث يف ماهية الرموز امل

بة ، إنَّ الصورة البيانية اليت الصحراء ، وهي دالة على الصرب والصمود واملقاومة ، رغم مظاهرها القاسية والصع

وحذف ) الرمل( حبيث صرح باملشبه ) سيأيت الرمل رمليا( يف قوله  االستعارةوظَّفها الشاعر يف هذه األبيات وهي 

عدا ، أعطت هذه االستعارة بُ االستعارة المكنية على سبيل ) يأيت( ورُمز له بقرينة تدل عليه ) اإلنسان (املشبه به 

  .أضفى على معىن األبيات عمقا وداللة أوسع مجاليا وفنيا 

محمود درويشل عديد الصور البيانية من تشبيه واستعارة من خالل تصوير إنَّ يف األبيات اآلتية نتمثَّ 

�¾ȂǬȇ�ǶǇƢǫ�ǂǨǯ�Ŀ�¾Ǆǟȋ¦�řȈǘǈǴǨǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ċƾǓ�ȆǴȈƟ¦ǂǇȍ¦�ǲƬƄ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈°ǄĐ¦�ƨǟƢǌƥ"محمود درويش":

ضراءُ الزَّيتوِن كانْت دائًما خَ ابُة غَ «

بيِيت انْت ياحَ كَ 

حيةً َني ضَ إّن مخسِ 

روبِ علُتها يف الغُ جَ 

]...[مخسَني ضحيةً ...ركًة محراَء بِ 

واألزهار تبتسم  ،السماء متطر عند احلزن كانت جتعلاليت   "البالغة القدمية"من باب  وليست هذه الصورة

�ǲǰǳ�Ƕēǂǜǻ�ȄǴǟ�ǆأهل القرية ومأل نفوس الشاعر ،احلزن الذي مأل نفس  ألن [...]عند الفرح ǰǠǻ¦�ƾǫ���ƨƠȇŐǳ¦

فأصبحوا ال يرون اللون األخضر يف غابة الزيتون ، ولكنهم يرون اللون األمحر يصبغ كل،شيء يف الواقع اخلارجي 

إن انعكاسية الصورة البيانية اليت وظَّفها الشاعر سامهت يف إعطاء املعىن دالالت واسعة ومؤثرة يف نفس .2» شيء

.276، ص2حممود درويش، ديوان حممود درويش،  األعمال األوىل-1
.47-46، صص1971، الطبعة الثانية  ،اهلالل رجاء النقاش، حممود درويش شاعر األرض احملتلة ،دار-2
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الوقت حبيث استعمل الشاعر اللون األمحر الذي يدلُّ على الدم ، القتل ، املوت وجعله مهيمنا على النص بدل 

.لون الغابة األخضر ، الذي يدلُّ على احلياة ، األمل 

يكاد ال جيد التمثيل االستعاري  درويشالحظ للتشكيالت االستعارية اليت وردت يف شعر إنَّ امل

تركيبتها  إذ أنَّ �̄¦�Ƣēوهذا راجع إىل طبيعة االستعارة التصرحيية يف حدّ ،لالستعارة التصرحيية إال يف مواضع حمدودة 

االستعارة «البعد التخييلي العميق فاإلحيائية ال تتماشى وتطلعات الشاعر الذي يعتمد أكثر ما يعتمد على 

أقرب مأخذا وأبعد عن العمق  -عند املتلقي- وبذلك تكون  ،التصرحيية هي ما ُيصرح فيها باملشبه به دون املشبه

محمود ، فهي أبسط مظهرا من مظاهر الصور االستعارية عموما وأقرب إىل الذوق وآثر، وعند  أو الغموض

ذلك يرجع  رمبا، و ، إذا ما قيست باالستعارة املكنية تنخفض نسبة تردد االستعارة التصرحيية اخنفاضا كبريا درويش

ذكر بلفظه ال مبتعلقاته، مما ُيضيق ستعار ينفور الشاعر منها لسطحية تركيبها ، وثانيا أن امل: مها اثنني إىل سببني 

��¤�ƢĔ¢�ǚƸǴǻ�ƢǼǻ¢�ȏ االستعارة التصرحيية هلا أبعاد إحيائية داللية ومن املالحظ أنَّ .1» من جمال حركة الشاعر فيها

  .طابعا خاصا يغلب عليه الذاتية التصويرية محمود درويشاختذت عند 

إنَّ االستعارة التصرحيية عند «: إذ أننا جند أن عنصر النداء غالب على الصور االستعارة التصرحيية 

وهذه ،  مضافة إىل ياء املتكلم  - فيها–، وغالبا ما تكون الكلمة املستعارة  ا قوياالشاعر بروزها يف صيغة النداء بروز 

  : اليت تتمثل يف عمق اتصال املستعار له بذات الشاعر مثل قوله،ظاهرة هلا داللتها األسلوبية 

!يف اُحلبِّ كاحلرمانِ وحيدِتيال شيَء يا 

بنشوةٍ عصفورِتيوأغمُض العينِني يا...

كْي أراِك يف اخليالِ ..أراكِ لكي 

�ǂưǯ¢�ƨƦȈƦū¦�ǚǨǴǳ�©Ƣǧ®¦ǂǷ�ƢĔƘǯ�ÂƾƦƫ�Ʈ ومعظم الصور من هذا النوع ال تأيت إال يف سياق احلب ȈŞ��

منها صورا خيالية ، تبعث على االتساع يف الداللة أو اإلحياء ، وحتليل االستعارة عند الشاعر ، والكشف عن 

اخلواص الداللية لالستعارة ، واألشكال النحوية اليت :خصائصها الرتكيبية والداللية ، مل يتم إال من زوايا ثالث 

لفظ ، وفيها يكون هي أكثر األنواع تردُّدا ،االستعارة التشخيصية  إنإذ ]...[فيها ، مث متعلقات االستعارة ترِدُ 

الغالب كاستعارة احلبيبة  املستعار منتميا إىل العامل البشري ، كأن يكون صفة من الصفات اإلنسانية ، وهو

   :لألرض

الشَّجرْ روِب يف غُ -ملْ أنسَها-احلبيبَة ُت كْ تَر 

.2»حِر ِمنِديلَها وُضماَدىتطُرُز من زبِد البَ 

.201حممد صاحل زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، ص -1
.202-201املرجع نفسه  ، صص -2
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النوع الثالث من االستعارة هي االستعارة التمثيلية واالستعارة التمثيلية تكون لصورتني متقابلتني تربط 

�ƨđƢǌǷ�ƨǫȐǟ�ƢǸȀǼȈƥ� يقول  درويشهلذا النوع من االستعارة يف شعر " حممد صالح زكي"وُميثل :  

أْن أرفَض املوتَ ال بُّد يل «

وأْن أحرَِق دمَع األغنياِت الرّاعفة

كلِّ الغصوِن الزّائفة وأُعرِّي شجَر الزّيتوِن من ْ

حيث ذكر املستعار منه وتناسى ذكر املستعار له على سبيل ،فاالستعارة التمثيلية تقع يف السطر الثالث 

1:يتمثل على النحو التايلاالستعارة التمثيلية، ووجه الشبه فيها منفردا بل متعددا 

  :التضـــــــــــــــــــــاد  -2-4

اعتماد الشاعر على أسلوب التضاد يف شعره هلو دليل على احلالة النفسية املتوترة واملواقف املتناقضة  إنّ 

، إذ ساهم هذا األسلوب يف إبراز وإيضاح املعىن واستجالئه وإيصال الرسالة إىل املتلقي  اليت عايشها الشاعر

يقول محمود  "يت تنهض من نومها حبيب" يف شعره من خالل قصيدة الذي يكثر نتمثل بعض صور التضاد 

  :درويش  

آتِ ..ناَ آٍت إىل ِظلِّ عينيِك أَ 

آتِ ..ْن غباِر األكاذيِب مِ 

األساطِري آتِ ْن قشوِر مِ 

الفرحْ أنَت ُحزِني وأنتِ ...نت ِيل أَ 

ُجرِحي وقوُس قزُحْ نتِ أَ 

]...[قيِدي وُحّريِتينتِ أَ 

هْ ُكلُّ صوِت حقيق

تَنطفئمشِسي الِيت نتِ أَ 

يْشتعلْ ليِلي الذي أنتِ وَ 

.208حممد صاحل زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش ، ص -1

أَُعري

شجر الزيتون

الغصون الزائفة

تشابه

املتواطئون

أبناء الوطن

أخلص
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1حياِتي، وأنتِ موِتينتِ أَ 

رحبة  اإنَّ أسلوب التضاد عَكس بداللة صادقة ما يُعانيه الشاعر من صراع داخلي ،حبيث خلق له آفاق

مهومه وأحزانه وأيضا تصوير  هي جمال أوسع لبثِّ "درويش"، إّن الضدية الثنائية لدى  للتعبري حبرية وطالقة

 –القيد ) (الفرح –الحزن ( ل أسلوب التضاد يف هذه األبيات يفلقد متثّ ،تناقضات العامل الذي يعيش فيه 

إنَّ الثنائيات الضدية تؤكد الصراعات النفسية والفكرية بني ) الحياة –الموت ) (تشتعل - تنطفئ) (الحرية

، فاحلزن مشهد متكرر والفرح ر حبيث رسَّخت نظرته العميقة إىل الوقائعاحلقائق احملسوسة اليت يُعايشها الشاع

حزين وأنتِ أنتِ ( بني احلزن والفرح وجعلهما يف نفس املرتبة ومن ملكيته  ىو اسعنده أمل ُمنتظر ، وهلذا جنده 

  .ألن احلزن معايش بينما الفرح منتظر احلصول" فرحي"فلم يقل ) الفرح 

اء سلبهم تعكس الشعور باألمل ومعاناة الفلسطينيني جرّ )الحرية –القيد ( أيضا الثنائية الضدية بني  

حريتهم وتقييدهم داخل وطنهم ، والقيد هو جامع لكل ما حيدُّ من حرية الشخص سواء بالقوانني اجلائرة اليت 

، أم من تقييدهم من حرية  سجون اإلسرائيليةسنَّها احملتل أم بالظلم والعذاب الذي يعاين منه املسجونون يف ال

الشاعر ُمتمرِّد هنا حىت على الظواهر الطبيعية من خالل إعطائه )تشتعل -تنطفئ( ، أيضا التضاد بني التنقل

وهذا التضاد ساهم يف إعطاء األبيات ،والليل داللة على االشتعال والضوء  ،الشمس داللة على االنطفاء والظالم 

  .ق الذهول والصدمة للمتلقي خبروج الشاعر عن املألوف وأسطوريا حقَّ بُعدا فلسفيا

ƨȈƟƢǼƯ�ȆȀǧ�ǾƫƢȈƥ¢�Ƣđ�ǶƬƻÂ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨȈǈǨǻ�ȄǴǟ�ƪ ǤǗ�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢǼưǳ¦�ƢċǷ¢) فهذا التضاد هو  )الحياة–الموت

ساسي الذي لقد شكَّلت هذه الثنائية احملور األ،الزم موضوعي ونتيجة حتمية لكل تلك الثنائيات الضدية السابقة 

تدور حوله املشاهد السابقة ، إنَّ الصراع واالضطراب الذي يعيشه الشاعر بني املوت واحلياة ولَّد له نظرة مأساوية 

داللة على ) أنت مويت( لظاهرة املوت ـ فالشاعر نالحظ أنه يف األبيات السابقة ذكر املوت يف املرتبة األوىل 

يف املرتبة الثانية دليل على أنَّ املوت هو ) أنت حيايت(وأردفه بذكره ل ،سيطرة املوت على فكر ووجدان الشاعر

)احلياة ،اخللود–املوت ، القتل (حياة للفلسطينيني ، وهذا لبثِّ األمل يف نفوس املرابطني وتتسع هذه الظاهرة 

   : يقول الشاعر" يوميات جرح فلسطيين" على غرار قصيدة 

إنُّه لوُن شهيدٍ 

َصالهْ إنُّه طعُم 

]...[،ييُيحِ أو  يُقُتلُ إنَُّه 

كانَ ،علَى عينيكأوَُّل اللَّيِل 

2الطَّويلِ آخِر الليلِ مْن قطرةً ،ِيف فؤاِدي 

.344-343، صص1حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل-1
.357املصدر نفسه  ،  ص-2
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إّن احلالة النفسية والشعورية اليت صاحبت الشاعر يف جتربته الشعرية هي الدافع لسيطرة هذه الظاهرة على 

يف نفسية  احلزن واألسى كلها عوامل سامهت يف تعميق ظاهرة املوتفاالنفعاالت ومشاهد  ، فكر ووجدان الشاعر

ألنَّ رصيد اإلنسان من الطاقة العاطفية حمدود ،املوت يف حياة هؤالء الشعراء إىل االنفعال أوَّل طريق  « :الشاعر

ؤدي إىل " إفالس" حبيث إذا بالغ يف صرفه انتهى إىل
ُ
تزداُد .1» املوتانفعايل مبكر، وهذا اإلفالس هو الباب امل

ال ينظرون "تضادات عند الشاعر وتزداد معها تصاعد اإليقاع املوسيقي لألبيات من خالل قصيدة حدَّة توظيف امل

  :يقول الشاعر "ال تعتذر عما فعلت"من ديوان " وراءهم 

،ُعوا منَفىليودِّ وراءُهم روَن نظُ ال يَ 

نَفى، لقْد أِلُفوا الطّريقَ مَ امُهمأمَ فإنَّ 

  وال،وراءَ وال  أمامَ الدائريَّ، فالَ 

  ] ...[من"يهاجرونَ ".جنوبَ وال شماَل 

.مث أعَلى...رِة الطرياَن أعلَى موَن بفكْ حيلُ 

.ذهبوَن ويرجعونَ عدوَن ويهبطوَن، ويَ صْ يَ 

.رياميِك القدِمي إىل الّنجومِ زوَن من السِ قفِ ويَ 

.دايةِ �ÊƦǴǳ�ÈƨȇƢĔȏ...إىل احلكايِة ونَ رجعُ يَ و

2.عاِس إىل مالِك الّنومِ من النُّ هربوَن يَ 

متثل هذه األبيات حالة الوعي الفكري والُنضج الفين اليت وصل إليها الشاعر من خالل إحداث التوافق 

) جنوب /مشال –أمام /وراء(واالنسجام بني املتضادات ـ استطاع الشاعر أن يوفِّق بني الثنائية املتضادة يف املكان 

«�¤�ƨǳƢƷ�ńيص) يهرب / يرجع  –يرجع / يذهب  –يهبط / يصعد (وبني الفعل  Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�Éǲ

ال / ال وراء /ال أمام ( االحتقان واالنسداد يف املوقف حبالة النفي واالنعتاق من كلِّ إحداثيات املكان والزمان  

إنَّ ما بثَّه الشاعر من تضادات يوحي للمتلقي بالنضج على مستوى الفكرة واللغة والشخصية ) ال جنوب/ مشال 

يصور من خالل هذا األسلوب احلالة املأساوية اليت يعيشها الشعب ،فال فرق عنده بني املنفى لدى الشاعر ، 

اليت يعيشها الشاعر  منفى ، فحالة املوت والقهر والذلاحلقيقي واالفرتاضي فكلُّ املكان يف املنفى وخارجه هو 

خلروج إىل العامل اخلارجي والصعود داخل الوطن هي وجه من وجوه املنفى الداخلي الذي ُحييله إىل االنعتاق وا

.واالرتقاء ، فُصوُر املوت والقتل والدمار حتيط بالشاعر وختنقه 

فالشهداء فرحون ،يبعث برسائل أمل وفرح للمتلقي رغم هذا األمل واحلزن إال أننا نلمس أن الشاعر  

إنَّ فكرة ،�Ƕđ�¦ȂǬƸǴȇ�Ń�ǺȇǀǳƢƥ�ÀÂǂمسرورون مبا وجُدوه من النعيم هلذا ال ينظرون وراءهم وال يلتفتون ،ويستبش

.280نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص-1
.58-57،صص 2004، 1حممود درويش، ديوان ال تعتذر عما فعلت، رياض الريس للكتب والنشر،بريوت، ط-2
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ما مآل هذا اخلروج ؟ وإىل أين ( للتأويل والتفكري أوسع ر فتحت للمتلقي جماالت الطريان واالنعتاق والتحرُّ 

هذه النظرة للحيِّز املكاين يف نظر الشاعر مرتبطة ارتباطا وثيقا بالغياب ،وكأنَّ الشاعر )التوجه؟ وما هو املصري؟

  :بالوراء كل ما له صلة باملاضي القريب أو البعيد لكنهما يشرتكان يف احلزن واألسى يقول الشاعريقصد 

واقفاً،وأنَااِمي مَ الوراُء أَ اَن كَ 

علَى إيقاِع أُغنيِيت اِمي أمَ مِشي أَ 

هَناسُت أنَا مْن غاَب وليَس لَ :أقولُ 

1ّن مساِئي ُكلُّها ِجهِيت أ.هنَاكَ 

اليت يعيشها الشاعر من خالل  واالضطرابحالة التوتر  "لمحمود درويش"ل هذه األبيات الشعرية تشكِّ 

ومستقبل  له بالوراء حاضر مزَ فتذكر املاضي الذي رَ ) الوراء/األمام(ثنائية املكان الذي يُوحي به الشاعر للوجود 

لقد سامهت ظاهرة .ف حياكيه ويناجيه صّور الشاعر املكان على أنَّه إنسان واق .) أمامي(الشعب الفلسطيين 

غناء إ عمد درويش إىل«التضاد اليت عمد إليها الشاعر يف كثري من قصائده إىل إعطاء نصِّه هالمية وإحيائية كبرية 

�ǾǳȂǫ�¦ǀǿ�ǺǷÂ���§ȂǴǇȋ¦�¦ǀđ�Ǿďǐǻ:

وعند الفجر ، أيقضين

نداء احلارس الليليِّ 

  :من حلمي ومن لغيت 

ستحيا ميتًة أخرى،

فعّدل يف وصيتك األخرية

دام ثانيةً قد تأجَّل موعد اإلع

    باالرتياحيشعر ،إن النص السابق يدعو إىل اإلحساس بالسخرية املرة ، فعندما يقرأ القارئ النص 

نح بأنه سيحيا مرة أخرى ، أي أنه مُ وبشيء من احلبور ، ألن الرسالة اليت حيملها اجلندي للسجني هي البشارة

الضحية ، وحيياها /إن احلياة اليت سيعيشها ، السجني [...]بعد أن كان حمكوما عليه باإلعدام ،فرصة للحياة 

ية اليت أشار إليها الشاعر .Ȃŭ¦�ƨǷ̄�ȄǴǟ�̈ƢȈƷ�ƢĔ¤���©Ȃŭ¦�ǲǛ�Ŀ�̈ƢȈƷ�ÃȂǇ�ÀȂǰƫ�Ǻǳ�ƢǬƷ«2©ال إن هذه الضدِّ

واحلرمان  االضطهادلسجناء يف سجون العدو وما يعانونه من بني ظاهريت احلياة واملوت تؤرِّقه ، فصّور حياة ا

فالفلسطيين حمكوم عليه باإلعدام وباملوت ما دام العدو يف أرضه ويعبث حبريته ، فال حياة يف ظلِّ االحتالل    

يواجه شبح اإلعدام يف كلِّ يوم ، وكأن الشاعر يصور لآلخر بأن  حىت وإن مل يكن الفلسطيين يف السجن فإنه

.الشعب الفلسطيين مل يُعد يهاب املوت ، فهو مستعدٌّ للتضحية يف سبيل نيل احلرية

.89، ص 1،2009حممود درويش، ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي،دار رياض الريس للنشر ، ط-1
2

، العدد 18لعربية ،األردن ، جعبد الباسط الزيود ، املتوقع والالمتوقع يف شعر حممود درويش دراسة يف مجالية التلقي ، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة ا-

.447-446ه ، صص1427، مجادى الثاين 37
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فاعليــة التنـــــــــــــــــاص -3

    :تمهيــد

يعدُّ مصطلح التناص من أهم أدوات التعبري األديب املعاصر ، فلقد اجتهت الدراسات النقدية احلديثة إىل 

من إعطاء املعىن أبعادا داللية ) شعرا كان أم نثرا(دراسة تشرحيية للمصطلح بفعل ما حيدثه التناص يف العمل األديب 

و حيقق احلصانة للغته ويكثِّف من ُصوره ،يستطيع من خالله املبدع أن خيلق أفاقا واسعة للنص ،أكثر مجالية 

��ƨǟȂǼƬŭ¦�©ƢǏƢǼƬǳƢƥ�Ǿƫ°ƢưƬǇ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǎويقوِّي دالالت معانيه  Ǽǳ¦�ƨǟƢǼǏ�Ŀ�ƨǯ°ƢǌŭƢƥ�ȆǬǴƬǸǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȇÂ

إنَّ ظاهرة  . قافاته من أجل التفاعل مع النصواملختلفة واليت تفتح له الشهية ليستحضر طاقاته األدبية والفكرية وث

�ƢȀƳƢǷ®¤Â�ƢȀǠǷ�ǲǟƢǨƬǳ¦Â�ƢēƢǯƢƸŠ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦Â الرتاثإملامه جبانب كبري من بالتناص تَنمُّ عن ثقافة واسعة للمبدع 

  .حقق االنصهار والتناسق واالنسجام بينهماتمع التجارب الشخصية لي

من أهم املنظرين ملصطلح التناص حبيث أعطته عدة  Julia Kristeva"كريستيفاجوليا"تعترب 

، فالنصوص كائنات تتالقى وتتحاب وتتحاور  ضمن اإلنتاجية النصية "كريستيفا"يتشّكل التناص عند «تعريفات 

، واإلنتاجية تِرحال للنصوص  صص والنّ بني النّ " اآلخر"و" أنا"،ومن هنا ضرورة التقابل بني الـ وتتقاطع وتتناسل

أشارت  .1»نّصي،ففي فضاء نص ُمعني تتقاطع وتتناىف ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرىوتداخل 

مصدر خلق وصل و إذ جعلت منه مهزة ،لت فيه بإسهاب إىل مصطلح التناص وفصّ Kristeva"كريستيفا"

إن مشكل تقاطع وتفسُّخ عدة خطابات «:، تقول '' التصحيف''لنصوص جديدة من خالل ما أمسته مبصطلح 

، وقد استطعنا Anagrammesيف التصحيفات  "سوسير"دخيلة يف اللغة الشعرية قد ّمت تسجيله من طرف 

اللغة  الشتغالبناء خاصية جوهرية  "سوسير"الذي استعمله  Paragramme من خالل مصطلح التصحيف

متعددة داخل ) معاين( ي امتصاص نصوص ، أParagrammatismeعرية عيَّناها باسم التصحيفية الش

م نفسها من جهةالرسالة الشعرية اليت ت إن النص هو جمموعة .2»عىن معني أخرى باعتبارها موّجهة من طرف م قدِّ

  .أنساق متمازجة تفرض نفسها على املبدع من أجل توظيفها حلظة صناعة النص 

كل نص يقع «: فإنه يشري إىل أنَّ التناص هوBakhtine"باختين"أما مفهوم هذا املصطلح عند 

جيرار "أما ." عند ملتقى عدد من النصوص وهو بإزائها يف الوقت نفسه قراءة ثانية وإبراز وتكثيف ونقل وتعميق

ؤثر: فقد جعل لكل عملية تناص طرفني "جينيت
ُ
  فالنص األصلي: لإلشارة إىل النص املتأثر والنص امل

.49، ص 2010، التناص ومرجعياته نقد ما بعد البنيوية يف الغرب  ، جملة اآلداب العاملية ، سوريا ، يوليو خليل موسى  -1
  .  78ص ، 1991، 1ط  ،دار توبقال للنشر،الدار البيضاءترمجة فريد الزاهي،جولياكريستيفا ،علم النص، -2
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تناص معه
ُ
تناص أي الناظر إىل غريه النص أو املصدر املنظور إليه أو امل

ُ
تأثر أو امل

ُ
ؤثر والنص امل

ُ
،أو امل

  . النصوص سواء القدمية أو احلديثة من املبدع بفالتناص مبفهوم آخر هو عالقة تأثر وتأثري .1» الشعيب

أن هناك نوعني من إىل )اسرتاتيجية التناص" (حتليل اخلطاب الشعري"يف كتابه  "محمد مفتاح"ويشري 

:أنَّ كل املهتمني باللغة ، مبختلف أجناسهم وعصورهم وأمكنتهم يتفقون على «"محمد مفتاح"يقول التناص 

  :أن هناك نوعني أساسيني من التناص مها 

  .الباحثني أن خيتزل التناص إليهااليت حياول كثري من ) النقيضة(احملاكاة الساخرة - 1

قتدية -2
ُ
اليت ميكن أن جند يف بعض الثقافات من جيعلها هي الركيزة األساسية ) رضةااملع(احملاكاة امل

وحىت يتحقق هذا ،هو آلية من آليات التواصل والتفاعل بني املتلقي والنص  مصطلح التناص إنّ .2» للتناص

يتوجب أن تكون هناك نقاط ُمشرتكة بينهما تساهم ،التفاعل وتكون القناة التواصلية سليمة بني الباث واملتلقي 

.مفاتيح الّنص علىه للمتلقي وتدلّ  ايف تقريب ُوجهات النظر وتفتح آفاق

  :ي ــــاص الدينـــــــــــــــالتن  3-1

وهذا لتأثُر الشعراء الكبري بالنصوص ،لقد حفل التناص الديين باملكانة الكبرية يف الشعر العريب املعاصر 

وخلق تفاعال كبريا بني النص واملتلقي بفعل رُقي ،الدينية مما ساهم يف إعطاء النص األديب املعاصر أبعادا واسعة 

واستطاع هذا النص املتمازج مع ،عىن سحرا ومجاال من جهة وعمق املعىن مما أضفى على امل،العبارة ومشولية اللغة 

ق يف دالالته مما فتح جمال التأويل والتفسري النصوص الدينية أن جيلب إليه االهتمام والرغبة يف االطالع عليه والتعمُّ 

نب الديين اطالعه الواسع والكبري باجلا لىتضمني الشاعر للنصوص الدينية يف عمله ينمُّ ععلى مصرعيه ، إنَّ 

خاصة وأنَّ هذا  لشعر نوعا من القداسةنه يف نصه ، فأضفى هذا االقتباس على اره به مما جعله ُيضمّ وتفاعله وتأثّ 

فسامهت القداسة ، وارتبط ارتباطا كبريا بالثورة،الشعر املعاصر يف ُجلِّه شعر يُعاجل يف مضمونه قضايا إنسانية عادلة 

ام الكبري من طرف مجهور عطاء النص الشعري املعاصر اخلاصية املميزة واالهتمالدينية مع املضمون اإلنساين بإ

  . املتلقني

�́ ȂǐǼǳ¦�ǺǷ�ƢȀƬǇ¦ƾǫ�Ƣǔȇ¢Â�ƢȀƬȇ°¦ǂǸƬǇ¦Â�Ƣǿ®ȂƳÂ�ƪ ǬƬǇ¦�ƢĔ¢�ċǮ ǋ�ȏ�ƨȈǌȇÂ°ƾǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦Â

ل دعامة من بني الدعامات اليت ترتكز عليها الرؤية الدرويشية لُتكوِّن القرآن اإلجنيل والتوراة ، لتشكِّ ، ةالدينية الثالث

يبدو أن اللجوء إىل الرمز الديين يقيم  «أفقا يتخطى اُألطر الداللية املعروفة إىل معرفة أكثر مشولية واتساعا ، 

ريب ، ومن مثَّ يستطيع عالقات حوارية مع القارئ ، ألن النص الديين يف جممله بنية أساسية يف ثقافة القارئ الع

ة اللغة عالء الدين رمضان السيد، ظاهرة التناص بني اإلمام عبد القاهر اجلرجاين وجوليا كريستيفا، ضمن كتاب حبوث املؤمتر العلمي الدويل لكلي-1

11/2014، جامعة األزهر مصر كلية اللغة العربية بأسيوط، ƾǴĐ¦��3)اإلمام عبد القاهر اجلرجاين وجهوده يف إثراء علوم اللغة العربية(العربية بأسيوط 

.1400، ص
.122، ص 1992،  3، املركز الثقايف العريب،بريوت، ط)اسرتاتيجية التناص(حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري -2
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الشاعر من خالل التناص الديين أن يقدم رسالته بصورة أفضل ، ألنه ينطلق من قاعدة مشرتكة بينه وبني القارئ  

�ƾǫÂ���ǽ®Ȑƥ�Ŀ�ƪ ǷƢǫ�ƢȀǴǯ�ƢĔƘƥ�Ǯ ǳ̄�°Őȇ���ƨƯȐưǳ¦�ÀƢȇ®ȋ¦�ǺǷ�ÄǂǠǌǳ¦�Ǿǐǻ�Ŀ�ƨȈǼȇƾǳ¦�±ȂǷǂǳ¦�Ǌ ȇÂ°®�Ǧ ǛÂ

وال شك أنَّ النص الديين بكل ما حيمله من عظمة وقداسة وميزة يف .1»هروت مجيع احلضارات اليت مرت ببالد

هذا التفاعل الذي خيلقه النص الديين  نفس املتلقي جتعله يف اتصال مباشر مع أي نص حيتك به أو حياكيه ، إنّ 

حيفل بالتناص الديين كثريا يف قصائده ، إذ أننا "محمود درويش"بني املتلقي والنص األديب هو ما جعل الشاعر 

وميكننا أن نتمثل ،ا مباشرا أو غري مباشر ، إمَّ  جند الشاعر يكاد ال خيلو ديوان من دواوينه من مظاهر التناص

"آدم"بني الذات واآلخر من خالل عرضه لصورة  ر ُعمق الصراعوهو ُيصوّ "محمود درويش"التناص الديين عند 

ن الشاعر من تفريغ لوجود عوامل نفسية وإنسانية مشرتكة متكّ "هابيل"و" قابيل"أيضا قصة ابين آدم و  "حواء"و

أحاسيسه ومشاعره وتستوقف املتلقي وتستثريه ،وإننا نتمثل هذا الصراع يف هذا التناص من خالل عرضه لبداية 

  ": ملاذا تركت احلصان وحيدا"خلق اإلنسان وأصله يقول يف قصيدة 

ِين القرآَن يف دوحِة الّرحيانمَ لَّ عَ 

،رَق الِبئرشَ 

ْن آدَم جئَنا ومْن حواءَ مِ 

2انيف جّنِة الّنسيَ 

الشاعر يناجي "أنا "، ف من تراب "آدم"و "آدم"، فكلُّ الناس من يُقرُّ الشاعر حبقيقة أصل اإلنسان

عليه  "آدم"، فذِكُر الشاعر لشخِص النيب األب األول  من خالل تذكري اإلنسان حبقيقة اخللق وأوله" اآلخر"

وإمنا التفاضل السالم حييل املتلقي إىل اهلوية واالنتماء مما جيعل الناس كلهم سواسية ال فضل ألحدهم على اآلخر 

لذي أنَّ القرآن هو املعلِّم واملرشد وا،والشاعر يواصل مناجاة اآلخر من خالل هذا التناص ، هو بالعمل والتقوى

  .أطلعنا فيه اهللا سبحانه وتعاىل على حقيقة اخللق وأوله 

يواصل الشاعر هذا االستنطاق ، بعد استعراضه بشرعية االنتماء إىل أب واحد وهوية واحدة وأنَّ هذه 

ذه احلقيقة ، فوقعهلاحلقيقة جاءتنا من القرآن الذي ال ينطق عن اهلوى ، فيقرُّ الشاعر بنسيان اإلنسان وجتاهله 

أَيـَُّها يَا{ : الظلم وانتفى العدل وساد اجلهل  ويأيت هذا التصوير من آيات قرآنية قال اهللا تعاىل يف سورة النساء

ُهَما رَِجاًال كَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ تـَُّقوا اللََّه ِثريًا َوِنَساًء َواالنَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ { :وقال يف اآلية األخرى]1: النساء[} اءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا الَِّذي َتسَّ 

ِإذَ َيُكْن ِمَن السَّاِجِديَن  قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس ملَْ 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني  ُهَو الَِّذي { : وقال تعاىل]11-10: األعراف[} أََمْرُتَك قَاَل أَنَا َخيـْ

.22، ص2012، 1معجم املوتيفات املركزية يف شعر حممود درويش، جممع اللغة العربية ، حيفا ، طحسني محزة ، -1
.35، ص2001، 3حممود درويش، ملاذا تركت احلصان وحيدا، رياض الريس للنشر،بريوت، ط-2
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وجنُد أيضا هلذا التصوير ]189:األعراف

حبيث ذكر البخاري هنا ما رواه يف إقرار الشاعر بأصل حقيقة اخللق تقاطعه مع حديث النيب عليه الصالة والسالم 

:قالهو ومسلم من طريق سعيد وهشام عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول اهللا 

قكَ لَ ر خَ أبو البشَ أنتَ : ولونفيقُ مَ تون آدَ 

.وذكر متام احلديث

إن التناص يكسر أفق انتظار القارئ  ملا حيققه له من ذهول وهذا سّر جلوء الشعراء احملدثني له ،وينوعون 

   رونويطـوّ  ، الشعرية أساليبهم يف عون

 اليت النصوص هذه ومن ، عالية حساسية

:

القصيد

"زبدا

 قوله وهو ، األصــلي الـنص علـى طرأ

 ميكث الناس ينفع ما" الشاعر قال عندما

 أن البد التناص هذا أن ، السياقية

 وأحدث ، توقعه وأبطل ، ظنه خيب

ف القارئ أنه استوقلقد ساهم هذا التناص يف 

حبيث أن املعىن جاء على غري املعتاد وهذا ما يساهم يف استثارته للبحث عن مكامن اجلمال 

والصراع الذي وقع بينهما وآلت " وهابيل

هو أول  "قابيل"، و هو مالزم موضوعي لكل جبار متكرب قاتل وظامل

"قابيل"من سفك الدم احلرام على وجه األرض فاستحق أن يكون كمن قتل الناس مجيعا وهلذا كانت صورة 

":ملاذا تركت احلصان وحيدا

،ُخطاَي بعد ُخطاَي، فُكْن أِخي الثَّاِين 

 بريوت –، دار ابن كثري ، اليمامة 4لبغا ،اجلزء
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َها َزْوَجَها َهاَخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ األعراف[اآلية } ... لَِيْسُكَن إِلَيـْ

يف إقرار الشاعر بأصل حقيقة اخللق تقاطعه مع حديث النيب عليه الصالة والسالم 

هو ومسلم من طريق سعيد وهشام عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول اهللا 

تون آدَ نا، فيأْ ا إىل ربِّ عنَ تشفَ اسْ لوْ :ولونَ ة، فيقُ يامَ م القِ يوْ نونَ 

وذكر متام احلديث.1»يءشَ لِّ اء كُ مسَ ك أَ مَ ته وعلَّ مالئكَ 

إن التناص يكسر أفق انتظار القارئ  ملا حيققه له من ذهول وهذا سّر جلوء الشعراء احملدثني له ،وينوعون 

عونينوِّ  راحوا الذين الشعراء من درويش محمودو «من استعماله يف قصائدهم 

حساسية ذات لشعرية ومتنوعاً فاعالً حقالً  القصيدة لتغدو

:

:قلت:  معكم لغيت إىل خذوين"

القصيد كلمات يف ميكث الناس ينفع ما

زبدا جلدها على فتطفوا الطبول وأما

طرأ الذي التغري عن النامجة باخليبة يشعر أن البد النص

عندما "األرض يف فيمكـث النـاس ينفـع ما وأما جفاءً فيذهب

وثقافته ، السابقة خربته حبسب يتوقع القارئ أن ذلك

خيب النص لكن ،"األرض يف فيمكث الناس ينفع ما وأما

لقد ساهم هذا التناص يف .2» فهمه ليحاول أكثر النص من يقرتب

حبيث أن املعىن جاء على غري املعتاد وهذا ما يساهم يف استثارته للبحث عن مكامن اجلمال 

.خاصة إذا ما ارتبط هذا النص بالنص القرآين املقدس

وهابيل" قابيل" آدم جند الشاعر يف موضع آخر حياكي قصة ابين 

هو مالزم موضوعي لكل جبار متكرب قاتل وظامل"فقابيل"،  ي بالقتل

من سفك الدم احلرام على وجه األرض فاستحق أن يكون كمن قتل الناس مجيعا وهلذا كانت صورة 

ملاذا تركت احلصان وحيدا"حاضرة ومتجددة مع كل قصة ظلم وقتل وتعّد، يقول الشاعر يف قصيدة 

ُخطاَي بعد ُخطاَي، فُكْن أِخي الثَّاِين 

لبغا ،اجلزءمصطفى ديب ا. حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر،تح  د

عبد الباسط الزيود ، املتوقع والالمتوقع يف شعر حممود درويش دراسة يف مجالية التلقي ، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة ا

.  436ه ،ص 1427، مجادى الثاين 

التلقي وجدلية األنا واآلخر في شعر درويش      : نـــيالفصل الثا

َها َزْوَجَها َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ

يف إقرار الشاعر بأصل حقيقة اخللق تقاطعه مع حديث النيب عليه الصالة والسالم 

هو ومسلم من طريق سعيد وهشام عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول اهللا 

نونَ املؤمِ عُ جيتمِ «

مالئكَ لكَ دَ سجَ ه، وأَ اهللا بيدِ 

إن التناص يكسر أفق انتظار القارئ  ملا حيققه له من ذهول وهذا سّر جلوء الشعراء احملدثني له ،وينوعون 

من استعماله يف قصائدهم 

لتغدو الشعري مشروعهم يف

:قوله التناص فيها وظف

النص هذا قارئ إن

فيذهب الزبد فأما" تعاىل

ذلك" القصيد كلمات يف

وأما" عـرف ما وفق يسري

يقرتب جعلته فعل ردة عنده

حبيث أن املعىن جاء على غري املعتاد وهذا ما يساهم يف استثارته للبحث عن مكامن اجلمال ،للتأمل والتدبر 

خاصة إذا ما ارتبط هذا النص بالنص القرآين املقدسيف النص 

جند الشاعر يف موضع آخر حياكي قصة ابين 

�ËƾǠƬǳ¦Â�ǶǴǜǳ¦�ń¤�ǾƬȇƢĔي بالقتل

من سفك الدم احلرام على وجه األرض فاستحق أن يكون كمن قتل الناس مجيعا وهلذا كانت صورة 

حاضرة ومتجددة مع كل قصة ظلم وقتل وتعّد، يقول الشاعر يف قصيدة 

حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر،تح  د-1

. 1624،ص  1987، 3،ط
عبد الباسط الزيود ، املتوقع والالمتوقع يف شعر حممود درويش دراسة يف مجالية التلقي ، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة ا-2

، مجادى الثاين  37، العدد  18ج
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ابُ يُرِجُعين الرتّ ،أنا هابيلُ 

وبًا لتجلَس فوَق غصِين يا غرابُ إليَك خرُّ 

]...[جيمعَنا كتابُ .أنَت يف الكلماتِ أنَا 

:ويضيئَك القرآنُ 

فبعَث اهللاُ غرابًا يبحُث يف األرضِ (

:لُرييَه كيَف يُواري سوءةَ أخيِه، قال

)أعجزُت أْن أكوَن مثَل هَذا الغرابِ  ا ويليتي

،ويضيئَك القرآنُ 

1!وحلِّْق يا ُغرابُ ،فاحبْث عْن قيامتَنا 

�½ƢȀƬǻ¦�ǺǷ�śǘǈǴǧ�µ °¢�Ŀ�ǲǐŹÂ�ǞǬȇ�ƢǷ�ǞǷ�ƨǯŗǌǷ�ǶǇ¦Ȃǫ�ƢŮ�ƢĔȋ�ƨǐǬǳ¦�ǽǀǿ�ǂǔƸƬǈȇ�ǂǟƢǌǳƢǧ

قبله يف األرض فسادا فقتل  "قابيل"ما عاث  يف األرض فسادا ، مثلَ ل األعراف والقوانني فهو يِعيثُ لك احملتل

احملتل اإلسرائيلي اخلسران ، يأيت هذا اخلسران يف الدنيا واآلخرة كما استحقَّ "قابيل"ى وظلم فاستحق وتعدَّ 

َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْينْ آَدَم بِاحلَْقِّ ِإْذ قـَرَّبَا قـُْربَانًا :( التصوير متقاطعا مع النص القرآين قال اهللا تعاىل يف سورة املائدة 

َا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقَني  لَِئْن َبَسْطَت ِإَيلَّ فـَتـُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِمهَا وَملَْ   يََدَك لِتَـْقتـَُلِين  يـُتَـَقبَّْل ِمَن اْآلَخِر قَاَل َألَقْـتـَُلنََّك قَاَل ِإمنَّ

بِِإمثِْي َوِإمثَِْك فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب تـَُبوأَ يُد َأْن َما أَنَا بَِباِسٍط يَِدَي إِلَْيَك ِألَقْـتـَُلَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمَني  ِإينِّ أُرِ 

ْبَحُث الظَّاِلِمَني َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه فََأْصَبَح ِمَن اْخلَاِسرِيَن  فـَبَـَعَث اللَُّه ُغرَابًا يَـ ؤاْ َجزَاالنَّاِر َوَذِلَك 

َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغرَاِب فَُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخي يـَُوارِي َسْوَءَة َأِخيِه قَاَل يَا َويـَْلَىت ِيف اْألَْرِض ِلُريِيَُه َكْيفَ 

َنا َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَفْ  ٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمَني  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ

َا قـََتَل النَّ  يًعا َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت ُمثَّ إِ َفَكَأمنَّ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ ُهْم بـَْعَد اَس مجَِ نَّ َكِثريًا ِمنـْ

سران والندامة فالشاعر أشار إىل جرمية القتل اليت باء صاحبها باخل).32-26املائدة .) (َذِلَك ِيف اْألَْرِض َلُمْسرُِفونَ 

واليت هي مالزم موضوعي للشخصية الفلسطينية اليت "  هابيل" ويستحضر بذلك الشخصية الربيئة املساملة واخلالدة

  .تأىب املوت واالحنالل رغم القتل والظلم 

يف نظر كل إنسان على مدِّ العصور هو رمز لإلنسان املسامل املقاتل واملرابط والثابت على " فهابيل"

الذي كان حملِّقا يرقب ،راب وهو بذلك يستثري املتلقي بإدخاله لطرف ثالث يف القضية وهو الغُ ،ه وعقيدته ثوابت

هذا  ثلَ ون مِ أكُ أنْ زتُ جَ عَ أَ  ىتا ويلَ يَ (فكان تدخُله ليفجِّر األسى واحلسرة للقاتل ويُثبت عجزه ،املوقف واملشهد 

ويعلِّم بين آدم طريقة الدفن الذي هو مالزم موضوعي لإلخفاء والتمويه وداللة على النسيان ، يف حماولة )رابِ الغُ 

.27حممود درويش، ملاذا تركت احلصان وحيدا، ص-1
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من الشاعر ليقوِّي املعىن ويعمِّق داللة الفكرة ويرسِّخها يف ذهن املتلقي ، فالشاعر اعتمد على هذا التناص الديين 

ة عمَّا حيسُّ به الشاعر من صراعات ويصوِّر من خالهلا وألبس كل شخصية جمموعة من الرموز لتكون دالة ومعرب 

فيها من القواسم املشرتكة ونقاط االلتقاء مع  "هابيل"و "قابيل"فقصة   .مآسي شعبه وظلم وطغيان وجتربُّ احملتل

  .الصراع الذي جيري على أرض فلسطني 

اليت تصور املشهد بدقة متناهية  وخيتم الشاعر هذه األبيات باالقتباس احلريف من القرآن الكرمي باآليات

 ا�čȇȂǫ اانتباهه مما أضفى على بناء األبيات إيقاع�Ƣđيشدُّ اليت آلية أخرى من آليات التأثري على املتلقي  هوهذ

  . وأعطى املعىن قداسة متناهية

زوج " هاجر"يف حلظة تصويرية أخرى من التناصات الدينية حياكي الشاعر حالة االغرتاب اليت عايشتها 

§�¦�ƢȀǼǷ�ňƢǠȇ�Ŗǳ"إبراهيم عليهما السالم"أبينا  ¦ŗǣȏ¦�©ȏƢū�ƢȈǟȂǓȂǷ�ƢǷ±ȐǷ�ÀȂǰƬǳ�Ƣē°ȂǏ�µ ǂǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ

قد ل«عاش حياة صعبة  "محمود درويش"إنَّ الشاعر :الّشاعر، فلقد عاش الشاعر حياة قاسية بكل معىن الكلمة

رغم  -وهو يعيش ،أما هو فقد دخل السجن أكثر من مرة وفَقَد عمله أكثر من مرة " الربوة " هدَّم اليهود قريته 

الشاعر طفولته جمربا على اهلرب من جحيم عاش . 1» حياة مليئة باملتاعب املادية والتمزق املعنوي - كل مواهبه

الرصاص ...« :يقول:طفال وهو يستذكر تلك األحداث املوت بعيدا عن األهل واألحباب مشردا منذ أن كان 

مل ُمييز بني أحد ، ورأيت نفسي ، وكان " الربوة"يف مساء قرية هادئة  1948الذي انطلق يف تلك الليلة من صيف 

مشيا على األقدام حينا وزحفا ..عمري يومها ستُّ سنوات أعدو يف اجتاه أحراش الزيتون السوداء، فاجلبال الوعرة 

ففي استذكار . 2».....البطون حينا ، وبعد ليلة دامية مليئة بالذعر والعطش وجدنا أنفسنا يف بلد امسه لبنانعلى 

يف املاضي جتارب حتاكي جتربة االغرتاب اليت عاشها وال يزال يعايشها  ذه التجارب املريرة حياول أن جيدهلالشاعر 

  .هو وشعبه  Ƣē°¦ǂǷ�̧ويتجرّ 

وحالة االغرتاب اليت عاشتها ما يتقاطع مع احلالة النفسية املضطربة  "السالمعليها هاجر"ففي قصة  

�ƢǿǂƫȂƫÂ�Ƣđ¦ǂǘǓ¦Â�ƢȀǧȂƻÂ�ƨǴƷƢǬǳ¦� ¦ǂƸǐǳ¦�Ŀ"هاجر عليها السالم"ففي وحدة ،واملتوترة اليت يعيشها الشاعر 

والوجود اليت يعيشها  يشبه متاما حاالت الوحدة والغربة والبحث عن اهلوية،وحبثها عن املاء لكي تسقي رضيعها 

  ": اخلروج من ساحل املتوسط" يف قصيدة  الفلسطيين اليوم يقول الشاعر

.لِديالسًة على جِ حراُء جَ انِت الصَّ كَ .وِع هاجرَ مُ بدُ 

.معًة عربيةً انْت دَ عٍة يف األرِض كَ موأوَُّل د

امرأٍة بكْت يفأّولِ –ْل تذكروَن دموَع هاجْر هَ 

جرٍة ال تنتِهي؟هِ 

.91، ص1971، بال مكان، اهلالل رجاء النقاش، حممود درويش شاعر األرض احملتلة، الطبعة الثانية، دار-1
.96املرجع نفسه ، ص-2
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1لوِع القربِ ن ضُ ¦�ÊǷ�Ê̈ƾȇƾŪ¦�Êļǂƴđ�ȆÊǴǨƬƷ،اجرُ ا هَ يَ 

  دائما مع النص القرآين ،يف النفوس  ايتطرق الشاعر أيضا إىل عرض قصة أخرى أكثر إثارة وتأثري 

اليت عرضها القرآن  "يوسف عليه السالم"، فمما الشك فيه أن قصة "يوسف عليه السالم"شخصية النيب 

فيوسف "الكرمي بالتفصيل وتطرق إليها بإسهاب تلتقي عناصرها مع األحداث والصراعات اليت يعانيها الشاعر، 

ورغم هذا بقي النيب مؤيًدا من اهللا بالصرب والثبات إىل ،ابُتلي وامُتحن وتعرض للسجن ظُلما وأُهني "عليه السالم

أظهر اهللا براءته وأعزه بعد ِذلة وأغناه بعد فقره ،كل هذه األحداث هلا قواسم مشرتكة مع ما عاناه الشاعرأنْ 

يف صغره فطفولة الشاعر مأساة بكل معىن الكلمة ، كيف ال ؟ وهو الذي طُرد وُشرِّد من وطنه وُغرِّب عن أهله 

  ":ملاذا تركت احلصان وحيدا" لشاعر يف قصيدة يقول ا،وهو ال يزال طفال مل يبلغ السادسة من عمره 

.نابَل تكِفي ملائدِة الّصيفبُع سَ سَ ...

ويف ُكلِّ سنبلةٍ .نابَل بَني يَديَّ بُع سَ سَ 

كانَ .يُنبُت احلقُل حقًال من القمحِ 

و يقولُ هِ سحُب املاُء من بئر أِيب يَ 

ال جتْف،ويأُخُذين مْن يَديَّ : له

2...كالَفْرفِحينةألَرى كيَف أكبَـُر  

، ويف هذه األبيات التقى املاضي إّن الشاعر يف كثري من قصائده نالحظه يعود إىل تذُّكر طفولته البائسة

فالقصتان تلتقيان يف معاناة الطفولة واألمل واحلزن واألسى الذي سيطر ) قصة الشاعر(باحلاضر ) يوسفقصة (

"يوسف"، فقدرة  يستحضر ويستوقف املتلقي من خالل هذا التناص، إنَّ الشاعر حياول أن  على مشهد القصتني

عليه السالم يف التأويل وتفسري األحالم تلتقي مع ما يعيشه الشاعر من صراع بني احللم واحلقيقة ، رمز البئر الذي 

�ǾȈǳ¤�µ ǂǠƫ�Ƣŭ�ƨđƢǌǷ�̈°ȂǏ�Ŀ�ȄǨǼŭ¦�ȄǴǟ�É¾ƾȇوهذه القصة  عليه السالم من الرمي يف البئر قهرا وإرغاما يوسف

يُق أَْفِتَنا ِيف َسْبِع بـََقرَاٍت :( اليت عرضها الشاعر يف األبيات تلتقي مع قوله تعاىل يف سورة يوسف  يُوُسُف أَيـَُّها الصِّدِّ

قَاَل تـَْزَرُعوَن َعلِّي أَْرِجُع ِإَىل النَّاِس َلَعلَُّهْم يـَْعَلُمونَ ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبَساٍت لَ نُبَالتٍ ِمسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع سُ 

ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َسْبَع ِسِنَني َدأَبًا َفَما َحَصدمتُّْ َفَذُروُه ِيف ُسنُبِلِه ِإالَّ قَِليًال ممَِّّا تَْأُكُلونَ  ُمثَّ يَْأِيت ِمن بـَْعِد ذَٰ

ْمُتْم َهلُنَّ ِإالَّ قَِليًال ممَِّّا ُحتِْصُنونَ  ِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُرونَ َقدَّ -46سورة يوسف ().ُمثَّ يَْأِيت ِمن بـَْعِد ذَٰ

احللم قد يصري حقيقة ملموسة وأنَّ ما فالشاعر أعطى أبعادا أوسع لألحالم وأدخلها طوعا يف الواقع، وأنَّ )49

  . 135- 134صص ، 2حممود درويش، ديوان حممود درويش،  األعمال األوىل-1
.10تركت احلصان وحيدا ، صحممود درويش، ملاذا -2
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وتأويله من طرف النيب جنَّب األمة كارثة حقيقيةيوسففاحللم يف قصة ،حنلم به هو يف األصل واقع متحقق 

  . املتلقي وإقناعه بأن األحالم هي جزء من حياتنا  الستثارةوهذا يف حماولة 

ملا حتمله هذه السورة من تناغم يف مقاطعها ) الرمحن(وخاصة بسورة  أثر الشاعر كثريا بالقرآن الكرميت

Ĕ�Ŀ�Ƥ«وجرس موسيقي وتوازي يف مقاطعها  Ƭǰȇ قوس قـُزَح هو حترُّش ..) : يف حضرة ( اية املقطع األخري من

  / وافتتان الشاعر بنثر القرآن...الوحي بالشاعر ، بال استئذان 

بان /فبأي آالء ربكما ُتَكذِّ

وغائبان أنا وأنت ، وحاضران أنا وأنت ،

  /وغائبان 

بان ."فبأيِّ آالء ربكما ُتَكذِّ

بشكل خاص ، وذلك من  )الرمحن(احلديث عن تأثره بالقرآن ، وبسورة درويشيف هذا املقطع يعيد 

بان( خالل تضمينه لآلية الكرمية  اليت تكّررت مرات عديدة يف السورة وبشكل ملفت )فبأيِّ آالء ربكما ُتَكذِّ

لآلية نفسها خياطب يف تضمينه  درويشخياطب الثقلني يف اآلية الكرمية ، فإنَّ  - جل و عز-للنظر، وإذا كان اهللا 

إن هذا التناص من القرآن الكرمي وخباصة من سورة .1»املتكلمة واملخاطبة ، أي األنا احلاضرة واألنا الغائبة ) أناه(

أضفى على املشهد الرهبة والسكينة ، وشدَّ انتباه املتلقي ، وطرح عليه تساؤالت عديدة من خياطب  )الرمحن(

)غائبان أنا وأنت ، وحاضران أنا وأنت، ، وغائبا(الشاعر هنا ؟ فالشاعر دائما ُيضفي على املشهد تناقضات 

  .ه للتمعن يف الصورة هذا الغياب مرة واحلضور مرة أخرى ال شكَّ أنه يستفزُّ املتلقي ويدفع

يف مشهد آخر من التناصات مع النص الديين وهذه املرة من اإلجنيل ، فالشاعر استقى هذه الرموز من 

وال ريب يف ذلك فالشاعر عاش حياة رّحالة بني دول مسيحية وعاش مدة طويلة ،اطِّالعه الواسع باملسيحية 

  : يقول « من املسلمني واملسيحيني ان أبناؤهايف لبنان ، ومصر، حبكم أن هذه البلد

  ألو

  أريد املسيح

نعن ، من أنت ؟

  أنا أحكي من إسرائيل

  ويف قدمي مسامري وإكليل

  من األشواك أمحله

  فأي سبيل أختار يا بن اهللا  أي سبيل ؟

للشاعر حممود درويش ، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات درجة املاجستري ) يف حضرة الغياب( طارق علي أمحد الصرييف ، التناص الذايت يف نص -1

���śǘǈǴǧ���ǆ ǴƥƢǻ�Ŀ�ƨȈǼǗȂǳ¦�¬ƢƴǼǳ¦�ƨǠǷƢƳ�Ŀ�ƢȈǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƨȈǴǰƥ�Ƣđ¦®¡Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ2011، 31-30صص .  
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  أأكفر باخلالص احللو

  أم أمشي وأحتضر؟

واألشواك وابن اهللا واخلالص ، ونراها هذه الصور غنية بالرموز املسيحية ، املسيح واملسامري واإلكليل

فالشاعر استدعى هذه الرموز املسيحية ليدل على العذاب والقهر الذي يتعرض له .1»مجيعها يف الرتاث املسيحي

بسيطة ، وقد تعّرض حملاولة القتل والصلب باملسامري ، مثلما يتعرض له  و مع شعبه ، فاملسيح عاش حياة صعبة

والنفي والتشريد ، والشاعر استدعى هذه الرموز املسيحية اليت يعرفها  واإلبادة اوالت القتل الشاعر مع شعبه من حم

كل مسيحي وال ختفى على أحد يف حماولة منه إلمساع قضيته إىل كل إنسان على وجه األرض مهما كانت ثقافته 

 .العقائدي  وانتماؤه

  :ــيــــــاص األدبـــــــــــالتنـــــــ- 3-2

إنَّ النص املعاصر الذي يعتمد على التناص األديب يستدعي متلق واع وعلى إطالع واسع باملوروث األديب 

ويستطيع أن يستجلي مواطن اجلمال ،حىت يستطيع مواجهة هذا النص اجلديد املتمنع واحملصن ،وذو ثقافة واسعة 

على الضبط  يتستعصص ظاهرة لغوية ُمعّقدة إّن الّتنا«ومكامن اإلبداع من خالل تأويل هذه التناصات األدبية  

لقد تغّذى النص األديب .2»والتقنني إذ يعتمد يف متييزها على ثقافة املتلقي َوِسعة معرفته وقدرته على الرتجيح

ستقى من املوروث األديب 
ُ
وقد ساهم هذا النوع من التناص يف تشكيل بُنية النص ،املعاصر بالتناص األديب امل

، فلقد ساهم التناص األديب مبدِّ جسور  عربية خالصة ذات صلة وثيقة بالعقلية والفكر العريب األصيلمبالمح 

  .التواصل بني القدمي واحلديث

  زعيم الشعراء اجلاهليني "امرؤ القيس"كثريا برموز الشعر العريب القدمي وعلى رأسهم   "درويش"لقد تأثَّر 

امرؤ "الداخلية ومشاعره وأحاسيسه وتفسريا لصراعاته فشخصية "ألناه"صدى  تهيف شخصي "درويش"فلقد وجد 

والفىت املتطلع للمستقبل  ،والفىت الالهي ،والفىت املتمرد ،جتتمع فيها عناصر كثرية فهو الفىت احملب والعاشق  "القيس

تفاعال معه ،صائده كثريا يف ق" امرؤ القيس"استدعى شخصية  درويشفهناك قواسم مشرتكة بني الشخصيتني ،و

ومع شعره حماوال حماكاة جتربته الشعرية ومقاربتها وفق ما خيدم التجربة الشعرية الدرويشية املعاصرة ففي قصيدة 

  : يقول الشاعر "  ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي "الصادرة ضمن ديوان " طليلة الربوة"

لنختَرب املكاَن عَلى...يا َصاحيبَّ ِقَفا 

ُهَنا وقعْت مساُء َما عَلى:طريقتَنا

حجٍر وأدمْتُه لتبزَغ يف الربيِع َشقائقُ 

.52، ص2005، 1من املقاومة إىل التسوية ، قدمس للنشر والتوزيع ، سوريا ، ط:أمحد أشقر ، التوريات يف شعر حممود درويش -1
.131،  ص) اسرتاتيجية التناص(حممد مفتاح ، حتليل اخلطاب الشعري -2
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(النُّعمانُ    ]... [هنا. )أيَن اآلَن أغنيِيت؟...

كانَ ...ِقَفا :أقوُل لصاحيبَّ 
َ
لكْي أزَِن امل

وقفرُه مبعلقاِت اجلاهليَني الغنيِة باخليولِ 

1لكلِّ قافيٍة سننُصُب خيمةً .وبالرَّحيلِ 

، يعبـُِّر بصدق عن مدى الوعي الفكري “ال أريد هلذي القصيدة أن تنتهي”إنَّ ديوان الشاعر األخري 

والعمق الثقايف الذي وصل إليه الشاعر يف هذه املرحلة فتميزت لغته باإلحيائية ومبحاكاة التجارب الشعرية األخرى 

شاعر الكبري امرؤ القيس من خالل وقوف الشاعر واليت قارب الشاعر فيها جتربة ال" طليلة الربوة"ولعلَّ قصيدة 

:"امرؤ القيس"اجلاهلي على األطالل واستحضار اآلخر ملشاركته املوقف واستشعاره له بقول 

2ل     بِسقِط اللِّوى بَني الدَّخول فَحْوملِ ومنزِ بيبٍ من ذِكرى حَ بكِ فا نَ قِ 

يف صورة متازج وتناسق وتشابه يف األفكار واملواقف من خالل احنالل اآلخر يف األنا واندماجه فيه 

، ألن املأساة واحلزن صورة مشرتكة والقضية  يف صورة املثىن "امرؤ القيس"فالشاعر استوحى فعل الوقوف من 

  .مشرتكةأيضا  فاألفكار واملشاعر واألحاسيس هي،واحدة 

شاهد النضج الفكري والعمق اللغوي الذي وصلت إليه القصيدة الدرويشية جنُد يف مشهد آخر من م

كل صفات   "درويش"هذا الشاعر الفذ الذي وجد فيه " عنترة ابن شداد"الشاعر مياثُل التجربة الشعرية عند 

  "مصررحلة املتنيب إىل "يقول الشاعر يف قصيدة ،والشاعر احملب والعاشق ،الشاعر الفحل الشجاع اجلريء 

...هْل غادَر الشعراُء مصَر؟ ولْن يَعوُدوا

من مضائقَها الصُّعودُ إنَّ أرَض اِهللا ضيقُة، وأضيقَ 

3..ِ.ملعلَى بساِط الرَّ 

فالشاعر يستثري املتلقي بالتساؤل الذي جيعل املتلقي يتشارك هو واملبدع بإجياد اجلواب يف حلظة تأمل 

   دة املصري ووحدة األفكار ووحدة اآلراء والتطلعات هذه الصورة من أجل حتسيس اآلخر بوح،وتفكر واستفزاز 

ل مطلع قصيدة ، وقد استطاع الشاعر أن يتمثّ الشعر اجلاهلي حاضرة بكثرة األبيات الشعرية جندها يف  بدايةيف 

  :من خالل قوله يف مطلع املعلقة "عنترة ابن شداد"

4عرفُت الداَر بعَد تـََوُهمِ ِمي      أْم هْل هْل غادَر الشعراُء مْن مرتدّ 

.64حممود درويش، ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي، ص-1
.121، ص 1961، 1الطاهر أمحد مكي، امرؤ القيس حياته وشعره، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط -2
  . 426ص  ،2حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-3

.147،ص 1992، 1اخلطيب التربيزي ، شرح ديوان عنرتة ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط-4
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إذ أنَّنا جند أنّ ،مبواقفه الذي أُعجب كثريا بشعره وبشخصيته و "المتنبي"الشاعر الفحل  درويشلقد متثل 

بعدما ُوِشَي به إىل مصر من بالط سيف الدولة  "المتنبي"أفرد قصيدة كاملة يف وصف رحلة  "محمود درويش"

وعن أحاسيسه ومشاعره الصادقة اجتاه سيف الدولة واجتاه الشام يف موقف أشبه ما مياثل ،عند امللك كافور 

        يقول الشاعر،وما يعانيه من احملتل من التشريد والتغريب عن الوطن وعن األحباب ،موقف وحالة الشاعر النفسية 

 : يقول "يف انتظار العائدين "  يف قصيدة 

إنَّا عائدونَ .البابِ يَا أُّمَنا انتظرِي أماَم 

..ال كَما يتخيلونَ هذاَ زمانٌ 

..مبشيئِة املالِح جترِي الريحُ 

1!والّتياُر يغلبُه الّسفني

  :الذي يقول" المتنبي"إنَّ الشاعر يعمُد إىل التناص من شعر 

ْرُء يُْدرُِكُه              جترِي الرّياُح مبَا ال َتشَتهي السّ 
َ
2ُفنَما كلُّ ما يـََتَمّىن امل

لكن الشاعر يُذهل املتلقي ويفاجئه بقلب البيت ليستوقفه ويستثريه للتأمل والتذكر بني املاضي واحلاضر 

.يف حماولة من الشاعر للسيطرة على املوقف ومتلُّكه

معروف  فالمتنبي، "المتنبي"له قواسم مشرتكة كثريا بينه وبني نفسية  "محمود درويش"جنُد الشاعر 

  :يف أبيات الفخر املشهورة له المتنبي باألنا والنرجسية وحبِّ الذات ويظهر هذا جليا يف قصائده يقول

َوَأَمسَعت َكِلمايت َمن بِِه َصَممُ أَنا الَّذي َنَظَر اَألعمى ِإىل أَديب 

رّاها َوَخيَتِصمُ َوَيسَهُر اخلَلُق جَ أَناُم ِملَء ُجفوين َعن َشوارِِدها 

والّسيُف والرُّمُح والقرطاُس والقلمُ اخليُل والّليُل والبيداُء تعرُفين

3حىتَّ تعجََّب مِين القوُر واألَكمُ صحبُت يف الفلواِت الوحَش منفرًدا

المتنبيفأنا ،وتتفقان يف الكلمات وختتلفان يف املعىن  "محمود درويش"مع الشاعر  المتنبي" أنا"تلتقي 

:، نتمثل هلذه األنا يقول الشاعر معربة رومنسية و إحيائية  درويشنرجسية ذاتية بينما أنا 

  أنا األحياء واملدن القدمية «

حاولوا أن ختلعوا أمساءكم جتدوا دمي ،

  كمأنا األحياء والوطن الذي كتبوه يف تارخي

.122،  ص1األعمال األوىل حممود درويش،حممود درويش، ديوان -1
.472،ص 1983، ديوان املتنيب ، دار بريوت ، بريوت-2
.213، ص 1983، 1ط، مج .، د، دار بريوت لطباعة والنشر، بريوت، لبنان املتنيب أبو الطيب: أمحد بن حسني اجلعفي -3
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فهو الشكل الذي حيتضن األجزاء ، واألبدي : يف هذه األبيات إىل ذروة أناه الرومنسية  محموديصل 

عن الضياع والتيه والصراع والتوتر واالضطراب حبكم املآسي يعرب الشاعر . 1»الذي يشتمل على اآلين والعارض 

  :ا عن هذه األنا املسيطرةيقول الشاعر معربِّ ،واألحزان اليت يعيشها 

أنَا الِقالعُ .وأناَ احلصارُ .املَسافُر بَينَـُهمأنَا و 

أَناَ َما أريُد وَال أريدُ 

أَناَ اهلدايُة والضياعُ 

م امللِكيِّ وتَشابُُه األمساِء فوَق الُسلَّ 

2خداعُ اً َلوالَ أنَّ كافور 

  :التنـــــــــاص األسطــــوري  - 3-3

�̈°ȂǘǇȋ¦Â�ǾƫȐȈȈţÂ�ǽ°Ƣǰǧ¢�Ǻǟ�ďŐǠƫÂ�ǽǂǰǧ�ȆǯƢŢ�ƢĔȋ�ŉƾǬǳ¦�ǀǼǷ�ÀƢǈǻȍ¦�¿ƢǸƬǿ¦�̈°ȂǘǇȋ¦�ƪ Ǵċǰǋ�ƾǬǳ

   هي قصص خرافية خيالية ترتبط أكثر ما ترتبط بالتعبري عن املكبوتات واألحاسيس واملشاعر الداخلية لإلنسان 

ويعدُّ استغالل األسطورة يف الشعر العريب احلديث من أجرأ « واالجتماعيمقاربة اجلانب الديين والتارخيي  ةيف صور 

واستخدام هلا يف التعبري عن أوضاع  ،ألن ذلك استعادة للرموز الوثنية،وأبعدها آثارا حىت اليوم ،املواقف الثورية فيه 

إىل لون من حىت أن التاريخ قد حوَّل ،وهكذا ارتفعت األسطورة إىل أعلى مقام  ،اإلنسان العريب يف هذا العصر

ƨǴǷƢǰǳ¦�ƢēǂǘȈǇ�̈°ȂǘǇȌǳ�ċǶƬƬǳ�̈°ȂǘǇȋ¦«3.  إعطاء النص قوة يف املعىن بيساهم توظيف األسطورة يف الشعر

وداللة إحيائية أوسع ، وهذا ينمُّ عن قدرة الشاعر على املزج بني احلقيقة واخليال بني الواقع واحللم ، لريتقي بالصورة 

ويف األساطري خصائص فنّية جعلتها حمّط اهتمام الشعراء ،وأهم  « .صفائهاإىل أعلى قيمها وباللغة إىل 

»خصائصها صياغتها الفنّية ، ومنحاها يف التصوير والتشكيل الفين
4

فالشاعر البارع هو الذي يستطيع أن يزاوج .

  .بني األصالة واملعاصرة من خالل استغالل الشخوص األسطوريني ويبعث فيهم احلياة من جديد

هذه االزدواجية بني احلاضر واملاضي والتزاوج بني األصالة واملعاصرة حيتاج إىل مبدع قادر على حسن  إنَّ 

إنَّ الُرتاث األسطوري وتوظيفه يف النص املعاصر يُعيد نسخ املعىن ويُعطيه ،التوظيف وختري املواطن املناسبة هلا 

�ƨȈƫȂǏ�̈°ȂǏ�ȄǴǟ�¦®ċƾů�Ƣđ�ƾǴȇ�ǎ«:إحيائية وملسة مجالية ذات بُعد عميق Ǽǳ¦�ċÀ¤، وداللية وتركيبية ،وصرفية

وهذا التحول هو حماولة إلعادة املاضي يف ذاكرة  .إىل جسد لغوي آخر ،ÄȂǤǴǳ¦�ǽƾǈƳ�Ǻǟ�¾ċȂƸƬȇ�ƢđÂ . جديدة

.59،ص2فيصل درّاج ، ثالثة مداخل لقراءة حممود درويش، جملة دراسات ، العدد -1
  .428ص  ،2حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-2
.129، ، ص1978إحسان عباس ، اجتاهات الشعر العريب املعاصر ، عامل املعرفة ، الكويت  ، -3
§��¦�ƾǴĐرمز خالد عبد الرؤوف اجلرب، -4 ¦®Ȋǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǷƢŪ¦�®ƢŢ¦�ƨǴů��Ǌ ȇÂ°®�®ȂǸŰ�ǂǠǋ�Ŀ� ƢǬǼǠǳ¦9  عمان األردن، 2012ب، 2العدد ،

  . 1140ص
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إنه جيعل : يريدولكنه حيققها كما  . ، لوال أن املمكن اللغوي هو الذي ُحيقِّقهاƨǴȈƸƬǈǷ�ƨȈǴǸǠÈǳ�ƢĔ¤Â.النص 

، والقدرة على التجاوز،واالحنراف التغري:ولكنه يشرتط عليها .حرية احلضور ويهبها .املاضي إشارة لغوية

فالنص األسطوري يُعطي الشعر طاقة فعَّالة لتوليد املعىن حبيث جتتمع يف األسطورة الرتاث الشعيب واألمثال .1»

���ċÀ¢�̄¤��ǂǠǌǳ¦�ƨǷƾƻ�Ŀ�ǶǿƢǈÉƫ�̈°ȂǘǇȋ¦�Ŀ�ƨǠǸƬĐ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯواحلكم والرتاث الثقايف والذاكرة القومية 

Ƣđ�ǂċƯƘƫÂ�ƢȀǠǷ�ǲǟƢǨƫÂ�̧ƾƦŭ¦�ƢȀǼǷ�ǲĔ�Ŗǳ¦�¿ƢŬ¦�̈®Ƣŭ¦�ƪ Ǵċǰǋ�ŉƾǬǳ¦�ǀǼǷÂ�̈°ȂǘǇȋ¦.

إنَّ الغموض والُعمق الذي ُتضفيه األسطورة على الشِّعر وإن كان يف ظاهره مرفوضا فهو يعود باإلجياب 

��ƨǸǈǳ¦�ǽǀđ�²شعر على ال ƢǼǳ¦�ƨǤǳ�Ǻǟ�ǄȈǸƬȇ�ǂǠǌǳ¦�Àȋ» كما -أما الغموض يف الشعر فال ميكن النظر إليه

على أنه جمرد صفة سلبية، أي على أنه إخفاق من جانب الشاعر يف الوصول إىل حالة هربرت ريديقول 

عىن مو  [...]."الصفات اإلجيابيةالوضوح التام، وإمنا هي صفة إجيابية، بل أكثر من هذا هو جمموعة كاملة من 

لذلك ، وهي "التعبري الشعري"وليس خاصية يف  "التفكري الشعري"هذا أن الغموض يف الشعر خاصية يف طبيعة 

إنَّ التجربة الشعرية املعاصرة كان هلا السبق يف مقاربة الرتاث .2» أشد ارتباطا جبوهر الشعر وبأصوله اليت نبت منها

  . ليحاكي الواقع بكل تقلباته وتوتراته وقضاياه وأفكارهاألسطوري ومماثلته 

ر للتعبري عما جيول خباطره ال يُهمُّه يف ذلك نوع الشاعر املعاصر يف األسطورة االنعتاق والتحرّ لقد وجد  

هلذه األسباب «عواطفه وتستثري املتلقني  المس¦�ƫÂ�ǽ°Ƣǰǧ¢�ȆǯƢŢ�ƢĔ¢�ǶȀŭاألسطورة وال انتماؤها وال شكلها 

ال يعنيه يف ذلك أن  ،ويعتمدها أىن وجدها،يبحث عن األسطورة - يف توق حمموم - ولغريها ذهب الشاعر احلديث

أو يونانية ) أدونيس فينيق(أو فينيقية ) أتيس(أو حثية ) أوزوريس(أو مصرية ) عشتاروت متوز(تكون بابلية  

يوحنا . لعازر. املسيح(أومسيحية ) اخل... أوديب سيزيف. إيكار). أوديس(عولس . بروميثيوس. أورفيوس(

إنَّ الشاعر .3» )الالت.. زرقاء اليمامة(ه ذهب إىل  بعض احلكايات اجلاهلية ورموزها الوثنية نَّ ابل ) املعمدان

املعاصر وعلى غرار الشعراء القدامى حفل باالستعمال املكثف لألسطورة يف الشعر وتكثيف الرموز األسطورية 

إلعطاء املعىن أبعادا عميقة وغامضة يف حماولة منه جلعل النص أكثر قوة وصمودا يف مواجهة أي حماولة اخرتاق 

.فه بالغامض والذي ال يُفهموهذا ما أدَّى إىل الشعر العريب املعاصر إىل وص

واألسطورة وسيلة من وسائل التخفي والتمويه الذي ميارسه املبدع ليبثَّ آراءه وأفكاره وخيلق حوارات مع 

وظَّف األسطورة يف شعره بشكل "محمود درويش"،والشاعر ويُعربِّ عن تطلعاته وحياكي أفكاره،الطرف اآلخر 

ُمكثَّف من أجل الدعوة إىل التغيري اجلذري الذي ينشده الشاعر، باإلضافة إىل أنَّ الشاعر جنده يعتمد بشكل كبري 

 .رية اخللق واإلبداع والتطويرخذ منه قناعا يتيح له حُ على الرمز األسطوري يف قصائده ليتّ 

.9-8، صص 1992، 1ط ،، اإلسكندرية مصر1روالن بارت، لذة النص، تر منذر العياشي، األعمال الكاملة -1
.190، ص1981،عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب، القاهرة -2
.129،  صاجتاهات الشعر العريب املعاصر إحسان عباس، -3



 المبحث الثالث              التلقي وجدلية األنا واآلخر في شعر درويش      : نـــيالفصل الثا

118

فلم يكتف ،ع يف استعمال األساطري وانفتح على كل الثقافات األخرى نوَّ "محمود درويش"والشاعر 

أسطورية   -رموزًا تراثيةدرويش استعار«،باألسطورة احمللية بل تعداها إىل توظيف أساطري أمم أخرى  "درويش"

، والنضال  من الرتاث البابلي والفينيقي والكنعاين ، للداللة على املعاناة نفسها،سابقة لألديان اليهمسالمية 

:فتموز البابلي والفينيق الكنعاين يرمزان إىل جتدد الطبيعة واحلياة بعد املوت ، أي . والصرب واإلميان حبتمية النصر 

ختدم الغرض  حرة فقد صاغ هذه الرموز صياغة . انتصار الفلسطيين على واقعه املعاش ، االحتالل وشظف العيش 

تكثيفا للصور . 1»ا مبنابع الثقافة اليت أنتجت هذه الرموزيكون ملمً وهذا يتطلب من القارئ واملستمع أن 

وخاصة يف املرحلتني األخريتني من حياته مال إىل استعمال الرموز  فدرويش،األسطورية وتعميقا لداللة قصائده 

ثقافات األمم  على عمق جتربته واتساع أفكاره وإملامه الواسع مبختلف وهذا يدلُّ ،األسطورية والفلسفة الوجودية 

واليت يف قصائده  وميكن أن نستشف هذا الزخم األسطوري من خالل عرض بعض األساطري اليت وظفها.األخرى 

.أعطت معاين أشعاره أبعادا أكثر عمقا واتساعا ، فرسم بذلك لوحة فنية رائعة تزاوج فيها احلاضر باملاضي 

:اءــــــــورة العنقــــــأسط 3-3-1

عرض صورة هذه األسطورة يف ديوانه بشكل سطحي غري عميق يقول  "محمود درويش"الشاعر   

:محمود درويش

نقاءُ ولُد عَ لَّ يوٍم منوُت، وحترتُق اخلطواِت وتُ كُ 

.ناقصُة، مثَّ حنَيا لُنقتَل ثانيةً 

2.جنيئَك أْسرى وقتَلى،الِدي ياَ بِ 

فأسطورة العنقاء عنده يف هذه ،وشا وُمتوترا إنَّ صورة العنقاء مل تكتمل يف ذهن الشاعر الذي كان ُمش

 .املرحلة غري مكتملة فهي ناقصة

أبعادا داللية أكثر عمقا  أن يعطي هلذه األسطورة وهلذا الرمز رمز العنقاء "محمود درويش"استطاع 

:،يقول الشاعر)أريد أرى ما(��Ǿǻ¦Ȃȇ®�Ŀ�ƨǏƢƻ�ƢȈǴƳ�ǄǷǂǳ¦�¦ǀđ�ǂǟƢǌǴǳ�¾ȂƸƬǳ¦�¦ǀǿ�ǂȀǛÂ وحتوال

سوَف ُحنّنطُ ،طُل املسجَّى فوَق أرغفِة الشَّعِري وفوَق صوِف اللوزِ أيـَّها البَ 

حبليِب ليٍل ال يناُم، بزهرةٍ :اجلرَح الذي ميتصُّ روحَك بالنََّدى

دمَّ 
ُ
وبريشٍة مقلوعةٍ نشيدنا،-ى، بالّنشيدِ الليموُن باحلجِر امل

3."-من طائِر الفينقِ 

.42،  ص2005، 1أمحد أشقر ، التوريات يف شعر حممود درويش ، من املقاومة إىل التسوية ، قدمس للنشر والتوزيع ، سوريا ، ط-1
.109،  ص2حممود درويش، ديوان حممود درويش،األعمال األوىل-2
.223، ص3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-3
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نالحظ يف هذه األبيات أنَّ الشاعر ينخلع من حقيقة الرمز األسطوري ليصرِّح باالسم احلقيقي للعنقاء      

ي الذي كانت متارسه العنقاء ويف هذا داللة على التسرت والتخفّ ،يف صورة كشف احلقيقة ونزع القناع ،) الفينق(

هذا التحول من استعمال الرمز األسطوري  ظلّ  ويف هذه املرحلة من توظيف أسطورة العنقاء ويف. على اآلخر 

للتعبري عن تطلعات شعبه وحماكاة أفكارهم وقضاياهم جند الشاعر يستعمل أسطورة العنقاء للتعبري عمَّا بداخله 

  .من مهوم وآالم وما يشعر به من توتر ووحدة

الشاعر وتأخذ احليز جند أسطورة العنقاء تتمكن من نفسية ) ملاذا تركت احلصان وحيدا؟(ويف ديوان 

حيث ارتبطت بالتعبري عن ذات الشاعر " مصرع العنقاء"األكرب يف ديوانه ،حيث أفرد هلا الشاعر قصيدة مساها 

وأحاسيسه أكثر من داللتها على اآلخر يف صورة عميقة تؤّجج الصراعات الذاتية العميقة اليت يعيشها الشاعر إذ 

  :ديوان أربع مرات يقول الشاعرظهر الرمز األسطوري للعنقاء يف هذا ال

اشيِد الِيت نُنشدَهاِيف األنَ 

نايُ 

ويف الناِي الذي َيسكُننا

نارٌ 

اِر اليت نُوقدَهاويف النَّ 

راءُ نقاُء خضْ عَ 

ويف مرثيِة العنقاِء مل أعرفْ 

1.اِدي من غباركِ رمَ 

شرق رغم األمل مُ غدٍ  إىلليدلَّ على األمل ) األخضر(إنَّ هذا اللون الذي أعطاه الشاعر لرمز العنقاء 

.واحلرية والرتدد ،فاختلط يف اللون األمل مع األمل مع احلرية

¤�ƾų�̄¤�ǾƬȈǈǨǻ�Ŀ�Ƣē°ȂǏ�¾ƢǸƬǯ¦�ń"درويش"إنَّ أسطورة العنقاء وصلت مع املرحلة األخرية من شعر 

  :يف جداريته إذ يقول) أربع مرات(الشاعر يعرب عنها بصورة جليَّة وواضحة وبشكل ُملفت لالنتباه 

اعِيت مل تأِت بعدُ وسَ 

دٌ لعليَّ واحِ .ينبُذِين علَّ شيًئا يفَّ لَ 

روُم التِِّني حولَ فلْم تنضْج كُ .غِريي 

ِين وملْ تلدْ .ُد عْ مالبِس الفتياِت بَـ 

ُهنالكَ َال أحدٌ .ريشُة العنقاِء 

  .44ص  تركت احلصان وحيدا ،حممود درويش، ملاذا -1
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1.يف انتظاري

2:جدول ظهور العنقاء في شعر درويش*

تكرار الرمز الداللة سنة نشره تسلسل الديوان

 01 أحبك أو ال أحبك 1972 1 عنقاء ناقصة

02 مديح الظل العايل  1983 2 ماتت العنقاء عنقاء الرماد،

 03 ورد أقل  1986 1 من عظم عنقائهم، موت

  خترج من رفايت عنقاء أخرى

 ل الذاتحتوّ 

 04 أريد ما أريد 1993 1

  ملاذا تركت احلصان  1995 4 للذات أمل وارتباك وحرية

 ؟وحيدا

05

  تصميم وعزمية وخضرة

 رغبة الذات يف اكتمال حتوهلا 

جدارية حممود درويش 1999 4 06

 07 فعلتال تعتذر عما  2004 3 انبعاث أخضر

غين
ُ
 08 كزهر اللوز أو أبعد 2005 1 ندم الذات على موت امل

2005األسطورة يف شعره حىت/تكرار ورود الرمز  )1995/2004(  مرة تركز أكثرها بني 17

�ƨȈǔǬǴǳ�ǂǟƢǌǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ÃƾǏ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢� ¦ǂǬƬǇȏ¦�¦ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ� ƢǬǼǠǳ¦�̈°ȂǘǇ¢�ƪ Ǵǰǋ�ƾǬǳ

مرحلة ما (يف املرحلتني األخريتني  درويشوقد جتلَّى هذا االستعمال للرموز األسطورية الصاخبة عند ،الفلسطينية 

  .19ص  حممود درويش، اجلدارية ،-1
.1148رمز العنقاء يف شعر حممود درويش، صخالد عبد الرؤوف اجلرب، -2



 المبحث الثالث              التلقي وجدلية األنا واآلخر في شعر درويش      : نـــيالفصل الثا

121

كانت   درويشلكن املالحظ أنَّ صورة العنقاء يف املرحلة األوىل من شعر ) ومرحلة ما بعد بريوت/ قبل بريوت 

�ƨǼǇ��¦ƾȈƷÂ�ÀƢǐū¦�ƪ ǯǂƫ�¦̄Ƣŭ�À¦Ȃȇƾƥ�ƨǻ°ƢǬǷ�ƢǐǫƢǻ�Ƣǿ®ȂƳÂÂ�Ƣē°ȂǏ1995  حيث جتلى ظهورها أربع مرات

�Ńȋ¦Â�̈Śū¦Â�ǲǷȋ¦�śƥ�Ƣē°ȂǏ�ƪ ǘǴƬƻ¦Â� استدعى الشاعر صورة العنقاء بشكل ) 1999جداريته (أيضا يف

جلي وبصورة وداللة أعمق حيث ظهرت أربع مرات، مكتملة الصورة ذات داللة إحيائية على العزم واألمل وحتقيق 

) 2004ال تعتذر عما فعلت (اصلة الشاعر لتوظيف أسطورة العنقاء يف ديوان الذات ليسجِّل هذا االستقراء مو 

.حيث أعطاها الشاعر لونا كرمز لالنبعاث والتجدُّد واألمل املشرق

  :شـــــامجلجة ـــــملحم  3-3-2

به هذه امللحمة من بطوالت  وهذا ملا تزخرُ "درويش"ظهرت هذه امللحمة بشكل واضح يف قصائد 

من خالهلا أفكاره  امش اختذها الشاعر قناعا ليبثَّ جلج، فشخصية  وصراعات بني احلياة واملوت والقوة والضعف

 ويكشف عن الصراع الداخلي والتوتر الذي يشعر وحيس به الشاعر ،ويطرح آراءه ويبوح بأحاسيسه ومشاعره 

، استطاع الشاعر أن ُحيدث  عبء القضية وثقل املسؤولية،وذلك احلمل الثقيل الذي أصبح يُثقل كاهل الشاعر 

�ǪǬŹÂ�ǽǂǟƢǌǷÂ�ǾǈȈǇƢƷ¢Â�Ǿƫ¦̄�Ƣđ�ȆǯƢŹÂ�ƨȈǔǬǳ¦�ª ¦ƾƷ¢�Ƣđ�ǂȇƢǈȇÂ�ƨǸƸǴŭ¦�ª ¦ƾƷ¢�śƥ�ƢǷƢƴǈǻ¦Â�ƢǫƢǈƫ¦

امش عربَّ عنه الشاعر جلجني البطل األسطوري إنَّ هذا التناسخ والتكامل والتوحُّد يف الشخصية بينه وب،وجوده 

  : بقوله 

احملروِم منْ تطيُع تناسَخ اإلبداِع من جلجامشَ ْل نسهَ 

ب اخللودِ ُعشْ 

!وماِن أْن جيُدواللرُّ !ومْن أثيَنا بعَد ذلَك؟ أيَن حنُن اآلن

1ُوجوِدي

امش البطل الذي استطاع جلعلى تفاعل الشاعر وتأثره جب ُدلُّ يَ إنَّ الذوبان يف شخصية البطل األسطوري لَ 

.أن حيرِّر مملكته وأن يُثبت وجوده وذاته وخلوده األبدي

�ª"محمود درويش"إنَّ  ¦ƾƷ¢�Ƣđ�ŀƢǠȇÂ�ǾƫƢǟ¦ǂǏ�Ƣđ�ȆǯƢƸȈǳ�̈ƾǳƢŬ¦�ƨǸƸǴŭ¦�ǽǀǿ�ª ¦ƾƷ¢�ȄǟƾƬǇ¦

ƢȀǠƟƢǫÂÂ�ƢȀƯ¦ƾƷ¢�ǂȇƢǈƫ�ƢĔȋ�ƨǸƸǴŭ¦�ǽǀǿ�®ȂǴƻ�̈ƾǳƢƻ�ȆǿÂ�ƨȈǳ±¢�ƨȈǔǫ�ƢǿŐƬǟ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǼȈǘǈǴǨǳ¦�ƨȈǔǬǳ¦ وتتضح ،

ل أنكيدو الذي هذه امللحمة وتظهر بشكل بارز يف جداريته إذ تكررت مخس مرات وهو يركز على شخصية البط

  :يرى فيه نفسه وذاته وطموحه اجلامح وهو البطل املخلص يقول

ِة املاِء الصغريةِ َيكسُرين الغياُب كجرّ 

ناَم أنكيدو ومل ينهْض، جناِحي نامَ 

.230، ص3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
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ريشِه الطيينِّ، آهلِيت �ÊƨǼǨŞ�ƢčǨƬلْ مُ 

ذراعيَ .مجاُد الرِّيِح يف أرِض اخليالِ 

مهجورٌ ُب الُيمَىن عًصا خشبيًة، والقلْ 

كبئٍر جفَّ فيَها املاُء، فاتَّسَع الصَدى

دْ خياِيل ملْ يعُ  !أنكيدو: الوحشيُّ 

، البدَّ يل منيكِفي ُألكمَل رِحلِيت 

  هات .قوٍَّة ليكون ُحلمي واقعياً 

ْعها مبلِح الدمع  هاتِ .أسلحيت أَُلمِّ

الدَّمَع، أنكيدو، ليبِكي امليُِّت فيَنا

  اآلن احليُّ َما أناَ؟ مْن ينامُ 

أنكيدو؟ أناَ أْم أنَت؟ آهلِيت 

�ÊǲǷƢǰƥ�ĺ�Ìǒ.كقبِض الرِّيحِ  ĔƢǧ

ْم باملساواةِ ِطيشَك الَبَشريِّ ، واحلُ 

1.القليلِة بني آهلِة السَّماء وبينَنا

يف هذه األبيات أربع مرات مما يدلُّ على أنَّه متأثر به ،فهو يرى فيه " أنكيدو"لقد ذكر الشاعر اسم 

قوى الريح واجلماد وميلك بداخله قلبا حمّبا ) قوى خارجية/ قوى داخلية (تلك قوى خارقة ص الذي مياملخلّ 

 استدعاء ويأيت «،لُيخلِّصه وشعبه" أنكيدو"فالشاعر يستدعي ،للمساواة والسالم وحتقيق العدالة اإلهلية 

 عن والبحث املوت فكرة مع ميثالن باعتبارمها القصيدة من جزء يف األسطوريتني وأنكيدو جلجامش شخصييت

 خطاب يتوجه التناص هذا ويف. عنها تعرب أن األجزاء هذه يف القصيدة حتاول، مساعدا حمورا املالزمة اخللود

 التبدل بفعل البشرية األساطري تلك ولدت منه الذي اخليال نضوب عن فيه يعرب منولوج يف أنكيدو، إىل الشاعر

 تلك وانتفت والنفعية املادية العالقات سيطرت أن بعد واألشياء بالعامل وعالقته املعاصر اإلنسان حياة طال الذي

 عاجزا اإلنسان جعل الذي األمر املثرية والغرابة السحر من معىن احلياة متنح كانت اليت واألسطورية الشعرية الرؤية

 : وجوده وتثري اإلنسان، حياة تغذي كانت اليت القدمية األساطري تلك إغناء أو اجلديدة، أساطريه إبداع عن

 الصدى فاتسع املاء فيها جفَّ  كبئر مهجور والقلب

 يعد مل خيايل أنكيدو:  الوحشيّ 

.2»رحليت ألكمل يكفي

  .40ص حممود درويش،اجلدارية ، -1
  . عن مؤسسة حممود درويشمفيد جنم ، التناص األسطوري يف شعر حممود درويش ، -2
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فالشاعر مل يعد يقدر على التمادي يف العيش باخلياالت اليت مل تعد تُقنع الشاعر كبديل للخالص

  :يقول الشاعر يف مقطع آخر

ُر األرَض اجلميلَة بنيَ نَعمِّ حنُن الذيَن 

]...[دجلَة والفراِت وحنفُظ األمساءَ 

قتلتِين، وعليَّ وحِديف يا صاحِيب 

وحِدي َمصائرناَ، ووحِدي،أْن أَرى 

نيا علَى كتِفيَّ  ثورًا هائًجاأمحُل الدُّ

وحِدي أُفتُِّش َشارَد اخلُطواِت عنْ 

مْن حلِّ هَذايلَ َال بُدَّ .أَبديِيت 

سأمحُل عنكَ ،اللُّغِز، أنكيدو 

  ]... [اعتمرَك ما استطعُت وما استطعُ 

يَن ِظلَُّك بعدَما انكسرْت جذوُعَك؟أَ 

مَّةُ قِ 

اإلنسانِ 

...هاويةُ 

،شَ ظلمُتَك حينَما قاومُت فيَك الوحْ 

...َك َحليبَها، فأِنْسَت بامرأٍة َسقتْ 

أنكيدو ترفَّقْ .واستسلمَت للبشريِّ 

، لعلَّنايب وُعد مْن حيث 1"ُمتَّ

ركَّز الشاعر على مقاومة وصمود جلجامش مدافعا عن صديقه ، بكل ما أويت من قوة ،داللة على الوفاء 

، فإنه اليساوم يف الدفاع عن أرضه ووطنه ، فقد انتقل الشاعر من والشجاعة ، وهذه صفات الفلسطيين احلرّ 

ليعرب الشاعر لآلخر عن ) أنا (الذي يدلُّ على الشعب الفلسطيين الصامد إىل ضمري املفرد ) حنن(ضمري اجلمع 

  .دفاعه واستماتته من أجل قضيته 

  ســــــنرج: ورة نرسيســــــأسط 3-3-3

، ونرسيس هو رمز للجمال والبهاء ويف املقابل هو  مكانة خالدة يف تاريخ البشريةأسطورة نرسيس اليت هلا 

، نرسيس أصبح صورة للتعايل والتباهي بنفسه فهو ال يرى يف العامل  رمز للغرور واإلغواء واإلعجاب بالذات

  .41-40ص، صحممود درويش، اجلدارية -1
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 قصائده كستار ليحقق الوجودي أحدا مياثله أو يقاربه يف اجلمال والبهاء ، فالشاعر جسَّد صورة هذه األسطورة يف

ƢǠǴǘƬǳ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦�§°ƢǬƫÂ�³©�االنفرادية والتميز ألشعاره وذاته  ƢǠŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ȆǯƢŢ�°ƢǠǋ¢�ƢĔȋ تطلعات شعب ،

عجب بذاته يف مشهد تأمله يف املاء الصايف ، جيسد الشاعر صورة نرسيس وهو مُ  يريد احلياة ويأىب الذل واهلوان

  : يقول الشاعر،الذي يعكس بصدق وشفافية األشياء 

كَما هَي يفا الِغنائيوَن مْن زمٍن إىل زمنٍ َحيمُلهَ 

ُخصوبِتَها

ُل نرجٍس يف ماِء صورتِهِ تأمُّ :ويل ِمنَها

ويل ِمنَها وضوُح الظِِّل يف املرتادفاتِ 

1...ودقَِّة املعىنَ 

�³لقد  ƢǠŭ¦�ǂȇǂŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƢǈǯƢǟ�ƨȈǧƢǨǋÂ�¬ȂǓÂ�ǲǰƥ�ǾƦǠǋ�Ƣđ�ČǂŻ�Ŗǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦Â�̧ ƢǓÂȋ¦�ǂǟƢǌǳ¦�°ċȂǏ

�ǎبكل دقَّة وموضوعية Ƽǌǳ�̈¡ǂŭ¦�ǆ ǰǟ�̈°ȂǏ��ȆǴȈưǸƬǳ¦�ǾȈƦǌƬǳ¦�¦ǀđ�ȆǬǴƬŭ¦�ǂȀƦÉȇ�À¢�ǂǟƢǌǳ¦�̧ ƢǘƬǇ¦�ƾǬǳ��

عية اليت يصورها الشاعر، ويواصل الشاعر وذات نرجس وبني متيز وانفراد أشعاره باملصداقية والشفافية والواق

:درويشللمتلقي من خالل شخص هذه األسطورة اخلالدة يقول  استعمال رمز نرجس ليبثَّ رسائال

يُس ليَس مجيالً نرسِ :كَذا أحتايلُ هَ 

اعهُ ُصنَّ لكنْ .َما ظنَّ كَ 

فأطاَل تأمُّلهُ ،ورَّطوُه مبرآتِه 

قطَِّر باملاءِ 
ُ
...ِيف اهلواِء امل

كاَن يف ُوسعِه أْن يـََرى َغريهُ لو ْ 

،َألحبَّ فتاًة ُحتملُق فيهِ 

  ...وتنسي األيائل تركض بني الزنابق واألقحوان

ولْو كاَن أذَكى قليالً 

حلطََّم ِمرآتهُ 

...ورَأى كْم هَو اآلخرونَ 

�čǂÉƷ�ÈÀƢǯ�ÌȂǳÂ ًا صاَر أسطورة
َ
2"...ا مل

وهو يعرض هذه  "درويش"، و واليت كان سببها الناسيواصل الشاعر تصوير الورطة اليت وقع فيها نرجس 

القصة املأساوية يف مشهد حمزن وُمؤسف ليعترب منها كل املتباهني واملتفاخرين والذين يتعالون على الناس أنَّ 

  .17ص، حممود درويش، اجلدارية -1
  . 31-30صص حممود درويش، ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي،-2
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من خالل هذه األسطورة يُنوُِّه بضرورة احرتام اآلخرين وحبهم "درويش"، و مصريهم سيكون مثل مصري نرجس

ى بعضنا ومراعاة مشاعرهم وأحاسيسهم ،وأنَّ اإلنسان هو أخ لإلنسان ال ينبغي التعايل والتفاخر والتكرب عل

ن بعضنا البعض ،يقول الشاعر ع، فمن الذكاء والفطنة أال نتعاىل على اآلخرين ونتكاتف ونساعد وحنبُّ  البعض

  :  هذا وهو يصور املأساة واخلطأ الكبري الذي وقع فيه نرجس 

.ال تنتظْر أحًدا يف الزحامْ -بُّ أيـَُّها احلُ -

،وَما مْن أحدْ القطاُر األخُري توقََّف عنَد الرَّصيِف األخِري 

1.ٍس يف مراياَ الظَّالمْ جِ رْ يستطيُع الرُّجوَع إَىل ما تراجَع من نَـ 

فاحلياة  ،إنَّ شخصية نرجس ال ميكنها أن ترى اجلمال احلقيقي ما دام ال يرى يف الوجود إال ذاته وكربياءه 

��Ȇǿ�Ƣē¦ǀǳ�ƨƦƄ¦Â�ƨǳǄǠǼŭ¦�ƨȈǐƼǌǳƢǧواإلنسان العاقل و الفطن هو الذي حيبُّ اآلخرين ،كلها مجال وحب 

 :الشاعر مصورا هذا املشهديقول ،شخصية مهزومة ختاف من اخلوف وتعشق احلياة وتريد اخللود 

!لْ متَهَّ ..فيَنا الذي ياَ أيُّهاَ الَبطلُ 

كلَّلْ 
ُ
]...[عْش ليلًة ُأخرى لِنبُلَغ آِخَر الَعَمل امل

فيهم من منافيهم خريُف االعرتافْ ازالَ مَ ..

...يُفِضي إىل املنَفىمازال فيهم شارعٌ 

�Æ°ƢĔ¢Â ْتسُري بالَ ضفاف

2."خياُف مَن اجلفافْ ا زاَل فيهْم نرجٌس رخٌو مَ 

، ويظهر املقطع السابق من القصيدة  رمزا للغرور واإلعجاب بالذات وتقديسها" نرسيس"مثَّل الشاعر 

إنَّ توظيف .، ويصوِّر نتيجة التكرب والتعايل و اخلوف من املستقبل وُكره اآلخرين يف سياق رؤية الشاعر للحياة

للحياة من خالل مشاهد تصويرية  "درويش" صورة أوضح عن نظرةأعطى املتلقي " نرسيس"الشاعر ألسطورة 

، ويتضح هذا التصوير من خالل استعمال  مستعمال ألفاظا قوية يف التعبري ومعاين إحيائية،للقصة وربطها بالواقع 

  : يقول الشاعر،رمز املاء للداللة على مصداقية عكس األشياء وشفافيتها 

ِين يَنقصُ :وُل الغريُب هليلنيَ ويقُ 

،كْي أحدَّق يف املاءِ رجسٌ نَ 

ِقي أنتِ ،سِدي يف جَ ،ماِئِك  حدِّ

ِجتِدي...يف ماِء أحالمَنا،هيلُني 

:املّيتني على ضّفتيك يغّنون المسك

  .125ص ،3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال  األوىل-1
.244-243املصدر نفسه ، صص-2



 المبحث الثالث              التلقي وجدلية األنا واآلخر في شعر درويش      : نـــيالفصل الثا

126

1."ال ترتكينا!هلني ..هيلني

إنَّ املاء أصبح عند الشاعر هو الصفاء والنقاء الذي يُعرب عن صفاء السريرة و عن األحاسيس واملشاعر 

  .وحياكي األحالم

 :ــاةـــــــورة عنــــــــــــأسط  3-3-4

أسطورة عناة يف الكثري من قصائده للداللة على العطاء واخلصوبة  "محمود درويش"استحضر الشاعر 

والنماء ، فاإلهلة عناة هي رمز اخلصوبة واإلجناب و النماء ومالزم موضوعي للحياة واخلري وأيضا للقوة واجلربوت 

الذي  والدمار ، يستحضر الشاعر أسطورة عناة لبعث احلياة من جديد والتعبري عن معاناة الشعب الفلسطيين

  :يقول الشاعر ،يعاين الفقدان ، فقدان احلرية وفقدان الشخصية والوجود املسلوب 

، ياَ عناُة، يَا إهلِيت األثريةَ فغينِّ 

...َقصيَدِيت اُألوَىل عِن التكويِن ثانيًة 

الرُّواَة شهادَة امليالدِ دُ فقْد جيَُ 

، وقْد جيدُ للصفصاِف يف حجِر خريِفيّ 

]...[أعماِق أغنيةٍ الرُّعاُة البئَر يف

َفغينِّ يا إهلِيت األثريةَ 

2،، أناَ الطريدُة والسِّهامُ يا َعناةُ 

،َر آهلِيت طْ ُت وجِهي شَ ُكلََّما ميمْ 

ُهنالَك، يف بالِد األرجواِن َأضاءِين 

دةُ ه عناُة، عناُة سيِّ فُّ وِّ قمُر ُتطَ 

يف احلكايِة، ملْ تكْن تبِكي علىَ الكنايةِ 

:تْ كَ نَها بَ اتِ فَ أحٍد، ولكْن مَ 

3.هْل ُكلُّ هَذا السِّحِر يل وحِدي

،ويُؤنس وحدته ، وخيفِّف من حياكي الشاعر حمبوبته ويصورها أسطورية فجعل منها قمرا يضيء ليله 

، فهو يبث هلا آالمه وأحزانه ، حتمل يف مفاتنها سحرا يسحر العيون ويبهر العقول وحشته ، وسيدة النساء 

:�ƢĔƢȈǯ�Ŀ�§ÂǀȈف

�¦ƢÈđǂǇ�È«°Ƣƻ�Ê«¦ǂƥȋياَ أِيب ،أناَ حزيُن و 
ÊƨǷƢǸƸǯ.. ْوأناَ حزين

.61حممود درويش، ملاذا تركت احلصان وحيدا، ص-1
  .20ص حممود درويش، اجلدارية ،-2
  .35صاملصدر نفسه ، -3



 المبحث الثالث              التلقي وجدلية األنا واآلخر في شعر درويش      : نـــيالفصل الثا

127

دِّي إَذا قَابلَتهُ لِّْم عَلى جَ سَ ،يا أِيب ،وأنا حزيُن 

1"اةْ نَ عَ "أو " لٍ بعْ "قبِّْل يديِه نيابًة عينِّ وعْن أحفاِد 

فعناة هلا قلب رؤوف ،عناة ليعرب عن حزنه وأمله ويبث من خالهلا آهاته وآالمه  يستحضر الشاعر أسطورة

ويف املقابل هلا سلطة وجربوت تستطيع أن ختلص الشاعر من هذه اآلالم هلذا جنده ،مليئة باحلب والعطف واحلنان 

  ).أنا حزين ( مث يبث هلا حزنه وأمله) ياعناة( يناديها

قي ، ويرسم استطاع الشاعر أن يتجول بني الرتاث األسطوري القدمي سواء العريب أو البابلي أو الفيني

بذلك صورة الشاعر البارع الذي استطاع برباعته الفنية أن يرسم لوحة فسيفسائية تذوب فيها كل األلوان والفوارق 

 اخلاص والفينيقي والكنعاين البابلي األسطوري للمورث والتذويب االمتصاص آلية وتظهر «بني احلضارات 

 تلك يف املعروفة األسطورية الشخصيات استدعاء من وبدال. احلياة وقيامة والتجدد واالنبعاث املوت بأساطري

 خالل من التناص، يكون أن الشاعر حياول املعاصر، العريب الشعر يف بكثافة رمزيتها استخدمت اليت األساطري

 موضوعات عن خالهلا من يعرب، ودالالت معان من به توحي وما، األساطري لتلك الرمزي املعىن مع اآللية هذه

خلق الشاعر .2»معها الفلسطيين اإلنسان توحد يظهر اليت واملتجددة احلّية والعالقة األرض مبوضوع ترتبط معاصرة،

ǀđ�̧ ƢƬǸƬǇȐǳ�ȆǬǴƬǸǴǳ�ǞǇÂ¢� Ƣǔǧ�̈ǄȈǸƬŭ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǾƬƥǂƴƬƥه �ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀǣƢǏ����ƾȇƾŪ¦�ƢđȂƯ�Ŀ�ƨŻƾǬǳ¦�ŚǗƢǇȋ¦

جبمالية يف صورة متماسكة الداللة ومنسجمة الرتاكيب ، وهذا رغم البون الشاسع بني خمتلف األساطري اليت 

 .سواء من ناحية الثقافة أو االعتقاد أو من ناحية االنتماء  حاكاها الشاعر

.201، ص3حممود درويش، ديوان حممود درويش،األعمال األوىل-1
  . حممود درويشعن مؤسسة مفيد جنم ، التناص األسطوري يف شعر حممود درويش ، -2
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الملفوظات الشعرية وخطاب األنا واآلخر-4

حضور مكثَّف يف الشعر العريب املعاصر ، فال تكاد ختلو قصيدة من ظهور " األنا واآلخر"إنَّ لظاهرة 

غري حياة الشاعر العريب : باب منها وهذا راجع إىل عدَّة أس�Ƣđ�ƨȈǗƢƦƬǟȏ¦�ƢȀƬǫȐǟÂ" بالغري"وارتباطها "األنا "

رض عليه أن يواكبها املستقرة واملضطربة واملعقدة واليت تؤثر بشكل واضح يف أحاسيسه ومشاعره وقضايا أمته وتف

نسان إ تعقد حياةمث يتعقد تدرجييا ب-  كغريه-  فالشعر كظاهرة تعبريية يف حياة اإلنسان يبدأ بسيطا« ويتأقلم معها

�ƢǬǸǟÂ�ƢǟƢǈƫ¦�Ƣǿ®ƢǠƥ¢Â�ňƢǠŭ¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ƢĔȂǸǔǷ�Ǧ ǟƢǔƬȈǧ�ƢȀǈǨǻ�ǂ̈ǿƢǜǳ¦� ويتكاثف شكال من ناحية

َلدليل على رقيِّ الفكر والعاطفة معا ، وتزاحم ، غري املتكلف،إنَّ هذا التعقد املأنوس[...]Ƣē®ȂƳÂ األساليب

�ƢǸđ�ƨǘȈƄ¦�̈°Ƣǔū¦�ǂǿƢǜǷملزم مبواكبة التغري احلضاري فهو متغري  باعتباره وسيلة تواصل فالشعر.1»وتقّدمها

وليس بثابت ، فاحلضارة املادية تفرض على اإلنسان أن يسايرها وفق قضايا وتوجهات جديدة ، وحبكم أن 

ǂǠǌǳ¦�ƨǤǳ�śƥÂ�̈ƾȇƾŪ¦�̈°Ƣǔū¦�ǂǿƢǜǷ�śƥ�̈ƾȈǗÂ�ƨǫȐǠǳ¦�ÀƜǧ�ǞǸƬĐ¦�ȆǯƢŹ�§ ®ȋ¦.

أو التطور على مستوى األلفاظ واملعاين فقد  الشكللتطور سواء على مستوى أيضا التغري احلضاري وا

فرض هذا على الشاعر أن ُجيدِّد على مستوى املضامني وأن تتوسع الصور الشعرية وأن يتعمق يف دالالت املعاين 

 عملية اإلبداعية تؤثر بشكل أو بآخر يف ال،وهذا التنقل والتنوع خيضع لزاما إىل دوافع نفسية وفنية واجتماعية 

وهلذا نرى أنَّ الشعر العريب املعاصر يتجه حنو التعقيد والعمق والتجديد سواء على مستوى الشكل أو املضمون 

  .على غرار الشعر العريب القدمي 

األوىل بالنسبة لقد كانت وظيفة الشعر «جدا وهو ارتباط الشعر احلديث بالثورة ،  امهم جند عامال

ǒ "خطابية "وظيفة  جلماهري فلسطني هي ȇǂƸƬǳ¦Â�ƨǨȈǼǠǳ¦�̈°ƢƯȍ¦�ń¤�» ƾē�  الدعوة إىل اختاذ مواقف معينة و

��ƢēŐǻ�̧و  ƢǨƫ°¦Â�ƢȀƷȂǓÂÂ�ƢȀǨǼǟ�Ŀ�Ä°Ȃưǳ¦�°ȂǌǼŭ¦�ǾƦǌÉƫ�Ŗǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ȇǿ�ƢǬƷ�̈ǂƯƚŭ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƪ ǻƢǯ�Ǯ ǳǀǯ

أن تفقد مجاهلا اخلاص  دون طبعا كل ذلكواخلطابات ، اهلتافاتوهي القصيدة اليت تقرتب من الشعارات و 

إنَّ هذا االرتباط فرض على لغة الشعر منطية .2»وصدقها الوجداين  وإال انتهت بفقدان التأثري على الناس أيضا 

.، تشحذ اهلمم وتقوي العزائممعينة ولغة هالمية تتمثل يف ختريُّ الشاعر عبارات قوية وصور مؤثرة ودالة 

الذي مزج بني حضور األنا وتعبريه  "محمود درويش"وهذه الظاهرة تظهر بشكل جلي وواضح يف شعر 

عن الغري، بل إننا جند أنَّ شعره فسيفساء اختلطت فيها املشاعر واألحاسيس بالدفاع والذوِد عن احلبيبة فلسطني 

      ال االرتباط والتقيد بالقدمي ألنه يرى شاعر املقاومة وشاعر القضية وشاعر التجديد الذي ال ُحيبُّ التحجُّر و 

 :يف القدمي أنه ال يصلح للتعبري عن قضايا األمة  يقول 

.9، ص 1967، 3نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، مكتبة النهضة، ، دار التضامن، حلب سوريا، ط-1
.64، ص1971، بال مكان، اهلاللالطبعة الثانية، دار رجاء النقاش، حممود درويش شاعر األرض احملتلة، -2
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:أناَ ضدَّ العالقةِ 

أْن تكوَن بدايُة األشياِء دائمَة البدايةِ 

.هذِه لُغِيت 

:أنَا ضدَّ الِبدايةِ 

�ÈǲȈǏƢÈǨƫ�
ÊňƾÊǬǨÉƫÂ�ÊřČƻ°ƚƫ�ȄÈǬȈǇȂǷ�ÈǂĔ�ÈǲǏ¦ÂÉ¢�ÌÀ¢ ِاهلَويَّة

.هذِه لغِيت 

:أنَا ضدَّ الّنهايةِ 

-أْن يكوَن الّشيُء أوَّلُه كآخرِِه وأذهبُ 

1..هذِه َلغِيت 

فالشاعر يدعو بصريح العبارة إىل التجديد واخلروج عن الشكل القدمي ومضامني الشعر القدمي ألنَّ الواقع 

.مضى والظروف االجتماعية والنفسية تفرض واقعا آخر غري الواقع الذي

  :يقول " سيناريو جاهز :" يف قصيدته درويشوميكن أن نتمثل هلذه الظاهرة يف شعر 

أَنا َوُهَو، َشريَكان يف َشَركٍ  واحد ٍ 

وَشريَكان يف لُعبِة االْحتَماالت ِ 

َحْبَل النَّجاةِ ...نَنتِظُر احلَبَل 

لِنْمِضي َعَلى ِحَدة ٍ 

اهلَاوية ْ -وَعَلى َحافَّة احلُفرةِ  

َىل َما تبقَّى لَنا ِمْن َحياة ٍ إ

...َوَحربٍ  

!إذا َما اْستطعَنا النََّجاة 

،أَنا َوُهوَ 

َخائَفان معاً 

وال نَتبادل َأيَّ َحديث ٍ 

أَو غريِهِ ...عن اخلَوِف 

2.../فَنْحن َعُدوَّاِن 

.214،ص 2005، 1، رياض الريس للنشر،بريوت، ط2،  األعمال األوىلحممود درويش، ديوان حممود درويش -1
.37-36، صص2009، 1حممود درويش، ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي، رياض الريس للنشر،بريوت، ط-2
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معا ،فهو يصوِّر يستحضر الشاعر يف هذه األبيات اآلخر يف املصري املشرتك ، يتقامسان األمل واألمل

��Ƣđ�ÀƢǈŹ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǳƢū¦) ورغم كل هذه الصراعات والتجاذبات إال أن ..) خوف ، حرب ، بكاء ، أمل

  :س األمل الشاعر يتحسَّ 

ما العمْل؟: قال يل 

َنْستَـْنزف االْحتماالتِ ...ال َشيء :قَلتُ 

من أَين يأيت األمْل؟:قَالَ 

يَأِيت ِمن اجلوّ :قُلتُ 

َأْمل تـَْنَس َأين َدفـَْنُتَك يف ُحفرة ٍ :لَ قا

1؟هذيمثل 

إنَّ الشاعر يف حوار مع اآلخر يستحضُر ذاته وأفكاره وصراعاته مع أناه الداخلية اإلنسانية وبني 

ينمُّ عن أُفق "محمود درويش"أحاسيسه ومشاعره ليخلق صراًعا أسطوريا ختيليا ، إنَّ هذا املوقف الذي استشعره 

واسع للشاعر يف حماولة إلقناع املتلقي بإنسانية الفلسطيين ، فرغم ما ُسلِّط عليه وما يعانيه من قهر وظلم من 

ستبد إال أنَّه ُمتشبِّع بتعاليم دينه اليت حتثُّه على املعاملة احلسنة حىت 
ُ
من ظلمُه وتعدى عليه  معطرف احملتل امل

.وأيضا حيثُّه على اإلنسانية

بأنَّ ما يشعُر به اآلن من ،حياوره الشاعر ويستنطقه ) العدو(إنَّ هذا احلوار الداخلي للشاعر مع اآلخر 

�ǾǸǯƢŹÂ�ǂǟƢǌǳ¦�ǾȀƳ¦ȂȈǳ� Ƣȇǂƥȋ¦�śȈǼȈǘǈǴǨǳ¦�ȄǴǟ�ǖċǴǈÉȇ�ƢǷ�ǾǈǨǻ�Ȃǿ�ƢǸđ�ƪ ċǴƷ�Ŗǳ¦�ƨƦȈǐŭ¦� ¦ċǂƳ�Ƥ ǟÉ°Â�» Ȃƻ

احلوار الداخلي ينتقل الشاعر باآلخر إىل حوار خارجي علين معتمد أمام حمكمة الضمري ،فبعد املرحلة األوىل من 

أمل ( ويف هذا احلوار يصل الشاعر بالعدو إىل االعرتاف والندم ، باإلقرار جبرائمه) قال/ قلت(على السؤال واجلواب 

اعر لآلخر إنَّ هذا اإلقرار واالعرتاف هو مبثابة األمل الذي يبثه الش) تنس أين دفنتك يف حفرة مثل هذى؟

بأن يتحلَّى يف كل املواقف بإنسانيته ويلتزم بتعاليم دينه ليتحقق له النصر وتتحقق اهلزمية لعدوه) الفلسطيين(

يف موقف أشبه ما يكون بقصة نبينا الكرمي عليه الصالة والسالم مع اليهودي الذي كان يؤذي النيب بتعمُّد رمي 

يب تعامل معه بكل إنسانية وساعده عند مرضه فما كان من اليهودي إال أن القمامة جبانب بيت النيب إال أن الن

  .شهر إسالمهأخبطئه و  اعرتف

عليه السالم لُيصور غربته وغربة أهله اليت "إسماعيل"يف متثيل آخر يستحضر الشاعر قصة سيدنا 

       يقول الشاعر تقهرهم وتأسرهم يف أرضهم أمام ما يعانونه من احملتل الغاصب من قهر وقتل وسلب للحياة 

  : "فضاء هابيل"يف قصيدة 

  فرتحل!أَنا الَغريُب ، وأنَت مّين يا غريب 

.38أريد هلذه القصيدة أن تنتهي ، صحممود درويش، ال -1
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�ËȂÉºǫ�ÉǲǸÉē�©ƢÈǸ.الَصحراُء يف الَكلَمات 
ÊǴÈǰǳ¦Âة  

فُقود واذحبين...ُعد يا ُعوُد :األشياِء 
َ
بامل

عليه ، من البعيد إىل البعيدِ 

هلِّلويَا

هلِّلويَا،

1ُكلُّ شيء سوف يبَداُ من جديد

ليصور للمتلقي صورة التماثل ) أنت( إىل ضمري املخاطب ) أنا( ينتقل الشاعر من ضمري املتكلم 

فاحلرب والدمار والشتات الذي خلفته احلرب أرجعت  ،وبني اآلخروالتمازج والتشارك يف الغربة والوحدة بينه 

الغربة والوحشة ، لكن سرعان احلزن و وأورثت أهلها ،املدينة اجلميلة اآلهلة بالسكان إىل صحراء تنعدم فيها احلياة 

  .ما يبث الشاعر يف نفس اآلخر األمل بأن كل شيء سيبدأ من جديد بالصرب والثبات 

سطيين والغياب عن األحبة سه بالغربة اليت يعاين منها الفلوحيسِّ  "اآلخر"أخرى قصيدة يناجي الشاعر يف 

كلمات ،د والبعد عن األهل واألحبة ، فالشاعر يناجي الكلمات فالفلسطيين يعيش حالة احلصار والتشرُّ ،واألهل 

ال أريد هلذه "الشاعر يف ديوان يقول ،الشعر حىت تسعفه ليعرب لآلخر عن هذه اآلهات واآلالم ويبثها يف نفسه 

  "القصيدة أن تنتهي

يأيت ويَذَهبُ 

يَأيت حني أنَفِصلُ 

عن الظِّالل وأَنسى موِعدي َمَعهُ 

ال نلتقي أبدأ،

  يف وقتنا خلل

ألتبَعهُ ...وال يُلوُح عن بُعدٍ 

..كأنَُّه الشِّعر

يرتُُك اَخلَجل أو ما

من اخليال ، ويغويين ألُرجَعهُ 

  هذا الذي الشيءما 

  يأيت وال يصل

2إال غيابا ، فأخشى أْن ُأضيـَِّعهُ 

.23، ص2001، 3حممود درويش، ملاذا تركت احلصان وحيدا، رياض الريس للنشر،بريوت، ط-1
.51حممود درويش، ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي، ص-2
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يستظهر الشاعر يف مثال آخر مأساة التشرد اليت يعاين منها الفلسطينيون فالعدو الصهيوين مارس ضدهم  

سه بأن الفلسطيين له هوية و تاريخ وله ارتباط كل أنواع التفرقة والتهميش والعزلة ، فهو يستحضر اآلخر لُيحسِّ 

  " :مع مسرقند" حوار شخصي"يف قصيدة" حصار ملدائح البحر"ديوان يقول الشاعر يف ، األمة العربية إىلنتماء وا

هذا النِّداءَ أَتصَعدُ 

على الدرج احلجرّي الطويل

لتبكي الوراَء؟

علّ 
ُ
ق فوق النَّخيلألسرَِق قليب امل

  ميألسرَق أمساء أُ 

بغداَد قبل الّرحيلوأذُكرَ 

رَمتَك األغاينلى أي ِجسر عَ 

قتيالً لُِتشِعَل هذا املَساء؟

در أّمي سقطتُ على صَ 

وأخفيُت دجلة يف خنلة ال تبوُح بسّري

وأيُّ قتيل

1الُبكاء؟إليكَ أعادَ 

�ǲƬǫ�ǺǷ�řȈǘǈǴǨǳ¦�Ƥالشاعر ويف حوار داخلي مع اآلخر خياطبه وحياوره حول املأساة اليت ميرُّ  Ǡǌǳ¦�Ƣđ

كلها )البكاء والقتل والرمي والسقوط (وهتك لألعراض وتفرقة وما فرضه عليه العدو من العزلة والتهميش ، ف

  .اصةخبا األمة العربية عامة والشعب الفلسطيين đعبارات توحي لآلخر باألوضاع املأساوية اليت متر 

الشعب  ءل استحضار اآلخر يف شرعية انتمامن خال تظهر براعة الشاعر جليا يف هذه األبيات

صالح الدين " أجنبتفلكل شعب عاداته وأعرافه وانتصاراته واألمة العربية اليت ،الفلسطيين إىل األمة العربية 

رسالة "يف قصيدة  "درويش"يقول ،أمثاله  تُنجبوأبطال خّلدهم التاريخ ليست بعاقر وقادرة على أن "األيوبي

  ":من املنفى 

:ال تُقل يل 

ليتين بائُع خبز يف اجلزائرْ 

!ُألغينِّ مع ثائر

:ال تُقل يل 

مواٍش يف اليمنْ راعي ليتين 

.413-412، صص2حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل-1
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!ُألغّين النتفاضات الّزمن

:التُقل يل 

  اناليتين عامل مقهى يف هفَ 

!ُألغّين النتصارات احلزاىن

:التُقل يل 

محَّاًال صغريْ وان ليتين أعمُل يف أسْ 

ُألغّين للُصُخور

  !يا صديقي

لن يصيب النيل يف الُفولغا

©¦ǂǨǳ¦�ǂĔ�Ŀ���À®°Éȋ¦�ȏÂ���ȂǤǻȂǰǳ¦�ȏÂ!

ǞƦǻ�ǾǳÂ��ǂĔ�Čǲǯ... وحياة..وجمرى!  

1أرضنا ليست بعاقر..!يا صديقي 

القضية ولن تتواىن حتمل على عاتقها همَّ ، يؤكد لآلخر بأن األمة العربية "درويش"يف رائعة من روائع 

مبهما يستعرض فيه عراقة ) التقل يل( ولن تتخاذل يف حتقيق النصر ، فالشاعر خيلق حوارا داخليا يف القصيدة 

التالحم واإلحتاد بني أفراد األمة العربية ، ويظهر هذا التالحم من  نوتقاليد البلدان العربية ، ليربهن لآلخر ع

،ليدلَّ على اإلنتمائية ،  إنَّ هذا التكرار هلذا األسلوب مع مطلع كل بيت ) ليتين( خالل تصرحيه بأسلوب التمين 

  .الواحدة  داللة واضحة لآلخر على املصري املشرتك وتوحُّد الرؤى بني أفراد األمةهو 

ومرة بضمري ) أنت(، فمرة خياطبه بضمري املفرد املخاطب  "اآلخر"الشاعر يف كثري من قصائده  يناجي

يعطي املتلقي مساحة واسعة للتأويل وتفتح  "اآلخر"وهذا التنويع يف استعمال الضمائر الستحضار ) هو( الغائب 

كبري من التساؤالت يكون لزاما عليه أن أمامه آفاقا أوسع للتفاعل ، ويف كثري من املواقف يكون املتلقي أمام زخم  

  : يقول الشاعر ،ارك الرؤيا جيد هلا جوابا من أجل تقريب وجهات النظر وتشَ 

سرتفُع َقشتالةُ .كي أُمرَّ غدا قُرب أمسي«

تاَجَها فوَق مئذنِة اللَّه ،أمسُع َخشخشَة للمفاتيِح ِيف 

، وداًعا لتارخيَنا، هْل  أنَاباِب تارخيَنا الذَّهِيبِ

مْن سيـُْغلُق باَب السماِء األخِري؟ أنَا زفرُة العريبِّ األخريِة

إىل من يُوّجه درويش خطابه هنا ؟ وعلى من يعود الضمري يف حوار ُمصطنع يف نّص حافل بضمائر ف

من ضمائر املفرد إىل ضمائر اجلماعة وامتزاجهما معا يف إطار لغوي ُموّحد من حيث املوضع [...]اإلحالة 

.53-52، صص2005، 1، رياض الريس للنشر،بريوت، ط1األعمال األوىلحممود درويش،  -1
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يف قصيدة أخرى خياطب الشاعر . 1»"باب تارخينا الذهيبّ "لتوحيد الّداللة على املستوى النصي ،يف سطر واحد 

  ":ديوان آخر الليل"من " يوم"يف قصيدة  درويشيقول ) أنا وأنت( اآلخر وجيعله شريكا له يف الرؤى واألفكار 

وأنا وأنت ، أنا وأنت

  طعامنا االنتظارشفتا حنني ، كان ملح 

  وصداك صويت

أخرى ، ووجهك ليس يأيتمرةً قُ لَ والباب يـُغْ 

  ..يافرس الظالل !يا ليل 

2!؟أتكنُّ يل بعض املوّدة

داللة واضحة على املصري املشرتك الذي يفرض عليهما ) أنت(واآلخر ) أنا(إن تشاركية الرؤيا بني الشاعر 

يعانيه األسرى الفلسطينيون يف سجون احملتل  ن ماواضحة ومؤثرة ع يةتقاسم كل شيء حىت امللح ، يف صورة تعبري 

، استطاع الشاعر باستحضاره لآلخر من أن ينتقل من الذاتية الغاصب من قمع وظلم وحرمان من حقوقهم 

��ÃǂǇȋ¦�ǲǯ�̈ ƢǻƢǠǷ�ȆǿÂ�ċǶǟ¢�ƨƥǂš �Ǻǟ�ďŐǠȇ�À¢�ǺǷ�ǲƬƄ¦�ÀȂƴǇ�Ŀ�Ƣđ�ċǂǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦Â�ƨȇ®ǂǨǳ¦  وأن

�ǾǷ¦ƾƼƬǇƢƥ�̈ƢǻƢǠŭ¦�ǽǀđ�ǂƻȉ¦�ǆ ďǈŹ) َّالذي هو مالزم موضوع للظالم واخلوف والوحدة )يللل.  

جلأ الشاعر يف كثري من قصائده إىل حماكاة البحر وحماورته ، فالبحر له مكانة كبرية لدى كل فلسطيين  

هاهو الشاعر يصور البحر إنسانا ،فهو ميثل التاريخ واهلوية واملتنفس واألرض ، يف تصوير يذهل املتلقي ويستوقفه 

  : يقول الشاعر ،حياوره ويقامسه آالمه وأحالمه  

  البحر أو صرخته األوىلأّم هذا «

  علينا أن نغين النكسار البحر فينا

  أو لقتالنا على مرأى من البحر

  وأن نرتدي امللح وأن منضي إىل كل املوانئ

  قبل أن ميتصنا النسيان

  ال شيء يعيد الروح يف هذا املكان

مليناء إىل امتصاص ع األبيات برائحة البحر وتقمصها جّوه يف أدق التفاصيل ، من امللح إىل انالحظ تشبّ 

فداللة .3»على اجلرمية النسيان وتقلب األحوال ، والشاعر يصوره إنسانا شاطره احلزن واالنكسار ووقف شاهداً 

يقامسه ،مرة ليكون هو الصاحب واملتنفس وقت الضيق  مقدسة وصورته تعلوالبحر تغدو ألن تكون إحيائية ،

.34فتحي رزق اخلوالدة ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا حملمود درويش ، ص-1
.235،ص1حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل-2
أمحد ، دال البحر يف شعر حممود درويش ، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف اللغة العربية ،جامعة النجاح مها داود حممود  -3

.102،  ص 2011الوطنية ، نابلس فلسطني ، 
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  اجلمع بني املتناقضات  مفاملتلقي هنا أما.أحزانه ويكون شاهدا على جرائم العدو ، ومرة أخرى متناسيا متجافيا له 

�ǾǐǼǳ�ǪǬŹÂ�ȆǬǴƬŭ¦�Ƣđ�ǲǿǀȈǳ�©ƢǔǫƢǼƬŭ¦�ǽǀǿ�®¦ǂȇ¤�ȄǴǟ"درويش"وكثريا ما يعتمد ، فعليه مهمة التأويل والتفسري

املنعة واخللود ، ففي صورة أخرى هاهو الشاعر جيمع بني البحر والصحراء وميزجهما يف لوحة واحدة وشتان بينهما 

البحر والصحراء ، يف أكثر من موضع ، بل جيعل الصحراء : ويعود درويش مرة أخرى للربط بني املتناقضني  «

املاً يزخر بالبحار ويتساءل كم حبراً عليه أن يقطع داخل هذه الصحراء ؟ ويف ليل ريتا الطويل يقف البحر املاضي ع

خلف الباب ، لكن الصحراء تنتظر خلف البحر وللبحر موج ، أما أن جيعل املوج للبحر والصحراء فهذا يدل 

اجلريئة للشاعر هي سرُّ  إن هذه املواقف.1»ملرحلةعلى توّحد النقيضني يف نظر الشاعر وتساوي األضداد يف عني ا

    عنه باللغة اليت أرادها وبالصور اليت رمسها يف ذاكرته يعيش فيه ويعربِّ خلود شعره ، فله عامله اخلاص به والذي 

  .وما على املتلقي سوى حماكاة هذه التجربة ومقاربتها 

.111-110مها داود حممود أمحد ، دال البحر يف شعر حممود درويش ،  صص -1
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  :ديوان أحد عشر كوكبااألنا واآلخر في خطاب   -1

ملا محله هذا الديوان  "درويش"عالمة فارقة يف جمموع خطابات ودواوين  "أحد عشر كوكبا "ميثل ديوان

ها نه من حماور عديدة تلتقي كلّ من خالل ما تضمّ ،ة يف بنية اخلطاب الشعري يف الرؤية الشعرية وقوّ من بُعدٍ 

بني البقاء ،الوجود والال وجود  بني، األنا واآلخر هي الصراع القائم بني،يف نقطة حمورية وجدلية أحادية  وتشرتك 

األمل واألسى واملعاناة وبثّ بني قداسة األرض وتعظيم احلرية وبني بشاعة االحتالل وظلمه وبني تصوير ،والرحيل 

.ُمشرقاألمل والتطلع لغدٍ 

�ËǄǠǳ¦�ǺǷ±�Ŀ�ƢȀƟ¦ƾǟ¢�ȄǴǟ�Ƣē¦°ƢǐƬǻ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋ¦�®Ƣů¢�À¦Ȃȇƾǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ǂǔƸƬǇ¦  والظهور حماكيا

عف األمة �ÉǓÂ�ƾĐ¦Âيا نفسه وشعبه بضياع هذا العزّ معزّ ��ƾȈĐ¦�ƢȀź°ƢƬƥ�ƢǿƢȇ¤�¦ǂبذلك وجدان األمة العربية ومذكّ 

�ƢĔ¦ȂǿÂ� ر يف هذا الديوان أن ُيصوّ "درويش"استطاع ،فقضية فلسطني هي جزء من مهوم ومشاكل األمة العربية

 "يوسف عليه السالم"مثل ما وقع إلخوة ،عف واقع األمة العربية وما تعانيه من متزق وتفتت وضُ 
َّ
ا كادوا ألخيهم مل

ه كه بربّ وألخيهم العزة والتمكني يف األرض بفضل صربه ومتسُّ ،ر وأرادوا قتله فحصل هلم الضعف واهلوان والصغا

ففلسطني تعرضت للمكر واخلديعة حىت من اإلخوة العرب األشقاء بعد حتالفهم مع العدو وترك الشعب 

ق ، لكن يُطلِ  واحد والقضية واحدة واملصري مشرتك اهلمّ رغم أنّ ،الفلسطيين يتخبط يف مهومه ومشاكله وحده 

العز  "يوسف عليه السالم"سيدنا  ƨǐǫ�ƨƴȈƬǼƥ�Ƣđ°ƢǬȇÂ�ƨǐǬǳ¦�ǽǀŮ يف هذا الديوان النتيجة احلتميةالشاعر 

  .والتمكني والظهور على العدو

سم فيها اليت اتّ بقصيدة يف املساء األخري على هذه األرض ديوانه  "محمود درويش"يفتتح الشاعر 

ق يف داللة املعاين والتعبري خالل اعتماد الشاعر على التعمُّ اخلطاب الشعري بالغموض واالنفتاح على الرموز من 

  ل اللفظ كثافة داللية ذات أبعاد إحيائيةفحمَّ ،القضايا العربية  بضمري اجلمع على القضية الفلسطينية ومحل همِّ 

  :يقول الشاعر" حنن"فنجد الشاعر يف خطابه يعتمد على الضمري 

قطُع أيّامَنانَ اِء األخِري على هذِه األرضِ ِيف املسَ 

عَنالَها مَ دُّ الُضلوَع الِيت سوَف حنمِ ْن ُشجرياتَنا، ونعُ عَ 

اِء األخريْ ِيف املسَ ...لوُع الِيت سوَف نرتُكَها هُهَنا والضُّ 

...تِهينْ ال نُودُِع شيًئا، وال جنُد الوقَت كْي نَـ 

ُل أحْ ُكلُّ شيٍء يَظلُّ  المَناعلَى حالِه، فاملكاُن يُبدِّ

1ريةِ خْ أًة ْمل نُعْد قادريَن علَى السُّ ويُبّدُل ُزوارَُه، فجْ 

  .271ص ،2005،   1طبريوت ،رياض الريس للكتب والنشر ،،3األوىلاألعمال حممود درويش، ديوان حممود درويش، -1
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"درويش"، إنّ  شعبه ويف نفس الوقت محل مهوم األمة العربية فالشاعر له رؤية مشولية من خالل محل همِّ 

املتلقي احمللي ، فاستطاع الشاعر أن خيلق تفاعال بني ا وُموحيايُريد خلطابه الشعري أن يكون خالدا و شامال معربّ 

، مهضوم ، وعامليا لكل متلق مظلوم وُمستعبد  عن مهومه وقضاياهالذي يفهم من خالل هذا اخلطاب أنه يُعّرب 

  .احلقوق يتطلع للحرية واالستقالل

دراسته لديوان أحد عشر كوكبا من خالل تطرقه لإلحاالت املقامية اليت  "فتحي رزق الخوالدة"يفتتح  

إحالة مقامية بضمري  )ست وعشرين(ما يقرب من «فأحصى يف قصيدة يف املساء األخري �À¦Ȃȇƾǳ¦�Ƣđ�Ƕǈاتّ 

الذين ال نعلمهم يف املستوى اللغوي للنص ، وضمائر خطابية من جهة أخرى مل يكشف الشاعر عن  املتكلمني

من حرية  سم يف اتساقه بل تزيدتت لكي ال،، وقد أحكمت هذه الضمائر من قبضتها على النص هويتها داخله 

مث إىل ضمائر املخاطبني " ها حنمل ،أيامنا ، شجرياتنا ،  نقطع" ضمائر املتكلمني فقد بدأ القصيدة ب[...] املتلقي

  : يقول الشاعر . 1» واشربوا،فادخلوا " 

اِء األخِري علَى هذِه األرِض نقطُع أيامَناِيف املسَ 

]...[حنمُلَها معَناعْن ُشجرياتَِنا، ونُعدُّ الُضلوَع الِيت سوَف 

2رنَاربُوا مخَْ فادُخُلوا، أيـَُّها الفاحتوَن، َمنازلَنا واشْ 

ل مقصدية التالعب اللفظي املقصود داخل هذا االنتقال من ضمري املتكلم إىل ضمري املخاطب ُيشكّ 

حبيث خيدم الوظيفة ثابتا صرفيا أساسيا يف القصيدة ، )املفرد  ، اجلماعة(ميثل ضمري املتكلم «،  النص الشعري

أحدمها يتصل حبضور الذات مباشرة  : األسلوبية والداللية ، وبالنظر يف مرجع هذا الضمري جنده ينقسم إىل فرعني 

عاين هذا التالعب بالضمائر للتعبري عن الضياع والوحدة اليت يُ يستمرُّ .3»ويتصل اآلخر من خالل توحده باآلخر

 ضح هذا التعبري من خالل إقحام ضمري اجلمع، ويتّ  مة العربية بصفة عامةمنها الشعب الفلسطيين خباصة واأل

ة عن القضية الشخصية اليت هي جزء من قضايا ومهوم األمة العربية يقول عربّ الذي حيمل كثافة لغوية مُ   )حنن(

  : الشاعر

نبَحُث عمَّارَُج منَها متاًما، وعمَّا قَليٍل سَ وَها لنخْ فادُخلُ 

ةِ يف البالِد البعيدَ َل تارخيُكمْ وْ حَ اَن تارخيٌَناكَ 

انِت األندلسْ هْل كَ :هايةِ َأل أنُفسَنا ِيف النِّ وَسنسْ 

لبات فتحي رزق اخلوالدة ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا حملمود درويش ، حبث مقدم استكماال ملتط-1

  .31-30ص ص،2005،رواشدة ، جامعة مؤتة األردنالسامح ،احلصول على درجة املاجستري يف اللغة العربية ، إشراف 
   . 272- 271 صص، 3األوىل األعمال ان حممود درويش، حممود درويش، ديو -2
لنيل شهادة املاجستري يف  حبث مقدمحملمود درويش ، " سرحان يشرب القهوة يف الكافيترييا "عبد القادر علي زروقي ، أساليب التكرار يف ديوان -3

.108البالغة واألسلوبية  ، ص
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1أْم ِيف القصيدِة ؟ ...َهُهَنا أْم ُهَناَك ؟ علَى األرضِ 

للمتلقي  الشعري يف هذه األبيات إذ يرتاء أن خيلق صراعا داخليا يف خطابه "محمود درويش"استطاع 

�ďǄǠǳ¦�ƾǴƥ�ǆالعزَّ  "لآلخر"الشاعر يصور  أنَّ  ǳƾǻȋ¦�̈ǂǔƷ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȌǳ�ƾȈĐ¦ ِّح والتمكني لألمة العربية فيصر

أو بعبارة ) أهو تارخينا أم تارخيكم؟( واألندلس جزء من تارخينا ويضعه أمام تساؤل ) تارخينا( لآلخر أن هذا هو 

زه إىل الوقوف مما ُحيفّ  "اآلخر"نا الذاتية ومتيزها عن اجلمع ونفي بني األ) هناك/ههنا(أخرى أهي بلدنا أم بلدكم؟ 

     تا واضحا فهذه اإلحالة املقامية خلقت تشتُّ ،على ماهية هذا الصراع ويفتح شهيته ملزيد من التفاعل واإلنتاج 

عفها وتشتتها األمة وضُ  عنه الشاعر خبيبة ، فالضياع الذي تعاين منه األمة العربية عّرب  للنصيف املستوى اللغوي 

�ǶȀƦǠǋÂ�ǶȀǴǿ¢�¦ȂǻƢƻÂ�ǶĔƢǗÂ¢�¦ȂǠȈǓÂ�Ƕǿ®Ƣů¢�¦ȂǯǂƫÂ�½ƢǼǿÂ�ƢǼǿ�ƨȈǷ¦ŗǷ�©ȐȇÂ®�ń¤�ƪ ǫǂǨƫ�À¢�¿Ȃȇ� يقول

  " :كيف أكتب فوق السحاب ؟"الشاعر يف قصيدة 

ِليهْ ِلي؟ وأَ يَف أكُتُب فوَق السَّحاِب وصيََّة أهْ كَ 

ِليهْ معاِطَفُهْم ِيف البيوِت، وأَ َما يرتُكوَن رتُكوَن الزَّماَن كَ يَ 

قـََهاُكلََّما شيَُّدوا قلعًة َهدُموَها لَكْي يْرفـَُعوا فوْ 

ِليِل، أْهِلي ُخيونُوَن أهْ نِني إَىل أوَِّل النَّخْ يمًة للحَ خَ 

فاِع عِن امللْ  مْن ذهبٍ ناطةً غرْ ِح، لكنَّ ِيف ُحروِب الدِّ

طرِز باللَّوْ مِ 
ُ
ِع يفِ مْن فضَِّة الدَّمْ ِز، ْن َحريِر الكالِم امل

ƢÈē¦̄...2 إىلوَتِر الُعوِد، غرناطُة للصعوِد الكبِري 

صرحية موحية من  حزينة وألفاظٍ بنربةٍ ،ا أصاب األمة العربية من ضعف وهوانٍ ملر الشاعر حزنه وأمله يصوِّ 

خالل تعمقه يف األحداث التارخيية املأساوية لألمة العربية من خالل التناسق بني التعبري عن مآسي املاضي بالفعل 

  فاألمة العربية الزالت نائمة ،ليخلق الشاعر تالمحا بني املاضي واحلاضر ) خيونون/يرفعوا/يرتكون/أكتب(املضارع 

، فاخلطاب الشعري يف هذه األبيات استطاع أن يستحضر �ƢĔ¦ǄƷ¢Â�ƢȀȈǇƖǷÂ�ƢēƢƦń¦ȂƬƫ�ƢȀǸƟ¦ǄǿÂ�Ƣē¦°Ƣǈǰǻ¦Âيف سُ 

.لُيشركه يف التأمل والتفكري والبحث عن احللول املستقبلية لقضايا ومهوم األمة العربية "اآلخر"

ل يف الغموض الذي أحال إليه ر والتأمُّ واستفزازه لُريغمه إرغاما على التفكُّ  "اآلخر"واصل الشاعر متويه يُ 

فاملتلقي أمام " أنا واحد من ملوك النهاية " وحتميله ضمري الصوت اجلماعي خاصة يف قصيدة " أنا"الضمري 

  : إشكالية قصدية اخلطاب وملن هو موجه ؟ يقول الشاعر 

فُز عنْ أقْ ...أنَا واحٌد مْن ملوِك النِّهايةِ ...

]...[رُة الَعرِيبِّ األخريةْ ا زفْ َفرِسي ِيف الشِّتاِء األخِري، أنَ 

.272، ص3حممود درويش، ديوان حممود درويش،  األعمال األوىل-1
.273، صاملصدر نفسه  -  2
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أتذكَُّر أينِّ مررُت علَى األرِض، َال أرَض يفِ 

]...[هذِه األرِض ُمنُذ أْن َتكسََّر حوِيل الزَّماُن شظايَا شظايَا

مل يبَق ِيل حاضرٌ "معاهدَة التِّيهِ "وال ُحبَّ يْشفُع ِيل منُذ قبلُت 

َقشتالةُ عُ رتفَ سَ . سيب أمْ قـُرْ كي أُمرَّ غداً 

أمسُع َخشخشَة للمفاتيِح ِيف ،ه ئذنِة اللَّ تاَجَها فوَق م

، وداًعا لتارخيَنا، هْل أنَا باِب تارخيَنا الذَّهِيبِ

1ةْ رُة العريبِّ األخريِ ؟ أنَا زفْ ماِء األخريَ لُق باَب السَّ مْن سيـُغْ 

الضمري يف حوار ُمصطنع  ه درويش خطابه هنا ؟ وعلى من يعودإىل من يُوجّ «"فتحي الخوالدة" يتساءل

د ُموحّ من ضمائر املفرد إىل ضمائر اجلماعة وامتزاجهما معا يف إطار لغويّ [...]حافل بضمائر اإلحالة  يف نصّ 

وداعا لتارخينا ، هل ،" باب تارخينا الذهيب" اللة على املستوى النصي لتوحيد الدّ ،يف سطر واحد من حيث املوضع 

الذي ساد حينا من الدهر ؟ أم  القومية العربية ؟ أم أنه تاريخ اإلرث اإلسالمي اإلنساينّ هل هو تاريخ " [...] "أنا

اليت خلقتها اإلحالة املقامية اليت يقرتب  نفتح على جمموعة من االحتماالتالنص مُ ، إنَّ  .ه التاريخ الفلسطيين ؟أنّ 

هذا ما خيلق إشكالية واسعة قد خترج عن و  الشاعر فيها من ذواته أو من ذوات اآلخرين املتضمنني إىل حلمه ،

.2»التجربة الذاتية للشاعر إىل جتربة أمشل وأعم تتعلق حباضر قضيته ومستقبلها

انتكاسة القضية اآلخر من خالل تصوير " للحقيقة وجهان والثلج أسود" يستحضر الشاعر يف قصيدة 

الذي استطاع ضمن ،بني الفصائل الفلسطينية واحملتل الغاصب "أوسلو "الفلسطينية اليت اجنرت عقب توقيع اتفاق 

عن  تنازلوابينما ،هذا االتفاق أن يفرض شروطه على املفاوضني الفلسطينيني ومحلهم على االعرتاف بدولة إسرائيل 

فيه  ألن،ودفعه إىل رفض هذا االتفاق  "محمود درويش"مما أثار حفيظة ،شرط اعرتاف العدو بدولة فلسطني 

 كحمل العدو على االعرتاف بدولة فلسطني ،أمورا غامضة والشاعر كان يأمل بأن حيمل االتفاق أمورا مشرفة 

، وأطلق  بت آماله وآمال الشعب الفلسطيينولكن القيادة الفلسطينية خيّ ،وتفكيك املستوطنات يف قطاع غزة 

فاحلقيقة اليت " معاهدة اليأس" "معاهدة التيه"يف قصائده الكثري من الصفات والنعوت  الشاعر على هذا االتفاق 

أظهرها العدو من خالل عقد هذا االتفاق هلا وجهان وأعطى للثلج الذي هو يف حقيقة األمر أبيض أعطاه اللون 

وجوده على أرض فلسطني عن هذا االتفاق من إرساء قواعد احملتل وتوسيع  ليدل على قتامة ما سينجرُّ ،األسود 

:ويفتح أمام إسرائيل أبواب الدول العربية ، فحمل هذا االتفاق اليأس يف نفوس الشعب يقول الشاعر 

هاِن، والثَّلُج أسوُد فوَق َمدينتَناجْ قيقِة وَ للحَ 

،سَناأِس أكثَر ممَّا يَئِ ريَن عَلى اليَّ ملْ نُعد قَادِ 

   .  278-277صص، 3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
   . 34ص  يف ديوان أحد عشر كوكبا حملمود درويش ، واالنسجامفتحي رزق اخلوالدة ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق -2
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من ُخطاَهاواثقةً والنِّهايُة َمتِشي إىل السُّوِر 

بلَِّل بالدَّمِع ، واثقةً َق هَذا البالفوْ 
ُ
]...[مْن ُخطاَهاِط امل

حنُن، أْم ُهم؟ ومنْ :مْن َسُينزُل َأعالمَنا

َك االحتضاِر ؟يا َملِ "ُمعاهدَة اليأسِ "سوَف يَتُلوا عليَنا 

لَنا سلًفا، مْن َسينزُع َأمساءنَاكلُّ شيٍء ُمَعدٌّ 

أْم ُهْم ؟ ومْن سوَف يَزرُع ِفيَناأنتَ :ِويِتَناعْن هُ 

ملْ َنستطْع أْن نـَُفكَّ اِحلصارَ :"يهِ تِّ ُخطبَة ال

1..."فْلُنَسلِّْم َمفاتيَح ِفْرَدْوِسنا لرسول السَّالِم ، ونـَْنجو

ت مسبقا ر املكيدة اليت أُِعدّ ن الشاعر يف هذه األبيات خطابا ُمفعما بروح اليأس والوضع املؤمل وصوّ ضمَّ 

تآمر عليه ، فانتقل الشاعر يف هذا التصوير من ضمري اجلماعة الذي يدل على القوة للشعب الفلسطيين ، فالكلُّ 

إىل الذاتية الفردية وحتقيق  لآلخر ليوحي) أنت( إىل ضمري املفرد ) حنن أم هم ( واالتفاق قبل توقيع االتفاقية 

غت على املشهد ، فانتقل من اجلمع إىل املفرد ومن املصاحل الشخصية على حساب حتقيق مصاحل الشعب اليت ط

مرحلة القوة إىل مرحلة الضعف بعد القبول واخلنوع ملطالب العدو ، ليختم الشاعر هذه األبيات بتصوير العجز 

ستطع أنْ مل نَ ( احلصار بقوله  التام للوفد املفاوض يف حتقيق مطالب الشعب واليت من أمهها تصفية االحتالل وفكّ 

  ).ارصَ احلِ كَّ نفُ 

فاخلوف من ) حديث/قدمي (وبني املكان ) احلاضر/املاضي (استطاع الشاعر أن يربط بني عنصري الزمان 

د املأساة بني كل األوطان الذي ربط ووحَّ ) ال(ر حرف النفي ق الشاعر فُيسيطِ املستقبل يف ظل األوضاع الراهنة يؤرّ 

وحد بني األمة واحد واخلطر واحد ،لُيحيل االعربية ، فاهلمُّ 
ً
لشاعر املتلقي إىل الواقعية املأساوية والتاريخ املشرتك وامل

اليت مجعت بني املتنافر وقربت الرؤيا ) هناك / هنا( العربية بتالحم أجزاء األبيات باستعمال الشاعر أمساء اإلشارة 

  : يقول الشاعر 

فاَس يفَر، ال صْ َر يف مِ ُكْن جليتاَريت وترًا أيُّها املاُء، ال مصْ 

َأى ، وال َصْقَر يف، والشَّاُم تـَنْ فاسَ 

النَّخيِل احملاَصرْ .قَ رْ َر شَ �ÌĔ�ȏ��Êǲرايِة األهْ 

أنتِهي؟ َهُهَناسٍ دلُ يوِل املُغوِل السَّريعِة، يف أيِّ أنْ خب

ُت وأينِّ تركُت ُهناِرُف أينِّ َهلكْ أْم ُهناَك ؟ سأعْ 

َر َما يفَّ  ِجيتارِيت رُ ، مل يبَق ِيل غيْـ ماضيَّ :خيـْ

ُكْن جليتاَريت وتـَرًا أيُّها املاُء، قْد َذهَب الَفاحتونَ 

   .  282-281صض، 3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1



 ألول  االمبحث            األنا واآلخر وشعرية التلقي في ديوان أحد عشر كوكبا :الث الفصل الث

142

1...وأَتى الَفاِحتوَن 

سيطر هاجس اخلوف والضياع على القصيدة وسط ي «:يقولعلى هذه األبيات " فتحي الخوالدة"ق يعلّ 

، لتوجيه  إذ يلتقي العنصران،) ههنا أم هناك( ضياع األمل وضياع املكان ، ليأيت التساؤل القلق بأمساء اإلشارة 

هما يف الواقع قبل دت املأساة بينثلة بوحدة املأساة بني مكانني وحَّ ، وبالتايل صنع الرؤيا املتم االنتباه إىل املكانني

دا ، فقد أشار إىل املكان د اسم اإلشارة النص ، وجعل من أجزائه كال ُموحّ ، وقد وحَّ أن تُوحِّد بينهما القصيدة

راد  
ُ
يتعالق ، تاج إىل تأويل فهو حم) هناك( العنصر اآلخر  وربط بني جزء الحق وجزء سابق على الرغم من أنّ ،امل

تظهر نفسية الشاعر هنا جدُّ قلقة ومتوترة ومضطربة بفعل املأساة اليت ميرُّ .2»مع اجلانب الداليل أكثر من اللساين

řȈǘǈǴǨǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�Ƣđ من خالل التشتت الذي يعاين منه وهذا يظهر جليا من خالل انتقال الشاعر بضمائر 

  ).هنا/ أم هناك / ههنا(اإلشارة ليدلَّ على ضياع املكان 

د بالتوازن اهلندسي يف تقسيمه ملقاطع د ويتوحّ الشاعر استطاع أن يتفرّ فإنَّ " كمنجات"أما يف قصيدة 

 عن عّرب ا موسيقيا واهتزازا صوتيا مؤثرا يُ والذي خلق ترمنُّ ،مع بداية كل بيت " كمنجات"القصيدة بتكراره لفظة 

الشاعر استطاع أن  ه يف حالة رثاء لألمة العربية ، وبذلك نقول أنَّ ، وكأنّ  احلالة احلزينة واملأساوية للوضع العريب

ȂȀĐ¦�ŚǐŭƢƥ¾� "لآلخر"وحي وبني املضمون الذي يُ ،ني الشكل اهلندسي من خالل براعة التوزيع والتقسيم يربط ب

ليقف على ما آل إليه ) األندلس/ فلسطني ( بني حتمية ربط احلاضر باملاضي  هواملأساوي لألمة العربية ليضع

والعويل والبكاء ألن احلاضر والواقع حزين وكارثيٍّ الشاعر يُغلق األبيات بالندب هلذا جند أنّ ،حال األمة العربية 

  : وما ينتظر األمة العربية أكرب وأخطر يقول الشاعر 

ُلسْ دَ الذَّاهبَني إَىل األَنْ ِكي مَع الَغجِر منَجاُت تبْ الكَ 

الَعرِب اخلَارجَني مَن األندُلسْ ِكي عَلى اِت تـَبْ الَكمنجَ 

الَ يَعودْ بِكي عَلى زمٍن َضائٍع اِت تَ الَكمنجَ 

3ِكي عَلى َوطٍن َضائٍع قْد يَعودْ اِت تـَبْ الَكمنجَ 

يف داللة على احلُزن والفقدان على " الكمنجات"بعد لفظة ) تبكي ( رداد الفعلز الشاعر على تِ ركَّ 

الصف وحي حبالة األمة العربية بعامة وحبالة ر الشاعر املتلقي يف ثنائية متناقضة تُ لُيبهِ ،الضياع والوحدة والغربة 

ضائع قد /ضائع اليعود( و ) اخلارجني / الذاهبني(ت ، ثنائيات ضدية الفلسطيين وما يعانيه من انقسام وتفتُّ 

 عن احلالة النفسية املتوترة واملضطربة للشاعر واليت هي نتيجة تراكمات للمشاهد واألحداث اليت تعّرب ) يعود

وحي بالرثاء  ويتكرر ، هلذا عمد الشاعر إىل هذا التكرار الذي يُ يف طفولته وال زال املشهد يتكرر  عايشها الشاعر

.286، ص3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
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ريان يش" ههنا وهناك" أّن العناصر اإلحالية  فليس من شك«: "رزق الخوالدة"فلسطني بضياع األندلس يقول 

حزن املتعالق مع ُرؤيا وهذان املكانان تدور عليهما كثري من الُرؤى واملقاصد ،ومها يُؤطّ ، إىل مكانني
ُ
ران للعزف امل

،وإمنا ميثل  ه ال يتحدث بالذات الفرديةوالذي جنزم أنّ ،الثأر والعقل الغازي للمكان ذي العالقة املتينة مع الشاعر

ز على ِوحدة املأساة بني األندلس ُرؤيا القصيدة تُركّ ذن ال شك أنَّ ،إ املرحلة الصوت اجلماعي الذي حيمل َهمَّ 

حتيل املتلقي من خالل الصوت الثابت واخلافت إىل املعىن احلزين " اتمنجَ كَ "تكرار لفظ  فإنّ .1»وفلسطني

 أسود كله حرق ودم وأردف الشاعر هذا املشهد بأفعال دالة على احلزن والبكاء والنحيب يف مشهد قامت،املأساوي 

  : يقول الشاعر يف املقطع الثاين من القصيدة ).تقتلين/ تبحث/تُدمي/حترق / تبكي(وبكاء وفوضى 

ذاَك الظَّالِم البعيِد البعيدْ اُت ُحترُق غاباتِ منجَ الكَ 

َدى، وتُشمُّ منجَ الكَ 
َ
2َدِمي يف الَوريدْ اُت تُدمي امل

مرة  نيوعشر  ثالثعلى املشهد " األنا الدرويشية"سيطرت "امليتحجر كنعاين يف البحر "قصيدة جند يف 

 عن أحاسيسه ق يف مساء قضيته وتعربِّ م الشاعر مسار القصيدة وجيعلها دائرية مغلقة تبدأ وخترج من أناه وحتلِّ لريسُ 

:يقول الشاعر "أناه"ليختم املشهد بالعودة إىل  )شعبه" (اآلخر"وتطلعات 

أنَت ُهناَك أنَت، أناَ الغريبُ وأنَا أناَ، إْن كنَت 

ُت يف هَذا الزِّحامِ عْن خنلِة الصَّحراِء منُذ ُولدْ 

يا غريبُ ...ربٌ ٌب عليَّ ويفَّ حَ رْ وأنَا أنَا، حَ 

طِيت رَع ِحنْ َك فوَق خنلتَنا، ألزْ الحَ ّلْق سِ عَ 

قّدس
ُ
ُخْذ نبيذاً مْن ِجرارِي...يف حقِل كنعاَن امل

طاً مْن طعاِميسْ وقِ ...ْذ َصفحًة من ِسفر آهلِيت خُ 

ذْ ْذ الَغزالِة مْن ِفخاِخ غنائَنا الرَّعِويِّ، خُ وخُ 

كرمِتَها، وخْذ عاداتَناكنعانيّ لواتِ صَ  ٍة يف عيد ِ

ضعْ .يف الرَّي، خْذ منَّا ُدروَس البيتِ 

]...[َج احلمامِ رْ فْع فوَقُه بُـ ، وارْ رِّ جرًا من اآلجُ حَ 

كيْ ،مثَّ ورثَت ..مثَّ قتلتَ ..أأتيتَ 

يَزداُد هَذا البحُر ملًحا ؟

وأنَا أنَا أخَضرُّ عاًما بعَد عاٍم فوَق جذِع الِسنديانِ 

  . 44-43صصفتحي رزق اخلوالدة ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا حملمود درويش ،-1
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1َذا أنَا، وأنَا أناَ وهَنا مكاِين يف مكاينِ هَ 

ليجعله شاهدا على ثقافة شعبه الضاربة يف التاريخ وعلى  "اآلخر"واستحضار " ألناه"تكرار الشاعر  إنَّ 

روا هذه األرض إىل ما قبل األجداد الذين عمّ ب "درويش"ر أصالة وعراقة الشعب الفلسطيين وتشبثه بالرتاث ، فذكّ 

  عناحلضارة الكنعانية القدمية وما شهدته من خلود يف التاريخ جعله يستلهم منها هذا الوحي األسطوري ليعّرب 

تُعطي دروسا يتوارثها األجيال جيال عن جيل ،وحضارة عريقة  اللشعب الفلسطيين تارخي وأنَّ ،جتذُّر أصول شعبه 

كل هذه اإلدعاءات   "درويش" منذ القدمي ، فيدحضُ  اه سكنهعي ملكيته لألرض وأنَّ على خالف احملتل الذي يدّ 

فأنا "روا أرض فلسطني لقرون من الزمن باستحضار التاريخ القدمي إىل غاية األجداد الكنعانيني الذين عاشوا وعمَّ 

ة عن اجلماعة ، عن روح الشعب وأصالة الشعب وانتماء الشعب عربّ مُ " أنا"ذاتية وإمنا " أنا"هنا ليست " درويش

  .رى وهي خالدة مثل خلود احلضارات األخ

       لريبط املاضي باحلاضر واحلضارة القدمية بالواقع املعاش  "باآلخر" "درويش"ة واقعية يعودُ ويف مقاربة حيّ 

ر فيها الشاعر طمس احملتل للهوية العربية والثقافة اإلسالمية اليت صوّ "سنختار سوفوكليس"قصيدة بعنوان يف 

�Éǿ�ǽ®¦ƾƳ¢�µد مرة أخرى أحقية هذا للشعب الفلسطيين ويُؤكِّ  °¢Â�ǾǓ°¢�ƢĔ¢Â�µ °ȋ¦�ǽǀđ�Ƥ Ǡǌǳ¦ م الذين عمروها

  : يقول الشاعر 

دميةِ ِس أَرَحيا القَ مْ رتَقَنا بشَ لَنا، واحْ َلى خيْ ُوِلْدنَا ُهناَك عَ 

َناادنَا، واحتَفلْ سَ َنا ُسقوَف البيوِت لَريتِدي الِظلُّ أجْ رفـَعْ 

ُض أمساَءنَايِّنْت األرْ ِد الُكروِم وعيِد الشَّعِري، وزَ عيبِ 

قَّ ترِ ...قَّ َها وَصَقْلَنا ِحجارتَنا كْي ترِ َسِنَها وامسِْ بَسوْ 

َها الضَّوُء والُربتـَُقاُل، وكنَّاعُ ٍل يف بيوٍت يُلمِّ هَ لَى مَ عَ 

ِو، ُكنَّا نَعيشُ نُعلُِّق أيَّامَنا يف مفاتيَح مْن خشٍب السَّرْ 

2الصَّغريِة بَني الُفصولِ روِق ُم الفُ عْ ِر طَ مْ كاَن للعُ ،مْهٍل لىَ عَ 

، ومن الظلم  ب وينعي ما آلت إليه األوضاع من تشريد وإبعاد عن األهل واألحبة والوطنالشاعر يندُ 

واحملتل هو الذي له احلق يف كل  عاين منه الشعب فأصبح صاحب األرض ُمتعدّ والقهر والقتل والتعذيب الذي يُ 

لوطأة  حجر يف هذه األرض يَئنُّ يُعاين شعبه الضياع واالحتقار والظلم فكلّ ، بينما ، احلياة، اهلواء األرض: شيء

:، كل شجر، كل شيء هو للشعب الفلسطيين يقول الشاعر، كل مكان لشعبه املستعمر وكل زاوية منه حتنُّ 

داعِ داُت الوَ رَ فْ مُ :لَنا َما لَنا، كلُّ شيٍء لَنا

رأةٌ ٍة امْ ردَ ُكلُّ ُمف...تَهازينَ سَ دُّ لَنا طَقْ تُعِ 

   .316-315صص  ، 3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
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رةٌ جَ الصَّدى، ُكلُّ ُمفردٍة شَ عَ جْ علَى الباِب حتُرس رَ 

َدى، كلُّ ُمفردٍة ُشرْ َتُدقُّ مَع الرِّيِح قـُفْ 
َ
]...[فةٌ َل امل

ُسَناأمْ ..لَنا َما لَنا، كلُّ شيٍء ُهناَك لَنا 

ورًة ويُهذُِّب أيَّامَناالمَنا صورًة صُ يُرتُِّب أحْ 

وأيَّاَم أعدائَنا السَّابقنيَ ،واتَنا السَّابقَني اَم إخْ وأيَّ 

ذينَ ُن الَّ ِس البالِد البعيدِة حنْ مْ َنا بشَ وحنُن الذيَن احرتقْـ 

1ابقةَ ُلك الطُّرَق السَّ جنيُء إَىل أوَِّل األرِض كْي َنسْ 

ه حبّ  "شتاء ريتا "يف قصيدة ويصور لآلخر مفارقاته بني األشياء ومفاضالته  "محمود درويش"واصل يُ 

دها يف قصائده كرمز وخلّ "محمود"ها الفتاة اليهودية اليت أحبّ " لريتا" ه الصايف النقي وبني حبّ ،ألرضه وعشقه هلا 

بني فلسطيين ويهودية  الصايف النقي الذي ال يعرف املستحيل وال يقطع األمل، لكن هذا النوع من احلبّ للحبّ 

وال ،نة ألن املفارقات كثرية والغايات بيِّ ،ميكن أن يتحقق وال أن تعرف هذه العالقة النجاح  على أرض مغتصبة ال

ي عن لقضيته ينأى به عن التخلِّ الشاعر ألرضه وتقديسه ، فُحبُّ  هذه الظروف ميكن لقلبني أن جيتمعا يف ظلّ 

كرمز للتمويه ورمز للمخامرة " ريتا"بشخصية  "درويش"، فيأيت  تطلعاته ومبادئه اليت نذر هلا الشاعر نفسه وحياته

  : والتحايل وطمس اهلوية يقول الشاعر

قَليلُ :ل ُغرفَِتَناُب لَيْ ريَتا تُرتِّ 

،َهَذا النبيذُ 

وَهذِه اَألزَهاُر َأكبَـُر ِمن َسرِيرِي

يل اَجلِميلُ ر اللَّ اك َكي يـَتَـَعطَّ هلا الُشبَّ حْ تَ فافْـ 

عْ ،ضَ على الُكرِسيِّ اً ، قمر َهُهنا،َضع 

ِ،حْوَل ِمْنديِلي ليَـْرتفَع النِخيلُ ةَ الُبحريَ ،فـَْوَق 

،أَعَلى وَأعَلى

2َك اْمرأَةٌ ؟ هْل َسَكنتْ َهْل لِبْسِت ِسوايَ 

          فريتا كرمز لليهود الذين يريدون تضليل الشعب الفلسطيين ودحض هدفه وطمس هويته بإغراقه 

ع إىل للحلم الصهيوين املتطلّ هي املعادل املوضوعي والفينّ ،هنا  )ريتا(إن «يف الظلمات وامللهيات والشهوات ، 

على إبقاء جذوة ذلك املاضي  إسكات الفلسطيين ، ومسح ذاكرته لكي ينسى املاضي ، لكن الفلسطيين يصرُّ 

  : ذلك يبدو واضحا حني تسأله ريتا قائلة  ة ال متوت، ولعلَّ حيّ ،شتعلة  مُ 

.326، ص3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
.333املصدر نفسه ، ص-2
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أنَت ِيل؟أَ 

:ًحارًحيا وواضِ وابُُه صَ يأِيت جَ فَ 

، ِيل ماضيَّ ِك، لو تركُت الباَب مفتوًحا علَى لَ 

.1»اٍض أراُه اآلن يُولد مْن غياِبك مَ 

مة مع أمجل امرأة يف حلظة انسياق وراء و عن الصمود وعن املقا لآلخر الشاعر يضرب أروع مثال إنَّ 

 نه منها من خالل استدراج ريتا له ومطالبته يف هذه اللحظة حىت متكُّ ،الشهوة ووراء حتقيق الرغبة اجلنسية املتهورة 

يوسف عليه السالم"وأن يلبس سواه يف مشهد أشبه ما يكون مبا وقع للنيب ،من أن يتخلى عن وطنه وعن تارخيه 

ته امرأة العزيز وطالبته بفعل الفاحشة واحلرام حىت حتقق له العزة واملكانة املرموقة ، لكن الشاعر رفض ملا استدرج"

  : تقول له  بعد تأكدها من أنه عرف نواياها ،الغواية  "يوسف عليه السالم"هذه املساومة مثلما رفض 

أَتَأخذِين َمعَك؟

ُخذِين مَعكْ فَأكوَن خاِمت قْلبَك احلَاِيف،أتأْ 

كْ َرعَ لِتصْ ...كَ جنبتْ َك يف بَالِد أَ فَأكوَن ثْوب

كْ َرعَ صْ ُل مَ ناِع حيمِ َوَأكوَن تابوتًا من النّـعْ 

،َتاوتُكوَن يل حّيا وميّ 

َضاَع يَا ريتا الّدليلُ 

ْوِت َوْعٌد اليـَُردُّ 
َ
وال يَزولُ ...واُحلبُّ ِمْثُل امل

2ريتا تُِعدُّ َيل النَّهارْ ...

يقول ،د هلا من جديد ورغم اإلغراءات اليت قدمتها له تشبثه حبلمه وبأرضه وقضيته ؤكِّ الشاعر يُ لكنَّ 

  : الشاعر

ِيل هذه اَألرُض الصغريُة غرفُة يف شارعِ 

ىن على َجَبلٍ ِمْن مبْ يف الطّابِق األرِضيِّ 

، وِيل َحجٌر صقيلُ نَبيذيٌّ ِيل قمرٌ .َعلى َهواِء البْحرٍ لُّ يُطِ 

 يل حّصة ٌ 
َ
ّصةٌ ِج املَسافِر يف الُغيوِم وحِ وْ ِمن مْشهِد امل

نْ مِ ، وَ وبِ أيُّ رِ فْ من سِ ةٌ صَّ داية، حِ البِ وينِ كْ تَ رِ فْ ِمن سِ 

ْبِز أمِّيمن خُ ،وحّصة ٌ تُ ممّا ملكْ وحّصةٌ ،احلَصاد عيدِ 

داَمىقُ ّشاقٍ عُ َعارِ يَان يف أشْ دْ الوِ نِ ْوسَ من سَ ّصةٌ ِيل حِ 

  . 73- 72صص، 1998بسام قطوس ،إسرتاتيجيات القراءة ،التأصيل واإلجراء النقدي ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، األردن ، -1
.337-336، صص 3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-2
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1لِه القتيلُ ه قاتِ جْ ُق وَ شَ يعْ :ّشاقِ مِة العُ كْ من حِ ِيل حّصةٌ 

، اهلوية الضائعة  يرتجم شعوره بتحقيق االنتماء الذي يبحث عنه يف كل شيء) يل(تكرار الشاعر للفظ 

، غري أنه لن ينجح  للشعب الفلسطيين واليت يريد احملتل اإلسرائيلي سلبه إياها وطمس هويته بكل الوسائل املتاحة

مس يف هذه القصيدة وصال تنل.الشعب صامد وله جذور ضاربة يف التاريخ ، ألن هذا  يف كل مساعيه الفاشلة

  :ا يف قوله¤�čȈǴƳ�ǂȀǜȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ�ǖƥǂǳ¦�©¦Â®¢�ÀÂ®�ǺǷ�ƢȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ǲǸŪ¦Â�©ƢȈƥȋ¦�ǲǏÂ�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�ƾǸǟ�̄،مميزا 

مَهاسْ ديقِة جِ ناُم ريَتا يف حَ تَ 

َح يفوُت الّسياِج عَلى أظَفارَِها ُيضيُء املِلْ تُ 

...ناَم ُعصُفوراِن حتَت يديَّ .بُّكَ ُأح.سِديجَ 

،ها البطيءِ ِح النَّبيل علَى تنفُّسِ مْ جُة القَ وْ ْت مَ امَ نَ 

َمرِّ وردٌة محراُء نَ وَ 
َ
2امْت يف امل

الوضع النفسي هذه األسطر الشعريّة ثِّلُ متُ « :قائال  هذه األبيات على "ام قطوسبسّ "الناقد  يعلِّق

ؤمل 
ُ
ق لنفسه حتت االحتالل ُمنقطعا عن ُحميطه العريب ، وحمروما من أن ُحيقّ الذي يعيشُ للفلسطيين الصعب وامل

، ولكنه ما يلبُث أن يرى اإلغراءات املادية اليت )تنُفسها البطيء(شيئا، مث هو ُمتارُس عليه سياسة القتل البطيء 

شيء  فكأن كلّ ،حىت يهُجر الفلسطيين حقول القمح اليت منها يعتاش،مها اليهودي بَقدر ومعرفة وُخبثيُقدّ 

وليس هذا ،ذلك على إيقاع ريتا وتنفسها البطيء  وكلّ ،ُجترب على النوم، والليل ينام ،وهي ال تنام   ينام حىت املوجة

ط عليه من تعذيب وظلم وما ُحياط به الفلسطيين ورغم ما ُسلِّ إنَّ .3»ووردة محراء نامت يف املمر:" وإمنا فحسب

، وال ميكن أن ُيساوم يف أرضه ه صامد ومتشبث بأخالقه وعاداته وتقاليدهنَّ من إغراءات ومتويهات وتغليط إال أ

  .ما أويت من قوة فاألرض والوطن أغلى ما ميلك وسُيدافع عنها بكلّ 

يف دراسته للديوان إىل الكشف عن هذا الوصل والرتابط من دون أدوات الربط  "رزق الخوالدة"ق تطرّ 

تصلة بالروابط اللغوية هذه األسطر الشعرية تتواصل فيما بينها يف اللغة التعبريية لكنها غري مُ إنّ  « :والوصل يقول 

فريتا اليت تنام ،اليت تربط بني أوصاله النص هنا ُمفتقر إىل هذه األدوات وبالتايل فإنّ ، ز من اتساقية النصاليت تُعزّ 

�ǺǷ�Ʈ يف حديقة جسمها ǳƢưǳ¦�ǂǘǈǳ¦�Ŀ�ȆǫƢǈƫȏ¦�ǂǐǼǠǳ¦�ƾǬǨƥ�ƢȀŰȐǷ�Ƥ ȈǤƫ�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ƨȇ®Ƣŭ¦�ƢēƢũ�ǂǯ̄ �Ŗǳ¦Â��

نامت موجة " ز هذا التشتت بتآزر السطر الرابع ، مث يُعزّ )جسدي أحبك نام عصفوران حتت يدي(املقطوعة 

، بل بقيت معلقة يف أبعاد الرؤيا الذي ُيضفي عالقة جديدة مل تبنها اللغة هنا" سها البطيءالقمح النبيل على تنف

الشاعر برباعته الفنية أن خيلق ترابطا وانسجاما بني فقرات نصه وهذا  استطاع. 4»املسكونة وسط زحام الّصور

.340-339، صص 3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
.334، ص املصدر نفسه  -  2
  .  79- 78صص  ، قراءة ،التأصيل واإلجراء النقديبسام قطوس ،إسرتاتيجيات ال-3

  . 67-66صص  حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا حملمود درويش ،فتحي رزق اخلوالدة ، -4
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مباشرة وكأنه يلغي عنصر الزمن رغم غياب أدوات الربط ليحيل املتلقي إىل تسلسل وتتايل األحداث واملشاهد 

  .سواء القريب أو البعيد

يف الرثاء بنربة مشحونة باحلزن واألسى لكلّ لآلخر م الشاعر أروع خطاب يقدّ قصيدة فرس للغريب  يف

م أكرب مثال عن التضحية ، لكل بطل قدّ  ى بأغلى ما ميلكشهيد ضحّ ، لكلّ  مات يف سبيل وطنه وقضيته ُحرِّ 

:درويش يقول،يف سبيل احلرية والتحرر 

تَ نْ كُ .ريَن عاًما مَن اُحلبِّ شْ عِ ،ثيَك ألرْ ،ِعدُّ أُ 

]...[ًتايْ وِن وبَـ يزفُ ِة الزَّ دَ ناَك تُؤّثُث منَفى لسيّ يداً هُ حِ وَ 

أيَن أنَت؟،احِيب ا صَ يَ 

ْم  1ثيكَ رْ وأَ ...نَك الكالَم َل عَ ألمحِ ،تقدَّ

ر مشحون بنربات ه وتقديره خبطاب مؤثّ بّ  عن حُ ليعّرب " أناه" يف حوار يعقده مع" اآلخر" الشاعر يستحضرُ 

��ƢƷȂƬǨǷ�¾ƢĐ¦�½ŗȈǳ�©ȏ£Ƣǈƫ�¬ǂǘƥ�ȆǬǴƬŭ¦�̈°ƢưƬǇ¦�¾Ȑƻ�ǺǷاحلزن يتغلغل يف النفوس وخيالط القلوب واألفئدة 

  .أمامه ليشارك يف الرؤية واألمل واألمل 

ائم على األرض بكل تفاصيله بنظرة واقعية وخطاب شامل من خالل مزجه بني ر الشاعر املشهد القصوّ يُ 

القضية الفلسطينية خباصة واألمة العربية وما تعانيه عامة ، فمآسي فلسطني هي جزء من مهوم ومشاكل األمة اليت 

  : يقول الشاعر ،حياصرها العدو من كل حدب وصوب و يرتّصُدها اخلطر يف كل حلظة 

ِيب احِ يا صَ ،ٌع للقصيدِة سَ ِض ُمتَّ رْ  األَ مل يبَق يف...

َد العراِق ؟عْ ِض بَـ رْ لأل ُد،عْ ،بَـ سٌع يدِة ُمتَّ صِ ْل ِيف القَ فهَ 

مارَهاطاَر عاملَنا، والزُّنوُج يدقُّوَن أقْ وروَما ُحتاصُر أمْ 

هِف، ُروَمالى اجلاِز، روَما تُعيُد الزَّماَن إَىل الكَ حناًسا عَ 

�Ì°ȋ¦�ÈȄǴǟ�ČƤ ē 2...افتْح ملنفاَك منَفىفَ ،ِض

، فالشاعر يف هذه  أخرى فالشاعر ُيضيف مأساة العراق إىل مأساة فلسطني وال يزال الباب مفتوحا لبالدٍ 

مث يطرح ) مل يبق متسع(املتلقي أمام األمر الواقع بأسلوب استفزازي ، فبدأ هذه األبيات باجلزم القصيدة يضعُ 

ليستنطق املتلقي و ُحييله إىل الوضع املأساوي الذي آلت إليه )هل يف القصيدة ُمتسع؟ (الغرض منه التقرير  تساؤال

�ȄǴǟ�ǶȀƬǔƦǫ�¿ƢǰƷȍ�ńƢǠƬƫ�Ƕē¦ȂǏ¢Â�ƾȇ¦ǄƬƫ� ¦ƾǟȋ¦�̧ ƢǸǗ¢�ƪ ǫÂ�Ŀ��ƢȀƬƦȈǿÂ�Ƣǿ®ȂƳÂ�©ƾǬǧ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋ¦

�ƾĐ¦�µ °¢�¼¦ǂǠǳ¦�À¦ƾǬǧ�ƾǠƥ�ȆǬƥ�¦̄ƢǸǧ���ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋ¦ واحلضارة ؟  

.345، ص3األوىل األعمالحممود درويش، ديوان حممود درويش ، -1
.346املصدر نفسه ، ص-2
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الشاعر ويف ربط حاضر األمة بتارخيها املشهود داللة وإشارة للمتلقي ألجل االستذكار واحلنني إىل  إنَّ 

�ǞƟƢǔǳ¦�ƾĐ¦�̧ƢƳŗǇ¦Â�ƨƬȈŭ¦�² ȂǨǼǳ¦� ƢȈƷ¤Â�ǂƟƢǸǔǳ¦�· ƢǬȇȍ�ȆǓƢŭ¦يقول الشاعر�:  

َال َصْوَت َيْصَعُد، َال َصْوَت يـَْهِبُط، بْعَد قَِليلٍ و 

ديِح املَكاِن، وبْعَد قَِليلٍ نا يف مَ َر أَْلَفاظِ ُنفرُِغ آخِ سَ 

َسنَـْرنُو إىل َغِدنا، َخْلفَنا، يف َحريِر الَكالم الَقدمي

  ااِت تْبَحُث َعنّ َوَسْوَف ُنشاِهُد أْحالَمَنا يف املَمرَّ 

....َوَعْن َنْسِر أَْعالِمَنا الُسود

1للعَبِث األَبِديّ ْمِت، َصْحراُء ْوِت، َصْحراُء للصَّ صَّ للَصحراُء 

   احلاضر/ جتّسد هذه األسطر الشعرية عالقة املاضي«:يقول  "رزق الخوالدة"ويف هذا الباب ُيشري 

فالعالقة حمكومة بالتعارض ما بني ،مام ، وعلى النفور بدل االنسجام مبنية على التضاد بدل التلكنها عالقة 

 احلاضر فإنّ ،الصعود  يسطّر حالة منوإذا كان املاضي ،  "خلفنا  ، غدنا "، "يهبط" "يصعد "األصالة واملعاصرة 

، ومثل هذا الضياع سيشيد بالكلمات املنمقة اليت هي شاهدة على العصر  اهلبوط حمكوم عليه بعكس ذلك وهو

املربوطة بالبعد اجلمعي داخل هذا  على مأساة جديدة متمثلة باملأساة العراقية اشاهد احلاضر الذي يقف

سنفرغ /يهبط( متر به من تشتت ومتزق بألفاظ دالة وموحية  يصور الشاعر واقع األمة العربية وما. 2»اخلطاب

·�) صحراء/ ƢǨǳƘƥ�ƾĐ¦Â�ďǄǠǳ¦�ȆǓƢŠ��Ƣǿ®ƢůƘƥ�ƢǿǂďǯǀȇÂ )جيمع بني  نفالشاعر استطاع أ) سنرنو إىل غدنا/يصعد

، ويف خطاب شامل وعام لكل األمة العربية بل  ملاضي واحلاضر يف صورة منسجمة ومتناسقةهذه املتنافرات بني ا

فئة من  –خاصة يف هذا احملور - أن الشاعر ال خياطب بشعره «ذلكلكل حرٍّ ال حيب االستعباد والذلَّ واهلوان 

�ƾȇǂȇ�Ľ�ǺǷÂ���ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǲǰƥ�ǾƦǠǋ�ŚǿƢŦ�Ƥ ǗƢź�ƢŶ¤Â��² ƢǼǳ¦"  أن متارس الكلمة مفعوهلا بينهم وبثِّ احلماس

وإعالن التحدي ال حيتاج إىل إعمال فكر ، أو انشغال ذهين يف بناء العبارة ، بقدر ما حيتاج إىل بساطة 

اطب بشعره شعبه واألمة بصفة عامة إىل ضرورة التصدي للعدو الذي فالشاعر خي.3»يف الرتكيب  وسرعة يف األداء

حيمل مشروعا توسعيا الجتثاث األمة العربية بالكامل ، فاخلطاب جاء بلغة واضحة وبسيطة وبعبارات دالة وموحية  

.بعيدة كل البعد عن العمق والتعقيد ، ألن الشاعر بصدد حماكاة الشعب بصفة عامة وشاملة 

.349، ص3األوىل األعمالحممود درويش، ديوان حممود درويش ، -1
 .79ص اخلوالدة ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا حملمود درويش ،فتحي رزق  -2
.122، ص 1،2000حممد صاحل زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش،دار املقداد ،غزة ، ط-3
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   كوكبا لقي في ديوان أحد عشرشعرية التَّ -2

  : تمهيــد 

وحماولة فهم وتأويل أشعاره وما حتتويه من رموز  "محمود درويش"إنَّ الولوج  إىل أعماق قصائد 

اختلط  اعر القضية الفلسطينية بال منازعوإحياءات  هو أشبه بالولوج والدخول إىل فلسطني بدون تأشرية ، فهو ش

�Ƣđ�Ǧ ǤǋÂ�ǾƦǴǫ�ǪËǴǠƫÂ�ƢǿŚƦǠƥ�ǾƷÂ°�ƪ ƳǄƬǷ¦Â�ƢȀƟ¦Ȃđ�ǾǷ®، فلم يدع جمازا وال تشبيها إال ووصف به حبيبته

ر كلمته للدفاع عن ومل يرتك أسطورة عظيمة إال وجعل فلسطني أعظم منها ، لقد نذر حياته وسخّ فلسطني ، 

معشوقته ، فمحاولة تسلق قصائده وفهمها وتأويلها حيتاج إىل قارئ متسلح بأدوات وإمكانات اللغة التعبريية اليت 

 هذا البحث أن نلقي الضوء على التقنيات وسنحاول يف،تنقلنا من اللغة العادية إىل اللغة االنزياحية واإلحيائية 

اليت تستثري املتلقي وتُبهره وتنقله من الرؤية األحادية الضيقة إىل التأويلية  "أحد عشر كوكبا"اجلمالية يف ديوان 

  .الواسعة والرؤية الشاملة 

  :شعرية العنوان   2-1

حيتلُّ الصدارة يف «يُعدُّ العنوان العتبة األوىل اليت يستقبلها املتلقي وتستوقفه وتستثريه يف العمل األديب كونه 

حيقق أكرب مردودية من املعاين اليت تنسحب يف العادة  [...]فيتمتع بأولوية التلقي ،الفضاء النصي للعمل األديب

وهذا من  .1»، تنساب من خالله الدالالت واملقاصد بشكل يسري اعلى النص كله ، فيبتدئ العنوان خطابا شفاف

إلسرتاتيجية النصية وتضمينها يف العنوان فهو حيمل دالالت ضمنية تستفزُّ القارئ وتدفع به لخالل رسم املبدع 

 وإشراكه  جزء ال يتجزأ من اسرتتيجية الكتابة لدى الناص الصطياد القارئ«ا العنوان لفعل القراءة والتأويل ، فإذً 

يف لعبة القراءة وكذلك هو بُعد من أبعاد إسرتاتيجية القراءة لدى املتلقي يف حماولة فهم النص وتفسريه وتأويله  

موقعا هلا يف خريطة النظرية األدبية املعاصرة فهي ال تفتأ تضع " العنونة" ومن هنا كانت احلاجة امللحة لتحوز 

متنح املتلقي ومضاتٍ ،كما أنَّ العنوان ُميثل بطاقة هوية النص .2»ة النقدية إشكاليتها وأسئلتها أمام عتبات القراء

.، ومتّكنه من فهمه وفكِّ شفراته  حتاكي عامل النص وإشاراتٍ 

للفكر وجهد  إّن العنوان يف العمل الشعري حيمل معىن باطين عميق ال نصُل إىل حقيقته إّال بعد إعمالٍ 

يستثري املتلقي ويدفعه للغوص ،عا وممتعا وجيعل النّص ُمتمنِّ ،يف التأويل وهذا ما ُحيّقق للعمل األديب الدميومة واخللود 

  .يف أعماقه للكشف عن مكنوناته

، جامعة )نوفمرب 8- 7السيمياء والنص األديب (مقام البوح لعبد اهللا العشي ، امللتقى الوطين األول ديوان شادية شقرون ، سيميائية العنوان يف -1

.271بسكرة ، ص،حممد خيضر 

.33،ص 2007، دار التكوين للتأليف ، سوريا ،دمشق ،  -مغامرات تأويلية يف شؤون العتبة النصية –خالد حسني ، يف نظرية العنوان -2
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الذي يرمي جبذوره يف أعماق التاريخ العريب " أحد عشر كوكبا"وهذا ما نالحظه يف عنوان الديوان 

يوسف عليه "يف رؤيا  فضال على أنّه تناص ديين ، فهو يربط بني املاضي واحلاضر ، املاضي املتمثلاإلسالمي ، 

يف البئر وختّلي إخوته عنه ، فاملتلقي "يوسف"واألندلس املفقود وضياعه كضياع ) أحد عشر كوكبا( "السالم

      وضياع األندلس ،مع إخوته وختّليهم عنه وكيدهم له "ليوسف"يُدرك ألول وهلة أّن الّشاعر ُيشبُِّه ما حدث 

�ƾȈĐ¦�ĺǂǠǳ¦�ȆǓƢŭ¦�Ŀدول العربية الشقيقة عنها بضياع فلسطني وختلي ال أشبه ما يكون يف احلاضر احلزين�

 يبفالعنوان حيمل ضمنيا نظرة الشاعر املأساوية للوضع الفلسطيين خباصة والوضع العر ،هلا وتآمرهم عليها  وكيدهم

ؤنا بالنغمة احلزينة والبعد املأساوي املمزوج  بالتآمر واملكر والبكاء هذا العنوان تنبِّ  ةلذا جند اسرتاتيجي ،بصفة عامة 

¦�ƨǸȈǳȋ¦�̧ƢǓÂȋ¦� ¦ËǂƳ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ÉǂǠǌȇ�Ŗǳ¦�ƨƦǓƢǤǳ¦Â�ƨƥǂǘǔŭ¦Â�̈ǂƫȂƬŭ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǳƢū¦�ǶƳŗÉȇ�Äǀǳ،واحلزن واألسى 

�řȈǘǈǴǨǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�Ƣđ�ČǂŻ�Ŗǳ¦�ƨƦǠǐǳ¦�ƨǼƄ¦Â، يوم أن تآمر عليه أقرب  "يوسف عليه السالم"أشبه ما تكون حبالة

دوه عن أبيه قهرا وظلما وألبسوا التهمة للذئب ، إنَّ عنوان وسلبوه حّقه يف حنان ودفء العائلة وأبع،الناس إليه  

  : يف الشكل التايل صهاأحد عشر كوكبا حيمل أبعادا دينية واجتماعية وسياسية ميكن أن نلخّ 

  أبـــعاد العنــوان                                                 

بُعد اجتماعي           بُعد سياسيبُعد ديني         

  غدر –خيانة  –ظلم          تآمر  –قهر  -تناص ديني        معاناة                           

ثري الذي حيمل 
ُ
إنَّ الشاعر يضُع املتلقي أمام تساؤالت منطقية تفرض نفسها من خالل هذا العنوان امل

من خالل ،رتجم الوضع الراهن جتتمع لتعطي نظرة ورؤية تُ ،يف طياته أبعادا دينية واجتماعية وسياسية وحىت نفسية 

�ƾȈĐ¦�ĺǂǠǳ¦�ȆǓƢŭ¦�ǖƥ°�ƨǜūعت ضيَّ ؤها األمة العربية باحلاضر احلزين املأساوي ،يوم أنْ املكانة اليت كانت تتبوَّ  و�

�Ƣđ�ËǲƷ�ƢǷÂ�śǘǈǴǧÂ��Ãǂƻ¢�À¦ƾǴƦƥ�ǂǨǜǳ¦Â�ǞǸǘǴǳ�ÂƾǠǴǳ�¾ƢĐ¦�Ǯ ǳǀƥ�ƪ ƸƬǧÂ�ƢȀǈǳƾǻ¢Â�ƢȀź°Ƣƫ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋ¦

ليت لعبها إّن الوظيفة التأثريية ا.عدو الصهيوين الذي يطمح إليه العي خري دليل على املشروع االستيطاين التوسّ 

�¦ǀǿ�ǺǷ�ǲǠƳ�ƢŲ�ǾƬȇ£°�Ŀ�ǾǷƢƸǫ¤Â�¥°ƢǬǳ¦�½¦ǂǋ¤�Ŀ�¾ƢĐ¦�Ǿǳ�ƪ ƸƬǧÂ�ǂǟƢǌǳ¦�ƪ ǼËǰǷ�ȆǬǴƬŭ¦�ƨȈǈǨǻ�Ŀ�À¦ȂǼǠǳ¦

النص نّصا مفتوحا حيتمل قراءات وتأويالت عدة وهذا من خالل براعة الشاعر يف التصوير ومتّكنه من استحضار 

إىل اجلمعية الدالة على الرؤية ) مشاعر وأحاسيس الشاعر( فردية ،واالنتقال من الذاتية ال وربطه باحلاضر املاضي

   .)أوضاع األمة العربية( إىل العام ) القضية الفلسطينية ( املشرتكة اجتاه الظلم والقهر ومن اخلاص 

 .الغربة- البكاء –املكر              احلزن –أحد عشر كوكبا رؤية يوسف              اخلديعة 

  .الغربة  - اهلوان –التفريط               الضعف  –األندلسي               الضياع املشهد 
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  .اهلزمية  –التآمر              املأساة  –املشهد الفلسطيين                اخلداع 

ظهار أّن يف حماولة من الشاعر إل،إّن العنوان جاء لَُيعّرب بصدق عن واقع األمة العربية يف تارخيها وحاضرها 

يتكّرر يف املشهد ) فقدان األندلس(العرب مل يستفيدوا من درس فقدان األندلس ،فهاهو املشهد األندلسي القدمي 

.فالشاعر ُيالقي بني فضائني متباعدين زمانيا ولكنهما متقاربني دالليا) فقدان فلسطني(األندلسي املعاصر 

  : اللــــــــة االستهــــــشعري 2-2

  : قائال يف املساء األخريل هو ثاين عتبة بعد العنوان ، يستهلُّ الشاعر ديوانه بقصيدة االستهال

ِض نقطُع أيَّامَنايف املَساِء األخِري علَى هذِه األرْ 

عَناالُضلوع اليت َسوَف حنملَها مَ ،ونُعدُّ عْن ُشجرياتَنا 

ِيف املساِء األخريِ ...والُضلوَع الِيت سوَف نرتُكَها، ههَنا

...ِهيتَ نُودُع شيًئا، وال جنُد الوقَت كْي ننْ  ال

ُل أحْ شيٍء يَ لُّ كُ  ]...[المَناظلُّ علَى حالِه، فاملكاُن يُبدِّ

يُل، الَ فالليُل حنُن إذا انتصَف اللَّ 

]...[..نواِحي األذاِن األخريِ نْ لُه فارٌس قادٌم مِ َر حيمِ جْ فَ 

1َناالمِ وناُموا علَى ريِش أحْ ،ويلِ الطَّ عاِس بْعَد هَذا احلَصاِر فَاْستسلُموا للنُّ 

̄¦©�¦ǄĔ¦�ƨǨȈǠǓÂ�ƨǷǄȀǼÉǷ�ǂǟƢǌǳ¦¿�الشاعر ويف خطاب يُوحي بالرحيل والنهاية والبقاء املؤقت وكأنَّ 

وضعف األمة العربية عن ُنصرة نفسها وُنصرة فلسطني ، وهو ُيصّور بذلك احلالة النفسية املتوترة واملتعبة واحملاصرة 

/ حنمل معنا/نقطع أيامنا/ املساء األخري(ي ولذلك طغى مشهد احلزن الذي دّلت عليه الكلمات من كل النواح

وما دّل على الضعف واالنكسار ونغمة احلزن ) احلصار/استسلموا/ الليل/ننتهي /نرتكها نودع ال جند الوقت 

وهي مالزم موضوعي ،لى اخلفض اليت تدلُّ ع) على/يف(والتشاؤم استعمال الشاعر حلروف اجلّر بكثرة يف القصيدة 

مما جيعل الشاعر يتنبأ مثلما ،للضعف واالنكسار واالستسالم بفعل التمزُّق والتفتُّت واالنقسام يف وحدة الصف 

يتنبأ باملصري القامت والرؤية املأساوية املظلمة حلال األمة العربية يف املستقبل  ،بأحد عشر كوكبا  يوسف الصديقتنبأ 

استهالال كهذا يصدم املتلقي ويستحضر فكره ووجدانه ليبحث عن أسباب وتأويالت هلذه النظرة  الشّك أنَّ 

املفعمة باحلزن واالكتئاب والتشاؤم ويُرغمه على تصفُّح التاريخ وتأمُّله بتساؤالت استثارية استفزازية ليجد هلا حالّ 

  : يقول الشاعر،وإجابة 

مَّاحُث عَ ليٍل َسنبْ ا قَ وعمَّ رَج منها متاماً ،لوها لِنخْ اْدخُ فَ 

َل تارخيُكْم يف البالِد البعيدةِ اَن تارخيَنا َحوْ كَ 

  . 272- 271صص  ، 3األوىل األعمالحممود درويش، ديوان حممود درويش، -1
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هْل كانِت األندلسْ :هايةِ يف النِّ وَسنْسأُل أنفسَنا

1صيدِة ؟يف القَ أمْ ...َههَنا أْم هناَك ؟ علَى األرِض 

فالشاعر حينُّ ،إّن الرسالة اللغوية اليت محلها املقطع األول من الديوان ربطت بني عنصري الزمان واملكان  

يأسُر الشاعر بانتصاراته وعزته وهيبته ، وال يلبُث إال )  ماضي األمة(وكأنَّ املاضي ،للماضي وال يُريد االنعتاق منه 

الذي نأنُس هو املكان ان هو الزمان الذي عرفناه وألفناه وال املكان ، فال الزمومريرٍ وجيد نفسه أمام حاضر أليمٍ 

  : يقول الشاعر،به وحنلُم فيه 

ُل أحْ الِه، فَ ظلُّ على حَ ُكلُّ شيٍء يَ  المَنااملكاُن يبدِّ

ُل زُ  ريةِ لَى السُّخْ ادريَن عَ نُعْد قَ أًة ملْ جْ فَ .ّوارهُ ويُبدِّ

]...[هَنا يف املساِء األخريْ ...يستضيَف اهلباءَ لكيْ اُن ُمعدٌّ فاملكَ 

2وابَنا ماَن اجلديَد مفاتيَح أبْ ُم هَذا الزَّ وزماُن قدمي ُيسلِّ 

وهاهو اليوم ُيسّلم مفاتيحه إىل ،إنَّ الشاعر أسري بني الزمان واملكان فالزمان القدمي بعزّه وانتصاره وّىل 

"صالح الدين"زمان الذل واهلوان و اهلزمية واالنكسار، فالشاعر يستحضر هنا مشهد انتصار ، الزمان اجلديد

وكأّن استدارة الزمان أفقد الشاعر معرفته بالزمان واملكان بل أفقد .وفتحه لألندلس وحلظة تسليم مفاتيح القدس

ومل تعد ُمتّيز وتصّدق بني ما كانت عليه ت واالنقسامات امة التشتُّ الذات العربية هويتها وتارخيها وأدخلها يف دوَّ 

�À¦ȂŮ¦Â�Ǧ Ǡǔǳ¦�ǺǷ�ǾȈǳ¤�ƪ ǳ¡�ƢǷ�śƥÂ�ƾȈĐ¦�ȆǓƢŭ¦�Ŀ.

  : ـر ـــــــــة التذكـُّ ـــــــشعـريـ 3-  2

"درويش"ُيشّكل التذّكر واستحضار الذكريات من املاضي إحدى الركائز األساسية اليت يقوم عليها شعر 

هو أسري املاضي   "محمود درويش"فتجربته الشعرية مرتبطة ارتباطا كبريا باستذكار املاضي وال نبالغ إذا قلنا أّن 

وهذا لطغيان التذكر واالستذكار يف شعره ، وهذا راجع إىل املاضي األليم الذي عايشه الشاعر وحماولته تعزية نفسه 

�ǲȈǸŪ¦Â�ƾȈĐ¦�ƾȈǠƦǳ¦�ȆǓƢǸǴǳ�ǂǟƢǌǳ¦�ǾǸËǴǈÉȇ�Äǀǳ¦�©Ȃŭ¦Â�ÀǄūهذا املاضي القريب املليء با.وتلميم جراحها 

  : يقول الشاعر ،ر على الضياع والغربة والوحدة ر وحتسّ يف حلظة تذكّ 

ِليَكيَف َأكتُب فوَق السَّحاِب َوصيََّة أهِلي ؟وأهْ 

ِلييرتُكوَن الزَّماَن كَما يرتُكوَن معاطَفُهم يف البيوِت، وأهْ 

فُعوا فوقـََهاْي يرْ كَ شيَُّدوا قلعًة هدُموَها لِ ُكلَّما 

ِلينِني إىل أّوِل النَّخِل، أهِلي َخيونوَن أهْ يمًة للحَ خَ 

فاِع عن امللْ    بهَ ناطُة من ذَ رْ غَ ِح، لكنَّ يف ُحروِب الدِّ

  . 272ص ، 3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
.272-271املصدر نفسه ، صص -2
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َطرَِّز باللَّوْ حَ نْ مِ 
ُ
ْمِع يفةِ من فضَّ ،ِز رير الكَالِم امل الدَّ

Ƣē¦È̄�ń¤�ÊŚƦǰǳ¦�Ê®ȂǠČǐǴǳ...1رناطٌة غَ .َوَتِر العوِد 

إنَّ الشاعر يُبهر املتلقي ويستوقفه يف هذا املقطع بتساؤل إلشراكه يف الرؤية والتأويل واإلجابة ليتقامسا 

�ƢēËǀǳ�ƾǬǨƫÂ�ƨƥƢƬǰǳ¦�ǾȈǧ�ǲȈƸƬǈƫ�ǶȈǳȋ¦�Â�ǂȇǂŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǻǰǳ���®ȂǴŬ¦Â� ƢǬƦǳ¦�ǺǸǔƫ�ƨƥƢƬǰǳƢǧ���Ã£ǂǳ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦

طع من التعبري عن الذات الفردية بضمري األنا إىل التعبري عن ونكهتها وأيضا دورها ، فالشاعر ينتقل يف هذه املقا

الذات اجلماعية اليت فقدت كل شيء احلاضر واملاضي وهي تعاين الغربة واحلسرة واحلنني للماضي ، فاخليانة 

الشاعر  استطاع. والغدر واهلدم واحلرب واملوت كلها مرادفات للنهاية والرحيل والعودة إىل التخلف واجلاهلية األوىل

أن يضع املتلقي يف صورة الوضع احلايل الذي مترُّ به األمة من خالل عقد مقارنة بني احلاضر واملاضي الذي لن 

�©¦°Ƣǈǰǻȏ¦Â�©ƢǷ¦ǄĔȏ¦�ǲǛ�Ŀ�®ȂǠȇ� ومفارقة بني الكتابة على السحاب اليت هي مستحيلة التحقيق وهنا نلمس

  .شعرية املفارقة خصوصا يف هذا املقطع 

فال الكتابة فوق السحاب ممكنة ،وبالتايل كأن الشاعر يطمح إىل حتقيق شيء ما لكنه أشبه باملستحيل 

وال الزراعة يف امللح ناجعة وال املاضي واحلنني إليه يُعيد أجماد األمة ، إنَّ الشاعر حينُّ للماضي ويئنُّ للحاضر الذي 

كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها خيمة (والغدر ، طغى عليه صور ومظاهر القتل والدمار واهلدم واخليانة

) صقر قريش" ( عبد الرحمن الداخل"إنَّ هذه الصورة الشعرية الرائعة ُحتيلنا إىل ما فعله ) للحنني إىل أول النخل

 ن الشامǷ�Ƣđ�Ȅƫ¢�ƨǴƼǼǳ�ǾǇǂǣ�ǾǴǠمؤّسس الدولة األموية باألندلس عندما قام بتجميل املدن  وكان من ِضمن ما ف

  : وأنشد فيها يقول

تبدَّْت لنا وَسَط الرُّصافِة خنلٌة        تناءْت بأرِض الغرِب عن بلِد النَّخيلِ 

فقلُت شبيِهي يف التَّفرُّد والنـََّوى       وطوُل الَتناِئي عْن َبِينَّ وأهِلي

نتأى مثِلي
ُ
2نشأِت بأرض أنِت فيها غريبُة         فمثُلِك يف اإلقصاِء وامل

يف صورة مماثلة  للتذكر واحلنني إىل موطنه األصلي اموضوعي اجعل الّنخل مالزم"فعبد الرحمن الداخل"

  ).احلنني( ¦ƢǸȀǼȈƥ�ƨǼȇǂǬǳ¦Â�ƨǷȋ¦�ǂǓƢƷÂ�ƾȈĐ¦�ȆǓƢŭ¦�śƥ�Ƣǘƥ¦°�ǲƼǼǳ¦�ǲǠƳ�Äǀǳمحمود درويشللشاعر 

إنَّ فقدان األندلس خلَّف يف نفوس األمة العربية أملا وحسرة وجعل الفضاء الواسع الشاسع يضيق عليها 

يقول ) مأساة فقد فلسطني(و) مأساة فقد األندلس( بفعل خمّلفات هذا االنكسار وهو يشابه بني املأساتني 

  : "يل خلف السماء مساء"الشاعر يف قصيدة 

.273، ص3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل-1
 1طراغب السرجاين ، فريق البحوث والدراسات اإلسالمية ، املوسوعة امليسرة يف التاريخ اإلسالمي ،مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة ، -2

،2005،1/375.
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]...[ألرجَع لكنَِّين سَّماِء مساءٌ َف الِيل َخلْ 

رُف أنَّ الزَّمانْ أعْ .ساَعة تُبِصُر الَغْيَب 

نْ رُج مِ رُف أينِّ َسأخْ وأَعْ تنيِ ال ُحيالُفِين مرَّ 

احلديقةْ  يف ِيت طائرًا ال ُحيطُّ َعلَى َشجرٍ رَاي

]...[ِيت ِدي، ومْن لُغَ َسوَف أخرُُج مْن كلِّ جلْ 

زِ وْ جِر اللَّ شَ نْ َسأخرُُج مِ 

]...[ريبْ رَّ الغَ ِر، مَ علَى زبِد البحْ ا نَ ُقطْ 

ههَنا كْي ميُرَّ الغريُب هناَك، سأخرُج بعَد قليلٍ 

ريًبا عِن الشَّاِم واألندلسْ مْن جتاعيِد وقِيت غ

هذِه األرُض ليسْت مساِئي، ولكنَّ هَذا املساُء مساِئي

يل وأنَايل، واملآذُن يل، واملصابيحَ تيحَ واملفا

�ÌśƫċǂǷ�ƢÈǸÉēƾǬǧ،تِني اجلنَّ يل أيًضا، أناَ آدمُ 

1فاطرُدوين علَى مهلٍ 

إنَّ الذات احملاصرة اليت مل يبق هلا إال النحيب والبكاء واحلنني إىل املاضي، فالسماء برحابتها واتساعها 

ضاقت عليها ومل جتد ملجأ يأويها ، وأي ملجأ يقبلها وحيويها وهي قد فّرطت يف أرضها ورهنت وجودها ، فهذه 

فقدان ( وج والطرد ، وهنا الشاعر يُزاوج بني املأساتني الذات وبعد ُملكها وِعّزها هاهي اآلن تستعدُّ للرحيل واخلر 

ة العرب األندلس قدميا جنَّ /اليت أُخرج منها بعد اخلطيئة "آدم"جنة ( وبني اجلنتني ) فقدان فلسطني/ األندلس

  ) .وفلسطني حاضرا

ها ويف حلظة مأساوية تتلخص فيها كل مظاهر الضعف واالنكسار حلظة سقوط غرناطة وتسليم مفاتيح

ǄĔ¦Â�Ǧ¦¿�،بعد تشييد العرب حلضارة راقية وعظيمة فيها ،إىل العدو  ǠǓ�ƨǜū���ƨǠƳȂǷÂ�ƨǸȈǳ¢�ƨǜū�Ŀ�©ǂǐÉƬƻ¦

  :  يقول" أنا واحد من ملوك النهاية"يصور الشاعر هذه املأساة يف قصيدة ،وضياع وسقوط للذات العربية 

أقفُز عنْ ...أنَا واِحُد من ملوِك النِّهايةِ و ...

ِري، أنا زفرُة العريبِّ األخريةْ الشتاِء األخَفرِسي يف

والَ ،َال أُطلُّ علَى اآلس فوَق ُسطوِح البيوِت 

َئالَّ يراِين هنا أحٌد كاَن يَعرُفينأَتطلَُّع حوِيل لِ 

]...[ُت ُرخام الكالِم لِتعُرب امرأيتِ َكاَن يْعرُف أينِّ صقلْ 

.276-275، صص  3األوىلاألعمال  مود درويش، ديوان حممود درويش ،حم -  1
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ئالَّ َال أتلفَُّت خلِفي لِ 

]...[، ال أْرَض يفضِ ُت علَى األرْ ررْ أينِّ مَ أتذكَّرَ 

أمسُع خشخشًة للمفاتيِح يف

، وداًعا لتارخيَنا، هْل أنَابَاِب تارخيَنا الذَّهيبّ 

1مْن سيغلُق باَب السَّماِء األخِري؟ أناَ زفرُة العريبِّ األخريةْ 

  : ن ــــــلويـــة التَّ ــــشعريــ - 2-4

 اموضوعي اوالركائز اليت مييل إىل استخدامها الشاعر املعاصر ليكون مالزميُعدُّ اللون من بني أهم الوسائل 

إحيائية ملا حيويه من قدرات مجالية وفنية ُتضفي على العمل األديب أبعادا أكثر اتساعا ومشولية  حيمل إشارات ورموزٍ 

نتقال باملتلقي من العامل الواقعي ون دالالت ودوافع نفسية واجتماعية وسيكولوجية ُمتكِّن املبدع من االكما أنَّ للَّ 

 .إىل العامل التخيلي

األلوان من إنَّ «، حيث  آلية اللون يف قصائده "درويش"للون دالالت معينة حيتويها ، وكثريا ما استخدم 

أغىن الرموز اللغوية اليت توسع مدى الرؤيا يف الصورة الشعرية وتساعد على تشكيل أطرها املختلفة ، ملا حتمل من 

،خاصة وأن النفس تبتهج  طاقات إجيابية وقوى داللية ومبا حتدثه من إشارات حسية وانفعاالت نفسية يف املتلقي

فنظر هذه يوجب راحة النفس ،وسرور العقل  [...]مبا كان من األجسام له اللون األمحر واألخضر واألصفر

ائد ديوانه أحد عشر كوكبا باأللوان لُيحيل يلّون الشاعر قص.2»ونشاط الذهن ، وانبساط الروح مع توفر القوى

من خالل إعطاء معاين األشياء ودالالت املشاهد ألوانا إحيائية تستوقف القارئ ،املتلقي إىل رؤية أكثر وضوحا 

للحقيقة "يقول الشاعر يف قصيدة ،وتولِّد يف نفسه ثراء اللون يف إعمار القصيدة وتشكيل لغة مجالية فنية ُموحية 

  " : وجهان والثلج أسود 

للَحقيقِة وْجهاِن، والثَّلُج أْسوٌد فوَق مدينتَنا

،َناثَر ممَّا يئسْ ِس أكْ أْ مل نُعْد قادريَن علَى اليَ 

والنِّهايُة متِشي إىل السُّوِر واثقًة من ُخطاَها

ْمِع ، َواثِقَ  بلَِّل بالدَّ
ُ
ًة ِمْن ُخطاهافـَْوَق هذا الَبالِط امل

نْ مَ ؟ وَ مْ هُ مْ أَ ،حنُن :َمْن سُينزل أعَالمَنا

3تضاِر؟ َك االحْ لِ يا مَ "ُمعاهَدَة اليأِس "َنا َسوَف يتُلو عليْـ 

الذي ألبسه الشاعر للثلج ُحييل املتلقي إىل ِعظم املأساة اليت حّولت صفاء احلياة اللون األسود إنَّ داللة 

سُتحيل األمة إىل " معاهدة التيه"أو كما أمساها يف مواضع أخرى " معاهدة اليأس"ها إىل ظلمة وكدر ،فبعد ئونقا

.278-277، صص 3حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل-1
  . 138ص ، 2015ديسمرب/23العدد ،،وان وحساسية التعبري الشعري عند صالح عبد الصبور ،جملة األثرلحنان بومايل ، سيميولوجيا األ-2
.281، صاملصدر السابقحممود درويش، -3
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�ďǲǛ�Ŀ�ƨǷȂƬƄ¦�ƢȀƬȇƢĔ إنَّ اللون  .االنقسامات وتغليب املصاحل الشخصية على حساب املصلحة العليا للوطن

زن والوحدة والغربة اليت يعاين منها الفلسطيين داللة واضحة على قتامة املشهد وعلى البكاء واحل األسود يدلُّ 

خطبة اهلندي األمحر ما قبل "فاملشهد السوداوي ُحييل إىل االنكسار واهلزمية والتالشي ويف موضع آخر من  قصيدة 

  : يقول الشاعر، "األخرية أمام الرجل األبيض

/سِ ، لَنا َما تبقَّى من األمْ حنُن مْن حنُن يف املسيسيبِّ ،إَذا 

قًارْ السَّماِء تغريَّ والبحُر شَ نَ لوْ َلكنَّ 

1ريدُ ماَذا تُ ،لِ يا سيَِّد اخليْ !يا سِّيَد البيضِ ،تغيـَّرْ 

يف الشخصية   Ƣƥ¦ǂǘǓ¦Â�ƢǷ¦ǄĔ¦�ƾċǳÂ�Ƣē°ƢǔƷÂإنَّ فقدان الذات لوجودها وهيبتها وختلِّيها عن تارخيها 

فلون السماء الذي هو يف الواقع أزرق ولون البحر فأصبحت الذات ال تعرف وال تُفّرق بني احلاضر و األمس ،

هي نفسها الذات اليت ،تغري وتبدل يوم أن فرَّطت األمة يف أرضها وأحالت تارخيها للنسيان ورهنت مستقبلها 

�¾ƢǸǠƬǇ¦�ËÀ¤���ƨȈǷ¦ǄĔȏ¦Â�°Ƣǈǰǻȏ¦Â�À¦ȂŮ¦Â�̧ ƢȈǔǴǳ�ǾƬǸǴǇ¢Â�ƨǷȋ¦�ǲƦǬƬǈǷ�ƪ Ǽǿ°Â�ƨǗƢǻǂǣÂ�ǆ ǳƾǻȋ¦�Ŀ�ƪ Ǘǂǧ

  . ليدل على الفراغ والغربة اليت تعيشها األمة  للون األبيضالشاعر 

  :  يقول الشاعر ،الذي يتكرر مرارا حبيث  اللون األبيضيستمر الشاعر يف تلوين قصائده ونرى 

.مْ كُ نْ َض مِ َث األرْ رِ جئُت لكْي أَ ،أَنَا سيُِّد الوقِت 

َرةِ َفُمرُّوا أمامي ، ُألحصَيُكْم ُجثًَّة ُجثًَّة فـَْوَق َسطْ  ِح الُبَحيـْ

فُمرُّوا،قالَ ،َيا األناجيلُ لتحْ ،قالَ "أُبشِّرُكم باحلضارةِ "

ميوتون خريٌ ِدي، فإنَّ ُهنوًداحْ ليبَقى ِيل الربُّ وَ 

، والربُّ أبيضٌ لسيِِّدنا يف الُعَلى ِمْن ُهُنوٍد يَِعيُشوَن 

2...لكْم عاملٌ ولَنا عاملٌ :وأبيُض هَذا الّنهارُ 

، فتسُلَب منها األرض وتبشرها بالذل  املسيطرة تفرض على الذات املنهزمة شروطها وأوامرهاإنَّ الذات 

  .واهلوان و اإلقصاء 

حيمل  «إنَّ اللون األبيض هو دال على األمل والتفاؤل والصفاء واحلياة املليئة املفعمة بالقوة والشباب 

كما أنه يرمز إىل اجلنس . النقاء والطهارة والكرم : ة مثل اللون األبيض العديد من الدالالت منها الدالالت املقَولي

بيض ، ارتبط  أمام الرجل األ –ما قبل األخرية  –خطبة اهلندي األمحر " البشري األبيض كما يف قصيدة الشاعر 

وقد خيرج به الشاعر عن هذا االعتقاد ليدل به على الفناء .3» كذلك اللون األبيض بالبحر يف شعر درويش

و كثريا ما ). الكفن(واملوت واالندثار والرحيل حبكم أنَّ آخر ما يلبسه اإلنسان بعد رحيله من احلياة اللون األبيض

.297، ص3حممود درويش، ديوان حممود درويش ،األعمال األوىل-1
.302املصدر نفسه ، ص-2
.41، ص2012، 1حسني محزة ، معجم املوتيفات املركزية يف شعر حممود درويش، جممع اللغة العربية ، حيفا ، ط-3
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ه األبيات اللون األبيض بداللة سلبية ليوحي به على الفناء واملعاناة واملوت والرحيل ، ويف هذ"درويش"استخدم 

  . باللون األبيض عن احلالة املأساوية السلبية اليت آلت إليها األمة العربيةنالحظ أن الشاعر عربَّ 

فإعطاء الشاعر للنهار اللون األبيض لُيحيل املتلقي إىل فقدان األمة لكل شيء وجودها وكلمتها وثقافتها 

تارخيها شيء ، واإلنعتاق من التاريخ ونسيانه هو انفصام  وتارخيها حىت أصبحت ورقة بيضاء ال تعرف وال تفقه من 

للشخصية وانفصال عن املاضي ، فال حاضر وال مستقبل بدون تصفح التاريخ ومعرفته ، جنده أيضا يف موضع 

  :آخر يلون أيامه وأعوامه باللون األخضر يقول

1نديانِ ِع السّ ذْ َق جِ اٍم فوْ عاًما بعَد عَ وأَناَ أَناَ أْخَضرُّ 

له أبعاد داللية متعددة  فاللون األخضررُّ بالعطاء والبذل والنصح عاما بعد عام ، الشاعر ختضَ " أنا"نَّ إ

فهو رمز للحياة والعطاء والقوة ، فهو يِعُد املتلقي بأنه سيبقى دائم االخضرار أي دائم العطاء وسُيسخِّر كلمته 

ى أن الشاعر والشعب الفلسطيين صامد ، ويتمتع فاللون األخضر يدل عل،  وروحه وفكره خلدمة قضية الوطن

  :يقول الشاعر" سنختار سوفوليكس"ويف قصيدة بالصرب والقوة والعزمية لتحقيق النصر ، 

تِصرْ ، فلنخْ الّنهاِئيَّ وإْن َكاَن هَذا اخلريُف اخلريفَ ...

زامرينَاليَها مَ نَا عَ رْ فَ ُث حَ يْ حَنا لألواِين القدميِة، حَ َمدائِ 

فوَق الدُّروع القدميِة ُخبيزةٌ ُد عَ صْ تَ .كسْر بعدُ نْ وملْ تَـ 

، آثـَرُنَامِ باالسْ لُتخِفي أزهارَها اُحلْمُر ما صنَع السَّيفُ 
2

، حبُّ الوطن واالشتياق إىل األهل واألحبة  واالشتياق هو ُمالزم موضوعي للحبِّ اللون األحمرإن 

الراهنة اليت ترهن مستقبل األمة وُحتيل حاضرها ومستقبلها إىل لكن هذا االشتياق سيدوم طويال يف ظلِّ األوضاع 

الرحيل واملوت والقتل ، فالشاعر مجع بني داللتني للون األمحر بني لون األمحر للزهور الذي يدل على احملبة 

  .واالشتياق وبني لون الدم الذي صنعه السيف 

 –األخضر  - األبيض -األسود( ألوان ُفسيفسائية من  اتلوح،الصور  أمجل اللوحات ويرسم الشاعر 

ليعرب عن أحاسيسه ومكنوناته ويُعطي كلماته أبعادا إحيائية وينقل املتلقي إىل أعماق التاريخ ليغرتف من ) األمحر

  .نبعه لريتوي بالعرب والعظات لتكون بلسما  للجروح وشفاء لألسقام

  : ات ـــــــــة االلتفـــشعـريــَّ 2-5

نالحظ من خالل قراءة اخلطاب الشعري يف ديوان أحد عشر كوكبا أنَّ أكثر الضمائر تواترا فيها ضمري 

  ) أنتم(وضمري اجلمع املخاطب ) حنن(األنا اجلمعية 

  ) أنتم( فادخلوا )                                  حنن( نقطع أيامنا 

.316، ص3حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل-1
.325املصدر نفسه ، ص-2
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  ) أنتم( اشربوا    )                                   حنن(حنملها 

  ) أنتم( فاشربوه)                                       حنن(نرتكها 

  ) أنتم(فكلوه )                                        حنن(أحالمنا

  ) أنتم(فاستسلموا)                                 حنن(مل نعد قادرين 

  ) أنتم( ناموا                  )                       حنن( نتملى 

اهتمامه بقضايا  علىضمري اجلمع وتوظيفه بشكل ُمكثَّف َلَيُدلُّ داللة واضحة إنَّ التفاف الشاعر حنو 

ففلسطني جزء ال يتجزأ ،مشاكل ومهوم فلسطني هي مشاكل ومهوم األمة العربية  �ċÀ¢Â�ǾǳƢƥ�ǲǤǌƫ�ƢĔ¢Â،أمته العربية 

وكأن القصيدة ) حنن(ويُغلقه بالضمري) حنن(هلذا نالحظ أنَّ الشاعر يبتدئ املقطع بضمري ،من كيان األمة العربية 

.تدور يف جمال حلزوين ُمغلق ، الفتح والغلق أو الضياع كله يعود إلينا

الشاعر ميضي يف رحلة استذكارية مع التاريخ الذي خياف عليه من «إىل أنَّ "رزق الخوالدة"أيضا ُحييلنا 

:مثبتا نفسه من خالل الضمائر اجلمعية يف املستوى اللغوي ، إذ يقولالضياع 

ُث عمَّاحَ نبْ ليٍل سَ مَّا قَ رَج منَها متاًما، وعَ فادُخُلوَها لَنخْ 

ْم يف البالِد البعيدةِ َل تارخيكُ وْ َكاَن تارخيَنا حَ 

ل كانِت األندلسْ هَ :هايةِ ا يف النِّ نْسأُل أنُفسنَ َوسَ 

  .؟أْم ِيف القصيدةِ ...هناَك ؟ علَى األرضِ َههَنا أمْ 

وكأننا نتهادى أمام صراع حمتدم ،ص دالليا مثة ارتباط بني ضمائر املتكلمني وضمائر املخاطبني ، خللق النّ 

يستذكر .1»ونفي اآلخر،ميز اجلمع، والشعور بالتّ /وهو اعتداد بالذات ، وإثبات لألنا،)تارخيكم/تارخينا(بني أمتني 

�������ƾȈĐ¦�ƨǷȋ¦�ƺȇ°Ƣƫ�¾ȂƷ�©¦°ƢǈǨƬǇ¦Â�©ȏ£Ƣǈƫ�ǾǈǨǻ�ȄǴǟÂ�ǾȈǴǟ�¬ǂǘȇÂ "اآلخر"الشاعر التاريخ باستحضار 

  .يف حضرة األندلس 

فالشاعر حاول عن طريق ضمري األنا املزاوجة بني شخصيتني " أنا واحد من ملوك النهاية"أما يف قصيدة 

لريمز إىل نظام احلكم املبين على اخلداع والضعف ) لوك النهايةأنا واحد من م( وشخصيته  "اآلخر"شخصية 

تقبل األمة مس املشار إليه يف األبيات "اآلخر"واالنكسار للدول العربية اليت رهنت مستقبل األجيال مثل ما رهن 

.الذلّ  العربية باخلنوع وقبول

  : ة ــة المفارقــــــــــــــشعريــَّ 2-6

�ń¤�» ȂǳƘŭ¦�ǺǷ�ǾƳ¦ǂƻ¤Â�ȆǬǴƬŭ¦�̈°ƢưƬǇ¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ďǲǰƥ�ŚƦǠƬǳ¦�ń¤�ǂǏƢǠŭ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǲȈŻ

وهذا ما تعتمده تقنية املفارقة اليت اختذها الشاعر املعاصر للتعبري عن حالته النفسية والتعبري عن ،التخييل والتأويل 

.31،ص2005فتحي رزق اخلوالدة ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا حملمود درويش، -1
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من خالل إعمال  ع وموقفه الشعوري وحالته النفسيةأو بني الواق جتربته الشعرية ، مبفارقات بني الواقع واملتخيل

مفارقة لفظية عن طريق التعارض بني الكلمات أو التناقض أو االزدواجية بني اللفظ ومعناه ، فاملفارقة هي آلية من 

�§ ¦ǂǤƬǇȏ¦Â�ƨǌǿƾǳ¦�ȆǬǴƬŭ¦�Ǻǿ̄ �Ŀ�ǪÉǴţ�Ƣǔȇ¢�ƢĔ¢�ƢǸǯ���Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǻǟ�ǽŚƦǠƫÂ�ǂǟƢǌǳ¦�Ã£°�ďƮ Ʀǳ�ŚƦǠƬǳ¦�©ƢȈǳ¡

وخاصة يف ديوانه  "درويش"ومتاسكه ، وهذا النوع من اآلليات حاضر يف شعر وُتساهم يف بنائية النص بإعماره 

قصائده باملفارقات املمكنة واملستحيلة للتعبري عن الواقع واستذكار  تضمنيإذ قام الشاعر  "أحد عشر كوكبا"

هان والثلج جند الشاعر يف قصيدة للحقيقة وج،يف مفارقة أحدثت الدهشة واالستغراب يف نفس املتلقي ،املاضي 

  :أبيض يقول الشاعر 

َناتِ َق مدينَ وٌد فوْ سْ ُج أَ لْ هاِن، والثـَّ ِة وجْ للَحقيقَ 

،َناثَر ممَّا يِئسْ ِس أكْ أْ ملْ نُعْد قادريَن علَى اليَ 

من ُخطاَهاهايُة متِشي إىل السُّور واثقةً والنِّ 

أْم هْم؟ وَمنْ ،حنُن :ُل أعالمَناُينزِ ْن سَ مَ 

1تضاِر؟ يا َملَك االحْ ،"دَة اليأِس عاهَ مُ "ُلو عليَنا َسوَف يتْـ 

فالثلج عند  ، ية غري واقعية للثلج فوق املدينةتظهر املفارقة يف هذا املقطع من خالل عقد الشاعر لرؤ 

فاألمة اليوم ال تُبصر بعني ،ر للماضي بفعل الضبابية اليت حتجب الرؤية وتُغري الواقع وتتنكَّ ،الشاعر أسود اللون 

بل أصبحت املفارقات واملصاحل الشخصية تعمي البصرية وحتّول األبيض ،احلقيقة وال تنظر لألشياء على حقيقتها 

، هذه األوضاع جعلت الشاعر يعيش حالة نفسية متوترة ومضطربة حّولت نظرته لألشياء إىل مفارقات  إىل أسود

، أيضا يف قصيدة  ستطيع من خالله اخلروج من اضطراباته والتنفيس عن حالتهمما جعله يلجأ إلجياد ُمتنّفس ي

  : يقول الشاعر " كيف أكتب فوق السحاب ؟"أخرى بعنوان 

ِلي ؟ وأَْهِليَق السَّحاِب َوِصيَة أَهْ تَب فـَوْ َكيَف َأكْ 

يوِت، وأْهِلييرتُكوَن الزَّماَن َكَما يرتكوَن َمَعاطفُهْم يف البُ 

َهاقَـ وْ فُعوا فَـ رْ عًة هدُموَها لكْي يَـ لْ ُدوا قَـ ُكلََّما شيَّ 

ِليِلي خيونوَن أهْ َخيمًة للحنِني إىل أّوِل النَّخِل، أهْ 

فاِع عِن امللْ  ذهبٍ نْ مِ ناطةَ رْ غَ نَّ لكِ .ِح يف حروِب الدِّ

]...[زِ ْن َحريِر الكالِم املطّرِز بالّلوْ مِ 

ƢÊē¦̄�ń¤�ÊŚƦÈǰǳ¦�Ê®ȂǠËǐǴǳ�ÉƨǗƢǻǂÈǣ...

إىلَ احلننيَ :تكونَ تِغي أنْ بْ وَن كما تَـ تك أنْ وهلَا 

.َحيُكُّ َجَناَح ُسنونوَّةٍ :ِضييمْ أيِّ شيٍء مَضى أو سَ 

.281، ص3األوىلاألعمال حممود درويش، ديوان حممود درويش ، -1
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�ÌĔ ْ1ِديسَ غرناطُة جَ :رخُ يف السَّريِر، فتصْ ةٍ رأُد ام

�ǽǀđ�ǂǟƢǌǳ¦�Ë¾ƾȈǳ�§ ƢƸǈǳ¦�¼Ȃǧ�ƨƥƢƬǰǳ¦�Ŀ�ǂȀǜƫ�ƨǫ°ƢǨŭ¦�Ǻǰǳ� ƢǬƦǳ¦Â�®ȂǴŬ¦�ǺǷ�̧ ƾƦŭ¦�ǺďǰÉŤ�ƨƥƢƬǰǳƢǧ

وهي تعاين احلصار ،وهي تستعدُّ للرحيل والطرد ،املفارقة املستحيلة على أنَّ األمة العربية فقدت ماضيها وحاضرها 

ألغى الكتابة وبالتايل ألغى اخللود والبقاء يف ظل األوضاع  املرير ال تلتمس منه البقاء لتكتب وختلد ،بل الشاعر

وهي املفردة اليت تدلُّ على السراب والال وجود ، فتنكُّر األمة ملاضيها " السحاب" الراهنة لألمة العربية بلفظ 

، إنَّ الشاعر محَّل واالخنالع منه كما خيلع أحدنا معطفه إمنا هو هدم ملا ُبَين وُشيَِّد والعودة باألمة إىل اجلاهلية

.األلفاظ شحنات من العواطف واألحاسيس لتعّرب عّما ُحيسُّ به وتكون له ُمتنفسا

      وأشار إىل األمة ونسبها إليه ،اخليانة والغدر والغرق يف الشهوات وامللذات هو ما يطبع حاضر أمتنا 

فاحصة هي اليت حياول الشاعر إرساءها ملعاجلة يف إشارة إىل عدم التنكر لألصل ، بل النظرة الواقعية ال) أهلي( 

�ǲǠǨƥ�ǾȈǳ¤�ƪ ǳ¡�ƢǷÂ�ƨǷȋ¦�¾ƢƷ�Ǻǟ�Ƣđ�ǺÊǿŐÉȈǳ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢǿǂǔƸƬǈȇ�ƨưȇƾƷ�ƨŻƾǫ�ƨËǐǫ� ¦Ȃǣȍ¦�ċÀ¤���ǾŹǂǌƫÂ�ǞǓȂǳ¦

متكُّن العدو من السيطرة على الذات باإلهلاء واإلغواء ، فاإلغواء عاقبته وخيمة ، أمل يكن اإلغواء سبب طرد 

وحرمانه من احلنان  "يوسف عليه السالم"أمل يكن الكيد واملكر واإلغواء سببا يف حماولة قتل ،من اجلنة  "مآد"

السجن ، وهاهو اإلغواء يلعب دوره كامال كما لعبه يف القدمي وفقدنا األندلس وغرناطة بفعل  هواحلب وإدخال

  : إغواء النساء اإلسبانيات يقول الشاعر

�ÌǷ¦�ÉƾÈĔِديسَ ُة جَ رناطَ غَ :خُ ريِر، فتصرُ يف السَّ ةٍ رأ

2ناَطُة بَلِديرْ غَ :رُخُ يف الَربارِي، فيصْ هُ زالتَ ٌص غَ خْ وُيضيُِّع شَ 

وهذا املقطع  امللوك بالرتف والنساء عن احلكم فاإلغواء كان سببا يف سقوط وضياع األندلس، وانشغال

:، عندما وجد فتاة وسأهلا أثناء زيارته لقصر احلمراء "نزار قباني"يُذكرنا بقصيدة 

َهْل أنِت إسبانيٌة ؟ ساءلُتها

وِيف غرناطَة ميالِدي:قالتْ 

  غرناطة ؟ وصحت قرون سبعة

  بعد رقاد...يف تينك العينني 

زهُو جدودنَا"احلمراُء "هَنا :قَالْت 

ƢÊĔ¦°ƾÉƳ�ȄÈǴǟ�Ì¢ǂǫƢǧ

Ä®Ƣů¢�ƢĔ¦°ƾƳ�ȄǴǟ�¢ǂǫƢǧ

ومسحْت ُجرًحا نازفًا؟أجمادَها 

وَمسحْت ُجرًحا ثانًيا بفؤاِدي

.274-273، صص 3حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل-1
.274، ص املصدر نفسه  -  2



  الثـــانيالمبحث        ديوان أحد عشر كوكبا   التلقي فياألنا واآلخر وشعرية : الثالثـل  لفصـا

162

  وارثيت اجلميلة أدركتيَا ليَت 

أنَّ الذيَن عنتُهم أجداِدي

َعانقُت فيَها عندَما ودَّعتَها

1"طارُق بن زيادٍ "رجالً يسمَّى 

�ǽ°ȂǏ�Äǀǳ¦�ÄÂƢǇƘŭ¦�ƾȀǌŭƢƥ�ȆƷȂƫ�Ŗǳ¦�ƨƦǳƢǈǳ¦�ƨǴȈƸƬǈŭ¦�©Ƣǫ°ƢǨŭ¦�ǽǀđ�ǾǴǿ¢Â�ǾǈǨǻ�ǂǟƢǌǳ¦�ÄËǄǠÉȇ

، فالعرب مل يستفيدوا من  جمال للبقاء واخللود أمام نسيان وتناسي املاضي وعدم أخذ العربة منه فال،الشاعر 

  .ئ هلم املزيد ضربات األندلس وغرناطة وهاهم يتلقون ضربات متتالية ،بفقدان فلسطني و العراق واملستقبل خيبِّ 

ساهم بشكل كبري يف إعطاء  "كوكباأحد عشر  "إنَّ اعتماد الشاعر على تقنية املفارقة يف قصائد ديوانه 

النص بُعدا تأويليا وخلق اتساقا منسجما يف البناء العام للنص ، من خالل حماولة الشاعر إيصال الرسالة والرؤيا 

واألمة العربية عامة بفعل االنقسامات " معاهدة التيه"املأساوية اليت تعيشها فلسطني بصفة خاصة بعد التوقيع على 

تعاين منه ، فجاءت عناوين قصائده لُترتجم هذه النظرة وتُعطي املشهد بُعدا دراميا إحيائيا فالثلج والتشّتت الذي 

أسود واحلقيقة هلا وجهان واملاء وتر للجيتارة والسحاب صفحة للكتابة ، واحلبُّ كُرب بعد الرحيل ، والكمنجات 

  .األخري  ُب للرحيل يف انتظار مسائهاتبكي عن هذا الرحيل ، واألمة تتأهَّ 

  : ــرار ـــــكـة التِّ ـــــــــــشعريَّ –2-7

كما أنه يُعدُّ من أهم الظواهر ،يُعّد التكرار أحد الظواهر الفنية واإلبداعية اليت شغلت الشاعر املعاصر 

اليت تُلهُم النص الشعري شعريته وتألُّقه باعتباره أحد الركائز الفنية اليت يعمُد إليها الشاعر للتعبري عن حاالته 

�ǂưǯ¢�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ŘǠÉȇ،إحلاح على جهة هامة يف العبارة «النفسية وبثِّ مشاعره وأحاسيسه ،فالتكرار يف حقيقته 

يف كل تكرار خيطر على البال ، فالتكرار كامنا ، وهذا هو القانون األول البسيط الذي نلمسه   واهامن عنايته بس

ذو داللة نفسية �¦�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ���Ƣđ�ǶǴǰƬŭ¦�¿ƢǸƬǿ عن ويكشف ُيسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة 

والتكرار له إيقاع موسيقي يف القصيدة ُيسهم .2»قد األديب الذي يدرس األثر وُحيلل نفسية كاتبهايُد النمة تُفقيِّ 

باإلضافة إىل أنَّ التكرار ُيسهم يف احلفاظ ،بُعدا دراميا ُملهماويضفي عليها معاين عميقة للالت يف إعطاء دال

والتكرار له دالالت فنية ونفسية يُدلُّ على االهتمام مبوضوع ما يشغُل البال سلبا كان«على بُنية النص ومتاسكه 

، والتكرار ُيصّور مدى ويستحوُذ هذا االهتمام على حواس اإلنسان وملكاته ا مجيال أم قبيحاأم إجيابا، خريا أم شرّ 

كرر وقيمته وقدرته
ُ
ستفراغ أحاسيسه ومشاعره ،وإيصال إن جلوء الشاعر إىل التكرار هي حماولة منه ال. 3»هيمنة امل

  .رسائل إىل املتلقي

   .54-53ص ص، 1980، 15منشورات نزار قباين ، طنزار قباين ، قصيدة غرناطة من ديوان الرسم بالكلمات ،-1
.242، ص1967،  3نازك املالئكة ، قضايا الشعر املعاصر ، منشورات مكتبة النهضة ، دار التضامن ،حلب سوريا ،  ط-2
.67،ص 1980بريوت، لبنان، 1االّجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر، مؤسسة نوفل، ط: عبد احلميد جيدة -3
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وإذا ما تتبعنا التكرار فسنجُد الديوان مليء ،ين بناء اخلطاب وتأكيده فتكثيف اللفظ وتكريره يع

بالتكرارات اليت أعطت النص متاسكا وانسجاما وبُعدا مجاليا وفنيا، والتكرار جاء يف الديوان على عّدة مستويات  

لقد انبثَّ «  :قائال يف دراسته  "رزق الخوالدة"كاحلروف واجلمل االمسية والفعلية واالستفهام وغريها ، وُيشري 

 لكنه كان من أكثرها حضورا ،لُيشّكل معلما بارزا من معامل اتساق النص الشعري ،ص يف جسد النّ التكرير 

  : وللوقوف على مدى أمهية هذه اآللية نقف على املقطع التايل من قصيدته الذي يقول فيه 

�ÉƷ�ÌǺǷ�Éǒ Ĕ¢��ÊƨƦȇǂǤǳ¦�ÊǲȈǳ�ÈƾǠƥ�ƢÈǻ¢�ÌǺÈǷ ُِميل

اِر، مِ مَ مْن ُغموِض النَّهاِر عَلى مرْ َخائًفا  نْ ِر الدَّ

مِة الشَّمِس يف الورِد، مْن ماِء نافورِيت َعتْ 

ِة الّتِني، مْن لُغِيت َخائًفا مْن حليٍب علَى شفَ 

صافًة خائًفا، خائًفاُط َصفْ مْن َهواٍء ُميشِّ ،َخائًفا 

مْن وضوِح الزَّماِن الكثيِف، ومْن حاضٍر مل يُعدْ 

يُعدْ خائًفا من ُمروري علَى عاٍمل ملْ َحاضرًا، 

عاملِي، أيـَُّها اليأُس كْن رمحًة، أيُّها املوُت كْن 

للَغريِب الذي يـُْبِصُر الَغْيَب أْو َضَح منعمةً نِ 

َسْوَف َأْسُقُط من َجنَْمةٍ .َواِقِع َملْ يـَُعْد َواِقًعا 

إذ  ،ذاته وسط هذا الزحام من املتناقضات ُجتّسد لغة الشعر هنا شعورا بات ُخياُجل الشاعر الذي فقد 

،وهي مرحلة مظلمة تبسط يدها تسوُد مرحلة التيه وسط كثافة الليايل باألحداث ، وسوداوية الرؤيا اليت يعيشها

لذلك يّتكئ يف لغته املوحية على إبراز هذه الداللة املغرقة يف أعماق نفسه بتكثيف لغوي مواز ، على واقعه

صورا عدة بتقلب هذه حشد له  الذي ، وهو املعىن" الغريبة" ، وتآزرت مع كلمة  عدة مرات" الليل" بتكرير كلمة 

.1»ن يُوضِّح احلالة النفسية للشاعروهذا الرتادف من شأنه أ ،)غموض  عتمة،ليل (  الصورة للكلمة عدة مرات

حبيث استطاع أن يعطي صورة ، احتاد الرؤيا الفنية للشاعر إن توظيف الشاعر هلذه األلفاظ يدلُّ داللة واضحة على

  .مؤثرة للمتلقي عن الوضع املأساوي الذي متر به األمة العربية بعامة والشعب الفلسطيين خباصة 

مفردات الظالم فعل تكرير اليت ال شك أن داللتها املفتوحة تتصل مع  )خائفا (ر كلمة تكري«جند أيضا 

طِبق على الواقع ، لذلك كان تكرير الكلمة يبسط ظالله على القصيدة 
ُ
وتقوم يف كل حالة من تكريرها عالقة ،امل

ماعها واقعا جيعل يف استجالذي  يف كل مرة األمر واضحة يف الواقع املظلم ، إذ حتُشُد مظهرا من مظاهر اخلوف

ا عنه بتكر [...]يدعو إىل اخلوف والرهبة مطبقا  ر هذه الكلمة بتدرج ُموح يربط بني يويبقى هذا اخلوف ُمعربِّ

حىت يبدو هاجس اخلوف ،وتصوير املعاناة ،وتعميق اخلطاب ،م متاُسكُه إمعانا يف تثبيت الرؤيا وخيد،أوصال النص 

.70فتحي رزق اخلوالدة ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا حملمود درويش ،ص-1
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ُنالحظ يف هذه القصيدة تكرار من نوع آخر ساهم هو أيضا .1» شيء حىت اهلواء واللغة متفاعال ليشمل كلّ 

  :يقول الشاعر،الدال على العجز ) ال( يف بناء النص واتساقه ووضوح الرؤية املأساوية املعبَـْر عنها بالنفي 

َمْن أنَا بعَد ليِل الغريبِة؟  َال أستطيُع الرُّجوَع إىلَ 

أستطيُع النُّزوَل إىلَ إخوِيت قـُْرَب خنلِة بيِت القدِمي، والَ 

الَ ...الَ قلَب للُحبِّ !ُب يْ قاِع هاويِيت، أيـَُّها الغَ 

2...َب للُحبِّ أسُكُنُه بعَد ليِل الغريبةِ قلْ 

أعطى األبيات يف هذا املقطع متاسكا واتساقا وانسجاما وحقق للمعىن التواصلية  ) ال(تكرار حرف النفي 

ظلمة لألوضاعيف ) ال(ساهم أيضا تكرار حرف النفي
ُ
بالعجز واالضطراب والتوتر الذي  اتضاح رؤية الشاعر امل

  .غريبة تعيش حالة الضياع و َيُسود حال األمة اليت أصبحت عاجزة

وتكرار بعض األسطر " الكمنجات"حاول الشاعر الرتكيز على تكرار مفردة " الكمنجات"يف قصيدة 

واحلرص على التوزيع اهلندسي الذي أعطى الشكل العام للقصيدة داللة إحيائية على احلزن واخلوف والبكاء الذي 

  : يتكرر مع تكرار املفردة يقول الشاعر

ندلسْ اهبَني إَىل األَ ِكي مَع الغجِر الذَّ الَكمنَجاُت تبْ 

رِب اخلارجَني مَن األندُلسْ ِكي علَى العَ الَكمنَجاُت تبْ 

ِكي علَى زمٍن ضائٍع ال يُعودْ الَكمنَجاٌت تبْ 

تبِكي عَلى وطٍن ضائٍع قْد يعودْ الَكمنَجاُت 

الِم البعيِد البعيدْ الَكمنَجاُت ُحترُق غاباِت ذاَك الظَّ 

دى
ُ
]...[دِمي يف الوريدْ مُّ وتشُ ،الَكمنَجاُت تُدمي امل

ٌل علَى وتٍر من سراٍب، وماٍء يئنُّ الَكمنَجاُت خيْ 

املتوّحِش ينَأى ويدنُوكِ الَكمنَجاُت حقٌل من الّليلَ 

بُُه  ظفُر امرأٍة مسَُّه، وابتعدْ أالَكمنَجاُت َوحٌش يعذِّ

��ÌǻȂÈĔ�ÌǺǷÂُر مقربًة مْن رُ عمِّ الَكمنَجاٌت َجيٌش يُ 
Ç¿Ƣƻ ْد

الرَّاقصةْ فوَضى قلوٍب ُجتّننَها الرِّيُح يف قدمِ الَكمنَجاٌت 

الَكمنَجاُت أسراٌب طٍري تِفرُّ مَن الرَّايِة الناقصةْ 

جعَِّد ِيف ليلِة العاشقةْ 
ٌ
الَكمنَجاُت شكَوى احلريِر امل

الَكمنَجاٌت صوٌت الّنبيِذ البعيِد علَى رغبٍة سابقةْ 

ينِّ أَر مالَكمنَجاُت تتبُعِين، ٌهنا وُهناك، لتثْ 

.71،صفتحي رزق اخلوالدة ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا حملمود درويش -1
.284، ص3األوىل األعمالحممود درويش، ديوان حممود درويش ، -2
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ِين دتْ الَكمنَجاُت تبحُث عينِّ لتقُتلِين، أينَما وجَ 

سْ الَكمنَجاُت تبِكي علَى العرِب اخلارجَني مَن األندلُ 

1اهبَني إَىل األندُلسْ الَكمنَجاُت تبِكي مَع الغجِر الذَّ 

ƢēȂǏ�Ǧوسيقية هلا إيقاعها ونغمتها ، ويُو إنَّ استعمال الشاعر آللة الكمنجات اليت هي آلة م Ǐ ِّبأحن

أصوات اآلالت املوسيقية وإليها تُنسُب األصالة ، فقد كانت منتشرة ومشهورة يف بالد األندلس ، وقد قام الشاعر 

وأردف هذا التكرار بعبارات حزينة  مأساوية ، سوداوية ترثي حال األمة ،بتكرار هذه املفردة مع بداية كل مقطع 

ƢȀź°ƢƫÂ�ƢǿƾĐ�ƢȀƦȈȈǤƫÂ�ƢȀƬŻǄǿÂ�ƢđƢȈǣÂ والصوت املنبعث من ،لربط بني املعىن الذي تُوحي إليهمما ساهم يف ا

التكرار الشك أنه يُشد املتلقي ويُبهره ، فالشاعر استطاع برباعة أن جيمع بني احلس واملعىن وبني الصوت والصورة 

  .وبني املعىن والنغمة 

 التنويع الذي اميكية فعالة بفعل ال وحركية ودينإنَّ التكرار يف هذه القصيدة الذي أعطى القصيدة شك

صوت /شكوى/أسراب/فوضى/جيش/وحش/حقل/خيل /تبكي/تدمي/ُحترق / رمسه الشاعر للكمنجات تبكي 

  .)تبكي/تبحث/نبيذ

ƸƦǏ¢�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©¦ǀǳ¦�ƾů�ƨȇƢĔ�Ǻǟ�ǺǴǠȇ�ǂǟƢǌǳ¦�À¤وعندما نقف  ،ت تتخبط يف احلزن والفوضى

�ƢȀƬȇƢĔÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ȄǴǟالكمنجات تبكي( وخيتتم املشهد به ) الكمنجات تبكي(عر يبتدئ بجند الشا� (

�ǲǏ¦Ȃƫ�À¢�µ ȂǠǧ���ƢȀź°ƢƫÂ�ƢȀȈǓƢŭ�ƢĔƢȈǈǻ�ËǲǛ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©¦ǀǳ¦�ǲƦǬƬǈǷÂ�ǂǓƢƷ�ȄǴǟ�ƨƸǓ¦Â�ƨǳȏ®�¾ƾȈǳ

إىل  القصيدة تقدمها جندها تعود إىل نقطة البداية لتوحي مبدى اجلّر إىل اخللف الذي حياول إعادة الذات العربية

نعتاق والتحرر ،إنَّ تكرار من هذا النوع وعلى هذه وال يريد منها التطور والتقدم واال،فها وجهلها وجاهليتها ختلُّ 

الشاكلة والذي ساهم بشكل كبري يف اتساقية النص وانسجامه وتواصله يف تصوير املشهد القامت واملأساوي الذي 

التكرار ينمُّ عن براعة الشاعر يف التصوير وإتقانه يف توزيع التكرار تعيشه األمة يف مشهد رثائي جنائزي ، إّن هذا 

�ǾǈȈǇƢƷ¢Â�ǽǂǟƢǌǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǾȈǧ�ċƮ ÉƦȈǳ�¾ƢĐ¦�Ǿǳ�ƶƬǨȈǳ���̈ƾȈǐǬǳ¦�ǺǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǽ®¦°¢�Äǀǳ¦�ǺȇǄū¦�̧ ƢǬȇȍ¦�¿ƾƻ�Äǀǳ¦

 .وهواجسه

.292-291، صص 3حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل-1
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�ČǶƬē�Ŗǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ȄǴǟ اعتمادهلقد سامهت نظرية التلقي إسهاما كبريا يف تغيري املفهوم القدمي للتلقي يف 

يف دراسة  واالجتماعيةإىل مفهوم جديد ينزع بأصحابه إىل استبعاد العوامل التارخيية والنفسية ،حبياة صاحب النص 

ومن مثّة ، إذ أصبح القارئ هو احملور األهم يف عملية التلقي أكثر بالقارئ وعالقته بالنص  واالهتمامالنص ، 

  ما بني القارئ والنص من تفاعلمبا ينتج  اوأصبح حتقق العمل األديب مشروط،أضحت القراءة مغامرة مفتوحة 

ستنطاق مواطن اجلمال فيه ق جدرانه الالغوص يف أغواره وتسلُّ ة، من خالل فالنص مّوات والقراءة تبعث فيه احليا

عترب املفاتيح اليت ميكن من خالهلا الولوج إىل عامل زمات تُ يباالعتماد على ما قّدمته مناهج النقد من آليات وميكان

  .والشعري على وجه اخلصوص،النص األديب عموما 

«�ǶēƢȈǨǴƻ لدارسي النصوص األدبية اواسع فتحت البابنظرية التلقي  إنّ  ȐƬƻ¦�ȄǴǟ��ǶēƢȈưȈƷÂ

مقا ديب أكثر عُ ل خلقها ملفاهيم جديدة للنص األمن خالوذلك ،الثقافية من حيث فهم هذه النصوص وتذوقها 

  .ساهم يف إشراك مجهور املتلقني بتحقيق التفاعل بينهم وبني هذه النصوص تُ ،واتساعا 

وآرائه وأفكاره بفتح منافذ للمتلقي للتواصل واحملاكاة مع  اتهبإبداع "محمود درويش"ساهم الشاعر -

ليستثري غريزة اآلخر ودعوته لدراسته ورصد مواطن اجلمال ،هذا النص املتمنع بكل ما فيه من جتاذبات وتناقضات 

ǳ�¾ƢĐ¦�ƪ ƸƬǧÂ�ƨǠǇ¦Â�©ȐȇÂƘƫ�ǂǏƢǠŭ¦�ǎ ǼǴǳ�ƪ ǘǟ¢�Ŗǳ¦�ƨưȇƾū¦�ƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼǷ�ǪǧÊÂ�ƨưȇƾƷ�ƨǇ¦°® ه للمشاركة  

فالشاعر استطاع حبنكته وبراعته املزج واملزاوجة بني الرتاث القدمي مبختلف أنواعه . يف التجربة اإلبداعية للمبدع

�¦ǀǿÂ���ƢēƢƥ°ƢǔƫÂ�ƢēƢǿƢš ¦�ǲǰƥ�̈ǂǏƢǠŭ¦�śƥÂ�Ǿƫ¦ ƢǸƬǻ¦Âع الالحمدودة اليت متتّ  دليل على اإلطالع الواسع والثقافة

�ËÈĽ�ǺǷÂ���ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ توجب هذا النص املتميز واملتمنع قارئا حاذقا ومتمكنا يستطيع حماكاة النص الدرويشي اس

يف خمالطتها وتأويلها ليساهم املتلقي ،وخمامرة املغامرة املفتوحة اليت بدأها الشاعر ورسم معاملها وأرسى قواعدها 

  .توليدها وتوسيعها  ومن مثَّ 

االقرتاب من التجربة الشعرية الدرويشية يقتضي اإلملام بكل العناصر املصاحبة هلذه التجربة  إنّ -

لشمولية هذه التجربة وعامليتها ، فقد استطاع الشاعر املزاوجة بني دون إبعاد أي عنصر، من و بالدراسة والتحليل 

   .قا واتساعانصوصه واآلداب العاملية مما أضفى على قصائده أبعادا إحيائية أكثر عم

وال ،مبعاجلة قضايا مهوم األمة العربية خباصة واإلنسانية عامة  "محمود درويش"لقد اتسمت قصائد   -

ر يف العامل ، إذ ساهم أدبه يف إعطاء نظرة فاع عن قضايا التحرُّ ضري فهو الشاعر الذي نذر حياته وكلمته للد

ستعمَ  الذي موحدة للظلم والطغيان والتجربُّ 
ُ
 الشاعر عنها بأدب إذ عّرب   معمقة للحرية ورؤيةرة ،تعاين منه الدول امل

وهلذا جند الكثري من الدراسات سواء ،أكثر رُقيا وحضارة وبكلمات ختالط الذات وختامر الروح وتُؤثر يف الوجدان 

  .والتحليل منها العربية أو األجنبية اختذت من التجربة الدرويشية مادة للدراسة والبحث 

من خالل مزاوجته بني احلاضر واملاضي واألنا واآلخر أن خيلق جمموعة من  رويشدمحمود استطاع  -

الصراعات اليت حتاصر الذات العربية وتكبلها ، ولقد سامهت جتربة الشاعر عن الكشف عن هذه الصراعات 

  .حماوال حترير الذات العربية من قيودها واإلنعتاق من خوفها 
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ساهم حضور جدلية األنا واآلخر يف شعر درويش من إعطاء النص أبعادا ختييلية ، ترجم فيها الشاعر -

دلية أحاسيسه ومشاعره ، يف صورة مآسي وأحزان الفلسطينيني بكل براعة وحنكة ، وبثَّ من خالل هذه اجل

�ǲȇÂƘƬǴǳ�¾ƢĐ¦�Ǿǳ�ƪ ƸƬǧÂ�ƨǠǇ¦Â�¦®ƢǠƥ¢�ȆǬǴƬŭ¦�ƪ ǘǟ¢���ƨǸƴǈǼǷÂ�ƨǬǇƢǼƬǷ.

�Èǰǳ¦�¦ǀđ�ǂƻ¦Ǆǳ¦�ȆǌȇÂ°ƾǳ¦�ǎإنَّ - Ǽǳ¦ ِّاهلائل من املزاوجات بني الرتاث واألصالة واملعاصرة   م

دا ، فقد تنّوعت بني التناص الديين واألديب التجربة اإلبداعية للشاعر وأعطته متيزا وتفرُّ على رت والتناصات اليت أثَّ 

  .للمتلقي  والتارخيي مما ساهم يف إثراء الرصيد الفكري والثقايف

-�Ƣē¦Â®Ƙƥ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�ǪȈƦǘƫ�ƨȈŷ¢Â�ƨǟƢų�ÃƾǷ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�ƪ ƬƦƯ¢�ƾǬǳ

وهذا خلصوبة هذا األدب ،مما استدعى إعادة النظر والتمحيص ،اإلجرائية على اإلبداع العريب سواء قدميه وحديثه 

ظريات احلديثة اليت مسحت بإعطاء الفرصة للمتلقي للمشاركة بالدراسة والتطبيق للنصوص اإلبداعية ِوفق هذه الن

  .واإلبداع واخللق 

أعطت نظرية التلقي السلطة للقارئ يف فهم وإعادة إنتاج النص ، مما يساهم مسامهة فعالة يف إرساء -

قواعد القراءة والتأويل ، من خالل فهم النص والتفاعل معه وحماكاته وتأويله ، فالقارئ أضحى له دور هام      

  . يف العملية اإلبداعية 

�ǂǟƢǌǳ¦�À¢�Ʈملغَّمة بالرموز "لمحمود درويش"إنَّ التجربة الشعرية - ȈŞ���ňƢǠŭ¦�̈®ƾǠƬǷ�©¦±ƢĐ¦Â

متلٍق بارع يف التأويل قراءة متفحصة واعية و إىل هذه التجربة حتتاج  شىت ، هلذايطلق اللفظة ويريد منها معانٍ 

ȀǫƢǘǼƬǇ¦�» ƾđ�ǾǼǷ�ǺǰǸƬǷÂاوفكِّ رموزه ا .
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  :محمود درويش لمحة عن السيرة الذاتية ل

�ƢĔƢǔƷ¢�Ŀ وترعرع أرضها  على لد، فوُ فلسطنيمن بني الشعراء الذي نذر حياته وشعره لوطنه األم إنه 

" إنه الشاعر الفلسطيين  فلسطنيحلبيبته  هميلك شعره وكل ما ر،وسخّ  واالضطهادوالقهر  االستعماروعايش مرارة 

".محمود درويش

عائلته إىل  ونزح مع يف اجلليل" الربوة"م يف قرية 1941مارس  13،ولد يف  هو حممود سليم درويش«

مشايل " اجلديدة"يف قرية   فاستقرّ . رتمّ تخفيا ليجد قريته قد دُ فلسطني مُ  وعاد إىل،م1948لبنان يف نكبة عام 

كفر "الثانوي يف قرية  ى تعليمهوتلقّ   باجلليل" دير األسد"ائي يف قرية تعليمه االبتد ،وأمتّ  "الربوة"غريب قريته 

.1»ياسيف

وعاد إىل فلسطني متخفيا ليجد قريته قد دمرت  . م 1948مع عائلته إىل لبنان بعد نكبة  نزح الشاعر«

يف قرية دير األسد باجلليل ، وتلقى  االبتدائي، وأمت تعليمه " الربوة" فاستقر يف قريته اجلديدة مشايل غريب قريته 

اعتقل أكثر من مرة . اد ، وجملة اجلديد يف ، عمل حمررا ومرتمجا يف صحيفة اإلحتصتعليمه الثانوي يف قرية كفر يا

م 1972م ، بسبب نشاطه السياسي ، استقر به احلال يف لبنان عام 1961الصهيوين عام  االحتاللمن قبل 

 ورئيس رابطة، رئيس حترير جملة شؤون فلسطينية وشغل منصبس مركز األحباث الفلسطينية حيث ترأّ 

شغل .تويف رئيسا هلا.م1981عام ريوت الثقافية يف ب "الكرمل" جملةس أسّ ،  الفلسطينينيوالصحفيني الكتاب 

  .احتجاجا على توقيع أسلو" م،ت،ف:"العديد من املناصب السياسي ، استقال من اللجنة التنفيذية ل

  .العاملية لغاتال شراتإىل ع ترجم شعره ،ثالثني ديوانا من أكثر له

من  عاشق"، "متوتواأصدقائي ال "، "أوراق الزيتون"، "عصافري بال أجنحة(: الشعرية  دواوينهأشهر من 

  ... وغريها  "حصارحالة "، "مديح الظل العايل"، "متوت يف اجلليلالعصافري " "فلسطني

،جائزة البحر املتوسط  م1969لوتس عام  -  :العربية والعاملية وائز اجل يدعلى عد درويشحصل 

م1982 موسكوم، جائزة ابن سينا يف 1981، لوحة أوروبا للشعر م1981،درع الثورة الفلسطينية م 1980

.2» م2004،جائزة العويس الثقافية  م2004) هولندا(س ر جائزة األمري كالو 

كيف ال   ، عنهاألحرار الذين عايشوه والذين مسعوا  وأكثر من ذلك كان للشاعر مكانة يف قلوب كلِّ 

.، وقلبها النابض وهو صوت فلسطني

فقد كانت كل مواضيع شعره تتحدث عن  ،بال منازع  الفلسطينية هو شاعر املقاومة "درويش"نَّ إ

احلصارو  القهر الغربة ،اجلربيةاإلقامة و االحتالل و الظلم واالستغالل واالغتيال والتشريد والسجن والنفي 

  .62ص ،1987روبرت كاميل، أعالم األدب العريب املعاصر، سرية وسري ذاتية، ، بريوت، -1
مد خيضر القراءة ومناهجها ، جامعة حمخمرب وحدة التكوين والبحث يف نظريات ، حممد عبد اهلادي ، جتليات رمز املرأة يف شعر حممود درويش -2

.   2-1ص، ص2009بسكرة ، اجلزائر ، 
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واحد من أملع الشعراء الذين حضروا يف الواقع اإلبداعي منذ  محمود درويش«،العروبة واألرض وحب فلسطني

بداية الستينات حىت يومنا هذا ، وكانت شعريته عملية خلق دائمة ، جتمع بني الثبات والتحرك على صعيد 

،األماحلبيبةبكل النعوت ووصفها بكل األوصاف  فصور فلسطني ونعتها،شعاره الرموز طغت على أ .1»واحد

  .األنبياءوحمط الرساالت وأرض ،السالمفلسطني وما أدراك ما فلسطني أرض العروبة وعنوان ... الصديقة 

للعدو  املدافع عن أرضه ووطنه واملتحدٍّ  ،والشجاعللعريب الشهم  امنوذجً أر الشاعر يف قصائده لقد صوّ 

�Â�Ǿƫ¦Śƻ�Ƥ ĔÂ�ǾǓ°¢�Ƥ ǐƬǣ¦�Äǀǳ¦وقوةٍ بكل ما أويت من عزمٍ صامدٌ  فشعبه، والذلمه على اخلضوع ارغحاول إ

وكان . الشعر هو الشاعر إنَّ « القوة والصمود ورفض املساومة درويشففي شعر ،ال يساوم وال خيضع وال يتعب 

القصيدة الدرويشية بكل ما فيها من ذكاء :" قال " يف حضرة الغياب" علينا أن نصّدق الشعر ونكّذب الشاعر

طازجة وحّس فجائعي ورؤية إشكالية ،حنن أمام الشاعر الفلسطيين الذي نعرفه ونعرف مساره ومكر وجتربة إنسانية 

ه الشخصي من النصّ الشعري واإلنساين، لكننا أيضًا أمام الشاعر الذي يذهب عميقًا يف حترير وافتكاك نصّ 

لعدو مادام على أرض وأيضا رفض السالم مع ا .2»يكسر أفق االنتظار الشائع فلسطينيًا وعربياً . العمومي

هذا هو صوت الشعب الفلسطيين على  ،واخلنوعلن نسامل ولن خنضع وسنرفض كل أشكال الضعف ،فلسطني 

ت حمارمه اغتصبت أرضه واستحلّ وكل حرّ  يشعر به كل فلسطيين ر وترتجم كل مالسان الشاعر فكلماته تصوّ 

  .أبناؤهع وّ وجُ 

ضدَّ   القيام علىوحتريضهم من عزميتهم  ب والشدّ و مهم الشع °�ÈǀƸǋ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ƨǳƢǇدرويش رعْ فشِ 

بأنه حني " الصوت الالحق" درويش"«بأّن " عز الدين اجلوهري" يصفه الشاعر اجلزائري كلِّ أشكال الُذلِّ واهلوان 

الشاعر محل .3»يقرأ أشعاره جيُد بأّن اإلنصات هلذا الشاعر واستحضار نصوصه وكلماته ألذُّ بكثري مما نقول عنه

  : فيقول هم القضية ودافع بالكلمة عن وطنه وشعبه ،

محلُت صوتك يف قليب وأورديت

فما عليَك إذا فارقَت معركيت

وُزْخرُِفَهاأَْطَعْمُت لِلرِّيِح أَبـَْياِيت 

قَاِفَيِيت ...ِإْن َملْ َتُكْن َكُسُيوِف النَّارِ 

ِإمَّا َميَِّتا َعَدَما...آَمْنُت بِاَحلْرفِ 

  يتَبا ِلَعُدوِّي َحْبَل َمْشنَـقَ أَْو نَاصِ 

ُري ِإَذاضالَ يَ ... نارا آَمْنُت بِاَحلْرفِ 

.30، ص 2002، 1حممد عبد املطلب ، كتاب الشعر ، الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان ، القاهرة ، ط-1
، جملة نقد ، دار النهضة العربية  "يف حضرة الغياب" وكان علينا أن نصّدق الشعر ونكّذب الشاعر. إن الشعر هو الشاعر: قلنا" حسن جنمي -2

.169ص، 2007يوليو ،العدد الثالث الرياض ،
.136ص ، 2007يوليو  ،العدد الثالثالرياض ،عز الدين اجلوهري ، الصوت الالحق ، جملة نقد ، دار النهضة العربية ، -3
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!أَْو َكاَن طَاِغَيِيت ...أَنَاُكْنُت الرََّمادَ 

َعَلِميوَكِفي رَاِفعُ ...فَِإْن َسَقْطُت 

:َناُس فـَْوَق الَقْربِ الَسَيْكُتُب 

1"َملْ َميُتِ "

هو ف. حىت للموت فشعره كالنار حترق كل مستبد ظامل االستسالمأشعاره يرفض  لّ يف جُ "درويش"

ويأمل ، فالحيف يد  ،وحمراث جماهدفهي بندقية يف يد  ، العدوب يف صدر فالكلمة سالح مصوّ ، بالكلمةحمارب 

ويدعوهم ألن ومواصلة الصمود والتحدي وهو يثق يف شعبه وشحذ اهلمم العزائم  أن تؤثر هذه الكلمة يف شدّ 

  :يقول،قصائده يقرؤوا 

َلْسُت ُجْنِديَا

،َكَما يُْطَلُب ِمينِّ 

2َفِسَالِحي َكِلَمةُ 

  :ويقول الشاعر يف أبيات أخرى عن النضال والبذل يف سبيل الوطن

يََداَك َمخَاِئلْ 

أَُغينِّ وَلِكينِّ الَ 

َكُكلِّ الَبالَِبلْ 

فَِإنَّ السََّالِسلْ 

أُقَاِتلْ تـَُعلُِّمِين َأْن 

أُقَاِتلْ ...أُقَاِتلْ 

3ِألَينِّ أُِحبَُّك َأْكثـَرْ 

الشعب ومن ثورته ألن هذا الشعب أيبٌّ لكنه لن يسكت عن  من غضب ر العدوّ أخرى حيذّ  ويف قصيدة

فاع عن أرضه ،    : يقول حقه ولن يتواىن حلظة واحدة يف اسرتجاع ما سلب منه والدِّ

أَنَا َال َأْكرَُه الْناسَ 

َعَلى َأَحدِ َأْسطُووالَ 

ِإَذا َما ُجْعتُ ...وَلِكين

آُكُل حلََْم ُمْغَتِصِيب 

ِمْن ُجوِعي...َحَذارِ ...َحَذارِ 

  .17ص  ،1،2005،ط والنشر للكتب الريس رياض،1، األعمال األوىلدرويش ، ديوان حممود درويشحممود  -1
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1!!وِمْن َغَضِيب 

موا �ċƾǿÂ�¦ȂǫǂƷ¢Â�¦ȂǴƬǫ�ƢǸȀǷ�ǶĔ¢Âوالقهر،الظلم واالستبداد  يف رهم من التماديحذِّ ،فيُ  عاقبة الظلم وخيمة

�Ǻť�ÀȂǠǧƾȈǇ�ǶĔƜǧ�©ȂȈƦǳ¦فلسطني شعلةأطفال  ، املستقبلويردف األمل باألمل الذي سيصنعه جيل  ، أعماهلم 

  :القدس

ُه اهلََواءتَ ايَا َوْيَل َمْن تـَنَـْفَسْت رِئَ ""

..!ِمْن رَِئِة َمْسُروَقة

!يَا َوْيَل َمْن َشرَابُُه ِدَماء

تـُرَابـَُها َأْشَالء..َحِديَقةوَمْن بـََىن 

ْسُمومْ  هيَا َويـْلَ 
َ
2!!""ِمْن َوْرِدَها امل

فالشاعر ، فهم حاضر األمة ومستقبلها، وأمانيناوجيعل أمله يف األطفال الذين على عاتقهم آمالنا 

  :يقول ،يناجيهم بأن حيملوا هّم القضية حىت وهم صغار 

  ؟ إكليُل َوْرٍد يف جبِني الزمان

أَْطَفالَُنا اآلتُون

  ؟األَْلَوانَمْن َيَضُع السَُّكَر ِيف 

أَْطَفالَُنا اآلتُون

،، يَا َمْعُبوَدِيت َحنْنُ و 

أي َدْورٍ 

ْهَرَجانحرْ فنَْأُخُذُه ِيف 
َ
  ؟ِة امل

َمنُوُت َمْسُرورِين

ِيف َضْوِء ُموِسيَقى

3..!نيأَْطَفالَُنا اآلتُ 

  :ويقول أيضا يف قصيدة أخرى ينادي فيها على األطفال ويكنيهم بأطفال القدس 

َأْطَفَاَل بَاِبلْ يَا 

يَا َمَوالِيَد الَسَالِسلْ 

اً ُعوُدوَن ِإَىل الُقْدِس َقرِيبَستَـ 

.ا َتْكبـُُرونوَقرِيبً 

  . 84-83ص ،ص1، األعمال األوىلدرويش ، ديوان حممود درويشحممود  -1
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اِضي منَحتُْصُدوَن الَقْمَح ا َقرِيبً و 
َ
َذاِكرَِة امل

ْمُع َسَناِبل .َقرِيَبا ُيْصِبُح الدَّ

يَا َأْطَفاَل بَاِبل،آْه 

  اُعوُدوَن ِإَىل الُقْدِس َقرِيبً َستَـ 

1.وَقرِيَبا َتْكبـُُرونَ 

ومظاهر  سجنض للتعرّ ، طفولتهمنذ  االحتاللمن الشعراء الذين ذاقوا مرارة  "محمود درويش"

ر ذلك على فأثّ ،واغتصبت براءة طفولته وعاىن التشرد واإلمهال والنفي ُحرم حنان الوطن ودفئ العائلة ، االضطهاد

يف مضامني شعره نربات البؤس واحلرمان وعبارات املوت والسجن والصراع بني احلق  فنجدُ ، كلماتهأشعاره وعلى  

كيف ال وهو قد عايش مظاهر الدمار والقصف واهلدم وكل اجلرائم اليت اقرتفها   ،،البكاء الدماء، والباطل احلزن

  : يف قصائده فهو يصف طفولته قائال كل ذلك  الصغر، فصورمنذ العدو الغاصب 

ُكْنُت َصِغريَاِعْنَدَما

يالَ  ومجَِ

َكاَنْت الَوْرَدُة َدارِي

واليَـَنابِيٌع ِحبَارِي

َصاَرِت الَوْرَدُة ُجْرَحا

2.ويـََنابِيُع َظَمأ

�ǄǷ°�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ÀȂƬȇǄǳ¦�̈ǂƴǋ�ń¤�ŚǌȇÂ�śǘǈǴǧ�µاليت تنعمُ ، عمالنِّ بكل هذه  مث يصف ما قد حلّ  °¢�Ƣđ

  :يقول،الصمود واملقاومة وعنوان السالم واألمل ما الذي غريها 

َغابَُة الزَّيـُْتوِن َكاَنْت َمرََّة َخْضرَاءَ 

والّسَماءْ ..َكاَنتْ 

َحِبيِيب  ياَكاَنْت ..َغابََة َزْرقَاء

َساء
َ
  ؟َما اّلِذي َغيـََّرَها َهَذا امل

.... ..

َعَطِف الدْربِ  أَْوِقُفوا َسيَّارََة الُعمَّاِل ِيف ُمنـْ

وَكانُوا َهاِدِئني

وَكانُوا َهاِدِئني..وأََداُرونَا ِإَىل الشَّْرقِ 

.. .. ..

  .46ص  ،1،2005،ط والنشر للكتب الريس رياض،2، األعمال األوىلدرويش ، ديوان حممود درويشحممود  -1
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يَا ُعشَّ َحِبيِيب ..َزْرقَاءاَن قـَْلِيب َمرََّة ُعْصُفورَةً كَ 

يَا َحِبيِيب َكاَنْت ،وَمَناِديِلَك ِعْنِدي، ُكلََّها بـَْيَضاُء 

َساء؟
َ
َما اّلِذي َلطََّخَها َهَذا امل

1!أَنَا َال أَفْـَهُم َشْيَئا يَا َحِبيِيب 

شعب أعزل وكل أنواع التعذيب  يف حقِّ  العدو واالنتهاكاتتصوير جرائم  "محمود درويش"واصل يُ 

 يقوليف سجون احملتل الغاصب ،���Ƣǻ¦ÂƾǟÂ�ƢǸǴǛ�ÀȂȈǼȈǘǈǴǨǳ¦�Ƣđ�ǶȀƬÉȇ�Ŗǳ¦�©ƢǷƢēȏ¦Âالذي عاىن منه هو وشعبه 

  :الشاعر 

لْ سَوَضُعوا َعَلى َفِمِه الَسالَ 

ْوَتى
َ
،َرَبطُوا يََدْيِه ِبَصْخرَِة امل

!أَْنَت قَاِتل:وقَاُلوا

الَِبَس، والبَـَيارِقْ 
َ
َأَخُذوا َطَعاَمُه، وامل

ْوَتىوَرَمْوُه ِيف ز 
َ
،نـْزَانَِة امل

!أَْنَت َسارِقْ :وقَاُلوا

املرافئْ َطَرُدوُه ِمْن ُكلِّ 

،َأَخُذوا َحِبيَبَتُه الصَِّغريَة

2!أَْنَت َالِجئ:ُمثَّ قَاُلوا

حبت زهقت ونفوس ذُ أرواح أُ " كفر قاسم "مذحبة ، الفلسطيينض هلا الشعب ض وال زال يتعرَّ جرائم تعرَّ 

محمود "وهذا املعىن العام جيسده لنا «، واتلقُ قت ونساء وشيوخ زِّ فنت حتت األنقاض وأجساد مُ وأطفال دُ 

  :]...[ قولهيف "درويش

"قاسمٍ كفرُ "

  !األحيَ من املوتِ دتُ  عُ ِين إنّ 

غّين ألُ 

  جح توهُّ يت من جرُ وْ ر صَ عيين استعِ دَ فَ 

  جوسَ قليب عَ زرعُ الذي يَ قدِ ى احلِ عينيين علَ وأَ 

  ماوَ يسَ  رح الوب جُ ندُ إنين مَ 

  دالّ اجلَ ربةُ تين ضَ مَ لَّ عَ 

  يرحِ ى جُ لَ ي عَ شِ أمْ نْ أَ 

   .225- 224صص  ،1، األعمال األولدرويش حممود، ديوان حممود درويش-1
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.1»!م اوِ قَ وأُ ...ي مشِ أَ ي مثَّ مشِ وأَ 

أجساد ومن بني «األبطال الذين قدَّموا أجسادهم وأرواحهم فداء للوطن يرفع صوت أولئك  فالشاعر

فهذه .. ǶēȂŭالفقراء الذين ماتوا يف تلك الليلة احلزينة دون أن يعلموا سببا إنه صوت أرواح الشهداء ...الشهداء 

ولقد أنصت الشاعر .مهسها وغناؤها الباقي الذي اليذوب أمام أصوات مليئة بالضجيج والعنف األرواح كان هلا 

  :جيدا إىل هذه األصوات ونقل إلينا يف قصيدته النبيلة ما قاله لنا الشهداء وما يرددونه مع األيام حىت يسود العدل

  امنَ نَـ لنْ  !"م اسِ فر قَ كَ "ايَ 

  يللَ ة وَ ربَ قْ مَ يكِ فِ وَ 

  اومسَ تُ م َال ية الدّ وصِ وَ 

  اومقَ أن نُـ بِ يثُ تغِ سْ تَ مِ الدَّ يةُ وصِ وَ 

  ...م اوِ قَ نُـ أنْ 

��ƢĔȋ�ƢǠȈŦ�ƢǼƬȇǂǫ�ƪ بسيطة عاديةد قرية مل تعُ  "كفر قاسم"و،د هنا من املأساة ولَ القوة تُ إنَّ  ƸƦǏ¢�ǲƥ

�ǺǷ�°Ƙưǳ¦�Ƥ ǳƢǗÂ�ƾȈȀǌǳ¦Â�¬ÂǂĐ¦�ƨȇǂǫم بيته دِّ حىت من الكالم فقد سلبت أرضه وهُ الفلسطيين حمروم .2»الظلم

  :والتشردم على الرحيل رغِ وأُ 

ْسَفْلتاإلعلى وأَنَا 

َحتَْت الرِّيِح واَألْمطَار

َمْطُحوَن اجلَِنان

الَ تـَْفَتُح األَبـَْواُب ِيف َوْجِهي

3َيَدانَحنَْو َيديوالَ َمتَْتدّ 

وجود عن وطنه األم فالغريب بال هوية بال كيان بال  دبعيعاين الفلسطيين الغربة والوحدة وهو يف املنفى يُ 

من مكان إىل مكان يكابد اجلوع واحلرمان من  االرحتال، يعاين مرارة  األفكار سلبوا منه حىت حرية التفكري تمشتّ 

  :يقول،هذه الغربة ويصور الوحدة  درويش يرثي،أخرى والضياع من جهة  ، والوحدة جهة

لِْلبَـْيتِحَني أَُعوُد و 

  هِإالَّ ِمَن الِوْحدَ ،َوِحيَدا فَارَِغا

  ه، وقـَْلِيب ُدوَمنَا َوْردَ يََداَي بَِغْريِ أَْمِتَعةٍ 

ْعُت َوْرَداِيت فـََقْد َوز 

َوْرَداِيت ..ى البـَُؤَساء ُمْنُذ الصُّْبحِ َعلَ 

  .51ص، 1971اهلالل، بال مكان،  رجاء النقاش، حممود درويش شاعر األرض احملتلة، الطبعة الثانية، دار-1
.  52-51صص،  املرجع نفسه -2
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ئَاَب، وُعْدُت لِْلبَـْيتِ  وَصاَرْعُت الذِّ

]...[لبَـْيتِ اِت ِضْحَكِة ُحْلَوِة اِبالَ َرنَّ 

  هَوِحيَدا َأْصَنُع الَقْهوَ 

  هَوِحيَدا َأْشَرُب الَقْهوَ 

فََأْخَسُر ِمْن َحَياِيت 

  هَأْخسُر الْنْشوَ 

  هْصَباُح واَألْشَعاُر، والوِْحدَ املِ رِفَاِقي َها ُهَنا

  هوَجرَائُِد َكاللَّْيِل ُمْسَودَّ ..وبـَْعُض َسَجائِرِ 

وِحَني أَُعوُد لِْلبَـْيت

ِبَوْحَشِة البَـْيتأُِحسُّ 

َوْرَداِيت وَأْخَسُر ِمْن َحَياِيت َكلَّ 

ْوِء ِيف َأْعَماِق َمْأَساِيت نـَْبُع الض..وِسرُّ النَّْبعِ 

1وَأْخَتزُِن الَعَذاَب ِألَنَِّين َوْحِدي

فال ، شيءلب منه كل سُ ، إىل خبز بلده فال ميلك شيئا ع فهو حينُّ عاين الفلسطيين اجلوع والفقر املدقِ يُ 

فلمن يكتب هذه ،بال عنوان بال هوية ،اته إىل أهله لكن ليس له بريد غ حتيّ بلّ أن يُ ،يريد وطنقيمة لإلنسان بال 

فالفلسطيين ميوت  ، ودفئالشتاء البارد وهو بال خبز بال أكل بال حنان  وما أطول الليل وساعاته يف عزّ  ؟األوراق

  :الشاعر  يقول،وموت احلياة  واحلرمان،موت الغربة والوحشة واالشتياق ، مرتني

َهْل ِعْندَُكْم َرِغيف؟'':وقَاَل َصاِحيب

َما ِقيَمُة اِإلْنَسان،ـيَا ِإْخَوِيت 

َلةٍ إ ''َجْوَعان؟...ْن يـََناَم ُكلَّ لَيـْ

أَنَا ِخبَْريٍ 

أَنَا ِخبَْري 

ِعْنِدي َرِغيُف َأْمسَر

2وَسلَُّة َصِغريَُة ِمَن اُخلَضار

¦�ǲǿȋ¦Â�ǺǯƢǷȋ¦�ǂǯǀƬȇ���ǾǴƬǬȇ�®Ƣǰȇ�¹¦ǂǨǳƢǧ���Ƣđ�ǂǠǌȇ�Ŗǳ ةيصور للمتلقي الوحشة الكبري الشاعر 

  :واألحبة والذكريات السعيدة 

ِذْئُب َجاِئُع َسفَّاحْ -أُمَّاهُ يَا –اللَّْيُل 

  .40-39ص ص،  1األول، األعمال ، ديوان حممود درويش درويشحممود  -1
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..يُطَارُِد الَغرِيَب أَيـَْنَما َمَضى

ِلْألَْشَباحْ ْفَتُح اآلفَاقيو 

َملْ تـََزْل تـَُعاِنُق الرِّيَاحْ َغابَُة الصَّْفَصاِف و 

َنا َحنُْن يَا أَُماه؟ َماَذا َجنَـيـْ

َحىتَّ َمنُوَت َمرَّتـَْني 

َفَمرُّة َمنُوُت ِيف احلََياة

ْوتِ 
َ
]...[!وَمرََّة َمنُوُت ِعْنَد امل

َساء
َ
َهْل يَْذُكُر امل

]...[ا َماَت ِبالَ َكَفن؟َهاِجرً م

.أَُماُه يَا أُمَّاه

َهِذِه اَألْورَاقَكَتْبتِلَمْن  

حيمُلَها ؟َأيُّ بَرِيِد َذاِهُب 

..واآلفَاقِ والبحار ّدْت َطرِيُق البَـرِّ سُ 

وأَْنِت يَا أُمَّاه

..والرِّفَاق،واَألْهِل ،وَواِلِدي، وِإْخَوِيت 

َلَعلَُّكْم َأْحَياء

َلَعلَُّكْم أَْمَوات

َوانلَ  َعلَُّكْم ِمْثِلي ِبالَ ُعنـْ

ِقيَمُة اِإلْنَسانَما 

ِبالَ َوَطنْ 

مْ ِبالَ ِعلَ 

َوان وُدونـََنا ُعنـْ

1ا ِقيَمُة اِإلْنَسانمَ 

خاصة أولئك الذين  ، عليهالناس تآمروا  إىل جانب كل هذا فالفلسطيين وحيد وغريب يف هذا العامل كلّ 

�čǄǿ�Ƥيهزَّ فدرويش، العاملأنت وحيد يف هذا ، الصداقةاألخوة و فيهم  كان يظنُّ  Ǡǌǳ¦ ا بأن يدافع هو عن أرضه

، املوت اخلراب ،،الدمار،الدماء الظلم، مكانالشهداء يف كل  ،فأشالء أحدمساندة من  ينتظر مساعدة وال ال

:درويشيقول ،حمالة  ال صر آتٍ يدافع ويصمد فالنَّ  الشعب أن على، أحدومل يتحرك ، التشريد

  . 47-46ص ص، 1، األعمال األولدرويش ، ديوان حممود درويشحممود  -1
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فرُّ مَ الَ ..الَ . ناْشالؤنا أْمساؤُ أَ 

،ناِع عن القناعِ َسقَط القَناُع عِن القِ 

ناعُ قَط القِ سَ 

صدقاءُ أَ َال إخوَة لَك يا أِخي، الَ 

]...[العُ ديِقي، ال قِ يَا صَ 

القناعُ  عنقَط القناُع َعِن القناِع سَ 

سقط القناعُ 

أحدْ وال َ 

فتوِح لألعداِء والنِّسيانِ آلَّكإ
َ
دى امل

َ
1،ِيف هذا امل

طرف العدو داخليا بالسجن والقهر والتجويع  مرتني منوصر ضاقت األرض بالشعب الفلسطيين وحُ نْ إِ 

حيمينا و يساندنا و اهللا معنا يساعدنا  شعبه بأنَّ درويشر وصر خارجيا بالنفي واإلمهال والالمباالة فيبشّ وحُ ، والتشريد

  :يقول

،ضُ رْ ت يب األَ زانُة امتدَّ نْ إْن َضاقْت يب الزِ 

  بنيكَالمي َغاضِ اك جيسُّونَ رَعايَ وَلِكن 

وَما، ورثاقَ :ابيلو إيزَ  ابون بآخَ وَيصيحُ 

  !منيابوت الثَّ ان نَ ُبستَ 

َنا اهللالَ : ونولُ ويـَقُ 

وأَْرُض اهللا

2ريَن لآلخَ الَ 

ط على الفلسطيين وما يعانيه داخله من تعذيب وظلم لّ السجن هذا املكان املظلم املوحش الذي سُ 

فقد تعرض لالعتقال أكثر من مرة وكابد  ، ومعاناته ووحشتهووحدته عايش مرارة السجن  "درويش"، وتعسف

  :يقول،داخل املعتقالت اإلسرائيلية ما عاناه ويعانيه كل فلسطيين  ر، يصوّ  التعذيبوعاىن من 

دُّوا ِوثَاِقيشُ 

فَاتِرىنواْمنَـُعوا عَ   الدَّ

والسََّجائِرْ 

َوَضُعوا التـُّرَاَب َعَلى َفِمي

..فَالشِّْعُر َدُم الَقْلب

.349-348، صص 2 األعمال األوىلحممود درويش، ديوان حممود درويش، -1
.73ص  ،2001، 3ط للنشر،بريوت،رياض الريس  ،ملاذا تركت احلصان وحيداحممود درويش، -2
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..ْلُح اخلُْبزمِ 

]...[ماُء العني

َسأَُقوُهلَا

1يف ُغْرَفِة التوقيفِ 

عانيه من قتل يُ ما فرغم ، املساومةورفض لطاملا أعطى الفلسطيين للعامل دروسا يف الشجاعة والصمود 

،إنه  يقبل السالم مع العدو ويرفض بل ال، صامدوضرب وظلم إال أنه باق يف أرضه  وعذاب واغتصابوتشريد 

املطالبة حبقه والصمود  ننفسه وشعبه بأن ال ينام ع فالشاعر حيثُّ  ، وطنهيساوم يف عرضه وعلى  الال خيضع و 

نأخذ هلم بثأرهم ونأيت هلم حبقهم  نيأس وأنْ  خنضع والنسامل وال  الَّ بأ ن ويصرخونينادو " كفر قاسم"فشهداء 

  :يقول

الَكَالمِ وتباَدُلوا بْعَض 

عن احملبَِّة واملذلَّة

لَِعْشِر َمشَْعاِت َأَضاَءْت َكْفَر قَاِسمَمحََلتَ اَذا مَ 

زِيِد 
َ
َر امل ..ن اَحلَمائِمِ عِ النَِّشيِد، ِمنَ ،َغيـْ

  ؟..َواَجلَماِجم

وَال تُِعيدُ ...ِهَي َال تُرِيدُ 

ِهَي َال ُتَساَوم..َرثَاُؤنَا

ِم َتْسَتِغيُث بَِأْن تـَُقاِوم فـََوِصيَُّة الدَّ

.. اللَّْيِل ُدقُّوا ُكلَّ بَابِيف 

كلَّ باب..كلَّ باب

�ÉºƬǳ¦�ÊŅƢÈǤǳ¦�Ê¿ċƾǳ¦�ȄÈǴÈǟ�ÈǲȈوتـََوسَُّلوا َأالَّ 
ÊÈĔرَاب

:الَِّيت اْنطََفَأْت لُِتْشِعَلَنا ِعَتابقـُْلُت ُعُيونـُُهمُ 

2ُدونَا بِالصُُّمودوَخلِّ ُنونَا بِالنَِّشيِد، الَ َتْدفُـ 

�ǺǷÂ�ǲĔ�Ǿƫ¦Śƻ�ǺǷÂ�̧ǂǟǂƫ�ǾȈƦǼƳ�śƥÂ�ƾǳإنسان يف أرضه وُ الوطن هذه الكلمة العزيزة على قلب كلّ 

دا وغريبا بال هوية وبال فكر اإلنسان ويعيش مشرّ بدونه يذلّ ،، فالوطن هو األم واحلبيبة مَ نعَّ ته ارتوى وخبرياته هايم

شديد الصلة بوطنه ، فهو يغدو أن يكون أكثر من تلك الرقعة اجلغرافية ،فكثريا ما وصفه وبال معتقد ، فاإلنسان 

احلرمان ، لكنه لن و الفقر و ل كل شيء اجلوع وتسمع وترى ، والفلسطيين يتحمَّ الشعراء وجعلوا له روحا حتسُّ 

  .       132ص ، 1األعمال األوىل حممود درويش ، ديوان حممود درويش،-1

  . 230-229ص ص،  املصدر نفسه -2
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فالشاعر ،يء إال الوطن م يف كل شساوَ با ، حمتال فهو يعشق وطنه حىت النخاع يُ ل أن يرى وطنه مغتصَ يتحمّ 

  : الشاعر  قولي حبيبة ، معشوقة ،أمُّ ،ربرتقال ، عنرب  سكَّ  :وصف وطنه بكل األوصاف

َك َعْنَرب يمِّ سَ نُ 

أَْرُضَك ُسكَّرو 

!..وقـَْلُبَك َأْخَضر

َهَواكوِإينِّ ِطْفلُ 

َعَلى ُحْضِنَك احلُْلوِ 

1!وَأْكَرب أَْمنُو 

حبُّ الشاعر لوطنه شيء مقدس ال يساوم ، فهو يفضل املوت احرتاقا أو شنقا أو ذحبا على أن يفرِّط 

:يف وطنه ،فقد استطاع الشاعر أن يُظهر للمتلقي مدى قداسة حب الوطن من خالل هذه األبيات يقول الشاعر

أَُموُت اْشِتَياقَا

أَُموُت اْحِرتَاقَا

َقا أَُموتُ و  َشنـْ

أَُموتُ وَذْحبَا 

:أَُقولُ  الَ ينوَلِكنِّ 

وانـَْقَضىَمَضى ُحبـَُّنا، 

ُحبـَُّنا َال َميُوت
2

والعريب مق القدم وحبضارته وتقاليد بالده الضاربة يف عُ وانتمائه �ƨȈƥǂǠǳ¦�ǾƬȇȂđيعتزُّ "محمود درويش"

د وقد خلّ هانُ وال يُ فمهما حصل فالعريب ال يذلّ ،الوطن  والشجاعة وحبُّ  والصمودمعروف عليه العزة واألنفة 

  :يقول، تهيف قصيد االعتزازهذا 

!َسجِّلْ 

أَنَا َعَرِيب 

َجرْ رِفَاِق الَكْدِح ِيف حمْ وأَْعَمُل َمعَ 

وأَْطَفاِيل َمثَانَِيةٌ 

،ِسلُّ َهلُْم َرِغيَف اخلُْبِز أ

فْـتَـرْ  واألَثـَْواِب والدَّ

..ِمَن الصَّْخرِ 

.253، ص  1األعمال األوىل حممود درويش ، ديوان حممود درويش،-1
.186املصدر نفسه، ص -2
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الصََّدقَاِت ِمْن بَاِبكْ لُ والَ أَتـََوسَّ 

والَ َأْصَغرْ 

أََماَم َبَالِط أَْعَتاِبك

1فهل تغَضْب؟

والبؤس  والتشريدأنواع االستغالل واحلرمان والقصف والطرد  عانيه الشعب الفلسطيين من كلّ رغم ما يُ 

وأنه مهما طال الليل فالبد أن تشرق  ، واالستقاللمؤمن باحلرية ،أفضل  أنه متشبث باألمل وبغدٍ والفقر، إال

  :يقول هانويُ مشس احلرية والعزة والكرامة ويأخذ صاحب احلق حقه ويذل الظامل 

َمشُْسَنا أَقْـَوى ِمَن اللَّْيل

وُكلُّ الشَُّهَداء

وَماء،ا وأَْعَالمً ،ا ْوَم تـَُفاحً ُتوَن اليَـ يْنب

..وجيَِيُئونَ 

..جيَِيُئون

..جيَِيُئون

2...وآه

وعازم على النصر ألن الليل مهما طال فالبد له أن ) مشسنا أقوى من الليل(فالشاعر متمسك باألمل 

خيضع  ينجلي وتشرق مشس احلرية ، ويأمل الشاعر يف جيل املستقبل بأن يبين ويشيِّد ويتمسك بأرضه ووطنه وال

حب الوطن والدفاع والذود ة غرس خالل هذه األبيات إىل ضرور  فاملسؤولية عظيمة وهو يدعوا من وخينع للعدو

.عنه يف نفوس صغارنا ، حىت يشبوا على تقديسه والتضحية من أجله

بشعره أن حياكي الذات العربية وأن يقرتب من الروح وختامر قصائده الوجدان وذلك  "درويش"استطاع  

ومن خالل نصه حمتوى فكريا ربط فيه بني درويش قّدم حممود  «من خالل بثه روح األمل والتطلع إىل غد مشرق

والشكل واملعىن ،والدال واملدلول ،واستطاع أن يقدم من املتفرقات نسيجا خاصا يف حضور جاد ،اللغة والفكر 

لتبدو نسيجا لغويا متسقا  ،شاء العالقات ، وبناء الداللة ، وجتميع املتباينات نللمتلقي الذي تكمن مهمته يف إ

والواقع الفين من خالل توظيف جمموعة من ،وقد ربط درويش بني الواقع العريب الفلسطيين ]...[وخطابا منسجما

الّدوال املعززة للتواصل مابني املبدع واملتلقي،وقد استطاع أن خيلق توازنا واضحا بني معرفته اخللفية الدينية والرتاثية  

   . وخلود شعره درويشبني املتنافر واملتباين هي سّر تفوق إن هذه الرباعة يف التصوير واجلمع .3» وممارسته اإلبداعية

.81-80، صص  1األعمال األوىل حممود درويش ، ديوان حممود درويش،-1

. 284-283صص ،املصدر نفسه  - 2

حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق  واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا، رسالة علمية ، جامعة مؤتة ، سنة النشر فتحي رزق اخلوالدة ،-3

.138-137، صص 2005
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  :ةــــة واإلبداعيــــه الشعريــــأعمال 

�ǶēƢǿ¡Â�Ƥ"محمود درويش" Ǡǌǳ¦�©ȂǏ�ǽƾƟƢǐǫ�ƪ Ǵŧ�Ǻȇǂƻȉ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�°¦ǂǣ�ȄǴǟكلماته  فتميزت�

وشعره نابع مما ،بالدقة يف التصوير والوصف والقوة يف املضمون وعمق الفكرة واتساع املعىن ومشولية العبارة كيف ال 

عايشه وكابده من مرارة التشريد والنفي والسجن ،فكان شديد التعلق بوطنه و حببيبته فلسطني ،فواكب بشعره 

بل ومحل بقصائده القضية الفلسطينية إىل ،ة مع أبناء وطنه وكلماته كل األحداث وعاش وعايش كل ُحلوة وُمرّ 

�̧ ¦ƾƥȍ¦Â�ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�Àǂǫ�Ǧ ǐǻ�¾Ȑƻ�ǂǌǻÂ�Ƥ Ƭǯ�ƾǫÂ�ǶēƢǻƢǠǷÂ�ǾƦǠǋ�©ȂǏ�Ǟũ¢Â�ƨȈŭƢǠǳ¦� إىل م 1960من سنة

كتب ، والكثري من املقاالت النثرية ال عديدديوانا شعريا باإلضافة إىل ) 25(نوعشري مخسةم 2008سنة وفاته 

  :دواوينه الشعرية نذكرومن 

  ).1960(ـ عصافري بال أجنحة 1

).1964(ـ أوراق الزّيتون 2

  ). 1966(ـ عاشق من فلسطني 3

  ). 1967(ـ آخر الليل 4

  ). 1970(ـ حبيبيت تنهض من نومها 5

  ). 1970(ـ العصافري متوت يف اجلليل 6

  ). 1972(ـ أحبك أو ال أحبك 7

  ).1973( 7ـ حماولة رقم 8

).�ǪǋƢǠǳ¦�°ƢƸƬǻ¦�¦ǀǿÂ��Ƣē°)1975ـ تلك صو 9

  ). 1977(ـ أعراس 10

).1982(ـ مديح الظّل العايل 11

).1985(ـ هي أغنية، هي أغنية 12

).1985(ـ ورد أقّل 13

  ). 1986(ـ حصار ملدائح البحر 14

).1989(ـ مأساة النرجس، وملهاة الفضة 15

  ).1990(ـ أرى ما أريد 16

  ). 1993(ـ أحد عشر كوكبا 17

  ). 1995(ـ ملاذا تركت احلصان وحيدا 18

  ). 1999(ـ سرير الغريبة 19

  ). 2000(ـ جدارية 20
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  ). 2002(ـ حالة حصار 21

).2004(ـ ال تعتذر عّما فعلت 22

).2005(ـ كزهر الّلوز أو أبعد 23

  ). 2008(ـ أثر الفراشة 24

  ) صدر بعد وفاته). (2009(ـ ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي 25

:وقد أصدر سبعة أعمال، هي. درويش مجموعة من األعمال النثرية تبَ وكَ 

  ).1971(ـ شيء عن الوطن 1

  ). 1973(ـ يوميات احلزن العادي 2

).1974(ـ وداعا أيتها احلرب، وداعا أيها السلم 3

  .ـ يف وصف حالتنا4

  ). باالشرتاك مع مسيح القاسم(ـ الرسائل 5

  ). 1989(ـ ذاكرة للنسيان 6

  ). 2006(ـ يف حضرة الغياب 7

.جمموعة كبرية من املقاالت منها ما ُنشر ومنها من مل يُنشر بعدلدرويشباإلضافة إىل كل هذا 

اإلجنليزية والفرنسية : لغة عاملية أمهها) 22(ان وعشرونتوتُرمجت أعماله الشعرية والنثرية إىل أكثر من اثن

.واألملانية واإلسبانية والّروسية والعربية واهلولندية والّرومانية

،بل وعلى املستويني  مكانة بارزة ليس على املستوى الفلسطيين فحسب" محمود درويش"وقد احتّل 

إنَّ درويش ُوِلد شعريا عندما أبرز ممن خلف أسوار االحتالل بطاقة هويته فلفت أنظار «، العريب والعاملي أيضا

العامل العريب والغريب أيضا جبسرة موقفه وقدرته الفائقة على تشعريه ، انبثق متفجرا عندما عثر على كيفية قوله  

ية التعبري عنه مبتكرة ، بل متزج به وكان املوقف منوذجيا بني العام واخلاص ، بني الفردي والقومي ، وكانت مجال

هلذا قّدرته العديد من الدول واملنظمات الدولية والعربية مبنحه أومستها .1»الطابع الدرامي احليوي يف صدق وبراءة 

: حصل درويش على عديد اجلوائز العربية والعاملية  «وجوائزها

  م1969ـ اللوتس عام 

  م1980ـ جائزة البحر املتوسط عام 

.1981درع الّثورة الفلسطينية عام ـ 

  م1981ـ لوحة أوربا عام 

  م1982عام  موسكوـ جائزة ابن سينا يف 

.206-205صص،1998صالح فضل ، أساليب الشعرية املعاصرة ، دار قباء للنشر والتوزيع ، القاهرة ، -1



ـق ـــــــــــــــــمـــلحــــــ

183

  .م 2004) هولندا(  سر ـ جائزة األمري كالو 

  . 2004 ـ جائزة العويس الثقافية

 :وفـــــاتـــــــــه

ة بفقدانه ، معزين بشاعريته عزيَّ واجتمع الفرقاء يف السياسة والثقافة م م 2008 / 08/ 09يوم  يفتوّيف 

هو رمز الثقافة واألدب الفلسطيين ، وأنه "محمود درويش" يؤكد على أنه الشاعر  "محمود الزهار"فهذاالفذة ، 

ختطى بشعره احلدود النفسية واجلغرافية ، ومتكن بشعره من التطرق إىل قضايا كانت من احملرمات فيما خيص احملتل 

يهو "، وهذه شهادة أخرى من احملتل املغتصب األديب الصهيوين املعروف  االحتاللوالناس الذين يقاومون 

.1»أوال وقبل كل شيء كان حممود درويش شاعرا كبريا ، وامتلك عظمة شعرية حقيقية " حيث يقول" الشواع

فلسطني شاعر " محمود عباس"نعى رئيس الّسلطة الفلسطينية رئيس الّلجنة التنفيذية ملنظمة الّتحرير 

أيام يف كاّفة األراضي الفلسطينية حزنا على وفاته واصفا  ثالثةعلن احلداد ، وأُ "محمود درويش"الكبري 

  . والقائد الوطين بالالمع واملعطاء" رائد املشروع الثقايف احلديث"و" عاشق فلسطني"درويش

وقد . الثقايف" رام اهللا"أوت يف مدينة رام اهللا حيث ُخّصصت له هناك قطعة أرض يف قصر  13فن يف دُ 

محمود "حضر جنازته اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيين وشخصيات من كل بقاع العامل يف مقدمتهم الرئيس 

"عّمان"بعد وصوله إىل العاصمة األردنية " رام اهللا"إىل " محمود درويش"وّمت نقل جثمان الشاعر ."عباس

  . العريب لتوديعه حيث كان هناك العديد من الشخصيات من العامل

إن «، عامةوالعاملي وترك فراغا كبريا يف الساحة الثقافية ويف املشهد العريب  محمود درويشرحل عّنا 

حممود درويش ليس جمرد شاعر كبري وإمنا هو مناضل كبري أيضا ، ولذلك فإن أي دراسة له كان جيب أن متتد إىل 

ولعل خري ما يصور حممود درويش ، ذلك الشاعر املناضل ... التعرض لظروف األرض احملتلة وشعبها العريب 

:اإلنسان ، يف كلمات قصرية وصادقة هو قوله 

  مليون عصفور

  أغصان قليب على

2»خيلق اللحن املقاتل 

هو خسارة كبرية ليس لفلسطني فقط وإمنا  درويش،إنَّ رحيل  هارحل عنا عاشق فلسطني واملدافع عن

، رحل عنا لكنه ترك رصيدا أدبيا زاخرا وحافال بالعطاء والبذل والتضحيات يف سبيل احلرية ومتجيد للعامل بأسره

  .الروح اإلنسانية احملبة للسالم 

والبحث يف نظريات القراءة ومناهجها ، جامعة حممد خيضر خمرب وحدة التكوين ، حممد عبد اهلادي ، جتليات رمز املرأة يف شعر حممود درويش -1

.  2ص،2009بسكرة ، اجلزائر ، 
.310رجاء النقاش، حممود درويش شاعر األرض احملتلة ، ص-2
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.القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم  -

  :ـــــادرـــــــــمصـــــــــــــال

وجة ،الدار  اخلأيب احلسن حازم القرطاجين ، منهاج البلغاء وسراج األدباء ، تح حممد احلبيب ابن )1

.2008، تونس ، 03العربية للكتاب ، ط

 1ج ،7، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طهاروناجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم )2

،1998.

.1983ديوان املتنيب ، دار بريوت ، بريوت، )3

عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ، تعليق، حممود حممد شاكر، مطبعة املدين ، القاهرة، )4

1991.

الداية ،دار الفكر ،دمشق عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ، تح حممد رضوان الداية وفايز )5

.1،2007،ط

مصطفى ديب . اهللا البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر،تح  د حممد بن إمساعيل أبو عبد) 6

.1987بريوت ، –اليمامة ، 3ط، دار ابن كثري ، 4البغا ،اجلزء

.2001، 2رياض الريس للنشر، بريوت ، ط،حممود درويش، اجلدارية)7

 بريوت،،رياض الريس للكتب والنشر 1حممود درويش، ديوان حممود درويش ، األعمال األوىل )8

.1،2005،ط
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، بريوت، رياض الريس للكتب والنشر2حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل )9

.2005، 1،ط

،بريوتللكتب والنشررياض الريس ، 3حممود درويش، ديوان حممود درويش، األعمال األوىل)10

.2005،  1،ط

 1ط بريوت،حممود درويش، ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي،دار رياض الريس للنشر ،)11

،2009.

.2004،  1ط،رياض الريس للكتب والنشر، بريوت حممود درويش، ال تعتذر عمَّا فعلت، )12

.2001، 3للنشر،بريوت، طحممود درويش، ملاذا تركت احلصان وحيدا، رياض الريس )13

  ).153/ 4" (الصحيحة"، وصححه األلباين يف )177/ 2(مسند اإلمام أمحد ) 14

  :ـع ــــــــــــــــراجــــــــالمــ

.1978عامل املعرفة ، الكويت  ، إحسان عباس ، اجتاهات الشعر العريب املعاصر ، )1

، املناهل مكتبة ،منشورات الكدية اجلاليل/ حلمداين محيد ، ترمجة ، القراءة فعل ، فولفغانغ إيزر) 2

.1995، املغرب  البيضاء الدار

من املقاومة إىل التسوية ، قدمس للنشر والتوزيع ، ر ، التوريات يف شعر حممود درويشأمحد أشق) 3

.2005، 1سوريا ، ط

ط ، .املتنيب أبو الطيب، دار بريوت لطباعة والنشر، بريوت، لبنان ، د: أمحد بن حسني اجلعفي) 4

.1983،   1مج 

  ) .ط. د (، )ت.د (محادة ، مكتبة األجنلو املصرية ،  إبراهيمأرسطو، فن الشعر، ترمجة ، )5
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أمربتو إيكو ، التأويل بني السيميائيات والتفكيكية ، تر سعيد بنكراد، املركز الثقايف العريب ،الدار )6

.2004، 2البيضاء ، ط

التأصيل واإلجراء النقدي، دار الكندي للنشر :بسام قطوس، اسرتاتيجيات القراءة)7

.1998والتوزيع،األردن، 

.4،1985، عامل الكتب ، القاهرة  ، طبسيوين حممد ، قضايا الرتبية الفنية)8

املغرب، ،تزفيطان طودوروف، الشعرية، تر شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر)9

.1990، 2ط

.1991،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء 1جولياكريستيفا ،علم النص، ترمجة فريد الزاهي،ط )10

�ĺǂǠǳ¦�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Ƣǻȋ¦�̈ ¦ǂǫ/حسن البنا عز الدين ، قراءة اآلخر )11

.1،2008املعاصر ، اهليئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ط

حسن البنا عز الدين،الشعر العريب القدمي يف ضوء نظرية التلقي والنظرية الشفوية، عني )12

.2001، 1اإلنسانية واالجتماعية، طللدراسات والبحوث 

حسني محزة ، معجم املوتيفات املركزية يف شعر حممود درويش، جممع اللغة العربية ، حيفا ، )13

.2012،  1ط

، دار التكوين  -مغامرات تأويلية يف شؤون العتبة النصية –خالد حسني ، يف نظرية العنوان )14

.2007للتأليف ، سوريا ،دمشق ، 

.1992، 1اخلطيب التربيزي ، شرح ديوان عنرتة ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط)15

راغب السرجاين ، فريق البحوث والدراسات اإلسالمية ، املوسوعة امليسرة يف التاريخ اإلسالمي )16

.1،2005،مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة ، ط
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�ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆرامان سلدن ، من الشكالنية إىل ما)17 ǴĐ¦���°ȂǨǐǟ�ǂƥƢƳ�ǂƫ���ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƾǠƥ

.، ƾǴĐ¦8 ،2006،1،القاهرة ، ط

رجاء النقاش، حممود درويش شاعر األرض احملتلة، الطبعة الثانية، دار اهلالل، بال مكان، )18

1971.

.1987بريوت، عريب املعاصر، سرية وسري ذاتية، روبرت كاميل، أعالم األدب ال)19

، اإلسكندرية مصر، 1، ط1روالن بارت، لذة النص، تر منذر العياشي، األعمال الكاملة )20

1992.

، 4سيجمند فرويد ، األنا واهلو ، تر  حممد عثمان جنايت ، دار الشروق ، القاهرة ، ط)21

1982.

ملعرفة ، الكويت شاكر عبد احلميد، التفضيل اجلمايل دراسة يف سيكولوجية التذوق الفين، عامل ا)22

،2001.

.1998صالح فضل ، أساليب الشعرية املعاصرة ، دار قباء للنشر والتوزيع ، القاهرة ، )23

.1961، 1الطاهر أمحد مكي، امرؤ القيس حياته وشعره، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط )24

بريوت، ،1مؤسسة نوفل، طاالّجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر، : عبد احلميد جيدة) 25

.1980لبنان، 

عبد السالم املسدي ، التفكري اللساين يف احلضارة العربية ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، )26

.1986،  2ط

يزر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  إعبد الناصر حسن حممد ، نظرية التلقي بني ياوس و )27

2002.
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.1981عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ، القاهرة ، )28

عالء الدين رمضان السيد، ظاهرة التناص بني اإلمام عبد القاهر اجلرجاين وجوليا كريستيفا، )29

هر اجلرجاين اإلمام عبد القا(ضمن كتاب حبوث املؤمتر العلمي الدويل لكلية اللغة العربية بأسيوط 

، جامعة األزهر مصر كلية اللغة العربية بأسيوط، ƾǴĐ¦��3)وجهوده يف إثراء علوم اللغة العربية

11/2014.

عمارة ناصر، اللغة والتأويل، مقاربات يف اهلرمينوطيقيا الغربية والتأويل العريب االسالمي، )30

.1،2007منشورات االختالف، دار الفرايب ، بريوت لبنان ، ط

كارل غوستاف يونغ ، جدلية األنا والالوعي، تر نبيل حمسن ، دار احلوار للنشر والتوزيع ، )31

.1997، 1سورية ، ط

حممد بلوحي ، آليات اخلطاب النقدي العريب احلديث يف مقاربة الشعر اجلاهلي حبث يف )32

.2004جتليات القراءات السياقية، احتاد الكتاب العرب، دمشق ، 

1حممد صاحل زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش،دار املقداد ،غزة ، ط)33

،2000.

، 1حممد عبد املطلب ، كتاب الشعر ، الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان ، القاهرة ، ط)34

2002.

،  3 العريب،بريوت، ط، املركز الثقايف)اسرتاتيجية التناص(حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري )35

1992.

،  1حممود عباس عبد الواحد ، قراءة النص ومجاليات التلقي ، دار الفكر العريب ، مصر ، ط)36

1996.
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.2000، ،القاهرةمصري عبد احلميد حنورة ، سيكولوجية التذوق الفين، دار املعارف)37

تبة النهضة، دار التضامن، حلب سوريا، نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، منشورات مك)38

.1967، 3ط

، 15نزار قباين ، قصيدة غرناطة من ديوان الرسم بالكلمات ،منشورات نزار قباين ، ط)39

1980.

  : ـــــالت المجـــــ

13حبيب اهللا علي إبراهيم علي ، نظرية احملاكاة عند حازم القرطاجين ، جملة األثر ، العدد )1

  . 2012مارس 

يف " وكان علينا أن نصّدق الشعر ونكّذب الشاعر. إن الشعر هو الشاعر: قلنا" حسن جنمي ) 2

  . 2007يوليو  ،الرياض ،العدد الثالث،، جملة نقد ، دار النهضة العربية "حضرة الغياب

حنان بومايل ، سيميولوجيا األلوان وحساسية التعبري الشعري عند صالح عبد الصبور ،جملة )3

  . 2015ديسمرب/23األثر، ،العدد 

يف شعر حممود درويش، جملة احتاد اجلامعات العربية  رمز العنقاءخالد عبد الرؤوف اجلرب، )4

�ƾǴĐ¦��§ ¦®Ȋǳ9  2012ب، عمان األردن، 2العدد.

، ، التناص ومرجعياته نقد ما بعد البنيوية يف الغرب  ، جملة اآلداب العاملية ، سورياخليل موسى ) 5

  . 2010يوليو 

عبد الباسط الزيود ، املتوقع والالمتوقع يف شعر حممود درويش دراسة يف مجالية التلقي ، جملة )6

، مجادى 37، العدد 18، ج السعوديةاململكة العربية جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ،

  ه  1427الثاين
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العدد الثالث، الرياض ،ة نقد ، دار النهضة العربية ،عز الدين اجلوهري ، الصوت الالحق ، جمل)7

  . 2007يوليو 

.2فيصل درّاج ، ثالثة مداخل لقراءة حممود درويش، جملة دراسات ، العدد  )8

كاظم جهاد ، حممود درويش يف جمموعاته الشعرية األوىل وقصائده األخرية ، جملة دراسات ، )9

  . 03العدد 

القراءة والتأويل يف النقد األديب احلديث، جملة فكر ونقد ، املغرب ، العدد حممد القامسي، )10

61-70.

.1998، 10، العدد املغرب، حممد خرماش ، فعل القراءة وإشكالية التلقي،  جملة عالمات)11

  : ـــات لرسائل والمخطوطـا

السيمياء (امللتقى الوطين األول شادية شقرون ، سيميائية العنوان يف مقام البوح لعبد اهللا العشي ، )1

.، جامعة حممد خيضر ،بسكرة )نوفمرب 8-7والنص األديب 

يف شعر حممود درويش ، كلية اآلداب ،  االستفهامزهري أمحد سعيد إبراهيم آل سيف ، أسلوب )2

  .جامعة اخلليل 

حممود درويش ، للشاعر ) يف حضرة الغياب( طارق علي أمحد الصرييف ، التناص الذايت يف نص )3

�Ŀ�ƢȈǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƨȈǴǰƥ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ŚƬǈƳƢŭ¦�ƨƳ°®�©ƢƦǴǘƬŭ�ȏƢǸǰƬǇ¦�ƨǷƾǬǷ�ƨǳƢǇ°

.2011جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ، فلسطني ، 

حملمود " سرحان يشرب القهوة يف الكافيترييا "عبد القادر علي زروقي ، أساليب التكرار يف ديوان )4

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف البالغة واألسلوبية ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة درويش 

،2012.
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فتحي رزق اخلوالدة ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر  )5

للغة العربية كوكبا حملمود درويش ، حبث مقدم استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف ا

.2005، إشراف ، سامح الرواشدة ، جامعة مؤتة األردن، 

حممد عبد اهلادي ، جتليات رمز املرأة يف شعر حممود درويش ، خمرب وحدة التكوين والبحث يف )6
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