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الإهداء 

اإىل املحا�رصين يف �ِشعب اأبي طالب اجلديد 

�شرباً اإن اهلل معكم 
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املقدمة

ك�شف  يف  وم�شطلحاته  ماهيته  وحتديد  ظهوره،  منذ  التنا�ص  اأ�شهم 
النقاب عن روؤية �شعرية اأو نقدية جديدة، تطرح مقولة ال�رسقة الأدبية وما 
يقرتن بها عادة من »اإثم اأخالقي« بعيداً عن جمال الأدب، بل قرر منظروه 
ال�شاعر  لأن  والقتبا�شات،  الإ�شارات  من  �شبكة  يعّد  اأدبي  ن�ص  كل  اأن 
اإن�شاين �شخم،  اأو لوعيه تراث  ل يبدع من فراغ، بل يبدع ويف وعيه 

يتفاعل معه، ويعيد اإنتاجه، وفق روؤيا تعّب عن الواقع. 

دوال  اإىل  الدوال  فيه  ت�شري  لغويًا،  بناء  ال�شعري  الن�ص  كان  واإذا 
من  ال�شاعر  ينفتح  �شابقة،  ن�شو�ص  مع  بالتوالد  اأنه حمكوم  كما  اأخرى، 
الكتاب  منهج  جعل  قد  هذا  فاإن  الب�رسية...اإلخ،  الذاكرة  على  خاللها 
التنا�ص وحتديده بالعتماد  يعنى بر�شد نوع  الأول،  ي�شري يف اجتاهني: 
بالنظر  الثاين  الجتاه  وبهتم  �شياقية،  اأو  دللية  اأو  لغوية  معيِّنات  على 
ثم  ومن  الأخرى،  الأن�شاق  عن  منعزل  غري  ن�شقًا  بو�شفه  التنا�ص  اإىل 
ال�شعرية يف  التجربة  يجلو  لغويًا،  ن�شيجًا  باعتباره  ال�شعري  الن�ص  حتليل 
اأبعادها املتعددة، وينتج الدللت الكامنة حتت �شطح اللغة والأ�شلوب 
ووجوده،  م�شدره  ال�شعري  الن�ص  منها  ا�شتقى  التي  وال�شورة...اإلخ، 
مل  وبهذا  الإبداعية؛  وتفاعالته  الداخلية  عنا�رسه  خاللها  من  ت  وتبدَّ
بل  فح�شب،  املتداخلة  الن�شو�ص  اإ�شارات  على  النقدي  التحليل  يقت�رس 

جتاوز ذلك اإىل اإ�شارات الن�ص واأن�شاقة املتعددة.

ي�شتمل الكتاب على مدخل و�شتة ف�شول، تناولت يف املدخل املو�شوم 
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لدى  الأوىل  وبذوره  التنا�ص  مفهوم  امل�شطلحات«،  حتديد  »نحو  بـ 
»ميخائيل باختني«، ثم و�شوح مفهومه وم�شطلحاته يف كتابات جوليا 
بني  وازنت  ثم  وغريهم،  ريفاتري،  وميخائيل  بارت،  ورولن  كر�شتيفا، 
مفهوم التنا�ص يف كتابات هوؤلء النقاد، ومفهوم الأدب املقارن ودرا�شة 
التاأثريات وامل�شادر، وفعلت ال�شيء نف�شه حني وازنت بينه وبني ال�رسقات 
قد  تكون  اأن  اآمل  نتائج حمددة،  اإىل  كله  ذلك  وقد خل�شت من  الأدبية، 

ت ال�شتباك املعريف اأو الدليل بني هذه امل�شطلحات الأدبية.   ف�شَّ

اأما الف�صل الأول املو�شوم بـ »انفتاح على املقد�ص القراآين«، فقد اكتنـز 
بامت�شا�ص ال�شعراء الف�شطينيني لآيات القراآن الكرمي، و�شخ�شياته وق�ش�شه، 
وقد بّينت يف م�شتهله عالقة ال�شعر بالدين، ثم اأفردت عناوين فرعية، حللت 
من خاللها رموزاً دينية، مثل: اآيات قراآنية عامة، وحممد l، واآدم وحواء، 
وقابيل وهابيل، ومرمي، ويو�شف، و�شخ�شيات قراآنية اأخرى، اأ�شفت اأبعاداً 
من  ال�شعراء  عّبـر  للت�شديق،  قابلة  ال�شعرية  الن�شو�ص  على  مقّد�شة  علوية 

خاللها عن حلمهم يف اخلال�ص من الظلم واجلور.  

فل�شطينية«  ودللت  توراتية  »مزامري  على  الثاين  الف�صل  وا�شتمل 
القدمي، حيث  در�شت جتلياته من خالل رموز دينية  العهد  م�شتمدة من 
عدة، مثل: اآيات توراتية عامة، ومو�شى )عليه ال�شالم(، وي�شوع بن نون، 
وال�شبي البابلي، و�شخ�شيات توراتية اأخرى، للتعبري عن موقف ال�شعراء 
من الحتالل وممار�شاته القمعية �شد ال�شعب الفل�شطيني، وف�شح �شيا�شته 
كتابه  من  باتخاذه  الالاإن�شانية  قيمه  وجت�شيد  دينية،  قاعدة  على  وتعريتها 
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الديني  �شتاراً ل�شفك الدماء، بعد اأن حّول مزامريه اإىل �شالح فّتاك يخالف 
حقيقته ومبتغاه.  

وت�شّكل الف�صل الثالث من »طهارة امل�شيح...خطيئة العامل« امل�شتمد من 
العهد اجلديد، مما اأدى اإىل اإثراء الدللت ال�شعرية التي تعّبـر عن جتارب 
ال�شعراء الذاتية واجلماعية، وعن �شمولية ال�رساع الإن�شاين من اأجل البقاء، 
من  ومتعلقاته  ال�شلب  وحمور  ال�شالم(،  )عليه  امل�شيح  �شخ�شية  فكانت 
اأخرى  حماور  بجانب  وذلك  الفل�شطيني،  ال�شعر  يف  تردداً  املحاور  اأكرث 
مثل: الع�شاء الأخري، واخلوارق، ف�شاًل عن رموز اإجنيلية اأخرى، اأ�شبحت 
اإعادة  يف  ورغبته  الفل�شطيني،  الإن�شان  معاناة  يج�ّشد  مو�شوعيًا  معادًل 
القيم  من  وتعلي  والظلم،  ال�رس  ت�شحق  جديدة  روؤيا  وفق  العامل  �شياغة 

الدينية والأخالقية. 

الف�صل الرابع، فقد تناولت فيه بالدرا�شة تنا�ص الأ�شاطري اليونانية  اأما 
له  مت  وقدَّ القدميه«،  الطقو�ص  وا�شتح�شار  اليونانية  »الأ�شاطري  وعنوانه 
مبقدمة ق�شرية عن عالقة ال�شعر بالأ�شاطري، بيَّنت فيها الأ�شل ال�شتقاقي 
املجتمعات  يف  ووظيفتها  وماهيتها،  ون�شاأتها،  لالأ�شطورة،  اللغوي 
القدمية، ثم در�شت جتليات الأ�شاطري اليونانية يف ال�شعر الفل�شطيني، مثل: 
�شيزيف، واأوديب واأنتيجونا، وتليماك وعولي�ص، واإيكارو�ص، واأندروميدا 
التجربة  حرارة  الأ�شاطري  هذه  ج�ّشدت  فقد  نايوبي،  وابن  وبر�شيو�ص، 
الإن�شانية، و�شّورت البطولة، ولوعة الأمل املتوقد يف نفو�ص ال�شعراء ل�شنع 

م�شتقبل اأف�شل، وتوقهم للعدل واحلرية والكرامة الإن�شانية. 
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الوعي«،  وجتليات  ال�رسقية  »الأ�شاطري  اخلام�س  الف�صل  واكتنـز 
فدر�شت اأ�شاطري: متوز/ع�شتار، واإيزي�ص واأوزوري�ص، وبعل/عناة، واإيل، 
وجلجام�ص، و�شدوم. وقد �شّكلت هذه الأ�شاطري بدللتها على التجدد 
والنبعاث...اإلخ، مفا�شل مهمة يف ال�شعر الفل�شطيني، لرتباطها برتاث 
ال�شعراء القومي الذي حاول العدو اإلغاءه بعد احتالل فل�شطني، ومزجوا 

من خاللها تاريخهم الأ�شطوري بوجودهم الإن�شاين.   

وقد در�شت يف الف�صل ال�صاد�س الأ�شاطري العربية حتت عنوان »الأ�شاطري 
العربية وجت�شيد الواقع«، لإدراك ال�شعراء حماولت العدو طم�ص املا�شي 
العربي، واقتالع ال�شعب الفل�شطيني من جذوره واأر�شه وتراثه، فح�رست 
عناق،  بن  وعوج  واإرم،  اليمامة،  وزرقاء  العنقاء،  اأ�شاطري  لذلك  نتيجة 
لالأ�شاطري  توظيفهم  فاقت  ال�شعرية،  ق�شائدهم  بالغة يف  بكثافة  والهامة، 
اليونانية، وهذا حتول مهم يف نظرية املعرفة للك�شف عن امل�شادر القومية، 

والتعبري عن م�شامني جديدة ت�شتند اإىل املا�شي. 

والله من وراء الق�صد 

 د. اإبراهيم نـمر مو�شى
بري زيت-رام اهلل
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 مدخل
 نحو حتديد امل�صطلحات

الّتنا�س..الأدب املقارن..ال�صرقات الأدبية

النقدي الأوروبي ردحـًا  ثنائية ال�شكل وامل�شمون يف الفكر  �شادت 
طوياًل مـن الزمن، حني فّرق النقاد وال�شعراء على حد �شواء -مثلما فعل 
النقاد العرب القدماء- بني اللفظ واملعنى، فهذا العاملمِ اللغوي )بلومفيلد( 
ل ينكر اأهمية املعنى يف الدرا�شة اللغوية، ولكنه مع ذلك ل ميكنه اأن ي�شعه 
اإىل  اللغة، ويرجع ذلك  اأ�شوات  اإىل جنب مع  على ب�شاط البحث جنبًا  
رغبته يف الك�شف عن »القوانني العامة التي حتكم ال�شلوك اللغوي، والتي 
قد توؤدي اإيل الك�شف عن القوانني التي حتكم النف�ص الب�رسية، ومـن ثم كان 
مقتنعًا باأن اإقحام اجلانب الدليل قد يعـوق الو�شـول اإىل هـذه القوانني«)1(. 
قوا بني لغة ال�شعر ولغة النرث كـ)اأر�شطو( يف كتابـه »فن ال�شعر«)2(،  كما  فرَّ
كتابات  ال�شعري« يف  »املعجم  بـ  ي�شمى  ما  احلديث  الع�رس  ثم ظهر يف 
ت�شور  وهذا  احل�رس،  ل  املثال  �شبيل  على  و)كولريدج(  و)وردزورث(، 
د بع�ص الكلمات بخوا�ص �شعرية،  لوجود م�شكلة موهومة، تق�شي بتفرُّ
ال�شعر  اإدراك خوا�ص  يف  �شديداً  ق�شـوراً  يعـّد  ممـا  بها عن غريهـا،  متتاز 
اللغوية)3(. وهذا كله يتنافى مع �شعرية ال�شعر، وحرية اختيارات ال�شاعر 

اللغوية والإبداعية.

)1( د. حلمي خليل: العربية وعلم اللغة البنيوي - دار املعرفة اجلامعية - الإ�شكندرية -1988م.  
)�ص125(.

)2( انظر اأر�شطو: فن ال�شعر - ترجمة وتقدمي وتعليق د.اإبراهيم حمادة - مكتبة الأجنلو امل�رسية 
- م�رس - د.ت - )�ص189(.

)3( انظر د.�شالح ف�شل:نظرية البنائية يف النقد الأدبي - دار الآفاق اجلديدة - بريوت -ط3 
-1985م.)�ص399(.
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العامل  اللغوي لدى  التنظري  الثنائية على م�شتوى  اتَّ�شحت هـذه  كما 
 ”langue“ اللغة  بني  ق  فرَّ »عندما  �شو�شري(  دي  )فرديناند  ال�شوي�رسي 
والكالم “langage”، ثم تق�شيمه للعالمـة اللغويـة اإىل ق�شمني هما: الدال 
واملدلول، فـ"الدال" هو ال�شورة ال�شوتية للنطق، و"املدلول" هو ال�شورة 
)دي  يق�شد  ول  اعتباطية.  عالقة  بينهما  والعالقة  امل�شمون،  اأو  الذهنية 
يعني  بل  اخلال�ص فح�شب،  ال�شوت  ال�شوتية جمرد  ال�شورة  من  �شو�شري( 
 " املتلقـني  نفـو�ص  ال�شـوت يف  يثـريه هذا  الـذي  النف�شي  الطابع  اأي�شًا  به 
ل كاًل !؟ ل، اإنه  اأفرت�ص اأن ال�شوت هو اأب�شط �شيء، فهل ميكن اأن ي�شكِّ
ل  فقط اأداة وحـدة �شـوتية �شمعية مركـّبة، تتحد بالتايل مع الفكرة لت�شكِّ

وحدة نف�شية ع�شوية معقدة")1(، وهذا اإدراك منه باأن اللغة نتاج الثقافة.

اإ�شهام )دي �شو�شري( الثوري يف درا�شة اللغة، يكمن  ومع ذلك فاإن 
-ح�شب راأي ترن�ص هوكز- يف رف�شه النظرة اإىل اللغة بو�شفها وحدات 
م�شتقلة، وتبنِّيه لوجهة النظر القائمة على العالقات، واأن اللغة يجب األَّ 
العالقة  بل مبوجب  فح�شب،  تتابعيًا  الفردية،اأو  اأجزائها  مبوجب  تدر�ص 
داً ونظامًا مكتفيًا بذاته)2(،  بني هذه الأجزاء اأي�شًا، وباعتبارها حقاًل موحَّ
وهذا يعني اأن ال�شمات اجلمالية �شتتجلى يف العمل الأدبي نف�شه، ولي�ص 
يف موؤلفه. اأما درا�شته للغة باعتبارها نظامًا فهو »نف�ص العتبار الذي كان 
ه نحو قواعد  يقوم عليه النحو التقليدي، ولكنه -يف هذه املرة- ل يوجَّ

-دار  الكراعني  نعيم  د.اأحمد  العام-ترجمة  اللغة  علم  يف  ف�شول  �شو�شري:  دي  فرديناند   )1(
املعرفة اجلامعية-الإ�شكندرية -د.ت. )�ص30(.

)2( انظر ترنز هوكز: البنيوية وعلم الإ�شارة -ترجمة جميد املا�شطة -دار ال�شوؤون الثقافية العامة 
-بغداد -ط1 - 1986م.)�ص17(.
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العامة  القواعد  ا�شتخال�ص  نحو  يتوجه  بل  ال�شحيحة«)1(،  للغة  معيارية 
النظريات  ظهور  على  بعد-  �شو�شري(-فيما  )دي  �شاعد  وهكذا  للغة. 

الل�شانية كالأ�شلوبية والبنيوية وغريهما.

العقدين  النقدية يف  اآراوؤهم  تبلورت  الذين  الرو�ص  ال�شكالنيون  تاأثَّر 
تطـرفوا  الذين  بالرمزيني  تاأثروا  �شو�شري(، كما  باآراء )دي  والثالث  الثاين 
ال�شكل  اإيحاءات  على  التكاء  يف  اأحمد،  فتوح  د.حممد   يقول  كما 
البوح  املجال يف  لهم  لينف�شح  اللغة،  لغـة داخل  اإىل خلق  الفني، ودعوا 
ال�شوتية  القيم  م�شـتغلني  الال�شعور،  وارتعا�شات  الذات،  باختالجات 
لالألفاظ، وجتاوزوا ذلك اإىل اإمكانية اإبداع اأثر جمايل، ي�شل فيه التجريد 
بكل  الأ�شوات  تقوم  حيث  تقريبًا،  معطاًل  فيها  الفهم  يكون  درجة  اإىل 
العمل)2(. وقد اأدرك ال�شكالنيون بوعيهم النقدي خطورة ثنائية ال�شكل 
وامل�شمون، فا�شتبعدوها، واأحّلوا حملَّها ثنائية »املادة« و»الأداة«، وظنوا 
بذلك اأنه مت لهم اإنقاذ وحدة العمل الأدبي الع�شوية)3(، ولكنهم مل يدركوا 
اآلية  ب�شورة  يوحي  عن�رسين  بني  الإبداعية  العملية  يف  التفريق  جمرد  اأن 
بانق�شامهما، واأن التقارب املزعوم بينهما لي�ص �شوى تقارب �شكلي، ل 
تن�شهر فيه »املادة« و»الأداة« ان�شهاراً كاماًل وتامًا، كما هو الن�شهار يف 

»نظرية النظم« للناقد العربي الفذ عبد القاهر اجلرجاين.

)1( د. �شكري عيَّاد: اللغة والإبداع )مباديء علم الأ�شلوب العربي( - م�رس - ط1 - 1988م.
)�ص40(.

)2( انظر د. حممد فتوح اأحمد: واقع الق�شيدة العربية - دار املعارف - م�رس - ط1 - 1984م.
)�ص11-10(.

)3( د. �شالح ف�شل: نظرية البنائية.)�ص56(.
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متولدة  بفكرة  الرو�ص  ال�شكالنيني  لدى  ال�شابقة  الفكرة  ارتبطت 
منها، وهي فكرة ا�شتقالل العمل الأدبي عن املراجع اخلارجية، باعتبارها 
الأديب وع�رسه،   انطباعية حول حياة  تنتهي مبالحظات  مراجع خادعة 
وكان ذلك نتيجة ا�شتنادهم اإىل مبـادئ املذهب الرمـزي من جهة، ورد 
اأخرى،  جهة  من  وع�رسه  املوؤلف  حياة  ب�شرية  النقاد  اهتمام  علـى  فعـل 
اأمثال )�شانت بيف(، و)هيبوليت تني(، و)لن�شون(، الذين اهتموا بالبعد 
التوثيقي للن�ص بدًل من اعتباره بناء لعالقات مت�شابكة، حيث عكفوا على 
حتديد املوؤثرات، وت�شنيف املعلومات،بهدف حتديد مالمح ال�شاعر و�شرية 
حياته، مبا فيها من تفا�شيل واأ�رسار. وهذا كله ل ي�شتطيع تقدمي روؤيا نقدية 
�شحيحة تت�شم بالفاعلية اأو املو�شوعية؛ لذلك عمل ال�شكالنيون على رد 
العتبار للغة فاهتموا بال�شكل »بو�شفه اأداة ات�شال حية ونامية«)1(، لأن 
ال�شمات البنيوية املميزة للعمل الأدبي »�شتوجد يف العمـل نف�شه وليـ�ص 
اإىل  نظرية »الفن للفن«.  يف موؤلفـه«)2(، وبهذا �شقطوا يف �رسك الدعوة 
واحلقيقة اأن امل�شمون لي�ص تابعًا لل�شكل، لأن العالقة بينهما عالقة تكامل 
جديل، ول اأهمية لأحدهما دون الآخر، وكل منهمـا يبحث عن الآخر 

ليتجلى فيه، وبغري ذلك  يبقى الن�ص غام�شًا، ل يبوح بكنوزه للناقد.

اآلياته  عـن  للك�شف  النـ�ص  �شعرية  على  ال�شكالنيون  ز  ركَّ لذلك 
اللغـوية، وفك �شـفرته الكامنة يف اأعماقه، عندها ي�شتطيع الناقد اإظهار 
كتـابه  يف  جاكب�شون(  )رومان  بّيـنها  التي  للغـة،  ال�شعريـة  الوظيفـة 

)1( ترن�ص هوكز: البنيوية وعلم الإ�شارة، )�ص56(.
)2( ما �شبق �ص57



15

لل�شعرية  حموراً  وحدها  الر�شالة  من  تتخذ  وهي  ال�شعرية«)1(،   »ق�شـايا 
حمور  على  الختيار  حمور  ي�شقط  حيث  املعا�رس،  النقدي  مبفهومها 

التاأليف)2( اأو العك�ص. 

وتف�شيل  الأدب،  ا�شتقاللية  مببداأ  القول  ال�شكالنيني  على  جرَّ  لقد 
ال�شكل على امل�شمون، اتهامات كثـرية مل ي�شتطيعوا ال�شمود يف وجهـها، 
فتنازلوا عن بع�ص اآرائهم النقدية، وقد عبَّ عن ذلك )�شلوف�شكي( بقوله: 
»اإن التغيريات الفنية ميكن اأن حتدث -بل هي حتدث بالفعل- على اأ�شا�ص 
بل  الت�رسع،  عدم  اإىل  النقاد  )جاكب�شون(  ودعا  عوامل غري جمالية«)3(، 
الكف عن دعاواهم باأن املدر�شة ال�شكلية تدعو اإىل مبداأ »الفن للفن« اقتفاء 
لآثار اجلمالية الكاْنتية بقوله: »اإننا ل ننادي لتينيانوف، ولمكاروف�شكي، 
ول�شلوف�شكي، ول اأنا، باأن الفن يكتفي بنف�شه…،اإن ما نوؤكد عليه لي�ص 
انعزالية الفن، اإمنا نوؤكد على ا�شتقالليـة الوظيفـة اجلمالية«)4(. لكن القول 
بعدم انعزالية الفن من جهة، وا�شتقاللية الوظيفة اجلمالية من جهة اأخرى، 
عن  التعبري  �شوى  اجلمالية  للوظيفة  عدم وجود هدف  طياته  يحـمل يف 
ذاتها »اأي اأنها ل ت�شـعى اإىل اإفـهام مدلولها، اأو اإرجاعه اإىل �شياق معني، 
التي بنيت على  ال�شنن  اأن  التاأكد من  اأو  اإىل لفت النتباه،  كما ل ت�شعى 
نة اللغوية التي هي مبثابة دليل  اأ�شا�شها قابلة للفهم من قبل القارئ…لأن ال�شُّ
توبقال  حنوز-دار  ومبارك  الويل  حممد  ال�شعرية-ترجمة  جاكب�شون:ق�شايا  رومان  انظر   )1(

للن�رس- الدار البي�شاء - ط1 - 1988م. )�ص31(.
ا حمور  )2( يعتمد حمور الختيار على كيفية اختيار الكلمات وترادفها يف اخلطاب ال�شعري، اأمَّ

»التاأليف« فيعتمد على تاأكيد العالقة بني الكلمة والكلمات الالحقة لها اأو ال�شابقة عليها.
)3( د. �شالح ف�شل: نظرية البنائية. )�ص104(.

)4( رومان جاكب�شون: ق�شايا ال�شعرية. )�ص19(.
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العرف«)1(، وبهذا  التي حددها  ال�شوابط  املعنى…فقدت  ملعرفة �شياغة 
اجلمالية.  ال�شعري، ودللته  امل�شمون  القدرة على ك�شف  املتلقي  يفقد 
وعلى  امللتهبة،  الن�ص  جمرة  على  القب�ص  ال�شكالنيون  ي�شتطع  مل  هكذا 

حركاته الباطنية واأ�رساره الكامنة فيه. 

و�شفوة القول، اإن مهمة الناقد ع�شرية، اإذ عليه اأن يوازن بني ال�شكل 
بالقدر  بينهما  يوازن  لالأدب،  اخلارجية  واملراجع  البناء  اأو  وامل�شمون، 
الذي ي�شمح به الن�ص دون اأن يلوي عنقه ليجعله يقول ما لي�ص فيه، بل 
ن يف  عليه التعامل مع الن�ص على اأ�شا�ص العالقات التي تنتظمه، والتي تكوِّ
جمموعها بنية فنية اأو جمالية، تنتج دللة مت�شافرة مع البناء اللغوي للن�ص، 
ل يوؤدي اإىل �شقوط الن�ص يف �رسك املعلوماتية وجاذبيتها  دون تزيُّد اأو متحُّ
الذي  املح�ص  اللغوي  التجريد  اأو  التعمية  دائرة  يف  �شقوطه  اأو  امل�شللة، 

ي�رسب �شفحًا عن الأبعاد الدللية للن�ص.

نة  تلك هي النظرة ال�شحيحة التي جتعلنا ندرك ن�شيج العالقات املتكوِّ
ي�شري  غري  ب�شيء  القول  ميكن  كله  هذا  ومع  الن�ص؛  ج�شد  يف  واملتفاعلة 
من الطمئنان، اإن ال�شكالنيني الرو�ص جتاوزوا بدفاعهم عن مبادئهم اأو 
البداية«،  ليِّة  »اأوَّ اأو  و�شذاجتها،  البداية  فجاجة  لآخر  حني  من  تعديلها 
فربطوا ال�شكل باإطاره الجتماعي، واأثبتوا بذلك اأنهم حركة ديناميكية 
ل من وجهة نظرها اعتماداً على املتغريات الأدبية  ولي�شت �شكونية، ُتعدِّ
املدار�ص  يف  يوؤثروا  اأن  لذلك  نتيجة  لهم  ر  وُقدِّ التاريخية.  والظروف 
)1( موري�ص اأبو نا�رس: اإ�شارة اللغة ودللة الكالم - خمتارات للن�رس والتوزيع - بريوت - ط1 

- 1990م. )�ص97-96(.
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ري مبداأ  واملناهج النقدية الالحقة �شلبًا واإيجابًا وخا�شة البنيوية، ويف ُمنظِّ
»التنا�ص ال�شعري«. 

موقفًا  واتخذت  وامل�شمون،  ال�شكل  ثنائية  مفهوم  البنيوية  رت  طوَّ
م�شاداً من املراجع اخلارجية للن�ص، ويت�شح هذا من تعريف )جان بياجيه( 
للبنية باأنها »ن�شق من التحولت، له قوانينه اخلا�شة باعتباره ن�شقًا…علمًا 
الذي  الدور  بف�شل  ثراًء  قائمًا، ويزداد  يظل  اأن  الن�شق  �شاأن هذا  باأن من 
تقوم به تلك التحولت نف�شها، دون اأن يكون من �شاأن هذه التحولت 
اأن تخرج عن حدود ذلك الن�شق، اأو اأن تهيب باأية عنا�رس اأخرى تكون 
م، حتمل خ�شو�شية  خارجة عنه«)1(، وهذا يعني اأن البنية ذات وجود منظَّ
اإىل  لتوؤدي  الأن�شاق،  فيها  تتفاعل  اأبعاداً وحدوداً  لها  اأن  ذاتها، كما  يف 
من  غريه  عن  ال�شتقالل  اإىل  ينـزع  بذاته،  ومكتٍف  متكامل  بناء  تكوين 
العنا�رس اخلارجية؛ وبهذا ي�شبح الن�ص الأدبي كيانًا مغلقًا على ذاته، وهذا 

يعني اأن الناقد البنيوي يبداأ بالن�ص وينتهي به.

جلهود  معوقة  تعاقبي،  منظور  ذات  للن�ص  درا�شة  كل  البنيويون  عدَّ 
الناقد الراغب يف اكت�شاف الأبنية والأن�شاق، التي ينطوي عليها الن�ص)2(، 
اأنهم ناأوا باأنف�شهم عن ذكر املراجع اخلارجية، لت�شبح لغة الن�ص يف  اأي 
اإطارها العلمي املجرد غاية يف ذاتها لدى الناقد البنيوي، ولذلك يعتمد 
الإحـاطة  ي�شتطيع  الو�شف، حتى  على  للن�ص  درا�شته  البنيوي يف  الناقد 

بالبنى الداخليـة، وال�شيغ التعبرييـة الباطنية التي ي�شتمل عليها.
)1( د. زكريا اإبراهيم: م�شكلة البنية -مكتبة م�رس - م�رس - ط1 - 1977م. )�ص33(

)2( انظر د. �شكري عزيز املا�شي:من اإ�شكاليات النقد العربي اجلديد -املوؤ�ش�شة العربية-بريوت 
-ط1 - 1997م. )�ص31(.
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وقد نفى د. �شالح ف�شل عن البنيوية �شفة الوقوع يف �رسك ال�شكل 
د مع )ليفي �شرتاو�ص( »اأن امل�شمون يكت�شب واقعه من البنية،  وحده، واأكَّ
مو�شوعية  اأبنية  يف  البنية  هذه  ت�شكيل  �شوى  لي�ص  بال�شكل  ي�شمى  وما 
اأخرى، ت�شمل فكرة امل�شمون نف�شها«)1(، لذلك ان�شب اهتمام البنيوية 
بتجزيء الن�ص اإىل عنا�رسه الأوىل مبنهج القيم اخلالفيـة ال�شكلية للدوال)2(، 
اأ�شف اإىل ذلك راأي )رولن بـارت(، الذي دعـا فيه اإىل »موت املوؤلف«، 
اأو»خلخلة مملكة املوؤلف، ووجوب اإلغائه ل�شالح الكتابة)3(، وقد �شككت 
ذاته  على  الن�ص  انغالق  حتقق  واأنكرت  ذلك،  اإمكانية  يف  العيد(  )مينى 
وا�شتحالته)4(؛ لأن الن�ص ل ميكن اأن يبقى يف عزلته منقطعًا عن اخلارج. 
ي اأنه » ل �رسعية لأي نظرية جمالية  ولهذا اأي�شًا يرى د. عبد ال�شالم امل�شدِّ
ًا لها…كما اأنه ل  يف الأدب، ما مل تتخذ من م�شمون الر�شالة الأدبية اأُ�شَّ
اللغوية  مادته  ت�رسح  ما مل  الأدبي،  لالأثر  قيمة جمالية  باأي  الإقرار  ميكن 
على اأ�شا�ص احتاد منطوق مدلولتها مبلفوظ دوالها«)5(، ذلك اأن الهتمام 
بالبنية الثقافية اأو املرجعية التي يت�شّكل منها الن�ص، ُتعدُّ يف حد ذاتها عماًل 
نقديًا، �رسيطة اأن يتكامل امل�شتويان اللغوي والدليل، واأن ينال كل واحد 

منهما اهتمامًا من الناقد الأدبي.

)1( د. �شالح ف�شل: نظرية البنائية-دار الآفاق اجلديدة-بريوت-ط3-1985م. )�ص203(.
)2( نعني بالقيم اخلالفية للدوال: مقابلة جمموعات خمتلفة من الظواهر وتنظيمها ومعرفة العالقة 

فيما بينها. لال�شتزادة من هذا املو�شوع انظر ما �شبق )�ص197-196(.
)3( انظر رولن بارت: در�ص ال�شيميولوجيا - ترجمة ع.بنعبد العايل - دار توبقال للن�رس- 

الدار البي�شاء - ط2 - 1986م.)�ص83(.
)4( مينى العيد: يف معرفة الن�ص - دار الآفاق اجلديدة -بريوت -ط3 - 1985م. )�ص38(.

ي: الأ�شلوبية والأ�شلوب - الدار العربية للكتاب - ليبيا - 1977م.  )( د. عبد ال�شالم امل�شدِّ  5
)�ص122(.
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و�شفوة القول، اإن املدار�ص النقدية قد اأثَّرت تاأثرياً وا�شحًا يف منّظري 
مبداأ »التنا�ص ال�شعري« بدرجات متفاوتة �شلبًا واإيجابًا، وعلى راأ�ص هذه 

املدار�ص، املدر�شة البنيوية التوليدية، مما هياأ الظروف املالئمة بعد

ذلك لظهور م�شطلح »التنا�ص«، ومن ثم تطويره. فقد اأدرك )لو�شيان 
الأدبي  للن�ص  اأن  الواعي،  النقدي  بح�شه  املثال،  �شبيل  على  جولدمان( 
جدلية  عالقة  وجود  اإىل  وتنّبه  نف�شه،  الآن  يف  وخارجيًا  داخليًا  وجوداً 
وبذلك  لالأدب؛  الجتماعية  بالوظيفة  اجلمايل  اللغـوي  اجلانب  تربط 
ل  اإىل »روؤية للعامل« ذات دللة اجتماعية«)1(، كما يتحوَّ ل »الن�ص  يتحوَّ
اإىل بنية ذات �شريورة ثقافية منبثقة من الإطار الجتماعي للن�ص. وعلى 
اللغوي،  بنائه  ومن  نف�شه  الن�ص  من  للن�ص  درا�شته  الناقد يف  ينطلق  هذا 
لي�شل اإىل دللته العميقة الكامنة فيه، وهو من خالل هذه الروؤيا، ي�شتطيع 
ي�شتحيل  الذي  الغائب،  الن�ص  على  بني�ص(  )حممد  يقول  كما  الوقوف 
الختالف  عالقات  من  م�شتويات  على  خالله  من  واحل�شول  اإلغاوؤه، 

والئتالف)2(، اإذا اأراد لهذه الروؤيا اأن تكون �شاملة وكلية.

)1( حممد بني�ص: ظاهرة ال�شعر املعا�رس يف املغرب - دار التنوير للطباعة والن�رس- بريوت- ط2 
- 1985م. )�ص24-23(.

)2( انظر ما �شبق. )�ص26(.
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التَّنـا�س

ت�شري الدللت التي ميكن ا�شتقاوؤها من املعاجم العربية اإىل اأن اأ�شل 
املادة هو »ن�ش�ص«، وتعني رفع ال�شيء واإظهاره. وقال عمرو بن دينار: 
ت  ما راأيت رجاًل اأن�صُّ للحديث من الزهري، اأي اأرفع له واأ�شند. ون�شَّ
الظبية جيدها: رفعته.واملمِن�شة ما ُتظَهر عليه العرو�ص لرُتى من بني الن�شاء. 
ال�شري  والن�شي�ص:  بع�ص.والن�ص  على  بع�شه  جعل  ًا:  ن�شَّ املتاع  ون�صَّ 
اإذا �شاأله عن �شيء حتى ي�شتق�شي ما  ًا  ال�شديد واحلث. ون�صَّ الرجل ن�شَّ
عنده. قال الزهري: الن�ص اأ�شله منتهى الأ�شياء ومبلغ اأق�شاها، وروي عن 
بته، اأي  كعب اأنه قال: يقول اجلبار احذروين، فاإين ل اأنا�صُّ عبداً اإل عذَّ
ل اأ�شتق�شي عليه يف ال�شوؤال واحل�شاب، وهي مفاعلة منه، اإل عذبته)1(. 
وميكن اإرجاع الدللت ال�شابقة اإىل »الرتفاع« اأي: رفع ال�شيء واإظهاره، 
واإىل »الإ�شناد« اأي: اإ�شناد احلديث اإىل قائله، واإىل »ال�رسعة« اأي: ال�شري 
مما  يظهر  بع�ص.  فوق  بع�شه  املتاع  جعل  اأي:  »الرتاكم«  واإىل  ال�شديد، 
تقدم اأن كلمة التنا�ص امل�شتخدمة يف الن�ص النقدي احلديث مل تتوفر عليها 
معاجم اللغة العربية القدمية، ول ت�شري اإىل دللتها ال�شطالحية املتعارف 

عليها يف النقدين الأوروبي، والعربي فيما بعد.

اأما »الن�ص« مبفهومه ال�شطالحي يف النقد الأدبي، فال يقت�رس على 
اأو  تعريف واحد حمدد، بل جند تعريفات عدة تختلف باختالف النقاد، 
اجتاهات املدار�ص الأدبية. فالن�ص كما يقول )ليت�ص(: »لي�ص ذاتًا م�شتقلة 

املجلد  �شـادر-بيـروت-  ن�ش�ص«-دار  »مادة  العرب  ل�شان  امل�رسي:  منظور  ابن  انظر   )1(
ال�شابع- ط1-1991م. )�ص98-97(.



22

اأخرى…اإن  ن�شو�ص  مع  العالقات  من  �شل�شلة  ولكنه  موحّدة،  مادة  اأو 
�شعوريًا  امل�شتعارة  املقتطفـات  من  تامة  غري  ل�شبكة  الن�ص  ن�شب  �شجرة 
حتمًا:  هو  ن�ص  وكل  تهيُّج،  حالة  يف  يبز  واملوروث  ل�شعوريًا،  اأو 
اأفكار  على  يحتوي  مفتوح  اأفق  الن�ص  اأن  يعني  متداخل«)1(، وهذا  ن�ص 
ومعتقدات…اإلخ، قابلة للتلقيح والندماج، وم�شتقرة يف الذاكرة الفردية 

اأو اجلماعية لالإن�شان يف كل زمان ومكان. 

تولِّد  كلمات  ر�شف  عن  ين�شاأ  »ل  فهو  )بارت(،  عند  »الن�ص«  اأما 
معنى وحيداً، معنى لهوتيًا اإذا �شح التعبري )هو »ر�شالة« املوؤلف الإله(، 
واإمنا هو ف�شاء متعدد الأبعاد، تتمازج فيه كتابات متعددة وتتعار�ص من 
غري اأن يكون فيها ما هو اأكرث من غريه اأ�شالة)2(، ول �شك اأن )بارت( هنا 

ي�شري اإىل ثالث ق�شايا: الأوىل نفي

قد�شية املوؤلف، وهذا ما اأّلح عليه يف كتاباته. والثانية اأن الن�ص يعقد 
�شلة تفاعل مع غريه من الن�شو�ص. والثالثة عدم وجود اأف�شلية لن�ص على 
اأ�شل  اأنه  اإىل الأول على  اأن ننظر  اإفادة الن�ص من اآخر  اآخر، فلي�ص معنى 
اأن ت�شهم يف الن�ص مكونات خارجية بكيفية  اإذ لبد  والثاين �شورة له، 

معينة، ينبثق الن�ص منها طازجًا وجديداً.

ويربط )تودوروف( بني مبادئ عدة، لبد من توفرها يف الن�ص الأدبي 
الوظائف  الوظيفة اجلمالية  فيه  ت�شود  اإن�شاء لغوي  الأدبي  فيقول: »الن�ص 
امي: اخلطيئة والتكفري من البنيوية اإىل الت�رسيحية - نادي جدة الثقايف -  )1( د. عبد اهلل الغذَّ

ال�شعودية - 1985م. )�ص13(.
)2( رولن بارت: در�ص ال�شيميولوجيا )�ص85(
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الأخرى كلها، وهو عادة يبداأ من نقطة اجلملة وما جتاوزها، ولذا فاإنه يقع 
خارج دائرة اهتمام عامل اللغة«)1(. ويعرِّف )ديبوغراند( الن�ص باأنه ت�شكيلة 
لغوية ذات معنى ت�شتهدف الت�شال«)2(، فهو يبنيَّ اأن الن�ص »لغة« هدفه 
»الت�شال«، وهذا التعريف ل يبتعد كثرياً عن تعريف ابن جني للغة، باأنها 
»اأ�شوات يعبِّ بها كل قوم عن اأغرا�شهم«)3(. ولكّن )ديبوغراند( يتدّرج 
ق بني الن�ص واجلملة، ويبنّي اأن الن�ص يتاأثر بالأعراف  يف تعريفه للن�ص، فيفرِّ
الجتماعية، والعوامل النف�شية وغريها. ثّم ي�شري اإىل معايري الن�ص كالت�شام، 
والتقارن، والق�شدية وغريها)4(؛ وبذلك يتّفق مع )تودوروف( يف تعريفه 
امل�شاألة لأهميتها  القول يف هذه  ل  يف�شِّ )ديبوغراند(  للن�ص، لكن  ال�شابق 

ق بني الن�ص واجلملة على النحو الآتي:  احلا�شمة، فيفرِّ

نظامًا  الن�ص  ُيعدُّ  )النحو(، يف حني  افرتا�شي  نظام  اإىل  اجلملة  1-تنتمي 

ن من خالل عمليات اتخاذ القرارات والختيارات من  واقعيًا، تكوَّ
بني خمتلف خيارات الأنظمة الفرتا�شية.

وحيد  معريف  نظام  من  القواعد(  )علم  اأحادي  مبعيار  اجلملة  2-تتحدد 

نات الن�ص الأدبي العربي احلديث - جملة الناقد -بريوت - العدد  )1( عبد النبي ا�شطيف: مكوِّ
24 - 1990م. )�ص32(.

-1992م.  ط1   - -نابل�ص  الن�ص  لغة  علم  اإىل  مدخل  )واآخرون(:  ديبوغراند  روبرت   )2(
)�ص9(

)3( ابن جني: اخل�شائ�ص - حتقيق حممد علي النّجار - دار الهدى - بريوت - ط2 - ج1 - 
1952م. )�ص33(.

نات الن�ص من عالقات نحوية. اأمـا التقارن: فهـو يدر�ص  )4( يعنى بالتَّ�شام: ما يقوم بني مكوِّ
الق�شدية:  اأما  بينها.  فيما  توا�شل  و�شهولة  �شلة  وثاقـة  مـن  الن�ص  مكونات  بـه  تت�شف  ما 
فمو�شوعها اجتاه منتج الن�ص اإىل اأن توؤلّف جمموعة اإىل الوقائع املعرفية ن�شًا ذا نفع عملي يف 
حتقيق مق�شد املوؤلف، اأي يف ن�رس معرفة اأو بلوغ هدف.انظر ديبوغراند )واآخرون(: مدخل 

علم لغة الن�ص. )�ص30-17(.
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خمتلف  من  عدة  مبعايري  الن�ص  ن�شّية  تتحدد  حني  يف  اللغة(،  )علم 
الأنظمة املعرفية.

3- يتاأثر الن�ص بالأعراف الجتماعية والعوامل النف�شية…الخ، يف حني 

ي�شعف تاأثُّر اجلملة بهذه املوؤثرات)1(.                

وي�شل )ديبوغراند( يف النهاية اإىل معيار الن�ص اأو الن�شو�شية، حيث 
يعرِّف مو�شوعـه باأنه جمموعـة من العوامل » جتعل ا�شتغالل اأحد الن�شو�ص 
ف عليها  التي تعرَّ الن�شو�ص،  اأكرث من  اأو  �شابق  معتمداً على معرفة ن�ص 
من  جتعل  الأهمية،  �شديدة  اإ�شافة  وهذه  املا�شي«)2(،  يف  الن�ص  ل  م�شتقبمِ
التكامل يف حتديد ماهية  اأو قريبًا من  عمل )ديبوغراند( عماًل متكاماًل، 
ن من عنا�رس ذاتية التنظيم،  الن�ص. ويف هذا ال�شدد يت�شح اأن الن�ص يتكوَّ

يوؤدي كل عن�رس فيها دللة تتحد فيما بينها لإنتاج دللة الن�ص الكلية. 

ب تعريفًا واحداً م�شتخل�شًا  اأما )جيليان براون(، فقد ا�شتطاع اأن يركِّ
حيث  مفتاح،  حممد  د.  ذلك  اإىل  ي�شري  كما  للن�ص،  عدة  تعريفات  من 
ثم  متعددة«)3(،  وظائف  ذي  كالمي  حدث  نة  »مدوَّ باأنه  الن�ص  ف  يعرِّ
نة كالمية«  ل احلديث عن مكونات هذا التعريف، لي�شبح معنى »مدوَّ يف�شِّ
اأن الن�ص موؤلَّف من كالم، ولي�ص ر�شمًا اأو زيًِّا مثاًل. اأما »حدث«، فهو 
اأن الن�ص حدث يقع يف زمان ومكان معينني، ل يعيد نف�شه مثل احلدث 

)1( انظر ما �شبق.)�ص10(.
)2( ما �شبق.)�ص35(

العربي -  الثقايف  املركز  التنا�ص(-  )ا�شرتاتيجية  ال�شعري  اخلطاب  مفتاح: حتليل  )3( د.حممد 
املغرب - ط2 -986م.)�ص120( 
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التاريخي. واأما »ذي وظائف متعددة« فتعني اأنه »مغلق«، اأي اأن له بداية 
ونهاية، كما اأنه »تفاعلي«، اأي اأن احلدث اللغوي لي�ص منبثقًا من عدم، 
واإمنا هو متوّلد من اأحداث تاريخية ونف�شانية ولغوية، وتتنا�شل منه اأحداث 

لغوية اأخرى 

لحقة له)1(، وهذا يعني �شفة الالنهائية التي يت�شم بها الن�ص، بالإ�شافة 
اإىل ا�شتعالئه على الزمان واملكان، اإذ هو قارٌّ فيهما، ول يقبل التحول.

النظريات  مباديء  اأن  �شّك  فال  ظهوره،  وبداية  »التنا�ص«  مهاد  اأما 
كتابات  يف  واأذواقها،  م�شاربها  اختالف  على  الأوروبية،  النقدية 
منظّريها، مثل اآراء )دي �شو�شري( يف اللغة والكالم، والعالمة اللغوية، واآراء 
»املبداأ  يف  )باختني(  واآراء  وامل�شمون،  ال�شكل  ثنائية  يف  )ال�شكالنيني( 
 ”Intertextuality“ التَّنا�ص  انبثاق م�شطلح  احلواري«، قد �شاعدت على 
1966و1967،  عامي  بني  كر�شتيفا(،  )جوليا  الفرن�شية  الكاتبة  يد  على 
يف  لالأدب  ال�شيميائي  والتحليل  الرواية  عن  اأبحاث  عدة  ن�رست  عندما 
 .”Ideologeme“ م�شطلح  لتحديد   ”Critque“و  ”Tel.Quel“ جملتي 
حيث يندرج »التَّنا�ص« لديها يف »اإ�شكالية الإنتاجية الن�شية التي تتبلور 
كـ »عمل الن�ص«، ول تعرف ح�شب )كر�شتيفا( دائمًا اإل باإدماج كلمة 
اأخرى هي “Ideologeme”، وهي لديها عيِّنة تركيبية«)2( لتحديد الن�شو�ص 

الأخرى.
)1( انظر ما �شبق: ) �ص120(

لتزفتان  كتاب  �شمن  درا�شة  اجلديد،  النقدي  اخلطاب  يف  التَّنا�ص  مفهوم  اأجنينو:  مارك   )2(
تودوروف )واآخرين(: يف اأ�شول اخلطاب النقدي اجلديد - ترجمة وتقدمي: اأحمد املديني 

- دار ال�شوؤون الثقافية العامة - بغداد - ط1 - 1987م. )�ص103(.
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وكان امل�شطلح قد ظهر ب�شورته الأولية يف كتابات )ميخائيل باختني( 
عن »د�شتويف�شكي«، ولكن دون حتديد دقيق له، اإذ حتدث )باختني( عن 
»املبداأ احلواري«، اأو »ال�شوت املتعدد«، اأو »تداخل ال�شياقات«،  وبنيَّ 
اأن  »ب�رسط  الأ�شا�شية  ناته  مكوِّ من  ُتعدُّ  الن�ص،  احلوارية يف  العالقات  اأن 
يدخالن  ال�شوتان  وهذان  حواريا«)1(،  ا�شطدامًا  �شوتان  فيها  ي�شطدم 
اأن  على  اأي�شًا  ال�شابق  التعريف  ويدل  جديدة.  دللة  لإنتاج  عالقة  يف 
)باختني( ربط بني اللغة والو�شط احليوي اأوالجتماعي الذي تعمل فيه، 
ب�شيغ  »واأدبيته  الأدبي  العمل  ل  ي�شكِّ الذي  هو  احلواري  التبادل  حيث 
من  الن�ص وغريه  بني  اإىل وجود عالقة جدلية  ي�شري  وهذا  مارك�شية«)2(. 
الن�شو�ص هذا من جهة، كما ي�شري اإىل عالقة بني الن�ص و�شياق املجتمع 
الذي ين�شاأ فيه، وحركة التاريخ التي يعبِّ يف اإطارها عن ق�شايا عاطفية، 
اأو �ش�شيولوجية من جهة اأخرى. ويحدث هذا عندما يدخل  اأو فكرية، 
الدللية، ندعوها نحن عالقة  العالقة  اثنان يف نوع خا�ص من  »تعبريان 
حوارية. والعالقات احلوارية، هي عالقـات »دللية« بني جميع التعبريات 

التي تقع �شمن دائرة التوا�شل اللفظي)3(. 

ويذهب )باختني( اإىل اأن »التداخل الن�شي«، ي�رسب بجذوره اإىل ما 
هو اأعمق على امل�شتوى الجتماعي اأو التاريخي، وي�شري اإىل وجوده منذ 
احليـاة الأوىل على الأر�ص، ومل يفلت منه �شوى »اآدم« عليه ال�شالم؛ »لأن 

)1( ميخائيل باختني: �شعرية د�شتويف�شكي - ترجمة د. جميل ن�شيف التكريتي -دار توبقال- 
الدار البي�شاء - ط1 - 1986م.)�ص269(.

)2( مارك اأجنينو: مفهوم التَّنا�ص يف اخلطاب النقدي اجلديد. )�ص104(.
املوؤ�ش�شة   - احلواري -ترجمة فخري �شالح  املبداأ  باختني،  ميخائيل  تودوروف:  تزفتان   )3(

العربية - بريوت- ط2- 1996م. )�ص122(.
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فيه وانتهك  تكلِّم  قد  بالعذرية، ومل يكن  يت�شم  يقارب عاملًا  »اآدم« كان 
التاريخ  هذا  منذ  كتابة  اأو  تلفظ  كل  اإن  اإذ  الأول«)1(.  اخلطاب  بو�شاطة 
ل اقتبا�شات حتكمها اآليات وعالقات  لي�شت خا�شة مبوؤلفها، بل هي ت�شكِّ
التعار�ص…اإلخ،  اأو  التماثل،  اأو  الجرتار،  اأو  المت�شا�ص،  على  تعتمد 
ل اإىل هذه  تدخل مع بع�شها بع�شًا يف عالقة حوارية ح�شب حاجة املر�شمِ
بالتاريخي، واحلا�رس باملا�شي يف  اأو تلك يف خطابه، حيث ميتزج الآين 
ن ن�شًا يحمل دللت جديدة من  �شفرية واحدة، تت�شابك خيوطها لتكوِّ
كان-   مهما   - اإن�شاين  خطاب  يوجد  ل  وبالتايل  اخليوط.  هذه  جمموع 
يخلو من عالقات التداخل الن�شي -تبقى امل�شاألة ن�شبية من ناحية الكم-، 
وهو  خطاب،  لكل  ة  �شَ م�شخِّ »ظاهرة  )باختني(  راأي  يف  ل  ي�شكِّ وهذا 
بكل  الآخر  خطاب  اخلطاب  يفاجئ  حي،  خطاب  لكل  الطبيعية  الغاية 
يف  معه  الدخول  �شوى  �شيئًا  ي�شتطيع  ول  غايته،  اإىل  تقود  التي  الطرق 

تفاعل حاد وحي«)2(. 

اأن  اإل  اإن�شاين  خطاب  كل  يف  احلواري  املبداأ  جتلي  من  وبالرغم    
الرواية.  النرث، وخا�شة  ال�شعر عن  ن�شبة وروده يف  ق يف  يفرِّ )باختني(، 
التعار�ص - على حد قوله -  اأو  التغاير  ا�شت�شف )تودوروف( هذا  وقد 
بتوفر الرواية على خ�شو�شية التَّنا�ص، واأن  »التَّنا�ص« القوي احلاد مظهر 
اخلا�شية)3(.  هذه  على  يتوفر  ل  فهو  ال�شعر  اأما  الرواية،  مظاهر  اأبرز  من 
فالكلمة يف ال�شعر على حد تعبري )باختني(، تن�شى »تاريخ انبثاق غايتها 

)1( ما �شبق: )�ص125(.
)2( ما �شبق: )�ص125(

)3( انظر ما �شبق. )�ص 127، 130(.
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املختلف  احلا�رس  ال�رسط  تن�شى  الوعي، كما  اإىل جمال  املتناق�شة وبروزها 
الكلمة  م�شتوى  على  ذلك  نقي�ص  ويحدث  الوعي«)1(،  لهذا  واملتنافر 
البعد الجتماعي، وتنوع اخلطاب واحلوار مع  التي يتجلى فيها  النرثية، 

ن�شو�ص �شابقة. 

وي�شيف )باختني( اإىل القول ال�شابق باأن ال�شاعر »يفيد من كل كلمة 
عالمات  ي�شتخدم  اأن  دون  املق�شود  غر�شه  على  بناًء  وتعبري،  و�شكل 
على  والنرث  ال�شعر  متحققة يف  التَّنا�ص �شورة  اأن  هذا  معنى  اقتبا�ص«)2(. 
حد �شواء، لكنه يتجلى بطريقة اأو�شح واأقوى يف الرواية، لأن التَّنا�شات 
وجود  على  لتدل  اأقوا�ص،  بني  حت�رس  بنيتها  يف  املوظفة  اأو  امل�شتخدمة، 
اإليه وحتديده بدقة، مثلما ن�شتطيع  اقتبا�ص هنا اأو هناك، ن�شتطيع التعرف 
التي  ال�شخ�شيات  خالل  من  املتعددة«  »الأ�شوات  اأو  احلوارية،  حتديد 
حتمل لغتها ومعارفها اخلا�شة والعامة، وهذا ل يحدث يف ال�شعر غالبًا، 
للعمل  الغاية اجلمالية  فاإن  ال�شاعر. وبالتايل  لأنه ل يحمل �شوى �شوت 
الأدبي، كما يقول )باختني( غاية مقيدة ل تنتفع منها فنيًا، بينما ت�شبـح 
اأراد  اإذا  اأّن ال�شاعر  يف الرواية ذات مقومات جوهرية واأ�شا�شية)3(، ذلك 
النتفاع من هذه اجلمالية، عليه اأن يطّور اأ�شاليبه بتجاوز النـزعة الغنائية، 

اإىل النـزعة الق�ش�شية، اأو ما ي�شمى بـ »ال�شعر الق�ش�شي« اأو الدرامي.

ق )باختني( بني منطني من اأمناط »التداخل  ومهما يكن من اأمر، فقد فرَّ
الن�شي«، اأطلق على الأول »الأ�شلوب اخلطي«، وهو الذي يتمثل خطاب 

)1( ما �شبق: )�ص128-127(.
)2( ما �شبق: )�ص129(.

)3( انظر ما �شبق: )�ص128(.
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خلطاب  وخارجية  وا�شحة  حميطية  خطوط  خلق  يف  و�شيانته  الآخر 
الآخر، مع اإ�شافة بع�ص ال�شمات الفردية للموؤلف، لكنها �شمات فردية 
املوؤلف كثافة  يبدد  الت�شويري«، حيث  الثاين فهو »الأ�شلوب  اأما  فقرية. 
في�شفي  ميت�شه وميحو حدوده،  لكي  ذاته،  وانغالقه على  الآخر  خطاب 
-اأي املوؤلف- على اخلطاب نف�شه �شمات فردية وا�شحة)1(، وهذا ما بّينه 
بقوله:  ال�شعرية«  واملوهبة  »الرتاث  النقدية  درا�شته  يف  )ت.�ص.اإليوت( 
املتفردة  الأجزاء  لأن  مبفرده،  املعنى  عن  التعبري  ي�شتطيع  �شاعر  ثمة  لي�ص 
ال�شعراء  من  املوتى  بعنف  فيها  يوؤكد خلودهم  التي  »تلك  �شعره هي  يف 
اأ�شا�ص عالقته  على  اإل  ذاته  تاأكيد  ال�شاعر  ي�شتطيع  وبهذا ل  اأ�شالفه«)2(، 
يعمل  اأو  جديدة،  دللت  اإنتاج  على  قادراً  ليكون  ال�شابقني،  بال�شعراء 
ن�شو�ص  مع  حوارية  لعالقات  يوؤ�ش�ص  اأو  جديداً،  تاأوياًل  تاأويلها  على 
تاريخيًا… اأو   دينيًا،  قناعًا  يلب�ص  اأو  املا�شي،  اكت�شاف  يعيد  اأو  �شابقة، 
اإلخ للتعبري من خالله عن ق�شايا الع�رس، وهذه كلها توؤدي اإىل غنى الن�ص 
واكتنازه بدللت عميقة، كما توؤدي اإىل انفتاحه على الذاكرة الب�رسية، 
ملحميته،  اأو  ال�شعر  درامية  اإىل  واملوؤدية  فيه،  املت�شمنة  الأ�شوات  وتعدد 
ل�شتثماره مقومات الأنواع الأدبيـة املختلفة مثل: امل�رسحية والرواية على 
�شبيل املثال، حيث ال�رسد، واحلوار، وال�شخ�شيات، واملونولوج الداخلي 
اأو ال�شتبطان النف�شي، وغري ذلك، التي ينظر اإليها اليوم على اأنها مطمح 
ال�شعر العربي املعا�رس وم�شتقبله املن�شود. اإن اإ�شارات )باختني( الغنية عن 

)1( انظر ما �شبق: )�ص136 -137(.
)2( د.عبد الواحد لوؤلوؤة: �شواطئ ال�شياع - املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رس- بريوت -ط1 

- 1999م. )�ص27(.
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لت فيما بعد معياراً من معايري  احلوارية وخا�شة المت�شا�ص واملحو، �شكَّ
املقروءة، واأهمها  بالن�شو�ص  ال�شاعر/القارئ  بها مدى وعي  يقا�ص  عدة 

الجرتار والمت�شا�ص واحلوار وغريها.

»التَّنا�ص«  م�شطلح  ولدة  يف  �شابقًا-  ذكرت  الف�شل-كما  يعود 
�شابقة،  لن�شو�ص  نتاجًا  باعتباره  اإليه  نظرت  التي  كر�شتيفا(،  )جوليا  اإىل 
اأحد  بالتايل  ويك�رس  حواري،  تبادل  عالقة  اجلديد  الن�ص  معها  يعقد 
اأعمدة البنيوية، وهي فكرة »مركزية« الن�ص وانغالقه على ذاته، باعتباره 
�شياقاته  املا�شي يف  ين�شئ عالقة مع  الن�ص  اأن  اأي  بذاتها.  »بنية« مكتفية 
بدللت  لة  حممَّ عالقة  لكنها  والجتماعية…اإلخ،  والتاريخية  الثقافية 
املا�شي،  اإىل  »فالرتداد  الواقع،  عن  تعبِّ  ل�شور  وم�شتح�رسة  معا�رسة، 
يحدث  فقد  الإبداع،  عملية  يف  فعالية  الأمور  اأكرث  من  ا�شتح�شاره،  اأو 
متا�ص - اأو بال�رسورة �شوف يحدث متا�ص- يوؤدي اإىل ت�شكيالت تداخلية، 
قد متيل اإىل التماثل، وقد تنحاز اإىل التخالف، وقد تن�رسف اإىل التناق�ص. 
التما�ص«)1(؛  اإزاء هذا  د  للن�ص اجلديـد موقـف حمـدَّ ويف كل ذلك يكون 
لأن الكلمة ل تقوم مبفردها، ول تنغلق على ذاتها، كما تدعي البنيوية، 
القابلة -لي�ص فقط-  املتعددة  الكلمات واملفروقات  بل هي »حزمة من 
ل�شتعمالت عديدة، بل للدخول اأي�شًا مع مفردات اأخرى يف تركيبات 

عنقودية ل نهاية لها«)2(. 

العاملية  امل�رسية  -ال�رسكة  اجلرجاين  القاهر  عبد  عند  احلداثة  ق�شايا  املطلب:  عبد  د. حممد   )1(
للن�رس - م�رس - ط1 - 1995م.)�ص142(.

)2( د. �شكري عزيز املا�شي: من اإ�شكاليات النقد العربي اجلديد. ) �ص156(.
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اأخرى  ن�شو�ص  مع  بالتوالد  ن�ص حمكوم  فاإن كل  �شبق،  ما  بناء على 
للتعبري  منا�شبًا  يراه  ما  بينها  من  ال�شاعر  يختار  متعددة،  وقوانني  باآليات 
عن الروؤيا الفنية، التي يبتغي مالم�شتها يف خطابه الأدبي. فالآخرون هم 
لكن  ف�شل)1(.  د.�شالح  راأي  ح�شب  منادمتهم  علينا  ويجب  عالماتنا، 
ال�شاعر  يف  احلديث  ال�شاعر  خ�شية  تذوب  اأن  القول،  هذا  معنى  لي�ص 
ال�شابق، اإذ على الأول اأن ي�شعى اإىل تفرده، ويولِّد اأ�شلوبه اخلا�ص وروؤياه 

املتميزة للوجود والعامل.

ا�شتعملت )كر�شتيفا( التَّنا�ص على اأنه »جزء من �شياق اإ�شاري �شامل 
الن�ص«)2(، وترجع  اللغوي جم�شداً يف  الأداء  اأو  الأدبي،  الن�ص  لغة  ينتظم 
الر�شالة  �شورة  يحدد  الذي  هو  ال�شياق  اأن  اإىل  ال�شتعمال  هذا  اأهمية 
وكيفية فهمها، باعتباره -اأي الن�ص- مرجعية ح�شارية وثقافية لها، حتى 
ي�شتطيع القارئ ا�شتيعاب الن�ص وفهم دللته، ولذلك اعتقدت »اأن الن�ص 
جزءاً  يكون  التي  باللغة  �شلته  اأن  اأوًل،  يعني:  وهذا  اإنتاجية،  طبيعة  ذو 
ل وتغريُّ  منها، �شتكون �شلة تكرار وتوزيع )هدم-بناء(…وثانيًا، ثمة تبدُّ
ماأخوذة  ملفوظات  ثمة  حمدد  ن�ص  حيز  ففي  َتنا�ص:  اأي  الن�شو�ص،  يف 
»التَّنا�ص«  تتداخل وتت�شابك«)3(. وبـذلـك يكـون  اأخرى،  من ن�شو�ص 
لتعبري )قول( ماأخوذ من ن�شو�ص  لديـها هو ذلـك »التقاطع داخل ن�ص 
اأخرى«)4(، اأو »لوحة ف�شيف�شائية من القتبا�شات. وكل ن�ص هو ت�رّسب 

)1( انظر د.�شالح ف�شل: �شفرات الن�ص - دار الفكر - م�رس - ط1 - 1990م. ) �ص77(.
 9-7 العـدد   - بريوت   - الآداب  جملة  والآفاق-  املفهوم  التَّنا�ص،  حممد:  جا�شم  باقر   )2(

يوليو،اأغ�شط�ص،�شبتمب 1990م.)�ص65(.
)3( ما �شبق: )�ص66-65(.

)4( مارك اأجنينو: مفهوم التَّنا�ص يف اخلطاب النقدي اجلديد. )�ص103(
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وحتويل لن�شو�ص اأخـرى«)1(  .اإن تعريفات )كر�شتيفا( للتَّنا�ص، ت�شري اإىل اأن 
ميدان عمله ميدان وا�شع، ي�شتمل على كل ما اأنتجته احل�شارة الإن�شانية، 
الن�ص  لأن  جمة،  �شعوبات  فيه  البحث  غمار  يخو�ص  من  يجد  لذلك 

الأدبي يتحول اإىل عامل مفتوح ول نهاية له.

من  تخلو  ل  للتَّنا�ص  كر�شتيفا(  )جوليا  تعريفات  اأن  بالذكر  وجدير 
ق�شور، وعدم حتديد دقيق للم�شطلح باأبعاده ومالحمه، التي ا�شتقر عليها 
فيما بعد، وتفاديًا لهذا جلاأ )رولن بارت(، ومن بعده )جيني( كما يقول 
بالتحويالت  اأكرث، وتقييده  امل�شطلح »ح�رسية  اإعطاء  اإىل  )كاظم جهاد( 
املتبادلة بني ن�شو�ص عائدة اإىل نوع بذاته، في�شار اإىل احلديث عن َتنا�ص 
�شعري، واآخر روائي…اإلخ«)2(، مرتبط باجلن�ص الأدبي نف�شه وبتطوره عب 
الع�شور. ولذلك لن يفهم الن�ص بعيداً عن هذا املرجع اخلارجي »فالق�شيدة 
الغزلية انبثاق تولَّد عن كل ما �شلف من �شعر عربي«)3(، »واملرء الذي ل 
يعرف ال�شعر النبطي مثاًل، ل ي�شتطيع فهم ق�شيدة نبطية، حتى واإن ا�شتمع 
اإليها األف مرة، لأنه ل ميلك �شياق هذه الق�شيدة)4(، لأن ال�شياق اأ�شبق من 
اإىل  امل�شطلح  اقرتح »تق�شيم  )تودوروف(  لوجود.  ولكن  اإىل  الق�شيدة 
اأو  لغات،  بني  كحوار  )باختني(  حدده  الذي  باملعنى  »احلوارية«  اثنني: 
م�شتويات للكالم خمتلفة، و»التَّنا�ص« باملعنى احل�رسي للمفردات كتبادل 

بني ن�شو�ص موؤلفني عديدين«)5(. 

امي: اخلطيئة والتكفري. )�ص13(. )1( د.عبد اهلل الغذَّ
)2( كاظم جهاد: اأدوني�ص منتحاًل - مكتبة مدبويل - م�رس -1993م. )�ص36(.

امي:اخلطيئة والتكفري.)�ص9(. )3( د.عبد اهلل الغذَّ
)4( انظر ما �شبق: )�ص8(.

)5( كاظم جهاد: اأدوني�ص منتحاًل. ) �ص36(.
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التي  بالتحويالت  التَّنا�ص »يدل على ما دعاه )جيني(  وهكذا �شار 
ميار�شها »ن�ص ممركز« على ما يت�رسبه 

ن�شو�ص  مع  عالقة  الن�ص  ين�شئ  حيث  متعددة«)1(،  خطابات  من 
اأخرى، ي�شتثمرها ويتحاور معها، مما يوؤدي

اإىل تعدد الوعي يف اخلطاب ال�شعري. بناء على ما �شبق، ي�شبح عمل 
وحتويل«،  »اقتطاع  اأو  وتوزيع«،  »تكرار  عالقة  عن  عبارة  »التَّنا�ص« 
اجلديد  الن�ص  اعتماد  يعني  »فالقتطاع«  »كر�شتيفا«،  تعبري  حد  على 
واآليات  قوانني  بنيته وفق  �شابقة، وا�شتخدامها يف  اأخرى  ن�شو�ص  على 
خا�شة. اأما »التحويل« فهو توظيف الن�شو�ص ال�شابقة، وجعلها مزيجًا 
متفاعاًل لتوليد دللت جديدة منها.فالن�ص يف النوع الأول »جيولوجيا 
كتابات«)2(، على حد تعبري )بارت(، ويف الثاين »مزيج كيميائي«)3( على 
حد قول )باختني(، اأي اأن العالقة التي تربط بني الن�شو�ص لي�شت عالقة 
يعيد �شياغة هذه  تفاعل حي. لكن )جيني(  اإمنا هي عالقة  ميكانيكية، 
اإجناز  اأو  »عالقة حتقيق  اأو عالقات  اأمناط  ثالثة  باإزاء  لي�شعنا  العالقات، 
وعداً(.وعالقة  البنيـات  تلك  يف  ل  ي�شكِّ كان  معني  م�شمون  )حتقيـق 
اأو  اأبعد(،  بهما  والذهـاب  متوفر  �شكـل  اأو  قائم  معنى  )حتويـل  حتويل 
اأو حماطني  قائمني  �شكل  اأو  معنى  اإىل  الكاتب  فيها  )يتقّدم  عالقة خرق 

)1( ما �شبق: )�ص36(.
)2( مارك اأجنينو: مفهوم التَّنا�ص يف اخلطاب النقدي اجلديد. )�ص105(.

)3( عبد الوهاب تّرو: تف�شري وتطبيق مفهوم التَّنا�ص يف اخلطاب النقدي املعا�رس - جملة الفكر 
العربي املعا�رس - بريوت -العدد 60-61 - يناير،فباير، - 1989م. )�ص78(
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اأو  اأو يطرح ما هو �شدهمـا،  بهالة من القد�شية والالم�شـا�ص،فيقلبهمـا 
يك�شف عن فراغهما«)1(.

)كر�شتيفا(  اأفكار  عر�ص  يف  احلد  هذا  عند  يقف  مل  )جيني(  ولكن 
اأن  درا�شاته  بنيَّ يف  اأبعد  من ذلك حني  ما هو  اإىل  بل ذهب  وتعديلها، 
الكتابة، ن�ص يف  بالكتابة على  اأو »الن�ص اجلامع«، »ي�شمح  »الطر�ص«، 
ل  ن�ص، انطالقًا من وفرة من الن�شو�ص، اإىل ما لنهاية له، ومن حيث يت�شكَّ
الن�ص، وما ميهد  الكلي« من جمموع كل من  اأو »املنت  »الن�ص اجلامع«، 
اأو يوازيه، اأي يف جميع الأحوال يغذيه  اإليه ويتبطنه،  له ويذيله، ويومئ 
ويرفده ب�شاكـلة اأو اأخـرى«)2(. و�شـمن مرّكبات »الن�ص اجلامع« يتحّدث 
نها من  )جيني( عن الـ )Transtextualite(، "اأي ما يخرتق الن�شو�ص، وميكِّ
اخرتاق �شواها")3(. وهذا يدل على عدم اكتفاء الن�ص بامت�شا�ص الن�شو�ص 
بنائها،  واإعادة  عنها  النحراف  اإىل  ذلك  يتجاوز  بل  فح�شب،  الأخرى 
وفق مفاهيم تكت�شف املا�شي وتتحاور معه من جهة، اأو تناق�شه من جهة 
اإليها على  ينظر  التي كان  ال�شابقة  للن�شو�ص  يعني خلخلة  اأخرى، وهذا 
اأنها ذات وجود قار يف الفكر والثقافة، بق�شد تدمريها واإعادة اإنتاجها يف 
�شورة جديدة تتنا�شب مع روؤيا ال�شاعر وظروف ع�رسه؛ وبذلك ي�شبح 
املوروث املعريف والثقايف لدى ال�شاعر �رسبًا من الروؤيا الفنية »يقوم فيها 
احل�ص الرتاثي مقام الر�شد التاريخي، ويتجلى فيه«ما كان« مبثابة نبوءة، 
اأو حد�ص مبا يكون، كما يتجلى فيه »ما يكون« مبثابة »تاأويل« اإبداعي ملا 

)1( كاظم جهاد: اأدوني�ص منتحاًل. )�ص39-38(.
)2( انظر ما �شبق: )�ص37(.
)3( انظر ما �شبق: )�ص37(.
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كان، بكل ما يرتتب على هذا التاأويل من خ�شو�شية يف احلذف والإ�شافة 
اأو  والإ�شافة،  احلذف  ميار�ص  الذي  الن�ص  اأن  يعني  وهذا  والتف�شري«)1(. 
النحراف والتعديل اليوم، قابل لأن ميار�ص عليه النحراف والتعديل من 

ن�شو�ص مل تولد بعد. 

بناًء على ما �شبق، يت�شح اأن »التَّنا�ص« غري مقيد بزمان ومكان، مبعنى 
اأن ال�شاعر ي�شتطيع الرحيل عب الأزمنة والأمكنة، لي�شتح�رس من خاللها 
فلذات غالية من الرتاث، تنا�شب م�شمون الن�ص واإنتاجيته الدللية، معتمداً 
يف ذلك على خمزونه الثقايف واملعريف. فالن�ص على هذا العتبار، ي�شتعلي 
على الزمان واملكان؛ لأنه ي�شتطيع امتالكهما من مرحلة قوله تعاىل »كن«، 
اأي املرحلة الأوىل للخلق، اإىل مرحلة احلا�رس الآين، بل وامل�شتقبل الآتي، 
»فنحن ل نبدع امل�شتقبل اإل يف حلظة  تت�شل جوهريًا بالأم�ص والآن«)2(، 

فت�شبح ممار�شة الن�ص للمراجع اخلارجية �شاملة ول نهائية. 

يف  يقع  ن�ص  »كل  باأنه  »التَّنا�ص«  ف  عرَّ فقد  �شولر�ص(  )فيليب  اأما 
مفرتق طرق ن�شو�ص عدة، فيكون يف اآن واحد اإعادة قراءة لها، واحتداداً 
وتكثيفًا ونقاًل وتعميقًا«)3(. اأما )لومتان( فقد اأغنى امل�شطلح واأ�شاف اإليه 
اأبعاداً ومقومات جديدة، عندما حتدث عن »التَّنا�ص« يف �شيغة جديدة، 
هي �شيغة »التخارج الن�شي«، اإذ ال�شعر مثاًل -على حد قوله- ي�شتدعي 
تطال  املذكورة،  ال�شيغة  فاإن  هذا  وعلى  �شعراً،  لي�ص  ملا  تكميليًا  حتديداً 
املعارف-م�رس-ط1-1984م.  العربية-دار  الق�شيدة  واقع  اأحمد:  فتوح  د.حممد   )1(

)�ص148-147(.
)2( اأدوني�ص: زمن ال�شعر - دار العودة - بريوت - ط3 -1983م. ) �ص212(.

)3( مارك اأجنينو: يف اأ�شول اخلطاب النقدي اجلديد. )�ص105(.
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يتجزاأ من جتليات  ُتعدُّ جزءاً ل  التي  الثقايف،  املقروء  امتدادها �رسوط  يف 
الن�ص)1(، ومن هنا تختلف وجهات النظر بينهما وبني )جوليا كر�شتيفا( 
نف�شه  الن�ص  باإنتاج  اهتمت  )كر�شتيفا(  اإن  اإذ  »التَّنا�ص«،  اإىل  النظر  يف 
)لومتان(  اهتم  حني  يف  فيه،  الغائبة  الن�شو�ص  اأو  احل�شور،  وعالقات 
باعتباره بنيويًا تكوينيًا -كما يت�شح من كتاباته-، اهتم بكيفية قراءة الن�ص 
يقول  )لومتان( كما  نقل  ثانية، وبذلك  تلقيه من جهة  من جهة، وكيفية 
)مارك اأجنينو( اإىل »التَّنا�ص« مو�شوعات جديدة مثل: م�شاكل الباروديا 

)الأدب ال�شاخر(، وال�شجال املقنع)2(. وغريهما.

»التَّنا�ص«  م�شطلح  اإىل  نقده  �شهام  ه  وجَّ فقد  بارت(،  )رولن  اأما 
التي  النقدية،  روؤيته  مع  كثرياً  يتوافق  ل  لأنه  وقوانينه،  واآلياته  ومفاهيمه 
�رسَّح بها يف كتاباته املختلفة، وخا�شة قوله بـ »موت املوؤلف«، اأو »خلخلة 
مملكة املوؤلف«، ولهذا مل ترد كلمة »التَّنا�ص« باعتبارها م�شطلحًا نقديًا يف 
كتاباته بداية من كتابه »الكتابة يف درجة ال�شفر 1953م«، اإىل كتابه »نظام 
املو�شة 1971م«، فقد وردت هذه الكلمة -التَّنا�ص- لأول مرة يف كتابه 
»لذة الن�ص 1973م«.وي�شري )مارك اأجنينو( اإىل اأنها جاءت »يف �شياق قراءة 
العي�ص  ا�شتحالة  اإذن،  التَّنا�ص،  تلزم ب�شيء«)3( يقول بارت: »هذا هو  ل 
ال�شحيفة  اأو  برو�شت،  الن�ص  هذا  كان  و�شواء  الالنهائي،  الن�ص  خارج 
اليومية، اأو ال�شا�شة التلفزيونية، فاإن الكتاب ي�شنع املعنى، واملعنى  ي�شنع 
ال�شيميولوجيا«  »در�ص  كتابه  يف  للتَّنا�ص  ذكره  يتكرر  ثم  احلياة«)4(، 

)1( انظر ما �شبق: )�ص108(.

)2( انظر ما �شبق: )�ص108(.
)3( ما �شبق: )�ص107(.
)4( ما �شبق: )�ص107(.
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التَّنا�ص  يقـول:  »اإن  اإذ  يتغري كثرياً،  التَّنا�ص مل  1978م،ولكن موقفه من 

الذي يدخل  فيه كل ن�ص، ل ميكن اأبداً اأن يعتب اأ�شاًل للن�ص: اإن البحث 
عن »اأ�شول« الأثر واملوؤثرات التي خ�شع لها 

ن  التي يتكوَّ اأما القتبا�شات  ال�شاللة والنحدار.  ر�شوخ لأ�شطورة 
اأ�شولها…اإنها  اإىل  ردها  ميكن  ول  ال�شم  جمهولة  فهي  الن�ص  منها 
يعرتف  اأقوا�ص«)1(.  بني  تو�شع  ول  كذلك  نف�شها  تقدم  ل  اقتبا�شات 
)بارت( اإذن بوجود التَّنا�ص، لكنه ينكر ات�شاعه، اأو �شموليته، مما ي�شعف 
من اأهمية التَّنا�ص يف احلقل النقدي، لذلك عمد اإىل ح�رس »التنا�ص« يف 
ي�شري  ل�شمولية »التَّنا�ص«،  بذاته. ونتيجة  اإىل نوع  تعود  تبادل ن�شو�ص 
اإن مل تكن ا�شتحالة  اأخرى تتلخ�ص يف �شعوبة،  اإ�شكالية  اإىل  اأي�شًا  قوله 
معرفة كل الن�شو�ص الغائبة املندرجة يف ثنايا الن�ص، ومن ثّم اإ�شنادها اإىل 
اأ�شحابها، اأو ردها اإىل اأ�شولها الأوىل، فيتحول الن�ص اإىل غابة مت�شابكة 
الأغ�شان، وعرة الدروب، يكتنفها ال�شباب، فال ي�شتطيع املرء اجتيازها 

اأو معرفة دروبها. 

وُيعدُّ )ميخائيل ريفاتري( واحداً من النقاد، الذين اأ�شافوا مالحظات 
�شيغة  اأعماله  يف  تبنَّى  عندما  واإجراءاته،  »التَّنا�ص«  مفهوم  حول  مهمة 
اهتمامه  من  هذا  وينبع  التاأويل)2(،  مراتب  من  مرتبة  ها  وعدَّ »التَّنا�ص«، 
بوجود عالقة تطابق وتكامل بني ال�شكل وامل�شمون، ذلك اأن »مرجعيات 
التَّنا�ص«)3(. ي�شاف  ية مرتكزها  اأخرى…والن�شّ الن�شو�ص هي ن�شو�ص 

)1( رولن بارت: در�ص ال�شيميولوجيا. )�ص63(.
)2( انظر مارك اأجنينو: مفهوم التنا�ص يف اأ�شول اخلطاب النقدي. )�ص110(.

)( ما �شبق. )�ص110(.  3
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ق بني »القيمة الإجرائية« يف التَّنا�ص من جهة، و»درا�شة  اإىل ذلك اأنه فرَّ
التَّنا�ص  فعالية  تعني  الإجرائية«،  »القيمة  فـ  ثانية.  جهة  من  امل�شادر« 
متعانقة  العالقات  من  �شبكة  باعتباره  الأدبي،  للن�ص  التحليلية  والنظرة 
مع ن�شـو�ص اأخـرى، لإظهار اأثرها وقيمتها الدللية واجلمالية، وا�شتقراء 
ن�شه  املوؤلف  منها  ا�شتقى  التي  اخلارجي-  -املرجع  اخلارجية  الن�شو�ص 
وحتديدها، ومن ثّم حتليلها، واإظهار القيم اجلمالية التي تندرج فيها. اأما 
درا�شة »امل�شادر« باعتبارها جزءاً من الأدب املقارن، فهي تكتفي بتحديد 
منبعه  اإىل  الن�ص  اأي رد  ن�شه،  املوؤلف  منه  ا�شتقى  الذي  املرجع اخلارجي 
القيم اجلمالية املندرجة فيه نتيجة ات�شاله  اإظهار  اأو  الأ�شلي دون حتليله، 

بغريه من الن�شو�ص.

اد وتبلورت اآراوؤهم حول م�شطلح           وهكذا ت�شافرت جهود النقَّ
)جوليا  اآراء  اإىل  كثرياً  فاأ�شافوا  وقوانينه،  اآلياته  وحتديد  »التَّنا�ص«، 
كر�شتيفا(، التي ُتعدُّ اأول من حتدثت عنه، و�شاعدت على انت�شاره حتى 
ا�شتقر يف النهاية باعتباره م�شطلحًا نقديًا، لكنه ل يخلو من التبا�ص يف 
كما  الآخر،  بع�شهم  لدى  اكتـمال  اأو عدم  النقاد،  بع�ص  لدى  مفهومه 
اأنه ا�شتعمل يف كثري من الأحيان ا�شتعماًل خ�شبًا للبحث عن جماليات 
اأنتج  التي  والجتماعية  والثقافية  الدللية  البنية  عن  والك�شف  الن�ص، 
فيه عقبات، ل  ا�شتعمال ل �شك تكمن  فيه، وهذا  اأثَّرت  التي  اأو  فيها، 
جهة،  من  هذا  للنف�ص  وجماهدة  واأناة  ب�شب  اإل  جتاوزها  الناقد  ي�شتطيع 
معرفية  حقول  اإىل  وامل�شتندة  املت�شلحة  ال�شخ�شية  القدرة  من  وبكثري 

متعددة من جهة اأخرى. 
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»التَّنا�ص«  م�شطلح  حتديد  على  ما-  حد  -اإىل  النقاد  اتفق  هكذا 
لوا  ومنطلقاته يف التوجه اإىل الن�ص، باعتباره حاماًل لن�شو�ص غائبة، وف�شَّ
القول يف اآلياته ومفاهيمه على نحو من الأنحاء، فتحدثوا عن الجرتار،  
)الباروديا(،  ال�شاخرة  واملعار�شة  واملعار�شة  واحلوار،  والمت�شا�ص، 
تعامل  حيث  النحطاط،  ع�شور  يف  ي�شود  »الجرتار«  فـ  وال�رسقة. 
ال�شعراء مع الن�ص الغائب بوعي �شكوين، وكانت النتيجة اأن اأ�شبح الن�ص 
فهو مرحلة  اأما »المت�شا�ص«  احليوية.  خاليًا من  الغائب منوذجًا جامداً 
اأعلى من ال�شابق، لأنه ينطلق من الإقرار باأهمية الن�ص وقدا�شته، فيتعامل 
ا�شتمراره،  ي�شهمان يف  بل  الأ�شل  ينفيان  اأنه حركة وحتّول ل  معه على 
قراءة  مراحل  اأعلى  فهو  »احلوار«  واأما  للتجدد.  قاباًل  جوهراً  باعتباره 
اإىل  ال�شاعر  ويعمد  الغائب،  الن�ص  لتقدي�ص  جمال  ل  اإذ  الغائب،  الن�ص 
اأن  »املعار�شة«  وتعني  املثالية)1(.  قناعاته  ي  ويعرِّ الالهوتية،  اأ�ش�شه  تغيري 
عماًل اأدبيًا يحاكي فيه موؤلفه كيفية كتابة »معلم« بغر�ص القتداء.ويق�شد 
ي�شري  بحيث  الوظيفة،  قلب  اأو  الهزيل،  التقليد  ال�شاخرة«  »املعار�شة  بـ 
والقرتا�ص  النقل  فتعني  »ال�رسقة«  اأما  والعك�ص.  هزليًا  اجلدي  اخلطاب 
واملحاكاة مع اإخفاء امل�رسوق)2(. ول �شك اأن النظرة الراأ�شية للتَّنا�ص من 
�شاأنها اأن ت�شل اإىل اأعمق اأغواره، باعتبارها نظرة ل ت�شلِّم مبثالية الن�شو�ص 
الن�ص، وعالقته  تبحث يف عمق  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  قد�شيتها،  اأو  الغائبة، 
اللغة والأ�شلوب  الكامنة حتت م�شتويات  �شفرته  الغائبة لفك  بالن�شو�ص 
الدرا�شة،  هذه  يف  اأحاوله  �شوف  ما  وهذا  والإيقاع...اإلخ،  وال�شورة 

)1( انظر حممد بني�ص: ظاهرة ال�شعر املعا�رس يف املغرب. )�ص253(.
)2( انظر د. حممد مفتاح: ا�شرتاتيجية التَّنا�ص. )�ص121(.
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التي تقف على ق�رسته اخلارجية،  النظرة الأفقية  وعلى العك�ص من ذلك 
دون اأن تتجاوزها اإىل عمق الن�ص واأ�شواته الكامنة فيه. 



41

الأدب املقـارن

مفهومه  حيث  من  كثرية  اإ�شكاليات  املقارن  الأدب  م�شطلح  يثـري 
اإىل  اأدى  مما  والتمحي�ص،  بالدرا�شة  تناولته  التي  الآراء  لكرثة  ومنطلقاته، 
نة،  اختالف وجهات النظر ومنطلقاتها الأ�شا�شية باختالف املدرا�ص املقارمِ
بها  تختلف  التي  والأفكار،  املبادئ  من  مبجموعة  مدر�شة  كل  توؤمن  اإذ 
عن املدار�ص الأخرى. ولي�شت هذه هي الإ�شكالية الوحيدة التي ن�شاأت 
وجمالته،  مو�شوعه  يف  الأدباء  اأو  النقاد  بع�ص  �شّكك  بل  درا�شته،  يف 
وجدوى درا�شاته، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن ظهور م�شطلح 
�شكوكًا  اد  النقَّ لدى  اأثـار  الع�رسين،  القرن  من  ال�شتينيات  يف  »التَّنا�ص« 
جديدة حول الأدب املقارن، فبزت ت�شاوؤلت عدة مثرية ومهمة، تريد 
اأن تتعرف اإىل مدى العالقة بني »التَّنا�ص«، و«الأدب املقارن«، وما هي 
درجات الئتالف والختالف بينهما يف درا�شة الن�شو�ص الأدبية؟ وهل 
ميكن اعتبار »التَّنا�ص« بدياًل من الأدب املقارن؟ وما هو الفرق على وجه 
اخل�شو�ص بني »التَّنا�ص« من جهة، ودرا�شة »امل�شادر« و»التاأثريات«من 
حول  اأثريت  التي  والت�شاوؤلت  الإ�شكاليات  بع�ص  هذه  اأخرى؟.  جهة 
بـ  عالقته  اإظهار  اإىل  تطمح  وهي  واأهدافه،  املقارن«  »الأدب  مفهوم 

»التَّنا�ص«. و�شنعر�ص لهذا كله يف ثنايا ال�شفحات الآتية.

ُيعـدُّ الكاتب والناقد الفرن�شي )بول فان تيجم(، اأول من و�شع كتابًا، 
ت�شميات  دارت  اأن  بعد  املقارن«،  بـ»الأدب  امل�شطلح  ت�شمية  فيه  حدد 
حيث  ع�رس،  التا�شع  القرن  يف  اأوروبا  يف  الُكتَّاب  األ�شنة  على  له  كثرية 
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ل  وف�شَّ املقارن«،  »التاريخ  عن  ويلك(  )رينيه  ي�شري  كما  الإجنليز  حتدث 
ت�شميته  على  الأملان  وا�شتقر  الأدبية«،  »املقارنة  عن  احلديث  الفرن�شيون 
»الأدب  م�شطلح  ا�شتقر  الأمر  نهاية  ويف  املقارن«)1(،  الأدب  بـ»تاريخ 
املقارن«، و�شادت هذه الت�شمية على الت�شميات الأخرى، وانت�رست يف 
الدرا�شات املقارنة التي تبحث عن وجوه التالقي، اأو ال�شالت التي تربط 

كاتبًا باآخر، اأو اأدب اأمة باأمة اأخرى.

لكن )بول فان تيجم( تراجع عن ا�شتخدام م�شطلح »الأدب املقارن«، 
حني اكت�شف ما يكتنفه من غمو�ص، فا�شتخدم بدًل منه م�شطلح »الأدب 
ق بينهما. فـ »الأدب املقارن«، »يدر�ص يف الغالب عالقات  العام«، ثم فرَّ
العن�رسان  هذان  اأكان  �شواء  فح�شب،  عن�رسين  بني  عالقات  اأي  ثنائية، 
كاتبني اأو كتابني، اأو طائفتني من الكتب، اأو الكتَّاب، اأم اأدبني كاملني، 
اأما  ب�شورته«)2(.  اأم  الفني،  الأثر  مبادة  تت�شل  العالقة  هذه  اأكانت  �شواء 
الأدب العام فهو »طائفة من الأبحاث تتناول الوقائع امل�شرتكة بني عدد 
على  بع�شها  انطباقها  يف  اأو  املتبادلة،  عالقاتها  يف  �شواء  الآداب،  من 
اأو  املكاين،  وا�شعة…فالت�شاع  عاملية  نظرة  ينظر  اأن  بع�ص…�رسيطة 
امل�شاحة اجلغرافية هي التي متيزه بالدرجة الأوىل«)3(. فـ »الأدب املقارن« 
التي تربط �شاعراً  الثنائية فقط  الو�شيجة والعالقات  ال�شالت  اإذن يدر�ص 

)1( انظر رينيه ويلك واأو�شتني وارين:نظرية الأدب - ترجمة: حميي الدين �شبحي - املجل�ص 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعية - دم�شق - 1972م. )�ص57(.

)2( عز الدين املنا�رسة: املثاقفة والنقد املقارن - املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رس - بريوت - 
ط1 - 1996م. )�ص17(.
)( ما �شبق: )�ص18-17(.  3
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على  املقارنة  الدرا�شة  تقوم  هذا  وعلى  اأخرى.  باأمة  اأمة  اأدب  اأو  باآخر، 
تاريخي كلي،  اإطار  فيبحث يف  العام  الأدب  اأما  تاريخي جزئي،  اأ�شا�ص 
اأمم  اآداب  اأمتني، لأنَّ ميدانه بحث الظواهر الأدبية يف  باأدب  وغري مقيد 
متعددة يف اآن واحد. لكن هذا التفريق ي�شوبه الغمو�ص، ب�شبب التداخل 
بني امل�شطلحني، وبالتايل ل ي�شتطيع الناقد املقارن اأن يقرر عما اإذا كان 
تاأثري )ت.�ص.اإليوت( يف �شالح عبد ال�شبور، اأو تاأثري ق�شيدة »الأر�ص 
اأو   ، معنيَّ �شاعر  يف  اأو  املعا�رس،  العربي  ال�شعر  يف  )اإليوت(  لـ  اخلراب« 
تاأثري )اإليوت( يف حركة جتديد ال�شعر العربي، يدخل �شمن مو�شوعات 

»الأدب املقارن«، اأو الأدب العام.

اأمام  العام«، وو�شعنا  »الأدب  ث عن  قد حتدَّ تيجم(،  )فان  اإذا كان 
اإ�شكالية من اإ�شكاليات الأدب املقارن، فاإن الكاتب الأملاين )جوته(، قد 
و�شعنا اأمام اإ�شكالية اأكب، وكان هو نف�شه يدرك ا�شتحالة حتققها، وهي 
اه »الأدب العاملي«. وهو ا�شطالح كما يقول عنه )رينيه ويلك(  ما �شمَّ
اأن الأدب يدر�ص على ات�شاع  اإذ يعني �شمنًا  �شديد الفخامة بال منا�شبة، 
بوقت  ليب�رسِّ  ا�شتعمله  اإذ  )جوته(،  بخلد  هذا  يكن  ومل  كلها،  القارات 
ت�شبح فيه كل الآداب اأدبًا واحداً)1(. لكنه راأى فيما بعد اأن فكرة ائتالف 
الآداب القومية وتوحيدها يف اأدب واحد، ل تعدو اأن تكون فكرة خيالية 
غري قابلة للتحقيق؛ لأن اأية قومية من القوميات ل ت�شتطيع اأن تتجرد من 
ل  ذلك  ومع  اأخرى،  قوميات  يف  لتذوب  وتراثها،  وما�شيها  تاريخها 
الأدبي،  الكمال  بدعوى  ذاتها  على  تنغلق  اأن  القومية  الآداب  ت�شتطيع 

)1( انظر رينيه ويلك: نظرية الأدب. )�ص60(.
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قد  تكون  احلالة  هذه  مثل  ففي  الأخرى،  الآداب  على  التفوق  عقدة  اأو 
حكمت على نف�شها بق�رس الروؤية وعقمها، وحرمت تلقيح اأدبها بعنا�رس 

لزمة لنموه وتطوره.

باأنه  املقارن«  »الأدب  ف  عرَّ فقد  )جويار(،  الفرن�شي  الكاتب  اأما 
فه )جان ماري كاريه( على  الدولية«)1(، وعرَّ الأدبيـة  العالقـات  »تاريخ 
اأنه فرع من تاريـخ الأدب »ي�شتـمل على درا�شـة العالقات الوجدانية بني 
الأمم، والعالقات الفعلية القائمة بني الأعمال الأدبية، وم�شادر اإلهامها، 
وحياة ُكتَّابها يف اأكرث من اأدب قومي«)2(. وعلى ذلك ميكن ا�شتخال�ص 
اأن  واأولها  املقارنة،  الفرن�شية  املدر�شة  مبادئ  لت  �شكَّ التي  ال�شمات  اأهم 
اأو  التاريخي  املقارنة، فاملنهج  املقارن« يدر�ص »تاريخ« الآداب  »الأدب 
اعتبار  وثانيها  الأ�شا�شية.  مرتكزاته  من  الآداب  بني  التاريخية  العالقات 
ن�شه  الكاتب  منها  ا�شتقى  التي  امل�شادر،  ودرا�شة  والتاأثر  التاأثري  ق�شايا 
الأدبي من املفاهيم الأ�شا�شية التي احتلت املكان الأول من اهتمام النّقاد. 
وثالثها جعل الأدب القومي الذي حاول )جوته( اإذابته يف العاملية، حموراً 

مهمًا ومنطلقًا اأ�شا�شيًا من منطلقات البحث املقارن. 

وقد رف�ص )رينيه اإيتامبل( اأحد اأعالم املوجة الفرن�شية اجلديدة كثرياً من 
هذه املبادئ، كما يقول عز الدين املنا�رسة، حيث هاجم املركزية الفرن�شية 
حيث  والعن�رسية،  وال�شوفينية،  التعايل،  معاين  من  حتمله  مبا  والأوروبية 
�شاد العتقاد باأف�شلية الأدب الأوروبي على غريه من الآداب الأخرى، 

)1( عز الدين املنا�رسة: املثاقفة والنقد املقارن. )�ص19(.
)2( ما �شبق: )�ص19(.
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فقد هاجم  العاملي، ولهذا  امل�شتوى  والتنويرية على  الإ�شعاعية  ومركزيته 
املنهج التاريخي، وتبّنى »اأدبية الأدب«، ولكّن اأ�شل هذا امل�شطلح »اأدبية 
»الع�شفور  عليه  اأطلق  ولهذا  الرو�ص)1(،  ال�شكالنيني  اإبداع  من  الأدب« 

ال�شارد« من املدر�شة الفرن�شية.

اأ�شهمت املدر�شة الأمريكية بن�شيب وافر يف درا�شة »الأدب املقارن« 
ومو�شوعاته، بالرغم من اأن )رينيه ويلك( اأنكر ا�شتقاللية الأدب املقارن، 
حماذير،  من  اأي�شًا  يخلو  ل  الذي  العام«،  »الأدب  م�شطلح  عليه  ل  وف�شَّ
احلديث  الأف�شل  يكون  اأن  املحتمل  بقوله: »ومن  ذلك  من  وقد خل�ص 
بب�شاطة عن »الأدب«)2(، لكنه مع ذلك عاد وا�شتخدم م�شطلح »الأدب 
املقارن«، الذي يعني عنده اأول ما يعني »درا�شة الأدب ال�شفهي، وبخا�شـة 
مو�شوعـات الق�شـ�ص ال�شعبي وهجرتـه، وكيف ومتى دخل حقـل الأدب 
املقارنات  اأكرث »رقيـًا« منه »)3(، وي�شيف قائاًل: »اإن  »الفني« الذي هو 
بني الآداب، اإذا كانت معزولة عن الهتمام مبجمل الآداب القومية، متيل 
والتاأثريات،  كامل�شادر،  اخلارجية،  امل�شكالت  على  نف�شها  تق�رس  اأن  اإىل 
اأو ال�شهرة وال�شمعة«)4(. ومن الالفت للنظر هنا اأن درا�شة الن�ص الأدبي 
اأو  وت�شويقها،  كتبه  انت�شار  اأ�شباب  اأو  الأديب،  �شهرة  قيا�ص  مثل  لذاته، 
عدد طباعتها…اإلخ، هذه كلها معزولة متامًا عن ال�شياق اأو البنية اللغوية، 
حيث يتم البحث يف ق�شايا خارج حدود الن�ص، تقع يف املرتبة الأوىل من 

)1( انظر ما �شبق: )�ص20(.
)2( رينيه ويلك: نظرية الأدب. ) �ص61(.

)3( ما �شبق: )�ص58(.

)4( ما �شبق: )�ص60(.
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اهتمام الناقد، ثم ياأتي الن�ص تاليًا لها يف املرتبة الثانية، وقد ل ياأتي، فيغيب 
حتليل الن�ص واكت�شاف ما فيه من دللت فنيـة واإبـداع لغوي.

ف »الأدب املقارن«، باأنه »درا�شة الأدب  اأما )هرني رمياك( فقد عرَّ
خارج حدود بلد معني واحد، ودرا�شة العالقات بني الأدب من جهة، 
والتاريخ  والفل�شفة  الفنون  مثل  الأخرى،  واملعتقدات  املعرفة  وجمالت 
)األدرج(،  اأما  اأخرى«)1(.  جهة  من  والديانات…اإلخ  الإن�شانية  والعلوم 
فريى اأن »املتفق عليه يف الوقت احلا�رس، اأن الأدب املقارن ل يوازن بني 
الآداب القومية املختلفة، بحيث ي�شع بع�شها يف مقابل البع�ص الآخر، بل 
نه من النظر اإىل الأعمال الأدبية  د القارئ بو�شيلة، متكِّ اإنه العلم الذي يزوِّ
ال�شيقة؛  الإقليمية  للحدود  اعتبار  دون  واملكان،  الزمان  يف  املنف�شلة 
اأن  يعني  كله«)2(. وهذا  الإن�شاين  الن�شاط  بنواحي  الأدب  يرتبط  وبذلك 
ل بذلك -اأو  )األدرج( يرف�ص ما درج عليه نّقاد »الأدب املقارن«، و�شكَّ
حاول- عرفًا وتقليداً جديدين يف درا�شتهم املقارنة، وخا�شة يف مو�شوع 
التاأثريات، فهو يرف�ص املوازنة بني �شاعرين، اأو اأدبني، ويحاول النـزوع يف 
درا�شته ملو�شوعات »الأدب املقارن« اإىل العاملية، وربط »الأدب املقارن« 

بالن�شاط الإن�شاين دون اعتبار لنواحي الزمان واملكان.

الأمريكية ويحدد مالحمها،  املدر�شة  ما مييز  اأول  اإن  القول،  و�شفوة 
»اأدبية  ي�شمى  ما  اأو  لالأدب،  الداخلية  العالقات  تبنَّت درا�شة  اأوًل-  اأنها 
الأدب«، بتاأثري من ال�شكالنيني الرو�ص و)رينيه اإيتامبل(، وثانياً- اهتمامها 

)1( عز الدين املنا�رسة: املثاقفة والنقد املقارن. )�ص23(.
)2( ما �شبق. )�ص24(.
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بدرا�شة »الأدب ال�شفهي«، كما بنيَّ ذلك )رينيه ويلك(. وثالثاً- عملت 
على تو�شيع نطاق درا�شة »الأدب املقارن« واإدخال علوم جديدة عدة، 
عت من جمال الدرا�شة املقارنة، اإذ ت�شبح املقارنة بني الأدب من جهة  و�شَّ
والعلوم الإن�شانية من جهة اأخرى. ورابعًا- رف�ص »املقابلة« بني الآداب، 

وربط الأدب بالن�شاط الإن�شاين دون اعتبار للزمان واملكان. 

الآداب  اأن الت�شال بني  اأجمعوا على  قد  النّقاد  اأن  تقّدم،  يت�شح مما 
املختلفة، مير عب و�شائل متعددة منها: الكتب واملوؤلفات، ثم التاأثريات، 
ويليها درا�شة امل�شادر، وغري ذلك: كال�شهرة والعادات والأزياء والتجارة 
التاأثريات  درا�شة  هو  ذلك  من  يهمنا  والذي  لالأدب…اإلخ.  اخلارجية 
وامل�شادر ل�شتباه مدلولتها مبدلول »التَّنا�ص«. فما هي التاأثريات؟، وما 
وما هي  امل�شادر؟،  وما هي  درا�شتها؟،  اأ�شكال  وما هي  ميادينها؟،  هي 
التاأثريات  بني  الئتالف والختالف  اأوجه  واأنواعها؟، وما هي  طبيعتها 
وامل�شادر من جهة، و«التَّنا�ص« من جهة اأخرى؟ وبناء على هذا، ن�شتطيع 

حتديد عالقة »التَّنا�ص« بـ »الأدب املقارن« يف اإطاره الكلي. 

اأنها  اإىل  التاأثريات،  ملو�شوع  مقاربتها  يف  املقارنة  الدرا�شات  ت�شري 
عالقة تفاعل واأخذ وعطاء، تن�شاأ بني عملني اأدبيني كتبا بلغتني خمتلفتني، 
ملجرد  ولي�ص  والباهني،  بالأدلة  مة  مدعَّ وتاأثر  تاأثري  عالقة  بينهما  ثبتت 
ال�شتباه اأو توارد اخلواطر، يوؤدي اإىل تاأثر اأحدهما بالآخر لأ�شباب خمتلفة، 
بغ�ص النظر عن كون التاأثريات مبا�رسة اأو غري مبا�رسة، اإذ املهم يف ذلك هو 
ن يف اإظهار ال�شالت  وقوع عملية التاأثري وكفى، ليبداأ بعد ذلك دور املقارمِ
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لالأجنا�ص  العامة  الفنية  بالأ�شول  تعلقت  »�شواء  والتاأثر  للتاأثري  التاريخية 
واملذاهب الأدبية، اأو التيارات الفكرية، اأو ات�شلت بطبيعة املو�شوعات 
اأو كانت مت�ص  واملواقف والأ�شخا�ص، التي تعالج اأو حتاكى يف الأدب، 
م�شائل ال�شياغة الفنية والأفكار اجلزئية يف العمل الأدبي«)1(، �رسيطة اأّل 
الدرا�شة  نطاق  يف  يدخل  ل  هذا  لأن  املدح،  اأو  للقدح  الناقل  يتعر�ص 
املقارنة، فاملوؤثِّر لي�ص اأف�شل من املتاأثِّر، واأدب املوؤثِّر لي�ص اأف�شل من اأدب 
انفتاح  اإىل  توؤدي  طبيعي،  تلقيح  عالقـة  بينهـما  العالقة  اإن  اأي�شًا.  املتاأثِّر 
ومرجعيات  تعبريية،  باأ�شكال  يها  وتغذِّ وتطورها،  الآداب  اأمام  الآفاق 
الإن�شانية  املعارف  بل  والآداب،  الفنون  تطور  كبرية يف  قيمة  لها  ثقافية 

ب�شكل عام.

 وبناًء على ذلك، فاإنه مهما كانت ثقافة اأمة املتاأثِّر، اأو ح�شارتها…
الأمم  ح�شارات  اأمام  والدونية،  النق�ص  عقدة  من  يتخل�ص  اأن  عليه  اإلخ، 
اأن  اأنها ميكن  اإذا راأى  التاأثر بها،  الأخرى واآدابها، واأل يجد حرجًا من 
مع  ي�شيِّده  الذي  القومي  الأدب  م�شتقبل  لبنة يف �رسح  اأو  بذرة،  تكون 
اأدباء اآخرين يف ع�رسه وبعد ع�رسه. لكن عليه األ يكون مقلداً، لأن التقليد 
الأديب يف كل زمان  اإليها  ي�شعى  التي  والفردية،  الأدبية  لل�شخ�شية  قتل 
ومكان. لذلك فـ »الأدب املقارن« جوهري لتاريخ الأدب والنقد، لأنه 
»يك�شف عن م�شادر التيارات الفنية والفكرية لالأدب القومي، وكل اأدب 
قومي يلتقي حتمًا يف ع�شور نه�شاته بالآداب العاملية، ويتعاون معها يف 
ح�شارية  مات  �شمِ بمِ يرفد  حيث  القومي«)2(،  اأو  الإن�شاين،  الوعي  توجيه 

)1( د.حممد غنيمي هالل: الأدب املقارن - دار العودة - بريوت - ط5 - د.ت. )�ص9(.
)2( ما �شبق.)�ص10(.
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جديدة نتيجة ات�شاله بالآداب العاملية، توؤدي اإىل خلق حتولت مهمة يف 
احل�شا�شية الأدبية خا�شة، ويف م�شار الأدب القومي عامة.

ي«،  ل درا�شة التاأثريات عب م�شتويني من الدرا�شة: الأول »كمِّ تت�شكَّ
ن يف امل�شتوى الأول، م�شائل تتعلق بالرواج  والثاين »نوعي«. يدر�ص املقارمِ
ن هنا اإىل العمـل الإح�شائي  الأدبي والرثوة الأدبية، حيـث »ين�رسف املقـارمِ
فيبحث عن عدد الطبعات، اأو عن عدد الن�شخ، اأو عن عدد الرتجمات، اأو 
عن عدد القتبا�شات اخلا�شة بهذا الن�ص، اأو بهذا الكتاب«)1(، لكي يقف 
اأما  العاملية.  الآداب  مع  تفاعله  بالع�رس، ومدى  املتاأثر  ارتباط  على مدى 
ن عن كيفية التاأثري، و�شماته، واأنواعه،  امل�شتوى الثاين، فيبحث فيه املقارمِ
فامل�شتوى  ومتثيل…اإلخ)2(.  واحتذاء  واقتبا�ص  تقليد  من  اأ�شكاله  مبينًا 
الأول، يعمل على عزل الن�ص ليبحث يف م�شائل خارجية عنه، وامل�شتوى 
الناجتة  الن�ص،  عليها  ينطوي  التي  التاأثريية  الإ�شارات  التقاط  يريد  الثاين، 
عن وجود عالقة تاريخية بني املوؤثِّر واملتاأثِّر، ليخل�ص اإىل نتيجة تتمثل يف 
عر�ص حقائق هذه العالقة، وجت�شيد القوا�شم الإن�شانية امل�شرتكة بني اأديب 

واآخر، اأو بني اأدب اأمة واأمة اأخرى.

بنيَّ د.مناف من�شور اأهمية التاأثريات ومناهجها بقوله: »قيمة التاأثري 
)1( د.مناف من�شور: مدخل اإىل الأدب املقارن- من�شورات مركز التوثيق والبحوث - بريوت 

- 1980. ) �ص115(.
)2( التقليد: اأحط م�شتويات التاأثري بحكم كونه منطًا ميكانيكيًا يفقد معه املقلِّد لهب الريادة.اأما 
القتبا�ص: فهو اأرفع م�شتوى من التقليد، يحفظ للمتاأثر قدراً اأكب من حرية اخللق والإبداع. 
واأما الحتذاء: في�شع املتاأثر نف�شه يف احلالة ذاتها لدى املوؤثر اأي فيه م�شاركة من الداخل. 
تتم عملية  الإطالق حيث  واأ�شعبها درا�شة على  التاأثري  اأرقى م�شتويات  فهو  التمثيل:  واأما 

حتويل نوعي لكل ما اكت�شبه املتاأثر. لال�شتزادة انظر ما �شبق. )�ص118-117(.
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ل اإىل حركة ع�رس…اإن اأهمية التاأثري تكمن يف مدى توغله  هي اأن يتحوَّ
يف عمق �شمري الأمة املتاأثرة، لي�شبح اجتاهًا اأ�شياًل خالقًا…اإن اأرقى اأمناط 
التاأثري، هو حني يكون الت�شال بنتاج الآخرين عاماًل على ا�شتيقاظ ما يف 
اأن نتحدث عن تاأثري ذي  اإبداع«)1(. وعلى هذا ميكن  اأ�شالتنا من دفائن 
�شلطة ما على  تاأثري ميار�ص  التاأثري، وعن  اأنواع  اأ�شعف  بعد واحد، وهو 
الن�شو�ص التي يتفاعل معها ويقوم بتاأويلها، اأو التعديل فيها حتى تندمج 
يف بنية العمل الفني، وعن تاأثري يخالف روؤية املقَتب�ص منه »املوؤثر«، فتحمل 
يف  ال�شياغة  وفرادة  واأ�شالتها،  الروؤيا  خ�شو�شية  بالتايل  املتاأثر  �شخ�شية 
م�شتوياتها املختلفة. وبذلك تهتم التاأثريات بتحليل الروافد، وا�شتخال�ص 
طبيعة العالقة التي ربطـت بني الأدبني، لتتحول بعد ذلك اإىل طريق خالَّق 

ي�شلكه الأدباء، لتحقيق نه�شة اأدبية.

 اإذا كانت درا�شة التاأثريات تبداأ با�شتقراء الن�ص الأدبي، ل�شتخال�ص ما 
فيه من مراجع خارجية م�شتقاة من اأدباء، اأو ن�شو�ص �شابقة، ثم رد ذلك اإىل 
حتديد �شكل التاأثري وطبيعته ونوعه، وتقييم الكيفية التي يتم بها ا�شتخدامه 
عنه  تنف�شل  ولكنها  اأي�شًا،  بالن�ص  تبداأ  امل�شادر  درا�شة  فاإن  املتاأثر،  لدى 
انف�شاًل تامًا للبحث عن الأ�شول، اأو الوثائق، التي ينطوي عليها الن�ص، 
ر،  للمتاأثمِ ال�شخ�شية  الثقافة  لت  اأدبية، لأنها �شكَّ اأو غري  اأدبية  �شواء كانت 
اأو  بالن�ص،  املت�شلة  واملراجع  الكتب  ر عن  املتاأثمِ مكتبة  مثاًل يف  كالبحث 
�شوؤاله عن قراءاته ال�شابقة، ومدى تاأثريها فيه…اإلخ. وهذه كلها درا�شة 
حول الن�ص، وخارج نطاقه، ولهذا يجمع النّقاد على اأن درا�شة امل�شادر 

)1( ما �شبق.)�ص121-119(.
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تندرج �شمن مو�شوع »تاريخ الأدب«. 

لها الأديب يف حياته،  ت�شتمل امل�شادر على جميع املعارف التي ح�شَّ
الذاكرة  ل  ت�شكِّ املثال،  �شبيل  فعلى  كانت،  طريقة  اأو  اأ�شلوب  وباأي 
الفردية والذاكرة اجلماعية املخزون الثقايف لالأديب، ويدخل فيها املقروء 
املعريف الأجنبي بلغته الأ�شلية اأو املرتجمة، ورحالته الداخلية واخلارجية 
وم�شاهداته…اإلخ. ويحدد د. حممد غنيمي هالل اأهم هذه امل�شادر يف 

ثالثة اأنـواع هي:

1- ما انطبع يف خيال الأديب نتيجة ملا راأى يف اأ�شفاره من مناظر طبيعية، 

واآثار فنية، وعادات وتقاليد قومية.

2- خمالطة الأديب للبيئات والنوادي، التي تهتم بالثقافات الأدبية العاملية 

يف اأرجـاء الوطن نف�شـه.

3- امل�شادر املكتوبة، وهي ما ين�رسف اإليه املعنى ب�شفة عامة حني يطلق 

ا�شم امل�شادر، وهي اأ�شهل اأق�شام امل�شادر درا�شة واأي�رسها حتديداً، اإذ 
مظنة البهنة عليها وحجتها متى وجدت ل تدفع)1(. ويتنوع البحث 
الو�شول  تبغي  وما  الدرا�شة  من  املق�شود  بح�شب  امل�شادر  هذه  يف 
اإليه، اإذ قد يكون البحث جزئيًا، وقد يكون كليًا. فالبحث اجلزئي، 
يتمثل يف م�شادر موؤلف واأثره يف ن�ص من ن�شو�ص اأديب ما، اأو يف 
ديوان من دواوينه، اأو يف اأعماله كلها، وقد يكون البحث عن بيان 
م�شادر اأديب، اأو اأكرث يف اأدب اأمة ما، مثل تاأثري )اإليوت( يف ال�شعر 

)1( انظر د.حممد غنيمي هالل: الأدب املقارن. )�ص349-343(.
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العربي املعا�رس، اأو تاأثري مو�شوع اأدبي معني يف اأديب اأو اأدباء عدة، 
مثل تاأثري �شعر الغزل العربي يف �شعراء )الرتوبادور( يف الأندل�ص. اأما 
اأمة  البحث الكلي يف امل�شادر، فقد يكون درا�شة امل�شادر يف اأدب 
التاأثري  اأمم عدة، مثل عالقة  اأو  ما،  اأمة  باأدب  تاأثره  باأكملها، ومدى 

والتاأُثر بني الأدب العربي القدمي والأدب الفار�شي.

بني  ق  تفرِّ التي  النتائج  اأهم  ا�شتخال�ص  ن�شتطيع  م،  تقدَّ ما  على  بناًء 
»التَّنا�ص« و«الأدب املقارن«:

1-انبثق م�شطلح »التَّنا�ص« من مناهج الدرا�شات اللغوية احلـديثة، -وهي 

درا�شـات نقدية يف وجه من وجوهها- نظرت اإىل الن�ص الأدبي على 
اأنه بنية لغوية مغلقة على ذاتها، تنفي املراجع اخلارجية للن�ص، واتخذ 
م فكرة بنية الن�ص ومركزيته، وجعله  لنف�شه منحى متميزاً حيث حطَّ
للن�ص،  اللغوي  الإطار  العتبار  يف  اأخذه  مع  العامل  على  منفتحًا 
الدللة .  لإنتاج  والعميقة  ال�شطحية  اأو  واخلارجية،  الداخلية  وبنيته 
اأما »الأدب املقارن« فيق�رس نف�شه على البحث عن مواطن التاأثريات 
ن عندما يك�شف عن الأ�شول  ودرا�شة امل�شادر، وتنتهي مهمة املقارمِ
التي ا�شتقى منها الأديب مادته الأدبية، اأو غري الأدبية، اأي اأنه يق�رس 
هجرة  وكيفية  لالأدب،  اخلارجية  امل�شكالت  درا�شة  على  نف�شه 
اللغوية  املقومات  اأن  يعني  انت�شارها.وهذا  مدى  وقيا�ص  التاأثريات 
املعلومات،  من  كثيفة  حجب  وراء  وتختفي  تغيب  للن�ص،  والفنية 
اأما  وع�رسه…اإلخ.  وحياته  باملوؤلف  املت�شلة  اخلارجية  واملراجع 
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الإبداعية  الروؤيا  لتبني عن  البنى  هذه  وتتجلى  فتظهر  »التَّنا�ص«  يف 
املتكاملة للن�ص الأدبي.

2- يتناول التَّنا�ص درا�شة الن�شو�ص الأدبية وفق روؤية ي�شتعلي فيها على 

»الأدب  اأما  نهائية.  ل  اأ�شياء  منهما  جتعل  بطريقة  واملكان،  الزمان 
اإطار  يف  حمدداً  الن�ص  جتعل  روؤية  وفق  الن�شو�ص  فيدر�ص  املقارن«، 
اأثر  مثل  اآخر،  اأديب  اأديب يف  اأثر  يبحث يف  زمان ومكان، حيث 
مثل  ما،  اأمة  اأدب  يف  اأديب  اأثر  اأو  عقل،  �شعيد  يف  فالريي«  »بول 
اأدب  اأثر  اأو  احليوان،  ل�شان  على  العربية  الق�شة  يف  »لفونتني«  اأثر 
اأمة ما يف اأدب اأمة اأخرى، مثل اأثر الأدب العربي يف اآداب اأوروبا 
عن طريق العرب يف الأندل�ص.وهذه كلها عبارة عن �شور حمددة يف 

اإطارها الزماين واملكاين. 

»التَّنا�ص« عن  مبداأ  الأدبية وفق  للن�شو�ص  درا�شته  الناقد يف  يخرج   -3

فارقة  اأخرى  �شفة  وهي  التاريخي«،  »املنهج  اأو  التاريخي،  الإطار 
العوامل  بدرا�شة  املقارن  الأدب  يهتم  اإذ  املقارن.  الأدب  وبني  بينه 
اأدب  يف  اأدب  تاأثري  اإىل  اأدت  التي  وامل�شادر  التاريخية  واملوؤثرات 
اآخر، فيعمل على اإظهار ال�شالت التاريخية التي ربطت بني اأمتني، 
ل القول يف ذلك  ثم يدر�ص اأ�شبابها وطبيعتها ونوعها…اإلخ، ويف�شِّ
مت�شائاًل: هل مت الت�شال عن طريق احلروب مثاًل، اأو التجارة؟، اأو 
ثالث  و�شيط  طريق  اأو عن  الرحالت؟،  الكتب؟،  اأو  اأو  ال�شفارة؟، 
اأن  اأردنا  اإذا  واأ�شا�شية  مهمة  اأ�شئلة  كلها  هذه  كالرتجمة؟….اإلخ. 



54

الظواهر  هجرة  وكيفية  امل�شرتكة،  الإن�شانية  القوا�شم  اإىل  نتعرف 
الأدبية من مكان اإىل اآخر، اأو من اأمة اإىل اأخرى، اأو اإذا اأردنا حتديد 
الق�شايا الفنية واملو�شوعية املتماثلة اأو املتعار�شة يف اأدب اأمتني، اأو 
كله  وهذا  اأمتني،  بني  ربطت  التي  التاأثريية  العالقات  مالمح  ر�شد 
اأهمية يف تاريخ الأدب القومي لإظهار �شلته بغريه من الآداب  ذو 
العاملية. لكن اأين »اأدبية« الأدب يف ذلك كله؟ واأين »�شعرية« ال�شعر 
من  الثانية  املرتبة  يف  الن�ص  ي�شبح  وبالتايل  جتاهلهما،  مت  لقد  اأي�شا؟ 
ن، يف حني يحتل الن�ص بو�شفه عماًل فنيا املرتبة الأوىل  اهتمام املقارمِ

من اهتمام الناقد يف درا�شة »التَّنا�ص«.

ل التباين بني اأمتني اأو لغتني للناقد وفق مبداأ »التَّنا�ص« �رسطًا  4- ل ي�شكِّ

ن، الذي  لزبًا يف درا�شته للن�ص الأدبي، كما هو ال�شاأن لدى املقارمِ
�شمن  تدخل  حتى  اأدبني  بني  تربط  التي  التاأثريية  العالقة  اأن  يعتب 
خمتلفتني.  ولغتني  متباينتني  اأمتني  بني  تكون  اأن  لبد  بحثه،  جمالت 
�شعراء  املتنبي يف  تاأثري  درا�شة  �شيء  املقارنة يف  من  لي�ص  هذا  وعلى 
اد  ع�رسه، اأو �شعراء الع�رس احلديث، فمثل هذا املو�شوع يف راأي نقَّ
الأدب املقارن يدخل �شمن الأدب القومي، اأو تاريخ الأدب، ولي�ص 
�شمن الأدب املقارن، كما يخرج من املقارنة الكاتب الأجنبي الذي 
اأبدع اأدبًا باللغة العربية، ويقابله خروج الكاتب العربي الذي اأبدع 
هذه  مثل  اإىل  ينظر  فال  »التَّنا�ص«  اأما  املقارنة.  من  اأجنبية  بلغة  اأدبًا 
الق�شايا، اإذ هو مهتم باإبراز الن�شو�ص الغائبة، التي يت�شمنها الن�ص، 
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النظر عن كونها داخل الأدب  الإبداعية، بغ�ص  بنيته  ل قوام  وت�شكِّ
القومي، اأو خارجه. وبالتايل فاإن منهج الدرا�شة يف »التَّنا�ص« اأكرث 
»�شمولية« من منهج الدرا�شة يف الأدب املقارن، الذي ميكن و�شفه 

باأنه جتزيئي.

لتحديد  العام  الإطار  يف  املقارن«  »الأدب  مع  »التَّنا�ص«  يتفق   -5

نوعيات خمتلفة  قا من خاللها بني  ليفرِّ دقيقًا،  م�شطلحاتهما حتديداً 
من الكتَّاب واملبدعني وطريقة التاأثري، اأو طريقة »التَّنا�ص« وكيفيته 
و�شكله. فكانت م�شطلحات الجرتار والمت�شا�ص واحلوار…اإلخ 
والحتذاء  والقتبا�ص  التقليد  وم�شطلحات  »التَّنا�ص«،  يف  وغريها 

والتمثيل يف الأدب املقارن.

من  ين�شاأ  الأدب  غنى  اأن  يف  املقارن«  و»الأدب  »التَّنا�ص«  يتفق   -6

معها،  متبادل  حوار  عالقة  وعقد  الأ خرى،  الآداب  مع  تفاعله 
وعدم انطوائه على نف�شه، واأنه ل عيب مطلقًا يف هذا، مهما كانت 
عبقرية الكاتب اأو عظمة الأمة التي ينتمي اإليها، لأن الثقافة والفكر 
يتفقان يف  اأخرى. كما  اأمة دون  اإن�شاين، ولي�ص وقفًا على  مرياث 
ما،  �شاعر  على  الغائبة  والن�شو�ص  التاأثري  �شفة  خلع  من  الحرتاز 
الأدلة  هذه  كانت  �شواء  ذلك،  تثبت  اأدلة  دون   ما،  اأمة  اأدب  اأو 
التوظيف  تقنية  يف  اتفقا  واأخرياً  داخله.  من  اأو  الن�ص  خارج  من 
اد يف  النقَّ ث  الأدبي، فتحدَّ الن�ص  املتاأثرة والغائبة داخل  للن�شو�ص 
وحتدث  »عك�شي«،  وتاأثري  »تاأويل«،  تاأثري  عن  املقارن«  »الأدب 
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اد يف »التَّنا�ص« عن تَّنا�ص »تاآلف«، وتَّنا�ص »تخالف«، وهي  النقَّ
م�شطلحات مت�شابهة يف املفهوم والدللة.
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ال�صرقـات الأدبيـة

ظاهرة  القدمي  العربي  النقد  يف  الأدبية«  »ال�رسقات  ظاهرة  لت  �شكَّ
اد فيها بدلوهم، فدبَّجوا ال�شفحات للتعريف بها، وحتديد  مهمة، اأدىل النقَّ
اأنواعها، واأ�شباب انت�شارها، وجودة الأخذ وعيوبه…اإلخ. فقد تعر�شت 
لدرا�شتها كتب الأدب العامة، كالأغاين لأبي الفرج الأ�شفهاين وغريه، 
لبن  ال�شعر  وعيار  املعتز،  لبن  كالبديع  بالبالغة  املمتزجة  النقد  وكتب 
طباطبا، واأ�رسار البالغة لعبد القاهر احلرجاين. وقد جنحت هذه الكتب 
فيهـا  البحـث  اأن  التخ�شي�ص، مبعنى  التعميم ل  اإىل  للظاهرة  يف درا�شتها 
�شار يف اجتاهني: الأول- التحديد النظري للظاهرة، والثاين- الإ�شارة اإىل 
ال�رسقات دون الرتباط بفرتة حمددة، اأو الرتكيز على �شاعر معني ملعرفة اأثره 
يف �شاعر اآخر، اأو �شعراء اآخرين عدة. وكانت اإ�شاراتهم جزئية، ومتناثرة 
القي�ص،  العبد من �شعر امرئ  وغري ممنهجة، فتحدثوا عن �رسقة طرفة بن 
ان بن ثابت من �شعر  و�رسقة النابغة من �شعر اأو�ص بن حجر، و�رسقة ح�شَّ

عنرتة بن �شداد…اإلخ.

اأثريت  اأبو متام، الذي   وبقي الأمر على ما ذكرته �شابقًا، حتى ظهر 
يف  ورغبته  العربية،  الق�شيدة  تقاليد  على  خلروجه  كثرية،  �شكوك  حوله 
عمل  وقد  الع�رس،  طبيعة  يواكب  جديد،  اأدبي  مذهب  اأو  تيار  تاأ�شي�ص 
ومقارنته  املتدفق،  التيار  هذا  وقف  على  اأعتقد-  -فيما  النقاد  بع�ص 
ال�شعراء  بـ »ال�رسقة« من  فاتُّهم  البحرتي،  العربية لدى  ال�شعرية  بالأ�شالة 
ال�شابقني اأو املعا�رسين، مما اأدى اإىل ذيوع خ�شومة حوله بني اأن�شار القدمي 
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واأن�شار احلديث. نتج عن ذلك نوع جديد من كتب النقد املتخ�ش�شة يف 
اأبو متام والبحرتي،  �شاعرين هما:  الظاهرة، مقت�رسة على درا�شة  درا�شة 
بالإ�شافة اإىل درا�شة ق�شايا نقدية اأخرى يف ثنايا الكتاب، ومتثَّل ذلك يف 
كتاب    الآمدي »املوازنة بني �شعر اأبي متام والبحرتي«. وبذلك كانت 
درا�شة الآمدي من الدرا�شات املنهجية املهمة، لي�ص يف ظاهرة ال�رسقات 
فح�شب، بل يف درا�شة ال�شعر وبنياته اللغوية والت�شويرية والفنية اإلخ، ثم 
توالت الكتب التي �شارت على هذا النهج، ومنها كتاب »الو�شاطة بني 

املتنبي وخ�شومه« للقا�شي اجلرجاين.        

ولعل اأهم الأ�شباب التي اأدت اإىل انت�شار ظاهرة »ال�رسقات«، تكمن يف 
اإميان اللغويني باملوروث وتبلوره يف اأحكام ل ي�شح اخلروج عليها، واعتقاد 
النقاد وال�شعراء على حد �شواء، اأن القدماء ذهبوا باملعاين وا�شتغرقوها و�شبقوا 
اإليها، ولي�ص اأمام املحدثني اإل ال�شتمداد من زادهم وال�شري على دربهم، 
لوا يف الأ�شاليب ال�شعرية والت�شويرية، ويف  فتاأّنقوا يف ال�شياغة الفنية، وجتمَّ
هذا يقول ابن طباطبا: »واملحنة على �شعراء زماننا يف اأ�شعارهم اأ�شد منها 
على َمْن كان قبلهم، لأنهم قد �شبقوا اإىل كل معنى بديع، ولفظ �شحيح، 
بة �شاحرة، فاإن اأتوا مبا يق�رس عن معاين اأولئك، ول يربى  وحيلة لطيفة، وخالَّ

رح اململول«)1(. عليها مل يتلّق بالقبول، وكان كاملُطَّ

الوحيد  العربي  الناقد  ولعله  ال�شابق،  الراأي  ر�شيق  ابن  وقـد خالـف 
الذي اأدرك خطاأ هذه املقولة فقال:«اأما املعاين فما قلَّت، غري اأن العلوم 
املعارف  من�شاأة   - �شاّلم  زغلول  د.حممد  وتعليق:  حتقيق  ال�شعر-  طباطبا:عيار  ابن   )1(

-الإ�شكندرية - 1984م.)�ص 47-46(.
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اهتمام  قلة  اإىل  ال�شبب  يرجع  اإذن  ر�شيق  فابن  �شعفت«)1(،  والآلت 
ال�شعراء بالثقافة، و�شعف مقومات ال�شاعرية لديهم، والدليل على ذلك 
اأنك اإذا »تاأملت هذا تبنيَّ لك ما يف اأ�شعار ال�شدر الأول الإ�شالميني من 
اأ�شعار طبقة جرير  ما يف  ثم  واملخ�رسمني،  القدماء  معاين  على  الزيادات 
والفرزدق واأ�شحابهما من التوليدات والإبداعات العجيبة، التي ل يقع 
اإىل  ذلك  ويرجع  املفردة«)2(،  والفلتة  القليلة  الندرة  اإل يف  للقدماء  مثلها 

تقّدم العلوم والفنون.

عند حدود  تقف  »ال�رسقات«، مل  فاإن ظاهرة  اأمر،  من  يكن  ومهما 
ال�شعر، بل جتاوزتها وت�رسبت اإليه بع�ص الفنون النرثية، كالأمثال واأقوال 
حيث  الق�شيدة،  يف  وت�شمينها  امل�شهورة…اإلخ،  والعبارات  الفال�شفة 
يذكر ابن طباطبا �رسقة اأبي العتاهية لأقوال )اأر�شطو( فيقول: »وملا مات 
الإ�شكندر ندبه اأر�شطاطالي�ص فقال: طاملا كان هذا ال�شخ�ص واعظًا بليغًا، 
اأبو  فاخت�رسه  ب�شكوته…  اأبلغ من وعظه  قط  وما وعظ بكالمه موعظة 

العتاهية يف بيت فقال:)3(

فاأنت اليوم اأوعظ منك حيًا«)3( وكانت يف حياتك يل عظات

 

اأن البحث يف ظاهرة »ال�رسقة الأدبية«، مل يكن  ومن اجلدير ذكره، 
ع�رس  منذ  الأوروبي  النقد  يف  منت�رساً  جنده  بل  العربي،  النقد  على  وقفًا 

)1( ابن ر�شيق: العمدة يف حما�شن ال�شعر واآدابه ونقده: حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد- دار 
اجليل - بريوت- ج2  د.ت. )�ص238(.

)2( ابن ر�شيق: العمدة ج2.)�ص238(.
)3( ابن طباطبا:عيار ال�شعر. )�ص 116-115(.
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اليونان، مروراً بالع�شور الو�شطى وع�رس النه�شة، واإن كان ذلك بدرجات 
اأقل، لعتمادهم يف ع�رس النه�شة على ا�شتلهام الرتاث، وحماكاته يف اأبهى 
�شوره، واأروع مناذجه، واأبدع جتلياته منذ ع�رس الإغريق، من اأجل جتاوز 
خا�شة  الو�شطى  الع�شور  نقاد  م  و�شَ فقد  الظالم.  بع�رس  يعرف  كان  ما 
التي حتمل  الدللت  متطفل، وهذه  اأو  اأوخاطف،  �شارق،  باأنه  ال�شاعر 
معنى )الإثم الأخالقي(، هي نف�شها التي ت�شري اإليها معاجم اللغة العربية 
»�رسق منه ماًل، و�رسقه ماًل -�رسقًا و�رسقة: اأخذ ماله خفية، فهو �شارق…، 
ويقال �رسق ال�شمع والنظر: �شمع اأو نظر م�شتخفيًا«)1(، فـ »ال�رسقة« اإذن 
هي ح�شول املرء على �شيء لي�ص من حقه احل�شول عليه، �شواء كان ذلك 
والنقد  العربي،  النقد  اأكدها  التي  هي  الدللت  وهذه  غ�شبًا.  اأو  خفية 
الأوروبي، يقول )�شبلي( »اإن موؤرخي الأدب وعلماء اللغة الأوروبيني، 
القدمية،  الع�شور  منذ  ال�شعراء  �رسقات  عن  للك�شف  اأنف�شهم  ن�شبوا  قد 
حتى اإن ا�شمًا من اأ�شماء ال�شعراء البارزين مل ي�شلم من اتهامه بال�رسقة مثل 
الأوروبيون  النقاد  ويجمع  �شوفكلي�ص«)2(.  اأر�شتوفان،  »هريودوت�ص، 
على �شدق مقولة الناقد الفرن�شي )فرناندز( عن ال�شعراء ال�شارقني باأنهم 
»يقطفون اأزهار حديقة ل ميلكونها«)3(. ولمـت )مـدام دي �شكوديري( 
من  »ال�شيد«  امل�شماة  م�رسحيته  �رسقته  على  )كورين(  الفرن�شي  ال�شاعـر 
الأدب الإ�شباين)4(. وبهذا مل يهتم النقاد بدرا�شة فاعلية الن�شو�ص وعالئقها 
)1( انظر جمموعة من العلماء: املعجم الو�شيط »مادة �رسق« - جممع اللغة العربية -م�رس - ط3 

- ج1 - د.ت. )�ص444(.
ارة: م�شكلة ال�رسقات يف النقد العربي- املكتب الإ�شالمي- بريوت  )2( د.حممد م�شطفى هدَّ

- ط3 - 1981م. )�ص 246(.
)3( ما �شبق: )�ص246(.

)4( انظر د.حممد غنيمي هالل:الأدب املقارن. )�ص29(.
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ر  املتاأثمِ بال�شاعر  التهم الأخالقية والأدبية  اإل�شاق  اإىل  و�شالتها، و�شارعوا 
بغريه، وبالغوا يف ذلك، ومل يجل بخاطرهم اأن ال�شاعر ل يبدع من فراغ، 
اأو ال�شعري املخبوء يف ذاكرته، املختزن يف  اإمنا يبدع من خمزونه الثقايف 
ل يف النهاية  �شعوره اأو ل �شعوره من ن�شو�ص �شعرية وغري �شعرية، ت�شكِّ
التعبريي  والت�شكيل  اخلاّلقة،  بالفاعلية  املت�شم  الإبداعي  وعامله     روؤياه 
ل البحث من  واخل�شو�شية الذاتية. ولكن بقدوم القرن الثامن ع�رس، حتوَّ

ال�رسقات اإىل املقارنات الأدبية. 

ا�شتخدم النقاد العرب يف معاجلتهم لظاهرة »ال�رسقات«، م�شميات 
النقدية، من هنا  اأو روؤيته  اأو حتيزه،  الناقد،  متباينة تدل على مو�شوعية 
راأينا اأبا هالل الع�شكري، يطلق عليها »الأخذ«، وكذلك فعل ابن ر�شيق، 
اها الآمدي »ال�رسقات«، اأما عبد القاهر اجلرجاين فكان اأكرث توفيقًا  و�شمَّ
من  امل�شطلح  هذا  يف  ملا  ال�شابقني  النقاد  من  »الحتذاء«  م�شطلحه  يف 
اأولها: ال�شري على نهج الآخرين، وثانيها: البتكار، وثالثها:  دللت، 
�شخ�شية  اأن  الدللت  هذه  من  ويت�شح  الآخرين.  مع  الأ�شياء  تقا�شم 
امل�شتقلة  �شخ�شيته  له  بل  به،  املحتَذى  �شخ�شية  يف  تذوب  ل  ي  املحتذمِ
اخلا�شة  ذاكرته  اإنتاجها  يف  ت�شافرت  �شابقة،  ن�شو�شًا  ت�رسَّبت  التي 
والعامة، وخمزونه الثقايف، فتخلق الق�شيدة وفقًا لذلك �شياقها ال�شعري 
اأي�شًا  وهي  وحياتها.  وجودها  منه  ا�شتمدت  واإن  غريها،  عن  امل�شتقل 
ط عليه روؤيا جديدة ومعا�رسة،  تعيد اكت�شاف املا�شي من جديد، وت�شقمِ
ولهذا راأى )ال�شويل( وغريه من النقاد العرب بح�شهم النقدي املرهف 
اأخذ معنى لفظ وزاد عليه وو�شحه ببديعه، ومتم معنـاه  اأن ال�شاعر »اإذا 
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اإ�شارات  اأنها  على  اللغة  اإىل  نظر  اأنه  على  يدل  به«)1(، وهذا  اأحـق  كان 
عائمة، حتيا يف رحم الروؤيا ال�شعرية التي يراد التعبري عنها، ومثله يف هذا 

مثل عبد القاهر اجلرجاين. 

»ظاهرة  الظاهرة  م�شميات  حتديد  يف  متايزوا  قد  النقاد  كان  اإذا 
اإليها،  النظر  يف  منهاجهم  متايزت  قد   اأوىل  باب  من  فاإنهم  ال�رسقات«، 
التي  النقدية،  الكتب  بع�ص  اإىل  الآتية  ال�شفحات  ن�شري يف  �شوف  لذلك 
لهذه  ومنهجها  درا�شتها  يف  الكتمال  من  ب�شيء  اأو  باكتمال،  تعاملت 
الذي  طباطبا  لبن  ال�شعر«  »عيار  كتاب  الكتب  هذه  واأول  الظاهرة. 
يقول فيه: »واملحنة على �شعراء زماننا يف اأ�شعارهم اأ�شّد منها على من كان 
قبلهم، لأنهم قد �شبقوا اإىل كل معنى بديع، ولفظ ف�شيح، وحيلة لطيفة، 
وخالبة �شاحرة«)2(. ولعل لفظ »املحنة« ي�شري اإىل ت�شاحمه مع ال�شعراء يف 
ولذلك  ال�شعراء،  هوؤلء  بها  مير  التي  املرحلة،  �شعوبة  لإدراكه  �رسقاتهم 
راأيناه يبنيِّ لهم كيفية اإخفاء ال�رسقة فيقول: »ويحتاج من �شلك هذه ال�شبيل 
اإىل اإلطاف احليلة، وتدقيق النظر يف تناول املعاين، وا�شتعارتها وتلبي�شها 
يف  املاأخوذة  املعاين  بها…في�شتعمل  والب�رساء  نقادها  على  تخفى  حتى 
غري اجلن�ص الذي تناولها منه، فاإذا وجد معنى لطيفًا يف ت�شبيب اأو غَزل 
ا�شتعمله يف املدح«)3(. فال يرى ابن طباطبا جناحًا اإن هو و�شع مثل هذه 
القوانني لإخفاء ال�رسقة، وكذلك فعل كثري من النقاد الذين جاءوا بعده، 
ولو اأنهم نظروا اإليها على اأنها ق�شية ت�رّسب وحتويل وتاأثري وتاأثر وتفاعل، 

)1( ال�شويل: اأخبار اأبي متام- مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�رس -م�رس - 1937. )�ص53(.
)2( ابن طباطبا: عيار ال�شعر. )�ص46 -47(.

)3( ما �شبق. )�ص113(.
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ملا و�شعوا هذه القوانني، ولكانت درا�شة هذه الظاهرة قد اتخذت منحى 
مغايراً عن املنحى الذي اتخذته يف النقد العربي. 

ُيعـدُّ الآمدي واحداً من النقاد املتميزين، الذين اأ�شهموا بن�شيب وافر 
الأدبيـة يف  ال�رسقات  ن�شاأت حول ظاهرة  التي  العربي،  النقد  يف حركة 
القرن الرابع الهجري. وُيعدُّ كتاب »املوازنة بني �شعر اأبي متام والبحرتي » 
من اأوائل الكتب، التي اأُلِّفت يف هذا احلقل النقدي للتعريف بال�رسقات، 

وتعليل اأ�شبابها…اإلخ. 

تاريخ  يف  عظيم  باع  لهما  �شاعرين  بني  ذلك  خالل  من  واملوازنة 
لأبي  قوم  ب  تع�شّ حيث  وخمالفون،  اأ�شياع  لهما  وكان  العربي،  ال�شعر 
ب قوم للبحرتي، وبهذا نقل الآمدي املفا�شلة »من مرحلة  متام، وتع�شّ
ل ال�شاعر لق�شيدة اأو لبيت واحد،  اعتماد الأحكام اجلزئية، اإذ كان ُيف�شَّ
وتقييم  الطائيني،  خ�شائ�ص  حتديد  على  يقت�رس  ل  النقد  من  مرحلة  اإىل 
ب�شدق  فعك�ص  الزاخر«)1(،  الثقايف  احل�شد  اإىل  يتجاوز  بل  �شعرهما، 
�شورة النقد العربي، ولذلك جاء الكتاب لكي ي�شتق�شي على ال�شاعرين 
حما�شنهما وم�شاوئهما من خالل موازنة تف�شيلية، ومبداأ دعا فيه املوؤلف 
اإىل التزامه املو�شوعية والإن�شاف، دون اأن يحدد من اأ�شعر من الآخر، 
عندي،  اأ�شعر  باأيهما  القول  اأطلق  اأن  اأحب  »ول�شت  يقول:  هذا  ويف 
يفعل  وهو  ال�شعر«)2(،  يف  مذاهبهم  واختالف  العلم،  يف  النا�ص  لتباين 

)1( د.مناف من�شور: مدخل اإىل الأدب املقارن. )�ص35(.
حميي  حممد  حوا�شيه:  وعلَّق  اأ�شوله  والبحرتي-حقق  متام  اأبي  �شعر  بني  املوازنة  الآمدي:   )2(

الدين عبد احلميد- املطبعة التجارية الكبى- م�رس - ط3 - 1959. )�ص11(.
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ذلك لي�ص عن جهل بال�شعر، اأو �شعف يف قدرته على احلكم، فالآمدي 
ارتاأى  لكنه  القول،  واأ�شاليبها يف  العرب ومناهجها  بال�شعر وبلغة  عامل 
لكن  احلق.  قول  اإىل  واأقربها  املناهج  اأعدل  هذا  لأن  حمايداً،  يكون  اأن 
هذا  دائمًا  يلتزم  مل  الآمدي  اأن  هي  النقاد،  عليها  اأجمع  التي  احلقيقة 
ب للبحرتي على اأبي متام، لأنه اأكرث من  املبداأ الذي اختاره لنف�شه، فتع�شّ
�شعر  العبارة« يف و�شف  اللفظ«، و«�شحة  مثل »حالوة  كلمات  كر  ذمِ
اأبي متام، يدخل يف  اإىل كثري مما عّده �رسقة يف �شعر  البحرتي، بالإ�شافة 

باب املعاين امل�شرتكة ولي�ص اخلا�شة.

ج  ال�شاعرين، عرَّ واأثناء مناق�شة الآمدي لق�شية »ال�رسقات« يف �شعر 
على ق�شيتني مركزيتني يف درا�شة ظاهرة »ال�رسقات«: الأوىل- هل ال�رسقة 
يف اللفظ اأو يف املعنى؟، والثانية- تفريقه بني املعاين العامة واملعاين اخلا�شة. 
وافق الآمدي يف الق�شية الأوىل اآراء عامة النقاد ال�شابقني له، والذين راأوا 
من  وطاأة  اأخف  املعاين  �رسقة  اأن  اأو  املعاين،  دون  الألفاظ  يف  ال�رسقة  اأن 
�رسقة الألفاظ، لأنه ل غنى لل�شعراء عن تناول املعاين ممن �شبقهم �رسيطة اأن 
يك�شوها األفاظًا من عندهم، ويخالفوا فيها غر�ص �شاحبها)1(، لأن املعاين 
الطريفة ميكـن اأن تقع لأي اإن�شان. فـ »املفا�شلة« اإذن يف الألفاظ ولي�ص يف 
املعاين، وقد ورد ذلك يف �شياق اأ�شباب ا�شتق�شائه ل�رسقات اأبي متام، مبيِّنًا 
ا�شتنبطه وا�شتخرجه  ال�شابقني، وما  الآمدي- من كتب  له -اأي  ما وقع 
من  جه  اأُخرِّ فيما  ال�رسقات  اأذكر  األ  ينبغي  »وكان  يقول:  بنف�شه،  هو 
)1( انظر الآمدي: املوازنة. )�ص273(.و انظر اأبو هالل الع�شكري: ال�شناعتني - حققه و�شبط 
ن�شه د.مفيد قمحية -دار الكتب العلمية - بريوت - ط2 - 1984م.)�ص217 -218(. 

وانظر كذلك ابن طباطبا: عيار ال�شعر. )�ص112(.
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م�شاوىء هذين ال�شاعرين، لأنني قّدمت القول يف اأّن مْن اأدركته من اأهل 
العلم بال�شعر، مل يكونوا يرون �رسقات املعاين من كبري م�شاوىء ال�شعراء، 
ى منه متقدم ول متاأخر، ولكن  وخا�شة املتاأخرين، اإذ كان هذا بابًا ما تعرَّ
اأ�شحاب اأبي متام اّدعوا اأنه اأول �شابق، واأنه اأ�شل يف البتداع والخرتاع، 
فوجب اإخراج ما ا�شتعاره من معاين النا�ص«)1(، وهو مل يفعل ال�شيء نف�شه 
عاه  ادَّ ما  ل�شاعرهم  عوا  يدَّ البحرتي مل  اأ�شحاب  البحرتي، لأن  �شعر  مع 
اأ�شحاب اأبي متام له من البتداع والخرتاع، ولهذا جاءت الدرا�شة عنه 

يف هذا الباب موجزة.

         اأما الق�شية الثانية التي ذكرها الآمدي يف كتابه، فهي ق�شية املعاين 
اأ�شحاب  األ�شنة  امل�شرتكة واخلا�شة، وهو يذكرها يف �شياق ما ورد على 
عاه اأبو �شياء ب�رس بن يحيى  عيتم وادَّ البحرتي قائاًل: »ولكن لي�ص كما ادَّ
يف كتابه، لأّنا وجدناه قد ذكر ما ي�شرتك النا�ص فيه، وجتري طباع ال�شعراء 
عليه فجعله م�رسوقًا، واإمنا ال�رسق يكون يف البديع الذي لي�ص للنا�ص فيه 
ا�شرتاك، فما كان من هذا الباب فهو الذي اأخذه البحرتي من اأبي متام«)2(، 
وهذا القول يثري م�شاألتني، الأوىل: اتفاق النقاد على اأن ال�رسقة يف املعاين 
حتديد  على  يتفقوا  مل  اأنهم  والثانية:  امل�شرتكة،  املعاين  يف  ولي�ص  اخلا�شة 
املعاين امل�شرتكة واخلا�شة بدقة، وي�شعوا لهما معياراً وا�شحًا يتم التعامل 
على اأ�شا�شه، وقد اأدى غياب املعيار النقدي اإىل اإطالق الأحكام جزافًا يف 
يراه  كان  فما  للناقد،  ال�شخ�شي  الذوق  على  الأحوال، لعتماده  اأغلب 
ناقد باأنه �رسقة، خالفه فيه الآمدي م�رسِّحًا باأنه ل �رسقة فيه. يقول الآمدي: 

)1( ما �شبق. )�ص273(.
)2( ما �شبق. )�ص50(.



66

»فمـا اأورده اأبو �شياء من املعاين امل�شتعملة اجلارية جماري الأمثال، وذكر 
اأن البحرتي اأخذه من قول اأبي متام:

 جرى اجلود جمرى النوم منه فلم يكن

بغري �شماح اأو طعان بحاملمِ

وقال البحرتي:

منامه ويبيت يحلـم باملكـارم والعلى جّل  املجد  يكون  حتى 

 

وهذا الكالم موجود يف عادات النا�ص، ومعروف يف معاين كالمهم، 
منه:  ا�شتكرث  اأو  �شيئًا،  اأحبَّ  يقولوا ملن  باأن  األ�شنتهم،  وجار كاملثل على 
ه  وجدمِ �شدة  من  بفالنة  اإل  يحلم  ل  وفالن  بالطعام،  اإل  يحلم  ل  فالن 
اتفاق«)1(.  له:  بها،…ول يقال ملن كانت هذه �شبيله: �رسق، واإمنا يقال 
ج  ويقول الآمدي يف مو�شع اآخر من كتابه »ووجدت ابن اأبي طاهر خرَّ
�رسقات اأبي متام فاأ�شاب يف بع�شها واأخطاأ يف البع�ص، لأنه خلط اخلا�ص 
من املعاين بامل�شرتك بني النا�ص مما ل يكون مثله م�رسوقًا«)2(. وهكذا اتهم 
اأبا متام والبحرتي بال�رسقة بالرغم من غياب املعيار، الذي ميكن  الآمدي 
اأ�شا�شه، بالرغم من حماولته حتديد املو�شوعات  ا�شتنباط هذه ال�شفة على 
التي ل �رسقة فيها كما وردت يف الكتاب، وهي التفاق بني ال�شعراء، اأو 
ما ي�شمى بتوارد الأفكار اأو اخلواطر، والأمثال ال�شائرة، والألفاظ املباحة 
�شفة  ينفي  كله  وهذا  الغر�ص،  واختالف  امل�شرتكة،  واملعاين  ال�شائعة، 

ال�رسقة عن ال�شاعر. 
)1( ما �شبق. )�ص314(.
)2( ما �شبق. )�ص103(.
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غمو�ص  من  �شيئًا  يفك  اأن  اجلرجاين  القاهر  عبد  ا�شتطاع  وقد 
اأكرث  وكان  وغريه.  املوازنة،  كتاب  ثنايا  يف  جاءت  التي  امل�شطلحات 
حتديداً ملعيار املعاين امل�شرتكة واملعاين اخلا�شة.يقول: »واعلم اأن امل�شرتك 
ل  والتفاوت  يدخله  ل  ل  التفا�شُ اإن  قلت  والذي  اجللي،  والظاهر  العام 
اإمنا يكون كذلك منه ما كان �رسيحًا ظاهراً مل تلحقه �شنعة،  ي�شح فيه، 
ب عليه معنى وو�شل به لطيفة،  اإذا ُركِّ ا  و�شاذجًا مل يعمل فيه نق�ص، فاأمَّ
ودخل اإليه من باب الكناية والتعري�ص والرمز والتلويح، فقد �شار مبا غرّي 
من طريقته، وا�شتوؤنف من �شورته، وا�شتجد له من املعر�ص، وك�شي من 
ل،  والتعمُّ بالفكرة  ميَلك  الذي  اخلا�ص،  قبيل  التعر�ص -داخاًل يف  ذلك 
اإىل  ل  حتوَّ الذي  العام  جند  هذا  وعلى  ل«)1(،  والتاأمُّ بالتدبُّر  اإليه  ويتو�شل 
فاأ�شبح  اإىل عام  ل  الذي حتوَّ اخلا�ص  لل�شاعر، وجند  ملكًا  فاأ�شبح  خا�ص 

م�شاعًا بني ال�شعراء. 

م عبد القاهر اجلرجاين املعاين اإىل ق�شمني، اأطلق على الأول: »املعاين  ق�شَّ
اأو  اخلا�شة«،  »املعاين  الثاين:  على  واأطلق  العقلية«،  »املعاين  اأو  العامة«، 
»املعاين التخييلية«، وال�رسقة على حد قوله ل تكون اإل يف املعاين اخلا�شة 
فقط)2(، وهو بذلك يتفق مع النقاد ال�شابقني. فالأول ل يدخله التفا�شل 
بني ال�شعراء، لأن العقالء يتفقون يف الأخذ به يف كل زمان ومكان، وميثِّل 
له باأحاديث الر�شول l وكالم ال�شحابة والأمثال واحلكم املاأثورة…
اإلخ. والثاين هو ما ميكن اأن يدخله التفا�شل بني القائلني، وميكن من خالله 
)1( عبد القاهر اجلرجاين:اأ�رسار البالغة - علَّق حوا�شيه: ال�شيد حممد ر�شيد ر�شا- دار املعرفة 

-بريوت- 1978م.) �ص295(.
)2( انظر ما �شبق. ) �ص228(.
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و�شف اأحدهما باأنه اأكمل من الآخر اإذا زاد عليه �شيئًا، لكنه يعرتف اأن 
هذا الق�شم ل يحيطه تق�شيم)1(. كما و�شع اجلرجاين بع�ص امل�شطلحات 
ث عن »التفاق  والقواعد الفل�شفية يف التعامل مع ظاهرة ال�رسقات، فتحدَّ
يف عموم الغر�ص« مثل و�شف املمدوح بال�شجاعة والكرم، وهذا ل �رسقة 
فيه، و«التفاق يف وجه الدللة« وهو ينق�شم عنده اإىل ق�شمني، الأول- 
فيجب اأن ينظر، فاإن كان مما ا�شرتك النا�ص يف معرفته، وكان م�شتقراً يف 
العقول والعادات فاإنه ل �رسقة فيه. والثاين- واإن كان مما ينتهي اإليه املتكلم 
بنظر وتدبُّر، ويناله بطلب واجتهاد، وكان من دونه حجاب يحتاج اإىل 
الذي  فهو  يقتدحه،  يظهر حتى  الزند ل  كالنار يف  بالنظر، وكان  خرقه 
ميكن  هذا  وعلى  والأولية)2(.  وال�شبق  الخت�شا�ص  فيه  يدعى  اأن  يجوز 
القول باأن »التفاق يف عموم الغر�ص« ل تدخله ال�رسقة، واأما »التفاق 
يف وجه الدللة« فينق�شم ق�شمني: الأول ل تدخله ال�رسقة لأنه مما ي�شرتك 
فيه النا�ص، والثاين تدخله ال�رسقة لتحوله اإىل معنى خا�ص بال�شاعر، لأنه من 

ل ال�شياغة املعنى العام اإىل معنى خا�ص. �شياغته، وبهذا حتوِّ

ارة،  هدَّ م�شطفى  د.حممد  يقول  كما  اجلرجاين  القاهر  عبد  ا�شتطاع 
اد ال�شابقني يف درا�شتهم للمعاين التي هي عماد  اأن ي�شتعمل ما فات النقَّ
والتهام،  اجلمود  دائرة  من  ال�رسقات  درا�شة  ل  ال�رسقات، »وحوَّ ظاهرة 
اإىل درا�شة فنية خال�شة للمعاين وتطورها، وتاأثُّر ال�شعراء بع�شهم ببع�ص، 
اإىل ما �شوى ذلك من دقائق فنية تنفي وجود �رسقة على الإطالق، اإل اأن 

)1( انظر ما �شبق. )�ص230(.
)2( انظر ما �شبق. ) �ص 293 -294(.
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ث عن مبداأ »التفاق  تكون ن�شخًا ومكابرة«)1(، بل جتاوز ذلك عندما حتدَّ
يف وجه الدللة«، اإذ اأ�شار اإىل  اأهمية ال�شورة ال�شعرية يف ال�شياق، وكيفية 
نقل ال�شاعر ال�شورة اإىل �شورة اأخرى تت�شم بالتجديد والإبداع. وبذلك 
ل جديد على يديه لأنه مل يهتم باللفظ واملعنى  اأ�شاب ظاهرة ال�رسقات حتوُّ
لتحديد وجود ال�رسقة، اأو عدم وجودها يف �شعر ال�شاعر، واإمنا اأ�شاف اإىل 
ذلك مناق�شة ال�شورة ال�شعرية باعتبارها مكمن الإبداع ال�شعري واأ�شا�شه، 
وقوته  العام  للمعنى  النف�شي  بالبعد  القاهر  عبد  اهتمام  اإىل  ذلك  ويرجع 

التاأثريية يف املتلقي يف �شياق البحث عن الحتذاء »ال�رسقة«.

بني  ق  تفرِّ التي  النتائج  اأهم  ا�شتخال�ص  ن�شتطيع  �شبق،  ما  على  بناًء 
»التَّنا�ص« و»ال�رسقات الأدبية« على النحو الآتي:

غري  جن�شًا  باعتباره  الأدبي،  الن�ص  بدرا�شة  »التَّنا�ص«  مفهوم  يرتبط   -1

كانت  �شواء  الأخرى،  الن�شو�ص  مع  التفاعل  من  حمدد  بنوع  مقيد 
اأدبية اأو غري اأدبية، قومية اأو عاملية، لغة واحدة اأو اأكرث من لغة، ثقافة 
واحدة اأو اأكرث من ثقافة…اإلخ، وهذا ما اأطلقنا عليه �شابقًا ا�شتعالء 
»التَّنا�ص« على حدود الزمان واملكان. اأما »ال�رسقات الأدبية« فقد 
زت على �رسقة ال�شعراء املحدثني من الأقـدمني، اأو �رسقـة املحدثني  ركَّ
اإىل �رسقة  ال�شعر  ال�شعر من  النقاد �رسقة  بع�ص  املحدثني، وجتاوز  من 
ال�شعر مـن النرث، اأو من اأقوال الفال�شفـة مثل �رسقـة اأبي العتاهيـة من 
التي  امليزة  لكن  نادرة.  تكن  مل  اإن  قليلة  اإ�شارات  وهي  اأر�شطو)2(، 

ارة: م�شكلة ال�رسقات. ) �ص126(. )1( د. حممد م�شطفى هدَّ
)2( انظر ابن طباطبا: عيار ال�شعر. )�ص116-115(.
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جتدر الإ�شارة اإليها هنا، هي اأنهم مل يربطوا ال�رسقات يف حدود اللغة 
القومية كما فعل »الأدب املقارن« يف درا�شته للتاأثريات.

بها  يتم  التي  الكيفيات  بدرا�شة  »التَّنا�ص«  مو�شوع  يف  النقاد  اهتم   -2

ظهور ن�ص �شابق يف ن�ص جديد، وحتديدها وحتديد م�شطلحاتها بدقة، 
ل من جمموعة  وجتاوزوا ذلك اإىل ربط الن�ص باإطار البنية التي تت�شكَّ
لة، التي تتفاعل فيها هذه الأن�شاق وتتكامل يف  من الأن�شاق املتحوِّ
بناء داخلي يت�شم بال�شمولية والتنظيم وفق قوانني حمددة، وهذا يعني 
اأخذ الق�شايا الفنية يف العتبار عند عملية حتليل »التَّنا�ص«، باعتبارها 
ن�شقًا يت�شافر مع الأن�شاق الأخرى، لتكون درا�شة »التَّنا�ص« على هذا 
العتبار درا�شة الن�ص يف �شورته الكلية اأو ما يقاربها. اأما »ال�رسقات 
الأدبية » فقد اكتفت مثل »الأدب املقارن« بر�شد الظاهرة، وطرائق 
ممار�شتها، اأو مبعنى اآخر الوقوف عند حدود رد ال�رسقة اإىل اأ�شلها. 
نة  وهذه درا�شة تعزل الن�ص عن بنيته الكلية، اأو تعزل الأن�شاق املكوِّ
اأو جتزيئية  الدرا�شة جزئية  للن�ص عن بع�شها بع�شًا. ومن هنا كانت 

مات الفنية للن�ص. جاءت على ح�شاب الهتمام باملقوِّ

اإليه  الذي و�شلت  املدى  مبعرفة  »التَّنا�ص«  مو�شوع  اد يف  النقَّ يهتم   -3

اأو  الن�شو�ص  مع  وتفاعلها  ا�شتيعابها  يف  اجلديدة،  ال�شعرية  التجربة 
التجارب ال�شابقة، وكيفية حتويل هذه الن�شو�ص لكي تتالءم مع طبيعة 
الع�رس، واأي الآليات والتقنيات ا�شتخدمت يف ذلك، دون النحياز 
»ال�رسقات  درا�شة  املدرو�شني.وت�شري  الن�شني  من  اأي  اإىل  امل�شبق 
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بني  واملوازنة  الظاهرة،  بر�شد  اكتفت  اإذ  ذلك،  غري  اإىل  الأدبية« 
حالت  يف  لوا  وف�شَّ وال�شورة،  الأ�شل  بني  وامل�رسوق،اأو  ال�شارق 
وبهذا  احلكم؛  لهذا  املقنعة  الأ�شباب  اإبداء  دون  الأ�شل  جداً  كثرية 
وتتحول   الآخرين،  مع  متفاعل  غري  م�شتهلك  اإىل  ال�شاعر  يتحول 

ق�شيدته اإىل ُمَزق ل يجمع بينها جامع.

4- مل يهتم منظرو »التَّنا�ص« باإعطاء بعد اأخالقي للق�شية، ومل يخطر يف 

بال نقاده مثل هذا احلكم على الإطالق، بل اأجمعوا على اأن الن�شو�ص 
ل ُتبدع من فراغ، واإمنا ت�شتند اإىل ن�شو�ص �شابقة. فـ »التَّنا�ص« اإذن 
�شبكة من العالقات والتفاعالت، والهدم والبناء، تقيمها الن�شو�ص 
مع بع�شها بع�شًا، وتتدفق بال نهاية. لكن درا�شة »ال�رسقات الأدبية« 
لدى النقاد، تتجه يف اأغلب اأحوالها اإىل تاأثيم ال�شارق اأخالقيًا، واإذا 
اأن  عليه  فاإن  ال�شارق،  عن  الأخالقي  الإثم  �شفة  خلع  عن  جتاوزوا 
يح�شن الأخذ والإخفاء، كاأن يغريِّ غر�ص ال�رسقة مثاًل من املدح اإىل 
الهجاء اأو العك�ص. ولذلك اأجهدوا اأنف�شهم يف و�شع قوانني تتحول 

فيها ال�رسقة من عيب اإىل فن.

اد يف درا�شتهم لـ »التَّنا�ص« جمموعة من القوانني والآليات  5- حّدد النقَّ

والتقنيات…اإلخ، التي ُيْدَر�ص »التَّنا�ص« على اأ�شا�شها، فتحدثوا عن 
وتقنيات  واحلوار…اإلخ،  والمت�شا�ص  كالجرتار  وا�شحة  اآليات 
حمددة كـ«التَّنا�ص« املبا�رس وغري املبا�رس، و»التَّنا�ص« اجلزئي والكلي، 
الذين  اد  النقَّ حاول  ولقد  واملوؤتلف…اإلخ.  املختلف  و»التَّنا�ص« 
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ثوا  تعر�شوا لظاهرة »ال�رسقات« اأن ي�شعوا معايري نقدية ثابتة، فتحدَّ
عن  كذلك  ثوا  وحتدَّ ال�رسقة،  تكون  اأيهما  ويف  واملعنى  اللفظ  عن 
املعاين امل�شرتكة واملعاين اخلا�شة، وحتّدثوا عن ال�رسق وال�شلخ والن�شخ 
والغ�شب والختال�ص…اإلخ.)1(، لكنهم عادوا واختلفوا يف حتديد 
�رسقة مل  اجلرجاين  القا�شي  ه  فما عدَّ اخلا�شة،  واملعاين  العامة  املعاين 
ه اأبو �شياء ذاكراً اأن البحرتي  ه الآمدي كذلك والعك�ص. وما عدَّ يعدُّ
ه الآمدي من الكالم املوجود يف عادات النا�ص  �رسقه من اأبي متام، عدَّ

ول �رسقة فيه، لأنه من املعاين العامة ولي�ص من املعاين اخلا�شة)2(.

اإىل غمو�شه،  اأدى  مما  بدقة،  املعيار  النقاد يف حتديد  اختلف  وهكذا 
واإىل وجود التبا�ص كبري يف احلكم على ال�شعراء، بل لبد اأن يكون قد وقع 
النقاد  اأ�شبح مقرونًا بالذوق ال�شخ�شي، وهوى  عليهم الظلم لأن الأمر 

مع هذا ال�شاعر اأو ذاك، وهذا ما حدث لأبي متام مع الآمدي. 

)1( من  اأخذ معنى بلفظه كما هو كان �شارقًا. فاإن غريَّ بع�ص اللفظ كان �شاخلًا.واإن كانت ال�رسقة 
فيما دون البيت فذلك هـو الهتدام وي�شمى اأي�شًا الن�شخ. واإن كان ال�شعر ل�شاعر اأخذ منه 
ل املعنى من  ن�شيب اإىل مديح فذلك الختال�ص. انظر  اأغلبه فتلك الإغارة والغ�شب. فاإن حوَّ

ابن ر�شيق: العمدة ج2.)�ص282-281 (.
)2( انظر الآمدي: املوازنة. ) �ص50(.
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ال�سعر والدين

مهمًا  رافداً  والإجنيل،  والتوراة  القراآن  الثالثة:  الأديان  كتب  ُتعدُّ 
حيث  الفل�شطينيني،  ال�شعراء  لدى  احلداثية  ال�شعرية  التجربة  روافد  من 
ما  الرثَّة،  والدينية  النبوية  و�شخ�شياتها  العامة،  القد�شية  اآياتها  من  ا�شتقوا 
عليها  التكاء  خالل  من  ويك�شفون  الدللية،  طاقاتها  يفّجرون  جعلهم 
عن روؤيا �شعرية، تتجاوز معطياتها املعروفة، اإىل اإنتاج دللت، ت�شتوعب 
احلا�رس واأبعاده، وتعبِّ عن امل�شتقبل وطموح الإن�شان يف حتقيق اأحالمه 
الوطنية والوجودية على اأر�شه. وبذلك ا�شتطاعوا خلق بديل مو�شوعي 
وم�شتقبلي، ل يوازي احلا�رس التاريخي ال�شلبي لالأمة العربية رغم اعتمادهم 
على معطياته، اإمنا جتاوزوه وطرحوا ت�شوراً �شعريًا لواقع بديل منه، يكتنـز 
اأو  الإن�شان،  راأ�شها حرية  متعددة وعلى  اأخالقية  وقيم  اإن�شانية  بجوانب 
على الأقل عمدوا اإىل تعرية الواقع وف�شحه، ووازنوا بني اإ�رساق املا�شي 
وانطفاء احلا�رس، يف حركة تت�شم بالتخطي ل�شنع م�شتقبل اإن�شاين اأف�شل. 

الثالثة،  ال�شماوية  الكتب  مع  الفل�شطينيني  ال�شعراء  تفاعل  اإن 
الدينية،  و�شخ�شياتها  وم�شامينها  واأ�شاليبها  للغاتها  وامت�شا�شهم 
باعتبارها اأديانًا �شماوية تت�شكل وفقها ثوابت ال�شخ�شية الوطنية والقومية 
والإن�شانية لالأمم املوؤمنة بها، جعل ال�شعراء يبتعدون عن التعبري التقليدي 
يكتنـز  الذي  املوحي،  التعبري  اإىل  الأحيان،  اأغلب  يف  واخلطابي  املبا�رس 
بر�شيد روحي يو�ّشع من دائرة الإنتاج الدليل، وينفتح على عوامل جديدة 
وطازجة يف التجربة ال�شعرية. وبهذا ميكن القول: اإن �شعر احلداثة يختلف 
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املحافظني »الكال�شيكية«،  �شعر مدر�شة  الدينية عن  للن�شو�ص  قراءته  يف 
يرتبط  تعاماًل  الرتاث  مع  تعاملت  التي  العربية،  الرومان�شية  املدار�ص  اأو 
بالق�شور ل اجلوهر، بال�شطح ل العمق، »اإنها قراءة اأقل ما يقال فيها اأنها 
الن�شو�ص  التي جتعل  ال�شليمة  القراءة  ولعلها  واأ�شالة،  وتدبراً  اأكرث عمقًا 
اأ�شوات وكلمات  القراآنية حية ناب�شة يف ال�شمائر على الدوام، ل جمرد 

مقيدة الدللة«)1(.

عميقة  فنية وجمالية  بنية  احلداثة  �شعر  الديني يف  التنا�ص  ل  �شكَّ لقد 
والإن�شانية،  الذاتية  باأبعادها  الدللية  وخيوطها  الق�شيدة،  بن�شيج  ال�شلة 
مبثابة  كانت  التي  وامل�شتقبل،  واحلا�رس  املا�شي  الثالثة:  اأزمانها  وامتزاج 
و�شائل حتري�شية، اأو جتاوزية، اأو حداً فا�شاًل ملوقف نف�شي، يبغي ال�شاعر 
اأو ت�شتبق  اأو ت�شرتجع املا�شي،  حتقيقه يف امل�شتقبل، فهي تف�شح الواقع، 
احلا�رس اإىل امل�شتقبل، وُتعدَّ هذه الو�شائل الفنية التي يتكئ عليها ال�شاعر 
تدمرياً  العامل  فاعليته يف  له ممار�شة  تتيح  قدرات جماوزة،  امتالك  »حماولة 
اأو  فوقية  قوى  لأي  املوافقة  اأو  املخالفة  �رسعية  له  تتيح  كما  وتكوينًا، 
يتجاوزه  ولكنه  املا�شي،  من  ينبثق  احلداثة  ف�شعر  هذا  وعلى  �شفلية«)2(. 
ليحييه، ويخرتقه ليعيد ت�شكيله من جديد، وبذلك ن�شتطيع اأن ندرك كيف 
ي�شغط احلا�رس على املا�شي ويقطع �شريورته، اأو كيف يتفاعل املا�شي مع 
احلا�رس تفاعاًل خالقًا، يجعله اأكرث ح�شوراً وفاعلية يف النفو�ص، وينقله اإىل 

امل�شتقبل امل�شتند اإىل معرفة وجتربة حياتية. 
)1( د. عز الدين اإ�شماعيل: ال�شعر العربي املعا�رس-دار الفكر العربي-م�رس-ط3-د.ت.)�ص 

.)32
1996م.   - ط1   - م�رس   - ال�رسوق  دار  ال�شّعرية-  مناورات  املطلب:  عبد  د.حممد   )2(

)�ص53(.



77

لقد ارتكز ال�شعراء الفل�شطينيون يف توظيفهم لالإ�شارات الدينية على 
منطني رئي�شيني: الأول- اقتبـا�ص لفظة، اأو عبارة، ت�شفي بعداً علويًا على 
اخلطاب ال�شعري، ويتحدد من خاللها عالقة الإن�شان باخلالق، اأو عالقة 
الإن�شان بالإن�شان، وفق منهج �شماوي، ينه�ص على اأ�ش�ص اخلري واحلرية، 
التي  العبية  الدولة  تعرية  اأو  والعطاء،  والت�شحية  للبذل  الهمم  ي�شتثري  اأو 
عي اأحقيتها الدينية يف فل�شطني التي تفي�ص ع�شاًل ولبنًا. ويتمثل هذا يف  تدَّ
ال�شعي يف مناكب الأر�ص، وعدم ال�شت�شالم للفئة الكثرية الباغية، واأن 
العرب خري اأمة اأخرجت للنا�ص، واتخاذ اليهود تعاليم التوراة ظهريًا من 
خالل طبخهم للجدي/الطفل الفل�شطيني يف حليب اأمه، مبا يتناق�ص مع 

تعاليم التوراة…اإلخ. 

اإىل  الإحالة  يف  فيتمثل  الدينية،  الإ�شارات  لتوظيف  الثاين  النمط  اأما 
�شخ�شيات دينية حمددة، حتمل اأبعاداً اإيجابية م�رسقة يف تاريخ الب�رسية مثل: 
حممد، وامل�شيح، ومو�شى وغريهم عليهم ال�شالم، اأو �شخ�شيات دينية �شلبية، 
الأوىل«قابيل«،  الأر�شية  اجلرمية  »ال�شيطان«، ورمز  الأول  املتمرد  مثل: 
اأهلها  روؤو�ص  فوق  اأريحا  مدينة  ومدمر  »فرعون«،  الألوهية  ومدعي 
امل�شيح بدريهمات »يهوذا  ال�شيد  الفل�شطينيني »ي�شوع بن نون«، وبائع 
الدعوة  غاية  منها:  خمتلفة  لغايات  تاأتي  وهي  وغريهم،  الإ�شخريوطي« 
والعتبار، اأو ا�شتمداد القوة من الدين لإحداث توازن نف�شي داخلي، اأو 
ج�رس الهوة ال�شحيقة التي تف�شل بني الدين وتعاليمه ومعطياته من جهـة، 
بارد  بدم  وقتله  بل  وا�شطهاده،  الإن�شان  بقهر  املمتلئ  الواقع  ومعطيات 
ف ال�شعراء الفل�شطينيون  دون وازع من �شمري من جهة اأخرى. لقد وظَّ
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هذين النمطني بتقنيات واآليات متنوعة، ومل يجدوا حرجًا يف البتعاد عن 
دللتها الأ�شلية، اأو تاأويلها لبث م�شامني جديدة ت�رسي فيها روح الع�رس 

باأبعاده ال�شلبية والإيجابية. 

اإن انفتاح ال�شعراء الفل�شطينيني على الإ�شارات وال�شخ�شيات الدينية، 
جعل من ن�شو�شهم ال�شعرية ن�شو�شًا لها �شلطة تاأثريية قوية، يتحول فيها 
اخلطاب ال�شعري اإىل روؤية يقينية ل تقبل ال�شك، كما زخرت ن�شو�شهم 
باأ�شوات تطرح �رساعًا متعدد الروؤى، وهي اأ�شوات لي�شت جمرد مو�شوعات 
لكلمة الفنان، بل اإن لها كلماتها ال�شخ�شية ذات القيمة الدللية الكاملة، اإن 
وعيها ل ُيقّدم -غالبًا- بو�شفه وعيًا غرييًا)1(، بل يقّدم بو�شفه وعيًا ذاتيًا 

وجماعيًا يف الآن نف�شه، خا�شة يف الق�شائد احلوارية والدرامية.

به،  وتاأثرهم  الكرمي  القراآن  مع  الفل�شطينيني  ال�شعراء  تفاعل  اإن 
يفوق  بتكرار  وق�ش�شه،  و�شخ�شياته  اآياته  مع  وحوارهم  وامت�شا�شهم 
حيث  واجلديد،  القدمي  العهدين  من  امل�شتمدة  الدينية  الإ�شارات  جمموع 
 )517( مقابل  البحث،  مو�شوع  ال�شعراء  دواوين  يف   )1152( بلغت 
على  يدل  مما  القدمي،  العهد  لإ�شارات  و)259(  اجلديد،  العهد  لإ�شارات 
اآفاقا  يفتحون  جعلتهم  ال�شعري،  الت�شور  يف  وطريقة  اإبداعي،  اإدراك 
وا�شعة خلطابهم ال�شعري، وينفتحون على عوامل علوية جديدة، �شهدوا 
اأروع �شوره، متمثاًل  التجلي الإن�شاين يف  النافذة  من خاللها بب�شريتهم 
على وجـه اخل�شو�ص يف الأنبياء الذين ق�صَّ القراآن الكرمي عنهم، فامتالأوا 
اإن�شانية  ومنهاجه  �رسعته  �شعريًا  عاملًا  خاللهم  من  ور�شموا  باأنوارهم، 

)1( انظر ميخائيل باختني: �شعرية دو�شتو يف�شكي )�ص 16-15(.
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الإن�شان، وحماربة الظلم والقهر وال�شطهاد.

الكرمي  القراآن  قد�شية  الفل�شطيني  ال�شعري  اخلطاب  ا�شتح�رس 
وباعتباره  اأوًل،  والف�شاحة  البيان  ذروة  يت�شنم  اأدبيًا،  م�شدراً  باعتباره 
جتلّيًا  وباعتباره  ثانيًا،  الت�شديق  �شمة  ال�شعري  اخلطاب  مينح  دينيًا  كتابًا 
ق  نورانيًا لق�ش�ص �شخ�شيات دينية �شائعة منها املوؤمن والكافر، وامل�شدِّ
املهلكة،  الإن�شانية ونوازعها  النف�ص  اأبعاد  فيها  ب…اإلخ، تظهر  واملكذِّ
يجدر  وم�شتقباًل،  وحا�رساً  ما�شيًا  وباعتباره  ثالثًا،  اخلرّية  نوازعها  اأو 
التم�شك به واحت�شانه  �شد الهجمة ال�شهيونية ال�رس�شة، التي تبغي جتريد 
الإن�شان العربي امل�شلم من دينه وتاريخه وتراثه، وهو بهذا املفهوم ميثِّل 
اأن  لل�شعراء  فاأتاح  واحل�شارية،  والقومية  الدينية  �شخ�شيتنا  ثوابت  اأحد 
للعامل  اأر�شيًا موازيًا  تعاليمه واآياته »عاملًا  اإىل  يتخيَّلوا وين�شئوا بال�شتناد 
ال�شماوي«)1( يف طهارته الروحية، ونقائه الأخالقي، فكانت ق�شائدهم 
وبهذا  معطياته.  ورف�ص  الواقع  جتاوز  يف  الباطنية  رغبتهم  عن  تعبرياً 
ل  ي�شكِّ الذي  القراآين،  الن�ص  يف  الكامنـة  الطاقات  تفجري  اإىل  عمدوا 
اآياته  ووظفوا  معه،  وتفاعلوا  فحاوروه  م�شلم،  لكل  الثقايف  املخزون 
باآليات متخالفة مرة ومتاآلفة مرات، وهذا يدل على اأنهم مل يتعاملوا معه 
بوعي  معه  تعاملوا  بل  دائمًا،  الدللة  اأحادية  ميكانيكية  اأو  اآلية  ب�شورة 
فكري ونف�شي ووجداين، تتعدد فيها الدللة وتتحول الآية اأو ال�شخ�شية 
دون  ة،  ومتكرثِّ متعددة  ومنظورات  بدللت  يزخر  عامل  اإىل  القراآنية 

انف�شال عن ن�شيج الق�شيدة، وتوهج التجربة ال�شعرية.
)1( د. حممد عبد املطلب: مناورات ال�شعرية )�ص 54-53(.
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1- اآيات قراآنية عامة:

ا�شتلهم ال�شعراء الفل�شطينيون الإ�شارات القراآنية العامة يف ق�شائدهم، 
ومزجوها بفلذات اإدراكية وت�شّورية تعلي من قيمة ال�شعر/الكلمة يف حياة 
الإن�شان، وتدل على م�شوؤولية ال�شاعر جتاه اجلماهري العربية امل�شتقبلة لإبداعه 
ال�شعري، الذي عك�ص من خالله اآلم احلا�رس واآماله، وغمو�ص امل�شتقبل 
فنية متجددة، ودللت  واأ�شاليب  متتابعة،  �شعرية  واإ�رساقه، يف �شياغات 

اإلهامية عميقة الغور يف التعبري عن الواقع الآين، وامل�شتقبل الآتي. 

الفل�شطيني،  ال�شعري  اخلطاب  يف  الإلهية  الذات  خطاب  جتلي  اإن 
جعل الأخري يوغل يف اأعماق الزمن، بنوعيه العقائدي الديني، والدنيوي 
املعي�ص، دون اأن يخرتق اأحدهما الآخر، اأو دون اأن ينفي اأحدهما الآخر، 
منح  متبادل،  وحلول  خالَّق،  تفاعل  ويف  واحدة،  بوتقة  يف  فامتزجا 
اخلطاب ال�شعري الفل�شطيني بعداً ملحميًا يت�شاوق مع التجارب ال�شعرية 
وطموحه  الإن�شان  خال�ص  عن  للتعبري  النف�شية،  ونوازعهم  لل�شعراء، 

ومكابدته يف ا�شت�رساف م�شتقبل اأف�شل.

ا�شتقت ال�شاعرة فدوى طوقان يف ق�شيدتها »الوجه الذي �شاع يف 
التيه« لغة القراآن واآياته، ومزجتها يف بنية الن�ص الداخلية، فاأغنت الق�شيدة 
دلليًا بانفتاحها على العلوي املقد�ص، بزمنه العقائدي، ومزجت به زمن 
ال�شعر الدنيوي، الذي يعبِّ عن احلا�رس، فتداخل الزمنان يف عرى وثقى، 
اأ�ش�شت من خاللهما لروؤيا ت�شحق الإن�شان الفل�شطيني املعا�رس، بل ت�شحق 
الزمن وتقهره بعد اأن فتحت يف ق�شيدتها باب »�شقر« على م�رساعيه، ثم 
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اأكل الفل�شطيني من �شجرة »الزقوم« الدينية. تقول:

كان وح�ص الغاب يح�شو اخلمر يف

حان اجلرميه

ورياح ال�شوؤم تعوي

يف اجلهات الأربع

يومها كان معي 

يومها ما كنت يف الهول اأعي

)اأم ترى كنت اأعي؟( اأنَّ الغدا

�شوف يق�شيه واأنَّا 
بعده لن نتالقى اأبداً

ولقد نب�شم اأحيانًا لكيما

نخدع احلزن فال نبكي، واأهذي:

اآه يا حبي الغريب 

»اآه يا حبي ملاذا؟

وطني اأ�شبح بابًا ل�شقر؟

وملاذا �شجر التفاح �شار اليوم-زقوما، ملاذا

مل يعد �شوء القمر 

م�شتحمًا لب�شاتني الزهر؟)1( 
العربية-بريوت-ط1-1993م.  الكاملة-املوؤ�ش�شة  ال�شعرية  الأعمال  طوقان:  فدوى   )1(

)�ص412(.
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على  تعمل  التي  ال�شتفهامية،  اجلمل  لعنا�رس  التكراري  الن�شق  ي�شري 
اأ�شا�ص  ل  ت�شكِّ فاعلة،  اأداة  ال�شتفهام  اعتبار  اإىل  ال�شعري،  ال�شياق  ربط 
البنية الدللية للن�ص، حيث تنفتح من خالله ال�شاعرة على العامل اخلارجي، 
وت�شتبطن ذاتها يف الآن نف�شه، مع اأن اأ�شئلتها ل تنتظر اإجابات، بقدر ما 
تخفي وراءها ماأ�شاة وحزنًا وا�شتنكاراً، لتبّدل مظاهر الوطن اإىل النقي�ص، 
كما اأنها ل تدل على جهل باأبعاد الواقع، اإذ لي�ص الغر�ص منه طلب العلم 
كامل  وعي  على  يدل  بل  الوعي،  مراحل  اأول  اأنه  اعتبار  على  بال�شيء، 
ل التجربة اإىل جتربة  بالواقع ورغبة ملّحة يف جتاوزه اإىل امل�شتقبل، فتتحوَّ
ممتدة داخل الوجود الإن�شاين، ولهذا فهي جمل ذات وجـود فـاعل يف 
جمله  تتابع  يوؤدي  الذي  الدنيوي،  الزمني  امل�شتوى  على  الن�ص  ج�شد 
اخلبية وال�شتفهامية اإىل نزوع الذات ال�شاعرة نحو زمن اآخر هو الزمن 
ال�شاعرة  قرار  لكن  ثابت،  زمن  اأنه  ال�شاعرة  الذات  لعتقاد  العقائدي، 
باجتاه هذا الزمن، باعتباره مالذاً لها -كما تظن- يفجوؤها باأنه زمن متغري، 
لت فيه جنة »الوطن« واأر�شه املزروعة باحلب والثمار والأزهار التي  حتوَّ
لت اإىل هالك مدمر م�شتعل يحرق كل  تفر�ص الأر�ص باأقوا�ص قزح، حتوَّ
ل الوطن بفعل  لت ثماره اإىل »زقوم«)2(. لقد حتوَّ �شيء »�شقر«)1(، كما حتوَّ
ال�شوؤال  اإىل قطعة من جهنم، ويكون  اأر�شه  اهلل على  الحتالل من جنة 
ال�شمني اأين املفر؟ ل مفر اإل مقاومة الحتالل ودحره من الوطن، ليعود 

م�رسقًا بثماره واأزهاره وقمره من جديد.

)1( انظر القراآن الكرمي:�شورة القمر اآية 48، و�شورة املدثِّر الآيات 26، 27، 42.
)2( انظر القراآن الكرمي:�شورة الواقعة اآية 52، و�شورة ال�شافات اآية 62.
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كما متزج ال�شاعرة يف الأبيات ال�شابقة بني جتربة �شديدة اخل�شو�شية، 
»الغد  احلبيب  وفراق  الذات  حزن  بني  اأي  العمومية،  �شديدة  واأخرى 
اجلماعة  وحزن  جهة،  من  حبي«  يا  اأبداً-اآه  نتالقى  يق�شيه-لن  �شوف 
ال�شوؤم تعوي«،  الغاب -رياح  اأن داهمها »وح�ص  اإليها بعد  تنتمي  التي 
فقلبت حياتها راأ�شًا على عقب، فقدت فيها احلبيب املتج�شد يف الوطن، 
عبها  تت�شكل  التي  »الفقد«  جتربة  اإن  احلبيب.  يف  املتج�شد  الوطن  اأو 
مفا�شل الأبيات/ الق�شيدة ودللتها املحورية، جعلت ال�شاعرة يف حالة 
وهو  القمر«،  و»�شوء  الزهر«  »ب�شاتني  اإىل  رومان�شي  اأو  �شويف  توق 
املحبوب الأعلى اأو املثايل املقرتن بالإ�رساق الوجودي. اأما انطفاء نوره، 
العامل  فيتحول هذا  لالإن�شان،  العاطفي  اأو  الروحي،  للعامل  غيابًا  ل  في�شكِّ
الوجود  مي�ص جوهر  �شوؤم  اإىل  القمر«،  و»انطفاء  الغاب«  بفعل »وح�ص 
الإن�شاين، وهنا لبد لالإن�شان  اأن ي�رسع اأ�شلحته يف وجه وح�ص الغاب/

ت عنه  العدو، الذي جعل »القد�ص« تنكم�ص كعذراء �شبيِّة، وهذا ما عبَّ
احلياة،  ويحبون  الأر�ص،  يزرعون  باأنهم  قومها  و�شفت  حني  ال�شاعرة 
وموت  واحٍد  عناٍق  يف  زمر  اإثر  زمراً  ميوتون/ي�شت�شهدون  وجعلتهم 
اأخوي. وبذلك ا�شتطاعت ال�شاعرة جتاوز التعبري عن التجربة الذاتية، اإىل 
اآخر  مبعنى  اأو  اخل�شبة،  الإن�شانية  اأو  اجلماعية  التجربة  التعبري عن جوهر 
ا�شتطاعت اأن تك�شف عن وعيها باأبعاد املاأ�شاة اجلماعية من خالل املاأ�شاة 
الذاتية املقرتنة بها، مما اأدى اإىل اإخ�شاب الدللة الفنية، وعمق املدلولت 

ة عن الواقع. املعبِّ
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اخلطاب  دم�شق«  »طريق  ق�شيدته  يف  دروي�ص  حممود  وا�شتح�رس 
الطاقة  ح�شب  الأعداء  ملقاتلة  احلرب  اآلت  اإعداد  اإىل  الداعي  القراآين، 

والإمكان، وهي »القوة« و»رباط اخليل«)1(. يقول:

اأنا �شاعة ال�شفر 

جئت اأقول:

اأحا�رسهم: قاتاًل اأو قتيل

اأعدُّ لهم ما ا�شتطعُت… وين�شقُّ يف جثتي قمر املرحله

واأمت�شق املق�شله

اأحا�رسهم: قاتاًل اأو قتيل
واأن�شى اخلالفة يف ال�شفر العربي الطويل)2(

ال�شعرية  ال�شياغة  حركة  على  املهيمن  »اأنا«  املتكلم  �شمري  د  يج�شِّ
الفرد  ال�شاعر  اأعماق  يف  الكامنة  الروؤيا  حوله  تتمحور  حا�شمًا،  موقفًا 
»الفاعل« يف ج�شد الن�ص على امل�شتوى الدليل، حيث يك�شف عن نف�شه 
يف م�شتهل الأبيات بقوله »اأنا �شاعة ال�شفر«، اأي �شاعة املعركة وبدايتها، 
لكن  املوت،  يف  احلياة  وانت�شار  الثورة  على  ت�شجع  اإيجابية  روؤيا  وهي 
الذات ال�شاعرة تقف اإزاء زمنني متناق�شني: اأحدهما الزمن احلا�رس الذي 
القوة،  اإىل  امل�شتندة  املمكنة  طاقاتها  بكل  وت�شتعد  اإيجابيًا،  فيه  تتحرك 
والقوة هي الرمي كما ورد عن الر�شول يف تف�شريه لالآية، اأما »اخليل« فهي 

)1( انظر القراآن الكرمي. �شورة الأنفال، اآية 60.
)2( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-دار العودة-بريوت-ط10-1983م )�ص537(.
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ال�شاعر  ويحدد  وزر)1(.  رجل  وعلى  �شرت،  ولرجل  اأجر،  لرجل  لثالثة: 
اأجل  الغر�ص الأول لقتنائها، وهو ربطها من  اإىل  ا�شتناداً  عالقته باخليل 
حرب الأعداء. اأما الزمن الثاين، فهو الزمن املا�شي الذي ترف�شه الذات 
ال�شاعرة، وتتخذ منه موقفًا م�شاداً، وتدعو اإىل ن�شيانه وجتاهله، لأنه زمن 
م�شى وانق�شى ل ي�شتطيع اأن يقدم �شيئًا ل�شتعادة الوجود احل�شاري لالأمة 
واإعالء  املا�شي،  �شحق  ال�شاعرة  الذات  حتاول  وبهذا  راأيها-،  -ح�شب 
يخفي  ما  رغم  املعا�رس،  الإن�شان  حلم  عن  اً  معبِّ باعتباره  احلا�رس،  قيمة 

حتقيق احللم وراءه من مكابدة ومعاناة. 

ل الأنا الفردية يف نهاية الق�شيدة لتمثِّل »الأنا الأعلى«، الذي  تتحوَّ
يولد من رمادها بعد موتها يف معركة اخلال�ص واحلرية، ويتم ذلك عن 
وقدا�شتها،  قراآنيتها  يف  موغلة  لألفاظ  ال�شاعرة  الذات  ا�شتح�شار  طريق 
يتجلى فيها طموح الإن�شان امل�شلم يف العطاء القليل، الذي ي�شاعفه اهلل 
�شبحانه وتعاىل اأ�شعافًا م�شاعفة، ليكون ر�شيده الإمياين يف ميزان العدل 
احلياة  يف  املوؤمن  اإليه  ي�شعى  اإلهي  حافز  وهو  ال�شاعة،  تقوم  يوم  الإلهي 

الدنيا، ويحثه على جماهدة الأعداء. يقول:

اأعّد لهم ما ا�شتطعُت……

وين�شقُّ يف جثتي قمر…�شاعة ال�شفر دقَّت

ويف جثتي حبة اأنبتت لل�شنابل

املكرمة-ط2- -مكة  التجاري  احلرمني  مركز   - العظيم  القراآن  تف�شري  كثري:  ابن  انظر   )1(
1991م.)�ص328(.
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�شبع �شنابل، يف كل �شنبلة األف �شنبلة 

خذوها ليت�شع الفرق بيني وبني اتهامي ثم يقول:  

واأم�شي اأمامي

ويولد يف الزمن العربي…نهار)1( 

تك�شف الأبيات عن روؤيا ن�شالية م�شتمرة يف الزمن ول نهائية، فاحلبة 
تنبت األف �شنبلة)2(؛ وبذلك تبقى املعركة مع العدو م�شتمرة، حتى يكتب 
احلالك  وليلهم  زمنهم  عتمة  و�شط  النهار  وي�رسق  العربي،  للزمن  الن�رس 
لتوؤكد كل منهما  الكرميتني،  الآيتني  العالقة بني  تتحدد  ال�شواد. وهكذا 
الأخرى، وت�شفي عليها توهجًا اإبداعيًا، وثراًء دلليًا وا�شع الروؤى ومتعدد 
لأعمق  ت�شتجيب  واإن�شانية وح�شارية،  دينية  عن حقيقة  للتعبري  الأبعاد، 
م�شاعر الإن�شان يف حتقيق اإن�شانيته واإرادته يف الرف�ص والثورة، على واقع 

ي�شحق اإن�شانية الإن�شان، ويكبله بقيود الحتالل.

وي�شحن ال�شاعر �شميح القا�شم يف ق�شيدته »قلياًل« الن�شق الوجداين 
ارة بال�شوء)3(، التي تنهر ال�شائل، وتقهر اليتيم)4(،  يف تعبريه عن النف�ص الأمَّ
اأبعادها يف رحلة  الذات، وي�شتبطن  اأغوار  ي�شحنها بفكر عميق، وي�شب 
الإن�شان  هزمية  اأ�شباب  على  الوقوف  الذات  فيها  تبتغي  داخلية،  نف�شية 
يف الإن�شان، وتتمنى اأن تعي�ص غدها يف اأمان، ولكن الذات يف اإبحارها 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص.)�ص544(.
)2( انظر  القراآن الكرمي. �شورة البقرة اآية261.
)3( انظر  القراآن الكرمي. �شورة يو�شف اآية53.

)4( انظر  القراآن الكرمي. �شور ال�شحى اآية 9، 10.
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واأ�شباب  العامل  رذائل  تدرك  ال�شوفية،  الروحانية  من  القريب  النف�شي 
�شقوطه. يقول:

ارة بال�شوء لأنها اأمَّ

ت�شتقطب القاتل وال�شارق والزاين وال�شائه واملوبوء

ت�شهد بالزور على املغبون واملوجوء

وتنهر ال�شائل

وتقهر اليتيم

وت�شرتي بذهب العجل 

�شكوك ال�شفح والغفران

وتف�شد الو�شوء

وتهزم الإن�شان يف الإن�شان)1(  

ت�شمح قراءة الأبيات با�شت�شفاف ثالثة حماور رئي�شية مت�شافرة لإنتاج 
البالء الذي يكتنف  اأ�ص  اأولها عن  ال�شاعرة يف  الذات  الدللة، تك�شف 
�ص �شاحبها  التي حترِّ الب�رسية،  النف�ص  �شلطة  ا�شتطالة  العامل، ويتمثل يف 
على جتاوز القيم الأخالقية والدينية حتى حتقق رغباتها الآنية الفانية يف 
احلياة الدنيا، اأو هي ح�شب امل�شطلح ال�شويف »متيل اإىل الطبيعة البدنية، 
ال�شفلية،  اإىل اجلهة  القلب  احل�شية، وجتذب  وال�شهوات  باللذات  وتاأمر 
ال�شيئة«)2(؛ ولذلك  الذميمة والأفعال  الأخالق  ال�رس ومنبع  ماأوى  فهي 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-دار الهدى-كفر قرع-مج2-ط1-1991م.)�ص268(.
)2( اأحمد النق�شبندي اخلالدي: معجم الكلمات ال�شوفية-موؤ�ش�شة النت�شار العربي - بريوت 

-ط1-1997م.)�ص89(.
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جتتاح الذات ال�شاعرة رغبة قوية يف التطهر، وجتاوز احلالة الظالمية التي 
تخيم على الواقع وتف�شد احلياة، وتق�شي على اإن�شانية الإن�شان يف ع�رس 
رموز  ال�شاعرة  الذات  تدعو  ولهذا  ال�شخ�شية،  والأنانية  املادة  �شيطرة 
البور�شة  الثقيلة- ورجال  ال�شناعة  امللوك -واهب  املادية »ملك  احلياة 
وال�شالح والبنوك« يف �شياق الق�شيدة اأن يهبوها قلياًل من الأمان، وهذا 
عن  الرتاجع  يعرف  ل  ع�رس  يف  به  وحتلم  الذات،  اإليه  تطمح  ما  اأق�شى 

املادية. مكت�شباته 

اأما املحور الثاين، فيتمثَّل يف الن�شق التكراري لعنا�رس اجلملة القراآنية 
ال�شعرية  اجلمل  عليها  تقوم  تركيبية  لزمة  وهي  بال�شوء«،  اأمارة  »لأنها 
باأبعادها  ال�شعرية  الروؤيا  حولها  تتمحور  حيث  الفنية،  دللتها  ه  وتوجِّ
العامل  اأ�شياء  منها  وتنبثق  واإ�شاراته،  الن�ص  قيم  حولها  وترتكز  الدينية، 
تتحدد  مركزية،  جملة  العتبار  بهذا  وهي  مفا�شده،  ل  ت�شكِّ التي  املادية 
وبهذا  العامل«،  »ميزان  اآخر  مبعنى  اأو هي  وكنهها،  الأ�شياء  ماهية  وفقها 
تنقل الذات ال�شاعرة الف�شاد اأو ال�شالح من اخلارج اإىل الداخل، وحتارب 

الفعل املادي بالفعل الروحي الداخلي وتنت�رس له.

على  الق�شيدة  لبناء  اأ�شا�شية  وظيفة  بوجود  الثالث  املحور  ويوحي 
لنهائيًا،  زمنًا  املا�شي  ال�رسدي  زمنها  يجعل  به،  جاءت  الذي  ال�شكل 
اأمارة بال�شوء« بجملة  حيث تتعلق اجلملة الفتتاحية يف الق�شيدة »لأنها 
�شابقة لها، غائبة على م�شتوى ال�شياغة اللغوية اأو الكتابية، لكنها حا�رسة 
لعتماد ال�رسد ال�شعري امل�شتند اإىل التعليل الفكري عليها، وبالتايل يتجلى 
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وجود اجلملة الغائبة من خالل اجلملة الفتتاحية، لكن رغم هذا التجلي 
تبقى خمتفية يف الزمن املا�شي، حيث ترتك الذات ال�شاعرة للمتلقي الأمر 
كي يت�شور اجلملة املحذوفة، وي�شتح�رسها يف خياله لإنتاج دللة الن�ص، 
فما بني التجلي واخلفاء ت�شتبطن الذات ال�شاعرة نف�شها ووجدانها، واأ�شياء 
ل حركة جدلية اإ�رساقية، تتج�شد  العامل اخلارجي يف الآن نف�شه، مما ي�شكِّ
العامل  ف�شاد  جتاوز  يف  ورغبتها  واجل�شدية،  الروحية  اآلمها  خاللها  من 
ارة بال�شوء اإل من رحم ربي. كما  ال�شادر من ف�شاد النف�ص الإن�شانية الأمَّ
فيها يف  واملتج�شدة  الفتتاحية  على جملة  ال�شابقة  اجلملة  غياب  ل  ي�شكِّ
الآن نف�شه، معادًل مو�شوعيًا حلركة النف�ص، اإذ ل ي�شتطيع الإن�شان معرفة 
»ماهية النف�ص«، لأنها من اأمر ربي، فهي على هذا امل�شتوى غائبة، لكننا 
نوقن بوجودها يف الإن�شان، وكذلك ال�شاأن مع اجلملة الفتتاحية التي ل 
ن�شتطيع اإدراك وجودها ب�شورة منف�شلة عـن ت�شورنا جلملة الفتتاحية، 
وبهذا تنجح الذات يف التعبري عن جتلي النف�ص وغيابها وماهيتها واأثرها يف 

الإن�شان، من خالل ا�شتدعاء الآية القراآنية بدللتها الأخالقية والدينية.

قا�شم«،  »كفر  ق�شيدته  يف  زياد  توفيق  لدى  القراآنية  الآية  وحتمل 
دال  با�شتبدال  نفاجاأ  حيث  »املفارقة«،  على  معتمدة  دللية  تداعيات 
»الغا�شية«)1( بدللته القراآنية على يوم القيامة، اإىل دال »املالحم« بدللته 
باأيدي  غدراً  موته  رغم  الفل�شطيني  الإن�شان  ل  �شجَّ ال�شت�شهادية، حيث 
1956م ملحمة من مالحم احلب الوطني  ال�شهاينة يف »كفر قا�شم« �شنة 

والفناء فيه. يقول:
)1( انظر القراآن الكرمي. �شورة الغا�شية اآية1.
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األ هل اأتاك حديث املالحم 

وذبح الأنا�شيَّ ذبح البهائم 

وق�شة �شعٍب ت�شمى:

ح�شاد اجلماجم 

وم�رسحها…

قرية…

                   ا�شمها:

كفر قا�شم…؟؟)1( 

الفل�شطيني  ال�شابقة يف دائرة املكان  ال�شعرية لالأبيات  الدللة  ت�شب 
»كفر قا�شم«، ليحتوي اأبعاد التجربة ال�شعرية، و�شيغها اللغوية يف اإطارها 
ال�شتفهامي املنفتح على اخلارج، »األ هل اأتاك حديث املالحم«، حيث 
تخرج الدللة من قيد التحدد املكاين اإىل النت�شار الكوين، باإقامة حوار بني 
طرفني، اأو عالقة بني طرفني تعتمد على تو�شيل الروؤيا ال�شعرية ودللتها 
القمعية  وممار�شاته  الحتالل  ف�شح  على  يعمل  فال�شاعر  للعامل.  املاأ�شاوية 
من  املكان  يظهر  الآمن يف وطنه، كما  الأعزل  الفل�شطيني  ال�شعب  �شد 
القرية. لكن  العدو وذبحه لأهل  ال�شعري عن�رسية  ال�رسد  اأ�شلوب  خالل 
ا�شت�شالمه  عدم  عن  الق�شيدة  مفا�شل  من  اآخر  مف�شل  يف  يعبِّ  ال�شاعر 
قبور  وي�شق  ميور  �شوتًا  في�شمع  الأفق،  في�شتجلى  الحتاليل،  للواقـع 
ال�شحايا، ثم يدعو اإىل الحتاد و�شم ال�شفوف، و�شد العزائم لالقت�شا�ص 

)1( توفيق زياد: ديوان توفيق زياد-دار العودة-بريوت-1970م. )�ص306(.
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من الكيان ال�شهيوين القائم على دم الأبرياء.

اإن البنية اللغوية التي ا�شتند اإليها اخلطاب ال�شعري، وماأ�شاوية دللتها، 
تت�شافر مع البناء ال�شوتي لالأبيات، ويتمثل هذا يف تكرار حرف« امليم«، 
وهو حرف �شفوي يوحي بالغنَّة، ويدل على معنى احلزن والأنني، وهي 
عن  تعبِّ  ال�شاعـرة  فالذات  املوت،  ي�شبق  الذي  الأمل  مع  تتوافق  دللـة 
موقف وجداين وروؤيا اإن�شانية، تت�شابك عبها نب�شات قلب ال�شاعر ونفثة 
احلارقة.  اأهلها  وزفرات  قا�شم«  »كفر  قلب  نب�شات  مع  احلرى،  »الآه« 
التي  الروؤيا  د  الدللة، ويج�شِّ اأن يخلق  ال�شوتي  الت�شكيل  ي�شتطيع  وبهذا 

يبغي ال�شاعر تو�شيلها للمتلقني.

ف را�شد ح�شني قوله تعاىل: نث ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ويوظِّ
فها  يوظِّ مث)1(،  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

يف ق�شيدته »احلب والنا�ص«. يقول:)2(

ابنته ــرام  ـــ غ يــرعـــــى  ــد  ـــ  وال
 حني ينمو احلب يف اإحدى القرى
جـالدها عـن  النا�ص   ويقـول 

جهنم ومــــاأواه  اهلل   يغ�شـب 
العا�شقه حلم  ــدود  ال  يطعمون 
»كان حراً �شارمـًا كال�شاعقه«)2(

 

 يعبِّ ال�شاعر يف الأبيات ال�شابقة عن ق�شية اجتماعية تكابدها الفتاة 
احلب  م�شاعر  حتركت  اإذا  منها،  التخل�ص  يتم  حيث  فل�شطني،  قرى  يف 

)1( القراآن الكرمي: �شورة الأنفال اآية 16.
ط1-1990م.  - الطيِّبة  العربي-  الرتاث  اإحياء  ال�شعرية-مركز  الأعمال  ح�شني:  را�شد   )2(

)�ص333(.
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اأهميتها  رغم  دللت  وهذه  القرية،  �شباب  اأحد  جتاه  الغ�ص  قلبها  يف 
الجتماعية، اإل اأنها بقيت منح�رسة يف نطاق املبا�رسة واخلطابية، دون اأن 
اأو توغل يف ت�شورات بعيدة، حيث اكتفى  ترتاد مناطق دللية جديدة، 
ال�شاعر بالتعبري عن املوروث، ومل يرق اإىل درجة التوظيف الفني، وحتميل 

الق�شيدة روؤيا متعددة الدللة والأبعاد.

ر عز الدين املنا�رسة يف ق�شيدته »ن�ص الوح�شة«، وهو عنوان  وي�شوِّ
دال ي�شي بتوجيه دللة الن�ص، باعتباره اأول لقاء يعقد بني الن�ص واملتلقي، 
الفل�شطيني ووحدانيته يف هذا  الإن�شان  وهي دللة »الوح�شة«، وح�شة 
لون  ي�شكِّ لأنهم  الآخرين،  مع  يتما�ص  اأن  فيه  ي�شتطيع  ل  الذي  العامل، 
ل بالنـ�شبة لهم غياب احل�شور، وبهذا  بالن�شبة له ح�شور الغياب، وهو ي�شكِّ
ر فيها الوجوه والقلوب عن بع�شها بع�شًا.  تكون العالقة عالقة ت�شاد، تزوُّ
»الو�شوا�ص  عن  واأ�شلوبه  القراآن  لغة  امت�شا�ص  اإىل  م�شتنداً  ال�شاعر  يقول 

اخلنَّا�ص«)1(، والعوا�شم العربية:

�شاأرتِّب عاداتي يف هذا البد املوح�ص  

وتكون ال�شحراء مالذاً، 

حني عوا�شمهم تلقاك

بوجه و�شوا�ص خنَّا�ص)2( 

ل ال�شحراء/ املنفى يف �شموليتها وات�شاعها، ال�شياع الوجودي  ت�شكِّ
)1( انظر  القراآن الكرمي: �شورة النا�ص اآية 4.

العربية-بريوت-ط1-1994م. املنا�رسة-املوؤ�ش�شة  الدين  عز  ديوان  املنا�رسة:  الدين  عز   )2(
)�ص549(.
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العوا�شم، واأ�شاحت بوجه و�شوا�ص  اأن لفظته  الفل�شطيني، بعد  لالإن�شان 
وهذه  الوطن،  عن  الغربة  اآلم  يكابد  وحيداً  فبقي  لقائه،  عن  خنَّا�ص 
املاأ�شاوي، الذي يكتنف حياة  مكا�شفة �شعرية يتجلى من خاللها احل�ص 
وتدعوهم  نفو�شهم،  لهم  تو�شو�ص  الآخرين  لأن  حّل،  اأينما  الفل�شطيني 
اإغالق  لذلك  تبعًا  فعليهم  بالدهم،  يدخل  عندما  فيه  وال�شك  الريبة  اإىل 

الأبواب يف وجهه قبل اأن تقع الفاأ�ص يف الراأ�ص.

الزمن  اأبعاد  »الإفادة«،  ق�شيدته  يف  في�شتدعي  دحبور  اأحمد  اأما 
ل الزمن عماد العبادة  الديني يف اإطار �شهر رم�شان املبارك، حيث ي�شكِّ
يف حتديده الدقيق لبداية الإم�شاك عن الطعام ونهايته، وهذا البعد الزمني 
يف حد ذاته در�ص يف احلياة قلَّما اأفدنا منه يف حياتنا اليومية عامة، لأن 
ح�شا�شيتنا جتاه الزمن تفرت كثرياً بعد انتهاء �شهر ال�شوم، لتعود احلياة اإىل 
به من  يتعلق  وما  ال�شوم  �شهر  ال�شاعر  ر  ي�شوِّ لذلك  جماريها من جديد. 
من  الأبي�ص  اخليط  ال�شحور، وخروج  طعام  لتناول  للنائمني  »ت�شحري« 
الفقراء واجلوعى، وهذه كلها  ر حالة  اخليط الأ�شود من الفجر)1(، ي�شوِّ
الإح�شا�ص  والثاين  ومتعلقاته،  ال�شوم  �شهر  الأول  اإطارين:  تتمحور يف 
املفعم باحلب جتاه الفقراء واجلوعى، وبذلك ينقل ال�شاعر جتربة اجتماعية 
ل متكاأ تتحلَّق حولها البنية اللغوية يف مفا�شل الق�شيدة،  واإن�شانية، ت�شكِّ
مع  وتعاطفها  ال�شاعرة  الذات  خبايا  عـن  ك�شف  اإىل  الق�شيدة  وتتحول 

الفقراء واجلوعى. يقول:

)1( انظر القراآن الكرمي: �شورة البقرة، اآية 187.
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ا�شمي اأحمد 

واأبي من يغ�شل موتاكم

ركم يف �شهر ال�شوم وي�شحِّ

ال  التهمة: جوَّ

ح�شٌن…هذا ل ير�شي مولكم  

ودفاعي اأين مل اأ�شلم عينيَّ اإىل �شلطان النوْم

ف�شعدت اإىل ال�شارْع

عاي�شت خروج اخليط الأبي�ص من فلك اخليط الأ�شود

وعرثت على الولد ال�شائع)1( 

ي�شتح�رس ال�شاعر يف هذه الأبيات فلذة من فلذات �شريته الذاتية يف 
خميمات الالجئني يف �شوريا، حيث كان يقيم، ولكن اخليال يلعب دوراً 
اأ�شا�شيًا يف ت�شكيلها، ويتجاوز بها حدود الواقع املعي�ص اإىل التعبري الكنائي 
املوحي، الذي يو�ّشع دائرة الدللة الجتماعية اإىل الروؤيا املعا�رسة املندجمة 
بالإطار ال�شيا�شي يف قـوله »التهمة-ل ير�شي مولكم«، ليعبِّ بعد ذلك 
يف مفا�شل الق�شيدة عن حلمه بالعودة اإىل الوطن الأم، يف قوله: »عائد يا 

ديرتي-ت�شاري�ص بالدي«.

يتبدى من الأبيات ال�شابقة احل�شور التاريخي ل�شم العلم »اأحمد«، 
وهذا  »اأبي-دفاعي-عرثت«،  متعددة  واأمناط  باأ�شكال  املتكلم  و�شمري 
البنية الدللية، ويبث فيها احلركة والتغري الذي يف�شي  يعمل على تلوين 

)1( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور-دار العودة-بريوت-1983م.)�ص227(.
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تنويع  على  يعمل  اأ�شلوبيًا،  منبهًا  منها  ونف�شية، جتعل  دللية  تاأثريات  اإىل 
�شخ�شيـة  ال�شاعـرة  الذات  يجعـل  كما  الدللة،  وثراء  اللغوية  الرتاكيب 
حموريـة ت�شيطر على حركـة ال�شياغـة ال�شعريـة، وتقـوم بفعـل ال�رسد لتبني 
الوطنيـة  واأحالمهـا  الجتماعيـة،  وروؤاهـا  النف�شيـة،  مكنوناتـها  عـن 
وال�شيا�شيـة، ف�شاَل عن اأن ال�شم املبا�رس »اأحمد«، يزيد من تكثيف الدللة 
وتعددها، باعتباره اإ�شارة تعيني، ميكن اأن ت�شري اإىل ا�شم ال�شاعر، واإىل لقب 
الر�شول الكرمي »اأحمد« عليه ال�شالم، وبهذا ياأخذ ال�شم  اإ�رساقات دينية، 
تتمم الدللة الجتماعية التي اأراد ال�شاعر التعبري عنهـا، وخا�شة اأن جو 
الن�ص تفوح منه نفحات قراآنية واإميانية متعددة تتنا�شب مع اختيار ال�شاعر 
البتداء با�شم العلم »اأحمد«، فال�شم اإذن ل ينف�شل عن ال�شياق الدليل 
بل يغذيه، وميده بدللـة مزدوجة: دينية ودنيوية، ويوؤ�ش�ص معه بعداً متاثليًا 

ميتزج فيه املرجع الدليل ببنية اخلطاب ال�شعري.

لكم  يتبني  حتى  وا�رسبوا  »وكلوا  القراآنية  لالآية  ال�شاعر  اختيار  اإن 
الأكل  اإباحة  اإىل  ي�شري  الفجر«)1(،  من  الأ�شود  اخليط  من  الأبي�ص  اخليط 
وال�رسب اإىل اأن يتبني �شياء ال�شباح من �شواد الليل، وهو اختيار تتجلى فيه 
الروؤيا ال�شعرية املتعاطفة مع الفقراء. وبذلك فاإن الدللة التزمينية لل�شوم 
التمثيلية لظهور الفجر يف  اأنها تتكئ على الدللة  مق�شودة لذاتها، كما 
اخليط)2(  اإىل  الفعل  اإ�شناد  بررت  والتي  الأبي�ص والأ�شود،  اخليطني:  متايز 
للدللة على الإفطار، والعثور على الولد الفل�شطيني ال�شائع، حيث اجلوع 

)1( انظر  القراآن الكرمي: �شورة البقرة، اآية 187
ار: الهاوية بني ظاهرات الواقع وماهيات الوعي به - جملة ف�شول -  )2( انظر حممد فكري اجلزَّ

م�رس - مج15- ع4 -1997م �ص156(.
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الذي ي�شبِّهه ال�شاعر باإله ل يعبد، وحيث ك�رسة اخلبز يف خميمات الالجئني 
الفل�شطينيني بعيدة املنال، ولهذا يختار ال�شيام، لكنه عند الإفطار ل يجد 

�شيئًا، فيقّد الطعام من حلمه ليقتات به. 

ف الإ�شارة القراآنية »هل من مزيد«، للتعبري  اأما املتوكل طه، فقد وظَّ
عن هموم الإن�شان الفل�شطيني وم�شكالته املعا�رسة، يف مطولته التي حتمل 
ا�شم الديوان »ف�شاء الأغنيات«، التي نظمها زمن النتفا�شة الأوىل �شنة 
1989م، وعبَّ فيها عن �شمود الطفل الفل�شطيني، الذي قامت النتفا�شة 

على كتفيه وحجارته، والذي اعتلى جراحه، وكان ج�شده مرتا�شه الذي 
يح�رس فيه الغزاة، ويزلزل ال�شوارع حتت اأقدامهم، اأما الرجال فقد �شجنوا 

وهدمت بيوتهم. يقول:

ماذا اإذا �رسب الرجال الظامئون جراحهم

وتهللت بهم احل�شارة 

منعوا ال�شفر..! 

ال�شبع يفتك اإن تقيد يف املغارة

قد اأحرقوا

فليحرقوا

هذي جهنمنا �شليناهم بها

�شتظل مو�شدة تنادي:

هل �شياأتي من مزيد؟)1( 
)1( املتوكل طه: ف�شاء الأغنيات-دار الكاتب-القد�ص-ط1-1989م.)�ص26(.
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وتقول  امتالأت  هل  جلهنم  نقول  »يوم  القراآنية،  الآية  ال�شاعر  ميت�ص 
اإىل  »اإلهي«،  فاعل  من  فيها  ال�شمائر  وجهة  ل  ويحوِّ مزيد«)1(،  من  هل 
ال�شاعرة  الذات  غت  �شوَّ ولهذا  املعا�رس،  الفل�شطيني  هو  »ب�رسي«  فاعل 
على  الدال  امللكية  �شمري  حيث  »جهنمنا«،  عن  تتحدث  اأن  لنف�شها 
التي  ال�شمائر  لعبة  خالل  من  الفل�شطيني  اأ�شبح  لقد  »جهنم«.  امتالك 
تزخر بها الأبيات والق�شيدة عامة، يقوم بدور البطولة والفاعلية الإنتاجية 
ت�شلِّم  ل  دللية  مفارقة  وهذه  ع�شكريًا،  الأ�شعف  اأنه  رغم  الن�ص  يف 
فاعلية »الآخر«، وت�شيطر  »الأنا«  تنفي  بل  اخلارجية،  بالواقع ومعطياته 
النار  من مالئكة  الفل�شطيني واحداً  اعتبار  عليه �شياغيًا ودلليًا. وميكن 
اأتونها،  يف  املجرمني  اإلقاء  مهمة  لهم  اأوكلت  الذين  الأ�شداء،  وحرا�شها 
الإن�شاين من  التاريخ  مر  الأنبياء على  اقرتفوه يف حق  ما  لهم على  عقابًا 
جهة، وعقابًا لهم على ما اقرتفت اأيديهم من قتل وتنكيل وت�رسيد لل�شعب 
اأو  اأو تغيريه،  الفل�شطيني من جهة اأخرى. وبهذا ي�شبح تكرار ال�شمري، 
تبادله وترائيه مرتكزاً ن�شيًِّا وا�شحًا، واإن كان مراوغًا)2(، ي�شتطيع املتلقي 
من خالله توليد دللت اإبداعية لها قيمة اأ�شا�شية يف تاأويل الن�ص، وتف�شري 
مفا�شله ومقاطعه الأ�شا�شية، للو�شول اإىل الدللت املحورية التي تنتظمـه، 

وتنتظم بنيته اللغوية اأو النحوية. 

هكذا ينخرط املتوكل طه يف ق�شايا ع�رسه من خالل جتلي الآية القراآنية 
اإ�رساقيًا،  بعداً  ال�شعري  اخلطاب  متنح  التي  والقد�شية،  العلوية  مب�شامينها 
�شلم  ويرتقي  العال،  الفل�شطيني ذرى  الإن�شان  فيه  يت�شنم  قد�شيًا  وحلوًل 

)1( القراآن الكرمي: �شورة ق اآية 30.
)2( انظر د. �شالح ف�شل: �شفرات الن�ص.)�ص50(.
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من  الذاتية  بالتجربة  ويغتني  للحا�رس،  ليعبِّ عن مواجهته  الإلهي،  املجد 
جهة، والتجربة اجلماعية املت�شلة بالوطن والأمة و�شمريها احلي من جهة 
اأخرى، ونعني بالتجربة هنا »مرور املرء يف طوايا احلالة الإن�شانية اجلائ�شة 
حياته  الإن�شان  تعاطي  اإنها  الغ�شب،  اأو  الأمل،  اأو  اللذة،  فيه  تلهب  التي 
والإن�شاين،  واحل�شاري  الوطني  ليحقق وجوده  حاداً«)1(،  عميقًا  تعاطيًا 

وهذا ما عبَّ عنه ال�شاعر يف مطولته ال�شعرية. 

 l 2- حممد

يح�شد ال�شاعر حممود دروي�ص يف ديوانه اأو مطولته »مديح الظل    
دينيًا قراآنيًا، اقرتبت يف جمموعها  اإ�شارة ورمزاً  اأكرث من ع�رسين  العايل«، 
من جمموع الإ�شارات الدينية القراآنية يف دواوينه الت�شعة ال�شابقة له، حيث 
كان تركيزه على الإ�شارات امل�شتمدة من العهد القدمي بق�شميه التوراتي 
حت ال�شياق لالنفتاح  والإجنيلي، حتلَّقت من خاللها الروؤيا ال�شعرية التي ر�شَّ
اأبعـاد  تك�شف عن  نف�شه،  الوقت  لكنها يف  وا�شعة،  اإن�شانيـة  اآفـاق  على 
الال�شعورية،  خباياها  تك�شف عن  كما  ال�شاعرة،  للذات  النف�شية  الأزمة 
�شنة  للبنان  ال�شهيوين  الجتياح  خالل  الفل�شطيني  املقاتل  وقف  اأن  بعد 
1982م، وحيداً تتجاذبه رياح احلقد ال�شهيوين من جهة، والتخاذل العربي 

من جهة اأخرى، مما اأدى اإىل خروج املقاومة الفل�شطينية وت�شتتها يف بقاع 
�شتى من العامل العربي، فتمزقت املقاومة ومتزقت الذات الفل�شطينية التي 
اأو ت�شابرت على  حاولت بعد ذلك مللمة جراحها و�شهدائها، و�شبت 
)1( جبا اإبراهيم جبا: ينابيع الروؤيا - املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رس - بريوت - ط1 - 

1979م.)�ص171(.
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لتنبعث  بناء نف�شها من جديد،  القاتل، وحاولت  النازف، والأمل  الوجع 
كالفينيق، وتثبت ذاتها وهويتها الوطنية والقومية.

يتجاوز حممود دروي�ص يف الق�شيدة املدلولت الدينية اجلاهزة، ويبدع 
امل�شبقة،  دللتها  من  وتفريغها  اللغة،  تفجري  خالل  من  الدينية  اإ�شاراته 
واإ�شارات  متعددة،  بنائية  باأبعاد  اًل  حممَّ  l حممد  الديني  الرمز  فياأتي 
متنوعة من حياته على امل�شتويني الديني والتاريخي، حيث ي�شري ال�شاعر 
اإىل رحلة الإ�رساء واملعراج، وبداية نزول الوحي، وتغيري القبلة من امل�شجد 
الأق�شى اإىل امل�شجد احلرام، ثم هجرة الر�شول الكرمي l، وهي اإ�شارات 
ل ن�شيجًا �شبكيًا ينداح منه النفعال  تلتحم يف بناء الق�شيدة العام، وت�شكِّ

العاطفي. يقول:

ل تومل لبريوت النبيذ - عليك اأن ترمي غباري
عن جبينك.اأن تدثِّرين مبا األفت يداك من احلجارة،

اأن متوت كما ميوت امليتون، 
واأن تنام اإىل الأبد 

واإىل الأبد...
ل �شيء يطلع من مرايا البحر يف هذا احل�شار، 

عليك اأن جتد اجل�شد 
يف فكرة اأخرى، واأن جتد البلد

يف جثة اأخرى، واأن جتد انفجاري
هي هجرة اأخرى، فال تذهب متامًا ثم يقول:  
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ينابيع ول  فينامن  ر الطريان  يف ما تفتَّح من ربيع الأر�ص، يف ما فجَّ
تذهب متامًا

يف �شظايا لتبحث عن نبي فيك ناما

هي هجرة اأخرى اإىل ما ل�شت اأعرف…

األف �شهم �شدَّ خا�رستي ليدفعني اأماما

ل �شيء يك�رسنا...)1( 

تعتمد  اأولهما  قراآنيتني:  اإ�شارتني  الأبيات  هذه  يف  ال�شاعر  ي�شتلهم 
على اآلية »القول« النبوي لزوجه خديجة يف م�شتهل نزول وحي ال�شماء 
»دثِّريني«، وثانيتهما م�شتمدة من »هجرة« الر�شول الكرمي من مكة اإىل 
املدينة، وتتخذ »الدور« اآلية لها. ت�شتند الإ�شارة القراآنية الأوىل »تدثِّرين« 
اإىل حمورين: اأولهما حتتل فيه اأفعال امل�شارعة »ترمي-متوت-تنام«، املرتبطة 
ب�شمري املخاطب مكان ال�شدارة يف حركة ال�شياغة اللغوية واإنتاج الدللة، 
لأنها اأفعال متثل اإ�شارة اإىل احلا�رس وتوحي بال�شكون وال�شياع والتمزق، 
لكن الفعل »جتد« املتكرر مرتني يف �شياق الأبيات، يح�رس باعتباره فعاًل 
مبا�رسة يف   بعد متزقها  تبداأ  الذات �شوف  اأفعال، لأن  �شبقه من  ملا  مغايراً 
البحث عن ذاتها، اإذ عليها اأن جتد »اجل�شد« الذي �شوف يحـّل يف املكان 
اأن تك�شف عن هويتها الوطنية، وحتقق  »البلد«، وبـهذا ت�شتطيع الذات 

وجودها -جمرد وجودها- الذي اأراد العدو طم�شه ونفيه. 

»تدثرين- جتد«،  قوله  على  اأكب  ب�شورة  فيت�شلط  الثاين،  املحور  اأما 
)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-دار العودة-بريوت-ط1مج2-1994م.)�ص12-

.)13
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ل الفعالن يف م�شتهل ال�شياغة اللغوية لالأبيات، ويف نهايتها  حيث ي�شكِّ
�شغطًا على الأفعال التي تتو�شطهما، وميار�شان عليها �شيطرة تكاد تكون 
ا�شت�رساف  اإىل  وماأ�شاويته  احلا�رس  �شوداوية  من  جتاوزية  حركة  يف  تامة، 
امل�شتقبل ونورانيته؛ وبذلك ل ت�شتطيع الأفعال التي تتو�شطهما اأن تفعل 
�شيئًا حيال هذه احلركة  الطاغية للفعلني »تدثِّرين- جتد«، وخا�شة الفعل 
الأول الذي كان مبثابة الإرها�ص وال�شتهالل بتجلي النبوة، وهي مقولة 
باأنه  ا�شتب�رست  التي  خديجة،  لزوجه   l الر�شول  ل�شان  على  وردت 
�شيكون نبي هذه الأمة، وبذلك تبداأ مرحلة جديدة من حياة العرب يف 
العامل.  اآفاق  يف  لالإ�شالم  انت�شار  من  ذلك  تال  وما  العربية،  اجلزيرة  �شبه 
ل معادًل مو�شوعيًا، ي�شتح�رسها  اإن هذه احلالة الدينية ال�شت�رسافية ت�شكِّ
ال�شاعر يف ق�شيدته للدللة على خروج الفل�شطيني من ظالم احلا�رس اإىل 
نور امل�شتقبل، واإن كان خروجًا ي�شوبه العناء، اإذ تطلب الذات ال�شاعرة من 
املخاطب اأن يدثرها باحلجارة، وهي حالة موازية ملا كان ينتاب الر�شول 
l عند ح�شور ر�شول احل�رسة الإلهية »جبيل« من عنت وعناء، لكنهما 
مبهجان للنف�ص، ويف هذا يتحقق وجود الإن�شان وتتجلى اإرادته الإميانية 
 ، امل�شتندة اإىل الوحدانية، ويف هذا يقول ال�شعراين:« ووما اأنعم اهلل به عليَّ
اأن اأقام يل عدواً يوؤذيني...ليكون يل اأ�شوة بالأنبياء والأولياء«)1(، لأن الغاية 

هي خال�ص الإن�شان، وجتاوز احلا�رس القامت، اإىل م�شتقبل اإن�شاين اأف�شل.

تت�شم الإ�شارة الدينية الثانية »الهجرة« بكل اأبعادها الدينية وتف�شيالتها 

 - الع�رسية  املكتبة  من�شورات   - والأخالق  الأدب  الإ�شالمي يف  الت�شوف  مبارك:  زكي   )1(
بريوت -  ج1 - د.ت. )�ص164(.
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التاريخية والنف�شية، بتجاوز املعاناة املت�شكلة يف احلا�رس يف �شـورة ح�شار 
اإن�شانية،  مبادئ  على  يتاأ�ش�ص  م�شتقبل  �شنع  اإىل  ومطاردته،  الفل�شطيني 
الإن�شانية، وقد جت�شد ذلك كله  -فيما  تتمثل يف احلق واخلري والكرامة 
به يف  الدين، و�شافرت  لواء  التي حملت  الإ�شالمية  الدولة  باإن�شاء  بعد- 
وانت�رسا  وجودهما،  والدين  الدولة  حققت  وبهذا  الأر�ص.  بقاع  �شتى 
على قوى الظلم والكفر، وهذا �شاأن الفل�شطيني الذي يطمح ال�شاعر اإىل 
ال�شدائد مثل  القدرة على النت�شار وال�شب على  ر�شم �شورته، منيطًا به 
د الهجرة النبوية مرة اأخرى،  الر�شول الكرمي l، فهو يف هجرته يج�شِّ
اأو تتج�شد الهجرة النبوية فيه مرة اأخرى يف الوقت احلا�رس، وبهذا على 
ل حماولة من  امي، فالهجرة ولي�ص اخلروج، ت�شكِّ حد تعبري د. عبد اهلل الغذَّ
اإىل فطرته، وهو ل  يعود  للتجرد من حياة فر�شت عليه، ولكي  ال�شاعر 
يخرج مـن مدينته، واإمنا يتجه اإىل مدينته، اأو مـا �شي�شبح مدينته، ويحمل 
اأو حا�رسه، واإمنا  ي�شعى لإبالغها، فهو ل يهرب من ما�شيه  معه ر�شـالة 
l من مدينته تعني خروجه منها  الر�شول  ينه�ص مل�شتقبله«)1(، فهجرة 
منها  يهاجر  بريوت،  من  املهاجر  والفل�شطيني  نف�شه،  الآن  يف  واإليها 
�ص بعد ذلك دولته اإن �شاء اهلل، فهو يف حالة خما�ص ي�شت�رسف فيها  ليوؤ�شِّ
ال�شاعر م�شتقباًل ما زال حد�شًا يتماثل مع هجرة الر�شول l، يحقق فيه 
الفل�شطيني ذاته وهويته الوطنية والقومية، لأن كل �شيء يدفعه اإىل الأمام، 

ول �شيء يك�رسه على حد تعبري ال�شاعر.

1987م. ط1-  بريوت-   - الطليعة  دار   - الن�ص  ت�رسيح  امي:  الغذَّ اهلل  عبد  د.  انظر   )1(
)�ص111- 112(.
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اإذا كان حممود دروي�ص قد ا�شتلهم حياة الر�شول l يف م�شتهل نزول 
الوحي عليه، ثم حدث الهجرة، ليعبِّ عن اخلروج الفل�شطيني من لبنان 
والنف�شية،  الدينية  اأبعادها  يف  النبوية  ال�شرية  ع�شارة  وينقل  1982م،  �شنة 
ذاته  يوؤ�ش�ص  الذي  املحا�رس  الفل�شطيني  حلالة  دلليًا  معادًل  منها  د  ويجرِّ
ووجوده، فاإن �شميح القا�شم يف ق�شيدته »30 اآذار« ذات النبة اخلطابية اأو 
�ص من خاللها لروؤيا حتري�شية مبا�رسة دون مواربة،  النفعالية العالية، يوؤ�شِّ
ويعمد اإىل بعث الر�شول l على امل�شتوى ال�شعري يف الع�رس احلا�رس، 
املعا�رسين  والروم  الُفر�ص  ويحارب  وقراآنه،  �شيفه  يحمل  ثائراً  ره  وي�شوِّ

قوا حلم امل�شلمني باأنيابهم. يقول: الذين مزَّ

اتهم   عاود الُفر�ص والروم كرَّ

حلمنا نهب اأنيابهم    

فاخرجوا من �رسايينكم !

اآن يا اإخوتي

اأن نبعث الثائر امل�شطفى

اآن اأن ن�شهر الثورة الرمح وامل�شحفا

اآن اأن يعلم الل�ص والقاتل 

اأنه زائل 

زائل 

زائل !)1(     

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد - مج2. )�ص355(.
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l من  الر�شول  القا�شم يف هذه الأبيات �شخ�شية  ي�شتح�رس �شميح 
وقد  »الثائر«،  ب�شفة  املقرتنة  »امل�شطفى«،  وهي  »اللقب«،  اآلية  خالل 
باجلانب  يرتبط  اختيار  وهو  املبا�رس،  ال�شم  دون  اللقب  ال�شاعر  اختار 
الراأ�شي للغة، حيث توجد جمموعة من البدائل واملرتادفات مثل »حممد- 
الدينية ظالًل  ال�شخ�شية  ليلقي على  ي�شتح�رسها   لكنه مل  اأحمد- طه«، 
اإ�رساقية اأقوى، ودللة قد�شية اأعمق، ت�شري اإىل: ا�شطفاء« اخلالق �شبحانه 
والعدل،  احلق  لن�رسة  الب�رس  �شائر  دون  ال�شالم  عليه  »حممد«  لـ  وتعاىل 
والق�شاء على قتلة القرن الع�رسين الذين ل يراعون يف النا�ص اإلًّ ول ذمة، 
ة، جتعل منه مرتكزاً دلليًا، يـدل  وبهذا يحمـل »اللقب« دللت متكرثِّ
على �شدقية ما جاء من اأجله، وقد�شية ما يدعو اإليه. وتظهر اأهمية اللقب 
الدللة  فيها  تنفتح  متعددة،  حممولت  ل�شتدعائه  الدللية  »امل�شطفى« 
ل لغته  على اآفاق وا�شعة، وتكتنـز باإيحاءات توجه اخلطاب ال�شعري، وحتوِّ
امل�شطفى/الفل�شطيني  الزمان واملكان، جتعل  �شريورة يف  �شفرة ذات  اإىل 
املعا�ص، يحقق وجوده الفاعل املهيمن، الذي تقام عليه قبة الوجود، ويف 
 ،l هذا يقول ابن عربي مبينًا �شفات »امل�شطفى« الر�شول الكرمي حممد
»فاعلم اأن اهلل تعاىل ملّا خلق اخللق جعلهم اأ�شنافًا وجعل يف كل �شنف 
املوؤمنني  من  واختار  املوؤمنون،  وهم  خوا�ص  اخليار  من  واختار  خياراً، 
خوا�ص وهم الأولياء، واختار من  هوؤلء اخلوا�ص خال�شة وهم الأنبياء، 
اأنبياء ال�رسائع املق�شورة عليهم، واختار  واختار من اخلال�شة نقاوة وهم 
اأجمعهم،  الر�شل  املروقة وهم  النقاوة  قليلة هم �شفاء  النقاوة �رسذمة  من 
وا�شطفى واحداً من خلقه هو منهم ولي�ص منهم، هو املهيمن على جميع 
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اخلالئق، جعله عمداً اأقام عليه قبة الوجود، جعله اأعلى املظاهر واأ�شناها، 
�شح له املقام تعيينًا وتعريفًا، فعلمه قبل وجود طينة اآدم، وهو حممد ر�شول 

اهلل l…هو ال�شيد ومن �شواه �شوقة«)1(. 

واأعمق  املبا�رس،  ال�شم  من  اأخ�ص  اللقب  فاإن  �شبق،  ما  على  بناًء 
واإىل   l للر�شول  ي�شري  اأن  »حممد«  املبا�رس  لال�شم  ميكن  حيث  دللة، 
غريه، وعندئذ يتوقف حتديد املتلقي لل�شخ�شية املوظفة داخل الن�ص على 
اإىل  اأما لقب »امل�شطفى« فال يحتاج  ال�شياق،  املتعلقات امل�شاحبة له يف 
مثل هذه املتعلقات، حيث ي�شري هذا اللقب اإ�شارة �شارمة اإىل ال�شخ�شية 
املراد تعيينها، وهو الر�شول الكرمي )حممد( عليه ال�شالم)2(، وهي �شفة اأبلغ 
واأكرث تاأثرياً يف نفو�ص املتلقني من ال�شم املبا�رس يف اإطار ال�شياق الدليل 
»امل�شطفى«  فيها  ميحو  التي  العامة  اللغوية  و�شفرته  ال�شعري،  للخطاب 
العالقات املنطقية للزمان واملكان، ويح�رس متجاوزاً اآفاق الزمان واملكان، 
مازجًا بني التاريخي »الُفر�ص والروم«، والآين »الل�ص والقاتل«، ليوؤ�ش�ص 
لفعل الثورة، ثورة املظلوم على الظامل، وثورة املقتول على القاتل، ويق�شي 

على ال�رس املتاأ�شل يف النف�ص الب�رسية.

وظيفيًا  دوراً  زائل«  اأن-  »اآن  قوله:  يف  الراأ�شي  التكرار  يلعب  كما 
من  اأر�شل  التي  الدللية،  املحمولت  خالله  من  تتحدد  الأهمية،  بالغ 
اأجلها »امل�شطفى« باإرادة جماهريية، هي التي »تبعث امل�شطفى، وت�شهر 

ية - دار �شادر - بريوت - مج2- د.ت. )�ص74-73(. )1( حمي الدين بن عربي: الفتوحات املكِّ
م�رس-   - للكتاب  العامة  امل�رسية  الهيئة  ال�شعري-  التَّنا�ص  اأ�شكال  جماهد:  اأحمد  انظر   )2(

1998م.)�ص30(.
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فيه  تعمل  طوباويًا،  ولي�ص  عمليًا  حاًل  ال�شاعر  يفر�ص  وبهذا  الثورة«. 
ال�شتعانة  دون  بنف�شها،  ووجودها  ن�رسها  حتقيق  على  اجلماعية  الذات 
باخلارج، وتتحول فيه �شخ�شية »امل�شطفى« اإىل �شخ�شية واقعية معا�رسة 
تعي�ص بيننا.كما يرتبط التكرار باحلالة ال�شعورية للذات ال�شاعرة التي اأثقل 
حجب  متزق  حارة  بنفثات  نف�شها  عن  وتنم  والقتلة،  الل�شو�ص  كاهلها 
الظلم الكثيفة، وتخرتق ظالم احلا�رس يف رحلة جتاوزية، تـوؤدي اإىل ولدة 
1976م)1(،  �شنة  مار�ص/اآذار  املحتلة يف »30«  الأر�ص  ت  التي عمَّ الثـورة 
الدم  فيها  نه�ص  فل�شطينية عارمة،  اإيذانًا ب�شحوة  حيث كانت يف وقتها 
املكان،  وجغرافية  الوطن،  خارطة  ير�شم  ظلمًا  امل�شفوك  الفل�شطيني 
الحتالل،  طرد  على  وي�شمم  للفل�شطينيني،  والزمان  التاريخ  وحدود 

وزهق روح الباطل والل�ص والقاتل.

»اآخر  ق�شيدته  يف  الهجرة  حدث  ا�شتح�رس  فقد  ب�شي�شو،  معني  اأما 
الغار  ع�رسه  يف  يجد  ل  فهو  »خمالفة«،  بتقنية  الع�شافري«  من  القرا�شنة 
على  حتافظ  التي  واحلمامة  �رسه،  تكتم  التي  والعنكبوت  يحميه،  الذي 

ع�شها خوفًا وحر�شًا على من يف الغار. يقول:

اأبحث عن مغارة جديده

عن قافيه

)1( ن�شاأت بعد م�شادرة الحتالل الإ�رسائيلي اآلف الدومنات من اأرا�شي املواطنني العرب يف 
فل�شطني املحتلة �شنة 1948م، بغر�ص تهويد اجلليل الفل�شطيني امل�شكون باأ�شحابه الأ�شليني 
من اأبناء ال�شعب الفل�شطيني بكثافة تزيد عن عدد امل�شتوطنني اليهود.نفذَّ الفل�شطينيون اإ�رسابًا 
قتها قوات الحتالل با�شتخدام القوة مما اأدى اإىل �شقوط �شتة  �شاماًل وم�شريات احتجاجية فرَّ

�شهداء اإ�شافة اإىل مئات اجلرحى.
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غار حراء اأين؟

عنكبوت هذا الع�رس وا�شيه

ثرثارة،

وهذه اليمامة البي�شاء،

ذات الطوف واخللخال زانيه

تبيع بي�شها وع�شها،

لقاء ملء حو�شله..)1( 

منتهاها،  وحتى  الق�شيدة  مفتتح  من  ال�شاعر  كاهل  يثقل  الذي  اإن 
اإح�شا�شه باأن ال�شعر غادره/ خانه، ومل يعد طيعًا يف يده، لقد اأ�شبح عاجزاً 
عن الكتابة يف الوقت الذي يكتب فيه الآخرون، ولكنهم يكتبون ليزوروا 
احلقائق، اأو ليغم�شوا اأعينهم عن القمع الذي ميار�ص يوميًا على الإن�شان 
يف هذا العامل، ويبيعوا �شمائرهم و�شعرهم بثمن بخ�ص ل ي�شمن ول يغني 
من جوع، ولذلك يقف ال�شاعر ملثل هوؤلء باملر�شاد. اإن ماأ�شاة ال�شاعر 
ع�رس  معايب  وانتقاد  واخلال�ص،  الثورة  يف  الكلمة  باأهمية  اآمن  الذي 
فقدان  يحـتمل  اأن   ميكن  ل  مهادنة،  دون  والتلوث  وال�شقوط  التزييف 
الإبداع وجفاف معني ال�شعر لديه، ولذلك فهو »يريد �شعراً بال اأوهام، 
كالواقع الفظ، وهو يرى بحق اأن هذه الطريقة ال�شادمة هي و�شيلة ال�شعر 
الوحيدة لنقل احلقيقة«)2( ؛ ولهذا يعمد ال�شـاعر اإىل حتطيم �شبكة العالقات 
الإ�شارية امل�شبقة يف بعدها الديني »الغار-العنكبوت-احلمامة«، لتتحول 

)1( معني ب�شي�شو: الأعمال ال�شعرية الكاملة-دار العودة-بريوت-ط2-1981م. )�ص601(.
)2( حمي الدين �شبحي: �شعر احلقيقة يف ع�رس ال�شقوط-�شوؤون فل�شطينية- بريوت- ع96-

1979م.)�ص129(.
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يف م�شتواها الدليل من الزمن العقائدي الديني اإىل الزمن الدنيوي، الذي 
الإن�شاين مع  الذات و�رساعها  الك�شف عن خبايا  اإىل  ال�شاعر  فيه  يطمح 
ال�شقوط  ع�رس  و�شعراء  جهة،  من  ال�شعري  والإبداع  ال�شعرية  الكلمة 
عنكبوت  مثل  والأخالقية  الدينية  الإن�شان  وقيم  �شمائرهم  باعوا  الذين 
اأن  ميكن  ر�شالة  اأ�رسف  عن  بتخليهما  وذلك  وحمامته،  احلا�رس  الع�رس 
يقوم بها خملوق، وهي حماية الكلمة و�شاحب الكلمة الإلهية »حممد« 
اأحداث الهجرة  اأبعاده الدللية من خالل  عليه ال�شالم، الذي يعادل يف 
زيف  على  الثائر  الأخالق،  بعرى  املتم�شك  الع�رس  �شاعر  ومكوناتها، 

الكلمة، وبيع الإن�شان ل�شمريه وكيانه بثمن بخ�ص من جهة ثانية.

 وميزج اأحمد دحبور يف ق�شيدته »بيان الفقراء«، بني حدث الإ�رساء 
عن  للتعبري  و«الباق«،  الأ�شا�شية  ومفا�شله  الدللية  بتجلياته  واملعراج 
رف�شه للواقع العيني اأو العامل الأر�شي، حماوًل خلق عامل اأر�شي، اأو اإبداع 
من جهة،  الفقراء  مع  وتعاطفًا  اإح�شا�شًا  اأكرث  يكون  اأر�شي جديد،  عامل 
ويقوم الفقراء اأنف�شهم بكتابة بيانهم الذي يبتدع النار/الثورة، التي حترق 
�شيطان الو�شاية/الحتالل من جهة ثانية، حتى اإذا فعلوا ذلك يطلع الباق 

ويبداأ الإ�رساء ل�شنع عامل اأف�شل. يقول: 

يطلع الآن براق من دماء    
يبداأ الإ�رساء من ذاكرة الأر�ص اإىل اأر�ص البدايْه    

بجناحني ا�شتقاما غيمة،    
ل…خيمة،    

ل… وردة ت�شبح رايه)1(            
)1( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور.)283(
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اآلية  على   ،l الر�شول  ل�شخ�شية  توظيفها  يف  الأبيات  ترتكز    
»الدور«، واأثر رحلة الإ�رساء واملعراج يف ك�شف دللت ت�شتند اإىل التمايز 
العامل  مقابل  وق�شوته،  بكثافته  الأر�شي  العامل  الدليل، حيث  الت�شاد  اأو 
العلوي ب�شفافيته و�شحره، وحماولة الفقراء الإفادة من هذا احلدث النبوي 
املقد�ص، باعتباره جتاوزاً للواقع، يبداأ فيه الإ�رساء من ذاكرة الأر�ص والواقع 
واخلال�ص منهما، اإىل الأر�ص البداية التي كان فيها الإن�شان قبل �شقوطه 
ل ثورة على معطيات العقل  من جنة ال�شماء. وهو حدث يف حقيقته ي�شكِّ
التمرد  يبث روح  بذلك  اليوم. وهو  املحدود يف زمانه وحتى  الإن�شاين 
ولي�ص  جديد،  عامل  لإيجاد  الفقراء  من  حماولة  يف  الواقع  على  والثورة 
رغباتهم  مع  تن�شجم  �شامية،  اإن�شانية  قيمًا  عليها  يقيمون  جديدة،  اأر�شًا 

وطموحاتهم واأحالمهم الأخالقية والدينية امل�رسوعة.

ميثِّل حدث الإ�رساء واملعراج يف اأبعاده الدينية الأخرى، جتاوز الذات 
ن، من كثافة العـامل الأر�شي اإىل  الإن�شانية يف رحلتها من الكون اإىل املكوِّ

�شفافية العـامل ال�شماوي، من مادية الأر�ص اإىل نورانية ال�شماء، مـن 

عليه  »حممد«  كان  حيث  الالنهائية،  العرفانية  اإىل  املحدودة  املعرفة 
النورانية  اأدنى من احل�رسة الإلهية بتجلياتها  اأو  ال�شالم على قاب قو�شني 
والإ�رساقية، وهي ن�شوة ل تعادلها ن�شوة، وانفعال ي�شعب و�شفه وت�شوره، 
يك�شف عن تعلُّق عميق، و�شعور يتوهج يف النف�ص، وي�رسق على القلب 
ا �شاهدوا جمال  »اإذ اإن ال�شهود يف العامل الأول اأورث الأرواح املحبة ملَـّ

املحبوب- فتلك هي املحبة  الأوىل التي اأ�شكرت الأرواح«)1(. 

خريف  ع3-  مج15-  ف�شول-م�رس-  جملة  املعا�رس-  ال�شويف  ال�شعر  زيدان:  يو�شف   )1(
1996م.)�ص154-153(.
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عامل  اإىل  الأج�شام  عامل  من  ال�شعود  اإىل   l الر�شول  حاجة  اإن 
ال�شاعر  ا�شتدعت لدى  النورانية والعرفانية،  املعرفة  اإىل  املف�شي  الأرواح 
حالة الفقـراء باأبعادها ال�شوفية املزدوجة، حيث يجمع ال�شوفية على اأن 
عن  ي�رسف  اخلمول  لأن  اخلاملون،  اإل  به  ينه�ص  ل  الدنيا عبء  عمارة 
هو  وهذا  الأعمال)1(،  بجالئل  بالنهو�ص  فتفزع  كثرية،  �شواغل  النف�ص 
البعد ال�شويف الأول للفقر. اأما البعد ال�شويف الثاين للفقر، في�شري اإىل اأنه 
طريق الأولياء اإىل اهلل، يقول الب�شطامي: »عبدت اهلل اأربعني �شنة، فنوديت 
« فقلت: »�شبحانك وما لي�ص  ، فاأت اإيلَّ مبا ليـ�ص يفَّ اإذا اأردت اأن تاأتي اإيلَّ
ك  فيك؟« قال: الفقر«)2(. وبهذا يت�شح اأن الفقراء هم امل�شدر الأول واملحرِّ
الأ�شا�شي للثورة ل�شنع عامل جديد، يقوم على احلق واخلري والعدل، واأنهم 
كذلك الأقرب اإىل اخلالق �شبحانه وتعاىل، وقربهم هذا يجعلهم يف رحلة 
ال�شويف/ فيها  يتجرد  تتم وفق مقومات خا�شة،  نف�شية دائمة،  معراجية 
فينفتح على عامل الأ�رسار  اإىل اهلل،  اإنيته، ويفتقر ب�شورة كاملة  الفقري من 

اأوالإ�رساق الإلهي. 

بنا دوال »الباق-الإ�رساء-الفقراء« يف عامل نوراين،  اأبحرت  هكذا 
العامل  وجماوزة  الثوري،  وطموحها  ال�شاعرة  الذات  وعي  عن  يك�شف 
الأر�شي ل�شنع عامل جديد. وهكذا ت�شبح الآيات القراآنية م�شدراً مهمًا 
خاللها  من  ليعبِّ  واأحداث،  �شخ�شيات  على  وانفتاحه  ال�شاعر،  لإلهام 
اإطار  عـن  ويعبِّ  الأر�ص،  علـى  فا�شلة  مدينة  تاأ�شي�ص  يف  به  يحلم  ا  عمَّ
رمزي �شمويل، ت�رسي فيـه روح الع�رس، املتل�شقـة بج�شد الإن�شان ودمه 

وطموحاته واأحالمه. 
)1( انظر د.زكي مبارك: الت�شوف الإ�شالمي يف الأدب والأخالق. )�ص123(

)2( نقاًل عن يو�شف زيدان: ال�شعر ال�شويف املعا�رس. )�ص156(
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النخلة«  عنق  عن  �شغرية  »ملحمة  ق�شيدته  يف  اخلليلي  على  وميت�ص 
مث)1(،  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ     ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  نث  القراآنية  الآية 
ليبني خلق الر�شول الكرمي l، اإذ لو كان �شيء الكالم قا�شي القلب على 
قلبه  واألن  حمبته،  على  اهلل جمعهم  ولكن  وتركوه،  عنه  وا  النا�ص لنف�شَّ
العالقة الإن�شانية بني طرفني  ل  تت�شكَّ ليوؤلف قلوبهم نحوه، وبذلك  لهم 
ل الدللة التماثلية املوروثة بني الطرفني  الر�شول/النا�ص، لكن ال�شاعر يحوِّ
كما وردت يف القراآن الكرمي، اإىل دللة ت�شتند اإىل التخالف اأو الت�شاد لدى 
ون من  الطرف الثاين من العالقة -اأي النا�ص-حيث يجعلهم ال�شاعر ينف�شُّ

حول الر�شول l رغم خلقه الكرمي. يقول:

وطىء القدم منبت العقل، اأ�شرتيني، �شككي
مناقري الطيور جتف وتهمل اأقواتها 

عْت �شمعت نهنهة الأ�شابع ؟ ُقطِّ
اأجهلت مثواك ؟ 

وا)2(  ما كنت فظًا غليظ القلب لكنما انف�شُّ  

وانف�شا�ص   ،l الر�شول  �شخ�شية  الأبيات  يف  ال�شاعر  يتقم�ص 
انف�ص  الذين  لقومه  مو�شوعيًا  معادًل  ل  ي�شكَّ هذا  يف  وهو  عنه،  النا�ص 
الآين  وجودها  عن  ال�شاعرة  الذات  تتحدث  وبذلك  النا�ص،  عنهم 
ب�شمري املتكلم، حيث تركت جتابه الواقع القا�شي م�شتوحدة دون معني 
الدرامي  امل�شهد  لكن  اآلمها،  ويداوي  جراحاتها،  يلملم  م�شاعد  اأو 

)1( القراآن الكرمي. �شورة اآل عمران-اآية 159.
الأ�شوار-عكا-ط1-1979م.  البحر-من�شورات  اإىل  مت�شي  نابل�ص  اخلليلي:  علي   )2(

)�ص189-188(.
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املاأ�شاوي يف �شياق الق�شيدة، يزداد عمقًا وقتامة حني يعبِّ ال�شاعر عـن 
جيلني:  اإىل  انق�شموا  الذين  الرجال  وقهر  يديه،  بني  من  الوطن  انفراط 
/ُيذبح، لكن اجليل  اجليل الأول، يرّو�ص اأحالمه/ي�شكت، والثاين يتك�رسَّ
�شماء  اأحالمه غيمة يف  قاب�شًا على جمرة احلياة، و�شتبقى  �شيبقى  الثاين 

الوطن �شتمطر يف يوم ما.

3- اآدم وحواء

روؤيا  خالل  من  الإن�شاين  ال�رساع  عمق  الفل�شطينيون  ال�شعراء  ر  �شوَّ
معا�رسة متعددة الأبعاد يف �شخ�شيتي »اآدم وحواء«، ووقفوا اأمام معاناة 
الإن�شان،  حياة  على  الوا�شح  اأثرها  لها  �شاملة  اإن�شانية  وجتربة  وجودية، 
بعد �شقوط »اآدم وحواء« من جنة ال�شماء اإىل جحيم الأر�ص، ور�شدوا 
من خالل الرمزين معاناة الإن�شان منذ البدء الكوين وعب الزمن، فعادوا 
بذلك اإىل ت�شوير املنبع البكر الأول يف جتاربهم ال�شعرية بكل ما يحمله 
د  من دللت اإ�رساقية وماأ�شاوية ودرامية، جعلت ال�شاعر يف النهاية يج�شِّ
حنني الذات اإىل فردو�شها املفقود، ويحاول اأن يوؤ�ش�ص فردو�شًا اآخر على 
الأر�ص تعوي�شًا عنه، يقوم على اأ�ش�ص اأخالقية ودينية موازية له، لإ�شفاء 

معنى على وجوده وحياته.

ف حممود دروي�ص يف ق�شيدته »من ف�شة املوت الذي ل موت فيه«  يوظِّ
�شخ�شية »اآدم« عليه ال�شالم، م�شتخدمًا اآلية »ال�شم املبا�رس«، ليك�شف من 
خالله عن خبايا الذات، والأزمة النف�شية التي فر�شت عليه، وعلى �شعبه 
بعد اخلروج من لبنان �شنة 1982م، وهي ماأ�شاة بقيت تلح عليه يف دواوينه 
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ال�شعرية التي نظمها بعد ذلك مروراً بديوان مديح الظل العايل، ثم ح�شار 
ملدائح البحر، وحتى ديوانه هي اأغنية ال�شادر �شنة 1986م، والذي ي�شتهله 
اأطلق  الثانية كما  الهجرة  ماأ�شـاة  للتعبري عن عمق  بق�شيدته »�شنخرج«، 

.lعليها ال�شاعر، وهي ترمز لهجرة الر�شول

الدينية يف ق�شيدة »من ف�شة  لالإ�شارة  الإنتاجية  الفاعلية  لقد حتققت 
املوت« من خالل روؤيا معا�رسة، ميت�ص فيها ال�شاعر الق�شة القراآنية لدى 
»اآدم« عليه ال�شالم، ليلقي عليه عبء اخلطاأ الإن�شاين الأول، الذي  اأ�شاء 
الب�رسية، وع�شا ربه)1(، حيث ميثل »اآدم« على حد تعبري د.حممد  اإىل  فيه 
عبد املطلب داخل بنية التكوين، بو�شفه املوؤ�رس الوجودي الأول، حامل 
ال�شاعر على عاتقه هذا  املوغل يف زمنيته«)2(، ويلقي  الإن�شاين  الجنراح 
بني  ميزج  ولذلك  �شعبه،  مع  تكراره  يبتغي  ل  لكنه  الإن�شاين،  الجنراح 
ل  ي�شكِّ ب�شوؤال  منهما  ويخرج  احلا�رس،  والزمن  القدمي  التاريخي  الزمن 
متكاأ تتحلق حوله الأبيات، وهو �شوؤال احلري�ص على اأبناء �شعبه، يقول: 

ون الهواء على الأ�شابع  وتركت �شكان الق�شيدة يف خميمهم يعدُّ

كم من اأخ لك مل تلده الأم يولد من �شظاياك ال�شغريه ؟   

كم من عدو غام�ص ولدته اأمك يف�شل الآن الظهرية عن دمك ؟   

»اأاأ�شاأت يا �شعبي اإليك« كما اأ�شاء اإيلَّ اآدم ؟    

ما اأ�شيق الأر�ص التي ل اأر�ص فيها للحنني اإىل اأحد!)3(     

)1( انظر  القراآن الكرمي. �شورة طه-اآية121.
)2( انظر د.حممد عبد املطلب: مناورات ال�شعرية.)�ص105(.
)3( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-ج2.)�ص313(.
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الن احل�ص املاأ�شاوي  تك�شف البنية اللغوية عن حمورين رئي�شيني ي�شكِّ
اأبعاد  لنقل  ال�شاعرة  الذات  انتابا  اللذين  باملرارة واحلزن،  العميق املكتنـز 
الأزمة النف�شية التي فر�شت عليها. واأولهما قيام �شكان املخيم بفعل عبثي 
ل طائل حتته، وهو »عد الهواء على الأ�شابع« التي �شوف تقطع فيما بعد، 
يف اأحد مفا�شل الق�شيدة، واأثناء قطعها تطالبها الذات اجلماعية بالدفاع 
عن »حلب«، لكنها ترتاجع بعـد ذلك يف حركة نكو�شية، وت�شيق على 
الذات الفردية حركتها الن�شالية حتى ل تك�رس موازين الرياح مع العدو. 
الذات اجلماعية  فيها  تتحول  فينم عن مفارقة موجعة،  الثاين  املحور  اأما 
اإىل  يوؤدي  وهذا  نف�شه،  الوقت  يف  دلليني  به«  و»مفعول  »فاعل«  اإىل 
تعطيل حركة الن�شال، وممار�شة اأق�شى اأنواع العقاب على الذات الفردية، 
رغم اأنها جزء من الذات اجلماعية، وبذلك تنبع املاأ�شاة من امل�شاواة بينها 
وبني الآخر/العدو، وو�شعهما يف ال�شياق ال�شعري باعتبارهما مكملني 
لبع�شهما بع�شًا، فالعدو على حد تعبري ال�شاعر هو ما ولدته اأمك، وبذلك 
عمد ال�شاعر اإىل »هز منطية ال�شياق عن طريق املزج بني املتوقع والالمتوقع. 
ناجمة عن  مباغتة  اإل من حيث هي  غايتها  املفارقة ل حتقق  واإذا كانت 
اقرتان و�شعني متناق�شني بطبيعتهما، فاإن هذه املباغتة بدورها تعتب حموراً 
هامًا من حماور الظاهرة الأ�شلوبية، لأن قيمة كل خا�شية اأ�شلوبية تتنا�شب 
ة املفاجاأة التي حتدثها تنا�شبًا طرديًا، فكلما كانت غري منتظرة كان  مع حدَّ

وقعها على نف�ص املتلقي اأعمق«)1(. 

املنطقية،  الدللية  العالقات  �شبكة  ال�شاعر  يحطم  �شبق،  ما  بناء على 
)1( د.حممد فتوح اأحمد: واقع الق�شيدة العربية.)�ص156(.
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وميحو العالقة التي تربط الأنا الفردية بالأنا اجلماعية، ويجعل من الثانية 
اً ي�رسع قراراته واأ�شلحته يف وجه الأنا الفردية للحدِّ من قدرتها على  عدوَّ
على  املفقود  فردو�شها  بناء  يف  حلمها  وقتل  الإن�شاين،  وجودها  حتقيق 
الأبيات  تكتنـز  ولهذا  ال�شماء؛  فردو�ص  »اآدم«  اأ�شاع  اأن  بعد  الأر�ص، 
باأ�شئلة تعمل على تعميق الإح�شا�ص باملفارقة اجلارحة، وتنفتح يف الوقت 
الق�شيدة،  ن�شيج  يف  ال�شاعر  فها  يوظِّ واأحداث  �شخ�شيات  على  نف�شه 
اأو  ن�شري  دون  ال�شقاء  حماربة  يحاول  الذي  الفل�شطيني  �شورة  لتجلو 
م�شاعد، فتبز �شخ�شية �شاكن املخيم الذي اأبعد عن الن�شال ق�رساً واأ�شبح 
يعّد الهواء، كما تبز �شورة الأخ الذي ينازع العدو مكانه يف قمع الذات 
الفردية، ويبز«اآدم« الذي ت�شبب يف كل هذا ال�شقاء الإن�شاين ب�شقوطه 
اإليك؟«  �شعبي  يا  »اأاأ�شاأت  ال�شوؤال اجلارح  اأخرياً  الدنيا، ويبز  اإىل احلياة 

املتاأثر بالالهوت امل�شيحي والدال على اخلطيئة اأو التن�شل منها.

اإذا كان حممود دروي�ص مل ي�رس من قريب اأو من بعيد اإىل دور »حواء« 
امل�شوؤولية  »اآدم«  ل  الأر�ص، وحمَّ اإىل  �شقوطهما  ثم  اآدم، ومن  اإغواء  يف 
التي  القيامة«  »بعد  ق�شيدته  يف  القا�شم  �شميح  فاإن  لل�شقوط،  الكاملة 
»حواء«  و�شف  قد  املبا�رس«،  »ال�شم  باآلية  وحواء«  »اآدم  فيها  ا�شتدعى 
رمزاً  »اآدم«  وجعل  الإن�شان،  ماأ�شاة  يف  ت�شببت  التي  »الكارثة«  باأنها 
اأ�شطوريًا قادراً على »النبعاث« وجتديد احلياة الب�رسية مثله يف ذلك مثل 
ومعاين  القراآنية  الآيات  ال�شاعر  ي�شّمن  وبذلك  »متوز«،  اأو  »اأدوني�ص« 
دينيًا  اإ�رساقيًا  جتليًا  الق�شيدة  على  لي�شفيا  وميزجهما  ق�شيدته،  يف  الوحي 
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وطابعًا علويًا من جهة، وبعداً تاريخيًا واأ�شطوريًا ي�رسب يف عمق الزمن 
من جهة اأخرى. يقول:

اأيتها البدوية  
يا التي مل تنطق بعد   

ي اإيلَّ  هلمِّ  
مننح الأ�شياء اجلديدة   

اأ�شماءها اجلديدة  
لتمنحنا بدورها 

ا�شمينا القدميني…   
وكل �شيء ي�شميك حواء الكارثة   

وكل �شيء يدعوين اآدم النبعاث)1(  

اخلارج،  على  انفتاحًا  باعتباره  »النداء«،  لأ�شلوب  اللغوية  البنية  تنم 
ت�شمية  اإعادة  ال�شاعرة يف  الذات  ليقبل، عن رغبة  املنادى  وت�شويتـًا على 
الأ�شياء مب�شميات جديدة، وفق روؤيا تتخذ موقفًا فكريًا و�شعريًا �شارمًا جتاه 
املراأة البدوية، التي ي�شبح ا�شمها اجلديد »كارثة«. اأما الذات ال�شاعرة /اآدم، 
فهو ذو بعد اأ�شطوري وم�شدر النبعاث والتجدد والخ�رسار يف الكون. 
ل املنـادى باعتباره اأحد املفعولت عند الب�رسيني)2( على امل�شتوى  وبذلك يتحوَّ
ل اإىل »فاعل« دليل، يحدد هوية الأ�شياء، ويعنيِّ كينونتها  النحوي، يتحوَّ
�ص ال�شاعر يف ال�شياق الرتكيبي لعالقة الت�شاد املتعلقة  ال�شمية. وبذلك يوؤ�شِّ

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج2.)�ص669-668(.
ل-عامل الكتب-بريوت-ج1-د.ت.)�ص127(. )2( انظر ابن يعي�ص-�رسح املف�شَّ
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ل اإىل بعد كارثي،  باملراأة البدوية، اإذ البداوة ذات بعد فطري، لكنها تتحوَّ
واآدم »النبعاث«.  اأخرى بني حواء »الكارثة«  ت�شاد  لعالقة  �ص  يوؤ�شِّ كما 
وبذلك ن�شتطيع ا�شتك�شاف الن�شق اللغوي للجملة باعتباره حقيقة، تتمايز 

فيها اأبعاد »اآدم وحواء«، باعتبارهما اأ�شا�ص الوجود الإن�شاين. 

لقد �شار ال�شاعر يف تركيب اجلملة ال�شابقة على اختيار النظام النحوي، 
الذي يحكم اجلملة العربية اإىل حد كبري، رغم غياب حرف النداء »يا« عن 
احل�شور الكتابي على م�شتوى اجلملة، لكنه يف اجلملة الثانية -البيت الثاين-

يفجوؤنا برتكيب مباغت، يك�رس فيه عن�رس التوقع والإطار املاألوف لرتكيب 
اجلملة، ويختار الالنظام بعد اأن عمد يف اجلملة الأوىل اإىل اختيار النظام، 
وبذلك تكون جملة »يا التي مل تنطق بعد« جملة مثرية، جتب املتلقي على 
الوقوف والتاأمل، ومن ثم ي�شتطيع اأن يت�رسب ويعي الدللت املتولدة من 
اجلملة النحوية. وعلى هذا ميكن اأن يكون النحو اإبداعًا وهو »جزء اأ�شا�شي 
من ذكاء ال�شاعر وفطنته وروعته، ولي�ص جانبًا خارجيًا، ول طالء يطلى به 
املعنى، النحو جزء اأ�شا�شي مما ن�شميه ن�شاط الكلمات يف ال�شعر«)1(، كما 
اأ�شار »اأراغون« اإىل تك�شري قوانني النحو واخلطاب بقوله: »ل يتحقق ال�شعر 
اإل بقدر قدرة ال�شعر على تاأمل اللغة، واإعادة خلق اللغة مع كل خطوة. وهذا 
يفرت�ص تك�شري الهياكل الثابتة للغة وقواعد النحو وقوانني اخلطاب«)2(، ملنح 

اجلملة طاقة جديدة م�شتمدة من �شعرية النحو. 

الأدبي-جدة-1989م. والأ�شلوب-النادي  البالغة  بني  اللغة  نا�شف:  م�شطفى  د.   )1(
)�ص254(.

)2( نقاًل عن جان كوهن: بنية اللغة ال�شعرية-ترجمة حممد الويل وحممد العمري-دار توبقال-
الدار البي�شاء-ط1-1986م.)�ص176(.
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م�شتوى  على  ال�شدارة  مكان  ميوت،  اإن�شانًا  باعتباره  »اآدم«  ويحتل 
البغوثي »اأبو منيف«  الدللة يف ق�شيدة مريد  اللغوية، واإنتاج  ال�شياغة 

الفقيد الفل�شطيني. يقول: 

اأدركته     

وكاأنه، مذ كان، مل يفجع مبخلوق �شواك!   

املوت فينا منذ اآدم يا اأبي   

َعَمٌم وعادي متامًا  
كيف باغتني، اإذن، حتى العظام؟)1(  

د ال�شاعر يف الأبيات ال�شابقة فجيعة الإن�شان مبن يحب، حيث  يج�شِّ
ل يغني حذر من قدر، فاملوت �شيف م�شلط على رقاب اخللق منذ »اآدم« 
وحتى اليـوم، ورغم اإدراك الذات ال�شاعرة ذلك، وو�شفها املـوت باأنـه 
منيف«،  »اأبي  موت  يف  املتمثلة  الفاجعة  اأبعاد  وتر�شد  تعود  »عادي«، 
الأزمة  اأبعاد  عن  ويك�شف  يحزنها،  ما  وهذا  بغتة  املوت  ح�رسه  الذي 
عن  تعبِّ  الإن�شان  حياة  الفقد/املوت يف  جتربة  اإن  تعي�شها.  التي  النف�شية 
ه�شا�شته وه�شا�شة الوجود الإن�شاين برمته، وخا�شة اأن الفقيد مات منفيًا 
الوطن،  ويبتعد  منفى،  اإىل  منفى  من  النعي  وح�ص  فيطري  الوطن،  عن 

ويذهب الفقيد تبعًا لذلك من منفى احلياة اإىل منفى القب. 

الذات  حرية  باغتني«  »كيف  الأخري  البيت  يف  ال�شتفهام  ل  ي�شكِّ
ال�شاعرة وقلقها الإن�شاين، لأن املوت ياأتي دون �شابق اإنذار وحتذير، كما 

)1( مريد البغوثي: الأعمال ال�شعرية-املوؤ�ش�شة العربية-بريوت-ط1-1997م. )�ص351(.
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اأ�شاليب  ما عداه من  فعل »املوت« على  فيه  يطغى  بعداً خارجيًا  ل  ي�شكِّ
»اجلمع«،  �شمري  اإىل  »املفرد«  على  الدال  ال�شمري  يتحول  لغوية، حيث 
وبذلك يخرج ال�شاعر يف جتربته ال�شعرية من امل�شتوى الفردي ال�شيق اإىل 
امل�شتوى الإن�شاين ال�شامل، لأن املوت ي�شكن يف اجلن�ص الب�رسي »فينا« 
منذ اآدم وحتى اليوم، وينم هذا عن �شيطرة »املوت« على ج�شد الن�ص، 
واجلماعية،  ال�شعرية  الذات  له  تخ�شع  الذي  الدليل  »الفاعل«  وي�شبح 
ويطغي على ال�شياغة اللغوية، والأن�شاق الدللية باعتباره عن�رساً مهيمنًا 

على حركة الق�شيدة ومفا�شلها الأ�شا�شية. 

ر املتوكل طه يف ق�شيدته »�شنبداأ من اأول املوت« �شخ�شية »اآدم«  وي�شوِّ
ل  باآلية »ال�شم املبا�رس«، التي تقدم نف�شها قربانًا على مذبح احلرية، وت�شكِّ
التي  املتطورة،  العدو  باأ�شلحة  املقتول  الفل�شطيني  لالإن�شان  معادًل دلليًا 
تبعًا  اآدم/الفل�شطيني  فيتحول  والتدمري،  القتل  يف  فعاليتها  مدى  يجرب 
لذلك اإىل »جثة« جتارب يف م�شانع الأ�شلحة التي اأن�شاأها العدو. يقول: 

وهذا احلنني املدجج بال�شب دون امل�شد�ص     
رعب    

وهذي ال�شقوف ان�شفوها،    
وخلَّوا النواقي�ص يف الأر�ص توقظها، واأ�شعلوا يف    

ال�شماء جهنمكم واجعلوا �شم�شها دامية     
يا اأبي�ص الروح، متنا كثرياً،    

ل اآدم فينا اإىل جثة للتجارب)1(  اإىل اأن تبدَّ  
)1( املتوكل طه: رغوة ال�شوؤال-من�شورات دار الكاتب-القد�ص-ط1-1992م.)�ص39(.
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يف  يتمثل  اأ�شا�شي،  حمور  على  الدليل  بعدها  يف  الق�شيدة  ترتكز 
اأ�شلوب »احلوار« الذي يت�شم بحركية متجددة، جتعل الق�شيدة  توظيف 
اآدم  خلق  منذ  الأزمنة  بني  العالقة  ومتحو  العامل،  اآفاق  يف  ية  مدوِّ �رسخة 
وحتى اليوم، لي�شبح اآدم هو الإن�شان الفل�شطيني الذي يعاين ماأ�شاة الت�رسد 
والنفي والقتل دون رحمة اأو عطف. اإن احلـوار الذي يدور بني »الذات 
»احلكيم«  فيها  ميثِّل  اأخرى  جهـة  من  و«احلكيم«  جهـة،  من  ال�شاعرة« 
ويجنح  املاأ�شاة،  اأقواله  من خالل  تتعمق  الن�ص،  اإ�شافيًا يف ج�شد  �شوتًا 
الغنائي  الإطار  متجاوزاً  الدرامي،  الق�ش�شي  الأ�شلوب  اإىل  بالق�شيدة 
احلدث،  عن  الك�شف  هي  فالدراما  فقط،  ال�شاعر  �شوت  اإىل  امل�شتند 
والبوح العاطفي، وتبادل الأفكار يف احلوار والتمثيل وتطور احلدث)1(. 
باأن  ال�شك،  ياأتيه  ل  الذي  واإميانها  ال�شخ�شيات  وعي  عن  تك�شف  كما 
لي�شت  العدو  مع  املعركة  واأن  وجوع،  موت  بن�شف  ت�شنع  لن  احلرية 
معركة �شاعة، بل هي معركة طويلة وم�شتمرة ت�رسب بجذورها يف عمق 
دائمًا  يبداأ  اأن  تعبري »احلكيم«  الفل�شطيني على حد  التاريخ، ولهذا على 
من جديد، وهي بداية تقرتن باأول املوت اإذ ل مفر من املوت، حتى تزول 
الرياح، ويرجع احلقل امل�رسوق ملالكه احلقيقي. وبذلك ا�شتطاعت الذات 
ال�شاعرة من خالل ال�شوت التحاوري، اأن تتناول مو�شوعًا يعبِّ عن مظهر 
من مظاهر العامل اخلارجي، وهو ماأ�شاة اآدم/الفل�شطيني، كما ا�شتطاعت 
اأن تبوح مبكنوناتها وخلجات النف�ص الداخلية، واأن تعبِّ عن موقفها اإزاء 

ما يحدث من ظلم وقتل للفل�شطيني املعا�رس على اأيدي الأعداء.

للن�رس-بغداد- الر�شيد  العربي-دار  ال�شعر  يف  الدرامية  الأ�شول  اخليَّاط:  د.جالل  انظر   )1(
1982م.)�ص11(.
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4- قابيل وهابيل 

التي  الأوىل  اخلطيئة  رمز  »هابيل«)1(  لأخيه  »قابيل«  قتل  تعدُّ حادثة 
حتى  يتوقف  مل  الذي  ال�رس  ورمز  الإن�شان،  اأخيه  �شد  الإن�شان  مار�شها 
الآن، بل اإن الإن�شان املعا�رس باخرتاعه و�شائل اأكرث وح�شية من ذي قبل 
تهدد العامل بالفناء مبجرد ال�شغط على »اأزرار« يف ثواٍن معدودة، جعلت 
اإن�شان الع�رس يعي�ص قلقًا مذعوراً ينتظر م�شريه الفاجع يف اأية حلظة، حتت 
د  رغبة جاحمة ومتهورة يفقد فيها العقل �شوابه واملنطق اأ�شبابه، لهذا جترِّ
فدوى طوقان من »قابيل« الأحمر �شخ�شًا ينت�شب يف كل مكان، يعمل 
على متزيق الكون، وميار�ص جرميته دون وازع اأو رادع ديني اأو اأخالقي، 
فت فيها الرمز الديني »قابيل«  وذلك يف ق�شيدتها »نبوءة العرافة«، التي وظَّ

باآلية »ال�شم املبا�رس«. تقول:

قابيل الأحمر منت�شب يف كل مكان 

قابيل يدقُّ على الأبواب     

     على ال�رسفات

                                                  على اجلدران 

يت�شلق يقفز يزحف ثعبانًا ويفحُّ    

باألف ل�شان     

قابيل يعربد يف ال�شاحات   

)1( انظر  القراآن الكرمي.�شورة املائدة اآية30.
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يحمل يف كفيه غ�شول الدم- ثم تقول:  

         توابيت النريان

قابيل اإله جمنون يحرق روما)1( 

باأيٍد  املقتول  الفل�شطيني  الإن�شان  ماأ�شاة  عامة  الق�شيدة  يف  يتبدى 
خالل  من  الدليل  ال�شياق  وير�شح  هابيل/الفل�شطيني،  مقابل  عربية، 
عندما  الدللة،  هذه  املكثف  احل�شور  وذات  امل�شاحبة  التعيني  اإ�شارات 
تقول ال�شاعرة: »يا اإخوتي ل تقتلوه«، ثم قولها »اأيلول« من �شنة 1971م. 
اأو مفا�شلها  متت�ص ال�شاعرة هذه احلادثة املوؤ�شية، وتعيد ت�شكيل مالحمها 
ليغطي  يديها  بني  ال�شعري  الن�ص  فينداح  ال�شعر،  خالل  من  الأ�شا�شية 
يف  ويج�شد  التاريخي،  امل�شتوى  على  وا�شعة  وزمانية  مكانية  م�شاحات 
اأو  رحمـة  دون  والقتل  التدمري  متار�ص  تدمريية،  �شخ�شية  نف�شه  الوقت 
الذي  الروماين  الإمباطور  �شفقـة، وهي �شخ�شيـة »نريون« »37-68م« 
امل�شيحيني  وا�شطهاد  وزوجه،  اأمه  قتل  عن  ع  يتورَّ ومل  بفظائعه،  ا�شتهر 
القتامة،  �شديدة  معا�رسة  بدللة  ال�شاعرة  تخرج  وبذلك  روما.  واإحراق 
من  وتعّب  الإن�شاين،  الرتاث  من  تو�ّشع  �شعرية،  جتربة  ت�شكيل  يف  ت�شهم 
فاجعة  لإبراز  واجلماعية  الفردية  الذاتني  وت�شتبطن  احلا�رس،  عن  خالله 
ال�شعب الفل�شطيني، وكارثية ما يالقيه يف هذا العامل من ا�شطهاد وتنكيل، 
لي�شبح  الق�شيدة،  ج�شد  يف  مرات  خم�ص  »قابيل«  ال�شم  تكرر  ولهذا 
تعيد  اأنها  ال�شعري، كما  الن�ص  امل�شيطر متامًا على حركة  الدليل  الفاعل 
فرتة  عن  للتعبري  اخل�شو�شية،  �شديدة  �شعرية  بروؤيا  والواقع  التاريخ  اإنتاج 

)1( فدوى طوقان: الأعمال ال�شعرية الكاملة.)�ص462(.
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مظلمة مزقت الذات الفل�شطينية، اأو للتعبري عن حمرقة من حمارق ال�شعب 
الفل�شطيني الكبى يف تاريخه املعا�رس.

دت �شخ�شية  ال�شابقة قد ج�شَّ اإذا كانت فدوى طوقان يف ق�شيدتها 
ق�شيدته  يف  دروي�ص  حممود  فاإن  املوحية،   الإ�شارة  طريق  عن  »قابيل« 
غريزة  يف  و»اإخوتنا«  »قابيل«  بني  �رساحة  د  وحَّ قد  للغريب«،  »فر�ص 
واحدة هي غريزة القتل. واإذا كان ال�شياق يف ق�شيدة فدوى طوقان قد 
ح دللة »الإخوة« مبقومات ومعيِّنات ت�شري اإىل نظام عربي حمدد، فاإن  ر�شَّ
التتار  ح  ير�شِّ »اإخوتنا«،  قوله:  يف  دروي�ص  حممود  لدى  الدليل  ال�شياق 
ال�شقيق،  العراق  �شد  ال�شهيوين،  والعدو  التحالف  اجلدد/قوى  واملغول 
من  ثم  عراقي«،  »�شاعر  اإىل  الق�شيدة  اإهداء  من خالل  كله  هذا  ويت�شح 
خالل ذكره يف �شياق الق�شيدة لألفاظ تاريخية واأ�شطورية مثل: »بابل-

العراق-الر�شافة-دجلة  قتل  �شومر-جلجام�ص-رامبو-تكنولوجيا 
والفرات-اأكراد ال�شمال« وغريها، وهي اأ�شوات تزيد من كثافة الدللة 
الفـاعل  اإىل عوامل و�شخ�شيات واأماكـن لهـا ح�شورهـا  ال�شعرية، وحتيل 
ال�رسد، ويجعل  اآفـة  ال�شاعر  يتجاوز مـن خاللها  ال�شعري،  يف اخلطـاب 
ة، ولعله اأي�شًا  منهـا ذات ح�شـور حتاوري ي�شبع الق�شيدة برموز دللية ثرَّ
اجلماعية  الأنا  اأن  اعتبار  على  »اإخوتنا«  قوله  يف  التخ�شي�ص  اإىل  يجنح 
اأ�شا�شيًا فاعاًل من قوى التحالف، وهي التي يتوجه  العربية، كانت جزءاً 
ال�شاعر اإليها بخطابه ال�شعري، وبذلك ت�شيع الفروق بني قوى التحالف 
فالذات  متاثل،  عالقة  بينهما  فالعالقة  واحداً،  �شيئًا  لي�شبحا  والإخوة، 

ر كيانها وهويتها ووجودها. يقول:  اجلماعية اإذن تقتل نف�شها، وتدمِّ
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على �شورتي خنجري. وعلى خنجري �شورتي. كلما    

بعدنا عن النهر مرَّ املغويل، يا �شاحبي، بيننا    

كاأن الق�شائد غيم الأ�شاطري. ل ال�رسق �رسق    

د اإخوتنا يف غريزة قابيل. ل  ول الغرب غرب. توحَّ   

تعاتب اأخاك، فاإن البنف�شج �شاهد القب…)1(    

اإن انق�شام الأنا العربية اجلماعية على نف�شها، اأو احتادها �شد العراق 
امل�شتويني  على  يت�شافر  اأي�شًا،  النق�شام  اأ�شكال  من  �شكل  ال�شقيق، وهو 
ذلك  وتعزيز  الو�شل،  حلروف  ال�شاعر  اإهمال  مع  والدليل  اللغوي 
بعالمات الرتقيم التي تف�شل بني اجلمل، ف�شاًل عن اأن هذه اجلمل تت�شم 
�شدة  على  اأو  القلب،  دقات  ت�شارع  على  يدل  وهذا  ال�شديد،  بالق�رس 
تعانيها هذه  التي  النف�شية  الأزمة  اأبعاد  العاطفي، ويك�شف عن  النفعال 
الأوىل  واخلطيئة  القتل  غريزة  يف  الإخوة  حد  توُّ وهي  الفردية،  الذات 

باأبعادها الدينية والتاريخية والأ�شطورية. 

بع�شها  عن  ال�شابقة  الأبيات  يف  ال�شعرية  اجلمل  عالقة  انف�شام  اإن 
بع�شًا، ي�شري اإىل انف�شام العامل اخلارجي الذي يبتغي ال�شاعر التعبري عنه، 
فعمد اإىل نقل املفارقة الواقعية، وتناق�شات الذات اجلماعية، وانق�شامها، 
وت�شتتها، وجت�شيد حقيقتها من خالل ال�شياغة اللغوية جلمل اأهملت فيها 
د الواقع  متامًا و�شائل الو�شل، و�شكلَّت حركتها و�شائل الف�شل التي جت�شِّ
العربي الراهن، فجملة »على �شورتي خنجري« م�شتقلة بذاتها عن جملة 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-مج2.)�ص554(.
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»وعلى خنجري �شورتي«، وتوؤدي كل واحدة منهما دللة منف�شلة عن 
الأخرى، رغم وجود واو العطف يف اجلملة الثانية التي توحي بالربط بني 
اجلملتني، لأن الو�شل يتحقق لدى علماء املعاين من خالل »الواو« فقط 
دون �شائر حروف العطف الأخرى، لأنها ل تدل اإل على مطلق اجلمع 
وال�شرتاك)1(، اإل اأن »الوقف« بعد اجلملة الأوىل، جعلها جملة منف�شلة 

عن اجلملة الثانية ومكتملة بذاتها.

�شيطرة  من خالل  اأي�شًا،  ال�شابقة  اجلمل  بني  النف�شال  تتعزز عالقة 
الأفعال،  واحتوائها حلركية  اللغوية  ال�شياغة  ال�شمية على حركة  اجلمل 
بل �شحقها وجعلها ذات اإطار حمدود وغري موؤثر يف ج�شد الن�ص. فاجلملة 
التي يت�شف  اأو هي  الدوام والثبوت،  التي يفيد فيها امل�شند  ال�شمية هي 
ال�شياق  يف  وهي  متجدد)2(،  غري  ثابتًا  ات�شافـًا  بامل�شند  اإليه  امل�شند  فيها 
والوجدانية، حيث  النف�شية  واملدلولت  بالإيحاءات  غنية  للن�ص  الدليل 
فهي  بغريها،  الت�شال  دون  وحدها  بالذات  الكتفاء  ثباتها  من  يت�شكل 
ل معادًل  على هذا امل�شتوى جمل م�شتوحدة وذات �شالبة وثبات، ت�شكِّ
دلليًا حلالة ال�شعب العراقي امل�شتوحد �شد قوى التحالف الثالثيني وثباته 
على موقفه، مقابل ثبات قوى التحالف على موقفها دون مرونة اأو تغيري 

يف تعاملها معه.

»قابيل«  من  الأنبياء«  مطولته«اإرم/ن�شيد  يف  القا�شم  �شميح  ويجعل 
)1( انظر د. عبد العزيز عتيق: علم املعاين-دار النه�شة العربية-بريوت-1985م.)�ص174-

.)175
)2( انظر د.اإبراهيم ال�شامرائي: الفعل زمانه واأبنيته-موؤ�ش�شة الر�شالة-بريوت-ط4-1986م.

)�ص203(.
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التاريخي رمزاً قادراً على النبعاث والتجدد، �شاأنه يف ذلك �شاأن اأ�شطورة 
اأو »العنقاء«، لكن هذه تبعث لتخ�شب الكون  اأو »اأدوني�ص«،  »متوز«، 
وجتعله مزدهراً، اأما انبعاث »قابيل« فهو انبعاث ميار�ص من خالله رغبته 
بينهما  فالعالقة  والعدم،  البوار  اإىل  الإن�شاين  الوجود  وحتويل  القتل،  يف 
اإذن عالقة »ت�شابه« يف النبعاث، لكنها يف الوقت نف�شه عالقة »ت�شاد« 
اأفعال، وبهذه الدللة املوحية  اأثر النبعاث وما يتبعه من  اأو »تقابل« يف 
ل حمور ال�رساع بني املوت/احلياة، اأو قابيل/الأ�شطورة، وتنبع  املكثفة يت�شكَّ
د الواقع، وتك�شف عن عالقات ت�شتدعي اجنراح الكون  مفارقة حادة جت�شِّ
ونزيفه الدائم املتجدد، املتمثل يف ح�شور »قابيل« القاتل منذ بدء اخلليقة 

اإىل اليوم. يقول ال�شاعر موجهًا اخلطاب اإىل »مو�شى« عليه ال�شالم: 

ويزيح قايني القدمي جميع اأكدا�ص الرتاب

يزيح قايني القدمي. جميع اأكدا�ص الرتاب!

فارحم و�شاياك ال�شقيَّه!

م و�شاياك ال�شقيَّه!)1(  حطِّ

ه اخلطاب ال�شعري يف هذه الأبيات اإىل »مو�شى« عليه ال�شالم،  يتوجَّ
ه يف هذا املف�شل »ن�شيد الأنبياء« من الق�شيدة عامة اإىل »عي�شى«  كما يتوجَّ
اأثرها  الدينية، و�شعف  القيم  انطفاء  ليعبِّ عن  ال�شالم،  و«حممد« عليهما 
يف نف�ص الإن�شان املعا�رس؛ لذلك يقوم ال�شاعر يف مطولته بتبديد ظلمات 
الوجود، ويجعل ر�شول الع�رس يحمل هموم الب�رسية على كاهله، ويحلم 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد.مج4.)�ص24(.
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بتحقيق م�شتقبل اأف�شل لالإن�شان، ويوؤ�ش�ص ملدينة فا�شلة على الأر�ص خالية 
من ال�رسور والآثام.

ف اأحمد دحبور »قابيل وهابيل« يف ق�شيدته »هل كان يل؟«،  ويوظِّ
باآلية »الدور« وتقنية »املخالفة«، ي�شتح�رس فيها ال�شاعر »قابيل« من عمق 
اخلارجي،  املرجع  ال�شاعر  يك�رس  حيث  بباءته،  ينطق  ويجعله  التاريخ، 
توقعات  ويخالف  واملوروثة،  امل�شبقة  الإ�شارية  العالقات  �شبكة  ويحطم 
عنه  التعبري  يريد  الذي  الدليل  ال�شياق  مع  تتعار�ص  ويجعلها  املتلقي، 
مب�شامني جديدة، تت�شم بطزاجة  الأداء ال�شعري، والنحراف الدليل عن 

املوروث. يقول:

يطاردين تراب كان فاكهة و�شيادين �شاحوا: 

قد قتلت اأباك،    

يوم ن�شيت يف الوادي، اأخاك،    

وما قتلت وما ن�شيت اأخي،    

ولكني راأيت اأخي على حجر الو�شية نا�رساً دمه،   
وعلًّمني غراب كيف اأدفنه)1(     

املوتى  ا�شتح�شار  ميكن  بل  الأ�شياء،  يف  مطلقة  �شفة  املوت  يعد  مل 
عن  يدافعوا  اأو  الواقع،  ليقولوا  ال�شعري  اخلطاب  يف  جديد  من  وبعثهم 
ويبعثها  »قابيل«  �شخ�شية  ي�شتح�رس  ال�شاعر  جعل  ما  وهذا  اأنف�شهم، 
ج�شد  يف  فاعاًل  ح�شورها  وجتعل  تدعمها،  دللية  ومقومات  مبعيِّنات 
ان-ط1-1997م.)�ص113(. )1( اأحمد دحبور: هنا هناك-دار ال�رسوق للن�رس والتوزيع-عمَّ



128

»قابيل«  وتعليمه  »الغراب«  ا�شتح�شار  خالل  من  ذلك  وكان  الن�ص، 
كيف يواري �شوءة اأخيه)1(، وتن�شله من جرميته التي �شوهت وجه الب�رسية، 

واأ�شالت دم الإن�شان منذ فجر التاريخ.  

حيث  الق�شة  لأ�شلوب  ال�شاعر  توظيف  اأي�شًا،  الأبيات  من  يتبدى 
وال�شخ�شيات،  كاحلوار،  البنائية  وتقنيتاها  خ�شائ�شها  بع�ص  ي�شتعري 
من  احلا�رس  عن  للتعبري  املا�شي  الزمن  وا�شرتجاع  الداخلي،  واملونولوج 
الذين  ال�شيادين  �شوت  ميثِّل  الأول،  ال�شوت  رئي�شيني:  �شوتني  خالل 
جعلوا قتل »قابيل« لأخيه »هابيل« قتاًل لأبيه »اآدم«، وهي اإ�شارة موحية 

ومكثفة، تتمثل يف جانب منها التعبري القراآين يف قوله تعاىل: نث ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ مث)2(، وهذه الآية مت�شلة بال�شياق احلكائي اأو الق�ش�شي الذي ق�شه 

بال�شمت  دلليًا  مرتبطة  اأنها  اأي  املائدة،  �شورة  يف  وتعاىل  �شبحانه  احلق 
القراآين الدال على ق�شة »قابيل وهابيل«؛ وبهذا يخرج ال�شاعر عن طريق 
ملعطيات  املح�ص  الذاتي  الإطار  الرمزي من  والتكثيف  الدليل،  الإيحاء 
ت  الق�شة القراآنية »قابيل وهابيل«، اإىل الإطار الإن�شاين ال�شامل الذي عبَّ
عنه الآية بقتل النا�ص جميعًا. اإن اخلطاب ال�شعري امل�شتند اإىل احلوار يجعل 
ليدافع عن نف�شه من جهة، وي�شتبطن  ينفتح على الآخر  ال�شوت/قابيل، 
ذاته ليك�شف للمتلقي عن نب�ص قلبه وروحه، وعدم قدرته على ن�شيان ما 
حدث من جهة اأخرى، اأو بتعبري ال�شاعر يك�شف عن »اختالل الغياب«، 
قائاًل:  »هابيل«  اأخيه  املرة، وهو �شوت  هذه  املنادي  اإليه �شوت  ويرتد 

)1( انظر القراآن الكرمي:�شورة املائدة اآية 31.
)2( القراآن الكرمي:�شورة املائدة اآية 32.
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»ل�شت ميتًا«، لكن »قابيل« مازال حائراً قلقًا، ويت�شاءل عن كيفية قب �رسه 
فيه، ويف الف�شاء دم يطري هو دم اأخيه. 

اإطاره القراآين، قد علَّم »قابيل« كيف يواري  اإذا كان »الغراب« يف 
�شوءة اأخيه، فاإن اإبراهيم ن�رس اهلل »يخالف« يف ق�شيدته »راية القلب« هذا 
مواراة  حقيقتها  يف  هي  القتيل  جثة  مواراة  لأن  القراآين،  التعليمي  البعد 
للحيـاة من جهة، ومواراة لفعـل القتل الدال على القـاتل من جهة اأخرى، 
لهذا فهو يطلب مـن القـاتل قابيل/ال�شهيوين املعا�رس، األ يواري جثة القتيل 
هابيل/الفل�شطيني. وبذلك يخرج ال�شاعر من اإطار ال�شياق القراآين لق�شة 
للك�شف عن دللت جديدة  اإن�شاين معا�رس،  اإطار  اإىل  »قابيل وهابيل« 
متت�ص الن�ص القراآين، وتتحاور معه، يتولَّد عن هذا التالقح والتفاعل اإنتاج 

دللت جديدة. يقول ال�شاعر:
م�رس كانت لنا  

وغراب ال�شالم على بابنا     
جاءنا ظلمة ترتدي هداأة وتعلًّمنا     

كيف نطوي ال�شوارع يف القب لياًل     
ومن�شي �شباحًا لأكفاننا     

واقف يف املدى عتمة…واقف    
وجه هذا الغراب    

ل يعلمنا اأن نواري موتًا     
يعلمنا اأن نواري احلياة    

… قابيل دع جثة املوت عارية كي نراه)1(    
)1( اإبراهيم ن�رس اهلل: الأعمال ال�شعرية-املوؤ�ش�شة العربية-بريوت-ط1-1994م.)�ص583(.
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يتخذ ال�شاعر موقفًا م�شاداً من معاهدة ال�شالم التي عقدت بني م�رس 
واإ�رسائيل �شنة 1978م، وقد اأدت هذه املعاهدة اإىل �شياع م�رس التي »كانت 
لنا« اأي: وطنًا لالأمة العربية، وب�شياعها فقدت الأمة العربية اأغلى ما متلك 
الوجدان  يف  الدال  ال�شالم«  »غراب  فيها  ونعى  والأر�ص،  الوطن  وهو 
العربي على ال�شوؤم، ولعل اجلذر اللغوي »للغراب« ي�شري يف معاجم اللغة 
اأن ال�شم يحيل اإىل دللت مهمة وذات  اإىل �شيء من هذا، على اعتبار 
حتديد  على  ويعمل  ال�شعري،  اخلطاب  يف  توظيفه  يتم  عندما  مغزى، 
باإنتاجها،  يقوم  التي  الدللية  املقومات  بالعتماد على  الدللة وتركيزها 
طبيعية  »عالقة  بوجود  »الكراتيلي«  التيَّار  مثل  التيارات  بع�ص  توؤمن  اإذ 
�شهرياً«من  قوًل  التيار  هذا  و�شاغ  تعنيها،  التي  والأ�شياء  الأ�شماء  بني 
الأ�شماء يف  وبذلك حتمل  الأ�شياء«)1(؛  على  ف  تعرَّ الأ�شماء  على  ف  تعرَّ
ال�شعر »ق�شدية« دللية ورمزية، وهذا ما يت�شح من اجلذر اللغوي للدال 
والغربة،  والبعد  النا�ص،  عن  ي  والتنحِّ الذهاب،  اإىل  ي�شري  اإذ  »غراب« 
الدللت كلها  الأقارب)2(، وهذه  والزواج يف غري  الوطن،  والنفي عن 
اأو الطالق بني م�رس والدول العربية بعد معاهدة ال�شالم  تعزز النف�شال 
امل�رسية الإ�رسائيلية، اأو مبعنى اآخر ت�شب يف جمرى الدللة النف�شالية العامة 
ماأ�شاويتها وق�شوتها على كل من  التعبري عنها، وتبيان  ال�شاعر  يريد  التي 

م�رس والأمة العربية على حد �شواء. 

اإن غراب ال�شالم الذي اأ�شار اإليه ال�شاعر يف الأبيات، قد جعله ي�شتدعي 
وهابيل«،  »قابيل  ق�شة  �شياق  القراآن يف  الوارد يف  »الغراب«  ذلك  بعد 

)1( د.حممد مفتاح:حتليل اخلطاب ال�شعري.)�ص63(.
)2( انظر ابن منظور امل�رسي: ل�شان العرب-مادة«غرب«-مج1.)�ص639-638(.
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ل فعل »ال�شوؤم« اإىل فعل  ق الدللة، ويحوِّ وح�شوره يف ج�شد الن�ص يعمِّ
يعلمنا  ل  لأنه  الإن�شانية،  للحياة  وتدمري  ق�شوة  من  فيه  ما  بكل  »قتل« 
العالقة  احلياة، واخ�رسار  نواري خ�شوبة  اأن  يعلمنا  بل  موتًا،  نواري  اأن 
واإ�رساقها التي كانت تربط م�رس بالدول العربية، ولذلك يطلب ال�شاعر من 
»قابيل« من خالل فعل الأمر »دع« اأن يبقي جثة املوت ماثلة اأمام العيان، 
اأو مبعنى  اإىل دللة رمزية،  العينية،  الغراب من دللته  اإىل حتويل  ثم يعمد 
اآخر حترير الكلمة من عقال املعنى املوروث، لي�شبح الغراب/ال�شهاينة، 
اأزهاره/بندقيته نحوهم،  ال�شاعر ت�شديد  يبتغي  الذين  الغراب/الطغاة،  اأو 
لريدهم عن موا�شلة طريقهم يف خداع ال�شالم، لأنهم �شاركونا بيتنا وخبز 

اأطفالنا واأح�شان زوجاتنا، ومن ثم تعود م�رس »لنا« من جديد.

5-مـريـم

حتت�شن �شخ�شية »مرمي« جتربة ال�شاعر حممود دروي�ص يف اأحد مفا�شل 
ق�شيدته »حجر كنعاين يف البحر امليت«، امل�شتندة اإىل اآلية »الدور«، للتعبري 
عن حالة وجدانية ترتبط بالذات ال�شاعرة، وتتجاوزها اإىل الإطار الإن�شاين 
واملتمثل يف  منه،  يتجزاأ  ل  املعي�ص جزءاً  الفل�شطيني  الواقع  ل  ي�شكِّ الذي 

بداية املباحثات التي اأنتجت اتفاقية »اأو�شلو«. يقول: 

نامت اأريحا حتت نخلتها القدمية، مل اأجْد    

اأحداً يهز �رسيرها: هداأت قوافلهم فنامي…    

تني ع�شًا   وبحثت ل�شمي عن اأب ل�شمي، ف�شقَّ   

�شحريَّة، قتالي اأم روؤياي تطلع من منامي؟    
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الأنبياء جميعهم اأهلي، ولكن ال�شماء بعيدة    

عن اأر�شها، واأنا بعيد عن كالمي…)1(     

العذراء:  مرمي  عن  تعاىل  قوله  ال�شابقة  الأبيات  يف  ال�شاعر  ف  يوظِّ
النخلة،  اإىل جذع  املخا�ص  فاأجاءها  به مكانًا ق�شيا،  فانتبذت  »فحملته 
األ  حتتها  من  فناداها  من�شيا،  ن�شيًا  وكنت  هذا  قبل  مت  ليتني  يا  قالت 
ت�شاقط  النخلة  بجذع  اإليك  وهزي  �رسيا،  حتتك  ربك  جعل  قد  حتزين 
ويجعلها  ال�شابقة،  القراآنية  الآية  ال�شاعر  ميت�ص  جنيا«)2(.  رطبًا  عليك 
جزءاً اأ�شا�شيًا من خطابه ال�شعري، وفق روؤيا تعيد �شياغة العامل اخلارجي 
ت�شليط  املعي�ص. ويت�شـح هـذا من خالل  يتنا�شب والواقع  من جديد مبا 
ال�شـاعر وهمـه  روؤية  ن  تكوِّ التي  الآن هي  لأنها  »اأريحا«،  ال�شوء على 
ال�شعب  على  املطروحـة  ال�شلميـة  احللـول  اإحـدى  باعتبارهـا  املعـا�رس، 
ال�شيدة  عك�ص  وهذا  »تنام«،  اأريحا  لكن  ق�شيته،  حل  يف  الفل�شطيني 
العذراء التي �شهرت وعانت، ثم اإن »اأريحا« مل جتد اأحداً يهز »�رسيرها«، 
قائاًل: »وهزي  من حتتها  ال�شالم  عليه  ناداها »جبيل«  فقد  العذراء  اأما 
عنها  يخفف  من  جتد  ل  اأريحا،  اأن  يعني  وهذا  النخلة«،  بجذع  اإليك 
م�شابها فنامت و�شكنت، وكاأن احلل ال�شلمي املطروح ل يروق للذات 
ال�شاعرة، فا�شت�شلمت »اأريحا« لنوم اأو ملوت عميق، واإذا كانت نتيجة 
خما�ص العذراء ميالد نبي جديد، فهل هذا يعني اأن »اأريحا« �شتلد نبيًا هي 
الأخرى؟ اإن الإجابة عن هذا ال�شوؤال هي النفي، لأن اأريحا ل تعاين من 

)( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-مج2-)�ص518(.  1
)( القراآن الكرمي:�شورة مرمي الآيات 25-22.  2
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اأمل املخا�ص وتاأنيب ال�شمري كما كانت العذراء، وبذلك تكون العالقة 
بني حالة مرمي العذراء، وحالة اأريحا عالقة تقابلية، ت�شري الأوىل اإىل حالة 

المتالء الإيجابية، والثانية اإىل حالة العقم ال�شلبية.

وي�شتدعي عـز الدين املنا�رسة �شخ�شية »مرمي« يف ق�شيدته »كم تكون 
امل�شافة«، م�شتخدمًا اآلية »اللقب«، ليك�شف عن ثراء دليل بلغة وجدانية 
جمنحة، ي�رسي فيها روح الع�رس، ع�رس املوت والذهول واملدن ال�شاكنة، 
وتتحول �شخ�شية »مرمي« من اأبعادها الدللية والدينية الدالة على املفرد، 
اإىل �شخ�شية رامزة تت�شع فيهـا الروؤيا ال�شعرية، وترتقي اإىل م�شتوى اإ�شاري 
واإن�شاين، يكتنـز بدللت جديدة عب �شيغة ال�شتفهام، التي تلعب دوراً 

وظيفيًا واأ�شا�شيًا يف توجيه اخلطاب ال�شعري. يقول:

تظل القبائل تبكيك حتى ال�رسوق 

واأنتمِ على الرمل مَنُْر الرحيق   

ومن اأين يف البد ناأتي باأجنحة للحمام املهاجر   

يف رحلة الألف ميل   

ومن اأين ناأتي بثوب الكروم املطرز يف هذه املدن ال�شاكنْه؟؟   

ومن اأين ناأتي بق�صمِ لعر�ص البتول؟   

ومن اأين يف الثلج جنلب عا�شفة �شد هذا الذهول؟؟   

األ تعرفني باأن احلريق يذيب احلديد   

لقد قتلوك…واإن ن�رست نعيك ال�شحف امليتْه)1(    
)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص196(.
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يعمد ال�شاعر عب مفا�شل الق�شيدة اإىل تر�شيح دال »البتول« مبقومات 
ومعيِّنات دللية ولغوية، ي�شتق�شي من خاللها الأبعاد احلياتية اأو جزءاً من 
ال�شرية الذاتية لها،  فهو ي�شري اإىل »�شلب اأهلها-ي�شوع-على راأ�شه تاج 
�شوك-قتلوك«، كما يجعل منها �شخ�شية اإن�شانية عامة، يالحقها الأعداء 
وا �شفتيها كي يكون لهم وحدهم ثمر ورحيق، ومما ي�شجعهم على  ليق�شّ
والتفرقة  النق�شام  على  والتاريخية  الرتاثية  بدللتها  »القبائل«  اأن  ذلك 
والت�رسذم، ل ت�شتطيع اأن تفعل �شيئًا �شوى فعل »البكاء«، وتقف عاجزة 
الطريق  ل�شو�ص  ويحـارب  القاتل،  من  يقت�ص  حقيقي  بفعل  القيام  عن 

ورموز املـوت. 

د بني جتربة خا�شة، هي جتربة »البتول«،  لقد ا�شتطاع ال�شـاعر اأن يوحِّ
احل�شور  ذات  العربية،  القبائل/الأمة  جتربة  هي  عامة  اإن�شانية  وجتربة 
الذي  نف�شه  على  واملتقوقع  واملكان،  الزمان  باإطار  املحدود  الوجودي 
�شفة  ورغم  تغيريه،  حماولة  دون  بالواقع  وي�شلِّم  اآلمه،  باجرتار  يكتفي 
القدا�شة الدينية للمقتول »البتول«، مل يكف ذلك لكي يكون حمفزاً لهم 
بهذه  ال�شاعر  اإن  املوت.  ورموز  والل�شو�ص  ال�رس  قوى  من  للخال�ص 
اأحداث  يف  والتاأثري  لالأمة  الفعلي  احل�شور  تنفي  التي  ال�شلبية  الدللت 
الع�رس، يلم�ص جرحًا عربيًا نازفًا يبغي نكاأه لعله يوؤدي اإىل �شحوة املوات 
اأ�شكاله  الظلم وحتاربه بكل  تاأبى  التي  العربية  النخوة  العربي، وا�شتيقاظ 

واأنواعه منذ فجر التاريخ.

�شاملة،  اأ�شئلة وجودية  ال�شابقة عن  لالأبيات  اللغوية  ال�شياغة  ت�شفُّ 
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ال�شاعرة- )الذات  الإفراد  من  الدللية  املحمولت  تو�شيع  على  قادرة 
التكرار  خالل  من  هذا  ل  ويت�شكَّ )ناأتي-جنلب(،  اجلمع  اإىل  البتول(، 
الراأ�شي لأ�شلوب ال�شتفهام، الذي ي�شيطر �شيطرة تكاد تكون تامة على 
يدي  بني  ينداح  فال�شتفهام  الدللية.  الن�ص  واإنتاجية  ال�شياغة  حركة 
ال�شاعر ليغطي م�شاحة مكانية وا�شعة يف الأبيات، وعلى م�شتوى الن�ص 
ال�شعري  اخلطاب  فيها  ينفتح  حتري�شية  لروؤيا  ويوؤ�ش�ص  ككل،  ال�شعري 
اأو  �شائل وم�شوؤول،  فيها �شيغة اجلمع بني  تتمثل  �شعرية،  اأ�شوات  على 
م�شارك،  طرف  اإىل  الثاين  الطرف  فيهما  يتحول  اإليه،  ومر�َشل  ل  مر�شمِ
اأبعاد املرحلة  ال�شاعرة، ويقـع على عاتقه جتاوز  الذات  مع  يعقد حواراً 

وماأ�شاويتها.  الراهنة 

معاناة  لنا  ير�شم  ثراء دليل،  على  الأبيات  تنه�ص  �شبق،  ما  على  بناء 
تبغي  موؤ�شية،  مرتاكبة  اأ�شئلة  وقع  حتت  وتئن  ت�رسخ  التي  الفردية  الذات 
عا�شفة  اإىل  يحتاج  الذي  العربي،  والذهول  ال�شاكنة  املدن  من  اخلال�ص 
حتركه وتبث احلياة فيه من جديد. اإن الالزمة املكررة يف �شياق الأبيات 
تنطوي  رتابتها،  رغم  الرامز  والدليل  ال�شتفهامي  برتاكمها  اأين«  »من 
على وقفة تاأمل تك�شف عن اأعماق الذات ال�شاعرة، وتلعب دوراً فاعاًل 
يف الرتكيب ال�شعري، وربط ال�شياق الدليل لالأبيات يف �شفرية واحدة 
وهي  عنها،  التعبري  ال�شاعرة  الذات  تريد  التي  النف�شية  احلالة  تعك�ص 
اجلماعية  الذات  ت�شتت  تعك�ص  كما  وتوبيخها،  اجلماعية  الذات  تقريع 

وانق�شامها، و�شعف فاعليتها الوجودية اأو الإن�شانية يف الواقع املعي�ص.
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ويعقد  »مرمي«،  �شورة  يف  القراآنية  الآيات  دحبور  اأحمد  وميت�ص 
حواراً معها، م�شتخدمًا تقنية »املخالفة«، وذلك يف ق�شيدته »ولدة املراأة 

ال�شعبة«. يقول:

لق ي�شتفحل  يلح النـزيف والطَّ

كنا معًا على املاء منتد نخياًل،    

وداهم النفط عقل البدوي،    

ا�شتباحنا اجلند،     

هْونًا،   
ل تهزي اإليك باجلذع فالنخل غريق يف النفط)1(   

البنية  م�شتوى  على  ككل  والق�شيدة  ال�شابقة  الأبيات  يف  تتبدى 
اللغوية، اإ�شارتان ي�شتند اإليهما اخلطاب ال�شعري يف اإنتاج دللته. الإ�شارة 
املعجم  اإطار  املحددة يف  الدوال من دللتها  تفريغ  وتتمثل يف  الأوىل، 
اإىل دللت تك�شف عن اإبداع �شعري، وانحراف عن امل�شار الدليل اأو 
وتهدم  ذاتها  تتجاوز  اإ�شارة  اإىل  تتحول  التي  للكلمة،  املاألوف  الوظيفي 
العامل وتعيد بناءه. فالكلمات على حد تعبري )بيري جريو( ل تتمتع مبعنى، 
ال�شعري،  اخلطاب  اأثناء  لنا  يظهر  كما  فاملعنى  بوظائف،  تتمتع  ولكنها 
يتعلق بعالقات الكلمة مع كلمات املقام الأخرى، وحتدد هذه العالقات 
كل  معنى  يحدد  الذي  هو  العالقات  هذه  الل�شاين، وجمموع  النظام  بنية 
اأي  )اجتاهًا(،  يعني  لأنه  ا�شتقامة،  )معنى(  امل�شطلح  يجد  كلمة. وهكذا 

)1( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور.)�ص300(.
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الدليل  النظام  تنتهك  مغامرة  اإذن  فهي  اأخرى)1(،  اإ�شارات  نحو  حتوًل 
الثورة وبدء احلرب، رغم  الدال »الطلق« داًل على ولدة  للغة، جعلت 
�شعوبة »الطلق« الذي ياأتي بح�شوره »الفرج«، ويتجمع الفقراء من كل 
منفى، فتلد »العذراء« بعد ذلك يف �شارع يقاوم، وهو رمز حتقق الثورة 
ملعانقة  احل�شينة  احلدود  الفقراء  فيعب  الواقعي،  اأو  الفعلي  امل�شتوى  على 
املفردات،  من  نعرفه  ما  ي�شتخدم  اأن  ال�شاعر  ا�شتطاع  وبذلك  »حيفا«. 
منها  فيتولّد  نعرفها،  التي  الطريقة  عن  تختلف  بطريقة  ا�شتخدمها  لكنه 
الغام�ص،  الإن�شاين  الروح  اأ�رسار  من  جديد  �رس  على  ويوقف  يده�ص  ما 
د حركة الواقع ووعي الذات ال�شاعرة  واحلياة الإن�شانية الولود)2(، ويج�شِّ
من خالل ممار�شتها الإبداعية بهذه احلركة الواقعية يف اأطرها الجتماعية 

د بني الذات الفردية والذات اجلماعية.   وال�شيا�شية والدينية، والتوحُّ

ال�شابقة،  الأبيات  اإليها  ت�شتند  التي  الثانية  اللغوية  الإ�شارة  اأما 
»ل  قوله  يف  ت�شويري  �شياق  يف  »النهي«  ل�شيغة  ال�شاعر  توظيف  فهي 
القراآنية،  العالقة بني »مرمي«  فتكون  النفط«،  تهزي…النخل غريق يف 
و»مرمي« ال�شعرية، عالقة تقابل وت�شاد، جتعل من هز النخل لدى »مرمي« 
يف  غريق  النخل  لأن  جدوى،  اأو  فائدة  ذات  لي�شت  عملية  ال�شعرية 
النفط، وبتحليل هذه ال�شورة ال�شعرية اإىل مقوماتها الأ�شا�شية، يت�شح اأن 
باطن  من  )+ا�شم+�شائل+حم�شو�ص+ي�شتخرج  هي:  »النفط«  مقومات 

)1( انظر بيري جريو: علم الدللة ترجمة د. منذر عيَّا�شي - دار طال�ص للدرا�شات والرتجمة 
والن�رس - �شوريا - 1992م. )�ص42(.

)2( انظر د.حممد حما�شة عبد اللطيف: اجلملة يف ال�شعر العربي-مكتبة اخلاجني-م�رس-ط1-
1990م.)�ص5(.
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الأر�ص+للت�شدير+للتجارة والربح…اإلخ(. وبهذا ت�شري غالبية املقومات 
الأر�ص  باطن  من  الإن�شان  ي�شتخرجها  �شلعة  »النفط«  اأن  اإىل  الدللية 
بغر�ص التجارة، لتجعل حياته حياة ترف ورفاهية، فاإذا كان الأمر كذلك، 
فاإن »النفط« �شيكون عائقًا للذات عن حتقيق وجودها بفعل احلرب اأو 
املقاومة، اإذ كيف ميكن للمرء اأن يختار حياة النار/احلرب، وهو يعي�ص 
الذين  والإميان،  الإرادة  اأ�شحاب  ذلك  من  ي�شتثنى  اجلنة/الرتف،  حياة 
باإرادتهم  وارت�شوا  الإن�شانية،  احلرية  مذبح  على  قربانًا  اأنف�شهم  نذروا 

حمل عبء الن�شال الب�رسي �شد قوى ال�رس والظالم.

يت�شافر اأ�شلوب »النهي« ودال »النفط« على اإنتاج دللت �شلبية    
اأو ماأ�شاوية، جتعل الذات اجلماعية فاقدة لرغبة التحرر من ربقة الرفاهية 
والعدو، غارقة يف مالذها الدنيوية املرتفة، لأن الأمر ل يعنيها من قريب 
اأو من بعيد، اأو لأنه اأمر كما ي�شري ال�شاعر يف �شياق الق�شيدة مقت�رس على 
الفقراء واجلياع الذين ميثلون رمز الثورة وحتققها واإ�رساقها. وبذلك يخرج 
البعد الوجـودي الفاعـل على  اإطار  اإىل  املاأ�شاوي  البعد  اإطار  ال�شاعر من 
اأن يتعلموا در�ص  اإذ »على ال�شعـراء  امل�شتوى الواقعي، ويتجـاوز املـاأ�شاة 
بالن�شبـة  فـاجعـة  املـاأ�شـاة  اأ�شبحـت  اإذا  ولكـن  ماأ�شاة،  احلياة  بـاأن  ييت�ص 
اأحمد دحبور على وعي  �شعراء ك�شيحني«)1(، وكان  ف�شي�شبحون  اإليهم 
الثورة  �رسارة  الإبداعية، حيث جعل  املعادلة  بهذه  وقومي  ذاتي ووطني 

ت�رسق، متجاوزاً يف ذلك ماأ�شاوية الواقع. يقول:

)1( اأر�شيبالد مكلي�ص: ال�شعر والتجربة-ترجمة: �شلمى اخل�رساء اجليو�شي-دار اليقظة العربية-
بريوت-1963م. )�ص119(.
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اأحرقت ياأ�شي بدمي حني حلت، 

هذي الطريق مل يطاأها �شوى اجلياع،     
وفيها وحدها يطلع النخيل معافى،)1(   

وعداً  حتمل  ل  احلا�رس،  اإىل  ت�شري  التي  تهزي«  »ل  النفي  دللة  اإن 
بتحقق الثورة، بل تعمل على تفريغ امل�شتقبل من اإمكانية حتقق الثورة فيه، 
الذين ر�شوا  اأبناء هذه الأمة،  نفيًا قاطعًا عن املرتفني من  وينفي حدوثها 
من احلياة بالق�شور املادية، ومل يتعمقوا فهم حقيقتها اأو حقيقة وجودهم، 
باأقدامهم  وطئوا  الذين  واجلياع  الفقراء  اإىل  ال�شاعر  يتجاوزهم  ولذلك 
املادي  المتالء  رمز  املعافى«  »النخل  اأر�شها  على  فاأنبتوا  الثورة،  طريق 
والنف�شي وحتقيق الوجود والهوية اجلماعية، فما بني النفي والإثبات يف 
ل �شيغة التخالف اأو التعار�ص بني موقفني اأو ق�شمني  »هز النخلة«، تت�شكَّ
من اأق�شام الأمة، ميثِّل الق�شم الثاين حركية ال�رساع وثبوته ورف�شه لل�شيم، 
م�شتنداً يف ذلك اإىل ما�شيه احل�شاري املجيد، وم�شتقبله الواعد املاأمول، 

وميثِّل الق�شم الأول نقي�ص هذه الدللت ال�شابقة. 

حتليلها  �شبق  التي  دحبور  اأحمد  ق�شيدة  يف  تهزي«  »ل  دال  ارتبط 
لكن  تذكر،  فائدة  اأي  من  خاليًا  »الهز«  فعل  من  جعلت  �شلبية،  بدللة 
ا�شمي«،  اأعطيك  ول  املجد  »لك  اخلليلي  علي  ق�شيدة  يف  نف�شه  الفعل 
»الورد«  اإثره  على  �شيت�شاقط  لأنه  الإيجابية،  �شديدة  دللة  على  ي�شتمل 
و»الفر�شان«، الذين نذروا اأنف�شهم للموت، وجمَّدوا احلياة باختيار املوت 

)1( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور. )�ص300(.
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وال�شهادة، لتخلي�ص الأمة من وح�شة الطريق، والواقع املظلم الذي طال 
اأمده، وال�شاعر يف هذا املعنى يقتفي خطوات املنا�شل )هو �شي منه(، حيث 
اإىل البحر« باقتبا�ص دال له، يقول فيه: »مع  ر ديوانه »نابل�ص مت�شي  �شدَّ
اأ�شمع يف اجلبل كله تغريد الع�شافري،   ، اأنهم اأحكموا قيد ذراعي و�شاقيَّ
والغابة مليئة بعطر زهور الربيع. لن مينعني اأحد من حرية ال�شتمتاع بهذا 

كله، فهو الذي يقلل من وح�شة الرحلة الطويلة«)1(. يقول ال�شاعر:

اأيكم يحر�ص ال�شفاه. ويف العكاز ليل
اقط الورد ي�شَّ

اقط الفر�شان  ي�شَّ     
اأ�رسعوا، اأ�رسعوا! اإن ح�شاب اخل�رسان ينتظر القادة،    

فانه�ص عن جثة اأيها البارد    
اإن البعو�ص منت�رس يف احللق    

واملوت �شادن ونبي   
يكب املوت يكب احللم 

اإن املال قتَّال واملراعي هروب)2(    

تن�شّب نقمة ال�شاعر يف الأبيات ال�شابقة على القادة، الذين تخلُّوا عن 
دورهم القيادي يف نهو�ص الأمة وحماربة اأعدائها، فباءوا بخ�رسان عظيم 
الآخر،  تلو  واحداً  يت�شاقطون  الذين  الفر�شان  لكن  والآخرة،  الدنيا  يف 
املخل�شني  الأمة  اأبناء  ع�شد  يف  يفتُّ  ل  ويعظم،  مبوتهم  املوت  ويكب 

)( علي اخلليلي: نابل�ص مت�شي اإىل البحر.)�ص5(.  1
)( ما �شبق. )�ص148(.  2
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املوؤمنني بدورها الريادي على امل�شتوى احل�شاري اأو الإن�شاين. اإن اخلوف 
اإن  اآخر،  اأو مبعنى  اأو موجوداً يف عرف الذات،  من املوت مل يعد قائمًا 
الذات ل ترهب املوت ول تخاف الردى، لأنه يحقق حياتها ووجودها 
الوطني والقومي والإن�شاين على هذه الأر�ص، ولذلك فهي تتكامل معه 
ول تبغي النف�شال عنه، فكلما كب املوت، كب احللم وزاد الت�شميم على 
عالقة  املوت/احللم  الطرفني  بني  اإذن  فالعالقة  ال�شليب،  الوطن  ا�شرتداد 
عن�رس  تك�رس  اأو  املتوقع،  �شياقها  عن  الدللة  فيها  تخرج  جديل،  تكامل 
التوقع لتعّمق ح�ص املقاومة املتدفق، الذي ل يتاأثر بعوامل خارجية »كب 
م�شتوى  على  املوت/احللم  ثنائية  بني  العالقة  تتحدد  وبذلك  املوت«، 
ال�شياغة الدللية ب�شيطرة الداخل على كل ما عداه، اأو مبعنى اآخر �شيطرة 

الداخل على اخلارج، والباطن على الظاهر. 

»رغوة  املطولة  ق�شيدته  يف  »مرمي«  �شخ�شية  طه  املتوكل  ف  ويوظِّ
ال�شوؤال« باآلية »الكنية« مرة، و»ال�شم املبا�رس« مرة اأخرى. يقول:

�شالم عليك 

يا ابنة عمران    

يا طهر هذا الرتاب املباع    

�شالم على كل ما مل ي�شع… ثم �شاع      

�شالم على مرمي الطهر…    

كيف ن�شينا ال�شليب ودقاته احلارقة؟!)1(    

)1( املتوكل طه: رغوة ال�شوؤال.�ص)9(.
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»�شالم  قراآنية  اإ�شارات  عدة  ال�شابقة  الأبيات  يف  ال�شاعر  يح�شد 
عليك-ابنة عمران-مرمي الطهر-ال�شليب«، تكتنـز بالدللت، وتتفاعل 
وعنا�رسها  اللغوية  ال�شياغة  حركة  على  ثراء  وت�شفي  بع�شًا،  بع�شها  مع 
ة عن فلذات مهمة يف التجربة ال�شعرية خا�شة والفل�شطينية  البنائية املعبِّ
عامة، وميكن رد ذلك اإىل حمورين اأ�شا�شيني على م�شتوى العالقـات اللغوية 

والدللية، اأولهما، توظيف ال�شـاعر ل�شخ�شية »مرمي« من خالل اآلية 

فقط،  نف�شه  على  الدال  املبا�رس  ال�شم  عن  يختلف  وهو  »الكنية«، 
بدقة،  تعيينها  اأحيانًا  ي�شعب  اأخرى  �شخ�شيات  باأ�شماء  يختلط  قد  الذي 
اأقرب  اأو ذم، لكن الكنية  كما يختلف عن اللقب الذي يدل على مدح 
اإىل اللقب، لأنهما يحمالن اإ�شارة مزدوجة »تو�شيف+ تعيني«، ويدلن 
على الذات وعلى غريها معها، وتختلف الكنية عن اللقب يف حالة كون 
امل�شاف اإليه ذاتًا اأخرى، وبذلك متثِّل الكنية يف هذه احلالة اإ�شارة ثالثية 
»تو�شيف+ تعيني+ تعيني« ينتج عنها معرفة �شاحب الكنية بو�شوح)1(. 
التي  الثالثية  الإ�شارة  هذه  على  للدللة  الكنية  اختار  قد  ال�شاعر  ولعل 
باعتبارها  الن�ص،  م�شتوى  على  قوي  ديني  ح�شور  ذات  »مرمي«  جتعل 
ابنة عمران، اأي من �شاللة الأنبياء الأطهار، وباعتبارها اإحدى العابدات 
اأمًا لنبي »امل�شيح«  النا�شكات امل�شهورات بالعبادة والتبتل، ثم باعتبارها 
العالقات  �شبكة من  الن�ص  ي�شبح  اإلهية. وبذلك  نورانية  بنفخة  املخلوق 
عائمة،  ورموز  اإ�شارات  اإىل  الكلمات  فيه  تتحول  احلرة،  والتداعيات 
تنفتح على الزمان واملكان، كما تنفتح على �شخ�شيات دينية، جتعل منه 

)( انظر اأحمد جماهد: اأ�شكال التَّنا�ص ال�شعري. )�ص42-41(.  1
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ن�شًا مفتوحًا على احتمالت ودللت غري حمددة ول نهائية. 

»�شالم  قراآنية  جلملة  الراأ�شي  التكرار  يف  فيتمثل  الثاين،  املحور  اأما 
على  القد�شية  �شفة  اإ�شفاء  على  قادراً  دينيًا  ر�شيداً  عليك«، وهي حتمل 
�شخ�شية »مرمي«، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوطن ال�شائع، وتت�شابك الدوال 
وت�شب يف  الن�ص،  ت�رسي يف ج�شد  لتن�شىء عالقة جديدة  والدللت، 
بوتقة الت�شاوؤل احلارق، واأزمة الذات ال�شاعرة، وا�شتغرابها اأو ا�شتنكارها 
ال�شائعة،  الأر�ص  ن�شيان  يعني  ن�شيانه  لأن  واملخلِّ�ص،  الفادي  لن�شيان 
فالعالقة بني الأر�ص والفادي عالقـة ارتباط �رسطي، فن�شيان الأول يوؤدي 
الذات  ترغب  وبذلك  والعك�ص �شحيح.  الثاين،  ن�شيان  اإىل  اآلية  ب�شورة 
الوطن/الفادي يف حالة  اأن جتعل  »ن�شينا« يف  قولها  ال�شاعرة من خالل 
جتعلها  كما  الن�شيان،  عدم  على  اجلماعية  الذاكرة  وحتث  دائم،  ح�شور 

ت�شغي اإىل نب�شات الوطن يف اأعماقها. 

6- يـو�سـف

غنية  مادة  املاأ�شاوية  باأحداثها  ال�شالم  عليه  »يو�شف«  ق�شة  ل  ت�شكِّ
مب�شاحة  فها  وظَّ حيث  اأبي«،  يا  يو�شف  »اأنا  دروي�ص  حممود  ق�شيدة  يف 
بنية  يف  لت  وحتوَّ ال�شعرية،  بالتحربة  التحمت  الن�ص،  ج�شد  يف  »كلية« 
د من  بالواقع، وج�شَّ ات�شال وثيق  اإىل دللة رمزية موحية ذات  الق�شيدة 
مو�شوعيًا  معادًل  باعتبارها  واجلماعية  الفردية  وهمومه  معاناته  خاللها 
حلالة الإن�شان الفل�شطيني املقتول، الذي تخلَّى عنه اإخوته، ومار�شوا �شده 

ب�شورة عملية القمع والنفي والقتل. يقول:
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اأنا يو�شف يا اأبي، يا اأبي اإخوتي ل يحبونني، ل يريدونني بينهم يا اأبي. 

يعتدون عليَّ ويرمونني باحل�شى والكالم.يريدونني اأن اأموت لكي

ميدحوين. وهم اأو�شدوا باب بيتك دوين. وهم طردوين من احلقل. 

وهم �شمموا عنبي يا اأبي. وهم حطموا لعبي يا اأبي. حني مّر الن�شيم 

ولعب �شعري غاروا وثاروا عليَّ وثاروا عليك، فما �شنعت لهم يا اأبي؟

من  اأرحم  والذئب  الذئب،  واتهموا  اجلب،  يف  اأوقعوين  ثم يقول:  
اإخوتي.. اأبتمِ 

هل جنيت على اأحد عندما قلت اإين: راأيت اأحد ع�رس كوكباً، وال�شم�ص

 والقمر، راأيتهم يل �شاجدين)1( 

وخا�شة  ال�شالم،  عليه  »يو�شف«  �شورة  ق�شيدته  يف  ال�شاعـر  ميت�ص 
واإلقائه  منها  الإخوة  موقف  ثم  ل�شانه،  على  جاءت  التي  احللمية  الروؤيا 
يف اجلب، وتنطوي هذه الروؤيا احللمية من »يو�شف« عليه ال�شالم، على 
حماولة  فهو  ال�شلبي  اأما  اإيجابي.  واآخر  �شلبي،  جانب  مهمني:  جانبني 
العالقة  اإذ  الذات،  لتدمري  تخطط  الذات  اأن  يعني  وهذا  قتله،  الإخوة 
بينهما تقوم على ثنائية �شدية. حيث يرمز »يو�شف« يف ال�شياق ال�شعري 
اإىل الفل�شطيني الذي تطارده الأنظمة العربية و�شار �شحيتها. اأما اجلانب 
املرير  الواقع  بالنبوة، وجتاوز  ال�شالم  ليو�شف عليه  الإيجابي، فهو ب�رسى 
الذي �شيعي�شه داخل اجلب)2(، وهذا يتطابق اإىل حد بعيد مع اإميان ال�شاعر 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص- مج2. )�ص359(.
)2( انظر اإبراهيم منر مو�شى: حداثة اخلطاب وحداثة ال�شوؤال-مركز القد�ص-بري زيت-ط1-

1995م. )�ص82 - 83(
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التي  املحنة  هذه  �شيتجاوز  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  من  امل�شتقبلية  وروؤيته 
فر�شت عليه يف الوقت الراهن. 

اإن الر�شالة/الق�شة التي ير�شلها ال�شاعر لأبيه، هي يف حقيقتها موجهة 
ل الق�شيدة  اإىل الأمة العربية التي هانت عليها رابطة الدم، مما اأدى اإىل حتوُّ
اإىل ك�شف عن خبايا الذات، وقد متَّ ذلك من خالل توظيف ال�شاعر لبنية 
»الإخوة  هي:  دللية  اأن�شاق  يف  ذلك  ويتمثَّل  مو�شيقية،  واأخرى  لغوية 
التي  الفل�شطينية  الدراما  �شريورة  على  للدللة  -ال�شتفهام-التدوير« 
تفريق  اإن  الإن�شانية.  لعذاباتها  نهاية  تنتظر  زالت  وما  الزمن،  يف  ت�رسي 
حمور  واختياره  والإخوة«،  »الأخوة  بني  الدليل  امل�شتوى  على  ال�شاعر 
التوزيع اأو املحور الأفقي يف ر�شف الكلمات، وترتيبها، وكتابتها ب�شكل 
اآ�رسة الدم  معني يف قوله »الإخوة«، يجعل الدللة منح�رسة وحمددة يف 
اأو الن�شب، ودالة على الكرثة، بخالف قوله »الأخوة« الدالة على القلة، 
اأو »الإخوان« الدالة على ال�شداقة دون اآ�رسة الدم اأو الن�شب)1(، اإذ هي 
ت�شتخدم لكل م�شارك لغريه يف �شنعة اأو معاملة...اإلخ. اإن افتقار الكلمتني 
»الأخوة-الإخوان« اإىل الكرثة واآ�رسة الدم اأو الن�شب، جعلت من كلمة 
دليل،  ح�شور  ذات  اثنتني  مرتني  الن�ص  ج�شد  يف  املتكررة  »الإخوة« 
وبوؤرة مركزية واإ�شعاعية توحي بعمق ماأ�شاة الإن�شان الفل�شطيني، الذي 
متار�ص عليه الأنا اجلماعية القتل والتنكيل. اأما ا�شتخدام ال�شاعر لال�شتفهام 
يف قوله »فما �شنعت لهم يا اأبي؟«، في�شري اإىل طهارة ال�شائل ونقاء فطرته، 

)1( انظر فا�شل ال�شامرائي: معاين الأبنية يف العربية - جامعة الكويت - الكويت - ط1 - 
1981م. )�ص137(
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ويدل على وقفة تاأمل فاجعة من الذات ال�شاعرة/يو�شف، تنفتح من خاللها 
على الأب/يعقوب، وهي ذات تبتغي املعرفـة واإ�رساك غريهـا يف ال�شيـاق 
الدليل للخطـاب ال�شعـري لإقامة حوار معه، وتك�شف عما يف نف�شها 
»الإخوة« يف  لرغبة  وكيانها  قلبها  يعت�رس  وقلق،  واأمل، وحرية  من حزن 
القتل، لأن الذات ل ت�شتوعب على امل�شتويني النف�شي والعقلي حدوث 

ذلك يف الواقع الذي تنظر اإليه بطريقة خمتلفة متامًا. 

اأما توظيف ال�شاعر لن�شق »التدوير«، في�شري اإىل ك�رس البناء املو�شيقي 
تفتيت  اإىل  ال�شاعر  يعمد  حيث  املعا�رس،  ال�شعري  اخلطاب  يف  املاألوف 
التي حتدد  ال�شعورية هي  الدفقات  التقليدية، ويجعل  العرو�شية  القواعد 
اإن  املعيار.  ح�شاب  على  النفعال  فياأتي  ونهايته،  ال�شعري  ال�شطر  بداية 
عرو�شيًا  وتاليه  رديفه  اإىل  افتقاره  وعدم  بذاته  ال�شعري  ال�شطر  اكتفاء 
ال�شطر  ويجعل  العاطفي،  التوهج  على  ال�شاعر  قدرة  من  يحدُّ  ودلليًا، 
للبوح  الالزمني  والإيقاعي  املو�شيقي  اجلريان  من  وخاليًا  �شلبًا  ال�شعري 
النف�شي، وهي دللت اأراد ال�شاعر التعبري عنها با�شتخدام ن�شق »التدوير«، 
يف الوقت الذي قررت فيه نازك املالئكة »اأن التدوير ميتنع امتناعًا تامًا يف 
ال�شعر احلر، فال ي�شوغ لل�شاعر على الإطالق اأن يورد �شطراً مدوراً«)1(.  

»فعولن«  املتقارب  لبحر  الإيقاعية  ال�شورة  ال�شاعر  ا�شتخدم  لقد 
باأ�شكال متنوعة، ح�شب القواعد العرو�شية املوروثة، لكن توزيعها على 
الأ�شطر ال�شعرية جاء بطريقة مغايرة ل�شتخدامه »التدوير«، حيث انتهت 
للماليني-بريوت-ط7-1983م.  العلم  -دار  املعا�رس  ال�شعر  ق�شايا  املالئكة:  نازك   )1(

)�ص116(.
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ويفر�ص  لها.  التايل  البيت  يف  تكتمل  التفعيلة  من  بجزء  الأ�شطر  غالبية 
هذا ال�شكل العرو�شي على التفعيالت والأ�شطر ال�شعرية اأن تتوا�شل مع 
بع�شها بع�شًا. ولعّل هذا يوحي بدللتني: اأولهما افتقار  الذات الفردية 
واحدة  كل  قدرة  عدم  والثانية  �شحيح.  والعك�ص  اجلماعية  الذات  اإىل 
اإىل  بحاجة  فهما  لذلك  الأخرى،  عن  مبعزل  وجودها  حتقق  اأن  منهما 
البنية  ل  ت�شكِّ وبهذا  جانبًا.  واخلالف  ال�شقاق  وطرح  والعفو،  الت�شامح 
العميقة لالإيقاع ال�شعري حلم ال�شاعر يف حتقيق الوحدة واكتمال الذات، 
كما تخلق عالقة تعار�ص مع البنية اللغوية والدللت التي اأنتجت منها. 
لل�شعر، وي�شمل كل خا�شياته  الفّعال  املبداأ  الوزن واملعنى هو  تفاعل  اإن 
يف  متوقعني  غري  جزءين  ويجعلهما  )ران�شوم(،  تعبري  حد  على  الهامة)1( 

ال�شياق ال�شعري. 

املعت�شم«  ذكرى  »يف  ق�شيدته  يف  في�شتدعي  القا�شم  �شميح  اأما 
املبا�رس«، حيث  اآلية »ال�شم  ال�شالم، م�شتخدمًا  �شخ�شية »يو�شف« عليه 
ملدلولت  ترمز  �شخ�شيات  وهي  »يو�شف-اإخوته-يعقوب«،  يذكر 
جزئية، يجنِّدها يف رمزه الكلي، حتى ميكن اعتبار يعقوب رمزاً للهداية 
واحلب، واأولده-اأي اإخوة يو�شف- رمزاً للردة واخليانة، ويو�شف رمزاً 
للطهارة والأمانة والباءة)2(، وهي �شخ�شيات مفتاحية لفهم الدللة الكليـة 
والتاريخ  الديني  باملوروث  املرتبطة  اللغوية  واأبعاده  ال�شعري،  للخطاب 

حنوز-دار  ومبارك  الويل  حممد  ال�شعرية-ترجمة  ق�شايا  جاكب�شون:  رومان  عن:  نقاًل   )1(
توبقال-الدار البي�شاء-ط1-1988م. )�ص49(.

)2( انظر د. يو�شف نوفل: اأ�شوات الن�ص ال�شعري-ال�رسكة امل�رسية العاملية للن�رس-م�رس-ط1-
1995م. )�ص74(.
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الفل�شطيني املعا�رس على حٍد �شواء، فهو يب�رسِّ »يعقوب« بعودة يو�شف/
الأعرا�ص وقاهر  وال�شارق وهاتك  القاتل  الفل�شطيني، والقت�شا�ص من 

الأيتام، لأن م�شيئة الإن�شان ل تذوي ول تهزم. يقول: 

وكيف اإمامنا يعقوب؟    

ترى ما زال -يا ناري- على عكازة الوجدمِ   

يد… من طول �شمت الثكل…

ل�شقة على اخلد

واأخرى… يف قمي�ص الدم

غائ�شة بال حد!؟

فمروا يل بخيمة �شيخنا يعقوب  ثم يقول:  

وقولوا: اإنني من بعد لثم يديه عن بعد    

ه…  ه…اأب�رسِّ اأب�رسِّ   

بعودة يو�شف املحبوب    

فاإن اهلل والإن�شان يف الدنيا…    

على وعد!!)1(     

تنقل  منفاه،  ومن  اجلب،  غيابة  من  الفل�شطيني  يو�شف/  عودة  اإن 
الدللة من م�شتوى املفعول الدليل اإىل م�شتوى الفاعل احلقيقي الذي ل 
ليعيد  اإرادته،  يتاأثر بالأحداث، بل الذي يخلق الأحداث وي�شنعها وفق 
الأمور اإىل ن�شابها ال�شحيح قبل غيبته اأو نفيه الق�رسي بفعل اإخوته الذين 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد -مج1. )�ص217-216(.
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اأكل الذئب له، ثم جاءوا  لنبوءته فادعوا كذبًا  كادوا له، لأن اهلل اختاره 
الإن�شان يف  »�شميح«  با�شمه  ال�شاعر  اإن طلب  بدم كذب.  قمي�شه  على 
�شياق الق�شيدة من الآخرين تب�شري »يعقوب« بعودة »يو�شف«، يحمل يف 

ثناياه متايز �شخ�شيته الواقعية عن �شخ�شيته ال�شعرية من جهة، 

وي�شعف ح�شور ال�شخ�شية ال�شعرية، ويحّجم دورها يف ا�شت�رساف 
امل�شتقبل مبا هو اآٍت من حياة ال�شعب الفل�شطيني من جهة اأخرى، وبذلك 
يح�رس الدللة يف اإطار زماين ومكاين حمددين، فال تكون لها قدرة على 
الإيحاء بالواقع وجتاوزه، اأو حْد�شه �شعريًا، وت�شويره بطريقة فنية وجمالية، 

تعبِّ عن روح ال�شعر الوقادة املخرتقة حلجب احلا�رس. 

»يو�شف«  بني  موازنة  »نفرتيتي«  ق�شيدته  يف  ب�شي�شو  معني  ويعقد 
التلويح.  دون  الت�رسيح  م�شتخدمًا  البئر،  ويجعلهما يف  و»الفل�شطيني«، 

يقول موجهًا اخلطاب اإىل م�رس:

يا م�رس اأنا يو�شف الفل�شطيني يف البئر

واأنت يف البئر نخلتي  

واأنت نافورتي    
جدلتها حباًل)1(   

يتبدى من البنية اللغوية التي ي�شتند اإليها اخلطاب ال�شعري، اأن الن�شق 
الأ�شلوبي للنداء يح�رس باعتباره تاأكيداً لبعد النفتاح على العامل اخلارجي 
متمثاًل يف »م�رس«، باعتبارها قلب الأمة الناب�ص، وروحها الوقادة، لأنها 

)1( معني ب�شي�شو: الأعمال ال�شعرية الكاملة. )�ص673-672(.
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ل اأبعاداً تاريخية ودينية ودللية مهمة يف ال�شياق ال�شعري، يتمثل يف  ت�شكِّ
الوقوع  التناق�ص بني  املنقذ الذي يح�شم  كونها �شورة ممتدة حتمل �شفة 
لإنقاذ  وحبل«   ونافورة  »نخلة  فهي  منه،  والإنقاذ  اجلب  غياهب  يف 
الغريق من موت حمقق. اإن رمز النخلة يف ال�شورة ال�شعرية، ي�شري اأوًل اإىل 
الغذاء  من رموز  اإىل كونه رمزاً  ثانيًا  الرتفاع والعلو وال�شموخ، وي�شري 

واحلياة، ي�شتدعي ح�شوره الآيات القراآنية يف �شورة مرمي نث ی ی ی 
)1( وي�شري ثالثًا اإىل اأن النخلة يف العرف ال�شويف 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ مث

هي عمة املوؤمن خلقت من ف�شلة طينة اآدم، ف�شاًل عن كونها �شجرة مباركة 
ال�شتقامة  حيث  من  الإن�شان  ت�شبه  وهي  الإ�شالم،  ببالد  اإل  توجد  ل 
والقد والطول، وامتياز ذكرها عن اأنثاها، واخت�شا�شها باللقاح)2(، فهي 
اإىل احلياة والتجدد واخللود، وهذه  ترمز  الدائمة  كالإن�شان، وبخ�رستها 
فيه  تت�شح  الذي  امل�شبه  باعتبارها  »م�رس«  بـ  مرتبطة  اأو دللت  �شفات 

�شفات امل�شبه به ويراد اقرتانه به. 

الدال  »اأنا«،  ال�شمري  توظيف  يف  الثاين  الأ�شلوبي  الن�شق  ه  ويوجِّ
يو�شف  »اأنا  وتخ�شي�شه  ال�شياق  حركية  واجلماعية،  الفردية  الأنا  على 
القراآن  من  م�شتمداً  مهمًا  دلليًا  موؤ�رساً  بذلك  ل  وي�شكِّ الفل�شطيني«، 
الكرمي وقدا�شة اآياته، لأن الذات ال�شاعرة/يو�شف الفل�شطيني حا�رس على 
امل�شتويني ال�شعري والديني منذ البداية، وباإحلاح �شديد من خالل العزف 
على تنويعات دللية و�شخ�شية متعددة، ت�شري مقوماتها الدللية اإىل ق�شة 
تعرف  متعددة  روافد  ال�شخ�شيات  هذه  اعتبار  ميكن  حيث  »يو�شف«، 

)1( القراآن الكرمي: �شورة مرمي. اآية 25.
)2( انظر د.حممد عجينة: مو�شوعة اأ�شاطري العرب-دار الفارابي-بريوت-ج1-ط1-1994م. 

)�ص279(.
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جمراها اإىل النهر لت�شب فيه دون �شواه. 

ف مريد  ويف ق�شيدته ذات امل�شاحة »الكلية«، »اأكله الذئب«، يوظِّ
زاً خطابه ال�شعري على »الذئب«، ونافيًا  البغوثي ق�شة »يو�شف«، مركِّ
اجلرمية  هذه  ارتكاب  ومن  الإثم،  من  بريء  واأنه  »يو�شف«،  اأكل  عنه 
اأراد الإن�شاف،  اإذا  يتعلم منه ال�شفات  اأن  املنكرة، بل الأخلق بالإن�شان 

لأن مثل هذه اجلرمية ل يقوى على فعلها 

اإىل  حتتاج  جرمية  وهذه  ارجتاًل،  فري�شته  على  يغري  الذي  »الذئب«، 
»التخطيط  اإ�شارة  تتحول  وبذلك  بنجاح،  تتم  حتى  وتدبري  تخطيط 
امل�شبق« اإىل رمز ي�شري اإىل الحتالل ال�شهيوين، الذي يطلق النار على دفاتر 
الواجب املنـزيل لالأطفال، ويطلق النار على اجلمال املتحقق يف الطبيعة، 
ويطلق النار من اخللف، ويقتل غيلة وغدراً، وهذه �شفات ل يقوى على 

فعلها احليوان/الذئب. يقول:

بريء هو الذئب من دمعة فوق ُكمِّ �شغاري 

واإحراق ناري    

وتهجيج روحي بكل املنابذ من كل دار    

اإىل كل دار    

بريء هو الذئب   

فلتحملوا  للذئاب اعتذاري 

وما اأكل الذئب يو�شف يومًا    
ولكن يو�شف لي�ص الذي يحتمي بالفرار)1(   

)1( مريد البغوثي: الأعمال ال�شعرية. )�ص313-312(.
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ل بنية التكرار الراأ�شي جلملة »بريء هو الذئب«، املتكررة ثالث  ت�شكِّ
مرات يف ج�شد الق�شيدة، اإحدى الظواهر الأ�شلوبية البارزة على م�شتوى 
اإ�شعاعية  بوؤرة  اعتبارها  ميكن  مركزية،  بدللت  لكتنازها  الق�شيدة  
متعددة الأبعاد، تك�شف عن مفارقة حادة، حيث يرف�ص ال�شاعر املقارنة 
جهة  من  ال�شهيوين  والإن�شان/الحتالل  جهـة،  من  احليوان/الذئب  بني 
وت�شتح�رس  املاألوفة،  الدللة  تخالف  الأ�شا�ص  فاملفارقة على هذا  اأخرى، 
نقي�شها يف الق�شيدة، وتعيد تنظيم التاريخ وفق روؤيا �شعرية توؤكد الدللة 
وتكرثها،  تعددها  اإىل  الدللة  اأحادية  من  التعبري  وحترر  تعيينها،  املراد 
وتهدم النظام التعبريي املاألوف، وتقوم ببناء نظام جديد، يعبِّ عن طموح 

ال�شاعر، ويك�شف عن خبايا الذات. 

من  الق�شيدة  ج�شد  يف  ال�شالم  عليه  »يو�شف«  �شخ�شية  تتحول 
�شخ�شية دينية تراثية، اإىل �شخ�شية فل�شطينية معا�رسة، هي �شخ�شية فنان 
الكاريكاتري الفل�شطيني »ناجي العلي«، الذي اغتيل يف لندن �شنة 1987م 
يو�شف/ناجي  ال�شتبدال  اإىل هذا  ال�شاعر  يعمد  ال�شهاينة، وحني  باأيدي 
العلي، يجعل منه رمزاً لالإن�شان الفل�شطيني، ومعادًل مو�شوعيًا للمقتول 
عوامل  اإىل  يحيل  متكامل،  فني  بناء  اأمام  ن�شبح  وبذلك  وغدراً؛  غيلة 
والتاريخية  الدينية  امل�شتويات  على  الفاعل،  ح�شورها  لها  و�شخ�شيات 
الإن�شان  ماأ�شاة  ل عبها  تت�شكَّ التي  املا�شية واحلا�رسة  باأبعادها  والزمنية، 
عمق  وتظهر  العامل،  بقاع  من  بقعة  كل  يف  واملطارد  املنفي  الفل�شطيني 
احتوتها  التي  الأ�شماء  اإن  ال�شهيوين.  الحتالل  �شد  الوجودي  ال�رساع 
اأنها  على  اإليها  النظر  ميكن  ل  العلي«،  »يـو�شف-مريد-ناجي  الق�شيدة 
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وثيقة تاريخية اأو دينية، نظمها ال�شاعر يف ق�شيدة تقوم بت�شجيل الواقع، 
ال�شياق  رمزية جديدة يف  تكت�شب دللة  الق�شيدة،  كلمة يف  اإن كل  بل 
د  ال�شعري لها منطقها اخلا�ص، فهي اإذن و�شائل فنية رمزية فاعلة، تتج�شَّ
املا�شي  تدمج  اإيحائية،  بطريقة  الدللية  واأبعادها  ال�شعرية  الروؤيا  فيها 

باحلا�رس وتعبِّ عنه خري تعبري.

7-�سخ�سيات قراآنية اأخرى

اآلية  اإىل  امل�شتندة  »العودة«،  ق�شيدتها  يف  طوقان  فدوى  ت�شتدعي 
»الدور«، �شخ�شية »نوح« عليه ال�شالم من خالل رمز »احلمامة«، التي 
برجليها،  وطني  مبنقارها،  زيتون  بورق  اإليه  وجاءت  الب�شارة،  حملت 
فعلم اأن الطوفان قد انح�رس عن الأر�ص، فا�شتوى ب�شفينته على اجلودي. 

ال�شاعرة: تقول 

واأطل وجهك م�رسقًا من خلف عام 
عام طويل ظل يف عمري يدب كاألف عام    

عام ظللت اأجره خلفي واأزحف يف الظالم  
عام، ودبت بعده يف البحر معجزة احلياه  ثم تقول:    

مل اأدر كيف، هناك رفت بغتة فوق املياه    
وهفت حمامه    

زرقاء، يف طهر ال�شماء، هفت اإيلَّ على غمامه   

ت يف يديَّه)1(   وطوت جناحيها وقرَّ   
)1( فدوى طوقان: الأعمال ال�شعرية الكاملة. )�ص152-151(.
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تربط ال�شاعرة بني »احلمامة« باعتبارها رمزاً للب�شارة واحلياة والنبعاث 
من جهة، ور�شالة �شديقها الأديب والناقد امل�رسي »اأنور املعداوي« من 
القراآنية  الق�شة  اإىل  ت�شري  دللية  مقومات  عدة  م�شتخدمة  اأخرى،  جهة 
النجاة«. وتبنيِّ من خالل  املياه-�شطاآن  مثل »البحر-رفت حمامة فوق 
توظيف ال�شورة الكلية يف الق�شيدة لهفتها على ر�شائله بعد انقطاع دام 
النف�شي  امل�شتوى  الفلكي، ولكنه على  الزمني  امل�شتوى  عامًا كاماًل على 
ل زمنًا حمايداً،  يعادل األف عام. اإن الزمن الفلكي امل�شار اإليه �شابقًا، ي�شكِّ
ميثِّل ذاكرة الب�رسية، وهو زمن مو�شوعي م�شتقل عن خباتنا ال�شخ�شية، 
ول يتاأثر باإدراكنا احل�شي لالأ�شياء »فزمن ال�شاعة ل معنى له للخيال، واإمنا 
هو عرف كيفي متكلف جداً، و�شع ل�رسورة اجتماعية بغية تنظيم وتن�شيق 
الأفعال التي مت�ص اأكرث من �شخ�ص واحد. فنحن ندرك القطار، اأو نغادر 

املكتب، اأو جنل�ص لتناول الع�شاء ح�شب زمن ال�شاعة«)1(.   

اأما الزمن النف�شي، فهو ذو فاعلية يف �شياق الق�شيدة لرتباطه بامل�شاعر 
ال�شاعرة  الذات  اأخ�شعته  حيث  الإن�شانية،  والأحا�شي�ص  والعواطف 
لأحا�شي�شها الذاتية، واأفرغته من طبيعته ومدته الثابتة، لت�شبح الوحدات 
نة له، مت�شكلة طوًل وق�رساً مبا مي�ص الذات ويرتبط باإدراكها  الزمنية املكوِّ
ب�رسعة  ت�شري  وعواطفنا،   واأفكارنا  »جتاربنا  اأن  يعني  وهذا  لالأ�شياء، 
�شخ�شية خمتلفة. واإح�شا�شنا ب�رسعة التجربة اأو مدتها يقّدر مبدلولت القيم 
ن�شقطه  ال�شيكولوجي، واإن كنا  بالزمن  ال�شخ�شي،  بزمننا  فقط، ويقا�ص 

)1( مندلو: الزمن والرواية-ترجمة بكر عبا�ص-دار �شادر-بريوت-ط1-1997م.)�ص76-
.)77
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وبذلك  ال�شطالحي«)1(،  الزمن  من  ثابتة  نقاط  على  املقارنة  لأغرا�ص 
القلوب وال�شوق  امل�شاعر، ودقات  بتوهج  النف�شي  الزمن  قيا�ص  ن�شتطيع 

للحبيب...اإلخ.

لت الب�شارة  ل احلمامة طوق النجاة للذات ال�شاعرة، كما �شكَّ ت�شكِّ
بني  ال�شاعرة  متزج  وبذلك  ال�شالم،  عليه  »نوح«  �شفينة  يف  كان  ملن 
البعدين الآين والتاريخي، وت�شقط دللت معا�رسة ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
ي�شمها  الذي  والديوان  الق�شيدة  هذه  اأن  اعتبار  على  الفردية،  بالذات 
فدوى  تاريخ  يف  ال�شعرية  الرومان�شية  مراحل  من  مرحلة  »وجدتها« 
طوقان ال�شعري قبل �شنة 1967م، حيث كانت ذاتها الفردية حمور الكون، 
فكانت رومان�شية م�رسفة، خال �شعرها من الكثافة والعمق وتف�شري الأمل 

فل�شفيًا.   تف�شرياً 

»الهدهد«  ق�شيدة  يف  املتعددة  باأ�شكاله  الثقايف،  املوروث  ل  وي�شكِّ
وبوؤرة  اللغوي،  البناء  اأ�شا�ص  »الكلي«  التوظيف  ذات  دروي�ص،  ملحمود 
اآلية  اإىل  امل�شتندة  ال�شالم،  عليه  »�شليمان«  ل�شخ�شية  الدليل  الإ�شعاع 
مرة،  »الهدهد« حوايل »27«  لدال  ال�شاعر  تكرار  »الدور«، من خالل 
وهو  »بلقي�ص«)2(،  �شباأ  ملكة  اإىل  »�شليمان«  ر�شول  الهدهد  كان  فقد 
الدليل  اأو هو  املر�شد حامل ر�شالة احلق)3(،  ال�شوفية رمز  الدللة  ح�شب 

الذي يقود املحتاج اإىل الهدف املرجو. يقول ال�شاعر:
)1( ما �شبق: )�ص77(.

)2( انظر القراآن الكرمي: �شورة النمل الآية 20 وما بعدها.
)3( انظر د.حممد غنيمي هالل: خمتارات من ال�شعر الفار�شي - الدار القومية للطباعة والن�رس - 

م�رس - 1965م.)�ص383(.
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اأ�رسى، ولو قفزت �شنابلنا عن الأ�شوار وانبثق ال�شنونو 

من قيدنا املك�شور، اأ�رسى ما نحب وما نريد وما نكون… 

لكن فينا هدهداً مُيلي على زيتونة املنفى بريده

ثم يقول: اأنا هدهد-قال الدليل ل�شيد الأ�شياء-اأبحث عن �شماء تائهة 

مل يبق منا يف الباري غري ما جتد الباري

ثم يقول: اأنا هدهد-قال الدليل-�شاأهتدي للنبع اإن جف النبات 

قلنا له: ل�شنا طيوراً. قال: لن ت�شلوا اإليه، الكل له

ثم يقول: هل كنت تعرف؟-كنت اأعرف اأن بركانًا �شري�شم �شورة

الأر�ص-كنت  هذي  بريد  واأنت  �شيئًا  تقل  اجلديدة-مل  الكون 
اأحاول…)1(

ذات  الق�شيدة  مفا�شل  من  ي�شرياً  جزءاً  ال�شابقة  الأبيات  ل  ت�شكِّ
الأبعاد الرمزية املتحركة، امل�شتندة اإىل توظيف اأ�شلوب احلوار بني الهدهد 
والطيور، يبوح من خالله الهدهد باأ�رسار الكون وجمال الذات الإلهية 
وجتلياتها الإ�رساقية، ممـا يجعل الق�شيدة ك�شفًا ينفتح على عوامل ل حدود 
والدينية…اإلخ،  والتاريخية،  والنف�شية،  الذاتية،  امل�شتويات  على  لها 
اإىل  ال�شاعر  يدي  الدليل، وتتحول بني  والتعدد  بالتنوع  تكتنـز جميعها 
روؤيا ذاتية، ووطنية، وقومية، واإن�شانية �شاملة، ومت�شافرة مع بع�شها بع�شًا 
الن�شو�ص  مع  واحلوار  المت�شا�ص  على  تعتمد  �شبكية،  بنائية  اأن�شاق  يف 
الن�ص،  للكلمة- يف ج�شد  ال�شويف  الغائبة وه�شمها وحلولها -باملعنى 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص. مج2.)451، 452، 453، 455 (.
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باعتبارها جزءاً طبيعيًا منه، فيخرج الن�ص طازجًا جديداً. 

ب�شورة  تكراره  خالل  من  الن�ص  ج�شد  يف  »الهدهد«  ح�شور  اإن 
ة، وجعله م�شبوقًا ب�شمري املتكلم »اأنا هدهد-قال الدليل«، ي�شري اإىل  ملحَّ
ح�شور »الهدهد« الفاعل يف ج�شد الن�ص منذ ع�شور تاريخية �شحيقة اإىل 
التاريخ احلا�رس، لي�شبح الهدهد/الدليل القوة املحورية التي »يرتكز فيها 
الفعل ال�شعري، وتقوم بدور البطولة املهيمن يف الن�ص«)1(، وذات وظيفة 
ومنتهاها،  الأ�شياء  بداية  الهدهد  من  جتعل  الأوىل،  الدرجة  من  جمالية 
ذلك  مع  لكنه  واملنفي«،  »الأ�شري  الفل�شطيني  لالإن�شان  مراآة  باعتباره 
الفردية  الهدهد/الأنا  فينا هدهداً«، وبذلك يتحول  يعرف الطريق »لأن 
اإىل الفل�شطيني/الأنا اجلماعية، التي تدرك دراما النفي وماأ�شاويته، فنكون 
اأمام ملحمة بطولية توؤرخ لل�شعب الفل�شطيني الطامح اإىل مواجهة النفي 

والحتالل الذي جمع قبح العامل. 

اأ�شبغ على ق�شيدته  قد  اأن حممود دروي�ص،  يت�شح  �شبق،  بناًء على ما 
العطار  الدين  لفريد  الطري  منطق  وكتاب  القراآنية،  الآيات  متت�ص  التي 
باأبعاده الدينية وال�شوفية، قد اأ�شبغ عليها اأبعاداً �شيا�شية جتعل من �شليمان 
»العبي« طرفًا من اأطراف املنت ال�شعري، مقابل بلقي�ص »العربية«، وهذا 
ت�شتند  وبذلك  ال�شيا�شي.  باحلا�رس  ترتبط  ب�شحنة جديدة  الدللة  ي�شحن 
لكن  �شليمان/بلقي�ص،  بني  ال�شدية  الثنائية  مبداأ  اإىل  الأبيات/الق�شيدة 
الق�شيدة حتمل يف الوقت نف�شه ثنائيات تكاملية، مثل ثنائية الهدهد/نوح، 

)1( د.�شالح ف�شل: �شفرات الن�ص.)�ص14(.
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الثنائية،  الت�شورات  توظيف  يف  التنوع  وهذا  الهدهد/امل�شيح،  ثنائية  اأو 
ي�شري اإىل ديناميكية الق�شيدة يف جت�شيد التجربة ال�شعرية وعالقاتها اجلدلية 
بني طرفني، فيوؤدي ذلك يف ثنائية �شليمان/بلقي�ص على وجه اخل�شو�ص اإىل 
طغيان احل�ص املاأ�شاوي وال�رساع احل�شاري الذي ما زال م�شتمراً منذ فجر 
التاريخ وحتى اليوم، متمثاًل يف الع�رس احلا�رس بني ال�شهيوين/الفل�شطيني، 
غ الأول لنف�شه قمع الثاين والتنكيل به ونفيه عن دياره ووطنه  حيث �شوَّ
لالإذلل  قابـل  غري  وال�شهـادة  الإميان  لـذة  عـرف  �شعبًا  ولكن  واأر�شه، 

وال�شغـار، و�شيبقى يقـاوم، ويجاهد اإىل ما �شاء اهلل تعاىل اأن يكون.

ماأ�شاته  بني  القا�شم  �شميح  يربط  اأيوب«،  مفكرة  »من  ق�شيدته  ويف 
والإميان،  والعذاب  ال�شب  على  املمتحن  رمز  »اأيوب«  وماأ�شاة  اجلماعية 
والعفو  الرحمة  منه  طالبًا  اإليه  ويت�رسع  اهلل،  ينادي  حمنته  رغم  وهو 
ال�شخ�شية  على  الدالة  الإ�شارات  بع�ص  ال�شاعر  وي�شتخدم  واملغفرة)1(، 

بتقنية »املخالفة« يف �شياق الق�شيدة/املذكرات. يقول:

كل الأخبار تقول:     

اأنا ما خا�شمت اهلل 

فلماذا اأدبني بالوجع  

ح�شنًا!

فا�شمعني اأنفخ يف ال�شور: 

يا لعنة اأيوب…ارتفعي   

)1( انظر القراآن الكرمي: �شورة الأنبياء اآية 83
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يا لعنة اأيوب…ثوري    

وا�شمعني اأ�رسخ: يا اأيوب!     

ل تخ�شع للوجع   
ل متر�ص ل جتع!)1(  

حت�شد البنية اللغوية للق�شيدة يف اأعماقها حزمة من الأن�شاق املهيمنة 
»فلماذا«،  لال�شتفهام  ال�شاعر  توظيف  يف  وتتمثل  الدللة،  اإنتاجية  على 
والأمر »فا�شمعني«، والنداء »يا«، والنهي »ل تخ�شع« على ل�شان اأيوب/
الإن�شان الفل�شطيني املعا�رس، وهي كلها تعبِّ عن رف�ص الفل�شطيني ملا هو 
فيه من ابتالء، ومترده على حياة اخل�شوع وال�شت�شالم، وثورته على عدوه 
»ماأ�شاته  بني  ال�شاعر  يربط  وبذلك  العذاب.  اأ�شناف  كل  عه  جرَّ الذي 
على  قوته  ليختب  بالداء  اهلل  اأ�شابه  الذي  ال�شالم،  عليه  »اأيوب«  وماأ�شاة 
ال�شب واملحافظة على اإميانه يف ظل الأمل والقهر النف�شي، غري اأن بالء اأيوب 
كان بالًء اإلهيًا جاءه من ال�شماء، ولكن اأيوب الع�رسي مثله مثل كل اأبناء 
وطنه من العرب امل�شطهدين، اإمنا يعي�شون جميعًا يف ظل »بالء اأر�شي« 
�شنعه ال�شتعمار وال�شهيونية، لذلك فاإذا كانت ماأ�شاة اأيوب القدمي حتتاج 
الع�رسي، وهو  اأيوب  ماأ�شاة  فاإن  بالواقع،  ال�شب والحتمال والر�شا  اإىل 
الإن�شان العربي الفل�شطيني، حتتاج اإىل حل اآخر هو الثورة والتمرد ورف�ص 

الظلم يف كل اأ�شكاله«)2(. 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج1.)�ص265(
الهالل-م�رس-ط2-1971م. املحتلة-دار  الأر�ص  �شاعر  دروي�ص  حممود  النقا�ص:  رجاء   )2(

)�ص104(
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اأما معني ب�شي�شو، فيولِّد يف ق�شيدته »اأقّدم اأوراق اعتمادي ك�شفري« 
دللة �شديدة احل�شور يف حياتنا العربية، حيث الفل�شطيني الذي ل يجد 
من يحميه من قمع الحتالل وعن�رسيته، فاإذا كان »يون�ص« عليه ال�شالم 
يف الق�شة القراآنية قد حماه »اهلل« �شبحانه وتعاىل يف بطن احلوت، واختب 
اإميانه بعد اأن ذهب مغا�شبًا، فنادى من الظلمات)1( -وهي ظلمات البحر 
والليل وبطن احلوت- يا رب اإين كنت من الظاملني، ثم قام ف�شلَّى يف بطن 
احلوت، وكان من جملة دعائه يا رب اتخذت لك م�شجداً يف مو�شع مل 
يبلغه اأحد من النا�ص، اللهم ل اإله اإل اأنت �شبحانك اإين كنت من الظاملني، 
فاأقبلت الدعوة حتن بالعر�ص، ثم اأمر اهلل احلوت فطرحه يف العراء)2(، فاإذا 
كان اهلل قد حمى يون�ص عليه ال�شالم يف بطن احلوت، فلم يه�شم له حلمًا، 
الحتالل  قمع  من  يحميه  حتى  للفل�شطيني  فمن  عظمًا،  له  يك�رس  ومل 

وتك�شري العظام ؟!. يقول ال�شاعر:

احلوت… 
خباأ يون�ص وحماه…    

احلوت حمى يون�ص… 
لكنا نبحث يف هذا الوطن الوا�شع     

يف هذا البحر الوا�شع    
نبحث عن حوت…    

نبحث عن ورقة توت…)3(     
)1( انظر القراآن الكرمي. �شورة الأنبياء اآية87.

)2( انظر ابن كثري: تف�شري القراآن العظيم-مج4.)�ص21(.
)3( معني ب�شي�شو: الأعمال ال�شعرية الكاملة.)�ص436(.
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الكرمي  القراآن  من  »الب�شارة«  ق�شيدته  يف  دحبور  اأحمد  وي�شتح�رس 
�شخ�شية »مو�شى« عليه ال�شالم، يف قولـه تعاىل: نث ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ 

ڑ   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ مث)1(. يقول: 

قلت: يف فوارة القيظ يجىء الفاحتون 
وعلى ظهر حزيران املكابر    

قلت عن طري الأبابيل، وعن ريح املنون    
اإنها تنه�ص من مرج بن عامر    

ولقد اآن�شت ناراً،    
قب�شًا ميخر اأعماق ال�شكون    

با�شم رمح الأمل املزروع يف نهر العيون     
با�شم جوع يقتل الأطفال… كافر     

اأعب النهر املجاور     
واأفتح ال�شم�شم بالنار… في�رسي العائدون)2(   

ت�شي البنية اللغوية التي ت�شتند اإليها الأبيات ال�شابقة باكتنازها الدليل، 
وحتولها اإىل �شفرات حرة متغلغلة يف ن�شيج الق�شيدة، ومن�شهرة يف التجربة 
تعبِّ عن  1967م، كما  الهزمية والنك�شار يف حزيران  تعبِّ عن  ال�شعرية، 
واأر�شهم،  اإىل وطنهم  الإ�رساء  املنفيون يف رحلة  ليعود  حماولة جتاوزهما 
فيها  تفاوؤلية حتقق  بروؤيا  للواقع  اإنتاج  اإعادة  لذلك  تبعًا  الق�شيدة  وت�شبح 

الأمة انت�شارها على اأعدائها.

)1( القراآن الكرمي. �شورة النمل اآية7.
)2( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور.)�ص194-193(.
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ل  ت�شكِّ ودللية،  لغوية  اإ�شارات  ثالث  ال�شابقة  الأبيات  من  يتبدى 
حماور كنائية موحية يف اإنتاجية الدللة، اأولها ا�شتهالل ال�شاعر الق�شيدة 
بالفعل »قلت« املقرتن ب�شمري املتكلم، والذي يوحي بدللت متعددة،  
ت�شري اإىل حوار �شابق للذات ال�شاعرة مع اجلماعة التي تنتمي اإليها حمذرة 
لها من »فوارة القيظ«، وهي تنا�ص مع خطبة لعلي بن اأبي طالب يقول 
فيها: »فاإذا اأمرتكم بامل�شري اإليهم يف اأيام احلر قلتم: حمـارة القيظ، اأمهلنا 
ال�شاعرة من »الفاحتني«.  الذات  ين�شلخ عّنا احلر)1(، كما حتذرهم  حتى 
احلقيقية  البداية  يجعل  �شابق،  لكالم  ا�شتئنافًا  احلوار  ل  ي�شكِّ وبهذا 
اأو  احلا�رس،  ال�شعري  الإبداعي  الزمن  اإىل  املا�شي  الزمن  من  م�شتمرة 
الزمانية دون  ال�شريورة  غارقًا يف  الق�شيدة كلها رمزاً  اآخر يجعل  مبعنى 
كما  نهائية،  ل  وا�شعة  اآفاق  اإىل  الزمان  حمدودية  يتجاوز  ونهاية،  مبتداأ 
اإىل  ال�شاعر حلدود احلا�رس، وجتاوزه  ا�شت�رساف  اإىل  الفعل »قلت«  ي�شري 
ل يف عامل الغيب، وتقوم الذات ال�شاعرة من  امل�شتقبل الذي مازال يت�شكَّ
واأحالمها يف رحلة جتاوزية،  روؤاها  ال�رسد، وعر�ص  بفعل  ذلك  خالل 
ت�شحق امل�شافات الزمانية، ومتحو الأبعاد املكانية، وتنـزع حجب الغيب 
م�شتقبلية  ماأ�شاة  لتجاوز  الإنذار  جر�ص  تدق  وتعود  النافذة،  بب�شريتها 
حممل  على  الكالم  اأحد  ياأخذ  ومل  اأحد،  ي�شتمع  مل  لكـن  قدومها،  قبل 

اجلد، فتكون الهزمية. 

ال�شاعر  توظيف  يف  فتتمثَّل  والدللية،  اللغوية  الإ�شارات  ثاين  اأما 
ال�شاعر  يعمد  حيث  ناراً،  اآن�ص  عندما  ال�شالم  عليه  »مو�شى«  ل�شخ�شية 
)1( ال�رسيف الر�شي: نهج البالغة - �رسح الإمام ال�شيخ حممد عبده - دار املعرفة للطباعة والن�رس 

- بريوت - ج1 - د.ت.)�ص69(
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ال�شالم  اإىل �شري »مو�شى« عليه  ت�شري  التي  القراآنية،  الدللة  امت�شا�ص  اإىل 
باأهله يف �شيناء ف�شلَّ الطريق، فاآن�ص من جانب الطور ناراً ت�شطرم، فطلبها 
ليهتدي اإيل الطريق، اأو يجعلهم ي�شتدفئون بها، وعندما و�شل اإليها وجد 
حولها املالئكة، فاقتب�ص منها نوراً عظيمًا، ثم خاطبه »اهلل« �شبحانه وتعاىل 
وقام  الدللت،  هذه  ال�شاعر  امت�ص  لقد  وجيهًا)1(.  نبيًا  وجعله  وناجاه 
بتحويرها لتدل على ولدة الثورة ونورها العظيم، ومل يكتف بذلك  يف 
اإىل وطنهم، وحادثة  اإ�رساء/رجوع املنفيني  �شياق الق�شيدة، بل قارن بني 
الإ�رساء واملعراج النبوية التي قام بها »حممد« عليه ال�شالم، وهذا املزج بني 
قد�شية  اإىل  يوؤدي  ال�شالم،  عليهما  »مو�شى-حممد«  الدينية  ال�شخ�شيات 

الثورة، وقدرتها على التهام مظاهر الهزمية والنك�شار وجتاوزهما.

ويتبني من الإ�شارة الثالثة ا�شتناد ال�شاعر اإىل املوروث ال�شعبي، متمثاًل 
يف توظيف املثل ال�شعبي »اجلوع كافر«، فهو واإن كان تعبرياً م�شكوكًا، 
عب  املتكررة  املقامات  من  يح�شى  ل  عدد  على  للدللة  ي�شلح  اأنه  اإل 
ف حكاية »علي  الع�شور، ويلجاأ اإليه ال�شاعر من باب الت�شبيه)2(. كما يوظِّ
ال�شاعر  بالنار«، لكن  ال�شم�شم  بابا والأربعني حرامي« يف قوله »واأفتح 
لت�شبح  اأبعادها،  من  ويو�ّشع  ال�شعبية،  للحكاية  املوروثة  الدللة  يتجاوز 
ذات طاقة تاأثريية واإ�شعاعية، جتعل ال�شعب الفل�شطيني يعب النهر، ويفتح 

الباب بالنار، نار الثورة وال�شتقالل.

)1( انظر ابن كثري: تف�شري القراآن العظيم-مج3.)�ص369-368(.
)2( انظر �شيزا قا�شم: البنيات الرتاثية يف رواية وليد م�شعود جلبا اإبراهيم جبا-جملة ف�شول- 

م�رس-مج1- ع1-1980م.)�ص197(.
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»املخالفة«  تقنية  النار«  ق�شيدته »ك�شتناء  اخلليلي يف  وي�شتخدم علي 
مـا  م�شتعلة،  تبقى  اأن  النـار  من  ويطلب  ال�شالم،  عليه  »اإبراهيم«  لق�شة 
دام ال�شـاعر/ال�شعب الفل�شطيني يحرتق بنريان عدو قاتـل حمرتف، ي�رسق 

الأر�ص الفل�شطينية بحجة اأنها حدود الدولة الإلهية التي وعد بها. يقول:

اأيها املعدن الك�شتنائي ال�شخيف، 

ول ك�شتناء   

ول غام�ص اأو وا�شح، اأو   

اأي �شيء ؟   

يا نار: ل برداً ول �شالمًا تكونني،   
واأ�شابعي م�شتعلة)1(  

ل ي�شري دال »الك�شتناء« املتكرر يف �شياق الق�شيدة اإىل دللته الأ�شلية، 
باعتباره نباتًا يوؤكل بعد �شيِّه على النار فح�شب، بل عمد ال�شاعر اإىل تفريغ 
من  بذلك  فيخرج  جمازية،  دللت  وحتميله  املوروثة  دللته  من  الدال 
امل�شتوى التقريري للدللة اإىل امل�شتوى الإيحائي، الذي يجعل من الدال 
رمزاً يكتنـز مبدلولت، تتمثل يف دللة »الأر�ص«، ويت�شح هذا يف م�شتهل 
الق�شيدة حني ي�شري ال�شاعر اإىل �رسقة الغام�ص/العدو حلبة الك�شتناء، وتركه 
ال�شاعر  عالقة  تكون  وبهذا  و�شعبها.  ال�شاعرة  الذات  بها  ت�شطلي  للنار 
تفّهم واإدراك  تاأثر �رسف، بل عالقة  لي�شت عالقة  القراآين  الديني  بالبعد 

، يقوم فيها ال�شاعر بعملية تفجري لطاقات كامنة يف الن�ص القراآين.  واعمِ
الثقافة- وزارة  ال�شخط-مطبوعات  عني  يل  هات  الر�شا،  عني  يل  هات  اخلليلي:  علي   )1(

فل�شطني-ط1-1996م. )�ص23(
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ك�شتناء-ول  »ول  والنفي  نار«،  املعدن-يا  »اأيها  النداء  �شيغتي  اإن 
اإ�شارتني،  باعتبارهما  الن�ص  ج�شد  يف  توظيفهما  يتم  برداً«،  غام�ص-ل 
مبا  هانئًا  العدو  عي�ص  اإمكانية  الثانية  وتنفي  الأخرى،  على  الأوىل  تنفتح 
ول  النار،  توؤجج  اجلماعية  الذات  تبقى  اإذ  فل�شطينية،  اأر�ص  من  �رسق 
جتعلها برداً و�شالمًا عليه، حتى ت�شرتد ما �شلب منها ظلمًا وعدوانًا، واأن 
النار التي يحرتق بها الفل�شطيني �شتحرق الغا�شبني املحتلني، و�شيخرج 
طائر  يخرج  كما  اأو  النار،  من   « »اإبراهيم  خرج  كما  منها  الفل�شطيني 

»العنقاء« من رماده.
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اتكاأ ال�شعراء الفل�شطينيون على توظيف الإ�شارات والرموز التوراتية 
يف  التوراة  من  امل�شتمدة  الن�شية  التداخالت  ولكن  القدمي«،  »العهد 
اأ�شعارهم، تك�شف عن اأبعاد عميقة يف جتاربهم ال�شعرية باعتبارها جزءاً 
اأ�شا�شيًا يف بناء الق�شيدة، ف�شاًل عن اإخ�شاب اخلطاب ال�شعري بديناميات 
ال�شاعرية  اأدبيًا مغرقًا يف  التوراة ن�شًا  دينية ولغوية وجمالية، على اعتبار 
تعبري  الإن�شاد - على حد  ن�شيد  اأما  امللحمي.  والبناء  الأ�شطوري  والبناء 

ناظم حكمت- فهو اأعظم كتاب حب يف تاريخ ال�شعر)1(.  

التوراة واأ�شلوبها و�شورها، باعتبارها مادة ثقافية  كما ا�شتمدوا لغة 
واأ�شماء  �شخ�شيات  ا�شتمدوا  كما  بال�شاعرية،  يت�شم  اأدبي  اأثر  وذات 
يخالف  ودلليًا،  �شعريًا  بدياًل  جميعًا  منها  وخلقوا  ودينية،  تاريخية 
وا عن بع�شها  التوراتية ودللتها املوروثة من جهة، وعبَّ ال�شيغ الرتاثية 
وفق منظور �شعري وروؤيوي �شديد اخل�شو�شية والتميز، ي�شف حالتهم 
واأمتهم وواقعهم من جهة ثانية، و�شلطوا الأ�شواء على بع�ص ال�شخ�شيات 
الإيجابية يف التاريخ اليهودي، وبيَّنوا من خاللها مدى التناق�ص بني يهود 
الأم�ص ويهود اليوم من جهة ثالثة. وبذلك طرحوا روؤى متعددة بال�شتناد 
اإىل التوراة، وعالقات تقوم على التاآلف والتخالف، فتعددت م�شتويات 
التعامل مع الن�شو�ص التوراتية الغائبة، وجتلَّت يف البنية العميقة للن�شو�ص 

ال�شعرية اأكرث من جتليها يف البنية ال�شطحية لها. 

من  التوراتية  الدينية  الن�شو�ص  مع  الفل�شطينيون  ال�شعراء  تعامل  لقد 
)1( نقاًل عن نادي �شاري الديك: حممود دروي�ص ال�شعر والق�شية-دار الكرمل للن�رس والتوزيع- 

ان-ط1- 1995م. )�ص43( عمَّ
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وعبادات  طقو�ص  جمرد  لي�ص  اأنه  على  ككل،  الدين  اإىل  نظرتهم  خالل 
اأجل  من  وثورة  الإن�شان،  اأجل  من  ثورة  جوهره  يف  هو  بل  فح�شب، 
العدل واحلرية والكرامة، وقاموا با�شتخراج دللت جديدة من التوراة، 
�شخ�شيات  ولعل  نف�شه)1(.  املقد�ص  كتابهم  ومن  بلغتهم  ال�شهاينة  تدين 
الأنبياء والقدي�شني وال�شاحلني من ال�شخ�شيات الرئي�شية التي ا�شتند اإليها 
ال�شعراء للتعبري عن روؤاهم ال�شيا�شية والجتماعية…اإلخ، وخري مثال على 
ذلك �شخ�شيات »اإرميا-اإ�شعيا-حبقوق« الذين وقفوا يف زمانهم �شد ما 
يرتكب اليهود من اآثام، وعملوا جاهدين على هداية هذه الأمة العا�شية. 

1-اآيـات توراتيـة عامـة

وقد  العامة،  التوراتية  الآيات  من  كثرياً  الفل�شطينيون  ال�شعراء  ا�شتمد 
الديني،  املوروث  مع  وتخالفت  تاآلفت  م�شامني  من خاللها عن  ك�شفوا 
للتعبري عن روؤاهم ال�شعرية، وعن موقفهم الجتماعي وال�شيا�شي من الكيان 
موقف  بيَّنوا  كما  الفل�شطيني،  ال�شعب  �شد  اليومية  وممار�شاته  ال�شهيوين 

اليهود القدامى واملعا�رسين من التعاليم الدينية ومدى مت�شكهم بها.

اإن التفاعل احليوي بني الن�ص التوراتي وال�شعر الفل�شطيني، جعله ذا 
قوة تاأثريية كبرية يف قدرته على الإيحاء والتعبري عن جتربة فل�شطينية وعربية 
واإن�شانية �شاملة، ت�شتمد اأ�شولها من اأ�شفار التوراة نف�شها، لف�شح �شيا�شة 
على  اخلارجة  الإن�شانية  غري  ومواقفه  اآثامه  وتعرية  ال�شهيوين،  الحتالل 
قوة  اإن  الفل�شطيني.  ال�شعب  مع  تعامله  والدينية يف  الأخالقية  القيم  كل 

)1( انظر رجاء النقا�ص: حممود دروي�ص �شاعر الأر�ص املحتلة-.)�ص219(
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التاأثري ال�شعرية يف مثل هذه الق�شائد ت�شتند اإىل حمورين اأ�شا�شيني: الأول، 
جت�شيد قيم ال�شهيونية العن�رسية الالاإن�شانية على قاعدة دينية، وهذا الأمر 

يجعل الق�شيدة ذات م�شداقية عاليـة. 

والثاين، يجعل ذاكرة املتلقي ذات قدرة كبرية على حفظ الن�شو�ص 
ال�شعرية، ويف هذا يقول د. �شالح ف�شل: 

دينيًا  اإذا كان  اإل  بن�ص  الإم�شاك  الإن�شان ل حتر�ص على  »اإن ذاكرة 
على  واإمنا  فح�شب،  يقوله  ما  على  به حر�شًا  مت�شك  ل  وهي  �شعريًا،  اأو 
طريقة القول و�شكل الكالم اأي�شًا. ومن هنا ي�شبح توظيف ال�شاعر للرتاث 
ل�شاعريته،  قويًا  تعزيزاً  بال�شيغ-  منه  يت�شل  ما  ال�شعر-خا�شة  الديني يف 
ودعمًا ل�شتمراره يف حافظة الإن�شان«)1(. ولهذا اأكرث ال�شعراء من توظيف 

الآيات التوراتية خا�شة، م�شتخدمني لغتها واأ�شلوبها و�شورها.

يح�شد حممود دروي�ص يف ق�شيدته »املزمور احلادي واخلم�شون بعد 
املائة«، اإ�شارات توراتية عدة منها: لفظ »مزمور«، والرتنيم املقّد�ص للرب 

والت�شبيح له »هللويا«. يقول: 

اأور�شليم! التي اأخذت �شكل زيتونة     
داميْه…     

�شار جلدي حذاء     
لالأ�شاطري والأنبياء     

بابلي اأنت. طوبى ملن جاور الليلة الآتيْه    
)1( انظر د.�شالح ف�شل: اإنتاج الدللة الأدبية-موؤ�ش�شة خمتار-م�رس-ط1-1987م.)�ص59(
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واأنا فيك اأقرب  
من بكاء ال�شبابيك. طوبى    

لإمام  املغنني يف الليلة املا�شيه     
واإمام املغنني كان. وج�شمي كائن    

واأنا فيك كوكب    
ي�شقط البعد يف ليل بابل    

و�شليـبي يقاتل…    
هللويا.    

هللويا…   
هللويا…)1(

جتدر  ال�شعرية،  لالأبيات  والديني  الدليل  الف�شاءين  اإىل  الولوج  قبل 
ه الدللة  الإ�شارة اإىل اأن عنوان الق�شيدة، وهذا اأول ما يقرع ال�شمع، ويوجِّ
اإ�شعاعية، يتبلور من خالله مق�شدية ال�شاعر يف  العامة فيها باعتباره نواة 
وجعل  البداية،  منذ  »خمالفته«  بل  وحماورته،  التوراتي  الن�ص  امت�شا�ص 
اآخر  بزيادة مزمور  التوراة،  الواردة يف  للمزامري  الق�شيدة عن�رساً مكماًل 
عليها لت�شبح »151« مزموراً، لكي تقول على امل�شتوى ال�شعري ما مل تقله 
على امل�شتوى التوراتي، وهـو اأن الكيان ال�شهيوين-يف �شياق الق�شيدة- 
اتخذ منها �شتاراً دينيًا، و�رّسع لنف�شه قتل »الأغيار« و�شفك دمائهم، بعد 
ل املزامري نف�شها اإىل �شالح فتاك وحجارة يرجم بها الذات ال�شاعرة  اأن حوَّ

وقومها، بل واأعاد قتلها من جديد قرب »بيارة« البتقال. 
)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص.)�ص293-292(.
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منها  جتعل  متعددة،  توراتية  باإ�شارات  ال�شعرية  الأبيات  تكتنـز  كما 
اإىل ك�شف  الق�شيدة  فيه  الداخل واخلارج، تتحول  خطابًا مفتوحًا على 
الفل�شطينية  احلياة  وماأ�شاوية  واجلماعية،  الفردية  الذاتني  اأبعاد  عن 
متمثاًل  الفل�شطيني  لل�شعب  وقتله  وطغيانه،  الحتالل  بط�ص  يف  متمثلة 
حتويل  عن  ف�شاًل  »دامية«،  باأنها  ال�شاعر  ي�شفها  التي  »اأور�شليم«،  يف 
التوراتية  اأحقيته  عن  وخرافاته  لأ�شاطريه  »حذاء«  اإىل  الفل�شطيني  جلد 
ال�شاعر  توظيف  الدللة  هذه  ويعزز  فل�شطني،  اأر�ص  يف  والتاريخية 
»القد�ص«،  كلمة  من  بدًل  الرتاثية  اللغوية  برتكيبته  »اأور�شليم«  للمكان 
يف  ي�شري  »اأور�شليم«،  كلمة  يف  الختياري  ال�شتبدايل  املحور  لأن 
اأحد  اإىل  املن�شوبة  القدمية،  العربية  الكنعانية  الت�شمية  اإىل  واأ�شله  حقيقته 
لل�شالم  حمب  اأنه  عنه  عرف  الذي  �شادق«،  »ملك  الفل�شطينيني  ملوك 
»�شامل«  املدينـة  ا�شم  هنا جـاء  ومـن  ال�شالم«،  »ملك  عليـه  اأطلـق  حتى 
اأو »�شاليـم« اأو »اأورو- �شامل«)1(،  وهو ا�شم كنعاين على عك�ص ما يظن 

بع�ص النا�ص من اأن اأ�شل الت�شمية عبي. 

ماهية  يظهر  املكانية،  بت�شمياته  القدمي  للرتاث  ال�شاعر  رجوع  اإن 
»اأور�شليم«  ل  ت�شكِّ وبذلك  عربيًا،  مكانًا  باعتباره  الأول  وكنهه  املكان 
بهذه الت�شمية املخ�شو�شة دون �شواها الأ�شل الأول لالإن�شان العربي يف 
ل نقي�شًا دلليًا ومكانيًا وتاريخيًا لدعاوى ال�شهاينة  هذه الديار، كما ت�شكِّ
التي  التوراة  من  م�شتمد  الراأي  وهذا  فل�شطني،  اأر�ص  يف  واأحقيتهم 

 - ط2   - القد�ص   - املعارف  مطبعة   - القد�ص  تاريخ  يف  ل  املف�شَّ العارف:  عارف  انظر   )1(
1986م.)�ص2(
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على  وال�شابق  التاريخ،  عمق  ال�شارب يف  الفل�شطيني  الوجود  اإىل  ت�شري 
الوجود اليهودي مبئات ال�شنني، وذلك حني قدم »اإبراهيم« عليه ال�شالم 
اإىل »اخلليل«، ومل يجد مكانًا فيها ليواري زوجته »�شارا« بعد وفاتها)1( 
»اإ�شحق  اأن  اإىل  اأي�شًا  التوراة  وت�شري  هلل،  �شكراً  �شجد  ثم  قباً،  فاأعطوه 
الفل�شطينيني  ملك  »اأبيمالك«  اإىل  ذهب  ال�شالم،  عليهما  اإبراهيم«  بن 
به من اجلوع الذي عم الأر�ص يف ذلك الوقت)2(، كما ت�شري  م�شتنجداً 
التوراة �رساحة اإىل »اأر�ص الفل�شطينيني«)3(، وهذه اأقوال تقلب دعاواهم 

باأن فل�شطني اأر�ص بال �شعب راأ�شًا على عقب.

الكلمات  بع�ص  عامة  الق�شيدة  اأبيات  �شياق  يف  ال�شاعر  ف  ويوظِّ
يف  ي�شلك  مل  الذي  الرجل  مدح  على  الدالة  »طوبى«  مثل:  التوراتية 
م�شورة الأ�رسار ويف طريق اخلطاة، وللذي ينظر اإىل امل�شكني يف يوم ال�رس 
ول ي�شلمه اإىل مرام اأعدائه، وللرجل املتقي الرب امل�رسور جداً بو�شايـاه، 
وللكامليـن طريقـًا ال�شالكني يف �رسيعـة الرب)4(، اأي اأنها ثناء على اأولئك 
فر�شي  �رسيعته  اهلل وطبقوا  الأخالق، ور�شوا عن  ات�شفوا مبكارم  الذين 
عنهم، لكن ال�شاعر يخرجها من هذا النطاق التوراتي الديني، ويجعلها 
)1( تقول التوراة »وماتت �شارة يف قرية اأربع التي هي حبون يف اأر�ص كنعان. فاأتى اإبراهيم 
ليندب �شارة ويبكي عليها. وقام اإبراهيم من اأمام ميته وكلَّم بني حث قائاًل: اأنا غريب ونزيل 
التكوين،  �شفر  القدمي:  العهد  اأمامي«.  من  ميتي  لأدفن  معكم  قب  ملك  اأعطوين  عندكم، 

الإ�شحاح 23.
اإبراهيم.  اأيام  يف  كان  الذي  الأول  اجلوع  غري  جوع  الأر�ص  يف  »وكان  التوراة  تقول   )2(
اأبيمالك ملك   الفل�شطينيني اإىل جرار«. العهد القدمي: �شفر التكوين،  اإىل  اإ�شحق  فذهب 

الإ�شحاح 26.
)3( انظر  العهد القدمي: �شفر اخلروج، الإ�شحاح 13.

)4( انظر العهد القدمي: �شفر املزامري، املزامري1، 41، 112، 119.
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يف نطاق دنيوي، يرتبط بحلول الذات ال�شاعرة وقومها يف »اأور�شليم«، 
ويحمل هذا تاأكيداً على حتقق الوجود الفل�شطيني، ومت�شكه بهويته واأر�شه 
امل�شتويات  على  الحتالل  ميار�شها  التي  والندثار  القمع  و�شائل  �شد 

الع�شكرية وال�شيا�شية والإعالمية. 

للرب  املقد�ص  الرتنيم  على  الدال  »هللويا«  التوراتي  اللفظ  وي�شري 
والثانية  بابل«،  »�شبي  تاريخية  الأوىل:  بدللتني  املقرتن  له)1(،  والت�شبيح 
على  لليهود  البابلي  ال�شبي  بني  ت�شابه  اإىل عالقة  ي�شري  »ال�شليب«،  دينية 
يد »نبوخذ ن�رس« متمثاًل يف جتربة املنفى، واملنفى الفل�شطيني على اأيدي 

يهود القرن الع�رسين، وكاأن التاريخ يعيد 

»اجلالد«  اإىل  الآن  لت  حتوَّ قدميًا  »ال�شحية«  لأن  جديد،  من  نف�شه 
هذا من جهة، كما اأن انت�شار الكيان ال�شهيوين ل يعني دميومته، بل هو 
انت�شار موؤقت لن يوؤدي اإىل تثبيت جذورهم يف الأر�ص الفل�شطينية، لأن 
ال�شليب قد حتقق انبعاثه يف �شيغة الفعل امل�شارع »يقاتل«، الذي ي�شري 
اإىل دللتني: الأوىل، زمنية، ترتبط باحلا�رس ومتتد للم�شتقبل، والثانية، تدل 
على الت�شارك بني اثنني فاأكرث)2(، وهذا يعني م�شاركة »امل�شيح« عليه ال�شالم 
اللفظ  كان  فـاإذا  الحتالل.  �شد  ون�شاله  قتاله  يف  الفل�شطيني  لالإن�شان 
�ص والت�شبيح للرب، ب�شبب انت�شار اليهود على  »هللويا« يعني الرتنيم املقدَّ
اأعدائهم، كما جاء يف املزمور التا�شع والأربعني بعد املئة »ليبتهج الأتقياء 
ين  وا على م�شاجعهم. تنويهات اهلل يف اأفواههم و�شيف ذو حدِّ مبجٍد، لريمنِّ

)1( انظر العهد القدمي: �شفر املزامري، املزامري150-148
)2( انظر اأحمد احلمالوي: �شذا العرف يف فن ال�رسف-م�رس-ط16-1982م.)�ص42(
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يف يدهم. لي�شنعوا نقمة يف الأمم وتاأديبات يف ال�شعوب، لأ�رس ملوكهم 
بقيود، و�رسفائهم بكبول من حديد. لُيْجُروا بهم احلكم املكتوب. كرامٌة 
ل يف اخلطاب ال�شعري الدروي�شي  هذا جلميع اأتقيائه. هللويا«.)1(، فاإنه حتوَّ
ز هذه  اإىل متجيد لالنت�شار الفل�شطيني على �شهاينة القرن الع�رسين، ويعزِّ
الدللة مف�شل اآخر من مفا�شل الق�شيدة، يتمثل يف الزمن املا�شي »كان« 
املرتبط  احلا�رس »كائن«  والزمن  ال�شالم،  عليه  املغنني/داود  باإمام  املرتبط 
باجل�شم »ج�شمي كائن/الفل�شطيني املعا�رس، الذي ميلك احلا�رس ويفر�ص 

�شيطرته على الزمن املا�شي.

لت الآيات التوراتية العامة يف �شعر �شميح القا�شم، وخا�شة  كما �شكَّ
اإ�شارة »ما قبل التكوين«، حيث كانت الأر�ص خربة وخالية، وعلى وجه 
الغمر ظلمة، وروح اهلل يرف على وجه املياه)2(، واإ�شارة »طبخ اجلدي 
من  ا�شتطاع  بارزة،  ودللية  اأ�شلوبية  ظواهر  �شّكلت  اأمه«،  حليب  يف 
خاللها تبيان خمالفة اليهود لهذه الت�رسيعات الدينية وعدم التزامهم بها، 
وخا�شة الإ�شارة الثانية التي جاءت يف �شعره ب�شيغ خمتلفة، فجعلهم مرة 
ثانية »يطبخون  اأمهاتهم«، ومرة  العذارى يف حليب  اأطفال  »يطبخون 
املوت يف حليب اأمه«)3(، اأما املرة الثالثة فجعلهم »يطبخون اجلدي يف 

حليب اأمه« يقول:
)1( العهد القدمي:�شفر املزامري.املزمور 149

)2( انظر الإ�شارة الدينية يف ق�شيدة »با�شمك اأنت« مج2.)�ص435( وق�شيدة  »العائد اإىل مملكة 
احلبق« مج2.)�ص454( وق�شيدة  »ق�شيدة القب اجلماعي« مج2.)�ص724(، وهي تتنا�ص 

مع �شفر التكوين، الإ�شحاح 1
)3( انظـر الإ�شارة الدينيـة يف ق�شيـدة »وكانت قرية ا�شمها �شريين« مج2.)�ص210( وق�شيدة 

»اإلهي اإلهي ملاذا قتلتني؟« مج4.)�ص150(، وهي تتنا�ص مع �شفر اخلروج، الإ�شحاح 34.
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تعبت يا اأهلي، فهذا املعدن الوح�شي ي�شحق قامتي 

و�شنابلي   

ناديت اأم اجلدي: اإنَّ اجلدي يطبخ يف حليبك فامنحي   

اب عنقك نذلة اأو قاتلي!  الق�شَّ  

لكنها هلعت و�شاخت يف �شقوق القيظ، بني بخور اأجيال وبني   

منا�شك وف�شيف�شاء   

ووقفت حتت يقني الغارة الليلية احلمقاء م�شدوهًا

وقفت، وبني نابامل اليقني وباطلي!)1( 

عن  ال�شابقة  ال�شعرية  الأبيات  يف  للكلمات  الدللية  احلقول  ت�شف 
ياأ�ص، تكاد تكون مطبقة على روح ال�شاعر، حيث يراقب  اأو  حالة قلق 
ال�شعب  لها  يتعر�ص  حمرقة  اأعظم  على  »�شاهداً«  بو�شفه  الأحداث 
الفل�شطيني يف تاريخه احلديث، لكن الأمل ما زال يراود ال�شاعر لجتياز 
املحنة النف�شية التي �شنعها الحتالل املتعط�ص للقتل والتدمري، م�شتخدمًا 
النابامل بو�شفه �شالحًا فتاكاأ حمرمًا دوليًا. اإن القلق النف�شي اأوالياأ�ص الروحي 
املخيم على كيان الذات ال�شاعرة، ينبع من قتامة املوقف الذي و�شعت فيه 
وقومها، حيث »املعدن الوح�شي- طبخ اجلدي يف حليب اأمه-النابامل«، 
ممـا يجعلها تغريِّ ما تعرفه عن نف�شها، فتتحول الذات ال�شاعرة يف �شياق 
الق�شيدة من �شحية اإىل ذات تقرتف »الباطل«، وهذا يوحي بحالة ال�شياع 
وفقدان القدرة على متييز الأمور و�شط هذا اجلو املفعم بالفجيعة والدمار، 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج2.)�ص220(
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ولهذا »من حق ال�شعر اأن يعلن ياأ�شه ول يالم اإعالميًا على هذا الياأ�ص. اأنا 
ل اأعرف �شعراً عظيمًا وليد حالة انت�شار. حتى يف الرتاث الإغريقي، ل 
ال�شعر  ال�شحايا. م�شكلة  الت�شامن مع  يهزنا  ما  بقدر  الن�رس  تهزنا مدائح 

الإغريقي اأننا مل ن�شمع ال�شعر الطروادي، مل نقراأه«)1(.

يف  يطبخ  اجلدي  اإن  اجلدي!  اأم  »ناديت  جملة  يف  ال�شاعر  قول  اإن 
ل  حليبك«)2(، حتمل يف ثناياها  دللت عدة، تنفتح على اخلارج، ويتحوَّ
دللته  من  الق�شيدة،  عليها  ت�شتمل  التي  الأن�شاق  من  كغريه  النداء  فيها 
الإن�شائية اإىل الكتفاء بدللة »الإخبار«، لأن الدللة الإن�شائية ذات اأبعاد 
بو�شفهما طرفني  الآخر  اإىل عقد �شلة مع  ل  املر�شمِ تظهر حاجة  حركية، 
وبحروفه  ال�رسيح  النداء  طريق  عن  ذلك  وياأتي  الفعل،  يف  م�شاركني 
املعروفة، اأما الدللة الإخبارية، فهي تاأكيد موقف الذات ال�شاعرة على اأنها 
ر دون امل�شاركة مع الآخر، ثم تركه يختار بني »ال�شت�شالم« اأو  �شاهد وحمذِّ
»القتال«، وبذلك تكتفي مبجرد الإبالغ والتاأكيد على �شدقية ما تقول، 
ه  يوجَّ اخلب  اأن  على  الدال   » »اإنَّ احلرف  توظيف  من  اأي�شًا  هذا  ويت�شح 
بهذا ال�شكل عندما يكون »املخاطب مرتدداً يف احلكم �شاكًا فيه، ويبغي 
الو�شول اإىل اليقني يف معرفته، ويف هذه احلال يح�شن توكيده له ليتمكن 
اجلدي«  »اأم  يقني  وينبع  ال�شك«)3(،  حمل  اليقني  فيها  ويحل  نف�شه،  من 
بني  على  نزلت  التي  الدينية  التوراتية  ال�رسائع  من  لأنه  اخلب  ب�شدق هذا 

)1( عبا�ص بي�شون: حوار مع حممود دروي�ص بعنوان من يكتب حكايته يرث اأر�ص احلكاية-جملة 
م�شارف-القد�ص-العدد3- ت�رسين الأول/اأكتوبر-1995م.)�ص85(

)2( انظر العهد القدمي: �شفر اخلروج. الإ�شحاح 34
)3( د. عبد العزيز عتيق: علم املعاين-1985م.)�ص55(



179

اإ�رسائيل، وهي لذلك ل تت�شور اإمكانية حدوثه وخروجهم على تعاليمهم 
الدينية املكتوبة على الألواح، عندما جتلى »اخلالق« �شبحانه وتعاىل ملو�شى 
اإن جالل  ال�شالم، على جبل الطور يف �شيناء واأملى عليه الو�شايا.  عليه 
املوقف الديني وعظمته، مل مينع اليهود القدامى)1( واملعا�رسين من جتاوز 

هذه الو�شايا وخمالفتها.

وميت�ص معني ب�شي�شو يف ق�شيدته »اإله اأور�شليم«، الوعد الإلهي التوراتي 
لبني اإ�رسائيل، باإعطائهم بالد الكنعانيني التي تفي�ص لبنًا وع�شاًل)2(، ميت�ص 
دللتها الدينية املوروثة ويحاورها، ويتخذ منها موقفًا م�شاداً يف خامتة 
الق�شيدة، دون اأن ي�شلِّم بهذا الوعد التوراتي، الذي ا�شتغلوه لعت�شار دم 

الإن�شان الفل�شطيني وامت�شا�شه، غري مكرتثني بحياته. يقول:

ومثلما الناطور 

ين�شى على كرومه الثعالب    

اإذا ن�شيت   

اأنَّ بني ثديي اأر�شنا ببيت   

اإله اأور�شليم   

واأنَّ من قطوْف   
)1( رغم روؤيتهم معجزات »مو�شى« عليه ال�شالم يف �شيناء، اإل اأنهم كانوا دائمي العرتا�ص عليه 
بل تاأنيبه اأحيانًا مـن ذلك تف�شيلهم البقاء يف م�رس »خري لنا اأن نخدم امل�رسيني من اأن منوت يف 
البيِّة« ومنه اأي�شًا قولهم ملو�شى ولأخيه هارون »اإنكما اأخرجتمانا اإىل هذا القفر لكى متيتا كل 

هذا اجلمهـور باجلوع« انظر العهـد القدمي: �شفر اخلروج، الإ�شحاحان 14، 16
والأموريني  واحلثيني  الكنعانيني  اأر�ص  الرب  اأدخلك  متى  »ويكون  ملو�شى:  الرب  يقول   )2(
واحلويني واليبو�شيني التي حلف لآبائك اأن يعطيك اأر�شًا تفي�ص لبنًا وع�شاًل، اأنك ن�شنع هذه 

اخلدمة يف هذا ال�شهر« العهد القدمي: �شفر اخلروج، الإ�شحاح13.
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دمنا يعت�رس 

ال�شهد واللنب   

وخمرة ال�شنني   

لكي يعي�ص   
ويفرخ الوحو�ص)1(  

التحديد  دائرة  نحو  الدللة  يجذب  اأنه  الق�شيدة،  عنوان  من  يتبدى 
امل�شبق، امل�شتند اإىل عالقة الت�شايف بني امل�شاف وامل�شاف اإليه »اأور�شليم«، 
اأور�شليم/اليهود  من  جتعل  واخل�شو�شية،  بالتميز  تت�شم  عالقة  وهي 
الإ�شافة،  ن�شق  فاإن  ولذلك  وتعاىل؛  �شبحانه  اهلل  عند  حظوة  اأ�شحاب 
اإليها على  ينظر  اأن  اأبو ديب، يجب  الإ�شافة يف راأي د.كمال  اأو �شيغة 
اأنها خلق لعالقات اخت�شا�ص وانت�شاب بني اأ�شياء العـامل. وحتديد لوجود 
ل عاملًا من  بوجود ولذات بذات، وهي عالقة بني ا�شمني متميزين، ت�شكِّ
نة الثـابتة من الرتاكمية والتوارث، واللت�شاق بني الأ�شياء  العالقـات املتكوِّ
»اإله  ال�شمني  بني  اإذن  الت�شايف  فعالقة  بع�شًا)2(،  بع�شها  اإىل  وانت�شابها 

ل فيها »الإله« من العام اإىل اخلا�ص.  اأور�شليم« عالقة يتحوَّ

الآية  دحبور  اأحمد  ف  يوظِّ والنهار«،  الليل  »اختالط  ق�شيدته  ويف 
التوراتية التي تقرن عيد الف�شح اليهودي بالذبح، ويحتفل به اليهود يف 
اليوم الرابع ع�رس اإىل اليوم احلادي والع�رسين من ال�شهر الأول لل�شنة العبية 

)1( معني ب�شي�شو: الأعمال ال�شعرية الكاملة.)�ص144(.
)2( انظر د. كمال اأبو ديب: جدلية اخلفاء والتجلي - دار العلم للماليني - ط3 - 1984م.

)�ص282(.
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احتفاًل بخروجهم من اأر�ص م�رس)1(. يقول ال�شاعر:

هل تطاولت 

لعلِّي…،   

ْدر فوق النار تغلي  غري اأن القمِ  

والع�شافري التي اختريت �شتختار:     

لها الذبح     

اأو الف�شح     

ويف الآية اأن الذبح والف�شح معًا مقرتنان   

فتعايل-قالت الآية: من اأي املراثي تهربان؟)2(   

املرتبطة  ال�شاعر اخلا�شة،  ال�شعرية عن وجهة نظر  الأبيات  تك�شف 
ميثِّل �شحية  الذي  الراهنة،  الفل�شطيني  الإن�شان  بحياة  نف�شه  الوقت  يف 
»الف�شح« التوراتي، اإذ يخالف اليهود تعاليم التوراة بذبح »الع�شفور« 
اإىل  املبا�رسة  املعجمية  »الع�شفور« من دللته  ثم يخرج  »الغنم«،  ولي�ص 
اإىل ذبح »الفل�شطيني«،  اإىل رمز عائم ي�شري  اأو  دال غري مطابق ملدلوله، 
الع�شفور/الفل�شطيني  اأمام  ال�شاعر  ثم يجعل  اأخرى.  دينية  وهذه خمالفة 
ل اختياراً  اأن يختار بني »الذبح« اأو »الف�شح«، وهو يف حقيقته ل ي�شكِّ
بني  الرابطة  العالقة  اإذ  النار،  اإىل  الرم�شاء  من  كهارب  فهو  حقيقيًا، 
اإ�رسائيل وقال  )1( تقول التوراة على ل�شان »مو�شى« عليه ال�شالم »فدعا مو�شى جميع �شيوخ 
القدمي:�شفر  العهد  الف�شح«.  ا�شحبوا وخذوا لكم غنمًا بح�شب ع�شائركم واذبحوا  لهم: 

اخلروج، الإ�شحاح 12
)2( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور. )�ص499-498(.
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لأن  واحد،  �شيء  اأنهما  مبعنى  طردية  جدلية  عالقة  والف�شح«  »الذبح 
الذبح مقرتن بالف�شح، والف�شح مقرتن بالذبح، وعملية اختيار اأحدهما 
هي يف جوهرها اختيار للموت، اإذ اختيار الأول ل ينفي الثاين والعك�ص 
ل  اختيار/اإجبار،  اإذن  فهو  وجوده،  ويعزز  معه  يتكامل  بل  �شحيح، 
وبذلك  املوت،  مل�شمى  ال�شطحي  الختالف  جمرد  يف  اإل  خياراً  يرتك 
يخرج احلرف »اأو« عن دللة التخيري اإىل دللة العطف، وت�شبح اجلملة 
هكذا »�شتختار الذبح والف�شح«، ويعزز هذه الدللة ا�شتخدام ال�شاعر 
اإمكانية  بنفي  يوحي  الذي  ؟«،  تهربان  املراثي  اأي  »من  لال�شتفهام 

الهروب من القدر املحتوم.  

وعلى امل�شتوى اللغوي، ت�شري الدللة املنتجة من الدال »معًا« يف البنية 
ال�شطحية اإىل اأنه زائد، ول حاجة لوجوده يف ال�شياغة اللغوية، اإذ ميكن 
لل�شياغة،  العميقة  البنية  م�شتوى  على  لكنه  »مقرتنان«،  بالدال  الكتفاء 
اأُكدت  اأن  بعد  والف�شح،  الذبح  بني  التكاملية  العالقة  ح�شور  من  يزيد 
الذي ل مفر منه؛ وبهذا  الدللة ويوجهها نحو املوت  « ويكثف  بـ »اإنَّ
اإباحة  يف  الالهوتية  والدعاءات  ال�شهيوين  العنف  »معًا«  الدال  �ص  يلخِّ
التي  والعن�رسية  الدينية  مواقفهم  تعرية  اإىل  يوؤدي  وهذا  الآخرين،  دماء 

تخالف ال�رسيعة. 

اأما املتوكل طه فيحيل يف ق�شيدته »البتداء«، التي يتنا�ص عنوانها مع 
ابتداء خلق الكون، يحيل اإىل التوراة يف »�شفر التكوين«)1(. يقول:

)1( تقول التوراة »يف البدء خلق اهلل ال�شموات والأر�ص. وكانت الأر�ص خربة وخالية وعلى 
وجه الغمر ظلمة، وروح اهلل يرف على وجه املياه«. العهد القدمي: �شفر التكوين،الإ�شحاح1
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وقلبي يرف 

على نور اأحرف ا�شم هزار   

فا�شم هزار هو البتداء   

واأول ما رف   

فوق املياه   

وذاب �شعاعًا على عر�ص ربي    

هزار.. فكان البهاء)1(   

يتنا�ص ال�شاعـر يف الأبيات ال�شعرية ال�شابقة مع خلق الكون يف �شفر 
دماء  عروقها  يف  تـجري  اخل�شو�شية،  �شديدة  جتربة  عن  ليعبِّ  التكوين، 
جتربة  على  ال�شعري  اخلطاب  ا�شتناد  اإن  اجلماعية.  الفل�شطينية  التجربة 
عليه  ترتكز  ال�شعري  للن�ص  ال�شاعر حموراً  ابنة  من »هزار«  يجعل  ذاتية، 
اإليها  ي�شتاق  اإن�شانية،  �شخ�شية  هزار-  -اأي  باعتبارها  الدللة،  اإنتاجية 
والدها ويحنُّ اإىل روؤيتها ول ي�شتطيع الو�شول اإليها. لقد جعل منها احللم 
التاريخ باعتبارها الإ�رساق  ال�شعري �شخ�شية ت�رسب بجذورها يف عمق 
الأزيل، والتجلي الأول للكاف والنون »كن«، ثم جتّلت ال�شماء والأر�ص 

والليل والنهار والطيور واحليوانات…اإلخ.

ينبثق من التجربة الذاتية التي عبَّ عنها ال�شاعر يف الأبيات ال�شابقة، جتربة 
فل�شطينية جماعية، ت�شفي عليها �شورة اإن�شانية حية، جتعل من الفل�شطيني 
الفل�شطينيني-القد�ص-ط1-1988م. والكتَّاب  الأدباء  ال�شعود-احتاد  زمن  طه:  املتوكل   )1(

)�ص20(.
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بالرغم  ال�شعريني،  والرتواء  باحليوية  متتلىء  �شخ�شية  واملعتقل  امل�شطهد 
من ال�شحراء اجلافة والقاحلة، بل القاتلة التي ي�شجن فيها، ولذلك ل جند 
غرابة من �شيطرة الدوال املائية التي تنت�رس يف ج�شد الن�ص، لتمـد ال�شجني 
برواء الن�شال، وعنفوان اجل�شد وحيويتـه و�شبه على ال�شـدائد؛ وبذلك 
غربة  اإن  احلياة/املاء.  روح  لفتقاد  نف�شيًا  تعوي�شًا  ال�شعري  الن�ص  ي�شبح 
ال�شاعر الق�رسية-ال�شجن- عن اأ�رسته واأهله ومدينته، ول اأقول وطنه، ل 
تعني غربته عن احلياة، وعدم قدرته للتعبري عن التجربة الإن�شانية، بل اإن 
التجربة الإن�شانية يف اأعمق �شورها واأب�شطها يف الوقت نف�شه، ميكن اأن 
تتجلى يف احلنني اإىل دفء العالقة الأبوية، ولذلك ا�شتطاع ال�شاعر بالرغم 
من ابتعاده عن �شخب احلياة يف املدينة، اأن ي�شنع مغامرة يف قلب احلياة، 
ويرود جمهولها، تلك احلياة ال�شا�شعة اخلطرة الكثرية الإيالم)1(، حيث كان 

منعزًل انعزاًل ق�رسيًا عن العامل.

2- مـو�سـى

»مو�شى«  �شخ�شية  مع  املتنا�شة  التوراتية  الإ�شارات  زت  تركَّ
اثنتني  ظاهرتني  حول  كافة  الفل�شطينيني  ال�شعراء  لدى  ال�شالم،  عليه 
و»الو�شايا  ال�شينائي«  »التية  هما:  ق�شائدهم  يف  �شديد  باإحلاح  ترددتا 
ال�شعري  املنت  يف  مكثفًا  وح�شوراً  بارزين،  معلمني  لتا  و�شكَّ الع�رس«، 
»مو�شى«  ل�شخ�شية  اأخرى  توراتية  ظواهر  ح�شاب  على  الفل�شطيني 
الدرا�شة  وت�شتحقان  الباحث،  ت�شتوقفان  فهما  ولذلك  ال�شالم،  عليه 

العميقة.  التحليلية 
)1( انظر اأر�شيبالد مكلي�ص: ال�شعر والتجربة-.)�ص116(.
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د حممود دروي�ص يف ق�شيدته »بريوت«، �شخ�شية »مو�شى« عليه  يج�شِّ
ال�شالم، للتعبري عن موقف اإن�شاين، تتمرد فيه »بريوت« باعتبارها »ولداً« 
على قاتليها الباغني، وطغيانهم الع�شكري، وانحاللهم الديني واخللقي. 

بريوت زنبقة احلطام  يقول:    

وُقبلة اأوىل. مديح الزنزخلت. معاطف للبحر والقتلى   

�شطوح للكواكب واخليام   

ق�شيدة احلجر. ارتطام بني قبتني تختبئان يف �شدٍر…   

ة جل�شت على حجر تفكر،  �شماء ُمرَّ  

وردة م�شموعة بريوت. �شوت فا�شل بني ال�شحية واحل�شام   

ولد اأطاح بكل األواح الو�شايا   

واملرايا   

ثم…ناْم)1(.  

اإن البنيـة الت�شويرية التي ت�شتند اإليها الأبيات ال�شعرية ال�شابقة، ت�شف 
»زنبقة- بريوت  من  يجعل  متداخل،  امتدادي  ت�شويري  بناء  عن  اأوًل 

ت�شري  دوال  ُقبلة-مديح-معاطف-�شطوح-حجر-�شماء-وردة«، وهي 
اإىل مدلولت ذات كثافة ترميزية عالية، ت�شمل جتليات الكون ومظاهره 
املختلفة، فهي ذات بعد ح�شي »زنبقة-قبلة«، وذات بعد علوي قد�شي 
»�شماء«، وذات بعد اأر�شي ترابي »�شطوح«، وذات بعد عاطفي »وردة«، 
ل  وبذلك تتحول بريوت من مكان تاريخي وجغرايف حمدد الأبعاد، ي�شكِّ

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص- مج2. )�ص223-222(.
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اإىل عامل منفتح يتجلى فيه مظهر الكون مبعناه ال�شامل،  جزءاً من العامل، 
ولكنه مع ذلك يفتقد اإىل حيوية الإن�شان ووجوده، فياأتي »الولد« ليكمل 
اإن�شانًا-ياأخذ  بريوت-ت�شبح  فتوؤن�شن  واملكانية،  ال�شعرية  ال�شورة  اأبعاد 
النف�ص،  اإىل  واملحبب  البيء  الفطري  الإن�شاين  ونزقها  الباءة  �شورة 
فيه  الف�شيلة، عامل  متمثاًل يف »بريوت ولد« يحلم بعامل خمتلف هو عامل 
من الباءة واخلري ما يكفي لإكمـال �شورته النقية ال�شافية، عامل يتناغم فيه 
احللم الب�رسي الطامح اإىل املثال ومظاهر الطبيعة يف عالقة توحدية، ي�شبح 
فيها الكون جتليًا لالإن�شان، وي�شبح الإن�شان جتليًا للكون، فيطيح باألواح 
الو�شايا، لي�ص رف�شًا لها من الوجهة الدينية، بل لأن اأ�شحابها لـم ميتثلوا 
بها  جاء  التي  الدينية  الو�شايا  تطبيق  برف�شهم  القومية،  الإن�شانية  للطباع 
اأ�رسقت عليه الأنوار  اأن  »مو�شى« عليه ال�شالم بالرغم من قدا�شتها، بعد 

الإلهية يف طور �شيناء.

عامل  اإن�شاء  يف  الإبداعي  وتوهجها  ال�شعرية  ال�شورة  ت�شبح  هكذا 
املعا�رس،  ال�شهيوين  الكيان  املتمثل يف  ال�رس  الف�شيلة، والق�شاء على عامل 
اإىل  ال�شاعية  الأ�شياء  فهذه  والكمال،  النظام  اإىل  الإن�شاين  للحنني  اإ�شباعًا 
د، تعبِّ عن رغبة عميقة للعقل الإن�شاين يف اكت�شاف النظام يف العامل  التوحُّ
اخلارجي، وبناء �شورة �شعرية جيدة، يعني اإ�شباع جزء من تطلع العقل اإىل 
اإ�شباغ النظام على ما حوله)1( وهو نظام ينتمي اإىل عامل العقل الذي تطمح 

الذات ال�شاعرة من خالل »الولد« اإىل حتقيقه رف�شًا للواقع املعي�ص.

)1( انظر د.حممد ح�شن عبداهلل: ال�شورة والبناء ال�شعري - دار العارف - م�رس - 1981م. 
)�ص156(.
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اإ�شارات دينية  القا�شم يف ق�شيدته »�شاريل بيطون«،  ويح�شد �شميح 
قادرة على  دللية  اأبعاد  ذات  مثل: »مو�شى-التيه-الطور«، وهي  عدة، 
ك�رس التوقع، ومتتلك قدرات تعبريية ت�شهم يف ت�شويرال�رساع الإن�شاين بني 

اخلري وال�رس. يقول:    

حني �شكا مو�شى للطور اأجاب اهلل من اجلبِّ   

امل�شتعلمِ   

واأنت   

خاطبَت جدار التيه ال�شينائي،   

فلم ي�شمع �شوتك حتى الفقراء   
ومل ي�شهر �شيفك اإل ال�شعفاء)1(  

الت�شاد،  بنية  اإىل  الدللة  اإنتاج  يف  ال�شابقة  ال�شعرية  الأ�شطر  ت�شتند 
اأو  مو�شى/الفل�شطيني،  طرفني  بني  مقارنة  عالقة  ثناياها  يف  حتمل  التي 
النبي/الإن�شان، وهي تك�شف عن ا�شتجابة »اهلل« �شبحانه وتعاىل ل�شكاية 
»مو�شى«، فتجلى لـه باأنواره البهية على »طور �شيناء«، اأما »الفل�شطيني« 
فلم ي�شتجب له وبقي وحيداً ح�شرياً اأمام طواغيت الع�رس؛ وبذلك تتحول 
الأ�شطر/الق�شيدة اإىل ك�شف عن خبايا الذات ال�شاعرة ومعاناتها الفردية 
واجلماعية. لكن البنية الفعلية املتحركة واملتوفزة التي تكتنـز بها الق�شيدة، 
ل بعداً دلليًا راف�شًا  اأزره، وت�شكِّ الفل�شطيني/الإن�شان، وت�شد من  تدعم 
الت�شليم بالواقع، متحققًا يف زمان ومكان، اأو مبعنى اآخر فاإن الفعل ميتلك 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج3.)�ص67(.
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دللة احلقيقة وزمانها، ولذلك فهو متغري، والتغري م�شعر بالتجدد، فاإذن 
الإخبار بالفعل يفيد وراء اأ�شل الإثبات كون الإثبات يقرتن بالتجدد)1(، 
بها  ويتطور  واإنتاجها،  الدللة  بتوجيه  يقوم  فاعاًل  متتلك  الفعل  وبنية 
املمكنة  ال�شبل  جميع  ي�شتنفد  حتى  الأعلى،  اإىل  الأدنى  من  الأ�شطر  يف 
واملتاحة لتحقيق الذات على امل�شتويني الفردي والإن�شاين، اأي اأن الفاعل 
يتحول  ثم  املفرد،  املخاطب  الفاعل  على  الدال  »خاطبت«  بالفعل  يبداأ 
يف  لي�شل  اجلمع،  املخاطب  الفاعل  على  الدال   » »فلنم�صمِ اإىل  الفعل 
انية. وبذلك  اأبراج الطاغوت ال�شوَّ الثورة بتدمري  اإىل ممار�شة فعل  النهاية 
ت�شبح الأفعال ذات اأبعاد خ�شبة على م�شتوى الإنتاج الدليل للخطاب 
ال�شعري، ت�شتجيب لها الذوات الأخرى من قومها، وت�شري معًا نحو حتقيق 
احللم و�شنع امل�شتقبل، اأي اأنها ل تكتفي بالدللة على و�شف ما هو كائن 
اأن  يجب  ما  اإىل  ذلك  تتجاوز  بل  و�شمت،  �شكون  يف  الآلم  واجرتار 
يكون، فين�شاأ نتيجة لذلك ال�رساع بينها وبني »تل اأبيب« و»البنتاغون«، 

وتخرج �رسخاتها مدوية لتهد اأركان ال�رس والظلم. 

بن  »مرج  ق�شيدته  يف  »مو�شى«  �شخ�شية  ف  فيوظِّ زياد،  توفيق  اأما 
الع�رس«،  »الو�شايا  لـ  املوروث  الدليل  النظام  ك�رس  اإىل  ويعمد  عامر«، 
البعد  فيمتزج  معا�رسة،  روؤيا  وفق  ل  تت�شكَّ الدللية  البنية  عنا�رس  وجعل 
الديني بالبعد الآين، وينفتح الوعي ال�شعري على عوامل يوؤ�ش�ص لها كيانًا 

وجوديًا م�شتقاًل يف اخلطاب ال�شعري. يقول: 

للماليني- العلم  اأمني-دار  �شيخ  د.بكري  ودرا�شة  الإيجاز-حتقيق  نهاية  الرازي:  انظر   )1(
بريوت-ط1-1985م.)�ص156(.
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ل حتك يل…ل حتك يل!   

اأنا قادم   

من حيث كل فم عليه حار�ص    

واملخبون على ال�شتائر    

حيث الو�شايا الع�رس     

تعك�ص يف قرارات املحاكم-    

وال�شعائر    

حيث ال�شدى والظل  

اأنكر اأ�شله، 

وي�شيط خالقه مغامر)1(   

ل الأبيات ال�شعرية ال�شابقة مف�شاًل من مفا�شل الق�شيدة، ي�شتقل  ت�شكِّ
ت�شتمل  التي  الأخرى  املفا�شل  عن  والعمق«  »الظاهرة  وبعنوانه  بذاته 
ي�شري  الظاهر،  الدليل رغم النف�شال  �شياقه  الق�شيدة ككل، لكن  عليها 
ن يف جمموعها اأبعاد التجربة ال�شعرية املكتنـزة باأطر  اإىل الت�شال بها، لتكوِّ

زمنية ودينية، جتعل الق�شيدة ملتحمة بالواقع املعي�ص.

بنية  يف  املتداخلة  »النهي«  بنية  بتوظيف  الق�شيدة  ال�شاعر  ي�شتهل 
التكرار »ل حتك«، املوؤدي اإىل توكيد املعنى، ونزوع الذات ال�شاعرة اإىل 
ال�شتعالء والإلزام يف طلبها من املخاطب الكف عن الفعل والمتناع عنه 

)1( توفيق زياد: ديوان توفيق زياد.)�ص404-403(
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على وجه احلقيقة)1(، بقولها »ل حتك يل«، وهذا الطلب يوحي بال�رسعة 
لي�ص  الوقت  ت�شتمع لالآخرين، لأن  الزمن، فال وقت لديها حتى  و�شيق 
ومتتمة  ال�شمائر  والتهاب  واملغامرة  »الفعل«  وقت  بل  »القول«،  وقت 
من  ال�شاعرة حلظات  الذات  تقتن�ص  ولذلك  الثوار،  �رسيان  الكبيت يف 
عمر الزمن، وت�شتثمرها يف فعل الثورة للتخل�ص من ربقة الحتالل الذي 
مكثفة،  اإيحائية  دللة  ذات  وهي  حماكمه،  يف  الع�رس  الو�شايا  »ُتعك�ص« 
ي�شري فيها الفعل »يعك�ص« يف دللته العميقة اإىل جتاوز املحاكم ال�شهيونية 
متثل  على  حتث  التي  الع�رس«،  »الو�شايا  يف  الواردة  الدينية  للت�رسيعات 
تعاملهم  يف  الأخالقية  والقيم  ال�شارمة  الدينية  الأحكام  من  جمموعة 
الإن�شاين مع الآخرين، والتي جاء فيها، ل يبغي اإن�شان على �شاحبه ليقتله 
بغدر، ومن �رسب اأباه واأمه يقتل قتاًل، ومن �رسق يقتل، واإن ح�شلت اأذية 
يتم جتاوزها  اأحكام  بنف�ص وعينًا بعني…اإلخ)2(، وهي كلها  نف�شًا  نعطي 
اهلل،  م  التي حرَّ النف�ص  يقتلون  فهم  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع  تعاملهم  يف 
وي�رسقون الأر�ص التي ل ميلكون، وميار�شون القمع اليومي والإيذاء دون 
ينعك�ص هذا يف قرارات حماكمهم، بل �رسَّعت لهم هذه املحاكم يف  اأن 

فرتات تاريخية قريبة وبعيدة �شفك الدماء وقتل الأبرياء.

اإن الق�شيدة توؤ�ش�ص لفعل الروؤيا ال�شعرية التي تف�شح التمايز يف �شلوك 
ق�شاة املحاكم ال�شهيونية، وكانت هذه الدللة هي الدللة املحورية التي 
ال�شعرية  والدوال  اللغوية  بالبنية  متو�شاًل  ال�شعري،  اخلطاب  اإليها  ا�شتند 

)1( انظر د.عبد العزيز عتيق: علم املعاين.)�ص90(.
)2( انظر العهد القدمي: �شفر اخلروج، الإ�شحاح 21.
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�شبياًل لتحميل الق�شيدة اأبعاداً اإن�شانية، بالرغم من ا�شتخدامها لأطر تعبريية 
قدمية، لكن ال�شاعر عدل عن دللتها املوروثة وك�شف عن روؤيا اجتماعية 
فيهما من  قلَّل  �شيا�شي،  معا�رسة، وكذلك عبَّ من خاللها عن م�شمون 

م�شداقية الق�شاة وتطبيقهم لن�شو�ص التوراة واأحكامها الدينية.

ويك�شف اأحمد دحبور يف ق�شيدته »اخلوف وحبات الطلع«، املهداة 
»األواح  ل  حتوُّ عن  يك�شف  كعو�ص«،  »جالل  الفل�شطيني  ال�شهيد  اإىل 

الو�شايا« اإىل خ�شب للتوابيت الرهيبة. يقول: 

كانت يداه غمامتني تفيئان الطلع والطفل الر�شيع.   

كانت…وماذا بعد؟ همهمة وريبه   

وو�شيَّة…   

لكن األواح الو�شايا اأ�شبحت خ�شبًا لتابوت امل�شيبه   

والزائر امل�شنى يحار: اأعاَرَك الطرقات موح�شة لتلقاه   
التوابيت الرهيبْه ؟)1(     

اإىل  »كانت«  املا�شي  الزمن  �شيغة  يف  الراأ�شي  التكرار  بنية  تهدف 
جم�ّشدة  ال�شاعرة،  الذات  حتته  ترزح  الذي  النف�شي،  العامل  اأبعاد  حتديد 
حنينها املتجه اإىل الداخل اأكرث من اجتاهه اإىل اخلارج، وهو بالتايل يف�شل 
التي  ال�شاملة،  باأبعاده الكلية  الرثاء  اإىل  بني زمنني: الزمن املا�شي امل�شتند 
لكنها  هادئة،  نبة  خالل  من  الإن�شاين  وكيانها  ال�شاعرة  الذات  جتتاح 
عميقة الغور من جهة، والزمن احلا�رس الذي ميار�ص فيه العدو اأب�شع اأنواع 

)1( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور.)�ص141(.
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القتل والغتيال، متمثاًل يف �شخ�شيات فل�شطينية ت�شارك يف �شنع م�شتقبل 
اأو هي تف�شل بني ما كان وما هو  اأخرى،  الفل�شطيني من جهة  ال�شعب 
ل بالتايل حداً فا�شاًل بني زمن الرتواء وحتقق احلياة، وزمن  كائن، وت�شكِّ
القتـل والرثاء،  وهو رثاء يختلف عن الرثاء يف ال�شعر العربي القدمي الذي 
يتجه فيه ال�شاعر اإىل اأبعاد جزئية نف�شية، ل يخرج فيها للتعبري عن جتربة 
اإن�شانية �شاملة، ويكتفي فيها ال�شاعر بر�شم �شورة مثالية للفقيد »األي�شت 
تعبري  حد  على  ؟«)1(  اإليه  العودة  جتنب  ينبغي  ما  نعرف  اأن  هي  احلداثة 

رولن بارت.

توحي  غمامتني«،  يداه  »كانت  ال�شاعر  لقول  الرتكيبية  البنية  اإن 
باكتنازها وتكثيفها لدللت حمورية يف حياة الإن�شان عامة، تتمثل فيها 
من  ويجعل  احلياة،  بن�شغه  يروي  الذي  الفاعل  الإن�شاين  احل�شور  اأبعاد 
وجوده م�شدراً من م�شادر الرتواء، التي تعم الأر�ص ومن عليها من اإن�شان 
ونبات وحيوان، ف�شاًل عن اإيحاءاتها الدينية املعتمدة على »التظليل« اأو 
»اتقـاء حر ال�شم�ص«، حيث كان الرب ي�شري اأمام بني اإ�رسائيل نهاراً يف 
ولعل  ولياًل)2(.  نهاراً  مي�شوا  لكي  نار،  عمود  يف  ولياًل  �شحاب،  عمود 
ال�شياق الدليل العام للق�شيدة والإ�شارات الدينية والتوراتية الواردة فيها 
عن »مو�شى« و»الو�شايا الع�رس« و»التيه«، تعزز هذا الإيحاء امل�شار اإليه. 
ي�شاف اإىل ذلك دللة »الكرم« ال�شعرية القدمية، لكن ال�شاعر قد جتاوز 
الأ�شطورية  الأبعاد  فيها  جتلَّت  اأعمق،  دللت  اإىل  املبا�رسة  الدللة  هذه 

)1( رولن بارت: در�ص ال�شيميولوجيا.)�ص66(.
)2( انظر العهد القدمي: �شفر اخلروج، الإ�شحاح 13.
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والدينية ل�شخ�شية الفقيد، وجتاوزت الإطار اللغوي املبـا�رس، بعـد اأن قـام 
وحتميلهـا دللت  ال�شنني،  بغبار  املثقلـة  مدلولتها  مـن  الكلمـة  باإفراغ 
مل مت�ش�شها يـد من قبل، فكانت لغـة موحيـة ومكثفـة، حتّولت اإىل رموز 

واإ�شارات توحي اأكرث مما تقول.  

الفل�شطيني  اجل�شد  يف  ال�شهيوين  الكيان  فتحه  الذي  الدم  ينبوع  اإن 
وقومها  ال�شاعرة  الذات  لكن  بطيء،  موت  اإىل  ويوؤدي  ينـزف،  مازال 
ياأتي  ولذلك  للعدو،  مبقاومتهما  الدموي  الينبوع  هذا  اإغالق  يحاولن 
احلرف »لكن« الذي يوؤكد بنية »الختالف« و»التعار�ص« بني الزمنني 
هذه  د  يج�شِّ لكي  »كانت«،  الفعل  دللة  اإنتاج  يف  �شابقًا  اإليهما  امل�شار 
ل الذات ال�شاعرة  املقاومة، وليحقق يف البداية انت�شاراً معنويًا، حني حتوِّ
وعدل  وا�شتقامة  خري  من  فيها  ما  بكل  ال�شالم  عليه  مو�شى«  »و�شايا 
الفاعلية،  وعدم  باجلمود  يت�شم  »خ�شب«  اإىل  ودينية،  اأخالقية  وحيوية 
له مرة اأخرى اإىل  لأن ال�شهاينة مل يعملوا بت�رسيعاتها واأحكامها، ثم يحوِّ
وبذلك  الأخري.  مثواه  اإىل  امليت  فيه  يحمل  الذي  التابوت«،  »خ�شب 
ت�شمح الدللة املنتجة يف اخلطاب ال�شعري، بجعل املوت عن�رساً م�شيطراً 
ل َمْن يف ال�شوارع اإىل اأ�شالء ملقاة على قارعة  ينفي كل ما عداه، ويتحوَّ
الطريق، يتم و�شعها يف نهاية الأمر يف هذه التوابيت لتوارى الرتاب دون 
عودة، هذا ف�شاًل عن الدللة الدينية التي ميكن اإنتاجها من خالل ال�شياق 
الدليل للخطاب ال�شعري، وهي دللة »تابوت العهد« الوارد ذكره يف 

ى بالذهب)1(.  التوراة امل�شنوع من خ�شب ال�شنط املغ�شَّ
)1( انظر العهد القدمي: �شفر اخلروج، الإ�شحاح 37.
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ال�شعري، جعال  الدليل للخطاب  اللغوي وال�شياق  البناء  امتزاج  اإن 
جوهر  »تك�شف  اأن  وا�شتطاعت  العميقة،  بالدللت  غنية  الق�شيدة 
الوجود مبا هو حلمة متوا�شجة تتداخل فيها الأ�شياء، وتدخل بتداخلها عامل 
الأ�شياء بغاللة من  الكال�شيكي…لتلتف  الو�شوح  ينتهي  الغياب، حيث 
الغمو�ص املرهف الذي يفي�ص بح�ص املحتمل املمكن املتحّول، بدًل من 
املوؤكد النهائي الثابت«)1(، وهذا يوؤدي اإىل تبلور الروؤيا ال�شعرية باعتبارها 
وت�شكيله  عنه،  والنحراف  العامل  بنية  اخرتاق  على  قادرة  اإن�شانية  روؤيا 
بطريقة حتمل من اجلدة ما يبهر النظر والفكر، ويجعلهما يعاينان الوجود 
الإن�شاين يف اأعمق جتلياته، ويدركانه اإدراكًا باطنيًا يتجاوز �شذاجة الفهم 

و�شطحيته اإىل عمق القراءة املتكامل. 

3- ي�سـوع بـن نـون 

توظيف  يف  الفل�شطينية  ال�شعرية  للن�شو�ص  الدللية  البنية  تتمحور 
القتل  دللة  هي:  حمددة  دللت  حول  التلمودية،  »ي�شوع«  �شخ�شية 
للبعد  الكلية  الدللة  اإطار  يف  تدور  خمتلفة،  ب�شيغ  والتحريق،  والتدمري 
يتطـابق  بعد  وهو  ال�شخ�شية)2(،  لهذه  التلمود  ن�شجه  الذي  التدمريي 
من  تقرب  »وحني  تقول:  التي  القدمي  العهـد  ن�شـو�ص  يف  ورد  مـا  مـع 
مدينة لكي حتاربها ا�شتدعها اإىل ال�شلح، فاإن اأجابتك اإىل ال�شلح وفتحت 
واإن  وي�شتعبد لك،  للت�شخري  لك  يكون  فيها  املوجود  ال�شعب  لك فكل 

)1( د.كمال اأبو ديب: جدلية اخلفاء والتجلي. )�ص236(.
موا كل ما يف املدينة من رجل  )2( يقول التلمود بعد ا�شتيالء »ي�شوع« على مدينة اأريحا:»وحرَّ
وامراأة، من طفل و�شيخ، حتى البقر   والغنم واحلمري بحد ال�شيف… واأحرقوا املدينة بالنار 

مع كل ما بها«. العهد القدمي: �شفر ي�شوع، الإ�شحاح 6.
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اإلهك  الرب  دفعها  واإن  فحا�رسها،  حربًا  معك  عملت  بل  ت�شاملك  مل 
الأمر  يكن  ولهذا مل  ال�شيف)1(.  بحد  فا�رسب جميع ذكورها  يدك،  اإىل 
رقاب  ال�شيف يف  ال�شهيونية حد  تعمل احلكومات  اأن  غريبًا  اأو  مفاجئًا 
اأ�شحاب املدن التي يتم ال�شتيالء عليها، بل ومل ت�شلم املدن نف�شها مـن 
�ص لنا عالقة  حرقها بالنار. ولعل موقف حممود دروي�ص من التوراة يلخِّ
ال�شاعر الفل�شطيني بها، يقول: »ولهذا فال اأخ�شى التوراة كاأثر اأدبي، واإن 
كنت اأرف�شها كتعاليم، لأن فيها ف�شوًل مغرقة يف العن�رسية، اأما من الناحية 
ال�شاعرية  يف  ومغرقة  م�رسقة  �شفحات  على  التوراة  فتحتوي  الأخرى، 

والبناء الأ�شطوري والبناء امللحمي«)2(. 

القتل  �شـور  اأب�شع  ال�شبَّار«،  »اأبد  دروي�ص  حممود  ق�شيدة  وجتلـو 
والتدمري، متمثاًل يف �شخ�شيته »ي�شوع«. 

وكان غد طائ�ص مي�شغ الريح  يقول:   
خلفهما يف ليايل ال�شتاء الطويلة   

وكان جنود يهو�شع بن نون يبنون   
قلعتهم من حجارة بيتهما. وهما   

يلهثان على درب »قانا«: هنا   
مرَّ �شيدنا ذات يوم. هنا   

جعل املاء خمراً. وقال كالمًا   
ر  كثرياً عن احلب، يا ابني تذكَّ  

)1( العهد القدمي: �شفر التثنية، الإ�شحاح 20.
)2( نقاًل عن نادي �شاري الديك: حممود دروي�ص ال�شعر والق�شية.)�ص43(.
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ر قالعًا �شليبية غداً. وتذكَّ  
ق�شمتها ح�شائ�ص ني�شان بعد 

رحيل اجلنود…)1(  

الأب  بني  احلوار  توظيف  على  اجلمايل  اإطارها  يف  الق�شيدة  ت�شتند 
وابنه عندما فقدا مكانهما الأول، ولهذا يعّد ديوان »ملاذا تركت احل�شان 
وحيداً« �شرية �شخ�شية لل�شاعر، �شيغت باأ�شلوب اأدبي، يلعب فيه اخليال 
ال�شوت اجلماعي جنبًا  فيه  الإبداعي، ويبز  امل�شتوى  اأ�شا�شيًا على  دوراً 
اإىل جنب مع ال�شوت الفردي لل�شاعر. اإن حديث الأب املوّجه اإىل البن 
�ص اأبعاد املـاأ�شاة التـاريخية التي حلَّت بال�شعب  الطفل/حممود دروي�ص، يلخِّ
الفل�شطيني من زمن الإمباطورية الرومانية اإىل زمن الحتالل ال�شهيوين 
احلديث، مروراً بفرتات تاريخية فا�شلة يف حياة فل�شطني واأهلها وهي فرتة 
»ي�شوع«، وفرتة احلروب »ال�شليبية«، التي تبز الروح واجل�شد املعذبنْي 
لل�شاعر والإن�شان الفل�شطيني، ولكن هذه الإمباطوريات الحتاللية قد 
زالت وزال وجودها، و�شارت اأثراً بعد عني على اأر�ص فل�شطني، ولهذا 
تيقى  اأن  لها  يريد  و�شية،  �شكل  يف  التاريخية  احلقيقة  هذه  الأب  يقرر 
حا�رسة يف ذهن الطفل لينق�شها يف وجدانه وروحه وفكره، وقد عملت 
ذلك يف  اأكان  �شواء  عندما كب،  الطفل  عملها يف وجدان  الو�شية  هذه 
ن�شو�شه ال�شعرية، اأم يف ن�شو�شه النرثية املوازية، التي تف�شح عن وجهة 
نظره ال�شعرية اأو الواقعية بقوله يف اأحد احلوارات معه: »ثم هناك خوفنا 

)1( حممود دروي�ص: ملاذا تركت احل�شان وحيداً. ريا�ص الريِّ�ص للكتب والن�رس - بريوت - ط2 
- 1996م. )�ص35-34(.
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من اأن نفقد املا�شي اأو نرتكه يهرب منا. من هنا نزعتي اإىل توثيق الغياب. 
لي�ص لل�شاعر حيال تقاطر اجليو�ص الإمباطورية الكبرية، رومانية واآ�شورية 
وفار�شية، على املرور يف ال�شاحة، اإل اأن يرجع اإىل الطفل الذي يتفرج من 
اأن يقف يف طريق جيو�ص  ال�شاعر  ي�شتطيع  امل�شهد. ل  الباب على  ثقب 
ويحاورها. ولي�ص من �شبيل له اإل اأن يطل من بعيد على التاريخ، ويتاأمل 
�شريه وعمله…فهي خطوة للبحث عن ال�شعر. واأين ال�شعر من هذا كله؟ 
اإنه يف الأ�شياء الأوىل، يف العودة اإىل ال�شرية الأوىل)1(، وهذه الأ�شياء حتمل 
يف نف�ص الطفل/ال�شاعر، دللت نف�شية ترتبط ب�شرية �شعب واأمة بالقدر 

نف�شه الذي ترتبط فيه ب�شرية �شخ�شيه ذات م�شامني �شعرية.

اإن جلوء ال�شاعر اإىل اجرتار الذات ال�شعرية وح�شيلتها التاريخية على 
مر ال�شنني، جعاله يتفاعل تفاعاًل حيويًا مع اجلوانب التاريخية والدينية…

اإلخ، ويبدع من عمق النف�ص التي تعيد تكوين الأ�شياء روؤيا �شعرية معا�رسة 
ل اإىل �شعر، يحتمي ال�شاعر  تعتمد على اخليال، وعلى �شريورة التاريخ املتحوِّ
ب�شدفته من الذوبان والتال�شي. وبذلك مل تعد الق�شيدة اإعادة اإنتاج للواقع 
د املوقف  يف اإطار ما كان اأو ما هو كائن، بل هي تعبري عن روؤيا باهرة جت�شِّ
الإن�شاين ال�شامل، م�شتندة اإىل عالقة التناق�ص الذي يفتت الزمن والتاريخ 
اإىل مرحلتني: الأوىل، مرحلة معتمة حيث »ي�شوع« الذي بنى مدنًا على 
الدماء قدميًا، ومت اإحياء �شيا�شته يف الوقت احلا�رس بتدمري »قانا«، وحتريق 
التي  الدينية،  »قانا«  دللة  عن  ف�شاًل  هذا  فيها.  مبن  وم�شت�شفياتها  اأهلها 
ل املاء فيها  �شهدت معجزة من معجزات »امل�شيح« عليه ال�شالم، حني حوَّ

)1( عبا�ص بي�شون: حممود دروي�ص، من يكتب حكايته يرث اأر�ص احلكاية. )�ص98-97(
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م  اإىل خمر. وبذلك تتحول »قانا« اإىل رمز يتلقى معجزات الأنبياء، ويحرِّ
على الآخرين انتهاك حرماتها الإن�شانية والدينية. اأما املرحلة الثانية، فهي 
مرحلة »م�رسقة« مل تاأت بعد، واإمنا هي يف طور التكوين، يعبِّ عنها املنطق 
ال�شعري باأدلة فنية وي�شت�رسف ح�شورها، وذلك عندما يدعو الأب البن 
ر القالع ال�شليبية التي زالت، بعد اأن ق�شمتها ح�شائ�ص »ني�شان«،  اإىل تذكُّ

واأزالت اآثار العدوان من اأر�ص فل�شطني. 

اأ�شوات  ال�شابقة  الأبيات  يف  ح�شد  قد  دروي�ص  حممود  كان  اإذا 
وي�شوع،  والبن،  الأب  حوار  يف  متمثلة  عدة،  واأماكن  �شخ�شيات 
التاريخ،  مبنطق  ترتبط  كلية  دللة  لإنتاج  وال�شليبيني،  وامل�شيح،  وقانا، 
واحتـالل الأر�ص الفل�شطينية، فاإن �شميح القا�شم يف ق�شيدته »قـد منهـل 
اأو  اأبعاد متعددة يف �شخ�شيته »ي�شوع«،  لكن ل نهـمل«، يك�شف عـن 
القتل  متمثلة يف  ال�شخ�شية،  لهذه  التلمود  الواردة يف  الأبعاد  اأهم  لعلها 
والتدمري املقرتنني بطلبه من الرب اأن يوقف ال�شم�ص حتى يفرغ من قتل 
ج�شد  يف  الإ�شارات  هذه  وتكررت  اأعدائه)1(،  من  وينتقم  الفل�شطينيني 

الن�ص �شت مرات. يقول ال�شاعر:

يا يو�شع بن نون

اإ�شمع

يا يو�شع

)1( يقول التلمود »حينئذ كلَّم ي�شوع الرب يوم اأ�شلم الرب الأموريني اأمام بني اإ�رسائيل، وقال 
اأمام عيون اإ�رسائيل يا �شم�ص دومي على جبعون، ويا قمر على وادي اأيلون،فدامت ال�شم�ص 

ووقف القمر حتى انتقم ال�شعب من اأعدائه«.العهد القدمي:�شفر ي�شوع،الإ�شحاح 10.
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اأوقفت ال�شم�ص على اأ�شوار اأريحا؟

نعلم اأن ال�شم�ص ت�شري على اأعناق ال�شهداء 

من بحر البقر اإىل حطني   

نعلم اأن ال�شم�ص ت�شري على اأعناق ال�شهداء   

من جبل ال�شيخ اإىل �شخنني   

ال�شم�ص ت�شري وتنمو تكتمل على لهب جراح ال�شهداء   

من عرب�شتان اإىل لبنان   
ومن املغرب لفل�شطني!)1(  

تنه�ص الأبيات ال�شعرية على بنية »النداء« يف قوله »يا يو�شع بن نون«، 
ذات التدفق التعبريي املوؤدي اإىل انفتاح اخلطاب ال�شعري على ال�شخ�شية، 
ح�شور  يف  ويتمثل  الطرفني،  بني  يباعد  بينهما  نف�شي  فا�شل  وجود  مع 
حرف النداء »يا«، كما ينفتح على عوامل مكانية واأحداث تاريخية متعددة 
ل حلمة النداء و�شداه، حيث ينتقل  م�شتندة اإىل »التداعي احلر«، الذي ي�شكِّ
»اأريحا- والأماكن  املدن  اأ�شماء  كتابة  ويعيد  لآخر،  مكان  من  ال�شاعر 

حطني - جبل ال�شيخ - �شخنني - لبنان - فل�شطني«، على خارطة العامل، 
العن�رسية  جرائم  اآثار  ت�شهد  زالت  وما  �شهدت  واأماكـن  مدنًا  باعتبارها 
حا�رسة  مازالت  اإن�شانية  رمزية  اأبعاد  عن  للتعبري  ل  وتتحوَّ ال�شهيونية، 
توؤ�ش�ص  معا�رسة  من خاللها دللت  ال�شاعر  ي�شقط  العيان،  اأمام  وماثلة 
لروؤيا حتري�شية، يتحقق بها احل�شور الكوين لهذه الأماكن بكثافة عالية، 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد - مج2. )�ص 364 -365(.
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والتجربة الإن�شانية ال�شاملة، بعد اأن اأ�شبح املوت القوة الفاعلة واملدمرة 
يف �شياق الواقع و�شياق الق�شيدة الدليل.

الأبيات،  عنها  ت�شف  التي  التحري�شية  والروؤيا  ال�شعرية،  املكا�شفة  اإن 
جتعل املتلقي على دراية ووعي مبا يدور يف العـامل من اأحداث ت�شاغ �شعراً، 
وي�شبح ال�شاعر تبعًا لذلك �شاعراً ثوريًا باملعنى الإبداعي واملعنى الواقعي، 
يف  وحا�رساً  داً  متج�شِّ الإن�شاين  وواقعه  وحياته  نف�شه  املتلقي  يجد  حيث 
يعيد على  اأنه  بالدللت، كما  بلغة رمزية موحية ومكتنـزة  ق�شيدة، تعبِّ 
حد تعبري )رينيه �شار( �شياغة العامل على نحو جديد، وت�شبح وظيفة اللغة 
ال�شعرية تبعًا لذلك هي الك�شف عن عامل يظل اأبداً يف حاجة اإىل الك�شف)1(، 
عندئذ يعي ال�شاعر ر�شالته الإن�شانية التي خلق من اأجلها، وبهذا مل يكتف 
التي  التحري�شية  الدللت  الواقع من خالل  ماأ�شاوية  بالتعبري عن  ال�شاعر 
ت�شتمل عليها الق�شيدة يف مفا�شلها املتعددة، وذلك حني ي�شري اإىل اأعناق 
ال�شهداء وجراحهم يف خماطبة »يو�شع بن نون«، وحفره يف حلم ال�شاعر 
وقومه من قرن م�شى وتعط�شه للدم، لكن ال�شاعر يقرر يف النهاية وب�شوت 

حازم حقيقة الإرادة الفل�شطينية والت�شميم على الن�رس بقوله:

لن يطفىء نار اإرادتنا 

لن يطفىء نور حمبتنا

طوفان الدم)2( 

1986م. املعارف - م�رس -  دار  اأين؟ -  اإىل  احلديث  �شعرنا  �شكري:  د. غايل  نقاًل عن   )1(
)�ص114(.

)2( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج2. )�ص366(.
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اأما بنية التكرار »ال�شم�ص ت�شري«، فهي بنية مراوغة لعتمادها على 
ل، على اعتبار  اجلملة ال�شمية ذات الدللة املقرتنة بالثبات وعدم التحوُّ
يوحي  وهذا  والزمان،  احلدث  من  »ال�شم�ص«  اإليه  ال�شم/امل�شند  خلو 
بثبات ال�شم�ص املتحقق يف دعوة »ي�شوع بن نون« للرب وارتباطها به 
من جهة، كما يوحي تقدميها برغبة ال�شاعر يف احلديث عنها يف �شدارة 
الكالم، وجعلها مركز الثقل ال�شعري، حتى يتهياأ املتلقي ملا �شوف يلقى 
من  اأبعادها  وحتدد  ال�شعرية  الدللة  توّلد  بها،  تتعلق  �شفات  من  عليه 
جهة اأخرى. لكن هذه الدللة الثبوتية لل�شم�ص �رسعان ما تتغري بح�شور 
والتغري،  واحلركة  والزمان  احلدث  على  الدال  »ت�شري«،  الفعل/امل�شند 
ليفاجاأ املتلقي/قارىء الن�ص بتجلي بنية »التقابل« يف الثبات/ال�شكون، 
مما يخلق �رساعًا اأو توتراً لغويًا على م�شتوى ال�شياغة ال�شعرية بني قوتني 
»ال�شاعر«  هما:  طرفني  بني  واقعية  لعالقة  مو�شوعيًا  معادًل  الن  ت�شكِّ
على  احلركة  بانت�شار  الأمر  وينتهي  وقومه،  »ي�شوع«  مقابل  وقومه، 
ال�شكون  النحوية يخفف من وطاأة  الناحية  ال�شكون، لأن »الفعل« من 
نف�شه  يف  حركة  اإىل  ي�شري  الفعلي  الدال  اأن  هذا  اإىل  ي�شاف  ال�شمي، 
»ي�شري«، ف�شاًل عن اعتبار اجلملة »ال�شم�ص ت�شري« جملة فعلية ولي�شت 
جملة ا�شمية، يت�شف فيها امل�شند اإليه بامل�شند ات�شافًا متجدداً، اإذ يكفي 
بغ�ص  فعلية)1(  جملة  اجلملة  اعتبار  ميكن  حتى  فعاًل  امل�شند  يكون  اأن 
والتاأخري على م�شتوى اجلملة.  التقدمي  اأو  الرتبة«،  النظر عن »ت�شوي�ص 
بالدللت،  يكتنـز  درامي  تركيب  اإىل  امل�شند/الفعل  يتحول  وبذلك 

الع�رسية- املكتبة  وتوجيه-من�شورات  نقد  العربي  النحو  يف  املخزومي:  مهدي  د.  انظر   )1(
بريوت-ط1-1964م.)�ص41(
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اندحار  اإىل  يوؤدي  مما  بال�شم�ص،  املقرتن  التجدد  اأو  التغري  نحو  ويتوجه 
ال�رس وقوى الطغيان، وانت�شار احلق وقوى العدل.

ف اأحمد دحبور يف ق�شيدته »عبد عابدي« �شخ�شية »ي�شوع«.  ويوظِّ
يقول:مل يكن يو�شع حتى يوقف ال�شم�ص، 

ولكن كان عبداً عابديًا   

ت على ال�شم�ص  اأمر الألوان فالتمَّ  

فكانت ظلمة تر�شل نوراً داخليًا)1(   

الدين  من  امل�شتمد  الدليل  »التعار�ص«  مبداأ  على  الأبيات  ت�شتند 
بني »ي�شوع« عبد الرب من جهة، و«عبد عابدي« املنا�شل الفل�شطيني 
كان  فاإذا  اأخرى.  جهة  من  والعدالة  احلرية  حتقيق  اأجل  من  ال�شهيد 
»عبد  فاإن  ال�شم�ص،  باإيقاف  لدعوته  الرب  ا�شتجاب  قد  »ي�شوع« 
عابدي« الذي ي�شتثمر ال�شاعر الكثافة الدللية الرامزة ل�شمه، ويجعله 
اأن  ا�شتطاع  والعبادة،  التقوى  على  الدال  الديني  مبعناه  عابداً«  »عبداً 
ال�شويف  باملعنى  داخليًا  نوراً  له  تر�شل  لكنها  اإىل ظالم،  ال�شم�ص  ل  يحوِّ
الظاهر،  بال�شم  وجتليه  تعاىل،  اهلل  اأ�شماء  من  »ا�شم  وهو  النور،  لكلمة 
كل  على  يطلق  وقد  كلها،  الأكوان  �شور  يف  الظاهر  الوجود  اأعنى 
تطرد  التي  الإلهية  والواردات  الذاتية،  العلوم  من  امل�شتور  يك�شف  ما 
الكون عن القلب«)2(. اإن جتلي النور الإلهي لل�شخ�شية، وك�شف اأ�رسار 
اأبعاد دينية،  لها يف ال�شياق ال�شعري اإىل �شخ�شية ذات  الكون لها، يحوِّ

)1( اأحمد دحبور: هنا هناك-.)�ص96(.
)2( اأحمد النق�شبندي اخلالدي: معجم الكلمات ال�شوفية. )�ص91(.
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ال�شفافية  باجتاه  الكون  ماديات  قلبها من  وتفرغ  والتقوى،  احلق  تتمثل 
املتقي،  املوؤمن  الإن�شان  مبثالية  واحلق  واخلري  العدل  لتحقيق  الإن�شانية، 
وهذا بدوره يك�شف عن املفارقة احلادة بني �شلوك »ي�شوع« التدمريي 
املجاهدة يف حتقيق  ت�شف عن روح  التي  ال�شخ�شية  و�شلوك  من جهة، 
التي  والتنكيل  القتل  مظاهر  اأب�شع  �شد  بقوة  وتقف  الإن�شانية،  العدالة 

يقرتفها ي�شوع املعا�رس يف حق الإن�شانية من جهة اأخرى. 

4- ال�سـبي البابـلي

ال�شعب  على  البابلي  ال�شبي  جتربة  الفل�شطينيون  ال�شعراء  اأ�شقط 
الفل�شطيني وق�شيته العادلة، وك�شفوا عن ت�شّور طرحوا من خالله اأبعاد 
جتربة املنفى الفل�شطيني بكل ما حتمل من اأبعاد ماأ�شاوية وت�شتت وهجرة 
ونفي على اأيدي اليهود، الذين حتولوا يف هذا الع�رس من »مفعول« دليل 
والقتل  التنكيل  ميار�ص  »فاعل« دليل،  اإىل  ن�رس«)1(،  »نبوخذ  يدي  على 
والت�رسيد بحق ال�شعب الفل�شطيني الآمن يف دياره واأر�شه، وهذه »مفارقة« 
لت »ال�شحية« اإىل »جالد« بالرغم من اأنهم-اليهود-عانوا  جارحة، حوَّ
التاريخ  اأعادوا عجلة  لكنهم  الأمل،  مكابدة  وعرفوا  املاأ�شاوية  اآثارها  من 
الفل�شطينية  التجربة  فكانت هذه  الفل�شطيني.  ال�شعب  بت�رسيد  الوراء  اإىل 

معادًل رمزيًا للنفي البابلي.

النفي  جتربة  اأخرية«  »�شالة  ق�شيدته  يف  دروي�ص  حممود  ف  ويوظِّ
البابلي، ويربط ذلك بتجربة النفي الفل�شطيني املعا�رس. يقول:

)1( انظر العهد القدمي: �شفر امللوك الثاين، الإ�شحاح 25.
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بالدي! يا طفلة اأََمًة 

متوت القيود على قدميها   

لتاأتي قيود جديده   

متى ن�رسب الكاأ�ص نخبك   

حتى ولو يف ق�شيده؟   

ففرعون مات   

ونريون مات   

وكل ال�شبايا ببابل   
عادت اإليها احلياة!)1(  

ال�شعرية بظواهر لغوية متعددة، متنح اخلطاب الأدبي  تكتنـز الأبيات 
ز على الر�شالة نف�شها، املرتبطة بعروة وثقى مع البنية الدللية  اأدبيته، وتركِّ
للخطاب ال�شعري، وت�شف عن عالقة اختيار واعمِ بطبيعة الدوال ال�شعرية 
التاريخ  اللغة واأحداث  تعيد �شياغة مفردات  اإليه من دللت،  ت�شري  وما 
وفق روؤيا فنية معا�رسة، تعبِّ عن ماأ�شاة الإن�شان الفل�شطيني ونفيه وتقييده 
ب�شال�شل الحتالل، ويت�شح هذا من توظيف ال�شاعر للدال »اأََمة« بدللته 
التاريخية الدالة على العبودية والهوان الإن�شاين، مما يوؤدي اإىل انفتاح الن�ص 
اأمام اأزمان خمتلفة مغرقة يف القدم، لت�شبح اأزمانًا متعا�رسة، يحلُّ فيها املا�شي 
باحلا�رس لبعث التجربة الواقعية من جديد، حمملة مباأ�شاة املا�شي اليهودي 
امل�شتمر يف ماأ�شاة احلا�رس الفل�شطيني، ثم ياأتي ال�شمان »فرعون-نريون« 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص. )�ص161(
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وغريهما يف ج�شد الق�شيدة عامة، باعتبارهما �شخ�شيتني مقرتنتني بالتدمري، 
لالإيحاء بتاأكيد عودة املا�شي متمثاًل يف طغاة جدد هم طغاة هذا الزمان. 

خالل  من  جديد  من  التاريخ  بناء  اإعادة  اإىل  ال�شاعر  يعمد  وبذلك 
ل  واخليالت،  والأمنيات  والآمال  باملخاوف  وتختلط  »متتزج  اأ�شماء، 
رها كواقع فقط، بل اإن الوقائع املتذّكرة هي يف تعديل م�شتمر،  ميكن تذكُّ
احلـا�شـر،  مقت�شيـات  �شـوء  يف  جـديـد  مـن  وتعـا�ص  تف�شريهـا،  يعـاد 
وخمـاوف املـا�شي، واآمال امل�شتقبل«)1(، وهذه الأبعاد الزمانية تعمل يف 
ج�شد الن�ص باعتبارها موؤ�رسات حتذيرية، ي�شنع ال�شاعر وقومه من خاللها 
»خمرية الأيام القادمة«، اأو الثورة على الو�شع القائم باأبعاده الواقعية اأو 
يف  »ولو  قوله  يف  هذا  ويت�شح  الواقع،  تغيري  من  يتمكن  مل  اإن  ال�شعرية 
للواقع  تعوي�شيًا  ومعادًل  ثوريًا،  فعاًل  الق�شيدة  ت�شبح  وبذلك  ق�شيدة«؛ 

املظلم الذي ترزح حتته الذات ال�شاعرة وقومها.

ح يف ق�شيدته »يف ذكرى املعت�شم«،  وي�رسِّح �شميح القا�شم دون اأن يلمِّ
قاتاًل  »فب�رسِّ  �شيقتل  القاتل  باأن  املتلقي،  يواجه  الذي  الأول  ال�شطر  ومنذ 
ه منذ البداية املحمولت ال�شعرية، ويجعلها تبوح  بالقتل«)2(، حيث يوجِّ
فاعلها  يف  متمثلة  ال�شبي  جتربة  اإىل  ذلك  بعد  ي�شري  ثم  الفنية،  بدللتها 
التاريخي »نبوخذ ن�رس«، الذي يتخذ ال�شاعر منه موقفًا م�شاداً. لكنه يف 
يجعل  املوحية،  ال�شعرية  الأبعاد  ذات  اجلماعي«  القب  »ق�شيدة  ق�شيدته 

)1( ها نزمري هوف: الزمن يف الأدب-ترجمة د. اأ�شعد رزوق-موؤ�ش�شة �شجل العرب-م�رس-
1972م. )�ص28(

)2( انظر �شميح القا�شم: الق�شائد-مج1.)�ص208(
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اخلارجي  املرجع  تك�رس  وعميقة  غائرة  دللت  لنف�شها  تر�شي  الق�شيدة 
للغة، وتتخلى عن دللتها الأوىل، وتتحول اإىل رمز يوحي اأكرث مما يقول، 

ح اأكرث مما ي�رسِّح. يقول: ويلمِّ

خيط من �شدى النعناع 
خيط من دم   

ميتد بني اهلل والأطفال   
بني املوت نومًا، والأرق   

ولدان حتت الثلج   
اأغنيتان يف �شن احلليب   

ووردة نارية   
تكتظ غام�شة   

وت�شعل يف ظالم الروح   
ناراً للقوافل   

يا اأيها الأحياء والأموات   
هل يل بينكم ماأوى   

فاإين قادم للتو من اأنقا�ص بابل   
يا اأيها الأموات والأحياء  

هل عندكم زاد 

فاإين عائد خلراب بابل)1(   

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد - مج2.)�ص721(.
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يف  دواله  وح�شور  مكان،  كل  يف  لالإن�شان  الراب�ص  املوت  اإن 
ج�شد الق�شيدة متمثاًل يف »املوت-الدم-وردة نارية-اأنقا�ص بابل«، 
ال�شهيوين  الظلم  رغم  الذات  وجتعل  اللغوية،  ال�شياغة  حركة  ه  توجِّ
الإن�شاين  املوقف  اأعماقها  يف  يتجلى  قومها،  واأبناء  �شدها  املمار�ص 
والظلم،  العبودية  بقيود  الإن�شان  وتكبيل  والتنكيل،  للقمع  الراف�ص 
زمان  كل  والت�رسيد يف  القتل  واإدانة  واألوانه،  اأ�شكاله  بكل  ال�رس  ونبذ 
اأنقى  من  اأن  »اأرى  دروي�ص  حممود  يقول  املعنى  هذا  ويف  ومكان. 
ميزات �شعر املقاومة، عادة ال�شفاء الإن�شاين ال�شامل، ف�رسخة الإن�شان 
امل�شطهد يف اأي مكان، ويف اأي زمان، هي �رسخة اإن�شانية تخ�ص كل 
لالإن�شانية  معادية  وقائع  وال�شطهاد  والقتل  وال�شجن  فالظلم  اإن�شان، 
عملية  هي  لها  الإن�شان  ومقاومة  جغرافية،  حدود  يف  منح�رسة  غري 
�شعر  يف  الإن�شاين  البعد  هذا  اعتبار  ميكن  وبذلك  نبيلة«)1(.   اإن�شانية 
ال�شاعر  �شفافية  على  تدل  التي  املميزة،  العالمات  من  واحداً  املقاومة 
والحتالل  ال�شطهاد  نري  حتت  وقومه  وقوعه  من  بالرغم  واإن�شانيته 

الب�رس ودمائهم.   الذي يولغ يف حلوم 

وميزج را�شد ح�شني يف ق�شيدته »اخليمة ال�شفراء« بني بعدين دلليني 
»نبوخذ  و�شخ�شية  البابلي«،  »ال�شبي  هما:  اليهودي  النفي  عن  ان  يعبِّ
ر »الهيكل« و�شبى اليهود اإىل بابل.  ن�رس«، الذي اأحرق »اأور�شليم«، ودمَّ

يقول ال�شاعر:

)1( حممود دروي�ص: �شيء عن الوطن-دار العودة-بريوت-ط1-1971م. )�ص100(
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يا �شبي بابل َمْن هداك اإىل هنا ف�شبيتنا؟ 

كيف اخرتقت �شلوع اآلف ال�شنني وجئتنا؟   

قل يل اأعاد »نبوخذ« اأم اأنت وحدك زرتنا؟)1(   

انفتـاح اخلطاب ال�شعري على اخلارج من خالل توظيف �شيغة  اإن 
»النداء«، وتكرار �شيغة »ال�شتفهام«، يوؤدي اإىل اإثارة انتباه املتلقي، ويفتح 
ل يف احلا�رس وياأخذ �شورته  وعيه على مفارقة زمنية، جتعل املا�شي يت�شكَّ
وتاريخه  الفل�شطيني  بال�شعب  املرة  هذه  ترتبط  معاناة  من  فيها  ما  بكل 
املعا�رس، وتقرر حقيقة واقعة ميار�شها امل�شبيون القدامى �شد الفل�شطيني 
الدال  املوروث  الدليل  اإطاره  عن  ال�شتفهام  يخرج  وبذلك  املعا�رس، 
على املعرفة، لأن ال�شائل على علم ودراية مبا يحدث، فحرف ال�شتفهام 
»كيف« الذي يطلب من خالله يف الأ�شل »تعيني احلال«)2( لأمر مل يكن 
معلومًا من قبل، يخرج عن دللته البالغية املوروثة، لأن الذات ال�شاعرة 
فل�شطني يف ظل  الأمور يف  اإليها  اآلت  التي  بـ »احلال«،  على علم كامل 
والقلق،  واحلرية  بال�شتنكار  يوحي  فهو  ولذلك  ال�شهيوين،  الحتالل 
ال�شاعرة، ويق�صُّ م�شجعها، وينغ�ص عليها حياتها،  الذات  ينتاب  الذي 
ربقـة  من  للتخل�ص  ت�شعى  نف�شيـة  �رسخة  اإىل  ل  فكاأنه-ال�شتفهام-حتوَّ

الحتالل والظلم والنفي والت�رسيد.

اإىل  »هداك-اخرتقت-اأعاد«  بالأفعال  ال�شتفهام  ارتباط  ي�شري 

العربي-الطيبة-ط1-1990م. الرتلث  اإحياء  ال�شعرية-مركز  الأعمال  ح�شني:  را�شد   )1(
)�ص174(

)2( د. عبد العزيز عتيق: علم املعاين. )�ص103(.
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ال�شك،  فيه  يقع  الذي  الفعل  عن  هو  اإمنا  حقيقته  يف  ال�شتفهام  اأن 
اإىل  اجتاهه  من  اأكرث  وتغريه  الفعل وزمنيته وحركيته  اإىل  ه  يتوجَّ اأنه  اأي 
الذي  هو  وهذا  املتلقي)1(،  لدى  معلوم  لأنه  »ال�شم«؛   اأو  »الفاعل« 
جعلت  التي  الأزمان  تغري  اأمام  عاجزة  تقف  ال�شاعرة،  الذات  يجعل 
الزمانية،  التحولت  هذه  من  وتعجب  معا�رساً،  �شابيًا  الأم�ص  م�شبي 
ل بالآخرين دون الإفادة  اأن ينكِّ التي ي�شمح فيها امل�شبي القدمي لنف�شه 

القا�شية.  الإن�شانية  جتربته  من 

البغوثي  مريد  يعيد  النبع«،  وحلوة  القروي  »�شعيد  ق�شيدته  ويف 
عجلة الزمن متمثلة يف جتربة ال�شبي واملنفى، ليجعل ال�شهاينة ميار�شونها 
على »�شعيد القروي« الفل�شطيني املنا�شل �شنة 1948م، ويك�شف ال�شاعر 
بالرغم من  اإن�شانيني  يكونوا  اأن  قدرتهم على  نف�شه عن عدم  الوقت  يف 
اأنهم خا�شوا جتربة ال�شبي مباأ�شاويتها ومرارتها، وبدًل من تعلُّم قيم احلق 
واخلري، علمتهم القمع والتنكيل بالآخرين، اإذ من املفرت�ص اأن » من بكى 
من األفي عام، اأن يكون اأكرث فهمًا ملن يبكي منذ ع�رسين عامًا«)2(، لكنهم 
مل يدركوا هذه احلقيقة الإن�شانية حتى الآن. ثم يقول ال�شاعر يف مف�شل 
من مفا�شل الق�شيدة ي�شبه املذكرات ال�شخ�شية، وهو بعنوان فرعي »�شعيد 

القروي 1948م«:

انقدَّ ال�شيطان اثنني 

ت اأر�شني  الأر�ص انقدَّ  

ل-ج1.)�ص81(. )1( انظر ابن يعي�ص: �رسح املف�شَّ
)2( حممود دروي�ص: �شيء عن الوطن.)�ص57(
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اجلرح �شيوغل منذ اليوم   

واأتاك زمان ال�شبي ففت�ص عن خيمة   

الكل جريح يا جدي، الكل جريح   

كل الأيدي تقب�ص ريحًا   
والأوجه تذروها الريح)1(  

اأبعاد  القروي«،  »�شعيد  للمنا�شل  ال�شخ�شية  املذكرات  ت�شت�رسف 
1948م، وتوؤ�ش�ص للنكبة من خالل ال�شعر والتنبوؤ  النكبة الفل�شطينية �شنة 
بعودة »زمان ال�شبي«، الذي ينقل دللة »اليهود« من م�شتوى »املفعول« 
جعل  املوروثة،  الدللة  يف  انعطافًا  ل  ي�شكِّ مما  »الفاعل«،  م�شتوى  اإىل 
ل وفق روؤيا معا�رسة، ت�شتعد فيها الذات ال�شاعرة  عنا�رس البنية الفنية تت�شكَّ
وقومها للتفتي�ص عن »خيمة« يف �شورة نفي ق�رسي عن الأر�ص والوطن، 
كما فقد »الأطفال« تبعًا لذلك طفولتهم، واأ�شبح الطفل الفل�شطيني منذ 
األعاب  ممار�شة  ي�شتطيع  ل  الذي  العامل  الوحيد يف  الطفل  هو  اليوم  ذلك 
اأن ي�شب عن الطوق ب�رسعة ليحمل ال�شالح دفاعًا  الطفولة، وكان عليه 

عن اأر�شه ووطنه. لقد قتلوا الطفل يف اأعماق الطفل.

5- �سخ�سيـات توراتيـة اأخـرى

تعدُّ �شخ�شية »�شومليت«)2( وهي ملكة من ملكات »�شليمان« عليه 
ال�شالم، واحدة من امل�شادر التوراتية املهمة يف �شعر حممود دروي�ص، ويف 

)1( مريد البغوثي: الأعمال ال�شعرية. )�ص593(
)2( انظر العهد القدمي: ن�شيد الأن�شاد، الإ�شحاح 6، 7.
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ق�شيدته »كتابة على �شوء بندقية«. يقول:

�شومليت انتظرت �شاحبها يف مدخل البار 

من الناحية الأخرى مير العا�شقون،   

وجنوم ال�شينما يبت�شمون   

األف اإعالن يقول   

نحن لن نخرج من خارطة الأجداد    

لن نرتك �شباً واحداً لالجئني  

�شومليت انك�رست يف �شاعة احلائط تبقى دقيقه  ثم يقول:   

وقفت، وانتظرت �شاحبها   

�شومليت ا�شتن�شقت رائحة اخلروب من بدلته)1(   

ت�شف ال�شياغة اللغوية لالأبيات ال�شعرية عن بروز حمور دليل، ي�شري اإىل 
مت�شك اليهود بـ »خارطة الأجداد« -ح�شب اعتقادهم- باملعنى التوراتي 
»نخرج«،  امل�شارع  الفعل  ويتلوه  »لن«  احلرف  يف  متمثاًل  للكلمة، 
يوؤدي  وهذا  الرئي�شي،  وحمورها  اجلاذب،  الدللة  قطب  ل  ي�شكِّ الذي 
اإىل ال�شتقبال، واإمنا كان  الفعل »نخرج« من احل�شور  اإىل تخلي�ص زمن 
ي�شبح متحققًا  الفعل  اأن  اأي  �شيفعل«)2(،  قال:  ذلك لأنها كاجلواب ملن 
يف الزمنني احلا�رس وامل�شتقبل بعدم اخلروج من الأر�ص، اأو التنازل عنها 
قيد اأمنلة ح�شب اعتقادهم، »فالأر�ص قد اختزلت اإىل منوذج تخطيطي، 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص.)�ص333-332(.
اط-دار القلم- )2( املالقي: ر�شف املباين يف �رسح حروف املعاين- حتقيق د. اأحمد حممد اخلرَّ

دم�شق-ط2- 1985 م.)�ص355(.
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ومت امتالك احلدود، وتاأكدت م�رسوعية املرياث الأ�شطوري بالأمر الواقع 
اإرادة الت�شبث«)1( والقوة الع�شكرية، والإعالمية والدعائية  الذي تدعمه 

التي ميتلكها العدو.

 لكن و�شط هذا اجلو املفعم بالتملك والأحقية التاريخية والتوراتية، 
تبز رائحة »اخلروب« الفل�شطيني العالقة يف »بدلة« �شيمون، لتجذب 
اإىل  الأقل،  الزمن على  اأعماق  ال�شارب يف  التاريخي  بعدها  الدللة يف 
اأر�ص فل�شطني لن تكون  اأن  زمن فل�شطني الكنعانية والعربية، مما يوؤكد 
الفل�شطيني  ال�رساع  درامية  تتولد  وبذلك  اإ�رسائيل؛  يد  يف  طيعة  لبنة 
ال�شهيوين على الأر�ص، وياأخذ �شجر »اخلروب« بعداً جديداً من اأبعاد 
التجربة ال�شعرية الدروي�شية، الدالة على احلفاظ على الوطن الأم، وعلى 

الفل�شطينية. ال�شخ�شية 

�شاكر  تعبري  حد  على  �شبق  ما  على  بناًء  »فل�شطني«  اأ�شبحت  لقد 
كل  داخل  ولكنها  دروي�ص،  �شعر  من  بيت  كل  داخل  لي�شت  النابل�شي، 
كلمة اأي�شًا، وكل كلمة يف �شعر دروي�ص لها رائحة البتقال واليا�شمني)2(، 
اإىل  ت�شري  ما  اأزمانها غالبًا  واخلروب والزيتون وال�شف�شاف، واإن كانت 
الزمن املا�شي، اإل اأن �شوت )�شومليت( يبزغ من خاللها لتعلن ل�شديقها 
اليهودي عدم جدوى احلرب، وقد و�شل بها احلد اإىل الكفر بقوميتها. 
باإزاء �شخ�شيتني متغايرتني على امل�شتوى ال�شعري، وهما  وبذلك نكون 
الآداب-بريوت-ط1-1995م. املعا�رسة-دار  ال�شعرية  اأ�شاليب  ف�شل:  د.�شالح   )1(

)�ص151(.
العربية- النابل�شي: جمنون الرتاب، درا�شة يف �شعر وفكر حممود دروي�ص-املوؤ�ش�شة  )2( �شاكر 

بريوت-ط1- 1987م.)�ص252(.
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هذا  ولعـل  �شيناء،  يف  القتل  حمرتف  و»�شيمون«  الإن�شانة،  »�شومليت« 
ي�شتدعي الن�ص النرثي املوازي ملحمود دروي�ص، الذي ي�شنِّف فيه اليهود 
الق�شيدة  ل�شخ�شيتي  رمزيًا  معادًل  الن  ي�شكِّ ق�شمني،  اإىل  ويق�شمهم 
الرئي�شيتني، واأعنى )�شومليت( و)�شيمون(، ويقابلهما يف الواقع )�شو�شنة( 
و)احلاكم الع�شكري(، ويف هذا يقول: »من ح�شن حظي ظهرت يف حياتي 
�شورة اأخرى مناق�شة للحاكم الع�شكري. فعندما انتقلت اإىل مدر�شة كفر 
وهي  الختالف،  متام  تختلف  يهودية  ب�شخ�شية  هناك  التقيت  يا�شيف، 
معلمة،  تكن  مل  عنها.  احلديث  اأَمّل  ل  التي  »�شو�شنة«  املعلمة  �شخ�شية 
كانت اأمًا، لقد اأنقذتني من جحيم الكراهية…لقد اأنقذتني »�شو�شنة« من 
مت اجلدران التي اأقامها  احلقد الذي مالأين به احلاكم الع�شكري. لقد حطَّ
ذلك احلاكم«)1(، وتنتهي الق�شيدة بح�شور ال�رسطي »ليكمل انطباق الليل 
على امل�شهد، وليجعل بريق الأمل الوحيد املف�شي اإىل اأفق امل�شتقبل بريق 

البندقية«)2(، التي ل مفر للفل�شطيني من حملها ل�شتعادة وطنه. 

كما ي�شتح�رس حممود دروي�ص يف ق�شيدته »ن�شيد الرجال«، �شخ�شية 
واغت�شاب  واجلور  الظلم  من  �رسخ  الذي  اليهودي  النبي  »حبقوق« 
ة القاحمة ال�شالكة يف  حقوق اليهود على يد الكلدانيني، تلك الأمة املرَّ
رحاب الأر�ص لتملك م�شاكن لي�شت لها، الذين يجمعون �شبيًا كالرمل، 
روا ملوك اليهود وروؤ�شاءهم خلدمتهم)3(. اإنَّ الإثم الأخالقي الذي  و�شخَّ
لتحقيق  اهلل  يدعو  »حبقوق«  جعل  اليهود  حق  يف  الكلدانيون  ارتكبه 

)1( حممود دروي�ص: �شيء عن الوطن.)�ص221(.
)2( د.�شالح ف�شل: اأ�شاليب ال�شعرية.)�ص162(.
)3( انظر العهد القدمي: �شفر حبقوق، الإ�شحاح1.
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يف  دروي�ص«  »حممود  يرفعها  نف�شها-املظامل-التي  هي  وهذه  العدالة، 
مو�شوعيًا  معادًل  ل  ت�شكِّ وبذلك  النبي؛  »حبقوق«  مع  الهاتفية  حمادثته 
يكاد يكون مطابقًا حلالة ال�شعب الفل�شطيني يف هذا الع�رس، وكاأنَّ التاريخ 

يعيد نف�شه من جديد. يقول ال�شاعر:

- األو…هالو! 
اأموجود هنا حبقوق؟  

- نعم من اأنت؟ 
- اأنا يا �شيدي عربي    

وكانت يل يد تزرع   
دته يدا وعني اأبي  ترابًا �شمَّ  

وكانت يل خطى وعباءة…   
وعمامة ودفوف   

وكانت يل….   
- كفى يا ابني!   

على قلبي حكايتكم   
على قلبي �شكاكني)1(  

بعد  ذات  عبارات  يف  ال�شعرية  لالأبيات  اللغوية  ال�شياغة  ل  تت�شكَّ
و�شخ�شية  ال�شاعرة  الذات  بني  احلواري  الطابع  اإىل  ي�شتند  حركي، 
الدال  »كان«،  التقليدي  الق�ص  فعل  يف  ويتج�شد  النبي،  »حبقوق« 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص.)�ص158-157(.
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للذات  التاريخي  اأو  الوجودي  الزمن  انق�شاء  على  نف�شه  الوقت  يف 
ال�شاعرة وقومها، واأعني به زمن امتالكها لالأر�ص، يقابله ح�شور الزمن 
اليهودي، اأي امتالك الأر�ص، ولذلك مل جتد الذات ال�شاعرة مفراً من 
اإل  التاريخي،  امل�شتوى  على  فل�شطني  اأر�ص  عن  الغياب  هذا  تعوي�ص 
مماثلة  ة  مرَّ �شكوى  بث  يف  ال�شعري  امل�شتوى  على  ح�شوره  بتج�شيد 
الكلدانيني،  يد  على  وقومه  »حبقوق«  عا�شها  التي  املاأ�شاوية  للتجربة 
نابع من �شخ�شية دينية  ال�شاعر تعاطفًا عظيمًا، وهو  فيكون تعاطفه مع 
ثارت على اليهود لرتكابهم املعا�شي والآثام واخلروج على ال�رسيعة، 
للباين  »ويل  امل�شهورة  مقولتها  واأطلقت  الكلدانيني،  ظلم  على  وثارت 

مدينة بالدماء وللموؤ�ش�ص قرية بالإثم«)1(.  

تاريخه  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  جتربة  الدللية  الأبعاد  هذه  د  جت�شِّ
عنها  يبحث  »حبقوق«  كان  التي  الإلهية  العدالة  عن  الباحث  املعا�رس، 
مر  م�شابهة على  اأخرى  التجربتان مع جتارب  تت�شافر  يف زمنه، وبذلك 
التاريخ الإن�شاين، مما يوؤدي اإىل خروج التجربة ال�شعرية من الإطار الفردي 
اإىل الإطار الإن�شاين ال�شامل، لتن�شوي حتتها جتارب ب�رسية قدمية وحديثة 
مار�ص فيها الإن�شان حقه يف الوقوف �شد الظلم. اإن حتويل »فل�شطني« 
من ق�شية فل�شطينية حم�شة اإىل ق�شية اإن�شانية ذات اأبعاد كلية، يجعل منها 

على امل�شتوى ال�شعري »نواة« يدور العامل يف فلكها.

ق�شيدته »ب«  القا�شم يف  �شميح  لدى  »اإرميا«  �شخ�شية  د  جت�شِّ كما 

)1( العهد القدمي: �شفر حبقوق، الإ�شحاح 2.
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بعداً دلليًا اآخر، يرتبط باإحدى الكوارث التي حلَّت بال�شعب اليهودي 
على يد »نبوخذ ن�رس«، فقد كان »اإرميا« نبيًا وكاهنًا واإمامًا، »وهو الذي 
تنباأ بخراب الهيكل، وانت�شار »نبوخذ ن�رس« على اليهودية و�شبيه اأهلها 

لبابل، وهو الذي نظم تلك املراثي املوؤثرة املعروفة مبراثي اإرميا«)1(.  

يت�شابه عنوان ديوان �شميح القا�شم »مراثي �شميح« الذي اأقتطف منه 
ن من مراٍث خم�ص، يت�شابه مع مراثي اإرميا  هذه الق�شيدة »ب«، واملكوَّ
»نبوخذ  يدي  على  واليهود  القد�ص  اإليه  اآلت  ما  فيها  رثى  التي  اخلم�ص 
ن�رس«، لكن رثاء القا�شم يخرج عن الإطار الفردي اإىل الإطار الإن�شاين، 
د يف مراثيه مدى الدمار الذي حلَّ مبدينة القد�ص،  واإن كان كالهما ج�شَّ
�شديدة  كانت  »اإرميا«  مراثي  اأن  اإل  قومه،  اأ�شاب  الذي  الظلم  وق�شوة 
ا جتربة  اخل�شو�شية يف بحثها عن املوقف الإلهي جتاه ما يحدث لليهود، اأمَّ
الإن�شان  الإلهي جتاه  العدل  العمومية يف بحثها عن  �شديدة  القا�شم فهي 
ل الفل�شطيني جزءاً منه. ي�شاف اإىل ذلك تق�شيم الديوان  عامة، الذي ي�شكِّ
ال�شاعر لكل ق�شيدة عنوانًا ممثاًل يف »حرف«، وبجمع  اإذ و�شع  نف�شه، 
عبها  ل  يت�شكَّ التي  »بالدي«،  كلمة  تبز  بع�شها  اإىل  احلروف  هذه 
احل�شور الفل�شطيني امل�شتند اإىل �شمري املتكلم »اأنا ال�شاعر«، الدالة على 
اخل�شو�شية وامللكية الذاتية واجلماعية، على اعتبار »اأنا ال�شاعر« جزءاً ل 

يتجزاأ من الوجود الفل�شطيني وح�شوره على هذه الأر�ص.

الأماكن  يتمايز عن رثاء  لفل�شطني »بالدي«،  القا�شم  اإنَّ رثاء �شميح 
)1( د.�شمعون يو�شف مويال: التلمود »اأ�شله وت�شل�شله واآدابه«. مطبعة العرب-م�رس-1919م. 

)�ص22(.
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واملمالك يف ال�شعر العربي القدمي وال�شعر الأندل�شي خا�شة، ملا يحمله هذا 
الرثاء من دللت �شاملة، ت�شتند اإىل جتربة اإن�شانية، جتعل من »فل�شطني« 
حالة وجدانية قابلة للتماثل والتكرار يف اأماكن واأزمان اأخرى، تعاين اأو 
قد تعاين م�شتقباًل ما يعانيه ال�شاعر وقومه، واإذا مل يكن الأمر كذلك، فعلى 
الأقل يجعل الآخرين يدركون بقلوبهم وعقولهم حجم املاأ�شاة الإن�شانية 
املطامع  عجلة  حتت  وان�شحاقه  وموته  املعا�رس،  الفل�شطيني  يعي�شها  التي 

ال�شهيونية التي ل نهاية لها. يقول ال�شاعر:
من قمت جبل اجلرمق. اأعلى جبل يف وطن الأ�شماء 

�شار كالم الرب اإيلَّ اأنا املنبوذ �شميح القا�شم  
قال الرب اإلهي ا�شتجمع اأحزانك واملطر القادم

وا�شتجمع موتى قومك واملر�شى والأحياء 
ولي�شغ اإيلَّ الأخ�رس والياب�ص   

قال الرب اإلهي تاأتي اأيام يتخرث فيها �شوتك   
ودموعك فيها تتخرث   

ودماوؤك جتري فيها قنوات قنوات حفرتها كفاك   
تاأتي اأيام تنكرها ال�شم�ص فتنكرك الأيام  

يا من تعمل يف عينيَّ ال�رس وتقهر يف عينيَّ الأيتام  
يا من مالأت اأوديت ال�رسق خطاياك   

»م�شى فرح قلبنا، �شار رق�شنا نوحًا �شقط اإكليل راأ�شنا،   
ويل لنا لأننا قد اأخطاأنا«)1(   

)1( �شميح القا�شم: ال�رسبيات-مج4-)�ص84-83(.
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و«مراثي  القدمي  العهد  يف  التعبري  اأ�شلوب  على  اللغوية  البنية  تنه�ص 
اإىل  يوؤدي  مما  »اإرميا«،  �شخ�شية  ال�شاعر  يتقم�ص  حيث  خا�شة،  اإرميا« 
نف�شه.  الآن  يف  واملغايرة  املماثلة  بنيتي  على  ال�شعري  اخلطاب  ا�شتناد 
يف  وا�شحة  وهذه  والرتاكيب،  واللغة  الأ�شلوب  يف  تتحدد  فاملماثلة 
الق�شيدة من خالل جتلي »الرب« لهما حيث ورد يف ال�شفر التوراتي عن 
«)1(، وهي ال�شيغة اللغوية نف�شها  اإرميا قوله »ثم �شارت كلمة الرب اإيلَّ
« هذا  التي جتلى فيها الرب ل�شميح القا�شم يف قوله »�شار كالم الرب اإيلَّ
من ناحية، ويف كيفية ر�شم الكلمات من ناحية اأخرى، اإذ حر�ص ال�شاعر 
ومنها  الدينية  الكتب  بلغة  اللغوية  بتجلياته  ال�شعري  اخلطاب  مزج  على 
القراآن الكرمي، فكتب »قمت« بدًل من »قمة«، وكتب »اأوديت« بدًل 
والتاأثري،  للت�شديق  قاباًل  دينيًا  بعداً  ق�شيدته  على  لي�شفي  »اأودية«،  من 
عندما ي�رسد ما يحدث يف فل�شطني، لأن الدين اأقوى املوؤثرات الإن�شانية 

امل�شتقرة يف وعي ولوعي الإن�شان.

ا بنية املغايرة فرت�شم طريقتني متوازيتني يف التعبري عن ال�شخ�شيتني،  اأمَّ
حيث الأول »اإرميا« نبي وكاهن واإمام، اأما »�شميح القا�شم« فهو �شاعر 
ومنبوذ، لكن »الرب« يتجلى لي�شيء له امل�شتقبل، ويطلب منه اأن ي�شتجمع 
املوتى من اأبناء قومه، لأن امل�شتقبل �شت�شفك فيه دماء قومه وجتري اأنهاراً، 
ه اإىل  ثم تتحول �شيغة اخلطاب بتوظيف ال�شاعر لأ�شلوب »النداء« املوجَّ
اليهود الذين عملوا ال�رس، ومالأوا اأودية العامل باخلطايا والآثام واملعا�شي، 
الفل�شطيني،  املوت  حلقيقة  الإلهي  التقرير  اأن  اإىل  ال�شاعر  مـن  اإ�شارة  يف 

)1( العهد القدمي: �شفر اإرميا، الإ�شحاح1.
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ال�شواب  جادة  عن  وانحرفوا  اهلل،  ع�شوا  لأنهم  اأيديهم  على  �شتكون 
من  الدللة  هذه  وتتاأكد  ظهورهم،  وراء  من  الإلهية  ال�رسيعة  باتخاذهم 
الت�شمني التوراتي الوارد حرفيًا على ل�شان »اإرميا« يف قوله: »م�شى فرح 
قلبنا، �شار رق�شنا نوحًا، �شقط اإكليل راأ�شنا، ويل لنا لأننا قد اأخطاأنا«)1(، 
لكن معرفة »اإرميا« بحقيقة قومه ورف�شه لت�رسفاتهم، ودعوتهم اإىل احلق 

وال�رسيعة، مل جُتْد نفعًا يف ع�رسه، فتنباأ بدمار الهيكل وال�شبي البابلي.

مبهمة  القيام  واملغايرة  املماثلة  اإىل  امل�شتندة  البنية  ا�شتطاعت  هكذا 
اإنتاج الدللة الكلية اخلفية واملتجلية يف ج�شد الن�ص، حيث عقد ال�شاعر 
اإليه  واحلنني  الوطن  وفقد  الحتالل،  وق�شوة  الدمار  حجم  يف  م�شابهة 
اخلري  وقيم  الإن�شاين  املثال  ون�شدان  وال�شاعرية،  باحليوية  تزخر  بعبارات 
الذي  العامل،  ال�رس  املخيم على  اإىل »الرب« لجتثاث  واحلق، والت�رسع 

يظلله بغاللة �شوداء. 

�شخ�شية   »67-6-5 »مزامري  ق�شيدته  يف  القا�شم  �شميح  ف  وظَّ كما 
»اإ�شعياء«، وهو ي�شعياهو بن اأمو�ص امللقب مبلك الأنبياء لف�شاحته وقوة 
كالمه، وقد ا�شتلم الإمامة �شنة 3140 للخلق، وقد كان هذا النبي �شارم 
اللهجة مرَّ الكالم، ولكنه كان وطنيًا �شديد الوطنية)2(. ويتبدى من عنوان 
ه للدللة،  يك�شف اأبعاد الروؤيا ال�شعرية التي ي�شتند اإليها  الق�شيدة، اأنه موجِّ
ال�شاعر يف الق�شيدة، وهي التعبري عن وقع هزمية يونيو/حزيران �شنة 1967م 
على النف�ص العربية، ولذلك ي�شري ال�شاعر يف م�شتهل الق�شيدة اإىل اأوا�شـر 
الن�شب والقرابة والدم التي تربط بني نحن/ال�شعب الفل�شطيني، واإ�شعياء/

)1( العهد القدمي: �شفر اإرميا، الإ�شحاح 5.
)2( انظر د.�شمعون يو�شف مويال:التلمود.)�ص21-20(.
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غت  �شوَّ الع�شكرية واحلرب والتدمري، ولهذا  للقوة  الراف�ص  ال�شالم  اإمام 
الذات ال�شاعرة لنف�شها نتيجة هذه القرابة اأن تقول: »نحن اأحفاد اإ�شعيا«، 
ولهذا تدعو »اإ�شعياء« لالنبعاث يف هذا الع�رس الذي ملىء جوراً وظلمًا، 
وي�شمعهم  ب�رسامة  بانتقادهم  زمانه  يهود  مع  يفعل  كان  كما  يفعل  لكي 
بعداً  »اإ�شعياء«  �شخ�شية  على  ال�شاعرة  الذات  ت�شفي  وبهذا  الكالم.  ُمرَّ 
اأق�شى  اليوم  عليه  ميار�ص  الذي  الفل�شطيني،  لل�شعب  ومنا�رساً  اإن�شانيًا، 
احلق…اأعداء  »اأدعياء  بل  قمِ من  والت�رسيد  والتقتيل  والتنكيل  الظلم  اأنواع 

احل�شارة«. يقول ال�شاعر:
يا اأ�شعياء املنا�شل 

هللويا   
ر�شل ال�شلم هنا يبكون حقداً ومراره   

بعد اأن حزَّ روؤو�ص الآمنني   
اأدعياء احلق…اأعداء احل�شاره!   

يا اأ�شعياء احلزين!    
فانه�ص اليوم و�شح يف قرية    

تهوي على �شفح املهالك  
يا اأ�شعياء ال�شجاع!  ثم يقول:  

انه�ص اليوم لكي يلعب اأطفال فل�شطني   
ول يخ�شون اأنياب ال�شالل  

لكي ياأمن حمالن، باآجام ال�شباع!
هللويا)1(

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج1.)�ص278-277(.
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�شخ�شية  باعتبارها  ال�شعرية،  الأبيات  »اإ�شعياء« يف  �شخ�شية  تنه�ص 
اخلري  ميلوؤها  حياة  اإىل  الطامح  ال�شاعر/الفل�شطيني  رغبات  مع  متوافقة 
والعدل، فتبز حمملة بدلليتني رئي�شيتني: الأوىل اأنها تاأتلف مع طموحاته 
اأن الذات  اأي  اأنها جزء من العدو لكنها خمتلفة عنه،  الإن�شانية، والثانية 
العقلية  ال�شاأن يف  اأمام معادلة جامدة، كما هو  ال�شاعرة ل ت�شع نف�شها 
اليهودية الدينية التي تتحدث عن »الأغيار«، فثنائية الأنا/الآخر، لي�شت 
اإن  التاريخ.  مر  على  الإ�شالمية  اأو  العربية  الثقافة  مظاهر  من  مظهراً 
املثال-  �شبيل  الثنائية وتفتتها، جعل حممود دروي�ص -على  ت�شظي هذه 
القا�شم  �شميح  وجعل  الع�شكري«)1(،  واحلاكم  »�شو�شنا  بني  ق  يفرِّ
وح�شارية  اإن�شانية  �شفات  عليه  ويخلع  »اإ�شعياء«،  �شخ�شية  ي�شتح�رس 
مهمة، باعتباره »منا�شاًل« من اأجـل املبـداأ والقيم الأخالقية، لكن تزداد 
في�شبح  عليه  ال�شفات  ال�شاعر يف خلع  يتدرج  عندما  ال�شخ�شية عمقًا، 
»حزينًا« واحلزن هنا ياأخذ منحًى اإن�شانيًا ي�شمو فيه الإن�شان على الذات 
»�شجاعًا«،  كونه  يف  متمثاًل  اآخر  بعداً  ال�شخ�شية  تاأخذ  ثم  الفردية، 
هما:  »رذيلتني«  بني  و�شط  اأخالقية  قيمة  اأو  »ف�شيلة«  وال�شجاعة 
امل�شتند  املعتدل  التهور واجلنب، وهي على هذا العتبار احلد الأخالقي 
املخلِّ�ص  �شورة  تكتمل  وبهذا  بالأ�شباب،  والأخذ  والعقل  املنطق  اإىل 
نة من ف�شيف�شاء اأخالقية، ت�شتند اإىل قوة الدين والت�شبيح  »اإ�شعياء« املكوَّ
للرب »هللويا«، وتكتنـز باأبعاد دللية وتو�شيفية منا�شبة للغر�ص الذي 
الإن�شانية  الإرادة  وحتقيق  العدل،  اإقامة  وهو  اأجله،  من  ا�شتدعاوؤها  يتم 

)1( انظر حممود دروي�ص: �شيء عن الوطن.)�ص221(.



222

اأبناء  �شد  والوقوف  جتلياتها،  واأجمل  �شورها  اأجلى  يف  اخلري  وقيم 
جلدته الذين اأباحوا لأنف�شهم قتل الأبرياء من اأبناء ال�شعب الفل�شطيني، 
والتنكيل بهم، و�رسقة اأر�شهم ووطنهم، وال�شعي اإىل تاأ�شي�ص عامل يناأى 

عن الف�شاد والقتل، ويقرتب من عامل املثال والف�شيلة.

اأبي�ص« �شخ�شية  الدين املنا�رسة يف ق�شيدته »و�شوا�ص  وا�شتدعى عز 
التلمود مقرتنة ب�شخ�شية يهودية، هي  الفل�شطينية، املذكورة يف  »دليلة« 
ب�شدة  املثل  �رسب  الذي  اجلبَّار  »�شم�شون  وهو  »�شم�شون«،  �شخ�شية 
باأ�شه…حكم اإ�رسائيل مدة ع�رسين �شنة بعد اأن تغلَّب على الفل�شطينيني، 
وا�شتهر يف حروبه معهم وانت�شاراته عليهم ووفاته يف اأ�رسهم بخيانة خليلته 
دليلة«)1(. اإن و�شف »دليلة« بـ »اخليانة« يف نظر املوؤلف يقابلها و�شف 
باعتبار  »دليلة«  ل�شخ�شية  الفل�شطيني  النظر  يف  �شادق  وطني  ل�شعور 

»�شم�شون« عدواً وقاتاًل للفل�شطينيني يف ذلك الوقت. يقول ال�شاعر: 

حني كان الَعَلْم   

َزقًا ُلّطخْت باأ�شاَك، اتعظت من الأولني ممِ  

فلملمته ون�شجَت لكنعان جمذافه

لدليلة �شلعًا من ال�شجر الكرملي واأر�شلته 

عاليًا عاليًا يف الندى قرب باب ال�شماء  

حني كان الَعَلْم  ثم يقول:  

غام�شًا…والهوية غام�شة   

)1( د.�شمعون يو�شف مويال: التلمود.)�ص12(.
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كنت اأم�شكته ورتقت احلديد   

بعد هذا وذاك �شاهدتهم   
ي�شلبون الن�شيد)1(  

الفل�شطيني  الوطني«  و«ال�شالم  املنفي،  الفل�شطيني  »الَعَلْم«  ل  ي�شكِّ
رمزين  باعتبارهما  ال�شعري،  الن�ص  عليهما  ينه�ص  حمورين  امل�شلوب، 
حالة  يف  لذلك  تبعًا  الأمة  وتكون  الوطنية،  والهوية  الكرامة  رموز  من 
غام�ص-  -ملّطخ-  ممزق   « باأنه  ال�شاعر  ي�شفه  الذي  العلم  حلالة  مماثلة 
د هذان الرمزان يف اأبعاد مكانية وتاريخية و�شخ�شية،  م�شلوب«، ويتج�شَّ
ال�شماء  الفل�شطيني/الكنعاين مرة، وتطاول  ت�رسب بجذورها يف الرتاب 
يف �شخ�شية »دليلة« الكرملية مرة اأخرى، املحافظة على الوجود الوطني 
الفل�شطيني بالرغم من �شعفه الظاهر على امل�شتوى الواقعي. اإن ح�شور 
�شلمته  الذي  »�شم�شون«  ح�شور  ي�شتدعي  الق�شيدة  ج�شد  يف  »دليلة« 
»دليلة« لقومها بعد اأن عرفت �رس قوته يف �َشعره، فقاموا عليه فقتلوه)2(، 

بعد اأن اأخفى عليها ال�رس مدة طويلة.

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص649(.
وكلَّمتني  ختلتني  الآن  حتى  ل�شم�شون  دليلة  فقالت  »دليلة«،  ل�شان  على  التلمود  يقول   )2(
بالكذب، فاأخبين مباذا توثق. فقال لها: مل يعل مو�شى راأ�شي لأين نذير اهلل من بطن اأمي، 
فاإن حلقت تفارقني قوتي واأ�شعف واأ�شري كاأحد النا�ص، وعندما نام على ركبتيها حلقت 
خ�شل راأ�شه، ثم اأخذه الفل�شطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به اإىل غزة، وهناك هدم البيت عليه 
البيت عليهم  الفل�شطينيني، ف�شقط  وعلى ثالثة اآلف رجل وامراأة، قائاًل لتمت نف�شي مع 
العهد  انظر  حياته.  اأماتهم يف  الذين  من  اأكرث  موته  اأماتهم يف  الذين  املوتى  فكان  جميعًا، 

القدمي: �شفر الق�شاة، الإ�شحاح 16.



224



225

 الف�صل الثالث
طهارة امل�صيح...خطيئة العامل

• امل�صيح

• ال�صلب ومتعلقاته

• الع�صاء الأخري

• اخلوارق

• رموز اإجنيلية اأخرى

الف�صل الثالث 
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اإ�شاراتهم  من  كثرياً  اجلديد  العهد  من  الفل�شطينيون  ال�شعراء  ا�شتمد 
الدينية، التي مت توظيفها يف خطابهم ال�شعري، لإثراء الدللة بالنفتاح على 
د بني جتاربهم الذاتية واجلماعية، لي�ص ملجرد امل�شابهة بني  م�شدر ديني يوحِّ
ماأ�شاوية احلالة الفل�شطينية وحالة »امل�شيح« ومعاناته فح�شب، بل للتعبري 
الإن�شان يف حتقيق  البقاء، ورغبة  اأجل  الإن�شاين من  ال�رساع  عن �شمولية 
وجوده احل�شاري �شد قوى ال�رس التي عاثت يف الأر�ص ف�شاداً، ومالأتها 
خا�شة،  والفادي  املخلِّ�ص  »امل�شيح«  �شخ�شية  فكانت  وظلمًا،  جوراً 
ال�شلب، والع�شاء  الأخري، واخلوارق من  به مثل:  ترتبط  اأخرى  وحماور 
الن�ص  اأبعاد دللية عميقة، جعلت  التي تك�شف عن  ال�شعرية  املرتكزات 
ال�شعري يكتنـز بح�شور �شخ�شيات واأ�شوات متعددة، ت�شفي عليه نوعًا 

من القدا�شة. 

الفادي، وحماورها الدللية يف اخلطاب  لقد جتلَّت �شورة »امل�شيح« 
ال�شعري الفل�شطيني باعتبارها �شخ�شية مقد�شة، للتعبري عن حقائق دينية 
كامنة يف الوعي والالوعي الفردي واجلماعي لالإن�شان، مما ي�شفي على 
بحياته،  املت�شلة  املعاناة  لهيب  عن  ف�شاًل  �شفافًا،  نورانيًا  بعداً  �شخ�شيته 
وت�شحيته بالنف�ص من اأجل املجموع-ح�شب املعتقد امل�شيحي-، فقد ولد 
امل�شيح -يف راأي الق�ص فايز فار�ص-من امراأة حتت النامو�ص، واحتمل ما 
كان على الب�رس اأن يحتملوه ق�شا�شًا عن خطاياهم، واأن يقّدم نف�شه ذبيحة 
هلل من اأجلهم)1(. ولهذا كان حمور »ال�شلب« اأكرث املحاور التي ا�شتند اإليها 

الثقافة-م�رس-ط2- امل�شيحي-دار  الإميان  يف  اأ�شا�شية  حقائق  فار�ص:  فايز  الق�ص  انظر   )1(
1978م.)�ص2(
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اخلطاب ال�شعري الفل�شطيني، وجعل منها ال�شعراء رديفًا �شعريًا واإن�شانيًا 
مهيمنًا، يخرتق املوت والفناء والندثار، وينت�رس عليها ليحقق وجوده. 

وقد جتلى ذلك كله يف البنيتني ال�شطحية والعميقة للق�شيدة الفل�شطينية.

1- امل�سيح

لقد كانت �شخ�شية »امل�شيح « بحيويتها الدللية، وماأ�شاويتها الإن�شانية 
يف تخلي�ص الب�رسية مما تر�شف فيه من ظلم -ح�شب العتقاد امل�شيحي-، 
واحدة من العنا�رس امل�شيحية، التي اأ�شفت على الق�شيدة الفل�شطينية بعداً 
الفل�شطينيون  ال�شعراء  للتاأثري العاطفي والإقناع العقلي، فعمد  دينيًا قاباًل 
كما  ماأ�شاته،  من  الفل�شطيني  الإن�شان  تخلي�ص  اإىل  ق�شائدهم  خالل  من 
التقطت  وقد  هذا  بنف�شه.  والت�شحية  بافتدائها  الب�رسية  »امل�شيح«  خلَّ�ص 
»فدوى طوقان« يف ق�شيدتها »اإىل ال�شيد امل�شيح يف عيده«، بعداً من اأبعاد 
امني« بعد اأن قتلوا الفل�شطيني  املاأ�شاة الفل�شطينية، متمثلة يف �رسقة »الكرَّ
مرياث  يف  حقه  اإنكار  مع  رحمة،  دون  الأر�ص)1(  ومالك  »الوارث« 

اأجداده. تقول: 

يا �شيد يا جمد الأكوان   

يف عيدك ت�شلب هذا العام  

اأفراح القد�ص 

�شمتت يف عيدك يا �شيد كل   
امني قالوا فيما بينهم هذا  )1( ورد يف اإجنيل مرق�ص على ل�شان امل�شيح قوله: ولكن اأولئك الكرَّ
هو الوارث. هلموا نقتله فيكون لنا املرياث، فاأخذوه وقتلوه واأخرجوه خارج الكرم، انظر 

العهد اجلديد: اإجنيل مرق�ص، الإ�شحاح 12.
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الأجرا�ص             

من األفي عام مل ت�شمت

يف عيدك اإل هذا العام 

فقباب الأجرا�ص حداد   

و�شواد ملتف ب�شواد  

امون الوارث يا �شيد  قتل الكرَّ ثم تقول:  

واغت�شبوا الكرم    

وخطاة العامل ريَّ�ص فيهم طري-   

                       الإثم 

وانطلق يدّن�ص طهر القد�ص   
�شيطانًا ملعونًا، ميقته حتى ال�شيطان)1(  

ودللية،  لغوية  حمـاور  عب  ال�شعرية  لالأ�شطر  البنائي  الن�شق  ل  يت�شكَّ
خالل  من  وذلك  عامة،  الق�شيدة  ثنـايا  يف  »امل�شيح«  روح  فيها  حتوم 
توظيف ال�شاعرة لأ�شلوب »النداء« الذي يفتح اآفاق الن�ص، وي�شتح�رس 
�شخ�شيته باعتباره خملِّ�شًا وفاديًا للب�رسية، تبث الذات ال�شاعرة من خالله 
القد�ص«  »اأفراح  زمن  الأول  زمنني:  بني  موازنة  قومها  واآلم  اآلمها 
يف  بارزاً  معلمًا  ح�شوره  ل  ي�شكِّ ول  الدللية،  باأبعاده  يتجلى  ل  الذي 
غيابه  اإىل  ت�شري  ومكثفة،  موجزة  ب�شورة  اإ�شاراته  لورود  الن�ص،  ج�شد 
اأكرث مما ت�شري اإىل ح�شوره، اأو على الأقل ل ميّثل ح�شوراً فاعاًل يف الن�ص 

)1( فدوى طوقان:الأعمال ال�شعرية الكاملة-386.



230

بغاللته  املخيم  الثاين  الزمن  باجتاه  �رسيعًا  اخرتاقه  يتم  حيث  ال�شعري، 
ال�شوداء على كل �شيء. اأما الزمن الثاين فهو زمن »احلزن«، الذي يتغلغل 
الـ  على  داًل  الأبعاد،   مكتمل  دلليًا  حقاًل  ل  وي�شكِّ الن�ص،  ج�شد  يف 
»املوت«، ويتمثل يف توظيف دوال: »�شمت الأجرا�ص-حداد-�شواد-
اإن�شانية حية  اغت�شبوا-خطاة العامل-يدّن�ص-�شيطان«، للتعبري عن جتربة 
عن  لالإف�شاح  تتعداها  واإمنا  واأفراحها،  »القد�ص«  حدود  عن  تقف  ل 
يف  العامل«  »خطاة  بح�شور  هذا  ويتحقق  والظلم،  بال�رس  العامل  امتالء 
ج�شد الق�شيدة، ومن هنا تدعو الذات ال�شاعرة ال�شيد »امل�شيح« لينبعث 
�شد  امون«  »الكرَّ ميار�شه  الذي  الظلم  فداحة  مدى  ويرى  جديد،  من 
اأبناء ال�شعب الفل�شطيني »الوارث«، حتى يزيل الظلم، وي�شيء له طريق 

احلرية، ويجعله ميتلك اأر�شه التي ورثها عن اآبائه.

ال�شيد  ل�شان  على  الواردة  الوارث…«  امون  الكرَّ »قتل  جملة  اإن 
وذلك  الديني،  اأ�شلها  يف  رمزية  اأبعاد  ذات  ال�شالم،  عليه  »امل�شيح« 
اليهود،  وال�شيوخ  والكتبة  الكهنة  ت�شاوؤلت  عن  يجيب  كان  عندما 
ومن  هذا،  تفعل  �شلطان  »باأي  ف�شاألوه  ومعجزاته  ته  بنبوَّ �شككوا  الذين 
اأعطاك هذا ال�شلطان حتى تفعل هذا«)1( )2(، فكانت اإجابة امل�شيح اإجابة 
رمزية من خالل توظيف الأمثال املوازية، التي حتمل اإجابة يف ذاتها عن 
ال�شوؤال، وتقرر يف الوقت نف�شه بكثافة لغوية اإيحائية بع�ص التعاليم الدينية 
توظيف  فاإن  ولذلك  بالقوة.  الآخرين  حقوق  �شلب  عدم  راأ�شها  وعلى 
فدوى طوقان لهذه الآية الدينية التي جاءت على ل�شان »امل�شيح«، ت�شري 

)1( العهد اجلديد: اإجنيل مرق�ص، الإ�شحاح 11.
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اإنكار يهود  اأي�شًا تبنيِّ من خاللها  اإىل اكتنازها بدللت رمزية واإيحائية 
ذلك الزمان للر�شل والأنبياء، وت�شككهم يف ر�شالتهم و�رسائعهم الدينية، 

ف�رسقوا وقتلوا وعاثوا يف الأر�ص ف�شاداً.

من  يكون«،  �شوف  ما  »كان  ق�شيدته  يف  دروي�ص  حممود  ويجعل 
»الفدائي« الفل�شطيني �شخ�شية تتقم�ص �شورة »امل�شيح« املخلِّ�ص الفادي، 
الذي ينقذ العامل من ال�شالل والزيف، وبذلك ياأتي النت�شار من الداخل 
ولي�ص بفعل قوى خارجية، مما يوؤدي اإىل »ازدواج« ال�شخ�شية وحملها 
الر�شالة  اأ�شوات  وتتعدد  نف�شه،  الآن  يف  مقد�شة  ودينية  دنيوية  لأبعاد 
ال�شعرية التي ت�شعى جميعها اإىل جت�شيد قوى اخلري والعدل املناه�شة للظلم 

والقتل. يقول:

يهذي خارج الذكرى: اأنا احلامل عبء الأر�ص

واملنقذ من هذا ال�شالل. الفتيات انتعلت روحي

و�شارت. والع�شافري بنت ع�شًا على �شوتي و�شفتي 

وطارت يف املدى…   

مل يتغري اأي �شيء   

والأغاين �رسدتني �رسدتني   

لي�ص هذا زمني   

ل، لي�ص هذا وطني   

ل لي�ص هذا بدين   



232

كان ما �شوف يكون   

ف�شحته ال�شنبلة   

ثم اأهدته ال�شنونو   
لرياح القتله)1(  

ال�شاعر  ح�شني«،  »را�شد  من  ال�شعري  ال�شياق  يف  ال�شاعر  د  يجرِّ
اإن�شانًا  منه  يجّرد  ق�شيدته،  دروي�ص  حممود  اأهداه  الذي  الفل�شطيني 
ينبعث  ينتهي ال�رساع، بل  ومنا�شاًل وفدائيًا يقاتل ويقتل، لكن مبوته ل 
الفل�شطيني  الن�شال  وي�شبح  ومي�شون،  يجيئون  فر�شان  �شورة  يف 
امل�شتوى  على  والفاعلية  واحل�شور  التجدد  دائم  ن�شاًل  بح�شورهم 
وتخلي�شها  الأر�ص«،  »عبء  عاتقهم  على  يحملون  لأنهم  الإن�شاين، 
اأركانها؛ وبذلك  ينت�رس يف كل ركن من  الذي  واإنقاذها من »ال�شالل« 
تندمج �شخ�شية »را�شد ح�شني« و»الفر�شان« يف �شخ�شية »امل�شيح« عليه 
ل الروؤيا ال�شعرية التي ت�شهم يف ت�شكيل الأبعاد الدللية،  ال�شالم، وت�شكِّ
اإىل  حتيل  اللغوية،  ال�شياغة  حركة  على  م�شيطرة  �شخ�شيات  باعتبارها 
ل  وت�شكِّ الن�ص،  توؤطر  التي  »ال�شمائر«  توظيف  طريق  عن  ح�شورها 
»امل�شيح«،  وبني  بينها  الفا�شلة  الزمنية  امل�شافات  ت�شحق  اإ�شعاعية  بوؤرة 
يعيد �شياغة  اإن�شاين،  ل�شنع واقع  املكانية يف حماولة منها  الأبعاد  ومتحو 
و�شحق  والدينية،  الأخالقية  القيم  اإىل  ت�شتند  جديدة،  روؤيا  وفق  العامل 
قيم ال�رس والظلم واملوت، لكن احل�شور اللغوي املنت�رس يف اأرجاء الن�ص 
لهذه ال�شخ�شيات/الأ�شوات، مل ي�شتطع بالرغم من ذلك حتقيق حلمها 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-.)�ص594(.
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ال�شنونو  »اأهدته  الق�شيدة  نهاية  فتاأتي  اأف�شل،  عامل  �شنع  يف  الإن�شاين 
اإن�شانية  فاجعة  اأو  التوقع،  عن�رس  تك�رس  مفاجاأة  ل  لت�شكِّ القتلة«،  لرياح 
النهايات  هذه  مثل  ال�شاعر  برر  وقد  الإن�شان،  كيان  تزلزل  �شادمة 
ال�شعرية الفاجعة يف حوار له بقوله: »اأنا ب�شدد م�رسوع �شعري ل غريه. 
من حق ال�شعر اإعالن الهزمية، ومن حقه الت�شليم وت�شجيل اخل�شارة. اأنا 
النف�شي  تربيتي وتكويني  ال�شحية، ولأن  اإىل طروادة لأنها  فعاًل منحاز 
نَّا هو الأحق،  وجتربتي جتربة ال�شحية، و�رساعي مع الآخر حموره: من ممِ
اأبقى  اأن  اأحب  لأنني  طرواديًا،  اأكون  اأن  اأختار  ال�شحية؟…  مبوقع 
اأن اأنت�رس لأمتحن اإن�شانيتي وقدرتي على الت�شامن  �شحية، متنيت مراراً 

ال�شحايا«)1(. مع 

لت ثنائية التعار�ص بني ح�شور م�شيطر ومتغلغل »لالأ�شوات«  هكذا �شكَّ
يف ج�شد الن�ص من جهة، وح�شور جزئي ي�شف عن انت�شار »طغاة العامل« 
يف معركة من معاركهم �شد قوي اخلري والعدل، اأبعاد التجربة ال�شعرية، 
»امل�شيح«  الديني  الرمز  ل  يحوِّ اآخر،  انحراف دليل  اأي�شًا  عنها  ن�شاأ  التي 
الذي يحمل عبء الن�شال الب�رسي، من دللته املوروثة اإىل دللة خمالفة ملا 
هو �شائد، تتحطم فيها �شبكة العالقات الإ�شاراية امل�شبقة واملقرتنة بالرمز يف 
اأ�شله الواقعي اأو الديني، مما يفتح الق�شيدة على دللت غري مطابقة ملدلولها، 
يجعل »امل�شيح« عليه ال�شالم غري قادر على حتقيق العدل يف الأر�ص، كما 
البدء لكنها م�شتمرة  ذا �شريورة زمانية ومكانية حمددة يف  ال�رساع  يجعل 
ول نهائية. وبذلك مل تو�شل ال�شفرات اللغوية، التي ترددت بني جنبات 
دروي�ص(-جملة  حممود  مع  احلكاية)حوار  اأر�ص  يرث  حكايته  يكتب  من  بي�شون:  عبا�ص   )1(

م�شارف.)�ص86(.
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الدللة  اإليها  توؤول  اأن  التي كان من املفرت�ص  النهاية  اإىل حتمية  الق�شيدة 
الفل�شطيني،  الفدائي  امل�شيح/  هزمية  املفاجاأة  فكانت  للق�شيدة،  الكلية 
مفاجاأة قا�شية ومفجعة على غري توقعات املتلقي، لكنها »اأكرث �شدقًا يف 
متثيل دراما النتظار«)1( الدال على عدم انتهاء املعركة التي يخو�شها احلق 

�شد قوى البغي والعدوان.

اأو  له،  ال�شالم �شورة  القا�شم، فيجعل من »امل�شيح« عليه  �شميح  اأما 
د معه يف عالقة م�شابهة، جتعل منه م�شيحًا منتظراً،  العك�ص، وبذلك يتوحَّ

يبتغي الو�شول اإىل حقيقة العامل من بدء اخلليقة اإىل اليوم. يقول:

من اأنت؟ 

من هذا الذي هو اأنت؟   

من نحن؟   

انتظرين يا م�شيحي املنتظر   

مل يبق يل اأحد �شواك  

ولي�ص يل اأحد �شواي 

تعال   

اإن عناقنا الدموي فاحتة احلقيقة   

وتعال   
نبتدىء اخلليقة)2(  

)1( د.�شالح ف�شل: اأ�شاليب ال�شعرية-.)�ص163(.
)2( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج3-.)�ص156(.
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يتبدى من الأ�شطر ال�شعرية ال�شابقة ا�شتنادها اإىل حمور يقوم عليه اإنتاج 
الدللة، وينمو بوجوده ال�شياق ال�شعري، ويتمثل يف توظيف ال�شاعر ل�شيغة 

»ال�شتفهام« التي يتخللها ملحقات لغوية م�شتندة اإىل الأمر والنفي. 

فال�شتفهام يعك�ص يف ح�شوره جتربة ذاتية، تطلب فيها الأنا ال�شعرية 
نف�شه،  يبني عن  الوجودية، حتى  املخاطب  �شائاًل حتديد هوية  باعتبارها 
ويك�شف عن كينونته، حتى اإذا تيقنت من �شخ�شيته احتدت معه يف اآ�رسة 
الدم وبذله، و�شوًل اإىل احلقيقة الإن�شانية التي تكتنف العامل وتلفه بغاللة 
حتمل  ل  اأنت؟«  »من  �شوؤالها  يف  ال�شاعرة  الذات  لكن  الغمو�ص.  من 
�شكًا م�شبقًا يف امل�شوؤول، بل ال�شوؤال اأقرب اإىل فطرة النف�ص و�شذاجتها 
الطاحمة اإىل املعرفة، على اعتبار اأن �شيغة ال�شتفهام متثِّل بداية للوعي يف 
كل م�شتوياته الإن�شانية، ولذلك مبجرد حتديد هويـة امل�شوؤول وتخ�شي�شها 
وفك اأبعادها املجهولة، ت�شري معها للبحث عن احلقيقة، اأقول ذلك، لأن 
الطاقة الدللية املختزنة يف ال�شوؤال مل تبح بكل مكنوناتها، اإذ ي�شري ال�شوؤال 
يف الوقت نف�شه اإىل تنا�ص ديني اإجنيلي، ي�شتمل على عالقات غياب على 
بدللت  تكتنـز  العميقة  البنية  لكن  ال�شعرية،  للبنية  ال�شطحي  امل�شتوى 
ملحة  وب�شورة  لذلك  نتيجة  فيح�رس  ال�شوؤال،  من  توليدها  ميكن  اأخرى 
الذين  اليهود،  مـن  وال�شيوخ  والكتبة  الكهنة  روؤ�شاء  �شوؤال  الذهن  على 
اأر�شلوا اإىل يوحنا املعمدان »لي�شاألوه من اأنت؟. فاعرتف ومل ينكر واأقر اأين 
امي الذي ل�شت  ل�شت اأنا امل�شيح…هو الذي ياأتي بعدي الذي �شار قدَّ

مب�شتحق اأن اأحل �شيور حذائه«)1(. 
)1( العهد اجلديد: اإجنيل يوحنا،الإ�شحاح 1.
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 لكن �رسمدية اخلروج اليهودي على التعاليم الدينية املر�شلة اإليهم، منذ 
م�شتمرة  مازالت  ال�شالم،  عليه  »امل�شيح«  وحتى  ال�شالم  عليه  »مو�شى« 
للمعرفة،  بابًا  باعتباره  فال�شوؤال  احلا�رس.  الزمن  وحتى  الوقت  ذلك  من 
وخا�شة ال�شوؤال الديني ل يفتح لهم اآفاق املعرفة واحلق، بل يغلقها دونهم، 
تعار�شية،  بنية  ال�شوؤال  يحمل  وبهذا  وع�شينا.  �شمعنا  بقولهم:  لينتهوا 
ت�شعى فيه الأوىل/الذات ال�شاعرة اإىل املعرفة لتحقيق العدل، وت�شعى فيه 
الثانية/اليهود اإىل املكابرة باحلق لإبقاء الظلم، وبذلك يتعمق ال�رساع بني 
الطرفني، لت�شري الذات ال�شاعرة ل�شتح�شار �شخ�شية »امل�شيح«، وت�شعى 

معها نحو املعرفة واحلقيقة، واجتثاث ال�رس منذ بدء اخلليقة.

ويتنا�ص عز الدين املنا�رسة يف ق�شيدته »طريق ال�شام« مع قول »امل�شيح« 
لُّوا اأنتم هكذا. اأبانا الذي يف ال�شموات، ليتقد�ص ا�شمك،  عليه ال�شالم »َف�شَ
لياأت ملكوتك، لتكن م�شيئتك كما يف ال�شماء كذلك على الأر�ص«)1(، 
لكن ال�شاعر يف الق�شيدة ينحرف عن الدللة الدينية املوروثة وميت�شها، ليعبِّ 

من خاللها عن عالقة جديدة باملكان »دم�شق«، يقول:

حديثي عن الأمة ال�شاكتة     

غنائي عن اجلوع والثورة الغام�شة   

كاأين اأرى جمزرة   

كتبت على الالفتة!    

اأبانا الذي يف دم�شق   

)1( العهد اجلديد: اإجنيل متى،الإ�شحاح 6.
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اأزورك هذا امل�شاء وللريح يف �رسقنا زجمرة   

واأبكي ترابك اأ�شكو اإليك زماين   

زمانك كاملحبه)1(   

يلم�ص  ماأ�شاوية،  تعبريية  مالمح  على  ال�شعرية  اجلمل  تنطوي 
اجلوع يف  وا�شت�رساء  ينـزف،  انفك  ما  الذي  الأمة  ال�شاعر جرح  فيها 
ربوعها الغناءة واأر�شها اخل�شبة، واإعمال الأعداء يف رقاب اأهلها حد 
التي  الدللية  »املوت«  بحقول  املفعم  اجلو  هذا  و�شط  ويف  ال�شيف، 
يف  الذي  »اأبانا  الإجنيلي  التعبري  ينبثق  عامة،  الق�شيدة  اأرجاء  يف  حتوم 
ال�شموات«، الدال على القوة واملجد والتقدي�ص الإلهي، لكن ال�شاعر 
تفاجىء  جديدة  دللة  وتوليد  املوروثة،  الدللة  هذه  بـا�شتبدال  يقوم 
ل منبهًا اأ�شلوبيًا مهمًا، جتعله مدركًا لطبيعة  املتلقي وتك�رس توقعه، فت�شكِّ
تنطوي عليه من  اللغوية، وما  ال�شياغة  التغريات احلادثة على م�شتوى 
»تقابلية«  بنية  ظهور  اإىل  يوؤدي  مما  ماألوفة،  غري  جديدة  دللية  مالمح 
»اأبانا  ال�شاعر  ي�شتدعي  حني  وذلك  وموؤملة،  حادة  نف�شية  اأبعاد  ذات 
الذي يف دم�شق« بدللته الأر�شية والرتابية واملكانية الثابتة. ومما يزيد 
اأن  اإىل  ت�شري  اللغوبة والدللية،  الأن�شاق  اأن  التقابلية  املفارقة  من ح�ص 
لذلك  تبعًا  ال�شعري  اخلطاب  فيكون  ميت،  الدم�شقي«  »اأبانا  املنادى 
فيمن  الفل�شطيني  الإن�شان  فاجعة  عن  للتعبري  بل  للن�رسة،  طلبًا  لي�ص 
لتقدمي  �شيء  الأمر  من  بيدهم  ولي�ص  �شكنوا،  اأو  ماتوا  الذين  حوله، 

العون، اأو الإ�شهام يف اإعادة حقوقه املغت�شبة. 
)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة-.)�ص190(.
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ف �شخ�شية  ويف ق�شيـدة اأحمد دحبور »اأجرا�ص امليالد 1971م«، يوظِّ
وجتربة  امليالد،  واأجرا�ص  امل�شامري،  مثل:  الدللية  مبتعلقاتها  »امل�شيح«، 
للم�شيح تك�شف  اأخرى  اأي�شًا �شخ�شية  ال�شلب، وبع�ص خوارقه، وتبز 
عن موقف جديد هو »امل�شيح املقاتل«، وهذه الأبعاد الدللية كلها تدل 
على توظيف رمزي واإ�شاري، يجعل الق�شيدة ذات اأبعاد دللية متعددة، 

تتجاوز اأحادية الدللة وحمدوديتها اإىل التعدد والتكرث. يقول ال�شاعر:

تخبين الأجرا�ص هذا الليل     

عن مقاتل يعرفه ال�شغار،    

يف يديه م�شماران،     

تكب احلقول حوله،   

ووجهه منارة!    

ت�شيء مرة،    

ومرة تقول: ل    

وحني ي�شتجديه منا قا�رس ينهره،   

ياأمر بالنهو�ص حتى يرك�ص الك�شيح،   

حتى ت�شبح البالد قاب خطوة،   

وال�شجر املنفي قاب خطوتني   

يفرح احلزين،)1(   
)1( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور-.)�ص271-270(.
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ميزج ال�شاعر يف الأ�شطر ال�شعرية ال�شابقة بني رمزين: »امل�شيح« و»متوز«، 
حيث ي�شرتكان اأو يت�شابهان يف بعث اخل�شب واحلياة يف الكون، لكنهما 
يت�شمان باأبعاد دللية »متغايرة« يف الوقت نف�شه، فاإذا كان »متوز« يبعث 
املظاهر اخلارجية للكون من اإن�شان ونبات وحيوان، فاإن »امل�شيح« يبعث 
املظاهر الداخلية والنف�شية والروحية للكون، وخا�شة الإن�شان الذي ي�شفيه 
من مر�شه جاعاًل الك�شيح يرك�ص، واملنفي يعود اإىل بالده فتفرح نف�شه بعد 
حزن طويل، ويحقق خال�شه وخال�ص الب�رسية من وطاأة الحتالل القائم 
على الطغيان ونفي الآخرين عن اأوطانهم. وبذلك يغتني »امل�شيح« بدللت 
جديدة من خالل امتزاجه بـ »متوز«، في�شيف اإىل روحانيته واأثرييته ملمحًا 
ماديًا اأكرث الت�شاقًا بالأر�ص، ثم اإن متوز اأي�شًا يكت�شب هالة نورانية ويداخل 
ال�شاعر بني ال�شخ�شيتني على اأ�شا�ص اأر�شية م�شرتكة جتمع بينهما األ وهي 
اأر�شية الت�شحية والفداء، في�شبح بطاًل اأر�شيًا)1(، ومقاتاًل من اأجل توهج 

احلياة وتاألقها واإ�رساقها باخلري واحلق والعدل.

2-ال�سلـب ومتعلقاتـه    

اإ�شارات  ت�شتمل جتربة »ال�شلب«-ح�شب العتقاد امل�شيحي- على 
مكان  وهي:  للتجربة  كلي  اإطار  عن  لتعبِّ  معها  تت�شافر  عدة،  دينية 
واخل�شب،  وامل�شامري،  املحاكمة،  وم�شهد  اجللجلة،  يف  املتمثل  ال�شلب 
الروماين،  ال�شوك، وقيامة امل�شيح، و�شخ�شية )بيالط�ص( احلاكم  واإكليل 
اأ�شلم امل�شيح للموت وغ�شل يديه متبئًا من دمه، واأخرياً �شخ�شية  الذي 
الإ�شارات  هذه  ومتثِّل  امل�شيح.  مع  �شجينًا  كان  الذي  الل�ص  )بارابا�ص( 
)1( انظر د.يو�شف حالوي: الأ�شطورة يف ال�شعر العربي املعا�رس-دار الأدب-بريوت-ط1-

1994م.)�ص73(.
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الدينية ال�شلب نف�شه، كما ميثِّل بع�شها الآخر اأ�شبابًا مبا�رسة له اأو عوامل 
لت يف نهاية املطاف جتربة ال�شلب ومعاناة »امل�شيح« عليه  م�شاعدة، �شكَّ
ال�شالم، وحققت الرمز الكلي باعتباره رمزاً للفداء والت�شحية وخال�ص 

الب�رسية من اآثامها وخطاياها. 

ف حممود دروي�ص يف ق�شيدته »�شهيد الأغنية« رمز »ال�شليب«،  يوظِّ
الفل�شطيني.  ال�شعب  اأبناء  لهما  يتعر�ص  اللذين  الظلم والت�رسيد  ليعبِّ عن 

يقول:

ن�شبوا ال�شليب على اجلدار
فكوا ال�شال�شل عن يدي 

وال�شوط مروحة. ودقات النعال   
ر: �شيدي!  حلن ي�شفِّ  

ويقول للموتى: حذار!   
-يا اأنت!   

قال نباح وح�ص:    
اأعطيك دربك لو �شجدت   

اأمام عر�شي مرتني   
ولثمت كفى، يف حياء، مرتني  

اأو… 
تعتلي خ�شب ال�شليب   

�شهيد اأغنية…و�شم�ص)1(  
)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص.)�ص104-103(.



241

تنه�ص الأ�شطر ال�شعرية ال�شابقة على حمور رئي�شي، يتفرع منه عنا�رس 
لغوية توؤ�ش�ص جمتمعة للدللة الكلية التي ينتجها اخلطاب ال�شعري عامة، 
تت�شافر مع دللت  ال�شاعر من خاللها دللت معا�رسة،  ي�شقط  حيث 
ال�شلب يف العتقاد امل�شيحي، لتمجيد احلياة يف اختيار املوت، فيكون 
توظيف اأ�شلوب احلوار امل�شتند اإىل اأ�شوات �شعرية، تبني عن موقفها من 
الآخر/ال�شاعر من خالل توجيه خطابها له مبا�رسة، واأمره القيام بفعل ما، 
ومثل هذا الأ�شلوب يخفف من وطاأة ال�رسد ال�شعري، ويعك�ص �رساعًا بني 
طرفني متناق�شني، مما يوؤدي اإىل توليد درامية ذات اأبعاد خارجية وداخلية، 
ت�شبح فيها الذات ال�شاعرة التي تتحدث ب�شمري املتكلم »يدي-تقتلي« 
تختار  اأن  عليها  اإذ  والروح،  النف�ص  داخل  يف  يت�شارعان  خيارين  بني 
بني املوت واحلياة، ومل يعد بينهما �شوى �شعرة، اأو كلمة، وهذا املوقف 
الن�ص، املتمثل يف م�شهد  الغائب عن  املاأ�شاوي ي�شتح�رس مماثله  الإن�شاين 
ل  حماكمة »امل�شيح« عليه ال�شالم. وبذلك نكون اأمام �شياق رمزي، ي�شكِّ
امل�شيحي بكل عنا�رسها، من حمكمة،  ال�شلب  لتجربة  معادًل مو�شوعيًا 

و�شاحة ال�شلب، وحت�شري اأدواته. 

فاإذا كان »امل�شيح« عليه ال�شالم، قد اختار فداء الب�رسية والتكفري عن 
لذلك  امل�شيحي-،  العتقاد  -ح�شب  ال�شالم  عليه  »اآدم«  منذ  خطاياها 
لتحقق جتربـة  الإن�شان،  اأن تختار فداء  اإل  ال�شاعرة  الذات  نتوقع من  لن 
متمثلة يف  الفل�شطيني،  الواقع  اأخرى يف  مرة  وتعيد ح�شورها  ال�شلب، 
ال�شهادة من اأجل كلمة احلق »الأغنية«، التي يعّدها العدو م�شباحَا ي�شيء 
الطريق لالأجيال على طريق احلرية، ويعدُّ ال�شاعر تبعًا لذلك مقاتاًل، واإن 
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كان بالكلمة، ت�شاف اإىل ر�شيد الإن�شان يف الدفاع عن وجوده، باعتبارها 
و�شيلة ي�شعى فيها حممود دروي�ص/ال�شاعر اإىل حمل ر�شالة تت�شابه مع ر�شالة 
»امل�شيح« عليه ال�شالم يف حتقيق كرامة الإن�شان وحريته على هذه الأر�ص؛ 
وبذلك يتحول ال�شاعر اإىل ر�شول، يحمل �شليـبه، وي�شري به اإىل جلجلته 
وال�شهادة  واملوت  ال�شلب  مف�شاًل  الردى«  ت�شهيت  »اأنا  مر�شيًا  را�شيًا 
على »ال�شجود ولثم الكف« وال�شت�شالم والر�شوخ لالأمر الواقع. هكذا 
�شعرية/�شيا�شية،  جتربة  عن  للتعبري  و�رسوريًا  حيويًا  جزءاً  ال�شهادة  ت�شبح 
الإن�شان، وحماية �شعبه من  الفداء والدفاع عن  ال�شاعر عن  فيها  يبحث 

العذاب والقتل، تكفرياً خلطايا الب�رسية.

وميت�ص �شميح القا�شم جتربة »ال�شلب« يف ق�شيدته »يف �شف الأعداء«، 
ول يجد حرجًا يف البتعاد عن دللتها الدينية املوروثة، للتعبري عن موقف 

ل البنية الدللية املحورية التي تنتجها الق�شيدة. يقول: معا�رس، ي�شكِّ

اأ�شمع… اأ�شمع!
دقات طبول ال�شمبا 

واأرى احل�شناء الزجنية   
ترتجرج كالنار الغ�شبى   

يف رق�شة حب دموية  
ث عن كوبا -ح�شنًا… ح�شنًا… حدِّ

هل تعرف �شيئًا عن �شعب 
ما عاد م�شيحيًا م�شلوبًا)1(

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد - مج1.)�ص66(
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اأ�شلوب  توظيف  على  الرئي�شية  ومفا�شلها  الق�شيدة  اأن�شاق  تنبني 
�شخ�شيات  على  بالنفتاح  �شواء  الدرامية،  اأبعاده  بكل  الق�ش�شي  احلوار 
واأ�شوات خارجية متوترة متعبة من مظاهر الحتالل )اإفريقيا-كوبا(، اأو 
من خالل تعبري هذه ال�شخ�شيات عن مكنوناتها النف�شية املوؤملة، مما يوؤدي 
اإىل و�شوح مواقفها القومية والفكرية والإن�شانية من ق�شاياها املعا�رسة، 
د الحتالل فيها �شكاًل اآخر من اأ�شكال »الفا�شية« والعن�رسية،  التي يج�شِّ
الذاتي  الإطار  عن  ال�شاعر  يخرج  وبذلك  وكئيبًا،  معتمًا  العامل  جعلت 
املح�ص مبعناه الوطني للتعبري عن اآفاق اإن�شانية �شديدة الت�شاع والرحابة 
وال�شمولية، مع اعتبارها معادًل رمزيًا لالإن�شان الفل�شطيني الرازح حتت 

نري الحتالل وظلمه.

اإن اأ�شلوب احلوار الذي يرتكز عليه اخلطاب ال�شعري يف كل مفا�شله، 
خالل  من  ال�شعري  اخلطاب  ترثي  درامية،  ق�شيدة  اإىل  الق�شيدة  يحيل 
الإن�شان من لهيب جتاربها  ليفيد  توظيف �شخ�شيات حتمل وجهة نظر، 
الغنائي  الإطار  يفارق  الحتالل، كما  من  التحرر  املتعددة يف  ومواقفها 
الذاتي املتقوقع على الذات، ويجعل ال�شخ�شيات والأ�شوات يف الن�ص 
ال�شعري ح�شب راأي د. عز الدين اإ�شماعيل، تنطق وتعبِّ عن ذواتها، وجتد 
فر�شة للبوح والكالم والتعبري، وبذلك يت�شم الن�ص باحليوية والتاأثري، فمن 
لنا  تت�شح  املتحاورة،  الأ�شوات  بني  والتنافر  والتالقي  التجاذب  خالل 
اأبعاد املوقف، وتنطبع يف نفو�شنا �شورته، وهذا هو �رس التاأثري املتزايد لهذا 
الأ�شلوب حني ي�شتخدم يف الق�شيدة)1(. وبذلك يزداد الك�شف ال�شعري 

)1( انظر د. عز الدين اإ�شماعيل: ال�شعر العربي املعا�رس-.)�ص299(.
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بتف�شيالت اإن�شانية جديدة مل يكن ليبلغها بهذا امل�شتوى ال�شاعري العميق، 
لول ح�شور هذه ال�شخ�شيات التي تبوح باأ�رسارها ومكنوناتها الداخلية 

واخلارجية املحملَّة باأبعاد اإن�شانية. 

اإىل احلوار وال�شخ�شيات خال�شة  امل�شتند  ال�شعري  الك�شف  ينتج      
املوقف الإن�شاين، والتجربة الإن�شانية التي ي�شوغها ال�شاعر يف ال�شطر الأخري، 
لتوؤ�ش�ص لروؤيا حتري�شية لكل ال�شعوب -ومنها ال�شعب الفل�شطيني- التي مل 
ت�شتطع بعد التخل�ص من وطاأة الحتالل، فتاأتي اجلملة ال�شعرية »هل تعرف 
�شيئًا عن �شعٍب ما عاد م�شيحيًا م�شلوبًا« يف �شياق ال�شتفهام بـ »هل« الدالة 
ه به  على الت�شديق لي�ص غري)1(، وهي توحي مب�شداقية اخلطاب ال�شعري املتجمِ
ر لهم اأمراً واقعًا، وينبههم اإليه، وي�شوقهم اإىل اأمر مهم يف  اإىل الآخرين، ويقرِّ
حياتهم امل�شتقبلية، وهو �رسورة التخل�ص من ربقة الحتالل؛ اأو مبعنى اآخر، 
ي�شبح الفن »عملية اإن�شانية فحواها اأن ينقل اإن�شان لالآخرين واعيًا م�شتعماًل 
اإ�شارات خارجية معينة الأحا�شي�ص التي عا�شها، فتنتقل عدواها اإليهم اأي�شًا، 
فيعي�شونها ويجربونها«)2(. وبذلك ينفتح اخلطاب ال�شعري على اأبعاد �شاملة 

تعبِّ عن جتربة اخلال�ص الإن�شاين.

جتربة  اإىل  اأمه«  اإىل  الالجئ  »من  ق�شيدته  يف  ح�شني  را�شد  وي�شري 
»ال�شلب« وما يتعلق بها من تثبيت يد امل�شيح يف »اخل�شب« على اجللجلة. 

يقول ال�شاعر على ل�شان الالجئ موجزاً اخلطاب لأمه:

)1( انظر د. عبد العزيز عتيق: علم املعاين-.)�ص99(.
مكتبة  ال�شو�ص-من�شورات  حممد  ونتذوقه-.ترجمة  نفهمه  كيف  ال�شعر  درو:  اإليزابيث   )2(

منيمنة-بريوت-1961م)�ص29(.
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وربطُت يا اأمي حبال ال�شوق يف قلبي اجلريح 

يا ويح هذا ال�شوق مندفع من البلد الف�شيح   

من خ�شخ�شات براعم الزيتون واحلقل املليح   

نحو احلدود ي�شدين �شد القتيل اإىل �رسيح  
اأو مثلما �شدت اإىل خ�شب ال�شليب يد امل�شيح)1(

باعتبارها  الزيتون«  اإىل وطنه، واإىل »براعم  اإن �شوق الالجئ/املنفي 
الفل�شطيني حمماًل  الذي يتجلى ح�شوره يف كيان  البوابة الأوىل للوطن، 
والتحري�ص  امل�شتمرتني،  واملقاومة  احلياة  ورمز  املغت�شبة،  الأر�ص  برمز 
من  روحه  ويعرتي  كيانه،  يجتاح  ملا  نف�شيًا  انعكا�شًا  ميثِّل  الثورة،  على 
الدللة  هذه  مع  ويت�شافر  طبيعته،  وجمال  الوطن  فراق  على  وحزن  اأمل 
»الياء«  امل�شبوق بحرف  »احلاء«  املتكرر  الروي  ال�شاعر حلرف  توظيف 
ذي المتدادات النف�شية املوحية بالنت�شار والت�شاع، فكاأن ال�شاعر من 
ي�شال  اأن  نف�شه  الوقت  يف  لهما  ويريد  واحلزن،  الأمل  عن  يعبِّ  خاللهما 
هذا  يف  منفي  �شعب  وجود  اإىل  الآخرون  يتعرف  حتى  وا�شعة  اآفاق  اإىل 
ل املوت/ال�شلب على �شياع  العامل. وهذا كله يجعل الالجىء/املنفي يف�شِّ
اأر�شه، وينه�ص حماربًا فداء لأبناء �شعبه، وتكفرياً عن خطايا الب�رس كما فعل 

»امل�شيح« عليه ال�شالم.

ف معني ب�شي�شو اإ�شارات دينية عدة  ويف ق�شيدته »كاأ�ص اخلل«، يوظِّ
ترتبط مبحور »ال�شلب« وجتربته املاأ�شاوية، حيث يذكر يف ال�شياق العام 

)1( را�شد ح�شني: الأعمال ال�شعرية-. )�ص168-167(.
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للق�شيدة »اإكليل ال�شوك - بارابا�ص- م�شمار ال�شلب«. يقول:  
واقرتعوا يا �شعبي    

من ياأخذ ثوبي   
بعد ال�شلب…   

كاأ�ص اخلل بيمناي   
واإكليل ال�شوك على راأ�شي،   
بارابا�ص ابن ال�شكني طليق،   

وابنك يا �شعبي   
�شاقوه اإىل ال�شلب وللرجم…)1(  

تتحلَّق حوله  اأ�شلوبيًا ولغويًا  دلليًا ومتكاأً  الت�شاد موؤ�رساً  بنية  ل  ت�شكِّ
بني  املقارنة  عمادها  وموؤ�شية  حارة  نفثات  عن  لتنم  ال�شعرية،  الأ�شطر 
امل�شيح،  �شخ�شية  املتقم�ص  الفل�شطيني  �شخ�شية  الأوىل  �شخ�شيتني: 
�شخ�شية  والثانية  �شعبه،  اإىل  به  املتَّجه  املفرد  املتكلم  ب�شمري  واملتحدث 
اأطلق �رساحه  امل�شيح، والـذي  الذي كان �شجينًا مع  الل�ص  »بارابا�ص«)2( 
ل  بعد ذلك دون امل�شيح. وبهذا يف�شح ال�شاعر خلطابه ال�شعري اأن ي�شكِّ
معا�رساً  »م�شيحًا«  الفل�شطيني  ال�شعب  من  يجعل  مو�شوعيًا،  معادًل 
جتربة  تت�شابه  وبذلك  اليهود)3(.  من  بتحري�ص  »جلجلته«  اإىل  ي�شاق 

)1( معني ب�شي�شو: الأعمال ال�شعرية الكاملة-. )�ص161(.
)2( كانت عادة اليهود مع احلاكم الروماين »بيالط�ص« اأن يخرج لهم يف عيد الف�شح �شجينًا 
طلب  ثم  �رساحه  فاأطلق  »بارابا�ص«  فف�شلوا  و«امل�شيح«  الل�ص،  »بارابا�ص«  بني  هم  فخريَّ
اإجنيل يوحنا، الإ�شحاح  العهد اجلديد:  انظر  راأ�شه.  ال�شوك على  اإكليل من  امل�شيح، وكان 

.19 ،18
)3( انظر العهد اجلديد: اإجنيل يوحنا، الإ�شحاح19.
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التجربتان يف  د  القدمية مع جتربة »ال�شلب« املعا�رسة، وتتوحَّ »ال�شلب« 
كثري من اجلزئيات التي جرت فيهما، فامل�شيح يقابله ال�شعب الفل�شطيني، 
على  وكذلك  »امل�شيح«  راأ�ص  على  و�شع  ال�شلب  اأثناء  ال�شوك  واإكليل 
وينفى،  يعذب  والأر�ص  احلق  �شاحب  والفل�شطيني  الفل�شطيني،  راأ�ص 
ويرتك بارابا�ص/ال�شهاينة ل�شـو�ص الأر�ص اأحـراراً، وي�شاق »امل�شيح« اإىل 
الق�شيدة  نهاية  يف  الفل�شطيني  ويحـاول  الفل�شطيني،  وكذلـك  جلجلتـه 
لالأمة  فاديًا  ليكون  جديد  من  ليولد  يتمزق  اأو  كامل�شيح،  قيامته  يقيم  اأن 
والإن�شانية، بعد اأن يتخل�ص من كثافة العامل املادي، وحتل نف�ص ال�شهيد/

املمزق يف نفو�ص الآخرين، فينال خلوده من خالل وجودهم وفنائه من 
وراء  يختفي  اأف�شل،  عامل  بوجود  ال�شهيد/املمزق  لإميان  وهذا  اأجلهم، 
الفداء  رمز  الفل�شطيني/امل�شيح  لدى  بو�شوح  ويتجلى  املادة،  حجب 
والت�شحية من اأجل الإن�شان. ولعل هذا املوقف يت�شابه اإىل حد كبري مع 
قال  عندما  الدنيا  يف  وراأيه  ال�شالم  عليه  »امل�شيح«  اأقوال  من  اآخر  جزء 
للحواريني: »اأيكم ي�شتطيع اأن يبني على موج البحر داراً ؟ قالوا: يا روح 

اهلل ومن يقدر على ذلك ؟قال: اإياكـم والدنيا فال تتخذوهـا قراراً«)1(. 

التماثل/املقارنة بني امل�شيح والفل�شطيني ت�شابهًا  ثنائية  ل  وبهذا ت�شكِّ
كبرياً اإن مل تكن تطابقا على م�شتوى احلكاية يف اأبعادها الفعلية والقولية، 
بني  »الت�شاد«  اإىل  ت�شتند  اأخرى  ثنائية  ال�شعري  اخلطاب  ل  ي�شكِّ كما 
الرموز  من  رمزاً  باعتبارهما  امل�شيح/الفل�شطيني  موقف  الأول  موقفني: 
النورانية ال�شفافة والعطاء الروحي وفداء الب�رسية، والثاين موقف الحتالل 

)1( د. زكي مبارك: الت�شوف الإ�شالمي.)�ص107(.
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الروحي،  والفقر  الكثيفة  الظالمية  الرموز  من  رمزاً  باعتباره  ال�شهيوين 
الذي يجد لذته و�شعادته يف تعذيب الآخرين.

ل قيامة »امل�شيح« بعد ال�شلب يف ق�شيدة »هيثم« لعلي اخلليلي  وتتحوَّ
ال�شالم،  عليه  »امل�شيح«  بتجربة  ات�شالها  لكن  ذاتية،  فل�شطينية  اإىل جتربة 
ونهل ال�شاعر مف�شاًل من مفا�شلها احلكائية الكلية، جعل منها جتربة تنفتح 
اإن�شاين، فتكون قيامة الفل�شطيني بعد  على عوامل دللية �شتى متدها ببعد 
وفاته، ثم رفعه اإىل ال�شماء، قيامة ذات اأبعاد دينية ت�شفي نوعًا من القدا�شة 
عليه كامل�شيح الذي »ير�ص« العامل بال�شحو الب�رسي الريَّان بعد اأن اأ�رسق له 

النور الإلهي، وجتلى يف ملكوته. يقول ال�شاعر: 
ومل ي�شقط    

واحرتقت منه يف ال�شمت يدان   
حتا يف النفق،  لوَّ  

ومل ي�شقط   
والنجمة والعتمة تقتتالن   

ومل ي�شقط  
قال �شهود عيان     

اأن فل�شطينيًا قام قيامته يف كل مكان   
ر�ص العامل باملاء   

وبال�شحو الب�رسي الريَّان   
واأ�رسق مثل اهلل)1(  

)1( علي اخلليلي:�شجانك �شبحاين من طينك طوفاين-من�شورات احتاد الكّتاب الفل�شطينيني-
القد�ص-ط1-1991م.)�ص105(.
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مرات،  ثالث  التكرار  على  املرتكزة  ي�شقط«  »مل  النفي  بنيـة  ت�شري 
الفعل  حتّول  اإىل  ت�شري  ل  لأنها  املوروثة،  النحوية  دللتها  من  حتررها  اإىل 
»امل�شارع« امل�شبوق بـ »مل« من الزمن احلا�رس اإىل الزمن املا�شي، بل يبقى 
الفعل امل�شارع الذي يحيل اإىل احلا�رس وامل�شتقبل ذا ح�شور يتحرك بفاعلية 
يف ال�شياق الدليل للق�شيدة، وهذا الفهم يبر اإ�شارة ال�شاعر بعد ذلك اإىل 
جعل الفل�شطيني ينبعث بعد موته مثل قيامة امل�شيح بعد �شلبه، ليكون رمزاً 
اأو ينه�ص من  اإن�شانيًا ودينيًا واأ�شطوريًا قاباًل للتجدد والبعث بعد املوت، 
املوت ليكمل �رساعه الوجودي �شد قوى الظالم والعتمة الراف�شة للنور. 
اإن انعطاف ال�شاعر ببنية »النفي« وخمالفة الدللة ال�شائدة، جعل عنا�رس البنية 
ل وفق روؤيا معا�رسة تتم�شك بالأر�ص والوطن، وهذا يوؤدي اإىل  الفنية تت�شكَّ
تو�شيع دائرة الدللة، وميحو العالقة بني الأزمنة، ليعبِّ عن الزمن احلا�رس 
والنبعاث  الإن�شاين،  الن�شال  طريق  عن  اأف�شل  م�شتقبل  �شنع  اإىل  املتجه 

والتجدد مبعناهما الأ�شطوري »متوز-اأدوني�ص«، والديني »امل�شيح«.

3- الع�ساء الأخـري 

اإن قيمة حمور الع�شاء الأخري »�شياح الديك-اإنكار بطر�ص للم�شيح-
نتيجة خيانة  �شلبية  ماأ�شاوية  حيويًا بدللت  تنبع من كونه رمزاً  يهوذا«، 
بدريهمات  ال�شالم  عليه  »امل�شيح«  باع  الذي  الإ�شخريوطي«،  »يهوذا 
معدودة)1(، هذا من جهة، وبدللت اإيجابية ترثي �شخ�شية »امل�شيح« عليه 

يهوذا  يدعى  الذي  ع�رس  الإثني  من  واحد  ذهب  يلي:«حينئذ  ما  متى  اإجنيل  يف  ورد   )1(
الإ�شخريوطي اإىل روؤ�شاء الكهنة، وقال ماذا تريدون اأن تعطوين واأنا اأ�شلمه اإليكم، فجعلوا له 

ثالثني من الف�شة«. العهد اجلديد: اإجنيل متى، الإ�شحاح 26
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ال�شالم باعتباره م�شت�رسفًا للم�شتقبل، وخملِّ�شًا للب�رسية، اإذ ل �شبيل اإىل ذلك 
اإل باملوت وال�شلب، حيث تنبثق احلياة الأبدية من الت�شحية باجل�شد من 
جهة اأخرى. وقد كان »امل�شيح« عليه ال�شالم يدرك ليلة الع�شاء الأخري ذلك 
ل  ي�شكِّ وبذلك  املوت...«)1(.  حتى  جداً  حزينة  »نف�شي  حلوارييه:  فقال 
حمور ال�شلب بدللته ال�شلبية والإيجابية قيمة بارزة يف العقيدة امل�شيحية، 
ال�شعراء  فه  وظَّ املعا�رس،  الفل�شطيني  ال�شعر  يف  حيويًا  حموراً  ل  ي�شكِّ كما 
مقد�شة ذات  دينية  باأبعاد  واإثرائه  ال�شعري،  لإغناء خطابهم  الفل�شطينيون 
كثافة اإيحائية وترميزية متعددة الأبعاد، و�شديدة الغور يف النف�ص الإن�شانية.

ي�شيء حممود دروي�ص يف ق�شيدته املطولة »مديح الظل العايل« كثرياً 
من تف�شيالت »الع�شاء الأخري، يف قوله: »ل تومل لبريوت الرغيف«)2(، 
املقطع  اإليه  ي�شري  كما  قلياًل)3(،  موائدكم  على  الهواء  ك�رس  »فتى  وقوله 

ال�شعري التايل بقوله:

ل جوع يف روحي، 

اأكلت من الرغيف الفذ ما يكفي امل�شري اإىل نهايات اجلهات  

ع�شاوؤكم لي�ص الأخري

ولي�ص فينا من تراجع، اأو تداعي 
يا اأهل لبنان….الوداعا)4(   

)1( العهد اجلديد: اإجنيل متى، الإ�شحاح 26.
)2( انظر حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-مج2.)�ص11(.

)3( انظر ما �شبق.)�ص63(.
)4( ما �شبق )�ص64-63(.
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ل جتربة اخلروج الفل�شطيني من لبنان �شنة 1982، حمور التجربة  ت�شكِّ
واآلمه  النف�شية،  لواعجه  ال�شاعر  فيها  يبث  التي  املطولة،  لهذه  ال�شعرية 
والداين  القا�شي  عنهما  تخلى  مفرداً،  رمزاً  وقومه  باعتباره  اجل�شدية، 
وتركهما يعانيان ماأ�شاة التفرد بق�شيتهما امل�رسوعة وحربهما مع العدو، 
لكن الذات ال�شاعرة مع ذلك حتـاول من خالل توظيف �شيغة »النفي« 
والنف�شي،  الداخلي  ال�شقاء  حتارب  اأن  حتاول  الأبيات،  بها  بداأت  التي 
ال�شويف،  وباملعنى  للكلمة،  »الأر�شطي«  امل�رسحي  باملعنى  تطهري  وهو 
ولعل  بالف�شائل،  وحتليه  الرذائل،  من  القلب  تخلي�ص  اإىل  ي�شري  الذي 
الإن�شانية  واللطائف  ال�شفاء  على  دللت  من  »الروح«  كلمة  يف  ما 
املجردة، القابلة لقوة احلياة واحل�شن واحلركة)1( ما ي�شري اإىل نقاء �رسيرة 
الذات ال�شاعرة وقومها، ومت�شكهما باحلياة واحلركة من اأجل الو�شول 
اإىل نهاياتها املرغوبة، اإذ لي�ص منا من »تراجع«، اأو »تداعى« عن الدرب 

ال�شاق. الطويل 

اإن طعام »امل�شيح« الذي اأكل منه الفل�شطيني قبل رحيله عن بريوت، 
ل غذاء  جعل منه اإن�شانًا ممتلئًا على امل�شتويني املادي واملعنوي، اأي اأنه ي�شكِّ
للج�شد والروح، ومثلما كان »امل�شيح« مت�شاحمًا وم�شحيًا بنف�شه، لمتالئه 
فاإن  م�شيئته،  قبل  اهلل  مل�شيئة  وتقدميه  الرباين،  والإ�رساق  الإلهي،  بالنور 
الفل�شطيني الذي ا�شتمد النور والإ�رساق من »امل�شيح« الذي »وطئ املوت 
باملوت«، كما تقول اإحدى تراتيل الف�شح، لن يكون خمتلفًا عن »امل�شيح« 
املعلِّم والفادي، الذي ا�شتقبل »�شلبه«-ح�شب العتقاد امل�شيحي- بنف�ص 

)1( انظر اأحمد النق�شبندي اخلالدي: معجم الكلمات ال�شوفية-.)�ص39(.
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را�شية تكفرياً عن خطايا الب�رس، وكذلك �شبيهه الفل�شطيني الذي امتالأت 
اأمعاوؤه بطعام »امل�شيح«، وامتالأت روحه مبعرفة جتلياته ومعجزاته، وهذا 
كله يتقابل مع بائع امل�شيح بدريهمات معدودة مقدمًا الدنيا على الآخرة.   

حمور  متعلقات  اأحد  القا�شم  �شميح  يوظف  »التخلي«  ق�شيدته  ويف 
ال�شلب قبل �شياح  اإنكار »بطر�ص« للم�شيح وقت  الع�شاء الأخري، وهو 

الديك، وهذا ما تنباأ به »امل�شيح« قبل حدوثه)1(. يقول ال�شاعر:

راأيتها مقتولة… يف �شاحة املدينة 
راأيتها… راأيتها…  

وحني �شاح:  
من ويلَّ اأمرها؟   

اأنكرتها    
اأنكرتها يف �شاحة املدينة   

اأنكرتها… نازفة يف �شاحة املدينة   
اأنكرتها… مائلة… يف �شاحة املدينة  

اأنكرتها مقتولة… يف �شاحة املدينة 
اأنكرتها…)2(  

ل  وي�شكِّ اللغوية،  ال�شياغة  حركة  »التخلي«  الق�شيدة  عنوان  ه  يوجِّ
مركز الإ�شعاع الدليل الذي تنبثق منه الروؤيا ال�شعرية قبل اأن يبحر املتلقي 
)1( يقول امل�شيح لبطر�ص »احلق اأقول لك اإنك يف هذه الليلة قبل اأن ي�شيح ديك تنكرين ثالث 

مرات« اإجنيل متى- الإ�شحاح 26.
)2( �شميح القا�شم: الق�شائد=مج1.)�ص493-492(.
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ينظر  الذي  املعا�رس،  ال�شعر  ميزات  من  ميزة  هذا  ويعدُّ  الن�ص،  عامل  يف 
اأول مايقع يف ال�شمع  اأنها كل متكامل من عنوانها، وهو  للق�شيدة على 
حيث ي�شتطيع املتلقي من خالله اأن يفتح الق�شيدة، ويلج اإىل عاملها، وهو 
م�شلح بدللت م�شبقة م�شتمدة من العنوان توّجه الدللة اأو توحي بها، 
اإىل اآخر اإ�شارة لغوية اأو غري لغوية تنتهي بها الق�شيدة، وت�شهم يف اإنتاج 
الدللة الكلية. ي�شري العنوان »التخلي« اإىل النفراد والرتك، وهما دللتان 
ترتبطان بال�شياق الدليل الذي ينتجه الن�ص، وهو »تخلي« بطر�ص عن« 

امل�شيح«، واإنكاره ملعرفته به وقت املحاكمة وال�شلب. 

بدللتها  املدينة«  �شاحة  »اأنكرتها-يف  الراأ�شي  التكرار  بنية  تعدُّ 
دون  املبا�رسة  وعلى  التلميح،  دون  الت�رسيح  على  املعتمدة  التاأكيدية 
الإيحاء، تعدُّ معادًل ملوقف »بطر�ص« من امل�شيح/الفل�شطيني، واإنكار الدم 
الفل�شطيني النازف يف �شاحة املدينة، املرتوك وحيداً يعاين اآلم الحت�شار 
واملوت البطيء. وبهذا ي�شبح التكرار رغم مبا�رسته قادراً على جت�شيد اآلم 
ال�شاعر اجل�شدية اأو الروحية، التي يعانيها واأبناء قومه، امل�شفوك دمهم يف 
�شاحات املدن وميادينها، ولكن العامل ينكر ذلك ويغ�ص الطرف عن هذه 

املعاناة الإن�شانية.

وي�شتدعي عز الدين املنا�رسة يف ق�شيدته »خيانة«، متعلقات اأخري 
واإطعام  للخبز  »امل�شيح«  ك�رس  يف  تتمثل  الأخري،  الع�شاء  مبحور  ترتبط 
حوارييه)1(، ثم اإنكار بطر�ص »للم�شيح« قبل �شياح الديك ثالث مرات. 
واأعطى  وك�رسَّ  وبارك  اخلبز  ي�شوع  اأخذ  ياأكلون  هم  »وفيما  يلي:  ما  متى  اإجنيل  يف  ورد   )1(

التالميذ وقال خذوا كلوا هذا هو  ج�شدي«. العهد اجلديد: اإجنيل متى، الإ�شحاح 26
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يقول ال�شاعر: 

وعندما قلت لهم  

اأطعمتكم من ك�رسة امل�شتاق 

ومن جرار اخلمر… والأ�شواق   

لكن واحداً عليه نعمتي تراق   

ينكرين قبل طلوع ال�شم�ص يف الأ�شواق  

قبل �شياح الديك يف احلقول   ثم يقول:  
�شلمني مع ال�شباح للعدا)1(  

ملنكر  ومبا�رساً  �رسيحًا  اتهامًا  »اخليانة«  الق�شيدة  عنوان  ه  يوجِّ
ر عن خطيئته بعد ذلك وبداأ »يكرز«)2( يف  »امل�شيح«، بالرغم من اأنه كفَّ
النا�ص، وبذلك يوجه عنوان الق�شيدة حركة ال�شياغة اللغوية، واإنتاج دللة 

اخلطاب ال�شعري.

ت�شري البنية اللغوية املرتكزة على توظيف »�شمري املتكلم« املفرد، اإىل 
وتالميذه  حلوارييه  واأفعاله  اأقواله  يف  »امل�شيح«  �شخ�شية  ال�شاعر  تقّم�ص 
د ال�شاعر يف »امل�شيح« ليحوم يف ف�شاء  ليلة الع�شاء الأخري، وبذلك يتوحَّ
الق�شيدة لإنتاج دللة معا�رسة، جتعل من الفل�شطيني امل�شلَّم لالأعداء من 
قبل الأ�شدقاء معادًل مو�شوعيًا يخت�رس حكاية »امل�شيح« وخيانة تلميذه 
)يهوذا( له، وت�شليمه لأعدائه مقابل حفنة من املال ل ت�شمن ول تغني من 

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص97(.
)2( الكرازة ح�شب التعريف امل�شيحي لها تعني  التب�شري يف اخلفاء.
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اإىل مدلول  ي�شريان  ال�شاعر وامل�شيح رمزين دينيني،  جوع. هكذا ي�شبح 
واحد، مما يوؤدي اإىل انفتاح ال�شياق ال�شعري الذي ي�شم يف ثناياه اأ�شواتًا 
د ح�شورها يف  عّدة »ال�شاعر-امل�شيح-تالميذ امل�شيح-يهوذا«، وقد جت�شَّ
التي  الكلمات  بع�ص  اأو  النحوية،  ال�شمائر  ال�شعري من خالل  اخلطاب 
الفل�شطيني  الإن�شان  معاناة  عن  تعبِّ  اإليها،  ت�شري  دللية  مبتعلقات  تكتنـز 
اإىل جلجلته مثل امل�شيح،  و�شلبه على يد الحتالل ال�شهيوين بعد �شوقه 

لكنه �شينبعث منها بعد حني ليحقق وجوده.

اأما مريد البغوثي في�شري يف ق�شيدته »باب العامود«، ملن �شلَّم امل�شيح 
لأعدائه. يقول: 

باب العامود   
تطريز فالحي، وب�شاطري جنود   

ر�شا�ص »العوزي« وهالل حممد    
واحلرف العبي وجنمة داود   

اإكليل ال�شوك على دمع الأربي�شك الهادىء   
ف�شة هم�شات يهوذا    

وقيامة روح املقتول املولود)1(  

ترتدد اأ�شداء: »باب العامود« يف اأرجاء الق�شيدة، وحتوم بني جنباتها 
املكان،  اإىل  والتوق  للحنني  جت�شيداً  مرات  اأربع  تكرارها  يجعل  باإحلاح 
باعتباره مكانًا حيًا يعج بعبق التاريخني القدمي واحلديث، ويزخر بح�شور 

)1( مريد البغوثي: الأعمال ال�شعرية-.)�ص337(.
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فل�شطينية  »الأ�شالف-�شخ�شيات  اإيجابية  وتاريخية  دينية،  �شخ�شيات 
منها  �شلبية  وتاريخية  دينية  �شخ�شيات  مقابل  معا�رسة-حممد-امل�شيح«، 
اإىل  يوؤدي  مما  واأ�شلحتهم«،  الحتالل  »يهوذا-جنود  واملعا�رس  القدمي 
ظهور ثنائية تعار�شية، متّثل �رساعًا بني الأنا ال�شعرية اجلماعية من جهة، 
العبي-جنمة  »احلرف  املدينة  معامل  غريَّ  الذي  ال�شتيطاين  والحتالل 
ن املرء من م�شاهدة اأحداث التاريخني  داود«، لكن حجارتها ال�شفافة متكِّ
اأمامه بكل قوتها وعنفوانها وح�شورها الديني  العربي والإ�شالمي ماثلة 
ماثلني  زال  ما  الأق�شى«  و»امل�شجد  حممد«  »هالل  لأن  واحل�شاري، 
عليه  »امل�شيح«  ماأ�شاة  زالت  وما  قلبها،  اأ�شوارها ويف  فوق  دين  ومتج�شِّ
ال�شالم و�شلبه، وطريق الآلم، �شاهداً على خيانة من باع امل�شيح بحفنة 

من الف�شة.

ل عبه حركتان دلليتان، متثِّل احلركة  اإن الن�شق التكراري الذي تت�شكَّ
الأوىل، حممد/امل�شيح، والثانية يهوذا/الحتالل، جتعل من احلركة الأوىل 
رغم انت�شار اجلنود واأ�شلحتهم واحلرف العبي وجنمة داود، ذات قدرة 
ل معادًل  د متمثاًل يف »قيامة »امل�شيح، الذي ي�شكِّ على النبعاث والتجدُّ

دلليـًا لهالل »حممـد«، وال�شعب 

الفل�شطيني الذي يرزح حتت نري الحتالل، ويبث الأمل يف النفو�ص 
ال�شهيوين  للح�شور  الرف�ص  تاأكيد  وير�شخ  الفل�شطيني،  احللم  بتحقق 
على اأر�ص القد�ص/فل�شطني. وبذلك يتحول التكرار »باب العامود« اإىل 
ا�شتك�شاف امل�شاعر الداخلية الدفينة، باأبعادها النف�شية والدرامية من خالل 
الن �رساعًا بني الأنا اجلماعية والحتالل.  احلركتني الدلليتني اللتني ت�شكِّ
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4- اخلـوارق

ا�شتمدَّ ال�شعراء الفل�شطينيون كثرياً من الأحداث واملعجزات اخلارقة 
التي اأجراها »اهلل« �شبحانه وتعاىل على يدي »امل�شيح« عليه ال�شالم، مثل 
اإىل خمر يف »قانا« اجلليل)2(،  املتحولة  املاء)1( واملياه  امل�شي على  معجزة 
عن  للتعبري  �شعرهم  يف  ووظفوها  العاهات)3(،  وذوي  املر�شى  و�شفاء 
روؤاهم ال�شعرية املعا�رسة التي ي�شعى فيها ال�شاعر اإىل اخلال�ص واأبناء �شعبه، 
من خالل ا�شتح�شار معجزة؛ لكنهم مل يوظفوها دائمًا بتقنية »التاآلف«، 
فت يف بع�ص الأحيان بدللة »املخالفة« للموروث الديني، لتنطوي  بل وظَّ
للتعبري عن عمق  باأبعاد جديدة،  مت�شمة  ماألوفة،  على مالمح دللية غري 
املاأ�شاة الفل�شطينية التي مل يعد »امل�شيح« مبعجزاته قادراً على حلها وو�شع 
حد لقوى ال�رس والطغيان، التي ت�شيطر على العامل املعا�رس. ومن هنا كان 
توظيف �شميح القا�شم، ملعجزة �شفاء املر�شى وذوي العاهات يف ق�شيدته 
»الرجل الأخري« بدللت خمالفة، لأن »امل�شيح« عليه ال�شالم، مل ي�شتطع 
اإحياء املوتى، وهذه  اأنه مل ي�شتطع  �شفاء الأبر�ص واملقعد وامللدوغ، كما 
ل مفاجاأة و�شدمة للوعي الديني، الذي ا�شتقر يف  املخالفة الدللية ت�شكِّ
اأذهان امل�شيحيني/املوؤمنني، ومل يجد ال�شاعر يف ذلك حرجًا للدللة على 
الفل�شطيني.  ال�شعب  �شد  ال�شهيوين  الحتالل  وجرائم  املدمرة  احلقيقة 

يقول ال�شاعر: 

)1( انظر العهد اجلديد: اإجنيل متى، الإ�شحاح 14.

)2( انظر العهد اجلديد: اإجنيل يوحنا، الإ�شحاح 2.
)3( انظر العهد اجلديد: اإجنيل متى، الإ�شحاح 8، 9.
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»اأيها الأبر�ص   
ل �شفاء لك عندي   

اأمتنى لك ال�شفاء   
اأيها املقعد   

لن اأقول لك قم وام�صمِ   
اأهديك عكازاً  

اأيها امليت
تعازينا احلارة 

اإىل الأهل والأقرباء   

يف البالد واخلارج«)1(   

ل احلزن ال�شعري باعتباره روؤيا مو�شوعية واإن�شانية اأبعاد التجربة  ي�شكِّ
ميار�شه  والقتل،  والقهر  بالظلم  مفعم  جو  عليها  يخيم  التي  ال�شعرية، 
اإل  فتاكًا  الفل�شطيني، حيث مل يرتك �شالحًا  ال�شعب  اأبناء  الحتالل �شد 
م  املحرَّ »النابامل«  الأ�شلحة  راأ�ص هذه  ال�شاملة، وعلى  لالإبادة  وقد جّربه 
دوليًا وقانونيًا واأخالقيًا، ويف هذا اجلو الذي تفوح يف ف�شائه رائحة الدم 
كاأنه  م�شاهداً  العامل  يقف  واأر�شه،  ج�شده  ويحرق  الزكية،  الفل�شطيني 
ي�شاهد فيلمًا �شينمائيًا، وهذا كله جعل الذات ال�شاعرة تتمرد على حقائق 
اأن  اإىل  لي�شري  اجلماعي،  الوعي  يف  امل�شتقرة  والدينية  التاريخية  الوجود 
معجزات »امل�شيح« عليه ال�شالم واأعماله وحياته، ذهبت اأدراج الرياح، 

ومل توؤثر يف اإن�شان الع�رس/الحتالل.
)1( �شميح القا�شم: الق�شائد - مج2. )�ص630(.
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�شفاء  عن  عاجزاً  ال�شالم  عليه  »امل�شيح«  بجعل  ال�شاعر  يكتفمِ  ومل 
املر�شى واإحياء املوتى، ولكنه من خالل خماطبته للمر�شى بقوله »اأيها« 
الدالة على البعد ووجود م�شافة مكانية فا�شلة بني املنادي واملنادى، يجعل 
دنا عليها يف املوروث الديني بني »امل�شيح« عليه  حميمية العالقة التي تعوَّ
ال�شالم والآخرين غائبة غيابًا كاماًل، ويتاأكد فقدان هذه العالقة بني الطرفني 
بتوظيف ال�شاعر للحرف »لن« الذي يعمق املخالفة، ويخل�ص زمن الفعل 
»اأقول« من دللته على الزمن احلا�رس اإىل الزمن امل�شتقبل، وبذلك تنتفي 
هذه العالقة يف الزمنني احلا�رس وامل�شتقبل، اأما الزمن املا�شي فال اأهمية له 
يف ال�شياق ال�شعري لأنه انتهى وانق�شى، ولذلك لن جتد الذات ال�شاعرة 
من  والتخل�ص  كبوتها،  من  للنهو�ص  امل�شاعدة  يد  لها  يقدم  من  وقومها 
اأمرا�شها وقيودها؛ لغياب املعجزات الدينية، ولهذا ي�شدع ال�شاعر بهذه 
احلقيقة املوؤملة، وميتلىء حلقه بغ�شة خانقة، ويغم�ص عينيه الدامعتني على 
الفن  وظيفة  اأن  الذهن  اإىل  يتبادر  األ  »يجب  ذلك  ومع  اجل�شد؛  معراج 
هذه وظيفة �شلبية، تقف عند حد الإف�شاء بالنفعالت الدفينة اإىل الغري. 
فهذا الإف�شاء نف�شه اإن هو اإل اأوىل وظائف الفن الإيجابية، وعليه يرتتب 
بحيث  الواقع  تغيري  عن  م�شوؤوًل  �شيكون  التاأثري  وهذا  الغري،  يف  التاأثري 
التي طاملا  الإن�شانية  الرغائب والنـزعات  فيحقق  املثال،  يقرتب من عامل 
وتغيري  الإن�شانية  تطوير  يف  الفني  العمل  ي�شارك  وهكذا  مكبوتة.  ظلت 
الواقع«)1(، لهذا ا�شتملت الق�شيدة على بع�ص الإ�شارات الثورية، وخا�شة 
ل بداية  عندما ياأخذ ال�شاعر/ال�شوت بيد �شديقه نحو النفجار الذي ي�شكِّ

الفعل الثوري الذي ما زال جنينًا.

)1( عي�شى بالطة: الرومنطيقية ومعاملها يف ال�شعر العربي احلديث - دار الثقافة - بريوت - 
ط1 - 1960.)�ص56(.
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ر عز الدين املنا�رسة يف ق�شيدته »امروؤ القي�ص ي�شل فجاأة اإىل قانا  ويكرِّ
ه اخلطاب فيها اإىل  اجلليل« حمور »حتويل املاء اإىل خمر �شت مرات، يتوجَّ
ال�شهيوين  ليبث �شكواه من الحتالل  ال�شاعر اجلاهلي،  القي�ص«  »امرئ 
الذي يريد جعل »قانا اجلليل«، ذلك املكان الذي �شهد معجزات »امل�شيح« 
عليه ال�شالم وخوارقه بقدرة اخلالق عز وجل، م�شتودعًا لل�شالح. يقول: 

ملا متددت بني اجلماهري واللغة الغا�شبة   

اأكلوا �شجري قبل هذا النهار   

ومل ي�شبعوا من لغات ال�شباح   

لي�ص بيني وبني �شفائن �شيدا خالف   

فنحن جميعًا جراح اجلراح  

اإنهم جعلوا البحر م�شتودعًا لل�شالح

يريدون اأن يلحقوا خمر قانا 

بتلك ال�شفاف)1(   

تعبِّ ال�شياغة اللغوية عن ماأ�شاة ال�شعب الفل�شطيني، وت�شلنا باأبعادها 
الدالة على نهم الحتالل ال�شهيوين يف ابتالع الأر�ص الفل�شطينية وغري 
الفل�شطينية. ولعل اختيار ال�شاعر لمرئ القي�ص خا�شة ليجعل منه عنوانًا 
للق�شيدة وللمرحلة العربية الراهنة، يرجع اإىل التماثل بني املاأ�شاتني اأكرث من 
التعار�ص، فكالهما ذاق مرارة القتل وفقد الأر�ص وامللك، وبذلك وجد 
املنا�رسة معادًل مو�شوعيًا من الرتاث يلتقي مع املاأ�شاة العربية الفل�شطينية 

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص328(.
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يف تاريخها املعا�رس، ويعبِّ عن حمرقة كبى يف تاريخ ال�شخ�شيتني، تتمثل 
يف ال�شياع والت�رسيد والفجيعة، فتحولَّت حياتهما من الأمن والدعة، اإىل 
الن�شال وال�شعي وراء الثاأر من العدو. وبذلك ا�شتطاع املنا�رسة الك�شف 
عن »كنوز الرتاث، فقد وجد املنا�رسة يف مالمح �شخ�شية امللك ال�شليل 
»امرئ القي�ص«، ويف اأبعاد جتربته احلياتية والوجدانية والفنية ما يرتا�شل 
مع مالمح واأبعاد جتربته هو اخلا�شة، ومن ثم فقد عقد على هذه ال�شخ�شية 
د به اأبعاد  اأوا�رس �شلة حميمة، وراح ميتاح من موروثها اخل�شب ما يج�شِّ

روؤيته ال�شعرية، ومالحمها الوجدانية والفكرية«)1(.

ويربط اأحمد دحبور يف ق�شيدته »الولد الفل�شطيني« بني العذاب على 
اجللجلة وال�شري على املاء، حيث يجعل ال�شلب على اجللجلة �رسطًا لتحقق 
ع من دائرة الذات باجتاه  هذه املعجزة، وهذه اإ�شارة لها اأبعاد ترميزية تو�شِّ
اإذا  املعجزة  هذه  تنجح يف حتقيق  الفردية  الذات  اأن  اأي  الإن�شان،  دائرة 
م على مذبح احلرية الإن�شانية، وحملت عبء  جعلت من نف�شها قربانًا يقدَّ
»امل�شيح«  مثل  الب�رسية  اأجل  من  جلجلتها  نحو  لت�شري  الب�رسي،  الن�شال 

الفادي واملخلِّ�ص. يقول ال�شاعر:

ثم اإن فل�شطني قاتلة، 

قاتل بعدها،   

قاتل قربها،   

قاتل كلما جاد فيها احلليب   
العربية-بريوت-ط1-1999م. الكنعاين-املوؤ�ش�شة  القي�ص  امروؤ  زايد:  ع�رسي  علي  د.   )1(

)�ص44(.
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واأنا طفلها و�شواي الر�شيع  

ملحب اأنا… والبعيد القريب 

واأنا وعلها العربي العجيب  
ب على اجللجلة)1( علمتني م�شافاتها اأن لن ي�شري على املاء من مل يعذَّ

وتلوين  جهة،  من  املوت  بح�ص  »قاتل«  للدال  التكرار  بنية  توحي 
الدللة ال�شعرية بن�شق »املفارقة« من جهة اأخرى، وهو ما ي�شع املتلقي يف 
حرية من اأمره حني يربط ال�شاعر فعل القتل بـ »فل�شطني« ولي�ص بالعدو، 
لكن تت�شح الروؤيا ال�شعرية يف ال�شطرين الثاين والثالث، في�شبح القتل نتيجة 
للتعلق العاطفي والوجداين بها، وتتحدد اأ�شبابه قربًا وبعداً على امل�شتوى 
املكاين، فالبعيد ميوت �شوقًا وحنينًا اإليها، والقريب ميوت على ثراها غمًا 
د  وكمداً، اأو بفعل الحتالل، اأمل يقولوا قدميًا »ومن احلب ما قتل«، ثم يوؤكِّ
ال�شاعر ذلك من خالل ال�شطر ال�شعري الأخري الذي يوحي طوله بطول 
العذاب اأو املعاناة، التي يجب اأن يحياها الفل�شطيني حتى يحقق معجزة 
ال�شري على املاء واخلال�ص من نري الحتالل. وبهذا تتجه الأبيات/الق�شيدة 
باإيقاعها الزمني اإىل امل�شتقبل، والجتاه بالق�شيدة نحو املغامرة واملجهول، 
باعتبار اأن امل�شتقبل هو قطاع متحرك ومليء بالحتمالت، وقد اأدى هذا 
املنحى امل�شتقبلي اإىل التخل�ص من نري التخلف والنحطاط وال�شلبية باجتاه 
مل  والذي  الزمن،  عب  اأبعاده  ل  تت�شكَّ الذي  احل�شاري)2(  والبناء  الفاعلية 

)1( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور.)�ص309(.
)2( انظر د. يو�شف حالوي: الأ�شطورة يف ال�شعر العربي املعا�رس.)�ص80(.
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حتن �شاعته بعد، لكن الذات ال�شاعرة مع ذلك حتاول من خالل الق�شيدة 
اأن حترق املرحلة وتتجاوزها بالرغم من تاأكيد اجلميع لها باأنها ت�شتعجل 
املق�شلة، اإل اأن هذا ل يفت يف ع�شدها لأنها تتوق اإىل حتقيق املعجزة التي 

لن تتم اإل ب�شلبها على جلجلة الوطن.

5-رمـوز اإجنيليـة اأخـرى

ال�شابقة  الدينية  الرموز  توظيف  عند  الفل�شطينيون  ال�شعراء  يتوقف  مل 
عليه  »امل�شيح«  بحياة  تت�شل  اأخرى  دينية  رموزاً  وظفوا  واإمنا  فح�شب، 
يف  القا�شم  �شميح  ف  وظَّ فقد  و»املجدلية«.  »التعميد«  واأهمها  ال�شالم، 
ق�شيدته »كيف اأعطي ثمار موتي« رمز »التعميد« بتقنية »خمالفة«، للدللة 
على القتل الذي ميار�شه اليهود/الحتالل منذ فجر التاريخ، حيث ت�رسجت 
اأيديهم بدماء الفل�شطيني قبل اأن يتعمد جبينه وذراعه ببكة الغفران، وهذه 

ل ماأ�شاة من املاآ�شي الفل�شطينية الكثرية. يقول: يف حد ذاتها ت�شكِّ

هيه يا طلع ح�رستي وهواين 

كيف اأعطي ثمار موتي لأهلي 

كيف اأعطي 

د جبيني وذراعي،  ومل اأعمِّ
يف لفحة الغفران)1(

تعدُّ �شيغة »ال�شتفهام« املوحية باحل�رسة والندم مركز الن�شق الفعلي 
)1( �شميح القا�شم: الق�شائد - مج2.)�ص264(.
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د«، املعبِّ عن غياب ظاهرة »التعميد«)1(؛ وبذلك يغيب  اأعمِّ »اأعطي - 
عن الذات ال�شاعرة جتليات ال�شماء التي فتحت للم�شيح بعد تعميده، ول 
ت�شتطيع بالتايل - الذات ال�شاعرة - اأن تورث قومها �شوى احل�رسة والأمل، 

وتبقى التجربة منح�رسة يف الذات املفردة دون اأن تنتقل للمجموع. 

ويحث املتوكل طه اأم ال�شهيد يف ق�شيدته املطولة »ف�شاء الأغنيات« 
الأر�ص،  اغت�شب  الذي  العدو  الثار« �شد  بـ«جالل  ابنها  د  تعمِّ اأن  على 
وهتك العر�ص، وقتل املنا�شلني الفل�شطينيني، اأو �شجنهم يف زنازينه التي 

هي قطعة من نار جهنم. يقول ال�شاعر:
فلتزفِّيه اإىل عر�ص ال�شباب  

واجعلى اأثوابه من راية ال�شعب   
احمليه بني كفيك ملرتا�ص عنيد

واغ�شليه بدخان العجل ال�شم�شي 
قومي وا�شمعيه اأغنيات النار   

ديه بجالل الثار)2( قومي عمِّ  

»اجعلي- الأمر  اأفعال  توظيف  على  املرتكزة  اللغوية  البنية  ل  ت�شكِّ
ت�شري  التي  الدللت  منها  ت�شع  مركزية،  نواة  احمليه-اغ�شليه-قومي( 
»عر�ص  اإىل  »املاأمت«  ل  التي حتوِّ الفل�شطيني،  التفرد  من حالت  حالة  اإىل 
)1( ورد يف اإجنيل متى مايلي:- »حينئذ جاء ي�شوع من اجلليل اإىل الأردن اإىل يوحنا ليعتمد منه، 
. فاأجاب ي�شوع وقال له  اأنا حمتاج  اأن اأعتمد منك واأنت تاأتي اإيلَّ ولكن يوحنا منعه قائاًل 
ام�شح الآن لأنه هكذا يليق بنا اأن نكمل كل بر حينئذ م�شح له،  فلما اعتمد ي�شوع �شعد 
للوقت من املاء واإذا ال�شموات قد انفتحت لـه فراأى روح اهلل نازًل مثـل حمامة واآتيًا عليه« 

العهد اجلديد: اإجنيل متى، الإ�شحاح 3
)2( املتوكل طه: ف�شاء الأغنيات.)�ص54-44(.
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املعنى،  اأداء  يف  الدللية  املعيارية  القواعد  تخرتق  حالة  وهي  ال�شباب«، 
وجتنح اإىل اإعادة بناء بع�ص العادات والتقاليد الجتماعية وفق روؤيا معا�رسة 
وم�شيحية،  اإ�شالمية  دينية  اآيات  اإىل  وت�شتند  والفداء،  البذل  على  �ص  حترِّ
ت�شري اإىل اأن الذين يقتلون يف �شبيل اهلل دفاعًا عن عر�شهم واأر�شهم اأحياء 
بتعاليمه و�رسائعه،  بـ«امل�شيح« ودينه ومت�شك  اآمن  واأن من  عند ربهم)1(، 
ل »التعميد الثاأري« مفتاحًا  فهو حي اإىل الأبد واإن مات)2(. وبذلك ي�شكِّ
فاعليته  عن  وتك�شف  الجتماعية،  العالقات  طبيعة  خالله  من  تتجدد 

ال�شياقية يف ج�شد الن�ص/الق�شيدة.

اأما رمز »املجدلية« التي غ�شلت قدمي »امل�شيح«)3(، فقد امت�شه حممود 
دروي�ص يف ق�شيدته »وي�شدل ال�شتار«، وعقد معه حواراً جماليًا حفر من 
خالله وطنًا �شعريًا ل يعّد بدياًل من الوطن اجلغرايف، بل تعزيزاً لوجوده 
باعتباره  الإبداعي  املادي احلقوقي، وال�شعري  امل�شتويني  وح�شوره على 

تعوي�شًا عن الوطن املفقود:  

با�شمكم، اأعرتف الآن باأن امل�رسحيه   
كتبت للت�شليه   

ر�شي النقاد لكن عيون املجدليه   
حفرت يف ج�شدي   

�شكل اجلليل   
ولهذا… اأ�شتقيل)4(   

)1( انظر القراآن الكرمي: �شورة اآل عمران اآية 169.
)2( انظر العهد اجلديد: اإجنيل يوحنا، الإ�شحاح8.

)3( انظر العهد اجلديد: اإجنيل يوحنا، الإ�شحاح 12.
)4( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص.)�ص308(.
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ال�شاعرة/املمثل امل�رسحي  الذات  ي�شري امل�شهد امل�رسحي الذي قامت 
بتمثيل دور البطولة فيه، اإىل اأنه م�شهد كتب لت�شلية اجلمهور، وقد ر�شي 
»النقاد« عنه، بالرغم من عدم التزام املوؤلف بالق�شايا الوطنية والقومية، 
ال�شاعرة  الذات  تبتغي  الذي  الإيحاء  اأن  اإل  الفارغ،  ف�شاًل عن م�شمونه 
باأهمية الكلمة باعتبارها و�شيلة  تو�شيله هو عدم اكرتاث الأدباء والنقاد 
من و�شائل بث الوعي الفكري اأواملعريف، وبـذلك يعلن املمثل امل�رسحي 

عن اعتزاله الفن، لأنه وجد نف�شه:

عاريًا  

كاملذبحة   

كان متثيلي بعيداً عن مواويل اأبي   

كان متثيلي غريبًا عن ع�شافري اجلليل   

وذراعي مروحه   
ولهذا… اأ�شتقيل)1(  

والعمل  به،  والتنديد  ومعاينته،  الواقع،  لتغيري  �شعيه  اأن  املمثل  يعتقد 
اأن تكون مو�شوع الفن،  التي يجب  على حتطيمه بو�شاطة الكلمة، هي 
التي ج�شدها على  امل�رسحية  امل�شاهد  لكن  الفن،  من  ا�شتقالته  يعلن  لهذا 
خ�شبة امل�رسح - رغم ذلك - حفرت يف اأعماقه بعيون »املجدلية« اأنهاراً 
ل الت�شاري�ص الأر�شية، واجلغرافيا الفل�شطينية املتحققة يف  واأخاديد ت�شكِّ

الواقع ويف اأعماق القلب على حد �شواء. 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص.)�ص308-307(.
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ال�سعر والأ�سطورة

تتفق معاجم اللغة العربية على اأن الأ�شل ال�شتقاقي لكلمة »اأ�شطورة« 
واأ�شطار  اأ�شطر  واجلمع  والنخل،  وال�شجر  الكتاب  من  ال�شف  يعني: 
واأ�شاطري، وواحد الأ�شاطري اأ�شطورة. وال�شطر: اخلط والكتابة، والأ�شاطري: 
هذه  وردت  وقد  لها)1(.  نظام  ل  عجيبة  اأحاديث  اأي�شًا:  وهي  الأباطيل. 
الأباطيل، يف  الكرمي، مبعنى  القراآن  ب�شيغة اجلمع يف  الكلمة »الأ�شاطري« 

قوله تعاىل: نث ی ی جئ       حئ  مئ ىئ   يئ جب حب مث)2(، ويف قوله تعاىل: نث چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ مث)3(.

اأما يف الع�رس احلديث، فقد ا�شتقت الكلمة من »mythe"، وجذرها 
"myth"، اأو "mythos" اليونانية، وكانت تعني لديهم "احلكاية التي تخت�ص 
بالآلهة واأفعالها ومغامراتها")4(، عندما �شاد العتقاد بالآلهة ودورها يف 
واأ�شهمت  اأ�شعارهم،  يف  �شّورت  ولهذا  اليونان،  بالد  يف  الب�رس  حياة 
اإ�شهامًا كبرياً يف احلرب بني طروادة واليونان؛ وُتعدُّ الإلياذة والأوذي�شا 

�شاهدين على ذلك.

لقد �شاعد غمو�ص الطبيعة، وحماولة الإن�شان القدمي فك طال�شمها، 
واكت�شاف نظام الكون ومظاهره املختلفة، التي حار فكره يف تف�شريها، 

)1( انظر ابن منظور امل�رسي: ل�شان العرب - مادة »�شطر«_ ج1. ) �ص363(. وانظر اأي�شًا- 
املعجم الو�شيط-ج1. )�ص445(.

)2( القراآن الكرمي - �شورة الأنعام - اآية 25.
)3( القراآن الكرمي - �شورة الفرقان - اآية 5.

)4( انظر د.نبيلة اإبراهيم: اأ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي - دار نه�شة م�رس للطبع والن�رس - 
م�رس - ط2 - 1974م.)�ص10(.
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لإرادته،  واإخ�شاعها  وتروي�شها  الطبيعة  على  ال�شيطرة  من  ليتمكن 
حلماية نف�شه من الكوارث الطبيعية، وما يرتتب عنها من زلزال وبراكني 
م يف  التحكُّ اإليها  اأ�شند  غيبية،  بقوى  اإميانه  �شاعد يف  وفي�شانات…اإلخ، 
م�شري الكون، فن�شاأت الآلهة باعتبارها جتليًا لهذه الأفكار التي اآمن بها. 
فكانت ال�شم�ص يف و�شوحها املتاألق ترمز اإىل احلق والعدالة، ويتحتم عليها 
القمر م�شدر احلياة والدفء  الظالم، وكان  �شياطني  الإن�شان من  حماية 
والنماء)1(. وبذلك ا�شتطاعت الأ�شطورة التي ن�شاأت قبل ع�رس العلم، اأن 
حتقق للب�رس اأحالمهم يف حياة م�شتقرة -كما اعتقدوا-، وهذا يعني ابتداء 
»مرحلة جديدة تتميز بالتقرب لتلك القوى واجتذاب عطفها، وحماولة 
البدائية،  ال�شعائر  من  الأ�شطورة جزءاً  كانت  وبذلك  رغائبها«)2(؛  تفّهم 

وو�شيلة من و�شائل تف�شري ظواهر الكون املختلفة.

الأ�شطورة  ن�شاأة  لتف�شري  الطبيعة  ظواهر  اإىل  امل�شتند  الجتاه  يكن  مل 
التي  اخلام  املادة  هو  كان  الوحيد-واإن  الجتاه  هو  وظائفها،  وحتديد 
وظائفها،  وحتديد  الأ�شطورة  ن�شاأة  تف�شري  يف  الأ�شاطري-  منها  تولَّدت 
بل كانت هناك اجتاهات اأخرى ذات قيمة وح�شور، ل بد من الإ�شـارة 
الراوي  يقوم  وفيه  الأدبي«،  »الجتـاه  الجتـاهات،  هذه  واأول  اإليها. 
القوم، وميار�ص عليها رغبته  يرويها حكيم  التي  ال�شغرية  الأمثال  بتطوير 
امللّحة وامل�رسوعة يف الإ�شافة اإليها، حتى تتحول اإىل ق�شة/حكاية تاأملية، 
تقدم للمجتمع نظريات يف ال�شلوك والأخالق والتوجيه الجتماعي. اأما 

)1( ما �شبق: )�ص11(.
اح: مغامرة العقل الأوىل، درا�شة يف الأ�شطورة -دار الكلمة للن�رس- بريوت- )2( فرا�ص ال�شوَّ

ط2-1981م- )�ص9 (.
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»الجتاه التاريخي«، فريى اأن الأ�شطورة ر�شد حلوادث انتقلت من جتارب 
الأولني وخباتهم، مت نقلها عب الأجيال. واأما »الجتاه الذرائعي«، فريى 
العامل  اإىل  تنتمي  هي  بل  والبحث،  املعرفة  لدافع  تظهر  مل  الأ�شطورة  اأن 
الواقعي، فهي تروى لرت�شيخ عادات قبيلة معينة، اأو لتدعيم �شيطرة ع�شرية 

واأ�رسة، اأو نظام اجتماعي قائم، فهي اإذن عملية يف من�شاأها وغايتها)1(.

الأ�شطورة  ن�شاأة  حتديد  يف  الجتاهات  هذه  اختالف  من  وبالرغم   
ب�شفة  تت�شف  اأنها  الأول:  اأمرين،  يف  تتفق  اأنها  اإل  ووظيفتها،  وغايتها 
الحرتام والت�شديق والتقدي�ص، باعتبارها جمموعة من النظم الجتماعية 
املوؤ�ش�شة على مبادئ وقوانني، اتفق املجتمع التعامل على اأ�شا�شها، والثاين: 
يعمل  واملعتقدات،  والأمثال،  واحلكايات،  الق�ش�ص  من  جمموعة  اأنها 
املجتمع على اإعادة ن�شجها و�شياغتها باأ�شلوب جّذاب، حتى ترت�شخ يف 

الوجدان العام، وتكون ملهمًا للنا�ص يف حياتهم.

        اختلف العلماء حول ماهية الأ�شطورة، ومل يجمعوا على تعريف 
نقدية،  مناهج  اإليها وفق  نظروا  فلقد  املناطقة،  يقول  مانع« كما  »جامع 
ف  ت�شتند اإىل نظريات ومدار�ص اأنرثوبولوجية، اأو نف�شية، اأو فل�شفية، وعرَّ
ق�ش�شية  حكاية  باعتبارها  اأو  م�شمونها،  اإىل  ا�شتناداً  الأ�شطورة  بع�شهم 

عجيبة وبطولية، اأو باعتبارها نظامًا رمزيًا. 

ف العامل الأنرثوبولوجي )جيم�ص فريزر( الأ�شطورة بو�شفها  فقد عرَّ
اإىل تف�شري احلياة والطبيعة والإن�شان، واأنها متاأخرة  »علمًا بدائيًا يهدف 

اح: مغامرة العقل الأوىل، درا�شة يف الأ�شطورة  )�ص10 -12(. )1( فرا�ص ال�شوَّ
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عن الطقو�ص«)1(. اأما )ليفي �شرتاو�ص(، فقد حاول تاأ�شي�ص درا�شة علمية 
د  يوؤكِّ فهو  لذلك  البنيوية،  الأل�شنية  منهج  اإىل  م�شتنداً  »لالأ�شطوريات«، 
ال�شفة البنيوية للظواهر الجتماعية يف الأ�شطورة، باحثًا يف الوقت نف�شه 
النظريات الجتماعية  الكلية«، راف�شًا مبادئ  عن »الظاهرة الجتماعية 
التي تنظر لالأ�شطورة، على اأنها انعكا�ص للبنية الجتماعية، لأن نتائجها 

ل تت�شم بالدقة.

 وا�شتناداً اإىل املبداأ البنيوي قا�ص )�شرتاو�ص( العالقة اللغوية بق�شميها 
فيها  تتواىل  التي  بالأ�شطورة،  العتباطية  وعالقتهما  واملدلول  الدال 
ب�شمة  تت�شم  اإذن  فهي  منطقية،  قاعدة  لأية  تخ�شع  اأن  دون  الأحداث 
اإىل  اأق�شاها  من  الب�شيطة  الأ�شاطري على وجه  تت�شابه  العتباطية، ولذلك 
درا�شته  البنيوية يف  )�شرتاو�ص( م�شطلحات  ا�شتخدم  اأق�شاها)2(. وبذلك 
فها  لالأ�شطورة، لتكوين نظرية متكاملة لها، باعتبارها نظامًا كاللغة، وعرَّ
ميثل  اأنه  غري  الطبيعية،  اللغة  عماده  التعبري  اأنظمة  من  »نظام  اأنها  على 
دلياًل من الدرجة الثانية«)3(، وهي يف هذا قرين ال�شعر وتواأمه، وتربطها 
»لي�شت  واأنها  للغة،  اجلمالية  الوظيفة  األ وهي  لها،  انف�شام  رابطة ل  به 
ق�ش�شًا تخلق ب�شورة اإرادية وع�شوائية، بل اإنها تفر�ص �شيطرة تامة على 
العقل الب�رسي«)4(، وهي جزء مما يفكر فيه العقل الب�رسي ملعرفة ذاته، حتى 

يت�شنى له بعد ذلك معرفة العامل والطبيعة من حوله.
)1( د.حممد عجينة: مو�شوعة اأ�شاطري العرب-ج1-. )�ص41(.

)2( انظر ما �شبق )�ص46(.
)3( ما �شبق )�ص67(.

ال�شوؤون  ال�شعدون-دار  �شعدون  الذهبي-ترجمة:�شبَّار  الغ�شن  ينك�رس  حني  مونز:  بيرت   )4(
الثقافية العامة- بغداد-1986م.)�ص20(.
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اأما العامل النف�شي )فرويد(، فقد ربط الأ�شطورة بالال�شعور، وبنيَّ اأن 
امل�شاكل التي يعانيها الإن�شان مع الطبيعة والثقافة، تنعك�ص على ل�شعوره 
الإ�شقاط  اأبعاد رمزية، منها ما هو »فردي« مثل  اأعمال ذات  من خالل 
طبيعة  بنيَّ  وقد  كالأ�شطورة)1(،  »جماعي«  هو  ما  ومنها  والنعكا�ص، 
هذه امل�شاكل اأو الدوافع على اأنها »جن�شية« يف الأ�شا�ص، يكبتها الإن�شان 
والعادات  الجتماعية  النظم  اإطار  عنها يف  التعبري  لتحرمي  يف ل�شعوره، 
طريق  عن  ت�شبع  �شوف  لذلك  النا�ص،  �شلوك  يف  تتحكم  التي  والتقاليد 
التخيل، فاإما اأن تظهر يف الأحالم، باعتبارها انعكا�شًا يف الال�شعور وهذا 
جانب »فردي«، واإما اأن تظهر يف »التعبري ال�شعري« اأو »الأ�شطوري«، 
وهي يف مثل هذه احلالة تكون مغلَّفة بالغمو�ص، وحتتاج اإىل تف�شري وتاأويل 

حتى ميكن فهمها وا�شتيعاب دللتها الجتماعية والنف�شية…اإلخ.

ر نظرية اأ�شتاذه »فرويد«، م�شيفًا اإليها  اأما )غو�شتاف يوجن(، فقد طوَّ
ز اهتمامه على الال�شعور »اجلماعي«، ونظر اإىل الرموز  نظرات ثاقبة، فركَّ
عن  تعبرياً  ول  اإ�شباعها،  يتم  مل  �شبقية  رغبات  عن  تعوي�شًا  ب�شفتها  »ل 
اأو  عالمات،  جمرد  يجعلها  مما  الفردي،  الالوعي  يف  مكبوتة  مكنونات 
دلئل، اأو اأعرا�ص مر�شّية، اإمنا ب�شفتها �شوراً ورموزاً جماعية »تتج�شد« 
اأو  ال�شعري  الإبداع  اأن  يعني  وهذا  الأ�شلية«)2(.  النماذج  خاللها  من 
الأ�شاطري، من الأمور ال�رسورية حلياة الإن�شان، حيث ي�شتطيع بو�شاطتها 
هذا  على  وبناًء  الداخلي.  توازنه  ويقيم  وعاطفته،  فكره  بني  ي�شالح  اأن 
الأ�شلية  النماذج  بها  تعبِّ  التي  »ال�شورة  اأنها  الأ�شطورة  )يوجن(  ف  عرَّ

)1( انظر د. حممد عجينة: مو�شوعة اأ�شاطري العرب-ج1.)�ص51(.
)2( ما �شبق )�ص52(.
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الهاجعة  النف�شية  القوى  هي  اإذن،  الأ�شلية   فالنماذج  نف�شها«)1(.  عن 
العام،  الإن�شاين  املوروث  من  امل�شتمدة  اجلماعي،  الإن�شاين  الالوعي  يف 
وهذا يعني اأن التجربة ال�شخ�شية، جتربة اإن�شانية �شاملة، اأ�شا�شها الال�شعور 
اجلماعي الذي ورثه الفرد ليعبِّ من خالله عن اجلماعة، ومن هذا كله«تبدو 
الأ�شطورة و�شطًا بني احللم واليقظة، اأو لعلها تبدو كاأنها  �رسب ممتع من 
لأن  التاأويل،  ي�شتوجب  احللم/الأ�شطورة  هذا  لكن  اليقظة«)2(،  اأحالم 
اإل مب�شاعدة  اإليهما  الو�شول  بالرمز والإيحاء، ول ميكن  تعبِّ  الأ�شطورة 

النماذج الأ�شلية الهاجعة يف الالوعي الإن�شاين.

التناق�ص  رغم  الفال�شفة  كتابات  يف  ح�شنًا  قبوًل  الأ�شطورة  لقت 
ما  اإظهار  اإىل  الفال�شفة  عمد  ولهذا  والأ�شطورة؛  الفل�شفة  بني  الظاهري 
لأنها  الإن�شانيـة،  باملعرفـة  املرتبط  التعبري  على  قـدرة  من  الأ�شطورة  يف 
م للمجتمع نظريات يف ال�شلوك واملعرفة والأخالق تتناقلها الأجيال،  تقدِّ
وقد تنبَّه اإىل هذا )اآرن�شت كا�شرير(، الذي بنيَّ اأن الأ�شطورة »تقع �شمن 
دائرة، هي دائرة املعرفة النظرية والفن والأخالق، اأي �شمن نظام اأ�شكال 
بها  يعبِّ  التي  الأ�شكال  منظومة  اأخرى �شمن  بعبارة  اأو  الفكرية،  التعبري 
اأو على الأقل قبول  اأعاد )كا�شرير( احلياة لالأ�شطورة،  الفكر«)3(. وبهذا 
تداولها بو�شفها منطًا مقبوًل من اأمناط املعرفة الإن�شانية، بعد اأن كانت يف 

القرنني ال�شابع ع�رس والثامن ع�رس م�شطلحًا مرفو�شًا ومعيبًا. 
العربية- احلديث-املوؤ�ش�شة  العربي  ال�شعر  يف  والنبعاث  املوت  اأ�شطورة  عو�ص:  ريتا   )1(

بريوت-ط1-1978م.)�ص177(.
العودة-بريوت-ط2- مقارنة-دار  ح�شارية  درا�شة  الأ�شاطري،  زكي:  كمال  اأحمد  د.   )2(

1979م.)�ص115(.
)3( د.حممد عجينة: مو�شوعة اأ�شاطري العرب-ج1.)�ص58(.
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تفيد كثرياً يف  القدمية  الأ�شاطري  اأن  اأي�شًا،  الفال�شفة  من  ويعتقد كثري 
على  ريكور(  )بول  فها  عرَّ هذا  على  وبناء  للكون،  الأوىل  الن�شاأة  معرفة 
وتهدف  الزمان،  بداية  يف  حدثت  وقائع  تروي  تقليدية،  »حكاية  اأنها 
تاأ�شي�ص  اإىل  عامة  وب�شفة  حا�رساً،  الطقو�شية  الب�رس  اأعمال  تاأ�شي�ص  اإىل 
من  موقعه  الإن�شان  يحدد  بوا�شطتها  التي  والفكر  الفعل  اأ�شكال  جميع 
العامل«)1(. ولعل اأ�شطورة »اإينوما اإيلي�ص« البابلية، وهي ق�شيدة اأ�شطورية 
تعّد »مبثابة امليتو�ص لأ�شول الأ�شياء كلها، فهي تروي ق�شة ولدة الآلهة 
الكون  عنا�رس  واإطالق  التكوين  الآلهة-وق�شة  الأدوار-اأدوار  وحتديد 
على م�شاراتها وفق نظام اأقّره الإله مردوك.كما تروي ق�شة خلق الب�رس، 

وتقرير م�شريهم، ودورهم كب�رس«)2(.

دللة  ت�شفي  الأ�شطورة  اإن  القول:  ميكن  الفهم،  هذا  على  وبناًء 
على العامل والوجود، وبف�شلها »ميكن اإدراك العامل ب�شفته نظامًا كونيًا 
ف  عرَّ الذي  اإلياد(،  )مر�شيا  تعبري  حد  على  والإدراك«)3(  للفهم  قاباًل 
الأ�شطورة على اأنها »ق�شة مقد�شة تروي حدثًا وقع يف بداية الزمان«)4(، 
وهذا التعريف ي�شفي على الأ�شطورة �شفة احلقيقة، التي تندرج �شمن 
املعرفة الإن�شانية لإدراك الكون، ب�شفته كونًا منظمًا، ويجعل منها جتربة 
اإليه  ي�شعى  الإفادة منها، وهذا ما  القدمي، ميكن  الإن�شان  اإن�شانية عا�شها 
الق�شيدة  بنية  يف  له  موظفًا  الأ�شطوري  الرتاث  على  ينفتح  حني  ال�شعر 

)1( ما �شبق: )�ص72(
)2( قا�شم ال�شواف: ديوان الأ�شاطري »�شومر واأكاد واآ�شور«-دار ال�شاقي-بريوت-ط1-ج2-

1997م.)�ص114(.
)3( د.حممد عجينة: مو�شوعة الأ�شاطري العربية-ج1. )�ص59(.

)4( ما �شبق: )�ص63(.
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ون�شيجها، ل�شتثمار الدللت الرمزية املتولدة منها، والتعبري عن هموم 
املعا�رسة. الإن�شان وم�شكالته 

ُيعـدُّ التوظيف الأ�شطوري واحداً من الأ�شاليب والتجليات املتعددة 
التي اأ�شابت بنية ق�شيدة احلداثة، منذ ظهورها يف نهاية الن�شف الأول من 
القرن الع�رسين، على يد )بدر �شاكر ال�شيَّاب(، و)نازك املالئكة(، مما اأدى 
اإىل انفتاح اخلطاب ال�شعري على ف�شاءات وعوامل جديدة، مل يكن يت�شنى 
للق�شيدة التقليدية ذات ال�شطرين املتناظرين اأن تبلغها، لأنها اعتمدت على 

ر�شد الأبعاد اخلارجية املجردة للمظاهر الأ�شطورية يف بعدها ال�رسدي 

املبا�رس، اأو اأحادي الدللة، دون توظيفه يف ن�شيج الن�ص، اأو يف �شبكة 
ا�شتخدام   على حد تعبري د. علي ع�رسي  التي حتكمه، وهذا  العالقات 
لدى حركة  »التعبري عنه«،  اأو  الرتاث«  ت�شجيل  يتعدى »مرحلة  زايد ل 
حركة  لدى  »التعبريية«  اأو   « الرتاث  توظيف  »مرحلة  يقابله  الإحياء، 
الدللت،  بوؤرة من  اإىل  الق�شيدة  فيه  لت  ال�شعرية)1(،  حيث حتوَّ احلداثة 

ة عن الوعي الفردي، ممتزجًا بالوعي اجلماعي. املعبِّ

احتلت الأ�شطورة باأنواعها املختلفة، اليونانية والفرعونية والكنعانية 
�شعر احلداثة لأ�شباب عدة،  بارزاً يف  وغريها، مكانًا مرموقًا، وح�شوراً 
اأولها ترجمة جبا اإبراهيم جبا اأ�شطورة »اأدوني�ص اأو متوز« �شنة 1957م، 
حيث اأطلع عليها )ال�شيَّاب( قبل ن�رسها بزمن طويل، فوجد فيها �شالته 
املن�شودة، ملا حتمله من �شحنات دللية ونف�شية، وقدرة على التداخل مع 
الفكر  املعا�رس -دار  العربي  ال�شعر  الرتاثية يف  ال�شخ�شيات  ا�شتدعاء  )1( د.علي ع�رسي زايد: 

العربي -م�رس-د.ت.)�ص25(.
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املعا�رس وم�شكالته احل�شارية،  الإن�شان  اأزمة  الإن�شانية، وتف�شري  التجربة 
ويف هذا يقول ال�شيَّاب: »ومل تكن احلاجة اإىل الرمز، اإىل الأ�شطورة اأم�صَّ 
ال�شعراء  تاأثر  اليوم، فنحن نعي�ص يف عامل ل �شعر فيه«)1(. وثانيها  مما هو 
ولعل  اإليوت(،  )ت.�ص.  لل�شاعر  اليباب«  »الأر�ص  بق�شيدة   العرب 
اأهميتها تكمن _على حد تعبري د. اأحمد كمال زكي _ يف كونها لي�شت 
الإح�شا�ص  فينا  تثري  التي  اجلدب  اأر�ص  لأنها  اأو  الرفيع،  النظم  قبيل  من 
باأفول ح�شارة ع�رسنا فح�شب، بل لأنها يف احلقيقة معني ل ين�شب من 
التاأثريات التي خطط لها بذكاء، بحيث ي�شتوعب حلظات احلياة جميعًا، 
وترتك دللة وا�شحة على ثراء العنا�رس امل�شتمدة من ثراء املا�شني، بالقدر 
الذي تدل فيه على حيوية �شور الع�رس)2(. كما بنيَّ ال�شيَّاب لل�شعراء العرب 
»كيف ا�شتطاع �شاعر غربي اأن يفيد من رموزهم كرمز متوز واأوزيري�ص، 
اإليوت(،  )ت.�ص  اأن  واحلقيقة  غافلني«)3(،  عنه  كانوا  اأمـر  اإىل  فنبههـم 
يعرتف بالتاأثري ال�رسقي الأ�شطوري فيه، وي�شري اإىل اأدوني�ص واأوزيري�ص)4(. 
بني  ت�شل  لأنها  الأ�شطورة،  »جاذبية«  يف  فيتمثل  الأ�شباب،  ثالث  اأما 
الإن�شان والطبيعة، وتتناوب اخل�شب واجلدب، وتعني على ت�شور وا�شح 
حلركة التطور يف احليـاة الإن�شانية، وت�شعف ال�شاعر يف الربط بني اأحـالم 

العودة   دار  علُّو�ص-  ناجي  ياب-بقلم  ال�شَّ �شاكر  بدر  ديوان  مقدمة  ياب:  ال�شَّ �شاكر  بدر   )1(
بريوت- مج1- 1997م.)�ص ددد(.

)2( انظر د.اأحمد كمال زكي: الأ�شاطري )�ص226-225(.
)3( نقاًل عن خلدون ال�شمعة: املثاقفة الإليوتية-جملة ف�شول-م�رس-املجلد اخلام�ص ع�رس-العدد 

الثالث-خريف1996م-)�ص66(.
)4( انظر د.عبد الواحد لوؤلوؤة: الأر�ص اليباب، ال�شاعر والق�شيدة-املوؤ�ش�شة العربية-بريوت-

ط1-1980م. )�ص56(.
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ل التعبري بالأ�شطورة  العقل الباطن ون�شاط العقل الظـاهر)1(؛ وبهذا ي�شكِّ
ا�شت�رسافًا لآفاق امل�شتقبل. 

لقد كان لهذه الأ�شباب وغريها اأثر كبري يف مراجعة ال�شعراء العرب 
املعا�رسين، وكذلك ال�شعراء الفل�شطينيني للرتاث القومي، والرتاث الإن�شاين 
واإبداعاتهم،  جتاربهم  اأف�شل  بعد-  -فيما  لت  �شكَّ التي  الأ�شاطري،  ومنه 
ملناطق  وارحتاًل  الروؤيا،  يف  وانفتاحًا  جديداً،  بعداً  ل�شعرهم  واأ�شافت 
اأ�رسار الكون يف �شبيل الو�شول اإىل  الال�شعور املجهولة، واقتحامًا لف�ص 
جوهره، وهي بالتايل لي�شت ارتداداً »للبدائية«، بل هي تعبري عن احلقيقة 
الإن�شانية، وقب�ص على جمرة ال�شعر املتوقدة، فغدت الق�شيدة رمزاً �شاماًل، 
و�شورة كليـة يف بنـاء فني متكامل، متعدد الطبقات، عميق الأغوار، لأن 
�شعراء احلداثة حر�شوا »على اأن يكون تعبريهم هام�شًا موحيًا، يناأى عن 
القارىء  عناء  يتطلب  جم�شداً،  يكون  واأن  والتقريرية،  واخلطابية  املبا�رسة 
وم�شاركته، في�شتعني ا�شتعانة تامة بال�شورة، والرمز، والإيجاز، مما يوؤدي 
-اأحيانًا- اإىل �شيء من الغمو�ص والرتكيز، واأن يكون ذلك ال�شعر جامعًا 
وتراث  وتراثه  ومعا�رسته  وخياله،  ودافعه  وفكره،  ال�شاعر  �شعور  بني 
املحلية والعاملية«)2(،  الأ�شاطري  يف�شحون لكثري من  الإن�شانية، ويف ذلك 
ف ال�شاعر الأ�شطورة توظيفًا فنيًا، و«يعبِّ بها« ل اأن »يعبِّ  �رسيطة اأن يوظِّ

عنها« ل�شتعرا�ص ثقافته.   

والتوزيع- للن�رس  ال�رسوق  -دار  املعا�رس  العربي  ال�شعر  اجتاهات  عبا�ص:  د.اإح�شان  انظر   )1(
ان-ط2-1992م.)�ص128(. عمَّ

للن�رس-م�رس-ط1- العاملية  امل�رسية  ال�شعري-ال�رسكة  الن�ص  نوفل:اأ�شوات  يو�شف ح�شن   )2(
1995م.)�ص67(.
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الأ�شاطري  معني  من  الفل�شطينيون  ال�شعراء  نهل  لقد  القول،  و�شفوة 
بذلك  وا  وعبَّ ع�رسية،  بروؤيا  �شياغتها  واأعادوا  والإن�شانية،  القومية 
ح�شور  �شعرهم  يف  ى  وتبدَّ العربية،  لالأمة  ال�شامل  احل�شاري  البعد  عن 
الداخلية  لأبعادهما  وا�شتكناه  وتداخلهما،  واجلماعية  الفردية  الذاتني 
وطموح  مرعب،  وواقع  خ�رساء،  اأحالم  من  يحمالن  مبا  واخلارجية 
متوفز، وانك�شار ذليل. لقد اتَّقدت هذه امل�شاعر، وت�شارعت يف نفو�ص 
رمز  اإىل  اللغة  فيها  لت  نفثة حرى، حتوَّ الفل�شطينيني، وخرجت  ال�شعراء 
ن�شغ  الدللية والتعبريية والت�شويرية، ت�رسي يف  بالأبعاد  واإ�شارة مكتنـزة 
الع�رس و�رسايينه، وت�شتمد منه القدرة على التوا�شل احلار مع الإن�شان اأينما 

وجد، يف حماولة لتغيري الواقع املاأ�شاوي املعي�ص. 

ذاتية،  حقائق  عن  اليونانية  بالأ�شطورة  الفل�شطينيون  ال�شعراء  عبَّ 
ر�شيداً  منها  جعل  وعيهم،  ل  يف  كامنة  واإن�شانية،  وقومية،  ووطنية، 
املتوقد يف كيانهم،   املم�ص  الأمل  التجربة، ولوعة  يت�شم بحرارة  ح�شاريًا 
اأنف�شهم التي تاقت اإىل اخرتاق العامل الأر�شي  الباحث عن احلرية، ويف 
اأنقا�شه،  على  مثايل  اإن�شاين  عامل  تاأ�شي�ص  يف  ورغبتهم  وثقله،  بكثافته 
م اعوجاجه،  ل م�شار الكون، وتقوِّ تتحول فيه الكلمة اإىل قوة روحية تعدِّ
لي�شبح اأكمل واأجمـل واأبهى مما هو عليه. اإن �شهوة تغيري العامل التي حلم 
بها ال�شعراء الفل�شطينيون، ورغبوا يف حتقيقها واآمنوا بها، تقوم على هذه 
الأر�ص التي منار�ص عليها وجودنا، ونحقق من خاللها هويتنا الذاتية اأو 
الإن�شانية، وبذلك مل يبحثوا عن عامل »ميتافيزيقي« غري حم�شو�ص، وغري 
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موجود اإل يف اأذهان الفال�شفة اأمثال )اأفالطون( الذي حتدث عن »عامل 
املثل«، اأو »املدينة الفا�شلة«، لإميانهم بعدم جدوى مثل هذا احللم، فال 
ل اأ�شا�ص  حياة لالإن�شان، ول وجود له بعيداً عن هذه الأر�ص، التي ت�شكِّ
خلق  الذي  ثراها  و�شيواريه  عليها،  وعا�ص  فيها،  ولد  حيث  وجوده، 
انف�شام لها.  منه واختلط بكيانه، ومازج روحه ونف�شه، وهي عالقة ل 
قاب�شني  فكرتهم،  طرح  يف  واقعيني  الفل�شطينيون  ال�شعراء  كان  ولهذا 
ت�شميم  من  اأوتوا  ما  بكل  متم�شكني  بلهيبها،  متوقدين  جمرتها،  على 
العدو  القوة، وعنف  الظلم، وق�شوة  فداحة  نتيجة  واإرادة على حتقيقها، 
وعن�رسيته، وكان التحدي كبرياً وعظيمًا، ل�شتعادة الذات احل�شارية على 

هذه الأر�ص دون �شواها مما خلق اهلل.

تو�شل ال�شعراء الفل�شطينيون بفي�ص من الأ�شاليب التعبريية، وبح�شد 
هذا  عن  للتعبري  فائقة،  بعناية  اختيارها  مت  التي  الأ�شطورية،  الرموز  من 
اأبهى  يف  الإن�شانية  البطولة  وجت�شيد  والتجدد،  لالنبعاث  الدائم  التوق 
وتليماك،  واأنتيجونا،  واأوديب  �شيزيف،  اأ�شاطري  فكانت  �شورها، 
الدللت  متعددة  وغريها،  واأندروميدا،  واإيكارو�ص،  وعولي�ص، 
هذه  فيه  لت  حتوَّ الفل�شطيني،  ال�شعري  الن�ص  ج�شد  يف  والتوظيف 
اإ�شارات ورموز عائمة توحي اأكرث مما تقول، وتومئ اأكرث  الأ�شاطري اإىل 
يعك�ص  مو�شوعيًا،  معادًل  وت�شكيلها  بالتجربة،  للتحامها  ت�رسِّح  مما 

اآفاق احللم ال�شعري واأبعاده الذاتية واملو�شوعية.
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1- �سيزيف 

كان ال�شعراء الفل�شطينيون على وعي كبري مبا يدور حولهم من اأحداث، 
�شعبهم  اأبناء  دماء  من  يراق  وما  موؤامرات،  من  ثورتهم  �شد  يحاك  وما 
ل  وعزمية  ينفد،  ل  ب�شب  ذلك  متلقني  مرات،  وعربيٍة  مرة،  عدوٍة  باأيٍد 
تلني، و�شالبة ل تعرف اخلنوع اأو اخل�شوع، ويرجع ذلك اإىل حلمهم يف 
تكوين هوية ذاتية وح�شارية حتقق وجودهم على الأر�ص، وتنه�ص على 
مرتكزات ثقافية حتقق اإن�شانية الإن�شان، وتطمح يف بناء م�شتقبل زاهر لهم 
ولأجيالهم القادمة، حتى ل تعي�ص هذه الأجيال بوؤ�ص النكبة ومرارتها، ول 
تتجرع مذاق الت�رسد والفقر وفقدان الأمل وامل�شتقبل، التي خيمت على 
حياتهم وجللتها بال�شواد. لقد حاولوا اخرتاق احلجب الكثيفة نحو فجر 
م�رسق، ولعلَّ ما يحدث الآن يف انتفا�شة الأق�شى خري �شاهد على حياة 
ال�شعب الفل�شطيني واآماله يف التحرر، ف�رسب مثاًل يف الت�شحية والبطولة 
املقومات،  بع�ص  لكنه يختلف عنه يف  مثله يف ذلك مثل »�شيزيف«)1(، 
وُيعدُّ هذا تفاعاًل خالقًا »ميكن فيه رد ال�شخ�شيات والأحداث واملواقف 
الوهمية، اإىل �شخ�شيات واأحداث ومواقف ع�رسية. وبذلك تكون وظيفة 
اإهمال �شخ�شياتها واأحداثها والكتفاء  اأو  ا�شتعارية،  تف�شريية  الأ�شطورة 
مياثله«)2(،  معا�رس  مبوقف  الإيحاء  بغية  فيها،  الأ�شا�شي  املوقف  بدللة 
)1( ق�شي عليه اأن يرفع �شخرة هائلة احلجم اإىل قمة جبل عاٍل �شديد النحدار، فيم�شي بال�شخرة 
نحو قمة اجلبل، وما اإن يكاد ي�شل هدفه، لينتهي اإىل خال�ص ما هو فيه من اآلم، حتى تنقلب 
ال�شخرة من يديه، وتتدحرج نحو الأ�شفل حمدثة جلبة �شديدة. انظر د.عماد حامت: اأ�شاطري 

اليونان-الدار العربية للكتاب-ليبيا-1988م.)�ص192(.
املعارف-م�رس-ط3- املعا�رس-دار  ال�شعر  يف  والرمزية  الرمز  اأحمد:  فتوح  حممد  د.   )2(

1984م.)�ص288(.
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اأن  بعد  ي�شتدعيها،  �شياق  يف  الأ�شطورة  ف  يوظِّ ال�شاعر  اأن  هذا  ومعنى 
ينتقي من اأحداثها ما ي�شلح للتعبري عن التجربة ال�شعرية.

  اإن عذاب »�شيزيف« واآلمه، وا�شتمرارية هذا العذاب والأمل، تعبِّ 
الفل�شطيني ومعاناته، لكنه مثل »�شيزيف«  ال�شعب  خري تعبري عن ماأ�شاة 
يحدوه الأمل يف اأن ي�شل ب�شخرته اإىل قمة اجلبل، رغم اأنه اليوم يتجرع 
مرارة القمع والتنكيل والت�رسيد، دون ياأ�ص، وهذا �شاأن اأ�شحاب الأحالم 
الإن�شانية امل�رسوعة، الذين يبتغون حتقيق هويتهم الذاتية واحل�شارية. وبهذا 
يت�شح اأن الفعل الذي يقوم به »�شيزيف«، لي�ص فعاًل عبثيًا ل جدوى من 
فعل  هو  اإمنا  ال�شائع،  الإن�شاين  للجهد  رمزاً  لي�ص  اآخر،  ومبعنى  ورائه، 
اأما من اخلارج  الروحي)1(،  بالفعل  الداخل  ال�شقاء من  املت�شدي ملحاربة 
امل�شتقبل،  اآفاق  ي�شت�رسف  للب�رسية،  اأف�شل  حا�رس  ب�شنع  احلامل  فعل  فهو 
بحث  لقد  بالإن�شان.  الوح�شي  والتنكيل  والطغيان  ال�رس  قوى  وي�شحق 
الإن�شان  موقف  يعادل  الب�رسية، وهذا  »�شيزيف« عن خال�شه وخال�ص 
الفل�شطيني املرابط يف الأر�ص املقد�شة، والباحث عن حياته وحياة اأمته، 

بتخلي�ص الأر�ص والإن�شان واملقد�شات من ربقة الحتالل.

لالإن�شان  الوجودي  ال�رساع  عمق  عن  ال�شعراء  هوؤلء  عبَّ  لقد 
اإبداعية،  اإىل رموز تنه�ص وفق مقومات  الفل�شطيني، م�شتندين يف ذلك 
جتلو �شورة الفل�شطيني املنا�شل القاب�ص على جمرة احلياة من جهة، كما 
جتلو �شورة العدو ال�شهيوين املغت�شب لالأر�ص من جهة اأخرى، ولكنهم مل 
)1( انظر د. نبيل اأيوب: البنية اجلمالية يف الق�شيدة العربية احلديثة-من�شورات املكتبة البول�شية-

بريوت-ط1-1992م.)�ص368(.
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يقفوا عند حدود الدعوة اإىل التحرر الوطني، بل  تعدو ذلك اإىل منظورات 
ق�شيدة  الأخري  املنظور  ومن  واجتماعية،  وثقافية،  �شيا�شية،  حتررية 
الأ�شطوري  الرمز  بتوظيف  فيها  تقوم  التي  طوقان،  لفدوى  »ال�شخرة« 
»�شيزيف« من خالل اآلية مقرتنة بـ«الدور«، وبتوظيف »كلي« يتغلغل يف 

ل بنيتها املحورية. تقول: ن�شيج الق�شيدة، وي�شكِّ

انظر هنا 

ت فوق �شدري  ال�شخرة ال�شوداء �ُشدَّ   

ب�شال�شل القدر العتي    

ب�شال�شل الزمن الغبي    

انظر اإليها كيف تطحن حتتها    

ثمري وزهري    

نحتت مع الأيام ذاتي    

�شحقت مع الدنيا حياتي    

دعني فلن تقوى عليها    

لن تفك قيود اأ�رسي     

�شاأظل وحدي    

يف انطواء    
ما دام �شجاين الق�شاء)1(   

)1( فدوى طوقان: الأعمال ال�شعرية الكاملة.)�ص192(.
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املرحلة  اإىل  »�شيزيف«  الرمز  لتوظيف  الأ�شطورية  التجربة  تعود 
الرومان�شية من حياة فدوى طوقان ال�شعرية، وقد ا�شتلهمته ليعبِّ عن اأزمتها 

الذاتية خا�شة، والإن�شانية عامة. فعلى امل�شتوى الذاتي تك�شف الدوال: 

»ال�شخرة-ال�شال�شل-القيود-الأ�رس-الوحدة-ال�شّجان »، عن اأبعاد 
املجتمع  ال�شاعرة يف  على  فر�شتا  اللتني  والجتماعية،  النف�شية  الأزمتني 
�شوى  لي�شت  والقيود  ال�شال�شل  فهذه  »اأنثى«،  باعتبارها  الفل�شطيني 
وحمركاتها،  وبواعثها  مظاهرها  ال�شاعرة  ا�شتق�شت  والتقاليد،  العادات 
التائقة للنحرر الجتماعي يف �شريتها الذاتية  واأثرها يف نف�شها وروحها 
ر حالها واإح�شا�شها  اإليها كيف ت�شوِّ »رحلة جبلية رحلة �شعبة«، فانظر 
باحلرية عندما تخرج من البيت يف نزهة خلوية بني اأح�شان الطبيعة، وهو 
بعيداً  باحلرية والنطالق،  الإح�شا�ص  لفرح طفويل تقول: »كان  ت�شوير 
عن جو البيت الأثري املختنق باملحظورات وبالأوامر والنواهي، التي ل 
اأول لها ول اآخر، كان ذلك الإح�شا�ص باحلرية ميلوؤين بفوحان احلياة. ففي 
الوجود،  للتهام  نهم ح�شي  عليَّ  ي�شتويل  كان  الباهرة،  اللحظات  تلك 
وجتتاحني رغبة المتالك، فاأمتنى لو كانت تلك الأ�شكال احلية، املختمرة 
بخمرية احلياة املتفتحة، �شيئـًا ميكن اأن اأ�شم عليه راحة يدي، اأو اأحت�شنه 
اإىل �شدري، اأو اآخذه معي لأخبئه حتت خمدتي مع اأ�شيائي الطفولية املخباأة 
هناك«)1(. لقد بقيت الآثار النف�شية للعادات والتقاليد كامنة يف ل �شعورها 
منذ الطفولة، تخرج اإىل الوجود يف نفثات �شعرية حارة، تنم عن نف�شها 

مبعيِّنات اأو مقومات دللية ولغوية مبطنة بالإيحاء. 
ان-ط3- والتوزيع-عمَّ للن�رس  ال�رسوق  �شعبة-دار  رحلة  جبلية  رحلة  طوقان:  فدوى   )1(

1988م.)�ص45(.
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لقد بقيت »ال�شخرة« تالحق ال�شاعرة، ويتابع ظلها خطوات العمر، 
وبذلك متثِّل »ال�شخرة« اجلدار الذي يقف حائاًل دون جتاوزها ملا�شيها، 
رغم اأنها كانت تلهو وتغني لتغيب عن الوجود رغبة يف جتاوز املا�شي، 
ولكنها مع ذلك مل ت�شت�شلم، بل متردت كما مترد »�شيزيف« على الآلهة، 
لت�شفي على جتربتها بعدين: اإن�شاين وفل�شفي، تف�رس من خاللهما جوهر 
ت م�شجعها، وقد وجدت مالذها  البواعث النف�شية التي اأملت بها، واأق�شَّ
تبعًا  الق�شيدة  فتتحول  والإيحاء،  الرمز  اإىل  امل�شتند  ال�شعري  التعبري  يف 
لذلك، اإىل ك�شف عن خبايا الذات، وتكمن ال�شرية الذاتية لل�شاعرة يف 

اأعماق البنية اللغوية اأو الدللية ل�شعرها.

ال�شابقة،  الأبيات  الأمر »انظر« يف  لفعل  ال�شاعرة  ا�شتخدام  يتجاوز 
الذي  التخييلي،  اأو  العقلي  النظر  دائرة  اإىل  املجرد،  الب�رسي  النظر  دائرة 
التي  املعاناة  العاطفي، لإدراك  اأو  الذهني  الت�شور  على  قادراً  املرء  يجعل 
و�شلت اإليها »الأنا« ال�شاعرة، باعتبارها معادًل مو�شوعيًا يتعدى الذات 
العامل تعاين  امراأة يف  الذات اجلماعية الإن�شانية لدى كل  الفردية، باجتاه 
املاأ�شاة نف�شها التي تعانيها ال�شاعرة، وجتعل املرء يتعاطف معها، وي�شاعدها 
على فك قيودها بل ك�رسها -رغم اإدراكها با�شتحالة ذلك على م�شتوى 
على  امللقاة  ال�شوداء  ال�شخرة  عبء  من  وتخلي�شها  ال�شعري-،  التعبري 
الأوىل  واحلياة  الب�رسي،  الوجود  رمز  ال�شدر-  -اأي  وهو  »�شدرها«، 

لدى الطفل الر�شيع. 

املراأة/ال�شاعرة  يحرر  ل  ال�شاعرة،  »�شدر«  عن  ال�شخرة  اإزاحة  اإن 
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ي�شتقي  الذي  الإن�شاين  الوجود  يحرر  بل  فردية فح�شب،  ذاتًا  باعتبارها 
اأن الرمز الأ�شطوري، رمز  وجوده الكوين من وجود املراأة، وهذا يعني 
لهذه  الت�شور  هذا  »ويقت�شينا  نف�شه  الآن  يف  و�شمويل  فردي  بعد  ذو 
ال�شخ�شيات الرمزية، اأن نتوقعها يف ال�شياق ال�شعري نف�شه، وقد حملت 
عن ال�شاعر عبء التجربة ال�شخ�شية من جهة، اأي عبء جتربته اخلا�شة 
املتفردة، ويف الوقت نف�شه، قد حملت معها وجهها ال�شمويل يف التعبري 
من  الأ�شا�شية  من وجوهها  اأو عن وجـه  العـامة،  الإن�شانية  التجربـة  عن 

جهة اأخرى«)1(. 

لكن فعل الأمر »دعني«، ل يوحي باأمل ال�شاعرة ومعاناتها فح�شب، 
بل يوحي بالتما�ص ال�شاعرة من »املاأمور« الذي ت�شلَّط عليه فعل الأمر، 
اأن يرتكها مل�شريها، ويف هذه احلالة يكون »املاأمور« بني حالتني: القيام 
لٍّ من القيام به، وهذا يعني اأن الأمر ال�شادر  بالفعل، اأو اأن يكون يف حمِ
حركية  بني  برزخية  نقطة  يف  الهواء،  يف  معلقًا  يبقى  قد  ال�شاعرة،  من 
»املاأمور«  ا�شتجابة  مدى  على  ويتوقف  التقوقع،  و�شكونية  التحقق، 
تركها  اأو  ال�شوداء«،  »ال�شخرة  من  ال�شاعرة  تخلـي�ص  يف  ومقدرته 

ت�شارع م�شريها.

هكذا ت�شتطيع البنية اللغوية اإنتاج دللة عميقة، ت�شل اإىل اأغوار الن�ص 
واأبعاده البنائية. فالق�شيدة كما يقول د. حممود الربيعي:«مو�شوع لغوي 
اأداء  �شبيل  متميز…ويف  نحو  فيها على  ف  توظَّ واللغة  نوع خا�ص،  من 

)1( د. عز الدين اإ�شماعيل: ال�شعر العربي املعا�رس.)�ص204(.
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هذه املهمة، لبد اأن تقراأ الق�شيدة قراءة كا�شفة، تر�شد فيها املعامل اللغوية، 
ال�شعر،  داخل  تعمل  وكيف  العالقات،  املعامل،وحتدد  هذه  وتو�شف 

ويبحث من خالل كل ذلك…عن املعنى ال�شعري للق�شيدة)1(. 

اإن هذا املوقف الروحي ي�شفي على الق�شيدة بعداً دراميًا، بني قوى 
و»ال�شخرة  ال�شاعرة  الذات  بني  اأي  التفكري،  متباينة  الروؤى،  متناق�شة 
ال�شوداء«، لكن الذات ال�شاعرة ل ت�شت�شلم مل�شريها الآين، كما قد يفهم 
اأوتيت  ما  بكل  حتاول  الق�شيدة  �شياق  يف  لكنها  ال�شابقة،  الأبيات  من 
احلا�رس  اأو  الواقع  لتجاوز  منها  الدفاع عن وجودها، يف حماولة  قوة  من 
لت فيه »ال�شخرة ال�شوداء« اإىل  املاأ�شاوي الذي يثقل �شدرها، بعد اأن حتوَّ
وح�ص كا�رس ل يعرف الرحمة، وميار�ص القمع على �شجينات من�شحقات 
عاتقها عبء  يراودها، و�شوف حتمل على  زال  ما  الأمل  لكن  كالعبيد، 
الب�رسية، وتقدم نف�شها قربانًا على مذبح احلرية الإن�شانية، وت�شري  ن�شال 

نحو جلجلتها را�شية مطمئنة. تقول:

فوجلت ما 
بني اجلموع    

حيث املاآ�شي    
والدموع    

، تهوي  حيث ال�شياط توؤزُّ   
فوق قطعان الب�رس    

)1( حممود الربيعي: لغة ال�شعر املعا�رس-جملة ف�شول-م�رس-املجلد الأول-العدد الرابع-يوليو-
1981م.)�ص62(.
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فوق الظهور العارية    
فوق الرقاب العانية   
حيث العبيد ثم تقول:  

�شاأظل وحدي 
يف ن�شال    

وحدي    
مع الأمل الكبري)1(   

ت�شري ال�شياغة اللغوية، واحلقول الدللية للكلمات »املاآ�شي-ال�شياط-
اأو ا�شت�شالم، ولكن  اإىل قتامة املوقف ال�شعري، لكن دون هزمية  العبيد« 
ت عن هذا املعنى يف  وحدها -رغم �شعفها - �شتقف بكبياء، كما عبَّ
اأكانت غيبية،  الق�شيدة ويف �شريتها الذاتية بقولها: »اإن قوى ال�رس �شواء 
اأم اجتماعية،اأم �شيا�شية، تقف دائمًا �شد الإن�شان، وتعمل على حتطيمه، 
ولكن الإن�شان يقف اأمام هذه القوى بكبياء وعناد بالرغم من �شعفه«)2(. 
وبهذا تك�شف ال�شاعرة عن معاناتها الروحية، وعن توقها ال�شديد للتعبري 
وطموحاته،  اأحالمه  عن  ودفاعه  للحرية،  وافتقاده  الإن�شان  ماأ�شاة  عن 

وعن نزوعها اإىل حتقيق عامل مثايل يخلو من ال�رسور والعدوان.

الرمز  حتويل  طوقان،  فدوى  ا�شتطاعت  ال�شابق،  القول  على  بناًء 
الأ�شطوري من دللته املوروثة، اإىل جتربة وجودية �شاملة ومعا�رسة، قادرة 
على اكت�شاف العامل، كما كان الرمز الأ�شطوري �شفرة حرة، متغلغلة يف 

)1( فدوى طوقان: الأعمال ال�شعرية الكاملة.)�ص195-194(
)2( فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة �شعبة.)�ص10(.
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ن�شيج الق�شيدة، ومن�شهرة يف التجربة ال�شعرية املعاناة، وابتعدت بذلك 
مو�شوعًا  باعتبارها  الأ�شاطري،  مع  تعاملوا  الذين  الرومان�شية  �شعراء  عن 

قائمًا بذاته، ومنف�شاًل عن جتاربهم ال�شعرية.

�شعري  خطاب  من  الدللية  طبيعتها  يف  الأ�شطورية  الرموز  تختلف 
ل وفق روؤيا ال�شاعر ووعيه بوجوده الذاتي اأو الإن�شاين،  اإىل اآخر، فتت�شكَّ
و�شبه لأغوار هذا الوجود. فالرمز الأ�شطوري لي�ص �شكوين الدللة دائم 
يف  للدخول  مرنة  وقابلية  متجددة  بحركية  يت�شم  بل  باأ�شله،  الرتباط 
عالقات دللية جديدة متعددة الأبعاد، وهذا ما ميكن ا�شتكناه ح�شوره 
يف ق�شيدة »اختالط الليل والنهار« لل�شاعر اأحمد دحبور، حيث يوظفه 
للك�شف عن اأبعاد دللية جديدة هي منا�رسة املظلومني، وُيعّد هذا وجهًا 
من وجوه اأ�شطورة »�شيزيف«، الذي �شمع ا�شتغاثة »ايجينيا وهي بني خمالب 
ن�رس عظيم »زيو�ص«، يريد التهام عذريتها، فهبَّ مدافعًا، واأف�شى �رس رب 
الأرباب، فعاقبه على فعلته هذه برفع �شخرة اإىل قمة جبل)1(. لكن ال�شاعر 
يف �شياق الق�شيدة يتجاوز هذه الدللة، ويجعل من »�شيزيف« �شهيداً من 
ال�شتفهام،  لأ�شلوب  توظيفه  خالل  من  الإن�شان  وخال�ص  الوطن  اأجل 
يقطع  نقيـًا،  �شافيـًا  ال�شهيد  دم  مـن  ينبثق  ثوريًا  فعاًل  الق�شيدة  فتغدو 
نياط القلوب، وتتحول كلماتها اإىل �رسخة لزجـة ت�شم جباه املتخاذلني 
لي�ص  املوات،  اإىل  اأقرب  حياة  تعي�ص  فالأمـة  والعـار،  باخلزي  ونفو�شهم 
بعده اإل ال�شقوط والنهيار ال�شاملني لكل مناحي احلياة، فقد بلغ ال�شو�ص 

العامة  امل�رسية  الب�رس«-الهيئة  »اأ�شاطري  اإغريقية  اأ�شاطري  ال�شعراوي:  املعطي  عبد  د.  انظر   )1(
للكتاب-م�رس-ج1-1982. )�ص137-134(.



290

الهادرة،  املتفجرة  الأ�شئلة  من  مبجموعة  الق�شيدة  تزخر  ولهذا  العظم، 
التي ل يهداأ لها قرار، ابتغاء الو�شول اإىل اليقني ال�شعري. فالأ�شطورة اإذن 
نحاكي من خالله  املا�شي  �شجل يف  »اأو  للموروث  لي�شت جمرد حماكاة 
ده�شة املا�شي، اأو موعظة امل�شتقبل، بل اإنها تفعيل للموروث واملا�شي، 
يف  نارها  ت�شتعل  املا�شي،  يف  �رسارة  اأنها  اأي  احلا�رس،  يف  فعاًل  ليكون 

احلا�رس«)1(، وهذه بع�ص الأ�شئلة الواردة يف الق�شيدة:

ما الذي يحمل ع�شفوراً على املوت ؟

 هل اأتوا ؟

 األغام على الثغر - فمن يقوى على القبلة ؟ 

كل هذا املوت من اأجلي اأنا ؟

كيف تدبَّرت قياماتي اإذن ؟)2( 

واأ�شئلتها  الق�شيدة  مينح  فطرتها،  ونقاء  ال�شاعرة  الذات  �شذاجة  اإن 
التي مل جتد  الأ�شئلة  هذه  مثل  ودميومة طرحها  الزمانية،  ال�شريورة  �شفة 
جرميته  ميار�ص  الإن�شان  دام  ما  �شبيال  ذلك  اإىل  جتد  ولن  بعد،  لها  اإجابة 
يف  م�رسعة  �شتبقى  الأ�شئلة-  -اأي  لكنها  اليوم،  اإىل  اخلليقة  منذ  الأوىل 
العربية،  الأمة  من  احلية  ال�شمائر  اأ�شحاب  وجه  العامل، ويف  طغاة  وجه 
اإىل وجود حقيقي فاعل على هذه الأر�ص، وينـزعوا  لوا وجودهم  ليحوِّ
الفل�شطيني املقتول، الذي ل ي�شتطيع  ال�شعب  عنهم هذا املوات ملنا�رسة 

والن�رس-بريوت-ط1- للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  والأ�شطورة-  الأدب  �شاهني:  حممد   )1(
1996م.)�ص55(

)2( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور.)�ص490-488(.
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تدبر قياماته ولي�ص »قيامته«، فتت�شع بذلك دائرة الإ�شقاطات الدللية يف 
تبعًا لذلك، كل فل�شطيني  ا�شتخدامه ل�شيغة اجلمع »قيامات«، ويتحول 
اإىل »م�شيح« قادر على البعث والقيام من عمق عذاباته، لكن قول ال�شاعر 
»كيف تدبَّرت قياماتي«، يك�شف عن افتقاد الفل�شطيني اإىل مكان ميكن 
ق  اأن يحتوي انبعاثه؟!، وهو �شوؤال قا�ٍص ومرعب، يوحي بال�شياع، ويعمِّ

معنى النفي الذاتي وال�شتات اجلماعي لالإن�شان الفل�شطيني. 

ال�شعري  الثقل  مركز  اإىل  ت�شل  حتى  وتتكثف  تتواىل  الأ�شئلة  لكن 
ومفتاحه الدليل، وهو الرمز الأ�شطوري »�شيزيف«، الذي ياأخذ اأق�شى 
ر له، وياأتي هذا من خالل  اأبعاده الدللية امل�شتندة اإىل م�شري مكتوب ومقدَّ

�شوؤالني: 

 - اأ�شاأل: هل اأدفع اأي�شًا �شخرتي يف هذه املرة ؟

                              - اأم اأدفع اأي�شًا �شخرتي يف هذه املرة ؟)1(

الذي يطمح  القدمي/اجلديد،  ال�شوؤالن عن ماأ�شاة »�شيزيف«  ف  ي�شِّ
احلا�رس  الع�رس  اآلهة  على  جديد  من  ويتمرد  اآلمه،  من  التخل�ص  اإىل 
وطواغيته، لي�شبح منا�شاًل »يدفع« �شخرته بعيداً عنه، ولي�ص »يرفعها«، 
يوجد  ل  اأنه  واحلقيقة  القدمي.  الأ�شطوري  »�شيزيف«  يفعل  كان  كما 
اإىل  معناه  عن  »اأم«  احلرف  فيه  خرج  واحد،  �شوؤال  هما  بل  �شوؤالن، 
ب�رسورة  التايل  البيت  اأجيب عنه يف  الأول  ال�شوؤال  فكاأن  معنى »بل«، 

فعل ذلك، اأي »دفع« ال�شخرة. 

)1( ما �شبق )�ص490(.
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اإن »�شيزيف« الفل�شطيني املعا�رس، الذي اأ�شبح موته يف �شياق الق�شيدة 
اأو  الإن�شاين،  وجوده  ليتحول  املنتفعون،  به  يتاجر  و�شعبية،  دينية  عادة 
موته الإن�شاين -اإن �شح التعبري- اإىل ب�شاعة ميلكها �شواه من اأجل الربح 
ال�رسيع، وعندما يحاول الفل�شطيني الدفاع عن نف�شه، يجد املدفع خمتومًا 
ب�شمع م�شتمد من جماعات الآخرين،  لكنه ي�شمم على خو�ص املعركة، 
فال ي�شمع �شوى �شوت الرعد يطلقه الغيم، الذي يحمله ق�رساً اإىل �شاطئ 
»يافا«، يافا: ذلك احللم الرائع، الذي ما زال يراود ال�شاعر، ول ميلك اإل 

اأن يكرر ح�شوره يف ق�شائده ال�شعرية. 

اليونانية  الأ�شطورة  البغوثي  مريد  يوّظف  »لو«،  ق�شيدته  ويف 
الإن�شاين،  للجهد  رمزاً  باعتباره  املبا�رس«،  »ال�شم  خالل  من  »�شيزيف« 

ودميومة املعاناة. يقول:  
-لو جنح »�شيزيف« يف رفع ال�شخرة      

    لن�شيناه !  
-ما اأتع�ص ليلى      

    لو كان قي�ص حقًا بحاجة للنار !  
-اأي ف�شل      

    لو وفق اهلل املتنبي يف اأن يعنّي واليًا !)1(   

منها  تنبثق  مركزية  بوؤرة  الق�شيدة،  ج�شد  يف  »لو«  احلرف  ي�شّكل 
الدللت، للتعبري عن ح�شور »�شيزيف« يف حتقيق وجوده التاريخي اأو 
ال�شخرة  ال�شلبة يف رفع  الدوؤوب واإرادته  الأ�شطوري، من خالل عمله 

)1( مريد البغوثي: الأعمال ال�شعرية-. )�ص365(
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اإىل قمة اجلبل، وف�شله يف ذلك؛ وبهذا يقف احلرف »لو« بدللته على 
المتناع، حائاًل دون جتاوز املا�شي، ويبقى جمرد فر�شية �شعرية، ي�شري فيها 

النجاح اإىل متزيق املثل الأعلى املتج�شد يف �شخ�شية �شيزيف. 

2- اأوديب/اأنتيجونا 

�شيطرة  من  خا�شة  والفل�شطيني  عامة،  احلديث  الع�رس  اإن�شان  يعاين 
قوى خارجية احتاللية باأ�شكال خمتلفة، مت�شلطة على م�شريه، تقب�ص على 
حا�رسه، وتبتغي حتديد م�شتقبله، دون اهتمام باإن�شانيته ووجوده وعمله 
يف حتقيق الذات وامتالك امل�شتقبل، و�شنع الغد املاأمول، مما يوؤدي اإىل خلق 
�رساع بني طرفني، ا�شتثمره ال�شعراء الفل�شطينيون على امل�شتوى ال�شعري 
من خالل توظيف الرمز الأ�شطوري »اأوديب«، ذلك البطل ال�شقي من 
يف  ة  امللحَّ رغبته  من  الأ�شـا�ص  يف  نابعًا  �شقاوؤه  وكان  مماته)1(،  اإىل  مولده 
معرفة حقيقة نف�شه اأوًل، ومعرفة قاتل والده امللك )ليو�ص( حتى يقت�ص 
لت  فتحوَّ القاتل)2(،  هو  اأنه  تردد،  بعد  )تري�شيو�ص(  اف  العرَّ فاأخبه  منه، 

حياته اإىل �شعري حارق زلزل وجوده. 

توظيفهم  يف  املوروثة  الدللية  الأبعاد  الفل�شطينيون  ال�شعراء  جتاوز 
للرمز الأ�شطوري »اأوديب«، اإىل روؤيا مت�شعة، مع الرتقاء بها اإىل م�شتوى 
ف  وظَّ فقد  املوروثة.  الدللة  تناق�ص  جديدة،  بدللت  يكتنـز  اإ�شاري 
)1( حتكي الأ�شطورة اأن والده طلب من عبد له اإلقاء طفله الر�شيع »اأوديب« يف الغابة لتمزقه 
الوحو�ص ال�شارية، لأن ال�شحرة اأخبوه  اأنه �شيقتله عندما يكب، لكن العبد اأ�شفق عليه، ودفع 
به �رساً عند ملك »كورنثيا«، وعندما كب رحل اإىل طيبة حيث والده احلقيقي فيقتله ويقرتن 
عينيه  يفقاأ  يجهل  كان  ما  حقيقة  يعرف  وعندما  منها،  اأطفاًل  وينجب  اأمه،  اأي  بزوجته، 

وتنتحر اأمه. انظر د.عماد حامت:اأ�شاطري اليونان.)�ص657-649(. 
)2( انظر د. عماد حامت: اأ�شاطري اليونان.)�ص655(.
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»اأوديب«،  ق�شيدة  يف  »اأوديب«  الأ�شطوري  الرمز  دروي�ص«  »حممود 
حيث جعله ل يرى جدوى يف بعث املا�شي اأو معرفته، وي�شتهل ال�شاعر 

ق�شيدته بهذه الدللة اجلديدة على ل�شان قناعه »اأوديب«: 

ما حاجتي للمعرفة ؟   
مل ينج مني طائر اأو �شاحر اأو امراأه 

العر�ص خامتة املطاف، ول �شفاف لقوتي   
وم�شيئتي قدر، �شنعت األوهتي 

بيدي، واإلهة القطيع مزيفة
ما حاجتي للمعرفة ؟)1(

ينه�ص الرمز الأ�شطوري يف هذه الأبيات على حمورين، يكثفان البعد 
ل  الدليل ل�شخ�شية »اأوديب« املعا�رس، اأولهما:�شوؤال املعرفة الذي ي�شكِّ
متكاأ تتحلق حوله الأبيات، وترتكز عليه الق�شيدة يف كل مفا�شلها، وهذا 
يك�شف عن متايز دليل يف وجهة نظر ال�شخ�شية، التي ل ترى اأهمية كبى 
قد  املا�شي  لأن  اإذ ل جدوى من ذلك،  وبعثه،  املا�شي  التنقيب عن  يف 
مات، واحلا�رس حي، وهو خامتة املطاف، لذلك تبغي ال�شخ�شية/الرمز، 
تتحطم  وبالتايل  موؤرق،  تاريخ  لأنه  ظهريًا،  ال�شخ�شي  تاريخها  اتخاذ 
�شبكة العالقات الإ�شارية امل�شبقة يف بعدها الواقعي الدال على ال�شمات 
ال�شخ�شية، وتاأخذ لنف�شها منحى جديداً يفارق الأ�شل رغم انبثاقه منه. 
تلعب  بيدها؛ وبهذا  الذات ورغبتها يف �شنع م�شريها  وثانيهما: م�شيئة 
اجلمل »ل �شفاف لقوتي -م�شيئتي قدر-�شنعت األوهتي« دوراً وظيفيًا، 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص.)�ص288(.
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اإىل احل�شور  تتعدد فيه املحمولت الدللية من احل�شور الذاتي املح�ص، 
الوجودي الفاعل يف هذا العامل، اإىل التمرد الإن�شاين ال�شامل �شد القوى 
اإرادتها،  الإن�شان وت�شنع م�شريه وفق  تتحكم يف  التي  املادية،  اأو  الغيبية 
الثورة لمتالك  ولهذا يكون »اأوديب« املعا�رس، قد بلغ حداً عظيمًا من 

اإرادته، اإذ ل �شيِّد على الإن�شان اإل نف�شه. 

لكن القناع ال�شعري)1(، واإن كان م�شممًا على فر�ص اإرادته، وجتاوز 
ل هاج�شًا يلح على ذاكرته  اأن املا�شي ما زال يراوده، وي�شكِّ اإل  املا�شي 

ونف�شه ب�شكل ل ي�شتطيع معه �شكوتًا في�رسخ قائاًل:
و�شاألت من قتل امللك ؟ 

اأنا قاتل امللك، امللك    
هو والدي املجهول والراحل    

واأنا بريء من دم واقف    
بيني وبني اهلل، مل اأعرف    

باأين القاتل اجلاهل   
وهل اجلرمية اأنني قاتل 

اأم اأنني عارف)2(.   

)1( هو رمز يتخذه ال�شاعر العربي املعا�رس لي�شفي على �شوته نبة مو�شوعية �شبه حمايدة تناأى 
ال�شاعر  موقف  يحقق  الذي  املنظور،  الرمز  يخفي  اأن  دون  للذات،  املبا�رس  التدفق  عن  به 
من ع�رسه وغالبًا ما يتمثل رمز القناع يف �شخ�شية من ال�شخ�شيات تنطق الق�شيدة �شوتها 
وتقدمها تقدميًا متميزاً، يك�شف عاملها، اأو مواقفها، اأو هواج�شها، اأو تاأمالتها.انظر د. جابر 
العدد  الدم�شقي«-جملة ف�شول-م�رس-املجلد الأول  املعا�رس »مهيار  ال�شعر  اأقنعة  ع�شفور: 

الرابع-يوليو-1981م.)�ص123(.
)2( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-مج2-)�ص292-291(.
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يثقب القناع/اأوديب، يف هذه الأبيات جدار الزمن، لينفذ من خالله 
اإىل املا�شي، لكنه ل يفعل ذلك فراراً من ثقل احلا�رس، واإرث املا�شي على 
نف�شه، بل لتبير هذا املا�شي، وتنقيته مما �شابه من جهل، ليبىء �شاحته، 
ل فعل املعرفة، اأو عدم املعرفة، اأ�شا�ص الروؤيا ال�شعرية  ويبر فعلته؛ ولهذا ي�شكِّ
والدللية التي يبغي »القناع« التعبري عنها، ليح�رس التاريخ ال�شخ�شي يف 
قتل  عندما  لأنه  القتل،  يف  حبًا  القتل  ميار�ص  ل  اأنه  وهي  واحدة،  دللة 
»والده« كان يجهل اأنه والده، وهذا ما يجعله بريئًا على امل�شتوى الذاتي 
د ذلك، احل�شور املكثف والفاعل جلملة م�شتقاة  على اأقل تقدير، ومما يوؤكِّ
من الكالم اليومي، متتلك حرارة بالغة، واإميانًا ل ياأتيه ال�شك، وهي قوله 
»بيني وبني اهلل«، وهي حتوير طفيف لق�شم العامة من النا�ص »بيني وبينك 

اهلل«، عندما يريدون نفي تهمة يراد اإل�شاقها بهم. 

اإىل  ي�شتند  جديداً،  ترميزيًا  منظوراً  لنف�شه  فيتخذ  دحبور  اأحمد  اأما 
املفارقة يف ق�شيدة »اللعنة«، واملفارقة هي »اختالف املعرفة التي يقررها 
العامل«)1(.  عن  قبل  من  ال�شخ�ص  لدى  املختزنة  املعرفة  عن  الن�ص،  عامل 
اإن  الختالف بني الدللة الرتاثية والدللة ال�شعرية املنبثقة من خ�شو�شية 
اأحمد  عند  ال�رسير«  »اأوديب  فيها  يغدو  العامل،  بناء  اإعادة  يف  الروؤيا، 
النف�شي املوح�ص، و�شاهداً على  دحبور، دلياًل وهاديًا لالإن�شان يف عامله 

بط�شه و�شفكه للدماء، وق�شوته على الفقراء. يقول: 

، يلفُّ عينيَّ انبهار  اين، فاأجَّ عيناَك، �شاحُب، مل تردَّ   

هما مبزرعة اجلماجم  وم�شى يقودهما، يغزُّ   
)1( انظر روبرت ديبوغراند: مدخل اإىل علم لغة الن�ص.)�ص13(.
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وجه »اأوديب« ال�رسير    

بدمي غرقت… فقادين للدرب اأوديب ال�رسير)1(    

لكن الدللة الرتميزية ل تقف عند احلد الذي �شبق ذكره، بل تغدو 
دللة ملتب�شة، تلعب فيها ال�شمائر النحوية دوراً اأ�شا�شيًا يف توجيه اخلطاب 
»اأوديب«  اإىل  ي�شري  ومتناق�ص،  مزدوج  عامل  على  وانفتاحه  ال�شعري، 
« عينيَّ ال�شاحب يف مزرعة املوت املمتلئة باجلماجم، فتغرق  الذي »يغزُّ
ل »اأوديب«  ال�شحية يف دمائها بعد اأن قادها »الدليل« اإىل حتفها، فيتحوَّ
هنا من الهادي وال�شاهد، اإىل الدليل الذي ي�شلل ال�شحية، وي�شعى بها اإىل 
ل دللة »الدليل« من معناها الإيجابي  طريق الهالك والفناء؛ وبذلك تتحوَّ
غري  عائمة  دللة  اأو  ها«،  »يغزُّ �شلبية  دللة  اإىل  ال�رسير«  اأوديب  »قادين 
اإ�شارات  ل رموزه اإىل  حمددة. ول�شك اأن هذا التعدد يغني الن�ص، ويحوِّ
عائمة تنفتح فيها الدللة، لكنها يف الوقت نف�شه تتباين اأو ت�شنع مفارقه. 

فالدوال وال�شمائر تر�شح ال�شياق اإىل النفتاح الدليل وتوجه حركته.

كال  يف  فاإنه  اإيجابية،  اأو  �شلبية  دللة  »اأوديب«  الرمز  حمل  و�شواء 
التي  »اأنتيجونا«،  ابنته  اأهمية  تنتفي  وبهذا  »الدليل«،  ل  ي�شكِّ الأمرين 
�شت حياتها خلدمته، فرافقته يف حياة الت�رسد بعد خروجه من »طيبة«،  كرَّ
واأخذت تقوده من بلد اإىل بلد حتى وفاته)2(، وبعد طواف �شاق و�شلت 

)1( اأحمد دحبور: ديوان اأحمد دحبور.)�ص44(.
وكان  النظر،  من  حمرومًا  حمطمًا  �شيخًا  »طيبة«  من  خرج  »اأوديب«  اإن  الأ�شطورة  تقول   )2(
بتكري�ص  الروح،  القوية  البا�شلة  الفتاة  »اأنتيجونا«  ابنته  تقم  لو مل  بانتظاره  املحتوم  الهالك 
م�شائب  وتقا�شمه  املظلمة،  والغابات  اجلبال  عب  برفق  به  ت�شري  وكانت  خلدمته،  حياتها 

وخماطر طريقه. انظر د. عماد حامت: اأ�شاطري اليونان.)�ص658(.
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من  والت�شحية  الوفاء  يف  رائعًا  مثاًل  ال�شنيع  بذلك  و�رسبت  اأثينا،  اإىل  به 
اأجل مبداأ اإن�شاين، دافعت عنه بقوة، متحدية يف ذلك قرار امللك، وهذا 
�شميح  لل�شاعر  »اأنتيجونا«  ق�شيدة  يف  جتلَّى  الذي  الدليل  ال�شياق  هو 
فتىء  ما  الذي  لل�شاعر،  الفنية  الروؤيا  فيها  تتجلَّى  ق�شيدة  وهي  القا�شم، 
املعا�رس، واأحالمه، وطموحاته، ويحّر�شه على  الإن�شان  يعبِّ عن هموم 
الثورة �شد زبانية الأحزان والظالم، لتحقيق العدالة الجتماعية، ويدعو 
ال�شتعمار/القر�شان،  قب�شة  الوطني من  التحرر  اإىل  الفل�شطيني  الإن�شان 
الق�شيدة  الرتميزية لالأ�شطورة، وبنية  الدللة  انف�شال بني  وهذا كله دون 
ال�شعرية، وتداخلت مع  التجربة  يف تعبريها الكنائي املوحي، فالتحمت 
نزوع  يف  الأغوار،  وبعيدة  عميقة  ظالًل  اأك�شبتها  التي  الدللية  الأبعاد 

الإن�شان اإىل حتقيق اإن�شانيته وهويته احل�شارية يف هذا العامل.

اأبيها  بخطوات  تاأخذ  وهي  بـ«اأنتيجونا«،  ق�شيدته  ال�شاعر  ي�شتهل 
نحو منفاه يف ثقة وت�شميم يتقطران حبًا وحنانًا ورحمة. يقول على ل�شان 

القناع/اأنتيجونا:

               خطوه 

ثنتان    

        ثالث…

ْم  ْم… اأقدمِ اأقدمِ          

يا قربان الآلهة العمياء    

يا كب�ص فداء    
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يف مذبح �شهوات الع�رس املظلم   

زندي يف زندك  ثم يقول:  

جنتاز الدرب امللتاث!)1(     

يخطوها  التي  اخلطوات،  لعدد  اأنتيجونا/القناع  بذكر  الق�شيدة  تبداأ 
اإىل  »اأوديب« يف رحلته امل�شنية من »طيبة« اإىل »اأثينا«، لأن كل خطوة 
اأما  اأو املكان/احللم.  املبتغي  اإىل  املتبقية للو�شول  الأمام، تعني ق�رس املدة 
ل  يتحوَّ وبذلك  »اأوديب«،  براءة  اإىل  في�شري  الفداء«،  كب�ص  »يا  القول 
»اأوديب« اإىل �شخ�شية اإن�شانية معا�رسة وقع عليها فعل الظلم والت�رسيد، 
واأنه ل ميار�ص يف �شنى عمره فعل القتل على الآخرين، فيخرج من هذه 
املعادلة نقيًا يثري الرحمة يف النفو�ص، ولهذا ي�شف »القناع« املاأ�شاة الأوديبية 
باأنها اأ�شاأم كارثة يف تاريخ الإن�شان، لكنه �شوف يتجاوز -القناع- ظالم 
املاأ�شاة اإىل فجر جديد، تنبثق منه احلياة الإن�شانية يف اأجلى �شورها، واأبدع 
ل الدللة ال�شابقة ن�شقًا يتجاوز فيه الإن�شان اآلمه، فينفتح  مظاهرها. ت�شكِّ

الأفق الذي تدور حوله الدللة، وي�شبح »اأوديب« 

اإن�شانًا معا�رساً، ورمزاً »ل�شكل نوعي ومنوذجي من الهوية الإن�شانية، 
فالبحث عن اجلذور الأ�شطورية قد ل يكون بحثًا عن الهوية ال�شخ�شية، بل 
د مع اجلن�ص الب�رسي عمومًا«)2(، وبالتايل ل تنح�رس دللة ال�شياق  عن توحُّ
وماأ�شاته  الفل�شطيني  الإن�شان  اآلم  عن  التعبري  يف  ال�شاعر  لدى  ال�شعري 
فح�شب، بل يعبِّ عن الإن�شان، وعن اأعمق اأعماق النف�ص الب�رسية. يقول 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج1.)�ص40-39(.
)2( هانزمري هوف: الزمن يف الأدب.)�ص91(.
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�شميح القا�شم على ل�شان قناعه: 

يا اأبتاه    

ما زالت يف وجهك عينان   

يف اأر�شك ما زالت قدمان 

فا�رسب عب الليل    

باأ�شاأم كارثة يف تاريخ الإن�شان   
عب الليل…لنخلق فجر حياه!)1(

الأ�شطر  يف  ال�شعري  اخلطاب  اإليها  ا�شتند  التي  اللغوية  البنية  اإن 
فيها  ير�شف  كال�رساب،  بظالم موح�ص، وحياة  ت�شي  ال�شابقة،  ال�شعرية 
الإن�شان حتت رحمة الزمن، لكنه مع ذلك ل يياأ�ص من موا�شلة ال�شري، 
اأبتاه«، مبا  الندبة »يا  اأ�شلوب  اإن  نحو حتقيق احللم، وخلق فجر جديد. 
يحمله من تفجع وح�رسة على م�شري الأب ال�رسير، الذي ي�شوقه القدر 
اإىل حتفه يف دللته الظاهرة، يتم جتاوزها على امل�شتوى العميق للجمل 
اإىل  النحوي،  الدللة من م�شتوى »املفعول«  تنقل  التي  ال�شعرية ككل، 
م�شتوى »الفاعل« الدليل، الذي ي�شنع م�شريه، لأنه ما زال يف وجهه 
»عينان« ويف اأر�شه »قدمان«، وي�رسب »عب الليل« يف رحلة غري يائ�شة 
اأذهاننا رحلة »امل�شيح«  اإىل  ت�شتدعي  متامًا، بل هي رحلة جتاوزية موؤملة 

وطريق الآلم.

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج1-)�ص40(.
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3-تليماك/عولي�س    

عن  و«تليماك«،  »عولي�ص«  باأ�شطورة  الفل�شطينيون  ال�شعراء  عبَّ 
القتالع  حماولت  رغم  بوطنه،  وت�شبثه  الفل�شطيني  الإن�شـان  معـاناة 
التي مار�شتها ومتار�شها قوى الحتالل ال�شتيطاين، وك�شفوا  والتهجري، 
ولي�ص  وطنه  داخل  ووجوده  الفل�شطيني  هوية  حتقق  �شعرية  روؤيا  عن 
يف  عولي�ص«  بن  »تليماك  اأ�شطورة  دروي�ص  حممود  ف  وظَّ لقد  خارجه. 
ق�شيدته »يف انتظار العائدين، بتقنية »خمالفة« لدللتها املوروثة)1(، حيث 

جعله ل ي�شافر. يقول: 
اأكواخ اأحبابي على �شدر الرمال    

واأنا مع الأمطار �شاهر    
واأنا ابن عولي�ص الذي انتظر البيد من ال�شمال    

ار، ولكن مل ي�شافر  ناداه بحَّ   
جلم املراكب، وانتحى اأعلى اجلبال   

يا �شخرة �شلى عليها والدي لت�شون ثائر 
اأنا لن اأبيعك بالالآيلء   

اأنا لن اأ�شافر… 
لن اأ�شافر…              

لن اأ�شافر…)2(                             

)1( تقول الأ�شطورة: اإن »تليماك« قرر ال�شفر بحثًا عن اأبيه بتاأييد من »مينتور« �شديق والده، 
وبدعم من »اأثينا« التي راأته على �شاطىء البحر اأ�شري حزن عميق، فوعدته باأن تعد له �شفينة، 
انظر د. عماد حامت:  للبحث عن والده هناك.  اإىل مدينة »بيلو�ص«  الطريق  ترافقه يف  واأن 

اأ�شاطرياليونان.)�ص553(.
)2( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص..)�ص113(.
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الدللة  وخمالفة  الأ�شطوري،  بالرمز  دروي�ص  حممود  انعطاف  اإن 
تتم�شك  معا�رسة  روؤيا  وفق  ل  تت�شكَّ الفنية  البنية  عنا�رس  جعل  ال�شائدة، 
العالقات  �شبكة  م  حتطِّ جديدة  عالئق  على  وتنه�ص  والوطن،  بالأر�ص 
بني  العالقة  ومتحو  الدللة،  دائرة  من  ع  وتو�شِّ رمزاً،  �شريورتها  اجتاه  يف 
تعتمد  حركة  يف  وامل�شتقبل،  احلا�رس  والآتي،  الآين  عن  للتعبري  الأزمنة، 
الروؤيا  من  اأ�شا�شيًا  جزءاً  املا�شي  ثقافة  فيها  ت�شبح  والعطاء،  الأخذ  على 
املعا�رسة، وهذا يعني اأن »ابن عولي�ص«، هو ابن الأر�ص املحتلة املتم�شك 
بوطنه وترابه، اأي اأن ال�شاعر مل يقت�رس يف توظيف الأ�شطورة على جمرد 
اعتبارها »ا�شتعارة تف�شريية حذف فيها امل�شبه وبقي امل�شبه به… اأنه قد جلاأ 
اإىل حتطيم الإطار املعروف لالأ�شطورة، مبا يتواءم مع حمتواها اجلديد«)1(، 
ل  مقومات جديدة،  اإىل  لالأ�شطورة  املعروفة  الدللية  املقومات  فتتحول 

ت�شري يف خط الرتاث بل تناق�شه وتتخطاه.

مرة  �شيعود  �شافر  اإن  وهو  ي�شافر  لن  عولي�ص«،  »ابن  ار  البحَّ اإن 
من  بالرغم  بالوطن،  ومت�شكه  �شوقه  عن  هذا  ويك�شف  باإرادته،  اأخرى 
ال�شهيوين.  الحتالل  قوات  متار�شها  التي  والتنكيل  القتالع  حماولت 
معها  د  وتوحَّ بها،  اآمن  التي  الق�شية  عن  دروي�ص«  »حممود  يعبِّ  هكذا 
اآخر  �شاعر  كاأي  الفل�شطينية  الق�شية  اإىل  ينتمي  ل  الفل�شطيني  »فال�شاعر 
ينا�رس احلق والعدل، واإمنا هو يف واقع الأمر ينتمي اإىل ذاته باعتباره هو 
الق�شية… الق�شيدة ذاتها هي الوجود، وهي املقاومة«)2(، التي ميتلكها 

)1( د. حممد فتوح اأحمد: الرمز والرمزية.)�ص292(.
)2( غايل �شكري: حممود دروي�ص ع�شفور اجلنة اأم طائر النار-جملة القاهرة-م�رس-العدد151-

يونيو-1995م.)�ص10-9(.
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ال�شاعر الفل�شطيني، ويعبِّ من خاللها عن وجوده الذاتي وهويته الوطنية 
والإن�شانية.  والقومية 

نقطة  يف  »تليماك«  الرمز  مع  »عولي�ص«  الأ�شطوري  الرمز  يلتقي 
يعبِّ  التي  الروؤيا  لكن  الوطن،  اإىل  العودة  الغربة، وحلم  اأمل  واحدة هي: 
ال�شاعر »مريد البغوثي« من خاللها عن الرمز »عولي�ص« ي�شوبها ال�شك، 
على  تامة  تكون  تكاد  �شيطرة  ت�شيطر  �شادمة،  عدة  اأ�شئلة  على  وتنه�ص 

ال�شياق ال�شعري يف ق�شيدته »الطوفان واإعادة التكوين «. يقول:  
ذهبوا وجئ بهم وعادوا يذهبون 

�شكنوا اإىل ظل اجلدار    
والأر�ص جمرة موقد    

هل عاد عولي�ص من رحم البحار ؟    
اأهو املغني يف الطريق يعد خطوات النهار ؟    

)-�شقراط ينتظر احلياة، وكاأ�ص �شم يف انتظار
                                  -وق�شاته �شنم انتظار 

             -ماذا يدبِّر للغد ؟
                                  -ماذا يدبِّر للغد ؟()1( 

تتبدى يف الأ�شطر ال�شعرية ال�شابقة، ثالث اإ�شارات تدخل مع بع�شها 
ل رمزاً للذين  ن �شفرية واحدة. الأوىل، ت�شكِّ بع�شّا يف عالقة جدلية، لتكوِّ
يقر  اأن  دون  يرحلون  عادوا  ثم  طويلة،  معاناة  رحلة  من  وعادوا  ذهبوا 
به،  وما حلَّ  »عولي�ص«  عودة  ت�شاوؤل عن  اإىل  ت�شري  والثانية،  قرار.  لهم 

)1( مريد البغوثي: الأعمال ال�شعرية.)�ص710(.
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ليك�شف عن حمنته الذاتية والإن�شانية باعتباره بطاًل ماأ�شاويًا، حتيط به كثري 
من املخاطر والأهوال، ويتمنى اأن يلقي ع�شا الرتحال، وي�شتقر يف وطنه 
ب�شخ�شية  »عولي�ص«  الأ�شطوري  الرمز  ربط  والثالثة،  غياب.  بعد طول 
فل�شفية )�شقراط( لها اأبعادها املاأ�شاوية، وح�شورها الفكري الفاعل، ثم 
تنتهي الأبيات بت�شاوؤل موؤمل عما يخبئه الغد لـ »عولي�ص«، وهل �شيكون 
ال�شائك املوجع، يجيب  املوؤمل  ال�شوؤال  م�شريه مثل )�شقراط(، لكن هذا 
عنه �شميح القا�شم يف ق�شيدته »خطاب من �شوق البطالة«، موؤكداً عودة 
»عولي�ص« رغم فقره، و�رسقة الأعداء لوطنه وفكره وتراثه، فها هو امليناء 
قد ُزيِّن وامتالأ بامل�شتقبلني والأنا�شيد الوطنية احلما�شية، وها هو املركب 
الذي يقلُّ »عولي�ص«، قد بداأ نوره يبزغ، متحديًا الريـح واللجج، جمتـازاً 
املخاطـر، اإنـها عودة »عولي�ص« الفل�شطيني املعا�شـر، الذي مل يـاأل جهداً 
ومل يدخر حبة عرق واحدة ميكن اأن تعيده اإىل قلب الوطن، فهو يعرف 

املقاومة ول يعرف امل�شاومة.يقول: 

والأنا�شيد احلما�شية… وهج يف احلناجر!    
وعلى الأفق �رساع    

يتحدى الريح…واللجج!    
ويجتاز املخاطر!    

اإنها عودة يولي�شيز    
من بحر ال�شياع…    

عودة ال�شم�ص… واإن�شاين املهاجر!)1(    

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج1-.)�ص94(.
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لقد اأو�شلت ال�شفرات اللغوية التي ترتدد بني جنبات الق�شيدة عامة 
�رساع...اإلخ«،  الأفق  ال�شم�ص-على  عدو  اأ�شاوم-�شاأقاوم-يا  »لن  مثل 
اإليها الروؤيا ال�شعرية يف  اأو�شلت اإىل حتمية النهاية/البداية، التي و�شلت 
لت ال�شفرات اللغوية، ن�شيجًا �شبكيًا  التعبري عن عودة »عولي�ص«، كما �شكَّ
متما�شكًا اأدى اإىل اإنتاج هذه الدللة املعا�رسة، وهي عودة الفل�شطيني اإىل 

اأر�شه، اأو »اإن�شاين املهاجر« اإىل وطنه وترابه.

واإذا كان �شميح القا�شم، قد ربط تلميحًا بني »عولي�ص« اأو من خالل 
ا�شتخدام �شمري املتكلم »اإن�شاين املهاجر« من جهة، والإن�شان الفل�شطيني 
املعا�رس من جهة اأخرى، فاإن اإبراهيم ن�رس اهلل يف ق�شيدته »راية القلب« 
التي زخرت برموز اأ�شطورية متنوعة، قد ربط فيها �رساحة بني »عولي�ص« 
وال�شهيدة الفل�شطينية دلل املغربي، مرتكزاً يف �شياقه الدليل على رحلة 
حيًا،  النهاية  يف  وو�شوله  الوطن،  باجتاه  »عولي�ص«  لـ  الطويلة  املهالك 
و�شلت  ولكنها  الوطن،  اإىل  كذلك  هي  و�شلت  فقد  املغربي  دلل  اأما 

»�شهيدة«، وما زالت فتيات فل�شطينيات

الوطن، ويف  اأجل  من  »�شهيدات«  مثلها  الو�شول  ينتظرن  اأخريات 
ل  ي�شكِّ الذي  ال�شاحل  باجتاه  الطريق  ت�شق  التي  النابل�شي،  لينا  مقدمتهن 

نقطة اللقاء اجلميلة بالقلب »فل�شطني«)1(. 

تزخر الق�شيدة »راية القلب« لل�شاعر اإبراهيم ن�رس اهلل، باألفاظ البحر 
ل يف جمموعها  ومرادفاتها من »اأمواج-و�شواحل-ومياه…اإلخ«، وت�شكِّ

ال�شعرية. الأعمال  يف  اهلل  ن�رس  اإبراهيم  و�شعه  الذي  الطويل  التعريفي  الهام�ص  انظر   )1(
)�ص564(.
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حقاًل دلليًا بالغ الأهمية، ميكن اعتباره متهيداً لغويًا ودلليًا، يثري جواً من 
الرتقب والنتظار، يجعل القارئ متنبهًا بكل حوا�شه وفكره ووجدانه، 
فمجيء الكب�ص من املوج م�شتعاًل -لحظ دللت الكب�ص الدينية وارتباطه 
بالفداء-، وامتالك البحر ملجد املوج، ودعوته له باأن يطفئ قرون املياه، لأن 
»ولد« -هكذا ب�شيغة النكرة- �شي�شل �شاحل البحر اليوم، اأو غداً، وهذا 
كله يوؤدي اإىل الفرح بالقادم الذي ملَّ احلزن، لأن احلزن منفى، واملوت 
اأف�شل من حياة احلزن. ولعل هذه الإ�شارات الدللية ميكن و�شفها، باأنها 
ابتهال طق�شي، ي�شري اإىل وجود »احلياة يف املوت«، ثم يبزغ »عولي�ص/
�شاحل  �شهادتها على  بالأحرى  اأو  التي وجدت حياتها  املغربي«،  دلل 
»حيفا«، حيث حققت وجودها الكوين واحل�شاري، �شواء كانت حية اأو 

ميتة. يقول:    
�شقطت من يد املوت وجهته…واأعا�شريه 

قال: اإين العدو وما من �شداقتنا الآن ُبْد    
قال »عولي�ص«: ل    

هتف املوت فلتت�شع خطوتي    
وليكن حقلكم رمل »جنْد«    

وليكن وجه »فينو�ص« يف احلدقات َرَمْد   
حني عدنا مع ال�شبح نحو ال�شواحل قالت »دلل«:  ثم يقول: 

انظروا تلك »حيفا«    
انك�شاراته و�شلت قبلنا    

واأ�شارت اإىل كومة من َزَبْد)1(    
)1( ما �شبق )�ص577(.
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ت�شري البنية اللغوية لالأ�شطر ال�شعرية اإىل عمق الروؤيا الداخلية، وتفاعالتها 
الدرامية النا�شئة من ثالثة اأوجه، اأولها ت�شمني الق�شيدة، باأ�شوات �شعرية 
فيتجاوز  اأعماقها،  يف  يجري  ما  لتعك�ص  بينها،  فيما  تتحاور  عديدة، 
املطلق،  التجريد  �شطحية  اأو  ال�رسد،  »اآفة  الق�ش�شية  التقنية  بهذه  ال�شاعر 
الدللت  وبني  املعا�رسة،  وهمومها  الذات  بني  احلميم  الربط  له  ويتيح 
النف�شية امل�شتنبتة داخل البناء الأ�شطوري يف ن�شيج ق�شيدته…ويتيح له، 

اإذا اأح�شن ا�شتيعابها، اإ�شباع مناخ الق�شيدة برموز فنية ترثيها«)1(.

بني  الربط  فهو:  ال�شعرية  لالأ�شطر  اللغوية  البنية  اإليه  ت�شري  ما  ثاين  اأما 
»عولي�ص« و»دلل املغربي«، واإ�شقاط دللت معا�رسة متت�ص الدللت 
بنيتها  ل  وي�شكِّ الق�شيدة،  يف  يعي�ص  رمزاً  باعتبارها  وتوظفها،  الرتاثية 
الدللية املحورية، ولذلك مل يهتم ال�شاعر بتف�شيالت الرمز الأ�شطوري، 
ثانوية  اأحداث  الن�ص، لأنها  فه يف ج�شد  الرتاثية، عندما وظَّ اأو بحكايته 
رمزاً  العام  موقفها  من  يتخذ  ما  بقدر  اإل  الأ�شطورة  تعنيه  ل  »فال�شاعر 
تنه�ص بهذه  اأن  امل�شابهة، وهي ل ميكن  ي�شبهه نوعًا من  ملوقف ع�رسي 
الغاية، اإل اإذا اأ�شبحت لبنة ع�شوية يف بناء الق�شيدة احلي، ومل تكن جمرد 
تقرير  املبالغة يف  اأو  ال�شورة،  لتزيني  ال�شاعر  اإليها  يلجاأ  اإ�شافة خارجية، 
اإىل  الأ�شطوري  الرمز  حتويل  خالل  من  يت�شح  هذا  ولعل  الفكرة«)2(، 

»�شوت« يتفاعل ويتحاور مع اأ�شوات اأخرى.

اأما ثالث الإ�شارات اللغوية، فيتمثل يف توزيع ال�شاعر لالأبعاد املكانية، 
)1( د.رجاء عيد: درا�شة يف لغة ال�شعر- من�شاأة املعارف-الإ�شكندرية-د.ت.)�ص203(.

)2( د. حممد فتوح اأحمد: الرمز والرمزية.)�ص317(.
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التي مل تقت�رس على »حيفا«، باعتبارها رمزاً للوطن الفل�شطيني ال�شليب، 
ملا  »جند«،  وهو  وخطورته  اأهميته  له  اآخر،  مكانًا  ال�شاعر  اأدخل  واإمنا 
الإن�شان  كيان  يف  منغر�شة  ودينية  عاطفية  اأبعاد  من  املكان  هذا  يحمله 
العربي وامل�شلم. ي�شاف اإىل ذلك اأن هذين املكانني بالرغم من حدودهما 
ع  ويو�شِّ احلدود،  هذه  يخرتق  ال�شاعر  اأن  اإل  عليها،  املتعارف  اجلغرافية 
من دائرتها، لتحل باملعنى ال�شويف للكلمة يف اأماكن اأخرى كثرية، تعبرياً 
عن وحدة الوطن العربي اأو الإ�شالمي منذ فجر التاريخ »اآ�شور« و»بالد 
اليوم، حيث »م�رس-�شوريا-العراق-فار�ص…اإلخ«، وبهذا  اإىل  كنعان« 
العالمة  تغادر  وكاأنها  تبدو  التي  املكان  مواقع  �شرية  »م�شتوى  ي�شبح 
اجلغرافية املكانية املحددة، لتنقلب اإىل حمطات للج�شد وعالمات للروح، 
الطبوغرافية، وبني  الوقائع والتفا�شيل  نتاج ت�شارع ا�شرتجاعي بني  اإنها 
الدللية  ال�شطوح  من  �شيغة  يف  اإنتاجها  اإعادة  احللمية…ثم  تداعياتها 
فيزيائيًا ورمزيًا«)1(،  املثال موقعًا  �شبيل  التي جتعل »عكا« على  املرتاكبة، 
وجتليًا لهذه الأماكن جمتمعة، وهي اأماكن على اأية حال ما زالت تئن حتت 
وطاأة ال�شتعمار باأ�شكال واأمناط واأ�شاليب �شتى، وعلى راأ�شها »حيفا« التي 
اأحيائها  على  واأطلق  الإ�شالمي  العربي  وجهها  ال�شهيوين  الحتالل  غريَّ 

ومعاملها و�شوارعها اأ�شماء عبية، تلفظها اجلدران التي ُعلِّقت عليها. 

هكذا تت�شع دللة الرمز الأ�شطوري »عولي�ص«، باعتباره بطاًل وطنيًا 
د يف �شخ�شية »دلل املغربي«، التي جمَّدت  وقوميًا واإن�شانيًا، بعد اأن جت�شَّ

القاهرة-م�رس-العدد151- التعبري-جملة  وا�شرتاتيجيات  ال�شرية  احلديدي: خيار  �شبحي   )1(
يونيو-1995م.)�ص32(.
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دت بدمها النازف اإىل فجر احلرية، فدم ال�شهداء  احلياة باختيار املوت، ومهَّ
ينتج اأف�شل املحا�شيل على حد تعبري الروائي الفرن�شي بلزاك.

4-اإيكـارو�س

ميتزج البعد الآين بالبعد التاريخي، وينفتح الوعي ال�شعري يف ق�شيدة 
لل�شاعر �شميح القا�شم، هي »جناز يف ثالثاء الرماد«، يف توظيف الرمز 
البطويل »اإيكارو�ص« ال�شاعد دومًا نحو ال�شم�ص، نحو العال واملجد، نحو 
�شجنه)1(،  وال�شمع من  الري�ص  بجناحني من  بعد هروبه  املت�شامي،  الأفق 
الدرامي  امل�شهد  يثري  موته.  فكان  عاليًا  يحلَّق  جعله  للحرية  توقه  لكن 
املتفجرة يف  الدللت  من  كثرياً  الأ�شطوري  الرتاثي  بعدها  للحكاية يف 
ي�شكالن  ال�شخ�شية،  احلرية  اإىل  وال�شعي  البطولة  حيث  النف�ص،  اأعماق 
دافعًا عن التعبري الإن�شاين الطامح اإىل النطالق وحتقيق الذات، لكن هذه 
احلكاية الأ�شطورية تتحول اإىل معادل �شعري، يعبِّ عن احت�شان الإن�شان 
للحرية، وجتـاوز الذات الفردية اإىل الذات اجلمـاعية اأو الإن�شـانية، خا�شة 
الثالثة«)2(،  و«الأقانيم  »اإيكارو�ص«  بني  القا�شم«  »�شميح  يربط  عندما 
ق�شيدته  ال�شاعر  يبداأ  لذلك  احلرية؛  مذبح  على  بي�شان  يف  ق�شوا  الذين 

)1( حتكي الأ�شطورة اأن »اإيكارو�ص« �شنع له والده يف �شجنهما جناحني من الري�ص وال�شمع 
فرح  لكنه  البحر،  اإىل  الهبوط  اأو  ال�شم�ص  اإىل  الرتفاع  من  ره  وحذَّ �شجنه،  من  ليهرب 
عاليًا  وحلَّق  والده،  ن�شيحة  ون�شي  ت�شفيق جناحيه،  من  ي�شاعف  ال�رسيع،و�شار  بالطريان 
على  ما  املتلظية  اأ�شعتها  ف�شهرت  ال�شاطعة،  ال�شم�ص  ويدرك  ال�شماء،  وجه  يبلغ  كاد  حتى 
اليونان. اأ�شاطري  حامت:  عماد  د.  انظر  ميتًا.  البحر  يف  �شقوطه  اإىل  اأدى  �شمع  من  جناحيه 

)�ص291-290(.
)2( هم ثالثة من املنا�شلني الفل�شطينيني الذين ا�شت�شهدوا اأثناء حماولتهم القيام بعملية ع�شكرية 
ل بهم ال�شهاينة بحرقهم وقذف جثثهم من الطوابق  �شنة 1974م يف مدينة بي�شان، وقد نكَّ

العليا اإىل ال�شارع من اإحدى العمارات يف بي�شان.
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بالإ�شارة اإىل عودة جيادهم من �شفة الأردن، اأما هم فقد وا�شلوا امل�شرية 
نحو اخلال�ص الإن�شاين، وال�شت�شهاد الكرمي. يقول:    

جيادهم وحدها عادت  

�شهلت قلياًل على �شفة الأردن    

حمحمت بال�شخر املقهور وعادت    

خفية عارية    

اإىل تالل ال�شم�ص املدججة باحلب    

جيادهم عادت واأريج املحرقة    

اأما هم فوا�شلوا امل�شرية)1(    

الرائع بني املا�شي  الت�شابه  على هدي من احلكاية الرتاثية، جند ذلك 
الثالثة �شنو  الرتاثي، وحكاية الأقانيم  اإطارها  واحلا�رس، بني احلكاية يف 
اإذ  ال�شهادة،  اأو  امليتة  ت�شابه  جند  كما  احلرية،  عن  الباحث  »اإيكارو�ص« 
�شقط »اإيكارو�ص« عندما لعبت به الريح يف مياه البحر، فالتقطه »هرقل« 
ه الرتاب، و�شقط هوؤلء »الأقانيم الثالثة« يف مياه نهر الأردن  الذي و�شدَّ
واحلياة  باحلب  ج�شدهم  ليتعّمد  املقيدة،  لفل�شطني  ال�رسقية  ال�شفة  على 
ن�شخة  نظم  يريد  ل  ذلك  من  بالرغم  ال�شاعر  لكـن  الإن�شاين.  والبقاء 
الأ�شطورة  لينـزل  الت�شابه  التقاط  يريد  اإمنا  الأ�شطورية،  للحكاية  م�شابهة 
فنية  روؤيا  وفق  منها،  اأ�شطورية  اأكرث  واقعية  جتربة  عن  لتعبِّ  عليائها،  من 
معا�رسة، ولهذا يقول: »اأنا ل اأريد لق�شيدتي عن �شهداء بي�شان، اأن حتلِّق 
اأ�شطورة  اأكتب  اأن  اأريد  اإىل م�شتوى الأ�شطورة، الأ�شطورة موجودة، ل 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج2.)�ص286(
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م هذه الأ�شطورة، واأقول  اأحطِّ اأن  اأريد  ال�شابقة،  اأخرى ت�شبه الأ�شطورة 
لدى  فالأ�شطورة  حقيقة«)1(.  هو  لدينا  اأ�شطورة  عندكم  هو  ما  للعامل، 

القا�شم و�شيلة للتعبري عن الواقع املعا�رس. 

اإن دماء »الأقانيم الثالثة« الزكية، �شوف ت�شري غيمة ل تبح حدود 
الوطن، لتمطر على الأعداء ك�شفًا من ال�شماء، و�شوف ت�شبح اأرواحهم 
من  الوطن  حترر  يوم  امل�شهود،  اليوم  لرتقب  النجوم،  حول  الطاهرة 

الحتالل ال�شهيوين. يقول: 

اإنهم اأقانيم ثورتك يا اإيكارو�ص    
اإنهم اأقانيمك الثالثة    

اإنهم اأجنحة اأبيك املهني ال�شابر    
فا�شملهم بروحك وانطلق    

اإىل الأعايل يا اإيكارو�ص   
ول باأ�ص عليك من التنف�ص واحليطة 

يف مياه الأر�ص ن�شب الأعداء كمينهم    
وكمني الأعداء يرتب�ص بك يف وهج ال�شم�ص)2(    

اإن امت�شا�ص ال�شاعر للرمز الأ�شطوري، وتوزيعه يف ج�شد الق�شيدة 
بوعي، جعله �شداة الق�شيدة وحلمتها، وهذا ينم عن وعي ال�شاعر باأهمية 
الكلمة ال�شعرية، وقدرتها على تاأ�شي�ص روؤيا حتري�شية، تعبِّ عن احلا�رس، 
)1( املتوكل طه )واآخرون( حوار مع ال�شاعر �شميح القا�شم يف جملة ال�شعراء-فل�شطني-العدد 

ال�شابع-�شتاء 1999م.)�ص127(.
)2( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج2.)�ص288-287(
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وت�شت�رسف امل�شتقبل، لتبقى جذوة املقاومة الفل�شطينية م�شتعلة، بكل ما 
حتمله من ت�شحية وا�شت�شهاد، لي�شبح البطل الفل�شطيني »جت�شيداً لنموذج 
حياة…واأ�شبح  ويعطيها  الأمة،  مبوته  يفتدي  لأنه  والنبعاث،  املوت 

املوت يف اأر�ص فل�شطني الأم مطمحًا لتحقيق ولدة جديدة«)1(. 

يبقى  اأن  املو�شوعي،  معادله  اأو  »اإيكارو�ص«  ال�شاعر  يدعو  هكذا 
املوت،  يرهب  اأن  باعتباره عري�شها، دون  اإليها،  �شائراً  باحلرية  متم�شكًا 
»العنقاء«،  طائر  منه  ليخرج  الوطن،  حدود  على  �شيوزع  رماده  لأن 
)عز  ال�شاعر  تعبري  حد  على  يتوب،  باأل  للحرية  املتعط�ص  الثائر  ويق�شم 
الرمز  اإىل  ي�شيف  حيث  ال�شام«،  »طريق  ق�شيدته  يف  املنا�رسة(  الدين 
الأ�شطوري  الرمز  تاأ�شي�ص  يعيد  اأو  معا�رسة،  جديدة  دللة  الأ�شطوري 
وفق روؤيا جديده، تعبِّ عن حالة النفي التي يقا�شيها الإن�شان الفل�شطيني، 
وت�شري هذه الدللة يف الق�شيدة جنبًا اإىل جنب مع دللة الثائر وال�شهيد، 

معتمداً على التلميح دون الت�رسيح با�شم الرمز الأ�شطوري يقول:

ونحن عطا�ص ملاء دم�شق القدمي 
�شتحمل يف جانحيك عذاب املنايف    

لت�رسخ قرب املذابح يف الأديرة    
فاأجنحة ال�شمع كادت تذوب    

اأتق�شم اأن ل تتوب     

فقد قتلوك كما قتلوين)2(    
)1( ريتا عو�ص: اأ�شطورة املوت والنبعاث.)�ص88(

)2( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة. )�ص191-190(.
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اإن اإخ�شاب الدللة يف الأ�شطر ال�شعرية ال�شابقة، يك�شف عن حقيقة 
املتعط�ص  للحرية،  الطـامح  الثائر  يعانيها  التي  احلقيقة،  ماأ�شاة  اأو  املاأ�شاة، 
والوجـود  واخل�شوبة،  باحليـاة  املمتلئ  الرمز  دم�شق  القدمي،  دم�شق  ملاء 
هجرتها  اليوم  لكنها  العامل،  روح  اأ�شاءت  التي  الفاعل،  احل�شاري 
وقومه،  ال�شاعر  اأما  بحياتهم،  وي�شتمتعون  اأهلها  يعي�ص  والتي  اجليو�ص، 

فهم يكابدون الأهوال ول يعي�شون احلياة، يقول: 

ذكرت دم�شق كما يذكر الطفل اأثداء �شيدة    

يف البالد التي هجرتها اجليو�ص    
تعي�شون يا اأهلها… واأنا ل اأعي�ص!!!)1(   

وبهذا يعبِّ املنا�رسة عن املعاناة الإن�شانية من خالل ا�شتخدام �شمري 
البطل  لكن  نف�شه،  الآن  يف  واجلماعي  الذاتي  ال�شعيدين  على  املتكلم، 
الثائر يخرج من رحم املاأ�شاة، ويلقي عن نف�شه غبار املوت، وينه�ص من 
قبه بخطى واثقة من و�شط �شحراء العرب املقفرة راكبًا فر�شه، و�شاهراً 

�شيفه، اإنه البطل الفرد يف عامل ل يعرف معنى البطولة، يقول:  

وقلت: يعود لنا من قبور ال�شهادة 

يخرج من جوف �شحرائنا املقفرة     

يغمغم يرك�ص بال�شهم يركب فوق ح�شان    
من احلور �شاغوه يف قا�شيون)2(   

)1( ما �شبق: )�ص191(.

)2( ما �شبق: )�ص191(.
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ينداح الن�ص ال�شعري ورموزه الأ�شطورية بني يدي ال�شاعر، ليغطي 
م�شاحة الوطن يف فل�شطني ودم�شق وقا�شيون وغريها، ولهذا يعّد املنا�رسة 
�شاعر الأمكنة بحق، حيث يتبدى يف ق�شائده »�شعرية« الأمكنة، وقدرتها 
وبهذا ميكن  واإنتاج دللته،  الن�ص  بنية  ت�شكيل  الفاعل يف  احل�شور  على 
لأنها  ال�شعرية،  املقاومة  مظاهر  »من  مظهرا  املكانية  احلالة  هذه  اعتبار 
تدافع عن حق الهوية الفل�شطينية يف مللمة عنا�رسها، التي متت جتزئتها من 
اأجل الوقوف �شد الندثار والندماج والإدماج يف املنايف«)1(. فالأماكن 
اإذن، لي�شت اأماكن تاريخية �شّماء منبثقة من املا�شي، واإمنا ح�شورها يعبِّ 
عن مفهوم يت�شم باحلياة واحليوية، ويرتبط بتجربة ح�شارية بالغة الأهمية 
لت مرحلة زمنية حمددة من  يف الوجدان الذاتي والوجدان اجلماعي، �شكَّ

تاريخ الأمة واأجمادها القومية. 

ل عادة عب مكان واحد،  لكن الأماكن يف �شعر املنا�رسة عامة، تت�شكَّ
الأماكن وجودهـا  هـذه  وت�شتمد  من خاللـها،  ويتجلى  �شورها،  ياأخذ 
منه، وهو ما يطلق عليه »النواة اخلفية للمكان«، ويبنيِّ ذلك بقوله:«عندما 
لكنني  العامل،  باجتاه  منها  التخل�ص  اأريد  كنت  اخلليل،  يف  اأعي�ص  كنت 
مدن  يف  يدور  �شاعر  اأي  ال�شاعر،  اأن  املنفى  يف  ع�شت  اأن  بعد  اأدركت 

العـامل، ويعود اإىل »النواة اخلفية« ليتمركز حولها…ولول اخليـال  

ملات املنفيون قهراً«)2(. وهكذا يتخذ املكان يف �شعر املنا�رسة �شخ�شية 
)1( عز الدين املنا�رسة: جمرة الن�ص ال�شعري-من�شورات الحتاد العام لالأدباء والكتَّاب العرب-

ان-ط11995م.)�ص290( عمَّ
)2( حممد عبيد اهلل )واآخرون(: حوار مع ال�شاعر عز الدين املنا�رسة، -جملة م�شارف-القد�ص- 

فل�شطني-ع10-اآب-1996م.)�ص97(
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وا�شحة الق�شمات، تعبِّ عن ارتباطه به، وعودته اإليه مهما ابتعد عنه.

5-اأندروميـدا/بـر�سيو�س

فة  املوظِّ اأندروميدا«،  »�شخور  املنا�رسة  الدين  عز  ق�شيدة  تنه�ص 
للرمز الأ�شطوري »اأندروميدا)1(« على �رساع الإن�شان من اأجل الوطن، 
فداًء  بنف�شها  »اأندروميدا«  ت  �شحَّ فقد  لأر�شه،  ال�شويف  وع�شقه 
الق�شيدة عن ح�شور  ال�شاري. تك�شف  لوالدتها ومدينتها من الوح�ص 
لفت للوطن واأ�شيائه ومكوناته الوجدانية التي انطبعت يف ذهن ال�شاعر 

الذي ي�شتهل ق�شيدته بقوله:

م�شيل ح�شى، بطحاء، وقواعد ع�شكرية اأجنبية 
ارة، طني اأحمر كاحلوَّ  

                   يداوون به جراح قلبي 
)�شفرجل، زبيب،تني �شباعي،اإجا�ص   

ق�شم القري�ص وتفاح اجلن(   
ه اأول فاأ�ص نك�شت حقاًل كانت يف يافمِ  

امللك  ابنة  الفاتنة،  »اأندروميدا«  لقي  »زيو�ص«  ابن  »بر�شيو�ص«  اأن  الأ�شطورة:  حتكي   )1(
»اأثيوبا«  مملكة  يف  للبحر  املالم�ص  ال�شاطىء  �شخور  اإحدى  اإىل  ُغلَّت  وقد  »كيفيو�ص«، 
العتداد  �شديدة  كانت  التي  »كا�شيوبيا«  اأمها  خطيئة  عن  ر  لتكفِّ م�رس،  جنوبي  الواقعة 
بجمالها، فاأعلنت اأنها اأجمل من يف الكون، وبذلك اأغ�شبت عرائ�ص البحر، فم�شني اإىل 
اإله البحار »بو�شيدون« وتو�شلن اإليه اأن يقت�ص منها، فامتثل لهن، مما جعل امللك مي�شي اإىل 
م  معبد »اآمون« وي�شاأل عن طريقة يتخل�ص بها من تلك املحنة، فكان جواب الكاهن: قدِّ
امللك  فقام  فينق�شع بذلك غ�شب »يو�شيدون«،  ليفرت�شها،  البحري  للوح�ص  ابنتك �شحية 
بتقييد ابنته »اأندروميدا« اإىل �شخرة بجوار البحر. ولكن »ير�شيو�ص« يتعاطف معها ويقتل 
الوح�ص البحري، ومن ثم يتزوجها، ويتنازل له والدها عن �رسير امللك. انظر د. عماد حامت: 

اأ�شاطري اليونان.)�ص185-183(.
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ياما على �شخورك ال�شوداء املمتدة يف البحر   ثم يقول:  

غزلُت �شاعاتي   

اأغازل ب�شنارتي ندى ال�شباح    

اأمدها باجتاه قب�ص   

تنجذب قب�ص كال�شمكة يف �شباكي   

حت�رس طائعة مر�شية   

اأ�رس�شع احلوت، فيخرج ال�شيد منه  

ال�شيد الذي كان يجيد ال�شباحة حتت املاء 
�شجرية اليقطني ظللت جبينه املعروق)1(  

الواحد  يوؤدي  عدة،  مرتاكبة  دللية  حماور  على  اللغوية  البنية  تنه�ص 
منها اإىل الآخر، يف حركة نامية متطورة، كاأحداث الرواية اأو امل�رسحية، 
اأبعاد  اأو  الدللية  الإمياءات  بع�ص  اإىل  الروائي  الكاتب  يومئ  عندما 
ل بذوراً يلقيها يف اأر�ص خ�شبة، وقد ل يلتفت  ال�شخ�شيات، التي ت�شكِّ
ليفاجاأ،  اأبعادها  ذلك  بعد  ي�شتجلي  لكنه  البداية،  يف  كثرياً  املتلقي  اإليها 
اإذ يبنيِّ  مبح�شول وفري منها، وهذا ما حدث بال�شبط يف هذه الق�شيدة، 
لغة  وهي  احلياة،  مبداأ  وانت�شار  »يافا«،  خ�شوبة  م�شتهلها  يف  ال�شاعر 
طق�شية ت�شتعيد احلياة الزراعية يف اأعمق اأغوارها، حيث املاء الذي يروي 
ال�شاعر يدفع  اإن  الظالل.  يانعة وارفة  اأ�شول الأ�شجار، ويجعلها خم�رسة 
املتلقي اإىل الإعجاب بجمال »يافا« التي ترمز اإىل »فل�شطني« اأو »الوطن 

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة. )�ص440(
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اأجنبية«،  ع�شكرية  »وقواعد  بجملة  مقرتنة  اخل�شوبة  هذه  لكن  الأم«، 
وهذا انح�شار للحياة واحليوية ونقي�ص لهما، مما يوؤدي اإىل اإحداث مفارقة 
�شارخة و�شادمة، يك�شف من خاللها ال�شاعر عن حمنة »يافا« احل�شارية، 

و�رسورة تخلي�شها من قيودها، هذا من جهة. 

جهة  من  ال�شابقة  ال�شعرية  الأ�شطر  يف  ال�شعري  اخلطاب  وي�شتند 
وهي  »نك�شت-ياما-اأ�رس�شع«،  مثل  �شعبية  مفردات  اإىل  ثانية، 
مفردات ت�شري اإىل عمق الوجود العربي الفل�شطيني ال�شارب يف اأعماق 
بغية  الأر�ص  »نك�شت«  فاأ�ص  اأول  لأن  الفل�شطينية،  والأر�ص  التاريخ 
الزراعة على امل�شتوى التاريخي، هي اليد الفل�شطينية يف مدينة »يافا«، 
وهكذا تاأخذ كلمة »نك�شت« بعدها الوجودي اأو احل�شاري، وخا�شًة 
اليوم،  حتى  الفل�شطينية  الأر�ص  ج�شد  يف  حا�رسة  زالت  ما  اآثارها  اأن 

متمثلة يف زراعة الأر�ص.

ومن جهة ثالثة، فاإن »يافا« متثِّل يف اأبعادها التاريخية وجوداً اإن�شانيًا 
عالية  بكثافة  الكوين  ويحقق ح�شوره  الزمن  يخرتق  زال  ما  وح�شاريًا، 
اإىل  ي�شري  والثاين،  والعطاء،  اخلري  اإىل  يرمز  الأول،  حمورين:  على  تنه�ص 
عليه  )يون�ص(  للنبي  ابتالء  جتربة  الدليل  �شياقها  يف  مثَّلت  دينية،  حادثة 
ال�شالم. وها هي جتربة البتالء تختب بها »يافا« هذه املرة بوجود قواعد 

ع�شكرية اأجنبية على اأر�شها. 

جتليها  وبداية  الأ�شطورة  تاأ�شي�ص  مب�شتوى  ترتبط  رابعة،  جهة  ومن 
اإ�شارة  اأ�رس�شع احلوت«،  ال�شوداء  اخلفي يف قوله »ياما على �شخورك 
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خفية اإىل ال�شخور التي ُغلَّْت بجانبها »اأندروميدا«، اإذ كان من املمكن 
اأن يختار ال�شاعر بدائل لغوية للتعبري عن املوقف فيقول:« على رمالك 
لكن  العرو�شي.  البحر  اأو  الإيقاع  ي�شيب  تغيري  دون  مثاًل،  ال�شوداء« 
تاريخية  بلدة  باأنها  يوحي  بـ«ال�شوداء«،  وو�شفها  ال�شخور  اختيار 
يوحي  كما  الفل�شطيني،  الإن�شان  وجود  دم  قمِ على  يدل  دمها  وقمِ قدمية، 
و�شفها بـ«ال�شوداء« مباأ�شاوية حا�رسها، اأو رمبا يوحي يف الوقت نف�شه 
بـ »اخل�شوبة«، عندما يرتبط الأمر بالأر�ص، فيقال »اأر�ص ال�شواد« اأي: 
ال�شديدة اخل�شوبة، وهذا احتمال جائز على اأية حال، فال�شياغة اللغوية 
»م�شيل  بـ  املرتبط  اجلزئي  ال�شياق  اأن  اإل  الدللتني  لرت�شيح  �شاحلة  اإذن 
الثانية،  الدللة  ير�شح  اأحمر-�شفرجل-زبيب-اإجا�ص«،  ح�شى-طني 
فري�شح  ذلك،  بعد  الواردة  الأبيات  يف  الأ�شطوري  الرمـز  �شياق  اأما 
بنيتها،  يف  تدخله  الق�شيدة  لأن  »املاأ�شاة«،  دللة  اأي  الأوىل،  الدللة 
الق�شيدة، يتجلى  الثاين من  اأ�شئلة موؤملة يف املف�شل  ال�شاعر  ه  ولهذا يوجِّ
من خاللها وجه »اأندروميدا« احلزين، وهي مغلولة بال�شال�شل بالقرب 
اإيحائية  اأبعاد  اأخذ  يف  »ال�شخرة«  تبداأ  وهنا  ال�شوداء«،  »ال�شخرة  من 

متطورة، باعتبارها مركز الثقل الدليل، وم�شدر املاأ�شاة: 

اأو حتزن على ب�رس يتنا�شلون يف املجزرة ؟! 

اأطرح اأ�شئلة، كان لبد اأن تطرح من قبل    

اأندروميدا    

مربوطة بال�شال�شل يف ال�شخور ال�شوداء    
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البحر الذليل عند قدميها    

ا�رسخي ا�رسخي وحدك  ثم يقول:  

على �شخور البحر ومرجانه الذهبي    

ارحلي اإن ا�شتطعت �شبيال    

ها اأنت تعتازيننا    

اآتيك ك�شقر خمالبه تنب�ص ال�شخر    

اأفك �شال�شل اآلمك)1( 

اخلارجية،  ومرجعياتها  دللتها  وتعدد  ال�شعرية،  اجلمل  اإيحائية  اإن 
ا�شتطعت  ال�شوداء-اإن  »ال�شخور  مثل  والأ�شطورية،  الدينية  واأهمها 
مركزية  دللة  حول  تتحلَّق  اآلمك«،  �شال�شل  �شبيال-اأندروميدا-اأفك 
وانتظارها  »اأندروميدا«،  ماأ�شاة  عن  ال�شاعر  خاللها  من  يعبِّ  واحدة، 
عنها  حبًا  يقل  ل  والذي  قيودها،  لفك  »اعتازته«  الذي  املخلِّ�ص  البطل 
للوطن، وتعلقًا به، فيتجلى البطل وينبثق من ال�شمري النحوي الدال على 
انفتاح  اإىل  يوؤدي  مما  »بري�شيو�ص«،  دور  متقم�شًا  »اآتيك-اأفك«  املتكلم 
من  ال�شاعر« جزءاً  »اأنا  باعتبار  الذات/اجلماعة،  على  ال�شعري  اخلطاب 
»اأندروميدا/ قيود  بفك  ال�شاملة،  اجلماعية  »الأنا«  تقوم  لهذا  اجلماعة، 

يافا«، وتتحول »يافا« اإىل نواة ترمز اإىل »فل�شطني« عامة.

)( ما �شبق: )�ص441(.  1
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6-ابـن نـايـوبي 

الأموات،  يف  احلياة  يبث  اأن  وخياله،  حد�شه  بقوة  ال�شاعر  ي�شتطيع 
جديدة،  عالئق  يف  ويدخلهم  ال�شعري،  خلطابه  مرتكزاً  منهم  ويجعل 
وجودهم  من  وجودها  ت�شتمد  جديدة،  روؤيا  وفق  م�شريهم،  وي�شنع 
الأول، ولكنها تتجاوزه، ليتحولوا اإىل رمـوز حمملـة مبحتوى دليل يزخـر 
الرمز  القا�شم حني بعث  بالتنوع. هـذا ما فعلـه �شميح  بالتعدد، ويكتنـز 
حتمل  التي  ق�شيدته  يف  خياليًا،  �شعريًا  بعثًا  نايوبي«)1(  »ابن  الأ�شطوري 

ا�شمه. يقول ال�شاعر: 

�شقطت كل الأ�شانيد التي تزعم موتي    
والذين احرتفوا القول باأن املوت اأجدى    

عندما فاجاأتهم يف اللحظات الياب�شة    
هرعوا يف عريهم     

�شوب نتوء البحر، اأو �شوب نتوء الياب�شه    
ووحيداً تركوين    
وجريحًا تركوين    

نازفًا يف عقر بيتي!)2(   
)1( يبداأ ال�شاعر الق�شيدة بهام�ص تعريفي للرمز الأ�شطوري، جاء فيه: وحني �شمعت نايوبي، 
ملكة طيبة مب�رسع اأبنائها ال�شبعة وبناتها ال�شبع، انتحبت واأغربت يف النحيب، فرثى حلالها 
»زف�ص« كبري الآلهة، وجعلها متثاًل من ال�شخر، ت�شح من عينيه   الدموع. ثم يقول: ويوا�شل 
�شاعر الربابة هذه احلكاية، فريوي اأن »ابن نايوبي« ال�شابع كان قد جرح ومل ميت، وحني 
ا�شتعاد عافيته نذر نف�شه للكفاح �شد الغزاة املعتدين، حتى تر�شى عنه الآلهة جميعًا وتعود 

احلياة اإىل اأمه وجتف دموعها اإىل الأبد. انظر �شميح القا�شم: الق�شائد-مج2.)�ص123(
)2( ما �شبق.)�ص124-123(.
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 متثِّل هذه الأ�شطر ال�شعرية املعادل ال�شعري للهام�ص التعريفي الوارد 
ي�شتطع  مل  ما  اإيحائية،  بلغة  تقول  اأن  ت�شتطيع  وهي  الق�شيدة،  بداية  يف 
نايوبي«  »ابن  الأ�شطوري  الرمز  ال�شاعر  يتخذ  قوله.  التعريفي  الهام�ص 
قناعًا له يختفي خلفه. وتعّد تقنية القناع مظهراً من مظاهر تعدد اأ�شوات 
الدرامية.  اإىل  الغنائية  من  الق�شيدة  ل  حتوِّ اإذ  وكثافتها،  ال�شعرية  الر�شالة 
ال�شخ�شية/القناع،  اأن  الدليل واللغوي  امل�شتويني  النظر على  يلفت  ومما 
وجودي  ح�شور  اأنه  على  املتكلم  ب�شمري  الآين  ح�شورها  عن  تتحدث 
مفارق للما�شي، اإنه ح�شور يتمثل يف دعوة النيام اأن يفيقوا من نومهم، 
لأن الفار�ص واملخلِّ�ص ح�رس �شاهراً �شيفه امل�شلول يف وجه العدو الغا�شب، 
وهنا تغلق »ال�شتارة على هذا امل�شهد الدرامي امل�شوق، معلنة نهاية احلركة 

الأوىل من الق�شيدة، هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية، فاإن تكرار ال�شاعر جلملة »�شقطت كل الأ�شانيد التي 
تزعم موتي« ثالث مرات يف ج�شد الن�ص، يجعلها مركزاً للثقل الدليل، 
وتوكيداً للمعنى، ف�شاًل عن قدرة التكرار على الإثارة النف�شية، والنتظار 
نازك  بينَّت  وقد  هذا  جروحه،  �شفاء  بعد  املخلِّ�ص  �شيفعله  ملا  املتحفز 
املالئكة من خالل تعريفها للتكرار اأهميته بقولها اإنه: »ي�شلط ال�شوء على 
بهذا  وهو  بها،  املتكلم  اهتمام  عن  ويك�شف  العبارة،  نقطة ح�شا�شة يف 
بتوظيف  عمقًا  تزداد  التكرارية  اجلملة  لكن  نف�شية«)1(،  دللة  ذو  املعنى 
ال�شاعر للمفارقة اللغوية التي تفاجئ القارئ، وتك�رس عن�رس التوقع لديه، 

للماليني-بريوت-ط7-1983م. العلم  املعا�رس-دار  ال�شعر  ق�شايا  املالئكة:  نازك   )1(
)�ص276(
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لأن اجلملة الثالثة تاأتي يف بنـاء لغوي مغاير »�شقطت كل الأ�شاليب القدمية 
والأ�شاليب اجلديدة«، وهذا يجعل املتلقي على وعي كبري بطبيعة التغريات 

والدللت على م�شتوى اجلملة. 

من  ال�شخ�شية/القناع،  �رسخة  من  للق�شيدة  الثانية  احلركة  ل  تت�شكَّ
خالل قوله اإننا نه�شنا »لنقاوم«، وبهذا يتقدم ال�شتعداد للن�شال خطوة 
و�شقوط  للبطل،  بعث  من  الأوىل  احلركة  يف  ورد  ما  تتجاوز  اأخرى، 
الأ�شانيد التي تزعم موته. ي�شاف اإىل ذلك اأن ال�شمائر النحوية تتحول 
»فاجاأتهم-تركوين- املفرد  على  دالة  �شمائر  من  الثانية  احلركة  يف 
موتي-بيتي« اإىل �شمائر دالة على اجلمع »اأكلنا-ماتوا-بكينا-انتهينا-
املقاومة،  فعل  حركة  يف  وتطور  جديدة،  ميزة  وهذه  نه�شنا-نقاوم«. 
اأو  ح�شاريًا  بعداً  ليمتلكوا  معًا،  املظلوم  وال�شعب  البطل  فيه  د  يتوحَّ
كونيًا، يطمح اإىل تخلي�ص الإن�شان، مما ير�شف فيه من ذل وظلم وقيود 

ونفي وت�رسيد. يقول: 

واأكلنا طيلة الأعياد، من خبز املاآمت    

كان اأن اخلبز مل يكف…فماتوا وبكينا     

غري اأّنـا ما انتهينا     
ونه�شنا لنقاوم !)1(   

وعندما يقرر الن�شال واملقاومة، تفتح طيبة له بابها ال�رسي، ثم يتّوج 
اجلفاف  رمز  »املفازة«  على  بالنت�شار  واخلارجي  الداخلي  وجوده 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج2.)�ص125(
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واجلدب، وهي املعادل الرمزي لالحتالل. 

اأما احلركة الثالثة يف الق�شيدة، فتنه�ص على حمورين: اأولهما ا�شتمرار 
ال�شخ�شية/القناع يف متابعة حواره الداخلي، الذي كان قد بداأه يف احلركة 

الثانية، ليعيد تاأكيد وجوده بقوله: 

مل اأمت    

اأنباوؤهم كاذبة     

كنت جريحًا     

و�رساييني اإىل الأ�شجار والطني انتمت     
مل اأمت… كنت جريحًا)1(   

فاجلملة الأوىل »مل اأمت«، هي يف حقيقة الأمر تعديل وتكثيف لل�شيغة 
اللغوية التي ا�شتهل بها ال�شاعر ق�شيدته »�شقطت كل الأ�شانيد التي تزعم 
موتي«. ولـهذا ميكن القول: اإن الق�شيدة تنه�ص على بنية دائرية، لتج�شد 

الوجود املتحقق واملتعنيِّ للبطل باعتباره خملِّ�شًا لالإن�شان من اآلمه. 

اأما ثاين املحاور التي تقوم عليها احلركة الثالثة للق�شيدة، فهو النفتاح 
اخلارجي لل�شخ�شية/القناع، ويج�شدها اأ�شلوب »النداء« يف قوله: 

يا اأحبائي    

اأنا �شيف اخلفاره    

واأنا �شوت اخلفاره    

)1( ما �شبق. )�ص129(.
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فا�شمعوين… وافهموين    

نظرة للخلف… يا اأهلي    

ول �شيء �شوى اأعمدة امللح    

وقنديل احل�شاره)1(    

ميثِّل اأ�شلوب النداء انفتاحًا على اخلارج واإثارة لالنتباه، ويخرج عن 
الدللت  د هذه  وتتوحَّ »الإغراء«،  اإىل دللة جمازية هي  احلقيقية  دللته 
التي ينه�ص بها الن�ص ال�شعري، يف �شوت املنادي املدرك ملعنى البطولة 
ل  الذي يلقى اآذانًا �شاغية، حيث يقوم بتوجيه »و�شية« لالآخرين، ت�شكِّ
د�شتوراً حلياتهم بعد مماته، ويتمثل ذلك يف ال�شمود والتحدي، واحلفاظ 
على املبداأ الوجودي لالإن�شان، الذي يحقق لهم اإن�شانيتهم، واأن اأي تراجع 
اإليه »�شدوم« واأهلها، حيث �شب اهلل  اأو نكو�ص �شيحولهم اإىل ما اآلت 
ليخلق  اأعمدة ملح،  اإىل  لهم  ن�شلهم، وحوَّ فاأباد  النار والكبيت،  عليهم 

بدًل منهم ن�شاًل جديداً طاهراً ل دن�ص فيه.

)1( ما �شبق. )�ص129(.
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 الف�صل اخلام�س
الأ�صاطري ال�صرقية وجتليات الوعي

• متوز/ع�صتار

• اإيزي�س واأوزاري�س

• بعل/عناة

• اإيل

• جلجام�س

• �صدوم

الف�صل اخلام�س 
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�شتى،  منابع  من  الأ�شطورية  رموزهم  الفل�شطينيون  ال�شعراء  ا�شتقى 
خاللها  من  وا  عبَّ وواقعية،  واجتماعية،  �شيا�شية،  مو�شوعات  وعاجلوا 
عن البطولة، والتجدد والنبعاث، والت�شبث بالأر�ص والوطن والهوية، 
فكانت اأ�شطورة متوز وع�شتار، واإيزي�ص واأوزيري�ص، وبعل وعناة،، واإيل، 
ال�رسقية  الأ�شطورية  املخزونات  اأهم  من  وغريها،  و�شدوم  وجلجام�ص، 
فها ال�شعراء يف ق�شائدهم، حيث فاقت ن�شبة توظيفها،  والثقافية التي وظَّ
وتعدد  برثائها  وعي  على  كانوا  وبذلك  اليونانية،  الأ�شطورة  توظيف 
دللتها، وارتباطها برتاثهم وكيانهم، الذي حاول العدو ال�شهيوين اإلغاءه 
اأحمد  د.  بثها  التي  ة  املرَّ ال�شكوى  بذلك  فاأزالوا  فل�شطني،  احتالله  بعد 
كمال زكي يف كتابه »الأ�شاطري« بحزن وا�شتنكار، ومفادها اأن ال�شعراء 
اليونانية، متجاهلني  اأبدوا اهتمامًا عظيمًا يف توظيف الأ�شاطري  العرب، 
يف ذلك الأ�شاطري العربية والفرعونية والبابلية والكنعانية، مع اأنها مالأى 
وا عن وعيهم وروؤاهم الفنية،  مبا ميتع ويفيد)1(، فا�شتطاعوا بذلك اأن يعبِّ
وميزجوا تاريخهم الأ�شطوري بوجودهم الإن�شاين، واأن يفيدوا من حرارة 

التجربة الإن�شانية التي تنطوي عليها هذه الأ�شاطري. 

بتحليل  التالية  ال�شفحات  يف  �شاأقوم  فاإنني  اأمر،  من  يكن  ومهما 
امل�شرتكة  القوا�شم  من  جمموعة  ل  ت�شكِّ منتقاة،  اأ�شطورية  اإ�شارات  عدة 
دواوينهم  يف  التوظيفية  لأهميتها  حتليلها  اأو  الفل�شطينيني،  ال�شعراء  بني 
ال�شعرية للك�شف عن روؤاهم الإبداعية، وعن وعيهم الذاتي واحل�شاري 

والإن�شاين بها.
)1( انظر د. اأحمد كمال زكي: الأ�شاطري. )�ص218(



328

1-متوز/ع�ستار

وتداخلها  الأ�شطورية  الرموز  ت�شابك  على  الأ�شاطري  كتب  جتمع 
وح�شورها مب�شميات متعددة، فـ«متوز« هو »اأدوني�ص«، و»ع�شتار« هي 
ملكة  »ع�شتار«  من  واحدة، جتعل  اإىل حكاية  ت�شري  كلها  وهي  »اإنانا«، 
اخل�شب  اآلهة  من  وهما  العميقة،  للحياة  احلق  البن  و»متوز«  ال�شماء، 
والتجدد والنبعاث يف الطبيعة بكافة مظاهرها واأ�شكالها)1(. وت�شري د. 
نبيلة اإبراهيم يف اإحدى مقالتها اإىل الحتفال بعودة »متوز« اأو »اأدوني�ص« 
اإىل احلياة، يف فل�شطني بقولها: »فقد كان الإغريق يحتفلون بهذا العيد يف 
الربيع، وكان يحتفل به يف فل�شطني يف  �شهر يونيه، عندما ي�شل النبات 
اإىل قمة ازدهاره. وكان الحتفال مبوت »اأدوني�ص«، ي�شحبه دائمًا عويل 
ي�شمل كل  اإن اجلدب  بالعقم، حيث  الإ�شابة  الالتي كن يخ�شني  الن�شاء 

مظاهر احلياة«)2(.

و�شفوة القول، اإن ال�شعراء الفل�شطينيني اأفادوا من هيكل الأ�شطورة 
فت »فدوى طوقان« يف ق�شيدتها  العام وفق منظورات خمتلفة، فقد وظَّ
الذي  »متوز«،  الرمز  »الكلية«  امل�شاحة  ذات  الآخر«،  وال�شيء  »متوز 

)1( ت�شري الأ�شطورة اإىل اأن »ع�شتار« ترحل كل �شنة اإىل العامل ال�شفلي املظلم للبحث عن »متوز« 
»اأيا«  العظيم  الإله  فيتدخل  التكاثر،  على  لقدرتها  الطبيعة     مظاهر  فقدان  اإىل  يوؤدي  مما 
لـ »ع�شتار«  لت�شمح  ال�شفلي »اأر�شيكجال«  العامل  ويبعث ر�شوًل »اآ�شو-�شو-نامر« لآلهة 
با�شطحاب »متوز« اإىل الأر�ص حتى حتيا الطبيعة بعودته، فتوافق م�شطرة. انظر د. فا�شل 
عبد الواحد علي: ع�شتار وماأ�شاة متوز-دار ال�شوؤون الثقافية العامة-بغداد-ط2-1986م.

)�ص117-108(
)2( د. نبيلة اإبراهيم: الإن�شان والزمن يف الرتاث ال�شعبي-جملة الأقالم-بغداد-العدد الثامن-

مايو/اأيار-1976م.)�ص3(
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ت ال�شاعرة من خالله عن  ل بنيتها الكلية، ودللتها املحورية، وعبَّ �شكَّ
اأ�شا�ص  تاأتي  »احلرية«، باعتبارها  اإن�شانية عامة، ويف وا�شطة عقدها  قيم 
احلياة الإن�شانية ونقطة انطالقها اإىل الآفاق. تنق�شم الق�شيدة ح�شب اآلية 
على  وقدرته  بدوره  الرمز  توظيف  اأولهما،  ق�شمني:  اإىل  الرمز  توظيف 
الت�رسيح  وثانيهما،  ا�شمه.  ذكر  ودون  ت�رسيحًا  ولي�ص  تلميحًا  البحث 

با�شمه مقرتنًا بالبعث والإخ�شاب. تقول: 

على ج�شد الأر�ص راحت اأنامله اخل�رس تنقل خطواتها 

تقيم طقو�ص احلياة، جتو�ص خالل الت�شاري�ص، تتلو �شالة املطر  

وت�شتنبت الزرع ريَّان من �رسيان احلجر

ل كل القوانني، تلغي اأوان الف�شول- تبدِّ
ري يف الأر�ص دوراتها)1( تغمِ

ل البنية اللغوية حزمة من الدللت املت�شافرة، التي تعبِّ عن فلذات  ت�شكِّ
مهمة يف جتربة »فدوى طوقان« ال�شعرية، وانتقالها من التعبري الرومان�شي/

الواقعي/الدرامي، امللت�شق بالأر�ص والإن�شان، وعلى  التعبري  اإىل  الغنائي 
هذا ميكن و�شفها باأنها لغة الوجدان الإن�شاين يف �رساعه مع قوى البغي 
ال�شاعرة  لكن  وموتها،  الطبيعة  الحتالل/جفاف  يف  املتمثلة  والظالم، 
من خالل »متوز«، تنت�رس ملبداأ احلياة بكل جتلياتها وح�شورها الإيجابي، 
حيث ياأتي »متوز« ليتلو �شالة املطر، وينبت الزرع، ويق�شي على رموز 

اجلفاف والبوار واخلراب.

)1( فدوى طوقان: الأعمال ال�شعرية الكاملة. )�ص490(.
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ي�شري الرثاء اللغوي يف الأبيات، حيث »التقدمي والتاأخري« اأو »ت�شوي�ص 
الرتبة« يف قولها »على ج�شد الأر�ص راحت اأنامله«، اإىل الت�شويق للمتاأخر 
الأر�ص«،  »ج�شد  واأن�شنة  اأخرى،  جهة  من  املتقدم  واأهمية  جهة،  من 
خالل  »جتو�ص  قولها  اأما  والولدة.  البعث  لعملية  موؤهاًل  يكون  لكي 
الوقوف  اأحد  ي�شتطيع  ل  اإيحائية،  قدرة  ذات  جملة  فهي  الت�شاري�ص«، 
ال�شيء بحر�ص وا�شتق�شاء ول حتيد  يف وجهها، لأنها -جتو�ص- تطلب 
عنه حتى تتمه، وهذه هي مهمة »متوز« الذي يحيي املوات، وبهذا تبتعد 
وتر�شم  والف�شاد،  العبث  اأي:  »جتو�ص«  لـ  املعروفة  الدللة  عن  ال�شاعرة 
لالأر�ص  لوحة  »الت�شاري�ص«  اجلغرايف  املكاين  امل�شتوى  من خاللها على 
مكتملة اجلمال والزينة، بعد اأن »جا�ص« فيها »متوز« ومرر اأنامله اخل�رس 
لالإله  تقدمي طقو�ص  والتالوة  »يتلو«  اجلافة، وهو  �شقوقها  بني  ال�شند�شية 

الباعث للخ�شب والخ�رسار.

قرارة  زالت حت�ص يف  ما  والنبعاث،  الخ�رسار  رغم  ال�شاعرة  لكن 
باأمل  ت�رسخ  ولهذا  احللم،  حتقيق  والظالم،و�شعوبة  باملطاردة  نف�شها 
وحزن، من اأين ياأتي العذاب؟ ومن اأي كهف يجىء الأمل ؟ ويتجلى هذا 
املوؤملة ل ت�شري  ال�شاعرة  اإن �رسخة  الق�شيدة.  يف نهاية احلركة الأوىل من 
اإىل وجود تناق�ص دليل على م�شتوى الق�شيدة، بل ت�شري اإىل اأن النبعاث 
اجلغرايف الأر�شي، ل يكتمل وجوده اإل بتحقيق حلم الإن�شان يف التحرر 
يف  م�شفد  وهو  الطبيعة،  بجمال  الإن�شان  ي�شتمتع  كيف  اإذ  القيود،  من 

اأغالل احتالل ا�شتيطاين ي�رسق خ�رسة الأر�ص؟ 
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ل ال�شداة للحركة الأوىل وتلتحم  اأما احلركة الثانية يف الق�شيدة، فت�شكِّ
بها، لتعبِّ عن روح ال�شاعرة، وروؤاها الإن�شانية، وتوقها اإىل اقرتان اخل�شب 

باحلرية. تقول:

على ج�شد الأر�ص راحت متر اأنامله الغ�شة ال�شند�شية    

طيوراً حتط هنا اأو هناك، فكل امل�شاحات اأوطانها 

وراحت اأنامله ال�شند�شية تلقي متائمها فتذوب جبال اجلليد 

ومن اآخر الأفق تطلع �شم�ص الغروب ب�شبح جديد    

ترد الدماء اإىل ج�شد الأر�ص، ترجع اأعيادها)1(    

وبهذه الروؤيا ال�شعرية ا�شتطاعت فدوى طوقان يف ق�شائدها بعد �شنة 
1967م، وهي �شنة انفتاحها على العامل اخلارجي، وجتاوز الذات الفردية 

اأف�شل،  عامل  حتقيق  يف  وحلمه  الإن�شان  طموح  عن  تعبِّ  اأن  الرومان�شية 
اإن�شانية  باآفاق  اأمدتها  التي  الأ�شطورة،  توظيف  جتربتها  اإىل  واأ�شافت 

�شاملة، ولغة رمزية اإ�شارية توحي اأكرث مما ت�رسِّح. 

بتقنيات  دروي�ص  �شعر حممود  »متوز« يف  الأ�شطوري  الرمز  ويتبدى 
متعددة، واآليات خمتلفة، يعبِّ فيها عن واقع الفل�شطيني املقتول امل�شفوك 
فت�شبح  الولدة والنبعاث،  الناه�ص رغم ذلك بخطى واثقة نحو  دمه، 
الق�شيدة تبعـًا لذلك اإعادة اإنتاج للواقع بروؤيا اإن�شانية، يكتنـز بطاقة تعبريية 
واإيحائية �شاملة. ففي ق�شيدته »متوز والأفعى«، التي تعتمد على املخالفة 
واملفارقة واحلوار مع الن�ص الغائب، ويتجاوز من خاللها ما هو ماألوف 

)1( ما �شبق: )�ص491-490(.
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تو�شع  �شعـرية  للتعبري عن جتربة  النف�ص،  ومعروف، ويدخل يف �رساديب 
الرتاث الإن�شاين، اأو ت�شتبطن الذات اجلمـاعية. يقول: 

متوز مرَّ على خرائبنا    

واأيقظ �شهوة الأفعى    

القمح يح�شد مرة اأخرى    

ويعط�ص للندى…املرعى    

متوز عاد، لريجم الذكرى    

عط�شًا…، واأحجاراً من النار   

: فت�شاءل املنفيُّ

كيف يطيع زرع يدي

ًا ت�شمم ماء اآباري ؟)1(  كفَّ

اإن مرور »متوز« على خرائبنا، �شيبعث املوات يف الطبيعة، ويخرج 
احلي من امليت، فتزدهر الأر�ص، وت�رسق بخ�رستها اليانعة، لكن املفاجاأة 
ترتبط باملحور »الراأ�شي« اأو »ال�شتبدايل«، حيث اإيقاظ �شهوة »الأفعى« 
اختياري حلقل دليل معني رغم  يعبِّ عن موقف  �شائر احليوانات،  دون 
اإيجابية  اإىل وجود �رساع بني  قوتني: الأوىل  وجود بدائل له، مما يوؤدي 
»متوز«، والثانية: �شلبية »الأفعى« ، لأنها حمملة برتاث تدمريي، وهو نزول 
فكان  املحرمة،  ال�شجرة  من  بالأكل  اأغرته  حني  ال�شماء  جنة  من  »اآدم« 
ال�شقوط الإن�شاين. فالق�شيدة اإذن، تنه�ص على بنية ت�شادمية تولِّد الدرامية 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص. )�ص105(
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واحلركة وال�رساع هذا من جهة. ومن جهة ثانية فاإن احلقول الدللية يف 
الق�شيدة، ت�شري اإىل اختيار ال�شاعر ملرتادفات لغوية، تعزز اجلانب ال�شلبي، 
املتمثل يف الأفعى واجلفاف والغدر، فالدوال »خرائبنا-الأفعى-يعط�ص 
تخيم  الذل«،  اآباري-جتلدنا-�شوط  ماء  نار-ت�شمم  من  املرعى-اأحجار 
بظلها الثقيل على الأر�ص و�شاكنيها، ولي�ص مبقدرة »متوز« اأن ي�شنع �شيئًا 
كبرياً يف ظل  هذا املوت املخيم على كل �شيء، وتتعطل قدرته على العطاء 
والخ�رسار، وخا�شة اأنه هو نف�شه مل يفلت من هذه القوة، التي متتد عب 
ج�شد الق�شيدة، وتتفوق عليه يف اإنتاج دللتها، في�شمحل دوره، ويتحول 
من »فاعل« اإىل »مفعول به« على امل�شتوى الدليل، وتغدو »الأفعى« هي 
م يف م�شري الآخرين، ومن بينهم متوز، فينت�رس  »الفاعل« الدليل املتحكِّ

املوت على احلياة، واجلفاف على الرتواء، والبوار على الخ�رسار. 

وطنه  عن  الفل�شطيني  وغياب  و»امل�شجون«،  »املنفى«  ح�شور  اإن 
النفي كان »متوز«  اإذ قبل  العطاء معطلَّة،  ق�رساً، جعل قدرة »متوز« على 
م�رسقًا معطاًء كرميًا دون ح�شاب، اأما بعد النفي فقد اأ�شبح عقيمًا بل قا�شيًا 
ال�شهيوين. لالحتالل  مو�شوعي  معادل  اإىل  هنا  ل  حتوَّ ولعله  وجالداً؟، 

يقول ال�شاعر: 

د امل�شجوُن: كنَت لنا  وتنهَّ   

يا حمرقي متوز…معطاء    

رخي�شًا مثل نور ال�شم�ص والرمل    

واليوم، جتلدنا ب�شوط ال�شوق والذل)1(    
)1( حممود درو�ص: ديوان حممود دروي�ص.)�ص106(.
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لها،  ال�شابقة  كالأبيات  �شدية  ثنائية  على  اأي�شًا  الأبيات  هذه  تنه�ص 
اأولهما،  زمنني:  بني  لأنها  بالتجريد  تت�شم  هنا،  املت�شارعة  القوى  لكن 
الزمن املا�شي يف قوله »كنت« بتداعياتها الدينية والدللية، التي تعبِّ عن 
�رس اخللق والوجود الإن�شاين يف قوله تعاىل »كن«، فما بني الكاف والنون 
�شالت الأمطار، واخ�رست الأ�شجار، وخلق الإن�شان، فهذا الزمن املا�شي 
طويت �شفحته، ومل يعد زمنًا قاباًل للتجدد والنبعاث. وثانيهما، الزمن 
احلا�رس بوح�شته وكاآبته وا�شتعباده للب�رس، باعتباره معادًل مو�شوعيًا ودلليًا 
لالحتالل، فاملا�شي ل مكان له يف الن�ص،والق�شيدة مت�شح املا�شي وتلغيه 
الإيجابية  ودللته  املا�شي/متوز  ويتحول  احلا�رس.  مكانه  ليحل  وتنفيه، 
د يف  اإىل احلا�رس/الأفعى، فـ »متوز« مل يوقظ �شهوة الأفعى فح�شب بل جت�شِّ

الأفعى وحلَّ بها، يقول:

متوز ياأخذ معطف اللهب 

لكنه يبقى بخربتنا    

اأفعى 

ويرتك يف حناجرنا    

ظماأ    

ويف دمنا…    
خلود ال�شوق والغ�شب)1(   

و�شفوة القول، اإن بنية »الت�شاد« توؤطر الن�ص، وجتعل منه ن�شًا مفتوحًا 

)1( ما �شبق: )�ص106(.
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على كل الحتمالت، وتت�شابك فيه ال�شمائر والأ�شوات ال�شعرية بحرابها 
امل�رسعة، مما يجعل قوة »متوز« وقدرته على حتريك اجلماد وبث احلياة يف 
املوات �شعبة املنال، اإن مل تكن م�شتحيلة، لأن الأر�ص ل تزدهر يف غياب 
اأهلها ونفيهم ق�رساً، ولكن بعودتهم يتحول امل�شتحيل اإىل ممكن احلدوث، 
الدم  �شوق  عن  عبَّ  عندما  الق�شيدة،  اآخر  يف  ال�شاعر  اإليه  اأملح  ما  وهذا 
وهو  بالغ�شب،  م�شحوبًا  ال�شوق  وجعل  وطنه،  اإىل  وحنينه  الفل�شطيني 
بداية الفعل الثوري واخلطوة الأوىل لتحرير الوطن، ولعل هذا يتوافق مع 
بداية تاأ�شي�ص منظمة التحرير الفل�شطينية �شنة 1965م، وقد واكب ال�شاعر 
1966م،  �شنة  ال�شادر  فل�شطني«  من  »عا�شق  ديوان  من  وهي  بق�شيدته، 
واكب هذا املد الثوري الفل�شطيني، الذي منحه الأمل يف ا�شرتداد الوطن، 
ولهذا رغم �شيطرة قوى الظالم والقهر واجلفاف على الق�شيدة، اإل اأنها 

انتهت بنور اآٍت من بعيد، يبث الأمل واحلياة يف النفو�ص اليائ�شة. 

»متوز«  الأ�شطوري  للرمز  توظيفه  يف  القا�شم«  »�شميح  ويتجاوز 
الرتاثية  والإ�شارات  اجلاهزة،  واملدلولت  امل�شبقة،  الدللية  الفر�شيات 
جديداً،  عاملًا  اأنقا�شه  على  يبني  ثم  الأ�شطوري،  الرمز  فيهدم  املعروفة، 
وهذه نظرة »راأ�شية« للتنا�ص، ل تكتفي بالوقوف عند ق�رسته الظاهرة، بل 
تتجاوزها اإىل عمق الن�ص، واإنتاج دللة تعبِّ عن معطيات الواقع وتنه�ص 
على ال�شخرية، وتقلب الوظيفة من اجلد اإىل الهزل، ويت�شح هذا كله يف 
ا�ص لبريوت«، التي ي�شتهلها  ق�شيدته »عمامة للمملوك طربو�ص لالآغا وقدَّ
الذل  اأغالل  يف  ير�شف  الذي  الإن�شان  هموم  عن  يعبِّ  راٍو،  ل�شان  على 
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والقهر و�شنك العي�ص. يقول:

ل خبز غري وداعة الأموات 

فليكن الإدام    

رة  و�شاًل على الأحداق خلف الدمعة املتحجِّ   

ولكمِ املجاعة وال�شالم    

يا اأ�رستي املغلوبة املتكبة    

القمح، هذا العام، منذور حلرب جاللة ال�شلطان    
ح�شب املوؤمنني ر�شا جاللته ووعد بالذرة)1(   

الرتكيبي،  ومرتكزها  الأبيات  بوؤرة  خبز«،  »ل  النفي  �شيغة  ل  ت�شكِّ
الذي ي�شع املتلقي وجهًا لوجه، اأمام حركة تخلق تنبيهًا ماأ�شاويًا �شادمًا، 
على  الكاملة  و�شيطرته  �شموليته،  رغم  ا�شتئ�شاله،  ويبغي  الواقع،  يرف�ص 
حرف  وبقدوم  املعي�ص،  الواقع  وم�شتوى  اللغوية  ال�شياغة  م�شتوى 
ال�شتثناء »غري«، ي�شتب�رس املتلقي بتحول على م�شتوى ال�شياغة والواقع، 
ل معلمًا بارزاً يف ال�شياغة، لأن ما بعده ي�شري  لكن املفارقة القا�شية، ت�شكِّ
ت�شت�شلم،  ل  ال�شاعرة  »الأنا«  اأن  اإل  ووداعتهم،  الأموات  �شكونية  اإىل 
لذلك نراها ت�شعى اإىل التوحد بالآخرين »اأ�رستي«، وهي �شورة جماعية 
ل  اأو »نواة« املجتمع، التي ميكن لها احتواء الأمة، وهو احتواء قد ي�شكِّ
حياة جديدة، اأو يخلق واقعًا جديداً ي�شتند اإىل مقاومة الحتالل، وهذا ما 

يحدث يف �شياق الق�شيدة بعد ذلك.

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد. )�ص546(.



337

وحتمل  عامة،  تاريخية  �شخ�شية  فهي  »ال�شلطان«،  �شخ�شية  اأما 
تداعيات �شلبية ترتبط بال�شتبداد والقتل والظلم، حيث ي�شري ال�شاعر اإىل 
ثرائه وثراء جنده، مقابل �شعب جائع ي�شكن يف بيوت ل تقيه حر ال�شيف، 
اأو برد ال�شتاء، ورغم ذلك نرى ال�شلطان يعمل فيهم ال�شيف بحجة اأنهم 
كفروا بنعمته، ونكثوا بيعته، وخرجوا على فرمان طاعته، وهذه مفارقة 
ف ال�شلطان اإىل العدو،وي�رسع اأ�شلحته  جارحة، اإذ من املفرت�ص اأن يتحرَّ
يف وجهه بدًل منهم، لكنه ي�رسع اأ�شلحته يف وجه الفقراء وال�شعفاء من 

اأبناء جلدته ودينه، ويرتكب بحقهم املحارم واملوبقات.

وهو  اآخر  تاريخي  ح�شور  عن  بعد  فيما  ي�شف  الن�ص  عامل  لكن 
فيها  تتحول  جديدة،  دللية  معطيات  مبوجبه  تتحدد  الذي  »بريوت«، 
�شخ�شية »ال�شلطان« اإىل معادل مو�شوعي، وتاأخذ بعداً جماعيًا، يتمثل 
يف  »اجلراجمة القدامى«، الذين ع�شت عليهم »�شنِّني«، لكنهم اأعادو 
يوميء  ثم  والنـزيف،  الرتحال  من  اأرهقت  التي  »بريوت«،  على  ة  الَكرَّ
بداية  منذ  احل�شور  يف  امل�شتمر  »متوز«  الأ�شطوري  الرمز  اإىل  ال�شاعر 
القتل واملوت، كما  اإىل  ي�شري  �شياق دليل  نهايتها، ويف  الق�شيدة وحتى 

ي�شري اإىل »ع�شتار« بال�شم. يقول:

ل�شقائق النعمان اأن ترتاح 

يف اأفياء اأرز اهلل    

للدوري اأن ياأوي لع�ص    

اآمٍن من �شهوة الأفعى    
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واأن ي�شتاق قرميد الليايل املقمرة    

ولقلب ع�شتاروت اأن يرتاح    

من �شو�شاء طائرة تدمر وردة    

وقذيفة تلقي غبار الطلع    

فوق جمنـزرة)1(    

عمد ال�شاعر يف هذه الأبيات اإىل تفجري اللغة، وتفريغها من حممولتها 
القامو�شية والأ�شطورية امل�شبقة،وحتميلها دللت جديدة، توؤ�ش�ص حكاية 
اللـذين يكتفيـان مبوتهما ونيل راحتهما،  لـ »متوز« و»ع�شتار«،  جديدة 
حتت اأرز لبنان، ومل يعودا »رحمًا« تخرج منه احلياة، لأنها �شتخرج من 
ال�شنني،  الزمن، وذل  غبار  �شينف�شون عنهم  الذين  اأبناء »بريوت«  اأيدي 
واقعيًا،ولي�ص  حاًل  هذا  وُيعدُّ  و»ع�شتار«،  »متوز«  دور  بذلك  فياأخذوا 
حاًل مثاليًا اأو طوباويًا، ياأتي من اخلارج. وبهذا ا�شتطاع ال�شاعر اأن يبدع 
اأ�شطورته من زخم الأبعاد التاريخية وكثافة اأ�شواتها امل�شاركة يف اإنتاجية 
الن�ص، ووعيها امل�شتند اإىل مقاومة الحتالل يف ثوبه اجلديد/القدمي، وهذا 

يعني اأن ال�شعر بناء للواقع، وتعبري عن ق�شايا الإن�شان املعا�رس. 

برثاء  املنا�رسة،  الدين  عز  �شعر  يف  وع�شتار«  »متوز  اأ�شطورة  وتزخر 
الرمز  فياأتيك  واحد،  وتر  على  متعددة  وتاأويالت  وتنوعيات  دليل، 
الذاتية  التجارب  وحرارة  املوروث،  ع�شارة  ينقل  طازجًا،  جديداً 
ق�شيدته  ففي  قومه.  واأبناء  ال�شاعر  يحياها  التي  واحل�شارية  والإن�شانية 

»اأغاين الكنعانيني« التي يوظف فيها الرمز الأ�شطوري 
)1( ما �شبق: )�ص551(.
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مزاوجة  عن  ينبىء  الفرعونية،  »اإيزي�ص«  بـ  مقرتنًا  »متوز«  البابلي 
الأمة،  د  ويوحِّ جهة،  من  واحلياة  اخل�شب  �شورة  والتحام  عربية، 
اجلدب  رموز  وجه  يف  الوقوف  ي�شتطيع  واحداً  كيانًا  منها  ويجعل 
هذه  من  ويتبدى  اأخرى،  جهة  من  املحتل  /العدو  والفناء  واجلفاف 
نف�شية  حركة  الفل�شطيني/املحتل،  اأو  اخل�شب/اجلدب،  ال�شدية  الثنائية 
تاريخ  اإىل  م�شتنداً  ال�شاعر  وظفها  �شاملة،  اإن�شانية  قيم  عن  تعبِّ  درامية 
لهم  ح�شنًا  وقتها  يف  لت  �شكَّ التي  واأ�شاطريها،  القدمية  العربية  املنطقة 
من الدمار وغمو�ص الطبيعة، وهو ح�شن قادر يف الوقت الراهن على 
قهر تناق�شات معا�رسة من نوع اآخر،يعي�شها اأبناء فل�شطني وهي مقاومة 
التاريخي  فيه  ميتزج  اإن�شاين،  فعل  اإىل  الق�شيدة  فتتحول  الحتالل، 
بالآين،واملا�شي باحلا�رس، لي�شبحا حلمة امل�شري العربي و�شداه اإذا اأرادوا 

اأن يزيلوا عن كاهلهم �شداأ النف�ص، وتثلم الفكر. يقول ال�شاعر: 

ما زلت اأقارع هذا اخلنـزير البي    

وعلى راأ�شي ينهمر املطر التموزي   

تاأتيني ع�شتار تلملمني  ثم يقول:   

ومددت العنق من النافذة املك�شوة بالقطرات    

وتنهدت طوياًل     

-روحك لك-    

من وقع املطر الت�رسيني    

يت�شاقط ثلجًا يف الطرقات    
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وامراأة -الثلج يذرذر يا �شيدتي-    

امراأة يف ال�شتني    

تلهث تطرق باب البيت    

ت�شهر يف وجهي ال�شكني   

وحتذرين من قرع طبول املوت بت�رسين !!!)1(        

تعبريية  م�شتويات  تراكب  اإىل  لالأبيات  ال�شعري  اخلطاب  ي�شتند 
لت عمق الرمز الأ�شطوري »متوز«، وكثافته وقدرته  واأ�شلوبية متنوعة، �شكَّ
�رساع  اإىل  الأول  امل�شتوى  ي�شري  بالدللة.  املكتنـز  والإيحاء  العطاء  على 
»متوز« مع »اخلنزير البي«، وهو جزء من احلكاية الأ�شطورية املوروثة، 
نهاية،  ل  ما  اإىل  ي�شتمر  ال�رساع  اأن  الدليل،  امل�شتوى  على  اجلديد  لكن 
لأن »متوز« املعا�رس، لن يقبل الهزمية اأو املوت مرة اأخرى، ولن ي�شتطيع 
»اخلنزير البي« �رسعه اأو متزيق ج�شده، ورغم ان�شغال »متوز« باملعركة، 
اإل اأنه ل ين�شى اإ�شقاط املطر »التموزي« لبعث احلياة من قلب الأر�ص. اإن 
»متوز« الذي اأفاد من خباته املوروثة مع »اخلنزير البي«، وعرف كيفية 
الوقوف يف وجهه ومقاومته، ليدعو الأمة العربية اأن تفيد من �رساعها مع 
العدو لك�رس �شوكته، وبهذا ترتفع الق�شيدة من الإطار الذاتي اإىل الإطار 

القومي اأو الإن�شاين ال�شامل. 

اأما امل�شتوى الثاين من م�شتويات التعبري يف الأبيات، في�شري اإىل امتزاج 
اإذ يخلق ال�شاعر منهما مزيجًا واحداً قادراً على  »ع�شتار« بـ »اإيزي�ص«، 

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة. )�ص59(.
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البقاء من جهة، وعلى قهر التناق�شات ال�شلبية يف هذا العامل، اإذ احتادهما 
البحث عن حياة  اإىل  الع�رس، و�شعيه  لالإن�شان يف هذا  املن�شود  الأمل  هو 
حرة كرمية، بعيداً عن القوى املقفرة واملوح�شة واملدمرة من جهة اأخرى. 

يف  اليومي«  »الكالم  توظيف  اإىل  الثالث  التعبريي  امل�شتوى  وي�شري 
قوله »روحك لك-تذرذر«، الذي ي�شفي نكهة واقعية �شادقة يف بعدها 
احلواري، ف�شاًل عن ارتباطها بال�شوت/ال�شخ�شية املتحدثة، وهي �شخ�شية 
�شعبية، تتحول عبها »ع�شتار« اإىل فتاة فل�شطينية اأو م�رسية، تبكي حبيبها 
وتبحث عنه لتعيده اإىل احلياة من جديد، وُيعدُّ »الكالم اليومي« يف �شعر 
املنا�رسة ب�شفة عامة، تعبرياً عن روحه، وعن امتالكه درامية فطرية)1(  على 

حد راأيه. 

ويكتنـز امل�شتوى التعبريي الرابع لالأبيات، ببعد زمني، يجعل الق�شيدة 
ر منه  ملت�شقة بل ملتحمة بالواقع املعي�ص، حيث �شهر »ت�رسين« الذي حتذِّ
اإىل  وتتحول  الب�رسي،  الإطار  عن  تخرج  ما  �رسعان  التي  امل�شنَّة،  املراأة 
�شيء جمرد، يرمز اإىل ح�شور الزمن والتاريخ الفل�شطيني وماآ�شيه الكبى 
امل�شتقرة يف الوجدان الفل�شطيني املعا�رس، الذي ي�شم يف ذاكرته الفردية 
واأثناءها  النكبة  قبل  الفل�شطينية  واجلغرافيا  التاريخ  ت�شاري�ص  واجلماعية، 
وحتى �شنة 1969م، وهو زمن نظم الديوان »يا عنب اخلليل«، الذي ي�شم 
الزمني،  اإطاره  يف  الفل�شطيني  التاريخ  اإن  الق�شيدة.  هذه  �شفحاته  بني 
نفي وت�رسيد  الفل�شطيني من  ملا لقاه  بارزة،  ماأ�شاوية  ل عالمات  �شكَّ قد 
املنا�رسة.  الدين  عز  ال�شاعر  مع  ال�شعري«حوار  الن�ص  »حار�ص  اهلل:  عبيد  حممد  انظر   )1(

)�ص102(
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وحتريق، جعل حلمه ين�شهر عن عظمه، وترك وحيداً يعاين لوعة املوت، 
الن�شال،  لي�شتمر  رماده  من  ينبعث  ما  �رسعان  لكنه  الروح،  واحت�شار 

ويتجدد بتجدده وانبعاثه، اآماًل يف حتقيق حياة حرة كرمية. 

ل �شهر »ت�رسين« ن�شبة كبرية من املاآ�شي الفل�شطينية والعربية  لقد �شجَّ
يف التاريخ احلديث، ففي ت�رسين الثاين/نوفمب �شنة 1917م، �شدر »وعد 
1947م  �شنة  ويف  فل�شطني،  يف  قوميًا  وطنًا  اليهود  منح  الذي  بلفور«، 
اإىل دولتني، ويف ت�رسين  �شوتت الأمم املتحدة على قرار تق�شيم فل�شطني 
1956م، هاجمت دول العدوان الثالثي م�رس بعد  الأول/اأكتوبر من �شنة 
قرار الرئي�ص جمال عبد النا�رس تاأميم قناة ال�شوي�ص، ويف ع�شية الهجوم 
قرية  التجول على  ال�شهيوين حظر  قوات الحتالل  فر�شت  على م�رس، 
»كفر قا�شم«، ثم داهمتها وقتلت واحداً وخم�شني من اأهل القرية. ولهذا 
حذرت املراأة من »ت�رسين«، لأنه �شهر ال�شياع والهزمية وال�شتالب، لكن 
باإمكانية حتقق  ي�شري من طرف خفي  ال�شاعر  ياأ�شها مل يكن مطبقًا، لأن 
اخلري واخل�شب والنت�شار يف قوله »قد ينطق احلديد والفخار«، واملكان 
الذي ينطق فيه احلديد هو اأر�ص املعركة، كما توجد اإ�شارة اإيجابية اأخرى 

يف قوله: 

لن ن�شلي حتت قاع املئذنة    
قبل اأن نقطع هذي الأل�شنة)1(   

من  اأوًل  العربي  البيت  تطهري  اإىل  تنـزع  روؤيا  عن  تعبِّ  اإ�شارة  وهذه 
)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص60(.
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عامل  اإىل  ال�شاعر  يدي  بني  الق�شيدة  لت  حتوَّ لقد  واملهزومني.  املتخاذلني 
ت�شاري�شنا  يف  احل�شور  عميق  الإيحاء،  �شديد  الدللة،  غزير  مت�شابك 
ات�شاع  عن  وتعبِّ  باحلقيقة،  توحي  والأ�شطورية،  واجلغـرافية  التاريخية 
الروؤيا، وتبحث عن مقومات الن�رس املنبثق من الذات، واملندغم يف الإطار 

الإن�شاين ال�شامل. 

الرمز  فيها  فيمزج  »ر�شوى«،  ق�شيدته  يف  البغوثي  مريد  اأما 
الأ�شطوري »متوز وع�شتار« بـ »ر�شوى« حبيبته وزوجته، التي اإن حلَّت 
�شحراء  يف  الطفل  كاإ�شماعيل  ماء  نبع  الأر�ص  من  اأخرجت  مكان  يف 
مكة، في�رسب منه اليمام، واأهل القرى والقوافل، التي �شلَّت طريقها يف 
ال�شحراء، لذلك يتوجه ال�شاعر اإليها بابتهال طق�شي، ي�شتهدف ا�شرت�شاء 
الآلهة يف �شورة املراأة/ر�شوى، فيدعوها اإىل اأن ت�شم الكون/الطفل اإىل 
ح�شنها، وترعاه وحتر�شه بعني رعايتها، حتى يحافظ على ن�شارته واإ�رساقه 
ووجوده، ثم ي�شيف اإليها بعداً دينيًا بجانب بعدها الأ�شطوري، مقرتنًا بـ 

»امل�شيح« عليه ال�شالم، يقول: 

لو األقاك على جبل يف التيه، وما فيه    

اإل اأ�شواك ال�شحراء ووهج ال�شم�ص    

لنبعثت النا�ص من الرمل وجاء الأطفال    

ورجال و�شيوخ وقبائل    

و�شتجري يف ال�شحراء الأنهار    

د فيها الأطفال  يتعمَّ   
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وت�شقي العط�شى    

ي�شبح وهج ال�شم�ص ال�رسيرة �شوءاً للع�شاق    

وعينًا ترعى الأولد الالهني   

يبق يف الأفق البق الف�شي وينهمر املطر 

وينبعث الب�رس    

واأ�شري اأنا     
وت�شريين)1(  

تكتنـز الأبيات بدللت تنبع من ال�شياغة اللغوية، ومن قدرة ال�شاعر 
من  مزيجًا  ل  ي�شكِّ وهذا  الواقع«،  »اأ�شطرة  جديدة  اأ�شطورة  خلق  على 
الواقع املعي�ص، والأ�شطورة يف اإطارها املوروث، والبعد الديني يف قدرته 
على التطهري متمثاًل يف �شخ�شية »امل�شيح« عليه ال�شالم، ومبداأ »التعميد« 
لت الأوىل  الديني. و�شوف اأقف عند ظاهرتني مهمتني،يف الأبيات، �شكَّ
�شابقة مل اأعرف لها مثياًل يف تاريخ ال�شعر الفل�شطيني احلديث واملعا�رس، 
احلياتية  اأبعادهما  بكل  الإن�شاين  اأو  الذاتي  الوجود  حتقق  ظاهرة  وهي 

والكيانية يف »املنفى« اأو »التيه«، اإذ يعبِّ ال�شاعر عن 

األفته وحبه للمكان/املنفى، �رسيطة توافره على اخل�شب والخ�رسار 
ر�شوى/ يحب  ممن  بالقرب  باحلياة  املفعم  اجلو  هذا  اأوًل، ووجوده يف 

ع�شتار، فتتحول احلبيبة/الرمز الأ�شطوري، اإىل وطن ال�شاعر ومالذه، بل 
تت�شكل �شريورته الإن�شانية، ووجوده الب�رسي وهويته احل�شارية يف هذا 

)1( مريد البغوثي: الأعمال ال�شعرية. )�ص676-675(.
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املكان، الذي ت�رسق عليه ر�شوى/ع�شتار فيتحقق وجودهما معًا »اأ�شري 
اأنا، وت�شريين«. 

مروراً  اأزمنة خمتلفة  بني  ال�شاعر  فتتمثل يف مزج  الثانية  الظاهرة  اأما 
اأي  احلا�رس،  الزمن  اإىل  التاريخ،  قبل  ما  زمن  اأي  ال�شحيق،  باملا�شي 
الن�ص  يجعل  املتعددة،  اأطره  الزمني يف  املزج  اإن هذا  زمن »ر�شوى«. 
الدللة، وتتحول  اإنتاجية  ل  ت�شكِّ اأ�شواتًا و�شخ�شيات  يت�شمن  ال�شعري 
اإىل رموز توحي ول تقول،تومىء ول ت�رسِّح،  ال�شياقية  فيها الإ�شارات 
الدللية  واملوؤ�رسات  العالقات  مـن  �شبكة  لذلك،  تبعًا  الن�ص  وي�شبـح 
معنى  اإىل  املوروث،  معناها  من  الأ�شطورة  العمق،ونقـل  اإىل  املتجهة 
اإيحائي يعمل على جتميع ال�شياق ال�شعري يف عالقات متالحمة، تت�شم 
�شخ�شية  مثل  دينية  �شخ�شيات  ُت�شتح�رسَ  حني  وخا�شة  التعبري،  ب�شدق 

»امل�شيح« عليه ال�شالم.

2-اإيزي�س واأوزيري�س 

لت الرمـوز الأ�شطورية الدالة على البطولة والنبعاث واخل�شب،  �شكَّ
عماد الن�شو�ص ال�شعرية، التي  

ودلليًا،  مو�شوعيًا  معادًل  باعتبارها  الفل�شطينيون،  ال�شعراء  اأبدعها 
ر انت�شاراتها املعا�رسة، و�رساعها مع قوى  يعبِّ عن �شحوة الأمة، وي�شوِّ
ال�رس والظالم التي تبغي تقوي�ص اأركانها، ونفي وجودها وهويتها الإن�شانية 

اأو احل�شارية.
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يطرح الرمز الأ�شطوري »اإيزي�ص واأوزيري�ص«)1(، مب�شمونه املتمثل يف 
الواقعية  اأبعادها  يف  ال�شاعرة،  الذات  جتربة  واخل�شب،  والتجدد  البعث 
متمثلة يف �شورة ال�شهيد، رمز الثورة واملقاومة الفل�شطينية، الذي ذهب 
1970م. وتعتمد ق�شيدة فدوى طوقان  �شنة  العربية  الأنظمة  اأحد  �شحية 
»نبوءة العراف« على توظيف الرمز وفق اآلية »الدور«، كما تعتمد على 
�رسدها  يف  متتزج  التي  راٍو/الفتاة،  خالل  من  الروائيني  وال�رسد  احلوار 
ال�شاعرة  الذات  روؤيا  وتعبِّ عن  والأ�شطورية،  والدينية  التاريخية  الأبعاد 
مباأ�شاوية الأحداث،وعن واحدة من نكبات ال�شعب الفل�شطيني الكثرية، 

لت وجه تاريخه املعا�رس. وت�شتهل ال�شاعرة الق�شيدة بقولها:  التي �شكَّ

حني بلغت عامي الع�رسين    
قالت يل العرافة الدهرية:    

»وتنبئني عنك الرياح يف هبوبها«    
»تقول:    

»تعويذة ال�رس املحيق ههنا«    
»ببيتك املهلهل امل�شطور«   

»معقودة تظل ل تزول« 

�ص املنذور«)2(  »حتى يجيء الفار�ص املكرَّ   
)1( ثمثل الأ�شطورة مقتل الإله »اأوزيري�ص«، وتقطيع اأو�شاله على يد اأخيه »�شت«، فتذهب 
احلياة،  اإىل  باإعادته  املطاف  نهاية  يف  وتنجح  مكان  كل  يف  عنه  للبحث  »اإيزي�ص«  زوجته 
بعد اأن ا�شتكملت طقو�ص الإحياء لالإله »رع«، فتعي�ص معه لفرتة ق�شرية، تنجب منه البن 
القدمي.  العامل  اأ�شاطري  كرمير:  نوح  �شمويل  انظر  عمه.  من  لأبيه  ينتقم  الذي  »حور�ص«  

ترجمة د. اأحمد عبد احلميد يو�شف-م�رس-1974م. )�ص55-54(
)2( فدوى طوقان: الأعمال ال�شعرية  الكاملة.)�ص457(
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فطرية،  اجتماعية  اأبعاد  عن  لالأبيات  الأويل  الت�شور  يك�شف    
الفار�ص  و�شول  موعد  عن  للعرافة  الراوي/الفتاة،  �شوؤال  يف  متمثلة 
الراوي/ لكن  واأمتها،  �شعبها  اأبناء  لتخلي�ص  نف�شه  نذر  الذي  املنتظر، 

لذلك  الأخوة،  اأيدي  اأو  الأعداء  باأيدي  املوت  من  عليه  تخاف  الفتاة 
ت�شتدعي ال�شاعرة بعداً تاريخيًا يف حياة الب�رسية، متمثاًل يف قتل »قابيل« 
الأحمر لأخيه »هابيل«، الذي يقفز كثعبان، ويفح باألف ل�شان، فيتعمق 
احل�ص املاأ�شاوي، وي�شبح انتظار البطل اأمراً �شعب التحقق، لتبقى  الأمة 
وحيدة تائهة يف جلة احلياة دون خملِّ�ص، ثم يظهر �شوت داخلي جملجل، 

ر قائاًل:  هو �شوت العرافة يحذِّ

»لكنما الرياح يف هبوبها«     

»تقول حاذري«    
»اإخوتك ال�شبعة«)1(   

اأ�شلوبية  ل ظاهرة  التحذير يطرح �رساعًا وا�شع الأبعاد، وي�شكِّ وهذا 
عمقها  يف  الأحداث  اإليه  توؤول  �شوف  وما  الآتي،  من  ر  حتذِّ مهمة، 
ال�رساعي اأو الدرامي. فالأخوة ال�شبعة رمز لالأنظمة العربية، اأو لعلها رمز 
جها اإخوتها ال�شبعة كرهًا من  اإىل اأخوة »يو�شف«، اأو اإىل »�شامينا« التي زوَّ
»�شليمان«، وظلت تبحث عن حبيبها وفار�شها، وترف�ص هذا الزواج)2(. 
عن  للتعبري  الأ�شطوري  الرمز  بهذا  تتو�شل  ال�شاعرة  اإن  القول،  و�شفوة 

)1( ما �شبق.)�ص458(
)2( انظر د. حممد ح�شن عبد اهلل: مقدمة يف النقد الأدبي - دار البحوث العلمية - الكويت - 

1975م.)�ص195 وما بعدها(
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الداخلية  القوى  قبل  من  كيانها  وزلزلة  للذات،  الوجودي  النك�شار 
الرواي/ �شوت  الفار�ص،فياأتي  ويقتل  يقع،  املحذور  لكن  واخلارجية، 
الفتاة هام�شًا حزينًا، ت�شوبه الإرادة والت�شميم على جتاوز املحنة، ورغبة 

يف بعث البطل واإعادته للحياة. يقول: 

حني ا�شرتاح املوت    

�شُت حويل غ�شون ال�شمت  وعرَّ   

حنوت فوقه اأنوء بالأ�شى    

اأم�شح �شدره امله�شم ال�شلوع    

اأم�شحه باحلب والأحزان والدموع   

مللمته �شلواً ف�شلواً  ثم يقول:   

باقة من الزهر    

اأ�شلمتها اإىل الرياح    

وقلت يا رياح    
خذيه وانرثيه عب �شاحة الوطن)1(   

»اإيزي�ص«،  اأ�شالء  بلملمة  الفتاة  العرافة، وتقوم  نبوءة  تتحقق  وهكذا 
جديد  من  ويبعث  املوت،  ركام  من  ليخرج  العامل،  اأنحاء  يف  وبذرها 
الإن�شان،  التي متجد  الثورة  الأمطار، ويبعث  الف�شول ومو�شم  يف دورة 

وتق�شي على البوؤ�ص والظلم. 
)1( فدوى طوقان: الأعمال ال�شعرية الكاملة.)�ص464(
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اأبعاداً  القا�ش�شم  ل�شميح  الإمباطور«  قلعة  »على  ق�شيدة  وت�شتجلي 
من  اإلهني  باعتبـارهما  واأوزيري�ص«،  »اإيزي�ص  الأ�شطوري  للرمز  جديدة 
ز على جـانب مهم من جـوانب  اآلهة اخل�شب والبعث، لكن ال�شـاعر يركِّ
املنفي،  الإن�شان  ثورة  عن  فيه  يعّب  منظوراً  لنف�شه  ويتخذ  الأ�شطورة، 
بالإطار  حمكومًا  ال�شاعر  يبق  مل  وبهذا  ووطنه،  بالده  ين�شى  ل  الذي 
منها  ويجعل  يتجاوزها،  بل  الأ�شطورية،  احلكاية  ملحمولت  ال�شيق 
اإ�شارات مت�شلة بواقعه الذاتي الإبداعي، وواقع املجتمع الذي ينتمي اإليه، 
في�شتدعي معاناته الإن�شانية ومعاناة �شعبه على امل�شتوى التاريخي املكاين، 
الرمز  اإىل  ذاته  الوقت  »روما« جرمية،معرجًا يف  الإميان يف  كلمة  حيث 

الأ�شطوري، ناعيًا قتلـه يف م�رس القدمية. يقول:

م!  اأيها الرب…فكن ما �شئت…واحكم وحتكِّ

كلمة الإميان يف روما جرميه    

اآه يا م�رسع اأوزيري�ص…يف م�رس القدمية!!)1(    

ي�شتجلي  اأن  مبقدوره  لي�ص  امل�شتبد،  املعا�رس  الرب/احلاكم  لكن 
�شدور النا�ص، ورف�شهم الباطني العميق له، لأن هذا ال�شعور ما زال يف 
اأولهما،  اأطواره الأوىل، وهذا ينبىء بولدة ثورة، تنه�ص على مبداأين: 
كف الظلم والتخل�ص من احلاكم امل�شتبد، وثانيهما عودة احلمام الزاجل 
واحدة،  لزاوية  دائمًا  موجهة  »بو�شلة«  ميلك  الذي  وطنه،  اإىل  املنفي 
م�شتقرة  مركزية  تعبريه وجهة  هنا مي�ص يف  وال�شاعر  الوطن.  زاوية  هي 
يكت�شب  ماأ�شاوي  بعد  ذات  املنفي، وهي  الفل�شطيني  اأعماق  اأعمق  يف 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج1.)�ص115(
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ظالًل قامتة، ينتظر الفل�شطيني طرحها على نف�شه، وحتقيق حلمه واإ�رساقه 
بعودته اإىل الوطن. 

لقد تعددت املنظورات ال�شعرية لدى �شميح القا�شم يف توظيف الرمز 
لوحة  ق�شائده  ل جمموع  ي�شكِّ واأوزيري�ص«، بحيث  »اإيزي�ص  الأ�شطوري 
ف�شيف�شائية مكثفة ومكتنـزة ب�شتى الدللت، التي تعبِّ عن اخل�شب والثورة 
وال�رساع)1(، فتتكامل هذه الأبعاد بعنا�رسها البنائية، وتفاعالتها الدرامية 
ل  ي�شكِّ للقا�شم،  ال�شعري  النتاج  اإن  اآخر  مبعنى  اأو  الق�شيدة.  ج�شد  يف  
بنية متكاملة لها اأبعادها اجلمالية والواقعية، وجتلياتها الدللية، املعبة عن 

الذاتني الفردية واجلماعية يف �شتى مراحلهما الوجودية والن�شالية.

ويقرن ال�شاعر »معني ب�شي�شو« يف ق�شيدته »كاأ�ص اخلل« بني »اإيزي�ص 
الفناء  واخرتاقه حلجب  امل�شيحي  ال�شلب  من جهة، وحمور  واأوزيري�ص« 
من جهة اأخرى، بكل ما يف ذلك من اأبعاد دينية ونورانية و�شوفية، جتعل 
من الفل�شطيني فاديًا لالأمة والإن�شانية، لهذا ينت�رس رمز »امل�شيح«، ويتوزع 
على ج�شد الق�شيدة، وحتوم روحه وماأ�شاته يف اأرجائها، مما يوؤدي اإىل كثافة 
الدللت الإيحائية التي ينتجها الن�ص، هذا ف�شاًل عن التماثل احلكائي بني 
الرمزين »اإيزي�ص واأوزيري�ص« و»امل�شيح« يف بع�ص التف�شيالت الدقيقة، 
ومنها »الع�شاء الأخري«، حيث اأعد »�شت« ع�شاء لأخيه »اأوزيري�ص« قبل 

قتله. يقول ال�شاعر: 

)1( انظر على �شبيل املثال الإ�شارات الأ�شطورية يف ق�شيدة  »حوارية العار« - ج1.)�ص177-
 - موتي«  ثمار  اأعطي  و»كيف  -ج1.)�ص197(،  واأوزيري�ص«  و»اإيزي�ص   )181

ج2.)�ص263(.
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و�شاأنحت من عظمي    

م�شمار �شليبي و�شاأم�شي    

اأزرع حبات دمائي يف الأر�ص    

اإن مل اأمتزق كيف �شتولد يف قلبي    

كيف �شاأولد من قلبك    
يا �شعبي)1(   

ال�شتفهام  �شيغة  يف  واملتمثلة  الأبيات،  يف  املهيمنة  ال�شمة  تك�شف 
املتلقي  مع  حواراً  ال�شاعرة  الذات  فيها  تعقد  �رسورية،  تاأمل  وقفة  عن 
ال�شويف  مبعناه  املوت  قلب  من  احلياة  خالله  من  تتخلَّق  »ال�شعب«، 
بالأمل  التلذذ  حيث  »املازو�شي-ال�شادي«،  الرومان�شي  ولي�ص  الإيجابي 
هذا  املوت«.لكن  »غريزة  فرويد  عليه  اأطلق  ما  وهو  الذات،  وتعذيب 
ال�شعور »ل يعني انعزاًل عن احلياة، اأو زهداً فيها، بقدر ما يعني الطموح 
لل�شفافية«)2(، وهي نظرة �شوفية على حد قول د. م�شطفى هدراة »توؤمن 
النف�ص  فتتخل�ص  احل�ص«)3(   عامل  من  واقعية  اأكرث  منوذجي  عامل  بوجود 
ي  الإن�شانية من كثافة العامل املادي، وتفرغ ذاتها من مالذ الدنيا، وت�شفِّ
باطنها من الرذائل وحتلِّيها بالف�شائل، فتتحول اإىل نف�ص �شفافة تنك�شف 

لها اأ�شتار الغيب، فيزول الوعي بالذات لتفنى يف الذات الإلهية. 

)1( معني ب�شي�شو: الأعمال ال�شعرية الكاملة-دار العودة-بريوت-ط2-1981م.)�ص162(.
)2( د. يو�شف نوفل: جتليات اخلطاب الأدبي-دار ال�رسوق-م�رس-ط1-1997م.)�ص85(

ارة: النـزعة ال�شوفية يف ال�شعر العـربي احلـديث-جملة ف�شـول-م�شـر- )3( حممد م�شطفى هدَّ
املجـلد الأول-العـدد الرابع يوليو/متوز 1981م.)�ص112(
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ماأ�شاة  اإىل  لال�شتفهام  اللغوية  ال�شياغة  تتحول  ل  �شبق،  ما  على  بناًء 
نف�ص  فيها  حتلُّ  دائمة،  وحياة  حقيقي،  وجود  اإىل  تتحول  بل  وموت، 
وجود  خالل  من  خلوده  فينال  الآخرين،  نفو�ص  يف  ال�شهيد/املمزق 
الفدائي  �شورة  لذلك  تبعًا  وت�شبح  اأجلهم،  ومن  فيهم  بفنائه  الآخرين 
الفل�شطيني »جت�شيداً لنموذج املوت والنبعاث، لأنه يفتدى مبوته الأمة، 
اأر�ص فل�شطني الأم مطمحًا لتحقيق  ويعطيها حياة…واأ�شبح املوت يف 
ولدة جديدة«)1(. هكذا يرتبط الفدائي الفل�شطيني/ال�شهيد، برموز البعث 

والتجدد، فهو »متوز« و»اأوزيري�ص« و»العنقاء« و»امل�شيح« وغريها. 

ف ال�شاعر »علي اخلليلي« الرمز الأ�شطوري »اإيزي�ص واأوزيري�ص«  ويوظِّ
يف ق�شيدته »اإىل بابلونريودا«، ليك�شف عن �رساع واقعي اأو تاريخي �شامل، 
فهو ميزج بني »اإيزي�ص واأوزيري�ص« و»بابلونريودا« ال�شاعر الت�شيلي الذي 
ق�شى حياته مدافعًا منفيًا عن الوطن لآرائه اجلريئة. تتك�شف الروؤيا ال�شعرية 
يف الق�شيدة بح�شور »قمي�ص يو�شف«، الذي ي�شرت عري املاليني يف هذا 
العـامل، الذين يبعثـون من جديد بعد موتهم، لأنهم ع�شبة وجنمة ل متوت، 
الطغاة يف  دمره  الذي  واملنازل،  ال�شوارع  ليم�شحوا زجاج  بعثوا  لكنهم 

مدينة »�شانتياغو«، ويزيلوا اآثار 

تنتهي ناأمُة الأر�ص

هل غادرْت ج�شدي ال�شفن اللوؤلوؤية ؟

ل قرحة اجلفن مني ول ق�شمات الك�شري

)1( ريتا عو�ص: اأ�شطورة املوت والنبعاث. )�ص88(
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ع ج�شمي… لعلك ت�شغي: اأُقطِّ

لعلك ع�شب املنايف

فرحت، نطقت: ملن �شهوة البحر

رافقني يف العذاب، وفاز بحبي

جتليت: وجهك ل يقبل النك�شار

ك �شلواً ف�شلواً)1(   اأمللمُّ

ل الروؤيا ال�شعرية، يف �شياق  تندمج ال�شخ�شيات/الأ�شوات التي ت�شكِّ
الق�شيدة، وت�شهم يف ت�شكيلها اجلمايل واإنتاج دللتها، التي تخرج عن 
ل جتربة  الإطار ال�شيق املحدود، اإىل التعبري عن ق�شايا اإن�شانية �شاملة، وت�شكِّ
»املنفى« ع�شب التجربة ال�شعرية، التي جتمع يف ثناياها هذه ال�شخ�شيات 
املتحولة اإىل معادل دليل حلياة ال�شاعر واأبناء �شعبه املنفي امل�رسد، لكن اأنا 
ما يحدث،  الأيدي حيال  املنفى، ل تقف مكتوفة  لذل  املدركة  ال�شاعر 
ومل ت�شتكن لواقع ت�شعى فيه قوى ال�رس والطغيان بقوة ال�شالح اإىل نفيها 
لبعثها من جديد،  املنفيني  اأ�شالء  ال�شاعر، بلملمة  اأنا  وقتلها، لذلك تقوم 
اأوطانها التي ل تروم عنها بديال، لأن وجودها احل�شاري، وهويتها  يف 

الإن�شانية ل يتحققان اإل بالعي�ص على اأر�ص الوطن وفوق ترابه. 

الآ�رسة  اإىل  خالله  من  لريمز  املنفى/املكان،  ال�شاعر  ف  يوظِّ هكذا 
الإن�شانية ال�شاملة التي تربط بني �شكانه، وهذا تاأكيد النتماء للوطن يف 
وانفعالية،  عاطفية  �شحنات  حتمل  الق�شيدة  اأن  يعني  مما  الكلية،  �شورته 

)1( علي اخلليلي: جدلية الوطن-مكتبة الأ�شوار-عكا-1976م.)�ص34(.
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الإن�شانية  امل�شاعر  لعمق  وت�شتجيب  الإن�شان،  وجود  على  معنى  ت�شفي 
تقا�شيه  زالت  قا�شته هي، وما  ما  يقا�شي غريها  اأن  ترف�ص  التي  الفيا�شة، 
على اأر�ص فل�شطني. وبذلك ا�شتطاع ال�شاعر قهر التناق�شات التي تواجه 

الإن�شان يف واقعه العيني املعي�ص.

3- بعل/عناة

الفل�شطينيني، يف توظيفهم  ال�شعراء  التجربة لدى  تتجلى خ�شو�شية 
القران  على  بدللتهما  وعناة«)1(،  »بعل  املتالزمني  الكنعانيني  للرمزين 
تاريخ  يف  الكيانية  املعاناة  عمق  عن  خاللهما  من  وا  عبَّ وقد  املقد�ص، 
املت�شلة  الكنعانية  الرموز  يف  ما  اإىل  تنبهوا  وبذلك  الفل�شطيني،  ال�شعب 
بثقافة املنطقة العربية عامة، وفل�شطني خا�شة، من حممولت دللية عميقة 
ال�شلة برتاثهم ال�شخ�شي والعربي، ف�شاًل عن ا�شتمالهما على اأبعاد متناق�شة 

جعلت منهما قوة مرغوبة ومرهوبة يف الآن نف�شه. 

ت�شتند احلكاية الأ�شطورية الكنعانية اإىل تالزم الرمزين »بعل/عناة«، 
عندما قامت الأخرية بدعوة الآلهة اإىل وليمة فاخرة احتفاًل بانت�شار »بعل« 
على املياه، اأو انت�شار قوى النظام واحل�شارة على قوى الغمو�ص والعماء، 
ى ذلك يف  وهما على هذا العتبار اأ�شل الكون وبدء الوجود، وقد تبدَّ

)1( يعتب الإله »بعل« اإله املطر وال�شحاب وال�شواعق، اإل اأنه كان الإله املف�شل واملحبوب لدى 
عامة النا�ص، فهو الذي نظم الكون بعد تغلبه على املياه الأوىل، املتمثلة بالإله »مي« املحيط 
البدئي والهيويل والعماء. اأما »عناة« ابنة الإله »اإنليل«، فهي اآلهة اخل�شب واحلب واجلن�ص 
والظالم،  والكوارث  والدمار  احلرب  ربة  نف�شه  الوقت  يف  وهي  ع�شتار  مثل  احلياة  وربة 
العقل الأويل.  ال�شواح: مغامرة  انظر فرا�ص  الرحمة والرقة.  لكنها مع ذلك كانت �شديدة 

)�ص301(.
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�شعر حممود دروي�ص ويف توظيفه لهما للتعبري عن روؤيا ذات كثافة عالية، 
تزخر بالدللت، وتنه�ص على جعلهما واآلهة كنعانية اأخرى مثل »اإيل«، 
تر�شخت  التي  التاريخية  وجذورها  الذات  عن  يعبِّ  فل�شطينيًا،  منجمًا 
اأو »توراة  لت�شبح »توراة فل�شطينية«  التاريخ،  يف هذه الأر�ص منذ فجر 
اجلذور«، لكن هذه الكنعنة مل تظهر يف �شعر دروي�ص اإل يف ديوانه »اأرى 
الدين املنا�رسة  1990م، يف حني تزخر دواوين عز  ال�شادر �شنة  اأريد«  ما 
بح�شورهما منذ تفتح وعيه ال�شعري على الكنعنة يف وقت مبكر، اأي يف 
�شنة  اإىل ديوانه »كنعانياذا«  1962م،  �شنة  الأول »يا عنب اخلليل«  ديوانه 

1983م، وديوان »رعويات كنعانية« �شنة 1992م.

من  يعبِّ  اأن  ا�شتطاع  قد  دروي�ص  حممود  فاإن  اأمر،  من  يكن  ومهما 
واأن  تعبري،  خري  واجلماعية  الذاتية  معاناته  عن  الكنعانية  الرموز  خالل 
عن  تعبِّ  معا�رسة،  دللت  وحتميلها  �شعره،  يف  امت�شا�شها  على  يعتمد 
الإن�شان املقهور، الذي يئن حتت ظلم الطغاة وم�شا�شي دماء ال�شعوب، 

ففي ق�شيدته »رب الأيائل يا اأبي« يقول: 

واأنا حزين، يا اأبي، �شلِّم على جدي اإذا قابلته   
قبِّل يديه نيابة عني وعن اأحفاد »بعل اأو »عناة«   

وامالأ له اإبريقه باخلمر من عنب اجلليل اأو اخلليل، وقل له:   
اأنثاي تاأبى اأن تكون اإطار �شورتها، وتخرج من رفاتي   

عنقاء اأخرى، يا اأبي �شلِّم عليَّ هناك اإن قابلتني   
وان�ص ان�رسايف عن خيولك يا اأبي واغفر لأعرف ذكرياتي)1(   

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص. )398(.
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ة عن �شحنة عاطفية  املعبِّ النف�شية  بالتجربة  الأ�شطوري  الرمز  يلتحم 
الذي  احلزين،  الإن�شان  م�شاعر  وعن  ال�شاعرة،  الذات  يف  الغور  عميقة 
م�رسى  �رسايينه  وي�رسي يف  كيانه،  يعي�ص يف  زال  ما  ولكنه  وطنه،  فارق 
لة  الدم، ويتّوج هذه الدللت بال�شياغة اللغوية، واجلمل التعبريية املحمَّ
ال�شياغة  حركة  على  ال�شعرية  الأنا  �شيطرة  اأولها،  متعددة:  باإيحاءات 
اللغوية بت�شكيالتها املختلفة »رفاتي-قابلتني-ذكرياتي-اأنا حزين«، لكن 
ل فيها احلزن ال�شعري باعتباره انعكا�شًا للحزن  قوله »اأنا حزين«، يت�شكَّ
الواقعي، وباعتبار ال�شاعر جزءاً من ال�شعب الفل�شطيني احلزين، واحلزن 
تنغر�ص كال�شكني يف  املعبِّ عن حلظة زمنية  الوجداين  التمثيل  �رسب من 
اأي لها  اإربًا، وهي حلظة زمنية ذات �شريورة،  اإربًا  ال�شاعر وتقطعه  قلب 
ما  ال�شاعرة،  الذات  لدى  الأمل  لكن  لها،  نهاية  مطلقة ل  ولكنها  بداية 
فوق  اأر�شه،  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  من  بقي  من  ب�شمود  معقوداً  زال 
�شوك املحتل و�شيفه، وعليه حتدي اجلهات ال�شت ولي�ص الأربع فقط، لأن 
ل اجلغرافيا الفل�شطينية ملك له ولي�شت  هذه ال�شهول اخل�رساء التي ت�شكِّ
لغريه، وعلى الفل�شطيني قبل موته اأن يعلِّم اأولده روح ال�شمود وا�شتمرار 
املقاومة، واأن يعلِّمهم »كتاب الأر�ص« من األفه اإىل يائه، حتى ينـزرعوا يف 
اأر�ص الوطن، وبذلك تتحول »اأنا« ال�شاعر اإىل �شورة جماعية فل�شطينية 

متتد للتعبري عن بعد اإن�شاين �شامل. 

يتمثل يف قوله لأبيه »�شلِّم على جدي«، لكنه يخرج يف  وثانيهما، 
التعبري عن اإطار »اجلد املبا�رس«، ويتحول هذا »اجلد« اإىل كنعان القدمي، 
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املت�شل بـ »عناة وبعل«، باعتبارهما اجلدين الأقدمني يف التاريخ الفل�شطيني، 
ويفتح  الكنعاين،  الأ�شطوري  بالرمز  الفل�شطينية  الأر�ص  تتماهى  وهنا 
تاريخه  على  واعتزاز  بفخر  املعا�رس  الفل�شطيني  منها  يطل  نافذة  ال�شاعر 
وتراثه يف هذه الأر�ص »فتتجلى خ�شو�شية اختيار حممود دروي�ص للرمز 
اجلمعية  الوطنية  بالذات  يعود  اأعلى،  منط  اإىل  اإياه  حتويله  الديناميكي يف 
ويرتاد  لقومه،  اجلماعية  الروح  يختزن  الأوىل…  الكنعانية  منابعها  اإىل 
لوجودها، ومن  الكيانية  املعاناة  داخل  م�شائرها من  وي�شت�رسف  اآفاقها، 

ن« كنعان«)1(.  ْن« حممود دروي�ص قومه بقدر ما »ُيَفَل�ْشطمِ هنا »ُيَكْنعمِ

اأما ثالث الدللت املنبثقة من ال�شياغة اللغوية، فيتمثل يف الربط بني 
ي�شتطيع  ل  حيث  واخلليل«،  »اجلليل  الفل�شطينية  واملدن  املنفى،  ق�شوة 
التوزيع اجلغرايف لهذين املكانني يك�شف  اإليهما، لكن  الو�شول  ال�شاعر 
عن روؤيا، جتعل منهما مكانني مت�شعني ي�شمالن فل�شطني باأكملها، اإذ الأول 
»اخلليل«  والثاين  1948م،  �شنة  واحتل  فل�شطني  �شمال  يف  يقع  »اجلليل« 
من  بعداً جديداً  الن  ي�شكِّ 1967م، وبذلك  �شنة  ويقع يف جنوبها واحتل 
واحل�شارية،  واجلغرافية  ال�شعرية  م�شتوياتها  يف  الفل�شطينية  الذات  اأبعاد 

لأنهما رمز فل�شطني احلبيبة الغائبة ال�شليبة اأو الفردو�ص املفقود. 

العربية  الأ�شاطري  اإىل  خالله  من  ال�شاعر  فينقلنا  الدللت،  رابع  اأما 
اأن  ياأبى  حيث  املوروثة،  لدللتها  »خمالفة«  بتقنية  »العنقاء«،  القدمية 
احلديث  الفل�شطيني  ال�شعر  يف  وجتليه  الديناميكي  الرمز  مفهوم  باروت:  جمال  حممد   )1(
»حممود دروي�ص منوذجًا« درا�شة �شمن كتاب من حترير:جري�ص �شماوي: زيتونة املنفى، 
والن�رس-بريوت-ط1- للدرا�شات  العربية  دروي�ص-املوؤ�ش�شة  حممود  �شعر  يف  درا�شات 

1998م.)�ص56(
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يخرج من رفاته »عنقاء«، ومل يعد قادراً على النبعاث من جديد، لعمق 
اإذ هو يخرج من  العقم لن يدوم طوياًل،  يعانيها، لكن هذا  التي  املـاأ�شاة 
�شالبة الرخام، اأو على الأقل يت�شاءل عن كيفية اخلروج من الرخام، وهذا 
من  النبعاث  لتحقيق  املحاولة  وبداية  الوجود،  بداية حتقق  ذاته  يف حد 

د عليه املتلقي. مكان غري متوقع ومفارق ملا تعوَّ

جده  وبني  بينه  تاريخية  �شلة  عقد  قد  دروي�ص،  حممود  كان  واإذا 
الفل�شطيني الكنعاين »بعل«، فاإن �شميح القا�شم يف ق�شيدته »ف�شيف�شاء على 
قبة ال�شخرة«، جعل هذه ال�شلة اأكرث عمقًا وقربًا من التاريخ الفل�شطيني 
اندماجًا  فيه  واملندمج  املعا�رس،  الفل�شطيني  التاريخ  يف  ل  املت�شكِّ القدمي 
كليًا، اإذ جعل الإله الكنعاين »بعل« اأباه �رساحة دون اإمياء اأو اإيحاء، ودون 
اأ�شلوبية  ظاهرة  �شعره  بع�ص  يف  املبا�رسة  لت  �شكَّ فقد  مراوغة،  اأو  خماتلة 
دافع عنها ال�شاعر بقوله: اإن ال�شكل الفني ابن للتجربة نف�شها، ول يعقل 
تقوم  ل  التجربة  لأن  مثاًل،  النتفا�شة  عن  مهمو�شة  بق�شيدة  اأطالب  اأن 
على الهم�ص، تقوم على فعل فيه حركة، فيه �شجة، فيه عنفوان، ل يعقل 
التعبري عن  التجربة التي ح�شنتها بج�شدي، بق�شيدة تكون اأقل حجمًا يف 
اإيقاعها واألوانها من احلدث، ويعتقد البع�ص اأن مثل هذه الق�شيدة �شهلة، 
ل، اإنها امتحان، وفن �شعب جداً)1(. ا�شتطاع �شميح القا�شم يف ق�شيدته 
ال�شخرة«، توحيد الأزمان والأماكن والأ�شاطري يف  »ف�شيف�شاء على قبة 

عالقة جدلية ل تقبل النف�شام. يقول: 

)1( انظر احلوار الذي اأجراه املتوكل طه )واآخرون( مع �شميح القا�شم-جملة ال�شعراء. )�ص128(
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اأنا �شليل الالت    

اأبي الإله بعل    

دُت يف النيل ويف الأردن والفرات  ُعمِّ   

اأنا �شليل الالت    

اأم�شي، وخلفي ال�شم�ص    

اإىل رحاب القد�ص    

اأم�شي…وظلي الليل!!)1(    

ال�شمري  با�شتخدام  واجلماعي،  الذاتي  وجودها  عن  ال�شاعر  اأنا  تنبئ 
املنف�شل »اأنا«، الذي يوحي ب�شدة اخل�شو�شية، وح�شورها التاريخي يف 
تبعًا  »الأنا«  ل  وت�شكِّ »اأبي«،  واحلا�رس  الالت«،  »�شليل  القدمي  م�شتوييه 
اللغوية، وتقوم بفعل  ال�شياغة  لذلك �شخ�شية حمورية ت�شيطر على حركة 
ال�رسد وعر�ص روؤاها واأحالمها وماأ�شاتها، وتك�شف عن هويتها التاريخية 
حل�شورها  باأقوالها،  والنفعال  التاأثر  �شوى  مفراً  يجد  ل  الذي  للمتلقي 
الطاغي ب�شيغ خمتلفة »اأنا-اأبي-ُعمدت«. اإن لعبة ال�شمائر »امل�شيطرة على 
يف  تتج�شد  دللية،  حممولت  على  ال�شعري  اخلطاب  تفتح  الن�ص  ج�شد 
حلم العودة اإىل الوطن، بل اإىل قلب الوطن »يبو�ص اأو »اأر�ص الباق« اأو 
» القد�ص«،وبذلك نقلت التجربة قيمًا مثالية ل يج�شدها واقع، واأره�شت 
الأ�شطورة بوجود واقع اآخر، تظل اأنا ال�شاعر ت�شعى نحوه  دون اأن تبلغه، 
وكان ال�شعر دائمًا بحثًا عما ينبغي اأن يكون، كان وليد اإح�شا�ص باأن �شيئًا 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد=مج3.)�ص217(
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ما ينق�ص هذا العالـم ليكون كاماًل)1(. هكذا ت�شبح ال�شيغ اللغوية والنحوية 
�شديدة الرتباط باإنتاجية الدللة، وهذا ما اأكده عبد القاهر اجلرجاين ح�شب 
راأي د. م�شطفى نا�شف، حني بنيَّ اأنه اإذا اأريد بحث املعنى الكلي اأو اجلزئي 
يف اخلطاب الأدبي، دون نظر اإىل النحو اأو الرتاكيب من حيث هي فعالة يف 

ت�شكيل ذلك املعنى، فقد �شللنا ال�شبيل)2(. 

ويحاول عز الدين املنا�رسة يف ق�شائده الأ�شطورية، اأن يعيد ت�شكيل 
الأ�شاطري الكنعانية وفق روؤيا معا�شـرة، تنه�ص على عودة  الوطن ال�شليب 
من خالل ال�شعر، بعد اأن فقد ال�شاعر وطنه وم�شقط راأ�شه »اخلليل«، ويجعل 
»الكنعنة« تنحو يف �شعره منحى عامليًا، وتفتح اأبوابها على مدى ات�شاع 
العامل، وكان معجمه الكنعاين يف ذلك الوقت املبكر من حياته ال�شعرية 

�شنة 1962م، معجمًا بكراً مل يتم تداوله بعد يف ال�شعر الفل�شطيني.

ف املنا�رسة الرمز الأ�شطوري الكنعاين »بعل«، باعتباره رمزاً  وقد وظَّ
للرعاية واخل�شوبة، اأو القوة املت�شلطة على الغزاة واملجرمني والفا�شقني. 

ففي ق�شيدته »يا عنب اخلليل«، يقول:

عنب جنديل واإيقاعه فاعلْن يف املزاد، وقيل فعولن 

لأن اخلبْب    

يرتوي من نهور الذهْب    

فيم�شي الهوينا كدحرجة لقناين النبيذ على الطاولت    
البي�شاء-ط1- عيون-الدار  املعا�رسة-من�شورات  املغربية  الق�شيدة  راجع:  اهلل  عبد  انظر   )1(

1987م.)�ص289(
)2( انظر د. م�شطفى نا�شف: اللغة بني البالغة والأ�شلوب.)�ص257-256(
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ويف بيت حلم التي ل تنام    

يحل عليه التعب    

ينام على حجر من �شخب    

لرتعاه عني العناية من ح�شن بعل الذي ل يناْم    

له يف ال�شباح زبيبًا ودب�شًا اإذا كان  اخلليل تف�شِّ   

ملبنه �شافيًا كبنات ال�شاآم    
�شكراً كبيا�ص خليلية مثل �شم�ص تغار من ال�شم�ص)1(   

حركة  يف  ينداح  �شعري  بتدفق  ال�شابقة،  الأبيات  قراءة  ت�شمح 
النف�ص  واأغوار  ال�شعرية،  التجربة  رحم  من  دللتها  تتخلق  متوا�شلة، 
الب�رسية، املتحققة يف الواقع العيني، بل يف الواقع ال�شديد ال�شلة بنا كاأفراد 
ل حياته وفقًا لأعماله واأقواله اليومية التي ميـار�شها يف كل  و�شعب، تت�شكَّ
ت�شتند  ال�شعرية  التجربة  اأن  يعني  وهذا  العامل.  هذا  يف  احليـاة  من  حلظة 
اإىل جتربة »�شعبية« تقتن�ص حلظات من احليـاة اليومية لالإن�شـان وت�شوغها 
�شعراً، ولهذا ت�شتند الأبيات اإىل �شياغة لغوية واأ�شلوبية �شديدة اخل�شو�شية، 
و�شديدة احلميمية من حياة النا�ص، و�شديدة البكارة والطزاجة يف اخلطاب 
ال�شعري الفل�شطيني. واأول هذه البكارة اللغوية عنوان الديوان نف�شه »يا 
عنب اخلليل«، الذي يحمل اأبعاداً توظف �شيغة »النداء« اأوًل، و»نداءات 
عن  تك�شف  اأبعاد  وهي  ثانيًا،  ب�شائعهم  لرتويج  الأ�شواق  يف  الباعة« 
ومثل  واآمالها،  همومها  عن  وتعبريه  ال�شعبية  بالطبقات  ال�شاعر  الت�شاق 

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص10-9(
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هذه التعبريات على حد قول ال�شاعر، متتلك حيوية ودرامية فطرية، لأن 
ل الروح ال�شعبية  الروح ال�شعبية مرتبطة بال�شخ�شية والهوية)1(، كما ت�شكِّ
النواة الدللية العامة، التي يعبِّ ال�شاعر من خاللها، وتقوم بدور البطولة 

التي تنبثق منها دللت الن�ص.

ال�شاعر،  لدى  اللغوية  للبكارة  رمزاً  باعتباره  »النداء«  مدلول  ي�شري 
اإىل اجتاه املتكلم لالنفتاح على اخلارج، فالنداء غريي التوجه، يتوجه به 
الداعي اإىل املدعو طالبًا منه الإقبال عليه)2( لأغرا�ص متعددة، منها:  حماولة 
يت�شم مبيزات كثرية  الذي  اخلليلي،  العنب  ب�رساء  املت�شوقني  اإغراء  الداعي 
منها: ارتواوؤه من اأنهار الذهب، وبيا�شه الذي ي�شبه بنات ال�شام، مبا يف 
ذلك من دللت جن�شية…اإلخ هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فاإن النداء 
التعريف، واإذا ق�شدت �شخ�شًا  يفيد تخ�شي�شًا، والتخ�شي�ص �رسب من 
واحداً بعينه �شار معرفة كاأنك اأ�رست اإليه)3(، فكاأن ال�شاعر عندما اختار 
»يا« للنداء بدللتها على البعد وامتداد ال�شوت يف نطقها، وتنبيه املدعو 
ليقبل، قد خ�ش�ص هذا املدعو ل�رساء العنب اجلنديل اخلليلي، الذي نبت 
وترعرع يف الأر�ص الفل�شطينية. اإن الدعوة ل�رساء هذا العنب، حتمل يف 
الرابطة  التوا�شلية  الدللت  ف�شاًل عن  اأعماقها دللت وطنية وقومية، 
»كنعان«  يفعل  كان  كما  لها،  وزراعته  واأر�شه  الفل�شطيني  الإن�شان  بني 
ال�شاعر  يغو�ص  وبهذا  فل�شطني،  الزراعة يف  موؤ�ش�ص  القدمي،  الفل�شطيني 
من خالل النداء الب�شيط على العنب اجلنديل، يغو�ص يف »بئر املا�شي«، 

)1( انظر حوار حممد عبيد اهلل مع ال�شاعر-جملة م�شارف.)�ص102(
)2( انظر د. عبد العزيز عتيق: علم املعاين. )�ص125(

ل. )�ص8( )3( انظر ابن يعي�ص: �رسح املف�شَّ
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الأول من خالل  وتاريخها  الب�رسية،  النف�ص  القارىء عمق  اأمام  ويتجلى 
عنبها،  على  ويحنو  »اخلليل«  يرعى  الذي  اأي�شًا،  »بعل«  الرمز  ح�شور 
كاأبي  والتال�شي،  الذوبان  من  وكيانها  وجودها  على  حار�شًا  وي�شبح 
حل�شارة  جت�شيداً  باعتبارها  ليحر�شها  الأهرامات  بجوار  الراب�ص  الهول 

م�رس القدمية. 

هكذا ياأخذ العنب اخلليلي »اجلنديل« بعداً تاريخيًا واأ�شطوريًا متحققًا 
زالت  ما  التي  احل�شارية،  هويته  ل  �شكَّ حيث  القدمي،  الكنعاين  حياة  يف 
الت�شكيل  من  ال�شاعر  يتخذ  وبهذا  العنب.  بزراعة  الزمن  يف  متج�شدة 
لتحريك  و�شيلة  املطلب،  عبد  د. حممد  تعبري  على حد  والنداء  ال�شياغي 
الواقع)1(،  روؤية  عن  العجز  مواجهة  معها  ميكن  التي  الإيجابية  الطاقات 

وخا�شة اأن ال�شاعر كان خارج حدود الوطن. 

اإن تطور دللة العنب عب رحلته من »اخلليل« اإىل »بيت حلم«، اأو عب 
لت من دللت �شعبية وت�شويقية مبا�رسة، اإىل  رحلته يف ج�شد الن�ص، حتوَّ
دللت رمزية تتمثل يف الرتباط اجلديل بني �رساء العنب اخلليلي واحلفاظ 
والتماهي  الزراعة،  يف  متمثاًل  الفل�شطيني،  الرتاث  اأو  الوجود  على 

بالأر�ص، خوف ا�شتالبها و�رسقتها، وي�شاعد »بعل« يف حرا�شتها. 

يف  فتتمثل  الن�ص،  ج�شد  يف  لة  املت�شكِّ الثانية  اللغوية  اخل�شو�شية  اأما 
حلم-ال�شام-وادي  »اخلليل-بيت  والعربية  الفل�شطينية  الأماكن  �شعرية 
اجلوز بالقد�ص« وغريها، التي ينفتح من خاللها ال�شاعر على العامل »ال�شام« 

)1( انظر د. حممد عبد املطلب: بناء الأ�شلوب يف �شعر احلداثة. )�ص254(
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بعد اأن كان منح�رساً يف نطاق اخلا�ص »اخلليل-بيت حلم-وادي اجلوز«، 
ل  للدللة على العالقة اجلدلية التي تربط الفل�شطيني مبحيطه العربي، ويت�شكَّ
من تكاملهما الوجود العربي العام الفاعل. ومما يوؤكد ذلك قدميا، اأن دولة 
ت�شم »فل�شطني والأردن و�شوريا ولبنان«  التي كانت  القدمية،  »كنعان« 
لت كتلة طبيعية وجغرافية و�شكانية  الزمن، و�شكَّ مر  ظلت متحدة على 
الفل�شطيني هو  ال�شعب  باأن  اأوروبا،  موؤرخي  اأكرث  اعرتف  وقد  واحدة، 
الثقافة  با�شتمرارية  ذلك  على  ودللوا،  القدمي  الكنعاين  لل�شعب  حفيد 
واجلغرافية  ال�شيا�شية  الوحدة  اإن  واللغة)1(.  والتقاليد  والعادات  ال�شعبية 
التي ربطت كنعانيا قدميًا، ما زالت حا�رسة اإىل حد بعيد، وبذلك تكون 
الكنعنة واأماكنها الف�شيحة واأبعادها الإن�شانية، مظهراً من مظاهر الوحدة 

العربية �شد الغزو اخلارجي.

4- اإيل    

اعتمد �شميح القا�شم يف ق�شيدته »اأخذة الأمرية يبو�ص«، التي حتمل 
»اإيل«)2(،  الأ�شطوري  لال�شم  املبا�رس  التوظيف  اآلية  على  الديوان  عنوان 
م�شامني  فيها  بث  لكنه  املوروثة،  بدللته  مقرتنة  »كلية«  وم�شاحة 

معا�رسة، تعبِّ عن اإح�شا�شه بكلية العامل. يقول:

)1( انظر عز الدين املنا�رس: جمرة الن�ص ال�شعري. )�ص285(.
)2( الإله »اإيل« كبري الآلهة ورب ال�شماء لدى ال�شوريني، عبده العبانيون يف مطلع عهدهم، لذا 
فقد ورد ا�شمه تبادليًا مع ا�شم اإلههم »يهوه« يف اأكرث من مو�شع يف العهد القدمي، وهو اأ�شل 
اإلهًا كنعانيًا. انظر فرا�ص ال�شواح: مغامرة  ا�شم »اإيلوهيم«. ويهوه نف�شه على ما يبدو كان 

العقل الأوىل.)�ص300(
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جزعًا م�شكونًا باحلمى. يرقم حيوت الأعمى. يف لوح

 الآجر املدهون بزيت املعبد، اأخذة حيوت الرائي، لأمرية

 مدن الدنيا ون�شاء الأر�ص »يبو�ص«)1(.

ي�شتهل ال�شاعر ق�شيدته بلغة �شعرية اأقرب يف طريقة كتابتها اأو ر�شمها 
نق�شت  التي  الكنعانية  اللغة  اإىل  ي�شري  فكاأنه  التاريخ،  قبل  ما  ع�شور  اإىل 
اأول  وهي  ال�شوري،  ال�شاحل  على  »اأوغاريت«  مدينة  الألواح يف  على 
الآجر«  »يرقم-حيوت-لوح  قوله  ففي  القدمي،  الإن�شان  كتبها  اأبجدية 
ا�شتبطان لأعمق اأعمـاق الإن�شـان واأعمق اأغوار التاريخ، حيث »يبو�ص/
القد�ص«، اأمرية مدن الدنيا ون�شاء الأر�ص، وهي يف جانب من جوانبها 
ب�شدق  ال�شاعر  يوحي  ولكي  املعا�رسات،  الفل�شطينيات  للن�شاء  جت�شيد 
لغويـة  غري  اإ�شارات  يوّظف  لـ»يبو�ص«،  املوروثة  التاريخية  املحمولت 
لإ�شاءة الن�ص واأبعاده الدللية، حني ير�شم عدة مربعات متداخلة، حتتوي 

على اأحرف نق�شت بداخلها، توحي بقدمها كالتايل:

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج3.�ص589(
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وي�شري  »�شميح«،  ال�شاعر  ا�شم  اإىل  ال�شغرية  الداخلية  املربعات  ت�شري 
املربعني  يكتنف  الذي  املربع  اأما  »يبو�ص«،  ا�شم  اإىل  املرتاكب  املركب 
ي«، لهذا  ال�شابقني فقد نق�ص عليه لفظ دال على ال�شعور والعاطفة »ح�شِّ
ي�شمل اجلميع، ويكتنف ال�شاعر ووطنه منذ التاريخ وحتى اللحظة الراهنة، 
ال�شاملة،  والوجودية  املكانية  النواة  ل  ت�شكِّ ال�شاعر  اأنا  فاإن  اآخر،  ومبعنى 
الفل�شطيني  للوطن  ترمز  التي  اأخرى منها »يبو�ص«،  اإىل ذوات  املنق�شمة 
ككل، واإىل اجلموع الفل�شطينية املعا�رسة عب التاريخ، املو�شولة باملا�شي 

واحلا�رس وامل�شتقبل.

فاإذا كانت ق�شيدة احلداثة قد عمدت اإىل نقل عميلة التلقي من الأذن 
بتوظيف  وقامت  ال�شعري،  للبيت  املتناظر  ال�شكل  وك�رست  العني،  اإىل 
اإ�شارات غري لغوية مثل: الر�شوم الفوتوغرافية، والتنفيذ الطباعي كتكبري 
كلمة اأو ت�شغري اأخرى يف الق�شيدة…اإلخ، جعل هذا كله ق�شيدة احلداثة 
ل تقف يف اإنتاج دللتها اللغوية عنـد الألفاظ والرتاكيب، بل جتاوزت 
امل�شاحبة  اللغوية  غري  الظواهر  هذه  خالل  من  دللة  اإنتاج  اإىل  ذلك  
داغر،  �رسبل  تعبري  حد  على  الق�شيدة  فاأ�شبحت  روؤيا،  عن  ة  املعبِّ لها، 
نا�شئة، مقرونة  له هيئة ب�رسية مظهرية، وهي ظاهرة  ذات ج�شم طباعي 
بالنتقال من »العهد ال�شفوي« للق�شيدة، اإىل العهد »الكتابي ال�شناعي«، 
وهذه الهيئة الطباعية، لي�شت مظهرية فح�شب،  بل هي تفعل عميقًا يف 
عالقات الق�شيدة، يف املبنى واملعنى، ويف كيفية تلقيها، لأن ال�شاعر بات 
ي�شتغل مثل هذه »التقنيات« لتلبية حاجاته التعبريية)1(. وبناء على هذا فاإن 
1988م.  - البي�شاء-ط1  توبقال-الدار  احلديثة-دار  العربية  ال�شعرية  داغر:  �رسبل  انظر   )1(

)�ص15،17،33(.
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الظاهرة الطباعية ترتجم ما يريد ال�شاعر قوله، وتبني عن وجود اإمكانيات 
وا�شعة مطروحة اأمام ال�شاعر ميكنه ا�شتغاللها للتعبري عن روؤاه ال�شعرية.

ولكي يزيد ال�شاعر من الإيحاء الرتاثي الذي حتمله الأبيات، مل يكتف 
اللغوية واأن�شاقها املتعددة  البنية  التو�شيحي امللتقط لعمق  بتوظيف املربع 
رموزها  اأجلى  يف  الفل�شطينية  الكنعانية  الديانة  اإىل  عمد  بل  فح�شب، 
بها،  يتاأثرون  »اليهود«  جاعاًل  »اإيل«  الرمز  موظفًا  والأ�شطورية  الرتاثية 
للكنعانيني  والواقعي  الديني   الوجـود  لية  اأوَّ اإىل  ذلك  من خالل  ليوحي 
الفل�شطينيني، ويت�شح هذا من قوله: »املدهون بزيت املعبد«، اإذ يحكي 
ر يعقوب يف ال�شباح واأخذ  العهـد القدمي يف �شفر التكوين ما يلي: »وبكَّ
راأ�شه،  على  زيتًا  واأقامه عموداً، و�شب  راأ�شه  و�شعه حتت  الذي  احلجر 
ودعا ا�شم ذلك املكان بيت اإيل«)1(، ومن اجلدير ذكره، وجود م�شتوطنة 

�شمال مدينة رام اهلل بال�شفة الغربية تدعى »بيت اإيل«.

ر فيه  وننتقل مع ال�شاعر اإىل مف�شل اآخر من مفا�شل الق�شيدة، ي�شوِّ
الدالة  الألفاظ  ف  ويوظِّ الرغبات،  على  املقتدر  »اإيل«  الأ�شطوري  الرمز 
التي �شبقت الإ�شارة اإليها يف املربع اخلارجي على احلب والتعلق العاطفي 

بـ »يبو�ص« يقول:

يا »اإيل« املقتدر على الرغبات

ْيَهَد بيدك يف رحم يبو�ص  اأُ�شكْب �شَ

فال يذهب �شهوتها ماء   

)1( العهد القدمي: �شفر التكوين، الإ�شحاح الثامن والع�رسون.)�ص45(.
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غري النهر القادم   
من �شني ال�رس اإىل حاء احلب

يا رب
يا رب الأ�شياء جميعًا
يا رب جميع الأ�شياء

�شع يف قلب يبو�ص جميع امليل
اإىل مقتبل ال�شني ومكتمل احلاء)1(

ففي قوله »من �شني ال�رس اإىل حاء احلب« تر�شيح للدللة، وتخ�شي�ص 
لعاطفة احلب الإن�شانية، وامل�شاعر الفيا�شة جتاه »يبو�ص«، باعتبارها رمزاً 
للوطن الذي يكمن فيه �رس الوجود الإن�شاين، ويحتوي قلوب الب�رس، اأو 
حتتويه قلوب الب�رس. اإن ال�شاعر هنا لديه قدرة تاأثريية على جعل الآخرين 
فل�شطينيني مثله. وبذلك يتحول املكان »يبو�ص« القدمي، اإىل ح�شور يت�شم 
بالفاعلية والنماء، تت�شبث به الذات ال�شاعرة و�شعبها لأنه عنوان وجودها 

الفردي واجلماعي.

اأما على م�شتوى ال�شياغة اللغوية فيلعب اأ�شلوب »النداء« دوراً مهمًا 
ل ظاهرة اأ�شلوبية مغلَّفة باأبعاد طقو�شية، ت�شري اإىل  يف اإنتاج الدللة، وي�شكِّ
الرتنيمات اللغوية املمو�شقة، التي كان يطلقها الإن�شان الأول يف �شعائره 
الطبيعة  ظواهر  اأمام  عاجزاً  يقف  كان  عندما  الآلهة،  ح�رسة  يف  البدائية 
لالآلهة. كما  القرابني  تقدمي  بعد  ا�شتدرار اخل�شب  اأجل  اأو من  املختلفة، 
ينقل لنا اأ�شلوب »النداء، تلك العالقة احلميمة التي تربط بني الفل�شطيني 

)1( �شميح القا�شم: الق�شائد-مج3.)�ص590(.
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املعا�رس، والإله »اإيل«، رغم بعده املكاين والزماين، يف حماولة من ال�شـاعر 
»يبو�ص«  بعث  ذلك  بعد  ليت�شنى  الـراهنة،  اللحظة  يف  جديد،  من  لبعثه 

املحا�رسة وامل�شلوبة. 

ف الرمز الأ�شطوري »اإيل« يف ق�شيدته  اأما عز الدين املنا�رسة، فقد وظَّ
»دموع الكنعانيات«، بدللة تك�شف عن اأبعاد الوطن الفل�شطيني الكوين، 
املرتبط باأقدم بقعة اأو مدينة يف العامل، األ وهي مدينة »اأريحا« موطن عبادة 
فل�شطينية واأخرى  اأماكن  الن�ص يف عدة  املتج�شدة عب  الكنعانية،  الآلهة 
تتماهى  غريها، منها »رام اهلل-الناقورة-بريوت-بالد كنعان«، وبذلك 
اأريحا من خالل »جبل قرنطل«، وهو مكان اأقام فيه ال�شيد امل�شيح فرتة 
معه  ل  لت�شكِّ العربي،  الوطن  عب  الأخرى  باملدن  مروره  قبل  الزمن  من 
وحدة �شيا�شية وتاريخية وجغرافية، بل اإن الرمز »كنعان« ياأخذ هو الآخر 
ببعده الرمزي املتحّول وغري الثابت، خ�شو�شية املكان الفل�شطيني واأبعاده 
معلمًا  ل  ت�شكِّ فل�شطني،  اأن »كنعنة«  يعني  نف�شه، وهذا  الآن  القومية يف 
دلليًا بارزاً، وبنية فنية متكاملة عب دواوين املنا�رسة. وقد عّب ال�شاعر عن 

هذا بقوله: 

�شجريات ال�شدر جتيء حمملة      
بعطور الكنعانيني    

ي�شّدون اخليل على ال�شاحل    
يبنون متاري�ص على املرج املنب�شط    

من الناقورة حتى الرمل)1(    
)( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص259(  1
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تك�شف الأبيات يف بعدها املكاين عن حماولة الكنعانيني حت�شني بالدهم 
ل عائقًا وحاجزاً مينع  من الغزو اخلارجي، لذلك بنوا »املتاري�ص« التي ت�شكِّ
العدو/اخلارج من جتاوز حدود كنعان/ الداخل، حيث تبداأ حدود الداخل 
من »املرج« اأي »مرج بن عامر« اأو »�شهل جمّدو« يف ت�شميته الكنعانية، 
القدمي، حيث  ال�شكاين  التمركز  مناطق  اأحد  ل  ي�شكِّ منب�شط  وهو مكان 
مار�ص »كنعان« على اأر�شه وجوده الزراعي واحل�شاري الأول، باعتباره 
اأخ�شب بقعة يف فل�شطني، لكن الطرف الآخر من احلدود كون مت�شع، 
ول نهائي، لأن حدوده هي »الرمل«، هكذا ب�شيغتها املطلقة التي تتنكر 
للتحديد رغم وجود »األ« التعريف هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن 
الدوال »املرج - املتاري�ص«، تقرتن بروؤيا بعيدة الغور، ت�شري اإىل اأن هذا 
القدمية،  الكنعانية  احل�شارة  على  الق�شاء  »جتربة  و�شي�شهد  �شهد  املكان 
كما و�شهد معا�رساً حركة ا�شتيطانية �شهيونية طردت الأهل، وا�شتحلت 
الأر�ص من جديد. هذا ال�شهل الذي �شهد املرارات الفل�شطينية احلديثة، 
والكنعانية القدمية، �شيكون كما يقول العهد القدمي مكانًا ملذبحة اإن�شانية 
كبى، بل ملحرقة يختلط فيها كل �شيء يف ماأ�شاة اإن�شانية قادمة، �شتنذر 

باقرتاب نهاية احلياة«)1(. 

اإن وعي املنا�رسة بجغرافيا املكان، يك�شف عن روؤيا ذات اأبعاد جمالية 
احل�شاري  وجوده  رمز  باأر�شه  التم�شك  اإىل  الفل�شطيني  تدعو  وفكرية، 
كارثة  وجود  من  حتّذر  دللية،  اأبعاد  عن  يك�شف  كما  القومية،  وهويته 
)1( عبد اهلل ر�شوان: )اإعداد وحترير( عز الدين املنا�رسة �شاعر احللم، درا�شة �شمن كتاب امروؤ 
القي�ص الكنعاين قراءات يف �شعر عز الدين املنا�رسة -املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رس - 

بريوت - ط1 - 1999م.)�ص34(
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�شتحل ب�شكان هذه الأر�ص، �شيمتد لهيبها اإىل بريوت، ويعانق دمها دم 
الكنعانيات، ويف و�شط هذا اللهيب الدموي، ومن اأ�شالء املوتى ودمائهم 
حتى  »اإيل«  بالإله  م�شتغيثًا  �شارخًا  الكنعانيات  �شوت  يخرج  الزكية، 

يحمي الوطن من هذا الدمار، بقولهن:

قالت: اإحدى الكنعانيات: هنا دمه 

وا�شتدت نقرات الطبل:    

اأيا دمه اللهب على حيطانك يا بريوت    

اأقبل يا اأيل القربان على �شخر قرنطلنا   

اأو يف تل العاي املنثور حجارته 

وازدحمت اأرجلهن    

اأ�شم خالخيل ن�شاء جنني    

يغنني عري�شًا يف املنفى    

ج�شداً م�شفراً    

يا دمه اللهب على حيطانك يا بريوت)1(    

ل  »اإيل«،  بالإله  والنداء  الأمر  �شيغتي  عب  الكنعانيات  ا�شتغاثة  اإن 
الفاعل  الوجود  ينفي  الواقع،  نطاق  عن  خارجًا  طوباويًا  حاًل  ل  ت�شكِّ
الإن�شان  �شورة  يف  يتج�شد  »اإيل«،  الإله  لأن  الفل�شطيني،  لالإن�شان 
يكت�شب  وبذلك  الفل�شطيني،  املقاتل  ج�شد  يف  »يحل«  اأو  الفل�شطيني 
اأو  »املعني«  مبثابة  اأنه  اأي  النت�شار،  حتقيق  من  متّكنه  اإ�شافية  قوة  املقاتل 

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص262(.
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»امل�شاعد«، الذي تت�شاعف بوجوده قوة الفل�شطيني وتقوى عزميته، لأن 
اأر�ص املعركة وا�شعة على امتداد »جنني وبريوت وجبل قرنطل واأريحا« 
وغريها، وهذه يف حقيقتها دعوة لتطبيق مبداأ الوحدة العربية حتى تتمكن 

الأمة جمتمعة من �شد العدوان ال�شهيوين.

5-جلجام�س

وقف الإن�شان القدمي ح�شرياً اأمام ظواهر الكون، فحاول جاهداً فهم 
اأ�رساره، حتى يوقف نزيف الأ�شئلة التي كانت تراوده، ول يجد لها جوابـًا 
�شافيًا، ف�شعى باحثًا عن خلوده حتى ينت�رس على املوت، فكانت اأ�شطورة 
»جلجام�ص«)1(، جت�شيداً لهذا ال�شعي الدائم عن �رس الوجود واخللود. اإن 
�رسايني  يف  ي�رسي  زال  ما  »جلجام�ص«،  لزم  الذي  املوت  من  اخلوف 
ع�رسنا، حيث الإن�شان املعا�رس املاأزوم، ما زال يبحث عن �رس وجوده يف 
ذاته وهويته احل�شارية،  ليحقق  العقل واملنطق،  ينق�شه  الذي  العامل،  هذا 
لكن هذا الوجود لن يتحقق يف ق�شيدة »فر�ص للغريب« لل�شاعر حممود 

دروي�ص لأنه م�شتحيل التحقق. يقول: 

لنا ما علينا من النحل واملفردات. خلقنا لنكتب عما    

يهددنا من ن�شاء وقي�رس… والأر�ص حني ت�شري لغة    

وعن �رس »جلجام�ص« امل�شتحيل، لنهرب من ع�رسنا   
)1( »جلجام�ص« بطل مدينة »اأوروك« وملكها ثلثه اإله، وثلثاه ب�رس، ق�شى حياته منت�شيًا بقوته 
اخلرافية وطاقته املتفجرة، يقـوم مـع �شديقه »اأنكيدو« مبغامرات عديدة ذات اأهداف �شامية، 
اأن »اأنكيدو« ميوت في�شحو »جلجام�ص« على ماأ�شاة الإن�شان، ويهيم على وجهه يف  اإل 
ع�شـبة  يجد  وعندما  احلياة،  واإك�شري  اخللود  �رس  عن  للبحث  ومملكته  عر�شه  تاركًا  الباري 

اح: مغامرة العقل الأوىل. )�ص128( اخللود تغافلـه الأفـعى وت�رسقها. انظر. فرا�ص ال�شوَّ
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اإىل اأم�ص خمرتنا الذهبي ذهبنا، و�رسنا اإىل عمر حكمتنا 

وكانت اأغاين احلنني عراقية، والعراق نخيل ونهران)1(    

الع�رس  يف  »جلجام�ص«  اأبناء  اأحد  اإىل  الق�شيدة  هذه  ال�شاعر  يهدي 
ر بالده »التتار اجلدد«، اأو »الغزاة  احلديث، ممثاًل يف »�شاعر عراقي«،  دمَّ
اآلت  وما  ماأ�شاتنا،  من خالل وجودهم عمق  ندرك  الذين  املعا�رسون«، 
واأمل، هل  يت�شاءل بح�رسة  ال�شاعر  تفرقة وانق�شام، جعلت  اإليه حالنا من 
يف الق�شيدة مت�شع، بعد، لالأر�ص بعد العراق، وروما حتا�رس اأمطارنا بكل 
الو�شائل املدمرة لقتل العراق الرمز، الذي يتحول اإىل �شفرة حرة، ت�شري اإىل 

الوطن العربي امل�شتكن فينا. 

العراقية/ املاأ�شاة  عمق  ُتبز  اأ�شلوبية،  ظاهرة  على  الأبيات  تنه�ص 
العربية، وجتعل من احلا�رس كابو�شًا يح�شن الفرار منه، بثقب جدار الزمن 
باجتاه املا�شي، لنعيد �شرية »جلجام�ص« الطامح للخلود والأبدية، فتبز 
الأنا  اأو  الدليل بني احلا�رس/املا�شي، وياأخذ »ال�شمري«  �شيغة »التقابل« 
الأعلى اجلماعي يف قوله »لنا - علينا - يهددنا - نهرب - ع�رسنا« موقفًا 
كما يقول د. حممد عبد املطلب)2(، ل تتقبل فيه الأنا اجلماعية معطيات 
الزمن احلا�رس، ولذلك حتاول التحرك ل�شتعادة الزمن املا�شي، اأو ا�شتعادة 
م�شمونه احل�شاري، ولذلك يت�شف هذا املوقف بعدم الفاعلية، حتى يتم 
وا�شرتجاع  باحلا�رس،  املا�شي  ربط  �شاأنه  من  تغيري)3(  لإحداث  التحرك 

للذاكرة اجلماعية.
)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص - مج2.)�ص553(.

)2( �شيتم تعديل اجلملة املقتب�شة مبا يتنا�شب مع اإنتاج الدللة املتحدث عنها
)( انظر د. حممد عبد املطلب: بناء الأ�شلوب. )�ص260(  3
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هروبي  حل  ال�شاعر،  اقرتحه  الذي  الأ�شطوري  اأو  اللغوي  احلل  اإن 
من عنف الواقع، لذلك ي�شفه باأنه »م�شتحيل«، لأننا يف هذا لن ت�شتطيع 
احل�شول على »ع�شبة اخللود« مثل »جلجام�ص«، فعهد الأ�شاطري قد انتهى، 
املكاين  الرتاث  اإىل  في�شري  اأخرى،  حلول  طرح  ال�شاعر  يحاول  ولذلك 
و»حدائق  »نينوى«،  يف  الأثرية  املكت�شفات  حيث  للعراق،  والإن�شاين 
بابل«، وال�شّياب �شاعر »بويب«، ثم يت�شح له اأنه لي�ص حاًل عمليًا، خا�شة 
اخلليج  حرب  اإىل  اإ�شارة  يف  ذاتها،  على  منق�شمة  اجلماعية«  »الأنا  اأن 
د اجلميع  الثانية، ومل يعد »ال�رسق �رسق« ول »الغرب غرب« حيث يتوحَّ
د ال�شاعر  يف غريزة القتل، متج�شدة منذ اأول جرمية على الأر�ص. ثم يوحِّ
يف املاأ�شاة بني العراق والقد�ص، ول بد من ولدة م�شرتكة. وهكذا يبقى 

الأمل يراود ال�شاعر رغم �شوداوية اللحظة الراهنة وماأ�شاويتها. 

ويف ق�شيدة »لي�ص يف الأوليمب« ملريد البغوثي، يذكر فيها مدينة 
»اأوروك«. يقول: 

ل لي�ص يف اأوروك اأو اإيثاكا    

ل لي�ص يف دلفي ول نبوءة    

ال�رسير تري�شيا�ص بل هنا)1(    

)1( اإيثاكا: هي املدينة التي رحل اإليها اأوديب حمطمًا حمرومًا من النظر بعد معرفته ب�رس حياته 
من  لي�شتف�رس  »ليو�ص«  اأوديب  والد  اإليها  �شافر   التي  املدينة  فهي  دلفي:  اأما  املاأ�شاوي. 
�شـر  لي�شتطلع  اإليها  »اأوديب«  �شافر  اإجنابه لالأطفال، كما  »اأبولون« عن �شبب عدم  الإله 
قاتل  ي�شمي  اأن  »اأوديب«  منه  طلب  الذي  اف  العرَّ فهو  تري�شيا�ص«  »ال�رسير  اأما  حياته. 
امللك »ليو�ص«، واأخبه باأنه القاتـل فتغريت حياته. انظر د. عماد حامت: اأ�شاطري اليونان.

)�ص649، 655، 658(
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يف النم�ص امل�شعور يف الرادار    

والأر�شفة املهددة    

اأنا راأيت ال�شيد امل�شيح حتت الق�شف    

وعمره األفا �شنة    

متكئًا على ع�شا، يخ�شى عبور �شارع    

ول يد ت�شاعده)1(     

تنه�ص الأبيات على ح�شد هائل من الرموز الأ�شطورية التي �شارت 
يف اجتاهني: الأول، اجتاه �شلبي، يفقد فيه الرمز الأ�شطوري اأهميته الدللية 
فالرمـوز  ذاته.  على  ال�شعري  اخلطاب  انغالق  اإىل  ويوؤدي  ال�شياق،  يف 
»اأوروك - اإيثاكا - دلفي - ال�رسير تري�شيا�ص« ، ت�شطر املتلقي ل�شتقاء 
دللتها من القوامي�ص الأ�شطورية، حتى ي�شتطيع تاأويلها. اأما الثاين، فهو 
اجتاه اإيجابي، حيث يبغي ال�شاعر الو�شول باملتلقي اإىل قمة التاأزم النف�شي 
اأمام  ذلك  بعد  لي�شعه  الأ�شطوري،  احل�شد  هذا  خالل  من  والأخالقي، 
املفارقة/املاأ�شاة، حيث ال�شيد »امل�شيح« املخلِّ�ص والفادي اأو الفل�شطيني 
املعا�رس، يعي�ص حتت الق�شف، وميار�ص عليه القتل دون م�شاعدة من اأحد، 

فاأي جحود هذا ؟! واأي ق�شوة ب�رسية تلك ؟! 

امل�شتوى  على  اأخرى  مفارقة  »النفي«  �شيغة  تكرار  مـن  ويتبدى 
اللغوي، باعتبارها جوابًا عن �شوؤال هو: هل حدث هذا يف اأوروك…؟ 

)1( مريد البغوثي: النا�ص يف ليلهم - املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رس - بريوت - ط1 - 
1999م. )�ص30(
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فتكون الإجابة ل، لي�ص يف اأوروك، بل حـدث »هنا«، ويف هذا الع�رس 
بني  يف�شل  اأن  الدليل  امل�شتوى  على  ال�شاعر  حق  وكان  نعي�شه،  الذي 
اإىل  ي�شري  مما  الف�شل،  اأدوات  واأهمل  يفعل،  مل  ولكنه  و»لي�ص«،  »ل« 
طاقة  باعتباره  الو�شل  فيتحقق  اجلملة،  نطاق  على  يحدث  تام  تالحم 
نف�شية و�شعورية، ويوؤدي اإىل تتابع القراءة دون توقف حتى تفجوؤه جملة 
ل معادًل �شعوريًا ملاأ�شاة الواقع وهي:«راأيت ال�شيد امل�شيح  �شادمة، ت�شكِّ
من  اأثر  والو�شل  الف�شل  اأدوات  اإهمال  ظاهرة  ولعل  الق�شف«.  حتت 
راأى  زايد، حيث  راأي د. على ع�رسي  وال�رسيالية على حد  الرمزية  اآثار 
ال�رسياليون اأن اجلمل ينبغي اأن تتواىل اآليًا كما وردت يف الذهن، دون اأن 
يتدخل الفكر يف ربطها وتنظيمها)1(. اأما قوله »هنا«، فهي من املعيِّنات 
بالزمان  تت�شل  خارجية)2(  اأمور  اإىل  وحتيل  مرجعية،  اخلطاب  متنح  التي 
ا�شتدعاء  يف  تتمثل  تقابلية  ثنائية  »هنا«  كلمة  »حتمل  وبهذا  واملكان، 
الطرف الآخر وهو »هناك«، حيث يريد ال�شاعر اأن يحيل اإىل خ�شو�شية 
التاأزم  اأن ع�رسنا ع�رس  الفل�شطينية«)3(. وبهذا نرى  املكان، وهو الأر�ص 
النف�شي، والقلق الروحي، ينه�ص فيه املوت باعتباره عن�رساً دلليًا، ي�شيطر 

على ج�شد الق�شيدة والواقع املعي�ص. 

الرمز  فيوظف  القلب«،  »راية  ق�شيدته  يف  اهلل  ن�رس  اإبراهيم  اأما 
الأ�شطوري با�شمه، مقرتنًا برمز اآخر »متوز«، م�شرياً اإىل جزء من حكاية 

)1( انظر د. علي ع�رسي زايد: بناء الق�شيدة العربية احلديثة-مكتبة دار العلوم-م�رس-1978م.
)66(

)2( انظر د. حممد مفتاح: حتليل اخلطاب ال�شعري. )�ص151(
)3( انظر اإبراهيم منر مو�شى: حداثة اخلطاب وحداثة ال�شوؤال. )�ص27(.
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اخللود.  ع�شبة  منه  و�رسقت  خدعته،  التي  الأفعى  حيث  »جلجام�ص«، 
يقول خماطبًا املوت: 

كيف باغتَّ »متوز«   

يت يف ثوب اأفعى  كيف تخفَّ  

بَت »جلجام�ص البابلي« عن الغد…واخلطوة القادمة  وغرَّ  
�شَت اأ�شوار »اأور« لت�شبح يا موت من بعدها عا�شمة ؟!!)1( وقوَّ  

تنه�ص الأبيات ال�شابقة، على تقنية دللية »خمالفة« للمخزون املوروث 
على  قادراً  يعد  فلم  العقم،  »متوز«  الرمز  ي�شيب  حيث  الأ�شطورة،  عن 
النبعاث، وحتويل الأر�ص املجدبة اجلافة اإىل اأر�ص خ�رساء، لأن املوت قد 
باغته فجاأة. اأما »جلجام�ص« فقد انتهى اإىل العدم واملوت بعد اأن �رسقت 
الأفعى منه ع�شبة احلياة واخللود، فعاد مـن رحلته منك�رساً، ينتظر م�شريه 

الفاجع، وم�شتقبله املجهول. وبذلـك �شيطر املـوت على كـل �شيء،

مدينة  و�شل  حتى  املدمرة،  الفاعلة  القوة  الق�شيدة  �شياق  يف  واأ�شبح 
»اأوروك« التي كان يحكمها »جلجام�ص«، وجعلها خاوية على عرو�شها، 
لها من مدينة ت�شج باحلياة اإىل مدينة يقبع فيها املوت، وينعق فيها البوم.  وحوَّ

اإن ه�شا�شة الوجود الإن�شاين، ونهاية املخلوق وزواله، هي الدللت 
ال�شعري،  خطابه  �شياق  يف  بها  يوحي  اأن  ال�شاعر  اأراد  التي  الفاجعة 
»الطفل«  يظهر  التبدد حني  تبداأ يف  ما  �رسعان  القامتة  الروح  لكن هذه 
�ص الرياح، ويطلق لها العنان حتى تقتلع اجلراح  الأ�شطوري، الذي يحرِّ

)1( اإبراهيم ن�رس اهلل: الأعمال ال�شعرية. )�ص568(.
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والآلم، التي مل ي�شتطع »جرنالتنا« اأن يفعلوا �شيئًا حيالها، وياأخذ الطفل 
على نف�شه ق�شمًا مبحاربة املوت/الغزاة، قائال ً: فلتكن احلرب يا موت، 
فكيف اأعي�ص يف املنايف ويل بلد ؟!. وهكذا ت�شتمر املقاومة الفل�شطينية 
�شخ�شيات عدة  يتقم�ص  الذي  الأ�شطوري،  »الطفل  رمز  خالل   من 

وبغداد،  و�شاتيال،  و�شبا  الكرمل،  ابن  منها:  الق�شيدة  �شياق  يف 
 .l وحممد  وعولي�ص،  املغربي،  ودلل  ويرثب،  وحيفا،  والنا�رسة، 
خارطة  ي�شنع  الذي  الفل�شطيني  لالإن�شان  ورمز  هوؤلء،  لكل  ابن  فهو 

الوطن من جديد.

6- �سدوم 

النبعاث  يف  قوية  رغبة  املعا�رسين  الفل�شطينيني  ال�شعراء  جتتاح 
اأن  بعد  بالأمة،  حلَّت  التي  والدمار  الهالك  حالة  من  للنجاة  الكوين، 
اأمعنت يف اقرتاف اخلطايا واملفا�شد. ولهذا كانت التجربة ال�شدومية)1(، 
ملحمود  »بريوت«  ق�شيدة  ففي  �شعرهم،  يف  البارزة  العالمات  اإحدى 
العربية  الأمة  اأو  القدمية  �شدوم  اإليه  اآلت  ما  فيها  ر  �شوَّ التي  دروي�ص، 
املعا�رسة، من انق�شام وت�رسذم وتفرقة، فقدت النـزق والغ�شب والنخوة، 
وهي ترى الأعداء جهاراً نهاراً يقتلون ال�شعب الفل�شطيني بدم بارد يف 
1982م، دون اأن حترك �شاكنًا �شوى اإطالق عبارات ال�شجب  لبنان �شنة 

يقول: وال�شتنكار. 
)1( تعتـب »�شدوم« مدينة كنعانية قدمية جنوب البحر امليت، حلَّت بها كارثة يف القرن التا�شع 
ع�رس قبل امليالد، فاأحرقت بالنار والكبيت ق�شا�شًا لف�شاد اأهلها و�شذوذهم الأخالقي، انظر 

العهد القدمي-�شفر اإ�شعيا-الإ�شحاح الأول.)�ص992(
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خراب هذه الأر�ص التي متتد من ق�رس الأمري اإىل زنازننا 

ومن اأحالمنا الأوىل اإىل…حطب    

فاأعطينا جداراً واحداً لن�شيح يا بريوت!    

اأعطينا جداراً كي نرى اأفقًا ونافذة من اللهب    

واأعطينا جداراً كي نعلِّق فوقه �شدوم    

التي انق�شمت اإىل ع�رسين مملكة    

لبيع النفط…والعربي    

واأعطينا جداراً واحداً    

لن�شيح يف �شبه اجلزيرة 

بريوت خيمتنا الأخرية    

بريوت جنمتنا الأخرية)1( 

تتبدى يف الأبيات ال�شابقة، معاناة الإن�شان الفل�شطيني الذي ل ن�شري 
له، والذي يقف وحيداً يف جفن الردى تتناثر اأ�شالوؤه، ويئن م�شتغيثًا وما 
منا�شليه  بخروج  واملعنوية  املادية  وهويته  وجوده  ق  ويحرَّ مغيث،  من 
هذه  ي�شاهد  العربي  والعامل  ال�شهيوين،  العدو  مع  النار  من حدود خط 
نافذة  يفتح  اأن  دون  املعا�رس،  الفل�شطيني  التاريخ  يف  الكبى  املحرقة  
اأقل ما ميكن فعله-، ليتحقق من خاللها بداية  يطل منها الأمل،-وهذا 
ل الروؤيا ال�شعرية اإىل  وجوده الفعلي. اإن ال�شاعر يعاين متزقًا رهيبًا، يحوِّ

روؤيا �شوداوية.
)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-مج2.)�ص199-198(
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اإىل  اللغوية،  الدللة  م�شتوى  على  الأبيات  ت�شتند  ذلك،  على  بناًء 
ل الأفق الر�شا�شي املاأ�شاوي لروح ال�شاعر املتعبة.  ثالث ظواهر، ت�شكِّ
اأر�شًا  باعتبارها  لي�ص  الأر�ص،  من  م�شاداً  موقفًا  ال�شاعر  اتخاذ  اأولها، 
الدم  حرارة  فقدت  م�شت�شلمة  اأر�شًا  باعتبارها  لكن  جمردة،  اأو  خم�شبة 
والنت�شار للحق والثورة على الباطل، فهي اأر�ص ظالمية ظاملة يقرتف 
فيها الأمراء املتخاذلون كل اأنواع املوبقات وعلى راأ�شها تكميم الأفواه، 
والكرامة  الوطني  املجد  حتقيق  اإىل  الطاحمة  احلرة  الأ�شوات  و�شجن 
بقوله:  باخلراب  ال�شاعر  عليها  يدعو  ولهذا  لالأمة،  واحل�شارية  القومية 
»خراب هذه الأر�ص«، لكن هذا الدعاء ل يق�شد منه التدمري فح�شب، 
بل جتتاحه الرغبة يف التطهر من الف�شاد والإثم، ولن يتم ذلك اإل بغ�شب 
من اهلل كما فعل مع »�شدوم«، فحرقها بالنار والكبيت، ثم اأعاد خلقها 
ون�شلها من جديد، ليعود الإن�شان طاهراً نقيًا، وتنبعث الأمة العربية من 
ل هذه الروؤيا ال�شعرية  جديد لتحقق وجودها وهويتها احل�شارية. وت�شكِّ
ل  ت�شكِّ والتحريق،  التدمري  حجاب  وراء  املتخفية  الكامنة  حقيقتها  يف 
امل�شتقبل  على  خوفًا  ا�شتغاثة  »�شيحة  نوفل،  يو�شف  د.  راأي  حد  على 
من احلا�رس، جريًا على عادة ال�شعراء واأ�شحاب الر�شالت يف حر�شهم 

على الغد، على امل�شتقبل«)1(.

للكلمتني  ال�شاعر  ا�شتخدام  يف  فتتمثل  الثانية،  اللغوية  الظاهرة  اأما 
والأمان،  احلماية  و�شائل  من  و�شيلة  و«النافذة«،باعتبارهما  »اجلدار« 
مدينة  »�شدوم«  املا�شي،حيث  الزمن  زمنني:  بني  ي�شّكالن حاجزاً  فهما 

)1( د. يو�شف نوفل: جتليات اخلطاب الأدبي.)�ص88(
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جديد.  من  تنبعث  لكي  قتلها،  ال�شاعر  يريد  التي  وال�شقوط،  الرذيلة 
ل  حتى  اجلدار،  هذا  تبني  اأن  يجب  التي  الأمة  احلا�رس،حيث  والزمن 
خميمات  كما حدث يف  ظهره،  وراء  من  غيلة  الفل�شطيني  املقاتل  يوؤخذ 
الالجئني الفل�شطينيني زمن الجتياح ال�شهيوين للبنان �شنة 1982م. وبهذا 
ي�شتطيع الفل�شطيني الدفاع عن نف�شه وعن اأمته اإذا كان هناك من يحر�ص 
ظهره. فالزمن اإذن ل ينف�شل عن مفهوم الذات،لأننا نعي منونا الع�شوي 
والنف�شي من خالل تتابع اللحظات الزمانية والتغريات)1(، فتح�شل خبتنا 

به، ونت�رسف يف حياتنا على اأ�شـا�ص من هذه اخلبة.  

وربطه  »بريوت«  للمكان  ال�شاعر  تكرار  فهي  الثالثة  الظاهرة  اأما 
باخليمة، باعتبارها �شاهداً على قلبه وحبه وتعلقه باحلياة وباأر�شه اأر�ص 
فهي  الفل�شطيني،  ال�شعب  مباأ�شاة  ترتبط  »بريوت«  لكن  »كنعان«، 
»التناظر«  هذا  من  ينبع  حيث  اأخرى،  مرة  و»جنمتنا«  مرة  »خيمتنا« 
كلي  رمز  اإىل  »بريوت«  فيه  تتحول  حادة،  مفارقة  والرتكيبي  البنيوي 
الطريق،  له  ي�شيء  الذي  ونوره  املنفي  خيمة  فهي  املتناق�شات،  يجمع 
يف  متج�شداً  الق�شيـدة  �شياق  يف  يبزغ  العربية  مباآ�شيه  املا�شي  لكن 
وولغت  العرب،  �شلطان  ا�شمحل  حيث  املفقود،  الفردو�ص  »قرطبة« 
التداعي احلر، والتماثل  اإن عالقة  اأكبادهم.  الأمم يف دمائهم، ونه�شت 
لت »فل�شطني« اإىل  التاريخي بني »بريوت« و»فل�شطني« و»قرطبة«، حوَّ
حالة �شعرية، جعلت من الأوىل والثانية ملكية جمالية روحية حقوقية، 

)1( انظر هانزمريهوف: الزمن يف الأدب. )�ص7(
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اإن�شانية، ولكنها ملكية جمالية فنية)1(، وهي جميعها  الثالثة ملكية  ومن 
تعبِّ عن ماأ�شاة واحدة هي ماأ�شاة الرحيل واملوت، وتنذر مب�شري فاجع اإذا 
الفل�شطيني  لل�شعب  ملكية حقوقية  لأنها  »فل�شطني«،  اأمر  تدارك  يتم  مل 
ولي�ص �شواه، ولهذا يرف�ص ال�شاعر اأن يهاجر مرتني، وهذه روؤيا غري قابلة 

للهزمية ي�شعى ال�شاعر من خاللها اإىل توحيد الأمة.

ف عز الدين املنا�رسة الرمز الأ�شطوري »�شدوم« يف ق�شائده،  ويوظِّ
مبنظورات متعددة، في�شتمد من احلكاية املوروثة، ما يعبِّ عن روح الع�رس، 
نحلة  اإىل  »غزل  ق�شيدته  ففي  وع�رسه،  بنف�شه،  الإن�شان  معرفة  ق  ويعمِّ
اإىل عمود ملح ق�شية،  الرائي للخلف، وحتّوله  التفات  يتخذ من  امللح«، 
ل من خاللها لوحة جمالية لمراأة كنعانية فل�شطينية بي�شاء، اأخاذة،  ي�شكِّ
خ�رسها كال�شيف، تخرج من بيتها لتزرع حقلها »حقل راعوث«، فهي 
امراأة فل�شطينية جبلت من طني فل�شطني املقد�ص، واأ�ش�شت ح�شارة زراعية 

يف فل�شطني. 

اأما ق�شيدته »املرجئة«، فيطرح فيها ت�شوره بكلية العامل، كما يطرح 
اأ�شئلة  الق�شيدة  الذي جعله يبث يف ج�شد  النف�شي والروحي،  قلقه  فيها 
ملتاعة حمرقة، تعتمل يف نف�شه، وحتت�شد فيها، وحتا�رسه، وتقف له يف كل 

اجتاه وطريق. ولهذا يبداأ ق�شيدته بقوله: 

)1( انظر حممد اجلعيدي: حوار مع ال�شاعر حممود درويـ�ص-جمـلة الكويـت-�شبتمب1984م.
)�ص41(
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حيث حتت�شد الأ�شئلة    

�شاأرتِّبها واحداً واحداً واحداً    

فوق تل الو�شوح    
واأ�شائلها اأوًل: ما هي امل�شاألة)1(   

الإن�شـاين،  الوعي  بداية  الدللية  اأبعـاده  الأ�شئلة« يف  ل »ح�شد  ي�شكِّ
تدرك  ال�شاعرة  الذات  اإن  يحدث.  ما  واإدراك  التعرف،  يف  والرغبة 
تتقدم خطوة  اأن  لالأمة  تريد  الأ�شئلة  لكنها من خالل  املرحلة،  تطورات 
يف �شبيل الوعي واملعرفة، لأنها متتلك طاقة »جماعية« قادرة على التغيري 

وقهر املتناق�شات. 

ويبوح ال�شاعر مبكنونات نف�شه يف نهاية احلركة الأوىل من الق�شيدة، 
بعد اأن كان م�رسَّاً على عدم البوح »فل�شت اأبوح«، لذلك تتواىل الأ�شئلة 
ال�شبعة ال�شادمة، التي ق�شمت الق�شيدة اإىل �شبعة اأق�شام، تزخر باأ�شوات 
و�شخ�شيات متعددة، ف�شاًل عن �شوت الراوي احلائر، الطامح للمعرفة:

اأوًل: حني اأ�شحوا، اأمتتم 

اأين الن�شاء اللواتي احرتقن دمًا    

عند باب �شدوم ؟؟)2(    

اللواتي  الن�شاء  مكان  تعيني  طلب  اإىل  »اأين«  ال�شتفهام  �شيغة  ت�شري 
الن�شاء  مب�شري  اإيحاءاته  رغم  ال�شوؤال  هذا  اإن  �شدوم.  باب  على  احرتقن 

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص513(
)2( ما �شبق: )�ص513(
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، ل يعطي جوابًا يقينيًا باأنهن يف نار جهنم مثـاًل،   املاأ�شاوي، اإل اأنه يف راأيِّ
ي�شف  بل  فوؤاده،  وتّيمن  ال�شاعر،  اأحبهن  كنعانيات  ن�شاء  اأنهن  وخا�شة 
عن دللة ترتبط بعالقة جدلية مع عنوان الق�شيدة »املرجئة«، وهي فرقة 
عت اأن اخلطيئة ل تفقد الإميان، وبهذا،  اإ�شالمية خالفت املعتزلة، حني ادَّ
كاأن ال�شاعر يريد »اإرجاء« الأمر. وبهذا يتحول عنوان الق�شيدة اإىل مركز 

الإ�شعاع الدليل، الذي تنبثق منه الروؤيا ال�شعرية. 

الق�شيدة،  ج�شد  يف  تتجلى  ال�شاعر  روؤيا  فاإن  اأمر،  من  يكن  ومهما 
مثل:  والتاريخية  واملكانية  والدينية  الأ�شطورية  الإ�شارات  يوظف  حني 
ورف�ص  الهمم،  ل�شتنها�ص  الرعاة-اخلليل-الروم«،  »�شدوم-حقل 
النفي  ماأ�شاة  وخا�شة  مباأ�شاتها،  والوعي  املعرفة  �شبل  لالأمة  منرياً  الواقع، 
اأو الت�رسيد الفل�شطيني، وقد عبَّ عن هذا من خالل اأ�شئلته، حيث جاء يف 
ال�شوؤال الثالث »اأين اأبي من جحيم التنقل ؟« ويف الرابع »ملاذا بالدهم ل 
يحا�رسها اأحد ؟« ويف ال�شابع، يت�شاءل عن الطفل الر�شيع الذي مات، 
اإىل وطنه ليدفن حتت  له بعبور احلدود  اأن قوات الحتالل مل ت�شمح  اإل 
ثراه، وكلها اأ�شئلة موجعة، ت�شتفز املرء، وجتعله يتخذ موقفًا �شد هذا القهر 
النبعاث  لتحقيق  �شوقًا  باأر�شه  الإن�شان  تعلق  »يونغ«  عدَّ  لقد  والظلم. 
بالعودة اإىل رحم الأم وانتظار حياة جديدة، وهذا �شعور ل يقت�رس على 
الإن�شان البدائي فح�شب،  بل يتمثل يف الإن�شان املتح�رس، الذي يح�ص 
باحتاده احتاداً �شوفيًا باأر�شه، لذا يخاف اأن تدفن رفاته يف اأي مكان غري 
اأر�شه)1(. فال�شاعر يدعو اإىل اإزالة التناق�شات التي تقف حائاًل دون حدوث 

)1( انظر  ريتا عو�ص: اأ�شطورة املوت والنبعاث.)�ص40(
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الثورة التي تقع عليها مهمة ا�شرتداد الأوطان، لذلك يبقى معنيًا بق�شايا 
الإن�شان، اأكرث من عنايته بالق�شايا الذاتية املح�شة، لذا يظل قريبًا جداً من 
الرتاب واملاء وال�شجر ودم الإن�شان)1(، وهذه �شفة ال�شاعر الثوري الذي 

تراوده �شهوة تغيري العامل، وبناء جمتمع اإن�شاين اأف�شل.

)1( انظر �شاكر النابل�شي: جمنون الرتاب. )�ص88(
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اإدراكهم  اإىل  العربية  لالأ�شاطري  الفل�شطينيني  ال�شعراء  توظيف  يرجع 
يف  امل�شتمرة  العدو  حماولت  حيث  يعي�شونها،  التي  املرحلة  لأبعاد 
للرتاث  العودة  فكانت  وتراثهم،  اأر�شهم  اقتالعهم من جذورهم، ومن 
لتجاوز  ال�شعرية  للروؤيا  موجهًا  قوية،  و�شائج  بهم  تربطه  الذي  العربي 
امل�شتقبل، وجت�شيد هوية  الواقع، و�شياغة احلا�رس، وا�شت�رساف  معطيات 
الأمة و�شخ�شيتها وكينونتها احل�شارية والإن�شانية، بعد اأن �رسق الحتالل 
ال�شتيطاين الأر�ص، وعمد اإىل تهويدها و�شبغها ب�شبغة »توراتية« بتغيري 
اأ�شماء مدنها وقراها و�شوارعها العربية باأ�شماء يهودية. وبهذا الفهم يعـّد 
الرتاث حركة، تعبِّ عن الواقع، وتتجاوز املكان والزمان، وتوطد العالقة 
الروحية والإن�شانية يف  ا�شتلهام مواقفه  بني احلا�رس والرتاث، عن طريق 
اأعماق  ال�شاربة يف  تاريخي بني اجلذور  توازن  الع�رسي، وخلق  اإبداعنا 
عبد  تعبري  حد  على  احلا�رس)1(  �شطح  على  الناه�شة  والفروع  املا�شي، 

الوهاب البياتي.

ل العالقة اجلدلية بني املا�شي واحلا�رس، اأبعاداً ح�شارية وتاريخية   ت�شكِّ
م�شتقرة يف اأعماق النف�ص العربية، فال يجد املتلقي العربي ع�رساً يف فهم 
اإىل  الكركي  خالد  د.  اأ�شار  وقد  الإيحائية،  ودللته  ال�شعري  امل�شمون 
الأ�شطورية  الرموز  توظيف  اإىل  العرب  ال�شعراء  ل  حتوُّ بنيَّ  حني  ذلك، 
الذين  التموزيني،  ال�شعراء  اجتاه  عن  وتخليهم  الإ�شالمية،  اأو  العربية 
ل مهم يف فهم  اأوغلوا يف التعامل مع الرموز اليونانية، وهذا يف راأيه حتوُّ

ف�شول-م�رس-مج1- والرتاث-جملة  املعا�رس  العربي  ال�شاعر  البياتي:  الوهاب  عبد  انظر   )1(
ع1-يوليو-1981م.)�ص21(.
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القومية،  امل�شادر  العرب، يك�شف عن  ال�شعراء  املعرفة لدى  اأبعاد نظرية 
ويجعل الق�شيدة العربية مت�شلة برتاث الأمـة الفكـري، وت�شبح لها قدرة 
وروؤاها  قلقها  اجليدة  الق�شائد  يف  تقراأ  التي  اجلماهري  اإىل  الو�شول  على 
امل�شتقبلية)1( �رسيطة اأن تعك�ص هذه الروؤيا طموح الأمة، وجتاربها القومية 

والإن�شانية ال�شاملة. 

�شفحة  طي  عامة  والعربي  خا�شة،  الفل�شطيني  ال�شاعر  ي�شتطيع  ل 
املا�شي، اإذا اأراد اأن يحقق وجوده يف هذا الكون، فاملا�شي هو ال�رسارة 
التي ما زالت �شاحلة لإ�شعال ح�شارة قادرة على ممار�شة احلياة بفاعلية، 
وهذا الفهم ل يتعار�ص مع حركة احلداثة ال�شعرية العربية التي تقوم على 

جتاوز الأزمنة، واخرتاق املاألوف.

كثرياً  اعتمدوا  قد  الفل�شطينيني  ال�شعراء  فاإن  اأمر،  من  يكن  مهما  و 
معها  وتعاملوا  العربية،  الأ�شطورية  الرموز  على  ال�شعرية  دواوينهم  يف 
روؤيا  وفق  الإيحائية،  دللتهم  خاللها  من  روا  وفجَّ متعددة،  باأ�شاليب 
د مدى فاعلية هذه  معا�رسة تلتحم ع�شويًا يف ن�شيج الق�شيدة، وهذا يوؤكِّ
عى  ادَّ كما  ولي�ص  خاللها،  من  اجلمايل  الت�شكيل  وجماليات  الأ�شاطري، 
الأ�شاطري  وا�شفًا  العرب«  عند  ال�شعري  »اخليال  كتابه  يف  »ال�شابي« 
العربية، باأنها »ل حظ لها من و�شاءة الفن واإ�رساق احلياة، واأن من املحال 
اأن يجد الباحث فيها، ما األف اأن يجده يف اأ�شاطري اليونـان والرومـان من 
ذلك اخليال اخل�شب اجلميل، ومن تلك العذوبة ال�شعرية التي تتفجر منها 
اجليل-  دار  احلديث-  العربي  ال�شعر  يف  العربية  الرتاثية  الرموز  الكركي:  خالد  د  انظر    )1(

بريوت-ط1-1989م.)6-5(
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الفل�شـفة الغ�شة الناعمة تفجر النبع العذب«)1(. فهذا راأي �شديد التعميم، 
اأ�رسف فيه »ال�شابي« اإ�رسافًا �شديداً، وان�شاق وراء بع�ص امل�شت�رسقني، الذين 
جعلوا اخليال »الرتكيبي« خا�شية من خ�شائ�ص العقل الآري الأوروبي، 
كما ان�شاق وراء هذه الدعوى الباطلة د.حممد عبد املعيد خان، الذي راأى 
اأن الفكر العربي فكر مادي، ي�شعب عليه اإدراك عقائد ما بعد الطبيعة، 
حكم  اإىل  ي�شتند  راأي  وهذا  الأ�شاطري)2(،  اإبداع  عن  عاجز  بالتايل  وهو 
م�شبق وتعميمي دون متحي�ص اأو درا�شة، ويتنافى مع احل�شارة التي اأ�ش�شها 
التي تعاملت مع  اأرقى احل�شارات الإن�شانية،  العربي، وهي من  الإن�شان 
الرد  فاإن  ذلك  ومع  والدينية،  والأخالقية  العلمية  م�شتوياته  يف  الإن�شان 

على مثل هذه الآراء �شهل مي�شور:

1- اإن دعوى عدم و�شاءة الفن واإ�رساق احلياة يف الأ�شاطري العربية مناٍف 

قبل  ما  واأ�شاطري  القدمية،  العربية  الأ�شاطري  يتاأمل  فمن  للحقيقة، 
اأ�شا�شـه  على  ف�رسوا  الذي  منها،  الهائل  الكم  هذا  يبهره  الإ�شالم، 
يف  متاثـل  العربية  فالأ�شاطري  والكون.  واحلياة  والطبيعة  الوجـود 
والتكوين،  اخللق  اأ�شطورة  وخا�شة  اليونانية،  الأ�شاطري  م�شامينهـا 
اخللق،  وكيفية  اخللق،  وترتيب  املخلوقات،  اأول  فيها  بيَّنوا  التي 
اأ�شاطري  مثل:  الأخرى  الأ�شاطري  من  ذلك  وغري  الكون،  و�شورة 
الأ�شطوري  الثور  »كيوثا«  اأ�شطورة  واأ�شهرها  واحليوان،  الكواكب 

)1( اأبو القا�شم ال�شابي: اخليال ال�شعري عند العرب-ال�رسكة القومية للن�رس والتوزيع-تون�ص-
1961م.)�ص33(

)2( انظر د. حممد عبد املعيد خان: الأ�شاطري العربية قبل الإ�شالم-م�رس-1937م.)�ص29 وما 
بعدها(
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احلامل لالأر�ص، اأو الثور الوح�شي »اإيل« اإله ال�شاميني والكنعانيني، 
عاد  اأ�شاطري  اإىل  بالإ�شافة  هذا  اليونان.  عند  »اأطل�ص«  نف�شه  فهو 
فيها  تتجلى  اأ�شاطري  كلها  ماأرب وغريها، وهذه  و�شد  و�شباأ  وثمود 

عنا�رس الإبداع يف اأجلى �شورها.

2- يتفق علماء الأ�شاطري على اأن الأ�شاطري ذات �شفة »عاملية«، ولي�شت 

الأ�شاطري«،  »هجرة  عن  بحديثهم  ذلك  دوا  واأكَّ باليونان،  خا�شة 
ويف هذا يقول )ليفي �شرتاو�ص(: »اإن كل اأ�شطورة هي بطبيعتها، اإما 
منقولة اأو مقتب�شة، جند جذورها يف اأ�شطورة اأخرى م�شدرها �شعب 
املزايا  اإنتاجه، مع  اأعيد  قد  الأ�شاطري،  يبدو مرجتاًل من  جماور…فما 
العامل«)1(، وهذا �شحيح،  والتفا�شيل نف�شها، ويف مناطق �شتى من 
لأننا نتوقع اأن تكون احل�شارات القدمية قد تناقلت الأ�شاطري من بع�شها 
بع�شًا. واإذا كانت احلقيقة �شاطعة كعني ال�شم�ص لدى »فريزر« بقوله 
»كان يعبد »اأدوني�ص« الأقوام ال�شامية يف وادي الرافدين و�شوريا، 
امليالد«)2(،  قبل  ال�شابع  القرن  الإغريق عنهم عبادته حوايل  اأخذ  ثم 
فلماذا ن�شكك نحن يف قدراتنا واإبداعنا وتراثنا ؟. ي�شاف اإىل هذا اأن 
الرمز الأ�شطوري »قدمو�ص« �شوري الأ�شل، غادر �شوريا عندما مل 
ي�شتطع العثور على اأخته »اأوروبا«، فخ�شي العودة لأبيه، فرحل اإىل 
»دلفي«، ثم بنى مدينة طيبة يف بالد اليونان، واأ�شبح واحداً من اأغنى 

)1( د.م�شطفى اجلوزو: من الأ�شاطري العربية واخلرافات-دار الطليعة-بريوت-ط1-1977م.
)�ص12(

العربية-بريوت- جبا-املوؤ�ش�شة  اإبراهيم  جبا  ترجمة  متوز.  اأو  اأدوني�ص  فريزر:  جيم�ص   )2(
ط2-1979م.)�ص18(
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وميمنون«،  »اأورورا  اأ�شطورة  مع  الأمر  وكذلك  الأر�ص)1(،  ملوك 
ذات الأ�شـل الفرعوين التي هاجرت اإىل بالد اليونان.

3- ا�شتطاعت الأمم القدمية التي عا�شت على الأر�ص العربية من املحيط 

اإىل اخلليج، اأن توؤ�ش�ص ح�شـارات تطاول يف اإبداعها ح�شارة اليونان 
اإن مل تفقها، فقد علَّمت العامل القدمي الزراعة والكتابة، فاإذا عرفنا 
اأن هذه الأمم كانت »�شامية« اأو »عربية«، اأدركنا اأن الق�شية لي�شت 
ق�شية عقل عربي غري قادر على الإبداع، بل هي ق�شية اإنكار للنتاج 
على  نق�ص  من  اأول  ُتعدُّ  التي  الأمة،  هذه  اأنتجته  الذي  الإبداعي 
احلجر، وعلَّم العامل الكتابة. اإن القبائل العربية املرحتلة التي �شكنت 
الوريث  هي  وال�شام،  وم�رس  الرافدين  وبالد  العربية  اجلزيرة  �شبه 
ال�رسعي لإبداع احل�شارات العربية فيما قبل التاريخ، ول اأقول هذا 
»البحر  وك�شوف  �شمرا«،  »راأ�ص  ك�شوف  دت  اأكَّ لقد  بل  جزافًا، 
امليت« يف فل�شطني وجـود عالقـة قويـة بني الكنعانيني والفينيقيني 
فقد  ثانية.  من جهة  والفراعنة يف م�رس  مـن جهة،  ال�شام  بـالد  يف 
اأعياد قيامته،  عّد الكنعانيون »اأوزيري�ص« اأخًا لـ«كنعان«، وكانت 
اأعياد »اأدوني�ص« كانت  اأن  تقام يف مدينة »جبيل« الكنعانية، كما 
تقام يف الإ�شكندرية القدمية)2(، وهذه دللة على وحدة الن�شب بني 

هذه الأقوام.

)1( انظر د.عماد حامت- اأ�شاطري اليونان-. )�ص207 ومابعدها(
)2( انظر د.�شوقي عبد احلكيم: الفولكلور والأ�شاطري العربية-دار ابن خلدون-بريوت-ط1-

1978م.)�ص41(.
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1- العنقـاء/ الفينيـق

وّظف ال�شعراء الفل�شطينيون »الفينيق«)1( اأو »طائر الرعد« اأو »طائر 
خ«، وك�شفوا من خالله عن روؤيا تعبِّ عن معاناة ذاتية وجماعية، منحت  الرَّ
التجربة ال�شعرية ات�شاعًا و�شموًل، وولَّدوا منه حياة متجددة ل ت�شتكني 
املوات  البوار، ويطوي حياة  الأر�ص  يخ�شب  فانبعث  الواقع،  ملعطيات 
ال�شت�شالم  عنه  وينـزع  اخلال�ص،  منافذ  ويفتح  مطارد،  ع  مروَّ ل�شعب 
املجد  حتقيق  نحو  الطموح  فيه  ك  ويحرِّ وال�رس،  البغي  لقوى  واخل�شوع 
ممتلئًا باحلركة، يخرج من ركام املوت،  والكرامة الإن�شانية، فكان رمزاً 
يهـدم  تعبري خزامى �شبي،  حـد  على  هو  اأو  من جديد،  احلياة  ليحقق 
ال�شدود بني احليـاة واملوت، ويعلو على احلياة وميتلكها باملوت)2(، وينت�رس 
على اجلدب والبوار واجلفاف، ولعل هذا ما جعل اخلليفة »املعت�شم »، 
ي�شع �شورة »العنقاء« يف �شدر اإيوان ق�رسه اجلديد« ملا فرغ املعت�شم من 
بناء ق�رسه بامليدان الذي كان للعبا�شية، جل�ص فيه وجمع النا�ص من اأهله 
واأ�شحابه، واأمر اأن يلب�ص النا�ص كلهم الديباج، وجعل �رسيره يف الإيوان 

املنقو�ص بالف�شاف�شا الذي كان يف �شدره �شورة العنقاء«)3(.

ت�شتل ال�شاعرة »فدوى طوقان« رمزها الأ�شطوري »العنقاء« من واقع 
الأمة العربية، التي فقدت حلمها الوحدوي، مبوت املخلِّ�ص الفادي«جمال 
ر زهاء خم�شمائة �شنة، وعندما كان يحني موته يح�رس حمرقته بنف�شه،  )1( هو طائر خرايف، يعمِّ
اأمت ما يكون �شبابًا وجماًل، وهو عالمة  الرماد  اإىل رماد، يخرج من هذا  ويتحول ج�شده 
يف  ثقافية  حفرية  العنقاء  �شفر  العظمة:  نذير  د.  انظر  املوت.  من  والنهو�ص  اخل�شب  على 

الأ�شطورة-وزارة الثقافة ال�شورية-دم�شق-1996م.)�ص11(
)2( انظر اأ�شعد رزوق: الأ�شطورة يف ال�شعر املعا�رس-من�شورات جملة اآفاق-بريوت-1959م.

)�ص75(
)3( اأبو هالل الع�شكري: ال�شناعتني-1984م. )�ص490(
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عبد النا�رس«، الذي بكته بحرارة، وندبته باأمل لإدراكها مدى الفاجعة التي 
حلَّت بالأمة، وكاأنها فقدت مبوته هويتها الوجودية، كيف ل، وهي تعقد 
موازنة يتج�شد فيها »الت�شاد« الدليل، ويك�شف من حيث فاعليته عن طرفني 
تتعمق من خاللهما املفارقة الدللية، الأول �شلبي »اأيلول« مبحرقته الكبى 
يف تاريخ ال�شعب الفل�شطيني �شنة 1970م، والثاين اإيجابي »الفادي« اأو »نبي 
احلب« الذي ب�شط كفيه على ال�شعب الفل�شطيني ليحميه من القتل، حني 
احتدم الدم والنار وطغيان اجلنون، فافتداه بحياته، فهو »م�شيح« الع�رس، 
ورمز اأقرب اإىل النورانية اأو الروحانية ال�شوفية والدينية. ولعل الأ�شوات 
النا�رس-  عبد  »جمال  مثل  الق�شيدة  عليها  ت�شتمل  التي  ال�شخ�شيات  اأو 
ل الروؤيا ال�شعرية، وتوؤدي اإىل  امل�شيح-اأ�شماء بنت اأبي بكر« وغريها، ت�شكِّ
د  ل الق�شيدة من الغنائية اإىل الدرامية، ويتج�شَّ تعميق احل�ص املاأ�شاوي، وحتوَّ
هذا من خالل ت�شاوؤل ال�شاعرة بح�رسة واأمل عن م�شري الأمة العربية، بعد 
موت الفار�ص العربي اأو الفادي/جمال عبد النا�رس، وتنادي من يفك اأ�رسه، 

فتجيبها الريح قائلة: 

قالت الريح �شياأتي 

موته امليالد لبد �شياأتي 

يف يديه ال�شم�ص، ذات ال�شم�ص، يف 

مقلتيه الوجد، ذات الوجد والع�شق  

من رماد املوت ياأتي   ثم يقول:   
موته امليالد لبد �شياأتي!)1(   

)1( فدوى طوقان: الأعمال ال�شعرية الكاملة. )�ص468(
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 تطرح الأ�شطر ال�شعرية يف بنائها اللغوي، حرارة التجربة ال�شعرية، 
ح�شور  جتلو  ارتكاز  نقطة  ل  وت�شكِّ منها،  املتولدة  الدللت  وخ�شوبة 
»الريح«،  اأولهما  املوت من خالل حمورين:  وانبعاثه من ركام  »البطل« 
وثانيهما »حرف الروي«. فاملحور الأول »الريح« امل�شتند اإىل الت�شخي�ص 
»قالت الريح«، ي�شري يف دللتـه القراآنيـة على التدمري واملوت، وهي بهذا 
الولدة  يحقق  الذي  التدمريي  املهاد  »العنقاء«  الأ�شطوري  للرمز  تهيئ 
والنبعاث بعد ذلك؛ لأن الوجود احلقيقي للعنقاء ل يتحقق اإل مبرحلتني: 
والبطل  املوت،  ركـام  مـن  اخلروج  والثانية  والحرتاق،  املوت  الأوىل 
العودة  ي�شتطيع  معا�رسة،  لأنه »عنقاء«  الوجودية؛  ال�شفات  يحمل هذه 

على اأمت ما يكون، �شبابًا وجماًل.

فيتمثل  لالأ�شطر،  اللغوي  البناء  اإليه  ي�شتند  الذي  الثاين  املحور  اأما   
ل بوؤرة دللية  يف توظيف حرف »الياء« املتكرر يف الأبيات، وهو ي�شكِّ
بامتدادات  يوحي  الذي  املت�شع،  خمرجه  مع  تتوافق  العامل،  على  منفتحة 
نف�شية و�شمعية وا�شحة، وهذا يتنا�شب مع ات�شاع الأر�ص العربية القاحلة 
لها اإىل اأر�ص مزهرة وم�رسقة، مما يوؤدي  التي �شتخرج منها »العنقاء«، لتحوِّ
اإىل اخرتاق حاجز املكان ال�شيق للو�شول اإىل اآفاق وا�شعة رحبة، رغبة من 

ال�شاعرة يف تغيري احلقائق الواقعية املوؤملة التي تعي�شها واأبناء �شعبها)1(. 

اإذا كانت فدوى طوقان متفائلة بالغد الآتي وانبعاث »العنقاء« من   
»العنقاء«  ويجعل  الدللة،  هذه  يخالف  دروي�ص،  حممود  فاإن  رمادها، 
عقيمًا. ولعل هذا يرجع اإىل ق�شوة الظروف الذاتية واجلماعية التي جعلته 

)1( انظر اإبراهيم منر مو�شى: حداثة اخلطاب وحداثة ال�شوؤال. )�ص35-34(
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وا�شت�رسى  عظمها،  ال�شو�ص  نخر  اأن  بعد  الأمة،  هذه  يف  الأمل  يفقد 
النك�شار يف اأبنائها، حتى مل يعودوا قادرين على حتقيق وجودهم، كما 
النبعاث  على  وحتري�شها  امل�شاعر،  ا�شتفزاز  يف  ال�شاعر  رغبة  اإىل  يرجع 
ولكن بطريقة عك�شية ومفارقة للماألوف. يقول يف مطولته »مديح الظل 
اإثر  1982م،  �شنة  بريوت  من  الفل�شطينية  املقاومة  خروج  بعد  العايل«، 

الجتياح ال�شهيوين الغا�شم:

هل تدرك املجهول فينا؟ هل نغني مثلما كنا نغني؟ 

�شقطت قالع قبل هذا اليوم، لكن الهواء الآن حام�ص 

وحدي اأدافع عن جدار لي�ص يل 

وحدي اأدافع عن هواء لي�ص يل

وحدي على �شطح املدينة واقف

اأيوب مات، وماتت العنقاء، وان�رسف ال�شحابة

ثم يقول:       كنت وحدي 

      عندما قاومت وحدي 
      وحدة الروح الأخريْه)1(

يتبدى من هذه الأ�شطر ال�شعرية ا�شتقاء ال�شاعر معجمه ال�شعري من 
بع�شها  مع  تتفاعل  والأ�شطوري،  والـديني  التاريـخي  منهـا:  �شتى  منابع 
بع�شًا، وتولِّد دللت �شديدة الغور يف النف�ص الإن�شانية، حتتاج اإىل رويِّة 
وفكـر وحْد�ص، حتى ميكن ا�شتكناه اأبعادها، وفك �شفرتها الكامنة؛ لهذا 

)1( حممود دروي�ص: ديوان حممود دروي�ص-مج2-. )�ص18-17(
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ت�شمح قراءة الأ�شطر ال�شعرية با�شت�شفاف اأربعة حماور رئي�شية مت�شافرة يف 
اأ�شلوب »ال�شتفهام« الذي ي�شري اإىل توق  اإنتاج الدللة: اأولها، توظيف 
الذات ال�شاعرة اإىل املعرفة، مما يوؤدي اإىل خلق حركة نف�شية باطنية، تريد 
التعرف اإىل »املجهول فينا«، وهي رغبة ماأ�شاوية، لأننا حتى الآن مل نتعود 
احلدوث،  واجبة  قراءة  وهي  لالآخرين،  قراءتنا  عن  ف�شاًل  اأنف�شنا،  قراءة 
لأنها حتدد كيفية تعاملنا معهم، وهذا اأمر مل يحدث حتى الآن، والنتيجة 
بذلك كارثية، اإذ ميكن اأن نلدغ من جحـر مرتني اأو اأكرث، دون اأن نتعلم 
من اأخطائنا. كما ي�شري ا�شتبطان الذات اأي�شًا اإىل دللة حتري�شية، اإذ مبجرد 
قراءة اأنف�شنا، ينفتح لنا تاريخ ح�شاري عظيم كنا عنه غافلني، يجعلنا نعتز 
اإلقاء �شعفنا جانبًا،  يحفزنا على  املجيد، وهذا  بتاريخنا  باأنف�شنا ونفخر 
باأن  قناعتنا  يعزز  كما  انت�شار،  اإىل  احل�شاري  الوجود  هذا  حتقيق  لنعيد 

العدو نبت �شيطاين يف هذه البالد، ل ميلك تاريخًا فيها ول جغرافيا.

اأما املحور الثاين لالأ�شطر ال�شابقة، فيتمثل يف البعد التاريخي يف قوله 
�شقوط »الأندل�ص« رمز  اإىل  اإ�شارة  اليوم، وهي  قبل هذا  »�شقطت قالع 
»فل�شطني« املعا�رسة يف �شعر حممود دروي�ص، ي�شتح�رس عبها زمنًا طوياًل، 
مل يغب عن تالفيف الذاكرة ال�شعرية والب�رسية للفل�شطيني املعا�رس، فهو اإذن 
ل يرى الأندل�ص �شوى »�شجرة تنبثق من تربة املا�شي امل�شاءة بالفتوحات 
التي  والدللت،  الروؤى  من  بعناقيد  مثقلة  يراها  كان  الباهر،  والعذاب 
مظهراً  يعك�ص  هذا  ولعل  معاناتها«)1(.  وجت�شد  فل�شطني  لتحت�شن  تت�شع 
ـد الزمـن، اأو مظهراً من مظاهر الالزمانية، على حد تعبري  من مظاهر توحُّ
الذات،  ل  ت�شكِّ التي  املختلفـة  العنا�رس  لتنوع  ويتيح  »هانزمريهوف«، 

ان-ط1-1997م.)�ص108( )1( د. علي جعفر العالَّق: ال�شعر والتلقي-دار ال�رسوق-عمَّ
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واحلا�رس  املا�شي  ي�شبح  اأن  والتوقعات،  والإدراكات،  والذكريات، 
وامل�شتقبل اأزمانًا متعا�رسة)1(، وهـذا يعني انعكا�شًا جماليًا و�شعريًا لوعي 
ال�شاعر بالتاريخ باعتباره مادة للمعرفة، اإذ ما حدث يف املا�شي، ميكن اأن 

يحدث �شبيه له يف احلا�رس.

متزق  اإىل  في�شري  »وحدي«،  الدال  تكرار  وهو  الثالث،  املحور  اأما 
الذات، التي كتب عليها اأن تدافع »وحدها« عن جدار لي�ص لها بدللته 
املبا�رسة، لكنها توؤمن يف قرارة نف�شها، اأن هذا اجلدار ملك لها، وجزء ل 
خالله  من  يحمل  الأخرية«،  »روحها  هو  بل  اجلماعية،  الأنا  من  يتجزاأ 
الفل�شطيني على عاتقه الفردي عبء ت�شكيل التاريخ املعا�رس لالأمة، فهو 
مياثل »غرناطة« اآخر معاقل امل�شلمني يف الأندل�ص، الذي اأدى انهياره اإىل 
طردهم من فردو�شهم الأر�شي، لذلك لن ي�شمح للعدو بتقوي�ص اأركانه، 
دت هذا  ومن هنا كان �شمود الفل�شطيني جت�شيداً له، اأو اأن الق�شيدة ج�شَّ
ال�شمود الأ�شطوري، الـذي دام اأكرث من �شبعني يومًا رغم تفوق العدو يف 
كل �شيء، يف حرب لبنان �شنة 1982م، اأما العوا�شم العربية فكان �شمتها 
قاحلة  �شحراء  �شوى  ال�شاعر  فيها  يرى  ل  الذات،  �شد  موجهة  �شهامًا 
تكب فينا، لتلتهم الق�شيدة واحل�شاما، لكن الذات/الفل�شطيني، يق�شم اأنـه 

�شيدمر الهيكل، ويقراأ �شورة »بريوت« املقد�شة، وهي رمز فل�شطني.

املوؤملة، حيث  بق�شوتها  املاأ�شاة، وي�شلنا  يقول  الرابع، فهو  املحور  اأما 
تنعدم البطولة والت�شحية، وتنعدم قدرة »العنقاء« على النبعاث والتجدد. 
لقد اأ�شبحت العنقاء عقيمًا، هرمة، م�شت�شلمة ملرارة الواقع، وان�شحب هذا 
على كل من جاورها يف ال�شياق ال�شعري »اأيوب«، و«ال�شحابة«، وهذا 

)1( انظر هانزمريهوف: الزمن يف الأدب-.)�ص64(
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يوحي بابتكار �شورة جديدة خمالفة للموروث الأ�شـطوري، يـحطم ال�شاعر 
من خاللها ال�شفرة الدللية املوروثة، ويعيد ت�شفريها اأو ت�شكيلها وفق روؤيا، 
تعبِّ عن عمق ال�رساع النف�شي الكامن يف اأعماق الذات، وميكن اعتبار ذلك 
مبثابة دعوة للثورة على الأمة وجمابهتها بالرف�ص، حتى تنبعث من جديد فتية، 
تنت�رس على املوت والعدم، وت�شفي بالتايل معنى على حياتها ووجودها. 
من  واملجلوبة  اجلاهزة  الطوباوية  احللول  ال�شاعر  يرف�ص  الطريقة  وبهذه 

اخلارج، ويدعو الأمة اإىل اأن حتقق انت�شارها بنف�شها.

الرمز  احلرية«  »�شهداء  ق�شيدته  يف  زياد  تـوفيق  ال�شاعر  يربط  و 
الأ�شطوري »العنقاء« بولدة ال�شهداء، وانبعاثهم من جديد. يقول موجهًا 

خطابه للعدو:

وا يف عنقي ُحطُّ

حبل امل�شنقة الأ�شود

وا بدين املقتول ُحطُّ

يف حلد داخل حلد 

فاأنا 

من �شدة حبي لبالدي

ل اأفنى واأموت 

لكن اأجتدد
دومًا اأجتدد!)1(

)1( توفيق زياد: ديوان توفيق زياد. )�ص481(.
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ف ال�شاعر اأفعال الأمر املتتابعة يف ج�شد الن�ص عامة، باعتبارها  ل يوظِّ
توجهًا ا�شتعالئيًا واإلزاميًا، كما هو ال�شاأن يف معنى �شيغة »الأمر« احلقيقية، 
بل ت�شتخدم هنا باعتبارها م�شاعداً على خلق حركة نف�شية متوترة، تعبِّ 
النبعاث  اإ�رساقة  عن  وتبحث  والهزمية،  لال�شت�شالم  املطلق  الرف�ص  عن 
على  واحلفاظ  والت�شميم  بالإرادة  العدو  على  والنت�شار  احلياة،  وحتقق 
احلق. وبالرغم من �شيطرة العدو/الفاعل الدليل على حركة ال�شياغة اإل 
جماعيًا  امتداداً  يكت�شب  ال�شاعر،  هوية  ل  ي�شكِّ الذي  »الأنا«  �شمري  اأن 
يت�شل بالإن�شان الفل�شطيني وهويته الوطنية، التي �شعى لتحقيقها باإ�رساب 
ال�شهيوين،  الحتالل  �شجون  الطعام يف  اإداري عن  معتقل  اآلف  ع�رسة 
وجه  يف  وارتفعوا  الوح�شية،  وزنازينه  الدموية  اأغالله  بذلك  وا  فتحدُّ
املوت، واآلت التعذيب، وحققوا با�شت�شهاد بع�شهم وجودهم الإن�شاين، 
وهويتهم الوطنية، حتى تبقى الأر�ص العربية عربية، لذلك فهم يف حالة 

جتدد دائم، وانبعاث بال نهاية.

اأما معني ب�شي�شو، فقد ربط يف ق�شيدته »طائر من الرماد« بني انبعاث 
»العنقاء« وجتـددها مـن جهة، وانبعاث »ال�شاعر« وجتدده باعتباره ل�شان 
باأهمية  اإدراك منه  اأخرى، وهذا  الناطق، و�شمريها احلي من جهة  الأمة 

الكلمة يف التثوير والنهو�ص بالأمة، يقول:

ال�شاعر الذي م�شى كغيمة

وغاب ثم عاد

كطائر من الرماد
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كحزمة من الدخان

يع�صُّ يف عيون ملهميه 

يف كتاب

ال�شاعر الذي رمى على املقابر ال�شالح ثم يقول:  

وعاد يلقي ال�شوك يف عيون ملهميه

ويغمد احلروف يف الأحداق  ثم يقول:  

ال�شاعر الذي م�شى كغيمة

وغاب ثم عاد

كطائر من الرماد ثم يقول:  

تذروه الأ�شجار عن غ�شونها 
و يب�شق ال�شياد)1(

ن�شقني  على  ال�شعرية  الأ�شطر  هذه  يف  ال�شعري  اخلطاب  ينه�ص 
ن�شقان  وهما  املجتمع.  يف  ال�شاعر  ودور  التكرار،  بنية  هما  اأ�شا�شيني: 
وفاعليته  الأول  ح�شور  ل  ويت�شكَّ الآخر،  اأحدهما  يت�شمن  مت�شافران 
بح�شور الآخر وقدرته على جت�شيد الروؤيا ال�شعرية واأبعادها الواقعية، وهي 
روؤيا متجاوزة توؤمن بدور الكلمة يف املجتمع، وترف�ص معطيات الفكر 
ال�شت�شالمي لبع�ص ال�شعراء املتخاذلني، الذين اكتفوا مب�شاهدة النك�شار 

والتخلف وال�شياع الذي تعانيه الأمة، دون اأن يحركوا �شاكنًا.

)1( معني ب�شي�شو: الأعمال ال�شعرية الكاملة.)�ص196-194(.
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ي�شري الن�شق التكراري لعنا�رس اجلملة »ال�شاعر الذي م�شى كغيمة«، 
اإىل اأنه مل ياأت بطريقة ع�شوائية اأو اآلية، بل هو م�شحون بدللت نف�شية 
اأهميتـه  لـه  فالتكرار  ودلليـًا،  ومو�شيقيًا  �شوتيًا  حتققًا  متنحه  واإيحائية 
واأبعاده العميقة يف الن�ص ال�شعري، لأنه »ي�شلط ال�شوء على نقطة ح�شا�شة 
يف العبارة، ويك�شف عن اهتمام املتكلم بها، وهو بهذا املعنى ذو دللة 
نف�شية«)1(، توؤثر يف املتلقي، وت�شغط عليه بقوة، لأنه يف جانب من جوانبه 
�رسخة مدوية، واحتقار �شديد لتقاع�ص ال�شعراء عن الواجب املنوط بهم 
لهذا  ال�رس والظلم، فهم  العادل �شد قوى  واأمتهم ون�شالها  نحو قومهم 
ل اإ�رساقًا وجوديًا ل�شعراء  �شعراء »م�شتلبون«. وهو يف جانب اآخر، ي�شكِّ
دافعوا عن اأمتهم وح�شارتهم، فهم �شعراء »ثوريون«. اإن حركة ال�شياغة 
التي تظهر من خالل ن�شق التكرار، تعبِّ عن مفارقة جارحة، وروؤيا �شدية 
م�رسوخة، »ال�شتالب/الثورة«، تعمق احل�ص املاأ�شاوي وال�رساع الوجودي 
اأعدائها؛ ولهذا يعمد ال�شاعر اإىل هذه املوازنة بني نوعني من  لالأمة �شد 
ال�شعراء، باعتبارها حالة ل بد من جتاوزها، ولن يتم هذا التجاوز اإل مبيالد 

ال�شاعر وانبعاثه من جديد.

الن�شق  خالل  من  ال�شاعر  عنها  عبَّ  التي  ال�شعرية  املكا�شفة  اإن 
من  كثري  يف  ب�شي�شو  معني  لدى  �شعريًا  هاج�شًا  لت  �شكَّ قد  التكراري، 
ق�شائده)2(، طمح فيها على حد قول �شوقي بغدادي اإىل اأن »يحارب كل 

)1( نازك املالئكة: ق�شايا ال�شعر املعا�رس.)�ص276(
)2( انظر على �شبيل املثال: ق�شيدة »ق�شيدة فل�شطينية اإىل لينني«،و»بطاقة معايدة اإىل بو�شكني« 

و»�شهرزاد وفار�ص الأمل«
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م�شي  -مع  يدرك  الإن�شان،  قدر  هو  ال�شعر  ي�شبح  فحني  العامل،  ف�شاد 
الكلمة  مب�شئولية  وعيه  لنمو  وذلك  �شاعراً،  يكون  اأن  خطورة  الزمن- 
ال�شاعرة«)1(، على اعتبار ال�شعر �شكاًل من اأ�شكال املقاومة، والتحري�ص 

على الثورة، وقيادة حركة ال�شعب. 

لقد كانت حياة »معني ب�شي�شو« ال�شعرية، وجهًا اآخر حلياته الن�شالية، 
فقد كان يخرتق ح�شار بريوت ليبقى حتت احل�شار مع املقـاتلني، ليحقق 
الق�شيدة  يكتب  وكان  واملوقف،  ال�شعر  بني  العـاقل،  التطابق  جنون 
لـ«ي�شمد« يف بريوت، ويخلق اأ�شباب حياة، ل يعتقد باأنها هبة بقدر ما 
هي اإجناز، كان يخلط الواقع ب�شكل التعبري عنه ليوّتر ذاته ليجدها، ويف�رس 
ما ل يف�رس من طاقات املقاومني)2(، ويف هذا الك�شف ال�شعري عبَّ عن 
اللقاء بني  الفل�شطينية والعربية. هكذا مت  املاأ�شاتني  الراهنة، وعن  اللحظة 
املقاومة وال�شعر، اأو بني البندقية وال�شعر. فالبندقية كانت يف نظره جمرد 

قطعة من احلديد، اإذا كانت بال �شعر اأو فكر.

وي�شتدعي ال�شاعر علي اخلليلي رمز »العنقاء« يف ق�شيدته »نافذة كاأنه 
ال�شفر«، باعتبارها رمزاً اأ�شطوريًا يطل من غمو�شه، ليجعل ا�شتطالة ليل 

القد�ص م�رسقًا، يقول:

املعا�شـرين-جملـة  ال�شـعراء  كتـابات  يف  ال�شـعر  اإ�شماعـيل:مفهوم  الديـن  عـز  عن  نقاًل   )1(
ف�شول-مج1-ع4- 981م.)�ص57(

)2( انظر حممود دروي�ص:معني ب�شي�شو يجل�ص على نظرتي اإليه-�شل�شلة كتاب لوت�ص-تون�ص-
ط1-1986م.)�ص32(
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والقد�ص م�رسقة

         وم�رسقة

         وم�رسقة

وكلما ا�شتطال ليلها

اأطلت العنقاء من غمو�شها 

ومن فرو�شها

ومن اأ�شطورة تفوت

بريوت!

ل بريوت جنمتنا

ول بريوت خيمتنا

ول بريوت اأندل�ص البكاء
تفاءيل!)1(

حوله  تتمحور  تعبرييًا،  ن�شقًا  »م�رسقة«  اللفظي  التكرار  ل  ي�شكِّ
الروؤيا ال�شعرية باأبعادها التفاوؤلية، ودميومتها الإ�رساقية، املرتبطة باملكان 
عب  وجوده  ل  يت�شكَّ ثنائي،  ت�شور  وفق  الأبيات  وتنه�ص  »القد�ص«. 
التداعي احلر بني امل�رسق/املظلم، اأو النور/الظلمة، لكن اجلانب امل�رسق 
هو امل�شيطر على ج�شد الن�ص، ويتجاوز كل ما عداه، يف حركة توحي 
بال�شريورة، والتحقق الوجودي للمكان »القد�ص«،ويتعزز هذا اجلانب 

البيادر-القد�ص-1984م. احلديقة-من�شورات  تزدحم  ثم  وحدك  اخلليلي:  علي   )1(
)�ص16-15(
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والتجدد  النبعاث  على  الدائمة  »العنقاء«  قدرة  خالل  من  الإيجابي، 
كلما »ا�شتطال ليل القد�ص«،كما يتعزز من خالل ن�شق »النفي« الراف�ص 
لتكرار جتارب »تاريخية« ماأ�شاوية ما�شية »الأندل�ص« و«بريوت«، يف 
حماولة للتخل�ص من اآلم املا�شي، حيث ُتعدُّ »الأندل�ص« وجهًا من وجوه 
»بريوت« اأو »القد�ص«، ويتعزز اأي�شًا من خالل الرف�ص لتكرار جتارب 
 « ق�شيدة  يف  »بريوت«  عن  وتعبريه  دروي�ص،  حممود  �شعر  يف  »اأدبية« 
مديح الظل العايل » باأنها، »�شورتنا-�شورتنا-خيمتنا-جنمتنا«، ويبغي 
والأدبي،  التاريخي  عمقها  يف  املاأ�شاة  جتاوز  ذلك  وراء  من  ال�شاعر 
العواطف  ر  يخدِّ ل  لكنه  �شواء.  على حد  واملكانية  الوجودية  واأبعادها 
كلما  »العنقاء«  بتجدد  حاملًا  طوباويًا  حاًل  يطرح  ول  »تفاءيل«،  بقوله 
ا�شتطال ليل القد�ص، بل ي�شري اإىل ا�شتقرار »القد�ص« يف قلبه، كما ي�شري اإىل 
قبور ال�شهداء املنت�رسة يف داخل فل�شطني وخارجها، الذين ق�شوا دفاعًا 
عن القد�ص اأو عن �رسفات القد�ص، كما اأن الأيدي اخل�رساء واحلمراء لن 
الفل�شطيني، وتعلو  ال�شعب  يعلو  تذبل دفاعًا عنها وعن عروبتها، حتى 

الأمة العربية على كل اأطل�ص وجغرافيا للمكان.

2- زرقـاء اليمامـة  

 اختلطت الأخبار التاريخية للرمز »زرقاء اليمامة«)1( بالأ�شطورة منذ 
بن  ح�شان  جاء  وعندما  جدي�ص،  يف  متزوجة  وكانت  الط�شمي،  مرة  بن  رباح  ابنة  هي   )1(
ومل  قومها  واأنذرت  اأيام،  ثالثة  م�شرية  على  راأت جيو�شه  قومها،  ليهاجم  ملك حمري  تبع 
اأكتافهم ت�شلياًل  اأمر جنوده بقطع الأ�شجار وحملها على  ي�شدقوها، وعندما عرف بذلك 
للزرقاء، ولكن الزرقاء عادت تخب قومها مب�شرية الأ�شجار القادمة، فكذبوها، حتى داهمهم 
احلوت: يف طـريق  �شليم  انظـر حممود  عينيهـا.  ففقاأ  بالزرقاء  واأبادهم،واأتى  جي�ص ح�شان 

امليثولوجيا عند العرب-مطبعة دار الكتب-بريوت-1955م.)�ص181-180(
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اأبـعادهما بحـيث مل نعد ن�شتطيع متييز اأحدهما  زمن �شحيق، وتداخلت 
من الآخر، لكن الدللة ال�شت�رسافية للم�شتقبل، وحتذير قومها من الأعداء، 
مقرتنة  بقيت  لتحذيرها،  الإ�شغاء  وعدم  وقوعه،  قبل  اخلطر  واكت�شاف 
لت اأهم الدللت التي مت ا�شتدعاوؤها يف ال�شعرين الفل�شطيني  بها، و�شكَّ
العربية  املنابع  اإىل  الرمز من ثراء متزايد، وعودة  والعربي، ملا يحمله هذا 
والقومية  الوطنية  الق�شايا  عن  والتعبري  باحلا�رس،  املا�شي  لربط  البكر 

والإن�شانية.

ف عز الدين املنا�رسة الرمز الأ�شطوري يف ق�شيدته »زرقاء اليمامة«  وظَّ
بو�شفها نقطة ارتكاز البنية الدللية املتولدة منها، جاعاًل »زرقاء اليمامة« فتاة 
فل�شطينية »جفرا« وهي م�شتمدة من الأغاين ال�شعبية الفل�شطينية اجلماعية، 

التي ترافق »الدبكة«، كما جعلها »فالحة« فل�شطينية ترتبط بالأر�ص.

تتدىل اأ�شجار التني على احليطان ال�رسقية يقول:  
نتلقى الدر�ص الثاين 

لكن يا جفرا الكنعانية  ثم يقول:  
قلت لنا اإن الأ�شجار ت�شري 

على الطرقات
كجي�ص حمت�شد حتت الأمطار 

اقراأه �شطراً �شطراً رغم التمويْه
لكن يا زرقاء العينني ويا جنمة عتمتنا احلمراء

كنا نلهث يف �شحراء التيه
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كيتامى منك�رسين على مائدة الأعمام
قكمِ �شواي، لهذا كنت الناجي)1( ولهذا ما �شدَّ

ي�شتل ال�شاعر رمزه الأ�شطوري من زخم الرتاث العربي ال�شارب يف 
اإعادة  عمق التاريخ، حيث قبائل العرب البائدة »ط�شم وجدي�ص«، بغية 
وتوجيه  القدمي،  العربي  التاريخ  �شوء  يف  املعا�رس  العربي  التاريخ  كتابة 
ويج�شد  الزمنني،  بني  يربط  لهذا  وتعريته؛  املري�ص  زمننا  اإىل  نقده  �شهام 
يف  ا�شتند  وقد  م�رسق.  م�شتقبل  ل�شنع  املطلق  ونزوعها  الذات،  حنني 
اللغويـة  الق�شيدة، وبنيتها  ال مفا�شل  ن�شقني، �شكَّ اإىل  الروؤيا  جت�شيد هذه 
»جفرا«،  ب�شخ�شية  اليمامة«  »زرقاء  �شخ�شية  مزج  اأولهما،  والدلليـة. 
وهذا املزج مل يكن مزجًا جمانيًا اأو ع�شوائيًا، لأنه يعبِّ يف احلقيقة عن ثالثة 
اأزمان، الزمن الأول ال�شارب يف عمق التاريخ، حيث »ط�شم وجـدي�ص« 
اإليه  ي�شري  الذي  ال�شعبي  الزمن  هو  الثاين  والزمن  الكنعانية.  »جفرا«  ثم 
اإىل  باأ�شـوله  يرجـع  ال�شـعبي  اللون  اإن هذا  بقوله:  البا�ص  الباحث ح�شن 
توؤدى  التي كانت  الدبكة،  اأغاين  �شنة خلت، وهو لون متطور من  األف 
لدى بع�ص القبائل العربية، وقد ورد هذا يف �شرية بني هالل، حيث كان 
اأفراد القبيلة ي�شرتكون يف اأداء الرق�شات ال�شعبية مع مرافقة بع�ص الأغاين، 
التي عرف منها اأغنية »اجلفرا« و»ظريف الطول« وغريهما)2(. اأما الزمن 
»جفرا«  ماأ�شاة  عن  خالله  من  ال�شاعر  يعبِّ  �شبق،  مما  مزيج  فهو  الثالث 

الكنعانية وقومها.
)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص46(

)2( نقاًل عن عز الدين املنا�رسة: الأ�شل الرتاثي لالأغنية ال�شعبية »جفرا وياها الربع«-جملة �شوؤون 
فل�شطينية-ع127- 1982م.)�ص116(
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 اأما الن�شق الدليل الثاين، فيتمثل يف ا�شتدعاء هيكل الرمز الأ�شطوري 
املوروث »زرقاء اليمامة«، وتوزيعه على ج�شد الق�شيدة، مثل قولها: »اإن 
الأ�شجار ت�شري«، ومعرفتها بذلك رغم التمويه، ثم ت�شوير املجزرة التي 
راح �شحيتها اأبناء قومها، واأخرياً قلع عني الزرقاء الفالحة؛ وبهذا يجعل 
ال�شاعر من هذه املفا�شل الرئي�شية لهيكل الق�شيدة، الأ�شا�ص الذي اأنتج منه 
دللت معا�رسة، حيث اجلي�ص ال�شفاح/الحتالل، وقتله ل�شكان القرية 
الفل�شطينية الآمن اأهلها »كفر قا�شم«، وانك�شارهم على مائدة الأعمام/

الدول العربية.

يف  اليمامة«  »زرقاء  الأ�شطوري  الرمز  البغوثي  مريد  وي�شتدعي 
ي�شاويه  الذي ل  العميق،  ليعبِّ من خاللها عن حزنه  ق�شيدته »منيف«، 

حزن، يقول:
�شاأبوح يا ابن اأبي ويا جدي ال�شغري

باأن حزين فيك
كان اأقل من غ�شبي

ثم يقول:   كاأن الكون م�رسحنا 
�شتارته ال�شتات ومل اأجد

اأحداً لي�شدلها علينا اأو
على الأعداء

مذ جاء الذين راأتهموا اأمي
وزرقاء اليمامة والكتب)1(

)1( مريد البغوثي: الأعمال ال�شعرية.)�ص91-90(
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ما  على  وحزنه،  غ�شبه  عن  ال�شعرية  الأ�شطر  هذه  يف  ال�شاعر  يعبِّ 
ي�رسِّدون  الأعداء،  اليمامة  وزرقاء  اأمه  راأت  منذ  بالء  من  قومه  اأ�شاب 
ونه من وطنه. اإن احلزن ال�شعري الذي يعانيه ال�شاعر، ميّثل  �شعبه ويهجرِّ
»خا�شية من خوا�ص العامل«)1(، ل تقف عند حدود الذات ال�شعرية، بل 
معها  يتعامل  �شاملة،  اإن�شانية  جتربة  عن  تعبِّ  اأو�شع،  اآفاق  اإىل  تتجاوزها 
ال�شاعر باعتبارها معادًل مو�شوعيًا، يتج�شد من حـركة النفـ�ص واأغـوارها 
املاأ�شاوية العميقة. اإن الروؤيا ال�شعرية على وعي باللحظة الراهنة، وجدلية 
تراب  بالأظافر يف  »تبح�ص  اجلماعية  فالذات  لذلك  العدو؛  مع  ال�رساع 
ينطلق من  الواقع، وتغادر احلداد، وهذا  لتغريِّ  ال�شماء«،  الكون كي جتد 
الت�شلط والظلم.  اأ�شكال  لتغييب كل �شكل من  العميقة  الإن�شان  رغبات 
وما  قهر،  واقع  بات  واقع  على  م�شتمر  احتجاج  �شعر  اإذن  الروؤيا  ف�شعر 
لي�شلح  الثوري  ال�شاعر  اإليها  ي�شعى  التي  الإيجابية)2(،  اإل �شورته  الثورة 

من خاللها الواقع الفا�شد.

3- اإرم 

الأ�شطوريني  للرمزين  رديفًا  »اإرم«  العربي  الأ�شطوري  الرمز  ُيعدُّ 
»ثمود« و»�شدوم«، لأنها مدن تدل على ال�شقوط والف�شاد والرذيلة، فقد 
ع�شى اأهل »اإرم« نبيهم »هود« وكذبوه، فاأهلكهم اهلل �شبحانه وتعاىل، 
عليهم  �شخرها  عاتية  ريحًا  عليهم  واأر�شل  عذاب،  �شوط  عليهم  و�شب 

)1( د.�شالح ف�شل: اإنتاج الدللة الأدبية-موؤ�ش�شة خمتار للن�رس والتوزيع-م�رس-ط1-1987م.
)�ص105(

)2( انظر د.خالدة �شعيد: حركية الإبداع-دار العودة-بريوت-ط2-1982م.)�ص130(
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اأني�ص  اأيام، ومل يبق لهم باقية، فبقيت املدينة »خالء ل  �شبع لياٍل وثمانية 
اإل رجل  اأحد  ذلك  بعد  يدخلها  فلم  الأر�ص،  املدينة يف  و�شاخت  بها، 
ر اهلل �شبحانه  واحد يف اأيام معاوية يقال له عبد اهلل بن قالبة)1(«. هكذا دمَّ

وتعاىل عاد/اإرم)2( بعد اأن كفرت و�شلت �شواء ال�شبيل. 

ال�شعرية  مطولته  يف  فها  ووظَّ احلكاية  هذه  القا�شم  �شميح  ا�شتوحى 
»اإرم«، حيث اأقام على اأنقا�ص »اإرم« القدمية، مدينة جديدة تعّد بدياًل 
التي  الفا�شلة«،  »املدينة  منها  وجتعل  الأخالقية،  القيم  ت�شودها  منها، 
�شنع  يف  ال�شاعر  حلم  د  وجت�شِّ الأر�ص،  على  املثايل  العامل  فيها  يتحقق 

هذا العامل. 

»�شميح  لدى  �شاملة،  كونية  روؤيا  على  �ص  املوؤ�شَّ ال�شعري  احللم  اإن 
القا�شم«، ين�رسب كاملاء العذب ال�شايف يف ج�شد الن�ص ال�شعري، وير�شم 
لوحة فنية متكاملة الأجزاء والأبعاد، تعبِّ عن احلقيقة الإن�شانية، وكنهها 
الوجودي، وعن �شفافية النف�ص الإن�شانية وفطرتها الأوىل التي فطرها اهلل 
يبداأ  واحلرية.  والعدل  للخري  ت�شعى  فطرة  وهي  اخللق،  خلق  يوم  عليها 
ال�شاعر مطولته التي تنق�شم اإىل افتتاحية، وخم�شة اأنا�شيد، وخامتـة، بقوله 

يف الفتتاحية:

)1( حممود �شليم احلوت: يف طريق املثيولوجييا عند العرب-.)�ص175(.
)2( رووا اأن �شداد بن عاد ملا �شمع باجلنة قال لكبائه اإين متخذ يف الأر�ص مدينة على �شفتها، 
فبنى مدينة فيها ثالثمائة األف ق�رس  وجعل غرفها معمدة باأ�شاطني الذهب والياقوت، واأجرى 
يف �شوارعها امل�شك والزعفران، وعندما مت بناوؤها خرج مع حر�شه ومواليه، وما اإن اقرتبوا 

من املدينة حتى اأخذتهم �شيحة من ال�شماء فماتوا جميعًا.انظر ما �شبق)�ص175(.
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اإرما … تريد القافلة؟! الب�رسية:   

         ال�شاعر:           اإرما … عل اأر�ص جديدة

         اإرما… �شعيدة

         اإرما… ولكن فا�شلة!

ماذا لديك؟!  الب�رسية:   

لدي عن اإرم ق�شيدة!  ال�شاعر:   

الب�رسية:    فلت�شكتوا

 فلت�شكتوا
                    وليلق �شاعرنا ن�شيده!!)1(

على  ال�شاعر  بقدرة  وال�شاعر،  الب�رسية  بني  احلواري  الأ�شلوب  ي�شي 
بعث الأمل يف النف�ص الإن�شانية، وانت�شالها من حالة البوؤ�ص وال�شياع، اإىل 
حالة الأمن وال�شالم والطماأنينة. كما ي�شي بتحديد اأبعاد املوقف ال�شعري، 
وانطباع �شورته يف نفو�شنا، ليظهر لنا اإيغال ال�شاعر يف ت�شوراته امل�شبقة 
وبهذا  الإن�شانية؛  م�شاعره  لأعمق  بحرارة  ي�شتجيب  مثايل،  عامل  ب�شنع 
يخرج ال�شاعر من الإطار الذاتي اإىل الإطار الإن�شاين ال�شامل الذي يزخر 
باحللم، ويكتنـز باحلركة الواعية لبناء عامل اأف�شل. وعلى اأ�شا�ص هذا الفهم 

يغدو ال�شاعر هو املخلِّ�ص من ربقة القهر وال�شياع.

�ص ال�شاعر »مدينة فا�شلة«، وي�شتبطن اأعماق الذات الإن�شانية،  يوؤ�شِّ
ل مفا�شل املطولة ال�شعرية، حتى ل يتوقف  وي�شتمر يف اأنا�شيده التي ت�شكِّ

)1( �شميح القا�شم: ال�رسبيات. )�ص11(
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عند جمرد احللم الرومان�شي، لذلك نراه يبحث عن اأركان املدينـة ن�شيده 
باملعنى  بالفعل  اإيجادها  من  ليتمكن  الدهور«،  بـ«ن�شيد  املو�شوم  الأول 

الفل�شفي للكلمـة، بعـد اأن اأوجدها بالقوة يف خياله ال�شعري، يقول:

عبثًا حتاول اأن تنام!

قدر عليك ال�شهد والفزع املدمر والظالم

فاهجر فرا�شك… األف �شلٍّ يف فرا�شك م�شتثار

وو�شادك املحموم اأ�شواك ونار

قدر عليك البوؤ�ص والأمل املبح وال�شقام)1( 

يتبدى من الأ�شطر ال�شابقة قلق الذات ال�شاعرة الوجودي، وا�شتبطانها 
وعدم  فرا�شك«،  و»فاهجر  ال�شهد«  عليك  »قدر  ال�شعورية  لأعماقها 
البوؤ�ص  هذا  مـن  الإن�شان  تخلي�ص  وحتميـة  ال�شعور،  لهذا  ا�شتكانتهـا 
والأمل املبح، وال�شقام املخيم الذي يغرق فيه الكون، فال�شعر على حد 

ل بظهورها«)2(. تعبري اإليزابيث درو »يوقظ فينا حياة جديدة، ويعجِّ

تنام«،  اأن  »عبثًا حتاول  ال�شعرية  اجلملة  لعنا�رس  التكراري  الن�شق  اإن 
يك�شف عن القلق الروحي الذي يجتاح نف�ص ال�شاعر وروحه، ويعك�ص 
غلبة البعد اجلماعي امل�شيطر على ال�شاعر، كما اأن »احلقول الدللية« ذات 
التي  الذاتية  املفزعة واملظلمة، وتكرار حرف »امليم«، واملفاجاأة  الأبعاد 
تعتمل يف نف�ص ال�شاعر، وتوحي بالغليان واحلزن، وتت�شكل من خاللها 
ز ح�شور ال�شوؤال  ال�رسارة الأوىل اأو »�رسارة الثورة«، تت�شافر فيما بينها لتعزِّ

)1( ما �شبق.)�ص12(
)2( اإليزابيث درو: ال�شعر كيف نفهمه ونتـذوقه. )�ص38(
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اأول مراحل  فال�شوؤال »ال�شتفهام«، هو  الدرب«؟  اأين  قوله: »رباه،  يف 
الوعي، ياأتي بعده تثوير الواقع وتغيريه.

وي�شتمر ال�شاعر يف الأنا�شيد ال�شعرية للمطولة، يف ح�شد الإ�شارات 
وف�شاده،  الواقع  كاآبة  لت�شوير  والأ�شطورية،  والدينية  التاريخية  والرموز 
باخلروج  ومعاقبته  »اآدم«،  مترد  الكهنة«  »ن�شيد  الثاين  الن�شيد  يف  فيبز 
اإىل يباب الأر�ص يرافقه ال�شقاء، ثم ظهور اخلطيئة الأوىل على  من اجلنة 
وجه الأر�ص، خطيئة »قابيل« بقتل اأخيه »هابيل«، كما يظهر اأي�شًا عبادة 
الرعاع لالإلهني »رع« و«الالت«، وانت�شار اجلوع واحلرمان، وانفجار 

الأر�ص بالطوفان الذي يكت�شح القرى ال�شوداء والعبيد.

اإىل  ال�شاعر  فيه  في�شري  الأنبياء«،  »ن�شيد  الثالث  الن�شيد  يف  اأما 
الر�شالت ال�شماوية الثالث، التي بالرغم من �رسف تعاليمها ونقائها مل 
ال�شالم، مل  ال�شبيل، فدماء »امل�شيح« عليه  اإىل �شواء  الب�رس  ت�شتطع هداية 
اأنها نزفت لفتداء  جتد نفعًا، ومل تلهم الإن�شان معنى اخلري، بالرغم من 

الب�رسية. يقول:

                      �رسف املحبة واخلال�ص من اخلطيئه

�رسف التعاليم البيئه

مل يلهم الإن�شان معنى اخلري
مل يثن الغزاة الطامعني البله عن وهم الفتوح!)1(

ثم ي�شتمر ال�شاعر يف هذا الن�شيد مع الر�شول الكرمي l، فيتحدث 
)1( ما �شبق )�ص25(
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ار، ثم ي�شري اإىل انهيار مدينة الأن�شار، ويف و�شط  عن عودة الكفر والكفَّ
الفجر  نور  يبزغ  والع�شيان،  وال�شياع  بالياأ�ص  املفعم  الب�رسي  اجلو  هذا 
الذي يبدد ظلمات الوجود، ويخرج وجه ر�شول الع�رس الذي ل يحمل 
لة من ال�شماء، لأنه لي�ص كالأنبياء ي�شتطيع  اأو الر�شالة املنـزَّ النبوة  �شفات 
القيام باملعجزات، فهو ل يحيي املوتى، ول ينه�ص الك�شيح، بل هو اإن�شان 
ع�رسي، يحمل هموم الب�رسية على كاهله، ويحلم بتحقيق م�شتقبل اأف�شل 

لالإن�شان، يقول:

مل جتئ باملعجزات اخلارقات

لكن وجهك يا ر�شول الع�رس اأ�رسق من ظالم الع�رس 

اأحالمًا، واإميانًا وقوه!

وهدير �شوتك هز اأعماق اخلليقة

فا�شتفاقت جذوة �شجنت باأعماق احلياة

فاإذا الظالم ي�شيح من ذعر ونور الفجر 
يولد يف العيون املطفاآت)1(

اأنا�شيده، ي�شنع امل�شتقبل الإن�شاين امل�رسق،  ال�شاعر يف  هكذا ي�شتمر 
ويوطد اأركان املدينة الفا�شلة التي حلم بتاأ�شي�شها، فاحلل املطروح لتحقيق 
اإن�شانية الإن�شان م�شتمد من تراب الواقـع، وفهم عمـيق مل�شكالت الإن�شان 
املعا�رسة. اإن التوهج ال�شعري الذي اأ�ش�شه ال�شاعر يف مطولته، قد انطفاأ 
�رساجه يف ن�شيده اخلام�ص »ن�شيد الإن�شان اجلديد«؛ لأن الروؤية ال�شعرية 

)1( ما �شبق )�ص27-26(
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املبا�رسة املحملة باأيديولوجيا �شيا�شية مبا�رسة تف�شد �شعرية ال�شعر، وجتعل 
من ر�شول الع�رس »املخلِّ�ص« �شخ�شية خمتزلة يف �شخ�شيات حمددة رغم 
احرتامنا لها وهي: بول روب�شون، وفيدل كا�شرتو، وجان بول �شارتـر، 
وجنيب حمفوظ، وكري�شتوف غبانيـا، وثـوار »فييتكونـغ«، واأوري ديفز، 

والأ�شطى �شيد، واأخرياً حممد مهدي اجلواهري. 

هكذا ا�شتطاع �شميح القا�شم يف مطولته ال�شعرية »اإرم«، اأن يعمد 
يعبِّ  متكاماًل،  فنيًا  بناء  منه  يجعل  واأن  الأ�شطوري،  الرمز  تطوير  اإىل 
العامل  �شياغة  ويعيد  لالإن�شان،  املعا�رسة  امل�شكالت  عن  خالله  من 
وتاأ�شي�شه، وفق روؤيا جديدة، تعبِّ عن الطموح املثايل للذات، وتنت�رس 
ملبداأ احلياة الكرمية، وتقـف مـع الإن�شان يف طموحاته واآماله امل�رسوعة 

اأف�شل. م�شتقبل  لبناء 

4- عـوج بـن عنـاق

ل�شخ�شية  رديفًا  عناق«،  بن  »عوج  العربي  الأ�شطوري  الرمز  ُيعـدُّ 
عليه  »داود«  قتله  الذي  الكرمي)1(،  القراآن  يف  ذكرها  الوارد  »جالوت« 
العهد  يف  ذكرها  الوارد  »جليـات«  ل�شخ�شية  كذلك  ورديفًا  ال�شالم، 
اإذا  يكلِّمهم،  هو  »وفيما  اأ�شحابه  يكلِّم  »داود«  كان  فعندما  القدمي، 
برجل مبارز ا�شمه »جليات« الفل�شطيني من جّت، �شاعد من �شفوف 
ورماه  الكنف، واأخذ منه حجراً  اإىل  يده  … ومد »داود«  الفل�شطينيني 
باملقالع، و�رسب الفل�شطيني يف جبهته، فارتز احلجر يف جبهته، و�شقط 

)1( القراآن الكرمي: �شورة البقرة، الآيات 251-249
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على وجهه اإىل الأر�ص«)1(، ثم اأخذ »داود« �شيف »جليات« وقتله.

تختلف الروايات حول قاتل »عوج بن عناق«، فبع�شها يقول اإن قاتله 
ن�شبه، حيث  تختلف يف  ال�شالم. كما  عليهما  »داود«  ولي�ص  »مو�شى« 
ين�شبه بع�شها اإىل »عناق« ابنة اآدم من �شلبه، ويكتفي بع�شها بالإ�شارة اإىل 
اأنه فل�شطيني)2(، لكن الروايات تتفق على وجود هذه ال�شخ�شية اجلبارة 
من  احلوت  وتتناول  منه،  فت�رسب  ال�شحاب  حتتجز  كانت  التي  الهائلة، 

قرار البحر فت�شويه بعني ال�شم�ص، ثم تاأكله)3(.

ف �شميح القا�شم الرمز »عوج بن عناق« اأو »جليات« يف ق�شيدته  يوظِّ
الرتاثية ومفا�شلها  فيها هيكل احلكاية  ا�شتوحى  »�شرية جليات«، حيث 
الأ�شا�شية، ومنها قتله باحلجر واملقالع، وهزه لل�شم�ص وغري ذلك، لكنه 
الفل�شطيني  ماأ�شاة  عن  تعبِّ  معا�رسة،  حكاية  اإىل  املوروثة  احلكاية  ينقل 

و�شموده، يف وجه العدو ال�شهيوين، والقت�شا�ص من ظامليه. فيقول:

وبعد اأربعني يوم

ظل هناك واقفًا

�شاقاه نخلتان

)1( العهد القدمي: �شفر �شموئيل الأول-الإ�شحاح ال�شابع ع�رس.)�ص456-455(
)2( انظر حممود �شليم احلوت: يف طريق املثيولوجيا عند العرب.)�ص183-182(

)3( يقال اأي�شًا اأنه اأدرك الطوفان الذي مل يجاوز ركبتيه، وامتد به العمر حتى اأدرك »مو�شى« 
عليه ال�شالم، الذي ارحتل بقومه  اإىل »اأريحا«، فاأر�شل من يتج�ش�ص على الفل�شطينيني فلقيهم 
»عوج بن عناق« وو�شعهم يف كم قمي�شه، ثم تركهم  لريهبوا قومهم، ثم ذهب اإىل اجلبل 
وقّوره وحمل �شخرة ليطبقها على قوم مو�شى، فبعث اهلل هدهداً نقر ال�شخرة فنزلت على 

راأ�شه، فوثب عليه مو�شىوقومه وجهزوا عليه.انظر ما �شبق)183-182(
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وفوق راأ�شه اجلميل

كوفية �شارت ت�شمى الغيم 

واخرتقت قامته اأرتال دبابات   

لكنه ظل هناك واقفًا

و�شاح:

عن اأي مقالع ترثثرون 

يا اأيها الغزاة  ثم يقول:  

من ذا الذي قد مات ؟ 
ها اأنذا حي اأنا حي اأنا جليات)1(

بناء  يف  اأ�شا�شية  بوظيفة  يوم«  اأربعني  »وبعد  الفتتاحية  اجلملة  تقوم 
اجلملة  غياب  رغم  ال�شعري،  ال�رسد  ا�شتكمال  اإىل  ت�شري  لأنها  الق�شيدة، 
املعطوف عليها، مما يوحي باأن اجلملة التالية للعطف جملة م�شتاأنفة، ولي�شت 
مفتتحًا للق�شيدة، ولعل هذا يوحي بالتوا�شل على امل�شتوى التاريخي بني 
املا�شي واحلا�رس، يجعل »جليات« الكنعاين الثائر منبعثًا من ركام املوت 
كالعنقاء، وهو انبعاث اأتى بف�شل قوة داخلية، ولي�شت خارجية، يوؤكد على 
املعا�رس،  الفل�شطيني  روح  يف  وحلوله  وجوده،  ودميومة  حياته،  �شريورة 
ال�شعرية  الروؤيا  هذه  ل  وت�شكِّ العدو.  من  القت�شا�ص  رغبة  جتتاحه  الذي 
امتداداً تاريخيًا مت�شل احللقات، فكاأن غياب الوحدة العربية، يجعل ال�شعر 
يحاول اكت�شاف التاريخ العربي ودجمه بالرتاث، لذلك يخرج »جليات« من 

)1( �شميح القا�شم: ال�رسبيات-مج4-)�ص192-191(
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بني اأنقا�ص التاريخ باحثًا عن الوجه امل�رسق للحياة، متحديًا العدو، داعيًا اإىل 
ا�شرتداد الوطن ال�شليب، الذي دن�ص الغزاة اأر�شه، وانتهكوا حرماته، ولهذا 
اأي�شًا يرتدد �شمري املتكلم »اأنا«، »حي اأنا اأيها الغزاة«، لكي يوؤكد »جليات« 

من خالله انبعاثه وعودته اإىل احلياة. 

انبعاثه،  زمن  يف  راأ�شه  على  »جليات«  يلب�شها  التي  »الكوفية«  اأما 
ل عن�رس  فهي فلذة مهمة من فلـذات الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، وي�شكِّ
ال�شخ�شية  من  جزءاً  باعتباره  اأ�شياًل،  �شعبيًا  عن�رساً  لب�شها،  يف  الوراثة 
الفل�شطينية، بل اأ�شبحت »�شمة مميزة للتحدي يف ال�شخ�شية الفل�شطينية، 
تثري م�شكالت رمزية يف التعامل مع الأعداء«)1(. فالرتاث ال�شعبي يلعب 
الكاملة  ال�شورة  ير�شم  الفل�شطيني »بل هو  ال�شعب  مهمًا يف حياة  دوراً 
حلياة هذا املجتمع، واإن حياة اأي جمتمع ت�شري وفق جمموعة من املوروثات 
القولية واملادية واملمار�شات، توارثها اأفراد هذا املجتمع جياًل بعد جيل…. 
فبمقدار عمق تاريخ اأي جمتمع، يكون عمق جذور تراثه«)2(، وبهذا يخرج 
»جليات« حاماًل معه عبق التاريخ الكنعاين، واأحقيته التاريخية يف اأر�ص 
ق ال�شاعر فعل املقاومة يف مفا�شل الق�شيدة، فن�شتمع اإىل  فل�شطني. ثم يعمِّ
�شيحة احلياة واملقاومة التي اأطلقها »جليات« لرفاقه يف ال�شالح، موؤكداً 
قريب،  عما  �شيهطل  والنت�شار  واخل�شب  اخلري  رمز  »املطر«  اأن  لهم 

و�شوف يندحر »بريطافور« رمز الحتالل.

)1( د.�شالح ف�شل« اأ�شاليب ال�شعرية. )�ص147(
)2( عبد العزيز اأبو هدبا: التعامل ال�شهيوين امليداين مع الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني/درا�شة �شمن 
كتاب اإعداد عبد العزيز اأبو هدبا:الرتاث الفل�شطيني جذور وحتديات-مركز اإحياء الرتاث 

العربي-الطيبة-ط1-1991م.)�ص119(
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واإذا كان �شميح القا�شم قد جعل »جليات«، ينبعث ويتجدد ويلقي 
يلب�ص  وهو  العدو،  دبابات  وجه  يف  �شامداً  ويقف  املوت،  اأ�شمال  عنه 
»الكوفية« الفل�شطينية، فاإن عز الدين املنا�رسة، قد جعل منه بدويًا فل�شطينيًا 
كنعانيًا، ترتوي بح�شوره الأر�ص وتخ�رس، وينغر�ص »زيتونة«، ويتجذر 
ولهذا  املعا�رس.  للفل�شطيني  طبيعيًا  امتداداً  باعتباره  الوطن  تراب  يف 
ي�شتوحي عز الدين املنا�رسة يف ق�شيدته »دخان الأقاويل«، هيكل الرمز 
العام لالأ�شطورة، يك�شف عن  الهيكل  الأ�شا�شية، ومـن خالل  ومفا�شله 
ماأ�شاة الإن�شان الفل�شطيني وجمازره وحرائقه التاريخية الكبى، ويك�شف 
عدة  فل�شطينية  اأماكن  وي�شتح�رس  باملكان،  عناق«  بن  »عوج  عالقة  عن 
موزعة جغرافيًا من ال�شمال اإىل اجلنوب، حتمل يف ثناياها �شمولية الوطن، 

و�شعته الكونيـة. يقول: 

قيل: كان الوحيد الذي قد جنا

بعد اأن اأغرق البحر اأفالك نوح

افًة بعد ع�رسين جمزرة… ُنقَّ

ثم يخرج يف الليل

يبداأ قرع الطبول 

فارع الطول كال�شنط بالذات 

مثل �شنوبرة

قرب مدر�شتي يف اخلليل)1( 

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص605(.
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ي�شتهل ال�شاعر ق�شيدته ب�رسد ق�ش�شي »قيل: كان الوحيد »، وهذا 
ت�رسب  اأحداثًا  الراوي  فيه  ي�رسد  درامي،  م�شهد  اإىل  الق�شيدة  ل  يحوِّ
روؤيا  اإليه  بال�شتناد  وتوؤ�ش�ص  القدمي،  التاريخ  اأعماق  يف  بجذورها 
الق�ش�شي  ال�رسد  اإن  الفل�شطيني قدميًا وحديثًا.  معا�رسة، تعبِّ عن ماأ�شاة 
ب�شيغة »كان« على حد تعبري علي اخلليلي، ينظر للتاريخ على اأنه طفل، 
ال�شاعر  لكن  جيل)1(،  بعد  جياًل  اختزانه  مت  تراث  عن  خالله  من  يعبِّ 
من  م�شتمدة  جديدة  دللت  احلا�رس  على  وي�شفي  املا�شي،  يتجاوز 
فوق  دللة  واإعطائها  التاريخية،  الظاهرة  جتريد  اإىل  فيعمد  املا�شي، 
بالرمز  ال�شاعر  ي�شمو  وبذلك  املا�شي؛  الزمن  يف  حملتها  التي  الدللة 
الأ�شطوري من دللته الفردية اإىل اعتباره منوذجًا اإن�شانيًا �شاماًل، ي�شعى 
اإذ جعل  التعبري عنه،  ال�شاعر  اأراد  اإن�شانيـة الإن�شان، وهذا ما  اإىل حتقيق 
ال�شوؤال حتى  على  اأي حر�شه  »نّقافة«  ومعه  ينبعث  عناق«  بن  »عوج 

برم منه النا�ص؛ لأنه �شوؤال احلرب.  

اأو  »ح�رسي«  مقابله  في�شتدعي  »البدوي«،  املوروث  ح�شور  اأما 
الكبى؛  الفل�شطيني  ال�شعب  حمارق  اإىل  بدورها  ت�شري  وهذه  »مدين«، 
لذلك فالدللة الإيحائية بقوله »بدوي« اإ�شارة اإىل نقاء البداوة وطهارتها 
من  اآخر  مف�شل  عن  ا  ل�شاعريك�شف  ثم  وق�شوتها،  املدينة  كدر  مقابل 

مفا�شل الرمز، يقول: 

)1( انظر علي اخلليلي: البطل الفل�شطيني يف احلكاية ال�شعبية-موؤ�ش�شة ابن ر�شد للن�رس-القد�ص-
ط1-1979م.)�ص13(.
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كان يلتقط الغيم يف اأر�ص كنعان

يطرد عنه الدخان

وي�رسبه دفعة واحدة

لهذا غزا املحل تربتنا الواعدة

مرة واحدة

حيث اأن�شدت الن�شوة الراجفات لإيل املطر 
يف حنايا الزقاق)1(

يك�شف ال�شاعر يف هذه الأ�شطر ال�شعرية عن تغيري يف �شخ�شية »عوج 
بن عناق«، وهو تغيري �شلبي، حيث يجعل منه رمزاً للجدب واجلفاف، 
اخل�شب  باإعادة  اإليه  والبتهال  »اإيل«  لالإله  الراجفات  الن�شوة  فتهرع 
واملطر، لكن ال�شياغة اللغوية ل تلبث اأن تتحول من جديد، وجتعل من 
»عوج بن عناق« رمزاً من رمـوز الرتـواء والتجذر يف تراب الوطن الأم، 
فهو »الندى يف اجلليل«، و«زيتونة يف اخلليل«، و�شجرة الزيتون هي اأي�شًا 
ال�شهيوين يدرك  العدو  الدائمة عرفت بها فل�شطني، ولعل  رمز للخ�رسة 
هذه احلقيقة، لهذا قامت اآلياته وجرافاته باقتالع اآلف اأ�شجار الزيتون، 
عقابًا للفل�شطينيني على قيام انتفا�شة الأق�شى، وبحجة الأمن، فاإذا �شولت 
لهم اأنف�شهم ذلك، فاإنهم لن ي�شتطيعوا اقتالع التاريخ الفل�شطيني املنت�رس 

يف كل بقعة من بقاع الوطن.

)1( عز الدين املنا�رسة: ديوان عز الدين املنا�رسة.)�ص605(
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5-الهـامـة

يف  »الهامة«)1(  الأ�شطوري  الرمز  طوقان  فدوى  ف  توظِّ
جتريدي،  م�شمون  اإىل  املوروثة  دللته  ل  وحتوَّ »مطاردة«،  ق�شيدة 
»افتدوين«  معبدها  قاع  ومن  بالباءة،  ت�رسخ  الب�رسية  حيث«احلقيقة« 
املطالب  العط�ص،  من رموز  رمزاً  »الهامة«  ُتعدُّ  ماء. وعلى هذا  بقطرة 

بالثاأر والنتقام من القاتل. تقول:

لأنك اأنت، لأنك اأنت احلزينة
تظلني عزلء يف غابهم 

  مطاردة يف مالعب �شيدهمو تخبطني ملجلجة يف منايف الذهول
 تولول فيك الباءة، ترجف مبخوعة حتت اأنيابهم
  وتظماأ فيك احلقيقة، تظماأ حتى جفاف العروق

وت�رسخ من قاع معبدها: يا رجايل افتدوين  افتدوين  افتدوين  
 بقطرة ماء!

لأنك اأنت احلزينة ثم تقول:  

تظلني يف غابهم اأنت وحدك كب�ص الفدا يف ال�رساع)2( 

تك�شف الروؤيا ال�شعرية يف هذه الأ�شطر ال�شعرية عن اأبعاد دللية،    
وطاقاته  ال�شعري  ال�شياق  ترثي  ولغوية،  �شعرية  اأ�شاليب  على  تنه�ص 
)1( الهامة: طائر يزعم العرب يف الع�رس اجلاهلي اأنه يخرج من راأ�ص القتيل الذي مل يوؤخذ بثاأره، 
بثاأره طار. انظر د. حممد عجينه:  اأخذ  فاإذا  فيقف عند قبه ويقول: ا�شقوين من دم قاتلي 

مو�شوعة اأ�شاطري العرب-ج1-.)�ص335-334(
)2( فدوى طوقان: الأعمال ال�شعرية الكاملة.)�ص498-497(.
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الإ�شارية. واأولها توظيف »التكرار الراأ�شي« بحيث »ترتدد لفظة معينة، 
اأو جملة معينة يف مطلع اأ�شطر عدة، لتكون نقطة الثقل الذي ينطلق منها 
»لأنك  جملة  ال�شاعرة  كررت  فقد  ال�شطر«)1(.  امتداد  فيغطي  املعنى، 
اأنها جملة تعتمد  اإىل نهايتها، وبالرغم من  افتتاحية الق�شيدة  اأنت«، من 
على »التعليل املنطقي«، اإل اأنها حتيل على كالم �شابق حمذوف، يجعل من 
ل ا�شتمراراً لل�رسد ال�شعري، فهذا الأ�شلوب  اجلملة كالمًا م�شتاأنفًا، وي�شكِّ
املعتمد على العر�ص املنطقي واإثارة التفكري العقلي، جعل الن�ص ال�شعري 
ن�شًا منفتحًا على اآفاق وا�شعة من القـول، يغو�ص فيهـا القارئ يف لعبـة 
الحتمالت، حتى ي�شتطيع فهـم مرجعيات اخلطـاب ال�شعري ال�شابقة 
ال�شورة  توظيف  على  فريتكز  ال�شعرية،  الأ�شاليب  ثاين  اأما  للجملة 
ال�شوتية للدوال »ملجلجة-تولول«، وهي مكونة من اأ�شوات متكررة 
بالرتقب  م�شحون  لكنه  واملوت،  بالكاآبة  يوحي  نف�شي،  وقع  ذات 
واخلال�ص »افتدوين«، وهذا الأ�شلوب يتالءم مع ما تثريه »الدوال« من 
الذات  من  باعتبارها جزءاً  ال�شاعرة  الذات  فيهـا  ماأ�شاوية، تعرف  اأبعاد 
الفادي/ وتنتظر ظهور  امل�شتقبل،  ا�شت�رساف  اإىل  تطمح  التي  اجلماعية، 
البطل، من ظالم الليل احلالك ال�شواد. وبهذا ا�شتطاعت ال�شاعرة على 
املطابقة  واملو�شيقية  ال�شوتيـة  النغمـة  على  تعثـر  اأن  تعبري لن�شون،  حـد 
ال�شوتية  ال�شور  تكون  وهكذا  روحها)2(.  خفقات  من  خفقة  لكل 
ه الدللة ال�شعرية، وترتكز  للدوال، واحدة من املفاتيح املهمة التي توجِّ

حولها جمموعة من القيم الإ�شارية للخطاب ال�شعري.
)1( د. حممد عبد املطلب: بناء الأ�شلوب يف �شعر احلداثة-1990م.)�ص434-433(.

)2( انظر د. حممد فتوح اأحمد: الرمز والرمزية يف ال�شعر املعا�رس.)�ص365(.
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اأما الأ�شلوب ال�شعري الثالث، فيتمثل يف توظيـف ال�شاعـرة لأ�شلوب 
»النداء« يف قولها »يـا رجايل افتدوين«، والنداء انفتاح على الأنا اجلماعية، 
لكن دون اإجابة ب�شبب غياب البطل، فتكون نتيجة النداء، اأن الأنا ال�شعرية 
»ت�شقى بخّل الت�شفي« من الأعداء، لتبقى �شائعة حزينة وحيدة، وت�شبح 
»كب�ص فداء« لالآخرين؛ وبهذا �شتبقى »الهامة« ت�شتغيث وت�رسخ وتولـول 

على قبور القتلى/ال�شهداء دون مغيث.  

هكذا يكتنـز اخلطاب ال�شعري باأبعاد نف�شية، ترتبط ب�شلب التجربة 
ال�شعرية، التي دقت فيها ال�شاعرة ناقو�ص اخلطر، لت�شحو الأمة من �شباتها 
العميق، وتفيق على وجودها الذاتي واحل�شاري، قبل اأن ي�شتفحل الداء، 

ول ينفع معه دواء. 
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للدرا�شات-بريوت-ط1-1994م.
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البيادر- احلديقة-من�شورات  تزدحم  ثم  وحدك  اخلليلي:  علي   -10
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1997م.

ابن  ال�شعبية-موؤ�ش�شة  احلكاية  يف  الفل�شطيني  البطل  اخلليلي:  علي   -82

ر�شد للن�رس-القد�ص-ط1-1979م.
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83- علي ع�رسي زايد )دكتور(: ا�شتدعاء ال�شخ�شيات الرتاثية يف ال�شعر 

العربي املعـا�رس - دار الفكر العربي - م�رس - د.ت.

84- علي ع�رسي زايد )دكتور(: بناء الق�شيدة العربية احلديثة-مكتبة دار 

العلوم-م�رس-1978م. 

85- عماد حامت )دكتور(: اأ�شاطري اليونان - الدار العربية للكتاب - ليبيا 

- 1988م.

86- عي�شى بالطة: الرومنطيقية ومعاملها يف ال�شعر العربي احلديث- دار 

الثقافة-بريوت-ط1-1960م. 

اأين؟ - دار املعارف -  87- غايل �شكري )دكتور(: �شعرنا احلديث اإىل 

م�رس - 1986م.

88- فا�شل عبد الواحد علي )دكتور(: ع�شتار وماأ�شاة متوز-دار ال�شوؤون 

الثقافية العامة-بغداد-ط2- 1986م. 

89- فايز فار�ص )الق�ص(: حقائق اأ�شا�شية يف الإميان امل�شيحي-دار الثقافة-

م�رس-ط2-1978م.

اح: مغامرة العقل الأوىل - دار الكلمة للن�رس - بريوت  90- فرا�ص ال�شوَّ

- ط2 - 1981م.

القومية  العرب-ال�رسكة  عند  ال�شعري  اخليال  ال�شابي:  القا�شم  اأبو   -91

للن�رس-تون�ص-1961م.
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العربية-جامعة  يف  الأبنية  معاين  )دكتور(:  ال�شامرائي  فا�شل   -92

الكويت-الكويت-ط1-1981م. 

دار   - واآ�شور«  واأكاد  »�شومر  الأ�شاطري  ديوان  اف:  ال�شوَّ قا�شم   -93

ال�شاقي - بريوت - ط1 - 1997م.

94- كاظم جهاد: اأدوني�ص منتحاًل - مكتبة مدبويل - م�رس -1993م.    

95- كمال اأبو ديب )دكتور(: جدلية اخلفاء والتجلي - دار العلم للماليني 

- ط3 - 1984م.

96- جمموعة من العلماء: املعجم الو�شيط - جممع اللغة العربية -م�رس - 

ط3 - ج1 - د.ت.

ال�شنبلة والقنبلة-تون�ص- الُكّتاب: معـني ب�شيـ�شو بني  97- جمموعة من 

ط1-1986م.

98- حممد بني�ص )دكتور(: ظاهرة ال�شعر املعا�رس يف املغرب- دار التنوير- 

بريوت- ط2-1985م. 

99- حممد ح�شن عبداهلل )دكتور(: ال�شورة والبناء ال�شعري-دار العارف- 

م�رس-1981م. 

100- حممد ح�شن عبد اهلل )دكتور(: مقدمة يف النقد الأدبي-دار البحوث 

العلمية-الكويت-1975م. 

101- حممد حما�شة )دكتور(: اجلملة يف ال�شعر العربي-مكتبة اخلاجني-

م�رس-ط1-1990م. 
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للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة   - والأ�شطورة  الأدب  �شاهني:  حممد   -102

والن�رس - بريوت - ط1 - 1996م.

احلداثة- �شعر  يف  الأ�شلوب  بناء  )دكتور(:  املطلب  عبد  حممد   -103

1990م.

104- حممد عبد املطلب )دكتور(: ق�شايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين 

-ال�رسكة امل�رسية العاملية للن�رس -   م�رس- ط1- 1995م.

ال�رسوق -  دار  ال�شعرية-  مناورات  املطلب )دكتور(:  105- حممد عبد 

م�رس - ط1 - 1996م.

الإ�شالم- قبل  العربية  الأ�شاطري  )دكتور(:  خان  املعيد  عبد  حممد   -106

م�رس-1937م.

اأ�شاطري العرب- دار الفـارابي-  107- حممد عجينة )دكتور(: مو�شوعة 

بريوت - ط1 - 1994م.

108- حممد غنيمي هالل )دكتور(: الأدب املقارن - دار العودة - بريوت 

- ط5 - د.ت.

109- حممد غنيمي هالل )دكتور(: خمتارات من ال�شعر الفار�شي-الدار 

القومية-م�رس-1965م.  

110- حممد فتوح اأحمد )دكتور(: الرمز والرمزية يف ال�شعر املعا�رس- دار 

املعارف- م�رس- ط3 - 1984م.

111- حممد فتوح اأحمد )دكتور(: واقع الق�شيدة العربية-دار املعارف-
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م�رس-ط1-1984م.

املكتب  ال�رسقات-  م�شكلة  )دكتور(:  ارة  هدَّ م�شطفى  حممد   -112

الإ�شالمي- بريوت - ط3 - 1981م. 

الثقايف  املركز  ال�شعري-  اخلطاب  حتليل  )دكتور(:  مفتاح  حممد   -113

العربي- املغرب-ط2 -1986م.

العودة-بريوت-ط1- الوطن-دار  عن  �شيء  دروي�ص:  حممود   -114

1971م. 

115- حممود �شليم احلوت: يف طريق املثيولوجيا عند العرب-مطبعة دار 

الكتب-بريوت-1955م.

العربية واخلرافات-دار  الأ�شاطري  116- م�شطفى اجلوزو )دكتور(: من 

الطليعة-بريوت-ط1-1977م.

والأ�شلوبية-النادي  البالغة  بني  اللغة  )دكتور(:  نا�شف  م�شطفى   -117

الأدبي-جدة-1989م. 

118- مناف من�شور )دكتور(: مدخل اإىل الأدب املقارن »�شعيد عقل وبول 

فالريي«- من�شورات مركز التوثيق والبحوث - بريوت-1980. 

119- مهدي املخزومي )دكتور(: يف النحو العربي نقد وتوجيه-املكتبة 

الع�رسية-بريوت-ط1-1964م.

120- نادي �شاري الديك )دكتور(: حممود دروي�ص ال�شعر والق�شية- دار 

ان -ط1-1995م.  الكرمل- عمَّ
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121- نازك املالئكة: ق�شايا ال�شعر املعا�رس - دار العلم للماليني - بريوت 

- ط7 - 1983م.

122- نبيل اأيوب )دكتور(: البنية اجلمالية يف الق�شيدة العربيـة احلديثة - 

من�شورات املكتبة البول�شية- بريوت - ط1 - 1992م.

ال�شعبي-دار  الأدب  يف  التعبري  اأ�شكال  )دكتورة(:  اإبراهيم  نبيلة   -123

نه�شة م�رس- م�رس - ط2 - 1974م.

ال�شورية- الثقافة  -وزارة  العنقاء  �شفر  )دكتور(:  العظمة  نذير   -124

دم�شق-1996م.

125- مينى العيد: يف معرفة الن�ص - دار الآفاق اجلديدة -بريوت -ط3 

- 1985م. 

العربي املعا�رس- ال�شعر  126- يو�شف حالوي )دكتور(: الأ�شطورة يف 

دار الأدب-بريوت-ط1-1994م.

127- يو�شف ح�شن نوفل )دكتور(: اأ�شوات الن�ص ال�شعري - ال�رسكة 

امل�رسية العـاملية للن�رس - م�رس - ط1 - 1995م.

الأدبي-دار  اخلطاب  جتليات  )دكتور(:  نوفل  ح�شن  يو�شف   -128

ال�رسوق-م�رس-ط1-1997م. 

رابعـًا: املراجـع املرتجمـة للعربيـة  

اخل�رساء  �شلمى  والتجربة-ترجمة  ال�شعر  مكلي�ص:  اأر�شيبالد   -129

اجليو�شي-دار اليفظة العربية-بريوت- 1963م.
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د.حممد  ونتـذوقه-ترجمـة  نفهمه  كيف  ال�شعر  درو:  اإليزابيث   -130

اإبراهيم ال�شـو�ص-من�شـورات مكتبة  منيمنة-بريوت-1961م.

 - طبولوجيا  اأم  بنيوية  الذهبي،  الغ�شن  ينك�رس  حني  مونز:  بيرت   -131

 - العامة  الثقافية  ال�شوؤون  دار   - ال�شعدون  �شعدون  �شبَّار  ترجمة 
بغداد - 1986م.

طال�ص- عيا�شي-دار  منذر  د.  الدللة-ترجمة  علم  جريو:  بيري   -132

�شوريا-1992م. 

133- تزفتان تودوروف )واآخرون(: يف اأ�شول اخلطاب النقدي اجلديد 

 - العامة  الثقافية  ال�شوؤون  دار   - املديني  اأحمد  وتقدمي:  ترجمة   -
بغداد - ط1 - 1987م.  

-ترجمة  احلواري  املبداأ  باختني،  ميخائيل  تودوروف:  تزفتان   -134

 - بريوت   - والن�رس  للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة   - �شالح  فخري 
ط2- 1996م. 

وحممد  الويل  حممد  ال�شعرية-ترجمة  اللغة  بنية  كوهني:  جان   -135

العمري-دار توبقال-الدار البي�شاء-ط1- 1986م. 

جبا- اإبراهيم  جبا  ترجمة  متوز.  اأو  اأدوني�ص  فريزر:  جيم�ص   -136

املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رس- بريوت-ط2-1979م.

137- رولن بارت: در�ص ال�شيميولوجيا- ترجمة ع.بنعبد العايل- دار 

توبقال- الدار البي�شاء- ط2 - 1986م. 

ومبارك  الويل  حممد  ال�شعرية-ترجمة  ق�شايا  جاكب�شون:  رومان   -138
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حّنوز-دار توبقال-الدار البي�شاء-ط1-1988م. 

139- رينيه ويلك واأو�شتني وارين:نظرية الأدب - ترجمة: حميي الدين 

�شبحي - املجل�ص الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعية 
- دم�شق - 1972م. 

اأحمد  د.  القد�شم-ترجمة  العامل  اأ�شاطري  كرمير:  نوح  �شمويل   -140

يو�شف-م�رس-1974م. 

141- مندلو: الزمن والرواية-ترجمة بكر عبا�ص-دار �شادر-بريوت-

ط1-1997م. 

142- ميخائيل باختني: �شعرية د�شتويف�شكي- ترجمة د. جميل ن�شيف 

التكريتي -دار توبقال- الدار البي�شاء- ط1- 1986م.

143- هانز مريهوف: الزمن يف الأدب- ترجمة د. اأ�شعد رزوق- موؤ�ش�شة 

�شجل العرب-م�رس- 1972م.

خام�سًا: املجـالت والدوريـات 

144- باقر جا�شم حممد: التَّنا�ص، املفهوم والآفاق- جملة الآداب - بريوت 

- ع7-9 يوليو1990م.

الدم�شقي«-جملة  »مهيار  املعا�رس  ال�شعر  اأقنعة  ع�شفور:  145-جابر 

ف�شول-م�رس-مج1-ع4-يوليو-1981م.

146- خلدون ال�شمعة: املثاقفة الإليوتية - جملة ف�شول - م�رس - مج15 

- ع3- خريف 1996م.
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م�شعود-جملة  وليد  رواية  يف  الرتاثية  البنيات  قا�شم:  �شيزا   -147

ف�شول-م�رس-مج1-ع1-1980م. 

148- �شبحي احلديدي: خيار ال�شرية ا�شرتاتيجيات التعبري- جملة القاهرة 

- م�رس-ع151- يونيو 1995م.

149- عبا�ص بي�شون: حوار مع حممود دروي�ص -جملة م�شارف-القد�ص-

ع3-ت�رسين الأول-1995م.

نات الن�ص الأدبي العربي احلديث - جملة  150- عبد النبي ا�شطيف: مكوِّ

الناقد -بريوت-ع24-1990م.

151- عبد الوهاب البياتي: ال�شاعر العربي املعا�رس والرتاث-جملة ف�شول-

مج1-ع4-يوليو-1981م.

152- عبد الوهاب تّرو: تف�شري وتطبيق مفهوم التَّنا�ص يف اخلطاب النقدي 

املعا�رس - جملة الفكر العربي املعا�رس - بريوت -ع60-61 - يناير، 
فباير- 1989م. 

ال�شـعراء  كتـابات  يف  ال�شـعر  اإ�شماعـيل:مفهوم  الديـن  عـز   -153

املعا�شـرين-جملـة ف�شول-مج1-ع4- يوليو 1981م.

وياها  »جفرا  ال�شعبية  لالأغنية  الرتاثي  الأ�شل  املنا�رسة:  الدين  عز   -154

الربع«-جملة �شوؤون فل�شطينية- ع127-يونيـو 1982م.

اأم طائر النار- جملة  155- غايل �شكري: حممود دروي�ص، ع�شفور اجلنة 

القاهرة- م�رس- ع151- 1995م.
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جملة  القا�شم-  �شميح  ال�شاعر  مع  حوار  )واآخرون(:  طه  املتوكل   -156

ال�شعراء - رام اهلل-ع7-1999م.

157- حممد عبيد اهلل )واآخرون(: حوار مع ال�شاعر عز الدين املنا�رسة-

جملة م�شارف-القد�ص-ع10 اآب/اأغ�شط�ص-1996م.

158- حممد فكري اجلزار: الهاوية بني ظاهرات الواقع وماهيات الوعي 

به-جملة ف�شول-م�رس-مج15-ع4-1997م. 

159- حممد م�شطفى هّدارة: النـزعة ال�شوفية يف ال�شعر العربي احلديث-

جملة ف�شول-م�رس-ع4-يوليو/متوز 1981م. 

ف�شول-مج1-ع4- املعا�رس-جملة  ال�شعر  لغة  الربيعي:  حممود   -160

1981م. 

ال�شقوط-�شوؤون  ع�رس  يف  احلقيقة  �شعر  �شبحي:  الدين  حميي   -161

فل�شطينية-بريوت-ع96-1979م. 

ال�شعبي-جملة الأقالم- الرتاث  الإن�شان والزمن يف  اإبراهيم:  نبيلة   -162

بغداد-ع8-مايو/اأيار-1976م.

163- يو�شف زيدان: ال�شعر ال�شويف املعا�رس-جملة ف�شول-م�رس-مج15-

ع3-1996م. 
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