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ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓـﺎن
إﻧ ــﻪ ﻟﻤـ ـﻦ اﻷدب أن ﻳﻜ ــﻮن اﻹﻧﺴ ــﺎن ﻣﺤﺒ ــﺎً ﻟﻜ ــﻞ ﻣ ــﻦ أﺳ ــﺪى ﻟ ــﻪ
ﻣﻌﺮوﻓـﺎً ،وﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄـﻲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺤﻴـﺎة ،وﺧﺎﺻـﺔ
إذا ﺗﻌﻠـ ــﻖ اﻷﻣـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟﻌﻠﻢ .اﺑﺘـ ــﺪاء أرﻓـ ــﻊ أﺟـ ــﻞ اﻟﺘﻘـ ــﺪﻳﺮ واﻟﻌﺮﻓ ـ ــﺎن
ﻷﺳ ــﺘﺎذﺗﻲ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣ ــﺔ ﻋﻠﺠﻴ ــﺔ ﻣ ــﻮدع اﻟﺘ ــﻲ ﺷ ــﺮﻓﺘﻨﻲ ﺑﺘﺒﻨ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺬ أن ﻛﺎن ﻓﻜﺮة إﻟﻰ أن ﺻﺎرﺣﺒﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﺛـﻢ ﺧـﺮج
إﻟ ــﻰ اﻟﻄﺒﺎﻋ ــﺔ ،ﺷ ــﺎﻛﺮة ﻟﻬ ــﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬ ــﺎ وﻧﺼ ــﺎﺋﺤﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤ ــﺔ ،وﻃ ــﻮل
ﺻــﺒﺮﻫﺎ ورﺣــﺎب ﺻــﺪرﻫﺎ اﻟﺘــﻲ ﻫﻴــﺄت ﻟــﻲ اﻟﺠــﻮ ﻹﺗﻤــﺎم ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ،
وﻻ ﻳﻔـﻮﺗﻨﻲ أن أﺗﻘــﺪم ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ إﻟــﻰ ﻛـﻞ ﻣــﻦ ﺳــﺎﻋﺪﻧﻲ وﻟــﻮ ﺑﻜﻠﻤــﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎن أو ﺑﻌﻴﺪا ،وإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﺗـﺬﻟﻴﻞ
ﻣﺎ واﺟﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ،واﻟﺸـﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳـﻞ إﻟـﻰ ﻛـﻞ اﻟﺒـﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓـﻲ
ﺣﻘـﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ إﺟﻤﺎﻻً واﻟﻔـﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻـﺎ ،وﺧﺎﺻـﺔ زﻣﻴﻼﺗـﻲ
وزﻣﻼﺋـ ــﻲ وﻋﻠـ ــﻰ رأﺳـ ــﻬﻢ رﺑﻴـ ــﻊ ﻟﺤﻤـ ــﺎدي و ﻧـ ــﻮر اﻟﻬـ ــﺪى ﺣﺴـ ــﻨﻲ

اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﻌﻮدي

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﻣـﻘﺪﻣــــﺔ
إن اﻟﺷﻌر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺑوح ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ،
وﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻟوﺻف ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر -اﻟﺷﻌر -أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ و اﻟﻣﺟدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺗﺻدي ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻻﺣﺗﻼل واﻟﺟور ،ﻓﺎﻟﺷﻌر ﻣﺗﻐﯾر وﻣﺳﺗﻣر وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل
ﻣﻧﻪ أداة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗؤرخ اﻷﺣداث وﺗرﺳﺧﻬﺎ.
واﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن ﻫذا اﻟﺷﻌر ،واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن ﻫﻣوم
اﻟﺷﺎﻋر وآﻻﻣﻪ وآﻣﺎﻟﻪ ،ﻋن طرﯾق ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز
اﻟواﻗﻊ ،ﻓﻬذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ﻫﻲ ﻣﻼذ اﻟﺷﺎﻋر اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ وآراءﻩ وﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟﺟﯾﺎﺷﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻋﺎء ﺗﻧﺻب ﻓﯾﻪ ،ﻓﻛﺎن ﻫذا اﻟوﻋﺎء ﻫو اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،أﺧذﻫﺎ
اﻟﺷﺎﻋر ﻟﯾﺻب ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺷﺣﻧﺔ داﺧﻠﯾﺔ.
وﻟذﻟك ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﺧوض ﻏﻣﺎر اﻟﺑﺣث ﻓﻲ )ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
دﯾوان "ﻟﻣﺎذا ﺗرﻛت اﻟﺣﺻﺎن وﺣﯾدا" "ﻟﻣﺣﻣود دروﯾش"( ،ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑﺎرزة وﻫﻲ :ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري؟ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﻪ ﻣن آﺛﺎر ﻓﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟدﯾوان اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ،وﺟﺎء ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوى
اﻟﺧطﺎب ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻋر ،ﻟﯾس ﻫذا ﻓﻘط ،ﺑل وﻣﺎ أﺿﻔﺗﻪ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﻻﻟﻲ ،اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﺳﺣﺔ ﻛﻼﻣﯾﺔ ﻣﺗﺟددة واﺣﺗﻣﺎﻻً ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﻘراءة
واﻟﺗﺄوﯾل.
وﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﺗﻘف وراء اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻪ ،وﻫﻲ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ
اﻟﻛﺷف ﻋن ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻋﻧد "ﻣﺣﻣود دروﯾش" ﺑﺎﻟذات ،ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺳم
ﺑﻪ ﺷﻌرﻩ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ إﺑداﻋﯾﺔ ،ﺗﻌﻛس ذاﺗًﺎ ﻣﺛﻘﻔﺔ أرادت ﻛﺳر رﺗﺎﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن
ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎت ،واﻟﻛﺷف أﯾﺿﺎً ﻋن أﻫم ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﺷﻌر "ﻣﺣﻣود
دروﯾش".

أ

ﻣـﻘﺪﻣــــﺔ
ﻓﻛﺎن ﺿﺑطﻧﺎ ﻟﻠﺧطﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ :ﻣﻘدﻣﺔ وﻣدﺧل ،ﺛم ﻓﺻﻠﯾن وﺧﺎﺗﻣﺔ؛ أﻣﺎ اﻟﻣدﺧل ﻓﻘد
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ" :ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري اﻟﻣﻌﺎﺻر )اﻟﺗﺟﺎوز /اﻟﺗﻛﺛﯾف /اﻟﻐﻣوض /اﻟرﻣز("
أﯾن ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ ﺗطور اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ واﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن
ﻗﺎﻟب اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻟب اﻟﺷﻌر اﻟﺣر اﻟﻣﻧزاح ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻗدﯾم ،واﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﻣوض و ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺄﻟوف ،واﻟﺣﺎﻣل ﻟﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﯾدة،
أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣون اﻟدﻻﻟﻲ اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة وﺗﺳﻌﻰ ﻹﯾﺻﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻷول :ﻓﻘد ُﻋ ﱢﻧون ﺑـ" :أﺳﻠوب اﻻﻧزﯾﺎح ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة "ﻟﻣﺎذا ﺗرﻛت اﻟﺣﺻﺎن
وﺣﯾدا" "ﻟﻣﺣﻣود دروﯾش" ،واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن وﺿﻊ أﯾدﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺑرز اﻟظواﻫر
اﻻﻧزﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟدﯾوان اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟدﻻﻟﯾﺔ ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻊ ﻫﺎﺗﻪ
اﻻﻧزﯾﺎﺣﺎت وﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻬﺎ ،واﺳﺗطﻼع ﻣﺎ أﺿﻔﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺎﺋد ﻣن ﺟﻣﺎل ﻓﻧﻲ وﺗطور
ﺷﻌري.
وﯾﺟﻲء اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻌﻧوﻧﺎ ﺑـ":ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة" ،اﻟذي ّﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺎول
اﻟرﻣز و أﻫم اﻷﻧواع اﻟﺗﻲ اُﺳﺗﺣﺿرت ﻓﻲ اﻟدﯾوان ﻛﺎﻟرﻣز اﻟﻔﻧﻲ واﻟدﯾﻧﻲ و اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ،
واﻟﺻوﻓﻲ واﻟرﻣز اﻷﺳطوري ،وﻣدى ﺗﺄﺛر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟرﻣوز واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﻛﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﯾﻧﺣرف ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟواﺿﺢ اﻟﻣﻔﻬوم وﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻷﻟﻔﺎظ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾن واﻟراﻣزة إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ أﺧر.
ﺛم ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﻣﺟﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺗرﺗب ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠدراﺳﺔ ،ﺣﯾث ﻟﺧﺻﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ أﻫم
اﻟﺗطورات اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وأﻛﺛر اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ
ﺗوظﯾﻔﺎً ﻟدى اﻟﺷﻌراء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻋﺎﻣﺔ و ﻋﻧد "ﻣﺣﻣود دروﯾش" ﺧﺎﺻﺔ ،وأﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ
رﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر وﯾرى أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﻣن اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺳم أﺷﻌﺎرﻩ
ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺷﻌري.

ب

ﻣـﻘﺪﻣــــﺔ
ﻣﺗﺑﻌﯾن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻷﺳﻠوﺑﻲ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧطﺎب
اﻟﺷﻌري ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻛﺷف ﻋن أﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ُﺧﺻت ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋﻧد "ﻣﺣﻣود
دروﯾش" ،ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻧص ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ و ﺗﺄﻣل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت دﻋﻣﺎً ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع،
أﻫﻣﻬﺎ" :ﻣﺣﻣد ﺑﻧﯾس" ﺣداﺛﺔ اﻟﺳؤال" ،ﻧﺎزك اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ" ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﻌر اﻟﺣر" ،ﻋز اﻟدﯾن
إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر" ،اﻟﺳﻌﯾد اﻟورﻗﻲ" ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر" ،ﻧﺎﺻر
ﻟوﺣﯾﺷﻲ" اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ" ،ﻣﺣﻣد ﻛﻌوان اﻟﺗﺄوﯾل وﺧطﺎب اﻟرﻣز.
وﻟﻘد ﻋرﻗل ﻣﺳﺎر ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع،
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﺎ ذﻛر ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺷﻌري ،إﻻ أﻧﻧﺎ اﻛﺗﻔﯾﻧﺎ
ﺑﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ﻣن ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت؛ وذﻟك ﻷن ﻣﺎ ﺗرﻛﻧﺎﻩ ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون ﺑﺣﺛﺎً ﻗﺎﺋﻣﺎً ﺑذاﺗﻪ ،ﻓﻛﺎن
اﻟﺗﺧوف ﻣن ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن إﻋطﺎء ﻛل ﻗﺿﯾﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾر واﻟﺗطﺑﯾق.
واﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﺑﻔﺿﻠﻪ ﺗﺗم اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت ،واﻟﺷﻛر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻓﻘﻧﻲ ﻹﻧﺟﺎز ﻫذﻩ
اﻟدراﺳﺔ.
أﺗﻘدم ﺑواﻓر اﻟﺷﻛر واﻻﻣﺗﻧﺎن واﻟﺗﻘدﯾر ﻷﺳﺗﺎذﺗﻲ
وﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم إﻻّ أن ّ
اﻟﻣﺷرﻓﺔ اﻷﺳﺗﺎذة "ﻣودع ﻋﻠﺟﯾﺔ" اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋوﻧﺎً ﻟﻲ طوال ﻫذا اﻟﺑﺣث ،ﻓﻠم ّﺗدﺧر ﺟﻬداً،
وﻟم ﺗﺑﺧل ﺑﺄي ﻣﻌﻠوﻣﺔ أو إﻓﺎدة ،ﻓﻠﻬﺎ اﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ.
وﺧﺗﺎﻣﺎً ﻧﺳﺄل اﷲ ﺳداد اﻟرأي واﻟرؤﯾﺔ ،واﻟﺣﻣد ﻟﻪ وﺣدﻩ أوﻻ وأﺧﯾراً .

ت

ﻣﺪﺧـــﻞ

ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ) :اﻟﺘﺠﺎوز/
اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ /اﻟﻐﻤﻮض /اﻟﺮﻣﺰ(.

ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
ﯾﻌد اﻟﺷﻌر ﻣن أﻫم ﻓﻧون اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻫو دﯾوان اﻟﻌرب ﺳﺟل ﺗﺎرﯾﺧﻬم،
ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧﺛر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻣطردة ،واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد ﺻوﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﻌل
ﻣﻧﻪ ﺷﻛﻼ ﻓرﯾدا ﯾﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟﻧﺛر.
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن أن اﻟﺷﻌر ظﺎﻫرة ﻓﻧﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺳﯾﯾﺟﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎ  ،ﻓﻬو ظﺎﻫرة
ﺗﺣﻣل ذرة اﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﻌرﯾف  ،ﯾﻘول " ﻣﺣﻣد ﺑن ﻧﯾس "≫ ﻫﻧﺎك اﻟﺗﺑﺎﺳﺎت ﻣﺗراﺻﺔ
ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث  ،وﻟﻌل اﺗﺳﺎع اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب
اﻟﻧﻘدي واﻟﺳﺟﺎﻟﻲ ﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺿﻲ ﺑﺄي ﺗﻌرﯾف إﻟﻰ ﻣﺄزﻗﻪ اﻟﺳرﯾﻊ ≪

1

ﻛﻣﺎ أن اﺗﺳﺎع ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻌر ﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻷدﺑﺎء  ،ﺷﻌراء ﻛﺎﻧوا أم ﻧﻔﺎداً ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
داﺋﻣﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻠﺷﻌر ،إﻻ أن اﻟﺗﺟدد اﻟداﺋم ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر وﻣﯾوﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺻور
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺟﻌل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗﺗﺄزم  .ﻟﻛن " ﻣﺣﻣد ﺑن ﻧﯾس " ﺣﺎول ﻣواﺟﻬﺔ ﻗﺻور ﻫذﻩ
اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت  ،ﻓﻬو ﯾرى أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﺷﻌر إﻻ أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣداﺛﺔ ﻗد زادﻩ رﺣﺎﺑﺔ ،
إذ أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣداﺛﺔ ≫ ﯾظل ﻣﺳﺎﻓ ار ﯾﻌﺿد أو ﯾدﻣر ﻋﺑر ﺷراﺋط اﻟﺗﺣﻘق
واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت≪

2

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣداﺛﺔ ﻗطﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺑوﺟﻬﯾن ،وﺟﻪ ظﺎﻫرﻩ ﺳﻠم وﺑﺎطﻧﻪ ﺧﺑث ،ﻣﻛر وﺧداع
ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ ﺟﺳد اﻟﺗﻘﻠﯾد وﺗﻔﺗﯾﺗﻪ ٕواﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟوﻫن ،ووﺟﻪ آﺧر ﻣﻬﺎﺟم ﻟﻠﺗراث.
أﻣﺎ " أدوﻧﯾس " ﻓﯾرى أن اﻟﺣداﺛﺔ ≫ ﺗﺟﺎوز اﻟواﻗﻊ أو ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﻣﯾﻪ
اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ،ﻫذﻩ اﻟﺛورة ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗوﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطن  ،أي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑل
اﻟﺷرﯾﻌﺔ  ،وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻘدس واﻟﻣﺣرم ٕواﺑﺎﺣﺔ ﻛل ﺷﻲء ﻟﻠﺣرﯾﺔ ≪

3

 -1ﺑﺷﯾر ﺗﺎورﯾرﯾت  :رﺣﯾق اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺣداﺛﯾﺔ  ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻣزوار  ) ،د .ط ( ) د  .ت ( ص . 170 ، 169

 -2ﻣﺣﻣد ﺑﻧﯾس  :ﺣداﺛﺔ اﻟﺳؤال  ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ  ،ط  ، 2ﺑﯾروت  ،ﻟﺑﻧﺎن  ، 1988 ،ص . 117
 -3أدوﻧﯾس  :ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ  ،دار اﻟﻌودة  ،ط  ، 4ﺑﯾروت  ، 1983 ،ص. 131
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ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
أدوﻧﯾس ﻫﻧﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ]اﻟﺗﻣرد – اﻟﺗﺟﺎوز – اﻹﺑﺎﺣﺔ ،
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﺎﻟم اﻟﺑﺎطن [  .وﯾﻘول أﯾﺿﺎ  ≫ :ﻛل واﻗﻊ ﺗﺗﺟﺎوزﻩ ﯾوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ واﻗﻊ أﻏﻧﻰ
وأﺳﻣﻰ  ،ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻛﻧﺎت ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﺷﻌرﯾﺔ
ﻓرادﺗﻬﺎ  ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف ﯾﺗﻌﺎﻧق اﻟﻣريء ﻣﻊ اﻟﻶﻣرﺋﻲ واﻟﻣﻌروف ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻬول واﻟواﻗﻊ
اﻟﻣﺣﺳوس ﻣﻊ اﻟﺣﻠم  ،وﻫﻛذا ﺗﻛﺗﻣل رؤﯾﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺟدﻟﯾﺔ اﻷﻧﺎ و اﻵﺧر ≪ . 1
ﻓﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣداﺛﺔ ظﻬور اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣوﺟﺔ ﻣن
ﻣوﺟﺎت اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ  ،ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺑرز ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻋر ،
وﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ ﺗﺧص اﻟﺷﺎﻋر ﻧﻔﺳﻪ و ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﯾن  ≫ :اﻷوﻟﻰ ظﺎﻫرة وواﺿﺣﺔ
ﻟﻠﺷﺎﻋر واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﺣﺗﻰ اﻟﻧﺎﻗد  ،و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ  ،ﻣﺿﻣرة ﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت
واﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺧﺎﻫﺎ اﻟﺷﺎﻋر دون أن ﯾﺻرح ﺑﻬﺎ ≪

2

اﺧﺗﻠف اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﯾوم ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل ،ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟزﻣن
اﻟﻣﻌﺎﺻر ظﻬر ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻟﻠﺷﻌر ﺑﺳﺑب ﻣﺎ أﺿﯾف ﻟﻪ ﻣن ﺣرﯾﺔ وﻏﻣوض وﺗﺗﻌدد
ﻟﻠدﻻﻻت وﻛل ﻫذا ﺑﺳﺑب اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﻪ أﺻﺑﺢ اﻟﺷﻌر ﻣﻧﻔﺗﺣﺎً وﻣﻧطﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ أﻛﺛر
ﻣن دﻻﻟﺔ ،ﻓﻼ ﺗﺣﺻرﻩ ﺣدود وﻻ ﺗﻘﯾدﻩ ﺷروط.
وﺑﻬذا ﺻﺎرت ﻗﺻﯾدة اﻟﺣداﺛﺔ ﺳﻬﻣﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣق  ،ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت داﺋرة ﻣرﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﻣﺎء  ،ﺗﻧﻔﻠت ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺳﻊ ﻗطرﻫﺎ وﻫذا اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺑراﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟواﻧﯾﺔ .ﻓﻘﺻﯾدة
اﻟﺣداﺛﺔ ﻫﻲ إﯾﻐﺎل ﻓﻲ ﺻﻣﯾﻣﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء  ،ﻋﻠﻰ ﻧﻘﯾض ﻗﺻﯾدة اﻟﺗﻘﻠﯾد ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻬﻠﺔ

 -1أدوﻧﯾس  :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .121

 -2ﯾﻧظر ،ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ :أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة www.info@aswat-elchamal.com ،

اﻟﺟﻣﻌﺔ  11.05 ، 2014-12-26ﺻﺑﺎﺣﺎً .
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ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
واﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻗﺻﯾدة اﻟﺣداﺛﺔ ﺗﺣﻣل ﻟﻘﺎرﺋﻬﺎ أﻟف ﺳر  ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺻﯾدة اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻻ
اﻷﺟوﺑﺔ اﻟﺟﺎﻫزة  ،ﺑل ﻫﻲ ﻗﺻﯾدة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﺎطب ﻛل

اﻷﻗطﺎر1

ﺧرﺟت اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﺟوﻫﺎ اﻟﻘدﯾم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺣﯾﺔ واﻟﻧظرة
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء ،ودﺧﻠت ﺟو اﻟﻌﻣق واﻟﻐوص ﻓﻲ اﻟذات واﻹﯾﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﺗﻌددﯾﺔ
اﻟدﻻﻻت ،وأﺻﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوﻋﺎً ﻣن اﻟﻐﻣوض وﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم.
ﻟﻘد اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻧزﻋﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﯾ ار  ،اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺷﻌراؤﻫﺎ وﻧﻘﺎدﻫﺎ وآراؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر  ،وﻫﻧﺎك اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺷﻌراﺋﻬﺎ وﻧﻘﺎدﻫﺎ
وﻧزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ  ،ﻓﻬذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ أن ﯾﺟدد اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻲ أﺳﻠوﺑﻪ
وطرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﺧﯾﺎل  ،وأن ﯾﺳﺗﻠﻬم ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣن اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎﻟد
اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ أدﺧﻠﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ ودﯾن وﻓﻛر وﻓن  ،ﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻣﻧﻪ ﻋرﺑﯾﺎ أو ﻏرﺑﯾﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻔن ﻣن ﻛل ﻗﯾد ﯾﻣﻧﻌﻪ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺣﯾﺎة .

2

وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻗﺻﯾدة اﻟﺣداﺛﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب
اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺷﺎﻋر  ،وﺣرﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘل ﻛل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺣرﻛﺔ
وﺣﯾﺎة وﺗﺟدﯾد  ،وﻫذا ﻣﺎ ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷﻌر اﻟﺣر  .واﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ " ﻧﺎزك اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ "
ﺑﻘوﻟﻬﺎ ≫ :ﻫو ﺷﻌر ذو ﺷطر واﺣد ﻟﯾس ﻟﻪ طول ﺛﺎﺑت ٕ ،واﻧﻣﺎ ﯾﺻﺢ أن ﯾﺗﻐﯾر ﻋدد
اﻟﺗﻔﻌﯾﻼت ﻣن ﺷطر إﻟﻰ ﺷطر وﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻓق ﻗﺎﻧون ﻋروﺿﻲ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ≪

 -1ﯾﻧظر ،ﺑﺷﯾر ﺗﺎورﯾرﯾت :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.166

 -2ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻔﺎﺟﻰ :اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗطور واﻟﺗﺟدد ،دار اﻟﺟﯾل  ،ﺑﯾروت  ،ط،1

1414ﻫـ1993/م ،ص.10

 -3ﻧﺎزك اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ  :ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﻌر اﻟﺣر ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ ،ط ،2ﺑﻐداد1965 ،م ،ص.60
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ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
إﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﺣر ،ﻓﻬو ﺷﻌر ﯾﺟري وﻓق
اﻟﻘواﻋد اﻟﻌروﺿﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ وﻻ ﯾﺧرج ﻋﻧﻬﺎ إﻻ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻟﺗﺣرر
ﻣن اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ≫ .ﻓﺎﻟﺷﻌر اﻟﺣر ﻫو اﻟذي ﯾﺗﺣرر ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻣن
اﻷوزان واﻷﺑﺣر اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن
اﻷﺑﯾﺎت≪

1

ﯾدﻋو اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر إﻟﻰ اﻟﺗﺣرر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌر ،وﻟﻛﻧﻪ ﺟﻌل ﻣن اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ
اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘدس اﻟﻣﺣرم ﻟﻣﺳﻪ أو اﻟﻌﺑث ﻓﯾﻪٕ ،واذا أراد ﻛﺳر اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬذا اﻷﺳﺎس
اﻟﺟوﻫري ﻟﻠﺷﻌر – أﻻ وﻫو اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ – ﯾﻛون ذﻟك وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌروﺿﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
وﻣن ﻣﻣﯾزات ﻫذا اﻟﺷﻌر اﻟﺣر ﻧﺟد اﻟوﺣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻟﺑﯾت ﻫو اﻟوﺣدة
ٕواﻧﻣﺎ ﺻﺎرت اﻟﻘﺻﯾدة ﺗﺷﻛل ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ وﺗزاوج اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون .ﻓﺎﻟﺑﺣر واﻟﻘﺎﻓﯾﺔ
واﻟﺗﻔﻌﯾﻠﺔ و اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ وﺿﻌت ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺻﺎر اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻌﯾﻠﺔ
و ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ

2

ﻓﻘد أﻟﻐﻰ اﻟﺷﻌر اﻟﺣر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑوﺣدة اﻟﺑﯾت وﺻﺎرت اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺑﻧﻰ واﺣد
ﻣﺗﻣﺎﺳك وﻣﻧﺳﺟم ،ﻣوﺣد اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون ﻣﺗﻧﺎﺳق اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻌﯾﻠﺔ
واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﯾدة واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗراﺑط اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ.
إن ﺑداﯾﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﺣر ظﻬرت ﻣﻊ ﻛل ﻣن "ﺑدر ﺷﺎﻛر اﻟﺳﯾﺎب" "وﻧﺎزك اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ" ،
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻧﻘد اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ  ،ودﻋت إﻟﻰ اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﻫو
ﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ اﻟﺷﻌر  ،واﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﻘدﯾم ﻟﻠﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺣدة
 -1ﺣﺎﻣد ﺣﻧﻔﻲ داود :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﺣدﯾث)ﺗطورﻩ ،ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ اﻟﻛﺑرى ،ﻣدارﺳﻪ(،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ،ط ،1ﺑن
ﻋﻛﻧون  ،اﻟﺟزاﺋر1993 ،م ،ص.143

-2ﯾﻧظر ،ﻧﺎزك اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.63
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ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
اﻟﺑﯾت وﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣور اﻟﺧﻠﯾﻠﯾﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧوال اﻟﺷﻌر اﻟﺣر أو ﺷﻌر
اﻟﺗﻔﻌﯾﻠﺔ .
ﻛﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺛورة اﻟروﻣﺎﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أن ﺗﺣدث ﻫزة ﻏﯾر
ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻌري وأﺳس اﻟﺗذوق اﻟﻔﻧﻲ ،وﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر أن أﺻﺑﺢ
اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ﻣﯾداﻧﺎ ﻟﺗﺟﺎرب ﺷﻌرﯾﺔ ﻣﺗﻠوﻧﺔ .ﻓﺷﻬد اﻟﺧﯾﺎل اﻟﺷﻌري واﻟﺻورة
اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻛﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر ﻣﻐﺎﻣرات ﻋدﯾدة ﺧﺎﺿﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎرب اﻟﺷﻌر اﻟﺟدﯾد
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﺷﻌر ﺟدﯾد ﯾﻧﺳق ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺎﻋر وﺟودﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺷﺎﻋرﻩ.

1

ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟﺷﻌراء اﻟروﻣﺎﻧﺳﯾون اﻟﺧروج ﺑﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺷﻌر ،ﻧوع ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ
وﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻣرﻛزﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺗﻛﺛﯾﻔﻬم ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻹﺑداﻋﺎﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل إﺛراﺋﻬﺎ ﻟﻣﺎ
ﯾﺧﺗﻠﺞ اﻟﻧﻔس واﻟوﺟدان .ﻓﻘﺎﻣوا ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ
اﻟﻬدارة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﺑﺈﻛﺛﺎرﻫم اﻟﺻور اﻟﺷﻌرﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب
اﻟﻣوارﯾﺔ ﻣن أﺳطورة وﻓﻠﻛﻠور ٕواﺷﺎرة ورﻣز ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزﻣﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ

2

ﻫذا وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺧﯾﺎل اﻟﺷﻌري ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻛﺷف واﻫﺗداء إﻟﻰ
ﻋﺎﻟم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ،وأﺻر ﻫذا اﻟﺧﯾﺎل اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ أن ﯾﺧﻠق
ﺻورﻩ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻻ أن ﯾﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺣوﻟﻪ.
وﻫﻛذا ﺗﺣوﻟت اﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺟﺎرب اﻟﺷﻌر اﻟﺟدﯾد إﻟﻰ ﺻورة ﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣوج ﺑﺎﻷﻟوان واﻷﺻوات واﻟرﻣوز اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ.
 -1ﯾﻧظر ،اﻟﺳﻌﯾد اﻟورﻗﻲ  :ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ط ، 1ﺑﯾروت  ،ﻟﺑﻧﺎن ،
 ،1984ص.38

 -2ﯾﻧظر  ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  ،ص.124
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ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
وﺑﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻷﺳطورﯾﺔ ﺳﯾطر اﻟﻐﻣوض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ذﻟك اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟطرح اﻟواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ  ،واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟذاﺗﻲ واﻟواﻗﻊ
اﻷﺳطوري وﻫﻣﺎ واﻗﻌﺎن ﻋﺎﻟﻣﻬﻣﺎ اﻟرﻣز واﻹﯾﺣﺎء واﻟﻐﻣوض .

1

ﻓﻘد ﻧﺗﺞ ﻫذا اﻹﺑﻬﺎم واﻟﻐﻣوض اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﻌﻣق اﻟذي ﯾﻛﺳب
اﻟﻘﺻﯾدة ﻣﻘدرة رﻣزﯾﺔ إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ.
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻐﻣوض ﻣن أﻫم ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻲ اﻧﻔﺻﻠت
ﻋن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وراﺣت ﺗﺑﺣث ﻋن ﺷﻛل ﻣﻌﺎﺻر ﺗﻌﺑر ﺑﻪ ﻋن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر.
إن اﻟﻐﻣوض ﻟﯾس ﺑﺎﻟظﺎﻫرة اﻟﺟدﯾدة ﺑل وﺟد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ،وﻫﻧﺎك
ﻋدد ﻣن اﻟﻧﻘﺎد اﻟﻘدﻣﺎء اﻟذﯾن أﺷﺎدوا ﺑﺎﻟﻐﻣوض واﻋﺗﺑروﻩ ﻣطﻠﺑﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻟﺟودة اﻟﺷﻌر ،ﺑﻣﺎ
ﯾﺧﻠﻘﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﯾق ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ .ﻓﻬذا "اﻟﺟﺎﺣظ" ﯾﻘول ≫ :إن اﻟﺷﻲء ﻣن ﻏﯾر
ﻣﻌدﻧﻪ أﻋزب  ،وﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن أﻋزب ﻛﺎن أﺑﻌد ﻓﻲ اﻟوﻫم  ،وﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن أﺑﻌد ﻓﻲ اﻟوﻫم ﻛﺎن
أطرف ،وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن أطرف ﻛﺎن أﻋﺟب وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن أﻋﺟب ﻛﺎن أﺑدع ≪

2

وﻧﺟد أﯾﺿﺎ "اﺑن طﺑﺎطﺑﺎ" ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﺷﻌر واﻋﺗﺑرﻩ ﻣن أﻫم ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺟودة
ﻓﯾﻪ  ،وﻗﺎل  :ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ≫ ﺗﻌرﯾض ﺧﻔﻲ ﯾﻛون ﺑﺧﻔﺎﺋﻪ أﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺢ
اﻟظﺎﻫر ≪

3

 -1ﯾﻧظر ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.100

 -2اﺑن طﺑﺎطﺑﺎ :ﻋﯾﺎر اﻟﺷﻌر ،ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺳﻼم  ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ط 1984 ،3م ،ص.59

 -3ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﻘﺎﻟﺢ :أزﻣﺔ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -ﻣﺷروع ﺗﺳﺎؤل  ، -دار اﻵداب  ،ط ،1ﺑﯾروت1985 ،م ،ص.33
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ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﻠﻣﯾﺢ أﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ،ﻓﻬذا اﻟﺗﺳﺗر اﻟﺧﻔﻲ ﻫو ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ
إﻟﻰ اﻟﺗﺷوق ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻬﺎرب ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ،وﯾﺳﺗﻌد ﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن
اﻟﻣﺟﻬول.
ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾط أر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وظروف اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﻪ  ،ﯾﻘول "أدوﻧﯾس" إن اﻟﺷﻌر  ≫ :ﺻورة ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﺑﺛﻬﺎ وﺧﻠﻠﻬﺎ إﻧﻪ ﺻورة ﻋن اﻟﺗﺷﻘﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ≪

1

وﻛﺄن اﻟﺷﻌر رﺳم وﺗﺻوﯾر ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗﻐﯾرات وﻣﺗﺟددات.
ﻛﻣﺎ ﯾرى "أرﺳطو" أن اﻟﺷﻌر ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات وﺗطورات،
واﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘوم ﺑوﺻف ﺗﻠك اﻷﺣداث ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻛﺗﺑﻪ ﻣن ﺷﻌر ≫.إن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر
اﻟذي ارﺗﻣﻰ ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻟﻐﻣوض واﻹﺑﻬﺎم  ،ﻓﻌﺟز اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻪ  ،وﻣﺛﻠت ﻗراءﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺳﯾر ﻓﻲ دروب ﻣﻠﺗوﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧوءات واﻹﻧﻛﻣﺎﺷﺎت واﻟﻔﺟوات  ،دروب ﺻﻌﺑﺔ
اﻟﺗﺿﺎرﯾس ﻣﺑﻬﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻻ ﺗﺗﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎط اﻟﺗذوﻗﯾﺔ واﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺗﺿﺢ ﻓﻲ دروب
اﻟﺷﻌر اﻟﻘدﯾم≪

2

ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أن اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻐﻣوض واﻹﺑﻬﺎم ﻣﺎ ﺟﻌل ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎد
واﻟﻘراء ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺷﻌر اﻟﻘدﯾم اﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر اﻟﺟدﯾد.
ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾﺗﺧطﻰ اﻟﺣدود وﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ،ﻓﻬو ﯾﺣﺎول أن ﯾﻌﺎﻟﺞ
ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﺻرﻩ ﺑﺗﻌﻘﯾداﺗﻬﺎ ﻟذا ﯾﺑدو ﺷﻌرﻩ ﻏﺎﻣض وﺗﻛون اﻟﻘﺻﯾدة ﻣﺑﻬﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻔﻬوﻣﺔ ≫ إن
اﻟﻐﻣوض ﺳﻣﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ) اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻌري ( ﻓﺈذا ﻛﺎن
اﻟﺷﻌر اﻟﺟدﯾد ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ طﺎﺑﻊ اﻟﻐﻣوض ﻓﻸن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻋﺎد ﯾدرك ﺑوﻋﻲ ﻛﺎف طﺑﯾﻌﺔ
 -1أدوﻧﯾس  :ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﻌر اﻟﺣدﯾث ،ﻣﺟﻠﺔ )اﻟﺷﻌر( ،اﻟﻌدد  ،11ﺑﯾروت1959 ،م ،ص.87

 -2أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺗرﻛﻲ  :ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﻘدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﯾن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟوﻋﻲ واﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺿﺎد،

دار ﻏﯾداء ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2013 ،م ،ص.19
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ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
ﻋﻣﻠﻪ وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟدﯾد ) رﻏم أﻧﻪ ﻏﺎﻣض  ،ﺑل ﺑﺳﺑب أﻧﻪ
ﻏﺎﻣض( ﺷﻌ ار ﺗﻣﯾزﻩ اﻷﺻﺎﻟﺔ ≪

1

إن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻛﺗب ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺑﯾﺋﺗﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﺻر ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد واﻻﺿطراب وﻋدم
اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟروﺣﻲ – ﻣﺛل ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا – ﻓﺈن ﻓﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻛون أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا
وﻋﻣﻘﺎ≫.ﻓﻛﺛرة اﻟﺗﻔﺻﯾﻼت ﻻ ﺗﺗرك ﻋﻣﻼ ﻟﻺﯾﺣﺎء اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد
ﻋﻠﻰ اﻟﺻور اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻛﺎﻻﺳﺗﻌﺎرة وﻏﯾرﻫﺎ .وﻟذا ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﯾس ﺗﻌﺑﯾ ار ﺷﻌرﯾﺎ وﺣﯾﺎة
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟطوﯾﻠﺔ وﻣﺎ ﺗﺑﻠور ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺄﺛور أدﺑﻲ ﺗﺄرﯾﺧﻲ وأﺳطوري  ،ﻛل ذﻟك ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﺗﻠك
اﻟﻣﻘدرة اﻟرﻣزﯾﺔ اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ  ،واﻟﻐﻣوض أو اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋظﻣﺔ اﻟﻠﻔظ أو اﻟرﻣز ≪ .

2

ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻣق اﻟﺗﺟرﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل ،ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت
اﻟﺗﻔﺻﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ زاد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر.
ﯾرى "ﻣﺣﻣد ﺑن ﻧﯾس" أن ظﺎﻫرة اﻟﻐﻣوض ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺣدﯾث ﻛوﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن ≫ اﻧﻔﺟﺎر اﻟﻧص وﺧروﺟﻪ ﻋن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ≪  3.وﻣﻧﻪ ﻓﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌر
اﻟﻔﻧﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطق واﻟوﺿوح .
وﻛﺛﯾ ار ﻣﺎ ﯾﻔك اﻟﻐﻣوض ﺑﻘدرة اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم دﻻﻻت اﻟرﻣوز ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراءة اﻟواﻋﯾﺔ
واﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ،ﻓﺣداﺛﺔ اﻟﻧص ﺗﻔﺗرض ﺣداﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻘﻲ ،وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن درﺟﺎت اﻟﻐﻣوض
ﺗرﺗﺑط إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ .ﻓﻘد ﯾﺑدو ﻧص ﻣﺎ ﻏﺎﻣﺿﺎ  ،ﺑل ﻣﺑﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ
ﻣﺗﻠق ذي وﻋﻲ ﺗﻘﻠﯾدي  ،وﻗد ﯾﺑدو ﻏﯾر ذﻟك ﻋﻧد ﻣﺗﻠق ذي وﻋﻲ ﺣداﺛﻲ .

4

 -1ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل  :اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر )ﻗﺿﺎﯾﺎﻩ وظواﻫرﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ( ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،ط ،3ﺑﯾروت1981،م،
ص.187

 -2ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل  :اﻷﺳس اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ ،دار اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،ﺑﻐداد ،1986 ،ص.353

 -3ﻣﺣﻣد ﺑن ﻧﯾس :ظﺎﻫرة اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ،دار اﻟﻌودة ،ط ،1ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1984 ،م ،ص.23

 -4ﯾﻧظر ،ﯾﻣﻧﻰ اﻟﻌﯾد :ﻓﻲ اﻟﻘول اﻟﺷﻌري ،دار ﺗوﺑﻘﺎل ﻟﻠﻧﺷر ،ط ،1اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ،اﻟﻣﻐرب1987 ،م ،ص.25
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ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
ﻓﺎﻟﻧص اﻟﺣداﺛﻲ ﻟﯾس ﻧﺻﺎ ﻏﺎﻣﺿﺎ أو ﻣﺑﻬﻣﺎ  ،ﺑل ﻫو ﻧص ﺟدﯾد ﯾﺧﺎطب اﻟوﻋﻲ
واﻟﻔﻛر اﻟﺣﺿﺎري اﻟﺟدﯾد  ،ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾﺧﺎطب ﺑن ﺑﯾﺋﺗﻪ وﻋﺻرﻩ وﻣن ﯾﻛون ﺧﺎرج
ذﻟك اﻟﻌﺻر أو ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻛون ﺧﺎرج اﻟﻔﻛر اﻟﺣداﺛﻲ  ،ﻟذا ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬم اﻟﻧص
اﻟﺷﻌري اﻟﻣﻌﺎﺻر وﻓك ﺷﻔراﺗﻪ واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﺧﻔﯾﺔ .
إن ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻷﺛر اﻷدﺑﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻏﻣوﺿﻪ ٕواﺑ ﻬﺎﻣﻪ ٕواﯾﺣﺎءاﺗﻪ وﻓﻲ ﺗﻌدد ﺗﺄوﯾﻼﺗﻪ ،
وﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻶﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ اﻟدﻻﻻت وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،
ﻟذا اﺗﺳﻣت اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟرﻣز  ≫ .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ
اﻟﻣﺟﺎز  ،ﻓﺈﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﻐﺔ اﻟرﻣز  .وﻗد أﺻﺑﺢ اﻟرﻣز ﯾﻼزم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎز واﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻘل واﻟﻣﻧطق واﻟﺳﻬوﻟﺔ ≪

1

ﯾﻌد اﻟرﻣز ﺑﺷﺗﻰ ﺻورﻩ اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ واﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾق ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﻌري  ،وﻣﺻدر
ﻟﻼﻧدﻫﺎش واﻟﺗﺄﺛﯾر وﺗﺟﺳﯾد ﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﻌري  ،ﻓﻬو ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺷﻌرﯾﺔ
اﻟﻘﺻﯾدة وﻋﻣق دﻻﻟﺗﻬﺎ وﺷدة ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  ≫.إن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ
اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﻌد أن ﯾﺳﺗﻛﺷف ﻟﻬﺎ ﺑﻌدا ﻧﻔﺳﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ،
ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ اﻷﺳطورة أو اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧوص أو اﻟﻣواﻗف،واﻟﺗﺟرﺑﺔ إﻧﻣﺎ
ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧوص واﻟﻣواﻗف ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺷﻌرﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻣز  ،ﻓﺗﺳﺗﻐل ﻓﯾﻬﺎ
ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻻﻣﺗﻼء ﺑﺎﻟﻣﻐزى أو ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﻐزى  ،ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠرﻣز اﻟﻔﻧﻲ ≪

2

ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟرﻣوز واﻹﺷﺎرات واﻹﯾﻣﺎءات اﻟﺗﻲ ﻻ
ﺗﻧﻛﺷف ﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ أو ﻣن اﻟﻘراءة اﻷوﻟﻰ ٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗﻔﺔ طوﯾﻠﺔ وﺗﺣﻠﯾل
ﻋﻣﯾق واﺳﺗﺣﺿﺎر ﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻔﻧﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻘﺻﯾدة وﺻورﻫﺎ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ
اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن أول اﻟﻘﺻﯾدة إﻟﻰ آﺧرﻫﺎ  ≫.ﻓﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﻊ اﻟرﻣوز
 -1ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل :اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.202
 -2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.203-202
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ﻣﺪﺧﻞ :ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) :اﻟﺘﺠﺎوز  /اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ  /اﻟﻐﻤﻮض  /اﻟﺮﻣﺰ (
اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧﻠق ﻛذﻟك اﻟرﻣوز اﻟﺟدﯾدة  ،وﻫو ﻓﻲ ﻫذا ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗوة اﺑﺗﻛﺎرﯾﻪ ﻓذة
ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻬﺎ أن ﯾرﻓﻊ ﺑﺎﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات
اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﺳطوري ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟراﻣزة ≪

1

إذا ﻛﺎن اﻟرﻣز أداة ﻗدﯾﻣﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ،ﻓﺈن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺣﺳن ﺗوظﯾﻔﻪ ﯾرﺗﻘﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ وﯾﻐﻧﯾﻪ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺎت اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻠﻔظﯾﺔ ،وﯾﺑﻌد اﻟرﺗﺎﺑﺔ وﯾﺣﻘق
ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ اﻹﺛﺎرة ،وﯾﻛﺳب اﻷﻓﻛﺎر ﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻷﻟﻔﺎظ إﯾﻘﺎﻋﺎ.
اﻫﺗم اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎﻟرﻣز اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾ ار واﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ ،ﻷن اﻟرﻣز
ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺻدر ﻗوة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾراد ﺑﻪ إﺛﺎرة ﺷﻲء ﻣن اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ
اﻟﻘﺻﯾدة أو إﯾﻘﺎﻋﻬﺎ.
وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك ﻓﺎﻟرﻣز وﺳﯾﻠﺔ إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﺑرز وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺻوﯾر وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ،
واﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل اﻟﺣداﺛﻲ ﻣن ﺑﻼﻏﺔ اﻟوﺿوح إﻟﻰ
ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻐﻣوض  ،ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻪ اﻟداﺋم وراء اﻛﺗﺷﺎف ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻟﻐوﯾﺔ ﯾﺛري ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺗﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ .

 -1ﻋز اﻟدﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾل :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.218
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺳﻠﻮب اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻟﻤﺎذا ﺗﺮﻛﺖ
اﻟﺤﺼﺎن وﺣﻴﺪا( "ﻟﻤﺤﻤﻮد دروﻳﺶ"

اﻻﻧزﯾﺎح اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ

اﻻﻧزﯾﺎح اﻻﺳﺗﺑداﻟﻲ)اﻟدﻻﻟﻲ(

 -اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر

 -اﻻﺳﺗﻌﺎرة

 -اﻟﺣذف

 -اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ

 -اﻟﺗﻛرار

 -اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ

الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
إف رصد ظكاىر االنزياح في النص يمكف أف تعيف عمى قراءتو قراءة استنباطية
جكانية تبتعد عف القراءة السطحية كاليامشية  ،كبيذا تككف ظاىرة االنزياح ذات أبعاد
داللية كايحائية تثير الدىشة كالمفاجأة  ،كلذلؾ يصبح حضكره في النص قاد ار عمى جعؿ
لغتو لغة متكىجة كمثيرة تستطيع أف تمارس سمطة عمى القارئ مف خبلؿ عنصر المفاجأة
كالغرابة

1

كفي عصرنا الحديث نظر إلى االنزياح نظرة معاصرة تخدـ التصكر النقدم القائـ
عمى أساس اعتبار المغة الشعرية لغة خرؽ كانتياؾ لمسائد كالمألكؼ  ،كبقدر ما تنزاح
2

المغة عف الشائع كالمعركؼ تحقؽ قد ار مف الشعرية في رأم ككىيف.

فاالنزياح مف المصطمحات الشائعة في الدراسات األسمكبية المعاصرة  ،كىك عمـ
قائـ بذاتو ،يقكـ عمى نظرية متجانسة كمتشابكة مستندة إلى المسانيات األدبية عمى
اختبلؼ تياراتيا  ،كىك مف المصطمحات الغربية الكافدة إلى الكطف العربي ضمف المفاىيـ
كالمذاىب كالنظريات الغربية كالتي أصبح يستقي منيا النقد المعاصر مادتو  ،كقد تشعب
مصطمح االنزياح كتعددت دالالتو بيف المستعمميف الغرب :

1

المصطمح الغربي

المصطمح المعرب

مستعممو

L’écart

اإلنزياح

فاليرم

La déviation

اإلنحراؼ

سبيتزر spitzer

La distarsion

اإلختبلؿ

كاالؾ/فاراف wallek

valery

et varren

 -ينظر ،عبد الباسط محمد :مف دالالت االنزياح التركيبي كجماليتو في قصيدة(الصقر) ألدكنيس ،مجمة جامعة

دمشؽ ،مج،23ع ،1دمشؽ ،2007 ،ص.161

 -2ينظر ،جاف ككىف  :بنية المغة الشعرية  ،تر محمد الكلي كمحمد العمرم  ،دار تكبقاؿ  ،الدار البيضاء  ،ط ، 1

 ، 1986ص . 182
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"

norm

La subverion

اإلحاطة

بايتاز

peytard

L’infraction

المخالفة

تيرم

tiri

La xandale

التساعة

بارث

barthes

Le vial

االنتياؾ

ككىيف

Cohen

La valation de

خرؽ السنف

تكدكركؼ todorof

la trans

العصياف

آراقكف

Aragon
1

كؿ ىذه المصطمحات التي أشار إلييا " عبد السبلـ المسدم " غريبة المنشأ تنـ عف
فكر أصحابيا ،كليس ىذا فقط فقد استعمؿ الدارسكف مصطمحات عديدة لبلنزياح تحت
مسميات تختمؼ باختبلؼ فيـ أك تمقي أصحابيا  ،ككذلؾ اختبلؼ الثقافة المرجعية لكؿ
ناقد أك مترجـ.
كثمة مصطمحات أخرل يمكف أف تضاؼ إلى ما سبؽ مف مثؿ :االنكسار ،انكسار
النمط ،التكسير ،الكسر ،كسر البناء ،اإلزاحة ،االنزالؽ ،االختراؽ ،التناقص ،المفارقة،
التنافر ،مزج األضداد ،اإلخبلؿ ،االختبلؿ ،الجمؿ ،االنحناء ،التغريب ،االستطراد،
األصالة ،االختبلؼ ،فجكة ،التكتر.

2

 -1عبد السبلـ المسدم :األسمكبية كاألسمكب ،دار الكتب الجديدة المتحدة،ط ،5بيركت ،2007، ،ص 101-100
 -2ينظر ،المرجع نفسو ،ص.102
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
أوال  :مفهوم االنزياح :
يعد االنزياح مف المصطمحات النقدية الكافدة عمى الثقافة العربية  ،كقد احتضنو
النقد العربي بشيء مف االختبلؼ المفيكمي كالمصطمحي  ،كىك اختبلؼ متأصؿ في
الثقافة الغربية قبؿ أف يصؿ إلى ثقافتنا العربية.
 /1االنزياح لغة :
≫ يعتبر االنزياح ترجمة دقيقة لممصطمح الفرنسي (  ) l’écartكقد كثر استعمالو
في الدراسات التي نيؿ أصحابيا مف الثقافة الفرنسية ≪.

1

كزييكحان ً
اع ىد
يكحان ى
يح ىزٍيحان ي
ب كتىىب ى
اح ىذ ىى ى
كزٍي ىحانان كًاٍن ىز ى
اح الشيء ىيز ي
االنزياح ىك ≫ :ىز ى
كز ي
2
الزٍيح ىذىاب ال ىشيء  ،نقكؿ قد أزٍح ي ً
ت ≪.
اح ٍ
ت عىمتىوي ىف ىز ى
احوي ىغٍي يرهي ،كفي التيذيب ى ي ى ي
كأ ىىزٍحتيوي كأ ىىز ى

فالرمز يعني البعد كالتباعد.

يكحنا"
يء "ىي ًز ي
كجاء في (تاج العركس ) " ≫ :ىز ى
اح" ال ىش ي
يح ىزٍيحنا" بالفتح كالسككف  ،ك" يز ي
3
ب كانزياح بنفسو ≪ .
يكحان" بالكسر  ،ك" ىزٍي ىحانان" محركة :ىب يع ىد كىذ ىى ى
بالضـ ك" ًز ي
أما في (معجـ المغة العربية) " ≫ :ىن ىزىح"  "/ىن ىزىح إلى" " /ىن ىزىح عف ىيٍن ىزيح" " ،ىن ٍزحان" ،

كن ىزىح البئر كنحكىا فرغيا قؿ ماؤىا أك نفذ ،
ك" ين يزكحان" ،فيك "ىن ًازهح" كالمفعكؿ " ىمٍن يزك هح"  ،ى
"ىن ىزىح ًت الدمكع عف عيني" " ،ىن ىزىح الشخص عف دياره" ،أبعده عنيا " ،ىن ىزىحيي ٍـ ىق ٍي نار" " ،ىن ىزىح

 -1أحمد محمد كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية  ،دار مجد  ،ط  ،1بيركت 2000 ،ـ  ،ص . 29
 -2ابف منظكر( أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر اإلفريقي المصرم)  :لساف العرب ،تصحيح

2

أميف محمد عبد الكىاب ( ،مادة زيح)  ،ـ ج  ، 5دار صادر  ،ط  ، 4بيركت  ،لبناف( ،د ت) ،ص .232
3

 -سيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدم  :تاج العركس  ،مادة زيج  ،ج ، 12باب الحاء ،تحقيؽ مصطفى مجازم

مراجعة عبد الستار أحمد فراج  ،مطبعة حككمة الككيت  ،الككيت 1392 ،ىػ  1972 -ـ ،ص. 50
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
الشخص عف أرضو"  :بعد عنيا السكاف النازحكف عف ديارىـ " ،ىن ىزىح عف العاصمة"
1

"انتقؿ" " ،سافر عف الريؼ إلى المدينة .≪"...
 /2االنزياح اصطالحا :

الخركج عف المألكؼ مف أىـ الخصائص الجكىرية التي تكفر سببل مختمفة ككاسعة
لمغكص في العمؽ المغكم لدالالت األلفاظ كالتعابير  ،باعتباره مبلذا لمتفرد المغكم كالتميز
الشخصي.
كقد تبدك النصكص اإلبداعية متميزة كمختمفة عف غيرىا مف النصكص األخرل ،إذ
خرجت عف المألكؼ كالعرؼ المغكم المتداكؿ لدل المبدعيف كالنقاد ،كيحقؽ االنزياح
بمفيكمو الكاسع ىذا التفرد كاالختبلؼ الذم تسعى النصكص لبمكغو ،عمى اعتبار أف
االنزياح أسمكب لغكم خاص يحمؿ فائدة لغكية كأخرل جمالية.
االنزياح في االصطبلح ىك  ≫ :خركج التعبير عف السائد أك المتعارؼ عميو قياسا
2

في االستعماؿ رؤية كلغة كصياغة كتركيب ≪.

فيك انحراؼ عف قاعدة ما  ،ككممة (ما) تفتح لنا مستكيات عدة  ،كىك  ≫ :اختراؽ
مثالية المغة كالتجرؤ عمييا في األداء اإلبداعي ،بحيث يفضي ىذا االختبلؼ إلى انتياؾ
الصياغة التي عمييا النسؽ المألكؼ كالمثالي ،أك إلى العدكؿ في مستكل المغة الصكتي
3

كالداللي عما عميو ىذا النسؽ ≪.

1

 -أحمد مختار عمر  :معجـ المغة العربية المعاصرة  ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة  ،ط  ،1القاىرة1429 ،

ىػ  2008/ـ  ،المجمد  ،4ص . 1014-1013

 -2أحبلـ حمكـ :النقد المعاصر كحركة الشعر الحر ،مركز اإلنماء الحضارم ،ط ، 1حمب ،دمشؽ2000،ـ ،ص-132

.133

 -3عباس رشيد الددة  :االنزياح في الخطاب النقدم كالببلغي عند العرب،دار الشؤكف الثقافية العامة،ط ،1بغداد ،ص.7
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
كىك كحده القادر تزكيد الشعرية بمكضكعيا الحقيقي ،كيعيد لمكبلـ انسجامو ككظيفتو
التكاصمية .فاالنزياح نتاج لخرؽ القكانيف كالسند المألكؼ لمسياؽ  ،كاعطائو األفؽ الذم
يبتدع فيو لغتو كمميزاتو األسمكبية كالجمالية .
إف االنزياح ىك ≫ ذلؾ النكع مف اإلستعماالت غير العادية في ارتباطيا بمفيكـ
1

العدكؿ عمى المستكل المألكؼ ،ككؿ خركج عنو ىك انتياؾ كاختراؽ ≪.

كاالنزياح ليس مجرد الخركج عف قاعدة كالدخكؿ في االستثناء كانما ىك جكىر
الشعر جسديتو ،فيك ذلؾ المستكل األعمى مف المغة التي تيجس كتثكر ،كتطغى لتحيد
التركيب عف صكابو ،أم انسجامو كمنطقيتو ،كتدخؿ في اختراؽ السياؽ المألكؼ .
كفي نفس السياؽ يعرؼ "المتنبي" االنزياح بقكلو ≫ :اإلنزياح ىك خركج التعبير
عف المألكؼ في التركيب كالصياغة  ،كالصكرة الفنية  ،كلكنو خركج ابداعي جمالي ،ييدـ
2

لكي يبني بطريقة يصعب ضبطيا  ،طريقة ىاربة دائما≪.

إف االنزياح ىك خركج عف ما يقتضيو الظاىر  ،أك خركج عف المعيار لغرض
قصد إليو المتكمـ أك جاء عفك الخاطر  ،لكنو يخدـ النص بصكرة أك بأخرل كبدرجات
متفاكتة.
كىك أيضا ≫ :استعماؿ المبدع لمغة مفردات كتراكيب كصك ار استعماال يخرج بيا
عما ىك معتاد كمألكؼ بحيث يؤدم ما ينبغي لو أف يتصؼ بو مف تفرد كابداع كقكة جذب
كأسر≪ 3كبيذا يككف االنزياح ىك فيصؿ ما بيف الكبلـ الفني كغير الفني .
 -1خيرة حمرة العيف :شعرية االنزياح(دراسة في جماؿ العدكؿ) ،دار اليازكرم ،ط ،1عماف ،االردف2011 ،ـ ،ص.43
 -2أحمد مبارؾ الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي(قراءة في التراث النقدم عند العرب)،دار الحكار ،ط ،1
دمشؽ 2009،ـ ،ص34

 -3أحمد محمد كيس :مرجع سابؽ ،ص.07
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
فاالنزياح خمؽ لممعاني كاألساليب كالتراكيب الجديدة  ،كىك نكع مف األتساع كالمجاز
كذلؾ لعدـ تجسيده لمدالالت بييئتيا الحقيقية  ،فاالنزياح يبتعد بالمعنى عبر تركيب خاص
إلى معنى راقي.
ثانيا :أنواع االنزياح :
ترجع أىمية االنزياح إلى ككنو ال ينحصر في جزء معيف مف أجزاء النص  ،كانما
يشمؿ أجزاء كثيفة كمتنكعة  ،فإذا كاف النص عبارة عف كممات كجمؿ فإف االنزياح قادر
عمى أف يأتي في الكثير مف ىذه الكممات كالجمؿ  ،كليذا صح تقسيـ االنزياحات إلى
نكعيف رئيسيف تنطكم تحتيما كؿ أشكاؿ االنزياح:
 /1االنزياح التركيبي :
كيحدث مثؿ ىذا االنزياح مف خبلؿ طريقة في الربط بيف الدكاؿ بعضيا ببعض في
العبارة الكاحدة أك في التركيب .إف العبارة األدبية أك التركيب األدبي قابؿ ألف يحمؿ في
كؿ عبلقة مف عبلقاتو قيمة أك قيما جمالية  ،فالمبدع الحؽ ىك مف يمتمؾ القدرة عمى
تشكيؿ المفظة جماليا بما يتجاكز إطار المألكفات  ،كبما يجعؿ التنبؤ بالذم سيسمكو أم ار
غير ممكف كمف شأف ىذا إذف أف يجعؿ متمقي الشعر في انتظار دائـ لتشكيؿ جديد كمنو
معاني كدالالت جديدة .

1

كفي ىذا الجزء مف البحث سأتكجو إلى ذكر عدة ظكاىر كالتي مف خبلليا يتجسد
االنزياح في المستكل التركيبي مع التمثيؿ لكؿ ظاىرة بنماذج تطبيقية مف ديكاف " لماذا
تركت الحصاف كحيدا " ( لمحمكد دركيش ) .كمف ىذه الظكاىر نذكر :التقديم والتأخير،
الحذف ،والتكرار.

 -1ينظر ،أحمد كيس :المرجع السابؽ،ص .120
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
أ  /ظاهرة التقديم والتأخير:
تكشؼ شعرية التقديـ كالتأخير عف العناية المبكرة بفف التشكيؿ الشعرم كاعتباره في
صمب جمالياتو التي تتجاكز مجرد " انحراؼ األصكؿ " إلى ابتداع مستكيات مف التراكيب
تجدد تجربة المتمقي بالنص كنسيجو المستحدث  ،كتنشئ بيف الكممات ألفة جديدة تنقميا
مف سياقيا التركيبي المألكؼ إلى سياؽ مغاير يتـ فيو إعادة انتظاـ الجمؿ بشكؿ يمفت
1

القارئ.

إف ظاىرة التقديـ ك التأخير ليس مجرد خركج عف قكاعد المغة ،بؿ ىي انحراؼ فني
يؤدم إلى االنسجاـ بيف الكممات ،كفي ىذا األخير مف الجمالية مايمفت القارئ.
كربما اعتبرت قضية التقديـ كالتأخير قضية أسمكبية كتقبمية في آف كاحد  ،فيي بقدر
ما تكحي بذكاء الشاعر المبدع في تغيير مكاقع الكممات  ،كاخراجيا في سمسمة مف
العبلقات المبتكرة بقصد إنعاش مككنيا الداللي  ،إال أنيا – كبنفس القكة – تحيؿ المتمقي
2

( السامع ) إلى تنشيط حسو الجمالي في إدراؾ الصكرة المتغيرة كاستيعاب فارؽ التغيير.
كلمتقديـ كالتأخير سمة أسمكبية  ،ليا عظيـ األثر في ركعة األسمكب كببلغتو كىك
مف أبرز مظاىر االنزياح التركيبي يحقؽ غرضا نفسيا كدالليا  ،يتـ عبر كسر العبلقة
الطبيعية بيف السند كالمسند إليو في الجممة ليضعيا في سياؽ جديد.
كحينما نستعرض المعنى المغكم لكممة " التقديـ كالتأخير " نجد :
 ≫ التقديـ  :القدـ كالقدمة السابقة في األمر  ،كتقدـ كقدـ كقدـ كاستقدـ . التأخير  :أخرتو فتأخر  ،كاستأخر كتأخر  .كقاؿ ال مرحبا باآلخر أم باألبعد ≪. -1ينظر ،خيرة حمرة العيف :مرجع سابؽ ،ص .39
 -2ينظر ،المرجع نفسو ،ص.39

 -3ابف منظكر :مرجع سابؽ ،ج( ،4مادة قدـ مادة تأخر) ،ص.105
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
كفي معناه االصطبلحي يقكؿ "عبد القاىر الجرجاني" ≫:كىك باب كثير الفكائد ،جـ
المحاسف ،كاسع التصرؼ ،بعيد الغاية ،ال يزاؿ يفتر لؾ عف بديعو ،كيفضي لؾ إلى
لطيفة ،كال تزاؿ ترل شع ار يركقؾ مسمعة ،كيمطؼ لديؾ مكقعو ،ثـ تنظر فتجد سبب أنو
راقؾ كلطؼ عندؾ ،قدـ فيو شيء كحكؿ المفظ عف المكاف إلى مكاف≪

1

كالتقديـ كالتأخير باب مف أكسع األبكاب ،حيث يبحث في جماليات العبارة المغكية
قبؿ أف يككف خرؽ لمسنف ،فيك عدكؿ مقنف ىمو الكحيد إيصاؿ المعنى السميـ لممتمقي.
فيك :مخالفة عناصر التركيب ترتيبيا األصمي في السياؽ  ،فيتقدـ ما األصؿ فيو
أف يتأخر كيتأخر ما األصؿ فيو أف يتقدـ  .كالحاكـ لمترتيب األصمي بيف عنصريف
يختمؼ إذ كاف الترتيب الزما أك غير الزـ  ،فيك في الترتيب البلزـ ( الرتبة المحفكظة ) ،
حاكـ صناعي نحكم  ،أما في غير البلزـ ( الرتبة غير المحفكظة )  ،فيكاد يككف شيئا
2

غير محدد  ،كلكف ىناؾ أسباب عامة قد تفسر ذلؾ الترتيب

كما يعد التقديـ كالتأخير جمالية مف جماليات الخطاب الشعرم ،يكظفيا الشاعر مف
أجؿ إضافة لمسة جمالية لمنص الشعرم كالعدكؿ بو مف أجؿ تحقيؽ المعنى المرغكب
كايصالو لممتمقي .كىذا ما رمى إليو الشاعر المعاصر "محمكد دركيش" مف خبلؿ تكظيفو
ليذه الظاىرة كاعتمادىا في ديكانو " لماذا تركت الحصاف كحيدان " مبر انز مف خبلليا قدرتو
غمى االنزياح عف قكاعد المغة التقميدية دكف المساس بالمعنى كالبناء العاـ لمجممة ،كدكف
الخركج عف المعنى الحقيقي ليا.كفيما يمي سأستعرض بعض تكظيفات الشاعر ليذه
الظاىرة الجمالية.
 -1عبد القاىر الجرجاني :دالئؿ اإلعجاز (في عمـ المعاني)  ،تصحيح محمد عبده ،تعميؽ محمد رشيد رضا ،دار
المعرفة ،ط ،3بيركت ،لبناف 1422 ،ىػ2001/ـ ،ص.85

 -2ينظر ،صالح عبد العظيـ الشاعر :ظاىرة التقديـ كالتأخير ، www.salihalshair.jeeran.com ،السبت
2014/12/02ـ 13:31 ،ظي انر.
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
* تأخير المفعول به ≫ :المفعكؿ بو اسـ منصكب كقع عميو فعؿ الفاعؿ≪.

1

لقد اصطمح النحاة عمى ترتيب محدد لمجممة الفعمية ،فاألصؿ فييا أف تتككف مف
مسند(الفعؿ) ،مسند إليو(الفاعؿ) كالمفعكؿ بو(القيد أك الفضمة) إذ كاف الفعؿ متعدينا ،لكف
ىناؾ مكاضع يتأخر فييا المفعكؿ بو.نذكر منيا:
-

صنعت وحدي ما أشاء:

2

تأخر المفعكؿ بو عمى الحاؿ؛ أم قيدـ الحاؿ كأيخر

المفعكؿ بو ،كقد يككف ىذا التأخير الذم قاـ بو الشاعر جاء ألىمية الحاؿ كالعناية بو
كرغبة الشاعر في كصؼ حالتو ككحدتو فأعطى األكلكية لياتو الحالة كقدميا عمى
المفعكؿ بو.
-

لتدرك أن كأس نبيذي امتألت:

3

تأخير جممة المفعكؿ بو ،كجاء ىذا التأخير مف

أجؿ التمييز كالتعريؼ بنكعية الكأس كما تحتكيو(كأس نبيذم) كالتأكيد عمى أنيا كأس نبيذ
كليس شيئان آخر.
-

فتطفو عمى ِج ْمدها َزَب َدا:

-

هكذا يتر ُك العاشقان الغريبان ُحبَّهما 5:تأخر المفعكؿ بو عمى الصفة ،كىذا إلبراز

4

تأخر المفعكؿ بو كتقدمت جممة الجار كالمجركر،

لمتأكيد عمى أىمية المكاف كتحديده كتبياف مكضع كقكع الفعؿ كلفت االنتباه لو.
ىذه األخيرة(الغريباف) كالتعريؼ بيا لتعكد عمى الفاعؿ كيتصؼ بيا.

* تقديم وتأخير الفاعل ≫ :الفاعؿ ىك اسـ مرفكع تقدمو فعؿَّ ،
كدؿ عمى الذم ىف ىع ىؿ
ً
الف ٍع ىؿ≪.

6

 -1حسف نكر الديف :الدليؿ إلى قكاعد المغة العربية ،دار العمكـ العربية لمنشر ،ط  ،1بيركت ،لبناف1997 ،ـ،
ص.77

 -2محمكد دركيش :األعماؿ الشعرية ،رياض الريس لمكتب كالنشر ،ط  ،1بيركت ،لبناف2004 ،ـ ،ص.337
 -3المصدر نفسو ،ص.343

 -4المصدر نفسو ،ص .370
 -5المصدر نفسو ،ص .397

 -6حسف نكر الديف :المرجع نفسو ،ص.81
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
جدي َه َّ من نو ِم ِه:
ّ -

1

تقديـ الفاعؿ ،كجاء ىذا التقديـ كاعطاء األكلكية لمفاعؿ عمى

الفعؿ مف أجؿ الداللة عمى السرعة كاالىتماـ ،فاألصؿ في الجممة الفعؿ ثـ الفاعؿ ،لكف
الشاعر أحدث ىذا التغيير في المراتب مف أجؿ إعطاء الفاعؿ أىمية قيامو بالفعؿ.
حوِلي َّ
الش َج ُر:
 ويمشي ْ َلمظرؼ كاعطاءه األكلكية عمى الفاعؿ – بالرغـ مف أف األصؿ ىك تقديـ الفاعؿ -مف
2

تأخير الفاعؿ كتقديـ ظرؼ المكاف ،فقد جاء ىنا تفضيؿ

أجؿ االنزياح كخركج الشاعر عف قكاعد الجممة ،كتأخير الفاعؿ جاء لمداللة عمى الحركة
كسرعة الزمف.
 -لم تشرق(عمى ظمه) شمس /لم يهبط(عمى ظمه) ظ ٌل:

3

تأخر الفاعؿ عمى الشبو

جممة ،فجاء ىذا التأخير لمداللة عمى المكضع كالمكاف الذم كقع فيو الفعؿ ،فالشاعر يرل
أف مكضع كقكع الفعؿ أىـ ًم ٍف ىم ٍف قاـ بالفعؿ.
نبلحظ أف الشعر يركز عمى تأخير الفاعؿ كالمفعكؿ بو كيستحضر كصؼ اآلخر
كمكانو.
* تقديم شبه الجممة ≫ :شبو الجممة ىي جممة ناقصة ،تأتي عمى شكؿ ظرؼ الزماف،
4

كظرؼ المكاف ،كالجار كالمجركر≪.

أنتظر(عمى الرصيف) طاراً َمَّر:
 كنتُ

5

تقديـ الشبو جممة عمى المفعكؿ بو ،كقد قاـ

الشاعر بيذا العدكؿ لمداللة عمى الحضكر كتعميؽ المعنى ،كلفت انتباه القارئ لممكاف

كالتركيز عميو.
 -1الديكاف ،ص.340

 -2المصدر نفسو.330 ،

 -3المصدر نفسو ،ص.341
-4

أحمد الياشمي :جكاىر الببلغة العربية كالبياف كالبديع ،المكتبة العصرية( ،د ط) ،بيركت ،لبناف2003 ،ـ،

ص.111

 -5الديكاف ،ص.328
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
يووفاً  1:تقديـ الشبو جممة عمى المفعكؿ بو" ،فمحمكد دركيش" يستخدـ
 لم أَْل َق فيها ُ
الشبو جممة دائمنا في مكاضع التقديـ كالتأخير لمداللة عمى االضطراب المكاني الحاصؿ

عنده ،كتكتر عبلقتو بالكاقع .فالمكاف حاضر بقكة في شعره سكاء حضك انر كاقعيان كانما بحثان
عنو ،ذلؾ أف الديكاف يتحدث عف الكطف فمسطيف لذا غمب عميو عنصر المكاف كساىـ
بشدة في كقكع المتمقي في لذة االنزياح.
* تقديم الخبر ≫ :الخبر ىك اسـ مرفكع يؤلؼ مع المبدأ جممة مفيدة≪
ناي:
 في ااناشيد التي ُن ْن ُشدها ٌ

3

2

تقديـ جممة الخبر لمتركيز عمى أىمية رمكز الكطف

كداللتيا لدل الشاعر ككيفية عكسو تمؾ الداللة لدل المتمقي كاإلحساس بيا ،كىذا التقديـ

داؿ عمى حب الشاعر لكطنو ككؿ ما يتعمؽ بو مف رمكز كعادات.
َمونا معنا 4 :تقديـ الخبر عمى االسـ مف أجؿ التركيز عمى الحاضر،
 وليكن حاضراً أ ُخير ،فقدـ الخبر مرك ناز
فالشاعر يحاكؿ تجاكز ماضيو كنسيانو كالتشبث بالحاضر لعمو ه

عمى الحاضر كالمستقبؿ كالتفاؤؿ بيما.

يعتبر التقديـ كالتأخير حركة فاعمة تفيد انتقاؿ كتحكؿ الكبلـ مما كاف عميو في
مألكؼ تصكر السامع إلى أنتضاـ جديد غايتو السحر كتنبيو إدراؾ المتمقي كتييئة حكاسو،
فقد استطاع تقديـ إمكانيات داللية متنكعة كغير محدكدة ،نفسية كفكرية كفنية ،تجاكزت
النظرة القديمة المتمثمة في حصر كظيفة التقديـ كالتأخير في داللتي االىتماـ كاالختصار.

 -1الديكاف.337 ،

 -2أحمد الياشمي :المرجع السابؽ ،ص.95
 -3الديكاف ،ص.375

 -4المصدر نفسو ،ص.375
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
 /ظاهرة الحذف:
الحذؼ ظاىرة لغكية تشترؾ فييا المغات اإلنسانية حيث يميؿ الناطقكف إلى حذؼ
العناصر المكررة في الكبلـ  ،أك إلى حذؼ ما يمكف لمسامع فيمو اعتمادا عمى القرائف
المصاحبة .
كالحذؼ في المغة  ≫ :القطع كاإلسقاط  ،كجاء في" لساف العرب" :

ؼ
≫ ىح ىذ ى

ً
الرٍم يي عف
الح ٍذ ي
اـ ىي ٍح يذ ي
ؼ ال ىش ٍع ىر مف ذلؾ  ...ك ى
الشيء ىي ٍح يذفيوي  :قىطى ىعوي مف طى ىرًفو ك ى
ؼ ى
الح ىج ي
1
جانب كالضرب≪.
ؼ
ط ىعوي مف ى
ؼ الشيء ىح ٍذفنا  :ىق ى
ط ىرًف ًو  .يقاؿ ىح ىذ ى
جاء في (معجـ الكسيط)  ≫ :ىح ىذ ى
2
الحجاـ الشعر  :أسقطو ≪
ت مف ىش ٍع ًرم كمف ذنب
أما في الصحاح  ≫ :ىح ٍذ ي
ؼ الشيء إسقاطو  ،يقاؿ ىح ىذ ٍف ي

ت رأسو بالسيؼ  ،إذا ضربتو فقطعت منو قطعة ≪
كح ىذ ٍف ي
الدابة  ،أم أخذت  ...ى

3

يعد سياؽ الحذؼ مف األنساؽ الشعرية التي يتـ فييا العدكؿ بالكبلـ إلى غير ما
كاف عميو ،كقد عده " الجرجاني " مف المطائؼ التي تأنس ليا النفس ،حيث يقكؿ :
≫ ىك باب دقيؽ المسمؾ ،لطيؼ المأخذ عجيب األمر ،شبيو بالسحر ،ترل بو
ترؾ الذكر أفصح مف الذكر ،كالصمت عف اإلفادة أزيد مف اإلفادة ،كتجدؾ أنطؽ ما
4

تككف إذا لـ تنطؽ  ،كأتـ ما تككف بيانا إذا لـ تبف ≪.

 -1ابف منظكر :مرجع سابؽ ،ج ،9مادة(ح -ذ -ؼ) ،ص.403

 -2إبراىيـ مصطفى كأحمد حسف الزيات :معجـ الكسيط ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،ط ،4ماده حذؼ2004 ،ـ ،ص
 -3إسماعيؿ بف حماد الجكىرم :الصحاح(تاج المغة كصحاح العربية) ،تح أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ
لممبلييف ،ط1990 ،4ـ ،مادة حذؼ.

 -4عبد القاىر الجرجاني :مرجع سابؽ ،ص .106
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
فالمغزل العاـ لسياؽ الحذؼ ىك الغياب ،أم غياب الدكاؿ في المحظة التي تقتضييا
الحاجة الفنية لممبدع .
إف الحذؼ يعد تحكال في التركيب المغكم ،يثير القارئ ،كيحفزه نحك استحضار
النص الغائب ،أك سد الفراغ ،كما أنو يثرم النص جماال .فيك أسمكب يعمد إلى اإلخفاء
كاالستبعاد بغية تعددية الداللة ،كانفتاحية الخطاب عمى آفاؽ غير محدكدة .حيث يقكؿ
"عبد القاىر الجرجاني" ≫ :فانظر إلى ما تجده مف المطؼ كالظرؼ إذا أنت مررت
بمكضع الحذؼ ثـ قمبت النفس عمى ما تجد ك ألطفت النظر فيما تحس بو ثـ تكمؼ أف
ترد ما حذؼ الشاعر ،كأف تخرجو إلى لفظؾ كتكقعو في سمعؾ فإنؾ تعمـ أف الذم قمت
كما قمت كأف رب حذؼ ىك قبلدة الجيد كقاعدة التجكيد≪

1

فالحذؼ الذم تحدث عنو "عبد القاىر الجرجاني " يدرؾ بحس خاص ،فبل يكفي أف
ينظر في كيفية تفادم إظيار المحذكؼ بؿ يبغي تأممو بقصد استشعار لمذة ،كاستكماؿ
الحذؼ يبرز لنا المعنى المحتمؿ الذم ال يحتكيو النص مباشرة كانما يستحضر عبر
التمقي.
إف الحذؼ ظاىرة جمالية يعتمدىا الشاعر مف أجؿ االختصار كعدـ اإلطالة في
الكبلـ كاالبتعاد عف اإلطناب ،فكجكد ىذه الظاىرة في الشعر يزيد مف جمالو كركنقو مف
حيث اإليقاع كالتناغـ بيف الكممات ،كيساعد الشاعر عمى الحرية في الكبلـ كالتعبير عف
ما بداخؿ النفس .لذا نجد الشعراء المعاصريف يعتمدكف ىذه الظاىرة بكثرة في شعرىـ
كيحاكلكف تكظيفيا كبكؿ أنكاعيا ،ك"محمك د دركيش" مف بيف ىؤالء الشعراء الذيف اعتمدكا
ىذه الجمالية كفيما يمي نستعرض بعض األبيات التي كظؼ فييا "دركيش" ظاىرة الحذؼ
في ديكانو "لماذا تركت الحصاف كحيدان".
 -1عبد القاىر الجرجاني :المرجع السابؽ ،ص .107
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
 أُط ُل عمى صورتي َو ِه َي تهر من نفوها1

يمي.
إلى السمـ الحجرم ،كتحمؿ منديؿ أ ٌ

نجد ىنا حذؼ السـ كىك(الفاعؿ) ،كجاء ىذا الحذؼ اعتمادا عمى ما ذكر مف قبؿ،
ففي البيت األكؿ جاء ذكر لمفاعؿ كاستغنى الشاعر عف ىذا الذكر في البيت الثاني ،كىذا
مف أجؿ االبتعاد عف كثرة الكبلـ كالتكرار كالركاكة ،فمك يذكر الفاعؿ في البيت كلممرة
الثانية لجاء المعنى مختمؼ كلكاف الكبلـ ثقيؿ عمى المساف كركيؾ القراءة كليتجنب
الشاعر كؿ ىذا لجأ إلى الحذؼ.
تأخ يذني يا أبي؟
 إلى أىيف يإلى جية الريح يا ىكىلدم...
...كىما ي ٍخر ً ً
ث
الس ٍيؿ ،ىحٍي ي
جاف م ىف ى
ى ي
ى ًّال ً
ص ًد
جنكد
أقاـ
ي
بكنابرت تىبل ل ىر ٍ
الظبلؿ عمى سكر ىع َّكا القديـ-
ؼ.
ىب البنً ًو :ال تى ىخ ٍ
يقكؿي أ ه

2

كظؼ "محمكد دركيش" ظاىرة الحذؼ في ىذه األبيات كدؿ عمييا بنقاط الحذؼ
التي استخدميا ،فالشاعر يسرد لنا سيرتو الذاتية كفي ىذه السيرة يعيد تأليؼ ماضيو،
كاألصؿ في السرد اإلطناب لكف الشاعر تجنب ىذا بحذؼ األحداث الغير ميمة كقاـ
بسرد الميـ منيا فقط كالتي مف خبلليا يستطيع أف يصكر لنا ماضيو.
 -1الديكاف ،ص.279

 -2المصدر نفسو ،ص.298
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
عد نفسو راكينا يحكي تراجيديا شعبو ككطنو كذاتو معنا ،فيك يحاكؿ أف
ك"دركيش" يي ي

يذكر أىـ ما جرل في الماضي مف مكاقؼ مثيرة اعتمادا عمى االختصار في السرد
كاالبتعاد عف التفصيؿ.
ىخاؼ عمى يحميمي مف كضكح الفراش ٍة
أ يكمف يب ىق ًع التكت فكؽ صييؿ الحصاف
العابديف
ىخاؼ ىعىمٍي ًو مف األب كاالبف ك
أ ي
ٍ
عمى الساحؿ األبيض المتكسِّط بحثنا عف اآللية
1

كعف ىذ ىىب السابقيف.

يحذفت ىنا لفظة(الحمـ) كتيركت قرينة تدؿ عمييا كىي ضمير الياء ،كمف خبلؿ ىذه
القرينة يستطيع القارئ أف يي ٍك ًم ىؿ ما يحذؼ ،كجاء ىذا الحذؼ الجتناب التكرار كلكجكد
قرينة دالة عمى المحذكؼ ،فالذم يق أر "لمحمكد دركيش" يجب عميو أف يككف ذا فطنة

كذكاء ليستكعب ما حذؼ الشاعر كما ترؾ لمداللة عمى ىذا الحذؼ كتأكيمو بما يصح لو،
كىذا دليؿ عمى أف "دركيش" ال يميؿ إلى القراءة السطحية الجافة ،كانما يدعك إلى القراءة
المتعمقة التي يستخدـ فييا القارئ عقمة كيبذؿ فييا جيدان.
2

اف.
صى ،كالزعفر ٍ
الماء ىيٍبكي ،ك ى
الح ى
ي

اف
صى ىيٍبكي ،كالزعفر ٍ
الماء ىيٍبكي ،ك ى
الح ى
يحذؼ ىنا الفعؿ(ىيٍبكي) ،كاألصؿ في الجممة :ي

ىيٍبكي .فالشاعر استغنى عف الفعؿ(ىيٍبكي) في المرتيف ألنو ذكره في المرة األكلى ككاف
 -1الديكاف ،ص.326

 -2المصدر نفسو ،ص.405
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
ذلؾ و
كاؼ بالنسبة لو ،كاعتمد عمى تأكيؿ القارئ في إدراكو لمحذؼ كما دؿ عميو مف
قرائف ،فذكر الفعؿ(يبكي) أكؿ مرة كاعتبره كقرينة دالة عمى الفعؿ عندما حذؼ بعد ذلؾ.
ج  /ظاهرة التكرار:
تناكلت المعاجـ العربية بالتفسير كالتكضيح لفظة " ؾ ٌرر" ،حيث جاء في القامكس

المحيط لمفيركزبادم أف المصطمح انشؽ مف الجذر المغكم ( ؾٌر )  ،حيث يقكؿ ≫ :ؾٌر
ؼ عنو ىرىج ىع  ،فيك ىؾ َّارير ك ًم ىك ير  ،بكسر الميـ  ،ك ىك ىرىرهي تى ٍك ًري انر
عميو ىك انر ك يك يرك انر كت ٍك ىرنا
ار ىعطى ى
كتى ٍك ىرنار كتى ًك ىرةن  ،ىكتى ًحىم وة  ،ك ىك ٍرىك ىرهي أعاده ـ ٌرة بعد أخرل ≪.

1

كيؤكد " ابف منظكر " في " لساف العرب" أف الفعؿ " ؾ

ٌرر " يقصد بو الرجكع

كؾ
ق َّىر
كاإلعادة كمنو كاف المصدر التكرار حيث يقكؿ ( ≫ :ؾٌرر) ى
الؾُّرر  :الرجكع يقاؿ ىؾَّر ي
ككرك انر كتى ٍك ىار انر عطؼ كؾٌر عنو
الؾُّرر مصدر ىؾَّر عميو ىي ي
بنفسو يتع ٌدل كال يتع ٌدل  ،ك ى
ؾُّرر ىك انر ي
ؾُّرر كرجؿ ىؾَّريار ك ًم ىؾُّرر ككذلؾ الفرس ى
كي ي
رجع ى
ىع ى
كؾَّرىر الشيء ك ىك ٌٍرىك ىرهي أ ى
كؾَّر عمى العدك ى
ادهي
الـ َّرةي الجمع ك ى
ىـ َّرة بعد أخرل ك ى
ات كيقاؿ ىؾَّرٍر ي
الؾَّر ي
ت عميو الحديث ك ىك ٌٍرىك ٍرتيوي إذا ىرىد ٍدتيوي
الؾَّرةي  ،ى
2
الؾر الرجكع عمى الشيء كمنو التى ٍك ىريار≪.
عميو ك ىك ٌٍرىك ٍرتيوي عف كذا ىك ٌٍرىك ىرهي إذا ىرىد ٍدتيو ك ىُّر
ك عمى ىذا يككف " التكرار" ىك أحد أىـ األساليب التعبيرية التي تعيف الناص عمى
تأكيد كبلمو كالتركيز عمى أفكاره ≫ .إنو إحدل المرايا العاكسة لكثافة الشعكر المتراكـ
زمنيا عند الذات المبدعة  ،يتجمع في بؤرة كاحدة ليؤدم أغراضا عديدة ≪.

3

 -1الفيركز آبادم(مجد الديف محمد بف يعقكب) :القامكس المحيط ،تقديـ ك تعميؽ(الشيخ أبك الكفا نصر اليكريني) ،دار
الكتاب الحديث ،ط ، 1الجزائر ،مادة كرر2004 ،ـ ،ص.493

 -2ابف منظكر :مرجع سابؽ،ج (،5مادة كرر) ،ص.135

 -3فيد ناصر عاشكر :التكرار في شعر محمكد دركيش ،دار الفارس لمنشر كالتكزيع ،ط  ،1عماف ،األردف2004 ،ـ،
ص.60
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الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
إف التكرار أحد األدكات األسمكبية كاآلليات التعبيرية التي باستطاعتيا كشؼ أغكار
النص ،كبكاسطتيا نتعمؽ في ما كراء ذاتو كاستجبلء مختمؼ األحاسيس كالمشاعر الخبيئة
في نفس المبدع.
كعند الببلغييف العرب ىك:

≫ تكرار المفظ أك الداؿ أكثر مف مرة في سياؽ

1

كاحد≪.

فالتكرار في أبسط معانيو ىك ≫ أف يأتي المتكمـ بمفظ ثـ يعيده بعينو سكاء أكاف
المفظ متفؽ المعنى أك مختمفا ،أك يأتي بمعنى ثـ يعيده  ،كىذا مف شرط اتفاؽ المعنى
األكؿ كالثاني ،فإف كاف متحد األلفاظ كالمعاني فالفائدة في اثباتو تأكيد ذلؾ األمر كتقريره
في النفس ككذلؾ إذا كاف المعنى متحدا كاف كاف المفظاف متفقيف كالمعنى مختمفا ،فالفائدة
في اإلتياف بو الداللة عمى المعنييف المختمفيف ≪ 2.فيك يعمؿ عمى إنتاج فكائد جديدة
داخؿ العمؿ الفني  ،إنو سر نجاح الكثير مف المحسنات البديعية .
التكرار بمفيكمو االصطبلحي قد كلج في دائرة التأكيد ،كذلؾ مف حيث المعنى
ك ٌ

تقرر.
تكرر ٌ
الببلغي ككنو فائدة لمكبلـ ،فقد قيؿ :الكبلـ إذا ٌ

التكرار جمالية مف جماليات الخطاب الشعرم ،فيك يساىـ في تعميؽ
كباعتبار أف ٌ

إحساس المتمقي بالحالة ،كما يساعد عمى خمؽ بنية إيقاعية منتظمة في الخطاب ،كىذا ما
سنحاكؿ إب ارزه في الديكاف مف خبلؿ تكظيؼ "محمكد دركيش" ليذه الجمالية.

 -1فايز عرفاف القرعاف :ببلغة الضمير كالتكرار ،عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ،ط  ،1عماف ،األردف2010 ،ـ،
ص.11

 -2محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة(حساسية االنبثاقية الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات) ،دار عالـ
الكتب الحديث ،ط ،2أربد ،األردف1431 ،ق2010-ـ ،ص.200
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* تكرار الحرف:
نركز في ىذه الدراسة عمى الحركؼ

التي ىيمنت صكتيان عمى بنية المقطع أك

القصيدة ،مستخرجيف الدالالت التي ينطكم عمييا الحرؼ المكرر.
1

غياب.
صكتؾ..لي
 لي خٍم ىكةه في ليؿى
ي

حب ير الغراب) فجاء الحرؼ
عمد "محمكد دركيش" إلى تكرار الحرؼ(لي) في قصيدة ( ٍ

في ىذه األسطر الشعرية لمداللة عمى الخصكصية كالتممؾ ،كىك يشير مف خبلؿ ىذا

الحرؼ إلى نفسو كيريد القكؿ أف ىذه األشياء تعكد إليو كحده ،فقاـ بتكرار الحرؼ (-لي)-
لشد االنتباه إليو كالى امتبلكو لما ذكر.
كيقكؿ في مكضع آخر مف قصيدة (تعاليـ حكرية):
ال نمتقي إالٌ كداعان عند يم ٍفتىىر ً
ؽ الحديث
تزك ٍج أىىي ىة امرأة ًم ىف
تقكؿ لي مثبلنٌ :
لكف ،ال
الغرىباء ،أىجمؿ مف بنات
ِّ
ي
الحيٍ .
ص ِّد ٍؽ
ص ِّد ٍؽ أىىي ىة امرأة سكام .كال تي ى
تي ى
يم ىؾ،
ياتؾ دائمنا .ال تى ٍحتى ًر ٍؽ لتضئ أ َّ
ذكر ى
تمؾ ًم ٍيىنتييىا الجميمةي .ال ِّ
تحف إلى مكاعيد
تحف
الندل .يك ٍف ك ٌ
اقعينا كالسماء .كال ٌ
السكداء ،أك ر ىشك ً
ً
إلى عباءة ِّ
ات
جد ىؾ
ى ى
 -1الديكاف ،ص.321
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ً
ً
كالم ٍي ًر في الدنيا.
جد ى
ٌ
تؾ الكثيرة كانطم ٍؽ ي

1

نبلحظ ىنا أف الشاعر قاـ بتكرار الحرؼ( ال) ست (  )06مرات في مقطع كاحد،
كىذا لمداللة عمى إصرار الرفض ،كالرفض القاطع ،فيك يسرد لنا كصايا أمو لو كالحرؼ
(ال) داؿ عمى التحذير مف الشيء كاألمر بعد القياـ بو ،كالشاعر يؤكد لنا رفض أمو لياتو
األشياء التي تحذره منيا ،كتطمب منو أف ال ينظر إلى الماضي بؿ يجب أف يمتفت إلى
المستقبؿ .كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى حرص األـ عمى كلدىا كخكفيا عميو مف
كؿ شيء ،فمـ يجد "دركيش" سبيبل لمتعبير عف ىذا الخكؼ كالرفض لتمؾ األشياء غير
الحرؼ (ال).
أما في قصيدة (أطكار أنات) فيقكؿ الشاعر:
الم ٍعىب ًد الميجكر...ال
عند باب ى
مكت ىناؾ كال حياةي
ه
فكضى عمى باب القيامة .ال ىغ هد
و
ماض يجيء يم ِّ
يأتي .كال
كدعان
يات
ال ذكر ي
تطير مف أ ً
بابؿ فكؽ نخمتنا ،ك ال
ىنحاء ى
ي
حميـ يس ً
لنسكف نجم نة،
ام يرنا
ى
يه يى
ىي ًزُّرر ً
أنات.
ثكبؾ ،يا ي

2

 -1الديكاف ،ص.346

 -2المصدر نفسو ،ص.355
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ىنا أيضا كرر "محمكد دركيش" الحرؼ( ال) في ىذه المقاطع ،إال أف ىذا التكظيؼ
جاء بداللة مختمفة عف السابقة ،فالحرؼ( ال) يدؿ ىنا عمى اليأس كثبات الحاؿ كعدـ تغير
الحاؿ ،ككاف استخراج الشاعر ليذا الحرؼ في ىذه األبيات مف أجؿ كصؼ ما آلت إليو
الببلد الفمسطينية كتأكيد الجمكد الحاصؿ فييا ،كعدـ الراحة في ىذا الكاقع ،فالفرد منيـ ال
ميت ،بؿ ىك بيف البيف كغير مستقر عمى حاؿ.
ىك ٌّ
حي كال ىك ٌ
كيؤكد ىذا قكلو في نفس القصيدة:
كأما الخي يؿ
بل فكؽ ىاكيتيف .ال
ص طكي ن
فمترقي ٍ
مكت ىناؾ كال حياةه
ه
أمكت
ال أنا أحيا ىنالؾ ،أك
ي
أنات
كال ي
أنات!
كال ي

1

كيكجد حرؼ آخر قاـ الشاعر بتك ارره أكثر مف مرة في قصيدة (مصرع العنقاء)،
كىك حرؼ الجر(في) ،حيث يقكؿ:
شدىا
في األناشيد التي ينٍن ي
نامٌّ،
كفي النام ىي ٍس يكيننا
نار،
ه
 -1الديكاف ،ص.356
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كفي النار التي ينكًق يدىا
اء،
عنقاء خضر ي
ي
ىعرؼ
كفي مر َّثية العنقاء لـ أ ٍ
1

غبارؾ.
رمادم مف
ٍ

كرر "دركيش" حرؼ الجر( في) في ىذه األبيات لمداللة عمى المكاف ،كىذا األخير
ني عميو ،لذلؾ
حاضر بكثرة في الديكاف بؿ ىك بؤرة الديكاف كأساسو ،كىك العامكد الذم يب َّ

في كؿ مرة يذكره الشاعر أك يممح لو بأحد القرائف التي تدؿ عميو ،فجاء حرؼ( في) ىنا

داالن عمى المكاف كمف خبللو حاكؿ الشاعر تأكيد كتحديد ىذا المكاف.
*تكرار الكممة:
إف تكرار المفظة مف أىـ األسس التي ييبنى عمييا النص الشعرم الحداثي ،فيك

العنصر المركزم في ىذا البناء ،كالتكرار المفظي يفضي عمى المقطع في القصيدة

المعاصرة نغمنا مكسيقينا يجعؿ المتمقي يحس بنبرة خاصة تختمؼ عما كاف يألفيا في
القصيدة التقميدية.
كىذا ما دفع بالشعراء المعاصريف إلى استخداـ خاصية التكرار المفظي كالتركيز
عميو في شعرىـ ،ك"محمكد دركيش" مف بيف ىؤالء الذيف حاكلكا استغبلؿ ما تضفيو ىذه
الخاصية الجمالية مف تنامي لحركة النص فكظفكىا في شعرىـ.
يقكؿ "محمكد دركيش" في قصيدة (في يدم غيمة):
يمي الحقيقية:
ىؿ أىقك يؿ أل ِّ
 -1الديكاف ،ص.357
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آخركف
ًل ٍي إخكةه
ٍ
صنعكف عمى شرفي قم نار
إخكةه ني ي
اف.
إخكةه ينسجكف بإبرتيـ معطؼ األيقحك ٍ

1

جاء ىنا تكرار لمفظة( خوةٌ) لمداللة عمى أف لمشاعر إخكة يفتخر بيـ كيجدىـ عند
الحاجة ،فقاـ بتكرار ىذه المفظة لمفت انتباه المتمقي لكجكد ىؤالء اإلخكة.
كيقكؿ في مكضع آخر ،في قصيدة ( ُّر
سكء)...
قركيكف ،مف نغٍي ًر ي
الشمس
سرنا عندما تقع
ي
نحف أيضان لنا ي
الح ٍكًر :تخطفينا رغبةه في البكاء
عف شجر ى
عمى و
مات.
أحد مات مف أىجؿ ال شيء َ

2

تكررت لفظة( مات) لمداللة عمى كقكع الفعؿ ،كأف الفعؿ تـ كقكعو كال رجكع فيو،
فعمد الشاعر إلى تكرار ىذه المفظة لتأكيد حصكؿ الفعؿ ،كربما ليبرر رغبتيـ في البكاء،
كأف ىذه الرغبة ليست عبثنا كانما بسبب المكت ،كربما يتحسر عمى فعؿ المكت الذم كقع
مف أجؿ ال شيء.
كقاـ الشاعر بتكظيؼ تكرار لفظي آخر متمثؿ في كممة( البداية) ،فيقكؿ في قصيدة
حب ير الغراب):
( ٍ
مف أيف تأتينا النيايةي؟
أحفاد البداية .ال نرل
نحف
ي
 -1الديكاف ،ص.387

 -2المصدر نفسو ،ص.391
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1

غير البداية.

في ىذا المقطع كرر "دركيش" لفظة (البداية) ،فيك يؤكد بأنيـ أحفاد البداية كال
يركف سكل البداية ،كىذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى المككث في مكاف كاحد كعدـ التقدـ،
فالشاعر يفسر لنا حالتو كحالة الشعب بأكممو كما جرل عميو مف خمكؿ لؤلحداث كعدـ
تطكرىا.
كفي قصيدة (سنكنك التتار) يقكؿ "دركيش":
التتار
ككاف ي
أسماء يىـ في سقكؼ القرل كالسنكنك،
ىي يدسُّركف
ى
ككانكا ينامكف بيف سنابمنا آمنيف،
كال يحممكف بما سكؼ يحدث بعد الظييرة ،حيث
السماءُ ،رَوْيداً ُرَوْيداً،
تعكد
ي
ي
2

المساء.
إلى أىميا في
ٍ

جاء تكرار كممة( يرىكٍيدنا) لمداللة عمى الركية كتجنب العجمة ،فالسماء تعكد عمى ميؿ

كبتتابع كعمى بطيء دكف استعجاؿ ،كالشاعر ىنا يعتمد ىذا التكرار لمداللة عمى أف

السماء عائدة ال محاؿ لكنيا لف تعكد مرة كاحدة ،كانما عمى مرات عدة متتالية كعمى ميؿ
دكف تسرع ،لذا يمزميا الصبر.
ككظؼ الشاعر تكرار لفظي آخر في قصيدة ( ىمَّر القطار) ،حيث يقكؿ:
 -1الديكاف ،ص.321

 -2المصدر نفسو ،ص.325
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ىمَّر القطار سريعنا،
أنتظر
ت
يكٍن ي
ي
عمى الرصيؼ قطا انر ىمَّر،
سافركف إلى
الم
ى
كانصرؼ ي
أ ً
ىيام ًي ٍـ...كأىنا
1

أنتظر.
لت
ماز ي
ي

يذكر في ىذه األبيات الفعؿ(أنتظر) مرتيف(  ،)02كفي المرة األكلى ذكره الشاعر مف
اجؿ اإلخبار ،فيك يخبر القارئ بأنو كاف ينتظر القطار ،أما في المرة الثانية فجاء ذكره
ليس لئلخبار ،كانما لمداللة عمى اإلصرار كعدـ اليأس مف مجيء القطار .كيقكؿ لنؿ
الشاعر بأنو كاف ينتظر كال يزاؿ ينتظر رغـ انصراؼ الجميع ،إال أف ىذا لك يؤثر فيو كلـ
ييأس مف االنتظار بؿ كاف مص انر عمى ذلؾ.
كيقكؿ في قصيدة (كالنكف في سكرة الرحماف):
الينابيع
ؽ
ً
في غابة الزيتكف ،ىش ٍر ى
انطكل ِّ
جدم عمى ظمِّه
الميجكر .لـ تي ٍشرؽ عمى ظمِّه
شمس .كلـ ييبط عمى ظمِّه
ه
ٌّل
ظل
 -1الديكاف ،ص.328
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1

ىبعد...
كجدم دائمنا ،أ ٍ
ٌ

استحضر الشاعر لفظة( الظل) ككررىا عدة مرات ،كمف المعركؼ أف ىذه المفظة
تدؿ عمى األمؿ كالتفاؤؿ ،كىذا ما أراد الشاعر التعبير عنو كاب ارزه مف خبلؿ تك ارره ليذه
الكممة ،فيك يخبرنا عف تفاؤؿ جده الذم لـ يتحقؽ كلـ يشرؽ عميو نكر الشمس بعد،
كحاكؿ الشاعر مف خبلؿ ىذا التكرار إبراز مدل تفاؤؿ جده ك تشبثو باألمؿ.
كيقكؿ "دركيش" في قصيدة (أمشاط عاجية):
ىزرؽ
ًم ىف ى
الغيـ أ ى
القٍم ىع ًة ى
انحد ىر ي
نحك األىزٌق ًة...
يطير
شاؿ الحرير ُ
يطير
ي
كسرب الحماـ ُ
بل
كفي بً ٍرىك ًة الماء تمشي
السماء قمي ن
ي
تطير
عمى كجييا ك ُ
تطير ،كعاممة َّ
الن ٍح ًؿ ،بيف األىزقٌ ًة
كركحي ُ
ي
كالبحر يأ يك يؿ مف خبزىا ،خبز نع َّكا
ً
آالؼ و
عاـ
ؾ خاتى ىميا يمٍن يذ ىخ ٍم ىس ًة
كيفر ي
ي
خدىا َّ
كيرمي عمى ِّ
خدهي

 -1الديكاف ،ص.341

40

الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
1

الطويل.
في طقكس الزفاؼ الطويل
ْ

قاـ الشاعر في ىذه األبيات بتكرار لفظة(

يطير) أربع (  )04مرات لمداللة عمى

اختفاء الشيء كذىابو ،فيك يصؼ لنا كيؼ أف كؿ شيء مف حكلو يطير ،شاؿ الحرير
كسرب الحماـ ،كحتى ركحو تطير منو ،فقد كظؼ "دركيش" كممة(

يطير) كأصر عمى

تكرارىا عدة مرات لمتعبير عف مدل حزنو عف ذىاب ما حكلو مف أشياء تخصو كتعني لو
الكثير ،فمـ يجد سبيؿ لمتعبير عف م اررة كحرقة ألمو مف اختفاء كؿ ىاتو األشياء ،غير
تكرار الفعؿ(يطير) الذم آؿ بو إلى ىذا اإلحساس بالفقداف لكؿ شيء يعنيو.
كفي نفس األبيات كظؼ الشاعر تك ار انر آخر تمثؿ في لفظة( الطويل) ،كلجأ إلى ىذا
التكرار تعبي انر عف الفرح كلمداللة عمى استمرار ىذا األخير ،فيك يقر بإقامة أفراح طكيمة
مرت بو الببلد.
كمستمرة دكف انقطاع ،كقد تككف بقدر طكؿ الحزف الذم ٌ
كيقكؿ "دركيش" في نفس القصيدة:
نشرب
أىنا كالحبيبةي
ي
سرًة
الم َّ
ى
ماء ى
و
غيمة واحدة
مف
كنيبط في ىج ىروة واحد ْة!

2

جاء التكرار لكممة( واحدة) لمداللة عمى الكحدة ،كحدة الشاعر مع حبيبتو ،فيك يعبر
لنا عف تبعيتو لحبيبتو فكبلىما تابع لآلخر كأينما ذىب الكاحد منيما ذىب معو اآلخر؛
يشرباف مف بئر كاحد كييبطاف في نفس الجرة ،ككأنيما شخص كاحد.
 -1الديكاف ،ص.349

 -2المصدر نفسو ،ص.351
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إف التكرار المفظي منح لمقصيدة المعاصرة صيركرة األحداث كتتابعيا ،فيك أسمكب
قديـ لكنو أصبح عمى يد الشاعر المعاصر عامة كمحمكد دركيش بصفة خاصة تقنية
بارزة تكمف كراءىا فمسفة.
*تكرار الجممة:
يعد تكرار الجممة مظي انر أساسيان في ىيكؿ القصيدة كمرآة عاكسة لكثافة الشعكر
المتعالي في نفس الشاعر ،كاضاءة معينة تبعث بالقارئ إلى تتبع المعاني كاألفكار
كالصكر.
كالشاعر يكرر الجممة في بداية كؿ مقطع مف مقاطع القصيدة أك في نيايتيا ،أك
في بداية القصيدة كنيايتيا ،كأحيانا في بداية كنياية كؿ مقطع.
كقد ظير أسمكب تكرار الجممة في أساليب الشعراء المعاصريف كأحسنكا استخدامو
مما جعمو-التكرار -ينيض بالقيمة الفنية لمعمؿ اإلبداعي-الشعرم -كىذا ما سنحاكؿ
الكشؼ عنو في الديكاف مف خبلؿ استعراض بعض المقاطع التي اعتمد فييا "محمكد
دركيش" عمى ىذه الخاصية الجمالية.
يقكؿ الشاعر في قصيدة (في يدم غيمة):
لمائدة الصٍي ً
ً
ؼ.
و َنا ِب َل تكفي
ى
و ْب ُ َ
َ ...
و ْب و َنا ِب َل بيف يدم .كفي كؿ سٍنب و
مة
يي
َ ُ َ
بل مف القمح.
ت الحق يؿ حق ن
ييٍنبً ي

1

 -1الديكاف ،ص.351
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و َنا ِب َل ) لمداللة عمى الجكد كالعطاء كالكرـ ،كركز الشاعر
و ْب ِ َ
جاء تكرر جممة( َ

عمى تكرار ىذه الجممة لما تكحي إليو مف كفرة كسخاء ،فيذا التكرار أعطى لممقطع إشباع
كاكتفاء مكحييف عمى الكصكؿ إلى قمة االكتفاء الذاتي إلى حد العطاء كالتكرـ عمى الغير.
كفي قصيدة (أبد الصبار) ،يقكؿ "دركيش":
...كىما ي ٍخر ً ً
ث
الس ٍيؿ ،ىحٍي ي
جاف م ىف ى
ىي ى ي
ً
ص ًد
أقاـ
ي
جنكد بكنابرت تبلن ل ىر ٍ
الظبلؿ عمى سكر ىع َّكا القديـ-
ف.ال
ىب البنً ًو :ال تَ َخ ْ
يقك يؿ أ ه
1

ف مف أىزيز الرصاص!
تَ َخ ْ

ؼ) بغرض بعث الطمأنينة كالراحة
كرر الشاعر جممة(ال تى ىخ ٍ
أما في ىذه األبيات فقد ٌ

في النفس ،فاألب ىنا يتحدث البنو كالشاعر يسرد لنا ذلؾ كيحاكؿ إيصاؿ الصكرة لنا كما
ىي في الكاقع ،كيحاكؿ أيضان جاىدان أف يصمنا سرده كما أراد ىك ،لذا يقكـ بتكظيؼ بعض
الجماليات التي تساعد عمى ذلؾ ،فعمد إلى تكظيؼ ىذا التكرار الجممي ليبرز لنا مدل
خكؼ األب عمى ابنو ،فيحاكؿ طمأنتو كيكرر لو القكؿ بأف ال يخاؼ لكي يقتنع الكلد بما
يقكؿ األب ،ككذلؾ "دركيش" يحاكؿ أف يقنع القارئ كيترجـ لو ما مدل الخكؼ المكجكد
لدل االبف ،فربما لك لـ تتكرر ىذه الجممة لما كصمنا المعنى كما أراده الشاعر أف يصؿ
لنا.
أما في قصيدة (سنكنك التتار) فيقكؿ الشاعر:
اؼ عمى يحميمي مف كضكح الفراش ٍة
ىخ ي
أى
 -1الديكاف  ،ص.298
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كمف يب ىق ًع التكت فكؽ صييؿ الحصاف
يف
أخاؼ عميو مف األب كاالبف كالعابر ٍ
عمى ساحؿ األبيض المتكسِّط بحثان عف اآللية
كعف ىذ ىىب السابقيف،
يدم
اؼ عمى يحميمي مف َّ
ىخ ي
أى
و
نجمة كاقفة
كمف
عمى كتفي في انتظار الغناء.

1

اؼ عمى يحميمي) ثبلث(  )03مرات في ىذا المقطع لمداللة عمى
ىخ ي
تكررت جممة(أ ى

مدل خكؼ الشاعر عمى حممو ،أراد الشاعر مف خبلؿ ىذا التكرار التعبير عف خكفو

بقي
كالتأكيد عميو ،فيك يخاؼ عمى حممو مف أم شيء ألف حممو ىك الشيء الكحيد الذم َّ
لو كىك أممو الكحيد ،ليذا كاف حريصنا عميو كيريد حمايتو مف كؿ شيء ييدده ،كحاكؿ أف
يترجـ لنا ىذا الحرص عف طريؽ تكظيفو لمتكرار.
كتجد تكظيفان آخر لمتكرار الجممي في قصيدة (تدابير شعرٌية):
و ِعها
القصيدة ما بيف بيف ،وفي ُو ْ
ضيء الميالي بًىني ىدم و
أف تي ً
فتاة،
ٍ ٍ
ى
و
بتفاحة ىج ىس ىدٍي ًف،
وفي ووعها أف تضيء
وفي ووعها أف تيعيد،
 -1الديكاف ،ص.326
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بصرخة غاردينيا ،كطننا!

1

كرر جممة( وفي ووعها ) تعبي انر عف قدرة القصيدة كما يمكف أف تفعمو،
فالشاعر ىنا ٌ

فيي في نظره-الشاعر -ليا اإلمكانية بأف تفعؿ أشياء كثيرة ،فالقصيدة عنده ليست مجرد
كممات تقاؿ أك تكتب فقط ،كانما ىي شيء عظيـ كقدرة جبارة تستطيع فعؿ ما ال يمكنؾ
تخيمو ،لذا قاـ الشاعر بتكظيؼ ىذا التكرار الجممي لتعميؽ نظرتيا لمقصيدة كشد انتباىنا
إلى عمقيا كما تحممو كما يمكنيا أف تقكـ بو.
كفي قصيدة أخرل بعنكاف (ىيميف ،يا ىلوي مف مطر) يقكؿ "دركيش":
ىيميف،
يب لبائعة الخبز،
يقك يؿ الغر ي
ى
ضَّي و
ؽ مثؿ ىج ٍكىربيا،
في شارع ى
و
كمطى ٍر!
 ليس أ ىىكثر مف لى ٍفظىة ...ى
مطَر َجائ ٌ َّ
لمش ىج ٍر...
َ ٌ
2

لمح ىج ٍر...
َمطٌَر َجائ ٌ ى

ففي ىذا المقطع تكرار جممي لجممة( مطر جائ ) لمداللة عمى ندرة الغيث في ىذه
الببلد كعف القحط كالجفاؼ المذاف أصيبت بيما فمسطيف لدرجة أف المطر جائع كمتشكؽ
لكؿ شيء فييا ،فكرر الشاعر ىذه الجممة لمتعبير عف مدل فقداف فمسطيف لممطر كطكؿ
غيابو عنيا ،فالمطر دليؿ الخير كبفقدانو تفتقد الببلد الخير كالفرح.
الج ىسد):
كيقكؿ "دركيش" في قصيدة ( ٍ
ليؿ يفيض مف ى
الع ٍدؿ ما سكؼ يكفي
ياسيِّدم ،ىؿ لدينا مف ى
 -1الديكاف ،ص.368

 -2المصدر نفسو ،ص.392
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ليجعمنا عادليف غدنا؟
 كيف أُشفى من الياومين غداً؟1

 -كيف أُشفى من الياومين غداً؟

بتكرار جممة(كيؼ أيشفى مف الياسميف غدان؟) فيك يتساءؿ إف كانت
الشاعر ىنا قاـ ٌ

لديو القدرة عمى أف يشفى مف الياسميف أـ ال؟ .يطرح ىذا السؤاؿ بالرغـ مف أنو يعرؼ

كرر التساؤؿ كجاء عمى شكؿ استفياـ إنكارم ،مف أجؿ الكشؼ لنا
اإلجابة ،كمع ذلؾ ٌ
عف حيرتو تجاه اإلجابة فيك يريد مف يساعده عمى إيجاد الحؿ ليذا اإلشكاؿ ،فيؤكد لنا

طرحو لمسؤاؿ لكي ييقر لنا بأىمية السؤاؿ كضركرة اإلجابة عميو.
*تكرار الالزمة:
تتمثؿ البلزـ في سطر شعرم أك جممة شعرم تشكؿ محك انر أساسيان مف محاكر
القصيدة ،كيتكرر ىذا السطر أك الجممة مف الحيف إلى اآلخر عمى شكؿ فكاصؿ بيف
مقاطع القصيدة الكاحدة .كالبلزمة نكعاف:
أ.

الالزمة القبمية  ≫ :كترد في بداية القصيدة باستمرار ،حيث تشكؿ مفتتحان ييمقي
2

بظبللو اإليقاعية كالداللية عمى عالـ القصيدة ≪.

كفيما يمي سنحاكؿ تقديـ بعض القصائد التي اعتمد فييا "محمكد دركيش" عمى
تكرار البلزمة القبمية ،كالكشؼ عف سر تكظيفيا في تمؾ القصائد.
كأكؿ الزمة قبمية كظفيا "دركيش" جاءت في أكؿ قصيدة (أرل ىشىبحي قادمان مف

بعيد ،)...كالبلزمة ىي قكلو ( :أُط ُل كشرفة بيت ،عمى ما أريد ) كتكررت ىذه البلزمة
 -1الديكاف ،ص.399

 -2ينظر ،محمد صابر عبيد :مرجع سابؽ ،ص.224
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خمس( )05مرات في ثنايا القصيدة محافظة عمى كقكعيا في بداية كؿ مقطع مف مقاطع
القصيدة ،كتـ إعادة ىذه البلزمة في كؿ مرة كاممة كما يذكرت في بداية القصيدة ثـ في
بدايات المقاطع البلحقة ،فالشاعر ىنا يقكـ بإطبللة إذ راجع ذاكرتو في ضكء كاقعو الذم
اتسـ بالجمكد كالثبات ،كىذا ما أكحى بو تكرار البلزمة المغكية (أيط يؿ كشرفة بيت ،عمى ما
أريد).
كثاني الزمة قبمية نجدىا في قصيدة (ليمة البكـ) ،ككانت البلزمة قكلو( :ىيينا

كتكررت في بداية
حاضر ال
يبلمسوي
ي
ي
ه
األمس )...كذكرت ست (  )06مرات في القصيدةٌ ،
حاضر) مثمت ىنا البلزمة المركزية في
كؿ مقطع مف المقاطع .فالبلزمة المغكية (ىيينا
ه
التكرار ،كالقصيدة جاءت عمى ستة مقاطع ،كفي المقطعيف األكؿ كالثاني ىذ ىكر الشاعر

األمس) .أما في المقاطع األربع المتبقية فذكر
حاضر ال
البلزمة كاممة (ىيينا
يبلمسوي
ي
ي
ه

حاضر) كاستغنى عف ذكر
البلزمة المركزية فقط ك اكتفى بيا كالمتمثمة في جممة (ىيينا
ه

ما بقي مف البلزمة" ،فدركيش" كاف في كؿ مقطع كفي كؿ مرة بحاجة إلى التذكير بأف
الحاضر ىيينا ،فيك يشير إليو كيشد انتباىنا لو.
كرر الشاعر
كثالث تكظيؼ لمبلزمة القبمية جاء في قصيدة( ىمَّر القطار) ،حيث ٌ
البلزمة القبمية ( ىمَّر القطار سريعنا) إال أنو لـ يذكرىا في بداية كؿ مقطع مف مقاطع

القصيدة ،كانما ذكرىا في ثبلثة(  )03مقاطع مف أصؿ ثمانية(  ،)08كقصد بذلؾ أف ال
يقكـ بذكر ىذه البلزمة في كؿ مقاطع القصيدة؛ ألنو كاف يسرد لنا ما حدث أثناء مركر
القطار كمف شركط السرد التسمسؿ في األحداث لذا كاف ال بد مف االستغناء عف ىذه
البلزمة في بعض المقاطع كذكرىا في البعض اآلخر؛ أم في المكضع الذم يستحؽ أف
تذكر فيو.
الم ٍشيى ىد) كجاء ذكرىا
كرابع الزمة قبمية يكظفيا "محمكد دركيش" قي قكلو( :أىغمقكا ى

ككرر الشاعر ىذه البلزمة ثبلث( )03
في قصيدة (خبلؼ غير لغكم ،مع امرئ ألقيس)ٌ ،
47

الفصػػؿ األكؿ:أسمكب االنزياح في قصيدة ( لماذا تركت الحصاف كحيدا)"لمحمكد دركيش"
مرات مف أصؿ خمسة مقاطع ،كجاء ذكرىا في المقطعيف األكليف لشد انتباه القارئ إلييا
استيغني عنيا في المقطع الثالث ،ثـ عاد ليذكرىا في المقطع
كالى ما تحكيو مف معنى ،ك ٍ
ما قبؿ األخير ككأنو يذكرنا بيا مرة أخرل ،أما في المقطع الخامس كاألخير فقد عمد

"دركيش" عدـ ذكر البلزمة المغكية في ىذا المقطع ألنو يرل بأف ىذا المقطع ككؿ ما جاء
بو مف أحداث ىك تفصيؿ لما ترمز إليو البلزمة كذكر لكؿ ما تحممو مف معاني كدالالت،
لذا استغنى عف ذكرىا.
ب.

كرر في نيايات مقاطع القصيدة لنشكؿ بيا استق ار انر كايقاعا،
الالزمة البعدية ≫:تي ٌ
1

يمنح القصيدة عنصر االرتكاز كالتمحكر ،كما تضبطيا بفكاصؿ إيقاعية منتظمة≪.
كأكؿ تكظيؼ ليذا النكع في الديكاف ،نجده في قصيدة (عكد إسماعيؿ) عند
قكلو(ىمِّمكيا ،ىمِّمكيا ،يك ُّرؿ شيء سكؼ يبدأ مف ً
جديد) ،فجاء ذكرىا ست(
ى
ى

 )06مرات عند

نياية كؿ مقطع مف مقاطع القصيدة ،ككاف حضكرىا بانتظاـ دكف زيادة أك نقصاف.
إف الشاعر دائمان في حالة سرد ذاتي يتمقاه المتمقي عبر ذات الشاعر/الراكم ،ىك
يسرد لنا ماضيو كحاضره كحتى مستقبمو عف طريؽ التبشير بو ،فكجب عميو بعد كؿ ذكر

لتمؾ األحداث الماضية المؤلمة كالحاضرة أيضان أف يتفاءؿ كيبعث ركح األمؿ في نفس
القارئ ،كيحاكؿ أف يبشره بمستقبؿ زاىي كمو خير .كىذا ما دفعو إلى ذكر ىذه البلزمة في
آخر كؿ مقطع مف مقاطع القصيدة.
الغ ىرباء) كتمثمت في قكلو (:لـ
كجاء ثاني تكظيؼ ليذه البلزمة في قصيدة ( ين ٍزىىةي ي

ً
باء) ،حيث ذكرت أربع(  )04مرات في آخر كؿ مقطع مرة ما عدل
تىص ٍؿ بعد ىم ٍرىكىبةي الغر ٍ
المقطع األخير لـ يتـ ذكرىا فيو ،كفي كؿ مرة ذكرت فييا في المقاطع األربعة لـ يكف

ذلؾ بانتظاـ كانما كاف في كؿ تكظيؼ يط أر عمييا تغيير طفيؼ ،ففي المقطع األكؿ
ً
باء) ،أما في المقطع الثاني تحكلت
كظفت عمى النحك اآلتي (:لـ تىص ٍؿ بعد ىم ٍرىكىبةي الغر ٍ
 -1ينظر ،محمد صابر عبيد :المرجع السابؽ ،ص .228
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كممة( ىم ٍرىكىبةي) إلى لفظة(جيتارة) كتحكلت في المقطع الثالث إلى لفظة(أغنيةي) ،أما في
المقطع الرابع ُّر
فغيرت إلى لفظة(أيسطكرةي).

فما ط أر عمى ىذه البلزمة مف تغيرات كاف مف أجؿ غاية سعى إلييا الشاعر فحاكؿ

االنتقاؿ مف حالة إلى أخرل مف خبلؿ ىذا التنكع المفظي في البلزمة الكاحدة.
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 /2االنزياح االوتبدالي ( الداللي ) :
يعد االنزياح الداللي إذف صكرة منحرفة ألنيا تنحرؼ بالداللة الكضعية كالمتداكلة
لمكممات إلى داللة ثانكية لكنيا األحؽ كاألمثؿ لمشعر
االنزياح  ≫ :ىك الذم يتعمؽ بجكىر الكحدة المغكية أك بداللتيا مثؿ االستعارة
كالمجاز كالكناية كالتشبيو ≪

1

فحدكث ىذا االنزياح بالداللة ال يحصؿ مف فراغ كانما نتيجة انحراؼ لغكم مف مزج
في التركيب باالستعارة كالكناية كالتشبيو ...كغيرىا مف اإلعدادات المغكية التي تؤدم إلى
انحرافات داللية فيحدث االنزياح الداللي .
أ /ظاهرة االوتعارة :
تمثؿ االستعارة عماد االنزياح الداللي  ،كنظ ار ألىميتيا كلما ليا مف فكائد جمة في
البناء األدبي الشعرم فقد تناكليا الكثيركف مف الباحثيف كاألدباء القدامى  ،كالمغكييف
كالمسانييف المحدثيف عمى حد سكاء .
يقكؿ " بف قتيبة " ≫ فالعرب تستعير الكممة فتضعيا مكاف الكممة إذا كاف المسمى
بيا بسبب إلى اآلخر ،أك مجاك انر ليا أك مشاكبلن ≪

2

كيقكؿ " القاضي عمي بف عبد العزيز الجرجاني " ≫ االستعارة ما اكتفى فييا االسـ
المستعار عف األصؿ ،كنقمت العبارة فجعمت مكاف غيرىا ،كمبلكيا تقريب الشبو كمناسبة

 -1أحمد محمد كيس :مرجع سابؽ ،ص.120

 -2أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة :تأكيؿ مشكؿ القرآف ،تح أحمد صقر ،دار التراث ،ط  ،2القاىرة،

1393ق1973/ـ ،ص.135
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المستعار لو لممستعار منو  ،كامتزاج المفظ بالمعنى حتى ال يكجد بينيما منافرة  ،كال تبيف
في أحدىما إعراض عف اآلخر ≪

1

فقد عرفت االستعارة منذ أف عرؼ الشعر ،فيي لكف مف ألكاف البياف ،كىي عبارة
عف كممات تستعمؿ في غير أصكليا حتى يصعب عمى المتمقي الكصكؿ إلى المعنى
مباشرة.
يقكؿ " عبد القاىر الجرجاني " ≫ اعمـ أف االستعارة في الجممة أف يككف المفظ
أصؿ في الكضع المغكم معركفا تدؿ الشكاىد عمى أنو اختص بو حيث كضع  ،ثـ
يستعممو الشاعر أك غير الشاعر في غير ذلؾ األصؿ كينقمو إليو نقبل غير الزـ  ،فيككف
ىناؾ كالعارية≪

2

كمعنى ىذا أف االستعارة فعؿ مقصكد ألف الشاعر يستعممو ،إال أف الجرجاني ال
يقصر االستعارة عمى الشاعر بؿ يكسع مف نطاقيا لتشمؿ( غير الشعراء ) أيضا ،كىك ما
يكحي بأف الجرجاني ال يحصر االستعارة عمى الخطاب اإلبداعي بؿ يكسع مف دائرتيا
لتشمؿ الخطابات األخرل.
أما " شرؼ الديف ألطيبي" فيعرؼ االستعارة بقكلو ≫ :االستعارة كىي أف نذكر أحد
طرفي التشبيو مدعيا دخكؿ المشبو في جنس المشبو بو داال عميو باثباتؾ لممشبو بو مف
اسـ جنسو الزمو أك لفظ يستعمؿ فيو ،نحك في الحماـ أسد ،كالمنية أنشبت أظفارىا≪

3

 -1القاضي عمى بف عبد العزيز الجرجاني :الكساطة(بيف المتنبي كخصكمو) ،تح محمد أبك فضؿ إبراىيـ عمي محمد
البخاكم ،المكتبة العصرية ،بيركت ،لبناف( ،د ت) ،ص.41

 -2عبد القاىر الجرجاني :أسرار الببلغة ،تح محمد ألفاضمي ،المكتبة العصرية صيدا ،بيركت ،لبناف( ،د ط)،

2005ـ ،ص.71

 -3عبد الستار حسيف مبركؾ :التبياف في البياف لئلماـ الطبرم المتكفى سنة 743ق ،تحقيقان كدراسة( ،رسالة دكتكراه)،
(مخطكطة) ،كمية المغة العربية،جامعة األزىر ،مصر1973 ،ـ ،ص.122
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كتبعنا لذلؾ فاالستعارة ترد في الشعر كما أنيا ترد في غيره مف األجناس األدبية
األخرل ،فالكبلـ الذم يخمك منيا يعتبر كبلما مباش ار كاضحا يجد فيو المتمقي المعنى
جاى از  ،كىذا دليؿ عمى أف االستعارة ترفع مف شأف الكبلـ كتسمك بو إلى مراتب اإلبداع
فيصبح كبلما ثريا مزخرفا يحمؿ معاف عديدة في لفظ كجيز  ،فيو دقة تصكيرية كايحائية
كببلغية .
كىذا ما سنحاكؿ كشؼ الستار عنو في ديكاف " لماذا تركت الحصاف كحيدان "
"لمحمكد دركيش":
تعد االستعارة مف المقكمات الترفييية التي تقكـ عمى دغدغة الحس الجمالي
لممتمقي ،إنيا تعتمد عمى التخييؿ كالذم يعد جكىر الكبلـ الشعرم ألنو يحقؽ االلتذاذ
كالمتعة النفسية لمقارئ .كىي عمى نكعيف:
*االوتعارة المكنية:
≫ االستعارة المكنية ىي ما حذؼ فييا المشبو بو أك المستعار منو ،ك رمز لو
بشيء مف لكازمو≪

1

يقكؿ "محمكد دركيش" في قصيدة (أرل ىشىبحي قادمان مف بعيد)...
-

يحر يس الميؿ مف ىن ٍف ًس ًو.
أيط يؿ عمى ىش ىج ور ي

2

يحر يس الميؿ) ،حيث شبو الشجر باإلنساف الذم
كتمثمت االستعارة في عبارة( ىش ىج ور ي

يحرس .المشبو(الشجر) كىك مذككر ،كالمشبو بو(اإلنساف) لكنو لـ يذكر بؿ تيركت قرينة

دالة عميو كىي الفعؿ يحرس(الحراسة) ،كاعتمد الشاعر ىذا التشبيو بيف الشجر كاإلنساف

 -1عبد العزيز عتيؽ :في الببلغة العربية(عمـ المعاني -البياف -البديع) ،دار النيضة العربية ،ط  ،1بيركت ،لبناف،
1430ق2009/ـ ،ص.176

 -2الديكاف ،ص.278
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لكجكد كجو شبو بينيما ىك الحماية .فكبلىما يحمي الشيء العزيز كالغالي عميو كيحمي
كؿ ما يخصو كيعني لو كيتعمؽ بو ،فحاكؿ الشاعر أف يقرب لمقارئ تمؾ الصكرة عف
طريؽ تكظيفو لياتو االستعارة ،ألف في ىذه األخيرة اتضاح لغير الكاضح كيقكـ فييا
الشاعر باستعارة الكممة معركفة المعنى كيكظفيا في المكضع الغير معركؼ أك الغامض،
فيصبح المجيكؿ معركؼ بكؿ سيكلة كسرعة.
كفي أبيات أخرل مف نفس القصيدة يقكؿ الشاعر:
-

أيط يؿ عمى صكرتي ىك ٍى ىي تيرب مف نفسيا.

1

كجاءت االستعارة في عبارة(صكرتي كىي تيرب مف نفسيا) .شبو الشاعر ىنا
الصكرة باإلنساف كالذم دؿ عمى ذلؾ ىك القرينة(الفعؿ تيرب) التي تركيا الشاعر لتشير
لنا إلى المشبو بو المحذكؼ(اإلنساف) ذكر المشبو(الصكرة) .إف تشبيو الشاعر لمصكرة
بالكائف الذم يركض كاألقرب تشبيييا باإلنساف ،ذلؾ لكجكد تشابو بينيما في شيء ما قد
يككف مثبلن تشابييما في االنفصاؿ عف الذات كاليركب مف النفس ،فإذا ضاقت الدنيا عمى
أم أحد منيما أك حاصرتو الظركؼ كسكف الحزف نفسو نجده يحاكؿ اليركب عف تمؾ
النفس كيبتعد عف كؿ ما يربطو بيا .إف تمؾ النفس بالنسبة لو لـ تعد آمنة كال مستقرة كما
كانت بؿ أصبحت بعيدة عف الراحة كالطمأنينة.
كنجد استعارة أخرل في قصيدة(في يدم غيمة) جاءت في قكؿ الشاعر:
-

في يدم ىغٍيمةه ىج ىرىح ٍتني.

2

استحضر الشاعر في ىذه العبارة استعارة مكنية تمثمت في قكلو(غيمة ىجرىح ٍتني)،

حيث ذكر لنا المشبو كىك(الغيمة) كحذؼ المشبو بو ،كترؾ قرينة لغكية تدؿ عميو كىي
 -1الديكاف ،ص.279

 -2المصدر نفسو ،ص.289
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لفظة( ىج ىرىح ٍتني) ،كمف خبلؿ ىذه القرينة نستطيع أف ندرؾ الشيء المادم الذم شبو بو

"دركيش" الغيمة ،فقد يككف شبييا بالسكيف أك السيؼ أك حتى الزجاج ،فكؿ ىاتو األشياء
جارحة ،كجاء تكظيؼ الشاعر ليذه االستعارة مف أجؿ إبراز مدل عمؽ الفعؿ الذم قامت
بو الغيمة كأثره عميو ،كمف أجؿ أف يخبرنا أيضنا بأف الغيمة كرغـ خفتيا كنعكمتيا إال أنيا
تجرح.
إف تكظيؼ "دركيش" ليذا التشبيو المبالغ فيو؛ حيث أنو شبو شيئيف ببعضيما
البعض ،كىما بعيديف كؿ البعد عف بعضيما ،كيختمفاف عف اختبلؼ األرض عف السماء،
إال أف الشاعر يرل بأنيما يشتركاف في فعؿ األلـ الذم يسببانو سكاء أكاف ألـ خارجي أك
داخمي .كىذا ما حاكؿ التعبير عنو مف خبلؿ استخدامو ليذه االستعارة.
ىناؾ تكظيؼ آخر ليذا النكع مف االستعارة في قصيدة (إلى آخرم كالى آخره)...
-

أليؼ يي ًع يد الفطكر ِّ
لجدم
كنح هؿ ه

عمى طبؽ الخيزراف.

1

أليؼ يي ًع يد الفطكر ِّ
لجدم) .شبو الشاعر النحؿ باإلنساف،
االستعارة في قكلو(:نح هؿ ه

فذكر المشبو(النحؿ) كحذؼ الشبو بو(اإلنساف) ،إال أنو ترؾ قرينة تدؿ عميو أال كىي
عبارة(يي ًع يد الفطكر) ،فيذا الفعؿ يتميز بو اإلنساف فيك الذم يعد الفطكر.

أخذ "دركيش" ىذه الصفة(إعداد الفطكر) مف عند اإلنساف كأسقطيا عمى النحؿ،
ذلؾ ألنو يرل بأف ىناؾ كجو شبو بيف النحؿ كاإلنساف متمثؿ في الحيكية ك النشاط في
العمؿ كأثناء أداء ميمة ما حتى كاف كانت إعداد الفطكر .لذا حاكؿ الشاعر الربط بيف
النحؿ كاإلنساف كجعؿ القارئ يتمذذ بيذا الربط ك بالتشابو الذم رسمو الشاعر بيف المشبو
 -1الديكاف ،ص.208
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كالمشبو بو تعبي نار منو عف فرحة النحؿ بعكدة جده كما يفرح اإلنساف بقدكـ الضيؼ ككيؼ
إذا كاف العائد مف أىؿ البيت.
كيقكؿ "دركيش" في قصيدة (تدابير شعرية):
-

يدم.
ألقصيدةي بيف َّ

1

مشبو القصيدة بالشيء المادم الذم
ففي ىذه العبارة استحضر الشاعر االستعارة
ن

كصَّرىح بالمشبو(القصيدة) ،كحذؼ المشبو بو-
يمكف أف ينمسكو بيف اليديف كنتمكف منو ،ى

قد يككف أم شيء مادم بإمكاننا إمساكو ككضعو بيف اليديف -كالذم دلت عميو عبارة(بيف

يدم) .لجأ الشاعر إلى استعارة صفة ىذا الشيء المادم -أال كىي استسبلمو لمغير ك
القدرة عمى تممكو ك إمساكو كالتصرؼ فيو -كاسقاطيا عمى القصيدة نظ انر لكجكد كجو شبو
بينيما متمثؿ في الصفات التي ذكرناىا آنفان.
كيسيرىا كيفما
يرل الشاعر أنو متمكف مف القصيدة كمتحكمان بيا يغيرىا كما يريد ٌ

شاء ،حاليا حاؿ الشيء المادم بيف اليديف.

كفي قصيدة"قافية مف أجؿ المعمَّقات" يقكؿ "دركيش":
-

لدت.
مف لي ىغتي يك ي

2

شبيت المغة باألـ
لدت) .ي
تكجد استعارة في ىذا المقطع تمثمت في جممة(مف لي ىغتي يك ي

التي تمد ،كنقصد ىنا تمؾ الكائف الحي العاقؿ كغير العاقؿ" ،فدركيش" أخذ مف

األـ(المشبو بو المحذكؼ) صفة الكالدة كأسقطيا عمى المغة(المشبو) ،كنحف استنتجنا
لدت).فيذا الفعؿ مرتبط
المشبو بو مف خبلؿ القرينة التي ذكرىا الشاعر كىي الفعؿ( يك ي

بمشبو بو كاحد أال كىك األـ(العاقمة كغير العاقمة) كجاء ىذا التشبيو لمغة كاألـ اعتمادا
 -1الديكاف ،ص.368

 -2المصدر نفسو ،ص.381
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عمى كجكد عبلقة بينيما ،فالشاعر يرل أف كبل منيما محتضف البنو كمحافظ عميو ،سكاء
االبف الحقيقي بالنسبة لؤلـ أك ما تمده المغة مف ألفاظ ك جمؿ كمعاني ،...كىذا ما حاكؿ
الشاعر إيصالو لممتمقي مف خبلؿ ىذه االستعارة ،فيك يصؼ لنا انتماءه لمغتو كما ينتمي
االبف المو ،كىنا يسعى"دركيش" إلى أف يعبر عف صمة القرابة التي تربطو بمغتو كعف
مدل قكتيا فمـ يجد خير مثاؿ مف صمة األـ بابنيا.
*االوتعارة التصريحية:
صِّرىح فييا بمفظ المشبو بو ،أك ما استعير فييا لفظ
≫ االستعارة التصريحية ىي ما ي
1

المشبو بو لممشبو≪.

كنجدىا ضمف قكلو في قصيدة "أرل ىشىبحي قادمان مف بعيد:"...
الممؾ.
أيط يؿ عمى يى ٍد يى ود يم ٍجيىود مف عتاب
ٍ

2

تمثمت االستعارة التصريحية في عبارة( يى ٍد يى ود يم ٍجيىود) ،حيث يذكر المشبو بو ك ىك
عكض "دركيش" لفظة الفرد الفمسطيني
ؼ المشبو كىك(الفرد الفمسطيني)َّ ،
كح ًذ ى
(اليي ٍد يىد) ي

باليدىد ذلؾ الشتراكيما في صفات معينة ،كقد ذكر الشاعر كاحد منيا كىي التعب ،حيث

يرل بأف الفرد الفمسطيني مثمو مثؿ اليدىد متعب كمجيد جراء ما يفعمو العدك مف إجراـ
كتعسؼ.
الممؾ) ،حيث يشبو الشاعر العدك(مشبو
كىناؾ استعارة تصريحية أخرل في قكلو(:عتاب
ٍ
محذكؼ) بالممؾ كذلؾ لتسمطو كتجبره عمى الشعب الفمسطيني ،كتكتمؿ الصكرة باعتماد
"دركيش" عمى ىاتيف االستعارتيف حيث عبر مف خبلليما عمى إرىاؽ الشعب الفمسطيني
كتعبو مف كراء ما يفعمو االستعمار الغاشـ مف ظمـ كاستعباد.
 -1عبد العزيز عتيؽ :مرجع سابؽ ،ص.176
 -2الديكاف ،ص.280
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حب ير الغراب) يقكؿ "دركيش":
كفي قصيدة ( ٍ
مف أىيف تأتينا النيايةي؟
ً
البداية.
أحفاد
نحف
ى

1

ً
البداية) ،حيث شبو الشاعر الشعب
ىحفاد
جاءت االستعارة في قكلو(:نحف أ ى

الفمسطيني (مشبو محذكؼ) بأحفاد البداية(مشبو بو مذككر) ،كجاء ىذا التشبيو بينيما
لكجكد عبلقة تربطيما كىي الزمف الكاحد ،فكبلىما مف زمف كاحد زمف البداية التي لـ
تظير ليا نياية.
حاكؿ "دركيش" مف خبلؿ ىذه االستعارة التعبير عف حاؿ الشعب الفمسطيني كعف
عـ تقدـ الكضع المزرم الذم يمر بو ،فيك ال يزاؿ في بداية ما يحدث لو كلـ تأتو النياية
المفرحة كلـ يصمو الفرج.
كيقكؿ في قصيدة (مصرع العنقاء):
قات لي:
عنؾ
اء لمذكرل التي أىحمميا ى
فبل صحر ى
2

ىعداء منذ اآلف ،لمكرد.
كال أ ى

ىعداء منذ اآلف ،لمكرد) ،شبو "دركيش" ىنا
كظؼ الشاعر االستعارة في قكلو(:كال أ ى

الشعب الفمسطيني(المشبو المحذكؼ) بالكرد(المشبو بو المذككر) ،فيك يرل بأف الشعب
الفمسطيني مثمو مثؿ الكرد ،كنظرتو ىذه جاءت عمى أساس اشتراؾ الفمسطيني كالكرد في
بعض الصفات كالرائحة الطيبة التي تفكح منو ،كذلؾ الشعب الفمسطيني لو صيت محمكد
 -1الديكاف ،ص.321

 -2المصدر نفسو ،ص .358
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كسمعة جيدة ،كالكرد يستخدـ لمزينة كلكي يبعث الراحة كالتفاؤؿ في النفس ،كذلؾ ىك
الفمسطيني منبع الراحة كالتفاؤؿ.
كمف خبلؿ بحثنا عف ىذه االستعارات في ديكاف "محمكد دركيش" ،الحظنا قمة ىذا
النكع مف االستعارة ،ككانت الحصة األكفر لبلستعارة المكنية.
 /ظاهرة الكناية :
إف الكناية بإدراجيا تحت عمـ البياف تشارؾ بنصيب في تمؾ التغييرات األدبية بما
تختص بو مف تعبيرات يستتر فييا المعنى الحقيقي كراء كجكه متعددة يتأرجح فييا كشؼ
ذلؾ المعنى الحقيقي كراء آراء مختمفة يعد التكاصؿ إلى المكنى عنو الدكر األكبر ليا .
كالكناية كما جاء في " لساف العرب "  ≫ :أف تتكمـ في شيء كتريد غيره  ،ككنى
عف األمر بغيره كناية يعني  :إذ تكمـ مما يستدؿ عميو  ،كتكنى  :تستر مف كنى عنو إذا
كرل :أك مف الكنية ≪  1فيي في معناىا المغكم الستر كالخفاء .
كما يعد " أبك عبيدة معمر بف المثنى"  ،المتكفى سنة (

210ق ) مف أقدـ الذيف

عرضكا لمكناية كىي عنده  ≫ :كؿ ما فيـ مف الكبلـ كالسياؽ  ،مف غير أف يذكر اسمو
صريحا في العبارة ≪

2

مف خبلؿ ىذا القكؿ يشير "أبك عبيدة" إلى أف إعماؿ العقؿ ىك السبيؿ لفيـ داللة
الكناية.
أما "أبك اليبلؿ العسكرم" المتكفى سنة(

 395ق ) ،فقد تناكؿ الكناية في كتابو

(الصناعييف) تحت اسـ (الكناية كالتعريض) خالطا بينيما حيث عرفيا بقكلو:
 -1ابف منظكر :مرجع سابؽ،ج( ،12مادة كني) ،ص.174

 -2عبد الرحماف عبد الدايـ :النسؽ الثقافي في الكناية(،رسالة ماجستير)( ،مخطكطة) ،تخصص المغة العربية كاألدب
العربي ،قسـ المغة كاألدب العربي ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ،2011 ،ص.19
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≫ كىي أف يكنى عف الشيء كيعرض بو ،كال يصرح عمى حسب ما عممكا بالمحف
كالتكرية عف الشيء≪

1

إف تعريؼ أبك "ىبلؿ العسكرم" فيو جمع بيف الكناية كالتعريض ،كفيو تنبيو لكجكد
الستر كالخفاء في كؿ مف المحف كالتكرية.
كما تحدث عنيا " عبد القاىر الجرجاني " قائبل  ≫ :كالمراد بالكناية ىا ىنا أف يريد
المتكمـ إثبات معنى مف المعاني فبل يذكره بالمفظ المكضكع لو في المغة كلكف يجيء إلى
معنى ىك تاليو كردفو في الكجكد  ،فيكصي بو إليو كيجعمو دليبل عميو كقكليـ  :ىك طكيؿ
النحاد  ،يريدكف طكؿ القامة  ،ككثير الرماد يعنكف كثير القرل ≪

2

بمف "عبد القاىر الجرجاني" مف خبلؿ قكلو ىذا قيمة اإليماء في التدليؿ عمى المعنى
المراد كاثباتو ،كما أكضح القيمة الجمالية لمكناية .كسنسعى لمكشؼ عف ىذه األخير في
ديكاف "محمكد دركيش" (لماذا تركت الحصاف كحيدا) ،كابراز سر تكظيؼ الشاعر ليا.
كالكناية ثبلثة أنكاع:
* الكناية عن الصفة  ≫ :كىي التي يطمب بيا نفس الصفة ،كالمراد بالصفة ىنا الصفة
3

المعنكية كالجكد كالكرـ كالشجاعة كأمثاليا ال النعت≪.

أي م ْم ٍ
هاة 4:كناية عف عدـ كجكد ما يفرح.
 وبريد فارغٌ من ِّإف حياة الشاعر كمف حكلو مف الشعب الفمسطيني ال يكجد فييا ما يفرح ،فيي خالية
السارة ،ككظؼ "دركيش" ىذه الكناية لمداللة عمى االنقطاع؛ انقطاع كؿ شيء
مف األخبار ٌ

جميؿ كفيو فرح كسركر.

 -1عبد الرحماف عبد الدايـ :المرجع السابؽ ،ص .23-22

 -2عبد القاىر الجرجاني :دالئؿ اإلعجاز ،مرجع سابؽ ،ص .54-52
 -3عبد العزيز عتيؽ :مرجع سابؽ ،ص.212
 -4الديكاف ،ص.386
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خام غيابنا 1:كناية عف قسكة كصبلبة الغياب.
 ُر َأشار "دركيش" مف خبلؿ ىذه الكناية إلى الضبابية كعدـ الحضكر كالتيو عف باب
الرجكع إلى أرض الكطف؛ فالشعب الفمسطيني أظؿ طريؽ العكدة إلى أرضو ككطنو.
ناع ال َكمِم ْة:
ُو ِق َ
ط عن صوتي َ
 -أَن أ ْ

2

كناية عف الصدؽ كالقكؿ الحؽ كشفاء النية،

كالتعامؿ بالفعؿ الذم يثبت األحداث.

أراد الشاعر مف خبلؿ ىذه الكناية التعبير عف شجاعتو في القكؿ الحؽ كالدفاع عف
نفسو كعدـ خكفو مف العدك أك التردد في مياجمتو سكاء بالقكؿ أك الفعؿ.
ش ُّ
ق لى اثنين 3:كناية عف عدـ االستقرار النفسي ،كانقساـ الرأم كالتكجو.
 أَرى نفوي تَْن َىنا عبر الشاعر عف اضطرابو النفسي جراء ما حدث في ببلده ،ككصؼ الشاعر
لحالو ىك كصؼ لحاؿ الشعب الفمسطيني عامة باعتباره فرد مف أفراد ىذا الشعب.
* الكناية عن الموصوف  ≫:كىي التي يطمب بيا نفس المكصكؼ كالشرط ىنا أف تككف
4

الكناية مختصة بالمكنى عنو ال تتعداه ،كذلؾ ليحصؿ االنتقاؿ منيا إليو ≪.
ص ِل بل ااخير:
صمُونا لى الفَ ْ
 -عندما أ َْو َ

5

كناية عف التسمط كالتجبر كعف قرب انتياء

الحرب.

عبر "دركيش" مف خبلؿ ىذه الكناية عف شيئيف اثنيف ،أكليما جبركت العدك كارغاـ
ٌ

الشعب الفمسطيني عمى ما ال يحب ،فيك –العدك -الذم يسير الشعب كيتحكـ فيو كفي
 -1الديكاف ،ص.404

 -2المصدر نفسو ،ص.420
 -3المصدر نفسو ،ص.425

 -4عبد العزيز عتيؽ :مرجع سابؽ ،ص.215
 -5الديكاف ،ص.422
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تصرفاتو ،كىك الذم يبدأ الحرب كىك الذم ينيييا ككأنو الطرؼ الكحيد المكجكد فيو ،إف
العدك ال يحسب أم حساب لمشعب الفمسطيني كىذا دليؿ عمى تيميش الشعب.
كالشيء الثاني الذم عبر عنو الشاعر ىك انتياء الحرب ،فالشاعر كصؼ لنا
كصكليـ إلى الفصؿ األخير مف ىذه المسرحية التي كاف فييا الشعب الفمسطيني الضحية
كالمتضرر الكحيد عمى عكس العدك الذم أخذ دكر البطؿ كالمسير لكؿ األحداث.
الممَ َّو ِن،
 التفتنا لى دورنا في الشريط ُلكننا لـ ىن ًج ٍد نجمةن لمشماؿ كال خيمةن
1

ؼ عمى صكتنا أىبدان.
لمجنكب .كلـ ىنتى ىعَّر ٍ

كناية عف الحياة الزاىية الجميمة التي لـ يجد الشاعر نفسو فييا ،فقد تغيرت
األحداث كالمكاقؼ عمى الشعب الفمسطيني كلـ يعد جزء مف تمؾ الحياة السعيدة الينيئة
التي كاف سابقىا أساسيا ،كلـ يصبح لو اآلف مكاف في تمؾ الحياة التي أخرجو العدك منيا
كألزمو عمى العيش في الجزء األسكد المدمي مف ىذه الحياة ،كحرمو مف كؿ ما ىك مميء
بالركح الحيكية المرحة.
* الكناية عن نوبة  ≫ :كيراد بيا إثبات أمر ألمر أك نفيو عنو ،أك بعبارة أخرل يطمب
2

بيا تخصيص الصفة بالمكصكؼ≪.

 ِق بالترا لتنجو! 3:كناية نسبت فييا صفة النجاة لمتراب ،كجاءت ىذه النسبة بناء
التص ْ
عمى اعتبار أف التراب ىك أرض الكطف بالنسبة لمشاعر ،كىنا األب يتحدث البنو
كينصحو بالتمسؾ بالتراب؛ أم التمسؾ بالكطف ألنو كسيمة النجاة الكحيدة لو.
 -1المصدر نفسو ،ص.424

 -2عبد العزيز عتيؽ :المرجع السابؽ ،ص .217
 -3الديكاف ،ص.298
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دماء الميل في
ف
ش ْ
 ولم تَْن َُ
ُ ْم ِ
صان موتانا.

1

ىنا كناية عف نسبة ،حيث نسبت المكت لمقمصاف كىي في الجثة كالقرينة

في ذلؾ

الدماء الممتصقة بالقميص التي تكحي ببشاعة منظر القتيؿ ،كمف أجؿ بياف حسف صكرة
الكناية جمع الشاعر بيف الدماء كالميؿ كالميت.
 وكانوا ينامون بين ونابمنا آمنين  2:كناية نسب فييا الشاعر األمف كاألماف لمسنابؿ،ىذه األخير التي تعجز عف حماية نفسيا ،لكنيا في نظر الشاعر كانت تكفر األماف
لؤلعداء.
كالمبلحظ مف خبلؿ تكظيؼ الشاعر لمكناية بمختؿ أنكاعيا ،أنيا زادت مف الديكاف
ال في التعبير ،كعند قراءتؾ لياتو الكنايات تشعر بمذة
تعمقا في المعنى كركنؽ كجما ن
كاستمتاع.
ج /ظاهرة التشبيه :
التشبيو لكف مف ألكاف التعبير األنيؽ تعتمد إليو النفكس بالفطرة كىك مف الصكر
البيانية التي ال تختص بجنس كال بمغة ألنو مف الخصائص اإلنسانية.
ذكر"ابف منظكر" أف ( :الشبو كالشبو المثؿ ،كالجمع أشباه كأشبو الشيء بالشيء:
ماثمو ،كأشبيت فبلنا كشابيتو كاشتبو عمي ،كتشابو الشيئاف كاشتبيا أم أشبو كؿ كاحد
منيما صاحبو ،كشبيو إياه كشبيو بو مثمو كالتشبيو التمثيؿ ).
 -1الديكاف ،ص.312

 -2المصدر نفسو ،ص.324

 -3ابف منظكر :ج ، 7مادة شبو ،مرجع سابؽ ،ص.24
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أما في االصطبلح فيك ≫ :الداللة عمى مشاركة أمر ألمر في معنى مشترؾ
بينيما بإحدل أدكات التشبيو المذككرة أك المقدرة المفيكمة مف سياؽ الكبلـ ≪

1

لمتشبيو ركعة كجماؿ ،كمكقع حسف في الببلغة العربية ،كذلؾ إلخراجو الخفي إلى
الجمي ،كادنائو البعيد مف القريب ،فيك يكسب المعنى كضكحا كتأكيدا.
يقكؿ " عبد القاىر الجرجاني "  ≫ :فإف كاف التشبيو مدحا كاف أبيى كأفخـ  ،كأنبؿ
في النفكس كأعظـ  ،كأىز لمعطؼ كأسرع لئللؼ  ،كأجمب لمفرح  ،كأغمب عمى الممتدح .
كأسير عمى األلسف كأذكر  ،كأكلى بأف تعمقو القمكب كأجدر .كاف كاف ذما كاف مسو أكجع
كميسمو ألذع ،ككقعو أشد ،كحده أحد ،إف كاف حجاجا كاف برىانو أنكر ،كسمطانو أقير،
أبعد ،كسرفيوي أش ىد كلسانو أىؿىد .كاف كاف كعظا كاف
كبيانو أبير .كاف كاف افتخا ار كاف شأنو ى
أشقى لمصدر ،كأدعى لمفكر ،كأبمغ في التنبيو كاؿزجر≪

2

بعد أف ألقيت نظرة سريعة عمى مفيكـ التشبيو أريد أف أدرس التشبيو في ضكء
ديكاف (لماذا تركت الحصاف كحيدان) "لمحمكد دركيش" مع محاكلة إبراز ما تركو ىذا
األسمكب في قمب القارئ.
إف التشبيو مف أىـ مكضكعات عمـ البياف ،كىك أساس ييكظؼ في كبلـ العرب

بكثرة ،فنجده في شعرىـ كنثرىـ ،كقد استخدمكه في شعرىـ بطرؽ مختمفة كزٌينكه بو،
فالتشبيو يزيد المعنى كضكحان كيكسبو تأكيدان ،لذا سعى الشعراء العرب القدماء منيـ
كالمعاصريف إلى التركيز عميو كاستغبلؿ ما يممكو مف جمالية فنية .كمف ىؤالء

المعاصريف نجد الشاعر الفمسطيني "محمكد دركيش" الذم حاكؿ اإليجاز في القكؿ كدفع
 -1الخطيب القزكيني :اإليضاح في عمكـ الببلغة(المعاني كالبياف كالبديع) ،تح إبراىيـ شمس الديف ،دار الكتب العممية،
ط ،1بيركت ،لبناف1424 ،ق2003/ـ ،ص.164

 -2عبد القاىر الجرجاني :دالئؿ اإلعجاز ،مرجع سابؽ ،ص .64
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طب إلى التركيز عف طريؽ تكظيفو لياتو الجمالية الخطابية .كمف بيف ىذه
المخا ى
التكظيفات:
نذكر قكلو في قصيدة (أرل ىشىبحي قادمنا مف بعيد:)...
-

شرىفة ىبٍي وت ،عمى ما أيريد.
أيط يؿ ك ي

1

شبو الشاعر نفسو بشرفة البيت مستخدمنا أداه التشبيو(الكاؼ) ،فالمشبو(الشاعر)
كالمشبو بو(شرفة البيت) ،ككجو الشبو ىك اشتراكيما في اإلطبللة عمى األحداث .إف
الشاعر راجع بذاكرتو إلى الماضي ،كالمشاىد تى يم ير أماـ عينيو كأنيا عدسة تصكير ترصد

بدقة كبسرعة ما جرل لو مف أحداث ،المريء ال يستطيع القياـ بيذا الرصد إال إذا كاف

شرفة بيت ألنو مف خبلؿ الشرفة بإمكانو رؤية كؿ األحداث التي تجرم ك ال يفكتو شيء

منيا .كىذا حاكؿ الشاعر إيصالو لممتمقي كنجح في ذلؾ عف طريؽ استغبللو ليذا التشبيو
الذم أضاؼ عمى البيت نكع مف الجماؿ كالفف اإلبداعي الظاىر مف خبلؿ تشكيؽ القارئ
لمعرفة األحداث كالتمذذ في قمبو عند قراءتيا.
تشبيو آخر في القصيدة (أىطكار أىنات) ،حيث يقكؿ الشاعر:
كنجد
ن
-

ِّ
ىنات
الش ٍع ير يسمَّمنا إلى ىق ىم ور تي ىعمَّقيوي أ ي

و
ً
لع َّشا و
ىم وؿ.
عمى ىحديقتيا ،كمرآة ي
ؽ ببل أ ى

2

ىنا تشبيو لمقمر بالمرآة ،كاعتمد الشاعر ىذا التشبيو بيف القمر كالمرآة لكجكد شيء
مشترؾ بينيما متمثؿ في عكس األشياء .فالمرآة عاكسة لما يظير ليا ،كذلؾ ىك القمر
بالنسبة لمشاعر ىك عاكس لكؿ شيء عندما تعمقو األنات عمى حديقتيا ،كيصبح مثمو
مثؿ المرآة في إعادة بث ما ىك مكجكد عمى كاجيتيا سكاء أكاف شيء جميؿ أك
 -1الديكاف ،ص.277

 -2المصدر نفسو ،ص.353
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قبيح/سمبي أك ايجابي .عبر الشاعر بيذا التشبيو عف عكس القمر آلالـ العشاؽ اليائسيف،
كبما أف المرآة تعكس األشياء كما ىي في الكاقع فإف القمر ىك اآلخر يعكس تمؾ اآلالـ
بصكرة حقيقية كصادقة.
كفي نفس القصيدة يقكؿ "دركيش":
-

اء
كانكسر اليك ي

ط ىع ًة الخشب.
مف الجفاؼ ىك ًق ٍ

1

شبو الشاعر اليكاء بقطعة الخشب.اليكاء(المشبو) ،قطعة الخشب(المشبو بو) ،كأداة
التشبيو ىي(الكاؼ) .كجاء ىذا التشبيو بناء عمى كجكد عبلقة بيف اليكاء كقطعة الخشب،
كىذا ما دفع الشاعر إلى ىذا التشبيو كالربط بيف ىاتيف المفظتيف الشتراكيما في اليشاشة
كالميف كالجفاؼ.
فالشاعر يرل أف اليكاء طرم كىش كسيؿ االنكسار جراء الجفاؼ ،كذلؾ ىي
قطعة الخشب إذا جفت لف تجد صعكبة في كسرىا بؿ تنكسر ألبسط األسباب.
أراد "دركيش" استغبلؿ ىذا التشبيو لمتعبير عف كضع الببلد كما آلت إليو مف
انكسار كتحطـ.
ككظؼ الشاعر تشبيو آخر في قصيدة (مف سماء إلى أيختيا يعبر الحالمكف) ،إذ قاؿ:
-

يحف إلى الطيراف.
ماء ي
ألفراشةي ه

2

 -1الديكاف ،ص.354

 -2المصدر نفسو ،ص.374
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بل مف المشبو(الفراشة) كالمشبو بو(الماء) ،ككاف
حذؼ الشاعر أداة التشبيو كذكر ك ن
الغرض مف ىذا التشبيو ىك اإلقرار بصعكبة طيراف الفراشة كشبييا بالماء الذم يحف
لمطيراف بالرغـ مف أنو ال يمكنو ذلؾ.
كىذا ما رمى إليو الشاعر كىك استحالة طيراف الفراشة كلـ يجد قكالن مناسبان لمتعبير
عف ىذه الحالة غير ذلؾ التشبيو الذم أخرج كؿ ما ىك خفي فأظيره كجعؿ كؿ ما ىك
غير مألكؼ مألكفان عند القارئ ،كىذا ما جعؿ المتمقي يحس باألنس جراء إيضاح المعاني
شبً ىو بالشيء الجمي تىىبَّي ىف.
كعدـ غمكضيا ،ألف الشيء الخفي إذا ي
كيقكؿ "دركيش" في قصيدة (لمغجرية،سماء يم ىدَّربة):
-

ً
الجكز
يدقِّي القمكب ككسَّارة

غ ىد يـ األحصنة !
ىيٍب يز ٍ

1

حاكؿ الشاعر مف خبلؿ ىذا التشبيو التعبير عف قسكة الغجرية .المشبو(الغجرية)
بدقة كسارة
كالمشبو بو(كسَّارة الجكز) ،كاألداة(الكاؼ) .فشبو ىدقة الغجرية عمى القمكب ى
الجكز عند كسرىا.

أراد "دركيش" أف يكجز قسكة كقكة الغجرية في قسكة كقكة كسارة الجكز المعركؼ
عنيا أنيا تصيب ىدفيا كمف الدقة األكلى ،كذلؾ الغجرية في نظر الشاعر ،دقتيا دقيقة
كصائبة حتى أنيا تنزؿ الدـ مف شدة الد ً
ؽ.
فاختصر الشاعر كؿ ىذا في اعتماده عمى التشبيو بيذه الطريقة ،كقد أدل
ىخ ًذ الكثير مف
االختصار كاإليجاز في الكبلـ بالمخاطب إلى التركيز كالكعي الكبير ،كأ ٍ
الكقت كالغكص في بحر التجربة لكي يحاكؿ أف يأتي بالكبلـ الجكىرم الخفي كراء تمؾ
 -1الديكاف ،ص.401
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األلفاظ القميمة التي كظفيا الشاعر لمتعبير عف فكرتو ،كأثناء عمميو البحث عف جكىر
الكبلـ يجد القارئ لذة كاستمتاع.
ب السبعة" كظؼ "محمكد دركيش) تشبيو في قكلو:
الح ٌ
أما في قصيدة ( َّأياـ ي
-

شي ً
أىمُّرر ً ً
حاص يرني
باسمؾ ،ال ىجٍي ه ي
ٍ
ي

الح ً
ببلدَّ .
رس
كال ه
آخر ى
كأني ي
مشى في ىك ً
أك شاعر ىيتى َّ
اجسو...
ه

1

يشبو الشاعر نفسو ىنا عمى مرتيف ،في األكلى شبو نفسو بآخر الحرس.
المشبو(الشاعر)(/ياء المخاطب) كالمشبو بو(آخر الحرس) ،كأداة التشبيو(الكاؼ) .قاـ
الشاعر بيذا التشبيو استنادان إلى تعارضو مف آخر الحرس في صفة مشتركة بينيما كىي
الرتبة كالمكانة ،يشعر ككأنو حر ال يحاصره أم شيء مثمو مثؿ آخر الحرس ،يحرس
الجميع كال أحد يحرسو ،كذلؾ ىك الشاعر حر ال يراقبو أحد كىك يمر عمى اسـ العنقاء.
كىناؾ تشبيو آخر في قكلو(أك شاعر يتمشى في ىكاجسو ،)...في ىذه العبارة يشبو
"دركيش" نفسو بالشاعر الذم يتمشى في ىكاجسو كىنا فيو نكع مف الحرية كأخذ كقت
طكيؿ ،كىذا ما أراد الشاعر التعبير عنو فيك يمر عمى اسـ العنقاء دكف رقابة كدكف كقت
محدد ،إنو شاعر حر في كؿ شيء.
يقكؿ "دركيش" في قصيدة (...عندما يبتعد):
-

ك ىش ٍعهر

طكي هؿ ىكمىٍيؿ األغاني عمى ال ىكتًفىٍي ًف.

2

 -1الديكاف ،ص.414

 -2المصدر نفسو ،ص.430
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في ىذا المقطع شبو الشاعر شعر البنت بالميؿ .المشبو(شعر البنت) ،المشبو
بو(الميؿ) ،األداة(الكاؼ) .كقاـ "دركيش" بيذا التشبيو باعتبار أف لكف الشعر أسكد فيك
يشبيو بالميؿ في سكاده ،كأراد مف ىذا التشبيو أيضا أف يجعؿ فكر القارئ يبحر في تمؾ
المعاني التي يحمميا ىذا المعنى القميؿ ،كأف ال يقؼ عند حد معيف.
إف تكظيؼ "دركيش" ليذه الظاىرة الفنية -التشبيو -جعؿ ديكانو يخرج مف مجاؿ
الشعر العادم إلى مجاؿ لشعر الببلغة ،التي تيكلد منيا مف المعاني ماال تكلده مف

األسمكب العادم.

68

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟرﻣز اﻟﻔﻧﻲ

اﻟرﻣز اﻟدﯾﻧﻲ

اﻟرﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ

اﻟرﻣز اﻷﺳطوري

اﻟرﻣز اﻟﺻوﻓﻲ
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خاتمــــة

ﺧـــــــﺎﺗـــﻤﺔ
ﻫﺎﻫو اﻟﺑﺣث ﯾﺻل إﻟﻰ آﺧر ﻣﺣطﺎﺗﻪ وﻫﻲ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ،و اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺧﻼﺻﺔ ﻟﺟوﻟﺔ
ﺗﻌﻣﻘﻧﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﻏوار اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﺻﺎرﺗﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺎوﻟت
أن ﺗﺟﯾب ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺷدﺗﻧﺎ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري أو اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ .وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧذﻛر:
 اﻻﻧزﯾﺎح ﻣﻔﻬوم ﻣﻌﻘد وواﺳﻊ ،ﻗد ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ وﻣﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺣﺎت
أﺧرى :ﻛﺎﻟﺧرق ،واﻟﻛﺳر ،واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ واﻻﻧﺗﻬﺎك واﻟﻠﺣن واﻟﺗﺣرﯾف واﻻﺧﺗﻼف ،وﻣﺻطﻠﺣﺎت
أﺧرى ﻏرﯾﺑﺔ اﻷﺻل ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻓﻛر أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم.
 ظﺎﻫرة اﻻﻧزﯾﺎح ﻣوﺟودة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ،
وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﺟد ﻣﻬﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟظﺎﻫرة .وﺗوظﯾف "ﻣﺣﻣود دروﯾش" ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻟﯾس ﻋﺑﺛﺎً ٕواﻧﻣﺎ ﻣن أﺟل
إﺿﻔﺎء ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌرﻩ ،واﻟﺧروج ﺑﻪ ﻣن داﺋرة اﻟﻘواﻋد اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
اﻟﺻﺎرﻣﺔ.
 ﻟﯾس ﻛل ﺧروج ﻋن اﻟﻌﺎدة أو اﻟﺿرورة ﯾﺷﻛل ظﺎﻫرة اﻧزﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣﻘق ﺳﻣﺔ
ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻟﯾس ﻛل اﻧزﯾﺎح ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺷﻌرﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎول "ﻣﺣﻣود
دروﯾش" اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻧزﯾﺎح ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ دﯾوان
"ﻟﻣﺎذا ﺗرﻛت اﻟﺣﺻﺎن وﺣﯾداً " ﻋﻣل "دروﯾش" ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻻﻧزﯾﺎح ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ
ﻣن ﺷﻌرﯾﺔ ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
 إن اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﯾﻣﺛل أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺗﻬﺎ و
اﺗﺳﺎﻋﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﺑر اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري ،وﺣﺎول "دروﯾش"
اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻣن اﻟرﺧﺎوة وﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ ،ﻟﯾزﯾد
ﻧوﻋﺎً ﻣن اﻟﺳﻼﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ و ﺷﻲء ﻣن اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺻل ﺣد اﻟﻣروﻧﺔ ﻋﻧد ﻗراءﺗك أﺷﻌﺎرﻩ،
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وﺧﺎﺻﺔ ﻫذا اﻟدﯾوان اﻟذي ﺑرز ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﻣراﺗب اﻟﻛﻠﻣﺎت و ﻣواﺿﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ
وﻣﺗواﺿﻊ ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ.
 ﻟﻠﺣذف أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻔﺻﺎﺣﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﻼﻏﺗﻪ ،إذ إن اﻟﺣذف ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ
ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﺑﻠﯾﻎ ،ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺣذف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊ أﺑﻠﻎ ﻣن اﻟذﻛر ،وﯾﺗﺣﻘق
ﺑواﺳطﺔ اﻹﯾﺟﺎز واﻻﺧﺗﺻﺎر ،ﻟذﻟك ﻟﺟﺄ "ﻣﺣﻣود دروﯾش" ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري ووظﻔﻬﺎ ﻓﻲ دﯾواﻧﻪ ،ﻣﺣﺎوﻻً ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎر ﻣﺎ ﯾﺳردﻩ ﻣن
أﺣداث ﺑﺣذف ﻣﺎﻻ ﯾﺻﺢ ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﻊ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد إﺑﻼﻏﻪ
ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ.
 إن اﻟﺗﻛرار ﺑﺄﻧﻣﺎطﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧد "ﻣﺣﻣود دروﯾش" ﻟم ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب
اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ اﻟﺻرف ،ﺑل ﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﻻﻟﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻧص ،ﻟذﻟك
ﺗﻧوﻋت أﻧﻣﺎطﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر ،ﻓﻛﺎن ﻋوﻧﺎً ﻟﻪ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻗوﻟﻪ واﺛﺑﺎت رأﯾﻪ وﺷد اﻧﺗﺑﺎﻩ
اﻟﻘﺎرئ ﻟﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾرﻛز ﻋﻠﯾﻪ وﯾﺣﺎول ﻓﻬﻣﻪ واﻟﺗﻌﻣق ﻓﯾﻪ.
 ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻣﺟرد زﺧرف ﺑﻼﻏﻲ ،أو ﺗرف ﻟﻐوي ،إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ
أن ﻧﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﺻﻣﯾم ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻣن ﻣﺟﻣوع ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻧﺎ ﻣﻊ
ﻣﺣﯾطﻧﺎ ،إﻧﻬﺎ ذﻫﻧﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ أو ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ .ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻛس ﺗﻔﻛﯾرﻧﺎ وﺗﻣﻧﺢ
ﻟﻪ ﻧﺳﻘﺎً ﻟﻔﻬم اﻷﺷﯾﺎء،
 ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻻﺳﺗﻌﺎرات أن ﺗﺧﺑرﻧﺎ ﺑﺣﻘﺎﺋق ﺟدﯾدة؛ ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﻌﻣل
اﻻﺳﺗﻌﺎرات ،إﻻ أﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧرﯾد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﺗﻌدى ﻧطﺎق اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ،
وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ "دروﯾش" ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ ﻓوظف اﻻﺳﺗﻌﺎرة
ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ ﻣرﻛزاً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻘرب ﻟﻠﻘﺎرئ وﻛﺳر اﻟﺣﺎﺟز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،وﯾﺗم
ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎرة ،واﻟذي ﯾﺣﻔز اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗرﻛﯾز واﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻌﺎرات ،وﺑذل اﻟﺟﻬد ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻدﻫﺎ
اﻟﻛﺎﺗب.
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 إن اﻟﺗﺻورات اﻟﻛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة داﺧل اﻷﻧﺳﺎق
ﺻﺣﯾﺣﺎ
ً
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻛﻣﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ،إذ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬم اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ﻓﻬﻣﺎً
ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﺣواﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﻛﺎﻧت – اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ -ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻋﺎﺷﻪ اﻟﺷﻌب
اﻟﻣزري اﻟذي ﻧﻘل أﺣداﺛﻪ "دروﯾش" ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟظﺎﻫرة
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ووﺻﻔﺎً ﻟﻠواﻗﻊ ّ
اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ.
 ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻣن أﻧﻪ ﯾﻧﺗﻘل ﺑك ﻣن اﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﺷﻲء طرﯾف ﯾﺷﺑﻬﻪ،
أو ﺻورة ﺑﺎرﻋﺔ ﺗﻣﺛﻠﻪ ،وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﻌﯾداً ؛)ﻗﻠﯾل اﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎل( ﻛﺎن
اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ أروع ﻟﻠﻧﻔس ،وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ دﯾوان ﻣﺣﻣود دروﯾش ﻫذا واﻟذي وﺻل إﻟﻰ
أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋن طرﯾق وﺟود ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﯾﺣول اﻟﻛﻼم اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ ﻛﻼم ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ
ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟذي ﱢ
ﯾﺑﺣر ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﻠﯾﻎ.
 إن اﻟرﻣوز واﻹﺷﺎرات واﻹﯾﻣﺎءات اﻟﻣوﺟودة داﺧل ﺷﻌر "ﻣﺣﻣود دروﯾش" ﻻ
ﺗﻧﻛﺷف ﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ أو ﻣن اﻟﻘراءة اﻷوﻟﻰٕ ،واﻧﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎرك ﻟﻣﻌﺟم
اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻔﻧﻲ ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻘﺻﯾدة وﺻورﻫﺎ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن أول ﻗﺻﯾدة إﻟﻰ
آﺧرﻫﺎ .وﻟﻘد اﻧﻔرد "دروﯾش" ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷﻌراء ﺑرﻣوزﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ
ﻣﺗﻣﯾزاً .
 ﺧﻠق "دروﯾش" ﺛورة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻣز اﻟﺧﻔﻲ واﻟﺗﺟرﯾد اﻟﺑﻌﯾد ﻋن طرﯾق ﺣﻔﺎوﺗﻪ
ﺑﺎﻹﺷﺎرات اﻟداﻟﺔ ،ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻧون اﻟﺗﺄوﯾل و اﻟﺗذوق اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻷﺑﻌﺎدﻫﺎ.
وﻣطور
ّ
ﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ،ﻣﺟدد
 إن "ﻣﺣﻣود دروﯾش" ﻛﺎن ﻣﻧﻔﺗ ً
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﻟﻐﺔ ﺟدﯾدة ،وأﺳﺎﻟﯾب ﻋﺻرﯾﺔ وﻛﺗﺎﺑﺔ ﻗﺻﺎﺋد ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔﺳﻪ ،وﯾﻘوم
ﺑﺗطوﯾر ذاﺗﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﺗزﯾدﻩ ﻗرﺑﺎً ﻣن ﺟﻣﻬورﻩ ،ﺗؤﺳس ﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺟداﻧﻬم،وﺗﺻﻧﻊ
ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻷدﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم.
ﻟﻪ ً
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 إن اﻟﺷﻌر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﺣدﯾث و اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث ،ﻷﻧﻪ
ﯾﻣﺗﻠك ﺗراﺛﺎً ﻓﻛرﯾﺎً ﻛﺑﯾراً ﻣﺗﻣﯾزاً ،وﺛروة ﻓﻧﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ.
 ﻟﻘد ﺷﻛل "ﻣﺣﻣود دروﯾش" ظﺎﻫرة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻗد ﻧﺣﺗﺎج
إﻟﻰ وﻗت طوﯾل ﻛﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة أﺧرى ﻓﻲ ﺣﺟم ظﺎﻫرﺗﻪ ،وﻟﻬذا وﺟب ﻋﻠﻰ
ﻛل ﻣﺛﻘف وﺑﺎﺣث ﻗراءة "ﻣﺣﻣود دروﯾش" اﻹﻧﺳﺎن وﻗراءة ﺷﻌرﻩ ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،
ﺑل ﻣن أﺟل اﻟﻧﻔﺎذ ﻋﺑر اﻟﺷﻌر إﻟﻰ ﻋﻘل اﻟﺷﺎﻋر وروﺣﻪ وﻗﻠﺑﻪ ٕواﺣﺳﺎﺳﻪ وﻣﺷﺎﻋرﻩ ،واﻵﻓﺎق
اﻟﺗﻲ أراد اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ،واﻟﺗﺣﻠﯾق ﺑﻬﺎ ﻛﻲ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺻﺑو إﻟﯾﻪ ﻣن اﻟﺗزام
ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ،ﻷن ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﯾش ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟذي أراد أن ﯾﺑدﻋﻪ وﯾﻣﻧﺣﻪ ﻟﺷﻌﺑﻪ.
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن أﻫم اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎت
ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻋﻠﻰ أﻣل أن ﯾﺗواﺻل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.
وأﺧﯾ ار...أرﺟو ﻣن اﷲ أن ﯾﺗﻘﺑل ﻣﻧﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣل ،وأن ﯾﺣﻘق ﺑﻪ اﻟﻧﻔﻊ واﻟﻔﺎﺋدة
ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ،إﻧﻪ ﻧﻌم اﻟﻣوﻟﻰ وﻧﻌم اﻟﻧﺻﯾر.
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قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر والمراجع:
*القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
 المصادر:
- 1محمود درويش :األعمال الشعرية ،رياض الريس لمكتب والنشر ،ط ،1بيروت،
لبنان2004 ،م.
 المراجع:
.I

الكتب العربية:

 - 1أحالم حموم :النقد المعاصر وحركة الشعر الحر ،مركز اإلنماء الحضاري ،ط ،1
حمب ،دمشق2000 ،م.
 - 2أحمد الياشمي :جواىر البالغة العربية والبيان والبديع ،المكتبة العصرية( ،د ط)،
بيروت ،لبنان2003 ،م،
 - 3أحمد مبارك الخطيب :االنزياح الشعري عند المتنبي(قراءة في التراث النقدي عند
العرب) ،دار الحوار ،ط ،1دمشق2009 ،م.
 - 4أحمد محمد ويس :االنزياح من منظور الدراسات األسموبية ،دار مجد ،ط

،1

بيروت2000 ،م.
 - 5أحمد مصطفى تركي :شعرية الغموض في الخطاب النقدي العربي المعاصر بين
إشكالية الوعي والوعي المضاد ،دار غيداء ،عمان ،األردن2013 ،م.
 - 6أدونيس :مقدمة لمشعر العربي ،دار عودة ،ط ،4بيروت1983 ،م.
 - 7بشير تاوريريت :رحيق الشعرية الحداثية ،مطبعة مزوار( ،د ط)2006 ،م.
 - 8حامد حنفي داود :تاريخ األدب الحديث(تطوره ،معالمو الكبرى ،مدارسو) ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،ط ،1بن عكنون ،الجزائر1993 ،م.
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 - 9حسن نور الدين :الدليل إلى قواعد المغة العربية ،دار العموم العربية لمنشر ،ط ،1
بيروت ،لبنان1997 ،م.
 - 10خالد سميمان :أنماط الغموض في الشعر العربي الحر ،منشورات جامعة اليرموك،
(د ط) ،األردن1978 ،م.
 - 11الخطيب القزويني :اإليضاح في عموم البالغة(المعاني والبيان والبديع) ،تح إبراىيم
شمس الدين ،دار الكتب العممية ،ط ،1بيروت ،لبنان1424 ،ه2003 -م.
 - 12خيرة حمرة العين :شعرية االنزياح(دراسة في جمال العدول) ،دار اليازوري ،ط ،1
عمان ،األردن2011 ،م.
 - 13رجاء العيد :لغة الشعر(قراءة في الشعر العربي المعاصر) ،نشأة المعارف( ،د
ط) ،مصر( ،د ت).
 - 14السعيد الورقي :في األدب العربي المعاصر ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر،
ط ،1بيروت ،لبنان1984 ،م.
 - 15السعيد بوسقطة :الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ،منشورات بونة
لمبحوث والمنشورات ،ط ،2عنابة ،الجزائر1429 ،ه2008 -م.
 - 16عباس رشيد الددة  :االنزياح في الخطاب النقدي و البالغي عند العرب ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،ط ،1بغداد( ،د ت).
 - 17عثمان حشالف :الرمز والداللة في شعر المغرب العربي المعاصر(فترة
االستقالل) ،منشورات التبيين الجاحظية( ،د ط) ،الجزائر2000 ،م.
 - 18عز الدين إسماعيل :األسس الجمالية في النقد العربي ،دار الشؤون الثقافية(،د ط)
بغداد1986 ،م.
 - 19عز الدين إسماعيل :الشعر العربي المعاصر(قضاياه وظواىره الفنية) ،دار الفكر
العربي ،ط ،3بيروت1981 ،م.
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 - 20عبد العزيز عتيق :في البالغة العربية(عمم المعاني -البيان -والبديع) ،دار
النيضة العربية ،ط ،1بيروت ،لبنان1430 ،ه2009 -م.
 - 21عبد العزيز مقالح :أزمة القصيدة العربية -مشروع تساؤل ،-دار اآلداب ،ط

،1

بيروت1985 ،م.
 - 22عمي عشري رايد :استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،دار
غريب لمطباعة( ،د ط) ،القاىرة ،مصر2006 ،م.
 - 23فراس السواح :األسطورة والمعنى(دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقة) ،دار
عالء الدين ،ط ،2دمشق2001 ،م.
 - 24فيد ناصر عاشور :التكرار في شعر محمود درويش ،دار الفارس لمنشر والتوزيع،
ط ،1عمان ،األردن2010 ،م.
 - 25فايز عرفان القرعان :بالغة الضمير والتكرار ،عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع،
ط ،1عمان ،األردن2004 ،م.
 - 26القاضي عمي بن عبد العزيز الجرجاني :الوساطة(بين المتنبي وخصومو) ،تح
محمد أبو فضل إبراىيم عمي محمد البخاوي ،المكتبة العصرية ،بيروت ،لبنان( ،د ت).
 - 27عبد القاىر الجرجاني :أسرار البالغة ،تح محمد ألفاضمي ،المكتبة العصرية
صيدا ،بيروت ،لبنان( ،د ط)2005 ،م.
 - 28عبد القاىر الجرجاني :دالئل اإلعجاز ،تح محمد رضوان الداية ،دار الفكر ،ط ،1
بيروت( ،د ب)1428 ،ه2008 -م.
 - 29ابن قتيبة (أبي محمد عبد اهلل بن مسمم) تأويل مشكل القرآن ،تح أحمد صقر ،دار
التراث ،ط ،2القاىرة1393 ،ه1973 -م.
 - 30محمد أحمد فتوح :الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر ،دار المعارف،
ط ،3القاىرة1984 ،م.
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 - 31محمد بنيس :حداثة السؤال ،المركز الثقافي العربي ،مطبعة مزوار( ،د ط)،
2006م.
 - 32محمد بنيس :ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار العودة ،ط

 ،1بيروت،

لبنان1984 ،م.
 - 33محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة(حساسية االنبثاقة الشعرية األولى جيل
الرواد والستينات) ،دار عالم الكتب الحديث ،ط ،2أربد ،األردن1431 ،ه2010 -م.
 - 34محمد عبد المنعم خفاجي :القصيدة العربية بين التطور والتجدد ،دار الجيل،
بيروت ،ط1414 ،1ه1965 -م.
 - 35محمد كعوان :التأويل وخطاب الرمز(قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي
المعاصر) ،دار بياء الدين ،ط ،1قسنطينة ،الجزائر1430 ،ه2009 -م.
 - 36موىوب مصطفاوي :الرمزية عند البحتري ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع( ،د ط)،
الجزائر1981 ،م.
 - 37نازك المالئكة :قضايا الشعر الحر ،دار العمم لمماليين ،مكتبة النيضة ،ط

،2

بغداد1965 ،م.
 - 38ناصر لوحيشي :الرمز في الشعر العربي ،عالم الكتب الحديث ،ط  ،1قسنطينة،
الجزائر1432 ،ه2001-م.
 - 39عبد الناصر ياسين :الرموز الدينية في الزخرفة اإلسالمية(دراسة في ميتيفيزيقا الفن
اإلسالمي) ،مكتبة زىراء الشرق ،ط ،1القاىرة2006 ،م.
 - 40نسيمو بو صالح :تجمي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ،إصدارات رابطة
إبداع الثقافة ،ط ،1الجزائر2003 ،م.
 - 41نصر حامد أبو زيد :إشكاالت القراءة وآليات التأويل ،المركز الثقافي العربي ،ط ،8
بيروت ،لبنان2008 ،م.
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 - 42ىاني نصر اهلل :البروج الرمزية(دراسة في رموز السياب الشعرية والخاصة) ،جدار
لمكتاب العالمي ،ط ،1عمان ،األردن2006 ،م.
 - 43ىيفرو محمد عمي الديركي :جماليات الرمز الصوفي ،دار التكوين ،لمتأليف
والترجمة والنشر ،دمشق2009 ،م.
 - 44يمنى العيد :في القول الشعري ،دار توبقال لمنشر ،ط  ،1الدار البيضاء ،المغرب،
1987م.
.II

الكتب المترجمة:

 - 45جون كوىن :بنية المغة الشعرية ،ترجمة محمد الولي ومحمد لعمري ،دار توبقال،
الدار البيضاء ،ط1986 ،1م.
.III

الرسائل الجامعية:

 - 46آمنة بمعمى :الرمز الديني عند رواد الشعر العربي(السياب ،عبد الصبور ،خميل
حاوي ،أدونيس)( ،رسالة ماجستير) ،جامعة الجزائر1989 ،م.
 - 47عبد الرحمان عبد الدايم :النسق الثقافي في الكناية( ،رسالة ماجستير) ،تخصص
المغة العربية واألدب العربي ،قسم المغة واألدب العربي ،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية،
جامعة مولود معمري تيزي وزو2011 ،م.
 - 48عبد الستار حسين مبروك :التبيان في البيان لإلمام الطبري المتوفى سنة 743ه
تحقيقًا ودراسة( ،رسالة دكتوراه) ،كمية المغة العربية ،جامعة األزىر ،مصر1973 ،م.
.IV

المعاجم:

 - 49إبراىيم مصطفى وأحمد حسن الزيات :معجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية،
ط( ،4د ب)2004 ،م.
 - 50أحمد مختار عمر :معجم المغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب لمنشر والتوزيع
والطباعة ،ط ،1القاىرة1429 ،ه2008 -م.
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 -56إسماعيل بن حماد الجوىري :الصحاح (تاج المغة وصحاح العربية) ،تح أحمد عبد
الغفور عطار ،دار العمم لمماليين ،ط1990 ،4م.
 - 57األزىري(منصور محمد بن أحمد) :تيذيب المغة ،تح عبد السالم محمد ىارون( ،د
ط) ،القاىرة ،مادة رمز( ،د ت).
 - 58الفيروز آبادي(مجد محمد بن يعقوب) :القاموس المحيط ،تقديم وتعميق(الشيخ أبو
الوفا نصر اليوريني) ،دار الكتاب الحديث ،ط ،1الجزائر2004 ،م.
 - 59القيرواني(ابن رشيق) :العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ،تح :محمد محي
الدين عبد الحميد(،د د) ،ط ،2ج .،1القاىرة.1955 ،
 - 60سيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي :تاج العروس ،ج  ،12باب الحاء ،تحقيق
مصطفى مجازي ،مراجعة عبد الستار أحمد فراج ،مطبعة حكومة الكويت ،الكويت،
1392ه1972 -م.
 - 61محمد التويجي :المعجم المفصل في األدب ،ج

 ،2دار الكتب العممية ،ط ،2

بيروت ،لبنان1419 ،ه1999 -م.
 - 62ابن منظور(أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي
المصري :لسان العرب ،تصحيح أمين محمد عبد الوىاب ،م ،5دار صادر ،ط ،4بيروت،
لبنان(،د ت).
.V

المجالت:

 - 63مجمة الشعر ،العدد  ،11بيروت1959 ،م.
 - 64مجمة جامعة دمشق ،مج  ،23ع2007 ،1م.
 - 65مجمة الحقيقة الصوفية بين العقل والكشف ،ع  ،5قسم األدب العربي ،كمية اآلداب
والمغات ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،جانفي 2010م.
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.VI

المواقع:

 - 66صالح الشاعر :ظاىرة التقديم والتأخير ،السبت 2014/12/27م 13.31 ،ظي ًار،
www.salihalshair.jceran.com
 - 67فالح الحجية الكياللي :أسس بناء القصيدة العربية المعاصرة ،الجمعة
2014/12/26م 11.50 ،صباحاًwww.info@aswat_elchamal.com ،
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فهرس

ﻓﮭﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣوﺿوع
ﻣﻘدﻣﺔ

ﻣدﺧل :ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري اﻟﻣﻌﺎﺻر)اﻟﺗﺟﺎوز /اﻟﺗﻛﺛﯾف/
اﻟﻐﻣوض /اﻟرﻣز(.

اﻟﻔﺻل اﻷول :أﺳﻠوب اﻻﻧزﯾﺎح ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة)ﻟﻣﺎذا ﺗرﻛت اﻟﺣﺻﺎن وﺣﯾدا(

"ﻟﻣﺣﻣود دروﯾش(.

أوﻻ :ﻣﻔﻬوم اﻻﻧزﯾﺎح:

أ -ت
05
16
18
18

 -1اﻻﻧزﯾﺎح ﻟﻐﺔ.

 -2اﻻﻧزﯾﺎح اﺻطﻼﺣﺎ.

19

 -1اﻻﻧزﯾﺎح اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ:

21

21

ﺛﺎﻧﯾﺎ :أﻧواع اﻻﻧزﯾﺎح:

22

أ -ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر.

24

* ﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ

*ﺗﻘدﯾم وﺗﺄﺧﯾر اﻟﻔﺎﻋل

25

*ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑر

26

25

*ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ

27

ب -ظﺎﻫرة اﻟﺣذف.

32

ج -ظﺎﻫرة اﻟﺗﻛرار.

33

*ﺗﻛرار اﻟﺣرف

37

*ﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻣﺔ

43

*ﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﺔ

47

*ﺗﻛرار اﻟﻼزﻣﺔ )اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ -اﻟﺑﻌدﺑﺔ(

51

 -2اﻻﻧزﯾﺎح اﻻﺳﺗﺑداﻟﻲ )اﻟدﻻﻟﻲ(:

51

أ -ظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻌﺎرة.

53

*اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ

57

*اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺣﯾﺔ
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59

ب -ظﺎﻫرة اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ.

60

*اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﺻﻔﺔ

61

*اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﻣوﺻوف

62

*اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺳﺑﺔ

64

ج -ظﺎﻫرة اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ.

71

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة:

71

أوﻻ :ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟرﻣز:

71

 -1اﻟرﻣز ﻟﻐﺔ.

73

 -2اﻟرﻣز اﺻطﻼﺣﺎ.
 -3ﺳﻣﺎت اﻟرﻣز.

*اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ

*اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ

*واﻹﯾﻬﺎم

*اﻻﺗﺳﺎع

*اﻟﺗﻣﺛﯾل

*اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ

*اﻟﺣﺳﯾﺔ

75
75
76

*اﻹﯾﺟﺎز

77
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:ملخص
تدخل ىذه الدراسة في إطار محاولة الكشف عن أىم وأبرز جماليات الخطاب
. وقصيدة "محمود درويش" بشكل خاص،الشعري المعاصر
 إلى، وانتقالو من نير الحدود والقيود،وتتبمور دراستنا حول الخطاب الشعري العربي
بحر الحرية والتحرر بفعل الحداثة الشعرية والتي دلت عمييا مجموعة من اآلليات الشعرية
 نجد ما استحضره، ومن بين ىاتو الجماليات الفنية،التي وظفيا الشاعر العربي المعاصر
 وجاء الديوان كموحة. من انزياح ورمز،)وحيدا
"درويش" في ديوانو(لماذا تركت الحصان
ًا

فنية استعرض من خالليا الشاعر قدراتو عمى الخروج عن المألوف واالنزياح عن القاعدة

 خير مثال عمى التطور الشعري وتحرر الشعراء المعاصرين في- وكان –الديوان،التقميدية
.كتاباتيم الشعرية
Summary:
This study concernes the context of attempting to detect the most
important and prominent aesthetics of contemporary poetic
discourse, and "Mahmoud Darwish’s" poem in particular.
Our study crystallizes on the Arab poetic discourse, and his move
from River of limitations and restrictions, to the Sea of liberty and
freedom by the modernity of poetry, which is indicated by a group
of poetic mechanisms employed by contemporary Arab poet, and
among these aesthetics, we find what "Darwish" used in his record
(Why did you leave Horse alone) , as the symbol, and the
deviation. The record reviewed the poet’s abilities from which he to
go out of the ordinary and displacement from traditional base, and
it was a good example of poetic development and emancipation of
contemporary poets in their writing poetry.

ممخص
الشعر ماء المغة ،بو تغتسؿ مف ذاكرتيا وتصنع ذاكرتيا في آف واحد ،كأف الكممات
التي يكتبيا الشعراء تأتي مف مكاف سري في أعماقنا ؛ مف تجربة تبحث عف لغتيا  ،ومف
بي المعاصر مف القمؽ
كممات تتجدد في ماء الشعر .ؼ
لـ تشيد تجربة في الشعر العر ّ
الفمسطيني "محمود درويش " الذي يمثؿ حالة مشرقة في
التحوؿ ما شيدتو تجربة الشاعر
و ّ
ّ

تاريخ الشعر الفمسطيني المعاصر ،فخصوصية التجربة الشعرية التي عرؼ بيا تييمف منذ
زمف ليس بالقصير عمى أفؽ المشيد األدبي الفمسطيني ،وقد امتدت إلى المشيد الثقافي

العربي الكبير.
احتؿ "محمود درويش " ذلؾ المكاف العالي في الوعي الفمسطيني والعربي واإلنساني
بكؿ جدارة باعتباره شاعر المقاومة بأبيى تجمياتيا اإلنسانية واألخالقية والجمالية

 ،ولقد

ارتفع بمعايير اإلبداع إلى الدرجة التي ستجعؿ مف ميمة أي مبدع ،راىف أو قادـ ،ميمة
صعبة ليحتؿ مكانة في وعي الناس ووجدانيـ ،لقد فرض نفسو مف خالؿ ارتقائو وصعوده
وسيره الدائـ عند خط المواجية المتقدـ دوف أف يفقد لونو أو خصوصيتو .لقد نجح في أف
يحمؿ قضية شعبو إلى أقصى مكاف في الكوف و أف يقدـ الشعب الفمسطيني بأجمؿ ما
يكوف .ىكذا أصبح "محمود درويش" مقيما فينا.
ىا ىو "محمود درويش " يستعيد ذاتو ،يستعيد ما تركتو الريح عمى عتبات العمر ..

يستعيد طفولة ما كاف ليا أف تنمو إال في الشعر ،وتستيقظ عمى حدود الكمـ ة ،طفولة ما
كاف لو أف يمحوىا مف ذاكرتو إال لتنتج القصيدة  ..القصيدة التي تبدأ مف الذات لتمضي
إلى نيايات الوعي  ..الوعي الذي يجعؿ مف التفاصيؿ الصغيرة ،تفاصيؿ جوىرية في

مشيد الشعر  ..الشعر الذي ما فتئ يبحث عف أسئمة جديدة
محطة يبمغيا بالتطمع الدائب إلى محطة أخرى..وىكذا.

كؿ
 ،تم ّكنو مف تجاوز ّ

بأف
ؼ
اخترنا أف نعنى في ىذه الورقات بخطاب الشعر في تجربة "درويش" لقناعتنا ّ
تد إلى ذاتيا
القصيدة المعاصرة لـ تقؼ عند حدود العالـ الذي ترسمو ،بؿ إنيا كثي ار ما تر ّ

وتنكفئ عمى نفسيا لتجعؿ مف الكتابة الشعرّية موضوعا ليا وتكشؼ عف رؤية الشعراء
1
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لمكونات الشعر ووظيفتو  ،وكاف اختيارنا ألحد األعماؿ الشعرية الدرويشية والمتمثمة في
ّ
ديواف "لماذا تركت الحصاف وحيدا"،والذي مف خاللو يمقي الشاعر بنفسو عميقاً في السيرة،

بكؿ ما تختزنو مف ذاتية  ،غير أف ىذه الذاتية ال تنحصر في حدود الذات الشاعرة  ،بؿ

تبدع ذاتًا جمعية ال تمحو األولى ،بؿ توازييا في بحثيا عف تفاصيؿ المكاف الذي أنتجو ا.

ويعد ديواف "لماذا تركت الحصاف وحيدًا" لمشاعر "محمود درويش"- ،وىو المجموعة
التاسعة ضمف إصدارات ىذا الشاعر  -مرحمة تحوؿ جديدة في تجربتو الشعرية ،وانجازاتو
اإلبداعية الثرية ،إذ انتقؿ درويش في ىذا الديواف مف الغنائية الشفافة المماحة إلى
الممحمية الغنائية حيث وصفت غنائيتو بالغنائية الدرامية .
في نواح عدة منيا :أف الخطاب الشعري

والواقع أف أىمية ىذا الديواف قد تجمت

"لمحمود درويش " في ىذه المجموعة الشعرية قد استطاع أف يبني عددًا مف القصائد التي
وي ُّ
عد
تتسـ بنفس سردية  ،تجمت فييا عناصر السرد وأساليبو واضحة المعالـ واألبعادُ ،

توافر ىذه األبنية السردية في شعره أث ًار مف آثار التمازج والتالقح بيف الدراما واألجناس
األدبية األخرى ،حتى غدت النزعة السردية بما تحتويو مف عناصر وتقنيات  ،بنية أساسية
في الخطاب الشعري ال يمكف تجاوزىا ،دوف أف تفقد النصوص طبيعتيا الشعرية مف لغة

وصورة وايقاع.
وتجمت أىمية ديواف "لماذا تركت الحصاف وحيدا" مف ناحية أخرى؛ مف خالؿ كونو
مشروعاً لسيرة ذاتية لمشاعر ،تتبع فييا

"محمود درويش " المراحؿ الواضحة مف حياتو،

والمعاني الكبيرة واألشياء المؤثرة.
فكاف ىذا الديواف كأنموذج لدراستنا المتمثمة في (جماليات الخطاب الشعري)،
ولمغوص في ىذه الدراسة وتحميميا وجب عمينا طرح بعض األسئمة التي مف خالؿ اإلجابة
عنيا سنطرؽ باب أىـ الجماليات الموظفة في الديواف ،فجاء طرحنا لإلشكاؿ حوؿ
الخطاب الشعري؟ السيما أىـ االنزياحات التركيبية والداللية ،وما خمفتو مف جماليات فنية
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عمى الديواف؟ ومدى ارتفاع المستوى الخطابي لمديواف جراء ىذه التوظيفات؟ وأىـ
الدالالت التي رمز إلييا الشاعر مف خالؿ توظيفو لتمؾ الجماليات في قصائده؟ ولإلجابة
عمى ىذه التساؤالت وضعنا خطة بحث جاءت كاآلتي :مقدمة وتالىا مدخؿ ،ففصميف ،ثـ
خاتمة.
جاء المدخؿ بعنواف :جماليات القصيدة الشعرية المعاصرة (التجاوز /التكثيؼ/
الغموض /الرمز) ،والذي تحدثنا فيو عف الحداثة وكيؼ أنيا ساىمت وبشكؿ أساسي في
تطور الشعر وتحولو مف شعر تقميدي إلى شعر حداثي ،وانتقاؿ القصيدة الشعرية مف
الزمف القديـ؛ زمف الوزف والقافية ،إلى الزمف الحديث؛ زمف الحرية والتحرر مف كؿ القيود
القديمة الشكمية منيا والموضوعية.
كما تناولنا فيو عف الشعر الحر و سمي بيذا االسـ ألف الشاعر يتحرر فيو مف
األوزاف واألبحر الشعرية المعروفة  .وعرجنا الحديث أيضا إلى أىـ مميزات ىذا الشعر
والتي مف بينيا :الوحدة العضوية؛ حيث أف الشعر الحر يمغي ما يسمى بوحدة البيت
وأصبح القصيدة عبارة عف مبنى واحد متماسؾ ومنسجـ ،وساقنا الحديث إلى أىـ الذيف
ظير عمى أيدييـ ىذا الشعر ومف بينيـ"بدر شاكر السياب" و"نازؾ المالئكة" ىذه األخيرة
التي تشجع إلى الكتابة عمى منواؿ الشعر الحر أو شعر التفعيمة وتدعو إلى التحرر مف
كؿ ما ىو تقميدي في الشعر.
وتحدثنا عف مدى استغالؿ ىذا النوع الجديد مف الشعر لدى الشعراء المعاصريف
الذيف لقوا فيو مالذىـ الوحيد لمتعبير ،فيو بمثابة المساحة الواسعة الشاسعة التي أتيحت
ليـ لمتعبير عف أفكارىـ وأحاسيسيـ وآرائيـ اتجاه قضايا تيميـ ،كما تحدثنا عف كيفية
صب ىؤالء الشعراء لكؿ ما يروقيـ مف غموض وايحاءات في وعاء الشعر الحر الذي
يستوعب كؿ ما ىو جديد وغير مألوؼ .وختمنا حديثنا بكشؼ الستار عف ما تحتويو
القصيدة الشعرية المعاصرة مف رموز وايماءات انتقمت بالقصيدة مف واضحة المعاني
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والدالالت إلى الغامضة والغير واضحة ،فأصبحت مميئة باأللفاظ الرامزة إلى أكثر مف
معنى إنيا قصيدة متعددة الدالالت.
عنوف بػ (
أما الفصؿ األوؿ ّ

أسموب االنزياح في قصيدة "لماذا تركت الحصاف

وحيدا" "لمحمود درويش") ،وتناولنا فيو مفيوـ االنزياح بالمغة واالصطالح حيث أنو خروج
عف المألوؼ وعف ما يقتضيو الظاىر لغرض قصد إليو المتكمـ ،وىو نوعاف :انزياح
تركيبي والذي ينحصر في ثالثة جماليات ىي :التقديـ والتأخير؛ و يتـ عبر كسر العالقة
الطبيعية بيف السند والمسند إليو في الجممة ليضعيا في سياؽ جديد ،واألصؿ فيو مخالفة
عناصر التركيب ترتيبيا األصمي في السياؽ  ،فيتقدـ ما األصؿ فيو أف يتأخر ويتأخر ما
األصؿ فيو أف يتقدـ.
ىذا مف الناحية النظرية أما مف الناحية التطبيقية فقمنا باستخراج بعض األمثؿ
الخاصة بيذه الظاىرة والتي قاـ "درويش" بتوظيفيا في الديواف بغرض العدوؿ بالنص
الشعري إلى ما فيو صالح لمنص ولممتمقي مف تحقيؽ لممعنى المرغوب وايصالو كما
يجب ،وتمثؿ عصارة ىذا التطبيؽ في أربعة أنواع مف التقديـ والتأخير جاءت عمى النحو
اآلتي :تأخير المفعوؿ بو /تقديـ وتأخير الفاعؿ /تقديـ الشبو جممة /وتقديـ الخبر.
وكانت الخالصة مف ىذا االستخراج ىي أف ظاىرة التقديـ والتأخير قد تجاوزت
النظرة القديمة المنحصرة عمى داللتي االختصار واالىتماـ وانما تعدت ذلؾ وأصبح
لمواحدة منيا أكثر مف داللة وأكثر مف معنى.
وثاني جمالية مف جماليات االنزياح التركيبي تمثمت في ظاىرة الحذؼ ،ىذه الظاىرة
التي ُعدت مف المطائؼ التي تأنس ليا النفس فتثير القارئ وتحفزه نحو استحضار النص

الغائب ،أو سد الفراغ الذي تركو الشاعر عمدًا مف أجؿ إثراء النص بنوع مف الجماؿ
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والرونؽ الشعري .وقمنا أيضًا باستخراج بعض المواقؼ التي تـ فييا حذؼ أحد عناصر
الجممة والتي وجدت في الديواف.
وتمثمت ثالث جمالية مف الجماليات االنزياحية في ظاىرة التكرار ،فمف خالؿ ىذه
الظاىرة يتعمؽ إحساس المتمقي بالحالة التي يصفيا الشاعر ويتـ خمؽ بنية إيقاعية
منتظمة في الخطاب .وجاء التكرار عمى أربعة أنواع في الجانب التطبيقي :تكرار الحرؼ،
تكرار الكممة ،وتكرار الجممة ،وختمناه بتكرار الالزمة والتي جاءت عمى نوعيف :قبمية
وبعدية.
أما االنزياح الداللي(االستبدالي) ،وىو عدوؿ بالداللة عند طريؽ بعض الظواىر
الجمالية ،نذكر منيا عماد ىذا االنزياح المتمثؿ في االستعارة ،وتعد الزمة مف الموازـ
الترفييية التي تحدث لذة في نفس القارئ ،وىي عمى نوعيف :استعارة مكنية؛ وىي ما
حذؼ فييا المشبو بو وتركت الزمة مف لوازمو لكي تدؿ عميو ،وكاف توظيؼ ىذا النوع
صرح فييا
مف االستعارة في الديواف كثيفًا ،وثاني نوع ىو االستعارة التصريحية؛ وىي ما ُ
بالمشبو بو ،وتـ توظيفيا في الديواف لكف ليس بالحجـ الذي وظفت فيو المكنية.

والظاىرة الثانية مف االنزياح الداللي ىي ظاىرة الكناية؛ وىي ما فيـ مف الكالـ مف
غير التصريح بو ،ووظفت في الديواف عمى نوعيف :كناية عف الصفة وىي موجودة بكثرة
في الديواف ،وكناية عف الموصوؼ وكاف ذكرىا متواضع في الديواف ،إال أنو تـ االستغناء
عف النوع الثالث مف الكناية والمتمثؿ في الكناية عف النسبة.
وتمثمت آخر ظاىرة مف ىذا االنزياح في ظاىرة التشبيو؛ ونعني بو الداللة عمى
مشاركة أمر ألمر في شيء معيف يشتركاف فيو ،وتتـ ىذه الداللة عف طريؽ إحدى أدوات
التشبيو ،ووظؼ ىذا النوع مف الظواىر الجمالية بشكؿ كثيؼ في الديواف لما يحممو مف
روعة وجماؿ ،ووقع حسف في أذف المتمقي.
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وجاء الفصؿ الثاني حامال لعنواف(:جماليات الرمز في القصيدة) ،وقمنا فيو برصد
لتعريؼ الرمز مف الناحية المغوية واالصطالحية ،وخالصتو أف الرمز مرآة عاكسة لما
يحممو الشاعر مف مشاعر وأحاسيس ،كما ذكرنا بعض السمات المميزة لمرمز ومنيا:
 االيجابية :والتي تعني أف لمرمز عدة دالالت وال يصح أف يكوف حامؿ لداللة واحد. االنفعالية :وتعني أف الرمز ترجمة لما يشعر بو الشاعر مف انفعاالت مختمفة. التمثيؿ :ومفاده أف الرمز تمثيؿ لألشياء ونتاج لممجاز ال لمحقيقة .وغيرىا مف السماتكالحسية ،اإليجاز ،اإليياـ ،االتساع ،التمغيز ،السياقية ،والغير المباشرة في التعبير .ثـ
نعرج الحديث إلى المدرسة الرمزية وما تحممو مف مصداقية في التعبير.
ىذا مف الناحية النظرية ،أما مف الناحية التطبيقية فكاف تركيزنا عمى تجميات الرمز
في الديواف ،وتناولنا أنواع الرمز المختمفة وحممنا أىـ الرموز منيا :كالرمز الفني(البيت-
الحصاف -الغيمة -السنبمة -الحماـ -الشجر ،)...والرمز الديني(األنبياء -قابيؿ
وىابيؿ ،)...الرمز التاريخي بما فيو مف شخصيات تاريخية (كأبي الطيب المتنبي وامرئ
القيس) ،وأماكف مثؿ (عكا) وغيرىا ،والرمز الصوفي(كالخمر) ،وأخي ًار الرمز األسطوري
كتوظيؼ الشاعر ألسطورة (جمجامش) و(الطائر الفينيؽ).
وجاء تحميمنا ليذه الرموز مف خالؿ مختمؼ الدالالت التي حممتيا والتي قصد
الشاعر إيصاليا لنا عف طريؽ التستر وراء ىذه الرموز واألقنعة المختمفة.
وخمصنا مف وراء ىذه الدراسة إلى بعض االستنتاجات الخاصة بالشاعر وبما كتبو
مف شعر ترجـ مف خاللو أفكاره و آراءه اتجاه بعض المواقؼ التي وصفيا في ديوانو
والتي تصب كميا في مصب واحد أال وىو القضية الفمسطينية:


يحظى "محمود درويش" بإجماع نادر عمى رسوخو وتجدده ،فيو يبذؿ جيدًا

تنظيمياً ىائالً في بناء قصيدتو بناء يكاد يتكشؼ لوال غ ازرة موىبتو عف قصديو واضحة.
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إف قصيدة "محمود درويش" في الغالب متوترة وذكية ،ومشوبة بطرب داخمي

موجع ،وأخطر جوانب ىذا الذكاء ال يتمثؿ في المستوى النصي -أعني ما يجسده فعؿ
شعري بالغ النضج فقط -بؿ ما يكمف وراء ىذا الفعؿ ،يغذيو ويتغذى منو ويمتحـ بو
ومعو.


شكؿ "محمود درويش " طيمة رحمتو اإلبداعية رافعة ثقافية ساىمت بكؿ نشاط

وحيوية في صقؿ الوعي والذاكرة الفمسطينية ،فتعامؿ مع مفردات المآسي والنكبات
الفمسطينية وما رافقيا مف معاندة ومقاومات باعتبارىا الطينة الطبيعية األولى التي منيا
أخذت تتشكؿ األبعاد اإلبداعية عند "محمود درويش " ،كاف دائما يعود إلييا ،يعيد قراءتيا،
يعيد تشكيميا ،ليستخرج منيا أبيى الصور والمفاىيـ الجمالية  ،وكانت ىذه العممية الممتعة
تعيد صياغة وعي "محمود درويش" لذاتو ولتجربتو ،وكأنو مع كؿ مرحمة إبداعية كاف يولد
مف جديد ،أو عمى حد قولو :بأنو " ُولد بالتقسيط".
 القصيدة لدى "درويش" ال يمكننا أف نتأمؿ مفاتنيا ،وال ننشغؿ بخصاليا بفيض مف
االنبيار دائماً ،بؿ تصح أحيانا موضوعا ذاتيا ىي ،أو داالً مف دواليا المركزية ،أو ركيزة
مف ركائزىا السردية المولدة لمذكرى المؤلمة تارة ،ولالنفراج العميؽ تارة أخرى.
 نستطيع أف نق أر التجربة الدرويشية في مستويات متعددة:
 ننسبيا إلى أرضيا  ،ونكتشؼ ممحمة مقاومة الشعب الفمسطيني لالندثار والموتفتصبح القصائد شكالً لتاريخ المأساة .
 و نقرأىا في لغتيا  ،حيث يأخذنا التبدؿ الذي ط أر عمى الشعر العربي إلى إعادةاكتشاؼ العالقة الخفية بمغة األجداد.
 -أو نقرأىا في حاضرىا األدبي بوصفيا تمخيصاً مكثفاً لتجربة الشعر العربي الحديث.
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 -أو نقرأىا بوصفيا تجربة ذاتية كانت الذات فييا مرآة العالـ

 ،وكانت القصيدة مرآة

الذات ،بحيث استطاع الشاعر في صوتو المنفرد  ،أف يفارؽ الصوت العالـ لحظة اندغامو
بو ،لذلؾ فيو عصي عمى التجديد ،وقادر عمى أف يصنع في المسافة بيف المرآتيف تالويف
ال حصر ليا.
 أو نقرأىا في عالميا بوصفيا جزء مف صوت شعري متعدد المغات ،صبغ القرفالعشريف بصرخة الحرية.
 كانت كممات الديواف وشـ عمى جسد التاريخ والشعر شاىد يعجف الكممات في التجربة ،لمثنى امرئ القيس وقمؽ المتنبي داخؿ موسيقى جدلتيا رؤيا جديدة بحيث
فنق أر امتداداً ّ

صار االمتداد قطيعة ال تحيؿ إلى الماضي ،بؿ تعطي الماضي معنى جديد داخؿ حاضر

متغير.
ّ
 تتعدد القراءات لشعر محمود درويش فيو في مراحمو المختمفة وطبقاتو

 ،المتعددة

يحمؿ أكثر مف تأويؿ ،لكننا نفضؿ قراءة التجربة الدرويشية بوصفيا تجربة اغتساؿ
الكممات بماء الشعر؛ أي تجربة اكتشاؼ دائـ لمكممات التي تأتي موقعة بالتجربة.
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