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 شكر وعرفـان

ً لكــــل مــــن أســــدى لــــه  مــــإنــــه ل ن األدب أن يكــــون اإلنســــان محبــــا
ً، وساعده على تخطـي مسـألة مـا مـن مسـائل الحيـاة، وخاصـة   معروفـا

ــــان  أابتــــداء  . إذا تعلــــق األمــــر بــــالعلم رفــــع أجــــل التقــــدير والعرفـ
بتبنــــي هــــذا    يالتــــي شــــرفتن  علجيــــة مــــودع تي المحترمــــةألســــتاذ

ً على الورق  فكرة إلى أن صار   البحث مذ أن كان   خـرج    ثـم  حبرا
ـــى الطباعـــة، شـــاكر  لهـــا توجيهاتهـــا ونصـــائحها القيمـــة، وطـــول    ةإل

الجــو إلتمــام هــذا البحــث،   لــي تهيــأ  تــيصــبرها ورحــاب صــدرها ال
ولــو بكلمــة  ي  تقــدم بالشــكر إلــى كـل مــن ســاعدنأأن    نيوال يفـوت

ليل  تشجيع قريبا كان أو بعيدا، وإلى كل من كان سببا فـي  تـذ
من صعوبات، والشـكر الجزيـل إلـى كـل البـاحثين فـي    يما واجهن

وخاصـة زميالتـي  صوصـا، والفـلسـطيني خحقـل األدب العربي إجماالً  
نـــــور الهـــــدى حســـــني           ربيـــــع لحمـــــادي و  وزمالئـــــي وعلـــــى رأســـــهم

                     

 

كريمة مسعودي  :الطالبة  



 

 مقدمة
 



ةـــــقدمم  
 

 
  أ

عبر عن كل ما یختلج في نفسه، وسیلة للبوح یستخدمها الشاعر لی إن الشعر
أحد العوامل الفاعلة و المجدیة لتحقیق  -الشعر -ویستغلها لوصف معاناته، كما یعتبر

والجور، فالشعر متغیر ومستمر وهذا ما یجعل المقاومة والتصدي لمختلف أنواع االحتالل 
  .منه أداة ایجابیة تؤرخ األحداث وترسخها

من هذا الشعر، والتي عبرت عن هموم  یتجزأوالقصیدة العربیة المعاصرة جزء ال  
مألوفة والتي تتجاوز الغیر ه، عن طریق توظیفها للغة اإلیحائیة الالشاعر وآالمه وآم

مالذ الشاعر الوحید للتعبیر عن أفكاره وآراءه ومشاعره الجیاشة الواقع، فهذه القصیدة هي 
التي تحتاج إلى وعاء تنصب فیه، فكان هذا الوعاء هو القصیدة المعاصرة، أخذها 

  .الشاعر لیصب فیها ما یحمله من شحنة داخلیة

في  وبخاصة جمالیات الخطاب الشعري(أن نخوض غمار البحث في ولذلك ارتأینا  
محاولین اإلجابة عن إشكالیة  ،")لمحمود درویش" "ا تركت الحصان وحیدالماذ"دیوان 

فنیة على  آثاربنیة الخطاب الشعري؟ وما خلفته من  خصوصیة: معرفیة بارزة وهي
مستوى فیها ارتفع تركیزنا على أهم النقاط التي  جاءو  ،محل الدراسةالذي كان  الدیوان

لیس هذا فقط، بل وما أضفته هذه االستخدامات اللغویة على  ،الخطاب عند الشاعر
الذي أصبح فسحة كالمیة متجددة واحتماًال ال یتوقف عن القراءة  ،الدالليالجانب 
  .والتأویل

الرغبة الشدیدة في وهي  ولدراسة هذا الموضوع أسباب عدیدة تقف وراء اختیارنا له، 
، لما یتسم بالذات" محمود درویش"الفلسطیني عند  الشعري الكشف عن جمالیات الخطاب
ا مثقفة أرادت كسربه شعره من خصوصیة إبداعی رتابة الحیاة والتعبیر عن  ة، تعكس ذاتً

محمود "حقیقة المعانات، والكشف أیضًا عن أهم مالمح التجدید الموجود في شعر 
  ". درویش



ةـــــقدمم  
 

 
  ب

خاتمة؛ أما المدخل فقد و فصلین ثم مقدمة ومدخل، : كان ضبطنا للخطة كاآلتيف
)" الرمز/ الغموض/ التكثیف/ وزالتجا( الخطاب الشعري المعاصرجمالیات : "تناولنا فیه

وانتقاله من  العربي توضیح تطور الشعر من خالل، الشعریة تحدثنا فیه عن الحداثةأین 
قالب القصیدة التقلیدیة إلى قالب الشعر الحر المنزاح عن كل ما هو قدیم، والمبني على 

، والحامل لكل ما هو جدید سواء من الناحیة الشكلیة للقصیدة، الغموض و تجاوز المألوف
  .الذي تحمله هذه القصیدة وتسعى إلیصاله للقارئ الدالليأو من ناحیة المضمون 

لماذا تركت الحصان "أسلوب االنزیاح في قصیدة : "ن بـنوِّ فقد ُع : أما الفصل األول 
ینا على أبرز الظواهر وضع أید، والذي من خالله تمكنا من "لمحمود درویش" "وحیدا

التركیبیة منها و الداللیة، وكیفیة تعامل الشاعر مع هاته  الموجودة في الدیوان االنزیاحیة
واستطالع ما أضفته على القصائد من جمال فني وتطور نزیاحات وتوظیفه لها، اال

  .شعري

فیه تناول  مّ ، الذي ت"جمالیة الرمز في القصیدة:"ویجيء الفصل الثاني معنونا بـ  
ستحضرت في الدیوان كالرمز الفني والدیني و التاریخي،  الرمز و أهم األنواع التي ُا

، ومدى تأثر الشاعر بمختلف هذه الرموز واستخدامها والصوفي والرمز األسطوري
مباشرة الحاملة الكجمالیة شعریة ینحرف بها عن الواضح المفهوم وینتقل إلى األلفاظ غیر 

  .والرامزة إلى معنى أخرلمعنى معین 

فیها أهم  لخصناثم تأتي الخاتمة مجملة لما ترتب من نتائج للدراسة، حیث 
التطورات اإلبداعیة التي طرأت على الشعر العربي المعاصر، وأكثر الجمالیات الشعریة 

، وأهم النقاط التي خاصة" محمود درویش"توظیفًا لدى الشعراء المعاصرین عامة و عند 
ا الشاعر ویرى أنها تحمل من الحداثة الشعریة ما یكفي لكي تتسم أشعاره ركز علیه

  .بالحریة والتجدید الشعري



ةـــــقدمم  
 

 
  ت

متبعین في ذلك المنهج األسلوبي الذي یهدف إلى تتبع مختلف عناصر الخطاب 
محمود "الشعري، كما أنه یكشف عن أهم النقاط التي ُخصت بها اللغة الشعریة عند 

  .النص من ناحیة الصیاغة و تأمل مكوناته الداخلیة، من خالل دراسة "درویش

للبحث في هذا الموضوع،  دعماً معتمدین في ذلك على بعض المراجع التي كانت  
عز الدین " قضایا الشعر الحر،" نازك المالئكة" حداثة السؤال، "محمد بنیس": أهمها

ناصر " المعاصر،في األدب العربي " السعید الورقي" إسماعیل الشعر العربي المعاصر،
  . محمد كعوان التأویل وخطاب الرمز"الرمز في الشعر العربي،  "لوحیشي

 ،الموضوعترجع إلى طبیعة  ولقد عرقل مسار هذا البحث مجموعة من الصعوبات
 إال أننا اكتفیناذكر مختلف أنواع الجمالیات المكونة للخطاب الشعري، منا التي تقتضي و 
وذلك ألن ما تركناه منها یصح أن یكون بحثًا قائمًا بذاته، فكان  ؛ما ذكرناه من جمالیاتب

  . التخوف من عدم التمكن من إعطاء كل قضیة حقها من التنظیر والتطبیق

والشكر له على ما وفقني إلنجاز هذه  ،والحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات
  .الدراسة

م بوافر الشكر واالمتنان والتقدیر ألستاذتي أن أتقدّ  وال یسعني في هذا المقام إالّ 
، التي كانت عونًا لي طوال هذا البحث، فلم تدّ " مودع علجیة"المشرفة األستاذة  خر جهدًا

 . ولم تبخل بأي معلومة أو إفادة، فلها الشكر الجزیل على هاته العنایة

  .  وختامًا نسأل اهللا سداد الرأي والرؤیة، والحمد له وحده أوال وأخیراً 
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لـــمدخ  
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 تاریخهم،وهو دیوان العرب سجل  العربي،یعد الشعر من أهم فنون األدب     
تخضع لقواعد صوتیة خاصة تجعل  المطردة، والتيیختلف عن النثر في تلك الموسیقى 

  .النثرمنه شكال فریدا یمیزه عن 

یجها أو حتى مقاربتها ، فهو ظاهرة الشعر ظاهرة فنیة یصعب علینا تسیأن  عنناهیك 
هناك التباسات متراصة  ≪"نیس محمد بن  "تحمل  ذرة انفجاریة في كل تعریف ، یقول 

في تعریف الشعر العربي الحدیث ، ولعل اتساع استعمال مصطلح الحداثة في الخطاب 
  1 ≫هو ما یفضي بأي تعریف إلى مأزقه السریع   النقدي والسجالي

 محاولةفي  كانوا أم نفاداً  اتساع مفهوم الشعر هو ما جعل األدباء ، شعراءن كما أ
، إال أن التجدد الدائم لهذا األخیر ومیوعه مع العصور لشعرل دقیق دائمة إلیجاد تعریف

حاول مواجهة قصور هذه " محمد بن نیس "  لكن. المختلفة جعل التعریفات تتأزم 
التعریفات ، فهو یرى أنه على اتساع رقعة الشعر إال أن مصطلح الحداثة قد زاده رحابة ، 

یظل مسافرا یعضد أو یدمر عبر شرائط التحقق  ≪إذ أن مصطلح الحداثة 
2 واالحتماالت ≪  

مكر وخداع  خبث،وباطنه  سلموجه ظاهره  بوجهین،الحداثة قطعة نقدیة تعتبر 
صابته    .للتراثووجه آخر مهاجم  بالوهن،غایته االنتشار في جسد التقلید وتفتیته وإ

ما یمكننا أن نسمیه  تجاوز الواقع أو ≪فیرى أن الحداثة " أدونیس " أما 
، هذه الثورة تعني بالمقابل التوكید على الباطن ، أي على الحقیقة مقابل الالعقالنیة

باحة كل شيء للحریة الشریعة ، وتعني    3 ≫الخالصة من المقدس والمحرم وإ
                                                             

. 170،  169ص ) ت . د ) ( ط .د ( ، مطبعة مزوار ،  رحیق الشعریة الحداثیة:  بشیر تاوریریت - 1  
. 117، ص  1988، بیروت ، لبنان ،  2حداثة السؤال ، المركز الثقافي العربي ، ط : محمد بنیس  - 2  
.    131ص،  1983، بیروت ،  4مقدمة للشعر العربي ، دار العودة ، ط : أدونیس  - 3  
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اإلباحة ،  –التجاوز  –التمرد [أدونیس هنا یشیر إلى مبادئ الحداثة والمتمثلة في 
كل واقع تتجاوزه یوصلنا إلى واقع أغنى  ≪: ویقول أیضا .  ]االهتمام بعالم الباطن  

وأسمى ، هذا البحث عن الواقع اآلخر في الممكنات هو ما یعطي الكشوف الشعریة 
فرادتها ، ففي هذه الكشوف یتعانق المريء مع الآلمرئي والمعروف مع المجهول والواقع 

   . 1 ≫المحسوس مع الحلم ، وهكذا تكتمل رؤیا الشاعر في جدلیة األنا و اآلخر 

فنتج عن هذه الحداثة ظهور القصیدة العربیة المعاصرة والتي تعد موجة من  
موجات الحداثة الشعریة ، فهي القصیدة التي یبرز فیها اإلنسان في الشاعر ، 

األولى ظاهرة وواضحة   ≪: وموضوعاتها تخص الشاعر نفسه و تأتي على حالتین 
الثانیة غیر واضحة الداللة ، مضمرة كل العالقات و  للشاعر والمتلقي وحتى الناقد ،

  2  ≫بها  والدالالت التي یتوخاها الشاعر دون أن یصرح 

هذا الزمن اختلف الشعر العربي الحدیث الیوم عما كان علیه من قبل، ففي 
المعاصر ظهر مفهوم جدید للشعر بسبب ما أضیف له من حریة وغموض وتتعدد 

داثة الشعریة، وعلیه أصبح الشعر منفتحًا ومنطلقًا على أكثر للدالالت وكل هذا بسبب الح
   .، فال تحصره حدود وال تقیده شروطمن داللة

وبهذا صارت قصیدة الحداثة سهما باتجاه العمق ، بعد أن كانت دائرة مرسومة على 
فقصیدة . إلى الجوانیةوجه الماء ، تنفلت كلما اتسع قطرها وهذا التحول من البرانیة 

  على نقیض قصیدة التقلید ذات الطبیعة السهلة في صمیمیة األشیاء ،  إیغالالحداثة هي 

  

  
                                                             

.121المرجع السابق، ص  :أدونیس  - 1  
   www.info@aswat-elchamal.com أسس بناء القصیدة العربیة المعاصرة ، :فالح الحجیة الكیالني  ینظر، -2

.صباحاً  11.05،  2014-12-26جمعة ال            



) الرمز /  الغموض/  یفثالتك/ التجاوز ( :   الخطاب الشعري المعاصرجمالیات  :مدخل  
 

 
7 

والمكشوفة في حین أن قصیدة الحداثة تحمل لقارئها ألف سر ، ألنها قصیدة األسئلة ال 
  1األجوبة الجاهزة ، بل هي قصیدة إنسانیة تخاطب كل األقطار

من جوها القدیم القائم على السطحیة والنظرة خرجت القصیدة العربیة المعاصرة 
الخارجیة لألشیاء، ودخلت جو العمق والغوص في الذات واإلیغال في المعاني وتعددیة 

  .فیها نوعًا من الغموض وصعوبة في الفهمالدالالت، وأصبح 

، المدرسة اختالفا كبیرا لقد اختلفت النزعات األدبیة في الشعر العربي المعاصر 
وشعراؤها ونقادها وآراؤها في الشعر ، وهناك المدرسة الحدیثة بشعرائها ونقادها القدیمة 

فهذه المدرسة تدعو إلى أن یجدد الشاعر ما شاء في أسلوبه ، ونزعاتها الجدیدة المتنوعة 
لهم ما شاء من التراث اإلنساني الخالد تیسوطریقته في التفكیر والعاطفة والخیال ، وأن 

الذي یشمل كل ما أدخلته اإلنسانیة من فلسفة ودین وفكر وفن ، ال فرق في ذلك بین ما 
   2. كان منه عربیا أو غربیا ، فهي تدعو إلى حریة الفن من كل قید یمنعه الحركة والحیاة 

الجانب ركیزها على ومعنى هذا أن قصیدة الحداثة تختلف عن القصیدة التقلیدیة بت
النفسي الداخلي للشاعر ، وحریتها في نقل كل ما جاء به التراث اإلنساني من حركة 

 " نازك المالئكة"  هوالذي تعرف. وحیاة وتجدید ، وهذا ما ترجمته فیما یسمى بالشعر الحر 
نما یصح أن یتغیر عدد    ≪: بقولها هو شعر ذو شطر واحد لیس له طول ثابت ، وإ
  3 ≫الت من شطر إلى شطر ویكون هذا التغییر وفق قانون عروضي یتحكم فیه التفعی

  
                                                             

.166صالمرجع السابق،  :ینظر، بشیر تاوریریت - 1  
، 1القصیدة العربیة بین التطور والتجدد، دار الجیل ، بیروت ، ط: ینظر، محمد عبد المنعم خفاجى -2

.10م، ص1993/هـ1414   
.60م، ص1965، بغداد، 2قضایا الشعر الحر، دار العلم للمالیین، مكتبة النهضة، ط: نازك المالئكة  - 3  
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فهو شعر یجري وفق  الحر،خالل هذا التعریف تتضح لنا طبیعة الشعر  إنه من 
إال من حیث الشكل والتحرر  القواعد العروضیة للقصیدة العربیة ویلتزم بها وال یخرج عنها

فالشعر الحر هو الذي یتحرر فیه الشاعر من  ≪ .األحیانمن القافیة الواحدة في أغلب 
األوزان واألبحر الشعریة المعروفة ولكنه یتقید بالقافیة في كل مجموعة معینة من 

  1 ≫األبیات

ولكنه جعل من القافیة  الشعر،الشاعر العربي المعاصر إلى التحرر في كتابة یدعو 
ذا أراد كسر القواعد والمساس بهذا األساس  فیه،الشيء المقدس المحرم لمسه أو العبث  وإ

  .للقصیدة العربیةیكون ذلك وفق القواعد العروضیة  –أال وهو القافیة  –الجوهري للشعر 

حیث لم یعد البیت هو الوحدة  العضویة،ومن ممیزات هذا الشعر الحر نجد الوحدة 
نما صارت القصیدة تشكل كالما متماسكا وتزاوج الشكل  فالبحر والقافیة  .والمضمونوإ

والتفعیلة و الصیاغة وضعت كلها في خدمة الموضوع وصار الشاعر یعتمد على التفعیلة 
   2 األلفاظو على الموسیقى الداخلیة المناسبة بین 

بارة عن مبنى واحد فقد ألغى الشعر الحر ما یسمى بوحدة البیت وصارت القصیدة ع
، موحد الشكل والمضمون متناسق األلفاظ والقائمة على التفعیلة متماسك ومنسجم

  .وانسجامهاوالموسیقى الداخلیة للقصیدة والتي تساعد على ترابط الكلمات 

،  "ونازك المالئكة" "بدر شاكر السیاب"إن بدایة الشعر الحر ظهرت مع كل من 
إلى التحرر من كل ما هو هذه األخیرة التي قامت بنقد القصیدة العربیة القدیمة ، ودعت 

تقلیدي في الشعر ، والتحرر من الشكل القدیم للقصیدة العربیة ، الشكل القائم على وحدة 
                                                             

، بن 1،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط)تطوره ،معالمه الكبرى ،مدارسه(تاریخ األدب الحدیث: حامد حنفي داود -1
.143م، ص1993عكنون ، الجزائر،    

.63المرجع السابق، ص: نازك المالئكة ینظر،- 2  
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البیت وعلى البحور الخلیلیة ، فهي تشجع على الكتابة على منوال الشعر الحر أو شعر 
  .التفعیلة 

دث هزة غیر استطاعت الثورة الرومانسیة في القصیدة العربیة الحدیثة أن تحكما 
وكانت نتیجة هذا التغییر أن أصبح  الفني،عادیة في المفهوم الشعري وأسس التذوق 

فشهد الخیال الشعري والصورة  .متلونةمیدانا لتجارب شعریة الشعر العربي الحدیث 
الشعریة كجانب من جوانب لغة الشعر مغامرات عدیدة خاضتها تجارب الشعر الجدید 

   1.ق فیه الشاعر وجوده وفقا لمشاعرهدید ینسللوصول إلى مفهوم شعر ج

نوع مختلف في شكله  الشعر،الشعراء الرومانسیون الخروج بنوع جدید من فقد حاول 
ثرائها لما ومضمونه مركزین على هذا األخیر بتكثیفهم للغة الشعریة إلبداعاتهم من خالل إ

بتعویض البالغة الواضحة المباشرة والعبارة العاطفیة  فقاموا .یختلج النفس والوجدان
الصور الشعریة واألسالیب بإكثارهم  التقلیدیة،الهدارة التي كانت تتمیز بها القصیدة 

شارة  مما یساعدهم على التعبیر عن الحاالت  ورمز،المواریة من أسطورة وفلكلور وإ
    2اللحظة الحضاریة   المعقدة العاطفیة والفكریة والروحیة التي تلزمهم بها

اعتمد الشاعر العربي المعاصر الخیال الشعري كوسیلة كشف واهتداء إلى  هذا وقد
وأصر هذا الخیال الخالف على أن یخلق  المطلقة،عالم یقوم على الحریة اإلبداعیة 

   .حولهصوره بنفسه ال أن یستمدها من الواقع الذي 

وهكذا تحولت الصورة الشعریة في ظل تجارب الشعر الجدید إلى صورة نفسیة 
  .المتداخلةانفعالیة تموج باأللوان واألصوات والرموز 

                                                             
، بیروت ، لبنان ،  1والنشر، طفي األدب العربي المعاصر، دار النهضة العربیة للطباعة : ینظر، السعید الورقي  -1

.38، ص1984   
.124ینظر ، المرجع نفسه ، ص - 2  
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الصورة الذاتیة األسطوریة سیطر الغموض على القصیدة العربیة وبسبب هذه 
عتماد الحدیثة ، ذلك الغموض الذي جاء نتیجة طبیعیة لطرح الواقع الخارجي وعدم اال

علیه كمصدر للصورة الشعریة ، واالعتماد في مقابل هذا على الواقع الذاتي والواقع 
  1. األسطوري وهما واقعان عالمهما الرمز واإلیحاء والغموض 

فقد نتج هذا اإلبهام والغموض اتجاه القصیدة الجدیدة إلى العمق الذي یكسب 
  .القصیدة مقدرة رمزیة إیحائیة

هذه القصیدة التي انفصلت  المعاصرة،م مالمح القصیدة العربیة یعتبر الغموض من أه
  .المعاصرعن التجربة التقلیدیة وراحت تبحث عن شكل معاصر تعبر به عن اإلنسان 

وهناك  القدیم،الغموض لیس بالظاهرة الجدیدة بل وجد أیضا في الشعر العربي ن إ
بما  الشعر،عدد من النقاد القدماء الذین أشادوا بالغموض واعتبروه مطلبا ضروریا لجودة 

إن الشيء من غیر   ≪ :یقول "الجاحظ"فهذا  .المتلقيأثیر عمیق في نفس یخلقه من ت
ل ما كان أبعد في الوهم كان معدنه أعزب ، وكل ما كان أعزب كان أبعد في الوهم ، وك

  2 ≫، وكلما كان أطرف كان أعجب وكلما كان أعجب كان أبدع أطرف

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

  3 ≫الظاهر 

  

  
                                                             

.100ص ،السابقینظر، المرجع  - 1  
.59م، ص1984، 3 ط ،عیار الشعر، تحقیق محمد علي سالم ، منشأة المعارف، اإلسكندریة: ابن طباطبا -2   
. 33م، ص1985، بیروت، 1، دار اآلداب ، ط - مشروع تساؤل  -أزمة القصیدة العربیة : عبد العزیز مقالح -3  
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فهذا التستر الخفي هو ما یدفع بالقارئ  التصریح،وهذا یعني أن التلمیح أبلغ من 
یستعد لرحلة الكشف عن و  القصیدة،إلى التشوق للكشف عن المعنى الهارب من 

  .المجهول

كل ما یطرأ على الشعر المعاصر من تغیرات ما هو إال انعكاس لتغیر المجتمع ف
صورة عن حیاتنا  ≪: إن الشعر  "أدونیس"وظروف العصر الذي نعیشه ، یقول 

  1 ≫المعاصرة في عبثها وخللها إنه صورة عن التشققات في الكینونة المعاصرة 

   .تن الشعر رسم وتصویر لكل ما یحدث في المجتمع من تغیرات ومتجدداأوك

أن الشعر مرآة عاكسة للحیاة بما فیها من تغیرات وتطورات، " أرسطو"یرى كما 
الشاعر المعاصر إن ≪ .یكتبه من شعر خالل ما والشاعر یقوم بوصف تلك األحداث من

الذي ارتمى في أحضان الغموض واإلبهام ، فعجز القارئ على فهمه ، ومثلت قراءته 
، دروب صعبة نكماشات والفجوات لتویة معقدة ملیئة بالتنوءات واإلبالسیر في دروب م

مثلما تتضح في دروب التضاریس مبهمة المعالم ال تتضح فیها المحاط التذوقیة والداللیة 
  2≫الشعر القدیم

یعني هذا أن الشعر العربي الحدیث فیه من الغموض واإلبهام ما جعل بعض النقاد 
  .   والقراء یفضلون الشعر القدیم الواضح على الشعر الجدید

فالمعاصر یتخطى الحدود ویتجاوز القیود المفروضة علیه، فهو یحاول أن یعالج 
إن ≪ لذا یبدو شعره غامض وتكون القصیدة مبهمة غیر مفهومة قضایا عصره بتعقیداتها 

كان  فإذا) التعبیر الشعري (  الغموض سمة الشعر الحقیقي وهي خاصیة في طبیعة
الشعر الجدید یغلب علیه طابع الغموض فألن الشاعر قد عاد یدرك بوعي كاف طبیعة 

                                                             
.87م، ص1959، ، بیروت11، العدد )الشعر(مجلة  محاولة في تعریف الشعر الحدیث،: أدونیس  - 1  

لمضاد، شعریة الغموض في الخطاب النقدي العربي المعاصر بین إشكالیة الوعي والوعي ا: أحمد مصطفى تركي  -2
   .19م، ص2013دار غیداء، عمان، األردن، 
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غامض ، بل بسبب أنه رغم أنه ( عمله وهذا معناه أننا نستقبل في الشعر الجدید 
  1 ≫شعرا تمیزه األصالة ) غامض

، فإذا كان العصر یتسم بالتعقید واالضطراب وعدم إن الشاعر یكتب تبعا لبیئته
الشاعر یكون أكثر تعقیدا  فإن فكر –مثل عصرنا هذا  –النفسي والروحي  االستقرار

 تتمتع به لغة الشعر والذي یعتمد فكثرة التفصیالت ال تترك عمال لإلیحاء الذي≪.وعمقا
المباشر لیس تعبیرا شعریا وحیاة  ولذا فإن التعبیر .وغیرهاعلى الصور الفنیة كاالستعارة 

األلفاظ الطویلة وما تبلور فیها من مأثور أدبي تأریخي وأسطوري ، كل ذلك یكسبها تلك 
    2. ≫اللفظ أو الرمز  المقدرة الرمزیة اإلیحائیة ، والغموض أو التعقید مما یزید عظمة

إلى عمق التجربة أكثر من حاجته إلى التفصیل، فكلما قلت فالشاعر بحاجة 
   .الة الشعریة زاد تأثیرها المباشرالتفصیالت في الح

أن ظاهرة الغموض مشروعة في الشعر الحدیث كونها ناتجة  "محمد بن نیس"یرى 
ومنه فلغة الشعر  3. ≫انفجار النص وخروجه عن القوانین المقیدة للغة الیومیة  ≪عن 

  .             الفنیة یجب أن تختلف عن لغة التواصل العادیة القائمة على المنطق والوضوح 

وكثیرا ما یفك الغموض بقدرة المتلقي على فهم دالالت الرموز من خالل القراءة الواعیة 
ومن ثمة فإن درجات الغموض  التلقي،فحداثة النص تفترض حداثة في  واالستكشافیة،

فقد یبدو نص ما غامضا ، بل مبهما بالنسبة إلى  .المتلقيترتبط إلى حد كبیر بذاتیة 
    4. متلق ذي وعي تقلیدي ، وقد یبدو غیر ذلك عند متلق ذي وعي حداثي 

                                                             
م، 1981، بیروت،3، دار الفكر العربي، ط)قضایاه وظواهره الفنیة(الشعر العربي المعاصر : عز الدین إسماعیل  -1

.187ص   
.353، ص1986 بي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،األسس الجمالیة في النقد العر : عز الدین إسماعیل  - 2  
.23م، ص1984، بیروت، لبنان، 1ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، ط: محمد بن نیس - 3  
.25م، ص1987، الدار البیضاء، المغرب، 1في القول الشعري، دار توبقال  للنشر، ط: ینظر، یمنى العید - 4  
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ید یخاطب الوعي النص الحداثي لیس نصا غامضا أو مبهما ، بل هو نص جدف 
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 

بإن  یحاءاته وفي تعدد تأویالته ، جمالیات األثر األدبي تكمن في غموضه وإ هامه وإ
وفي البحث عن معانیه الآلمتناهیة الدالالت وهذا ما سعى إلیه الشعر العربي المعاصر ، 

فإذا كانت اللغة الشعریة هي لغة  ≪  .لذا اتسمت القصیدة المعاصرة بما یسمى الرمز 
وقد أصبح الرمز یالزم اللغة الشعریة الخیالیة القائمة . المجاز ، فإنها أیضا لغة الرمز 
  1 ≫والسهولة والمنطق على المجاز والمفارقة للغة العقل 

لرمز بشتى صوره المجازیة واإلیحائیة تعمیق للمعنى الشعري ، ومصدر یعد ا
بشعریة  االرتقاءتجسید لجمالیات التشكیل الشعري ، فهو یسهم في لالندهاش والتأثیر و 

العناصر الرمزیة التي یستخدمها إن ≪ .القصیدة وعمق داللتها وشدة تأثیرها في المتلقي 
الشاعر المعاصر بعد أن یستكشف لها بعدا نفسیا خاصا في واقع تجربته الشعریة ، 

التجربة إنما القدیمة بالشخوص أو المواقف،و لقصة معظمها مرتبطة في األسطورة أو ا
تتعامل مع هذه الشخوص والمواقف تعامال شعریا على مستوى الرمز ، فتستغل فیها 

  2 ≫خاصیة االمتالء بالمغزى أو بأكثر من مغزى ، تلك الخاصة الممیزة للرمز الفني 

التي ال  أصبحت القصیدة العربیة الحدیثة ملیئة بالرموز واإلشارات واإلیماءاتف
نما تحتاج إلى وقفة طویلة وتحلیل  تنكشف مدلوالتها بسهولة أو من القراءة األولى ، وإ

الفني ومتابعة سیاقات القصیدة وصورها المتشابكة عمیق واستحضار لمعجم المتلقي 
فكما یتعامل الشاعر المعاصر مع الرموز ≪ .المترابطة من أول القصیدة إلى آخرها 

                                                             
.  202الشعر العربي المعاصر، المرجع السابق، ص: عز الدین إسماعیل - 1  
.203-202المرجع نفسه، ص  - 2  
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كذلك الرموز الجدیدة ، وهو في هذا یحتاج إلى قوة ابتكاریه فذة القدیمة فإنه یخلق 
انیة العامة ذات اإلنسیستطیع بها أن یرفع بالواقعة الفردیة المعاصرة إلى مستوى الواقعة 

  1 ≫، كما أنه یرتفع بالكلمة العادیة المألوفة إلى الكلمة الرامزة الطابع األسطوري

فإن هذا یعني أن حسن توظیفه یرتقي  للتعبیر،إذا كان الرمز أداة قدیمة حدیثة 
ویبعد الرتابة ویحقق  واللفظیة،اإلیحائیة الفكریة منها  ویغنیه بالطاقاتبالعمل األدبي 

  .إیقاعاویكسب األفكار موسیقى واأللفاظ  اإلثارة،فجائیة 

ألن الرمز  شعره،الشاعر العربي المعاصر بالرمز اهتماما كبیرا واستخدمه في اهتم 
الشعریة عندما یراد به إثارة شيء من الغموض في ألفاظ فسه مصدر قوة في اللغة ن

  .القصیدة أو إیقاعها

من أبرز وسائل التصویر وبخاصة في الشعر ،  إیحائیةالرمز وسیلة وتبعًا لذلك ف
من بالغة الوضوح إلى والشاعر المعاصر غلبها في تجاربه الشعریة لالنتقال الحداثي 

    .بالغة الغموض ، في سعیه الدائم وراء اكتشاف تعابیر لغویة یثري بها لغته الشعریة 

  

  

  

  

  

    

   

                                                             
.218، صالمرجع السابق: عز الدین اسماعیل - 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       )الداللي(االستبداليالتركیبي                                           االنزیاح االنزیاح 

االستعارة -والتأخیر                                                     التقدیم -  

الكنایة -الحذف                                                             -  

التشبیه -التكرار                                                             -  

 الفصل األول

لماذا تركت  (أسلوب االنزياح في قصيدة  
"لمحمود درويش) "الحصان وحيدا  
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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 

يحائية تثير الدىشة كالمفاجأة ، كلذلؾ يصبح حضكره في النص قادرا عمى جعؿ  داللية كا 
لغتو لغة متكىجة كمثيرة تستطيع أف تمارس سمطة عمى القارئ مف خبلؿ عنصر المفاجأة 

 1 كالغرابة
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 قدرا مف الشعرية في رأم ككىيف

فاالنزياح مف المصطمحات الشائعة في الدراسات األسمكبية المعاصرة ، كىك عمـ 
قائـ بذاتو، يقـك 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 

 مستعممو المصطمح المعرب  المصطمح الغربي
L’écart  فاليرم  اإلنزياحvalery      

   
La déviation  

 
 spitzer    سبيتزر اإلنحراؼ

          
La distarsion  فاراف/كاالؾ اإلختبلؿwallek 

et  varren  
                                                             

ألدكنيس، مجمة جامعة  (الصقر)مف دالالت االنزياح التركيبي كجماليتو في قصيدة: ، عبد الباسط محمدينظر 1 - 
 .161، ص2007، دمشؽ، 1،ع23دمشؽ، مج

 ، 1بنية المغة الشعرية ، تر محمد الكلي كمحمد العمرم ، دار تكبقاؿ ، الدار البيضاء ، ط :  جاف ككىف ينظر،-  2
  .182 ، ص 1986
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La subverion بايتاز اإلحاطةpeytard     
     

L’infraction تيرم المخالفةtiri             
  

La xandale   بارث التساعةbarthes      
    

Le  vial ككىيف االنتياؾCohen      
   

La valation de  
norm 

  todorofتكدكركؼ خرؽ السنف
   

la trans  آراقكف  العصيافAragon    
   

1 

 غريبة المنشأ تنـ عف" عبد السبلـ المسدم " كؿ ىذه المصطمحات التي أشار إلييا 
كليس ىذا فقط فقد استعمؿ الدارسكف مصطمحات عديدة لبلنزياح تحت  فكر أصحابيا،

مسميات تختمؼ باختبلؼ فيـ أك تمقي أصحابيا ، ككذلؾ اختبلؼ الثقافة المرجعية لكؿ 
 .ناقد أك مترجـ

االنكسار، انكسار : كثمة مصطمحات أخرل يمكف أف تضاؼ إلى ما سبؽ مف مثؿ
النمط، التكسير، الكسر، كسر البناء، اإلزاحة، االنزالؽ، االختراؽ، التناقص، المفارقة، 

التنافر، مزج األضداد، اإلخبلؿ، االختبلؿ، الجمؿ، االنحناء، التغريب، االستطراد، 
 2.األصالة، االختبلؼ، فجكة، التكتر

 
                                                             

  1 101-100ص ، 2007، بيركت، ،5األسمكبية كاألسمكب، دار الكتب الجديدة المتحدة،ط: عبد السبلـ المسدم- 
.102 ينظر، المرجع نفسو، ص -2  
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 : مفهوم االنزياح :أوال 

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

 : االنزياح لغة /1

كقد كثر استعمالو  (  l’écart )يعتبر االنزياح ترجمة دقيقة لممصطمح الفرنسي  ≪
  1.≫في الدراسات التي نيؿ أصحابيا مف الثقافة الفرنسية 

انان كًاٍنزىاحى ذىىىبى كتىبىاعىدى  ≪  :االنزياح ىك ٍيحى ٍيحان كزيييكحان كًزيكيحان كزى زىاحى الشيء يىزيحي زى
تٍ  ٍيحي ذىىىابي الشىيء ، نقكؿ قد أزٍحتي ًعمىتىوي فىزىاحى وي غىٍيريهي، كفي التيذيب الزى  2.≫كأىزىٍحتيوي كأىزىاحى

 .فالرمز يعني البعد كالتباعد

ٍيحان "الشىيءي " زىاحى  "≪: (تاج العركس )كجاء في  " زييكيحان "بالفتح كالسككف ، ك" يىًزيحي زى
انان "بالكسر ، ك" ًزيكيحان "بالضـ ك ٍيحى  3 .≫بىعيدى كذىىىبى كانزياح بنفسو : محركة" زى

، " نىٍزحان "، " نىزىحى عف يىٍنزىحي " / "نىزىحى إلى" /" نىزىحى  "≪ : (معجـ المغة العربية)أما في 
كحان "ك كحه "كالمفعكؿ " نىاًزحه "، فيك "نيزي ، كنىزىحى البئر كنحكىا فرغيا قؿ ماؤىا أك نفذ ، " مىٍنزي
ًت الدمكع عف عيني" ييـٍ قىٍيران "،  أبعده عنيا ، "نىزىحى الشخص عف دياره"، " نىزىحى  نىزىحى "، " نىزىحى

 
                                                             

  . 29 ـ ، ص 2000 ،، بيركت1 االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ، دار مجد ، ط :أحمد محمد كيس-  1
 2 ، تصحيح لساف العرب : ( المصرماإلفريقي أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر )ابف منظكر -2 

.232، ص (د ت)  ، بيركت ، لبناف،4 ، دار صادر ، ط 5 ج ، ـ(مادة زيح) ، أميف محمد عبد الكىاب  
 تحقيؽ مصطفى مجازم باب الحاء، ،12تاج العركس ، مادة زيج ، ج : سيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدم  - 3 

   . 50، ص ـ1972-  ىػ 1392مراجعة عبد الستار أحمد فراج ، مطبعة حككمة الككيت ، الككيت، 
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" نىزىحى عف العاصمة"بعد عنيا السكاف النازحكف عف ديارىـ ، " : الشخص عف أرضو
 1.≫..."سافر عف الريؼ إلى المدينة "، " انتقؿ"

 : االنزياح اصطالحا /2

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

 خركج التعبير عف السائد أك المتعارؼ عميو قياسا ≪:االنزياح في االصطبلح ىك 
  2.≫في االستعماؿ رؤية كلغة كصياغة كتركيب 

 اختراؽ ≪: تفتح لنا مستكيات عدة ، كىك  (ما)فيك انحراؼ عف قاعدة ما ، ككممة 
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 

 
                                                             

 1429القاىرة، ، 1معجـ المغة العربية المعاصرة ، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، ط : أحمد مختار عمر  - 1
  .1014-1013، ص 4 ـ ، المجمد 2008/ىػ 

-132ـ، ص2000،ؽ ،حمب، دمش1النقد المعاصر كحركة الشعر الحر، مركز اإلنماء الحضارم، ط: أحبلـ حمـك- 2
133.   

.7،بغداد، ص1االنزياح في الخطاب النقدم كالببلغي عند العرب،دار الشؤكف الثقافية العامة،ط: عباس رشيد الددة - 3  
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كىك كحده القادر تزكيد الشعرية بمكضكعيا الحقيقي، كيعيد لمكبلـ انسجامو ككظيفتو 
عطائو األفؽ الذم . التكاصمية فاالنزياح نتاج لخرؽ القكانيف كالسند المألكؼ لمسياؽ ، كا 

 .يبتدع فيو لغتو كمميزاتو األسمكبية كالجمالية 

 ذلؾ النكع مف اإلستعماالت غير العادية في ارتباطيا بمفيـك ≪إف االنزياح ىك
  1.≫العدكؿ عمى المستكل المألكؼ، ككؿ خركج عنو ىك انتياؾ كاختراؽ 

نما ىك جكىر  كاالنزياح ليس مجرد الخركج عف قاعدة كالدخكؿ في االستثناء كا 
الشعر جسديتو، فيك ذلؾ المستكل األعمى مف المغة التي تيجس كتثكر، كتطغى لتحيد 

 .التركيب عف صكابو، أم انسجامو كمنطقيتو، كتدخؿ في اختراؽ السياؽ المألكؼ 

 اإلنزياح ىك خركج التعبير ≪: االنزياح بقكلو" المتنبي"كفي نفس السياؽ يعرؼ 
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

 استعماؿ المبدع لمغة مفردات كتراكيب كصكرا استعماال يخرج بيا ≪: كىك أيضا
بداع كقكة جذب  عما ىك معتاد كمألكؼ بحيث يؤدم ما ينبغي لو أف يتصؼ بو مف تفرد كا 

 .كبيذا يككف االنزياح ىك فيصؿ ما بيف الكبلـ الفني كغير الفني  3≫كأسر
                                                             

.43ـ، ص2011،عماف، االردف،1، دار اليازكرم، ط(دراسة في جماؿ العدكؿ)شعرية االنزياح: خيرة حمرة العيف-  1  
، 1،دار الحكار، ط(قراءة في التراث النقدم عند العرب)االنزياح الشعرم عند المتنبي: أحمد مبارؾ الخطيب- 2

34 ـ، ص2009دمشؽ،  
.07مرجع سابؽ، ص: أحمد محمد كيس-  3  
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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

 : أنواع االنزياح :ثانيا

نما  ترجع أىمية االنزياح إلى ككنو ال ينحصر في جزء معيف مف أجزاء النص ، كا 
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

  : االنزياح التركيبي /1

كيحدث مثؿ ىذا االنزياح مف خبلؿ طريقة في الربط بيف الدكاؿ بعضيا ببعض في 
إف العبارة األدبية أك التركيب األدبي قابؿ ألف يحمؿ في . العبارة الكاحدة أك في التركيب

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 أمرا 

غير ممكف كمف شأف ىذا إذف أف يجعؿ متمقي الشعر في انتظار دائـ لتشكيؿ جديد كمنو 
  1.معاني كدالالت جديدة 

كفي ىذا الجزء مف البحث سأتكجو إلى ذكر عدة ظكاىر كالتي مف خبلليا يتجسد 
لماذا " االنزياح في المستكل التركيبي مع التمثيؿ لكؿ ظاىرة بنماذج تطبيقية مف ديكاف 

 التقديم والتأخير،: كمف ىذه الظكاىر نذكر. (لمحمكد دركيش  )" تركت الحصاف كحيدا 
 .والتكرار، الحذف

 
                                                             

.120المرجع السابؽ،ص: أحمد كيس ينظر،-  1  
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 : ظاهرة التقديم والتأخير/أ 

تكشؼ شعرية التقديـ كالتأخير عف العناية المبكرة بفف التشكيؿ الشعرم كاعتباره في 
إلى ابتداع مستكيات مف التراكيب " انحراؼ األصكؿ " صمب جمالياتو التي تتجاكز مجرد 

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 
خراجيا في سمسمة مف  ما تكحي بذكاء الشاعر المبدع في تغيير مكاقع الكممات ، كا 

 تحيؿ المتمقي – كبنفس القكة –العبلقات المبتكرة بقصد إنعاش مككنيا الداللي ، إال أنيا 
  2.إلى تنشيط حسو الجمالي في إدراؾ الصكرة المتغيرة كاستيعاب فارؽ التغيير (السامع  )

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

 : نجد " التقديـ كالتأخير " كحينما نستعرض المعنى المغكم لكممة 

 .القدـ كالقدمة السابقة في األمر ، كتقدـ كقدـ كقدـ كاستقدـ :  التقديـ ≪- 

 3. ≫كقاؿ ال مرحبا باآلخر أم باألبعد. أخرتو فتأخر ، كاستأخر كتأخر : التأخير - 
                                                             

.39مرجع سابؽ، ص:  خيرة حمرة العيف ينظر،- 1  
.39ينظر، المرجع نفسو، ص-  2  
.105، ص(مادة قدـ مادة تأخر)، 4مرجع سابؽ، ج: ابف منظكر-  3  
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 كىك باب كثير الفكائد، جـ ≪":عبد القاىر الجرجاني"كفي معناه االصطبلحي يقكؿ 
المحاسف، كاسع التصرؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ يفتر لؾ عف بديعو، كيفضي لؾ إلى 

لطيفة، كال تزاؿ ترل شعرا يركقؾ مسمعة، كيمطؼ لديؾ مكقعو، ثـ تنظر فتجد سبب أنو 
 1 ≫راقؾ كلطؼ عندؾ، قدـ فيو شيء كحكؿ المفظ عف المكاف إلى مكاف

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

مخالفة عناصر التركيب ترتيبيا األصمي في السياؽ ، فيتقدـ ما األصؿ فيو :  فيك
كالحاكـ لمترتيب األصمي بيف عنصريف . أف يتأخر كيتأخر ما األصؿ فيو أف يتقدـ 

،  (الرتبة المحفكظة  )يختمؼ إذ كاف الترتيب الزما أك غير الـز ، فيك في الترتيب البلـز 
، فيكاد يككف شيئا  (الرتبة غير المحفكظة  )حاكـ صناعي نحكم ، أما في غير البلـز 

 2غير 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 

يصالو لممتمقي مف خبلؿ تكظيفو " محمكد دركيش"كىذا ما رمى إليو الشاعر المعاصر . كا 
مبرزان مف خبلليا قدرتو  " لماذا تركت الحصاف كحيدان " ليذه الظاىرة كاعتمادىا في ديكانو 

غمى االنزياح عف قكاعد المغة التقميدية دكف المساس بالمعنى كالبناء العاـ لمجممة، كدكف 
كفيما يمي سأستعرض بعض تكظيفات الشاعر ليذه .الخركج عف المعنى الحقيقي ليا

 .الظاىرة الجمالية
                                                             

، تصحيح محمد عبده، تعميؽ محمد رشيد رضا، دار (في عمـ المعاني)دالئؿ اإلعجاز: عبد القاىر الجرجاني- 1
.85ـ، ص2001/ىػ1422، بيركت، لبناف،3المعرفة، ط   

 ، السبت  www.salihalshair.jeeran.comظاىرة التقديـ كالتأخير،: ينظر، صالح عبد العظيـ الشاعر- 2
 .       ظيران 13:31ـ، 02/12/2014

http://www.salihalshair.jeeran.com/
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 1. ≫ المفعكؿ بو اسـ منصكب كقع عميو فعؿ الفاعؿ≪ :تأخير المفعول به* 

لقد اصطمح النحاة عمى ترتيب محدد لمجممة الفعمية، فاألصؿ فييا أف تتككف مف 
إذ كاف الفعؿ متعديان، لكف  (القيد أك الفضمة)كالمفعكؿ بو (الفاعؿ)، مسند إليو(الفعؿ)مسند

 :نذكر منيا.ىناؾ مكاضع يتأخر فييا المفعكؿ بو

 تأخر المفعكؿ بو عمى الحاؿ؛ أم قيدـ الحاؿ كأيخر 2:صنعت وحدي ما أشاء -
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

تأخير جممة المفعكؿ بو، كجاء ىذا التأخير مف  3:لتدرك أن كأس نبيذي امتألت -
كالتأكيد عمى أنيا كأس نبيذ  (كأس نبيذم)أجؿ التمييز كالتعريؼ بنكعية الكأس كما تحتكيو

 .كليس شيئان آخر
 تأخر المفعكؿ بو كتقدمت جممة الجار كالمجركر، 4:فتطفو عمى ِجْمدها َزَبَدا -

 .لمتأكيد عمى أىمية المكاف كتحديده كتبياف مكضع كقكع الفعؿ كلفت االنتباه لو
تأخر المفعكؿ بو عمى الصفة، كىذا إلبراز  5:هكذا يترُك العاشقان الغريبان ُحبَّهما -

 .كالتعريؼ بيا لتعكد عمى الفاعؿ كيتصؼ بيا (الغريباف)ىذه األخيرة
 الفاعؿ ىك اسـ مرفكع تقدمو فعؿ، كدؿَّ عمى الذم فىعىؿى ≪ : تقديم وتأخير الفاعل*

 6.≫الًفٍعؿى 
                                                             

ـ، 1997، بيركت، لبناف، 1الدليؿ إلى قكاعد المغة العربية، دار العمـك العربية لمنشر، ط: حسف نكر الديف- 1   
.77ص  
.337ـ، ص2004، بيركت، لبناف، 1األعماؿ الشعرية، رياض الريس لمكتب كالنشر، ط:  محمكد دركيش- 2  
.343المصدر نفسو، ص-  3  
.370المصدر نفسو، ص -  4  
.397المصدر نفسو، ص -  5  
.81المرجع نفسو، ص: حسف نكر الديف-  6  
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عطاء األكلكية لمفاعؿ عمى  1:جّدي َه َّ من نوِمهِ -  تقديـ الفاعؿ، كجاء ىذا التقديـ كا 
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
تأخير الفاعؿ كتقديـ ظرؼ المكاف، فقد جاء ىنا تفضيؿ  2:ويمشي حْوِلَي الشََّجرُ - 

عطاءه األكلكية عمى الفاعؿ  مف -  بالرغـ مف أف األصؿ ىك تقديـ الفاعؿ–لمظرؼ كا 
أجؿ االنزياح كخركج الشاعر عف قكاعد الجممة، كتأخير الفاعؿ جاء لمداللة عمى الحركة 

 .كسرعة الزمف
تأخر الفاعؿ عمى الشبو  3:ظلٌ  (عمى ظمه)لم يهبط/ شمس (عمى ظمه)لم تشرق- 

جممة، فجاء ىذا التأخير لمداللة عمى المكضع كالمكاف الذم كقع فيو الفعؿ، فالشاعر يرل 
 .أف مكضع كقكع الفعؿ أىـ ًمٍف مىٍف قاـ بالفعؿ

نبلحظ أف الشعر يركز عمى تأخير الفاعؿ كالمفعكؿ بو كيستحضر كصؼ اآلخر 
 .كمكانو

 شبو الجممة ىي جممة ناقصة، تأتي عمى شكؿ ظرؼ الزماف، ≪ :تقديم شبه الجممة* 
 4.≫كظرؼ المكاف، كالجار كالمجركر

تقديـ الشبو جممة عمى المفعكؿ بو، كقد قاـ  5: طارًا َمرَّ  (عمى الرصيف)كنت أنتظرُ - 
الشاعر بيذا العدكؿ لمداللة عمى الحضكر كتعميؽ المعنى، كلفت انتباه القارئ لممكاف 

 .كالتركيز عميو
                                                             

.340الديكاف، ص-  1  
.330المصدر نفسو، -  2  
.341المصدر نفسو، ص-  3  

ـ، 2003، بيركت، لبناف، (د ط)جكاىر الببلغة العربية كالبياف كالبديع، المكتبة العصرية، :  أحمد الياشمي- 4
.111ص          
.328الديكاف، ص-  5  
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يستخدـ " فمحمكد دركيش" تقديـ الشبو جممة عمى المفعكؿ بو، 1:لم َأْلَق فيها يوُوفاً  -
الشبو جممة دائمان في مكاضع التقديـ كالتأخير لمداللة عمى االضطراب المكاني الحاصؿ 

نما بحثان . عنده، كتكتر عبلقتو بالكاقع فالمكاف حاضر بقكة في شعره سكاء حضكران كاقعيان كا 
عنو، ذلؾ أف الديكاف يتحدث عف الكطف فمسطيف لذا غمب عميو عنصر المكاف كساىـ 

 .بشدة في كقكع المتمقي في لذة االنزياح

 2≫الخبر ىك اسـ مرفكع يؤلؼ مع المبدأ جممة مفيدة≪: تقديم الخبر* 

تقديـ جممة الخبر لمتركيز عمى أىمية رمكز الكطف  3:في ااناشيد التي ُنْنشُدها نايٌ - 
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

 تقديـ الخبر عمى االسـ مف أجؿ التركيز عمى الحاضر، 4:وليكن حاضرًا َأمُونا معنا -
، فقدـ الخبر مركزان  فالشاعر يحاكؿ تجاكز ماضيو كنسيانو كالتشبث بالحاضر لعمو خيره

 .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

  

 
                                                             

.337الديكاف، -  1  
.95المرجع السابؽ، ص: أحمد الياشمي-  2  
.375الديكاف، ص-  3  
.375المصدر نفسو، ص-  4  
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 : 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 

ذىؼى ≪" :لساف العرب"  القطع كاإلسقاط ، كجاء في≪: المغة  كالحذؼ في  حى
ـي يىٍحذيؼي الشىٍعرى مف ذلؾ : الشيء يىٍحذيفيوي  ا جى ًفًو ك الحى ٍميي عف ... قىطىعىوي مف طىرى ٍذؼي الرى كالحى
 1≫ .جانب كالضرب

ٍذفان ≪  : (معجـ الكسيط)جاء في  ذىؼى الشيء حى ًفًو :  حى ذىؼى . قىطىعىوي مف طىرى يقاؿ حى
 2≫أسقطو : الحجاـ الشعر 

ذىٍفتي مف شىٍعًرم كمف ذنب ≪: أما في الصحاح  ٍذؼي الشيء إسقاطو ، يقاؿ حى  حى
ذىٍفتي رأسو بالسيؼ ، إذا ضربتو فقطعت منو قطعة ... الدابة ، أم أخذت   3≫كحى

يعد سياؽ الحذؼ مف األنساؽ الشعرية التي يتـ فييا العدكؿ بالكبلـ إلى غير ما 
 :مف المطائؼ التي تأنس ليا النفس، حيث يقكؿ " الجرجاني " كاف عميو، كقد عده 

 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 

 
                                                             

.403، ص(ؼ- ذ- ح)، مادة9مرجع سابؽ، ج: ابف منظكر-  1  
ـ، ص 2004،ماده حذؼ، 4معجـ الكسيط، مكتبة الشركؽ الدكلية، ط: إبراىيـ مصطفى كأحمد حسف الزيات-  2  

، تح أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ (تاج المغة كصحاح العربية)الصحاح: إسماعيؿ بف حماد الجكىرم- 3
. ـ، مادة حذؼ1990، 4لممبلييف، ط  

.106مرجع سابؽ، ص: عبد القاىر الجرجاني-  4  
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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 
فيك أسمكب يعمد إلى اإلخفاء . النص الغائب، أك سد الفراغ، كما أنو يثرم النص جماال

حيث يقكؿ   . كاالستبعاد بغية تعددية الداللة، كانفتاحية الخطاب عمى آفاؽ غير محدكدة
 فانظر إلى ما تجده مف المطؼ كالظرؼ إذا أنت مررت ≪":عبد القاىر الجرجاني"

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 

 1≫كما قمت كأف رب حذؼ ىك قبلدة الجيد كقاعدة التجكيد

يدرؾ بحس خاص، فبل يكفي أف " عبد القاىر الجرجاني "فالحذؼ الذم تحدث عنو 
ينظر في كيفية تفادم إظيار المحذكؼ بؿ يبغي تأممو بقصد استشعار لمذة، كاستكماؿ 
نما يستحضر عبر  الحذؼ يبرز لنا المعنى المحتمؿ الذم ال يحتكيو النص مباشرة كا 

 .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 

لذا نجد الشعراء المعاصريف يعتمدكف ىذه الظاىرة بكثرة في شعرىـ . ما بداخؿ النفس
مف بيف ىؤالء الشعراء الذيف اعتمدكا "  دركيشدمحمك"كيحاكلكف تكظيفيا كبكؿ أنكاعيا، ك

ظاىرة الحذؼ " دركيش"ىذه الجمالية كفيما يمي نستعرض بعض األبيات التي كظؼ فييا 
 ".لماذا تركت الحصاف كحيدان "في ديكانو 

                                                             

.107المرجع السابؽ، ص: عبد القاىر الجرجاني-  1  
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 ُأطُل عمى صورتي َوِهَي تهر  من نفوها- 

 1.إلى السمـ الحجرم، كتحمؿ منديؿ أيميٌ 

، كجاء ىذا الحذؼ اعتمادا عمى ما ذكر مف قبؿ، (الفاعؿ)نجد ىنا حذؼ السـ كىك
ففي البيت األكؿ جاء ذكر لمفاعؿ كاستغنى الشاعر عف ىذا الذكر في البيت الثاني، كىذا 

مف أجؿ االبتعاد عف كثرة الكبلـ كالتكرار كالركاكة، فمك ذيكر الفاعؿ في البيت كلممرة 
الثانية لجاء المعنى مختمؼ كلكاف الكبلـ ثقيؿ عمى المساف كركيؾ القراءة كليتجنب 

 . الشاعر كؿ ىذا لجأ إلى الحذؼ

ذيني يا أبي؟-   إلى أىيف تأخي

لىدم  ...إلى جية الريح يا كى

ٍيثي ...  كىما يىٍخريجاًف ًمفى السىٍيؿ، حى

ٍصدً   أقاـ جنكدي بكنابرتى تىبلًّال ًلرى

 -الظبلؿ عمى سكر عىكَّا القديـ

 2.ال تىخىؼٍ : يقكؿ ي أىبه البًنوً 

ظاىرة الحذؼ في ىذه األبيات كدؿ عمييا بنقاط الحذؼ " محمكد دركيش"كظؼ 
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
                                                             

.279الديكاف، ص-  1  
.298، صالمصدر نفسو-  2  
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ييعدي نفسو راكيان يحكي تراجيديا شعبو ككطنو كذاتو معان، فيك يحاكؿ أف " دركيش"ك
يذكر أىـ ما جرل في الماضي مف مكاقؼ مثيرة اعتمادا عمى االختصار في السرد 

 .كاالبتعاد عف التفصيؿ

ميمي مف كضكح الفراشةٍ -   أىخاؼي عمى حي

 كمف بيقىًع التكت فكؽ صييؿ الحصاف

مىٍيًو مف األب كاالبف كالعابديفٍ   أىخاؼي عى

 عمى الساحؿ األبيض المتكسِّط بحثان عف اآللية

 1.كعف ذىىىب السابقيف

ذفت ىنا لفظة كتيركت قرينة تدؿ عمييا كىي ضمير الياء، كمف خبلؿ ىذه  (الحمـ)حي
القرينة يستطيع القارئ أف ييٍكًمؿى  ما حيذؼ، كجاء ىذا الحذؼ الجتناب التكرار كلكجكد 

يجب عميو أف يككف ذا فطنة " لمحمكد دركيش"قرينة دالة عمى المحذكؼ، فالذم يقرأ 
 كذكاء ليستكعب ما حذؼ الشاعر كما ترؾ لمداللة عمى ىذا الحذؼ كتأكيمو بما يصح لو، 

نما يدعك إلى القراءة " دركيش"كىذا دليؿ عمى أف  ال يميؿ إلى القراءة السطحية الجافة، كا 
 .المتعمقة التي يستخدـ فييا القارئ عقمة كيبذؿ فييا جيدان 

 2.الماءي يىٍبكي، كالحىصىى، كالزعفرافٍ - 

ى يىٍبكي، كالزعفراٍف :، كاألصؿ في الجممة(يىٍبكي)حيذؼ ىنا الفعؿ الماءي يىٍبكي، كالحىصى
في المرتيف ألنو ذكره في المرة األكلى ككاف  (يىٍبكي)فالشاعر استغنى عف الفعؿ. يىٍبكي
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ذلؾ كاؼو بالنسبة لو، كاعتمد عمى تأكيؿ القارئ في إدراكو لمحذؼ كما دؿ عميو مف 
 . أكؿ مرة كاعتبره كقرينة دالة عمى الفعؿ عندما حذؼ بعد ذلؾ (يبكي)قرائف، فذكر الفعؿ

  : ظاهرة التكرار/ج 

، حيث جاء في القامكس "ررٌ ؾ" تناكلت المعاجـ العربية بالتفسير كالتكضيح لفظة 
  رٌ  ؾ≪: ، حيث يقكؿ ( رٌ ؾ )المحيط لمفيركزبادم أف المصطمح انشؽ مف الجذر المغكم 

عى ، فيك ؾى  كران كتٍكرىارنا عىطىؼى عنو رىجى رىهي تىٍكًريران ارَّ عميو كىران ككيري ري كًمكىري ، بكسر الميـ ، ككىرى
  1.≫ة بعد أخرل رٌ كتىٍكرىارن كتىًكرىةن ، كىتىًحمىةو ، ككىٍركىرىهي أعاده ـ

يقصد بو الرجكع " ر رٌ ؾ" أف الفعؿ " لساف العرب" في "  ابف منظكر " كيؤكد 
 رَّ قي كؾى رَّ الرجكع يقاؿ ؾى  : رُّر الؾى  (ررٌ ؾ ) ≪: كاإلعادة كمنو كاف المصدر التكرار حيث يقكؿ

كران كتىٍكرىاران عطؼ كؾرُّر عميو يىؾي رَّ مصدر ؾى رُّر ل ، كالؾى دٌ ل كال يتعدٌ بنفسو يتع عنو ٌر كىران ككري
كىرىهي أىعىادىهي رَّ ككذلؾ الفرس كؾى رُّر اري كًمؾى رَّ كرجؿ ؾى رُّر عمى العدك كيىؾي رَّ رجع كؾى  رى الشيء ككىرٌٍ

ـى رَّ ة بعد أخرل كالؾى رَّ ـى  دىٍدتيوي رَّ اتي كيقاؿ ؾى رَّ ةي الجمع كالؾى رَّ ةي ، ال كىٍرتيوي إذا رى ٍرتي عميو الحديث ككىرٌٍ
دىٍدتيو كالؾى  كىرىهي إذا رى كىٍرتيوي عف كذا كىرٌٍ   2.≫الرجكع عمى الشيء كمنو التىٍكرىاري رُّر عميو ككىرٌٍ

ىك أحد أىـ األساليب التعبيرية التي تعيف الناص عمى " التكرار" ك عمى ىذا يككف 
 إنو إحدل المرايا العاكسة لكثافة الشعكر المتراكـ ≪.تأكيد كبلمو كالتركيز عمى أفكاره

   3.≫زمنيا عند الذات المبدعة ، يتجمع في بؤرة كاحدة ليؤدم أغراضا عديدة 
                                                             

، دار (الشيخ أبك الكفا نصر اليكريني)القامكس المحيط، تقديـ ك تعميؽ: (مجد الديف محمد بف يعقكب)الفيركز آبادم- 1
.493ـ، ص2004، الجزائر، مادة كرر، 1الكتاب الحديث، ط   

.135، ص(مادة كرر )،5مرجع سابؽ،ج: ابف منظكر-  2  
ـ، 2004، عماف، األردف، 1التكرار في شعر محمكد دركيش، دار الفارس لمنشر كالتكزيع، ط: فيد ناصر عاشكر- 3
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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

 تكرار المفظ أك الداؿ أكثر مف مرة في سياؽ ≪: كعند الببلغييف العرب ىك
 1.≫كاحد

 أف يأتي المتكمـ بمفظ ثـ يعيده بعينو سكاء أكاف ≪ فالتكرار في أبسط معانيو ىك
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 
ف كاف المفظاف متفقيف كالمعنى مختمفا، فالفائدة  في النفس ككذلؾ إذا كاف المعنى متحدا كا 

 فيك يعمؿ عمى إنتاج فكائد جديدة 2.≫في اإلتياف بو الداللة عمى المعنييف المختمفيف
 .داخؿ العمؿ الفني ، إنو سر نجاح الكثير مف المحسنات البديعية 

كالتكٌرار بمفيكمو االصطبلحي قد كلج في دائرة التأكيد، كذلؾ مف حيث المعنى 
 .  الكبلـ إذا تكٌرر تقٌرر: الببلغي ككنو فائدة لمكبلـ، فقد قيؿ

كباعتبار أف التكٌرار جمالية مف جماليات الخطاب الشعرم، فيك يساىـ في تعميؽ 
إحساس المتمقي بالحالة، كما يساعد عمى خمؽ بنية إيقاعية منتظمة في الخطاب، كىذا ما 

 .ليذه الجمالية" محمكد دركيش"سنحاكؿ إبرازه في الديكاف مف خبلؿ تكظيؼ 

 

 
                                                             

ـ، 2010، عماف، األردف، 1ببلغة الضمير كالتكرار، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، ط: فايز عرفاف القرعاف- 1
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، دار عالـ (حساسية االنبثاقية الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات)القصيدة العربية الحديثة: محمد صابر عبيد- 2
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 :تكرار الحرف *

التي ىيمنت صكتيان عمى بنية المقطع أك  نركز في ىذه الدراسة عمى الحركؼ
 .القصيدة، مستخرجيف الدالالت التي ينطكم عمييا الحرؼ المكرر

 1. غيابي لي.. خٍمكىةه في ليؿ صكتؾى لي- 

فجاء الحرؼ ( حٍبري الغراب)في قصيدة  (لي)إلى تكرار الحرؼ" محمكد دركيش"عمد 
في ىذه األسطر الشعرية لمداللة عمى الخصكصية كالتممؾ، كىك يشير مف خبلؿ ىذا 

(- لي)-الحرؼ إلى نفسو كيريد القكؿ أف ىذه األشياء تعكد إليو كحده، فقاـ بتكرار الحرؼ
لى امتبلكو لما ذكر  .لشد االنتباه إليو كا 

 :(تعاليـ حكرية)كيقكؿ في مكضع آخر مف قصيدة 

ًؽ الحديثال   نمتقي إاٌل كداعان عند ميٍفتىرى

 تزٌكٍج أىيىةى امرأة ًمفى : تقكؿ لي مثبلن 

 اللكٍف، . الغيربىاء، أىجمؿ مف بنات الحيِّ 

دٍِّؽ أىيىةى امرأة سكام دِّؽٍ الك. تيصى   تيصى

،ال. ذكرياتؾى دائمان    تىٍحتىًرٍؽ لتضئ أيمَّؾى

ف إلى مكاعيدال. تمؾ ًمٍينىتييىا الجميمةي    تحِّ

  تحفٌ الك. كيٍف كاقعٌيان كالسماء. الندل

شىكىاتً   إلى عباءة جدِّؾى السكداًء، أك رى
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 1.جٌدتؾى الكثيرًة كانطًمٍؽ كالميٍيًر في الدنيا

مرات في مقطع كاحد،  (06)ست  (ال)نبلحظ ىنا أف الشاعر قاـ بتكرار الحرؼ
كىذا لمداللة عمى إصرار الرفض، كالرفض القاطع، فيك يسرد لنا كصايا أمو لو كالحرؼ 

داؿ عمى التحذير مف الشيء كاألمر بعد القياـ بو، كالشاعر يؤكد لنا رفض أمو لياتو  (ال)
األشياء التي تحذره منيا، كتطمب منو أف ال ينظر إلى الماضي بؿ يجب أف يمتفت إلى 

كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى حرص األـ عمى كلدىا كخكفيا عميو مف . المستقبؿ
سبيبل لمتعبير عف ىذا الخكؼ كالرفض لتمؾ األشياء غير " دركيش"كؿ شيء، فمـ يجد 

 (.ال)الحرؼ 

 :فيقكؿ الشاعر (أطكار أنات)أما في قصيدة 

 ال...عند باب المىٍعبىًد الميجكر

  حياةي المكته ىناؾ ك

  غىده ال. فكضى عمى باب القيامة

  ماضو يجيء ميكدِّعان الك. يأتي

  ذكرياتي ال

 التطيري مف أىنحاًء بابؿى فكؽ نخمتنا، ك

ميـه ييسىاًمرينا لنسكفى نجمةن،  حي

 2.ىي ًزرُّر ثكبًؾ، يا أناتي 
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في ىذه المقاطع، إال أف ىذا التكظيؼ  (ال)الحرؼ" محمكد دركيش"ىنا أيضا كرر 
يدؿ ىنا عمى اليأس كثبات الحاؿ كعدـ تغير  (ال)جاء بداللة مختمفة عف السابقة، فالحرؼ

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 

 .ىك حيٌّ كال ىك مٌيت، بؿ ىك بيف البيف كغير مستقر عمى حاؿ

 :كيؤكد ىذا قكلو في نفس القصيدة

 كأما الخيؿي 

 ال. فمترقيٍص طكيبلن فكؽ ىاكيتيف

 حياةه ال مكته ىناؾ ك

  أنا أحيا ىنالؾ، أك أمكتي ال

  أناتي الك

 1 ! أناتي الك

، (مصرع العنقاء)كيكجد حرؼ آخر قاـ الشاعر بتكراره أكثر مف مرة في قصيدة 
 :، حيث يقكؿ(في)كىك حرؼ الجر

  األناشيد التي نيٍنشديىافي

،  نامٌّ

  النام يىٍسكينينافيك

 ،  ناره
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  النار التي نيكًقديىافيك

 عنقاءي خضراءي، 

  مرثيَّة العنقاء لـ أىعرؼٍ فيك

  1.رمادم مف غبارؾٍ 

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

ىنا  (في)في كؿ مرة يذكره الشاعر أك يممح لو بأحد القرائف التي تدؿ عميو، فجاء حرؼ
 .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 نغمان مكسيقيان يجعؿ المتمقي يحس بنبرة خاصة تختمؼ عما كاف يألفيا في 

 .القصيدة التقميدية

 كىذا ما دفع بالشعراء المعاصريف إلى استخداـ خاصية التكرار المفظي كالتركيز 
مف بيف ىؤالء الذيف حاكلكا استغبلؿ ما تضفيو ىذه " محمكد دركيش"عميو في شعرىـ، ك

 .الخاصية الجمالية مف تنامي لحركة النص فكظفكىا في شعرىـ

 :(في يدم غيمة)في قصيدة " محمكد دركيش"يقكؿ 

 :ىؿ أىقكؿي أليميِّ الحقيقية
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 ًلٍي إخكةه آخركفٍ 

 إخكةه ينصنعيكف عمى شرفي قمران 

   1.إخكةه ينسجكف بإبرتيـ معطؼ األيقحكافٍ 

لمداللة عمى أف لمشاعر إخكة يفتخر بيـ كيجدىـ عند  ( خوةٌ )جاء ىنا تكرار لمفظة
 .الحاجة، فقاـ بتكرار ىذه المفظة لمفت انتباه المتمقي لكجكد ىؤالء اإلخكة

 (...قركيُّركف، مف غنٍيًر سيكء)كيقكؿ في مكضع آخر، في قصيدة 

 نحف أيضان لنا سرينا عندما تقع الشمسي 

ٍكرً   تخطفينا رغبةه في البكاء: عف شجر الحى

  2.ماتَ  مف أىجؿ ال شيء ماتعمى أحدو 

لمداللة عمى كقكع الفعؿ، كأف الفعؿ تـ كقكعو كال رجكع فيو،  (مات)تكررت لفظة
فعمد الشاعر إلى تكرار ىذه المفظة لتأكيد حصكؿ الفعؿ، كربما ليبرر رغبتيـ في البكاء، 
نما بسبب المكت، كربما يتحسر عمى فعؿ المكت الذم كقع  كأف ىذه الرغبة ليست عبثان كا 

 .مف أجؿ ال شيء

، فيقكؿ في قصيدة (البداية)كقاـ الشاعر بتكظيؼ تكرار لفظي آخر متمثؿ في كممة
 :(حٍبري الغراب)

 مف أيف تأتينا النيايةي؟

 ال نرل . البدايةنحف أحفادي 
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 1.البدايةغير 

، فيك يؤكد بأنيـ أحفاد البداية كال (البداية)لفظة " دركيش"في ىذا المقطع كرر 
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

 ":دركيش"يقكؿ  (سنكنك التتار)كفي قصيدة 

 ككاف التتاري 

 يىديسُّركف أسماءىىيـ في سقكؼ القرل كالسنكنك،

 ككانكا ينامكف بيف سنابمنا آمنيف،

 كال يحممكف بما سكؼ يحدث بعد الظييرة، حيث

 ، ُرَوْيداً  ُرَوْيداً تعكدي السماءي، 

 2.إلى أىميا في المساءٍ 

ٍيدان )جاء تكرار كممة كى لمداللة عمى الركية كتجنب العجمة، فالسماء تعكد عمى ميؿ  (ري
كبتتابع كعمى بطيء دكف استعجاؿ، كالشاعر ىنا يعتمد ىذا التكرار لمداللة عمى أف 

نما عمى مرات عدة متتالية كعمى ميؿ  السماء عائدة ال محاؿ لكنيا لف تعكد مرة كاحدة، كا 
 .دكف تسرع، لذا يمزميا الصبر

 :، حيث يقكؿ(مىرَّ القطار)ككظؼ الشاعر تكرار لفظي آخر في قصيدة 
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 مىرَّ القطار سريعان،

 كيٍنتي أنتظري 

 ،  عمى الرصيؼ قطاران مىرَّ

 كانصرؼ الميسافركفى إلى 

 كأىنا ...أىياًمًيـٍ 

 1.مازلتي أنتظري 

، كفي المرة األكلى ذكره الشاعر مف (02)مرتيف (أنتظر)ذيكر في ىذه األبيات الفعؿ
اجؿ اإلخبار، فيك يخبر القارئ بأنو كاف ينتظر القطار، أما في المرة الثانية فجاء ذكره 

نما لمداللة عمى اإلصرار كعدـ اليأس مف مجيء القطار كيقكؿ لنؿ . ليس لئلخبار، كا 
الشاعر بأنو كاف ينتظر كال يزاؿ ينتظر رغـ انصراؼ الجميع، إال أف ىذا لك يؤثر فيو كلـ 

 .ييأس مف االنتظار بؿ كاف مصران عمى ذلؾ

 :(كالنكف في سكرة الرحماف)كيقكؿ في قصيدة 

 في غابة الزيتكف، شىٍرؽى الينابيعً 

 ظمِّهانطكل جدِّم عمى 

  ظمِّهلـ تيٍشرؽ عمى .  الميجكر

 ظمِّهكلـ ييبط عمى . شمسه 

 ظلٌّل 
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 1...كجٌدم دائمان، أىبعدٍ 

ككررىا عدة مرات، كمف المعركؼ أف ىذه المفظة  (الظل)استحضر الشاعر لفظة
برازه مف خبلؿ تكراره ليذه  تدؿ عمى األمؿ كالتفاؤؿ، كىذا ما أراد الشاعر التعبير عنو كا 

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

 :(أمشاط عاجية)في قصيدة " دركيش"كيقكؿ 

ـي أىزرؽى   ًمفى القىٍمعىًة انحدىرى الغي

 ...نحك األىزٌقةً 

 يطيرُ شاؿ الحرير 

 يطيرُ كسربي الحماـ 

 كفي ًبٍركىًة الماء تمشي السماءي قميبلن 

 تطيرُ عمى كجييا ك

كحي   ، كعاممة النٍَّحًؿ، بيف األىزٌقةً تطيرُ كري

 كالبحر يأكيؿي مف خبزىا، خبز عنكَّا

ٍمسىًة آالًؼ عاـو   كيفريؾي خاتىمىيا ميٍنذي خى

 كيرمي عمى خدِّىا خدَّهي 
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 1.الطويلْ  الطويلفي طقكس الزفاؼ 

مرات لمداللة عمى  (04)أربع  (يطير)قاـ الشاعر في ىذه األبيات بتكرار لفظة
اختفاء الشيء كذىابو، فيك يصؼ لنا كيؼ أف كؿ شيء مف حكلو يطير، شاؿ الحرير 

كأصر عمى  (يطير)كممة" دركيش"كسرب الحماـ، كحتى ركحو تطير منو، فقد كظؼ 
تكرارىا عدة مرات لمتعبير عف مدل حزنو عف ذىاب ما حكلو مف أشياء تخصو كتعني لو 

الكثير، فمـ يجد سبيؿ لمتعبير عف مرارة كحرقة ألمو مف اختفاء كؿ ىاتو األشياء، غير 
 .الذم آؿ بو إلى ىذا اإلحساس بالفقداف لكؿ شيء يعنيو (يطير)تكرار الفعؿ

، كلجأ إلى ىذا (الطويل) كفي نفس األبيات كظؼ الشاعر تكراران آخر تمثؿ في لفظة
التكرار تعبيران عف الفرح كلمداللة عمى استمرار ىذا األخير، فيك يقر بإقامة أفراح طكيمة 

 .كمستمرة دكف انقطاع، كقد تككف بقدر طكؿ الحزف الذم مٌرت بو الببلد

 :في نفس القصيدة" دركيش"كيقكؿ 

 أىنا كالحبيبةي نشربي 

 ماءى المىسرَّةً 

 واحدةمف غيمةو 

رىةو   2!واحدةْ كنيبط في جى

لمداللة عمى الكحدة، كحدة الشاعر مع حبيبتو، فيك يعبر  (واحدة)جاء التكرار لكممة
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
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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 مظيران أساسيان في ىيكؿ القصيدة كمرآة عاكسة لكثافة الشعكر 
ضاءة معينة تبعث بالقارئ إلى تتبع المعاني كاألفكار  المتعالي في نفس الشاعر، كا 

 .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 
كىذا ما سنحاكؿ - الشعرم-ينيض بالقيمة الفنية لمعمؿ اإلبداعي- التكرار-مما جعمو

محمكد "الكشؼ عنو في الديكاف مف خبلؿ استعراض بعض المقاطع التي اعتمد فييا 
 .عمى ىذه الخاصية الجمالية" دركيش

 :(في يدم غيمة)يقكؿ الشاعر في قصيدة 

ٍيؼً َوْبُ  َوَناِبلَ ...  . تكفي لمائدًة الصى

 كفي كؿ سيٍنبيمةو . بيف يدمَوْبُ  َوَناِبَل 

  1.ييٍنًبتي الحقؿي حقبلن مف القمح
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، كركز الشاعر  (َوْبِ  َوَناِبلَ )جاء تكرر جممة لمداللة عمى الجكد كالعطاء كالكـر
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 كالتكـر عمى الغير

 ":دركيش"، يقكؿ (أبد الصبار)كفي قصيدة 

ٍيثي ...  كىىيما يىٍخريجاًف ًمفى السىٍيؿ، حى

ٍصدً   أقاـ جنكدي بكنابرت تبلن ًلرى

 -الظبلؿ عمى سكر عىكَّا القديـ

 ال.ال َتَخفْ : يقكؿي أىبه البًنوً 

  1! مف أىزيز الرصاصَتَخفْ 

ؼٍ )أما في ىذه األبيات فقد كٌرر الشاعر جممة بغرض بعث الطمأنينة كالراحة  (ال تىخى
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 يقـك 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 

يحاكؿ أف يقنع القارئ كيترجـ لو ما مدل الخكؼ المكجكد " دركيش"يقكؿ األب، ككذلؾ 
لدل االبف، فربما لك لـ تتكرر ىذه الجممة لما كصمنا المعنى كما أراده الشاعر أف يصؿ 

 . لنا

 :فيقكؿ الشاعر (سنكنك التتار)أما في قصيدة 

ميمي مف كضكح الفراشةٍ  اؼي عمى حي  أىخى
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 كمف بيقىًع التكت فكؽ صييؿ الحصاف

 أخاؼ عميو مف األب كاالبف كالعابريفٍ 

 عمى ساحؿ األبيض المتكسِّط بحثان عف اآللية

 كعف ذىىىب السابقيف،

ميمي مف يدمَّ  اؼي عمى حي  أىخى

 كمف نجمةو كاقفة

 1.عمى كتفي في انتظار الغناء

ميمي)تكررت جممة اؼي عمى حي مرات في ىذا المقطع لمداللة عمى  (03)ثبلث (أىخى
مدل خكؼ الشاعر عمى حممو، أراد الشاعر مف خبلؿ ىذا التكرار التعبير عف خكفو 

كالتأكيد عميو، فيك يخاؼ عمى حممو مف أم شيء ألف حممو ىك الشيء الكحيد الذم بقيَّ 
لو كىك أممو الكحيد، ليذا كاف حريصان عميو كيريد حمايتو مف كؿ شيء ييدده، كحاكؿ أف 

 .يترجـ لنا ىذا الحرص عف طريؽ تكظيفو لمتكرار

 :(تدابير شعرٌية)كتجد تكظيفان آخر لمتكرار الجممي في قصيدة 

  وفي ُوْوِعهاالقصيدة ما بيف بيف، 

 أف تيًضيءى الميالي ًبنىٍيدىٍم فتاةو،

سىدىٍيًف،وفي ووعها   أف تضيء بتفاحةو جى

  أف تيعيد،وفي ووعها
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   1!بصرخة غاردينيا، كطنان 

تعبيران عف قدرة القصيدة كما يمكف أف تفعمو،  (وفي ووعها)فالشاعر ىنا كٌرر جممة
ليا اإلمكانية بأف تفعؿ أشياء كثيرة، فالقصيدة عنده ليست مجرد - الشاعر-فيي في نظره

نما ىي شيء عظيـ كقدرة جبارة تستطيع فعؿ ما ال يمكنؾ  كممات تقاؿ أك تكتب فقط، كا 
تخيمو، لذا قاـ الشاعر بتكظيؼ ىذا التكرار الجممي لتعميؽ نظرتيا لمقصيدة كشد انتباىنا 

 .إلى عمقيا كما تحممو كما يمكنيا أف تقـك بو

 ":دركيش"يقكؿ  (ىيميف، يا لىوي مف مطر)كفي قصيدة أخرل بعنكاف 

 ،  يقكؿي الغريبي لبائعة الخبز، ىيميفى

بيا، ٍكرى يَّؽو مثؿ جى  في شارع ضى

  !كمىطىٍر ...ليس أىكثرى مف لىٍفظىةو - 

ٍر َمَطٌر َجائٌ    ...لمشَّجى

ٍر َمَطٌر َجائٌ   جى  2...لمحى

لمداللة عمى ندرة الغيث في ىذه  (مطر جائ )ففي ىذا المقطع تكرار جممي لجممة
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

سىد)في قصيدة " دركيش"كيقكؿ   :(ليٍؿ يفيض مف الجى

 ياسيِّدم، ىؿ لدينا مف العىٍدؿ ما سكؼ يكفي
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 ليجعمنا عادليف غدان؟

 كيف ُأشفى من الياومين غدًا؟- 

 1كيف ُأشفى من الياومين غدًا؟- 

فيك يتساءؿ إف كانت  (كيؼ أيشفى مف الياسميف غدان؟)الشاعر ىنا قاـ بتكٌرار جممة
يطرح ىذا السؤاؿ بالرغـ مف أنو يعرؼ . لديو القدرة عمى أف يشفى مف الياسميف أـ ال؟

اإلجابة، كمع ذلؾ كٌرر التساؤؿ كجاء عمى شكؿ استفياـ إنكارم، مف أجؿ  الكشؼ لنا 
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 البلـز في سطر شعرم أك جممة شعرم تشكؿ محكران أساسيان مف محاكر 
القصيدة، كيتكرر ىذا السطر أك الجممة مف الحيف إلى اآلخر عمى شكؿ فكاصؿ بيف 

 :كالبلزمة نكعاف. مقاطع القصيدة الكاحدة

 كترد في بداية القصيدة باستمرار، حيث تشكؿ مفتتحان ييمقي ≪: الالزمة القبمية . أ
 2.≫بظبللو اإليقاعية كالداللية عمى عالـ القصيدة 

عمى " محمكد دركيش"كفيما يمي سنحاكؿ تقديـ بعض القصائد التي اعتمد فييا 
 .تكرار البلزمة القبمية، كالكشؼ عف سر تكظيفيا في تمؾ القصائد

أرل شىبىحي قادمان مف )جاءت في أكؿ قصيدة " دركيش"كأكؿ الزمة قبمية كظفيا 
كتكررت ىذه البلزمة  (ُأطُل كشرفة بيت، عمى ما أريد: )، كالبلزمة ىي قكلو(...بعيد
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مرات في ثنايا القصيدة محافظة عمى كقكعيا في بداية كؿ مقطع مف مقاطع  (05)خمس
القصيدة، كتـ إعادة ىذه البلزمة في كؿ مرة كاممة كما ذيكرت في بداية القصيدة ثـ في 

بدايات المقاطع البلحقة، فالشاعر ىنا يقـك بإطبللة إذ راجع ذاكرتو في ضكء كاقعو الذم 
أيطؿي كشرفة بيت، عمى ما )اتسـ بالجمكد كالثبات، كىذا ما أكحى بو تكرار البلزمة المغكية 

 .(أريد

ىيينا ): ، ككانت البلزمة قكلو(ليمة البـك)كثاني الزمة قبمية نجدىا في قصيدة 
مرات في القصيدة، كتكٌررت في بداية  (06)كذكرت ست  (...حاضره ال يبلمسيوي األمسي 

مثمت ىنا البلزمة المركزية في  (ىيينا حاضره )فالبلزمة المغكية . كؿ مقطع مف المقاطع
التكرار، كالقصيدة جاءت عمى ستة مقاطع، كفي المقطعيف األكؿ كالثاني ذىكىر الشاعر 

أما في المقاطع األربع المتبقية فذكر . (ىيينا حاضره ال يبلمسيوي األمسي )البلزمة كاممة 
كاستغنى عف ذكر  (ىيينا حاضره )البلزمة المركزية فقط ك اكتفى بيا كالمتمثمة في جممة 

كاف في كؿ مقطع كفي كؿ مرة بحاجة إلى التذكير بأف " فدركيش"ما بقي مف البلزمة، 
 .الحاضر ىيينا، فيك يشير إليو كيشد انتباىنا لو

، حيث كٌرر الشاعر (مىرَّ القطار )كثالث تكظيؼ لمبلزمة القبمية جاء في قصيدة
إال أنو لـ يذكرىا في بداية كؿ مقطع مف مقاطع  (مىرَّ القطار سريعان )البلزمة القبمية 

نما ذكرىا في ثبلثة ، كقصد بذلؾ أف ال (08)مقاطع مف أصؿ ثمانية (03)القصيدة، كا 
يقـك 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

كجاء ذكرىا  (أىغمقكا المىٍشيىدى ): قي قكلو" محمكد دركيش"كرابع الزمة قبمية يكظفيا 
( 03)، ككٌرر الشاعر ىذه البلزمة ثبلث(خبلؼ غير لغكم، مع امرئ ألقيس)في قصيدة 
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مرات مف أصؿ خمسة مقاطع، كجاء ذكرىا في المقطعيف األكليف لشد انتباه القارئ إلييا 
لى ما تحكيو مف معنى، كاٍستيغني عنيا في المقطع الثالث، ثـ عاد ليذكرىا في المقطع  كا 
ما قبؿ األخير ككأنو يذكرنا بيا مرة أخرل، أما في المقطع الخامس كاألخير فقد عمد 

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

 .لذا استغنى عف ذكرىا

يقاعا، ≪ :الالزمة البعدية  . ب تيكٌرر في نيايات مقاطع القصيدة لنشكؿ بيا استقراران كا 
 1.≫يمنح القصيدة عنصر االرتكاز كالتمحكر، كما تضبطيا بفكاصؿ إيقاعية منتظمة

عند  (عكد إسماعيؿ)كأكؿ تكظيؼ ليذا النكع في الديكاف، نجده في قصيدة 
مرات عند  (06)، فجاء ذكرىا ست(ىىمِّمكيا، ىىمِّمكيا، كيؿُّر شيء سكؼ يبدأ مف جديدً )قكلو

 .نياية كؿ مقطع مف مقاطع القصيدة، ككاف حضكرىا بانتظاـ دكف زيادة أك نقصاف
الراكم، ىك / إف الشاعر دائمان في حالة سرد ذاتي يتمقاه المتمقي عبر ذات الشاعر

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 

كىذا ما دفعو إلى ذكر ىذه البلزمة في . القارئ، كيحاكؿ أف يبشره بمستقبؿ زاىي كمو خير
 .آخر كؿ مقطع مف مقاطع القصيدة

باء)كجاء ثاني تكظيؼ ليذه البلزمة في قصيدة  لـ  ):كتمثمت في قكلو (نيٍزىىةي الغيرى
مرات في آخر كؿ مقطع مرة ما عدل  (04)، حيث ذكرت أربع(تىًصٍؿ بعد مىٍركىبىةي الغرباءٍ 

المقطع األخير لـ يتـ ذكرىا فيو، كفي كؿ مرة ذكرت فييا في المقاطع األربعة لـ يكف 
نما كاف في كؿ تكظيؼ يطرأ عمييا تغيير طفيؼ، ففي المقطع األكؿ  ذلؾ بانتظاـ كا 

، أما في المقطع الثاني تحكلت (لـ تىًصٍؿ بعد مىٍركىبىةي الغرباءٍ  ):كظفت عمى النحك اآلتي
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، أما في (أغنيةي )كتحكلت في المقطع الثالث إلى لفظة (جيتارة)إلى لفظة (مىٍركىبىةي )كممة
 . (أيسطكرةي )المقطع الرابع فغيُّررت إلى لفظة

فما طرأ 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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 ( :الداللي  ) االنزياح االوتبدالي /2

يعد االنزياح الداللي إذف صكرة منحرفة ألنيا تنحرؼ بالداللة الكضعية كالمتداكلة 
 لمكممات إلى داللة ثانكية لكنيا األحؽ كاألمثؿ لمشعر

 ىك الذم يتعمؽ بجكىر الكحدة المغكية أك بداللتيا مثؿ االستعارة ≪: االنزياح 
 1≫كالمجاز كالكناية كالتشبيو 

نما نتيجة انحراؼ لغكم مف مزج  فحدكث ىذا االنزياح بالداللة ال يحصؿ مف فراغ كا 
كغيرىا مف اإلعدادات المغكية التي تؤدم إلى ...في التركيب باالستعارة كالكناية كالتشبيو 
 .انحرافات داللية فيحدث االنزياح الداللي 

 : ظاهرة االوتعارة /أ

تمثؿ االستعارة عماد االنزياح الداللي ، كنظرا ألىميتيا كلما ليا مف فكائد جمة في 
البناء األدبي الشعرم فقد تناكليا الكثيركف مف الباحثيف كاألدباء القدامى ، كالمغكييف 

 .كالمسانييف المحدثيف عمى حد سكاء 

 فالعرب تستعير الكممة فتضعيا مكاف الكممة إذا كاف المسمى ≪" بف قتيبة " يقكؿ 
 2 ≫بيا بسبب إلى اآلخر، أك مجاكران ليا أك مشاكبلن 

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

  
                                                             

.120مرجع سابؽ، ص: أحمد محمد كيس-  1  
، القاىرة، 2تأكيؿ مشكؿ القرآف، تح أحمد صقر، دار التراث، ط: أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة- 2
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المستعار لو لممستعار منو ، كامتزاج المفظ بالمعنى حتى ال يكجد بينيما منافرة ، كال تبيف 
 1 ≫في أحدىما إعراض عف اآلخر 

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

 اعمـ أف االستعارة في الجممة أف يككف المفظ ≪" عبد القاىر الجرجاني " يقكؿ 
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 الـز ، فيككف 
 2≫ىناؾ كالعارية

كمعنى ىذا أف االستعارة فعؿ مقصكد ألف الشاعر يستعممو، إال أف الجرجاني ال 
أيضا، كىك ما  (غير الشعراء  )يقصر االستعارة عمى الشاعر بؿ يكسع مف نطاقيا لتشمؿ

يكحي بأف الجرجاني ال يحصر االستعارة عمى الخطاب اإلبداعي بؿ يكسع مف دائرتيا 
 .لتشمؿ الخطابات األخرل

 االستعارة كىي أف نذكر أحد ≪: فيعرؼ االستعارة بقكلو" شرؼ الديف ألطيبي" أما 
طرفي التشبيو مدعيا دخكؿ المشبو في جنس المشبو بو داال عميو باثباتؾ لممشبو بو مف 

 3≫اسـ جنسو الزمو أك لفظ يستعمؿ فيو، نحك في الحماـ أسد، كالمنية أنشبت أظفارىا
                                                             

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

، (د ط)أسرار الببلغة، تح محمد ألفاضمي، المكتبة العصرية صيدا، بيركت، لبناف، : عبد القاىر الجرجاني- 2
.71ـ، ص2005   

، (رسالة دكتكراه)ق، تحقيقان كدراسة، 743التبياف في البياف لئلماـ الطبرم المتكفى سنة : عبد الستار حسيف مبركؾ- 3
.122ـ، ص1973، كمية المغة العربية،جامعة األزىر، مصر، (مخطكطة)   
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كتبعان لذلؾ فاالستعارة ترد في الشعر كما أنيا ترد في غيره مف األجناس األدبية 
األخرل، فالكبلـ الذم يخمك منيا يعتبر كبلما مباشرا كاضحا يجد فيو المتمقي المعنى 

جاىزا ، كىذا دليؿ عمى أف االستعارة ترفع مف شأف الكبلـ كتسمك بو إلى مراتب اإلبداع 
يحائية  فيصبح كبلما ثريا مزخرفا يحمؿ معاف عديدة في لفظ كجيز ، فيو دقة تصكيرية كا 

 .كببلغية 

" لماذا تركت الحصاف كحيدان " كىذا ما سنحاكؿ كشؼ الستار عنو في ديكاف 
  :"دركيش لمحمكد"

تعد االستعارة مف المقكمات الترفييية التي تقـك عمى دغدغة الحس الجمالي 
لممتمقي، إنيا تعتمد عمى التخييؿ كالذم يعد جكىر الكبلـ الشعرم ألنو يحقؽ االلتذاذ 

 :كىي عمى نكعيف. كالمتعة النفسية لمقارئ

 :االوتعارة المكنية*

 االستعارة المكنية ىي ما حذؼ فييا المشبو بو أك المستعار منو، ك رمز لو ≪  
 1≫بشيء مف لكازمو

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

رو يحريسي الميؿ مف نىٍفًسوً  -  2. أيطؿي عمى شىجى

رو يحريسي الميؿ)كتمثمت االستعارة في عبارة ، حيث شبو الشجر باإلنساف الذم (شىجى
لكنو لـ يذكر بؿ تيركت قرينة  (اإلنساف)كىك مذككر، كالمشبو بو (الشجر)المشبو. يحرس

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

، بيركت، لبناف، 1، دار النيضة العربية، ط(البديع- البياف- عمـ المعاني)في الببلغة العربية: عبد العزيز عتيؽ- 1
.176ـ، ص2009/ق1430   
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فكبلىما يحمي الشيء العزيز كالغالي عميو كيحمي . لكجكد كجو شبو بينيما ىك الحماية
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 كيقـك 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

 1. أيطؿي عمى صكرتي كىٍىيى تيرب مف نفسيا -

شبو الشاعر ىنا . (صكرتي كىي تيرب مف نفسيا)كجاءت االستعارة في عبارة
التي تركيا الشاعر لتشير  (الفعؿ تيرب)الصكرة باإلنساف كالذم دؿ عمى ذلؾ ىك القرينة

إف تشبيو الشاعر لمصكرة . (الصكرة)ذكر المشبو (اإلنساف)لنا إلى المشبو بو المحذكؼ
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 
إف تمؾ النفس بالنسبة لو لـ تعد آمنة كال مستقرة كما . النفس كيبتعد عف كؿ ما يربطو بيا

 .كانت بؿ أصبحت بعيدة عف الراحة كالطمأنينة

 :جاءت في قكؿ الشاعر (في يدم غيمة)كنجد استعارة أخرل في قصيدة

ٍتني - رىحى  2.في يدم غىٍيمةه جى

ٍتني)استحضر الشاعر في ىذه العبارة استعارة مكنية تمثمت في قكلو رحى ، (غيمة جى
كحذؼ المشبو بو، كترؾ قرينة لغكية تدؿ عميو كىي  (الغيمة)حيث ذكر لنا المشبو كىك
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ٍتني)لفظة رىحى ، كمف خبلؿ ىذه القرينة نستطيع أف ندرؾ الشيء المادم الذم شبو بو (جى
الغيمة، فقد يككف شبييا بالسكيف أك السيؼ أك حتى الزجاج، فكؿ ىاتو األشياء " دركيش"

جارحة، كجاء تكظيؼ الشاعر ليذه االستعارة مف أجؿ إبراز مدل عمؽ الفعؿ الذم قامت 
بو الغيمة كأثره عميو، كمف أجؿ أف يخبرنا أيضان بأف الغيمة كرغـ خفتيا كنعكمتيا إال أنيا 

 .تجرح

ليذا التشبيو المبالغ فيو؛ حيث أنو شبو شيئيف ببعضيما " دركيش" إف تكظيؼ 
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 

 .كىذا ما حاكؿ التعبير عنو مف خبلؿ استخدامو ليذه االستعارة. داخمي

لى آخره)ىناؾ تكظيؼ آخر ليذا النكع مف االستعارة في قصيدة    (...إلى آخرم كا 

 كنحؿه أليؼه ييًعدي الفطكر لجدِّم  -

  1. عمى طبؽ الخيزراف

شبو الشاعر النحؿ باإلنساف، . (نحؿه أليؼه ييًعدي الفطكر لجدِّم):االستعارة في قكلو
، إال أنو ترؾ قرينة تدؿ عميو أال كىي (اإلنساف)كحذؼ الشبو بو (النحؿ)فذكر المشبو

 . ، فيذا الفعؿ يتميز بو اإلنساف فيك الذم يعد الفطكر(ييًعدي الفطكر)عبارة

مف عند اإلنساف كأسقطيا عمى النحؿ،  (إعداد الفطكر)ىذه الصفة" دركيش"أخذ 
ذلؾ ألنو يرل بأف ىناؾ كجو شبو بيف النحؿ كاإلنساف متمثؿ في الحيكية ك النشاط في 

ف كانت إعداد الفطكر لذا حاكؿ الشاعر الربط بيف . العمؿ كأثناء أداء ميمة ما حتى كا 
النحؿ كاإلنساف كجعؿ القارئ يتمذذ بيذا الربط ك بالتشابو الذم رسمو الشاعر بيف المشبو 
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كالمشبو بو تعبيران منو عف فرحة النحؿ بعكدة جده كما يفرح اإلنساف بقدـك الضيؼ ككيؼ 
 .إذا كاف العائد مف أىؿ البيت

 :(تدابير شعرية)في قصيدة " دركيش"كيقكؿ 

 1. ألقصيدةي بيف يدمَّ  -

ففي ىذه العبارة استحضر الشاعر االستعارة مشبون القصيدة بالشيء المادم الذم 
رَّحى بالمشبو - ، كحذؼ المشبو بو(القصيدة)يمكف أف نيمسكو بيف اليديف كنتمكف منو، كصى

بيف )كالذم دلت عميو عبارة- قد يككف أم شيء مادم بإمكاننا إمساكو ككضعو بيف اليديف
أال كىي استسبلمو لمغير ك - لجأ الشاعر إلى استعارة صفة ىذا الشيء المادم. (يدم

سقاطيا عمى القصيدة نظران لكجكد كجو شبو - القدرة عمى تممكو ك إمساكو كالتصرؼ فيو كا 
 .بينيما متمثؿ في الصفات التي ذكرناىا آنفان 

 يرل الشاعر أنو متمكف مف القصيدة كمتحكمان بيا يغيرىا كما يريد كيسٌيرىا كيفما 
 .شاء، حاليا حاؿ الشيء المادم بيف اليديف

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

لدتي  -  2. مف ليغىتي كي

لدتي )تكجد استعارة في ىذا المقطع تمثمت في جممة شيبيت المغة باألـ . (مف ليغىتي كي
أخذ مف " فدركيش"التي تمد، كنقصد ىنا تمؾ الكائف الحي العاقؿ كغير العاقؿ، 

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

كجاء ىذا التشبيو لمغة كاألـ اعتمادا  (العاقمة كغير العاقمة)بمشبو بو كاحد أال كىك األـ
                                                             

.368الديكاف، ص-  1  
.381المصدر نفسو، ص-  2  



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

 
56 

عمى كجكد عبلقة بينيما، فالشاعر يرل أف كبل منيما محتضف البنو كمحافظ عميو، سكاء 
، كىذا ما حاكؿ ...االبف الحقيقي بالنسبة لؤلـ أك ما تمده المغة مف ألفاظ ك جمؿ كمعاني

الشاعر إيصالو لممتمقي مف خبلؿ ىذه االستعارة، فيك يصؼ لنا انتماءه لمغتو كما ينتمي 
إلى أف يعبر عف صمة القرابة التي تربطو بمغتو كعف " دركيش"االبف المو، كىنا يسعى

 . مدل قكتيا فمـ يجد خير مثاؿ مف صمة األـ بابنيا

 : االوتعارة التصريحية*

رِّحى فييا بمفظ المشبو بو، أك ما استعير فييا لفظ ≪  االستعارة التصريحية ىي ما صي
 1.≫المشبو بو لممشبو

 ...":أرل شىبىحي قادمان مف بعيد"كنجدىا ضمف قكلو في قصيدة 

 2.أيطؿي عمى ىيٍدىيدو ميٍجيىدو مف عتاب الممؾٍ 

، حيث ذيكر المشبو بو ك ىك (ىيٍدىيدو ميٍجيىدو )تمثمت االستعارة التصريحية في عبارة
ًذؼى المشبو كىك (الييٍدىيد) لفظة الفرد الفمسطيني " دركيش"، عكَّض (الفرد الفمسطيني)كحي

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

مشبو )، حيث يشبو الشاعر العدك(عتاب الممؾٍ ):كىناؾ استعارة تصريحية أخرل في قكلو
بالممؾ كذلؾ لتسمطو كتجبره عمى الشعب الفمسطيني، كتكتمؿ الصكرة باعتماد  (محذكؼ

عمى ىاتيف االستعارتيف حيث عبر مف خبلليما عمى إرىاؽ الشعب الفمسطيني " دركيش"
 .كتعبو مف كراء ما يفعمو االستعمار الغاشـ مف ظمـ كاستعباد
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 ":دركيش"يقكؿ  (حٍبري الغراب)كفي قصيدة 

 مف أىيف تأتينا النيايةي؟

 1.نحف أحفادى البدايةً 

، حيث شبو الشاعر الشعب (نحف أىحفادى البدايةً ):جاءت االستعارة في قكلو
، كجاء ىذا التشبيو بينيما (مشبو بو مذككر)بأحفاد البداية (مشبو محذكؼ)الفمسطيني 

لكجكد عبلقة تربطيما كىي الزمف الكاحد، فكبلىما مف زمف كاحد زمف البداية التي لـ 
 .تظير ليا نياية

مف خبلؿ ىذه االستعارة التعبير عف حاؿ الشعب الفمسطيني كعف " دركيش"حاكؿ 
عـ تقدـ الكضع المزرم الذم يمر بو، فيك ال يزاؿ في بداية ما يحدث لو كلـ تأتو النياية 

 .المفرحة كلـ يصمو الفرج

 :(مصرع العنقاء)كيقكؿ في قصيدة 

 :قات لي

 فبل صحراءى لمذكرل التي أىحمميا عنؾى 

 2.كال أىعداءى منذ اآلف، لمكرد

ىنا " دركيش"، شبو (كال أىعداءى منذ اآلف، لمكرد):كظؼ الشاعر االستعارة في قكلو
، فيك يرل بأف الشعب (المشبو بو المذككر)بالكرد (المشبو المحذكؼ)الشعب الفمسطيني

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 
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كسمعة جيدة، كالكرد يستخدـ لمزينة كلكي يبعث الراحة كالتفاؤؿ في النفس، كذلؾ ىك 
 .الفمسطيني منبع الراحة كالتفاؤؿ

، الحظنا قمة ىذا "محمكد دركيش"كمف خبلؿ بحثنا عف ىذه االستعارات في ديكاف 
 .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 

 أف تتكمـ في شيء كتريد غيره ، ككنى ≪" :لساف العرب " كالكناية كما جاء في 
تستر مف كنى عنو إذا : إذ تكمـ مما يستدؿ عميو ، كتكنى : عف األمر بغيره كناية يعني 

 . فيي في معناىا المغكم الستر كالخفاء 1 ≫أك مف الكنية : كرل

مف أقدـ الذيف  (ق 210 )، المتكفى سنة " أبك عبيدة معمر بف المثنى"  كما يعد 
 كؿ ما فيـ مف الكبلـ كالسياؽ ، مف غير أف يذكر اسمو ≪: عرضكا لمكناية كىي عنده 

 2 ≫صريحا في العبارة 

إلى أف إعماؿ العقؿ ىك السبيؿ لفيـ داللة " أبك عبيدة"مف خبلؿ ىذا القكؿ يشير 
 .الكناية

، فقد تناكؿ الكناية في كتابو ( ق 395 )المتكفى سنة" أبك اليبلؿ العسكرم"أما 
 :خالطا بينيما حيث عرفيا بقكلو (الكناية كالتعريض)تحت اسـ  (الصناعييف)
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 كىي أف يكنى عف الشيء كيعرض بو، كال يصرح عمى حسب ما عممكا بالمحف ≪ 
 1≫كالتكرية عف الشيء

فيو جمع بيف الكناية كالتعريض، كفيو تنبيو لكجكد " ىبلؿ العسكرم"إف تعريؼ أبك 
 .  الستر كالخفاء في كؿ مف المحف كالتكرية

كالمراد بالكناية ىا ىنا أف يريد ≪ : قائبل " عبد القاىر الجرجاني " كما تحدث عنيا 
المتكمـ إثبات معنى مف المعاني فبل يذكره بالمفظ المكضكع لو في المغة كلكف يجيء إلى 

ىك طكيؿ : معنى ىك تاليو كردفو في الكجكد ، فيكصي بو إليو كيجعمو دليبل عميو كقكليـ 
 2 ≫النحاد ، يريدكف طكؿ القامة ، ككثير الرماد يعنكف كثير القرل 

مف خبلؿ قكلو ىذا قيمة اإليماء في التدليؿ عمى المعنى " عبد القاىر الجرجاني"ف مب
ثباتو، كما أكضح القيمة الجمالية لمكناية كسنسعى لمكشؼ عف ىذه األخير في . المراد كا 

براز سر تكظيؼ الشاعر ليا(لماذا تركت الحصاف كحيدا)" محمكد دركيش"ديكاف  . ، كا 
 :كالكناية ثبلثة أنكاع

التي يطمب بيا نفس الصفة، كالمراد بالصفة ىنا الصفة  كىي  ≪:الكناية عن الصفة* 
  3.≫المعنكية كالجكد كالكـر كالشجاعة كأمثاليا ال النعت

 . كناية عف عدـ كجكد ما يفرح4:وبريد فارٌغ من أيِّ مْمهاةٍ - 

إف حياة الشاعر كمف حكلو مف الشعب الفمسطيني ال يكجد فييا ما يفرح، فيي خالية 
ىذه الكناية لمداللة عمى االنقطاع؛ انقطاع كؿ شيء " دركيش"مف األخبار الٌسارة، ككظؼ 

 .جميؿ كفيو فرح كسركر
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 . كناية عف قسكة كصبلبة الغياب1:ُرخاَم غيابنا- 

مف خبلؿ ىذه الكناية إلى الضبابية كعدـ الحضكر كالتيو عف باب " دركيش"أشار 
 .الرجكع إلى أرض الكطف؛ فالشعب الفمسطيني أظؿ طريؽ العكدة إلى أرضو ككطنو

 كناية عف الصدؽ كالقكؿ الحؽ كشفاء النية، 2:َأن ُأْوِقَط عن صوتي  ناَع الَكِممةْ - 
 .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

 . كناية عف عدـ االستقرار النفسي، كانقساـ الرأم كالتكجو3:َأرى نفوي َتْنَشقُّ  لى اثنين- 

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

كىي التي يطمب بيا نفس المكصكؼ كالشرط ىنا أف تككف ≪ :الكناية عن الموصوف* 
 4.≫الكناية مختصة بالمكنى عنو ال تتعداه، كذلؾ ليحصؿ االنتقاؿ منيا إليو

كناية عف التسمط كالتجبر كعف قرب انتياء  5: َأْوَصُمونا  لى الَفْصِل  بل ااخيرعندما- 
 .الحرب

رغاـ " دركيش"عٌبر  مف خبلؿ ىذه الكناية عف شيئيف اثنيف، أكليما جبركت العدك كا 
الذم يسير الشعب كيتحكـ فيو كفي - العدك–الشعب الفمسطيني عمى ما ال يحب، فيك 
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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

نِ -   ،التفتنا  لى دورنا في الشريط الُمَموَّ

 لكننا لـ نىًجٍد نجمةن لمشماؿ كال خيمةن 

ٍؼ عمى صكتنا أىبدان . لمجنكب   1.كلـ نىتىعىرَّ

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 سابقاى 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

 كيراد بيا إثبات أمر ألمر أك نفيو عنو، أك بعبارة أخرل يطمب  ≪:الكناية عن نوبة* 
  2.≫بيا تخصيص الصفة بالمكصكؼ

كناية نسبت فييا صفة النجاة لمتراب، كجاءت ىذه النسبة بناء  3:!التِصْق بالترا  لتنجو- 
عمى اعتبار أف التراب ىك أرض الكطف بالنسبة لمشاعر، كىنا األب يتحدث البنو 

 . كينصحو بالتمسؾ بالتراب؛ أم التمسؾ بالكطف ألنو كسيمة النجاة الكحيدة لو
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 ولم َتْنَشْف دماُء الميل في- 

 1.ُ ْمصاِن موتانا

 ذلؾ في ىنا كناية عف نسبة، حيث نسبت المكت لمقمصاف كىي في الجثة كالقرينة
القتيؿ، كمف أجؿ بياف حسف صكرة  منظر ببشاعة تكحي التي بالقميص الممتصقة الدماء

 .الكناية جمع الشاعر بيف الدماء كالميؿ كالميت

 كناية نسب فييا الشاعر األمف كاألماف لمسنابؿ، 2:وكانوا ينامون بين ونابمنا آمنين- 
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 
تعمقا في المعنى كركنؽ كجماالن في التعبير، كعند قراءتؾ لياتو الكنايات تشعر بمذة 

 . كاستمتاع

 : ظاهرة التشبيه /ج

التشبيو لكف مف ألكاف التعبير األنيؽ تعتمد إليو النفكس بالفطرة كىك مف الصكر 
 .البيانية التي ال تختص بجنس كال بمغة ألنو مف الخصائص اإلنسانية

: الشبو كالشبو المثؿ، كالجمع أشباه كأشبو الشيء بالشيء ): أف" ابف منظكر"ذكر
ماثمو، كأشبيت فبلنا كشابيتو كاشتبو عمي، كتشابو الشيئاف كاشتبيا أم أشبو كؿ كاحد 

 3.(منيما صاحبو، كشبيو إياه كشبيو بو مثمو كالتشبيو التمثيؿ 
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 الداللة عمى مشاركة أمر ألمر في معنى مشترؾ ≪: أما في االصطبلح فيك
 1 ≫بينيما بإحدل أدكات التشبيو المذككرة أك المقدرة المفيكمة مف سياؽ الكبلـ 

 لمتشبيو ركعة كجماؿ، كمكقع حسف في الببلغة العربية، كذلؾ إلخراجو الخفي إلى 
دنائو البعيد مف القريب، فيك يكسب المعنى كضكحا كتأكيدا  .الجمي، كا 

 فإف كاف التشبيو مدحا كاف أبيى كأفخـ ، كأنبؿ ≪" : عبد القاىر الجرجاني " يقكؿ 
. في النفكس كأعظـ ، كأىز لمعطؼ كأسرع لئللؼ ، كأجمب لمفرح ، كأغمب عمى الممتدح 

ف كاف ذما كاف مسو أكجع . كأسير عمى األلسف كأذكر ، كأكلى بأف تعمقو القمكب كأجدر كا 
كميسمو ألذع، ككقعو أشد، كحده أحد، إف كاف حجاجا كاف برىانو أنكر، كسمطانو أقير، 

ف كاف افتخارا كاف شأنو أبعدى، كسرفيوي أش. كبيانو أبير ف كاف كعظا كاف . دى  كلسانو أىؿدى كا  كا 
 2 ≫جرزأشقى لمصدر، كأدعى لمفكر، كأبمغ في التنبيو كاؿ

بعد أف ألقيت نظرة سريعة عمى مفيـك التشبيو أريد أف أدرس التشبيو في ضكء 
مع محاكلة إبراز ما تركو ىذا " لمحمكد دركيش "(لماذا تركت الحصاف كحيدان )ديكاف 

 .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 

كمف ىؤالء . كالمعاصريف إلى التركيز عميو كاستغبلؿ ما يممكو مف جمالية فنية
الذم حاكؿ اإليجاز في القكؿ كدفع " محمكد دركيش"المعاصريف نجد الشاعر الفمسطيني 

                                                             
، تح إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، (المعاني كالبياف كالبديع)اإليضاح في عمـك الببلغة: الخطيب القزكيني- 1
. 164ـ، ص2003/ق1424، بيركت، لبناف، 1ط  

.64دالئؿ اإلعجاز، مرجع سابؽ، ص: عبد القاىر الجرجاني-  2  
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كمف بيف ىذه . المخاطىب إلى التركيز عف طريؽ تكظيفو لياتو الجمالية الخطابية
 :التكظيفات

 :(...أرل شىبىحي قادمان مف بعيد)نذكر قكلو في قصيدة 

، عمى ما أيريد -    1.أيطؿي كشيرفىة بىٍيتو

 (الشاعر)، فالمشبو(الكاؼ)شبو الشاعر نفسو بشرفة البيت مستخدمان أداه التشبيو
إف . ، ككجو الشبو ىك اشتراكيما في اإلطبللة عمى األحداث(شرفة البيت)كالمشبو بو

الشاعر راجع بذاكرتو إلى الماضي، كالمشاىد تىميري أماـ عينيو كأنيا عدسة تصكير ترصد 
بدقة كبسرعة ما جرل لو مف أحداث، المرءي ال يستطيع القياـ بيذا الرصد إال إذا كاف 

شرفة بيت ألنو مف خبلؿ الشرفة بإمكانو رؤية كؿ األحداث التي تجرم ك ال يفكتو شيء 
كىذا حاكؿ الشاعر إيصالو لممتمقي كنجح في ذلؾ عف طريؽ استغبللو ليذا التشبيو . منيا

الذم أضاؼ عمى البيت نكع مف الجماؿ كالفف اإلبداعي الظاىر مف خبلؿ تشكيؽ القارئ 
 .لمعرفة األحداث كالتمذذ في قمبو عند قراءتيا

 :، حيث يقكؿ الشاعر(أىطكار أىنات)كنجد تشبيون آخر في القصيدة 

 الشٍِّعري سيمَّمنا إلى قىمىرو تيعىمَّقيوي أىناتي  -

ًديقتيا، كمرآةو لعيشَّاؽو ببل أىمىؿو   2. عمى حى

ىنا تشبيو لمقمر بالمرآة، كاعتمد الشاعر ىذا التشبيو بيف القمر كالمرآة لكجكد شيء 
فالمرآة عاكسة لما يظير ليا، كذلؾ ىك القمر . مشترؾ بينيما متمثؿ في عكس األشياء

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 
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عبر الشاعر بيذا التشبيو عف عكس القمر آلالـ العشاؽ اليائسيف، . سمبي أك ايجابي/قبيح
كبما أف المرآة تعكس األشياء كما ىي في الكاقع فإف القمر ىك اآلخر يعكس تمؾ اآلالـ 

 .بصكرة حقيقية كصادقة

 ":دركيش"كفي نفس القصيدة يقكؿ 

 كانكسر اليكاءي  -

 1.مف الجفاؼ كىًقٍطعىًة الخشب

، كأداة (المشبو بو)، قطعة الخشب(المشبو)اليكاء.شبو الشاعر اليكاء بقطعة الخشب
كجاء ىذا التشبيو بناء عمى كجكد عبلقة بيف اليكاء كقطعة الخشب، . (الكاؼ)التشبيو ىي

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

استغبلؿ ىذا التشبيو لمتعبير عف كضع الببلد كما آلت إليو مف " دركيش"أراد 
 .انكسار كتحطـ

 :، إذ قاؿ(مف سماء إلى أيختيا يعبر الحالمكف)ككظؼ الشاعر تشبيو آخر في قصيدة 

   2. ألفراشةي ماءه يحفي إلى الطيراف -
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، ككاف (الماء)كالمشبو بو (الفراشة)حذؼ الشاعر أداة التشبيو كذكر كبلن مف المشبو
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 
 .كعدـ غمكضيا، ألف الشيء الخفي إذا شيًبوى بالشيء الجمي تىبىيَّفى 

بة)في قصيدة " دركيش"كيقكؿ   :(لمغجرية،سماء ميدىرَّ

 ديقِّي القمكب ككسَّارة الجكزً  -
ـي األحصنة    1 !يىٍبزيٍغ دى

 (الغجرية)المشبو. حاكؿ الشاعر مف خبلؿ ىذا التشبيو التعبير عف قسكة الغجرية
فشبو دىقة الغجرية عمى القمكب بدىقة كسارة . (الكاؼ)، كاألداة(كسَّارة الجكز)كالمشبو بو

 .الجكز عند كسرىا

أف يكجز قسكة كقكة الغجرية في قسكة كقكة كسارة الجكز المعركؼ " دركيش" أراد 
عنيا أنيا تصيب ىدفيا كمف الدقة األكلى، كذلؾ الغجرية في نظر الشاعر، دقتيا دقيقة 

 . كصائبة حتى أنيا تنزؿ الدـ مف شدة الدؽً 

فاختصر الشاعر كؿ ىذا في اعتماده عمى التشبيو بيذه الطريقة، كقد أدل 
االختصار كاإليجاز في الكبلـ بالمخاطب إلى التركيز كالكعي الكبير، كأىٍخًذ الكثير مف 
الكقت كالغكص في بحر التجربة لكي يحاكؿ أف يأتي بالكبلـ الجكىرم الخفي كراء تمؾ 
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األلفاظ القميمة التي كظفيا الشاعر لمتعبير عف فكرتو، كأثناء عمميو البحث عف جكىر 
 .الكبلـ يجد القارئ لذة كاستمتاع

ٌب السبعة)أما في قصيدة   :تشبيو في قكلو (محمكد دركيش"كظؼ " أيَّاـ الحي

ٍيشه ييحاًصريني -  أىميرُّر باٍسًمًؾ، ال جى

رسً . كال ببلده   كأنَّي آخري الحى

 1... أك شاعره يىتىمشَّى في ىكاجسوً 

. يشبو الشاعر نفسو ىنا عمى مرتيف، في األكلى شبو نفسو بآخر الحرس
قاـ . (الكاؼ)، كأداة التشبيو(آخر الحرس)كالمشبو بو (ياء المخاطب)/(الشاعر)المشبو

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

، في ىذه العبارة يشبو (...أك شاعر يتمشى في ىكاجسو)كىناؾ تشبيو آخر في قكلو
نفسو بالشاعر الذم يتمشى في ىكاجسو كىنا فيو نكع مف الحرية كأخذ كقت " دركيش"

طكيؿ، كىذا ما أراد الشاعر التعبير عنو فيك يمر عمى اسـ العنقاء دكف رقابة كدكف كقت 
 .محدد، إنو شاعر حر في كؿ شيء

 :(عندما يبتعد...)في قصيدة " دركيش"يقكؿ 

 كشىٍعره  -

 2.طكيؿه كىمىٍيؿ األغاني عمى الكىًتفىٍيفً 
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، المشبو (شعر البنت)المشبو. في ىذا المقطع شبو الشاعر شعر البنت بالميؿ
بيذا التشبيو باعتبار أف لكف الشعر أسكد فيك " دركيش"كقاـ . (الكاؼ)، األداة(الميؿ)بو

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

جعؿ ديكانو يخرج مف مجاؿ - التشبيو- ليذه الظاىرة الفنية" دركيش"إف تكظيؼ 
الشعر العادم إلى مجاؿ لشعر الببلغة، التي تيكلد منيا مف المعاني ماال تكلده مف 

 .األسمكب العادم
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خالصة لجولة التي جاءت  وهاهو البحث یصل إلى آخر محطاته وهي الخاتمة، 
تعمقنا خاللها في أغوار الشعر المعاصر والتي كانت عصارتها جملة من النتائج حاولت 

ما تعلق منها  بدایة هذا البحث سواءأن تجیب عن تلك التساؤالت التي شدتنا عند 
  :ومن بین هذه النتائج نذكر. التطبیقي بالجانب النظري أو

   االنزیاح مفهوم معقد وواسع، قد یلتقي في استعماالته ومعانیه مع مصطلحات
مصطلحات و  ،االختالفنتهاك واللحن والتحریف و كالخرق، والكسر، والمخالفة واال: أخرى

 .باختالف فكر أصحابها وثقافتهملف أخرى غریبة األصل تخت
  ،ظاهرة االنزیاح موجودة بشكل كبیر في النصوص األدبیة خاصة الشعریة منها

وهي ظاهرة جد مهمة ألنها تتعلق أساسًا بالجانب الداللي للغة باختالف المستویات التي 
نما من أ" محمود درویش"وتوظیف . تحدث فیها الظاهرة جل لهذه الظاهرة لیس عبثًا وإ

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

محمود "شعریة ایجابیة، وهذا ما حاول جمالیة؛ بمعنى أن لیس كل انزیاح خاصیة 
من خالل اعتماده على االنزیاح في أعماله الشعریة، ففي دیوان الوصول إلیه " درویش

على توظیفه لخاصیة االنزیاح بكل ما تحمله " درویش"عمل " لماذا تركت الحصان وحیداً "
 .من شعریة بعیدًا عن السیاقات المألوفة العادیة

   إن التقدیم والتأخیر یمثل أهم خصائص اللغة العربیة، حیث یدل على مرونتها و
باعتباره  اتساعها، مما جعلها مفتوحة عبر األزمنة المختلفة و خاصة في الزمن المعاصر

" درویش"وحاول الشعري،  الخطابسمة من سمات الحداثة الشعریة وجمالیة من جمالیات 
استغالل ما في هذه الخاصیة الشعریة من الرخاوة وحریة في االنتقال بین األلفاظ، لیزید 

ي شعره و شيء من السهولة تصل حد المرونة عند قراءتك أشعاره، نوعًا من السالسة ف



                                                                                                                             خـــــــاتـــمة
 

 
120 

وخاصة هذا الدیوان الذي برز فیه التالعب بمراتب الكلمات و مواضعها بشكل واضح 
 . ومتواضع نوعًا ما

  بًا ما لللحذف أهمیة تتعلق بفصاحة األسلوب العربي وبالغته، إذ إن الحذف غا
الحذف في بعض المواضیع أبلغ من الذكر، ویتحقق یرتبط باألسلوب البلیغ، حیث یكون 

التي  لهذه الخاصیة الجمالیة" محمود درویش"بواسطة اإلیجاز واالختصار، لذلك لجأ 
من  یسرده، محاوًال من خاللها اختصار ما وظفها في دیوانهیتمیز بها الخطاب الشعري و 

ى المراد إبالغه دون المساس بالمعن أحداث بحذف ماال یصح ذكره في بعض المواضع
  .  للمتلقي
   لم یقتصر على الجانب " محمود درویش"عند المختلفة إن التكرار بأنماطه

النص، لذلك  إلى الجانب الداللي بكل ما یوحي إلیه بل تعدى ذلكاإلیقاعي الصرف، 
، فكان عونًا له لتأكید قوله واثبات رأیه وشد انتباه تنوعت أنماطه بما یناسب تجربة الشاعر

  . القارئ لما یجب أن یركز علیه ویحاول فهمه والتعمق فیه
   ال یمكن لنا أن نعتبر االستعارة مجرد زخرف بالغي، أو ترف لغوي، إنما ینبغي

أن ننظر إلیها على أساس أنها تنبع من صمیم لغتنا الیومیة ومن مجموع تفاعالتنا مع 
رنا وتمنح تعكس تفكی فهي. تجاهلها محیطنا، إنها ذهنیة فكریة ال یمكن االستغناء عنها أو

 له نسقًا لفهم األشیاء، 
   أننا نستعمل من  فبالرغم ؛بحقائق جدیدةبإمكان االستعارات أن تخبرنا

تتعدى نطاق الحقیقة الحرفیة، قضایا االستعارات، إال أننا في الحقیقة نرید الوصول إلى 
وظف االستعارة ف ؛الظاهرة الجمالیةمن خالل توظیفه لهذه " درویش"إلیه وهذا ما سعى 

ویتم ، لتقرب للقارئ وكسر الحاجز بینهمابنوعیها مركزًا على المكنیة منها محاولة منه ا
والذي یحفز القارئ على  ،ذلك عن طریق التعبیر الغیر مباشر الذي تحمله االستعارة

التي یقصدها وبذل الجهد للوصول إلى المعاني ، اتالتركیز والتأمل في هذه االستعار 
  .  الكاتب



                                                                                                                             خـــــــاتـــمة
 

 
121 

   إن التصورات الكنائیة تنبني على أساس تجربة اإلنسان في الحیاة داخل األنساق
فهمًا صحیحًا  الكنایةاالجتماعیة التي تراكمها البشریة عبر تاریخها، إذ ال یمكن أن نفهم 

مرآة عاكسة لما عاشه الشعب  -الكنایة –بمعزل عن المجتمع وأحواله المختلفة، فكانت 
من خالل توظیفه لظاهرة " درویش"ثه ري الذي نقل أحداالفلسطیني ووصفًا للواقع المّز 

 .الكنایة
   ،تنشأ بالغة التشبیه من أنه ینتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طریف یشبهه

كان ) ى البالعل قلیل الحضور(؛أو صورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا االنتقال بعیداً 
التشبیه أروع للنفس، وهذا ما نالحظه في دیوان محمود درویش هذا والذي وصل إلى 

عن طریق وجود مثل هذا النوع من الجمالیات المتعلقة أعلى درجات البالغة الشعریة 
ل الكالم العادي إلى كالم فیه من البالغة ما یكفي لیجعل القارئ بالخطاب الذي یحوِّ 

  .ه المعنى البلیغیبحر في میا
   ال " محمود درویش"واإلیماءات الموجودة داخل شعر إن الرموز واإلشارات

نما من خالل استحضارك لمعجم  تنكشف مدلوالتها بسهولة أو من القراءة األولى، وإ
الشاعر الفني، ومتابعة سیاقات القصیدة وصورها المتشابكة المترابطة من أول قصیدة إلى 

عن غیره من الشعراء برموزه الخاصة المبدعة التي جعلته " درویش"ولقد انفرد  .آخرها
 .متمیزاً 
 ثورة من عملیة الرمز الخفي والتجرید البعید عن طریق حفاوته " درویش"لق خ

 .باإلشارات الدالة، لكي ینفتح على فنون التأویل و التذوق الجمالي الممتع ألبعادها
    ر حًا على الحداثة الشعریة الممیزة، مجدد ومطوّ كان منفت" محمود درویش"إن

قادر على اختراع لغة جدیدة، وأسالیب عصریة وكتابة قصائد یتجاوز فیها نفسه، ویقوم 
بتطویر ذاته بأسالیب تزیده قربًا من جمهوره، تؤسس له مكانة خاصة في وجدانهم،وتصنع 

 .له مكانًا متقدمًا في المشهد األدبي على مستوى العالم
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   إن الشعر الفلسطیني الحدیث و المعاصر بحاجة ماسة للدراسة والبحث، ألنه
، وثروة فنیة ضخمة  .یمتلك تراثًا فكریًا كبیرًا متمیزًا

   ظاهرة إنسانیة وشعریة في عالمنا العربي، وقد نحتاج " محمود درویش"لقد شكل
وجب على ولهذا إلى وقت طویل كي نحصل على ظاهرة جدیدة أخرى في حجم ظاهرته، 

اإلنسان وقراءة شعره بعیدًا عن الطریقة التقلیدیة، " محمود درویش"كل مثقف وباحث قراءة 
حساسه ومشاعره، واآلفاق  بل من أجل النفاذ عبر الشعر إلى عقل الشاعر وروحه وقلبه وإ
التي أراد اكتسابها، والتحلیق بها كي یصل إلى تحقیق ما كان یصبو إلیه من التزام 

 .ألن نفسه كانت تجیش بالفكر الذي أراد أن یبدعه ویمنحه لشعبهبالقضیة، 

الكشف عن أهم الجمالیات یكون محاولة في  أنذلك فإن هذا البحث ال یعدو ومع 
    .المعاصر، على أمل أن یتواصل البحث في هذا المجال في الخطاب الشعري

 ن یحقق به النفع والفائدةأو مني هذا العمل، من اهللا أن یتقبل  أرجو...وأخیرا
  .إنه نعم المولى ونعم النصیرللباحثین، 
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: ملخص

تدخل ىذه الدراسة في إطار محاولة الكشف عن أىم وأبرز جماليات الخطاب 
 .بشكل خاص" محمود درويش"الشعري المعاصر، وقصيدة 

وتتبمور دراستنا حول الخطاب الشعري العربي، وانتقالو من نير الحدود والقيود، إلى 
بحر الحرية والتحرر بفعل الحداثة الشعرية والتي دلت عمييا مجموعة من اآلليات الشعرية 
التي وظفيا الشاعر العربي المعاصر، ومن بين ىاتو الجماليات الفنية، نجد ما استحضره 

وجاء الديوان كموحة . ، من انزياح ورمز(لماذا تركت الحصان وحيداًا )في ديوانو" درويش"
فنية استعرض من خالليا الشاعر قدراتو عمى الخروج عن المألوف واالنزياح عن القاعدة 

خير مثال عمى التطور الشعري وتحرر الشعراء المعاصرين في - الديوان–التقميدية، وكان 
 .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. 
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 الكممات فواحد،  كأالشعر ماء المغة، بو تغتسؿ مف ذاكرتيا وتصنع ذاكرتيا في آف 
  ومف، مف تجربة تبحث عف لغتيا؛التي يكتبيا الشعراء تأتي مف مكاف سري في أعماقنا

لـ تشيد تجربة في الشعر العربّي المعاصر مف القمؽ ؼ .كممات تتجدد في ماء الشعر
حالة مشرقة في الذي يمثؿ " محمود درويش"والتحّوؿ ما شيدتو تجربة الشاعر الفمسطينّي 

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

 ذلؾ المكاف العالي في الوعي الفمسطيني والعربي واإلنساني "محمود درويش" احتؿ 
لقد و ،بكؿ جدارة باعتباره شاعر المقاومة بأبيى تجمياتيا اإلنسانية واألخالقية والجمالية

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 

لقد نجح في أف . وسيره الدائـ عند خط المواجية المتقدـ دوف أف يفقد لونو أو خصوصيتو
ف يقدـ الشعب الفمسطيني بأجمؿ ما أيحمؿ قضية شعبو إلى أقصى مكاف في الكوف و

 . مقيما فينا"محمود درويش"ىكذا أصبح . يكوف

 .. يستعيد ما تركتو الريح عمى عتبات العمرذاتو،  يستعيد "محمود درويش"ىا ىو 
طفولة ما  ة،وتستيقظ عمى حدود الكمـ الشعر،يستعيد طفولة ما كاف ليا أف تنمو إال في 
لتمضي  القصيدة التي تبدأ مف الذات ..القصيدةكاف لو أف يمحوىا مف ذاكرتو إال لتنتج 

جوىرية في   تفاصيؿالصغيرة،الوعي الذي يجعؿ مف التفاصيؿ  .. إلى نيايات الوعي
 تمّكنو مف تجاوز كّؿ ،الشعر الذي ما فتئ يبحث عف أسئمة جديدة .. مشيد الشعر 

 . وىكذا..محطة يبمغيا بالتطمع الدائب إلى محطة أخرى

 لقناعتنا بأّف "درويش"اخترنا أف نعنى في ىذه الورقات بخطاب الشعر في تجربة ؼ
القصيدة المعاصرة لـ تقؼ عند حدود العالـ الذي ترسمو، بؿ إنيا كثيرا ما ترتّد إلى ذاتيا 
وتنكفئ عمى نفسيا لتجعؿ مف الكتابة الشعرّية موضوعا ليا وتكشؼ عف رؤية الشعراء 
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، وكاف اختيارنا ألحد األعماؿ الشعرية الدرويشية والمتمثمة في لمكّونات الشعر ووظيفتو
 ،بنفسو عميقًا في السيرةالشاعر يمقي ،والذي مف خاللو "لماذا تركت الحصاف وحيدا"ديواف 

 بؿ ، غير أف ىذه الذاتية ال تنحصر في حدود الذات الشاعرة،بكؿ ما تختزنو مف ذاتية
  .ا بؿ توازييا في بحثيا عف تفاصيؿ المكاف الذي أنتجو،تبدع ذاتًا جمعية ال تمحو األولى

وىو المجموعة - ،"محمود درويش"لمشاعر " لماذا تركت الحصاف وحيداً "يعد ديواف و
نجازاتو -التاسعة ضمف إصدارات ىذا الشاعر  مرحمة تحوؿ جديدة في تجربتو الشعرية، وا 

انتقؿ درويش في ىذا الديواف مف الغنائية الشفافة المماحة إلى  إذ اإلبداعية الثرية،
 . وصفت غنائيتو بالغنائية الدرامية حيثالممحمية الغنائية

أف الخطاب الشعري :  نواح عدة منيافيوالواقع أف أىمية ىذا الديواف قد تجمت 
 في ىذه المجموعة الشعرية قد استطاع أف يبني عددًا مف القصائد التي "لمحمود درويش"

، تجمت فييا عناصر السرد وأساليبو واضحة المعالـ واألبعاد، وُيعدُّ ةتتسـ بنفس سردي
توافر ىذه األبنية السردية في شعره أثرًا مف آثار التمازج والتالقح بيف الدراما واألجناس 

 بنية أساسية ،األدبية األخرى، حتى غدت النزعة السردية بما تحتويو مف عناصر وتقنيات
في الخطاب الشعري ال يمكف تجاوزىا، دوف أف تفقد النصوص طبيعتيا الشعرية مف لغة 

يقاع  . وصورة وا 

مف ناحية أخرى؛ مف خالؿ كونو " لماذا تركت  الحصاف وحيدا" تجمت أىمية ديوافو
 المراحؿ الواضحة مف حياتو، "محمود درويش"مشروعًا لسيرة ذاتية لمشاعر، تتبع فييا 

 .والمعاني الكبيرة واألشياء المؤثرة

، (جماليات الخطاب الشعري)فكاف ىذا الديواف كأنموذج لدراستنا المتمثمة في 
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 

مقدمة وتالىا مدخؿ، ففصميف، ثـ : عمى ىذه التساؤالت وضعنا خطة بحث جاءت كاآلتي
 .خاتمة

/ التكثيؼ/ التجاوز) جماليات القصيدة الشعرية المعاصرة :جاء المدخؿ بعنواف
، والذي تحدثنا فيو عف الحداثة وكيؼ أنيا ساىمت وبشكؿ أساسي في (الرمز/ الغموض

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 
وعرجنا الحديث أيضا إلى أىـ مميزات ىذا الشعر . األوزاف واألبحر الشعرية المعروفة

الوحدة العضوية؛ حيث أف الشعر الحر يمغي ما يسمى بوحدة البيت : والتي مف بينيا
وأصبح القصيدة عبارة عف مبنى واحد متماسؾ ومنسجـ، وساقنا الحديث إلى أىـ الذيف 

ىذه األخيرة " نازؾ المالئكة"و" بدر شاكر السياب"ظير عمى أيدييـ ىذا الشعر ومف بينيـ
 وتدعو إلى التحرر مف  الكتابة عمى منواؿ الشعر الحر أو شعر التفعيمةإلىتشجع التي 

  .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 
يحاءات في وعاء الشعر الحر الذي  صب ىؤالء الشعراء لكؿ ما يروقيـ مف غموض وا 

وختمنا حديثنا بكشؼ الستار عف ما تحتويو . يستوعب كؿ ما ىو جديد وغير مألوؼ
يماءات انتقمت بالقصيدة مف واضحة المعاني  القصيدة الشعرية المعاصرة مف رموز وا 
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والدالالت إلى الغامضة والغير واضحة، فأصبحت مميئة باأللفاظ الرامزة إلى أكثر مف 
 . معنى إنيا قصيدة متعددة الدالالت

لماذا تركت الحصاف "أسموب االنزياح في قصيدة  )أما الفصؿ األوؿ عّنوف بػ 
، وتناولنا فيو مفيـو االنزياح بالمغة واالصطالح حيث أنو خروج ("لمحمود درويش" "وحيدا

انزياح : عف المألوؼ وعف ما يقتضيو الظاىر لغرض قصد إليو المتكمـ، وىو نوعاف
يتـ عبر كسر العالقة التقديـ والتأخير؛ و: تركيبي والذي ينحصر في ثالثة جماليات ىي

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 
بتوظيفيا في الديواف بغرض العدوؿ بالنص " درويش"الخاصة بيذه الظاىرة والتي قاـ 

يصالو كما  الشعري إلى ما فيو صالح لمنص ولممتمقي مف تحقيؽ لممعنى المرغوب وا 
يجب، وتمثؿ عصارة ىذا التطبيؽ في أربعة أنواع مف التقديـ والتأخير جاءت عمى النحو 

 .وتقديـ الخبر/ تقديـ الشبو جممة/ تقديـ وتأخير الفاعؿ/ تأخير المفعوؿ بو: اآلتي

 وكانت الخالصة مف ىذا االستخراج ىي أف ظاىرة التقديـ والتأخير قد تجاوزت 
نما تعدت ذلؾ وأصبح  النظرة القديمة المنحصرة عمى داللتي االختصار واالىتماـ وا 

 .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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وقمنا أيضًا باستخراج بعض المواقؼ التي تـ فييا حذؼ أحد عناصر . والرونؽ الشعري
 .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 

تكرار الحرؼ، : وجاء التكرار عمى أربعة أنواع في الجانب التطبيقي. منتظمة في الخطاب
قبمية : تكرار الكممة، وتكرار الجممة، وختمناه بتكرار الالزمة والتي جاءت عمى نوعيف

 .وبعدية

، وىو عدوؿ بالداللة عند طريؽ بعض الظواىر (االستبدالي) أما االنزياح الداللي
الجمالية، نذكر منيا عماد ىذا االنزياح المتمثؿ في االستعارة، وتعد الزمة مف المواـز 

استعارة مكنية؛ وىي ما : الترفييية التي تحدث لذة في نفس القارئ، وىي عمى نوعيف
حذؼ فييا المشبو بو وتركت الزمة مف لوازمو لكي تدؿ عميو، وكاف توظيؼ ىذا النوع 

مف االستعارة في الديواف كثيفًا، وثاني نوع ىو االستعارة التصريحية؛ وىي ما ُصرح فييا 
 . 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 
كناية عف الصفة وىي موجودة بكثرة : غير التصريح بو، ووظفت في الديواف عمى نوعيف

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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، وقمنا فيو برصد (جماليات الرمز في القصيدة):وجاء الفصؿ الثاني حامال لعنواف
لتعريؼ الرمز مف الناحية المغوية واالصطالحية، وخالصتو أف الرمز مرآة عاكسة لما 

:    يحممو الشاعر مف مشاعر وأحاسيس، كما ذكرنا بعض السمات المميزة لمرمز ومنيا
 .والتي تعني أف لمرمز عدة دالالت وال يصح أف يكوف حامؿ لداللة واحد: االيجابية- 

 .وتعني أف الرمز ترجمة لما يشعر بو الشاعر مف انفعاالت مختمفة: االنفعالية-  

وغيرىا مف السمات . ومفاده أف الرمز تمثيؿ لألشياء ونتاج لممجاز ال لمحقيقة: التمثيؿ - 
ثـ . كالحسية، اإليجاز، اإليياـ، االتساع، التمغيز، السياقية، والغير المباشرة في التعبير

 . نعرج الحديث إلى المدرسة الرمزية وما تحممو مف مصداقية في التعبير

ىذا مف الناحية النظرية، أما مف الناحية التطبيقية فكاف تركيزنا عمى تجميات الرمز 
- البيت)كالرمز الفني: في الديواف، وتناولنا أنواع الرمز المختمفة وحممنا أىـ الرموز منيا

قابيؿ - األنبياء)، والرمز الديني(...الشجر- الحماـ- السنبمة- الغيمة- الحصاف
كأبي الطيب المتنبي وامرئ )، الرمز التاريخي بما فيو مف شخصيات تاريخية (...وىابيؿ
، وأخيرًا الرمز األسطوري (كالخمر)وغيرىا، والرمز الصوفي( عكا)، وأماكف مثؿ (القيس

 .(الطائر الفينيؽ)و (جمجامش)كتوظيؼ الشاعر ألسطورة 

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

  بإجماع نادر عمى رسوخو وتجدده، فيو يبذؿ جيدًا " محمود درويش"يحظى
 . تنظيميًا ىائاًل في بناء قصيدتو بناء يكاد يتكشؼ لوال غزارة موىبتو عف قصديو واضحة
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  في الغالب متوترة وذكية، ومشوبة بطرب داخمي " محمود درويش"إف قصيدة
أعني ما يجسده فعؿ - موجع، وأخطر جوانب ىذا الذكاء ال يتمثؿ في المستوى النصي

بؿ ما يكمف وراء ىذا الفعؿ، يغذيو ويتغذى منو ويمتحـ بو - شعري بالغ النضج فقط
 .ومعو
  طيمة رحمتو اإلبداعية رافعة ثقافية ساىمت بكؿ نشاط "محمود درويش"شكؿ 

وحيوية في صقؿ الوعي والذاكرة الفمسطينية، فتعامؿ مع مفردات المآسي والنكبات 
الفمسطينية وما رافقيا مف معاندة ومقاومات باعتبارىا الطينة الطبيعية األولى التي منيا 

، كاف دائما يعود إلييا، يعيد قراءتيا، "محمود درويش"أخذت تتشكؿ األبعاد اإلبداعية عند 
كانت ىذه العممية الممتعة و ،يعيد تشكيميا، ليستخرج منيا أبيى الصور والمفاىيـ الجمالية

 لذاتو ولتجربتو، وكأنو مع كؿ مرحمة إبداعية كاف يولد "محمود درويش"تعيد صياغة وعي 
 ."ُولد بالتقسيط"بأنو : مف جديد، أو عمى حد قولو

  ال يمكننا أف نتأمؿ مفاتنيا، وال ننشغؿ بخصاليا بفيض مف " درويش"القصيدة لدى
االنبيار دائمًا، بؿ تصح أحيانا موضوعا ذاتيا ىي، أو دااًل مف دواليا المركزية، أو ركيزة 

 .مف ركائزىا السردية المولدة لمذكرى المؤلمة تارة، ولالنفراج العميؽ تارة أخرى
 نستطيع أف نقرأ التجربة الدرويشية في مستويات متعددة: 

 ونكتشؼ ممحمة مقاومة الشعب الفمسطيني لالندثار والموت ،ننسبيا إلى أرضيا- 
. فتصبح القصائد شكاًل لتاريخ المأساة 

 حيث يأخذنا التبدؿ الذي طرأ عمى الشعر العربي إلى إعادة ،  و نقرأىا في لغتيا-
 . العالقة الخفية بمغة األجداداكتشاؼ

  .الشعر العربي الحديثأو نقرأىا في حاضرىا األدبي بوصفيا تمخيصًا مكثفًا لتجربة - 
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 وكانت القصيدة مرآة ،أو نقرأىا بوصفيا تجربة ذاتية كانت الذات فييا مرآة العالـ- 
 الصوت العالـ لحظة اندغامو ف يفارؽأ ، بحيث استطاع الشاعر في صوتو المنفرد،الذات

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 القرف - 
 .  العشريف بصرخة الحرية

، وشـ عمى جسد التاريخ والشعر شاىد يعجف الكممات في التجربةالديواف كانت كممات - 
فنقرأ امتدادًا لمثّنى امرئ القيس وقمؽ المتنبي داخؿ موسيقى جدلتيا رؤيا جديدة بحيث 

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

 المتعددة  ،تتعدد القراءات لشعر محمود درويش فيو في مراحمو المختمفة وطبقاتو
يحمؿ أكثر مف تأويؿ، لكننا نفضؿ قراءة التجربة الدرويشية بوصفيا تجربة اغتساؿ 

 .الكممات بماء الشعر؛ أي تجربة اكتشاؼ دائـ لمكممات التي تأتي موقعة بالتجربة


