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بسم اهلل الرحمن الرحيم
" دَعْوَاهُمْ فيْهَا سُبْحَانَكَ الّلهُمَّ وَتَحِيّتُهُمْ فيْهَا سَالمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ
أَنِ الْحَمْدُ هللِ رَبِ العَاْملِيْن "
( سورة يونس ،اآلية ) 20 :

أ

اإلهداء
إىل من هنلت من نبعها احلنان والصفاء ...أمي
إىل ذلك العظيم الذي علمين االجتهاد والعزمية ...أبي
إىل أستاذي العامل اجلليل الدكتور حممد صالح أبو محيدة
إىل إخوّة الصفاء والنقاء  ...إخوتي وأصدقائي وأحبابي
إىل خطيبيت ...شيماء ذات الوردة املشعشعة والشجرة املتفتحة
إىل عمي احلكيم ...أبو خليل ذاك األب العطوف
إىل عميت الغالية  . ..أم خليل ذات الوردة املنفردة
إىل كل معاق صاحب إرادة يف احلياة وعزم على املواجهة وإميان بالتواصل

إىل كل إنسان أسعده القدر مبا حُرم منه سواه

ب

شكر وتقدير
قال تعالى َ ﴿ :ل ِئ ْن َش َكرْ تُ ْم أل َ ِز ْي َدن َّ ُك ْم ﴾
فاحل مد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات  ،والصالة والسالم على الذي بُعث ليخرج الناس
من الظلمات إىل النور  ،وعلى آله وصحبه مشوس الضحى  ،وقناديل الدجى .

وبعد :
فإنّ القلم ليعجز أن يسطر كلمات الشكر والتقدير لكل من كان له فضلل أو
مدَّ يد ال عون يف سبيل إخراج البحث على هذا النحو .
أبدأ شكري ومحدي هلل عز وجل خالق الكون  ،مالك السموات واألرض  ،ملدبر
خلقه  ،ومقدر شئونه  ،بعد ذلك أتوجه بوافر الشكر والتقدير إىل الذين قدموا يل يد العون يف
هتيئة هذا البحث  ،سواء مبا ميتلكون من مصادر أ م مبا حيسنون من توجيه  ،وأخص بالذكر
علامل العربيلة أسلتاذي اللدكتور د حمملد صلالح أبلو محيلدة  ،واألسلتاذ اللدكتور د حممللد
البوجي  ،واألستاذ الدكتور د فوزي احلاج  ،وكما أخص أستاذي الدكتور د محاد أبو
شاويش  ،وأستاذي الدكتور د بسام بشري  ،كملا أتوجله بفلائق شلكري وتقلديري إىل
جامعة األزهر  ،هذا الصرح العلمي الذي أثبت كفاءته على مر السنني .

ج

الملخص
جاءت هذه الدراسة تحت عنوان (شعر محمد القيسي– دراسة فنية) ،هادفة إلى تحليل نتاجه

الشعري في ضوء المنهج الوصفي التحليلي ،واالستعانة بالمنهج الداللي واألسلوبي ،فجاءت هذه
الد ارسة مشتملة على مقدمة ،وتمهيد ،وأربعة فصول ،وخاتمة .وقد ّبين الباحث في المقدمة أسباب
اختياره لهذا الموضوع ،وأهمية الدراسة ،وأهدافها ،وأهم الدراسات السابقة ،ومحتويات الدراسة ،ومن ثم
عرض منهج البحث .
أما التمهيد الذي حمل عنوان (حياة القيسي) ،فأفرده الباحث للحديث عن حياة القيسي والعناصر
المؤثرة في تكوين تجربته الشعرية التي أسهمت في صياغته شاع ار وانسانا .
وتناول الباحث في الفصل األول المحاور الداللية ،المتمثلة في خمسة مباحث  :المبحث األول :
الموت والحياة ،تحدث فيه عن رؤية الشاعر لقضية الموت الذي يرى فيه نقطة البدء نحو حياة كريمة
وطريقا من طرق السعادة التي يحلم بتحقيقها ،أما المبحث الثاني ،فيكشف عن حنين الشاعر إلى
وطنه الذي لم يكن حنين العاجز الضعيف ،بل يتخذ منه انطالقة نحو التخلص من حالة االغتراب

القاسية التي يعيشها بعيدا عن وطنه .كما تناول الباحث في المبحث الثالث األرض والمكان ،وبيَّن أن

روح األرض والمكان في شعر القيسي تغذي التجربة الشعرية متجاوزة داللتها الحقيقية إلى داللة شعرية
تتفق ورؤية الشاعر ،فهي ليست ترابا أو جباال فحسب ،بل هي رمز للوجود ،وهي الوطن بالذات .كما
تناول في المبحث الرابع العروبة ،وكشف فيه عن قومية الشاعر العربية التي تعتبر جزءا من كيانه

وروحه ،فأخذ على نفسه التغني بأفراح أمته وانجازاتها والتألم ألفراحها ومآسيها ،في حين تناول في
المبحث الخامس المرأة وتحدث فيه حول المرأة األم ،والمرأة الحبيبة ،والمرأة الوطن .
وحاول الباحث في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان ( الرمز والصورة ) الوقوف عند أهم
التقنيات واألساليب التي وظَّفها في النص الشعري ،وجاء هذا الفصل في مبحثين ،فخصص المبحث
وبين تلك األسباب التي تلجئ األديب إلى هذه الوسيلة الفنية،
األول للحديث عن ( الرمز واألسطورة ) ّ
وتحدث عن ضوابط استثمارها واستخراج بعض تلك الرموز التي وظفها القيسي في أعماله ،ومن ذلك
شخصية عنترة التي كانت رم از للوطن والمقاومة والسيرة النضالية ،كما وظف المدينة األندلسية

( قرطبة ) والتـي ترم ـ ـ ـز إلى اإلصـ ـ ـرار علـ ـ ـ ـى العـ ـ ـ ـ ـودة للوط ـ ـ ـ ـن قب ـ ـ ـ ـل ضياع ـ ـ ـ ـه ،كم ـ ـ ـ ـا بيـ ـ ـ ـن الباحـ ـ ـ ـث

د

وظيفة األسطورة وحاول استخراج ما ورد في نصوص القيسي الشعرية من أساطير مثل :أورورا،

طراودة ،جلجامش وغيرها .

وتناول في المبحث الثاني من الفصل الثاني (الصورة الشعرية) حيث ّبين أن الصورة في شعر
القيسي جاءت بناء متوحدا متكامال ال يجوز معه فصل جزئياتها واالستغناء عن بعضها ،وتأتي كلها
نابضة بالحركة واإلحساس .
ووقف الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة الذي حمل عنوان (اإليقاع الموسيقي) ،على

النواحي الموسيقية والجمالية التي تضمنتها نصوص القيسي الشعرية ،وقد أفرد المبحث األول منه

للحديث عن (اإليقاع الخارجي) متمثال في الوزن والقافية ،ووظيفتهما في شعر القيسي وأثرهما في
إنتاج الشعرية .
وتحدث في المبحث الثاني من الفصل الثالث عن (اإليقاع الداخلي) متمثال في (بنية التوازي –

مفصال عن بنية التوازي-التشاكل التي
التشاكل ،وبنية التوازي–االختالف) ،وفيه عرض الباحث عرضا
ّ
تمثلت في ( الجناس ،تكرار األلفاظ ،تكرار الجمل ،الترادف ،التوازي الصوتي) .أما بنية التوازي-
االختالف ،فاقتصرت على (التقابل) ودوره في تحقيق التفاعل الداللي .
وفي الفصل الرابع الذي جاء بعنوان(المالمح الحداثية في شعر محمد القيسي) تناول الباحث ثالثة

فبين أهمية تداخل
مباحث ،خصص المبحث األول منها للحديث عن (تداخل األجناس األدبية)ّ ،
األجناس في نصوص القيسي الشعرية ودورها في تلوين الخطاب الشعري ،فأشار إلى الحوار ودوره في
بناء أحداث النص ووظائفه ،وامكانية اتخاذه وسيلة يعرض الشاعر من خاللها أفكاره ،ثم تحدث عن

وبين دور كل منها في بناء النص
السرد ،واألمثال الشعبية ،واألغاني الشعبية ،والحكايةّ ،

فبين مدى تأثير األلوان على
وتحدث في المبحث الثاني من الفصل الرابع عن (شعرية األلوان)ّ ،
نفسية الشاعر وانعكاسها على الداللة الشعرية ،ومن أبرزها :اللون األبيض ،واألسود ،واألحمر،
واألخضر ،واألصفر ،واألزرق .
وبين الباحث أثر
أما المبحث الثالث من الفصل الرابع فكان للحديث عن (التشكيل الكتابي)ّ ،
استخدام هذه التشكيالت وايحاءاتها على الداللة الشعرية .

ه

واستعنت في دراستي بكل ما تيسر لي من مصادر ومراجع ،واخترت من الشعر ما يناسب دراستي،

وقد قمت بعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في الخاتمة.

العلي القدير أن أكون قد وفقت في بحثي هذا ،فما أصبت فبتوفيق من اهلل تعالى،
ودائما أسأ ُل اهلل
ّ
وما قصرت وأخطأت فمن عند نفسي .

الباحث

و

Abstract
This study came under the title (hair [Mohammed al-Qaisi _ Technical
Study), targeted to the analyze his poetic product in light of the descriptive
and analytical approach, this study came containing an introduction,
preapprehension , four chapters and an epilogue. the researcher in the
introduction has clarified the reasons for choosing subject, and the importance
of the study, its objectives, its most previous studies, and the contents of the
study, then display the search approach .
Concerning the preapprehension which was entitled ( Qaisi's life ) the
researcher limited it to talk about the life of the Al-Qaisi and the influential
elements in the formation of his poetic experience that contributed to the
drafting of him as a poet and a man .
The researcher talked in the first chapter about semantic axes, represented in
five sections: Section I: life and death, in which he talked about the poet point
of view for death, who see it as a starting point towards a dignified life and a
way of ways the happiness he dream of achieving, the second section shows
poet's nostalgia to his homeland which was not the longing of a weak
helpless man , However he make it a start to get rid of the harsh alienation
experience he lives away from home. The researcher has also talked at the
third section about the ground and place, And Illustrated that the spirit of the
earth and place in the poetry Qaisi feeds poetic experience surpassing it's
genuine significance to poetic significance which fits with the poet seeing ,
It's not only sand or mountains , but a symbol of existence, and is precisely
home . He had also addressed Arabism in the fourth section , and revealed
The poet Arabian nationality , which is part of his being and his soul, So
that's why he took responsibility of praising his nation's happiness and
achievements and suffer for it's tragedies , In the same time he had addressed
the women in the fifth section and talked about women as a mother , as
beloved , and women home .
The researcher has tried in the second chapter , which came entitled
(symbol and image) to stand at the most important techniques and methods
that was used in the poetic text , this chapter is came two topics , the first
topic to talk about (symbol and myth) and explained those reasons which
make the poetic to this artistic way , he talked about the controls of investing
it and extracting some of those symbols that were employed by Qaisi in his
ز

work, for example : character of Antara, which was a symbol of the nation
resistance, and Biography of struggle, he also employed Andalusian city
(Cordoba), which symbolizes to the determination to return home before the
losing it , the researcher has also explained the function of myth and tried to
extract what is stated in the poetic texts of Al-Qaisi from legends like: Aurora,
Troy the, Gilgamesh and others .
He addressed in the second part of the second chapter (poetic image)
where he expressed that the image the in Qaisi's poetry came as an integrated
united building which doesn't allow the separate the fractions of image and
withdrawal some of it , and all come full of movement and sensation .
The researcher has focused in Chapter three of this study which is entitled
(rhythm musician) on aspects of musical and aesthetic contained in Al-Qaisi's
poetry , he had also made the first section of it to talk about (outer rhythm)
represented in weight and rhyme, and their function in the Al-Qaisi's poetry
and their impact on the production of poetry .
And talked in the second section of the third chapters about (inner rhythm )
Represented in (structure of parallelism_ the similarity , and structure of
parallelism_ the difference ) and here the researcher showed a detailed
presentation about the structure of parallelism _ the similarity which was
viewed in (alliteration, repetition of words, repetition of sentences, synonymy,
voice equilibrium ). And for the structure of parallelism _ the difference is
was viewed only in (concordance ) and it's role in achieving semantic
interaction .
In the fourth chapter , which was entitled (modernist features in the poetry
of Mohammed al-Qaisi) The researcher has taken three sections, He devoted
the first section to talk about (Literary genres overlapping ), He showed the
importance of genres overlapping in Al_Qaisi poetry texts and its role in
coloring the poetic speech, So he pointed to dialogue and its role in the
construction of the text's events and its functions, and the possibility of using
it a way in which the poet shows his thoughts, then talked about the narrative,
proverbs, folk songs, and the story, and showed the roles of each one in the
construction of the text .
He also talked in the second part of the fourth chapter about (colors
Lattice), And revealed the extent of the impact of colors on the psychology of

ح

the poet and its reflection on the poetic significance, and notably : white,
black, red, green, yellow, and blue .
The third section of the fourth chapter was specified to talk about (written
composition), and the researcher has shown impact of using these formations
and its inspirations on the poetic significance .
And I seek help in my study with all the facilitated sources and references,
and I chose from poetry what suits my study , and I represented the most
important findings and recommendations in the conclusion .
I always ask Almighty God that I have succeeded in this research, what I
have succeeded in is by god's luck for me , and what shortened and missed it
upon myself .

Researcher
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على معلم البشرية وامام الخلق محمد بن عبد اهلل،
وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين  ،وبعد :
يعد الشاعر محمد القيسي من الشعراء الفلسطينيين البارزين في العصر الحديث ،الذين

َّ
وسخروا أقالمهم في الدفاع عنها ،وتصوير مأساة شعبهم ومعاناته
التزموا بقضيتهم الوطنية،

خالل القرن الماضي ومطلع القرن الحاضر؛ فاخترت هذا الموضوع إيمانا مني بقدرات الشاعر
محمد القيسي الفنية ،واتجاهه اإلبداعي الذي سخره في سبيل قضيته وشعبه ،وقد تعرض لشعره

بعض الباحثين ،ولكن تولد في نفسي إصرار يقضي بدراسة شعره وتقديمه للقارئ العربي في ثوب

نقدي وتحليلي جديد  .فالقيسي دخل عالم اإلبداع الشعري بخطى ثابتة تتقدم تبعا لتقدم عمره

الفني ،وقد جسد من خالل عطائه الشعري صوتا شعريا متمي از ،يستحق البحث والدراسة ،ولو قُدر
لهذا الشاعر أن يطول به العمر لربما حقق نجاحا أكبر ،واستطاع أن يخرج بشعره من دائرة
المحلية إلى ما هو أوسع منها .
بدأت عالقتي بشعر محمد القيسي مع التحاقي ببرنامج ماجستير اللغة العربية ،تلك الفترة

التي تمثل لدي مرحلة انعتاق الفكر ،وحب البحث ،إذ كنت دائما أبحث عن الشعر الذي أفهمه،
ويتصل بواقعي اإلنساني خاصة ،والفلسطيني عامة .وهكذا وجدت في شعر محمد القيسي ما

أصبوا إليه ،فقد جذبني حبُّه الشديد لوطنه ،ورأيت لديه لهفة دائمة وحبا معششا في أوصاله،
مشبعا بالغربة وكارها لها .ووجدته متصال بتراب فلسطين ،يقيم للريف خيمة في تالفيف عقله،
ويتحد معه في لونه وبساطته وامتداداته ،وهكذا دخلت عناصر الطبيعة في تشكيل صوره

وأخيلته.

وقد زاد من رغبتي في تناول هذا الموضوع أن الدراسات التي تناولت شعر القيسي لم تعرض

لتجربته المتنوعة مجتمعة في مجلداته الشعرية الثالثة ،وهذا ما دفعني إلى استق ارء هذه المجلدات
الشعرية ،باتخاذ المنهج الوصفي التحليلي طريقة في البحث والتحليل ،وباالستعانة بالمنهج

الداللي واألسلوبي .

1

أما أهمية الدراسة فتكمن في أمرين :األول أنها تتناول شاع ار مهما غزير اإلنتاج ،ذا حس

كرس حياته كلها لإلبداع ،وعلى رأسه الشعر ،واستطاع أن ينجز خالل عمره
إبداعي عالّ ،
ّ
اإلبداعي ( )2002 ،1691قرابة أربعين مؤلفا ،توزعت بين الشعر والنص المفتوح

مر بها الشعب
والسيرة ،والثاني أنها تعكس من خالل تحليل الظروف المعقدة والمتشابكة التي ّ
الفلسطيني ،والتي شكلت مرتعا خصبا لالرتقاء بالتجربة اإلبداعية الفلسطينية عامة ،وتجربة

القيسي خاصة .

أما بالنسبة ألهداف الدراسة ،فهي تهدف إلـى محاولـة قـراءة شـعر القيسـي مـن منظـور وصـفي

تحليلي ،بما يتيح لنا فهما أعمق لهذا الشعر ،والتعرف علـى بعـض الخصـائص الفنيـة فيـه ،وابـراز
مواطن الحنين والغربة ،والمـوت ،والجوانـب اإلنسـانية وغيرهـا ،ومـن ثـم الكشـف عـن وعـي الشـاعر

الفلسـطيني بعروبتـه ودفاعـه عـن قضــيته الفلسـطينية ،وأيضـا اسـتكمال جانــب مهـم فـي شـعره ،وهــو
توظيف الرمز والصورة ،والموسيقى ،والمالمح الحداثية بأنواعها وغير ذلك من القضايا الفنية.

واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي الذي ينطلق من حدود النص
األدبي في دراسة الظواهر الفنية وتحليلها ،وهو ما يتيح له إمكانات أوسع في الولوج إلى

النصوص الشعرية ومقاربتها ،والكشف عن بنياتها الداللية والتركيبية بعيدا عن األحكام
االنطباعية والذاتية .مع األخذ بعين االعتبار القوى السياسية والتاريخية الفاعلة في التجربة

الشعرية ،ولكن ليس بالوقوف عند المادة المعطاة ،وانما كيفية توظيفها في عملية الخلق الشعري.
أما الدراسات واألبحاث التي تناولت قضايا محددة من مسيرته الشعرية ،فمن أبرزها :

 الشاعر والنص ،محمد القيسي ،دراسة :إبراهيم خليل ،ط ،1المؤسسة العربية للنشر1661 ، -االغتراب في شعر محمد القيسي  ،عمر العامري ،رسالة ماجستير. 2010 ،

 فضاء الموت في ثالثية حمدة لمحمد القيسي ،والتنوع األجناسي ،وردت هذه الدراسة فيكتاب(من معالم الشعر الحديث في فلسطين واألردن) ،إبراهيم خليل ،دار مجدالوي ،عمان،

. 2009
وقد كان كتاب (الشاعر والنص ،محمد القيسي) للدكتور إبراهيم خليل ،من أكثر المراجع التي

أفدت منها ،حيث حاولت أن أربط بين اعترافات الشاعر الواردة في هذا الكتاب ونتاجه

2

يعرف الكاتب بالقيسي من حيث المولد والنشأة ،ويتحدث عن بعض السمات
الشعري ،وفيه ّ
األسلوبية المتمثلة في تكثيف الرموز وتنوعها والعناية بالوزن واإليقاع .
وهكذا يجد الباحث ما كتب عن القيسي ال يعادل نتاجه الشعري وال يتجاوز كونه آراء نقدية

تحتاج إلى مزيد من التعمق والشمولية  ،وهو ما سعت لتحقيقه هذه الدراسة التي جاءت في تمهيد
وأربعة فصول وخاتمة :

فأما التمهيد فقد تناول مولد الشاعر ونشأته ،والعناصر المؤثرة في تكوين تجربته الشعرية

التي أسهمت في صياغته شاع ار وانسانا ،وانعكست بمختلف تجلياتها على منجزه اإلبداعي ال
سيما الشعري منه ،فأشار إلى مقتل والده والمنفى والمكان ،وأثرها في تكوين غنائية

الجوال ،كما عرض التمهيد لمسيرته األدبية ابتداء من إصداره األول عام 1691م ،حتى آخر
ّ
أعماله التي لم تنشر بعد .
أما الفصل األول فقد تناول بالدراسة والتحليل المحاور الداللية التي كانت األوضح واألشيع

في تجربة الشاعر ،والتي تش ّكل خيطا يخطم سلسلة من التداعيات والظواهر األخرى عنده ،وقد

قسَّمه الباحث إلى خمسة مباحث:األول الموت والحياة ،والثاني الحنين والغربة ،والثالث األرض
والمكان ،والرابع العروبة ،والخامس المرأة .

أما الفصل الثاني  :فكشف عن توظيف الرمز واألسطورة في شعر القيسي  ،والذي اعتمد

على رموز معالم الطبيعة ،واعتماده على أساطير اإلغريق (اليونان)التي اطلع عليها ،والحديث
عن الصورة الشعرية من خالل التعرف إلى أهم مصادرها ودراسة أنماط بنائها ،ثم الحديث عن

الصورة الكلية ،وأثر التكامل البنائي في الصورة في تحقيق األثر الجمالي للقصيدة .

وفي الفصل الثالث :الذي جاء بعنوان (اإليقاع الموسيقي) تناولت الدراسة اإليقاع الخارجي،

وما فيه من تشكيل موسيقي لألوزان ،ثم عرضت للقوافي وأنماطها ،وأثر تنوعها في تحقيق
اإليقاع الموسيقي ،ثم انتقلت للحديث عن اإليقاع الداخلي ،وفيه عرض عرضا مفصال لبنية

التوازي – التشاكل ،وبنية التوازي– االختالف ،للكشف عن جانب التوتر الشعوري والداللي الذي

ينتظمها ،وتعمق المعنى الذي تعبر عنه األسطر الشعرية ،مما يجعل من بنية نصه الشعري

نسيجا محكم الخيوط ،ومتناسب الوحدات والبنى واإليقاع الموسيقي .

3

أما في الفصل الرابع واألخير من هذه الدراسة ،فقد تناول الباحث المالمح الحداثية في شعر

القيسي ،والحظ أن الشاعر نظم قصائده في أشكال شعرية مختلفة مستفيدا من التقنيات الحديثة
في بناء النص الشعري كتداخل األجناس األدبية ،وشعرية األلوان ،والتشكيل الكتابي ،وهو ما

يسهم في إثراء النصوص ،وتعميقها ،وتكامل بنيتها الداللية .

وفي الخاتمة لخصت الدراسة ما توصل إليه الباحث من نتائج ،لعلها تفتح آفاقا جديدة للباحثين

لالستفادة منها ،واستكمال ما لم يتم تناوله في هذه الدراسة ،والتوسع في بعض القضايا التي
اتسمت باالختصار أو االقتضاب.

وبعد فقد بذلت َّ
جل جهدي في إخراج هذه الدراسة على وجه أرتضيه  ،وآمل من اهلل عز وجل أن
تنال رضا القارئ ،وان تكون فاتحة لدراسات أخرى على الدرب نفسه.

وأخي ار أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ألستاذي الفاضل الدكتور محمد صالح أبو

علي من بحر علمه .كما أتوجه بالشكر إلى
حميدة ،الذي غمرني بلطفه ،وحفّني برعايته ،وأفاض ّ
األجالء أعضاء لجنة المناقشة ،الذين تكرموا بقراءة البحث وتقديم
األساتذة األكارم والعلماء
ّ
مالحظاتهم عليه ،فكانوا كما عهدناهم دائما حراصا على إسداء النصح وتقديم يد العون
جاد .
والمساعدة لكل طالب علم ّ

4

تمهيد

5

حياة محمد القيسي
هو محمد خليل القيسي ،شاعر فلسطيني ،ولد في قرية كفر عانة ،قضاء يافا عام 1611م،

تن ّقل مع العائلـة فـي قـرى فلسـطينية حتـى وصـل المخـيم – مخـيم الجلـزون – عـام 1690م ،حيـث

تعلم هناك الكثير من األغاني الشعبية الفلسـطينية التـي كانـت أمـه وعـدد مـن النسـاء يرددنهـا ،وقـد
تركت هذه األغاني أثرها فـي شـعره  .حصـل القيسـي علـى البكـالوريوس فـي األدب العربـي ،وعمـل

عدة سـنوات فـي سـلك التعلـيم فـي مدينـة الـدمام ( السـعودية ) ،ثـم أمضـى أربـع سـنوات متـنقال بـين

بغداد ودمشق وبيروت والكويـت وبنغـازي قبـل أن يعـود إلـى عمـان عـام 1611م ،عمـل فـي حقـول

الص ــحافة واإلع ــالم والتربي ــة ف ــي ع ــدة بل ــدان عربي ــة ،ومن ــذ ع ــام 1611م تف ــرن للنش ــاط الثق ــافي

واإلعالمي

1

.

ب ـ ــدأ القيس ـ ــي كتاب ـ ــة الش ـ ــعر مبكـ ـ ـ ار من ـ ــذ ع ـ ــام 1690م ،وق ـ ــام بنش ـ ــر قص ـ ــائده األول ـ ــى ف ـ ــي

مجلــة أل األفــق الجديــدة أل ومجلــة أل اآلدابأل 2وغيرهــا مــن المجــالت األخــرى ،وقــد نالــت قصــائده
إعجاب بعض الدارسين ،ونقاد األدب أمثال :صبري حافظ ،وعبد الرحمن الكيالي ،وغالي شكري،
وشــوقي بغــدادي ،ورجــاء النقــاش وهنــاك مــن درس شــعره أمثــال :إبـراهيم خليــل ،وخليــل الس ـواحري،

وخليل أحمد خليل ،وياسين رفاعية وغيـرهم ،3وقـد تـأثر القيسـي بالشـعراء قـديما وحـديثا ،وانعكـس

ذلك جليا في شعره .
لذلك يعد القيسي واحدا من الشـعراء الـذين لهـم مشـوار حافـل باإلنجـازات ،وخاصـة فـي مجـال

الش ــعر ،إذ حص ــل عل ــى ج ــائزتين مهمت ــين ف ــي األدب ،حص ــل عليهم ــا ع ــام 1611م ،أول ــى ه ــذه

الجـوائز هــي جــائزة أل ابــن خفاجــة األندلســي للشــعر أل عــن ديـوان أل منــازل فــي األفــق أل التــي يمنحهــا
المعهد اإلسباني العربي للثقافة في مدريد ،والثانية هي جائزة أل عرار الشعرية أل التي تمنحها رابطة

الكتاب األردنيين عن مجمل أعمالهأل .1

تميــز الشــاعر محمــد القيســي فــي شــعره بأســلوبه الملــيء بالحـب والحنــين لــبالده فلســطين ،وهــو

ش ــاعر ل ــه خصوص ــية واض ــحة ف ــي أعمال ــه الش ــعرية  ،ول ــه دواوي ــن كثيـ ـرة متنوع ــة ،منه ــا ديـ ـوان
أل خماسية الموت والحياة  ،راية في الريح ،ناي على أيامنا أل وغيرها من الدواوين األخرى .

 -1انظر  :محمد القيسي – الشاعر والنص  ،د .إبراهيم خليل  ،ط ،1المؤسسة العربيةة للدااسةاو والنشةر  ،األادن  ، 1991 ،ص . 11
وانظةةر لةةملس مةسةةةعة األدس اليلسةةعيني المعا ةةر  ،د .سةةلما الويةسةةي  ،المؤسسةةة العربيةةة للدااسةةاو والنشةةر  ،األادن ،1991 ،
ص  . 391انظر أيضا ً  :مختاااو من الشعر اليلسعيني  ،د.علي الخليلي  ،عمان عا مة للثقافة العربية  ، 2002 ،ص . 111
 -2الشاعر والنص  ،ص . 11 ، 11
 -3المرجع السابق  ،ص . 9
 -4المرجع نيسه ،ص . 20
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عانى القيسي ،منذ طفولته وحتى بروزه كشاعر كبير ،ظلما شديدا من قبل االحتالل بدءا مـن

نكبــة فلســطين عــام 1611م ،ومــرو ار بم ارحــل طويلــة مــن التشــرد هنــا وهنــاك ،باإلضــافة إلــى حــدث
آخــر وهــو مقتــل أبيــه علــى يــد االنجليــز وهــو صــغير ،والــذي أشــار إليــه فــي قصــيدته أل الصــورة

والتذكار أل :

مثل حطَّة والدي ،
الكاكي
لون قميصي
أحمر َ
ِّ
ويصير ُ
َ
ُ
 اهلل يرحمه – أبيا كانرصاص اإلنجليز ،
فعاجله
ُ
 -وكان عمري يومها سنتين -

فهاهت ساع ًة أمي  ،وكان البين

عميق الحزن ،

لت
 إذ إنيكبرت  ،عرفت ذلك من أغانيها التي ما ز ُ
ُ
2
أذكر  ،حينما كانت تهدهدني بها  ،حينا لكي أغفو-
ُ



فهذا المقطع يكشف عن حالة من الحزن الشديد واأللم الذي ترك أث ار عميقا وبار از فـي حياتـه،
طوال سنوات عديدة ،سواء لمقتل أبيه الذي استشهد في ثورته ضـد االنجليـز ،أو وفـاة الشـقيقة ،أو

وفــاة األم  ،ومنــذ تلــك الحادثــة ،ظهــرت لــدى القيســي الموهبــة الشــعرية أل وكــل ذلــك أضــفى عليــه
الطابع السياسي ،ألنه مرتبط ارتباطا وثيقا جدا بمأساة شعبه الفلسطيني أل

2

.

يعــد القيســي مــن الشــعراء غزيــري اإلنتــاج ،إذ إن لديــه الكثيــر مــن األعمــال واإلنتاجــات األدبيــة

المختلفة ،وخاصة في عقد التسعينيات ،ما يسمى ( األيقونات والكونشرتو ) الصادر عام ،2001

و ( الحديق ــة السـ ـرية ) وه ــو عم ــل روائ ــي ص ــدر ف ــي ع ــام 2002م ،و ( الدعاب ــة المـ ـرة  ،مقارب ــة
القصيدة ) وهـو عمـل نثـري أنتجـه فـي عـام 2002م وغيرهـا .وهـذا يبـين لنـا تعـدد إنتاجاتـه الفكريـة

واألدبية سواء في مجال الشعر أو النثر أو النقد .

ه ــذه العوام ــل وغيره ــا أدت إل ــى ص ــقل موهب ــة القيس ــي الش ــعرية ،أل فكان ــت روح ــه مزيج ــا م ــن

األلـ ــم ،والح ـ ــزن ،والتش ـ ــرد ،والح ـ ــب ،والغرب ـ ــة ،والتس ـ ــاؤل ،وكـ ـ ـان بامتي ـ ــاز ،أل المغن ـ ــي الجـ ـ ـوال أل و

3
عمـان ،فـي األول مـن
أل ّ
غريد الحزن الموزون أل و أل عازف الشوارع أل  ،إلـى أن غـادر الحيـاة فـي ّ
آب عام 2003م إثر جلطة دماغية حادة ،عن عمر يناهز تسعة وخمسين عاما ،ودفن فـي مقبـرة

الرصيفة إلى جانب أمه حمدة .

 -1األعمال الشعرية  ،محمد القيسي  ،ط ، 2المؤسسة العربية للدااساو والنشر  ،ج ، 1999 ، 1ص . 121
 -2مدخل لدااسة الشعر العربي الحديث  ،د.إبراهيم خليل  ،ط ، 1داا المسيرة للنشر والتةزيع  ، 2003 ،ص . 310
 -3االغتراس في شعر محمد القيسي  ،عمر العامري  ،جامعة اليرمةك  ،اسالة ماجستير  ، 2010 ،ص . 34
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الفصل األول  -المحاور الداللية
المبحث األول  -الموت والحياة
المبحث الثاني  -الحنين والغربة
المبحث الثالث  -األرض والمكان

المبحث الرابع  -العروبة
المبحث الخامس  -المرأة
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المبحث األول  -الموت والحياة

9

المبحث األول  :الموت والحياة
لم يك ن الشعر العربي الحديث كله شعر يأس وغربة وضياع وقلق ،فهناك أشعار تغنت

باألمل والحياة والتجدد واالنبعاث ،أو ما يسمى عند ريتا عوض بقصيدة الموت واالنبعاث التي

نجدها حاضرة في أشعار بدر شاكر السياب ،وخليل حاوي ،والبياتي ،والقيسي وغيرهم .

فالصراع بين الموت والحياة في تجربة الشاعر ،هو صراع بين الحرية والحب والتجدد من
ناحية ،وبين الحقد واالستبعاد والنفي من المكان من ناحية أخرى ،وهذا ما أراده القيسي في

أشعاره للتخلص من المنفى وظلمته .

لذا كان القيسي كثير التوجه للتفكير في كنه الموت وفلسفته ،وهو ما يجعلنا نستشعر ما

َّ
وبعد نظر ،حينما كتب أول دواوينه الشعرية حول الموت
تحلى به القيسي من خبرة ُ
وفلسفته ،ومدى تأثيره عليه وهو ديوان (راية في الريح) عام 1691م ،أل فهو مملوء بظاهرة
اإلحساس بالضياع ،وقسوة المنفى والشوق إلى حياة أخرى ،يتخفف فيها الشاعر من أثقال الحزن

والشجن أل ،1ال سيما قصائده (كفر عانة ،المصلوب ،الصمت واألسى) وغيرها .

ومن هنا كانت تلك البداية التي عبر من خاللها عن خلجات قلبه الحزين ،ولوعته
الصادقة ،ثم توالت عليه األحزان لتثري لديه اإلبداع الشعري ،مات والده ،وأمه ،وشقيقته ،فكانت
فجيعته متعددة المحاور ،متشعبة االنفعاالت ،وكانت طبيعته الشفافة وحساسيته المفرطة أقوى من

الشعر وقوته الدافعة ،فوقع شعره تحت وطأة هاجس الموت الذي سيطر على فكره ،وتخلل حياته
حتى أصبح مع تعادل طرفي الحياة والموت يخضع ألقصى درجات التوتر النفسي واالنفعالي

الحاد ،مما يعكس نوعية الحياة التي كان يحياها .

فالموت والحياة كلمتان متضادتان استُخدم كل منهما بمعناه الحقيقي والمجازي في قصائد
القيسي الشعرية ،وهذا التضاد يحمل صورتين متعارضتين ،تنبثق األولى من واقع المأساة التي
تحيط بالوطن المحتل من القتل والتدمير ،والثانية من اإلحساس الدافئ الذي يبعث في القارئ

األمل ،ويتعدى األفق المأساوي الواقعي إلى آفاق جديدة بما تحمله من بشرى ورجاء واثق

 -1محمد القيسي  -الشاعر والنص ،ص . 39
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بالمستقبل ،وارتياح بنظرة تفاؤلية بينة ،أال وهي الحياة بكل عناصرها النابضة ،ولكن الموت ينتج
الحياة ويصنع المستقبل ،فيعتبر الموت صورة الحياة في المرآة .

لذا سيطرت فكرة الموت على فلسفة الكثيرين من الشعراء القدماء أو المحدثين
وأفكارهم  ،فربطوا كل تفكيرهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم بهذه الفكرة ،وربما العالقة الجدلية بين

الموت والحياة جعلت القيسي يرى الحياة مرادفا للموت ،والموت مرادفا للحياة ،أل لكنه موت مفتوح
كاألفق ال شيء يغلقهأل .1حيث أن كل لحظة في حياة القيسي تحمل في طياتها الموت الزؤام،
ولحظات الموت المنتهية تحمل حياة جديدة ،إنها دائرة ال بداية لها وال نهاية .
فقضية الموت في شعر محمد القيسي محور من محاوره األساسية ،كما هي محور من
محاور الوجود اإلنساني والبشري ،ويعد القيسي من الشعراء المعاصرين الذين أولوا اهتماما كبي ار

لقضية الموت في أشعارهم ،لما تمثله من نقطة تحول خطيرة في مسار اإلنسانية ،أل وهذا يجعل
التفكير الدائم بالموت ،وهذا الوعي المحزن للنهاية قد حمل بعض الشعراء على استدعاء الموت

من أجل الخالص من هذا الموت المرافق للحياة أل ،2وهناك عدة أسئلة تدور حول الشاعر

(القيسي) ،ما موقفه من الموت والحياة من البداية والنهاية ؟ وهل استطاع الموت أن يمنع عنه
التفكير في الحياة ويسلمه لليأس والقلق؟ أو أن الموت كان دافعا قويا لمتابعة الحياة عنده،

والوقوف في وجه كل ما يقطع عليه التعلق بها ،وتتم اإلجابة على هذه األسئلة من خالل بعض

النصوص والشواهد التي توضح بشكل قاطع نظرته إلى الموت والحياة ،ونظرته إلى نفسه ،ومن
يتتبع ظاهرة الموت والحياة عند محمد القيسي ،يجد أنها تتوزع على مرتكزين أساسيين هما :
 -2التفكير في الموت من أجل الحياة .
 -1موت الذات .

يتضح هذان المرتكزان من خالل دوال الموت التي بلغ عددها ( )169مفردة ،كانت الغلبة
لمفردة (موت) والتي بلغ ترددها ( .)220باإلضافة إلى دوال (الحياة) التي بلغ عددها

( )110دالة ،تضاف إلى ذلك العديد من الدوال التي ترتب وجودها على وجود الموت ،مما

 -1زمن الشعر ،أدونيس ،ط ،2داا العةدة ،بيروو ،ص . 110
 -2االتواه اإلنساني في الشعر العربي المعا ر ،د .مييد قميحة ،ط ،1داا اآلفاق ،بيروو ،1911 ،ص . 314
 تم إحصاء همه الميرداو من قبل الباحث .
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يرفع لديه درجة اإلحساس بالموت الذي انتشرت رائحته ،وامتدت على مساحة واسعة من قصائده
الشعرية ،مما يوحي بمعايشة الذات الشاعرة للموت بكل صوره وأشكاله .

ففي إحدى قصائده نلحظ عدم ذكره لكلمة الموت ،وانما نجدها تنبثق فجأة حينما يتحدث عن

قرميد ،أو المنزل ،أو النافذة ،مستشهدا بذلك في قصيدته (النافذة) قائال :
ومنها ُّ
تطل وتنده أم محمد

على أخواتي

ومنها يصيح أبي يا محمد

تعال فقد صادني اإلنجليز أخي ارً

تعال فإني سأذه

2

هذا موقف يربط فكرة الموت بموقف اإلنسان من الوجود وشقائه األبدي واحساسه بدنو

مصيره المحتوم ،وحضور الشاعر الطفل الذي عاش بمحض الصدفة ولم يذق طعم العيش
بكرامة وال حقه الطفولي ،فالموت يتدرج بداية من السطر األول وحتى السطر األخير ،فبدأت
األبيات بالصراخ لتوحي بلحظة الفراق واأللم مع ما تثيره كلمة (تنده) من فزع داخلي من الصراخ

والعويل ،وكأن هناك تالزما ما بين الصراخ والفراق .

ُّ
يصيح)
(تطل – تنده –
ُيالحظ في األسطر الشعرية السابقة تدفق وتتابع األفعال المضارعة
ُ
يظهر مدى هول الصدمة على النفس ،وكأن هناك شيئا سيحصل باستخدامه كلمة (سأذهب)،
واستخدام أداة النداء (يا) يلقي بداللة واضحة على تتابع الحركة ما بين الصراخ والذهاب ،مما ال

يعطي فرصة للتراجع عن الفعل وحدوثه .والتركيز هنا على الزمن الحاضر ال يعني سلب الزمن

الماضي قوته ووجوده أو نسيان الماضي ،وانما هو إشارة إلى عمق المأساة والموت المتالحق تلو
اآلخر .
ُّ
(تطل) وينتهي بالفعل (سأذهب) ،ليحاط المقطع بسوار من
يبدأ المقطع الشعري بالفعل
الفزع والخوف والحسرة ،ثم ينتقل الشاعر من البداية االسمية إلى البداية الفعلية في السطر

الثاني ،وكأنه يشعر بالصوت العالي والصراخ في البداية االسمية ،أما البداية الفعلية فتمور فيها
الحركة التي يظهر أوارها بعد الصدمة التي أعقبها الصراخ والنواح المطبق ،وكأن الصراخ ال

يفي أم محمد حقها فال بد أن تنطلق الحناجر ،فجاء الفعل المضارع (يصيح) ليؤدي
 -1األعمال الشعرية  ،ج ، 2ص . 231
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المهمة ،ويستخدم (الصياح والصراخ) ليزيد من ارتفاع الصوت ،وتهتز األرجاء بتلك األصوات،
ثم تكون نهاية السطر األخير بالفعل (سأذهب) الذي يؤكد التواصل وعدم الراحة واالنقطاع عن

الحياة ،لتستمر ثورة الضجيج والصياح والصراخ لتنذر ،وتُعلم الجميع بفقد رجل عظيم .
ما ُيالحظ في السطر األخير ظهور مدى االستسالم لقضية الموت  ،فال مدافعة وال تحد،
يساور الشاعر فيه الشك بأنه مغلوب على أمره ،وال
ولعل ذلك يجدي بعض النفع حيال أمر ال
ُ
يكفي أن تموت في نفسه ذكريات القرية ومأساتها .بل ال يكفي من موت أخته (زكية) التي أخذت

تتجرع البنزين ظنا منها أنه يشفي من المرض ،ولهذا يعاتب الشاعر نفسه وأنه السبب في اقتراف
هذا الذنب بحق أخته زكية ،وأنه ارتكب جريمة لعلها تغفر له مخاطبا أخته قائال :

إغفري لنا يا زكية

اغفري إن نسينا أو أخطأنا

واغفري يا أختنا المباركة

أن دفناك في ثيا الطفولة

كما دفنا مشاوير الزعتر والزبي

وذهبنا

إغفري لنا هذه الحياة بعدك

2

إذا أتاح له الزمن فرصة ليحيا من جديد ،فإن شبح الموت يالحقه من مكان إلى آخر،
فالعتاب صريح في شعره ،أو ما يسمى بعتاب النفس عن طريق استخدامه لفعل األمر(اغفري)

الذي يوحي بالحسرة والندم على أخته زكية ،وكأنه المذنب في حقها ،واستخدمه للهمزة في قوله
(اغفري– اغفري– اغفري– اغفري) كالزمة شعرية للتأكيد على ما يريد إيصاله بدليل التكرار
للفظة نفسها أربع مرات في الفقرة نفسها .

يضفي الشاعر على الصياغة داللة دينية باستدعاء النص القرآني من سورة البقرة في قوله

تعالى :ألربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناأل

2

ليجعل مكانة أخته فوق مكانة اإلنسان العادي.

واستخدام الفعل الماضي (ذهبنا) يدل على الموت المحتوم لكل إنسان ،فيطلب المغفرة

 -1المصدا السابق ،ص. 142 ،141
 -2سةاة البقرة ،آية. 212 ،
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منها ،ألنه سيلحقها أيضا .وعندما يذكر موت والده وأخته إنما يسترجع لنا ماضيه األليم عبر
استخدامه تاريخ موتهما ،قائال في ديوان (كتاب حمدة) :

الفرس  ،أو الخندق ،
عن أبي الذي ضيعته
ُ
فوصلته الرصاص ُة عام 2945م
وانتهيت إلى أرملة ،

عن كفر عانة ويافا

عن حاكورة النخيل قر دارنا

عن بكائياتك حول الموت

عن زكية عام 2952

عن بهية وقد حملوها لتموت أمامك ،
وكنت ألهو عام 2955
ُ
أسئلة ال تنام ،
وال جوا لها اآلن

2

يتبدى اإلحساس بالضعف والحزن واالنكسار منذ بداية المقطع الشعري الذي يبدأ بسرد
ّ
أسماء القتلى والمدن التي قتلوا فيها بقوله (عن أبي – عن زكية – عن بهية) واستخدامه لحرف
الجر (عن) الذي تكرر ست مرات في المقطع السابق يدل على ذكريات الماضي الحزينة لدى

القيسي ،سواء بمقتل أبيه أو مقتل أخته ،تذكر الشاعر لتاريخ الوفاة إنما يؤكد على عدم نسيانه
لتلك األيام المؤلمة والحزينة ،تلك التي ال تمحى ذكرياتها بتقادم األيام واألزمان .وهذه تساؤالت

جوهرية يطرحها الشاعر وليس لها نهاية ،وال يمكن للشاعر أن يتوقف عنها ما دام نزيف الدم

مستمر ،ويبدو أن تكرار حرف الجر (عن) في بداية كل سطر شعري أسهم في توسيع اإلطار
ا
المكاني للصور ،ولعل هذا يحقق وظائف جديدة أكبر من مجرد التوكيد وتحقيق التناسق

اإليقاعي ،وال سيما أن هذا الحرف اقترن بأسماء (أبي – كفر عانة – زكية – حاكورة – بهية –
بكائياتك) مما جعل القصيدة تمثل لوحة مكانية يستطيع الفنان أن يرسمها بريشته ،لوحة تتشكل

عناصرها من صورة األب الذي قتل على يد اإلنجليز ،وصورة كفر عانة التي هجر منها ،ومقتل

أخته زكية التي ماتت بسببه ،ويتجه الشاعر لمحاورة أمه في عالم األموات دون وسيط ،فيقول في
قصيدته ( ممنون ) :
 -1األعمال الشعرية  ،ج ، 2ص . 112
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لم أمت قبلك من قبل ،
ألحظى بنداك

لم أمت من حربة  ،أو غربة  ،حتى أراك
لم تشيعني إلى الشمس يداك

ولذا ظل نهاري يابساً دون حراك

2

يخاطب الشاعر نفسه ،ولكنه في الوقت نفسه يحاور أمه عبر تصورات نفسية وافتراضات
متناقضة ،علّه يصل إلى ما يريد فيجد نفسه دون حراك ال فائدة وال اطمئنان .تبدأ األسطر
الشعرية بأداة الجزم (لم) محملة بمعنى التوجع واأللم ،متبوعة بالفعل (أمت) ليجزم بأنه لم يمت

من قبل ،وأنه ينتظر نداك وليته يحظى به ،واستخدامه ألداة الجزم (لم) التي ذكرت في األسطر

السابقة ثالث مرات (لم أمت – لم أمت – لم تشيعني) يدل على الفراق والبعد الذي بينه وبين
أمه ،ويعزز رغبته هذه عندما تجسد الموت في صورة شخص يخاطبه ،فتضفي عليه صفة

اإلنسانية فيستشعر بالهدوء ،ويستأنس في محادثته ،وهو يجزم بأنه لم يمت فيبدأ باستخدام أدوات

الجزم تلو األخرى في محاولة منه للوصول إلى جواب أو حقيقة .فهو في بادئ األمر يجزم في

كالمه لكن في نهاية األسطر الشعرية السابقة يستسلم إلى أمر الواقع دون حراك أو نصرة .

يرى الشاعر أن ال حياة له بعيدا عن أمه ،طالما أنه لم يحظ بندائها ،ولم تمده بنور الحياة
يداها ،ولم يشعر بطعم الحياة ،بل يفقد اإلحساس بها ،حيث توقف الزمان عن حركته التي تنبئ

عن دورة الحياة وديمومتها ( ولذا ظل نهاري يابسا دون حراك ) .

وفي حركة رأسية تحول مسار خطابه المشحون بالجزم إلى ما يوحي بأنه يقف على أطراف

المعرفة به ،وقد اقت نع بأنه يابس دون جدوى أو حراك لذا أصبح موتها موته هو ،وأنه فقد بموتها
اإلحساس باألشياء وبالزمان ،لذا بات لزاما عليه أن يعد العدة ليشحن استفهاماته بصيغة تعجبية،
عالوة على أن فقدانه اإلحساس بالزمان والمكان قد أفقده القدرة على الرؤية ،ففي بصيرته
تتساوى كل األلوان ،فالسرير أبيض ،والكفن أبيض ،والجدران بيضاء ،قائال في ديوان

(كتاب حمدة) :

 -1المصدا السابق  ،ص . 111
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فالصمت أبيض

والجدران بيضاء  ،بيضاء

ُكلك بيضاء
والموت أبيض

2

بدأت المقطوعة الشعرية بالسكون والصمت لكنه أبيض في داخله ،الصمت أبيض والجدران
بيضاء ،والموت أبيض ،أل وان كان الخارج بلون الكفن ،فإن عالم الشاعر الداخلي عالم قاتم
معتم ،بسبب الحزن الذي يعيشه والم اررة التي تسبح في عروقه أل ،2وهذا يدل على أن اللون

األبيض –هنا– يحمل معنى الموت واالنتهاء ال الحياة ،لم تكن لديه القدرة على اإلحساس
والتفريق ما بين الصمت والجدران والموت فهو في نظره لون واحد  ،ولكنه في نظر اآلخرين ليس

كذلك .ونلحظ استخدامه لكل من (الصمت – الجدران – الموت) كل منها ال ينطق .فالكل أصبح
أبيض بالنسبة إليه ،ألنه فقد الرؤية اتجاه إحساسه بالزمان والمكان ،فكأنما اجتاز الشاعر المسافة

التي تفصل بين الحياة والموت ،أي ما بين المحسوس وغير المحسوس ،فهذه كارثة حلت على

الشاعر أل شأنه شأن السياب – يستعجل موته ،بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ،فرثى نفسه
باعتبار أنه مات بموتها هيأل ،3قائال في ديوان (كتاب حمدة) :
األكيد
الخاسر
أنا ابنك هذا
ُ
ُ
......

ابنك الميت من غيظ الموت

البيضاء الخاص ُة باألزهار  ،والتالوة
أيتها العرب ُة
ُ
أين تذهبين بيومي ،
وأين تذهبين

بالعروس التي فاتها زفافي

6

وهذا ما اتضح لديه في قصيدة ( تورق األشجار ) ،قائال :

 -1المصدا نيسه  ،ص . 111
 -2محمد القيسي  -الشاعر والنص ،ص . 91
 -3من معالم الشعر الحديث في فلسعين واألادن  ،د.إبراهيم خليل  ،ط ، 1داا مودالوي  ، 2002 ،ص . 232
 -4األعمال الشعرية  ،ج ، 2ص . 122
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إغرسي السكين في صدري  ،وخليني أموت
شهقة تتبع شهقة

في حنايا الزرع  ،في ظل البيوت

واسدلي آه على وجهي خرقة

ُّ
أبتل فأحيا وأعود
ودعيني لندى األعشا

2

يبدأ السطر األول بفعل األمر (إغرسي) الذي يحمل صفة األمل ،ولكن القيسي جعله
يحمل معاني اليأس والقنوط (خليني أموت) ،ولكن هذا الموت سرعان ما جاء ببطء شهقة شهقة،

موت من أجل الوطن ،وليس موت النفس ،واستخدام األمر في المقطوعة السابقة (إغرسي–
اسدلي – دعيني) يكشف عن بنية التضاد بين (الغرس ودعيني) ،فكالهما تقارب حول التمسك
باألرض ،أل ألنه يرى في الموت بعثا جديدا ،ولكنه عندما استخدم دورة الموت والحياة ،رأى أن

الموت هو الخالص من الذل والمهانة ،ألن الموت بداية ال نهاية ،في استخدامه للكلمات (أبتل

– أحيا – أعود) تعبير فيه إشارة للعودة للحياة من جديد أل .2ويبدو لنا من خالل ذلك تمسك
اقترب من
الشاعر بالموت من أجل الحياة ،ألن اقترابه من الموت ليس نهاية الطريق ،وانما ا

الحياة  .لذا فإن رؤية القيسي للموت تنبع من أيديولوجية معينة ،وهي أن استرجاع الوطن والعودة
إليه ال يتحققان إال عن طريق الموت واالستشهاد ،فعشقه لوطنه جعله يعشق الموت ،ويصوره لنا

في ثوب جميل على خالف ما هو في عرفنا .ونرى قصيدة أخرى مشابهة لسابقتها في عشقه
للموت من أجل الحياة ( الموت والعناق ) ،قائال :
حينما تسقط في ساحاتنا حتى الحجارة

بيت تلو بيت
حينما يهدم ٌ
الموت إشارة
يصبح
ُ
ُ
وبدايات لصوت

عانق الموت بوجه الريح عانق

كل لون فوق وجه األرض  ،في نسغ البدن

أنت إن أصبحت عاشق

الم ُّ
وجه الوطن .
حتل في الطين  ،ويبقي وحده ُ
يسقُطُ ُ

 3

 -1األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 92
 -2االتواه الرومانسي في الشعر اليلسعيني المعا ر  ،د.نظمي برلة  ،اليور للعباعة والنشر والتةزيع  ،ص . 112
 -3األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 111
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ظهر الموت لدى القيسي في األسطر الشعرية السابقة مكافئا للحياة ،حيث استخدم أسطورة

البعث ،ود ّل على ذلك باستخدام معنى موت من أجل الحياة ،وهذا إحساس إيجابي بالموت .

نرى الموت هنا مغاي ار لما ألفناه عند الشع ارء ،بالربط بين الموت والوحشة والغربة واالنكسار
والحزن ،فالقيسي يحمل رؤية مختلفة للموت ،الموت صورة لبدء حياة جديدة ،واشارة مطلقة تركها
الشاعر لوالدة عصر جديد مملوء بحياة التفاؤل واألمل .هذا ما ذكر في السطر الرابع حينما قال

(بدايات لصوت) داللة على االنتظار لمولود جديد ،يبدأ بالبكاء فتبدأ الحياة من جديد .

فالموت ليس موت شخص بعينه  ،وانما هو إحساس إيجابي بالموت الذي تبدأ معه الحياة،

فينعم بطعم األرض والوطن.أل فالقصيدة تجمعها رؤية واحدة ،وهي رؤية الخالص من المحنة
والحياة المليئة باآلالم والجروح ،فال يبقى إال الموت الذي هو إشارة النصر ،وبداية صوت

الحرية أل .1وهذه الرؤية دلل عليها بفعل األمر (عانق) والمعانقة هي التمسك بالموت والخالص
من آثار الحياة ومصائبها ،من أجل البدء بحياة جديدة .
تبدأ األبيات بأسلوب شرط يربط بين الموت والحياة عكسيا ،وفي حركة رأسية يمتد األسلوب
من السطر األول (:حينما تسقط في ساحاتنا الحجارة  ...والثاني ( حينما يهدم بيت تلو بيت)...

ليصل في السطر الثالث لجوابه (يصبح الموت إشارة...والرابع (وبدايات لصوت  .)...وضع
الشاعر من خالل هذا األسلوب صورتين متقابلتين في مواجهة تبرز المفارقة بين وجوده الذي

(يسقط المحتل في الطين) ،ووجودهم الذي ال ينتهي (وبدايات لصوت) ،لوجود من يكمل
مشوارهم  ،إنهم صور مصغرة عنهم  ،يحيون الحياة من خاللهم مرة أخرى :
وجوده

وجودهم

انقطاع  .بإسقاط المحتل

امتداد واستمرار للحياة  (.يبقى وحده وجه الوطن )

استطاع الشاعر ،وبدوال تفوح منها عفونة سقوط المحتل ،وتمتلئ باألمل والتفاؤل لمستقبل
مزهر ،أن يرسم صورة ألمل فواح ،جعلت الشاعر يتكئ به على أمل الحياة .

 -1االتواه الرومانسي في الشعر اليلسعيني المعا ر ،ص . 111
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بالتوجه للصيغة الفعلية ،نجد في األبيات خمسة أفعال في ثمانية أسطر شعرية ،كلها في

الزمن المضارع ،والمالحظ أنها وزعت كالتالي( ،تسقط ،يهدم ،يصبح ،يسقط ،يبقى) الفعل األول

هو سقوط الحجارة ،والثاني هدم البيوت ،والثالث يصبح الموت إشارة للنصر ،والرابع ينتهي

بسقوط المحتل ،والخامس لم يبق سوى الوطن .هذا تفصيل دال على االستم اررية واالمتداد في
الحياة .
نلحظ هذا التعادل النسبي في توزيع األفعال على األسطر الشعرية لم يحرز تعادال أو تساويا

على مستوى الداللة ،بل على العكس جاء الشرط مضيفا ألمله أمال ،لتكون

النهاية/وجه الوطن ممتدة عبر نقطة مطبعية ،حقق الشاعر من خاللها معاني إضافية تتسع لكل
ما يخطر ببال المتلقي من آمال يضيفها آلماله .
وهذا نموذج مشابه لسابقه من خالل استخدام أسطورة البعث ،حيث يبين أن الموت يحيي كل
شيء (موت من أجل حياة) وعلى هذا النحو يبدو الشهيد في قصائد القيسي كأنما هو المسيح

المنتظر ،المسيح الذي يفدي اآلخرين ،ويموت في سبيل أن يحيا كل شيء :الحب ،والنبع،

والنور ،واألرض المزهرة ،قائال في قصيدة (العاشق واألرض) :
مثلما يأتي المطر

مثلما ينبت في األرض الزهر

مثلما المشتاق يأتي من سفر

فهو يوماً سيجيء

لم يمت فايز  ..من قال يموت

الح ُّ الصموت
ذلك ُ
فهو كالنبع  ،ولما هزه التحنان للنور انفجر

2

فالقصيدة حماسية تمثل حياة البطل بعد استشهاده ،إذ سيكون جسده سمادا لألرض الخصبة
التي ستنبت عشبا وزه ار يتفتح وعدا بالحياة والرجوع .

 -1األعمال الشعرية  ،ج ، 1ص . 14
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نالحظ تتابع األفعال المضارعة (يأتي ،ينبت  ،يأتي ،سيجئ ،يمت) لتظهر مدى سيطرة

الحاضر على تفكير الشاعر ،ومعلوم أن األفعال المضارعة تضفي صفة الحضور واالستم اررية.

يضم النص بعدين أساس ين يمثالن البنية الكلية لألبيات ،وهما (:الحياة والموت) وما بينهما
من عالقات ضدية ،أو تقاطعية ،يتولد فيها صراع خطي يتحكم في معظم بنيات النص وحركته

الداللية .ويمكن أن نتلمس من خالل الحركة البندولية بين الموت البعيد والحياة الحاضرة

مجموعة من التساؤالت ،فالموت هو روح الحياة التي ستؤدي إلى مستقبل مزهر ،فهل الموت

سينبت الحياة ،وينفجر الصمت ويتحقق األمل ؟
يبدأ السطر األول بكلمة (مثلما) ،تمثيل للمطر الذي سينزل مقدما للحياة الجديدة وللدهشة

واالستغراب  ،تكرر أيضا (مثلما) في السطر الثاني ينبت األرض الزهر ،واستخدامه أيضا في

السطر الثالث (مثلما) يتحقق الحلم الضائع ،وهذا التكرار هي محاولة للوصول إلى حقيقة الحياة
المفقودة التي ال بد من إثبات وجودها ،ويستخدم الشاعر خاللها صيغة النفي (لم) داللة على
عدم موت (فايز) الذي هو رمز للحياة والنصر والعودة .واستخدامه لعبارة (من قال يموت) هذا
يشحن الصياغة بحركة داللية صاعدة ،وتتخذ داللة الحديث عن (فايز) خطا رأسيا تمتد خالله

حركة الجسم ،الذي أشار إليه باسم اإلشارة(ذلك) للبعيد معلنة عن رجل صموت تنبع منه كل
مظاهر الحياة الفواحة .ويأتي السطر األخير حامال صورة تشبيهية (كالنبع) ممزوجا بالنصر

وتحقيق الهدف .
واذا كان الموت يعادل الحياة عند القيسي ،بل هو ينتج الحياة ،فإننا نرى في بعض قصائده

ما يخالف هذه الرؤية ،وهو الخوف والهلع الذي يصيب الشاعر والموت الذي ال يستأذن أحدا،
قائال في قصيدة (الموت خلف الباب) :
الموت خلف البا هل تتسمعين خطاهُ ،
أم تتزينين لطلعتي  ،ورضى الوصول ؟
بحت ربابات المغني ،

ما انتهى ُّ
مد النشيد  ،وال استحال إلى ذهول

2

 -1المصدا السابق ،ص . 129
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الموت هنا مغاير تماما عما سبق لدى الشاعر ،فاستخدم الموت – هنا – للداللة على القلق

والتوتر ،وهذه من القصائد التي خالفت رؤية القيسي لقضية (الموت والحياة) ،نحن نعلم أن
الموت – عنده  -هو من أجل الحياة  ،وليس الحياة من أجل الموت .
ونلمح في األسطر السابقة ظاهرة أسلوبية الفتة للنظر ،وهي استخدام صيغة االستفهام التي
تسيطر بصفة خاصة على محور الموت ،في إشارة واضحة لحالة القلق واالضطراب التي تعتري

الشاعر (الموت خلف الباب) ،الباب مصدر قلق وخوف ،يصور الشاعر حياته من خالل هذا

التعبير بالمفاجأة .فالموت متربص بالشاعر في كل وقت وحين في حالة من الفزع والرعب ،ولم
يذق طعم الراحة طالما الموت خلف الباب .

هكذا نرى أن ظاهرة الموت في شعر القيسي تكشف عن رؤية خاصة لقضية الموت عنده،

فالقارئ لقصائد القيسي الشعرية يلحظ أن حديثه عن الموت ليس حديث الخائف منه ،بل يرى فيه

نقطة البدء نحو حياة كريمة وطريقا من طرق السعادة التي يحلم بتحقيقها .أو بعبارة أخرى محمد
القيسي اقترب كثي ار من الموت ،وهذا ال ينم عن نزعة تشاؤمية انهزامية ،بل نزعة المتفائل الحالم
بحياة أفضل في ربوع وطنه .
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المبحث الثاني – الغربة والحنين
يـرتبط الحنــين ارتباطــا وثيقــا بالغربــة فــي الشــعر الفلســطيني ،فعنــدما يبتعــد اإلنســان عــن مكــان

مـ ــا ،يشـــعر بحنـ ــين إليـــه ويشـــتاق لكـ ــل مـ ــا فيـ ــه ،وهـ ــذا مـ ــا حصـ ــل مـ ــع القيســـي وبع ــض الشـ ــعراء

الفلس ــطينيين ال ــذين أبع ــدوا ع ــن أرض ــهم ،فس ــنوات غرب ــة القيس ــي امت ــدت وتلته ــا األعـ ـوام واألي ــام
ـذور متأصــلة بأرضــه  ،وحكايــات
والشــهور  ، ...غربــة تمثلــت بحنــين إلــى كــل وطــن يشــكل لــه جـ ا

سمعها من أهله ،أو ربما عاشها بنفسه ،ولكنها تبقى بعدا عن الوطن في كل الحاالت .

لــذا أل فالغربــة هــي النــزوح عــن الــوطن ،واالبتعــاد عــن األهــل والــديار ،يعنــي أن يشــعر المــرء

بابتعــاده عــن مكــان نشــأته وف ارقــه لذويــه الــذين ي ـرتبط معهــم نفســيا وعاطفيــا واجتماعيــا ،ويبــدو أن
اإلنسان منذ بدأ يضرب في األغراض قد حمل بـين جوانحـه ضـروبا مـن اإلحسـاس بالغربـة ،حتـى
لقد تلونت قطاعات عريضة من أدبه بعد ذلك بهذا اإلحساس أل

1

.

فالغربة كانت لها الدور الفعال فـي نفـوس الشـعراء المعاصـرين وال سـيما القيسـي الـذين غـادروا

أوطانهم وحلوا في ديار جديدة ال عهد لهم بها ،ال تربطهم بها أي روابط ،شعروا بالغربة ،وشعروا
بفقد األهل والوطن واألحبة ،فالشاعر المعاصر في بالد الغربة ال يجد من يواسيه ،ويخفـف عنـه،

كمــا كــان حلمــه بــين أهلــه وأحبتــه ،وعنــد اشــتداد الغربــة علــى الشــاعر يــزداد حنينــا إلــى وطنــه الــذي
خلفــه وراءه ،أل فالغربــة تولــد الحنــين وتبعثــه ،وكلمــا طالــت مــدتها أو قســت ظروفهــا واشــتد وقعهــا
ضاعفت من الحنين ،فكأنهما شجرة وأغصانها أو نبتة وثمارها أل

2

.

فكانت الغربـة تجربـة عامـة عاشـها الفلسـطينيون واقعـا واحساسـا ومعانـاة ،حتـى أصـبحت جـزءا

مــن مكونــات شخصــيتهم ،وهــي بالنســبة للقيســي ،باإلضــافة إلــى كونهــا تجربــة عامــة وتجربــة ذاتيــة
خاصـة عاشـها واقعــا ،عنـدما اضـطر للهجـرة إلـى األردن ،وتنقــل إلـى دول عـدة مــن بينهـا (لبنــان ،
الس ــعودية  ،إس ــبانيا) وغيره ــا .أل وق ــد امتزج ــت التجرب ــة العام ــة بالتجرب ــة الخاص ــة ،لتش ــكل موق ــف

الشــاعر وأحاسيســه وانفعاالتــه بموضــوع الغربــةأل ،3وتبــث فــي عاطفتــه قــوة تجعــل حنينــه للــوطن
تجربــة متجــددة  .ويظــل الحنــين إلــى الــوطن وتكـرار األمــل بــالعودة إلــى وطنــه يلحــان علــى شــاعرنا
بسبب الغربة التي كان يشعر بها في المنفى وراء تجاوزه الزمان والمكان .

 1الحنين والغربة في الشعر العربي ،د .ماهر فهمي ( ،و ،و ) ،ص. 1
 -2الغربة والحنين في الشعر اليلسعيني بعد المأساة  ،أمين العمصي  ،ط  ، 1جامعة قاايةنس  ،بنغازي  ، 1991 ،ص . 139
 -3عنا ر اإلبداع اليني في شعر عثمان أبة غريبة  ،د.نبيل أبة علي  ،ط  ، 1اتحاد الكتاس اليلسعينيين 1999 ،م  ،ص . 21
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أمـا االغتـراب فهــو أل نمــط مـن التجربــة يعــيش فيهــا اإلنســان نفسـه كغريــب ،ويمكننــا القــول أنــه

أصـبح غريبـا عــن نفسـه ،إنــه لـم يعــد يعـيش نفســه كمركـز لعالمــه وكخـالق ألفعالــه – بـل أن أفعالــه
ونتائجها تصبح سادته الذين يطيعهم ،أو الذين قد يعبدهم أل

1

.

فظ ــاهرة االغتـ ـراب ه ــي ظ ــاهرة قديم ــة ،وب ــدأت تتس ــع ف ــي العص ــر الح ــديث ،نتيج ــة ألس ــباب

سياســية واجتماعيــة واقتصــادية ،وهــذا مــا يتفــق مــع تعريــف ألفــرومأل لظــاهرة االغتـراب ،أل إذ يــرى أن

اإلنسان هو إنسان مريض من الناحية اإلنسانية رغم أنه يبدو سويا بمعيار النظرة الحديثة للصحة
العقلية أل.2
تشكل ظاهرة االغتراب في شعر القيسي حركة محورية تتولد عنهـا حركـات أخـرى متصـلة بهـا
كالحنين والشوق إلى الوطن وغيره ،وتصويره مشاهد الوداع التي فطرت قلبه ،وأثر هذه الغربة في
نفس المغترب ،فكالهما واحد ال يمكن الفصل بينهما،

فمن خالل عرض الغربة واالغتراب يوضح فيه أسباب االغتراب ودواعيه .
 -1أن الغربــة واالغتـراب التــي يعيشــها اإلنســان قــد يكــون مجبــو ار عليهــا كــاغتراب المنفــى ،أو
بسبب الحروب .

 -2أن الغربة واالغتراب ليس باإلجبار ،وانما من اختيار الفرد ،إمـا بحثـا عـن العمـل والمـال،
أو حبا في التنقل من مكان إلى مكان .

لــذلك اتســعت دائـرة الغربــة عنــد القيســي ،وقــد تمثــل هــذا االتســاع فــي بــروز دوال كثيـرة مرادفــة

(للغربــة) أو متولــدة عنهــا داخــل دواويــن القيســي الشــعرية مثــل ( :الشــوق ،البعــد ،المنفــى ،ترحــال،
ضياع ،شارد ،وحدي) .
وهذه الدوال مجتمعة بلـغ عـدد مـرات تكرارهـا حـوالي ( )690مـرة ،أي بنسـبة مفـردة واحـدة لكـل
قصــيدة تقريبــا ،واذا كــان دال (الغربــة) قــد تــردد فــي دواويــن القيســي الشــعرية ( )61م ـرة أي بنســبة

 %21مـ ـ ــن مجمـ ـ ــوع دوال الحقـ ـ ــول ،واذا كـ ـ ــان دال (الحنـ ـ ــين) يشـ ـ ــكل القطـ ـ ــب الثـ ـ ــاني فـ ـ ــي هـ ـ ــذا

 1االغتراس عند إيريس فروم  ،د.حسن حماد  ،ط ، 1المؤسسة العربية للدااساو  ،بيروو 1991 ،م  ،ص . 31
 -2المرجع السابق ،ص . 121
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المحــور– تكــرر ( )93مـرة ،فــإن ذلــك يرجــع إلــى حــرص الشــاعر علــى أن يبقــى فــي حالــة وصــل
دائم مع وطنه ،تخفف عليه االغتراب ووحشيته .

ويجدر بنا أن نقدم بعض النماذج الشعرية التي تؤيد النظرة التي ذهبنا إليها .
لقد عرف العربي حب الوطن والحنين إليـه منـذ أقـدم األزمـان ،فحمـل لنـا الشـعر العربـي صـو ار

رائعة من أشواق الشعراء ،وحنينهم إلى أوطانهم ” ،وليس الحنين إلى الوطن مقصو ار علـى إظهـار
الشــوق إليــه والتغنــي بمــا كــان هنــاك مــن ذكريــات عذبــة ،وحنــين إلــى أمــاكن اللهــو ومغـاني الصــبا،

وانما اتخذ هذا الحنـين أشـكاال منهـا أن االرتبـاط بـالوطن ومـا فعلتـه الغربـة فـي نفوسـهم ومـا ال قـوه

مـن متاعـب وخيبــة أمـل واإلحســاس بـالفران أل .1فينــدر أن تجـد قصــيدة عربيـة إال وبهــا حنـين إلــى
الوطن أو ذكر المنازل والديار وال غرو في ذلك ،فاألرض قطعة من اإلنسان وال يسـتطيع نسـيانها

وداره
متــى حــل أو رحــل ،وهــل يســتطيع اإلنســان أن ينســى نفســه؟ كـان يقــال:أل أرض الرجــل ظئـ ُـرهُ ،
مهــده ،والغريــب النــائي عــن بلــده المتنحــي عــن أهلــه ،كــالثور َّ
النــاد عــن وطنــه ،الــذي هــو لكــل رام
قنيصة أل .2وسرعان ما اشتد به الشوق وهاجه الحنين إلى وطنه الحبيب الذي يكن له كل الحـب

في قلبه ،ألنه مسقط رأسه وموطن نشأته ،فماذا قال القيسي :وكيف صور هـذا الحنـين؟ يقـول فـي
قصيدة ( مكابدة الشوق والغصة ) :
أشتاق أن أراك في شوارعي المغبرة

أشتاق  ،أشتاق يا قبرة

ال ُح
مو َ
ّ
ينقذني من الجفاف في حياتي المسورة
بالشوك واألسالك

أواه يا مدينتي المنورة

متى يحين موعدي  ،متى أراك ؟

متى تُذي ُ غربتي يداك ؟

0

 تم إحصاء همه الميرداو من قبل الباحث .
 -1تعةا القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث  ،د .حسن الكبير  ،داا اليكر العربي  ،ص . 313
 -2الحنين والغربة في الشعر العربي  ،د .يحيا الوبةاي  ،ط ، 1داا مودالوي  ،بغداد2001 ،م  ،ص . 12
 -3األعمال الشعرية  ،ج ، 1ص . 112
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إن شوقه إلى وطنـه جعلـه يتـراءى صـور الـوطن فـي كـل أنحـاء الشـوارع ،فهـو مشـتاق للـوطن

فيتمنــى مالقاتــه لكــي ينقــذه مــن الجفــاف المطــوق بالشــوك واألســالك ،فهــو يســتدعي صــورة الــوطن
ويص ــفه (بالمدين ــة المن ــورة) وه ــذا تعبي ــر ع ــن ش ــدة الش ــوق والحن ــين فيتس ــاءل مت ــى اللق ــاء؟ مت ــى

الخالص من عـذاب الغربـة؟ لـذلك فهـو فـي شـوق دائـم إلـى مـا فـي وطنـه/المدينـة (كفـر عانـة) مـن
آيات الجمال .
هنا يخاطب الشاعر وطنه ،يضنيه الشوق والحنـين ،يمـوت اشـتياقا ،ولكـن حبـه لوطنـه سـيبقى
حتــى يحــين موعــد العــودة ،فتكــرر الفعــل (أشــتاق) ثــالث م ـرات فــي الســطر األول والثــاني ،للتأكيــد

علــى االســتم اررية والعــودة ألرض الــوطن ،وللتأكيــد عل ــى شــدة التشــبث بوطنــه ،لعلــه يتكــئ عل ــى
الداللــة الزمنيــة للفعــل المضــارع ،ليشــير إلــى النظ ـرة التفاؤليــة ،فهنــا يتــألم الشــاعر (أواه) كمــا هــو
موج ـ ــوع بمعانق ـ ــة قريت ـ ــه الت ـ ــي تركه ـ ــا من ـ ــذ طفولت ـ ــه باس ـ ــتخدام أداة الن ـ ــداء (ي ـ ــا) لتحم ـ ــل المعن ـ ــى

البعيد ،وتوحي بالتحبب والذكريات التي قضاها الشاعر فيها .

تدور األسطر حول تجربة مطولة عاشتها (األنا) خارج الوطن في المنفى ،وقد اختار الشاعر

لهــا بعــدا زمنيــا هــو (الجفــاف) بمــا يثيـره مــن عــذاب ومشــقة تضــاعف مــن وحــدة الغريــب ومشــاقه.
واختيارات الشاعر تنصب على معجم الفقر واألسى ،تبدأ من (الجفـاف) إلـى (الشـوك واألسـالك)،
وهذه الدوال مجتمعة ترسـم لنـا صـورة واقعيـة لحيـاة الغريـب أينمـا حـل ،دوال لهـا تأثيرهـا علـى حيـاة

المغترب ،ثم تنتهي بأمنية الشاعر بالعودة إلى وطنه (متى يحين موعدي ،متى تذيب غربتي ) .
كمـ ــا نالحـ ــظ فـ ــي األبيـ ــات السـ ــابقة بـ ــرو از واضـ ــحا للـ ــذات المتكلمـ ــة التـ ــي تتجسـ ــد مـ ــن خـ ــالل
الضــمائر ،والتــي بلغــت ســت ضــمائر فــي إلحــاح مــن الشــاعر علــى إعطــاء ذاتــه قــد ار مــن االهتمــام
والوجود قبل أن يتالشى وجودها في السطر األخيـر الـذي أتـى لتعليـل مـا يحـدث مـن تسـاؤل حـول

الع ــودة إل ــى أرض ال ــوطن باس ــتخدامه أداة االس ــتفهام (مت ــى) بش ــكل متت ــال للدالل ــة عل ــى التمن ــي

الذي آثره .

وتكــاد ال تخلــو قصــيدة مــن قصــائده مــن معــاني اإلحســاس بالغربــة والحنــين الجــارف للــوطن،

والشوق لغاباته وبساتينه .تلك المعالم التي تتجسـد فـي وجدانـه إحساسـا بهيجـا فيتلـذذ فـي تجسـيدها
ليواجه عذابات المنافي بمباهج الماضي –الوطن– الذي يسكنه ،قائال في قصيدة (المصلوب) :
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غريباً ضائع الخطوات منسياً
ُّ
وظل العار يتبعني
ولم أعرف سوى حزني

رفيقاً يحم ُل المأساة يرويها لخالني
ترى هل تدركين اآلن ما ُحزني ؟

غزير يا معللتي
ٌ
غري ٌ يا معذبتي

2

يعرض المقطع السابق لحالة الضياع التي أحسها الشاعر ،حيث نجد األلم والحسرة يعتصران
قلب الشاعر لما آل إليه أمر وطنه من تمزق في غربته ،ومن عار يتبعه باستمرار ،فالحزن رفيـق

له والمأساة مغروسة في قلبـه ،حـزن غزيـر غريـب ،ال يجـد لـه دواء أو حـال ،بـل يحـاول أن يخفـف

م ـن آالمــه باســتخدام أداة النــداء (يــا) م ـرتين فــي الســطر الســادس والســابع مخاطبــا وطنــه المعللــة
المعذبة ،لعل هذا النداء يخفف من وحشته ويقرب إليه الوطن الغائب عنه .
تبــدأ األســطر الشــعرية بكلمــة (غريبــا) كإشــارة للدهشــة واالســتغراب ،غريبــا عــن الــوطن ضــائعا
منسيا بين حنايا الغربة .يبدأ السطر األول بجملة تقريرية ،تصور لنا طبيعة الغربة الموحشـة ،وقـد
وقعت جملة النداء في السطر السـادس والسـابع (يـا معللتـي ،يـا معـذبتي) لتبـرز حاجـة (األنـا) إلـى
األنس في زمن الغربة الضائعة ،وفي السطر األول يبرز صراع بين (األنا ،والموضوع) تبـدو فيـه

(األنــا) ضــائعة ضــعيفة منســية أمــام قســوة الموضــوع وشــدته ،وقــد حــرص الشــاعر علــى اســتخدام
الفعــل المضــارع (يتبعنــي) ليؤكــد علــى اســتم اررية الحــدث وتجــدده وتــزداد عمليــة الضــياع (لألنــا)

تضييقا مع السطر الثالث الذي جاء موصوال بما قبله ،من خالل أداة النفـي (لـم) الجـامع للحـدثين

معــا ،لتصــبح األنــا واقعــة بــين فكــي لعنــة الغربــة وضــياعها وبؤســها ،وبــذلك ترســم لنــا صــورة غريبــة
ثالثية ،عناصرها :غريبا ،ضائع ،منسيا ،وفي السـطر ال اربـع يبـرز أمامنـا تقابـل فـي البنيـة التحتيـة

بين األنا الهاربة ،والرفيق الذي يحمل المأساة ،فيستخدم الصيغة االستفهامية فـي السـطر الخـامس

لإلجاب ــة عل ــى المأس ــاة والض ــياع ال ــذي م ــر به ــا الش ــاعر (ه ــل ت ــدركين اآلن م ــا حزن ــي) فيجي ــب
(غزير ،غريب) مناديـا (يـا معللتـي ،يـا معـذبتي) فاسـتخدم النـداء للداللـة علـى مأسـاته الحقيقيـة فـي
غربت ـ ـ ـ ــه فينـ ـ ـ ـ ـادي عل ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــالده ،لك ـ ـ ـ ــن ال أح ـ ـ ـ ــد يس ـ ـ ـ ــتجيب ،مم ـ ـ ـ ــا يش ـ ـ ـ ــحن الص ـ ـ ـ ــياغة بدالل ـ ـ ـ ــة

متوترة ومتوقدة وحزينة .
 -1األعمال الشعرية ،ج ،1ص . 41
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وبمعاودة النظر في حركة األفعال داخل الصياغة يبين أنها كانت العنصر األول الذي أشـعل

الصراع وكثفـه ،حيـث بـدأ السـطر الثـاني بالفعـل (يتبعنـي) الـذي يلخـص مجمـل الصـراع القـائم فـي
الص ــياغة ،وق ــد ج ــاءت األفع ــال جميعه ــا بص ــيغة المض ــارعة ( يتبعن ــي ،أع ــرف ،يحم ــل ،يرويه ــا،

تدركين) ،وبذلك تطغى االستم اررية للحدث على جميع األسطر .

ويظل الحنين إلى الـوطن ،وتكـرار األمـل بـالعودة إليـه يلحـان علـى شـاعرنا بسـبب الغربـة التـي

كــان يشــعر بهــا فــي المنفــى ،وراء تجــاوزه الزمــان المكــان ،بحيــث يمكــن أن أقــول إن حنــين الشــاعر
لوطنه فاض حتى ال تكاد تخلو قصيدة من تلميحة أو إشارة .
لذلك أصبح األمـل والحلـم بـالعودة إلـى الـوطن ،يشـكل لـدى الشـاعر جانبـا مهابـا ينـذر الشـاعر
بمســتقبل مشــرق يعــانق فيــه أرض الــوطن ،أل ومنــذ القــديم ارتــبط الشــوق والحنــين بــالوطن ،فصــار

الحنين إلى األوطان شائعا في كل العصور سواء الـوطن القبيلـة والحـي أم الشـعب واألمـة الكبيـرة،
وسواء كان الوطن مسقط الـرأس أم لـم يكـن ،فـالحنين إلـى األوطـان انتمـاء ووالء وحـب وحنـينأل،1

لــذا فــإن رؤيــة القيســي للغربــة والحنــين تنبــع مــن أيديولوجيــة معينــة ،وهــي أن الحنــين للــوطن ،ال
يتحقــق إال عــن طريــق المــوت فعشــقه لوطنــه جعلــه يعشــق المــوت ،ويصــوره لنــا فــي ضــوء مــا هــو

معـ ــروف ،إنـ ــه يعشـ ــق الـ ــوطن مـ ــن أجـ ــل الخـ ــالص مـ ــن الغربـ ــة ومصـ ــاعبها ،قـ ــائال فـ ــي قصـ ــيدة

(المصلوب) :

لغربتنا ونحن نكابد اآلالم  ،نطعم ذاتنا للحرف والفكرة

تموت الشمس لو طالت خيوط الليل ؟
أموت  ،وهل
ُ
ُ
الجرة
سيزهر حزننا  ،إما يعانق شعبنا فجر الخالص  ،ويكس ُر َّ

1

هــذا األمــر الــذي يجــدد األمــل فــي انبعــاث الماضــي حاضـ ار ،األمــل الواعــد ،وحتميــة العــودة
مــن تيــه المنــافي ،ومكابــدة اآلالم والمــوت الــذي مــن أجلــه تتحقــق العــودة ،وســيزهر حزننــا بمعانقــة
أرض الوطن ،وكسر الجرة وفجر الخالص .

تبـدأ األســطر بحــرف الجــر (الــالم) التــي تحمــل معنــى التوكيــد ،كــي تصــبح المكابــدة واآلالم

مكانــا يتســع لــنطعم ذاتنــا للحــرف والفكـرة ،فإطعــام الــذات ينبعــث مــن المكابــدة واآلالم وينتشــر فيــه،
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وقـد اسـتخدم الشــاعر الضـمير المنفصـل (نحــن) لتفيـد العمـوم والشــمول ،بمعنـى أن الغربـة ومكابــدة

اآلالم تتجسد في كل شخص من األشخاص مهمـا صـغر ،أل وكثيـ ار مـا تكـون الغربـة قسـرية بسـبب
م ــا يتع ــرض ل ــه اإلنس ــان م ــن ظل ــم وخ ــوف أو ج ــوع أل ،1وعالق ــة إطع ــام ال ــذات ب ــاآلالم عالق ــة
اضــطراد ،كلمــا كبــرت اآلالم والمأســاة زاد األمــل والحلــم بــالعودة ،فــإن كــان األلــم فــي الســطر األول

ينبعث منه أمل بسيط توحي به كلمة (نطعم ذاتنا للحرف والفكرة) فإن هذا األمل سرعان مـا يقـوى
وينبلج في صورة فجر مشرق (وسيزهر حزننـا) .وفـي السـطر الثـاني بـدأ بالفعـل المضـارع (أمـوت)

الذي يلخص مجمل الصراع القـائم فـي الصـياغة ،وقـد جـاءت األفعـال جميعهـا بصـيغة المضـارعة
(نطعـم ،أمـوت ،تمـوت ،سـيزهر ،يعــانق ،يكسـر) مـا عـدا فعـال واحــدا (طالـت) وهـو فعـل منفـي مــن
حيـث المعنـى لدخولـه فـي إطـار االسـتفهام المنفـي ،وبـذلك تطغـى صـفة االسـتم اررية علـى األسـطر

الشعرية .وهذه األفعال لها دالالت رمزية واضحة عنـد الشـاعر( .هـل تمـوت الشـمس) فالشـمس ال
تموت بل سيزهر عصر جديد (سـيزهر حزننـا)  ،فبـدأ السـطر الثالـث بحـرف (السـين) للتأكيـد علـى

عصر الحرية .

إن مثل هذه الروح المتفائلة تصبح سمة من سمات شعر القيسي ،وأن حنكة الشـاعر وخبرتـه
كثي ـ ـ ـ ـ ار مـ ـ ـ ــا تطف ـ ـ ـ ـو علـ ـ ـ ــى السـ ـ ـ ــطح لتحجـ ـ ـ ــب حالـ ـ ـ ــة التشـ ـ ـ ــاؤم والقلـ ـ ـ ــق النفسـ ـ ـ ــي التـ ـ ـ ــي تنتـ ـ ـ ــاب
الشاعر ،وتبين ذلك بجالء في هروبه إلـى ربـوع الـوطن كلمـا اشـتد كربـه ،ليستشـرف المسـتقبل مـن
فــوق ربــاه الشــامخة ،وليحقــق رســالة فــي إشــاعة روح التفــاؤل واألمــل فــي النفــوس ،ويبشــر بحتميــة

العودة المأمولة .
لــذا حــين يبعــد الم ـرء عــن وطنــه تشــده األش ـواق والــذكريات س ـواء إلــى الــديار أو إلــى األه ـل

واألحباب ،ومن الطبيعي أن يحن المرء إلى أهله وأقربائـه وأصـدقائه ،والـى الـذكريات التـي قضـاها
معهم ،واسترجاعها كخبر يومي ألبناء شعبنا داللـة مهمـة للغايـة تعنـي دوام سـريان عشـقنا بضـراوة

فــي األجيــال المتعاقبــة فيمــا يتعلــق بــاألرض والجــذور والهويــة واالنتمــاء ،واســتنهاض هــذا كلــه مــن
أجل تشييد جسور العودة ،فمن سيخبر األحباب أنا ما نسيناهم قائال (في المنفى) :
تُرى من يخبر األحبا أنا ما نسيناهم
نعيش بزاد ذكراهم
وأنا نحن في المنفى
ُ
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وأنا ما سلوناهم

فصحبتنا بفجر العمر ما زالت تؤانسنا

وما زالت بهذي البيد في المنفى ترافقنا

2

يخاطب الشاعر نفسه عندما يضنيه الشـوق والحنـين عـن طريـق المنـادى (تـرى) مـن يخبـر

األحبـاب أننــا لــم ننسـهم ،بــل إنهــم يعيشــون بـزاد ذكـراهم ،ومــا ازلــت صــحبتنا ســارية ،وســوف يشــرق
فجر اللقاء قريبا .
نلمـح فـي األسـطر الشـعرية الســابقة ظـاهرة أسـلوبية الفتـة للنظــر ،وهـي تكـرار صـيغة (األنــا)
التي تسيطر بصفة خاصة على محور الحنين ،والشوق لألهل واألحباب ،في إشارة واضحة لحالة

األمـل والتفــاؤل بــالعودة ألرض الــوطن .وقــد وقفــت (األنـا) فــي مطلــع الســطر الثــاني موقفــا حياديــا،
روايــة للحــدث  ،ولكــن ســرعان مــا انــدمجت فيــه ،وهنــا تنتقــل (األنــا) مــن صــيغة اإلفـراد إلــى صــيغة

الجمع لتصبح (األنا) هي الـ (نحن) ويأخذ الحدث صفة شمولية تقع على الجميع وقوعـا صـريحا.
وفــي الســطرين األول والثــاني يبــرز أمامنــا تقابــل لفظــي بــين نســيانهم وذكـراهم ،ليشــكل هــذا التقابــل

محور الصراع القائم في األسطر ،فإما نسيانهم واما ذكراهم .
وبــالرغم مــن مخاطبتــه لنفســه مــن أجــل أحبابــه ومنــاداتهم ،وأنهــم مــا ازلـوا فــي الــذاكرة ،فإنــه يبــين
مدى صبره على المنفى والظلم واألسى الذي يتعرض له في منفاه ،قائال (في المنفى) :
أحبائي سؤال الليل يؤلمني

إل ني ُّ
كل ما أدريه أ ّني ُّ
منفياً
بت ّ
وأني لم أزل حياً
تُ ِّ
عذ ُبني وتُقلقُني

يوف األمس والذكرى تُ ِّ
عذ ُبني
طُ ُ
يرة
فأجتر األسى و
ُّ
َ
الصمت و َ
الح َ

1

 -1األعمال الشعرية  ،ج ، 1ص . 11
 -2المصدا السابق  ،ص . 20 ، 19

31

فمــا مــن شــك أن للغربــة أث ـ ار جليــا فــي نفســية المغتــرب ،الــذي ارتحــل بعيــدا عــن وطنــه وأهلــه

وأحبابـه،أل فاألشــخاص الــذين يحيــون حيــاة عزلــة واغتـراب ال يــرون قيمــة كبيـرة لكثيــر مــن األهــداف
والمفــاهيم التــي يثمنهــا أفـراد المجتمــع أل ،1بغــض النظــر عــن الســبب الــذي دفعــه إلــى الخــروج مــن

وطنه ،فهو ينادي أحبابه لكي يشكو إليهم مأساته ،فيؤكد لهم أنه بات منفيا ضائعا ،واعتبر نفسه

ميتا في أرض الغربة معذبا .فذكرياته تعذبه واألسى والظلم والصمت مسيطر عليه .
من خالل الدال (أحبائي  ،يؤلمني) تبرز الذات المتكلمة برو از قويـا فـي السـطر األول ،بإيقـاع

االختيــار عل ــى ي ــاء الم ــتكلم ،لتص ــبح ال ــذات هــي ص ــاحبة الموق ــف ،والب ــؤرة الت ــي تتمح ــور حوله ــا
الدالل ــة ،وبإض ــافة األحب ــاب إل ــى ي ــاء الم ــتكلم ،تلغ ــي المس ــافة ب ــين (األن ــا) و (الموض ــوع) ليك ــون

الحديث عن أحدهما حديثا عن اآلخر .

كمــا نالحــظ محــور العــذاب واأللــم والنفــي واألســى ،ينســحب علــى مســاحة كبي ـرة فــي األســطر
السابقة بمـا يعكـس اهتمـام الشـاعر بـه ،وذلـك لتحتـل مركـز الصـدارة فـي الصـياغة ،ويكتسـب نوعـا
مــن الخصوصــية ،التــي تضــفي عليــه أهميــة وتمي ـ از ،وهــو س ـؤال مــؤلم يتج ـه إلــى كــل ش ـيء مهمــا

(إن)
صــغر أو كبــر ،وفــي الســطر الثــاني يؤكــد الشــاعر علــى أنــه بــات منفيــا باســتخدام أداة التوكيــد ّ
بدالين متتاليين وبإسنادهما إلى ياء المتكلم ،وفي السطر الثالث أكد أيضا بقوله (لم أزل حيا).

هـ ــا هـ ــو الشـ ــاعر يتجـ ــرع لحظـ ــة القسـ ــوة مـ ــن ظلـ ــم وخطـ ــر يهـ ــدد حيـ ــاتهم ،قـ ــائال فـ ــي قصـ ــيدة

(مقاطع من مدائن األسفار) :

أحبابنا في الريح واألهوال والمطر

أحبابنا هناك في العراء
يسطرون روعة البقاء

ُغنيات
ويجدلون من عذابهم للمجد أ ّ
ويبسمون رغم قسوة الحياة

أحبابنا ،
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واألرض ،

واإلنسان في خطر

2

يبــدأ الســطر األول بمنــاداة (أحبابنــا) المتصــل بالضــمير (نــا) للداللــة علــى البعــد مــا بينــه وبــين
أحبابـه ،وهـم جالسـون تحـت المطـر والـريح ،وفـي تكـرار دال ( أحبابنـا ) فـي السـطر األول والثــاني

الذي أضيف إلى (نا) المتكلمين ما يشير إلى عموم المأساة واتساعها .وبدأ السطر الثـاني بظـاهرة
أسلوبية الفتة للنظر وهي رمزية ظرف المكان (هناك) الدالة على ما هو خارج الوطن .

كمــا يكثــف الشــاعر مــن حــروف الجــر التــي بلــغ ظهورهــا خمــس م ـرات كانــت علــى النحــو
التالي :ثالث مرات للحـرف (فـي) ،مـرتين للحـرف (مـن) ،ومـرة للحـرف (الـالم) ممـا يفيـد اضـطرابه

وتــأثره مــن ســوء صــنيعهم ،وكأنــه يريــد القــول بــأن المأســاة والمعانــاة قــد حلــت بهــم مــن كــل جانــب.

ونجــد الحضــور المكثــف للــذات المتكلمــة والــذي تجســد مــن خــالل الضــمائر المتصــلة التــي بلغــت

سبعة ضمائر ( 1ضمائر) في ستة أسطر شعرية يعلـن مـن خاللهـا عـن توجعـه وحسـرته علـى مـا
يتعــرض لــه المغتربــون مــن عــذاب ومشــقة فــي غ ـربتهم وهــم فــي خطــر دائــم .كمــا نجــد فــي بدايــة

السـطرين الســابع والثــامن اســتخدام كلمــة (األرض ،اإلنســان) األرض هــي أرض المغتــرب األصــلي
التي ما زالت تصرخ من أجل أهلها وأحبابها الذين يعانون أبشع الظلم والهوان في حياتهم .

وبـ ـ ــالعودة لألفعـ ـ ــال نجـ ـ ــدها فـ ـ ــي األسـ ـ ــطر أفعـ ـ ــاال مضـ ـ ــارعة تقـ ـ ــف فـ ـ ــي حـ ـ ــركتين متفقتـ ـ ــين
(يسطرون ،يجـدلون ،يبسـمون) رغـم العـذاب والمشـقة ،لـذا فهـو فـي اغتـراب دائـم إلـى أن يعـود إلـى

ينبوعـ ــه السـ ــامي الـ ــذي لـ ــن يكـ ــون قريبـ ــا ،ألن قـ ــوة جـ ــذب األرض أكبـ ــر ،يبـ ــرز ذلـ ــك مـ ــن قولـ ــه

(هناك) تأكيدا على بعده من األرض ،وهذا ما جعله في اضطراب ولجلجة .

وها نجد القيسي بعد مذاقه م اررة الغربـة وقسـوتها ،هنـا يـودع هـذه الغربـة التـي آلـت عليـه بأشـد
عذابها ،قائال (أيتها الغربة وداعا) :
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يا غرب ُة هاتي كفيك

أودعك بها كلماتي المرة
ورنين الزمن الجاحد

إني أرتحل اآلن

فياضاً بالفرح إلى خالد

2

هنــا الشــاعر يــودع الغربــة بكلماتــه الم ـرة ،ورنــين الــزمن المظلــم ،والقســوة التــي عــانى منهــا فــي
غربته ،وها هو يرحل فياضا بالفرح والسعادة إلى خالد .
تبــدأ األســطر بــأداة النــداء التــي تستحضــر المنــادى إلــى ســطح الصــياغة  ،لتحمــل داللــة البعــد

الذي انتهى ولن يعود ،لتكون في بـؤرة الحركـة ،وتمتـد أفقيـا فتـتالحم مـع الموضـوع باسـم فعـل أمـر
قوله (هاتي) ،مما يدل على شدة تمسكه وفرط حبه للوطن ،وقبل أن يصل إلى متمم الجملة بعـدم
صموده للوصول إليه قبل التأكيد على مكانة الوطن في نفسه وقلبه مجيبا (إني أرتحل اآلن) .بعد

رنين الزمن الجاحد زمن الغربة السوداء فهنا يودعها بفيض من الفرح والسعادة .
لــذا لــم تغــب صــورة الــوطن واألرض عــن قلــب الشــاعر ،وال ي ـزال حبــل الحنــين قويــا ،ويــزداد

أن
صالبة مـع األيـام ،وال يـزال حـب الـوطن يجـري فـي العـروق بـالرغم مـن الـذكريات األليمـة ،كمـا ّ
المنافي لن تضعف الحلم بالعودة إلى الوطن ،والى الذكريات يحملها الشاعر في حناياه .
يمث ـ ــل الحن ـ ــين إل ـ ــى ال ـ ــذكريات الماض ـ ــية ج ـ ــزءا م ـ ــن حي ـ ــاة القيس ـ ــي ،فه ـ ــو يح ـ ــن إل ـ ــى أي ـ ــام

الصبا ،وعصر الشباب ،الـذي ذهـب بكـل مـا يتعلـق بالشـاعر مـن آالم الماضـي ومآسـيه ،فالقيسـي
يجذبه الحنين إلـى الماضـي ،ويتـذكر تلـك األيـام المـرة التـي مـا زال يحلـم بهـا ،حينمـا كـان محرومـا

من لباس ثوب العيد كغيره من األطفال ،قائال (نهر بال رافد) :
وأذكر أنني ُمذ كنت لم أحلم كما األطفال
بثو العيد والحلوى
وال منيت أيامي بعودة غائ ،
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يجتاز عتبة حزني الفياض  ،ينشر بهجة الدنيا

نجم الح يحضنني
فماذا  ،لم يكن في الدار ُ
عم في غدي اآلمال
يبر ُ

ويمسح عن جبيني ُحرقة الشجن
ُ

2

يستحضــر الشــاعر فــي األســطر الســابقة موقفــا مأســاويا ،ذلــك الموقــف الــذي حــرم منــه وه ـو
السعادة ،إذ ظل كابوس الماضي يخيم بثقله على حياته .أل فالحزن مهما كان عميقا ،ومهما كانت
أسـ ــبابه ودواعيـ ــه ،لكنهـ ــا رحلـ ــة الضـ ــياع والعـ ــذاب والتشـ ــرد التـ ــي عاشـ ــها الفلسـ ــطيني بعـ ــد نكبـ ــة

1611م أل

2

.

يبدأ السطر األول بالفعل المضـارع (أذكـر) ليمثـل هـذا الفعـل نقطـة االنطـالق لألفعـال الباقيـة،
التي تحمل صفة االستم اررية لتفيد تواصل االرتباط  .وفي السطر الثـاني بـدأ بحـرف الجـر (البـاء)

ليبين نوع الثوب الذي لطالما حلم به كثي ار (العيد  ،الحلوى ) .فهنا يحاول أن يتـذكر ذلـك الموقـف

المريــر ،وهــو واقــع ال يمكــن الخــالص منــه إال بمزيــد مــن التضــحية ،ويبــدأ الســطر ال اربــع بالفعــل
المضارع (يجتاز) فيتمنى لو اجتاز عتبـة الحـزن الفيـاض ،وتظهـر عليـه عالمـات الفـرح والسـعادة،
ونشــر البهجــة علــى وجهــه ،وفــي الســطر الخــامس يتســاءل لمــاذا لــم يجــد مــن يمســح لــه جبينــه مــن

األحزان ،واأللم ؟ ولماذا لم تكن أمه في الدار لتحضـنه ،وكأنـه فـي حيـرة مـن أمـره .فـالجميع ذهـب

ولــم تبــق إال صــورة الــوطن .وفــي الســطر الســابع يبــدأ بالفعــل المضــارع (يمســح) لتحمــل دالالت

الحزن والشجن التي لم تجد من يمسحها .

نالحــظ فــي األبيــات الســابقة بــرو از واضــحا للــذات المتكلمــة مــن خــالل الضــمائر ،والتــي بلغــت

خمسة ضـمائر فـي إلحـاح مـن الشـاعر علـى إعطـاء ذاتهـا قـد ار مـن االهتمـام .وبـذلك يعـود الحنـين
والشوق إلى الشاعر ليستذكر كل الليالي الجميلة مع سكون الليـل واألغـاني الجميلـة ،ويطـل علينـا

الشاعر في قصيدة (الحداد يليق بحيفا) قائال :
اسم قهرك جارية ،
مر ُ
إنهم يتركونك وحدك في ساعة الطلق ،
ُيلقون باللوم – زو ارً على القابلة
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سمعت الرياح تُغني :
يليق الحداد بحيفا
ُ

يليق بها ُّ
كل سجن ومنفى

الحداء بأفراسها الحمر والقافلة
يليق
ُ
ُ

2

يعود الحنين والشوق إلى الشاعر ليستذكر الليـالي الجميلـة مـع سـكون الليـل واألغـاني الجميلـة
ُّ
ويطل علينا الشاعر في قصيدة – الحداد يليق بحيفا – حيث يهتز صراخ الحقد – القهر – ليعلن

أن القمر اآلتي جميل (مراسم) .

ينفـــتح الـــنص علـ ــى عـــالم ســـحيق ،وسـ ــيلة الكشـــف فيـ ــه ت ــداعي ال ــذكرى ،والحنـ ــين إلـ ــى ربـ ــوع
الــوطن ،فاألســطر تبــرز موقفــا ســلبيا لزمــان اتج ــاه الغريــب ،فبينمــا يحــتفظ الــبعض بــذكرى تب ــرز
هـ ـ ـ ـ ــويتهم ،وحنـ ـ ـ ـ ــين يخفـ ـ ـ ـ ــف وحـ ـ ـ ـ ــدتهم ،فـ ـ ـ ـ ــإن الزمـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ـ ــأتي ليمحوهـ ـ ـ ـ ــا ويتـ ـ ـ ـ ــركهم لوحـ ـ ـ ـ ــدهم.

فاألفعـال (يتــرك ،يلقـون) يحمــالن داللــة سـلبية تتمثــل فــي الحـزن واللــوم اتجــاه الشـاعر ،فــإن عمليــة
اللوم جاءت مشوهة ،لعدم اكتمال طبيعة اللوم اتجاه القيسي ،وقد استغل الشاعر الصيغة الحوارية

فـ ــي الكشـ ــف عـ ــن هـ ــذه العالقـ ــة فبـ ــدأ الح ـ ـوار بتوجيهـ ــه إلـ ــى أحـ ــد طرفـ ــي المحـ ــاورة ،وهـ ــو الـ ــزمن
الماضــي ،بغيــة الكشــف عــن هويــة الغريــب ،وعنــدما ســمع الريــاح تغنــي ،بــدأ يســتذكر تلــك الليــالي
الجميلة اتجاه حيفا .

وفــي الســطر ال اربــع تــأتي الصــياغة علــى شــكل دفقــات تعبيريــة متتاليــة ،تبــدأ كــل دفقــة منهــا

بوسيلة تعبيرية مؤثرة هي فعل الماضي (سمع) ،لتصبح (األنا) في مستوى فوقي يسمح لها بالقدرة
علــى التحــرك علــى مســتوى الداللــة .وعلــى الــرغم مــن أن الشــاعر قــد زاوج بــين ألفــاظ المعجمــين،
معجم الحزن ومعجم الفرح ،فإنه استطاع من خالل عملية اإلسناد والتعليق أن يغلب جانـب الفـرح

علــى الحــزن ،وأن يجعــل الداللــة فــي األســطر تتحــول كلهــا إلــى قالــب مــن الفــرح والســعادة ،فطبيعــة

الخــط الــداللي فــي األســطر تتجــه مــن الحــزن إلــى الفــرح ،ليكــون الجانــب اإليجــابي المشــرق هــو

المسيطر في النهاية ،وتأكيدا لهذا التحرك جاء قوله (سمعت الريـاح تغنـي) ،وهـذا مـا أراده القيسـي
ليحمل المتلقي على المساهمة في إثراء المعنى .
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واذا مــا عاودنــا النظــر فــي الصــيغة الفعليــة نجــد فــي األبيــات خمســة أفعــال مضــارعة ،وفعــال

للـ ــزمن الماضـ ــي ،وهـ ــذا يمـ ــنح الخطـ ــاب صـ ــفة الديمومـ ــة واالسـ ــتم اررية ،م ــن خـ ــالل هـ ــذا التـ ــذكار
بالماضي ومآسيه ،وأنه يحاول أن يقاوم الذبول ،ذبول الذكريات ونسـيانه ،بمـا أضـاف إليـه المنفـى

من مآس حفرتها األيام األولى من حياته فصارت جزءا ال يتج أز .

من هنا فإن حنين القيسي إلى وطنه لم يكن حنين العاجز ذا الطبيعة السلبية ،بل يتخذ منه
انطالقة نحو نهاية االغتراب ،وقوة تدفعه إلى الخروج من واقع الغربة إلى واقع األنس في الوطن،

وهــذا يبــين أن موضــوع الغربــة هــو موضــوع الحيــاة والحنــين الــذي يزخــر بــه وجــدان الشــعراء ،وأن
الغربة لديه طراز متفرد ،ألن الغربة ال تمثل هذا الكم الزاخر مـن المشـاعر ،ولكنهـا غربـة يـراد بهـا

محو العالقات األزلية مع الوطن بكل ما تمثلـه هـذه الـروابط مـن تـاريخ وتـراث ،لكـن الشـاعر يقـف

صامدا بذكرياته وحنينه سدا منيعا في وجه تلك اإلرادة .
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المبحث الثالث  -األرض والمكان
يعد المكان ركيزة أساسية في الشعر المعاصر ،ومصدر إلهام شعري يجـد فيـه الشـاعر دفء

العاطفة ،وأنيس الـذكريات .فمـن عـادة الشـاعر العمـل علـى إعـادة صـياغة الكـون والحيـاة ،ليقـدمها
متشــحة بــألوان الــنفس .وهــذا يكشــف لنــا عــن مركزيــة المكــان فــي قصــائد القيســي الشــعرية ،حيــث
هاجر إلى الكثير من األماكن لكي يجد مكانا يعادل المكان الذي عاش فيه وطرد منه ،ولعل كثرة
ترحاله من مكان إلى مكان جعلـه يشـتاق ويحـن إلـى أرضـه ،ممـا جعلـه يـنظم قصـائد تسـتعيد وجـه

الوطن المفقود.أل فاإلنسان يعلم غريزيـا أن المكـان المـرتبط بوحدتـه مكـان خـالق ،يحـدث هـذا حتـى
حــين تختفــي هــذه األمــاكن مــن الحاضــر ،وحــين نعلــم أن المســتقبل لــن يعيــدها إلينــاأل ،1ولعــل هــذا

المنفــى خلــق لــدى القيســي تجربــة منعكســة علــى شخصــيته ،ممــا يولــد لديــه الشــعور بفقـدان األرض
والمكان التي عاش فيها .

لذا نجد المكان وخاصة الوطن من األشياء المحورية التـي تـرددت فـي معظـم قصـائد القيسـي

وخاصـة الــوطن .فــاألرض هـي جــزء مــن حيــاة الشـاعر قضــى عمـره دفاعـا عنهــا ،يشــعر بشــعورها،
ويألم لتألمها أل فاإلحساس بالزمان والمكان هو إحسـاس فطـري أصـيل فـي الـنفس البشـرية ،وتشـبث

اإلنســان بالمكــان ال يقــل عــن تشــبثه بالزمــان ،ال ـذي يعنــي تشــبث اإلنســان بالحيــاة ضــد المــوت،

ويزداد اإلنسان إحساسا بالمكان إذا حرم منه ،فحين ينقطع اإلنسـان عـن وطنـه ويحـرم منـه ،سـواء

أكـ ــان اختيـ ــا ار أم إجبـ ــا ار ،فـ ــإن األرض (الـ ــوطن) يتمـ ــدد داخـ ــل اإلنس ـ ـان ،ويصـ ــبح مصـ ــد ار للحلـ ــم
واإلبداع ،وتنشيط المخيلة الخالقة ،لتبدأ بتشكيل صورة خاصة لهذا المكان المفقودأل ،2أل ألنه يمتد

إلــى تشــكيل شــعرية تتميــز بطبيعــة خطابهــا الموجــه إلــى الــذات والم ـرتبط بالهويــةأل .3فالمكــان فــي

شعر القيسي ،محمل بدالالت تفوح من طبيعة حياته المديدة الغنية بأحداثها .

لق ــد ت ــرك عم ــق عالق ــة القيس ــي باألمكن ــة ف ــي ش ــعره م ــؤثرات حاس ــمة ،فج ــاء ش ــعره وثيق ــة
تاريخيــة ،أل فالظــاهرة المكانيــة تتصــل اتصــاال وثيقــا بالصــورة الشــعرية ،والمكــان بجمالياتــه ودالالتــه
هـ ـ ــو المسـ ـ ــرح الحقيقـ ـ ــي الـ ـ ــذي تصـ ـ ــان فـ ـ ــي مصـ ـ ــهرته الصـ ـ ــورة الشـ ـ ــعرية أل ،4فالمكـ ـ ــان يشـ ـ ــكل
عنص ار أساسيا في بناء القصيدة في شعر القيسي ،يوظفه الشاعر توظيفا خاصا ،يعكس رؤيته
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الشــعرية للواقــع اإلنســاني بوجــه عــام ،والفلســطيني بوجــه خــاص ،الــذي امــتحن فــي بيتــه وأرضــه

ووطنـ ـ ــه ،وعـ ـ ــانى ومـ ـ ــا زال يعـ ـ ــاني مـ ـ ــن الحرمـ ـ ــان والغربـ ـ ــة ،ولكـ ـ ــن مـ ـ ــن يتأمـ ـ ــل عـ ـ ــالم القيسـ ـ ــي
ويمع ُن في وعيه بـاألرض والمكـان يـرى غيـر ذلـك ،ويشـعر فـي معظـم األحيـان بانحبـاس
الشعريُ ،
أنفــاس الشــاعر ،واذا كانــت حيــاة الشــاعر بصــورتيها الفرديــة أو الجمعيــة تمثــل نموذجــا فرديــا مــن
التشرد والعذاب الذي أعقب نكبة 1611م .فال غرابة إن احتلـت مفـردات األرض التـي تـرتبط عنـد
الشــاعر بتلــك المعــاني مســاحة واســعة مــن قصــائده الشــعرية  ،حيــث بلــغ تــردد كلمــة (األرض) مــا
يقارب ( )130مرة ،باإلضافة إلى دوال (المكان) التـي بلـغ عـددها ( )390مـرة.

 

ينضـاف إلـى

ذلك العديد من الدوال التي ترتب وجودها على وجود األرض والمكـان ،ممـا يرفـع درجـة اإلحسـاس

بـاألرض والمكــان الـذي انتشــرت رائحتــه ،وامتـدت علـى مسـاحة واســعة مــن قصـائده الشــعرية .وهـذا
يعطينـا مؤشـ ار علـى كثافـة حضـور (األرض والمكـان) فــي ذاكـرة الشـاعر وعالقتـه بـه ويكشـف عــن
تعدد داللتها الشعرية ،فلنأخذ كل محور على جانب :

أوالً  -األرض
تتجاوز األرض عند القيسي داللتها الحقيقية لتحمـل بعـدا أيـديولوجيا ،فهـي ليسـت ت اربـا وجبـاال
وأوديــة فحســب بــل هــي رمــز للوجــود ،ومســرح للخيــال ،هــي الــوطن .لــذلك ال بــد أن يكــون موقــف

الشــاعر منهــا وعالقتــه بهــا نوعــا مختلفــا عــن عالقتــه بالمكــان علــى حــد سـواء ،إنهــا عالقــة العشــق
والحب .

وحكايــة األرض جــزء ال يتج ـ أز مــن ســيرة الشــعر والشــاعر ،إنهــا حالــة عشــق تعكــس الجنــون

بالتراب ،وحضور األرض تلخص جزئيات المكان الفلسطيني ،باعتبارها األرض الخلفية للقصـيدة،
قائال في قصيدة (تعالي نبوس التراب) :
تعالي نبوس الت ار

تعالي نعانق كل الشجر

تعالي نسطر تاريخنا  ،وسط هذا الحريق
ونصغي لصوت ينادي  :تعالي

الرياح  :إذا ما أتيت ،
تعالي ،تقو ُل
ُ
 تم إحصاء همه الميرداو من قبل الباحث .
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سنفقد حتى الكفن
ُ
ويب أر منا ت ار الوطن .

2

يختص ــر الش ــاعر وج ــوده اإلنس ــاني بوج ــود التـ ـراب (األرض) فيتوح ــد به ــا ف ــي البح ــث ع ــن

الخصـ ـ ـ ــب ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا يتعلـ ـ ـ ــق بموجـ ـ ـ ــودات الطبيعـ ـ ـ ــة (الشـ ـ ـ ــجر) ،هـ ـ ـ ــي عالقـ ـ ـ ــة توحـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـذات
باألرض ،وجميعها في انتظار البعث .
كما نلحظ استخدام دالالت محورية هامة مصوغة من قبل الشاعر إثباتا لحب تراب الـوطن

(نبــوس ،نعــانق ،نســطر ،نصــغي ،ســنفقد) فهـذا يبــين أن معانــاة فقــد األرض ترتفــع فــي قــوة تأثيرهــا
عل ــى ال ــذات إل ــى معان ــاة اإلحس ــاس بفق ــد معن ــى الحي ــاة ،وه ــو م ــا ي ــؤجج الرغب ــة ف ــي اس ــتعادتها
والتمسك بها .

يبــدأ الســطر األول بعمليــة لقــاء بــين الــذات والموضــوع بــرزت علــى ســطح الصــياغة مــن خــالل

اللفظـ ــة (تعـ ــالي) والتـ ــدفق التعبيـ ــري فـ ــي الصـ ــياغة لـ ــم يـ ــتح لصـ ــيغة النـ ــداء أن تظهـ ــر فـ ــي بدايـ ــة
السـ ــطر ،لكـ ــن أث ـ ـره الغيـ ــابي يجسـ ــد حضـ ــوره فـ ــي البنيـ ــة العميقـ ــة ،وكـ ــأن الشـ ــاعر يريـ ــد أن يقـ ــول
(ي ــا حبيبت ــي)  ،...واللفظ ــة الت ــي ج ــاءت متص ــدرة الص ــياغة ال تنه ــي المن ــاداة ،وانم ــا تس ــتمر ف ــي

المناداة لنبوس التراب ،ولمعانقة الشجر .

يبرز تناقض غريب علـى مسـتوى الداللـة سـاهم فـي إبـراز طبيعـة التقابـل التـي تتخلـل األسـطر
(نب ــوس ،نس ــطر ،نع ــانق ،الحري ــق ،الكف ــن) ألف ــاظ تحم ــل دالالت كثيـ ـرة تحم ــل ع ــادة ح ــب ال ــوطن
وترابه ،والتمسك به ،رغم اآلالم والمصائب ..ونلحـظ أن بنيـة األرض فـي األسـطر السـابقة تتشـكل

من مزيج لغـوي جغ ارفـي وانسـاني وطبيعـي ،ويمكـن أن نسـميها ترابيـة ،كـاألرض ،التـراب ،الشـجر،
الــوطن .وهــذه المســتويات غالبــا مــا شــكلت البنــى المكانيــة فــي األســطر الشــعرية الســابقة ،واكتســبت
باالستعمال دالالت األرض وفضاءاتها الكونية لدى القيسي .

وعلـى مسـتوى الصـياغة نجــد أن السـيطرة لمنطقـة األسـماء ،مــع مـا تضـيفه االسـمية للخطــاب
الشـعري مـن ثبــات للداللـة .أمــا بالنسـبة لقاعــدة األفعـال ،جــاءت جميعهـا مضــارعة ،تفيـد اســتم اررية

التعلــق بــالوطن ،رغبــة منــه فــي صــبغ كــل حياتــه بصــبغة األمــل والعــودة ومعانقــة ت ـراب الــوطن،
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واذا لم يأت سـنفقد الـوطن تحـت الكفـن ،فيبـ أر منـا تـراب الـوطن .ومثـل هـذا التوحـد بـاألرض يتكـرر
عند القيسي ليدل به علـى اإلنسـان فهـو ال يقـيم عالقـة امتـداد جغ ارفـي بينهـا وبـين الـذات ،بـل هـي

امتــداد نفســي ووجــداني ،يؤكــد االنتمــاء إليهــا ،وهــذا التوحــد يســمو بمعانــاة الفقــد ألجــل العــودة إلــى

األرض ،والتشبث بها ،قائال في قصيدة (السجين) :
واعلموا أن جذوري سوف تبقى وتناضل

إحرقوني

يخص األرض رمادي

2

يبدأ السطر األول بعملية لقـاء بـين الـذات والموضـوع ،بـرزت علـى سـطح الصـياغة مـن خـالل

فعل األمر (اعلموا) فتبـرز الـذات بـرو از قويـا  ،بإيقـاع االختيـار علـى يـاء المـتكلم فـي ثالثـة أسـطر
شعرية ،بثالثة دوال متتالية ،بما يعادل دال واحد للسـطر الشـعري الواحـد ،وبهـذا يكـون الشـاعر قـد
حشد هذه الدوال لتضفي على األسطر شحنة انفعالية كبيرة .

م ــن هن ــا نج ــد القيس ــي يؤك ــد انتم ــاءه إل ــى فلس ــطين م ــن خ ــالل اس ــتعماله األلف ــاظ المتمثل ــة ب ـ ـ

أن ) ،وكــأن
(جــذوري ،تبقــى ،تناضــل ،احرقــوني ،يخصــب) إلثبــات هويتــه باســتخدام أداة التوكيــد( ّ
الشــاعر هنــا يحــاول اجت ـراح قــوة توكيديــة موازي ـة لقــوة إحساســه  ،وانتمائــه ألرضــه  ،ولــن يستســلم
للغربة والضياع اللذين يتلبسانه ويلحان عليه .

واذا ما نظرنا إلى حركة األفعال وداللتها  ،نجد الشاعر قد اختار أفعاال بعينها  ،تتصل ببؤرة

الص ـراع مــع الواقــع ،فهــي تكــاد تنــدرج فــي إطــار أحــادي الداللــة ينبــئ عــن رؤيــة مأســاوية متــوترة
(اعلموا  ،احرقوني ،يخصب) ،وبذلك تعاضدت األفعال جميعها ،باستثناء فعلين (تبقى ،تناضل)
في تكثيف الداللة وشحن السياق بجو من الحزن واأللم ،وقد حرص على إبراز معاناته واستمرارها

من خالل فعل األمر (احرقوني) والفعل المضارع (يخصب) اللذين أنهى بهما قصيدته .

وفي ظاهرة أسلوبية متكـررة لـدى الشـاعر تـأتي األفعـال (تبقـى ،تناضـل ،يخصـب) متتاليـة بـال
فصـل لتمــنح المعنــى داللــة أكثــر علــى البقـاء ،والنضــال ،وســرعة إخصــاب األرض ،والمالحــظ هنــا
أن صــيغة الحبيــب تعتمــد المفــرد الغائــب المــذكر كبنيــة ص ـرفية ،وهــو مــا يعيــدنا إلــى نقطــة البدايــة
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عنــدما انتهــى المقطــع الســابق إلــى التعلــق بت ـراب الــوطن ،واآلن يستحضــر لنــا األرض ،قــائال فــي

قصيدة (الوقوف في جرش) :
أصمت لحظة
و
ُ
وأرى حبيبي

أراه هنا

قامته ،
أرى عينيه ،
ُ
وخطوتَ ُه

أرى الشجر الكثيف ،
ورقصة األغصان

برقوقه الوضاح
أرى
ُ
على خدَّيه ينتشر
السفر
أرى ما يفعل
ُ
أرى التفاح

أرى أُفقاً

ونخالً الح

فأصمت لحظة وأرى حبيبي
ُ

2

تدور األسطر الشعرية حول تجربة عاشتها (األنـا) خـارج الـوطن فـي المنفـى ،أو مـا يسـمى
بالمش ــاركة الحواري ــة ب ــين (األن ــا) وال ــوطن الغائ ــب ،وه ــذا مـ ـا تجل ــى فـ ـي اس ــتخدام مع ــالم الطبيع ــة

(برقوقه ،التفـاح ،نخـال)  ،وقـد اختـار الشـاعر لهـا بعـدا زمنيـا هـو (الصـمت) بمـا يثيـره مـن الدهشـة
واالستغراب وتحقيق األمل والعودة إلى األرض .
واختي ـ ــارات الش ـ ــاعر تنص ـ ــب عل ـ ــى معج ـ ــم مش ـ ــرق يتحق ـ ــق في ـ ــه األم ـ ــل ،فه ـ ــي تب ـ ــدأ م ـ ــن
(الصمت) الذي يشير إلى االنقطاع عن الواقع األلـيم الـذي يعيشـه ،ليعـود إلـى أحالمـه ورؤاه التـي
تخفف عنه وقع المأساة .

يبـدأ الســطر األول بجملـة تقريريــة ،تصـور لنــا طبيعـة (الصــمت ) النـابع مــن وحـدة الســكون

والـ ـ ـ ـ ــدال علـ ـ ـ ـ ــى المفاجـ ـ ـ ـ ــأة واإلثـ ـ ـ ـ ــارة لرؤيـ ـ ـ ـ ــة األرض ،وقـ ـ ـ ـ ــد آثـ ـ ـ ـ ــر الشـ ـ ـ ـ ــاعر تعـ ـ ـ ـ ــدد الص ـ ـ ـ ـ ـفات
(للصمت) ألنها تكاد تكـون أوقـع فـي تكثيـف الداللـة ،حيـث كـان اسـتخدامها مجازيـا ،وثيـق الصـلة
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بشعرية األداء ،وهو يكسبها سعة وامتـدادا أكثـر مـن حـدودها الدالليـة الضـيقة ،مثـل تشـبيه األرض
بالحبيبـة والشـجر والبرقـوق والتفـاح وغيرهـا .نلحـظ اســتخدام الشـاعر أللفـاظ هــي صـورة جزئيـة عــن

الوطن (التفاح  ،النخل  ،البرقوق  ،الشجر) وهي أوجه مختلفة ومتعددة ،والصورة الجزئية األخرى

هي صورة األرض الغائب الحاضر .

وفـ ـ ــي السـ ـ ــطر الثـ ـ ــاني يبـ ـ ــرز ص ـ ـ ـراع بـ ـ ــين األنـ ـ ــا والموضـ ـ ــوع  ،أي بـ ـ ــين الرؤيـ ـ ــا والحبيبـ ـ ــة

(الوطن) ،تبدو فيه (األنا) قوية باستخدامها أمام حب الموضوع وخفته  ،وقد حرص الشاعر على
استخدام الفعل المضارع (أرى) ليؤكد استمرار الحدث عن طريـق الرؤيا(المشـاهدة) المسـتمرة حـول
رؤية الوطن .وبذلك ترسم لنا صورة غريبة ثالثية :الحبيبة ،الشجر

الكثيف ،الوضاح .

وبمعــاودة النظــر فــي حركــة األفعــال داخــل الصــياغة يتبــين أنهــا كانــت العنصــر األول الــذي

أشــعل الص ـراع وكثفــه بــين الشــاعر وأرضــه ،مــن بدايــة المقطوعــة إلــى نهايتهــا ،حيــث بــدأ الســطر
األول بالفعل (أرى) الذي يلخص مجمل الصراع القائم في الصياغة ،وقد جـاءت األفعـال جميعهـا

بصيغة المضارعة ،ولكن الغلبة كانت لمنطقة األسماء ،وذلك لذكر نفحات ريح الوطن وحبه لـدى
الشــاعر ،ولكــن النســبة قريب ــة بــين األفعــال واألس ــماء ،لــذا تطغــى ص ــفة االس ـتم اررية علــى جمي ــع

األس ـ ــطر الش ـ ــعرية ،فتنته ـ ــي المقطوع ـ ــة الش ـ ــعرية الس ـ ــابقة بالص ـ ــمت ال ـ ــدال عل ـ ــى رؤي ـ ــة الحبيب ـ ــة
( الوطن الغائب ) ( ،فأصمت لحظة وأرى حبيبي ) .

وعبـ ــر هـ ــذه التقاطعـ ــات فقـ ــد استحضـ ــر الشـ ــاعر صـ ــورة األرض وفـ ــق مـ ــا توحيـ ــه جزئيـ ــات
وتفاصــيل التــأمالت ،مــن حيــث الرؤيــا واســتعادة األرض باســتخدام ألفــاظ دالــة عليهــا (تفــاح ،نخــل،

برقـ ــوق) ،وهنـ ــا تكـ ــون الصـ ــورة محـ ــو ار هامـ ــا فـ ــي إعـ ــادة إنتـ ــاج الـ ــذاكرة والرؤيـ ــا بالنسـ ــبة لصـ ــورة

األرض ،فصورة األرض لدى القيسي جاءت في جزئيات تبشر بمعانقـة األرض ،ولكـن سـرعان مـا
يســيطر علــى الشــاعر الخــوف مــن إمكانيــة طــول الغيــاب للــوطن ،والبعــد عــن المكــان ،لمالقــاة هــذا

الحبيب من خالل البحث ،قائال في قصيدة (الوقوف في جرش) :
تدور األفالك
كيف على مر الساعات ُ
كيف يجيء الصيف وأنت هناك

كيف أراك ؟

لغيابك وقعُ السيف ،
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يقو ُل دمي ويقو ُل هواك
كيف يؤو العشاق من النزهة
فرحين وال ألقاك

أو ينتشرون غزيرين على الطرقات ،
وال ألقاك

كيف تسبح في األفق األطيار ،

وتسبح في البحر األسماك

تتمايل أعشا األرض إذا داعبها الريح ،

وال ألقاك

وأنا ال أرضاً أص ُل وال أنساك

2

تبدأ األسطر بظاهرة أسلوبية الفتة للنظر في المقطوعة الشـعرية وهـي اسـتخدام أداة االسـتفهام
(كيــف) لتتشــكل موجــات اســتفهامية متتاليــة بــين الفضــاءات واألمكنــة ،فالتســاؤالت المتكــررة تشــكل

مقارب ــات نفس ــية بـ ـين ال ــذات والسـ ـؤال(كيف أراك)( ،كي ــف تس ــبح ف ــي األف ــق) فيس ــتخدم لغ ــة عب ــر
مســاحات شاســعة يبحــث فيهــا عــن أرضــه ،التــي يشــعر بأنــه خــائف علــى بعــدها وغيابهــا باســتخدام

األلف ــاظ (األف ــالك ،الطرق ــات ،األف ــق ،األس ــماء) ،دالالت ل ــيس له ــا نهاي ــة بالبح ــث ع ــن األص ــل

(الــوطن) ،فهــو فــي لحظــة خــوف لمالقــاة األرض (وال ألقــاك) ،لــذلك يتكــئ الشــاعر علــى عنصــر
الزمن على خالف المقطع السابق لحركة الرؤيا الذي يرى بأنه سيعانق فيها الوطن .
لذا رأى الشاعر أن تساؤالته المتكررة لم تقدم له جوابا شـافيا يطمئنـه ،ووجـد أن الحيـرة والغربـة
يمآلن كيانه ،وأقر بأنه لن ينسى أرضه وسيبحث عنها حتى يجدها ،فاألمر ال يحتاج للتساؤل إال

أن هــذه التســاؤالت التــي تفــرز ج ـوا مــن الحي ـرة واخــتالط األمــور علــى الــذات المتكلمــة ،تــدل علــى
تخبطـه ،وعــدم وصــوله لمعرفــة حقيقــة األمــر .وقــد عبــر عــن ذلــك االســتفهام الــذي أُفــرن مــن داللتــه

األصــلية ،وشــحن بداللــة جديــدة هــي النفي(كيــف أراك ،ال ألقــاك) فهــو ضــائع فــي متاهــات البحــث
عن األرض .
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تبــدو الصــياغة علــى شــكل دفقــات شــعورية تعبيريــة متتاليــة تحققــت مــن خــالل االســتفهامات

المتكررة (كيـف علـى مـر السـاعات ،كيـف يجـئ الصـيف ،كيـف أ ارك ،كيـف يـؤوب العشـاق ،كيـف
تسبح) .

ثانياً  -المكان
المكان يمثل محو ار أساسيا في حياة الشاعر ،كما يمثل محو ار أساسيا في نظريـة األدب ،وفـي

التعبير عن المقومات الثقافية،أل وتمتد عالقـة الشـاعر المتـوترة إلـى (المكـان) أيضـا ،بحيـث يصـبح

غياب المكان كما هو ُمتجل في الذاكرة ،أي أن عالقة الشاعر بأي مكان آخر تبدو عالقة مختلة
ال تحت ــوي عل ــى إحس ــاس حقيق ــي بفكـ ـره المك ــانأل .1وق ــد أدرك القيس ــي أهمي ــة المك ــان ف ــي بن ــاء
القصــيدة ،ونســج الصــورة الشــعرية ،وهــذا االرتبــاط بالمكــان والتعلــق بذاكرتــه يستحضــر لــه محمــد

القيسي بعدا طفوليا يقول في حوارياته في قصيدة (فاتحة للعذاب وفاتحة لألغاني) :
ات األليف ُة  ،عبر الحوار
وراحت تنقُِّر أوراقها القُ َّبر ُ
حلمنا كثي ارً َ ،حلُمنا بطفل ،
توجع فينا المكان ُ ،

بعينين ُمرتاعتين وليل ،
الياسمين
حلمنا بغصن من
َ

حلُمنا بغصن  ،حلمنا  ،وكان الوطن
يلوُذ بنا أو نلوُذ به والشجن

1

المكـان هـو جــزء مـن الهويـة باعتبــاره انتمـاء لــألرض ومراجعـة لـذاكرة الــوطن ،وتبـرز مالمــح

المكان بشكل واضح في األسطر الشعرية السابقة ،ألن المكـان كـان فـي صـراع مـع اآلخـر وأيضـا
هويـ ــة المكـ ــان ،فكـ ــل لـ ــه نصـ ــيب فـ ــي هـ ــذا الص ـ ـراع ،وهـ ــذا مـ ــا أدى إلـ ــى اكتسـ ــابها خصوصـ ــية

دال ـ ــة عل ـ ــى االنتم ـ ــاء بالنس ـ ــبة للش ـ ــاعر عب ـ ــر حواريات ـ ــه (حلمن ـ ــا  ،ك ـ ــان ال ـ ــوطن) .ألوالمالح ـ ــظ أن

المك ــان ل ــم يع ــد جغرافي ــة وحس ــب  ،وانم ــا تح ــول إل ــى المك ــان التجرب ــة الت ــي ت ــوحي ل ــه بالماض ــي

المشـ ــرق والـ ــذكريات السـ ــعيدة أل ،3فجـ ــاءت حوارياتـ ــه عبـ ــارة عـ ــن تفصـ ــيل لحيـ ــاة أدبيـ ــة جغرافيـ ــة
قديمة سايرت عملية اإلبداع .فكان الهدف الوحيد من وراء هذه األدبية الجغرافية هو (الوطن).
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يبدأ السطر األول باإلضافة (عبر الحوار) ليأخـذ داللـة التعريـف ،ومـن خـالل هـذه اإلضـافة

يستحضر الشاعر زمنه وحلمـه الـذي يريـده أن يتحقـق وذكرياتـه التـي يحلـم بهـا .وقـد وقفـت (األنـا)
موقفا حياديـا ،روايـة للحـدث ،ولكنهـا سـرعان مـا انـدمجت فيـه ،والتقـت بعناصـره مـن خـالل ضـمير

المتكلمين المتصل (نا) ليصبح المصير واحدا ،وهو استبعاد عملية الوصـول إلـى الغايـة المبتغـاة.
وقـد عبــر عـن ذلــك بالفعــل الماضـي (كــان الـوطن) الــذي أفــرن مـن داللتــه األصـلية ،وشــحن بداللــة

جديدة هي المنفى .

يب ــدأ السـ ـطر الث ــاني بالفع ــل المض ــارع (توج ــع) ،وك ــأن الش ــاعر تنب ــه بع ــد غفل ــة فف ــزع (وك ــان

الوطن) ،يصـور الشـاعر حياتـه مـن خـالل هـذا التعبيـر بالحقيقـة التـي سـتعيد الـوطن إلـى أصـحابه
واألمل والتفاؤل برؤية الوطن ،ومن ثم يواصل الشـاعر تشـكيل المكـان جزئيـا مـن اإلنسـان وانتهـاء

بجغرافي ــا المك ــان ،ول ــذلك يبق ــى مس ــتم ار ل ــدى الش ــاعر عب ــر الص ــور الش ــعرية ،ق ــائال ف ــي قص ــيدة
(الوقوف في جرش) :
تحت شمس الجرح لكن

كيف لي أن أقتفي اللحظة ُغزالناً ،

مد براري السنوات
على ّ
خيمت حول جرش
شربت ماء جرش

واستظلت وبنت أعشاشها الخضراء في ِّ
ظل جرش
ونمت في قل سنبلة وفاكهة هنا ،

وبكت جرش

كيف لي أن أستعيدا
وطناً صار بعيداً

ُثير الكلمات
وأ َ
ُسوي ما انكسر
وأ ّ

2

يرســم لنــا الشــاعر فــي األســطر الشــعرية الســابقة لوحــة فنيــة فــي اســتعادة ذاك ـرة المكــان عبــر

الح ـواس ،لــذا فقــد ركــز علــى ثنائيــة البعــد والقــرب ،فــالقرب هــو التعلــق بالغائــب (فــي ظــل جــرش)،
والبعد  /ليس بأن المكان بعيدا عن الشاعر ،وانما هو بعد قريب من المكان .
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يبـدأ المقطــع الشــعري برمزيــة ظــرف المكــان (تحــت) ،حيــث وظفهــا فــي الداللــة علــى وطنــه ،فــي

حين يعاني وينزف هذا الوطن ،ويتساءل (كيف لي أن أقتفي اللحظة  ،كيف أن أستعيدا) فيتحول
السـ ـؤال إل ــى موض ــوع الزم ــان والمك ــان مع ــا يق ــول (عل ــى م ــد بـ ـراري الس ــنوات) ،وك ــان لتنكي ــر دال
(شـمس) المســبوق بــالظرف (تحــت) التــي تفيــد هـي األخــرى -العمــوم أهميــة فــي أن يكســب المكــان
والحنين إليه شمولية  ،تنسحب على مكونات الـوطن بمـا فيـه مـن سـنبلة ،وفاكهـة .وهـذه المكونـات

تعتبــر مــن الم اركــز األساســية فــي البحــث عــن المكــان والتشــبث بــه ،ويكتســب نوعــا مــن التعريــف

بالمك ـ ــان المج ـ ــروح ،الت ـ ــي تض ـ ــفي علي ـ ــه أهمي ـ ــة وتميـ ـ ـ از ،واس ـ ــتخدام الش ـ ــاعر لأللف ـ ــاظ المتمثل ـ ــة
بـ ـ( الغ ـزالن ،أعشاشــها الخض ـراء ،ســنبلة وفاكهــة) يشــير إلــى اســتعادة جماليــات المكــان مــن خــالل

معــالم الطبيعــة سـواء الجغرافيــة أو األدبيــة أو السياســية .دالالت وألفــاظ لهــا معــان كثيـرة دالــة علــى
معالم مكانية ،وهذه األمكنة تتشكل جزئيا حول مفهوم المكان بكل عناصر الحياة .
كما نلحظ استحضار القيسي للمكـان /القريـة التـي شـرد منهـا (كفـر عانـة) مسـقط أرسـه ،ليشـدد
على هويته الفلسطينية ،قائال في قصيدة (الصمت واألسى) :
فلسطيني ؟

أجل إني فلسطيني

ويدنيني
هويتي العذا يظل مصلوباً على وجهي ُ
من الينبوع في وطني  ،هناك " ب ُكفر عانة "
المفقود وجهي األصل
وجهي
ُ
دربي المزروع بالنظرات والعتمة
أعبر
و ُ
َ
2
أعبر دونما كلمة
و ُ

بــالرغم مــن إثبــات هويتــه بأنــه (فلســطيني) فإنــه يبقــى مصــلوبا علــى وجهــه معــذبا مــن ظلــم
الغربــة .فــذكر المكــان هنــا يشــكل للشــاعر ظــاهرة نفســية ووجدانيــة ،لكنهــا تبقــى الــذكريات الجميلــة

بالنس ــبة إليـ ــه مسـ ــتمرة ،ويؤك ــد علـ ــى انتمائ ـ ـه إلـ ــى فلس ــطين باس ــتخدام أسـ ــلوب التكرار(فلس ـ ـطيني)
وبالتأكيد (إني فلسطيني) .
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تبرز ظاهرة أسلوبية ال فتة للنظر وهي بروز الذات المتكلمة برو از قويا في المقطع السـابق

(فلســطيني ،هــويتي ،وجهــيُ ،يــدنيني ،وطنــي ،وجهــي ،دربــي) بإيقــاع االختيــار علــى يــاء المــتكلم
المتصلة بأحد عشر داال متتاليا ،في سبعة أسطر شـعرية ،لتصـبح الـذات هـي المسـيطرة وصـاحبة

الموقـ ــف ،ونجـ ــد أنهـ ــا تعـ ــزز وجودهـ ــا فـ ــي محاولـ ــة لفـ ــرض نفسـ ــها وزيـ ــادة قـ ــدرتها علـ ــى مواجهـ ــة
الموق ــف ،وبإض ــافة فلس ــطين إل ــى ي ــاء الم ــتكلم ،تلغ ــى المس ــافة بين(األن ــا) و (الموض ــوع) ليك ــون
الحديث عن أحدهما حديثا عن اآلخر .

أما المدينة فقد أخذت حيـ از كبيـ ار فـي قصـائد القيسـي الشـعرية أمثـال (:فلسـطين ،يافـا ،حيفـا،

البي ـرة ،عكــا ،بيرزيــت ،رام اهلل ،غ ـزة ،الكرمــل ،الشــام ،القــدس ،حيفــا ،الخليــل ،أريحــا ،تــل الزعتــر،
عمـواس ،بيــروت ،دمشـق ،ســيناء ،اليرمـوك ،بغــداد ،إفريقيــة ،البصـرة ،نجــد ،صـبرا ،ســبأ ،غرناطــة،

روما ،طراودة ،صيدا ،عمان ،مكة ،األندلس) فقد تكررت هذه المفـردات ق اربـة مـائتين وثالثـين مـرة
مابين مدينة وبلد وقرية .

لم نذكر هذه األسماء لمجرد تسميات وردت في قصائد القيسي الشعرية ،ونتساءل لماذا كثرت

هذه األسماء والمناطق والحضور الملفت للنظر؟ هذه األسماء الدالة على األمكنة لها أبعاد داللية
تتعلـ ــق بالجانـ ــب االجتمـ ــاعي والموضـ ــوعي والسياسـ ــي مـ ــن خـ ــالل ارتباطهـ ــا بـ ــدالالت أسـ ــطورية
وتاريخية ،وقدرة هذه األسماء على إنتاج أمكنة تـذهب بالشـعر إلـى صـورة جماليـة أفضـل ،فجـاءت

هـ ـ ــذه األسـ ـ ــماء لتحمـ ـ ــل مشـ ـ ــهدا يصـ ـ ــور المكـ ـ ــان فـ ـ ــي عالقتـ ـ ــه بحيـ ـ ــاة المعانـ ـ ــاة والترحـ ـ ــال التـ ـ ــي

عاشها القيسي.

لــم يوظــف القيســي تلــك األمكنــة توظيفــا شــكليا ،وانمــا وظفهــا ألهميتهــا وداللتهــا ووظيفتهــا فــي

إنتـاج الموضــوعة الجماليــة ،فقصــائد القيســي معظمهــا جـاءت ممثلــة فيهــا المدينــة المطلقــة والمدينــة

المحددة.

فالمطلقة هـي تلـك المدينـة التـي لـم يسـم الشـاعر اسـمها فجـاءت بلفـظ (المدينـة) ،أمـا المحـددة،

فيقصد بها المسماة أي ذكر المدينة في القصيدة الشعرية .
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أوالً – المدينة المحددة
نجد القيسـي يسـتدعي مدينـة (لنـدن) تعبيـ ار عـن المنفـى فـال ينـال منهـا غيـر اإلحسـاس بالتشـرد

والعزل ـ ـ ـ ــة والترح ـ ـ ـ ــال ،ل ـ ـ ـ ــذا يجع ـ ـ ـ ــل ( لن ـ ـ ـ ــدن) ه ـ ـ ـ ــي مدين ـ ـ ـ ــة خلفي ـ ـ ـ ــة ألح ازن ـ ـ ـ ــه ومآس ـ ـ ـ ــيه ،ق ـ ـ ـ ــائال

(رجل يبطئ في المشي) :

رج ٌل كان ُيبطئ في مشيه ،
يعبر لندن
يدخن
ُ
ُ
غليونه وهو ُ

قال لنفسه :

يا محمد

أي أسر
يا أسي ارً وال ُّ

ُحزنك اآلن أصبح أبعد
تتهجى منازالً عزلوها

بسياج من الهوان ُمؤبَّد ،
مر عشرون يوماً عليك هنا ،
ّ

تحت هذي السماء البعيدة
تسعى إلى ملكوت ،

وترسم معبد
ُ
ُك ّل حبر هنا ُيضيئك حتى
لترى األفق بالرماد ُم ّلبد

سفر القل ،
لم يكن صدف ًة ُ
2
أو صدف ًة ها هنا تتشرد
فقد حدد القيسي المدينة (لندن) ألنها منفاه ،فهي منفى التشرد والمأسـاة ،فهـذه المدينـة تكتسـب
وظيفــة دالليــة مــن موقعهــا مــن الــذات ،ومــا تثيـره مــن ظلــم يعانيــه فــي البلــدان األخــرى .لــذا لــم نجــد

لصــورة المكــان األثــر البــارز إال فــي حــدود محصــورة المســاحة كونــه يعتبــر خلفيــة للحــدث  ،فهــو
يســتعيد اآلن تأمالتــه الدالــة علــى العزلــة (يــا محمــد حزنــك أبعــد) ،و (يــا محمــد مـ ّـر عشــرون يومــا
عليــك هنــا) ،وهــذا يبــين اتجــاه الــنص نحــو أمكنــة أخــرى لهــا دالالت علــى أبعــاد ومســافات مكانيــة
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بعيـدة ،ويركــز الشــاعر علـى مرتكـزين أساســيين فـي جملــة (حزنــك أبعـد) المرتكــز األول هــو الحــزن

الذي أصاب الشاعر والمرتكز الثاني ُبعد المكان أي المسافة ،وهذا يصـور لنـا بـأن المكـان /لنـدن
هو المكان الحاضر الغائب.
وبــالعودة إلــى الــنص الشــعري ،نــرى أن الشــاعر حــين تتــأزم عالقتــه بالمكــان ،ويشــعر بغربتــه

عن ــهُ ،يكث ــر م ــن حض ــور ال ــدال (هن ــا) ليش ــحد ذاكـ ـرة المك ــان ويواج ــه حال ــة التش ــظي واالغتـ ـراب،
فاســتخدم (هنــا) كــي يرمــز للمنفــى ،ألنــه كــان يقــيم خــارج الــوطن باســتخدامه (لنــدن) ،واألمــر الــذي
جعله يستخدم (هنا) فـي الـنص الشـعري للمنفـى ،ألنـه يـدلل علـى قـرب الـذات حسـيا مـن الموضـوع
ومعايشتها له ،وبذلك تحمل داللة شعرية رمزية هي اإلشارة إلى الوطن والمنفى .
تبدأ األبيات الشعرية بأسلوب القوة (رجل) حيث جـردت الـذات الشـاعر مـن ذاتـه شخصـا آخـر
يخاطبــه ويحــاوره ،لتمــنح ذاتهــا مســاحة أوســع مــن حريــة التعبيــر عــن حالــة المنفــى واالغتـراب التــي

تعانيهــا ،فتتحــرك الداللــة فــي الصــياغة مــن خطــاب الــذات إلــى اآلخــر مــن خــالل حضــور ضــمير

المخاط ــب الغائ ــب والحاض ــر ،لتتفاع ــل م ــع ال ــدوال األخ ــرى وق ــد حملته ــا م ــن ال ــدالالت م ــا تن ــوء
بحملــه ،ثــم يســتكمل الشــاعر فكرتــه بــدوال تقطــر وحــدة المنفــى واالغتـراب( يبطــئ ،أســي ار ،عزلوهــا،
بسياج ،الهوان ،مؤبد ،تتشرد) وهو حين يطالعنا منذ البداية بدال (رجل) الذي يحمل معنى الوحدة

والمنفـى ،وافتقـاره الحمايـة مـن ناحيـة ،واألسـر مـن ناحيـة أخـرى ،يرسـم لنـا صـورة حالتـه وهـو يعبـر

لندن ،ويدخن غليونه وهو في منفاه مشـردا غريبـا (تحـت هـذي السـماء البعيـدة ،يبقـى مهانـا بسـياج
من الظلم وبالرماد الملبد) .ويظل مشردا (هنا تتشرد) في المنفى تتعذب ،إنهـا صـورة جزئيـة تـدخل

فــي نســيج الصــور األخــرى لتصــنع صــورة كليــة لمأســاته ،وقــد امتــدت صــفة التشــرد والمنفــى أفقيــا
ليسيطر على حياته كاملة.

لــذا نجــد أن العزلــة والغربــة هــي التــي تهــيمن علــى صــورة المكــان ،ولكــن ســرعان مــا نجــد فــي
بعض قصائده أن الذات هي التي تقوم فـي مواجهـة المكـان وتقـيم معـه عالقـة مـا ،فصـورة المدينـة
(أريحا وغزة) هي صورة الحنين إليها لدى الشاعر ،قائال (مثلما يشطر النهر أرضا إلى ضفتين):

تسألين لماذا أريحا وغزة ،

ولماذا أنا

تسألين عن السهم كيف انثنى
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تسألين واصمت عني

ُقفر مني
وأ ُ
الضنى
سوى خفقة ال تبين تؤرخ هذا َّ
تحت شباكنا في البعيد

طير هناك ،
يولول ٌ
واسمعه ها هنا

تسألين وتشطرني حرق ٌة مثلما

يشطر النهر أرضاً إلى ضفتين

تسألين وأين

آخر المنتهى ؟
تسألين  ،وال تسألين ،

لماذا أريحا وغزة ،
ولماذا أنا !

2

تظهــر فــي المقطــع الشــعري الســابق ظــاهرة أســلوبية تــرددت بشــكل الفــت للنظــر ،وهــي رمزيــة

ظرفي المكان (هنـا) و (هنـاك) حيـث وظـف األول فـي الداللـة علـى وطنـه ،فـي حـين جعـل اآلخـر
داال علــى منفــاه ،ولكــن فــي أغلــب األحيــان نجــد القيســي أو محمــود درويــش وغيــرهم مــن الشــعراء
يستخدمون هذه الظروف كل حسب رغبته في االستخدام ،ال يعتمدون على طريقة بذاتها بل على

طرق عديـدة فـي وصـفه لظرفـي الزمـان والمكـان .وكثيـ ار مـا اسـتخدم القيسـي هـذه الرمـوز اسـتخداما
واسعا ،يكاد يحيط بتجربته الشعرية برمتها .
ومنذ استخدامه أول مشهد (أريحا وغزة) أصبحت المدينة هي المهيمنة على صـورتها ويتضـح
االنتم ــاء ف ــي ذات الش ــاعر (تس ــألين ،ولم ــاذا أن ــا) وه ــذا يب ــين م ــدى عم ــق االنفص ــام ب ــين ال ــذات
والموضوع ،للداللة على البعـد والحنـين ،فيبـدأ المقطـع بالفعـل المضـارع المـدعم بضـمير المخاطـب

(المنف ـ ــى يس ـ ــأل ،لم ـ ــاذا أريح ـ ــا وغـ ـ ـزة ،ولم ـ ــاذا أن ـ ــا) ،فتتمث ـ ــل اإلجاب ـ ــة علي ـ ــه ف ـ ــي ض ـ ــمير ال ـ ــذات
(وأصمت عني) ألن المنفى والبعد والحنين هو الذي يجيب عن هذا التساؤل وتفسيراته .
فتبــرز الــذات بــرو از قويــا بدايــة فــي الســطر األول ،لتصــبح الــذات الفاعلــة فــي تنظــيم الــنص

الشعري ،والداللة التي تتمحور حولها المرتكزات األساسية للموضوع .
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كما نلمح في األسطر الشعرية ظاهرة أسلوبية الفتة للنظر ،وهي تكرار صيغة االستفهام التـي

تســيطر بصــفة خاصــة علــى محــور المكــان (أريحــا وغـزة) فــي إشــارة واضــحة لحالــة البعــد والحنــين
التــي تعتــري الشــاعر ،وفيهــا رمــز سياســي التفاقيــات الســالم المزعومــة وداللــة واضــحة علــى ســبب
البداية في مفاوضات السالم على (أريحا وغزة) والبعد الجغرافي بينهما .

يبدأ السطر الثالث بالفعل المضـارع (تسـألين) ،وكـأن الشـاعر ينتظـر إجابـة أو ينتظـر ردا بعـد

غفلـة  ،ففـزع (اصـمت عنـي) فيصـور الشـاعر حياتـه مـن خـالل هـذا التعبيـر بالصـمت الـذي طـوى
حياتــه فــي غربتــه وحنينــه إلــى وطنــه ،فيصــور هــذا المشــهد الــذي تــؤدي فيــه الــذات دور الضــحية

المبعدة عن أرضها ومكانها .

يضم النص بعدين أساسيين يمثالن البنية الكلية لألبيات ،وهما البعد والحنين ،وما بينهما من

عالقات ضدية أو تقاطعية ،يتولد منها عادة صراع خطي يتحكم في معظم بنيـات الـنص وحركتـه

الدالليـ ــة ،ويمكـ ــن أن نـ ــتلمس هـ ــذين البعـ ــدين مـ ــن خـ ــالل الحركـ ــة البندوليـ ــة بـ ــين ظرفـ ــي المكـ ــان
(هنا ،هناك) عبر مجموعة من التساؤالت ،فالظرف (هنا) هو المكان/المنفى الـذي قضـى الشـاعر
وأنقص ـه عم ـره وذاق فيــه م ـ اررة الغربــة ،بينمــا (هنــاك) التــي يستحضــرها فــي روحــه وجســده فيتوحــد

الشــاعر بهمــا ،فالبعــد عنهــا وتــذكرها والحنــين إليهــا انشــطار للــذات فــي المكــان والزمــان .فيتســاءل،

(لمــاذا أريحــا وغ ـزة) استحضــار للمكــان (ال ـوطن) فهــو بالنســبة للمكــان غريــب (فاألنــا) غلبــت علــى
الشــاعر كثيـ ار فــي نصــه ،ألنــه فــي عــالم مجهــول بعيــد عــن مكانــه األصــلي (أنــا ،شــباكنا) ليصــبح

المصـير واحـدا ،وهـو اسـتبعاد عمليـة الوصـول إلـى الغايـة المبتغـاة ،وقـد عبـر عـن ذلـك باالســتفهام
الذي أفرن من داللته األصلية (لماذا أريحا وغزة ،لماذا أنا ،أين آخر المنتهى ،لماذا أنا) .

واذا تق ــدمنا أرس ــيا م ــع الص ــياغة ،نج ــد تحـ ـوال ف ــي بنيته ــا م ــن الص ــيغة التقريري ــة إل ــى الص ــيغة

اإلنشــائية التــي تتوافــق مــع الحالــة التــي آلــت إليهــا (األنــا) وهــي حالــة البعــد والنف ـي ،يبــدأ الســطر

الحــادي عشــر باالســتفهام المفــرن مــن داللتــه األصــلية والمملــوء بداللــة اإلنكــار والنفــي ،لتصــل مــن
خالل ذلك إلى التعبير عن موقفها الرافض لطبيعة البعد والمنفى الواقع عليها .
ومــن المــدن التــي يــذكرها القيســي وتبــدو كثي ـرة الــورود فــي شــعره (مــدن األنــدلس) غرناطــة،

وقرطبة ،واشبيلية ،وطليطلة ،وهو يح ـ ـ ـ ـاول بذكر هذه الم ـ ـ ـدن أن يؤكد عل ـ ـ ـ ـى حالـ ـ ـ ـة الحنين إلـ ـ ـ ـى
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الماضي إلى وطنه فلسطين ،ولكـن هـذه المـدن ال تسـد مسـد فلسـطين ،ولـن تكـون بديلـة لهـا ،قـائال
في قصيدة (مجنون عبس) :

بوضوح

أنفض جسدي

وأُقل ُ جيو هذا السرج
ليساقط منها :
تفاح غرناطة ،
برتقال قرطبة ،

وورد اشبيلية الجارح
وبوضوح

أعصر جلدي
ُ
من نبع طُليطلة الالذع
ومعافى
ألعود خفيفاً ُ
من مرض الماضي

آه طليطلة

2

إن األمكنــة الموظفــة فــي الــنص الســابق مــدن أندلســية هــي مــن مكونــات الــنص التــي ال يمكــن
اس ــتبعادها أو عزله ــا ،وعن ــدما يس ــتدعي الخي ــال المدين ــة األندلس ــية (قرطب ــة ،غرناط ــة ،طليطل ــة،

اشــبيلية) فإنــه يستحضــر ذلــك الفــردوس المفقــود ومــا تثي ـره مــن حنــين إلــى الماضــي ،وتفجــع علــى
المكان المفقود ،فيجعل الشاعر كال من هذه المدن مسرحا لتأمالته بحيث تصبح المدينة خلفية أو
مكانا مجاو ار ،ألنها في النص مجرد عالمة لذكريات الماضي والحنين إليها ،ألن الحاضـر مملـوء
باالنتكاسات ،ومدعاة إلى اإلحباط والمعاناة والظلم ،وهذا يعتبر من أكثر مظاهر االغتراب .

فالقيسي حشد عددا ليس بقليل مـن المـدن األندلسـية ،ونحـن نعلـم بـأن االسـتدعاءات األندلسـية

في األدب تدعو إلى الحنين للماضي ،والى المكان المفقود (األندلس ،فلسطين) .
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كما يبدو عنترة/الشاعر الذي ينفض جسده ويقلب جيوب سرجه ليساقط منها التفاح والبرتقال

وورود اشبيلية الجارح ،وهذا ما يجعلنا في حيرة من األمر ،إذ يخرج الشاعر مـن الداللـة اإليحائيـة
إلــى الداللــة الســلبية وذلــك بوصــفه ورد اشــبيلية الجــارح ،ممــا يضــفي عليــه حالــة اإلحســاس بالغربــة
والحنين ،وبعد ذلك يضغط على نفسه ويعصر جلده من نبع (طليطلة) لكي يعود ويمرض بمرض

الماضي ،والحنين إليه ،كما يتألم لطليطلة في الحاضر يتألم من خالل (طليطلة) في الماضي .
يبدأ السطر األول بداللة اإليضاح  ،فهـو صـادق مـع نفسـه قبـل حديثـه عـن الماضـي وحنينـه،

كمــا تكــررت م ـرتين ألنــه يعبــر مــن خاللهــا تــداعيات الغربــة وآثارهــا النفســية علــى الــذات ،فتتوحــد
هواجس الغربة بينه وبين (قرطبة ،غرناطـة ،اشـبيلية ،طليطلـة ) فتتوافـق داللـة أل المدينـة األندلسـية

المفقودة مع حالة االغتراب والشتات واالنسياح التي يحس بها أل.1

وتنتهــي القصــيدة إلــى سلســلة مــن التعقيــدات التــي تكشــف عــن أن هــذه المــدن هــي رمــز للحلــم

فيقبــل ت ـراب الــوطن .
المفقــود ،رمــز الماضــي ،رمــز الــوطن ،الــذي يتمنــى الشــاعر أن يرقــى إليــه ُ
فالنص أضفى على المدن األندلسية فكرة المكان المطلق للذات العاجزة المحدودة ،ومن أجـل ذلـك
ال بد من التوجه إلى المطلق .

ثانياً  -المدينة المطلقة
فقد حدد الشاعر في بعض قصائده الشعرية المكان بصورته الحقيقية ،في حين لم يحدده في

قص ـ ــائد أخ ـ ــرى ،وي ـ ــأتي ف ـ ــي ص ـ ــورة الغائب/الحاض ـ ــر ف ـ ــي ال ـ ــذاكرة والحل ـ ــم ،فيق ـ ــول ف ـ ــي قص ـ ــيدة
(منزل :)19

المدينة دونك فارغ ٌة

الشوارع صماء  ،وال أسماء لها
والضجيج أخرس

وبحر ميت
َّس
الوقت ُمسد ٌ
ٌ
وال سمك ينمو ،
وال شجر أو أزهار

شرفات مضاءة
وال
ٌ
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فأين تفاحة الفوضى

عزف الحركة
أين
ُ
السالم العاطفي
وموسيقى ّ
يتكلم أو يغني
أي نهر ال
ُ
أي سوق عاطبة هذه ،

وأيُّ مخطوطة أيها ال ُكتُبي
فسر هذا الغيا
ُّ
أي مخطوطة تُ ُ
تقتني في ُدكانك

وتفسر المدينة ،

التي دونها فارغة !

2

يبــدو اإلحســاس بــاالغتراب والوحــدة والعزلــة واضــحا فــي هــذه المقطوعــة الشــعرية ،ومــا هــذه
األحاســيس إال تجســيد صــارخ لمفهــوم االغت ـراب ،وهــي كمــا يــرى فــروم ألالعزلــة التــي تســاعد علــى
تقويـة الــنفس ،وتؤكـد علــى فرادتهـا ،وعلــى اسـتقاللها أل ،2واإلشــارات إلـى مثــل تلـك األحاســيس فــي

القصيدة تكـاد ال تخفـى علـى أحـد ،فالمدينـة ال يوجـد فيهـا أحـد ،والشـوارع خاليـة ال تسـمع وال يوجـد

بهــا أســماء ،فكــل شــيء فــي المدينــة ميــت (ال ســمك ،ال شــجر أو أزهــار) المكــان فــارن غــارق فــي

الظــالم ،تنبــئ بــذلك غيــر عالمــة منهــا مثــل (دونــك فارغــة ،الش ـوارع صــماء ،الضــجيج أخــرس ،ال
سمك ينمو) .
هــذه المفــردات المتمثلــة بـ ـ (فارغــة ،صــماء ،أخــرس ،غيــاب) تــدل علــى صــمت الشــاعر فــي
اســتعادته لمدينتــه وبقايــا مكــان بعيــد فــي الــذاكرة فــي الــزمن الماضــي ،لــذلك يصــبح الــنص الشــعري

الســابق مكانــا خلفيــا يعــود إليــه الشــاعر كلمـا تحــرك شــعوره وحنينــه اتجــاه مكانــه .إذا كانــت المدينــة
فارغة صماء خرساء ال سمك ال شجر ،فأين تفاحـة الفوضـى التـي تحـرك مشـاعر الشـاعر؟ ،وأيـن

عــزف الحركــة؟ إذ جعــل مــن التفاحــة الدالــة علــى اإليجابيــة إلــى تفاحــة الفوضــى/ذات األص ـوات

والضجيج العالية فـي المدينـة ،أي تحولـت مـن داللـة إيجابيـة إلـى داللـة سـلبية ،لكنـه يلقـي بكـل مـا

لديـ ـ ــه مـ ـ ــن محم ـ ـ ـوالت البهجـ ـ ــة والمتعـ ـ ــة ،ألنهـ ـ ــا ال تعـ ـ ــدو أن تصـ ـ ــير محرضـ ـ ــات علـ ـ ــى الحـ ـ ــزن
والوحش ــة والوح ــدة والغرب ــة ،هك ــذا يج ــد الش ــاعر نفس ــه مغرق ــا ف ــي الوح ــدة والعزل ــة والغرب ــة ليطل ــق

آهات ـ ــه ف ـ ــي آخ ـ ــر المقط ـ ــع ،آهات ـ ــه الت ـ ــي تشـ ـ ـكل اختـ ـ ـزاال وتكثيف ـ ــا للمقط ـ ــع كل ـ ــه ،ب ـ ــل للقص ـ ــيدة
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برمتها ،حين يقول (:وتفسر المدينة التي دونها فارغـة ) ،ألفالمكـان هـو جـوهر قصـيدة الشـعر التـي
تجعل من الوطن وأوجاعها وأشكالها األساس الذي تسعى لحلهأل ،1فالمكـان بكـل تجلياتـه فـي هـذا

المقطع من القصيدة ،يثير في نفس الشاعر حنينا عارما إلى الماضي .
تتصــدر المدينــة (المكــان) األسـطر الشــعرية لتكــون فــي بــؤرة الحركـة ،وتمتــد أفقيــا فتــتالحم مــع
الموضوع في (دونك المدينـة) ممـا يـدل علـى شـدة تمسـكه بمدينتـه واسـتعادتها عبـر خياالتـه ،وقبـل

أن يص ــل إل ــى م ــتمم الجمل ــة يتس ــاءل ويتعج ــب م ــن استفس ــار المدين ــة الفارغ ــة الص ــماء الص ــامتة
(وتفسر المدينة التي دونها فارغة) .
وفي حركة رأسية يتواصل تنافي العالقة بينها وبينه ،فيتعجب في السطر الثالث عشـر وال اربـع
عش ــر م ــن أن المدين ــة فارغ ــة ،ول ــن يس ــتطيع تفس ــير ه ــذا الفـ ـران والغي ــاب والص ــمت إال الش ــاعر
باستعادته مدينته (المكان) .

على مستوى الصياغة نجد أن السيطرة لمنطقة األسماء ،ألنها في حالـة تقريـر حقـائق مسـتقلة

عــن الــزمن ،أمــا األفع ـال ال ـواردة فكانــت خمســة أفعــال فقــط ،وجميعهــا مضــارعة لتفيــد اســتم اررية
الحــدث واالرتبــاط بينهمــا ،فمــا دامــت المدينــة صــامتة وصــماء وخرســاء ،فلــن يســتطيع أحــد ســوى
المخطوطة أو غيرها من تفسير المدينة الفارغة .ثم يلجأ لتكرار دال (فارغة) مرتين ،وقد كسر من

رتابــة التك ـرار بتغيــر الظــرف ،فكــان فــي الم ـرة األولــى (دونــك) وفــي الم ـرة الثانيــة (دونهــا) ليصــبح
الفران محيطا بـه ،مـتخلال كـل حياتـه .فقـد ارتبطـت مفـردة المدينـة بالغربـة والنفـي ،وحضـور الحـزن
واألســى ،ولكــن فــي ســياق آخــر نجــد أن الشــاعر يــأتي إلــى نــوع مــن الحنــين إلــى المكــان (القريــة)

مخاطبا إياها ،قائال في قصيدة (حين قال:ال في المواجهة األولى) :
وسأكت ُ أن األسفار
أخذتني منك ،

وأن الغزالن البرية واألعشا

وعبور الليل
َ
أشهى من كل األضواء  ،ومن مدن الغربة

1
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كثيـ ار مــا ربـط القيســي مفــردة المدينـة فــي شـعره بــالنفي والغربــة ،وغيـاب البهجــة ،ولكـن فــي هــذا

المقطع الشعري لم يذكر مفردة المدينـة ،وانمـا أتـى بألفـاظ دالـة عليهـا (الغـزالن ،البريـة ،األعشـاب)
كل ذلك كان أشهى من كل األضواء وأجمل في تصور الشاعر من مدن الغربة .
حيــث جعــل الشــاعر (المــدن) مضــافا إلــى (الغربــة) ليعــزز مــن ثيمــة االغت ـراب التــي تســببها

المدينة ،أما القرية فهي رمز لحياة جديدة يحن إليها .

يبـ ـ ــدأ المقطـ ـ ــع الشـ ـ ــعري بـ ـ ــأداة التوكيـ ـ ــد (الس ـ ـ ـين) ملتصـ ـ ــقة بفعـ ـ ــل المضـ ـ ــارع لتفيـ ـ ــد تواصـ ـ ــل

االرتبــاط ،ويمثــل نقطــة االنطــالق لألفع ـال الباقيــة ،وان كــان الفعــل وقــع فــي الــزمن المضــارع فهــي
قديمــة عليــه تحمــل صــفة االســتم اررية فــي الحنــين إلــى القريــة (المكــان) عبــر الغـزالن البريــة ،وعبــر

الليـل فــي محاولـة مــن الشــاعر إلمتـاع المتلقــي مســبقا بصـدق مــا يقولــه .ويسـتخدم كلمــة (األســفار)
ليبــين مــدى ظلــم الغربــة وويالتهــا علــى المغتــرب (أخــذتني منــك) ،وتســير الداللــة فــي اتجــاه أرســي
يصــل فيهــا الحــب والحنــين مــع الســطر األول والثالــث بــين الفعــل واالســم( ســأكتب ،الغـزالن) لتــأتي

االســتجابة مــن طرفهــا (أشــهى مــن كــل األض ـواء) لينــتج عنهــا ح ـوار بــين مســتمع أصــغى ومــتكلم
هامس في عتب .
تعتم ــد األبي ــات ظ ــاهرة التقاب ــل ب ــين الس ــطرين األول والث ــاني – م ــن ناحي ــة – حي ــث يص ــفان

مشــاعرها الســلبية نحــو (األنــا) مــن ناحيــة وبــين الســطور :الثالــث وال اربــع والخــامس الت ـي تعــرض

لمــوقفهم اإليجــابي اتجــاه القريــة مــن ناحيــة ثانيــة .ويكثــف الشــاعر مــن حــروف الجــر التــي تــوحي
بم اررة الغربة والحنين إلى المكان (القرية) وذكرها بالغزالن واألعشاب ،وكأنه يقـول بـأن القريـة هـي

الوطن كله ،وهي أشهى من كل األضواء ،واذا تقدمنا مع الصياغة رأسيا نجد تحوال في بنيتها من
الصــيغة التقريريــة إلــى الصــيغة اإلنشــائية التــي تتوافــق مــع الحالــة الت ـي يواجههــا الشــاعر مــن ظلــم

أن) ليؤكد الحنين للمكان .وفي نهاية هذا المقطع يبعـث
الغربة ،فيبدأ السطر الثالث بأداة التوكيد ( ّ
صورة الحنين للمكان األليف ،وربما جعل منه قمة داره المتخيلـة عبـر الغـزالن واألعشـاب وغيرهـا.
ونالحــظ أن المكــان يتجــه إلــى البنــاء الــدرامي الــذي يتأســس علــى عالقــة ضــدية ،وبــين دفتــي هــذه

العالقة تتشكل (األنا) في حالة صراع تتجاذبه العالقات المتقابلة في النص (البعد والحنين) ،ومن
ذلــك ف ــإن الصــورة العام ــة لحال ــة األنــا تتـ ـراوح بــين إحس ــاس الض ــياع والطمأنينــة ،فيخت ــتم الش ــاعر
األبيات بتفاؤل غامر يمأل النفس فرحا وحنينا للقرية/المكان .
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من هنا نعتقد أن عالقة الشاعر باألرض والمكان ليست عالقة وصف ،أو اسـتمتاع ،أو ذكـر

لهذه األمكنة ،وانمـا هـي عالقـة مشـاركة وارتبـاط تحمـل فـي ثناياهـا – فـي أغلـب األحـايين -أبعـادا
وطني ــة ،وتش ــبثا ب ــاألرض وحنين ــا للماض ــي عه ــد الطفول ــة .فنج ــد روح األرض والمك ــان ف ــي ش ــعر
القيســي تغــذي التجربــة الشــعرية بســيرتها التاريخيــة متجــردة مــن الــزمن الحقيقــي أي تتجــاوز داللتهــا

الحقيقيــة ،وتــدخل فــي زمــن الــنص الشــعري ،لتحمــل بعــدا أيــديولوجيا ،فهــي ليس ـت ت اربــا أو جبــاال

فحسب ،بل هي رمـز للوجـود ،هـي الحلـم ،وهـي الـوطن بالـذات .فالمكـان الـذي قصـده الشـاعر فـي
دواوينه الشعرية ليس المكان الذي يقف عليه بأقدامه ،بل هو المكان (الوطن) الذي هجر منه .

لذا يجب أن تكون عالقة األرض بالشاعر نوعـا مختلفـا عـن عالقتـه بالمكـان علـى حـد سـواء،

فهي عالقة العشـق ،والحـب ،والحنـان ،واألمـل ،والمسـتقبل .فتصـبح األمكنـة بعـد ذلـك أمـ ار متجـددا
فــي شــعره ومصــد ار مــن مصــادره الشــعرية ،فيحقــق الشــاعر وطنــه عبــر النصــوص واللغــة ،وتــزداد
صورة الـوطن عمقـا فـي رؤيـة القيسـي ،فيـربط بـين هـذه األمكنـة ووطنـه عبـر التراكيـب التـي تتكـرر

في معظم قصائده .
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المبحث الرابع  -العروبة
بدايــة يمكــن القــول إنــه ال غ اربــة فــي أن تلــد األرض المحتلــة كــل يــوم شــاع ار ،فبــاألمس قــدمت

محمود درويش ،وسميح القاسم ،وتوفيق زياد وغيرهم من الشعراء ،وهي تقـدم اليـوم ابنـا جديـدا مـن
أبنـاء السـالح ،والنضـال المقـدس...هو الشـاعر محمـد القيسـي ،آمـن بالعروبـة وبوحـدة الـدم العربـي

واآلالم واآلمـ ــال لشـ ــعوب األمـ ــة العربيـ ــة ،وأصـ ــبحت مقومـ ــات القوميـ ــة العربيـ ــة جـ ــزءا مـ ــن كيانـ ــه

وروحــه ،فأخــذ علــى نفســه التغنــي بــأفراح أمتــه وانجازاتهــا والتــألم ألحزانهــا ومآســيها ،فكــان لســانها
ويسـ ُّر ألفراحهـا ،فيحــزن لمـا حــل
النـاطق ،والمـرآة التــي تـنعكس فيهـا صــورة حياتـه ،فيحـزن آلالمهــا ُ
بالجماهيرية الليبيـة مـن جـرائم واعـدام طلبـة الجامعـة فـي بنغـازي شـنقا ،فكـان القيسـي يـواري عينيـه
وينحني ويهز جسده ،وهو يحاول كتم آلمه ،ثم يخرج صوته مفجوعا راثيا مـن جديـد أولئـك الطلبـة

الذين أمرت سلطات القذافي ،ولجانه (الثوريـة) فـي الجامعـة بإعـدام كـل مـن يعـارض أفكار(القائـد)
وكتابه األخضر .وفي ديوانه (اشتعاالت عبد اهلل وأيامه) أعاد القيسي نشر قصائده– المراثي التي

كتبهــا ألرواح أولئــك الشــباب ،وأهــداها لصــديقه الليبــي الشهيد(مصــطفى الهاشــمي) ،فيبــدأ القيســي

مراثيه الحزينة بنشيد (اليوم أتممت تعاليمي) قائال :
يا مساء الخير يا غرناطة الحزن ،

ويا غرناطة الوحشة والرعشة ،

الموج ،
الزحام ،
ما هذا
ُ
ُ
اش ،
شبي  ،إال
الظاهر الغ ّ
ش َ
فالزين ُة ال تأخ ُذ من إكليلك ُ
َ
الع ّ
الجياش  ،في األضالع ،
النابض
لي هذا العرُار
ُ
ُ

نجد و ُكمثرى
لي ٌ
اد األغاني الجارحة
ولي من ناقتي ز ُ

2

يكثــر القيســي مــن ذكــر غرناطــة ،ذات الوجــود المــؤثر فــي أشــعار لوركــا ،وغرناطــة فــي شــعر
القيس ـ ـي ت ـ ـرتبط مثلمـ ــا هـ ــي فـ ــي أشـ ــعار لوركـ ــا ،بـ ــالحزن والوحشـ ــة والرعشـ ــة والمعانـ ــاة ،فاسـ ــتخدم

الش ــاعر(غرناطة) رمـ ـ از لليبي ــا ،وذل ــك بع ــد الم ــدخل (الغرن ــاطي) ال ــذي يحي ــل إل ــى لورك ــا ،وجـ ـرائم
ديكت ــاتور إس ــبانيا فرانك ــو ،والطغ ــاة متش ــابهون جنون ــا ،وس ــلوكا وع ــداء للحي ــاة فيخاط ــب الش ــاعر

(غرناط ــة) فيص ــفها بأنه ــا غرناط ــة الح ــزن ،وغرناط ــة الوحش ــة ،إن ك ــان ح ــب الش ــاعر لغرناط ــة،
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ُيرضي نفسه ،ويشفي غروره فإن هذا الحب يتحول إلى حزن شديد ،لما حل بليبيا فـي بنغـازي مـن
ظلم بحـق الطلبـة .فتتصـدر أداة النـداء (يـا) األسـطر الشـعرية لتكـون فـي بـؤرة الحركـة ،وتمتـد أفقيـا
فتتالحم مع الموضوع في (مساء الخير يا غرناطة الحزن) .وفي تكرار دال (غرناطة) تأكيـد علـى

الج ـرائم التــي ارتكبــت بحــق الطــالب ،وبعــد أن يصــل لمــتمم الجملــة يشــرح مســوغات هــذا االرتبــاط
ومبرراته ،ويتساءل( ،ما هذا الزحام) ،واسـتخدامه للـذات (لـي) إشـارة إلـى الحـزن المملـوء فـي جسـد

الشاعر ،واألحزان متتالية ،وفي حركة رأسية يتواصل تنافي العالقة بينها وبينه ،فيؤكد في السـطر

الخامس والسادس والسابع باستخدام الذات (لي ،لي ،لي) على حزنه العائد على غرناطـة (ليبيـا)،
لكنه يبشر بعصر جديد وثورة ضد الظلم والطغيان .
نلح ــظ اس ــتخدام الش ــاعر له ــذه األلف ــاظ بقيم ــة التعري ــف ( الخي ــر ،الح ــزن ،الوحشـ ـة ،الرعش ــة،
الزحام ،الموج ،الزينة) ليثبت بأن الحـزن والوحشـة مسـيطر علـى حياتـه ،ولكنـه متفائـل بـذهاب هـذا

الحزن الجياش ،واألغاني الجارحة التي سـيطرت عليـه سـنوات ،سـيأتي وقـت انتهـاء الظلـم والهـوان
التي تعرضت له غرناطة (ليبيا) في ذلك العصر .
بمعاودة النظر إلى الصياغة ،نجد منطقة األسـماء تتغلـب علـى منطقـة األفعـال ،ألنـه يريـد أن
يثبت أو يقرر مدى الظلم والحزن والحقيقة الذي حل بالشاعر ،فورد في األسـطر سـتة عشـر اسـما

( )19اسما مقابل فعل واحد (تأخذ) يعمـق المأسـاة لـدى الشـاعر فـي أح ازنـه وقهـره اتجـاه غرناطـة،
فينتقـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ــاعر فــ ـ ــي مقطـ ـ ـ ــع حــ ـ ــار غاضـ ـ ـ ــب إلـ ـ ـ ــى (منـ ـ ـ ــاخ) الجريمـ ـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ــائال فـ ـ ـ ــي قصـ ـ ـ ــيدة
(اليوم أتممت تعاليمي) :

يا حقول الجوع والحنطة ،

أتممت تعاليمي إلى األشجار في كفتريا الجامعة ،
ُ
الهم احتساني
ُّ
فاحتسيت القهوةَ المرة في جمع من الناس
ُ
على رنة أمي النائحه
يا حقول الجوع والحنطة ،

أتممت تعاليمي إلى األطفال في الشارع ،
العمال في هذا المدى الدامع ،
و ُ
آنست إلى الراحة والطعن ،
ُ
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فصول األرض ،
ويا عصفورة البين  ،احفظي ع ّني
َ
زوري نخلة اهلل بغرناطة ليالً
واحملي لي بلحاً أو قبلة منها
وقولي مرحبا

يا حقول الجوع والحنطة هاتي ال ُكتبا

اسي فما نق أرُ ؟
بدأ العام الدر ُّ
إق أر باسم هذا الجوع واق أر ما خلق

وجوع وعرق
خلق
َ
اإلنسان من فقر ُ

2

تلــك هــي روح الهاشــمي ورفاقــه ،مــن علق ـوا علــى مشــانق أخفــض مــن قامــاتهم  ،فتعلــق القتلــة

بأقدامهم وجروهم بين حبل المشنقة واألرض .

حمله
نلحظ في األسطر الشعرية السابقة قيمة جمالية تمثلت في استدعاء النص القرآني الذي ّ

الشاعر داللة جديدة تشير إلى الظلم والفقر الذي أصاب أهل بنغازي قوله تعـالى:أل اق أر باسم ربـك
الذي خلق * خلق اإلنسان من علـق * اقـ أر وربـك األكـرم أل .2ولكـن الشـاعر يوظـف هـذه اآليـة

بناء على مالقاة اهلل يوم الحساب فيسأله اهلل (اق أر كمـا كنـت تقـ أر فـي الـدنيا) ،يـربط الشـاعر الـنص
القرآنـ ــي بـ ــالنص الشـ ــعري ،ليزيـ ــد مـ ــن فاعليـ ــة الدالليـ ــة الشـ ــعرية ،ولكـ ــن الشـ ــاعر يتسـ ــاءل فيقـ ــول
(بـدأ العـام الد ارسـي فمـا نقـرأ) اإلجابـة اقـ أر باسـم هـذا الجـوع والعـذاب ،واقـ أر مـا خلـق ،خلـق اإلنسـان
من فقر وجوع وعرق .

لعــل مفــردات الحــزن المتمثلــة ب ــ(الجوع والحنطــة ،الهــم ،الم ـرة ،النائحــة ،الفقــر ،العــرق) تعكــس
عمق األلم الذي أصاب الشاعر مما ارتكبته الحكومـة الليبيـة مـن جـرائم بحـق طـالب الجامعـة ،ثـم

أراد أن يثبـت اإلدانــة لهــم فقــال (يــا حقــول الجــوع والحنطــة  ،فاحتســيت القهــوة المـرة) ،وفــي توظيفــه

لألمر هنا يوحي بتأصل الفقر والجوع والتعب في حياة الشعب الليبي .

يظهــر فــي المقطــع الســابق التقــاء الشــاعر بــين الجــوع والحنطــة الدالــة علــى الظلــم وبــين القبلــة
والترحيــب ،ألنــه يريــد أن يصــف لنــا مــدى الظلــم اتجــاه شــباب ليبيــا ،خرج ـوا لطلــب الحريــة لكــنهم
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حرمـ ـوا م ــن هـ ـذه الحي ــاة  ،مم ــا أدى إل ــى ش ــنقهم ،ه ــذا أثّــر بش ــكل كبي ــر ف ــي الش ــاعر حي ــث ق ــال

(الهم احتساني) .هكذا تجلت النزعة اإلنسانية لدى القيسي اتجاه إخوانه الليبيين .
ُّ

نلمــح ظــاهرة أســلوبية الفتــة للنظــر وهــي تك ـرار النــداء (يــا حقــول ،يــا حقــول ،يــا عصــفورة ،يــا
حقول) لتحمل داللة البعد التي توحي ببعد المسـافة بـين الشـاعر والشـباب الليبـي الـذي يتـألم أللمـه

ويحزن لحزنـه ،ويعـزز رغبتـه هـذه عنـدما يجسـد الحقـول فـي صـورة شـخص يخاطبـه فتضـفي عليـه
صفة اإلنسانية التي تخفف من روع قلبه ،ويستأنس في محادثته ،وقد كسر حاجز الخـوف والظلـم

فيب ـ ـ ـ ــدأ بتوجيـ ـ ـ ـ ـه السـ ـ ـ ـ ـؤال ف ـ ـ ـ ــي محاول ـ ـ ـ ــة من ـ ـ ـ ــه لمحاصـ ـ ـ ـ ـرته ،تس ـ ـ ـ ــأله سـ ـ ـ ـ ـؤاال ش ـ ـ ـ ــامال ومحم ـ ـ ـ ــال

(فما نق أر ؟) ثم يبدأ بالتفصيل رغبة منه في معرفة كل شيء عنه .

غرناطة خرجت من العتمة ،تجلـت فـي بنغـازي وأخواتهـا ،وطلبـة الجامعـة حـرروا الشـوارع وهـم

بتمام يقظة أرواحهم ،وعقولهم ،ولهفتهم على الحرية ،والبشارة تطلع مـن القبـر ،فـروح الفتـى الليبـي
الشهيد لم تمت ،ولذا فهي تنشد في قصيدة (اليوم أتممت تعاليمي) :
يا مساء الخير يا غرناطة الوعد ،

ويا فصالً جميل الرعد ،

الجياش في األضالع ،
النابض
لي هذا العرار
ُ
ُ
نجد و ُكمثرى
لي ٌ
ولي من ناقتي

زاد األغاني الجارحة

2

يبــدأ الســطر األول بنــداء غرناطــة (مســاء الخيــر يــا غرناطــة) ،ليبحــث فيهــا عــن ســبل الحريــة
والوعـد والتحــرر مــن ظلـم الحكومــة الليبيــة  ،هكــذا جـاء الوعــد ،وتحقــق األمـل بانتصــار فجــر جديــد

(غرناطة) فروح الفتى لم تمت ،وشمس الحرية تثير غرناطة .

نلمــح اســتخدام القيســي أداة النــداء الــذي تكــررت ثــالث م ـرات فــي ســطرين األول والثــاني مــن

األسطر الشعرية (يا مساء ،يا غرناطة ،يـا فصـال) لتحمـل دالالت تحقيـق الحلـم الـذي غـاب تحـت
وطــأة الظلــم والطغيــان ،وهــا هــي البشــرى تــأتي لتتحقــق آمــال الشــعب الليبــي ،ولعلنــا نلحــظ األلفــاظ
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-هن ـ ــا -عل ـ ــى عك ـ ــس األلف ـ ــاظ الـ ـ ـواردة ف ـ ــي ال ـ ــنص الس ـ ــابق مف ـ ــردات الوع ـ ــد والحري ـ ــة المتمثل ـ ــة

ب ـ(مســاء الخيــر ،الوعــد ،جميــل الرعــد ،النــابض الجيــاش) تعكــس عمــق الفــرح الــذي أصــاب القيســي
مما أحدثته من بشريات ووعود ستتحقق مستقبال ،ثم أراد أن يثبت ذلك (غرناطة الوعد) .
ويبــدو أن القيســي قــد بــالغ فــي اســتخدام صــيغ اإلضــافة ،لــم يكت ـف بإضــافة واحــدة فــي البيــت
الشــعري ،ومــع أن تك ـ ارر اإلضــافة جــائز فــي اللغــة العربيــة ،فــإن طــول التركيــب يــؤدي إلــى الثقــل

والتعقيد ،وهذا يؤدي إلى تعدد الدالالت اإليحائية لكل تجاوز لغوي(مساء الخير ،غرناطـة الوعـد)،
وهذا يفيد التعريف بحال غرناطة مستقبال وما سيحل بها .
نلحــظ اختيــارات الشــاعر لأللفــاظ تنصــب علــى معجــم مشــرق متفائــل ،تبــدأ من(المســاء) إلــى
(غرناطة الوعد) ثم إلى (هـذا العـرار النـابض الجيـاش) ثـم (نجـد وكمثـرى) ثـم (األغـاني الجارحـة).
وهذه الدوال مجتمعة ترسم لنا صورة واقعية لحياة غرناطة مستقبال.

يبــدأ الســطر األول بجملــة تقريريــة ،تصــور لنــا طبيعــة المســاء المشــرق ،وقــد آثــر الشــاعر تعــدد

الصفات للمساء ،ألنها تكاد تكون أوقع في تكثيف الداللـة ،حيـث اسـتخدمها مجازيـا ،وثيـق الصـلة
بشعرية األداء .وقد وقعت جملة النداء (يا مساء الخير) ،لتبرز حاجة (األنا) إلى األنـس فـي زمـن

الحرية ،وتبرز الذات المتكلمة برو از قويـا فـي األسـطر الشـعرية بإيقـاع االختيـار علـى يـاء المـتكلم،
المتصلة بأربعة دول متتالية .وهذا يبين قدرة الشاعر على التنبؤ بنصر جديد .

بالتوجه إلى الصيغة الفعلية نجد بأن حركة األفعال لم تظهر بالشكل المطلوب ،بل ظهر فعل

واحــد للبحــث ع ـن مســتقبل جميــل ،بينمــا نجــد منطقــة األســماء مســيطرة بشــكل كامــل علــى صــورة
النص الشعري ،ليزيد من كثافة وعمق الداللة التي يتمحور حولها النص الشعري .
لــذا فالقيســي شــاهد الجريمــة وب َّش ـر بفجــر ليبيــا ،وهــا ه ـي تحققــت رؤيــة القيســي تجــاه الشــعب
الليبي بسقوط النظام .
أما الجانـب اللبنـاني الـذي تعـرض الجتيـاح العـدو الصـهيوني لبيـروت والجنـوب فقـد تجسـد فـي
قول الشاعر في قصيدة (غزالة كنعان) :

64

جاءته الحر ُ وكان يودعها
جاءته الحر ُ وكان على شرفتها يبكي
ُ
جاءته الحر ُ وكان يخبئُ في جنبيه
ُ
نرجستين وال يحكي

جاءته الحر ُ وما كان لديه
ُ
2
إال دمه ويداها والقيد
يستحض ــر الش ــاعر ح ــرب لبن ــان ع ــام  ،1612وم ــا تعرض ــت ل ــه بي ــروت م ــن ح ــرب وقص ــف

ودمار ،وقتل لألطفال ،وهدم للبيوت ،فيتأثر كثي ار بهذه المشاهد ،ويبكي على شرفة بيروت ،يعيش
فــي صــمت دائــم ال يــتكلم مــن شــدة وقــع المأســاة ،ولكـن لــيس بيديــه شـيء أن يفعــل ســوى أن يفــدي
دمه ويداها والقيد) .
نفسه من أجل بيروت (إال ُ

يبدأ الموقف الشعري باستعادة حدث ماض من األفعال الماضية المتتالية ،أربعة أفعال يخصان
الذات المتكلمة ،وفعالن ترتبا على البكاء والحسرة ،الفعل الناسخ (كان) مكر ارً أربع مرات .

وما نلحظه في األسطر الشعرية الجمع بين الثبات والتطور ،والذي يتمثل في المخطط اآلتي :

الثبات

جاءته

( فعل – مفعول به )

التطور

كان

الحر

كان

( فاعل )

كان

على شرفتها يبكي
يودعها

يخبئ في جبينه

كان  -اسمها  -خبرها
كان -

ضمير  -شبه جملة

كان -

ضمير  -جملة فعلية

كان -

 -1األعمال الشعرية ،ج ،1ص . 411

65

ضمير  -جملة فعلية

تب ـ ــدأ الص ـ ــياغة ف ـ ــي الس ـ ــطر األول ب ـ ــاإلعالن ع ـ ــن مج ـ ــيء الح ـ ــرب واس ـ ــتمرارها ف ـ ــي ت ـ ــدمير

بيروت ،ليتجه في السطر الثاني نحو تحديد شعوره ،فكان يبكي علـى شـرفتها بهـذه الكلمـات وفقـده
التوازن ،فظهرت صورة الحزن والبكاء والصمت على وجه الشاعر .
نلحــظ ســيطرة جملــة الحــال بشــكل كامــل علــى األســطر الشــعرية ،وذلــك لــدخول (حــرف الجــر
واالسم المجرور عليها)( ،على شرفتها ،في جبينه) .ويبدو أن شبه الجملة (على شرفتها) أضيفت

إلى الفعل وقيدته ،فالبكـاء المحـزن هـو الـذي علـى شـرفة بيـروت ،أي علـى حـدودها قبـل أن يـدخل
إليها .
وبالتوجــه إلــى الصــيغة الفعليــة نجــدها العنصــر األول الــذي أحــدث ديناميــة الحركــة المشــحونة

بـالتوتر واالنفعــاالت ،فأضـفت علــى المعنــى معـاني إضــافية زادت مــن داللتهـا ،بلغــت ( 12فعــال).
بمعــدل فعلــين للســطر الشــعري الواحــد ،راوحــت فيهــا بــين الماضــي والمضــارع فــي حركــة متواصــلة

لكنها في دائرة السلب دائما ،مما جعل الغلبة فيهـا للفعـل الماضـي ،بلـغ عـددها ثمانيـة أفعـال ،ألن
الشــاعر تحـدث عــن الحــرب التــي جــاءت إلــى بيــروت ،وهـذا وهــم تــم اكتشــافه إال أنــه انتهــى ،وحــل
محل ــه الواق ــع المري ــر فيؤك ــد عل ــى إصـ ـ ارره ف ــي مواجه ــة ه ــذا الظل ــم والع ــدوان ،ق ــائال ف ــي قص ــيدة

(غزالة كنعان) :
ماذا بعد ؟

جاءته الحر وما كان لديه
ُ
2
الرد
دمه و ّ
إال ُ
يعــرض المقطــع الســابق حالــة القــوة والعزيمــة فــي مواجهــة العــدو ،فيتســاءل مــاذا بعــد؟ جاءتــهُ
الحرب ،ولم يبق لديه (إال) الدم والرد على األعداء ،فهو في حزن مستمر جراء هذا العدوان .
تبــدأ األبيــات لــدى القيســي بالتس ـاؤل الــذي يفــرز ج ـوا مــن الحي ـرة واخــتالط األمــور فــي الســطر

الثاني ،وقد استغل الشاعر الصيغة االستفهامية ،ليضع نفسه في موقف يجعله يواجه هذا العدوان
إما بدمه أو بالرد .فالذات هنا تعيش حالة من الصراع والقلق ،وقد تنازعتها قوتان إحـداهما علويـة

تعل ـ ـ ــو به ـ ـ ــا نح ـ ـ ــو الص ـ ـ ــفاء والنقـ ـ ـ ـاء ،واألخ ـ ـ ــرى أرض ـ ـ ــية تجعل ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي قي ـ ـ ــد دون تح ـ ـ ــرك وقي ـ ـ ــد
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خطواته .هنـا ينـدب الشـاعر مـن مأسـاة التمـزق الحـائرين رغبـة الـتخلص مـن كـل قيـد ،وبـين حنينـه

إلى أرضه .

لــذا فــي هــذه المقطوعــة يتجســد الحــب فــي أبهــى صــوره ،اتجــاه بيــروت( ،إال دمــه والــرد) هــذا
يطلعنــا علــى غايــة مــا يتمنــى ،وهــو أن تتحــرر بيــروت مــن الظلم(مــاذا بعــد؟) حتــى وان كــان هــذا

اللقاء ال يتحقق إال بالدم أو الموت .يصـدم الشـاعر المتلقـي بـدوال يشـعر معهـا– للوهلـة األولـى –
ب ــالفزع (جاءت ــه الح ــرب ،دم ــه وال ــرد) إال أن ــه ب ــالتمعن يض ــئ ش ــعاب ال ــنفس ،إذ يقه ــر ه ــذا الف ــزع
بدمــه ،وعلــى الــرغم مــن أن الفعــل (جاءتــه) يعتبــر ســلبيا ألنــه يــدل علــى التخريــب والقســوة ،فــإن
الص ــياغة أس ــندت إلي ــه (وم ــا ك ــان لدي ــه إال دم ــه وال ــرد) فكش ــفت ع ــن اإلرادة والعزيم ــة القوي ــة ف ــي
وجه قسوة هذا العدوان .
ويمكن القول هنا إنـه إذا كانـت قـوة األلفـاظ وجزالتهـا تكسـب الـنص قيمـة ،فـاألمر عنـد القيسـي
مختل ــف ،إذ إن بس ــاطة اللغ ــة لدي ــه وص ــدق اإلحس ــاس جعل ــت القص ــيدة لوح ــة ناطق ــة ال غم ــوض

فيها ،وال غرابة في ألفاظها وهو ما يشـير إلـى صـدق التجربـة وصـدق التعبيـر ،وهـذا مـا نجـده عنـد
القيس ـ ــي ف ـ ــي رث ـ ــاءه للع ـ ــرب لم ـ ــا تعرض ـ ــوا ل ـ ــه م ـ ــن اح ـ ــتالل وقت ـ ــل ودم ـ ــار ،ق ـ ــائال ف ـ ــي قص ـ ــيدة
(مرثاة العرب البائدة):

الجرح عميق

عصي واإلبريق
والنسيان
ٌّ
الغيا
يطفح  ،واألحبا ُ ّ
ُ

طالت غيبتهم  ،وأنا أُوغ ُل في التحديق
ُسرح نظري ،
وأ ِّ
أين قوافلهم ؟

أبصر أم مدناً عربية
أطلوالً ما
ُ
شيدها األتراك قديماً

لألرض ،
أخرج
ُ
ُ
أصدف وجهاً يعرفني
فال
ُ
ال ُّ
يد وتصافحني
تمتد ٌ

2
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تب ـ ـ ــدأ المقطوعــ ـ ــة الش ـ ـ ــعرية بكلمــ ـ ــة (الجـ ـ ـ ــرح) ال ـ ـ ــذي يحمـ ـ ـ ــل دالالت م ـ ـ ــؤثرة وحزين ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــدى

الع ــرب ،وف ــي مقاب ــل ه ــذه ال ــدالالت الحس ــية للج ــرح (عمي ــق النس ــيان ،عص ــي ،ش ــيدها) ،نج ــد أن
القيسـ ــي قـ ــد حـ ــاول أن يبنـ ــي معـ ــادال تجريـ ــديا للجـ ــرح فـ ــإذا كـ ــان الجـ ــرح فـ ــي الواقـ ــع الـ ــذي تـ ــأثر
بـ ــه ،وأصـ ــبح هائمـ ــا علـ ــى وجهـ ــه ،فإنـ ــه يواجـ ــه هـ ــذا المصـ ــير مواجهـ ــة فنيـ ــة ،مـ ــن خـ ــالل عالمـ ــه

الش ــعري ،فيش ــيد ف ــي الب ــديل الموض ــوعي ال ــذي ال تح ــده ح ــدود ،وانم ــا ح ــدوده ق ــد ارتس ــمت فـ ــي
ال ــذهن ،وب ــذلك يمي ــل الش ــاعر إل ــى جان ــب ال ــدخول ف ــي الحـ ـزن والهم ــوم ،لم ــا أص ــاب الع ــرب م ــن

إذالل ،ولكنــه ال يســتطيع أن يخــرج مــن ذلــك الجانــب ألن مأســاته كبي ـرة ،لــيس لهــا حــدود ،ولعــل
الصيغة االستفهامية أُفرغت من داللتها األصـلية ،وشـحن بداللـة جديـدة هـي العروبـة اتجـاه العـرب
ومساندتهم في أحزانهم .

واذا مــا انتقلنــا إلــى الســطر الثــاني ،فإننــا نصــل إلــى دفقــة شــعورية جديــدة تلــتحم مــع الــدفقات

الســابقة عــن طريــق واو العطـف ،لتشــكل فــي مجملهــا كتلــة متماســكة مــن الجــرح العميــق ،وقــد وقــع
اختيار الشاعر على معجم حزين وجريح تمثله المفردات(الجرح ،عميـق ،النسـيان ،طالـت غيبـتهم)

وكلها ألفاظ جاءت متساوية مع الخط الداللي العام للصياغة ،واذا كانت الداللة قد تمركـزت حـول

مبــدأ الحــزن والجــرح العميــق (العروبــة) فــإن الشــكل الصــياغي جــاء مــدعما لهــذه الداللــة بوســيلتين
لغويتين هما :

 -1غلبة الصـيغة االسـمية علـى الفعليـة ،حيـث اشـتملت األسـطر علـى تسـعة عشـر اسـما ،وفـي

مقابل أحد عشر فعال ،واالسـمية – كمـا هـو معـروف– تمـنح الخطـاب ثباتـا وديمومـة علـى خـالف
الفعلية التي تمنحه الحدثية والحركية .
 -2الثب ــات عل ــى نس ــق تعبي ــري واح ــد– م ــع اخ ــتالف طفي ــف ف ــي الس ــطر األول– يتك ــون م ــن
(مبتـدأ  +خبــر) ،وبــذلك اســتطاع الشــاعر أن يوظــف الشــكل والمضــمون توظيفـاً دقيقـاً فــي التعبيــر عــن
تجربته .

وف ــي مشـ ــهد آخـ ــر نج ــد الشـــاعر يشـــير إشـــارة صـ ـريحة وواضـ ــحة إلـــى م ــا ح ــدث فـــي مخـــيم

(الك ارمــة) ،ومــا ارتكبــت فــي ذاك الوقــت مــن مــذابح ومجــازر بحــق الفلســطينيين ،فالشــاعر يخاطــب
نفس ـه بأنــه وقــف علــى أعتــاب هــذا المخــيم ،وبــارك فــي ش ـوارعها ،وصــلى فيهــا خاشــعا ،قــائال فــي

قصيدة (إشراقة الصعود) :
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وقفت كالصلي يا رفيقتي على مداخل " الكرامة "
ُ
باركتها شارعاً شارعاً

صليت خاشعاً
ُ
على غبار بابها

حلمت أن أموت واقفاً على تُرابها
ُ
ال باكياً على األطالل
ال نادباً  ،ال راثياً من سقطوا ،
في حلبة القتال

2

تلخــص األســطر موقفــا ســلبيا ألحــداث مخــيم الك ارمــة  ،وهــي الحــرب التــي كانــت تمثــل نقطــة

التحــول فــي تــاريخ القضــية الفلســطينية ،بعــدما تــآمرت قــوى العــدوان بارتكــاب المجــازر بحــق أهــالي
المخــيم ،لتنفيــذ خط ـط اإلبــادة والتش ـريد ،ومــن ثــم كــان ذلــك دافعــا ألن تعلــو نب ـرة الظلــم فــي هــذه

األســطر ،واألســطر تغلفهــا بنيــة تقابليــة تحمــل شــحنة دالليــة متــوترة ،حيــث إن التقابــل يبــرز مــع
الس ـ ــطر األول ب ـ ــين (األن ـ ــا) المتمثل ـ ــة ف ـ ــي ض ـ ــمير الم ـ ــتكلم ،و (اآلخ ـ ــر) المتمث ـ ــل ف ـ ــي الض ـ ــمير

المتصــل(التاء) ،ومجــيء اآلخــر بصــيغة المفــرد ،وفــي المقابــل جــاءت صــيغة اإلفـراد أيضــا (لألنــا)
يــوحي بــالظلم والقهــر والتش ـريد المفــروض عليهــا مــن اآلخــر ،لتكــون واقعــة فــي مواجهــة األحــداث
واألخطار بمفردها .فالشاعر يتخذ موقفا مغاي ار يحمله رؤيته للموضـوع ،إذ إنـه يـرفض فكـرة البكـاء

والنــدب والرثــاء .وهــو ال يريــد أن يحــاكي الواقــع بجزئياتــه ،وانمــا يرغــب فــي أن يكشــف أو يضــيء

جانبا من جوانب التنـاقض التـي يعيشـها الواقـع العربـي بدمشـق ،ولكـن بـدأت إشـراقة الصـعود تعـود
من جديد في هذا المخيم .
يبــدأ الســطر األول بعمليــة لقــاء بــين الــذات والموضــوع بــرزت علــى ســطح الصــياغة مــن خــالل

ـت) ،والفعــل الماضــي الــذي جــاء متصــد ار الصــياغة ،ال ينهــي الوقــوف علــى
الفعــل الماضــي (وقفـ ُ
مــداخل المخ ــيم ،وانمــا ص ــلى فيهــا خاش ــعا .ويبــدأ باس ــتعادة الحــدث الماض ــي مــن خ ــالل األفعـ ـال
الماضــية المتتاليــة فــي الصــياغة ،التــي جــاءت لترصــد ألـوان العــذاب الــذي تلقاهــا أهــل المخــيم فــي

ذاك الوقت علـى يـد أعـداء اإلنسـانية باإلنسـان الفلسـطيني ،الـذي يمثلـه فـي هـذه األسـطر الصـالة،
والمباركة ،والوقوف كالصليب .
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وم ـن هنــا نجــد أن الشــاعر محمــد القيســي متــوهج الفكــر ،جديــد النظــر ،ال تســمع منــه إال مــا

تحب ،يأخذ الحياة مأخذا مطمئنـا ،ال ريـث ،وال عجـل ،وكـان همـه القـومي القضـية العربيـة ،فكثيـ ار
ما يجول بين ربوع العالم العربي ،وكان يشـعر بشـعور أمتـه النـابض فكـان لسـانها النـاطق ،والمـرآة

التــي تــنعكس علــى صــورتها ،فيحــزن آلالمهــا ،ويســر ألفراحهــا ،فهــو دائمــا فــي قلــب الحــدث لمــا
تتعرض له بعض الشعوب العربية من حروب ،ودمار ،واضطهاد .
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المبحث الخامس  -المرأة
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المبحث الخامس  -المرأة
ـور أساسـيا ،لـه فضـاءاته وأشـكاله ،وفاعليتـه األكثـر تنشـيطا
تشكل المـرأة فـي شـعر القيسـي مح ا
وانتشــا ار فــي بنيــة الخطــاب الشــعري ،إذ تفــتح الحقــل الـداللي ألوســع االحتمــاالت والتــأويالت ،وفقــا

لطبيعة الموقف ،وخصوصية البنية التعبيرية فيه .

وكم ــا اسـ ــتخدم القيس ــي الم ـ ـرأة ف ــي قصـ ــائده الش ــعرية كـ ــامرأة م ــن لح ــم ودم اس ــتخدمها كرمـ ــز
لألرض ،أو الوطن ،أو الثورة .
فالحــديث عــن المـرأة لــه شــجون وامتــداد يكــاد ال ينحصــر تحــت فكـرة واحــدة ،ألنهــا تتجســد فــي

أثـواب كثيـرة ،فتــارة هـي أم ،وأخــرى وطـن ،وثالثــة حبيبـة ،ورابعــة زوج ،ممـا يجعلنــا نشـعر بصــعوبة
حصر ما يتعلق بها من دالالت .

أوالً  -المرأة األم
يستحض ــر الشـــاعر ص ــورة األم (حمـــدة) بمعاناتهـ ــا وش ــقائها وفقرهـــا وتش ــردها ،وتحملهـــا كـ ــل

الصــعاب مــن أجلــه ،فحــرص الشــاعر علــى إعطــاء األم (حمــدة) صــورة أكبــر يقــدمها لنــا محاطــة
بهالة من القداسة حينا ،ومحاطة بالحزن والفقد والبكاء حينا آخر .

فجــاء القيســي ليرثــي أمــه بهــذا الرثــاء المريــر والحـزين المتغلغــل فــي أعماقــه ،قــائال فــي قصــيدة

بأيام عبد اهلل) :
(ملحق ّ
هذه زجاج ٌة ال أسميها

وأنت يا سمينتي التي تتفتح

على قلة الوقت الذي أراك  ،تتسع الرؤى
وتزهرين كنجمة صبح

عروساً مضيئة بقالئد الحزن
ينثا ُل من عينيك ربيعاً ،
وموسيقى  ،وجوقة منشدين

2
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تتجلى في المقطوعة الشعرية فجيعة الفقد الـذي ينطـوي عليـه القيسـي اتجـاه أمـه حمـدة برثائـه

المرير لها ،فهو محاط بغمامة مـن الحـزن والفقـد والبكـاء سـواء بذكرياتـه الطفوليـة أو بـذكريات أمـه
التي تركته وحيدا في هذه الدنيا .
يب ــدأ الش ــاعر األس ــطر الش ــعرية باس ــم اإلش ــارة (ه ــذي) ال ــذي يحم ــل دالل ــة الق ــرب ب ــين ال ــذات

والموضوع ،وهو قرب تمثل واضحا على مستوى الصياغة في إسناد الفعل (أسميها) إلى الضـمير

المتصل ،ليصبح الموضوع جزءا من الذات مما يسمح لها بحرية التقرير واصدار األحكام ،فيقـرر
بأنه ال يسـمي هـذه الزجاجـة ،ولكنـه يجيـب فـي السـطر الثـاني بالضـمير المنفصـل (أنـت ياسـمينتي

التي تتفتح) ،بالرغم من قلة الوقت إال أنني أشتاق إليك فتتسع الرؤى كالنجمة في الصبح .

لعــل المف ــردات المتمثلــة ب ـ ـ(يــا س ــمينتي  ،تتفــتح ،الـ ـرؤى ،تزه ـرين ،كنجم ــة ،صــبح ،مض ــيئة)

تعكــس عمــق المأســاة واأللــم لــدى الشــاعر بســبب فقدانــه األم (حمــدة) ،والــذي يســتذكر طفولتــه إذ
ذهب األب وقتل على يد اإلنجليز إال أن األم تبقـى معـه ،فرثاهـا بهـذه المقطوعـة ليعبـر عـن مـدى

حزنه على أمه التي شبهها بالنجمة والعروس المضيئة .

ولعل موت األم (حمدة) عمق من شعور القيسـي بـاالغتراب والحـزن ،فحـديثنا آنفـا كـان يحيلنـا

إلى األم ألذات المعنى الرمزي الذي يعني األرض والوطن وفلسـطينأل

1

إذ شـبهها بالزيتونـة والـزرع

واليمامة ،قائال في قصيدة (كتاب حمدة) :
أو ُل كالمي حمدةُ ،
صوت اليمام
أول هذه التغريبة
ُ
فلتمل هذه الزيتون ُة بجذعي

ازير جوعان ًة ،
ولتنشد الزر ُ
1
دون زرع

كيف ال (وحمدة) أول الكالم وغاية القصـيدة وأول هـذه التغريبـة واألرض التـي ال يقبـل معـادال

له ـ ــا .فاس ـ ــتخدم الش ـ ــاعر األم رمـ ـ ـ از ل ـ ــألرض ،ورمـ ـ ـ از لل ـ ــوطن ،ورمـ ـ ـ از لفلس ـ ــطين ،وه ـ ــذا مـ ـ ـا دل ـ ــل
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عليه بمفرداته المتمثلة ب ـ(الزيتونـة ،الـزرع ،اليمامـة) التـي تعكـس رؤيـة الشـاعر لـألم التـي أصـبحت

ـز لـ ـدالالت وايح ــاءات معبـ ـرة ع ــن ال ــوطن ،فق ــد أص ــبحت (حم ــدة) عن ــد القيس ــي عنوان ــا دائم ــا
رم ـ ا
لقصائده ،فيجعل لبيت حمدة عنوانا مستقال بها ،يقول في قصيدة (بيت حمدة) :
صحوي عليه ولهوي
بيت على حاله  ،مثل َّأول َ
ُّ
بردان مثلي
يرف على األفق
يرف سراجاً ُم َدلّى ُ ،
َ

2

فالقيسي يصور لنا المعاناة الطويلة التي بدأت قبل والدته  ،فأصبحت هذه السيرة طعاما يغـذي
دونه من قصائد .
المعاناة والكفاح بما ّ
تبــ ــدأ المقطوعــ ــة الســ ــابقة بـ ـ ــدال (أول) وه ـ ـ ـذا اللفــ ــظ ال يطلـ ـ ــق إال عل ـ ــى الش ـ ــخص المتفـ ـ ــوق

المحبــوب ،فــأطلق القيســي هــذا اللفــظ علــى أمــه (حمــدة) ليحمــل دالالت معب ـرة عــن مــدى الصــلة
القوية بين لفظة األم ولفظة االبن ،ومدى تعلقه بها ،فيعكس ذلك تالحما بين الذات والموضوع .
وت ــأتي المـ ـرأة أحيان ــا ف ــي قص ــائد القيس ــي ،تعبيـ ـ ار ع ــن خ ــروج الش ــاعر م ــن حال ــة االغتـ ـراب
واإلحس ـ ـ ــاس العمي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــالحزن إل ـ ـ ــى ص ـ ـ ــورة المخل ـ ـ ــص م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذا األل ـ ـ ــم ،ق ـ ـ ــائال ف ـ ـ ــي قص ـ ـ ــيدة

(مقطع واحد من قصيدة أم صالح) :

بار الفُوسفات
لكن يا أم صالح فرى كبدي في هذا الجو ُغ ُ
يء يا أم صالح
الطقس ردئٌ في مملكة التجوال  ،رد ٌ

المسجى – فوق حصى األسفلت – وقيني
فأعيني جسدي ُ
1
السياح
من نشرات األخبار  ،ومن نظرات ّ
كــأن الش ــاعر يش ــكو همومــه له ــذه المـ ـرأة (أم صــالح) لعله ــا تخف ــف عنــه أح ازن ــه ،فه ــي تمث ــل
الماضي واأللفـة والمـودة والحيـاة ،لكـن الشـاعر جـاء يشـكو لهـا مـا يعانيـه فـي غربتـه لعلهـا تسـاعده

في تغيير األحوال .
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من هنا بدأ السطر الشعري بـ(لكن) المؤكدة لالستدراك على ما سبق من معلومية عودة الحياة

للطبيعة ،في حين عـدم إ ازلـة الغبـار يصـبح الطقـس رديئـا الـذي يخنـق مشـاعره وأحاسيسـه ،فينـادي
باســتخدام أداة النــداء (يــا) علــى أم صــالح تعبيــر علــى فــرى كبــده الــذي كــاد فــي هــذا الجــو المغبــر

الموبــوء ،وقــد وقعــت جملــة النــداء يــا أم صــالح بــين االســتدراك والفعــل ،لتبــرز حاجــة(األنا) إلــى
األنــس فــي زمــن الوحشــة ،وفــي الســطر الثــاني يبــرز صـراع بــين األنــا و الموضــوع تبــدو فيـه األنــا
هاربة ضعيفة أمام قسوة الموضوع وشدته( ،الطقس رديء ) ،وقـد حـرص الشـاعر علـى اسـتخدام

الفعــل المضــارع (أعينــي) ليؤكــد اســتمرار الحــدث وتجــدده .وبــذلك ترســم لنــا ص ـورة غريبــة ثالثيــة
عناصرها (غبار ،حصى األسفلت ،نظرات السياح) .
نلحظ وقوع جملة الظـرف– فـوق حصـى األسـفلت– معترضـة بـين المسـند والمسـند إليـه لتبـرز

حاجــة األنــا إلــى األنــس فــي زمــن الظلــم ،وكــان لتكـرار النــداء (يــا أم صــالح) أثـره فــي إبـراز ظهــور

المرأة المخلص والقـوة األموميـة العاليـة ،القـادرة علـى رفـع حالـة االغتـراب ،فكـل شـيء رديء سـواء
في مملكة التجوال أو فـي ماضـيه المعـتم ،فيطلـب العـون والمسـاعدة مـن (أم صـالح) لتخرجـه مـن
هذا الهم .

من هنا نجد الشاعر يفتقر إلى أجواء قريته القديمة التي تعج بالحكايات واأللفة واألنس والمودة

بين الناس ،قائال (مقطع واحد من قصيدة أم صالح) :
يا أم صالح

الفواح
يا سيدة األيام الصعبة  ،يا سيدةَ الليلك والحزن ّ

غير الناس
يثقلني أن أتجول فأرى أن الناس هنا ُ
أن أغانينا َذُبلت
َّ
أن أمانينا رحلت
ّ
أن ليالينا ال يس ُكنها اإليناس
ّ

2

ويظ ـ ــل القيس ـ ــي ين ـ ــزع إل ـ ــى المـ ـ ـرأة ،وي ـ ــرى فيه ـ ــا الق ـ ــوة الق ـ ــادرة عل ـ ــى خالصـ ـ ـه م ـ ــن الغرب ـ ــة

وأحزانهــا ،فينــادي عليهــا (يــا ســيدة) فهــي صــاحبة األيــام الصــعبة ذات المواقــف المتأزمــة صــاحبة
الح ــزن الف ـ ّـواح ،فيشـ ـكو ثق ــل التجـ ـوال ب ــين الن ــاس ف ــي قريت ــه ،فيـ ـراهم غي ــر الن ــاس ال ــذين يعـ ـرفهم،
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وكأنــه نســي تلــك القريــة المملــوءة بالحكايــات والســهرات والعالقــات الحميمــة بــين النــاس البســطاء،

واألغاني تذبل ،واألماني تتالشى ،والليالي تخلو من اإلنس واأللفة ،فيرمي بثقله على (أم صالح)
لعلها المنقذة له من هذا الموقف المتأزم .
وعلـى مسـتوى آخـر تبـدو لنـا(أم صـالح) قـد وزعـت بـين عـالمين متناقضـين همـا :عـالم األيـام
(الصـ ــعبة) وعـ ــالم (الليلـ ــك) ووقوعـ ــه– الشـ ــاعر– بينهمـ ــا كفيـ ــل بـ ــأن يدفعـ ــه إلـ ــى الـ ــتخلص منهمـ ــا

معا ،واالختفاء في عالم آخر نقيض لهما هو عالم (الحلم) كبديل لعالم الواقع ،وتبرز(األنا) بشكل
واضح في الصياغة ،من خالل ضمير المتكلم (ياء) كي تثور علـى هـذا التحـول وتسـتنكره ،ولكـن

مــا إن تعــود إلــى هــدوئها وت ـوازن بــين النقيضــين ،الواقــع/الحلم (الماضــي) حتــى تت ارجــع وتــرى فــي

تحولـ ــه حلمـ ــا جمـ ــيال ،فـ ــتعكس هـ ــذه السـ ــطور الشـ ــعرية نوعـ ــا مـ ــن الح ـ ـوار الـ ــداخلي بـ ــين الـ ــذات

واآلخــر ،وهــو ح ـوار يجســد االنقســام الــذي تعيشــه الــذات ،فبينمــا يبــدو الماضــي مــؤث ار علــى نفســية

الشاعر ،نجد (األنا) تهرب من هذا الموقف لتلجـأ إلـى عالمهـا اآلخـر الـذي تعـيش فيـه ،فتظـل فـي
حلم مستمر .

وف ــي موض ــع آخ ــر نج ــده يس ــتدعي أم ــه (حم ــدة) الت ــي ل ــم ي ــذكرها ف ــي قص ــيدته ،وانم ــا يقارنه ــا

باألرض وعشقه الموصول بها ،فيقول في قصيدة (كتاب حمدة) :
المخلوقات ،
فبأي مديح أيتها
ِّ
ُ
ِّد ديني
أطاو ُل ضفتها  ،وأُسد ُ
الصورة والمرأة

فأي فالة
أنت ّ
تجمعني في هذي الصدفة وحدي !
الغرفة ُموحش ٌة من دونك كاألرض
كاألرض تماماً
موحشةً

كاألرض بال أروقة ،
وممرات ،

ومواعيد

2
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إن القيســي باســتدعائه شخصــية غيــر معروفــة فــي المقطوعــة الشــعرية ،إنمــا يعمــل علــى تعميــق

ثيمــة التمييــز وتكثيفهــا فــي الشــعر ،فالقيســي يمــدح أمــه ويميزهــا عــن بــاقي المخلوقــات ،فهــو يشــعر
بالخوف نتيجة غياب األم كاألرض القاحلة التي لم يوجد فيها بشر .
تب ــدأ األس ــطر بح ــرف الج ــر ،ليص ــبح الم ــديح متن ــوع األش ــكال ،ومختل ــف األجن ــاس ،فيحت ــار
الشاعر بأي مديح يمدحها ،وبهذا يـدفع بهـا علـى سـطح الصـياغة ،باسـتخدام وسـيلة تعبيريـة بالغـة

التأثير هي (أي) ،وكأن األم ليس لها مثيل بين هذه المخلوقات .

يكثف الشاعر من حروف الجر الذي بلغ ظهورها ثماني مرات كانت على النحو التالي /ثالث

مرات للحرف (في) ،مرة للحـرف (مـن) ،ومـرة للحـرف (البـاء) وثـالث مـرات للحـرف (الكـاف) ،ممـا
يفيد اضطرابه وتأثره من سوء صنيعهم ،وكأنه يريد القول بأن الوحشة ألمت به من كل جانب .

ثانياً  -المرأة الحبيبة
أن القيســي حــرص علــى تضــخيم صــورة الم ـرأة فــي قصــائده الشــعرية ،أحيانــا
كم ـا أســلفنا آنفــا ّ
يقــدمها محاطــة بهالــة مــن القداســة  ،وبغمامــة مــن الحــزن والفقــد والبكــاء حينــا آخــر ،فصــورة الم ـرأة

الحبيبة تطل هنا محاطـة بهالـة مـن القداسـة ،مـن خـالل إضـفاء الجـو الـديني علـى القصـيدة ،قـائال
في قصيدة (انطفاءات) :
في معجم البلدان

الحسنى
يق أر أسماء حبيبته ُ

أهجت الركبان
يا حادي العيس
َ
2
يا والدتي ق ّري عينا
ينكر الشاعر من يجرد المرأة من وجودها وواقعهـا فـي القصـيدة ،وينكـر مـن يحمـل القصـيدة مـا

يعرون المرأة من حضورها فيها ،ليحيلها إلى داللة أو رمز .
ال تحمله وعلى من ّ
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كما نلحظ صورة المرأة الحبيبة التي ذكرها الشاعر محاطة بالقداسة ،وذلك من خـالل التنـاص

القرآني في اآلية الكريمة قوله تعالى " :فكلي واشـربي وقـري عينـا " .2لعـل اسـتدعاءه لهـذه اآليـة
يجعلــه يسـتخرج مــن عــبء الجســد إلــى خفــة الــروح ،وهــذا قــد يســهم فــي التخفيــف مــن حالــة الغربــة
واألسى التي حلت به .
وتظل المرأة بالنسبة للشاعر امرأة قادرة على إضاءة الفـرح والسـعادة فـي روح الشـاعر ،وطـرد

شبح الخوف والغربة ،فتأتي إليه عبر سواد الليل لتحميه من وحشة الغربـة ،ولتـؤنس ليلـه بالسـعادة

في هذي البرية ،قائال في قصيدة (عبد اهلل المزمار) :
طلق زفرته األولى :
وي ُ
يطلعُ ُ
عبد اهلل ُ ،
إلي سوى سا ار
ال
ُ
يحضر عبر سواد الليل ّ

غير أصابع سا ار
ال
ُ
يطرق بابي الموحش في هذي البرية ُ ،
الساحل ،
يختصر
من يملك أن
َ
َ
المتطاول ،
الشجر
َ
و َ

في عنق قرن ُفلَة  ،أو نسمة ريح من ناحية البحر

سوى سا ار !

آه سا ار

1

هكـ ــذا سـ ــا ار هـ ــي المنقـ ــذة للشـ ــاعر ،سـ ــا ار الـ ــدواء الـ ــذي يؤنسـ ــه فـ ــي هـ ــذي الغربـ ــة عبـ ــر س ـ ـواد

الليل ،ألفالمرأة حاضـرة فـي كـل المـدن بوصـفها الملجـأ ،والحصـن والمـالذ الـذي ُيخفـف مـن الشـعور
بالتالشــي والضــياع الكــاملينأل ،3فهــي القــادرة علــى نشــله مــن وحدتــه وغربته(ســوى ســارا) ال أحــد
غيرهــا ،فهــي نســمة ريــح ،وعنــق قرنفلــة ،ويبقــى يــردد ســا ار ،وينــادي عليهــا لتــؤنس وحشــته ،ولكــن

بــالرغم مــن مناداته(لســارا) أن المســافة تحــول بينــه وبينهــا ،فيؤكــد علــى ثيمــة البعــد ،مشــددا علــى

استحالة التوصل مع المحبوبة ،قائال في قصيدة (مضاءة بجمالها ومضاء أنا بحزني) :
لكنك بعيدةٌ  ،بعيدةٌ  ،بعيدةٌ
تتعانق
أن أصابعنا قد
ُ
وال تقتربي م ّني  ،رغم ّ
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أو
نتالمس وجهاً وصد ارً
ُ
ولكننا ُّ
نظل بعيدين
ُّ
وتظل المساف ُة

2

فالحلم بعيد وثيمة البعـد واضـحة فـي شـعر القيسـي ،بـالرغم مـن أن أصـابعنا قـد تتعـانق ،ولكـن

سنبقى بعيدين ،فهو في تشاؤم صريح حول االلتقـاء بالمحبوبـة ،مؤكـدا بـذلك( لكنـك بعيـدة ،بعيـدة،
بعيدة) ،واستخدام النفي (ال) في السطر الثاني ،مؤكدا على عدم اقترابه منها .
في هذه المقطوعة يتجسد ألم البعد والفراق في أبهى صورة لدى القيسي  ،فمنذ العنوان يطلعنا
على المسافة البعيدة الذي ال يمكن الوصول إليه ،وان كـان هـذا البعـد ال يتحقـق فـإن المسـافة هـي

الفيص ــل الوحي ــد ب ــين الش ــاعر والمحبوب ــة ،يص ــدم الش ــاعر المتلق ــي ب ــدوال يش ــعر معه ــا – للوهل ــة
األولى– بمثابة الحلم البعيد( :بعيدة ،ال تقتربي ،بعيدين ،المسافة) ،إال أنه بالتمعن يفقد األمل في

نفس ــه اتج ــاه المحبوب ــة والوص ــول إليه ــا ،إذ يؤك ــد باس ــتخدام ص ــيغة الجم ــع (لكنن ــا) جميع ــا س ــنظل

بعيــدين ،وعلــى الــرغم مــن أن الفعــل (تقتربــي ،تتعــانق ،نــتالمس) يعتب ـر ســلبياً ،ألنــه يــدل علــى قســوة
ُّ
(تظل المسافة) فأضفت عليه ثيمة الحزن والتأثير .
الغياب والبعد ،فإن الصياغة أسندت إليه
يلــح الشــاعر علــى فك ـرة يــؤمن بهــا ،ويؤكــد عليهــا ،وهــي أن الوصــول للمحبوبــة أمــر فــي غايــة

االستحالة لتك ارره كلمة بعيدة ثالث مرات في السطر األول .فـالعودة مجهولـة الوقـت والكيفيـة ،ألن

مــدة الغيــاب غيــر معلومــة ،ومــن هنــا ب ـدأ الســطر الشــعري ب ــ(لكن) التوكيديــة االســتدراكية علــى مــا
سبق من معلومية غياب المحبوبة ورحيلها .وتمتد صـيغة التوكيـد أرسـيا فتكـررت مـرتين ،تؤكـد فـي

كـ ــل م ـ ـرة فك ـ ـرة معينـ ــة ،يسـ ــعى الشـ ــاعر لتوصـ ــيلها للمتلقـ ــي ،ففـ ــي السـ ــطر األول يؤكـ ــد شـ ــفافيتها
ووضــوحها ،وفــي الســطر ال اربــع يؤكــد علــى عــدم االلتقــاء بينهمــا ،فــي محاولــة مــن الشــاعر إقنــاع

المتلقي مسبقا بصدق ما سيقوله .

ثالثاً  -المرأة الوطن
يشيد – معادال للوطن أال وهو المـرأة ،فـإذا كـان الـوطن قـد سـحب مـن تحـت
حاول القيسي أن ّ
قدميــه ،فأصــبح هائمــا علــى وجهــه فــي بــالد الغربــة ،فإنــه يواجــه هــذا المصــير مواجهــة فنيــة مــن
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خالل رؤيته الشعرية ،فيجعل مـن المـرأة معـادال موضـوعيا للـوطن ،فـالمزج بـين المـرأة والـوطن فـي

شعر القيسي ،يمد تجاربه الفنية بنفس عاطفي ،يولد تلك الرؤية الحية ،حيث تتحول القصـيدة إلـى
ومضة حلم ،يتميز فيه الحب بالوطنيـة ،وتمتـزج فيـه صـورة المـرأة بـالوطن ،فنـراه يقـول فـي قصـيدة

(العرس) :

نرجسه فوق ُخوذته ،
الدار يمشي  ،ويزرع
وكان لنعناعة ّ
ُ
الدموية  ..كان ُي ُّ
زف لسا ار
المخيم بالدبكة
دوى
ّ
حين ّ
ُ

الصبيات سا ار
ّ
البعيدة  ،سا ار الوحيدة  ،كانت وجوهُ
إناء أل زهار سا ار
المساء ال
وكان
ُّ
رمادي  ،كان المدى الذهبي ً
ُ

وكان يجمع أعضاءها من أغاني الطريدات في حلقات المخيم

2

يـرد فــي قص ـائد القيســي الشــعرية اســم (ســا ار) كثيـ ار تلــك التــي تمثــل فــي بعــض األحيــان جميــع

النس ــاء ،وس ــتظل (س ــا ار) رمـ ـ از لل ــوطن ،رمـ ـ از للحبيب ــة ،ب ــالرغم م ــن أن القيس ــي اعتبره ــا م ــن لح ــم
ودم ،ألإلضفاء الطابع غير المباشر على المضمون الداللي للمرأة أل.2
ـبيات ،ويصـبح المـدى كلـه ذهبيـا ،وأخـذ
جعل الشـاعر (سـا ار) تـتقمص كـل النسـاء ،ووجـوه الص ّ
يلملم أعضاءها من أغاني الطريدات في حلقات المخيم  ،ليتضح أنها هي(الوطن) .فهنـا يخاطـب

الشاعر سارا/الوطن البعيـدة الوحيـدة ،فهـو مجـروح بـالرغم مـن هـذا الجـرح ،وانـه ي ُّ
ـزف سـا ار لتصـبح
عروســا لــه ،وهــذا يضــفي علــى الــنص ج ـوا احتفالي ـا مهيب ـا .بدايــة خاطــب الشــاعر ســا ار ،أمــا اآلن

انعكـس ذلـك الخطـاب ،ف ـ(سـا ار) هـي التـي تخاطــب الشـاعر ،وتحشـد لـه كـل أنـواع الزينـة واألقـواس
بالحنون واألحمر واألصفر الستقبال الحبيب ،قائال في قصيدة (تهليلة سارا) :

الزين ُة لحبيبي

اس المعقودةُ بالح ّنون األحمر واألصفر الستقبال حبيبي
واألقو ُ
قص الوديان  ،تُهلِّ ُل لقُدوم حبيبي
و ُ
الريح تُصفُِّر في َ
وحبيبي يأتي من ناحية البحر بمهري

َّ
زنابق في الصدر
وست
زنابق في الكفين ،
خمس
َ
َ
في منعطف الشارع كمنوا لحبيبي
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لكن حبيبي واصل سيري
َّ
ها هي مركبة حبيبي

2

تخاطــب ســارا/الوطن الــوطن الشــاعر ،وتصــفه بــالحنون األحمــر واألصــفر وتســتقبله اســتقباال

مش ـرفا ،وال ـريح تصــفر بــأعلى صــوتها تهلــل لقــدوم حبيبهــا ،وكمــا تصــف حبيبهــا القــادم مــن جهــة

البحــر مصــطحبا مهرهــا (خمــس زنــابق فــي الكفـين ،وســت زنــابق فــي الصــدر) ،ولكــن المهـ ُـر بيديــه
(خمس زنابق) كادت تقتله في منعطف الشارع ،ولكنـه اسـتطاع أن يفلـت مـن هـذا الكمـين وواصـل
الس ــير حت ــى وص ــل س ــا ار (ه ــا ه ــي مركب ــة حبيب ــي) ،وه ــذا يب ــين مـ ـدى ف ــداء الش ــاعر وتض ــحيته
م ـ ــن أجله ـ ــا .وظلـ ـ ـت ه ـ ــي نقط ـ ــة التح ـ ــول األول ـ ــى ف ـ ــي حي ـ ــاة الش ـ ــاعر إلدخاله ـ ــا علي ـ ــه الس ـ ــعادة
والفرح والبهجة برؤيتها .

يبدأ األبيات بلفظ المبتـدأ (الزينـة) ليكشـف عـن مصـير هـذا الـنص وعـن الجـو االحتفـالي الـذي

ينتشر في أجواء هذا النص الشعري لينتج إضاءات كونيـة حقيقيـة حـول كلمـات وألفـاظ الـنص مـن
خــالل األلفــاظ المتمثلــة ب ــ(الزينة ،األق ـواس المفقــودة ،الحنــون األحمــر ،وال ـريح تصــفر ،تهلــل) كلهــا
تضفي على النص طابع البهجة والسرور والسعادة .

يهيئ المتلقي لسماع ما يتواءم ،وهذا الحب والجو االحتفالي والوفاء من طرفها مع مـا تـوحي
بــه الــنقط المطبعيــة مــن مزيــد مــن الحــب والوفــاء مــن قبــل الشــاعر اتجــاه ســارا/الوطن ،لكــن تــأتي

المفاجــأة مــع الســطر الســادس حيــث (كمنـوا لحبيبــي) مــع مــا توحيــه– إضــافة لأللــم والحسـرة – مــن
غدر وتنكر ،لتحمل مدلوالت وايحاءات قوية اتجاه سا ار .
تعتمـد األبيــات علــى ظــاهرة التقابــل بــين السـطر األول والثــاني والثالــث وال اربــع – مــن ناحيــة –
حيــث تصــف مشــاعرها اإليجابيــة نحــوه ،وبــين الســطر الخــامس والســادس الــذي يعــرض الموقــف

السلبي اتجاه الشاعر .

ف ــالمرأة بمختل ــف تجلياته ــا عن ــد القيس ــي ش ــكلت ارف ــدا مهم ــا ،وع ــامال قوي ــا أس ــهم ف ــي ص ــياغة
إنجازاته اإلبداعية الشـعرية ،فيجعلهـا فـي بعـض األحيـان محاطـة بهالـة مـن القداسـة ،وتـارة يجعلهـا

محاطة بغمامة من الحزن والبكاء والفقد .
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أوالً  -الرمز
الرمز من التقنيـات التـي يكثـر اسـتخدامها فـي الشـعر العربـي المعاصـر،أل وهـو وسـيلة يعتمـدها
الشاعر لإليحاء بدل المباشرة والتصريح ،فينقل القارئ من المستوى المباشر للقصيدة إلى المعـاني
والدالالت التي تكمن وراء الكلمات ،كما يقوم باستكمال ما تعجز الكلمات عن تبيانه أل.1

فــالرمز فــي األدب العربــي لــه أســاليب ،وطــرق خاصــة فــي كيفيــة اســتخدامه مــن قبــل الشــعراء
المعاصرين ،أمثال :بدر شاكر السياب ،صالح عبـد الصـبور ،أمـل دنقـل ،محمـد القيسـي ،محمـود

ـأثير يصـل إلـى حـد اإلفـ ارط
درويش ،سميح القاسم ،وغيرهم من الشعراء الذين أثرت فيهم الرمزيـة ت ا
والخيــال .ويــرى كــارل يونــغ أن الرمــز أحســن طريقــة ممكنــة للتعبيــر عــن شـيء ال يوجــد لــه معــادل

فكري آخر ،وهذا يعني أن الرمز أل الشعري بنية يتضام فيه الحسي ،والتخيلي ،واالسـتنباطي ،وأنـه
بوصفه استطيقية ،يبدو ذا طبيعة ديالكتيكية ،من حيث تركيبه ودالالته أل.2

ويعد توظيف الرمز في القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة أل سمة مشتركة بين غالبية

الشعراء على مستويات متفاوتة من حيث الرمز البسيط إلى الرمز العميق إلى الرمز األعمق ...
والرمز بشتى صوره المجازية والبالغية واإليحائية تعميق للمعنى الشعري ،ومصدر للدهشة

والتأثير وتجسيد لجماليات التشكيل الشعريأل ،3والرمز ال ينهض على محاكاة الواقع ،وانما
ينطلق منه ويتجاوزه إلنشاء عالقات جديدة مرتبطة بعالم الشاعر ،وفي هذه المرحلة يصبح

الشعر أكثر صفاء ألنه يقدم صو ار حسية توحي بما هو معنوي ،أل فالرمز الشعري ليس تجريديا
وليس ذهنيا ،وبينه وبين الموضوع المعين عالقة تداخل وامتزاج أل ،4وهذا يبين أن الشاعر ال

يش ّك ُل الرمز من العدم ،أو بعيدا عن العرف المذكور سابقا ،وانما هو يكتشفه ويضيف
إليه ،وكلما كان الرمز ممثال لما هو متفق عليه ،أي (انعكاس للوعي الراهن) ازداد
تأثي ار وأصالة ،أل ومهما تكن الرموز التي يستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها في التاريخ ،ومرتبطة

عبر هذا التاريخ بالتجارب األساسية النمطية ،أي بوصفها رمو از حية على الدوام فإنها

حين يستخدمها الشاعر المعاصر – ال بد أن تكون مرتبطة بالحاضر ،وبالتجربة

http://www.doroob.com/?p=3821
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الحالية ،وأن تكون قوتها التعبيرية نابعة منها أل ،1وبهذا يشكل الرمز أحد أهم عناصر التصوير
الرمزي ،وهو شكل يبرز رؤية الشاعر الخاصة اتجاه الوجود ،أل ألن الرمز من حيث هو وسيلة
لتحقيق أعلى القيم في الشعر ،هو أشد حساسية بالنسبة للسياق الذي يرُد فيه من أي نوع
من أنواع الصورة أو الكلمة أل ،2والرمز كخيار جمالي ،وكتقنية فنية ألال يقتحمه الشاعر
مباشرة في القصيدة بشكل اعتباطي ،ولكن يدمجه بطريقة مدروسة ،فهو يأتي من الالوعي

ويفرض نفسه على الشاعرأل.3

يقول أدونيس :أل الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمـل شـيئا آخـر وراء الـنص ،فـالرمز هـو قبـل كـل
شيء معنى خفي وايحاء ،إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو هو القصيدة التي تتكون
في وعيك بعد قراءة القصيدة أل ،4أل وهذا يعني أن النص األدبي تتجـدد قيمتـه الرمزيـة مـن خارجـه

ال من داخلـه ،تتجـدد قيمتـه لـيس بالعالقـة مـع نصـوص أخـرى مـن جنسـه ولـيس بـأنواع أخـرى مـن

النصــوص مــن أجنــاس مختلفــة بــل تتجــدد وفــق شــروط الــذات المتلقيــة أل ،1وهــذا يبــين أن توظيــف

الشاعر للرمز الشعري يريد من خالله التعبير عن أحاسيسه وأفكـاره ،فيصـدر عـن وعـي وقصـد إذ
ال بـ ــد أن يرمـ ــز بـ ــه المبـ ــدع إلـ ــى موضـ ــوع مـ ــا ،مخفيـ ــا مـ ــا فـ ــي نفسـ ــه إمـ ــا إلثـ ــارة المتلقـ ــي ،وامـ ــا
رغبة في عدم اإلفصاح عنه.أل فالرمزية ليست مجرد استبدال شـيء بشـيء آخـر ،وانمـا هـي عمليـة

اسـ ــتخدام صـ ــورة محـ ــددة للتعبيـ ــر عـ ــن أفكـ ــار مجـ ــردة وعواطـ ــف أل ،2ويكـ ــون الرمـ ــز ارتفـ ــع مـ ــن

حقل الملموس إلى المعقول .

فــالرمز خــارج الســياق ال عالقــة بينــه ،وبــين المرمــوز إليــه ،فالعالقــة ال توجــد إال فــي جــوهر
الــنص .فنجــد الرمــوز عنــد القيســي تجمــع ب ـين الغمــوض المعــتم والوضــوح الكامــل ،حيــث تتــرواح
رم ــوزه ب ــين ه ــذا وذاك ،وبع ــد ذل ــك تظه ــر وظيف ــة الش ــعر الرم ــزي ف ــي ال ــنص الش ــعري ألف ــي تولي ــد

المشـــاركة الوجدانيـ ــة بـــين الشـ ــاعر والمتلقـ ــي ،وطريـ ــق ذلـــك االعتمـ ــاد علـــى وسـ ــائل اإليحـ ــاء فـ ــي
األص ـوات والتراكيــب والصــور واإليقــاع أل ،1ثــم إنــه يلجــأ إلــى الطبيعــة ليم ـتح منهــا رموزهــا ،وقــد

نسـ ــجها بعواطفـ ــه .أل فالرمزيـ ــة فـ ــن التعبيـ ــر عـ ــن األفكـ ــار والعواطـ ــف ،لـ ــيس بوصـ ــفها مباش ـ ـرة وال
بشــرحها مــن خــالل مقارنــات ص ـريحة وبصــورة ملموســة ،ولكــن بــالتلميح إلــى مــا يمكــن أن تكــون
 -1المرجع السابق ،ص . 191
 -2المرجع نيسه ،ص . 113
http://www.doroob.com/?p=3821
 -3الرمز في الشعر المغربي المعا ر  ،د.محمد أيةس .
 -4زمن الشعر ،د .أدونيس  ،ص . 120
 -1الصةاة الشعرية في الخعاس البالغي والنقدي  ،الةلي محمد  ،ط ، 1المرلز الثقافي العربي  ، 1990 ،ص . 210
 -2الرمزية  ،تشاالز تشادايس  ،ترجمة  :د.نسيم يةسف  ،معابع الهيئة المصرية العامة للكتاس  ، 1992 ،ص . 39
 -1الرمز والرمزية في الشعر المعا ر  ،د.محمد فتةح أحمد  ،ط ، 3داا المعااف  ،القاهرة  ، 1914 ،ص . 10

85

عليــه صــورة الواقــع المناســب لهــذه األفكــار ،والعواطــف ،وذلــك بإعــادة خلقهــا فــي ذهــن القــارئ مــن
خالل استخدام رمـوز غيـر مشـروحة أل ،1لـذا لقـد اسـتوعب القيسـي هـذا الفهـم للرمـز ،وقـد ال نبـالغ

إذا قلنا بأنه تخطاه حين راح ينحت لنفسه رمـو از تبـدو -حـين نق أرهـا فـي سـياقاتها -وكأنهـا خرجـت
لتوها من قاموس جديد هو صانعه ،وهي عديدة ال حصر لها حتى يبدو وكأن مفردات اللغة كلهـا

قد آلت إلى رموز بين يديه .
يكشـف القيسـي فـي تجربتـه عــن وعيـه بمفهـوم الرمـز والحاجـة إليــه ،فقـد تـوافرت لديـه حصــيلة

واسعة من القراءة التي مكنته من امتالك مادة فيها عمق واسـتبطان نفسـي لألحـداث والشخصـيات
واألشــياء تقابلهــا حاجــة نفســية فنيــة إلــى ابتكــار وســائل جديــدة للتعبيــر عــن عصــر جديــد ،فظهــر

األسلوب الشعري الجديد الذي يوفق بين وحدة الرموز وانتماءاتها التاريخية ومواقفها .
يقول في قصيدة بعنوان ( اللغو بالكلمات ) :
ُّ
تنفثه أفاعي الليل
نعيش هذا الرع
نظل
ُ
ُ
ُّ
الرع
تنز دماؤنا و
ُ
الصمت يلد ُغنا وهذا ُ

إالم ُّ
نحرث في حقول الجد ؟
نظل
ُ

روعنا ُرؤى األشباح ُ ،غو ُل الموت
تُ ِّ

1

ظهر في األسطر الشعرية السابقة رمزان هما األفاعي واألشباح ،ويرمز بهما الشاعر للعدو.

لق ـ ــد أف ـ ــرز الرم ـ ــز لدي ـ ــه عالق ـ ــة تواف ـ ــق ب ـ ــين األف ـ ــاعي واألش ـ ــباح والع ـ ــدو ،الشـ ـ ـتمال ك ـ ــل منهم ـ ــا

عل ـ ــى وس ـ ــائل الت ـ ــدمير ،والقت ـ ــل النفس ـ ــي والمعن ـ ــوي ،مم ـ ــا أنش ـ ــأ المج ـ ــاورة ب ـ ــين ال ارم ـ ــز والمرم ـ ــوز
إليه فإذا نظرنـا لألفـاعي واألشـباح رأينـا المحتـل ،وان رأينـا المحتـل وجـدنا األشـباح واألفـاعي ،لكـن
الب ــد م ــن عم ــل لمواجه ــة ه ــذه األف ــاعي لي ــدفع الس ــامع إل ــى الخ ــروج م ــن دائـ ـرة الج ــدب المفرغ ــة

إلى دائرة الفعـل والمواجهـة ،ولـم يبـق هنـاك صـبر ،فاسـتخدم أسـلوب االسـتفهام اإلنكـاري(إالم نظـل
نحرث حقول الجدب)؟ ،فالخوف مستمر طالما الدماء تنزف ،واألشباح تمارس أبشع جرائمها.

 -1المرجع السابق  ،ص . 42 ،41
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كذلك يستخدم الشاعر الريح رم از للعدو حيث يقول في قصيدة (عبد اهلل يمتلك أيامه) :
الريح التي ته ُّ كريهة
هذه
ُ
يا عبد اهلل يا ابن أُمي

شعر شقيقاتنا من ُذ زمن بعيد
لقد ّ
جزوا َ
2
نأنس لهذه الريح
فكيف ُ
يرمز الشاعر للمحتل بالريح الكريهـة ،فقـرن بـين الرمـز والمرمـوز إليـه نتيجـة خبرتـه الخاصـة،
وقد استغلت الطاقـة المعنويـة التـي يحملهـا لفـظ الـريح – مـن ألـم وتـدمير وتهجيـر وعـذاب– للداللـة

علــى مــا يعانيــه شــعبه المحتــل ،وهــذا الرمــز يفــرز عالقــة توافــق بــين ال ـريح والعــدو ،الشــتمال كــل

منهما على وسائل الدمار ،وأبشع صور الخراب ،فالريح وباء ال يقضى عليه إال بالتطهير ،وحـين
أتى الشاعر بالريح لم يأت بـه كرمـز منبـت الصـلة ،بـل أتـى برمـوز جزئيـة تنضـوي تحتـه وتتكامـل
معه لخلق داللة الخراب والدمار ،فعالقة العدو بالريح ،تكشف عن مدى الدمار الذي ُيلحقه العـدو
بشعبه ،والشاعر يشير بطرف خفي إلى أن الريح سريعة االنتشار ،مثلها مثل المحتل .
كذلك يرمز للعدو بالموج والريح ،قائال في قصيدة (أمشي ويصحبني قاتلي) :
الريح عما قليل ،
هيئي
الموج و َ
َ
البحر من روحنا
سينزعنا
ُ
ويكسرنا كالزجاج

هيئي زوجتي موتنا

1

يرمز الشاعر للعدو بالموج والريح والبحـر ،إضـافة السـتخدام صـيغة المفـرد فـي المـوج والـريح
والبحر في إشـارة إلـى األعـداد التـي سـتأتي مـن المحتلـين لقتـل هـذه األرواح البريئـة ،إال أن امتيـاح

الشـ ــاعر لرموزهـ ــا مـ ــن السـ ــماء والبحـ ــار لـ ــم يضـ ــعف داللته ـ ـا ال ارم ـ ـزة ،ففـ ــي اسـ ــتخدامه لكـ ــل مـ ــن

(الموج ،البحر ،الريح) ما يدعم النص بقوة داللية إضافية .

 -1األعمال الشعرية ،ج ، 3ص . 30
 -2األعمال الشعرية ،ج ، 2ص . 31
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ومن رموز العدو أيضا (الثعالب) ،وقد ورد في قوله في قصيدة (الصمت واألسى) :
ولكن الثعال َ في ربوعك تزرعُ األهوال
َّ
ابتسام الصبح فوق مباسم األطفال
وتغتا ُل
َ

2

في األسطر السابقة يرمـز الشـاعر للعـدو بالثعالـب ،وهـو يختـار الثعالـب رمـ از لـه لتـوفر أوجـه

الشبه بين الثعالب – بخطرها وسرعة انطالقها – وبين العدو وخطره ،لـذا جعلـه مـن الثعالـب التـي
تغتال ابتسامات األطفال البريئة في الصباح .

وممـ ـ ـ ــا تج ـ ـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إلي ـ ـ ـ ــه أن معظ ـ ـ ـ ــم رم ـ ـ ـ ــوز الش ـ ـ ـ ــاعر ع ـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ــدو تحم ـ ـ ـ ــل معن ـ ـ ـ ــى
االمتداد ،واالنتشار ،والزحف ،فمن مطر إلى ريح ،إلى أفاع ،إلى ثعالب ،وقد ورد الكثير من هـذه

الرموز في دواوين القيسي الشعرية .

وقد يستغل الشاعر عالم الطبيعة ليمتح منه رموزه الشعرية ،ففي قصيدة (أم صالح) يقول:
أما الزيتون

إلي بأسبا أخرى للموت األفضل ،
َّ
فأسر ّ
شجون
فاض جداالً و ُ
َ
ت مذعو ارً في البرية ،
عن طفل يتلفّ ُ
ممهو ارً بالخضرة و ِّ
الظل المدفون

يحم ُل في عينيه ُبرقاً ووعوداً بيضاء

1

فالشــاعر القيســي فــي تعبي ـره عــن عناصــر الطبيعــة كــان يهــدف إلــى رفــع اللفظــة الدالــة علــى

العنصــر الطبيعــي (الزيتــون) مــن المــدلول المعجمــي المعــروف إلــى مســتوى الرمــز ،ليعطــي اللفظــة

داللة شعرية خاصة ،والقارئ لهـذه القصـيدة يشـعر وكـأن الشـاعر يسـتخدم لفـظ الزيتـون ليعبـر عـن
مأساة الشعب الفلسطيني .

 -1األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 24
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وم ــن هن ــا يتض ــح أن الش ــعر الرم ــزي يف ــرض عل ــى الق ــارئ ق ــراءة واعي ــة تحث ــه عل ــى كش ــف

المعاني الخفية وراء الكلمات .

ـز ألمــه
كـذلك يســتخدم الشـاعر رمــز النهـر فــي مــدلول مختلـف عــن الحقيقـة ،فهــو يسـتخدمه رمـ ا

(حمدة) حيث يقول في قصيدة (وكأني نحلة ال عاصفة) :
يبحث عن سيدة كان يسميها أنثى النهر ،

فيا سيدةَ النهر وأُنثاهُ  ،رأيتُك في طابور األيتام
أت على تطريز ثيابك ،
وقر ُ
أي كالم
تنويعاً للريح الغربية أبلغ من ِّ

أت على األكمام
وقر ُ
فقلت وجدتُك يا أمي
أشكاالً
ُ
تتحفز للوث ُ ،

2

اتخذ الشاعر من النهر رم از لألم ،وأن النهر أصبح هائجا في طابور األيتام ،ثم يرفع الشاعر
اللثـام عــن هــذا الرمــز بقولــه بعـد ذلــك (فقلــت وجــدتك يــا أمـي) ،الشــاعر هنــا يحقــق بــالرمز المنطقــة
الفنيــة التــي تهــدف إلــى خلــق الــوعي مــن خــالل األداء الجمــالي المتميــز ،وهــو يثــري شــعره باتخــاذ
النهر رم از لألم الضائعة ...
ويمتــد الرمــز عنــد القيســي إلــى اســتدعاء بعــض الرمــوز األندلســية فــي شــعره ،فغرناطــة تمثــل

بالنسبة له الهدف الذي يسعى إليه ،وهي المرأة والمنفى التي تأوي إليه عصافير قلبه الجريح يقول
في قصيدة (الوقوف في جرش) :
غرناطة

آه يا غرناطة
يا نه ارً ُيخفي

عن عين األعداء عياطه

القل ُ تج أز يا غرناطة
الهم طويالً يا غرناطة
الصدر براهُ ُّ
 -1المصدا نيسه ،ص . 324

89

يذب ُل ،
الجسد هنا ُ
يئن ،
ش َّبا ُك ُّ
وال ُ

وتشتجر الغابة
ُ
أغصاناً
ورياحاً ،
وكآبة

وامرأتي تبكي ،

آه يا غرناطة

2

الشاعر يرمز لفلسطين بغرناطة التي ضاعت من أيدي المسلمين بسبب تفرقهم وضعفهم ،وهو

حــين يستحضــر هــذا الرمــز إنمــا يــذكرنا بمــا ســيئول إليــه الوطن/فلســطين مــن ضــياع وغيــاب ،ومــا
سيصيب الشعب الفلسطيني من ألم وحزن واغتراب ...الخ
إن اإلشارات اللفظية لها دالالتها الموحية في النص فهي لم تـأت اعتباطـا ،أو بعبـارة أخـرى لـم
تكـن (غرناطــة ،القلــب ،الجســد ،الصـدر ،الغابــة ،األغصــان) غريبــة عــن جـو الــنص ،كمـا لــم نعثــر
على الخيال المجنح الذي يبعدنا عن إدراك العالم الخارجي دون الحضور الذهني .

غرناطة ذلـك الرمـز المفقـود الضـائع الـدال علـى مـ اررة االغتـراب ،أمـا (قرطبـة) فـإن ذكرهـا يـأتي
ف ــي إط ــار اإلصـ ـرار عل ــى الع ــودة ،وترم ــز للق ــوة الت ــي يبح ــث عنه ــا العرب ــي بحث ــا مض ــنيا دون أن
يجدها ،قائال في قصيدة ( طقوس عربية) :

إلى أين سيدي القرطبي إلى أين موكبك العربي ،
وصلنا إليك  ،فهيئ لنا من لدنك الحرو

1

إن الشاعر فـي قصـيدته قـد اسـتخدم الرمـز ليرسـم صـورة غيـر غائمـة وال الهثـة وراء الغمـوض

ب ـ ــل تش ـ ــع منه ـ ــا ومض ـ ــات موحي ـ ــة حي ـ ــث ذكـ ـ ـر (القرطب ـ ــي) ليرم ـ ــز ب ـ ــه إل ـ ــى الق ـ ــوة ،وه ـ ــذه الق ـ ــوة
تس ــاعد ف ــي الرج ــوع إل ــى ال ــوطن كم ــا ج ــاءت كلم ــة (الح ــرب) ف ــي س ــياق رم ــزي ليعب ــر ع ــن ق ــوة

 -1نيسه ،ص . 129، 121
 -2نيسه ،ص 402
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األمة ،وهذا ما دعمه بقوله تعالى أل وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أل .1جمـع الشـاعر
م ــا ب ــين الوض ــوح ،والرمزي ــة ليص ــل إل ــى درج ــة التن ــاغم م ــع الج ــو الع ــام لل ــنص المتماس ــك بوح ــدة

الموضــوع ،كمــا اعتمــد الشــاعر لغــة التكثيــف فــي القصــيدة باالتكــاء علــى فك ـرة تلــح فــي اســتخدام
(القرطبي) الذي يرمز للعودة إلى أرض الوطن .

وفي موضع آخر يرمـز الشـاعر لبلـده فلسـطين (غرناطـة) المدينـة األندلسـية التـي ترمـز للمجـد

واالزدهار والحضارة اإلسالمية ،يقول في قصيدة (اليوم أتممت تعاليمي) :
شموسي الدافئه
يا ُ
ضت عن الجوع ،
الحارق
ملكوتي أنت  ،عزفي
ُّ
اليومي  ،فُ ّو ُ
ُ
فعانقت القرى والريف والصحراء من نافذة القبر،
ُ

وطوفت رسوالً موفداً  ،من ليل غرناطة ،
ُ
طوفت إلى الطال في العالم ،
ّ

ناديت أُخرجي " غرناطة " اآلن إلى جدولك النائم والمجهول
ُ

1

وقـد يكتســي رمــز (غرناطــة) فــي شــعره بعــدا جماليــا عنــدما يشــخص مــن المدينــة األندلســية بلــدا

إلي) .لذا
يخاطبها كعاشق لها فيبثها أشواقه وحبه ،وينادي عليها فيقول (أخرجي يا غرناطة ،اآلن ّ
فهو يصرح تصريحا قويا بأن غرناطة رمز لبالده فلسطين ،وأنه يطوف الـبالد باحثـا عنهـا ،بعـد
أن أصبح جزءا منها ،وهي جزء منه .
يوظ ــف الش ــاعر البح ــث والكش ــف ع ــن مالبس ــات ق ــد اختفـ ـت بك ــل األبع ــاد النفس ــية والجس ــدية

فيجعل(غرناطــة) رمـ از لفلســطين التــي ســلبت مــن قبــل االحــتالل .فطــاف موفــدا علــى البلــدان باحثــا

عنها في الليل أو النهار في كـل مكـان ،وهـذا يـدل علـى معانـاة الفلسـطيني المحـروم مـن أرضـه –

بينما يرتع فيها الغرباء (المحتلـون) ،وهـذا مـا أكسـب الـنص داللـة واسـعة ،وقـد أتـى بأسـلوب األمـر

ـي) كواقــع ال يحتمــل
(أخرجــي) فــي نهايــة األســطر الشــعرية إضــافة إلــى الجملــة االســمية(اآلن إلـ ّ
الصــبر يريــدها اآلن بــين أحضــانه ،ولكــن مــا مــن مجيــب ،تمامــا كمــا تعامــل القضــية الفلســطينية
بالالمبـ ـاالة بحقوقه ــا رغ ــم م ــا تتس ــلح ب ــه م ــن أدل ــة ،لك ــن ف ــي زم ــن قلب ــت ب ــه الحق ــائق ،وأص ــبحت

الضحية ظالمة .

 -1سةاة آل عمران  ،آية ( . ) 1
 -2األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 349

91

في مـزج بـين تـاريخ األدب العربـي ،وبـين الواقـع الفلسـطيني يكثـف الشـاعر فـي أسـطر معـدودة

سلسلة من الرموز التي تتدرج داللتها إلى الوطن ،والمقاومة ،والسيرة النضـالية ،فيقـول فـي قصـيدة
(مجنون عبس) :
لت أجو ُل ،
ووحيداً ظ ُ
جوُد في
وحيداً عنترةُ ُيغ ّني ُ ،
وي ّ

ينتظر جواداً ويداً َّ
غبار الصدر
السهم  ،وحيداً
ليفك َ
ُ

2

ولعــل اســتدعاء القيســي لهــذه الشخصــية القديمــة (عنت ـرة) يكشــف عــن أبعــاد دالليــة وصــور
وتراكيب كثيرة ،تضفي على الـنص رؤيـة جديـدة تنسـجم مـع واقعـه .ومـن المعـروف أن سـيرة عنتـرة

تعتبــر مــن أقــدم الســير والمالمــح الشــعبية التــي يرمــز بهــا للســيرة النضــالية ،والمقاومــة ،والبطولــة،

فيوظف الشاعر شخصية عنترة النتظار التحرر من العبوديـة بكـل أبعادهـا النفسـية ،فيجعـل عنتـرة
رم از للنضال ،والمقاومة من أجل إثبات الذات ،والتحرر من العبودية ،والعودة إلى أرض الوطن .

ومن الدالالت الرمزية التي اشتملت عليها بعـض النصـوص هـي األرض الغائبـة التـي عـاش

القيسي ألجلها ،حيث يقول في قصيدة (عبد اهلل المزمار) :
آه سا ار

الجبلي ،
أشم حقول الحنطة  ،والتين
ألكاد اآلن ُّ
ِّ
طي جدائلك الليلية ،
المتسر
أنفاس الفجر
أغمض إذ تتشربني
و
ِّ
ِّ
ُ
ُ

تتحفز ُّ
كل مساحات الجسد وتصر ُخ
ُ
سا ار
سا ار
سا ار
سا ار

سا ار

سا ار

1

هن ــا الش ــاعر يحق ــق ب ــالرمز المتع ــة الفني ــة ،الت ــي ته ــدف إل ــى خل ــق ال ــوعي م ــن خ ــالل األداء

الجمـ ــالي المتميـ ــز ،وهـ ــو يثـ ــري شـ ــعره بهـ ــذا الرمـ ــز ،مـ ــن خـ ــالل تشخيصـ ــه لسـ ــا ار ،وكأنهـ ــا طفلـ ــة
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تص ــرخ وتبكـ ــي ،فجع ــل منهـ ــا رم ـ ـ از ل ــألرض الغائبـــة البعي ــدة ،فه ــو يت ــألم وين ــادي ،فيب ــدأ بصـــوت

مرتفـ ــع ،ثـ ــم ينهـ ــي إيقاعـ ــه الموسـ ــيقي فـ ــي نهايـ ــة الـ ــنص بهـ ــدوء ،ليعبـ ــر عـ ــن األلـ ــم ،والبعـ ــد عـ ــن
سا ار/األرض .
كذلك اتخذ معظم الشعراء شهر حزيران رم از على الهزيمة ،والواقع السياسي المريـر الـذي يمـر
به الشعب الفلسطيني منذ نكسة حزيران 1691م ،ومن ذلك قول الشاعر في قصيدة (النسـيان ال)

بعد هدم الصهاينة المحتلون قرية عمواس :
أمضي لموعدي ُهناك مع حبيبتي األميرة
اس يا أميرة
عمو ُ
يا ُح َّرة في قبضة العدى أسيرة
2
اس يا قصيدتي األخيرة
ع مو ُ

نجــد فــي األبيــات الســابقة رمــو از امتزجــت مــع ذكريــات الشــاعر المســترجعة مــن خــالل تصــفح

ألبــوم صــوره مــع محبوبتــه التــي فجــرت غابــة مــن المشــاعر واألحاســيس المتقابلــة التــي تحفــز فــي
النهاية الشاعر على تذكر تلك القرية التي دمرها الصهاينة بعد نكسة حزيران 1691م .
يوظ ــف الش ــاعر ف ــي األس ــطر الس ــابقة قري ــة عمـ ـواس الت ــي دمره ــا الص ــهاينة بع ــد أن ألحقه ــا

ـز ب ــه إل ــى فكـ ـرة
بمجموع ــة رم ــوز منه ــا ( عمـ ـواس ي ــا أميـ ـرة ،عمـ ـواس ي ــا قص ــيدتي األخيـ ـرة) ارم ـ ا

العذاب ،والدمار ،والحزن ،متبعا إياه بسطر شـعري يحمـل فـي طياتـه حلـم العـودة ،واالشـتياق إليهـا
(عم ـواس ي ــا قص ــيدتي األخي ـرة) ف ــي إش ــارة إلــى م ــدى الح ــزن الــذي أل ــم بالش ــاعر بعــد دم ــار قري ــة
عمواس ،والمشاعر التي تأثر بها .

هكذا تصبح الرمزية عند القيسـي حـواجز مألوفـة بـين الماديـات والمجـردات منهـارة علـى سـاحة

النص الشـعري .والشـاعر المبـدع هـو الـذي يسـتطيع أن يوظّـف إمكانـات الرمـز فـي خدمـة التشـكيل
الجمالي للصورة الفنية وكذلك الجانب الداللي فيها .
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ثانياً  -األسطورة
توظيف األسطورة في النص الشـعري يحتـاج إلـى مسـألة تسـتدعي شخصـيات سـواء قديمـة أو

حديثة أو غيرها .والكثير من الشعراء سواء القـدماء أو المحـدثين اسـتخدموا األسـطورة فـي أعمـالهم

الشعرية ،ومن بين الشعراء المعاصرين الشاعر محمد القيسي الذي استطاع أن يستخدم أكثـر مـن
شخصــية أســطورية أمثــال (ممنــون ،ط ـراودة ،جلجــامش ،دانييــل) ،وهــذه األســاطير التاريخيــة لهــا

أهمية خاصة في قصائد الشعراء ،أل ألن العالقـة القديمـة بينهـا وبـين الشـعر ترشـح لهـذا االسـتخدام
من قبـل اآلخـرين ،وتـدل عندئـذ علـى بصـيرة كافيـة بطبيعـة الشـعر والتعبيـر الشـعري أل ،1فصـارت
أل األســطورة مــوردا ســخيا للشــعراء فــي كــل عصــر ،وفــي كــل بقعــة ،يجســدون عــن طريــق معطياتهــا
الكثيــر مــن أفكــارهم ومشــاعرهم ،مســتغلين مــا فــي لغــة األســطورة مــن طاقــات إيحائيــة خارقــة ،ومــن
خيــال طليــق ال تحــده حــدود أل ،2وبالتــالي أل مــنح الشــاعر مقــدرة علــى االبتعــاد التــام عــن المباش ـرة

والتقرير والهتاف أل ،3وتبدو أهمية األسطورة من كونها بنيـة ثقافيـة أصـيلة تكسـب القصـيدة أبعـادا
جديــدة ،لمــا يت ـوافر فيهــا مــن رمــوز ومعــان ذات قــيم إنســانية مدهشــة تفــتح الطريــق للتعبيــر عــن

تجــارب أكثــر عمقــا ،وتســهم فــي تقــديم رؤيــة أروع وأفــق أرحــب للتفكيــر واإلحســاس بالحيــاة علــى

مختلــف الصــعد أل ،4فتعامــل الش ـاعر المعاصــر مــع األســطورة القديمــة ،ينبغــي أن يخضــع لــنفس
المبــادئ التــي تحكــم اســتخدام الرمــز الشــعري ،أل ذلــك أن األســطورة أقــرب إلــى أن تكــون جمعــا بــين
طائفة من الرموز المتجاوبة ،يجسم فيها اإلنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقة الواقعة أل

1

.

وتعـد األســطورة مــن مظــاهر الشــعرية فــي القصــيدة العربيــة المعاصـرة ،إذ إنهــا أل تشــكل نظامــا

خاصـ ــا داخـ ــل بنيـ ــة الخطـ ــاب الشـ ــعري العربـ ــي المعاصـ ــرأل

2

يتجلـ ــى فـ ــي استحضـ ــار الماضـ ــي

وعناص ـره التراثيــة التــي تضــفي نوعــا مــن الخصــوبة والث ـراء علــى الرؤيــة الشــعرية ،واذا مــا تأمــل

الباحـ ــث حقيقـ ــة األسـ ــطورة بـ ــدالالتها المختلفـ ــة وجـ ــدها بعيـ ــدة المنـ ــال فـ ــي الالشـ ــعور اإلنسـ ــاني،
أل ألن األسطورة ليست مجرد نتاج بدائي يرتبط بمراحل قبل التاريخ أو بعصور التاريخ القديمة في
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حياة اإلنسان ،وأنها بذلك ال تتفق مع عصور الثقافة ،وانما هي عامـل جـوهري وأساسـي فـي حيـاة

اإلنسان في كل عصر وفي أرقى الحضارات أل

1

.

وظف القيسي األسطورة في قصائده الشعرية بصور مختلفة ،واستطاع أن يتجاوز األسـطورة

األم مــن حيــث هــي رمــوز تفســر الظـواهر الكونيــة ،وأســقطها علــى واقــع تجربتــه الذاتيــة ،ولعــل هــذا
التوظيـ ـ ـف يرف ـ ــع م ـ ــن مس ـ ــتوى الدالل ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ــنص ،ويحق ـ ــق هدف ـ ــه بتنمي ـ ــة البع ـ ــد الثق ـ ــافي عن ـ ــد
المتلقي ،وتتجلى هذه الداللة وتفاعلها النصي الذي يتخلله وعي الشاعر وادراكه مسبقا في قصيدة
(نشيد أقاهات مريضة) إذ يتحقـق هـذا التفاعـل بأبيـات مسـتدعاة مـن أسـطورة (دانيـل الفينيقيـة)

 

ليصور معاناة االنتظار ،يقول في قصيدة (أقاهات مريضة) :
اليافع األخضر ،

جل َ األقراط لي من بحر ايج َة ،
األرض وصاغ تاجي
جا
َ

وسن ،
جمل األساور ،
َ
وحول عنقي َ
عقد الس َ
بأنفاسه ّ
خرزي يقو ُل أصابعه الرقيقة
كالم ُه
و
ُ
الآلليء ُ

1

استطاع الشاعر أن يعبر عن رؤيته الذاتية عبر معانـاة (أقاهـات) التـي ابتهلـت فـي صـلواتها
وأناشيدها إلى اإلله (إيل) أن يعيد (دانيل) إلى الحياة من جديد .
المقدس والعودة ،ولذلك فإن الـنص ركـز
فاألسطورة في بعض تفاصيلها تشير إلى التضحية و ّ

على مجموعة بنيات رمـز مـن خاللهـا إلـى الخصـب والرحيـل ،فصـورة اليـافع األخضـر ،يشـير إلـى

دالالت وايحــاءات حقيقيــة تــدعو إلــى التجــدد والبعــث مــن جديــد ،وهــذا مــا تطــابق مــع حلــم الزوجــة
بعــودة زوجهــا مــن خــالل مــا رددتــه مــن ابتهــاالت متمثلــة ب ــ(أنفاسه جم ـل األســاور ،وحــول عنقــي

عق ــد الوس ــن ،أص ــابعه الرقيق ــة) .فمعظ ــم ألفـ ــاظ األس ــطورة ف ــي األس ــطر الش ــعرية الس ــابقة تشـــير
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إلى العودة من جديد .وهنا فـإن القصـة األسـطورية تلتقـي مـع رغبـة الـذات الشـاعرة فـي العـودة إلـى

الوطن ،ومن ثم فإن المكـان/الوطن ارتـبط فـي الخيـال الشـعري بموضـوعات األسـاطير التـي تـروي
قصص العودة ،وبالرغم من تأكيد الشاعر على أسطورة محددة .
كمــا نلحــظ العالقــة بــين المكــان واألســطورة التـي حــددها الشــاعر يحكمهــا عامــل جــوهري فــي

النص الشعري تحركه الرغبة الذاتية في العودة ،أو في استرجاع المكان ،فالمكان في حد ذاته هو
الذي يثير هذه الرغبة ،وبوصف األرض/الوطن (أما ،أو حبيبة) فالعالقة بين البعد والقرب بينهمـا

يستلهم القصة األسطورية وتوظيفها شعريا ،فالشاعر عندما يلجأ لألسطورة إنما يتجه إلـى اسـتعادة
المكان من خـالل مشـاهد التضـحية ،أو الخصـب ،أو الرحيـل ،وهـذا االختيـار تحركـه رغبـة داخليـة
تتأثر بهواجس الخوف من فقد الوطن ،لذلك فإن صورة األم ،أو الحبيبة األسطورية رافقـت مشـاهد

المكان في النص الشعري .

كمــا أشــار الشــاعر إلــى (بحــر ايجــة) فــي الســطر الثــاني ،الــذي يعتبــر المحطــة الوحيــدة لعــودة

أول ــيس ف ــي الملحم ــة الهوميري ــة ،وبع ــد ه ــذه المعان ــاة واالنتظ ــار م ــن أجـ ـل الع ــودة ،والتج ــدد تتس ــع
الداللة ،والتماهي ليصبح نشيد الشـاعر ابتهـاال وتزيينـا بـالرغم مـن عمـق آالم المحبـين فـي فقـدانهم
أحبتهم ،قائال في قصيدة (نشيد أقاهات المريضة) :

األخضر داني ُل
ليأت اليافعُ
ُ
كلداني
إلي مث ُل ثور
ليأت َّ
ّ
لي هداياه أتزين
وأنا ب ُح ِّ

2

اســتخدام الشــاعر لفــظ (ليــأت) بصــيغة األمــر ،فيــه نــوع مــن الـدعاء ،يــدعو اإللــه ليعيــد دانيــل
ـي مثــل
(اليــافع األخضــر) ،وهــذا الــدعاء جــاء عبــر ابتهــاالت أقاهــات التــي بصــيغة األمــر( ليــأت إلـ ّ
ثـور كلــداني ،أتـزين)  .ولعــل هــذه التقنيــة التــي لجـأ إليهــا القيســي فــي الـربط بــين الــنص األســطوري
والنص الشعري ،أسهمت في التوسع الـداللي للـنص ،وكشـفت عـن أسـلوب الشـاعر فـي الـربط بـين
النصين  ،نص غائب يعود إلى الزمن الماضي  ،ونص آخـر يحـاور هـذا الـنص الغائـب ويتفاعـل

معــه ،وهــذه الصــورة المزدوجــة بــين النصــين أل تســمح للــنص أن يتنــزل منزلــة إعــادة اإلنتــاج ال بــل
منزلة اإلنتاجية أل

2

.
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نـ ــأتي بشخصـ ــية أسـ ــطورية أخـ ــرى اسـ ــتخدمها القيسـ ــي أال وهـ ــي شخصـ ــية (ممنـ ــون) مقارنـ ــة

بشخصية أمـه (أورورا) ،الموجـودة فـي قصـيدته المطولـة (كتـاب حمـدة) ،وهـذه األسـطورة الفرعونيـة
أل شكلت منطلقا أساسيا لها في محاولة جادة لتوظيفها بما يذكرنا بالنزعة األسطورية التـي انتهجهـا

الش ــعر العرب ــي ف ــي مرحل ــة الخمس ــينيات بصـــف خاص ــة أل ،1أل وه ــذا الكت ــاب مبن ــي عل ــى ثيمـــة
أســطورية عملــت علــى تخصـيب الــنص الشــعري مــن خــالل اســتلهام أســطورة االبــن (ممنــون) وأمــه

(أورو ار) أل .2وقــد أشــار د.عــز الــدين إســماعيل إلــى هــذا النــوع مــن التفاعــل حيــث يقــول أل تخضــع

رم ـ ـ ــوز األس ـ ـ ــطورة لمنط ـ ـ ــق الس ـ ـ ــياق الش ـ ـ ــعري فالعناص ـ ـ ــر الرمزي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي يس ـ ـ ــتخدمها الش ـ ـ ــاعر

المعاصر ،تفسر بعد أن يكتشف لها بعدا نفسيا خاصا في واقع تجربته الشـعورية أل ،3وفـي ضـوء
هــذا التصــور نجــد أن ثالثيــة حمــدة ،وان ارتبطــت خاصــة بالقيســي (وفــاة والدتــه) فإنهــا لــم تنفصــل

ع ــن التجرب ــة العام ــة وه ــي الخ ــوف م ــن ض ــياع األم ،ول ــذلك تتك ــئ حم ــدة عل ــى تن ــوع أس ــطوري
بمرجعي ـ ــات كنعاني ـ ــة وفرعوني ـ ــة وفينيقي ـ ــة م ـ ــن أورو ار وممن ـ ــون إل ـ ــى داني ـ ــل وأقه ـ ــات ،وف ـ ــي ك ـ ــل

ه ــذه المرجعي ــات يكتم ــل تش ــكيل حم ــدة األم أورو ار ،حم ــدة الطفول ــة ،حم ــدة ال ــذكريات ،وق ــد يك ــون
ه ـ ــذا التوح ـ ــد م ـ ــع األم الغائب ـ ــة – بع ـ ــد وفاته ـ ــا – مخرج ـ ــا يفس ـ ــر اتك ـ ــاء الش ـ ــاعر علـ ـ ـى األبع ـ ــاد
األسطورية في حديثه عن (حمدة) قائال :
وليكن أول كالمي ،

هذه الغزالة

أول الحبر وآخره النائم َة
َ
مثل جرس ال يقرعُ
سمان مهاجر
أو ّ

هل يعوزها صرخ ٌة لتفيق

خنجر ألهوي !
أم
ٌ
فألكن يا إلهي أول المالئكة
وألرق أول األباريق ،

وأول الصلوات

يسحبه
على أجمل ما
ُ
الت ار ُ مني
 -1األسعةاة في الشعر اليلسعيني المعا ر  ،د .أحمد شعث  ،ط ،1مكتبة القادسية  ،فلسعين  ، 2002 ،ص . 212
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أول كالمي حمدة

صوت اليمام
أو ُل هذه التغريبة
ُ
فلتمل هذه الزيتون ُة بجذعي
ازير جوعان ًة ،
ُ
ولتنشد الزر ُ
دون زرع

ولتتمهل هذه القاطرةُ قليالً

وهذه السحاب ُة

لتهطل مدرارةً إلهي
كفاتحة األولياء
آمين

2

يبــدو وعــي الشــاعر بطبيعــة األســطورة وأبعادهــا ومــدى إمكانيــة االســتفادة مــن حكايتهــا فــي

القصـ ــيدة ،لتكـ ــون أداة فاعلـ ــة للداللـ ــة علـ ــى تجربتـ ــه ومعاناتـ ــه .كمـ ــا يمـ ــزج البعـ ــد ال ـ ـواقعي بالبعـ ــد
األســطوري ،ويتــداخل الحــدث الخــاص (مــوت حمــدة) بالحــدث العــام (التـراب/األرض) ،ومــن خــالل
هــذه العالقــة يهيــئ الشــاعر نصــه للنشــيد الجنــائزي ،فــاألجواء الجنائزيــة التــي يستحضــرها الشــاعر

أشــبه مــا تكــون بــالطقوس التــي تجمــع بــين المرجعيــة الدينيــة (جــرس ،يقــرع ،المالئكــة ،الصــلوات،
الفاتحة) ،والمرجعية األسطورية المتمثلـة بــ(هذه الغ ازلـة ،الحبـر ،لتهطـل مـد اررة) ،وبـين المـرجعيتين
يستحضــر الــنص جدليــة الحيــاة والمــوت ،فكــأن مــوت حمــدة هــو بدايــة لحيــاة جديــدة ،ولــذلك ينتهــي

المقطــع باالبتهــال للســحابة إعالنــا لبدايــة البعــث (وهــذه الســحابة لتهطــل مــد اررة إلهــي) ،بعــد هــذا
المشــهد يحــور الشــاعر فــي األســطورة تمهيــدا لبعــث حمــدة األم فــي صــورة (أورورا) ،إذ إن األصــل

األســطوري يقــول إن االبــن هــو الــذي يبكــي أمــه ،غيــر أن الشــاعر يقلــب المشــهد لي ـربط الخــاص
بالحالــة العامــة حيــث تقــول األســطورة  :أل إن (ممنــون) بطــل ميثولــوجي ،شــارك فــي حــرب طــروادة

إلى جانب عمه (بريام) ،كان شجاعا جدا ،قتل (أنتيلوخس) ابن (نسطور) ،فقام (نسـطور) يتحـداه

أن ينازل ـ ـ ـ ــه ،لك ـ ـ ـ ــن (ممن ـ ـ ـ ــون) رف ـ ـ ـ ــض احت ارم ـ ـ ـ ــا لس ـ ـ ـ ـ ّـن (نس ـ ـ ـ ــطور) ومكانت ـ ـ ـ ــه ،فأخ ـ ـ ـ ــذ (أخي ـ ـ ـ ــل)
مك ـ ــان (نس ـ ــطور) ف ـ ــي المنازل ـ ــة ،وقب ـ ــل (ممن ـ ــون) فقتل ـ ــه (أخي ـ ــل) ،وبع ـ ــد مقتل ـ ــه أقـ ـ ـيم ل ـ ــه تمث ـ ــال
أمـ ـ ــه ظلـ ـ ــت تبكيـ ـ ــه كـ ـ ــل صـ ـ ــباح بـ ـ ــدموع تتحـ ـ ــول إلـ ـ ــى قط ـ ـ ـرات
بمدينـ ـ ــة طيبـ ـ ــة المص ـ ـ ـرية ،لكـ ـ ــن ّ
نــدى أل 2هــذا فــي األســطورة ،أمــا فــي الــنص الشــعري  ...أل فــأورو ار هــي التــي تمــوت وممنــون هــو
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المغنــي الــذي يعــد قبرهــا ،ويبكيهــا بالنــدى عبــر أجنــاس مــن الكتابــة مختلفــة ومتآلفــة ،وبأشــكال مــن
الغناء والنـدب الشـعبي الفلسـطيني واألمثـال الشـعبية ،فـي محاولـة لإلمسـاك بـروح هـذا الفـن العفـوي

البسيط والعميق في آن ترد في النص أسماء لمدن وبلدات وقرى فلسطينية أل

1

.

مـن خـالل عمليـة التحـوير الـذي أدخلـه الشـاعر علـى أصـل الحكايـة األسـطورية يحـول مشـهد

األم (أورورا) إلــى تــأمالت كونيــة ،مــن خاللــه يحــاول الشــاعر اســتعادة األم/المكــان .الــذي رأى فيــه

مشهدا مضاعفا لفقد األم األرض التي يجمع بينها وبين صورة األم المفجوعة بفقد سـاكنها وابنهـا،
يقول القيسي في قصيدته (أورو ار) :
وحدها في المساء األخير

مسند  ،وجفوني سرير
أضلعي
ٌ
وحدها زهرةُ البيلسان
َ
حومت في المكان عميقاً
ّ
وجالت على خدها دمعتان
وحدها كانت الروح تنأى

وتدخل بيت األمان

1

مــن خــالل األم أورو ار يح ـاور الشــاعر اســتعادة األم (المكــان) ألن الحنــين إلــى األم ضــاعف
إحساس الفقد عنده ،ومن خالل مشهد أورو ار واسـتدعائه لهـا فإنـه يبعـث مـن خاللهـا صـورة الوحـدة
الكلية التي تشمل اإلنسان والمكان المتمثلة (أضلعي مسند ،وجفوني سرير) .

كم ـ ــا اس ـ ــتطاع الش ـ ــاعر أن يوح ـ ــد ب ـ ــين األس ـ ــطورة (أورورا) ،واألم ،والمكان(حم ـ ــدة) ،وه ـ ــذا
يصـ ـ ـ ــور مش ـ ـ ـ ــهد (أورورا) النائحـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي يبعـ ـ ـ ــث م ـ ـ ـ ــن خاللهـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ــورة الوحـ ـ ـ ــدة الت ـ ـ ـ ــي تل ـ ـ ـ ــف

المكان واإلنسان ،وكأنه صمت يخترق سكون المكان وعزلته (وحدها في المساء األخير ،أضـلعي
مسند ،وجفوني سرير) ،نلمس هنا المفارقة الكبرى التي اعتمدها الشاعر في هـذا التصـوير ،وهـو
تحــول أورو ار مــن صــورة المـرأة المفجوعــة إلــى صــورة المكــان الــذي هجـره أهلــه ،وهنــا تــدخل صــورة

الحنــين للمكــان لتعمــق جنائزيــة الفاجعــة ،وهــو مــا يــؤدي إلــى بعــث رؤيــا أشــمل تتعمــق مــن خــالل
تجربـ ـ ــة المـ ـ ــوت فـ ـ ــي تجربـ ـ ــة فقـ ـ ــد المكـ ـ ــان ،أل ولكـ ـ ــن ذلـ ـ ــك كلـ ـ ــه يتخـ ـ ــذ طـ ـ ــابع السـ ـ ــرد والتسـ ـ ــجيل
 -1األعمال الشعرية ،ج ، 2ص . 102
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للماضي والحاضر .ويتردد على لسان الشاعر من هذا المنطلق مؤكدا على أنه (ممنون) الذي لم
يمت قبل أمه ونذر حياته لتلك المهمة أل ،1يقول الشاعر في قصيدة (ممنون) :

لم أمت قبلك من قب ُل ،
ألحظى بنداك

لم أمت من حربة  ،أو غربة حتى أراك
لم تُش ّيعني إلى الشمس يداك
ولذا َّ
ظل نهاري يابساً  ،دون حراك

ارتبت ،
بت هذا
َ
ُبت  ،و ُ
الفلك حتى أ ُ
ُج ُ
وجافاني المالك
لم أصل نه ارً ،

ولم تكت تعاليمي على لوح  ،وهاك
سرد أيامي هنا ،

ورد أيامي ُهناك .
ُ

1

يركـ ـ ــز الـ ـ ــنص علـ ـ ــى أسـ ـ ــطورة ممنـ ـ ــون الجديـ ـ ــد (الشـ ـ ــاعر) وأمـ ـ ــه أورو ار (حمـ ـ ــدة) ،ليتحـ ـ ــول
الصــوت الشــعري إلــى حــدث خــاص مــوت (األم) ،وأمــا الحــدث العــام ينســج مــن األســطورة صــوتا

فجائعي ــا يبك ــي ال ــوطن/األم ،ولك ــن ه ــذا التفج ــع يش ــير إل ــى رحل ــة التي ــه م ــن خ ــالل افتق ــاد ال ــوطن
(لم تُشيعني إلى الشمس يداك) ،ويتحول موت األم إلى فضاء جديد يصور سـيرة المنفـى ،والبحـث
تبت ) ،أل لقد أصبحت الحياة شـبه مسـتحيلة ،فهـي
عن األم الوطن
ُبت ،وار ُ
(جبت هذا الفلك حتى أ ُ
ُ
تغــادر هــذا العــالم قبــل أن تــتم طقــوس الحمايــة وتـأمين أســباب الحيــاة والحريــة لالبــنأل ،3فالشــاعر

يخلــق منـذ البدايــة مســتويين للوجــود ،األول  :الحيــاة التــي عاشــها وعاشــتها أمــه ،والثانيــة  :مســتوى
الحيـ ــاة البش ـ ـرية التـ ــي تجعـ ــل صـ ــوت الشـ ــاعر مفعم ـ ـا بصـ ــوت ممنـ ــون ،وصـ ــوته ال ـ ـواقعي ،كمـ ــا
أل تتخــذ القصــيدة مســارين ال ينفصــالن فــي إطــار تغريبــة حمــدة ،ينصــب أحــدهما علــى مــا يســمى

(نشيد) اليتيم ،ويأتي الثاني امتدادا طبيعيـا لـألول ،وهـو نزيـف آالم المنفـى والغربـة واالنقطـاع عـن
حمدة أو الوطنأل

4
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ولع ــل ه ــذه األس ــطورة ال تتكام ــل إال باستحض ــار الح ــزن واألس ــى ،والتحس ــر عل ــى فق ــدان األم

(أورورا) كفق ـ ـ ــدان القيس ـ ـ ــي ألم ـ ـ ــه (حم ـ ـ ــدة) أل فـ ـ ـ ـرأى ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ــيء كيان ـ ـ ــا يتفج ـ ـ ــع ،وس ـ ـ ــنابل
تنحني ،وظالما يخيم على األرضأل ،1ومن خالل نص األسطورة أليتجه الخيال إلى تقسيم العوالم
إلى وطن ومنفى ،والمنفى في هـذا المقـام كـالموت ،لـذلك فـإن الحـديث عـن (أورو ار) والمنفـى واحـد

أل ،2وهذه الرؤيا هي التي توحد الموجودات ،فأورو ار تتماهى في كل العناصر ،يقول القيسي فـي
قصيدة (ممنون) :

لتأخذ اسمك األشجار
ولتنحن السنابل

لينتبه هذا الفضاء

وليتسع قليالً لحزني

لهذه البئر العميقة ،

بعد نوم أورو ار األخير ،
وانبالج هالل اليتم

ليترفّق ت ار هذي األرض

المتعبة
وسائد لغيمة أورو ار ُ

0

يحــاول الشــاعر االنــدماج بشخصــية (ممنــون) أو جعلــه قناعــا ،غيــر أنــه تباطــأ فــي صــفحات
عــدة ذهبــت ســدى ب ــأن ممنــون لــم يمــت قب ــل أورو ار ،ممــا يكشــف عــن ص ــعوبة التقنــع بهــا وه ــي

مح ـ ـ ــاوالت تنته ـ ـ ــي بالكش ـ ـ ــف ع ـ ـ ــن هوي ـ ـ ــة الش ـ ـ ــاعر ،وتحض ـ ـ ــر األم/ال ـ ـ ــوطن ف ـ ـ ــي كتاب ـ ـ ــة ض ـ ـ ــد
المنفــى ،فالعالمــة البص ـرية عنــدما توحــد بــين األشــياء واألمكنــة تحــول نســيج األســطورة إلــى رؤيــا
شــاملة تطــل مــن خاللهــا الــذات الشــاعرة علــى وجودهــا الخــاص وعالمهــا الــداخلي المتوحــد بــالوطن

األم ،أل وال يجــد الشــاعر بعــد ذلــك ســبيال للخــروج مــن هــذه الــدائرة ســوى الحــدث العــاديأل ،4وبهــذا
يقتف ــي الش ــاعر أث ــر المكـ ـان ف ــي األشـ ـياء ،إذ تتوحـ ـد األم بمع ــالم الوطن(لتأخ ــذ اس ــمك األش ــجار)،
وتتحضر األم/الوطن في كتابة ضد المنفى .
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كم ــا نلح ــظ م ــن خ ــالل األس ــطر الش ــعرية الس ــابقة أن القيس ــي يس ــتخدم أس ــلوبا مختلفـ ـا ع ــن

األســاليب األخــرى فــي توظيــف الشخصــيات المســتدعاة ،فيخلــق لــدى الشخصــية المســتدعاة موقفــا
متأزمـا ،فهــذا السـبب الــذي جعـل القيســي يسـتدعي شخصــية (ممنـون) األســطورية ،وهـو أل مــا يشــبه
الهــرب مــن العــالم الــذي تحــول فــي نفســه المغتــرب إلــى عــالم س ـوداوي ح ـزين وجــاف بعــد فقدانــه

ألمــهأل .1فــالحزن ظــاهر عليــه بشــكل ال يتســع مكانــه عنــد القيســي ،فــربط حزنــه علــى ف ـراق أمــه

(حمدة) بحزن (ممنون) على أمه (أورو ار) فأودعت أورو ار هذه الحياة ،وتركت الحزن واأللم ينتظر
ابنها (ممنون) فهنا القيسي ربط عملية حزنه بطريقتين حسب التصنيف اآلتي :
األم المستغرقة كليا في الدمار
( الماضي )

الحزن

األم كونها امتدادا للوطن .

من خالل هذا التصنيف يتضـح لنـا أن الشـاعر اسـتخدم هـذه األسـطورة لكـي يربطهـا بوضـعه

القــديم األلــيم بتعــرض األم فــي الســابق للقتــل ،ولكنــه يقابلهــا فــي النهايــة بــاألم التــي كونهــا عنص ـ ار
أساســيا فــي امتــداد الــوطن ،وامتــدادا لحيــاة القيســي القديمــة ،أل واذا كــان هــذا الوجــه اإليجــابي لهــذا
المرتكــز ،فــإن الكآبــة واالنــزواء مــن جهــة ،واإلمعــان فــي الغيــاب والغربــة واللجــوء ،واالســتغراق فيــه

كليا ،تمثل الوجه اآلخر أل ،2وبهذا يتبين أن القيسي أراد مـن القـارئين ،والمتلقـين النظـر مـن رؤيـة
داللية واحدة خالل النص األسطوري ،لكي يخدم تجاربه الذاتية ،ويتفاعل معها لتنسجم مع أفكاره،
وتجاربــه النفســية أيضــا .بعــد ذلــك يجعــل الشــاعر مــن الشخصــية المســتدعاة (أورورا) األم (حمــدة)

ه ــي الت ــي تم ــوت ،فيبكيه ــا ابنه ــا (ممن ــون) الشخص ــية األس ــطورية ،مقارن ــة بالشخص ــية الحقيقي ــة

(القيســي) الــذي فقــدها وبكاهــا فــي الكثيــر مــن قصــائده الشــعرية ،يقــول القيســي مخاطبــا (أورو ار)
وداعيا لها بالسالم :

روحك بسالم
ولتنم ُ
وأنا آوي إلى حديثي

وأروي قرنفلة المنفى

يابساً ورقراقاً

ضام ارً ومرتعشاً

0
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يبكي القيسي أمه أورو ار (حمـدة) ذاكـ ار أيـام الغربـة المظلمـة ،فيـدعو ألورو ار العـيش بسـالم فـي

العــالم اآلخــر .ولعــل عــالم األســاطير يســتوجب اســتدعاء معــالم الطبيعــة للتعبيــر عــن الحــزن واأللــم
علــى فقــدان (أورو ار) وعلــى شــدة حبــه لهــا ،فيجعــل المخــيم الــذي ُهجــر منــه ينحنــي لهــا ،وأنهــا فــي
القلب مرسومة على الجبين ،يقول القيسي في قصيدة (ممنون) :
لينحن المخيم ألورو ار

أرملة الكائنات ،

سيدة الهجرات المتتابعة  ،وحاضنتي

الظهر مثل قوس ،
لينحن
ُ
الفضي
الهدوء في تاج غيابك
وليشقني
ُ
ّ
2
غيابك العميق في السرير
اســتخدم القيســي كثيـ ار كلمــة (االنحنــاء) التــي تــدل علــى القداســة ،فيقــدس االبــن أمــه (أورورا)،

وهذا التقديس ينبع من شخصية ذاتية إلى شخصية متعلقة باألم (حمدة) ،فنجده يزاوج بين المعنى

اإلشــاري للفظــة األم ،والمعنــى الرمــزي لهــا والــذي يعنــي األرض ،الــوطن ،فلســطين .ثــم يصــور لنــا
القيســي طلب ــه المس ــتمر للغف ـران م ــن األم (حم ــدة) ،التــي كان ــت بالنس ــبة لــه رم ــز األم ــان والحن ــان

الصبا .
سنوات الطفولة و ّ

هناك الكثير من النماذج الدالة على استدعاء شخصية (حمدة) ،وخاصة في بكائيته المطولة
(كت ــاب حم ــدة) الت ــي م ــا ازل ــت محف ــورة ف ــي القل ــب ،أل وه ــذا يض ــفي طابع ــا زخرفي ــا عل ــى قس ــم م ــن
قصائده أل

2

.

يستحض ــر القيس ــي شخص ــية أس ــطورية قديم ــة أخ ــرى اس ــتخدمها ف ــي قص ــائده الش ــعرية ه ــي
أسطورة (جلجـامش) ،فالقيسـي كشـاعر دينـاميكي ،ينشـر المـوت فـي كـل جهـة لكـي يسـترجع الحيـاة
المفتقدة ،ومن المعروف أن أول أسطورة في التاريخ تعرضت لبحث اإلنسان عـن سـر الخلـود هـي
أسـطورة ألجلجـامشأل الــذي ذهـب ليبحـث عــن عشـبة الخلــود فيجـدها ،ولكـن الثعبــان أو الحيـة تســرق
من ــه عش ــبة الخل ــود ،ل ــذا يتج ــدد جل ــدها ك ــل موس ــم أو كـ ـل ع ــام ،وتتج ــدد ه ــي باس ــتمرار ،ألنه ــا

أكلــت عشــبة الخلــود ،فيرجــع ألجلجــامشأل كســي ار ،ويعــود إلــى التفكيــر بــالخلود مــن جديــد ،فتض ـيء
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فــي ذهنــه إضــاءة تــوحي لــه أن ســر الخلــود لــيس فــي العشــبة ،ولكنــه فــي العمــل الصــالح النــافع.
ويحــاول الشــاعر مــن خــالل توظيفــه ألســطورة جلجــامش فــي قصــيدته(إلى آخــر الــدغل أمشــي إلــى

أخـ ــرى) أن يعبـ ــر عـ ــن رؤيتـ ــه لتعلـ ــق روح اإلنسـ ــان بمصـ ــيره ،وانهماكـ ــه فـ ــي البحـ ــث عـ ــن حقيقـ ــة

وجوده ،وتأمل حياته فـي هـذا الوجـود الفـاني .ويبـدو أن عنـوان القصـيدة بهـذا التركيـب يفصـح عـن

دالل ــة القص ــيدة ،وذل ــك أل ألن عنـ ـوان أي عم ــل أدب ــي بوج ــه ع ــام ج ــزء ال يتجـ ـ أز م ــن بني ــة العم ــل

ذاته ،وهو أول مؤشر على داللة الرسالة التي يرسلها المبدع إلى المتلقي أل

1

.

وقد برز من خالل هذا العنوان الجمع بين البطل جلجامش ،وصوت آخر يتم بعثه من جديد

فـ ـ ــي القصـ ـ ــيدة ،ويـ ـ ــوحي مباش ـ ـ ـرة إلـ ـ ــى تجربـ ـ ــة جلجـ ـ ــامش وتصـ ـ ــميمه علـ ـ ــى المسـ ـ ــير إلـ ـ ــى آخـ ـ ــر
الطريــق ،ودخولــه أشــجار األرز (الــدغل) ،ومحاولتــه قتــل الــوحش (خـواوا) الــذي لــم يقــو أحــد علــى
مقاومته ،أل وتشير األسطورة إلى أن جلجامش لم يبدأ في رحلته إال بعدما أدرك بأنه سيموت شأنه
شأن كل األحياء فصمم على الرحلة إلى ذلك الدغل أل

2

.

وقــد بــدأ الشــاعر قصــيدته عبــر صــوت يبــدو أنــه صــوت جلجــامش الحـزين علــى فـراق مدينتــه

الحبيبة (أوروك) ،ويفضي كالمه إلى القلق الوجـودي فـي أعمـاق اإلنسـان فيتـرآى لـه نهايـة الرحلـة
حقيقــة ثابتــة ،وكلمــا بــدا إصـ ارره علــى الكشــف عــن عــذاب الــروح انفتحــت نوافــذ اليقــين علــى تجربــة

المصير المحتوم ،يقول الشاعر في قصيدة (إلى آخر الدغل أمشي إلى أخرى) :
المتنائي
ال أقو ُل وداعاً لقرميدها ُ
ألزهارها في الحديقة ،
يانع ًة بين عامين

من ليل أُور العميق ،

علي ،
ُ
ولست أنا بالشفيق ّ
سأمشي إلى آخر الدغل ،

أدخل نهر تفاصيلها

0

تكشـ ـ ــف لنـ ـ ــا أسـ ـ ــطورة جلجـ ـ ــامش عـ ـ ــن فك ـ ـ ـرة الخلـ ـ ــود علـ ـ ــى األرض ،وأنـ ـ ــه خـ ـ ــائف وقلـ ـ ــق
من الموت ،مثيله في ذلك القيسي المهدد بالموت ،والمبعد عن أرضـه ،فكالهمـا فـي قلـق دائـم مـن
 -1تولياو الشعرية  ،قراءة في الشعر المعا ر  ،د .فةزي عيسا  ،منشأة المعااف باإلسكنداية  ، 1991 ،ص . 19
 -2ااجع ملحمة جلوامش ،ترج مها عن األلدية وعلق عليها د .سامي سعيد األحمد ،داا الويل ،بيروو ،داا التربية ،بغداد،1914 ،
ص.11

 -3األعمال الشعرية  ،ج ، 2ص . 139
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ه ــذا الم ــوت ،أل وك ــأن ه ــذه الرحل ــة بمثاب ــة ص ــعود إل ــى الهاوي ــة واشـ ـراف عل ــى النهاي ــة ،ألن ــه كلم ــا
توغــل فــي المعرفــة كــان علــى يقــين بخاتمــة المطــاف وانتظــار الفنــاء لــه ولمدينتــه التــي يبــدو أنهــا

تمثـ ــل العـ ــالم أل ،1فيحـ ــزن الشـــاعر لف ـ ـراق الـ ــوطن ،قـ ــائال فـ ــي قصـ ــيدة (إلـــى آخـ ــر الـ ــدغل أمشـ ــي

إلى أخرى) :

اي ،
ليست سو َ
عب ُد خطّ صعودي إلى شفق ،
تُ ّ
من رمادي الموزع في األرض

شفيف ،
بن على شفتيها
ٌ
ٌ
وقمح يطرزها
ٌ

هام التي تشتهيها عديدة .1
و ّ
الس ُ
وقـد تجلــت تلـك األبعــاد فـي داللــة الجــار والمجـرور (مــن رمـادي) الــذي يـوحي بالحسـرة واأللــم

لف ـراق الــوطن ،علــى الــرغم مــن اســتناد صــوتي القصــيدة إلــى جلجــامش والشــاعر ،وحيــث يتكــرر
اإلفصاح عن ذلك في أكثر من موضع في قصيدة (إلى آخر الـدغل أمشـي إلـى آخـري) كمـا جـاء
في قول الشاعر (سأمشي إلى آخر الدغل ،سأمشي على قلة الزاد نحوي) ثم اختتم قصيدته بنفس
عن ـوان القصــيدة ال ــذي بــدأ ب ــه (والــى آخ ــر الــدغل أمش ــي ،إلــى آخ ــري) .بعــد ذل ــك تتضــح ص ــورة

االقتراب من المصير قائال :
صدع ٌة
وجرٌار ُم َ
وأ ُّ
ُطل على مسرحي

خاوياً كنهار بال قُبلة ،

ُو َزرائي ورائي  ،وغيم ُة قلبي طريدة

0

تبدو دالالت الرمز األسطوري معبرة عن صراع اإلنسان ضـد قسـوة الحيـاة ،وهـذا يفصـح عمـا

يدور في النفس اإلنسانية من شعور أليم يتصدع الحياة واالقتراب من المصير .

 -1األسعةاة في الشعر اليلسعيني المعا ر  ،ص . 331
 -2األعمال الشعرية  ،ج ، 2ص . 140
 -3المصدا السابق  ،ص ، 143
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وكذلك استخدم الشاعر أسطورة يونانية أخرى قديمة تدعى (طراودة)  ،التي أشار إليهـا فـي

قصـيدة (الحـداد يليـق بحيفـا) ،وكانــت موجهـة إلـى سـميح القاســم ،وكانـت تتحـدث عـن معانــاة وآالم
الش ــاعر ،وس ــميح القاس ــم ،ومـ ـا ح ــل ب ــأرض ياف ــا وق ــت االجتي ــاح م ــن قت ــل أو ت ــدمير ،أو سـ ــلب

الحقوق ،ويصف الصراع الدموي ،قائال في قصيدة (الحداد يليق بحيفا) :
ويحضن صفصاف ًة وهي تبكي  ،تُغني البعاد
ُ
وتسقطُ أو ارقُها

وطروادةُ القل غارق ٌة في الحصار  ،ونه ٌ لسيل الجراد
شها والوهاد ؟
فماذا تقول الجبا ُل وأح ار ُ
وماذا يقولون  ،ماذا يقولون ..

ماذا ...

2

فقد اقتبس من األساطير القديمة إشـارة إلـى حـرب طـراودة ،فوصـف حيفـا بأنهـا طـراودة القلـب
الغارقــة فــي حصــار خــانق ،ويتســاءل الشــاعر مــن خــالل اســتخدامه لالســتفهام لمــاذا ،عمــا يحصــل
لحيفا األرض الجميلة .فالشـاعر ينتظـر ذاك التمثـال الـذي يخـرج فـي الليـل ومعـه جنـود سـيحررون
حيفا ،ويدحرون العدو عن أرضه .

هكــذا يتضــح أثــر قــراءات القيســي فــي تشــكيل نصــه الشــعري ،ولعــل الصــورة األســطورية تزيــد
األمر وضوحا إذ تبين أثر المقروء الثقافي في تشكيل النص الشعري .
لذا فإن توظيف القيسي لألساطير ذو داللة ومغزى سعى إليه الشاعر ،كما استطاع االرتقاء

بمســتوى الرمــز األســطوري بوصــفه أداة شــعرية فــذة تعبــر عــن ص ـراع اإلنســان ضــد الظلــم والقهــر

والحرمــان بمــا يحقــق لــه الحريــة واالنعتــاق مــن كــل قيــود الواقــع المكبلــة لطموحاتــه ،وذلــك تجســيدا
للمعانـ ـ ـ ــاة الحقيقيـ ـ ـ ــة لإلنسـ ـ ـ ــان العربـ ـ ـ ــي الفلسـ ـ ـ ــطيني فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــعيه لالنعتـ ـ ـ ــاق مـ ـ ـ ــن قي ـ ـ ـ ـود الواقـ ـ ـ ــع

بـ ـ ـ ـ ــالثورة عليـ ـ ـ ـ ــه ،والتحـ ـ ـ ـ ــرر مـ ـ ـ ـ ــن أشـ ـ ـ ـ ــكال الظلـ ـ ـ ـ ــم واالسـ ـ ـ ـ ــتبداد ،وذلـ ـ ـ ـ ــك بتوظيفـ ـ ـ ـ ــه مجموعـ ـ ـ ـ ــة
ـث الــروح الطليقــة فــي
مــن األســاطير العربيــة واليونانيــة والفرعونيــة ،واستحض ـارها مــن زمنهــا ،وبـ ّ
الرف ــات ،وحمله ــا م ــدلوالت جدي ــدة ،مكنت ــه م ــن التعبي ــر عـ ـن هموم ــه واهتمامات ــه كمـ ـواطن عرب ــي
يعاني الحيف والقهر .

 طراود ة أسعةاة يةنانية قديمة تدل علا الحيلة التةي ةنعها األليسةيةن فةي مدينةة طةروادة  ،وتتمثةل هةمه الحيلةة بصةناعة حصةان لبيةر
الحوم خاوي الوسم فيكةن بداخله من أقةى شوعان الهيالنيين حتا إذا حل الليل خرج األبعال المختبئةن وفتحةا أبةاس المدينة .
 -1األعمال الشعرية  ،ج  ، 1ص . 224
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المبحث الثاني  -الصورة الشعرية
منـذ البــدايات األولــى ،وحــين كــان الشــعراء العـرب يغنــون قصــائدهم ،اعتمــد العــرب فــي نقــدهم
للشعر وتقييمه على أربعة أركان أساسية وهي :الموسيقى ،والموضوع ،واللغة ،والصورة الشعرية .

وقــد أولــى العــرب شــعراء ونقــادا اهتمامــا كبي ـ ار للصــورة الشــعرية بمــا تحمــل مــن جماليــات فــي
الــنص ،وتوضــيح للفك ـرة ،وتحليــق فــي عــالم الخيــال لتقــديم المعنــى وبث ـوب جديــد ،أل فالصــورة هــي
منهج فوق المنطق لبيان حقيقة األشـياء أل .1ولهـا دور كبيـر فـي تكـوين القصـيدة ،يمكـن أن تلقـي

مــن الضــوء علــى الشــعر مــا ال تلقيــه د ارســة أي جانــب مــن جوانــب الد ارســة األدبيــة عامــة أل وهكــذا

تكــون الصــورة مفاجــأة ودهشــا وتكــون رؤيــا ،أي تغيي ـ ار فــي نظــام التعبي ـر عــن هــذه األشــياء أل،2

والشعر خاصة ،ألن األمر ليس مجرد أشكال خارجية ،وانما تستمد تشكيلها من عالم الحس .

أما الدكتور محمد غنيمي هالل فيرى أل أن العرب لم يفرقوا بين الوهم والخيال مخالفا لطريقـة
وردزورث وكـ ــوليردج أنهـ ــم اسـ ــتطاعوا أن يفرق ـ ـوا بينهمـ ــا ،فـ ــالوهم سـ ــلبي يغتـ ــر بمظـ ــاهر الصـ ــور،
ويســخرها لمشــاعر فرديــة عرضــية أمــا الخيــال فهــو العدســة الذهبيــة التــي مــن خاللهــا يــرى الشــاعر

موضوعات يلحظها أصيلة في شكلها ولونها ،فاعتبر وردزورث أن الخيال هو القدرة علـى اختـراع
ما يلبس اللوحات المسرحية لباسا فيـه تكتسـي أشـخاص المسـرحية نسـيجا جديـدا أل ،3ألألن الخيـال

والــوهم شــئ واحــد أل .4فتعتبــر الصــورة الشــعرية مــن أهــم مقومــات فــن العربيــة األول إلــى جانــب

اللغـ ـ ـ ـ ــة واإليقـ ـ ـ ـ ــاع ،أل وهـ ـ ـ ـ ــي الوسـ ـ ـ ـ ــيلة التـ ـ ـ ـ ــي ينقـ ـ ـ ـ ــل بهـ ـ ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ـ ــاعر عواطفـ ـ ـ ـ ــه وفكرتـ ـ ـ ـ ــه إلـ ـ ـ ـ ــى

السـ ــامع أو الشـ ــكل الخـــارجي للقصـ ــيدة ،فـــإن معنـ ــى ذلـــك أنهـ ــا تتك ــون م ــن عنص ـ ـرين أساسـ ــيين:

أ -اللفظ (مفردا أو مركبا) .ب -الخيال أو التصوير أل .1فهي مصدر أصـالة الكاتـب فـي تجربتـه

وتعمقــه فــي تصــويرها ،ومظه ـره فــي الصــور النابعــة مــن داخــل العمــل األدبــي والمتــآزرة معــا علــى

إبـراز الفكـرة فــي ثوبهــا الشــعري أل ،2وأيضـا هــي مكــون هــام داخــل البنــاء الشــعري ،بحيــث يــتم مــن

خاللهـ ـ ـ ــا تجسـ ـ ـ ــيد المعنـ ـ ـ ــى وتوضـ ـ ـ ــيحه وتقديمـ ـ ـ ــه بالكيفيـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي تضـ ـ ـ ــفي عليـ ـ ـ ــه جانبـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن

الخصوصــية والتــأثير ،ألنهــا هــي أداة الشــعر ،أل ولكــن بشــرط ال يجــوز أن نبحــث فــي الشــعر عــن

 -1الصةاة األدبية  ،د .مصعيا نا ف  ،ط ، 3داا األندلس ،بيروو  ، 1914 ،ص . 1
 -2زمن الشعر  ،أدونيس  ،ص . 114
 -3النقد األدبي الحديث  ،د .محمد غنيمي هالل  ،داا نهضة مصر للعباعة  ،1991 ،ص . 319 ، 311
 -4المرجع السابق  ،ص . 311
 -1تعةا القصيدة الغنائية  ،د .حسن الكبير  ،داا اليكر العربي  ،ص . 401
 -2النقد األدبي الحديث  ،د .محمد غنيمي هالل  ،ص . 311
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الصـ ــورة بحـ ــد ذاتهـ ــا ،وانمـ ــا عـ ــن الكـ ــون الشـ ــعري فيـ ــه ،وعـ ــن ص ـ ـلته باإلنسـ ــان والعـ ــالم والكشـ ــف
عنهما أل.1

فالصــورة الشــعرية بالغيــا وفنيــا تنقــل إلينــا انفعــال الش ـاعر ،والفك ـرة التــي انفعــل بهــا ،فليســت

الصورة التي يكونها الخيال إال وسيلة من وسائله في استخدام اللغة على نحو مؤثر .

لذا تحتل الصورة الشعرية أهميتها مما تحمله من قيم إبداعيـة ذات قيمـة ،أل إن الصـورة شـيء
والشعور أو الفكرة شيء آخر ،وأن الصـورة تعبيـر عـن الشـعور أو الفكـرة أل ،2ولعـل غايـة الصـورة

في الشعر هي التجسيد الذي يمنح الفكرة كيانا يتوقف عنده وعي المتلقي عبر مسـتوى مـن التأمـل
ومحاولة استظهار دالالته وايقاظها في الذهن بهيئة تسـتجيب لهـا مشـاعره وحواسـه ،وهـذا مـا أكـده

د .عز الدين إسماعيل بقوله أل أن الصورة وسيلة لنقل الشعور أو الفكرة أل.3
وتتــداخل طبيعــة الحــديث عــن الصــورة بالحــديث عــن الخيــال الــذي يصــوره بعــض النقــاد مرادفــا
لهـ ــا ،مـ ــع أنـ ــه فـ ــي حقيقتـ ــه عنصـ ــر ينـ ــدرج فيهـ ــا ويضـ ــفي عليهـ ــا فنيـ ــة التعبيـ ــر وفضـ ــاء التأمـ ــل

الشاعري ،وهو وسيلة إلنجازها أل فالخيال أجل قوى اإلنسان ،وأنه ال غنى ألية قوة أخرى من قوى

اإلنســان عــن الخيــال أل ،4لــذلك لــم يتوقــف الشــعراء فــي الم ارحــل الالحقــة عنــد الخيــال وحــده ســبيال
إلغنــاء الشــعر بعـوالم مــن الصــور التــي تحقــق لــه أبعــادا فنيــة مــؤثرة ،فقــد تعــددت مصــادر الصــورة

الشــعرية ،وأغنــت القصــيدة بحيويتهــا ،وأضــفت عليهــا روحــا جديــدة ،ألنهــا ال تتوقــف عنــد مســار
التجربة والموضوع ،بل تتسع إلحداث نقلة في أفق الصورة الشعرية .
فالخي ـال هــو مصــدر الصــورة ومبعــث حيويتهــا ،كمــا تعتبــر المنبــع الرئيســي الــذي يســتمد منــه
الشاعر صوره بكل أبعادهـا ،وهـو الـذي يهـب الشـاعر القـدرة علـى االنتقـال أل مـن تصـوير المـألوف

إلــى تصــوير فنــي يعتمــد علــى التأمــل والتفكيــر والوصــول إلــى معــان جديــدة فيهــا مــن القــوة واثــارة
االنتب ـ ــاه م ـ ــا يميزه ـ ــا ع ـ ــن غيره ـ ــا م ـ ــن المع ـ ــاني الت ـ ــي ال دور للخي ـ ــال فيه ـ ــا أل .1فالص ـ ــورة ه ـ ــي

تركيــب لغــوي يصــور معنــى عقلي ـا وعاطفي ـا ،فهــي جــزء حيــوي فــي عمليــة الخلــق الفنــي ،وال يمكــن
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للـدارس فهــم الصــورة بــدون ذلــك االمتـزاج الــذي ينــتج مــن تـراكم الصــورة وتــداخلها ،أل فتــأتي الصــورة
انعكاسا لـذات الشـاعر ونفسـيته فهـي تحمـل هويـة الشـاعر مـن خـالل تعبيرهـا عـن أفكـاره ومشـاعره
وأحاسيس ــه ،وتجارب ــه الخاص ــة ،ونظرت ــه إل ــى الحي ــاة الت ــي يص ــوغها بلغت ــه أل .1وم ــن المؤك ــد أن

الص ــورة الشـ ــعرية ف ــي الشـــعر لـــم تخلـ ـق لـ ــذاتها ،وانمـ ــا لتك ــون جـ ــزءا مـ ــن التجرب ــة ،وم ــن البنيـ ــان
العضوي في القصيدة .
إن المتأمــل فــي الشــعر القــديم يجــد أن الصـورة الشــعرية لهــا أنمــاط مختلفــة يــتم علــى أساســها
التصــنيف لهــذه الصــور أل إذ لــم تعتمــد الصــورة المجازيــة فقــط باعتبارهــا أداة مــن أدوات التشــكيل

إن هناك أدوات – أو بـاألحرى أنماطـا – أخـرى للصـورة الشـعرية يـتم
الجمالي للصورة الشعرية بل ّ
علــى أساســها ممارســة الكشــف عــن جماليــة الصــورة الشــعرية فــي شــعرنا القــديم أل .2لــذلك كانــت
معــالجتهم للصــورة الشــعرية تتخــذ أصــنافا مختلفــة ،منهــا األنمــاط الحســية وهــي التــي تـرتبط بحـواس
اإلنسان الخمس ،واألنماط البالغية من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية .

ومن الطبيعي أن القيسي ُيعاني من مشـاعر االغتـراب  ،وعـدم االتصـال  ،وفقـدان االسـتقرار
النفسـ ــي إلـ ــى درجـ ــة يصـ ــل فيهـ ــا إلـ ــى مرحلـ ــة الشـ ــعور بانعـ ــدام الغايـ ــة مـ ــن الحيـ ــاة واألمـ ــل فـ ــي

المســتقبل ،إال أنــه فــي الحقيقــة يحــاول أن يقــدم لنــا شــع ار ذاتيــا راقيــا وطنيــا يســعى بواســطته إلــى
الكشــف عــن معاناتــه بعــدما ُنفــي عــن وطنــه ،إنــه التنفــيس عــن مختلجــات الــنفس ومــا يعتريهــا مــن
مشاعر اإلحباط ،والتوتر ،والحزن ،واأللم .
تجســم أحاسيســه النفســية ،وترصــد كــل
لقــد نظــر القيســي إلــى الصــورة بوصــفها وســيلة فنيــة ّ
جيشانه العاطفي واالنفعـالي .ومـن الطبيعـي أن تحظـى بعنايـة خاصـة مـن الشـاعر ،فهـي مـن أهـم

المقومات الفنية للقصيدة ،وتساهم إلى حد كبير في بنيتها وتعظيم شأنها .

والمتــدبر فــي بنــاء الصــورة فــي شــعر القيســي يجــد أنهــا تتشــكل مــن مفــردات ذات خصوصــية
فلسطينية ،إذ ال يكاد يخلو نسيجها من عناصر مكانية فلسطينية أو مفردات من عالم الطبيعة في
فلسطين ،ولعل في ذلك تأكيدا على ارتباط تجربته بالقضية الفلسطينية .

 -1شعر أبة فراس الحمداني دااسة أسلةبية  ،نهيل لتانة  ،اسالة ماجستير  ،جامعة النواح  ، 2000 ،ص . 121
 -2ا للغة الشعرية عند الشنيري  ،البشير مناعي  ،دااسة و يية تحليلية ،اسالة ماجستير ،جامعة الوزائر  ،2002 ،ص . 302،301

111

ولعــل مفهــوم الصــورة الشــعرية وطبيعتهــا وأنواعهــا وأنماطهــا وعالقتهــا بالخيــال والعاطفــة لــدى

القيســي تتضــح مــن خــالل الد ارس ـة الفنيــة لدواوينــه الشــعرية  .وبعــد هــذا المــدخل لمفهــوم الصــورة
الشــعرية أبــدأ بتحليــل الصــورة مــن خــالل قصــيدته األولــى فــي ديوانــه األول ( اريــة فــي الـريح) ،وهــي
قصيدة من الشعر الحديث ،والصورة الشعرية الواردة فيها ليس فيها غموض ،أو إبهام ،ويمكـن أن
نقول عنها صور تجريدية وبيانية ،ومن هذه الصور قوله في قصيدة (في المنفى) :
يجمعنا بمن نهوى
غداً يمضي بنا التيار
ُ
المحبوس في أعماقنا نجوى
ونروي شوقنا
َ
الناس واألحبا أ ّنا ما سلوناهم
ويدري
ُ
وأنا لم نزل في مرك األشواق

بحر صو َ ُدنياهم
ُن ُ
خبر األحبا أ ّنا
تُرى من ُي ُ
2
ما نسيناهم

فالقصــيدة واقعيــة والصــور الـواردة فيهــا بيانيــة لــيس فيهــا أي تعقيــد ،وعلــى هــذا المنـوال جــاءت
بقيــة الصــورة الشــعرية فــي القصــيدة ،وحيــث الصــورة البيانيــة كاالســتعارة والكنايــة والتشــبيه موجــودة
بكثرة في جل قصائد هذا الديوان كما في قصيدة (الليل والقنديل المطفأ ،وقصيدة العـابر ،وقصـيدة

أغنيـة فـي الطريــق ،وقصـيدة الغنـوة األولــى ،وبقيـة قصــائد الـديوان)  .فإنـه يمكــن القـول أن الصــور

الشعرية في ديوانه األول (راية في الريح) جاءت في أغلبها صور بالغية إنسابت في جمل شـعرية

تتأرجح أحيانا بين الطول والقصر ،مع اإلشارة إلى كثرة الوصف والتشبيه التمثيلي في الكثيـر مـن

أبيات قصائد هذا الديوان .
الشــك فــي أن الصــورة الكليــة فــي شــعر القيســي تعتمــد علــى مــزج عناصــر متعــددة مــع بعضــها
لتصوير رؤيا متكاملة للشاعر بجوانبها المختلفة في قصـائده الشـعرية تماشـيا مـع طبيعـة األحـداث

المتشـ ــابكة ،وهـ ــذا التمـ ــازج للعناصـ ــر الفنيـ ــة (الحركـ ــة ،والصـ ــوت ،واللـ ــون) يجعـ ــل الصـ ــوت أكثـ ــر
ُّ
يحف بي):
تعقيدا ،ويجعل الصورة غامضة ،لكنه يكسبها القوة واإلثارة ،يقول في قصيدة (وما
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كل شئ يذ ّكرني بالغيا ،
وموت الحمام

حركن أجسادهن ببطء
ات النساء ُ
نظر ُ
وه َّن ُي ّ
ويدخلن
َ

حيث تنام
ُ

غزالة كنعان مثل المالك

الغصون التي ال حراك

2

ويستمر في هذا التفصيل قائال :
ُّ
يحف هنا باليتيم
كل شئ

كل شئ
كل شئ

1

تكش ـ ـ ــف الص ـ ـ ــورة ف ـ ـ ــي المقط ـ ـ ــع الش ـ ـ ــعري الس ـ ـ ــابق ع ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـزيج م ـ ـ ــن العناص ـ ـ ــر التفص ـ ـ ــيلية

المتشــابكة ،وهــذا الــنمط مــن التفاصــيل الــذي يتكــئ علــى تفاصــيل مكانيــة يعمــق الشــعور بــالحزن
والوح ـ ــدة ل ـ ــدى الش ـ ــاعر ،حي ـ ــث طغ ـ ــى الوص ـ ــف والتفص ـ ــيل م ـ ــن خ ـ ــالل العدي ـ ــد م ـ ــن الكلم ـ ــات
والعبارات ،مثل :نظ ارت النساء وهن يحركن أجسادهن ببطء ،غزالة كنعان مثـل المـالك ،الغصـون

التي ال حراك ،فتجسد الحدث بكل أبعاده كأنه مشـهد حقيقـي مثيـر يمـر أمـام عيوننـا ،ويتجلـى هـذا
األمر أيضا في قصيدة (نقوس داكنة من رأس الناقورة) تعرض الشاعر للتفاصيل الدقيقة بعد إيراد
إشارة زمنية لتولد األلم النفسي ،كما في قوله :
هذا وجه صديقي ،

أكثر من شارة حزن يحم ُل ،
أكثر من دمعة فرح ين ُق ُل ،

الحزن
هذا وجهك
يتوهج بالرؤيا و ُ
ُ
يتناس ُل أطفاالً موعودين بأنهار من لبن وأرائك ،
يتناس ُل أزها ارً وثما ارً ،

0
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وبعد هذا الوصف التفصيلي تأتي الخاتمة :
وأراك فتقتربين

وأراك فتبتعدين

2

رسم الشاعر خالل األبيات السابقة صورة شعرية كلية ،وهي صورة الغريـب عـن أرضـه ،وقـد

كـان للصـور الجزئيــة دور كبيـر فـي تكــوين الصـورة الكليــة ،حيـث تـداخلت هــذه الصـور وزادت مــن
إيح ـ ــاء الص ـ ــورة الكلي ـ ــة ،وه ـ ــذه الص ـ ــور الجزئي ـ ــة ف ـ ــي القص ـ ــيدة تث ـ ــري المعن ـ ــى ،وتزي ـ ــد م ـ ــن ق ـ ــوة

اإليحاء ،فالتشبيه في قوله (أكثر من شارة حزن ،يتناسل أزها ار وثما ار ،أكثر من دمعة فرح) يوحي
بقسوة الظروف التي يعيشـها المغتـرب (وأراك مبتعـدين) تخيـل الشـاعر نفسـه بعيـدا عـن أرضـه ولـم
يعد إليها ،وتأثير ذلك في نفس القارئ ،أو السامع في توضيح شكل الصورة الكليـة والجزئيـة لتقـدم

نسيجا متكامال لصورة شعرية معبرة .

وفي النهاية يعرض الشاعر صورة الغياب قائال :
كل شيء هنا يحف باليتيم
وال شــك فــي أن التناســق بــين األدوات البيانيــة ،وبــين مــا تصــوره مــن مشــاعر وأحاســيس ،هــي

إحدى الوسائل التي اعتمد عليها الشاعر في تشكيله للصورة الشعرية ،حيث تلتحم أطراف الصورة
وتصبح التشبيهات واالستعارات والكنايات وسائل تعين على فهم أحاسيس الشاعر.
وها هو يتذوق الشاعر طعم الحزن والصمت فـي غربتـه فيعـاني أشـد المعانـاة ،تطـارده وحـوش
األرض ،فيصور هذا المشهد بقوله في قصيدة (نهر بال رافد) :
غريباً كنت أمضغ غربتي السوداء في الطرقات
مقيد الخطوات
تطاردني
ُ
وحوش األرض ُ
كنت ّ
وكنت مطي ًة للصمت واألنواء
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تُقاذفني إليك وكنت أنت منارةً في الشاطئ اآلخر
2
عبرت إليك جسر الحزن بعد عناء
ُ
رس ــم الشـــاعر خـــالل األســـطر السـ ــابقة صـــورة لإلنسـ ــان الفلسـ ــطيني ومأسـ ــاته ،وقـــد اعتمـــد

الش ــاعر عل ــى األسـ ــلوب القصص ــي ،وأخـــذت (األن ــا) دوره ــا فـــي إح ــداث الص ــورة ،وه ــو ضـــمير
يمثـ ــل حالـ ــة الشـ ــاعر وقصـ ــة معاناتـ ــه فـ ــي الغربـ ــة ،فيبـ ــدو بالصـ ــورة األولـ ــى وهـ ــو يتـ ــذوق طعـ ــم

الغربـ ـ ــة السـ ـ ــوداء وعـ ـ ــذاباتها فـ ـ ــي الطرقـ ـ ــات ،وتطـ ـ ــارده وحـ ـ ــوش األرض وهـ ـ ــو مقيـ ـ ــد صـ ـ ــامت ال
يستطيع الحراك.
فالكلمات  :غريبـا  ..السـوداء  ..وحـوش  ..مقيـد  ..مطيـة  ..الحـزن  ..فالصـمت الـذي حـ ّل
بالشاعر معادل لأللفاظ السابقة ،ومن بينها الحزن ،فولدت صـورة تعبـر عـن المعانـاة التـي تعـرض

لها في غربته من ضياع ومطاردة ،فالصمت يخيم على المكان ،تطارده وحوش األرض وهو مقيد
الخطـ ـ ـ ـوات ،ونالح ـ ـ ــظ ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه الص ـ ـ ــورة ال ـ ـ ــتالحم ب ـ ـ ــين عنص ـ ـ ــري الص ـ ـ ــمت والن ـ ـ ــور للتعبي ـ ـ ــر
ع ـ ـ ــن الح ـ ـ ــزن والمعان ـ ـ ــاة .فدالل ـ ـ ــة الص ـ ـ ــمت تط ـ ـ ــورت لتص ـ ـ ــبح خي ـ ـ ــا ار مفروض ـ ـ ــا يعك ـ ـ ــس عم ـ ـ ــق

المعان ـ ـ ـ ــاة والخ ـ ـ ـ ــوف والح ـ ـ ـ ــزن ،لك ـ ـ ـ ــن حل ـ ـ ـ ــم اللق ـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ّـون عليـ ـ ـ ـ ـه رحل ـ ـ ـ ــة الح ـ ـ ـ ــزن وقس ـ ـ ـ ــوة
االغت ـراب ،واســتطاع أن ينتصــر علــى كــل العــذابات واأللــم وأن يلــتحم بأرضــه ووطنــه ،ثــم يعــود
الشاعر في آخر القصيدة ليقدم الـدليل علـى انتصـاره علـى كـل العـذابات والظلـم ،قـائال فـي قصـيدة

(اللغو بالكلمات) :
صمتنا ُك َّل هذا العمر لم نرفض ولم نحتج

تمردنا وعفنا ليلنا المقرور
وال يوماً ّ
نسامر نجمة األحزان ال زاداً سوى الحسرة
ُ
نلوك سنين ماضينا

بقل واهن مقهور

1

نلحــظ ظهــور الصــمت وحضــوره فــي دواويــن الشــاعر يعكــس مــدى المعانــاة والظلــم ،فيصــرح
بأنــه لـم يكــن يملــك خيــار الـرفض واالحتجــاج ،ولــيس لــه إال أن يتعــايش مــع واقعــه المــؤلم ويتحســر
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يرفــق
علــى ماضــيه الجميــل بقلــب منكســر مقهــور ،وهــذا مــا تصــوره قصــيدة (المصــلوب) ،وفيهــا ا

الصمت عناصر الخوف والمعاناة ،فيقول :
وكنت على جدار الليل مصلوباً ،

ألن الحرف مثلي كان مغلوالً بال شفتين
وكان السوطُ مرفوعاً ولم أهتف

توق الروح للكلمة
ت وكان في األعماق ُ
خرس ُ
يعذبني ولكن لم أقل حرفين
ألني كنت في الزحمة

غريباً ضائع الخطوات منسياً

2

يبدو الصمت معـادال لعنصـر المعانـاة األخـرى التـي تعـرض لهـا الشـاعر فـي ضـوء االحـتالل
الـــذي رمـ ــز لـــه بالليـ ــل ،مـ ــع وجـــود الليـ ــل فقـــدت عناصـ ــر الحيـ ــاة ،فأصـ ــبح مصـ ــلوبا علـ ــى جـ ــدار

الليــل ،وأيضــا الصــمت جــاء معــادال لعنصــر الخــوف والوحشــة ،وهمــا داللتــان ســلبيتان ،فالصــمت

يخيم بشكل كبير على النص السابق (مصلوبا ،بال شفتين ،لـم أهتـف ،خرسـت ،لـم أقـل) ،وهـو مـا

يعكـ ــس مـ ــدى المعانـ ــاة والخـ ــوف الـ ــذي تـ ــأثر بـ ــه الشـ ــاعر ،فالصـ ــمت يخـ ــيم علـ ــى حيـ ــاة الشـ ــاعر

(غريبا ضائع الخطوات منسيا) .

ويصل في نهاية القصيدة قائال :
نشيدنا في وشوشات الصمت
وغنينا فضاع
ُ

2

لعـ ــل اقت ـ ـران الصـ ــمت بالعنصـ ــر الصـ ــوتي يـ ــدل علـ ــى رفـ ــض الشـ ــاعر لهـ ــذا الصـ ــمت ،ألن ـ ـه
يحتــاج إلــى القــوة ،واعــالن ال ـرفض اتجــاه الظلــم ،وكســر حــاجز الخــوف ،ولكــن يبقــى الصــمت هــو

الخيار المفروض في النهاية .

هذا مشهد آخـر يصـور لنـا مـدى معانـاة الشـاعر فـي تجوالـه فيطلـب مـن روحـه أن تهيـئ نفسـها

للموت ،قائال في قصيدة (أمشي ويصحبني قاتلي) :
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هيئي الموج والريح عما قليل ،

البحر من روحنا
سينز ُعنا
ُ
ويكسرنا كالزجاج
هيئي زوجتي موتنا

القبرات تغني لنا
آخر َّ

فكفانا زواج

2

يصور الشـاعر نفسـه وزوجتـه بأنهمـا كالزجـاج الـذي يكسـره البحـر ،وهـو تشـبيه غايتـه تجسـيم

الحالة النفسية الضاغطة الذي هو من خصائص هذه الصورة الحسية .وبالتالي تتكـون مـن خـالل
القصــيدة سلســلة مــن الصــور الكليــة المكونــة لنظــام المقطوعــات –التــي تعــد -بمــا فيهــا مــن وحــدة
عض ــوية م ــن مظ ــاهر التجدي ــد ف ــي الش ــعر العرب ــي الح ــديث الت ــي أسس ــها وح ــدة الموض ــوع ووح ــدة
الشــعور ،بحيــث تــؤدي كــل صــورة وظيفتهــا فــي بنــاء الصــورة الشــعرية أل ألن القصــيدة تجربــة ذاتيــة

نفسية تربطها وحدة شعورية وفكرية تجعل منها عضوية متماسكة أل

2

.

فالكلمــ ـ ـ ــات  :المــ ـ ـ ــوج  ..ال ـ ـ ـ ـ ـريح  ..سـ ـ ـ ـ ــينزعنا  ..يكس ـ ـ ـ ـ ـرنا  ..ص ـ ـ ـ ــورت المشـ ـ ـ ـ ــهد الحركـ ـ ـ ـ ــي

للحدث ،حدث االغتراب ،إذ إن الشاعر يرمز بالبحر للغربة ،وما تحدثه فـي نفسـه مـن ألـم وانتـزاع
للروح ،بل إن الغربة عنده تساوي الموت .

ونرى الصوت ينبعث من َّ
القبرات التي تغني فامتزاج الصوت والحركة في مشهد واحـد يجسـد
الحدث ،ويعطيه جماال ،فالعالم يقف ليشهد المعاناة ،والتشريد ،فيطلب من زوجته أن تهيـئ نفسـها
لمالقاة الموت راحة من عذاب هذه الغربة .

لقد تجلت عناصر الصـورة بكـل وضـوح فـي كامـل المشـهد لتمتـزج وتتشـكل أمـام عيوننـا مأسـاة

الشاعر بعد أن داهمته الغربة ،وجعلته في مهب الريح .

ونتوقــف عنــد مخاطبــة الحبيبــة (ســا ار) للشــاعر التــي تصــفه باألخضــر ،واألحمــر ،واألبــيض،

واألسود ،قائال في قصيدة (تهليلة سارا) :
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األسود ،
األبيض و
األخضر واألحمر  ،جملها
جملها
ُ
ُ
ّ
ُ
البحر عن الوجه فيعرفُه ُّ
كل الناس
ينحسر
يا أخواتي
ُ
ُ
أحد ويكون حبيبي
وال
يفهمه ٌ
ُ
ممهو ارً بالموال النازف كان حبيبي

العرس حزيناً وغريباً كالموجة والشاطئ
جاء إلى ُ

2

تخاطـ ـ ـ ــب سـ ـ ـ ــا ار الشـ ـ ـ ــاعر بنفسـ ـ ـ ــها السـ ـ ـ ــتقباله ،وتحشـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــل أن ـ ـ ـ ـواع الزينـ ـ ـ ــة ،حيـ ـ ـ ــث

األخضــر ،واألحمــر ،واألبــيض ،واألســود ،وتمثلــت هــذه األلـوان فــي العلــم الفلســطيني التــي تضــفي
علــى مــوت الشــاعر بعــدا وطنيــا ،فحركــة البحــر ،والمـوال النــازف ،كلهــا أ ازحــت الســتار عــن طبيعــة

الحدث الصاخب ،بما يجعل القارئ يحس بح اررة التجربة وحيوية الخطاب  .لكن مـا يميـز الصـور
الشعرية في أشعاره بديوان (إناء ألزهار سا ار زعتر أليتامها) أنها أصبحت صو ار ذات أبعاد ذهنية
وتجريدية ،وهذا يعني بداية تطور مفهوم الصورة الشعرية لدى الشاعر ،حيث أنه تخرج مـن إطـار

المفهوم البياني لتتعداه إلى المفهوم الواسع والشامل ،بحيث نجـد الصـور الحسـية ،ومثلـه إلـى خلـق
صور شعرية جديدة ،ويرجع ذلك إلى نمو وتطور التجربة الشعرية عنده ،والتي تدفعـه للبحـث عـن

الجديــد س ـواء فــي شــكل أو مضــمون القصــيدة بشــكل عــام ،أو أحــد أركــان القصــيدة بشــكل خــاص
مثل  :اللغـة الشـعرية ،أو الصـورة ،وعلـى اعتبـار أن جمـع القصـائد لديوانـه األول فـي مجـال كتابـة

قصيدة التفعيلة هي باكورة إنتاجه للشعر الحديث ،فإنها كانت أشبه بصورة كلية جمعـت فـي ثنايـاه
صو ار شعرية جزئية متنوعة ،سواء صو ار فنية ،أو صو ار ذهنية بأنواعها المختلفة .

لقــد غــدا الحــدث الفلســطيني المعاصــر مفعمــا بكــل مقومــات النشــاط والحيويــة ،نتيجــة لتفجــر
الوضــع ،ولتن ــامي الح ــدث  ،ف ــالبحر ينحس ــر ،والمـ ـوال ين ــزف .ل ــذا فالص ــورة الت ــي رس ــمها الش ــاعر
تضـ ـ ــفي علـ ـ ــى الـ ـ ــنص حالـ ـ ــة مـ ـ ــن االحتف ـ ـ ــاالت واالبتهـ ـ ــاالت ،تشـ ـ ــبه لوحـ ـ ــة متحركـ ـ ــة ص ـ ـ ــاخبة
باأللوان والصوت .

كمــا نلحــظ فــي الصــورة الســابقة مزيج ـا مــن العناصــر المتشــابكة ،حيــث طغــى الصــوت فــي

العديد من الكلمات ،والعبارات ،مثل  :بالموال النازف كان حبيبـي  ..وكـان أيضـا للحركـة حضـور

ف ـ ــي عب ـ ــارات ،ينحس ـ ــر البح ـ ــر ،الموج ـ ــة ،والش ـ ــاطئ ،ول ـ ــم يغ ـ ــب الل ـ ــون ف ـ ــي الص ـ ــورة ،كمـ ـ ـا ف ـ ــي
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األخضــر ،واألحمــر ،واألبــيض ،واألســود ،فتجســد الحــدث بكــل أبعــاده ،كأنــه مشــهد حقيقــي .ويبقــى

للصــورة الكليــة دورهــا فــي رســم الحــدث ،وجــذب القــارئ ،بمــا يضـمن اســتثارته ،واســتدراجه للتواصــل
والمتابعة ،لنتابع هذه الصورة للشاعر القيسي ،قائال في قصيدة ( النهر يتلو الكتب) :
عمان يغني
ويجوس األُفق عشرون جواداً
كان في ساعد ُن َ
ُ
وثالثون نشيداً جامعياً
يهتف :
عابس
وطريق
ُ
ٌ
ٌ
يا نعمة نعمان أعدَّي اآلن أثالمك ،

ودواة
عشرين جواداً  ،وثالثين نشيداً جامعياً َ

ودوداً
صدرك ممدوداً ُ
وليكن ُ
اعيدك حانت
امض مشط شعري مو ُ

الرمح في خاصرة الوادي ،
هكذا نعم ُة مالت جانباً و ُ
2
أجابت
فقد تزاحمت في المقطع السابق الكلمات المفعمة بالصوت ،مثل  :يغني ،نشـيدا ،يهتـف ...
ـوس ،صـ ـ ــدرك ممـ ـ ــدودا ،مشـ ـ ــط شـ ـ ــعري ،جانبـ ـ ــا
كلهـ ـ ــا فـ ـ ــي سـ ـ ــياق امتـ ـ ــداد الحركـ ـ ــة ،مثـ ـ ــل  :يجـ ـ ـ ُ
والـ ـ ــرمح ،وهـ ـ ــذا االمت ـ ـ ـزاج بـ ـ ــين الصـ ـ ــوت والحركـ ـ ــة يقـ ـ ــوى علـ ـ ــى مجابهـ ـ ــة الحـ ـ ــزن الـ ـ ــذي يحـ ـ ــس
به ،والتعبير عن المشاعر القاسية التي تعصف في صدره .

إن تعـ ـانق الص ــوت م ــع الحرك ــة ف ــي المش ــهد الس ــابق يعط ــي للص ــورة حيوي ــة ،ويس ــاعد ف ــي
إب ـراز الحــدث ،فنستشــعر أننــا أمــام مســرح حقيقــي ،تتــأجج فيهــا عناصــر الصــورة بنب ـرة متســارعة،
تماشيا مع طبيعة الحالة ،وهذا ما نلمسه في المقطع التالي في قصيدة (وكأني نحلة ال عاصفة):

أت على األكمام
وقر ُ
فقلت وجدتك يا أمي
أشكاالً تتحفز للوث ُ ،
ِّ
المتوغ َل في الرمل  ،توضَّأ بالحزن وقام
ووجدت مغنيك
ُ

وتزوَد بالماء  ،بأطيار وحوريات البحر  ،بغزالن الوعر ،
َّ
ي  ،وجاء
بح ّنون الساحل وقرنفله البر ِّ
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ُّ
فانتظريه
يشق البحر إليك صباحاً

وانتظريه مساء

2

يق ــدم الش ــاعر خ ــالل األس ــطر الس ــابقة ص ــورة ش ــعرية تجس ــد خالله ــا ص ــو ار حس ــية متدفق ــة

متتاليــة ،وقــد اســتمد الشــاعر مفــردات الصــورة مــن الطبيعــة ،وأخــذ يعيــد تركيبهــا علــى نحــو أكثــر
موضوعية من الطبيعة في شكلها المباشر ،ويعبر عنها بتجربة شعرية قد مر بها ،وتجربته تجربة

ثرية صادقة ،أل وثراء الصورة يعطيها أبعـادا رمزيـة ،ويجـب أن نتـذكر أن الحـد الفاصـل بـين الرمـز
وأيــة صــورة أخــرى ال وجــود لــه ،وان المهمــة الدقيقــة هــي كشــف قــدرة الصــورة علــى تنــوير العمــل

األدبيأل ،2وبالتالي فقد قام القيسي فـي المقطـع السـابق مـن القصـيدة بـالربط بـين جزئيـات الصـورة

فـ ــي اختيـ ــار الكلمـ ــات المفـ ــردة الرمزيـ ــة المعب ـ ـرة ،مثـ ــل (:الرمـ ــل ،المـ ــاء ،حوريـ ــات البحـ ــر ،غ ـ ـزالن
ي) ،وقــد توالــت الصــور الحســية المترابطــة فــي القصــيدة ،وامتــد
الــوعر ،حنــون الســاحل ،قرنفلــة البــر ّ
هــذا التـرابط بــين الصــور فــي المقطــع الســابق ،هــو عــالم الطبيعــة الشــاهدة علــى عــودة الشــاعر مــن
المنفى إلى أمه التي تنتظره (المتوغل في الرمل ،توضـأ بـالحزن ،فانتظريـه يشـق البحـر) إلـى آخـر

الصور التي رسمها الشاعر ،متمنيا العودة إلى أرض الوطن .

إن تـوالي أفعــال األمــر  :قلــت  ..تــزود  ..فانتظريــه  ..وانتظريــه ،وكــذلك النــداء فــي :يــا أمــي

كلهــا تحمــل دالالت صــوتية صــاخبة تتعــانق مــع ديناميــة الحركــة فــي  :للوثــب ،المتوغــل ،الرمــل،
بأطيار ،بغزالن ،إضافة إلى الحركة المنبعثة من داللة أفعال األمر السابقة ،وقد برزت بـين الفينـة
واألخ ــرى بع ــض األلـ ـوان المنبعث ــة م ــن بع ــض الكلم ــات مث ــل  :البح ــر ..ص ــباحا ،فتكتم ــل حينه ــا
عناصر الصورة الشعرية لتواكب الحالة الطبيعية لنفسية الشـاعر ،القائمـة علـى عودتـه مـن المنفـى

إلى أمه التي تنتظرها في أي وقت صباحا أو مساء .

فاس ـ ــتخدام الش ـ ــاعر لحوري ـ ــات البح ـ ــر وغـ ـ ـزالن ال ـ ــوعر ،كان ـ ــت ش ـ ــاهدة عل ـ ــى ع ـ ــودة الش ـ ــاعر

من المنفى .فاجتماع الحركة ،والصوت معا ،جعل الحدث شاخصا أمامنـا كأننـا نعايشـه اآلن بكـل
أبعاده .
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ويصـ ــف القيس ـ ــي حي ـ ــاة الش ـ ــعب اللبن ـ ــاني ،واالجتيـ ــاح ،والقت ـ ــل عب ـ ــر ص ـ ــورة ش ـ ــعرية نابض ـ ــة

بالحركة ،والصوت ،والصور الجزئية الموحية ،فيقول في قصيدة (غزالة كنعان) :
جاءته الحر

جاءت بيروت

ص ار ُخ اهلل وكان يهيئ قُدَّاساً
جاء ُ
وتراتيل تليق بيوم عابر

يجانس بين أصابعها الناحلة  ،وبين األغصان
كان
ُ
بين جدائلها وسنابل مقصوفة
ويرى الطوفان

جاءته الحر وكان يودعها

رص ُعه الفضَّة
كان على با حديقتها ُمنطفئاً وتُ ِّ
كان خريفاً من ورق وذبول

كان على با حديقتها يهوي كإناء فُخاري

سرير
ليس له في األرض
ٌ
ليس له مائدةٌ أو أسبوعٌ من قمح

2

رس ــم الش ــاعر م ــن خ ــالل األبي ــات الس ــابقة ص ــورة ش ــعرية كلي ــة ،وه ــي ص ــورة حي ــاة الش ــعب

اللبنــاني وهــم يرزحــون تحــت نيـر الظلــم ،والقتــل ،والمعانــاة ،وألوانهــا النفســية ،والحســية .وقــد جــاءت
هــذه الصــورة نابضــة بالحركــة ،والصـوت ،واللــون ،والصــور الجزئيــة مــن تشــبيه ،واســتعارة ،وكنايــة،
فالصــوت صــادر عــن الص ـراخ وابتهــال الــدور ،والحركــة نحســها فــي حركــة الص ـراخ الشــديد بــين
األصابع الناحلة ،وبين األغصان ،والسنابل المقصوفة المدمرة ،واللون نراه في الدماء  ..وقد كـان

للصـ ــور الجزئيـ ــة دور كبي ـ ــر فـ ــي تكـ ــوين الص ـ ــورة الكليـ ــة ،حيـ ــث ت ـ ــداخلت هـ ــذه الص ـ ــور ،وزادت

مـ ـ ــن إيحــ ــاء الصــ ــورة الكليــ ــة ،فاســ ــتخدام جملــ ــة(من ورق وذب ـ ــول) كناي ـ ــة ع ـ ــن األل ـ ــم ،والحـ ـ ــزن،
والقت ـ ـ ــل  ،والمعان ـ ـ ــاة الت ـ ـ ــي تع ـ ـ ــرض له ـ ـ ــا أبن ـ ـ ــاء الش ـ ـ ــعب اللبن ـ ـ ــاني ،و( كإنـ ـ ـ ـاء فخ ـ ـ ــاري) وه ـ ـ ــي
تش ــبيه ،و (ج ــاءت بي ــروت) ،وه ــي اس ــتعارة ،وكله ــا ص ــور ت ــوحي بقس ــوة الظ ــروف الت ــي يعيش ــها

الشـ ـ ــعب اللبنـ ـ ــاني تحـ ـ ــت وطـ ـ ــأة االحـ ـ ــتالل ،وكـ ـ ــل الصـ ـ ــور الجزئيـ ـ ــة تـ ـ ــآزرت ،وتناسـ ـ ــقت لتقـ ـ ــدم
نسيجا متكامال لصورة شعرية معبرة .
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يقـ ــول القيس ـ ــي فـ ــي موض ـ ــع آخـ ــر م ـ ــن القصـ ــيدة ،وه ـ ــو الحـ ــزن الواض ـ ــح للعالقـ ــات الجزئي ـ ــة

المألوفة ،قائال في قصيدة (مقاطع من مدائن األسفار) :
أيت سيدي المسيح
ر ُ
يبكي على الضفاف

يستحم تحت غيمة من الدخان
والنهر
ُ
أوما لي وما ابتسم
وكان صمتُه اعتراف
بما ُيعاني من ألم
اح في تطواف
ور َ

2

جـ ـ ــاءت الصـ ـ ــورة الجزئيـ ـ ــة المفـ ـ ــردة البسـ ـ ــيطة فـ ـ ــي األسـ ـ ــطر السـ ـ ــابقة تحمـ ـ ــل فـ ـ ــي طياتهـ ـ ــا

الحزن ،واألسى الذي يعبر عن معاناة اإلنسان البعيـد عـن وطنـه ،فالبكـاء الـذي يذرفـه ،إنمـا يذرفـه
علــى شــقاء شــعبه ،ومعاناتــه ،والنه ـر الــذي يســتحم تحــت غيمــة مــن الــدخان ،هــو القــدر المجــروح

الــذي أوحــت بــه هــذه الصــورة الجزئيــة ،والتــي ج ـاءت لتــوحي بمــا يصــطرع داخــل الشــاعر مــن ألــم
وحزن .

نلح ــظ الش ــاعر ف ــي األس ــطر الس ــابقة أن ــه ي ــدمج ب ــين مف ــردتين م ــن حقل ــين داللي ــين مختلف ــين

(البكــاء والحــزن) ممــا أدى إلــى تجــاوز العالئــق الدالليــة علــى المســتوى المعجمــي ،مبتك ـ ار صــورة
جديــدة ،فهــو يختــار (المســيح) للبكــاء ،وهنــا يقــع الحــزن ،فالبــدائل التــي تفرضــها كلمــة المســيح وفــق
السياق هي :

( المسيح ،البعيد ،المغتر  ،المهجر )
لكنــه يتخلــى عــن البــدائل الســابقة ،ويختــار كلمــة (المســيح) ممــا أحــدث تصـو ار للمعنــى يخــالف
توقعــات القــارئ ،ونتيجــة هــذا االقت ـ ارن اللفظــي تتولــد الصــورة التشــبيهية ،فالشــاعر يشــبه المســيح

باإلنس ـان الــذي يبكــي مــن أجــل وطنــه البعيــد ،وقــد حــدث فــي البيــت األخيــر اقت ـران لفظــي أيضــا

وجــاء فــي صــورة غيــر مألوفــة ،وهــي تشــبيه النهــر باإلنســان الــذي يســتحم ،وفــي ذلــك خــرق داللــي،
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وحينهــا يصــبح اآلتــي يحمــل داللــة إيجابيــة ،لــذا قــال (وكــان صــمته اعت ـراف) هــذه صــورة أخــرى

بسيطة ظهر فيها الخرق على مستوى واحد ،وهو الصمت الذي يشبهه بهيئة إنسان يعترف ،وبعد
االعت ـ ـ ـ ـراف بـ ـ ـ ــاأللم يقـ ـ ـ ــوم المسـ ـ ـ ــتقبل بانتشـ ـ ـ ــال الشـ ـ ـ ــاعر مـ ـ ـ ــن المعانـ ـ ـ ــاة واأللـ ـ ـ ــم ليسـ ـ ـ ــتريح مـ ـ ـ ــن

الظل ــم ،واألل ــم ،وه ــذا م ــا أوح ــت ب ــه (بم ــا يع ــاني م ــن ألم)...وعن ــدها راح ف ــي تطـ ـواف ،وك ــل ه ــذه
الدالالت النفسية ،والتركيبية الشعورية ،هي التي ارتكزت عليها الصورة الشعرية فـي القصـيدة ،فقـد

رسم الشاعر الصورة الشعرية وفقـا لشـعوره وارتباطـه النفسـي بهـا ،فقـد بـدأ القصـيدة بموقـف ثـم عـاد
وختمها بنفس الموقف ،يقول القيسي في قصيدة (تعالي نبوس التراب) :

لنمحو أسماءنا من جواز السفر
تعالي ،
َ
تعالي لنكت َ أسماءنا من جديد

تعالي لنرسم خارطة للبالد  ،ونغتال فينا انتظار البريد

تعالي  ،فبعد فوات األوان
وموت القصيدة

سنشقي  ،ونرض ُخ قس ارً  ،لتقويم هذا الزمان
نبوس الت ار
تعالي
ُ
نعانق كل الشجر
تعالي
ُ
تعالي نسطر تاريخنا  ،وسط هذا الحريق

تعالي

تعالي نقاتل

2

يقدم الشاعر خالل قصيدته صورة كلية يعبر من خاللها عن موقفه إزاء تجربـة إنسـانية ،وان

قــدمها مــن خــالل رؤيــة ذاتيــة ،أكســبت تجربتــه خصوصــية متمي ـزة ،حيــث يلــتحم الموقــف الــذاتي

ب ــالموقف اإلنسـ ــاني والسياس ــي ،ولـــم ت ــأت الصـ ــورة ف ــي القصـ ــيدة ذات مص ــدر مـ ــادي ،أو حســـي

فق ــط ،إنم ــا ج ــاءت م ــن مص ــادر معنوي ــة متنوع ــة ،فيق ــدم الش ــاعر ص ــورة الفلس ــطيني ال ــذي يف ــدي
وطنه ،وأرضه بأغلى ما يملك ،وهذا يفسره قول الشاعر (تعالي لنمحو أسماءنا من جواز السـفر)،

وكــذلك صــورة الفلســطيني الــذي يرضــخ قس ـ ار لتقــويم هــذا الزمــان ،ومعانقــة أرض الــوطن ،وأيضــا

صـ ـ ــورة الفلسـ ـ ــطيني الـ ـ ــذي يقاتـ ـ ــل مـ ـ ــن أجـ ـ ــل ت ـ ـ ـراب الـ ـ ــوطن ،ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك يغنـ ـ ــي الواحـ ـ ــد مـ ـ ــنهم

للحريـ ــة والـ ــوطن  ،ثـ ــم يقـ ــدم الشـ ــاعر مبـ ــر ار نفسـ ــيا لهـ ــذا الموقـ ــف النضـ ــالي فـ ــي مطلـ ــع القصـ ــيدة
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قولــه (تعــالي لنمحــو أســماءنا مــن ج ـواز الســفر ،لنكتــب أســماءنا مــن جديــد) ،ثــم يــأتي بصــورتين
متتــاليتين للــوطن تســهمان فــي تأصــيل معنــى الفــداء وتعميقــه ،الصــورة األول ـى  :تقــدم الــوطن فــي

ص ــور متتاليـ ــة (تع ــالي لنرســـم خارطـ ــة لل ــبالد ،ونغتـ ــال فين ــا انتظـ ــار البري ــد ،تع ــالي ،فبعـــد ف ـ ـوات
األوان ،ومــوت القصــيدة) ،وهــذه الصــورة تطلــب مــن الفلســطيني أن يكــون مخلصــا لــبالده ،وت ـراب

وطنه ،ليخلّص هذا الـوطن مـن مأسـاته .ثـم تـأتي الصـورة الثانيـة  :فيقـدم صـورة الـوطن فـي صـور
متتاليــة (تعــالي نبــوس التـراب ،ونعــانق كــل الشــجر ،ونســطر تاريخنــا ،وســط هــذا الحريــق) ،وبــنفس

الص ــورة وداللته ــا النفس ــية يخ ــتم القص ــيدة( ،تع ــالي نقات ــل) ،وه ــي الوس ــيلة الت ــي اس ــتند إليه ــا ف ــي
تجسيد حلمه ورؤيته للواقع المعيش .
والقيسـ ــي شـ ــاعر غزيـ ــر اإلنتـ ــاج  ،وهـ ــذه الغ ـ ـ ازرة منحتـ ــه فرص ـ ـة التنويـ ــع فـ ــي أسـ ــاليب بنـ ــاء
الص ـ ــورة ،وه ـ ــي تبن ـ ــى بع ـ ــدة أس ـ ــاليب ووس ـ ــائل منبثق ـ ــة م ـ ــن وج ـ ــدان الش ـ ــاعر وأفك ـ ــاره وأحاسيس ـ ــه
وألفاظ ـ ـ ـ ــه وموس ـ ـ ـ ــيقاه ،وفيم ـ ـ ـ ــا يل ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ــتعراض وتحلي ـ ـ ـ ــل أله ـ ـ ـ ــم الوس ـ ـ ـ ــائل البنائي ـ ـ ـ ــة للص ـ ـ ـ ــور

الجزئية وتفصيالتها ،فما الصور الكلية إال صور جزئية مجتمعة ومتكاملة تتعانق في حمل رؤيته
الشعرية ،قائال في قصيدة (إشبيلية) :
كان مفتاحها في جيوبي وضاع

تعر ُج نحو مساجد إشبيلية
يا دمي  ،هل ّ
لنقول الوداع

س َّرتها
وأبوس الحصى َ
حول َ
أدحرج قلبي هذي اإلجاصة قر سرير بعيد ،
و ُ
رح اآلنية
وأطّ ُ
يا إلهي  ،وألقي بكيسي أخي ارً هنا
من أنا

من أنا يا إلهي ليحرسني ُك ُّل هذا المرض
2
تحت شرفة إشبيلية !
يشخص الشاعر اشبيلية بالفتاة التي يأتي العاشق لوداعها ثم يبـدأ بالتفصـيل فجعـل العاشـق
يقبــل المحبوبــة اشــبيلية ،فــي مكــان غيــر مــألوف ،فالشــاعر أراد أن يــودع كــل مك ـان فــي إشــبيلية
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حتــى يصــل حــول س ـرتها .فجمعــت القطعــة الســابقة فــي طياتهــا عــدة صــور للتشــبيه ،حيــث يشــبه

اشــبيلية بالفتــاة التــي يــأتي العاشــق لوداعهــا ،وحيــث شــبه القلــب فــي لحظــة الــوداع باإلجاصــة التــي
يرسـ ــلها قـ ــرب س ـ ـرير بعيـ ــد ،فاجتمعـ ــت هـ ــذه الصـ ــور لتشـ ــكل صـ ــورة مركبـ ــة يظهـ ــر فيهـ ــا عنصـ ــر

المفارقــة ،وهــذه المفارقـة هــي أحــد األســاليب التــي اســتخدمها الشــعراء ،إنهــا أل تكنيــك فنــي يســتخدمه
الشاعر إلبراز التناقض بـين طـرفين متقـابلين بينهمـا نـوع مـن التنـاقض ،وهـي تختلـف عـن الطبـاق

والمقابلــة ،س ـواء مــن ناحيــة بنائــه الفنــي ،أو مــن ناحيــة وظيفتــه اإليحائيــة ألنهــا تقــوم علــى إب ـراز

التنــاقض بــين طرفيهــا ،هــذا التنــاقض الــذي يمتــد ليشــمل القصــيدة برمتهــا ،فتقــوم كلهــا علــى مفارقــة
تصـ ــويرية كبي ـ ـرة أل ،1لكـ ــن هـ ــذه المفارقـ ــة لـ ــم تشـ ــتت أركـ ــان الصـ ــورة ،بـ ــل جمعـ ــت بـ ــين الصـ ــور

الجزئية ،يقول الشاعر في قصيدة (إشبيلية) :
وإلشبيلية

ُّ
كل هذا الفضاء الموشح بالقطن والبيلسان ولي
هذه األقبية

يا إلهي  ،أنا

كم مريض أنا يا إلهي ف ُخذ بيدي
عند أقدام إشبيلية

أعرف اآلن شيئاً ،
المحط ُة ؟  ..ال
ُ
نية ،
و ُ
الب ّ
كراس هذي ُ
أعرف ّ
أعرفُها من قديم
من ُّ
يدل اليتيم

1

تقوم المفارقة بين الفضاء واألقبية ،يقابلها ياء المـتكلم فـي قولـه (لـي) ،والمدينـة اشـبيلية ،هـذه

المفارقة تكشـف عـن أن اشـبيلية هـي رمـز الحلـم المفقـود ،ورمـز الـوطن ،ورمـز الماضـي ،فالمقابلـة

بينهما تتضح في الصورة التراكمية ،وهكذا تتآلف هاتان الصورتان بصـورهما الجزئيـة والكليـة التـي

عكس ـ ــتها التجرب ـ ــة الش ـ ــعرية للش ـ ــاعر ،لتش ـ ــكل ك ـ ــل منهم ـ ــا ش ـ ــكال متك ـ ــامال ف ـ ــي القص ـ ــيدة .فه ـ ــذه

األبي ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة عكس ـ ـ ــت االنس ـ ـ ــجام الواض ـ ـ ــح ف ـ ـ ــي الص ـ ـ ــور الجزئي ـ ـ ــة ،مم ـ ـ ــا أدى ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى
تك ــوين ص ــورتين ف ــي نهاي ــة األبي ــات تعط ــي ص ــورة داللي ــة جمالي ــة للقص ــيدة ،والص ــورة التراكمي ــة

 -1عن بناء القصيدة العربية الحديثة  ،د .علي عشري زايد  ،ط ، 4مكتبة الشباس  ،القاهرة  ، 1991 ،ص . 141
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التــي اجتمعــت لتشــكل صــو ار مركبــة ظهــر فيهــا عنصــر المفارقــة ،ولعــل ذلــك يهــدف إلــى وصــول
جميع التفصيالت الجزئية للمتلقي .

إذن فالصورة الشعرية في شعر محمد القيسي صورة معاناة ومآس ،تقدم حقيقة شعورية تعـيش
في وجدان كل فلسطيني ،وعربي ،وهذا ما جعل هذه الصورة تتجـاوز فـي بعضـها االرتبـاط بـالواقع
من أجل خلق خيال خالق مبدع .

لـــذلك جـ ــاءت هـ ــذه الصـــورة فـ ــي ش ـ ـعر القيسـ ــي بنـ ــاء متوحـ ــدا متكـ ــامال ،ال يجـ ــوز معـــه فصـ ــل

جزئياته ــا واالس ــتغناء ع ــن بعض ــها ،وت ــأتي كله ــا نابض ــة بالحرك ــة ،تتك ــاثف ف ــي إعط ــاء مالم ــح
ودالالت مش ـرقة وموحيــة للصــورة الكليــة ،فجــاءت هــذه الصــورة فــي كثيــر مــن األحيــان معب ـرة عــن

هموم الشاعر ،وآالمه في تشكيل لغوي غير مألوف ،يتسم بالفرادة واإلبداع .
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الفصل الثالث  -اإليقاع الموسيقي
المبحث األول  -اإليقاع الخارجي :
 -2الوزن
 -1القافية

المبحث الثاني  -اإليقاع الداخلي :
 -2بنية التوازي – التشاكل .
 -1بنية التوازي – االختالف .
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المبحث األول  -اإليقاع الخارجي
أوالً  -الوزن
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أوالً  -الوزن
الـ ــوزن عنصـ ــر مه ـ ــم إلح ـ ـداث الموسـ ــيقى الش ـ ــعرية ،وال يمكـ ــن عنـ ــد الق ـ ــدماء بنـ ــاء القص ـ ــيدة
بدون ـ ــه ،ويعتب ـ ــر م ـ ــن مميـ ـ ـزات الش ـ ــعر وأبنيته ـ ــا ف ـ ــي أس ـ ــلوبه ،ورغـ ـ ـم أهمي ـ ــة ال ـ ــوزن ف ـ ــي هيكلي ـ ــة

القصيدة ،مثله مثل باقي أركانها ،فإن نازك المالئكة لها رؤية حديثة حول مفهوم الوزن تتمثل فـي
أنــه أل الشــكل الموســيقي الــذي يختــاره الشــاعر لعــرض الهيكــل أل ،1وهــو الــذي يمــنح بنيــة القصــيدة

ثباتــا إيقاعيــا محســوبا ي ـرتبط بالحالــة النفســية للشــاعر ،أل ومنــذ ُوجــدت األوزان ،فالشــاعر ال ينطــق
بكالمــه فــي لغــة عاديــة ،وانمــا ينطقــه موزونــا وكأنــه يلبــي فينــا غريزتنــا أو فطرتنــا األولــى قبــل أن

تنشأ اللغات أل

2

.

والـ ــوزن عالم ـ ــة فارقـ ــة للق ـ ــول الشـ ــعري ب ـ ــل ركي ـ ـزة نش ـ ــأ الشـ ــعر العرب ـ ــي كلـ ــه معتم ـ ــدا عليهـ ـ ـا

أل الشــعر العربــي كلــه نشــأ فــي ظــروف غنائيــة ،وهــو فــي أكث ـره يصــور شخصــية الشــاعر وأه ـواءه
وميوله أل

3

 ،ويؤكد د .شوقي ضيف أن الموسيقى بحد ذاتها مرتبطة بالشعر منذ نشأته .

فـالوزن هــو القالــب الموســيقي لألفكــار والعواطــف ،وهـو جــزء ال يتجـ أز مــن تجربــة الشــاعر ،فـال
يمكــن الفصــل بينــه وبــين الموضــوع ،بمعنــى أن الموضــوع ال يمكــن أن يكتمــل دون االعتمــاد علــى

الوزن ،وهو أشبه بالخميرة ،وهذا ما قصده كولردج حينما قـال  :أل إن الـوزن إذا مـا قصـد اسـتعماله
ألغراض شعرية أشبه مـا يكـون بـالخميرة  ...فـالخميرة فـي حـد ذاتهـا عديمـة القيمـة بـل إنهـا كريهـة

المـ ـ ــذاق ،ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك فه ـ ـ ــي تضـ ـ ــفي علـ ـ ــى الشـ ـ ـ ـراب الـ ـ ــذي تمتـ ـ ــزج ب ـ ـ ــه بنسـ ـ ــب معقولـ ـ ــة روح ـ ـ ــا
حيوي ـ ــة أل .4فالش ـ ــاعر ال يمل ـ ــك اإلرادة ف ـ ــي اختي ـ ــار ال ـ ــوزن ال ـ ــذي يريـ ـ ـد ،ب ـ ــل إن ال ـ ــوزن يطف ـ ــو

مــن خــالل إيحــاء ال شــعوري بحيــث ال يملــك الــتحكم فيــه ،ولكن ـه يملــك حريــة ترتيــب الكلمــات ،أو
األبيات ،أو تغيير بعضها .

عنـ ـ ــد االنتقـ ـ ــال إلـ ـ ــى دواويـ ـ ــن القيسـ ـ ــي الشـ ـ ــعرية ،واسـ ـ ــتع ارض الموضـ ـ ــوعات التـ ـ ــي تناولهـ ـ ــا

الشاعر ،نجد أن جميع دواوينه موزعة على سبعة أبحر مرتبة حسب الجدول التالي :

 -1قضايا الشعر المعا ر  ،د .نازك المالئكة  ،ط ، 4داا العلم للماليين  ،بيروو  ، 1914 ،ص . 224
 -2دااساو نقدية في األدس الحديث  ،د .عزيز السيد جاسم  ،الهيئة المصرية العامة للكتاس  ،القاهرة  ، 1991 ،ص . 34
 -3الين ومماهبه في الشعر العربي  ،د .شةقي ضيف  ،ط ، 12داا المعااف  ،القاهرة  ، 1993 ،ص. 31
 -4قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث  ،د .محمد زلي العشماوي  ،داا الشروق  ،القاهرة  ، 1924 ،ص . 229
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البحر

عدد القصائد

النسبة المئوية

الرمل

235

%44،9

المتدارك

112

%37،3

الرجز

94

%34،1

المتقار

55

%31،5

الوافر

19

%30،4

الكامل

16

%10،4

الهزج

30

%22،7




حظيــت تفعيلــة بحــر الرمــل بالنصــيب األكبــر مــن موســيقى القيســي ،حيــث اســتخدمها بنســبة
تصل إلى ( ،)%11،6توزعت على مساحات مجموعاته الشعرية .
ولعــل إكثــار الشــاعر مــن اســتخدام هــذه التفعيلــة يعــد رغبــة منــه فــي مواكبــة التطــور الموســيقي
للشعر العربي ،فقد أثبـت إبـراهيم أنـيس مـن خـالل استقصـائه لموسـيقى الشـعر الجـاهلي ألأن الرمـل
الذي بقي خامل الذكر فـي أشـعار القـدماء قـد نهـض بـه العصـر الحـديث نهضـة كبيـرة أوشـكت أن

تنزلــه المنزلــة الثانيــة فــي أوزان الشــعر أل ،1وتحظــى تفعيلــة البحــر المتــدارك بالمرتبــة الثانيــة عنــد

الشــاعر ،حيــث اســتخدمها فــي قصــائده بنســبة ( ،)%31،3ويــأتي بحــر الرجــز فــي المركــز الثالــث

( )61قصــيدة الــذي بلــغ نســبة ( ،)%31،2ثــم يليــه بحــر المتقــارب ،فــالوافر ،فالكامــل ،أمــا الهــزج
وتفعيلتــه (مفــاعيلن) فجــاءت نســبة حضــورها فــي شــعر القيســي ض ـئيلة جــدا إذ بلغــت (،)%11،1
ولعل ذلك يرجع إلى تداخل وحدة الوافر مـع الهـزج ،إذ مـن النـادر أن نجـد نصـا قائمـا علـى تفعيلـة

الهــزج دون أن تتخللــه تفعيلــة ال ـوافر ،واذا كــان أهــل العــروض يؤكــدون أن ورود (مفــاعلتن) ســت

مرات في القصيدة يجعلها من (الوافر) ،على نحو ما نرى في هذا المقطع :
وقفـت علـى طُلولك فـي َجالل
ُ
ب-ب ب / -ب-ب ب / -ب--
مفاعلتن

مفاعلتن

فعولن

أُريك مـن الهوى ما ال أُريـك
ب-ب ب / -ب / ---ب--

مفاعلتن

مفاعيلن فعولن

 تم إحصاء همه البحةا من قبل الباحث .
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فت فـي البلدان عهـداً
لئن طـ َّو ُ
ب / ---ب / ---ب--
مفاعيلن

فعولن

مفاعيلن

فقد كانت يداك ُهمـا شريكـي

2

ب / ---ب-ب ب / -ب--
مفاعيلن مفاعلتن

فعولن

وتبع هذه األبيات العامودية أسطر شعرية جاءت على الوافر ،فقال :
أرى ما خطّ في يوم على كفّي

ب / ---ب / ---ب---
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

من الكلمات
ب-ب ب-
مفاعلتن

وأقــرأهُ ،

ب-ب ب-
مفاعلتن

أن شيئاً مات
أعرف َّ
و ُ
ب-ب ب / -ب---
مفاعلتن

1

مفاعيلن

حيث يحصل تداخل إيقاعي عميق بين وحدتي (مفاعلتن ،مفاعيلن) في بنية إيقاعية واحـدة،

تخضع لنسق إيقـاعي يتسـم بالخفـة والمـرح ،ولعـل مـرد ذلـك يرجـع إلـى التـداخل بـين وحـدتي الـوافر

والهزج ،الـذي أدى إلـى نـوع مـن الصـعود والهبـوط فـي النغمـة الشـعرية وتسـتمر القصـيدة علـى هـذا
النهج في التنقل بين الوحدات اإليقاعية المتمثلة في قصيدة (الوقوف في جرش) .
كما نلحظ أن السطر األول والثاني من القصيدة العمودية قد انتهت بالمقياس
(فعولن) ،ألوعلى هذا فليس لهذا البحر إال نوع واحد من القصائد هي التي تنتهي أشطر أبياتها
بالمقياس (فعولن)  ،3وفي قصيدة التفعيلة لم يلتزم بتفعيلة محددة بل راوح بين(مفاعيلن) و

(مفاعلتن) ،كما نرى أن عدد المرات التي ورد فيها تفعيلة (مفاعلتن) (1مرات) ووردت (مفاعيلن)
 -1األعمال الشعرية  ،ج ، 1ص. 499
 -2المصدا السابق  ،ص . 100
 -3مةسيقا الشعر  ،ص . 14
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(1مرات) في كلتا القصيدتين أي بنسبة متساوية ،ومن خالل هذه اإلحصائية يمكن القول أنه ال

فرق بين (مفاعلتن) المتحركة الالم ،وبين(مفاعيلن) في أي شيء ،وهذا يعطي المقطع سمة
إيقاعية تنسبه عروضيا إلى الوافر على اعتبار تفعيلة (الهزج) (مفاعيلن) ليس من طبيعتها
العروضية أن تتحول مثال إلى(مفاعلتن) عكس (مفاعلتن) التي تتحول بعامل (العصب)

 

إلى

مفاعيلن ،ولعل من المفيد التذكير بأن موسيقا الوافر تنبع من دائرة عروضية لموسيقا الهزج ،لهذا
تبين مدى مزج الشاعر بين تفعيالت البحور المختلفة .

وم ــا نـ ـراه م ــن ت ــداخل ب ــين الـ ـوافر واله ــزج ،نج ــده أيض ــا ب ــين الكام ــل والرج ــز ،تفعيل ــة الكام ــل

(متفـ ـ ـ ــاعلن) كثي ـ ـ ـ ـ ار مـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــأتي مضـ ـ ـ ــمرة (إسـ ـ ـ ــكان الثـ ـ ـ ــاني المتحـ ـ ـ ــرك) – أي (متفـ ـ ـ ــاعلن) التـ ـ ـ ــي

تساوي(مســتفعلن) وه ــي تفعيل ــة بح ــر الرج ــز ،وله ــذا يمك ــن أن نع ــد أل المقي ــاس (مس ــتفعلن) مقياس ــا

للبحر الكامل ،مثله مثل (متفاعلن) سواء بسواء ،إذ نسبة شيوع (مستفعلن) في وزن البحر الكامـل
ال تقــل عــن نســبة شــيوع (متفــاعلن) إن لــم تــزد عنهــا ،وعلــى هــذا فمقيــاس البحــر الكامــل فــي حشــو

البيت يجوز أن يكون (متفاعلن) ،أو (مستفعلن) " ،2ولنتأمل هذه األسطر:

بـارق َّ
طـ ار
ال
غنـى وال َخ َ
ٌ
--ب-- / -ب / -ب ب-

روق البحر وانتظــر !
أنهى ُع َ
-ب-- / -ب / -ب ب-مستفعلن مستفعلن

مستفعلن مستفعلن فعلن

فعلن

ـه
تجـر َع ُ
فنجـا ُن ُ
ـه الثّانـي ّ
--ب-- / -ب / -ب ب-

ـر
الح َج َا
وتجـرع اإلسـمنت و َ
ّ
ب ب-ب-- / -ب / -ب ب-

لـم تـأت موعدهـا وال َب َعثَت

--ب / -ب ب-ب / -ب ب-

فـي صدر طارقها ولو َخبـََار
--ب / -ب ب-ب / -ب ب-

خبـأهُ
وطـوى كتا األرض ّ ،
ب ب-ب-- / -ب / -ب ب-

وتـوزعـت
ـه شـر ارً
ّ
أنفاس ُ
ُ
ب ب-ب-- / -ب / -ب ب-

مستفعلن مستفعلن فعلن

مستفعلن

متفاعلن

متفاعلن

مستفعلن

متفاعلن

مستفعلن

فعلن

مستفعلن

متفاعلن

فعلن

فعلن

1

متفاعلن

فعلن

 هة تسكين الحرف الخامس .
 -1مةسيقا الشعر  ،د .إبراهيم أنيس  ،ص . 22
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مستفعلن

فعلن

نــرى أن وح ـدة (متفــاعلن) التــي تتحــول إلــى (مســتفعلن) وردت ( )11م ـرة مقابــل ( )9م ـرات

للتفعيلة األصلية الصحيحة (متفاعلن) ،كما نرى أن البيت األول وحده هو الذي جاءت فيه معظم
تفعيالتـ ـ ـ ـ ـ ــه (مسـ ـ ـ ـ ـ ــتفعلن) ،فـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ــين أن بـ ـ ـ ـ ـ ــاقي األبيـ ـ ـ ـ ـ ــات تنوعـ ـ ـ ـ ـ ــت تفعيالتـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــين

(متفاعلن مستفعلن فعلن) .

ويبدو أن الثراء النغمي الذي نلحظه في النصوص القيسية ،بصـفة عامـة ،يرجـع إلـى اعتمـاد
الشاعر على الوحدة اإليقاعية (متفاعلن) بشكل كبير ،التي تتميز بقدرتها علـى اسـتيعاب عالقـات
إيقاعيــة متشــابكة ،تتولــد مــن كثـرة الزحافــات والتغييـرات التــي يمكــن أن تــدخلها كاإلضــمار والترفيــل
والتذييل والقطع .
واذا عـ ــدنا إلـ ــى بحـ ــر الرمـ ــل ،ودرجـ ــة شـ ــيوعه المرتفعـ ــة ،فإننـ ــا يمكـ ــن تعليـ ــل ذلـ ــك بعـ ــاملين

أحــدهما  :اإلمكانــات اإليقاعيــة التــي تنبثــق مــن الصــور المتعــددة لتفعيلــة الرمــل ،إذ تــرد صــحيحة
(فــاعالتن) وصــورها (فــاعلن ،فــاعالت ،فعالتــن ،فعــال) ،وهــذه الصــور مــن الممكـن أن تتكــرر فــي

الســطر الشــعري دون أن يحــدث تنــوع فــي اإليقــاع الموســيقي ،وتنــوع أشــكال التفعيلــة يتــيح للشــاعر
حرية أكبر للتعبير عن انفعاالته الحسية على نحو ما نراه في هذا المقطع :

أعبر الدر إلى بيتي القديـم
ُ
ب / --ب ب- / --ب9-فاعالتن فعالتن

فاعالت

فاعالتن فعالتن

فعالتن

مت مع الوحشة والخوف طريقي
لص ُ
ُ
ينسج ا ّ
ب / --ب ب / --ب ب / --ب ب--فعالتن

أيقنت بأن الغربـة السوداء دربـي
كيف
َ
ب / --ب ب- / --ب- / --ب--فاعالتن فعالتن

فاعالتن فاعالتن

أمخر فـي المنفى بحـا ارً وبحـار
أ ّنني
ُ
ب / --ب ب- / --ب / --ب ب9-2

فاعالتن فعالتن

فاعالتن فعال

 -1المصدا السابق  ،ص . 21
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لعل اختيار حالـة األلـم التـي يعـاني منهـا الشـاعر دفعتـه ال شـعوريا إلـى اختيـار تفعيلـة الرمـل

(فاعالتن) ،ومن المعروف أن تفعيلة الرمل من التفعيالت التي يغلب عليها الحزن واأللم ،ويمتـاز
بالعذوبة والرقة المتمثلـة فـي حالـة مـن األسـى ،وهـذه المفـردات متمثلـة فـي (ينسـج الصـمت ،الغربـة

السوداء ،أمخر في المنفى) ،ويبدو أن هذه المفردات تعبر عن الحالـة النفسـية للشـاعر وهـو يسـير
في شوارع الغربة ويتجول .
هــا هــو الشــاعر يســتخدم التفعيلــة (فــاعالتن –ب )--ومشــتقاتها (فعالتــن ب ب )--بحريــة
وعذوبــة ،ثــم نلحــظ لجــوء الشــاعر فــي البيــت األول إل ـى وضــع الســكون علــى كلمــة (القــديم) وهــي

آخـ ــر البيـ ــت ألننـ ــا إذا أشـ ــبعناها أصـ ــبح وزنهـ ــا (فـ ــاعالتن) ،واذا بقيـ ــت سـ ــاكنة أو ضـ ــمة تصـ ــبح

ـاعالت – فــاعالت) ،ويجــوز اســتخدامها فــي هــذا الموضــع علــى أي الــوجهين كي ـف نشــاء ،أمــا
(فـ
ُ
مشـ ــتقة (فع ـ ــالت) فقـ ــد اس ـ ــتخدمها الشـ ــاعر ف ـ ــي نهاي ـ ــة البيـ ــت األخي ـ ــر ،وهـ ــذا اختص ـ ــار لمش ـ ــتقة

(فـاعالت) ،وكمـا يؤكـد إبـراهيم أنـيس أنـه أل ال فــرق فـي الـوزن الموسـيقي بـين (فـاعالت – فعــالت)
فكالهما حسن جيد ترتاح إليه األسماع ،ويردان في أبيات القصيدة الواحدة أل

1

.

كمــا نلحــظ مجــيء الوحــدة (فــاعالتن) فــي صــور متعــددة مــن التحـوالت النســقية ،وقــد تجــاوزت
بع ــض ه ــذه التحـ ـوالت ف ــي الس ــطر الواح ــد ،دون اإلحس ــاس ب ــأي نش ــاز ف ــي اإليق ــاع ،فق ــد وردت

التفع ــيالت ف ــي الس ــطر األول عل ــى النح ــو الت ــالي  :ف ــاعالتن فعالت ــن ف ــاعالت ،واذا نظرن ــا ف ــي
الجملة الشعرية ككل فإننـا نـرى أن الوحـدة اإليقاعيـة (فـاعالتن) قـد وردت سـبع مـرات فـي صـورتها
الصحيحة ،وثماني مرات في صورتيها المقبوضـة والمقصـورة ،وهـذه التحـوالت المتعـددة والمتجـاورة
داخــل الجملــة الواحــدة ،تبــرهن علــى اإلمكانــات اإليقاعيــة المتاحــة أمــام الشــاعر فــي تفعيلــة الرمــل

(فـ ـ ــاعالتن) ،ثانيهمـ ـ ــا يعـ ـ ــود إلـ ـ ــى خصـ ـ ــائص هـ ـ ــذه التفعيلـ ـ ــة التـ ـ ــي تتناسـ ـ ــب مـ ـ ــع الكشـ ـ ــف عـ ـ ــن

التج ـ ــارب الذاتي ـ ــة ،إذ إن معظ ـ ــم القص ـ ــائد الغنائي ـ ــة مؤسس ـ ــة عل ـ ــى بح ـ ــر الرم ـ ــل ،وه ـ ــي تحك ـ ــي
تجــ ــارب خاصـ ـ ــة وعامـ ـ ــة ،تتصـ ـ ــل بــ ــذات الشـ ـ ــاعر وشـ ـ ــعبه الـ ـ ــذي ام ـ ــتأل قلبـ ـ ــه بمظـ ـ ــاهر األلـ ـ ــم
والحزن ،ولننظر إلى هذا النموذج :
بين قوسين وجدنا ُعمرنـا ،

-ب / --ب ب- / --ب-

فاعالتن فعالتن فاعال
 -1مةسيقا الشعر  ،ص . 11
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ينسـ ُّل م ّنـا

- / -ب--

تن فاعالتن
سج ّنا
بين قوسين ُ

-ب- / --ب--

فاعالتن فاعالتن

آخر األمر ،
واكتشفنا َ
ب- / --ب--فاعالتن فاعالتن

اكتشفنا

-ب--

فاعالتن

كم هرمنا !

1

-ب--

فاعالتن
كما نلحظ أن المقطع الشعري السابق المكون من ستة أسطر  ،يبدأ بثالث تفعيالت ،ثم يأخـذ
هذا العدد بالنزول في األسطر التالية ،وتقل هذه التفعيلة مع قصـر السـطر الشـعري ،ففـي األبيـات
تتك ــرر التفعيل ــة (ف ــاعالتن) عل ــى م ــدار األس ــطر (األول ،والث ــاني ،والثال ــث ،وال ارب ــع ،والخ ــامس،

والس ـ ــادس) ،ولع ـ ــل ذل ـ ــك يكشـ ـ ــف ع ـ ــن حال ـ ــة التم ـ ــزق الــ ــداخلي ،والتفت ـ ــت العالئق ـ ــي ب ـ ــين األنــ ــا

واآلخ ــر ،والش ــاعر هن ــا يكش ــف ع ــن ه ــذه األحاس ــيس والمش ــاعر الداخلي ــة الت ــي يع ــاني منه ــا ف ــي

غربته ،وما كان لذلك من أثر في نفس الشاعر حتى ذهب ببصره .

وق ــد ص ــاحب االمت ــداد الحـ ـزين ف ــي المقط ــع األول م ــن القص ــيدة ت ــدوير ،  وه ــذا الت ــدوير

يمنح القصيدة قدرات حركيـة جيـدة تسـاعد القـارئ علـى االسـتمتاع بهـا ،ويالحـظ أن الضـمير الـذي
يعــود علــى (األنــا) يتكــرر ( )9م ـرات فــي ســتة أســطر متواليــة ،ممــا يــدل علــى علــو النب ـرة الذاتي ـة،

 -1األعمال الشعرية ،ج ،2ص . 11
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واإلغـ ـ ـراق ف ـ ــي النج ـ ــوى الداخلي ـ ــة ،وألن تفعيل ـ ــة (ف ـ ــاعالتن) أق ـ ــرب إل ـ ــى ص ـ ــورة الغن ـ ــاء الحـ ـ ـزين

واألسى ،انقاد الشاعر إلى التعبير عن هذه المعاني من خالله .

وهكــذا ال تتوقــف إمكانــات القيســي فــي مجــال اإليقــاع الــوزني عنــد نقطــة معينــة ،وبهــذا يعتبــر

شاعر متمرسا له أساليبه الخاصة في تشكيل خطابه الشعري .
ا
القيسي
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ثانياً  -القافية
القافية الزمت الشعر العربي منذ بدايته وحتى انتشـاره ،وعلـى امتـداد تـاريخ الشـعر العربـي لـم

تفقــد أهميتهــا ،ألنهــا عنصــر رئيســي مهــم فــي القصــيدة ،لــذا أوالهــا القــدماء عنايــة كبي ـرة أل فــالعرب

عرف ـوا القافيــة قبــل أن ينظم ـوا الشــعر الكمــي الــذي وصــل إلينــا عرفوهــا فــي األرجــاز ،وفــي ســجع
الكهان ،وفي الشعر النبري القديم الذي لم يصل إلينا إال عن طريق النقوش أل ،1وااللتـ ازم بالقافيـة
أخــذ طــابع التقليــد عنــد الشــاعر العربــي القــديم ،أل ألنهــم أدركـوا بســليقتهم مــا لهــا مــن أثــر فعــال فــي
كسبهُ نمطا إيقاعيا يعينهم على الترنم به في خلواتهم وأسمارهم أل ،2وان كنا
تغذيته بزاد
موسيقي ُي ُ
ّ
نــرى فــي العصــر الحــديث تحلّـال مــن قيــود القافيــة التقليديــة التــي لــم يعــد الشــاعر ملتزمــا بهــا ،سـواء

همة ،وبهـذا ُي ّعـرف
فيما ُعرف (بالشعر المرسل) ،أو(شعر التفعيلة) ،وهذا التحلل له جذور تراثية م ّ
إبـراهيم أنــيس القافيــة ،فيقــول :أل ليســت القافيــة إال عــدة أصـوات تتكــرر أواخــر األشــطر أو األبيــات
مــن القصــيدة ،وتكرارهــا هــذا يكــون جــزءا مــن الموســيقى الشــعرية ،فهــي بمثابــة الفواصـل الموســيقية

يتوق ـ ــع الس ـ ــامع تردده ـ ــا ،ويس ـ ــتمتع بمث ـ ــل هــ ــذا الت ـ ــردد ال ـ ــذي يطـ ـ ـرق اآلذان ف ـ ــي فتـ ـ ـرات زمنيــ ــة

منتظمة ،وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن أل

3

.

ونلح ــظ أن القافي ــة تتط ــور بتط ــور القص ــيدة ،فه ــي ليس ــت ممثل ــة لبي ــت ش ــعري بعين ــه ،وانم ــا

أص ــبحت تحم ــل أبع ــادا ذات دالالت تتفاع ــل م ــع ال ــدوال األخ ــرى ف ــي ال ــنص لتزي ــد ألف ــاظ ال ــنص

ومعانيه قوة ووضوحا ،أما العرب القدماء فقد التزموا في قصائدهم بقافيـة موحـدة ،وأصـبحت شـكال

من أشكال التكرار ،وهذا ما أشرنا إليه آنفا .

وم ـ ـ ـ ــن هن ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــرى أن الش ـ ـ ـ ــعراء المعاصـ ـ ـ ـ ـرين يتخلص ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــن القافي ـ ـ ـ ــة الموح ـ ـ ـ ــدة ق ـ ـ ـ ــدر

اإلمكـ ــان ،ويستعيضـ ــون عنهـ ــا بـ ــأنواع أخـ ــرى مـ ــن القـ ــوافي ،دون أن يلزم ـ ـوا أنفسـ ــهم بـ ــنمط واحـ ــد
منها ،ولكن على الرغم من ذلك فإن المتأمل في شعر القيسي يستطيع أن يميز بـين ثالثـة أشـكال
أساسية للقافية هي :

 -1القافية واأل ةاو اللغةية  ،دااسة  :د .محمد عبد الرؤوف  ،مكتبة الخانوي  ،مصر  ،ص . 19
 -2نحة حةسبة اللغة العربية وعلةمها علم القافية  ،د .ادق أبة سليمان  ،ط ، 1داا المقداد  ،غزة  2010 ،ن ص . 11
 -3مةسيقا الشعر  ،د .إبراهيم أنيس  ،ص. 244
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أوالً  -القافية الموحدة
ظهر هذا النوع من التقفية في قصائد القيسي بنوعيها التفعيلي والتقليدي ،وتتمثل القافية

الموحدة في القصيدة التي تنتهي أبياتها جميعا بقافية واحدة ،وهذا نوع نادر في شعر التفعيلة في
العصر الحديث ،ويتمثل هذا النمط من التقفية في تكرار النسق الصوتي في آخر األسطر

الروي في معظم األسطر ،ويأتي في صورتين
الشعرية بحركاته وسكناته مع االحتفاظ بحرف َّ
إحداهما  :تتكرر فيه القافية والروي بشكل متوال ،وثانيتهما تتكرر القافية والروي بشكل غير

متوال .
أمــا الصــورة األولــى :فهــي أكثــر التصـاقا بــالمفهوم التقليــدي للقافيــة ،حيــث تمثــل القافيــة نهايـة
للسطر الشعري ،وهذا النمط من القافية يشكل نسبة ضئيلة فـي دواويـن القيسـي ،باسـتثناء القصـائد
العمودية



التي ارتبطت بالمرحلة األولى من تجربته الشعرية ،يقول الشاعر :
عدد التفعيالت
3

وتوجني في التياعي

الضر

فعولن

وهذا الضبا شعاعي

3

فعولن

دمي في رقاعي

1

فعولن

وقال يراعي

علي ٌل دفاعي عن الياسمين

1

4

2

فعولن
فعول

ويالحــظ أن األس ــطر تنتهــي بقافي ــة واحــدة م ــا عــدا الس ــطر األخيــر ،وروي واح ــد هــو الع ــين
الموصولة بالياء ،وقد التزم بتكرار النسق الصوتي كما هو ،حيث جاءت القافية مردوفة في جميع

األسـطر ،والضـروب موحــدة – مـا عـدا الضــرب األخيـر – ولمـا كــان هـذا الـنمط يقتــرب مـن الــنمط
التقلي ـ ــدي للتقفي ـ ــة ح ـ ــاول الش ـ ــاعر أن يح ـ ــدث تغييـ ـ ـ ار في ـ ــه ك ـ ــي يح ـ ــد م ـ ــن أل س ـ ــميتريته أل لتض ـ ــفي

القافيـ ــة موسـ ــيقية عاليـ ــة علـ ــى التفعيلـ ــة العروضـ ــية التـ ــي تـ ــم اختيارهـ ــا بعنايـ ــة ،وأحسـ ــن الشـ ــاعر
اسـ ــتخدامها بمـ ــا زاد مـ ــن الموسـ ــيقى الخارجيـ ــة التـ ــي تضـ ــاف إلـ ــى الموسـ ــيقى الداخليـ ــة المبثوث ـ ــة

في كلمات قصيدته ،فنوع في عدد التفعيالت وجعلها موزعة على النحو التالي،1+2+2+3+3 :

 لم أتعرق بالحديث عن القصائد العمةدية نظراً لةضةح خصائصها المةسيقية في ذهن القاائ .
 -1األعمال الشعرية  ،ج ، 2ص . 111
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إذ إن ألتوحـ ـ ـد القافي ـ ــة وع ـ ــدد التفع ـ ــيالت يك ـ ــاد يك ـ ــون أمـ ـ ـ ار منافي ـ ــا للحري ـ ــة الت ـ ــي ينش ـ ــدها الش ـ ــعر

الحر".1 

أما الصورة الثانية للقافية الموحدة ،هي أن القافية والروي يتكـرران بنفسـيهما ،ولكـن دون تتـابع
– كمــا فــي النمــوذج الســابق ،وانمــا تفص ـل بينهمــا بعــض األســطر غيــر المقفــاة ،فتكســر مــن حــدة

رتابتها كما في قول الشاعر :
ناي
ٌ
ناي
ٌ

شفيف  ،من حرير الخيزران
ٌ
ولمنا
ضمنا ّ ،
وكان ّ

ومن يمام المهرجان

ينام في صدري
ُ
1
تهزهُ يدان
وال ّ

أ

×
أ

×
أ

نالحظ أن القافيـة الموحـدة ،التـي تتجلـى فـي األسـطر جـاءت مردوفـة ،أي سـبق حـرف الـروي

(الن ــون) ح ــرف م ــن ح ــروف الم ــد ،وه ــو األل ــف ف ــي الس ــطر األول وف ــي بقي ــة األس ــطر األخ ــرى
المقفاة ،وبروز حرف المد في القافية يؤدي إلى خفوتها وانسجامها مع بقية األسطر .ومما يالحـظ
أن األسطر المقفاة لم ترد متوالية علـى النحـو الـذي رأينـاه فـي النمـوذج األول ،بـل جـاءت منفصـلة
عن بعضها البعض بأسطر عمـد الشـاعر إلـى إنهائهـا بـدون قافيـة علـى النحـو التـالي :أ × أ × أ،

وقد أدت األسطر غير المقفاة إلى تخفيف بـروز الـنغم ،والـى تجنـب الرتابـة والملـل الـذي يمكـن أن

ينبعث من استرسال القافية الموحدة ،وبإسقاط القافية من بعض األسطر ،أحدث الشاعر نوعا من
القافية المخالفـة ،وقـد حـاول أن يسـتعيض عـن تلـك القافيـة الغائبـة بنغمـة موسـيقية واضـحة تنبعـث

من كلمة (ناي) التي تكررت مرتين في السطر األول والسطر الثاني ،ممـا أنـتج نوعـا مـن التـوازي
بين الموسيقى الداخلية ،والخارجية المتمثلة في القافية .

 -1الخعاس الشعري في شعر محمةد داويش  ،د .محمد
 -2األعمال الشعرية ،ج ،2ص . 410

الح أبة حميدة  ،ص . 312
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ثانياً  -القافية المنوعة :
القافيــة المنوعــة مــن أكثــر األنمــاط التــي عمــد إليهــا الشــاعر المعاصــر فــي شــعره ،لمــا فيهــا مــن

حرية كبيرة في التـزاوج أو التنـاوب بـين القـوافي المختلفـة ،تقـوم القصـيدة فـي هـذا الـنمط علـى أكثـر

من قافية وروي ،دون التزام بنظام ثابت في تناوبها ،وقد جاءت عند القيسي في صورتين  :قافية
منوعة متوالية ،وقافية منوعة متقاطعة .

 -2القافية المنوعة المتوالية
يتبـع فيهـا الشـاعر نظامـا معينــا يتمثـل فـي تتـابع القـوافي المتشــابهة فـي سـطرين ،أو أكثـر ،ثــم
ينتقل إلى قافية أخرى متتابعة ثم إلى ثالثة ،لكي يناسب دفقته الشعورية اللغوية ،ثم يعود مرة أخرى

إلى القافية األولى ،أو أن يكرر نظام توالي القوافي مرة أخرى ،يقول محمد القيسي :
نواس
وآللئ في كرم أبي ّ

أ

سنركض ُمحتفظين بما يذه
أين
ُ
والوقت تأخر

جـ

ماريسا الموسيقى ملع

حجر من مدغشقر
ٌ
طوحه الوقت
حجر ّ
ٌ

جـ

د

يتنقل في صمت

محفوف باآلس !
حجر
ٌ
ٌ

د

أ

2

القصــيدة مــن بحــر المتــدارك ،وتقــوم علــى قــافيتين مختلفتــين تأخــذ كــل قافيــة صــيغة صــوتية

متميزة ،فاألولى جاءت مقيدة ومردوفة باأللف ،وحرف الـروي فيهـا موحـد هـو (السـين) ،أمـا الثانيـة
فهي موصولة بالباء وتمثلها الكلمات (ملعب ،يـذهب) ،وأمـا الثالثـة حـرف (الـراء) وتمثلهـا الكلمـات

(تـ ــأخر ،مدغشـ ــقر) ،والرابعـ ــة حـ ــرف التـ ــاء وتمثله ـ ــا الكلمـ ــات (صـ ــمت ،الوقـ ــت) ،وممـ ــا يالح ـ ــظ

أن الشــاعر يلجــأ إلــى أســلوب المــزدوج ،يبــدأ بقافيــة وال يســمح بظهــور القافيــة الثانيــة – باســتثناء
الس ـ ـ ــطر األول – قب ـ ـ ــل أن يك ـ ـ ــرر القافي ـ ـ ــة نفس ـ ـ ــها ف ـ ـ ــي الس ـ ـ ــطر الت ـ ـ ــالي ،فنظ ـ ـ ــام التقفي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي
 -1المصدا السابق ،ص . 211
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األســطر يســير علــى النحــو التــالي ( :أ ،ب ب ،ج ج ،د د ،أ) ،واذا كــان هــذا النظــام يشــعر بنــوع

مــن الرتابــة والملــل ،وال يخيــب ظــن المتلقــي فيمــا يمكــن أن يتوقعــه ،فــإن الشــاعر قــد أحــدث مفاجــأة
صوتية في نهاية القصيدة ،ال تدع مجاال لإلحساس بالرتابـة ،إذ لـم يكـرر القافيـة المتشـابهة بشـكل

متوال ،بل تقاطعت مع نظيرتها بصورة تخالف النظام القائم وزيادة في كسر الرتابة ،عمد الشاعر
إلى تنويع الضروب ،وعدد التفعيالت في األسطر ،مما أدخل السرور واالرتياح إلى نفـس المتلقـي
التي ُّ
تمج – عادة – الرتابة والثبات على نظام معين .

 -1القافية المنوعة المتقاطعة :
فــي ه ــذا ال ــنمط م ــن التقفي ــة يعم ــد الش ــاعر إلــى اس ــتخدام القـ ـوافي المتبادل ــة الت ــي تجم ــع ب ــين

الموافق ــة والمخالف ــة مع ــا ،حي ــث ال تتكـ ـرر القافي ــة بش ــكل متـ ـوال ،وانم ــا تقاطعه ــا قافي ــة أخ ــرى أو
أكثــر ،تفص ــل بــين ص ــورها المتكــررة ،فل ــم يتكــرر ح ــرف الــروي والقافي ــة إال بعــد مج ــيء قافي ــة أو

قافيتين ،على نحو ما نرى في هذا النموذج :

أ

عين حبيبي
نامي  ،يا َ
يا مألى بالنوم

أ

نامي يا عين حبيبي

سك األهدا
تحر ُ
ُ
2
عين حبيبي
نامي يا َ

أ

القافية التي ُبنـي عليهـا المقطـع منوعـة ومتبادلـة ،حيـث إن الـروي األول (البـاء) ال يتكـرر إال
بعد ظهور روي (الميم) الساكنة ،فالقافيتان تتبادالن المواقع على هذا النحو( أ ب ،أ ب ،أ) ،وهذا
التنــوع الــذي لجــأ إليــه الشــاعر حقــق نوعــا مــن التنــاغم اإليقــاعي الــذي جــاء منســجما م ـع الداللــة

التي تحملها القصيدة .

وقد ال يلتـزم الشـاعر بهـذا النظـام الرتيـب فـي تبـادل القـوافي المنوعـة ،بـل أحيانـا يطلـق لنفسـه
العنان في تكرارها دون نظام ثابت ،ولكن المتتبع لها يحس بين الحين واآلخر بنغمة متكررة سـبق
أن سمعها كما في قوله :

 -1المصدا نيسه ،ص . 110
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أ

أمشي معك

أمشي إلى األفق

أمشي إلى حدود الورد

ج

أمشي إلى ُك ِّل النواحي ال أرى من َحد

ج

أمشي وال ألقاك
أمشي وال أراك

أ

أ

2

تنتهي األسطر بثالث قواف متبادلة هي (الكاف ،القاف ،الـدال) ،ولكـن الشـاعر ال يلتـزم فـي
تعاقبها بنظام ثابت ،بل يحدث خلخلة في طريقة التبادل ،فهي في األسـطر الثالثـة األولـى جـاءت

عل ــى ه ــذا النح ــو :أ ب ج ،بينم ــا احت ــل ه ــذا الترتي ــب ف ــي األس ــطر الثالث ــة األخيـ ـرة عل ــى النح ــو

التــ ــالي :أ ج أ ،بهــ ــذا التحريـ ـ ــك باعــ ــد الشــ ــاعر المسـ ـ ــافة ب ـ ــين بع ـ ــض الق ـ ـ ـوافي المتش ـ ــابهة مثـ ـ ــل

(معك ،ألقاك) ،وقـرب بـين بعضـها اآلخـر بشـكل بـارز مثـل (الـورد ،حـد ،ألقـاك ،أراك) ممـا أحـدث
مفاجآت متعاقبة في توقعات المتلقي غيبت اإلحساس بالرتابة والنمطية .

ثالثاً  -غيا القافية
يدخل تحت هذا النمط – تجاو از – غياب الروي ،وان كانت القافية غير غائبة ،فـإن الشـاعر
قد يتخلص من الروي في نهاية األسطر ،ولكنه يظل محتفظا بصيغة صوتية متكررة تمثل القافيـة

في حد ذاتها ،مثال ذلك :

ُّ
كل شيء حبيبي هنا يتداعى

أ

أنت مشتَب ٌك بالخيوط الغريبة ع ّني
وأهفو على البعد

صحتي وجحيمي
تسألُني في الهواتف عن ّ
1
ُّ
كل شيء ُهنا يتداعى

أ

 -1األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 109
 -2المصدا السابق  ،ص . 201 ،204

141

يتاح للشاعر في المقطع السابق مساحة كبيرة من التعبير بحريـة ،فيختـار تقفيتـه لتنسـجم مـع

حالتــه الشــعورية ،ولعــل ذلــك يجعــل المتلقــي أقــل عرضــة للملــل ،وفــي األسـطر نلحــظ نوعــا واضــحا
مــن التقفيــة ،يتمثــل فــي التوافـق بــين نهايــة الســطر األول واألخير(يتــداعى ،يتــداعى) ،أمــا األســطر
األخــرى المتوســطة بينهمــا قــد خلــت مــن حــرف الــروي ،ولكنهــا لــم تخــل مــن القافيـة ،حيــث اســتطاع

الش ــاعر أن يحققهـ ــا ،مـــن خـ ــالل االنســـجام الصـــوتي والتوافـ ــق المقطعـ ــي ب ــين نهايـ ــات األسـ ــطر،

(عني ،البعد ،جحيمي) تتطابقان مـع بعضـهما مـن حيـث الحركـات والسـكنات ،أمـا كلمـة
فالكلمات ّ
(عنــي) فإنهــا تشــكل معهــا انســجاما صــوتيا متولــدا بــأن ينه ـي ســطره الشــعري بقافيــة تنتهــي بــروي
ّ
يجانس روي قافية سابقة ،فالكلمات (عني ،البعد ،جحيمـي) تمثـل أنسـب صـوت  ،أو كلمـة ينتهـي

بها السطر الشعري ،وقد استطاع الشاعر أن يجعـل مـن اليـاء الواقعـة فـي (عنـي ،جحيمـي) واليـاء
التي ينتجها من الصوت (الكسرة) في (البعد) بديال عن الروي الغائب من الناحية اإليقاعية .
وهك ــذا ن ــرى أن التكثي ــف ال ــداخلي لألصـ ـوات المتجانس ــة ،والص ــيغ المتماثل ــة الت ــي لج ــأ إليه ــا
الشاعر ،أنتج إيقاعا شعريا غنيا للقصيدة ،على الرغم من خلوها من القافية الخارجية .
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المبحث الثاني  -اإليقاع الداخلي
 -2بنية التوازي  -التشاكل .
 -1بنية التوازي  -االختالف .
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 -2بنية التوازي التشاكل .
قبل إيضاح (التشاكل) و (االختالف) ،اللّذين يتحقق من خاللهما (التوازي) تباعا ،ال بد مـن

تحديــد مصــطلح (الت ـوازي) ،فهــو أل تنميــة لن ـواة معنويــة ســلبيا أو إيجابيــا بأركــام قســري أو اختيــاري

لعناص ــر ص ــوتية ومعجمي ــة ومعنوي ــة وتداولي ــة ،ض ــمانا النس ــجام الرس ــالة أل .1ف ــالتوازي  -إذن-
يتمظه ــر ف ــي ك ــل مس ــتويات ال ــنص الش ــعري سـ ـواء أكان ــت ص ــوتية أم تركيبي ــة أم داللي ــة ،أي ف ــي

ال ــنص بكليت ــه ،حت ــى كان ــت أل بني ــة الش ــعر ه ــي بني ــة التـ ـوازي المس ــتمر أل ،2ويعتب ــر التـ ـوازي م ــن
أبل ــغ ص ــيغها بوص ــفه  :أل التش ــابه ال ــذي ه ــو عب ــارة ع ــن تكـ ـرار بني ــوي ف ــي بي ــت ش ــعري أو ف ــي

مجموعــة أبيــات شــعرية أل .3بيــد أن التماثــل الصــوتي المتحقــق عبــر الت ـوازي ،لــيس هــو (التك ـ ارر)
ألنأل التوازي تماثل وليس تطابقا أل

4

.

وبمــا أن التماثــل أرحــب بكثيــر مــن التطــابق ،فــإن كــل تطــابق تماثــل ،ولكــن لــيس كــل تماثــل

تطابقــا ،وهــذا بالضــبط مــا خلــق نوعــا مــن التــداخل بــين هــذين المصــطلحين ،فــال بــد مــن وجــود مــا

يميزها عـن بعضـها ،مـن خـالل االخـتالف ليحقـق كينونتهـا ،داخـل فضـاء الـنص إذ إن أل أي نسـق
يتشكل ال بد من أن ينحل لتنشأ عبر التغاير (أي الحضور والغياب) بنية تقوم على ثنائية ضـدية

تنب ــع م ــن التم ــايز ب ــين عنصـ ـرين أساس ــيينأل .1ل ــذا كـ ـان التـ ـوازي -حس ــب ه ــذا التص ــور -ي ــولي
اهتمام ــا أل بأي ــة مش ــابهة وب ــأي اخ ــتالف ي ــدرجان ب ــين األزواج المتج ــاورة لألبي ــات وب ــين األش ــطر

ضـ ـ ـ ــمن نفـ ـ ـ ــس البيـ ـ ـ ــت أل .2وانطالقـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه المالحظـ ـ ـ ــات األوليـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــنحاول أن نكشـ ـ ـ ــف
عــن أنســاق الت ـوازي التــي تجلــت فــي دواويــن القيســي الشــعرية  ،وهــي الت ـوازي الصــوتي  ،والت ـوازي

المعجمي .

أوالً  -التوازي الصوتي .
ومــن خــالل تتبعنــا لــدواوين القيســي الشــعرية نجــد العديــد مــن أل ـوان التـوازي التــي وظّفهــا فــي

نصـــه الشـ ــعري ،منهـ ــا تك ـ ـرار الحـ ــروف ذات الصـ ــفات الص ــوتية المتمي ـ ـزة ،التـ ــي يضـــيف تكرارهـ ــا
 -1تحليل الخعاس الشعري  :إستراتيوية التناص  ،د .محمد ميتاح  ،ط ،1المرلز الثقافي العربي  ،الداا البيضاء  ،1911 ،ص 21
 -2قضايا الشعرية ،اومان يالةبسن ،ترجمة  :محمد الةلي ومبااك حنةن ،ط ،1داا تةبقال  ،الداا البيضاء ،1911،ص 102 ،101
 -3التشابه واالختالف  ،نحة منهاجية شمةلية  ،د .محمد ميتاح  ،المرلز الثقافي العربي  ،البيضاء  ،1992 ،ص .91
 -4المرجع السابق  ،ص . 103
 -1جدلية الخياء والتولي  ،دااساو بنيةية في الشعر  ،د .لمال أبة ديب  ،ط ،1داا العلم للماليين  ،بيروو  ،1919 ،ص .110
 -2قضايا الشعرية ،ص  ،102وينظر :التلقي والتأويل ـ مقاابة نسقية ،د.محمد ميتاح ،ط  ،1المرلز الثقافي العربي ،1994 ،ص.112
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الملمــوس بعــدا إيقاعيــا ملفت ـا ويثــري اإلحســاس بالداللــة أيضــا ،مــن ذلــك تك ـرار الحــروف المجهــورة

االنفجارية ،أو الحروف الصامتة المهموسة ،أو كليهما معا في عدة أسطر شعرية متقاربـة ،ويبـدو
أن تشابه الحروف واأللفاظ والمعاني في شعر القيسي الفت للنظر ،وأن النص الشعري ما هو إال

أل شــكل صــوتي متكــرر أل .1ال شــك أن الشــاعر القيســي قــد لجــأ إلــى نســق الت ـوازي الصــوتي فــي
شعره بشكل ك بير خاصة أنه جمع في نتاجه بين قصيدة التفعيلة  ،وقصـيدة النثـر التـي تفتقـر إلـى
الــوزن العروض ـي ،وتســتعيض عن ــه بعناصــر التشــابه  ،والتقابــل الت ــي تتــوزع علــى طــول الس ــطر

الشعري .

يحـ ـ ــاول الشـ ـ ــاعر أن يبنـ ـ ــي النغمـ ـ ــة اإليقاعيـ ـ ــة فـ ـ ــي نصـ ـ ــه الشـ ـ ــعري مـ ـ ــن أص ـ ـ ـوات تتكـ ـ ــرر
عينهــا ،وتتــوزع علــى مســافات محــددة تســهم فــي تشــكيلها وبروزهــا ،فتــوفر الت ـوازي الصــوتي فــي

قصيدة القيسي يحقق نوعا مـن التنـاغم الموسـيقي واإليقـاعي داخـل الـنص ،والمالحـظ عنـد القيسـي
أنه يحرص على إيجاد صوت معين في بعض الفقرات ،لـه أثـره فـي تحقيـق اإليقـاع فمـثال المقطـع

األول الذي يقول فيه في قصيدة (ظهور عز الدين) :
كصدى زمن يعبر ويغيم

الطلقات ،
وتموت
صوت الموسيقى ،
يخفت
ُ
ُ
ُ
ُ
اعد صوت الناي
ليص َ
ّ
رجراجاً  ،مرتعشاً في عمق الصمت

اعد من أطراف األرض – المسرح
يص ُ
ّ
1
صوت الناي
اعد
ُ
يص ُ
بجالل ّ
نجـد فـي هـذا المقطـع أن صــوت الصـاد قـد تكـرر بشـكل ملحــوظ  ،وفـي أكثـر مـن كلمـة وهــي

(كصـ ــدى ،صـ ــوت يصـ ــاعد ،صـ ــوت ،الصـ ــمت ،يصـ ــاعد ،يصـ ــاعد ،صـ ــوت) فـ ــي سـ ــتة أسـ ــطر
شعرية ،مما أحدث صدى صوتيا بار از ومتناغما خالل األسطر الشعرية .

أيضاً يقول الشاعر في قصيدة (عودة المغني) :

 -1أثر اللسانياو في النقد العربي الحديث ،من خالل بعض نماذ جه ،د .تةفيق الزيدي ،الداا العربية للكتاس ،طرابلس ،1914 ،ص 21
 -2األعمال الشعرية ،ج ، 2ص . 11
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أبيعُ المدينة
أبيعُ المواعيد واألغنيات

أبيع دفاتر شعري  ،و ُك ّل حكايا األماسي الحزينة
شعاع الحياة
وأتي ألشر َ من حدقتيك ،
َ
أعيش بأرض بالدي
وأزهو بأني
ُ
أسير هواك
و
ُ
أحضن رمل بالدي وأني ُ
كعش البراري
وأني حظيت ُ
وسر حنان المطر
بخص الت ار ِّ ،

2

نجد في المقطع أن صوت (الراء) ،وهو صوت تكراري قد تكرر بشكل ملحوظ فـي أكثـر مـن

كلمة ،وهي  (:دفاتر ،شعري ،ألشرب ،بأرض ،رمل ،أسير ،البراري ،وسر) وك َّ
ـأن الشـاعر يحـاول
أن يبن ـ ـ ــي النغم ـ ـ ــة اإليقاعي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـوات بعينه ـ ـ ــا تتك ـ ـ ــرر وتت ـ ـ ــوزع عل ـ ـ ــى مس ـ ـ ــافات مح ـ ـ ــددة

تس ــهم ف ــي تش ــكيلها وبروزه ــا ،والبح ــث ع ــن الص ــور التوازني ــة الص ــوتية ف ــي ال ــديوان ي ــدفعنا إل ــى

رص ـ ــد األصـ ـ ـوات المتوازي ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث تراكمه ـ ــا الص ـ ــوتي ،والفض ـ ــاء التـ ـ ـوازنيأل ،2وه ـ ــذا يحق ـ ــق
أغراضا داللية منها :مشاركة السامع للشاعر في معاناته ،وآالمه في الغربة وعودته للديار .
كمــا نلحــظ أن الشــاعر فــي هــذا الــنص رّك ـز كثي ـ ار علــى توظيــف الصــوت اللّغــوي حيــث ركــز

علــى اســتخدام حــرف (الشــين) ،وهــي  (:شــعري ،ألشــرب ،شــعاع ،أعــيش ،كعشــب) ،كمــا نجــد أن

الشــاعر لجــأ إلــى تك ـرار أص ـوات متقاربــة فــي المخــرج ،أو الصــفات كاألص ـوات الصــفيرية مــثال :
( ص ،ز ،س ) ،المتمثلــة فــي قولــه ( :الحزينــة ،أســير ،األمــاس ،وســر ،نخصــب) ،فقــد اشــتملت
هذه المفردات على األصوات الصفيرية ،وبالتالي فإن التناغم الصـوتي ،وتكثيـف التماثـل الصـوتي

واضــح بصــورة جليــة فــي المقطــع الشــعري فــي األســطر الشــعرية ،بحيــث يغنــي أحيانــا بــروز النغمــة
الصــوتية عــن التســاوي الــوزني للتفاعيــل .كمــا يحــاول الشــاعر أن يكــرر صــوتا بعينــه (الشــين) فــي

الجمــل المتنــاظرة ،بحيــث يــؤدي وروده فــي مواقــع معينــة ،إلــى بــروز خاصــية التـوازي فــي األســطر
الشعرية ،يقول في قصيدة (الوقوف في جرش) :
خيمت حول جرش
ّ
ماء جرش
شربت َ
 -1األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 111
 -2تحليل الخعاس الشعري ،البنية الصةتية في الشعر ،د .محمد العمري ،ط، 1الداا العالمية للكتاس ،الداا البيضاء ،1990 ،ص . 11
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اء في ظ ِّل جرش
واستظلت وبنت أعشاشها الخضر َ
ونمت في قل سنبلة وفاكهة هنا ،

وبكت جرش

2

إن تكـ ـرار ص ــوت الش ــين ،ف ــي خم ــس جم ــل متتالي ــة ومتن ــاظرة أدى إل ــى ظه ــور نغم ــة متميـ ـزة

ومتوازي ـ ـ ـة ،واذا كـ ـ ــان صـ ـ ــوت السـ ـ ــين مـ ـ ــن األص ـ ـ ـوات المماثلـ ـ ــة لصـ ـ ــوت الش ـ ـ ـين فـ ـ ــي الصـ ـ ــفات
الصــوتية ،والمقــارب لــه فــي المخــرج ،فــإن الت ـوازي الصــوتي يمتــد علــى طــول المقطــع الشــعري مــن

بدايتــه حتــى نهايتــه ،وال يفصــل بــين األج ـزاء المتن ـاظرة الصــوتية ســوى كلمــة واحــدة هي(اســتظلت)

التـ ــي جـ ــاءت علـ ــى سـ ــبيل قطـ ــع االمتـ ــداد الصـ ــوتي ،ليعـ ــود بعـ ــدها م ـ ـرة أخـ ــرى فـ ــي صـ ــورة أشـ ــد
تركيـ ـ ـ از ،وأكث ـ ــر كثاف ـ ــة ،ولع ـ ــل مدين ـ ــة (ج ـ ــرش) كان ـ ــت س ـ ــببا فـ ـ ـي إيث ـ ــار ه ـ ــذين الص ـ ــوتين عل ـ ــى
غيرهما ،وتضمينها في ثنايا النص الشعري .

وأحيانا يغيـب الشـاعر القيسـي ،التـوازن الصـوتي الخـارجي (القافيـة) تمامـا ،وينكفـئ إلـى داخـل

األســطر الشــعرية ليســتعيض عنــه بــالتوازي الصــوتي الــداخلي (الــنظم) فتنشــط عمليــة الت ـوازي بــين
األصوات المكونة للكلمات داخل األسطر الشعرية ،يقول في قصيدة (مجنون عبس) :
 -2في سعف النخيل،

 -1في الكثي المترامي الذي كجسد عائم،
رياح انتظاري
 -3في الرمال التي تسفّها ُ
 -4في التواءات الصحراء ،وانثناء الغيم

حبي
الرماح التي أ ّ
ُوز ُعها منذ طفولة ّ
 -5في ّ
1
 -6في حصاني وصدري
يالحــظ أن األســطر ليســت موزونــة وتنســب إلــى قصــيدة النثــر ،والشــاعر لــم يحــاول أن ينهــي
أســطره الشــعرية بقافيــة محــددة ،واســتعاض عــن ذلــك باالعتمــاد علــى ظــاهرة التك ـرار لحــرف الجــر
(ف ــي) متبوع ــة باالس ــم ،ث ــم اعتم ــد عل ــى تكـ ـرار األصـ ـوات الداخلي ــة كصوت(الس ــين) ف ــي الس ــطر

األول ،و (ال ارء والدال) في السطر الثاني ،والصاد والياء في السطر السادس .

 -1األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 491
 -2األعمال الشعرية ،ج ، 3ص . 111
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ثانياً  -التوازي المعجمي
 -2تكرار األ لفاظ
تظهر براعة الشاعر في تطويع المفردة لتصـبح ذات أبعـاد ودالالت إيقاعيـة ،إذ يجعـل إحـدى

الكلمت ــين ف ــي نهاي ــة الس ــطر الش ــعري ،واألخ ــرى تق ــع عل ــى مس ــافات مختلف ــة م ــن بداي ــة الس ــطر
نفسه ،يقول في قصيدة (منزل هذه المدينة) :
أعزف عنها
و ُ
فال خلّها اآلن خلّي
وال ظلها عاد ظلّي

اي
و ُ
أعرف كانت هو َ
باي ،
وكانت ص َ

وأهلي

وكانت نواف َذ يومي

أُط ُّل إلى األرض منها ،

ألمي
وأحض ُن وجهاً بعيداً ّ
2
وروحي هنا قطرةً قطرةً
كرر الشاعر الكلمات (خلها ،ظلها ،قطرة) في صـدر السـطر الشـعري ،وفـي نهايتـه ،وال شـك

ف ـ ـ ــي أن الش ـ ـ ــاعر أردف التـ ـ ـ ـوازي المعجم ـ ـ ــي الناش ـ ـ ــئ ع ـ ـ ــن بني ـ ـ ــة التكـ ـ ـ ـرار بع ـ ـ ــدة أش ـ ـ ــكال م ـ ـ ــن
التوازي ،هي التوازي الداللي الذي يشكل خطا موازيا لآلخر في إنتاج الداللة .

يلجــأ الشــاعر لظــاهرة التكـرار كثي ـ ار فــي قصــيدته ،وذلــك لمــا لهــا مــن أهميــة كبيـرة فــي تحقيــق

التنــاغم الموســيقي كمــا لهــا أهميــة دالليــة فــي تأكيــد المعنــى واب ـ ارزه ،ومــن مظــاهر الترديــد  -التــي
اتبعهــا الشــاعر  -ترديــد كلمــة لغويــة فــي الســطر الشــعري نفســه ،ولكــن مــع وجــود مســافة فاصــلة

بينهمــا ،وهــو مــا يعــرف فــي الشــعر التقليــدي بــرد اإلعجــاز علــى الصــدور ،وهــو مــن أكثــر أشــكال

التكرار ترددا في ديوان الشاعر ،وذلك في قوله :
 -1األعمال الشعرية ،ج ،1ص. 212 ،211
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اآلن سهالً وأقو ُل السه ُل سهلي
سأسمي َ
ّ
النهر أصلي
سأسمي اآلن نه ارً وأقو ُل
ُ
الوعد أهلي
أسمي اآلن وعداً وأقو ُل
ُ
و ّ
وأسميك  ،فأحتار  ،أقو ُل الدمعُ ال

اليأس ال
أو أقو ُل
ُ
2
الشمس
ُ

مــن المالحــظ أن بنيــة الت ـوازي تهــيمن علــى الــنص الشــعري بشــكل مكثــف ملفــت للنظــر ،فقــد

استطاع الشاعر أن يوظف أكثر من شكل من أشكال التوازي ،أبرزها التك ارر الذي جاء في ثالثـة
أســطر مــن ســتة ،وهــي عــدد أســطر المقطــع الشــعري علــى هــذا النحــو( :ســهال/الســهل ،نه ار/النهــر،
وعدا/الوعــد) ،وقــد جــاء وقــوع الترديــد الكلمــي فــي مقدمـة األســطر الشــعرية الثالثــة األولــى ،وبشــكل

متتال ،وهو ما يساعد على تحقيق حالة مـن التـوازن الصـوتي ،واإليقـاعي الممتـد ،إذ يمـنح القـارئ
من خالل تباعـد الكلمتـين عـن بعضـها الـبعض فرصـة تأمـل النغمـة اإليقاعيـة ،أو ورودهـا قبـل أن

يضعف صداها ،فيعود مرة أخرى فيجددها .

وقد يأخذ التكرار شكال آخر ،وهو التكرار المتجاور ،والذي تكرر بشكل ملحوظ فـي القصـيدة

مثل قوله :

تجمع
تجمع ّ ،
صارخاً في ُنثار جسدي ّ
1
تفرعي
تفرعي ّ ،
وفي األشجار ّ
ـالمالحظ لهـذه األسـطر يجـد أن الكلمـات (تجمـع /تجمـع ،تفرعي/تفرعـي) ،قـد تكـررت بشــكل
ف ُ
متجاور ومتالصق تماما ،وهذا يحقـق تناغمـا صـوتيا ،كمـا يفيـد فـي تأكيـد المعنـى ،واشـراك القـارئ

فـي األحـداث ،فعنـدما يقـول الشـاعر( :وصـارخا فــي نثـار جسـدي) ،فـإن المتلقـي يتخيـل نفسـه وهــو

يصرخ ليلملم أحزانه المتفرقة في كل مكان ،ولذا جاءت الصياغة الشـعرية نسـيجا محكمـا متماسـك

األطراف والبنى ،وهذا نموذج آخر نجد اللفظين المتكررين في صـورة متجـاورة ،كمـا يقـول الشـاعر
في قصيدة (اندالع أزرق) :

 -1المصدا السابق  ،ص . 342
 -2المصدا نيسه ،ص . 391
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اء كاألرض،
زرقاء
" كانت األرض
زرقاء فـي البدء ،حتـــى رسمتُك زرقـــ َ
َ
َ
ثم اندلعنا معـاً كاندالع الفــراش إلـــى الضـــوء وأندلع المتوســـــطُ عنــــد
ّ
ملك عائلة الطيـــــر والــــوحــــش،
حوافي ثيابك أزرق أزرق .كان المدى َ
الحي ،ينبوعُ مـاء الساللة .كان ارتعاشي ارتعاشـي
ملكي سرى الكائن
ُّ

المغ ّني "
ندى الخصر ،والبيلسان ُ

2

.

يالحظ أن الشاعر استخدم في المقطع الشعري أسلوب اللـون الـذي يميـل إلـى اسـتخدام الجمـل

القص ـ ــيرة المتوازنـ ـ ــة تركيبـ ـ ــا ،أو معجميـ ـ ــا ،أو دالليـ ـ ــا ،فجــ ــاء المقطـ ـ ــع مكونـ ـ ــا مـ ـ ــن ثمـ ـ ــاني جمـ ـ ــل
نحويــة ،تنطــوي كــل واحــدة منهــا علــى عمليــة ت ـواز تركيبــي داللــي ،ومــن الناحيــة المعجميــة جــاء

التكرار التجاوري في قوله :
زرقاء زرقاء

أزرق أزرق

ارتعاشي ارتعاشي
وعلى الرغم من أن التكرار ال يسهم كثي ار في نمو الناتج الداللي ،أو تراكمه ،فإنـه يلعـب دو ار

مهما في تحقيق الجانب اإليقاعي .

وقد يتخذ التكرار شكال رأسيا ،وليس أفقيا بحيث تتكرر الكلمات في بدايـة ،أو نهايـة األسـطر

الشعرية بشكل رأسي كما في قول الشاعر في قصيدة (زنابق الموت) :
طُوبى لهذا السبت
طُوبى للزنابق

طُوبى لمن ينتظرون

طُوبى لمن يمتلكون األبدية

طُوبى لناس المتوسط والصحراء

حين يحبون  ،وحين يموتون
طُوبى لهم َ

1

 -1األعمال الشعرية ،ج ، 2ص . 331
 -2األعمال الشعرية ،ج ، 3ص. 490
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فالشــاعر كــرر كلمــة (طــوبى) ســت م ـ ارت فــي ســتة أســطر شــعرية بشــكل متتــال ،وال شــك أن

بنية التكرار – هنا – تكشف عن الحالة الشعورية المتوترة التي يعيشها الشاعر ،والتي دفعته دفعا
إلى تكرار المعنى الذي يريده بشكل مكثف في صدر الصياغة ،لتصبح الكلمـة المكـررة هـي النـواة

الداللية التي تلتف حولها مجمل الداللة الشعرية في األسطر .

ولعل استخدام الشاعر لكلمة (طوبى) يوحي بأنها مستوحاة من معجـم دينـي ،وهـي دعـاء لكـل

معـ ــالم الحيـ ــاة فـ ــي الـ ــوطن ،وهـ ــذه السـ ــعة فـ ــي الداللـ ــة تحـ ــددت فـ ــي األسـ ــطر التـ ــي استحضـ ــرت
صـ ــورة االنتظـ ــار التاليـ ــة (لهـ ــذا السـ ــبت ،للزنـ ــابق ،لمـ ــن ينتظـ ــرون ،لمـ ــن يمتلكـ ــون) ،وبعـ ــد هـ ــذا

التخص ــيص يع ــود الش ــاعر مـ ـرة أخ ــرى لين ــاقض ب ــين الحي ــاة والم ــوت ،ولعل ــه به ــذا يحق ــق توافق ــا
وانس ــجاما ب ــين اإليق ــاع الص ــوتي المتول ــد م ــن تكـ ـرار األصـ ـوات ف ــي كلم ــة (ط ــوبى) ،مم ــا يؤس ــس

نمطـ ـ ــا مـ ـ ــن التناسـ ـ ــق اإليقـ ـ ــاعي أل يـ ـ ــؤدي وظيفـ ـ ــة دالليـ ـ ــة مهمـ ـ ــة تتجـ ـ ــاوز مجـ ـ ــرد دوره اللغـ ـ ــوي

المباشـ ــر ،لكونـ ــه يتصـ ــل بجملـ ــة الوظـ ــائف الشـ ــعرية التـ ــي أصـ ــبحت محصـ ــلة للبنيـ ــة الموسـ ــيقية
والميكانيزم التصويري والبرمزي معا أل.1

وقـد صــاحب التـوازي الناشـئ عــن التكـرار تــواز تقـابلي بــين (الحيــاة والمـوت) ،وهــذا أســهم فــي

تأكيد بنية التوازي التي تؤدي دو ار حاسما في تشكيل اللغة الشعرية .

 -1تكرار الجمل :
تكـرار الجملــة مــن أشــكال التكـرار البــارزة عنــد القيســي ،وتــأتي غالبــا فــي ســبيل اإللحــاح علــى

معنى ،أو تأكيـد فكـرة محـددة تعـد بمثابـة مفتـاح الـنص الشـعري ،كمـا فـي قـول الشـاعر فـي قصـيدة
(ظهور عز الدين) :
وانتظروا الموت
وانتظروا الموت

( تنفصل السنبلة عن الشاعر
ويسود الصمت )
ُ

 -1تكراا الترالم وتكراا التالشي في نماذج من الشعر العراقي الحديث  ،د.عبد الكريم ااضي جعير  ،آفاق عربية  ، 1994 ،ص 123
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هنا شارتي وانتظاري

هنا فرحي وحديق ُة داري

2

فــي القصــيدة التــي منهــا هــذه األسـطر يكــرر الشــاعر الجملــة الفعليــة (وانتظــروا المــوت) ثــالث

مرات في ستة مقاطع من مقاطع القصيدة ،ومما يالحظ أن الشاعر اكتفى بتكـرار هـذه العبـارة فـي
المقاطع السردية فقط ،التي تعتمد على نمو الحـدث وتطـوره ،أمـا المقـاطع األخـرى فجـاءت غنائيـة
تحمـ ــل دالالت انفعاليـ ــة ،ال تسـ ــاهم فـ ــي بنـ ــاء الحـ ــدث بقـ ــدر مـ ــا تركـ ــز علـ ــى األحاسـ ــيس الذاتيـ ــة

للش ــاعر ،ل ــذلك خل ــت م ــن عب ــارة (وانتظ ــروا الم ــوت) ،الت ــي تع ــد نقط ــة االرتك ــاز لتش ــعب الدالل ــة
وتوسيعها في القصيدة .

وافتتاح القصـيدة بعبـارة (انتظـروا المـوت) ،وتكثيفهـا فـي مواضـع عديـدة منهـا يـأتي علـى سـبيل

التركيز علـى البعـد الزمنـي للصـياغة ،وهـو (وانتظـروا المـوت) ،وهـذا الـزمن بعينـه لـه عالقـة لغويـة
بداللـ ــة الـ ــنص ومضـ ــمون القصـ ــيدة  ،التـ ــي تحمـ ــل عن ـ ـوان ظهـ ــور عـ ــز الـ ــدين ،حيـ ــث تبـ ــدأ معـ ــه

حياة جديدة .

وقد يحدث أن ال يكـرر الشـاعر الجملـة بـذاتها ،وانمـا يحـدث تغييـ ار طفيفـا ألحـد عناصـرها مـن

أجــل أن يكســبها رونقــا تعبيريــا جمــيال ،وامتــدادا دالليــا عميقــا ،كمــا فــي قــول الشــاعر فــي قصــيدة
(نبيذ المغني -ثالثا) :
البن ُيعيد غنائي
ونهار يبدأ بال ُخضرة و ِّ
ونهار يبدأ ّأول أسمائي

ونهار يبدأ بك

شجياً يبدأ
من أطراف أصابعك ّ

1

فالشــاعر يكــرر هنــا الجملــة األول ـى أربــع م ـرات فــي شــكل متــوال ،مــع تغييــر أحــد عناص ـرها
فــي كــل مـرة مــن (الخضـرة والــبن) ،إلــى أول األســماء ،إلــى (بــك) ،وهــذا التغييــر يكشــف عــن حالــة
األرض الخضراء .

 -1األعمال الشعرية ،ج ، 2ص . 13 ، 12
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لذلك يلح الشاعر في استخدام النهار المضـيء مـن أجـل التئـام أج ازئـه ،وتالحـم عناصـره مـن

خـ ـ ــالل البنيـ ـ ــة التك ارريـ ـ ــة للفـ ـ ــظ (النهـ ـ ــار) ،والضـ ـ ــمير (اليـ ـ ــاء ،الكـ ـ ــاف) ،المتمثلـ ـ ــة فـ ـ ــي الكلمـ ـ ــات
(غن ـ ــائي ،أس ـ ــمائي ،ب ـ ــك) .فإننـ ـ ــا نج ـ ــد ف ـ ــي ه ـ ــذه األبيـ ـ ــات روح ـ ــا ونفس ـ ــا ش ـ ــجية اتجـ ـ ــاه األرض
الخضراء ،وقد مثَّل الشاعر لذلك صوتيا من خالل أحرف الصفير(السين ،الصاد) .

 -3الجناس :
م ــن الوس ــائل الفني ــة الت ــي يلج ــأ إليه ــا الش ــعراء ف ــي تش ــكيل خط ــابهم الش ــعري (الجن ــاس) لم ــا

ينط ــوي علي ــه م ــن التماث ــل الص ــوتي ،فه ــو يعتب ــر م ــن ألـ ـوان الجم ــال اللفظ ــي ُيس ــاهم ف ــي إيض ــاح
المعن ــى ،وتأكي ــد الفكـ ـرة ف ــي ال ــنص ،وي ــرى اب ــن رش ــيق أن ــه أل م ــا اتفق ــت في ــه الح ــروف دون ال ــوزن
رجــع إلــى االشــتقاق أو لــم يرجــع أل ،1والجنــاس نــوع مــن أنـواع التكريــر بــالمعنى العــام أل ،2ويتــردد

كثي ـ ار فــي دواويــن الشــاعر بحكــم حاجــة شــعره إلــى تقفيــة خارجيــة معينــة ،تغنــي ع ـن غيــاب القافيــة
التقليدية بشكلها المألوف ،يقول الشاعر في قصيدة (أغنية مجد صغيرة ال مرثية) :
تحدثت معك عن الح واألرض  ،واألعين الجارحة
ُ
وعدت ولم أق أر الفاتحة
ُ
ألنك يا ُمهرتي الجامحة
0
رجعت معي

فالشاعر يحدث توازنـا صـوتيا فـي نهايـة األسـطر الشـعرية مـن خـالل الجنـاس غيـر التـام بـين

الكلمات (الجارحة ،الجامحة) ،وهذا التـوازن يحـدث بـين حـروف التـاء المربوطـة السـاكنة فـي نهايـة

ـدت ،أق ـرأ ،رجعــت) ،وعلــى أثرهــا يبــرز دور الكلمــات
الكلمــات الســابقة ،والحــروف المتحركــة في(عـ ُ
المتجانس ـ ــة ف ـ ــي اإليق ـ ــاع الموس ـ ــيقي الـ ـ ـذي يتناس ـ ــب م ـ ــع حال ـ ــة األس ـ ــى ،والتحس ـ ــر الت ـ ــي تعيش ـ ــها
الذات الشاعرة .

 -1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن اشيق ،و :د .محمد عبد الحميد ،ج ،1داا الويل للنشر ،بيروو ،ص . 323
 -2التكرير بين المثير والتأثير  ،د.عز الدين السيد  ،ط ، 2داا الكتب  ،بيروو  ، 1912 ،ص . 102
 -3األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 111
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أما النوع اآلخر مـن الجنـاس فقـد يسـتخدم بأوجـه مختلفـة بحسـب موضـع االخـتالف ،أي بـين

الوحـدتين الصـوتيتين فـي ّأول الكلمتـين ،أو فـي الوسـط ،أو فـي آخـر الكلمتـين ،علـى نحـو مـا نــرى
في هذا المقطع في قصيدة (يرفع الستار) :
ق الساقطُ من رزنامة ال ُنزوح
الور ُ
يا أيُّهذا َ
حمام ٌة في الصدر ماتني تنوح
سرها وال تبوح
في ِّ

2

أيضاً كما يقول :
بعض ما ُيوجعُ من أسرارها
َ

وقفا نحك على أسوارها

1

المالحــظ أن االخ ــتالف ب ــين الوحــدتين الص ــوتيتين ف ــي الثنائيــات المتجانس ــة (تن ــوح ،تب ــوح،

أسـ ـوارها ،أسـ ـرارها) ،كان ــت ف ــي الوس ــط  ،فج ــاءت الثنائي ــة بين(الن ــون ،الب ــاء ،الـ ـواو ،الـ ـراء) ،وه ــذا
التباين على مستوى الوحدات الصوتية يلخصه الجدول التالي :

المتجانسان

الوحدات الصوتية
المتباينة

تنوح

تبوح

ن

أسوارها

أسرارها

و

ر

نمط التباين الصوتي
لثوي

شفوي

شفوي

لثوي

نمط التباين الداللي
تصرخ
جدرانها

(الظهور)

تكشف
الخفاء

وقــد اســتعمل الشــاعر تلــك الثنائيــات المتجانســة وفــق نظــام فنــي محكــم ومتبــاين ،ففــي المث ـال

األول ورد لفظ في السطر األول ،ولفظ في السطر الثاني ،وجاء كل منهما في نهاية السـطر ،أمـا
ف ــي المث ــال الث ــاني ،فق ــد وردا ف ــي الع ــروض والض ــرب بفاص ــل (عب ــارة بع ــض م ــا يوج ــع) ،وه ــذا
 -1المصدا السابق  ،ص . 211
 -2المصدا نيسه ،ص . 493
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يعطي نوعا من التناغم والتوازي والبناء الموسيقي اتجـاه الـنص الشـعري ،كمـا يزيـد مـن كثافـة بنيـة
التوازي الداللية ،ويسهم في االرتقاء بالمستوى الفني للشعر .

 -4الترادف :
التـرادف مــن الوســائل الفنيــة التــي تعمــل علــى تحقيــق التـوازي فــي الكــالم ،ويعمـل علــى تأكيـد

المعنـى وتقويتـه فـي نفــس المتلقـي ،ويعـد مــن خصـائص اللغـة العربيـة التــي تشـتمل علـى محصــول
لغوي ال مثيل له ،ويدل استخدامه على تمكن الشاعر من المستوى اللغوي .
والحظت وقوع الترادف كثي ار في دواوين القيسي ،يقول في قصيدة (العابر) :
تحضن البلدةَ واللي ُل بهيم
أمس والظلم ُة كانت
ُ
كنت وحدي ،
ُ
أعبر الدر إلى بيتي القديم
ُ
الصمت مع الوحشة والخوف طريقي
ينسج
ُ

2

تســيطر علــى الشــاعر فكـرة الغربــة الســوداء التــي جعلـت مــن المغتــرب جــزءا ال يتجـ أز ،فتبــدل

حالهــا بحــال الظلمــة والليــل والوحشــة ،لــذا حــاول الشــاعر أن يجســد هــذه الفكـرة ويؤكــدها مــن خـالل
بني ــة التـ ـوازي ب ــين المف ــردات (الظلم ــة ،اللي ــل ،الوحش ــة ،الخ ــوف) ،فالبح ــث ف ــي دالل ــة ك ــل مف ــردة

يكشـ ــف عـ ــن وجـ ــود عالقـ ــة توافـ ــق ،أو شـ ــبه ت ـ ـرادف بـ ــين معانيهـ ــا ،يعـ ــين التفـ ــرق والتباعـ ــد بـ ــين

األشــياء ،أي أن المف ــردات األربع ــة بينه ــا تق ــارب دالل ــي أو ش ــبه تــرادف ،أل ووق ــوع ك ــل مف ــردة ف ــي
وس ــط الجمل ــة النحوي ــة ،واتفاقه ــا ف ــي الدالل ــة ،جع ــل بينه ــا توازي ــا معجمي ــا لع ــب دو ار أساس ــيا ف ــي
تشابه البناء الشعري وتماسكه أل.2

وهذا نموذج آخر يحمل داللة متقاربة ،قائال في قصيدة (زهور المساء) :
كان حزني بال وطن

كان لي ُل الشجن

 -1نيسه ،ص . 21
 -2دااساو في النقد األدبي الحديث  ،د.محمد

الح أبة حميدة  ،ص . 11
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مثقالً بزهور المساء

الزهور التي أمطرت دمعها
فاستفاق البكاء

مثل طفل خجول

2

يصور الشاعر مدى حزنه بسبب بعده عن الوطن ،ليله مشـجون مثقـل بزهـور المسـاء ،يبكـي

كالطفــل الخجــول ،فقــد وردت فــي هــذا المقطــع كلمــات الحــزن المتمثلــة فــي(حزنــي ،الشــجن ،مثقلــة،
دمعها ،البكاء) ،فهذه الكلمات تنقل القارئ إلى مشهد مليء بأشكال العذاب واأللم .
ل ــذا ف ــإن ظ ــاهرة التـ ـوازي تع ــد م ــن أب ــرز الس ــمات الفني ــة لل ــنص الش ــعري ،ح ــاول الشـ ـاعر أن
يس ــتغلها اس ــتغالال واس ــعا ،مم ــا جع ــل م ــن بنيـ ـة نص ــه الش ــعري نس ــيجا محك ــم الخي ــوط ،ومتناس ــب
الوحدات والبنى واإليقاع الموسيقي .

 -1األعمال الشعرية ،ج ،1ص . 131
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 -1بنية التوازي  -االختالف .
بنيــة التـوازي-االخــتالف تختلــف تمامــا عــن بنيــة التـوازي–التشــاكل ،مــن ناحيــة تكـرار الحــروف
والجمل واأللفاظ ،وترديد المفردة اللغوية بصورة تك اررية ،أو ترادفيـة ،أو تقابليـة ،أو تجانسـية ،وكـل
صورة من هذه الصور تؤدي وظيفتها األساسية إلى جانب وظائف أخرى قد تصاحبها ،وهـذا يزيـد

من دورها في بناء لغة الشعر ،ولكـن سـأتناول فـي هـذا الجانـب أشـكال التـوازي– االخـتالف ،سـواء
تم توزيع هذه البنيات على المحور األفقي ،أو الرأسي .

أوالً  -التقابل
ألالتقابل هو وجه من أوجه التوازي األثيرة لدى الشعراء قديما وحديثا ،ويعود ذلك إلى

فاعلية التقابل في إنتاج الداللة من ناحية ،وفي تقسيم الكالم إلى وحدات متناظرة يسهل فهمها
وترتيبها في الذهن من ناحية أخرى " ،2وهذا يجعله مؤث ار إيقاعيا و دالليا في بنية العمل

الشعري .

وبــالعودة إلــى دواويــن الشــاعر فإننــا نالحــظ توظيفــا مكثفــا لبنيــة التقابــل الــداللي فــي النصــوص

الشـ ــعرية ،وأن الشـــاعر يسـ ــتغل هـ ــذه البنيـــة فـ ــي تحقيـ ــق نـــوع م ــن الت ـ ـوازن ال ــدقيق ب ــين الوحـ ــدات
اللغويــة ،حتــى يتكشــف المعنــى الشــعري للقصــيدة وهــو مــا يتجســد فــي قــول الشــاعر فــي قصــيدة
(قليال وأمشي) :
العزلة الباردة
قليالً من ُ
قليالً ألشر َ نخ َ دمي المستباح على مائدة
وأبكي وأضحك مما أرى

ويحاك
ُ

هنا وهناك

1

 -1دااساو في النقد األدبي الحديث ،ص . 11
 -2األعمال الشعرية ،ج ، 2ص . 14
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يتح ـ ــدث الش ـ ــاعر ع ـ ــن عزلت ـ ــه الب ـ ــاردة الت ـ ــي ألم ـ ــت ب ـ ــه ف ـ ــي غربت ـ ــه ،وب ـ ــين م ـ ــدى معانات ـ ــه

الشديدة ،ومدى الغياب الذي طال به فهو يبكي تارة ،ويضحك تارة أخـرى ،ويشـرب دمـه المسـتباح
مــن شــدة مــا تــأثر بــه فــي غربتــه ،وقــد حــاول أن يعبــر عــن هــذه الفك ـرة مــن خــالل زرع المفــردات

المتقابلــة فــي جســد النص(أبكــي ،أضــحك) ،وهــو تقابــل يبــرهن علــى مــدى التفــاؤل والتشــاؤم الــذي
حل بالشاعر ،ولعـل هـذه المفـردات تخفـف عنـه ألمـه اتجـاه هـذه العزلـة ،فهـو يشـرب هـذا الـدم لعلـه
يســاعده فــي الصــبر علــى هــذه المعانــاة ،وبهــذا تصــبح العالقــة بينهمــا عالقــة طرديــة – إن صــح

كبـ ــر التـ ــوترأل
التعبيـ ــر ،وهـ ــذا يشـ ــكل إيقاع ـ ـا متميـ ـ ا
ـز ،أي أل كلمـ ــا زاد التضـ ــاد ُ
الشعري .

1

فـ ــي بنيـ ــة الـ ــنص

ومــن ناحيــة أخــرى حــرص الشــاعر علــى أن يجعــل المفــردات المتقابلــة متجــاورة مكانيــا فــي

النص ،ال يفصلهما شيء ،وكان لهذا القرب المكاني بين أطـراف التـوازي أهميتـه فـي الداللـة علـى
عملية الحلول والتفاني .

واستم ار ار في توظيف بنية التقابل ،وما تحققه مـن تفاعـل فـي إنتـاج المعنـى ،يقـول القيسـي فـي
قصيدة (في المنفى) :
فأطوي صفح َة الماضي وأغفو علني أصحو

على ربواتنا أعدو

الشوق ،
أحضن في ثراها
و
َ
ُ
ُيغرقني عبير األرض ُ ،يسكرني بال خمرة
ألمح فيه إنساني
لمي المنشود ُ ،
وأحيا ُح َ
1
وأدفن فيه أشجاني

ت ـ ــدور األس ـ ــطر ح ـ ــول فكـ ـ ـرة رئيس ـ ــة تتمث ـ ــل ف ـ ــي الح ـ ــزن المترت ـ ــب عل ـ ــى مالق ـ ــاة األحب ـ ــاب

واألصــدقاء ،وفــي هــذا الســياق يوظــف الشــاعر بنيــة التقابل/التضــاد فــي خلــق حالــة مــن الت ـوازي
الــداللي بــين األنا/الشــاعر ،واآلخر/األحبــاب ،ومــا بينهمــا مــن تنــاقض ،مســتخدما الفعــل المضــارع
(يغرقن ــي) ف ــي الس ــطر الثال ــث ف ــي التعبي ــر ع ــن تل ــك المعان ــاة ،وغرق ــه ف ــي غربت ــه ،وع ــدم رؤيت ــه
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ألحبابــه ،ولكــن الشــاعر يعــود ببنيــة التقابــل (أغفــو ،أصــحو ،أحيــا ،أدفــن) ،ليؤكــد عمليــة التقابــل

الداللي المتوازي التي تنتهي إلى التفاؤل برؤية الشاعر ألحبابه .

وم ــن خ ــالل ه ــذه البنيـ ـة التقابلي ــة ب ــين الوح ــدات اللغوي ــة يتحق ــق الن ــاتج ال ــداللي ال ــذي يب ــرز

خصوصـ ــية األنـ ــا وحملهـ ــا آلثـ ــار المعانـ ــاة ،وعـ ــدم المقـ ــدرة علـ ــى الوصـ ــول إلـ ــى األحبـ ــاب ،فهـ ــو
الغرقـان ،والســك ارن ،والمــدفون بأشــجانه ،وهــذه الصــفات المتواليــة تنــتج فيمــا بينهــا نمطــا توازنيــا مــن
نوع آخر ينبني على التقابل ال التضاد ،كي يسمح بتالقيها في جسد واحد .

إن بنيــة الت ـوازي الشــعري التــي نرصــدها عنــد الشــاعر القيســي تشــكل هيكليــة الــنص الشــعري

بأكمله ،فـ أل هنـاك نسـق مـن التناسـبات علـى مسـتويات متعـددة ،فـي مسـتوى تنظـيم البنـى التركيبيـة
وترتيبهــ ــا وفـ ـ ــي مسـ ـ ــتوى تنظـ ـ ــيم األشـ ـ ــكال النحويــ ــة وترتيبهـ ـ ــا ،وفـ ـ ــي مسـ ـ ــتوى تنظـ ـ ــيم األص ـ ـ ـوات

والهياك ــل التطريزي ــة وترتيبه ــا ،وه ــذا النس ــق يكس ــب األبي ــات المترابط ــة بواس ــطة التـ ـوازي انس ــجاما
واضحا وكبي ار في اآلن نفسه أل. 1
ويجســد الشــاعر أل هــذا الــنمط مــن الت ـوازي ف ـي أشــكال متعــددة تقــوم علــى التشــابه ،أو التقابــل
ب ــين الوح ــدات الداللي ــة ف ــي معظ ــم األحي ــان ،وق ــد يجع ــل ظ ــاهرة التـ ـوازي ب ــارزة ف ــي الص ــياغة ال
يخطئها القارئ ،وأحيانا يخفيها إلـى درجـة كبيـرة تحتـاج مـن القـارئ إلـى مزيـد مـن التأمـل ،والتعمـق

فـ ــي التقـ ــاط حـ ــدودها ومكوناتهـ ــا أل ،2وال شـ ــك أنـ ــه أل كلمـ ــا كـ ــان الت ـ ـوازي عميقـ ــا متصـ ــال بالبنيـ ــة

الداللي ـ ــة ك ـ ــان أحف ـ ــل بالش ـ ــعرية أل .3ل ـ ــذا ف ـ ــإن وظيف ـ ــة التـ ـ ـوازي ف ـ ــي ال ـ ــنص الش ـ ــعري ال يمك ـ ــن
اقتصــارها علــى اإليقــاع فحســب ،ألن الت ـوازي أل ظــاهرة موســيقية ومعنويــة فــي آن واحــد أل ،4يقــول

الشاعر في قصيدة (السجين) :
علي
أحكموا البا
ّ
أغلقوا كل الشبابيك وجاؤوا بالستائر

الوجه الذي أهوى  ،وأطفالي الصغار
حجبوا ع ّني
ضياء الشمس و َ
َ
كنت أحوي من سجائر
فتّتوا ما ُ
كسروا ظهري بعق البندقية
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ثم قالوا  :أتهاجر ؟

صار طائر
ُ
قلت  :يا ليت فقلبي َ
زمامه
وأنا ال أمل ُك اآلن َ
قيل تبقى ها هنا حتى القيامة

النار برداً وسالما
ُ
قلت  :أحلى في بالدي تستحي ُل ُ
وانثنوا ضرباً على رأسي بأكعا البنادق

قلت قلبي صار زرعاً وسنابل
ُ
أشعلوا فيه الحرائق

واعلموا أن جذوري سوف تبقى وتُناضل

2

ت ــدور األس ــطر ح ــول فكـ ـرتين أساس ــيتين متـ ـوازيتين متق ــابلتين ف ــي اآلن نفس ــه هم ــا  :الوج ــود

اإلسرائيلي ،والوجود الفلسطيني .

يحرص الشاعر أن يجسد فكـرة التـوازي التقـابلي فـي األسـطر الشـعرية ليعبـر مـن خاللهـا عـن

رؤيته للواقـع الفلسـطيني ،والصـراع الوجـودي مـع العـدو اإلسـرائيلي .وانطالقـا مـن هـذه الرؤيـة ،فقـد
حــاول أن يبــرز لنــا الطــرف اآلخــر بصــورته الزائفــة ،ومــدى احتاللهــا وارتكابهــا أبشــع الج ـرائم بحــق

الشعب الفلسطيني .

فــي مقابــل هــذه الصــورة (الزائفــة) يرســم الشــاعر صــورة لإلنســان الفلســطيني الــذي تغــرب عــن

أرضه ،وعاد بعد عام ولم يجد من يكلمه ،وعلى الرغم من ذلـك فقـد جعـل منـه مثـاال للقـوة البشـرية
المتناميــة التــي يمكنهــا أن تبقــى حتــى ولــو حرقــت (قلــت قلبــي صــار زرعــا وســنابل ،أشــعلوا فيــه

الحرائق ،واعلموا أن جذوري سوف تبقى وتناضل) .

نلحظ الشاعر قـد حقـق التـوازي فـي النمـاذج السـابقة مـن خـالل بنيـة التقابـل ،لكنـه أحيانـا ينـتج

توازيا دالليا في نصوصه الشعرية ،قائال في قصيدة (مقهى تراس قصيدة الشخص) :
أي سب
أيها النادل ال تغض بال ّ
إنها روحي التي تعول في هذا النشيد
جئت من بيتي
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علي
ولم أعثر ّ
كنت المغ ّني
أيها النادل هل ُ
المر
والنبيذ ّ

والدم َع المصفّى
كنت
أينني يا أيها النادل إن ُ
الشخص الذي أسأ ُل  ،أو
أنا
َ
كان شبيهي في تراس !

2

يتحدث الشـاعر فـي األسـطر الشـعرية األربعـة األولـى عـن صـمت الـذات ،وسـكونها المطبـق

فـي عـالم ملـيء بالفقـدان والضــياع ،وقـد جللهـا الحـزن واألسـى ،إنــه صـمت قـد محـا حضـور الــذات
وفاعليتها ،وجعلها تقيم في عالم الغيب ،عالم الالوجود .
وفــي األســطر الشــعرية األخــرى يســتمر الشــاعر فــي تأكيــد الغيــاب والالشــيئية التــي تتمثــل فــي
صــمت الــذات وخنوعهــا ،مــن خــالل نســج خــط داللــي آخــر يتـوازي بالتماثــل مــع الخــط الــداللي فــي

المقطع السابق .

فالشاعر يضاعف من اإلحسـاس بهـذا الغيـاب ،وحيـث يتوجـه إلـى النـادل بالسـؤال فـال يسـعفه

فــي معرفــة ذاتــه واالهتــداء إلــى هويتــه ،وتســتمر التســاؤالت التــي تش ـي بــالحيرة والضــياع ،وبــذلك
اس ــتطاع الش ــاعر أن يحق ــق توازي ــا داللي ــا ب ــين فع ــل ال ــذات (الس ــلبي) م ــن ناحي ــة ،وفق ــدان ال ــذات

(اإليجــابي) مــن ناحيــة أخــرى ،وكالهمــا يتجــه نحــو تغييــب الــذات لتغشــى بالتــالي ،حالــة االغت ـراب
ذات الشاعر بمعطياتها النفسية والروحية .
وهكــذا نجــح التـوازي بأشــكاله المختلفــة فــي إثـراء الجانــب الــداللي الــذي يوضــح معانــاة القيســي
وآالمه ،وجسد هذا التوازي إصرار الشاعر وتعمده على حضور الزمن الماضي في حياته ،ورؤيته
وأفكاره وأحالمه .
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الفصل الرابع  -مالمح حداثية في شعر محمد القيسي
المبحث األول  -تداخل األجناس األدبية .
المبحث الثاني  -شعرية األلوان .
المبحث الثالث  -التشكيل الكتابي .
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المبحث األول  -تداخل األجناس األدبية .
األجناس األدبية لها وجود مستقل بحيث ينفرد كل جنس بمميزات خاصة مع وجود تشابه بين
بع ــض األجن ــاس ،فلك ــل ج ــنس زمان ــه ،ينم ــو ث ــم يم ــوت ث ــم ينش ــأ ع ــن ذل ــك ف ــي بع ــض األحي ــان

جنس آخر .

لـــذلك أل إن أهـ ــم مـ ــا يحـ ــول دون تحديـ ــد أي جـ ــنس أدبـ ــي تحديـ ــدا صـ ــارما  ،وحصـ ــر مفهومـ ــه

حصـ ـ ار دقيق ــا ،هـــو م ــا لألجنـ ــاس األدبي ــة م ــن مرونـ ــة ،ومـ ـا تتس ـ ـم ب ــه م ــن ظـ ــاهرة التـ ـداخل فيمـ ــا
بينها ،هذه الظاهرة التي أضحت فـي النقـد الحـديث مـن األمـور المفـرون منهـا علـى عكـس مـا كـان

رائج ــا ف ــي النق ــد الق ــديم م ــن دع ــوى ص ــفاء األجن ــاس أل ،1أل فالت ــداخل بح ــد ذات ــه ال يش ــكل تح ــديا
للخطــاب الثقــافي إذا ت ـوافرت حزمــة مــن المواصــفات فــي اإلبــداع والتلقــي ،وذلــك أن المبــدع الــذي

يخترق حـدود األنـواع األدبيـة فـي عملـه اإلبـداعي مطالـب بالحفـاظ علـى هويـة العمـل األدبـي منعـا

للتفكك في البناء الفني أل

2

.

يعــد تــداخل األجنــاس األدبيــة مــن أكثــر الوســائل الفنيــة تفــاعال مــع البنــاء الفنــي ،أل وهــذا لــيس
جديـ ــدا علـ ــى المسـ ــتويين اإلبـ ــداعي والنقـ ــدي ،فالقصـ ــة الشـ ــعرية تملـ ــك حضـ ــو ار ب ـ ـار از فـ ــي الت ـ ـراث

الشــعري العربــي ،والمقامــات ،والســير الشــعبية  ...وال تقتصــر إشــكالية التــداخل علــى حش ـد أن ـواع

أدبيـة فــي فضــاء أدبــي مركــب ،وانمــا تمتــد اإلشــكالية إلــى تشــظي النــوع الواحــد إلــى أنـواع متجانســة
متناغم ـ ــة ف ـ ــي جيناته ـ ــا ف ـ ــي كت ـ ــاب واح ـ ــد ،مم ـ ــا يص ـ ــنع إش ـ ــكالية الت ـ ــداخل ف ـ ــي مس ـ ــارين ،مس ـ ــار

خـ ـ ــارجي ،يشـ ـ ــمل تـ ـ ــداخل أن ـ ـ ـواع أدبيـ ـ ــة مختلفـ ـ ــة ،ومسـ ـ ــار داخلـ ـ ــي يشـ ـ ــمل تـ ـ ــداخل أن ـ ـ ـواع أدبيـ ـ ــة
متجانســة أل ،3وقــد بــين عــز الــدين المناصـرة أل أن مبــدأ التجــانس بــين األنـواع األدبيــة أمــر ال مفــر

منــه ،وهــو أمــر مرغــوب فيــه مــن أجــل تقويــة الجــنس العــام أل .4فهــذا يبــين أن كــل مــا يتعلــق بــذات

المب ــدع ،نش ــأت عن ــه األجن ــاس األدبي ــة الت ــي يعبـ ـر به ــا ع ــن تجارب ــه الخاص ــة وهموم ــه ،وأف ارح ــه،
وخب ارتــه ،ومــن هــذه األجنــاس الشــعر الغنــائي ،واألجنــاس النثريــة ،كالخطابــة ،والوصــايا ،والمقالــة

الذاتية ،والسيرة الذاتية ،وهذه األجناس تتسم بالطابع الذاتي ،وهو العنصر البارز فيها .

 -1قضية األجناس األدبية في اليكر األدبي  ،د .الصادقي العامري .
http://www.aljabriabed.net/n3909sadkiammr.htm
 -2تداخل األنةاع األدبية في اواية ( عكا والملةك ) للروائي أحمد افيق عةض  ،دااسة للمشاالة في مؤتمر النقد الثاني عشر في
جامعة اليرمةك  ، 2001 ،د .عمر عتيق  ،فلسعين  ،جامعة القدس الميتةحة .
http://www.odabasham.net/show.php?sid=19951
 -3المرجع السابق . 1034 / 1 ،
 -4انظر  :علم التناص المقاان  ،د .عز الدين المنا رة  ،ط ، 1داا مودالوي للنشر والتةزيع  ،عمان  ، 2002 ،ص . 12
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ففـ ــي قصـ ــيدة (الصـ ــمت واألسـ ــى) نجـ ــد القيسـ ــي يضـ ــمن نصـ ــه مقطعـ ــا مـ ــن الشـ ــعر الشـ ــعبي

الفلســطيني فــي ســياق حديثــه عــن حالــة الغربــة واألســى والحــزن ،فــنحس أننــا نســبح فــي منظومــة
غنائية يقدمها لنا الشاعر بقالب شعبي  ،قائال في قصيدة (الصمت واألسى) :
صوت والدتي العجوز ُمبلّالً بالحزن واألمل
ويأتي
ُ
" باهلل يا طير الحي إن جيت دارنا
ريض أال يا طيرنا وارتاح
ّ
قل لها بحال الجهل يا طول عزنا

ع الفراش صحاح
ياما قعدنا َ
يا َمن درى يصفى زماني وأعاتبو

واعاتبو باللي مضى لي وراح "

2

يســتدعي الشــاعر غنــاء والدت ــه العجــوز ليعبــر ع ــن شــوقه وحنينــه ألرض ــه ،مــن خــالل ه ــذه
المنظومــة الغنائيــة اس ـتطاع الشــاعر أن يقــارن بــين زمنــين (الماضــي ،والحاضــر) ،فيتحســر لحــال

المغتـربين عــن أرضــهم بعــد الهجـرة قــائال ( :قــل لهــا بحــال الجهــل يــا طــول عزنــا) .فهــذه المقطوعــة
الشعرية الشعبية أتى بها الشاعر للتخفيف من حـدة الخـوف والحـزن واأللـم  ،كالطـائر الـذي يحمـل

فــي جعبتــه الوصــايا لألحب ـاب والــوطن  .ولكنــه فــي نهايــة المقطوعــة الغنائيــة يظهــر لديــه التفــاؤل

قائال( :يا من درى يصفى زماني وأعاتبو) ،ولن يصفو الزمان إال بالعودة إلى أرض الوطن ،قائال
في قصيدة (الصمت واألسى) :
وعدنا كما ك ّنا
يا دار  ،يا دار  ،ل ُ
ال طليك يا دار  ،بعد الشيد بالحنا

1

بعــد لحظــات الحــزن واألســى يــأتي األمــل والتفــاؤل باســتدعائه قالب ـا شــعريا شــعبيا يعمــق فك ـرة

األمل بالعودة إلى الوطن ،ويجعلها أصدق في التعبيـر ألنهـا تعبـر عـن روح الجماعـة ،ولـيس عـن

ش ــخص بعين ــه ،وكثيـ ـ ار م ــا ي ــردد الش ــعراء ه ــذا ال ــنص ،ولك ــن ل ــيس بقال ــب ش ــعبي ،وانم ــا بقال ــب

شــعري فقــط ،فــالتراث الشــعبي لــه تــأثير كبيــر علــى عامــة الشــعب بمنظومتــه الغنائيــة التــي تطــرب

 -1األعمال الشعرية ،ج  ، 1ص . 22
 -2المصدا السابق  ،ص . 24
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العقــول ،وتفطــر القلــوب ،وتــؤثر فــي الــنفس ،ولعــل الشــعر يعطــي لنفســه طف ـرة قويــة متفائلــة نحــو

العودة ،بل ويؤكد على مجيئه إلى أرض الوطن .

كما نالحظ طبيعة التجربة لدى القيسي فـي استحضـاره لألناشـيد ،واألغـاني الشـعبية التـي يجـد

فيهــا روح األمــل والمســتقبل وروح المقاومــة والثــورة لخدمــة الــنص الشــعري ،ففــي قصــيدة (العاشــق
واألرض) حينم ـ ـ ـ ــا أراد أن يعب ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــن حزن ـ ـ ـ ــه لرحي ـ ـ ـ ــل المناض ـ ـ ـ ــل الفلس ـ ـ ـ ــطيني (ال ارئ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــايز

محمود حمدان)  ،1قائال :
" طلّت البارودة والسبع ما طل

يابوز البارودة من الصدا ُمختل
بارودة يا مجوهرة ش ّكالك وين

سرى في الليل
شكالي َ
ع عاداتوا َ
بارودة يا مجوهرة ش ّكالك راح

سرى مصباح "
شكالي ع عاداتوا َ

1

يوظ ـ ـ ـ ــف الش ـ ـ ـ ــاعر منظوم ـ ـ ـ ــة غنائي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي نصوص ـ ـ ـ ــه الش ـ ـ ـ ــعرية تس ـ ـ ـ ــاعد عل ـ ـ ـ ــى نس ـ ـ ـ ــيان

الماضــي ،والتخفيــف مــن حــدة الحــزن والخــوف واأللــم ،وتكــاد ال تخلــو قصــائد القيســي الشــعرية مــن
هذه المقاطع الفولكلورية الشعبية ،أل والالفت للنظر أن التراث الفولكلوري الفلسطيني برز في شـعر

القيسي من حيث هو مصدر أساسي من مصادر التجربة الفنية منذ البدايـة ،وربمـا يعـود ذلـك إلـى
كثـ ـرة اس ــتماعه ألغ ــاني أم ــه (حم ــدة) ف ــي ب ــدايات الهجـ ـرة أل ،3فالش ــاعر ي ــأتي باألغني ــة الش ــعبية

محرضا على الظلم والرفض واالعتماد على روح المقاومة والتضحية من أجل فداء الوطن.

لــم يكتــف الشــاعر بالنصــوص الشــعبية ،إنمــا اعتمــد علــى جملــة مــن العنــاوين التــي تــدل كلهــا
على األمثال الشعبية ،ومن خالل هذه التقنيـة اسـتطاع القيسـي أن ينتقـل فـي معنـى المثـل الشـعبي

من المعنى المألوف إلى معنى جديد ،قائال (دمي نافز وحده) :

 -1الرائد فايز محمةد حمدان أحد شهداء العا ية ،استشهد في الرابع من آس . 1921 ،انظر األعمال الشعرية ،ج ،1ص. 12
 -2المصدا السابق  ،ص . 14
 -3محمد القيسي  -الشاعر والنص ،ص . 31
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ويا بالدي أس ّل نفسي منك مثل شع َرة من العجين
أرفعُ سبابتي أمام لوحك األسود

ليس كتلميذ مهذ  ،أرفع سبابتي كخارجي

2

ويبدو أن السطر الشعري األول خرج إلى معنى المثل المعروف (خرج منها مثـل الشـعرة مـن
ويسـر ،فوظـف هـذا المثـل بصـورة
العجين) الدال على الـتخلص مـن المواقـف الصـعبة بكـل سـهولة ُ
جديدة ذات دالالت نصية إيحائية تساعد على خدمة النص الشعري ،فاستعماله للفظ (أس ّل) مبينا

مــدى الصــعوبات التــي واجههــا عنــد خروجــه مــن أرضــه ،وهــذا يبــين العالقــة الضــدية بــين الســهولة
والصعوبة في البداية .ولم يقتصر الشاعر على ذكر األمثال الشعبية فقط ،بل تعـدى ذلـك إلـى مـا
يســمى بالحكايــات الشــعبية ،التــي تعمــل علــى إث ـراء الــنص ،وتوليــد دالالت رمزيــة غنيــة ،وهــذا مــا

تحقق في قصيدة (طيور خضراء كثيرة) ،يقول فيها :
(أنا الطير األخضر
بمشي وبتمخطر

مرة أبوي ذبحتني

وأبوي أكل من لحمي

وأختي لملمت عظمي

ولما طلع القمر

صرت طير أخضر)

  

ظام مطموره
كل مساحات فلسطين ع ٌ
قمر الناس
حين يجئُ اللي ُل  ،ويطلعُ ُ

1

هــذه الحكايــة تــروي قصــة ام ـرأة األب الظالمــة التــي تــذبح ابــن زوجهــا ،علــى م ـرأى مــن أختــه

الصغيرة ،وتطبخه وتقدمه طعاما لزوجها الذي يأكلـه دون علـم منـه ،فيمـا تحجـم االبنـة عـن إخبـار
أبيها ألن الم أرة قد هددتها بالقتل إن هي أخبرته .وكان كلما عاد األب من العمـل وسـأل عـن ابنـه

تخب ـره زوجتــه بأنــه عنــد بيــت جــده .وتمضــي الحكايــة ،وتتحــول بقايــا عظــام االبــن الصــغير إلــى

 -1األعمال الشعرية  ،ج ، 1ص . 391
 -تقةل الحكاية الشعبية في الريف اليلسعيني ،بعد أن استمالت عظام العيل في الحكاية إلا طائر أخضر يعني تحت شباك األس ،ويميع
الحقيقة .األعمال الشعرية  ،محمد القيسي  ،ج ، 1ص . 201
 -2المصدا السابق  ،ص . 201
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طــائر أخضــر ينشــد حكايتــه ويغنيهــا للنــاس ،إلــى أن ينــتقم مــن زوجــة أبيــه بــأن يلقــي فــي فمهــا إبـرة
مسمومة ،ويلقي هو بنفسه في حضن أخته فيعود كما كان ويعيشان في أمن وأمان أل

1

.

تمثلـت هــذه الحكايــة تحـت رمزيــة لهــا صـور ودالالت تتمثــل فــي الرغبـة للتصــدي للظلــم لقولــه

ويبطل الباطل ولو كره المجرمون" ،1ورفع الظلم عـن المظلـومين ،وبـالرغم
تعالى " :ليحق الحق ُ
مـ ـ ــن حالـ ـ ــة الظلـ ـ ــم والـ ـ ــذعر والحـ ـ ــزن ،إال أن الشـ ـ ــاعر ينتهـ ـ ــي بنهايـ ـ ــة سـ ـ ــعيدة يأخـ ـ ــذ كـ ـ ــل ظـ ـ ــالم
ج ـزاءه  ،وبــالرغم مــن هــذا البكــاء الســلبي إال أن الشــاعر يســتخدم جميــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني
ال ــذين ع ــانوا الظل ــم واالس ــتبداد وس ــلب الحق ــوق عل ــى ي ــد االح ــتالل .كم ــا يق ــول الش ــاعر أص ــبحت
فلس ــطين عظام ــا مطم ــورة أي خضـ ـراء وتغن ــي ب ــأعلى ص ــوتها معبـ ـرة ع ــن قص ــة قتله ــا ومعاناته ــا
تحت هذا الظلم .

كمـ ــا نلحـ ــظ اسـ ــتخدام هـ ــذه الرمزيـ ــة بصـ ــورة جديـ ــدة غيـ ــر مألوفـ ــة عملـ ــت علـ ــى إث ـ ـراء الـ ــنص

الشــعري وداللتــه ،ولكــن صــورة األمــل التــي انتهــى بهــا الشــاعر شــكلت عــامال قويــا ســاعدته علــى
حفــظ ات ازنــه النفســي ،فاإلنســان المعاصــر – كمــا يقــول فــروم أل بحاجــة إلــى قــدر مــن األمــل ،كــي
يخرج من حالة ضياعه البشري ،وكي يتمكن من العـودة إلـى ذاتـه ،فاألمـل هـو عنصـر حاسـم فـي

أيــة محاولــة تســعى للتغييــر االجتمــاعي نح ـو أكبــر قــدر مــن الفاعليــة ،والــوعي ،والفكــر أل ،3لــذا
يجب أن يتحلى اإلنسان بالتفاؤل واألمل ،لكي يخرج من حالة القلق والتوتر التي تسود البالد .

لم يكتف الشاعر بالنصوص الشعرية ،إنما اعتمد جملة من العناوين التي تدل كلها على تشبع
وافتتان بالسرود الشـعبية ،ومزجهـا بـالحوار الـدرامي ،قـائال فـي قصـيدة (عـز الـدين القسـام جـزء مـن

حديث ذات ليلة باردة) :
رجل من أرض الشام

ال يمل ُك عائلة  ،ال يمل ُك بيتاً
يتجول في أحياء الفقراء

بعض الفالحين
وكثي ارً ما شاهده ُ
يعبر بين األشجار
ُ
يبحث عن حبة تين يابسة ،

 -1الحكاية الشعبية في الموتمع اليلسعيني  ،د .عمر الساايسي  ،داا الكرمل للنشر والتةزيع  ،عمان  ، 1911 ،ص . 201 ، 204
وانظر  :مةسةعة القصص واألساطير  ،د .سعيد غريب  ،داا أسامة للنشر  ،عمان  ، 2000 ،ص . 112 ، 110
 -2سةاة األنيال  ،آية . 1
 -3االغتراس عند إيريس فروم ،ص . 130
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عن جرعة ماء

( وتوقف مهموماً مثل حصان ُمجهد

ليتابع )

2

إن هــذا المقطــع الســردي يشــعرنا بأننــا أمــام حكايــة شــعبية ،وقــد بــدأها الشــاعر بطريقــة تــذكر

بالموروث الشعبي ،وان كان يبحث عنها  ،فالنص الذي أمامنا هو نص مفتوح ،وليس معلقا على

جميع األفرع من ضمنها (السرد ،والحكايـة ،والحـوار ،والمثـل الشـعبي ،والغنـاء) ،وهـذا ال يعنـي أن
الشــاعر تخلــى عــن المــوروث الشــعبي كالغنــاء ،والحكايــات وغيرهــا ،وانمــا يريــد أن تبقــى قصــائده

الشــعرية دائمــة التطــور ،وهــذا يبــين أن الــنص الســابق أل قريــب مــن الحــدث اليــومي ،معنــى ذلــك أن
النصوص الشعرية  -لدى القيسي  -ليست مقتصرة على النص الغنائي فقط ،بل تعـدى ذلـك إلـى
النص السردي الذي يعالج هموم الناس ،وأحداثهم اليومية أل ،2وبهذا استطاع الشاعر أن يستخدم

أسـلوب الحـوار ،واالنتقـال مــن جــزء إلــى جــزء آخـر بكــل حيويــة ومرونــة ،ويبــين مــدى قــدرة الشــاعر
على خلق مثل هذه النصوص الحوارية  ،قائال في قصيدة (الحداد يليق بحيفا) :
لماذا أتيت ؟

ألعرف وجهك أكثر

وأعرف نفسي

وماذا رأيت ؟

طُيو ارً ُمحلِّق ًة في الفضاء ،
وبيتاً قديماً وبيدر

وقابلت أمي

0

يب ــدو أن الحـ ـوار ف ــي ه ــذا ال ــنص ج ــاء بعي ــدا ع ــن المنظوم ــة الغنائي ــة الت ــي أكث ــر م ــن
اســتخدامها الشــاعر فــي بعــض قصــائده الشــعرية فيميــل إلــى صــورة المنظومــة الســردية ،أو
المســرحية ،وجعــل هــذا الــنص جــزءا مهمــا فــي عمليــة الخلــق والتوصــيل ،وبــذلك تكــون ق ـراءة

الح ـوار والســرد ممارســة لحريــة القــارئ وتكثيف ـا لتجاربــه ومالحظاتــه ،مــن هن ـا نجــد أن الح ـوار فــي
الــنص الشــعري الســابق يضــفي حركيــة علــى الصــياغة تعكــس جانبــا مــن التــوتر الــداللي القــائم فــي
نفس الشاعر .

 -1األعمال الشعرية ،ج ،1ص . 114
 -2انظر معالم الشعر الحديث في فلسعين واألادن  ،د .إبراهيم خليل  ،ص . 333،334
 -3األعمال الشعرية  ،ج ، 1ص . 221
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المبحث الثاني  -شعرية األلوان
أولــى العــرب  -شــعراء  -ونقــادا اهتمامــا كبي ـ ار لألل ـوان بمــا تحمــل مــن جماليــات فــي الــنص

وتوضــيح الفك ـرة لتقــديم المعنــى بثــوب جديــد ،ألوتشــكل رم ـ از لمشــاعر معينــة فــي حيــاة الفــرد ،وبهــذا
تضفي على لغته مضامين بيانية نابضة بالحياة أل

1

.

إن قراءة اللون في شـعر محمـد القيسـي يشـير بشـكل عـام إلـى جماليـة توظيـف األلـوان وتعـدد

دالالتها في السياق الشعري ،أل فلأللـوان قـيم شـعرية تجـاوز حـدود اللـون ذاتـه أو اإلحالـة عليـه إلـى

مستويات عاطفية وايحائية أل

2

.

أل فــاأللوان نالــت عنايــة فائقــة مــن قبــل البــاحثين ،لمــا لهــا مــن تــأثير فــي الشــعر والشــعراء ،لــذا

حفلــت قصــائدهم بــألوان زاهيــة عبــرت عــن وصــفهم لمــا حــولهم ،وعبـرت عــن أثــر هــذه األلـوان فــي
نفوسهم ،حتى صارت األلوان عالمات دالة على مفاهيم شـعرية بـين كثيـر مـن الشـعراء أل ،3ومـن

المعـ ـ ـ ــروف أن هنـ ـ ـ ــاك ثالثـ ـ ـ ــة أل ـ ـ ـ ـوان رئيسـ ـ ـ ــة تشـ ـ ـ ــتق منهـ ـ ـ ــا بقيـ ـ ـ ــة األل ـ ـ ـ ـوان األخـ ـ ـ ــرى أال وهـ ـ ـ ــي
(األحمــر ،األزرق ،واألصــفر) ،وعلــى مــر العصــور ارتــبط اللــون بــدالالت حســية وتعبي ـرات ترمــز
لمفهــوم داللــي اتفــق عليــه كرمــز ،علــى ســبيل المثــال اللــون األبــيض للســالم ،واألخضــر للخصــب
والحي ــاة والديموم ــة ،واألحم ــر للح ــرب أو الحري ــة أو الرومانس ــية ،واألص ــفر أحيان ــا يس ــتخدم للف ــرح

والبهج ــة ،وأحيان ــا للح ــزن والش ــجن ،واألس ــود للح ــزن ،فأص ــبحت ه ــذه ال ــدالالت ت ــأتي ع ــن طري ــق
ت ارس ــل الحـ ـواس باإليح ــاء ،والتكثي ــف له ــذه األلـ ـوان ع ــن طري ــق الش ــعر أو الرس ــم ،أل وم ــن ث ــم ف ــإن

وضـ ــع كـ ــل دا ّل لـ ــوني فـ ــي إطـ ــار داللـ ــي ال يتجـ ــاوزه يحجـ ــر علـ ــى قيمتـ ــه الشـ ــعرية ،ويحـ ــد مـ ــن
تفاعالته ،وطاقاته اإليجابية التي تسهم في إنتاج الداللة أل. 4
ونالحـ ــظ هنـ ــا كيـ ــف وظـ ــف الشـ ــاعر األل ـ ـوان بحيـ ــث يسـ ــتخدمها فـ ــي بعـ ــض األحيـ ــان بقيمـ ــة

المباش ـرة ،ممــا يزيــد مــن قيمــة الــنص الشــعرية ،وتــدور دالالت األل ـوان فــي دواويــن القيســي حــول
عـ ــدد مـ ــن الموضـ ــوعات منهـ ــا :المـ ــوت والحيـ ــاة ،والحنـ ــين والغربـ ــة ،والمـ ــرأة ،والقـ ــوة والشـ ــجاعة،
االنتص ــار ،والتف ــاؤل بالمس ــتقبل ،والفخ ــر ،والخ ــوف ،وال ــذل .ل ــذلك ف ــإن لوح ــة األلـ ـوان ف ــي ص ــورة
 -1اللةن في شعر امرئ القيس  ،شيماء المشهداني  ،مولد  ، 1عدد  ، 2011 ، 22ص . 221
 -2مقاابة أسلةبية لشعر عز الدين المنا رة  ،د .يةسف ازقة  ،مولة الوامعة اإلسالمية  ،مولد  ، 10عدد  ، 2ص . 321
 -3اللةن في شعر امرئ القيس  ،شيماء المشهداني  ،ص . 221
 -4الخعاس الشعري عند محمةد داويش  ،ص . 133
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الجسد المرئي ،والجسد المتخيـل ال تشـذ كثيـ ار عـن اللوحـة القديمـة ،فمـن بـين األلـوان كلهـا ،يحتفـي
الشـ ــاعر بـ ــاأللوان السـ ــتة الرئيسـ ــة فـ ــي الثقافـ ــة العربيـ ــة ،وهـ ــي :األحم ـ ـر ،واألخضـ ــر ،واألصـ ــفر،
واألزرق ،واألبيض ،واألسود .

أوالً  -اللون األبيض
فاللون األبيض من األلوان التي تمثل مساحة ال بأس بها فـي دواويـن القيسـي الشـعرية ،حيـث

ورد ذك ـ ـ ـ ـره مـ ـ ـ ــا يقـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ــن ( )60م ـ ـ ـ ـرة ُ ،ذكـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ( )90موضـ ـ ـ ــعا بصـ ـ ـ ــورة مباش ـ ـ ـ ـرة مثـ ـ ـ ــل

األلفـاظ  :أبـيض ،البيضـاء ،البـيض ،البيـاض ،سـتائر بيضـاء ،ومنهـا مـا يـدل علـى اللـون األبـيض
بص ــورة غي ــر مباشـ ـرة مث ــل :أضـ ـواء الم ــدن ،سـ ـراج ،وه ــاج ،النه ــار ،الش ــمس ،ض ــوء ،قم ــر ،زه ــر

تفـ ــتح ،ضـ ــحى ،الكوكـ ــب .وقـ ــد ورد ذك ـ ـره فـ ــي موضـ ــوعات متنوعـ ــة ،كالغربـ ــة والعروبـ ــة والمـ ــوت

والحي ـ ــاة والمـ ـ ـرأة والحن ـ ــين ،كم ـ ــا تنوع ـ ــت المج ـ ــاالت الداللي ـ ــة الت ـ ــي تحمله ـ ــا تل ـ ــك الموض ـ ــوعات

منها  :إظهار الشوق والحنين والفخر .

واللـون األبــيض لــون الصـفاء والطهــارة ،لكــن الشـاعر انتقــل بــه إلـى دالالت أخــرى تبعــا لســياق

الموضوع أو الحالة النفسية التي تسيطر عليه .

يشــكل الشــاعر مــن معجمــه الشــعري لغــة تتجــاوز الــدالالت المألوفــة إلــى دالالت جديــدة ،تميـزه

عن غيره ،يقول القيسي في قصيدة (زنابق الموت) :
فقير م ّنا
النهار ٌ
ونحن يتامى األمس
ُ

خدين االنتظار
الظهيرةُ
ُ
2
االنتظار مطاط أسود
و
ُ
فــإن الســياق الــذي تشــكله األســطر هــو ســياق الحــزن واأللــم والضــعف ،فالضــعف هنــا ضــعف
مـادي ،ومعنـوي ،فكلمـة النهـار ،تتفاعـل مــع عـدد األيتـام ،وضـعفهم اتجـاه الماضـي والمســتقبل ،وال

يجــد مــن ينقــذ هـؤالء الفقـراء ،ولكنــه هنــا ينـزاح مــن الضــعف إلــى ســاعة االنتظــار ،ومــا ينتظـره مــن
 -1األعمال الشعرية ،ج  ، 3ص . 412
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مطــاط أســود وخيبــة أمــل ومســتقبل مظلــم ،ليــدلل علــى ضــعف مــادي ينتظــر ه ـؤالء الفق ـراء ،وأن
مستقبلهم أسود ،مما يعطي داللة على بأس الفقراء  ،وضعف حيلتهم .

وفي موضع آخر يستحضر الشاعر مشهد (البعث بعد الموت) المتمثل بقولـه تعـالى :أل ونفـخ

في الصور فإذا هم من األجداث إلى ربهم ينسلون أل

1

 ،ولكـن البعـث الـذي ذكـر فـي اآليـة لـيس

بعثا حقيقيا وانما هو بعـث خيـالي ،إذ يخـرج فيـه العشـب مـن البحـر  ،فيتفاعـل الـنص الشـعري مـع
اآليــة الســابقة ،ومــن خــالل هــذا التفاعــل تتحق ـق فك ـرة فــي البعــث حيــاة ،يقــول القيســي فــي قصــيدة

(العرس) :

وينفخ في الصور  ،يطلعُ عش ٌ من البحر
الساحلي  ،المدى  ،والكتا
األبيض ،
هذا هو
ُ
ّ

2

من خالل البعـث يعطـي الشـاعر بشـارة بمسـتقبل جديـد ،فيسـتدعي الـدالالت اللونيـة اإليجابيـة
المتمثلـة (األبــيض الســاحلي) ،ويفعــل بالصــور الشــعرية المشـرقة بالمــدى والكتــاب ،ويــزداد فــي ذلــك

أنهـار
تفصيال للصورة المشرقة بالنص القرآني قوله تعالى " :مثل الجنة التي ُوعـد المتقـون فيهـا
ٌ
أنهار من لبن " ،3وقوله "ويوم ينفخ في الصور".4
من ماء غير َءاسن و ٌ
وتختلف داللة اللون باختالف موقعه ،فاللون األبيض عرف عبـر العصـور بدالالتـه اإليجابيـة

دالالت الحس ـ ــن والجم ـ ــال عن ـ ــد المـ ـ ـرأة ،فيص ـ ــف الش ـ ــاعر جم ـ ــال المحبوب ـ ــة ،ق ـ ــائال ف ـ ــي قص ـ ــيدة
(دعوة جادة إلى الرقص) :

الرابعة مساء

ووضوح بحري  ،يشرق عبر تضاريس الوجه

بسيط كرغيف الخبز  ،أليف كالموال

5

 -1سةاة يس ،آية . 11
 -2األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 211
 -3سةاة محمد  ،آية . 11
 -4سةاة النبأ  ،آية . 11
 -1األعمال الشعرية  ،ج ، 1ص . 331
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أراد الشـاعر أن يعبـر عـن جمــال المحبوبـة ،حيـث شـبهها برغيــف الخبـز فـي بسـاطته كــالبحر

الــذي تشــرق عليــه الشــمس ،فحقــق بــذلك صــورة غيــر مألوفــة ألن جمــال المحبوبــة بســيط كبســاطة
صنع رغيف الخبز ،وبذلك غلب على الشاعر توظيفه لهـذه الصـورة التشـبيهية غيـر المألوفـة ،ممـا

عزز قيمة الغموض واإليهام ،فأحيانا كان يذهب بالمعنى المألوف إلى المعنى غير المألوف .

وق ــد اخت ــار الش ــاعر زمن ــا معين ــا لحال ــة التأم ــل ه ــذه ،ه ــو زم ــن الش ــروق ،حي ــث يص ــبغ الل ــون

األبيض  ..جميع األشياء التي تعكس عليها أشـعة الشـمس المشـرقة ،فيكسـبها خاصـيته ،واذا كـان

اللون المشرق (األبيض) عند الشروق ينذر بعصر جديد .فالشاعر حريص على أن تبقي الصـورة
الشعرية مشرقة والمعة ،فلجأ إلى استخدام ألوان دالة على اللـون األبـيض هـي (الوضـوح ،يشـرق)،
تساند الترادفات السابقة ،وتؤازرها في تشكيل القالب النوراني الذي يسعى إلى إبقائه .

ثانياً  -اللون األخضر
اللون األخضر من األلوان التـي تشـكل ظـاهرة تعبيريـة أسـلوبية فـي شـعر محمـد القيسـي ،وفـي

الدالل ـ ــة الطبيعي ـ ــة يعن ـ ــي الل ـ ــون األخضـ ـ ـر الخص ـ ــب والخي ـ ــر والنم ـ ــاء ،ويع ـ ــد م ـ ــن أكث ـ ــر األلـ ـ ـوان
وضوحا ،واستق ار ار في داللته ،وهو من األلوان المحببة ،ولكـن المالحـظ مـن داللـة اللـون األخضـر

فــي الخطــاب الشــعري عنــد القيســي أنــه انحــرف عــن داللــة الخصــب والخيــر والنمــاء إلــى دالالت
أخرى غير مألوفة تحولت إلى عنصر موحش ،يقول القيسي في قصيدة (منزل : )12
األرض خضراء
كم
ُ
خضراء ،خضراء ،خضراء
وموحشة !!

2

فكلمـة األرض تبـرز اللـون األخضــر المخـتلط بـاللون األسـود (موحشــة) ،فـاللون األخضـر بــدال

مـ ــن إيحائـ ــه بداللـ ــة الخصـ ــب جـ ــاء ليـ ــوحي بحالـ ــة األلـ ــم ،ألن خي ـ ـرات هـ ــذه األرض سـ ــتؤول إلـ ــى

الغاص ــب المحت ــل ،فيس ــتخدم األداة (ك ــم) ليع ــدد لن ــا ك ــم ه ــي األرض خضـ ـراء بطبيعته ــا ،ولكنه ــا
موحشة بسبب المحتل .

 -1المصدا السابق  ،ص .121

176

فــاللون األخضــر بطبيعتــه لــون خصــب وتجـدد لكنــه حمــل دالالت ســلبية غيــر مألوفــة أســقطت

حقيقتهــا مــن خــالل اللفــظ (موحشــة) ،ف ـأراد أن ينقــل هــذه الداللــة مــن ســياقها العــادي الحقيقــي إلــى
س ــياق آخ ــر حت ــى يض ــرب ن ــاقوس األوج ــاع وآالم الغرب ــة ويض ــفي عليه ــا وعل ــى المغت ــرب ص ــفة

االســ ــتم اررية فـ ـ ــي المعانـ ـ ــاة ،وحينهـ ـ ــا يتجـ ـ ــدد الجـ ـ ــرح مــ ــع اللـ ـ ــون األخضـ ـ ــر ،قـ ـ ــائال فـ ـ ــي قصـ ـ ــيدة

(فاكهة آسيوية) :
أحمل في جعبتي الخضراء

ورد الجرح  ،وناقوس األوجاع

ى  ،وقالع
أحم ُل مدناً  ،وقر ً
الليلي
صلصال الغربة بغنائي
وأ ِّ
َ
ُطيعُ
ّ

2

وربمـا ربـطُ اللــون األخضــر بالليـل يولــد صــورة موحشــة للمغتـرب فــي غربتــه واذاللــه وأوجاعــه،

ولعل ارتباط هذا اللون باألرض المسلوبة ساهم فـي إبـ ارزه ،فـاللون األسـود طغـى تمامـا علـى اللـون
األخضر ،ألن الشاعر تـذكر مشـهد الـوطن المفقـود حينمـا رأى الخضـرة تكسـو األرض ،فأصـبحت
األرض تحمل عنوان المعاناة بعدما كانت تحمل داللة التجدد ،والخصب ،والنماء .

وبالرغم من الصور اللونيـة المألوفـة فإننـا نجـد اللـون األخضـر أصـبح رمـ از يشـير إلـى مسـتقبل

مشرق بعدما أشرنا آنفا إلى استخدامه بالصورة غير المألوفة ،إال أن وجود األخضـر يطغـى تمامـا
على باقي األلوان األخرى ،فمن الدالالت اإليجابية لهذا اللون أنـه يبشـر بـالعودة واألمـل والتفـاؤل
والمستقبل الجديد رغم الظلم الواقع ،قائال في قصيدة (رباعيتان لسا ار ونعمة):

ولتعد هذي العصافير إلى األعشاش ،
ُ
الدامي إلى األشجار ،
تُزجي عشقَها ّ

الطاعن
اعن و
األمير
وليأت
ُ
األخضر الظّ ُ
ُ
ُ
1
العشيات الجميل
في الح ّ وفي برق
ّ
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ويتج ــدد األم ــل والتف ــاؤل ب ــاقتران الل ــون األخض ــر بمف ــردات الغن ــاء والنش ــيد ،وباإلض ــافة إل ــى

تالحــم عناصــر الطبيعــة أعط ـى نوعــا مــن الطمأنينــة واألمــل (العصــافير ،األعشــاش ،األشــجار)،
فتبــدو هــذه العناصــر خضـراء ممثلــة للجمــال ،ولــك أن تتمثــل المنظــر وأنــت تنظــر مــن مكــان عــال

فتتضــح لــك الصــورة جلي ـة ،وأنــت تنتظــر إلــى هــذه الطبيعــة التــي تعطــي نوعــا مــن األمــل بــالعودة
ألرض الــوطن ،وذلــك باســتخدامه لفــظ (بــرق) ،فاجتمــاع البــرق مــع األخضــر ينــتج داللــة إيحائيــة

موح ــدة ح ــول األم ــل ف ــي المس ــتقبل الق ــادم الجدي ــد ،فيق ــول القيس ــي ف ــي قص ــيدة (رباعيت ــان لس ــا ار
ونعمة) :

اث وليبدأ
هر  ،والمحر ُ
لينم هذا اإلوز  ،ال ّن ُ
نشيد الطائر األخضر متراساً ،
ش ّباكا على البحر  ،قميصاً أو صهيل
وُ

2

بــتالحم األخضــر مــع النهــر والمح ـراث والنشــيد والغنــاء يعطــي تفــاؤال أكبــر بحريــة ومســتقبل
جديــد ،فهــذه الداللــة اللونيــة التــي توظــف فــي ســياقات متباينــة ،تنقلنـا مــن عــالم الفــرح والســعادة إلــى
عالم الحزن والكآبة .

ثالثاً  -اللون األسود
أمــا اللــون األســود فقــد ارتــبط – عنــد القيســي– بداللــة الحــزن إلــى حــد كبيــر ،ومــن ثــم كــان

الل ــون األس ــود ف ــي دواوي ــن القيس ــي تأكي ــدا وتواص ــال لم ــا ه ــو متـ ـوارث ومع ــروف ،واذا ك ــان ف ــي
اإلمكــان التمييــز بــين ثالثــة ســياقات لــورود (اللــون األســود) فــإن هــذه الســياقات ال تبتعــد كثيـ ار عــن

بعضــها الــبعض ،بــل بينهــا صــالت قويــة تؤكــد تقاربهــا وتوافقهــا معــا ،ومــن هــذه الســياقات :الحــزن
واأللم ،والكآبة واألسى ،والعذاب واأللم ،ومقاومة المحتل .

لقــي اللــون األســود عنــد القيســي اهتمامــا قويــا قياســا بــاأللوان األخــرى ،حيــث ورد ذك ـره فــي

( )112موضـعا فـي دواوينـه الشـعرية الثالثـة ،وذكـر اللــون األسـود إمـا مباشـرة ،أو بمـا يـدل عليــه،
وج ــاء ذك ــر السـ ـواد مباشـ ـرة ف ــي ( )10موض ــعا دون المك ــرر ف ــي الكلمات(س ــود ،األس ــود ،س ــمر،
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الس ـواد) ،وفــي ()12



موضــعا بصــورة غي ـر مباش ـرة مثل(الليــل ،عشــاء ،ظلمــاء ،أعــتم ،الظــالم،

الـ ــدجى) وغيرهـ ــا ،كمـ ــا جـ ــاء اللـ ــون األسـ ــود مختلطـ ــا مـ ــع أل ـ ـوان أخـ ــرى أشـ ــهرها األبـ ــيض ليعطـ ــي
الخليط دالالت مغايرة .
وورد الحــديث عــن اللــون األســود مباشـرة ،أو بمــا يــدل عليــه فــي موضــوعات كثيـرة ،وهــو أشــد

األلوان عتمة وأغمقها ،وهو نقيض األبيض في كل خصائصه ،يمثل الليل ،والسوا ،واللون األسود

غالبا ما تعافه النفس وتنفر منه ،ويبعث معاني الخوف .

فالشاعر ينقـل همومـه الوحيـدة وهمـوم الجماعـة فـي الغربـة والمعانـاة التـي يعيشـونها ،قـائال فـي

قصيدة (في المنفى) :

ونحن بهذه الغربة
ُ
تعشش في زوايانا عناك هذه الغربة

ُّ
تمد خيوطها
اء أحزاناً
السوداء في آفاقنا الغبر َ
َ
األحالم تنقلنا على ُجنح من الذكرى
تُ َهده ُد جفننا
ُ

2

فاللي ــل بس ـ ـواده ال يـ ـزال يحمـ ــل س ــاعات الهـــم والقه ــر الـ ــذي تع ــرض ل ــه الش ــاعر وشـ ــعبه فـــي

الغربــة ،فاألســود لــون الليــل الــذي يحمــل فــي ســياقه الشــعور بالوحش ـة وازديــاد الهــم وتتابعــه ،وهــذا
يجعل الداللة تتحرك في هذا النص الشعري على محورين متقابلين :

األول  :محـ ــور الحـ ــزن والكآبـ ــة ،والثــــاني :محـ ــور الحيـ ــاة واألمـ ــل والمسـ ــتقبل ،وبـ ــروز اللـ ــون
األســود فــي الســطر الثالــث ،يــوحي بــالخط الــداللي العــام الــذي يســيطر علــى البنيــة اللغويــة ،وهــو

الح ـ ــزن ،والش ـ ــوق ،والمناج ـ ــاة ،والوح ـ ــدة ،إذ إن حب ـ ــه الض ـ ــائع ف ـ ــي اللي ـ ــالي الطويل ـ ــة ،ينق ـ ــل إلين ـ ــا

اإلحس ــاس الق ــوي ب ــالقهر واإلذالل ،وق ــد انتق ــي الش ــاعر ال ــدوا ّل داخ ــل ال ــنص الش ــعري م ــن معج ــم
ســوداوي نحــو (تعشــش ،عناكــب ،الغب ـراء ،جفننــا) ،وواضــح أن الشــاعر شــحن الــنص الش ــعري
الهم ومأساوية الرؤية التي شحنها اللون األسود.
بألفاظ
ُ
تبعث في النفس معاني الكآبة والحزن و ّ

 تم إحصاء همه الميرداو من قبل الباحث .
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ويظهــر فــي القصــيدة هــذه أنــه يــأتي بــاللون األســود مباش ـرة ،وكلمــات أخــرى دالــة علــى الس ـواد

مجتمعة مع بعضها البعض في نص شعري واحد ،قائال في قصيدة (العابر) :
تحضن البلدةَ واللي ُل بهيم
أمس والظلم ُة كانت
ُ
نت وحدي ،
ُك ُ

أعبر الدر َ إلى بيتي القديم
ُ
الصمت مع الوحشة والخوف طريقي
ينسج
ُ
بأن ال ُغرب َة السوداء دربي
كيف
أيقنت ّ
ُ

2

انتق ـ ـ ــى الش ـ ـ ــاعر ال ـ ـ ــدوال داخ ـ ـ ــل األس ـ ـ ــطر الش ـ ـ ــعرية الس ـ ـ ــابقة م ـ ـ ــن معج ـ ـ ــم س ـ ـ ــوداوي حــ ـ ـزين

(الظلمة  -الليل – الوحشة – السوداء) وواضح أن الشـاعر شـحن األسـطر السـابقة بألفـاظ تبعـث
فـي الـنفس معـاني الكآبـة والحـزن ،فحالـة الصــمت التـي وردت فـي السـطر ال اربـع ارتبطـت بالوحشــة
والخــوف مــن ظــالم الليــل الــدامي (الغربــة) ،وهنــا يحمــل اللــون األســود داللتــين األولــى :تميــل إلــى

الصمت بسكون الليل ،والموت األبدي ،والثانية :القلق والحزن .
فالشـاعر يتســاءل (كيـف أيقنــت بـأن الغربــة السـوداء دربــي)؟ فـي الســطر الخـامس داللــة علــى
عمــق المأســاة فــي داخــل الشــاعر ،وبهــذا تســقط كــل االنفعــاالت النفســية علــى الشــاعر مــن خــالل
اللون األسود المسيطر على معظـم أجـزاء الـنص الشـعري وتبعـث فـي نفسـه داللـة الحـزن المسـتمرة

التي ال تنتهي .

رابعاً  -اللون األحمر
يعد اللون األحمر من أوائل األلوان وأجملها التي عرفهـا اإلنسـان فـي الطبيعـة ،ولكـن كثيـ ار مـا

نج ــد ه ــذا اللـ ـون يس ــتخدم ف ــي وص ــف ال ــدماء والقت ــل ،لك ــن القيس ــي ي ــأتي ب ــه للتعبي ــر ع ــن اآلم ــال
المستقبلية اإليجابية والتضحيات .
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أم ــا طبيع ــة الص ــورة اللوني ــة الت ــي رس ــمت ف ــي ش ــعر القيس ــي ،فق ــد ظه ــرت بص ــورتها المألوف ــة

وفيهــا يطــابق اللــون مدلولــه فــي الطبيعــة ،ومثــال علــى ذلــك فــي قصــيدة (نق ـوش داكنــة مــن رأس
الناقورة) :
الصدر ،خريط ُة هذا القمر الراجف ،
وتفترش
ُ
َ
جارحة كالدمعة  ،ناعمة كالسيف ،
تكاثرت ،
تناثرت ،
وما بين الدمعة والسيف
ُ
ُ
اء
ؤى تشتعل
َّ
َ
زنابق حمر َ
فأي ُر ً

أي مواسم أستقب ُل مثقلة بالخضرة ،
و ّ
2
أي يد تمتد اآلن وتمنحني رعشتها

يب ـ ــدو أن الش ـ ــاعر يت ـ ــألم لواقع ـ ــه الحـ ـ ـزين ،فه ـ ــو مج ـ ــروح لكن ـ ــه ج ـ ــرح ن ـ ــاعم ،فال ـ ــدموع تس ـ ــيل

وتتكــاثر ،لتشــتعل صــورة الزنــابق الحم ـراء ،أي أنــه يحــول هــذه الــرؤى المؤلمــة إلــى واقــع جميــل لــه
دالالته الكونية ،من خالل هذه الزنابق والمواسـم الخضـراء .فالشـاعر يسـتعين بمعـالم طبيعيـة لكـي

يخفــف مــن واقعــه المريــر (زنــابق حمـراء ،م ارســم خضـراء) ،وهــذا يبــين أن اللــون األحمــر – هنــا –
يدلل على اآلمال المستقبلية للوطن ،مما يجعل هذا اللون في مواجهة مع هذه الحياة بما فيها مـن

مش ـ ـ ــاق وأخط ـ ـ ــار لمس ـ ـ ــتقبل مش ـ ـ ــرق ،فالش ـ ـ ــاعر أراد أن يوظف ـ ـ ــه توظيف ـ ـ ــا جمالي ـ ـ ــا لتجس ـ ـ ــيد تل ـ ـ ــك

المعاني وجعلها أكثر مالمسة لذهن المتلقي .

ووجود المعالم الطبيعية في النص الشعري يجعـل األمـل محققـا ،وعـن طريقهـا يحـاول الشـاعر
الوص ـ ـ ـ ــول به ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى مقاص ـ ـ ـ ــده ،فالش ـ ـ ـ ــاعر اس ـ ـ ـ ــتطاع أن يوظ ـ ـ ـ ــف الل ـ ـ ـ ــون األحم ـ ـ ـ ــر بص ـ ـ ـ ــورته

المألوفــة ،ولكــن هــذه المـرة يــأتي بصــورة الداللــة اللونيــة (األحمــر) علــى صــورتها غيــر المألوفــة أي
غير حقيقية عندما اتخذه رم از للتضحيات ،قائال في قصيدة (تحت سماء أخرى) :
ودليلي هذا النهر األحمر ينبع من خاصرة القسام ،

ندى  ،وشجى  ،ودما لون حنون فلسطين وأعطى
ً
أطفال الوحدات الحزن الباكر  ،بدء التكوين ،
فش ّ على الطوق أساي

1
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ـز للتض ــحيات ،وه ــذا يص ــور
اس ــتخدم الش ــاعر الل ــون األحم ــر بص ــورة غي ــر مألوف ــة لتك ــون رم ـ ا

فصـور الـدماء النازفـة التـي تخـرج مـن خاصـرة القسـام بـالنهر الفـائض علـى
مدى فـداء الفلسـطينيّ ،
معــالم الطبيعــة ،وقــد صــبغ الطبيعــة والحنــون بلونــه فتغيــرت صــورة الحنــون مــن زه ـرة تــوحي إلــى
جمـ ــال وفـ ــرح وسـ ــعادة ،إلـ ــى زه ـ ـرة تـ ــوحي بمعـ ــاني الكآبـ ــة والحـ ــزن واأللـ ــم ألنهـ ــا تـ ــذكرهم ب ـ ــدماء

القسـ ــام ،فيسـ ــتدعي الشـ ــاعر صـ ــورة الحنـ ــون ذات اللـ ــون الجـ ــذاب ليسـ ــتذكر تلـ ــك األيـ ــام الطفوليـ ــة
ّ
الجميلة ،قائال في قصيدة (فاكهة آسيوية) :
اشق بالماء ،
أحلم أ ّنا نتر ُ
ُ
ونلع ُ في رمل الساحل

نعبر بين األشجار خفافاً
أحلم أ ّنا ُ
ُ
نتمرجح في ال ُغصن المائل
ُ

حبل الكرمل ،
أحلم أ ّنا
نصعد َ
ُ
ُ
نجمع باقات الح ّنون األحمر واألصفر الفاتح
خلف عصافير الزرع
أحلم أ ّنا
نركض َ
ُ
ُ
2
بال طائل

تظهـر صــورة الحنــون األحمـر فــي األســطر الشـعرية الســابقة بصــورتها الحقيقيـة بعــدما جــاءت
على صورتها غير المألوفة التي تحمل داللة الحزن والكآبة في القصيدة السـابقة ،فهـي تظهـر مـن

جديــد وتــأتي علــى حقيقتهــا بصــورة الحنــون األحمــر ذى اللــون الجــذاب ،فالشــاعر يحلــم بــذكريات
الطفول ـ ـ ـة الت ـ ـ ــي مـ ـ ــا ازل ـ ـ ــت مغروسـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ذهنـ ـ ــه كاللع ـ ـ ــب فـ ـ ــي رم ـ ـ ــل السـ ـ ــاحل ،والعب ـ ـ ــور ب ـ ـ ــين
األشجار ،والصعود على الجبال ...

نلحظ الشاعر يستدعي المعالم الطبيعية لعلها تأتي له بصورة تخفف عنه آالمه وذكرياته التي

ذهب ــت فـ ــ(األشجار ،الرم ــل ،الغص ــن ،جب ــل الكرم ــل ،الحن ــون ،العص ــافير) كله ــا تخف ــف م ــن آالم

الشاعر ،فالحلم مستمر ولن يتوقف ،يحلم لو كان الماضي هو الحاضر .
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خامساً  -اللون األصفر
يعــد اللــون األصــفر مــن األل ـوان الســاخنة ،فهــو يمثــل قمــة التــوهج واإلش ـراق ،وعــادة مــا يــأتي

لوصــف الــذهب وغــروب الشــمس ،وهــو رمــز للمجــد والبهجــة والرخــاء ،ومــن ثــم فــإن اللــون األصــفر
عنــد القيســي فــي ســياقاته المختلفــة ،ال يبعــث علــى البهجــة والســرور ،وانمــا يــأتي محمــال بمعــاني

البؤس والشقاء واأللم والحزن .
الل ـ ــون األص ـ ــفر م ـ ــن األلـ ـ ـوان القليل ـ ــة ال ـ ــورود ف ـ ــي ال ـ ــديوان ،حي ـ ــث ورد ف ـ ــي ( )21موض ـ ــعا
(اصفرار ،صـفراء)  ..وقـد انـزاح اللـون األصـفر عـن معنـاه الطبيعـي فحمـل دالالت متعـددة كبـاقي
األلـوان الســابقة ،ومــن دالالتــه ذكــرى أيــام الغربــة الســوداء التــي تحمــل معــاني الــذل والهـوان ،يقــول

القيسي في قصيدة (أيتها الغربة وداعا) :
كان يعانق في الصحراء

المنفي َة خلف جدار باهت
واحته
ّ
ويحدثني إذ ألقاه
ّ

عن فقدان المعنى والتيه

عن تلك األيام الصفراء

عن موت اإلنسان الضائع  ،خلف قناع التمويه

عن غض سوف يجيء

2

الحديث هنا عن أيام الغربة السوداء التي يصفها باأليام الصفراء ،وهو في وسـط الصـح ارء ال

أحــد يجيبــه فــي واحتــه المنفيــة ،فهنــا اللــون األصــفر جــاء ليحمــل داللــة المــوت والفنــاء ،واســتخدامه
الفعل المضارع (يعانق ،يحدث) يفيد استم اررية الفعل ودوامه .
فجاء استخدام اللون األصفر بصورة غير مألوفة ليرمز للموت والفناء ،وهذا ما يجعل الشاعر
يتذكر تلك األيام الصعبة ،وهذا ما أراده الشاعر لكي يضفي دالالت وايحاءات كونية تساعد على

إفراز النص واسهامه .
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واللـ ـ ـ ـ ــون األصـ ـ ـ ـ ــفر يحمـ ـ ـ ـ ــل معـ ـ ـ ـ ــاني الحـ ـ ـ ـ ــزن واألسـ ـ ـ ـ ــى ،يقـ ـ ـ ـ ــول القيسـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي قصـ ـ ـ ـ ــيدة

(تحت سماء أخرى) :

أتوهج في قص الوادي األصفر وجدا
ُ
طى ومدى
أتوهج في بيت الحزن السر ِّ
ي ُخ ً

آخر ما أمل ُك في وجه السيل
َ
طواويس الليل ،
هو ال ّناي

2

فالشــاعر دائــم التــوهج فــي غربتــه يعــاني م ـ اررة الحــزن والعــذاب فــي قصــب ال ـوادي األصــفر،

فــاللون األصــفر جــاء علــى صــورة غيــر مألوفــة ،ليضــفي عليهــا صــورة الحــزن والمعانــاة فــي وديــان
الغربــة الســوداء ،وتحــيط بــه طـواويس الليــل الجــرداء ،وهــو الظلــم القــاتم ،فــالوادي األصــفر قــد امــتأل
بــدموع الشــاعر الوهاجــة ،لكنـه لــم ييــأس مــن طـواويس الليــل فــي ذلــك الـوادي األصــفر الــذي امــتأل

بالدموع ،فهو يستبشر ويحلم بإخماد هذا الحزن الوهاج ،قائال ف قصيدة (تحت سماء أخرى) :
يخمد ،
يهمد ُ ،حزني ال
حلمي ال
ُ
ُ
أتعم ُد بالريح
وأنا
ُ
أتوقد جم ارً ّ ،

سالم
ُ
سالم
ُ

ي عليك ،
الشفق النار ّ
يدي الحالمتين  ،السنبلتين الصفراوين ،
ّ

سالم اليوم اآلتي

1

وهــو مــا يؤكـ ـد علــى أن قلب ــه لــم ي ــذق طعــم البســمة ،فاس ــتخدم اللــون األص ــفر بصــورته غي ــر

المألوفة ،قائال في قصيدة (أمام المدينة الموصدة) :
لم يعرف قلبي طعم البسمة

الجرح
لم تسك كلماتي فوق الورق األصفر غير عذا
ُ
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الدلو ُّ ،
ماء  ،ال ُيعطي غير الملح
يظل الدلو ثقيالً  ،ال يطفح ً
و ُ
2
عميق  ،أعمق من أحزان الغربة
البئر
ٌ
و ُ
ظهر هذا اللون األصفر بداللة رمزية تشير إلى بينونة التغير ،التي تحمل داللة عمق المأساة

وطـ ــول أمـ ــدها ،فمأسـ ــاة الشـ ــعب الفلسـ ــطيني بـ ــدأت منـ ــذ عقـ ــود وم ـ ـا ازلـ ــت تتفـ ــاقم حتـ ــى العصـ ــر
الحاضــر ،فيتحــول هــذا اللــون األصــفر إلــى جــروح وعــذابات عميقــة رمــى بهــا الشــاعر ك ـل أح ازنــه
علـى هــذه الورقـة الصــفراء ،ولكــن يبقـى الهــم والحــزن ثقـيال علــى كاهلــه ،فـالورق ســيذبل ألن الجــرح
عميق أعمق من أحزان الغربة .

سادساً  :اللون األزرق
اللون األزرق له درجات واسعة وكثيرة منهـا اللـون الفـاتح ،واللـون القـاتم أل ويمثـل اللـون األزرق
آخــر األل ـوان فــي معظــم الق ـوائم العالميــة لترتيــب إحســاس البشــر بــاأللوان ،وبــالرغم مــن أن األزرق
يمثل لون السماء والبحر باتسـاعها ،إال أن العربيـة ال تقـدم تفصـيال لهـذا اللـون ،أو درجاتـه ،وربمـا

يعود ذلك لعدم داللة التسمية على اللون في العربية القديمة أل.2

أمـا صـورة توظيـف (اللـون األزرق) الـذي وظفهـا القيسـي ،هـو سـياق األثـر الـذي تركتـه الهجـرة

في نفسه ،قائال :

الملتَه
أيها األزرق ُ
بعد كم عثرة
بعد كم هجرة ،

بعد كم  ..تصل القبرة

0

إن ارتبـ ــاط (اللـ ــون األزرق) بـ ــاأللم والحـ ــزن عنـ ــد الشـ ــاعر ،يعـ ــد الزمـ ــة مـ ــن لوازمـ ــه الش ـ ـعرية

التـي تتكـرر بصـورة شـبه دائمـة ،واذا كـان هـذا االرتبـاط قـد يوهمنـا بميـل الشـاعر إلـى الحـزن ،فإنــه
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فــي الحقيق ــة ه ــو األث ــر ال ــذي تركتــه الهجـ ـرة ف ــي نفسـ ـه ،ولع ــل هــذه األث ــر يعم ــق مـ ـن خ ــالل قول ــه

(عثـرة ،حجـرة ،قبـرة) ،فهجـرة اإلنســان عــن أرضـه هــي عثـرة تبعـث األلــم فــي نفـس المغتــرب ،وبهــذا
األمر يسترجع الشاعر ذاكرته الثابتة اتجاه وفاة والدته ،قائال في قصيدة (موت الليلك) :
حبة تفاح وزجاجة خمر وكتا

تدلف ،
سماء
علبة تبغ في الجي ،
ُ
ً
وشوارع تغتس ُل ،
اء يكتملُ ،
عر ً
قطنياً أزرق ،
قميصاً ّ

وطريقاً مفتوح ،

هذا أو ُل عام دونك  ،أول عام دونك
2
أول عام وحدي
تعددت الصور في هذا النص الشعري ،ولعل هذه التفاصيل (سـماء تـدلف ،حبـة تفـاح ،شـوارع
تغتسل ،عراء يكتمل ،طريقا مفتوح) كشفت عن مخابئ الشاعر الحزينة .
فالشـاعر يسـتعرض لنـا ذكرياتـه اتجـاه والدتـه وتـذكارها بعـد عـام مـن وفاتهـا ،إذ نلحـظ اسـتخدام

الشــاعر فــي بدايــة المقطوعــة (حبــة تفــاح) التــي تبعــث األمــل والتفــاؤل ،ولكــن مــن خــالل التفاصــيل
اتضحت عوالم الرؤيا الحقيقية بأسلوب العطف ،ولعل ذلك عكس حالة األلم والحـزن التـي يعيشـها
الشاعر نتيجة فقدان والدته .

كما نلحظ استخدام الشاعر اللـون األزرق فـي سـياق سـوداوي اللـون معـتم ،وهـذا اللـون يتـرادف

مع مسميات أخرى تتبادر إلى الذهن فور سماع االسم وستنكشف وفق السياقات.

هنا يستخدم اللون األزرق وفق قاعدة غير مألوفـة ،إذ شـبه األزرق باألسـود ،قـائال فـي قصـيدة

(ممنون) :

مالح هو الماء
ٌ
أسود
ووشاح الزرقاء
ُ
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أغنيتي معتم ٌة

وال ضوء في ُج ّبتي

ظهيرة لم أجد صوتي  ،ظهيرةَ يوم السبت !

2

إذا كانــت الزرق ــة رديف ــة المــاء ،ف ــإن الم ــاء يلــون بتل ــون األجـ ـواء ،لــذلك اخت ــار الش ــاعر وه ــو

يرسم لوحته الفنية الميل إلى معـاني الحـزن واأللـم ،فالشـاعر أصـبحت حياتـه مظلمـة لفقـدان والدتـه
(حمــدة) التــي تســببت فــي جعــل الشــاعر خــارج نطــاق الحيــاة ،يج ـد نفســه بــدون صــوت ،وال ضــوء
يستنار به ،وهذا يعكس مدى األلم الذي عمق المأساة لدى الشاعر بحالة الفقدان .

يرسم لنا الشاعر باللون األزرق صورة األرض التـي تـتألأل بنورهـا المشـع كانـدالع الفـراش إلـى
الضوء ،قائال في قصيدة (اندالع أزرق) :
زرقاء في البدء  ،حتى
زرقاء
األرض
كانت
ُ
َ
َ
رسمتُك
زرقاء كاألرض  ،ثم اندلعنا معاً
َ

ندلع المتوسطُ
كاندالع الفراش إلى الضوء وا َ
1
أزرق
أزرق
عند حوافي ثيابك
َ
َ
رب ــط الش ــاعر األرض بـ ــاللون األزرق م ــع أن األرض ليس ــت ب ــاللون األزرق ،إال أن الشـــاعر

رســم هــذه اللوحــة ليجعــل صــورة المســتقبل أفضــل وأزهــى ممــا كانــت عليــه ســابقا(زرقاء كــاألرض،
زرق ـاء البــدء ،كانــدالع الف ـراش إلــى الضــوء ،ثيابــك أزرق) مفــردات تتمثــل ف ـي صــورة جديــدة تبعــث
روح األمل بالمستقبل القادم .

األلوان المختلطة :
أكثر األلوان المختلطة التي تفاعل معها القيسي في أحاسيسه اختالط األبـيض واألسـود ،فقـد
ذك ـ ــر ف ـ ــي أثن ـ ــاء الح ـ ــديث ع ـ ــن الح ـ ــب والعش ـ ــق ،وج ـ ــاء ذك ـ ــر(األب ـ ــيض واألحم ـ ــر) ،و(األحم ـ ــر
واألســود) بقلــة فــي دواويــن الشــاعر ،لــذلك أريــت أنــه ال ضــرورة فــي تك ـرار الحــديث عنهــا ألنهــا ال
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تشــكل ظــاهرة أســلوبية تكــون مجــاال للبحــث والتأمــل ،طالمــا تــم الحــديث عنهــا فــي ســياق األل ـوان

األخرى .

ـور موحــد االســتعمال فــي شــعر
وهكــذا يتضــح لنــا أن اســتخدام اللــون ودالالتــه لــم يكــن محصـ ا

القيســي ،بــل تخض ـع تلــك الــدالالت لســياقات كثي ـرة متعــددة منهــا المعــالم الطبيعيــة والحالــة النفســية
واالجتماعي ــة الت ــي تص ــاحب اإلنس ــان العرب ــي ،فه ــي تتس ــع م ــا ب ــين الح ــزن والف ــرح ،وب ــين الرغب ــة
والمحبة من جهة ،والتشاؤم من جهة أخرى ،حيث إن أكثـر األلـوان التـي اسـتخدمها الشـاعر اللـون

األخضــر ،ألنــه يعكــس رؤيــة الشــاعر التــي تميــل إلــى بعــث عناصــر الحيــاة والنمــاء فــي األشــياء
لمواجهة عوامل الفناء والعـدم التـي تالحقهـا ،ثـم اللـون األبـيض ،ثـم اللـون األسـود ،ثـم مـزيج هـذين

اللونين ،ثم األحمر ،ثم األزرق ،ثم األصفر .
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المبحث الثالث  :التشكيل الكتابي
ال يخفى أن التشكيل اللغوي في الخطاب الشعري للقيسي يحوي في حناياه المـؤثرات النفسـية

التــي دفعــت الشــاعر إلــى اختيــار حزمــة أســاليب كتابيــة دون غيرهــا ،لــذلك أل لــم ُي ـتح للشــعراء أن
يخــالفوا هــذا النظــام إال فــي العصــور األدبيــة المتــأخرة ،ثــم ظهــر شــعر التفعيلــة وبــدأ االنحـراف عـن
المعايير الشكلية واإليقاعية ،وانتهج الشعراء مسلك الحرية في تشكيل السطر الشعري سوادا كتابيـا

يستدعي تدفقا شعوريا ،أو بياضا فراغيا ينتج إيحاءات متعددة أل ،1ولكن الشعراء بالرغم من قرب

عهــدهم بالشــعر العمــودي فــإنهم حــافظوا علــى شــكل قريــب منــه ،واهتم ـوا بتك ـرار بعــض التفعــيالت
والقوافي .وهذا ما دعا الشعراء المحدثين إلى إتباع أسلوب خاص في كتابة قصائدهم ،ولم يتوقـف
األمر عند الكتابة فقط  ،بل تعداها إلـى الـنقط والف ارغـات والمسـافات ،الـذي يعتبـر إيمـاءات جديـدة

تشغل القارئ .

وكان مما لفت نظري في نصوص القيسي الشعرية جنوحه إلـى الشـكل الكتـابي وابداعـه جملـة

مـن المشـاعر ،التـي ربمـا ال نجــدها وال نلمـس أثرهـا فـي الكتابـة العاديــة ،فهـو الكتابـة الخارجـة عــن
حملها جزءا من الداللة الشعرية ،وفيها ما يشي بالحالـة النفسـية ،واالنفعـاالت الداخليـة
المألوفُ ،
وي ّ
التي أراد لها شكال جديدا يكون قاد ار على إيصالها للمتلقي .
وسوف نعـرض لـبعض هـذه الوسـائل الكتابيـة ،ونبـدأ بقصـيدة (منـزل ليـوم إجـازة) التـي اسـتغل

فيها تقنية كتابية جديدة ،لتمثل عنص ار مهما في إبراز الداللة التي يقول فيها :
يت
أعف ُ
أعفيت
ُ

الصمت من التصريح
َ
البا َ من المفتاح ،

أطلقت الريح
و ُ

1

الفعل

أعفى

أعفى
أطلق

الفاعل

الضمير " التاء "

الضمير " التاء "

الضمير " التاء "

المفعول به

الصمت
البا َ
الريح
َ
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نلحظ فـي هـذه الجمـل القصـيرة نمطـا جديـدا متتابعـا لتحقيـق تـواز تركيبـي منسـجم مـع اإليقـاع

الشــعري ،وذلــك باســتخدام الفعــل والفاعــل والمفعــول بــه علــى مــدار األســطر الشــعرية الثالثــة ،وهــذا
تعبير عن اشتعال الحزن واأللم في نفس الشاعر .
ويقدم لنا الشاعر خطا آخر من أنماط التشكيل الكتابي في قصيدة (الفاتحة) ،يقول فيها :
أل
فا

ت

حة

من بين حرير األرض ،
حريرك وحدهُ
ُ
ين
ش
ُل
ني

من
بئـ

رل

وح

دة

2

يتبين لنا من خالل هذا النوع مـن الشـعر أن القيسـي يعتمـد علـى طريقـة خاصـة لجـذب انتبـاه
المتلقــي اتجــاه هــذا الــنص ،وذلــك فــي عرضــه لأللفــاظ علــى شــكل صــليب بــدأها بالفاتحــة ،إذ إن
الشــكل الصــليبي تــدرج عموديــا مفتتــا بحــروف ســورة الفاتحــة ،داللــة علــى روح والدتــه التــي ذهبــت

وتركته وحيدا ،فجاء هذا الشكل الهندسي (الصليب) ليس للقراءة فقط والمشاهدة ،وانمـا جـاءت فـي
بنائها الصليبي لحث الملتقي أيا كانت ديانته أن يدعو ألمه حمده .
ويعم ــد القيس ــي إل ــى بن ــاء تش ــكيالت هندس ــية لفظي ــة منتج ــة للدالل ــة نج ــد ذل ــك ف ــي قص ــيدته

(عبد اهلل المزمار) :
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آه سا ار

الجبلي ،
حقول الحنطة  ،والتين
أشم
ألكاد اآلن ُّ
َ
ُ
ّ
طي جدائلك الليليَّة ،
المتسر
أنفاس الفجر
تتشرُبني
أغمض إذ
و
َّ
ِّ
ُ
ُ
ّ
تتحفَُّز ُّ
كل مساحات الجسد وتصر ُخ

سا ار

سا ار

سا ار

سا ار

سا ار

سا ار

2

إن صياغة هـذا السـياق بهـذا التشـكيل الهندسـي يـدل علـى أن هنـاك توافقـا بـين النسـق الكتـابي
النازل ،وبين إنتاج الداللة ،كما أنـه يبـرز صـعودا فـي المسـتوى الـداللي للـنص متناغمـا مـع تنـامي
تك ـرار األلفــاظ مــن حيــث الزيــادة ســارا/الوطن ،إلــى أن يدهشــنا الشــاعر بأنــه يتــألم ويصــرخ ويشــكو

همه لسارا/الوطن ،وهذا الصراخ ينتج عنه امتداد صوتي ،وينهي الشاعر اإليقاع بهدوء ليعبر عن
ألم البعد عـن (سـارا) ،فكـان الشـاعر موفقـا علـى انتقـاء مفـردة (سـارا) لكـي تناسـب الشـكل التكـراري

الهندسي الذي سيؤديه .

ننتقل إلى نمط جديد من التشكيالت الكتابية عند القيسي ،وذلك في قصيدة (مرآة المنفى) ،يقول :

العام  ،أعن
يا اهللُ أع ّني هذا َ
ني
ال

تد

خل
ني
مد
خ

ل

ع
َ
ط

ش

آخر  ،منزلة البين
أو تنزلي عاماً َ
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1

إن هذه التشكيالت الكتابية تعطي قيمة ذاتية لكل حرف رسم في سـطر مسـتقل ،ألن مسـاحة

التفكي ــر ف ــي كنهه ــا تتس ــع ،كم ــا أن الق ــارئ يس ــتطيع أن يم ــدها إل ــى م ــا ش ــاء زمني ــا حس ــب إد ارك ــه
واحساسه بمعناها السياقي .إن هذه الكلمات والحروف المفتتة ما هي إال رغبة الشاعر في الثبـات
علــى حــال واحــدة ،وهــي عــدم النــزول إلــى (منزلــة البــين) ،وهــذا يبــين مــدى الــدعاء الصــاعد والبــين

النــازل ،وهــذا يســمى انح ارفـا فــي مقطوعــة الــنص الشــعري ليــوحي بحالــة التشــتت التــي يتعــرض لهــا

الش ــاعر .وبه ــذه الح ــروف المفتت ــة يس ــتدعي ال ــنص القرآن ــي ب ــدال م ــن ال ــدعاء (ال ت ــدخلني م ــدخل
رب أدخلنـ ـ ـي م ـ ــدخل ص ـ ــدق) فاس ـ ــتخدم لف ـ ــظ (العط ـ ــش) لي ـ ــدل عل ـ ــى الغرب ـ ــة
عط ـ ــش) ،فيق ـ ــول ( ّ
والمنفــى ،فــي حــين اســتخدم لفــظ الصــدق (ليــدل علــى الــوطن) ،ولعــل اســتدعاء هــذا الــنص القرآنــي

الس ــابق يزيـــد م ــن تفاعـ ــل المتلقـ ــي م ــع الـــنص ،ال يقتص ــر التفتي ــت فقـ ــط عل ــى الش ــكل الهندســـي
العمودي كما أشرنا له آنفا ،بـل يـأتي مفتتـا علـى شـكل أفقـي ،كمـا جـاء فـي قصـيدة (الـدرُج السـفلي
إلى أبهاء لكش) ،يقول :
أكملت أثالمي الغميق َة ،
و ُ
ت ني
أ ّك َمل ُ
ناقص ٌة

ظلّي يا خيبتي بي
وبي ما ال أرى

2

تتجسد هذه المقطوعة الشـعرية بعمـق المأسـاة والحـزن والضـياع مـن خـالل المفـردات المتمثلـة

بـ ــ(أثالمي ،الغميق ــة ،ناقص ــة ،م ــا ال أرى ،خيبت ــي) ف ــتعكس عم ــق المأس ــاة ل ــدى الش ــاعر ،ف ــالحزن
والخيبــة تبق ـى حتــى تصــل فــي النهايــة إلــى النعــيم ،ويصـ ّـرح بعــدم رؤيتــه لهــذا الواقــع ،فالتفتيــت فــي
السطر الثاني جاء ليبين صورة انقطاع األمل والخيبة .
في القصيدة (زنابق الموت) شكل كتابي دا ّل آخر ،يقول :
كم من زنابق في هذا اليوم !

كم من زنابق رأيت :
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زنابق على األرض

زنابق على السياج والشجر

زنابق على العربة

على الزجاج والطريق
زنابق مرئي ٌة

وزنابق ال مرئي ٌة

2

نلحظ في هذا المقطع حضو ار متفاوت الداللـة بتفـاوت تراكيبـه اللغويـة (كـم مـن زنـابق فـي هـذا

اليــوم)! س ـؤال فــي أربعــة ألفــاظ ،ثــم (كــم مــن زنــابق أريــت) س ـؤال فــي ثالثــة ألفــاظ ،وج ـواب هــذا
المونولوج الدرامي المتلبس بالشجن في لفظين (مرئية ،ال مرئية) .
والى تشكيل آخر في قصيدة ( منزل الحكيم ) يقول القيسي :
واجترح يا حكيمي

طريقاً جديداً

يعيد الولد
ُ
ألعزي أحد
لم أكن ّ
فأنا
َمن

فقد

1

إن كتابــة كــل كلمــة مــن عبــارة (فأنــا مــن فقــد) فــي ســطر وتــرك هــذا الفـران بعــدها يعكــس رغبــة

الشــاعر فــي كســب وقــت أطــول فــي هــذه المســألة ،ويبــدو أن القيســي قصــد مــن هــذا الشــكل اســتثارة
ذهن المتلقي وجذبه إلى النص .
ويوظف القيسي تقنية النقط توظيفا داال جديدا في قصيدة ( سوناتا البيت ) ،يقول :

 -1المصدا السابق  ،ص . 419
 -2األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 241
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يجمعنا إثنين

سومات األرض
تجمعنا األلوان على الجدرانُ ،ر
ُ
أجساد الكنعانيين القتلى
و
ُ

تجمعنا الفضة

صباح اإل ثنين
لكن
تجمعنا َّ ...
َ
ُ
2
أوضحنا لونين
إن استخدام النقط للحذف تقنية مألوفة في قواعد الترقيم ،لكن هذه التقنيـة تتضـمن نصـا شـعريا
يحت ــاج إل ــى ق ــوة وادراك لألبع ــاد الداللي ــة والس ــياق ال ــدرامي وم ــا يلي ــه م ــن تراكي ــب ،وأتب ــع القيس ــي

المحذوف الذي يشكل تفصيالت هامشـية بـالحرف (لك ّـن) متصـال بـدال (صـباح االثنـين) ،ثـم ذكـر
العب ــارة األخيـ ـرة الت ــي تعك ــس م ــدى االرتي ــاح والطمأنين ــة ال ــذي ترك ــه الص ــباح ف ــي نف ــس الش ــاعر
(أوضحنا لونين) .
ويقدم لنا القيسي نمطا آخر من أنماط التشكيل الكتابي في قصيدة(نزل طارئ) ،يقول :
بر المدى
وتجي الحجارةُ عـ َ
دى
يا ص ً
يا صدى

صدى
يا
ً
صدى !
يا
ً

ســدى
لم يكـن ما ُنغ ّنـي ُ

1

يبدو أن امتـداد الصـوت علـى مسـاحة خمسـة أبيـات تـوحي بعـدم الجـدوى مـن النـداء المتكـرر،

ويــوحي بحالــة اليــأس واأللــم المســيطرة علــى نفســية الشــاعر نتيجــة الوحــدة ،ويمتــد هــذا التفتيــت بــين
الكلمــات المتكــررة فــي القصــيدة نفســها لخدم ـة الصــورة الشــعرية وتأكيــدها ،ولعــل بنيــة التك ـرار مــع

البنيــة البص ـرية لإلســقاط العمــودي للكلمــات تــوحي بداللــة الصــورة حيــث التالشــي التــدريجي ،ومــن

 -1األعمال الشعرية ،ج ، 2ص . 301
 -2المصدا السابق  ،ص . 304
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ثم الصدى الذي لم يرد ،فيأتي البيت الشعري األخير بأداة الجزم (لـم)( ،لـم يكـن مـا نغنـي سـدى)،

ولكنه لم يجد من يغني معه ،ألنه ال أحد يسمعه .

ويســتخدم القيســي شــكال هندســيا هرمي ـا مــع تقنيــة التفتيــت الحرفــي للكلمــة المدرجــة فــي ســياق
جديد في قصيدة (قصيدة الثالثاء) ،يقول فيها :
أمحى
نشيد الغري ّ

إمحى
إمحى َّ ،
َّ
إمحى
َّ
إم

َم
َحى

2

إن صــياغة هــذه الحــروف المفتتــة بهــذه الطريقــة الهرميــة ال أرســية المدرجــة تعنــي أن لهــا مــدلوال

واحدا ،وظروفا سياسية متشابهة ،ويبدو أن التكرار الرأسي جاء بناء على صوت الغريـب المتقطـع

الـذي نـتج عنــه عـدم االســتجابة والمعانـاة والخــالص مـن هـذه الحيــاة ،فبـدأت الداللــة الصـوتية شـيئا
فشيئا منطلقة من بنية كبرى ،ثم تتوالى شيئا فشيئا بتفتيتها إلى حروف حتى تصـل إلـى آخـر بنيـة

فيها ،وهذا يعكس مدى الحالة النفسية لدى الشاعر وهـي شـعوره بضـياع الغريـب وتآكـل صـوته أو
آهاته حتى االمحاء ،وبهذا تتحقق صورة االنسجام ما بين البعد الداللي والصوتي .
أما نموذجنا األخير فهو مقطع من قصيدة ( الوقوف في جرش )  ،يقول فيها :
أكتفي بالقوام

أكتفي باألصابع

أكتفي بالشوارع

أكتفي ُّ
بالزحام

الدم واألرجوان
أكتفي أيُّها ُ
1
أكتفي بالبريق

 -1المصدا نيسه ،ص . 242
 -2األعمال الشعرية ،ج ، 1ص . 111
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إن تكـرار الفعــل المضــارع (أكتفــي) يــوحي بحركيــة الحــدث المتمثــل فــي نفســية الشــاعر ،ولعــل

المتلقي تنبه شكليا ونفسيا ألهمية المتكرر وداللته .

وهكذا وظف القيسي بعض الوسائل الطباعية في صياغة تشكيالت كتابية متميزة أسهمت في
إثراء النصوص وتعميقها وتكامل بنيتها الداللية .
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الخاتمة
تكشف هذه الدراسة عن الخصائص الفنية التي اتسم به الخطاب الشعري عند محمد القيسي،

والتي تمثلت فيما يأتي :

 -1كشفت الدراسة عن األحداث واالضطرابات السياسية التي لعبت دو ار في بلورة األدب
وتشكيله في حياة القيسي ،بدءا من نكبة فلسطين في عام 1611م ،ومرو ار بمراحل طويلة من

التشرد .

 -2ظاهرة الموت في شعر القيسي ،ال تشكل عنده نهاية حياة اإلنسان ،وانما نقطة البدء نحو
حياة كريمة ،وطريقا من طرق السعادة التي يحلم بتحقيقها ،وبعبارة أخرى اقترب محمد القيسي

كثي ار من الموت ،وهذا ال ينم عن نزعة تشاؤمية انهزامية ،بل نزعة المتفائل الحالم بحياة أفضل
في ربوع وطنه .

 - 3الحنين والغربة عند القيسي لم يكن حنين العاجز ذا الطبيعة السلبية ،بل يتخذ منه انطالقة
نحو نهاية االغتراب ،وقوة تدفعه إلى الخروج من واقع الغربة إلى واقع األنس في الوطن .

 -1شكل كل من األرض والمكان ركيزة أساسية وجدانية تجاوزت في كثير من األحيان ،الداللة
الجغرافية المحضة ،وهذا جاء بناء على إلحاح الشاعر كثي ار على وطنه الغائب طالبا إياه في

صور شتى تحمل في ثناياها – في أغلب األحايين  -أبعادا وطنية ،وتشبثا باألرض ،وحنينا

للماضي (عهد الطفولة) .

 -9ظهرت لدى القيسي النزعة القومية بشكل واضح اتجاه وطنه واألمة العربية ،فكان يشعر
بشعور أمته النابض ،فهو لسانها الناطق والمرآة التي تنعكس عليها صورة حياته ،فيحزن

ويس ّر ألفراحها .
ألحزانها ُ
 -9أظهرت الدراسة أثر التوسع الداللي في تحقيق جمالية النص الشعري ،وذلك عن طريق
الرمز واألسطورة ،والصورة الشعرية بتجلياتها المختلفة .

 -1وظف القيسي العديد من الرموز واألساطير المألوفة وغير المألوفة ،مما جعلها السمة الغالبة
على نصوصه الشعرية .

 -1تجلّت الصورة في نصوص القيسي الشعرية بصورة تندغم في لحمة العمل الشعري ،باعتبارها

جوال عايش األمكنة
نظاما من العالقات يضيء الحالة الشعورية ،واالنفعالية التي يمر بها شاعر ّ
وصورها وأعاد تشكيلها في رؤى جديدة .
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 -6ال يزال مجال البحث في العالقة الوثيقة بين الموسيقى والداللة مفتوحا على مصراعيه التي

انطلق منها القيسي في تجربته ،وهذا يتسم بالتنوع والتناغم نتيجة تنقله بين األوزان والقوافي ،
باإلضافة إلى بنيات التوازي – التشاكل ،واالختالف ،وأهم صورها المتجسدة في شعره وأثرها في

تحقيق اإليقاع الداخلي للقصيدة .

 -10بينت الدراسة المالمح الحداثية المتحققة في شعر القيسي ،وأظهرت أن تداخل األجناس
األدبية أكثرها إثراء للنصوص الشعرية يليها شعرية األلوان ،ثم يليها التشكيل الكتابي ،ولعل

السمة التي تغلب على القيسي هي استحضار النصوص الغائبة في نصه الشعري مثل :الغناء
الشعبي ،وأساليب الحوار والسرد ،واألمثال الشعبية ،وغيرها .

 -11إن شعر محمد القيسي صورة لتجربته الحزينة التي عرض فيها ألحداث الغربة ،والمنفى
والحنين ،واألرض والمكان ،وقد أسهمت هذه الثيمة في تأجيج وتيرة الحزن واألسى التي ظلت تلح

على الشاعر مش ّكلة أهم ُمالزمات النص ومميزاته .

وانني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع ،آمل أن أوفق في تحقيق ما تصبو إليه نفسي في

المساهمة في حقل الدراسات األدبية والنقدية ،وما توفيقي إال باهلل ،عليه توكلت واليه أنيب .
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المصادر والمراجع
أوالً – المصادر

 -1األعمال الشعرية ،محمد القيسي ،ط ،2المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.1666،
 -2البديع في نقد الشعر ،أسامة بن منقذ ،تحقيق د.أحمد بدوي ،مكتبة الحلبي ،القاهرة1690 ،

 -3العمدة في صناعة الشعر ونقده ،ابن رشيق القيرواني ،ت :محمد عبد الحميد ،ج ، 1دار
الجيل للنشر ،بيروت .

 -1ملحمة جلجامش ،ترجمها عن األكدية وعلق عليها د .سامي سعيد األحمد ،دار الجيل،
بيروت ،دار التربية ،بغداد.1611،

ثانياً – المراجع

 -9االتجاه اإلنساني في الشعر العربي المعاصر ،د .مفيد قميحة ،ط ،1بيروت ،دار
اآلفاق.1611،

 -9االتجاه الرومانسي في الشعر الفلسطيني المعاصر ،د .نظمي بركة ،الفجر للطباعة والتوزيع
والنشر.

 -1اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،د .إحسان عباس ،ط ،2دار الشروق ،عمان. 1662 ،
 -1أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث ،من خالل بعض نماذجه ،د .توفيق الزيدي ،الدار
العربية للكتاب ،طرابلس.1611 ،

 -6أدونيس أو تموز ،جيمس فريزر ،ترجمة  :جب ار إبراهيم جبرا ،ط ،2المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت.1612 ،

 -10استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،د.علي عشري زايد ،منشورات
الشركة العامة للنشر والتوزيع ،طرابلس.1611 ،

 -11األسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر ،د .أحمد شعث ،ط ،1مكتبة القادسية ،فلسطين،
.2002

 -12أعالم األساطير والخرافات  ،د .طالل حرب ،دار الكتب العلمية ،بيروت. 1666 ،

 -13االغتراب عند إيريك فروم ،د .حسن حماد ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت،
.1669

 -11بالغة الخطاب وعلم النص ،د .صالح فضل ،عالم المعرفة ،الكويت. 1662 ،

 -19تجليات الشعرية ،ق ارءة في الشعر المعاصر ،د.فوزي عيسى ،منشأة المعارف باإلسكندرية،
.1661
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 -19تحليل الخطاب الشعري  :إستراتيجية التناص ،د.محمد مفتاح ،ط ،1المركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاء. 1619 ،

 -11تحليل الخطاب الشعري ،البنية الصوتية في الشعر ،د.محمد العمري ،ط،1الدار العالمية
للكتاب ،الدار البيضاء. 1660 ،

 -11التشابه واالختالف ،نحو منهاجية شمولية ،د .محمد مفتاح ،المركز الثقافي العربي،
البيضاء. 1669 ،

 -16التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر ،د .عبد الخالق العف ،ط ،1مطبوعات
و ازرة الثقافة ،غزة. 2000 ،

 -20تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث ،د .حسن الكبير ،دار الفكر العربي .
 -21تكرار التراكم وتكرار التالشي في نماذج من الشعر العراقي الحديث ،د .عبد الكريم راضي
جعفر ،آفاق عربية.1661 ،

 -22التكرير بين المثير والتأثير ،د .عز الدين السيد ،ط ،2دار الكتب ،بيروت. 1619 ،
 -23التلقي والتأويل ـ مقاربة نسقية ،د .محمد مفتاح ،المركز الثقافي العربي ،ط .1661 ،1

 -21جدلية الخفاء والتجلي ،دراسات بنيوية في الشعر ،د .كمال أبو ديب ،دار العلم للماليين،
بيروت ،ط.1616 ،1

 -29جماليات المكان ،غاستون باشالر ،ترجمة :د.غالب هلسا ،ط ،2المؤسسة الجامعية
للدراسات ،بيروت. 1611 ،

 -29الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة بين عامي ،1491 –1491صالح أبو إصبع،دار
البركة للتوزيع والنشر،األردن. 9004،

 -21الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني ،د .عمر الساريسي ،دار الكرمل للنشر والتوزيع
،عمان . 1411 ،

 -21الحنين والغربة في الشعر العربي ،د .يحيى الجبوري ،ط ،1دار مجدالوي2001 ،م .
 -26الخطاب الشعري عند محمود درويش ،د .محمد صالح أبو حميدة ،ط ،1المقداد ،غزة،
. 2000

 -30دراسات في النقد األدبي الحديث ،د .محمد صالح أبو حميدة ،ط ،1سلسلة إبداعات
فلسطينية ( . 9002 ،) 11

 -31دراسات نقدية في األدب الحديث ،د .عزيز السيد جاسم ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة. 1669 ،

 -32الدولة واألسطورة ،أرنست كاسيرر ،ترجمة :د.أحمد محمود ،الهيئة المصرية العامة،
.1619
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 -33الرمز الشعري عند الصوفية ،د.عاطف جودة نصر ،ط ،1دار األندلس ،بيروت1611 ،

 -31الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،د .محمد فتوح أحمد ،ط ،3دار المعارف ،القاهرة،
.1611

 -39الرمزية ،تشارلز تشادريك ،ترجمة :د .نسيم يوسف ،مطابع الهيئة المصرية العامة
للكتاب.1662،

 -39زمن الشعر ،د .أدونيس ،دار العودة ،بيروت ،ط. 2

 -31سيمياء الشعر القديم ،د .محمد مفتاح ،دار الثقافة ،الدار البيضاء. 1616 ،
 -31الشاعر والنص ،محمد القيسي ،د .إبراهيم خليل ،األردن ،المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،ط. 1661 ،1

 -36الشعر العربي المعاصر ،د .عز الدين إسماعيل ،ط ،3دار الفكر العربي .
 -10شعرنا الحديث إلى أين ،د .غالي شكري ،دار الشروق ،القاهرة. 1661 ،

 -11الصورة األدبية ،د .مصطفى ناصف ،دار األندلس ،ط ،3بيروت. 1611 ،
 -12الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي ،الولي محمد ،ط ،1المركز الثقافي العربي،
. 1660

 -13علم التناص المقارن ،د.عز الدين المناصرة ،ط ،1دار مجدالوي للنشر والتوزيع،عمان،
.2009

 -11عناصر اإلبداع الفني في شعر عثمان أبو غريبة ،د .نبيل أبو علي ،ط ،1اتحاد الكتاب
الفلسطينيين. 1666 ،

 -19عن بناء القصيدة العربية الحديثة ،د .علي عشري زايد ،ط ،1مكتبة الشباب ،القاهرة،
.1669

 -19الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني بعد المأساة ،أمين العمصي ،ط ،1جامعة قاريونس،
بنغازي. 1669 ،

 -11الفن ومذاهبه في الشعر العربي ،د.شوقي ضيف ،ط ،12دار المعارف ،القاهرة1663 ،
 -11القافية واألصوات اللغوية  ،دراسة  :د .محمد عبد الرؤوف  ،مكتبة الخانجي  ،مصر .

 -16قضايا الشعر المعاصر ،د .نازك المالئكة ،ط ،1دار العلم للماليين ،بيروت. 1611 ،

 -90قضايا الشعرية ،رومان ياكوبسن ،ترجمة  :محمد الولي ومبارك حنون ،ط ،1دار توبقال،
الدار البيضاء. 1611 ،

 -91قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث ،د .محمد زكي العشماوي ،دار الشروق ،القاهرة،
. 1691

 -92مختارات من الشعر الفلسطيني ،د .علي الخليلي ،عمان عاصمة للثقافة العربية2002 ،
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 -93مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث ،د .إبراهيم خليل ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،ط،1
.2003

 -91معجم ديانات وأساطير العالم ،إمام عبد الفتاح إمام ،مكتبة مدبولي ،القاهرة. 1669 ،

 -99مفتاح العلوم ،السكاكي ،ضبطه وشرحه األستاذ نعيم زرزور ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بيروت. 1611 ،

 -99مقاربات نصية في األدب الفلسطيني الحديث ،د .بسام قطوس ،جامعة اليرموك .

 -91من معالم الشعر الحديث في فلسطين واألردن ،د .إبراهيم خليل ،ط ،1دار مجدالوي،
. 2009

 -91موسوعة األدب الفلسطيني المعاصر ،د .سلمى الجيوسي ،المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،األردن. 1661 ،

 -96موسوعة القصص واألساطير ،د .سعيد غريب ،دار أسامة للنشر ،عمان. 2000 ،
 -90موسيقى الشعر  ،د .إبراهيم أنيس  ،ط ،2مكتبة األنجلو المصرية . 1692 ،

 -91نحو حوسبة اللغة العربية وعلومها علم القافية ،د .صادق أبو سليمان ،ط ،1دار المقداد
غزة .2010،

 -92النقد األدبي الحديث ،محمد غنيمي هالل ،دار نهضة مصر للطباعة. 1661 ،

 -93النقد األدبي ومدارسه الحديثة ،استانلي هايمن ،ترجمة  :د.إحسان عباس ،ومحمد يوسف
نجم ،دار الثقافة ،بيروت. 1691 ،

ثالثاً  :األطروحات الجامعية

 -91االغتراب في شعر محمد القيسي ،عمر العامري ،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير،
. 2010

 -99اإليقاع المعنوي في الصورة الشعرية محمود درويش نموذجا ،أسية داحم ،رسالة ماجستير،
جامعة حسيبة بن علي ،الجزائر. 2006 ،

 -99شعر أبي فراس الحمداني دراسة أسلوبية ،نهيل كتانة ،رسالة ماجستير ،جامعة
النجاح. 2000،

 -91الصورة الفنية في شعر ذي الرمة ،د .خليل عودة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة
القاهرة.1611 ،

 -91اللغة الشعرية عند الشنفري ،البشير مناعي ،دراسة وصفية تحليلية ،رسالة ماجستير،
جامعة الجزائر. 2009 ،
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رابعاً  :المجالت والدوريات :

 -96تجليات المكان في شعر علي بن الجهـم ،د .صـالح الشـتيوي ،مجلـة جامعـة دمشـق ،المجلـد
 ، 21عدد 2001 ، 2 + 1م .

 -10جمالي ــات المك ــان ف ــي ديـ ـوان أل ال تعت ــذر عم ــا فعل ــت أل للش ــاعر محم ــود دروي ــش ،د.محم ــد
صالح أبو حميدة ،مجلة جامعة النجاح ،مجلد  ،22عدد (2001 )2م .

 -11الخليــل فــي شــعر عــز الــدين المناص ـرة ،د.عــادل األســطة ،مجلــة جامعــة النجــاح لألبحــاث،

المجلد 2002 ،1/19م .

 -12االغت ـراب فــي األدب العب ــري المعاصــر ،د.أحمــد حم ــاد ،مجلــة عــالم الفك ــر ،المجلــد ال ارب ــع
والعشرون ،العدد الثالث ،يناير1669 ،م .

 -13مقارب ــة أس ــلوبية لش ــعر ع ــز ال ــدين المناصـ ـرة ،د.يوس ــف رزق ــة ،مجل ــة الجامع ــة اإلس ــالمية،

مجلد ،10عدد. 2002 ،2

 -11نظرية النص ،روالن بارت ،ترجمة :منجي الشـملي وآخـرين ،حوليـات الجامعـة

التونسـية،

عدد (. )21

خامساً  :المواقع االلكترونية :

 -19األسطورة في الشعر العربي المعاصر ،د .محمد عبد الرحمن يونس
htt://www:albayan.co.ae/albatan/culture/2001/page

 -19تداخل األنواع األدبية في رواية (عكا والملوك) للروائي أحمد رفيق عوض ،عمر عتيق،
دراسة للمشاركة في مؤتمر النقد الثاني عشر في جامعة اليرموك.2001 ،
http://www.odabasham.net/show.php?sid=19951

 -11تداخل األنواع األدبية في المقال النقدي ،شكري بركات إبراهيم  ،مؤتمر النقد الدولي الثاني
عشر ،19 ،جامعة القدس المفتوحة .

 -11سيكولوجية اللون ،مقال ،د .عطا أحمد شقفة2010 ،
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/02/11/188944.html

 -16الرمز في الشعر العربي الحديث  ،أحمد الزعبي
http://www.mahmouddarwish.com/ui/english/ShowContentA.aspx?ContentId=58

 -10الرمز في الشعر المغربي المعاصر  ،د .محمد أيوب .
http://www.doroob.com/?p=3821

 -11في شعرية األلوان  ،أدونيس نموذجا  ،مقال  ،د .المنصف الوهايبي 2012 ،
http://www.doroob.com/?p=13991

 -12قضية األجناس األدبية في الفكر األدبي ،د .الصادقي العامري .
http://www.aljabriabed.net/n3909sadkiammr.htm

 -13اللون في شعر امرئ القيس  ،شيماء شاكر المشهداني  ،المجلد ، 1العدد. 2011 ، 39
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