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أ

اإلهـــــــذاء
إىل زوح واندي انطاهسة
إىل واندتي املصابسة أطال اهلل يف عمسِها
إىل شوجي انعصيص انري منحين جمَّ وقته
إىل أوالدي األحباء عبد اهلل وغسان وغادة وحممد وزهف
إىل كم شهيد وشهيدة جُبِم دمه بثسي انىطه
إىل أستاذي األستاذ اندكتىز حممد صالح أبى محيدة
انري عَبّد يل طسيق انبحث واملعسفت ومنحين مه حبسِ عهمه وخربته

إنيهم مجيعاً أهدي هرا انبحث


ب

شكز وتقذيز
ي ً
رب العالميف ،خالؽ اإلنساف كمعممو صنعة البياف ،كالصبلة كالسبلـ عمى خير ىم ٍف
الحمد ﵀ ٌ
يشكر
"مف ال
ى
ي
نطؽ بالضاد كأباف عف مرمى الكبلـ ،سيدنا محمد صمكات ا﵀ كسبلمو عميو القائؿ :ى
متفؽ عميو.
يشكر الكثير"
القميؿ ال
يشكر
الناس ال يشكر ا﵀ى ،كمف ال
ى
ه
ى
ي
ي
كامتثاالن ألمر الحبيب عميو السبلـ كشعك انر بكاجب الشكر كالعرفاف ،فإنو يغمر قمبي كيميج

لساني بالشكر ﵀ تعالى كالثناء عميو أف كفقني إلى إتماـ ىذا العمؿ ،فإف أصبت فمنو كحده ال شريؾ

لو ،كاف أخطأت فمف نفسي.
كالعمماء.

يسعدني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالعرفاف كالتقدير إلى جامعة األزىر – غزة -منيؿ العمـ

أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى عمادة كمية اآلداب ممثمة بعميدىا األستاذ الدكتكر /محمد صالح
أبو حميدة الذم أخصو ب ً
كمد يد العكف لي ،كساعدني كصبر عمي كثي انر،
الشكر؛ إلشرًافو عمى البحثٌ ،
كقدـ لي النصائح كاإلرشادات التي أفدت منيا ،فقد استطعت بعكنو – بعد مشيئة ا﵀ – إكماؿ ىذا

البحث كاخراجو بصكرتو النيائية.

فمو مني خالص االحتراـ كالتقدير كالشكر كالعرفاف بالجميؿ ،كأبقاه ا﵀  -تعالى -ذخ انر لمعمـ

كالمتعمميف.

كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى األستاذ الدكتكر عبد ا﵀ إسماعيؿ ،كاألستاذ الدكتكر صادؽ

أبك سميماف ،كاألستاذ الدكتكر فكزم الحاج ،كاألستاذ الدكتكر محمد بكر البكجي ،ليـ جميعان مني جزيؿ
الشكر كالعرفاف ،كالى كؿ صاحب فضؿ في ىذا البحث خالص الشكر.

كال أنسى في ىذا المقاـ أف أشكر زكجي الذم تابعني برعايتو كاىتمامو طكاؿ كتابتي فمو مني

خالص شكرم كحبي.

كأخي انر أرجك مف ا﵀ أف يجعؿ عممي ىذا في ميزاف حسناتي.
وا﵀ ولي التوفيؽ


ت

الباحثة :ختاـ عيد إبراىيـ حماد

مهخض انزسانح
الغايةي مف ىذه الدر ً
الكشؼ عف ظك ً
اىر
اسة  -خصائص األسمكب في شعر راشد حسيف-
ى
ً
ً
األسمكب في ً
السمات التي تميز بيا ،كاضاءة جكانب ميمة في تراثنا الشعرم
يد أىـ
شعره ،كتحد ى

تعكس مدل التميز كاإلبداع عند شعرائنا الفمسطينييف ،الذيف ضاقكا درعان مف العذاب
الفمسطيني،
ي
كالمعاناة بسبب ممارسات االحتبلؿ .كجاءت ىذه الدراسة في تمييد كخمسة فصكؿ كخاتمة كقائمة
المصادر كالمراجع.

ً
لدر ً
ً
الداللية التي تشك يؿ مجم ىؿ
الحقكؿ
اسة
في نتا ًجو ،معتمدةن عمى المنيج اإلحصائي

أما الفصؿ األكؿ( -الحقكؿ الداللية) ،خصصتيوي
البنية اإلفر ً
ً
الخط ً
ادية كدالالتًيا
بتتبع
قمت ً
اب الشعرم ي
حيث ي
ككسيمة إجر و
و
ً
ائية في إقرًار الظاى ًرة ،كتحققيا ثـ تفسيرىا كتحميميا.
حصر المفردات في كؿ حقؿ
في
و
ً
تناكلت فيو المكاف /الكطف ،الثاني -االغتراب ،الثالث -التمرد/
مباحث :األكؿ-
خمسة
قسمتيو إلى
ي
المقاكمة ،الرابع -العركبة/القكمية ،الخامس -المكت /الحياة.

ً
أما الفصؿ الثاني( -المستكل التركيبي) ،فقد خصصتيو لدر ً
اسة التر ً
المغكية ،كما تنطكم
اكيب
كخصكصية في ً
و
و
عميو مف و
بناء النص الشعرم عند راشد حسيف ،كجاء في أربعة مباحث:
داللية،
أبعاد

األكؿ -التقديـ كالتأخير ،كالثاني -الحذؼ ،كالثالث -الشرط ،كالرابع -األساليب اإلنشائية.
و
ً
مباحث :األكؿ -التناص مع القرآف
ثبلثة
الفصؿ الثالث( -التناص الشعرم) كقد قسمتيو إلى

الكريـ ،الثاني -التناص األدبي ،الثالث -التناص التاريخي.
و
ً
مباحث :األكؿ -الحكار الدرامي ،الثاني-
ثبلثة
كجاء في
(البناء الدرامي)
الفصؿ الرابع-
ى
ي
المفارقة ،كالثالث -السخرية.
الفصؿ الخامس( -اإليقاع المكسيقي) كجاء في مبحثيف :األكؿ -المكسيقا الداخمية تتمثؿ في:

ً
الكزف كالقافية.
الجناس كالتكرار ،كالثاني -المكسيقا الخارجية كتتمث يؿ في:
ً
فصكؿ ىذه الدراسة كمباحثيا مع ذكر
جاء في
ثـ تبل ىذه الفصكؿ خاتمة،
ي
أكجزت فييا ما ى
البحث أف يحققىيا ،ثـ تبلىا قائمة المصادر كالمراجع كالمجبلت
أىـ النتائج التي استطاع ىذا
ي
كالمقاالت كالرسائؿ الجامعية.

كىكذا مف المأمكؿ أف تككف ىذه الدراسة قد كشفت العديد مف الظكاىر األسمكبية في دكاكيف

الشاعر راشد حسيف .

الباحثة /ختاـ عيد حماد
جامعة األزىر – غزة


ث

ABSTRACT
The purpose of this study – the style properties in Rashid Hussein
poetry – reveal all the style phenomena in Rashid Hussein poetry , and
identify the most important features which distinguish his poetry. As well as
an important aspect illumination in our Palestine heritage which reflect the
excellence and creativity in our Palestine poets despite the torment and
suffering because of the occupation. This study came in preface, five chapters
and conclusion. The first chapter: (indicative fields) I devoted it to study the
indicative fields that form the entire speech where I follow the individual
structure in their production and implication , I have relied on statistical
method in the infinite vocabulary in each field as a way to pass a procedural
phenomenon and realized then interpreted and analyzed .
Divided into five sections: the first I deal with the place / home .
The second: alienation . The third: insurgency / resistance. The fourth:
Arabism / national . The fifth : death / life .
The second chapter (compositional level), I devoted it for study
linguistic structures that contributes in the foundry text and contributes in
standing the synthetic properties the text and it involves semantic dimensions,
and privacy in the construction of the poetic text when Rashid Hussein , and
came in four aspects: The first: submitting and delays, the second: deletion ,
the third :stipulation ,the fourth :structure styles.
The third chapter: (Intertexuality poetic): I divided it into three
sections: the first: intertextuality with holy Qur'an, the second: literary
intertextuality , the third: historical intertextality.
The fourth chapter: (dramatic structure) it came in three sections: the first:
the dramatic dialogue, The second: the irony. The third :derisory .
The fifth chapter: (The rhythm of music) ,it came in two sections: the
first the internal music: represent in alliteration and repletion , the second the
external music: and represent in weight and rhyme .
Then follow these chapters the conclusion, I conclude what came in the
chapters of this study and mention the most important results that could be
achieved by research,. Thus , this study may have revealed many of stylistic
phenomena in Rashid Hussein collections poetry.

By : Khetam Eid Hamaad
El-Azhar university -Gaza
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مقذمح:

الحمد ً
﵀ رب العالميف كالصبلةي كالسبلـ عمى الصاد ً
ً
األميف محمد بف عبد ا﵀ كعمى آلو كصحبو
ؽ
ي
ي
أجمعيف.
ً
يسعى العق يؿ البشرم دائمان إلى ىس ً
النصكص كاألعما يؿ
كتعتبر
اكتشاؼ خفاياه،
بر أغك ًار المجيكؿ ،ك
ي
ي
ً
ً
ً
األدبيةي مجاالن رحبان ،كأرضان خصبةن الكتشاؼ أسرًارىا ،كفؾ مغاليقيا ،كىي عمى كثرتيا تتمتعي
استقبللية ،كبيا مف األدك ً
و
و
ً
كتجذب إلييا الباحثيف مف كؿ
الخصائص ما انفكت تغرم
ات ك
بخصكصية ك
ي

و
حدب كصكب – ال سيما – األدب الفمسطيني كبالخصكص الشعر منو ،كلك دققنا النظر كتتبعنا سي ىؿ
و
البحكث كالدر ً
ً
بحاجة إلى مز ويد مف
الشعر الفمسطيني قديمان كحديثان ،نبلحظ أنيا
اسات التي تناكلت
ى
الدر ً
األدب الفمسطيني يمث يؿ لبنةن ميمةن ضمف لبنات األدب العربي؛ ألنو خط
اسة كالبحث ،خاصةن أف
ى
ً
األجياؿ العر ً
اف لكر ً
ً
الفمسطينية،
بية ك
امة العد ًيد مف
الدفاع األكؿ عف قضايانا العربية كالقكمية ،كألنو عنك ه
ً
ً
ً
األزمنة كاألمكنة،
النضاؿ الفمسطيني في شتى
لممقاكمة ك
الشعر الفمسطيني يمث يؿ رم انز
إضافةن إلى أف
ى
كعمى كافة المستكيات.
النضاؿ الفمسطيني مف خبلؿ الشعر عمى ً
ً
ً
كجو
رحمة
بارز في
دكر ه
كاف لمشاعر راشد حسيف ه
الخصكص ،بدايةن مف خمسينيات القرف الماضي كحتى أكاخر السبعينيات؛ لذلؾ فيك يستحؽ مزيدان مف
و
و
و
كفنية عمى المستكييف
جمالية،
بخصكصية
تتميز
االىتماـ مف خبلؿ تسميط الضكء عمى أشعاره ،التي
ي
ً
ً
الحداثة عربيان كفمسطينيان.
باعتباره مف رك ًاد الجيؿ الثاني مف شعراء
المكضكعي كالفني،
ً
لمكشؼ عف المقكمات التركيبية
إف
المنيج األسمكبي التحميمي الذم اعتمدتو الباحثة ما ىك إال كسيمةه
ى
و
و
ككزف ،كايقاع،
كدالالت،
اكيب،
كاألسمكبية لشعر راشد حسيف ،كعما يحكيو خطابو الشعرم مف تر ى
كبدر ً
اسة ىذه الظكاىر كالخصائص ،كمستكياتيا ،كابراز جمالياتيا بمستكياتيا المختمفة( :الصكتي،

الشاعر
كظؼ
كالداللي ،كالتركيبي ،كالمعجمي) ،فكاف ديكاف راشد حسيف مجاالن لمبحث كالتنقيب ،حيث
ى
ي
و
ً
عطاءىا مزيدان مف
أشعاره ،كا
الكقكؼ عند
بشكؿ جمالي كفني ،يستدعي منا االنتباهى كالتأم ىؿ ،ك
المغةى
ى
ى
اإلمكانات التعبير ً
ً
ً
ً
ية الكامنة في بنائًو المغكم كا ً
ظيارىا،
الطاقات ك
البحث كالدراسة؛ لكضع أيدينا عمى
بناء لغكيان متماسكان .
عمى اعتبار أف النص يشك يؿ ن
لذا تأتي ىذه الدراسةي في الدراسات األسمكبية حكؿ شعر راشد حسيف؛ لتضاؼ إلى مجمكًع الدراسا ًت
النصكص األدب ً
ً
ً
ً
ً
ية
بتحميؿ
حد سكاء ،كلما كانت الدراسات األسمكبية تيعنى
القديمة ك
الحديثة منيا عمى ٌ
و
و
المغكية بطر و
ً
المناىج األثيرة لدل الدارسيف في العصر الحديث.
مكضكعية ،فإنيا تعد مف
عممية ،ك
يقة
ك
ً

د

أىداؼ الدراسة:

أىداؼ الدر ً
ً
تكمف في
اسة – المكسكمة بػ(خصائص األسمكب في شعر راشد حسيف) –
أبرز
إف ى
ي
ً
ً
الكشؼ عف الظك ً
األسمكبية في دكاكيف الشاعر مف خبلؿ المستكم (التركيبي ،الداللي) ،حيث تميز
اىر
ً
ً
خطابو بنس و
الكحدات
كمتناسب
الخيكط
محكـ
ؽ خاص في بنائًو المغكم،
جعؿ بنيتىو نسيجان
األمر الذم ى
ى
ي
ى
في مستكاىا السطحي كالعميؽ ،إضافة إلى الكشؼ عف بعض عناصر أشكاؿ البناء الدرامي كالتناص

الضكء عمى خطابًو الشعرم كتقديمو لممتمقيف.
األمر الذم يسمطي
ى
في قصائده الشعرية ،ي
بكصفو قطعة متماسكة مف ً
ً
ً
المغة كا ً
لفكر
تكتؼ الدراسةي بالتناكؿ الجزئي لمنص ،بؿ تتعام يؿ معو
كلـ
ً
ً
ً
ً
مشاعره
تعبر عف
ك
الجماؿ ،كما أنيا تسعى لتكض ً
يح كيفية تشكيؿ الشاعر ألدكاتو المغكية التي بدكرىا ي
كعك ً
اطفو كىمك ًمو ك ً
أفكاره الكطنية – ال سيما – التناص األدبي ،كالبناء الدرامي ،التي حققت األبعاد
الفنية كالجمالية لشعره.
منيج الدراسة:

ً
باعتباره منيجان كصفيان تحميميان إحصائيان ،يتخ يذ مف
المنيج األسمكبي
اعتمدت الباحثةي في دراستًيا عمى
ً
ى
ً
ً
ً
ً
رصد الظك ً
اىر التعبيرية،
يتميز بقدرتًو عمى
العرض كالتناكؿ ،فيك
لعممية
لغة النص منطمقان
ي
ً
األسمكبية التي تيظير ببلغةى خطابًو الشعرم كجمالياتًو ،كيعد مف ً
ً
تنطمؽ
المناىج التي
أىـ
الخصائص
ك
ً
ي
ٌ
ي
و
و
مف ً
لغكية متشابكة؛ لفؾ
عبلقات
بنية النص المغكية في مستكيييا السطحي كالعميؽ ،كما بينيما مف
اإلبداعية الكا ً
ً
ً
ً
استبطاف طاقاتًيا التعبير ً
الكشؼ عف ً
ً
منة فيو ،كستتـ
الجمالية ك
القيـ
ية ،ك
رمكزىا ،ك
ى
ً
ً
ً
ً
كداللة ذلؾ أسمكبيان في
كثافة ترددىا،
كقياس
رصد بعض الظكاىر األسمكبية،
االستعانةي باإلحصاء في
دكاكينو الشعرية.

أسباب اختيار الموضوع:

ً
ً
تكجيو أستاذم األستاذ الدكتكر (محمد صبلح
اختيارم مكضكع ىذا البحث؛ إلى
كد الفضؿ في
يع ي
ً
الشعر الفمسطيني ،كابرًاز القضايا التي يتناكليا في ضكًء األحداث التي تعرض
أبك حميدة) إلى دراسة
ليا شعبنا الفمسطيني ،مف و
األمر الذم
قير كتشر ويد منذ عاـ (1948ـ)،
أكجد لدم ميبلن كرغبةن شديدةن
ى
ي
و
ً
ً
بحاجة إلى
أدبنا الفمسطيني
البحث التطبيقي كالتحميمي عمى الدكاكيف األربعة
نحك
لمشاعر ،فما ز ى
اؿ ي
اسة ك ً
اسة خاصةن أف الشاعر لـ تحظى أشعاره بالدر ً
البحث كالدر ً
ً
البحث ً
كغيره مف الشعراء؛ لذلؾ
المز ًيد مف
ى
ً
ً
كتتكقؼ عند مضامينًيا الفكر ً
األسمكبية.
كخصائصيا
ية،
تتناكؿ أشع ىاره
ت الباحثةي عمى أف
ى
ى
صٍ
ىح ًر ى
الدراسات السابقة:

 الظاىرة اإلبداعية في شعر راشد حسيف ،لمدكتكر جماؿ سمسعذ

اإلبداع في ً
شعر راشد حسيف ،في ديكانيف فقط مف دكاكينو األربعة ،مف
مظاىر
ً
ت الدراسةي
تناكلى ٍ
ى
اىر التعبير ً
خبلؿ المنيج الكصفي التحميمي ،مبينةن التشكيؿ الجمالي لمصكرًة الشعر ً
ً
كبعض الظك ً
ية.
ية،

ً
أما الباحثةي ستتناك يؿ إنتاجو الشعرم كامبلن ،الذم يقع في أر ً
الكقكؼ عند
بعة دكاكيف شعرية ،ك
ى
ٌ
ي
ً
ً
ً
التناص في شع ًره
البناء الدرامي ،كأشكا يؿ
خطابو الشعرم ،ككذلؾ
يتسـ بيا
ى
ي
الخصائص األسمكبية التي ي
التي لـ يتناكٍليا المؤلؼي في دراستًو.
جاءت الدراسة عمى النحك التالي :مقدمة كتمييد كخمسة فصكؿ كخاتمة.

جاء الفصؿ األوؿ بعنكاف( :الحقكؿ الداللية) التي تشكؿ مجمؿ الخطاب الشعرم لمشاعر ،حيث قمت
بتتبع البنية اإلفرادية كداللتيا الشعرية في خمسة مباحث :األكؿ -بعنكاف المكاف/الكطف ،كالثاني-
بعنكاف االغتراب ،كالثالث -بعنكاف التمرد /المقاكمة ،كالرابع -بعنكاف العركبة /القكمية ،كالخامس -

بعنكاف المكت/الحياة.

الفصؿ الثاني -بعنكاف (المستكل التركيبي) ،كقد خصصتو لدراسة التراكيب المغكية ،كيشمؿ أربعة
مباحث :األكؿ  -التقديـ كالتأخير ،الثاني– الحذؼ ،الثالث – الشرط ،الرابع -األساليب اإلنشائية.

أما الفصؿ الثالث -فقد جاء بعنكاف (التناص الشعرم) كقد قسمتو إلى ثبلثة مباحث ىي :التناص مع
القرآف الكريـ ،كالتناص األدبي ،كالتناص التاريخي.

الفصؿ الرابع( -البناء الدرامي) جاء في ثبلثة مباحث ىي :الحكار الدرامي ،كالمفارقة ،كالسخرية.

الفصؿ الخامس -فقد خصصتو لدراسة (اإليقاع المكسيقي) كجاء في مبحثيف :األكؿ -المكسيقى
الداخمية كتشمؿ :الجناس كالتكرار ،كالثاني -المكسيقا الخارجية كتشمؿ :الكزف كالقافية.
ثـ تبل ىذه الفصكؿ الخاتمة عرضت فييا ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة .

كأخي انر ال أممؾ إال الشكر كالتقدير لكؿ مف ساندني بالتشجيع كالدعاء ،عمى إنجاز ىذا البحث ،كانني ال
أزعـ أنني قدمت في ىذا البحث المتكاضع كؿ شيء يتعمؽ بشعره ،فبل زاؿ في أشعاره الكثير مف

المسائؿ الببلغية كالنقدية التي تنتظر ىمف يكشؼ يح يجبيا؛ لترل النكر.
كبعد فإف الحمد كالثناء مف قبؿ كمف بعد ً
سعيت إليو ،كأعانني عمى
﵀ رب العالميف ،الذم كفقىني لما
ي
ً
إتماـ ىذه الدراسة ،كا ً
نجازىا في صكرتًيا التي ىي عمييا ،كأنا ال ٌأدعي الكماؿ لدراستًي ،كلكنني

نتاج أحد الشعر ً
اء الفمسطينييف ،فإف أصبت فبتكفي و
ؽ مف ا﵀ ،كاف كانت
أحسبيا محاكلةن جادةن في فى ٍيًـ ً
ي
األخرل فحسبي أني اجتيدت.
وآخر دعوانا أف الحمد ﵀ رب العالميف

ر

الباحثة /ختاـ عيد حماد

انفصم األول

احلقىل انذالنيح
 متهيذ

 ادلثحث األول  :ادلـكـان /انـىطـه
 ادلثحث انثاوي :االغــــتـــزاب

 ادلثحث انثانث:انتمزد /ادلقاومح

 ادلثحث انزاتع :انعزوتح/انقىميح

 ادلثحث اخلامس :ادلـىخ /انـحـيـاج

متهيذ :

تجاكزت الدراسات النقدية الحديثة تناكؿ النصكص األدبية تناكالن سطحيان ،معتمدة في ذلؾ عمى
عناصرىا الشكمية ،كتكضيح معانييا؛ ألف تناكؿ النصكص بيذه الطريقة ي ً
ضعؼ مف مستكل النص،
ي
كييبط بو ألدنى مستكيات اإلبداع ،كيبرز عمـ األسمكب الحديث ( )Stylisticsمتجاك انز كؿ النقكد

السطحية في التعامؿ مع النصكص كتحميميا ،كقد تميزت الدراسات األسمكبية الحديثة بتناكليا العميؽ

لمنصكص ،كذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عف قيميا الفنية كالجمالية ،في مستكياتيا السطحية كالعميقة،
كاألفقية كالرأسية  ،كقد استفادت الدراسات األسمكبية الحديثة مف عمـ المغة عمى اعتبار أف األدب فف

قكلي تكمف قيمتو األكلى في كيفية التعبير عف مضمكف معيف؟ أك ما الطريقة التي يتـ فييا التعبير؟
لقد عرؼ (جكرج بكفكف) (1707ـ – 1788ـ) األسمكب قائبلن " ":أف األسمكب ىك الرجؿ" عمى حد
تعبير بكفكف نفسو الذم أصبح بعد ذلؾ شديد الشيكع؛ كالذم حاكؿ مف خبللو ربط قيـ األسمكب
الجمالية بخبليا التفكير الحية كالمتغيرة مف شخص إلى شخص ال بقكالب التزييف الجامدة التي
يستعيرىا المقمدكف عادة مف المبدعيف دكف إدراؾ حقيقي لقيميا أك استغبلؿ جيد ليا"

()1

كترل الباحثة

أف ذلؾ يخمؽ في األسمكب الفاعمية كالتناسؽ ،كيضفي شحنات تعبيرية جديدة لممعاني المككنة لئلبداع
الشعرم ،كيعمؿ عمى تحكيؿ العبلقات الداللية إلى ىيئة مخصكصة متميزة تي ً
كسب العمؿ األدبي

كالقصيدة الشعرية سمات كخصائص جديدة ،تجعمو قاد نار عمى التفاعؿ مع المتمقي كالتأثير فيو ،كىذا ما
قصده (بكفكف) عندما قاؿ عف األسمكب "إنو يتشكؿ مف المعاني كحدىا بؿ ىي جكىره ،كما األسمكب
سكل ما نضفيو عمى أفكارنا كمعانينا مف نس و
ؽ كحركة" (.)2
كقد يمتقي (بكفكف) في ذلؾ مع (شارؿ بالي) (1865ـ1947 -ـ) الذم يرل بدكره أف

األسمكب ىك في تفجير الطاقات التعبيرية المختزنة في صميـ المغة بخركجيا مف عالميا االفتراضي
و
شحنات
إلى حيز المكجكد المغكم بما يعنى أف األسمكب "ىك االستعماؿ ذاتو ،فكأف المغة مجمكعةي
و
و
مخبر كيماكم"( ،)3كمف ىنا
معزكلة كاألسمكب ىك إدخاؿ بعضيا في تفاعؿ مع البعض اآلخر كما في
يمكننا القكؿ أف األسمكب ىك طريقة الكاتب في تشكيؿ المادة المغكية.

مما سبؽ نستطيع القكؿ إف األسمكبية منيجان نقديان حديثان ،يتعامؿ مع النصكص عمى أساس
تحميؿ الظكاىر المغكية كاألسمكبية ،بكشؼ الظكاىر الجمالية لمنصكص ،كتقييـ أسمكب مبدعيا ،بتحديد
الميزات األسمكبية التي يتميز بيا عف غيره مف المبدعيف ،األمر الذم يكشؼ لنا عف أىـ سمات

المنيج األسمكبي كالتي ىي اكتشاؼ العبلقات المغكية في النص ،كالظكاىر المميزة التي تشكؿ سماتو

الخاصة .

 -1دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث ،د .أحمد دركيش ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.18 :1998 ،
 -2األسمكبية كاألسمكب ،د .عبد السبلـ المسدم ،ط ،3الدار العربية لمكتاب ،طرابمس -ليبيا.65 :1982 ،
 -3المصدر السابؽ.89 :
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كعي كاختيار،
كبالتركيز عمى المغة األدبية بصفتيا عنكاف التميز عمى المستكل الفردم عف و

كعدكؿ عف المستكل المألكؼ لمغة.

األسمكبية تستفيد كثي انر مف المناىج المغكية الحديثة ،كيظير ذلؾ جميان بأخذىا العديد مف
األدكات كالكسائؿ التي تساعد الباحث أثناء البحث" ،لكف المنيج المغكم عندما يعالج الظاىرة المغكية،
ينظر إلييا عمى أنيا عبارة عف عناصر متراكمة ،يتميز كؿ عنصر منيا بخاصية مستقمة تكشؼ عف

ىكيتو ،دكف عناية خاصة بعبلقاتيا أك تكزيعيا ،فيك يتناكؿ بالتفصيؿ مثبلن :األصكات ،كالمفردات،
كالتراكيب كغيرىا دكف أف يكشؼ عف كجو الجماؿ فييا أك درجة تمازجيا كتكاثفيا داخؿ الخطاب"(.)1
كبالمقابؿ إذا نظرنا لؤلسمكبية فإنيا تعتمد عمى عممية االختيار ،كانتقاء الظكاىر األسمكبية التي

تكمف في بنية النص ،كىي تمعب دكر ميـ في تشكيؿ أسمكب المبدع ،كاالختيار كحده ال يكفي بؿ ال
بد مف االعتماد عمى عممية التأليؼ كالتركيب؛ ألنيا تعطي لؤلسمكب شكمو النيائي المتكامؿ مف خبلؿ

التناسؽ كالتآلؼ الذم يقكـ بو المبدع ،كىذا ما أكده الدكتكر /محمد عياد عندما كضع تعريفان لمفيكـ
األسمكبية ،يقكؿ" :األسمكبية أك عمـ األسمكب مجاؿ مف مجاالت البحث المعاصرة ،يعرض بالدرس

لمنصكص األدبية كغير األدبية محاكالن االلتزاـ بمنيج مكضكعي ،يحمؿ عمى أساسو األساليب؛ ليظير
جماع الرؤل التي تنطكم عمييا أعماؿ ال يكتاب ،كيكشؼ عف القيـ الجمالية ليذه األعماؿ ،منطمقان مف
تحميؿ الظكاىر المغكية كالببلغية لمنص"(.)2

كترل الباحثة أف األسمكبية كمنيج نقدم يقكـ بعممو بشكؿ حيادم كمكضكعي ،دكف إلقاء

أحكاـ انطباعية متسرعة ،تخضع لؤلىكاء كالعكاطؼ كالميكؿ الذاتية" ،كلكف برغـ أف األسمكبية تنفي

الح ٍدس ،أك الجانب االنطباعي أثناء التحميؿ ،فإنيا تجد نفسيا مضطرة إلى المجكء إليو،
عف نفسيا ى
كخاصة في تحديدىا لمظكاىر األسمكبية ،بؿ ىي تمارس ىذه الخاصية فعبلن منذ المحظة األكلى ،التي

يختار فييا الباحث عمبلن أدبيان أك كاتبان معينان ،أك فترة زمنية محددة ،فيك يميؿ إلى اختيار عمؿ ما،
كيؤمف مبدئيان بأنو ذك قيمة أدبية جديرة بالبحث "( )3مف ىنا يأتي اختيارنا لممنيج األسمكبي كسيمة
نستطيع مف خبلليا النفاذ إلى عمؽ النص الشعرم لراشد حسيف( ،)4خاصة أف دكاكينو استرعت

االىتماـ بما فييا مف ظكاىر أسمكبية جديرة بالدراسة كالبحث.

 -1الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش ،د.محمد صبلح زكي أبك حميدة ،ط ،1مطبعة المقداد ،غزة.17 :2000 ،
 -2األسمكبية الحديثة ،د.محمكد عياد ،مجمة فصكؿ ،ـ ،1ع ،2ج ،1يناير.123 :1981 ،
 -3الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش18 :
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مدينة أـ الفحـ فػي منطق ًػة المثم ً
ً
ً
ػث ،قضػاء جنػيف،
ص ،القريبة مف
ص يم ٍ
 يكلً ىد راشد حسيف محمكد إغبارية ،عاـ 1936ـ في قرية يم ٍػقط ر ً
ػاد مػع عائمتًػو إلػى مس ً
كفييا تمقى دراستىو االبتدائية ،ثػـ انتقػ ىؿ مػع عائمتًػو إلػى حيفػا ،كبع ىػد حم ً
ػكؿ النكب ًػة عػاـ 1948ـ ع ى
أسػ ًو مػرةن
ً
ً
ً
ً
ػارس العدي ىػد مػف
المدرسة
أخرل ،ثـ انتق ىؿ إلى
الثانكية في الناصرًة حي ي
ػث أنيػى د ارسػتىو فييػا بنجػا وح ،ثػـ عمػ ىؿ فػي سػمؾ التعمػيـ كقػد م ى
ػطة السياسػ ً
األنشػ ً
ػمطات االحػ ً
ػية كالكطنيػ ًػة كتح ػريض الطػػبلب كالشػػباب عمػػى النضػ ً
ػاؿ ،كعمػػى إثػ ًػر ذل ػ ى
كس ػ ًج ىف عػػدةى
ؾ اعتقمىتٍػػو سػ ي
ػتبلؿ ،ي
مر و
ات ،تكفى عاـ (1977ـ) إثر حريؽ شب في شػقتو فػي نيكيػكرؾ( .انظػر ،مكسػكعة األدب الفمسػطيني المعاصػر ،سػممى خضػراء
الجيكسي ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت).159 :1997 ،
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ادلثحث األول -ادلكان/انىطه:

النفس البشر ً
ً
ً
ً
اإلحساس
ؾ في ىذا
إحساس فطرمٌّ ،كمتأص هؿ في
بالمكاف
اس
ية ،كيشتر ي
ه
إف اإلحس ى
ً
ً
و
ً
األساس الذم
الركف
يب في ذلؾ -فيك
أم
الناس،
إنساف -ال ر ى
ي
كبير في حياة ٌ
ي
دكر ه
فمممكاف ه
جميعي
بشكؿ عاـ  -في ر و
و
باط عمي و
ؽ مع المك ً
اف ،فبل شؾ في
اإلنساف-
كاف
ي
يمارس فيو تككينو الحياتي ،فإذا ى
ي
أف الشاعر في ار ً
ً
ً
التفاعؿ،
بالمكاف
تباطو
يمنحيا ديناميكيةى
أكثر عمقان كادراكان لمعطياتو ،التي ي
ي
سيككف ى
ى
عيش ع ٍبر النص المقركء ،كبعد أف تتفتح مداريكو يبدأي بتحديدً
ىذه الديناميكيةي ي
ى
ذىف القارئ أل ٍف ي ى ى
تميد ى
ً
ً
ً
خبلؿ حياتًو العممية ،إلى أف ينتيي بو المطاؼ إلى مكانًو األخير ،فبداية اإلنساف
المكانية مف
أبعاده
المكاف محفك انر في ذاكرتًو بشقيو المعنكم كالحسي ،يحيا
مكاف ،كنيايتو مكاف ،كمف الطبيعي أف يبقى
ي
ً
ً
العمر.
نياية
كيعيش معو حتى
ي
()1
ً
صبح
اإلبداع
حركة
المكاف في
ً
األدبي لـ يعد يحم يؿ معنى"الحيز كالحجـ كالخبلء"  ،إذ أ ى
ي
ٌ
المكاف في نطا ً
أكثر فاعميةن "المكاف ىك الفضاء األمثؿ الذم تنيؿ منو عممية
ي
ؽ األدب المعاصر ى

اإلبداع لدل الشاعر تصكراتيا كشعكرىا ،كذلؾ ىعبر عممية التجادؿ بينو كبيف الذات"(.)2
استنطاؽ دالالتًو التار ً
ً
ً
كينافح
الشاعر،
يخية كالحضارية
المكاف ك
االنجذاب إلى
كما أف
يعمؽ رؤيةى
ي
ى
ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
المكاف كعمقيا،
النصي مع
لسعة المكاف
التكيؼ ،كنتيجة بدىية
أحاسيسو الباحثة عف
مشاعره ك
عف
ٌ
و
و
جنس
بحدكد معينة أك عمى
فإف دراستو لـ تعد "قاصرة عمى المكاف الطبيعي أك عمى األركاف المحدكدة

أدبي معيف ،ألف المكاف اتسعت تشكيبلتو الفنية كالداللية كالميتافيزيقية ،المتمثمة في العناصر الككنية،
م مف أجز ً
اء الصكرة األدبية"(،)3
كذلؾ في معظـ األجناس األدبية ،كما أف المكانيةى األدبيةى جزهء جكىر ٌّ
اقعو المادم الجامد ،فمىو أىميةه كبيرةه في إبرًاز ً
يختمؼ اختبلفان بينان عف ك ً
ً
قيمة
الفني
العمؿ
فالمكاف في
ي
ي
ي
ٌ
لمكاف األي ً
ً
ً
لفة ،إذ
المكاف في العمؿ الفني ،كيفية تصكير العمؿ الفني
يؤكد أىميةى
العمؿ األدبي ،كمما ي
ً
إعادة خم ً
اقع كتشكيمو مف جديد ،ك"يتحكؿ في الشعر مف مادم جامد إلى فاعمية
يرمي إلى
ؽ الك ً
متحركة نابضة بالحياة "(.)4

 -1المفيكـ الحديث لممكاف كالزماف ،ب.سديفيز ،ترجمة د.السيد عطا ،ط ،1الييئة العامة المصرية لمكتاب ،القاىرة.11 :1996 ،
 -2داللة المدينة في الخطاب الشعرم المعاصر ،قادة عقاؽ ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ.279 ،2001 ،

 -3جماليػػات التشػػكيؿ المكػػاني فػػي ديكاف"البكػػاء بػػيف يػػدم زرقػػاء اليمامػػة" ،ألمػػؿ دنقػػؿ ،د ارسػػة نصػػية ،م ػراد عبػػد الػػرحمف مبػػركؾ،

عبلمات في النقد ،النادم األدبي بجدة ،ج ،234مجمد  ،9ديسمبر .380 :1999

 -4جماليػػات المكػػاف فػػي دي ػكاف"ال تعتػػذر عمػػا فعمػػت" لمشػػاعر محمػػكد دركيػػش ،د.محمػػد صػػبلح أبػػك حميػػدة ،مجمػػة جامعػػة النجػػاح

لؤلبحػػاث – ب ػػ(العمكـ اإلنسػػانية) ،عمػػادة البحػػث العممػػي ،جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة ،نػػابمس -فمسػػطيف ،مػػج ( ،)22ع ( ،)2حزي ػراف

2008ـ.466 :
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ً
تشكيؿ آلية ميمة يككنيا الشاعر ،مف خبلؿ لكحة يدرج كيرسـ عمييا
يساعد في
المكاف
إف
ي
ى
ظيىير األنماطي كاألشكا يؿ الشعريةي مف
الشاعر ألكانو المختمفة عبر تفاعبلت متعددة كتحكالت أساسية ،فىتى ٍ
ً
يكشؼ مف ً
و
و
ً
الشخصية
خبلليا عف صك ًرة
جمالية
صبغة
خبلؿ ىذا المكاف ،كتشك يؿ لكحةن متكاممةن ذات
ي

و
ً
فني وة
كيؤثر فييا ،كيشك يؿ
سيما الشعر-
في
العمؿ األدبي -ال ٌ
مبلمحيا معتمدان في ذلؾ عمى لغة ى
ى
ي
جمالية ر و
و
يختمؼ عف المعيكًد.
الخياؿ ،فيعطي تشكيبلن جديدان لممكاف
يستخدـ فييا
اقية
ى
ي
ي
ً
ً
ً
ً
ً
العمؿ الفني ،فيصبح ركنان أساسيان لذلؾ
المكاف في
عنصر
خبلؿ
المكاف تتشك يؿ مف
كرؤيةي
ً
يحترـ خصكصيتىو كعراقتىو ،إ ٍذ كيؼ
حيث يجع يؿ
العمؿ،
العمؿ األدبي كاقعان معيشان
ى
ي
سيشعر القارئي
ي
ي
ً
ً
ً
ً
ً
كحدكده .
بالعمؿ
حساس
االنتماء كاإل
بالعمؿ دكف
كيتأثر
ي
ً
ً
ً
الشعر
م ،خاصةن في
ترل الباحثةي أف
ى
المكاف مف المككنات الميمة في النص الشعر ٌ
مكانو مكاف األلفة كالطمأنينة ،أصبح المكاف ٌلدل الشعراء
حيف يح ًرىـ
الشاعر الفمسطيني ى
الفمسطيني ،ف ى
ي
المكاف يتحك يؿ إلى
ككطنيـ ،كفقداف المكاف يعني البلىكية ،إذ إف
الفمسطينييف يساكم حياتىيـ كىكيتىيـ
ى
ى
الذات البشر ً
ً
و
و
و
و
و
ية سمبان كايجابان ،كفقان لما تثيره مف
تؤثر في
عبء يحم يؿ دالالت نفسية كاجتماعية كتاريخية ي

أحاسيس ،فيك المرآة العاكسة ليذه المشاعر.
مشاعر ك
ى
ى
ً
ً
ً
ً
عاش
لنفسية ك
بالطاقة ا
الشاعر راشد حسيف
شحف
دكر مي هـ في
الكجدانية؛ ألنو ى
كاف لممكاف ه
ي
فمسطيف (فردكسو المفقكد) ،التي ظؿ يحممييا بداخمو رغـ بعده عنيا ،فىأىث ىر ذلؾ
معظـ حياتًو مبعدان عف
ى
ى
ً
ً
و
ً
و
المحاكر
بعض
المتتبع لممعجـ الشعرم عند الشاعر تستكقفيو
مباشر عمى قصائده الشعرية ،ف
بشكؿ
ي
ى
ً
الداللية التي تغطي مساحةن كبيرةن مف دكاكينًو كقد اشتممت عمى دكاؿ تدؿ عمى المكاف.
ً
ً
محصكر في فمسطيف كمدنيا
المكاف لدل راشد حسيف قد يتبادر لمذىف أنو
الحديث عف
عند
ى
ه
ً
قصائده الشعر ً
ً
و
كيطكؼ بنا في آفا ً
عذاب و
ؽ
كقير،
رحمة
ية يصحيبنا في
فقط ،في حيف أف الشاعر في
ي

يصيب
لتصؿ إلى الدف.يا كميا ،فما
المكاف كحسب ،إنما امتدت
ليبيف لنا أف فمسطيف ليس
الدنيا؛
ى
ي
ى
ى
لمكاف
العالـ
تصبح العا ىلـ ،كال يككف
أثره في أم مكاف ،ففمسطيف
فمسطيف ال بد ٍ
ي
فمسطيف أبدان ،فا ي
ى
يقع ي
أف ى
ي
ً
ً
العديد مف
استخدـ فيو الشاعر
كبير،
معجـ
لو
ٌّ
نتشر انتشا انر كاسعان
ى
لغكم ه
ه
عناصر الطبيعة ،كمفرداتو ت ي
ى
ً
ً
تتقمص في بع ً
لتصؿ إلى أدنى حد ليا،
القصائد
ض
مبلحظة أنيا قد
كمحكمان في دكاكيف الشاعر ،مع ال
ى
ي

محكر (المكاف/الكطف) كعائمتو المغكية كثيرةه تتمث يؿ
قصائد بعينيا ،فالدكاؿ التي تشك يؿ
تتمحكر في
كقد
ى
ى
ي
نجد
في(:األرض ،التراب ،الكطف ،ببلد ،البيت ،القرية ،المدينة )...كمع االستعانة بالمنيج اإلحصائي ،ي
المفردات المكا ً
ً
نية بممحقاتًيا :مف (أرض كسيؿ ،كتراب ،كبيت...إلخ) بمغ ( )850مفردة أم
تردد
ى
ً
مفردات دكاكينًو ،كالتي تبمغ حكالي ( )22231مفردة ،فبعض القصائد
بنسبة ( )٪4تقريبان مف مجمكًع

تخمك أحيانان مف ذكر المكاف ،في حيف تبمغ قصائد أخرل أعمى درجات التكثيؼ المكاني ،كقد ظير
5

المكاف عند راشد حسيف مكزعان عمى عدة أمكنة ىي( :فمسطيف كمدنيا كقراىا كمخيماتيا في الداخؿ

كالشتات ،كالخيمة كالمنفى ،كالمكاف كما يحتكيو مف عناصر كالبستاف كالحقؿ كاألرض كالحديقة...إلخ)
عمى أف ىذه المسميات المكانية ذات عمكمية كاسعة ،تحتكم ضمنيا تفاصيؿ مكانية دقيقة ،فالدكاؿ

ب المعنى الكطني معظـ
حصرىا؛ ألف
التي تشك يؿ ىذا المحكر ي
الشاعر قد أى ٍش ىر ى
ى
ى
يكاد المريء ال يستطيعي
و
و
و
كطنية سكاء مف قر و
تنجذب نحكه
أصبحت
بصبغة
فصبغيا
مفردات معجمو الشعرم،
ى
ي
يب أك مف بعيد ،ك ى
فبالرمز؛ لذلؾ فإنني سأقتصر عمى المف ً
ً
ً
مباشر،
باإليحاء
يكف
ان
ردات التي تتص يؿ بو اتصاالن
إف لـ ٍ
ٍ
ي
لممفردات التي تتص يؿ بو مف و
ً
ً
بعيد كتشك يؿ محاكر مستقمةن.
التعرض
ككاضحان ،دكف
ً
ً
الشتات بمغى ( )128مفردةن أم
الداخؿ ك
فمسطيف كمدنًيا كقراىا كمخيماتًيا في
تردد داؿ
إف ى
ى
ً
بنسبة ( )٪15مف مجمكًع دك ً
اؿ الحقؿ.

ككاف شعره متمرك انز ى ً
شعره يخريج مف
ى
صمص في ديكانيو األكؿ كالثاني ،ثـ بدأى ي
ي
حكؿ قريتو يم ي
إطاره الضي ً
يضـ كؿ ً
ً
ً
مدف فمسطيف،
بتجاكز محيط الذات،
ؽ كالمحدكد
ى
ليصبح ى
أكثر شمكالن كاتساعان ك ي
ً
لمحديث عف كؿ ال ً
مدف
فأصبحت المسؤكلية الكطنية تجاه فمسطيف تزداد إلحاحان عمى الشاعر؛ ليتصدل
ً
ً
كمسؤكلية الشاعر.
اىتماـ
تحت
كالقرل الفمسطينية ،بؿ
أصبح كؿ جزوء مف فمسطيف ى
ى
كيمكف تكضيح نسبة تكزيع دكاؿ فمسطيف كمدنيا كقراىا مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي:
الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

حيفا

10

فمسطيف

5

القدس

12

يافا

36

الرممة

9

المسجد األقصى

1

حطيف

14

عكا

8

الجميؿ

9

تؿ أبيب

1

الكرمؿ

5

السامرة

1

المثمث

4

مرج بف عامر

6

الناصرة

1

المجدؿ

1

صفد

2

كفر قاسـ

3

ً
بذكره لممد ًف
المكاف
أضاء
الشاعر راشد حسيف
نجد أف
كمف خبلؿ تتب ًع ىذه الظاىرًة ي
ى
ى
ى
ً
ً
ً
الفمسطينية الر ً
ً
مدينة
كصؼ
الشاعر في
بالنسبة لمفمسطينييف ،كقد تفن ىف
ئيسة التي تي ىمثؿ تاريخان كحضارةن
ي
و
يافا كحيفا ك ً
الرممة ك ً
شاىد عمى ذلؾ ،كىي
القدس كعكا ،كغيرىا مف المدف ،فقصيدتو (عكا كالبحر) خير

ً
ً
يد أف تبقى ىذه المدف ماثمةن في أذىانًنا ،متتبعان ما
أجمؿ القصائد التي تي ىد ىر يس في
مف
المدارس ،كأنو ير ي
انكسار عمى أيدم الم ٍغتى ً
اغتصاب ك و
و
اعتقاؿ كحر و
و
صبيف.
ؽك
تعانيو مف
ي
ً
ً
ً
الشاعر،
الذكر في دكاكيف
ك ًم ٍف
كاف ليا غمبةي
المدف التي تربعت عمى رأس مدف فمسطيف ،ك ى
مدينة يافا حيث ترددت حكالي ( )36مرة ،كقد ربطتو بيا عبلقةه حميمةه تص يؿ إلى العش ً
ؽ كالتفاني
6

ذكرىا في الديكانيف األخيريف (أنا األرض ال تحرميني المطر)،
أحيانان ،خاصةن أف ىذه المدينةى ى
كرد ي
ً
و
و
ً
متقدمة مف ً
كرىا في الديكانيف األكؿ
مرحمة
كرىا كاف في
عمره ،في حيف خبل ذ ي
ك(قصائد فمسطينية) .كذ ي
ً
ذاؽ م اررةى االقتبل ًع ك
كالثاني (مع الفجر)( ،صكاريخ) ،كربما يرجعي تعمؽ
التيجير مباشرةن
الشاعر بيا ىأنو ى
ى
بمغادرتًو يافا ،كذلؾ بتركو ليا أحس بجرح الكطف النازؼ دكف أم ضماد ،لقد كانت في ذلؾ الكقت

المنفذ البحرم الذم سمح لآلالؼ مف الفمسطينييف بالمغادرة كالنزكح خارج الكطف ،فكانت آخر ما

كقعت عميو عيف الشاعر مف الكطف؛ لذلؾ نجده يتكحد بيا كأنيما جسـ كركح كاحدة.
ً
تذكير
الشاعر
يتحدث
نجده في قصيدة (إلى سحابة)
باسميا كباسمو ،متكحدان معيا محاكالن
ي
ى
ي
و
عبلقة و
و
حميمة يقك يؿ:
قكية
السحاب بذكرياتًو معيا كما بينيما مف
"أنا يا سحابة عمري جباؿ الجميؿ

أنا صدر حيفا
وجبية يافا

()1

فال تيمسي :مستحيؿ"

يبدك مف خبلؿ السياؽ العاـ لمقصيدة أف العبلقة بيف الشاعر كالطبيعة عبلقة إيجابية ،كبدا

ذلؾ جميان مف خبلؿ استخداـ الشاعر الصكر الفنية المتمثمة في االستعارة المكنية التي أضفت عمى
ً
ً
ً
ً
كتعتقد
بالمطر،
تجكد
بأف
كعناصرىا ،فنراه يرجك
الطبيعة
مخاطبة
األبيات جماالن ،متمثمة في
ي
ى
السحابة ٍ
ى

رمز الخصب كالنمك مف جديد ،فمف
المطر
مكفؽ؛ ألف
اختياره
الباحثةي أف
ي
ه
يبعث الحياةى في األرض ي
ى
ى
ً
ً
ً
فقد األمؿ كالرجاء مف الدكؿ
الطبيعة
لمخاطبة
الشاعر
الطبيعي أف يمجأى
كعناصرىا ،في الكقت الذم ى
ي

العربية كاألشقاء العرب ،فكؿ الكعكد كاألماني التي قطعتيا الجيكش كالشعكب العربية أصبحت ترابان،
كقد عبر عف ذلؾ صراحةن في قصيدة (ثكرة عمى سفر) بقكلو :
"وليذا يا رفاؽ
أنا تعباف مف التخدير مف كؿ خطابات

كذلؾ قولو:

المماليؾ العرب"

()2

"ماذا أقوؿ لمكالب فػػوؽ مخدع األميرة؟

()3

ماذا أقوؿ لمبتروؿ في الفنادؽ الكبيرة؟!"

و
داللة أخرل ليافا اعتبرىا بأنيا األـ كالكالدة الحبيبة يقوؿ:
كفي
 -1ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.18:
 -2المصدر السابؽ.57 :
 -3المصدر السابؽ.62 :
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"حبيبتي!
والدتي!

اسمؾ يافا أـ بساتيف صفد؟!
كوني كما كنت

وال تنتظري الجمعة
()1

أو يوـ األحد!"
ً
و
و
العطاء المتك ً
اصؿ
منبع
كمنقذ ،فيمجأ إلى (أمو/األرض) بصفتًيا
مبلذ
يبحث الشاعر عف
ي
ى
ً
ً
تخاذؿ األمة العربية ممثمة بأمرائيا كممككيا في صكروة معبروة
التضحية كاإلخبلص ،كقد عبر عف
ك
يمة ،فأ ً
مستنقع الجر ً
ً
و
ً
بالكبلب مرةن،
خذ يصفييـ
الفساد ،كفي
كصادقة كىـ يرتعكف كينعمكف في ىك ٍح ًؿ
ً
ً
ً
غـ كؿ ىذا
االحتبلؿ كمخالبو ،كلكف
أنياب
كبالجرذاف مرةن أخرل ،تاركيف أمو األرض بيف
ى
الشاعر ر ى
األلـ ،يرضى بيا كما ىي ،فاستعاف بعبارتيف ذات مدلكؿ نفسي كبير ،مخاطبان إياىا ً
ً
االنتظار،
بعدـ
ى
الجمعة ك ً
ً
ً
األحد؛ ليحمبل في طياتيما مضمكنيف عقائدييف :الديانة
انتظار يكمي
ص عدـ
ى
كخص ى
ً
اإلسبلمية ك ً
ً
شيدت لؤلنبياء خبلؿ رحمة السماء ،محمد كالمسيح
الديانة
المسيحية ،فيذه األرض المباركة ى
ً
ً
الخبلص
يأس ،كثقتو كبيرة بأمو يافا التي سكؼ تحم يؿ لو
ى
غـ فظاعة المأساة فإىنو ال ي ي
عمييما السبلـ ،كر ى
كالحريةى ،يقكؿ:
"سوؼ أظؿ حالماً

منتظ ارً يافا انتظار الطفؿ لمحميب".

()2

و
يخاطب يافا باعتبا ًرىا المدينة الشامخة ،المنتصرة دائمان عمى
الشاعر
نجد
كفي
داللة أيخرل ي
ي
ى
األمجاد كعر ً
ً
أعدائًيا ،فيك يمر عمى ذكر ً
يصؼ ما آلت إليو ىذه المدينة متسائبلن كيؼ
يخ،
يات
اقة التار ً
ي
ً
المدمنيف؟ بعدما
المخد ىرات كممجأى ي
الممىؿ؟ كيؼ أصبحت مدينة ي
يحكلت يافا إلى مدينة ال يذباب كالض ىجر ك ى
تقاؿ ،ليس ىذا فحسب بؿ حكلت إلى مد و
كانت مدينةى البر ً
ينة ببل قمب ،ببل ركح كأنيا حجر ،كصارت
ي
صد ير النازحيف كالبلجئيف بدالن مف تصدير البرتقاؿ كالميمكف ،يقكؿ:
مدينة تي ى
"مداخف الحشيش في "يافا" توزع الخدر

ويقوؿ:

والطرؽ العجاؼ ُحبمى ..بال ُذباب والضجر
()3
وقمب يافا صامت  ...أغمقو حجر"

ت مف أثدائيا حميب البرتقاؿ
ض ْع ُ
"يافا التي َر َ

 -1المصدر السابؽ.63:
 -2المصدر السابؽ.80:
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 المصدر السابؽ66 :8

تعطش؟!؟!  ...وىي مف سقت أمواجيا المطر!
يافا التي حطمت األياـ فوؽ ىذه الرماؿ...

ذراعيا شمت؟

()1

وظيرىا انكسر؟!"

يعقد الشاعر ىنا مقارنة بيف يافا باألمس حيث األمف كتجمع األحبة كالخبلف ،كالتي كانت

رمز لمساحؿ
مكطف البرتقاؿ تمؾ الشجرة التي تحتؿ المكانة الثانية بعد شجرة الزيتكف كتشكؿ
ان
الفمسطيني ،كىي الشجرة التي تتحدل ينظـ الحياة ببقاء خضرتيا ،رغـ تقمب الفصكؿ ،كأخذ يصؼ ما
ً
ً
يعج بالحيكية ،فمكقعيا التاريخي
المدينة بعدما كانت مدينةن تعج
حؿ بيذه
بالسكاف ،كميناؤىا البحرم ي
ً
ً
اعيا مشمكلةه،
بكجكد
يشيد ليا بذلؾ ،كبيف الكقت الحاضر إذ أصبحت
ي
قمبيا صامت ،ذر ي
المحتؿ مدينةن ي
مكسكر.
كظيرىا
ه
ي
ً
ً
يخاطبيا كاصفان إياىا بالحبيبة كالمعشكقة كىي ال
مكضع آخر يجع يؿ المأساةى تكتم يؿ حيف
كفي
و
ي
تجيب ،فقد حرقىيا المحت يؿ في ً
الفرف كسحقىيا ،يقك يؿ:
"حبيبتي "يافا" !...الطريؽ أغمقت
أيف دموع الحب ...تفتح الطريؽ؟!
()2

لكف "يافا "لـ تجب"...
ً
ً
كعمى الر ً
ً
ً
يفقد
خيكط
كتكامؿ
االحتبلؿ عمى يافا
غـ مف سيطرًة
المأساة كالمؤامرًة ،فإنو لـ ٍ
ً
ممو مف و
بناء ح ً
إمكانيةى ً
ً
ً
االنتظار كالحمـ بالعكدة لمدينتو ،يقكؿ:
يفقد القدرةى عمى
كبناء
جديد
األمؿ ،لـ ٍ
ي
"ساعتيا يا ليؿ ...
أحمـ بأني سأظؿ لحظة أو لحظتيف
منتظ ارً يافا

يافا الحقيقية

يافا حبيبتي
يافا مدينتي

وعندىا يا ليؿ ..

سوؼ أظؿ حالماً
()3
منتظ ارً يافا انتظار الطفؿ لمحميب"

1

 -المصدر السابؽ.67 :

3

 -المصدر السابؽ.80-78:

2

 -المصدر السابؽ.74:
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ً
األمكنة التي كاف ليا حضكرىا المكاني في ً
شعره داؿ "الكطف" ،كما يتص يؿ بو مف
كمف
و
كبستاف ،و
كحديقة و
و
و
أرض كتر و
عناصر الطبيعة مف ( و
و
بمغ ترد يدىا
كبيت،
كسيؿ
كجبؿ
اب،
كتؿ ...إلخ) إذ ى

( )723مفردة أم بنسبة ( )٪ 79تقريبان مف دكاؿ ىذا الحقؿ.

كيمكننا الكشؼ عف جماليات المكاف عند راشد حسيف مف خبلؿ تصنيؼ األماكف إلى :

بمغ عددىا ( )390مفردة ،أم بنسبة ( )٪59تقريبان مف مفردات الحقؿ.
أ -أماكف مفتكحة حيث ى
بمغ عددىا ( )293مفردة أم بنسبة ( )٪43تقريبان مف مفردات الحقؿ.
ب -أماكف مغمقة حيث ى
كيمكف تكضيح نسبة التكزيع مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي:

أوالً -األماكف المفتوحة:
الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

مدف

36

ببلد

55

القرية

42

رباىا

8

األرض

83

مكطف

26

درب

23

اإلسفمت

2

الطريؽ

29

صحراء

2

البيادر

13

دكلة

1

السيكؿ

5

جنات

1

شكارع

5

الجدكؿ

2

قفر

1

قمـ

7

ريؼ

1

الرصيؼ

1

تؿ

7

ىضبة

5

حارة

6

الجباؿ

20

الكادم

1

فمكات

1

الدكحة

1

مكاف

5

المنبع

1

ً
الشاعر في ً
ً
تكشؼ
شعره مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نجدىا
تخدميا
ي
ي
كبالنظر إلى الدكاؿ التي اس ى
عف مدل ار ً
ً
ً
ً
عرش قمبًو
بالكطف ارتباطان كثيقان ،إذ يتربعي حب الكطف عمى
تباط الشاعر
كشعره ،فيك مرتعي
كنيؿ مف ً
ً
نبعو ،فالمتأم يؿ في ً
ب
ع في حضنًو ،كتنفس مف ىكائًو،
ى
الطفكلة الذم ترعر ى
شعره يبلحظي تى ىشر ى
ً
ً
ً
ً
الكطف.
الكطف ،كحب
ألفاظ
قصائده نكيةى

المغة ىك "منزيؿ اإلقامة ...ككطىف بو ً
كاذا عرفنا أف الكطف في ً
يط يف
ىى ى
ى
ً
أكثر
إطاره
الشاعر كسعى مف
استى ٍكطىنو اتخذه ىكطىنان"1فإف
الداللي ك ى
كٍ
أصبح ى
ى
ٌ
ً
ً
األرض ،فاألرض ىي الكطف ،كالكطف ىك األرض
البحر كىك القريةي ك ي
الرمؿ كالجب يؿ كىك قطرةي الماء ك ي
كالمنزؿ كاألـ كالحبيبة كالذات.

اـ ىكأى ٍكطى ىنوى ىكىكط ىنو
كأى ٍكطى ىف أىقى ى
اتساعان كشمكالن ،فيك ىحبةي

1
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كاذا تتبعنا تكرار ً
ً
ً
بمفرده نجده تكرر حكالي ( )83مرة أم حكالوي ( )٪6٫52مف
األرض
داؿ
ى
ً
الحقؿ ،كمعنى ذلؾ أنو يشك يؿ الكممةى المحكريةى مقارنةن بالدك ً
ً
فالشاعر جع ىؿ
اؿ األخرل،
مفردات
مجمكًع
ي
ً
ً
شعره الفمسطيني كائنان حيان ينبض بالشعر ً
المكاف/األرض) في ً
إعادة
المأىكلة باألىٍن ىس ىن ًة كالقد ًرة عمى
ية
(
ٌ
ي
ى
المكاف ،فالشاعر لـ ينقطع عف ً
جديد مميء باإلشا ًرة القاد ًرة عمى شعر ً
و
ً
الحياة بخم و
ً
تعمقو
ية
ؽ
نع
صً
ي
ي
و
و
و
ً
فمسطيف األرض ،كالكطف ،كاإلنساف
جعؿ مف
يرمز ليا مف أمكنة كتسميات كمكركث
ى
باألرض كما ي
ى
كصكره ،فالخطاب الشعرم ظؿ متأث انر بك ً
ً
ً
اقعو
ألبعاده
مدخبلن شامبلن لقضاياه كمكضكعاتو ،كرم انز مكثفان
ي
ٌ
كتار ً
اشد حسيف قد
تتحدد بالمكض ًع كالمكاف الذم
كانت األرض
يعيش عميو اإلنساف ،فإف ر ى
ي
ي
يخو ،كاذا ى
إطاره الداللي ،كأخ ىذ يحم يؿ في طياتو مدلك و
كس ىع مف ً
الت أخرل جديدة كمتنكعة عمى النحك التالي:
األرض  -الوطف
األرض  -األـ (الوالدة)( ،السيدة الكبيرة).
األرض – األخت والرفيقة

األرض  -الحبيبة(المعشوقة)
األرض  -المكاف

األرض  -التراب
ً
ألرضو ككطنًو مػف خػبلؿ رم ً
ػكزه الثريػة ،معتمػدان ثنائيػة
لقد عب ىر راشد حسيف عف انتمائًو العميؽ
نفسػيا مػف الحػب كالعشػ ً
ً
ؽ
رائعػة تمػزيج بػيف
األرض كالمػرًأة ،كػػذلؾ امتػازج األرض بالػذات ،ليحق ى
ػؽ الغايػةى ى
ً
االلتحاـ ،كعمى الر ً
ً
يجمعيا ىك العطاء المتكاصؿ،
ك
دالليان كاحدان
غـ مف تنكًع الدالالت فإف ىناؾ مشتركان ٌ
ي
ٌ
و
بذكرىا بطر و
ً
فالشاعر أخ ىذ يتمذ يذ ً
ػؼ لػو تمػؾ
مختمفة ،كالمتتبعي ليذا
ؽ
المحكر ىع ٍب ىر الدكاكيف الشػعرية ،تنكش ي
ي
ً
و
و
تشكيش.
غمكض أك
دكف
الدالالت ى
ً
جس ىدت مدل
فاألرض/الكطف ي
تفرزىا الصياغةي الشعريةي المتمثمةي في قصيدة "إلى سحابة"التي ٌ
االنتماء ك ً
ً
التبلحـ بيف الشاعر ك ً
اليكية المكاني ًة ،قائبلن:
أرضو ،كاعبلف تكحده معيا ،لمتأكيد عمى
"أنا األرض

أنا األرض ..ال تحرميني المطر

أنا ك ّؿ ما ظؿ منيا إذا
ما زرعت جبيني شجر
وحولت شعري كروماً

وقمحاً
وورداً

00

لكي تعرفيني .
فجودي مطر
* * *

أنا يا سحابة عمري جباؿ الجميؿ

أنا صدر حيفا
وجبية يافا

فال تيمسي  :مستحيؿ

أال تسمعي خطى طفمي القادمة

عمى عتبات فؤادؾ

أال تبصريف عروؽ جبيني
تحاوؿ لثـ شفاىؾ

أنا في انتظارؾ أصبح شعري تراباً
وصار حقوال

وأصبح قمحاً

وأضحي شجر

أنا كؿ ما ظؿ مف أرضنا

أنا كؿ ما ظؿ مما عشقت

فجودي ...وجودي وجودي

مطر"1

جعؿ عكاطفو تجاىيا في و
األرض في ً
ً
ً
نمك
الشاعر كقمبو ،مما
نفس
تضح لنا مكانةي
ى
مف ىنا ت ي
ً
ً
ً
متك و
أصبحا
اصؿ عبر عنو مف
خبلؿ عبلقة الذات الشاعرة الحميمة بالمكاف ،الذم تداخؿ مع (األنا) ك ى

ً
اآلخر.
كجو
نسيجان كاحدان كبلىما
يعكس ى
ي
ً
ً
المكاف/األرض) كيدرؾ عم ً
ً
سطر
بحيكية (
كعي
إف
الشاعر عمى و
ؽ التكحد بينيما ،لقد بدأى األ ى
ى
ً
جسده ،كي يحفظى ً
تكحده معيا كحمكلًيا في ً
بإعبلف ً
ً
يشاء ،ىذا
التصرؼ كيفما
الحؽ في
لنفسو
الشعريةى
ى
ي
داخمي بضركرًة التغيي ًر ،كبضركرًة
إحساس
التكحد كالتمازج كالتفاعؿ ليس حقيقةن أدبيةن بحتة ،كلكنو
ٌّ
ه
تجاكز المحظة المكانية اآلنية ،فاألنا جاءت مسيطرةن عمى أجك ً
ً
اء النص ،كأك يؿ تجميا ًت الحضكر الكثيؼ
ى
بمغ تردده حكالي( )8مرات ،كالذات
ليا استخداـ ضمائر الرفع المتحرؾ ،فالضمير الظاىر (أنا) ى

1
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ً
ليككف متفاعبلن مع
خياؿ األنا؛
كفؽ
المتكممة حكالي ( )8مرات،
رسـ صكرتًو ى
األمر الذم جعمىو ي
ى
ي
يعيد ى
ً
مقكمات المكاف.
المكاني/األرض يتجمى ظيك انر ديناميكيان فاعبلن كمفعكالن بو ،ىذا
الفضاء
كتجدر اإلشارة إلى أف
ى
ي
ٌ
ً
ً
ً
و
الرؤية الشاع ًرة،
تطمعات
كفؽ
إحساس داخمي بضرك ًرة
التفاع يؿ كالتمازيج نابعه مف
صناعة المكاف ى
ً
ً
يقؼ عمى عم ً
ً
األرض ،كذلؾ مف
الشاعر ك
التكحد بيف
ؽ
فالكعي بحيكية المكاف/األرض في تجربتو ي

خبلؿ إضفاء ىكـ مف الشحنات االنفعالية في و
كتكحده كارتباطى خيالًو
اندماجو
يعكس
قالب فني مكثؼ
ى
ى
ي
و
لتكشؼ عف ً
بالمكاف ،إلى حد جعمىو يت ًخ يذ مف كمماتًو ك ً
داؿ األرض.
تنساب
دالالت
أشعاره
ى
ي
و
و
و
و
خاصة
داللة
عامة ،تعني المكضع أك المكاف ،كانما أصبحت تنـ عف
داللة
ذات
األرض لـ ٍ
تعد ى

و
خبلؿ تتابع بعض األلفاظ التي تحم يؿ مدلك و
ً
ً
كطنية مثؿ( :زرعت ،شجر،
الت
بالكطف /فمسطيف مف
ً
ساعدت
بالمكاف
كركمان ،قمحان ،كردان ،يافا ،حيفا ،جباؿ الجميؿ ،تراب) ،فعبلقةي الذات الشاعرة الحميمة
ى
و
ً
ً
جماليات مبعثييا عممية التفاعؿ مع المكاف/الكطف ،فبدأىت
تشكيؿ
بالدرجة األساس عمى
الشاعر
ى
و
و
ً
ً
ً
الكشؼ عف ً
ً
عامة بؿ
داللة
الداللية ،فمـ يعد ذا
حدكده
كرسـ
داؿ األرض
تنساب في
الصياغةي المغكيةي
ي
و
و
اب ك و
و
و
كطنية ،جعمت الحديث يتحك يؿ مف تر و
خاصة بفمسطيف ،مف خبلؿ
داللة
يابسة إلى
بصبغة
صبغو
ى
اختيار دك و
اؿ بعينًيا (صدر حيفا ،جبية يافا ،جباؿ الجميؿ).

الشاعر يصر عمى أنو قطعة مف أرض فمسطيف ،كاستم ارره عمى قيد الحياة مرىكف كمرتبط

حكؿ شعره كركمان كقمحان ككردان؛
بعكدتو إلييا ،كقد حرص عمى مناجاة كمخاطبة السحابة مرةن عندما ٌ
لكي تعرفو ،كمرة عندما خاطبيا باألفعاؿ المضارعة (تسمعي ،تيمسي ،تحرميني ،تعرفني ،تبصريف)
التي تدؿ عمى أف الشاعر مستمر في محاكالت العكدة لمكطف ،كمتمسؾ بيذا الق ارر ،كىك يحاكؿ أف

يجعؿ المستحيؿ ممكنان؛ لذلؾ خاطب السحابة قائبلن" :ال تيمسي مستحيؿ" كاسمعي خطكاتي ،كأبصرم
عركقي أنا قادـ إلى أرضي فييا جكدم بالمطر ،كقد استخدـ أفعاؿ التحكؿ كالصيركرة؛ لتتعاضد

الصيغة الفعمية مع الداللة؛ لتجعؿ الغمبة لتمؾ األفعاؿ؛ ليؤكد ليا بالفعؿ أف شعره تراب األرض

ككركميا كقمحيا ككركدىا كحقكليا.
اصؿ الرغبةى كاإلصرار في ال ً
استمر الشاعر في ً
ً
االلتحاـ معيا،
عكدة إلييا ك
حشد األفعاؿ؛ ليك ى
ى
ي
ى
ً
ً
باستخداـ ً
ً
المطر الذم يشك يؿ
تمنحو
األمر (جكدم) ( )4مرات طالبان منيا أف
فعؿ
السحابة
مخاطبان
ى
ى
ً
عامبلن مف عك ً
تنتظر السحابةى التي تبث فييا الحياة ،كتتعرؼ إليو ،كتسقيو الماء؛
البقاء ،فعركقيو
امؿ
ي
ً
ليستمد بقاءه منيا كيتحك يؿ شعره تدريجيان إلى تر و
تطمعات
كفؽ
المكاف ى
ى
في ى
اب كحقكؿ كقمح ككركد ،ي
ى
ي
صنعي
الرؤية الشاعرة.
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ً
ً
ً
حيث إف
تكثيؼ
دكره في
كقد كاف
الداللة ،ي
اختياره لداؿ (خطى) المضاؼ إلى طفمو الصغير ى
ي
بعده مف ً
ً
الخطك ً
أبناء شعبًو عمى
ات تكحي
بالحركة في تجاه الكطف ،فيمم ي
كلم ٍف سيأتي ى
ؾ حؽ العكدة لو ى
ً
لكحة شعر و
و
ً
ً
الحركة مف
الصكت مع
ؾ فييا
باستخداـ
ىذه
األرض .كؿ ذلؾ جس ىد مشاىدان حيةن
ية يشتر ي
ي

ً
ً
بأرضو ،فصدؽ اإلحساس كبساطة المغة كدقة التصكير جعمت القصيدة
عبلقة الفمسطيني
خبلؿ إبرًاز
و
و
لكحةن فنيةن ناطقةن ،ال غمكض فييا ،كال غرابةى؛ ألف شعره يصدر عف شاعر و
و
أدبية ال
كفطرة
طبيعية،
ية
ى
ي
ى

يظير عمييا التعقيد.
ي
ً
السماء،
ماء
ؽ
ؽ
يتكاص يؿ
األرض كما تع ىش ي
التدفؽ العاطفي لدل راشد ،الذم ىع ًش ى
ي
ي
ى
األرض ى
ً
بأرضو ككطنًو ،كمفيكـ الحب كالعش ً
ً
ً
الكطف
البشر بحب
يتطكر ليمتزىج حب
ؽ
فعشقيو نابعه مف إيمانًو
ي
و
ً
صفات عدة
األرض مدلكالن كاحدان ىك الكالدة ،كييبيا
داؿ
شيئان فشيئان ،إذ يتماىى األك يؿ في الثاني ،ليأخ ىذ ى
ً
قصيدة التي عنكانيا(:آخر رسالة لـ يكتبيا
تستخدـ كبدائؿ لغكية مثؿ :الحبيبة ،السيدة الكبيرة في ال
كماؿ ناصر) ،يقكؿ:

"حبيبتي!
الدتي!
و ّ

سيدتي الكبيرة!

أبحث عف عينيؾ في دفاتري
في المحظة األخيرة!

أكتب عف قمبؾ حيف أشبعوهُ بالرصاص
أكتب عف أحالمؾ البسيطة الصغيرة
حبيبتي "

1

حيث بدأى قصيدتىو بإشار و
ً
ات إلى امروأة
تتدريج رؤيةي راشد
لؤلرض كحمكليتًيا ،كتتسعي في داللتًيا ي
كىادئة إلى المزًج كالتداخؿ بيف األرض كاألـ كالحبيبة في صك ورة ك و
و
يقة ر و
حقيقية تتحك يؿ بطر و
و
احدة
ائعة

يد االنفصاؿ عنيا.
كأنو ال ير ي
ً
بدأت األسطر الشعرية بالمنادل (حبيبتي ،كالدتي ،سيدتي) مع حذؼ ً
الصياغة؛
أداة النداء مف
ً
ً
الحناف في
ليظير مدل التبلحـ بيف طرفي النداء (الحبيب /الحبيبة)( ،االبف /األـ/الكالدة) التي ىي نبعي
األرض التي
العطاء ىك الرابط بيف األـ كاألرض الفمسطينية ،تمؾ
عطائًيا ألبنائًيا صغا انر ككبا انر ،ىذا
ي
ي
نزح بنكىا عنيا ،فأخ ىذ الفقر يطاردىـ بعد أف ٍ ً
كيتـ أطفالييـ،
أرضيـ كأمبل يكيـ ،كثيكمى ٍ
ت نساؤىـ ي
اغتيص ىبت ي
ى
ي
ً
الذات كاآلخر؛ مما يد يؿ عمى ً
ً
ً
التكحد في و
عاطفة الشاعر
ثبات
شكؿ جدلي بيف
تفرز عبلقةى
فالصياغةي ي
1
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نحك ىذه األرض في ً
نفسو كقمبًو ،كجمؿ النداء (حبيبتي ،كالدتي ،سيدتي الكبيرة) تكررت دكاؿ المنادل

مسندة إلى الذات المتكممة تأكيدان عمى مكانتيا في نفسو كقمبو ،فإضافتيا إلى ياء المتكمـ ضيقت
عكس كعي الذات بكينكنتًيا التي ال تنفص يؿ عف اآلخر ،كما أف إسناد ضمير
المسافة بينيما ،مما ي ي
المتكمميف (نا) إلى الدكاؿ ز ىاد مف ً
تكحد األنا مع اآلخر ،كعقد االتفاؽ بينيما ،يقك يؿ:
" قمنا" :سنمتقي" ...
وسافرنا

فعاد عمرنا سفر

قمنا" :سنمتقي"...

ثـ زرعنا في قموبنا
كؿ البيوت والشجر

وعندما أتي المطر...

أتى الرصاص أيضاً ،يا حبيبتي،
وزخ كالمطر...

حبيبتي!
والدتي!

اسمؾ "يافا"؟ أـ بساتيف صفد؟!"

1

لقد نعت راشد األرض بأمو ،داللة عمى أنيا غالية كأمو ،كىك معيا في اتحاد مطمؽ بممسة

تشير
شفافة كمدىشة في كجدانو يقكليا شع انر كقكالن ،فالدكاؿ التي استخدميا (البيكت ،الشجر ،المطر) ي
ً
لقاءه.
يشتاؽ إليو
مككنات األرض/الكطف الذم
إلى
ي
الشاعر كيتمنى ى
ي
كطنو مجسدان فييا ،يحبيا
عشؽ
لقد
ى
جاء محصك انر بكطنًو ،إذ يرل ى
الشاعر محبكبتىو ،كلكف عشقىو ى
ي
ً
ً
قصيدة
أكثر ،يقك يؿ في
يككف جمالييا مستمدان مف
أف
جماؿ كطنًو ،ألنو يحب ى
لكف حبو مشركطه ب ٍ
ى
كطنو ى
(ىي كببلدم)" :قػالػت :سػػألػتُػؾ بػالغػػراـ األ ِ
أجميعُ قمبؾ ليُّ ،
اؾ لي؟
َوؿ
وكؿ ىو َ
ِ
ظننت ،فَ َم ْو ِط ِني
فأجبتُيا :خطأ
قػالت :أفػيو حػالوةٌ كػحػػػالوتػػي؟
فأجبت :لو ما ِ
بعض جمالو
كنت َ
ُ

1
2

األو ِؿ
ىو مف فؤادي في المكاف َ

أـ أف فػػيػو تػعػػطػػري وتػػجػمػػمػػي
2
ما كػنػ ِت في ىػذا الفؤاد لتػنػزلػػي!"
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كعبير ز ً
ً
اح ،فانزلقىت امرأةي راشد
مبلمح كطنو كجمالًو،
ربط مبلمح حبيبتو المستمدة مف
ىره الفك ً
ً
كعطر ً
ً
ً
ً
الجماؿ
أرضو كمبلم ًح مكطنو ،كلكال كجكد ذلؾ
كجماؿ
مف بيف يديو كريشتًو؛ لتمتزىج بحبلكًة
ً
ً
ليثبت
جماؿ كطنًو؛
يؤكد عمى
المستمد مف
جماؿ كطنًو لى ىما أحبيا ،كلما أخ ىذت مكانان في قمبًو ،بؿ نراه ي
ى
ً
الشاعر يتخمى عف
إعجابو ،كأحبيا كؿ ىذا الحب ،كنرل
أثارت
أف جمالىيا
ى
ي
ي
بعض جمالو؛ لذلؾ ى
ً
لف يجد إال
تحمؿ صفات كطنًو،
إف ٍلـ
ٍ
اإلنساف قد ٍ
يجد محبكبان آخر ،كآخر كىكذا ،كلكنو ٍ
محبكبتو ٍ
ي
كطنان كاحدان.

كلك تأممنا المعنى الداللي الذم أراده الشاعر فإننا نجد أف الشاعر أراد تكضيح ذلؾ المعنى
بشكؿ و
و
سيؿ كبسيط ،كلكف بطريقة أسمكبية فنية رائعة كذلؾ باستخداـ الضمائر؛
المراد كتكصيمو لممتمقي
ً
ً
النصي الداخمي ،كتعمؿ ىذه الضمائر عمى تقر ً
المسافة بيف (األنا) كالػ(أنت)،
يب
ٌ
ليزيد مف الترابط ٌ ٌ
يحاء ،مما يجعؿ المتمقي يكاص يؿ
البحث كالمتابعةى المتأممةى الفاحصةى
ى
كتجعؿ الحضكر مممكءان داللةن كا ن
إلدر ً
ً
الكصكؿ لغايتًو.
اؾ أسرًار النص ك

األرض(/األـ /الوالدة /الرفيقة):

ً
ً
داؿ ً
ً
استخداـ ً
ً
البيكلكجية رم ناز
األـ
أبرزىـ راشد حسيف ،عمى
العصر
اء
الحديث ك ي
ىد ىرىج شعر ي
ات التي يت ًكئ عمييا؛ ليستكعب حجـ عك ً
الكسائؿ كاألدك ً
ً
ً
اطفو
فكاف ىذا نكعان مف
لؤلرض/الكطف)
(
ى
ى
ى ي
ى
ً
ً
ً
البيكلكجية ،كأمو األرض ،ككأنو
الجياشة ،كلعمو يجرم مقارنةن دقيقةن في عقمًو الباطف بيف أمو
كمشاعره
كمكاف كالدتًو كمكتًو.
يؽ عكدتًو
أمو الحقيقية؟
ليعرؼ طر ى
ى
ى
يتساء يؿ ٌأييما ٌ
ً
الدة الر ً
نعت الشاعر األرض في ديكانًو األكؿ(مع الفجر) بالك ً
قصيدة (مات غريبان) ،يقك يؿ:
فيقة في
لقد ى
ى
ي
"واذا ألػحػػػت بالسػؤاؿ لتػخػبػػرىا بالحػقيػقػة

قولي ليا :خمفتُ ُو في حضف والدة ،رفيقة".1
و
ً
المحسكس محسكسان مف
كمبلمح إنسانيةن ،مما جع ىؿ المعنى غير
صفات
األرض
منح الشاعر
ى
ى
ى
ً
كصفو ليا بػ(رفيقة) عمى ً
ً
ً
ً
بكجكد المعنى قكيان؛ ألف المعنى أقكل
المجازٌ ،أدل إلى إحساسنا
سبيؿ
خبلؿ
ً
ً
الحناف
مستكدع
استخداـ (الحضف)
مضمكنان ،خاصةن بعد أف أعطاىا صك انر حسيةن إنسانيةن مف خبلؿ
ً
ً
كاف مكتيو في حضنًيا كما نما كشب فيو ،فأقصى ما يتمناه أف يبقى في حضنًيا ميتان بعد أف
كالعطؼ ،ى
ً
التبلحـ بيف االبف
ليكشؼ مدل
حت ،تخبرييا ،خم ٍفتيو)؛
ى
احتضنتو حيان ،ككذلؾ استخداـ األفعاؿ (أىلى ٍ
ككالدتًو األرض .كذلؾ في ديكانًو الرابع (أنا األرض ال تحرميني المطر) كناىا بالك ً
الدة في قصيدتيف
ى
(ىي كاألرض) ك(آخر رسالة لـ يكتبيا كماؿ ناصر) ،يقك يؿ:

1
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"حبيبتي!
والدتي!

اسمؾ "يافا"؟ أـ "بساتيف صفد!؟""

1

يبدأ الشاعر أبياتو بأسمكب النداء ،إذ حذؼ أداة النداء لقرب المدف الفمسطينية مف نفسو،

كتمسكو بيا ،كلقد عزز ذلؾ استخداـ أسمكب االستفياـ؛ ليتناسب مع الدفقات الشعكرية التي تجتاح
مكضع؛ ليبيف مدل ً
الشاعر ،كما كرر الشاعر نعتىيا بالك ً
الدة في ً
تعمقو الركحاني بيا ،كأف
أكثر مف
و
ى
ي
ى
و
و
و
و
اتحاد مطم و
كمدىشة في كجدانًو يقكلييا ىمسان كجي انر كشع انر.
شفافة
بممسة
ؽ
األرض غاليةه كأمو ،كىك في
ى
األرض السيدة الكبيرة:

ً
و
لداللة تحم يؿ معنى جديدان في ً
ليعطييا خصكصيةن أكثر كقيمة
المحظة،
نفس
الشاعر
انتقؿ
ى
ى
ي
ً
و
بداللة العمك
سيدة ال بمعنى األنثى فقط ،كانما
أعمى ،نعتيا (بالسيدة الكبيرة) ،فتتحك يؿ األرض إلى
ً
ً
كالسمطة ،ك ً
المتحكمة
القيمة
نجد أف الحبيبةى كالكالدةى كالسيدةى الكبيرةى امرأةن
بكصفيا (سيدتي الكبيرة) ،ي

ً
ً
فمسطيف كمدنًيا:
أحد مف النساء متمثمةن في
الصفات
تتمتعي بيذه
العظيمة ما ىي إال امرأةه ال ييشبًيييىا ه
ى
(اسمؾ يافا؟ أـ بساتيف صفد).
ً
ً
حيث
قصيدة (معاطؼ القمر)
كشؼ معنى جديدان في
األرض نحى
داؿ
إف ى
ي
منحى آخر ،لي ى
ن
داؿ (أختي) استعماالن مجازيان قاصدان (األرض) ،يقك يؿ:
استعمؿ
الشاعر ى
ى
ي
ساغ معػاطػفػا
"ويقوؿ :ىذي غث ٌة ال تُسػتػَ َ
قد بعتُيا لسيوؿ أختي خادعاً ومجازفاً
2
فصنعتُيػُف مػعػاطػفػاً خضػ ارً وظػالً وارفاً!"

ً
ً
الشاعر
لمقصيدة؛ ألف
الشعر الفمسطيني
المكاف في
إف
يعتبر صكرةن كمكضكعان كنكاةن خمفيةن
ى
ى
ي
ً
ً
حيث شكمىت
بالحبيبة،
المحب
ط
ط ارتباطان عميقان (بالمكاف/الكطف ،األرض) ارتبا ى
الفمسطيني ارتب ى
ي
ً
لتحكؿ المكاف
البشر ،إنما امتدت
قصائده في ىذا المجاؿ مجمكعةن غنائيةن غزليةن ليس فقط بالمحب مف
ى
ي
و
و
و
كيبرز ذلؾ في
ليخطب كدىا،
ب ليا
كيتًـ
ي
ى
كيتىقىر ي
اليياـ بيا ي
إلى فتاة جميمة حسناء ،أك حكرية ،تي ىحب ى
ي
قصيدتًو (عكا كالبحر) ،يقك يؿ:
وره!
"يا حموةَ البسمات يا عكا! َ
رويدؾ يا طي َ
البحػػر قػبػ َؿ راحػتػيػؾ ،وجاء يسألؾ المشوره

1
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فيػػو األمػيػر أتى ليخطب ود قمبؾ يػا أميػره

رفقػػاً بو وبقمبو! ال تجرحي أبػػداً شػػعػػػوره!.1".
ثانياً  -المكاف المغمؽ:

المكاف في ً
إف
شعر راشد حسيف  -ال سيما -األماكف المغمقة يستدعي منا كقفةن متأممةن
ى
كيمنحو تمؾ الطاقةى كالفاعميةى؛
القمب
المكاف عنده ىك ذلؾ
كفاحصةن ،ألف
النابض الذم يعطيو الحياةى
ي
ي
ي
ى
و
الجمكد المادم؛ ل ً
و
ليبدع و
ً
أفكاره
يعب ير عف
تتجاكز
بمغة
بناء ك و
جمالية صك انر خياليةن فنيةن
ى
ي
ى
اقع جديدٌ ،

كغيره مف الشعر ً
ً
بالمكاف ،كراشد حسيف ً
ً
اء الفمسطينييف
الشاعر
أف يرتبطى
كعكاطفو كرؤاه ،كمف الطبيعي ٍ
ي
بالمكاف المغم ً
ً
مجرد مأكل
ؽ؛ ألنو "عنده ليس
كثيؽ
لو ارتباطه
ه
ى
ي
يسكنو أك بستانان يزريعو ،أك حديقةن يتنزهي

ككجكده ،فيك الكطف السميب ،كىك أساس شقائو كسعادتو في الحياة ،بؿ إف جميع
كيانو
ي
فييا ،كانما ىك ي
التراكمات المأساكية كالعذابات التي عا ىشيا اإلنساف الفمسطيني أك باألحرل الشاعر الفمسطيني قد
تكلدت مف غياب المكاف أك ضياع الكطف".2

ً
ً
الشاعر الفمسطيني
شخصية
كبير في
أثر ه
كتفسير ذلؾ أف عقدة ضياع الكطف كالبيت كاف ليا ه
و
نقص ،استطاعى راشد حسيف مجابيتيا
كبنيتيا النفسية كالفكرية ،كفيما أظف أف ذلؾ ى
ترؾ لديو عقدةى
باالندماج ال ً
ً
ً
بالحنيف
كامؿ ماديان كركحانيان بالمكاف ،متكئان عمى ذكرياتو معو إما
بتعكيض ىذا النقص
ً
ً
ً
العذاب ك ً
بالشقاء ك ً
كالشك ً
األلـ أحيانان أخرل ،كراشد حسيف
بالسعادة كالفرًح أحيانان ،أك
ؽ أحيانان ،أك

كيبعث
باستدعائًو ىذه الذكريات ،فإنو يبعث الحياة كاألمؿ في كؿ شيء أصابو االنييار كالمكت،
ي
أسره المحتؿ "إنو يريد أف يقمب دكرة الزمف ليرل األحداث مف جديد ،كيبدأ الحياة
الحرية لكؿ ما ى
سمبو ك ى
كما يرغب كيشتيي ،بعد رحمة التجريب المريرة التي عاشيا بعيدان عف المكاف/الكطف".3
األماكف ال ً
ً
ً
ً
خبلؿ القر ً
ً
ً
ً
عدد
مفردات
كرصد
الشاعر،
اإلحصائية لدكاكيف
اءة
كمف
مغمقة بمغى ي
تكرارىا ( )293مفردة ،أم بنسبة ( )٪43تقريبان مف دكاؿ الحقؿ ،كيمكف تكضيح نسبة التكزيع مف
خبلؿ الجدكؿ اآلتي:

 -1ديكاف مع الفجر.111:

 -2جماليات المكاف في ديكاف"ال تعتذر عما فعمت ،لمشاعر محمكد دركيش"466:
3
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الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الدار

38

المساجد

10

السجف

25

بيت

32

طائرات

12

قبكر

33

الخنادؽ

13

خيمة

25

قصر

16

مدرسة

2

منازؿ

8

فنادؽ

3

األديرة

1

قطار

1

غرفة

8

محطة

4

مصنع

1

منجـ

1

صف ىحة
يم ى

3

ككخ

4

مقصؼ

2

حانكت

2

المطار

1

التكسي

1

معب انر

1

الكنيسة

3

المطبعة

1

الميد

1

قفص

1

السدكد

3

مدفنة

3

الصؼ

4

مكتبي

1

مقيى

3

أسطكؿ

2

سفينة

1

مطاعـ

2

1

مئذنة

1

معسكرات

1

قاطرة

1

عرائش

1

معبد

4

مخفر

1

بنكؾ

2

خزانتي

1

البار

1

مبلىي

1

مداخف

1

عرش

1

مخدع

1

مسكف

1

جامعة

عربات
ممجأ

1
1

ض ٍف ىنا إلييا داؿ
كمف خبلؿ ً
تبيف أف ى
داؿ (البيت) ى
بمغ تردده ( )32مرة ،كاذا أى ى
تتبع ىذه الدكاؿ ي
(دار) كالتي ترددت حكالي ( )38مرة؛ لتشابو الكظيفة بينيما ،فإنيا تبمغي مجتمعة ( )70مرة ،في حيف

داؿ (القبر) تكرر حكالي ( )33مرة ،أم تمث يؿ ما نسبتو ( )٪3مف مجمكع تردد دكاؿ ىذا الحقؿ.
و
بخصكصية ك و
يكشؼ لنا أف استخداـ ً
اىتماـ كبيريف،
داؿ(البيت) تمي ىز
الجدكؿ اإلحصائي
إف
ى
ي
ى
ً
األمف ك ً
ً
ً
األماف.
لئلنساف الفمسطيني مقر
بالنسبة
فالبيت

اشد حسيف مف الشعراء الفمسطينييف الذيف استخدمكا (البيت) أك (الدار) أك (المنزؿ)
إف ر ى
و
ً
رم انز ل ً
الخمكد؛
ضفىى عميو
إيحاءات جديدةن منيا :السكينةي كالراحةي ك ي
ليس ىذا فحسب بؿ أى ٍ
مكطف أك الببلد ،ى
ً
ً
كعذاب ،يقكؿ في قصيدتو
نفي كنزكهح
اعتبر
لذلؾ
ه
الشاعر أف ٌ
ي
ى
أم خرك وج عف حدكد البيت ،إنما ىك ه
(بدكف جكاز سفر):
"بدوف جواز سفر
ولدت

كبرت

09

رأيت بالدي تصير سجوناً

بدوف* جواز سفر

فربيت في كؿ بيت بالداً

وشمساً

وقمحاً

وربيت فييا شجر"

1

ً
ً
ؾ جك ىاز السفر
البيت
يقرف
المبلحظ أف
مف
بالببلد ،كيجعمييما شيئان كاحدان ،إذ إنو ال يمتم ي
ى
الشاعر ي
ى
كشجره كجبالىو .كفي
كقمحو
شمسو
ؾ الكطف ،كاذا ممى ىؾ الكطف ممى ىؾ
ؾ البيت ،كبالتالي يمتم ي
كلكنو يمتم ي
ى
ى
ى
قصيدة (الجئ كحمامة) يخاطب الشاعر بكؿ و
و
ؾ بيتان ،كىي مكاطنة
بكاء
كحزف كأسى الحمامةى التي تمم ي
ي
ي
مػػف قمة صفد أقبمت
"ىػػػؿ مػػثمي الجئػػة أنػػت
مف حيفا ،يقكؿ:
عشاً في قرميدة بيت
أـ كانت دارؾ في (حيفا)
ِ 2
أـ أنؾ مف يافا جئت"
ً
ً
ً
ؾ أبسطى الحقك ً
اإلنسانية (البيت)،
األساسية ك
الحاجات
ؽك
تكضح األسطر الشعرية أف الشاعر ال يمم ي
ً
ً
كتعكد إليو ،كىي مف حيفا بينما ىك مف
تغادره
كعش
مخمكقات ا﵀ مف
أصغر
بينما
بيت ه
الطيكر ليا ه
ي
ي
ي
أيف؟ كىؿ لو بيت؟ فالجكاب ىك أنو الجئ.

القبر:

و
داؿ القبر كجميع الدكاؿ المنتمية لحقمًو أنيا تكحي ً
ً
ً
اإلحصائية ل ً
دالالت
بعدة
الدالالت
يتضح لنا مف
ي
منيا :أف القبر ىك نيايةي كؿ و
أعظـ مف دفنًو في و
قبر ،يقك يؿ:
عقاب يستحقيو المحتؿ
معتد غاص وب ،كال
ى
ى
ى
"ىي لف تيمّمو الجباؿ  ..وانما
سػتػشػؽ فػيػيػا لػمػغزاة مقػػاب ارً

وتضيء بالجرح المقدس دربيا

الجرح فج ارً غام ارً".3
حتى يصير
ُ
و
لمقبر أنو يعني المكت كاالستشياد ،كم ٍنح و
ً
الدالالت األخرل ً
حياة
كمف
جديدة فييا الراحة كالسعادة بدالن
ى
مف ً
العذاب ك ً
ً
البؤس ك ً
ً
المحتؿ الغاصب ،يقك يؿ:
تحت سطكًة
حياة
األلـ ى
1

 * -يؤخذ عمى الشاعر استخداـ داؿ (بدكف) حيث اسػتعمؿ حػرؼ الجػر البػاء الػذم يفيػد االسػتعانة كالمعيػة مػع (دكف) التػي تفيػد

االس ػػتثناء ،كاالس ػػتثناء عك ػػس االس ػػتعانة كالمعي ػػة ف ػػبل يج ػػكز الجمػ ػع ب ػػيف الض ػػديف كالصػ ػكاب أف يق ػػكؿ (دكف)؛ ألف (ب ػػدكف) تعن ػػي

الخسيس .ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.31-30:

2
3

 ديكاف قصائد فمسطينية.45 : -المصدر السابؽ .87 -86
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"أعود إليؾ وفي كفر قاسـ تغمي القبور

وفي كرمئيؿ ُّ
تدؽ الطػػبػو ُؿ لقتؿ الزىور
1
إليؾ ألسأؿ "كػيؼ تُربى النسور" "
أعػود َ
ؽ ك ً
ً
ً
استرداد الحقك ً
ً
ً
فف في
البيكت كاألراضي ال
الكطف ك
ألرض
إف العكدةى
تككف إال بدـ ىم ٍف يد ى
ي
القب ً
ض ًعؼ الشعب الفمسطيني كلف تخيفىو ،فالمقابر التي احتكت المجازر
كر ،فمجزرة كفر قاسـ لف تي ٍ

ىي شاىدة عمى فظاعة ما آلت إليو األحكاؿ كالظركؼ الصعبة التي أعطت صكرة كاقعية عف حاؿ
ً
المحتؿ
العظيـ في الضغ ًط عمى
األثر
قبكر مكتىى المجزرًة كشيدائيا ى
كاف ليا ي
مدينة كفر قاسـ ،بؿ إف ى
ي
كتضييؽ الخناؽ عميو.
و
ننت؟ تأبى أف تموت!!؟
قصيدة أخرل ،يقك يؿ:
كفي
"ويصػػرخوف بيُ :ج َ
2
"إ ِلؾ قب ار "
نتيز الفرص َة يا مجنوف ..إلحؽ َ
كىذا المعنى يكضح ىكـ أف القبر بر ً
غـ ضيقو كظممتو ،فإنو راحةه ليس مثمييا راحةن ،إنو حياة
ى
ي ٍ
ميما كاف فييا مف ظبلـ كاختناؽ كضيؽ كعذاب ،إنيا أفض يؿ مف الحياة الدنيا المممكءة بالذؿ كاليكاف
ً
الناس كصر ً
الحياة ،كبر ً
كالظمـ كاالستعباد ،إنو يسخر كيستيزئ مف ً
ً
غـ
اعيـ المادم كالدنيكم في
حاؿ
ي
ي
و
و
كماديات فإنؾ يا إنساف قد ال تجد لؾ قب انر يكارم
كبيرجات
كمتع
مفاتف
ك ٌؿ ما في ىذه الدنيا مف
و
ى
سكءتىؾ كقد ال تجد مف يكاريؾ التراب كيدفنؾ.

ثالثاً -المكاف والعالقة الوجدانية النفسية:
الشاعر ك ً
ً
اإلنساف ك ً
ً
أرضو مف
المكاف عبلقةه متجذرةه ،تتمث يؿ ىذه العبلقة بيف
إف العبلقةى بيف
ً
ً
ً
و
خبلؿ االر ً
ً
ً
االجتماعية
النفسية ك
الدالالت
مجمكعة مف
المكاف إلى
يث يتحك يؿ
تباط العممي
باألرض ،ح ي
ي
ً
ً
ً
فاإلنساف
أحاسيس،
مشاعر ك
تثيره مف
ي
ى
ى
تؤثر في الذات البشرية سمبان كايجابان ،كفقان لما ي
كالتاريخية التي ي
كيفمحيا كيعم ىؿ
يثبت ىذه العبلقة أنو يحب أف يزرىعيا
أرضو كيرتبط بيا عمميان ،كمما ي
ى
الفمسطيني يحب ى
ً
ً
ً
العممي
اإلنساف الفمسطيني
حيث
شعره القكم
خبلؿ
اشد ذلؾ مف
صكر ارتباطى
ي
فييا ،لقد ىجس ىد ر ه
ى
ٌ
ً
ً
كينتج خي انر عمى يد الفبل ًح كالمزارًع ،فيك يعد
يثمر
بأرضو،
يخي
ي
ي
فنجد ى
أرضو تزيخ بالحقؿ الذم ي
كالتار ٌ
ً
بمثابة قرآنو كانجيمو ،يقكؿ:
أرضو كحقمىو
ى
الزماف عمى الطريؽ
"أنا زارع اآلماؿ خػػمفػو
ُ
3
الحقؿ إنجيمي وىذي الفأس لي أحنى رفيؽ"

1

 -المصدر السابؽ.97 :

3

 -ديكاف مع الفجر.110 :

2

 المصدر السابؽ.152 :20

المكاف مسككنان في خياالتًنا
فضاء لمتخيبلت كاإليحاءات كالدالالت ،فيجعؿ
كيقدـ الشاعر
ى
ن
ي
ً
ً
االنتماء مع مفرداتًو
عمؽ
تجس يد
أف نعاي ىشو مباشرةن ،كتربطنا بو
ه
ى
دكف ٍ
محفك انر في أعماقنا ى
عبلقات قكيةه ٌ
ً
ً
اإلحساس المر ً
ً
ً
ً
استنطاقو عف طري ً
ً
ً
النفسية
بالطاقة
اإلنساف
كشحف
ىؼ
ؽ
خبلؿ
كأشيائًو ،كذلؾ مف
ً
ككطنيـ ،كاالستيبلء الصييكني عمى
المكاف الفمسطين ٌي يساكم حياتىيـ كىكيتىيـ
الكجدانية؛ ألف
ك
ى
ى
(المكاف/فمسطيف) شك ىؿ فاجعةن في ً
ً
ؼ مف ًقىب ًؿ
الشاعر ،كىك يرل
قمب
نس ي
ى
المدف الفمسطينيةى تيدم ير كتي ى
و
ً
صمة ،غرباء ال ينتمكف إلى حكارييا
أرض فمسطيف ،كال تصٍميـ بيا أم
غرباء ال ينتمكف إلى
ً
ً
العكس ازدا ىدت الذاكرةي بو
يغب أبدان ،بؿ عمى
كمساجدىا ،ىذا المشيد كاف حاض انر في الذاكرًة لـ ٍ
االستيبلء فاجعةن في ً
ً
كجد
الشاعر ال
قمب
اشتعاالن كتشبثان ،إذ شك ىؿ ىذا
فمسطيني كفي كسط ىذا الخضـ ى
ي
ٌ
ً
نفسو مكاطنان عربيان فمسطينيان مناضبلن كشاع انر يحم يؿ اليكيةى كالكرامةى كمسؤكليةى تحر ً
الكطف بكؿ
ير
ر ه
اشد ى

يطكؼ القرل الفمسطينيةى المحتمةى،
الشاعر
كاف
ي
الكسائؿ الممكنة كغير الممكنة ،ففي الخمسينيات ى
ي
تنفث
يطمؽ
يستميميا كيناجييا ،كبقايا المدف يبكييا ،ثـ
يستدعي صكرتىيا في الذاكرًة ف
العناف لحنجرتًو ي
ي
ى
ي
ً
ً
ً
و
الجميؿ ،في نابمس ،في النقب ،في أزقتًيا
المثمث ،في
أرجاء فمسطيف :في
مكاف مف
ار في كؿ
أشع ان
غير دمكوع ،كؿ القرل ككؿ األز ً
ينشد يصريخ ينادم يبكي مف ً
قة كالشكارًع كالمقاىي
كشكارًعيا كمقاىييا ،ي
عرفتو.

ً
ً
الحياة ،كالتي تكلدت مف
أساس شقائًو كسعادتًو في
بالنسبة لراشد حسيف ىك
فالمكاف/الكطف
ي
ي
ً
ً
كضياع الكطف ،فيك مف ً
ً
بالمكاف كاندماجان بمككناتًو
المكاف
غياب
ً
أكثر الشعراء المحدثيف ارتباطان

البعض أف
ككجكده ،كقد يظف
كيانو
مأكل
مجرد
ليس
ي
ى
يسكنو ،أك بستاف يزريعو ،بؿ ىك ي
ي
ي
ن
المختمفة ،فيك ى
ً
ً
ً
ً
العكس
البلمباالة نحكه ،بؿ عمى
الجفاء ك
ترؾ نكعان مف
يب ٍعده عف
ازداد تمسكان كتحمبلن
الكطف ى
ى
لمسؤكلياتًو ،فرغـ الب ً
تغب
عد بقيت فمسطيف الساكف الكحيد في أكردتو ،في حنايا قمبو ،في شرايينو ،لـ ٍ
ي
ً
األكثر حضك انر في الذاك ًرة لحاراتيا كبساتينيا كجبالًيا كأكديتيا،
خفقات قمبًو ،فيي
لحظةن كاحدةن عف
ي
بعيد عنيا كرغـ ً
ك ً
دنيا
يعيش فييا ،لقد
البعد
أرضيا التي ال تيٍنسى ،إنو ه
ى
ي
رضيا ،يم ى
استنطؽ راشد حسيف أ ى
و
و
ً
كتصميـ إلى
بحناف
بإيقاع دافئ يتسم يؿ
بالمكاف الفمسطيني،
كقيراىا كبيكتيا ،كجع ىؿ
و
قصائده مشبعةن
ى
يخو في كؿ األ ً
استحضار تار ً
ً
ً
ً
زمنة في
المكاف كخفاياه ك
استعادة أسرًار
خبليا قصائده ،لقد تى ىم ىك ىف مف
الماضي كالحاضر.
ً
يد
رسـ مف خبللًيا لكحةن فنيةن ىعب ىر فييا عف مدل
تمسكو بيا كما ير ي
نرل قصيدةى (قبمؾ) التي ى
ً
اقع كالتجر ً
الشخصية ،يقك يؿ فييا:
بة
يثبت اليكيةى العربيةى ليا،
رمكزه كاشاراتًو مف الك ً
فابتكر ى
أف ى
ى
" الشاعر :أنا أتحدث عف بالدي وأقوؿ لؾ أنني فييا قبمؾ وستذكرني
دائماً قبمؾ
22

كف زوجيا ..أحببتيا قبمؾ

وأظؿ أدخؿ قمبيا قبمؾ

ستكوف شاري عطرىا وأنا

سأشمو يا سيدي قبمؾ

وستشتري أغمى الثياب ليا
...

ستكوف أنت عريسيا وأنا
أنا دائماً سأكوف بينكما

وسترتدييا لي أنا ..قبمؾ

بخياليا سأضميا قبمؾ

متأسؼ ..لكنني قبمؾ"

1

كثؼ الشاعر مف استخداـ األساليب الخبرية؛ لتقرير ككصؼ العبلقة كاالرتباطى التاريخي بيف
أرضو ،كشر ً
الشاعر/اإلنساف الفمسطيني ك ً
ً
ً
كجكده عمى ىذه األرض ،فجاءت األلفاظ سيمة رقيقة حٌية
عية
مكحية كثيرة الدالالت بعيدة عف الغرابة كالتعقيد ،كأثراىا بالتكرار حيث تكرر داؿ (قبمؾ) )11( ،مرة؛

ليؤكد أسبقيتو في الكجكد عمى ىذه األرض ،كجاءت القصيدة عمى البحر الكامؿ معتمدان عمى القافية

اختتـ بيا
المكحدة المكسكمة بػ(قبمؾ) أعطت القصيدة نغمان مكسيقيان جميبلن ،فكانت عنكانان لمقصيدة ك ى
قصيدتىو.
ً
األرض ،كاستم اررية كجكد ًه عمييا مف خبلؿ تكثيؼ أفعاؿ المضارعة
الشاعر أحقيتىو في
يؤكد
ي
ي
(أتحدث ،أضؿ ،أدخؿ ،ستككف ،ستذكرني ،سأشمو )...التي تدؿ عمى التجدد كاالستمرار ،كجاءت

معظـ األفعاؿ مقترنةن بالسيف التي تدؿ عمى حدكث الفعؿ في المستقبؿ القريب.
ً
ً
المثمث الشمالي ،مف ً
الشاعر عف
ينقطع
األماكف التي لـ
أكثر
صمص الكاقعةي في
قريتيو يم ٍ
ٍ
ي
ً
ً
ً
أم
المكاف ،كضركرتو لمشاعر ،فشكمت
أىمية
تع ًمقو بيا ،فالقريةي ىنا تعب ير عف
ى
مكاف انطبلقو إلى ٌ
التحية مف قريتًو في ً
ً
ً
و
عدة قصائد منيا قصيدة (اليكـ جئت) ،قائبلن:
بتكجيو
مناسبة ،فيبدأي
" تحي ًة عربي ًة مف قريتي

شرقي ًة ألفاظيا سمراء "

2

ً
ً
ً
قصيدة "إلى ابف عمي في األردف" ،قائبلن:
التحية مف قريتًو في
بتكجيو
كما يبدأي
1
2
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سالـ
"الػقػرية العزالء يا َ
ابف العـ تُقػ ِرُئػ َؾ الػ ْ
الخياـ
حيي بنت عمتيا
وبيوتيا الوسنى تُ ّ
ْ

الظالـ
والحقؿ والميمونة الخضراء في كنؼ
ْ
ابف العـ تُ ِ
قرُئ َؾ التحيو". 1
والتينة الخضراء يا َ

ً
ً
و
ً
ً
شفافة األلك ً
الخطكط ،ذلؾ لتمكنيا
اف ك
بمكحة
الشاعر
استخدـ
لقد
بعض المشاىد المكانية ،فيي أشبوي
ى
ي
ى
ً
باأللفاظ الر ً
ً
ً
ً
األثر التكاصمي بينيا كبيف
إلحداث
الشاعر؛
اختارىا
قيقة التي
فكانت األلفاظي
المكاف ،ى
ي
ى

كصفو فييا مف الر ً
ً
قة كالخفة ما يجعؿ القارئ ينجذب إلييا ،كيستمتع بقراءتيا دكف تعقيد،
المكظفةي في
كما كاف الشاعر يختار ىذه األلفاظ الرقيقة إال لعمؽ ما يربطو بالمكاف.

ص يمص كمعيا (عكا كحيفا كيافا كغيرىا) ىي أماكف يمجأ إلييا ساعة السأـ كالضيؽ ،كىي
فقريتو يم ٍ
ظير ذلؾ كاضحان في قصيد ًة
المكاف الذم يعج بالحياة ،كاألكثر أمنان بعيدان عف السجف كالسجاف ،كي ي
(رسالة إلى المدينة).
يقكؿ:

سئمت المدين َة  ..قمبي يموت
"
ُ

سآتي ِ
إليؾ ..إلى

قريتي"2

ً
كلعب عمى
المكاف الذم درىج بو في صباه،
إف الصفات الجمالية لقريتًو عك ىست خبرتىو كتجربتىو في
ى
ً
ً
يصبح ىذا
ب أف تبقى صكرتيو دائمان في مخيمتو تيمح عميو ،كمف ىنا
نعكمة
جكانبًو من يذ
ي
أظفاره ،فبل ىع ىج ى
المكاف جزءان مف ً
ً
الشاعر ىع ٍب ىر تفاصيمو المختمفة.
حياة
كالتركيز عمى (المكاف/األرض) يعطي الشعر عمقان ،كغ ازرةن كخصكبةن انتمائيةن كطنيةن تقكم مف ً
أبنية
ى
ً
الشعكر كاإلحساس
بارز في إثارًة
دكر ه
الكعي االنتمائي لديو ،لقد كاف المكاف في شعره كاضحان ،كلو ه
ً
كرٍف ً
تناكؿ المكاف،
ض االستعمار كال ٌذؿ كاليكاف ،لقد تعددت األساليب التي استخدميا في
الكطني ،ى
ٌ
السيمة الكاضحةً
ً
األلفاظ التي اقتضت منو التركيز عمى المغةً
ً
أغمب
نممح مف خبلؿ قصائده أف
ى
ك ي
ً
ً
التكمؼ حتى تككف قريبةن مف الكجداف الجماعي ،كحتى تتسنى عممية التأثير
الغمكض ،ك
البعيدة عف
ً
ً
األحداث
طبيعة
يعكد إلى
كالتكاصؿ بيف المبدع كالقارئ ،كفيـ المغزل الكامف في قصائده ،كذلؾ
ي
ً
عالجيا الشاعر.
الكطنية التي
ى

1
2

 -ديكاف مع الفجر.21:
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ادلثحث انثاوي -االغرتاب:

تفاقمت ظاىرةى االغتر ً
عند المفكريف كالباحثيف،
اب في العصر الحديث أخذت
مكاف الصدا ًرة ى
ى
ً
ً
ً
ً
اليائؿ
التطكر
عزل ذلؾ إلى
كي ى
أثارىا عمى المجتمعات اإلنسانية المختمفة؛ ي
فيي ظاىرة قديمة جديدة ليا ي
ات سر و
ات األخيرًة مف تغير و
شيدتٍو المجتمعات في السنك ً
ً
ً
يعة في
مجاؿ
في
الصناعة كالتكنكلكجيا ،كما ى
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
األمر الذم ىنحا
لمحياة،
كعصب
االعتماد عمييا
اآللة ك
ظيكر
بسبب
المجاالت ،كذلؾ
العديد مف
ي
ً
ً
ً
نظر إليو؛
تفاصيؿ ىذا
الجانب اإلنساني في
أصبح
ن
باإلنساف
ي
دكره ،ك ى
العصر آخر ما يي ي
جانبا ،الغيان ى
ً
ً
حيث ال
التكيؼ معيا ،كالسيط ًرة عمييا؛ مما أدل إلى
اإلنساف بعدـ
شعر
شعكره باإلحباط كاليأس ،ي
ي
لذلؾ ى
ً
التكيؼ كالتك ً
ً
اصؿ مع
انعدمت لديو المقدرة عمى
لكجكده ،كمف ىنا
ىدؼ
معنى ،كال
معياريةى ،كال
ى
ى
ن
ً
مجتمعو ،كدخؿ في دائرًة االغتر ً
اب.

ً
ً
ً
اإلنساف الحديث مف
يستشع يره
لمتعبير عما
األدب يستخدمكف كممةى (االغتراب)
نقاد
لقد بدأى ي
ي
ً
ً
ً
ً
يممسو مف
سطحية األفرًاد ،فأصبح شيئان
اغتراب ككني ،كما يحسو مف زيؼ الحياة المادية كعقميا ،كما ي
ً
بالكثير مف الشعراء أف يتحدثيكا
األمر الذم ىح ىدا
المجتمع ،كعف اآلخر،
فشيئان مغتربان عف ذاتًو ،كعف
ً
ي
الحياة ،كعف ً
ً
ً
ً
ً
كجمكدىا ،كيتحدثيكا عف ً
ً
حالة الضيا ًع
انسجاميـ في
عدـ
كجفافيا
المدينة كقسكتًيا،
عف
الكحدة كاالنزك ً
ك ً
ً
ً
الخصكص فمسطيف،
العالـ العربي ،كعمى
االستعمار التي عانى منيا
اء ،كلـ تكف حالةي
ي
ً
و
ً
القير ،ك ً
أسباب االغتر ً
ً
الظمـ ،ك ً
ككبت
العذاب ،كالشقاء،
ؼ حالةن مف
ببعيدة عف
اب؛ فاالستعمار ىخم ى
السياسات العنصر ً
ً
الحر ً
ية ،كالكحشي ًة.
يات ،ك
بشكؿ و
و
أف ظاىرةى االغتر ً
ً
لمنظر لدل شعراء الميجر؛ ألف ىذه
الفت
اب ىب ىرىزت
كمما ال شؾ فيو ٌ
ً
انفصاؿ ك و
لنقؿ ىي حالةه مف ً
و
التكيؼ
عدـ القدرًة عمى
ابتعاد عف
ً
الظاىرةى ىي حالةي
المجتمع ،أك ٍ
يتفؽ مع تعر ً
ً
االنسجاـ كالتك ً
يؼ (جركدزف) لظاىرًة
اإلنساف ،كىذا
المجتمع الذم يحيا فيو
اصؿ مع
ك
ً
ي
ي
ً
ً
ً
االغتر ً
العبلقات
حيث
األمة،
باالنتماء إلى المجتم ًع أك
يشعر فييا األفر ياد
اب "بأنيا الحالةي التي ال
ي
ي
ً
األكثر
أرضو) ىك
غير ثابتة كغير مرضية"1؛ لذلؾ كاف ا
ي
لمثقؼ الفمسطيني (المغتصبةي ي
ي
الشخصية ي
ً
ً
الفمسطينية في خمسينيات كستينيات ىذا القرف،
لمساحة
إحساسان كمعاناةن بيذه الظاى ًرة ،كاذا نظرنا
ً
ً
الشاعر (راشد حسيف) مف ً
لمتعبير عف
الحقبة الذيف اتجيكا
أبرز المثقفيف كالشعراء في تمؾ
نبلحظي أف
ى
كضيقيـ مف ً
ً
ً
ً
االستسبلـ ك ً
الشعكب العربيةى كحككماتًيا تجاه
أصابت
العجز التي
اليأس ك
حالة
اغت اربًيـ
ى
ى
ً
التخمؼ ك ً
الجيؿ ك ً
الفقر التي تعي يشيا شعكب
فمسطيف المحتمة كشعبيا ،ليس ىذا فحسب ،بؿ إف حالةى
ً
اضي العر ً
االستعمار اإلسرائيمي في األر ً
بية ،مع ً
البمداف العر ً
ً
العديد مف
الفمسطينية ،غيبت
بية ك
تمدد
ى
اإلحساس باآلخر ،كغابت الركح الكطنية،
ب
األحاسيس كالمشاعر النبيمة كالجميمة،
فغاب الحب ،كغا ى
ى
ي
1
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
كتغميب
األنانية،
بالسطحية ك
اإلنسانية التي نستطيعي كصفىيا
العبلقات
لجكىر
حقيقيان
مما يعني غيابان
ٌ
ً
ً
الكطنية.
المصمحة
المصالح الشخصية عمى
و
ً
لحصرىا سكاء أكانت كتبان ،أـ
مجاؿ
بحكث كثي ورة ال
مصطمح (االغتراب) يد ًر ىس في
إف
ى
ى
و
المصطمح بصك ورة متمي وزة
ظير ىذا
الفمسفي ،ك
االجتماعي ،ك
األدبي ،ك
فكاف منيا
ً
النفسي ،ي
مقاالت ،ى
حيث ى
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
االىتماـ كالدر ً
ً
في ً
الكثير.
الشيء
اسة
اؿ يأخ يذ مف
القرف الثامف عشر ،كأخ ىذ كال ز ى
ى
ى
(غرب) ،كالغربةي في ً
ً
المغة كما عرفىيا
كلك تتبعنا الجذر المغكم ليذا المصطمح ي
نجده في مادة ى ى
ب
ب
ب كأ ٍ
ب ىغ ٍربان ى
لساف العرب ىي" :ك ى
ىغ ىر ى
كغر ى
ب عنا ىي ٍغ ير ي
الذىاب كالتىىنحي عف الناس ،كقد ىغ ىر ى
ي
الغ ٍر ي
1

الب ٍعد كقد تى ىغرب".
كغربو كأ ٍ
الغربة ك ى
ىغ ىربو ىنحاه ...ك ى
ى
ب ٌ
الن ىكل ك ي
الغ ٍر ي
أما في المعنى االجتماعي لمغربة" :فيك االنسبلخ عف الكاقع الفاسد ،كاالستياء منو كالعداء

كالتصدم لو".2

إف ظاىرةى االغتر ً
اب في ً
تتكلد عنيا حركات أخرل متصمة
شعر راشد حسيف حركةه محكريةه
ي
ً
كالحنيف كالشك ً
ً
ً
دكف اآلخر أك
أف
ؽ إلى
بيا
ى
الكطف كغيره؛ لذلؾ ال يستطيعي المريء ٍ
يتحدث عف إحداىما ى
ً
اتسعت دائرةي االغتر ً
ً
باأللفاظ التي تد يؿ عمى
معجمو
فح ًف ىؿ
اب عند
يفصؿ بينيا؛ لذلؾ
أف
ى
ٍ
الشاعر ،ى
ى
ي
اب كالغر ً
أكجاع المكاب ًرة ً
االغتر ً
كآالـ
بة ،كبركز دكاؿ مرادفة ليا ،أك متكلدة عنيا ،كما يتص يؿ بيا مف
ً

ً
عب ىر عنيا داخؿ الخطاب الشعرم مثؿ( :غريب ،الحنيف ،الكجد ،المنفى ،السفر ،الشكؽ،
المعاناةٌ ،
اليجرة ،البعد ،الفراؽ ،المتشرد ،النأم ،الشؾ ،الظف ،لكعة ،ليفة ،الحرماف ،البلجئ ،العذاب ،األسى،
ميمكـ ،عبرات ،القبر ،السجف ،الظبلـ ،الخياـ ،األلـ ،التائو ،المكبؿ ،الشقاء ،الكئيب ،اليأس ،البكاء،

غادر ،الفناء ،ال رجكع ،ضياع ،لـ أنسو ،الحبس ،حائر ،الكداع ،فقداف ،الكحدة ،األسير ،حسرة،
الرحيؿ ،البؤس ،األكجاع ،الذكريات ،الطرد ،رحيؿ ،مشمكؿ ،ىركب ،ميمكـ ،نيكب ،راجع ،ببل كطف،

البلمكاف ،تجكاؿ ،يمزؽ شمميـ ،سائحان ..إلخ) كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ اإلحصائي:
الكممة

1
2

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

البلجئ

29

الخياـ

24

غريب

10

الكحدة

22

المتشرد

9

غائب

16

السفر

18

الشقاء

9

شكؽ

6

رحيؿ

4

يمزؽ شمميـ

1

األكجاع

4

ليفة

2

لكعة

2

العذاب

16

أخشى

10
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الكممة

عدد مرات

عدد مرات

الكممة

تكرارىا

تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الميجر

1

ميجكر

4

راجع

9

النأم

2

الكئيب

4

التائو

7

المآسي

10

فقداف

5

الذكريات

28

التعيسة

2

الحرماف

4

الكجد

3

أبحث

16

عائد

37

حائر

8

األلـ

8

الفراؽ

7

ضياع

5

الظبلـ

26

2

الكداع

15

نفي

7

سائحان

2

الحنيف

3

البائس

11

حسرة

3

خكؼ

20

عبرات

1

القمؽ

2

الطرد

4

العابس

2

ىركب

10

البكاء

36

الدمكع

40

آثار

2

الرعب

1

مشمكؿ

1

األنيف

9

السرقة

9

اليأس

5

يفتش

4

الفناء

7

ىيئة الغكث

1

غادر

3

ماضي

23

المتناثركف

2

نيكب

1

ضؿ

3

البعد

12

الحزف

19

ال رجكع

8

تجكاؿ

1

يسمب

1

انتزاع

1

راح

1

ميمكـ

كىذه الدكا يؿ
ً
خبلؿ
الدكاكيف ،كمف

بمغ
مجتمعةه ى
تتبع سياقات
ً

كاغتراب المكاف ،كاغتراب الجسد،
نفسية ،كمكانية ،كاجتماعية.

عدد ترددىا حكالي ( )640مرة ،أم بنسبة( ،)٪3‚18مف ألفاظ
نجده يتكزعي في محاكر و
ً
عدة :اغتراب النفس،
االغتراب عند
الشاعر ي
ى
يطاؽ فعانى مف اغتر و
ً
ابات شتى:
األرض جحيمان ال
كجد في
ي
حتى ى

المحيط ك ً
ً
ناتج عف ً
ع مف االغتر ً
يعيش
عدـ تكيفو مع
أوالً -االغتراب النفسي :إف ىذا النك ى
البيئة التي ي
اب ه
فالمفكر كالفيمسكؼ (ىيجؿ) عرفىو بأنو" :عدـ تعرؼ اإلنساف عمى ذاتو كعمى العالـ ...كأف
فييا،
ي
اإلنساف يتجاكز اغترابو عندما يبدأ– أك يعكد -إلى التعرؼ عمى ذاتو كالعالـ الذم كاف غربيان عنو".1
اب كظاىرةى الغر ً
إف ظاىرةى االغتر ً
بة ك ً
أف
الحنيف ظاىرتاف متبلزمتاف متبلصقتاف ،ال ه
أحد يستطيعي ٍ
يعزز اآلخر ،كلكف "مفيكـ االغتراب أكسع كأشمؿ مف مفيكـ الغربة ،ألنو يعني
ى
يفصؿ بينيما ،فكبلىما ي
2
كركحية ،و
و
مستكيات الغر ً
ً
كمكضكعي وة ،إنسانية عاطفية ،تأممية ككنية".
ذاتية
جسدي وة
بة مف
ك ٌؿ
ٌ
ٌ
1
2
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ً
كجع الغر ً
ً
بة ،ك ً
ً
التقميؿ مف ً
بالكطف،
االتحاد
االلتحاـ ك
أثرىا ب
يتعمد
الشاعر راشد حسيف
ك
التخفيؼ مف ً
ى
ي
ي
ً
قصيدة (القدس في عينيف) ،يقك يؿ:
ككطنو شيئان كاحدان ،كىذا ما نراه في
يصبح ىك
حيث
ي
ي
ي
"لوف عينيؾ حصاد
لوف عينيؾ كفاح

لوف عينيؾ بيادر

وطني فيو مسافر

وصبور لوف عينيؾ كأـ
ٌ
وكػريػـ كسيػولي

أبي كجبالي
و ٌّ
لوف عينيؾ حماـ

ونسور

1

في نضالي"
تو كحنينًو ً
السمبية عمى نفسي ً
ً
يؽ أماـ االغتر ً
اب ً
لببلده ،كاذا أصبحت حياة
كآثاره
ي
يقطعي
الشاعر الطر ى ى
كطنو ،بؿ يحمميو معو
ينس ى
الشاعر الفمسطيني ر ى
ىف السفر ،كالمحطات ،كالقطارات ،كالمطارات ،فإنو لـ ى
ي

أقاـ ،كنجد ذلؾ في تك ارىر تركيب (لكف عينيؾ) حيث تكررت تصريحان كتقدي انر أكثر مف
أينما رحؿ ك ى
تكز عمى ذكر ً
خمس مر و
يات الماضي كالحنيف
ات في ىذا المقطع ،ك( )12مرة في القصيدة؛
ليؤكد أنو ير ي
ى

ً
ليذه الذكر ً
ً
العشيقة كعيكف
عيكف
الشاعر بيف
يات (حصاد ،بيادر ،كفاح) ،ففي ىذه الذكريات يزاك يج
ي
ً
الغزؿ كفي الكفا ًح ك ً
القدس ،كيجعمييما شيئان كاحدان في الحب ك ً
ً
العمؿ ،إال أف ىذه الصكرةى لـ
مدينة
ً
تكتمؿ؛ ألف الشاعر بر ً
ً
األمر الذم جعمىو
الم ٌر،
اقع
غـ
ٍ
ي
ى
األليـ ك ي
اإلبحار في ذكريات الماضي ال ينسى الك ى
ى
الشاعر لب ً
ليدؿ عمى إدر ً
االسـ المجركر (فيو) بيف ً
الجر ك ً
حرؼ ً
عد
اؾ
كممة (كطني) كبيف مسافر؛ ى
ى
ً ي
يضعي
المسافات بينو كبيف الكطف ،فيك ككؿ البلجئيف كالنازحيف الفمسطينييف يقبع بيف حر ً
ً
ً
السفر ،كبيف
كؼ
ي
ً
أركقة المحطات.
ً
مكضع و
يجد
النساء
الرجاء مف
فقد
يخاطب األفعى،
آخر
كنراه في
و
ي
حيث ال ي
كيصؼ حبو ليا؛ ألنو ى
ي
ي
ى
يد ،يقك يؿ:
كيحبو الحب الذم ير ي
ىم ٍف يفيمو ٌ
مي مف شاعػػػر
"ولػـ َأر قػبػ َ
يػػرى الػوحػي فػي حية ماكره
أحػػ ُبػ ِؾ رغػـ انػقػطػاع المنى

1

 ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.22:28

ألنػؾ نػػػبػػع الػػمنى العػػاطػػره

ٍ
شاعر
ولف تدركي ما َى َوى
1
سوى بعد أف تصبحي شاعره"
ً
ً
كمشاعره لػ(أفعى) ،حتى لك كانت ماكرةن ،كما
يبث حبو
الرؤية
فالشاعر يقاب يؿ بيف
حيث إنو ي
كعدميا ،ي
ى
و
ً
تفيمو ،كلف
يرل (الكحي) ك ي
يعرؼ أنو لف يحص ىؿ عمى شيء ،فبرغـ حبو ليا كتعمقىو بيا تبقى ماكرة لف ى

تشعر بو إال إذا أصبحت (شاعرة).
ى
نفسو كعف ً
مأساة راشد حسيف التي تكمف في اغت اربًو عف ً
ً
ً
ا﵀ كعف
لتجسيد
كتأتي قصيدةي (خاليا)
ي
كتضعنا كجيان لكجو مع االغتراب:
اآلخريف
ي
"قػػالت بصوت القػػائػػد اآلمػػ ِر

اتقيت ا﵀َ يا شاعري
ىال
َ
ففر لما ِ
تيت في خاطري

فقمت قد كاف التُّقَى في دمي
ُ
أجد وصفي فجاوبتُيا
قالتْ :

يا مني ًة لمعاشؽ الػحػائػػ ِر

ِ
الساحر!! "
فكعبتي في وجيؾ

ود
خػالُػؾ ىػػػػذا حػجػػٌر أسػػػػ ُ
كفي قصيدة (أماـ ا﵀!) ،يقكؿ:

ت تبموني فعػبدؾ يػا رحي ُـ ظممتَ ُو
ْ
"إف كنػ َ
عبد وأػنت برأتَ ُو ؟
أتُػرى
نسيت بػأنػنػي ٌ
َ
وعجنتَ ُو طيناً حػقيػ ارً بالػحيػ ِ
اة نػفحتَ ُو ؟

2

3

أنت خمقتَ ُو!!"
يثر عقمي فيذا العق ُؿ َ
فمئف ْ
و
ً
ً
معيف ،كفي كبل المكقفيف
مكقؼ
الشاعر ىنا يتنق يؿ مف
إف
التساؤؿ المبط ًف باإلنكار إلى مكقؼ ديني ٌ
ى
فجرت جممةن مف
فضو
يمك يح ر ي
كتمرده ،كال ىيخفى ما ليذا المكقؼ مف أسباب اجتماعية كنفسيةٌ ،
ٌ
ً
التساؤ ً
بالنياية إلى ىذه األبيات الشعرية.
الت التي أفضت
أكثر جرأةن في ً
شعره الساخر ،يقكؿ :في قصيدتو (ا﵀ الجئ )!..التي "أيلقيت في
كيظير االغتر ي
اب ى
ي
4
مؤتمر منظمة المزارعيف العرب الذم عقد في عكا احتجاجان عمى قانكف تركيز األراضي" .
"ا﵀ أصبح الجئاً يا سيدي

ِ
المسجد
صادر إذف حتى فراش
ْ
وبع الكنيس َة فيي مف أمالكو
ِ

1
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المؤذف في المزاد األسود".1
وبع
ِ
َ
لقد ىكل ىد االستعمار لدل الشاعر رفضان كغضبان لكؿ ما قاـ بو مف مصادرة ألراضي الكقؼ اإلسبلمي
بقكة السبلح ففي ىذه األسطر رسـ الشاعر صكرة ذىنية ساخرة تدعك إلى الدىشة كاالستغراب.
إف الظمـ كاالستعمار أثار غضبو كمزؽ مشاعره كأكرثو الم اررة كالحزف ،مما ٌأدل إلى عدـ قدرتو عمى
التكيؼ ،كنتيجة لعدـ التكيؼ يمضي اإلنساف في األرض منقسمان عمى نفسو ،كحيدان غريبان متمفعان
بأح ازنو ،إنيا غربة اإلنساف الذم يتقاذفو اإلحباط – أحيانان -فيفقد ثقتو بما كرثو مف يقيف ،فحيف يمحؽ
بعبلقة اإلنساف كربو كؿ ىذا القدر مف التشكيو يستسمـ لقناعات ىي كليدة اليأس القاتؿ ،كبالرغـ مف

ىذه الحالة التي أصابت راشد حسيف فإنو  -كاف كاف شاع انر يحمؿ رسالة فنية كتكعكية كأخبلقية –

فإنو يبقى بش انر كمف طبيعة البشر الخطأ كالقصكر أحيانان ،كمف ىنا فإف حالة اليأس التي أصابتو ما
ىي إال حالة طارئة قد تصيب أم إنساف تدكر حكلو الدكائر كالمصائب ،ثـ ما يمبث أف يعكد لرشده

كيكمؿ رسالتو الكطنية كالفنية.
كيتماسؾ ي
اغتراب مكاني:

ً
مختمؼ أنماط الحياة االجتماعية ،كفي كؿ الثقافات،
تكجد في
إف االغتراب المكاني ظاىرةه إنسانيةه
ي
ً
ً
مظاىرىا في اآلداب
القديمة ،كليا
العصكر
تمتد إلى
فجذكره ليست كليدة الحياة المعاصرة فيي ي
ي
ؼ أنكاعان مختمفةن منو لدل كثير مف أعبلمو في مراحؿ مختمفة،
العالمية ،كمنيا األدب العربي الذم ىع ىر ى
ً
العصر الجاىمي تتابعان إلى العصر
بي كمٌو منذ بداياتًو األكلى في
فعند مراجعة ديكاف الشعر العر ٌ
ً
جد أف تجربةى االغتر ً
ً
األكطاف كالحنيف إلييا مف
اب عف
أضخـ التجارب كأكثرىا أصالةن
الحديث ،ن ي
فانعكس ذلؾ عمى حالتو
اشد حسيف كعانى قسكتىو
اب المكاني كاقعه عا ىشو
الشاعر ر ي
كصدقان ،فاالغتر ي
ى
ي
ً
ً
ً
كثير مف القم ً
العاطفية ،فيك يشي ير إلى و
كترؾ الكطف كالعيش في الخياـ ثـ التيجير
ؽ كالتكتر،
النفسية ك
ً
ً
ً
ً
الشتات
أرض المجكًء ك
أرحب مف
سجكف الناص ًرة أنيا أصبحت
لدرجة أنو أرل في
إلى المنافي،
أكسع ك ى
ى
ً
كالمنافي ،كأف ثمك ىج ً
جبؿ الشي ًخ أدفأي ب و
أرؽ
نعـ ك ي
كثير مف العكاصـ ،كالخيمة السكداء عمى أرض الكطف أ ي
ً
ً
القبر شكمت جميعيا لدل الشاعر اغترابان مكانيان.
القصر في الميجر ،فالخيمةي ك
حياة
مف
ي
السجف ك ي
و
فالخيمةي كالقبر ليما داللتاف رمزيتاف تحتكياف عمى و
كعذاب و
و
كظؼ
مقيـ في داخمًو ،كلقد
مأساكية
أبعاد
ى
ي
داؿ الخيمة ليعب ىر عف المنفى تعبي انر كاضحان ،فكصفيا بالصفراء مرة ،كبالعجفاء مرة ،كبالسكداء مرة
الفقر ك ً
و
ً
مظاىر ً
ً
عيش
الحرماف بما فييا مف
الشقاء ك
أخرل ،فيي تحم يؿ كؿ
عذاب كم ار ورة ،فيي تشك يؿ ال ى
ً
و
أرض الغر ً
ً
ً
قضية االغتراب كالعزلة كالتغييب ،يقكؿ في
كإيحاء عمى
المكاف
بة ،كما
في
صكر مأساةى
ى
قصيدة (أزىار في جينـ):
1
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جينـ
"في الخياـ السود ،في األغالؿ ،في ظؿ
ْ
سػػػجػػػػػػنػػوا شػػعػػبػػي وأوصػػػػػوه بأال يتػػػػكػػػػمػػ ْـ
اط الػجػنػ ِد ،بػ ِ
ىػػػػػػػػػددوه بػػسػػيػػ ِ
المحتـ
الموت
ْ
تألـ
أو بػػقػػطػػ ْع الػػمػػقػػمػػة الػػنػػتػػنػػػة ،إف يوماً ْ
1

جينـ"
ش سعيداً في
ومضوا عنو وقػػػالػػوا عػػ ْ
ْ
و
ً
ً
لممكاف مف خبلؿ الخيمة التي ارتبطت بمخيمات
قاتمة
تشكيؿ صك ورة
الشاعر في
نجح
لقد ى
ي
البلجئيف معب انر عف مدل ما يعانيو البلجئ في المخيمات مف و
و
كتشرد كعناء ،ككيؼ تستباح حمى
ظمـ
بالنفكر منو ،كلـ يكف ذلؾ يأتي إال بما كظفىو مف و
ً
ألفاظ تمتمئ
أشعرنا كمتمقيف
البلجئيف كحقكقيـ ،ي
حيث ى
ً
و
بالمأساة يشك يؿ المكاف كيجعمو جكىر القضية،
حساس
مأساة ،كاإل
حزنان كقسكة ،فالمكاف يتحك يؿ إلى
ي
رسميا لممكاف "لمخيمة كالقبر" معان شكمىت كاقعان مييمنان
فالصكرةي الشعريةي القاتمةي كالبالغة الكحشية التي ى
ً
محيط الشاعر ال يستطيعي فكاكان منيا.
في
نقؿ الكر ً
تسيـ األلفاظي التي استخدميا الشاعر في ً
يتصؼ بيا المكاف إلى المتمقي،
اىية التي
ي
ي
ى
ي
امؿ و
نقمة كثكروة في ً
قمكب المناضميف الذيف
حيث باتت
األماكف المغمقة "كالسجف ،كالقبر ،الخيمة" عك ى
ي
يستطيعكف االنتصار عمى ً
ً
النيكض بع وزة ك ىشمـ لجم ًع الٌشمؿ ،كفي نفس الكقت يصكر لنا
آالميـ ك
ى
تضامف المكاف (السجف) مع المناضميف إذ يتشرؼ كيعتز بكجكدىـ فيو ،ليخمؽ مف جديد األلفة
ً
ً
كالتفاعؿ ،كىذا يد يؿ عمى ً
لتنسجـ مع ما يي ىعب ير عنو مف ألفاظ ،يقكؿ في
بألفاظو
التحكـ
دكر الشاعر في
ى
قصيدة (قالت):
قمت ليا:
عميؾ
"قالت "أخاؼ
َ
السجف" ُ ..
َ
ؼ
"مف أجؿ شعبي ..ظالـ السجف ُيمتَ َح ُ
ٍ
غرؼ
لو يقصروف الذي في السجف مف
نفسيا الغرؼ
عمى المصوص ...ليد ْت َ
لكف ليا أم ٌؿ أف يستضاؼ بيا
2
حر  ..فيعبؽ في أنحائيا الشرؼ" "
ٌ

أمو) " :نحو الحدود يشػػ ُّدنػي شػد الػقتيػؿ إلى ضريح
كيقكؿ (مف الجئ إلى ٌ
شد ْت إلى خشب الصميب يد المسيح
أو مثمما ُ
ومشيت نحو الغرب آم ُؿ أف أر ِ
اؾ فذاؾ عيدي
ُ
َ
1
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والشمس مػالػت لممغيب بطيئ ًة فػوؽ الػحػدود

1

فػكػأنيػا مػتسػم ٌؿ يػخػشى "مػداعػبػة" الػجػنػود"
و
ً
ً
حالة شك و
حدكد الكطف ،فشكقو إلييـ كالى
خمؼ
كتميؼ إلى أىمًو ،كىك
ؽ
فالشاعر في
ي
ي
أبدية ،كما يشد الضريح القتيؿ ،فجعؿ الركابط التي تشده إلى ً
و
و
أىمو كأنيا القدر
بميفة
احتضانيـ يشده
ً
ً
فداء؛ لتكممة الرسالة التي مف أجميا جاء.
خشبة
جعؿ السيد المسيح يي ىشد إلى
الذم ى
الصميب ن
جاءت الصكرةي مجسدةن لمشك ً
ؽ كالميفة ،كاللتزاـ الشاعر نحك أىمو مستعمبلن التشبيو التمثيمي،

كمما نبلحظو أف كجو الشبو الذم جمع بيف طرفي التشبيو كجو نفسي ،فجاءت الصكرة أكثر تأثي انر في

نفس المتمقي كأكثر إقناعان.

عرؼ أف
يصاحب
اب المكاني عنده
السفر ،فجميعنا ىي ي
ي
نبلحظ في نص آخر أف االغتر ى
ى
ً
ً
ً
لئلنساف
أكبر مأس واة
لمسفر كجك ًاز
مبلزـ
اب المكاني
االغتر ى
ه
السفر؛ كلذلؾ صكرىما الشاعر بأنيما ي
ً
الشاعر ابتعادان كانفصاالن عف الذات كعف اليكية ،كاغترابان عف الحالة
الفمسطيني ،كىذا يعني عند
ً
و
العالـ لو جكاز سفر ،كلو ىكية ،يمر بيا في المطارات
إنساف في ىذا
اإلنسانية كالمجتمع البشرم ،فك ٌؿ
كالمعابر كالنسيـ العميؿ كالطائر الحر المغرد ،أما الفمسطيني فيك المجيكؿ ،كالغائب ،كالنكرة ،كالجماد

الحي ال اسـ ،كال ىكية ،كال عنكاف ،كال مكاف ،كال زماف ،يقكؿ:
ٌ
"بدوف جواز سفر
ولدت
كبرت

رأيت بالدي تصير سجونا "

2

(كلدت)،
لقد بدأى
ي
الشاعر القصيدةى بحرؼ الجر مقترنان بالظرؼ (بدكف) مقدمان عمى األفعاؿ ي
ليعمف الخصكصيةى الفمسطينيةى في فقدا ًف جكاز السفر كالحرماف منو؛ ألنو سمب اليكية منذ
(كبرت)؛
ى
ً
الفعؿ (كلدت) لممج ً
ً
يكؿ ،كحؿ الضمير
الرجكلة ،ثـ بنى
الشباب حتى في
الكالدة ،كمنذ الطفكل ًة ،كفي
ى ي
ً
ً
النفس
لحظات الص ارع المرير مع
كيسجؿ بذلؾ
غياب الشاعر،
ليؤكد
(تاء الفاعؿ) مكاف الفاعؿ،
ى
ى
ى
الذات ،كىنا يظير االغتراب كاضحان جميان ،يتبعو غياب الشاعر ،كاغترابو عف ً
ك ً
حيث يقك يؿ:
نفسو كذاتًو ي
ي
ي
و
و
ثبات
ليؤكد
ماضية( :كلدت ػ ػ ػ كبرت ػ ػ ػ رأيت)
أفعاؿ
"رأيت ببلدم تصير سجكنان"كقد
استخدـ ثبلثةى
ى
ى
ى
ً
ً
ً
السفر،
أرضو يم ٍغتىصبةه ،فقداف لميكية كلجكاز
كبقاءىا متراكحة مكانيا؛
الفمسطينية،
الحالة
ه
شعب محتؿ ،ي
ى
الفعؿ المضارع
استخدـ
(تصير سجكنان) ،كما
مدنيا كقراىا كشكارىعيا كأحيا ىءىا
فيك
ى
يشاىد ى
ي
ببلده :ى
ي
ى
1
2
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ً
حالة االستمرًار كالتكاصؿ كالتجدد؛ إلنشاء السجكف كالمعتقبلت في أراضي
ليدؿ عمى
(تصير)
ى
فمسطيف.
كمف ىنا نبلحظي ثباتان كعدـ تغير في ً
حالة فقداف جكاز السفر ،كفي المقابؿ استمرار إنشاء
ى ٌ
اب كالغر ً
يعيش حالةن مف االغتر ً
ً
الكطف
بة كالنزك ًح عف
كاف
ي
السجكف كتكاصؿ االعتقاالت ،فيك كاف ى
ً
عينو ال تغيب عف ً
الحقيقة
اقع ك
مسافات
كتفصمو عف كطنًو
ببلده ككطنًو ،فيك في الك ً
ه
ه
كمسافات فإ ٌف ى
كلكنو في الذكر ً
كيتكحد معو ،كىنا يجمع
يعيش في كطنًو،
يات كاألحبلـ كاألفكار
ي
غائب عف كطنًوٌ ،
ي
ه

الشاعر كيكحد بيف حالتيف :حالة داخؿ الكطف ،كحالة خارج الكطف ،فيك لـ يفقد األمؿ كلـ ييأس كلـ
يخسر ذاتىو ،كانما كاصؿ حياتو في خارج الكطف عمى أفضؿ ما يككف عمى الرغـ ما يحمؿ مف ىمكـ
كعذابات كغر و
و
و
"فربيت في كؿ بيت بالدا
بة كحنيف ،يقكؿ:
كمآس
وشمسا
وقمحا

وربيت فييا شجر"

1

ً
ً
دكر
الكممات أف
الشاعر بيذه
يؤكد
ى
اإلنساف الفمسطيني برغـ منفاه كنزكحو فإنو كاف مؤث انر ،كلو ه
ي
ً
بية ،كلـ يكف سمبيان أك متطفبلن بؿ أظير مكاىبو كقدراتًو في إ ً
األمة العر ً
ً
ً
الذات
ثبات
نيضة
فعا هؿ في
ى
العالـ كمو بقضيتًو كبحقكًقو المشركعة.
كحماية نفسو مف الضياع ،كلقد ىعرؼ
ى
اغتراب ثقافي:

يعاني المثقفكف عمكمان مف اغتراب كابتعاد عف المحيط الذم يعيشكف فيو ،كبالذات مف الناحية

الفكرية ،ىذا األمر فيما أظف ينتشر بكثرة في الكطف العربي ،كذلؾ ألسباب كثيرة ال مجاؿ لذكرىا.

كترل الباحثة أف الشاعر كاف لديو سكء تكيؼ مع البيئة الثقافية كالكاقع الذم ينتمي إليو،

كيعيش فيو ،كما ذلؾ إال ألف الشاعر يحمؿ ثقافة كأفكا انر ثكرية كمبادئ كطنية كفمسفة لمحياة كلمككف
جكىرىا الكرامة كالحرية كاإلنسانية ،بعيدة عف المصمحة الشخصية كالطمكحات كالتطمعات الذاتية،

كيفيـ ثقافتو
حس بو،
تاح إليو
األمر الذم جعؿ الشاعر حائ انر قمقان
ي
كينسجـ معو ي
يبحث عمف ير ي
كي ي
ي
ي
ً
شعره لؤلغنياء ،كالفقراء ،كالمثقفيف ،كالحاكميف،
الثكرية ،كيتفاع يؿ معيا ،كيعم يؿ مف أجميا ،كلقد قدـ ى
كالصالحيف ،كلكف دكف جدكل ،يقك يؿ:

ضػ ُّـ الحػػيػػاة
"وحػيث يضػج ِخ َ
دمت شعػري إلى األغػػػنػياء
فقػػ ُ

فقدمت شعػري إلى الحاكػميػػف
ُ
1
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مشيت كأنػشودة حػػػػائػره
ُ
فػػظػػنػػوه قػػنػبػمػة ىػػػػادره

فػظػنػوه في قصرىـ طائػره

وقدمت شعػري إلى الصالحيف
ُ
ِ
األرض عف غيرىـ
ففتشت في
ُ

فػػػػػظنػػوه شعػػوذة كػػػافػػره

ألىديو أزىاري النػػاضػره". 1

نتج عف االغتراب الثقافي مقتو كنفكره مف المدينة ،مما شك ىؿ اغترابو عنيا ،يقكؿ:
كلقد ى
مصابيح المدينو
"وتموت واحدة فواحدة
ُ
ويظؿ مصباحي يراقبني بنظرتو الحزينو
أناـ".2
وتناـ أفئدة النجوـ وتستريح وال ْ

ً
يكتؼ بذلؾ بؿ صكر جمكد المدينة كجفاءىا كتنكرىا لو ،يقكؿ في قصيدة (رسالة مف المدينة):
كلـ
داست عمي المدينة
فييتؼ:
ْ
3
عمى كمماتي..عمى قصتي"

ت أمػػػػينػػػاً
"فأسأ ُؿ قمبي :ألسػػ َ
ىنا في المدينة تمشي النعا ُؿ

مكضع آخر فاقدان األمؿ كالرجاء مف المدينة كسكانيا الذيف يمتيكف ،كيعربدكف ،كيميثكف
كيقكؿ في
و

كراء الماؿ كالجاه ،فيك يمخص المدينة في كممتيف (الميك كالماؿ) ،يقكؿ:

الرقص العجاب
وفوؽ صدورنا
ُ
4
امػؾ والشراب"
فمف دمػػنػػا طػعػ ُ

مدف تعػػربػػد بالمالىػػػي
"ىنا ٌ
وعربد
اشرب
ْ
عـ سيػػدي! و ْ
تَن ْ

الشاعر راشد ال تخريج عف نطا ً
ً
ؽ المراحؿ المذككرة ،فقد صادرت سمطات االحتبلؿ القائمة
إف غربةى
آنذاؾ الحريات العامة كالشخصية ،كأفقرت الشعب ،كما اتسـ الكضع االجتماعي بسيادة العنصرية
يدخؿ معركةى الحر ً
كالطبقية .فكجد نفسو غريبان في محيط قا و
ية
س ،بعد أف كعى المأساة ،ككاف عميو أف
ى

ً
ً
كالن ً
ىنا تشكؿ في داخمو رد الفعؿ المناسب كفقان لقدراتو ككعيو.
الظمـ ك
ضاؿ ضد
االستبداد ،ك ى
ً
ً
ً
إننا ً
اإلبعاد كالتشر ًيد كالغربة كالمكعة
غـ
بقدر ما
ي
نممح اإلصرىار في البقاء عمى ىذه األرض ،ر ى
مقاكمة ،كالتحدم ،كالتصدم ،لكؿ محاك ً
ً
ً
طمس الحضا ًرة
الت
كالحنيف ،فإنو يتكازل ىذا اإلصريار مع ال
كجو ك ٌؿ المحاك ً
كقؼ الشعراء الفمسطينيكف في ً
ً
العر ً
الت التي مف
بية ك
اإلسبلمية ،كارث اآلباء كاألجداد ،ى
ي
ً
األرض كالكطف ،كمنيـ الشاعر راشد حسيف ،تمؾ ىي الصكرةي المتجددةي في شعرىـ.
تمس
ى
شأنيا أف ى

1

 -ديكاف مع الفجر.52:

3

 -ديكاف قصائد فمسطينية.51:

2

 -ديكاف مع الفجر.36:

4

 -ديكاف صكاريخ.11:
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ادلثحث انثانث -انتمزد وادلقاومح:
ً
ً
ً
ً
السبب بمسببًو،
اتصاؿ
بسابقو محكر الغربة/االغتراب
المقاكمة
التمرد ك
الحديث عف
يتص يؿ
ى
ي
كذاؽ م اررةى الغر ً
بالمعمكؿ ،فالشعب الذم اي ٍغتي ً
ً
ً
بة
كح ًرىـ مف بيتًو،
ص ىبت
العمة
اتصاؿ
ك
ى
ى
أرضو ك يشرىد ي
ي
ي
ً
الشاعر
األلـ الذم عاناه
كيقاكـ الطغيا ىف ،لذلؾ فإف
كيثكر
يتمرد،
التيجير ،كالنفي ،ال بد أف
ك
ى
ى
ي
ى
العذاب ك ى
ى
الطغياف ،كأف يأخ ىذ عيدان عمى ً
ً
عمف تحديو لكؿ قكل ً
نفس ًو بالكفا ًح
القير ك
كاف دافعان قكيان؛ ٍ
ي
ألف يي ى
كشعبو ى
ً
ً
ً
ً
ً
الفمسطينية.
اليكية
طمس
مخططات العدك التي تسعى إلى
الصمكد أماـ
ك
اقع قضايا شعبًو كىمك ًمو ك ً
أحبلمو ،ال بد
فشاعر الثك ًرة ىك الذم يصكغي تجربتىو الشعريةى مف ك ً
ي
ً
ً
ً
يتحقؽ
لتحقيقيا كي
األىداؼ التي يسعى الفع يؿ الثكرم
لطبيعة ك ٌؿ مرحمة كمتطمباتيا ،ك
أف
يككف كاعيان
ى
ى
ً
ً
ً
طبيعي
تداد
فشعر
البندقية،
الكممة ك
االنسجاـ التاـ بيف
المقاكمة في فمسطيف لـ يكلد مف فر و
ٌّ
اغ؛ ألنو ام ه
ي
ي

ً
لمشعر العربي.

ً
يخ الفمسطيني حاف هؿ بمظاىر المقاكمة كالنضاؿ عمى ً
كافة
األصعدة سياسيان كعسكريان
التار ي
ً
المقاكمة الفمسطينيكف -رفض لمكاقع،
اء
كثقافيان كاجتماعيان" ،كشعر المقاكمة كالثكرة -كما فيمو شعر ي
ضد صكر القمع ،كاالضطياد
كايماف بالقدرة عمى تغييره ،كتعبير عف األلـ ،كغضب عارـ
ٌ
1
ً
النضاؿ كقد عانى مف عدكاف الييكد
يؽ في
كاالستبلب...كأمؿ في استشراؼ حياة أخرل"  ،فيك "عر ه
الشعر سبلحان ضركريان لممعركة المصيرية القائمة".2
فبات
كمكرىـ ...ى
ي
ً
الشعر الفمسطيني شعراء ككتٌاب كثر حممكا لكاء المقاكمة في أكاخر الستينيات
برز في

كالسبعيني ات في مقدمتيـ نايؼ سميـ ،فكزم األسمر ،راشد حسيف ،تكفيؽ فياض ،نزيو خير ،فاركؽ
مكاسي ،حسف حميد ،محمكد دركيش ،كىـ مف الذيف حافظكا عمى و
قيـ كمبادئ األمـ لذاكرة التاريخ،
فتفجرت طاقاتيـ ،كخرجت األعما يؿ مفعمةن بالفف.
األديب د .عز الديف المناصرة" :فراشد حسيف كتكفيؽ زياد سبقكا زمبلءىـ مف
اعر ك
ي
يقك يؿ الش ي
حيث الزمف إلى ريادة الشعر النضالي بعد العاـ1948ـ ...لقد أعطى راشد حسيف راية الشعر لزمبلئو

الجدد لترتفع راية الشعر الفمسطيني في سماء العالـ" ،3ليخمٌد ذكرل األبطاؿ كالقادة كالثكار في مختمؼ
أرجاء الكطف ،كعمى الرغـ مف أف حياة راشد قصيرة إذا ما قيست بعمر الزمف ،فأنيا حياة ضجت

بعمؽ التجربة النضالية الفمسطينية بغ ازرتيا كثرائيا ،تمرد بكمماتو كأشعاره عمى االحتبلؿ كرفض حكمو
1

 -ظكاىر حديثة في شعر المقاكمػة "شػعر أحمػد الريمػاكم نمكذجػان" ،تػأليؼ د .أحمػد مكسػى الخطيػب ،د .محمػد صػالح الشػنطي،

2

 -االتجاىات الكطنية في الشعر الفمسطيني المعاصر1918 ،إلػى  ،1968د .محمػد عبػد عبػد ا﵀ عطػكات ،ط ،1منشػكرات دار

3

 -ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.8:

ط ،1منشكرات الييئة اإلدارية لبلتحاد العاـ لمكتاب كالصحفييف الفمسطينييف ،السعكدية1996 ،ـ .18:
اآلفاؽ الجديدة -بيركت.8: 1998 ،
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العسكرم ،باعتباره كاضع حجر األساس في شعر المقاكمة الفمسطينية داخؿ فمسطيف المحتمة عاـ
ً
مؤسس (حركة األرض) في
كاف
لممقاكمة الفمسطينية عمبلن،
(1948ـ) ،إضافةن إلى ممارستًو
ي
حيث ى
ى
ً
يككف
الداخؿ ،كىي مف أكائؿ الحركات الفمسطينية التي مارست الكفاح ضد االحتبلؿ ،فاستحؽ بيا أف
ى
شاعر الجماىير.
ى
كاف راشد حسيف شاع انر كمقاكمان ليس بالمعنى السياسي فحسب ،كانما أيضان بالمعنى
ً
ً
اليـ
االجتماعي كاإلنساني؛
ى
فانطمؽ في مسيرتو األدبية كشعره الثكرم بقكة كزخـ ،لككنو كلد مع ٌ
بمغ مف
الفمسطيني في أكج الثكرة ضد االستعمار البريطاني عاـ (1936ـ)
ليعيش النكبةى بفصكلًيا ،كقد ى
ى
العمر(12عامان).

شعره المقاكـ في فمسطيف أدل ،كما زاؿ يؤدم دك انر رياديان في تعبئة الجماىير ،كتحريضيا
إف ى
كتبصيرىا بالمكائد كالدسائس التي تحيط بيا كي تنظـ صفكفيا ،كتشحذ ىمميا كطاقاتيا المادية

كالمعنكية كالركحية التي تقكد إلى الحرية كاالستقبلؿ ،يقكؿ في مقدمة ديكانو" :ىؿ أحدثكـ عف الحرية؟
...إنيا تكره النائميف كستظؿ تكرىيـ حتى يستيقظكا! إنيا تكره النكـ ألف اليقظة أميا كالعمؿ أبكىا!

إنيا الشيء الكحيد الذم نستطيع أف نصفو بأنو أجمؿ مف الحب!" 1كقد قاؿ عنو رياض حسيف :بأنو

شاعر "تخطى بكمماتو حاجز الخكؼ الذم رافؽ شعبنا عقب النكبة ،كعبر بقصائده عف مشاعر
ه
شعره بمنزلة البكصمة التي تكجو قادة الثكرة
الجماىير
ٌ
كجسد الكاقع ،فبات رم انز لؤلدب المقاكـ ،كاف ي
كرجاليا كالحاميف لمنجزاتيا ،كالمحرؾ لمشاعر العالـ نحك التفاعؿ معيا ،كالكقكؼ إلى جانب رجاليا
ً
المقاكمة ،فبصماتو راسخة
درب
لتنير ى
كأبطاليا ،فأشعاره تخاطب الكجداف ،كتحرؾ مشاعر الكطنية؛ ى
عمى مسيرة التحدم كالمقاكمة لمشعب الفمسطيني كيؼ ال؟ كىك القائؿ:
2

كنت إف لـ أكف خال ؽ ثوار"
" ال ُ
ب
لقد طيبع أغمب شعره بالمقاكمة كالتحدم ،كىك بذلؾ يعكس صكرة راشد حسيف الذم ليق ى

بػ(فارس الشعر المقاكـ) الذم أسس لؤلجياؿ البلحقة أرضية خصبة الستم اررية النضاؿ ،لقد مثؿ

ً
لشعر الثكرة كالمقاكمة في األدب الفمسطيني ،كجعمو جزءان ال يتج أز منو
الشاعر حالةن متميزةن بدمجو
ليفكز ً
بمقب شاعر المقاكمة،
كسمة مميزة لو ،فشعره المقاكـ حمؿ طابعان فمسطينيان خاصان ،كلـ يكف
ى
كشاعر الجماىير ،لك لـ يجعؿ قضية ببلده فكؽ كؿ اعتبار ،فقصائد مثؿ (ضد)( ،الثكار ينشدكف)،

(خكاطر سجيف)( ،ثكرة فبلح)( ،ىاكـ ثائ انر آخر)( ،ىتافات كسبلؿ)( ،مف سجف الرممة)( ،تحدم)
كغيرىا الكثير مف القصائد التي بمغ عددىا ( )37قصيدة مف القصائد التي تي ىمث يؿ نماذج لشعر ىذا

 -1ديكاف مع الفجر.6 :
2

 ديكاف قصائد فمسطينية.138 :36

الم ناضؿ ،لقد لكنت المأساة التي عانى منيا الشعب الفمسطيني إنتاجو الشعرم بمكف متميز يحمؿ في

طياتو خصائص اإلنساف الفمسطيني بصمكده كثباتو كتمرده ،كانتفاضتو كثكرتو ،لذا اعتبره العديد مف
النقاد كاألدباء أحد مؤسسي شعر المقاكمة في فمسطيف ،كأىـ شعراء المقاكمة الذيف عاصركا نكبة

الشعب الفمسطيني عاـ (1948ـ) ،كالذيف ترككا كراءىـ إرثان أدبيان كبي انر يحمؿ في جنباتو كؿ معاني

التحدم كالصمكد ،فكجدكا فيو شاع انر كرم انز ييعبر عف مرحمة مف أىـ مراحؿ النضاؿ الفمسطيني
كالقكمي ،فالشاعر الكبير ىحك ىؿ كمماتو حرابان ،كرفع راية النضاؿ كالمقاكمة بالكممة المكتكبة شع انر كنث انر،
مر ميمان خاصة أنو كاف محر انر لنشرتيا السياسية ،فيذه الحركة نشأت
ككاف تأسيسو لحركة األرض أ ان

لممطالبة بعكدة البلجئيف إلى أرضيـ كأمبلكيـ ،كأحقية الشعب الفمسطيني في الحياة الحرة الكريمة عمى

أرضو ،كمف ىنا رأت سمطات الكياف الصييكني أف ىذه الحركة غير مشركعة ،تمس بو كبأجيزتو

فعمد لحؿ ىذه الحركة كاعتبرىا خارجة عف القانكف ،لقد تعرض راشد حسيف لممبلحقة كالتضييؽ مف

سمطات الكياف الصييكني ،كمع ارتفاع الضغكط الصييكنية عمى فمسطيني الػ( )48كتحديدان عمى

مفكرييـ ،كمثقفييـ ،كنشطائيـ السياسييف ،اضطر الشاعر راشد حسيف لمسفر عاـ (1966ـ) إلى
الكاليات المتحدة األمريكية ،كىناؾ سحبت السمطات الصييكنية جنسيتو ،كمنعتو مف زيارة أىمو في

فمسطيف المحتمة.

لقد شغمت تجربتو النضالية بشقييا – التمرد/المقاكمة -مساحةن كبيرةن مف الدكاكيف انعكست
ً
المقاكمة أخذ نصيبان كبي انر سكاء في بدايات كتاباتو الشعرية داخؿ
اؿ
م ،حيث إف د ى
عمى معجمو الشعر ٌ
و
و
متساك تقريبان مما
بشكؿ
الكطف ،أك في نيايات كتاباتو الشعرية خارج الكطف ،حيث تكزعت بيف دكاكينو
يعكس الحالة الثكرية المستمرة كالمتكاصمة عمى طكؿ مسيرتو الشعرية ،سكاء أكاف داخؿ الكطف أـ
ي
بمغت الدكاؿ( ،)578كباقي الدكاؿ في الديكانيف الثالث كالرابع
خارجو ،ففي الديكانيف األكؿ كالثاني ى
بمغت ( )487داالن ،كىذا يعكس القيمة الداللية لممفردة التي جعمت الشاعر يؤثر استخداميا عمى غيرىا

حيث بمغت دكاؿ المحكر مجتمعة حكالي( )1150داالن ،أم بمعدؿ ( )٪5‚17مف
مف المفردات،
ي
يدكر حكليا محكر المقاكمة( :ثكرة ،مقاكمة ،انتفاضة،
مجمكع دكاؿ الديكاف ،كقد تمثمت الدكاؿ التي ي
الحرب ،الخنادؽ ،الجيكش ،الجند ،المدافع ،المبلحـ ،القتاؿ ،غضب ،تمرد ،الكفاح ،سبلح ،إباء،

مغامر ،تحدم ،عزـ ،مستعمر ،الشييد ،عاصفة ،الطغاة ،المعتدم...إلخ) ،كيمكف رصد ىذه الدكاؿ

حسب الجدكؿ اإلحصائي اآلتي:
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الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات

الكممة

تكرارىا

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

ثكرة

111

غضب

28

تحدم

4

دـ

100

تمرد

17

مقاكـ

7

اغتياؿ

2

السجف

45

مصرع

4

انتفاضة

2

سبلح

7

البنادؽ

20

الحرية

40

الكفاح

10

إباء

7

الجرح

46

الحرب

35

جحيـ

10

قنابؿ

12

الخنادؽ

11

الجند

10

الحريؽ

39

جيكش

8

النيراف

61

القتاؿ

49

المدافع

9

المجازر

5

فرساف

6

األغبلؿ

9

الجبلد

15

المبلحـ

1

الجكاد

3

الحرية

40

الرماح

1

لييب

18

حدكد

2

األبطاؿ

12

الشجاعة

3

يحرؽ

39

مستعمر

3

سكاعد

18

عزـ

1

طائرات

12

زلزاؿ

12

الرشاش

1

الحراب

5

مغامر

2

مصرع

4

معسكرات

2

سيؼ

6

جياد

4

المظى

5

متسمؿ

2

الكعيد

1

عاصفة

4

الطغاة

10

أعداء

2

جينـ

14

الشييد

12

الرصاص

10

المعتدم

2

غازم

6

الجناة

1

النصر

8

قائد

4

مصفحة

2

استبسؿ

1

الحبس

10

اإلعداـ

2

انفجار

7

دمار

1

المنفى

7

الحجارة

9

خنجر

4

ألغاـ

3

أشعؿ

10

ييجـ

2

القصؼ

2

نضاؿ

6

المتناثركف

2

مسدس

2

احتؿ

2

الطرد

4

القيد

28

النيكض

1

زحؼ

4

أسيـ

1

الصبر

5

مستكطنة

3

الصامد

2

الغارات

1

األسير

2

سكيف

3

الصفارة

3

محصف

1

التعذيب

16

اعتقاؿ

2

المكبؿ

3

يجد أف داؿ (ثكرة) كمشتقاتيا كردت حكالي
كالمتتبع لمجدكؿ اإلحصائي لداؿ التمرد كالمقاكمة ي
و
بصكر عدة منيا داؿ
( )111مرة ،أم بمعدؿ ( )٪9‚65مف مفردات ىذا الحقؿ ،كقد استخدـ مشتقاتيا
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(ثائر) بصكرة المفرد ،ك(ثائركف) بصكرة الجمع ،كما كردت قصيدة كاممة تحت عنكاف (ثائركف)،

كقصائد تحمؿ داؿ الثكرة مثؿ( :الثكار ينشدكف ،طفكلة ثائر ،إلى ثائرة– كردت قصيدتيف تحمؿ العنكاف

نفسو ،قصيدة :في ديكاف مع الفجر ،كاألخرل في ديكاف صكاريخ ، -ثكرة فبلح ،ىاكـ ثائ انر آخر) ،ففي

األخيرة ،يقكؿ:

"عبد ا﵀" إنساناً شريفا
"كاف ُ
بدموع الكد يبتاع الرغيفا
قطعوا التصريح عنو فتمرد

سار في أيار بركاناً تنيد
ٍ
إنساف مشرد
نافثاً ثورة

قيدوهُ ...سج ُنوه
ظيره
َجمَدوا بالسوط َ
ظمموه!
ُ

الظمـ مف العامؿ ثورة
ص َن َع
َ
ُ
يعد يخشى قيوداً وسجونا
لـ ْ
صار تنيناً يخيؼ المجرمينا

* * *

عبد ا﵀" إنساناً بسيطاً وشريفا
كاف " ُ
بدموع الكد يبتاع ألىميو رغيفا

ثـ لما سجنوه

صار شيئاً آخ ار

صار إنساناً شريفاً ثائ ار"

1

الشاعر قد استخدـ المغةى الكاضحةى غير المثقمة في معناىا ،أك مغزاىا،
يبلحظي في ىذه األبيات أف
ى
إذ يركم قصة عبد ا﵀ اإلنساف البسيط الشريؼ ،الذم تحكؿ بعد أف تفتح ذىنو عمى مأساة الكطف إلى
آخر ،كانعكس ذلؾ عمى لغة القصيدة فجاءت حافمة بالكممات المعبرة عف الغضب
ثائر كانقمب إنسانان ان
حياة ح ورة كر و
حؽ مشركع لمف يعتدل عميو ليحصؿ عمى و
صانعةن ثكرة ،فالمقاكمة ٌّ
يمة ،فيك ابف عامة

ترد ىدت
الناس ،الذم ىح ىم ىؿ ىميـ ،فقدـ ليـ ال ٌشعر خب انز معجكنان بصكر حياتيـ ،بتعابيرىـ ،بكمماتيـ التي ٌ
عمى ألسنتيـ ،ىذا الشعر الذم أحبو الصغير كالكبير ،جعمو ممتصقان بالجماىير كقريبان منيـ ،يدافع عف
1

 ديكاف قصائد فمسطينية.125 :39

كجكدىـ ككجكده ،األمر الذم ىحممو دك انر في التحريض كالدفاع عف شعبو كأرضو المغتصبة ،رافضان
اضح كصريح في طرح كجية نظره كمكقفو،
ألعماؿ الصياينة ،لذا جاءت لغتو رافضة التخاذؿ فيك ك ه
كىذه الصراحة كاالعتماد عمى المغة البسيطة ،غير المعقدة ما ىي إال كليدة عكامؿ عدة ،منيا:
األعماؿ الصييكنية الناقمة ،أثر الحديث اليكمي ،ىذا التأثير جعؿ المغة المبسطة كاضحة في أشعاره،

ففي مكاطف الصراع نجد لغتو امتازت ببساطة في التعبير ،كمفرداتو تكصؼ مف خبلؿ ارتباطو الكثيؽ
ب الكطف كالشعب الفمسطيني كمدل تأثره بيـ؛ لذا فيك يصكر حالة شعبو كمأساتو بمغة سميمة قريبة مف
كعييـ كثقافتيـ.

إف دكاؿ المقاكمة تكزعت عمى الديكانيف الثالث كالرابع أم في نيايات كتاباتو ،كعمى

ض ذلؾ النقص الذم يشعر بو كيؤرقو
الخصكص الديكاف الرابع؛ كسبب ذلؾ أف الشاعر أراد ٍ
أف يي ىعك ى
دائمان ،كىك بعده عف الكطف كاحساسو كشعكره بالذنب؛ ألنو خارج الكطف ،مما جعمو يكثؼ حديثو

كألفاظو عف المقاكمة في نياية حياتو ،يقضي الكثير مف كقتو دفاعان عف كطنو كشعبو في كافة

المؤسسات كالمحافؿ ،ففي الداخؿ كاف االحتبلؿ يطارده كيبلحقو كيسجنو ،كفي الخارج كانت عيف
المكساد تراقبو كتبلحقو كتيدده.
مضاميف شعر المقاومة في شعره:

إف ما يثير االنتباه في دكاكيف الشاعر مدل اىتم ً
امو بالمقاكمة بكافٌة أش ٌكالًيا ،فالتزـ باليمكـ
ي
اليكمية كالقضايا الكطنية كالثكرية ضد المحتؿ ،كذلؾ المقاكمة االجتماعية ضد الطبقية كالعنصرية التي
يتعامؿ بيا االحتبلؿ الصييكني مع شعبنا المشرد الظامئ لنكر الحرية ،كضد مف خاف ببلده،

كسنتحدث عف مضاميف المقاكمة مع االستشياد بنماذج شعرية.
أوالً -المقاومة ضد االحتالؿ:

يقكؿ في قصيدة (القدس..كالساعة)" :كانت الساعة ..أف تنبت
لألشجار

واألحجار

واألزىار

والماء

أظافر"

1

1
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الشاعر ىنا يحاكؿ أف يستعيف بالخياؿ ،مف خبلؿ الصكرة الببلغية التي جس ىد فييا الطبيعة؛
ً
لعناصرىا ،فيي تعي كتسمع كتتحد مع اإلنساف الفمسطيني الثائر كاألرض
المدىش
االلتحاـ
ليبرز
ى
ى
ى
لتدافع عف كجكدىا ،كتقؼ في مكاجية العدكاف ،فػ (األشجار ،كاألحجار ،كاألزىار ،كالماء) ىنا صكرة
مف صكر الكطف ،كصكرة حقيقية في تمردىا عمى ىمف ييعيث في أرض الكطف فسادان ،فاألرض التي
أشجارىا مخالبان لممقاكمة.
ىارىا ك ي
ركيت بدماء شيدائنا ستنبت حقكلييا كأز ي

فقصيدة (ضد) التي بيف أيدينا تعد ىمف الشعر المقاكـ المدافع عف الحياة ،كالداعي إلى السبلـ،
ً
بمفيكـ أعـ كأشمؿ ،كالتي تتمي يز بثر ً
و
كتجانس الصكرة ،كصد ً
ً
اء الفكرًة ،كعم ً
العاطفة،
ؽ
ؽ المعنى،
كلكف
ٍ
ٌ
كتنكعيا كبعيدة عف التكىـ كالخياالت ،كقريبة مف الكاقع ،بؿ ىي الكاقع؛ ألنيا عامرة بكؿ المعاني

كالمكضكعات المفعمة ثكرة كنضاالن ،كأكؿ ما يطالعنا عنكانيا (ضد) الذم لـ يكف اختياره عبثان بقدر ما
و
و
كرمكز مممكءة قي انر كألمان كظممان ،كىي نفسيا تحمؿ ضد الظمـ كالعذاب مع التمرد
إيحاءات
تكز عمى
ير ي
كالثكرة كالنضاؿ إلزالة كؿ جذكر المأساة.

فكممة (ضد) تحكم العقدة كحميا ،تحكم الظمـ كالعدؿ تحكم السجف كالحرية ،تحكم العذاب

كالسعادة ،إنيا كممة تحمؿ بكؿ ما فييا مف إف ارزات نفسية أراد الشاعر أف يكضحيا لككنيا تعيش في

فكره ككجدانو ،فيي كممة كاحدة مكجزة لكنيا دالة كمكحية كراصدة لممغزل تكمف في طياتيا المعاني
الذاتي ،كيريد القكؿ( :ضد
يتحدث كيعب ير عف اليـ الجماعي مف خبلؿ اليـ
حاؿ لسانًو
الكثيرة ،كأف ى
ي
ٌ
الحرب كلكف ال سبلـ إال باحتفاظ الفمسطيني بحقو في الحياة عمى أرضو) ،يقكؿ:
"ضػػػد أف تػػصػبػح أغصاف بساتيني مشانؽ
ضػػػػد تحػػػويػػؿ حػػيػػاض الػػورد في أرضػػي
مشانؽ

ضد ما شئتـ ..ولكف
بعد إحراؽ بالدي

ورفاتي

وشبابي

كيؼ ال تصبح أشعاري بنادؽ"

1

نرل في ىذه القصيدة التي يتضح فييا معنى مف معاني اإلنسانية ،التي يضع مف خبلليا

أسسان لمحياة الكريمة ،المبنية عمى العدؿ ،حيث يجسد الطفؿ المسالـ الذم يتحكؿ إلى ثائر كمناضؿ
ؽ ً
يحم يؿ بندقيتو فيك ضد ذلؾ ،لكنو أي ٍجبً ىر عمى ذلؾ بعد إح ار ً
ببلده ،ففي المشيد األخير مف القصيدة
1
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يرسـ لنا األبعاد اإلنسانية ىعبر مجمكعة مف األلفاظ ذات األبعاد النفسية كالتأثيرات الكجدانية ،فيقؼ
عمى مجمكعة مف الصكر الجزئية التي تيٍب ًريز عمؽ الجريمة ،كانعكاساتيا ،مع إبرًاز صكر التحدم

كالصمكد ،كالقدرة عمى المكاجية كالتحمؿ ،الذم يكشؼ عنو استخداـ األسمكب اإلنشائي (كيؼ) الذم
التعجب ،كأداة النفي (ال) كالفعؿ الناسخ (تصبح) الذم يحمؿ معنى التحكؿ كالصيركرة
يحم يؿ في طياتًو
ى
مف الكداعة إلى إنساف مقاتؿ سيتحدل ،كيكاجو ،بكؿ ما يممؾ مف قكة حتى كمماتو كأشعاره ستتحكؿ
إلى أدكات قتاؿ ،فمـ يقؼ مكتكؼ األيدم بعدما انتيكت حرمتو ،كما ترددت جمكع التكسير في ىذه

األسطر بكثرة حكالي ( )12مرة كالتي تحمؿ الشيء كنقيضو ،فالشاعر مع السبلـ كاألمف كاألماف،

عتدم عمى أرضو كشعبو يقؼ بكؿ ما يممؾ ضد ىذه الكحشية
كيرفض الحرب كالدمار ،كلكف إذا اي ٌ
كالبربرية ،فجمع (مشانؽ) يدؿ عمى كثرة ما ىجي ىز العدك مف مشانؽ؛ كليزيد الصكرة كضكحان إضافة

المصدر إلى الجمع (ببلدم) كعطؼ الرفات كالشباب عمى إحراؽ الببلد ،كيعني ذلؾ أف العدك لـ يتكاف
ً
ً
أساليب ً
ً
األشعار في داخمًيا
الكممات ك
لتحمؿ
يبرز دكر (الضد)؛
القتؿ ك
استخداـ كؿ
في
ى
التنكيؿ ،ىنا ي
ي
ي
الرىد عمى العدك ،كجاء بجمع التكسير (بنادؽ)؛ ليكحي بكثرة البنادؽ التي ستدافع كتتصدل لمعدك ،لقد
استخدـ الشاعر الفعؿ المضارع (تصبح) ،كالمصدر (تحكيؿ)؛ ليؤكد استمرىار العدك في ممارساتًو
ً
ً
لصالحو يليكحي
لمقتؿ ،كعمى الضد مباشرةن استخدـ المصدر (إحراؽ) ،كالفعؿ المضارع (تصبح)
بالتحكؿ كباستمرار حالة التصدم كالدفاع عف كطنو.
لقد عرض الشاعر بكؿ بر و
اعة كاتقاف اعتراضاتو كرفضو األفعاؿ الكحشية التي يمارسيا
و
شيء
المحتؿ مستخدمان أداة االستدراؾ (لكف)؛ التي تبلىا أسمكب االستفياـ (كيؼ)؛ ليكحي بأف لكؿ

و
و
و
الرد كالح ٌؿ كالتصدم.
محتؿ
كشعب
حدان كنيايةن ،كليثبت بأننا
مقيكر لدينا ٌ
ٌ
حيث
إف الشاعر كاف مكفقان في ىذه الصكرة ذات اإليحاءات النفسية القكية ،كالدالالت العميقة ي
ً
نياية القصيدة بانفعاؿ كغضب حتى تحكؿ كؿ ما ىك طبيعي لشيء غير طبيعي ،جمع فيو
امتزجت
بيف الضديف ،كىك بذلؾ يعرض بكضكح كصراحة بعضان مف جكانب شخصيتو بتمقائيتيا كعفكيتيا
بعناصر القكة الكبيرة كبنقاط الضعؼ اإلنسانية فييا؛ كلعؿ ىذا ىك سبب تسميتيا بيذا االسـ البميغ،

ضد السبلـ الذم
فالشاعر ينشد الحرية كاألمف كالسبلـ كالحياة المستقرة لشعبو كتابع قكلو مكضحان أنو ٌ
يعرؼ النكر ،فالقتؿ كالمكت ليس غاية كال طمكحان ،إنما كسيمة لنيؿ الحقكؽ كالدفاع عف أرضو،
ال
ي
التي زرعت بالقبكر كزرعت بالمكت بدؿ الحياة ،فتحكلت كمماتو إلى رصاصات مدكية في كجو

المحتؿ؛ ألنيا السبيؿ الكحيد إلى تحرير أرضو ،حفمت نياية القصيدة بكممات ثكرية نابضة حية ،أك
و
بشكؿ بسيط كىك يمتمؾ
كيحمـ
يمكف أف نسمييا كممات مقاتمة مف شاعر يعيش المأساة بكؿ أبعادىا،
ي
كطنان ح انر مستقبلن.
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ثانياً -مساندتو لحركات التحرر في البالد العربية:

لقد تابع الشاعر التحدم مف خبلؿ األساليب الشعرية التي تتخذ طابع التمرد الفردم حينان،
ً
قضية
كتندمج في البؤر الثكرية الجماعية حينان آخر ،كقد كاف ليذا االندماج كالترابطي العضكم بيف
االحتبلؿ اإلسرائيمي كحركات التحرر في الببلد العربية دكر كبير في تسجيؿ بطكالت عظيمة عمى

المحتميف ،األمر الذم جعؿ الشاعر يدرؾ أىمية ىذا الترابط الذم ييسيـ في تعمي ً
ؽ الفكر الثكرم،
ي
ً
ً
حب الشعكب العربية ،كمنيـ
كغرس مبادئ الحؽ كالحرية كالعدؿ في نفكس الجماىير ،لقد شغؼ راشد ٌ

شعب الجزائر ،فيتؼ مع الثكار األبطاؿ الذيف استطاعكا تحرير األرض الجزائرية مف االحتبلؿ
و
بيدؼ
ينس دكر (جميمة بك حيرد) البطؿ األنثكم الثكرم الذم عب ىر عف صراعاتًو
الفرنسي ،كلـ ى
اضح ،فيك أماـ امرأة عربية جديدة إيجابية كفاعمة ،كىي بذلؾ تضيؼ مممحان آخر إلى مبلمح المرأة
ك و
العربية في مشاركتيا الثكرية مع الرجؿ لطرد المحتؿ ،فقصيدة (إلى ثائرة) تطريح مقياسان مف مقايي ً
س
يعشؽ إال ثائرةن ،في قصيدة (الثكار
الحب ،كىك انتماء الحبيبة إلى الثكرة كالنيج النضالي ،فالثائر ال
ي
ينشدكف) يقكؿ:
البشر
إف ْلـ يفيـ
"س ُنف ِي ُـ
الصخر ْ
ُ
َ
كيقكؿ أيضان" :وجمػ َد ْت في فػػػػػػـ الثوار أغػنػيػ ٌة

1

ستنتصر"
الشعوب إذا ىب ْت
إف
َ
ُ
ود والػيػػػد الػػوتػػػػػػػػػػر
فالبػندقيػػة عػػػ ٌ
بؿ حبيـ لضياء الشمس مستعػػر

ما كػػػاف حبيػػػـ لمقػػتػػؿ رائػػػػػػدىـ
فميس يخمد نار البغي غػػيػػر ٍ
دـ
ُ
َ
يقكؿ في قصيدتو (تحدم):

ض مف ىولو خصالتُيا الحمر"
تبي ُ

"ميما صنعتـ مف النيراف نخمدىا

ولو قػػضيػتػػـ عػػمى الثػػػػوار كميػػـ
عودوا! سئمنا حػضػػػػػػار ٍ
ات مزيػفػػ ًة

2

ألـ تروا أننا مف لفحيا سمر؟

تمرد الشي ُخ والعػكػ ُاز والحػجر
مجدورةً بزنى الماخور تأتزر!

ىبت ستنتصر
إف
فػػػقػػد حػػػمػػفػػنػا وأعػػمػػنػػػػػػا إرادتَػػ َنػػػػا
الشعوب إذا ْ
َ
3
ِ
ائر في تاريخػػكـ سقػػر"
الب َ
يفيِـ الصخ ُر ْ
إف ْلـ ي ْف َيـ َ
فػػػ ْم َ
ش ُر إف الجز َ
كعادة الشاعر في معظـ قصائده ،ال بد كأف ينيرىا ببعض الكمضات ذات األبعاد التي تعمف
التحمؿ ،كمف ىنا جاءت األسطر السابقة لتحمؿ لنا الكثير
التحدم كالصمكد ،كالقدرة عمى المكاجية ك ٌ
مف المعاني المحممٌة بكطنية مصدرىا الذات ،باستخداـ الفعؿ المضارع (نخمد) كاستخداـ ضمير

الفاعميف(نا) ( )5مرات في ىذا المقطع ،كقد سعى الشاعر لمتنكيع في األساليب التي استخدميا؛ ليمنح
1
2

 -ديكاف صكاريخ.80:

 -المصدر السابؽ.81 :

 -3المصدر السابؽ . 86 :
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ً
ً
بخاطر سامعو مثؿ :أساليب
تجكؿ
الشككؾ التي يمكف أف
خطابو الشعرم بعدان تككيديان ،كينزع كؿ
ى
الشرط المتمثمة في (ميما ،لك ،إذا ،إف) ،كأسمكب االستفياـ اإلنكارم (ألـ) ،كأسمكب األمر (عكدكا،
فميفيـ) ،كاألساليب الكاقعة في جكاب الطمب (سئمنا) ،كأساليب التككيد بنكعيو المفظي كالمعنكم (أننا،
كميـ ،قد ،إف).

كمف ىنا فإف التحدم الذم تتمحكر حكلو الصياغة ليس تحديان عاج انز عف الفاعمية ،كانما ىك

و
قائـ عمى المكاجية الفعمية مع العدك كمف ثـ مثمت األسطر الشعرية حكا انر بيف (األنا) ك(األنتـ)
تحد ه
الخطاب في ضمير المخاطبيف معمنان التحدم كجيان لكجو ،كيبرىف عمى قدرتو كقدرة شعبو عمى
يجس ىده
ي
ٌ
و
كإعبلف لمتحدم باستخداـ الـ األمر المتصمة بالفعؿ
التحدم كالصمكد ،أما السطر الخامس فيأتي

المضارع (فميفيـ) مقترنان بداؿ (الصخر) رم انز لممحتؿ ،كالمدقؽ ليذا الرمز يجد أنو يحمؿ الكثير مف

المضاميف ،فاختصر الشاعر تمؾ المضاميف في لفظة كاحدة كالتي لـ تكف عمى سبيؿ المدح كالثناء،
ً
قير العدك ،لقد جاءت ألفاظو
تجنيد كؿ طاقاتًو ،كي
كيدفعو إلى
إنما ليستحث ىمـ شعبًو،
ى
يستطيع ى
ى
و
و
معيكدة
كممات غير
معبرةن عف السخط العاـ عكست حالة سخطو كتمرده ،فبدت لغتيو حادةن حتى رأينا
و
مألكفة ،كال مسبكقة مثؿ (زنى الماخكر).
كغير
ثالثاً -موقفو مف الخونة :حممت ركح المقاكمة عند راشد حسيف غضبان حادان عمى أبناء جمدتو مم ٍف
خاف كطنو ،كقؼ راشد حسيف مكقفان كاضحان مف خبلؿ أعمالًو الشعرية كالنثرية عمى السكاء ضدىـ ،لقد
ى
و
مقالة مف مقاالتًو المشيكرة عف العمالة
(ح ىيسانات) في
أطمؽ عمى ىذه الجماعة مف الناس مصطمح ى
كالعمبلء" ،كلقد شاع اصطبلح "حيكاف  +إنساف = ىح ىيسانات" الذم أطمقو عمى العمبلء" ،1لقد حممت
ركح المقاكمة معيا غضبان حادان عمى أبناء جمدتو ممف خاف كطنو ،في قصائد عدة طالب ليـ مف
خبلليا أقصى العقاب ،مثؿ قصيدة (الجبلد) :التي أىداىا إلى "الذيف يبيعكف شعبيـ ليشتركا لذتيـ ..

إلييـ أقدـ "الجبلد" ..الجبلد الذم سيشنقيـ!" ،2مناشدان راشد حسيف بعدـ الرحمة كالرأفة بيذه الفئة مف

الشعب ،كصفيـ بالضعة كالنذالة كالعبيد كببائعي شعبيـ كبأنيـ العقي األكؼ ،يقكؿ:
ٍ
كػػمػمػا شػػػاىػػد كػػفّػػػاً لػػعػػقػو
ضعة
"كيؼ ُنبقي بيننا ذا
إف أبػيػتُػػـ أف تُػػدلّػوا عػػنػقػو

لست مف أمتي
اش ُنقُوه!ُ ..
واذا لػـ تجػدوا حػػبػالً لػػػػػػػو

عرؽ الدوالي مشنقو".3
فميكف
ُ
لقد بيف راشد حسيف مكقفو مف الخكنة في أكثر مف قصيدة كقصيدة (اعترافات كالدة جاسكس،

ىي كاألرض) ،التي قاليا لمف باع أرضو لمصييكنييف؛ ليدفع مير خطيبتو فكتب لو ،قائبلن:
1

 -أحمد حسيف عف راشد حسيف ،مجمة المكاكب ،تشريف الثاني – كانكف األكؿ.1988-

3

 -المصدر السابؽ.88 :

2

 -ديكاف صكاريخ.87 :
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" وبعت التراب المقدس يا أنذؿ العاشقيف
لتدفع ميري؟!

وتبتاع لي ثوب عرس ثميف
فماذا أقوؿ لطفمؾ لو قاؿ:

"ىؿ لي وطف؟"

وماذا أقوؿ لو إف تساءؿ:

كيتابع ،قائبلن:

"أنت الثمف"؟!!"

1

"أتفضح والدة أرضعتؾ لتستر عرضي؟
وتترؾ ىذي البيادر جوعى

لتشبع روضي؟

أمف وجع األرض ..تصنع أفراح".2
ً
يستخدـ الشاعر أسمكب القص ،في ً
الحدث ليعطيو بعدان دراميان يعمؽ في كعي الجماىير،
بناء
ى
ي
ي
لجأ إليو ككسيمة الستجبلء مشاعره كأفكاره الذاتية ،فالذات في الصياغة تنشطر إلى شطريف متحاكريف
يجسدىما أسمكب النداء (يا) حيث يقتضي متكممان كمخاطبان في آف كاحد ،كتتجسد المأساة في السطر

األكؿ مف خبلؿ القصيدة السابقة يندد بيؤالء الذيف يفرطكف في أرضيـ ببيعيا لمييكد ،فيـ الذيف تجردكا
ً
ً
م ،لقد بدأ قصيدتو باستخداـ تكنيؾ
كيتضح ذلؾ مف
مف شرؼ الديف كالكطنية،
ي
خبلؿ خطابو الشعر ٌ
(المعادؿ المكضكعي) ،حيث كضع الشاعر تجربتو الذاتية كالتي تتعمؽ ببيع األرض كالتفريط بيا في
إطار مكضكعي ،حكلت تجربتو الذاتية إلى مكضكع كفكرة ،كقيمة تخص شعبو كأمتو.

و
ألم و
األمر
األسباب حتى لك كاف
سبب مف
تجمى مكقؼ الرفض لبيع األرض أك التفريط بيا ٌ
ي
و
ً
غب في الزكاج منيا ،ىذا ما يظير في القصيدة التي بيف أيدينا
ي
يتعمؽ بعبلقتو مع امرأة يعشقييا ،كير ي
حيث أسقط الشاعر نفسو تحت قناع المرأة العاشقة كالطفؿ المكلكد في أسمكب درامي قصصي يمتمئ
بالحكار كاالنفعاالت ،كالتساؤالت مف خبلؿ تفاعؿ الشخصيات في القصيدة مع بعضيا البعض ،كمع

األرض كالتراب.

ػحف الصػػي ً
اغة بنػػكوع مػػف التػ ً
ػاعر عمػػى شػ ً
ػكتر الػػداللي النػػاتج عػػف اسػػتخداـ األفعػػاؿ
حػ ى
ػرص الشػ ي
بنكعييػػا الماض ػػي كالمضػػارع ،اس ػػتخدـ أفعػػاؿ ماض ػػية (بع ػػت ،قػػاؿ ،تس ػػاءؿ )..مقابػػؿ أفع ػػاؿ مض ػػارعة

(تػػدفع ،تبتػػاع ،أقػػكؿ ،أقػػكؿ )..كلكػػف اسػػتخداـ األفعػػاؿ الماضػػية جػػاءت قميمػػة إذا مػػا قكرنػػت باسػػتخداـ
1
2

 ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.51: -المصدر السابؽ.52 :
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األفعاؿ المضارعة ،كسبب ذلػؾ أف الفعػؿ الماضػي (بعػت) يحمػ يؿ الداللػة عمػى ج ً
ػكىر المكضػكع  -بيػع
ػياؽ ال يحتمػ يؿ مزيػػدان مػػف
األرض كالتفػريط بيػػا -الػػذم حػػدث كانتيػػى كأصػػبح أمػ انر قاطعػان؛ لػػذلؾ جػػاء السػ ي
ً
ػار الخيان ًػة عمػى جبينًػو؛
األفعاؿ الماضية ،خاصةن أف الذم يفرط بأرضػو سػيظ يؿ يػدفعي ال ى
ػثمف ،كيحمػؿ ع ى
ً
ً
ػاعر كفػؽ باختيػ ً
ػار
ػع
ٌ
األرض يعنػي بيػع اإلنسػاف لنفسػو كىكيتػو ككرامتػو لػذلؾ تػػرل الباحثػة أف الش ى
ألف بي ى
األفعػػاؿ المضػػارعة التػػي تفيػػد االسػػتم اررية ألحػػداث معينػػة ،كمػػا أنيػػا احتػػكت عمػػى المقاكمػػة كالمناىضػػة

قػكالن كعمػبلن ،متمثمػػة بالفعػػؿ (أقػػكؿ) الػػذم تكػػرىر مػرتيف ،كأدكات االسػػتفياـ كالشػرط التػػي أظيػػرت الحػكار
كالنق ػ ػػاش كالتفاع ػ ػػؿ ب ػ ػػيف شخص ػ ػػيات المكق ػ ػػؼ مث ػ ػػؿ االس ػ ػػتفياـ ب ػ ػ ػ (م ػ ػػاذا – اليمػ ػ ػزة -ى ػ ػػؿ) كب ػ ػػأدكات
الشرط (لك -إف).

لقد خص الشاعر عممية البيع ،كزادىا كضكحان كتحديدان كتخصيصان؛ باستخداـ داؿ (التراب)

مظي انر فداحة كفظاعة ىذا العمؿ ،إذ إف البيع كاف لتراب الكطف ،مما جعمو يطمؽ عبلمة االستفياـ
كالتعجب بعد النداء ،عمى الرغـ مف عدـ كجكد أداة استفياـ؛ ليكحي بتكتر العبلقة بيف طرفي النداء

المتكمـ كالمخاطب ،كقد اتضح ىذا التكتر مع السطر الثالث كالرابع بيف مكقؼ (األنا /الشاعر) كمكقؼ
(األنت /الخائف) ،فالخائف يفرط بأرضو مف أجؿ عشقو ،كقد أصاب ذلؾ ذىف المتمقي بالذىكؿ

كالدىشة كعمؽ لديو فظاعة ىذا العمؿ ،كبدا مكقؼ الشاعر كاضحان حيث رفض بيع األرض كالتفريط
بيا ميما كانت األسباب ،فكيؼ يبيع أرضو كىي أمو كعرضو كىكيتو ككرامتو.

لقد حاكؿ الشاعر تفخيـ كتيكيؿ أمر التفريط بتراب الكطف استحضار المكركث الديني

بكصؼ التراب بأنو (المقدس) ،حيث أظير مدل أىمية ىذا التراب كخصكصيتو لدل جميع األدياف،

ب كقؼ كليس ألحد
كما يؤكد ذلؾ تعريؼ (التراب) ككصفيا بمعرفة (المقدس) كأنو يريد القكؿ( :أنو ت ار ه
حؽ التصرؼ فيو).
كبعد الحديث عف عممية البيع الفاضحة ،ينتقؿ في حديثو مف خبلؿ شخصية المرأة المعشكقة

حيث تتكالى الصرخات ،فبعد صرختيا األكلى التي كشفت بيا أمر البيع ،يستخدـ الشاعر كسائمو
كأدكاتو المؤثرة مثؿ :أداة النداء (يا) .

أطمؽ أداة النداء لترسك في ذىف القارئ يتناكليا كيسبح معيا في
الشاعر
كترل الباحثة أف
ى
ى
آفاؽ جديدة يحكليا "الشعكريان إلى عالمنا نحف ،كلك جربنا ذلؾ في أثناء قراءتنا لمشعر ،كسألنا أنفسنا
عما نحس في حالة تفاعمنا مع القصيدة؛ ألدركنا أننا ال نفكر بالشاعر أبدان ،كلكننا نضع أنفسنا في

مكانو ،ككأننا نحف القائمكف".1

 -1الخطيئة كالتكفير مف البنيكية إلى التشريحية ،د .عبد ا﵀ الغذامي ،ط ،4الييئة المصرية العامة لمكتاب1998 ،ـ.266 :
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إف النداء الذم استخدمو الشاعر بكؿ قكة زاخرة ليذا البائع الخائف حيث كصفو بػ(أنذؿ) خرج

بذلؾ النداء عف معناه الحقيقي ليحمؿ جرحان ضاربان في القمب كيحمؿ غصة في نفس المتمقي كيحمؿ

الزجر كالتكبيخ لبائع األرض كالتراب أيان كاف.

ثـ ينتقؿ الشاعر الستخداـ أداة االستفياـ المحذكفة (اليمزة) مع الفعؿ (بعت)؛ لزيادة انفعاؿ

كتأثر المتمقي ،فإثارة ذىف المتمقي باالستفياـ تطمب تفاعبلن كتصديقان كاتخاذ مكقؼ حاد كصارـ منو.

كىنا ننتقؿ لمنحى آخر مف القصيدة يمثمو مكقفاف :مكقؼ المرأة العاشقة (األنا) ،كمكقؼ

(األنت) الخائنة كيظير الصراع كالصداـ جميان كاضحان بيف مكقفيف في غاية مف التناقض ،المكقؼ
األكؿ يمثمو (األنا) المرأة المتمسكة بأرضيا ككطنيا ،كالمتشبثة بمكقؼ كمبدأ كطني كقكمي ،كالمكقؼ

المفرط المتساىؿ في تراب كطنو (األنت) كىنا تبدأ (األنا) في الدفاع عف مكقفيا
الثاني :ىك مكقؼ
ٌ
كاشيار أسمحتيا بكجو الخائف فيصفو بػ(أنذؿ) كىي صفة مشبية بالفعؿ؛ لتكحي بثبات صفة النذالة في
ىذا الخائف ككؿ خائف يبيع أرضو ،كحتى كاف كاف مف (العاشقيف) ،كالشاعر يضعنا أماـ ثنائية

تعارضية بيف صفة النذالة كصفة العشؽ ،إذ كيؼ يككف المرء نذالن كعاشقان في نفس الكقت ،فصفة

العشؽ لما ليا في النفس مف ىكل كقبكؿ ال تتناسب مع صفة النذالة ،كىذه ثنائية تعمدىا الشاعر؛
لتجعؿ المتمقي يتكقؼ طكيبلن ،ك يتأمؿ بعمؽ في مدل مصداقية العشؽ كطيارتو كقيمة الزكاج
كمستقبمو في مقابؿ التخمي عف تراب الكطف.

ثـ ينتقؿ الشاعر الستخداـ الفعؿ (تبتاع) ،كىك يحمؿ معنييف متناقضيف األكؿ -بيع األرض،
كىذا أمر غير جائز كمحرـ (بعت أرضي التي ىي بمثابة ا ً
لعرض األكؿ كالمحرـ بالنسبة لي) الثاني-
ه
كىك شراء (ثكب) لتستر جسمي كلحمي كالذم ىك عرضؾ ،ثـ يأتي بكصؼ (الثكب) بأنو (ثميف)؛
ليجعؿ المفارقة تبمغ أكجيا في ذىف المتمقي ،فأم شيء أثمف مف تراب الكطف (ثكب) حتى لك كاف

ثكب عرس ثميف ،ىنا مكاجية أخرل بيف (األنت) ك(األنا) تنتيي باستخداـ الشاعر ألدكات عدة مف
االستفياـ ،تتسمح بيا المرأة لتطمقيا سيامان حارقة في صدر العاشؽ (الخائف) ،كفي عقمو ،فمرة يتـ

االستفياـ بػ(ماذا)؛ إلفادة اإلنكار ليذا التصرؼ ،ثـ بػ(ىؿ) ،ثـ بػ(ماذا) مرة أخرل ،ثـ باليمزة المحذكفة
مف (أنت الثمف).

إف كثرة استخداـ أدكات االستفياـ في ىذا المقطع ،إنما تأتي لتحديد مكقؼ كاضح كمحدد مف

السامع ،كقد يككف ذلؾ تسميط اإلنكار عمى أسمكب االستفياـ؛ لتقريع كتحقير كتكبيخ كؿ مف يحاكؿ أف
يقكـ بيذا العمؿ ،لحمؿ السامع عمى عدـ اإلقداـ عمى مثؿ ىذا التصرؼ في المستقبؿ "كبيذا السمكؾ
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المغكم ،يدخؿ السامع في مشاركة فعمية في إنتاج الجممة االستفيامية ،فيككف أكثر التصاقان بمضمكف

الكبلـ كأقكل فاعمية في استيحاء المعنى المراد".1

كيعكد الشاعر ليعمؽ المأساة كالكارثة بأدكات الشرط (لك) كمرة (إف) مف خبلؿ التشكيؾ في

صحة ىذا التصرؼ كسبلمتو ،كلتكجيو أسمى معاني النصح كاإلرشاد ،كالتنفير مف ىذا السمكؾ ،ثـ

تتكالى األحداث كتأتي نياية المشيد بحكار شديد مممكء بالمكـ كالزجر كاأللـ كالحزف ،تقكؿ المرأة في

حكارىا لمبائع الخائف "ماذا أقكؿ لطفمؾ لك قاؿ :ىؿ لي كطف؟" ،فالمرأة كاف استخدمت أداة االستفياـ

(ماذا) ،فإنيا تتصكر السؤاؿ كالجكاب فيك سيقكؿ ،كلف يتكقؼ عف القكؿ ،نعـ سيقكؿ كيسأؿ كأنا
سأقكؿ كسأجيب ،لقد استخدـ الشاعر الفعؿ المضارع (أقكؿ) ليدلؿ عمى استم اررية القكؿ اآلف كفي

كشرب االستفياـ باإلنكار كالتحقير ،كالذم يجعؿ ىذا اإلنكار كالتحقير عنيفان ككبي انر كممة
المستقبؿٌ ،
(لطفمؾ) ،ككأف الطفؿ القادـ ىك طفؿ خاص بو ال تريد المشاركة في أف تككف أمو ،فيك نتيجة مؤامرة
كخيانة ،كالذم يزيد األمر حزنان كقتامة ،سؤاؿ الطفؿ ألمو "ىؿ لي كطف؟" كبيذا السؤاؿ ييعمؽ الشاعر
الصراع بيف اإلنساف كنفسو كمبادئو كمكاقفو الكطنية كيجعمو ييعيد مراجعة ثكابتو الكطنية كاإلنسانية.

كيزيد الشاعر األمر مأساكية باستخداـ أداتي االستفياـ (ماذا) ،ك(اليمزة) كأداتي الشرط (لك-

إف) ،حيث يجعؿ الشاعر الطفؿ شاىدان رئيسان عمى ىذه المؤامرة ،عندما يقكؿ ألمو "أنت الثمف"؟!
الصراع الطبقي:

و
اضح مع العماؿ كالفبلحيف ،كندد باإلقطاع كالقيادات التقميدية ،التي
لقد كقؼ الشاعر
بشكؿ ك و

فرضت نفسيا عمى جمكع الناس ،كحاكؿ معالجة الصراع الطبقي كالظمـ االجتماعي ،مما جعمو قريبان

مف الناس معب انر عف ىمكميـ ،في قصيدتو (ثكرة فبلح) ،يقكؿ:

حتى تزوؿ شػػراسػػ ُة اإلقػػطػػاع

ثائر ولسػػوؼ أبػػقى ثػائ ارً
"أنا ٌ
ولسوؼ أخبر كؿ ٍ
جيؿ قصتي
ُ
وأظػػػ ُّؿ ِ
أنشػ ُد فػػوؽ كػػؿ ثػنػيػػ ٍة

المجد مف أتباعي
حتى يصير
ُ
الؽ األسماع:
صوتاً يػػشؽ مغ َ

الزماف عمى الطريؽ
أنا زارع اآلماؿ خمفني
ُ
الحقؿ قرآني وىذي الفأس لي أحنى رفيؽ

ِ
الموز في بستاننا ،بدـ الشقيؽ
قسماً بعطر

مجدي الغافي إلى أف يستفيؽ".2
سأظؿ أوِقظُ
َ
1

 -الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي ،د.محمد صبلح أبك حميدة ،ط ،2دار المقداد لمطباعة ،غزة2009 ،ـ.191 :

2

 ديكاف مع الفجر.107:48

ً
لساف الفبلح باستخداـ الضمير (أنا) ،فنراه يتحدث باسـ الفبلحيف
الشاعر الثكرةى عمى
ييعمف
ي
ثائر) جممة اسمية مككنة مف مسند
كالمظمكميف كالمضطيديف ،كلساف حاليـ ال يتكمـ إال ثكرة( ،أنا ه
كمسند إليو ،تعمف عف كقت الثكرة كميعادىا ،كتدؿ عمى ثبات المكقؼ كمبدأ الثكرة كالنضاؿ ضد

اإلقطاع كالظمـ الطبقي ،كبعد اإلعبلف المبكر في بداية األسطر الشعرية بافتخاره بنفسو ،تبنيو شعار

الثكرة ،الذم ليس لو بديؿ ما داـ ىناؾ إقطاع كظمـ.

لقد بدأ الشاعر األسطر الشعرية بالجممة االسمية ،التي تكزعت مف خبلليا عدة جمؿ فعمية كالتالي:
الجممة االسمية
ثائر
أنا ه

تزكؿ شراسة اإلقطاع

الجمؿ الفعمية( :سكؼ أبقى)

يصير المجد

(سكؼ أخبر)

يشؽ مغالؽ األسماع

(أظ ػؿ ث ػائ انر)

لقد أضفت الجممة االسمية (أنا ثائر) حالة مف الثبات عمى المكقؼ الثكرم كتخصيص األنا،
كصفة الثكرة دكف غيرىا مف الصفات ،خمقت حالة إجبارية قصرية النبثاؽ جمؿ فعمية عديدة ،كىذا ما

يسمى بػ(اإلجبار الركني)" ،يحدث اإلجبار الركني بيف عناصر التأليؼ ،حيث يفرض العنصر األكؿ
نفسو عمى الثاني كيقرر إحداثو .كاألكؿ عادة يتـ اختياره بحرية قد تككف مطمقة ،بينما تتناقص حرية

اختيار الثاني حسب أمداء قكة األكؿ".1

لقد فرضت الجممة االسمية (أنا ثائر) نفسيا عمى السياؽ كعمى صياغة الفقرة الشعرية،

فظيرت ثبلث جمؿ فعمية جميعيا تسيطر عمييا األفعاؿ المضارعة (أبقى -تزكؿ -أخبر -يصير-

أظ يؿ -أنشد -يشؽ) ،كنبلحظ خمكىا مف األفعاؿ الماضية ،كداللة ذلؾ أف األفعاؿ الماضية ىي
انقطاع في الزمف كالحدث ،كالسياؽ ىنا ال يحتمؿ االنقطاع كاالنتياء؛ لذلؾ جاءت األفعاؿ المضارعة

المؤكدة لتدب في األبيات الشعرية كفي فضائيا ركح الحياة ،كالعمؿ كالنشاط سكاء في استم اررية مدل

الزمف أك في استمرار الحدث كتكاصؿ الفعؿ ،فالسياؽ يرتكز عمى مكقؼ االقتناع كمبدأ الثكرة ضد

اإلقطاع الظالـ ،مف ىنا كاف لزامان أف تفرض نفسيا األفعاؿ المضارعة؛ لتحكؿ القكؿ إلى فعؿ ،كالمبدأ

إلى عمؿ ،كالثكركية إلى مقاكمة كنضاؿ.
 -1الخطيئة كالتكفير .279:
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لقد استعاف الشاعر ليعبر عف شراسة اإلقطاع كجرائمو ،بعبار و
و
مدلكؿ عمي و
ؽ ،فالجممة
ات ذات

الفعمية األكلى (سكؼ أبقى ثائ انر) فييا داللة عمى البقاء كالثبات الثكرم ،إذ تتعارض مع الجممة الفعمية
األخرل التي تقابميا (حتى تزكؿ شراسة اإلقطاع)؛ ألف الفعؿ (أبقى) يتعارض مع الفعؿ (تزكؿ) الذم
يبرز عمؽ األسى كاأللـ ،كاسـ الفاعؿ (ثائ انر) يتنافى مع ما يفعمو (اإلقطاع) ،كلكف ىذه التعارضات

كالثنائيات خمقت حالة مف الصراع كاالحتكاؾ المباشر بالفعؿ كبالحقيقة بيف النضاؿ كالمقاكمة ،كبيف
شراسة اإلقطاع كظممو ،كالجممة األكلى جاء فعميا (أبقى) مؤيدان كمؤكدان باألداة (سكؼ) التي تفيد

االستمرار لمعمؿ الثكرم في المستقبؿ البعيد ،كىذا يتنافى مع الحاجة الماسة إلزالة اإلقطاع اآلف ،كلكف

ما ييقرب ىذا المستقبؿ ،كيجعؿ زمنو قريبان اآلف اتصاؿ (سكؼ) ببلـ التككيد (لسكؼ) ،إضافةن لتكرار
األداة (سكؼ) مرتيف متتاليتيف في األبيات الشعرية ،ىذه المؤكدات كتكرارىا جعؿ حالة انتياء اإلقطاع

الظالـ كزكالو قريبة جدان ،كاضافةن لتمؾ الدالالت نبلحظ أف الفعؿ (أبقى) جاء مؤيدان بالفاعؿ الضمير

(أنا) ،كمؤيدان باسـ الفاعؿ (ثائ انر) في مقابؿ الجممة الثانية التي جاء فعميا (تزكؿ) مؤيدان بفاعؿ كاحد
كىك (شراسة) ،كالبيت الثاني بدأ بالفعؿ (أخبر) استكماالن لما بدأه الشاعر مف حديث في البيت األكؿ

عف إزالة ما ىك قائـ مف إقطاع ظالـ كمحاكلة اجتثاثو مف جذكره ،لقد سبؽ الفعؿ بأداة التسكيؼ

(سكؼ) ،كالتي أفادت تككيد حدكث اإلخبار في المستقبؿ ،إف الشاعر أراد اإلخبار عف المجد
كاالنتصارات كالتاريخ العريؽ ،فمف المنطقي أف تتكالى أخبار االنتصا ارت بعد التخمص مف اإلقطاع،

الظالـ ،باستخداـ الظرؼ المكاني (فكؽ) ينقمنا؛ لتحقيؽ كاقعية حدث الغناء كالنشيد مف خبلؿ

استحضار زمف األفعاؿ كالمكاف الذم دؿ عميو الظرؼ ،كبإضافة الظرؼ إلى (كؿ ثنية) أعطاه

األمكنة التي سيعميا النشيد كالغناء تخصيصان كتحديدان كالصكت القكم ىك األداة المناسبة لمنشيد
كالتغني باالنتصارات ليخترؽ (مغالؽ األسماع) ،كيفرض عمييا سماعو سكاء كانت مغمقة بإرادتيا أـ

بدكنيا؛ ليجعميا تسمع كتعي.

لقد استنيض الشاعر اليمـ لمتحريض كي يسترجع مجده ،فالقصيدة ال تستطيع أف تقكـ بميمة

التحريض ،إال إذا كانت حركفيا ككمماتيا معبئة كمجندة ،تؤثر كتقنع سامعيا.

كما يبدك مكقفو المنحاز لطبقة العماؿ الكادحيف كالفقراء في قصيدتو (قصة أكؿ أيار) ،التي تصكر

ثكرة عماؿ شيكاغك ضد الظمـ كاالستغبلؿ ،كمف أجؿ ظركؼ عمؿ أفضؿ ،يقكؿ:
"كانت لشيكاغو العظيمة قص ٌة

وتحرؽ
نار مقاطعيا  ..تضيء ..
ُ
ٌ
ٍ
بعامؿ ىو شادىا
عبث الطغاةُ
يسرؽ
عريؽ
لص
ُ
ٌ
فجميعيـ ٌ
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دماؤؾ بالصباغ صبغتَيا
قالوا:
َ
أزرؽ
نقي
دميا ٌّ
ُ
وعروقنا ُ
دت
كذبوا! ففي دمو
النجوـ تعم ْ
ُ
فمشكرِه في كؿ ٍ
تشرؽ
ليؿ
ُ

دع األشرَار في ُغموائيـ
ميالً! ِ
فميقتمُوا ،وليصمُبوا ،وليشنقوا

ب األبي الحر ليس يضيرهُ
ص ْم ُ
األسبؽ
المسيح إلى الصميب
إف
ُ
َ
***

المييب إلى النفوس يثيرىا
وسرى
ُ
والحاكـ المغرور ٍ
أخرؽ
اله
ُ
ُّ
نيوب ُو
في كؿ يوـ
تستبد ُ

تترفؽ"
بالعامؿ الباني ،فال
ُ

1

الشاعر نمكذجان لشعر المقاكمة الذم أليب النفس ،كأشعؿ القمب ،كرص الصفكؼ أماـ
لقد قد ىـ
ي
فشعب لديو مثؿ ىذه اإلرادة كاإلصرار عمى النضاؿ كالعكدة ،يقكؿ
مخططات القكل االستعمارية،
ه
كيفعؿ ،كيجكد بالتضحيات ،كيدأب عمى تذليؿ الصعاب ،البد مف أف يحقؽ آمالو في العكدة طاؿ
و
الزمف أـ قصر ،كلف يمنع إشراؽ فجر النصر و
أم شيء كاف ،كذلؾ باالنخراط في طريقيف
ليكـ جديد ٌ
متكازييف :أحدىما يتجو نحك البناء الداخمي ،كاآلخر عمى عاتقو عبء المقاكمة كالمكاجية.

 -1ديكاف مع الفجر.123 -122 :
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ادلثحث انزاتع -انعزوتح/انقىميح:
ً
الحديث؛ ليعبر عف ً
ً
ً
ً
ً
الشعكب
االتحاد بيف
االلتحاـ ك
حالة
العصر
مصطمح (القكمية) في
ظير
ي
ى
ى
بية ،في مك ً
العر ً
تنتشر انتشا انر كاسعان ،كتمقى ترحيبان منقطع
األمر الذم
اجية االستعمار،
جعؿ القكميةى
ى
ي
ي
بالقكمية العر ً
ً
بية أك بالقكمييف
عرؼ
النظير
ى
فأسست جماعةه مف المثقفيف كالمفكريف كاألدباء العرب ،ما يي ى
الدكؿ العربيةى تربطييا جميعان أكاصر
العرب ،كىك اتجاهه ثكرم يخريج بأصحابو مف الخاص إلى العاـ،
ى
كيشتد
كعبلقات كىمكـ كطمكحات مشتركة ،كتاريخ كحاضر كمستقبؿ مشترؾً ،فم ىـ ال
تظير القكميةي
ي
ي
تكز عمييا
تأثيرىا ،كالعرب تربطيـ لغةه كاحدة كأرض كاحدة كديف كاحد ،فيي مف أىـ الدعائـ التي تر ي
ي
القكمية ،إف لؤلدب كالشعر عمى الخصكص دكره الكبير في التعبير عف العكاطؼ كالمشاعر
كالطمكحات ،التي تدخؿ جميعيا تحت إطار القكمية.

مف ىنا أدرؾ الشعراء العرب أف القكمية ىي "اإليماف بكياف األمة العربية الدائـ أك طابعيا

المميز ،كخصائصيا األصمية ،إيمانان قائمان عمى إدراؾ الدعائـ التي يقكـ عمييا صرح ىذه القكمية ،مع
العمؿ الدائب لكحدة العرب ،كتحريرىـ ،كتحقيؽ سيادتيـ كالنيكض بيـ في جميع شؤكنيـ" ،1عايش

الشعراء في فمسطيف المحتمة مخاضات الشعكب العربية في البحث عف سبؿ جديدة لتحرير فمسطيف.

كبير في شحذ اليمـ،
أثر ه
فقد تجاكبكا مع ىذه المخاضات في العالـ العربي ،كبارككىا ،فكاف ليا ه
كتكحيد الجيكد ،كاألفكار ،كالعكاطؼ ،كاليمكـ ،مف أجؿ استرداد الحقكؽ المغتصبة.
كاف شعراء فمسطيف المحتمة في حالة صحك؛ ألنيـ مدرككف أف تحرر الشعكب العربية مف

قيكد العبكدية كاالستعمار كالرجعية ،سبيؿ لمتحرر فسارعكا لمشاركة ىذه الشعكب؛ لمتخمص مف براثف

االستعمار كالتخمؼ ،إيمانان بأف كؿ ثكرة جديدة في العالـ العربي عمى نظـ اإلقطاع كالرجعية تينبيء

تظير في
األمر الذم
بميبلد فجر التحرر الفمسطيني مف االحتبلؿ الصييكني،
جعؿ القكميةى العربيةى
ى
ي
ي
شعر راشد حسيف كغيره مف الشعراء الفمسطينييف ب و
ً
صكر شتى.
الشاعر مف الذيف ارتفع صكتيـ عاليان ،خاصة بعد ثكرة (1952ـ) في مصر ،حيث ارتفعت

صيحة القكمية ،كعبل فكرىا ككثر مؤيدكىا ،كلقد أعجب راشد بفكرة القكمية فأحبيا كانتمى إلييا كناضؿ

مف أجميا كصدح صكتو بمبادئيا -ال سيما -أنو أضاؼ ألشعاره الكطنية _ التي تخص فمسطيف _
يبعدان آخر كاتجاىان جديدان ىك القكمية ،كمف ىنا بدأ راشد يخرج مف عباءة الداخؿ ،كالخصكصية
الفمسطينية ،إلى البيت الكبير إلى أمتو العربية ،فعبر عف تبلحـ القضايا العربية معان كعف االرتباط

فظير ذلؾ في معجمو الشعرم ،مف خبلؿ بعض
العضكم كالمعنكم بيف الشعكب في كؿ مكاف،
ى
الدكاؿ التي عب ىرت عف ذلؾ،كالتي تـ رصدىا مف خبلؿ الجدكؿ اإلحصائي التالي:
 - 1القكمية العربية في الشعر الحديث ،د.أحمد محمد الحكفي ،دار نيضة مصر لمطبع كالنشر ،القاىرة 8:
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أمة

16

جميمة

7

المغة العربية

1

ببلدم

3

آسيا

16

قكمية

4

العرب

15

الشعب

19

الشرؽ

22

ً
ً
بي مف خبلؿ استخداـ
اشد في داخمًو
لقد ى
حمؿ ر ه
ى
االنتماء إلى العرب كالعركبة ،مجسدان اليـ العر ٌ
دكاؿ مختمفة تعبر عف العركب ًة ،حيث كرد داؿ(العرب) في دكاكينو حكالي ( )15مرة ،كداؿ (الشعب)،
حكالي ( )19مرة ،كما عبر عنيا بداؿ (أيمة) في دكاكينو ،لقد افتخر ببطكلة األحرار في قصيدة

(الجبية العربية) ،حيث حيا الجبية العربية التي أقيمت لمدفاع عف األراضي العربية ،حيف دعا كؿ

القكل إلى الحفاظ عمى الكحدة الكطنية؛ ليعمنكا أنيـ أمة كاحدة ،يقكؿ:
"أحػبػػؾ يػػا بػػغػػداد اسمػػاً مػقػدسػاً

كيقكؿ:
كيقكؿ:

وشعباً نبيالً رد عػػنػؾ اليػزائػمػا

تمردت
كدت أبكي حيف قالوا:
ْ
لقد ُ
ت جػمػيػمػي راقػصػػػاً ومػػػثػػمػػثػػػي
رأيػػ ُ

" تاريخ ٍ
شعب سقى لممجد خمرتو

كنت آتػيػؾ ىػػائما
ولوال قيودي ُ
1
وعكا تغني حوليا الموج حالما"

رىػػطٌ مف الػشػعػػب أحػػرٌار كأنػػيػػـ
منطمؽ
"مف جبية الّشعب نور الفجر
ٌ

في قصيدة (ثائركف) ،يقكؿ:

ديار أم ِت ِو قبو ار
ُ"ز ِر َع ْت ُ
ويعمـ أنو والموت سا ار

مػسػكػوبػ ًة فػي أنػػابػيػ ٍب مػف الػذىػػػب

كانوا عمى البغي إعصا ارً مف الغضب"
انشد يا فتى العرب"
فغف لمفجر و ْ

2

3

فكيؼ تريده أال يثورا؟
4

معاً ...لما تعمد أف يثو ار"

أمتو التي تحكلت
اإلنساف العربي الذم ال يقب يؿ
الشاعر
كصؼ
ى
ى
الضيـ ،مف خبلؿ كصؼ ديار ٌ
ي
ى
و
إلى ً
تبرز ألكاف القتؿ كالتنكيؿ ،كصكر
غير ما كانت عميو قبؿ حصكؿ جرائـ القتؿ ،إلى
صكر ي
و
تضحيات الشيداء الذيف انزرعكا فييا ،فتحكؿ المكاف (الديار) إلى و
تميب
قصيدة
قبكر ،كمف ثىـ إلى
ي
ً
الشعكب ،معمنان تحديو كاستنكاره لفعؿ المحتؿ بأسمكب االستفياـ (كيؼ) الذم تىىرتٌبت عميو الثكرة
شعكر
كالرفض ليذا الكاقع الذم زرعو االحتبلؿ.

1

 -ديكاف قصائد فمسطينية.114 :

3

 -المصدر السابؽ.110:

 -2المصدر السابؽ.108 :
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كما كرد في دكاكينو أسماء مجمكعة مف الدكؿ العربية كمدنيا ،التي كانت مثاالن كاضحان عمى
ٌّ
افر في ً
شعره مف (سكريا إلى دمشؽ ،األردف ،العراؽ ،الجزائر..
القكمية ككحدة العرب ،فكاف ليا حظ ك ه
الببلد العر ً
ً
بية معتب انر أىميا أىمو ،كشعكبيا شعبو ،يقكؿ:
إلخ) ،نراه يجكؿ كيتجكؿ بخاطره في كؿ
شعب في كؿ مكاف
لؾ
"ولدي يا ليب البركافَ -
ٌ
1
في سوريا في لػػبنػاف -في بغداد وفي عماف"

كيمكننا رصد دكاؿ الدكؿ العربية كمدنيا مف خبلؿ الجدكؿ اإلحصائي:
الكممة

عدد مرات

الكممة

عدد مرات

الكممة

عدد مرات

الكممة

عدد مرات

دمشؽ

76

الجزائر

11

بغداد

9

آسيا

14

لبناف

14

أسكاف

8

عماف

8

أفريقيا

9

الجكالف

9

أكراس

7

الشاـ

6

بيركت

2

سيناء

5

ببلد الرافديف

1

حمب

1

المكصؿ

2

العراؽ

6

دجمة كالفرات

2

سكريا

1

النيؿ

1

صكر

1

مكة

1

مصر

1

بكرسعيد

2

زغرتا

1

جبؿ الشيخ

1

الشط

2

تكرارىا

تكرارىا

تكرارىا

تكرارىا

نجد أف عدد مرات تكرار أسماء الدكؿ بمغ ( )193داالن.
مف خبلؿ تتبع الجدكؿ اإلحصائي ي
و
كسيمة لمخبلص ،إذ
أحداث األمة في الخارًج بحثان عف بارقة أمؿ ،أك
يرصد
كاف راشد حسيف
ى
ي
ى
يسعى إلى تأصي ًؿ ىكيتًو مف خبلؿ شعره الذم يشم يؿ كيعـ جميعى ببلد العركبة ،مبتدئان بقارتو آسيا
تكررىا في قصائده ( )14مرة ،فكتب قصيدتو (مف آسيا أنا) معب انر عف إيمانو الراسخ بأف
كالتي بمغ ا
المضطيديف سييبكف لمكاجية آلة الحضارة الغربية الفاشية ،المتمثمة أمامو بالصييكنية ،يقكؿ:
"مػف آسيا أنا مف سراديب الشعوب المرىقو
يث كاف لكؿ ٍ
إف تمرد مشػنػػقػػػو
مػف حػػ ُ
عبد ْ
شػػفػة األماني فػػي قموب شعوبيا متشققػػو
وعيونيا كانت عمى رمؿ الميانة مطبقػػػػػو

والػػيوـ كػػؿ يػػد بيػػا مػمػيػػوف نػ ٍ
ار محرقػػػػػو"
-1
2

قصائد فمسطينية .144:

 -ديكاف صكاريخ .65:
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2

استخدـ حركؼ المد الطكيمة في كممة (آسيا) ككممة (أنا) ك(سراديب) في (الشعكب)
لقد
ى
ً
ً
كلصكت الحركؼ ،كايقاعيا ككأنو ال يريد
الزمف لصكتًو
ك(القمكب) ك(عيكف)؛ ليعطي مساحةن كبيرةن مف

لصكتو كصراخو الثكرم أف يتكقؼ ،كىك بذلؾ أعطى ىامشان لبلفتخار بأنو مف آسيا ،كأف جذكر

القكمية متأصمة فييا كفي شعكبيا اآلسيكية.
ً
ً
ً
خصكصية قارتًو األسيكية ،كانما تمدد صكتو كطاؼ في قارة
بالتكقؼ عند
الشاعر
يكتؼ
كلـ
ي
التزـ بو ،كنادل بمبادئو ،فتغنى الشاعر الفمسطيني بالمدف العربية،
إفريقيا؛ ألنو تبنى الفكر القكمي ك ى
بحضارتيا ،بنضاليا ،بجماليا كسائر ميزاتيا ،كناشدىا أف تيب لنجدة المدف الفمسطينية كافة ،كفي
مقدمة ىذه المدف( :سيناء ،القاىرة ،بكرسعيد ،الجزائر ،بغداد) ،فالمدف العربية في إفريقيا مرتبطة

ارتباطان كثيقان مع شقيقاتيا في آسيا كفي قصيدة (مف آسيا أنا) ،يقكؿ:
فانطمقت تدوس عمى الجناة
"إفريقيا سمعتً ِؾ
ْ
واذا الجػػزائػػر شػعػم ًة حػمػراء تشعؿ أغنياتي

شتَػرى بالػفػمػ ِ
أبناء الػحػػيػاة"
س
يا آسيا لف ُي ْ
ُ
شارؾ في ثكر ً
مصر كالعراؽ كالجزائر كاليمف ،بقصائد
ات
انطبلقان مف ىذه العكامؿ مجتمعة،
ى
ى
تعبر بصدؽ عف إحساس الشاعر الفمسطيني ،بأف ىذه الثكرات ىي ثكراتو ،كبأف انتصارىا انتصاره ،إذ
1

المقدس ،فكقؼ ميمبلن كحاديان ليذه الثكرات ،نراه تعمد
ال كرامة كال سعادة لمعرب دكف تحرير الكطف
ٌ
استخداـ حركؼ المد الطكيمة في القصيدة؛ ليحافظ قدر اإلمكاف عمى استمرار تدفؽ الصكت كاإليقاع
كعدـ تكقفو ،فأتت الحركؼ في ىذا المكقؼ؛ لتمبي كتستكعب حجـ عاطفة القكمية التي بداخمو.

أما دمشؽ كردت في قصائده حكالي ( )76مرة ،أم أنيا أخذت نصيب األسد مف المدف

كبير ليذه المدينة حتى إنو خصص عناكيف قصائد تحمؿ
العربية ،مما يدؿ عمى أف الشاعر يحمؿ حبان ان
اسميا في ديكانيو الثالث كالرابع (قصائد فمسطينية) ك(أنا األرض ال تحرميني المطر) مثؿ( :يكميات

دمشؽ ،شمكع دمشؽ ،أطفاؿ دمشؽ ،الحب يسير في دمشؽ) ،كفي قصيدتو (أطفاؿ دمشؽ) ،يقكؿ:
"لـ ْأب ِؾ مف سنيف
بكيت اليوـ في دمشؽ
لكنني
ُ
تجمع األطفاؿ واشتروا جرائد ليق أروا ،عف الجوالف
عف سيناء

عف سقوط الطائرات في دمشؽ

تكاثر األطفا ُؿ واشتروا كؿ جرائد المدينة
1

 المصدر السابؽ.67 -66:55

1

اذىب إلى الجوالف"
رجوتُيـ جريدةً واحدةً ،لكنيـ قالوا:
ْ
لقد ربط الشاعر أطفاؿ أفريقيا بأطفاؿ آسيا؛ ألف رابطة اإلخكة تربطيـ بغض النظر عف

اختبلؼ أماكنيـ مف سيناء إلى الخميج العربي.

يقكؿ في قصيدة بعنكاف (الحب كمو يسير في دمشؽ):

"يا أييا األحباب
ىنا فمسطيف

ىنػػا مصر

ىنػػا لبناف". 2

يتجمى الحب اإلنساني ،كالعبلقة الحميمة بيف الشعكب العربية (مصر كلبناف كفمسطيف) في

ىذه األسطر ،مف خبلؿ التبلحـ الشديد باستخداـ اسـ اإلشارة (ىنا)؛ ليدؿ عمى اتحاد الدكؿ العربية،

كرسـ لنا صكرة مف صكر التضامف بيف أبناء الكطف العربي ،كبيف الشعكب العربية كالشعب

الفمسطيني ،حيث استعاف في إبراز ىذه العبلقة بذكره لممناطؽ القريبة مف األراضي الفمسطينية ،لقد
ً
الحقيقية التي تربطو بالعرب ،حيث تكحدت اآلماؿ
لفت انتباه المتمقي إلى أىمية اإلحساس باإلخكًة

كالطمكحات؛ ليتجدد الحب في دمشؽ كيتجدد اإلنساف ،فنراه يقكـ بالربط بيف الجمؿ بتكرار مفردة مف
المفردات ،مع أجزاء معينة في السياؽ الشعرم تؤدم كظيفة الربط بينيا ،بحيث يي ٍغنًي ذكرىا كتكرارىا
عف أداة الربط ،فاستخداـ اسـ اإلشارة (ىنا) الذم ىي ًريد مع كؿ سطر شعرم ،يي ٍغنًي عف ًذكر حرؼ
العطؼ الذم يمكف أف نتخيمو مع كركد كؿ عبارة جديدة عمى النحك التالي "ىنا فمسطيف" /ك"ىنا

مصر" /ك"ىنا لبناف" ،فاسـ اإلشارة (ىنا) أدل كظيفةن نحكيةن (الكصؿ) ،إلى جانب كظيفتو اإلشارية
التي تفيد القرب الشديد في المكاف ،فتكرر استخداميا في القصيدة ،كيكاصؿ قائبلن:
"ولكنني في دمشؽ ..

وأعرؼ أني بدوف سال ٍح
سوى قمـ يا دمشؽ

3

الحبر فيو فمسطيف ،نادى دمشؽ".
نسي
ُ
إذا َ
لشعب ك و
و
احد ،كلقد سعى لتجسيد التكحد كاالمتزاج ،حيف تمنى
كىكذا إذف تصبح القضيةي كاحدة

أف يككف غرسة زيتكف عمى أرض الجزائر في قصيدة (إلى جميمة) ،يقكؿ:
4
ِ
ٍ
أرض الجزائر"
زيتوف عمى
"ليتني غرس ُة
1

 -ديكاف قصائد فمسطينية.32:

3

 -المصدر السابؽ.27:

2

 -المصدر السابؽ.38 :
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كمف دمشؽ إلى الجزائر إباف احتداـ الثكرة الجزائرية ،لفتت بطكلة (جميمة بكحيرد) نظر

الشعراء ،كمنيـ راشد حسيف إلى ىذه التجربة البطكلية بكؿ أبعادىا فحياىا بقصيدة أخرل (مصرع
جميمة بك حيرد) حيث مجد بطكالتيا ،كنظميا "حيف أشيع أنيا أعدمت"

1

"و"جميمة" تحيا وتحيا في القموب وفي الجراح

ليب الرماح
كالدوحة الخضراء  ..في نظراتيا ُ
لػػو سػػخػروا كؿ الػػرياح لػقمعيا ..كؿ الريػػاح
2
ٍ
أغنيات مف كػفػػػػاح"
أفمحت في قمع دوحة
ما
ْ

خطابو الشعرم مكجو إلى (ركسبير) أحد قادة الثكرة الفرنسية ،قائبلن :إف جميمة بمصرعيا تبقى

خالدة في العيكف كالقمكب كفي حكاكير الجزائر ،ففي ىذه األسطر يتحمى الحب اإلنساني كالعبلقة
الحميمة بيف الشعبيف الفمسطيني كالجزائرم ،مف خبلؿ الصكرة التي حاكؿ أف يرسميا الشاعر لجميمة.

إذا ما تأممنا األسطر السابقة ند أف الشاعر كثؼ مف استخداـ صكت (الحاء) ،الذم يمعب دك انر نفسيان

بار انز عمى المستكل الصكتي ،حيث تردد حكالي ( )10مرات ،كما عقد صكت (الحاء) مع (ألؼ المد)
ضفيرة صكتية كاحدة (حاء القافية) ،كمما يزيد الطاقة إيحائية ليذه الحركؼ كاألصكات ،اختيار الشاعر

دكاؿ تنتمي لمعجـ عنيؼ كقكم تمثمو مفردات القكة كالصبلبة (ليب ،الرماح ،الرياح ،قمع ،كفاح)،

ككميا ألفاظ جاءت متساكية مع الخط الداللي العاـ لمصياغة.

كاذا كانت الداللة قد تمركزت حكؿ مبدأ الصمكد كالثبات ،فإف الشكؿ الصياغي جاء مدعكمان

بأسمكب الشرط (لك) مع الفعؿ الماضي (سخركا) مع قكة الطبيعة (الرياح) ،كالتي تمثؿ مصدر القكة
إف يقمً ىعت جسدان لف تيٍقمىع مف العقكؿ كالقمكب؛ ألنيا
لمطبيعة ك ٌؿ تمؾ الكسائؿ تؤكد عمى أف "جميمة" ٍ
و
منا األسطر نجد أف الصيغ االسمية كاف ليا الغمبة عمى الفعمية،
أغنيات مف كفاح ،كاذا تأم 
تمث يؿ دكحة

حيث اشتممت عمى سبعة عشر اسمان ،في مقابؿ أربعة أفعاؿ؛ ألف الصيغ االسمية تمنح الخطاب ثباتان
كديمكمة ،عمى خبلؼ الفعمية التي تمنحو استم اررية كالحركية.

1

 -المصدر السابؽ.94 :

 -2المصدر السابؽ.94 :
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ادلثحث اخلامس– احلياج وادلىخ:

يشك يؿ المكت في ً
فكر اإلنساف عمكمان كاإلنساف العربي خصكصان ىاجسان كىمان عميؽ المستكل،
فمنذ آالؼ السنيف كاإلنساف يبحث عف تفسير لظاىرة المكت ككشؼ مجاىمو ،حتى كصؿ األمر
لمبحث عما يسمى بػ(اكسير الحياة) أك (الخمكد)؛ ليقير ىذا المارد المسمى بالمكت ،لكف جميع

المحاكالت باءت بالفشؿ ،ككانت جيدان ضائعان ،كلـ يمبث اإلنساف العربي قديمان كحديثان أف عبر عف
صدمتو بالمكت ،بالتفجع ،كالحزف الشديد ،كبعاطفة الحزف التي تفجرت عمى طكؿ السنيف كاف لمشعراء

ً
التعبير عف ىذه الظاىرة ،ككاف الرثاء أبرز المكضكعات الشعرية التي يعتبر المكت
بارز في
دكر ه
ه
الشعر مف ً
أقدر الفنكف األدبية تعبي انر كتصكي انر لظاىرة الحزف كتجربة
المادة األساسية ليا ،كنظف أف
ى
المكت.

يبرز النقيض كالمضاد لممكت كىك الحياة ،فإف لممكت مف أجؿ الكطف
كعمى الجانب اآلخر ي
كاليكية كالكرامة كاألرض كالعرض يمثؿ كجكىان أخرل لمحياة ،كمعنى ذلؾ أف اإلنساف الفمسطيني حيف
يقدـ عمى المكت ليس مف أجمو في ذاتو ،بؿ مف أجؿ الحياة الحرة الكريمة لآلخريف مف أبناء شعبو كقد

عبر عف ذلؾ الشاعر عبد الرحيـ محمكد حيف قاؿ:
"سأحمؿ روحي عمى راحتي

فػإمػا حػياة تسػر الػصػديػؽ

وألقي بيا في مياوي الردى
واما مػمػات يػغػيػظ الػعػدى"

1

ك" في جدليات الضد ،كديالكتيؾ التناقض في التنكيع ،يعبر راشد عف ىكاجس قمقة كرؤيا

شاممة ،فقد جمع راشد مف خبلؿ شعره الحزف كالفرح في إناء كاحد ،كجمع التفاؤؿ كالتشاؤـ معان ،كأيضان

جمع المكت كالحياة ،كمع ك ٌؿ ذلؾ ظمٌت ركح نفسو الطامحة إلى تحديات لممكاصمة كالمكاكبة،
2
و
مكتمؿ
ثميف غير
كالمكاصمة كاالستم اررية"  ،كالشاعر مدر ه
ؾ لمتع الحياة كنعيميا ،لكنيا بالنسبة لو ه
كنز ه
خمؽ عند اإلنساف الدافعية لحب الحياة
ينقص في أم يكـ ،كفي أم لحظة ،بسبب المكت،
األمر الذم ى
ي
ي
كالرغبة الممحة لبلستمرار في الكجكد ،بؿ غدا البعض مقتنعان أف االستمرار في الحياة ىك أبرز سبلح
لمتخمص مف القمؽ كالخكؼ الذم يسببو التفكير بالمكت ،كباختياره السبلـ يختار الحياة "إف اختيار

السبلـ يعني اختيار الحياة التي يجبً ىؿ اإلنساف عمى حبيا ،كبالتالي االىتماـ بضركرة إنجاز متطمباتيا،
3
كال يتحقؽ ذلؾ إال بتحقيؽ السبلـ العادؿ لمجماعات ،كالسبلـ الركحي لؤلفراد".

 -1ديكاف عبد الرحيـ محمكد ،جمع القصائد كقدـ لمديكاف الدكتكر كامؿ السكافيرم ،دار العكدة ،بيركت1999 ،ـ .120:
2
3

 كجع القصيدة كنبضيا دراسة عف الشاعر الفمسطيني راشد حسيف ،رقية زيداف ،مكتبة جامعة النجاح الكطنية2002 ،ـ .16: المقاكمة كالقص في األدب الفمسطيني (االنتفاضة نمكذجان) ،السيد نجـ0ط ،1مطبعة األمؿ التجارية ،غزة.106: 2006 ،،58

إف الدعكة إلى السبلـ جكىر عبلقة المسمميف بعضيـ ببعض ،كالسبلـ منيج في مناحي الحياة

يقكؿ تعالى﴿ :وا﵀ يدعو إلى دار السالـ﴾ ،1كيقكؿ﴿ :وال تقولوا لمف ألقى إليكـ السالـ لست

مؤمناً﴾.2

كلك نظرنا لئلنساف الفمسطيني دكف غيره لكجدنا أف لو نظرتو لممكت كالحياة تختمؼ اختبلفان

كاضحان عف غيره مف البشر؛ كذلؾ بسبب كقكع األراضي الفمسطينية تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مما

صع يدكا مف كتيرة المقاكمة كالنضاؿ ضد العدك اإلسرائيمي ،كأف يستمركا في
حدا بالفمسطينييف كافة أف يي ى
الدفاع عف حقكقيـ المسمكبة باذليف أركاحيـ كأنفسيـ كأمكاليـ رخيصة؛ ليحيكا حياة الحرية كالكرامة
كىذه الحياة لف تأتي إال مف خبلؿ المكت ،فأصبح المكت طريقان لمحياة ،كأصبحت الحياة طريقان

يؼ يم ىشرؼ،
مكت شر ه
لممكت ،مف ىنا كجد اإلنساف الفمسطيني نفسو أماـ خياريف ال ثالث ليما ،إما ه
كاما حياة حرة كريمة ،فالشاعر راشد حسيف أحد المثقفيف كالمناضميف كالشعراء الذيف أدرككا معنى
المكت ،كاقتنعكا بضركرتو؛ لبلستمرار في الحياة ،كنممس ذلؾ في و
يتحدث فييا عف
كثير مف قصائده
ي
ً
و
المكت كاالستشياد كالخمكد ،ف ىك ٍـ مف أيىن و
أناس ضحكا كاستشيدكا في
كر ليـ ،ك ىك ٍـ مف
اس ماتكا كال ذ ى
ً
سبيؿ الكطف ،ظمكا خالديف في قمكب الناس كعقكليـ ،لقد نالت ثنائية الحياة كالمكت عند الشاعر
اىتمامان ال بأس بو.

إف داؿ المكت بمشتقاتو الكثيرة كمترادفاتو المختمفة مثؿ( :حتؼ ،رثاء ،فناء ،عدـ ،مكت،

المبلحـ ،مصرع ،المجازر ،كفاتو ،القتؿ ،الصمب ،غاب ،مضى ،أشبلء ،المتناثركف ،يشنؽ ،تكفيت،
تفترس ،لفظت أنفاسيا ،الفراؽ ،كفف ،جثة ،الدفف ،سمختو ،قبر ،حفرة ،لحد ،نعش ،تابكت ،المنكف،

اليتـ ،نعاىـ ،تناثرت ،قصفكا ،العزاء ،المشانؽ ،انتحر ،الضحايا ،تأبيف ،الشييد ،يقاتؿ ،إحراؽ،
ً
م
اذبحكني ،جزائرا ،جنازة ،اغتالكا ،رفات ،نسفت ...إلخ ) يمثؿ ركيزةن ىامةن في بناء الخطاب الشعر ٌ
ً
بمغ تردد دكاؿ ىذا المحكر حكالي ( )379مرة في دكاكينو األربعة ،أم بنسبة (‚)٪1
عند
الشاعر ،فقد ى
مف دكاؿ الدكاكيف ،في ديكانو الرابع ظير داؿ المكت كما يتصؿ بو حكالي ( )119مرة أم بنسبة

( )٪33‚05مف دكاؿ الحقؿ ،أما داؿ المكت كمشتقاتو فكرد في دكاكينو األخرل حكالي ( )228مرة أم
بنسبة ( )٪35‚8مف دكاؿ الحقؿ ،يمكف رصدىا مف خبلؿ الجدكؿ اإلحصائي التالي:

1
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عدد مرات

الكممة

تكرارىا

الكممة

عدد مرات

الكممة

تكرارىا

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

المكت

159

دفنكىا

13

كفف

11

المشانؽ

17

القتؿ

41

المنكف

5

اليتـ

20

انتحر

2

نعاىـ

2

أشبلء

3

لحد

4

الضحايا

1

قبر

36

مصرعو

3

الحداد

4

المجازر

2

اغتالكا

1

جنازة

1

إحراؽ

7

القضاء

1

الشييد

13

يشنؽ

2

تأبيف

1

تحفر

3

رفات

1

نسفت

2

جزائ ار

1

نعش

1

العزاء

2

قصفكا

1

تناثرت

2

تابكت

4

حفرة

5

اذبحكني

1

المبلحـ

1

ضريح

1

جثة

5

الرثاء

12

حتفو

1

غاب

1

تفترس

1

تكفيت

1

كفاتو

1

مضى

1

الفناء

4

يصمب

2

لقد تحدث الشاعر عف المكت كقد ربطو بنقيضو الحياة ،إف ىذه الدكاؿ مجتمعة تنـ عف و
فكر
تعكس شخصيتىو كنظرتىو لممكت ،لقد جاءت ىذه الظاىرة لديو في محكريف كاتجاىيف ،كفي كبل
كرؤيا
ي
المحكريف يظير لنا عدـ الرىبة ،أك الخكؼ،أك القمؽ ،أك التكتر مف المكت ،يكظفو بشك وؿ إيجابي ،ألف
مف رحـ المكت يكلد األمؿ كالتفاؤؿ.

ً
ً
حياة الحرية كالكرامة كاالستقبلؿ
لمحصكؿ عمى
بديؿ ليا
لقد رسـ طريقان لحياة جديدة ال
ى
الكطني ،كعند الحديث عف المكت ال بد مف ربطو بداؿ الحياة ،كما يرتبط بو مف دكاؿ مثؿ(:كلدت،
سيحيا ،حييف ،البعث ،لتحيا ،حيان ،األمؿ ،عش ،تنمك ،تبقى ،مكلكدان ،الحياة ،األحياء ،الخمكد،
األبدية...إلخ).
الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الحياة

35

البعث

9

تبقى

5

تنمك

1

الخمكد

2

األمؿ

1

61

الكممة
ًع ٍش
األبدية

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

22

كلدت

31

1

حييف

12

اؿ( ً
الحياة) ،كما يتص يؿ بيا مف قر و
يب أك
ك ًمف خبلؿ تتبع الجدكؿ اإلحصائي
يتبيف لنا أف دك ى
ي
بمغ عدد مرات تكرارىا ( )119مرة ،ما يعادؿ ثمث دكاؿ المكت تقريبان؛ كذلؾ يرجع إلى أف
بعيد ،ى
الشاعر أراد ترغيب شعبو في االستشياد كتزيينو مف أجؿ رسـ حياة كريمة يحمـ بيا كؿ فمسطيني ،فبل

قيمة لمحياة بالنسبة لئلنساف الفمسطيني طالما يرزح تحت االحتبلؿ.

المحكر األكؿ عند الشاعر تمثٌؿ في قصائده الغزلية كالعاطفية ،التي تجمت فييا األفكار
و
اآلالـ ،كبدايةه لح و
اح ك ً
ً
سعيدة
ياة
أصحابيا بأف
يؤمف
الركمانسية ،كالتي
لمعذاب كالجر ً
المكت ىك نيايةه
ى
ي
ي
ىانئة ،يقك يؿ في قصي ً
و
دة (كداع):
" ِْ
فعما قميؿ يحيف الفراؽ
لندف ْف ىوانا ّ
بغير كالـ ،وال قبالت ،ودوف عناؽ
فيػ ِ
اؾ فؤادي وىاتي فؤادؾ ندفنيما

عػػػمى ٍ
تمة مف تالؿ الخمود ونتركيما

فقد ينبتاف زىو ارً نزيف حب الوفاؽ". 1

لقد بدأ الشاعر األسطر الشعرية بػ(الـ األمر) التي تيؤذف بحفر القبكر لميكل كالحب ،ىذا
األمر جاء نتيجة لظيكر الفعؿ المضارع (يحيف) كىك نقطة تحكؿ ،كاألفعاؿ المضارعة المستخدمة في

ىذه الفقرة ،تنبئ عف استمرار كتكاصؿ الفراؽ كاليجراف بيف العشاؽ ،في غالبية العبلقات العاطفية،
ً
ً
العذاب كاأللـ كالجراح؛
بد مف
كىك ما نجده عند الركمانسييف في
عبلقات الحب ،كأنو ال ٌ
لتظير حياةن
ى
و
ً
يؤكد ذلؾ أف العادات كتقاليد المجتمع كانت دائمان تقؼ ضد
لمحظات
سعادة غير مسبكقة ،كمما ي
جديدةن
العشؽ كالحب كتفرض االفتراؽ كاليجر ،كتمنع الكداع (بغير كبلـ كال قببلت كدكف عناؽ) ،كقد رمز

الشاعر ليذا الحب باستخداـ كممة (فؤادم) ك(فؤادؾ) ،كأكد أف دفف فؤاده كفؤادىا ،ىك أعظـ تضحية

يقدميا العشاؽ ،كألنيا كذلؾ فيذا القبر ما ىك إال مقدمة لمخمكد كالحياة األبدية غير الفانية ،كىذا يعني
انبعاث حياة جديدة كجميمة مف خبلؿ ظيكر (الزىكر) التي (تيزيف) الحياة الجديدة ،كتككف عنكانان كرم انز
يمنح الخمكد كالعشؽ لؤلفئدة ،يقكؿ في نياية القصيدة :

"وأبني عػمػيو مقاماً عػػظيماً لػػػرب الجماؿ

الشمس قبؿ الغروب وبعد السحر".2
تصمي لو
ُ
إف أىـ ما تتميز بو القصيدة إضافة إلى البنية الفنية ليا ،ىك عدـ اعتبار المكت فاجعة ،كىذا
ما نراه عند أغمب الشعراء ،خاصة إذا كاف األمر متعمقان بالكطف ،فاإليماف بالمكت يشبو اإليماف
1
2

 -ديكاف مع الفجر.80:

 المصدر السابؽ.81:60

و
خكؼ أك
تحدث عف المكت كالدفف في القبكر ،دكف
بالحياة ،ألنيـ يتخذكف منو بداية جديدة ،فنراه ي ي
و
أف ىذا المصير محتكـ ال محالةن ،إال أف ىذا العدك المدكد ،لف يسيطر ،كلف يتحكـ في أقدار
رىبة ،ك ٌ
البشر كمصائرىـ طكاؿ الكقت؛ ألف ىناؾ سبلح اسمو األمؿ كالتفاؤؿ يقكؿ الشاعر في قصيدة (قسـ):
"رقص الموت عمى أيامنا

وتغذى مف ُمنانا الجائعات
نػحػػف لػوال أمػ ٌؿ يػػنػعػشػنػا
لغدونا في عداد الذكريات" .1

استخداـ الفعؿ الماضي (رقص) ك(تغذل) يكحي بثبات المكت ،كحصكلو دكف تغيير كدكف

ب األحبة كالبشر فقط ،بؿ أيضان يقتؿ األمنيات كيفتؾ
ظيكر إمكانية لمحياة مرة أخرل ،فالمكت ال يي ىغي ي
بالطمكحات كاألحبلـ ،كلكف الشاعر باستخداـ ضمير الرفع لممتكمميف (نحف ،نا) تحدث بمساف

الجماعة؛ ليدؿ عمى عظمة ككبرياء الشعب الفمسطيني ،كيصكر مدل تمسكو بالحياة كالعكدة إلييا،
كجاء استخداـ داؿ (أم هؿ) نكرة؛ ليكحي بالعمكـ كالشمكؿ ،كؿ اآلماؿ كليس آماالن بعينيا ،كبث األمؿ

يرافقو االنتعاش ،مف خبلؿ استخداـ فعؿ المضارع (ينعشنا) يعطي الشعكر بالسعادة كاستم اررية

بالحياة ،كحرؼ الشرط (لكال) أفاد امتناع الجكاب لكجكد الشرط ،فمكال كجكد األمؿ المتنع الشعكر
باالنتعاش ،كبذلؾ سنصبح مجرد ذكريات ليس أكثر ،كسيأتي الكقت لينسانا التاريخ كتمفظنا السنكف.
و
بشكؿ و
كبير ،ىك الجانب
أما المحكر الثاني الذم تبرز فيو ظاىرة المكت كالفناء كاالستشياد
النضالي لتحرير الكطف كنيؿ الحرية كاالستقبلؿ لفمسطيف ،لقد أدرؾ الشاعر مف خبلؿ تجربتو كخبرتو

يعكس
أنو ال سبيؿ لنيؿ الكرامة كالعزة كالحرية ،إال باالستشياد كالمكت دفاعان عف الكطف ،كىك بذلؾ
ي
ً
بغرض ً
ً
بمكت
القتؿ ،كال يتمذ يذ
يعشؽ القتؿ
ليس إرىابيان ،كال
تكجيان كانطباعان بأف
ي
ى
الشعب الفمسطيني ى
ً
ً
المكت
لتكجيات شعبو ،فجميع أفراد الشعب آمنكا بأف
فكر
الشاعر انعكاسان
ى
اآلخريف ،كاٌنما ى
جاء ي
و
ؽ و
االستشياد ىك الحؿ لتحقي ً
إف تىىرىممىت ،كال
سعيدة كريم وة ،فبل
حياة
ك
ى
إف ييتـ ،كال المرأة ٍ
يضير الطف يؿ ٍ
ي
المكت ك ً
ً
تكلد مف ً
الفناء ،ففي قصيدة
رحـ
يؤمف بأف الحريةى كاالستقبل ىؿ ي
األـ ٍ
ي
إف ثكمىت ،فالجميعي
فكيػػػػػػػػػؼ تػػػػػريػػػػده أال يثػػػو ار؟
" ُز ِر َعػػػػ ْت ديػػػػػػػ ُار أُمتػِػػ ِو قبػػػػػػو ار
(ثائركف) يقكؿ:
2
مػعػػػػاً ...لما تعمػػػػػد أف يثورا"
ويعػػػػػمػػػـ أنو والػمػوت سػػػػػػػػا ار
لقد بدأى قصيدتىو و
و
ماض مبني لممجيكؿ قاصدان ،بذلؾ تغييب الفاعؿ ،كعدـ ذكره لمتقميؿ مف
بفعؿ
قيمتو كاحتقاره ،كباستخدامو لمفعؿ الماضي (زرعت) يؤك يد عمى جرائـ القتؿ كالفتؾ بالشعب الفمسطيني،

1
2
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كالعدك المحتؿ لف يتراجع عف تمؾ الكحشية ،كلقد بيف الشاعر حجـ القتؿ كالمكت مف الثكار ،كمف

الشعب الفمسطيني ،باستخداـ مفردات الجمع (ديار) ك(قبكر) ،كاستخدـ ضمير الغائب في (أمتو) ،إلى

ضمير المخاطب في (تريده) ،إلى ضمير الغائب مرة أخرل في (تريده) كفي (يثكرا) ،مستغربان كمتعجبان

بأسمكب االستفياـ (كيؼ تريده أال يثكرا؟) ،مستثنيان كمستبعدان جميع األعماؿ كالتصرفات كالنشاطات
التي ال تحمؿ في طياتيا أمكاج الثكرة كىيجاف المقاكمة ،كىك باستخداـ االستفياـ كاالستثناء في ش و
طر
ك و
حمكؿ السترجاع الكطف ككرامة األمة ،إال بالثكرة كالثكار.
بديؿ كال
ى
بأنو ال ى
احد ،يكحي ٌ
يكضح الشاعر في البيت الثاني مدل إدراؾ كفيـ فكرة المكت كاالستشياد لدل شعبو ،فالثكار

أمسككا بالمكت ،كاستأنسكه كساقكه صاحبان ليـ باستخداـ (كاك المعية ،ألؼ االثنيف) ،فيـ ال يخافكنو كال
يرىبكنو.

ً
ً
و
تكشؼ عف و
ً
المكت في ً
المكت عنده،
لقضية
خاصة
رؤية
شعر راشد حسيف
ي
ال شؾ أف ظاىرةى
ً
حديث الخائؼ القمؽ عمى مستقبمًو ،عمى
ليس
ى
فالمتتبعي لخطابًو الشعر ٌ
م ،يمحظي أف حديثىو عف المكت ى
حياة كر و
البدء نحك و
الفبلسفة ،بؿ يرل فيو نقطةى ً
ً
ً
يمة حروة ،كطريقان مف
معظـ المفكريف ك
نحك ما نرل عند
ً
ً
ً
قصيدة (خيكط الحياة):
يحمـ بتحقيقيا ،يقك يؿ في
طرؽ السعادة التي ي
1
فإف الممات لو أفض ُؿ!!"
يكافح ألجؿ الحياة
"ومف لـ
ْ
ً
كيقرف المكت بالحياة ،كمكت البعض حياةه لآلخريف.
المكت الحياةى،
نراه يزرع مف
ي
و
تشاؤمية انيز و
و
إف نظرتو لممكت ال تنـ عف نز و
ً
ً
بحياة أفضؿ
الحالـ
المتفائؿ
عة
امية ،بؿ ىي نزعةي

في ربكًع كطنًو ،كحديثو عف المكت يكشؼ عف أيديكلكجية معينة ،كىي استرجاع الكطف كالعكدة إليو،
المكت ،كصكره لنا في
يعشؽ
كال يتحقؽ ذلؾ إال عف طريؽ المكت كاالستشياد ،كعشقو لكطنًو جعمىو
ي
ى
ً
خبلؼ ما ىك في ع ً
ً
و
و
قبؿ أف يسعى المكت إليو.
رؼ الغير ،إذ يسعى إلى
جميؿ عمى
ثكب
المكت ى
ي
ً
مقكؿ بعد ال ً
كنخمص ل ً
ظ األماكف
تأمؿ في
المعجـ الشعرم لمشاعر راشد حسيف  :أف ألفا ى
ي
يعشؽ األماكف
المفتكحة كاف ليا الغمبة في شعره عمى األماكف المغمقة؛ كمرجع ذلؾ إلى أنو كاف
ي

المفتكحة ،كيرتاح ليا ،فيك لـ يكف مختمفان عف الكثير مف الناس الذيف يشعركف بالراحة كالطمأنينة فييا،
و
بمعاف غير مستحبة كالسجف كالقبر كالمكت ،ككمما اتسع كانفتح كاف
فالمكاف "كمما كاف ضيقان ارتبط
رم انز لمحرية كالحياة كاالنطبلؽ".2

لقد نشأت بيف الشاعر كاألماكف المفتكحة ،عبلقات نفسية كعاطفية كمادية ،أثرت بو كجعمتو

يطكر مف أفكاره كرؤاه كتقنياتو الشعرية ،كبدا أكثر انفتاحان مبتعدان قدر اإلمكاف عف الخصكصية كالذاتية
1

 -ديكاف مع الفجر.143:

 -2القصة القصيرة كقضية المكاف ،سامية أسعد ،مجمة فصكؿ ،عدد ،2مج.184 :1982 ،4
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الضيقة ،ككاف يتجو نحك األماكف األكثر رحابةن كاتساعان؛ ليجمع في داخميا اإلخاء اإلنساني ،كبات
ً
حركات التحرر
مناىضان لكؿ أشكاؿ الظمـ االجتماعي كالسياسي كالطبقي ،كبالمقابؿ كقؼ مساندان لكؿ

تمؾ التي قامت في الكطف العربي ،كترل الباحثةي أف مف أسباب
الكطني في جمي ًع أنحاء العالـ ،خاصةن ى
ٌ
دكر كبي ػهر في اإلحسػ ػ ً
اس
ذلؾ :األفكار األيديكلكجية الثكرية كالقكمية الت ػي يؤم ػ ػف بيا الشاع ػ ػر كاف لي ػا ه

بالمكاف ً
ً
كحبو لممكاف تعبير عف
كعشقو كالدفاع عنو ،فاإلحساس بالمكاف ىك جزء مف أفكار الكاتبٌ ،
تمؾ األفكار ،كالدفاع عف المكاف ىك الدفاع عف الذات الفردية كالجمعية.
كذلؾ النفي كالغربة خارج الكطف جعمتو أكثر التصاقان باألماكف المفتكحة ،خاصة األرض

كالقرية تعكيضان لفقدانو أماكف معينة مثؿ( :بيتو كذكريات الطفكلة فيو).

كفي المبحث الثاني -الغربة/االغتراب :كانت بمثابة العدك الثاني لمشاعر ،نراه يسعى جاىدان

لمخركج منيا ،لقد استطاع الشاعر بكمماتو الشعرية أف يستبدؿ كؿ األفكار السمبية كالمرىقة ،إلى أفكار

كابداعات راقية ،فيك كاف ظير قمقان متكت انر مف جراء غربتو كنفيو ،فإنو عمؿ جاىدان عمى استخداـ
كسائؿ كطرؽ أكثر قيمة كأىمية؛ لطرد المحتؿ مف أرضو ،لقد التزـ تجاه شعبو كأرضو بالقضايا

الكطنية كالثكرية التحررية ،كما التزـ بأف يحمؿ رسالة فنية كأخبلقية كابداعية ،سما مف خبلليا عمى كؿ
الجراح كالمعاناة كاآلالـ ،فجعؿ مف الحنيف كالشكؽ ،كمف عكاطفو التي ليس ليا حدكد ،تجاه أرضو

فمسطيف الدكاء الشافي الذم يشفي جميع الجراح.

الحؽ
كفي المبحث الثالث -التمرد كالمقاكمة :ارتدل الشاعر ثكب المقاكمة كالنضاؿ؛ السترداد
ٌ
المسمكب مف خبلؿ تجربتو الشعرية التي صكر فييا الكاقع المرير الذم يعاني منو شعبو ،فحمؿ راية
النضاؿ كالمقاكمة مف خبلؿ أشعاره الثكرية ،التي تمتمئ غضبان كتمردان كانتفاضة عمى كؿ أشكاؿ الظمـ

كالقمع الصييكني.

كانت ألفاظ المقاكمة األكثر دكرانان في دكاكينو الشعرية ،لقد تجاكز نضالو المستكل الكطني

الفمسطيني ،كتعداه؛ ليناضؿ عمى الصعيد االجتماعي محاربان الطبقية كالعنصرية ،كمناص انر لحقكؽ
ينس المرأة كحقكقيا كأىميتيا في المشاركة في
المظمكميف مف العماؿ كالفقراء كالكادحيف كبالتكازم لـ ى
الفعؿ الثكرم ،حتى إنو ربط عشقو كحبو لممرأة بمقدار ثكريتيا ،كمف ثـ تخطى حدكد الكطف ليساند
مؤمف باإلنساف كقيمتو كحقكقو ،لقد كاف
معظـ حركات التحرر الثكرية في الكطف العربي كالعالـ؛ ألنو
ه
ثائ انر كمناضبلن عالميان ،تجاكز حدكد المكاف كالزماف ،فكاف شاعر الشعب كالجماىير.
أما المبحث الرابع – العركبة كالقكمية :فيك مرتبط بسابقو ارتباطان ال يمكف الفصؿ بينيما ،لقد

أعطى الشاعر في خطابو الشعرم اىتمامان ال بأس بو لمكضكع القكمية كالعركبة ،كمف خبلؿ التتبع

لمدراسة كجدنا الحس القكمي كالعركبي يعمك أحيانان عبر كمماتو ،في عدد غير يسير مف قصائده؛
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كمرجع ذلؾ المبادئ كاألفكار الثكرية كالقكمية التي آمف كالتزـ بيا أماـ أمتو العربية ،بالتنظير ليا،

كانجازىا بصفتو شاع انر عربيان يحمؿ ىمكـ شعبو كأمتو العربية ،فيك مؤمف بأف تحرر اإلنساف العربي
كتخمصو مف االستعمار ،يعني تحرر فمسطيف كشعبيا.

كفي المبحث الخامس -المكت/الحياة  :كمف خبلؿ التأمؿ كالدراسة ،كجدنا أف الشاعر مؤمف
بأف المكت برغـ قسكتو كضراكتو ىك المفتاح كالحؿ السترجاع فمسطيف ،ببذؿ كؿ ما ىك و
غاؿ كنفيس
مف أجؿ الكطف ،فالحياة الحرة الكريمة ال تيمنح  ،بؿ تيكتسب مف خبلؿ الحرية الحمراء ،كمف خبلؿ
األيادم المخضبة بالدـ ،فالشاعر كظؼ في أشعاره كؿ مقكمات الحياة الكريمة ،مف تفاؤؿ كأمؿ
و
كتحد؛ ليجعؿ المكت إمكانية إيجابية تجمب الخمكد كتمنح الحياة ،كتكسر جبركت األعداء
كصمكد

كالطغاة ،فكاف المكت بالنسبة لو حبلن كطريقان لمحصكؿ عمييا ،فاعتبر المكت طريقان كأداة تكصمو إلى
مبتغاه (كطنو الضائع) ،كعمى الرغـ مف كراىية المكت ،فإف الشاعر جعمو األمنية كالطمكح؛ ليتحقؽ

ىدفو في الحصكؿ عمى حرية ككرامة شعبو ،فكاف حتى كفاتو رافعان شعار المقاكمة كالنضاؿ بكؿ

الكسائؿ المتاحة ،كغير المتاحة ،عمى الصعيد الداخمي في كطنو فمسطيف ،أك عمى الصعيد الخارجي
العربي ،كالعالمي كاإلنساني.
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المعنى كالتحريؼ".5

 -1دراسات في النقد األدبي الحديث ،د.محمد صبلح زكي أبك حميدة ،ط ،1سمسمة إبداعات فمسطينية ،غزة2006 ،ـ.13 :
 -2الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي .158 :
 -3المصدر السابؽ.157 :

 -4جدلية اإلفراد كالتركيب ،د .محمد عبد المطمب ،مكتبة الحرية الحديثة ،القاىرة.142 :1984 ،

 -5الخصائص ،أبك الفتح بف جني ،تحقيؽ محمد عمي النجار ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط1988 ،3ـ ،ج.320 :2
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ادلثحث األول -انتقذيم
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 -1الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي.159 :

 -2دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،قرأه كعمػؽ عميػو محمػكد محمػد شػاكر ،ط ،5القػاىرة ،مكتبػة الخػانجي:2004-1424 ،

.106

 -3المرجع السابؽ.525 :

 -4التعبير القرآني ،فاضؿ صالح السامرائي ،عماف ،دار عمار.51:
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األدبي ،تناسبان مع
و
و
النص األدبي بيف و
كفعمية ،كترتيب المسند كالمسند إليو ،كالمكاحؽ كأشباه
اسمية،
جمؿ
يتككف منيا
التي
ي
ٌ
ً
ً
ً
لتتحقؽ
ككشؼ العناية بو،
المتقدـ
لمكشؼ عف أسرًار
يتعمؽ بيما يككف مجاؿ الدراسة؛
الجمؿ ،كما
ى
ي
باعتباره مقكمان تركيبيان كاشفان عف ً
بذلؾ القيمةي األسمكبيةي ً
ً
ً
ً
ً
األسمكب.
فنية
التأخير
التقديـ ك
تجاه

لمتقديـ أثر كبير في ً
ً
ً
ً
اىتماـ المخاطب كتشكيقو لمخبر خصكصان إذا كاف
كجذب
لفت االنتباه،
ه
ه
غـ مف ار ً
المقىدـ أم انر غريبان ،أك م ٍبيمان ،كعمى الر ً
تباط المكضكًع بركني اإلسناد (التقديـ كالتأخير) ،فإف
ي ى
ي ي
ً
ً
التقديـ ىي نفسيا مكجبات التأخير ،كالتشكيؽ إلى المتأخر ،كتعجيؿ المسرة أك المساءة ،أك
مكجبات
ً
ً
السمب أك تقكية الحكـ كتقريره ،أك التخصيص
المتقدـ محط اإلنكار كالتعجب ،كالنص عمى عمكـ
ىككف
ً
ً
ً
ً
التأخير "باعتبار أف األصؿ في
التقديـ دكف
تناكؿ
المبحث عمى
نقتصر في ىذا
أك التنبيو1؛ ليذا
ي
تحريؾ أطراؼ الصياغة ىك التقديـ كليس التأخير ،كما ارتباط المصطمحيف معان إال إشارة إلى الحركة

حيث الكظيفة الجمالية فيي ترتبط بكجكه
األفقية المزدكجة ،التي تحدث ألطراؼ الصياغة ،أما مف
ي
ً
غيره ،يتـ إما في نطا ً
تأخيره عف ً
ً
الشيء عمى ً
ؽ (العبارة الكاحدة) ،أك
غيره أك
كتقديـ
التقديـ فحسب"،2
ي
يتألؼ مف ً
و
ً
بمجمكعيا جزءان مف
جمؿ ،التي تي ىشك يؿ
عدة
نطاؽ (الجممة) ،أك نطاؽ (المقطع) ،الذم
ي

األدبي.
المكضكًع العاـ لمنص
ٌ
ً
و
ً
ً
تتبع دك ً
بشكؿ
التأخير
التقديـ ك
نماذج متنكعةه مف
تظير
اكيف الشاعر راشد حسيف،
مف
خبلؿ ً
ي
ي
لتحقؽ ىدفان ببلغيان يمفت االنتباه
اعد النحكيةي العامة ،كمنيا ما تيش ٌك يؿ
الفت لمنظر ،منيا ما
ى
تفرضو القك ي
ي
ً
ً
ً
إليو ،فىتي ىشك يؿ تمؾ التر ً
المطائؼ الببلغية ،التي
بالعديد مف
العدكلية فيما بينيا ظاىرةن أسمكبيةن تحف يؿ
اكيب
خصائص أسمكبيةن متعددةن.
تحقؽ
ي
ى
كمف أنكاع التقديـ التي برزت في خطابو الشعرم ،التقديـ في الجممة االسمية حيث تقدـ الخبر
عمى المبتدأ ،كتقديـ المبتدأ عمى خبره الفعمي ،ككذلؾ تقديـ االسـ عمى الناسخ كخبره ،كالخبر عمى

الناسخ كاسمو.
 -1انظر ،عمـ المعاني ،د .عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية1972 ،ـ.154-149 :
 -2الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي.161 :
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كقد كرد التقديـ في صكر عدة في خطابو ،منيا:

 -تقديـ الخبر عمى الناسخ واسمو ،مثاؿ ذلؾ قكلو:

1

صخرؾ مف دمي دماً فيو يضحي القمح حيف ُيصادر"
أسقيت
"لعمؾ إف
َ
َ
ً
ً
ً
ً
خبر
تخصيص،
الصياغة بال
تككيد معنى
التقديـ في
يكظؼ
ىنا
الشاعر خاصيةى
ي
ي
حيث قد ىـ ى
ي
ً
ً
الناسخ (يضحي) كاسمو (القمح) ،لتمكيف الخبر في ذىف السامع،
الفعؿ
الناسخ (دمان) عمى
الفعؿ
ً
ً

يقطر مف
القمح ممزكهج بالدـ ،بؿ كأكثر مف ذلؾ ،أضحى
بحيث ال يزكؿ مف خاطره ،بأف
ي
ى
القمح دمان ي
عرؽ الكادحيف كمف حقكؽ الفبلحيف المغتصبة.
 -تقديـ الجار والمجرور في الجممة المنسوخة

كمنو عدة صكر -تقديـ الجار والمجرور عمى خبر الناسخ ،يقوؿ:
"دمي سيكوف لألحرار نو ارً

ولممتحررات يقص قَ ْيدا"

2

المجركر (لؤلحرار) عمى ً
خبر الفعؿ الناسخ (يككف)( ،نك انر) كالتقدير
الجار ك
الشاعر
لقد قد ىـ
ى
ى
ي
خصص
(سيككف دمي نك انر لؤلحرار) ،لقد
الشاعر دمو بحيث ال يككف إال لؤلحرار؛ ألنو مقتنعان تمامان
ى
ي
و
و
ً
ً
التضحيات ً
يقدميا لؤلحرًار.
االستشياد ستككف نك انر
بالدـ ك
أف
ن
كضياء لحياة جديدة ي
ً
ً
ً
الفعمية (يقص قيدان) في الشطر الثاني
الجممة
الجار كالمجركر (لممتحررات) عمى
تقديـ
كجاء
ي
مف البيت الشعرم؛ لبياف قيمة كأىمية ما سيقدـ لؤلحرًار كلممتحرر ً
ات مف أجؿ تحريرىف.
 -تقديـ الجار والمجرور عمى اسـ الناسخ ،يقكؿ:

كانت حالالً لمكالب ذراعي"

3

أنؿ غصباً حقوقي كمّيا
"إف لـ ْ
ْ
المجركر (لمكبلب) عمى اسـ الناسخ (ذراعي)؛ إلفادة تخصيص نكع
الجار ك
الشاعر
قد ىـ
ى
ى
ي
اعر
العقاب بأف يككف طعامان لمكبلب ،ككؿ ىم ٍف يفرط في حقكقو المغتصبة يناؿ أبشع عقاب ،كأقر الش ي
ً
بمشركعية العقاب حيف استخدـ داؿ (حبلالن).
 تقديـ الجار والمجرور عمى المبتدأ والخبر ،كمف ذلؾ قكلو:4

ىرت"
"في صدرؾ الدافي
طفولتي القصيرةُ أز ْ
َ
ً
ً
االسمية -المبتدأ كخبره الجممة الفعمية
الجممة
المجركر (في صدرؾ) عمى
الجار ك
قدـ
ى
ى
ى
ً
ً
التخصيص ،كزيادة العناية كاالىتماـ بالمخاطب (مدينة حيفا ) األـ الحنكف لو،
إلفادة
(أزىرت) -؛
صدرىا ىك الممجأي الدافيء الذم ال بديؿ عنو ،كال يضاىيو بالدؼء مكاف آخر.
جعؿ
حيث ى
ى
 -1ديكاف قصائد فمسطينية.97 :
 -2ديكاف مع الفجر .118:

 -3المصدر السابؽ.109 :
 -4ديكاف صكاريخ.60:
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يمفت النظرٌ -لدل معظـ الشعراء – سيطرةى ً
ً
م،
تقديـ
إف ما ي
الجار كالمجركر في خطابًيـ الشعر ٌ
ي
المجركر ال يندريج في نطا ً
ؽ الرتب المحفكظة ،مما
الجار ك
كيرجعي ذلؾ إلى أف
يمنح الشاعر حريةى
ي
ى
ى
ً
ً
الجار كالمجركر التي ىكثيىر ترددىا حتى ش ٌكمت
صكر تقديـ
تحريكو عف مكضعو حيثما شاء ،كمف
ظاىرةن أسمكبيةن في شعره ،تقديـ الجار كالمجركر في الجممة الفعمية :
أ -تقديـ الجار والمجرور عمى الفاعؿ ،يقكؿ:

1

يصافحيا الردى"
جبارةٌ يخشى
اعد
تنبت مف دماؾ سو ٌ
"فمسوؼ ُ
ّ
ُ
ً
ً
ً
حيث
التخصيص،
إلفادة
اعد)؛
المجركر (مف دماؾ) عمى
الجار ك
الشاعر
قد ىـ
ي
الفاعؿ (سك ه
ى
ى
ي
خص الشاعر انبثاؽ السكاعد كظيكرىا لمجابية العدك المحتؿ مف ً
و
شعب و
جبار ال يخشى الردل،
دـ
ي
تتصؼ بأنيا قكيةه إال أف تنبت مف و
دـ تغمي فيو نار الثكرة كالكطنية .
حيث ال يمكف ألم سكاعد
ي
ي
ب -تقديـ (شبو الجممة) عمى المفعوؿ بو ،يقكؿ:

2

لكف حسنؾ قد ضاعت كرامتُ ُو"
وجدت فيؾ جماالً ال مثيؿ لو
"
ُ
و
الحبيب
يحترـ فيو
فض ىذا الحب الذم ال
عاش
لقد
ى
ى
الشاعر قصةى حب صادقة ،إال أنو ر ى
ي
ي
ً
المفعكؿ بو ( جماالن )؛ ليعطينا إشارةن عمى
المجركر ( فيؾ) عمى
الجار ك
كرامتًو كشرفو ،كقد ىـ الشاع ير
ى
ى
اكتشؼ جماالن ساح انر ال يتمث يؿ إال في حبيبتو ،كلكف ىذا الجماؿ الذم يتخمى فيو المرء عف كرامتو
أنو
ى
ال يساكل شيئان ،كال قيمة لو مقارنةن بحبو لكطنًو .
-

تقديـ الجار والمجرور والمضاؼ إليو عمى الفعؿ ،يقكؿ:

جينـ
"في الخياـ السود ،في األغالؿ ،في ظؿ
ْ
3
يتكمػػػػػػـ"
سػػػػػػػػػجنػػػػػوا شعػػػػػبػػػػػػي وأوصػػػػػػوه بأال
ْ

المجركر كالصفة (في الخياـ السكد) ،كالجار كالمجركر (في األغبلؿ) ،كالجار
الجار ك
قد ىـ
ى
ى
ً
لتخصيص
جاء
كالمجركر كالمضاؼ إليو ( في ظؿ جينـ ) ،عمى الفعؿ (سجنكا شعبي)؛ كالتقديـ ىنا ى

ً
ً
ً
ً
يمكف
داـ عنك يانيا كذلؾ فيي ال
الشعب
سجف
مكاف
ي
ى
الفمسطيني (الخياـ) كىي رمز المجكء كالتشرد ،كما ى
ٌ
سكداء.
تككف
إال ٍ
أف ى
ى
ً
ً
يرمز لمذؿ ك
العبكدية كالظمـ ،ىذه المكحةي الفنيةي القاتمةي تي ٍ
ظ ًي ير حقيقةى
الخياـ ،شاىدةن
كلكف السكاد ي
ً
ً
ً
ً
ً
ظير
الجار ك
تقديـ
المجركر (في األغبلؿ) فيي ي
أماـ اإلنسانية عمى تشرد الشعب الفمسطيني كلجكئو ،كأما ي
ً
ً
ً
لممبالغة في
القيكد؛
اختار داؿ (األغبلؿ) بدالن مف
مصير
الشعب الذم ر ى
فض المصير الذم يرتقبو ،ك ى
ى
ً
ً
سجكف المحتؿ داخؿ الكطف
عب الفمسطيني في
إظيار ك ٌؿ معاني ال ٌذؿ كاليكاف ،التي يمقاىا ال ٌش ي
 -1ديكاف مع الفجر.102:

 -2المصدر السابؽ .30 :
 -3المصدر السابؽ .11 :
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كخارجو ،مما زاد الصكرة ثباتان كتأكيدان لممصير الذم اشترطو االحتبلؿ مف أجؿ بقاء الشعب الفمسطيني
المكاف كالحياة المأس ً
ً
ً
ً
اكية
المجركر ( )3مرات،
الجار ك
تقدـ
ليبرز صكرةى
ى
(في ظؿ جينـ) ،لقد كرىر ى

ً
ً
اء بسكاء.
لبلجئيف في
الكطف كالشتات ،فعيشيـ في جينـ أك خارجيا سك ه
كفي و
تقديـ آخر لمجار كالمجركر عمى الجممة الفعمية ،يقكؿ:
"مف ىنا سوؼ تشؽ الشمس دربا أزليو
لػمػمػاليػيػف الػتػي لػـ يػحػسػبػوىػا بػشػريو

1

مف ىنا مف أرضنا ذات العيوف العسميو"

يشير مف
المجركر (مف ىنا) مستخدمان اسـ اإلشارة (ىنا) ،كالذم
الجار ك
الشاعر
لقد قد ىـ
ي
ى
ى
ي
ً
ً
لمكاف التحر ً
ً
الخصكص ،التي سيتـ
أرض فمسطيف (أرضنا) عمى
يحدد
الخبلص ،فيك
ير ك
خبللًو
ي
ى
ً
ً
بجعؿ
االنطبلؽ منيا كالقضاء عمى المحت ًؿ فييا ،كساىـ اسـ اإلشارة
تجد مكانان
المكاف قريبان جدان فمف ٍ

أفضؿ مف ً
لتنطمؽ منيا لمنضاؿ كالتحر ً
ير ،كميزة ذلؾ أنؾ ستيثٍبًت لكؿ العالـ خصكصية كأىمية
أرضؾ
ى
ى
ىذه األرض في التحدم كالصمكد.
 -تقديـ الجار والمجرور في جممة مقوؿ القوؿ ،يقوؿ:

2

"قولي ليا :خمفتُ ُو في حضف والدة ،رفيقو"
ً
ً
مقكؿ القكؿ (خمفتو في حضف كالدة رفيقة)؛ إلفادة
جممة
قدـ الجار كالمجركر (ليا) عمى

تخصيص الخبر المراد تبميغو ليا دكف غيرىا ،كزيادة االىتماـ كالعناية بالمتقدـ (المخبر بالقكؿ) ،كبياف

الحرص عميو كاشعاره بالطمأنينة ،كعدـ الخكؼ كالقمؽ عميو ،خصكصان عند اإللحاح بالسؤاؿ عنو.

ومما يؤخذ عمى الشاعر تقديـ الجممة نصبتيا عمى جممة صنعتيا؛ وذلؾ ألف الصناعة

تسبؽ عممية نصب الخيمة  ،يقكؿ:

"والخيمة العجفاء في طرؼ الطريؽ نصبتُيا
3
مسمولة صفراء مف خيش الحبوب صنعتيا"

و
كقباحة لممكاف الذم
كاحتمت الخيمة مكاف الصدارة؛ لبياف ما يعانيو الشاعر مف تشرود كم ارروة
ً
شقاء،
لحياة اإلنساف الفمسطيني البلجيء ،كقد امتؤلت
يقيـ فيو ،كقد جعؿ الشاعر الخيمة عنكانان
ن
كعذابان ،كبؤسان ،كزاد مف قتامة الصكرة كصفو لمخيمة بأنيا عجفاء ،كصفراء ،كضعيفة ،مصنكعة مف

الخيش ،كقد جعؿ المكاف ميمشان عمى طرؼ الطريؽ ،ال يمقي أحد لو باؿ ،كبذلؾ استطاع الشاعر
تقديـ صكرة حقيقية لحياة البلجيء الفمسطيني .

 -1المصدر السابؽ .14 :

 -2المصدر السابؽ .116:
 -3المصدر السابؽ .17 :
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 -تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ

النار ما أغباؾ مف ٍ
يقكؿ الشاعر" :يا شانؽ ِ
النار حب ٌؿ عظمو وبر"
بطؿ
ىؿ يشنؽ َ
ً
الفاعؿ (حب هؿ) زيادةن في
المفعكؿ بو ( النار) في الشطر الثاني مف البيت عمى
الشاعر
قد ىـ
ى
ي
ً
االىتماـ ك ً
ً
ً
ً
ً
ً
مصدر
يف أنيا
كنضالو ضد
الشاعر
بالنار لثك ًرة
رمز
العناية
بالمفعكؿ بو؛ ألنو ى
المحتؿ ،كلييي ىب ى
ي
ً
لمضعؼ كاليك ً
كلما كانت الثكرةي نا انر،
رمز
القكًة التي
سيتغمب بيا عمى الفاعؿ ( حبؿ) الذم ىك ه
ي
افٌ ،
فحباؿ العدك مف كبر كاى و
ية كضعيف وة ،ال تصمد أماـ النار.
1

ثانياً -تقديـ الظرؼ:

و
يتقيد بر و
محفكظة إال أنو
تبة
إف الظرؼ مثميو مثؿ الجار كالمجركر مف مكمبلت الجممة ،كال ي
ً
يأتي متأخ انر ،كلكنو يتقدـ أحيانان ليمعب دك انر في ً
الداللة كابرًازىا ،فػ"متعمقات الفعؿ ال تتخذ مكاقع
دعـ
ى
ثابتة فيما بينيا ...كلعؿ ذلؾ يرجعي إلى أنيا ال تمعب دك انر أساسيان في تركيب الجممة العربية ،كال تحتفظ
لنفسيا برتبة محددة كما ىك الحاؿ بالنسبة لممسند كالمسند إليو ،كمف ثـ فإف تحريكيا مف مكاقعيا ال

يغير كثي انر مف الكظيفة الداللية لمجممة ،كاف كاف يمعب دك انر ىامان في تحقيؽ االنسجاـ الصكتي كالبنية

اإليقاعية" ،2كمف صكر تقديـ الظرؼ عند الشاعر:
أ -تقديـ الظرؼ عمى الفعؿ والفاعؿ

فأغرؽ في ذكرياتي المريره
3
سوى نار ٍ
حقد تثير شعوره"

"وقبؿ المساء تموت الصغيره

وبػعػد قػػمػيػػػؿ يػػػمػػوت فػػؤادي
ً
ً
ً
لمظرؼ (قبؿ المساء) عمى الفعؿ (تمكت) كالفاعؿ (الصغيرة)
تقديمو
خبلؿ
الشاعر مف
حاكؿ
ى
ي
في البيت األكؿ ،كتقديـ الظرؼ (بعد قميؿ) في البيت الثاني عمى الفعؿ (يمكت) كالفاعؿ (فؤادم)،

ً
الزمف الذم ماتت فيو طفمتو كمات فيو قمبو ،األمر الذم يجعؿ الزمف يقترب بالقارئ
كتحديد
تخصيص
ى
ى
مف الكاقع كمف األحداث بشدة ،بحيث يصبح كاقعان معيشان ،كبيف مكت الطفمة بسبب البرد كالمرض
بحر
يسبح المتمقي بخيالًو،
كمكت قمب الشاعر،
ي
كيتصكر الذكريات كىي تياجمو بقكة ككثافة كأنيا ه
ي
كيتعذب فييا ،كيمكت م اررةن كأسى مف جراء ذلؾ ،كالصكرةي األخرل تجع يؿ المتمقي يتخي يؿ
يغرؽ
لجي،
ي
ي
و
حنؽ كحفيظةى المتمقي ،فما ىك متخي هؿ
لتثير ى
ى
الحقد كالكراىيةى بما فييما مف بشاعة ،كأنيا ه
نار تشتع يؿ ى
ً
بفضؿ الزمف.
أصبح كاقعي كحقيقي
كمتصكر
ى
ه
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ب -تقديـ الظرؼ عمى الفاعؿ ،يقكؿ:

"نبتت عميؾ سناب ٌؿ بشري ٌة
ْ
1
عصفت بيا قبؿ الربيع زالزؿ"
ْ

ليفيد تخصيص زمف
لقد قدـ الظرؼ (قبؿ) ،كالمضاؼ إليو (الربيع) عمى الفاعؿ (زالزؿ)؛ ى
حدث المجزرًة البشعة التي ارتكبتيا قكات االحتبلؿ ضد مجمكعة مف أطفاؿ مرج
كيبرز
كقكع الحدث،
ى
ى

ليبرز
ابف عامر أثناء عكدتيـ مف المدرسة ،كجاء اقتراف المضاؼ إليو (الربيع) مع الظرؼ (قبؿ)؛
ى
و
و
عمر الز ً
أطفاؿ في ً
دامية ىي بمثابة زالزؿ ىزت
كرمز ليـ بالربيع ،كبيف مجزرًة
ىكر
المفارقةى بيف
ى

الشعبي كمو.
الكجداف
ى
ٌ
ت -تقديـ الظرؼ والمضاؼ إليو عمى المفعوؿ بو ،يقكؿ:

2

ؽ قبميف الشفقو"
"فمنعمؽ في الذرى أعناقَيا
ولنعمّ ْ
ْ
الظرؼ (قبؿ) كالضمير المضاؼ إليو (ىف) عمى المفعكؿ بو (الشفقة) ،لمتركيز
الشاعر
قد ىـ
ى
ي
عمى المحظات الزمنية التي ظيرت فييا الداللة؛ ألف الزمف في الصكرة الشعرية يجسد الكاقع كالحقيقة
في ذىف القارئ ،عمى اعتبار أف المحظات الزمنية التي تسبؽ شنؽ العمبلء ،كقطع رقابيـ تثير الشفقة

كالعطؼ ،كىنا تأتي أىمية الزمف لشنؽ الشفقة كالقضاء عمييا قبؿ القضاء عمى العمبلء.

 كمف صكر التقديـ ،تقديـ الظرؼ والمضاؼ إليو عمى الناسخ اسمو وخبره ،يقوؿ :"ابنو البكر ذكر

وجيو وجو القمر"

3

ليصر اب ُنيـ راعي ذباب"
بعد ىذا
ْ
تقدـ الظرؼ كالمضاؼ إليو (بعد ىذا) عمى الناسخ كاسمو كخبره (ليصر ابنيـ راعي ذباب)؛

ليمفت االنتباه كاالىتماـ لحالة الطفؿ الذكر عندما يكلد  -كالميـ أف يككف ذك انر ،كفقان لمثقافة كالتقاليد
السائدة في المجتمع -أنو في عيف أىمو مثؿ القمر كأجمؿ ،كجاء الظرؼ (بعد)؛ ليحدد نياية فترة زمنية

كاالنتقاؿ لفترة أخرل ،أشار إلييا باسـ اإلشارة المضاؼ إليو (ىذا) ،يصؼ فييا الطفؿ بأنو يكبر

كيكبر؛ ليصبح راعي ذباب ،ال يممؾ عممان ،كال ثقافة ،كال طمكح ،كىنا سخرية ممزكجة بالم اررة كاألسؼ
لحالة أطفالنا ،ككيفية تربيتيـ كمستكل ثقافتيـ كاىتماميـ0
 -تقدـ الجار والمجرور والظرؼ والمضاؼ إليو عمى اسـ الناسخ ،مثاؿ ذلؾ قولو :

4

صحت :غرقاف"
مثمي سينجدني إف
ُ

تقؿ :إف لي فوؽ الفرات أخاً
"وال ْ
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حيث جاء تقديـ الظرؼ (فكؽ الفرات) عمى اسـ إف (أخان) مظي انر االعتزاز بمكاف كقكع الفعؿ

كاظيا انر لمدل األىمية كالعناية بذلؾ المكضع  ،كاشارة منو لكحدة الدـ العربي ،كمدل الترابط بيف

مستعد لنجدة أخيو كقت كقكعو في الشدائد.
اإلخكاف رغـ بعد المكاف ،فاألخ
ه
 تقدـ الظرؼ والمضاؼ إليو عمى خبر الناسخ ،مثاؿ ذلؾ قولو :ِ 1
كنت قبؿ الحي ِ
الـ أُخريات"
اة لحناً جميالً
" ُ
تائياً في عو َ
قدـ الشاعر الظرؼ كالمضاؼ إليو (قبؿ الحياة) عمى خبر الناسخ (لحنان) ،الفتان االنتباه لمفترة

الزمنية التي سبقت خركجو لمحياة ،كقد كصؼ نفسو قبؿ التككيف بالمحف الجميؿ ،يسبح ح انر في

فضاءات تخمك مف الحزف كالعذاب كالشقاء ،كىك يقارف بيف زمف ما قبؿ الكالدة كما بعدىا ،كاذا كاف
قبؿ الكالدة لحنان جميبلن ،فيك بعد الكالدة يشكك كيتأفؼ مف عذاب الحب كمف جماؿ الفتيات الحساف،
كيتمنى أنو لـ يكلد ،كلـ ينزؿ إلى األرض.

سادساً -تقديـ الحاؿ:

مجيء الحاؿ متقدمة عمى صاحبيا ،كعمى
مف المبلمح األسمكبية التي تتردد كثي انر عند الشاعر
ي
عامميا معان ،كما في قكلو:
2

الظالـ مف مقمتيا"
يت
"أنا وحدي يحبني المي ُؿ
ألني سق ُ
َ
الحاؿ (كحدم) تقدمت عمى صاحبًيا كعاممًيا (يحبني الميؿ)؛ كذلؾ لتأكيد
مما يبلحظي أف
ى
ً
الغرض األساس مف ذلؾ ىك
الداللة ،إذ إف
صنع
تبرزه الحاؿ ،كلبياف دكر الصياغة في
ً
المعنى الذم ي
ى
لفت االنتباه لمعاني الكحدة التي يعانييا الشاعر ،كابرًاز أثرىا في ً
التقديـ تحقيقان ليذا
نفسو؛ لذلؾ كاف
ي

الغرض.
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ادلثحث انثاوي -احلذف:

إف مف أدؽ أبكاب الببلغة كأخطرىا عمى اتساعيا الحذؼ ،لقد اىتـ الببلغيكف قديمان بو

كأسمكب ببلغي ،كنمط مف أنماط العدكؿ في البنية التركيبية لمصياغة ،ترفع مف شأف الكبلـ كتسمك

بشعريتو ،كقد كظفكه في إبداعاتيـ األدبية كالنقدية عمى مر العصكر ،كجعمكه مقياسان لممفاضمة بيف
ً
بأفضمية شعر زىير؛ إليجازه كقد كضعو ابف جني عمى رأس شجاعة العربية،1
مبدع كآخر ،فحكمكا
ككصفيا األماـ عبد القاىر الجرجاني "ىك باب دقيؽ المسمؾ ،لطيؼ المأخذ ،عجيب األمر شبيو
بالسحر ،فإنؾ ترل فيو ترؾ الذكر أفصح مف الذكر ،كالصمت عف اإلفادة أزيد لئلفادة".2

كما ازداد اىتماـ األسمكبييف بظاىرة الحذؼ في العصر الحديث باعتبارىا ظاىرة أسمكبية،

ترتقي بالعبارة مف مستكاىا العادم إلى المستكل الببلغي ،إذ إف اكتناز كثير مف المعاني في قميؿ مف
األلفاظ يحقؽ ثراء الداللة ،كحسف السبؾ ،كقكة تماسؾ العبارة ،إضافة إلى عظـ التأثير في نفس

النصي مف خبلؿ تضافر البنية السطحية -التي ينطؽ بيا
المتمقي ،مما يساىـ في اتساع الفضاء
ٌ
عد أصحاب النحك التكليدم التحكيمي
ظاىر المفظ -كالبنية العميقة التي يستحضرىا المتمقي ،كقد ٌ
الحذؼ مف كسائؿ التحكيؿ ،التي تكشؼ عمؽ العبارة ،كمدل تحقؽ االنحرافات كاالنتياكات فييا،

المتمثمة في تحريؾ بعض العناصر المغكية مف بنيتيا السطحية إلى حد اختفائيا في بنيتيا العميقة.

كالحذؼ يعنى "إسقاط عنصر مف عناصر البناء سكاء كاف في الكممة المفردة ،أك في الجممة

في أبسط صكرىا ،أك في صكرتيا المركبة" ،3مما يجعؿ الحذؼ الببلغي يمتمؾ طاقات إيحائية كبيرة

ما لـ ييخ ٌؿ بالمعنى؛ لذا يمزـ المبدع أف يتحمى بالخبرة كالدراية بأماكف الحذؼ التي يقع بيا الحذؼ
كقيمتو الفنية ،كدكاعي الحذؼ كمستمزماتو ،األمر الذم يخمؽ نكعان مف التكاصؿ كاالنسجاـ بينو كبيف

المتمقي مف خبلؿ كجكد قرائف كدالالت تدؿ عمى العناصر المحذكفة ،كتجعمو حاض انر في البنية العميقة

لمنص؛ ألف غير المنطكؽ يصبح في حكـ المنطكؽ إذا د ٌؿ عميو دليؿ ،فكبلىما يؤدم دك انر تكميميان ىك
نفس الدكر المنكط بالبنية العميقة كالسطحية ،فكجكد أحدىما مرتبطه باآلخر.
ً
و
البنية
لغرض داللي أك تأثيرم ،تكجد بالضرك ًرة في
"فاأللفاظ التي تسقط مف ظاىر الصياغة

ً
و
بشكؿ أكسع مما لك كانت
العميقة لمنص ،كالتي تؤدم– بالضركرة– كظيفتيا الداللية كالتأثيرية
حاضرة"4؛ مما "يدفع المتمقي بعد أف يرصد مكضعو إلى تعقبو كادراكو ذىنيان ،كي يستقيـ السياؽ

 -1الخصائص ،ابف جني ،ج.360 :2
 -2دالئؿ اإلعجاز.146 :

 -3العدكؿ أسمكب تراثي في نقد الشعر ،د.مصطفى السعدني ،ط ،1منشأة المعارؼ باإلسكندرية1990 ،ـ.84:
 -4الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي.109:

76

النحكم كالداللي لمصياغة" ،1إذ ال بد أف يتضمف القكؿ المحذكؼ قرينة تدؿ عميو ،األمر الذم يخمؽ
في نفس القارئ رغبةن كتشكفان لمعر ً
فة أسباب كجكد مثؿ ىذا النمط مف التركيب ،كالقيمة الجمالية الكامنة
كراءه ،كيتكصؿ إلى حقيقة مفادىا أف العناصر المحذكفة لك ذكرت لضعفت العبارة ،كفقدت قيمتيا
الفنية كالجمالية ،كىبطت داللتيا لممستكل البسيط كالسطحي ،كمف ىنا كاف "ال بد مف الداللة عمى

المحذكؼ ،فإف لـ يكف ىناؾ داللة عميو ،فإنو يككف لغكان مف الحديث كال يجكز االعتماد عميو".2
ً
نجده
يكظؼ تقنيةى
الحذؼ بصكروة تش ٌك يؿ ظاىرةن
ي
كبالتكجو إلى البنية التركيبية في خطاب راشد حسيف ي
و
أسمكبيةن لديو في ً
أنماط منيا :الحذؼ في الجممة االسمية ،كالحذؼ في الجممة الفعمية ،كالحذؼ
عدة

لمكمبلت الجممة.

أوالً -الحذؼ في الجممة االسمية:

تتككف الجممة االسمية مف المسند إليو (المبتدأ) كالمسند (الخبر) ،كالنسبة بينيما (اإلسناد)؛

كألف المسند كالمسند إليو يشكبلف ركني الجممة المثالية ،لذا يعتبر غياب أم منيما عف سطح الصياغة
عدكالن لغكيان ،كتتجمى ظاىرة الحذؼ في الجممة االسمية في خطاب راشد الشعرم في صكرتيف :حذؼ

المسند كالمسند إليو.

كيقصد بالمسند إليو في الجممة االسمية المبتدأ ،كاسـ األفعاؿ الناقصة ،أك اسـ الحركؼ الناسخة،

كيأتي حذؼ المسند إليو في معظـ النماذج لغرض ببلغي معيف كىك إبراز كتكثيؼ حضكر المسند

يبرز دكرىا األسمكبي بغيابيا
إليو ،رغـ غيابو عف ساحة البنية السطحية ؼ "بعض العناصر المغكية ي
أكثر مف حضكرىا" 3كمف أمثمة حذؼ المسند إليو ،قكلو:
!رددت
" ..يتيمة "يا سيدي"
ْ
ثاني ًة! والصوت دنيا أنيف"4

كالتقدير( :أنا يتيمة) كلقد حذؼ المسند إليو ىنا مف باب ضيؽ المقاـ عف ذكره ،كلعدـ كجكد متسع مف

الكقت ،بسبب تكجعو كألمو.
كيقكؿ:

ِ
كاسات ِو"
تعب الخمر مف
ْ
فمضت ّ

"حسناء داعبيا الغرور بخمره

أم (ىي حسناء).
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كمثاؿ حذؼ اسـ كاف ،قكلو في قصيدة (دركس في اإلعراب):
" كاف في الستيف..
ما زاؿ يعمّـ".

1

كالتقدير( :كاف في الستيف معمـ) ،كأيضان (مازاؿ المعمـ يعمٌـ)؛ لجذب انتباه المخاطب فحذؼ اسـ

كاف ،كاسـ مازاؿ ،استنادان إلى ما دلت عميو القرينة (يعمٌـ) ،كجاء الحذؼ إلبراز مكانتو كاشراؾ المتمقي
في معرفة دكر المعمـ ،كتسميط الضكء عمى صمكده كاستم ارريتو في التعميـ رغـ تقدمو في السف.

 أما المسند (الخبر) فيك الجزء المتمـ الفائدة :كخبر المبتدأ ،كخبر الفعؿ الناسخ ،أك الحرؼالناسخ .

 -حذؼ الخبر االسـ (المسند) ،كنجده في قكلو:

ِ
الساحر!!"
فكعبتي في وجيؾ

2

أسود
حجر
ُ
" خالُؾ ىذا ٌ
حذؼ الخبر (مكجكدة) فالتقدير ( :فكعبتي مكجكدة في كجيؾ الساحر) ،كجاء حذؼ الخبر أبمغ مف
ذكره فاألىمية لذكر مكضع (كعبتو) أكثر مف ذكر الخبر.
ثانياً -الحذؼ في الجممة الفعمية:
 -حذؼ الفعؿ والفاعؿ

ىناؾ أساليب يحذؼ فييا الفعؿ كالفاعؿ كجكبان كاإلغراء ،كالتحذير ،كاالختصاص ،كالقسـ ،كالمدح،

كالذـ ،ىذه التراكيب ال عدكؿ فييا ،لذا فيي ال تندرج ضمف ما نتناكلو في ىذا المبحث مف حذؼ

لمفعؿ كالفاعؿ؛ ألنو كما يقكؿ ابف جني في الحذؼ "كبلمنا عمى حذؼ ما ييحذؼ كىك مراد ،فأما حذفو
إذا لـ يي ىرد فسائغ ال سؤاؿ فيو" ،3كمف أمثمة حذؼ الفعؿ كالفاعؿ ،قكلو:
"تجمع األطفاؿ واشتروا جرائد ليق أروا ،عف الجوالف
عف سيناء

عف سقوط الطائرات في دمشؽ".4

كالتقدير( :ليقرؤكا عف سيناء -ليقرؤكا عف سقكط الطائرات في دمشؽ) ،كيكمف سر حذؼ الفعؿ
كالفاعؿ لعدـ كجكد أىمية لذكرىما ،كليمفت انتباه المتمقي لما يدكر في دمشؽ كسيناء كالجكالف مف

أحداث جساـ.
كيقكؿ:

"فتقبمي مف قريتي العزالء رائح َة األ زاىر
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1

ووداع َة األطفاؿ طاىرة ،وأغني َة البيادر"
َ
مخاطبان عكا قائبلن ( :تقبمي كداعة األطفاؿ ،كتقبمي أغنية البيادر) حذؼ الفعؿ مف باب االحتراز عف

العبث.

ً
لممجيكؿ مف قبيؿ تكجيو العناية لممفعكؿ ،فالمفعكؿ فضمةه ،يأتي بعد الفاعؿ،
يعتبر بناء الفعؿ
كما
ي
كعندما ييحذؼ الفاعؿ كيذكر المفعكؿ مكانو كيأخذ حركتو اإلعرابية ،فإنما ييقصد مف كراء ذلؾ تسميط

الضكء عمى المفعكؿ (نائب الفاعؿ) كمف أمثمة حذؼ الفاعؿ لدل الشاعر قكلو:

ص ِ
عصر"
الزيتوف مات عطاؤه
ود َر
ُ
و َ
س ّماً زيتُ ُو حيف ُي َ
أصبح ُ
"وا ْف ُ
نرل الشاعر حذؼ الفاعؿ (المحتؿ)؛ ليبيف أنيا صكدرت بفعؿ الفاعؿ المحذكؼ تجنبان لذكره كتحقي انر
2

لو مع ما يصاحب الذكر مف ألـ ،إضافة إلى ذلؾ تسميط الضكء عمى المفعكؿ بو ،كمف باب االىتماـ
بالمحذكؼ كالعناية بو ،كقد أخذ مكقع الفاعؿ.

كما كرد في خطابو بكثرة حذؼ الفضبلت أك المكمبلت لئليجاز كعدـ اإلطالة كمنيا:
أ -حذؼ المفعوؿ بو:
"أنشػِ ْػد لي ...عػف حػب دمػشػػؽ
3
ِ
أنش ْد لي...عف غضب دمشؽ"
أم( :أنشد لي أغنيةن عف حب دمشؽ)

ب -حذؼ مقوؿ القوؿ:
"قولي إذا ِ
ناديتني" :يا أخي"

قولي ..أعيدييا ..أال تسمعيف؟"

4

كالتقدير( :قكلي :يا أخي ،)..حذؼ الشاعر جممة مقكؿ القكؿ (يا أخي) ،كعكض عنيا النقط لعدـ
اإلطالة ،كلكجكد قرينة دالة عمييا في الشطر األكؿ.

ت -حذؼ المضاؼ واقامة المضاؼ إليو مقامو:

كقد يحذؼ الشاعر  -أحيانان  -المضاؼ كليس المضاؼ إليو؛ لكجكد قرينة دالة عميو في قكلو:
"تشريف ..يا أختاه في الطرقات يمألىا* عواء
5
ٍ
ٍ
كػػبػػاريػسػيػة شػوىػػاء تػحػتػرؼ الػبػغػػاء"
عػػار

 -1ديكاف مع الفجر.113 :
2

 -ديكاف قصائد فمسطينية.97 :

 -3المصدر السابؽ .35 :

 -4ديكاف صكاريخ .32 :

 -5المصدر السابؽ  *.100 :كيؤخذ عمى الشاعر قكلو( :يمؤلىا) بدالن مف (يممؤىا).
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و
(عار كفتاة باريسية) فالنسب في داؿ
يحذؼ المضاؼ إليو إذا دلت عميو القرينة ،كالتقدير

(باريسية) حقؽ اإليجاز ،كعدـ اإلطالة في الكبلـ.

البغي طوفاف"
والنار فوؽ صدور
ِ

1

كيقكؿ:
ثموج الشيخ ثائرةً
"حتى ر ُ
أيت َ
حذؼ المضاؼ (جبؿ) ،كأقاـ المضاؼ إليو (الشيخ) مقامو ،كالتقدير( :ثمكج جبؿ الشيخ)،
كذلؾ لشيكع المضاؼ إليو ،كارتباطو ذىنيان بو ،بحيث يذكر المضاؼ إليو ،حتى يستحضر المتمقي في
مخيمتو المضاؼ المحذكؼ ،كمف الكاضح ىنا أف الحذؼ ال يؤدم إال غرض التخفيؼ المغكم ،كسرعة

األداء.

كقد يحذؼ -المضاؼ إليو -كليس المضاؼ ،مثاؿ ما جاء في السطر األكؿ (تشريف الثاني)؛

لكجكد قرينة عقمية دلت عميو ،يقكؿ:

كانوف ...تييأ لميجوـ شتاؤه
"فػي الدرب
ٌ
وأخوه ..والطفؿ الغرير "شباط" ىـ ورثاؤه!!

ٌّ
كػػؿ مػف الػظمػمػات والػحقػد الػدفػيػف رداؤه"

2

ذكر الشاعر المضاؼ (كانكف) الذم يرمز بو لمعدك ،كحذؼ المضاؼ إليو (األكؿ) إلعطاء

كنك ىف داؿ (كانكف) لمضركرة الشعرية ،كالقرينة
فرصة لممتمقي بالتركيز عمى مرتكب الجريمة األصمي ،ى
أشير عربيةه متتالية مف أشير الشتاء
الدالة عمى المحذكؼ داؿ (أخكه) يمييا (شباط) ،كىي جميعيا
ه
جمعيا بمفظ ٌّ
(كؿ) ،فالحذؼ ىنا مف باب ما يسمى باالحتراز مف العبث ،كيككف "بترؾ ما ال ضركرة

لذكره ،كذلؾ يكسب الكبلـ قكة كجماالن" ،3فالقرينة تدؿ عمى المحذكؼ كلذا يككف ظيكره عبثان كيقمؿ مف

قيمة العبارة ببلغيان.

ث -حذؼ الجار والمجرور:

يقكؿ" :حبيبتي "يافا"  !...الطريؽ أغمقت

أيف دموع الحب ...تفتح الطريؽ؟!"

4

حذؼ الشاعر الجار كالمجركر (في يافا) كالتقدير( :أيف دمكع الحب في يافا) كعكض عنيا
النقط المحذكفة؛ لمفت انتباه المتمقي لمطرؽ؛ كالدركب المغمقة بسبب الحكاجز التي أقاميا العدك،

كليمفت اىتمامنا لمحب كالسبلـ المفقكد في مدينة يافا ،لقد زرع العدك الكراىية ،كالحقد كالقتؿ ،فأغمقت
بذلؾ كؿ دركب المحبة كالسبلـ.

 -1ديكاف قصائد فمسطينية.118 :
 -2ديكاف صكاريخ.102- 101 :
 -3أساليب ببلغية.161 :
4

 ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.74 :81

يأتي حذؼ الحركؼ ضمف منظكمة ببلغة اإليجاز ،كمف الحركؼ التي تحذؼ في خطابو

الشعرم حذؼ حرؼ النداء ،كيكثر الحذؼ لحرؼ النداء (يا).
كمنو قكلو" :حبيبتي!

والدتي !

1

سيدتي الكبيرة!"

حذؼ حرؼ النداء (يا) مف المثاؿ السابؽ ،كالتقدير (يا حبيبتي) ،ك(يا كالدتي) ،ك(يا سيدتي

الكبيرة) ،تحقيقان لمتبلحـ كالقرب بيف طرفي الخطاب ،كبحذؼ األداة يبرز المنادل بمفظو كيقكل معناه،
كيزداد إظيار االىتماـ بو.
ب -حذؼ البلـ ،كمنيا حذؼ (الـ) الجر:

"كانت الساعة  ..أف تنبت
لألشجار

واألحجار

واأل زىار
والماء

أظافر"

2

ج -حذؼ (حرؼ االستفياـ) :كقكلو:

"أألف الشمس تذيب ثموجاً في لبناف
وألف الشعب يريد العزة في عمػػاف
3

سيجيء األسطو ُؿ السادس؟"
كالتقدير( :كأألف الشعب يريد العزة في عماف) لقد حذؼ الشاعر اليمزة؛ ألنيا ثقيمة المخرج،

كبذلؾ أصبح النطؽ بيا غير متيسر ،كالمقاـ ال يتسع إلطالة التعبير.

و
بصكر مختمفة ،فمف حذؼ المفرد ،إلى حذؼ
كىكذا نرل كيؼ كظؼ الشاعر ظاىرة الحذؼ

التركيب ،إلى حذؼ الحركؼ ،ككاف الحذؼ بمجممو بغية لتحقيؽ تكثيؼ الداللة في القميؿ مف األلفاظ،

كتجنب التكرار أك االستطالة التي تؤدم إلى ترىؿ العبارة كضعفيا.
 -1ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.61:

 -2ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.46 :
3

 -ديكاف قصائد فمسطينية.104 :
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ادلثحث انثانث -أسهىب انشزط:

يي ىعد الشرط مف األساليب الرئيسية في العربية ،كيشكؿ أسمكب الشرط أبرز مؤشر أسمكبي
تركيبي ،كقد "أطمؽ بعض منظرم األسمكبية عمى المبلمح األسمكبية ذات الداللة مصطمح (المؤشرات

األسمكبية)".1

ً
كنحكه ...كالجمع يش يركط".2
البيع
اموي في ً
الشرط في المغة" :كال ىش ٍرطي اٍل ىزيـ ال ٌشيء ،ك ى
التز ي
و
و
بحيث إذا ك ًج ىد األىكؿ ً
كج ىد الثاني ،كقيؿ :الشرط ما يتكقؼ
بشيء
شيء
ؽ
ي
كقد يعرؼ بأنو "تعم ي
ي
عميو كجكد الشيء ،يككف خارجان عف ماىيتو كال يككف مؤث انر في كجكده ،كقيؿ :الشرط ما يتكقؼ بثبكت
الحكـ عميو" ،كالشرط ترتيب أمر عمى آخر بأداة ،كأدكات الشرط ىي األلفاظ التي تستعمؿ في ىذا

الترتيب ،كالشرط يعني كقكع الشيء لكقكع غيره.3

كممة الشرط تطمب جممتيف ،يمزـ مف كجكد مضمكف أكليما فرضان حصكؿ مضمكف الثانية،

كمسببية الثانية،4
فأدكات الشرط كممات كضعت لتد ٌؿ عمى التعمؽ بيف جممتيف ،كالحكـ بسببية أكالىما
ٌ
اء كجكابان مف حيث ككنيا
كأدكات الشرط تقتضي ىاتيف الجممتيف ،فتسمى أكالىما شرطان ،كالثانية جز ن
مترتبة عمى القكؿ األكؿ ،فصارت كالجكاب اآلتي بعد كبلـ السائؿ.5

كعند تتبع دكاكيف الشاعر نجد أنو استعمؿ أسمكب الشرط بكثرة مف خبلؿ الجدكؿ اإلحصائي اآلتي:
أدكات الشرط الجازمة

إف

متى أينما ميما ىمف

حينما كمما لما أم

ديكاف مع الفجر

22

2

-

-

-

ديكاف صكاريخ

35

-

1

3

2

1

ديكاف قصائد فمسطينية

27

9

1

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

-

3 11

4

3

4

2

2 10

ديكاف أنا األرض ال تحرميني 6

المطر

المجمكع

90

2

-

-

1

7
3

2
-

 -1أسمكب الشرط في معمقة زىير بف أبي سممى ،مجمة آداب الفراىيدم ،العدد 12أيمكؿ.232 :2012 ،
 -2القامكس المحيط ،مادة (ش.ر.ط).

 -3المقتضب أبك العباس المبرد ،تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عظيمة ،المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ،ج.45 :2

 -4شرح التسييؿ ،جماؿ الديف ابف مالػؾ ،تحقيػؽ عبػد الػرحمف السػيد كآخػركف ،ط ،1دار ىجػر ،القػاىرة ،ج1410 ،4ق1990-ـ:

.66

 -5ىمػػع اليكامػػع مػػع شػػرح جمػػع الجكامػػع ،جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي ،تحقيػػؽ :عبػػد الحميػػد ىنػػداكم ،المكتبػػة التكفيقيػػة ،القػػاىرة،ج: 2

550
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أدوات الشرط غير الجازمة:
أدكات الشرط غير الجازمة

إذا

لما

لك

لكال

إذ

ديكاف مع الفجر

30

8

16

11

-

ديكاف صكاريخ

33

12

6

6

ديكاف قصائد فمسطينية

31

17

-

-

أنا األرض ال تحرميني المطر

6

4

-

-

المجمكع

100

49

17

6

8

180
األداة التي كانت أكثر استخدامان ( إذا) كالتي بمغ ترددىا حكالي ( )100مرة ،يمييا أداة الشرط

(إف) كالتي بمغ ترددىا حكالي ( )90مرة.

حرؼ الشرط (إذا):

تعتبر أداة الشرط (إذا) مف األدكات الشائعة االستخداـ ،خاصةن في النصكص الشعرية،

ك(إذا) :ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف متضمف معنى الشرط ،1كاألصؿ في ىذا الحرؼ أف يستعمؿ في

(إف).2
األمر المقطكع بحصكلو ،كالكثير الكقكع ،كيككف زمنيا محددان معمكمان بخبلؼ ٍ
يعني ذلؾ أف (إذا) تدؿ عمى تحقؽ الشيء ،كتيقف حدكثو في زمف محدد معمكـ ،كبتتبعنا

اليـ الكطني عند
تكاجدىا في دكاكيف الشاعر نراىا ترددت قرابة ( )100مرة ،األمر الذم عكس ٌ
الشاعر ،كعكاطفو الصادقة تجاه كطنو ،كايمانو المطمؽ بتحرر فمسطيف كاستقبلليا عاجبلن أـ آجبلن،
ً
و
و
لحالة الشعب الفمسطيني المحتؿ،
تيكيؿ
مبالغة أك
كعكس أيضان حرصو عمى التعاطي بكاقعية كدكف
كالشعكب العربية الساعية لمتحرر ،كقد أظير كصفان صادقان لحالة الشعب الفمسطيني بكؿ تفاصيميا
كجزئياتيا كانعكاسيا عمى الحالة العربية ،كتردم تمؾ الحالة ،كبرغـ طعـ الم اررة كاأللـ ليذه الحقيقة،
فإف الشاعر متمسؾ باألمؿ كالطمكح في استرداد أرضو كحقو التاريخي فييا ،كقد أدرؾ الشاعر أف

أدكات الشرط بأفعاليا كأجكبتيا تؤكد عدـ حصكؿ الشيء لحظة التكمـ ،كقد يستحيؿ حدكثو نيائيان،
كلكف األمر مع (إذا) مختمؼ حيث تفيد تحقؽ حدكث الشيء في كقت محدد ،مما جعمو يستخدـ ىذه
الداللة المغكية كيكظفيا في بناء داللتو الشعرية ،كىي االقتراب مف تحقؽ آمالو كطمكحاتو قدر

اإلمكاف ،كفي أقرب األكقات ،يقكؿ الشاعر في قصيدتو (الثكار ينشدكف):

ىبت ستنتصر"
إف
الشعوب إذا ْ
َ

"فقد حمفنا وأعمنا إرادتََنا

1

 -انظر مكسكعة الحركؼ في العربية ،د.إميؿ بديع يعقكب ،ط ،1دار الجيؿ ،بيركت.78 :1988 ،

3

 -ديكاف صكاريخ.86 :

2

 -انظر ،معاني الحركؼ ،ج.452 :4

83

3

يؤكد الشاعر بػ(قد) حمفو لميميف ،كبإرادة جماعية مف خبلؿ الضمير الجمعي في قكلو (حمفنا)،

(أعمنا)( ،إرادتنا) ،أف الشعكب ترفض الذؿ كاليكاف كال تتقبمو بأم شكؿ مف األشكاؿ ،كىي حتمان

ستنتفض ،كتثكر ،كتحقؽ مرادىا كانتصارىا ،كاستخدـ الشاعر في الشطر الثاني مف البيت أداة الشرط
(إذا)  +فعؿ الشرط(الفعؿ الماضي)  +جكاب الشرط (الفعؿ المضارع) ،كقد جاء استخدامو ألداة

الشرط (إذا) ،داالن عمى أف الشعكب ستيب كتثكر ،كأف كقكع االنتصار كتحققو مؤكد الكقكع ،ال يراكده

في ذلؾ شؾ ،بؿ إف استخدامو ألداة التككيد (إف) يزيد مف قكة الداللة عمى قرب كقكع االنتصار،

كطرد المستعمر ،كجاء استخدامو لفعؿ الشرط (ىبت) ،كىك فعؿ ماض إنما يعكس ثبات المكقؼ،
بالنسبة لمشعكب التي اغتصبت أراضييا ،إنيا ال تممؾ إزاء ذلؾ إال الثكرة كالنضاؿ ،كالكتماؿ الداللة

كتحقؽ المعنى المراد ،جاء بجكاب الشرط (ستنتصر) فعبلن مضارعان متصبلن بحرؼ استقباؿ كىك
(السيف) ،مما يجعؿ األمؿ كالحمـ باالنتصار استم اررية مؤكدة عمى مستكل القكؿ كالفعؿ.

كاذا كانت ىذه القصيدة كىذا البيت الشعرم تجسيدان لمثكرة الجزائرية كانتصارىا ،فإف الشاعر

يضرب بذلؾ نمكذجان رائعان ليحتذم بو أبناء الشعب الفمسطيني ،كبقية الشعكب العربية ،فكما تشغمو

القكمي لـ يغب عف فكره ككجدانو.
بي ك
ٌ
فمسطيف كقضيتيا ،فإف اليـ العر ٌ
(إف):
أ-
حرؼ الشرط ْ
مف حركؼ الشرط التي شاع استخداميا في دكاكيف الشاعر (إف) حيث بمغت نسبة ترددىا

قرابة ( )90مرة ،كتأتي بعد الحرؼ (إذا) في المرتبة ،كاذا كانت (إذا) تفيد تحقؽ حدكث األمر كفي
زمف معمكـ ،فإف الحرؼ (إف) يخالفيا في ذلؾ تمامان ،كاذا كاف الشاعر قد استخدـ حرؼ الشرط (إذا)
في األفعاؿ كاألقكاؿ التي يستطيع شعبنا تحقيقيا -كالتي جسدت معاني الثكرة كالنضاؿ ،كالرغبة في

التحرر كنيؿ االستقبلؿ ،مصحكبة باآلماؿ كالطمكحات الكبيرة التي ال تتكقؼ -نراه استخدـ حرؼ
الشرط (إف) بطريقة مخالفة كمناقضة لمحرؼ السابؽ ،كذلؾ مف خبلؿ تجسيده لكؿ ممارسات االحتبلؿ

السيئة كالكحشية ضد األرض الفمسطينية كشعبيا ،التي حاكؿ االحتبلؿ مف خبلليا النيؿ مف مقدرات

شعبنا ،كالسيطرة عمى إمكانياتو ،كتدمير عزيمتو كقكاه النفسية كالجسدية ،إال أف الشاعر باستخدامو
لحرؼ الشرط (إف) جعؿ مف المستحيؿ تحقؽ ذلؾ ،بؿ إنو في كؿ معنى يجسده كفي كؿ صكرة

يرسميا يحاكؿ دائمان أف يظير عجز المحتؿ كفشؿ مساعيو.

كالنماذج الشعرية كثيرة ،نذكر منيا قكؿ الشاعر في قصيدة (إلى شعبي في الجميؿ):

لػػظػػى تػتػفػجػر
الصخر ألغامأ،
مشى
ُ
ً
دماً فيو يضحى القمح حيف ُيصادر

صخرؾ مف دمي
أسقيت
إف
" لعم َؾ ْ
َ
َ
صخرؾ مف دمي
أسقيت
إف
لعم َؾ ْ
َ
َ

84

ص ِ
سػمػاً زيػػتُ ُو حػيػف ُيػػعػػػصػػَػػػػر"
الزيتوف مات عػػػطاؤه
ود َر
ُ
وأصػبػح ُ
وا ْف ُ
في البيت األكؿ مف الفقرة السابقة يستخدـ حرؼ الشرط (إف +الفعؿ الماضي (أسقيت) كىك
1

فعؿ الشرط  +الفعؿ الماضي (مضى) كىك جكاب الشرط ) ،لقد استخدـ الشاعر فعؿ الشرط كجكابو
أفعاؿ ماضية ،داللةن عمى أف ممارسات االحتبلؿ البشعة كالكحشية ال تنتيي ،كىك ثابت في مكاقفو
التي يسعي مف خبلليا إلى تركيع الشعب الفمسطيني كالقضاء عميو ،كالشاعر ىنا يجسد معاني القكة،

كالتصدم ،كالتحدم في خطابو لممحتؿ ،كأف حاؿ لسانو يقكؿ :فإف حدث كاستمر المحتؿ في سرقة
حجارتنا كبيكتنا كأرضنا كصخرنا كاستنزؼ كؿ قكل شعبنا ،فإف ىذا الدـ الفمسطيني الثائر سيبقى في

حالة غمياف كفكراف ،إلى أف ينفجر في كجيؾ يا محتؿ.

كفي البيت الثاني كرر أسمكب الشرط مرة أخرل؛ ليؤكد أف دمنا حيف ييراؽ ،يصبح نا انر تحرؽ

المحتؿ .

(صكدر)  +جكاب
كفي البيت الثالث يستخدـ الشاعر فعؿ الشرط الماضي المبني لممجيكؿ ي
الشرط (أصبح) ،كقد جعؿ الشاعر الفعؿ مبنيان لممجيكؿ ،كحذؼ الفاعؿ تحقي انر لو كاستخفافان بو ،كاشارة
مف الشاعر أف الفعؿ الماضي (صكدر) يؤكد استم اررية ممارسة االحتبلؿ في قطعو ،كتدميره ألشجار

الزيتكف ،فاالحتبلؿ ليس فقط كارىان لئلنساف الفمسطيني ،بؿ كبنفس الدرجة يكره أشجار الزيتكف

المباركة ،كلكف الشاعر يجعؿ مصادرة الزيتكف نقمة ككارثة عمى المحتؿ ،فإف الزيتكف يمكت حزنان

ككمدان عمى مفارقتو لمالكو ،كيصبح يسمان قاتبلن يدافع فيو عف كرامتو ككجكده.
التقديـ في التركيب الشرطي:
ً
معركؼ ،حيث يأتي بتر و
بأف تتقدـ أداة الشرط كيمييا فعؿ
تركيب
الشرط
أسمكب
ه
ه
تيب مقررٍ ،
الشرط ،ثـ جكاب الشرط ،إال أف ىذا التركيب قد ينالو بعض العدكؿ لدل الشعراء ،كأف يتقدـ الجكاب
عمى الفعؿ كاألداة ،كما في قكؿ الشاعر:

ستنتصر"
الشعوب إذا ىب ْت
إف
البشر
إف ْلـ يفيـ
"س ُنف ِي ُـ
الصخر ْ
َ
ُ
ُ
َ
البشر) ،كجاء تقديـ
لقد تقدـ جكاب الشرط (سنفيـ الصخر) عمى األداة كفعميا (إف لـ يفيـ
ي
2

الجكاب تأكيدان لمصياغة ،حيث أر ىاد الشاعر أف يثبت حماقة كالمباالة العدك ،الذم كصفو ب(الصخر)-
ً
ً
ً
ً
ً
الشطر
الشرط في
اب
سبيؿ
ال عمى
ً
يفيـ لغةى الحك ًار ،كمف المبلحظ أف جك ى
المدح كالثناء -فيك ال ي
األكؿ فعؿ مضارع مسبكؽ بالسيف (سنفيـ الصخر) ،كىك ما ال يصمح أف يككف جكابان لمشرط ،كلـ
يقترف بالفاء ،ككأف السيف أخذت دكر ً
الفاء في الربط ،كمما زاد تأكيد الصياغة كركد أداة التأكيد (إف
ى
1

 -ديكاف قصائد فمسطينية.97 :

 -2ديكاف صكاريخ.80 :
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كأسمكب الشرط) ،حيث عبر عنو مف خبلؿ أداة الشرط (إف) ،التي تفيد ضعؼ احتماؿ كقكع الشرط،
كىي أقرب لبلستحالة في الشطر األكؿ ،إذ ال نممؾ طريقة مف إفياـ الصخر؛ ك(إذا) في الشطر الثاني

ىكف بثكرتيا ،فأخذ يستنيض ىمميا ،كيدفعيا
التي تفيد التحقؽ في كقكع الشرط؛ فانتصار الشعكب مر ه
الصخر
يحطـ
قير ىذا العدك (الصخر) كالغمبةى عميو ،إذ ال
إلى تجنيد كؿ طاقاتيا ،كي
ى
تستطيع ى
ى
ي
ً
النظاـ
كيتغمب عميو إال ما ىك أشد منو ،كىك إرادة التحدم كالصمكد ،كالتقديـ ال يخرج التركيب عف
ي
يكسبو قكةن كتأكيدان.
الشرطي ،كانما
ي
الكشؼ عف عك ً
ً
ً
اطفو
يمعب دك انر بار انز في
خطاب راشد حسيف
نجد أف التقديـ في
كىكذا ي
ي
ً
أحاسيسو كاىتمامو بالمتقدـ ،كذلؾ نجده يمجأ لممجاكزة النحكية؛ ليحقؽ أغراضان ببلغيةن يثرم مف
ك
خبلليا الداللة الشعرية كاإليقاع المكسيقي.

حذؼ (الـ) جواب الشرط:

مف الظكاىر البارزة عند الشاعر ،حذؼ البلـ في جكاب (لك) بحيث ال يذكرىا إال قميبلن ،يقكؿ:
جعمت روحي خمرة
ُ
"لو أستطيعُ

ِ
ولػػػمػػػاؾ"
أذبت فييا قػػبػػمػتػي
و ُ
أم( :لجعمت ركحي) حذؼ البلـ – ىنا -التي فييا معنى التككيد ليتكافؽ مع الداللة في
1

عاجز عف جعؿ
خطابو الشعرم ،تدفؽ عاطفي كبير كرغبة كبيرة لمتضحية مف أجؿ الحبيبة ،إال أنو
ه
ركحو خمرة ،إنو ليس بحاجة ىنا لتأكيد ذلؾ بالبلـ ،فالصكرة الفنية كما تحممو مف معاني الحب كالكفاء

أغنت ذلؾ.

بيؿ ِ
وفات ِو؟"
"لو كاف جدي في الحياة سألتُ ُو
أأحب جدتَيا قُ َ
حذؼ البلـ مف جكاب الشرط (سألتو) ،كالتقدير (لسألتو) حذؼ البلـ؛ ليبيف أف حبيا ال يحتاج
2

إلى تككيد ،بؿ ىك ٌّ
حب مكركث مف األجداد.

 -1ديكاف مع الفجر.53 :

 -2المصدر السابؽ.64 :
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ادلثحث انزاتع– األسانية اإلوشائيح:

إف لؤلساليب اإلنشائية مكانتيا في الكشؼ عف خبايا النفس ،كخفايا األسرار ،كىي ما ال

يمكف الحكـ فييا عمى القكؿ بالصدؽ أك الكذب "لعدـ تحقؽ مدلكلو في الخارج كتكقفو عمى النطؽ بو،

سمى كبلمان إنشائيان".1

إف مضمكف اإلنشاء يتكقؼ عمى النطؽ بو ،كطريقتو تحدد نكع الطمب ،كاستدعاء ما ىك غير

حاصؿ ،لقد أجمع الببلغيكف عمى تعريؼ اإلنشاء ،أك الجممة اإلنشائية بأنيا كؿ كبلـ ال يصح أف
يقاؿ لصاحبو :إنو صادؽ أك كاذب ،أك كؿ كبلـ ال يحتمؿ الصدؽ أك الكذب لذاتو ،كلقد نظر
الببلغيكف إلى األساليب اإلنشائية التي نكظفيا في خطابنا فمـ يجدكىا عمى ضرب كاحد كانما تمضي

عمى ضربيف ،كاإلنشاء ضرباف :طمب ،كغير طمب.2

األكؿ :طمبي ،كىك ما يقتضي مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب ،كأساليب األمر ،كالنيي،

كالنداء ،كاالستفياـ ،كالتمني.

الثاني :غير طمبي ،ما ال يستمزـ مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب كالتعجب ،كالقسـ ،كأساليب

العقكد ،كأفعاؿ المدح كالذـ ،كرب ،ككـ الخبرية ،كأفعاؿ المقاربة. 3

كسنسمط الضكء في ىذا المبحث عمى األساليب اإلنشائية الطمبية؛ لما تحممو مف دالالت

تمكجات االنفعاالت النفسية ،كىي عبلكة عمى
متكىجة مضيئة ،تستمدىا مف العاطفة الشعرية ،كمف ٌ
ذلؾ تيىنكع المغة ،كتيثرم مادتيا ،كتدفع عف السامع الممؿ مف تمقي أسمكب كاحد ،كتحقؽ لمفكر عطشو
إلى المعرفة كادراؾ أسرارىا.

كمف األساليب التي كظفيا الشاعر؛ لخدمة أفكاره كمشاعره :االستفياـ ،كالنداء ،كاألمر،

كالنيي ،كىناؾ أساليب أخرل ترددت في خطابو كالتمني ،كالقسـ كغير ذلؾ.

كمف خبلؿ تتبعنا لخطابو الشعرم كجدنا أف أسمكب االستفياـ ثـ األمر ثـ النيي كالنداء كانت

األكثر استخدامان ،كالتي أبرز مف خبلليا قدرتو عمى التعبير عف المشاعر كالعكاطؼ.
كالشاعر يمجأ لتكظيؼ األساليب؛ ليصبك مف كراء ذلؾ إلى ً
و
معاف إضافية تثرم المعنى
تكليد

األصمي ،فحاكؿ أف يكثؼ مف استخداـ األساليب اإلنشائية؛ ليزيد يشحنة التكىج في األسمكب يكمو،
كيحدث تأثي انر فاعبلن في المتمقي ،إذ تستفز مشاعره كتثيرىا ،كتضـ صكتيا إلى صكتو ،محققةن ىدفان
إضافيان يريده الشاعر يتضح مف خبلؿ طبيعتيا الداللية ،كطريقة بنائيا.

 -1األساليب اإلنشائية في النحك العربي ،عبد السبلـ محمد ىاركف ،ط ،2مكتبة الخانجي بمصر1399 ،ق1979 ،ـ.13:
2

 -انظر اإليضاح في عمكـ الببلغة ،الخطيػب القزكينػي ،شػرح كتعميػؽ كتنقػيح د .محمػد عبػد المػنعـ خفػاجي ،ط ،3دار الجيػؿ،

3

 -انظر األساليب اإلنشائية.14 -13 :

بيركت ،ج3،1993ـ.52 -51 :
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كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ التالي نسبة األساليب التي استخدميا الشاعر:
الديواف

األسموب الطمبي
االستفياـ

األمر

األسموب غير الطمبي

النداء

النيي

التمني

القسـ

الدعاء

الرجاء

مع الفجر

147

137

67

23

7

-

18

5

صكاريخ

159

110

92

15

7

2

6

1

أنا األرض ال تحرميني المطر

72

28

34

3

-

-

-

7

قصائد فمسطينية

168

152

137

11

4

15

2

12

المجموع

546

427

330

52

18

17

26

25

لقد كرد االستفياـ حكالي ( )546مرة مف مجمكع األساليب ،كالتي بمغت حكالي ( )1451مرة،
أم بنسبة ( )٪38تقريبان في دكاكينو؛ ألف االستفياـ يختمؼ عف باقي أنكاع الطمب ،في أف حركة
المعنى فيو تنتقؿ مف الخارج لتنتقش في الذىف ،في حيف أف األنكاع األخرل تنتقؿ الحركة فييا مف

الذىف لتتحقؽ في الخارج ،كالحقيقة أف االستفياـ يتعمؽ أساسان بحاجة المتكمـ الذىنية إلى فيـ ما يجيمو

في الخارج ،فيطمب لو تصك انر في ذىنو.1

كترل الباحثة أف مف أسباب بمكغ االستفياـ أعمى نسبة تردد؛ يرجع إلى رغبة الشاعر في

تعميؽ بعض المعاني الداللية في ذىف المتمقي ،كنقشيا في ذىنو ،إلى جانب رغبتو الشديدة في تنشيط

ذىف المتمقي كجذبو إلى شعره ،كالى القضايا كاألفكار الكطنية كالثكرية التي يطرحيا ،فيك مف خبلؿ

أساليب االستفياـ كما تنشئو مف حكارات درامية ،يريد أف ينقؿ لممتمقي بعض المعارؼ كالمعمكمات،
سكاء الفكرية أك الكطنية الثكرية أك االجتماعية ،كيحاكؿ إقناعو بيا ،كىك يعمؿ جاىدان ليرسخ قصة

المقاكمة كالنضاؿ ضد المحتؿ ،كضد المتخاذليف ،كاألنظمة الفاسدة؛ ليؤكد حؽ العكدة ،كما جاء

االستفياـ بدالالتو المتنكعة؛ ليساعد الشاعر في تعميؽ المعاني عند المتمقي ،كالتي منيا :اإلنكار،
كالنفي ،كالتمني ،كاالستبعاد ،كالتحقير ،كالتيكـ كالسخرية.

إف االستفياـ نمط تركيبي مف الجمؿ اإلنشائية الطمبية ،كىك طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمان
أصبلن؛ ألف االستفياـ في المغة مف فى ًيـ "كالفيـ معرفتؾ الشيء بالقمب فى ًيمو فى ٍيمان كفىيىمان كفىيىامة:
الشيء فأى ٍفيىمتىو
استى ٍفيى ىمني
ىعمًمو ..،كفى ًي ي
مت الشيء :ىع ىقٍمتيو ى
كعرٍفتيو ..كاستى ٍفيىمو :سألو أف يي ٍفي ىمو ،كقد ٍ
ى
2
كع ًرؼ االستفياـ باالستفسار كاالستيضاح ،أك االستخبار ،أك االستعبلـ "االستفياـ،
كفي ٍمتو تى ٍفييمان"  ،ي
1

 -انظر ،مفتاح العمكـ ،اإلماـ أبك يعقكب يكسؼ بف أبػي بكػر السػكاكي ،تحقيػؽ نعػيـ زرزكر ،ط ،2دار الكتػب العمميػة ،بيػركت،

1987ـ.304 :

 -2لساف العرب ،مادة (ؼ ،ق ،ـ). 381:
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كاالستعبلـ ،كاالستخبار بمعنى كاحد ،فاالستفياـ مصدر استفيمت أم طمبت الفيـ ،كىذه السيف تفيد

الطمب ،ككذلؾ االستعبلـ كاالستخبار مصد انر استعممت كاستخبرت".1

كاالستفياـ كما عرفو األماـ عبد القاىر الجرجاني "استخبار كطمب مف المخاطب أف يخبر أك

يفيـ عف شيء لـ يكف معمكمان بأداة خاصة".2

كىك "طمب الفيـ كالعمـ بالشيء" ،3كاالستفياـ يعني طمب الفيـ كالفيـ يعني حصكؿ صكرة

المراد فيمو في النفس كاقامة ىيأتو في العقؿ ،كىذا ما قالو الببلغيكف في تعريؼ االستفياـ ،فيك طمب

حصكؿ صكرة الشيء في الذىف بإحدل أدكات االستفياـ.4

فيك مف كسائط الربط ،لو كقع خاص في النص األدبي عمى المبدع كالمتمقي؛ كذلؾ لتحرؾ

و
معاف سياقية مختمفة ،تكشفيا بعض السياقات كطبيعة المرسؿ حينان ،كالمتمقي
ىذا األسمكب بيف
و
معاف يفرضيا السياؽ ،في مستكيات العمؿ
كالرسالة في أحياف أخرل ،تعدؿ عف معنى مألكؼ إلى
األدبي المتباينة ،باإلضافة إلى التنكع في األساليب مما يضفي قيمان جمالية ،ففي التنكع األسمكبي

لبلستفياـ يحدث تنكعان مف ذاتو كبذاتو؛ لتنكع أدكاتو كالمعاني التي يفيدىا ،مما يبعد النص عف الرتابة
ً
المبدع عمى التساؤالت تنـ عمى تمتعو
باإلضافة إلى قدرًة
كالنمطية التي تذىب بركنؽ العمؿ األدبي،
ً
بمخزكف معرفي ،كمدل تقدير األشياء الغائبة التي يبغي كشؼ غمكضيا ،كتسميط الداللة عمى المفارقة

التي ال تتضح إال بالسؤاؿ الذم يشكؿ حركة صادمة لممتمقي ،تنقمو مف حالة االطمئناف المعرفي لحالة
و
ً
التأمؿ
حينئذ يدرؾ مدل حاجة االستفياـ إلى مز ويد مف
القمؽ كالشؾ كالحيرة أماـ المعنى المراد،
ً
لمكشؼ عف معانيو "إنيا [المعاني] في كثير مف صكرىا سكانح خفية أشبو باألسرار الغامضة،
التدبر؛
ك ً

تجرم في النفس جريانان خفيان تحسيا كال تستطيع كصفيا" ،5كىذا يعرؼ باالستفياـ الحقيقي "حيث يككف

لطمب الفيـ لما ليس مفيكمان ،أك طمب حصكؿ الصكرة الذىنية".6
يقة مذككرة ،أك بطر و
يأتي االستفياـ بطر و
يقة غير مذككرة" ،كيتـ أسمكب االستفياـ بذكر األداة أك
صكتية كليس و
و
و
بأداة محذكفة – كمنيا ما يتـ االستفياـ فييا
بنغمة
حذفيا -،كىذه في حقيقة األمر تككف
و
يقة غير مباشروة ،حيث يفيـ فييا االستفياـ مف السياؽ" ،7كيؤدل االستفياـ بأدك و
بطر و
مخصكصة
ات
يى
ي

 -1شرح المفصؿ ،ابف يعيش ،عالـ الكتب ،بيركت،ج.150: 2
 -2دالئؿ اإلعجاز.108 :

 -3مختصر النحك ،د .عبد اليادم الفضيمي ،دار الشركؽ -جدة ،ط1400 ،7ق1980 -ـ.194 :

 -4انظر :دالالت التراكيب ،دراسة ببلغية ،د .محمد محمد أبك مكسى ،ط ،2مكتبة كىبة ،القاىرة.204 -203 :1987 ،
 -5دالالت التراكيب.217 :

 -6جدلية اإلفراد كالتركيب.168 :

 -7أسمكبا االستفياـ كالنفي في العربية ،خميؿ أحمد عمايرة ،منشكرات جامعة اليرمكؾ .10:
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منيا األسماء ،كمنيا الحركؼ ،كمنيا الظركؼ ،كقد تتناكب األدكات في االستعماؿ؛ لتتضمف بعضيا
دالالت و
و
ً
بديمة تتخمؽ
داللة االستفياـ إلى
معنى بعض ،أك "طبيعة االستعماؿ قد تفرغ ىذه األدكات مف

تؤدم دك انر مزدكجان في الصياغة"1؛ ألنيا تستنبط مف سياؽ الكبلـ
مف السياؽ الذم تيغرس فيو بحيث ٌ
و
معاف يفرضيا السياؽ ،في مستكيات العمؿ
كالكقكؼ عمى قرائف أحكالو ،فتعدؿ عف معنى مألكؼ إلى
األدبي المتباينة ،كتككف "المعاني التي تفيدىا ىذه األدكات كثيرة ال يمكف اإلحاطة بيا ،كانما يذكر
العمماء منيا ما يرشد إلى طريقة تفيميا كالكعي بيا"2؛ ألف طبيعة "أدكات االستفياـ قابمة الحتكاء كثير
مف المعاني عف طريؽ ىذه الحركة المكضعية ،بؿ قابمة الحتكاء معاني أحرؼ أخرل" ،3حاممة معاني

معاني ثكاني غير ما تكاضع عميو مما يضفي قيمان جمالية ،كبذلؾ يخرج االستفياـ عف مفيكمو
معاف جديدة تخرج بيا مف تمؾ النصكص ،فتظير النصكص األدبية و
و
األصمي إلى
بحمة جديدة محققةن

أغراضان ببلغية كالتقرير ،كاالستدراؾ ،كالنفي ،كاإلنكار ،أك التكبيخ ،أك التعظيـ ،أك التحقير ،كيأتي

لؤلمر ،أك النيي ،أك لمتسكية ،أك التعجب ،أك االستبعاد ،أك االستبطاء ،كغير ذلؾ مف الدالالت
األخرل.

ً
ً
ً
ً
الكثافة ،عبر األدكات التي استخدميا
الشاعر درجةن عاليةن مف
خطاب
االستفياـ في
تيشكؿ بنيةي

الشاعر مثؿ (اليمزة ،ىؿ ،أيف ،ما ،كيؼ ،متى ،كـ ،أنى )...كرد أسمكب االستفياـ مكزعان عمى أدكات

االستفياـ عمى النحك التالي:
الديكاف

قصائد فمسطينية

المجمكع

اليمزة

29

38

4

42

113

كيؼ

14

14

6

14

48

ىؿ

24

19

5

18

66

أيف

4

9

2

7

22

ما

16

األداة

مع الفجر

صكاريخ

أنا األرض ال تحرميني المطر

26

46

17

105

متى

3

-

-

8

11

كـ

6

-

-

4

10

أنى

-

-

-

2

2

أيىنا

-

2

-

1

3
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الديكاف

قصائد فمسطينية

المجمكع

مع الفجر

أم

-

-

5

7

12

ىم ٍف
أـ""1

16

9

-

3

28

13

4

-

-

17

بدكف أداة

22

38

33

16

109

المجمكع

147

159

72

168

546

األداة

صكاريخ

أنا األرض ال تحرميني المطر

بقراءة الجدكؿ السابؽ نجد تفاكتان كاضحان في استعماؿ أدكات االستفياـ ،إذ تييمف (اليمزة)

عمى معظـ أدكات االستفياـ ،كالتي حظيت عمى أعمى نسبة تردد في دكاكينو إذا ما قكرنت باألدكات

األخرل حيث بمغ ترددىا ( )113مرة ،بنسبة ( )٪21تقريبان مف مجمكع التردد ،ثـ يمييا (ما) إذ ترددت

( )105مرة.

و
و
ببلغية ،كاليمزة
معاف
إف اليمزة مف أكثر األساليب استخدامان في العربية ،لما تحممو مف

بنكعييا (التصكر كالتصديؽ) ،كتتصدر اليمزة أدكات االستفياـ كيمكف تفسير ذلؾ أف "اليمزة أعـ
تصرفان في بابيا مف أختيا [ىؿ] كذلؾ إذ كانت يمزميا االستفياـ كتقع مكاقع ال تقع أختيا فييا".2

كأثناء تتبع طريقة بنائو ليذا األسمكب كجدناىا غالبان تتصدر في بدايات خطابو الشعرم ،كقد

يككف ىذا مف ببلغة األسمكب؛ ألف االستفياـ غالبان لو صدر الكبلـ ،كاليمزة تأتي لمتصكر أم طمب

المستفيـ عالمان بالنسبة التي تضمنيا الكبلـ ،كقد يككف مترددان في التعييف بيف
تعييف المفرد ،إذا كاف ي
شيئيف ،فيطمب تعييف أحدىما ،كتأتي اليمزة لمتصديؽ ،أم لطمب تعييف النسبة ،كذلؾ إذا كاف

المستفيـ مترددان في ثبكت النسبة أك نفييا.3

كمف المعاني الببلغية التي يفيدىا االستفياـ في خطابو الشعرم ما يمي:
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التمنى:

وترد لي معو جواباً ،نػػـ ال تػػبػػخػػؿ بػػشػػػاىػػػد
" َ
ليرى بو أىموؾ برىػػانػػا بػػأنػػؾ لػػسػػت ىػػػامػػد
4
أتُرى أراؾ؟ ِ
اؾ عائد؟"
يت شكمؾ يا أخي ،أتُر َ
نس ُ

 -1انظر أسمكب االستفياـ كدالالتو الببلغية في سكرة الصافات دراسة أسمكبية ،د.محمد صبلح زكي أبػك حميػدة ،جامعػة األزىػر-

غزة1433 ،ق2012-ـ.8 :

 -2شرح المفصؿ ،ج.151 :2
3
4

 انظر األساليب اإلنشائية.19 : -ديكاف مع الفجر.24 :
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الشاعر المخاطب ابف عمو عمى اإلقرار بحتمية عكدتو لمكطف ،كيتمنى أف يعكد إلى
يحم يؿ
ي
كطنو ألف العكدة حؽ مشركع ،كالشاعر مدرؾ تمؾ األحقية ،كلكف أراد مف المخاطب تحقيقيا ،كاإلقرار
بيا؛ ليدرؾ الجميع أنو ال مكاف أفضؿ كأجمؿ مف الكطف.
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اإلنكار ،وذلؾ في قولو:

كنت في مكة أروي السحر عف سحرؾ
"واني ُ
وأف الػػمسجد األقصى أقيـ عمى ربى صدرؾ
1

فمػػػا لعجيبة اإلسراء ال تأتي عمى فكرؾ؟؟"
يتغزيؿ
الشاعر بحبيبتًو كجمالًيا ،كلكف ىذا الجماؿ يضاىيو جماؿ المسجد األقصى حسنان
ي
كركعةن ،كىنا بنى الشاعر قصيدتو الغزلية ،ليذكر كيمفت االنتباه كاالىتماـ لممسجد األقصى ،ثـ يستنكر
عمى حبيبتو كيؼ أف المسجد يشبييا -كىك زينة صدرىا كجسميا -كال تخطر بباليا قصة اإلسراء.
كمف اإلنكار التكبيخي:

سالحؾ إف أمؾ وحدىا إف مت تقضي الميؿ تبكي ال تناـ
طـ
" ْ
َ
اح ْ
ِ 2
بيف العظاـ؟"
دار َؾ جػػنػػػ ٌة
فعالـ تبقى ساكناً َ
اترْك ُو و ْ
ارجع إف َ
َ
كاالستفياـ (عبلـ تبقى ساكنان بيف العظاـ) ،يستنكر الشاعر قدكـ الجندم تاركان داره التي ىي

جنتو التي تقيـ فييا زكجتو كابنتو كأمو ،كيعيش بيف العظاـ لقتؿ الثكار في الجزائر.
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النفي:

لقد تعددت كسائؿ النفي في الدكاكيف فمنيا النفي المباشر بأدكات النفي المتعارؼ عمييا ،كمنيا
غير

المباشر كاالستفياـ الذم تحمؿ الجممة فيو معنى ينكره العقؿ كالفطرة السميمة كما في قكؿ الشاعر:
أتخضر الجراح عمى ٍ
يد إف طػػػوقتْيا خرق ٌة خضػػػراء؟
"قػؿ لي
ُّ
ُ
3
لمخمر ىؿ خم ارً يصير الماء؟"
وضعت الػماء في قػػارورٍة
واذا
َ

لقد استخدـ الشاعر أداة االستفياـ (ىمزة االستفياـ ،كىؿ)؛ ليفيد النفي فمف المستحيؿ أف

تخضر الجراح إف طكقتيا يد خضراء ،كيزيد تككيد ما أراد بتكرار االستفياـ بػ(ىؿ) يصير الخمر ماء

لمجرد كضعو في قاركرة خمر ،ككما أف ذلؾ مستحيؿ ،فمف المستحيؿ أيضان أف يصير الجبف كالخكؼ
شجاعة ،كأف يصير الضعؼ كتقبؿ اإلىانة كالذؿ حكمة كصبر.

 -1المصدر السابؽ .46:
 -2ديكاف صكاريخ 70 :
3

 ديكاف قصائد فمسطينية.10 :92

في قصيدة (الباب المغمؽ) يقكؿ:

" لكف أأمدح خمرةً مػػحػػبػوسػػ ًة في الحػػاف؟
والقفؿ فوؽ الباب؟

1

ىؿ يمدح األزى َار مف لـ يدخؿ البستاف؟"
ينفي الشاعر أنو يستطيع أف يصؼ النقب كالكيبكتس كالمكشاب إلى صديقو الييكدم الذم

طمب منو أف يصفيا في شعره؛ ألف العدك أقفؿ الباب دكنو ،فمـ يستطع أف يصفيا ،فمف الصعب مدح
الخمر لً ىم ٍف لـ يتذكقيا؛ ألنو لـ يشعر بمذتيا ،فيي محبكسة داخؿ الحاف ،كحتى يؤكد الشاعر ىذه
الداللة ،شبو حالة بحالة عف طريؽ التشبيو التمثيمي ،حالة مف يعجز عف الكصؼ ،بحالة ىمف لـ
يستطع أف يمدح األزىار ،كىك لـ يدخؿ البستاف ،كلـ يتمتع برؤية األزىار.
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االستبعاد:

ِ
طػػيػات أرضػؾ أُمػيػُـ
" أبػنػاؤنػا
أنت غذوتيـ
أبناؤنا باألمس َ

أـ عػػػاقػػؿ؟
ىػؿ تػقت ُؿ
األبػػنػػاء ٌّ
َ
2
جعت فيـ لديؾ مآكؿ؟"
أتُر َ
اؾ َ

رافؽ االستفياـ حالة مف الدىشة التي انتابت الشاعر جراء مجزرة مرج ابف عامر ،التي ذىب

ضحيتيا العديد مف األطفاؿ ،تتعاضد فيما بينيا لتظير جكان مف األلـ كالمصيبة التي لحقت بالشاعر.
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التقريع والتوبيخ:

قد يخرج االستفياـ الحقيقي إلى الغرض الببلغي الزجر ،كالتقريع ،كما في قصيدة
" وتبتاع لي ثوب عرس ثميف

(ىي..كاألرض) حيف يقكؿ:

فماذا أقوؿ لطفمؾ لو قاؿ:
3

"ىؿ لي وطف"؟"

استخدـ الشاعر الزجر ،كالتقريع ،كالتكبيخ ،عقابان لكؿ مف يحاكؿ خيانة كطنو كبيعو بأم ثمف،

حتى لك كاف ىذا الثمف عشيقتو.
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التحسر واألسى:

"ألعمؾ مف عكا ِ
جئت
ِ 4
ىؿ مثمي الجئ ٌة أنت؟"

1

 -ديكاف صكاريخ57 :

3

 -ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.51 :

2

 -ديكاف صكاريخ.36 :

 -4ديكاف قصائد فمسطينية.47 :
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لقد خرج ىنا االستفياـ مف معناه الحقيقي لكجكد قرينة تمنع ذلؾ ،فالكبلـ ال يستدعي االستفياـ

الحقيقي ،لقد كجد الشاعر مف يشاركو إحساسو بالشكؽ كالحنيف لكطنو ،متمنيان مف الحمامة أف تككف
مقبمة مف كطنو لتشاركو الحديث عف أخبار كطنو كأىمو ،فيك في حالة شكؽ كحنيف دائـ البحث عمف

يؤنس غربتو.
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التيكـ والسخرية:

"يا شانؽ النار ما أغباؾ مف ٍ
النار حب ٌؿ عظمو وبر"
بطؿ
ىؿ يشنؽ َ
يسخر الشاعر كيتيكـ مف المحتؿ ،كيذكره بكىنو كضعفو ،ألنو ما مف أحد يستطيع أف يشنؽ
1

النار ،أك يطفئيا بحبؿ مف كبر ،أك غير ذلؾ.

-8

التحقير

"أبيؤالء تريد يا شعبي بناء ٍ
غد جديد

أبيؤالء تريد نيؿ الحؽ لمطفؿ الشريد
2
..دخوؿ جن ِ
ات الخمود"
أبيـ تريد مف السماء
َ

جاء االستفياـ باليمزة تبله اسـ اإلشارة (ىؤالء) الذم لمبعيد ،كذلؾ زيادةن في تحقير الزعماء
العرب كاالستخفاؼ بيـ ،فيـ الذيف تخمكا عف الشعب الفمسطيني ،كباعكا أرضو ،ككانكا شيكدان عياف
عمى المؤامرة.
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أسموب األمر:

عاء" ،3كيعرفو الزمخشرم بأنو "ىك
األمر ىك "طمب الفعؿ مف األعمى إلى األدنى ،حقيقةن أك اد ن
طمب الفعؿ ممف ىك دكنؾ كبعثو عميو".4

كاألمر لو صكر أىميا( :الفعؿ األمر -الفعؿ المضارع المتصؿ ببلـ األمر -اسـ فعؿ األمر-

المصدر النائب عف فعؿ األمر).

كاألمر شأنو شأف األساليب األخرل يجرم عمى األصؿ المغكم ،إذا كاف اآلمر يطمب الفعؿ

عمى سبيؿ اإليجاب ،أك أف يأتي مف قبيؿ المجاز ،كيتحدد معناه بحسب القرائف المرافقة كتفيـ مف

و
لمعاف إضافية ذات قيمة ببلغية ،كمنيا االلتماس ،الدعاء ،التمني ،التعجيز،
المقاـ فيككف حامبلن
التحقير ،التيديد ،اإلباحة ،التسكية ،كغير ذلؾ.

 -1ديكاف صكاريخ.85 :

 -2ديكاف قصائد فمسطينية.100 :
 -3األساليب اإلنشائية.14 :

 -4الكشاؼ ،عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،أبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشػرم ،ط ،1دار إحيػاء التػراث

العربي ،بيركت،ج1997 ،1ـ . 269 :
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كفي ىذا المعنى يقكؿ الزمخشرم" :كطمب الفعؿ غير حاصؿ كقت األمر كتنفيذه ىك الفيصؿ

بيف األمر الحقيقي كاألمر المجازم ،بغض النظر عف المرتبة بيف اآلمر كالمأمكر ،عمكان كدنكان".1
مرة،
يأتي أسمكب األمر تاليان لبلستفياـ في نسبة تردده في دكاكيف الشاعر حيث تكرر (ٌ )427
ككاف أعمى نسبة تردد لو في الديكاف الرابع (قصائد فمسطينية) ،كالتي بمغت ( )152مرة أم بنسبة

( )٪35تقريبان مف مجمكع تردده.

كمف المعاني المجازية التي يخرج إلييا األمر في خطابو ( الدعاء) ،في قكلو:
"حي الحرائر حيينو

واغفر ليف ذنوبيف"

2

يعتز راشد حسيف بدكر المرأة المناضمة كالتي تحمؿ األفكار الثكرية ،فيك دائـ التقدير كالفخر كاالعتزاز

بالمرأة العربية ،كالفمسطينية خاصة ،مكجيان تحيتو لمحرائر طالبان ليف المغفرة ،كالرحمة أينما كجدف.
كمف المبلحظ أف صيغ األمر التي كردت في قصيدة (ىف) كثيرة ،كىي تدكر حكؿ معاني:
الدعاء ،كالتكدد ،كالنصح ،كالتذكر .كمنو (التمني) حيف تستعمؿ الصيغة في سيا و
ؽ طمب أمر ال طمع
"أنا كؿ ما ظؿ مف أرضنا

في حصكلو ،يقكؿ:

أنا كؿ ما ظؿ مما عشقت

فجودي ...وجودي

3

وجودي مطر"

يتكجو الشاعر في خطابو لمطبيعة ،متمنيان أف تجكد السحابة بالمطر الذم طاؿ انتظاره؛ كي
يبث الحياة في أشعاره ،كالتي بدكرىا تحكلت ترابان كحقكال كقمحان كشج انر ،كالخطاب دائمان لمسحاب؛ ألف
و
سبب في نزكؿ المطر الذم يسقي األرض ،كيساعدىا عمى إنبات و
جديد ،و
قادر عمى
جيؿ
السحاب
ه

إشعاؿ الثكرة ،كالشاعر المتعطش ليذا األمؿ يسكؽ صيغة األمر (جكدم) ثبلث مرات بمفظو في نياية

القصيدة ،مؤكدان في كؿ مرة عمى العطاء ،ليس مجرد العطاء ،بؿ العطاء الذم يحمؿ معنى جديدان،
زيادة في الجكد كالكرـ ،مما يظير مدل ليفتو كرغبتو في تحقيؽ ىذا األمؿ ،كي تتحرر الببلد ،كيندحر

العدك.

 -ك(النصح كاإلرشاد) :

ىػػـ كبير
"فػػدع
الػػقػػصػػور ومػػا يػػحيػػط بيػػف مػػف ٍّ
َ
َ
غػػػػرض حػػقػػيػػر
الػػقػػصػػػور فػػإنيا
ائف و
ٌ
َ
ود ِع الػػخػػػز َ
َ

الػػحػػػرير وال المناـ عمى سريػػر
أنػػػت ال تػػػػيوى
بؿ َ
َ
4
رزؽ كثػػيػػر"
اصبر! فرزقؾ في السماء ،وفي السماء ٌ
ْ
 -1الكشاؼ ،ج.250 ،2
2
3

 -ديكاف مع الفجر.32 :

 -ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.20 :

 -4ديكاف صكاريخ.41 -40 :
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يكجو الشاعر خطابو لمفبلح الذم يخدع ،ثـ صحا ،فالطمب يحمؿ بيف طياتو معنى النصيحة،
كالمكعظة ،كاإلرشاد.
الخبز مف رؤيتنا
 ك(التحذير) " :ليفرُ
1
ْأـ عمى أفواىنا خطُّواَ :ح َذ ِ
ار الالجئيف؟"
 -ك(التيكـ كالسخرية):

"وليذا يا عرب

أصبح الصبر تعب

فاغضبوني وأغضبوني واغضبوا
2

تشتيي الثورة لحظات غضب"

الشاعر مف األمة العربية ،كزعمائيا ،الذيف ىادنكا العدك ،كرضكا بالقصكر ،كالجناف،
يسخر
ي
ي
كترؾ فمسطيف كشعبيا.
 -ك(االستعطاؼ(:

"فيو األمير أتى ليخطب ود قمبؾ يا أميره
رفقاً بو وبقمبو! ال تجرحي أبداً شعوره!"

3

يكجو الشاعر خطابو لمدينة عكا مستعطفيا ،مستخدمان المفعكؿ المطمؽ (رفقان) النائب عف

فعؿ األمر ،كأسمكب النيي (ال تجرحي) يطمب بترفؽ كاستعطاؼ ،التمني بأف ال ينقطع الكداد.
 ك(االستخفاؼ كالتحقير):وعد ليا
فاح ِط ْـ
سالحؾ يا ُّ
غبي ْ
" ْ
َ
سػالحػؾ إف أمػػؾ وحػدىا
احطػـ
َ
ْ

ثػػمػف الػػوسػػاـ
واترْك ُو وحدهُ يػدفع
َ
إف مت تقضي الميؿ تبكي ال تناـ
ِ 4
بيف العػظػاـ؟"
دار َؾ جػػػنػ ٌة
اتػػرْك ُ
فػعػػالـ تبػقػى ساكناً َ
ػػو و ْ
ارجػع إف َ
َ
ع الشاعر في ىذه األسطر الشعرية باستخداـ األساليب (أمر ،نداء ،استفياـ) ،حيث
لقد نك ى

بمغت أعمى كثافة مف نصيب فعؿ األمر ،حيث تكرر حكالي ( )6مرات ،في حيف تكرر في البيت

األكؿ ( )3مرات ،كالشاعر ىنا يتمثؿ الحكار عمى لساف األسير حيف اقترب مف الجندم ،كيحاكؿ

إغ ارئو بالثكرة عمى قائده ،مف خبلؿ استخداـ األساليب الخبرية كاإلنشائية.

 -1ديكاف صكاريخ.19 :
2

 -ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.58 :

 -3ديكاف مع الفجر.112-111 :
 -4ديكاف صكاريخ .70 :
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 كقد يخرج األمر في شعر راشد حسيف إلى لغة (التحدم) ،يقكؿ:1
ِ
ائر في تاريخكـ سقر"
يفيِـ
الب َ
الصخر ْ
إف ْلـ ي ْف َيـ َ
"ف ْم َ
ش ُر إف الجز َ
ُ
أراد الشاعر أف يتحدل العدك الفرنسي الذم يستكلي عمى أرض الجزائر ،كيؤكد ىذا التحدم بعدـ
إكتراثو بما يفعؿ االستعمار في الببلد العربية ،باستخداـ الـ األمر ،كما ساعد استخداـ أسمكب الشرط

المقترف بالنفي ،كأسمكب التككيد (إف) في قكة المكاجية مع ىذا العدك ،كتذكره بأف الجزائر بقيت

كستبقى (سقر) ،ك ىسييحرؽ بنيرانيا عندما يدرس تاريخيا .
مف المبلحظ أف صيغ األمر عنده تشيع في محكر المقاكمة كالتحدم؛ كذلؾ الستنياض اليمـ في

مكاجية االحتبلؿ ،كتحمؿ األلـ كالمشقة في سبيؿ نيؿ الحرية.
كمنو (اإلباحة):

يقكؿ:

"قمبي عشاؤؾ فانعمي وتنعمي

ِ
جينـ"
فألنت أولى مف لييب

2

لقد خرج األمر الحقيقي إلى األمر الببلغي ،حيث استعمؿ الفعميف (انعمي ،كتنعمي) في غير طمب

الفعؿ ،فالطمب ىنا عمى جية غير االستعبلء؛ ألنو يخاطب الدكدة حيف أصيب في المعركة.

-2

أسموب النداء:

ككما عرفو ابف عقيؿ "ىك طمب المتكمـ إقباؿ المخاطب بكاسطة أحد حركؼ النداء ممفكظان

كاف حرؼ النداء أك ممحكظان" .3كالنداء ال ينقسـ إلى ممفكظ ،أك ممحكظ ،فقط بؿ ينقسـ أيضان إلى
حقيقي ،كآخر مجازم.

لقد غمب عمى خطابو الشعرم خطاب العيف ،كىك خطاب الشخص نفسو ،كقمما كرد خطاب

الجمع بمفظ الكاحد مثؿ (يا شعبي) ،كربما يرجع ذلؾ إلى الرمز الذم استعممو لينكب عف كطنو ،كما
و
بشكؿ الفت ،كجعميا تسمع كتعي
استخدـ النداء بصكرة مكسعة لؤلشخاص ،كلمطبيعة ،كالمجردات

كتدرؾ ما يقاؿ ليا ،فبث الحياة في صكرىا ،كجسدىا ،كشخصيا.

لمنداء صكرة بارزة في المغة ،ىي انعكاس لدكره الحقيقي في الحياة البشرية ككظيفتو في

التكاصؿ بيف الناس عف طريؽ أدكات النداء كمنيا :أداة النداء (يا).

لقد امتاز خطابو الشعرم بكثرة استعماؿ أداة النداء األساسية ،كىي (الياء) ألنيا األداة

الكحيدة التي يمكف أف تصمح لجميع مستكيات الخطاب البعيد كالقريب.

كمما ساعد الشاعر في مكاصمة ىذا النشاط التخيمي ،استخدامو في الحكار لبعض األسئمة-

التي تثير التعجب كاالستغراب -المبدكءة بأدكات االستفياـ ،مثاؿ ما جاء في قصيدة (الغمة الحمراء)
1

 -المصدر السابؽ .86 :

 -2ديكاف مع الفجر.26 :

 -3شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،ابف عقيؿ ،نشر محي الديف عبد الحميد ،القاىرة.16/3 ،1961 ،
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التي أقاـ الشاعر فييا حكا انر مع الطبيعة ،كالمجردات متحدثا مع األرض تارةن ،كمع مرج ابف عامر تارةن
"وخبزنا يا أبتي ليس بزئبؽ
أخرل ،يقكؿ:
فػمػمػػاذا يػػا أبػػي يػػيػػرب خبز الالجئػيػف؟
***

طح ْف
خبزنا يا أبتي َح ٌّ
ب عمى الصواف ُي َ
خبزنا يا أبتي كالميؿ األسود
يا أبي يحكى بأف الوزراء الحاكميف

يا أبي ييرب مف رؤيتنا حتى الرغيؼ

يا أبي! ىؿ فمنا يبدو إذا جعنا مخيؼ؟
يا أبي تسير في الميؿ نجوـ وقمر

يا أبي قمت ألمي...فأجابت يا أبي أمي وقالت"

1

في ىذه القصيدة يتكجو االبف إلى أبيو ،سائبلن عف سبب غياب الخبز ،مشي انر إلى أف الخبز

مف دقيؽ ،كليس مف زئبؽ ،منالو صعب ،فخبز البلجئيف كخبز اآلخريف فمماذا ييرب ،كلـ يجد جكابان

مف أبيو ،نجده يتكجو إلى أمو بالسؤاؿ ،كتكجز لو اإلجابة بأف حببلن خفيان يجذب خبز البلجئيف ،لقد
تراكمت الصيغ الندائية الكثيرة؛ ليقيـ مثؿ ىذا الحكار ،بينو كبيف أبيو ،كمف ثـ فإف حديثو لو خاص،

كصريح مستخدمان صيغة النداء (يا) التي لمبعيد ،كالتي أنزليا منزلة القريب ،ألف العبلقة بينو كبيف أبيو

عبلقة حميمة ،حيث تكررت (يا) بداية كؿ مقطع مف المقطكعة القصصية ،فذكرىا حكالي( )10مرات

(يا أبي) ،كاذا كانت كممة (أبي) في سياقيا ترمز إلى الكطف كشككل أبنائو إليو ،كتفريغ ىمكميـ
كآالميـ التي أصابتيـ في بعدىـ عنو ،كقد استعمؿ أداة النداء لمبعيد ،كفؽ مقتضى األصؿ إذ كاف في

معزؿ عف أبيو ،ك تستكقفنا األساليب التي استخدميا الشاعر التركيب الخبرم ،كاإلنشائي لمجممة في
كقت كاحد ،تبرز درجة االنفعاؿ المتزايدة التي تكتنؼ الشاعر مف ناحية ،كالتكازم الداللي الذم يتجسد

في األسطر الشعرية مف ناحية أخرل ،إذ إنو يثير تساؤالت حكؿ المجكء كما يجده اإلنساف مف جراء

تركو لكطنو كمنزلو .كعمى مستكل الصياغة تمثؿ األسطر حكا انر بيف (األنا) ك(األنت) يجسده أسمكب

النداء ،الذم جاء متصد انر السطر األكؿ في كؿ مقطع مف مقاطع القصيدة ،كتمثؿ أداة النداء (يا)
حضك انر خارجيان لداؿ الغائب ىك (أدعك أك أنادم).

 -1ديكاف صكاريخ.19-17:
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إف تراكـ صيغ النداء أتاح الفرصة لتراكـ إيحاءات التفاعؿ ،كالصكر المجسدة ،كالمشخصة،

فتكرار أداة النداء في النص تعبر عف حاجتو الممحة إلى ىمف يقؼ إلى جانبو ،فيك يشكك حالة الحسرة،
كيأمؿ في حياة جديدة كغيره مف البشر.
إف الضغط النفسي كالشعكرم الذم يكتنز داخؿ الذات ،ىك الذم دفع الشاعر إلى النداء،

كاستحضار األب مف غيبتو ،عبلكة عمى أف تكرار النداء في بداية األسطر قاـ بكظيفة الربط بيف
األسطر ،فبدت جميعيا كأنيا سطر شعرم كاحد.
كمف أغراضو:

 -إظيار التفجع كالتكجع كاألسى ،مثاؿ قكلو:

ِ
إلػػيػػؾ يػػا سػػيػػدتػػي
ػو أعػػادنػػي
"فػػنػػجاف قيوٍة طػػمػبتُ ُ
1
يا قريتي  ..يا لحـ جبيتي يا نجم ًة في بحر ظممة!"

 -التيكـ كالسخرية ،مثاؿ قكلو:

2

قموبنا وقموبينو "
"إبميس حط ْـ يا ُّ
غبي َ
ُ
 التمني ،مثاؿ قكلو:ٍ
فرحة مف عيف أمي
" يا ليتني يا رب دمع ُة
يا ليتني يؿ رب سنبم ٌة بحقؿ أبي وعمي

3

يا ليتني يا رب! ..لكف "ليتني" ينبوعُ ىمي!"
بعد حكارية يمفيا األسى كلكعة الفراؽ بيف الشاعر كأمو – نبع الحناف -يتمنى الشاعر أف

يككف دمعة فرح في عيف أمو ،أك سنبمة في حقؿ أبيو كعمو ،لكنو يدرؾ الحقيقة ،فكقفت الكممات في

رب! "..فاستعاض عف الكممات
حمقو غصة مف شدة األلـ، ،منعتو مف المتابعة قائبلن" :يا ليتني يا ٌ
المحذكفة بالنقاط ليدؿ عمى المحذكؼ ،كىي داللة عمقت معنى األلـ كاألسى.
ثمج أسود قد ىػػػػػػػػػػد جسػػػػمي
 الشككل ،مثاؿ قكلو" :الميؿ يا رباه ٌ4
غرير ال يزاؿ يحب شتمي"
والصبح
ٌّ
شرطي ٌ

أسموب التمني:

كىك ضرب مف ضركب اإلنشاء الطمبي ،كالمقصكد بالتمني" :طمب أمر محبكب ال يرجى

حصكلو :إما لككنو مستحيبلن ،كاإلنساف كثي انر ما يحب المستحيؿ كيطمبو ،كاما لككنو ممكنان غير مطمكع
 -1ديكاف قصائد فمسطينية152،
 -2ديكاف مع الفجر.34 :

 -3ديكاف صكاريخ.16-15 :
 -4ديكاف صكاريخ.15 :
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في نيمو" ، 1إف التمني إما أف يككف مستحيؿ التحقؽ ،أك ممكف التحقؽ ،كتقكـ القرائف ببياف أم األمريف

المتحقؽ مف التمني.

كاألصؿ في التمني "أف يككف بمفظ "ليت" ،كقد يأتي بمك كىؿ كلعؿ ،كىبل ،كأىال ،كلكال ،كلكما".2

فالتمني ب"ليت" ىك األصؿ ،أما األدكات المتبقية فميست أصمية ،كلكنيا ال تأتي لمتمني إال لغرض

ببلغي ،فتأتي ىذه األدكات في شيء يقطع بعدـ حصكلو ،أما إذا جاءت في أمر يقطع بحصكلو
رجعت ىذه األدكات إلى أصميا الحقيقي.
أ -التمني بػ (ليت)

يشكؿ التمني بػ"ليت" أعمى نسبة تردد في خطاب الشاعر ،كاف كاف التمني عمى كجو العمكـ يفيد
طمب أمر ممتنع ،أك مستحيؿ الكقكع ،فإف "ليت" تمتاز بأنيا تفيد ىذا المعنى ،لكف مف كجية نظر

المتكمـ ،فما يراه مستحيبلن قد ال يراه غيره كذلؾ ،فيك يستخدـ "ليت" بحسب رؤيتو ىك .

كلـ يكف راشد يميؿ إلى استخداـ التمني في أسمكبو إال قميبلن ،نبلحظ أف "ليت" كردت في دكاكينو

الثبلثة حكالي ( )20مرة في حيف أف ديكانو الرابع كاألخير (أنا األرض ال تحرميني المطر) يكاد يخمك
منيا؛ كلعؿ ذلؾ يرجع إلى أنو رجؿ يؤمف بالعمؿ الثكرم المسمح ،كيميؿ لممقاكمة كالثكرة فكؽ أرض

المعركة ،كليس مف كراء الميكركفكنات ،يقكؿ :

"لكف تذكر  ...بأف النيوض مف النوـ ىو القاعدة"

3

كمف أمثمة التمني بميت ،قكلو في قصيدة (إلى جميمة):

كنت مع الثوار في الخندؽ ثائر
"ليتني ُ
ِ
ٍ
أرض الجزائر
زيتوف عمى
ليتني غرس ُة

عصبي بالمجد يا أختاه وتاريخ الحرائر

وأقيمي جموة التحرير في أرض البشائر"

4

رغـ تيقف الشاعر مف استحالة تحقؽ أمنياتو إال أف حبو لمقكمية العربية كانتمائو ليا ،كرغبتو
في الدفاع عف العركبة كأرض العرب ،جعمو يتمنى أف يككف مع الثكار في الخندؽ ثائ انر عمى أرض
ً
غرسة ز و
يتكف عمى أرضيا الخالدة؛ ليبقى مستق انر في
الجزائر ،كأف يمتزج جسده بترابيا ،كيتحكؿ إلى

أحضانًيا مدافعان عنيا حتى التحرر ،فيك يتحدث بمساف األمة ،كيتمنى أف تتحرر الشعكب؛ لتحيا حياة
ى
حرة كريمة كما تحياىا الشعكب األخرل ،كيقيـ جمكة التحرير عمى أرض البشائر.

 -1عمـ المعاني.122 :

 -2األساليب اإلنشائية.17 :
3
4

 ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.36 : -ديكاف صكاريخ .99:
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يقكؿ في قصيدة (لك أستطيع):

قدر أُحقّؽ في الحياة ِ
مناؾ"
"تبكيف عاتبة عمي فميتني
ٌ
فرغـ تيقنو بعدـ تحقؽ ىذه األمنية ،إال أنو يتمنى أف يككف قد انر ،يحقؽ أمنية محبكبتو باألداة ليت.
1

كيقكؿ في قصيدة (مف الجئ إلى أمو):

ٍ
فرحة مف عيف أمي
" يا ليتني يا رب دمع ُة
يا ليتنػي يا رب سنبم ٌة بحقؿ أبي وعػػمػػي

2

يا ليتني يا رب! ..لكف "ليتني" ينبوعُ ىمي!"
إف األلـ كالم اررة التي يعانييا الشعب الفمسطيني بعد نكبة (1948ـ) ،كالتي عانى منيا الشاعر إثر

الغربة التي أحالت العيش كد نار -بؿ أكثر مف ذلؾ حبو لكالديو كعمو كأقاربو ،كحبو لكطنو كرغبتو في

البقاء عمى أرضو -جعمتو يتمنى أف يككف دمعةن في عيف أمو ،فيمتزج في تراب كطنو ،كيصبح سنبمةن
في حقؿ أبيو كعمو ،كيتمنى ،ك يناجي ربو ،فيدرؾ الحقيقة ،كىي أف ليت تشكؿ ينبكع اليمكـ.

كما يكظؼ الشاعر أدكات و
تمف أخرل "كنرل أف العدكؿ عف استخداـ "ليت" التي تفيد التمني إطبلقان

إلى أدكات أخرل ،تفيد التمني بقرينة معنكية ،أك حالية ،إنما جاء إليفاء الداللة حقيا ،كالتعبير عف

رؤية المتكمـ لؤلشياء" .3
-

كمف األدكات التي كظفيا (لك) كفييا مبالغة باستحالة تحقؽ المتمني ،كمف أمثمة قكلو:
ِ 4
أذبت فييا قبمتي ولماؾ "
جعمت روحي خمرة
و ُ
ُ
"لو أستطيعُ
حيث يبرز
كالغرض الببلغي مف التمني بػ(لك) كالعدكؿ عف (ليت) ،ىك اإلشعار بعزة المتمنى ،ي

في صكرة الممتنع؛ ألف (لك) حرؼ يدؿ عمى امتناع جكاب الشرط المتناع الشرط ،أفادت "لك" أف

ىناؾ شيئان أكبر منو يمنعو مف التكحد معيا ،لذلؾ ىك ال يستطيع أف يجعؿ ركحو خمرة كال يستطيع أف
يذيب فييا قبمتو كشفتييا ،إنو الكطف األغمى كاألعظـ بالنسبة لو مف العكاطؼ كالشيكات ،عشؽ الكطف

كاألرض يسيطر عمى كافة أحاسيسو ،كعكاطفو ،كتفكيره ،كال مجاؿ لمحب كالشيكة ما داـ الكطف

مغتصب ،كاستخداـ ( لك)؛ ليبرز قيمتيا الداللية ،التي تبيف أف كؿ شيء مستحيؿ تحققو ،باستثناء
عشؽ الكطف ،كالدفاع عنو ،كالتضحية مف أجمو.

1

 -ديكاف مع الفجر.53 :
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 -كيرد التمني بػ"لعؿ" التي تحمؿ معنى الترجي.

لقد كرد التمني ب"لعؿ" في ديكانو األخير (أنا األرض ال تحرميني المطر) حكالي ( )7مرات ،في

حيف لـ ترد في ىذا الديكاف أداة التمني األصمية "ليت" ،كلعؿ الشاعر أراد أف يدمج التمني بالترجي،

كيريد أف يتخمص مف ىذه األداة ،التي شكمت لو ينبكعان مف اليمكـ ،يقكؿ:
"لكف "يافا" ىمست:

"لعؿ ىذا الفرف يعطينا شياب نار
بو نضيء دربنا

عميو نشوي خبزنا

جربت أفراف الكبار

جرب أفراف الصغر""

1

لقد بث الشاعر أمانيو عبر لعؿ ،التي يندمج فييا التمني ،كيكحي استخداميا بشدة تعمؽ الشاعر بما
أشياء
يتمنى ،كقد تأمؿ عمى لساف يافا التي تخاطبو ،أف تحصؿ عمى شياب نار بو تستطيع أف تفعؿ
ى
كثيرة منيا :أف تنير دربيا ،كتشكم خبزىا ،فيي جربت أفراف الكبار ،كتحثو عمى أف يجرب أفراف

الصغار ،فيرد عمييا الشاعر قائبلن:

"قمت "ليافا":

"التيـ الفرف جميع ما أممكو مف التراب
لـ يبؽ مف أرضي سوى أنا...

لذا أُريد أف أعيش!

عؿ تراب بدني

يثمر طفالً ...مف جديد يبعث التراب"

2

كالغرض الببلغي مف استخداـ لعؿ كالعدكؿ عف ليت ،ىك إبراز المتمني البعيد الحصكؿ في صكرة

القريب المرتقب الحصكؿ ،داللة كاممة عمى العناية بو كالتشكؽ إليو ،كبعد تمنياتو التي يرل أنيا

مستحيؿ تحقيقيا اآلف ،استخدـ أداة الترجي لعؿ فنرل "المتكمـ أك المبدع يحاكؿ أحيانان أف يعدؿ مف
داللة المتمنى غير المتحقؽ إلى ما يكحي بتحققو ،أك الرغبة في تحققو" ،3فأراد المحافظة عمى بقائو

أمبلن في العكدة مف جديد؛ ليبعث الحياة مرة أخرل عمى تراب كطنو.
1

 -ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.71 :
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ىكذا نجد أف أمنيات الشاعر في مجمميا تحمؿ المعنى الحقيقي لمتمني ،كىك طمب ما يمتنع

تحقيقو.

و
دالالت
أخي انر نجد أف قدرة الشاعر عمى تكظيؼ األساليب اإلنشائية أكسبت خطابو الشعرم

إضافيةن ،عبلكة عمى إكسابو إيقاعان جديدان ،يتحقؽ عبر األساليب الطمبية؛ ألف "مف مقكمات التراكيب
اإلنشائية ،كخاصة منيا الطمبية ،النغمة الصكتية  ،فيذه ال تنخفض في آخرىا لبقاء الكبلـ في حاجة

إلى جكاب بالقكؿ ،أك استجابة بالفعؿ أك تعميؽ أك ما مف شأنو أف يجعؿ الكبلـ منقحان غير مغمؽ".1

لقد حاكلت في ىذا الفصؿ – كالمعنكف (بالمستكل التركيبي) -اكتشاؼ مكامف اإلبداع عند الشاعر
راشد حسيف التي ظيرت كاضحة مف خبلؿ مباحث ( :التقديـ كالتأخير ،الحذؼ ،أسمكب الشرط،

األساليب اإلنشائية كداللتيا) ،كقد عممت عمى الغكص في البنية العميقة لخطابو الشعرم ،كرصد

درجات التحرؾ الفعمي ألطراؼ الصياغة فييا ،حيث تكصمت الباحثة إلى أف الشاعر حاكؿ في مبحث
التقديـ كالتأخير أف يتجاكز ،كيبتعد قدر اإلمكاف عف مثالية المغة ،كشكميا التقميدم ،حيث أخذ التقديـ

أثره الكاضح في خطابو الشعرم ،حيف أظير أسمكبان شعريان فنيان خاليان إلى حد كبير مف التقريرية
ؾ القيمة التي يحققيا التقديـ كالتأخير في الصياغة ،كأثر ذلؾ عمى المتمقي مف
كالمباشرة ،فالشاعر مدر ه
حيث لفت االنتباه ،كجذب االىتماـ كالتشكيؽ ،كتحريؾ الذىف ،كانفعالو ،كانشغالو لمتفكير في عديد

االنزياحات الفنية في خطابو الشعرم.

كما أكثر الشاعر مف استخداـ أسمكب الشرط باعتباره مف أبرز األساليب التركيبية
كمؤشر أسمكبيان
ان

يضفي قيمة كبيرة عمى لغتو ،كقد أظير الفائدة الببلغية التي أرادىا ،كىي تحقيؽ ما يسعى كيطمح إليو
الشاعر مف استقبلؿ كطني ،كتحرر لؤلرض ،كاإلنساف ،حيث تفيد (إذا) احتمالية تحقيؽ كقكع األمر

كحصكلو ،ىع ىك ىس ما أراده الشاعر مف فشؿ تحقيؽ كؿ مساعي االحتبلؿ اإلسرائيمي في السيطرة عمى
و
لسبب
األرض الفمسطينية كشعبيا ،كمحاكلة تركيع ىذا الشعب كالنيؿ منو ،بؿ استحالة حدكث ذلؾ؛
بسيط أف المقاكمة كالنضاؿ بكؿ الكسائؿ المتاحة ،ىي خيار الشعب الفمسطيني األكؿ كاألخير.

كما كظؼ الشاعر أساليب االستفياـ كاألمر ،كالنداء كالتمني ،لما ليا مف فكائد ببلغية كدالالت

فنية كمعاني عميقة ،تصدر عف انفعاالت نفسية ،تجسد عمؽ العاطفة كقكتيا كصدقيا ،األمر الذم
يثرم المغة الشعرية ،كيميزىا عف سكاىا ،مما يدفع الممؿ كالرتابة عف المتمقي ،كيشكقو؛ لمعرفة أسرارىا.

1
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انفصم انثانث :انتىاص انشعزي

يؤك يد الجميع أف النصكص األدبيةى -سكاء شع انر أـ نث انر -متكالدةه كمتداخمةه مع ً
و
بشكؿ و
كبير،
بعضيا
ى
يى
ي
أف يككف منبثقان مف و
ً
كمف ً
أف
غير
يككف مستقبلن
عدـ أك مف ال شيء؛ كال يمكف ٍ
ألم نص أدبي ٍ
ى
ى
الممكف ٌ
بذاتًو منعزالن متكحدان عف ً
ً
النصكص األخرل؛ ألف النص األدبي ما ىك إال نتاج تداخمو كتقاطعو
بقية

مع نصكص سابقة لو ،أك معاصرة ،مع ما تحكيو مف مقتطفات كأحداث تاريخية ،أك سياسية ،أك
العديد مف الشعر ً
اء يتذمركف كتعمك
جعؿ
األمر الذم
اجتماعية ،أك فكرية ،أك ثقافية ،أك نفسانية،
ى
ى
ي
ً
بحجة أف ما ييقاؿ ًقيؿ ،كأف ما ىنظى يمكه مف و
الشاعر عنترةي بف
شعر ين ًظـ ،كقد عب ىر
أصكاتييـ بالشككل،
ي
شداد عف ذلؾ قديمان ،قائبلن:
ِ 1
"ىؿ غادر الشعراء مف متَر ِ
رفت الدار َب ْع َد تََوىُّـ "
دـ ْأـ ىؿ َع َ
ُ
َ
ُ
كفي ً
نفس االتجاه يعبر زىير بف أبي سممى ،قائبلن:
2

ومعاداً مف لفظنا مكرورا"
"ما أرانا نقوؿ إال معا ارً
ً
ً
القدماء ،كتحدثكا عنيا في مباحثًيـ
عالجيا
النصكص
تداخؿ
التناص ،أك
ى
ىذا يعنى أف ظاىرةى
ى
ي
كدراساتًيـ ،كلكنيـ "لـ يستخدمكا بالطبع مفردة "التناص" الحديثة كالمستكردة .عرفكه كدرسكه عبر
و
مفردات -مفاىيـ غنية ككافرة تذىب مف "التضميف" في
ظكاىر التعامؿ مع نصكص اآلخريف ،كطرحكا

محاسنو كمساكئو إلى "السرقة" كمنازليا العديدة ،فػى "اإلغارة" ،فىػ "السطك" ،فىػ "تمفيؽ المعنى" ،فىػ
"السمخ"" ،3كقد أطمؽ عميو اإلماـ عبد القاىر الجرجاني" االحتذاء".4
لتخدـ
الشاعر
تجيز االقتباس ،أك التضميف ،أك االحتذاء لعبا ورة يكظفييا
كيبدك أف
العرب قديمان كانت ي
ى
ي
ى
ً
الشاعر "بنصو مسا انر يحذك فيو مسار إشارات سابقة عميو".5
ؾ
غرض
مكضكعو ،كقد يسم ي
ى
ي

اء آخريف في ً
كقد يمتقي
نفس المعاني ،كغالبان ما يككف قد أخذىا عنيـ كألبسيا ثكبان
الشاعر مع شعر ى
ي
و
ؽ فيو عمى سابقيو" ،كال ننسى أف العرب كانت تعد المعاني مبذكلة
كصاغيا
جديدان،
بشكؿ تىفىك ى
ى

كالحجارة كيمنحيا كؿ مرة ،نعـ ،ك ٌؿ مرة ،صياغة خاصة بو إف لـ تككف تفكؽ صياغة سابقيو دائمان
فيي ال تمتقي معيـ حرفيان كلك مرة كاحدة .كىذا ىك ما كانت العرب تدعكه بالسرقة المستحبة بالمعنى

الحديث ؿ"االختطاؼ" الخبلؽ كالتناص التحكيمي".6

 -1شرح المعمقات السبع ،الزكزني ،مكتبة المعارؼ ،بيركت.107 :1983 ،

 -2تاريخ األدب العربي العصر الجاىمي ،شكقي ضيؼ ،ط ،7دار المعارؼ ،القاىرة.226 :1960 ،
 -3أدكنيس منتحبلن ،كاظـ جياد ،ط ،2مكتبة مدبكلي.13 :1993 ،
 -4دالئؿ اإلعجاز.468 :

 -5الخطيئة كالتكفير.321 :
 -6أدكنيس منتحبلن.14 :
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و
و
مسميات ك و
ً
ً
مختمفة ،قد
أشكاؿ
العرب ،لكف تحت
التناص مكجكدةه عند
سبؽ أف ظاىرةى
نخمص مما ى
ي
التضميف ،كاألخذ مف نصكص غيرىـ ،لكف معيارىـ ىك التفكؽ في
االقتباس ،ك
أجازكا لمشعراء
ى
ى
ً
الصياغة ،كالتفكؽ في االبتكار ،كاإلبداع عمى السابقيف.
ً
ً
االىتماـ
كحدىـ ،بؿ أحس بيا الغرب كأعطكىا جانبان كبي انر مف
كلـ تكف ىذه الظاىرةي خاصةن
بالعرب ى
و
أدب قديـ مف و
ً
قديمة ،تـ صياغتو
مادة
كالعناية ،ككانكا يعتبركف أف كؿ جديد في األدب ما ىك إال ه ه
و
يقة و
بطر و
جديدة لزميا تصنيؼ جديد.1
فنية
كيأتي ظيكر مصطمح (التناص) في العصر الحديث عمى يد الكاتبة كالناقدة "جكليا كريستيفا" التي

كتبت في عاـ (1969ـ) في "أبحاث مف أجؿ تحميؿ سيميائي ...أف "التناص ىك تقاطع عبارات

مأخكذة مف نصكص أخرل".2
شيء و
و
جديد في نظرتًيا لمتناص ففي كتابيا (نص الركاية) اعتبرت أف التناص
تقديـ
بعد فت ورة
ٍ
حاكلت ى
"ىك التقاطع كالتعديؿ المتبادؿ بيف كحدات عائدة إلى نصكص مختمفة".3
كيبدك أف (جكليا كريستيفا) لـ تقتنع فقط بالعبلقة بيف النصكص التي يمثميا التقاطع كالتعديؿ ،كانما
أرادت أف يدخؿ عنصر االنسجاـ كالتمازج إلى عنصر التقاطع كالتعديؿ ،بحيث يصبح النص (الغائب)

تشرب
كمذابان في النص (الحاضر) ،كتقكؿ مف جديد عف التناص بأنو "كؿ نص ىك ٌ
المقتبس متآلفان ي
كتحكيؿ لنص آخر".4
ً
ً
ً
االىتماـ بيذه
أصبح
التناص،
حكؿ ظاى ًرة
قدمتيا (جكليا كريستيفا)
ى
ى
بعد البحكث كالتحميبلت التي ى
ي
الظاىرًة كبي انر جدان ،كغدا التناص ظاىرةن جماليةن ليا تعريفاتيا كأشكاليا المتنكعة ،كال نبالغ لك قمنا إف
ً
م األساسية عمى كجو
لؤلدب ال غنى عنيا ،كىك أحد مقكمات
التناص ركيزةه أساسيةه
النص الشعر ٌ
ٌ
ى
الخصكص ،فيك "بمثابة اليكاء كالماء كالزماف كالمكاف لئلنساف فبل حياة لو بدكنيما كال عيش لو

ً
ً
لتناص تجاكز االقتباس ،كتداخؿ النصكص إلى ما ىك
الممكف لظاى ًرة ا
خارجيما" ،5بؿ كأضحى مف
و
و
و
ً
شبكة
التخيير الداللي كاعادة مكضعة النصكص في
تقكـ عمى
أبعد مف ذلؾ ،إلى عبلقات جديدة ي
و
و
ً
و
لطاقات
تفجير
دالالت جديدةن كمعينةن ،كىذه العممية ىي
العبلقات ،تعطي النص الحاضر
جديدة مف
ه
و
ً
الغائب يستكشفيا شاعر بعد آخر ،ككؿ حسب مكقفو الشعرم الراىف ،6كيمزـ المبدع
كامنة في النص
 -1انظر :الخطيئة كالتكفير323 -322 :
 -2أدكنيس منتحبلن.34 :

 -3المصدر السابؽ.34 :
 -4المصدر السابؽ.34 :

 -5تحميؿ الخطاب الشعرم ،محمد مفتاح ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء المغرب.125 :1992 ،
 -6انظر :عز الديف إسماعيؿ ،الشعر العربي المعاصر ،المكتبة األكاديمية ،القاىرة.36 : 1992 ،
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ً
أف يككف مثقفان قارئان ذك خبروة كبر و
ً
ً
المناسبة ،التي أدىشتو كأعجبتو ،كذلؾ ليس
النصكص
اختيار
اعة في
ى
األمر ىك ظاىرةه فنيةه يتساكل فييا كؿ المبدعيف.
عيبان ما داـ ذلؾ ي
كاستخداـ ظاىرة التناص كتداخؿ النصكص "ال يعني بحاؿ أف الكاتب أصبح مسمكب اإلرادة ،كأنو

ليس سكل آلة لتفريخ النصكص .إف ىذا ىك أبعد صكر الحقيقة صدقان عمى حالة اإلبداع كالسر يكمف

في طاقة الكممة كقدرتيا عمى االنعتاؽ".1

ً
يكمف في ً
بالكممة مف نص إلى آخر ،كتغيير
المبدع ،الذم يستطيعي االنتقا ىؿ
دكر
ً
السر أيضان
ي
ك ي
ً
ً
كجيتيا مف سيا و
الذكباف في نص
كجكده كشخصيتًو
ؽ إلى آخر ،كبذلؾ يحافظي عمى
اإلبداعية ،رافضان
ى
يتحقؽ ىذا األمر إال بقكة خيالو ،كبحثو الدقيؽ عف أنحاء المعاني المناسبة لغرض قكلو ،ثـ
آخر ،كال
ي
جمب معاني ما جاء في كبلـ غيره سكاء و
نظـ ،أك و
نثر ،أك تاريخ ،أك حديث ،أك ىمثى وؿ ،ثـ التصرؼ
كاإلضافة ،مع ضركرة أف يككف المعنى الجديد أفضؿ كأحؽ باإلشادة مف المعنى السابؽ ،كفيو مف
االبتكار كالتفكؽ ما يعمك عمى سابقو.
أصبح التناص أداةن و
فنية ،كقيمةن جماليةن ليا أىميتيا في تحقؽ عبلقات التفاعؿ النصي ،مما حدا
ى
ي
و
بالنقاد المعاصريف أمثاؿ (باختيف ،كريفاتير ،كبارت كغيرىـ) إجراء در و
كبحكث حكؿ مصطمح
اسات،
التناص كالتطرؽ إلى اإلشكاالت النظرية كالمنيجية التي يثيرىا مفيكـ التناص ،فيناؾ تعاريؼ متعددة

لمتناص ،كال كجكد لتعريؼ نيائي أك مطمؽ ،كميما يكف مف ً
أمر كثرة التعاريؼ لمتناص ،كعدـ كجكد
اتفاؽ حكؿ مفيكـ معيف لممصطمح ،أك حكؿ أشكالو كمجاالتو ،فإف كثرة التعاريؼ تؤكد عمى كجكد

العبلقات التفاعمية بيف النصكص ،أك بيف المبدع كالمتمقي ،كأىمية ذلؾ لتميز العمؿ الفني.

كالتناص مف األدكات الفنية التي لجأ إلييا الشاعر راشد حسيف؛ مف أجؿ الرقي بأسمكبو الشعرم،

تجد ليا
بناء عمى ذلؾ تطكيؽ النصكص الغائبة التي ي
كالرقي بمعاني نصو الشعرم ،كتحاكؿ الباحثة ن
أث انر في دكاكينو الشعرية ،كلقد كرد التناص مع القرآف الكريـ ،كالتناص األدبي ،كالتناص التاريخي ،أما
التناص األسطكرم العربي كاليكناني أظف أنو لـ يحظى بالحضكر في دكاكينو ،كيؤخذ عميو عدـ

استخدامو لمعديد مف الرمكز كالدالالت كاآلداب اليكنانية ،مما جعؿ شعره أقؿ خصكبة ،كأقؿ عمقان ،كلك
و
درجات عالية مف التميز
استغؿ الشاعر تمؾ األساطير كالرمكز مف التراث اليكناني ،لكصؿ شعره إلى
كاإلبداع.
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املبحث األول :التناص مع القرآن الكريم:
ً
ً
النصكص الدينية  -ال سيما  -القرآف الكريـ؛ كذلؾ لفصاحة
بتكظيؼ
الشاعر راشد حسيف
اىتـ
ي
لقد ى
و
أسمكبو ،كلغتو ،كما حققو القرآف مف ثكروة و
األمر الذم
كجمالية أعجزت بمغاء العرب كفصحاءىـ،
فنية
ي

ً
الشاعر،
جعؿ تكظيؼ نصكص القرآف الكريـ مف أنجح الكسائؿ الفنية التي استخدميا
باعتبارىا رافدان
ى
ي
مقدسان تحكم العديد مف الحقائؽ كالمسممات الراسخة في ذىف المتمقي ،كالتي يسيؿ عميو تذكرىا
كحفظيا كاالستفادة منيا ،كىذا يفسر استخداـ العديد مف الشعراء العرب في العصر الحديث نصكص

القرآف الكريـ في فضاءاتيـ الشعرية.

كمف النماذج التي تثبت حضكر النص القرآني قكؿ الشاعر في قصيدة (لغة األفيكف) ،يقكؿ:
"ولؾ اخضرار التيف والزيتوف واألمؿ الوفير

ولؾ الحساف الحور في يوـ القيامة والحرير"

1
2

رزؽ كثير"
كقكلو:
"اصب ْر! فرزقؾ في السماء ،وفي السماء ٌ
ً
آني في قصيدتو مف سكرة الرحمف ﴿فييف خيرات
كظؼ
لقد
ى
ي
الشاعر بعض المفردات مف النص القر ٌ
حكر مقصكرات في الخياـ﴾ ،3كمف سكرة التيف ﴿كالتيف كالزيتكف﴾،4
حساف* فبأم آالء ربكما تكذباف* ه

كمف سكرة الذاريات ﴿كفي السماء رزقكـ كما تكعدكف﴾ ،5لقد استطاع الشاعر أف يعطينا بالتناص
و
و
يحاءات مكثفة إلى جانب النص الحاضر ،حيث مزج الشاعر تجربتو الكطنية كالقكمية مف
دالالت كا
خبلؿ استنياض اليمـ ،كالتحريض ،كالتثكير ،كرفض التسكيؼ ،كرفض الخطابات الكطنية الفارغة،

كالسطحية ،كالكعكد الزائفة ،كالشاعر كجد أف الفبلحيف الفمسطينييف انشغمكا بيذه الكعكد الفارغة،
كالخطابات المنمقة الجكفاء ،كأصبحت كالمخدر كاألفيكف التي تسيطر عمى العقؿ ،كتحبط اليمـ

كتقتميا ،كاختار الشاعر ألفاظان مقدسة مف النص القرآني؛ ليظير القيمة الكبيرة كاألىمية العالية ليذه
األشياء التي يك ًعد الفبلح بيا ،كمنيا (التيف كالزيتكف) كىما شجرتاف تعطياف فكائد ال حصر ليا ،ككذلؾ
(الحكر الحساف) كىي الحكريات مف أجمؿ الفتيات في الجنة ال يقارف بجماليف جماؿ ،كتستمر ىذه
الكعكد حتى يصمكا بالفبلحيف إلى درجة الرككف كالتكاسؿ كالتكاكؿ ،ففمسطيف سكؼ تعكد أييا الفبلح،
كالرزؽ سيأتي إنو في السماء كلقد كعد ا﵀ بالرزؽ ،ال تقمقكا أييا الفبلحكف اطمئنكا ،كنامكا كؿ شيء

سيأتي ،كالكعكد سكؼ تتحقؽ ،كلكف ىؤالء الفبلحيف صحت عقكليـ ،كاستيقظت ىمميـ ،كأدرككا أف
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الخطابات الجكفاء كالكعكد الكاذبة ال تأتي بالحؽ الضائع ،كال يعكد ىذا الحؽ إال بالمطالبة بو

كالنضاؿ السترداده.

املبحث الثاني :التناص األدبي:

إف المتأمؿ لمنص الشعرم عند راشد حسيف يجد حضك انر كاضحان لمنصكص الشعرية القديمة

األمر الذم جع ىؿ الشاعر يتفاع يؿ معيا كيكظفييا في نصو الحاضر ،كقد استطاع الشاعر
كالحديثة،
ي
تحكير النصكص الشعرية القديمة كالحديثة عمى و
ينسجـ مع تجرىبتًو كلغتو كثقافتو
حد سكاء بما
ي
الخاصة؛ ألنو يدرؾ "أف النصكص تشير إلى نصكص أخرل ،مثمما أف اإلشارات ) (signsتشير إلى

1
ً
ينتج
التداخؿ بيف
ؾ أيضان أف
ى
إشارات آخر .كليس إلى األشياء المعينة مباشرة"  ،كيدر ي
النصكص ي
و
و
و
كعبلقات غير متناىية ،كقد كاف االطبلع عمى نصكص شعراء
إيحاءات
كيفرز
دالالت جديدة،
ي

العصر القديـ أمثاؿ :المتنبي كأبي تماـ كغيرىـ مف الشعراء المبدعيف بمثابة البئر األكؿ الذم راح

ينيؿ منو الشاعر ،كلـ يتكقؼ األمر عند الشعر القديـ ،بؿ استطاع الشاعر أف ينفتح عمى نصكص
الشعر الحديث أمثاؿ :أحمد شكقي ،كخميؿ مطراف ،كبدر شاكر السياب ،كعبد الرحيـ محمكد ،كنزار
قباني كغيرىـ ،كسنتناكؿ التناص مع الشعر العربي مقسمان إلى :التناص مع الشعر العربي القديـ ،ثـ
التناص مع الشعر العربي الحديث مف خبلؿ عرض لبعض النماذج.
أ -التناص مع الشعر العربي القديـ:

استطاع الشاعر أف يستخدـ المكركث الشعرم كأداة مف أدكات التشكيؿ الفني ،مستفيدان قدر اإلمكاف

مف ثراء كخصكبة ىذا المكركث في تطكير أدكاتو كلغتو كأسمكبو ،بتطكر الشعر في العصر الحديث
و
تعبير و
في كافة عناصره ككسائمو كأدكاتو الفنية ،جعؿ الشاعر يستخدـ التناص ككس ً
و
كجمالية،
فنية
يمة
و
و
جديدة ليس فييا اجترار ،كال محاكاة مباشرة لو،
برؤية
فمجأ الشاعر لممكركث الشعرم القديـ كيقدمو
كىذا ما فعمو الشاعر في تداخمو مع قصيدة (أبي الطيب المتنبي) ،كالشاعر يعمـ عمـ اليقيف أنو "أماـ
و
تحد كبير في أف يثبت نفسو عمى التجربة التي بيف يديو ،كما مف كاتب يقدـ عمى كتابة نص أدبي إال
كيضع نفسو في مكاجية مع الجنس األدبي لذلؾ النص ،ككمما عظـ رصيد ذلؾ الجنس األدبي مف

المكركث ،عظـ معو حجـ التحدم".2

يقكؿ الشاعر راشد حسيف في قصيدة (إلى ابف عمي في األردف):

ابف العـ تُ ِ
السالـ
قرُئ َؾ
"القرية العزالء يا َ
ْ
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الخياـ
بنت َعمتيا
تحيي َ
وبيوتيا الوسنى ّ
ْ
الظالـ
والحقؿ والميمونة الخضراء في كنؼ
ْ

السػالـ
يػػتػحػدثاف عػف الػمػحػبػة واألخػوة و
ْ
1
الـ "
ويثرثراف كأخرسيف ،ويصػرخػاف بػال كػػػ ْ

في ىذا النص يتداخؿ كيتشابؾ نص الشاعر راشد حسيف في شجرة نسب عريقة مع الشاعر (أبي

الطيب المتنبي) في قصيدتو التي يمدح فييا (بدر بف عمار) ،كبذلؾ يعكد بنا الشاعر راشد عبر الزمف

إلى القرف الثالث اليجرم ،مف خبلؿ استدعاء كممة (عمتيا) ،كالتي يكسع الشاعر مف داللتيا كيثرم
قيمتيا المعنكية ،كاستطاع الشاعر أف يكظفيا بنكع مف السخرية الممزكجة بالمعاناة كالشقاء كاأللـ الذم

تعيشو البيكت الفمسطينية الفقيرة كالبسيطة كالبائسة ،كىي في ىذا الحاؿ البائس تيحيي ابنة عمتيا خياـ
كاف يعي يشيا الفمسطينيكف في
البلجئيف الفمسطينييف في الداخؿ كالخارج ،كالشاعر
ي
يصؼ الحالةى التي ى
الداخؿ البف عمو في األردف ،فالقرل المعزكلة الميمشة ،كالبيكت البسيطة البائسة حاليا مف حاؿ

الخياـ ،ىي صكرة لشقاء البلجئ الفمسطيني ،كاستدعى الشاعر كممة (عمتو) التي كردت في قصيدة

أبي الطيب المتنبي في سخريتو مف األسد الذم ىرب مف قكة كبأس (بدر بف عمار) ،يقكؿ:
ِ
ِ
وع ْنقَ ُو
ػػػادفْػػتػَ ُو َمػػػػػ ْغػػػػػػػػمُػػػوالَ
ص َ
"قبضت َمنيتو َي َد ْيو ُ
فَػ َكػأَّن َما َ
روؿ ِم ْن َؾ ِ
فَ َن َجا ُي َي ِ
س ِم َع ْاب ُف َعم ِت ِو ِب ِو وِب َحالِ ِو
أمس ميوالَ
َ
و َكػػقَػتْ ِ
َم ُّػػر ِم ّػمػا فػ ّػر ِمػػنو فػػراره،
ػػوت قَ ِػتػيػالَ
ػمػو أ ْ
ػػم َ
َ
َف الَ َي ُ
َوأ َ

كأراد بابف عمتو :أسدان كاف قد ىرب منو بعد ذلؾ؛ كلـ يرد تحقيؽ النسب ،إنما أراد أسدان آخر مف

جنسو .يقكؿ لما سمع بقتؿ األسد األكؿ ىرب كنجا برأسو خائفان منؾ".2

لقد منح الشاعر كممة (عمتو) ركحان جديدة ،كانفتاحان آخر عبر فضاء زمني سالؼ عريؽ ،مما سمح

بتأكيؿ جديد ليذه الكممة حيث كافؽ الشاعر راشد حسيف أبي الطيب المتنبي في استخداـ الكممة ،كاف
اختمؼ مكضكع السخرية عند كؿ منيما؛ ألف السخرية عند الشاعر بغرض إظيار مأساة كمعاناة

يتسـ بو ذلؾ الحيكاف بالقكة
البلجئ الفمسطيني ،أما عند أبي الطيب فيي إلظيار ضعؼ األسد ،مع ما ي
كالشجاعة ،أماـ شجاعة كقكة الممدكح بدر بف عمار.
و
تناص آخر مع شاعر قديـ لو صكالتو كجكالتو في
الشاعر مرةن أخرل؛ ليضعنا في
كيسافر بنا
ي
ي
الشعر العربي عانى م اررة األسر كالغربة كالكحدة في سجكف الركماف ،كقد كاف في أمس الحاجة لمف
يخفؼ عنو أك يحدثو أك ييتـ بحالو ،كنممس ذلؾ في قصيدتو الشعرية التي تعتبر مف عيكف الشعر
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العربي كقد نظميا كىك في األسر يناجي بيا حمامة ،يتحدث إلييا كيشكك ليا ىمكمو ،إنو الشاعر أبك

فراس الحمداني.

كاذا تأممنا اىتماـ الشعراء العرب بالطيكر كالحماـ عمى الخصكص ،نجدىـ رسمكا ليا العديد مف

الصكر في أشعارىـ؛ "ألف بعضيا أليـ الشعراء مشاعر القكة كالسيطرة ،كأثار بعضيا اآلخر فييـ
الحنيف كالعطؼ ،كحرؾ البعض الثالث منيـ ىكاجس التشاؤـ كالقمؽ ،فعبركا عف ىذه المعاني بما

كجدكه في بيئتيـ".1

شغؿ ذكر الحماـ في أشعار العرب مجاالن كاسعان خاصة إذا ارتبط األمر باألحاسيس كالمشاعر
كقد ى
كالعكاطؼ التي تتناسب مع الحالة النفسية لكؿ شاعر؛ لذلؾ "يقترف ذكر الحماـ في الشعر الجاىمي-

كثير مف األحياف -بحديث البكاء كالنكاح ،فيي تثير في بكائيا أك نكاحيا شجكنيـ كتييج فييـ لكعة

البعد كالفراؽ".2

و
جعؿ الشعراء
ألسباب منيا :الجانب العاطفي ،الذم
أبدع الشعراء في كصؼ الحماـ ،كذلؾ
ى
يييمكف في تصكير غنائو ،كأيضان "أف قسمان مف ىذه الحيكانات ليا رحبلت تقكـ بيا في مكاسـ معينة،
كتشد فييا الرحاؿ مف كقت إلى كقت .كىي تعاني مف أجؿ ذلؾ ألـ الرحمة ،كم اررة الغربة ،كصعكبة

االنتقاؿ ،كتقاسي مف أجؿ ىذا ما تقاسيو"

3

كىذه الصكرة تقترف بصكرة الحياة التي يعيشيا الشاعر نفسو في ذلؾ الكقت ،كىك يقكـ برحبلتو

يقؼ فييا عمى األطبلؿ كيتجرع الم اررة كالعذاب كاأللـ مف البعد كاليجراف ،كمف الطبيعي،
الطكيمة التي ي
كاألمر كذلؾ ،أف يحدث التجاكب كالتعاطؼ بيف الشاعر كالحماـ ،كلقد تميز الحماـ بصفات منيا أنو

رمز لمسبلـ كالمحبة كاألنس ،فيك طائر يأنس بالناس كيألفيـ ،كمف الشعراء الذيف تعرضكا لمحماـ في
ه
أشعارىـ عبيد بف األبرص ،يقكؿ:
سميمى وأىميػا
"تَ ّ
ػبػػدؿ بعػدي مف ُ
وقػػفػػت بػػو أبػكػي بػكػػاء حػمامة

نعػػػػامػػػاً تػػػػػرعػاه وأدمػػاً تػػػرائػػكػػػا

اكية تدعػػػػػػو الحػمػػػػاـ اآلواركػػػػا
أر ّ
4
عمى فرع سا ٍ
ؽ أذرت الدمع سافكا"

إذا ذكرت يوماً مف الدىر شجوىا
كممف تعرض أيضان لذكر الحماـ في أشعارىـ ،عنترة بف شداد ،كصخر الغي ،كأمية بف أبي الصمت،

كعدم بف زيد ،كبشر بف أبي خازـ ،كالنابغة الذبياني ،كاألعشى كغيرىـ.
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كالمتأمؿ لقصيدة الشاعر راشد حسيف (الجئ ..كحمامة) فإنو يدرؾ بما ال يدع مجاالن لمشؾ أف ىذه

القصيدة انبثقت مف نصكص لمعديد مف الشعراء العرب القدماء الذيف تعرضكا لذكر الحماـ كمخاطبتو،
كلكنيا تحمؿ خصكصية محددة تجعميا تتداخؿ كتتحاكر مع نص (أبي فراس الحمداني) في األلفاظ

كالمعاني ،كاف كاف مكضكع القصيدة عند راشد ىك المجكء ،كمكضكعيا عند أبي فراس الحمداني األسر
كالسجف ،فإف بينيما قكاسـ مشتركة كثيرة كنقاط التقاء عدة ،يقكؿ الشاعر راشد حسيف في قصيدتو

المنعكتة ب(الجئ ..كحمامة) مف بداية القصيدة إلى آخرىا:
"ىؿ مثمي الجئ ٌة ِ
أنت

ِ
مف قمة ٍ
أقبمت
صفد

دارؾ في (حيفا)
أما كانت ُ
عشاً في قرميدة بيت
أـ أنؾ مف يافا ِ
جئت
أحمامة  ..يا عمماً أبيض

في ليؿ لجوئي رفرفت

ما بالؾ باكي ٌة مثمي

ليتؾ ِ ..
يا ِ
ليتؾ ما طرت"

1

تشخيص ليا
الشاعر في ىذه القصيدة فكرة التخاطب مع الحماـ ،كمناجاتو لمحمامة
يستدعي
ه
ي
يجعميا إنسانة الجئة مثمو ،كىي في نفس الكقت سر إبداع كالياـ لمشاعر ،فالشاعر أيجبر عمى ترؾ
احد أف ينزح كيغدك الجئان خارج الكطف ،كىي مثؿ الشاعر مرتحمة
خيار ك ه
كطنو ،كلـ يكف أمامو إال ه
عف كطنيا كالجئة تبحث عف كطف ،نبلحظ ذلؾ مف عنكاف القصيدة كالذم يختصر فيو الشاعر كؿ
ً
يكتؼ بذلؾ ،بؿ تكجو بالسؤاؿ لمحمامة عف
الحكاية ،كيمخص كؿ معاني األلـ كالعذاب كالغربة ،كلـ
مكطنيا ،كبيتيا ،كعشيا ،ىؿ ىك في حيفا ،أـ في يافا ،أـ في صفد؟ ككأنو يسأؿ نفسو أيف بيتي؟ أيف

أنا؟ كىذا يعكس البعد الكجداني في نفس الشاعر ،فكجد فيو فرصة لمناجاة الحمامة ،كتحكيؿ بكائيا
إلى لكحة فنية ،تحمؿ في دالالتيا قصة عشؽ الكطف ،كمأساكية النزكح عنو ،كاألىـ مف ذلؾ عرضيا

لقضية المجكء ،كالتي تخص البلجئيف الفمسطينييف ،باعتبارىا قضية إنسانية كعالمية ،لقد استطاع

الشاعر أف يجد المعادؿ المكضكعي لمشاعره كعكاطفو كأفكاره ،كاستطاع أف يجعؿ مف قضية لجكئو
كإنساف فمسطيني ،قضية كطنية قكمية ال مجاؿ لمتغاضي عنيا ،أك تجاىميا ،أك نسيانيا.

 -1ديكاف قصائد فمسطينية.45 :
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نجد أف ىناؾ تبلقيان كتداخبلن كبي انر بيف
كاذا انتقمنا لتناص الشاعر مع نص (أبي فراس الحمداني) ي
النصيف في ألفاظ البكاء ،كالنكاح ،كالحزف ،كالعذاب ،كترؾ الديار كاألىؿ ،كفي مناجاة الحمامة
باعتبارىا المركزية في النصيف ،كاالختبلؼ بينيما في أف الشاعر راشد حسيف كاف الجئان تاركان لكطنو

أسي انر لمغربة كلمكحدة كالعذاب ،أما أبك فراس الحمداني فكاف أسي انر لدل الركـ ،يعاني الكحدة كالعذاب

كاأللـ كاالبتعاد عف األىؿ كاألصحاب كاألحبة ،ككاف صكت الحمامة كنكاحيا فرصة لمشاعر (أبي
ً
يكتؼ بذلؾ بؿ طمب منيا أف تشاركو أحزانو
فراس)؛ ليشكك إلييا كيبث ليا ىمكمو كعذاباتو ،كلـ
كآالمو ،كبذلؾ يككف الدىر كالزمف منصفان كعادالن بينو كبينيا ،إلى أف يجعميا تبكي كتتألـ مف أجمو،
يقكؿ أبك فراس الحمداني:

"أقػوؿ وقػػد نػاحت بػقػربي حمػام ٌة

أيا جارتا ،ىؿ تشعريف بحالي؟

ادـ
أتػػػحػػمػ ُؿ محػػزوف الفػػػؤاد قػػػػػػو ٌ
أيػػا جارتا ما أنصؼ الدىر بػينػػنا!

غصف نائي المسافة ِ
ٍ
عاؿ؟
عمى

معػا َذ اليوى ما ذقت طػارقة النوى

ي روحػػػػاً لدي ضػػعػػيػفة
تر ْ
تعػالي َ
ور ،وتبكي طػػميق ٌة
أيضحؾ مأسػػػػػ ٌ

لقد كنت أولى منؾ بالدمع مقمػػػػػة

وال خطرت منؾ اليموـ ِ
بػبػػاؿ!

تعالي أقاسمؾ اليموـ تعالي!

عذب بػػػػػػاؿ!
ُ
تردد في جػػسػػػـ ُي ُ
محزوف ،ويندب ِ
ساؿ؟
ويسكت
ٌ

ولكف دمعي في الحوادث ِ
غاؿ "

1

ب -التناص مع الشعر العربي الحديث:
مف البدييي أف يككف الشاعر راشد حسيف قد ق أر آثار الكثير مف معاصريو مف يكتاب كشعراء
العصر الحديث عرب كغير العرب ،كلـ يأ ًت تفاعؿ راشد حسيف مع النتاج الشعرم لعصره إال بعد
قراءتو كاطبلعو عمى ىذا النتاج ،كقد سممنا أف التناص ،باعتباره أداة فنية ،ىك فضاء زمني شاسع

يتحرؾ فيو الشاعر بحرية كتمقائية معتمدان عمى إيقاع القراءة كصكت اآلخر ،مف خبلؿ ذخيرتو مف

المعارؼ كالثقافات كالخبرات ،األمر الذم يدفعنا لمحاكلة رصد ظاىرة التناص في شعر الشاعر
باعتبارىا شاىدان عمى حضكر النص الشعرم الحديث في نتاجو الشعرم ،كمف الممكف أف نبدأ ذلؾ
بيذا النمكذج الذم يتناص فيو الشاعر مع الشاعر عبد الرحيـ محمكد ،يقكؿ راشد حسيف في قصيدتو

(إلى ثائرة):

"حممت شعوري عمى راحتي
وزيػنػتػُ ُو بالػورود الحػسػاف

وأدخمتو جػػنة عاطػػره

وغسمتو بالمنى الثائره"
ُ

2
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ً
األدب
بصمات كاضحةه في
يتناص الشاعر مع أحد الشعراء الفمسطينييف البارزيف ،كالذيف كاف ليـ
ه
ً
ً
ً
الفمسطيني المعاصر ،خاصةن في ً
بالشاعر الشييد نسبةن إلى قصيدتو
النضاؿ ،كقد ليقب
المقاكمة ك
شعر
التي عنكانيا (الشييد) ،1كفييا يحكي الشاعر لحظات نضالو كدفاعو عف أرض كطنو كاشتباكو مع
العدك ،ثـ يتحدث فييا عف طمكحاتو كرغبتو في نيؿ الشيادة ،متخيبل نفسو يناؿ الشيادة كينعـ بجنات

الخمد ،يقكؿ الشاعر عبد الرحيـ محمكد في قصيدتو (الشييد):
"سأحمؿ روحي عمى راحتي

وألقي بيا في مياوي الردى"

2

افتتح راشد حسيف قصيدتو باستدعاء صدر البيت األكؿ بالكامؿ مف قصيدة عبد الرحيـ محمكد،

باستثناء كممة (ركحي) التي استبدليا راشد حسيف بكممة (شعكرم) ،فإذا كاف يتناص في األلفاظ
فإنو أيضان ضمف قصيدتو بعض المعاني كالمدلكالت التي تحمميا
كالمعاني لمشطر األكؿ مف البيتٌ ،
قصيدة الشاعر عبد الرحيـ محمكد ،كقد قدـ ركحو رخيصة لكطنو ،فكبل الشاعريف يسعى لممكت في
كف ٌّ
كؿ عمى طريقتو ،فمنيـ ىمف يقدـ شعكره
سبيؿ الدفاع عف الكطف ،كيقدـ لو الغالي كالنفيس ،ل ٍ
كأحاسيسو ،كمنيـ ىمف يقدـ ركحو رخيصة ،األمر الذم يجعؿ أحاسيس كمشاعر راشد ىي نفسيا ركح
عبد الرحيـ؛ ألف كمييما يصدراف مف بكتقة كاحدة ،بؿ ما يميز إنساف عف آخر ىك الركح كما تحممو

مف مشاعر كأحاسيس كعكاطؼ جياشة صادقة ،كالتداخؿ النصي يؤكد إعجاب راشد بتجربة الشاعر
الشييد الشعرية كالشخصية ،يتمنى أف يكصمو الشعكر كاإلحساس الصادؽ إلى الجنة العاطرة كما

تمناىا ،كاإلضافة التي قدميا راشد حسيف في قصيدتو ،خطابو لؤلغنياء كالصالحيف كالحاكميف ،كقدـ
ليـ شعره الثكرم كاستنيض ىمميـ ،كحثيـ عمى ترؾ مغريات الحياة كمتعيا ،ألف كرامة اإلنساف مف
كرامة كطنو ،كما قيمة الحياة كمتعيا كمغرياتيا إذا كانت في ذؿ كىكاف 0كفي نضاؿ الشاعر المستمر
يظؿ يفتش كيفتش في األرض حتى يجد مف الناس ثائرة تقدس الكطف كتعشؽ الشيادة كال تممؾ كسيمة

إال الثكرة كالنضاؿ ،فييدييا الشاعر قصيدتو ،كفي ذلؾ إشادة كبيرة بدكر المرأة الفمسطينية في احتضاف

الثكرة كتقديـ نماذج بطكلية ليس ليا مثيؿ.

كذلؾ يتناص الشاعر مع ما كتبو أمير الشعراء (أحمد شكقي) ،لقد حظي أمير الشعراء بإعجاب

شديد مف الشاعر راشد حسيف ،فتأثر بو تأث انر كاضحان ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ بعض النماذج التي
يتناص فييا الشاعر مع أمير الشعراء ،كقد اخترت نمكذجيف ليذا التناص ،أكليما:

يقكؿ الشاعر راشد حسيف في قصيدتو (مف آسيا أنا):
"تُممِى عمى التاريخ فصالً في البطولة والكفاح
1
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1

وتػػدؽ راحػػتُيػػا مػضػرج ًة عمى بػاب الػصبػاح"
يتناص الشاعر مع أمير الشعراء في بعض األلفاظ مثؿ( :تدؽ -يد -راحة -مضرجة -باب)،

و
تتسـ بالنضاؿ كالثكرة عمى المستعمر
إضافة لممعاني كالمدلكالت التي يحمميا ىذا البيت ،كىي
معاف ي
البغيض ،كأف الحرية ال تيدل كال تكىب ،بؿ تيكتسب اكتسابان بالقكة كببذؿ الدماء كالتضحيات ،فباب
الحرية ىك الشيداء ،كلكنيا دميـ األحمر ،يقكؿ أمير الشعراء في قصيدتو بعنكاف (نكبة دمشؽ) أك
(نكبة سكريا) كقد ألقاىا الشاعر عاـ (1926ـ) لمنككبي سكريا:
سمفت وديف م ِ
"ولألوطاف في ِ
ستحؽ
َي ٌد
دـ ُكؿ ُحٍّر
ْ
ُ
2
ِ
ِ
ػضر َج ٍػة يػَُدؽُّ"
بػػػاب
بكػؿ َي ٍد ُم َ
ولمػػػحػرية الحػمػراء ٌ

العركبي ،حيث تحدث
القصيدتاف تتداخبلف في مكضكع كاحد كفكرة كاحدة ىي ي
المد القكمي ك ي
البعد ي
أمير الشعراء عف سكريا كاالحتبلؿ الفرنسي ليا كعف نضاؿ أىميا كعذابات منككبييا ،كراشد حسيف

يتحدث عف قارة آسيا كصمكد الشعكب فييا كتحدييـ لقكل االستعمار ،كايمانيـ بأف التحرر كنيؿ
االستقبلؿ كمعانقة الحرية ال تأتي إال عبر باب كاحد ىك دـ األحرار كالشيداء.

ثانييما :يتناص الشاعر مع أمير الشعراء في مكض وع آخر يحمؿ نفس المعاني كالمدلكالت ،كيعالج
نفس الفكرة كالمكضكع يقكؿ في قصيدة (حكاية النار):

وعاد "لممسجد المحزوف مرواف""

3

باب المجد تفتحو
" ْ
دقت ُ
يد الشاـ َ
يتبلقى الشاعراف في التناص تمامان في معاني الثكرة كمدلكالتيا التي ىبت في ببلد الشاـ ضد

االحتبلؿ الفرنسي حيث طفت عمييما نفس الحس الكطني كالشعكر العربي كالقكمي ،فإذا كانت الحرية

مطمبان أساسيان لمشعب الفمسطيني ،فيي مطمب لمشعب السكرم كالمبناني ككؿ ببلد الشاـ ،يقكؿ أمير

الشعراء في قصيدة (دمشؽ):

"مررت بالمسجد المحزوف أسألو

1
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املبحث الثالث :التناص التارخيي:

يسعى األدب العربي كخاصة الفمسطيني إلى االعتماد عمى التاريخ الماضي سكاء أكانت أحداثان أك

نتج تزامنان بيف
كي ي
شخصيات أك أمكنة ،ربما في استدعاء التاريخ أك استمياـ معطياتو ،يخمؽ تداخبلن ،ي
المحظات التاريخية ،حيث يفرض الماضي نفسو بكؿ مدلكالتو كايحاءاتو التاريخية عمى أحداث
الحاضر ،كيعمد الشاعر عمى استغبلليا كتكظيفيا في نصو الشعرم؛ ليتناسب مع أفكاره كىمكمو
كمعاف ك و
و
و
أحداث
رمكز
ككاقعو ،كيضيؼ بعدان تأثيريان كدالليان جديدان عمى نصو ،بما تحممو مف
و
و
كشخصيات ذات و
كبمغة مكثفة تثرم الحاضر ،كتقدـ لو رؤية
قيـ كبي ورة ،فيعبر بأسمكب أكثر عمقان
كاسعة كشاممة مف خبلؿ تجارب الماضي ،كذلؾ أف يجعؿ المتمقي يعيش زمنيف :زمف المحظة

الحاضرة ،كزمف المحظة الماضية ،مما يعمؽ حضكر المحظتيف في كجدانو ،كيستذكر المادة التاريخية
و
قيـ معر و
بكؿ عناصرىا فتشكؿ لديو رؤيةن أكسع كأشمؿ كتؤثر فيو بما تحممو مف و
كركحية ،كبذلؾ
فية
ً
المحظة الحاضرة التي تعادليا في المكقؼ المحظة
يصبح ىذا االستمياـ يمثؿ صكرة احتجاجية عمى

الغائرة في سراديب الماضي.1

جس ىدت المادة التاريخية بكؿ عناصرىا الثراء المعرفي كالداللي ،فإف الشاعر الفمسطيني
إذا ٌ
المعاصر "استغؿ معطياتيا ليا لمتعبير عف قضاياه كىمكمو كبخاصة قضية الصراع العربي الصييكني

كالحاؿ التي آلت إليو األمة العربية ،كاضفاء قيـ تاريخية كحضارية عمى نتاجاتو".2
و
بمغة شعر و
استطاع أيضان أف يعيد صياغة المادة التاريخية في زمنيا الماضي و
جديدة تحم يؿ رك ىح
ية
ً
العصر ،كتتبنى القضية الفمسطينية ،كقضية البلجئيف ،كقضية اغتصاب األرض ،كلـ يغفؿ في اختيارًه
كيختمؼ األمر مف
تككف منسجمةن مع تجاربًو المعاصرة،
ألحداث تاريخية أك لشخصيات بعينيا أف
ي
ى
و
شاعر إلى آخر في مدل االمتصاص كاليضـ ،كبالتالي طبيعة التفاعؿ مع المادة التاريخية كالتحكـ

فييا.

أ -استدعاء الحدث التاريخي:

كفي قصيدة (يكميات دمشؽ) يعبر الشاعر راشد حسيف عف لحظات الفرح كالبيجة لمنصر في
حرب أكتكبر عاـ( 1973ـ )التي خاضيا الجيش المصرم كالجيش السكرم ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي،
كىنا يستحضر الشاعر معركة (حطيف) التي خاضيا القائد صبلح الديف األيكبي ضد الصميبييف

1
2

 -لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث ،د .رجاء عيد ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية1985 ،ـ.201 :
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كانتصر فييا نص انر عظيمان ،استطاع مف خبللو استعادة القدس الشريؼ ككامؿ المدف الفمسطينية التي

احتميا الصميبيكف ،يقكؿ:

"في اليوـ السادس مف تشريف
في قمب دمشؽ

دت ثاني ًة حطيف!
ُوِل ْ
في اليوـ السابع مف تشريف.
أطفاؿ دمشؽ
قصفوا
َ
1
لكف...كبر األطفا ُؿ سنيف "

كباستدعاء الشاعر لمعركة (حطيف) بكؿ ما تحممو مف بطكالت كشجاعة كركح إيمانية عظيمة ،جاء

و
لنصر عظيـ تحققو الجيكش
منسجمان مع حاجة األمة العربية لقائد مثؿ (صبلح الديف) ،كحاجتيا
العربية عمى العدك الصييكني ،كقد كانت حرب السادس مف تشريف أكؿ (أكتكبر) عاـ (1973ـ)
بمثابة حطيف ثانية في زمننا المعاصر ،حيث كانت الجيكش العربية كشعكبيا في أمس الحاجة لنصر

يعزز كجكدىا ،كيرفع قدرىا ،كيعيد ليا الكرامة المسمكبة كاألرض المسركقة ،فنراه يمزج بيف أحداث

الماضي كأحداث الحاضر كيعيد تركيب أحداث التاريخ بكعي حضارم ليقرف انتصار تشريف كمجد
حطيف.

كمف األحداث التاريخية التي استدعاىا راشد حسيف ما ييعرؼ ب(السبي البابمي) كىي الفترة الزمنية
التي سادت فييا الحضارة البابمية كعبل شأنيا ،إذ استطاع القائد البابمي (نبكخذ نصر) أف يأسر كيسبي
آالؼ مف الييكد عقب الغزك الذم قاـ بو لفمسطيف كاستيبلئو عمييا ،يعتبر السبي البابمي لمييكد مف

أسكأ الذكريات بؿ كأكثرىا سكداكية في تاريخ الشعب الييكدم ،كتتكرر المأساة اليكـ مع الشعب

أسكد لمييكد
الفمسطيني ،فمف كاف ضحية باألمس أصبح جبلدان اليكـ ،كاذا كاف السبي البابمي تاريخان
ى
في عصكر ماضية ،فإف احتبلليـ لؤلراضي الفمسطينية كتشريدىـ ألىميا كأسرىـ لآلالؼ مف أبنائنا،
يعتبر كصمة عار في تاريخ اإلنسانية في عصرنا الحاضر؛ ألف جميع الدكؿ كالشعكب التي كانت

خاضعة لبلستعمار تحررت إال الشعب الفمسطيني ال زاؿ قابعان تحت نير االحتبلؿ ،يقكؿ الشاعر في

قصيدة (الخيمة الصفراء):

بابؿ مف ىداؾ إلى ىنا فسبيتَنا؟
"يا سبي َ
ع آالؼ السنيف وجئتَنا؟
كيؼ
اخترقت ضمو َ
َ
أنت وحدؾ زرتَنا؟"
ْ
أعاد " َن َ
بوخ ُذ" أـ َ
قؿ لي َ

1
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ً
و
مكثفة المعاني عميقة في داللتيا كبأسمكب مؤثر استخدـ فيو الشاعر ثبلثة أساليب لبلستفياـ،
كبمغة

حيث استطاع الشاعر مف خبلليا أف يصؿ بالمتمقي ألقصى درجات الحزف كاأللـ عمى الحالة التي
أصبحت عمييا فمسطيف كشعبيا ،كىنا يبرز الشاعر المفارقة بيف الكاقع المأساكم لمشعب الفمسطيني

في المحظة الحاضرة ،كبيف تاريخو كأمجاده النادرة قديمان ،فمف يممؾ أرضو أصبح ال يممكيا ،كمف كاف

ح انر أبيان أصبح أسي انر يميانان ،كتمتد المفارقة لتسجؿ حاؿ الييكد قديمان كقت السبي البابمي كحاليـ اليكـ،

كما يظيركنو مف فظاعة ،كشراسة ككحشية ضد الشعب الفمسطيني ،فالذم كاف أسي انر أصبح ح انر

كأصبح غاصبان كسارقان ،مف ال يممؾ أصبح يممؾ ،كبيذا االستدعاء التاريخي استطاع الشاعر أف

ييظير الييكد عمى حقيقتيـ ،كأنيـ ال يممككف ٌأيان مف القيـ اإلنسانية كاألخبلقية؛ ألف ما حدث ليـ في
السابؽ ال ذنب ألم شعب فيو.

ب – استدعاء أسماء األعالـ:

استدعى الشاعر راشد حسيف عبر دكاكينو الشعرية أعبلمان بمغت ( )51شخصية ،بعضيا جاء

عنكانان لقصائد أك عنكانان لمقطع مف قصيدة ،كبعضيا شخصيات سياقية ،كقد عمؿ الشاعر عمى

تكظيفيا بما يخدـ تجربتو الشعرية ،كتعزيز المعنى كتقكيتو ،ك"لمتخفيؼ مف حدة التجريد في الفكرة

الحاضرة ،كلتمكيف القارئ مف فؾ شفرات كاستكناه دالالت المتناصات الكاردة منو".2

كتكظيؼ الشخصية التراثية في شعر راشد حسيف كسيمة يعبر بيا ،كمف خبلليا عف تجربتو

كطمكحاتو كرؤاه كىمكمو ،كقد أدرؾ راشد "غنى التراث كثرائو باإلمكانات الفنية ،كبالمعطيات كالنماذج
التي تستطيع أف تمنح القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية ال حدكد ليا فيما لك كصمت أسبابيا ،كلقد

أدرؾ الشاعر المعاصر أنو باستغبللو ىذه اإلمكانات يككف قد كصؿ تجربتو بمعيف ال ينضب مف

القدرة عمى اإليحاء كالتأثير" ،3كبذلؾ يككف إضفاء المكضكعية كالدرامية عمى عاطفة الشاعر كتجربتو

أم انر ال فكاؾ منو ،كقد عمد الشاعر في اختيار الشخصية كتكظيفيا أف تككف معادالن تراثيان يبلئـ أبعاد

كيسقط عمى مبلمحيا التراثية كؿ أبعادىا كيقكـ بتأكيميا تأكيبلن مناسبان ،كبذلؾ
تجربتو المعاصرة ،ي
يستطيع الشاعر "أف يحقؽ ىذا االمتزاج الفني الرائع بيف الشخصية التراثية كبيف بقية التكتيكات

الشعرية األخرل بحيث أصبحت التراثية في القصيدة تنبض بأشد ىمكـ اإلنساف العربي المعاصر

معاصرة". 4
1
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تكزعت األعبلـ مابيف شخصيات تراثية ،كشخصيات خاصة قريبة مف الشاعر ،كعامة ،كقد بمغت

مف مجمكع األعبلـ البالغ عددىا ( )51شخصية ،فمثبلن الشخصيات التراثية بمغت أعمى معدؿ ()26
شخصية تراثية ما بيف شخصيات إسبلمية ،عربية ،كيكنانية ،كغربية ،أم بمعدؿ النصؼ ( )٪50مف
نسبة المجمكع الكمي لؤلعبلـ ،أما بقية األعبلـ البالغ عددىا ( )25شخصية تكزعت ما بيف شخصيات

خاصة بالشاعر ،كىـ أقرباؤه ،أك رفقاؤه ،أك بعض معشكقات الشاعر مف النساء ،كبمغت ()14
شخصية ،كباقي األعبلـ شخصيات عامة بمغت ( )11شخصية.

الشخصيات التراثية التي كردت في دكاكيف الشاعر ىي :النبي عيسي  -عميو السبلـ  ،-آدـ

كحكاء  -عمييما السبلـ ،-المصطفى محمد  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،-قيس بف الممكح ،عمرك بف

ربيعة ،صبلح الديف ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،سيبكيو ،شيرزاد ،ىاركف الرشيد ،الحسيف رضي ا﵀
عنو ،خكلة ،النبي سميماف  -عميو السبلـ ،-عاد ،البلت ،قحطاف كعدناف كمركاف ،النبي أيكب-عميو

السبلـ ، -نبكخذ نصر ،سبارتاكس.

قد بمغ أعمى تردد في ىذه األعبلـ التراثية النبي عيسى -عميو السبلـ ،-سكاء باالسـ مباشرة ،أك

بالمقب (المسيح) ،أك (ابف مريـ) ،كقد بمغ تردده ( )8مرات في ثبلث دكاكيف ىي (صكاريخ) ،ك(مع

الفجر) ،ك(قصائد فمسطينية) ،كقد خبل ذكر النبي عيسى  -عميو السبلـ -سكاء باسمو مباشرة ،أك
بمقبو في ديكاف (أنا األرض ال تحرميني المطر) ،كيرجع استدعاء شخصية النبي عيسى عميو السبلـ

مف التراث؛ لما ليذه الشخصية العظيمة مف مكانو كقدر كبير في التراث الديني كفي التراث األخبلقي
اإلنساني ،كقد عانى السيد المسيح أكبر المعاناة كذاؽ الكثير مف اآلالـ كالعذابات عمى يد بني

إسرائيؿ ،كأبرز ما في األمر قصة الصمب كما جاءت في الديانة المسيحية ،صمب السيد المسيح عمى

كينذر ،كييدم،
يد الييكد ،بالطبع كاف السيد المسيح صاحب رسالة سماكية كصاحب نبكءة ييبشر ،ي
كيرشد قكمو مف النصارل كالييكد إلى عبادة ا﵀ ،كالي عظيـ األخبلؽ الفاضمة ،يقكؿ الشاعر في

قصيدة (مف الجئ إلى أمو):

" نحو الحػػدود يشدُّني شد القػػتيؿ إلى ضريػػح

شد ْت إلى خشب الصميب يد المسيح"
أو مثمما ُ
مكضع آخر يقكؿ في قصيدة (ساعي البريد):
كفي
و
"حتى ابف مريـ لـ يكف مف صمبو

1

بدٌُّ ..ليرفَ َع لمخالص قناط ار
...
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باألمس أعطينا مسيحاً ىادياً

1

واليوـ نعطييـ مسيحاً ثائ ارً"
أراد الشاعر أف يربط بيف مصير الشعب الفمسطيني كما القاه عمى يد المحتميف ،كبيف مصير

السيد المسيح عميو السبلـ كما عاناه مف إىانات كاذالؿ كصمب ،إال أنو بقي صامدان متحديان الييكد ،فمـ
تيمو محاكالت القتؿ ،كال التشيير ،كال التكذيب ،كال التعذيب ،كبقي شاى انر كممتو كرسالتو كأخبلقو في
كجكىيـ ،ألنو مؤمف أف صاحب الحؽ سينتصر ،كأف الشر كالظمـ ال بد منيزماف ،كأف الظبلـ سيتبعو

نكر الفجر ،كىذا األمر يتشابو إلى حد و
كبير مع الحالة الفمسطينية كالكضع الذم يعيشو الشعب
الفمسطيني ،فصاحب الحؽ ال يضيع حقو ما داـ كراءه مطالب ،كالشعب المسالـ صاحب األرض ال

شؾ أنو سيسترجع أرضو كحريتو.

كمف الشخصيات التي استدعاىا الشاعر شخصية (صبلح الديف) ،يقكؿ في قصيدة (القدس في

عينيف):

"لوف عينيؾ صالح الديف مف دوف رجاؿ
لوف عينيؾ حصاد
لوف عينيؾ كفاح

وعذاب لوف عينيؾ ألشباه الرجاؿ

لوف عينيؾ بيادر
وطني فيو مسافر

وصبور لوف عينيؾ كأـ"

2

لقد كظؼ الشاعر في ىذا النص شخصية تاريخية عظيمة ىي شخصية (صبلح الديف) ،إذ يربط

الشاعر عيكف مدينة القدس بصبلح الديف ،ىذا التكظيؼ لشخصية تاريخية قائـ عمى ربط الماضي

بالحاضر ،كما كاف استدعاء الماضي كربطو بالحاضر إال لتككف أكثر حماسان في نفكس أبناء الكطف
فتبعث في نفكسيـ القكة كالييبة.

لقد استميـ الشاعر ىذه الشخصية التي لعبت دك انر ميمان في تغيير مجرل التاريخ ،فمـ يتركيا تمر
دكف أف يكظفيا تكظيفان ذا قيمة مكضكعية مميزة ،الديف ليذكرنا بمعركة حطيف كانتصار صبلح الديف
مع إسقاطو اسـ المعركة التي تذكرنا باالنتصار ،كما كاف استميامو ليذه الشخصية التي تمثؿ األمس،
كاستدعاءىا في ىذا العصر ،إال لتككف أمؿ جديد ،كمحفز ليـ عمى مزيد مف العطاء كالتضحية

كالفداء ،كت بعث في نفكس شعبو القكة كالييبة ،كباعث لمخبلص مف االحتبلؿ الصييكني ،كالكصكؿ

لحياة حرة كريمة ،فبقدر ما كاف صبلح الديف كحطيف مفتاحان لمنصر عمى أعداء اإلسبلـ مف الركـ
1
2
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كالصميبييف ،بالقدر الذم يبثو الشاعر لمتحدم كالصمكد كايجاد منفذان ليخمص الشعب مف الظمـ كما
فعؿ صبلح الديف.
كمف الشخصيات التي عمؿ الشاعر عمى استدعائيا ىي شخصية قائد ثكرة العبيد (اسبارتككس) أك

(سبارتاكس) الركماني الذم عاش ما بيف (109ؽ.ـ كتكفى سنة  71ؽ .ـ ) ،1كقد كاف مف الرقيؽ

مف أىؿ تراقية ،كاختاره العبيد كالرقيؽ قائدان ليـ ،فنظـ ثكرة ضد اإلقطاع ،كاالسترقاؽ ،كالظمـ
كالعبكدية ،فانطكل تحتو اآلالؼ مف العبيد ،كقاد معارؾ يكتب لو النجاح في بعضيا ،إال أنو لـ يستطيع
الصمكد في كجو جيكش الدكلة الركمانية التي ىبت لمقضاء عمى ثكرتو "كأيقف اسبارتككس أف ال أمؿ

لو في االنتصار عمى ىذه الجيكش الج اررة ،فانقض عمى جيش كراسس كألقى بنفسو في كسطو مرحبان
بالمكت في كسط المعمعو ...ظؿ يقاتؿ كىك راكع عمى ركبتيو إلى أف مات كتمزؽ جسمو ...كىمؾ مع

معظـ أتباعو " .2

كفي قصيدة (رسالة مف سجف الرممة) يقكؿ الشاعر:

عادت رممة
"سبارتكس يا ولدي – الرممة ما
ْ
الرممة صارت بركانا -ما عدنا نخشى السجانا

3

ظالمنا أفعى -فسنصبح يوماً تنينا"
ْ
إف يصبح ُ
كباستدعاء شخصية (سبارتككس) كتجربتو الثكرية ضد أسياد ركما ،يحيؿ الشاعر ىذه الشخصية
لتمتحـ مع شخصية ابف (صميبا) ،كقد استفاد الشاعر مف اإليحاءات كالمعاني الناتجة مف أبعاد

شخصية (سبارتككس) الثكرية كالمتمردة ،مسقطان تمؾ األبعاد عمى ابف (صميبا) ،حتى تصؿ شخصية
االبف إلى االندماج كااللتحاـ الكامؿ مع شخصيتو (سبارتاككس) الذم أطمؽ عميو اسـ (سبارتاككس)،
فاألب (صميبا) يعاني م اررة االعتقاؿ كعذاب السجف كقير االستعباد كظمـ المحتؿ ،كعمى الرغـ مف

ذلؾ خاطب ابنو خارج السجف (سبارتاككس) يحضو عمى الثكرة كالتمرد ،يخمؽ لديو العزيمة كالركح
الكطنية الثائرة ،فإف كاف العدك (أفعى) فإننا سنصبح (تنينان) ،كىنا ألبس الشاعر الشخصية التراثية التي

استدعاىا ثكب تجربتو المعاصرة كأكسبيا إيحاءات كدالالت جديدة كزخمان تعبيريان بالغ التأثير ،كقد
استغؿ الشاعر الجكانب الػتأثيرية المضيئة مف شخصية (سبارتاككس) التراثية ،كقدميا بطريقة جديدة

نابضة بالحيكية كاإلشعاع ،فإف كاف (سبارتاككس) قد ثار كانتفض قديمان ضد العبكدية كاالسترقاؽ
1

 -انظػػر ،سػػبارتاكس (ثػػكرة العبيػػد) تػػأليؼ ى ػكارد فاسػػت ،ترجمػػة أنػػكر المشػػرم ،راجعػػو محمػػد بػػدراف ،دار الكرنػػؾ لمنشػػر كالطبػػع

2

 -قصػػة الحضػػارة ،قيصػػر كالمسػػيح أك الحضػػارة الركمانيػػةً ،كؿ كايريمػػد يك ارنػػت ،ترجمػػة محمػػد بػػدراف ،الجػػزء األكؿ مػػف المجمػػد

3

 -قصائد فمسطينية.145 ،

كالتكزيع ،القاىرة ،ج.2،1963-1

الثالث ،دار الجيؿ ،بيركت.287 -285 :1988 ،
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الركماني ،كقيتؿ في كسط المعركة رافضان أم طعـ لحياة الذؿ كاليكاف ،فإف (سبارتاككس) المعاصر ال
زاؿ حيان يبعث األمؿ مف جديد ،قاد انر عمى الثكرة كالتمرد ،يمتمؾ قكة التنيف ،كالركح الكطنية العالية،
يدعميا كيؤازرىا اإليماف بحقنا في األرض كالحرية كاالستقبلؿ.

كبعد  ..فقد حاكلت الباحثة في ىذا الفصؿ تتبع ظاىرة التناص كالكقكؼ عمى جذكرىا قديمان كحديثان،

كقد تبيف أف التناص فكرة ليا جذكرىا العربية القديمة في تراثنا النقدم ،كقد أعاد النقاد المعاصركف
صياغتيا مف جديد ،كتسابقكا لكضع تعاريؼ ليا ،ك اتفقت جميعيا عمى أف النص األدبي غير قابؿ

لمفيـ إال مف خبلؿ الكشؼ عف تقاطعاتو كتداخبلتو مع نصكص أخرل ،كقد لمست الباحثة ذلؾ في
دكاكيف الشاعر راشد حسيف ،حيث كاف التناص أداة فنية ليا فعالية خاصة ،كدكر ىاـ في تفكيؾ

النص ،كتفجير الطاقات الداللية كاإليحائية الكامنة فيو.

كمف خبلؿ تتبعي لظاىرة التناص في شعر راشد حسيف ،كجدت أف الشاعر في التناص مع القرآف قد

أع اد كتابة بعض اآليات القرآنية كفؽ مستكيات تناصية مختمفة ،تراكحت بيف استدعاء آية بالكامؿ أك
بعض ألفاظيا ،كقد تكشؼ لنا حضكر الحس الديني عنده كبعض مكامف كمنابع ثقافتو .أما التناص
مع الشعر العربي القديـ فقد الحظت الباحثة انفتاح الشاعر عمى الشعر القديـ ،كاستخدامو ليذا

المكركث باعتباره كسيمة مف كسائؿ التشكيؿ الفني ،كقد ظير اىتماـ الشاعر بالشعراء الفكارس كالذيف

ظيرت لدييـ األفكار الثكرية كالعركبية كالمتنبي كأبي فراس الحمداني كغيرىـ.

ك(التناص مع الشعر الحديث) بدا كاضحان مدل تأثر الشاعر بأمير الشعراء أحمد شكقي كقصائده

التي نظميا في الجانب العركبي كالقكمي ،كاعجابو بتجربة الشاعر الشييد عبد الرحيـ محمكد حيث
كاف مناضبلن بالكممة كبالسبلح معان ،كالحظت الباحثة أف الشاعر أحيانان كاف يستدعي شط انر كاحدان مف

البيت بالكامؿ ،كأحيانان بعض األلفاظ مع ما تحممو مف معاني تقاطع فييا مف بعض الشعراء
المحدثيف ،كقد خمت دكاكيف الشاعر مف التناص مع أم مف الشعراء الغربييف .

أما في التناص مع األحداث كاألعبلـ الشخصية فقد استدعى ( )26شخصية تراثية إال أف ىذا

العدد قميؿ ،خاصة أف الديكاف (أنا األرض ال تحرميني المطر) قد خبل تمامان منيا ،كتظف الباحثة أف
ً
سبب ذلؾ ىك إيماف الشاعر المطمؽ بالعمؿ الثكرم المسمح عمى األرض ،رافضان كؿ الخ ً
الجكفاء
طب

كاألحاديث السطحية ،فالقضية الفمسطينية عنده ال تتحرر بأسماء األشخاص كبطكالتيـ الماضية ،كانما
بالنزكؿ إلى أرض المعركة؛ لتقديـ الشيداء.
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انفـصـم انـزاتـع

انثىــــــاء انذرامــــي
 ادلثحث األول  -احلىار انذرامي
 ادلثحث انثاوي -ادلفارقح

 ادلثحث انثانث -انسخزيح

انفصم انزاتع :انثىاء انذرامي

ً
ً
ً
العصر ،كتغير
الحياة كرك ًح
تطكر
الشعر العربي غنائيان كبقي ردحان مف الزمف كذلؾ ،كمع
بدأ
ي
اع ك و
أزمات عديدة أدرؾ "أف ذاتو ال تقؼ كحدىا معزكلة عف
دخؿ
اإلنساف في صر و
كاقع المجتمعات ،ى
ي
بقية الذكات األخرل في العالـ المكضكعي بعامة ،كانما ىي دائمان كميما كاف ليا استقبلليا ،ليست إال

ذاتان مستمدة أكالن مف ذكاتيا تعيش في عالـ مكضكعي تتفاعؿ فيو مع ذكات أخرل" ،1كمف ىنا كاف

لزامان عمى الشعراء العرب في العصر الحديث مكاكبة جميع التطكرات في الحياة  -ال سيما  -التطكر
ً
بالقصيدة الشعر ً
ً
ً
الشعر عمى الخصكص مف
اعتبار أف
الحديثة عمى
ية
لحؽ
الكبير الذم
ى
ى
األدب ك ى
و
و
و
و
ً
ً
الظك ً
كدينية،
كسياسية،
اقتصادية،
ثقافية ،ك
تتأثر بجمي ًع مناحي الحياة ،مف
اىر االجتماعية كالفنية التي ي
ً
ً
المجاؿ المكضكعي ،فكاف ذلؾ التطكر مف
الغنائية كيدخ يؿ في
يبتعد عف
الشعر
جعؿ
األمر الذم
ى
ي
ى
ي
ً
الغنائية لممكضكعية فتحان كبي انر في مجاؿ الشعر العربي خصكصان ،حيث أصبح "النص الشعرم بكتقة
مف مستكيات التشكيؿ المغكم تنصير فييا عبلقات مكضكعية قكاميا المقابمة كالمفارقة ،التقابؿ
كالتضاد ،كتذكب في أتكنيا تناقضات الصراع اإلنساني كتفاعبلت الذات كالمكضكع ،كالحركة المكجبة

لمحياة بكؿ تفاصيميا" ،2كعمى ىذا األساس أصبح
التعبير المكضكعي ال الذاتي ىك الكسيمةي المفضمةي
ي
لدل الكثير مف الشعراء في العصر الحديث ،فأصبحكا يعبركف عف أفكارىـ كمشاعرىـ الخاصة في
بكتقة تجمع "الذات كالمكضكع معان ،كما بينيما مف عبلقات متبادلة ،ىما المذاف يصنعاف المكقؼ

كالفكر كالشعكر .كليس في كسع الفناف الذم يدرؾ ىذه الحقيقة إال أف يتمثؿ ما يحسبو مكقفان أك فك انر

أك شعك انر ذاتيان في إطار البنية الدرامية المكضكعية العامة لمحياة" ،3كمع الدخكؿ في العالـ المكضكعي

لمحياة كصراعاتيا كاف لزامان عمى الشعراء التعبير عف ىذه الصراعات كالحركات المتناقضة بالتعبير
الدرامي عمى اعتبار "أف كؿ األنكاع األدبية تصبك إلى الكصكؿ إلى مستكل التعبير الدرامي .ففي

حدكد دراستي[ أم د.عز الديف إسماعيؿ] ليذه األنكاع األدبية كمعاناتي لبعضيا تبيف لي أف التعبير
الدرامي ىك أعمى صكرة مف صكر التعبير األدبي".4

كلك تأممنا مصطمح الدراما فإننا نجدىا "تعني في بساطة كايجاز الصراع في أم شكؿ مف

أشكالو .كالتفكير الدرامي ىك ذلؾ المكف مف التفكير الذم ال يسير في اتجاه كاحد ،كانما يأخذ دائمان في

 -1الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية.280 :
2

 -التشكيؿ الجمالي في الشعر الفمسطيني المعاصر.79 :

4

 -المصدر السابؽ.278 :

3

 الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية280 :024

االعتبار أف كؿ فكرة تقابميا فكرة ،كأف كؿ ظاىر يستخفي كراءه باطف ،كأف التناقضات كاف كانت
سمبية في ذاتيا فإف تبادؿ الحركة بينيا يخمؽ الشيء المكجب".1

مف صفات الدرامية في شكميا األسمكبي الحركة مف مكقؼ إلى آخر مقابؿ لو ،كمف عاطفة

أك شعكر لعاطفة أك شعكر مقابميف ،كالشاعر ىنا يتخمى عف التعبير عف عكاطفو بطريقة مباشرة

كينسحب مف مسرح القصيدة ظاىريان ،كيترؾ المسرح لشخصيات أخرل ،تتحاكر أك تتصارع.

كقد ييبقى الشاعر صكرة مف نفسو ىك ،يعزليا عف كيانيا الكاعي كيعرضيا كأنيا لشخص
آخر ،كأحيانان يظير تكاجده ضمف شخصيات القصيدة دكف أف ينفرد بيا ،كىنا تضعنا القصيدة الدرامية

أماـ الفعؿ كال تركيو لنا ،حتى لك كاف فعبلن كجدانيان صرفان ،فيي تنقمنا إلى بؤرة األحداث كتجعمنا نرل

األشخاص كىـ يتصارعكف كيتحرككف كيتحاكركف ،كال شؾ أف امتبلء أبنية القصائد الشعرية المعاصرة

بمقكمات التغيرات الدرامية ،رسـ إطا انر انفعاليان حدد المسافة بيف الذات كاآلخر ،كجسد بفعؿ ككعي
مقصكد تحكالت الذات كطبقاتيا المختمفة ،كالمسافات الكاصمة بينيا كبيف اآلخر المشتبكة معو ،ىذا

العبكر لآلخر عندما ينتظـ النص الشعرم يتجمى كاضحان في مستكياتو التعبيرية كالتخيمية ،كيزرع في
تضاعيفو نطفة المأساكية الكامنة ،التي تتمثؿ في فقداف التيقف بأحادية المعنى كاالمتثاؿ النخطافات

التعدد كتحكالتو.

2

لك تأممنا القصيدة الدرامية فإنيا إلى جانب المكضكعية كالحركية تحتاج إلى التجسيد،

كتجسيد المعنى إلى كقائع محسكسة يتـ مف خبلؿ انعكاس درامية المكقؼ عمى العبارة نفسيا ،كعمى

المغة التي تنسج منيا العبارة ،كتحتاج أيضان إلى التفصيبلت الحية التي تظير مف خبلؿ رؤية الشاعر
كمقدرتو " عمى اختيار ما ىك جكىرم (عمى األقؿ مف منظكره الخاص) كاالستغناء عف التفصيبلت

غير الجكىرية...إف الرؤية الشعرية ىي العممية التي يتـ خبلليا اختيار الشاعر لما ىك جكىرم مف

التفصيبلت الحية التي تقكـ عمييا البنية الدرامية لمقصيدة ".3

الشاعر المعاصر ىك الذم يستطيع مف خبلؿ قصائده الدرامية ،كما فييا مف صراع

شخصيات كتناقضات الحياة ،كمع فيمو ككعيو ليذه الصراعات كالمتناقضات يستطيع أف يقدـ لنا رؤية
كتفسي انر لمحياة.

كباعتبار أف الشعر الفمسطيني الحديث ىك جزء مف الشعر العربي ،فإف الشعراء الفمسطينييف

كاكبكا ركح العصر ،كعممكا عمى تطكير خطابيـ الشعرم ،كتطكير أساليبيـ الفنية كالشعرية ،بالرغـ مف
ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي السيئة ضدىـ ككضعو العراقيؿ المتكاصمة أماـ إبداعاتيـ ،لـ يتكانكا
1

 -المصدر السابؽ 279 :

3

 الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية.283 :025

 -2انظر ،أساليب الشعرية المعاصرة ،صبلح فضؿ ،دار اآلداب ،بيركت.86 :1995 ،

لحظةن إلحداث تجديدات في البنى الداخمية كالخارجية لمقصيدة الشعرية الحديثة ،كتعاممكا مع تغيرات

الكاقع كمتطمبات التجربة الذاتية كالمكضكعية بعصرية ،كأفؽ كاسع ،كرؤية شاممة ،كفكر ثابت ،كفي
المقابؿ لـ ينسكا قضيتيـ الفمسطينية كجرح الكطف النازؼ ،فقضية المقاكمة كالنضاؿ ضد المحتؿ بقيت

المحكر الذم تدكر حكلو كؿ العناصر كالمعطيات األخرل سكاء ذاتية أك مكضكعية أك فنية ،كقد جسد

راشد حسيف مف خبلؿ دكاكينو الشعرية األربعة معظـ العناصر الدرامية التي تتمثؿ في القصيدة
الشعرية الحديثة ،كلكننا سنكتفي في ىذا الفصؿ بالحديث عف الحكار الدرامي ،كالمفارقة ،كالسخرية.

ادلثحث األول :احلىار انذرامي

يعد الحكار لكنان مف ألك ً
اف األدب العربي ،الذم يعتمد عمى الشخصيات كالحبكة ،يستطيع

الشاعر مف خبلليا أف يتناكؿ مكاضيع مختمفة ،أك يثير قضايا مثيرة إلى أف يصؿ إلى الحكار في
قصيدتو فيقكـ بتكزيع قصيدتو إلى مقاطع ليكسبيا عنص انر دراميان يزيد مف حيكيتيا ،كخاصة أف العنصر

الدرامي في الشعر يكمف في خمؽ "التكترات الحكارية كتناقضيا لدل أصكات القصيدة تستطيع أف تخمؽ

عالمان يمكج بالحركة كالتنكع كالتعدد في األفكار كالعكاطؼ مما يؤدم إلى نشكء صراع تتشكؿ عبره

األبعاد الداللية التي يبغي الشاعر التعبير عنيا"

1

مف عناصر التعبير الدرامي التي ظيرت كاضحة عند الشاعر راشد حسيف ىك الحكار

الدرامي ،الذم يأخذ شكميف مف أشكاؿ الحكار :الشكؿ األكؿ يتمث يؿ فيما يسمى أسمكب الحكار
(الديالكج) كالشكؿ الثاني يتمثؿ فيما يسمى بالحكار الداخمي (المكنكلكج).
-

أما الشكؿ األكؿ (الديالكج ) فيك "مرتبط ارتباطان كثيقان بتكنيؾ تعدد الشخصيات في القصيدة،

حيث يفترض الحكار كجكد أكثر مف صكت أك أكثر مف شخصية في القصيدة ،كمف ثـ فيك في

الغالب يستخدـ تكنيؾ إضافي مع تعدد األصكات أك الشخصيات ،كلكنو في بعض القصائد يستخدـ
باعتباره تكنيكان أساسيان ،كيتضاءؿ دكر تعدد الشخصيات إلى جكاره".2

في ىذا الحكار تظير أصكات ألشخاص مختمفيف ،كربما يتدنى عدد األصكات ليصؿ لصكتيف ،كىنا

يختفي صكت الشاعر كيقدـ األصكات المتحاكرة؛ ليبرز المشيد كما ىك عميو ،كىك بذلؾ يعزز كصكؿ

الفكرة التي يريدىا لممتمقي بصكرة درامية مثيرة ،يزيد مف إثارتيا تضخـ الزمف بما يناسب المشيد

1

 -أفاؽ الرؤل الفمسطينية ،دراسات في أنكاع التناص في الشعر الفمسطيني المعاصر ،د.إبػراىيـ نمػر مكسػى ،ط ،1الييئػة العامػة

2

 -عػػف بنػػاء القصػػيدة العربيػػة الحديثػػة ،د/عمػػي عشػػرم ازيػػد ،ط ،4مكتبػػة ابػػف سػػينا لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع كالتصػػكير ،القػػاىرة،

لمكتاب.174 ،2005 ،
2002ـ.198 :
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الشعرم ،كبما يناسب األبعاد النفسية كالشعكرية لرؤيتو الشعرية ،مف خبلؿ "تجسيد بعض أبعاد رؤيتو
في صكرة أشخاص تتصارع كتتحاكر ،كمف خبلؿ تصارعيا ينمك بناء القصيدة كتبرز دراميتيا" 1بمعنى
أف ىذه الشخصيات المتحاكرة التي جسدىا الشاعر ىي بمثابة رمكز ألفكار الشاعر كأحاسيسو.

كيرل الدكتكر عز الديف إسماعيؿ أف ىناؾ ضركرة فنية دعت الشاعر الستخداـ ىذا األسمكب

كتطكيره في القصيدة ،يقكؿ" :كالكاقع أف شغؼ الشاعر بالتفكير كالنظر الدرامي ،ثـ رغبتو في
اإلخبلص لمتجربة ،كحرصو عمى تجسيميا ،ربما كانت أىـ العكامؿ التي دفعت الشاعر المعاصر إلى

استخداـ ىذا األسمكب" ،2كالشاعر يمنح ىذه الشخكص فرصة لمتعبير كالكبلـ عف مشاعرىا كذكاتيا؛
ألف في االختبلؼ كالتحاكر كالتبلقي كالتنافر بيف األصكات المتحاكرة "تتضح لنا أبعاد المكقؼ،

كتنطبع في نفكسنا صكرتو ،كىذا ىك سر التأثير المتزايد ليذا األسمكب حيف ييستخدـ في القصيدة"،3
كلمشاعر الفرصة أف يكفر عمى نفسو كؿ ىذا المجيكد كالعناء كيصؿ لمنتيجة التي يريدىا مباشرة ،لكف
المشيد الشعرم الذم تتعدد فيو األصكات يككف فيو الكثير مف الحيكية كاإلثارة التي تجذب كتشد

المتمقي كتجعمو يتعمؽ كيغكص في التجربة الشعرية ،األمر الذم جعؿ الكثير مف قصائد راشد حسيف
سيما -أسمكب الحكار (الديالكج) فقد بمغت قصائده التي استخدـ فييا
تنطبع بالطابع الدرامي – ال ٌ
الشاعر أسمكب الحكار خمسان كأربعيف ( )45قصيدة مف مجمكع قصائده البالغ ( )143أم نسبة

()٪30‚3أم ثمث القصائد تقريبان ،كىذه نسبة عالية تدلؿ عمى اقتناع الشاعر بأىمية الدراما كأسمكب

الحكار كمنيج فني يعمؿ عمى تطكير القصيدة ،كيكسبيا مميزات كخصائص تنفرد بيا ،كتحقؽ األثر

المطمكب في المتمقي ،كالشاعر يدرؾ أنو يقدـ شعره لجميكر عريض مف الفمسطينييف كغيرىـ مف أبناء
و
لجيد و
كبير،
األمة العربية ،كأف قضيتو الكطنية التي يدافع عنيا كيناضؿ مف أجميا ،إنما تحتاج
كاىتماـ زائد عف الحد ،فيك ما لبث يمفت نظر العالـ لقضية فمسطيف ،كأرضيا المحتمة ،كشعبيا المشرد
ً
يكتؼ بذلؾ ،بؿ سعى مف خبلؿ
المعذب ،كعدالة قضيتو ،كأحقيتو في العيش عمى أرضيا بسبلـ ،كلـ
ي

الحكار الد ارمي لعرض العديد مف القضايا كاآلراء كاألفكار التي تيـ المكاطف الفمسطيني.
ً
ً
المجردات؛ ليخبرىـ و
بأمر ما ،أك
الطبيعة ك
يقيـ الحك ىار مع أشخاص ،أك مع
كالذم يق أير
أشعاره ي
ى
يجده ي
حدثيـ عف حدث عظيـ ،أك يناقشيـ كأنو يتكمـ معيـ مف خبلؿ السؤاؿ كالجكاب،
كيظير الحكار جميان
ي
في قصيدة (ىي كببلدم) ،كفييا يكجو حكاره لمحبكبتو؛ ليبيف أف الذم دعاه لحبيا جماليا المجبك يؿ مف
جماؿ كطنو ،يقكؿ:
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ِ
األوؿ
"قػالػػت :سػػألػتُػؾ بػالػغػػراـ
أجميع قمبؾ لي ،وكؿ ىواؾ لي؟
ِ
ظننت فػػموطني
فػػأجػبػتُػيا :خطأ
ِ
األوؿ
ىػػو مف فؤادي في المكاف

قػػالػت :أفػيػو حػػالوةٌ كػحػػالوتػي؟

أـ أف فػيو تػػعػػطػػػري وتجػػمػػمي؟

فػػأجبت :لو ما ِ
بعض جمالو
كنت َ
ُ
مػػا ِ
كنت في ىذا الفؤاد لتنزلي!
أحػػبػبػػت فػػػػيػػؾ الكػػبرياء ألنيػػا
ُ
مػػػأخوذة مػػف كػػبػرياء "الكرمؿ"

أحسنت ذكر الكرمؿ
قالت :لقد
َ
ىػػؿ في بالدؾ ثػػورتي وتدلمي؟
ِ
أنسيت فػػي
فأجبتُيا مبتسماً:

ِ
المسترسؿ؟
حػػيػفػا تػمػوج بحرىا
سرقػػت ِ
ِ
ػػو
ىذا الدالؿ العػػبػػقػػري
لمػا اغتسمت بػمػػوجػو الػمػتدلّ ِؿ

***

قالت :وأيف ترى عذوب َة نغمتي؟

ِ
البمبؿ
فأجػػػبػػتػػيا فػػي أغػػنػػيػػات

قالت :ودفئي في الشتاء أوجدتُ ُو؟

ِ
منزؿ
فأجبتُيا :نػػيػػسػػػاف أدفػػػأ
وجدت عطر جديمتي؟
قالت :وأيف
َ
ِ
الجدوؿ
فأجبت :في الريحاف حوؿ
ُ

قالت :أتػقػسػػو ىػكذا يا شاعري؟

رحمت لو لـ تسألي؟
فقمت:
ُ
ارحـُ .
ْ
لمحب نحو القمب درب واحد
ِ
مدخؿ
ولموطػنػي فػي الػقمػب مائ ُة
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وطني أحب إلي رغـ جفائو

مف كؿ حسنػػاء تثػػػػيػػػر تغزلػػػػػػي

الشمس تعصب في النيار جبي َنو
ُ
والبدر لوال حػػبو لػػـ يػػػنػػجػػػ ِؿ

والميؿ يذبح كؿ صبػػػػػػح
فجػػػػػػػرهُ
ُ
ِ
"المجدؿ"
حب فوؽ شط
قرباف ٍّ
َ
***

لست بغاضب
قالت:
فقمتُ :
غضبت ُ
َ
قالت :إذف خذني إليؾ ِ
وقبؿ

شفتاي مف عطر الزىور سقيتُيا
ِ
المقبؿ
ولماىما حمـ الزماف

أحببت مثمؾ موطني
يا شاعري
ُ
1
ِ
الكرمؿ"
لست إال أخت زىر
أنا ُ

يبلحظي مف خبلؿ خطابو الشعرم كيؼ استطاع راشد حسيف أف يستفيد مف تقنيات األساليب

القصصية في تنمية الحس الدرامي كيصؼ شعكره تجاه كطنو.،

إف الشاعر في ىذه األبيات استخدـ المغة الكاضحة ،غير المثقمة بمعناىا أك في مغزاىا ،إذ

يخاطب المحبكبة التي يجبؿ جماليا مف تراب كطنو ،حيث جسد الشاعر في ىذه القصيدة أسمكب
الحكار (الديالكج) كفيو صكرتاف لشخصيف ىما الشاعر كالمرأة ،حيث بدأ قصيدتو بالحكار بينو كبيف

المرأة التي يحبيا كتحبو ،كأعطى الشاعر في ىذا الحكار شكبلن دراميان مؤث انر ،خاصةن أنو كشؼ بصراحة

ككضكح مدل التزامو كحبو لكطنو ،كأف حب الكطف كقضاياه المصيرية في المنزلة األكلى مف قمبو

كتفكيره ،كفي ىذا الحكار أظير الشاعر رأيو كمكقفو بصراحة ككضكح مف مكضكع العشؽ كالعكاطؼ
كيظير التقابؿ كالتنافر بيف أفكار كآراء المرأة التي يحبيا كأفكار الشاعر ،فالمرأة تريد مف
تجاه المرأة ،ي
الشاعر أف يحبيا ىي فقط كال يحب سكاىا ،تريد أف تممكو كتسيطر عمى قمبو ،كىك بكؿ شجاعة كجرأة
ً
تكتؼ حبيبتو بذلؾ ،بؿ تعكد
يجيبيا بأف الكطف ىك كؿ شيء بالنسبة لو ،كحبو لو قبؿ أم شيء ،كلـ
لتحاكره كتقسك عميو ببعض األسئمة تقكؿ :ىؿ في كطنؾ الذم تحب جماؿ كجمالي؟ كعطر كعطرم؟
كحبلكة كحبلكتي؟ كىنا يقكـ الشاعر بحسـ األمر ككضع األشياء في نصابيا ،كيخبرىا بأف حبلكتيا

مف حبلكة الكطف ،كجماليا جزء يسير مف جماؿ الكطف ،ككبرياءىا كغركرىا جزء مف كبرياء الكرمؿ
1
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كحيفا؛ لكؿ ذلؾ أحببتؾ كقد أظير الشاعر عقدة الحدث في ىذه الحكارية مف خبلؿ اختبلط الشؾ

باليقيف (خطأ ظننت  ،لك ما كنت بعض جمالو) ،كمف ثـ الكصكؿ إلى حؿ ىذه العقدة عند ظيكر

استسبلـ الحبيبة كاشتراكيا معو في حب كطنو كتكحدىا معو (أنا لست إال أخت الكرمؿ) كعدـ تفضيميا

لنفسيا عميو.

كأداة مف أدك ً
و
ً
التشخيص مف خبلؿ السؤاؿ كالجكاب بينو كبيف
ات
كما استخدـ الشاعر الحكار

الطبيعة كالمجردات ،فبث فييا الحياة حيث يتمثميا الشاعر تعي كتسمع كتجيب كىي تحاكره ،يقكؿ في
قصيدة (الجندم كالدكدة) عمى لساف الجندم:

"تمشيف واجمة الخطى مػػرتػػاع ًة

يا جارتاه ىال انتظرت دقػػيػػقػػػ ًة

في طعمو خمر الشباب وعطرىا

يا جػػارتػػاه ستػنػحػنػيػف عمى فـ

رفػقػػػػاً بػػو وبػػأمػػنػيػات شػبػػػػابػو

ال كاف ما تخػشيػنػو فػتػقػدمػي
وستنعميف بما يم ُّذؾ مف دمي

وبشربيا يا جػػارتػػػا لف تأثمي
مػا قػبػمػتػو سػػوى معػطػػرةُ الفِـ

ِ
ومكاف قػبمة ثغػػػػرىا الػػػمتبسِـ"

1

لقد أقاـ الشاعر حكا انر مع الدكدة ،بعد أف يسقط مف ذاتو الشاعرة عمى الجندم الجريح مخاكفو

كأحزانو ،مف خبلؿ التصكير القصصي لمجندم الجريح ذاتو إذ يجسد الشاعر قصة كبرياء كعزة نفس

لجندم كاف سيدان كمقدامان ال يياب المكت كال األعداء ،كالتي جسد مف خبلليا مخاكفو كأحزانو مف

خبلؿ تصكيره لمجندم الجريح ،مستخدمان أسمكب الحكار الذم أجراه مع الدكدة حيث شخصيا عف
طريؽ تفعيؿ صيغة النداء بيف الشاعر (الجندم) كبينيا مما زاد مف قدرة القصيدة التعبيرية .

كمف المفارقات األخرل التي ينتجيا الحكار الدرامي أف ىذا الجندم القكم كالشجاع رجؿ

المعارؾ لـ يتبؽ منو غير جسد جريح ضعيؼ ينتظر المكت كتككف نيايتو بيف فكي دكدة صغيرة جدان،
كىذا الحكار يجسد الصراع اإلنساني مع الحياة كالتناقضات في مجاالتيا المختمفة ،كفي ىذا الحكار

تظير المفارقة بيف األمس /القكة كالحب كاألمنيات ،كاليكـ /الضعؼ كالمكت ،كقد أثرل الشاعر الحكار
باستخداـ أدكاتو التعبيرية كمنيا :النداء (يا جارتا) ،كأدكات النفي (ما) ،كالنيي (ال ترحميو) ،كأسمكب

األمر متمثبلن باسـ المصدر (رفقان بو) كأسمكب االستفياـ (ىبل) التي أثرت القصيدة باإليحاء كالنشاط

التخيمي كؿ ىذه األدكات جعمت الحكار يتسـ بالدرامية المؤثرة في المشاعر اإلنسانية التي ساىمت في
إعطاء صك ورة و
حية بيف الشاعر (الجندم) كالدكدة.

و
جانب كاحد كىك جانب الشاعر؛ لذلؾ كاف غير مكتمؿ؛
إف الحكار في ىذه القصيدة جاء مف

فجاء الحكار مبتك انر ،كلك كاف الحكار مكتمبلن ألحدث اكتماالن في الصكرة أعمؽ كأنجح ،كلكاف ليا
1
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تأثيرىا التخيمي الكبير.

أما الشكؿ الثاني :المونولوج (الحوار الداخمي) المكنكلكج الدرامي ىك حكار داخمي يحمؿ

أفكار اإلنساف كمعتقداتو كرغباتو الحقيقية ،كىك حكار يتصؿ بالعالـ الداخمي لئلنساف ،أك البلشعكرم
"كعبارة "الحكار الداخمي" ىي ذاتيا عبارة اصطبلحية مستعارة ببل شؾ مف ميداف الفف الركائي كذلؾ،

كبخاصة مف ميداف األدب المسرحي"

1

كيصرح الدكتكر /عمي عشرم زايد بأف المكنكلكج الداخمي ىك "تكنيؾ مف أبرز تكنيكات اتجاه

"تيار الكعي" في الركاية الحديثة ،ىذا االتجاه الذم ييتـ بمحتكل كعي األبطاؿ الداخمي".2

كاذا كاف ىذا األسمكب يقدـ المحتكل النفسي لمشخصية كالعمميات النفسية لدييا في البلشعكر ،فإف

ذلؾ يعني عدـ خضكع ىذه العمميات كالخكاطر كاألفكار لممراقبة أك التنظيـ قبؿ التعبير عنيا.

كقد أشرنا سابقان إلى أف الحكار (المكنكلكج) يحتكل صكتيف أك أكثر ألشخاص مختمفيف قد

يككف صكت الشاعر فييا كقد ال يككف ،كلكف نبلحظ أف المكنكلكج الداخمي أك الحكار الداخمي "يككف
الصكتاف لشخص كاحد ،أحدىما ىك صكتو الخارجي العاـ ،أم صكتو الذم يتكجو بو إلى اآلخريف،

كاآلخر صكتو الداخمي الخاص الذم ال يسمعو أحد غيره كلكنو يبزغ عمى السطح مف آف آلخر"،3
كالصكت الداخمي يضيؼ بعدان آخر يمفت انتباىنا إليو قد ييغرينا بالقبكؿ بو كيعمؿ عمى إقناعنا أك
العكس مف ذلؾ ،قد نرفض الصكت الداخمي كنقتنع بالصكت الخارجي ،كىذا يحقؽ الغاية الدرامية

كيعمؽ مف شعكرنا بالفكرة ،كما ييميز ىذا األمر كيضيؼ إليو بعدان جماليان مثي انر ،أف اإلنساف يفكر
كيشعر بأكثر مف اتجاه كيتعمؽ بالتجربة فيعطييا أبعادان أخرل متعددة أما "حيف يمضي التفكير

الشعرم في اتجاه كاحد نجد أنفسنا إزاء شعر ال نقبؿ عميو بحماسة".4

كفي قصيدة (يكميات دمشؽ) يصنع لنا الشاعر حكا انر داخميان دراميان يظير فيو صكت الشاعر

الخارجي ،كصكتو اآلخر الداخمي يقكؿ:

"تأتي إلى دمشؽ

وبعدىا ...تولد في دمشؽ

تكبر مرتيف في دقيقتيف

تصطاد باألشعار نجمتيف
يكبر فيؾ الورد والجماؿ
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وتحسد الحب الذي يعيشو األطفاؿ

وفجػأة تجيء حرب

وتستحي أال تكوف واحدا مف األبطاؿ
فالحرب في السماء
والحرب في الجباؿ

وأنت جالس تكتب شع ارً
بأي حؽ؟

تولد

في دمشؽ؟

بأي حؽ؟

تكبر..

مثؿ الحب والورود واألطفاؿ
والجماؿ في دمشؽ؟
بأي حؽ؟

يغيـ السؤاؿ في رأسي...

ويمطر الجواب:

أولد مثميـ..

أكبر مثميـ..

وقبميـ وبعدىـ ومعيـ

ألنني ما جئت سائحا"

1

إف الشاعر في ىذا المشيد الدرامي المحتدـ الذم يجسد كفاح الفدائييف كجيادىـ كاستشيادىـ
مف أجؿ ببلدىـ ،يكشح حكاره باألسئمة التي تحث عمى مكاصمة الجياد كاالشتراؾ فيو ،كذلؾ مف خبلؿ

الحس الكطني الذم يييمف عمى كيانو.

و
و
عالية مف
بدرجة
إف العديد مف الشعراء كالمبدعيف ،كبالذات الثكرييف منيـ ،الذيف يتمتعكف

اإلحساس ،كالمشاعر اإلنسانية ،تجد لدييـ عقدة الشعكر بالذنب تجاه اإلنساف المقاتؿ بالسبلح

كالرصاص ،كيتبادر إلى أذىانيـ أف المشاركة بالكممة كالقصيدة ال يساكم ما يقدمكنو مف تضحيات،

كنرل الشاعر راشد حسيف في ىذا الحكار الداخمي الذم يجسده بينو كبيف نفسو ،يعكس تمؾ الحالة مف
1
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الشعكر بالذنب كالتقصير تجاه الكطف ،كترل الباحثة أف ىذا الشعكر ال مبرر لو؛ ألف الكممة كالقصيدة

الشعرية قد تككف فاعمة كمؤثرة بؿ قد تككف ثكرة في حد ذاتيا ،كأف القصيدة قد تككف بمستكل
الرصاصة كالبندقية كال تقؿ عنيا أث انر كقيمة ،كال أدؿ عمى ذلؾ ما حدث مع العديد مف أدبائنا كمثقفينا،
الذيف سجنتيـ كاغتالتيـ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،ىذا يعني أف التجربة الثكرية ال تستقيـ كال تقكل

إال بالرصاصة كالكممة معان فكبل السبلحيف ال غنى عنيما أبدان في أم تجربة ثكرية ،كال يضير الشاعر
أك الكاتب أك الفناف أف يككف بعيدان عف ساحة القتاؿ ،كال يضير المقاتؿ المناضؿ أف يككف بعيدان عف
الكتابة كاإلبداع األدبي كالفني.

كاذا عدنا لمقصيدة نجد الحكار بيف صكتيف لمشاعر الصكت الخارجي الظاىر عمى السطح

كصكتو الداخمي ،كبلىما يتصارعاف كيتعاركاف مف أجؿ سيطرة رأم أحدىما عمى اآلخر كالكصكؿ

لبلقتناع ،الصكت الخارجي يعاتب الشاعر كيتيمو بالتقصير تجاه دمشؽ كالقتاؿ مف أجميا ،كىذا

الصكت جعؿ الشاعر يشعر بالذنب نحك المدينة التي أحبيا كعشقيا كما أحب بمده فمسطيف ،كيظير

الصكت الداخمي لمشاعر رافضان ىذا الرأم كمنك انر االتياـ بالتقصير كالخجؿ مف حمؿ السبلح كالقتاؿ،
يرد بأنو يخجؿ مف دخكؿ المطاعـ كمف عشؽ النساء كال يخجؿ مف حمؿ السبلح كالقتاؿ ،فالشعر

سبلح كالكممة رصاصة ،يقكؿ:

"أخجؿ أف أحب يا حبيبتي

في لحظات الحرب في دمشؽ

فأجمؿ الرجاؿ سافروا إلى
وخندقي أنا جريدة

خنادؽ الشماؿ

وبندقيتي مقاؿ

أخجؿ أف أحب في غياب أجمؿ الرجاؿ
أخجؿ يا حبيبتي أف أدخؿ

المطاعـ

ألف كؿ مقعد فييا يقوؿ لي:

كاف ىنا مقاوـ

الجباؿ

وىو يعيش اآلف في

حبيبتي:
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إذا رأيت والدي إسأليو

بأي حؽ

عممني كتابة الشعر

ولـ يعممني القتاؿ؟

أنا فمسطيف

بأي حؽ؟

ومف حبي ...أنا أيضا دمشؽ"

1

كفي ىذا الحكار الدرامي المثير يزداد التكتر االنفعالي تأثي انر في النفس ،كتزداد حدة األلـ لما

أصاب مدينة دمشؽ كما تعرضت لو مف بطش كتنكيؿ عمى يد االستعمار الغاشـ ،لقد كظؼ الشاعر
و
و
و
كحساسة ،كىي مشاركة اإلخكة العرب في النضاؿ
ميمة
قضية
أسمكب التكرار (أخجؿ) لمداللة عمى
كالكفاح كالتضامف معيـ سكاء أكاف بالسبلح أك بالقصيدة الشعرية ،كالتي ال تقؿ أىمية كقيمة عف

القتاؿ بالسبلح ،ككما يبلحظ ىنا أف تحكالت الدراما عبر الحكار الساخف؛ لبياف أىمية القكمية العربية
مف خبلؿ استخداـ االستفياـ التعجبي ،الذم يحمؿ أجكبة كحمكالن لعقد الحدث حيث "يمعب الحكار بما

فيو مف عبلقة جدلية دك انر في كشؼ صكرة المتحاكريف مف خبلؿ العبلقة التي تربط الكطف بالمكاطف
كىي عبلقة حركية يجسدىا ىذا الحكار كنتعرؼ مف خبللو عمى ىكية الشاعر"

2

.

كما استخدـ الحكار الداخمي في قصيدة (خنتو) حيث كجو فييا الشاعر المكـ لنفسو ،كيتيـ ذاتو بخيانة

الحبيب ،مع أف في استطاعتو إنقاذه ،يقكؿ:
"لـ أعد أخشى جحيماً عاتياً

كؿ طعـ مف جحيمي ذقتُ ُو
ذقتُ ُو ..في يوـ أف فارقني
ومضى عني فما استوقفتُ ُو

لـ يخف حبي ولكف خنتُ ُو
3
ػػو"
يػػػوـ غػػػمُّػوه فػػمػػػا أنػقػػػذتُ ُ

1

 -أنا األرض ال تحرميني المطر.84-83 :

2

 -الحركػػة الشػػعرية فػػي فمسػػطيف المحتمػػة منػػذ عػػاـ  ،1957-1948صػػالح أبػػك اإلصػػبع ،المؤسسػػة العربيػػة لمد ارسػػات كالنشػػر،

3

 -ديكاف مع الفجر.69 -68 :

بيركت.314: 1978 ،
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و
و
كيطمؽ
لقد استخدـ الشاعر في ىذه القصيدة أسمكب الحكار مف
جانب كاحد فقط (الشاعر) ،ي

عمى مثؿ ىذا النكع مف القصائد "الشعر القصصي" ألنيا ليست عمبلن قصصيان متكامبلن بؿ قصيدة
تحتكم عمى بعض العناصر القصصية مثؿ السرد كالحكار كالتشخيص.

يمتاز الحكار عند راشد حسيف بالبساطة إذ ال يتكمؼ ،كال يفتعؿ الكبلـ افتعاالن ،بؿ يجريو كما يدكر

عمى ألسنة الناس في الحياة العادية.

ادلثحث انثاوي -ادلفارقح:

المفارقة مف المصطمحات النقدية الميمة ،كتشكؿ أسمكبان مف األساليب الببلغية التي يستخدميا
و
اض و
األدباء كالمبدعكف في التعبير عف أفكارىـ ،كقد تككف ألغر و
كجمالية كداللية ،فيستخدميا
فنية
الشعراء كأداة في إبراز النكاحي الجمالية لمصكر الشعرية ،عمى أساس كضع الصكرة الشعرية أماـ ما

يناقضيا؛ حتى يظير الفرؽ الشاسع بينيما ،إذ بالضد تتميز األشياء ،كبالضد يظير الحسف كالجماؿ.

المفارقة في المغة  :ىي الفرؽ كاالفتراؽ ،كالفصؿ كالتباعد ،كالتبايف ،كالتمييز بيف شيئيف أك أمريف أك
مكقفيف - ،ال سيما  -إذا كاف ىذاف األمراف عمى طرفي نقيض.
(فرؽ) ،بتسكيف الراء،
المفارقة اسـ مفعكؿ ؿ(فارؽ) مف الجذر الثبلثي (فرؽ) ،كمصدرىا ٍ
كالفرؽ خبلؼ الجمع ،كىك تفريؽ بيف شيئيف .1
كفي المعجـ الكسيط :فرؽ بيف الشيئيف مف باب نصر ،كفرقانان أيضان ،فرؽ الشيء تفريقان .كأخذ

حقو منو بالتفاريؽ.2

المفارقة اصطالحاً:

إف المفارقة مف المصطمحات النقدية الحديثة ،كىي "مصطمح غربي ،ظير مؤخ انر لدل النقاد

العرب في العصر الحديث" ،3كىناؾ مف الباحثيف كالدارسيف مف رفض كجكد المفارقة في الشعر
العربي القديـ كىا ىك الدكتكر/عمي عشرم زايد يقرر أف "النقد العربي القديـ كالببلغة العربية كمييما لـ
ييتما بيذا التكنيؾ الفني" ،4كقد عمؿ ذلؾ بأف الببلغة العربية اىتمت بالتصكير البديعي القائـ عمى
المحسنات البديعية فقط مثؿ :الطباؽ في شكمو البسيط بيف نقيضيف متضاديف ،كمثؿ المقابمة في

1

 -لساف العرب البف منظكر ،مادة (ؼ.ر.ؽ)

3

 -مصطمح المفارقة كالتراث الببلغي العربي القديـ ،د .محمد سالـ قريميدة ،المجمة الجامعة ،جامعة الزاكية ،ليبيا ،العدد السػادس

4

 -عف بناء القصيدة العربية الحديثة.130 :

2

 -مختار الصحاح ،مادة( ؼ ر ؽ) .

عشر ،المجمد األكؿ ،فبراير2014 ،ـ.75 :
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شكميا المركب بيف مجمكعة ألفاظ كأخرل متضادة ،كاألمر في الطباؽ كالمقابمة ال يعدك أكثر مف

تحسيف كتزييف شكمي لمنص ،بعيدان عف إبراز داللة ألفكار معينة متناقضة.

قد نبالغ كثي انر لك قمنا إف المفارقة بمعناىا الحديث – باعتبارىا عنص انر أساسيان ىامان في بناء

القصيدة الدرامية -كاف ليا حضكر في الشعر القديـ "فكؿ ما كاف ييتـ بو الببلغي القديـ ىك مجرد

التضاد أك التقابؿ المغكم بيف مدلكلي لفظتيف أك مدلكالت عدد مف األلفاظ حتى كاف نظمت ىذه األلفاظ

المتضادة في سيا و
ؽ كاحد ال يقكـ عمى التناقض بؿ عمى التكامؿ – كىذا ىك شأف معظـ صكر الطباؽ
كالمقابمة ...محسناف شكمياف جزئياف ال ىدؼ ليما سكل التحسيف البديعي الشكمي ،كال يتجاكز مداىما

البيت أك العبارة" ،1كمف ىنا جاء تفسير الدكتكر/عمي عشرم زايد لمتناقض في المفارقة التصكيرية بأنو
"فكرة تقكـ عمى استنكار االختبلؼ كالتفاكت بيف أكضاع كاف مف شأنيا أف تتفؽ كتتماثؿ ،أك بتعبير

مقابؿ تقكـ عمى افتراض ضركرة االتفاؽ فيما كاقعو االختبلؼ ،كالشاعر المعاصر يستغؿ ىذه العممية
في تصكير بعض المكاقؼ كالقضايا التي يبرز فييا ىذا التناقض ،كالتي تقكـ المفارقة التصكيرية بدكر

فعاؿ في إبراز أبعادىا" ،2كاذا كاف الدكتكر/عمي عشرم زايد رفض كجكد المفارقة في الشعر العربي
القديـ كرفض اعتبار المحسنات البديعية مثؿ :الطباؽ كالمقابمة مف المفارقة بمعناىا الحديث ،فإف

ىناؾ مف الباحثيف كالدارسيف مف اعتبر أف المفارقة كاف ليا كجكد في الشعر العربي القديـ ،ككتب

التراث حكت مصطمحات تحمؿ مضاميف كدالالت تخص المفارقة ،لكف تحت مسميات أخرل غير
مسمى المفارقة مثؿ :الطباؽ ،كالمقابمة ،كالتكرية ،كالمدح بما يشبو الذـ ،كالذـ بما يشبو المدح،

كالتعريض ،كغيرىا مف المصطمحات الببلغية العربية ،كقد تبنت الدكتكرة /نبيمة إبراىيـ ىذا الرأم
عندما تعرضت لتعريؼ كتفسير مصطمح المفارقة ،ثـ قامت بتكضيح ذلؾ بنماذج عديدة لممفارقة مف

الشعر العربي القديـ كالمعاصر.3

كتبنى ىذا الرأم الدكتكر /جابر قميحة عندما تحدث عف المفارقة التصكيرية في شعر عبد

الرحيـ محمكد.4

كتبنى ىذا الرأم الدكتكر /تماـ حساف حيف اعتبر أف المحسنات البديعية كمعيا الصكر

البيانية تقع ضمف عبلقتي المماثمة كالمفارقة كقد كضعيا في محكريف مف العبلقات الكفاقية كالعنادية،

1

 -المصدر السابؽ.131 :

3

 -انظر المفارقة  -نبيمة إبراىيـ – مجمة فصكؿ – مجمد – 7عدد132 : 1987 - 3

2

 -المصدر السابؽ.130 :

4

 انظر الشاعر الفمسطيني الشييد عبد الرحيـ محمكد أك ممحمة الكممة كالدـ236 -235 :036

كاعتبر أف المفارقة تقع في حدكد العبلقات العنادية ،كقد اتفؽ معو في ىذا الرأم الدكتكر /محمد

صبلح أبك حميدة.1

البنى األثيرة لئلبداع كىي ظاىرة
كتؤيد الباحثة الرأم األخير الذم مفاده أف المفارقة مف ي
تضرب بجذكرىا في الماضي في تراثنا األدبي كالشعرم القديـ كالحديث ،كاف لـ يكف ليا ذلؾ االسـ

الحديث ضمف أسماء المقابمة ،كالطباؽ ،كالتكرية ،كالتعريض ،كغيرىا مف المسميات التي تقكـ أساسان
عمى كجكد المفارقة ،كدليمنا في ذلؾ القرآف الكريـ ،حيث جاء ً
بمغة العرب ليتحداىـ كيعجزىـ ،كالمفارقة
كردت في و
كثير مف اآليات القرآنية ،كمنيا قكلو تعالى" :أأنت فعمت ىذا بآليتنا يا إبراىيـ قاؿ بؿ فعمو
كبيرىـ ىذا فاسألكىـ إف كانكا ينطقكف" ،2كقد أراد إبراىيـ عميو السبلـ إقامة الحجة عمى قكمو ،كذلؾ

باالستيزاء بيـ ،ألنيـ يعبدكف ما ال ينفع كال يضر ،فكيؼ بالصنـ الجماد أف ينطؽ ،أك أف يحطـ

األصناـ.

كما داـ ا﵀ تعالى خاطبيـ بيذه المغة المعجزة التي تحكم دالالت كمعاني المفارقة ،يعني ذلؾ

أف العرب كانكا قد أحسكا كشعركا بخصكصية الكبلـ الذم ييرب مف تحديد المعنى ،كيكارم في جعبتو
كبلمان آخر ،فيقكؿ شيئان كيقصد شيئان آخر ،كمف ىنا كاف كبلـ العرب يحمؿ الكثير مف تجاىؿ العارؼ

كالتيكـ كالتعريض ،كالذـ بما يشبو المدح ،كغيرىا مف المصطمحات الببلغية التي تقكـ عمى فكرة
و
بشكؿ كبير ،ىذا يعني أف العرب قد مارسكا المفارقة
التبلعب بالمغة ،كالتي تتضمف دالالت المفارقة
عمى مر العصكر في أشعارىـ كنثرىـ ،كنجد المفارقة في شعر زىير بف أبي سممى ،يقكؿ:
ِ
ِ
ساء
"وما أدري وسوؼ إِ َخا ُؿ أدري
أقوـ أ ُؿ ح ْ
ص ٍف ْأـ ن ُ
ُ
3
فحؽ ل ُكؿ م ْح ٍ ِ
ٍ
داء"
مخبآت
النساء
فإف تكف
ُ
ص َنة ى ُ
ُ َ
ُ

كتظير المفارقة ىنا مف استيجاف الشاعر مف آؿ حصف فيك ال يدرم أىـ نساء أـ رجاؿ؟

كأظيرت المفارقة مدل السخرية كاالستيزاء بيؤالء القكـ.

ككذلؾ نجدىا في شعر النابغة الجعدم ،يقكؿ:
4
ِ
سوء األعاديا"
س ُّر
ُ
صديقو عمى أف فيو ما َي ُ
تى تَـ فيو ما َي ُ
"فَ ً
و
شيء آخر فيو،
كالشاعر يصؼ ممدكحو بصفات تسر األصدقاء كالناس ،كيعكد ليؤكد كجكد
كىنا تكمف المفارقة في تكقع المتمقي شيئان سيئان ،قد ييخرج ممدكحو عف التماـ كالكماؿ ،إال أف ىذا
الشيء السيئ يفاجئنا أنو يسكء األعداء فقط ،كفيو تأكيد لممدح بما يشبو الذـ.
1

 -انظر ،الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي.358 -357 :

3

 -ديكاف زىير بف أبي سممى ،نشر حنا ناصر الحتي ،دار الكتاب العربي بيركت.81 :2004 ،

2

 -سكرة األنبياء .63 -62 :

4

 ديكاف النابغة الجعدم ،تحقيؽ عبد العزيز رباح ،ط ،1المكتب اإلسبلمي لمطباعة ،دمشؽ.173 :1964 ،037

االلتباس؛ لككنو
كيثير
غامض
المصطمح
كلكف ىذا األمر ال يمغي حقيقةن مفادىا أف ىذا
ه
ى
ى
ي
ً
ؾ تاريخان طكيبلن يصعب عمى ً
الدقة تحديده ،فبل نبالغ إذا قمنا إف المفارقةى غائرةه في الزمف،
كجو
يمتم ي
ي
ً
بحياة اإلنساف بالخير ،كالشر ،كالقبح ،كالجماؿ ،كبمعرفة اإلنساف لظاىرة المفارقة كادراكيا،
كمرتبطةه
كثرت التعريفات كالتفسيرات ليذا المصطمح ،كيجدر بنا في ىذا المقاـ أف نشير إلى بعض التعريفات

كالتي أبرزىا:

 -تعريؼ الدكتكر /عمي عشرم زايد ،يقكؿ" :المفارقة التصكيرية تكنيؾ فني يستخدمو الشاعر

المعاصر إلبراز التناقض بيف طرفيف متقابميف بينيما نكع مف التناقض".1
و
بشكؿ أكثر تفصيبلن ،تقكؿ" :لعبة لغكية ماىرة كذكية بيف
 -أما الدكتكرة /نبيمة إبراىيـ فعرفتيا

يقدـ فيو صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ كتدعكه
طرفيف صانع المفارقة كقارئيا ،عمى نحك ي
إلى رفضو لمعناه الحرفي ،كذلؾ لصالح المعنى الخفي الذم غالبان ما يككف المعنى الضد" ،2فيي

عندىا لغة اتصاؿ سرم ألنيا تخفي أكثر مما تعمف كتقكؿ شيئان كال تقصده بذاتو ،كانما تقصد شيئان

آخر.3

 -كيرل الدكتكر /جابر قميحة أنيا "كضع الصكرة كجيان لكجو أماـ نقيضتيا حتى يظير الفارؽ

الشاسع بينيما ،فبضدىا تتميز األشياء". 4

كمما سبؽ نبلحظ أف مفيكـ المفارقة يشير إلى األسمكب الببلغي الذم يككف فيو المعنى الخفي

في تضاد شديد مع المعنى الظاىرم ،ككثي انر ما تحتاج المفارقة كخاصة مفارقة المكقؼ ،أك السياؽ،
ً
ً
التعارض بيف المعنى الظاىر
دالالت
كد ذىف ،كتأمؿ عميؽ لمكصكؿ إلى التعارض ،ككشؼ
إلى ٌ
كالمعنى الخفي الغائص في أعماؽ النص ،كفضاءاتو البعيدة التي ال تخطر عمى باؿ المتمقي ،كال

يتكصؿ إلييا بسيكلة ،األمر الذم يثير ذىنو ،فيسعى جاىدان إلدراكيا بفعؿ األثر الذم تتركو عميو ،كقد
معنى آخر مضاد لما فيمو ،كما أف المفارقة
يظف أنو تكصؿ لممعنى المراد ،كاذ بو يجد الشاعر قصد
ن
كشد االنتباه ،إلى خمؽ التكتر الداللي في القصيدة عبر التضاد في األشياء ،الذم قد
تتجاكز الفطنةٌ ،
ال يأتي فقط مف خبلؿ الكممات المثيرة في السياؽ ،بؿ عبر خمؽ اإلمكانات البارعة في تكظيؼ

مفردات المغة العادية ،كاليكمية داخؿ الخطاب الشعرم.

كاذا تأممنا دكاكيف الشاعر راشد حسيف نجد أف حس الشاعر بالمفارقة ال يقتصر عمى رؤية

األضداد ،ككصفيا في إطار المفارقة ،بؿ في قدرتو عمى إعطائيا صكرة في الذىف مف خبلؿ فمسفتو
1

 -عف بناء القصيدة العربية الحديثة.130 :

3
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2

 -المفارقة .132 :
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 الشاعر الفمسطيني الشييد عبد الرحيـ محمكد ،أك ممحمة الكممة كالدـ.235 :038

كنظرتو الجكىرية لمعالـ ،كالتي برزت مف خبلؿ تجربتو كمعاناتو في حياتو اليكمية ،جراء الغاصبيف

ألرضو كحقكقو ،فتفاعؿ معيا كاستطاع أف يجسدىا في لغتو ،كشعره ،كاحساسو ،باعتبارىا أداة فنية
ميمة في رسـ الصكر الشعرية ،لقد كاف شعره حقبلن خصبان ليا ،فشكمت أداة رئيسة في إنتاج شعريتو
فكانت ظاىرة الفتة في شعره كخصكصان في ديكانيو األكؿ كالثاني ،كىي ببل شؾ نتاج التفاعؿ بيف
المتناقضات ،فاألحداث التي تعرض ليا الشاعر ،كما نتج عنيا مف غربة كانتياؾ ألرضو كمقدساتو،

كانت مصد انر رئيسان ألنماط المفارقة في شعره ،فظيرت المفارقة في خطابو الشعرم بنكعييا المفارقة
المفظية كالمفارقة التصكيرية ،كما ظيرت المفارقة في قصائد كاممة ،كفي أبيات مف القصائد ،فيناؾ

أبيات ترمز لمطمكح كاألمؿ ،كأبيات ترمز لمحياة كالمكت فكثي انر ما نرل في شعره اختبلفان بيف الظاىر
كالباطف.

لقد استطاع أف يخمؽ التفاعؿ كالحركة بيف النقيضيف ،مف خبلؿ كضع الصكرة الشعرية أماـ

نقيضيا ،ككي يظير الفارؽ بيف المكقفيف المتناقضيف ،عمى اعتبار أف مثؿ ىذه المكاقؼ المتضادة

كالمتعارضة تميز األشياء كتكشؼ أبعادىا المختمفة ،كتعكس ثنائية الكاقع كتناقضاتو االجتماعية

كالكطنية كالنفسية.

كفي قصيدة (إلى شرقية) يقكؿ:

و ِ
قصدير فيصدا"
أنت أبوؾ
"أبنت الغرب ِم ْف َذ َى ٍب أبوىا
ٌ
كضع الشاعر صكرة المرأة الفمسطينية كجيان لكجو أماـ صكرة المرأة األكربية ،مستخدمان صيغة
1

االستفياـ المممكءة ألمان كحسرة ،كيظير الفارؽ بيف المرأة األكربية كمكقفيا المؤثر كالمعطاء في الحياة،

كالتي تسعى دائمان لئلبداع ،يقابمو مكقؼ المرأة الشرقية المتأخر المحبط كالخامؿ ،كقد سعى الشاعر
دائمان لمناصرة حقكؽ المرأة العربية ،كالفمسطينية ب و
شكؿ خاص ،باعتبار المرأة مناضمة كحاضنة ثكار،
دكر و
لما ليا مف و
ميـ كأساسي ،ال يقؿ عف دكر الرجؿ.
كفي قصيدة (خيكط الحياة) يقكؿ:

"أيمأل كأس سو ِ
الرحيؽ
اؾ
ُ
َ
ويأمؿ غيرؾ حتى الممات

وكأسؾ يممؤىا الحنظ ُؿ؟

وتبقى لوحدؾ ال تأمػػػ ُؿ؟ "

2

فالمفارقة تقكـ عمى أساس أف ما نسمـ بو ،كما نقبمو ىك أمر ال يجب أف نسمـ بو مف كجية نظر

مكضكعية ،فاستخدـ الشاعر االستفياـ؛ ليعكس في ىذه المفارقة تناقضات الكاقع االجتماعي الظالـ
كالمستبد ،كالذم يعاني فيو الكثير مف الناس الفقر ،كالبؤس ،كالعذاب ،كحتى فرصة لؤلحبلـ ،كاآلماؿ

1
2
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ال يممككنيا ،كفي المقابؿ مجمكعة مف األغنياء يتحكمكف في مصائر الناس بأمكاليـ ،كمراكزىـ،
كيسيطركف عمى كؿ مقدرات كمكارد الببلد ،كىذه الثنائية المتناقضة تعكس الكاقع االجتماعي الطبقي

بكؿ قكانينو كمعاييره الظالمة كالخاطئة ،فيي إذف قامت عمى استنكار االختبلؼ ،كالتفاكت بيف أكضاع

كاف مف شأنيا أف تتفؽ كتتماثؿ.
كفي قصيدة (كجدتكـ) يقكؿ:

في حارٍة عمياء لممبصريف

"وجدتكـ ..يا أخوتي الضائعيف

كنور تشريف النحيؿ الحزيف

عػػػيػػونكػػـ بػػػاىػػػػت ُة األمػنػيػػػػات
1
ىـ عبوس الجبيف"
وجػػدتُػػكػػػُـ فػػي حػػارٍة صػبػحيػا
كػػمػػيػمػيػا ٌّ
و
مفيكـ عاـ شائع ،كآخر ذاتي فكرم ،حيث
ض ىع ىنا الشاعر ىنا أماـ معادلتيف متضادتيف ،بيف
لقد ىك ى
استخدـ أسمكب مفارقة عالي التقنية ييظير مف خبللو حاؿ الفمسطينييف البلجئيف كحياتيـ ،التي أصبح
النكر فييا كالظبلـ ،كصبحيا كميميا ،كاألمؿ كاليأس ،فغدا التضاد جميان شديدان مع غيرىـ مف البشر
الذيف ينعمكف بحياة حرة سعيدة ،ككمما اشتد التضاد بينيما برزت المفارقة؛ لتضع الفمسطيني البلجئ

كجيان لكجو أماـ غيره مف البشر األحرار ،مما يضفى الكضكح ،كاإليجاز كالجمالية عمى النص الشعرم
و
معاف عدة مف جية أخرل .كتظير المفارقة في قصيدة (ال
مف جية ،كما تؤديو مف دالالت ،أك
تبؾ) ،يقكؿ:

أسمر
"بربؾ ال تبؾ يا
ُ
فكيؼ إذا دمعت مقمتاؾ

تسحر
فأنت بال أدمع
ُ

األخضر؟
وأشػرؽ منديمؾ
ُ

وما أسكرتْني كؤوس الخمور
أسكر؟
فيؿ بدموع األسى
ُ
***

يصـ عف ىواؾ
أقوؿ لقمبي ُّ

ينكر:
فييتؼ بي عاتباً ُ

اد فػػتػػى
وكػيػؼ يػػصػػوـ فػػؤ ُ
سحروا؟
وما أطعموه وما ّ
إذا كاف ال بد مف أف أصوـ
1
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ٍ
أفػػطػػر"
قػبػمػة
فػإنػي عػمػى
ُ

1

لقد ظيرت المفارقة التصكيرية في ىذه القصيدة عف طريؽ إظيار الفارؽ ،مف خبلؿ جعؿ الدمكع

التي ىي داللة عمى الحزف كاألسى كالضيؽ إلى عنصر جمالي ساحر يخمب الحبيب كيفقده صكابو،
كلساف حالو يقكؿ ىي بالدمكع جميمة كساحرة فما بالؾ كىي بدكف دمكع ،كىذه ثنائية ضدية ينبثؽ منيا

ثنائيات أخرل متفاعمة معان ناتجة مف التأثير كالتأثر ،فظيرت الحركة مف خبلؿ استخدامو ألدكات
و
شكؿ و
كبير في نجاح العممية التعبيرية متمثمة في صيغة الطمب مف (نيي،
تعبيرية ،ساعدت في
كاستفياـ ،كالنداء) إضافة إلى صيغة النفي ،كالتي أدت كظيفة داللية في تركيب بنائي رائع.

كفي ثنائية أخرل بيف الشاعر كقمبو ،يطمب الشاعر الصكـ عف اليكل ،كقمبو يرفض طمبو ،كيطالب

بقبمة كي يفطر ،فيصرخ معاتبان كمستنك انر ىعبر أدكات االستفياـ المقركنة بالشرط قائبلن( :وكيؼ يصوـ
فؤاد فتى وما أطعموه وما سحروا) ،كاف كاف ال بد مف الصكـ ،فإنو سيفطر عمى قبمة مف الحبيب بعد
الصياـ.
كأخي انر إف المفارقة في شعر راشد حسيف ال تقتصر عمى التضاد فقط ،فالتضاد في مفارقتو يأخذ

أشكاالن متعددة ،فيك في المسرحية قد يككف ككميديان أك مأساكيان كفيو تنفجر العكاطؼ كاألفكار كتتقاطع،

فقد تيضحؾ المفارقة بمأساتيا ،كقد تيبكي بسخريتيا التي تقكـ بكشؼ باطف النص الخفي ،حيث يمتزج
األلـ بالتسمية ،كىي بيذا المعنى ترفع اإلنساف فكؽ معضبلتو ،كىمكمو العصية ،كتمنحو حرية

التجاكز.

كما تؤدم المفارقة دك انر جكىريان في األدب ،كتعكس كظيفتو النيائية التي تقكـ عمى الصراع بيف

الذات كالمكضكع ،الخارج كالداخؿ ،الحياة كالمكت ،المتصكر كالمألكؼ ،الفاني كاألزلي ،ىي ببساطة

تعكس الرؤية المزدكجة في الحياة كلمحياة ،فيي خير ما يمثؿ األدب تمثيبلن نقيان لما يجب أف يككف

تجاه الكائف (المكجكد) ،فيي نظرة فمسفية قبؿ أف تككف أسمكبان ببلغيان ،بيا ندرؾ سر كجكد التنافرات

كالتناقضات.

1
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ادلثحث انثانث – انسخزيح:

يعكد أصؿ كممة السخرية إلى الفعؿ الثبلثي المكسكر العيف ً
"(س ًخ ىر) منو كبو،
(سخ ىر) ،فيقاؿ :ى
ى
ً
ضـ ىكمفىوي ما ال يي ًر ي
كي ى
كس ىخ ىرهي كمنعو س ٍخ ًرٌيان بالكسر ي
االس يـ الس ٍخ ًرىيةي كالس ٍخ ًرم ي
 ...ىى ًزئى ،ك ٍ
يد كقىيى ىرهي
كي ٍك ىس ير ى
م ً
كريج هؿ يس ىخ ىرةه ىكيي ىم ى وزة ىي ٍس ىخ ير مف الناس".1
كس ٍخ ًر ٌّ
كس ٍخ ًر ٌّ
كىك يس ٍخ ىرةه لي ي
م ى
ً
ً
استخداـ المفيكـ سكاء أكاف
الناتج عف
األثر
إف المعنى المعجمي لمسخرية
ى
يضـ في ثناياه ى
ي
كبلمان أـ كتابةن ،كاألثر الناتج ىك االبتسامة الخفيفة كالضحكة البريئة التي تشكؿ أداتيا الفاعمة ،فيعبر
بيا اإلنساف عف كؿ الحاالت النفسية التي تعترضو ،كىي كسيمة لمتنفيس كالتخمص مف كؿ

الضغكطات كالقير ،فيسمك بيا الفناف مف الكاقع المأساكم المحزف إلى مستكل فني كجمالي.

أما في األدب تعني السخرية"طريقة في الكبلـ يعبر بيا الشخص عف عكس ما يقصده بالفعؿ،

كقكلؾ لمبخيؿ ما أكرمؾ!" أك ىي "لمتعبير عف تحسر الشخص عمى نفسو كقكؿ البائس :ما

أسعدني!".2

عالمي ال يقتصر عمى و
أمة دكف أخرل ،كفي األدب العربي ظيرت السخرية
أدب
ٌّ
إف السخريةى ه
ي
منذ العصر الجاىمي كحتى العصر الحديث ،كقد كاف األدب العربي حافبلن بالتجارب األدبية الساخرة

كاف امتزجت بأغراض شعرية أخرل كاليجاء ،كتطكر فف السخرية مع بداية العصر العباسي حيث

أصبح فنان قائمان بذاتو عمى يد الجاحظ كأبي العبلء المعرم كابف الركمي ،كمف المحدثيف المازني
كتكفيؽ الحكيـ ،كفي األدب الفمسطيني إبراىيـ طكقاف ،كعبد الكريـ الكرمي ،كتكفيؽ زياد ،كغساف

كنفاني ،كاميؿ حبيبي ،كراشد حسيف ،ككاف غساف كنفاني أكؿ مف أشار إلى نجاعة ىذا األدب فرأل
أنو "نكع مف الحث عمى الصمكد كنابعة مف شعكر صميمي ...فيي كسيمة يمجأ إلييا الكتاب لمرد عمى

كجكد العدك رده اليكمي إمعانان في االستخفاؼ".3

كقد كاف مف عكامؿ ظيكر األدب الساخر الخكؼ مف السمطة الحاكمة ،كقد يصبح التصريح

محاكلة قد تؤدم إلى مكت ،أك سجف ،أك تشريد األديب كالفناف ،كمف عكامؿ ظيكرىا ما يصنعو
و
و
و
االحتبلؿ لبمد كفمسطيف ،مف و
استغبلؿ لمكارده ،ضاعفت مف
كمبلحقات ،ك
اعتقاالت،
قتؿ ،كتشر ويد ،ك

معاناة المكاطف الفمسطيني ،كمف عكاممو أيضان ،عمى صعيد البمداف العربية ،انتشار الفقر ،كالبطالة،
كالظمـ االجتماعي ،كالديكتاتكرية ،كعمى النقيض قد يظير األدب الساخر في المناخ الديمكقراطي الذم

1

 -القامكس المحيط ،مادة (س.خ.ر).
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تسكده الحرية الفكرية كحرية الرأم ،1األمر الذم جعؿ األدباء يعممكف عمى إصبلح كاقعيـ مف خبلؿ

ضحكة مغمكسة بألـ المعاناة؛ ليغيركا كاقع أمتيـ ،فتغمغمكا في تركيبة النفس البشرية؛ لينتزعكا منيا
الضحكة بدؿ الحزف ،كلتككف طكؽ النجاة في بحر المعاناة التي تعيشيا أمتيـ؛ فكانت الضحكة أداة

مف أدكاتو الفاعمة في التعبير عف المشاعر اإلنسانية؛ لذلؾ كاف األدب الساخر نبض حياة األمـ.

فف يقؼ عمى رأس األساليب الصعبة،
يتطمب مقدرةن عاليةن ،كمكىبةن قكيةن كسرعةى
إف األدب الساخر ه
ي
و
كذكاء حادان كبديية حاضرة" ،2كالى
بديية "األدب الساخر لكف صعب األداء يتطمٌب مكىبة خاصة
ن
جانب المكىبة يحتاج األديب أف يمتمؾ مقكمات األدب الساخر التي تميزه عف غيره مف اآلداب مما

يجعؿ األدب الساخر مف "أعسر الفنكف األدبية" ،3حيث يتخذه المبدع سبلحان لقير كاقعو المرير؛ ليعبر

عف ألـ دفيف يمجأ الشاعر لو أمبلن في تخفيؼ حدة األلـ ،كتصدر السخرية أحيانان معبرة عف انفعاؿ
كغضب يكاجو فييا الشاعر اليأس كاإلحباط "كيتضح لنا مف ذلؾ أف سبب الضحؾ كباعث السخرية
ىك ذلؾ االزدكاج في طبيعتنا بيف الفكر كالبداىة ،كبيف العقؿ كاإلحساس فسركرنا بانيزاـ العقؿ

كانتصار اإلحساس يثير الضحؾ"

4

التبلعب بمقاييس األشياء تضخيمان كتصغي انر كتطكيبلن أك تقزيمان،
يتطمب األدب الساخر
لذلؾ
ى
ي
ىذا التبلعب يتـ ضمف معيارية فنية ،كنضكج تجربة شعرية ،تعممو األياـ مف خبلليا كيؼ يضحؾ
بدالن مف أف يبكي ،ككيؼ يقدـ النقد البلذع بشجاعة في و
جك مف الفكاىة ،كالمرح ،كاإلمتاع؛ لمكاجية

ترسـ بسمةن في داخميا دمعة ،تعكس أكجاع
الكاقع بأسمكب تيكمي ،يقدـ مف خبللو ككميديا سكداء
ي
المكاطف السياسية كاالجتماعية ،محققةن اليدؼ مف كتابتيا.

اء ذات قيمة في جدكل األدب الساخر كأىميتو ،مثبلن:
كقد كاف لبعض األدباء الفمسطينييف آر ه
إميؿ حبيبي يرل أف السخرية كأدب ال يقدر عمى معالجتو سكل أدباء شجعاف ،كيرل أف ىذا األدب لـ

يستطع الطغاة إزالتو ،كبقي يقاكـ كؿ محاكالت اإلحراؽ ،كيرل غساف كنفاني أف الشعر الساخر مف
المستكل األكؿ مف الشعر المقاكـ ،كيرل عمي الخميمي أف األدب الساخر ىك أدب لكؿ اليمكـ

اإلنسانية ،أدب يمتمئ بالعشؽ كالتفاؤؿ كالثكرة ،كيرل محمكد دركيش أف السخرية في الشعر بكاء

1

 -انظ ػػر ،الس ػػخرية ف ػػي الش ػػعر الفمس ػػطيني المق ػػاكـ ب ػػيف ع ػػامي ( ،) 1993- 1948فػ ػراس عم ػػر أس ػػعد الح ػػاج محم ػػد ،رس ػػالة
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 -مقدمة الشعر العربي ،أدكنيس ،ط ،3دار العكدة ،بيركت.41 :1979 ،
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 األدب الفكاىي ،الدكتكر عبد العزيز شرؼ ،ط ،1الشركة المصرية العالمية لمنشر -لكنجماف ،الجيزة ،مصر.12 :1992 ،043

ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس. 10 -9 : 9199 - 1998 ،
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 -سيككلكجية الفكاىة كالضحؾ ،زكريا إبراىيـ ،مكتبة مصر.180 :1958 ،

مبطف كىك خير مف دمكع االستعطاؼ ،كيرل سميح القاسـ أف فيـ األدباء الفمسطينييف لعمؽ
مشكبلتيـ الكطنية أدل لنشكء مناخ مف السخرية السكداء.1

ً
بمصطمحيا
تبرز السخرية في كتابات راشد حسيف برك انز الفتان لمنظر ،حيث كردت السخرية

قبؿ الشركع في كتابة القصيدة حيث كاف يقكؿ" :مف الشعر الساخر" ،2كترددت في بدايات قصائده

حكالي ( )4مرات ،فجاءت قصائد ساخرة مف أكليا إلى آخرىا ،كأيضان نجد ما يرادؼ ىذا المصطمح في
خطابو الشعرم منيا( :الضحؾ ،ساخرة ،تسخر ،تقيقو ،قيقيات ،ميرجان ،يبتسـ) ،كما أف ىناؾ قصائد
لـ يعدىا الشاعر مف الشعر الساخر ،كلـ يطمؽ عمييا ىذا التعبير في بدايتيا ،كلكف غمبت صفة

السخرية عمى معظميا ،حيث تخممت بعض مقاطعيا كشكمت حكالي ( )15قصيدة منيا( :الخيمة

الصفراء ،الغمة الحمراء ،الباب المغمؽ ،أفعى ،ىف ،حياة قمب ،إلى ابف عمو في األردف ،رسالة ساخرة
مف الميداف ،أزىار مف جينـ ،خبز كزئبؽ ،الجندم كالدكدة ،خنتو ،سحر ،ال تبؾ) ،كتظير مف خبلؿ
تمؾ القصائد مبلمح نقمتو المشربة بركح السخرية ،حيث تتحكؿ إلى ابتسامة مريرة ،تعكس كؿ معاني

النقمة كاالحتقار لممارسات االحتبلؿ ،كما احتكت بعض قصائده الغزلية عمى السخرية.

كيائس
كباستخداـ الشاعر لمسخرية ظيرت بعض سمات شخصيتو فيك إنساف متفائ هؿ أحيانان،
ه
أحيانان أخرل ،يتمتع بحس فكاىي كخفة الركح كالظيرؼ ،استطاع أف يتخمص مف يأسو عف طريؽ
السخرية كالضحؾ ،كيقؼ عمى جراحات األمة يطببيا ،كيخرجيا مما ىي فيو ،كيصؿ لقمكب الناس
و
و
ضاحكة ،يرمي مف كرائًيا كشؼ معاناة ىذه األمة ،لقد انطمؽ راشد حسيف في رسـ صكرة
بممسة
تيكمية الذعة كصارخة في سخريتو مف مكاقؼ عدة:

 مف األنظمة العربية التي أداف عجزىا كقصكرىا ،كمف الكاقع السياسي المأزكـ كالمتخبط تجاهالقضية الفمسطينية.

 مف المتكاطئيف مع االحتبلؿ مف أبناء جمدتو. مف الشباب النائـ ،الذم يرل أف أقصى طمكحو امرأة حسناء. مف األكضاع االجتماعية السيئة.-

مف الخيمة كالمجكء كالنزكح خارج الكطف.

كما كاف المرجع األساسي لسخريتو البحث عف حؽ اإلنساف الفمسطيني مقارنة باإلنساف اآلخر.

لقد تكىجت قصائده بالسخرية التي تشع بألمو ،فنراه في قصيدة "رسالة ساخرة مف الميداف"

التي كجييا الشاب الجريح إلى كالده مستخدمان أسمكب الرسالة ،كلكنيا رسالة ساخرة قائبلن:
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"المدفعُ المأفوف يػػػا أبػتػاه والػفػػجػر العتيػؽ
واألذرع المتناثرات ىنا ،ىنالؾ في الطريػػؽ

والػمػيػؿ والموتى وأفػػواه الخػػنػادؽ والػحػريؽ
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حػمو الػتيػػاني والػتػحػيػة والسػػالـ "
ييػػدي َن ُكػػـ َ
لقد اعتمدت السخرية في قصيدتو عمى الحركة ،كعنصرم المغة ،كالمفارقة المحزنة التي

أظيرت النظرة التشاؤمية ،حيث نقؿ الشاعر صكرة البلجئيف الذيف يتقبمكف اإلعانات كاإلىانات ،كلـ

ينس الميؿ ،كالمكتى ،كفكىات البنادؽ ،فبرزت السخرية باستعمالو داؿ (حمك ،التياني) في البيت الرابع،

فامتزجت الحبلكة كالتياني مع الشعكر باأللـ ،كم اررة البنادؽ ،كالحرائؽ ،كاألذرع المتناثرة ،لقد أثقؿ

الشاعر البنية الشعرية حيث استعمؿ تراكيب متبلحقة ،فكانت الغمبة لؤلسماء كالتي بمغ عددىا ()8
فعؿ ك و
مقابؿ و
احد (ييدينكـ) ،حيث حصر تراكـ األبنية في دائرة مغمقة مما أفقد المكحة الشعرية التفاعؿ
كالجماؿ التصكيرم ،كظيرت المفارقة الحادة بتحية كالده كتقديـ التياني ،مع األذرع المتناثرة كأفكاه

البنادؽ ،فمف ىكؿ الصكر المنفرة التي شاىدىا الشاعر ،نراه يركز عمى صكرة األلـ المشبع بالمعنى
المناقض تمامان ،حيث أظير الصكرة الدمكية المحزنة كالمؤلمة ،كيؤخذ عمى الشاعر استعمالو داؿ

(ييدينكـ) بدالن مف داؿ (ييدكنكـ).

كيتابع الشاعر سخريتو في القصيدة؛ ليصحك عمى إدراؾ الحقيقة ،برسـ صكرة ساخرة لمشجاعة

كالبطكلة العريقة ،التي تقكـ بنيؿ األكسمة عمى تيتـ األطفاؿ ،يقكؿ:

أدركت الحقيقو
"باألمس يا أبتاه قبػػؿ الفجػػر
ُ
وعػرفت ما معنى الشجاعة والبطوالت العريقو
ُ

المػكػبػؿ مف بػنادقنا الرشيقو
القدر
وأف
َ
َ
نطمؽ َ
2
ونػػػنػػاؿ أوسػػمػػ ًة عػػمى تػيػتػيػـ أطػفػػاؿ األنػػػػاـ "

يرسـ راشد حسيف صكرةن رائعةن كمريعةن في و
تقكـ عمى محكريف :محكر النداء الذم
آف كاحد ،ي
ي
يقكـ عمى اإلدراؾ كالمعرفة ،فنرل الجندم يدرؾ معاني سامية لمشجاعة ،كالبطكالت ،كاستعماؿ

البنادؽ ،كيناؿ أكسمة ،كيأتي دكر المتمقي ليسأؿ لماذا؟ فيجد أف ذلؾ مف أجؿ تيتيـ أطفاؿ األناـ،
فيأتي محكر الكيفية؛ ليكضح كيفية الحصكؿ عمى ىذه األكسمة ،فنجد أنيا مأساة ميما حاكؿ الشاعر

أف يمطفيا بالسخرية ،فيي صكرة شعرية حزينة مؤلمة ،كزادىا إحساس باإلحباط كاأللـ منظر األطفاؿ
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اليتامى ،كما أف األحرؼ في ىذه األسطر لعبت دك انر نفسيان بار انز عمى المستكل الصكتي حيث تردد
حرفي (القاؼ ،كالراء)؛ ليبث شحنتو االنفعالية العاطفية.

 كما كظؼ السخرية مف الحكاـ العرب في قصيدة (أنة الجئ) ،قائبلن:ٍ
قصور
"إذا انتسب الممو ُؾ إلى
الخياـ لنا انتساب
فميس سوى
ُ
مشي الغراب لي ْن ِقذونا
َمشوا
َ
وىؿ ُينجي مف اليدـ الغراب؟
وما ثاروا عمى التقسيـ لكف
عمى أشالئنا اختمؼ الذئاب"
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تمتزج السخرية أحيانان مف العرب باليجاء ،كتعمك النبرة الخطابية ،فيغدك النص أكثر مباشرة؛
لتظير ألفاظ اليجاء قكية ،ثـ يصؼ الممكؾ الذيف ينتسبكف إلى قصكرىـ بالغراب في مشيتو ،إذ إف

الغراب حاكؿ أف يقمد الحجؿ في مشيتو فنسي مشيتو ،كيزداد الكصؼ كحشيةن كقباحةن ،عندما يصفيـ
بالذئاب في الغدر ،كالتصارع عمى نيش الضحية كالتياميا ،كتستمر القصيدة في رسـ صكرة فاضحة
لمحكاـ العرب بما لدييـ مف قابمية ألف يصبحكا مطايا يمتطييا المستعمر ،فيصؼ أصحاب العباءات

مف حكاـ الخميج ،كحكاـ الشاـ ،ككؿ الحكاـ ،بأنيـ كبلب ،كالذم جعؿ السخرية ممتزجة باليجاء ،ىك

حجـ المفارقة بيف صكرة الحكاـ كالزعماء العرب ،الذيف يتكقع منيـ الشاعر كالشعب الفمسطيني الكقكؼ

إلى جانب القضية الفمسطينية كالدفاع عنيا ،لكف األمر بدا عكس ذلؾ تمامان ،حيث تاجركا بالقضية
الفمسطينية ،كباعكىا لممحتؿ بأبخس األثماف ،كقد أظيرت ىذه المفارقة مدل جبنيـ كحقارتيـ في

التعامؿ معيا .

كتستمر سخرية الشاعر في ىذه القصيدة مف المتكاطئيف مع االحتبلؿ اإلسرائيمي مف أبناء ًجمدتو،

يقكؿ:

مستعمر طمب المطايا
" إذا
ٌ
أناخوا  ..فالظيور لو رحاب
تاج
واف عز
الركاب أطؿ ٌ
ُ
لسيػدي الػػػركاب
يقػوؿ :أنا
َ
واف الـ الرجا ُؿ ليـ فعا ٌؿ
تسيء إلى كرامتيـ أجابوا:

"إذا احتاج المطي َة مشترييا

العدوؿ ..فيؿ تُعاب؟""
وحممَ َيا
َ
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و
أسؼ كم اررة مف أبناء شعبو ،باعكا أنفسيـ،
يسخر الشاعر مف العمبلء كالجكاسيس ،كىـ بكؿ

ككرامتيـ ،كأرضيـ لممحتؿ مقابؿ أثماف زىيدة ،كقد امتؤلت سخريتو بيجاء قكم يتماشى مع حجـ
الخيانة ،كالغدر ألبناء شعبيـ ،كتأتي الصكرة التي رسميا ليـ تؤكد ذلؾ ،فقد كصفيـ بالمطايا التي

يركبيا الناس ،كقد استخدـ كممة (مطايا) جمعان؛ ليدؿ عمى كثرة ىذه الفئة بيف أبناء الشعب الفمسطيني،
فيي قضية اجتماعية تضرب بقكة في عضد المجتمع كتماسكو ككحدتو ،كلـ يحدد الشاعر نكع المطية؛
كذلؾ زيادة في تحقيرىـ كازدرائيـ ،كليبيف أنيـ ميما دافعكا عف أنفسيـ كعممكا سبب فعمتيـ فيـ يبقكف

مطايا ،كلكف مطايا ال تخجؿ كال تستحي ،كلـ يكتفكا بذلؾ ،بؿ يفتخركا بالتكاطؤ كالتآمر مع العدك ضد

أبناء جمدتيـ ،كىذا يشير إلى أف ظاىرة التعامؿ مع المحتؿ تحتاج إلى كضع حد ليا ،كمكافحتيا بكافة

الكسائؿ .

كفي قصيدة "إلى ابف عمي في األردف" يتحدث الشاعر بصكتو ىك ،يصؼ حياة الناس ،فيقكؿ:
ابف العـ تُ ِ
السالـ
قرُئ َؾ
"القرية العزالء يا َ
ْ
الخياـ
بنت َعمتيا
تحيي َ
وبيوتيا الوسنى ّ
ْ

الظالـ
والحقؿ والميمونة الخضراء في كنؼ
ْ
السالـ
يػتػحػػػدثػػاف عػػف الػمػحػػبة واألخوة و
ْ
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كالـ "
ويثرثراف كأخرسيف ،ويصػرخػاف بػال ْ
تظير السخرية مأساكية كمممكءة بالحزف كاأللـ ،فنكبة فمسطيف كاحتبلليا كاف أثرىا قاسيان عمى القرل

الفمسطينية التي سعى االحتبلؿ لتدميرىا كتجريفيا ،كلـ يبؽ سكل بعض القرل العزالء ىنا كىناؾ ،كقد

ازدادت السخرية م اررة عندما جعؿ بيكت القرية تتبادؿ التحية مع الخياـ ،كأصبحت خياـ البلجئيف ليا

صمة قرابة مع القرية العزالء ،كالبيكت النائمة ،كىك ما لبث يسخر مف خياـ البلجئيف ،فمرة يصفيا

المشرد ،حيث
بالصفراء ،كمرة بالعجفاء ،كىي سخرية الذعة تصؼ مأساكية حاؿ اإلنساف الفمسطيني ي
أصبح كؿ ما يممكو خيمة ،كلؤلسؼ تعصؼ بيا الرياح مف كؿ جانب ،كيرسـ الشاعر صكرة ساخرة
يغمب عمييا التضاد ،األمر الذم جعؿ الدىشة كالتعجب يتصدراف المكقؼ ،لقد اشترؾ الحقؿ كالميمكنة
في حديث عف السبلـ كلكف في جك مف العتمة كالظبلـ ،كىذا الحديث يقكـ بو أخرساف ال يتكمماف،

كمع ذلؾ يصرخاف ،كىذه الصكرة تكضح مدل سكء الحالة التي كصؿ ليا الفمسطيني البلجئ كالمشرد.

الشاعر كصفان حقيقيان ككاقعيان لحاؿ الفمسطيني البلجيء مع
كفي قصيدة (أزىار مف جينـ) يقدـ
ي
الخياـ ،تظير فييا السخرية الذعة كمؤلمة ،يقكؿ:
"لف تصير الخيم ُة السوداء في الميجر قص ار
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وصػػديد الػجػػرح واإلعػػػياء لف يػػصبح عػط ار
ُ
وش الػقػمػػؿ لف تػصػبػح أغناما فتقرى
وجػيػ ُ
ودمػػػػػوعُ الػػيػتػـ لػف تػصػبػح لػأليػتػاـ خػمػػػ ار
1
نـ"
إنما تحفر لالجئ قبػػػػػ ارً فػػػػػػػػػػػػي جػػػيػػػػػػػػ ْ

كىنا أيضان يعتمد الشاعر في سخريتو المؤلمة كالقاسية عمى المفارقات بيف صكرة الخيمة السكداء

كصكرة القصر ،كبيف رائحة الصديد النتنة كرائحة العطر ،كبيف دمكع األيتاـ المالحة المحزنة ،كبيف

الخمر ،كمف خبلؿ ذلؾ يجسد الشاعر حاؿ الفمسطيني ككاقعو المعيش الذم لف يتغير ،كميما تغير
فسيبقى أسير الخيمة ،كنيايتو ليست أكثر مف جينـ.
حاكؿ الشاعر االستفادة مف تقنيات البناء الدرامي ،كظير ذلؾ في بعض النصكص – ال سيما-
أسمكب الحكار ،كالمفارقة التصكيرية ،كالسخرية ،لقد استخدـ الشاعر الحكار في ثمث قصائده ،مما يدؿ
عمى اقتناعو بيذا األسمكب ،كأىميتو في إكساب القصيدة خصائص ،كميزات فنية عالية ،لقد حرص

عمى اإلخبلص لتجربتو الشعرية ،كتجسيميا ،كتشخيصيا مف خبلؿ ىذا األسمكب الذم اعتمد عمى
إعطاء شخكص قصائده فرصة التعبير ،كالحديث عف مشاعرىا ،كذكاتيا ،كفرصة لمتحاكر ،كالتنافر،
كالتبلقي ،كاالختبلؼ ،كقد أدرؾ أف تعدد ىذه األصكات تحقؽ اإلثارة ،كالتفاعؿ بيف المتمقي كالنص؛

مما يجعمو يتعمؽ كيغكص في التجربة الشعرية ،كقد كانت لغتو في ذلؾ بسيطة تغمب عمييا الخطابية،

كالمباشرة.

أقاـ الشاعر معظـ الحكار الخارجي (الديالكج) مع أشخاص ،كمع مجردات كعناصر مف الطبيعة،

كتناكؿ قضايا مثؿ :الكطف ،كالمرأة ،كالتخابر مع العدك ،كالطبقية ،كتخاذؿ األنظمة العربية ،أما في

يخص كؿ العمميات النفسية التي تدكر في ذىف الشاعر ،كفي
الحكار الداخمي (المكنكلكج) كالذم
ٌ
الشعكره فقد أظير لنا مدل حبو لكطنو كاخبلصو لو ،كجسد في العديد مف القصائد عقدة الشعكر
بالذنب ،كالتقصير تجاه كطنو خاصة عندما يدكر الحديث عف المقاكمة ،فكاف دائـ االستخداـ لمحكار

الداخمي؛ إلثبات عكس ذلؾ.

كالى جانب الحكار استخدـ الشاعر المفارقة عمى اعتبار أىميتيا في إبراز النكاحي الجمالية،

كالفنية لمصكر الشعرية ،مف خبلؿ كضع الصكرة الشعرية أماـ ما يناقضيا ،بحيث يككف المعنى الخفي
في تضاد مع المعنى الظاىرم ،كقد أدرؾ راشد أف المفارقة تيدىش العقؿ كالمشاعر ،كتجعؿ المتمقي
في حالة ذىكؿ كتكتر دائميف ،حتى يصؿ لممعنى المراد ،فكانت المفارقة ظاىرة الفتة لمنظر في شعره،
1
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كبالذات في ديكانيو األكؿ كالثاني ،كظيرت المفارقة بنكعييا المفظية كالتصكيرية في قصائد كاممة ،كفي

أبيات مف القصائد ،حيث استطاع مف خبلؿ لغتو السيمة الكاضحة أف يتناكؿ العديد مف القضايا
االجتماعية كالكطنية؛ ليظير مدل التناقض في المكاقؼ مف ىذه القضايا ،ككشؼ أبعادىا الحقيقية،
كقد كاف لقضية البلجئيف الفمسطينييف نصيب األسد؛ لما ليذه القضية مف أىمية كأثر عمى حياة

اإلنساف الفمسطيني في الداخؿ كالخارج.

كالى جانب الحكار كالمفارقة استخدـ الشاعر السخرية كأداة ميمة مف أدكات البناء الدرامي لمقصيدة

الشعرية في العصر الحديث ،كقد كانت السخرية شائعة االستخداـ لدل الشعراء الفمسطينييف بؿ ال
نبالغ إذا قمنا إف السخرية تأتي عمى رأس األساليب التي تناكليا الشعراء الفمسطينيكف في قصائدىـ

الشعرية داخؿ الكطف كخارجو ،ككاف الشاعر مف أبرز ىؤالء ،حيث كاف لمعاناتو كألمو ،كتناقضات

كبير في ظيكر ىذا األسمكب عنده ،إضافةن لممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي
أثر ه
الكاقع الذم يعيشو ،ه
التعسفية كالكحشية ضد أبناء الشعب الفمسطيني ،كتخاذؿ األنظمة العربية ،كعجزىا السياسي كالقكمي
عف الكقكؼ إلى جانب فمسطيف ،كقضيتيا العادلة ،فظيرت السخرية عنده تحتكل النقمة ،كالغضب،

كالتمرد في قصائد مف أكليا آلخرىا ،كىناؾ العديد مف القصائد التي لـ يطمؽ في بدايتيا قكلو (مف

الشعر الساخر) ،لكنيا جاءت مممكءةن سخرية ،كقد سخر الشاعر مف األنظمة العربية كمف المتكاطئيف
مع االحتبلؿ اإلسرائيمي مف أبناء جمدتو ،كمف الخيمة كأحكاؿ البلجئيف كالنازحيف ،كما امتزجت
السخرية باليجاء ،ىعمىت فييا النبرة الخطابية المباشرة ،كظيرت ألفاظ اليجاء عنده قكية جارحة أحيانان،
كمف ىنا نستطيع القكؿ إف السخرية كسيمةه لمتفريغ ،كالتنفيس ،أظيرت مشاعره كأفكاره كمكاقفو كاضحة

جمية.
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انفصم اخلامس

اإليقــاع ادلـىسـيـقي
ادلثحث األول -ادلىسيقا انذاخهيح

أ -الجناس.
ب -التكرار.

ادلثحث انثاوي -ادلىسيقا اخلارجيح.

أ -الوزف.

ب -القافية.

انفصم اخلامس  :اإليقاع ادلىسيقي

إف لؤللفاظ في المغة العربية قيمة مكسيقية إلى جانب داللتيا المعنكية ،كتعد الصكرة المكسيقية

لبنية القصيدة مف أىـ جكانب التجربة الشعرية "إذ تنساب أنغاميا في كجداف الشاعر ألحانان ذات داللة،
كتصقؿ مكىبتو النغمية كتكقظ لديو التمكيف اإليقاعي الذم يستخدمو ،كتخمؽ فيو اإلحساس بجرس

الكممة كنبر المفظ ،كتطبع أذنو بطابع االنتقاء كاالختيار" ،1كىي ضركرية إلحداث التجاكب بيف

المتمقي كاألنغاـ التي تمثؿ جزءان ىامان مف التجربة الجمالية ،كاطا انر انفعاليان لمغة الشعر" ،إذ إف الشعر
تنظيـ لنسؽ مف أصكات المغة ،كقد استجاب الشاعر لئليقاع المنظـ بكحي مف فطرتو كطبيعتو

الحساسة حيف جعؿ تطريب النفس بالمكسيقى ىدفان لرسالة شعره".2
مبلزـ لفعؿ
لقد ارتبط تعريؼ اإليقاع لغةن بالمكسيقى ،فيك يي ًقي يـ األلحاف كيبنييا لمغناء ،كىك
ه
اإلنساف ،كجاء اإليقاع بتتابعو المنتظـ في المكسيقى كالشعر عمى اعتبار أف التكرار كاالنتظاـ
كالتناسب في الزمف ىك األساس لكؿ مف اإليقاع المكسيقي كالشعرم ،كيمثؿ التشكيؿ الزماني كالمكاني

دك انر ميمان في الخطاب الشعرم؛ ألف الكحدات اإليقاعية الزمنية التي تقابؿ التفعيبلت العركضية _
مضافان إلييا القافية ،بما تضيفو مف جرس مكسيقي  -تعطي نغمان خارجيان ىامان ،عدا المكسيقى

الداخمية التي تعنى بتناسؽ الحركؼ كتناسب مخارج الكممات.

ال تقتصر دراسة اإليقاع في الشعر عمى الكزف الذم يقكـ أساسان عمى تناسب المسافة بيف

الحركة كالسككف ،كتناسب زمف نطؽ الحركؼ كتتابعيا كترتيبيا كتكرارىا ،كعمى القافية التي تمفت
االنتباه بحضكرىا في آخر األجزاء العركضية ،فاإليقاع يمس الجكىر العاـ لمقصيدة ،كيتصؿ بمختمؼ
مقكماتيا الشعرية مف لغة كرمز كصكرة ،بؿ يتعدل دكره إلى ما ىك أكبر ،فيك الذم ينظـ الدكر

الحركي في الخطاب ما بيف المعنى كالذات ،ك"اإليقاع ظاىرة صكتية في الكبلـ المنطكؽ بعامة ،كلكنو
في الكبلـ المنظكـ يكتسب معنى آخر ،إذ يجرم عمى أكزاف منتظمة متكررة ،كقكالب إيقاعية محكمة
القياس ،تشكؿ في مجمكعيا ما يسمى بعركض الشعر ،أم القكالب الكزنية التي يجرم عمييا الكبلـ

المنظكـ".3

إف اإليقاع يعد أىـ عنصر مف عناصر التشكيؿ الشعرم ،فيك الذم يقكد العناصر األخرل كيؤلؼ
بينيا كيشكؿ جزءان ىامان مف جماليا ،كىك ال يختص بفف المكسيقى فقط بؿ مرتبط بسائر الفنكف،
كتشكيؿ البنية اإليقاعية يتطمب بنية زمنية متحكلة عمى مستكل النص ،حتى تنظـ أصكات المغة في
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 -الصكرة الفنية في شعر دعبؿ الخزاعي ،عمي إبراىيـ أبك زيد ،مصر ،دار المعارؼ.373 :1983 ،

أزمنة محددة ،كتتكاءـ المسافات الزمنية إلى حد ما بيف األصكات" ،إذ ال يستطيع الشعر أف يقدـ نفسو

دكف إيقاعية ليا ثكابتيا ،فإنو يتبع مبدئيان حركة القصيدة ،كيتشكؿ بكصفو أحد عناصرىا الداخمية
مشكبلن في الحركة أحد أىـ عناصرىا برك انز ،لذلؾ ال قاعدة ثابتة مسبقة إليقاع القصيدة فمكؿ قصيدة

إيقاعيا أك لكؿ تجربة متكاممة إيقاعاتيا" ،1كالتعمؽ في فيـ اإليقاع المكسيقي ،بكصفو نكاة أك كحدة
صكتية تتكرر ،ي ً
كسب العمؿ المكسيقي انتظامان معينان ،كاتساقان خاصان ،يضبطو كينسجـ مع األصكات
ي
المكسيقية؛ ليككف معيا تآلفان كانسجامان ترتاح لو األذف .
مما ال شؾ فيو أف التجربة الشعرية الجديدة التي عاشيا الشاعر ،فرضت مفيكمان آخر لئليقاع،

كأعطت دك انر آخر لمتفعيمة في السطر الشعرم ،فيي تتردد كفقان لمتشكيبلت الداللية كالنفسية كاإلبداعية
لدل الشاعر ،كعف طريؽ التدفؽ الشعكرم ،كاتصالو بالثقافات المحيطة بو ،كباإلضافة إلى مكىبتو

الشعرية التي تشكؿ الجممة اإليقاعية التي قد تطكؿ أك تقصر ،كقد تسرع أك تبطئ ،كفقان ليذا السياؽ

الشعكرم لحظة إبداع القصيدة.

إذا أردنا أف نبحث عف ثقافة راشد حسيف كأثرىا في نتاجو الشعرم ،فإننا نرل أنو جمع بيف التراث

كالمعاصرة في تككيف حسو الشعرم ،كبنائو المكسيقي لمقصيدة ،كأىـ ما يمكف مبلحظتو عند تناكؿ

قصائد راشد حسيف كجكد نكعيف مف القصائد فالنكع األكؿ :التزـ فيو الشاعر بالقالب القديـ لمبيت
بشطريو المتساكييف كالمتناظريف ،كبحر ثابت عمى طكؿ القصيدة.

النكع الثاني :مف القصائد كىي األكثر ذيكعان كاستعماالن في شعره ،التزـ فييا الشعر الحر ،كىك ما

يعرؼ بشعر التفعيمة.

تطور الشعر الراشدي:
كتب في عاـ (1957ـ) ديكاف مع الفجر ،كفي عاـ (1958ـ) أصدر ديكانو الثاني (صكاريخ)،

كيظير مف ىذيف الديكانيف أف الشاعر التزـ عمكد الشعر ،كالتزـ الشكؿ التقميدم لمقصيدة العربية

(شطريف ،بحر ،ككزف ،كقافية) ،كقد بدأت كتاباتو مممكءة بالركمانسية الحالمة كتغمب عمييا التقريرية
المباشرة؛ ألنيا طبيعة البدايات مع كؿ الشعراء ،كنبلحظ ذلؾ في ديكاف مع الفجر في قصيدة (ىف)،
كقصيدة (ال أناـ) ،كقصيدة (قسـ كاباء) ،كقصيدة (أفعى) ،كاف شعره متحمسان ثائ انر طمكحان ،كمو أمؿ

كحياة ،كدفاع عف الكطف ،كذلؾ قبؿ خركجو مف فمسطيف ،ثـ بدأ يتطكر شعره كيخمك شيئان فشيئان مف

التقريرية كالمباشرة؛ لينتقؿ إلى مكضكعات شعرية أكثر ثكرية ،كقكمية ،خاصةن بعد سفره كخركجو مف

حب دمشؽ منيا( :شمكع دمشؽ)( ،يكميات
األرض المحتمة ،ككصكلو لدمشؽ؛ كتب قصائد عدة في ٌ
دمشؽ)( ،أطفاؿ دمشؽ)( ،عف الشيداء).
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ككاف التطكر في شعر راشد حسيف عمى المستكل المكسيقي حاض انر حيث اعتمد شعر التفعيمة ،كىك

بذلؾ يكاكب شعراء الحداثة في األمة العربية ،كخاصة (السياب)( ،نازؾ المبلئكة)( ،البياتي)( ،خميؿ
حاكم)( ،نزار قباني) ،كدكاعي ذلؾ ىك ما ط أر مف تغير عمى طبيعة الشعر العربي ،بعد االتصاؿ

باألدباء كاالطبلع عمى شعر الحداثة في الغرب ،فكاف التطكر في المغة ،مف حيث المفردات ،كمف

حيث الصكر الشعرية ،كما تحممو مف إيحاء كرمزية ،كفي المكسيقى حيث كتب شعر التفعيمة الذم
يعطي مساحة لمشاعر أكسع مف حيث القدرة عمى التغيير ،كعدـ التقيد ببحكر الخميؿ بف أحمد

كأكزانو.

كلك تأممنا دكاكينو ،نجد أف القصيدة العمكدية كالقصيدة الحرة تسيراف جنبان إلى جنب ،كاف كانت
األخيرة قد ىيمنت بصك ورة كبي ورة عمى معظـ إنتاجو الشعرم ،كمف المبلحظ أف نسبة القصائد العمكدية
في الديكاف األكؿ كانت مرتفعة ،ثـ بدأت باالنخفاض الكبير بداية مف الديكاف الثاني حتى انعدمت في

الديكانيف األخيريف.

ادلثحث األول :ادلىسيقا انذاخهيح

ال شؾ أف إحساس الشاعر بالقيمة اإليقاعية لتنكع درجات الصكت عمى مستكل الكممة ،ىك المعيار
النغمي ،الذم يخمؽ تكازيات صكتية متناسبة داخؿ السطر الشعرم ،كيزداد ىذا التكىج اإليقاعي عندما
تتبلءـ ىذه األصكات (الحركؼ) مع ركم الكقفات العركضية ،أك الداللية ،كتتسؽ مع حاالت النفس

المتكىجة.

إف الخصائص المكسيقية لمصكت المغكم ليس ليا قيمة بمعزؿ عف السياؽ الداللي لمنص الشعرم،

كالشاعر عندما يشكؿ األصكات في إطار عبلقتيا التركيبية نحكان ،كصرفان ،كداللة ،يتجاكز بيا النسؽ

التعبيرم المباشر إلى جماليات التشكيبلت اإليقاعية ،التي تشغؿ حي انز زمانيان متناسقان ،فيتحمى الصكت
بأردية الداللة ،كيتحمى بمتعة المكسيقى.

و
بدرجة
لك نظرنا لممكسيقا الداخمية في شعر راشد حسيف نجدىا نابضة كحية بعناصر ميمة تسيـ

كبيروة في البناء اإليقاعي لممكسيقا الداخمية ،كسنتعرض لعنصريف مف ىذه العناصر ىما :الجناس،
كالتكرار.

أ -الجناس:

يعد الجناس مف الكسائؿ الفنية الميمة ،التي يمجأ إلييا المبدعكف  -خاصة الشعراء كال يكتاب -في
و
و
عالية مف التماثؿ الصكتي كالتخالؼ الداللي،
درجة
بناء كتشكيؿ أعماليـ األدبية ،لما ينطكم عميو مف
فالشاعر يشكؿ البنية اإليقاعية لخطابو الشعرم ،بطرؽ مف شأنيا إثراء النغمة المؤثرة المنبعثة مف

التفت إليو الببلغيكف القدماء،
اإليقاعات الداخمية ،مثؿ :التجنيس الصكتي القائـ عمى التكرار ،فيك نكع
ى
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كأكلكه عنايتيـ ،تنظي انر كتطبيقان ،بؿ إف منيـ ىم ٍف أدخمو تحت التكرار ،كعده لكنان مف ألكانو ،كيككف
التجنيس عمى مستكل األصكات كالكممات ،كذلؾ لما يحكيو مف نغمات إيقاعية غزيرة تسيـ في إنتاج
دالالت متعددة ،فيك مف ألطؼ كأجمؿ مجارم الكبلـ؛ ألنو يعطي نغمان خفيان يحققو االنسجاـ الصكتي
الداخمي بيف الكحدات المغكية ،الذم ينبع مف التكافؽ المكسيقي بيف الكممات باإلضافة إلى خمؽ

الغمكض الداللي ،الذم يحدث خرقان لما ىك مألكؼ ،كيسبب تشكيشان مرغكبان فيو يجذب المتمقي كيشده

إليو ،كلك تأممناه جيدان نجده "إحدل السمات األسمكبية التي يستثمرىا شعراؤنا المعاصركف مف أجؿ
صبغ لغة الشعر بطابع الكثافة كاالقتصاد ،ذلؾ أف األلفاظ المتجانسة تتعالؽ كفؽ عبلقة مجازية

مرسمة". 1

الجناس في المغة " :ييقاؿ ىذا يجانس ىذا أم يشاكمو" ،كالتجنيس كالتجانس كالمجانسة وسمي
جناسان؛ لمجيء حركؼ ألفاظو مف جنس كاحد كمادة كاحدة ،كقد ا ٍشتيير عمى ألسنة العامة بالفتح،
كصححو بعض المتأخريف بالكسر عمى أنو مصدر جانس.
ٌ
في االصطبلح" :أما التجنيس فإنؾ ال تستحسف تجانس المفظيف إال إذا كاف مكقع معنييما مف

العقؿ مكقعان حميدان ،كلـ يكف مرمى الجامع بينيما مرمى بعيدان"

2

كال جناس عند الخطيب القزكيني :الجناس بيف المفظيف ىك تشابيما في المفظ كىذا التشابو المذككر

ال بد مف اختبلؼ في المعنى.

3

كمف خبلؿ تشابو األلفاظ في عدد الحركؼ أك تأليفيا ،أك باشتقاؽ المفظة مف األخرل ،تحدث

التجانسات الصكتية التي تحقؽ التكازف النغمي بيف الكممات.

استخداـ أنماط الجناس غير
كالمبلحظ أف الجناس التاـ ال يرد في خطابو إال ناد انر ،في حيف يكثير
ي
التاـ ،كيمكف رد ىذه الظاىرة إلى أف الشاعر يميؿ إلى زرع بذكر التخالؼ كسط بنى التكافؽ ،أك

التماثؿ؛ ليحدث نكعان مف التفاعؿ بيف الدكاؿ المعجمية المتجانسة ،كيخفؼ في الكقت نفسو مف الشعكر
بالتكمؼ الذم يصاحب الجناس التاـ في و
كثير مف األحكاؿ.
كمف أمثمة الجناس الذم كرد في خطابو الشعرم:

 الجناس التاـ الحقيقي :كىك أف يأتي المتكمـ بكممتيف متفقتيف لفظان مختمفتيف معنى ،ال اختبلؼفي تركيبيما أك في حركاتيما.

1

 -حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،حسف الغرفي ،أفريقيا الشرؽ ،المغرب.46 :2001 ،

2

 -أسرار الببلغة لئلمػاـ عبػد القػاىر الجرجػاني ،شػرح كتعميػؽ الػدكتكر .محمػد عبػد المػنعـ خفػاجي ،ط ،3مكتبػة القػاىرة1979 ،ـ

3

 -انظر اإليضاح في عمكـ الببلغة ،ج.91 -90 : 6

.99:
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لقد نظـ الشاعر قصيدتيف تحمبلف عنكانان كاحدان ىك "إلى ثائرة" ،إحداىما كردت في ديكانو األكؿ "مع

الفجر" كاألخرل في الديكاف الثاني "صكاريخ"؛ كالقصيدة األكلى التي ذكرىا في ديكانو األكؿ ،ىي عبارة
عف رسالة ألبناء شعبو ،حيث كتب الشاعر شع انر معط انر بركح الثكرة ،لكف لـ يجد الشعر مكانان لو عند

أكلئؾ الذيف ييسمكف باألغنياء ،بالحاكميف كبالصالحيف ،إنما كجد األذف الصاغية عند ثائرة.
أما القصيدة الثانية التي تحمؿ العنكاف نفسو "إلى ثائرة" فيي مكجية لمثائرة ،لمحبيبة ،المنشغمة بالحرية
كالتي تريد تحطيـ القيكد!

كمنو( :المماثؿ ،كالمستكفى).

كالمماثؿ :كىك الجناس التاـ الذم يككف المفظاف المتشابياف فيو مف نكع كاحد مف أنكاع الكبلـ،
كاسميف أك فعميف ،كمف أمثمتو قكؿ الشاعر في قصيدة (ىتافات كسبلسؿ):

فإلى الحرؽ يا لػػيػػاؿ الػطغػاة

"أمػػػتي تػػزرع الػمػػيػالػػي لييباً

1

خمؽ الحياة؟؟"
ىؿ يفيد التقتي ُؿ ما داـ شعبي شغمو في الحياة ُ
لقد كرر داؿ (الميالي) ،مرتيف؛ ليحمؿ داللة الزمف في األكلى كداللة ظمـ المستعمر في الثانية،
كجاء الجناس ىنا مناسبان ليدؿ عمى الضيؽ كالقتامة ،ثـ كرد داؿ (الحياة) في الشطر الثاني مرتيف؛

ليحمؿ داللة جديدة ،فالحياة األكلى الحياة الدنيا ،ك(الحياة) الثانية يقصد بيا الحرية ،الشعب الذم
يعاني م اررة الظمـ ال يضيره قتمو ،ما داـ يمص انر عمى اكتساب الحرية التي ينعـ بيا العديد مف البشر.

كمما كرد في خطابو الجناس المستكفى :كىك الجناس التاـ الذم يككف المفظاف المتشابياف فيو مف

نكعيف مختمفيف مف أنكاع الكبلـ ،مثؿ قكؿ الشاعر:

أصبحت ..أضرب إخوتي ألق ّؿ شي
"عصبي ٌة
ُ
األطباؽ ..أجذب ،حيف أغضب سالفي
وأكسر
َ
أنثى أنا ..العشريف تشويني حرائقيف شي"

2

الجناس المستكفى كقع بيف داليف متشابييف مف نكعيف مختمفيف ،اسـ كفعؿ( ،شي) في السطر

األكؿ كىي اسـ بمعنى (شيء) ،ك(شي) في السطر الثالث فعؿ بمعنى (تحرقني) ،كىي مصدر مف

الفعؿ (تشكيني).

كما كرد في أشعاره الجناس التاـ كما يسمى جناس التركيب ،كىك ما كاف أحد لفظيو مركبان.

 -الجناس غير التاـ :كىك ما يختمؼ فيو المفظاف في كاحد مف األمكر األربعة التي يجب تكافرىا

في الجناس التاـ.
 -1ديكاف قصائد فمسطينية .130:
2

 -المصدر السابؽ 80 :
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كمثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر:
غيرؾ لفظتيف مف اليوى الناعـ
ُ
"أسمعت َ
ِ
بتمرد الناقـ
أسمعتُيا! ...وسحقتُيا..
أنػػػػػا ال أريد مف الحبيبة حس َنيا الناعـ
إال حبيباً ثار

ال يعبد الثو ُار
أر ِ
أيت "نس ارً" في ىوى "عصفػػورٍة" ىائـ

1

ثائر! ..وأحب مف ثاروا عمى ظالـ!"
أنا ٌ
لقد رسـ الشاعر لكحة كجدانية أراد أف يظير مف خبلليا الدفقات الشعكرية كالعاطفية كالفكرية معتمدان

في ذلؾ عمى البنى السطحية ،كالبنى العميقة ،كما أكحت بو الحركؼ بترددىا الصكتي؛ مما أدل إلى
تكثيؼ التجانسات الصكتية كبالتالي تكثيؼ المعاني الداللية لدل الشاعر؛ لتؤكد الرغبة في الثكرة عمى
ً
ً
األسطر الشعرية،
نياية
الظمـ ،كانصياره مع اآلخر (الثائر) ،كنممس ذلؾ بإحداث تك واز صكتي في

بالجناس غير التاـ بيف (الناقـ ،الناعـ)( ،ىائـ ،ظالـ) الذم أعطى عمقان لممعنى بيذه المقابمة كالمماثمة
الصكتية ،كرغـ بعد المعنى ،فإف االقتراب كالتجانس بأصكات الحركؼ لمفظيف ،قد أثار ىذا الحب،

ليس حبان غراميان بؿ حبان لمثكرة كالثكار.

كما كرد الجناس الناقص :كىك ما نقصت فيو حركؼ أحد المفظيف عف اآلخر مع اتفاؽ الباقي في

النكع كالييئة كالترتيب.

مثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر:

ِ
وجنتيؾ دماء قمبي
"أرى في
وما قيس المموح كاف خالي

ِ
عينيؾ ألمح طيؼ مجدي
وفي
وال ابف ربيعة القرشي جدي"

2

لقد جاء الجناس بيف (مجدم ،كجدم) ،حيث نقصت الثانية عف األكلى بحرؼ (الميـ) كاتفقت في

باقي الحركؼ ،كجاءت في نياية األبيات لشكؿ قافية ،مما أعطى مكسيقى جميمة.
كأيضان قكؿ الشاعر:

"سػػيػػػػجيء في يمناه أرغف ٌة وفي يسراه مػػػاء

مصباح مضاء!!"
قمب البرد والظممات
ٌ
سيشؽ َ
1

 -ديكاف صكاريخ.104 :

3

 -ديكاف صكاريخ.102 :

2

 -ديكاف مع الفجر.58 :
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3

الجناس بيف (ماء ،كمضاء) ،كذلؾ انتيت المفظتيف بألؼ مد ،كىمزة في نياية السطر الشعرم مما

أعطى جرسان مكسيقيان جميؿ.
ككذلؾ قكؿ الشاعر:

"تمشيف واجمة الخطى مػػرتاع ًة ال كػػػاف ما تػػخشػػينػػو فػػتػػقدمي
1
يا جارتا ىال انػتظرت دقػػيػػقػػػػ ًة وستنعميف بما يم ُّذؾ مف دمي"

الجناس بيف (تقدمي ،دمي) حيث زادت الداؿ األكلى عف الثانية حرؼ (القاؼ) ،في حيف نقص في

أكؿ الثانية.

كمنو المكتنؼ :كىك ما كاف الحرؼ الناقص في كسط أحدىما ،كمثالو قكؿ الشاعر:
ب مف سجف الرممة
" ...أكتُ ُ
2
حيث القيد يحيط يدي – ويحطُّ عمى زندي ثقمو"

كرد الجناس ىنا بيف (يحيط ،كيحط) ،حيث جاء الحرؼ الناقص في كسط الكممة .

مالؾ الموت يخمع جب َن ْو
أضميا فأرى
ككذلؾ قكؿ الشاعر:
" ُّ
َ
ويمؼ أختي بالبرودة ،ثـ ينزع بردتَ ْو
ِ 3
سكت ْو"
وتقيقو الريح الرىيبة قيقيات ُم ْ
الجناس بيف (البركدة ،كبردتو) ،حيث كردت الزيادة في كسط الكممة.
ككذلؾ قكلو :

"ولكنني في دمشؽ..

وأكتب شع ار وحبا وحربا
عمى ضوء شمعة"

4

كرد الجناس بيف (حبان كحربان) .

كمف أنكاع الجناس التي كردت في خطابو بكثرة :الجناس البلحؽ كىك ما اختمؼ فيو المفظاف

المتشابياف في نكع حرؼ كاحد منيما غير متقاربيف في المخرج سكاء أكاف في األكؿ أك اآلخر أك

الكسط.

كمثاؿ الجناس البلحؽ قكؿ الشاعر:

"حبيبتي مسجونة ثائره

1

 -ديكاف مع الفجر .25 :

3

 -ديكاف مع الفجر.18:

2

 -ديكاف قصائد فمسطينية143 :

4

 -أنا األرض ال تحرميني المطر85 :
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دماؤىا في قمبيا فائره

ىػػػػػػازئػػػػ ًة بالسدود"

1

جاء الجناس بيف (ثائرة ،فائرة) حيث اختمؼ المفظاف في نكع كاحد غير متقاربيف في المخرج في بداية

الكممة.

2

الجالد"
وتمردت فاستسمـ
جياد
كمنو قكؿ الشاعر" :ىي آسيا انطمقت..فكاف
ْ
ُ
ُ
الجناس بيف (جياد ،جبلد) ،حيث اختمؼ المفظاف في نكع الحرؼ مف كسط الكممة (الياء ،كالبلـ)
كىما غير متقاربيف في المخرج ،كما زيف الجناس ىنا البيت بالتصريع بيف شطرم البيت.
كقكؿ الشاعر في قصيدة (الغمة الحمراء):

"مرج ابف عامر ىؿ لديؾ سناب ُؿ؟

أـ فيؾ مف زرع الحروب قناب ُؿ؟"

3

جاء الجناس غير متكمؼ بيف (سنابؿ ،كالقنابؿ) ،المتيف اختمفتا في نكع الحرؼ (السيف ،كالقاؼ)

كىما غير متقاربتيف في المخرج ،كلىد انسجامان مكسيقيان كاضحان مف خبلؿ التصريع ،الذم تطرب لو

اآلذاف ،كحقؽ أث انر بديعان في إبراز المعنى المقصكد.

لقد حقؽ الجناس عمى مستكل بنية النص الشعرم كغيره مف العناصر اإليقاعية ،مفارقة كتكت انر في

المعنى ،كتناسبان كتجانسان في المفظة" ،يقكـ عمى مفارقة بيف كجيي العبلمة المغكية ،إذ األصؿ فييا أف

يطابؽ كجييا الحسي (الداؿ) ك(مدلكلو) ،كلكف الجناس يشكش ذلؾ التطابؽ ،فيفتؽ تمؾ المحمة،
كيخيؿ بكحدة صكتية بيف ألفاظ متباعدة في الخطاب ،كلكنيا تي ٍخ ًفي اختبلفان في الداللة ،فتككف لممتمقي
ي
ل ٌذتاف :األكلى :صكتية مكسيقية يحدثيا التناغـ الذم يكجده الجناس.

الثانية :داللية إذ يبحث عف المعنى المخفي كراء تشابؾ صكتي  -صيغي" .4

كالذم ييمنا مف الجناس ما يحققو مف تراكـ األصكات في الجانب اإليقاعي.

كمف المبلحظ عمى خطابو الشعرم في قصيدة (آسيا لف تمكت) تكرار التجنيس المتمبس بالقافية في

أكثر مف مكضع ،األمر الذم منحو صفة االنتشار ،كىك يقكـ إضافة إلى كظيفتو اإليقاعية ،بتحقيؽ

االتساؽ كالربط بيف بداية المقطع .

ب  -التكرار:

يعتبر التكريار ظاىرةن فنيةن ليست كليدة القصيدة الحديثة بؿ عرفت عند القدماء ،فكظفكىا في نظميـ
ي
كنثرىـ كاستخدمكا يجؿ أشكاليا كأنكاعيا التي منيا الكزف كالقافية كالبيت ،كيشكؿ ظاىرة لغكية بارزة في

الشعر العربي قديمو كحديثو ،كلعؿ القصيدة الحديثة استعادت أشكاالن إضافية جديدة مف خبلؿ تعامميا

1

 -ديكاف مع الفجر.83 :

3

 -ديكاف صكاريخ.34 :

2

 -ديكاف صكاريخ.71 :
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 دركس الببلغة العربية نحك رؤية جديدة ،األزىر الزناد ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1الدار البيضاء ،بيركت.156 :1992 ،058

مع مستجدات عصرىا ،فأصبح الشعر الحديث أرضان خصبة بما تكافر لو مف تجديد في المكسيقى،
كالبناء الشعرم ،كارتكزت عمى التكرار كبنية تعبيرية تفضي بكاسطتو بالكثير مف أسرارىا ،كتفصح بو

عف العديد مف مقكالتيا ،لذلؾ كاف "التكرار ىك البنية األكثر دكرانان في شعر الحداثة عامة ،كقد

يستغرؽ أحيانان النص الشعرم بكاممو" ،1كاستغميا الشعراء بمستكياتيا المختمفة ،جمالية كببلغية،

كاستعاضكا بيا عف رتابة الكزف كالقافية ،كجعمكا منو "نكعان مف "التكنيؾ" الفني الذم تبنى عميو القصيدة

الحية"2؛ ألنو يشكؿ تقنية إيقاعية تسيـ في تكازف النص كاعطائو السمة الخاصة بو ،كيعم يؿ عمى
ً
ضبط اإليقاع الدرامي ،كالتخفيؼ مف مكجة التكتر كالصخب التي تسيطر عمى النص ،مما يساعد
عمى تماسؾ النص ،كيمنع ترىمو كتقطع أكصالو ،مف خبلؿ تكرار حرؼ ،أك كممة ،أك عبارة ،أك مقطع

بكاممو ،عمى مسافات متساكية ،مما ينتج نكعان مف التناغـ الصكتي.

التكرار ىك" :إعادة ذكر كممة ،أك عبارة بمفظيا كمعناىا في مكضع آخر أك مكاضع متعددة مف

نص أدبي كاحد"

3

كالتكرار بكصفو ظاىرة لغكية ال قيمة ليا في ذاتيا ،كانما تكمف قيمتيا في أنيا تعطي نغمان مكسيقيان

ممتعان ،كمثي انر ،ييكظؼ مف خبلؿ السياؽ الذم يرد فيو؛ لخمؽ قيمة معنكية لؤللفاظ ،بما تكسبو مف
دالالت إيحائية ليا عبلقة بذات الشاعر ،كالتكرار الببلغي ال يأتي حشكان أك زيادة في النص ،بؿ تتكفر

لو كظيفة جمالية فنية ،ليا أثرىا في العمؿ األدبي ،فيك يتضمف غرضان فنيان عندما يدخؿ في نسيج

النص كتشكيمو البنائي ،فيتخذ النص مف التكرار أبنية يرتكز عمييا ليا دكرىا في معمارية النص،
كيككف المبدع كاعيان ليذا الدكر ،ساعيان إلب ارزه ،كما أنو يسيـ في الكشؼ عف غرض نفسي ،حيث إنو

"يضع في أيدينا مفتاحان لمفكرة المتسمطة عمى الشاعر فيضيئيا بحيث تقع عمييا أك لنقؿ إنو كجزء مف

اليندسة العاطفية لمعبارة ،يحاكؿ الشاعر فيو أف ينظـ كمماتو بحيث يقيـ أساسان عاطفيان مف نكع ما"،4

الممحة لمعمؿ ،كيضغط عمييا لتبرز في صكرة تحقؽ اإليقاع النفسي المؤثر،
كالتكرار ييظير الفكرة
ٌ
الذم يدركو المتمقي ،كيستجيب لو كىك يتابع التكرار بدالالتو الخاصة في النص ،كيعمؿ عمى "إثراء
العاطفة كرفع درجة تأثيرىا ،كتركيز اإليقاع كتكثيؼ حركة التردد الصكتي في القصيدة" ،5كمف خبلؿ

تتبعنا لدكاكيف الشاعر نجد أف التكرار مف أىـ الظكاىر األسمكبية التي شحنت نصكصو بالترابط بيف

األفكار ،كتكثيؼ الداللة ،كتعميؽ المعنى.
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كمف خبلؿ ىذه الدراسة سنكضح أنماط التكرار الكاردة في الديكاف ،بأشكاليا التركيبية المختمفة،

منكطان بدكرىا الداللي الذم تمعبو في محيط الصياغة الشعرية ،كربط ذلؾ بجانبيا التأثيرم.

تشكؿ الكممة المتكررة "المصدر األكؿ مف مصادر شعراء الحداثة التك اررية ،كالتي تتشكؿ مف صكت

معزكؿ أك مف جممة مف األصكات المركبة المكزعة داخؿ السطر الشعرم أك القصيدة بشكؿ أفقي أك

رأسي ،كىذه األصكات تتكحد في بنائيا كتأثيرىا سكاء أكانت حرفا أـ كممة ذات صفات ثابتة كاألسماء،
أك ذات طبيعة متغيرة تفرضيا طبيعة السياؽ كالفعؿ" ،1كيعد تكرار الكممة مف أبسط أنكاع التكرار،

كأكثرىا شيكعان ،كما تعد خصيصة أساسية مف خصائص البنية التركيبية في الشعر الحديث كيمكف أف
تتدرج أجزاء الجمؿ ضمف التكرار االستيبللي ،كال قيد عمى التكرار فيما إذا كاف في سطر شعرم كاحد

أـ في أسطر متتابعة أـ متفرقة ،كما يمكف لمكممات المتكررة أف تتأرجح بيف الزيادة كالنقصاف،
كسأتناكليا مف خبلؿ ثبلثة أنماط أساسية ترد فييا ىي :بنية رد اإلعجاز عمى الصدكر ،كبنية الترديد،

كبنية التجاكر بشكمييا األفقي كالرأسي.

أوال -بنية رد اإلعجاز عمى الصدور:

بنت وأبوىا
"ىا ىنا في الخيمة السوداء ٌ
أنفاسيا ما أسعفوىػػػػا
وفتاة لفظت
َ
كفنوىا بثياب الميؿ سودا ،كفنوىػػا

دفنوىا في ظالـ الميؿ ،س ار دفنوىػػا

2

جينـ"
مؤف الطفمة مف قوت
لينالوا َ
ْ
إف تكرار بعض األلفاظ في ىذه العبارة يدؿ عمى اندماج شعكر األسى كاأللـ كالحزف ،التي أنتجتو

نكبة عاـ (1948ـ) ،مف تمزيؽ األرض ،كتشتيت األىؿ ،كتصكير الحالة المأساكية التي تشظى بيا
المكاف ،مما جعؿ الشاعر راشد حسيف ينتقؿ بيمكمو حيث الخيمة السكداء التي تشكؿ عنكاف المجكء،

كالى ىنا حيث الكطف ،فضبلن عما يبعثو مف إيقاع منتظـ مف خبلؿ بنية رد العجز عمى الصدر ،الذم
يؤدم فيو التكرار دكر التنغيـ ،مع الحفاظ عمى تبلحـ الدالالت الصكتية كالمعنكية في القصيدة ،لقد

نجح الشاعر في استغبلؿ طاقات المغة ،كدالالتيا الصكتية ،كجرس ألفاظيا ،كايقاعات حركفيا

المتناغمة ،كأنغاـ تراكيبيا المتناسقة المنسجمة ،كتناسب كحداتيا المغكية في بناء نصو الشعرم ،كقد
ترتب عمى ذلؾ تكافؽ إيقاعي كداللي في الجممة ،كباإلجماؿ نبلحظ أف بنية رد اإلعجاز عمى الصدكر

قد ىيمنت عمى النص ،حيث جاء التكرار في السطر األكؿ كالثالث (السكداء -سكدا)؛ ليدؿ عمى قتامة
 -1جمالية التكرار في الشعر السكرم المعاصر ،عصاـ شرتح ،ط ،1دار رند لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ493 :2010 ،
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المكاف كالزماف كبشاعتو ،كعمى شظؼ العيش ،كفي السطر الثالث داؿ (كفنكىا -كفنكىا) أكؿ السطر

مرة ،ثـ قبؿ أف يضعؼ صداىا يعكد مرة أخرل ليكررىا في آخر السطر ،ليدؿ عمى تكاصؿ حالة
المكت المحقؽ ،كمما يزيد المأساة كيجعميا تصؿ أكج درجاتيا ،قاـ الشاعر بتشخيص الميؿ كتجسيده،

كألبسو ثياب الحداد ،ثـ ينتقؿ لتكرار داؿ (دفنكىا) في أكؿ السطر الرابع مرة ،كمرة في آخره؛ ليعمؽ
معنى المكت الذم يتمحكر بيف االحتبلؿ كالخياـ السكد فبل حياة لمفمسطيني إال بيف ىذيف االثنيف.

كفي ىذا المقطع يحدد الشاعر مكاف السجف الذم يقبع فيو الشعب الفمسطيني بيف (الخياـ السكد،

كجينـ) ،ثـ المصير الذم ينتظره (المكت) ،كقد كاف الترديد الرأسي لمجممتيف (فعؿ – فاعؿ  -مفعكؿ)
في مقدمة السطر الشعرم مرة ،كاألخرل في نيايتو ،مساعدان عمى بركز حالة التكازف الصكتي
دكر فاعبلن في إنتاج الداللة مما أضفى جماالن مكسيقيان ،مف خبلؿ الربط
كاإليقاعي الممتد ،كما منحيا ان

الصكتي كالداللي بيف أجزاء السطر الشعرم ،كتألقان تمذ األذف بتتبع سناه ،كالتفاعؿ مع معطيات النغمة

الجمالية ،فيجدد تمؾ النغمة كيقكييا.
كمنو أيضان قكؿ الشاعر:

الظمـ المعيف بجيشو
"تمرد
ُ

كقكلو :

وجو الظمـ حيف تمردا"
فمطمت َ
َ

1

أنت .يا فتحي !.وصدقني .ألجمؾ أنت
َ
"ألجمؾ َ
ذبحت الصمت
القفؿ عف شفتي .عف قمبي.
ت
َ
ُ
حط ْم ُ
سداً في طريؽ الموت
أل كتب ىذه األبيات ّ
أنت يا فتحي وصدقني ألجمؾ أنت
َ
ألجمؾ َ

الحرؼ فوؽ الحرؼ حتى نمتقي في بيت
أصب
ُّ
َ
جرح التيف
فنفس الشمس يا فتحي التي تغسؿ َ

شعرىا بالدـ في األوراس جالدوف
يصبغ َ
2
القمح تب ارً في حقوؿ الصيف "
ونفس الشمس تشوي
َ

يردد راشد حسيف في قصيدة (فتحي كأشياء أخرل) يج ىمبلن تتماثؿ كتتكزع بدقة ،كتغكم الشاعر بترديدىا،
يبدأ السطر الشعرم بػ(ألجمؾ أنت يا فتحي!) ( ،صدقني)( ،ألجمؾ أنت) ،مكشحة باسـ أخيو األصغر

(فتحي)؛ ليظير حبو الكبير لو ،محاكالن تقديـ التضحيات مف أجمو ،كيدعـ ذلؾ عبارة (صدقني)؛
ليصبح ترابطيما عمى المستكل المغكم دليبلن عمى تبلحميما عمى المستكل العاطفي كاإلنساني ،كقد
و
ائع لمبنية
جاء الكزف العركضي متساكيان كمتماثبلن لكافة الجمؿ ،األمر الذم أسيـ في تحقيؽ
انسجاـ ر و
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اإليقاعية كالمكسيقية ،كتناس و
بديع في نغمات النص ،فبعد أف بدأ بتقدـ مبررات مكضكعية متبلحقة
ؽ و
ليذا االىتماـ ،أقكاىا تحطيـ القفؿ ،كذبح الصمت ،كقد أتت النتيجة في جمؿ متتابعة كمتماثمة (ألجمؾ
أنت يا فتحي! صدقني ألجمؾ أنت)؛ ليحقؽ حمـ العكدة (حتى نمتقي في بيت) بعدما عانى نار الغربة
كألـ الضياع التي سيظؿ يحترؽ بنارىا ،كجاء تكرار جممة النداء (يا فتحي) مستخدمان أداة النداء (يا)

لمداللة عمى التعظيـ كقربو مف نفسو رغـ البعد المكاني؛ ليستحضر المنادل ،كيمنحو امتدادان حضكريان

يكاجو بو عكامؿ الزماف كالمكاف التي فرقت بينو كبيف أخيو.

ثانياً – بنية التجاور:

كقد تككف الكممة اسمان أك فعبلن أك حرفان ،كال قيد عمى التكرار فيما إذا كاف في سطر شعرم كاحد أـ في
أسطر متتابعة أـ متفرقة ،ؼ"عممية المجاكرة بيف األلفاظ المكررة تعمؿ عمى تعميؽ الناتج الداللي في

نقطة بعينيا ،كترسيخو بصكرة مباشرة في ذىف المتمقي" ،1كمنو قكؿ الشاعر في قصيدة (الغمة

الحمراء):

"أبناؤنا مف طيف صدرؾ لحميـ
ُمػيػـ
أبػنػاؤنػا طػػيػات أرضػؾ أ ُ

أسمر متفائػػػػػؿ
فالوجو مثمؾ
ٌ
أـ عػػػاقػػػػػػؿ؟
ىػؿ تػقت ُؿ ا
ألبناء ٌّ
َ

2

جعت فيـ لديؾ مآكؿ؟"
اؾ
أنت غذوتيـ
أتُػػػر َ
َ
أبناؤنا باألمس َ
لقد جاء تكرار (أبناؤنا) صكرة مف صكر التجاكر الرأسي كىي جمع جاءت بشكؿ متتابع في بداية

األبيات الشعرية؛ لتعميؽ الناتج الداللي بتسميط الضكء أكثر كأكثر عمى أبناؤنا األطفاؿ الذيف قتمكا

بدكف ذنب كال خطيئة.

كاف أخذت بنية التجاكر شكبلن رأسيان ،فإنيا تأخذ شكبلن أفقيان كما في قكؿ الشاعر في قصيدة (ابنة مف

الشعب كشاعر):

"ارجع لنا ،أستحمفؾ بكؿ عزيز عميؾ؟ أستحمفؾ بشبابؾ ،أستحمفؾ بعروبتؾ التي ناديتيا وتولعت

بؾ! أستحمفؾ بالسماء واألرض! بحؽ نفسؾ العزيزة عمى قموب شعبؾ بحؽ الشعر عميؾ ،بحؽ دـ

القمب الذي يحترؽ وشرايينو تتمزؽ ألما عميؾ! ".3

بدأ الشاعر بأسمكب األمر يميو أسمكب القسـ (أستحمفؾ ب) مكر انر أربع مرات في سطريف متتالييف
و
بشكؿ متكاؿ ،ليدلؿ عمى إص ارره عمى العكدة كالتكاجد بعد غياب داـ طكيبلن.

ثالثاً -بينية الترديد:

في قصيدة تشريف يقكؿ:

تشريف وكػػػػػ ُّؿ األشقيػػػػػػػػػػػاء!
"لكف..ثقي سيزوؿ
ٌ
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ُّ
وتدؾ دكػػػػػاً ُّ
ع األدعػػػػػػػػػػياء
كؼ "آذار" جػػػػػػػػػػمو َ
1
"آذار" عمى َك ِت ِ
ىتاؼ ٍ
ؼ السماء؟"
ىؿ تسمعيف
َ

لقد بدأ الشاعر قصيدتو بداؿ (تشريف) مكررة في بداية كؿ مقطع مف مقاطع القصيدة الخمسة ،في

حيف كرر داؿ (آذار) في المقطع األخير مرتيف ،كبذلؾ يككف جمع بيف النقيضيف (تشريف كآذار) كلك

قارنا بيف استخدامو لمداليف نجد داؿ تشريف أكثر استخدامان؛ ليبيف أف االستعمار ال ينثني كال يتكاني في

ممارسة جرائمو ،فكصفو بصفات عدة منيا( :متييج األعصاب ،كالمجنكف ،سادم المزاج..إلخ) ،كعمى

النقيض لـ يكرر داؿ (آذار) إال مرتيف ،مستخدمان دكاؿ تدؿ عمى ممارستو بالفعؿ كالقكؿ؛ ليعيد زمف

االنبعاث مف جديد ،فشير (آذار) الذم اختاره الشاعر لبنيتو التك اررية يمثؿ معادالن رمزيان لعكامؿ
عنصر زمني يستكعب الكجكد مف
الخصكبة كالنماء التي تسعى القصيدة لتأكيدىا؛ كليبيف أف (آذار)
ه
جديد؛ ليبسط كفو كيدؾ جمكع األدعياء كىتافاتو ستشؽ مغالؽ األسماع لتمؤل األرض كالسماء كتمؤل

النفكس األمؿ كالحب.
كيقكؿ:

ِ
أبػكػاؾ؟
"تػبػكػيػف عػاتػبػة فػمػف

ومف الذي بمحبتي أغػر ِ
اؾ

قدر أُحقّؽ في الحياة ِ
مناؾ
تػبػكػيػف عػاتػبػة عػمي فػمػيػتػني
ٌ
ِ
ولػمػاؾ
أذبت فييا قػبػمػتػي
جعمت روحي خمرة و ُ
ُ
لو أستطيعُ

وتمتعت بػػرحيقيا شػػفػػتػاؾ
حػػتى إذا مػػر الػزماف شربتُيػػا
ْ
وكتبت شعري بادئاً :أىو ِ
اؾ
جعمت خدؾ صفحة
ُ
ُ
أو أستطيعُ
2
ِ
ِ
خداؾ "
أنػكرت معػػرفػتػي بػػدا يزىو بشعر قصائدي
حتى إذا

بدأ الشاعر ىذه األسطر بجمؿ استفيامية مكجية لآلخر ليخمؽ استثارة كاضحة في ذىف القارئ تكرار
و
بشكؿ رأسي في تراكيب الجمؿ.
(مف) كالفعؿ المضارع (تبكيف عاتبة)
االستفياـ بػ ى
كلك تأممنا البيت الثالث كالخامس ،لكجدنا التكازم بيف البيت الثالث كالخامس في الشطر األكؿ

منيما ،كالتالي (أداة +فعؿ +فعؿ +فاعؿ +مفعكليف) كالشطر الثاني منيما( :أداة عطؼ +فعؿ  +جار
كمجركر +فاعؿ مؤخر) ،كبيف التركيب في السطر الرابع كالسادس (حرؼ +أداة شرط +فعؿ +فاعؿ+

فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ) كفي المقابؿ منيما (فعؿ +جار كمجركر +فاعؿ مؤخر) ،ىذا التقابؿ التكرارم
لمتركيب لـ يجيء اعتباطان كانما نتيجة تراتب فكرم كاعادة تنظيـ لنسؽ المغة؛ كي يخدـ التداعيات

الكثيرة التي يشع بيا المقطع.

1
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 كمف أنماط المقاطع التي شاعت كثي انر في شعر الحداثة تكرار المقطع الشعرم في مكاضع متعددةمف القصيدة يتكئي الشاعر عمى تقنية تكرار المقطع في بداية القصيدة كنيايتيا ،مع ما في ىذا
النمط التكرارم مف أىمية تبرز العبارة المتكررة ،كتنبو المتمقي بأنيا ذركة القصيدة ،كىي المييمنة
عمى داللتيا كبنائيا ،كما أنيا تجعؿ النص دائرة مغمقة تمتحـ البداية فييا بالنياية ،نجده يمتزـ

بتكرار المقطع بنصو كامبلن مع تغيير طفيؼ في المفظة محافظان عمى المعنى" ،يبلحظ أف ىذا

التكرار المقطعي يحتاج إلى كعي كبير مف الشاعر بطبيعة ككنو تك ار انر طكيبلن يمتد إلى مقطع
كامؿ .كأضمف سبيؿ إلى نجاحو أف يعمد الشاعر إلى إدخاؿ تغيير طفيؼ عمى المقطع

المكرر" ،1كخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جاء في قصيدة (ثكرة فبلح) ،يقكؿ:
الزماف عمى الطريؽ
"أنا زارع اآلماؿ خمفو
ُ
الحقؿ انجيمي وىذي الفأس لي أحنى رفيؽ
قسماً بعطر الموز في بستاننا ،بدـ الشقيؽ
2

مجدي الغافي إلى أف يستفيؽ"
سأظؿ أوقَظُ
َ
لقد التزـ الشاعر التكرار المقطعي في قصيدة ثكرة فبلح؛ لغاية فنية كنفسية ،فتكرار المقطع يعكس

األىمية التي يكلييا الشاعر لمضمكف تمؾ المقاطع باعتبارىا مفتاحان لفيـ المضمكف العاـ الذم يتكخاه
القارئ ،إضافة إلى ما يحققو مف تكازف ىندسي كعاطفي بيف الكبلـ كمعناه ،فتكرر ىذا المقطع حكالي

أربع مرات مع تغيير في داؿ (انجيمي) في األسطر التي تميو ،في المقطع الثاني (قرآني) ،كفي المقطع
الثالث (تكراتي) ،أما في المقطع الرابع عاد مف حيث أتى فكرر داؿ (انجيمي)؛ ليكحد البداية كالنياية

في القصيدة ،فاستعماؿ (الحقؿ إنجيمي)( ،الفأس رفيقي)( ،الحقؿ قرآني) تحمؿ عبلقات نفسية غير

إيحاء جديدان ،يرتفع بالحقؿ لدرجة السمك كيصبح إنجيبلن كرفيقان كقرآنان ،كما يعطي
حسية ،كلكنيا تعطي
ن
داللة جديدة متشابكة األطراؼ ،كتضفي ىالة مف القداسة عمى الحقؿ ،كنببلن عمى الفأس.
الحقؿ

قرآني

تكراتي

انجيمي

فتكرار ىذا المقطع يبرز أىمية العبارة المتكررة ،كالتي تبيف أف األرض ىي محكر الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي ،كأىمية الحقؿ بالنسبة لمفبلح في جميع األدياف ،كاستخدـ الدكاؿ التي تتعمؽ
بالفبلح البسيط الذم ال عيد لو إال بفبلحة األرض كزراعتيا (زارع ،الحقؿ ،الفأس ،عطر المكز،

 -1قضايا الشعر المعاصر .270:
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بستاننا) ،كأنو سيستمر في تقديـ التضحية دكف كمؿ أك ممؿ؛ السترجاع مجده الغافي ،كتجديد العيد

كالقسـ لمكاصمة النضاؿ ،مقدمان المزيد مف التضحيات في سبيؿ تحريرىا ،فيتكحد الزمف بيف الحاضر

كالمستقبؿ ،مصاغان بالفعؿ المضارع منذ بداية القصيدة كمؤشر يكحي بكقكع الفعؿ اآلف كغدان.

كلك نظرنا إلى الدكر الكظيفي لتكرار ىذا المقطع ،لكجدناه يضفي عمى إيقاع القصيدة تناغمان

كانسجامان في صيركرتيا ،عمى امتداد دفقتيا الشعرية.

أوالً -الوزف:

ادلثحث انثاوي -ادلىسيقا اخلارجيح:

كشأف عظيـ
ال شؾ أف الكزف يمثؿ خاصية أساسية مف خصائص البناء الشعرم ،كلو أىميةه كبيرةه،
ه
في الشعر العربي – ال سيما – في تركيب المغة ،كفي العبلقات التركيبية في تشكيؿ الشعر ،كتشكيؿ
إيقاعاتو.

ال يقتصر األمر عند ىذا الحد ،بؿ إف الكزف يعطي ألفاظ الشعر اإليقاعات المكسيقية التي بدكرىا

تعمؿ عمى اإليحاء كالتأثير في المتمقي" ،إف في الكزف شيئان أبعد مف المكسيقى المفظية نفسيا ،ىك نغـ

المعنى الذم كاف صداه الكزف".1

كاذا تأممنا األكزاف الستة عشر نجدىا تمثؿ في الكاقع تنكعان مكسيقيان كاسع المدل يتيح لمشعراء أف

ينظمكا في دائرتو كؿ عكاطفيـ ،كخكاطرىـ ،كأفكارىـ دكف أف يجدكا تضييقان ،أك حرجان يضطركف معو

لمخركج عمى ىذه األكزاف؛ ليبلئمكا بيف مادة شعرىـ الجديدة ،كما تقتضيو مف مكسيقى ،كايقاع

خاصيف.2

كنستطيع القكؿ إف الكزف الشعرم ال ينحصر بالحركات كالسكنات فقط كانما " الكزف الشعرم نظاـ

خاص في ت كالي المقاطع داخؿ التفعيمة الكاحدة ،كداخؿ البيت الشعرم في آف كاحد ،كىذا التكالي
تحكمو المقاييس الزمنية أكالن كأخي انر".3

قد تتشابو عدة قصائد في الكزف العركضي ،لكف لكؿ منيا إيقاعيا الخاص ،كىذا يعني أف

مصطمح اإليقاع يفسر كمية القصيدة ،كيدخؿ في كؿ بنياتيا  ،فممكممات المفردة إيقاعيا  ،كليا حيف

تدخؿ في تركيب ما إيقاعيا أيضان ،كما أف تشكيؿ الصكر الفنية ينتج مكسيقى داخمية عبلكة عمى

1

 -قضايا الشعر المعاصر 18 :

3

 -الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش.326 :

2

 انظر ،اتجاىات الشعر العربي في القرف الثاني اليجرم.535 :065

اإليقاع الذم يكلده التصرؼ في عدد التفعيبلت ،كالتنكع في القكافي ،كيكشؼ عف خصائص إيقاعية

نستشفيا مف النسيج المغكم لمنص الشعرم.

كقد كاف لمتغيرات الكبيرة في شكؿ القصيدة الحديثة أثرىا الفعاؿ عمى البنية اإليقاعية لمقصائد

الشعرية ،األمر الذم جعؿ الشعراء العرب في العصر الحديث يندفعكف بقكة لمتخمص مف القيكد

و
شطر شعرم ،كلـ يكف الشعراء الفمسطينيكف
الصارمة لمكزف كالقافية ،كلمعدد المحدد لمتفعيبلت في كؿ
بمعزؿ عف ىذه الثكرة في الشكؿ الفني لمقصيدة ،كبنيتيا اإليقاعية ،كأكزانيا ،كعدد تفعيبلتيا ،كبناء
عمى ذلؾ اعتمد الشعراء عمى كحدة التفعيمة كاستعاركا تفعيمة كاحدة مف البحر تتكرر باطرًاد زيادةن أك

نقصانان ،متجاكزيف بذلؾ القيكد المعيارية الصارمة لعدد التفعيبلت ،كالشاعر راشد حسيف أحد الشعراء
الم ىحًد ىدة لعدد
الفمسطينييف األكائؿ الذيف استجابكا ليذا التغير في شكؿ القصيدة ،كالتحرر مف القيكد ي
التفعيبلت؛ لذلؾ كانت الغمبة كالييمنة في دكاكينو الشعرية لمقصائد الحرة عمى القصائد العمكدية ،كقد
ظير ىذا االستنتاج مف خبلؿ جدكؿ إحصائي سنعرضو فيما بعد.

لك تأممنا قصائده الشعرية نجده قد اختمؼ كتميز عف العديد مف الشعراء في ذلؾ الكقت؛ ألنو جعؿ

التفعيبلت الكزنية لمبحكر الشعرية تتحدد كتتشكؿ بما يناسب تجربتو الشعرية ،كدفقتو الشعكرية ،كحالتو

النفسية ،كليس العكس كقد بدا ذلؾ كاضحان كجميان في الكثير مف قصائده الشعرية0

إذا كانت القصيدة الشعرية الحرة قد ىيمنت عمى معظـ نتاجو الشعرم ،نجد القصيدة عمكمان

اتخذت أشكاالن مختمفة لديو ،كما حددىا الدكتكر عز الديف إسماعيؿ في " ثبلث مراحؿ أساسية:
المرحمة األكلى ىي مرحمة "البيت" الشعرم ذم الشطريف المتكازييف عركضيان ...كالمرحمة الثانية ىي
المرحمة التي فتتت فييا البنية العركضية لمبيت كاكتفى منيا بكحدة كاحدة مف كحداتيا المكسيقية ىي

"التفعيمة" ...كىذه المرحمة ىي مرحمة "السطر" الشعرم ،أما المرحمة الثالثة فمرحمة متطكرة عف المرحمة

السابقة ،كيمكف تسميتيا بمرحمة "الجممة" الشعرية".

1

أ -مرحمة القصيدة العمودية

التزـ فيو الشاعر القالب القديـ لمبيت بشطريو المتساكييف كالمتكازييف عركضيان في عدد التفعيبلت،

التزـ الشاعر بكحدة القافية ككحدة الركم ،كقد أدت ىذه المساكاة
كبحر ثابت عمى طكؿ القصيدة ،ككذا ا

إلى كحدة مكسيقية متكررة ترتاح ليا األذف كتي ىسر بيا النفكس ،كقد ظيرت القصيدة العمكدية عند
الشاعر راشد حسيف بخصائصيا المعركفة ،كالمبلحظ أف ىذا النكع مف القصائد ارتبط ببدايات
الشاعر ،أم في مرحمتو األكلى مف تجربتو الفنية كالشعرية ،كنممس ىذا كاضحان في ديكانو األكؿ "مع

الفجر  "1957حيث بمغت القصائد العمكدية في ىذا الديكاف ( )23قصيدة بعدد يفكؽ القصائد الشعرية
1
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الحرة التي بمغت ( )22قصيدة ،كاستمرت القصائد العمكدية في الظيكر ،كلكف بعدد أقؿ مما عميو في

الديكاف السابؽ ،كظير ىذا األمر كاضحان في ديكانو الثاني "صكاريخ  "1958حيث بمغت القصائد
الشعرية العمكدية ( )11قصيدة في مقابؿ ( )26مف القصائد الحرة ،أما في الديكاف الثالث كالرابع "أنا

األرض ال تحرميني المطر ،قصائد فمسطينية" نبلحظ أف القصائد العمكدية قمت بدرجة كبيرة جدان حتى

بمغت ( )6قصائد في الديكانيف ،مقابؿ ( )46مف القصائد الشعرية الحرة ،كفي المجمؿ إف نسبة
القصائد العمكدية في جميع دكاكيف الشاعر بمغت ( ،)٪ 28‚7كفي المقابؿ كانت نسبة القصائد الحرة

كبيرة جدان ( ،)٪ 67‚6كمف الممكف أف يكضح الجدكؿ اآلتي نسبة القصائد العمكدية كالقصائد الحرة
كمدل التطكر التي مرت بيا القصيدة عند الشاعر راشد حسيف :
القصائد العمكدية

الديكاف

القصائد الحرة

قصائد تخمك مف مجمكع القصائد

البحكر كاألكزاف

مع الفجر

23

22

-

45

صكاريخ

11

26

4

41

قصائد فمسطينية

6

32

1

39

-

14

-

14

أنا

ال

األرض

تحرميني المطر
المجمكع
النسبة

40

94

5

139

٪ 28‚7

٪ 67‚6

٪3‚5

٪100

يعكس الجدكؿ التطكر الطبيعي كالمنطقي لمقصيدة الشعرية عند الشاعر ،كيعكس البدايات البدييية
التي بدأىا بالقصيدة العمكدية التقميدية ،كاستمر في ىذا األمر حتى بدأت تظير معالـ التطكر في

القصيدة إلى أف أخذت شكميا الحديث كالمعاصر عنده ،حيث كاف التصالو بالتراث العربي القديـ أثر

بارز في ظيكر القصائد العمكدية ،كاذا كانت ىذه التجربة تعكس مرحمة التككيف كالتأسيس فيي مرحمة
ال بد منيا؛ ألنو في ىذه المرحمة سعى إلثبات شخصيتو اإلبداعية كالفنية ،كلكي ندرؾ خصائص

القصيدة العمكدية ،كمدل تحقؽ القاعدة العركضية المعيارية في شعره؛ نتأمؿ ىذا النمكذج الشعرم كىك
مف قصيدة (الغمة الحمراء) ،يقكؿ:

أـ فيؾ مف زرع الحػروب قػنابػ ُؿ؟

"مرج ابف عامر ىؿ لديؾ سناب ُؿ؟

لػحػػـ الػطػفػولػة غػػمػ ًة تػتػمػػػػػػايؿ؟

صنعت مف
النبات
أـ حينما عز
َ
ُ
فػػػػإذا الصػغػار األبػريػاء سػنػابػؿ

واذا القنػابػؿ لػمػحػصػاد مػػػػنػاجػػػػػؿ
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أنت عف صوت المالمة ذاىؿ؟
أـ َ
إال خػػريػػفػػؾ بالسػػػػػنػػابؿ حػػافػػػؿ

يا مرج قؿ لي ىؿ ترابؾ سامعٌ؟
أشاىد في الخريؼ سنابال
أنا لـ
ْ

1

عصفت بيا قبؿ الػػػربيع زالزؿ"
نبتت عػػػمػػيػػؾ سنػػابػػ ٌؿ بشػػػريػػػ ٌة
ْ
ْ
في ىذه القصيدة تظير خصائص القصيدة التقميدية بكؿ خصائصيا ،حيث تقكـ عمى نظاـ

الشطريف كىي مف البحر الكامؿ التاـ بتفعيبلتو( :متفاعمف متفاعمف متفاعمف) في كؿ شطر ،كقد التزـ

الشاعر بالبحر مف أكؿ القصيدة إلى نيايتيا ،كراعى في ذلؾ النظاـ المعيارم العركضي المعركؼ،
حيث جاء البيت األكؿ مصرعاى ،عركضو كضربو متحدتا القافية كالكزف أيضان ،العركض صحيح

(متفاعمف) ككذلؾ الضرب ،كقد جاءت القصيدة ( )35بيتان عمى قافية كاحدة ،كركم كاحد (البلـ) في
آخره ،األمر الذم أعطى لمقصيدة نغمة مكسيقية عالية ،لكنيا ذات طابع تقميدم.

كمف الخصائص البارزة أيضان التي تكشؼ عف اعتماد الشاعر عمى النمط التقميدم ،تمؾ الكقفة

الثبلثية التي يتضافر فييا الجانب الداللي ،كالنظمي ،كالعركضي ،كبذلؾ يمكف الكقكؼ عند نياية كؿ
بيت عركضيان ،فيمكف الكقؼ عند كممة( :سنابؿ ،قنابؿ ،مناجؿ ،ذاىؿ ،حافؿ ،زالزؿ) عند عركض
البيت األكؿ كأضرب باقي األبيات ،كىذا األمر جعؿ لكؿ بيت بنية عركضية مستقمة ،كتتطابؽ الكقفة

العركضية مع الكقفة الداللية كالكقفة التركيبية ،بحيث يؤدم كؿ بيت المعنى مستقبلن فينتيي التدفؽ

الداللي باتنياء البيت عركضيان ،ككذلؾ يحقؽ كؿ بيت االستقبلؿ النظمي كالداللي نحكيان كتركيبيان،
كجاءت الدفقة الشعكرية تجسيدان لكحدة الشعكر ،تربط البيت بغيره مف أبيات القصيدة ككذلؾ اإليقاع

الذم يجعؿ مف القصيدة بنية كاحدة كجسدان كاحدان ،تعبر عف الدفقة الشعكرية المنبثقة مف قمب الشاعر.

كالجدير بالذكر أف ىذه الكقفة الثبلثية حققت إيقاعان عركضيان ترتاح لو األسماع ،التي اعتادت البيت

العمكدم ،كقد حققت ىذه الكقفة أيضان تمؾ الحالة مف االستقبللية لمبيت ككحدتو ،كقد ساعد في ذلؾ
أسمكب االستفياـ ،حيث سيطر ىذا األسمكب بما فيو مف تقريرية كاضحة عمى جك القصيدة ،األمر

الذم أظير ما في قمب الشاعر مف دىشة ،كاستغراب ،كانكار لجريمة قتؿ األطفاؿ األبرياء في المرج.

ب  -مرحمة السطر الشعري

استمر راشد حسيف بمحاكالتو المتعددة في تحطيـ النظاـ العركضي المألكؼ ،كالمعايير اإليقاعية

التقميدية الصارمة لكحدة البيت بشطريو المتكازييف المتساكييف عركضيان ،ككما قمنا سابقان إف الشاعر
عمؿ عمى التخمص مف القيكد المكبمة لحريتو في استيعاب كؿ الدفقات الشعكرية ،كما تحكيو مف

دالالت كايقاعات ،فجاءت محاكالتو تصب في إيجاد صيغ إيقاعية ،كعركضية تستكعب الكـ الكبير
مف المشاعر النفسية المتدفقة ،كالتي ىي في حد ذاتيا ثكرة ليس ليا حدكد.

1
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السطر الشعرم ىك ما يعرؼ بشعر التفعيمة" ،كاالنخراط في نظاـ التفعيمة الذم يقكـ عمى تفتيت

النمكذج العركضي التقميدم ،كيتيح لمشاعر حرية أكبر في التأليؼ اإليقاعي؛ ألنو لـ يعد يمتزـ بعدد
معيف مف التفاعيؿ ،إنما االنفعاؿ الشعكرم ىك الذم يحدد ذلؾ ،فقد يطكؿ السطر أك يقصر كفقان لمدفقة

الشعكرية" .1

في قصيدة "الجياد" بدا الشاعر يم ىجًد ىدان حيث حاكؿ التخمص مف شكؿ القصيدة العمكدية ،كالتحرر
مف النظاـ العركضي مع االلتزاـ بالقافية ،يقكؿ:
عدد التفعيالت
3

"في قرانا يولد الطف ُؿ أمي ار
فيصبوف عمى عينيو ليالً ونذو ار

4

وعمى جمدتو الرخوة يبنوف قصو ار

4

قزماً يصبح  ..إنساناً صغي ار

3

في بالد اآلخريف

2

واذا الطفؿ الذي كاف أمي ار

البحر

الرمؿ

3

3

الوحؿ ويجتر القشو ار
يشرب
َ
***

يكبر الطف ُؿ وتنمو معو ُّ
كؿ المعاني
نجوـ وأماني
وعمى جبيتو تنمو
ٌ

4

3

في قرانا  ..بيف طيات الدخاف..

يكبر الطف ُؿ لكي تكبر بالطفؿ التياني
المحروس حمماً لمحساف"
ليقولوا" :أصبح
ُ

أو "عريساً" صار  ..في سف الزواج ابف فالف"

4

4

2

4

4

جاءت ىذه القصيدة عمى ثبلثة مقاطع ،بناىا الشاعر عمى تفعيمة بحر الرمؿ "فاعبلتف" حيث

تكررت في انتظاـ دكف التزاـ بالتكزيع العددم بالكحدات اإليقاعية ،مف غير ضركرات عركضية ،أك

عيكب كزنية ،كقد استخدـ الضرب الصحيح "فاعبلتف" أك المخبكف "فعبلتف" ،كجاء التكزيع متراكحان بيف

ثبلث كحدات كأربع كحدات ،كالشاعر لـ يمتزـ بعدد معيف في تك ارره لمتفعيبلت في كؿ بيت ،مرة ثبلث
تفعيبلت ،كمرة تفعيمتيف ،كمرة أربع تفعيبلت ،كبذلؾ تخرج القصيدة عف النظاـ العركضي الذم يتطمب

1
2

 الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش.336 : -ديكاف قصائد فمسطينية .58 :

069

المساكاة في عدد التفعيبلت بيف األشطر ،األمر الذم "ساعد عمى خمؽ إمكانيات إيقاعية لمسطر غير

منتيية ،كما أف البنية المكسيقية لكؿ سطر كاف كاف ليا استقبلليا الخاص قد صارت جزءان مف تنكيع
مكسيقي يشمؿ القصيدة كميا" ،إف ىذا التنكيع في طكؿ األسطر كقصرىا إنما فرضتو طبيعة البنية

المكسيقية العضكية لمقصيدة الجديدة".1

إ ف الشاعر قد برع في السيطرة عمى البحر الشعرم كتفعيبلتو ،كأصبح كؿ ذلؾ يخضع لمدفقة

الشعكرية كاالنفعالية كخصكصية التجربة الشعرية ،كبذلؾ استبعد الشاعر خاصية التكقع كالتصكر

المسبؽ لشكؿ القصيدة كىيئتيا .

ما يمفت االنتباه تمسؾ الشاعر بالقافية باعتبارىا أحد الخصائص الفنية كالجمالية لمقصيدة التقميدية،

كلكنو في ىذه القصيدة ىنكع في القافية كاستخدـ مجمكعة مف القكافي دكف االلتزاـ فييا بنسؽ ثابت ،أم
ً
يستغف عنيا ،كلكنو استغنى عف حرؼ الركم
أنو لـ يمتزـ بمبدأ القافية الكاحدة ،كفي نفس الكقت لـ
المتكرر في نياية السطكر ،ففي السطر األكؿ مف القصيدة كاف حرؼ الركم (النكف) ،ثـ جاء المقطع
األكؿ كالثاني التزـ فييما الشاعر بحرؼ الركم (الراء) ،كفي المقطع الثالث استخدـ الشاعر ثبلثة

حركؼ لمركم في أكؿ سطر فيو(النكف) ثـ (الياء) كفي آخره حرؼ (النكف) ،كبذلؾ تحرؾ الشاعر

نفسيان كمكسيقيان حسب الحركة الشعكرية كاالنفعاالت التي تمكج بيا نفسو .

يعرض الشاعر في ىذه القصيدة فكرتيف كحالتيف متضادتيف ،مستخدمان الشاعر السخرية؛ ليظير

التعارض بينيما ،كقد سخر الشاعر مف الفكرة االجتماعية القديمة كالتي رسخت في عقكؿ الناس

كنفكسيـ ،كطغت عمى تصرفاتيـ كسمككياتيـ ،كىذه الفكرة ىي تفضيؿ الذككر عمى اإلناث ،كبرغـ
سكء ىذه الفكرة كعمقيا في عقكليـ ،فإف الشاعر نظـ ىذه القصيدة مف الشعر الحر كبدا مجددان ،كأنو
يعترض كيحارب ىذه الفكرة االجتماعية العقيمة ،بما يممكو مف أسمحة حديثة كجديدة ،فكاف شعره الحر

السبلح المناسب لمقضاء عمى ىذه الفكرة ،كقد قارف في المقطع األكؿ بيف األطفاؿ عند األمـ األخرل
و
بشكؿ طبيعي كاقعي،
كاألطفاؿ في المجتمعات الشرقية ،ففي المجتمعات األخرل يعاممكف األطفاؿ
و
بشكؿ متدرج شيئان فشيئان ،حتى
ليس فيو مبالغة كال أحبلـ زائفة ،كأطفاليـ يكلدكف كينمكف كيكبركف
أسماء فخمة ،كيعطييـ قد انر أكبر مف قدرىـ،
يصبحكا رجاالن ،أما أطفالنا فيخمع المجتمع عمييـ ألقابان ك ن
فيتعاممكف معيـ عمى أساس أنيـ عظماء كأمراء كأسياد ،فتصبح جمكدىـ ،كعضبلتيـ ،كعظاميـ،
كعقمياتيـ ،كنفكسيـ ضعيفة متكاضعة ،كسرعاف ما يشعركف بذلؾ عندما يكبركف ،فيصطدمكف بالكاقع

الصعب المممكء إحباطان كيأسان كسكداكية ،كقد أراد الشاعر أف يخبرىـ بعدـ جدكل مثؿ ىذه األفكار،

1

 الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية.104 :071

كأف عمييـ أف يفكركا بطريقة كاقعية كعممية ،كيعدكا أنفسيـ لممستقبؿ بنظرة جديدة تكاكب العصر

كمتطمباتو.

ت  -مرحمة الجممة الشعرية
الجممة الشعرية مف أكثر المراحؿ ذيكعان كاستعماالن ،بحيث يكزع فييا الشاعر صكر التفعيبلت تكزيعان

خاصان ،مشكبلن إياىا كحدات إيقاعية متباينة الحدكد كاالتساع  ،كىذا الشكؿ الجديد مف الشعر ال يمتزـ
فيو الشاعر بأم عدد مف التفعيبلت ،بؿ يزيد منو كينقص بحسب ما يحتاج إليو في كؿ فقرة مف

معنى ،ككؿ مكجة مف مكجات عاطفتو إلييا .

ىي أكبر مف السطر الشعرم كأكثر اتساعان برغـ أنيا تأخذ كؿ خصائصو ،كاذا كاف السطر الشعرم
في أقصى حاالتو تمتد فيو البنية المكسيقية؛ لتصؿ أكبر عدد مف التفعيبلت سبع تفعيبلت أك ثماني

تفعيبلت ،كيأخذ مف حيز القصيدة المكاني سط انر كاحدان" ،فإف الجممة الشعرية بنية مكسيقية أكبر مف

السطر كاف ظمت محتفظة بكؿ خصائصو ،فالجممة تشغؿ أكثر مف سطر ،كقد تمتد أحيانا إلى خمسة
أسطر أك أكثر ...لكف الجممة تظؿ – مع ىذه – االعتبارات بنية مكسيقية مكتفية بذاتيا ،كاف مثمت
في الكقت نفسو جزئية مف بنية عضكية أعـ ىي القصيدة" ،1كمف الممكف أف نجد مبر انر لكجكد الجممة

الشعرية حيث إنيا جاءت لتحؿ محؿ السطر الشعرم غير القادر عمى استيعاب الدفقات الشعكرية

كاالنفعالية ،مما يؤدم إلى البتر ،استجابة لمبنية اإليقاعية كالى "تحطيـ المعقؿ األخير الذم يقؼ في
كجو التدفؽ الشعكرم ،كىك الكقفة اإليقاعية ،كاعطاء الحرية كاممة لممكجة االنفعالية لتمتد بالصياغة

التعبيرية إلى حيث تنتيي ،فتؤلؼ بذلؾ جممة شعرية متبلحمة األجزاء دالليان كنظميان كايقاعيان".2

كلكي نتعرؼ عمى خصائص الجممة الشعرية نعرض ىذا النمكذج الشعرم مف قصيدة (رثاء) ،يقكؿ:
"صدؽ

5/5/

تعبت مف الرثاء

55//5/// 5//

ماذا تريد اآلف أرثي..

5/ 5//5/5/ 5//5/5/
الخيوؿ

/ 5//5/
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أـ الشياه

/ 5//5//

أـ الرثاء؟!
55//5//

صدؽ ...تعبت مف الرثاء"

1

55//5/// 5//5/5/

تقع الجممة الشعرية السابقة في سبعة أسطر ،حيث يتصؿ كؿ سطر شعرم بما بعده عركضيان

كدالليان كنظميان ،األمر الذم يجعؿ إمكانية التكقؼ غير ممكنة إال عند نياية الجممة الشعرية ،كبالتحديد

عند كممة (الرثاء)؛ ألف كؿ سطر شعرم تمتحـ نيايتو مع السطر التالي لو ،مما يفرض امتداد

كتكاصؿ النفس الشعرم ،بمعنى أف السطر الشعرم ال يمثؿ بنية إيقاعية مستقمة بذاتيا ،كاذا تأممنا داؿ
(صدؽ) في السطر األكؿ ال نستطيع التكقؼ عند نيايتيا ،حيث اشتممت عمى جزء مف تفعيمة ،كالجزء

المتمـ ليا يقع مع بداية السطر الثاني في مفردة (تعبت) ،ككذلؾ ال يمكننا التكقؼ عند داؿ (أرثي)

حيث اشتممت عمى جزء مف تفعيمة ،كالجزء المتمـ ليا يقع في بداية السطر الثالث في داؿ (الخيكؿ)،
كنفس الشئ مع داؿ (الخيكؿ) ال نستطيع التكقؼ عند نيايتيا؛ ألف جزء مف تفعيمتيا مرتبط مع بداية

السطر الخامس داؿ (أـ) ،ككذلؾ يتكرر مع داؿ (الشياه) جزء مف تفعيمتيا مرتبط مع السطر السادس
مع أداة الع طؼ (أـ) ،كال نستطيع التكقؼ إال عند داؿ (الرثاء) الذم يمثؿ نياية الجممة الشعرية ،ىذا

التبلحـ كالترابط بيف األسطر الشعرية فرضو امتداد كتكاصؿ النفس الشعرم كالدفقة الشعكرية ،كبذلؾ

يكتمؿ المعنى كاإليقاع العركضي ،كىك ما يسمى بالتدكير العركضي.

إف ىذا النص قائـ عمى البحر الكامؿ الذم يتككف مف تكرار الكحدة اإليقاعية (متفاعمف) بصكرتييا

المذيمة* ،كقد تكررت تمؾ الكحدات اإليقاعية في الجممة الشعرية تسع مرات،
المجزكءة كالصحيحة ك ي
كبمتابعة التفاعيؿ في السطر األكؿ نجدىا تشتمؿ عمى جزء مف تفعيمة ( ،)5/5/كيبدأ السطر الثاني
بما تبقى مف تمؾ التفعيمة ( ،)5//كبانضماميا إلى بعضيا البعض تكتمؿ الكحدة اإليقاعية (متفاعمف)
ككذلؾ يتكرر في نياية السطر الثالث ،كبداية الرابع كفي نياية الرابع كبداية الخامس ،كال داعي

لمتكرار ،كفي نياية الخامس اشتمؿ عمى جزء مف تفعيمة كىك الحركة األكلى منيا ( ،)/كيبدأ السطر
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 -أنا األرض ال تحرميني المطر.27 :

ػاعبلف) كزيػادة حػرؼ سػاكف عمػى
* التذييؿ :أيضيؼ إلى آخر الكتد المجمػكع حػرؼ سػاكف ىكػذا( :متفػاعمف ٍ +ف) كتحػكؿ إلػى (متف
ٍ
آخر الكتد المجمكع في التفعيمة يسمى بػ (التذييؿ).انظر الخبلصة الثريػة فػي عمػـ أنغػاـ مكسػيقا شػعر العربيػة ،أ.د صػادؽ عبػد ا﵀
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السادس بما تبقى منيا ( )55//5//كبانضماميا إلى بعضيما تكتمؿ الكحدة اإليقاعية لتصبح

المذيمة.
(متفاعبلف) ي

أما عمى مستكل الكقفة الداللية كالنظمية نبلحظ أف السطر األكؿ انتيى بالفعؿ (صدؽ) بينما يقع

فاعمو في بداية السطر الثاني.

كنبلحظ أف الفعؿ (أرثي) في السطر الثالث فاعمو ضمير مستتر تقديره أنا ،كمفعكلو في السطر

الرابع (الخيكؿ) ،ككجكد الضمائر كرابط بيف األسطر في النص يعمؿ عمى تسييؿ تحديد أصحابيا،
كىذه خاصية لمنص ترتبط مباشرة بالكممات ،كمف الممكف أف تسيؿ فيـ النص بتكضيحيا العبلقات

بيف المعمكمات الظاىرة ،كالمستترة.

نبلحظ أف ىناؾ رابطان آخر كىك أداة العطؼ (أـ) التي تربط الفعؿ (أرثي) في السطر الثالث مع

السطر الرابع كالخامس كالسادس ،كيتكرر أيضان السطر األكؿ كالثاني (صدؽ تعبت مف الرثاء) في

أكؿ الجممة الشعرية كفي نيايتيا ،كباعتماد الشاعر عمى ىذا التكرار يسد بعضان مف الثغرات
المكسيقية ،كيقكـ بالتحكـ بالنغمة اإليقاعية كاستخداـ التكرار كرابط إيقاعي بيف دكاؿ الجممة الشعرية.

كقد استخدـ الشاعر إضافة لمضمائر كأدكات الربط كالتكرار رابطان آخر أطمؽ عميو العمماء (التدكير)
كىك "مصطمح عركضي قديـ أخذ في القصيدة الحرة مفيكمان حديثان فالتدكير في العركض المكركث

يعني اتصاؿ شطرم البيت ،كاشتراكيما في كممة كاحدة" ،1كىذا يعني أف الكممة تنقسـ إلى شطريف،
ينتيي الشطر األكؿ منيا في آخر صدر البيت ،كيبدأ الشطر الثاني مف الكممة ببداية عجز البيت.

أما مصطمح التدكير في العصر الحديث "أصبح يطمؽ عميو في القصيدة الحرة عمى ظاىرة شاعت
شيكعان كبي انر في المرحمة األخيرة ،كىذه الظاىرة ىي اتصاؿ أبيات القصيدة بعضيا ببعض ،حتى تصبح
و
بشكؿ غير
القصيدة بيتان كاحدان ،أك مجمكعة محدكدة مف األبيات المفرطة الطكؿ ...التي تطكؿ أبياتيا
مألكؼ ،حتى يصبح البيت ككأنو مجمكعة مف األبيات المتصؿ بعضيا ببعض" ،2كتطكر ىذا األمر

حتى أصبحت القصائد الحرة  -في أدبنا المعاصر -بيتان كاحدان متبلحمان كمتماسكان ،ليس لو نياية إال

مع نياية القصيدة ،كنجده أيضان ال يحتكم عمى أم كقفات عركضية يقؼ كيستريح القارئ عندىا؛

ليأخذ أنفاسو.

كقد أكثر الشاعر راشد حسيف مف التدكير داخؿ حدكد الجممة الشعرية ،كاذا كاف التدكير يحدث

نكعان مف التدافع كاإلسراع بيف اإليقاع كالبنية المغكية في الجممة الشعرية كجزء مف القصيدة ككؿ ،إال
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أنو يعمؿ عمى تبلحـ المفردات الشعرية كانسجاميا مع المعاني السياقية كداللتيا ،كمع النغمات

المكسيقية المتكحدة ضمف إيقاع القصيدة الشعرية.
ثانياً :القافية

عمى امتداد تاريخ تطكر القصيدة العربية ،لـ تفقد القافية أىميتيا ،ألنيا عنصر رئيسي ميـ في

القصيدة ،إذ يرل عمماء العربية أنيا شريكة الكزف في االختصاص بو ،كال تقؿ أىمية عف الكزف،

كزف كقافية ،فيي جزهء ال يتج أيز مف
كتشكؿ الجزء المتمـ لو ،فيـ ال يسمكف النظـ شع انر حتى يككف لو ه
ً
ً
إيقاعيا؛ "ألف السامعيف يحتاجكف إلى الشعكر
لضبط
الكزف في القصيدة الشعرية ،بؿ تي ىشك يؿ خكاتيـ
بمكاضع الكقكؼ ،كالترديد" ،1كاذا كاف ىذا الترديد مف خبلؿ القافية يشكؿ أصكاتان تتككف في أكاخر
األبيات ،فإنو يجعؿ السامع "يستمتع بمثؿ ىذا التردد الذم يطرؽ اآلذاف في فترات زمنية منتظمة ،كبعد
عدد معيف مف مقاطع ذات نظاـ خاص يسمى الكزف" 2فكؿ بيت ينتيي بقافية ،كأىـ حركفيا الحرؼ

األخير الذم ييدعى (ركيان)" ،كأقؿ ما يمكف أف يراعي تكرره ،كما يجب أف يشترؾ في كؿ قكافي
القصيدة ذلؾ الصكت الذم تبنى عميو األبيات كيسميو أىؿ العركض بالركم ،فبل يككف الشعر مقفى

إال بأف يشتمؿ عمى ذلؾ الصكت المكرر في أكاخر األبيات" 3كتكمف أىميتو في أثره الفى ٌعاؿ في تغذية
الشعر بزاد مكسيقي يكسبو نمطان إيقاعيان يساعد الشعراء عمى الترنـ في خمكاتيـ كأسمارىـ.

كقىف ٍيت عمى ً
أثرًه
5 4
﴾ "

القافية لغ ًة" :قىفا ي ٍقفيك قى ٍفكان كقيفيكا ،كا ٍقتىفا ىكتىقىفاه :تىبً ىعو ،كا ٍقتىفى أىثىره كتىقىفاه :ات ىب ىعوي،
ً
و
اب كقىف ٍي ىنا ًم ٍف ىب ٍعًد ًه بالر يس ًؿ
كسى اٍلكتى ى
بفبلف ،أ ٍ
﴿كلىقى ٍد آىتىٍي ىنا يم ى
ىم؛ أىتٍىب ٍعتو إياه .قاؿ تعالى :ى
و
ؽ أك
كلمقافية في المغة
العين ى
معاف مختمفة يكاد يجمع بينيا معنى مشترؾ في داللتيا عمى مؤخ ير ي
و
ً
بصفة عامة.
الشيء
مؤخرة
أما اصطالحاً :القافية مف أكثر المصطمحات الشعرية التي تعرضت لمنقد كالتحميؿ كالتقنيف ،ككاف
لمعمماء آراء مختمفة في تحديد تعريؼ ليذا المصطمح ،حيث اختمفكا في تحديد حدكد ىكمية األصك ً
ات

المتكررًة فمنيـ ىمف يرل أنو مقطع صكتي يتكرر في آخر كؿ بيت مف أبيات القصيدة الكاحدة ،قكامو
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ساكناف يسبقيما متحرؾ مف آخر البيت ،كتأخذ األشكاؿ التالية مف الناحية الصكتية باعتبار كجكد

أصكات متحركة بيف ساكنييا كعدمو.1

كىي عبارة عف "مجمكعة أصكات في آخر السطر أك البيت ،كىي كالفاصمة المكسيقية يتكقع

السامع تكرارىا في فترات منتظمة".2

كيرل د .صادؽ أبك سميماف أنيا "تدؿ عمى ما يمتزـ الشاعر تكرىارهي في خكاتيـ القصيدة".3
كيرل الدكتكر /عز الديف إسماعيؿ أف "القافية كحدة مكسيقية ليا أشكاؿ مختمفة ،أم أنيا تنسيؽ

معيف لعدد مف الحركات كالسكنات" 4كلمقافية أىمية مكسيقية في مقطع البيت كتكرارىا يزيد في كحدة

المعنى ،كفي ذلؾ تقكؿ نازؾ المبلئكة" :تعتبر القافية إذف عنص انر ضركريان في إيقاع الشعر العربي،

كركنان ميمان في مكسيقية الشعر الحر نظ انر لما تحدثو مف رنيف كما تثيره في النفس مف أنغاـ كأصداء"،5

كأصداء" ،5كما يزيد تكرارىا في كحدة النغـ ،كلدراستيا في داللتيا أىمية عظيمة؛ ألف كمماتيا – في

الشعر الجيد -ذات معاف متصمة بمكضكع القصيدة ،بحيث ال يشعر المرء أف البيت منظكـ مف أجميا،
بؿ تككف ىي منظكمة مف أجمو ،كال ينبغي أف يأتي بيا لتتمة البيت ،بؿ يككف معنى البيت مبنيان
عمييا ،كال يمكف االستغناء عنيا فيو ،مما يعني نياية طبيعية لمبيت ،بحيث ال يسد غيرىا مسدىا في

كممات البيت قبميا .

في العصر الحديث تطكر مفيكـ القافية بتخفيؼ حدة سطكتيا فأصبحت مف أكؿ األنظمة التي حاكؿ

الشعراء م ار انر الخركج عمييا ،كتحطيـ قيكدىا ،فظيرت المكشحات ،كالمقطكعات ،كالمزدكجات،
كالمربعات ،كالمخمسات ،كالمسمطات ،ثـ الشعر المرسؿ في العصر الحديث ،حتى كاف شعر التفعيمة

أك ما يسمى بالشعر الحر ،الذم حسـ عممية التأرجح بيف التقفية بنظاميا القديـ ،كعممية التحرر
الخالص منيا ،فأصبح إسقاط القافية التقميدية مف آخر األسطر ،عقيدة راسخة لمعظـ الشعراء

المحدثيف ،كال يعني ىذا حدكث الفكضى في مكسيقى الشعر ،بؿ يعني أنيا أكثر ارتباطا بالمستكييف:
التعبيرم كالداللي؛ ألف الشاعر يتصرؼ بالقافية كفؽ طبيعة رؤيتو الخاصة نظ انر لما ليا مف عبلقة
كثيقة الصمة بالمعنى ،ك"الحقيقة أف الشعر الجديد لـ ييمؿ القافية إذا كنا نقصد الدكر الفني الذم تمعبو
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في مكسيقى القصيدة؛ فالقافية قائمة في الشعر المعاصر الجديد كاف أخذت شكبلن آخر ىك في الحقيقة

أصعب مراسان مف القافية القديمة" ،1األمر الذم جعؿ الشعراء يتعاممكف مع قيكد القافية بطريقة سمسة
منحتيـ ىامشا مف الحرية في استخداميا ،أك تركيا كفقان لما يتطمبو السياؽ كالمعنى.
أ  -القافية الموحدة

ىذا النكع مف التقفية يعتبر امتدادان لمقصيدة التقميدية العمكدية كىي قريبة في صكرتيا مف صكرة

القافية في الشعر العمكدم ،كفي شعر التفعيمة تتكرر في نياية كؿ سطر ،كتنتيي األسطر بقافية
كاحدة حيث يشمؿ ىذا النمط مف التقفية تكرار النسؽ الصكتي في آخر السطر بحركاتو كسكناتو ،مع

االحتفاظ بحرؼ الركم في معظـ األسطر ،كلمقافية قيمة مكسيقية في مقطع البيت ،كتكرارىا يزيد في
كحدة النغـ ،كىي أيضان "تضيؼ نغمان كجكان إلى القصيدة ،فيذا الصكت المتكرر يكحي بأشياء ،كتك ارره

يعمؽ اإليحاءات" ،2كلدراستيا في داللتيا أىمية كبيرة ،كتأتي في صكرتيف:

الصكرة األكلى :كىي أكثر التصاقان بالمفيكـ التقميدم لمقافية ،حيث تمثؿ القافية نياية لمسطر الشعرم،

كيتـ معيا – غالبان – تكقؼ التدفؽ الداللي كاإليقاعي.
يقكؿ الشاعر في قصيدة (عف الشيداء):

"يأتي الشيداء بصمت

يمضي الشيداء بصمت
ماذا تكتب عنيـ...؟

أحمد ودع زوجتَو وأضاؼ:
يا سممى بعد الحرب سنبني بيت،

أنت
أحمد حرر شب ارً مف جوالف الشاـ...و َ
ماذا حررت؟
بالشعر وبالكممات
***

ماذا حررت؟
خير ٍ
رثاء لمشيداء الصمت
ُ
المشي بصمت

الزحؼ بصمت
1
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والحب بصمت

كوفاء األ رض ،يتـ بصمت
حتى لو جاء الموت

أقبمو بصمت" ...

1

أما الصكرة الثانية لمقافية المكحدة :كىي أف القافية كالركم يتكرراف بنفسييما ،كلكف دكف تتابع – كما

في النمكذج السابؽ -كانما تفصؿ بينيما بعض األسطر غير المقفاة ،فتكسر مف حدة رتابتيا.

ب  -القافية المنوعة

القافية المنكعة مف أكثر األنماط التي عمد إلييا الشاعر المعاصر في شعره ،لما فييا مف حرية
كبيرة في التزاكج أك التناكب بيف القكافي المختمفة كتقكـ القصيدة في ىذا النمط عمى أكثر مف قافية

كركم ،دكف التزاـ بنظاـ ثابت في تناكبيا ،كقد جاءت عند ارشد حسيف في صكرتيف :قافية منكعة
متتالية ،كقافية منكعة متقاطعة.

 -1القافية المنوعة المتوالية:

يتبع فييا الشاعر نظامان معينان يتمثؿ في تتابع القكافي المتشابية في سطريف أك أكثر ،ثـ ينتقؿ إلى

قافية أخرل متتابعة ثـ إلى ثالثة كىكذا ،ثـ قد يعكد مرة أخرل إلى القافية األكلى ،أك أف يكرر نظاـ
تكالي القكافي مرة أخرل ،يقكؿ في قصيدة (مات غريبان):

"الدودة العػػمياء صار طعاميا مػػػػف مقػػمػػتػػيػػػػػو
أكمت طػػري إىػػابػػو والجػػوعُ يػػقػػػتػػؿ طفمػػتػيػػػػػو
ديداف ىذي األرض أشرؼ مف ٍ
يد ُمد ْت إلػػيػػو
عطفت عميو!
ليت السماء
ْ
يا ليتيا قُ ِط َع ْت ويا َ
***

ريح المساء إذا رحػػػمػػت مػػع الػػغػػػػروب
با﵀ يا َ
ورأيت أـ التعس تنتػػظر الػػػمغػػرب أف يػػثػػػػػػػػػػػوب
يد الخطوب
ْ
وتساءلت ىؿ سوؼ يرجع أـ رمتْ ُو ُ
فتميمي قبؿ الجواب واف يكف ىو لػػف يػػػؤوب!
***

واذا ألحت بالسؤاؿ لتػػخػػبػػرييػػا بػػالػػحػػقػػػػػيػػػػقػػػػو
ػػو فػػي حػػضػػف والدة ،رفيقو
قػػولي ليػػا :خػػمػفػػتُ ُ

1
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شبػػح الػػحػػقػػيػػػػقػػػػو
وتخيمت
وتأوىػػػت
بكت
ْ
ْ
واذا ْ
َ
فمتصمتي يا ريػػح إجػػالالً لػػمػػوقػػفػػيا دقػػػػيػػػقػػػػػو
***

واذا ر ِ
اب الػػطػػػػػيػػػػػػاره
أيت بػػنػػاتو يػػمػػبػػػسػػ َ
ػػف أثػػو َ
األيػػتػػاـ عػػػػػػػػاره
فػػػتػػوسػػػمػػي لمػػدىر أال يػػمػبػػػػػس
َ
واذ ر ِ
أيت بػػػصػػػػػدر زوجػػتػػو مف الػػبؤس شػػػػػػػػراره
فتممسي قمب الػػتػػعيػػسة واطػػفػػػئػػي يا ريح نػػػػاره
***

قولي لػػػػيػػف عػػف الفتى وشبابو كيؼ انكسػػػػػر

مف غػػير أف تبكي السماء عميو أو يبكي القدر
ِ
ٍ
شػػػعر وال نػػزؿ المػػػػطر
اء في
يػػػرِثو الشعػػػػػر ُ
لـ ْ
1
والشمس لـ تجزع لمصرِع ِو وال غاب القػػػػػػمػػػر!!"

بدأ الشاعر قصيدتو مخاطبان ريح السماء طالبان منيا التأني ،كعدـ التعجؿ ،كجاء طمبو في نبروة
و
سر و
معترضة خطابو ،لقد اعتمد الشاعر في المثاؿ السابؽ عمى ركم مكحد ،مع استخدامو لبحر
يعة

الكامؿ مع دخكؿ بعض الزحافات عمى بعض تفاعميو ،كلكف المدقؽ لتمؾ المعاني يشعر بأف القافية
جاءت في القصيدة محققة إيقاعان معنكيان كمكسيقيان ،إذ اختار الشاعر في القافية الكممات المناسبة

لمعانيو ،كالتي ال يمكف االستغناء عنيا ،كقد استطاع أف يصكر انفعالو الحزيف عف طريؽ ىذه القافية

المبلئمة ليذا االنفعاؿ ،كالتي نقمت أحاسيس الشاعر كمشاعره أيضان ،حتى ال يمكف االستغناء عف ىذه

القافية معنكيان كمكسيقيان ،إذ إف القافية المكحدة تناسب شعر المقطكعات ،حيث يركز الشاعر عمى
معنى كاحد أك شعكر كاحد في أبيات قميمة ،فالحزف كالثكرة التي سيطرت عمى المعاني نراىا في نياية

المقاطع ،حيث إف القصيدة تككنت مف ( )8مقاطع تتكحد القافية في كؿ مقطع كىي كممة ،تنتيي في
المقطع األكؿ كالثامف بركم (الراء) ،كالثاني (اليمزة) ،كالثالث كالرابع كالسادس كالسابع (بالياء
الساكنة) ،أما الخامس فجاء ركيو (الباء) ،تيدأ عندما نصؿ إلى القافية أم نياية الدفقة ،كىكذا مع كؿ
دفقة شعكرية جديدة ،إذف ليذه القافية مميزات رغـ أنيا ترىؽ الشاعر ،كلكف مف أجؿ تيدئة المكقؼ

االنفعالي كاف ال بد منيا ،ىذه الكممات الشعرية تمنح المستمع إلييا جممة مف األحاسيس المتشائمة
مف خبلؿ الصكر المتبلحقة ،كلكنو لـ يرغب أف يسير عمى ىذا النمط ،عندما استدرؾ األمر بقكلو

(خمفتو في حضف كالدة رفيقة) حيث استطاع الشاعر أف يعبر عف الغيظ المكبكت ،كيبعث في المعنى
1
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قكة متجددة ،كأف يحيؿ األسى إلى لكف مف التفاؤؿ؛ ليحدث أث انر إيجابيان في المتمقي ،فأحاؿ الكاقع إلى
آماؿ حتى كلك كانت غير صحيحة مف أجؿ المستقبؿ.

أنيى الشاعر المقطع الثاني بحرؼ (الباء) ،باعتباره مف الحركؼ االنفجارية ليتناسب مع المكقؼ

حدة الحرؼ بالكقكؼ عميو كنكع مف اإليقاع المكسيقي؛ ليبدأ
االنفعالي ،كلكنو استطاع أف يخفؼ مف ٌ
دفقة شعرية جديدة ،في محاكلة منو لتقريب الكاقع المأساكم الذم يرسمو بدقة متناىية ،أما حرؼ الركم
(الياء) إذا كاف يي ىج ًسـ صكرة السككف الطبيعي ،فيذا أيضان راجع إلى طبيعة الفمسطيني الذم يحاكؿ أف
يككف ثائ انر مف داخمو ،كأكثر اتزانان مف الخارج ،فاالتزاف الفكرم ضركرم في مثؿ ىذه المكاقؼ ،حتى
تستطيع الكممة أف تؤدم دكرىا ،كحتى يؤدم الشاعر دكره بالصكرة المطمكبة مف خبلؿ التناسؽ

كالتكازف بيف الصكر ،كما جاء بيذا إال ليقكم الدفقات الشعكرية كالفكرية.

مما سبؽ يتضح لنا أف الشاعر يممؾ مف الحرية الفنية البنيكية ،حيث يتعامؿ مع النص بأقصى

غايات الحرية ،كذلؾ مف خبلؿ تكحد القافية في مقطكعات مف بنية القصيدة المكسيقية ،تشكؿ لكنان مف

التجديد كاإلبداع لقصيدة التفعيمة ،فحرية البناء الذم يتميز بو ىذا الشكؿ مف الشعر الحر ،لـ يجعؿ
مكحدة ،ككأنو أراد أف يربط بيف المعاصرة كالتراث بطرؼ خفي ،قائـ
الشاعر يبتعد عف استخداـ قافية ٌ
عمى التجانس المكسيقي ،مع اعتماد السطر الشعرم قالبان لو ،فالشاعر لو أف يجدد في القصيدة كيفما
يشاء داخؿ إطار األكزاف الشعرية.

إف استخداـ الشاعر لمقافية المتكالية في نياية األسطر الشعرية ،ال يسير عمى كتيرة كاحدة حتى

نياية القصيدة ،مستخدمان نظاـ المقطكعات ،فبنية القصيدة عمى ىذا النسؽ تعتمد عمى الحالة النفسية
كالشعكرية ،كما ىك إال نياية لكقفة مكسيقية لـ يكف بمقدكر الشاعر أف يكاصميا إلى تفعيمة أخرل.
 -2القافية المنوعة المتقاطعة:

في ىذا النمط مف التقفية يعمد الشاعر إلى استخداـ القكافي المتبادلة التي تجمع بيف المكافقة كالمخالفة

معان حيث ال تتكرر القافية بشكؿ متكاؿ ،كانما تقاطعيا قافية أخرل أك أكثر ،تفصؿ بيف صكرىا
المتكررة ،فمـ يتكرر حرؼ الركم كالقافية إال بعد مجيء قافية أك قافيتيف أخرييف مخالفتيف ليا ،عمى

نحك ما نرل في قصيدة (إلى حيفا) ،يقكؿ:
"حبيبتي!
والدتي!

اسمؾ "يافا"؟ أـ "بساتيف صفد"؟!
كوني كما ِ
كنت
وال تنتظري الجمعة
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أو يوـ األحد!"

1

القافية التي يبنًي عمييا المقطع منكعة كمتبادلة الركم األكؿ (الياء) كال يتكرر الركم إال بعد ظيكر
المخالؼ لو كىك (الداؿ) فالقافيتاف تتبادالف المكاقع عمى النحك التالي ( :أ ب أب).
كقد ال يمتزـ الشاعر بيذا النظاـ في تبادؿ القكافي المنكعة أك يطمؽ العناف في تكرارىا دكف نظاـ

ثابت كمثاؿ ذلؾ ما جاء في قصيدة (أطفاؿ دمشؽ) ،يقكؿ:
"لـ أبؾ مف سنيف

بكيت اليوـ في دمشؽ
لكنني
ُ
تجمع األطفاؿ واشتروا جرائد ليق أروا ،عف الجوالف

عف سيناء

عف سقوط الطائرات في دمشؽ

تكاثر األطفا ُؿ واشتروا كؿ جرائد المدينة
اذىب إلى الجوالف
رجوتُيـ جريدةً واحدةً ،لكنيـ قالوا:
ْ

أجبتُيـ :لكنني أحرر الجريدة
اذىب إلى الجوالف
فرد ُدوا:
ْ
2

ونحف وحدنا نحرر الجريدة"
تنتيي األسطر الثبلثة بثبلث قك و
اؼ متبادلة ىي (النكف -القاؼ -التاء المربكطة).
 -3غياب القافية:

ال يستطيع الشاعر االستغناء عف القافية بأم حاؿ مف األحكاؿ ،قد يستغني عف الركم ،كلكنو يظؿ
محتفظان بالقافية مف خبلؿ صيغة صكتية متكررة ،يعمؿ الشاعر عمى تعكيض غيابيا مف خبلؿ
التجانس الصكتي بيف أكاخر الكممات في نياية األسطر الشعرية.

قد يظف البعض أف الشعر الحر في عصرنا الحديث ألغى القافية كأىمميا "كالحقيقة أف الشعر

الجديد لـ ييمؿ القافية إذا كنا نقصد الدكر الفني الذم تمعبو في مكسيقى القصيدة؛ فالقافية قائمة في

الشعر المعاصر الجديد ،كاف أخذت شكبلن آخر ىك في الحقيقة أصعب مراسان مف القافية القديمة".3

كاذا كانت القافية كحدة مكسيقية كتنسيؽ معيف لعدد الحركات كالسكنات ،فإف "ما يعنينا مف القافية

ىك التنسيؽ المكسيقي آلخر السطر الشعرم بما يتمشى كمكسيقى السطر ذاتو".4
1

 -ديكاف أنا األرض ال تحرميني المطر.63 :

3

 -الشعر العربي المعاصر.813 :

2

 -ديكاف قصائد فمسطينية.32 :

4

 -المصدر السابؽ.113 :
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كقد يرل البعض أف مف مبررات االستغناء عف حرؼ الركم بصفتو حرفان ىجائيان ،يفرض نفسو عمى

القافية في أكاخر األبيات الشعرية كأنو "عامؿ تعطيؿ مف حيث أنو يفرض نفسو عمى القافية مف جية،
كعامؿ إممبلؿ لتك ارره المستمر – سكاء أكانت ىناؾ حاجة مكسيقية لو أـ لـ تكف -في سائر أبيات

القصيدة مف جية أخرل" ،1كقد استفاد الشعر الحديث مف ذلؾ بأف جعؿ حرؼ الركم متنقبلن ،يختمؼ

مف سطر إلى آخر ،كفقان لمتطمبات مكسيقى القصيدة ،كىذا األمر أتاح لمشعراء في العصر الحديث
إمكانية الكقكؼ عند القافية كاالنتقاؿ منيا لسطر آخر ،كبالتالي يتيح لممتمقي الكقكؼ كاالنتقاؿ في

كقت كاحد كخالؼ بذلؾ القافية القديمة التي تيجبر المتمقي عمى التكقؼ.
كميما يكف مف أمر فإف القافية في الشعر الحديث تعتمد عمى القدرات المغكية ،كمدل التدفؽ

الشعكرم كالعاطفي الذم يتطمب تدفقان مكسيقيان معينان.

كنعرض في ىذا النمكذج الذم يمثؿ المقطع الثاني بعنكاف (يافا ...المشردة!) مف قصيدة (الحب

كالجيتك) ،يقكؿ:

"وكنت في يافا ...أل ُّـ عف جبيتيا الجرذاف

وأرفع األنقاض عف قتمى

وأدفف النجوـ في رحـ الرماؿ

بال روس بال ركب

واألشجار

والجدراف

وأسحب الرصاص عف عظاميا

وأمتص الغضب

وأنتقي جديمة قتيمة أفرميا

ألفيا سيجارة

أشعميا  ...وأجرع الدخاف

ألستريح لحظة ..بال سبب!"

2

في األسطر الشعرية السابقة نمحظ نكعان كاضحان مف التقفية ،يتمثؿ في نياية السطر الثالث كالثامف

كالثاني عشر (ركب -الغضب -سبب) أما األسطر المتكسطة بينيا فقد خمت مف حرؼ الركم ،كلكنيا

لـ تخ يؿ مف قافية داخمية استطاع الشاعر تحقيقيا مف خبلؿ االنسجاـ الصكتي كالتكافؽ المقطعي في
1
2

 -المصدر السابؽ.114 :
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نياية األسطر الشعرية بيف الكممات (يافا – الجرذاف -الرماؿ -األشجار -الجدراف -عظاميا-

أفرميا -ألفيا -أشعميا -الدخاف) كمف أمثمة التطابؽ في الحركات كالسكنات (الجرذاف -الجدراف)

( ) /5/5/5/ككذلؾ (جبيتيا -كعظاميا – أفرميا -أشعميا) ( )5//5// -5///5/ىذا النمط مف التقفية
يسمح لمشاعر بالجرياف ،كيسمح لمدفقات الشعكرية أف تتكالى دكف كجكد دكاؿ تفرض عميو أف يتكقؼ
في نياية كؿ سطر ،مف خبلؿ النمكذج السابؽ نبلحظ مدل استفادة الشاعر مف االنتقاؿ كالتكقؼ في

نياية األسطر بكؿ سيكلة كسبلسة ،دكف تعطيؿ كحسب اإلطار المكسيقي العاـ لمقصيدة المرتبطة

بالدفقات الشعكرية.

التشكيالت اإليقاعية:

يقكـ الشعر الحر في عصرنا الحديث عمى أسمكب الحرية في النظاـ العركضي ،كاعتماد التفعيمة

ككحدة مكسيقية تتفاعؿ مع بعضيا البعض في األسطر الشعرية ،كلكف حتى ىذه الحرية ليا ضكابط

كمعايير تجعؿ مف ىذه التجربة أكثر جماالن كابداعان ،الشاعر الحديث يتحرر مف االلتزاـ بعدد معيف مف
التفعيبلت في البيت الشعرم ،كقد يأتي السطر الشعرم عمى تفعيمة أك جزء مف تفعيمة ،كقد تككف أكثر

مف ثبلث تفعيبلت حتى تصؿ إلى و
ثماف ،كالذم يتحكـ في ىذا األمر الحالة الشعكرية كالتدفؽ الشعكرم

لدل الشاعر ،كقد اتخذت القصيدة الشعرية الحديثة أنماطان ثبلثة مف التشكيؿ اإليقاعي حددت اثنيف
مف ىذه التشكيبلت األستاذة نازؾ المبلئكة "قسمنا البحكر إلى صافية كممزكجة" ،1في حيف أطمؽ

الدكتكر رجاء عيد عمى التشكيؿ الثالث مجمع البحكر.2

كسنتتبع ىذه األنماط الثبلثة في بنية القصيدة الشعرية عند راشد حسيف.

البحور الصافية:

كىي البحكر التي تعتمد تكرار تفعيمة كاحدة في السطر الشعرم ،دكف أف تخالطيا أم تفعيمة تابعة

لبحر آخر ،كالبحكر الصافية سبعة ىي :الكامؿ ،المتقارب ،الرجز ،الرمؿ ،اليزج ،الكافر ،المتدارؾ أك
الخبب.

كقد نظـ الشاعر عمييا جميعان ،كسنعرضيا في جدكؿ يكضح نسبة تردد ىذه البحكر حسب كثرة ما

نظـ عمييا:

1
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البحر الشعري

عدد التكرار في جميع الدواويف

النسبة

بحر الكامؿ

48

٪34‚5

بحر الرمؿ

18

٪12‚9

بحر المتقارب

15

٪10‚7

بحر الرجز

13

٪9‚3

بحر السريع

10

٪ 7‚1

بحر الكافر

10

٪7‚1

بحر المتدارؾ

6

٪4‚3

بحر الخفيؼ

6

٪4‚3

بحر البسيط

4

٪2‚8

بحر اليزج

3

٪2‚1

بحر المديد

1

‚72

تكضح لنا اإلحصائيات كالنسب في الجدكؿ عدد تكرار البحر في جميع الدكاكيف ،كالنسبة المئكية
لذلؾ ،كقد أتى البحر الكامؿ بتفعيمتو (متفاعمف) في المركز األكؿ كقد تردد في ( )48قصيدة مف

مجمكع قصائد الدكاكيف البالغ عددىا ( )139بما نسبتو ( ،)٪34‚5ثـ يميو في المركز الثاني بحر

الرمؿ بتفعيمتو (فاعبلتف ) كقد تردد ( )17مرة ،بنسبة تردد ( )٪13تقريبان ،كفي المركز الثالث بحر

المتقارب بتردد ( )15مرة بنسبة ( )٪11تقريبان ،كتفعيمتو (فعكلف) ،ثـ الرجز ،السريع ،الكافر ،المتدارؾ،

الخفيؼ ،البسيط ،اليزج ،المديد.

كمما سبؽ ترل الباحثة أف البحر الكامؿ األكفر حظان في البحكر الشعرية التي نظـ الشاعر عمييا؛

كىذا األمر لو العديد مف األسباب منيا :أف ىذا البحر لو قيمة كأىمية عمى مدار تاريخ الشعر العربي،

كقد حظي باىتماـ كبير مف الشعراء بالنظـ عميو ،فيك مف البحكر األكثر غنائية كانسيابية؛ ألنو ينسجـ
مع العكاطؼ القكية سكاء ،أكانت فرحان شديدان أـ حزنان شديدان ،كما يحكم فضاء صكتيان كزمنيان كاسعان
و
و
كبشكؿ فيو صراحة
بشكؿ أكبر،
فضفاضان يعطي الفرصة لمشاعر؛ ليبكح بكؿ دفقاتو النفسية كالشعكرية
كحرية لمتعبير عف الذات ،كمبادئيا ،كأفكارىا ،كقد احتؿ ىذا البحر المرتبة الثانية بعد البحر الطكيؿ،

كاعتبره الباحثكف كالدارسكف مف البحكر األكثر شيكعان كاألكفر حظان يطرقيا كؿ الشعراء ،كيكثركف النظـ
منيا ،كتألفيا آذاف الناس في بيئة المغة العربية.
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كقد بدأ ىذا البحر "في العصكر المتأخرة ينافس الطكيؿ في منزلتو ،كقد ظير ىذا بصكرة كاضحة

في العصر الحديث" ،1كبالفعؿ حقؽ البحر الكامؿ المرتبة األكلى في الشعر الحديث ببل منازع "أف
البحر الكامؿ في عصرنا الحديث قد أصبح معبكد الشعراء ،كىك أيضان البحر الذم يستمتع بو جميكر
السامعيف مف محبي الشعر فيطرقو اآلف كؿ الناظميف ...يمكننا اآلف أف نصؼ الكامؿ بأنو مطية

شعرائنا المحدثيف".2

أما األسباب الخاصة التي جعمت الشاعر راشد حسيف يعتمد البحر الكامؿ ككحدتو اإليقاعية

(متفاعمف)؛ أف ىذه التفعيمة تتميز بقدرتيا عمى استيعاب عبلقات إيقاعية متشابكة ،جاءت نتيجة كثرة

الزحافات كالتغيرات التي يمكف أف تدخميا كاإلضمار ،كالترفيؿ ،كالتذييؿ ،كالقطع ،كالحذذ ،إضافة إلى

كثرة الصكائت القصيرة التي تدخؿ في تشكيؿ ىذه التفعيمة فيي تتككف مف :
(ـ) = مقطع قصير مفتكح
 -1صامت  +صائت قصير ي
(ت) = مقطع قصير مفتكح (ص ح).
 -2صامت  +صائت قصير ى

 -3صامت  +صائت طكيؿ (فا) = مقطع طكيؿ مفتكح (ص ح ح).
 -4صامت  +صائت قصير (ع) = مقطع قصير مفتكح (ص ح).

 -5صامت  +صائت قصير  +صامت (لف) = مقطع قصير مغمؽ (ص ح ص ص).

الكحدة اإليقاعية (متفاعمف) تتككف مف ( )6صكامت مقابؿ ( )4صكامت قصيرة كصائت طكيؿ،
كتعدد الصكائت في الكحدة اإليقاعية ،يؤدم إلى عمك نغمتيا المكسيقية كيحتاج إلى نفس أطكؿ؛ لذلؾ

كاف لو أثر كبير في شيكع ظاىرة التدكير عنده ،ككاف لمغنائية التي امتؤلت بيا نصكص راشد حسيف
كبير في انسجاـ ذلؾ الكحدات اإليقاعية لمبحر الكامؿ بأشكالو المختمفة.
دكر ه
ه
كلك تأممنا القصائد الشعرية التي نظميا الشاعر عمى البحر الكامؿ ،لكجدنا أف ىذه القصائد تتميز
بمكضكعات كأفكار جادة كمفصمية في نضاؿ الشعب الفمسطيني كثكرتو ،كقد كشفت ىذه القصائد عف

قدرة ىذا البحر عمى استيعاب كؿ األفكار كالمبادئ الذاتية الثكرية ،كما يحتكييا مف عكاطؼ قكية

كصادقة تمتمئ بالحب ألرضو فمسطيف ،كقد كاف ليذا البحر أثر كفاعمية في نجاعة األسمكب الساخر
لدل الشاعر في العديد مف القصائد ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر( :الجئكف ،مف الجئ إلى أمو،

الخيمة الصفراء ،ببلدم ،إلى ثائرة ،مصرع جميمة بكحيرد ،رسالة ساخرة مف الميداف).
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البحور الممزوجة:
يتألؼ الشطر فييا مف تفعيمة كاحدة أك أكثر عمى أف تتكرر إحدل التفعيبلت ،كىي البحر الطكيؿ،

كالبسيط ،كالمديد ،كالمنسرح ،كالسريع ،كالخفيؼ ،كالمضارع ،كالمقتضب ،كالمجتث.

كقد استخدـ الشاعر راشد حسيف أربعة بحكر ممزكجة ،كقد حظى البحر السريع عمى المركز األكؿ

بيف األربعة بحكر الممزكجة ،كقد تكرر ىذا البحر عند الشاعر في ( )10قصائد ما نسبتو (،)٪7‚1

كتكرر البحر الخفيؼ في (  ) 6قصائد ما نسبتو (  ،) ٪4‚3كتكرر البحر البسيط في ( )4قصائد

ما نسبتو ( ،)٪2‚8كتكرر البحر المديد في قصيدة كاحدة مف مجمكع قصائد الدكاكيف األربعة البالغ
عددىا ( )139قصيدة.

كلك تأممنا البحر السريع نجده يتككف مف تفعيمة مكررة مرة كاحدة (مستفعمف) ،كأخرل تقع ضربان في

القصيدة الحرة (مفعكالت) عمى النحك التالي :مستفعمف مستفعمف مفعكالت .

كتكزعت قصائد البحر السريع بيف قصيدتيف ( )2مف الشعر الحر ،ك( )8قصائد مف الشعر العمكدم،
ككانت القصائد الشعرية الحرة ىي( :الشمس لؤلرض ،كالحب يسير كمو في دمشؽ) ،أما القصائد

العمكدية( :الثكب األزرؽ ،كالحسناء كالقرية ،كبعد عاـ ،كالمنديؿ األحمر ،كالحبيبة ،كخاليا ،كعكدة
إبميس ،كخكاطر سجيف).

كتردد البحكر الممزكجة في دكاكيف الشاعر يعني أف الشاعر لـ ييؤثر التشكيبلت اإليقاعية الصافية
لسيكلتيا فحسب ،كلكنو أيضان يتحكـ في الحركة اإليقاعية لشعره ،كاعتماده عمى بحر بعينو دكف غيره

؛ ىك إدراؾ ألسرار ىذا البحر كخصائصو ،كيعني أنو كاف عمى كعي بكؿ مسارات الحركة النقدية

لعصره ،كما يط أر عمييا مف تجديد كتطكير ،كىذا النمكذج مف قصيدة (الثكب األزرؽ) نظميا الشاعر
عمى البحر السريع التاـ ،يقكؿ فييا:

لـ يضػػطرب قمبي ولـ يخف ِ
ؽ

"لػػػوال ثػػنػػػػػايػػا ثػػوبػػؾ األزرؽ

غػػػيػػػرانة مف لػػػونػػػػو الػػػريػػػ ِ
ؽ

سمػػػػػاؤنا غػػامػػت كػػأنػػي بػػيػػا

أف تطمعي مف جية المشر ِ
ؽ"

وشمسنا الحسناء لـ يرضػػيا
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ىذه القصيدة تقع في ( )12بيتان كتتككف مف مقطعيف اعتمد الشاعر فييا نظاـ الشطريف التقميدم،

جاءت القافية أكثر التصاقان بالمفيكـ التقميدم لمقافية حيث جاءت كاحدة في جميع األبيات ،كركم كاحد

ىك (القاؼ) ،ما عدا البيت الثاني جاءت القافية مردكفة بحرؼ (الياء) كىك حرؼ مد ،اعتمد الشاعر

عمى البحر السريع الكافي بتفعيبلتو (مستفعمف مستفعمف فاعمف) تتكرر مرة كاحدة ،كجاء العركض

صحيح (فاعمف) ،كاذا نظرنا لحشكه فنجد التفعيمة األكلى في الشطر األكؿ مف البيت الثاني جاءت
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 ديكاف مع الفجر.39 :085

(متى ٍفعمف) ،كتتكرر نفس الشيء مع التفعيمة األكلى لمشطر األكؿ مف البيت الثالث ،كفي نفس البيت
ي
لكف الشطر الثاني جاءت مستفعمف الثانية مخبكنة كما سبؽ.
مجمع البحور:

مف الكسائؿ الفنية التي استخدميا الشاعر في تشكيؿ البنية اإليقاعية لنصكصو الشعرية ،الجمع بيف

بحريف أك أكثر في قصيدة كاحدة ،محاكالن تنكيع النغمة اإليقاعية؛ لكسر جك الرتابة كالممؿ في اإليقاع،
ككسر األشكاؿ المكسيقية التقميدية التي تعتمد عمى كحدة البحر ،كأىـ ما في األمر ىك قدرة القصيدة

الشعرية عمى استيعاب الدفقات الشعكرية كالعاطفية المتغيرة كىذه "حقيقة مؤداىا أف الشاعر العربي بدأ

يكلي المضمكف اىتمامان أكبر مف اىتمامو بالشكؿ الخارجي كرغب في أف يتيح لتجربتو الشعرية أف
تخمؽ الشكؿ المبلئـ ليا ،اقتناعان منو بػأف كؿ مكقؼ أك تجربة ليا شكميا الشعرم المناسب".1

كالشاعر في قصيدة (رسالتاف) يتحدث عف قصة جندم فرنسي أرسؿ إلى خطيبتو ،يخبرىا بأنو قدـ

لقائده ىدية مككنة مف رأس كمعصـ ثائر جزائرم ،2كقد قسـ القصيدة إلى قسميف األكؿ بعنكاف (إلى
خطيبتو) التي بناىا عمى مجزكء الكامؿ ،كالثاني (مف خطيبتو) بناه عمى بحر الرمؿ ،يقكؿ الشاعر

في المقطع األكؿ:

"أنا في الجزائر أقت ُؿ الثو َار يا "ليزا" الحبيبػػو
يمتىػػفىاعمػػف يمػػتىػػفىػػاع ػمػػف يمػػتٍ ػفػػاع ػمػػف يمػتٍػفىػاعػبلتػػف
مينػتػي العػػجػػيػػبػػػػو
األطفاؿ فالتيػتػيػـ
وأ َُيػػت ُـ
َ
َ
يمػػتىػػفىػػاع ػمػػف يمتٍفىاعمف يم ػػتٍػفػاع ػمػػف يمػػتٍػػفىػػاعػػبلتػػف
كي تنعمي بالعطر يا "ليزا" وبالحمؿ القشيبو

يم ػػتٍفى ػػاع ػمػػف يمػػتٍفىػػاع ػمػػف يمتػىفػػاع ػمػػف يم ػتػٍفىػػاعػػبلتػػف
أنا في الجزائر أقتؿ الثو َار يا أحمى خطيبو
3
يمػػتىفىػػاع ػمػػف يمتٍفىاع ػمػػف يمتٍفاعػػمف يمتٍفىاعػػبلتف "

1

 -الشعر العربي الحديث  1970 -1800تطكر أشكالو كمكضكعاتو بتأثير األدب الغربي ،تأليؼ س.مكريو ،ترجمػو كعمػؽ عميػو
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 -انظر ديكاف صكاريخ.76 :

الدكتكر شفيع السيد ،الدكتكر سعد مصمكح ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاىرة.324 :2003 ،
3

-المصدر السابؽ .76 :

(متٍفػػاعمف) ،كىػػك زحػػاؼ مفػػرد ال يقػػع إال فػػي ىػػذا البحػػر( .انظػػر
*االضػػمار :ىػػك تسػػكيف الحػػرؼ الثػػاني فػػي أكؿ التفعيمػػة لتصػػير ي
الخبلصة الثرية في عمـ أنغاـ مكسيقا شعر العربية.)122 :
* الترفيؿ :إضافة سبب خفيؼ إلى آخر الكتد المجمكع ىكذا (متفاعمف  +تف) كتحكؿ إلى متفاعبلتف ،كال يقع الترفيؿ إال في البحر

الكامؿ  (.انظر السابؽ)122 :
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(متىفاعمف) في البيت
كجاء ىذا المقطع بشطر كاحد بدكف عركضة ،أما الضرب فقد جاء صحيحان ي
الثاني كالثالث كجاء مضم انر* في البيت األكؿ كالرابع ،كما دخؿ عمى ىذا الضرب الترفيؿ* لتصير
التفعيمة (متفاعبلتف ).

كيرد عمى لساف خطيبتو في المقطع الثاني (مف خطبيتو) ،يقكؿ:
الرسالو
"قبؿ أف سممني الساعي
ْ
فػ ػ ػاعبلتف فعبلتف فاعبلتف
بغػػت أمػتػ ُكػػػـ
كػػنػت إف قػيػؿْ :
ُ
فػ ػ ػ ػ ػ ػاعبلتف فعبلتف فعمف

حدثت عف "نبمؾ" صحػ
كنت إف
ُ
ُ
ف ػ ػػاعػػبلتف ف ػ ػػاعػػبلتف فػػاع ػػبل

والى أف أحضر الساعي الرسالو
فػ ػعبلتف ف ػاعبلتف فاعبلتف

خير خطيػػػ ٍب فػػفػػقػػدتُو
كنت لي ُ
ف ػ ػاعبلتف ف ػ ػعبلتف فع ػ ػبلتف

ادلت مع الػػػراوي ىػػزمػػتػػو
وتجػػػػ ُ
ف ػ ػ ػ ػ ػاعبلتف فعبلتف فعبلتف
ٍ
شيء لـ يكف فيؾ وضعتو
ػػبي كؿ
تف ف ػػاعػػبلتػػف فػػاعػػبلتػػف ف ػعػػبلتف

سياً ..فػػػ ُحػػػػرمػػػػتو"
َ
كنت رسماً قُ ُد ّ
فاعبلتف فعبلتف ف ػ ػ ػ ػ ػعبلتف
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كقد جاء ىذا المقطع عمى نظاـ البيت العمكدم ذم الشطريف ،كبناه عمى بحر الرمؿ الكافي

كتفعيبلتو (فاعبلتف فعبلتف فاعمف) تتكرر مرة كاحدة كؿ شطر ،كجاء الضرب في البيت األكؿ كالثالث
كالرابع (فى ىعبلتف) مخبكف* ،كفي البيت الثاني جاء الضرب صحيح (فاعبلتف).
كبدأ الشاعر قصيدتو بالبحر الكامؿ كىذا ينسجـ مع تمؾ الحالة الشعكرية المتسارعة كالمممكءة
بالحماسة كالطاقة عمى لساف الجندم ،كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ ما قاـ بو الجندم مف قتؿ كتعذيب

كتنكيؿ بالثكار الجزائرييف ،كىك إضافة لذلؾ يسعى جاىدان لمتفكؽ كادعاء النصر عمى الثكار

الجزائرييف ،بؿ كالتفاخر كالغركر بما يصنعو مف تنكيؿ كتمثيؿ لمجثث مدعيان أف كؿ ىذه األعماؿ مف
أجؿ خطيبتو (ليزا) ،كمف أجؿ أف تنعـ بالعطر كالحمؿ القشيبة ،كقد ساعد بحر الكامؿ في تفعيبلتو

الكاسعة كالفسيحة التي تساعد الشاعر لمتفسير عف كؿ المشاعر بشتى أشكاليا ،كبالخصكص تمؾ

المشاعر التي تعكس الصمؼ كالغركر ،كقد عمد الشاعر لجعؿ الحشك في األبيات الشعرية صحيحة
و
بشكؿ كامؿ كسيؿ دكف أم صعكبة ،كلكنو عمد
سالمة لكي تسيؿ عممية خركج المشاعر كالعكاطؼ
لمتنكيع المكسيقي كتغيير اإليقاع بيف الحيف كاآلخر ،فالقافية في األبيات الثبلثة األكلى جاءت كممة

كاحدة كركم كاحد ،كىك (الياء الساكنة) ،كفي المقطع الثاني يتككف مف أربعة أبيات جاءت القافية

جزءان مف كممة كركم كاحد كىك حرؼ (الراء الساكنة) ،ثـ يعكد في المقطع الثالث كالمككف مف أربعة
1

 -صكاريخ78 :

* الخبف :ىك حذؼ الحرؼ الثاني في السبب الخفيؼ (فا) مف (فاعبلتف) كتصير (فى ًع ىبلتف).
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أبيات لمقافية كالركم نفسييما ،بيذه الطريقة كعمى لساف الجندم عمؿ الشاعر عمى جذب كشد المتمقي

كنقمو مف جك الرتابة إلى اإلثارة كالتشكيؽ.

كفي القسـ الثاني مف القصيدة يرد الشاعر عمى لساف الخطيبة (ليزا) عمى رسالة الجندم خطيبيا،

كقد لجأ الشاعر مرة أخرل لمتنكيع المكسيقي كاإليقاعي؛ ليظير التقابؿ في المكقؼ معتمدان عمى بحر

الرمؿ كتفعيبلتو ،التي ال تقؿ اتساعان كقدرة عمى استيعاب كؿ الدفقات الشعكرية بالذات تمؾ التي تحمؿ

في طياتيا جكان مف المبلمة ،كالعتاب ،كالحزف ،كينتيي أمرىا بالفراؽ كانقطاع العبلقة ،كىذا ما حصؿ

بالفعؿ فيناؾ مكقؼ الجندم القاتؿ المنتيؾ لحقكؽ اإلنسانية كاآلدمية ،الذم يرل في ذلؾ انجا انز

عظيمان يفتخر بو ،لـ يزد مف حب خطيبتو لو ،كيقابؿ ىنا المكقؼ مكقؼ الخطيبة في القسـ الثاني مف

القصيدة ،الذم تيظير فيو (ليزا) كؿ مشاعر الصدؽ كالكفاء إلنسانية البشر ،كتيظير عدـ رضاىا
المطمؽ عف تصرفات خطيبو الكحشية ،فقد رأت فيو عدكان لئلنساف ،كلمخير ،كلمحب ،فتركتو عمى الفكر
كىجرتو ،بؿ كعنفتو كزجرتو (بغت أمتكـ) ك(عيناؾ أدىى ذئبتيف) ك(ذراعاؾ حيتيف).

كلقد كفؽ الشاعر في الجمع بيف البحريف الكامؿ كالرمؿ حيث قسـ كبلن منيما إلى ثبلثة مقاطع كؿ

مقطع ينقسـ إلى أربعة أبيات ،التزـ فييا بركم كاحد في المقطع األكؿ (الياء الساكنة) ،ثـ يتحكؿ لركم
آخر في المقطع الثاني (النكف الساكنة) ،ثـ يعكد في المقطع الثالث لركم المقطع األكؿ (الياء

الساكنة) ،كقد ارتبط ما سبؽ بعممية التحكؿ الداللي كالشعكرم في النص ،فالمقاطع الثبلثة في القسـ
األكؿ مف القصيدة تؤكد عمى عممية التكاصؿ بيف األنا كاآلخريف ،كعمى ثبلثة مستكيات :القضاء عمى

الثكرة كالثكار ،كحشية في القتؿ كالتنكيؿ ،السعي لنيؿ رضا الحبيبة ،فجاءت عمى نسؽ إيقاعي كاحد
اضح في ترسيخ الخط الداللي
أثر ك ه
كىك (الكامؿ) ،ككاف لظاىرة التسكيف عمى آخر الكحدة الصكتية ه
كاإليقاعي معان ،إذ إف الكقكؼ عمى آخر الكممة بالسككف يحتاج إلى كقفة صكتية أطكؿ تنتيي؛ ليبدأ
و
اضح يرسخ
النسؽ اإليقاعي بدفقة جديدة تماثؿ الدفقة السابقة ،األمر الذم يجعؿ اإليقاع يبرز
بشكؿ ك و

البعد الداللي في الصياغة.

حاكؿ الشاعر راشد حسيف التنكيع في البنية اإليقاعية لشعره ،كىك ما تمثؿ في استعانتو بالبنى
المكممة لمتشكيؿ العركضي ،مف خبلؿ المكسيقا الداخمية إما بالتكرار أك الجناس ،كقد عممت ىذه

العناصر عمى كسر الحدة المكسيقية المنبعثة مف انتظاـ التفعيبلت كالقكافي .

كعمى صعيد المكسيقا الخارجية جاءت قصائد الشعر العمكدم في بداياتو الشعرية ،كمعظميا في

الديكاف األكؿ مع الفجر ،كفي المرحمة األخيرة مف ىذا الديكاف ،بدأ الشاعر مرحمة التطكر الشعرم
بالعديد مف قصائد شعر التفعيمة المتمثمة بالسطر الشعرم كالجممة الشعرية ،كاتضح أف الشاعر كاف
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مياالن إلى التنكيع في البنية اإليقاعية لشعره ،كىك ما تمثؿ في استعانتو بالبنى المكممة لمتشكيؿ
العركضي ،كقد تحقؽ ذلؾ بالكقفة اإليقاعية عنده ،بتكفر الكقفات الثبلث :العركضية كالداللية

كالنظمية ،في بنية البيت الشعرم ،أك السطر الشعرم ،أك الجممة الشعرية ،إضافةن لتقنية التدكير التي

ساىمت أيضان باكتماؿ كتكاصؿ الدائرة الداللية كالتركيبية ،كذلؾ ضمف محاكالتو الجادة؛ لكسر جك

الرتابة كالممؿ عند المتمقي ،كلـ يكتؼ بذلؾ ،بؿ عمد لمتنكيع بالقافية كالركم ضمف استخدامو لمبحكر
الشعرية الممزكجة كالصافية ،كالجمع بيف بحريف في قصيدة كاحدة .
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اخلامتح:

ً
ً
المعجـ الشعرم لمشاعر راشد حسيف،
التأمؿ في
مقكؿ بعد
كنخمص ل ى
ي
 إف دكاؿ األماكف المفتكحة كانت ليا الغمبة في شعره عمى األماكف المغمقة؛ كمرجع ذلؾ أنو كافتاح لؤلماكف المفتكحة ،فيك لـ يكف مختمفان عف الكثير مف الناس الذيف يشعركف بالراحة،
ير ي
كالطمأنينة ليا.

 -كما برزت عنده دكاؿ االغتراب ،كاستطاع أف يستبدؿ كؿ األفكار السمبية التشاؤمية التي أفرزتيا

دكاؿ االغتراب إلى أفكار كابداعات راقية ،سما مف خبلليا عمى اليأس كالتشاؤـ كاإلحباط ،جاعبلن
مف المعاناة كاآلالـ سبلحان إيجابيان يقاكـ بو المحتؿ كيعمؿ عمى طرده.

 برزت دكاؿ التمرد كالمقاكمة حيث كانت األكثر دكرانان في دكاكينو الشعرية ،فقد انصب شعره عمىمقاكمة المحتؿ عبلكة عمى مقاكمة الطبقية كالعنصرية كمناصرة حقكؽ العماؿ كالكادحيف ،كلـ

ينس المرأة كدكرىا الثكرم ،كما أنو ساند معظـ حركات التحرر عمى المستكييف العربي كالعالمي.

 إف الحس القكمي ظؿ بار انز في شعره فتغنى بالحركات التحريرية العربية ،كربط بينيا كبيف تحريرفمسطيف كشعبيا مف نير االحتبلؿ.

 أدرؾ الشاعر أف المكت رغـ قسكتو يمثؿ السبلح كالحؿ ،السترجاع فمسطيف؛ فمكت البعض حياةلآلخريف.

 مف خبلؿ دراسة المستكل التركيبي تكصمت الباحثة إلى أف الشاعر عمؿ جاىدان لبلبتعاد قدراإلمكاف عف مثالية المغة كشكميا التقميدم ،حيث أخذ التقديـ أثره الكاضح في خطابو الشعرم،

ؾ القيمة
حيف أظير أسمكبان شعريان فنيان خاليان إلى حد كبير مف التقريرية كالمباشرة ،فالشاعر مدر ه
التي يحققيا التقديـ كالتأخير في الصياغة كأثر ذلؾ عمى المتمقي مف حيث جذب االىتماـ
كالتشكيؽ ،كتحريؾ الذىف كانفعالو كانشغالو لمتفكير في عديد االنزياحات الفنية في خطابو

الشعرم.

 استخدـ الشاعر الحذؼ كأداة فنية؛ ليقدـ أسمكبان بميغان كمؤث انر ظيرت فيو االنزياحات أك االنحرافات-

بدرجة كبيرة.

أظيرت نتائج استخداـ أسمكب الشرط باعتباره مف أبرز األساليب التركيب في خطاب الشاعر

الشعرم كقد أظيرت النتائج اإلحصائية ألدكات الشرط (الجازمة كغير الجازمة في دكاكيف
الشاعر) ،أف أداة الشرط (إذا) بمغت أعمى تردد في استخداـ الشاعر ليا؛ إلظيار ما سعى كطمح
لتحقيقو مف استقبلؿ كطني كتحرر لؤلرض كاإلنساف ،حيث تفيد (إذا) احتمالية تحقيؽ كقكع األمر

(إف) تمتيا مباشرة ،كقد كافؽ ذلؾ ما أراده الشاعر مف فائدة ببلغية كداللية،
كحصكلو ،أما األداة ٍ
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حيث شكؾ الشاعر مف قدرات االحتبلؿ عمى النيؿ مف الشعب الفمسطيني ،كالفشؿ في السيطرة

عميو كتركيعو.

كبير كميـ في إظيار التمكجات النفسية
دكر ه
 كما كاف الستخداـ األساليب اإلنشائية الطمبية هكاالنفعاالت العاطفية لدل الشاعر ،حيث حظي أسمكب االستفياـ أعمى تردد ثـ األمر كالنيي
و
و
فالنداء ،لقد نجح الشاعر في تكظيفيا؛ لما ليا مف فك و
و
كمعاف عميقة تصدر
كدالالت
ببلغية
ائد
عف انفعاالت نفسية ،تجسد عمؽ العاطفة كقكتيا كصدقيا ،مما أسيـ في إشراؾ المتمقي كنقمو مف

السككف كاليدكء إلى حالة مف التفكير؛ لمكشؼ عف داللة ىذه األساليب كصكالن لممعنى المراد.

 بركز التناص في خطاب الشاعر الشعرم ،بمستكيات مختمفة في القرآف حيث استدعى آيةبالكامؿ أك بعض ألفاظيا.

 تأثر الشاعر بتجربة المتنبي كأبي فراس الحمداني ،باعتبارىما مف الشعراء الفكارس كلدييما حسانانتماء عركبيان كبي انر.
ثكريان ك ن
 -أما في الشعر الحديث فقد ظير إعجاب الشاعر بتجربة أمير الشعراء (أحمد شكقي) ك(عبد

شطر مف بيت أك
الرحيـ محمكد) ك(نزار قباني) ،كقد كاف الشاعر يستدعي إما بيتان بالكامؿ أك
ان

بعض األلفاظ أحيانان ،كقد خمت دكاكيف الشاعر مف التناص مع أم مف الشعراء الغربييف ،كمف
نتائج استخداـ الشاعر لتقنيات التناص التاريخي استدعى الشاعر شخصيات تراثية ،حيث خبل

ديكانو (أنا األرض ال تحرميني المطر) منيا تمامان ،كترل الباحثة أف قمة عدد الشخصيات
التراثية ،ىك إيماف الشاعر بالفعؿ كالعمؿ الثكرم عمى أرض الكاقع كجيان لكجو مع االحتبلؿ

اإلس ارئيمي ،فيك يدرؾ أف األسماء ميما كانت عظيمة كمشيكرة فإنيا كحدىا ال تكفي كال تحرر
كطف كال تسترجع أرض.

 مف خبلؿ استخداـ الشاعر لمبناء الدرامي بنكعيو الداخمي كالخارجي ،كالمفارقة كالسخرية ظير أنوكاف ييعطي شخكص قصائده فرصة التعبير كالحديث عف األفكار كالمشاعر كالعكاطؼ ،كنبلحظ
أف الشاعر أقاـ معظـ حكاراتو مع أشخاص كمجردات كعناصر مف الطبيعة ،كقد حاكؿ بأشعاره
معالجة عدة قضايا مثؿ :الكطف ،كالمرأة ،كالتخابر مع العدك ،كتخاذؿ األنظمة العربية ،كفي
استخدامو لتقنية المفارقة كالسخرية التي برزت عنده بشكؿ الفت لمنظر ،تعرض لمكضكعات
كقضايا بعينيا إما عف طريؽ إظيار المفارقات كالتناقضات في المكاقؼ كالقضايا ،أك عف طريؽ

السخرية كاالستيزاء منيا ،ككاف ييظير مف خبلؿ أشعاره مدل التناقض في المكاقؼ مف ىذه
و
بشكؿ
القضايا ،ككشؼ أبعادىا الحقيقية مثؿ :قضية البلجئيف الفمسطينييف فقد برزت في أشعاره
كاضح ،ككذلؾ قضية الخيمة ،كالنازحيف ،كتقاعس األنظمة العربية.
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 -عممت التغيرات اإليقاعية عمى إثراء المكسيقى الداخمية كالخارجية – ال سيما – أثرىا في البنية

الداللية كالسمعية كالببلغية ،كقد اتضح لنا أف الشاعر كاف مياالن إلى التنكيع في البنية اإليقاعية

لشعره ،خاصة المكسيقا الداخمية مف خبلؿ التكرار كالجناس ،إلى جانب اىتمامو بالتدكير ،كعمؿ أيضان
عمى استثمار اإلمكانات الداخمية مثؿ :أصكات المد كالحركؼ بصفاتيا ،كعممت ىذه العناصر عمى

كسر الممؿ ،كالرتابة المكسيقية لدل المتمقي.

 -أما عمى صعيد المكسيقا الخارجية ،حرص الشاعر عمى تطكير شعره ،كمكاكبة الجديد في

قضايا الشعر الحر ،كقد بدا تقميديان ركمانسيان معتمدان القصيدة العمكدية ،ثـ بدأ يزاكج بيف الشعر
العمكدم كشعر التفعيمة ،ثـ السطر الشعرم كالجممة الشعرية.

 -استخدـ الشاعر البحكر الشعرية عمى ثبلث مراحؿ :البحكر الممزكجة ،كالبحكر الصافية ،كمجمع

البحكر ،ككانت الغمبة لمبحر الكامؿ في أشعاره ،كاستغبللو إلمكاناتو كطاقاتو ،ككاف االعتماد عميو
يتناسب مع قضايا العذاب كاالغتراب ،كمأساة الشعب الفمسطيني ،كقد انسجـ ىذا البحر مع النزعة

الدرامية التي انتيجيا الشاعر.

كفي نياية دراستي ،ال أدعي أنني كشفت المثاـ عف كؿ اإلمكانات اإلبداعية التي يتميز بيا شعره،

لكف حسبي أنني كضعت يدم عمى بعض الخصائص األسمكبية.
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القرآف الكريـ

املصادر واملراجع

أوالً -المصادر:

 -1أسرار الببلغة لئلماـ عبد القاىر الجرجاني ،شرح كتعميؽ الدكتكر.محمد عبد المنعـ خفاجي ،ط،3
مكتبة القاىرة1979 ،ـ.

 -2اإليضاح في عمكـ الببلغة ،الخطيب القزكيني ،شرح كتعميؽ كتنقيح د.محمد عبد المنعـ خفاجي،
ط ،3ج1993 ،3ـ ،دار الجيؿ ،بيركت.

 -3الخصائص ،أبك الفتح بف جني ،تحقيؽ محمد عمي النجار ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط،3
1988ـ ،ج.2

 -4دالئؿ اإلعجاز ،ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني ،قرأه كعمؽ عميو
محمكد محمد شاكر ،ط ،3دار المدني ،جدة ،ط.1992 ،3

 -5ديكاف راشد حسيف ،دار العكدة ،بيركت.1983 ،

 -6ديكاف زىير بف أبي سممى ،نشر حنا ناصر الحتي ،دار الكتاب العربي بيركت.2004 ،
 -7ديكاف عبد الرحيـ محمكد ،جمع القصائد كقدـ لمديكاف الدكتكر كامؿ السكافيرم ،دار العكدة ،بيركت،
1999ـ.

 -8الديكاف ،عبيد بف األبرص ،تحقيؽ كشرح الدكتكر حسيف نصار ،طبعة القاىرة ،1957-1377 ،الديكاف،
مطبعة بيركت.1958 ،

 -9ديكاف النابغة الجعدم ،تحقيؽ عبد العزيز رباح ،ط ،1المكتب اإلسبلمي لمطباعة ،دمشؽ.1964 ،
 -10الشكقيات ،شعر المرحكـ أحمد شكقي ،ط ،1دار العكدة ،بيركت ،المجمد األكؿ ،ج ،2د.ت.
-11

الطراز ،يحيى بف حمزة العمكم ،راجعو كضبطو جماعة مف العمماء ،دار الكتب العممية،

بيركت.1980 ،

 -12الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،تأليؼ أبي القاسـ محمكد بف
عمر الزمخشرم الخكارزمي ،ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيركت1997 ،ـ.

-13

المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،ابف األثير الجزرم ،تحقيؽ الشيخ كامؿ محمد محمد

عكيضة ،دار الكتب العممية ،ط ،1بيركت ،1998 ،ج.1

 -14م فتاح العمكـ ،اإلماـ أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر السكاكي ،تحقيؽ نعيـ زرزكر ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،ط1987 ،2ـ.
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-15

المقتضب ،ألبي العباس المبرد ،تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضمة ،المجمس األعمى لمشؤكف

-16

مكسكعة األدب الفمسطيني المعاصر ،سممى خضراء الجيكسي ،ط ،1المؤسسة العربية

اإلسبلمية1388 ،ق.

لمدراسات كالنشر ،بيركت.1997 ،

 -17مكسكعة الحركؼ في العربية ،د.إيميؿ بديع يعقكب ،ط ،1دار الجيؿ ،بيركت1988 ،ـ.
-18

المكسكعة الفمسفية العربية ،مجمكعة مف المؤلفيف ،معيد اإلنماء العربي -مج ،1بيركت،

-19

ىمع اليكامع مع شرح جمع الجكامع ،جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم،

1988ـ.

المكتبة سالتكفيقية ،القاىرة ،د.ت ،ج.2

ثانياً -المعاجـ المغوية:

 -1القامكس المحيط ،تأليؼ مجد اليف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم ،دار الجيؿ ،بيركت -لبناف،
ج.2

 -2لساف العرب ،البف منظكر ،مكتبة دار المعارؼ ،القاىرة ،ج1979 ،1ـ.
 -3مختار الصحاح ،محمد بف أبي بكر عبد القادر الرازم( ،ت  666ىػ) دار الرسالة الككيت.
 -4معجـ مصطمحات األدب ،مجدم كىبة ،بيركت.1974 ،

ثالثاً -المراجع:

 -1االتجاه اإلنساني في الشعر العربي المعاصر ،مفيد قميحة ككامؿ الميندس ،ط ،1دار اآلفاؽ
العربية ،بيركت.1981 ،

 -2اتجاىات الشعر العربي في القرف الثاني اليجرم ،دكتكر محمد مصطفى ىدارة ،دار المعارؼ،
القاىرة.1963 ،

 -3االتجاىات الكطنية في الشعر الفمسطيني المعاصر1918 ،إلى  ،1968د .محمد عبد عبد ا﵀
عطكات ،ط ،1منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة -بيركت1998 ،ـ.

 -4األدب الفكاىي ،الدكتكر عبد العزيز شرؼ ،ط ،1الشركة المصرية العالمية لمنشر -لكنجماف،
الجيزة ،مصر.1992 ،

 -5أدب المقاكمة في فمسطيف المحتمة ( ،)67-48غساف كنفاني ،ط ،3دار العكدة ،بيركت.1987 ،
 -6أدكنيس منتحبلن ،كاظـ جياد ،ط ،2مكتبة مدبكلي.1993 ،

 -7األساليب اإلنشائية في النحك العربي ،عبد السبلـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي بمصر ،ط،2
1399ق1979 ،ـ.
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 -8أساليب ببلغية ،أحمد مطمكب ،ط ،1الككيت ،ككالة المطبكعات.1980 ،
 -9أساليب الشعرية المعاصرة ،صبلح فضؿ ،دار اآلداب ،بيركت.1995 ،

 -10األسمكبية كاألسمكب ،د .عبد السبلـ المسدم ،ط ،3الدار العربية لمكتاب ،طرابمس -ليبيا،
.1982

 -11استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،دكتكر /عمي عشرم زايد ،دار
الفكر العربي ،القاىرة.1997 ،

-12

أفاؽ الرؤل الفمسطينية ،دراسات في أنكاع التناص في الشعر الفمسطيني المعاصر ،د.إبراىيـ

نمر مكسى ،ط ،1الييئة العامة لمكتاب.2005 ،

 -13الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي ،د.محمد صبلح أبك حميدة ،ط ،2دار المقداد لمطباعة ،غزة،
.2009

-14

البنية اإليقاعية في شعر المناصرة ،محمد بف أحمد كآخركف ،منشكرات اتحاد الكتاب

الفمسطينييف ،القدس.1998 ،

 -15تاريخ األدب العربي العصر الجاىمي ،شكقي ضيؼ ،ط ،7دار المعارؼ ،القاىرة.1960 ،
 -16تحميؿ الخطاب الشعرم ،محمد مفتاح ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء المغرب،
.1992

-17

التشكيؿ الجمالي في الشعر الفمسطيني المعاصر ،د.عبد الخالؽ محمد العؼ ،ط ،1مطابع

مركز رشاد الشكا الثقافي ،غزة ،سمسمة دراسات نقد(2000 ،)2ـ.

 -18التعبير القرآني ،فاضؿ صالح السامرائي ،عماف ،دار عمار ،د.ت.

 -19جدلية اإلفراد كالتركيب ،د .محمد عبد المطمب ،مكتبة الحرية الحديثة ،القاىرة.1984 ،
-20

جماليات التشكيؿ المكاني في ديكاف"البكاء بيف يدم زرقاء اليمامة" ،ألمؿ دنقؿ ،دراسة نصية،

-21

جمالية التكرار في الشعر السكرم المعاصر ،عصاـ شرتح ،دار رند لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

مراد عبد الرحمف مبركؾ ،عبلمات في النقد ،النادم األدبي بجدة ،ج ،234مجمد  ،9ديسمبر .1999

ط ،1دمشؽ ،سكريا.2010 ،

 -22الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة منذ عاـ  ،1957-1948صالح أبك اإلصبع ،المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت.1978 ،

 -23حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،حسف الغرفي ،أفريقيا الشرؽ ،المغرب.2001 ،
-24

الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش ،دراسة أسمكبية ،د .محمد صبلح زكي أبك حميدة ،ط،1

مطبعة المقداد ،غزة2000 :ـ.
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-25

الخطيئة كالتكفير مف البنيكية إلى التشريحية ،د .عبد ا﵀ الغذامي ،ط ،4الييئة المصرية

العامة لمكتاب1998 ،ـ.

 -26الخبلصة الثرية في عمـ أنغاـ مكسيقا شعر العربية ،أ.د صادؽ عبد ا﵀ أبك سميماف ،ط ،1دار
المقداد لمطباعة ،غزة.2008 ،

 -27دراسات في النقد األدبي الحديث ،د.محمد صبلح زكي أبك حميدة ،ط ،1سمسمة إبداعات
فمسطينية ،غزة2006 ،ـ.

 -28دراسات في نقد الشعر ،إلياس خكرم ،بيركت ،دار ابف رشد.1979 ،
-29

.1998

-30

دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث ،د .أحمد دركيش ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،

دركس الببلغة العربية نحك رؤية جديدة ،األزىر الزناد ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1الدار

البيضاء ،بيركت.1992 ،

 -31دالالت التراكيب دراسة ببلغية ،د .محمد محمد أبك مكسى ،ط ،2مكتبة كىبة ،القاىرة،
.1987

-32

داللة المدينة في الخطاب الشعرم المعاصر ،قادة عقاؽ ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ،

.2001

 -33سبارتاكس (ثكرة العبيد) تأليؼ ىكارد فاست ،ترجمة أنكر المشرم ،راجعو محمد بدراف ،دار
الكرنؾ لمنشر كالطبع كالتكزيع ،القاىرة ،الجزء األكؿ.1963 ،

 -34سيككلكجية الفكاىة كالضحؾ ،زكريا إبراىيـ ،مكتبة مصر.1958 ،
-35

الشاعر الفمسطيني الشييد عبد الرحيـ محمكد أك ممحمة الكممة كالدـ ،د.جابر قميحة ،ط،1

دار اإلشعاع لمطباعة ،القاىرة1986 ،ـ.

-36

شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،ابف عقيؿ ،نشر محي الديف عبد الحميد ،القاىرة،

./3 ،1961

 -37شرح ديكاف أبك فراس الحمداني ،شرح كتعميؽ عباس إبراىيـ ،ط ،1دار الفكر العربي ،بيركت،
.1994

-38

شرح التسييؿ ،جماؿ الديف ابف مالؾ ،تحقيؽ عبد الرحمف السيد كآخركف ،دار ىجر ،ط،1

القاىرة1410 ،ىػ 1990-ـ ،ج.4

 -39شرح ديكاف المتنبي ،كضعو عبد الرحمف البرقكقي ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،ج.1986 ،3
 -40شرح المعمقات السبع ،الزكزني ،مكتبة المعارؼ ،بيركت.1983 ،
 -41شرح المفصؿ ،ابف يعيش ،عالـ الكتب بيركت ،ج.2
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 -42الشعر العربي الحديث  1970 -1800تطكر أشكالو كمكضكعاتو بتأثير األدب العربي،

تأليؼ س.مكرية ،ترجمو كعمؽ عميو الدكتكر شفيع السيد ،الدكتكر سعد مصمكح ،دار غريب لمطباعة
كالنشر كالتكزيع القاىرة.2003 ،

-43

الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ،د.عز الديف إسماعيؿ ،ط ،3دار

الفكر العربي ،القاىرة1966 ،ـ.

 -44الشعر كالنغـ ،د.رجاء عيد ،دار الثقافة لمطباعة كالنشر ،القاىرة.1975 ،

 -45الصكرة الفنية في شعر دعبؿ الخزاعي ،عمي إبراىيـ أبك زيد ،مصر ،دار المعارؼ.1983 ،
-46

.1970

الطبيعة في الشعر الجاىمي ،نكرم حمكدم القيسي ،الشركة المتحدة لمتكزيع ،بيركت ،ط،1

 -47ظكاىر حديثة في شعر المقاكمة "شعر أحمد الريماكم نمكذجان" ،تأليؼ د .أحمد مكسى
الخطيب ،د .محمد صالح الشنطي ،ط ،1منشكرات الييئة اإلدارية لبلتحاد العاـ لمكتاب كالصحفييف
الفمسطينييف ،السعكدية1996 ،ـ.

-48

العدكؿ أسمكب تراثي في نقد الشعر ،د.مصطفى السعدني ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،ط،1

1990ـ.

 -49العركض كاإليقاع ،د .يكسؼ بكار ك د.كليد سيؼ ،ط( ،1عماف ،منشكرات جامعة القدس
المفتكحة1997 ،ـ).

 -50عمـ المعاني ،د .عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية1972 ،ـ.
-51

.1985

-52

عناصر اإلبداع الفني في شعر األعشى ،عباس عجبلف ،مصر ،مؤسسة شباب الجامعة،
عف بناء القصيدة العربية الحديثة ،د/عمي عشرم زايد ،ط ،4مكتبة ابف سينا لمطباعة كالنشر

كالتكزيع كالتصكير ،القاىرة2002 ،ـ.

 -53فف التقطيع الشعرم ،صفاء خمكصي ،ط ،1دار الشؤكف الثقافية ،بغداد.1987 ،

 -54قصة الحضارة ،قيصر كالمسيح أك الحضارة الركمانيةً ،كؿ كايريمديكرانت ،ترجمة محمد بدراف،
الجزء األكؿ مف المجمد الثالث ،دار الجيؿ ،بيركت.1988 ،

 -55قضايا الشعر المعاصر ،نازؾ المبلئكة ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،ط.1983 ،8
 -56القكمية العربية في الشعر الحديث ،د.أحمد محمد الحكفي ،دار نيضة مصر لمطبع كالنشر،
القاىرة.

 -57المغة الشاعرة ،عباس محمكد العقاد ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة1995 ،ـ.
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 -58لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث ،د .رجاء عيد ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،
1985ـ.

 -59مختصر النحك ،د .عبد اليادم الفضيمي ،دار الشركؽ -جدة ،ط1400 ،7ق1980 -ـ
 -60مدخؿ إلى عمـ الجماؿ األدبي ،د .عبد المنعـ تميمة ،القاىرة ،دار الثقافة.1978 ،

 -61المفيكـ الحديث لممكاف كالزماف ،ب.سديفيز ،ترجمة د.السيد عطا ،ط ،1الييئة العامة
المصرية لمكتاب ،القاىرة.1996 ،

 -62المقاكمة كالقص في األدب الفمسطيني(االنتفاضة نمكذجان) ،السيد نجـ ،2006 ،ط ،1مطبعة
األمؿ التجارية غزة ،دراسة.

 -63مقدمة الشعر العربي ،أدكنيس ،دار العكدة ،بيركت ،ط.1979 ،3
 -64المكاف في قصص كليد إخبلص ،لؤم عمي خميؿ.1997 ،

 -65المكرد الصافي مف عممي العركض كالقكافي ،محمد حسيف األنصارم اليماني ،طبع في مطابع
الساىجاني1314 ،ىػ.

 -66مكسيقى الشعر ،إبراىيـ أنيس ،ط ،2مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.1952 ،
 -67مكسيقى الشعر العربي ،شكرم عياد ،ط ،2القاىرة ،دار المعارؼ.1987 ،

 -68نحك حكسبة المغة العربية كعمكميا عمـ القافية مثاالن ،د .صادؽ عبد ا﵀ أبك سميماف ،ط،1
1431ق 2010-ـ ،دار المقداد لمطباعة ،غزة -ـ .الشاطئ.

 -69نظرية المغة في النقد العربي ،د.عبد الحكيـ راضي ،مكتبة الخانجي -مصر1980 ،ـ.

 -70نظرية البنائية في النقد األدبي ،صبلح فضؿ ،ط ،2مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
.1992

 -71النقد األدبي كقضايا الشكؿ المكسيقي في الشعر الجديد ،عمي يكنس ،الييئة المصرية لمكتاب،
القاىرة.1985 ،

-72

كجع القصيدة كنبضيا دراسة عف الشاعر الفمسطيني راشد حسيف ،رقية زيداف ،مكتبة جامعة

النجاح الكطنية2002 ،ـ.

رابعاً -المجالت والمقاالت:

 -1أحمد حسيف عف راشد حسيف ،مجمة المكاكب ،تشريف الثاني – كانكف األكؿ.1988-

 -2أسمكبا االستفياـ كالنفي في العربية ،خميؿ أحمد عمايرة ،منشكرات جامعة اليرمكؾ ،د.ت
 -3أسمكب االستفياـ كدالالتو الببلغية في سكرة الصافات دراسة أسمكبية ،د.محمد صبلح زكي أبك
حميدة ،جامعة األزىر -غزة1433 ،ق2012-ـ.

098

- -4األسمكبية الحديثة  ،د.محمكد عياد ،مجمة فصكؿ ،ـ ،1ع ،2ج ،1يناير.1981 ،

 - -5أسمكب التكرار بيف تنظير الببلغييف كابداع الشعر ،د .شفيع السيد ،مجمة إبداع ،ع.1984 ،6
 -6أسمكب الشرط في معمقة زىير بف أبي سممى ،مجمة آداب الفراىيدم ،العدد 12أيمكؿ.2012 ،
 -7االغتراب في أدب حميـ بركات ،بساـ خميؿ فرنجية ،مجمة فصكؿ ،ـ ،4ع1983 ،1ـ.

 -8التناص في الشعر الفمسطيني المعاصر ،حسف البندارم ،عبد الجميؿ حسف صرصكر ،عبمة
سميماف ثابت ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،مج  ،11ع.2009 ،2

 -9جماليات المكاف في ديكاف"ال تعتذر عما فعمت" لمشاعر محمكد دركيش ،د.محمد صبلح أبك
حميدة ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث  -ب (العمكـ اإلنسانية) ،عمادة البحث العممي ،جامعة النجاح

الكطنية ،نابمس -فمسطيف ،مج ( ،)22ع ( ،)2حزيراف 2008ـ.

 -10القصة القصيرة كقضية المكاف ،سامية أسعد ،مجمة فصكؿ ،عدد ،2مج.1982 ،4
-11

مصطمح المفارقة كالتراث الببلغي العربي القديـ ،د .محمد سالـ قريميدة ،المجمة الجامعة،

جامعة الزاكية ،ليبيا ،العدد السادس عشر ،المجمد األكؿ ،فبراير2014 ،ـ.

 -12المفارقة  -نبيمة إبراىيـ – مجمة فصكؿ – مجمد – 7عدد. 1987-3

خامساً -الرسائؿ الجامعية:

 -1الزمف في شعر الركاد ،سبلـ األكسي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية -ابف رشد ،1990 -جامعة
بغداد.

 -2السخرية في الشعر الفمسطيني المقاكـ بيف عامي ( ،) 1993- 1948فراس عمر أسعد الحاج
محمد ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.1999 – 1998 ،
*************
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