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شكر وتقدير
ربما تعجز الكممات عف كصؼ ما يشعر بو اإلنساف ،كقد يقؼ القمـ حائ انر كيجؼ سيالنو قبؿ

أف تكتب رسالة شكر كعرفاف ،ربما تتداخؿ الحركؼ كالكممات كربما يعجز المساف عف التعبير ،كلكف

القمب دائمان يككف األصدؽ ،فميما حاكلنا الشكر كالعرفاف ،لف نكفي الكثير حقيـ كلكف ال بد مف الشكر
كالثناء كبدءان:

أشكر ا﵀ رب العالميف شك انر أعجز معو عف تأدية حقو -سبحانو كتعالى-عمى ما أنعـ بو

عمي مف نعـ ال تعد كال تحصى ،كلما َّ
مف بو عمي مف أسباب إنجاز ىذا البحث ،كما أتقدـ بالشكر

كالعرفاف إلى أكلئؾ األخيار الذيف مدكا لي يد المساعدة ،خالؿ ىذه الفترة ،كعمى رأسيـ كفي مقدمتيـ

مشرفي األستاذ الدكتور /كمال حامد الديب عمى ما أكاله لي مف اىتماـ كرعاية طكاؿ فترة إعدادم
ليذه الدراسة ،راجيان مف ا﵀ أف يبارؾ لو في عممو كأف يجزيو عني كعف تالمذتو خير الجزاء ،كالشكر
مكصكؿ إلى كؿ األساتذة األفاضؿ في كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية؛ عمى مجيكداتيـ في فترة

دراستي.

كالشكر مكصكؿ إلى لجنة المناقشة كالحكـ المتمثمة باألستاذ الدكتكر كماؿ الديب كاألستاذ

الدكتكر محمد صالح أبك حميدة ،كالدكتكر عاطؼ أبك حمادة عمى جيكدىـ المتميزة.

أخص
كال أنسػػى أف أشػػكر زمالئػػي طمبػػة العمػػـ ككػػؿ مػػف سػػاعدني فػػي إخػراج ىػػذا البحػػث ،ك ُّ

بالذكر عميد الدراسات العميا كمكظفييا المكرميف ،ومنهم األستاذ محمد أبك عمشة ،عمى خدماتيـ

الجميمة كصدكرىـ المتسعة طيمة فترة دراستي في الجامعة.

كالشكر مكصكؿ لمرجؿ المعطاء ،األستاذ حسف ناصر أبك نضاؿ ،عمى ما قدـ مف مساعدة

لي طيمة فترة دراستي ،فكاف نعـ األخ كالصديؽ ،كأسػػأؿ ا﵀ -جػػؿ كعػػال -أف يم ٌكننػػي مػػف رد جمػػيميـ.

الشكر مكصكؿ أيضان لمف كاف داعمان لي مشجعان طيمة فترة دراستي في جامعة األزىر،

األستاذ الدكتكر محمد صالح أبك حميدة ،عميد كمية البحث العممي ،صاحب األمانة العممية،

كاألخالؽ اإلنسانية.

كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى الدكتكر عبد الرحيـ حمداف ،عمى ما قدمو لي مف نصائح

كارشادات ،فكا نت البداية األكلى بتكجييو كتحفيزه ،فمو الشكر عمى سعة صدره كحبو لتقديـ النصائح
كاإلرشادات لطمبتو كتالمذتو.

الشكر لكؿ مف ساعدني كشجعني كيسر لي دركب البحث كاإلنجاز
الشكر لكـ جميعان.

ب

ممخص الدراسة
تناكلت ىذه الدراسة مكضكع "عناصر اإلبداع الفني في شعر سميماف دغش" ،كىك شاعر

فمسطيني مف مكاليد قرية المغار الجميمية عاـ ُِٓٗـ ،تمقى دراستو االبتدائية في المغار ،كالثانكية في

قرية الرامة في الجميؿ ،ثـ حصؿ عمى دبمكـ في إدارة األعماؿ كاإلدارة العامة ،كشيادة خريج في
مكضكع اإلدارة المتقدمة ،عمؿ في العديد مف المجاالت ،كعاش حياة االعتقاؿ كالمعاناة كما بقية
الفمسطينييف ،كقد اشتممت الدراسة عمى مقدمة تعرض أىميتيا ،كدكافع اختيارىا كأىدافيا ،كاعتمدت

عمى المنيج الكصفي.
قسمت الدراسة إلى تمييد كأربعة فصكؿ ،احتكل كؿ فصؿ عمى عدة مباحث ،تناكؿ الفصؿ
األكؿ منيا المضاميف الشعرية في شعر سميماف دغش ،كىي الطبيعة كالكطف كاالغتراب كالمكت

كالشيادة كالسجف كالمرأة ،كبينت الدراسة أف ىذه المضاميف ىي األكثر شيكعان كاستخدامان في شعر

دغش.

كفي الفصؿ الثاني تناكلت الدراسة التناص مكزعان عمى ثالثة مباحث كىك "التناص الديني،

كالتناص التاريخي ،كالتناص األدبي" ،كقد أظير التناص الثركة الثقافية كالعممية اليائمة التي يمتمكيا
دغش مف خالؿ اطالعو عمى األدياف ،كالرمكز الدينية ،كاألحداث التاريخية ،كاطالعو عمى آداب غيره
كأشعارىـ كاستدعائيا في نصكصو الشعرية.

أما الفصؿ الثالث فمقد تناكؿ الصكرة الشعرية مكزعة عمى ثالثة مباحث ،كىي مصادر
الصكرة ،كتشكيالت الصكرة الفنية ،كالصكرة الكمية ،فكانت الصكرة عنده ناطقة بالكممات ،تحدث

الشاعر مف خالليا عف تجربتو كقضاياه ،فكانت الصكرة تعبي انر عما يدكر في خمجات الشاعر ،فقربيا

لممتمقي مف خالؿ رسميا بالكممات.

كفي الفصؿ الرابع كاألخير تناكلت الدراسة اإليقاع الشعرم ،كفيو مبحثاف أكليما " اإليقاع

الداخمي" كتناكؿ الطباؽ كالمقابمة كالجناس كالتصريع ،كالتكرار ككاف التكرار مسيط انر عمى إيقاع الشاعر
الداخمي ،كثانييما اإليقاع الخارجي كتناكؿ الكزف كالقافية في شعر دغش ،كقد تألؽ دغش في نظـ

أشعاره بأكزاف مختمفة كقكافي متنكعة.

كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا أف الشاعر دغش امتاز بكطنيتو كحممو لقضايا

فمسطيف ،كما اشتممت قصائده مجمكعة مختمفة مف المكضكعات المتنكعة ،جاءت كفؽ تجربتو الحياتية

مف ناحية ،كقضايا شعبو مف ناحية أخرل ،فجعؿ شعره منافحان عنيا مدافعان عف شعبيا ،ثـ اختتمت

الدراسة بقائمة المصادر كالمراجع.
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Study Summary
This study dealt with the theme "Elements of artistic creativity in the poetry of
Suleiman Daghsh", a Palestinian poet born in the village of Almaggar Glycolic in 1952,
received his elementary school in El Maggar, secondary school in Rammah village of
Galilee, then obtained a Diploma in Business Administration and general, a graduate
certificate in the subject of advanced management, worked in many areas, and lived a life
of arrest and suffering as the rest of Palestinians, the study included an introduction that
presented its relevance, the motives for its choice and its objectives, and relied on the
descriptive approach.
The study was divided into a preface and four chapters, each chapter contained
several detectives, the first of which covered the poetic contents of Solomon's Daghsh
poetry, a nature and home, alienation, death, martyrdom, imprisonment and women, the
study indicated that these contents are the most common and used in the poetry of
Duncheats.
In the second chapter, the special study dealt with the three detectives, namely,
"Religious, historical, literary and moral", which showed the cultural and scientific wealth
the immense possession of the Daghsh through his knowledge of religions, religious
symbols, historical events, his knowledge of other manners and their poetry and summons
in his poetic texts.
The third chapter dealt with the poetic image distributed to three detectives, namely
the sources of the photograph, the artistic image configurations, and the overall picture, so
that the image had a talking with words, the poet talked about his experience and his
issues, the picture was an expression of what was going on in the poet's anklets, and her
proximity to the receiver by means of words.
In the fourth and final chapter, the study dealt with the rhythm of the hair, in which
the first was the "inner rhythm" and the intake of the counterpoint, the counter, the Ginas,
the frequency, the the repetition was dominated by the rhythm of the Inner poet, the second
the outer rhythm and the intake of the weight and rhyme in the hair of the dancheats, and
the Dcheats were starred in his notice systems with different weights and various rhymes.
The study found a number of findings, most notably that the poet Dancheating was
a national and a campaign for the issues of Palestine, and his poems included a variety of
diverse subjects, which came in his life experience, on the one hand, and the issues of his
people on the other, he made his hair stand out as a defender of her own, and the study was
concluded with a list of sources and references
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مقدمة:
الحمد ﵀ الذم عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،كرـ بني آدـ كميزه عف غيره مف

المخمكقات بالعقؿ كالعمـ ،كجعؿ التمايز كالرفعة بيف اآلدمييف لمف ارتقى بعممو فقاؿ جؿ في عاله

﴿ ٌَسْفَعِ اللَّهُ الَّرٌِهَ آمَنُىا مِنكُمْ وَالَّرٌِهَ أُوحُىا الْعِلْمَ دَزَجَبثٍ﴾ فالعمـ ىك الذم يرفع صاحبو في الدنيا كاآلخرة.
أما بعد،

فالناظر إلى شعراء القضية الفمسطينية ،يدرؾ أف ثمة ينابيع أدبية جبمت أعماليا بم اررة الحزف
احتالؿ كغر و
و
و
كتيجير قيروم عف الكطف ،لذلؾ كمف
بة
ألـ بالشعب الفمسطيني مف
كاألسى كاأللـ عمى ما ٌ
ىذا المنطمؽ سيتناكؿ الباحث أحد الشعراء الفمسطينييف الذيف عانكا كذاقكا الكيالت مف :سجف كغربة
كظمـ مف الييكد ،فالشاعر سميماف دغش كاف ممف رفعكا لكاء القمـ؛ ليذكدكا بو عف كطنيـ مدافعيف،

لعمميـ بأف القمـ؛ ال يقؿ تأثي انر عف البندقية في منافحة األعداء.

كبناء عميو سيتناكؿ الباحث الشاعر سميماف دغش في دراسة نقدية تحميمية؛ لمكقكؼ عمى
ن
نتاجاتو الشعرية في محاكلة منو الكشؼ عف عناصر اإلبداع في شعره.
يعد ىذا البحث استجابة لإليماف بضركرة تناكؿ شعراء فمسطيف ،كتسميط الضكء عمييـ ،كعمى
نتاجيـ الشعرم مف خالؿ دراسة أشعارىـ كنصكصيـ األدبية؛ لذلؾ جاء ىذا البحث مستقرئان لشاعر
فمسطيني عاش في فمسطيف ،تحت كطئة االحتالؿ ،فذاؽ ما ذاقو الفمسطينيكف مف قتؿ كتشريد كسمب

لألكطاف كمنع لمحريات ،فحمؿ قضايا شعبو عمى كتفيو ،كاستؿ قممو مدافعان بالكممة كالشعر عف ىذه
القضية التي تعتبر قمب األمة العربية.

كالشاعر سميماف دغش يتمتع بشاعرية عالية في تناكؿ قضايا شعبو ،كالحديث عف طبيعة
فمسطيف ،فأبدع في كصفيا ،كالحديث عف سحرىا كجماليا ،كذلؾ كاف العتقالو كحياة السجف التي
عاشيا دكر في تقمص الشخصية الفمسطينية المكمكمة ليعبر عف قضايا الحزف كاأللـ كالمعاناة التي

يعيشيا الفمسطيني ،ذلؾ تحدث في شعره عف قضايا الحب كالغزؿ ،فتناكؿ المرأة في بكاكير كتاباتو
الشعرية ،فاستطاع المزج في حديثو بيف كافة األلكاف كالعناصر ،مف جماؿ كغزؿ كطبيعة كألـ كمعاناة،

كميا تمثمت في شخصية الشاعر الذم عاش ظركفان متنكعةن في خميط مف الفرح كالتفاؤؿ كاأللـ
كالحرماف.

كتب عنو كعف إصداراتو كتجربتو الشعرية بعض األدباء كالنقاد العرب الكبار مف مختمؼ

الدكؿ العربية ،كمنيـ :الناقد كاألديب الفمسطيني الكبير صبحي الشحركرم حيث تناكؿ نيارية سميماف
دغش بالدراسة كالتحميؿ بعنكاف :جيرة لكنيا مبيظة ،كذلؾ تناكؿ الناقد الدكتكر محمد البكجي أحد
1

دكاكينو بالنقد كالتحميؿ كىك ديكاف ظؿ الشمس في بحث مكسع تحت عنكاف "الصكرة الفنية في ديكاف

ظؿ الشمس لسميماف دغش"

كما تناكؿ الناقد حاتـ جكعيو الشاعر سميماف دغش بالنقد كالتحميؿ فدرس ديكاف" عمى غيمتيف"

كتحدث عف إبداعاتو الشعرية الكبيرة كثركتو المغكية الكاسعة إضافة إلى قدراتو البارزة في مكاكبة

الحداثة األدبية كالشعرية.

كيرل الباحث أف األدب الفمسطيني بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في دراستو ،السيما مع كثرة

النتاج الشعرم كاألدبي في فمسطيف ،كقمة النقاد كالدارسيف ليذا األدب ،ما يجعؿ الكثير مف األعماؿ
األدبية الفمسطينية رىف النسياف كاالندثار ،في خضـ زحمة األحداث كالنكبات التي تتكالى عمى الشعب

الفمسطيني.

أىمية الدراسة:
تكم ػ ػػف أىمي ػ ػػة ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة ف ػ ػػي تن ػ ػػاكؿ أح ػ ػػد ش ػ ػػعراء القض ػ ػػية الفمس ػ ػػطينية ،كالق ػ ػػاء الض ػ ػػكء
عمى نتاجو الشعرم.

أسباب اختيار الموضوع:
ُ .الرغبة في دراسة أحد الشعراء الفمسطينييف كابراز نتاجو الشعرم.
ِ .غ ازرة النتاج الشعرم لمشاعر سميماف دغش.

ّ .رغبة الباحث في خكض غمار التحميؿ كالنقد األدبي.
ْ .الدراسات التي تناكلت تجربة الشاعر قميمة كغير قادرة عمى أف تقدـ صكرة كاضحة عف تجربتو
الشعرية.

أىداف الدراسة:
ُ .التعرؼ إلى مكانة الشاعر سميماف دغش األدبية ،كعرض بعض أعمالو الشعرية المناسبة
لمكضكعات الدراسة.

ِ .الكشؼ عف أبرز عناصر اإلبداع في شعر الشاعر سميماف دغش.
ّ .الكقكؼ عند أىـ المحاكر الداللية التي تضمنيا خطابو الشعرم.

منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كىك طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير بشكؿ

عممي منظـ مف أجؿ الكصكؿ إلى أغراض محددة ،كنتائج قائمة عمى أسس صحيحة؛ فمف المعمكـ أف

المنيج الكصفي يقكـ عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع.
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تقسيم الدراسة:
قسمت الدراسة إلى تمييد وأربعة فصول ثم خاتمة.
التمييد:
يتناكؿ حياة الشاعر سميماف دغش كنشأتو كمكانتو األدبية كجذكره الفكرية كتأثيرىا عمى شعره.
الفصل األول :المضامين الشعرية
كقد احتكل عمى ستة مباحث
ُ .الطبيعة :تناكؿ الباحث فييا كيفية تكظيؼ الطبيعة كعناصرىا في شعر سميماف دغش،
ككيؼ كاف الشاعر متعمقان بالطبيعة بشكؿ عاـ كبطبيعة فمسطيف الجذابة بشكؿ خاص.

ِ .الوطن :كفيو تناكؿ الباحث كطنية الشاعر سميماف دغش المتجمية في أشعاره ،ككيؼ كاف
يتغنى بالكطف ،يدافع عنو ،يحث بكمماتو عمى تحريره.

ٖ .االغتراب :يظير في ىذا المبحث حالة الفمسطيني الذم يعيش في أرضو كال يمتمؾ حريتو،
فيك مسمكب اإلرادة ،كىذا كاف كاضحان في شخصية سميماف دغش ،كأشعاره.

ْ .الموت والشيادة :حينما يككف المكت مستباحان ،كحينما تككف الشيادة ثمنان لمحرية ،يككف
الحديث عنيا نكعان مف استنياض اليمـ لنيميا ،كىذا ما فعمو الشاعر سميماف دغش في
أشعاره ،كتـ تكضيحو بشكؿ جمي في ىذا المبحث.

ٓ .السجن :أفرد الباحث ىذا المبحث لمحديث عف السجف ألف لمسجف خصكصية في أشعار
دغش ،ال سيما أنو عانى منو كثيرا ،ككانت باككرة األعماؿ الشعرية داخؿ المعتقؿ.

 .ٙالمرأة :في تاريخ الشعر كانت المرأة دائما حاضرة في أعماؿ الشعراء ،ميما كانت تكجياتيـ،
كذلؾ كجدناىا حاضرة في أعماؿ دغش كأشعاره رغـ حممو قضية الكطف ،لذلؾ تناكؿ الباحث
مكضكع المرأة في مبحث خاص ليبيف نظرة الشاعر لممرأة.
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الفصل الثاني :التناص في شعر دغش
كتناكؿ ثالثة مباحث:
أ .التناااص الااديني :تنػػاكؿ فيػػو الباحػػث تكظيػػؼ الشػػاعر سػػميماف دغػػش لمتنػػاص الػػديني فػػي
شعره ،كمدل تأثر دغش بالديف ،كثقافتو الكاسعة في اإلطالع عمى تعػاليـ الػديف اإلسػالمي
كاألديػػاف المختمفػػة ،ككػػاف التنػػاص فػػي شػػعره ضػػمف نقػػاط ثػػالث شػػممت التنػػاص الق ارنػػي،
كالتناص مع السنة النبكية ،كالتناص مع الرمكز الدينية.

ب.التناص التاريخي :البد ألم حضارة أك ثقافػة أك عمػؿ أدبػي أف يكػكف ليػا جػذكر تاريخيػة،
أك نظرة لمتاريخ بشكمو العػاـ ،كىػذا مػا كجػده الباحػث فػي شػعر سػميماف دغػش ،فػتـ تكظيفػو
في مبحث يكضح تكاصؿ الشاعر مع التاريخ كاطالعو الكاسع عميو.

ت.التناص األدبي :كاف التناص مع األعماؿ األدبية األخرل جػزءان أصػيال فػي أعمػاؿ الكتػاب
كاألدباء ،نظ انر لتالقح األفكار بينيـ ،كألف ظركؼ دغش كانت تشبو إلػى حػد كبيػر ظػركؼ
الكثير مف الشعراء كاألدباء تكاصػؿ معيػـ فتفاعمػت أشػعاره مػع أشػعارىـ ،كتػـ تكضػيح ذلػؾ

في ىذا المبحث.

الفصل الثالث :الصورة الشعرية
وتناول ثالث مباحث:
ُ .مصااادر الصااورة :حيػػث اسػػتقى دغػػش صػػكره مػػف مصػػادر متعػػددة ،منيػػا الطبيعػػة التػػي كانػػت
تميمو في أغمػب األحيػاف ،كمػف الحيػاة المريػرة التػي كػاف يعانييػا ،كيعانييػا الشػعب الفمسػطيني،

كذلؾ كاف الديف مصد انر ميما يستقي منو الشاعر صكره المتعددة.

ِ .تشكيالت الصورة الفنية :قسـ الباحث ىذا المبحث إلى عدة فركع كانت في مجمميػا تعبػر عػف
تشكيالت الصكرة الفنية في شعر دغش ،كجاءت ىذا الفركع في التشبيو كاالستعارة كالكناية.

ّ .الصورة الكمية :حينما تتشابؾ الصكر الجزئية تشكؿ لكحة كاممة متحركة لقضية كاممة يتناكليا
الشػاعر ،كىػػذا مػػا حصػػؿ مػػع دغػػش فكانػػت لػو صػػكر كميػػة متكاممػػة تكػػاد تتحػػرؾ كتنطػػؽ ،كمػػف
ىذه الصكر ،األرض كالكطف ،كالمكت كالدمار ،كالمرأة.
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الفصل الرابع :موسيقى الشعر
وفيو مبحثان:
ُ .الموساايقى الداخميااة :تنػػاكؿ الباحػػث فػػي ىػػذا المبحػػث المكسػػيقى الداخميػػة المتنكعػػة فػػي أشػػعار
سػػميماف دغػػش ،ككيػػؼ كػػاف ليػػا تػػأثير فػػي جػػذب القػػارئ كاسػػتثارتو ،فكانػػت المكسػػيقى متنكعػػة

فأض ػػفت عم ػػى العم ػػؿ األدب ػػي قيم ػػة جمالي ػػة متميػ ػزة ،كج ػػاءت متش ػػكمة ف ػػي الطب ػػاؽ ،المقابم ػػة،
الجناس ،التصريع ،التكرار).

ٕ .الموسيقى الخارجية وقد ُحصرت في:
أ .الكزف
ب.القافية

الخاتمة :تناكؿ فييا الباحث أىـ النتائج التي خمص إلييا البحث.
المصادر والمراجع

كا﵀ أسػػاؿ أف أكػػكف قػػد كفقػػت فػػي أداء الكاجػػب ،كأف يكػػكف ىػػذا البحػػث قػػد شػػمؿ كػػؿ مػػا ىػػك

مطمكب مف دراسة كتمحيص لنصػكص الشػاعر الفمسػطيني سػميماف دغػش ،كأف يكػكف قػدـ شػيئان لخدمػة
معطيات كدر و
و
اسات تتكافؽ مع ىذا الغرض.
األدب الفمسطيني مف خالؿ ما تـ طرحو مف

الباحث

محمد إسماعيل البسيوني
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متويد،،،
ويشتنل على
 أوالً /انشبعر سهيمبن دغش
 ثبويبً /مبهيت اإلبذاع انفىي











أوالً :الشاعر الفمسطيني " سميمان دغش"

*

تعريفو:
سميماف خميؿ ابراىيـ قاسـ محمد آؿ دغػش المكلػكد فػي فمسػطيف فػي ٕ آذار ُِٓٗ فػي قريػة

الفمسطينية الكاقعة عمى منحدرات سمسمة جباؿ الجميؿ الشرقي عمػى سػفح جبػؿ ح ٌػزكر)
الجميمية
المغار
ٌ
ٌ
كالمطمٌػػة عمػػى بحيػرة طبريػػا كسػػيؿ حطٌػػيف كسػػط غابػػة مػػف أشػػجار الزيتػػكف " الصػػكرم " ،تمقػػى د ارسػػتو
االبتدائيػػة فػػي المغػػار ،كالثانكيػػة فػػي قريػػة ال ارمػػة فػػي الجميػػؿ ،ثػػـ حصػػؿ عمػػى دبمػػكـ فػػي إدارة األعمػػاؿ

كاإلدارة العامة ،كشيادة خريج في مكضكع اإلدارة المتقدمة.
ب ػػدأ عمم ػػو ب ػػالمجمس البم ػػدم بقريت ػػو ف ػػي كظيف ػػة مف ػػتش ص ػػحة ،كى ػػك اآلف م ػػدير لقس ػػـ الص ػػحة

كحمايػػة البيئػػة ،يعػػرؼ بكفاحػػو السياسػػي ،ككطنيتػػو ،كقػػد سػػجف عػػدة م ػرات لرفضػػو الخدمػػة فػػي الجػػيش
اإلسػرائيمي بمكجػػب قػػانكف الخدمػػة اإللزاميػػة عمػػى أبنػػاء الطائفػػة الدرزيػػة .كقػػد ازداد فػػي السػػجف صػػالبة

كايمان ػان بمكقفػػو السياسػػي ،ف ػرأس جبيػػة المغػػار الديمكقراطيػػة) ،كمػػارس النضػػاؿ الشػػعبي السياسػػي ،ثػػـ

أسػ ػػس عػ ػػاـ َُٗٗ مػ ػػع مجمكعػ ػػة مػ ػػف أصػ ػػدقائو فػ ػػي النضػ ػػاؿ حزب ػ ػان جديػ ػػدان أسػ ػػمكه الحػ ػػزب التقػ ػػدمي
االشػػتراكي) ،بػػدأ كتابػػة الشػػعر فػػي المرحمػػة الثانكيػػة ،كنشػػر أكلػػى قصػػائده عػػاـ ُُٕٗ ،ككتػػب معظػػـ

قصائد ديكانو األكؿ كىك في السجف عمى أكراؽ السجائر.

لو العديد مف الدكاكيف الشعرية ،تقدر ب ُٔ ديكانان ،كما صدرت أعمالو الكاممة فػي تػكنس فػي

كتاب كاحد تحت عنكاف " التجمي األخير" عاـ َُِٔ.

سميماف دغش كما أبناء كطنو الشرفاء جعمكا مف أنفسػيـ الصػكت المعبػر عػف االنتمػاء كاليكيػة

القكميػػة ،ككػػانكا بػػارزيف فػػي مجػػاؿ الػػدفاع عػػف القضػػية ،فيػػك كغي ػره ممػػف انبػػركا لخدمػػة كطػػنيـ بػػالقمـ
كالكممػػة ،إلدراكيػػـ تأثيرىػػا القػػكم فػػي منافحػػة األعػػداء كالػػدفاع عػػف حيػػاض القضػػية الفمسػػطينية ،فالكممػػة

كالقمـ ال يقؿ تأثي انر عف السالح كالعتاد العسكرم ،فحممكا عمى عػاتقيـ الػدفاع كالمقاكمػة كأطمقػكا صػكتيـ

الصػػارخ فيمػػا كػػاف يعػػرؼ حينيػػا-أدب المقاكمػػة-لمػػا حمػػؿ مػػف مقاكمػػة كتحػػد كصػػمكد كثبػػات عمػػى ىػػذه
األرض.

بداياتو الشعرية:
كانت بدايات الشاعر سميماف دغش في كتابة الشعر كالدخكؿ إلى عالـ اإلبداع حينما كاف فػي

السجف ،فمف ديكاف ىكيتي األرض كانت االنطالقة ،فكتب معظـ قصائده في السجكف اإلسرائيمية،
____________________
*) المعمكمات الكاردة عف الشاعر جاءت مف خالؿ تكاصؿ الباحث معو ،كالتعرؼ عمى سيرة حياتو.
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ككانػػت ىػػذه البدايػػة ىػػي تأشػػيرة الػػدخكؿ لعػػالـ الشػػعر كاسػػتمر فػػي التطػػكر كتكػػكيف الػػذات حتػػى

كصؿ إلى مكانة راقية فػي اإلبػداع مػف خػالؿ قد ارتػو الشػعرية الكبيػرة فأثبػت بصػمتو الخاصػة فػي مجػاؿ

الشػػعر فتصػػدر المشػػيد الشػػعرم كاألدبػػي فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية ،ككاكػػب التطػػكر كالحداثػػة فػػي صػػكروة
و
الفتة لقدرتو عمػى ذلػؾ فػي الكقػت الػذم يحػاكؿ الكثيػر مػف األدبػاء كالكتٌػاب اليػركب منيػا ،كأصػبح أحػد
كبار الشعراء الفمسطينييف كالعرب البارزيف في المشيد الثقافي العربي.

عمػػؿ سػػميماف دغػػش عمػػى ذات ػػو كثي ػ انر فػػارتقى فػػي س ػػمـ المجػػد بمجيكداتػػو الخاصػػة كبعالقات ػػو

الشخصػػية كالصػػداقة الشخصػػية مػػع زمالئػػو الكتٌػاب كاألدبػػاء ،فاسػػتطاع أف يعبػػر الحػػدكد كيحقػػؽ شػػيرة
عربيػػة كعالميػػة ،فشػػارؾ فػػي العديػػد مػػف الميرجانػػات العربيػػة ،كحقػػؽ الجػكائز الميمػػة مػػف مختمػػؼ الػػدكؿ
العربية ،قاؿ عنو الناقد الدكتكر محمد البكجي في بحثو المكسكـ بعنكاف " الصكرة الفنيػة فػي ديػكاف ظػؿ

الشػػمس" إف قصػػيدة سػػميماف تكشػػؼ لنػػا عػػف عمػػؽ ارتبػػاط شػػعراء ْٖ باألمػػة العربيػػة عامػػة كبفمسػػطيف
خاصة ،فكانت آىاتيـ كميا في سبيؿ القضايا العربية ،كضد العدك الذم نيب كؿ شػيء حتػى مشػاعرنا

كقصائدنا ُ).

حياتو السياسية:
كعػف بداياتػػو السياسػية فقػػد كانػت بداياتػػو مػع الجبيػػة الديمقراطيػة كالحػػزب الشػيكعي المػػذيف كػاف
ليما الػدكر األبػرز فػي إظيػار أدبػو المقػاكـ كرعايتػو كايصػالو إلػى العػالـ العربػي ،لكػف فػي العػاـ َُٖٗ
انسمخ عف الحزب االشتراكي كأسس حزبان مع رفاقو عرؼ باسـ " الحزب التقدمي االشتراكي".

كعمى الػرغـ مػف تكجياتػو السياسػية كمشػاركتو فػي األحػزاب االشػتراكية إال أنػو لػـ يكػف متعصػبان

إال لمكطف كلحدة الدـ كالنضاؿ ،فكانت أشعاره تعبر عف الكحدة كالػتالحـ بػيف أطيػاؼ المجتمػع ،ككػذلؾ

ع ػػرؼ بتالحم ػػو الركح ػػي كاف تباع ػػدت الجغرافي ػػا الفمس ػػطينية فكت ػػب لك ػػؿ فمس ػػطيف ،كعب ػػر ع ػػف انتمائ ػػو
لمقضية األـ.
ككػػاف الشػػاعر الكبيػػر دكم ػان يكظػػؼ شػػعره فػػي رأب الصػػدع كاعػػادة الميحمػػة لمفمسػػطينييف بعػػد أف

ج أزى ػػا الص ػػياينة إل ػػى أقس ػػاـ فيم ػػا يع ػػرؼ بالض ػػفة الغربي ػػة كقط ػػاع غػ ػزة ،كالمك ػػاف ال ػػذم يع ػػيش ال ػػداخؿ
الفمسػػطيني المحتػػؿ ،فتجػػاكز الشػػاعر الحػػدكد كتخطػػى الح ػكاجز كجعػػؿ مػػف أشػػعاره ككمماتػػو سػػفير حػػب
كسالـ بيف الفمسطينييف يتقاسمكف األكجاع كالحرماف كما يتقاسمكف االنتماء الفمسطيني الصادؽ كاليكية

المعبرة عف القضية الفمسطينية.

ُ) الشخصية كاألدب ،د .محمد بكر البكجي ،غزة-فمسطيف َُِٕ ،ص ُّٖ.

8

ال ريػػب أف ثقافػػة الش ػراكة الكطنيػػة كانػػت تدغػػدغ مشػػاعر الشػػاعر الفمسػػطيني سػػميماف دغػػش،

حيث يدرؾ أف أخكة الدـ الفمسطيني ستككف أقػكل بكثيػر عػف كػؿ األحػزاب السياسػية ،كيػرل أف مكاجيػة
الظمـ الكاقع عمى الفمسطينييف أكلى مف الدفاع عف حزب سياسي بعينو.
بأم حاؿ مف
َّدة ىك يم ىكح ى
ك"ىك صاحب الشعار الخالد أف الثقافة الفمسطينيَّة كاحدة يمكح ى
ِّدة كال تقبؿ ٌ
األحػكاؿ القسػػمة أك االنقسػاـ كالتجػػزؤ ففمسػطيف تبقػػى كاحػدة َّ
ػب ليػا كتكتبنػػا ىػي بالػػدـ،
مكحػػدة كنحػف نكتػ ي
ػير أبػػدان إلػػى
كعمينػػا ككتٌػاب كمثقفػػيف بكصػػفنا طميعػػة ىػػذا الشػػعب أف نعيػ ىػد البكصػػمة إلػػى أكليػػا بحيػػث تشػ ي
فمسطيف مف أكؿ الدـ إلى آخر الحمـ" ُ).

الجوائز والرتب العالمية:
إف عظمة األمـ ال تقاس بما تممكو مف كسائؿ الحضارة المادية ،كانما تقاس بمكاقفيا اإلنسػانية
كبإنجازاتيا الحضارية كما ىيأتو لنفسيا حضاريان ليتكارثو األجياؿ جيالن بعد اآلخر.
كػػذلؾ مجػػد األفػراد ال يصػػنعو الجػػاه كالنسػػب كالحسػػب ،كانمػػا تصػػنعو أعمػػاليـ العظيمػػة اليادفػػة
إلى خدمة عقيدتيـ كخير أمتيـ كبالدىـ كاإلنسانية كميا.
مف ىذه المنطمقات استطاع الشاعر سميماف دغش أف يصؿ إلى العمياء كيرتقي في سمـ المجد

مف خالؿ قدراتو اإلبداعية كعقيدتو الكطنية الراسخة ،فشارؾ الشاعر في عػدة ميرجانػات دكليػة كمحميػة
حاصالن عمى الجكائز العالمية.
ػارؾ ف ػ ػػي العدي ػ ػ ًػد م ػ ػػف
انتش ػ ػػرت قد ارت ػ ػػو اإلبداعي ػ ػػة ف ػ ػػي ك ػ ػػؿ محف ػ ػ وػؿ م ػ ػػف محاف ػ ػػؿ الش ػ ػػعر ،كش ػ ػ ى
الميرجانات األدبية محميِّا كدكليِّا ،مثؿ معرض القاىرة الدكلي لمكتاب ،كميرجاف "جرش".
كميرجػػاف " الدكحػػة " كميرجػػاف " تػػكزر" الػػدكلي فػػي تػػكنس كفػػي الج ازئػػر مػػؤخ انر كغيرىػػا ،كذلػػؾ

ككنػػو سػػفي انر لمشػػعر الفمسػػطيني إضػػافة إلػػى أف تجربت ػػو الشػػعرية تعتبػػر تجربػػة خاصػػة كممي ػزة تس ػػتحؽ
االحتفاء بيا عربيان كعالميان.

ػفير لدكلػػة فمسػػطيف فػػي حركػػة شػػعراء العػػالـ التػػي ي أرسػػيا
يعػ ِّػيف قبػػؿ أكثػػر مػػف سػػبع سػػنكات سػ نا
الشاعر التشيمي " لكيس مانزك " ،ككاف الشاعر سميماف دغش ممثالن عف فمسػطيف فػي كثيػر مػف الػدكؿ

فناؿ بيذا التمثيؿ الذم جاء كنتيجة طبيعية لتميزه بيف أقرانو ناؿ بو جائزة االتحاد العاـ لألدباء كالكتٌاب
العرب ،كىك أكؿ شاعر فمسطيني مف الػداخؿ ُْٖٗ) يحصػؿ عمػى ىػذه الجػائزة التػي تعتبػر منعطفػان

فارقػان فػػي الصػراع مػػع االحػػتالؿ كأدكاتػػو يشػػكؿ دعمػان مػػف االتحػػاد العػػاـ لألدبػػاء كالكتٌػاب العػػرب لمكتٌػاب
كالشػػعراء الفمسػػطينييف بمػػا يعػػزز صػػمكدىـ كيمػػد ليػػـ اسػػتطالة كع ػي أنيػػـ جػػزء أصػػيؿ كخػػيط متػػيف فػػي
ُ) حكار حاتـ جكعيو مع الشاعر سميماف دغش دنيا الكطف ُْ.َُِٕ/ٓ/
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عبػػاءة الػػكعي العربػػي ،كأنيػػـ يسػػتعيدكف دكرىػػـ مػػف خػػالؿ إرثيػػـ المعرفػػي كالثقػػافي كالػػكطني لمػػدفاع عػػف
ىكيتيـ كمكركثيـ الثقافي.

حفؿ بمجاالت عديدة ،كالشعر يشمؿ كؿ مناحي الحيػاة ،فقػد كػاف الشػاعر سػميماف
كألف الحياة تى ي
دغػش مثػاالن لممناضػػؿ الفمسػطيني المتفػػكؽ فػي كػؿ شػػيء ،فقػد حصػػؿ عمػى جػكائز ثقافيػػة متنكعػة كحػػاز
محبة كتكريـ أبناء األمة العربية عامة كشعبو الفمسطيني خاصة كالجميؿ األعمػى كقريػة المغػار خاصػة،
فيػػك نعػػـ الشػػخص المناضػػؿ المكػػافح القػػادر عمػػى النيػػكض مػػف ركػػاـ الكاقػػع لترتفػػع الثقافػػة الفمسػػطينية

عاليان بما يميؽ بفمسطيف كىكيتيا ككتٌابيا كمثقفييا الػذيف يكاصػمكف الحػراب كالتحػدم مػف أجػؿ المحافظػة
عمى الثقافة كاليكية الفمسطينية.
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ثانياً :مفيوم اإلبداع الفني
يحتػكم مصػػطمح إبػداع عمػػى أنػكاع كتفرعػػات عديػدة ،تضػػـ مفػاىيـ كثيػرة ،تقػدـ لنػػا ىػذا المفيػػكـ

بطريقة مكسعة كمسيبة ،ذلؾ ألنو عالـ قائـ بذاتو بنماذجو الفريدة كعطائو الالمحدكد ،فمو خصكصياتو

كسماتو المتعددة ،لػذلؾ اختمػؼ العممػاء فػي تعػريفيـ لإلبػداع "فبعضػيـ يقصػد باإلبػداع القػدرة عمػى خمػؽ
شػػيء جديػػد أك مبتكػػر ،بينمػػا يقصػػد آخػػركف أنػػو العمميػػة أك العمميػػات السػػيككلكجية التػػي يػػتـ بيػػا خمػػؽ
كابتكار الشيء الجديد ذم القيمػة العاليػة ،كيػرل فريػؽ ثالػث أف اإلبػداع ينشػأ عػف القػدرة اإلبداعيػة كعػف

العممية اإلبداعية التي تؤدم في آخر األمر إلى إنجاز العمؿ اإلبداعي بحقيقتو" ُ).

فاإلبػداع ىك القػدرة عمػى تكػكيف أبنيػة أك تنظيمػات جديػدة ،أك ىػك العػػمؿ أك الفػػعؿ الػذم يػؤدم

إلى الدىػشة كاإلعجاب.

كتكمف أىمية اإلبداع في ككنو يضيؼ الجديد لمحياة في ذلؾ عبر ىاركلد ق .أندرسػكف بقكلػو:

"ال تكمف أىمية اإلبداع فقط في ككنو عممية إنتاج تشيد كؿ لحظة مف لحظاتيا كالدة قيمة ،إنمػا تكمػف
في ككنو عممية ميمة لمحياة بحد ذاتيا" ِ).

اإلبداع لغة :ىك بمعنى البدء كمف ذلؾ قكؿ ابف منظكر " بدع الشيء يبدعو بدعا كابتدعو :أنشأه كبدأه
والبديع والبدع :الشيء الذم يككف أكالن ّ).

اإلبداع اصطالحاً:

(ٗ)

 عمؿ ذىني يقكـ بو الفرد باستخداـ قدراتو لمكصكؿ إلى أفكار جديدة أك استعماالت غير مألكفة
أك تفصيؿ خبرات محدكدة إلى مالمح مفصمة.

 اإلبػداع ىػػك الكحػػدة المتكاممػػة لمجمكعػػة مػػف العكامػؿ الذاتيػػة المكضػػكعية التػػي تقػػكد إلػػى تحقيػػؽ
إنتاج أصيؿ جديد ذم قيمة مف قبؿ الفرد كالجماعة.

 اإلبػػداع ىػػك عمميػػة عقميػػة يسػػتطيع الفػػرد مػػف خالليػػا الكصػػكؿ إلػػى أفكػػار أك نتاجػػات جديػػدة أك
إعادة ربط أفكار كنتاجات مكجكدة بطريقة جديدة مبتكرة.
ك"ترل باربػا ار كػالرؾ أف كػؿ تعريػؼ مػف تعريفػات اإلبػداع قػد يكػكف صػحيحان ،كلكػف فػي حقيقػة

األمر نجد أف كؿ محاكلة مف المحاكالت التي بػذلت لتعريػؼ اإلبػداع كانػت تنظػر إلػى جانػب كاحػد مػف

جكانب اإلبداع بالرغـ مف أنو يشكؿ بنية معقدة كمتكاممة" ٓ).

ُ) صناعة الذكاء كاإلبداع ،د .زكريا خنجي ،جريدة أخبار الخميج ،العدد .َُِّ-ٗ-ِٗ ،ُِّٕٗ :

ِ) مقدمة في المكىبة كاإلبداع ،د .يكسؼ قطامي ،دار الفارس لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلىُِٗٗ ،صٓٔ.
ّ) لساف العرب ،ابف منظكر ،إعداد كتصنيؼ يكسؼ خياط ،مادة بدع ،دار لساف العرب ،بيركت ،مجِ.
( )4الموهبة والتفكير اإلبداعي في التعليم ،حسه عبد الحفيظ الكيالوي ،دار دجلة للىشر والتوزيع ،ط ،1ص .103

( )5مقدمة في الموهبة واإلبداع ،د .يوسف قطامي ،دار الفارس للىشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1992 ،ص .66
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المبحث األول :الطبيعة
ميما قمنػا بكصػؼ الطبيعػة ،فمػف نسػتطيع أف نفييػا كلػك جػزءان صػغي انر مػف حقٌيػا ،فالطبيعػة ىػي
ال ارحػػة النفسػػية لبنػػي البشػػر ،كعنػػدىا تتسػػرب كػػؿ اليمػػكـ كالمشػػاكؿ ،كأماميػػا يتفاعػػؿ اإلنسػػاف مػػع ذاتػػو،

فيخػػرج أجمػػؿ األشػػياء المنبعثػػة كنتيجػػة لمدىشػػة التػػي تضػػفييا الطبيعػػة عميػػو ،فالطبيعػػة ىػػي ىػػذا الكػػكف

العجيب المدىش الساحر الذم يشمؿ البحار كاألشجار كالجباؿ كغيرىا مف عناصر الجمػاؿ ليػا تأثيرىػا
اإليجابي عمى الجميع ،فكيؼ عمى المبدعيف ،لذلؾ لك تمعنا كنظرنا إلى تاريخ الشعر كاألدب كاإلبداع،
لكجدنا أف الطبيعة ىي أكثر ما يدفع المبدع لإلنتػاج السػميـ كال ارئػع ،كأكثػر مػا يحفػزه عمػى تقػديـ كػؿ مػا

ىك فاخر كمميز.
كعميػػو "تعتبػػر الطبيعػػة مػػف العكامػػؿ التػػي تثيػػر قريحػػة المبػػدع ،كتحثػػو عمػ اإلبػػداع ،يػػركم ابػػف

قتيبة أنو لـ يستدع شارد الشػعر بمثػؿ المػاء الجػارم ،كالشػرؼ العػالي ،كالمخػاف الخضػر الخػالي"

ُ)

كقػد

أکثر الشعراء الجاىميكف مف ذکر النبات ،كکثرة الماء في أشعارىـ ،كکاف الشاعر الجاىمي يبدأ قصيدتو
باألطالؿ ،كيذکر الرحمة التي يصؼ مف خالليا کؿ ما يراه ف طريقو ،ككأف ىذه الرحمة کانػت كسػيمتو
لمخمكة كاالندماج مػع الطبيعػة إلتمػاـ عمميػة اإلبػداع بأحسػف صػكرىا ،كقػد قيػؿ لشػاعر :کيػؼ تصػنع إذا

عسػػر عميػػؾ قػػكؿ الشػػعر قػػاؿ :أطػػكؼ ف ػ الربػػاع المخميػػة ،كالريػػاض المعشػػبة ،فيسػػيؿ عم ػ أرصػػنو،

كسػػيرع إل ػ أحسػػنو ِ) ،كلػػك تتبعنػػا الشػػعراء منػػذ القػػدـ إلػػى يكمنػػا الحػػالي نجػػدىـ يتفػػاعمكف مػػع الطبيعػػة
ككأنيـ في حالة اندماج ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر.
كاذا أردنا أف نتحدث عف الطبيعػة الحقيقيػة فػال شػيء أجمػؿ مػف الحػديث عػف طبيعػة فمسػطيف،
تمػؾ األرض الخالبػة بسػػيكليا كأنيارىػا كجباليػا ،ببحرىػػا كبسػاتينيا كحقكليػا ،لػػذلؾ كػاف الشػاعر سػػميماف

دغش يييـ عشقان في طبيعة فمسطيف فتغنى بيػا كثيػ انر ،كقػد بػرع دغػش فػي كصػفيا كالحػديث عنيػا ربمػا
أكثر مما برع في ذلؾ غيره مف الشعراء ،فيك لـ يكف مقمدان إنما كاف مستحدثان لمكصؼ كما ساعده عمى
ذلؾ طبيعة فمسطيف المميئة بعناصر الجماؿ كالركعة.

قاؿ الشاعر سميماف دغش:
م َخدَّتي َزَى ْر
شتي ح ِ
َّو
شائ ٌ
ش َبري ْ
َوفَ ْر َ َ
الس َم ْر
الب ْد ُر ِقندي ُل َّ
َو َ

ُ) نقد الشعر عند ابف قتية ،عبد الكريـ محمد حسيف ُٓٗٗ ،صّٖ.
ِ) المرجع السابؽ ،صِٖ.
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وأ ِ
َّو
َنت لي أُ ْغ ِني ْ
َ
يقػػكؿ محمػػد ناصػػر الخكالػػدة" :إف أكؿ مػػا يصػػادفنا فػػي قصػػائد سػػميماف دغػػش ،كبشػػكؿ بػػارز
(ٔ)

كحاد ،ىك التفاتو إلى الطبيعة الفمسطينية بشكؿ مف أشكاؿ العشؽ التداخمي ،فيك ال يكتفػي بحالػة أكلػى
و
و
ػداء مػف الزىػػر الػػذم يتشػػابؾ ليشػػكؿ أمػػاف
مػف حػػاالت الخطػػاب ،بػػؿ يمجػػأ إلػى عػػدة حػػاالت متداخمػػة ،ابتػ ن
ِ)
الشاعر كاطار حممو ،كانتياء بصيغة األرض التي تصبح أغنيةن كمكاالن كمالذان".
كلػػك تتبعنػػا دكاكيػػف سػػميماف دغػػش كأشػػعاره نجػػد الصػػكرة التػػي يحتضػػف بيػػا الطبيعػػة كاضػػحة

متجمية ،ك"كذلؾ الطبيعة تحتضنو في مشيد خالب كلعؿ ىذا االحتضاف المتبادؿ بػيف الشػاعر سػميماف
دغش كالطبيعة ىك مػا يعبػر عػف انتمائػو الصػادؽ ليػذه األرض كالتمػاىي الكاضػح بينيمػا ،الطبيعػة ىنػا

ىػػي الطبيعػػة فػػي شػػمكليتيا ،الطبيعػػة ككائنػػات مػػف أكثرىػػا رقػةن كىشاشػةن كالف ارشػػة كالعصػػفكر إلػػى أكثرىػػا

جمكحان كالفرس ،كذلؾ لو تفاعؿ مع الطبيعة الفمسطينية كفضػاء مثػؿ السػماء بطبقاتيػا السػبع كاألرض،
الشمس كالقمػر ،الغيػكـ كالبػرؽ ،الرمػؿ كالصػخر ،البحػر كالزىػر" ّ)كغيرىػا مػف عناصػر الطبيعػة الخالبػة

يقكؿ الشاعر:
ُخذيني َقميالً لِ ِظمِّ ِك
مس ِك في لَفح ِة الو ِ
ش ِ
جد
ال ِظ َّل إالّ لِ َ
َ َ
ِ
الخ ِّد
فح ِة َ
َك َ
ص َ
يف استَطَ ْعت َعمى َ
َن تَنثُري َّ
مس
أْ
الش َ
َو ْرداً وفُالّ

ش ِ
ي
عرِك ال َغ َجر ِّ
ْسري َ
الميل في َ
وأ ْ
َن تأ ُ
َف ْمو ِش ْئ ِت ليالً طويالً تَ َدلّى
ولو ِش ِ
ِ
الشمس
بي ِة
ئت فَج ارً أ ََز ْح ِت
ْ
الستائر َع ْن َج َ
َ
ِ (ٗ)
حتّى ُيطالّ
ىنػا يبػرز لنػػا الشػاعر عناصػػر الطبيعػة كيػػؼ تفاعمػت مػع بعضػػيا ،فنػراه يجمػػع بػيف المحسػػكس

كالػال محسػكس فػػي لكحػة فسيفسػػائية جميمػة حينمػا يجمػػع بػيف الشػػمس كظميػا كبػيف صػػفحة الخػد ،فجمػػع
جماؿ الطبيعة بشمسيا كليميا مع الكجو كما معو مف خدكد.

ُ) التجمي األخير ،األعماؿ الشعرية الكاممة لمشاعر سميماف دغش ،منشكرات دار الثقافية -تكنس ،الطبعة األكلى َُِٔ ،صِٗ.

ِ) انظر" :مفردات الطبيعة في شعر سميماف دغش " ،محمد ناصر الخكالدة ،صحيفة الحقائؽ ،صُّ ٓ.ََِٓ/ٕ/
(
 )1المرجع السابق ،ص13
ْ) التجمي األخير ،صّّٓ.ّْٓ ،
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إف ىػذا المػػكف لػيس جديػ نػدا ،بػؿ ىػػك قػديـ قػػدـ األدب العربػي ،كال مبالغػػة فػي القػػكؿ أنػو قػػديـ قػػدـ
الطبيعػػة ذاتيػػا ،فجميػػع اآلداب كانػػت ممزكجػػة بحػػب الطبيعػػة بدايػػة مػػف العصػػر الجػػاىمي كاإلسػػالمي
كاألمػػكم كالعباسػػي كصػكنال إلػػى العصػػر الحػػديث كالمعاصػػر ،فالشػػعراء كػػانكا يعبػػركف عػػف ذاتيػػـ النفسػػية
كيبثكف أحزانيـ كحتى فرحيـ إلى الطبيعة ،حيث كانكا يقكمكف بتشخيصيا في صكرة أشخاص يتحدثكف

معيػـ كيشػككف إلػػييـ ،ككأنيػا تحػدثيـ كتسػػمعيـ؛ كلػـ تكػف قصػػائدىـ مقتصػرة عمػى الطبيعػػة الماديػة مػػف
شػػجر كبحػػر كأكديػػة كخمجػػاف فقػػط ،بػػؿ كصػػؿ إلػػى أخيمػػتيـ الذاتيػػة فػػي اآلفػػاؽ التػػي كػػانكا يرسػػمكنيا فػػي
أخيمتيـ ،يقكؿ الشاعر سميماف دغش:

الماء َكي أَر ِ
ِ
ُخذيني إِلى ِ
تويك
آخر
ْ ْ
وكي أَشتَ ِ
ييك
َ ْ
ِ
ِ
لمماء
الماء
ِم َن

وآلَ َيااااااااافي...
ِ
الماء
أ ََّو ُل

ِ
أَم ِ
الماء أَحمى؟!
آخ ُر
ْ

(ٔ)

ىذا األسمكب الطمبي الذم يتكرر مع الشاعر م ار انر في ديكانو آخػر المػاء ،إنمػا يعبػر عػف رغبػة

الشػػاعر فػػي الكصػػكؿ إلػػى مػػا يحػػب ليرتػػكم مػػف المػػاء مػػع استفسػػاره عػػف المػػاء أكلػػو أـ آخ ػره أحمػػى،

فالشاعر ىنا جعؿ الماء رم انز ألرضو مف أكؿ جزء فييا إلى آخر جزء فييا كميا جميمة كمحبكبة.

ىذه األبيات تعطينػا بجانػب اإلحسػاس بالشػعكر الجمػالي لمطبيعػة كاالطمئنػاف إلييػا فكػرة جديػدة
و
كىي أف كؿ إنساف يرل الشيء البعيد جميالن كيتمنى الحصكؿ عميو بشك و
كليفة.
ؽ
كتح ػػدث الش ػػاعر س ػػميماف دغ ػػش ع ػػف الص ػػيؼ كالش ػػتاء كالمي ػػؿ كالني ػػار كالحم ػػـ ككاف ػػة مظ ػػاىر
الطبيعػػة كانػػت حاضػرة فػػي أشػػعاره تدعمػػو فػػي إيضػػاح مشػػاعره مسػػاعدة لػػو فػػي تخفيػؼ آالمػػو كلكعاتػػو،

فقاؿ:

يا ِشتائي أ ِ
َنت

ص ْيفي
يا َ

َويا لَ ْيمي َويا ُح ْمماً
س َح ْر
ُيفَت ُ
ِّش َع ْن َ

ب َعمى ال َق ْم َب ْي ِن
الح ُّ
أَ ْطمَ َع ُ
ُ) المصدر السابؽ ،صّْٓ.ّٓٓ ،
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َعشاباً
أْ
َوأ َْزىا ارً

مح
َوقَ ْ
الص ْد ِر َم ْر ٌج
َوَنما في َّ
(ٔ)
ِ
س ْف ْح..
وا ْكتَوى باآله َ
ىذا الجماؿ الناطؽ كىذه المكحة الناطقة مف كحي الطبيعة إنما تعبر عف براعة الشاعر كحسف

تقسيمو إضافة إلى قدرتو الفائقة في التعامؿ مع عناصر الطبيعة كالغكص فييا بما يخدـ إبداعو.

أما عف شغفو بالطبيعة الحية فكانت متنفسان لمتحدث عما يتجمى لو في حياتو مف كآبة كانتشاء

فيػػك يتحػػدث عػػف صػػمب المسػػيح كاآلالـ التػػي أحاقػػت بػػو فػػي تصػػكير بػػديع مػػف عناصػػر الطبيعػػة التػػي

يحاكؿ مف خالليا تطيير انفعاالتو كأحزانو قائال:
ِ
كقد ٍ
الب َح ْي َرِة
ِّيس َعمى طَ َرف ُ
سيح
ُ
الم ُ
ىاىنا َم َّر َ
ق س ْطحِ ِ
الماء
َمشى قميالً فَ ْو َ َ

اآلد ِم ِّي
الم َحبَّة و َّ
الس ْحر َّ
َ
السالمِ َ
كالم ُو ّ
ي َع ْن َماء َ
قال َ
ي
السر َّ
شاءهُ ِّ
َقام َع َ
ُى َنا أ َ
اشات الج ِ
ألج ِنح ِة الفَر ِ
ميمة
َ
قُ ّداساً ْ َ
َّة الممَ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
كوت
َو ْى َي ْ
تص َع ُد م ْن َ
أصا ِبعو إلى َأبدي َ
قال  :أَنا ال ّ
َ
شفيعُ
الوديعُ
أَنا َ
الربيعُ
أَنا ّ
سوعُ
أَنا َي ُ

ميب
فَعمَّقوهُ َعمى َّ
الص ْ

(ٕ)

الشاعر في األسطر الشعرية السابقة يتحدث عف الفمسطيني المصمكب المعذب إلى يكمنا ىذا،
فصكر معاناة الشعب كمعاناة المسيح غير أف معاناة الشعب الفمسطيني باقية كمستمرة إلى يكمنا ىذا.
فػػالنظرة متباينػػة عنػػد سػػميماف دغػػش بػػيف الطبيعػػة الحيػػة كالجامػػدة فيػػك ينػػاجي األكلػػى بيػػدؼ
االستمتاع لمخالص مف ىمكمو طالبان منيا األماف كالحناف ،كالثانية يستنطقيا منبي انر بجماليا.
ُ) المصدر السابؽ ،صُِٕ.
ِ) المصدر السابؽ ،صُِْ.
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الطبيعػػة لػػدغش ىػػي المخبػػأ كىػػي النصػػير كالممجػػأ لػػو كىػػي العػػيف السػػاىرة التػػي تحفظػػو ،ىػػذه

الطبيعة السافرة التي ال تعرؼ إال الكضكح كجدت لكي يتمسؾ اإلنساف بنقاكتيا كصفائيا كجماليا.
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المبحث الثاني :الوطن
يحث ديننا اإلسالمي عمى الكالء كالكفاء لألكطاف كحبيا ،فعندما أجبر خير الخمؽ سيدنا محمد
أطيباك مان بمادح وأحب ِ
ِ
أن
صمى ا﵀ عميو كسمـ عمى الخركج مػف مكػة المكرمػة قػاؿ " :ماا
َّاك َّ
إلايح ولاوال ّ
ِ
قومك أخرجوني ِ
غيرك"(ٔ) ،فيعمِّمنا عميو السالـ كاجب حب الكطف كاالنتماء إليو.
سكنت
منك ما
ُ
فحب الكطف كااللتصاؽ بو كاإلحساس باالنتماء إليػو شػعكر فطػرم غريػزم يعػـ الكائنػات الحيػة

كيس ػػتكم في ػػو اإلنس ػػاف كالحيػ ػكاف ،فكم ػػا أف اإلنس ػػاف يح ػػب كطن ػػو كي ػػألؼ الع ػػيش في ػػو كيح ػػف إلي ػػو ،ف ػػإف
الحيكانػػات ىػػي أيضػػا تػػألؼ أمػػاكف عيشػػيا كميمػػا ىػػاجرت عػػف أكطانيػػا خػػالؿ بعػػض فصػػكؿ العػػاـ فمػػا
تمبػػث أف تعػػكد مشػػتاقة إليػػو ،فالحػػب ألم أحػػد أك ألم شػػيء ال يكفػػي أف يكػػكف مكنكن ػان داخػػؿ الصػػدر،
كالبد مف اإلفصاح عنو ،كذلؾ كي يعرؼ المحبكب مكانتو كمقدار الحب المكنكف لو ِ).

فػػالتغني بعشػػؽ الػػكطف كمناجاتػػو غػػرض شػػائع ككاسػػع فػػي الشػػعر العربػػي منػػذ القػػدـ ،فػػال يكػػاد

يخمػك ديػكاف مػػف أمثػػاؿ ىػػذا الشػػعر الغنػػائي ،الػذم يحػػكم مشػػاعر ممتيبػػة بػػالعكاطؼ المتكقػػدة كالمتأججػػة
بح ػػب ال ػػكطف ،كالمقص ػػكد ىن ػػا أف يب ػػكح الش ػػاعر بمش ػػاعره بص ػػكرة ذاتي ػػة ،فيتغن ػػى بمش ػػاعره الكطني ػػة،

اب الكطف خي انر مف الغربة كذىبيا،
كيخاطب الكطف مخاطبة ذاتية حميمة لمكطف ،كيبقى تر ي

فاإلنساف يألؼ بالده كييكاىا حتى كاف لـ تتكافر فييا مقكمات الحياة البسيطة ،لذلؾ قاؿ الشاعر:
بالحسن
وقد يؤلف الشيء الذي ليس
ْ
(ٖ)
اااان
وال ماااااااااؤىا عاااااذب ولكنياااااا وطا ْ

بااااااااااالد ألفناىاااااااا عماااااااى كااااااال حالاااااااة
ونسااااتعذب األرض التااااي ال ىااااوا بيااااا

أما عف فمسطيف فمحبيا طعـ مختمػؼ ،فيػي جنػة ا﵀ فػي أرضػو كعمييػا تكالبػت األمػـ المحتمػة،

ترابيا معطر بدماء الشيداء ،كأرضيا عامرة بػالخيرات ،جنػة تسػر النػاظريف ،كمحبكبػة يعبػدىا العاشػقكف

فتحػػدث الشػػعراء الفمسػػطينيكف عػػف فمسػػطيف كأكثػػركا ككػػاف ممػػف أدىػػش السػػامعيف بأشػػعاره عػػف أرضػػو
ككطنػػو كبمػػده الشػػاعر الفمسػػطيني سػػميماف دغػػش الػػذم عبػػر عػػف حبػػو لكطنػػو كانتمائػػو الصػػادؽ لػػألرض
كاليكية ،فكانت مشاعره جياشة ،ككمماتو ممتيبة تتحدث عف صدؽ ىيامو بيذه األرض فكاف مف قكلو:
جبميا /
جبمياّ ..
عربيا  /قمباً كمناخ بالدي ّ
"فأنا أممك قمباً ّ
نقيا /
ىان وما َ
ما َ
أبيا /يرسم بدمائو وجياً لمتاريخ ّ
الن وما خان وظالَّ ّ
وسوريا /
يحفر اسمي  /يحفر مجدي  /في لبنان
ّ
ُ) أخرجو الترمذم -كقاؿ" :حسف غريب مف ىذا الكجو "-في كتاب  :المناقب  ،باب  :في فضؿ مكة ٓ ، َٖٔ-ٕٔٗ/كالطبراني في

الكبير َُ ، )َُّّٔ، َُِْٔ ِّٗ، ِّٓ/كصححو ابف حباف ٗ ، )َِٕٗ ِّ/كالحاكـ ُ ْٖٔ/ككافقو الذىبي .
الحصرم ،باب :ألفاظ ألىؿ العصر في ذكر الكطف ج ُ ص ِّٖ.
ِ) زىر اآلداب كثمر األلباب ،ي

ّ) المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ،شياب الديف محمد بف أحمد أبي الفتح األبشييي ط  ّ :دار صادر ص .ّٕٓ:
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العربي ىنا في وطني /يخفق يخفق يحيا /
وسيبقى ىذا القمب
ّ
(ٔ)
فمسطينيا "/
الجر  /سيبقى ىذا القمب
وسيرفض ك ّل حروف ِّ
ّ
ىذه المقطكعة الشعرية يصؼ لنا فييا دغش اعت اززه كفخره باالنتماء ليذه األرض كليذا الػكطف

كليذه القضية ،فيتحدث عف حفر اسـ فمسطيف في بمداف عربيػة مجػاكرة لشػدة اعتػ اززه بفمسػطيف كترابيػا،
كػػذلؾ يعبػػر عػػف انتمائػػو لقكميتػػو العربيػػة كانتمائػػو لمعػػالـ العربػػي ،فيػػك بفمسػػطينو جػػزء مػػف عػػالـ عربػػي

كاسع.

يرل سميماف دغش مف شدة حبو ليذه األرض أنو كصؿ إلى مرحمة ركحانيػة عاليػة مػف العشػؽ
المتنػػاىي الػػال محػػدكد ،فحينمػػا أرضػػعتو األرض ثػػدييا ،جعمتػػو جػػزءان منيػػا ،كىػػذا دليػػؿ عمػػى قػػكة محبتػػو
كصدؽ انتمائو ليا فقاؿ:

الء
أَعمَ ْن ُ
الو ْ
ت لأل َْرضِ َ
ض...
َرض َعتْني األ َْر ُ
أ َ
والثَّ ْد ِ
ماء
ي انت ْ
ُ
رضعُ ثَ ْدياً
والذي َي َ

ماء
عب ُد َرَّباً في َّ
كالذي َي ُ
الس ْ

(ٕ)

لقد امتزج في ىػذا الػنص عظمػة الػكطف ،كرىافػة المشػاعر كرقتيػا ،فقػد اختػزؿ الشػاعر بعبػارات
قميمة صمتو بالكطف كالعالقة المتينة بينيما ،كجعؿ حبو لألرض الكطف) بمثابة عبادة ليا.
كعميو فإف أجمؿ ما يقاؿ كأصدؽ ما يقاؿ ،كأعذب ما يقاؿ ،ىك ما يقاؿ في حب الكطف.
فالحػػديث عػػف حػػب الػػكطف تثيػػر فػػي النفػػكس عشػػقان كزىػكان ،كتقػ ٌػكم العػزائـ كتثيػػر اليمػػـ كترفعيػػا
كتقكم النفكس كتبعث فييا الراحة كالطمأنينة ،كال يككف ىذا إال حينما يككف الكطف فػي الجػكارح،
عالياٌ ،

سخر نفسو رخيصة مف أجؿ الكطف
فيأكؿ لمكطف كيناـ لمكطف كيشرب لمكطف ،ذلؾ الذم ٌ
كفي ذلؾ يقكؿ دغش:
ني
إِ َّن ال َك ْر َ
مل في َع ْي َّ
َوفي ِرَئتَ َّي
َوفي أ َْو ِرَدتي
يا حبي األ ََّو َل

ُ) التجمي األخير ،صٕٕ ،صٖٕ.
ِ)المصدر السابؽ ،صَٕ.
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َج َم َل
يا َم َرضي األ ْ
(ٔ)
شفى!
َن أَ ْ
َك ْم أَخشى َي ْوماً أ ْ
ىنا يتحدث الشاعر عف ارتباط كجداني كركحي كجسدم بكطنو كأرضػو ،فالكرمػؿ ليسػت مدينػة

فمسطينية يحبيا إنما ىي متمركزة في أحشائو ،فيي حبو التي أغنتو عف المحبكبة ،ككذلؾ ىي مرضػو،
كال شيء أجمؿ مف أف يصاب اإلنساف بداء العشؽ لكطنو كأرضو كقضيتو.
يكضح الدكتكر زكي عثماف ،أستاذ الثقافة اإلسالمية بجامعة األزىر" ،أف االنتماء لمكطف لػيس

مجػرد شػعارات أك كممػات تمػكت عمػى الشػفاه ،بػؿ ىػك حػب كاخػالص كفػداء كتضػحية ،فبقيمػة األكطػػاف
ترتقي الشعكب كبصالح األكطاف تسعد البشرية

" ِ).

ذلؾ أف الكطف في مفيكمو الكاسػع كالشػامؿ ىػك األرض التػي أمرنػا ا﵀ عػز كجػؿ بإعمارىػا فػي

قكلو تعالى" :ىك أنشػأكـ مػف األرض كاسػتعمركـ فييػا" ّ) ،كقكلػو“ :كلقػد مكنػاكـ فػي األرض كجعمنػا لكػـ

فييػ ػػا معػ ػػايش قمػ ػػيالن مػ ػػا تشػ ػػكركف" ْ) ،كالػ ػػكطف ىػ ػػك األرض كالشػ ػػعب كالنظػ ػػاـ كالقػ ػػيـ ،كاإلرادة كاإلدارة،
ك"ىنػػاؾ قاسػػـ مشػػترؾ بػػيف اإلنسػػاف كالػػكطف الػػذم يعػػيش عمػػى أرضػػو ،كيتجسػػد ىػػذا القاسػػـ فػػي الت ػراب

الذم تتككف منو أرض الكطف ،فمػف ىػذا التػراب خمقنػا كعميػو نحيػا كبداخمػو نػدفف إلػى أف يبعثنػا ا﵀ يػكـ

القيامة

"(٘)،

قاؿ سبحانو“ :كمف آياتو أف خمقكـ مف تراب ثـ إذا أنتـ بشر تنتشركف" ٔ).

اإلنساف الصادؽ ىك الذم يعػرؼ قيمػة كطنػو كيعمػي انتمػاءه لػو فػكؽ كػؿ انتمػاء ،فحػب الػكطف
لػػيس ترف ػان أك رفاى ػةن ،بػػؿ ىػػك كاجػػب ،كمػػا أف الػػدفاع عػػف الػػكطف ضػػد المعتػػديف كاجػػب ،كالػػدفاع يكػػكف
بزنػػكد األبطػػاؿ الػػذيف تصػػدكا كمػػازالكا يبػػذلكف أنفسػػيـ رخيصػػة فػػي سػػبيؿ الػػدفاع عػػف كطػػنيـ فػػي شػػتى
مجاالت الدفاع الفكرم كاألمني كاالجتمػاعي ،ممػف رفعػكا سػمعة الػكطف كحػافظكا عميػو مػف العػابثيف بػؿ

كحققػكا اإلنجػػازات المتتاليػػة باسػػمو ،ككػػاف الشػػاعر سػػميماف دغػػش أحػػد أبػػرز المنب ػريف فكريػان كثقافي ػان مػػف

أجؿ الدفاع عف كطنو ،فالقى بسبب ذلؾ المعاناة كاالضطياد كاألسر في السجكف اإلسرائيمية كمػع ىػذا
يقكؿ:
حاب َة روحي
أي
َ
س َ
عطيك َ
ُعطيك ُجروحي
أ
َ
ُ)المصدر السابؽ ،صِٖٓ.

ِ) جريدة االتحاد ،محمد عبد الخالؽ ،تاريخ النشر :الجمعة َُ يكليك َُُِ.
ّ) سكرة ىكد :اآلية ُٔ.

ْ) سكرة األعراؼ :اآلية َُ.

ٓ) جريدة االتحاد ،محمد عبد الخالؽ ،تاريخ النشر :الجمعة َُ يكليك َُُِ.
ٔ) سكرة الركـ :اآلية َِ.
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َو ِمفاتيحي

شبابيكي
فَاد ُخ ْل ُم ُدني َوافتَ ْح لِ َمب ْح ِر َ
س الممَ ِ
كوت
َك ْي أَد ُخ َل في طَ ْق ِ َ
ِ
نفاي
َوأُسري لَ ْيالً م ْن َم َ

الس ْب ِع
س َمواتي َّ
إِلى َ

(ٔ)

المقطكعة الشعرية تعبر عف فدية الشاعر لفمسطيف بأغمى ما يممؾ كىي ركحو ،يقػدميا لمػكطف

لمصخرة التي في قمبو ،بؿ كيبيف لنا حالة التماىي كاالمتزاج بينػو كبػيف كطنػو فيقػكؿ" أنػا الصػخرة" كىػذا

إنما يدؿ عمى أنو كالكطف كاحد متى ضاع الكطف ضاع اإلنساف.

كلكنيػا تحمػؿ معػاني عظيمػة ككثيػرة نعجػز عػف حصػرىا،
فالكطف كممة بسيطة كحركفيا قميمػةٌ ،
فيك اليكية التي نحمؿ كنفتخر بيا ،كىك المكاف الذم نمجأ لو كنحس باألماف ،ىك الحضف الدافئ الذم
يجمعنػػا معػان ،لػػذلؾ ميمػػا تمنػػى اإلنسػػاف فػػي سػػبيؿ الػػكطف سػػيككف قمػػيالن فػػي حقػػو ،فمػػاذا تمنػػى الشػػاعر
سميماف دغش أف يككف:

الد..
لَ ْيتَني قَ َمٌر ُي ِط ُّل َعمى ال ِب ْ
الب َح ْي َرةُ
تَ ْبكي ُ

ش ٍة
ت ِم َ
ثل فَ ار َ
ُكمَّما ارتَفَ َع ْت إِ َّ
سقَ ْط ُ
لي َ
ت في َي ِدىا الفُؤ ْاد..
َو َرَم ْي ُ

(ٕ)

يتمن ػػى أف يك ػػكف قمػ ػ انر ليط ػػؿ عم ػػى بحيرت ػػو الت ػػي يي ػػكل بع ػػدما س ػػرؽ اليي ػػكد فمس ػػطيف كقس ػػمكىا

كنصبكا الحػكاجز كالممػرات ،كأصػبح الكصػكؿ لممكػاف الػذم تريػد صػعبان إف لػـ يكػف مسػتحيالن ،كلكػف إف

قسمت البالد كتكاثر الغزاة ستبقى فمسطيف معشعشة فػي نفػكس الفمسػطينييف ،كسػيبقى الحنػيف ليػا دائمػان
كأبدان.

ُ) التجمي األخير ،صَِٔ.ُِٔ ،
ِ) المصدر السابؽ صِّٔ.
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المبحث الثالث :االغتراب
مفيومو /لغة:

كغػ ٌػرب فػػي األرض أم أمعػػف فييػػا
جػػاء فػػي معجػػـ الكسػػيط اغتػػرب ،بمعنػػى نػػزح عػػف الػػكطف ،ى
ُ)
كغرب عف كطنو ،غرابة ،كغربة ،بمعنى ابتعد عنو.
فسافر سف انر بعيدانٌ ،
كغربػو؛ نحَّػاه ،كفػي الحػديث أف الرسػكؿ
كفي لساف العرب بمعنى الػذىاب كالتنحػي عػف النػاسٌ ،
صمى ا﵀ عميو كسمـ أمر بتغريب الزاني سنة ،إذا لـ يحصف كىك نفيو عف بمده ،كالغربة كالغرب بمعنى
النػزكح عػف الػػكطف كاالغتػراب ،كأغػػرب القػكـ بمعنػػى انتفػككا ،فالغريػب بعيػػد عػف كطنػػو ،كالجمػع غربػػاء،

كاألنثى غريبة.

ِ)

أما اصطالحاً :يعرؼ بعضيـ االغتراب "بأنو عممية صيركرية تتكػكف مػف ثػالث م ارحػؿ متصػمة اتصػاالن
كثيقان" ّ).

فالمرحمة األكلى تتككف نتيجػة لكضػع الفػرد فػي البنػاء االجتمػاعي ،كيتػدخؿ كعػي الفػرد لكضػعو

في تشكيؿ المرحمة الثانية ،أما المرحمة الثالثػة فتػنعكس عمػى تصػرفو إنسػانان مغتربػان عمػى كفػؽ الخيػارات

المتاحة أمامو ْ).

كلـ يخ يؿ األدب العربي كغيره مف اآلداب العالميػة مػف مظػاىر القمػؽ كالخػكؼ كالكحػدة كالغربػة،
فظاىرة االغتراب تضرب بجذكرىا في عمػؽ المجتمػع اإلنسػاني ،إال أف عصػكر الحضػارة اإلنسػانية ،لػـ
تكػػف تعػػاني كثي ػ انر معانػػاة عميقػػة مػػف حػػاالت اغترابيػػة قاسػػية ،بشػػتى مفػػاىيـ االغت ػراب ،كلكػػف العصػػر

الحػػالي ،ربمػػا ييعػػد عصػػر االغت ػراب بامتيػػاز بتنػػكع مفاىيمػػو كحاالتػػو التػػي تكغمػػت فػػي عمػػؽ المجتمػػع
كفتكت بو ،خصكصان في ظؿ الظركؼ القاسية التي يعاني منيا.
يشعر المثقفكف بالغربػة داخػؿ أكطػانيـ كيشػعركف بانفصػاليـ كانسػالخيـ عػف المجتمػع فػي ظػؿ

تيميش كاضح كسافر بحقيـ.

كلعػػؿ مػػف الحقػػائؽ المؤكػػدة أف جػػؿ األدب العربػػي كمنػػو الشػػعر قػػاـ عمػػى غػػرض إنسػػاني كاسػػع

ممتد ،كىك التالؤـ بيف األديب ككاقعو الركحي كالسياسي كاالجتماعي أك تنافرىما.

ُ) معجـ الكسيط ،إعداد إبراىيـ أنيس باب الغيف ،الجزء ِ ،طِ ،ص ْٕٔ.

ِ) لساف العرب المحيط البف منظكر ،إعداد كتصنيؼ يكسؼ خياط ،دار لساف العرب ،بيركت ،مجِ ،صٔٔٗ.
ّ) غربة المثقؼ العربي ،د .حميـ بركات ،مجمة المستقبؿ العربي ،عِ ،تمكز ،ُٕٖٗ ،ص َُٔ.
ْ) المرجع السابؽ ،صَُٔ.
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كلعػػؿ ظػػاىرة االغتػراب ظػػاىرة بػػارزة فػػي شػػعر الشػػاعر سػػميماف دغػػش ،حيػػث عػػانى دغػػش مػػف

اإلحسػػاس بالغربػػة داخػػؿ الػػكطف ،كىػػك أقسػػى أن ػكاع المشػػاعر اإلنسػػانية ،كالتػػي تتكلػػد كنتيجػػة طبيعيػػة
لمظركؼ المحيطة بالشخص ،كالظركؼ االقتصادية كالسياسية كالثقافية كاالجتماعية كغيرىا.
فعػػانى دغػػش االغت ػراب بسػػبب االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي كممارسػػتو القمعيػػة ،كبسػػبب السػػجف الػػذم

عانى منو طكيالن ،كالمطاردات التػي تعػرض ليػا ،كغيرىػا مػف الظػركؼ القاسػية التػي جعمػت منػو مغتربػان

داخؿ كطنو ،فقاؿ الشاعر دغش:

كقمااة تاال
اااااااااااك الخمااريين الماارتفعين ّ
(ٔ)
حتااااااى فااااااي وطنااااااي مااااااربط خياااااال

اااج لااابعض الااادفء عماااى نيديااااااااا
أحتا ُ
آويناااااي فأناااااا ال أمماااااك فاااااي وطناااااي

يتحدث الشاعر في البيتيف السابقتيف عف مأساة حقيقية يعاني منيا ،كىك فقده ألم شيء داخؿ

الكطف ،فيك ليس فقط معزكالن مطاردان محركمان مف خيرات كطنو ،إنما ال يمتمؾ شػيئان فػي كطنػو ،ككأنمػا
يشير إلى أنو شخص بال مأكل ،بال مالذ ،كال يمتمؾ حتى مربط خيػؿ ،كىػك كنايػة عػف ضػيؽ المسػاحة

التي يمتمكيا كلربما انعداميا ،كنالحظ أيضان أنو مزج بيف المرأة كالكطف ،فػالمرأة كطػف لمشػاعر فػي ظػؿ
تييو كضياعو كعدـ امتالكو شيئان مف كطنو.

جرعات الشعكر بالغربة التػي عػانى منيػا الشػاعر دغػش فػي كػؤكس األلػـ كالحنػيف لمػكطف كىػك

يعيش فيو ،لكف ببدنو فقط ،كيعجز أف يعيش فيو بنفسو كقمبو كعقمو كركحو ،ألف المحتؿ اإلسرائيمي قػد
قتؿ نفسو كأمرض قمبو ،كخطؼ عقمو.
يشػػعر اإلنسػػاف بالغربػػة عنػػدما يػػرل كطنػػو قػػد اسػػتكلكا األعػػداء عميػػو بػػالقكة الجبريػػة ،كاغتصػػبكا
ثركاتو ،كاختمسكا كنكزه ،كصادركا ممتمكاتو ،بؿ جردكه مف مالبسو ليترككه كحيدان فريدان عريانان ال يجد ما
يستر بو عكراتو ،حتى كرقة التكت سرقكىا كنيبكىا.

ِ)

ما أقسى الشعكر بالغربة كأنت تعيش داخؿ كطنؾ ،ما أقسى الشػعكر بػأف الػكطف لػيس كطنػؾ،
كاألرض ليست أرضػؾ ،مػا أقسػى الشػعكر بأنػؾ تعػيش ببػدنؾ فقػط داخػؿ الػكطف ،أمػا نفسػؾ فتحمػؽ فػى

فضاء غريب ،أما ركحؾ فيي كالطائر فى القفص ،مييضة الجناح ،مقصكصة الريش.
ِ
ِ
الميل
ص َخ ِب ْ
أ ُ
َحتاج إِلَ ْيك  //فآويني م ْن َ
ق أ ََبدا
َس ِر ْ
ْلم أقْتُ ْل أ َ
َحدا ْ //لم أ ْ
َم ْن َي ْف َيمني َ //م ْن َي ْف َيمني َ //م ْن ُي ْن ِقذني
ُ) التجمي األخير ،صّٕ.

ِ) انظر :لماذا نشعر بالغربة في أكطاننا!..؟ ،صحيفة "المصريكف" ،األربعاء ُّ مايك َُِٕ.
ّ) المرجع السابؽ.

23

ّ)

ِم ْن ىذا ُّ ِ
المتَ َخفِّي
الش ُرط ِّي ُ
ي ام أرَةٍ َك ْي يوِق َعني
في ِز ِّ
يا ُّ
لمذ ْل !!..
َم ْن ُي ْن ِقذني َ //م ْن ُي ْن ِقذني
ِم ْن رِائ َح ِة ال ُغ ْرَب ِة في َوطَني

يا َوطَني(ٔ).

في األسطر الشعرية السابقة يتحدث الشاعر سميماف دغش بحرقة كألـ عف غربتو داخؿ كطنو،

في ظؿ التربصات التي تترصده ،كىك بيذا يعبر عف الكؿ الفمسطيني ،كعػف معانػاة الشػعب الفمسػطيني
بأسره ،فيك يتحدث عف غربة مركبة داخؿ الكطف ،فغياب العدالة فػي الػكطف غربػة ،كغيػاب الحريػة فػي

الكطف غربة ،كغياب الحقكؽ في الكطف غربة ،كالفقر في الكطف غربة ،الظمـ في الكطف غربة.

كػػؿ ىػػذه الغربػػة المتتاليػػة التػػي تضػػرب الشػػاعر كيتحػػدث بيػػا ،إنمػػا جعمتػػو فػػي صػراع كبيػػر مػػع
نفسو كاضطراب يعاني فيو الكيالت كالمآسي.
طني ..؟
رك يا َو َ
َم ْن َغ ْي َ
معون
الم ْ
َي ْح ِم ُل َع ِّني َب ْع َ
الي ِّم ِبيذا ّ
ض َ
الس ْج ِن َ
ِ
سوخ
الم ْم ِ
الع ْ
فَكالنا في ىذا َ
ص ِر َ
(ٕ)
ِ
جون !!..
س ْ
كالنا يا َوطَني َم ْ
ثـ تتعمؽ فكرة االغتراب في شعر دغش ،فيرل أنو مسجكف داخؿ كطنو ،ككطنػو مسػجكف لػدل

المحت ػػؿ ،فكالىم ػػا مس ػػجكف كيع ػػاني االس ػػتالب بع ػػد أف س ػػمب االح ػػتالؿ م ػػنيـ حري ػػاتيـ كك ػػبميـ داخ ػػؿ
ػاد خالي ػةن مػػف األركاح منزكعػػة المشػػاعر ،فينػػاجي الشػػاعر كطنػػو أف
ػماء كأجسػ ن
األرض ،كجعػػؿ مػػنيـ أسػ ن
يرتكزكا عمى بعض ،فميس ليـ في ىذه الغربة ،كفي ىذا الظمـ إال بعضيـ البعض.
كعف إحساسو بالظمـ كالقير يقكؿ دغش:
َم ْن أَنا...؟
سفَ ْر
ُج ْر ٌح ِبال َج ْف َن ْي ِن َ ..م ّوا ٌل َ ..و ِمندي ُل َ
َو َحكايا ...
(ٖ)
ِ
المطَر
َكتََبتْيا ري َ
ش ُة ّ
الريحِ ِب َد ْمعات َ
ُ) التجمي األخير ،صّٕ ،صْٕ.

ِ) المصدر السابؽ ،صَُٓ ،صُُٓ.
ّ)المصدر السابؽ ،صُُْ.
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فاغتراب الشاعر في األسػطر الشػعرية السػابقة كليػد إحسػاس بػالظمـ الػذم خمفػو االحػتالؿ الػذم

يسكد المدينة ،إنو الكاقع الفمسطيني الذم يرزح تحت كطأة الظمـ كالقير كالتطكر المزيؼ ،كفي فمسطيف
نجػػد المثقػػؼ عمكم ػان كالشػػاعر خصكص ػان ،مغترب ػان بالنسػػبة لكاقػػع مريػػر ال يػػدع قيمػػة لمفمسػػطيني ال ػكاعي
المثقؼ ،فال مكاف سػكل لممقاتػؿ الشػرس الػذم يكاجػو ىػذا الظمػـ بسػيفو ال بقممػو؛ فالشػاعر دغػش كغيػره
مف المثقفيف كالشعراء يعاني مف نظرات الناس المحيطة لو في ككنو يرقػد عػف الػدفاع ،كلػذلؾ ال ننتظػر

مف الشاعر إال اإلدانة ،إدانة الذات المنيارة قبؿ إدانة اآلخر.
كػذلؾ يتحػدث الشػاعر عػف مكاجيػة الػذؿ كاليجمػات الشرسػة عميػػو كعمػى كطنػو ،حتػى سػػيطرت
عميو الغربة داخؿ كطنو فقاؿ:
أُو ِ
اج ُو ُذلِّي..
الرقَ ِ
الم ْج ِ
صات
نون َوفي َّ
في ْ
المح ِن ال َغ ْرِب ِّي َ
الس ِ
رب ْة
َعمى
ِ
إيقاع ِّ
المض َ
طَ
يقانِ ُ
ِ
في َى ْجم ِة ىذا َّ
الجامحِ
الن ْي ِد
َ
مر َّ
في َج ِ
الممتَ ِي َب ْة
الشفَةِ ُ
في ُك ِّل األَشياءِ فَ ُك ُّل األ ِ
َشياء ُىنا ُغ ْرَب ْة
َّ
تى َوطَني
َحتى َوطَني َح َ
(ٔ)
َص َب َح ُغ ْرَب ْو
أ ْ

اغتراب الشاعر دغش اغتراب قيرم فرضو االحتالؿ اإلسرائيمي ،ال يجد فيو اإلنساف ىناءه كال

تحقيقان لطمكحاتو ،إنيا التعاسة التي يجسدىا شعراؤنا فػي أشػعارىـ ،كيجسػدىا سػميماف دغػش فػي معظػـ
قصائده فيقكؿ في نياريتو:

ناك
َو ْح ِدي ُىنا َ //و ْح ِدي ُى َ
ناك
أَنا ُىنا  //وأَنا ُى َ

الم َدى
أَنا أَنا َ //وأَنا َّ
ض َ
الص َدىح َ
اق َ
اقت ِفي عب ِ
اءت َيا
ض ْ
وح َ
ََ
الر ُ
َو ّ
ق َّ
النو ِ
الب ْح ُر ِفي قم ِ
ارس
ضا َ
َو َ
ق َ
(ٕ)
شب ِ
َّاك َّ
الن َدى
َح ْو َل ُ

ُ) المصدر السابؽ ،صٕٔ.

ِ) المصدر السابؽ ،صّْٓ ،صّْٔ.
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قمػػة الشػػعكر بالغربػػة كاأللػػـ كالحرمػػاف ،فػػال مػػؤنس كال صػػديؽ ،كحيػػدان فػػي كػػؿ األمػػاكف ،تضػػيؽ

الركح كتظمـ الدنيا ،كشعكر قاتؿ بالكحدة ،ىي معاناة الكؿ الفمسطيني الذم سمبت أرضو كتكالبت عميػو
جحافؿ المحتميف.
كيعػػد دغػػش كاحػػدان مػػف الشػػعراء الػػذيف أكثػػركا مػػف اسػػتخداـ الطبػػاؽ بدرجػػة عاليػػة مػػف الجػػكدة

كاإلبداع ،كقد يكفػؽ فػي اسػتخداـ الطبػاؽ فقدمػو فػي صػكرتيف متناقضػتيف ،تسػاىماف فػي كضػكح الصػكرة
ػكحا
كجالئيا "حيث إف الشيء يذكر بنقيضو ،مثمما قد يذكر بشبييو ،باعتبار أف ٌ
ضد الشيء يزيػده كض ن

حيف يذكر معو" )ُ ،كنشير إلى بعض صكر الطباؽ التي كردت في أشعاره كمنيا:
ِ
ش ْت
ارتع َ
لمفراشات التي َ
وح تختز ُل المساف َة
الر ِ
عمى قيثارٍة في ّ
توح َد ذاتَيا
كي ِّ
ْ
تي ِن
في ُزرقَ ْ

تي ِن
قريبتي ِن َ //
بعيد ْ
ْ
كذلؾ قكلو:
الح ْمِم مرآةٌ
ىا ىنا في ُ
تُ ِ
باع ُد  //أو تُ ِ
ب
قار ُ
(ٕ)

مخفي ٌة
وتمك حقيق ٌة
ُرّبما ُك ّنا َ
ّ

(ٖ)

الطب ػػاؽ المكج ػػكد ب ػػيف الكمم ػػات قػ ػريبتيف – بعي ػػدتيف) ،تباع ػػد – تق ػػارب) ي ػػؤدم إل ػػى تعمي ػػؽ

المعاني بيف حالتيف" ،قريب كبعيد" ،قريب ربما مكانيان كزمانيان ،غير أنو بعيد في التحقؽ كالكصكؿ إليو،
كأف الحمـ كالمراد الذم يسعى إليو الشاعر مكجكد كاقعػي ،غيػر أنػو بعيػد المنػاؿ ،فػي إشػارة إلػى الشػعب

الفمسطيني ،حيث األرض مكجكدة كنصب عينيو ،كلكنو ال يستطيع استعادتيا ،فيػي بػذلؾ قريبػة بعيػدة،

كبيذا االستخداـ لمطباؽ يعطي دغش القصيدة القدرة عمى مالمسة القمكب ،كتحريؾ المشاعر.

كيكظػػؼ دغػػش الطبػػاؽ فػػي تصػػكير الحالػػة النفسػػية لممػكاطف الفمسػػطيني ،كابػراز اعت ػ اززه بنفسػػو

ككجكده المتحقؽ في كؿ األكقات السابقة كالالحقة فيقكؿ:
س ُة:
ُحدودي َخ ْم َ
الع ْق ُل في األ ََّو ِلح َو َّ
فس
الن ُ
َ

ُ) انظر :صدل الغزك الصميبي في شعر ابف القيسراني : ،محمكد إبراىيـ ،ص َِٓ.َِْ،
ِ) التجمي األخير ،صْٖٖ.

ّ) المصدر السابؽ ،صْٖٗ.
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ِ ِ
الساب ِ
ق التّالي
س ّ
َوفي الك ْم َمة َن ْف ُ

(ٔ)

الطب ػػاؽ ب ػػيف الكممت ػػيف الس ػػابؽ-الت ػػالي) ج ػػاءت لتع ػػزز الفكػ ػرة الت ػػي يري ػػد دغ ػػش إيص ػػاليا أف

الفمسػػطيني حػػدكده السػػماء ،كيػػتحكـ بالعقػػؿ كالحكمػػة فػػي تػػدبر أمػػكره كاسػػترداد حقكقػػو ،كػػذلؾ لمفمسػػطيني
الكممة السػابقة كالتاليػة كلػو الصػكالت كالجػكالت فػي كػؿ الميػاديف ،فالطبػاؽ ىنػا يكضػح الحالػة الشػعكرية

لمشاعر معككسة عمى الشعب الفمسطيني الذم يعتبر أنو األكؿ كاألخير عمى ىذه األرض.

كيظيػػر جمػػاؿ الطبػػاؽ بػػيف الغفػػكة) ك الصػػحكة) حػػيف صػػكر حالػػة الفمسػػطيني الػػذم يتػػردد بػػيف
الحقيقػػة كالخيػػاؿ كأف أرضػػو قريبػػة كلكػػف يصػػعب الحصػػكؿ عمييػػا كامتالكيػػا ،بحػػاؿ فتػػاة تنػػاـ لػػتحمـ أك

الصكرة قد أثرل المعنى كزاده كضكحان ،كذلؾ مػف
تستيقظ ليقكـ حبيبيا بتحقيؽ حمميا؛ فالطباؽ في ىذه ٌ
خالؿ "تكثيؼ المعنى الذم يريد أف يضعو في بؤرة النفس بإشػعاعاتو كايحاءاتػو" ِ) ،حتػى بػدت الصػكرة

في أبيى حمة كأحمى كصؼ كمف ذلؾ قكلو:
َفمربما تَصحو ِ
لنكم َل ُح ْم َميا
ّ
كمل ُح ْم َمنا
ولربما نغفو لِتُ َ
ّ
الح ِمم متّسعٌ ليا
في ُ
(ٖ)
الح ْمِم متّسعٌ لنا
في ُ

كفي تكظيؼ الحالة التػي كصػؿ إلييػا الفمسػطيني نتيجػة رحيػؿ أحبتػو ،فإنػو قػد كصػؿ إلػى حالػة
مف األلـ كالحسرة ما يجعمو يبكي عمى حاليـ ،فكظؼ دغش الطباؽ لينير حالة الفمسطيني الػذم يتمنػى

رجكع األحبة إليو فتحدث عف الرحيؿ كالعكدة ،رحيؿ األحبة عف األرض كلكف العكدة ليست إلييا فقاؿ:
اآلن َع ّنا
مون َ
َي ْر َح َ
(ٗ)
ِ
الب ْح ِر
وي
َ
عودون َقميالُ باتّجاه َ
َ
الحالة الشػعكرية التػي يتحػدث بيػا الشػاعر فػي السػطريف السػابقيف ،ىػي حالػة الكػؿ الفمسػطيني،
ذلؾ اإلنساف المحطـ الذم فقد أىمو ككطنو كبالده ،يتحدث عف رحيؿ األحبػة فقػاؿ يرحمكف) ثػـ يتحػدث
عػػف عػػكدتيـ يعػػكدكف) ،لكػػف العػػكدة كانػػت باتجػػاه البحػػر ،كىػػك كنايػػة عػػف المجيػػكؿ ،فمػػف المعمػػكـ أف

البحر ال أماف لو ،قد يضيع فيو األحبة كال يرجعكف ،فالطباؽ أغنى الفكرة كعمؽ المعنػى ،كسػاىـ كثيػ انر

في تكضيح حالة الفمسطيني المكجكع عمى حالو ،كالمتألـ لما أصابو.
ُ) المصدر السابؽ ،صْٓٓ.

ِ) الصكرة الفنية في شعر ابف القيسػراني عناصػر التشػكيؿ كاإلبػداع ،حسػاـ سػمماف ،رسػالة ماجسػتير ،جامعػة النجػاح الكطنيػة،َُُِ ،

صُُٓ.

ّ) التجمي األخير ،صََٓ.

ْ) المصدر السابؽ ،صِِٓ.
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كػػذلؾ كظػػؼ دغػػش المقابمػػة فػػي أشػػعاره بصػػكة الفتػػة ،كذلػػؾ لمػػا ليػػا مػػف فائػػدة كبي ػرة فػػي إنػػارة الفك ػرة
كايضاحيا ،كما ىك الحاؿ في الطباؽ ،لذلؾ تنبو دغش إلى أىمية المقابمػة ،فعػزز بيػا أشػعاره ،ليكصػؿ

الفكرة التي يردم إيصاليا لمقارئ أك المتمقي.
كمف نماذج تكظيفو لممقابمة قكلو:
أبعد ِ
منك ع ّني
فميس َ
َ
ليس أقرب ِ
منك م ّني
َ
َ
أقرب
ليس َ
َ

أبعد
ليس َ
َ
ِ (ٔ)
ِ
ِ
الح ْمم عن ِ
بحر الحقيقة
من سماء ُ
يحػػاكؿ دغػػش مػػف خػػالؿ المقػػابالت المتتاليػػة فػػي األسػػطر الشػػعرية السػػابقة تعميػػؽ فك ػرة البعػػد

الركحي كالنفسي بيف الشاعر ككطنو ،فمقد تحدث فػي غالبيػة أشػعاره عػف قربػو مػف الػكطف مكانيػان كبعػده

عنو ركحيان كنفسيان ،في تحقيؽ لحالة االغتراب التي يعيشيا الشػاعر ،كيعيشػيا الفمسػطيني داخػؿ كطنػو،

فيػػك حينمػػا يتحػػدث كيقػػكؿ لػػيس أبعػػد من ػؾ عنػػي) ىػػك يتحػػدث عػػف البعػػد النفسػػي فػػال شػػيء يصػػعب

الكصػػكؿ إليػػو كمػػا يصػػعب الكصػػكؿ لفمسػػطيف ،ثػػـ يقابػػؿ ىػػذا السػػطر الشػػعرم بسػػطر آخػػر لػػيس أقػػرب
إلي مف فمسطيف كمف كطني كأرضي ،غير أنني ال أستطيع الظفر
منؾ مني) أم ليس ىنا مكاف أقرب ٌ
بؾ.
ثـ يكرر الشاعر عبارة ليس أقرب) كيقابميا بعبارة ليس أبعد) ليرسخ فكرة البعد النفسي كقرب
البعد المكاني بيف الشاعر ككطنو.
ثـ يعكد الشاعر كيكظؼ المقابالت المتتالية ليرسخ فكرة معينة في نفكس المتمقيف فقاؿ:
ِ
ت في الظّ ِ
س ِ
تور
اى ِر َ
ُق ْم ُ
الم ْ
ش ْم ُ
س الباط ِن َ
ِ
ِ
الم ِ
نظور
َوالباط ُن َق ُ
مب الظّاى ِر َ

ال ِ
المرآةُ تُ ْقصيني
(ٕ)
وال ِ
المرآةُ تُ ْدنيني
َ

ُ) التجمي األخير ،صْٖٖ.

ِ) المصدر السابؽ ،ص ّْٔ.
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تظيػػر األسػػطر السػػابقة حالػػة الشػػاعر المتمثمػػة بالفمسػػطيني فشػػبييا بالبػػدر ،الػػذم ال يػػزكؿ كال

يذىب ،إنما قد يختفي لقكة الشمس كسطكتيا ،كلكنو سرعاف ما يظير ثانية ،كيككف لو السيطرة كالفضؿ
ً
ً
الم ٍس ً
تكر) ىك يتحػدث عػف القمػر كيػؼ
في فرض نكره عمى الككف ،فحينما يقكؿ الظٌاى ًر ىش ٍم يس الباط ًف ى
يك ػػكف مس ػػتك انر ف ػػي كج ػػكد الش ػػمس ،ك ػػذلؾ الفمس ػػطيني ربم ػػا يك ػػكف مختفيػ ػان ف ػػي ظ ػػؿ االح ػػتالؿ كس ػػطكتو
ػاطف ىقمػػب الظٌػ ً
ً
ػاى ًر
كجبركتػػو كلكنػػو سػػرعاف مػػا يظيػػر ،لػػذلؾ جػػاء بالمقابمػػة لمسػػطر السػػابؽ بقكلػػو ىكالبػ ي ي
الم ً
نظكر) في حديثو أف القمر سيعكد كيظير كيصبح منظك انر بعد أف تكارل تحت سطكة الشػمس ،كػذلؾ
ى
الفمسطيني سيعكد كيسيطر بعد اختفائو تحت سطكة المحتؿ.
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المبحث الرابع :الموت والشيادة
قػػد يكػػكف لإلنسػػاف نقػػاط ضػػعؼ يمكػػف أف يتػػأثر بيػػا ،فالبشػػر متفػػاكتكف فػػي دغدغػػة مشػػاعرىـ
كاسػػتثارة ع ػكاطفيـ ،ك ػ هؿ لػػو مػػا يرقػػؽ قمبػػو ،كلكػػف العامػػؿ المشػػترؾ بػػيف بنػػي البشػػر فػػي اسػػتثارتيـ ىػػك

المكت ،لذلؾ تجد المكت حاضػ انر فػي كػؿ المجػاالت مدغػدغان لممشػاعر ،كقػد "أرؽ المػكت بػاؿ اإلنسػاف،
كشغؿ تفكيره المصير المحتكـ الذم أثار في أعماؽ نفسو المضطربة تساؤالت حائرة عف جدليػة المػكت
كالحيػػاة ،كسػػر الفنػػاء ،كغايػػة الػػزكاؿ ،كقػػد عبػػرت ثقافػػات الشػػعكب ،كفمسػػفاتيا ،كأسػػاطيرىا عػػف قضػػية

المػكت بمسػػتكيات مختمفػة كنقمػػت كثيػ انر مػػف التصػكرات عػػف طبيعػة العػػدـ كالبقػاء .ككػػاف الشػعر مػػف بػػيف

الفنػػكف اإلبداعيػػة قػػد حػػؿ خط ػرات فكريػػة ،كتػػأمالت ذىنيػػة أطمقيػػا الشػػعراء تعبي ػ انر عػػف حقػػائؽ الكجػػكد
كبانكراما الحياة كالفناء".

ُ)

أما بالنسبة لمشيادة فيي أيضان أليبت مشاعر الشعراء كالكتاب فكتبكا عف الشيادة إما رثاء كاما

تحفي انز كتشجيعان ليا ،ال سيما في العصر الحديث كفي ظؿ الحمالت المتتالية عمى بالد المسمميف

األمر الذم أكقد في نفس الشاعر جذكة قمؽ ال يسكف ،أفسد عميو متعة الحياة ،ككدر صفكىا ،إذ صػار
الشاعر يخشى أف يصرعو المكت فػي أيػة لحظػة كأف يباغتػو الػردل فػي غفمػة ،أك يصػب عميػو األعػداء

حمـ المكت فيرتقي شييدان ما دامت سيامو مشرعة ال تخطر عمى الباؿ ،كال تدرم مف تصيب.

ككاف الشعراء مدركيف ىذه الحقيقة ،ككانكا عمى يقيف ارسػخ بػأف المػكت ال بػد أف يػرده الجميػع،
كال يمكف لممرء أف ينجك مػف سػيامو ،كيظفػر بػالخمكد لمػاؿ أك جػاه أك سػمطاف ،فػذاؾ أبػك ذؤيػب اليػذلي
يتأمؿ الحياة مف حكلو ،ككيؼ فتكت المنية بػأكالده كال تجػد بيػنيـ مػف يقػكل عمػى رد غائمػة المػكت ،فػال

التمائـ تنفػع ،كال التعاكيػذ تجػدم إنيػا قػكة الحتميػة المعمقػة إذ يقػكؿ فػي صػيغة مػف الكاقعيػة ،كاالستسػالـ

العاجز:

ألفياااااااات كاااااااال تميمااااااااة ال تنفااااااااع

واذا المنياااااااااااة أنشااااااااااابت اظفارىاااااااااااا

(ٕ)

كقػػد تحػػدث عػػف ىػػذه الحقيقػػة العديػػد مػػف الشػػعراء منػػذ الشػػعر الجػػاىمي مػػرك انر بم ارحػػؿ تطػػكر

الشػػعر ،كص ػكالن لمشػػعر الحػػديث عمكمػان كالشػػعر الفمسػػطيني خصكص ػان ،إذ إف الحػػديث عػػف الشػػيادة فػػي
فمسطيف لو أبجدية خاصة ،خصكصان مع رزكح الشعب الفمسطيني تحت نير االحتالؿ اإلسرائيمي ككثرة

المكتى بفعؿ ىػذا االحػتالؿ ،فػانبرل الشػعراء يتحػدثكف فػي ىػذا المكضػكع فأخػذ مػف أشػعارىـ كجػالكا فيػو
بخ ػكاطرىـ ،ككتب ػكا عنػػو بنبػػؿ المشػػاعر ،ككػػاف عمػػى رأس مػػف تحػػدث فػػي ىػػذا المجػػاؿ الشػػاعر سػػميماف

دغش فقاؿ:

ُ) انظر :خطاب المكت في الشعر الجاىمي ،أحمد الحسيف كاتب مف سكريا) ،مجمة نزكل العدد ٖٔ.
ِ) المرجع السابؽ.
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ط القَتي ُل َعمى القَ ِ
تيل
سقَ َ
َ
النخي ُل إِلى َّ
َو َىمى َّ
النخيلِ

لمش ِ
سقَطَ القَتي ُل َو َّ
يادة
َ
ما ُن ِع ُّد ِم َن المو ِ
اسمِ َوالفُصولِ
َ
الم َع ُّد ِم َن الحجارِة
َولَيا ُ
َوالمرارِة َو َّ
الحمول
الشرارِة َو ُ

(ٔ)

يتحدث الشاعر دغش ىنا عف الشػيادة فػي فمسػطيف عمػى أنيػا حبػؿ طكيػؿ ال يمكػف أف ينقطػع

إضافة إلى أنو متكرر كمتجدد حتى تنبت األرض أزىار كتشرؽ شمس الحرية كاالنتصار.

"إف كثي انر مػف الصػكر الشػعرية لمػدـ جػاءت لتعطيػو صػفة السػقيا ،فيػك مػاء كجػدكؿ كنيػر كبحػر

كاعصار ،كمداد يكتب التاريخ المضػيء لألمػة كالعيػكد المكاثيػؽ كيسػطر بػو ،كىػك قنػديؿ كزيػت لقناديػؿ
الحريػػة ،كىػػك النػػار كىػػك المشػػاعؿ عمػػى أنػػو الحنػػاء كالطيػػب أك أن ػكاع الػػكركد كاألزىػػار كالفكاكػػو كالعػػدة
كالعتاد كاألسمحة كالراية ،كما جاء في الشعر الفمسطيني عمى اعتبار أنو الميراث أك الحزف كالفرح".

ِ)

فالدـ يركم زىكر الحريػة التػي تنبػت فػي أرض النضػاؿ الصػعب مػف أجػؿ نيػؿ االسػتقالؿ ،كمػا

جاء في قكؿ الشاعر سميماف دغش:

لمس ِ
ماء
َعمى َد َر ِج الدَِّم َن ْبدأُ ِر ْحمَتَنا َّ
السماء  //وب ْي َن الفَ ِ
ناء
َوَب ْي َن َّ
ََ
خرِة األ ِ
َرض
َي َ
ظ ُّل َعمى َ
ص َ
ييد الو ِ
الش ِ
يت َّ
ليد..
َب ُ
َ
موت
ست تَ ُ
َولَ َ

الش ِ
تقب ُل َو ْج َو َّ
َن َّ
ييد
أل َّ
حين ِّ
الش َ
قائق َ
ض َّر ِج باألُرجو ِ
ان
الم َ
ُ
بالعنفُو ِ
َوباألُقحو ِ
ان
ان َ //و ُ

ِ (ٖ)

ش ِ
تُ ِّ
الجديد
الص ِ
مس َّ
غني ل َ
باح َ

ُ) التجمي األخير ،صِِْ.

ِ) انظر :صكرة الشييد في الشعر الفمسطيني كأبعادىا اإلنسانية ،محمد أبك زيد ،جريدة الشرؽ األكسط ،األحػد ِْ ابريؿ ََِٓ ،العدد

ْْٔٗ.

ّ) التجمي األخير ،صِِّ.
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إف الشػػعراء الفمسػػطينييف أعط ػكا الصػػفات اإلنسػػانية لػػدـ الشػػييد فػػي قصػػائدىـ إعػػالء لمكانتػػو،

ليكحدكا بينو كبيف صاحبو" ،كليؤكدكا أف فعؿ الدـ في القضية كفي الناس ىك فعؿ الشييد نفسو".

ُ)

كػػذلؾ اعتنػػى الشػػعراء الفمسػػطينيكف بشػػكؿ عػػاـ فػػي قصػػائدىـ بتصػػكير الج ػراح س ػكاء أمضػػت

بالجريح إلى االستشياد أك ظمت بعد اندماليا مالزمة لػو بقيػة حياتػو ،كىػذا مػا لمسػناه كاضػحان فػي شػعر

الشاعر سميماف دغش ،إذ لـ يدع بابان مف أبكاب التضحية كالفداء إال سجؿ فيو دخكالن ،فيعد دفاعو عػف
قضيتو كأرضو كحديثو عف السػجكف التػي أمضػى فييػا نػكات مػف عمػره ،لػـ يفتػو أف يتحػدث عػف األكػرـ

منػػا جميعػان ،فتحػػدث عػػف الشػػيداء ،كتحػػدث عػػف الجرحػػى الػػذيف تػػألمكا فػػي سػػبيؿ ىػػذه األرض فقػػاؿ فػػي

ذلؾ:

ير الدُّموِع
َى ِل استَ ْن َز َ
ير َن َ
ف القَ ُ
فيك لِ َدرِء الج ِ
وماذا تُِع ُّد َّ
فاف
ايين َ
الشر ُ
َ
أَيكفي الدَّم المستَباح ليذا الم ِ
طاف
ُ
َ
َ
ُ ُ
ِّماء
َكأ َّ
َن الد َ
داء
تُِع ُّد ِّ
الر َ
الز ِ
لِ َي ِ
وم َّ
فاف

اح َك
فَ ِّ
ئ ِجر َ
يي ْ
(ٕ)
وف َي ُز ُّ
ريح
س َ
الج ُ
ريح َ
الج َ
ف َ
َ
ىنػػا تظيػػر قيمػػة الػػدـ كالشػػيادة فػػي شػػعر دغػػش ،إذ يػػرل أف ثيػػاب الزفػػاؼ لميػػكـ المكعػػكد يػػكـ

النصر كالحرية ال يككف إال بالدماء المخضبة ،كال يككف إال بنزؼ الجراح كتحمؿ اآلالـ.

أمػا عػف الػدـ الػذم يسػيؿ شػػالالن فػي سػبيؿ الػكطف فقػد جعػػؿ الشػاعر سػميماف دغػش منػو صػػكرة

مغايرة ،فميس الدـ عنده السائؿ الذم يسير في جسـ اإلنساف ،كيبث فيو الحياة كيتنقػؿ فػي الجسػد ،إنمػا

الدـ ىك البريد الذم يأتي مف العكالـ المختمفة حامالن معػو رسػائؿ الحريػة كالتضػحية كالفػداء ،فالػدـ عنػده
و
و
بعيدة مف ذلؾ قكلو:
لمسافات
مرساؿ ،كلو قدرة عمى الكصكؿ
شيء ي ْح ِممني إِ ِ
ليك ِسوى َدمي
ال َ َ َ
ِ
ريد ِ
عيد ِة
الب َ
َوَدمي َب ُ
دين َ
العائ َ
من الفَضاءات َ
الخ ِت ِ
س ٍد
الر ِ
ْ
وح في َج َ
صار ّ
يادهُ ِ
يح
لمر ِ
وج َ
ُي ِع ُّد ِج َ
يادهُ ّ

ُ) انظر :صكرة الشييد في الشعر الفمسطيني كأبعادىا اإلنسانية ،محمد أبك زيد ،جريدة الشرؽ األكسط ،األحػد ِْ ابريؿ ََِٓ ،العدد

ْْٔٗ.

ِ) التجمي األخير ،صِّْ.
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سار م ِ
وح تُ ْفمِ ُ ِ ِ
كانيا َّ
ني
الزَم ِّ
الر َ
َع َّل ّ
ت م ْن إ ِ َ
وي
العمُ ِّ
أَو تَمضي  /إِلى َممَكوِتيا ُ
(ٔ)
حيدةَ
الو َ
َك ْي تَرمي َجديمَتيا َ

فبعد ضيؽ الرؤيا كاألفؽ كبعد الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد بالجمكس كاالنتظار ،لػـ يجػد سػكل

الدـ ليكصمو إلى حيث يريد كليصؿ بو إلى بر األماف.

تجمٌػػى اىتمػػاـ الشػػاعر سػػميماف دغػػش بالشػػيادة كالشػػييد فػػي كثيػػر مػػف قصػػائده ،ككانػػت كممػػة

الش ػػييد مف ػػردة رئيس ػػة لي ػػا دالالتي ػػا فج ػػاءت عنػ ػكاف إلح ػػدل قص ػػائده كج ػػاءت بص ػػيغة االس ػػتفياـ كك ػػأف

ككأف الرحيؿ مؤقت كليس
الشاعر يحاكر الشييد بعد أف ارتقى ،فيبدك ضمير المخاطب مكحيان بالحياةٌ ،
أخي انر ،كيأتي ضمف ثكرة غضب عمى ما يجرم.
حد َك في الطَّري ِ
ماء ؟
ق إِلى َّ
نت َو َ
َى ْل ُك َ
الس ْ
نت تَ ْح ِممُنا عمى ِ
يك
كتفَ َ
ْأم ُك َ
َ
ِ
الموتى
فَ ْو َ
ق َغمامة َ
لِترفَعنا إِلى الممَ ِ
كوت
َ
َ
مس متَّكئ عمى التّا ِ
ص َّ
بوت
الش ِ ُ ٌ َ
قُ ْر ُ
ِّق
صد ُ
َى ْل أ َ
َح ٌد ُي َ
(ٕ)
الش ِ
رص َّ
كاء ؟!
أ َّ
جي ُ
ش ُ
بالب ْ
مس َي َ
َن قُ َ
كفػػي إطػػار فك ػرة الحتميػػة كمػػا ينقػػب عنيػػا مػػف شػػمكلية أصػػبح التفكيػػر بحيػػاة رغيػػدة خاليػػة مػػف

الدماء ضربان مف المستحيؿ الذم ال طاقة لإلنساف بو ،كأصػبحت نظػرة االنسػاف إلػى الشػيادة أك الجػراح

أك األسر تتسـ بالكاقعية ،كذلؾ مف خالؿ تأممو في مصير األكليف مف أبناء ىذا الشعب الذم لـ يعرؼ
سػكل ىػذا الطريػؽ المخضػب بالػدماء ،الػذم كػكف فػػي كجدانػو قناع و
ػات ارسػخةن ،فيػك يػرل أف ىػذا الػػدرب
ٌ
و
بقصيدة يرثي فييا الطفؿ محمد الدرة فقاؿ :
يطاؿ الجميع حتى النساء كاألطفاؿ ،فعبر عف ىذا األمر
ش ِر َ َّ
نام
َ
ب الثرى َد َم ُو َو ْ
رجع ُو إِ ِ
اآلن
ال َ
ليو َ
يء ُي ِ ُ
ش َ
خام الم ِ
نو إِلى ر ِ
وت
إِ َّن َرصاص ًة َ
أخ َذتْ ُو ِم ُ
َ
َ
ِ
لَ ْم َيحمُ ْم ِب َغ ِ
الماء
ير
ِ
صاص َة
لك َّن َّ
الر َ
ُ) المصدر السابؽ ،صّّٖ.
ِ) المصدر السابؽ ،صّّْ.
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تو
أيقَ َ
ظ ُ
تو
وأسقَ َ
ط ُ

مام
َعن ال َغ ْ

(ٔ)

ىكػذا تنػػاكؿ الشػاعر سػػميماف دغػػش مكضػكع الشػػيادة فػي قصػػائده ،كالحظنػػا ٌأنيػا أظيػػرت تػػأثير
الشييد في الحياة ،كاحتفاء الناس بو ،فمكانة الشييد عند دغش في نصكصو تعادلت مف خالليا قضية
المكت مع قضية الحياة ،فمف مكت الشيداء تكلد الحياة مف جديد.

ُ) المصدر السابؽ ،صّّْ.

34

المبحث الخامس :السجن
السجف ىك سمب لحرية إنساف بكضػعو فػي مكػاف يقيػد حريتػو ،فيقيػد الحركػة كيقيػد النظػر كيقيػد

السمع ،فيعزؿ عف العالـ الخارجي بأسره كبذلؾ يككف اإلنساف اليممؾ لنفسو شيئا كيككف مسي انر كفػؽ مػا
يري ػػده س ػػجانكه ،غي ػػر أف ى ػػذه الس ػػجكف ل ػػـ ت ػػؤتي أكمي ػػا م ػػع الش ػػعراء كاألدب ػػاء كالمب ػػدعيف ،ألف المب ػػدع

كالشػػاعر ال يعيقػػو سػػجف كال تعيقػػو جػػدراف عػػف التحميػػؽ بمخيمتػػو فػػي عنػػاف السػػماء ،يسػػتمطر الكممػػات

المؤثرة ،كيحاكي الكاقع الخارجي كىك داخؿ زنزانتو.

إف األشعار التي كتبت في السجكف كثيرة ،ككثيرة جػدان كربمػا كصػؿ األمػر بالعديػد مػف الشػعراء

أف يكتبكا دكاكينان كاممة داخؿ األسر ،ك"ما أكثر الشعراء الذيف حبسكا ،كما أكثر األشعار التي قيمت في
السػػجكف ،فبػػددت بنػػكر تكىجيػػا ظػػالـ السػػجكف الػػدامس ،كتنسػػمت ق ػكافي تمػػؾ األشػػعار نسػػائـ الحريػػة،

كخرجت مف غياىب السجكف ،لتصبح تاجان عمى ىامة الخمكد" ُ).

كنحف عندما نتحدث عف الشػعر ً
اء كقصػائدىـ التػي نظمكىػا فػي غياىػب السػجكف ،فإننػا نتحػدث
عػػف درر الكػػالـ كركائػػع األشػػعار ،ألنيػػا قصػػائد نابعػػة مػػف قمػػكب متفطػرة متألمػػة ،فتكػػكف القصػػائد مميئػػة

بالعكاطؼ المشحكنة باألحاسيس الصادقة.

كلمسػجف فػي فمسػػطيف نكيػة خاصػػة كلإلبػداع فيػػو طعػـ آخػػر ،فالسػجيف لػػيس محبكسػان بتيمػػة أك

جريمة يمكف أف يخفض بيا رأسو ،كانما السجف مف أجؿ الكطف كالقضية ،مف أجؿ الدفاع عف الحقكؽ

كالحريات ،مف أجؿ المطالبة بتحريػر المقدسػات ،فيكػكف الشػعر مميبػان لمحمػاس ،كنب ارسػان لمثػكرة كالجيػاد،
كالتمرد ضد الظمـ كاالضطياد ،فكاف السجف كما زاؿ محفالن لألدباء كالخطباء.

كلػػك أردنػػا أف نتحػػدث عػػف شػػعر السػػجف عنػػد الشػػاعر سػػميماف دغػػش فإننػػا نتحػػدث عػػف بداياتػػو

الشػػعرية ،كعػػف دي ػكاف " ىػػكيتي األرض الػػذم كتػػب معظػػـ قصػػائده داخػػؿ السػػجف كعمػػى كرؽ السػػجائر،
عمى أكراؽ السَّجائر ،كعمػى الػرغـ مػف قسػاكة السػجف فقػد بقيػت ركحػو حػرةن منطمقػةن كف ارشػة عمػى سػفكح

الممتػػد مػػف المػػاء إلػػى المػػاء ،فمػػـ يكس ػره السػػجف بػػؿ زاده قػػكةن
الجميػػؿ كالكرمػػؿ كمػػركج الػػكطف الجميػػؿ ي
كصالبةن كيقينان بعدالة قضيتو ،فيقكؿ مف داخؿ المعتقؿ:
حبي
في السجن يكبر ّ

ال يعرف القيد قمبي
ِ
طمبت عيوني
إذا
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ألبي
فداك إ ّني ّ

برغم قيدي سأمضي

لمشمس أكمل دربي..

(ٔ)

ىػػذه المقطكعػػة الشػػعرية تعبػػر عػػف رك وح مفعمػ وػة بالشػػجاعة مميئػ وػة بالعزيمػػة كاإلرادة ،فيػػك يتحػػدل

السػػجف كالسػػجاف كيتمػػرد عمػػييـ معمنػان االسػػتمرار فػػي طريقػػو حتػػى الكصػػكؿ إلػػى مػػا يريػػد ،فمػػـ تمنػػع تمػػؾ
السياج السالبة لمحرية ذلؾ الشاعر النابغة مف اإلبداع كنقش اسمو في سمـ المجد ،فسطر بكمماتو أركع

مالحػػـ العػػز كالفخػػار ،كالتحػػدم كاإلبػػاء ،فأصػػبحت كمماتػػو تحػػاكي الجػػدراف كتتحػػدل السػػجاف فػػي مشػػيد
يظير عزة اإلنساف صاحب القضية عمى السجاف.
الس ِ
الس ُل
ي و َّ
القَ ْي ُد في َي َد َّ
ولم أ ََز ْل حبيبتي أ ِ
ُقات ُل
َ َ
َ ْ

السجانِ ال تُخيفُني
َوَن ْظ َرةُ َّ
ف ُىنا م ِ
ناض ُل
ف َ
الخ ْو َ
ال َي ْع ِر ُ
ُ
ْ
نيرهُ
فالمي ُل في ِزْن از َنتي تُ ُ

مود المِّر والم ِ
الص ِ
شاع ُل
س ُّ
َ
ش ْم ُ
ُ َ َ
تكمـ الشاعر دغش في الكثير مف القصائد التي كتبيا عف األسر كاألمؿ كالحؽ كزكاؿ الباطؿ،
(ٕ)

كما كتب عف الحب كالغزؿ ،كىك بذلؾ يكصؿ رسالة لسجانو أف السجف ال يحكؿ بيف المرء كما ييكل،

فعشقو لمف يحب يسيطر عمى كمماتو كحركفو ،كبالتالي عشقو لألرض كالػكطف الػذم أسػر مػف أجمػو لػـ
ينتيي بدخكلو السجف ،بؿ زاده حبان كشغفان بيذه األرض كبيذا الكطف ،فتحدث عف ذلؾ بقكلو:
َحبيبتي..
ت في ِزْن از َنتي
س ِم ْع ُ
َ
ال
َم ّو ْ
جال
َيقو ُل يا ِر ْ

(ٖ)

حال..
سقَ َ
الم ْ
قَ ْد َ
ط ُ //
ثـ يتحدث الشاعر عف تحكيؿ السجف بمآسيو إلى أجكاء جميمة تفتح قرائحو لإلبػداع ،ففػي ظػؿ

الظمـ كالسالسؿ كالقيكد الحديديػة ،حيػث األلػـ كالحرمػاف كال باعػث عمػى اليػدكء كاالرتيػاح جعػؿ الشػاعر
مف سالسمو كقيكده عكدان مكسيقان يعزؼ مف خاللو ألحاف الحرية فقاؿ:
الس ِ
ت َّ
كان لي َوتَ ارً
ص ْو ُ
الس ِل َ
َ
ُ) التجمي األخير ،صَٕ.

ِ) المصدر السابؽ صَٕ.

ّ) المصدر السابؽ ،صِّْ.
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لم يع ِز ِ
الجيتار أَ ْنغامي..
ف
َ َْ
ُ
ككمػػا ىػػك معمػػكـ فػػإف األسػػير كالمعتقػػؿ يبقػػى بشػ انر ،لديػػو المشػػاعر كالحنػػيف ،كلربمػػا تكػػكف تمػػؾ،
(ٔ)

فبرغـ قكتو كصمكده كجبركتو يبقػى لديػو الحنػيف ألحبابػو خػارج المعتقػؿ ،كىػذا مػا حػدث لمشػاعر دغػش
فقػد حركػو الحنػيف ألمػو التػي تاقػػت لػو شػكقان أيضػان؛ فكتػب األبيػات المعبػرة التػي تتحػدث عػف صػدؽ فػػي
المشاعر كقكة في العاطفة فقاؿ:
ناح َّ
الش ْو ِ
اح ِم ْمني
ق ْ
َج َ
ُمي
إِلى أ ّ
ف َ //د ْم َعيا  //اليامي
َو َك ْف ِك ْ
ٍ ِ
الب َرِد
َك َز َّخات م َن َ
ُماهُ ال تَ ْبكي
َوُق ْل أ َّ
ِ
َم ِد
إِذا ما ِّ
الس ْج ُن أ َْب َع َدنا إلى أ َ
الس ْج َن َي ْج َمعنا
فَِإ َّن ِّ
لألب ِد
ُماهُ َ //
َمعاً  //أ ّ
(ٕ)
فابتَ ِسمي
سأ ُ
َعود ْ
َغداً َ
ىػػذه المغػػة المشػػحكنة بػػالعكاطؼ كاألحاسػػيس ،كالممزكجػػة بالتحػػدم كاإلرادة تعبػػر عػػف السػػجيف
ػات ككيػ و
الفمسػػطيني كتتحػػدث عػػف معانػػاة األس ػرل داخػػؿ السػػجكف الػػذيف يعػػانكف لكعػ و
ػالت ،كيػػؿ السػػجف
كالسجاف ككيؿ الظمـ كالظالـ ،كلكعة الفراؽ كالشكؽ ألىميـ كذكييـ.

كػػذلؾ الشػػاعر يجعػػؿ مػػف قضػػايا شػػعره يمخاطبػان ليتحػػدث معػػو كيسػػتميـ منػػو أشػػعاره كلعػػؿ شػػعر

المحاكرة دليؿ قاطع عمى تدفؽ كنبض قريحة الشعراء أف شعراء المحػاكرة يستنيضػكف القريحػة بممارسػة

الشعر كبيذا تكػكف قريحػة شػاعر المحػاكرة تنػبض بالشػعر المتػدفؽ مػف المخػزكف الػذم يمتمكػو الشػاعر،
كتختمؼ المحاكرة بػيف محػاكرة كمخاطبػة إنسػاف يعػي كيعقػؿ ،كبػيف مخاطبػة قضػية كىػـ ككطػف كىػذا مػا

شاىدناه جميان في شعر دغش حينما خاطب كطنو مف داخؿ المعتقؿ بقكلو:
طني ..؟
رك يا َو َ
َم ْن َغ ْي َ
معون
الم ْ
َي ْح ِم ُل َع ِّني َب ْع َ
الي ِّم ِبيذا ّ
ض َ
الس ْج ِن َ
ِ
سوخ
الم ْم ِ
الع ْ
فَكالنا في ىذا َ
ص ِر َ
(ٖ)
ِ
جون !!..
س ْ
كالنا يا َوطَني َم ْ
ُ) المصدر السابؽ ،صَُٗ.
ِ) المصدر السابؽ ،صَٕ.
ّ) المصدر السابؽ ،صَٕ.
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في األسطر الشعرية السابقة ،يتحدث الشاعر إلى كطنو مستفيمان ىؿ مف يحمؿ اليـ عنو غير
ال ػػكطف ،فػ ػػي إش ػػارة إلػ ػػى أف السػػػجف يي ػػكف فػ ػػي س ػػبيؿ ال ػػكطف ،كأف ال ػػكطف يحت ػػاج إلػ ػػى بػػػذؿ

كتضحيو ،فحينما يكػكف بخيػر تنجمػي االـ السػجف كىمكمػو ،ثػـ يسػتدرؾ نفسػو متحػدثان بنػكوع مػف

االنكسار كالحيرة ،حينما يدرؾ أنو ككطنو يعاني آالـ السجف.
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المبحث السادس :المرأة
إف الحديث عف المرأة ليس حػديثا فػي األعمػاؿ األدبيػة ،فيػك قػديـ قػدـ األدب ،بػؿ قػدـ اإلنسػاف
نفسػػو ،فتحػػدث الشػػعراء كالكتػػاب عػػف الم ػرأة كاصػػفيف متغ ػزليف ،كمػػنيـ مػػف تحػػدث عنيػػا كش ػريكة لػػو،
تقاسمو الحياة بكؿ ظركفيا ،كقد "اختمفت صكرة المرأة في الشػعر العربػي الحػديث عػف صػكرة المػرأة فػي

الشػػعر القػػديـ ،حيػػث بػػدأت الم ػرأة فػػي ىػػذه المرحمػػة الشػػعرية تػػدخؿ بحمػػة جديػػدة مختمفػػة عػػف الصػػكرة

التقميدية التي أخذتيا في الشعر العربػي" ُ) ،ك" لقػد عبػرت األشػعار العربيػة عػف التحػكالت الحاصػمة فػي
الساحة االجتماعية العربيػة كانعكاسػاتيا عمػى الػكعي حيػث جػاءت صػكرة المػرأة فييػا لتفصػح عػف تكقيػا

إلى الحرية كالتحرر كفؽ األنمكذج الغربي".

ِ)

"كانػػت عنايػػة الشػػاعر قػػديمان بػػالمرأة كتصػػكيرىا تصػػكي انر جسػػديان كاىػػتـ بيػػا اىتمام ػان نكػػاد نقػػكؿ

مبالغان فيو إذ احتمت مساحة كبيرة في الشعر غزالن ككصػفان ،حينمػا صػكر جسػدىا بكػؿ تفاصػيمو األنثكيػة

لشػػغفو بيػػا كحبػػو الكبيػػر ليػػا إذ تشػػكؿ صػػكرة الم ػرأة فػػي القصػػيدة الجاىميػػة انطالق ػان ممػػا تتميػػز بػػو مػػف

انفالت كتعدد جغرافية متنكعة لممتعة" ّ)" ،كالتأمؿ ،تستدعي تجربة عشقية بالغة العمؽ" ْ) .

ك"ص ػػكرة المػ ػرأة ف ػػي حرك ػػة الحداث ػػة الش ػػعرية غي ػػر كاض ػػحة كض ػػكح ص ػػكرتيا ف ػػي الكالس ػػيكية

كالركمانسػػية ،فػػالمرأة ىنػػاؾ مكضػػكع قػػائـ بنفسػػو ،يسػػعى الشػػاعر إلػػى تكضػػيحو مػػف خػػالؿ التحميػػؿ أك

التركيب كالكشؼ عف اإلحساسات الدفينة كبياف العالقة القائمة بينيما ،كىي ىنػا مسػتكل مػف مسػتكيات
القصيدة ،متداخمة في مكضكعات عدة سياسية أك اجتماعية أك اقتصادية ،كىي رمز أك معمـ مف معالـ

بناء عضكيان دراميان متكامالن".
الحياة ،يستخدمو الشاعر في مكاجية معالـ أخرل في بناء قصيدتو ن

ٓ)

كقػػد يػػؤثر عامػػؿ الػػزمف –زمػػف القػػرف العش ػريف -عمػػى صػػكرة الم ػرأة الجسػػد كيصػػكرىا الشػػعراء

بمختمػػؼ تحكالتيػػا ،فػػاألنثى ال تبقػػى عمػػى حػػاؿ " ،فجنيػػة الشػػاطئ تحكلػػت بفعػػؿ الػػزمف فػػي المدينػػة مػػف
تفاحة الكعر الخصي إلػى عجػكز شػمطاء تنػبش فػي الم ازبػؿ عػف قشػكر البرتقػاؿ ،كتحكلػت زكج لعػازر

بعيشيا إلى جانب رجؿ عقيـ مف حمكة سمراء رشيقة صدرىا ريػاف مػف جمػر كطيػب كخمػكر ،إلػى أفعػى
عتيقػػة ،كىػػذا مػػا نجػػده فػػي شخصػػية شػػجرة الػػدر التػػي لػػـ تحسػػب حسػػابان لمػػزمف ففقػػدت كثيػ انر مػػف جماليػػا

ُ) صكرة المرأة في الشعر العربي المعاصر ،عمار عكاش الحكار المتمدف ،العدد.ٖ/ّ/ََِٓ-ُُُّ:

ِ) صكرة المرأة في القصيدة العربية عمكمان كالعراقية خصكصان ،لياؿ فرداف النكيس مؤسسة النكر لمثقافة كاإلعالـ.ََِٗ/َْ/ُِ ،
ّ) اليكية كاالختالؼ في المرأة ،محمد نكر الديف أفاية ،الدار البيضاء ،صِٓ.

ْ) انظر :صكرة المرأة كدالالتيا في ثالث مقطكعات شعرية جاىمية ،حفيظػة ركاينيػة ،نشػر فػي مػارسَُٗٗ ،مجمػة العمػكـ االجتماعيػة

كاالنسانية تصدرىا جامعة عنابة -الجزائر ،دراسات في المغة كاألدب ،عٖ ،جكاف ََُِ،صُّّ.

ٓ) الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر ،خميؿ المكسى دمشؽ ،مطبعة الجميكرية ،طُ ،ُُٗٗ ،صْْ.
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كتأثيرىا ،كلذلؾ أخذت ترثي في ذلؾ مسػتقبؿ األنثػى فػي الشػرؽ ،فتأثيرىػا فػي دكاـ نضػارتيا ،كىػذا أمػر

مستحيؿ ،كلذلؾ ال تجد في دكرىا سكل دكر بغي ال مستقبؿ ليا" .

ُ)

كفي المقابؿ نجد مف يصكر المرأة في شعره كما يحبيا ىك أك كما يحمـ بيا ،حيث يقكؿ عمار

عكػػاش" :فقػػد تحكلػػت الحبيبػػة فػػي معظػػـ األحيػػاف إلػػى حمػػـ مػػف خػػالؿ األسػػطرة التػػي تعكػػس محاكلػػة
الشاعر رسـ تصكر معيف ألنثاه مفتقد في الكاقع ،فالشعراء في معظـ األحياف كانكا يتنفسكف مف خػالؿ
قػراءاتيـ فػػي تصػػكير عالقػػتيـ بػػالمرأة بسػػبب افتقػػادىـ إلػػى عالقػػات حقيقيػػة مػػع األنثػػى كػػكنيـ جػػزء مػػف

مجتمع شرقي بائس"

ِ)

كىذا ما نراه جميان كاضحان في شعر سميماف دغػش فالشػاعر ال ينظػر لممػرأة عمػى أنيػا بغػي إنمػا

ينظر ليا أنيا رمز كأنيػا شػريكة لمحيػاة رفيقػة لمػدرب ،فيػك ي ارىػا "أسػطكرة فػي صػكرة غ ازلػة أك ف ارشػة أك
صفصػافة أك نػػاعكرة تبكػي عمػػى ضػػفاؼ الفػرات ،كىػػي الكحيػدة القػػادرة عمػػى أف تعيػد الحيػػاة إلػى مػػا ىػػك

مكات كأف تيب الخمكد لما ىك زمني كأف تعيد الحرية إلى العالـ كاإلنساف".

ّ)

كالشػػاعر دغػػش كغي ػره مػػف الشػػعراء أعطػػى مسػػاحة كاسػػعة لممػرأة فػػي كتاباتػػو فقػػد صػػنؼ ديكان ػان

كػػامالن فػػي مجمػػده بعنػكاف "امػرأة عمػػى خػػط االسػػتكاء" ،فقػػاـ دغػػش بمػػا ال يػػدع مجػػاالن لمشػػؾ برسػػـ صػػكرة
المرأة العربية في شعره بصكرة تميؽ بيا كبتضحياتيا ،كبصكرة تجعػؿ منيػا شػريكة مػع الرجػؿ فػي الحػب
كالحرب كالسمـ ،إذ إف المرأة تحتؿ مكانة متميزة في كجداف الشاعر العربي منذ امرئ القيس ،كقػيس بػف

الممكح كعمر بف أبي ربيعة ،ككثير عزة كبشار بف برد ،كأبي نكاس كابف زيدكف ،كنػزار قبػاني ،كمحمػكد

دركيش كغيرىـ.

تغزؿ دغش بيا كتغنى بجماليا كتغزؿ بمفاتنيا فقاؿ:
ىجري المرآةَ مرآتُ ِك َع ْيني
أُ ُ
فإن المشطَ َجفني
ودعي المشطَ َّ
َ
يمفوني ٌة
األشقر ِس
عرِك
َّ
َ
ُ
شُ
َحاسيس وأَوىامٍ وظَ ِّن
من أ
ْ
َ
فاتر ِ
مثل شالّ لٍ عمى
كيو َ
ُ
تمَّتي نورٍ وفيروزٍ ُي ِّ
غني
ْ
ِ
األشقر ىذا َب ْي َدري
شعرك
ُ
ُ
القمح وأَجني
َحصد
فدعيني أ ُ
َ
َ
ُ) المرجع السابؽ ،صْٗ.

ِ) صكرة المرأة في الشعر العربي المعاصر ،الحكار المتمدف ،العدد ُُُّ.ٖ/ّ/ََِٓ ،

ّ) انظر :الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر ،خميؿ المكسى ،مطبعة الجميكرية ،دمشؽ ،طُ .ُُٗٗ ،صِٓ.

41

وتعالي فإذا ُك ِ
نت معي
َ
(ٔ)
ِ
أىدم الدُّنيا إِذا شئت وأَبني!..
ُ
لقػػد تػػأثر الشػػاعر دغػػش بشػػعراء القػػركف األكلػػى فػػي التغػػزؿ بػػالمرأة كالمحبكبػػة ،كػػذلؾ عبػػر عػػف

لكعتو كشغفو في أبيات تصكر خمجات النفس كتأثرىا ،فإذا كاف الشاعر ال يستطيع أف يبكح بأحاسيسػو
كمشػاعره عالنيػػة فػػي العػػالـ الخػػارجي ،فإنػػو يبثيػػا فػػي عالمػػو الشػػعرم مػػف خػػالؿ تناكلػػو لممػرأة المعشػػكقة

كػػي ييحػػدث بػػذلؾ تكازن ػان نفسػػيان داخمي ػان تعقبػػو ارحػػة كشػػعكر بالمػػذة التػػي ال تعادليػػا لػػذة ،كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ
دغش:
إ ّني أحب ِ
مت لي
ُّك ُق َ
في ٍ
وتأم ِل
ليفةُّ ..

اك اليوى
شب َ
ففتَ َ
حت ّ
ِ
لمشمس اد ُخمي
ت
سَ
َو َى َم ْ

ِ
الكآبة
َشباح
َو َ
ط َ
ردت أ َ
المث َقلِ
َع ْن فُؤادي ُ

وقتمت َّ
كل َمخاوفي
َ
ِ
ِ
ستقبلِ
الم َ
م ْن غابة ُ
ِ
ت
ني َ
انح َ
إِ ّني أُحبُّك..و َ
(ٕ)
ض ّمني في َم ِ
عزلِ
تَ ُ
كحينمػػا يطي ػػب الك ػػالـ الجميػػؿ كتحم ػػك دق ػػائؽ الرسػػائؿ الغرامي ػػة يرس ػػؿ الشػػاعر ببرقي ػػات الح ػػب
كالعشؽ كالشكؽ ،فيخاطب الشاعر دغش محبكبتو بقكلو:
كتَ ُ ِ
اب
الجو ُ
بت إِ ْليك فَأ َْي َن َ
اب
َو َى ْل لِ َغميمي لَ َد ْي ِك َ
شر ُ

غيرةُ ُردِّي
َكتَ ْب ُ
ت فَُردِّي َ
ص َ
ذاب
فَ َقمبي َح ٌ
الع ُ
زين َكواهُ َ
الصحارى
طاش َّ
َو َ
ش ْوقي إِلَ ْي ِك ِع ُ
(ٖ)
وَقمبي بأ ِ
َرض ِو َج َّ
اب
ف التُّر ُ
َ

ُ) التجمي األخير ،صَِ ،صُِ.
ِ) المصدر السابؽ ،صٖ.

ّ) المصدر السابؽ ،صّٓ.
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حد العشؽ المتبادؿ ،كانما ىي عالقة تعكس
كحسب قكؿ الشاعر دغش فعالقتو بالمرأة لـ تبمغ ٌ
نزكة مف نزكات الشاعر التي ترافؽ سنان بعينو ،سف الصبا كالمراىقة ،كىك الكقت الذم نظـ فيو الشػاعر
أغمػب قصػػائد الحػب العػػاطفي فػػي ديكانػو األكؿ" امػرأة عمػى خػػط االسػػتكاء" فكػاف الػػديكاف يعبػر عػػف سػػف
المراىقػػة ذلػػؾ السػػف كذلػػؾ الكقػػت الػػذم كػػاف الشػػاب فيػػو ال يػػرل إال النسػػاء كال يتغػػزؿ إال بيػػا كبمفاتنيػػا،
غير أنو يعتز ببداياتو الشعرية لذلؾ ضمنيا مكسكعتو الشعرية بؿ كجعميا تتصدر كتاب التجمي األخير

الذم صدر عنو مؤخ انر.
ب
أ َ
تير ُ
َنت م ّني فمماذا ُ
ب\
يمع ُ
يا َمالكاً بفؤادي َ

لك في قمبي ُع ٌّ
َخضر
َ
شأ ٌ
َ
ب
يني َح َم َ
وبع َّ
الي ُد ُ
تك ُ
َ
ٍ
شيء يا حبيبي ْلم ت َن ْل
َي
أّ
(ٔ)
ٍ
ب
َي
شيء َ
بعد روحي تطمُ ُ
أّ
كلقد كجدت نماذج كثيرة في شعره تعبر عف فشمو في الحب كعف مكقفو اتجاىو ،فيناؾ قصػائد

تعبر عف الفشؿ في الحب ،كلكنيا تعطي إحساسان بمكقفو الككني العاـ مػف إحبػاط كخيبػة كضػياع كمػف

ذلؾ قكلو :

قتمت َىوانا
لماذا حبيبي َ
وكان َّ
الزمانا
وكان الحياةَ َ
َ
وكان
َ
وكان
َ

شاً
لقمبي وقم ِب َك ُع ّ
حبيبي جناحاً حمانا

فوق احتمالِ فؤادي
أحب َ
ُّك َ
(ٕ)
مت فؤادي الحنانا؟
حر َ
لماذا َ
ك"عمى كقع ىذه األزمات النفسية ،تطالعنا أشعار دغش مدبجة بآيات الحػزف ،مرصػعة بمعػاني

الترىؿ كالتكجس ،بعد أف تجرع مف أضغاث الحب الفاشؿ الحامؿ ىزيمتو بنفسو".

ّ)

ُ) المصدر السابؽ ،صُٔ.
ِ) المصدر السابؽ ،صُٖ.

ّ) ظاىرة االغتراب في الشعر العربي الحديث ،دراسة مكضكعاتية ،بشير مخناش ،الجزائر ،ََِٕ ،صَُِ.
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كيمكف القكؿ إف مشاعر دغش مف مكضكع الحب "لـ تأت نتيجة شيكة فارغػة ،أك نػزكة عػابرة،

بؿ جاء انبثاقان عف إحساس عميؽ بالفجيعة كخكائية اآلخر مف مشاعر الحب النبيمة".

ُ)

كذلؾ نجد الشاعر يكاجو صعكبات في حبو كضغكطات تمنع مف الكصكؿ إلػى معشػكقتو كالػى

االستمرار فػي حبػو ،كػذلؾ المعكقػات الحياتيػة التػي أصػابت الشػاعر فػي محيطػو كفػي عالمػو ممػا سػبب

لديػػو ذلػػؾ الشػػعكر االنفعػػالي الػػذم جعمػػو يكتػػب بحرقػػة كألػػـ عػػف صػػعكبة مكاصػػمة الػػدرب مػػع المحبكبػػة
فقاؿ:
ال تحزني أبدا وال تبكي

مت  :إني راحل ِ
عنك
إن ُق ُ
الد ِ
ُّ
امتألت
روب حبيبتي
ْ
كل ّ
ش ِ
ش ِ
وك
وك ىل نمشي عمى ال ّ
بال ّ
ِ
بعض أسئمتي
نصف
ُ
الحقيقة ُ
ِ (ٕ)
شك
صف محمو ٌل عمى ال ّ
وال ّن ُ

ما نممسو في األبيات السابقة ىك كتمة اليأس كاإلحباط الكبيرة التي أصابت الشػاعر حيػث يػرل

صعكبة الكصكؿ إلى محبكبتو كما صعكبة التقاء قاع األرض ببطف السماء.

كذلؾ عندما عبر عنيا بقكلو إنيا أسيرة إنما يكحي بتكبيؿ المحبكبة حتى كاف حاكلػت الكصػكؿ

كاف بذلت في ذلؾ المستحيؿ فإنيا لف تستطيع ،كىؿ يستطيع األسير أف يتحكـ بتصرفاتو؟!.

أما عف تذكر الحب القديـ كالكقكؼ عمى أطالؿ المحبكبػة فقػد أخػذ مسػاحةن كاسػعةن مػف أشػعاره،

فبعد كؿ فشؿ لحبو ،ككؿ عثرة يتذكر الماضي الجميؿ ،كيتذكر المحبكبة في إطاللتيا السابقة فيخاطب
محبكبتو القديمة بقكلو:

رت ببالِ َك َي ْوماً
إِذا ما َخطَ ُ
يف ِم َن األ ِ
َمس أَشقَ ْر
وزَار َك َ
ط ٌ
ب قَديمٍ
اصف ُح ٍّ
َّت َعو ُ
وىب ْ
اد َك َ ِ ِ
تَ ُّ
نج ْر
شف الفؤ َ
طعنة خ َ
ضعيفاً
س ُ
تعرف أَّن َك ُك َ
نت َ
َ

ُ) ال ػػذات الش ػػاعرة ف ػػي ش ػػعر الحداث ػػة العربي ػػة ،عب ػػد الكاس ػػع الحمي ػػرم ،المؤسس ػػة الجامعي ػػة لمد ارس ػػات كالنش ػػر كالتكزي ػػع ،طُُٗٗٗ ،ـ،

صَٓ.

ِ) التجمي األخير ،صُٔ ،صِٔ.
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قي ْر
و َّ
أن اليوى َ
ليس ُي َ
قدٌر َ

(ٔ)

كنظػ انر لغيػػاب الشػػركط الصػػحية لقيػػاـ عالقػػة إنسػػانية بػػيف الرجػػؿ كالمػرأة أساسػػيا الكجػػداف النقػػي

الخالؽ بعيدان عف االبتذاؿ كالذككرية ،كبسبب المعتقدات الدينية كالعػادات االجتماعيػة السػائدة
كالتكاصؿ ٌ
كالتي لـ يكف دغػش كغيػره مػف الشػعراء بمعػزؿ عنيػا اضػطر إال مكاجيػة حبػو باالبتعػاد غيػر أنػو يكاجػو

الصعكبة في ذلؾ فقاؿ:

أحاو ُلِ ..
ساك..
أن أ ْن ْ
آه ْ
وأىرب ليتَني أدري

منك أ َْم م ّني..؟
ب َ
َىر ُ
أَأ ُ
سدي
ُحدودي ىاىنا َج َ
فَ ُخ ْذ ِب َيدي

الضد َّْي ِن
الر ِ
يح في ّ
َو َعمِّ ْمني ُج َ
نون ّ

(ٕ)

في األسطر الشعرية السػابقة يتحػدث الشػاعر عػف محاكلتػو اليػرب مػف محبكبتػو ،كيتسػاءؿ ىػؿ
اليركب مف المحبكبة أـ مف نفسو ،كىذا انما يدؿ عمػى تجػذر الحػب فػي نفسػو ،كلػيس باإلمكػاف اليػرب
منو ،فحينما يحاكؿ اليرب إنما ييرب مف نفسو كمف مكاجيتيا كتقريرىا بالحب الذم يختمجيا.

ُ) المصدر السابؽ ،صِّ.
ِ) المصدر السابؽ ،صِٖ.
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الفصل الثاني
التناص
ويشتمم عهى
 انمبحث األول :انتىبص انذيىي ،وفيه:
 oانتىبص انقرآوي
 oانتىبص مع انسىت انىبىيت
 oانتىبص مع انرمىز انذيىيت
 انمبحث انثبوي :انتىبص انتبريخي
 انمبحث انثبنث :انتىبص األدبي

التناص
برزت نظريات نقدية عديدة في النصؼ الثاني مف القرف العشريف ،أخذت تيتـ بالنص األدبػي
مفتكحػا لقػراءات متعػددة كلكشػؼ
كتدرسػو مػف أعماقػو ثػـ قدمتػو مختمفنػا عمػا كػاف قبمػو" ،فصػار الػنص
ن
منتكجػا لممؤلػؼ فحسػب ،بػؿ ىػك عمميػة انتاجيػة يتصػؿ فييػا صػاحب
الدالالت الال محدكدة ،فيك لػيس
ن

سعيا إلنتاجيتو ،بأف يعطي المؤلؼ نصػان منفتحػان شػامالن
النص كقارئو ،حيث يكمؿ أحدىما عمؿ اآلخر ن
لقراءات كتأكيالت مختمفة ،ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل يؤكؿ لػو القػارئ حيػث يشػاء كيبػدع معػاني
مفتكحا قابالن لمكشؼ".
جديدا
نصا
ن
ن
جديدة؛ أم يجعمو يخمؽ ن

ُ)

فمفيػكـ التنػاص مصػطمح جديػد لظػاىرة أدبيػة قديمػة ،كمصػطمح التنػاص كمػادة لغكيػة ذكػر فػي

المعاجـ العربية القديمة في مادة نصص "):تناص القكـ أم اجتمعكا ،أك رفعؾ الشيء) كنص الحديث
ينصو نصان" ِ).

كيبػدك أف ليػذا المصػطمح ظيػكرات عديػدة فػي تراثنػا النقػدم ،كاف بأسػماء مختمفػة ،كمنػو قػكؿ

عمي بف أبي طالب " :لكال أف الكالـ يعاد لنفد" ّ).

كلقػد كردت فػي تراثنػا النقػدم مصػطمحات عديػدة تقػارب مصػطمح التنػاص ،مثػؿ " التضػميف،

التمميح ،اإلشارة ،االقتباس ،كفي النقد أطمؽ عمييا السرقات ،المعارضات ،المناقضات) " ْ).

"يعد التناص عنص انر جكىريان في بنية النصكص اإلبداعية كتمقييا كيكثؼ فاعمية المغة كتماىييا

في بنية النص كأنساقو ،كيعتبر التناص مف المفاىيـ النقدية التي تنتمي إلى مرحمة ما بعد البنيكية التي

أعادت النظر في مسممات نظرية األدب الحديثة".

ٓ)

كالكاقع أف جكليا كريستيفا كانت أكؿ مف استخدـ مصطمح " التناص " في منتصؼ الستينيات

مػػف القػػرف العشػريف ،فػػي بحػػكث عديػػدة كتبتيػػا بػػيف عػػامي ُٔٔٗ كُٕٔٗ ،كصػػدرت فػػي مجمتػػي تػػؿ

كػػؿ) ك نقػػد) ،كاف كرد قبميػػا لػػدل بػػاختيف الػػذم كػػاف يسػػميو التفاعػػؿ السكسػػيك لفظػػي) ،إال أف كريسػػتيفا
أعطت تسميتو النيائية" :التناص".
البػػاحثكف كالنقػػاد عمػػى مختمػػؼ م ػراحميـ النقديػػة اجتمع ػكا عمػػى أف الكتابػػة تعنػػي ثالثػػة عناصػػر
ىي :النص كالكاتب كالمتمقي ،باإلضافة الى عنصر "التناص" ،الذم يناقش مػع ىػذه العناصػر الثالثػة،
ُ) التناص كفاعميتو في الشعر العربي المعاصر ،رسالة ماجستير ،فاطمة يكانو ،جامعة كاشاف ،حزيراف ُُّْ ،صُ.
ِ) لساف العرب ،ابف منظكر ،إعداد كتصنيؼ يكسؼ خياط ،دار لساف العرب ،بيركت ،مجِ.

ّ) انظر :الصناعتيف ،أبك ىالؿ العسكرم  ،تحقيؽ مفيد قميحة  ،ط ِ دار الكتب العممية  ،بيركت ،ُْٖٗ ،ص ُِٕ.
ْ) انظر :النص الغائب ،محمد عزاـ ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ََُِ ،ص ِْ.

ٓ) التناص -ذاكرة القصيدة أ .د .ماىر ميدم ىالؿ ،جريدة االتحاد ،الخميس َِ يكنيك َُُِ.

46

فجاءت كريستيفا كصاغت التناص بشكؿ متطػكر كجميػؿ كيمبػي الغػرض األساسػي منػو فقالػت " إف كػؿ
نص ىك عبارة عف لكحة فسيفسائية مف االقتباسات ككؿ نص ىك تشرب كتحكيؿ لنصكص أخرل".

ُ)

كػػذلؾ التصػػكر القائػػؿ إف التنػػاص تضػػميف نػػص إلػػى نػػص آخػػر أك اسػػتدعاء نػػص لػػنص آخػػر

يتفاعؿ معو ،لـ يكف ليضيؼ جديدان إلى المعرفة النقدية أكثر مما استقر لدينا عمى مصطمح التضػميف،

فالتنػ ػػاص كاف تعػ ػػددت تسػ ػػمياتو كمصػ ػػطمحاتو فيػ ػػك يعػ ػػكد كيػ ػػدكر فػ ػػي ذات الحمقػ ػػة ،كيرجػ ػػع إلػ ػػى تمػ ػػؾ
المصطمحات القديمة ،فالتناص ظاىرة أدبية عرفيا األدبػاء كالشػعراء منػذ القػدـ ،كأطمقػكا عمييػا مسػميات

متباينة تصب في مفيكميا إلى معنى التناص.

يعد التناص صكرة مف صكر التالقح الثقافي المخصب ،يعتمػد الكاتػب فػي مفيكميػا عمػى فكػرة

إلغػاء الحػدكد بػيف الػػنص كالنصػكص أك الكقػائع أك الشخصػػيات التػي يضػمنيا نصػػو الجديػد فتفػتح آفاقػان
أخرل دينية كأسطكرية كأدبية كتاريخية جمة ،فيصبح النص غنيان بالمدلكالت كالمعاني.

ِ)

فالتناص بالمفيكـ الحديث ال يعني مجرد استحضار النصكص المقتبسػة ،كانمػا يقػكـ عمػى فػتح

ح ػكار مػػع الػػنص المقتػػبس ،بيػػدؼ تكظيفػػو كاعػػادة إنتاجػػو ربمػػا برؤيػػة مختمفػػة قػػد تنتيػػي بػػو إلػػى حػػد
المفارقة.
كمف يق أر أشعار سميماف دغش يجد أنػو يسػتقي التنػاص مػف منػابع عػدة دينيػة ،كأدبيػة كتاريخيػة
كعمينػا حينئػ وػذ أف نبحػث عػػف مصػػادره كنتعػرؼ عمػػى كيفيػػة اسػتثمار الشػػاعر ليػػا ،فالتنػاص الػػديني يبػػرز
مف خالؿ المأثكرات الدينية مف القراف كالسنة كالرمكز الدينية المختمفة ،كالتناص األدبي الػذم يبػرز مػف

خاللو تداخؿ الثقافات كتالقح األفكار بينو كبيف األدباء السابقيف ،كما أنو يستقي التناص التاريخي مػف
كاقع تاريخ األمة المجيد.

ُ) التناص كفاعميتو في الشعر العربي المعاصر ،صِ.

ِ) انظر :التٌناص كداللتو في شعر أبي العالء ،مجمة الجزيرة ،السبت ِٕ ،رجب ُّْٔ العدد َْٕ.
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المبحث األول /التناص الديني:
يمث ػػؿ التن ػػاص ال ػػديني المرجعي ػػة الثقافي ػػة كالمخ ػػزكف الث ػػرم ال ػػذم يرج ػػع إلي ػػو الش ػػاعر ،كتتع ػػدد
المرجعيػػات الثقافيػػة لمػػنص الػػديني قػػد يكػػكف إسػػالميان أك مسػػيحيان أك ييكدي ػان ،كيكػػكف التنػػاص الػػديني أمػػا
مباش انر كاالقتباس المفظي ،أك غير مباشر كاالقتباس المعنكم.

"إف المكض ػػكعات الديني ػػة تغن ػػي الفكػ ػرة لم ػػا تمت ػػاز ب ػػو م ػػف الثػػراء ف ػػي م ػػدلكالتيا ال ارمػػزة" ُ) ،فالكت ػػب
السػ ػػماكية كغيرىػ ػػا مػػػف المصػ ػػادر الدينيػ ػػة تعػػػد مػ ػػف أىػ ػػـ ركاف ػػد القصػ ػػيدة الحديث ػػة م ػػف نػػػاحيتي الشػ ػػكؿ
كالمضمكف ،لما تمتاز بو مف خصكبة في ىذيف الجانبيف ،كدغش شاعر استند إلػى جكانػب متفرقػة مػف

تمؾ المصادر بحيث أثرت في شعره فنيان كمضمكنان.

ٔ.

التناص القرآني:

يعػ ػ ٌػد الػ ػػنص القرآنػ ػػي مصػ ػػد انر ثري ػ ػان مػ ػػف مصػ ػػادر اإلليػ ػػاـ الشػ ػػعرل الػ ػػذم يفػ ػػيء إلييػ ػػا الشػ ػػعراء،
يستميمكنو ،كيقتبسكف منو ،سكاء عم مستكی الداللة كالرؤية أك عمى مستكل التشكيؿ كالصياغة.
كيبدك أف التناص مػع آيػات القػرآف الكػريـ قػد أخػذ مجػاالن كاسػعان فػي شػعر سػميماف دغػش .فنجػد

الشػػاعر دغػػش قػػد اسػػتدعى فػػي أشػػعاره العديػػد مػػف اآليػػات القرآنيػػة ليعبػػر عػػف فكرتػػو كمػراده ،فمقػػد تجمػػى
خطاب الذات اإلليية في خطاب سميماف الشعرم ،دكف أف ينفي أحدىما اآلخر مما أكسب شعر دغػش

دالالت كاضحة ال شؾ فييا نظ انر الستنادىا إلى القػرآف الكػريـ ،كقػد حػاكر دغػش الػنص القرآنػي كصػاغ
منػػو مػػا يػػتالءـ كتجربتػػو فػػي التعبيػػر عػػف ىمػػكـ كطنػػو كشػػعبو ،كربػػط إرثيػػا الػػديني مػػع حاضػػرىا الػػذم

يحتاج لمثؿ ىذا اإلرث الرباني النكراني ،كمف ذلؾ قكلو:
دمعٌ عميك ودمعة فيا
(ٕ)
يا راحالً في موتو حيا
ىنا يقتبس الشاعر مف القراف الكريـ آية تتحدث عف أبرز ك ارمػات الشػيداء أال كىػي بقػاءه حػي

عنػػد ربػػو يػػنعـ كيػػرزؽ كيكػػرـ فالتنػػاص ىنػػا مػػف قػػكؿ ا﵀ تعػػالى" :ولَااب حَحْسَابَهَّ الَّارٌِهَ قُخِلُااىا فِااً سَابٍِلِ اللَّاهِ أَمْىَاحااب بَالْ
أَحٍَْبءٌ عِندَ زَبِّهِمْ ٌُسْشَقُىنَ"

ّ)

ُ) ينظر  :الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة منذ عاـ ُْٖٗحتى عاـ ُٕٓٗ ،دراسة نقديػة  ،ُّٖ ،ُّٕ :ىػامش التنػاص الػديني

كالتاريخي في شعر محمكد دركيش  :ابتساـ مكسى عبد الكريـ أبك شرار رسالة ماجستير ،جامعة الخميؿ .ََِٕ ،
ِ) التجمي األخير ،صُِٗ.
ّ) آؿ عمراف.ُٔٗ :
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ىذا المقطع جزء مف قصيدة يرثي فييا الشاعر دغش الشاعر "ىايؿ عساقمة ُ)" ،فيمدحو كيثني

عميو كيجعؿ منو مكرمان فائ انز بمنزلة الشيداء عند ا﵀ تعالى.

كفي نفس السياؽ يتكاصؿ دغش مع آية قرآنية أخرل ،حيف يقكؿ:
فات ٍ
الرمل ع ْن ِ
حة
َوَب َحثْنا في ِكتاب َّ
َ
(ٕ)
تَيدي ِ
صراطاً ُمستقيما
ْ
يضمف الشاعر في األسطر السابقة اآلية القرآنية الكريمة{ ،اهْدِوَب الصِّسَاطَ الْمُسْخَقٍِمَ} ّ) ،كذلؾ
في قصيدة كاممة عنكانيا حمؿ تضمينان كامالن مف القراف الكريـ فكاف عنكاف القصػيدة الفاتحػة ،كالتنػاص
جاء مف سكرة الفاتحة ،فالشاعر في ىذه القصيدة كفي ىذه األسطر الشعرية بالتحديد يتحدث عػف التيػو

الػػذم يمػػر بػػو الشػػعب الفمسػػطيني ،فيػػك يبحػػث عػػف فاتحػػة تيديػػو الطريػػؽ كتدلػػو الص ػراط المسػػتقيـ كمػػا
يبحث اإلنساف المؤمف عف طريؽ اليداية الذم يكصمو إلى صراط ا﵀ المستقيـ.
كفي قصيدة الشييد يتكاصؿ الشاعر مػع اآليػة القرآنيػة التػي صػكرت قصػة إبػراىيـ عميػو السػالـ
كمػػا تعػػرض لػػو مػػف إيػػذاء انتيػػى بإلقائػػو فػػي النػػار التػػي كانػػت بػػأمر ا﵀ عػػز كجػػؿ بػػردان كسػػالمان ،يقػػكؿ

تعالى{ :قُلْنَب ٌَب وَبزُ كُىوًِ بَسْدًا وَسَالمًب عَلَى إِبْسَاهٍِمَ}

ْ)

فيقكؿ سميماف دغش:
ِ
دب َاب ِ
تين وأَدنى
َعمى ُبعد ّ
ِ
روح َن ِب ٍّي
أ ِّ
ُىيئُ لمموت َ
ٓ)
يح ِّو ُل نار الج ِ
حيم سالماً وبرداً
َ َ
َُ
يعبر دغش في األسطر السػابقة عػف ترابطػو مػع اآليػة القرآنيػة الكريمػة ،كيتحػدث عػف الضػحية

المرتقبة معب انر عف معاناة اإلنسػاف الفمسػطيني /إبػراىيـ الػذم ييمقػى فػي نػار االحػتالؿ كالتػي سػتككف بػردان
كسالمان عميو كما كانت عمى أبيو إبراىيـ مف قبمو ،كىنا يبث دغش األمؿ في نفػكس أبنػاء شػعبو مبشػ انر
إياىـ بخالص قادـ ينيي مأساتيـ كأف الميؿ سيزكؿ ميما طاؿ.

مينا عساقمة ،كلد في بمدة المغار فمسطيف) كتكفي فييا ُّْٗ  ُٖٗٗ -ـ) ،انشغؿ شعره بقضية فمسطيف ،لو ثالثة دكاكيف
ُ) ىايؿ ٌ
شعرية.
ِ) التجمي األخير ،صَِْ.
ّ) سكرة الفاتحة :اآلية ٔ.

ْ) سكرة األنبياء :اآلية ٗٔ.

ٓ) التجمي األخير ،صّْٕ.
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تمعنػػا فػػي أشػػعار سػػميماف دغػػش نجػػد أنػػو أكرد آيػػات مػػف الق ػراف الك ػريـ كمػػا ىػػي فػػي
كػػذلؾ لػػك ٌ
أشعاره فنجده يقكؿ{ :وَاللٍَّْلِ إِذَا عَسْعَسَ} ُ) فتناكليا كما ىػي فػي سػطر شػعرم ضػمف قصػيدة األنػا التػي
قاؿ فييا:
ضيء َّ
س
فانوس ُي
المي ُل
ْ
الن ْف َ
ُ
ٌ
{ َو ِ
س}
الميل إِذا َع ْ
س َع َ
ِ)
الص ْد ِر
ش ْم َع ًة فَي َّ
ال تَ ْم َع ْن َ
الم المَّْي ِل أَ ْ
ش ِع ْل َ
ظ َ
فالتنػاص القرآنػػي فػػي شػػعر دغػػش يأخػػذ حيػ انز كاضػػحان حيػػث لػػو القػػدرة عمػػى تسػػميط الضػػكء عمػػى

أبرز المحطات كالقضايا التي يتناكليا الشاعر.

التناص مع السنة النبوية:
تزخػػر أشػػعار سػػميماف دغػػش بالعديػػد مػػف اإلشػػارات التػي تػػكحي إلػػى شخصػػية رسػػكؿ ا﵀ محمػػد

صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ،حيػػث يأخػػذ منيػػا الشػػاعر رمزيػػة االنتصػػار كاألمػػؿ القػػادـ ،ففػػي قصػػائد متنكعػػة
يػػذكر مقتطفػػات مػػف سػػيرة النبػػي ،فتتحػػدث عػػف اليج ػرة النبكيػػة كالمالحقػػة مػػف كفػػار ق ػريش ،كبعػػث ا﵀

العنكب ػػكت ل ػػو كلص ػػاحبو ،فحم ػػؿ الش ػػاعر مع ػػاني النص ػػكص المتناص ػػة دالالت المع ػػاني الش ػػعرية الت ػػي
يكتبيا داخؿ القصيدة ،نمكذج ذلؾ قكلو:
ُي ِ
سفيان وال ُكفَّ ُار
طارُدني َبنو ُ
الصحر ِ
طني
في َّ
اء يا َو َ
فَ ِ
سام ْحني

الصحر ِ
ِ
اء ْلم تَستُْر َعمى َك ْيفي.
ب َّ
فَِإ َّن َعناك َ

(ٖ)

يستدعي الشاعر ىنا حادثة دينيػة معركفػة كمشػيكرة أال كىػي حادثػة اليجػرة ،حينمػا طػارد كفػار

قػريش الرسػكؿ صػػمى ا﵀ عميػو كسػػمـ فػي صػحراء مكػػة ،كلجػأ الرسػػكؿ إلػى الغػار فجػػاء العنكبػكت كنسػػج
خيكطػػو عمػػى بػػاب الغػػار تمكيي ػان عػػف النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ،فينػػا يػػرل سػػميماف دغػػش فػػي حػػاؿ
الكطف السميب كالشريد كما قصة النبي مع كفار قريش ،غيػر أف الفػارؽ ىنػا ال عنكبػكت ينسػج الخيػكط

دفاعان عف المشرديف ،كالعنكبكت النبكم كاف سات انر لمرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،أما ىنػا فػالعنكبكت لػـ

ُ) سكرة التككير ،آية.ُٕ :

ِ) التجمي األخير ،صْٕٔ.
ّ) المصدر السابؽ
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يك ػػف تس ػػتره أك ينفع ػػو ،فيطم ػػب المس ػػامحة م ػػف كطن ػػو ،فػ ػإف تش ػػابيت المط ػػاردة م ػػع حادث ػػة ىجػ ػرة النب ػػي

كصاحبو ،إال أف فرص النجاة ىنا معدكمة.

كيكرد دغش في قصيدة أخرل أحداث اليجرة النبكية الشريفة بتقنية مخالفة متحدثان عف مأساكية

ما تحياه األمة في ىذه المرحمة الحرجة مف حياتيا كعػف الضػعؼ الػذم ينخػر فػي جسػدىا ،كقمػة الحيمػة
عندىـ ،فيرل أف العناكب التي حمت النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ليست مكجكدة اليكـ ،فيقكؿ دغش:
ناكب َكي تَستَعير ِم َن ِ
ِ
ِ
الل
َ
َوما م ْن َع َ ْ
ِ
برةَ َو ْح ٍي
إَ
َو َخيطاً َرفيعاً
(ٔ)
غز َل ِست ارً َعمى ِ
لتَ ِ
باب َك ْيفي

كف ػػي قص ػػيدتو ال ػػدخكؿ ف ػػي جس ػػد الخريط ػػة) يص ػػكر دغ ػػش معجػ ػزة اإلسػ ػراء كالمعػ ػراج الخال ػػدة

مخاطبػان شػبؿ فمسػطيف أف يقػػكـ كيرتقػي ليصػعد نحػػك السػماكات السػبع كمػا صػػعد محمػد صػمى ا﵀ عميػػو
القرف سكرة الفتح المبيف ،كليردد شعار كطنو الجنيف كبمده األميف إذ يقكؿ:
كسمـ كليق أر مف آ
َبي
لد األ ُّ
الو ُ
وأيُّيا َ
بي
لد ال َن ُّ
الو ُ
َوأ َّييا َ
السمو ِ
ِ
ات
فاص َع ْد
ت
س َم ْو َ
َ
باإلسراء ْ
ْ
َ
سابع َّ َ
َوا ْق أرْ..

الم ِ
بين
سورةَ الفَ ِ
َ
تح ُ
ِ
البمد األ ِ
َمين
سورةَ َ
َو َ
(ٕ)
الو ِ
الجني َن
طن َ
َوسورةَ َ

فالشػاعر فػي األسػطر الشػعرية السػابقة يستحضػر حادثػة اإلسػراء كالمعػراج حينمػا كانػت مكاسػػاة

لمنبي كتسمية لقمبو ،فينا يصكر الشاعر كلد فمسطيف كأنو نبػي كال بػد لػو مػف صػعكد نحػك السػماء تسػمية
لقمبو كركحو ،كمكاساة لو ،كتعزي انز لتمسكو ببمده ككطنو.
ٕ .التناص مع الرموز الدينية:
ال أحد يشؾ في أف الشعر العربي كخاصة الحديث منػو قػد غػرؼ مػف المػكركث الثقػافي ،سػكاء

العربػػي منػػو أك العػػالمي ككظفػػو بطريقػػة فنيػػة بيػػدؼ ايصػػاؿ الرسػػالة التػػي يػػنيض بيػػا كتبميػػغ المضػػمكف

ُ) المصدر السابؽ صّّٔ.

ِ) المصدر السابؽ ،صُِٔ.
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الػػذم ينطػػكم عميػػو ،كال يكػػاد دي ػكاف مػػف الشػػعر الحػػديث يخمػػك مػػف اإلشػػارات كالرمػػكز الدينيػػة التػػي يػػتـ

اقتباسيا لبث مضاميف معاصرة مف خالليا.

كالعكدة إلى تمػؾ الرمػكز كاالسػتقاء منيػا إنمػا ىػك رجػكع إلػى المنػابع األصػمية لمتجربػة اإلنسػانية

كقد لجأ شعراؤنا إلى األساطير اليكنانية كالبابمية كاآلشػكرية كالفرعكنيػة كالػى الكتػب المقدسػة فنيمػكا منيػا

كجعمكىػا سػػبيالن فنيػان لمتعبيػػر عػػف خػكاطرىـ كنفكسػػيـ ،كقػد زكدتيػػـ التػػكراة كاالنجيػؿ كالقػرآف بمكضػػكعات
كتجارب جػاىزة ينطمقػكف مػف ضػالليا لمتطػرؽ إلػى المفػاىيـ التػي يػكدكف بسػطيا كاألفكػار التػي ينشػدكف

عرضيا ،باإلضافة إلى تقكية البناء الفني لمقصيدة.

كالشاعر سميماف دغش شأنو شأف غالبية الشعراء العرب المعاصػريف تكثػر فػي شػعره اإلشػارات

كالرمكز الدينية بسبب ما تحممو مف شحنة رمزية مف ناحية كلككنيا تمثؿ ركنان مف أركاف الثقافػة الدينيػة

السائدة في المجتمع.

ق ػػد يك ػػكف الش ػػاعر دغ ػػش ق ػػد أكرد قص ػػائد بعن ػػاكيف ترم ػػز إل ػػى الم ػػكركث ال ػػديني إال أف أغم ػػب

القصائد يقكـ دغش بإيراد إشارات دينية سريعة ،مػع أنيػا تمتػاز بعمػؽ دالالتيػا كقػكة إيحائيػا ،فيػك يقػكـ
باس ػػتدعاء الرم ػػز ال ػػديني ث ػػـ يكظ ػػؼ أىميت ػػو ف ػػي إبػ ػراز المعن ػػى ال ػػذم يري ػػد كايص ػػاؿ الفكػ ػرة ،كم ػػف ذل ػػؾ

استدعاءه الكثير مف الرمكز ربما يصعب عمينا إيرادىا جميعػان لكثػرة اسػتخداميا فػي أشػعاره ،فمقػد تحػدث
عف المسيح كقصة صمبو كتحدث عف آدـ كقصة الشػجرة ،كػذلؾ تنػاكؿ المػكح المحفػكظ كالعيػدة العمريػة

كقصة سيدنا يكسؼ كيأجكج كمأجكج كغيرىا...
كمف النماذج عمى التناص مع الرمكز الدينية قكلو:
طيئ ُة
قابيل َد ْرساً
َ
فَ َي ْل َعمَّمتْ ُي ْم َخ َ
طيئ َة
بأن ال ُيواري َ
الخ َ
ْ
اب َنبي ُل
إِالّ ُغر ٌ
ِ (ٔ)
أِ
ُّك يا ذا ال ُغراب الشق ّي
ُحب َ

ىنا الشاعر يستحضر قصة قابيؿ كىابيؿ ،قصػة الخػالؼ الػذم يشػيع بػيف اإلخػكة األشػقاء منػذ

بدايػػة الخميقػػة ،ثػػـ يتنػػاكؿ قصػػة الغ ػراب ككيػػؼ عمػػـ قابيػػؿ آليػػة دفػػف أخيػػو ،التنػػاص ىنػػا ىػػك رسػػالة مػػف
الشػاعر سػػميماف دغػػش فػػي قصػيدتو أف الخطيئػػة مكجػػكدة منػػذ األزؿ ،كأف األرض ال بػد ليػػا مػػف شػػيداء
كدماء كال بد ليا مف غراب يدفف فييا األحبة.
يج ػ ػػدر الق ػ ػػكؿ إف دغ ػ ػػش غيػ ػ ػػر معن ػ ػػي بس ػ ػػرد القص ػ ػػة الدينيػ ػ ػػة ،كانم ػ ػػا أراد م ػ ػػف ذل ػ ػػؾ إسػ ػ ػػقاط
قص ػػة ىابي ػػؿ كقابي ػػؿ عم ػػى كاقعن ػػا ال ػػذم نع ػػيش ،كاق ػػع الش ػػعب الفمس ػػطيني ال ػػذم يتػ ػربص ب ػػو األع ػػداء
ُ) التجمي األخير ،صَُْ ،صَِْ.
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كيكيػ ػػدكف لػ ػػو المكائػ ػػد ،كيحػ ػػاكلكف القضػ ػػاء عميػ ػػو ،فالشػ ػػاعر دغػ ػػش يحفػ ػػز كيسػ ػػتنيض اليمػ ػػـ لمػ ػػدفاع

عػ ػػف القض ػ ػػية الفمس ػ ػػطينية كالمحافظ ػ ػػة عم ػ ػػى حرمتي ػ ػػا ،كمػ ػػا فع ػ ػػؿ الغ ػ ػراب ف ػ ػػي دفن ػ ػػو ليابي ػ ػػؿ كمكا ارت ػ ػػو
لخطيئة أخيو قابيؿ.
ثػ ػػـ يتنػ ػػاكؿ سػ ػػميماف دغػ ػػش فػ ػػي قصػ ػػيدة أخػ ػػرل لػ ػػكح ا﵀ المحفػ ػػكظ ،ذلػ ػػؾ المػ ػػكح الػ ػػذم تسػ ػػجؿ

في ػػو ك ػػؿ أعم ػػاؿ البشػ ػرية كتس ػػجؿ في ػػو األم ػػكر الت ػػي س ػػتحدث من ػػذ بداي ػػة الخم ػػؽ حت ػػى نيايت ػػو ،فيق ػػكؿ
الشػ ػػاعر سػ ػػميماف دغػ ػػش عػ ػػف عػ ػػدـ كجػ ػػكد ذنػ ػػب لتمػ ػػؾ الم ػ ػرأة التػ ػػي تشػ ػػبو المػ ػػاء ،فمػ ػػا الػ ػػذم سيسػ ػػجمو

ا﵀ عمييا مف ذنب في لكحو المحفكظ:

لمش ِ
س َّ
مس ِظ ُّل
لَ ْي َ
لي
مو اللُ في لَ ْو ِح ِو األ ََز ِّ
س ِّج ُ
أّ
َي َذ ْن ٍب ُي َ
ت َّ
يادةَ الم أر ٍَة
الش َ
إِذا َغ َّزني ُرْم ُحيا //ف َنطَ ْق ُ
(ٔ)
العمي أ ِ
ُج ُّل
ِى َي َع ْف َ
وك يا ذا َ ّ

لػ ػػك تمعن ػ ػػا التن ػ ػػاص فػ ػػي األس ػ ػػطر الش ػ ػػعرية السػ ػػابقة لكج ػ ػػدناىا مفعم ػ ػػة بالتنػ ػػاص م ػ ػػع الرم ػ ػػكز

الشػ ػػعرية م ػ ػػف ذل ػ ػػؾ " يس ػ ػػجمو ا﵀ ف ػ ػػي لكح ػ ػػو األزل ػ ػػي" في ػ ػػك يتن ػ ػػاكؿ الم ػ ػػكح المحف ػ ػػكظ كم ػ ػػا يس ػ ػػجؿ م ػ ػػف
ذنػ ػػكب صػ ػػغيرة ككبي ػ ػرة كال يمكػ ػػف أف تمسػ ػػح كتنتيػ ػػي ،كىػ ػػي إشػ ػػارة إلػ ػػى أف أبنػ ػػاء الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني

يع ػ ػ ػػانكف تم ػ ػ ػػؾ المعان ػ ػ ػػاة ،فثم ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف يس ػ ػ ػػجؿ عمي ػ ػ ػػو أخط ػ ػ ػػاءىـ الش ػ ػ ػػاردة كالػ ػ ػ ػكاردة ،ث ػ ػ ػػـ ي ػ ػ ػػذكر رم ػ ػ ػػز"

الش ػػيادة" كى ػػي تن ػػاص م ػػف حي ػػث الع ػػكدة ع ػػف ال ػػذنب ،كى ػػذا م ػػا ك ػػاف يح ػػدث ف ػػي عي ػػد النب ػػي ،فال ػػذم

ينطػ ػػؽ الشػ ػػيادة يغفػ ػػر لػ ػػو ذنبػ ػػو بحكػ ػػـ أف اإلسػ ػػالـ ىي يجػ ػ ُّ
ػب مػ ػػا قبمػ ػػو ،ثػ ػػـ يعػ ػػرج عمػ ػػى عفػ ػػك ا﵀ " ىػ ػػي
عف ػ ػػكؾ ي ػ ػػا ذا العم ػ ػػى" فاإلنس ػ ػػاف يحت ػ ػػاج إل ػ ػػى عف ػ ػػك ا﵀ كمغفرت ػ ػػو ع ػ ػػف خطيئت ػ ػػو ،كربم ػ ػػا الش ػ ػػاعر أراد

ىن ػ ػػا أف الس ػ ػػمطات العمي ػ ػػا " المحت ػ ػػؿ" الت ػ ػػي تس ػ ػػجؿ عم ػ ػػى المػ ػ ػكاطف المش ػ ػػرد ك ػ ػػؿ ص ػ ػػغيرة ككبيػ ػ ػرة ،أف
ينظر لو بعيف العفك كالرحمة.
كع ػ ػ ػػف تناكل ػ ػ ػػو لرمزي ػ ػ ػػة الشخص ػ ػ ػػيات الديني ػ ػ ػػة ،فمق ػ ػ ػػد تن ػ ػ ػػاكؿ قص ػ ػ ػػص األنبي ػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػػذيف ع ػ ػ ػػانكا
الػ ػ ػػكيالت كصػ ػ ػػبركا عمػ ػ ػػى متاعػ ػ ػػب الحيػ ػ ػػاة فػ ػ ػػذكر يكسػ ػ ػػؼ كأيػ ػ ػػكب كمكسػ ػ ػػى كاب ػ ػ ػراىيـ كزكجػ ػ ػػو ىػ ػ ػػاجر

كغيرىـ..

فالشخصػ ػ ػػيات التػ ػ ػػي تبػ ػ ػػرز فػ ػ ػػي تمػ ػ ػػؾ القصػ ػ ػػائد تظيػ ػ ػػر صػ ػ ػػبكرةن كمستسػ ػ ػػممةن لمقػ ػ ػػدر ،ارضػ ػ ػػيةن

بالمصػ ػػير الػ ػػذم تػ ػػؤكؿ إليػ ػػو باعتبػ ػػاره اختيػ ػػا انر كتنفيػ ػػذان إلرادة الخػ ػػالؽ ،كىػ ػػذا مػ ػػا نجػ ػػده فػ ػػي العديػ ػػد مػ ػػف
قصائده التي تناكلت تمؾ الرمكز الدينية.

ُ) المصدر السابؽ ،ص ّٗٗ.
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فمق ػ ػػد تن ػ ػػاكؿ قص ػ ػػة يكس ػ ػػؼ كأخكت ػ ػػو ككي ػ ػػؼ تعام ػ ػػؿ مع ػ ػػو أخكت ػ ػػو كألق ػ ػػكه ف ػ ػػي غياب ػ ػػات الج ػ ػػب

كترك ػػكه لم ػػذئب لك ػػي يأكم ػػو ،في ػػذه القص ػػة تناكلي ػػا الش ػػاعر ف ػػي إش ػػارة إل ػػى فمس ػػطيف كم ػػا تم ػػر ب ػػو م ػػف
تكاطؤ الشعب العربي في دعميا كنصرتيا فقاؿ دغش:
ئب البر ِ
ِّ
يء
الذ ِ َ
ص ْحوِه القُ ُد ِس ِّي
َ

كيد ِة
وس ُ
ف ُم ْدرًكا لِ َم َ
َى ْل َك َ
ان ُي ُ
ام َعمى َب َي ِاد ِر
فَر َ
اح َي ْخ ُ
تبر َ
الم َن َ
ِ
لم تسج ْد لِ ِ ِ
ب
طمعتو ال َكواك ُ
ْ ُْ
َ
ِ
السحي ِ
ق
الج ِّ
حي َن َما أَْلقَتْ ُو في ُ
ب ّ
موت
لِ َك ْي َي َ
َوتَ ْبتَميو
الس ِ
نب ِرد ِ
ِب َذ ِ
فيو
َّتيا َّ

ش ِ
ِِ
الم ْب ِّ
اى ًدا
تل ِِ بالدَّمِ َ
عاوَد ْت أ َْدر َ
َو َ
اج َيا بقَميصو ُ
ش َي ْد
ِّيق فٱ ْ
وس ُ
الصد ُ
ف ّ
َيا ُي ُ
البِّر لَ ْم َيقت ْم َك
َّ
ب َ
إن ذ ْئ َ

ُ)

يظيػ ػػر دغػ ػػش شخصػ ػػية يكسػ ػػؼ التػ ػػي تػ ػػآمر عميػ ػػو أخكتػ ػػو فكػ ػػادكا لػ ػػو كيػ ػػدان ،أنػ ػػو لػ ػػـ تتحقػ ػػؽ

رؤيت ػ ػػو بس ػ ػػجكد الككاك ػ ػػب ل ػ ػػو كبعم ػ ػػك ش ػ ػػأنو ،إنم ػ ػػا كج ػ ػػد الخس ػ ػراف كالمعان ػ ػػاة م ػ ػػف تم ػ ػػؾ الككاك ػ ػػب ،كل ػ ػػك
تمعن ػ ػػا ف ػ ػػي قكل ػ ػػو" إف "ذئ ػ ػػب الب ػ ػػر ل ػ ػػـ يقتم ػ ػػؾ" ى ػ ػػك يتح ػ ػػدث ع ػ ػػف القض ػ ػػية الفمس ػ ػػطينية بص ػ ػػكرة جميم ػ ػػة

كالفتػ ػػة ،فالػ ػػذم حصػ ػػؿ مػ ػػع يكسػ ػػؼ عميػ ػػو السػ ػػالـ ،ىػ ػػك مػ ػػا يحصػ ػػؿ مػ ػػع الفمسػ ػػطينييف اليػ ػػكـ ،فيكسػ ػػؼ

ك ػػاد ل ػػو أخكت ػػو كألق ػػكه ف ػػي غياب ػػة الج ػػب ،ث ػػـ اتيمػ ػكا ال ػػذئب بقتم ػػو ،كج ػػاءكا عم ػػى قميص ػػو ب ػػدـ ك ػػذب،
كالحقيقػ ػػة أف الػ ػػذئب بػ ػػرمء مػ ػػف دمػ ػػو ب ػ ػراءة ال لػ ػػبس فييػ ػػا ،كػ ػػذلؾ الحػ ػػاؿ الفمسػ ػػطيني يحػ ػػاكؿ العػ ػػرب

أف يجعم ػ ػ ػ ػكا منػ ػ ػ ػػو فريسػ ػ ػ ػػة لممحتمػ ػ ػ ػػيف ،كالحقيقػ ػ ػ ػػة أف الصػ ػ ػ ػػمت العربػ ػ ػ ػػي كالخػ ػ ػ ػػذالف ىػ ػ ػ ػػك أشػ ػ ػ ػػد فتك ػ ػ ػ ػان
بالفمسطينييف مف المحتميف كقكاتيـ.

كاش ػ ػػارات دغػ ػ ػػش التػػ ػػي تع ػ ػػكد فػػ ػػي أصػ ػ ػػميا إل ػ ػػى ال ػ ػػديف االسػ ػ ػػالمي تظي ػ ػػر ف ػ ػػي الكثيػ ػ ػػر مػػ ػػف

القصػ ػػائد ،كقػ ػػد اسػ ػػتخدميا الشػ ػػاعر بػ ػػدكافع مختمفػ ػػة ،فظيػ ػػرت أسػ ػػماء سػ ػػكر قرآنيػ ػػة فػ ػػي قصػ ػػائده ،إنمػ ػػا
ليتح ػػدث ع ػػف كجػػػكب تحقي ػػؽ مغػ ػزاه مػ ػػف أش ػػعاره كقدس ػػية البم ػػد الط ػػاىرة الت ػػي يتح ػػدث عني ػػا ،فحينمػػػا
يق ػ ػػكؿ " س ػ ػػكرة الف ػ ػػتح المب ػ ػػيف" ى ػ ػػي إش ػ ػػارة إل ػ ػػى ف ػ ػػتح فمس ػ ػػطيف كتحريرى ػ ػػا م ػ ػػف الص ػ ػػياينة كالمعت ػ ػػديف،

ك ػػذلؾ حينم ػػا يق ػػكؿ "س ػػكرة البم ػػد األم ػػيف" في ػػي إش ػػارة إل ػػى قدس ػػية البم ػػد الط ػػاىرة كمكانتي ػػا العمي ػػا الت ػػي
تحتاج إلى بذؿ كتضحية مف أجؿ إنقاذىا كتحريرىا.

ُ) المصدر السابؽ ،صَُْ ،صِْْ.
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كفػ ػ ػػي قصػ ػ ػػائده أيض ػ ػ ػان ،يػ ػ ػػكرد الشػ ػ ػػاعر إشػ ػ ػػارةن إلػ ػ ػػى غػ ػ ػػزكات النبػ ػ ػػي كمعاركػ ػ ػػو ككيػ ػ ػػؼ كػ ػ ػػاف

الصػ ػػحابة يش ػ ػػيركف عمي ػ ػػو كيعػ ػػكد النص ػ ػػر حميفػ ػ ػان لإلسػ ػػالـ كالمس ػ ػػمميف ،غي ػ ػػر أف الحػ ػػاؿ تب ػ ػػدؿ كتغي ػ ػػر
فغ ػ ػػزكة الخن ػ ػػدؽ الت ػ ػػي انتص ػ ػػر فيي ػ ػػا المس ػ ػػممكف كرفعػ ػ ػكا اري ػ ػػتيـ ل ػ ػػف تتك ػ ػػرر ،ف ػ ػػال الرس ػ ػػكؿ مكج ػ ػػكد كال

سمماف ىنا ،كال خندؽ حكؿ القدس يحمييا كفي ذلؾ يقكؿ دغش:
الب ْد ِو التي
فاستَ ْوقَفَتْني َخ ْي َم ُةُ َ
ْ
بي
الخ ِ
طافَ ْت َعمى َزْي ِت َ
الع َر ِّ
ميج َ
ُ)
ِ
دق َح ْو َل القُ ِ
دس
مان ال َخ ْن َ
ص ْح ُ
س ْم ُ
ت  :يا َ
موب َعمى ُع ْي َد ِت ِو
ص ٌ
َوالخطّ ُ
اب َم ْ
ِ
األذان
َ
َى ْل م ْن َن ِب ٍّي َع َرِب ٍّي َي ْرفَعُ
(ٕ)
في ال َك ْع َب ِة فَ ْج ارً

فالحػ ػ ػػديث عػ ػ ػػف رمزيػ ػ ػػة سػ ػ ػػمماف الفارسػ ػ ػػي كشخصػ ػ ػػيتو العريقػ ػ ػػة مػ ػ ػػف حيػ ػ ػػث إشػ ػ ػػارتو بالخنػ ػ ػػدؽ
عم ػ ػػى الرس ػ ػػكؿ ص ػ ػػمى ا﵀ عمي ػ ػػو كس ػ ػػمـ إنم ػ ػػا ى ػ ػػك دلي ػ ػػؿ عم ػ ػػى ض ػ ػػعؼ الق ػ ػػدرة ف ػ ػػي الن ػ ػػاس الي ػ ػػكـ أف
ينجب ػ ػكا مثػ ػػؿ سػ ػػمماف ،فحػ ػػديث الشػ ػػاعر لػ ػػو كتكجيػ ػػو الخطػ ػػاب لسػ ػػمماف إنمػ ػػا ىػ ػػك بمغػ ػػة الحس ػ ػرة كاأللػ ػػـ

عمػ ػػى مػ ػػا تمػ ػػر بػ ػػو القضػ ػػية الفمسػ ػػطينية كالقػ ػػدس الش ػ ػريؼ مػ ػػف تيكيػ ػػد كتيكيػ ػػؿ دكف كجػ ػػكد أم خنػ ػػدؽ
حكليػ ػ ػػا يحمييػ ػ ػػا أك مػ ػ ػػدافع عنػ ػ ػػو يمن ػ ػ ػع كقػ ػ ػػكع الظمػ ػ ػػـ عمييػ ػ ػػا ،بػ ػ ػػؿ كذكػ ػ ػػر أيض ػ ػ ػان محاكلػ ػ ػػة الصػ ػ ػػياينة
تيكيدىا بحجة إقامة ىيكميـ المزعكـ.

فالشػ ػػاعر دغػ ػػش شػ ػػأنو شػ ػػأف شػ ػػعراء جيمػ ػػو ،قػ ػػد اسػ ػػتخدـ بػ ػػكعي تػ ػػاـ إشػ ػػاراتو كرمػ ػػكزه الدينيػ ػػة

كأج ػ ػػاد أيم ػ ػػا إج ػ ػػادة ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ ،خاص ػ ػػة كأني ػ ػػا كف ػ ػػرت ل ػ ػػو القال ػ ػػب الفن ػ ػػي الج ػ ػػاىز كالتجرب ػ ػػة اإلنس ػ ػػانية

المتكامم ػ ػػة ،كلن ػ ػػا أف نش ػ ػػير إل ػ ػػى عنص ػ ػػر التس ػ ػػامح كركح االحتػ ػ ػراـ الت ػ ػػي يتمي ػ ػػز بي ػ ػػا ف ػ ػػي تعامم ػ ػػو م ػ ػػع
رمػ ػ ػػكز األديػ ػ ػػاف األخػ ػ ػػرل ،غيػ ػ ػػر الػ ػ ػػديف االسػ ػ ػػالمي الػ ػ ػػذم ينتمػ ػ ػػي الشػ ػ ػػاعر إلػ ػ ػػى ثقافتػ ػ ػػو كمجتمعػ ػ ػػو،
فتحدث بمباقة كاحتراـ لمديانات األخرل حتى الييكدية منيا فقاؿ:
ولِمتَّور ِ
اإللو
شاء
اة أ ْ
ُ
َن تَ ْمحو َكما َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِ
سول
ق م ْئ َذنة َّ
ظال َل مرآتي القَديمة فَ ْو َ
فاة ع ِ
ِ
نادلي
ديم َعمى ُر َ
َوتُقيم َى ْي َكمَيا القَ َ
ّ)
ِ
ستَحيمي
جارِة ُم ْ
َو َعمى ح َ

ُ) الصحابي الجميؿ سمماف الفارسي.

ِ) التجمي األخير ،صَُْ ،صِْْ.
ّ) المصدر السابؽ ،صُِٕ.
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ىنا تتجمػى إبػداعات دغػش فػي تكاصػمو مػع األديػاف المختمفػة كاحت ارمػو ليػا ،فحينمػا يتعامػؿ مػع

الت ػػكراة كي ػػذكرىا ف ػػي نصكص ػػو ،انم ػػا يتعام ػػؿ م ػػع كت ػ و
ػاب س ػػماكم تاركػ ػان األحق ػػاد الت ػػي يحممي ػػا
الفمسػػطيني عمػػى بنػػي صػػييكف الحػػتالليـ األرض كنيبيػػا كتش ػريد أبنائيػػا ،فيػػك يحتػػرـ األديػػاف

بصرؼ النظر عف الحماقات التي يرتكبيا معتنقكىا.
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المبحث الثاني /التناص التاريخي
ف ػػي ظ ػػؿ الصػ ػراعات الفكري ػػة كاالجتماعي ػػة كالسياس ػػية الت ػػي رافق ػػت ال ػػذات العربي ػػة ف ػػي عالمي ػػا
المغم ػػكر بالض ػػبابية كالغم ػػكض ،كالٌت ػػي أص ػػبحت ج ػػزءان م ػػف الكاق ػػع المع ػػيش رفض ػػت أف تخن ػػؽ كيكب ػػؿ
طمكحيػػا ،فحاكلػػت ىػػذه الػػذات تفريػػغ كبتيػػا العميػػؽ كترجمػػة انفعاالتيػػا كتجسػػيد أفكارىػػا بطػػرح مكقفيػػا
محاكلة التخمص مف ىذا الكاقع المرير "،فمجأت إلى التاريخ كالتػراث كاتخذتػو كسػيمة لمعػكدة إلػى طبيعتػو

األكلػػى باعتبػػار أف التػراث مػػنجـ طاقػػات إيحائيػػة ال ينف ػد لػػو عطػػاء ،فعناصػره كمعطياتػػو ليػػا مػػف القػػدرة
عمى اإليحاء بمشػاعر ال تنفػد كعمػى التػأثير فػي الػنفس البشػرية ،مػا لػيس أليػة معطيػات أخػرل يسػتغميا

ُ)
ػؼ بي ػػا ىال ػػة م ػػف
الن ػػاس كأعم ػػاقيـ كتح ػ ٌ
الش ػػاعر" " ،ألف ى ػػذه المعطي ػػات التٌراثي ػػة تع ػػيش فػ ػي كج ػػداف ٌ
القداسػػة" ِ)؛ فاستحضػػار التػػاريخ كاسػػتمياـ معطياتػػو الدالليػػة فػػي الػػنص الشػػعرم ينػػتج تمازج ػان ،كيخمػػؽ

تداخالن بيف الحركة الزمنية ،حيث "ينسكب الماضي بكػؿ إشػاراتو كتحفي ازتػو كأحداثػو عمػى الحاضػر بكػؿ
ما لو مف طزاجة المحظػة ،فيمػا يشػبو تكاكبػان تاريخيػان يػكميء فيػو الحاضػر إلػى الماضػي" ّ) ،لػذلؾ سػعى
الش ػػعراء المح ػػدثكف إل ػػى إع ػػادة قػ ػراءة التػ ػراث بك ػػؿ مشخص ػػاتو ككقائع ػػو ،ك"ذل ػػؾ بكش ػػؼ كن ػػكزه كتكجي ػػو

األنظػػار إلػػى مػػا فيػػو مػػف قػػيـ فكريػػة كركحيػػة كفنيػػة صػػالحة لمبقػػاء كاالسػػتمرار" ْ)"،حيػػث أدرك ػكا ٌأنػػو ال
نجاة لشعرنا مف اليكة الٌتي انحدرت إلييا بغير ربطو بتراثو العريؽ" ٓ).
أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف تكظيػػؼ ال ٌشػػاعر المعاصػػر لمتٌػػراث يضػػفي عمػػى عممػػو اإلبػػداعي "ع ارقػ ػةن
كأص ػػالةن كيمثٌػػؿ نكعػ ػان م ػػف امت ػػداد الماض ػػي ف ػػي الحاض ػػر كتغمغ ػػؿ الحاض ػػر بج ػػذكره ف ػػي ترب ػػة الماض ػػي

الخصػػبة ،كمػػا ٌأنػػو يمػػنح الرؤيػػة الشػػعرية نكع ػان مػػف الشػػمكؿ كالكميػػة" ٔ)؛ فيجعميػػا تتخطػػى حػػدكد الزمػػاف
كالمكاف ،فحاكؿ الشاعر العربي المعاصر أف "يعيد النظر في التٌراث لتفجير ما فيو مف قػيـ ذاتيػة باقيػة
ركحية كانسانية كتكطيد الرابطة بيف الحاضر كالتراث عف طريؽ استمياـ مكاقفػو الركحيػة كاإلنسػانية فػي

إبداعنا العصرم" ٕ).

لق ػػد حظ ػػي الت ػػاريخ باىتم ػػاـ الش ػػاعر س ػػميماف دغ ػػش حي ػػث عم ػػؿ عم ػػى انتق ػػاء بع ػػض الكق ػػائع

كاألحػػداث كالشخصػػيات التاريخيػػة بمػػا يػػتالءـ كظػػركؼ الكاقػػع الػػذم يحيػػاه فػػي فمسػػطيف ،كالػػذم يعيشػػو
المجتمػػع العربػػي بشػػكؿ عػػاـ كالتػػي يحتػػاج إلييػػا الكاقػػع الػػذم يعتبػػر الشػػاعر دغػػش جػػزءان ال يتج ػ أز منػػو،
ُ) الشاعر العربي المعاصر كمثاقفة التراث ،بكعشة بكعمارة ،كمية اآلداب كالمغات ،بسكرة ،العدد ٖ ،صُٓ.
ِ) المرجع السابؽ ،ص ُٔ.

ّ) لغة الشعر العربي المعاصر -قراءة في الشعر العربي ،رجاء عيد ،صَُِ.

ْ) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،عمي عشرم زايد ،ص ِِٔ.
ٓ) المرجع السابؽ صٖٓ.

ٔ) أثر التراث الشعبي في التشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة ،قراءة في المككنات كاألصكؿ) كاممي بمحاج ،ص ُٕ.
ٕ) المرجع السابؽ ،صٔٓ.
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ػماء تاريخيػة
لذلؾ نجد "دغش" قد استدعى كثيػ انر مػف األحػداث كالرمػكز التاريخيػة فػي أشػعاره ،فتنػاكؿ أس ن
و
بارز
أثر ه
كتناكؿ أحداثان تاريخيةن عظيمةن كالمعارؾ كالغزاكت ،كاستدعى مدنان كحضارات تاريخيةن كاف ليا ه
في التاريخ اإلسالمي ،كمف ذلؾ قكلو:
َى ْل أ ِ
َندلُسي
َنت أ َ
ألُص ِب َح َم َّرةً أُخرى َغريباً

أ َْو َحبيباً
ُ)
ِِ
بيب
الح ُ
سحابتو َ
نام َعمى َ
ال َي ُ
يستدعي الشاعر ىنا رم انز تاريخيان ميمان حيث الحضارة األندلسية التي قامت كسادت كانتشػرت،

ككانت ذات سيادة حكميا المسممكف لسنكات طكيمة ،كلكف الحضارة انتيت كانتيت األندلس كعاد الغػزاة
يسػػيطركف عمييػػا ،فانتيػػت األنػػدلس كعػػادت غريبػػة عػػف اإلسػػالـ ،تحكميػػا حضػػارات غريبػػة بعيػػدة عػػف

اإلسالـ ،فينا الشاعر يتحدث عف محبكبتو كيخاطبيا متسائالن ىؿ ىي أندلسية ليصعب الكصكؿ إلييا،
في إشارة إلى بعد الكصكؿ كعكدة الحضارة األندلسية إلى سابؽ عيدىا.

كلقد عني دغش بالمدف كالحضارات التاريخية ككظفيا بمػا يػالءـ تجربتػو الشػعرية ،فاسػتقى مػف

التاريخ المدف كالحضػارت التػي تعتبػر نمكذجػان لمحضػارة اإلسػالمية كلممكانػة العريقػة لمقضػية الفمسػطينية
كلمشػػعب الفمسػػطيني كجػػذكره الممتػػدة منػػذ التػػاريخ الكنعػػاني فتحػػدث فػػي قصػػيدتو "أيػػكب" عػػف الحضػػارة

الكنعانيػػة تمػػؾ الحضػػارة القديمػػة كالبعيػػدة منػػذ العصػػكر األكلػػى كلكػػف ىػػذا العيػػد قػػد سػػمب كنيػػب ،كىػػك
بالتأكيد ما حصؿ مع فمسطيف ،حينما سمبت كنيبت فقاؿ:
يا َز ْو َجتي األولى
نعان الب ِ
ِ
ٍ ِ
عيد
آخر َز ْوجة م ْن َعيد َك َ َ
َو َ
وع ِ
ميب
نعان َّ
يد َك َ
الس ْ
ََ
الشيي َة
س َّرتَ ِك
َّ
ما ُخ ْن ُ
ت ُ
ِ)
ِ
آه يا يافا القَديم َة
حاضر في أشعار دغش ،ذلؾ العيد البعيد الذم ينتمي لو الشاعر كتمػؾ الحضػارة
فعيد كنعاف
ه
التي يعتز بيا فيستدعييا ليستأنس بيػا كيعتػز ببداياتػو كبجػذكره القديمػة ،فيخاطػب زكجتػو األكلػى حقيقػة
كاألخيػرة فػػي ذلػػؾ العيػػد السػػميب فػػي صػػكرة مميئػػة بالحسػرة كاأللػػـ عمػػى ضػػياع تمػػؾ الحضػػارة كانتيائيػػا،

فالتناص التػاريخي مػف حضػارة كنعػاف يكصػؿ الرسػالة التػي يكجييػا دغػش فػي أشػعاره أف فمسػطيف حػؽ
ُ) التجمي األخير ،صُِْ.

ِ) المصدر السابؽ ،صَُّ

58

لمفمس ػػطينييف كفيي ػػا ج ػػذكرىـ ،فاألح ػػداث التاريخي ػػة كاس ػػتدعاؤىا مػ ػرتبط ف ػػي معظمي ػػا بالقض ػػية العربي ػػة
الفمسطينية في مكاجية العدك الصييكني.

أما عف اعت اززه بتػاريخ األمػة المجيػد ،كبالماضػي الػذم يعتػز بػو كػؿ إنسػاف مسػمـ ،ذلػؾ التػاريخ

الذم صنع لألمة مجدان ال ينتيي ،كرسـ ليا طريقان ال عكج فييا ،فتحدث الشاعر عػف المعػارؾ الضػارية
كالغزكات الكبيرة كالفتكحات اإلسالمية العظيمة ،فسخر ىذا المجد فػي تحفيػز األجيػاؿ كرفػع ىمميػـ فػي

اقتف ػػاء أث ػػر األج ػػداد لتحقي ػػؽ النص ػػر كالمػ ػراد ،ك ػػذلؾ أراد الش ػػاعر م ػػف الغػ ػزاة كالمتم ػػرديف عم ػػى الش ػػعب

الفمسطيني خصكصان كعمى األمة العربية عمكمان ،أننا أصحاب تاريخ ال ينسى كسيعيد التاريخ نفسو.

ل ػػذلؾ فق ػػد تن ػػاكؿ الش ػػاعر ف ػػي قص ػػيدتو "عاش ػػؽ األرض" ىزيم ػػة الركم ػػاف عم ػػى ي ػػد المس ػػمميف،

كتحدث عف غزكة حطيف كفركسية كشجاعة القائد المسمـ صالح الديف فقاؿ:
سأَمضي
حاولوا قَ ْيري َ
َو َم ْيما َ
ِ
الجناحِ
س ِر َّ
ي َ
ِب َر ْغم ُ
الج ْرحِ َن ْ
الرومِ َد ْرساً
ت َج ْي َ
أَنا لقَّ ْن ُ
ش ّ
ش َي ُد َّ
بالنجاحِ
ين تَ ْ
َوذي ِحطِّ ُ
َن َي ْبقى لِو ِائي
ت أْ
ْس ْم ُ
َوقَ ْد أَق َ
الدينِ ِ ِ
صالحِ
الح ّ
ص ُ
بور َك م ْن َ
َ
س َكنوا ِبأ َْرضي
الر َ
ومان َى ْل َ
َ
سموا ّ
ُ)
ق األَقاحي؟
َو َى ْل َر َ
عب َ
شفوا ِبيا َ

يظيػػر الشػػاعر فػػي األبيػػات السػػابقة العػزة التػػي كػػاف عمييػػا المسػػممكف مػػف تمريػ وػغ ألنػػكؼ الغ ػزاة

كالمعتػػديف فػػي الت ػراب ،كيظيػػر العظمػػة التػػي كػػاف عمييػػا المسػػممكف حينمػػا انتصػػركا فػػي معركػػة حطػػيف

كتكمؿ عمميـ بالنجاح ،فاستدعاء ىذه المعركة كالحديث عنيػا بنػكع مػف التفصػيؿ فػي ىػذه القصػيدة إنمػا
ىك عمى سبيؿ المفارقة بيف كاقعيف؛ كاقع نحياه في ذؿ كىكاف كسيطرة لمغزاة عمى بالدنا كأرضنا ،كقمع

لمظمػػـ كلمحريػػات ،حيػػث ال يمتمػػؾ اإلنسػػاف العربػػي كالفمسػػطيني شػػيئان مػػف أم ػره ،كبػػيف ذلػػؾ الكاقػػع البعيػػد
الذم عاشو المسممكف مف سيطرة عمى العالـ كمف تمسكيـ بزماـ األمكر ،كىذا فيو اسػتنياض لميمػـ أف

يعيػػدكا لألمػػة مجػػدىا كأف يعيػػدكا لممسػػمميف ع ػزتيـ كأف يػػردكا شػػيئان مػػف تمػػؾ الك ارمػػة المسػػمكبة ،كالشػػاعر

يقكؿ سمكا) مكجيان خطابو لمييكد أف يسألكا عف تاريخنا كعزتنا.

ُ) المصدر السابؽ ،صَُّ.
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كػػذلؾ عنػػي الشػػاعر بالشخصػػيات التاريخيػػة ككظفيػػا بمػػا يػػالءـ الكاقػػع الػػذم يريػػد التعبيػػر عنػػو

فاس ػػتقى م ػػف الت ػػاريخ الشخص ػػيات الت ػػي تعتب ػػر نمكذجػ ػان لمظم ػػـ ،كنمكذجػ ػان لمتم ػػرد كالكحش ػػية ككض ػػع ك ػػؿ
شخصية في اإلطار المالئـ ليا حسب مكضكع القصيدة.

ففي قصيدة قرار البحر كعاصفة الغضب) يستقي الشاعر شخصية أبك ليػب عػـ النبػي محمػد

صمى ا﵀ عميو كسمـ ذلؾ القائد القرشي الذم كاف زعيمان في قكمو ككاف مػف أبػرز المحػاربيف كالمعػاديف

لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ:
رب
لَ ِك أ ْ
َن تَ ّ
حو َيثْ َ
حجي َن َ
تي ِن
َم َّر ْ
تي ِن
نح َو َم َّك َة َم َّر ْ
َو َ
مرةً لمقُ ِ
دس تَ ْكفي
َو َّ

لي ْب
َك ْي َي َ
موت أَبو َ

ُ)

فػػي المقطكعػػة الشػػعرية السػػابقة نػػرل دغػػش يسػػتقي شخصػػية عربيػػة تمثػػؿ القيػػر كالظمػػـ كتكمػػيـ

أفكاه الحػؽ ،كىػي شخصػية أبػك ليػب عػـ النبػي الػذم يعتبػر مػف شخصػيات الظػالميف كالمسػتبديف الػذيف
يمثمػػكف الكجػػو المظم ػػـ لتاريخنػػا ،كالػ ػذيف يحت ػاجكف من ػػا إلػػى مكاجيػػة كتح ػ وػد مػػف أج ػػؿ االنتصػػار عم ػػييـ
كالقضاء عمى عنصريتيـ كجبركتيـ.

ثـ لك تفحصنا كتمعنا في األسطر الشعرية السػابقة الشػاعر يػذكر مكػة كيػذكر يثػرب كيػذكر أبػا

ليب ،ككأنما يريد أف يشير إلى أف التاريخ ىك ىػك ،مػا حصػؿ مػع النبػي مػف ظمػـ لػو فػي مكػة كتيجيػره

ليث ػػرب ،كقس ػػكة عم ػػو أب ػػي لي ػػب عمي ػػو ،ى ػػك ذات الح ػػاؿ ال ػػذم تم ػػر ب ػػو القض ػػية الفمس ػػطينية كالش ػػعب
الفمسطيني اليكـ ،فمقد ىجر مف أرضو بفمسطيف ،كخرج إلى بقاع متنكعػة مػف األرض ،كلكػف ال بػد مػف

عكدة نحك القدس لمقضاء عمى أبي ليب المتمثؿ في االحتالؿ الصييكني.

لـ يقتصر تكظيؼ التراث التاريخي عمى التاريخ اإلسالمي فحسب كتاريخ الحضػارة الفمسػطينية

الكنعانية فقط ،إنما امتد إلػى مػا قبػؿ ذلػؾ إلػى إبػراىيـ عميػو السػالـ كزكجتػو ىػاجر ككيفيػة تركيػا كحيػدةن
فػي الصػحراء مػع كلػدىا إسػػماعيؿ ،كىػك أيضػان جػزء مػف التػػاريخ األصػيؿ الػذم ال يمكػف االسػتغناء عنػػو

ككنو غنيان بالدركس كالعظات كالعبر كفي ذلؾ يقكؿ دغش:
ِ
ىاج ُر ؟
َى ْل أَنت َ
َكي ُي ِ
ياج َر ِف َّي إِسماعي ُل
ْ
ِم ْن َبمٍَد
ُ) المصدر السابؽ ،صَُّ.
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إِلى َبمٍَد
َو ِم ْن َزَب ٍد

ٍ (ٔ)

إِلى َزَبد

استدعاء الشاعر لقصة ىاجر ما ىك إال إيحاء لنكبة الفمسطينييف ككقػكفيـ كحػدىـ فػي مكاجيػة

الطغيػػاف ،كأنيػػـ كيػػاجر كضػػعكا فػػي مكػػاف خػػاؿ ال أنػػيس كال جمػػيس ،غيػػر أف اسػػتدعاءه ليػػذه القصػػة
التاريخية في أشعاره فييػا تأكيػؿ كخيػر دليػؿ عمػى أف النيايػة سػتككف كنيايػة ىػاجر؛ نيايػة سػارة كانفػراج

كبير ،كتغير في األحكاؿ نحك األفضؿ ،كسيجد الفمسػطيني مػالذان كأنيسػان بعػد تييػو كضػياعو كتنقمػو مػف
بمد آلخر.

كلقدرتػػو الكاسػػعة عمػػى تكظيػػؼ التػػاريخ كاسػػتدعائو بشػػكؿ يخػػدـ شػػعره ليعبػػر عػػف فكرتػػو كانػػت

الحضػ ػػارات البعيػ ػػدة حاض ػ ػرة فػ ػػي شػ ػػعره ،فاسػ ػػتدعى ت ارث ػ ػان مػ ػػف الحضػ ػػارة الفرعكنيػ ػػة كالحضػ ػػارة الفينيقػ ػػة
اضح ،كاستمرت
ا
كالركمانية كغيرىا مف
تأثير ه
بارز كك ه
الحضارت المختمفة فاستدعى منيا شخصيات ليا ه
بتأثيرى ػػا عب ػػر العص ػػكر م ػػف ى ػػذه الشخص ػػيات كميكب ػػاترا ،نفرتيت ػػي ،الس ػػندباد ،العنق ػػاء ،بمق ػػيس فين ػػكس،
تيمكرلنؾ ،ىكالكك ،دكنكيشكت ،كغيرىا مف الشخصيات المختمفة التي كانت حاضرة برغـ بعدىا الزمني

عف عصر الشاعر ،إال أف كجكدىا ضركرم لربط الكاقػع الحػالي بالماضػي ،كلجعػؿ المتمقػي قػاد انر عمػى

استحضار الماضي أثناء تناكلو لمحاضر.

ُ) المصدر السابؽ ،صُِْ.
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المبحث الثالث /التناص األدبي:
كاف التناص مع األعماؿ األدبية األخرل جزءان أصيال في أعماؿ الكتاب كاألدباء ،نظ انر لػتالقح

األفكار بينيـ ،كألف ظركؼ دغش كانت تشبو إلى حد كبير ظركؼ الكثير مف الشعراء كاألدباء تكاصؿ

معيػػـ فتفاعمػػت أشػػعاره مػػع أشػػعارىـ ،كاظيػػر ثقافػػة كاسػػعة فػػي اطالعػػو عمػػى أعمػػاؿ غي ػره كتفاصػػيميا،
فأبدع في تناكليا كتكظيفيا لخدمة اغراضو الشعرية.

"لقد أصبحت التداخالت بيف النصكص األدبية قانكنان طبيعيان ال مفر منو لمنصكص المستقبمية،

فيي أحػد شػركط اإلنتػاج األساسػية لمعمػؿ األدبػي التػي سػنمنحيا مصػطمح التناصػية الػذم يعرفػو د.عبػد
الممؾ مرتاض بأنيا تبادؿ التأثر كالعالقػات بػيف نػص أدبػي مػا كنصػكص أدبيػة أخػرل ،كيؤكػد بػأف ىػذه
الفكرة كػاف النقػد العربػي قػد عرفيػا بصػكرة تفصػيمية تحػت بػاب السػرقات الشػعرية ،فالتنػاص عنػده عبػارة

نص الح و
عف حدكث عالقة تفاعمية بيف نص سابؽ كنص حاضر إلنتاج و
ؽ" ُ).

كمع تشابو أحكاؿ الشعراء كاألدباء كتقارب القضايا التي يتحدثكف عنيػا كػاف ال بػد مػف الشػاعر

أف يس ػػتدعي نصكصػ ػان أدبي ػػة أخ ػػرل كم ػػا اس ػػتدعى ال ػػديف كالت ػػاريخ كاألس ػػطكرة ،فم ػػف ب ػػاب أكل ػػى ل ػػو أف
يسػػتدعي مػػف األدب عمػػى كجػػو العمػػكـ كمػػف الشػػعر عمػػى كجػػو أخػػص ،كذلػػؾ ألف تجػػارب الشػػعراء فػػي

غالب األحياف متشابية ،ك"الشاعر العربػي المعاصػر يػرل أنػو ثمػرة لمماضػي كمػو ،بكػؿ حضػاراتو ،كأنػو
صكت كسط آالؼ األصكات ،التي ال بد أف يحدث بيف بعضيا كبعضيا ،تآلؼ كتجاكب .ىػذا الشػاعر

قد كجد في أصكات اآلخريف تأكيدان لصكتو مف جية ،كتأكيدان لكحدة التجربػة اإلنسػانية مػف جيػة أخػرل،

كىك حػيف يض ِّػمف شػعره كالمػان آلخػريف بنصػو ،فإنػو يػدؿ بػذلؾ عمػى التفاعػؿ األكيػد ،بػيف أجػزاء التػاريخ

الركحي كالفكرم لإلنساف" ِ).

كقػػد أدرؾ الشػػاعر سػػميماف دغػػش أىميػػة الشػػعر العربػػي القػػديـ كأغنػػاه بالنمػػاذج الشػػعرية ،التػػي

تحمؿ تجارب شعرية جيدة ،يمكف إسقاطيا عمى الكاقع المعاصر ،كقاـ دغش بتكظيؼ تمؾ النماذج فػي
ػداخالت نصكصػ و
و
ػية كثي ػرة مػػع الشػػعر العربػػي القػػديـ،
شػػعره ،حيػػث نػػرل مجمكعاتػػو الشػػعرية ،تفػػيض بتػ

ػارب
حػػاكى فييػػا مختمػػؼ الشػػعراء ،كمػػا كجػػد فػػي الشػػعر الجػػاىمي كاإلسػػالمي ،عمػػى مختمػػؼ مراحمػػو ،تجػ ى
شػػبيية بتجربتػػو الشػػعرية الخاصػػة ،فحاكاىػػا محػػاك انر ،كمقتبس ػان ،كمسػػتميمان ،فقػػد أظيػػر ب ارعػػة فائقػػة فػػي

كحمميػا
تعاممو مع النصكص األدبية التي استميميا في كثير مف قصائده ،فقد طبعيػا بطابعػو الخػاصٌ ،
شػ و
ػحنات دالليػػة خاصػػة ،كىػػذا مػػا نجػػد فػػي قصػػيدة امػرأة عمػػى خػػط االسػػتكاء التػػي عمػػد دغػػش فييػػا إلػػى
اقتباس عجز بيت بديع الزماف اليمذاني ،الذم يقكؿ فيو:
ُ) التناص كاألجناسية في النص الشعرم ،خميؿ المكسى ،مجمة المكقؼ األدبي ،عَِٓ ،أيمكؿ ُٔٗٗ ،السنة ِٔ ،دمشؽ ،صّٖ.
ِ) الشعر العربي المعاصر ،عز الديف إسماعيؿ ،دار الفكر العربي ،طّ ،صُُّ.
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نس ْي
وال تَ َ
(ٔ)
نار ِ
الج ْم ِ
ش ٍّك
بأ َّ
قاتم ٌة بال َ
النار في ُ
َن َ
ينفػػتح السػػطر الشػػعرم السػػابؽ ،الػػذم يتحػػدث عػػف النػػار المكجػػكدة فػػي زىػػر الرمػػاف ،عمػػى نػػص

بديع الزماف ،الذم يرل ذلؾ أيضان ،كيمحظ المتمقي تطػابؽ الرؤيػة كالمكقػؼ سػياقيان ،لػدل كػؿ مػف دغػش

كبػديع الزمػاف ،فالتنػاص الػذم حصػؿ ىػك بسػبب التقػاطع فػي األفكػار بػيف دغػش كاليمػذاني ،فأخػذ عنػػو
عجز البيت القائؿ:

فاااااااااااااي خاااااااااااااد جمناااااااااااااار ناااااااااااااا ار

لمااااااااااااااااااااا بعثاااااااااااااااااااات بمحظااااااااااااااااااااي

ِ)

كتتضػػح فاعميػػة التنػػاص ،فػػي المقطػػع السػػابؽ ،مػػف خػػالؿ اقتبػػاس ممفػػكظ اليمػػذاني فػػي عجػػز
البيت ،الذم يأتي ىنا بنفس المعنى الذم أراده اليمذاني دكف زيادة أك نقصاف.
كيتكاصػػؿ دغػػش مػػع الشػػاعر ابػػف الركمػػي فػػي قصػػيدتو " قمػػر كجػػذكر فػػي الت ػراب" مػػع قضػػية

كيفية إعمار األرض كاستصالحيا ككيؼ يمكف ليػذه األرض أف تتغيػر مػف قفرىػا كجردىػا إلػى الخضػرة
كالنظارة يقكؿ دغش":
ب
الح َّ
ب َو َ
َوتُ ُ
صَ
عيد ُ
الخ ْ
ّ)
إِلى األ َْر ِ
باب
الي ْ
ض َ
يتجمى تناص الشاعر دغش في السطر الشعرم السابؽ مع البيت الشعرم الذم تناكلو الشاعر

ابػػف الركمػػي كالػػذم يتحػػدث فيػػو عػػف ذات الفك ػرة التػػي أرادىػػا سػػميماف دغػػش ،مػػا اضػػطر دغػػش إلػػى
اسػػتدعائو فاستحض ػره فػػي قصػػيدتو لتكتمػػؿ الفك ػرة كتجػػد طريقيػػا نحػػك تحقيػػؽ المػػراد ،فقػػاؿ الشػػاعر ابػػف

الركمي في ذلؾ البيت:

كل ٍ
ِ
العمارةَ ُّ
اليباب.
غيثح إلى األرض المعطَّمةِ
وما يطوي
َ

(ٗ)

ػض
ال شػػؾ أف عمميػػة تػػأثير الشػػعر الجػػاىمي فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػر قائمػػة ال محالػػة ،كذلػػؾ بغػ ٌ
النظػر عػف األسػباب التػي دعػت إلػى ىػذا التػػأثير مػف جيػة ،ككػكف عمميػة التػأثير ىػذه قصػدية ،أك غيػػر
قصدية مف جية ثانيػة ،كمػا إف التكاصػؿ بػيف الشػعر العربػي المعاصػر كالشػعر جػاىمي كالقػديـ مكجػكد،

بؿ متجذر في بنية الحداثة العربية ،كىك ضركرة فرضتيا طبيعة الحياة في العصر الراىف.

ُ) التجمي األخير ،صِٓ.

ِ) ديكاف بديع الزماف اليمذاني ،تحقيؽ :يسرم عبد الغني عبد ا﵀ ،دار الكتب العممية ،ََِّ ،ص ٓٓ
ّ) التجمي األخير ،صِّٓ

ْ) ديكاف ابف الركمي ،عمي بف العباس بف جريج ابف الركمي ،تحقيؽ :أحمد حسف بسج ،دار الكتب العممية ،ََِِ ،صّّٕ
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كقػػد اتجػػو دغػػش إلػػى الشػػعر القػػديـ ،مسػػتميمان بعػػض نماذجػػو التػػي تتفػػؽ كطبيعتػػو الثػػائرة ،التػػي
تنتظر طمكع فجر الحرية ،كتتطمع إلى عالـ يستكم فيػو النػاس ،ع و
ػالـ خ و
ػاؿ مػف التمػايز الطبقػي ،كينظػر
إلى مستقبؿ فمسطيف التي حمؿ عمى عاتقو الحػديث عنيػا كالتعبيػر عػف قضػاياىا ،فنجػد أف الشػاعر قػد

أخذ عنيـ نظ انر لمتشابو بيف ظركؼ العصر الذم عاشو شعراء العصر الجاىمي كالقديـ كىك الػذم تميػز
بالمعارؾ كاإلغػارة كسػفؾ الػدـ ،كبػيف العصػر الحػالي الػذم يعػيش فيػو دغػش عصػر أبجديػة القتػؿ كالػدـ

كالخراب.
كذلؾ عارض الشاعر دغش شعراء عصره في أشعاره فأخذ عنيـ اقتباسات ككنيـ يعبركف عػف
ذات التجربة كيخكضكف ذات المعركة فعارض محمكد دركيػش فػي بعػض األسػطر الشػعرية كذلػؾ كػكف
الشاعريف فمسطينييف كذاقكا نفس المػ اررة كاألسػى كعػانكا الغربػة كالضػياع كفقػداف األكطػاف فقػاؿ الشػاعر

سػميماف دغػػش فػي قصػػيدتو التػػي جػاءت تحػػت عنػكاف" آه يافػػا" كالتػػي تتحػدث عػػف مدينػة يافػػا كضػػياعيا
كح اررة الشكؽ كالمقاء بيا:
غاب ِت َّ
نام ْت
َ
الش ُ
مس ح َو َ
(ٔ)
في ِث ِ
المييب
تاح
ْ
الب ْح ِر  ..و ْار َ
ياب َ
في السطر السابؽ يتكاصؿ الشاعر سميماف دغش مع الشاعر محمكد دركش في استدعاء تمؾ
األفك ػػار الت ػػي تتح ػػدث ع ػػف ض ػػياع ياف ػػا ،كاختف ػػاء شمس ػػيا ف ػػي ثي ػػاب البح ػػر كىػ ػك كناي ػػة ع ػػف ض ػػياعيا
كصعكبة خركجيا كىك تعبير كاضح مف كال الشاعريف عمى أف االحتالؿ قد نيب فمسطيف كيافا كقػامكا

بإخفاء أنكارىا ،ىذا التناص مستكحى مف برتقالية محمكد دركش التي يقكؿ فييا:
ِ
البحر
ُب ْرتُقَالّي ًةح تدخ ُل الشمس في

(ٕ)

ىنػػا يعػػارض دغػػش فػػي سػػطره الشػػعرم السػػطر الشػػعرم لمحمػػكد دركيػػش؛ حيػػث يتكاصػػؿ معػػو

بطريقة محكمة؛ نظ انر لمتشابو بيف ظركؼ الشاعريف أال كىك الغربة كالدـ كالخراب ككػذلؾ يحممػكف نفػس
اليـ كىك اليـ الفمسطيني ،كيتكممكف بمساف كاحد أال كىك لساف القضية الفمسطينية.

ينبغي التنكيو إلى اختالؼ النقػاد فػي قضػية التنػاص بػيف شػعراء العصػر الكاحػد كالبيئػة الكاحػدة

كذلؾ بسبب المبس المكجكد في قضية التأكد مف األسػبقية بينيمػا ،كلكػف بعػد البحػث كالد ارسػة كجػدنا أف
الشاعر محمكد دركيش لو األسبقية في ذلػؾ ،ألف دغػش عارضػو قصػائده كاقتػبس منػو ككتػب لػو مرثيػة
كاممة ،فمك لـ يكف لمشاعر محمكد دركيش األسبقية لما قاـ الشاعر دغش برثائو كاقتباس جزء كبير مف

المرثية مف شعر دركيش ،أـ ىؿ يككف الرثاء لألحياء؟!
ُ) التجمي األخير ،صِٓ.

ِ) الديكاف -كزىر المكز أك أبعد -محمكد دركيش ،مؤسسة محمكد دركيش ،ََِٓ ،صَُ.
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الفصل الثالث
الصــــورة الشعـــــرية
ويشتمم عهى
 انمبحث األول :مصبدر انصىرة وفيه:
 oانطبيعت
 oانحيبة انمريرة وانبيئت انىطىيت
 oانذيه
 انمبحث انثبوي :تشكيالث انصىرة انفىيت وفيه
 oانتشبيه
 oاالستعبرة
 oانكىبيت
 انمبحث انثبنث :انصىرة انكهيت وفيه
 oاألرض وانىطه
 oانمىث وانذمبر
 oانمرأة

الصورة الشعرية
إف تحديػػد مصػػطمح كاضػػح كصػريح لمصػػكرة الشػػعرية ىػػك أمػػر صػػعب بػػؿ يكػػاد يكػػكف مسػػتحيالن

كىناؾ شبو إجماع مف النقاد عمى "صعكبة إيجاد تعريؼ شامؿ لمصكرة ،كلعؿ ىذه الصعكبة كامنػة فػي

كثيػر مػف المصػطمحات األدبيػة" ُ) " ،فالكصػكؿ لمعنػى الصػكرة لػيس باليسػير اليػيف ،كال السػيؿ المػيف،
كمػػف قػػاؿ ذلػػؾ ،فقػػد احتجبػػت عنػػو أس ػرار المغػػة كجماليػػا المكنػػكف المسػػتتر ،كركحيػػا المتجػػددة الناميػػة،

كليس ليا – كما عند المناطقة– حدكد جامعة ،كال قيكد مانعة"

)ِ .

فممصكرة دالالت مختمفة ،فيي مػف إنتػاج الخيػاؿ ،كالخيػاؿ ممكػة ال نممسػيا إال فػي شػكؿ صػكرة
فمكؿ مبدع قدرتو عمى إنتاج الصكرة كفؽ قدرتو عمى تصػكير األشػياء كبػث الػركح كالحركػة فييػا ،فمػيس

مف السيؿ كضع تعريػؼ كاضػح كمحػدد لمصػكرة الشػعرية ،لػذلؾ حظيػت الصػكرة الشػعرية باىتمػاـ كاسػع

في النقد العربي الحديث فقاـ النقاد بدراسة الصػكرة كمصػادرىا ،ثػـ تحػدثكا عػف تكظيػؼ القػدماء لمصػكرة
الشعرية كحاكلكا التمييز بينيـ كبيف المحدثيف في تكظيفيـ لمصكرة.
أشػػار الجػػاحظ إلػػى الصػػكرة مػػف خػػالؿ نظرتػػو التقكيميػػة لمشػػعر ،كاإلشػػارة إلػػى الخصػػائص التػػي
تت ػكافر فيػػو ،فقػػاؿ معمق ػان عمػػى نقػػده لبيتػػيف مػػف الشػػعر" :المعػػاني مطركحػػة فػػي الطريػػؽ يعرفيػػا العجمػػي

كالعربي كالبدكم كالقركم ،كانما الشأف في إقامػة الػكزف كتخيػر المفػظ كسػيكلة المخػرج ككثػرة المػاء ،كفػي

صحة الطبع كجكدة السبؾ فإنما الشعر صناعة كضرب مف النسج كجنس مف التصكير" ّ).

فالجػػاحظ ىنػػا يبػػيف أف جػػكدة الشػػعر كقكتػػو ال تكمػػف فػػي المعػػاني ،ألف المعػػاني متػػكفرة كيعرفيػػا

الجميػػع كىػػي مكجػػكدة فػػي الطريػػؽ ال يصػػعب عمػػى المتحػػدث إيجادىػػا ،إنمػػا القػػكة كاإلبػػداع فػػي كيفيػػة
استخداـ المفردات كتكظيفيا كنسجيا ،كسبكيا بطريقة متينة كانتاج الصكر منيا.
كبعد الدراسة كالبحث عف تعريؼ جامع كدقيؽ لمصػكرة الفنيػة تكقػؼ الباحػث عنػد تعريػؼ الناقػد

الكبير حازـ القرطاجني لمشعر كالصكرة ،فالقرطاجني أحد أبرز النقػاد الػذيف تحػدثكا عػف الصػكرة كأفػردكا

ليا مجاالن كاسعان لمدراسة ،فمقد عرؼ الشعر بقكلػو" :الشػعر كػالـ مػكزكف مقفػى مػف شػأنو أف يحبػب إلػى

النفس ما قصد تحبيبو إلييا ،كيكره إلييا ما قصد تكرييو إلييا" ْ).

كيذكر حازـ القرطاجني الصكرة في مجاؿ الحػديث عػف التخييػؿ الشػعرم ،فيقػكؿ" :كالتخييػؿ أف

تتمثؿ لمسامع مف لفظ الشاعر المخيػؿ أك معانيػو أك أسػمكبو كنظامػو ،كتقػكـ فػي خيالػو صػكرة أك صػكر
ُ) الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،إبراىيـ أميف الزرزمكني ،دار قباء لمطباعة ،القاىرة ،الطبعة األكلى َََِـ ،ص ُٗ.
ِ) الصكرة األدبية تأريخ كنقد ،عمي عمي صبح ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة ،صٓ.

ّ) الحيكاف ،الجاحظ تحقيؽ :عبد السالـ ىاركف ،المجمع العممي العربي اإلسالمي ،بيركت ،الطبعة الثالثةُٗٔٗ ،ـ ،جّ ،ص ُّ.
ْ) منياج البمغاء كسراج األدباء ،حازـ القرطاجني ،تحقيؽ محمد الحبيب بف الخكجة ،دار الكتب الشرقية ،تكنس ُٔٔٗـ ،ص ُِ.
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ينفعػػؿ لتخيميػػا كتصػػكرىا ،أك تصػػكر شػػيء آخػػر بيػػا انفعػػاالن مػػف غيػػر ركيػػة إلػػى جيػػة مػػف االنبسػػاط أك

االنقباض" ُ).

فالشعر عند القرطاجني إثػارة المخيمػة النفعػاالت المتمقػي ،يقصػد المبػدع منيػا دفػع المتمقػي إلػى

اتخػػاذ مكقػػؼ خػػاص ،بمعنػػى أف صػػكر الشػػعر كمخيالتػػو تثيػػر ك ػكامف الػػنفس كصػػكرىا المختزنػػة عنػػد

المتمقػي ،كمػف ىنػا فالصػكرة "لػـ تعػد تشػير إلػى مجػرد الشػكؿ أك الصػياغة فحسػب ،كلػـ تعػد تحػكـ حػكؿ
التقديـ الحسي ،كانما أصبحت محددة في داللة سيككلكجية خاصة تتصؿ اتصاالن كثيقان بكؿ ما لو صمة
بالتعبير الحسي في الشعر" ِ).

كبنػاء عميػػو لػـ تعػػد الصػكرة مقصػػكرةن عمػى الشػػكؿ فحسػػب ،بػؿ شػػممت كػؿ مػػا يػؤثر فػػي المتمقػػي

بتغييػر مكاقفػػو القديمػػة ،أك بإتخػاذ مكاقػػؼ جديػػدة بعػػد أف تفاعمػت صػػكر الػػنص مػع مخيمػػة المتمقػػي ،كمػػا

ربط الناقد نفسو بيف الجانب الفني لمصطمح الصكرة ،كبيف الجانب النفسي.

كعميػػو تعػػد الصػػكرة الشػػعرية ركنػان ميمػان مػػف أركػػاف الشػػعر ،يسػػتند إليػػو الػػنص فػػي مػػنح األفكػػار

أبعادان شكمية مف التصكير ،ككأف ما يقصده المبدع ماثؿ أمامؾ ،فيشعر المتمقي ككأف الحدث اك الفكرة
التي يريد المبدع إيصاليا ماثمة أمامو في نسج مف الخياؿ كالتركيب لمصكر المختمفة ،ممػا يثيػر انفعػاؿ
المتمقي كتحريؾ مشاعره نحك القضية المقصكدة كالمفعمة بالصكر كاألخيمة.

كشعر سميماف دغػش مممػكء بالصػكر التػي تبػرز معاناتػو ،كمػدل ألمػو ،كتكضػح معانػاة الشػعب
الفمسطيني الذم يرزح تحػت االحػتالؿ الصػييكني ،فالصػكرة عنػد دغػش عبػارة عػف تجسػيد لكاقػع يحيػاه،

فيبػػرز مػػف خػػالؿ شػػعره المعان ػاة الحقيقيػػة لمفمسػػطيني ،كيحػػاكؿ اسػػتثارة المتمقػػي إمػػا اسػػتعطافان لػػو ،كامػػا
تحفي انز كتشجيعان عمى محاكلة التغيير في الكاقع المؤلـ الذم يعيش.

ُ)منياج البمغاء كسراج األدباء ،حازـ القرطاجني ،تحقيؽ محمد الحبيب بف الخكجة ،دار الكتب الشرقية ،تكنس ُٔٔٗـ ،ص ٖٗ.
ِ) الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي ،جابر عصفكر ،المركز الثقافي العربي ،طُِّٗٗ ،ـ ،ص ُّٔ.
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المبحث األول :مصادر الصورة
اسػػتقى الشػػاعر سػػميماف دغػػش مصػػادر صػػكره مػػف منػػابع شػػتى ،منيػػا الطبيعػػة كالػػديف كالت ػراث
كالتاريخ كالػكطف كالكاقػع المػؤلـ الػذم يعػيش ،كغيرىػا مػف المنػابع التػي جعمػت مػف شػعره مفعمػان بالصػكر
كاألخيمة التي لك تمعف المتمقي فييا لى ىشعر أنيا عبارةه عف شر و
و
مصكر ييبث خالؿ كممات منتقاة بعناية
يط
ى
كمنسكجة بإحكاـ كمصكرة بدقة.

ك"ألف مص ػػادر الص ػػكرة ل ػػدل الش ػػاعر لي ػػا أىمي ػػة ف ػػي معرف ػػة ثقافت ػػو كش ػػاعريتو كقدرت ػػو عم ػػى

اإلبداع ،ككيؼ يغذييا مقمدان أك مجددان أك مطػك انر ،فمنيػا نعػرؼ خطػكط التقائػو مػع غيػره مػف الشػعراء أك
تفرده عنيـ بتجربتو التي يحكـ عمييا بحسف النسج ،كبراعة القكؿ كالتصكير" ُ).
كمف أىـ مصادر الصكرة عند دغش:

أوالً /الطبيعة:
"الطبيعػػة ىػػي ذلػػؾ الكتػػاب المفتػػكح الػػذم ال يفتػػأ اإلنسػػاف يرجػػع البصػػر فيػػو كيعمػػؿ الفكػػر مػػا
تعاقب الميؿ كالنيار ،كالى أف ينقضي العمر ،يظؿ اإلنساف يتأمؿ صكر ذلؾ الكتاب الجميؿ كلما يفػرغ

منػػو ،كيظػػؿ تمميػػذان صػػغي انر فػػي مدرسػػة الطبيعػػة الكبي ػرة بأرضػػيا كسػػمائيا كجمادىػػا ،كحيكانيػػا كجباليػػا
كأنيارىا ،كليميا كنيارىا" ِ).

لذلؾ تعتبر الطبيعة مف أثرل مصادر إلياـ الشاعر كما مف شاعر عربػي قػديـ كػاف أك محػدث

إال كتحػدث عػف سػحر الطبيعػة كجماليػػا الفتػاف تمػؾ التػي تخمػب األلبػػاب ،كتميػؿ النفػكس إلييػا كتسػػتمتع

العيػكف برؤيتيػا كتطػرب األذف عمػى أنغاميػا ،فالطبيعػة الجمػػاؿ كالممجػأ اآلمػف لمشػاعر بيػا تيػدأ سػريرتو

كتطمػػئف نفسػػو ،كينبعػػث األمػػؿ فػػي صػػدره فيتحػػدث بطالقػػة كمحبػػة ،لػػذلؾ كانػػت الطبيعػػة مصػػدر إليػػاـ
ػس مرىػ و
ؽ عػ و
ػؼ كبػػذك و
لمشػػاعر دغػػش ،فمػػـ يكتػػؼ بكصػػفيا إنمػػا اسػػتنطقيا كصػػاغيا بحػ و
ػاؿ فصػػاغ قصػػائد
كاممػػة تسػػتنطؽ الطبيعػػة كتتحػػدث بمسػػانيا كعنيػػا ،منيػػا قصػػيدتو التػػي تحمػػؿ عن ػكاف" قمػػر" كالتػػي يقػػكؿ

فييا:

كان القَ َم ْر
َ
ي ِ
مط ُر أَحالماً
ُ

وزَى ْر
ودفئاً َ
ص الدُّنيا
ُ
ويرِق ُ

ُ) مصادر الصكرة الشعرية عند بمند الحيدرم ،كسف عمي الزبيدم ،مجمة الزماف.َُِٓ-ِ-ِْ ،

ِ) مصػػادر الصػػكرة الشػػعرية عنػػد شػػعراء المدينػػة فػػي العصػػر الجػػاىمي ،قػػيس بػػف الخطػػيـ انمكذجػػا ،أ .كيمػػكتي قنػػدكز ،المركػػز الجػػامعي

سكؽ أىراس ،ص ُُِ.
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ِ
الوتَْر
عمى دفء َ
ُ)
الح َج ْر
حتَّى َ
مػػزج الشػػاعر ف ػػي األسػػطر الس ػػابقة بػػيف عناص ػػر الطبيعػػة ،فػػأنتج لن ػػا تمازج ػان بييػ ػان بػػيف ألػ ػكاف

الطبيع ػػة ،ى ػػذا التم ػػازج ب ػػيف القم ػػر كالمط ػػر كالزى ػػر كم ػػا ين ػػتج عن ػػو م ػػف تن ػػاغـ كجم ػػاؿ ،يعط ػػي لكحػ ػةن
فسيفسػػائيةن يشػػعر مػػف خالليػػا القػػارئ أنػػو أمػػاـ تحفػ وػة متحركػ وػة تبعػػث اليػػدكء فػػي النفػػكس ،كلػػيس مجػػرد
نمكذج حي
كممات عابرة منطكقة فقط ،فمقد بث فييا الشاعر الحركة كأخرجيا مف سككنيا كجفافيا إلى أ
و
و
متحرؾ.
كحيكم
و
كلمشاعر سميماف دغش قدرات عالية عمى استنطاؽ الطبيعة كاستدعائيا بسبب طبيعػة فمسػطيف

الجذابة ،التي تغريو إلى تصكيرىا ،كذلؾ بمدتو المغار التي تقع فػي الجميػؿ األعمػى كمػا تطػؿ عميػو مػف
و
و
و
خالبة ساعدتو عمى ذلؾ.
طبيعية
كمناظر
أنيار
ى
فمكػػؿ شػػاعر بصػػمة خاصػػة فػػي الحػػديث عػػف الطبيعػػة ،ككممػػا امتمػػؾ الشػػاعر القػػدرة عمػػى ذلػػؾ

كانت شاعريتو ككفاءتو ،ككما قيؿ ال غرك أف لكؿ شاعر امتمػؾ الطبيعػة أك امتمكتػو أدكاتػو فػي المعجػـ
الشػػعرم كالزخػػارؼ البديعيػػة كمفػػردات الصػػكر المفػػردة كالعنقكديػػة كلػػو فيػػو تميػػز كتفػػرد اتفػػؽ فػػي اإلطػػار
.

العاـ مع شعراء معاصريف لو أك سابقيف عميو معارضة أك انفرادان

كحينما صكر دغش الطبيعة الخالبة كاستنطقيا كاف تنفيسان عف الضغكط كاألزمات ،كىربػان مػف

ضغكط الكاقع الفمسػطيني المػؤلـ المشػحكف بتتػابع الجػراح كاآلالـ ،فتصػكير الطبيعػة جعػؿ الشػاعر يػنعـ
و
بر و
احة في الباؿ ،كىدكوء لمنفس ،بما يجعمو يكمؿ الحياة بقمب ر و
و
صاؼ ،مف ذلؾ قكؿ دغش:
كذىف
اض
َك ِ
ريشة ٍ
اك
طائر َمجر ْ
فأ َ َّ
ير
َنت الن ُ
حر
َ
أنت َ
الب ُ

بغير ِ
ىل تَحيا ِ
َسماك ؟
بحارىا األ
ْ
ْ
ِ)
ون
وأ َ
َنت ال َك ُ
عمد الشػاعر فػي األسػطر السػابقة إلػى تصػكير كطنػو بػألكاف الطبيعػة المختمفػة ،فػدمج عناصػر

الجمػاؿ الطبيعيػػة لتشػػكؿ قالبػان متكػػامالن يمثػػؿ الػػكطف ،فجعػؿ الػػكطف كريشػػة الطػػائر فػػي جمالػػو ،ككػػالنير
في جريانو كجاذبيتو ،ككالبحر في اتساعو ،ثـ قاؿ إنو الككف بكؿ مككناتو كما فيو مف عناصػر جمالي وػة
و
كجذابة.

ُ) التجمي األخير ،صَُ.

ِ) المصدر السابؽ ،صَُ.
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ثانياً /الحياة المريرة والبيئة الوطنية:
"ال يمكػػف لمشػػاعر أف ينطمػػؽ مػػف ف ػراغ فػػي رسػػـ صػػكره ،بػػؿ ىػػك دائم ػان فػػي تفاعػ وػؿ مػػع كاقعػػو
ػار كمعتقػ و
االجتمػػاعي كمػػع بيئتػػو الكطنيػػة التػػي يعيشػػيا ،كمػػا يسػػكد تمػػؾ البيئػػة مػػف قػ و
ػيـ كأفكػ و
ػدات ،فتشػ ِّػكؿ

الحياة االجتماعية كالبيئة الكطنية مصد انر أساسػيان فػي بنػاء الصػكرة ،كبػذلؾ فالشػعر كثيقػةه تاريخيػةه بالغػةي

األىمية مف ىذه الزاكية" ُ) ،كمف مظاىر التػأثر بالبيئػة الكطنيػة تنػاكؿ الشػاعر سػميماف دغػش األحػداث

الت ػػي م ػػرت بي ػػا البيئ ػػة الفمس ػػطينية ،كم ػػا عان ػػاه الفمس ػػطيني كص ػػكره تص ػػكي انر ب ػػديعان معبػ ػ انر ع ػػف الحال ػػة
الفمسطينية القائمة فقاؿ:

الح ْز ُن في َع ْي َن َّي
َو َ
كان ُ
الت ِش ِ
لَ ْي ٍ
تائ َّي ْة
بت إِ ْلي ِك َع ْن ُج ْر ٍح
َكتَ ُ
ص ٍ
موب
َعمى َ
شفَ َّ
تي َم ْ
ِ (ٕ)
َمواويالً َ ..وأُغن َّي ْة
يستحض ػػر الش ػػاعر ف ػػي األس ػػطر الش ػػعرية الس ػػابقة حال ػػة الح ػػزف ال ػػذم يخ ػػيـ عمي ػػو ،فاس ػػتدعاء

الص ػػكر ن ػػابع م ػػف بيئت ػػو الكطني ػػة الت ػػي يحياى ػػا ،الت ػػي تع ػػيش الج ػػرح كالح ػػزف كال ػػكيالت ،فص ػػكر معان ػػاة
الفمسػطيني كمػا يعانيػػو مػف ظمػوػـ كج و
ػكر كقت وػؿ كتشػر ويد ،فالصػكرة ىنػػا جػاءت لتبػيف حػػاالت الحػزف كاليػػأس
المخػػيـ عمػػى الفمسػػطيني ،فشػػبو الحػػزف بميػػؿ الشػػتاء فػػي حمكػػة ظالمػػو ،كقسػػكة لياليػػو البػػاردة ،كػػذلؾ شػػبو

الجػػرح باإلنسػػاف المصػػمكب ليػػدلؿ عمػػى أف جػػركح الفمسػػطيني ثابتػػة ال يمػػف أف تب ػ أر كتنتيػػي ،ثػػـ عمػػد
ػر عػػف مكاقػػؼ يريػػدىا ،أك
الشػػاعر دغػػش إلػػى تكظيػػؼ األحػػداث التػػي يمػػر بيػػا الفمسػػطيني ،لتكػػكف تعبيػ نا
ليحػػاكـ االحػػتالؿ كنقائصػػو مػػف خالليػػا ،كىػػك فػػي ذلػػؾ يختػػار األحػػداث التػػي تػػتالءـ كمضػػمكف تجربتػػو،

فيتص ػػؿ بي ػػا اٌتص ػػاالن عميقن ػػا ،كتك ػػكف اس ػػتمياماتو لألح ػػداث ص ػػكرةن معبػ ػرةن ع ػػف قض ػػايا كىم ػػكـ الش ػػعب
ٌ
الفمسطيني ،حيث يخبئ الشاعر فييا لكف فكره كخطكط رأيو ،كفي ذلؾ يقكؿ دغش:
الم ُد ِن الثَّكمى
َح ِم ُل َن ْع َ
ِج ْئتُ ُك ْم أ ْ
ش ُ
غار
ان ِّ
َحز َ
وأ ْ
الص ْ
مر َيبكي
في َيميني قَ ٌ
مس
َو َ
ش ٌ
سار
في َ
الي ْ

ُ) مصػػادر الصػػكرة الشػػعرية عنػػد شػػعراء المدينػػة فػػي العصػػر الجػػاىمي ،قػػيس بػػف الخطػػيـ انمكذجػػا ،أ .كيمػػكتي قنػػدكز ،المركػػز الجػػامعي

سكؽ أىراس ،صُِٕ.

ِ) التجمي األخير ،صَٖ.
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ِ
طني الم ْق ِ
تول
باحثاً َع ْن َو َ
َ
ِم ْن

ٍ
دار
(ٔ)
ِ
دار...
ل ْ

حينما ذكر الشاعر ىػذه المقطكعػة إنمػا ىػك يكصػؿ رسػالة الفمسػطيني المكمػكـ ،الػذم ىجػر مػف

أرضو ككطنو كسمبت أمنياتو كحرـ حقكقو ،فمـ تكف الصكرة ىنا عابرة كبال معنى ،بؿ ىي صػكرة معبػرة
تحمؿ قضية ،يتحدث فييا الشاعر بمساف شعبو مستحض انر ضياع الفمسطيني الحالـ بالعكدة الذم يبحث

عػػف كطنػػو مػػف مكػػاف لمكػػاف كمػػف دار لػػدار ،فينػػاؾ تجسػػيد لػػكطف ضػػائع غائػػب عػػف أىمػػو ،كحسػرة فػػي
البحػػث عنػػو ،فالشػػاعر أصػػبح بػػال كطػػف كبػػال أرض كبػػال أىػػؿ ،كعناصػػر الطبيعػػة ىنػػا اجتمعػػت لتبحػػث
عػػف كطنيػػا المقتػػكؿ ،كالمسػػمكب ،فالشػػعكر ىنػػا مشػػحكف بػػاأللـ كاالحسػػاس بالضػػياع كالتشػػرد الػػذم يمػػأل

كيانيا ككاقعيا.

و
و
كمتنكعة ش ٌكمت في مجمكعيا دكافع لمرجكع إلى األحػداث التػي مػر
لظركؼ كثي ورة
خضع دغش
ممح ػػة لالس ػػتفادة م ػػف الت ػػاريخ
ب ػػو الفمس ػػطيني ،كم ػػرت ب ػػو القض ػػية الفمس ػػطينية ،ككض ػػعتو أم ػػاـ حاج ػػة ٌ

الفمسطيني المشحكف باآلالـ كالمفعـ بالمصائب كالككارث ،فمفقد استحضػر الشػاعر العديػد مػف األحػداث

الدمكيػػة كالمأسػػاكية فػػي رسػػـ صػػكره الفنيػػة ،فبػػرزت بجػػالء فػػي الحػػديث عػػف الػػكطف كج ارحػػو كآالـ أبنائػو

فقاؿ دغش:

أنا ُج ْر ٌح...

س ْيطَ َرةٌ
فَ َي ْل ُ
لمج ْر ِح َ
الن ْز ِ
َعمى َّ
ف ؟!
ف ِبال َغ ْم ِد
س ْي ٌ
أَنا َ
لمس ْي ِ
تاح
َو َى ْل َّ
ف أْ
َن َي ْر َ
إِالَّ

ِ
داخ َل
الغم ِد
ْ
(ٕ)
طني
الغم ُد يا َو َ
َوأَ ْن َ
ت ْ

ُ) المصدر السابؽ ،ص ٓٗ.

ِ) المصدر السابؽ ،صَُُ.
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فمػػـ يعػػد الحػػديث مجػػرد استحضػػار لمصػػكر الفنيػػة الجماليػػة ،إنمػػا ىػػك حػػديث مػػبطف يحػػث فيػػو

الشػاعر كيػدعك لمثػكرة كالتمػػرد ،فيػك جػرح نػازؼ ال ينػػدمؿ ،كىػك سػيؼ بػال غمػػد سػيبقى مجػردان فػي كجػػو

الطغاة كالمحتميف.

ثالثاً /الدين:
حس األدباء كالكتاب ،فيمجػؤكف إليػو مقتبسػيف ،أك
يظؿ الديف عمى مر األزماف
ن
ينبكعا يستنطؽ ٌ
ػعر أك عمػػى كتابػػاتيـ
ػر كػػاف أك شػ نا
مسترشػػديف بنصكصػػو" ،فيضػػفي بػػذلؾ مسػػاحة ركحانيػػة عمػػى أدبيػػـ نثػ نا

ػكر
ػتمد منيمػػا الشػػعراء نمػػاذج كمكضػػكعات ،كصػ نا
المختمفػػة ،فػػالقرآف الك ػريـ كالسػػنة النبكيػػة ،مصػػدراف يسػ ٌ
ُ)
كقيما إنسانية ،يستيدم بيا كؿ مقبؿ عمى الشعر لصقؿ شخصيتو كحسو معان".
أدبية ،ن
يعػ ٌػد الػػديف كاألحػػداث الدينيػػة المختمفػػة مػػف أىػػـ المصػػادر التػػي اعتمػػد عمييػػا الشػػاعر سػػميماف
دغػش فػي تشػكيؿ صػكره الفنيػػة ،فػاقتبس مػف كمماتػو ،كاسػتميـ مػػف عبا ارتػو ،كاسػتكح قصصػو ،كاستضػػاء
ػيء اسػتطاع دغػػش أف ينيػػؿ منػو فقػػاؿ فػي قصػػيدتو " كطػػف
بنػكره كعبػره ،فيػك منبػػعه عميػ ه
اس مضػ ه
ػؽ كنبػر ه
ليس مسيحان ينتظر":
إِآلم َي ْبتَِع ُد َّ
الزَى ْر..؟
َ
وِاآلم تَ ْبقى ِ
آه يا َوطَ َن الدُّموِع
َ َ
صمي ِب َك ِ
نازفاً
َعمى َ
ِ
ِ
ص ُر ُخ :
ط ْفالً َي ُم ُّد َي َد ْيو لمدُّنياَ ..وَي ْ
ش ْر !!..
يا َب َ
وِاآلم تَ ْبقى ِ
آه يا َوطَني
َ َ
َمسيحاً ُم ْنتَظَ ْر.؟!

(ٕ)

يستحضػػر الشػػاعر فػػي األسػػطر الشػػعرية صػػكرة مػػف األحػػداث الدينيػػة البػػارزة ،أال كىػػي صػػكرة

المسيح المصمكب في كناية عػف حالػة الشػعب الفمسػطيني المعػذب كالمتػألـ ،ثػـ ينتظػر المسػيح المنتظػر
الػػذم يػػأتي آخػػر الزمػػاف كييػػبط إلػػى األرض ،كىػػك مػػف عالمػػات السػػاعة الكبػػرل ،فػػي كنايػػة عػػف الفػػرج

لمشعب الفمسطيني مف عذاباتو كآالمو.

ُ) الصكرة الفنية في شعر ابف القيسراني ،عناصػر التشػكيؿ كاإلبػداع ،حسػاـ تحسػيف سػمماف ،رسػالة ماجسػتير ،جامعػة النجػاح الكطنيػة،

َُُِ ،ص ُٕ.

ِ) التجمي األخير ،صُّٓ.
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كيظير أثر التعاليـ كاألحداث اإلسالمية في صكر دغش الفنية حينما يتحدث عف المكت الذم

ينصػػب خيامػػو كيحمػػؽ بجناحيػػو فػػكؽ الفمسػػطينييف ،كيخطػػؼ منيػػا أعػػدادان متتابعػػة كيأخػػذىـ بالتقسػػيط

ليتجرع بعضيـ م اررة بعض فقاؿ:

الموت
ُك ْن رؤوفاً بنا أيُّيا
ُ
توصى بنا
ما َ
أنت إالّ مالك نبيل ّ

ال تَ ُك ْن قاسي ِ
القمب
َ
ِ
ُخذنا َجميعاً إلى ممكوت َك ال تتمكأْ

سطنا ىكذا دفع ًة ُدفع ًة
لماذا تُقَ ِّ
ِ
جانحيك
إليك عمى
طالما اخترتَنا
َ
لمرحيل َ
(ٔ)
َّم
َّم تقد ْ
تقد ْ
يتنػػاكؿ الشػػاعر فػػي األسػػطر السػػابقة قضػػية المػػكت الػػذم يسػػقييـ األلػػـ تباع ػان كيصػػؼ دغػػش

ػتخدما بعػػض األلفػػاظ التػػي تػػدؿ عمػػى اسػػتعطاؼ الشػػاعر لممػػكت كيسػػتجديو بػػأف يخفػػؼ عنػػو
المػػكت مسػ ن
ىكؿ الصدمات كاآلالـ التي يتركيا حينما يأخذ األحبة كاحدان تمك اآلخر ،فالصكرة ىنػا تشػكمت مػف كاقػع
حادثػ وػة دينيػ وػة ميمػ وػة أال كىػػي المػػكت كالنيايػػة الحتميػػة لإلنسػػاف ،كمػػا لممػػكت مػػف أثػػر فػػي ترقيػػؽ النفػػكس
كتيذيبيا.

كأخي ػ انر تنكعػػت مص ػػادر الصػػكرة عنػػد الش ػػاعر سػػميماف دغ ػػش ،فقػػد يسػػتمد الص ػػكرة مػػف البيئ ػػة

الطبيعيػػة ،كالسػػماء كالنجػػكـ كالبحػػر أك الحيكانػػات كالطيػػكر كاألسػػد كالػػذئب كالنسػػر كالصػػقر ،كقػػد يسػػتمد
الصكرة مف التجارب كالمشاىد الشخصية ،كقد تستمد الصكرة مف الثقافة الدينية كالمغكية كالتاريخية.

ُ) المصدر السابؽ ،صّْٓ.
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المبحث الثاني /تشكيالت الصورة الفنية
لقػد تعػػددت تشػكيالت الصػػكرة الفنيػة فػػي شػػعر سػميماف دغػػش مػف التشػػبيو ،إلػى االسػػتعارة ،إلػػى
الكنايػػة ،حيػػث تظيػػر أمامنػػا الصػػكر المختمفػػة؛ "ففػػي تشػػكيميا تبػػرز الػػدالالت ،كيقػػكـ التػرابط بػػيف جميػػع

الصكر ،كبالتالي يتأكد المعنى في الصكرة" ُ).

فج ػػاءت تش ػػكيالت الص ػػكرة عن ػػد دغ ػػش كف ػػؽ حالت ػػو النفس ػػية أك المكاق ػػؼ االنفعالي ػػة أك طبيع ػػة
المناسبة التي ينسج فييا القصػيدة ،فمػيس ىنػاؾ صػكرة معينػة يمتػزـ الشػاعر بيػا ،بػؿ إنمػا يكػكف منطمقػو

السياؽ كتجربتو كمياراتو.

كمف التشكيالت التي سيقكـ الباحث بدراستيا كتسميط الضكء عمييا:

أوالً /التشبيو:
"يكتسػػب التشػػبيو أىميػػة فػػي الشػػعر لمػػا لػػو مػػف إيضػػاح كبيػػاف حالػػة فػػي مختمػػؼ المكاضػػع التػػي

يستخدميا الشػاعر ،سػكاء أكانػت الحالػة عامػة أـ خاصػة ،قػكة أـ ضػعفان ،صػالبة أـ لينػا ،مػدحان أـ ذمػان،
كالتشبيو يزيد المعنى كضكحان ،كيكسبو تأكيدان"

ِ).

كالتشبيو ىك" :استدعاء طرفيف ،مشبيان كمشبو بو ،كاشتراكان بينيمػا مػف كجػو ،كافت ارقػان مػف آخػر،

مثؿ أف يشتركا في الحقيقية ،كيختمفا في الصفة ،أك بالعكس" ّ).

كقد كجدنا الشاعر سميماف دغش يستمد تشبيياتو مف كاقعو الذم يعيش فيػو ،فبيئتػو الفمسػطينية

زاخرة بالصكر كالمظاىر ،فجاءت تشبيياتو انعكاسان لذلؾ الكاقع المتنػكع بتنػكع المكاقػؼ كاألحػداث ،كمػع

مػػا ينسػػجـ كالكضػػع النفسػػي لمشػػاعر " ،فالصػػكرة التشػػبييية تعام ػ هؿ مػػع الكاقػػع المحسػػكس بأبعػػاده ،كمػػع
الجكانب الفكرية ،كمع أعماؽ اإلحساس النفسي الداخمي" ْ).

كمػػف األمثمػػة عمػػى التشػػبيو فػػي شػػعره مػػا قػػاـ بػػو مػػف كصػػؼ لممحبكبػػة "األرض كالػػكطف" التػػي

يحاكؿ نسيانيا كالتي امتمػؾ مػف الصػفات مػا يجعمػو يحػاكؿ ذلػؾ ،فجػاءت التشػبييات معبػرة عػف مكنػكف
الشاعر كما يجكؿ بخاطره ،مف ذلؾ قكلو في قصيدة "أحاكؿ":
يك
َخاف َّ
مت في َع ْي َن َ
أ ُ
الص َ
ؤلمني
ُي ُ
معية في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ ،د .صاحب خميؿ إبراىيـ ،اتحاد الكتاب العرب ،صِِِ.
الس ٌ
الصكرة ٌ
ُ) ٌ
ِ) المرجع السابؽ ،ص ِِّ.
ّ) مفتاح العمكـ ،السكاكي ،تحقيؽ نعيـ زرزكر ،طِ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ُٖٕٗ ،صِّّ.

ْ) جماليات األسمكب -الصكرة الفنية في األدب العربي ،فايز الداية ،دار الفكر المعاصر ،بيركت ،ُٗٗٔ ،طِ ،صِٕ.
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َكطع َن ِة ِخ ٍ
فناك
نجر َج ْ

ُ)

" كطعنػػة خنجػػر جفنػػاؾ" شػػبو عيػػكف محبكبتػػو ب ػالخنجر الحػػاد الػػذم يػػؤذم كيخيػػؼ كيصػػعب

التعامػػؿ معػػو ،فجعػػؿ مػػف ىػػذا األمػػر حجػػة إضػػافية يسػػتغميا ليقنػػع نفسػػو بنسػػيانيا ،بعػػد محػػاكالت عديػػدة
لذلؾ.
اسػػتخدـ الشػػاعر فػػي السػػطر السػػابؽ التشػػبيو المرسػػؿ كىػػك الػػذم يتحػػدد بػػذكر أداة التشػػبيو كىػػك

"أبسط أنكاع التشبيو كأقربيا إلػى الػذىف كأسػيميا عمػى التقبػؿ" ِ) ،كالمشػبو ىنػا الجفػكف كالمشػبو بػو طعنػة
الخنجر ،كأداة التشػبيو ىػي الكػاؼ) ككجػو الشػبو بينيمػا الحػدة كاأللػـ المتػركؾ بسػببيما ،فالشػاعر يعبػر

عف حالتو كمكنكنو الداخمي بكؿ أريحية.

ثػػـ يػػأتي أيض ػان بالتشػػبييات متتابعػػة فػػي حالػػة تصػػكير دقيػػؽ لخصػػاؿ المحبكبػػة كاألمػػكر التػػي

تجعمو يحاكؿ نسيانيا مع عدـ القدرة عمى ذلؾ فيقكؿ:
اك يأْ ُخ ُذني
وحين أَر َ
َ
وي ِ
غرقُني
ُ

َك ِ
ريشة ٍ
اك
طائر َمجر ْ
يمضػػي ىنػػا الشػػاعر عمػػى ذات التشػػبيو المرسػػؿ فيػػأتي بالمشػػبو كالمشػػبو بػػو كأداة التشػػبيو ككجػػو
(ٖ)

الشػػبو فيشػػبو الشػػاعر فػػي األسػػطر السػػابقة مجػػرل محبكبتػػو بريشػػة الطػػائر التػػي تجػػرم خفيفػػة س ػريعة،
تتالعب بيا األمكاج ،ال كزف ليا كال قيمة لكجكدىا ،كال يشعر بيا أحد لخفتيا كسرعة اختفائيا كطيرانو،

كىك بذلؾ يبرر لنفسو محاكلتو نسيانيا كاالبتعاد عنيا ،المشبو في السطر السابؽ ىك حضكر المحبكبػة

فكاف حضكرىا كمركرىا سريعان ال ثبات لو ،كالمشػبو بػو ريشػة الطػائر ،كأداة الشػبو ىػي الكػاؼ) ،ككجػو

الشبو بينيما ىك الخفة كسرعة الجرياف كالحركة ،كبالتالي قد تسبب لو الغرؽ فال كزف لريشة الطػائر أف

تحممػػو لبػػر األمػػاف ،فأحاسػػيس الشػػاعر كميػػا رسػػمت فػػي ىػػذا التشػػبيو السػػابؽ كمكحػػة متحركػػة تعبػػر عػػف

مشاعره كمكنكناتو.

كفي تشبيو آخر يقكؿ دغش في قصيدتو "رحيؿ":
األرض ِ
ِ
أنت أسيرةُ وأنا
في
(ٗ)
ِ
كالنجم لن تصمي إلى فمكي
ُ) التجمي األخير ،صِٗ.

ِ) الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش ،محمد صالح أبك حميدة ،مطبعة المقداد ،َََِ ،صُٖٕ.
ّ) التجمي األخير ،صِٗ.

ْ) المصدر السابؽ ،صُّ.
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يرسػػـ الشػػاعر فػػي السػػطريف السػػابقيف صػػكرة لحالػػة الكبريػػاء الػػذم كصػػؿ ليػػا ،حيػػث يرحػؿ عػػف

محبكبتػػو كيبػػرر سػػبب رحيمػػو ،بأنػػو شػػخص صػػعب المػراس ،كنجػػـ يصػػعب الكصػػكؿ إليػػو ،فالمشػػبو ىنػػا
الشػػاعر ،كالمشػػبو بػػو الػػنجـ ،كأداة التشػػبيو ىنػػا اؿ الكػػاؼ) ككجػػو الشػػبو محػػذكؼ ،كيمكػػف تأكيمػػو عمػػى
صػػعكبة الكصػػكؿ إلػػى الػػنجـ كالتقاطػػو ،لقػػد حػػذؼ الشػػاعر كجػػو الشػػبو ليتػػرؾ لممتمقػػي فرصػػة إلعمػػاؿ
خيالو كيسػرح بعقمػو ليحػدد المػراد مػف ىػذا التشػبيو ،فيػؿ يقصػد الشػاعر ىنػا أنػو بمنزلػة أعمػى مػف منزلػة

محبكبتػػو كال يمكػػف النػػزكؿ لمقاميػػا ،أـ يريػػد ىنػػا أنػػو فػػي مكػػاف بعيػػد يصػػعب الكصػػكؿ إليػػو فػػي تباعػػد
جغرافي بينيما ،أـ يريد أف ظركؼ االحتالؿ كالمأساة الفمسطينية تحكؿ بينيما ،فيك كػالنجـ منيمػؾ فػي

العمػػؿ لكطنػػو ال يشػػغؿ بالػػو مثػػؿ ىػػذا األمػػكر ،تػػأكيالت كثي ػرة مفتكحػػة أمػػاـ القػػارمء يعمػػؿ فييػػا عقمػػو،

"ليصػؿ إلػػى الفكػرة التػػي تنسػػجـ مػع المػراد مػف الصػػكرة المرسػػكمة ،كالصػكرة جػػاءت عمػى سػػبيؿ التشػػبيو

المجمؿ الذم يحذؼ منو كجو الشبو لفتح المجاؿ لمقارئ إعماؿ فكره ككضع التأكيالت المناسبة

")ُ .

لـ يقتصر شعر دغش عمى التشبيو المرسؿ بؿ تنكعت تشبيياتو كاختمفت ،فاستخدـ في أشعاره

صػػك انر تتكافػػأ مػػع حالتػػو الشػػعكرية كمػػف ذلػػؾ اسػػتخدامو لمتشػػبيو البميػػغ كىػػك" :مػػا يحػػذفت فيػػو أداة التشػػبيو
الشبو ،كىك مف أعمػؽ أنػكاع التشػبيو ككنػو يتسػاكل فيػو المشػبو كالمشػبو بػو" ِ) ،مثػؿ قكلػو تعػالى:
ككجو ٌ
ً
ً
المشبو بو) كفيػو
اس لىيي َّف} ّ) ففي التشبيو البميغ يذكر طرفا التشبيو فقط
المشبو ك ٌ
ٌ
اس لى يك ٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ ل ىب ه
{ يى َّف ل ىب ه
ادعػػاء أف المشػػبو يسػػاكم المشػػبو بػػو فػػي الصػػفة المشػػتركة بينيمػػا ،كىػػذه ىػػي المبالغػػة فػػي قػػكة التشػػبيو،
كمف ذلؾ قكؿ الشاعر سميماف دغش مخاطبان محبكبتو" األرض كالكطف"
فأ َ َّ
حر
ير َ //
أنت َ
الب ُ
َنت الن ُ
بغير ِ
ىل تَحيا ِ
َسماك ؟
بحارىا األ
ْ
ْ
كون
وأ َ
حين تَ ُ
ون َ //
َنت ال َك ُ
(ٗ)
ال يبقى ع ِ
اك !
ميو سو ْ
َ
األسػػطر السػػابقة كمػػا تحمميػػا مػػف تشػػبيو بميػػغ تكػػرر ثػػالث م ػرات فػػي قكلػػو" أنػػت النيػػر ،أنػػت
البحػر ،أنػت الكػكف" جػاءت لتؤكػد مػف الشػاعر أف محبكبتػو فمسػطيف ىػي النيػر فػي جريانػو كىػي البحػػر
في اتساعو كىي الككف في فضائو ،فمك تناكلنا الصكر الشعرية السابقة كاحدة كاحدة ،لكجدنا أف الشاعر

يأتي عمػى فمسػطيف مػف الضػيؽ ثػـ يتسػع شػيئان فشػيئان فحينمػا قػاؿ ،أنػت النيػر) ىػك يصػكر بمػده بػالنير
الجميؿ الممتع بجريانو العذب بطعمو كمذاقو ،ثـ الحالة الشعكرية لمشػاعر تػكحي لػو بػأف فمسػطيف أكبػر
ُ) الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش ،محمد صالح أبك حميدة ،مطبعة المقداد ،َََِ ،صُِٖ.
ِ) المرجع السابؽ ،صُٖٔ.
ّ) سكرة البقرة ُٖٕ:اآلية.

ْ) التجمي األخير ،صُّ.
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مػػف نيػػر ،فكسػػع الصػػكرة كقػػاؿ أنػػت البحػػر) فشػػبو فمسػػطيف بػػالبحر فػػي اتسػػاعو كفػػي عمقػػو كفػػي قػػكة

جاذبيتػػو كسػػحره ،ثػػـ ينفعػػؿ الشػػاعر ،فيجػػد أف فمسػػطيف أكبػػر مػػف ذلػؾ بكثيػػر فقػػاؿ مصػػك انر إياىػػا بػػالككف
أنػػت الكػػكف) فشػػعر الشػػاعر باالكتفػػاء كاالرتػكاء ،ففمسػػطيف لػػيس ليػػا حػػدكد كلػػيس ليػػا عمػػؽ فػػي اتجػػاه

كاحد إنما ىي باتساع الككف كىي مكجكدة أنى كجد الفضاء.

ثانياً /االستعارة:
تع ٌػد االسػػتعارة نكعػان مػػف التعبيػػر الػداللي الػػذم يقػػكـ عمػى المشػػابية" ،إذ أنيػػا تكاجػو طرفػان كاحػػدان
يحؿ محؿ طرؼ آخر كيقكـ مقامو لعالقة اشتراؾ شبيو بتمؾ التي يقكـ عمييا التشبيو" ُ) ،معنى ىذا أف
تكظيػػؼ االسػػتعارة يعمػػؽ الػػكعي لطبيعػػة الصػػكرة كعالقتيػػا بالخيػػاؿ ،كتعبيػػر آخػػر ىػػي" المرحمػػة األكثػػر

عمقنا في إحساس الشاعر بالمادة التي يشكميا" ِ).

"إف البحػػث عػػف االسػػتعارة فػػي الػػنص الشػػعرم لػػيس أمػ انر مجانيػان ،بػػؿ إنػػو ينبػػع مػػف تمػػؾ العالقػػة

ػكر نابضػػة
الجدليػػة القائمػػة بػػيف اإلبػػداع الشػػعرم كالصػػكرة الشػػعرية المؤسسػػة لػػو ،فتشػػكؿ فيمػػا بينيػػا صػ نا
بالحيػػاة" ّ) ،كقػػد كضػػحيا الجرجػػاني بقكلػػو" االسػػتعارة أف تريػػد تشػػبيو الشػػيء بالشػػيء ،فتػػدع أف تفصػػح
بالتشبيو ،كتجيء إلى اسـ المشبو بو فتعيره المشبو كتجريو عميو ،تريد أف تقػكؿ أريػت رجػالن ىػك كاألسػد

في شجاعتو كقكة بطشو سكاء ،فتدع ذلؾ كتقكؿ أريػت أس نػدا" ْ) ،كىػي عنػد ابػف األثيػر "نقػؿ المعنػى مػف
لفظ إلى لفظ ،لمشاركة بينيما ،مع طي ذكر المنقكؿ إليو" ٓ).

"كتبػػرز القيمػػة الجماليػػة لالسػػتعارة فػػي ككنيػػا تنقػػؿ الحالػػة الشػػعكرية لمشػػاعر مػػف خػػالؿ خمقػػو
لص ػػكر غي ػػر مألكفػػػة ف ػػي القص ػػيدة ،كتكػػػكف قائم ػػة عم ػػى تركي ػػب لغ ػػكم بعالق ػػات جدي ػػدة ب ػػيف أط ػ ػراؼ

الجممة" ٔ).

كىذا مػا كجػدناه عنػد سػميماف دغػش فػي أشػعاره ،حيػث كانػت االسػتعارة نػكاة الصػكرة فػي شػعره،
ككان ػػت أش ػػعاره غني ػػة باالس ػػتعارات المختمف ػػة كخصكصػ ػان االس ػػتعارة المكني ػػة الت ػػي يك ػػكف الغ ػػرض مني ػػا
التشخيص كالتجسيـ ،حيث كاف دائمان يصكر ما ىك جماد كغير حسي باإلنساف كبما ىػك حسػي ،كذلػؾ

لتقريب الصكرة في ذىف المتمقي كابراز المعنى الذم يريد ،كمف ىذا قكلو في قصيدة "مفتتح النخيؿ":
ُ) الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي ،جابر عصفكر ،المركز الثقافي العربي ،طُِّٗٗ ،ـ ،صَُِ.

ِ) الصكرة الفنية في شعر ذم الرمة ،خميؿ محمد حسيف عكدة ،مطبعة شركة التمدف الصناعية ،ُٖٕٗ ،ص ْٖ.

ّ) انظػػر :الصػػكرة الفنيػػة فػػي شػػعر أبػػي ف ػراس الحمػػداني ،إب ػراىيـ الدالىمػػة ،رسػػالة ماجسػػتير جامعػػة اليرمػػكؾ ،إربػػد ،األردف،ََُِ ،

صََُ.

ْ) دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ُٕٖٗ ،ص َُٓ.

ٓ) المثؿ السائر ،ضياء الديف ابف األثير ،تحقيؽ :تحقيؽ :احمد الحكفي كبدكم طبانو ،مكتبة نيضة مصر ،ط ُ ،ج ِ ،ص ّٖ.
ٔ) جماليات األسمكب-الصكرة الفنية في األدب العربي ،فايز الداية ،دار الفكر المعاصر ،بيركت ،ُٗٗٔ ،طِ ،صُُْ.
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كان َّ
ش ِر
الع ْ
الز ُ
َ
مان َي ُع ُّد أَصا ِب َع ُو َ
(ٔ)
ول مرايا األ ِ
َصيل
َح َ َ
يرسػػـ الشػػاعر صػػكرة رائعػػة كأنيقػػة لمزمػػاف حينمػػا يعتػػدم الق ارصػػنة االحػػتالؿ الصػػييكني) فػػي

ظممات الميؿ ليسمبكا كينيبكا ،فشبو الزماف بإنساف يعد أصابعو حكؿ المرايا ،في إشارة إلى عدـ الخػكؼ
بؿ التعامؿ بمنتيى الثبات دكف قمؽ أك خػكؼ ،فالصػكرة الشػعرية جػاءت بتشػبيو لمػا ىػك غيػر محسػكس

بما ىك محسكس عمى سبيؿ االستعارة المكنية التي تعرؼ بأنيا" ما حذؼ فييا المشبو بو ،أك المستعار

منو ،كرمز لو بشيء مف لكازمػو" ِ) ،حيػث حػذؼ المشػبو بػو كىػك اإلنسػاف كجػاء بجػزء مػف أج ازئػو كىػي
األصابع ،كالغرض مف االستعارة ىك التشخيص كالتجسيـ.
كفي صكرة أخرل يقكؿ سميماف دغش:
عمى َدفتَ ِر ال َغ ْيِم تكتُب ريح و ِ
صيَّتيا
َ
ُ ٌ َ
َّ
لمندى
فَتَمضي إِلى َحتْ ِفيا َغ ْي َم ٌة

(ٖ)

نالحظ في األسطر السابقة كفي قصائد سميماف دغش بشكؿ عاـ تكثيؼ االستعارات خصكصان

المكنيػػة منيػػا ،فنػػرل فػػي الفق ػرة السػػابقة اسػػتعارتيف مكنيتػػيف ،حينمػػا قػػاؿ تكتػػب ريػػح كصػػيتيا لمنػػدل)
اسػػتعارة مكنيػػة ثػػـ يشػػبو الػريح بإنسػػاف يكتػػب ،فحػػذؼ المشػػبو بػػو كجػػاء بصػػفة مػػف صػػفاتو كىػػي الكتابػػة
عمى سبيؿ االسػتعارة المكنيػة ،الغػرض منيػا التشػخيص ،كحينمػا قػاؿ فتمضػي إلػى حتفيػا غيمػة) جعػؿ

مف الغيـ انسانان لو نياية كسيمقى حتفو ،فبث الركح في الغيمة كرسـ ليا صكرة جمالية متحركة ،فشبييا
بإنساف يمقى حتفو كيمكت ،حذؼ المشبو بو كجاء بصفة مف صفاتو كىي المػكت عمػى سػبيؿ االسػتعارة

المكنية ،الغرض منيا التشخيص.
كيظيػػر جمػػاؿ التصػػكير عنػػد سػػميماف دغػػش فػػي أثنػػاء حديثػػو عػػف محبكبتػػو ككصػػفيا ،فػػأعطى
خصػػاليا صػػفات حسػػية تػػكحي بالجمػػاؿ كالنضػػارة كالجاذبيػػة ،كاسػػتعاف باالسػػتعارة لبيػػاف جمػػاؿ محبكبتػػو
حيث جعؿ منيا كاحة سياحية كركابي كجعؿ شفاىيا مكسـ عنب ،كجعؿ جفكنيا إنسانان يتحدث فقاؿ:
ليك ففي ُربا
ُخذني إِ َ
مخم ِل
َع ْي َ
نيك واح ُة َ
ِ ِ
وسم
َو َعمى شفاى َك َم ٌ
ُ) التجمي األخير ،صّٕٔ.

ِ) عمـ البياف ،عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ُٖٗٓ ،صُٕٔ.
ّ) التجمي األخير ،صََْ.
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يذب ِل
ُ
عنقودهُ ْلم ُ
إليك وال تَ ُق ْل
ُخذْني َ

(ٔ)

قال لي
شيئاًح فجف ُن َك َ
ىذه المكحة الفسيفسائية الجميمة التي يرسميا دغش تؤكد ما ذكرناه مػف تكثيػؼ لالسػتعارات فػي

شعره ،خصكصػان المكنيػة منيػا ،كذلػؾ ليبػرز كيكضػح الصػكرة التػي يريػد ،كليضػفي جمػاالن عمػى أشػعاره،
كىػػي تػػنـ عػػف قدرتػػو المغكيػػة فػػي التالعػػب بػػالمفردات كتقريػػب المعػػاني بػػيف مػػا ىػػك مممػػكس كمػػا ىػػك
محسكس كما ىك جامد كما ىك حي ،فاألسطر السابقة يتحدث فييا الشاعر عػف محبكبتػو كلػك تفحصػنا

األسطر جيدان لكجػدنا ربا عينيػؾ كاحػة مخمػؿ) ،عمػى شػفاىؾ مكسػـ عنقػكده لػـ يػذبؿ) ،ال تقػؿ شػيئا
فجفنػػؾ قػػاؿ لػػي) ،ىػػذه الصػػكر التػػي يرسػػميا لمحبكبتػػو حػػذؼ منيػػا المشػػبو بػػو كجػػاء بصػػكرة مػػف صػػكره

عمى سبيؿ االستعارة المكنية.

كمف سحر االستعارة كجماليا ،اعتماد الشاعر في تشكيميا عمى التشػخيص ،فاالسػتعارة رسػمت

األرض ترضع ،في إشارة مف الشاعر إلظيار حب الفمسػطيني لكطنػو ،كاظيػاره شخصػان متمسػكان بيػا ال
يمكنو التنازؿ عنيا ،خصكصان أنيا أصػبحت مرضػعة لػو ،فيػي بمثابػة أمػو كال يتخمػى اإلنسػاف عػف أمػو
ميما كمؼ الثمف ،كفي ىذا يقكؿ:

ض ثَ ْد َي ْيياَ ..وقَ ْد
َرض َعتني األ َْر ُ
أ َ

ت لأل َْر ِ
الء
أَعمَ ْن ُ
الو ْ
ض َ
يشبو الشاعر األرض في السطر السابؽ باألـ التي ترضع ،فحذؼ المشبو بو كجاء بالزمة مف
ِ)

لكازمو كىك الثػدم كصػفة مػف صػفاتو كىػك اإلرضػاع عمػى سػبيؿ االسػتعارة المكنيػة ،كرسػـ الصػكرة بيػذا
الشكؿ في رسالة كاضحة مف الشاعر إلى أف الفمسطيني متمسؾ بأرضو تمسؾ الرضيع بأمو.
لػػـ يكتػ ً
ػؼ الشػػاعر دغػػش بػػالتكثيؼ الػػذم اسػػتخدمو فػػي تنػػاكؿ االسػػتعارة المكنيػػة بػػؿ لجػػأ إلػػى
االستعارة التصريحية في قصائده أيضان فقاؿ:
اغرقي
الح ِّ
في ُ
ب ذوبي و َ
(ٖ)
الربيعُ فَ َحدِّقي
ص َّ
َرقَ َ

ُ) المصدر السابؽ ،صٗ.

ِ) المصدر السابؽ ،صَٕ.

ّ) المصدر السابؽ ،ص ٗٓ.
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كاالستعارة في ىذا البيت تصريحية كىي" مػا صػرح فييػا بمفػظ المشػبو بػو ،أك اسػتعير فييػا لفػظ

المشبو بو لممشبو" ُ) ،حيث حذؼ لفظ المشبو كىك "تفتح" كاستعار لفظ رقص مف اإلنساف مصك انر تفتح

الربيع كازدىاره كنبات الخضرة فيو برقص اإلنساف حينما يككف سعيدان.

كفي حديثو عف االحتالؿ كرسمو لصكرتو القبيحة التي لػـ تخػؿ قصػيدة مػف قصػائد الشػاعر إال

كتحػػدث عنػػو ،يرسػػـ االحػػتالؿ بصػػكرة تعبػػر عػػف مػػدل ىمجيتػػو كظممػػو فيقػػكؿ ارسػػمان ليػػـ صػػكرة تػػكحي

بمدل سمبيتيـ:

س َّرِة األ ِ
ُم َك في لَ ْيمَ ِة القَ ْي ِر
َرض أ ُّ
َولَ َد َ
تك َعمى ُ
(ٕ)
الريح
الغيم َو ْج َي َك في
ِ
فاختَطَ َ
ف ُ
في السطر السابؽ استعارة تصريحية ،حيث حذؼ المشبو كىك فمسطيف كاستعار بدالن منو "سرة

األرض" كىك المكاف الذم يغػذم الجنػيف ،كيسػتمد منػو مقكمػات النمػك ،فكأنمػا أراد الشػاعر أف يقػكؿ إف

فمسػػطيف ىػػي س ػرة األرض كال نمػػك فػػي ىػػذا الكػػكف بػػدكف فمسػػطيف ،فكيػػؼ لمجنػػيف أف ينمػػك دكف حبػػؿ

سرم؟!

ىذه الصكرة التػي رسػميا الشػاعر تعبػر عػف مػدل ارتبػاط الفمسػطيني بأرضػو ككطنػو ،فمقػد ذكػر

سابقان أنيا أرضعتو ثدييا فجعؿ منيا أمان مرضػعان ،ثػـ ىػا ىػك اآلف يؤكػد أنيػا ليسػت أمػان لمرضػاعة فقػط،

إنما ىي أمو التي نما في أحشائيا كاستمد طاقتو كنمكه عبر حبؿ سرم مربكط بيا.

ثالثاً /الكناية:
الكناية ىي" أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني ،فال يذكره بالمفظ المكضكع لو فػي المغػة،

كلكف يجيء إلى معنى ىك تاليو كردفو في الكجكد فيكمئ بػو إليػو كيجعمػو دلػيالن عميػو ،مثػاؿ ذلػؾ قػكليـ
ىك طكيؿ النجاد) يريدكف طكيؿ القامة" ّ).

كالكناية مف العناصر التي يمجأ إلييا الشاعر في تشػكيؿ صػكره ،كليػا مػف األىميػة درجػة كبيػرة

إلى جانب التشبيو كاالستعارة" ،ألٌنيا تسيـ في تشكيؿ الصكرة بذاتيا دكف االمتػزاج مػع عناصػر أخػرل،

عدت مف أكضح معالـ الصكرة فػي الشػعر" ْ) ،كتكمػف بالغػة الكنايػة فػي أنيػا "تػأتي فػي المكضػع
ٌحتى ٌ
الذم ال يحسف التصريح فيو ،كاعتمادىا عمى اإليجاز في التعبير" ٓ).
ُ) عمـ البياف ،عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ُٖٗٓ ،صُٕٔ.
ِ) التجمي األخير ،صِّٗ.

ّ) دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ُٕٖٗ ،ص َُٓ.
ْ) انظر :الصكرة الفنية في شعر دعبؿ الخزاعي ،إبراىيـ أبك زيد ،دار المعارؼ .القاىرة.

ٓ) الصكرة الفنية في شعر ذم الرمة ،خميؿ محمد حسيف عكدة ،مطبعة شركة التمدف الصناعية ،ُٖٕٗ ،ص ُُٓ.
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كقد أعجب القدماء بيا ككنيا تعتمد عمى اإليحػاء" ،كاعتبرىػا الجرجػاني أبمػغ فػي اإلفصػاح عػف

المعنػػى ،كأف التعػريض بيػػا أبمػػغ مػػف التصػريح؛ ذلػػؾ ألٌنيػػا تزيػػد فػػي إثبػػات المعنػػى كتجعمػػو أكثػػر بالغػةن
شد تككيدان" ُ) ،كالكناية تساعد في تصكير المعنى أحسف تصػكير ،كتعمػؿ عمػى رسػـ الصػكرة المكحيػة
كأ ٌ
و
و
مكجز تتآلؼ ألفاظو مع معانيو" ،كىي مف دالئؿ بالغة الشاعر إذا أحسف تكظيفيا في
بميغ
في
أسمكب و

المكقػػع الػػذم ال يحسػػف فيػػو التصػريح ،رغبػػة منػػو فػػي التجميػػؿ كالتحسػػيف كالبعػػد عػػف المبتػػذؿ مػػف اٌلمفػػظ
معتمدان عمى ذكاء المخاطب ،كقدرتو عمى اقتناص المعنى"

ِ)

كلع ػ ٌؿ اىتم ػػاـ الشػػاعر س ػػميماف دغػػش بالكناي ػػة ال يقػػؿ ع ػػف اىتمامػػو بالتش ػػبيو كاالسػػتعارة ،فق ػػد
استخدميا في غير مكضع في شعره ،فبدت معانيو مألكفة ،كمنيا قكلو في إبراز معاناة الفمسطيني الذم
يرزح تحت االحتالؿ:

سدي
لَ ْم َي ْب َ
ق في َج َ
لمرصاص
كان َّ
َم ٌ

ييأُ لمخالص
الم َّ
َّر َ
الج َ
تَفَج َ
س ُد ُ

ّ)

الفقرة الشػعرية السػابقة تتحػدث عػف معانػاة الفمسػطيني ،ذلػؾ الفمسػطيني الػذم يعػذب كينكػؿ بػو،
ذلػػؾ الفمسػػطيني الػػذم يصػػاب بالرصػػاص كالشػػظايا فػػي كػػؿ يػػكـ ،فحينمػػا يقػػكؿ الشػػاعر لػػـ يبػػؽ فػػي

جسدم مكاف لمرصاص) إنما ىك كناية عف شدة اإلصابة ككثرة الضربات التي يأكميا الفمسطيني ،كىي
تعبػػر عػػف حالػػة المشػػرد الػػذم تضػربو رصاصػػات االحػػتالؿ بصػػكرة متتابعػػة حتػػى أنيػػا لػػـ تتػػرؾ مسػػاحة

خاليػػة فػػي جسػػده ،فأصػػبح جسػػده مزدحمػان بػػالثقكب كالجػػركح ،كىػػك كنايػػة عػػف العػػذابات كالج ارحػػات التػػي
يعاني منيا الشعب المكمكـ.

كيكظػػػؼ الشػػػاعر لفظػ ػػة آيػ ػػؿ) بيػػػدؼ إب ػ ػراز المعانػػػاة كاظيارىػ ػػا ،كتكضػ ػػيح المأسػ ػػاة الحقيقيػ ػػة

لمفمسػػطينييف الػػذيف ييػػددكف بػػالمكت لػػيالن كنيػػا انر ،كشػػبح المػػكت يطػػاردىـ أنػػى يػػذىبكف كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ

دغش:

الد َّم
ال
شيء إالّ َ
َ
في ىذا الفَ ِ
وي
ني ِّ
ضاء ُ
الد َ
ِ (ٗ)
ٍ
لمموت
و ُك ُّل شيء آي ٌل َ

ُ) انظر :دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،ص ٔٓ ،صٕٓ.

ِ) انظر :في عمـ البياف ،أبك زيد عبد الرزاؽ مصر :مكتبة األنجمك المصرية ،ُٕٖٗ ،صُُْ ،صُِْ.
ّ) التجمي األخير ،صَّٔ.

ْ) المصدر السابؽ ،صّّٖ.
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يتحػػدث الشػػاعر فػػي الفقػرة الشػػعرية السػػابقة عػػف الحيػػاة الفمسػػطينية الكئيبػػة التػػي خمػػت مػػف كػػؿ

شيء إال الدـ ،كىك كناية عف كثرة التدمير ككثرة القتؿ كاراقة الدماء في األراضي الفمسطينية.

كعندما رثى الشاعر سميماف دغش الشييد ياسر عرفات لـ يجد أفضؿ مف الكناية رسكالن تخفؼ

ػر فػػي نفػػس الكقػػت أف رحيمػػو لػػـ يكػػف إال ارح ػةن لػػو مػػف
عميػػو مػػا بػػو مػػف كطػػأة الحػػزف كاألسػػى ،مستبشػ نا
متاعب الحياة ،كىذا النكع مف الكناية أطمؽ عميو عمماء البالغة اسـ االفتتاف ُ) كىػك أف يجمػع الشػاعر
بيف ضديف ،التينئػة كالتعزيػة أك المػدح كالػذـ ،....فيػا ىػك دغػش يعػزم نفسػو كالشػعب الفمسػطيني بكفػاة

الرئيس ياسر عرفات فيكظؼ الكناية في قكلو:
اآلن
تنام َ
لَ َك أن َ
بك الرحي ُل
َ
طال َ
َ ِ
عر ِم ْن لُ َغتي
يا َم ْن
أخذت الش َ
شفَتي
َو ِم ْن َ
ِ)
عد َم ْوِت َك  ..ما تَقو ُل ؟!
فحار ْت َب َ
َ

يكظؼ الشاعر دغش الكناية في الفقرة الشعرية السابقة لمداللة عمػى الحػزف الػذم صػاحب كفػاة
الرئيس ياسر عرفات ،فبعد كفاتػو عجػزت لغػة الشػعر عػف اإلنتػاج كاحتػارت الشػفاه كالكممػات مػاذا تقػكؿ

فػػي فقػػده ،كفػػي نفػػس الكقػػت يينػػئ ال ػرئيس ياسػػر عرفػػات باسػػتراحتو كأنػػو سػػيناـ اآلف بعػػد مشػػقة التعػػب
كالمعاناة كالكفاح الطكيؿ الذم عاشو ،كالنكـ كناية عف الراحة كاالسترخاء.

ُ) خزانة األدب كغاية األرب ،ابف حجة الحمكم ،تحقيؽ :عصاـ شعيتك ،دار اليالؿ ،بيركت ،طُ ،ُٖٕٗ ،صُّٖ.
ِ) التجمي األخير ،صُِٓ.
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المبحث الثالث /الصورة الكمية:
ػكر صػػغيرة ال تسػ ُّ
ػتقؿ بنفسػػيا ،كلكنيػػا
الصػػكرة الكميػػة تكػػكف "أشػػبو بمكحػػة كبيػرة تضػ ُّػـ داخميػػا صػ نا

تكػػكف جزئيػػات ىػػذه المكحػػة الكبػػرل" ُ) ،كىػػي عػػادة مػػا تتكػػكف مػػف عػػدة أبيػػات شػػعرية ،أك قصػػيدة كاممػػة

تػػدكر فػػي جممتيػػا حػػكؿ مكضػػكع كاحػػد ،كحالػػة كجدانيػػة تػػؤكؿ فػػي أصػػميا إلػػى مشػػاعر كأحاسػػيس ثابتػػة
كاحدة.

كاذا كان ػػت الص ػػكرة الجزئي ػػة ق ػػد عم ػػدت إل ػػى تفكي ػػؾ البني ػػة الكمي ػػة لم ػػنص إل ػػى جزئي ػػات ص ػػغيرة

استدعت أف تككف النظرة إلييا جزئية ال تكاد تجاكز البيػت أك البيتػيف مػف الػنص الشػعرم ،فػإف الصػكرة
الكميػػة تعمػػد إل ػى د ارسػػة الػػنص فػػي بنيتػػو الكبػػرل التػػي تتجسػػد مػػف النظ ػرة الكميػػة التػػي ال تحػػاكؿ تفكيػػؾ
النص ،كانما تحاكؿ تجميع أجزائو ،كالبحث عف عناصر الترابط فيما بينيا؛ ألف الصكرة الكميػة "لكحػات
متكاممػػة تػػؤدم فييػػا ىػػذه الصػػكر التشػػبييية الجزئيػػة كظيفػػة بنائيػػة بعينيػػا ،إذ تتحػػكؿ إلػػى لبنػػات فػػي ىػػذا

البنػػاء التصػػكيرم المتكامػػؿ ،أك ىػػذه المكحػػة الممتػػدة عمػػى مسػػاحة زمنيػػة كمكانيػػة كاسػػعة ،كىػػي لكحػػات

يبنييا الشعراء عادة مف خالؿ قص األحداث كحكاية المكاقؼ ،كىك ما ييعرؼ اصطالحان بصكرة الحدث
أك صكرة المكقؼ" ِ) ،الكاحد الذم يقكـ الشاعر برصده مستغرقنا مجمكعة مف األبيػات يسػكدىا إحسػاس

كاحد "تجسده األلفاظ كالعبارات لينتج مف ذلؾ كمو مػا ييعػرؼ بالكحػدة العضػكية التػي تظيػر بكضػكح فػي
األسمكب القصصي" ّ).
لقػػد تجسػػدت الكحػػدة العضػػكية عنػػد سػػميماف دغػػش فػػي نمػػط مػػف أنمػػاط الصػػكرة الكميػػة" ،كىػػك

الصػكرة القصصػية ذات اإليحػػاء الرمػزم الػػذم يممػح إلػى مػػا كراء التصػكير مػػف دالالت كايحػاءات يعمػػد
المبػػدع إلػػى تجسػػيدىا مػػف خػػالؿ ىػػذا األسػػمكب القصصػػي المظيػػر لمكحػػدة العضػػكية خاصػػة فػػي الشػػعر
الكجداني" ْ).

اعتمد دغش نمط التصكير الكمي كىك الصكرة الكمية الكصفية التي يقػكـ فييػا الشػاعر بكصػؼ
مكضػػكع الصػػكرة كصػػفان خارجيػان أك داخميػان يحػػاكؿ فيػػو أف يسػػتجمي مكضػػع الصػػكرة مػػف خػػالؿ الكصػػؼ

الذم يعد " نزعة فطرية مالزمة لطبيعة الذات اإلنسانية ،بيا يكتشؼ اإلنساف العالـ " ٓ).

ُ) الصنعة الفنية في شعر المتنبي ،د .صالح عبد الحافظ ،دار المعارؼ ،طُ ،صُْٕ.

ِ) الشعر الجاىمي قضاياه المكضكعية كالفنية؛ د .إبراىيـ عبد الرحمف ،مكتبة لبناف ناشركف ،الشركة المصرية العالمية لمنشر،َََِ ،

ص ِٕٕ.ِٕٖ-

ّ) النقد األدبي الحديث ،محمد غنيمي ىالؿ ،دار نيضة مصر ،ص ِْٗ.
ْ) المرجع السابؽ ،ص ِْٗ.

ٓ) الصكرة ِّ
الشعرية كنماذجيا عند أبي نكاس ،ساسيف عساؼ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،طُ ،ُِٖٗ ،ص.ِّ :
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كلقػػد تنػػاكؿ سػػميماف دغػػش العديػػد مػػف المكضػػكعات التػػي قػػاـ بكصػػفيا كجػػاء بالصػػكرة الكميػػة

الكاممػػة ليػػا ،كمػػف ىػػذه المكضػػكعات الم ػرأة ،كاألرض كالػػكطف ،كالمػػكت كالػػدمار؛ كذلػػؾ حسػػب الطبيعػػة
الفمسطينية التي عرفت بمنطقة نزاع ككثػر فييػا القتػؿ كالتشػريد ،كمعػركؼ عنيػا تمسػؾ النػاس بأكطػانيـ
كأرضيـ ،فتحدث الشاعر عف ىذه القضية كعبر عف المكاضػيع المػذككرة بنػكع مػف التفصػيؿ فػي صػكر

كمية شاممة.

أوالً /األرض والوطن:
حظيػػت فمسػػطيف بمكانػػة بػػارزة عنػػد العػػرب ،كاذا كانػػت بػػالد العػػرب شػػاممة ،فػػإف فمسػػطيف تمثػػؿ
ى
شخص ػػية محكري ػػة فيي ػػا ،كاى ػػتـ الش ػػعراء بفمس ػػطيف اىتمامػ ػان كص ػػؿ ببعض ػػيـ إل ػػى درج ػػة م ػػف التق ػػديس
كاإلعزاز.

ػتـ بفمسػػطيف األـ كالػػكطف كاليكيػػة اىتمام ػان كبي ػ انر بػػدا فػػي ذلػػؾ الحيػػز الكبيػػر
ككػػاف دغػػش قػػد اىػ َّ

الػػذم شػػغمتو فمسػػطيف األرض كاليكيػػة فػػي بعػػض قصػػائده ،كربمػػا كػػاف ذلػػؾ مػػف أسػػباب تميػزه عمػػى مػػف
سبقىو مف الشعراء ،فتحدث عف فمسطيف ،ساردان ككاصفان ،تنقؿ في ربكعيا ككصؼ بياراتيا كأشجارىا ،ثـ
تحدث عف تمسؾ الفمسطيني بيا ،كمف ذلؾ قكلو في قصيدة" ىكيتي األرض"
روم
لي األ ُ
َرض وال ُك ْ
ي
َرب َّْيتُيا َعمى ًي َد ْ
إِ ْن َ ِ
يوم
شحَّت ال ُغ ْ
سقَ ْيتُيا َع ْي َن ّْي
َ

ذور
أَنا َب َعثْ ُ
ت في َ
ضميرىا ُ
الب ْ
السنا ِب ْل
َطفال  //و َّ
تولد األ َ
لِ َ

خور
َّرت ُّ
أَنا َ ..وفَج ُ
الص ْ
داوالً َ //ج ِ
َج ِ
داو ْل
َع ِرفُيا
أ َْرضي أَنا أ ْ

َصيل
ت ِم ْن تُ ارِبيا األ ْ
ُج ِب ْم ُ
ٍ
ِ
ميل
الج ْ
أْ
شامة في َخدِّىا َ
َع ِرفُيا م ْن َ
(ٔ)
ميل...
الج ْ
َخ ْ
إس ُميا َ
اء ْ //
ضر َ
لقػ ػػد اسػ ػػتدعى الشػ ػػاعر فػ ػػي الصػ ػػكرة السػ ػػابقة طبيعػ ػػة فمسػ ػػطيف بأرضػ ػػيا كجػ ػػداكليا ،بخض ػ ػرتيا

كنضارتيا ،في صكرة كمية تعبر عف مكنكف الشاعر لتككف حالة شعكرية لحالة الشاعر المػأزكـ بقضػية
ُ) التجمي األخير ،صِٗ.ّٗ-
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سػػمب فمسػػطيف كنسػػبيا لغيػػر الفمسػػطينييف ،فيػػك ىنػػا يتحػػدل الجميػػع بمعرفتػػو ليػػذه األرض ،فيصػػؼ أدؽ
تفاصػػييا ،كال يمكػػف ىػػذا الكصػػؼ إال لصػػاحب األرض الماكػػث فييػػا ،كػػذلؾ يبػػيف الشػػاعر مػػف خػػالؿ

الصكرة الكمية تمسكو باألرض كأنو مجبكؿ مف ترابيا كال يمكف لممجبكؿ أف ينفؾ عػف بمػده كعػف التػراب

الذم نشأ منو.

اع مػف نػكوع آخػػر ،صػراع مػع الػػنفس
ثػـ يقػكـ الشػاعر بإدخػػاؿ فمسػطيف األرض كاليكيػة فػػي صػر و

فػػي رحمػػة اليج ػراف؛ حيػػث محاكلػػة السػػيطرة عمػػى القمػػكب كالعقػػكؿ الفمسػػطينية ،محاكلػػة طمػػس اليكيػػة
الفمسطينية ،كلكنيا تأبى االنقياد لممحتؿ كفي ىذا يقكؿ:
مب َي ُّ
مطَر في ال َق ِ
ريح
زخ َ //و ٌ
َ ٌ
بنار الو ِ
تَ ِ
جد
دان َ //وأَنا أ
عص ُ
الوج ْ
ُ
ف في ْ
َحترق ِ َ
َوأُشع ُل ِبال َغ ِ
ان
ضب ال ّنير ْ

ض ٌ َّ
يزُم
يج ُم َي ُ
َغ َ
َّم َ //ي ُ
ب َيتكم ُم َ //يتَقد ُ
(ٔ)
ِ
ركان
الب ْ
َوُيحطِّ ُم مثل ُ

األسطر الشعرية السابقة تصكر ىذا الصراع القائـ بيف الفمسطيني كنفسو كيؼ يغضب ألرضو
كيػػؼ يتمسػػؾ بيػػا ،كفػػي داخمػػو بركػػاف يشػػتعؿ ،ىػػذه الصػػكرة الكميػػة التػػي رسػػميا الشػػاعر تصػػؼ حالػػة

الفمسطيني كىك يتمزؽ مػف الػداخؿ غضػبان كثػكرةن كبركانػان ،لمحفػاظ عمػى أرضػو كلتحريرىػا مػف المحتمػيف،
فجػػاءت الصػػكرة تعكػػس حالػػة كاقعيػػة ،فػػي إيضػػاح لممشػػيد الفمسػػطيني الكامػػؿ ،كبػػذلؾ يعمػػف دغػػش عػػف
نجاح الميمة التي سعى ليا ،مف ترسػيخ لفمسػطينية كىكيػة األرض ،ككػأف ىػذا الصػراع ،كىػذا اإلصػرار

صكرة مما في نفس الشاعر مف رغبة في تحريؾ الفمسطيني كدفعو لالسػتمرار فػي الصػراع الػداخمي مػع
نفسو حتى ال ينسى ىكيتو كأرضو.

ثانياً /الموت والدمار:
يصؼ الشاعر في مشيد الفت كمثير لالنتبػاه المعانػاة التػي يمقاىػا الفمسػطيني مػف قتػؿ كتشػريد

كتيكيد كتدمير لألرض كالمقدسات كاإلنساف ،فتحدث عف المكت في كثير مف أشعاره ،بؿ كأفرد قصػائد
كاممة لمحديث عف الدـ ،كعما لحؽ باألراضي الفمسطينية مف سرقة كنيب كتشريد ألبنائيا ،كذلؾ تناكؿ

مشػػاىد القرصػػنة التػػي يقػػكـ بيػػا المحتػػؿ تجػػاه كػػؿ مػػا ىػػك فمسػػطيني ،فكانػػت مشػػاىد الػػدمار تيعػػرض فػػي
أشػػعاره كصػػكر ناطقػػة متحركػػة ،لشػػدة كصػػفو الػػدقيؽ لمػػا يحصػػؿ ،فتحػػدث عػػف حقيقػػة استشػػياد الطفػػؿ
محمػػد الػػدرة ،فسػػرد لنػػا تفاصػػيؿ الحكايػػة كاممػػة بطريقػػة كصػػفية تشػػد انتبػػاه القػػارم فقػػاؿ فػػي قصػػيدتو "

محمدنا الصغير" :

ُ) المصدر السابؽ ،صُٖٓ.
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الموت
ريد
َ
ُى َو ال ُي ُ
َمس َك َج ِّيداً بقَ ِ
ميص والِ ِد ِه َلي ْنجو
أ َ
ناك لِتحتَ ِ
ِ
نو
أماً ُى َ
ض ُ
لَ ْم َيج ْد ّ
َرض
فَعا َنقَتْ ُو األ ُ

ُم َك يا ُم َح َّم ُد
َرض أ ُّ
إِ َّن األ َ
أ َ ِ
َمامنا
َّرورِة أ ْ
َن تَ َ
َكان م َن الض َ
موت أ َ
(ٔ)
في ُع َمب ِة الت ِ
عد َك
موت َب َ
س َن ُ
ِّمفاز ح َك ْم َ
المرسػػكمة ىنػػا تركػػز عمػػى تفاصػػيؿ خاصػػة باستشػػياد الطفػػؿ محمػػد الػػدرة ،فػػي مشػػيد
إف المكحػة ى
ربما لك تمعف القارئ في كمماتو ،فكأف العبػارات تريػد أف تتحػدث كتنطػؽ ،فالصػكرة جػاءت ىنػا مرسػكمة
بالكممػػات ،كالمػػتمعف فييػػا يجػػد أنيػػا كصػػفت بدقػػة ،كأف كمماتيػػا منتقػػاة بعنايػػة ،كال شػػؾ أف ىػػذه الصػػكرة
تعبر عف كؿ فمسطيني يعرؼ قصة محمد الدرة ،كيعرؼ أنو لـ يكف يريد المكت كحاكؿ االحتماء بكالده

إال أف كالػػده لػػـ يسػػتطع حمايتػػو مػػف رصاصػػات المحتمػػيف ،فجػػاءت ىػػذه األسػػطر الشػػعرية سػػاردة لتمػػؾ
الحادثة ،كاصفة تفاصيميا ،لتكتمؿ الصكرة كتتضح لمجميع.
كم ػػف جان ػػب آخ ػػر تن ػػاكؿ الش ػػاعر غػ ػزة كم ػػا حص ػػؿ فيي ػػا م ػػف ح ػػركب ،ج ػػاءت أش ػػعاره س ػػاردة

لألحػداث مػػف بػػاب ،ككاصػػفة لتفاصػػيميا مػف بػػاب آخػػر ،فتحػػدث عػػف الحػركب كالقتػػؿ كالػػدمار الػػذم حػػؿ
بغ ػزة ،ككصػػؼ مػػا حػػؿ عمػػى شػػاطئ البحػػر مػػف قتػػؿ لألطفػػاؿ كىػػـ يمعبػػكف كيميػػكف ،ثػػـ صػػكر مشػػاىد

الطائرات التي تعمك كتقصؼ كتخطؼ أركاح األبرياء فقاؿ:

بد ِ
الع ِّمو عمى أُفُ ٍ
ق تستَ ُّ
ات
بو الطائر ُ
في ُ
ازن مع ِ
ِ
ِ
جان َح ْييا
غار
العصافير ْ
أن تتو َ
وعمّ ْم ص َ
ِ
ِ
يح في الطير ِ
األخير
ان
الر ِ
عمى حافّة ّ
ِ
قابيل
شريعة
من ِظمّنا في
أن تَتَ ّأ
َ
بر ْ
وْ
ِ
كم من غر ٍ
الخطيئة
خضم
شقي سيمزمنا في
نقي
ِّ
ٍّ
اب ٍّ
ْ

ِ
األرض
غزةَ في
سوءةَ ّ
ي َ
حتى نوار َ
وف َنرفَعُ :
س َ
كم َعمَماً َ
ْ
أحمر ْ ِ
ستباح
الم
ِ
ََ
من َدمنا ُ
ِ
من ِ
جي
الي َم ِّ
اسوَد ْ
ليل نكبتنا َ
أم َ
ِ
دي
وشاح
مثل
أم
ِ
الجميل ال ّن ِّ
اخض َر َ
َ

ُ) المصدر السابؽ ،صِّٕ.
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ِ (ٔ)

شيداء
أم
من َكفَ ِن ال ّ
ابيض ْ
َ

األسطر السابقة تصؼ غزة ،تبيف مشاىد الدمار التػي حمػت بيػا ،تكضػح اخػتالط األلػكاف لكثػرة

الدمار ،ككثرة الدماء التي سالت كاألنيار ،فتكتمؿ الصكرة ىنا ،كاذا ما ربط القػارئ بػيف كممػات دغػش،
كبيف تمؾ المشاىد التي رآىا عبر الشاشات فػي ظػؿ الحػرب ،كجػد أف الصػكرة قػد ترجمػت لكممػات ،كأف

الكممػػات قػػد شػػحنت بالحركػػة كالحيكيػػة ،كجػػاءت الصػػكرة أيض ػان لتعبػػر عػػف ضػػبابية المشػػيد ،فػػال شػػيء

كاضح بعد ،حتى األلكاف جاءت بكثرة مع تضادىا ،فػال يعػرؼ أم األلػكاف ىػك المرفػكع ،غيػر أف جميػع

ىذه األلكاف تصب في قالب كاحد أال كىك دمار غزة كقتؿ أبنائيا.
كتتضػػح الصػػكرة أكثػػر كتبػػرز بشػ و
ػكؿ أد و
ؽ حينمػػا يتحػػدث الشػػاعر سػػميماف دغػػش عػػف الػػدـ ،كال
سػػبيؿ كال خيػػار لمحريػػة إال الػػدـ ،فيرسػػـ لكحػػة يصػػؼ فيػو السػػيناريك الػػذم قػػد يكصػػؿ لمحريػػة كيمػػر عبػػر

شالالت الدـ الفمسطيني ،فقاؿ:

شيء ي ْح ِممُني إِ ِ
ليك
ال َ َ َ
تي األَخيرةُ
َدمي قَ َ
صيد َ
ِ ِ
عنى
لَ ْم َي ُع ْد لمحبر َم ً
أَيُّيا ُّ
فانس ِحبوا َقميالً
اء َ
الش َعر ُ
بر والم َغ ِة القَ ِ
اة ِ
ِم ْن دو ِ
الح ِ
ديمة
ِ ِ
عنى
لَ ْم َي ُع ْد لمحبر َم ً
فا ْكتُبي ِب َدمي َوصي َِّت ِك األَخيرةَ
يادتنا
ييدتناح َ
يا َ
ش َ
ش َ
شيداً ُير ِ
اوُدنا
َويا َ
(ٕ)
شفَ ِة األ ََب ْد
َعمى َ

يكػ ػػرر الشػ ػػاعر لفػ ػػظ الشػ ػػييد كالشػ ػػيادة كيؤكػ ػػد أف الحريػ ػػة ال تكػ ػػكف إال بػ ػػذلؾ ،فيرسػ ػػـ صػ ػػكرة
لممناضؿ ،ليس فقط الذم يناضؿ بجسده كركحو ،إنما ذلؾ المناضؿ الذم يتحدث بقممو ككممتو ،فيشير
إلييـ أف الحبر ليس لو معنػى ،كلػـ يعػد يصػمح لمكتابػة ،كال شػيء أنجػع كأنفػع لكتابػة القصػائد كاألشػعار
مثؿ الدماء ،ففي ىذه الصكرة تبطيف لغػرض يريػده الشػاعر ،أال كىػك الثػكرة كالتمػرد ،كدحػر المحتػؿ ،كال

يككف ذلؾ إال بالدماء كاألشالء.

ُ) المصدر السابؽ ،صْٕٓ.
ِ) المصدر السابؽ ،صّّٗ.
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ثالثاً /المرأة:
مثمت المػرأة محػك انر بػار انز مػف المحػاكر الفنيػة التػي ارتكػزت عمييػا التجربػة الشػعرية عنػد سػميماف

دغش ،شػأنو فػي ذلػؾ شػأف غيػره مػف الشػعراء الػذيف اىتمػكا بػالمرأة ،كممػا يؤكػد ذلػؾ كثػرة تشػبييو المػرأة

بالشمس كالغ ازلػة كالمػرآة كغيرىػا مػف الصػفات الحسػنة ،كىػي كاف كانػت صػك انر جزئيػة فػإف تكرارىػا يمفػت
النظػػر إلػػى ذلػػؾ الحضػػكر البػػارز لمم ػرأة فػػي ًشػػعره ،كذلػػؾ مػػف األمػػكر البديييػػة؛ فػػالمرأة كانػػت مميمػػة

الشاعر كمحبكبتو التي يبذؿ في سبيؿ إرضائيا كؿ و
غاؿ و
ثميف.

فرسػػـ الشػػاعر دغػػش صػػكرةن جميمػةن لممػرأة كتحػػدث عػػف محاسػػنيا فػػي غيػػر مكضػػكع مػػف أشػػعاره

فقاؿ متغزالن فييا:

ُىجري المرآةَ مرآتُ ِك َع ْيني
أ ُ
فإن المشطَ َجفني
ودعي المشطَ َّ
َ
يمفوني ٌة
األشقر ِس
عرِك
َّ
َ
ُ
شُ
من أَحاسيس وأ ٍ
َوىام وظَ ِّن
ْ
َ
فاتر ِ
مثل شالّ ٍل عمى
كيو َ
ُ
(ٔ)
وفيروز ُي ِّ
ٍ
تمَّتي ٍ
غني
نور
ْ

تتضافر األسػطر الشػعرية السػابقة عمػى تقػديـ لكح وػة كص و
ػفية جميم وػة ليػذه المػرأة ،يبػدؤىا الشػاعر
و
لشيء أرقػى مػف المػرآة ،فجماليػا ال
بفعؿ األمر باليجراف ،ليمفت المتمقي إلى أىمية األمر ،كأنيا تحتاج
ينفعو مرآة ،لذلؾ قدـ ليا عينو لتتمرل بيا ،ثـ يأمرىا مرة أخرل بترؾ المشط ،فشعرىا الناعـ الجميػؿ ال

يتحمؿ المشط فقد يؤذم رقتيا كنعكمتيا ،ثػـ تكتمػؿ الصػكرة بالحػديث عػف سػيمفكنية الجمػاؿ فػي شػعرىا

كخصػػاليا ،ليرسػػـ بػػذلؾ صػػكرة كاممػػة لمحبكبتػػو التػػي أخػػذت لبػػو كسػػيطرت عمػػى عقمػػو ،كالحػػؽ أف ىػػذه
ػرزت فييػػا المػرأة عنػػد دغػػش فػػي صػػكروة الفتػ وػة جميمػ وػة ،سػكاء أكػػاف جماليػػا
ليسػػت الصػػكرة الكحيػػدة التػػي بػ ى

بسػػبب صػػفاتيا الشػػكمية كالػػذم رأينػػاه مػػف الحػػديث عػػف شػػعرىا كنعكمتيػػا فػػي األبيػػات السػػابقة ،أـ كػػاف
جماليا بسبب بعض الصفات الخمقية التي ً
تسميا ،ككانت صفة الجماؿ أساسية فػي ىػذا الكصػؼ الػذم
و
و
جذاب فقاؿ:
بأسمكب
لقيتو المرأة مف دغش ،كما جمع بيف صفة الجماؿ الحسي كالجماؿ المعنكم
ِ
ِ
الم ِ
رور
َم َرْرت يا داف َئ َة ُ
الص ْي ِ
شعوري
كنسم ِة َّ
ف َعمى ُ
َ
حى َكسو ٌل
عرِك َ
َ
شالَّ ُل ُ
شُ
ض ً
مخدَّتَ ْي ِن ِمن َع ِ
بير
َعمى َ
ُ) المصدر السابؽ ،صَِ.
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ِ
غار ِم ْن ُو َّ
الشقر ٍ
ار
مس
الش ُ
تَ ُ
(ٔ)
ض ِ
فائر ال َغ ِ
دير
َشقر ِم ْن َ
أ َ
قاـ الشاعر دغش بكصفيا بالنسمة اليادئة الدافئة ،ككصؼ شعرىا بالشالؿ ،في داللة كاضػحة

عمى انسيابو كانسدالو ،ككصؼ اشقرار شعرىا بضكء الشمس كلمعانيا ،ما دفػع الشػمس لمغيػرة منيػا ،لػـ
يترؾ الشاعر شيئان مف الصفات الحسية إال ذكره بعد الحديث عػف الصػفات المعنكيػة المتمثمػة فػي دؼء

المػػركر كنسػػمة الص ػػيؼ عمػػى الش ػػعكر ،كالالفػػت ف ػػي ىػػذه الص ػػكرة الكصػػفية أف ص ػػاحبتيا تيعػػد  -بم ػػا
نمكذجػا المػرأة مثاليػة جميمػة ييشػغؼ بيػا الرجػاؿ شػغفنا ربمػا يصػؿ بيػـ فػي
جمعت مف تمػؾ الصػفات – "
ن

ِّ
بعض األحياف إلى ِّ
تجمػع بػيف
حد التقػديس أك العبػادة ،كممػا يؤكػد ذلػؾ الصػكرة التشػبييية الجزئيػة التػي ى
حفػػؿ بػػو الشػػعر" ِ) ،الصػػكرة السػػابقة قػػد يعكسػػيا
الم ػرأة كالشػػمس كالقمػػر كالشػػالؿ كالعبيػػر ،كغيرىػػا ممػػا ى
الشػػاعر عمػػى فمسػػطيف ،فمشػػدة عشػػقو لػػألرض كالػػكطف تغػػزؿ بيػػا كمػػا لػػك أنيػػا امػرأة تسػػتحؽ التغػػزؿ بيػػا
كذكر محاسنيا.

ُ) المصدر السابؽ ،صْٗ.

ِ) انظر :الشعر الجاىمي قضاياه المكضكعية كالفنية؛ د .إبراىيـ عبد الرحمف ،ص .ّْْ :بتصرؼ).
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الفصل الرابع
اإليقـــاع الشــــعري
ويشتمم عهى
 انمبحث األول :اإليقبع انذاخهي وفيه:
 oانجىبس
 oانتصريع
 oانتكرار:
 انمبحث انثبوي :اإليقبع انخبرجي
 oانىزن
 oانقبفيت

اإليقاع الشعري
اإليقػػاع لغػػة" :مػػأخكذ مػػف الجػػذر كقػػع) كالكقػػعي :كقػػع عمػػى الشػػيء ،ككقػػع المطػػر بػػاألرض ،كال
يقاؿ سقط ،كاإليقاع :مف إيقاع المحف كالغناء ،كىك أف يكقع األلحاف كيبنييا" ُ) ،كأكؿ مف استعمؿ كممة

ب
اإليقػػاع مػػف العػػرب ىػػك "ابػػف طباطبػػا" فػػي "عيػػار الشػػعر" عنػػدما قػػاؿ " :كلمشػػعر المػػكزكف إيقػػاع ي ٍ
طػ ىػر ي
الفيـ لصكابو" ِ).
أما اإليقاع عنػد المحػدثيف مػف العػرب ،فقػد شػاع عنػدىـ مصػطمح "مكسػيقى الشػعر" كيعػرؼ ب
و
و
داخمية ذات حيكية متنامية
حركة
"الفاعمية التي تنتقؿ إلى المتمقي ذم الحساسية المرىفة الشعكر بكجكد
تمػػنح التتػػابع الحركػػي كحػػدة نغميػػة عميقػػة عػػف طريػػؽ إضػػفاء خصػػائص معينػػة عمػػى عناصػػر الكتمػػة

الحركية" ّ)؛ فاإليقاع قائـ عمى الفاعمية بػيف الشػاعر كالمتمقػي ،فيػي حركػة تخػرج عػف السػككف ،لتعطػي

إحساسا بالفرح كالسركر أك الحزف كاأللـ.
المتمقي
ن

كفي استقراء لمشاعر الحديث ،في مدل قدرتو عمى كعي الكيفية التػي يمكنيػا اسػتثمار مككنػات

اإليقاع الداخمي ،بما يساعدىا عمى تقػديـ قصػيدة عاليػة المسػتكل ،يمكػف االعتقػاد بػأف الشػاعر الحػديث
"ق ػػد نج ػػح إل ػػى ح ػ وػد كبي ػػر ف ػػي في ػػـ المغ ػػة كالمكس ػػيقى كم ػػدل ارتباطيم ػػا معػ ػان ،فاس ػػتغؿ ال ػػرؤل كالظ ػػالؿ
كاإليحاءات كالنبر كالصكت كاليمس ،فجاء البناء المكسيقي في القصيدة مركبان مف نغمات تعمك كتخفت

كتصػػطدـ كتفتػػرؽ كتػػرؽ كتقسػػك كتيػػدأ كتنفعػػؿ ،مكلػػدة مػػف ىػػذه الحركػػة الدائمػػة مكسػػيقى داخميػػة قػػد ال

نجدىا في كثير مف شعرنا القديـ" ْ).

كمػ ػػا "نجػػػح فػ ػػي إدراؾ الكيفيػ ػػة التػ ػػي يقػػػكـ عمييػ ػػا الجػ ػػرس الخػ ػػاص لكػ ػػؿ حػ ػػرؼ مػػػف الحػ ػػركؼ
المسػػتعممة فػػي البيػػت ،ثػػـ كيفيػػة ت ػكالي ىػػذه الحػػركؼ فػػي كػػؿ كممػػة مػػف الكممػػات المسػػتعممة ثػػـ الجػػرس

المؤتمؼ الذم تصدره الكممات في اجتماعيا في البيت كمػو" ٓ)" ،ممػا يػكفر فػي كػؿ ىػذا كذاؾ قػد انر كبيػ انر
مف "التنظيـ الداللي كالشكمي".

ٔ)

ُ) لساف العرب ،ابف منظكر ،إعداد كتصنيؼ يكسؼ خياط ،مادة كقع ،دار لساف العرب ،بيركت ،مجِ.
ِ) عيار الشعر ،ابف طباطبا ،تحقيؽ :محمد زغمكؿ سالـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،طّ ،صّٓ.

ّ) في البنية اإليقاعية لمشعر العربي الحديث ،كماؿ أبك ديب ،دار العمـ ،بيركتُُٖٗ ،ـ ،طِ ،صَِّ.

ْ) عضكية المكسيقى في النص الشعرم ،عبد الفتاح صالح نافع ،مكتبة المنار ،ط ُ ،الزرقاء – ُٖٗٓ ،الزرقاء ،صَُٓ.
ٓ) المرجع السابؽ ،ص َُٓ.
ٔ) المرجع السابؽ ،ص ّٓ.
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المبحث األول :اإليقاع الداخمي
كالمتمعف في شعر دغش يجد أنو قد أغنى شعره باإليقاع الػداخمي ،كبػأنكاع المكسػيقى الداخميػة
المختمفة ،كذلؾ بعد إد اركػو أف الكصػكؿ إلػى أعمػى مسػتكل ممكػف مػف اسػتثمار القػيـ اإليقاعيػة كالدالليػة

الت ػػي تنط ػػكم عميي ػػا بني ػػة اإليق ػػاع ال ػػداخمي ف ػػي القص ػػيدة "يس ػػتمزـ د اري ػػة بأسػػرار المغ ػػة الص ػػكتية كقيمي ػػا

الجماليػػة ،ككقكفػان تامػان عمػػى التناسػػب بػيف الػػدالالت الصػػكتية كاالنفعػػاالت التػػي تت ارسػػؿ معيػػا ،كمػػا يتبػػع

ذلػػؾ مػػف تممػػيح كتركيػػز كسػػرعة كبػػطء كتكػرار كتككيػػد كتنكيػػع فػػي الػػنغـ ،ال يمكػػف أف يكفػػؽ فييػػا إال ذك
رىؼ في الحس كثقافة فنية كلغكية كاسعة" ُ) ،فكاف دغش عمى مستكل و
عاؿ مف القدرة المغكيػة كمعرفػة
تامة بالمغة كأسرارىا ما مكنو مف التنكيع في اإليقاعات الداخمية المختمفة.
كفػػي كاقػػع القصػػيدة العربيػػة إف اسػػتجالء "إيحػػاءات األصػكات فػػي الكممػػة ككعػػي بكظيفػػة الكممػػة

داخؿ التركيب ،كبكظيفة التركيب في صياغة التشكيؿ الفني بالصكرة أك الرمز أك األسطكرة ،كما عسى
أف يقتضيو ذلؾ مف تركيز أك حذؼ أك تكرار أك اقتبػاس ،كجميعيػا كسػائؿ تيػب العمػؿ الشػعرم إيقاعػو
البنائي الخاص" ِ).

كمف المظػاىر التػي اعتمػد عمييػا دغػش فػي إحػداث بنيػة اإليقػاع الػداخمي فػي القصػيدة تكظيفػو

لممحسػػنات المفظيػػة مػػف جنػػاس كطبػػاؽ كمقابمػػة كتص ػريع كغيرىػػا مػػف المحسػػنات البديعيػػة التػػي ليػػا دكر
بارز في إحداث نغـ مكسيقي قادر عمى إثارة المتمقي كاحداث نسبة مف اإلمتاع لديو.

أوالً /الجناس:
الجناس "أف يتفؽ المفظاف في النطؽ أك يتقارباف فيو كيختمفاف في المعنى" ّ) ،كأفضػؿ الجنػاس

ػيقيا يثيػػر الػػنفس
نغمػػا مكسػ ن
مػػا عػػاد إليػػو المعنػػى ،كجػػاء دكف ٌ
تصػػنع أك ت ٌكمػػؼ ،كسػػر جمالػػو أنػػو يحػػدث ن
كتطرب إليو األذف ،كما يؤدل إلى حركة ذىنية تثير االنتباه عف طريؽ االختالؼ فػي المعنػى؛ كيعػرؼ
الجناس أيضا بأنو " تشػابو المفظػيف فػي النطػؽ كاختالفيمػا فػي المعنػى ،كىػك إمػا تػاـ يتفػؽ فيػو المفظػاف

كىك ما اتفقت فيو الكممتاف في أربعة أمكر كىي :نكع الحركؼ كعػددىا كترتيبيػا كضػبطيا ،كامػا نػاقص
كىك ما اختمؼ فيو المفظاف في كاحد مف األمكر األربعة السابقة".

ْ)

ُ) محاضرات في الشعر المصرم بعد شكقي ،د .محمد مندكر ،معيد الدراسات العربية ،القاىرة ُٖٗٓ ،صَُٔ.
ِ) كاقع القصيدة العربية ،د .محمد فتكح أحمد ،دار المعارؼ ،طُ ،ُْٖٗ ،القاىرة ،صّٓ.

ّ) مفتاح العمكـ ،السكاكي ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طّ  ،َََِ،ص ّٗٓ.
ْ) انظر :البالغة الكاضحة – البياف كالمعاني كالبديع ،عمي الجارـ كمصطفى أميف ،صِٓٔ.
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كبالنظر إلى أشعار دغش نجد أنو قد استخدـ نكعان كاحدان مف الجناس حيث ينقسـ الجناس إلى

قسميف تاـ كناقص أما التاـ فيك شػبو معػدكـ فػي قصػائده كأمػا النػاقص فقػد كجػد عنػده الكثيػر منػو كمػف
ذلؾ قكلو:
داد
ش ِ
ُج ْر ُحنا َكال ّ
المكتظِّ َي ْز ُ
ارع ُ
ِ
ِ
حام
ا ْغتراباً  //وازد ْ
َو َح َم ْمناىا َحميباً
لييباً
َو َح َم ْمناىا َ
صميباً
َو َح َم ْمناىا َ
سام
َو َح َم ْمناىا ِو ْ

(ٔ)

فالشاعر ىنا يتحدث عف مراحؿ حمميا لفمسطيف ،حينما كانت تحتاج إلى عناية كبناء ،كحينمػا

كانػػت تحتػػاج إلػػى ثػػكرة كلييػػب ،كحينمػػا كانػػت مقدسػػة مشػػي انر لػػذلؾ بالصػػميب ،ثػػـ تقمػػدكا فمسػػطيف كسػػاـ،
عبػػر الشػػاعر عػػف ىػػذه الصػػكرة باسػػتخدامو لمجنػػاس ليزيػػد القػػارمء تػػأثي انر ،كليجعػػؿ الفك ػرة متعمقػػة فػػي

النف ػػكس؛ فحينم ػػا ج ػػاء بالجن ػػاس ب ػػيف الكممت ػػيف حميبػ ػان ،ص ػػميبان) ج ػػاءت ب ػػنغـ مكس ػػيقي يج ػػذب الق ػػارمء
كيجعمػو ينػدمج مػػع المكسػيقى حتػػى يصػؿ إلػػى المػراد ،كبب ارعػة الشػػاعر كحنكتػو اسػػتطاع كسػر االنػػدماج
بقكلو ،كحممناىا كساـ لينبو القارمء أف فمسطيف برغـ كؿ شيء كساـ عمى الصدكر.
كيب ػػرز جم ػػاؿ الجن ػػاس حينم ػػا تتش ػػابو العب ػػارات الت ػػي ت ػػأتي ف ػػي س ػػياقيا ،مكقع ػػة ذل ػػؾ الج ػػرس
المكسيقي الذم تطرب لو أذف السامع ،فعرؼ دغش نقطة ضعؼ المتمقي ،فجاءه مف خالليا ليعمؽ مػا
يريد فقاؿ في قصيدة" الكممة األخيرة المرمء القيس":
النيار عمى شواطئنا
مر
َّ
ُ
ِ
البعيدة
بالمصابيح
ومر المي ُل يرُف ُل
ِ
َّ
ِ
حساب الضو ِء
في

أبد
أمد  //وال ٌ
أح ٌد  //وال ٌ
ال َ
ِ
الكون
سر ىذا
سيدر ُك َّ
ُ
يسحرنا  //ويممؤنا
ُ
ِ (ٕ)
ِ
ِ
النور واإلدراك
بفيض

ُ) المرجع السابؽ ،صَِِ.

ِ) ديكاف الكممة األخيرة المرمء القيس ،سميماف دغش ،ص ِٗ ،صَّ.
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الكممات أحد -أمد -أبد) بينيا جناس ناقص الكممات الثالثة األكلى جاءت عمى نفس النسؽ

كجاءت كميا منفية لتؤكػد المعنػى كتبػرزه ،ككػذلؾ جػاءت عمػى ذات النسػؽ مػع اخػتالؼ الحػرؼ الثػاني،
كىذا ما أحدث تنغيمان كايقاعان يمفت االنتباه كيشد السامع ليتفحص سر النفي الذم يكرره الشاعر كيشػدد
عميػػو ،ثػػـ جػػاءت الكممتػػاف يسػػحرنا كيممؤنػػا بينيمػػا جنػػاس لتكضػػح سػػبب النفػػي الػػذم جػػاء فػػي الكممػػات

الػػثالث السػػابقة ليػػا ،فالجنػػاس فػػي كػػؿ الكممػػات السػػابقة عػػزز المعنػػى ككضػػح الفك ػرة كطربػػت لػػو أذف
المتمقي.
كيستمر دغش في إبداعاتو مف حيث تكظيؼ الجناس بما ينكع التنغيـ المكسيقي ،محاكالن كسػر

الرتابة كالممؿ لدل القارئ ،كدفعو لالندماج مكسيقيان مع أشعاره فيقكؿ:
اإلمام
أَنا
ُ
مت ِقنديمي َ //و ِمنديمي
َح َم ُ
(ٔ)
ش ْطنيمي
إِلى نيمي َ //و َ
شِ
ف
لِ َك ْي أ َْب َدأَ َد ْو َر ال َك ْ
(ٕ)
ف َدليمي
فال َك ْ
شُ

الكممػػات قنػػديمي -منػػديمي -شػػطنيمي -دليمػػي) تحمػػؿ جناس ػان ناقص ػان ،جػػاء فػػي أسػػطر متتابعػػة

بصكرة جذابػة ماتعػة لمقػارم ،فييػا مكسػيقى عاليػة جػدان ،تحقػؽ الترضػية لػنفس المتمقػي ممػا يدفعػو لكسػر

الممؿ كاالستمرار.

كلك أردنا الحػديث أكثػر عػف الجنػاس النػاقص فػي شػعر دغػش سػنجد أف قصػائده ال تكػاد تخمػك

كاحدة منيا مف ىذه النكع مف اإليقاع ،فيك لديو قدرة فائقة كميارة قكية في تكظيفو.

ثانياً /التصريع:
يقكؿ ابف رشيؽ القيركانػي فػي تعريػؼ التصػريع" :فأمػا التصػريع ،فيػك مػا كانػت عػركض البيػت
فيو تابعة لضر ً
بو ،تنقص بنقصو ،كتزيد بزيادتو" ّ).
كيقسػػمو ابػػف أبػػي اإلصػػبع المصػػرم عمػػى قسػػميف ،يقػػكؿ" :التص ػريع عمػػى ض ػربيف :عركضػػي،
كبديعي ،فالعركضي :عبارة عف استكاء عركض البيت كضػربو فػي الػكزف كاإلعػراب كالتقفيػة ،بشػرط أف

ُ) شطنيمي :كممة دمجت لتتكافؽ مع الكزف كالنغـ المكسيقي كأصميا "شط نيمي".
ِ) التجمي األخير ،صْٗٓ.

ّ) العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ،ابف رشيؽ القيركاني ،تحقيؽ :محمد صػبحي عبػد الحميػد ،طْ ،دار الجيػؿ لمنشػر كالطباعػة،

بيركت ،ُِٕٗ ،ص ُّٕ.

94

غي ػػرت ع ػػف أص ػػميا ،لتمح ػػؽ الض ػػرب ف ػػي زنت ػػو ،كالب ػػديعي :اس ػػتكاء آخ ػػر ج ػػزء ف ػػي
تك ػػكف الع ػػركض ق ػػد ٌ
الصدر ،كآخر جزء في العجز في الكزف كاإلعراب كالتقفية" ُ).
كعػف عالقػػة التصػريع بالتقفيػػة ،فػػإف "أىػػؿ البػديع يسػػمكف التقفيػػة تصػريعان ،إذ ال يعتبػػركف الفػػرؽ

بينيمػػا" ِ) ،لػػذلؾ نالحػػظ أف الشػػعراء العػػرب قػػد اىتم ػكا بالتص ػريع ،كاحتفم ػكا بػػو كثيػ نػرا" ،حتػػى إنػػؾ تجػػد
الشاعر منيـ قد يصرع فػي غيػر مكضػع تصػريع ،كىػك دليػؿ عمػى قػكة الطبػع ،ككفػرة المػادة ،إال أنػو إذا
كثر في قصيدة دؿ عمى التكمؼ ،ككاف ممقكتان ،إال في المتقدميف"

ّ).

كقد أكثر دغش مف استخداـ التصريع في قصائده التي نظمت عمى الشػعر العمػكدم ،إلحػداث
إيقاع مكسيقي يميد الطريؽ أماـ القارئ لالنسجاـ كالتفاعؿ مع باقي أجزاء القصيدة.
كمف األمثمة عمى التصريع في أشعار دغش ،ما جاء في قصيدة "عاشؽ األرض" كالتي يقكؿ فييا:
ياااااااا سا ِ
ااااااز ِن أ َّياااااااامي
اااااان ُحا ْ
ااااااائمي َعا ْ
لَ ْياااااااااا ُل اليزيما ِ
اااااااااات َيتْ َب ُعنااااااااااي
اااااااااة با َ
َ َ

ااااااااااااااد آآلماااااااااااااااي
ال َيزيا
إِ َّن ُّ
الساااااااااااااااؤ َ
ُ
ْ)
ق ُكا َّ
ِذ ْئباااااااااااً ُي َما ِّ
َحالمااااااااااي
اااااااااز ُ
ااااااااال أ ْ

اإليقػػاع المكسػػيقي الػػذم أحدثػػو التص ػريع فػػي البيػػت األكؿ بػػيف الكممتػػيف أيػػامي-آالمػػي) يكلػػد

طربان لدل نفس المتمقي فيستثيره لمكاصمة القراءة في أبيات القصيدة ،فداللة األلفاظ المستخدمة فػي ىػذا
البيػػت تػػكحي إلػػى شػػدة الحػػزف المتجػػذر فػػي نفػػس الشػػاعر ،كأف كث ػرة الس ػؤاؿ عػػف سػػبب حزنػػو يزيػػد مػػف
ألمػػو ،ألنػػو يحػػاكؿ نسػػياف الجػػركح كاآلالـ كمػ اررة اليزيمػػة كاالنكسػػار ،غيػػر أف السػؤاؿ يعػاكد فػػتح جرحػػو
مف جديد كيزيد اآلالـ التي يعانييا الشاعر ،بطبيعة الحػاؿ المقصػكد ىنػا ىػك المػكاطف الفمسػطيني الػذم

يعاني الكيالت كاآلالـ.

كفي قصيدة "المذبحة" التي يكحي عنكانيا بأمر جمػؿ ،يفتػتح الشػاعر قصػيدتو ببيػت قػكم ممػكف

بألكاف اإليقاع المكسيقي في محاكلة منو استثارة القارئ كاستمالتو فيقكؿ:

النخيا ِ
النخياااااااا ُل إِلااااااااى َّ
َو َىمااااااااى َّ
ااااااال

ِ
تياااااااااال
سااااااااااقَطَ القَتياااااااااا ُل َعمااااااااااى القَ
َ
البيػػت متنػػكع بإيقاعػػات شػػعرية مختمفػػة منيػػا التكػرار ،فمقػػد كػػرر كممػػة القتيػػؿ) مػرتيف ،ثػػـ كػػرر
(٘)

كممة النخيؿ) مرتيف فأحدثت جرسان مكسيقيان عاليان ،ثـ جاء البيت يحمؿ التصريع بػيف كممتػي القتيػؿ-

النخيػػؿ) ممػػا أحػػدث إيقاع ػان متمي ػ انز شػ ٌػد االنتبػػاه لمعرفػػة الكاقعػػة ،كالبيػػت يحمػػؿ داللػػة كث ػرة القتػػؿ كالػػذم

ُ) تحرير التحرير فػي صػناعة الشػعر كالنثػر كبيػاف إعجػاز القػراف ،ابػف أبػي اإلصػبع تممصػرم ،تحقيػؽ :حفنػي شػرؼ ،القػاىرة،ُّٗٔ ،

ص َّٓ.

ِ) المرجع السابؽ ،ص َّٕ.

ّ) انظر :الشافي في القكافي ،ابف القطاع ،عمي بف جعفر ،مركز الدراسات كاإلعالـ ،دار إشبيميا ،ُٖٗٗ ،صٔ.
ْ) التجمي األخير ،صَُٖ.

ٓ) المصدر السابؽ ،صِِْ.
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حصػػؿ فػػي الحػػرـ اإلبراىيمػػي ،حيػػث المجػػزرة التػػي ارتكبػػت بحػػؽ المصػػميف ،فحشػػد الشػػاعر ىػػذا التنكيػػع

اإليقاعي ،ليأتي منسجمان مع ىكؿ الحدث كالمصيبة التي كقعت داخؿ الحرـ اإلبراىيمي الشريؼ.

كبػالنظر ألشػعار دغػػش كتػدقيؽ قصػائده نجػػد أنػو مػاؿ أحيانػان السػتخداـ التصػريع فػػي أكثػر مػػف

بيػػت مػػف القصػػيدة ،قػػد تكػػكف متتاليػػة كقػػد تكػػكف عمػػى أنحػػاء متفرقػػة مػػف القصػػيدة ،محػػدثان بػػذلؾ إيقاع ػان

مكسيقيان ناد انر ،كفي ىذا يقكؿ قدامة) " :كانما يذىب الشعراء المطبكعكف المجيدكف إلػى ذلػؾ ،ألف بينػة

الشعراء إنما ىي التسجيع كالتقفية ،فكمما كاف الشعر أكثر اشتماالن عميو ،كاف أدخؿ لو في باب الشعر،
كأخرج لو عف مذىب النثر" ُ) ،فالتصريع الذم يتجاكز مكضعوي البيت األكؿ "ىػك دليػؿ عمػى قػكة الطبػع
ككث ػرة المػػادة" ِ) ،حتػػى " يكػػكف جاري ػان مجػػرل الط ػراز لمثػػكب ،كالغ ػرة فػػي كجػػو الفػػرس" ّ) ،كحينمػػا يكػػرر

الجيد المضاعؼ نفسو ،فنقاط القكة تتضاعؼ معو أيضان.

كبعد تشخيص أشعار دغػش كجػدنا لكحػةن جميمػةن ،كقالبػان مكسػيقيان شػديد الجاذبيػة ،كىػذا مػا ذكػره

في قصيدة "حب" التي تتحدث عف سجنو كاعتقالو ،فقاؿ فييا:

ِ
اااااااااااااااااد َقمبااااااااااااااااااي
ف القَ ْيا
ال َي ْعا
ااااااااااااااااار ُ
ً
ِ
ُلباااااااااااااااااااااي
فَ
اااااااااااااااااااااداك..إِ ِّناااااااااااااااااااااي أ ِّ
ااااااااااااااااام ِ
َّ
س أُ ْك ِماااااااااااااااااا ُل َدربااااااااااااااااااي
لمشا
ْ
(ٗ)
ُّ
ساااااااااااااااابي
ِم
اااااااااااااااات فَااااااااااااااااداىا َو َح ْ

ااااااااااار ُح ِّبااااااااااااي
فااااااااااااي ِّ
السا ْ
اااااااااااج ِن َي ْك ُبا ُ
ِ
ااااااااااااااااااااااااااااات ُعيااااااااااااااااااااااااااااااوني
طمَ ْبا
إِذا َ
ِ
سأَمضاااااااااااااااااي
ِبا
اااااااااااااااار ْغم قَ ْيااااااااااااااااادي َ
َ
ااااااااااااااااااب ِباااااااااااااااااااالدي ِباااااااااااااااااااأ َِّني
سا
ُ
َح ْ

لػػك تفحصػػنا األبيػػات السػػابقة كنظػػرت لمكممػػات حبػػي -قمبػػي) ،عيػػكني -ألبػػي) ،سأمضػػي-

دربي) ،بأني ،كحسػبي) نجػد التصػريع قػد جػاء فييػا يحمػؿ جرسػان مكسػيقيان عػالي الػكتيرة ،كىػك بػذلؾ قػد

أبقى القارئ في حالة اندماج مع قصيدتو ،كالكممات قد جمعت ما بيف القمب كالعيكف كالحب مف ناحية،
كمػػا بػػيف المضػػي فػػي الػػدرب مػػف ناحيػػة أخػػرل ،فػػي إشػػارة مػػف الشػػاعر إلػػى اخػػتالط المشػػاعر بػػيف حػػب

األرض كبذؿ الركح مف أجميا ،فحتى داخؿ السجف ستبقى العزيمة قكية ،حتػى كاف مػات فمتفتخػر بػالده
بكفاتو لمكتو ألجميا؛ فاستطاع الشاعر إيصاؿ فكرتو كمراده مػف خػالؿ تعزيػز التصػريع فػي أبياتػو ،كلػك
تمعنا أكثر في األبيات لكجدنا اإلكثار مف حرؼ المد" الياء" محدثان إيقاعان ىادئان تنسجـ الركح معو.
ُ) نقد الشعر ،قدامة بف جعفر ،تحقيؽ :كماؿ مصطفى ،طُ  ،صِْ.

ِ) العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ،ابف رشيؽ القيركاني ،تحقيؽ :محمد صػبحي عبػد الحميػد ،طْ ،دار الجيػؿ لمنشػر كالطباعػة،

بيركت ،ُِٕٗ ،ص ُْٕ.

ّ) الطراز المتضمف ألسرار البالغة ،كعمػكـ حقػائؽ اإلعجػاز ،مراجعػة :عبػد السػالـ شػاىيف،طُ ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت،ُٗٗٓ ،

ص ُّْ.

ْ) التجمي األخير ،صْٖ.
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ثالثاً /التكرار:
"إف التكرار إحدل األدكات األسمكبية كاآلليات التعبيريػة التػي باسػتطاعتيا كشػؼ أغػكار الػنص،

كبكاسطتيا نتعمؽ في ما كراء ذاتو ،كاستجالء مختمؼ األحاسيس كالمشاعر ،الحبيبػة فػي نفػس المبػدع؛

كالمقصػػكد بػػو فالمقصػػكد بػػو :تك ػرار كممػػة أك لفػػظ أكثػػر مػػف م ػرة فػػي سػػياؽ كاحػػد لنكتػػة مػػا ،كذلػػؾ إمػػا
لمتككيد  ،أك لزيادة التنبيو أك لمتيكيؿ ،أك لمتعظيـ)" ُ).

ثػـ حػدد النقػاد مفيكمػو فػي أبسػط مسػتكل مػف مسػتكياتو فقػالكا" :أف يػأتي المػتكمٌـ بمفػظ ثػـ يعيػػده

بعينو ،سكاء أكاف المفظ متٌفؽ المعنى أك مختمفنا ،أك يأتي بمعنى ثـ يعيده كىػذا مػف شػرط اتٌفػاؽ المعنػى
األكؿ كالثاني ،فإف كاف متٌحد األلفاظ كالمعػاني فالفائػدة فػي إثباتػو تأكيػد ذلػؾ األمػر كتقريػره فػي الػنفس،
ككذلؾ إذا كاف المعنى متحدان ،كاف كاف المفظاف متفقيف كالمعنى مختمفان ،فالفائػدة فػي اإلتيػاف بػو الداللػة

عمى المعنييف المختمفيف.

ِ)

كلجأ دغش لظاىرة التكرار كثي انر في قصيدتو كذلؾ لمػا ليػا مػف أىمي وػة كبيػروة فػي تحقيػؽ التنػاغـ

المكسيقي كما ليا أىمية داللية في تأكيد المعنى كاب ارزه ،كالتكرار بالنسبة لو صكرة الفتة لمنظر ،تشكمت

في أشعاره ضمف محاكر متنكعة كقعت في الحرؼ كتكرار الكممة كتكرار الجممة ،كقد ظيرت فػي شػعره
ػكؿ كاضػ وػح ،كش ػ ٌكؿ منيػػا إيقاعػ و
بشػ و
ػات مكسػػيقية متنكعػػة تجعػػؿ القػػارئ كالمسػػتمع يعػػيش الحػػدث الشػػعرم
المكرر كتنقمو إلى أجكاء الشاعر النفسية ،إذ كاف يضػفي عمػى بعػض ىػذه التكػ اررات مشػاعره الخاصػة؛
فيي بمثابػة لكح و
ػات إسػقاطيو يتخػذىا كسػيمة لمتخفيػؼ مػف حػدة الصػراع الػذم كػاف يعيشػو ،كاقػع الشػعب
الفمسػػطيني ال ػػذم يعػػاني الغرب ػػة كالحرمػػاف ،فمج ػػأ إلػػى التكػ ػرار لمتأكي ػد عم ػػى شػػدة الظم ػػـ ،كطمب ػان لمحري ػػة
كاالستقالؿ.

ٔ .تكرار الحرف:

يا َن ْي َر ثَْو َرِتنا
مرِد َ //والتَّرد ُِّد َ //والتعد ُِّد
شرِد َ //والتَّ ُّ
جع التَّ ُّ
َويا َو َ
الك
الي ْ
و َ
(ٖ)
مي َك إِ ّني ِ
عاجٌز
ُخذْني َعمى قَ َد ْ

ُ) انظػػر :أن ػكار الربيػػع فػػي أن ػكاع البػػديع ،ابػػف معصػػكـ المػػدني ،عمػػي بػػف نظػػاـ الػػديف ،تحقيػػؽ شػػاكر ىػػادم شػػكرم ،جٓ ُّٖٗ ،ـ،

صّْ.ّٓ ،

ِ) المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،ابف األثير ،نصػر ا﵀ بػف محمػد ،تحقيػؽ :محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد ،بيػركت ،المكتبػة

العصرية ،جِ ،صّٕ.

ّ) التجمي األخير ،صِٓٔ.
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فمف خالؿ األسطر السابقة نالحظ تكرار حرؼ الداؿ الذم يدؿ عمػى ِّ
الش َّػدة ،حيػث أضػفى ىػذا

التكرار بعػدان مكسػيقيان عمػى البيػت ،كػذلؾ الػداؿ حػرؼ شػديد مجيػكر ،جػاء بػو الشػاعر مكػر انر ليعبػر عػف
الحالػػة الشػػعكرية االنفعاليػػة التػػي يعػػاني منيػػا الشػػاعر ،كىػػي إسػػقاط عمػػى الكاقػػع ،فقبػػؿ تك ػرار الكممػػات

المشحكنة بحرؼ الداؿ جاء بكممة كجع) ،ثـ انفجر بكممات تعبر عف ىذا الكجع.

كما نالحظ أف الشاعر لجأ إلى تكرار الحػركؼ بصػكرة كبيػرة فػي أشػعاره ممػا يػدؿ عمػى براعتػو
كقدرتو المغكية ،فقاؿ مكر انر لحرؼ الالـ:
ِ
البالد
شب
يفر ُ
ش َد ْرَب َك ُع ُ
َو ُ
رد أ َق ُّل  //لماذا أ ُّ
َقل !؟
َو َو ٌ

أج ُّل َ //وُف ٌّل َوطَ ُّل
َو َو ٌ
رد َ
(ٔ)
فس َك :ماذا َيدور ِب ِ
رود ؟!
الو ْ
بال ُ
َوتَسأ ُل َن َ
ُ
كقد أعطى ىذا التكػرار لمبيػت بعػدان مكسػيقيان بكضػكح مخرجػو كقكتػو ،كػذلؾ الشػاعر كػرر حػرؼ

الالـ في البيت عدة مرات ،ليمفت االنتباه ،كيثير تشكيؽ القارئ.
ٕ .تكرار الضمير:

مف الممفت لمنظر في أشعار دغشٌ ،أنو كثي انر ما يستخدـ ضمير المتكمـ في التعبيػر عػف ذاتػو،
كمثاؿ ذلؾ قكلو:
ُخذْني عمى قَ َدم ْي َك  //إِ ّني ِ
عائ ٌد
َ
َ
الب َحيرِة
ص ِر ُ
َواكتُ ْب َعمى َخ ْ

داي
حين
َ
ُ
تحض ُنيا َي َ
داك..
حين
تحض ُنني َي ْ
َو َ
ُ
(ٕ)
ِ
ِ
ناك!!..
//وأَناُ ..ى ْ
أَنا عائ ٌد  //أَنا عائ ٌد َ//...أَنا ُىنا َ
اعتمد دغػش فػي ىػذه األسػطر عمػى تكػرار ضػمير المػتكمـ لػيعكس إلحػاح الشػاعر لمتأكيػد عمػى

يعبػر بضػمير المػتكمـ عمػا يخػتمج فػي نفػس الشػاعر
كجكده في كؿ األماكف التي تقربو مػف كطنػوٌ ،
ألنػو ٌ
مف حب لكطنو.
كما يعبر عف حقده النفسي تجاه الطغاة كمحتمي كطنو الذم مازاؿ مصدر آالمو كمأساتو ،كاف
تك ػرار الضػػمير فػػي األبيػػات يمنحيػػا تتابع ػان شػػكميان ،كجرس ػان مكسػػيقيان بنبػػر عػ و
ػاؿ لػػو قػػكة فػػي اسػػتنياض

المشاعر كاستفزازىا.

ُ) المصدر السابؽ ،صّّٓ.

ِ) المصدر السابؽ ،صِٓٔ.ِٔٔ ،
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كذلؾ نالحظ تك ارره لضمير األنػا فػي أغمػب دكاكينػو الشػعرية فػال يكػاد يخمػك ديػكاف ،بػؿ قصػيدة

مف ضمير األنا ،حتى أنو أفرد ديكانان كامالن مطكالن تحت عنكاف" األنا" مما ذكر فيو:
اإلمام  //أَنا ال ُك ُّل الَّذي لَ ْم َيتَ َج َّأْز
أَنا
ُ
وأَنا الفَرُد الذي ي ْكم ُل في ال ُك ِّل  //أَنا م ْن ِزلَ ُة الو ِ
اح ِد
َ
ْ
َ
َ ُ
ِ ِ
ِ َّ
العق ُل
الم ْعمو ُل ِبالعمَّة  //أَنا َ
أَنا العم ُة َو َ
الزِائ ُد و ِ
ِ
ض َع ْن َح ّدي
الفائ ُ
أَنا الواح ُد َو ّ َ
ِ
َّد و ِ
عد
الو ُ
الم ْو ُ
أَنا السي ُ َ ّ
عود َو َ
السائ ُد َوالواع ُد َو َ
أَنا العي ُد  //أَنا ال ّ ِ
يود
الم ْ
ش ُ
َْ
شاى ُد َو َ
(ٔ)
اإلمام
أَنا األ َْزَى ُر ال أَ ْظ َي ُر إَالّ  //أَنا
ُ

ػكؿ متتػ و
اسػػتخدـ دغػػش فػػي األسػػطر السػػابقة ضػػمير المػػتكمـ لممفػػرد" أنػػا" بشػ و
ػاؿ الفػػت لالنتبػػاه،

كعمى ىذا النحك استخدمو طيمة الديكاف الي يحمؿ عنكاف " أنا".
ىذا التكاتر في استخداـ "أنا" ربما يككف مكجػكدان عنػد كثيػر مػف الشػعراء لكػف لػيس بيػذه الكثافػة

المكجكد فيو عند دغش ،كذلؾ لمظركؼ المعيشية كبيئة دغش التي تفرض عميو استخداـ ىذا الضػمير،

كفي ذلؾ أشػار النقػاد " إلػى أف تكػرار األنػا) مفػردة فػي البيػت ،أك معػادة ىػك تعبيػر عػف كعػي مأسػاكم

كرؤيػػا مأسػػاكية ،فاإلنسػػاف حػػيف تتجمػػى لػػو المأسػػاكية ،كتػػدمي كعيػػو ،بكقػػكع الحػػدث المأسػػاكم يمجػػأ إلػػى

ضمير المتكمـ محاكالن التعبير عف خبرتو المأساكية ،ككيؼ أنو يدفػع إلييػا دفعػان ،كفرضػت عميػو" ِ) ،كمػا
أف األنا ليا دكر بارز في التنغيـ كاحداث إيقاعان مكسيقيان ممتعان ،أما عف أبعاد استخدامو لممفردات التي
لحقت ب "أنا" إماـ-فػرد-عمػو-كاحػد-عيػد...إلخ) فيػي مرتبطػة بحالتػو الشػعكرية الكطنيػة ،حيػث يػرل

أف لمفمسػػطيني السػػيادة كالريػػادة فػػي كػػؿ شػػيء ،كىػػك فريػػد ال يمكػػف أف يتكػػرر ،فيػػك الػػداء كالػػدكاء ،كىػػك
الكعد كالمكعكد.

ٖ .تكرار الكممة:
ليػػذا النػػكع مػػف التك ػرار عنػػد الشػػاعر بعػػدان نفسػػيان ،حيػػث إف أجكائػػو النفسػػية دفعتػػو إلػػى تك ػرار

مفردات بعينيا ،كذلؾ لغرض استدعاء فكرة تجكؿ في نفسػو ،فيكػرر كممػة بعينيػا ليؤكػد عمييػا ،فػالتكرار
مف باب اإلصرار كىك بذلؾ يدفع المتمقي إلى مشاركتو حالتو كمف ىذا قكؿ دغش:
مام
لماذا ُي ُ
سافر فينا ال َغ ُ
ِّجاه  //و ُك ُّل ات ٍ
لِ ُك ِّل ات ٍ
ِّجاه
َ
ُ) المصدر السابؽ ،ص ْٔٔ.

ِ) إيقاع األنا في الشعر العربي ،عمي المصرم القيركاني الضرير ،جامعة بسكرة ،ص ِٕٗ.ِٖٗ ،
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سر ٍ
اب َ //و ُّ
اب
سر ُ
كل َ
لَ َد ْينا َ
اب َ //و ُك ُّل تُر ٍ
اب
لَ َد ْينا تُر ُ
(ٔ)
َعمَ ْينا َحر ْام!!...
التكرار ىنا يبرر بو الشاعر معاناتػو ،كمعانػاة كػؿ فمسػطيني ،الػذم تمػكح بػو المصػائب كالغمػائـ

فػػي كػػؿ االتجاىػػات ،كاذا مػػا كػػاف الحػػديث عػػف الفػػرج كػػاف كػػؿ شػػيء س ػرابان ،فػػالتكرار يعبػػر عػػف حالػػة
شػػعكرية فػػي نفػػس الشػػاعر ،مسػػقطة عمػػى الكاقػػع الفمسػػطيني بشػػكؿ عػػاـ ،أمػػا تػػأثير التك ػرار فيػػك يمتمػػؾ

جاذبيةن مكسيقيةن قكيةن تدمج القارئ كتجعمو ينفعؿ ،كبالتالي مشاركة الشاعر حالتو.

كلػػيس ىنػػا أجمػػؿ مػػف التأكيػػد عمػػى أمػػر يشػػكؿ عقيػػدةن فػػي نفػػس الشػػاعر ،فحػػاكؿ الشػػاعر مػػف
خػػالؿ تكظي ػػؼ تقني ػػة التكػ ػرار ،التأكي ػػد عمػػى أف ال ػػدـ ى ػػك الح ػػؿ لك ػػؿ المشػػاكؿ ،كى ػػك المج ػػدم ف ػػي ك ػػؿ

الظػػركؼ لمػػف يريػػد المحافظػػة عمػػى حقكقػػو كانتزاعيػػا ،لػػذلؾ نجػػده كػػرر كممػػة "دمػػي" عش ػرات الم ػرات
كبطر و
يقة متكات ورة ،كمما قالو في نياريتو:
سقَطَ ِ
الص ِ
ي
ييل َّ
صان َع ِن َّ
الس ْرَم ِد ِّ
الح ُ
َ
ت ع ْن سر ِج ِ
الح ِ
صان َعمى َدمي
َ
سقَ ْط ُ َ َ ْ
فَ َدمي ِ
صان ِسوى َدمي
صان َ //وال ِح َ
الح ُ
َّ
نار
الم ُ
َوَدمي الن ُ
يار َ //دمي القَرُار َ //دمي َ
ِ
ِ
صار
الم َ
حاص ُر والح ُ
َدمي الج ُ
دار َ //دمي ُ
ِ
َدمي األَمام َ //د ِمي اإلمام َ ِ
مام
سام َ //دمي َ
//دمي ُ
الح ُ
الح ُ
ُ
َُ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
ميم
مام َ //دمي ال َك ُ
َدمي الح ُ
كرر الشاعر في األسطر الشعرية السابقة جزء مػف قصػيدة متػكاترة تتكػرر فييػا كممػة دمػي فػي

كػؿ األسػػطر بشػػكؿ متتػابع) كممػػة دمػػي ،مػرات متتاليػػة ،لمتأكيػػد عمػى أف الػػدـ حاضػػر فػي كػػؿ الميػػاديف،
كك ػػذلؾ يحم ػػؿ دالل ػػة عم ػػى أف اس ػػترداد األرض كال ػػدفاع عني ػػا ال يك ػػكف إال بال ػػدـ ،إض ػػافة إل ػػى الج ػػرس

المكسػػيقي التنػػاغمي ،الػػذم جػػاء بػػنفس النغمػػة كاإليقػػاع ممػػا يػػدفع المتمقػػي إلػػى االنػػدماج كميػان فػػي الحالػػة
الشعكرية التي يحمميا الشاعر.
ٗ .تكرار الجممة:

اآلن َع ّنا
مون َ
َي ْر َح َ
ِ
الب ْح ِر
وي
َ
عودون َقميالً باتّجاه َ
َ

ُ) التجمي األخير ،صَِِ.

ِ) المصدر السابؽ ،صّْٕ.ّْٗ ،ّْٖ ،
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اآلن َع ّنا
مون َ
َي ْر َح َ
طواويس ِ
انك ِ
سار
َوَي
الب ْح ِر َ
َ
عودون إِلى َ
َ

اآلن َع ّنا
حمون َ
َي ْر َ
ص ْحٌو َقمي ٌل َك ْي ُن َغ ّني
َولَنا َ
اآلن َع ّنا
مون َ
َي ْر َح َ
ص ْحٌو َقمي ٌل َك ْي ُنغ ّني
َولَنا َ

(ٔ)

كرر دغش في ىذه القصيدة جممة "يرحمكف اآلف عنا" أربع مرات حيث يفتتح كؿ مقطع بتكػرار
ٌ
يعبػػر عػػف حجػػـ
إف تك ػرار ىػػذه العبػػارات ٌ
الجممػػة كىػػي الترکيػػب الغالػػب عمػػى نحػػك الفػػت فػػي القصػػيدةٌ ،
اآلالـ التي يعيشػيا دغػش مػف فػراؽ لألحبػة كرحػيميـ ،إمػا بػالمكت كامػا بػالتيجير ،كتكلٌػد جماليػة التكػرار

في ىذه األسطر إيقاعان كجرسان خاصان يتالءـ مع مضمكف القصيدة.
٘ .تكرار األفعال:

نرل أف دغش ينكع في أشكاؿ التكرار ،فمف تكرار الحرؼ إلى تكرار الضمير ،كمف االسػـ إلػى
الجممة ،ثـ تكرار األفعاؿ ،كمف أمثمة تك ارره لمفعؿ قكلو:
الص ِ
بر
بي َّ
أولد َم َّرةً أُخرى َن َّ
و َ
موب..
في ُك ِّل ال ُق ْ

ذوب
كاد َقمبي أ ْ
َوَي ُ
َن َي َ
(ٕ)
ذوب!!..
ذوب َ //وال َن ْ
ذوب  //وال َن ُ
َوال َن ُ
فالشاعر كرر الفعؿ نذكب) كربما أراد مػف ذلػؾ أف ينظػر المتمقػي محاكلػة تػذكيب قمبػو كابعػاده

عػف معشػػكقو األكؿ األرض كالػكطف فيصػػرح بػػالقكؿ كػاد قمبػػي أف يػذكب) ثػػـ يسػػتدرؾ ذلػؾ كيقػػكؿ نافيػان
ال نذكب) كيكررىا ثالثان ،كىك دليؿ عمى التماسؾ كالقكة كتكرار الفعؿ ىنا جاء لمتأكيد عمى قكة العزيمة

كالصالبة ،كلو دكر بارز في تكضيح المعنى كتأكيده ،إضافة إلى الجانب الجمالي في تك ارره.

بشكؿ و
و
الفت لمنظر ،كالمتتبع ألشعاره يجد أف الشاعر يحشد
طاغ
كعميو فإف التكرار عند دغش و

عناصػػر التكػرار بكػػؿ قػػكة ،بػػؿ تطغػػى مي ػزة التكػرار عمػػى كػػؿ مي ػزات شػػعره ،كربمػػا ينبػػع ذلػػؾ مػػف نفسػػية
الشاعر المجبكلة عمى اإللحاح كالتكرار لمكصكؿ إلػى مػا يريػد ،كىػي نفسػية الفمسػطيني الػذم يكػافح مػف

عقكد لمحصكؿ عمى حريتو كحقكقو ،فيكرر التجارب ،كيعيد المحاكالت ساعيان لمكصكؿ إلى مبتغاه.

ُ) المصدر السابؽ ،صِِٓ.
ِ) المصدر السابؽ :صِِْ.
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المبحث الثاني /اإليقاع الخارجي
اىتـ الشعراء باإليقاع الخارجي اىتمامان كبي انر ،فتنافسكا في صياغة أشعارىـ كفؽ الكزف كالقافيػة

األكثر قكة كجذبان لممتمقي ،فعمى قدرة اإلبداع في تنكيع االكزاف كالقكافي تكمف قكة كشاعرية الشاعر.

كعميو "إف المكسيقا مف أىـ األسس التي يقكـ عمييػا الشػعر ،إذ إف الشػعر فػي األصػؿ إنشػاد)

احت ػػكل عم ػػى كثي ػػر م ػػف خص ػػائص المكس ػػيقا ،خاص ػػة اإليق ػػاع كاالنس ػػيابية ،كت ػػداخؿ األجػ ػزاء ،كليس ػػت
المكسيقا عنص انر ثانكيان خاصة في تراثنا األدبي ،فإف مكسيقى الشعر العربي عنصر جكىرم في تشكيؿ
الػػنص ،فيػػك يكمػػؿ بقيػػة العناصػػر كيؤازرىػػا فػػي الكقػػت نفسػػو ،كمػػف ثػػـ كػػاف ذا كشػػائج بالصػػكرة الشػػعرية

كتقنيات الشكؿ ،كبمغة النص الشعرم بكجػو عػاـ" ُ) ،بػؿ جعػؿ بعضػيـ الػكزف مػع الخيػاؿ مككنػان لمشػعر
"ال يػػتـ شػػع انر إال بمقػ و
ػدمات مخيمػ وػة ،و
ككزف ذم إيقػػاع متناسػػب ليكػػكف أسػػرع كأكثػػر تػػأثي انر فػػي الػػنفس لميػػؿ
النفػػكس إلػػى المتزنػػات كالمنتظمػػات التركيػػب" ِ) ،كذىػػب بعضػػيـ إلػػى أف " الػػكزف أعظػػـ أركػػاف الشػػعر
كأكالىا بو خصكصية" ّ).

يشتمؿ اإليقاع الخارجي عمػى مػا تحدثػو األكزاف مػف إيقاعػات متتاليػة تحقػؽ نكعػان مػف المكسػيقا

التي تساىـ في سيكلة تمقي الشعر كاالنفعاؿ بو ،كيشتمؿ أيضان عمى القكافي التػي تحػدث أثػ انر بالغػان فػي

نفس المتمقي.

ٔ .الوزن:
كتب دغش أشعا انر متنكعػة طػكاؿ حياتػو ،كذلػؾ إمػا بالشػعر العمػكدم أسػمكب الشػطريف) ،كىػك

عبارة عف شػعر ذم شػطريف متسػاكييف طػكالن فػي عػدد التفعػيالت ،كقػد سػار عميػو العػرب القػدماء أغمػب

أشػػعارىـ ،ككتػػب دغػػش قصػػائد قميمػػة عمػػى ىػػذا الػػنمط منتشػػرة بػػيف دكاكينػػو الشػػعرية ،كمػػف أمثمػػة تمػػؾ
القصائد قصيدة "عاشؽ األرض التي يقكؿ فييا":
ين با ِ
ااااد ِ
ااااالح
صا ِ
ااااالح الا ّ
ااااور َك ِما ْ
صا ُ
اااان َ
َ
اااق األَقاااااحي ؟
َو َىا ْ
ااال َر َ
عبا َ
شاااافوا ِبيااااا َ
(ٗ)
اااال سا ِ
ااااكروا ِبأَ ْنفا ِ
ااااباح؟
الصا ِ
اااااس َّ
َو َىا ْ َ

َن َي ْبقااااااااى لِااااااااو ِائي
َوقَا ْ
ت أْ
ااااااام ُ
اااااااد أَق َ
ْسا ْ
ساااا َكنوا ِبأ َْرضااااي
اااان َىا ْ
الروما َ
ااال َ
َ
سااااموا ّ
اااااااااون َجميا ٍ
ٍ
ااااااااال
ااااااااال َن ِعمااااااااااوا ِب َزْيتا
َو َىا ْ

ُ) مكسيقا الشعر العربي –قضايا كمشكالت ،-د .مدحت الجيار ،دار النديـ ،طِ ،ُْٗٗ ،ص ٕٗ.

ِ) الحكمة العركضية في كتاب معاني الشعر ،ابف سينا ،تحقيؽ :د.محمد سالـ ،القاىرة ،ُٗٔٗ ،صَِ.

ّ) العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ،ابف رشيؽ القيركاني ،تحقيؽ :محمد صػبحي عبػد الحميػد ،طْ ،دار الجيػؿ لمنشػر كالطباعػة،

بيركت ،ُِٕٗ ،ص ُّْ.

ْ) التجمي األخير ،صَُّ.
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ػاعمىتف
ى ػػذه القص ػػيدة تنط ػػكم تح ػػت البح ػػر الػ ػكافر ،ال ػػذم يتك ػػكف م ػػف التفع ػػيالت مف ػػاعمتف مف ػ ى

فعكلف) ،كالتفعيمة بيذا الكزف أعطت الشعر حركة كميزتو عف غيره مف الكالـ ،ألف نغمية الكزف تعطي
المغة حركة فاعمة في نفكس اآلخريف كمتى صار الشعر صؼ كالـ يككف النثر المرسؿ خي انر منو.
ككذلؾ كتب دغش قصائد نظمت تحت بند شػعر التفعيمػة" ،كىػك شػعر ذك شػطر كاحػد لػيس لػو

طكؿ ثابت كانما يصح أف يغير في عدد التفعيالت مف شطر إلى شطر كبذلؾ ال يشترط فييا أف تككف
متساكية كلكنيا البد أف تككف متشابية ،كقد كتب دغش أغمب أشعاره عمى ىذا النمط" ُ).

فنجد دغش التزـ بالبحكر الشعرية كما التزـ بيا الشعراء في كتابة قصائدىـ" ،فالبحر قد يجيء

ِ)
كفضػؿ بحػ انر
تامان أك مجزكءان أك مشطك انر أك منيككان"  ،كماؿ كؿ شاعر إلى اسػتخداـ عػدد مػف البحػكر ٌ
عمى غيره ،ككذلؾ فعؿ دغش فيما كتب مف شعره ،فمقد تنكعت قصائده بيف البحكر الشعرية المختمفة.

فمف األبحر الشعرية التي استخدميا دغش في أشعاره البحر الكامؿ كىػي مسػتفعمف مسػتفعمف
فاعمف) فقاؿ في قصيدة "رحيؿ" :
ااااااااات  :إنااااااااااي راحاااااااااال عنا ِ
اااااااااك
إن ُقما ُ
شا ِ
شا ِ
اااوك
اااوك ىاااال نمشااااي عمااااى ال ّ
بال ّ

ال تحزناااااااااااااااي أبااااااااااااااادا وال تبكاااااااااااااااي

اااااااد ِ
كا ُّ
اااااااتألت
روب حبيبتااااااااي اما
ْ
ااااااال الا ّ
ااااااف الحقيقا ِ
ااااااض أسااااااائمتي
نصا ُ
ااااااة بعا ُ

شا ِ
اااااك
وال ّن
صاااااف محمااااااو ٌل عمااااااى ال ّ
ُ

(ٖ)

يستعطؼ الشاعر محبكبتو مطالبان إياىا عػدـ الحػزف لف ارقػو حينمػا يقػكؿ ليػا عػف رحيمػو ،كيشػير

إلػػى أف دركبػػو قػػد امػػتألت فػػي إشػػارة إلغالقيػػا ،كال سػػبيؿ لػػو إال الرحيػػؿ ،فػػي داللػػة كاضػػحة عمػػى اف
الفمسطيني قد أغمقت أمامو كؿ السبؿ كال سبيؿ أمامو إال المكت كالشيادة في سبيؿ كطنو.
ىػذه القصػيدة تنطػكم تحػت البحػر الكامػؿ ،فجػاءت تفعػيالت البحػر مسػتفعمف متفػاعمف فعمػف)
فيك يعطي بتفعيالتو إيقاعان مكسيقيان داعمان لحالتو الشعكرية التي يريد إيصاليا.
كذلؾ سجؿ الشاعر قصائد كفؽ بحر الرمؿ كالػذم تفعيالتػو فػاعالتف فػاعالتف فػاعالتف) فقػاؿ

في قصيدة " قمر كجذكر في التراب" :
سقُطُ..
قَ َمٌر َي ْ
باب
واألُف ُ
ض ْ
شاح ِم ْن َ
ْق ِو ٌ
اسأَليني...
ْ

مين
جاء
َك ْي َ
الياس ْ
َ
ف َ
ُ) التجمي األخير ،صْْٗ.

ِ) عناصر اإلبداع الفني في شعر ابف زيدكف ،د.فكزم خضر ،الككيت ،ََِْ ،ص ُِّ.
ّ)التجمي األخير ،صُٔ.
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زين
الح ْ
َو َعمى ثَ ْغري َ
(ٔ)
ذاب
َب ْعثََر اآلهَ َو ْ
القصػػيدة تتحػػدث عػػف الحالػػة الفمسػػطينية المظممػػة ،المميئػػة بالكآبػػة ،حيػػث سػػقكط القمػػر ،كتسػػمط

الضػػباب ،كذكبػػاف الفػػرح كالسػػركر عمػػى الشػػفاه لقػػكة اآله المسػػيطرة عمػػى الشػػفاه ،لػػذلؾ جػػاءت تفعػػيالت
القصيدة متفاعمة مع الفكرة المطمكبة لتكصميا بطريقة جذابة.
القصػػيدة بأكمميػػا تحػػت بحػػر الرمػػؿ ،ضػػمف تفعيمػػة فػػاعالتف كزحافاتيػػا ،غيػػر أننػػا نالحػػظ أف

الشاعر سميماف دغش في كتابتو لمشعر العمكدم قد خرج في بعض األبيات عف المألكؼ ،فكاف البيػت
خم ػػس تفع ػػيالت ،فػ ػزادت ك ػػؿ األبي ػػات نص ػػؼ تفعيم ػػة عم ػػى ك ػػؿ ش ػػطر كم ػػف ذل ػػؾ قكل ػػو ف ػػي قص ػػيدة "

المذبحة":

وىمااااااااى النخياااااااال إلااااااااى النخياااااااال

سااااااااااقط القتياااااااااال عمااااااااااى القتياااااااااال

(ٕ)

يتكاصؿ حديث الشاعر عف فمسطيف كآالميا ،فيأتي باإليقاعات المكسيقية خادمان ليذا الغرض،

فكاف التكرار في البيت ليؤكد شدة األلـ ككثرة القتمى كالدمار.

كنػػرل أف البيػػت جػػاء تحػػت مجػػزكء الكامػػؿ الػػذم تفعيالتػػو متفاعمف متفػػاعمف) غيػػر أف الشػػاعر
خالؼ ىذا الكزف فزاد نصؼ تفعيمة في نياية كؿ شطر.
كفػػي قصػػيدة أخػػرل كتبيػػا دغػػش عمػػى البحػػر الكامػػؿ كبتفعػػيالت متفػػاعمف) غيػػر أنيػػا لػػـ تكػػف

مقسمة إلى أسطر شػعرية ،حيػث تشػترؾ التفعػيالت بػيف سػطر كآخػر ،فيػأتي الشػاعر بجػزء مػف التفعيمػة
فػي السػطر ،ثػـ يقػكـ بإكماليػا فػي السػطر الػذم يميػو ،كمػف ذلػؾ قكلػو فػي قصػيدة" قػرار البحػر كعاصػػفة

الغضب":

َن ت َنامي في َدمي
لَ ِك أ ْ
َن تَحومي َكالفَر ِ
اشة َح ْو َل ِق ٍ
نديل
أَو أ ْ
(ٖ)
يت ع ْمي ِو أ ِ
َجن َحتي
َرَم ُ َ
لؾ أف تنامي في دمي) حممت في طياتيا قصة شعب يتألـ ،اختصرت ركايتو في سػطر كاحػد
مف أربع كممات ،فحينما يقكؿ الشاعر لؾ أف تنامي في دمي ،يكحي بأف األرض قد غرقت في الػدماء،
كال مكاف إال كفيو الػدـ ،كمػف أراد النػكـ ال مكػاف لػو إال عمػى الػدـ كبػيف الػدـ ،فحممػت القصػيدة عػذابات

ُ) المصدر السابؽ ،ص ُُّ.
ِ) المصدر السابؽ ،صِِْ.
ّ) المصدر السابؽ ،صِّْ.
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شػػعب ،كعػػف القنػػديؿ الػػذم رمػػى عميػػو أجنحتػػو ،داللػػة عمػػى شػػدة حاجػػة الفمسػػطيني الضػػعيؼ كالف ارشػػة

لبصيص أمؿ ،أك قنديؿ منير ليضع عميو آالمو كأحزانو آخذان قسطان مف الراحة كاليدكء.

كلتكصػػيؿ الغػػرض مػػف ىػػذه األشػػعار نجػػد أف دغػػش قػػد جعػػؿ مػػف تفعػػيالت األسػػطر الشػػعرية

معب ػرة عػػف ىػػذه الحالػػة فجػػاءت بصػػكرة غيػػر منتظمػػة ،ككانػػت التفعػػيالت تجػػد تكميالتيػػا فػػي األسػػطر

الشػػعرية التػػي تمييػػا ،ككانػػت أشػػعار دغػػش مميئػػة بيػػذا النػػكع مػػف التفعػػيالت كالتقسػػيمات الغيػػر منتظمػػة
لألسػػطر الشػػعرية ،فكمػػا أف حيػػاة الفمسػػطيني غيػػر منتظمػػة كمقطع ػة األكصػػاؿ ،جػػاءت األشػػعار بيػػذه
الصكرة لتعبر عف ذات الحالة الشعكرية.

كعميو لـ يخرج دغش عف نظاـ األكزاف الشعرية المعركفػة عنػد الخميػؿ بػف أحمػد الفراىيػدم فقػد

كاف الشاعر رم انز مكسيقيان ذكيان في عممية التزاكج بيف األفكار التي يريػد التعبيػر عنيػا كصػنع المكسػيقى
التي تتناسػب مػع ىػذه األفكػار كالمشػاعر فكػاف قػاد انر عمػى تجسػيد آالمػو الجسػدية كالركحيػة فػي أشػعاره،

كتنسيؽ األجراس المكسيقية ،كالتنغيـ اإليقاعي الذم يتناسب مع حالتو الشعكرية.
ٕ .القافية:

تع ػػد القافي ػػة العنص ػػر الث ػػاني ف ػػي مكس ػػيقى القص ػػيدة الخارجي ػػة كى ػػي ال تق ػػؿ أىمي ػػة ع ػػف ال ػػكزف

الشػػعرم ،فقػػالكا فييػػا ":الشػػعر يقػػكـ بعػػد النيػػة مػػف أربعػػة أشػػياء ىػػي المفػػظ كالػػكزف كالمعنػػى كالقافيػػة " ُ)،
كق ػػالكا أيضػ ػان " القافي ػػة شػ ػريكة ال ػػكزف ف ػػي االختص ػػاص بالش ػػعر ،كال يس ػػمى ش ػػع انر حت ػػى يك ػػكف ل ػػو كزف
كقافية" ِ).

كفي تعريؼ القافية قاؿ النقاد" :إنيا مجمكعة أصكات في أخر السطر أك البيت ،كىي الفاصػمة

المكسيقية ،يتكقع السامع تكرارىا في فترات منتظمة"

)ّ .

كفي تعريؼ الخميؿ بف أحمد لمقافية ،فيي عنده " آخر ساكنيف في البيت كما بينيمػا كالمتحػرؾ

الذم يسبؽ الساكف األكؿ" ْ) ،كىي بالتالي الزمػة إيقاعيػة تعتمػد عمػى تكػرار أصػكات معينػة تنسػجـ مػع

الحالػػة النفسػػية لمشػػاعر الػػذم ال تتحػػد رؤيػػاه بالكممػػة كالػػكزف فقػػط كانمػػا تتطمػػب إلػػى جانػػب ذلػػؾ القافيػػة

أيضػان" ،غيػػر أنػػو مػػف الخطػػأ أف تػػدرس القافيػػة مػػف الناحيػػة الصػػكتية أك اإليقاعيػػة فحسػػب بػػؿ ينبغػػي أف
ت ػػدرس ف ػػي ظ ػػؿ الكض ػػع ال ػػذم يتخ ػػذه المكض ػػكع ف ػػي تجرب ػػة الش ػػاعر حي ػػث يم ػػتحـ االنفع ػػاؿ بالص ػػكرة
كالكزف"

ٓ)

ُ) العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ،ابف رشيؽ القيركاني مطبعة السعادة ،القاىرةُّٗٔ ،،صُُٗ.
ِ) المرجع السابؽ ،صُُٓ.

ّ) التقطيع الشعرم ،صفاء خمكصي ،دار الشؤكف الثقافية ،بغداد ،ُٖٕٗ ،ص ِّٓ.

ْ) القافية تاج اإليقاع الشعرم ،أحمد كشؾ ،كمية العمكـ ،جامعة القاهرة ،ط ُ ،ص.ُّ :

ٓ) الصكرة الفنية في شعر أبي تماـ ،عبد القادر الرباعي المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ُٗٗٗ ،طِ ،صَِٗ.
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ككاضح أنو يؤكد عمى ضركرة دراسة القافية مف خالؿ تضامنيا مػع معنػى البيػت ال مػف خػالؿ

كظيفتيا اإليقاعية فحسب ،كمعنى ىذا أف لمقافية كظيفة داللية كما يفيـ مف قكؿ قدامػة بػف جعفػر "تعػد

ائتالؼ القافية مع ما يدؿ عميو سائر البيت" ُ).

ػارز فػي التعبيػر عػف انفعػاالت الشػاعر مثػؿ
دكر ب ه
لقد تنكعت القافية في شعر دغش ككػاف ليػا ه
الثكرة كالصمكد كاأللـ كالحرمػاف كالتشػتت ،فنجػد القافيػة عنػد دغػش متنكعػة بتنػكع الحالػة الشػعكرية التػي
يعبػػر عنيػػا ،كػػذلؾ نجػػد أف تنػػكع الكتابػػة عنػػد دغػػش بأشػػكاؿ متعػػددة أدل لتنػػكع الق ػكافي ،فيػػك لػػـ يػػنظـ
أشعاره كميا عمى نمط كاحد ،إنما تنكعت أشعاره ما بيف الشعر العمكدم ،كشعر التفعيمة ،فاستخدـ لكػؿ
نكع مف كتاباتو القافية التي تتناسب كطبيعة القصيدة.
كقد أضافت القافية كحرؼ الركم عمى قصائد دغش كأشعاره إيقاعان مكسيقيان ممي انز ،إضافة إلػى

الداللػػة المعنكيػػة كالمغكيػػة ليػػا ،كانسػػجامان مػػع مضػػمكف القصػػيدة ،ففػػي كتابتػػو لمشػػعر العمػػكدم تنكعػػت
القافية بتنػكع المكضػكع كالحالػة الشػعكرية فقػاؿ فػي قصػيدة "عاشػؽ األرض" التػي يتحػدث فييػا عػف حبػو

لألرض كالكطف كاستعداده لممكت في سبيميا:
ااااات ِجراحااااااي
ااااار ُح إِ ْن كا َنا ْ
اااااب ُ
َيطيا ُ
الجا ْ
سااااااابيمِ ِيما َحيااااااااتي
ص فاااااااي َ
اااااار َخ ُ
َوتَا ْ
أِ
ق ثَاااااارى ِبااااااالدي
ُحا ُّ
اااااو َ
اااااو َ
ت فَا ْ
الما ْ
اااااب َ
سأَمضاااااااي
اااااااولوا قَ ْياااااااري َ
َو َم ْيماااااااا حا َ

اااااار ِ
وم َد ْرسااااااااً
ااااااي َ
أَناااااااا لقَّ ْنا ُ
اااااات َجا ْ
ش الا ّ
َن َي ْبقااااااااى لِااااااااو ِائي
َوقَا ْ
ت أْ
ااااااام ُ
اااااااد أَق َ
ْسا ْ

يعبػػر الشػػاعر عػػف حالػػة الفمسػػطيني

ااااااااح
ِفا
الحا ِّ
المبا ِ
اااااااو َ
اااااااداء َ
اااااااق َوالا َ
َ
ط ِن ُ
شااااااام ُخ ر َايتاااااااي فاااااااي ُكا ِّ
اااااااح
اااااال سا ِ
َوتَ ْ
اااااج ِ
أِ
ااااااح
ُحا ُّ
الكفا ِ
ت فااااااي َو َىا ِ
اااااو َ
الما ْ
اااااب َ
ِ
سا ِ
اااااااااح
الجنا ِ
اااااااار َّ
ي َ
اااااااار ْغم ُ
اااااااار ِح َن ْ
الجا ْ
ِبا َ
ااااااااااي ُد َّ
اااااااااااح
بالنجا
َوذي ِحطِّا
ِ
ااااااااااين تَ ْ
ُ
شا َ
ِ)
ين با ِ
اااد ِ
اااالح
صا ِ
اااالح الا ّ
اااور َك ِما ْ
صا ُ
ااان َ
َ
الػػذم يعػػيش بػػيف صػ و
ػمكد كتحػ وػد كثبػػات عمػػى ىػػذه األرض

الفمسطينية ،مكظفان اإليقاع المكسيقي لخدمة الغرض الشعكرم كلمتعبير عف الحالة التي ىػك عمييػا ،مػف
ألػػـ كجػػركح فػػداء لمػػكطف ،كيتػػذكر أمجػػاده العريقػػة فػػي النيػػؿ مػػف األعػػداء ،فجػػاء ىنػػا بالقافيػػة بح ػرفيف
متتاليف ىما األلؼ كالحاء) كجاءت مكسكرة لتعبر عػف حجػـ األلػـ كاالنكسػار كلتتكافػؽ مػع األسػى الػذم

يع ػػاني من ػػو الش ػػاعر ،كحال ػػة الصػ ػػبر كالثب ػػات الت ػػي يعيش ػػيا الش ػػاعر-الفمس ػػطيني -رغ ػػـ كػ ػؿ اآلىػ ػػات
كالج ارحػػات ،فجػػاءت القافيػػة معب ػرة عػػف انفعػػاالت الشػػاعر كأحاسيسػػو المعب ػرة عػػف القضػػية الفمسػػطينية،

كذلؾ كاف لمقافية في األبيات السابقة جرسان مكسيقيان الفتان طربت لو األذف ،فالقصيدة كانت كما لك أنيػا

أنشػػكدة ممحنػػة يسػػتمتع القػػارمء بتناكليػػا ق ػراءة كانػػت أك سػػماعان ،كيتػػأثر بيػػا شػػعكريان ،فجػػاءت مالمسػػة

لشغاؼ القمب.

ُ) نقد الشعر ،قدامة بف جعفر ،تحقيؽ كتعميؽ :عبد المنعـ خفاجي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،صُٕٔ.
ِ) التجمي األخير ،صَُّ.
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ثػػـ يتحػػدث الشػػاعر فػػي قصػػيدة أخػػرل بحالػػة مغػػايرة ،فيػػك لػػـ يقتصػػر فػػي شػػعره بالحػػديث عػػف

كطنو أك الكقكؼ عمى أطاللو فحسب ،إنما كاف في قمبو مكاف لمحياة ،كلمحب فتحػدث عػف حبػو كتغػزؿ
بمحبكبتو فنظـ قصائد تعبر عف ذلؾ فقاؿ في قصيدتو "عبارة حب":
ِ
اب
اب
َو َىا ْ
ااااااااااد ْي ِك َ
كتَ
اااااااااال لِ َغميماااااااااااي لَا َ
ُ
شااااااااااار ُ
الجااااااااااو ُ
باااااااااات إِ ْليااااااااااك فَااااااااااأ َْي َن َ
اااااااااذاب
العا
فَ َقمبااااااااااي َحا
اااااااااااااغيرةُ ُردِّي
صا
َكتَ ْبا
ُ
ٌ
ُ
ااااااااازين َكااااااااااواهُ َ
اااااااااااااردِّي َ
َ
ااااااااااااات فَا ُ
َرضا ِ
وَقمباااااااااي بأ ِ
شاااااوقي إِلَ ْي ِ
ااااااااو َجا َّ
اب
الصاااااحارى
اااااك ِع
طااااااش َّ
ُ
ااااااااف التُّااااااااار ُ
َو َ ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
اب
عيااااااااااااد
عيااااااااااااد َب
َناااااااااااات َخيااااااااااااا ٌل َب
وأ
ٌ
ٌ
ساااااااااار ُ
اااااااااار وأَناااااااااات َ
وأَناااااااااات انتظا ٌ
(ٔ)
ِ
فَيا ْ ِ
اااااااااات إِ ْليا ِ
اااااااااب
ااااااااااك َكالمااااااااااااً َجمااااااااااايالً
َكتَ ْبا ُ
اااااااال ل َكالماااااااااي ِب َقم ِباااااااااك با ُ
َ
استيؿ الشاعر قصيدتو بنكع مػف اإليقػاع المكسػيقي الالفػت ،فجػاء فػي البيػت األكؿ بالتصػريع،

ليحقؽ صدل إيقاعيان في أذف المتمقي ،ثـ يتابع في قصيدتو بإيقاع شعكرم جميؿ ،كجاءت القافية عنػده

مف حرفي األلؼ كالباء) فكاف المد معب انر عف التفريغ االنفعالي لمشػاعر ،ثػـ جػاء بحػرؼ الػركم البػاء)
كىػ ػػك حػ ػػرؼ قػ ػػكم انفجػ ػػارم شػ ػػديد ناسػ ػػب مكضػ ػػكع القصػ ػػيدة كرسػ ػػالتيا ،فبػ ػػرغـ الج ػ ػراح كاآلالـ كالثػ ػػكرة
كالعصياف ،ال زاؿ في القمب متسع لمحب.

كػػاف ىػػذا بالنسػػبة لمقافيػػة فػػي الشػػعر العمػػكدم ،أمػػا شػػعر التفعيمػػة فمقػػد نػػكع دغػػش فػػي قكافيػػو،

فجاءت القكافي متعاكنة مع األكزاف فػي تحديػد المكسػيقا ،كالمقطكعػات المكسػيقية المتنكعػة فاإليقػاع ىػك

"الكجػػو الخػػاص بحركػػة المكسػػيقا المتعاقبػػة خػػالؿ الزمػػاف ،أم أنػػو النظػػاـ الػػكزني لألنغػػاـ فػػي حركتيػػا
المتتالية ،كيغمب عمى اإليقاع عنصر التنسيؽ أك التنظيـ المطرد ،ذلؾ ألف اإليقاع ىك تكرار ضربة أك

مجمكعة مف الضربات بشكؿ منظـ" ِ).

كجػػاءت أشػػكاؿ القػػكافي فػػي شػػعر التفعيمػػة متعػػددة عنػػد دغػػش ،فكانػػت القافيػػة المزدكجػػة كىػػي

القافية المكحدة بيف الشطريف في البيت الكاحد ،كمف الصكر عمييا:
الزنز ِ
الن
لي ُل ّ
انة لَ ْي ْ
ان
مات األَحز ْ
المي ُلَ ...وظُمُ ُ
ْ
َعب ُر
أ ُ
َعب ُر
أ ُ

لَ ْيمَ ْي َك
لَ ْيمَ ْي َك

مع ْو
شئوم ْي ِن ِبال َ
ش َ
الم َ
َ
(ٖ)
مع ْو
عمى َد َ

ُ) المصدر السابؽ ،صّٓ.

ِ) عمـ جماؿ المكسيقى ،د .محمد عزيز نظمي سالـ ،اإلسكندرية ،ُٗٗٔ ،جْ ،صٖٓ.
ّ) التجمي األخير ،صُٕٗ.

117

فجػػاءت القافيػػة مزدكجػػة ،ككانػػت تتغيػػر بتغيػػر الحالػػة الشػػعكرية لمشػػاعر ،فيػػك يتحػػدث عػػف ليػػؿ

الزنزانة المركب ،الميؿ المظمـ بسكاده ،كالمعتـ بظممػة السػجف كظمػـ السػجاف كسػيطرة األحػزاف ،ثػـ ينتقػؿ
الشاعر مػف حالػة الكصػؼ لميػؿ السػجف ،إلػى حالػة التفكيػر فػي كيفيػة قضػاء الميػؿ ،فيتحػدث عػف كيفيػة

تخطػػي ىػػذه الميمػػة مػػا بػػيف الظممػػة كالػػدمكع ،فنجػػد أف الشػػاعر قػػد اسػػتخدـ اإليقػػاع المكسػػيقي مػػف تنػػكع
لمقافية لخدمة الغرض الشعرم الذم يريد ،ثـ جاء التغير فػي القافيػة بنػكع مػف المكسػيقا التػي تػؤثر عمػى

المتمقي كتدمجو شعكريان مع الشاعر.
ثػػـ يتنػػاكؿ الشػػاعر الشػػكؿ المربػػع لمقافيػػة كىػػك عبػػارة عػػف قصػػائد تكػػكف فييػػا كػػؿ أربعػػة أبيػػات
متتالية بقافية كاحدة ،كمثاؿ ذلؾ قكؿ دغش:
مي
يا َب ْح ُر ال تَ ْخ ُر ْج َع َّ
َنت ِف َّي
فَأ َ

َوال تُ ِ
ي
َن تَ ُم َّد َي َد َّ
حاو ْل أ ْ
(ٔ)
ض ِ
فائ ِر َز ْو َجتي
َبع َد ِم ْن َ
أ َ

الشاعر في ىذه األسطر يخاطب البحر ،كيتكسؿ إليو فجاءت القافية تعبر عف حالػة االلتمػاس

التي يتقدـ بيا الشاعر إلػى البحػر بعػدـ الخػركج عميػو كالفتػؾ بػو ،فعبػر الشػاعر عػف فكرتػو بتمػؾ القافيػة
التػػي جػػاءت بيػػاء المتحػػدث ،تعبي ػ انر عػػف حالػػة الضػػعؼ التػػي يعيشػػيا ،فكانػػت المكسػػيقى ىنػػا تعبػػر عػػف
انكسار الشاعر كتكسمو ،كذلؾ جاءت القافية بحرؼ الركم الياء المشددة لمتأكيد عمى الطمب كاإللحػاح،

معطية القصيدة نكعان مف اإليقاع المكسيقي الجميؿ.
كفي تنكيعو لمقكافي جاء الشاعر قافية مكحػدة بػيف السػطريف األكؿ كال اربػع كقافيػة أخػرل مكحػدة

بيف السطريف الثاني كالثالث مثاؿ ذلؾ قكلو:
ربَّما يولَ ُد سر ِ
مام
ٌْ
ب م ْن َح ْ
ُ
ناح ْي عاصفَ ْو
في َج َ
مس خائفَ ْو
تولد َ
ُربَّما ُ
ش ٌ
(ٕ)
في َ ِ
مام!..
سراويل ال َغ ْ

يتح ػػدث الش ػػاعر ف ػػي األس ػػطر الس ػػابقة ع ػػف األم ػػؿ ال ػػذم ينبع ػػث ف ػػي النف ػػكس ،فج ػػاء ب ػػالتنكيع

المكسيقي الداخمي كالخارجي ،فجػاءت بػالتكرار لعبػارة ربمػا يكلػد ،فأحػدثت نكعػان مػف األمػؿ فػي النفػكس،

أف األمػػر لػػيس مسػػتحيالن ،فكػػاف لمتك ػرار كقعػػو فػػي الػػنفس ،غيػػر التنغػػيـ الػػذم أحدثػػو ،ثػػـ جػػاء بقافيػػة
مكحدة بيف السطر األكؿ كالرابع كالثاني كالثالث ،ككأنما الشاعر يتحدث بشيء ككمما أحس ببعد القارم
ُ) التجمي األخير ،صَِّ.

ِ) المصدر السابؽ ،ص ُٕٗ.
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أعػػاده ثانيػان ليجػػدد لػػو إيصػػاؿ المعمكمػػة كليعيػػده لمتفاعػػؿ مػػع المشػػاعر ،فكػػاف ليػػذا التنكيػػع دكر ميػػـ فػػي
إيقاظ المتمقي ،إضافة إلى اإليقاع الممتو الجذاب الذم أحدثو.

أما عف استخداـ قافية مكحدة بيف كؿ سطريف متتالييف فمقد أبدع دغش في استخداميا فقاؿ:
ِ
َو ْع ُد َّ
َس ِ
حار
الشمس في األ ْ
ِ ِ
ِ
َس ِ
فار
ك ُ
تاب الماء في األ ْ
ِ
المدى األ َْزَرق
م ْف ُ
تاح َ
ض البر ِ ِ
الم ْطمَ ِ
ق
َو ْم ُ َ ْ
ق في ُ
ت
ت تَو َارْي ُ
إِ ْن ُع ْد ُ
(ٔ)
ت
اء ْي ُ
َوا ْن ِغ ْب ُ
ت تَر َ
لػػك تفحصػػنا األسػػطر السػػابقة لكجػػدنا أف كػػؿ سػػطريف متتػػاليف ليمػػا نفػػس القافيػػة كنفػػس حػػرؼ

الػػركم ،فجػػاءت القافيػػة تحمػػؿ النبػػر التػػي يريػػد الشػػاعر الحػػديث بػػو ،ثػػـ اسػػتخدـ الشػػاعر حػػركؼ الػػركم
الراء -القاؼ -التاء) كؿ منيـ لو صفاتو كخصائصو ككؿ كاحد منيما يعبر عػف النقمػة الشػعكرية التػي

انتقػػؿ إلييػػا الشػػاعر ،كػػذلؾ لػػك تفحصػػنا التنغػػيـ المكسػػيقي الػػذم حػػدث ،نجػػد فيػػو مػػا تطػػرب لػػو اآلذاف

كينتعش لو القمب ،كتتمتع بو الركح.

تمؾ النماذج التي ذكرنا مف تنكيع دغش لمقكافي كانت ىي السائدة في أشعاره ،أما القافيػة التػي

تكاجػػدت فػػي أشػػعاره بقمػػة ىػػي مػػا تعػػرؼ بالقافيػػة المسػػمطة كىػػي أف كػػؿ شػػطريف ينتييػػاف بقافيػػة كاحػػدة
كالشطر الثالث في كؿ القصيدة بعد البيتيف المتشابييف لو قافيتػو المكحػدة" ،كقػد تركػزت ىػذه القافيػة فػي
قصيدتو " ىكيتي األرض" التي قاؿ فييا:
مخدَّتي َزَى ْر
َ
شتي ح ِ
َّو
شائ ٌ
ش َبري ْ
َوفَ ْر َ َ
الس َم ْر
الب ْد ُر ِقندي ُل َّ
َو َ
وأ ِ
َّو
َنت لي أُ ْغ ِني ْ
َ
****

اب
إِ ْن ُج ْع ُ
ت آ ُكل التُّر ْ
الح َج ْر
َوأ َ
َمضغ َ
حاب
ت أُوِقف َّ
وِا ْن َع ِط ْ
شُ
الس ْ

ُ) المصدر السابؽ ،صْْٕ.
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وأ ِ
ط ْر
الم َ
ُنزل َ

(ٔ)

ربمػػا لػػك تفكرنػػا فػػي ىػػذه األسػػطر الشػػعرية لكجػػدنا األكثػػر جمػػاالن مػػف بػػيف األشػػعار التػػي نظميػػا

دغش ،كلكجدنا أف تنكيع القافية بيذه الصكرة ىك األكثر جاذبية ،كعمى الػرغـ مػف اسػتخدامو ليػذا النػكع
مف القكافي بقمة إال أنو أضفى مف خاللو إيقاعان مكسيقيان مميزنا ،فيك حينما يتحدث عػف بػالده كطبيعتيػا
كجماليػػا ،حينمػػا يتغنػػى بخيراتيػػا كطيباتيػػا ،اتجػػو إلػػى مثػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف الق ػكافي لمتعبيػػر عػػف جمػػاؿ

األرض ،فاإلنسػػاف حينمػػا يشػػاىد الطبيعػػة بجماليػػا كمناظرىػػا الخالبػػة ،يشػػعر ككأنػػو يحمػػؽ فػػي السػػماء
بركحو ،فانسجـ اإليقاع في ىذه القصيدة مع التحميؽ الركحي انتعاشان بجماؿ الطبيعة.
كىكذا كانت قصائد دغش كأشعاره تمتاز بالتنغيـ المكسيقي العالي كالقكم الجػذاب ،كمػا سػاعده
عمػػى ذلػػؾ تمكنػػو المغػػكم كامتالكػػو لمفػػردات المغػػة ،بمػػا جعمػػو يكظفيػػا تكظيفػان إيقاعيػان مناسػػبان ،فاسػػتطاع

لفت االنتباه كجذب القمكب قبؿ األنظار مف خالؿ مكسيقاه المتنكعة.

ُ)التجمي األخير ،صٕٗ.
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نتائج الدراسة:
خمص الباحث عقب إجراء دراسة ألشعار سميماف دغش إلى مجمكعة مف النتائج جاءت كما يمي:
ػي ،جع ػػؿ مػ ػػف أدب ػػو كشػ ػػعره كس ػػيمة لمػ ػػدفاع ع ػػف القضػ ػػية
ُ .الش ػػاعر س ػػميماف دغػ ػػش ش ػ ه
ػاعر كطنػ ػ ه
الفمسطينية ،كابراز معاناة الفمسطينييف.
ِ .اشتممت قصائده مجمكعة مختمفة مف المكضػكعات المتنكعػة ،جػاءت كفػؽ تجربتػو الحياتيػة مػف
ناحية ،كقضايا شعبو مف ناحية أخرل.

ّ .تنػػاكؿ الشػػاعر لممػرأة كػػاف فػػي بػػاككرة أعمالػػو الشػػعرية ،ثػػـ انتقػػؿ بعػػد ذلػػؾ لمحػػديث عػػف الػػكطف
كقضاياه.

ْ .الطبيعة في قضػاياه ليسػت غرضػان شػعريان فحسػب ،إنمػا ىػي عشػؽ فػي ركح الشػاعر تعمػؽ بيػا،
نظ انر لطبيعة فمسطيف المتميزة كالخالبة.

ٓ .كاف الكطف بالنسبة لدغش ال حدكد لو ،فمػـ يقتصػر فػي حديثػو عػف الػكطف فػي الػداخؿ المحتػؿ
حيػػث كلػػد كيعػػيش ،أك جػػزء مػػف فمسػػطيف ىنػػا كىنػػاؾ ،إنمػػا تحػػدث عػػف فمسػػطيف كػػؿ فمسػػطيف

ال ػػداخؿ كالض ػػفة كغػ ػزة كالقػ ػدس) ،كان ػػت كح ػػدة فمس ػػطيف رمػ ػ انز ل ػػو ،فك ػػؿ بق ػػاع فمس ػػطيف مقدس ػػة

بالنسبة لو.

ٔ .حمؿ الشاعر كطنو في قمبو كتغنى بحمالػو ،كعػايش آالمػو ،كرثػى شػيداءه ،كحمػؿ ىمػكـ أىمػو،
كظمت فمسطيف شغمو الشاغؿ كمنارة تفكيره ،فكانت تشغؿ حي انز كاسعان في حياتو.

ٕ .شػػكمت الصػػكرة الفنيػػة فػػي شػػعره أساس ػان لمتعبيػػر عػػف حالتػػو الشػػعكرية ،فكانػػت الصػػكرة تتكػػاتؼ
إلبراز مكنكنات الشاعر كاظيار مشاعره كاحاسيسو.

ٖ .كػػاف دغػػش كاسػػع الثقافػػة كاالطػػالع فػػي الػػديف كالتػػاريخ كاألدب ،فاسػػتقى التنػػاص مػػف مختمػػؼ
المراجع الدينية كالتاريخية كالثقافية.

ٗ .كػػاف اإليقػػاع الػػداخؿ أساسػػيان فػػي شػػعره ،كلػػكحظ لعبػػو عم ػى كتػػر التك ػرار كثي ػ انر ،ليعمػػؽ المعنػػى
كيزيده جماالن

َُ .ال ينفؾ دغش عػف التحفيػز لتحريػر األرض كالمقدسػات ،كبػذؿ الغػالي كالنفػيس فػي سػبيؿ ذلػؾ،
فكاف شعره يدعك لمثكرة كالتمرد مف أجؿ التحرر كطرد المحتؿ.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً /المصادر
ُ .التجمي األخير ،األعماؿ الشعرية الكاممة لمشاعر سميماف دغش ،منشػكرات دار الثقافػة-تػكنس،
الطبعة األكلى َُِٔ

ِ .تحريػػر التحبيػػر فػػي صػػناعة الشػػعر كالنثػػر كبيػػاف إعجػػاز الق ػراف ،ابػػف أبػػي اإلصػػبع المصػػرم،
تحقيؽ :حفني شرؼ ،القاىرة.ُّٗٔ ،

ّ .دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت.ُٕٖٗ ،
ْ .ديػكاف ابػػف الركمػػي ،عمػػي بػػف العبػػاس بػػف جػريج ابػػف الركمػػي ،تحقيػػؽ :أحمػػد حسػػف بسػػج ،دار
الكتب العمميةََِِ ،

ٓ .ديكاف أبي فراس الحمداني ،تحقيؽ كشرح :د محمد ألتكنجي ،دمشؽَُْٖ ،ىػ.
ٔ .ديكاف الكممة األخيرة المرئ القيس ،سميماف دغش ،دار البراؽ ،تكنس ،يناير َُُِ
ٕ .ديكاف أكس ابف حجر ،تحقيؽ :محمد يكسؼ نجـ ،دار بيركتَُٖٗ ،

ٖ .ديكاف بديع الزماف اليمذاني ،تحقيؽ :يسرم عبد الغني عبد ا﵀ ،دار الكتب العمميةََِّ ،
ٗ .الديكاف-كزىر المكز كأبعد-محمكد دركيش ،مؤسسة محمكد دركيش.ََِٓ ،

َُ .سنف الترمذم ،الترمذم ،طُ ،مكتبة دار المعارؼ ،الرياضُٗٗٔ ،

ُُ .العمػػدة فػػي محاسػػف الشػػعر كآدابػػو كنقػػده ،ابػػف رشػػيؽ القيركانػػي ،تحقيػػؽ :محمػػد صػػبحي عبػػد
الحميد ،طْ ،دار الجيؿ لمنشر كالطباعة ،بيركتُِٕٗ ،

ُِ .عيار الشعر ،ابف طباطبا ،تحقيؽ :محمد زغمكؿ سالـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،طّ.

ُّ .لساف العرب ،ابف منظكر ،إعداد كتصنيؼ يكسؼ خياط ،دار لساف العرب ،بيركت ،مجِ.

ُْ .المثػػؿ السػػائر ،ضػػياء الػػديف ابػػف األثيػػر ،تحقيػػؽ :تحقيػػؽ :أحمػػد الحػػكفي كبػػدكم طبانػػو ،مكتبػػة
نيضة مصر ،ط ُ ،ج ِ.

ُٓ .المعجـ الكسيط ،إعداد إبراىيـ أنيس باب الغيف ،الجزء ِ ،طِ
ُٔ .منياج البمغاء كسراج األدباء ،حازـ القرطاجني ،تحقيؽ محمػد الحبيػب بػف الخكجػة ،دار الكتػب
الشرقية ،تكنس ُٔٔٗـ.

ثانياً /المراجع

أ .الكتب العممية:
ُ .أثػػر التػراث الشػػعبي فػػي التشػػكيؿ القصػػيدة العربيػػة المعاصػرة ،قػراءة فػػي المككنػػات كاألصػػكؿ)،
كاممي بمحاج ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽََِْ ،
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ِ .اس ػػتدعاء الشخص ػػيات التراثي ػػة ف ػػي الش ػػعر العرب ػػي المعاص ػػر ،عم ػػي عش ػػرم ازي ػػد ،دار الفك ػػر
العربي ،ػُٕٗٗ ـ

ّ .أنكار الربيع في أنكاع البديع ،ابػف معصػكـ المػدني ،عمػي بػف نظػاـ الػديف ،تحقيػؽ شػاكر ىػادم
شكرم ،جٓ ُّٖٗ ،ـ.

ْ .اإليضػػاح فػػي عمػػكـ البالغػػة ،أبػػك عبػػد ا﵀ بػػف زكريػػا القزكينػػي ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت،
ََِّ.
ٓ .إيقاع األنا في الشعر العربي -عمي المصرم القيركاني الضػرير أنمكذجػان -أ .جنيػدم رضػكاف،
جامعة بسكرة.
ٔ .البالغػػة الكاضػػحة – البيػػاف كالمعػػاني كالبػػديع ،عمػػي الجػػارـ كمصػػطفى أمػػيف ،مكتبػػة البشػػرل،
كراتشي ،الطبعة األكلى ََُِـ.

ٕ .التقطيع الشعرم ،صفاء خمكصي ،دار الشؤكف الثقافية ،بغداد.ُٖٕٗ ،

ٖ .جماليػ ػػات األسػ ػػمكب-الصػ ػػكرة الفنيػ ػػة فػ ػػي األدب العربػ ػػي ،فػ ػػايز الدايػ ػػة ،دار الفكػ ػػر المعاصػ ػػر،
بيركت ،ُٗٗٔ ،طِ.

ٗ .جػكاىر البالغػػة فػػي المعػػاني كالبيػػاف كالبػػديع ،السػػيد أحمػػد الياشػػمي ،تحقيػػؽ كتعميػػؽ :د .يحيػػى
مراد ،مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع،

َُ .الحداثػة فػػي حركػػة الشػػعر العربػػي المعاصػر ،خميػػؿ المكسػػى ،مطبعػػة الجميكريػػة ،دمشػػؽ ،طُ،
ُُٗٗ.

ُُ .الحكمة العركضية في كتاب معاني الشعر ،ابف سينا ،تحقيؽ :د.محمد سالـ ،القاىرة.ُٗٔٗ ،

ُِ .الحي ػكاف ،الجػػاحظ ،تحقيػػؽ :عبػػد السػػالـ ىػػاركف ،المجمػػع العممػػي العربػػي اإلسػػالمي ،بيػػركت،
طُّٗٔٗ ،ـ ،جّ.

ُّ .خ ازنػػة األدب كغايػػة األرب ،ابػػف حجػػة الحمػػكم ،تحقيػػؽ :عصػػاـ شػػعيتك ،دار اليػػالؿ ،بيػػركت،
طُ.ُٖٕٗ ،
ُْ .الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش ،محمد صالح أبك حميدة ،مطبعة المقداد.َََِ ،

ُٓ .الػػذات الشػػاعرة فػػي شػػعر الحداثػػة العربيػػة ،عبػػد الكاسػػع الحميػػرم ،المؤسسػػة الجامعيػػة لمد ارسػػات
كالنشر كالتكزيع ،طُُٗٗٗ ،ـ ،صَٓ.

ُٔ .زىػػر اآلداب كثمػػر األلبػػاب ،أبػػي إسػػحاؽ القيركانػػي ،تحقيػػؽ :صػػالح الػػديف الي ػكارم ،المكتبػػة
العصرية  -الدار النمكذجية ،طُ.ََُِ ،

ُٕ .الشػػافي فػػي الق ػكافي ،ابػػف القطػػاع ،عمػػي بػػف جعفػػر ،مركػػز الد ارسػػات كاإلعػػالـ ،دار إشػػبيميا،
ُٖٗٗ.
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ُٖ .الشخصية كاألدب ،د .محمد بكر البكجي ،غزة -فمسطيف. َُِٕ ،

ُٗ .الشػػعر الجػػاىمي قضػػاياه المكضػػكعية كالفنيػػة؛ د .إب ػراىيـ عبػػد الػػرحمف ،مكتبػػة لبنػػاف ناشػػركف،
الشركة المصرية العالمية لمنشر.َََِ ،
َِ .الشعر العربي المعاصر ،عز الديف إسماعيؿ ،دار الفكر العربي ،طّ.
ُِ .صدل الغزك الصميبي في شعر ابف القيسراني ،محمكد إبراىيـ،

ِِ .الص ػػناعتيف ،أب ػػك ى ػػالؿ العس ػػكرم تحقي ػػؽ مفي ػػد قميح ػػة  ،ط ِ دار الكت ػػب العممي ػػة  ،بي ػػركت،
ُْٖٗ.

ِّ .الصنعة الفنية في شعر المتنبي ،د .صالح عبد الحافظ ،دار المعارؼ ،طُ.
ِْ .الصكرة األدبية تأريخ كنقد ،عمي عمي صبح ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة.

ػمعية ف ػػي الش ػػعر العربػػي قب ػػؿ اإلس ػػالـ ،د .ص ػػاحب خميػػؿ إبػػراىيـ ،اتح ػػاد الكت ػػاب
الس ػ ٌ
الصػػكرة ٌ
ٌِٓ .
العرب.َََِ،
ِٔ .الص ػػكرة ِّ
الش ػػعرية كنماذجي ػػا عن ػػد أب ػػي نػ ػكاس ،ساس ػػيف عس ػػاؼ ،المؤسس ػػة الجامعي ػػة لمد ارس ػػات
كالنشر كالتكزيع ،طُ.ُِٖٗ ،
ِٕ .الص ػػكرة الفني ػػة ف ػػي التػ ػراث النق ػػدم كالبالغ ػػي ،ج ػػابر عص ػػفكر ،المرك ػػز الثق ػػافي العرب ػػي ،طّ،
ُِٗٗـ.

ِٖ .الصػػكرة الفنيػػة فػػي شػػعر أبػػي تمػػاـ ،عبػػد القػػادر الربػػاعي المؤسسػػة العربيػػة لمد ارسػػات كالنشػػر،
بيركت ،ُٗٗٗ ،طِ.

ِٗ .الصكرة الفنية في شعر دعبؿ الخزاعي ،زيد إبراىيـ ،دار المعارؼ ،القاىرة،

َّ .الصكرة الفنية في شعر ذم الرمة ،خميؿ محمد حسيف عػكدة ،مطبعػة شػركة التمػدف الصػناعية،
ُٕٖٗ.

ُّ .الصػػكرة الفنيػػة فػػي شػػعر عمػػي الجػػارـ ،إب ػراىيـ أمػػيف الزرزمػػكني ،دار قبػػاء لمطباعػػة ،القػػاىرة،
الطبعة األكلى َََِـ.

ِّ .صكرة المرأة في القصيدة العربية عمكمان كالعراقية خصكصان ،لياؿ فرداف النكيس ،مؤسسة النكر
لمثقافة كاإلعالـ.ََِٗ/َْ/ُِ ،

ّّ .الطراز المتضمف ألسرار البالغة ،كعمكـ حقائؽ اإلعجػاز ،مراجعػة :عبػد السػالـ شػاىيف ،طُ،
دار الكتب العممية ،بيركت.ُٗٗٓ ،
ّْ .ظػػاىرة االغت ػراب فػػي الشػػعر العربػػي الحػػديث ،بشػػير مخنػػاش ،د ارسػػة مكضػػكعاتية ،الج ازئػػر،
ََِٕ.
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ّٓ .عضكية المكسيقى في النص الشػعرم ،عبػد الفتػاح صػالح نػافع ،مكتبػة المنػار ،ط ُ ،الزرقػاء،
ُٖٓٗ  -الزرقاء .

ّٔ .عمـ البياف ،عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت.ُٖٗٓ ،
ّٕ .عمـ جماؿ المكسيقى ،د .محمد عزيز نظمي سالـ ،اإلسكندرية ،ُٗٗٔ ،جْ.
ّٖ .عناصر اإلبداع الفني في شعر ابف زيدكف ،د.فكزم خضر ،الككيت.ََِْ ،

ّٗ .في البنية اإليقاعية لمشعر العربي الحديث ،كماؿ أبك ديب ،دار العمـ ،بيركتُُٖٗ ،ـ ،طِ.
َْ .في عمـ البياف ،أبك زيد عبد الرزاؽ مصر :مكتبة األنجمك المصرية.ُٕٖٗ ،
ُْ .القافية تاج اإليقاع الشعرم ،أحمد كشؾ ،كمية العمكـ ،جامعة القاھرة ،ط ُ.
ِْ .لغة الشعر العربي المعاصر -قراءة في الشعر العربي ،رجاء عيد ،منشأة المعارؼََِّ ،

ّْ .لمحات عامة في التفكير اإلبداعي ،عبد اإللو الحيراف ،الطبعػة األكلػى ،الريػاض :مكتبػة الممػؾ
فيد الكطنية.

ْْ .المثػػؿ السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر ،ابػػف األثيػػر  ،نصػػر ا﵀ بػػف محمػػد ،تحقيػػؽ  :محمػػد
محيي الديف عبد الحميد  ،بيركت ،المكتبة العصرية ،جِ.

ْٓ .محاضرات في الشعر المصرم بعد شكقي ،د .محمد منػدكر ،معيػد الد ارسػات العربيػة ،القػاىرة،
ُٖٓٗ .

ْٔ .المسػػتطرؼ فػػي كػػؿ فػػف مسػػتظرؼ ،شػػياب الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد أبػػي الفػػتح األبشػػييي ط ّ :
دار صادر .
ْٕ .مصادر الصكرة الشػعرية عنػد شػعراء المدينػة فػي العصػر الجػاىمي ،قػيس بػف الخطػيـ أنمكذجػا،
أ .كيمكتي قندكز ،المركز الجامعي سكؽ أىراس.

ْٖ .مفتاح العمكـ ،السكاكي ،تحقيؽ نعيـ زرزكر ،طِ ،دار الكتب العممية ،بيركت.ُٖٕٗ ،

ْٗ .مفتػ ػػاح العمػ ػػكـ ،السػ ػػكاكي ،تحقيػ ػػؽ :عبػ ػػد الحميػػػد ىنػ ػػداكم ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة ،بيػ ػػركت ،طّ
.َََِ،
َٓ .مقدمػػة فػػي المكىبػػة كاإلبػػداع ،د .يكسػػؼ قطػػامي ،دار الفػػارس لمنشػػر كالتكزيػػع ،الطبعػػة األكلػػى،
ُِٗٗ.

ُٓ .مكسيقا الشعر العربي –قضايا كمشكالت ،-د .مدحت الجيار ،دار النديـ ،طِ.ُْٗٗ ،
ِٓ .المكىبة كالتفكير اإلبداعي في التعميـ ،حسف عبد الحفيظ الكيالني.

ّٓ .النص الغائب ،محمد عزاـ ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ. ََُِ ،
ْٓ .النقد األدبي الحديث ،محمد غنيمي ىالؿ ،دار نيضة مصر ،القاىرة. ،
ٓٓ .نقد الشعر عند ابف قتيبة ،عبد الكريـ محمد حسيف.ُٗٗٓ ،
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ٔٓ .نقد الشعر ،قدامة بف جعفر تحقيػؽ كتعميػؽ :عبػد المػنعـ خفػاجي ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت،
طُ.

ٕٓ .اليكية كاالختالؼ في المرأة ،محمد نكر الديف أفاية ،الدار البيضاء.

ٖٓ .كاقع القصيدة العربية ،د .محمد فتكح أحمد ،دار المعارؼ ،طُ ،ُْٖٗ ،القاىرة.
ب .الرسائل الجامعية:
ُ .التناص كفاعميتو في الشعر العربي المعاصر ،رسػالة ماجسػتير ،فاطمػة يكانػو ،جامعػة كاشػاف،
حزيرافُُّْ ،
ِ .الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمػة منػذ عػاـ ُْٖٗحتػى عػاـ ُٕٓٗ ،د ارسػة نقديػة ،ُّٕ :
ُّٖ ،ىامش التناص الديني كالتػاريخي فػي شػعر محمػكد دركيػش  :ابتسػاـ مكسػى عبػد الكػريـ
أبك شرار رسالة ماجستير ،جامعة الخميؿ ََِٕ ،
ّ .الصكرة الفنية في شعر ابف القيسراني ،عناصر التشكيؿ كاإلبداع ،حساـ تحسيف سمماف ،رسالة
ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية.َُُِ ،
ْ .الص ػػكرة الفني ػػة ف ػػي ش ػػعر أب ػػي فػ ػراس الحم ػػداني ،إبػ ػراىيـ الدالىم ػػة ،رس ػػالة ماجس ػػتير جامع ػػة
اليرمكؾ ،إربد ،األردف.ََُِ ،
ٓ .المػ ػػكت فػ ػػي شػ ػػعر السػ ػػياب كنػ ػػازؾ المالئكػ ػػة د ارسػ ػػة مقارنػ ػػة ،عيسػ ػػى سػ ػػمماف دركيػ ػػش ،رسػ ػػالة
ماجستير ،جامعة بابؿ ،العراؽ.ََِّ ،
ج .المجالت العممية والمواقع اإللكترونية:
ػاص) فػ ػػي الشػ ػػعر الفصػ ػػيح ،عبػ ػػد ا﵀ الجعيػ ػػثف ،جريػ ػػدة الري ػ ػػاض،
ُ .التضػ ػػميف كاالقتبػ ػػاس التنػ ػ ٌ
ِٗمارس ََُِـ ،العدد ُِّٓٓ.
ِ .التناص -ذاكرة القصيدة أ .د .ماىر ميدم ىالؿ ،جريدة االتحاد ،الخميس َِ يكنيك َُُِ.

ّ .التنػػاص كاألجناسػػية فػػي الػػنص الشػػعرم ،د.خميػػؿ المكسػػى ،مقػػاؿ فػػي مجمػػة المكقػػؼ األدبػػي،
عَِٓ ،أيمكؿ ُٔٗٗ ،السنة ِٔ ،دمشؽ ،صّٖ.
ْ .التٌناص كداللتو في شعر أبي العالء ،مجمة الجزيرة ،السبت ِٕ ،رجب ُّْٔ العدد َْٕ .
ٓ .تنمي ػػة التفكي ػػر ك ميا ارت ػػو ك تحفي ػػز اإلب ػػداع ،د  .بس ػػاـ فض ػػؿ مط ػػاكع ،دني ػػا ال ػػكطف-ِ-ٔ ،
ََُِ.
ٔ .تكظيؼ التراث في شعر معيف بسيسك ،بقمـ :أ .نادر ظاىر ،دنيا الكطف.َُِِ-ٖ-ٔ،
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ٕ .حب الكطف كالدفاع عنو ،جريدة االتحػاد ،محمػد عبػد الخػالؽ ،تػاريخ النشػر :الجمعػة َُ يكليػك
َُُِ.
ٖ .حكار حاتـ جكعيو مع الشاعر سميماف دغش دنيا الكطف ُْ.َُِٕ/ٓ/
ٗ .خطاب المكت في الشعر الجاىمي ،أحمد الحسيف كاتب مف سكريا) ،مجمة نزكل العددٖٔ .
َُ .شعراء في غياىب السجكف ،مصطفى قاسـ عباس ،شبكة األلككة ُُ. ََِٗ/ّ/
ُُ .صػػناعة الػػذكاء كاإلبػػداع ،د .زكريػػا خنجػػي ،جريػػدة أخبػػار الخمػػيج ،العػػدد -ٗ-ِٗ ،ُِّٕٗ :
َُِّ.
ُِ .ص ػػكرة المػ ػرأة ف ػػي الش ػػعر العرب ػػي المعاص ػػر ،عم ػػار عك ػػاش الحػ ػكار المتم ػػدف ،الع ػػدد ُُُّ،
ََِٓ.ٖ/ّ/

ُّ .غربة المثقؼ العربي ،د .حميـ بركات ،مجمة المستقبؿ العربي ،عِ ،تمكز.ُٕٖٗ ،

ُْ .لماذا نشعر بالغربة في أكطاننا!..؟ ،صحيفة "المصريكف" ،األربعاء ُّ مايك َُِٕ.
ُٓ .المرأة في الشعر الجاىمي ،د.فالح الكيالني ،مجمة شمكس نيكز ِّ-مارس َُِٕ.
ُٔ .مص ػػادر الص ػػكرة الش ػػعرية عن ػػد بمن ػػد الحي ػػدرم ،كس ػػف عم ػػي الزبي ػػدم ،مجم ػػة الزم ػػاف-ِ-ِْ ،
َُِٓ.
ُٕ .مفػػردات الطبيعػػة فػػي شػػعر سػػميماف دغػػش ،محمػػد ناصػػر الخكالػػدة ،صػػحيفة الحقػػائؽ ٓ-ٕ-
ََِٓ.
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