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 .و اهلل تعالى، كأسكنو فسيح جنانوإلى ركح كالدم رحم

 تي تعجز الكممات عف الكفاء بفضميا.ي الرؤكـ، الٌ ، كأمٌ إلى كالدتي الحنكف

 .د حفظيما اهلل الغالي كابني محمٌ  زكجي إلى
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 شكر وتقدير

كر إلى أستاذم بالشُّ  الن ـ أكٌ نجاز ىذا العمؿ، فأتقدٌ إل برذم أليمني الصٌ ، الٌ كآخران  الن هلل الحمد أكٌ     
المساعدة لي مو بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذا البحث كتقديمو ؛ لتكرُّ ميميٌ كتكر: حساـ التٌ الفاضؿ الدٌ 

اىتمامو ككقتو، كمف إرشاده خير عطاء، مف أجؿ إخراج ىذه  ؿَّ ذم أعطاني جي أكقاتو، الٌ  في أعزٌ 
ناف إلى أساتذتي في ـ بعظيـ االمتة، كال أنسى أف أتقدٌ كرة العمميٌ ز الكجكد بيذه الصٌ سالة إلى حيٌ الرٌ 

كر ألعضاء لجنة ـ بالشٌ أتقدٌ  قدير، كماكر كالعرفاف كالتٌ ي جزيؿ الشٌ ، فميـ منٌ جامعة الخميؿ
مف  كلكؿٌ ي خير الجزاء، ة، فجزاىـ اهلل عنٌ سالبة في تنقيح الرٌ المناقشة عمى ما بذلكه مف جيكد طيٌ 

 .ىذا البحث بنصح أك رأم أك مشكرة أسيـ في
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 صممخٌ 

تقـك الٌدراسة عمى دراسة الًبنية الٌدرامية في شعر محمّْد القيسي، التي تجمع بيف النظرية    
مالية كالفنٌية في شعره .  كالتطبيؽ) دراسة تحميمية (، لمبحث عف القيـ الجَّ

، كما دفعني إلى في شعر محمد القيسيٌ  البنية الدرامٌيةراسة ىك ما بحثتو الدٌ  فإفٌ  نامف ى   
الحديث  في األدب العربيٌ  ميا شعر محمد القيسيٌ تي قدٌ ىذا المكضكع ىك حجـ الفائدة الٌ دراسة 

ع غبة في تتبٌ ة، فكانت الرٌ غة العربيٌ لمٌ  ناصعان  ؿ كجيان ؛ فيك يمثٌ فنٌية ة ك كلما لشعره مف قيمة لغكيٌ 
اعر ممة لمشٌ ة الكاعريٌ في األعماؿ الشٌ  البنية الدرامٌيةطع كتحميميا، فأخذت أبحث عف ىذه المقا

 .د القيسيٌ محمٌ 

ىك حديث عف حياتو كآثاره في بعض المراجع  د القيسيٌ اعر محمٌ ما كجدتو عف الشٌ  كؿٌ  إفٌ    
راسة، كلـ يكف بيف يدم إال راسات الحديثة عنو فمـ تكف تكفي بغرض الدٌ الحديثة، أما جانب الدٌ 

يار الكحيد لبحث مثؿ ىذا لخفس ىك اعمى النٌ  عتماد، مما جعؿ االعرية الكاممةأعمالو الشٌ 
حتكت اتي ة الٌ عريٌ كأخذت أضع المقاطع الشٌ راسة كما يمزميا، ة الدٌ ، فقمت بجمع مادٌ المكضكع

بعد جمع " حميميٌ كالتٌ  " الكصفيٌ  كامميٌ مستخدمة في ذلؾ المنيج التٌ  ،اكأساليبي البنية الدرامٌيةعمى 
 .يكاف كتحميميا كما ذكرىذه المقاطع مف الدٌ 

االطبلع عمى  المجاؿ تـٌ ة لدراستيا، كفي ىذا تقسيـ المكضكع إلى مكضكعات عدٌ  حيث تـٌ     
كبعد  ما بيا مف قضايا كآراء ، كاستنتاجالحديث اب في األدب العربيٌ د الكتٌ عن البنية الدرامٌيةمادة 

 ؽ ليا.ة تطرٌ قضيٌ  حكؿ كؿٌ  ةعرض تحميؿ الباحث ذلؾ تـٌ 

 اعر محمد القيسيٌ في شعر الشٌ  البنية الدرامٌيةمكضكع  راسة ىذا المكضكع، أمكتبقى د   
ى أف أكاصؿ دراستي حكؿ ىذا المكضكع في مرحمة قادمة، أك أف يكاصميا أناس لذا أتمنٌ  ناقصة،

مة راسات القيٌ ة بمثؿ ىذه الدٌ المكتبة العربيٌ  إلثراءآخركف مف الباحثيف عف الحقائؽ أينما كانت 
 كجؿ، األجر العظيـ. بعد جيؿ، سائميف المكلى، عزٌ  جيبلن فة تي تنفع األجياؿ المثقٌ الٌ 
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 مةمقدّ 

ي بر عمى إتمامو، كأصمٌ جاز ىذا العمؿ، كأعانني الصٌ إنر لي ذم يسَّ العالميف، الٌ  الحمد هلل ربٌ   
 مبيف، كبعد: ة جمعاء، محمد خاتـ األنبياء، المرسؿ بمساف عربيٌ ـ عمى خير البشريٌ كأسمٌ 

  لفمسطينييف ككانت بعنكافء ااعر لدل أحد الشٌ  لًبنية الدرامٌية تناكلت فييا ا، تحميميةىذه دراسة     
لمكقكؼ عمى مفاصؿ النص الٌشعرم، كجمالٌياتو الٌتركيبٌية، في شعر محمد القيسي"  بنية الدرامٌية"ال

خبلؿ أعمالو كالفنٌية، لمبحث عف القيـ الجمالية لؤلساليب التعبيرٌية  الدرامٌية عند القيسي، مف 
 الٌشعرٌية الكاممة، كاعتمدتي عمى تحميؿ المقاطع الشعرٌية تحميبلن دالليان.

الحديث  العربيٌ  ؽ في األدبعمٌ في التٌ  ةالقكيٌ  يإلى اختيار ىذا المكضكع رغبت نيكقد دفع   
دراسة أف تككف ىذه الٌ  ةن تب في ذلؾ، آممكي  جد بحثان ألـ  نيع في ىذا المكضكع، ألنٌ تكسٌ أفأردت أف 

في شعر محمد  البنية الدرامٌيةنو ال تكجد دراسة سابقة قد أة، بخاصة جديدة لممكتبة العربيٌ  إضافة
 .القيسيٌ 

ة ة كببلغيٌ ، لما لشعره مف قيمة لغكيٌ د القيسيٌ اعر محمٌ راسة شعر الشٌ ىذه الدٌ  كتستيدؼ   
 القكميٌ  الفكر العربيٌ ، صاحب الكطنيٌ اعر في اإلفادة مف شعر ىذا الشٌ  ة، فرغبتي كنحكيٌ 

 جاع.الشُّ  ابع الثكرمٌ ة ذات الطٌ األصيؿ، كالشخصيٌ 

ي راسة لتغطٌ ذم تناكلتو، فكانت ىذه الدٌ راسة الٌ دراسة سابقة تحمؿ عنكاف الدٌ  لـ تقع بيف يدمٌ     
شعر محٌمد القيسٌي في جكانب أخرل ، مثؿ ) التَّناص في  ىذا الجانب، كتكجد دراسات تناكلت 

د القيسٌي( قدميا الباحث نداء عمي يكسؼ إسماعيؿ، لجامعة النجاح الكطنٌية  شعر محمٌ 
لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في الٌمغة العربٌية كآدابييا، كىي دراسة تحميمٌية، تقـك عمى تحميؿ 
نتاجو الشعرٌم، لمكشؼ عف أىـ المؤثرات التي أٌثرت عمى شخصية الشاعر، كىناؾ دراسة 

عنكاف) شعر محمد القيسٌي دراسة فنية( قدميا الباحث مراد عبد اهلل المكح لجامعة كصفٌية تحميمٌية ب
لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في الٌمغة العربٌية كآدابيا، لكنيا لـ تتطرؽ آلراء  -غزة -األزىر

منظرم األدب العربي الحديث في شعر الٌشاعر محمد القيسٌي، كىناؾ أيضان دراسة أسمكبية 
ية المكت في شعر محمد القيسٌي( قدمتيا الباحثة مبلؾ سعيد محمد شعبمك، لجامعة بعنكاف ) رؤ 

الٌشرؽ األكسط، لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في المغة العربٌية كآدابيا، قسـ المغة العربٌية، 



 ي
 

، لكنيا لـ تتطرؽ إلى اآلراء كالتحميبلت بالصكرة الكاممة، كتفتقر إلى الجانب  كمية اآلداب كالعمـك
 لداللي.ا

 راسة.كع مف الدٌ بلئـ مثؿ ىذا النٌ يذم ، الٌ التحميميٌ  المنيج الكصفيٌ  كقد استخدمت    

راع ، الصٌ بلثؿ في مباحثو الثٌ األكٌ  ثبلثة فصكؿ كخاتمة ، فتناكؿ إلىكقٌسمت الٌدراسة     
كالحكاية  كدكره في تككيف أحكاؿ الشخصية كحركاتيا، ،كالخارجيٌ  اخميٌ يو الدٌ بشقٌ كتجمياتو 

، ككنو الحكار بنكعيو كمف ثـٌ  لككنيا العنصر الميـ كالرئيس في بناء التراجيديا، بلث،بأقساميا الثٌ 
د اعر محمٌ مكانية في شعر الشٌ ة الزٌ اني جدليٌ الفصؿ الثٌ كبحث  كسيمة لتقديـ الحدث الدرامي،

ة خصيٌ الث بنية الشٌ صؿ الثٌ الفلككنيا ركيزة أساسٌية في البناء الدرامي، كعرض بأبعادىا،  القيسيٌ 
لككنيا تيعد صكرة جمالية تعكس العالـ الجمالي الذم يراه  تيا،بعادىا كرمزيٌ أة بدالالتيا ك راميٌ الدٌ 

تضٌمنت أىـٌ الٌنتائج كالقراءات المستخمصة مف فصكؿ  خاتمةأيقفمت الٌدراسة ب ثـٌ  الكاتب، 
الٌتكازف في حجـ فصكؿ الٌدراسة؛ األمر  الٌدراسة، كمباحثيا المختمفة، كتحسف اإلشارة إلى عدـ

اٌلذم فرضتو طبيعتيا المتنٌكعة األبعاد كالمستكيات، كتفاكت الحاجة إلى تحميؿ أك تكضيح مف 
 ـ قائمة المصادر كالمراجع.ث قضٌية إلى أخرل،

مف عند  إالٌ  خفاؽإبتكفيقو، كما  إال ح ، فما نجاراسةقت في ىذه الدٌ أككف قد كفٌ  أفكاهلل أساؿ    
 ه.ت قدرتو كتعالى جدٌ هلل كحده، جمٌ  إالٌ ، كال كماؿ اإلنساف
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 ؿالفصؿ األوّ 
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 :في شعر القيسيّ  نية الدرامّيةالبِ الفصؿ األوؿ: عناصر 

 :ٔالّصراع

راع ة صراعنا. كالصٌ راما كالقصٌ الفعؿ في الدٌ  اي يعتمد عمييتاألشخاص أك القكل الٌ  ى تضادٌ يسمٌ    
رادات ذم ينمك مف تفاعؿ قكلراع الٌ رامي ىك الصٌ الدٌ   ِ( في حبكةمتعارضة ) أفكار كمصالح كا 

دفة بمعنى أنو ليس عفكينا فيك ال يأتي نتيجة الصٌ  إرادمٌ  راع الدراميٌ الصٌ  إف"كىذا يعني 
دة المفيكمة المحضة، إنما ىك صراع تككف فيو اإلرادة الكاعية المبذكلة لتحقيؽ األىداؼ المحدٌ 

  ّ" األزمة إلى حدٌ  راعة كافية لمكصكؿ بالصٌ عمى درجات مف القكٌ 

ة بيف طرفيف أك أكثر. ة أك معنكيٌ راع ىك "مفيكـ عاـ يفترض عبلقة صدامٌية جسديٌ ك الصٌ     
ا ضمف الذٌ  ة، كال ات البشريٌ كىك مبدأ يحكـ العبلقات بيف األفراد كالمجتمعات كما أنو مكجكد أيضن

ا" ر كعبلقات المنافسة بالضٌ كتٌ ييعتبر التٌ   ْركرة صراعن

يا تعني الٌصراع في أم شكؿ مف أشكالو كىذا يعني أف الٌصراع أنٌ  ٓرامابيف تعريفات الدٌ كمف    
ف بنى عمييا أيسس الحدث، كتتككٌ تي تي بنة األكلى الٌ ، كىك المٌ لو أىمٌيتو الكبيرة في البناء الدراميٌ 

 لية الٌزمفد بو آت األخرل، كتتحدٌ خصٌياخصٌية كحركتيا، كتفاعميا مع الشٌ عمى أساسو أحكاؿ الشٌ 
 تيف متكافئتيفف، أك تصادـ بيف قكٌ يككف بيف إرادتيف متكافئتيفالٌصراع  .ٔكتبرز بو مبلمح المكاف

 .ٕأك تعارض أحداث كمصالح بيف طرفيف كاليدؼ مف ىذه الٌصراعات البقاء

ة حيث يتصارع إنساف مع آخر، أك قكل طبيعية حيث كتتنكع القكل المتصارعة بيف قكل إنسانيٌ    
ات مع القدر، أك مع قكل ة مثؿ صراع الذٌ مع قكل غيبيٌ  ة، أكات مع قكل طبيعيٌ تتصارع الذٌ 

مف مف ة الزٌ ات مع آليٌ ة حيث تتصارع الذٌ ات مع نفس، أك مع قكل زمنيٌ ة حيث تتصارع الذٌ داخميٌ 
                                                           

1
: التصادم بٌن الشخصٌات أو النزعات، الذي ٌؤدي إلى الحدث فً المسرحٌة أو القصة، وقد ٌكون هذا التصادم داخلٌا فً راعالص ِّ 

نفس إحدى الشخصٌات، أو بٌن شخصٌات وقوى خارجٌة، كالقدر او البٌئة، أو بٌن شخصٌتٌن تحاول كل منهما أن تفرض رأٌها على 
ٌُنظر: وهبة، مجدي وأخرون،  المعجمِّالفصلِّفًِّ. التنوخً، محمد ، 224، جمِّالمصطلحاتِّاألدبٌةِّفًِّاللغةِّواألدبمعاألخرى. 

 .584، 2، جاألدب
2
 .222، معجمِّالمصطلحاتِّاألدبٌةٌُنظر: فتحً، إبراهٌم،  
3
 .485، الدراماِّبٌنِّالنظرٌةِّوالتطبٌقرضا، حسٌن ، 
4
 .222، المعجمِّالمسرحًإلٌاس ماري و قصاب حنان:  
5
ٌُنظر: وهبة، المس راما:الد ِّ  رحٌة الجادة التً ال ٌمكن اعتبارها مأساة وال ملهاة، وفٌها معالجة لمشكلة من مشاكل الحٌاة الواقعٌة. 

. عاصً، مٌشال وىخرون، المعجم المفصل فً اللغة واالدب، 161مجدي وآخرون، معجم المصطلحات األدبٌة فً اللغة واألدب، 
 .623، 1ج
 
6

 .212الشعرِّالعربًِّالمعاصرِّ)ِّقضاٌاهِّوظواهرهِّالفنٌةِّوالمعنوٌةِّ(، ٌُنظر: إسماعٌل، عز الدٌن :
1
 .125، البناءِّالدرامًٌُنظر: حمودة، عبد العزٌز،  
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في  ا عالينا يساعدثباتيا كتحركيا، في ماضييا كحاضرىا، كىذا مف شأنو أف يخمؽ تفاعبلن دراميِّ 
د مدل كاقعيتيا كانسجاميا مع ة الحركة كيحدٌ الحدث كتصاعده، كما أنو يؤثر عمى آليٌ  نمكٌ 

 ُالحدث

ا عمى تنافس بيف شخصيف ا مبنيِّ يِّ عة، إذ يمكف أف يككف خارجراع أشكاؿ مختمفة كمتنكٌ كلمصٌ     
صراع "عمى تناقض بيف رؤيتيف لمعالـ،  أك يأتي عمى مستكل الخطاب، صراع خارجٌي مبنيٌ 

بيف الكاجب كالٌرغبة أك العقؿ كالعاطفة، كيعٌبر عنو عمى مستكل  يأخذ شكؿ نزاع أخبلقيٌ  كجدانيٌ 
ة. أك يككف ة ما غيبيٌ بيف اإلنساف كقكٌ  مت، صراع ميتافيزيقيٌ الخطاب في المكنكلكج أك بالصٌ 

  ِ."ا تعيشو الشخصٌيةصراعنا داخميِّ 

كمكاقفو كعمى ضكئو ترسـ الحبكة، كبناء عمى ذلؾ اعر كمف خبلؿ الٌصراع تتضح رؤل الشٌ    
نافر بيف اتجاىيف: األكؿ : القيـ، كالثاني: الشٌر كبذكره فإف ماىية الٌصراع قائمة عمى الٌتضاد كالتٌ 

ذا ما كصمت األحداث بتطكٌ  رىا كمف ىنا تشتعؿ شرارة األحداث، حيث تنمك األحداث كتتطكر، كا 
ذا ما انٌ عقد فإف ذلؾ ناأـز كالتٌ إلى التٌ   ذلؾ يدؿٌ  فؾ الٌصراع فإفٌ جـ ال محالة عف ذلؾ الٌصراع، كا 

 ة الٌصراع داخؿ الٌنص الشعرمٌ العقدة، كمف جانب آخر، فإف فيمنا الصحيح بماىيٌ  عمى حؿٌ 
اعر كطريقتو كفيـ أبعاد الٌنص كداللتو قيؽ ألسمكب الشٌ ذم يكصمنا إلى الفيـ الدٌ الحديث، ىك الٌ 

 يستجمب المتعة كاإلثارة لممتمقي راع ككنو ىك محرؾ األحداث، فإنوصٌ إضافة إلى ذلؾ فإف ال
كىذا ما يؤكده عماد حسيب  ّاعر كرؤيتوفينأل بو عف الٌرتابة المممة، كيجعمو يعيش تجربة الشٌ 

و يساعد ة، كما أنٌ فسيٌ اخؿ ككشؼ أبعادىا النٌ خصٌية مف الدٌ بأف الٌصراع يساعد عمى رؤية الشٌ 
ا عمى معرفة  تي ىي جكىر دكافع نمك الحدث كتصاعده، كمف خبلؿ خاصٌية الضٌد الٌ أيضن

 المتصارعةينشأ بيف أطرافو  عبلئقيٌ راع نستطيع أف نعرؼ مدل ما يخمقو الٌصراع مف تكتر الصٌ 
د عف ىذا الٌصراع نكع ة عمى أخرل كمف ىنا يتكلٌ كال بٌد أف ييحسـ بانتصار طرؼ عمى آخر، كقكٌ 

مك أف تستكشؼ أبعاد الحدث، كتستطيع مف خبلؿ ىذا النٌ  ساعد عمى نمكٌ ي اخميٌ كتر الدٌ مف التٌ 

                                                           
1
 .23، البناءِّالدرامًِّفًِّالشعرِّالعربًِّالقدٌمحسٌب، عماد، ٌُنظر:  
2
 .222، المعجمِّالمسرحًٌُنظر: إلٌاس ماري و قصاب حنان،  
3
 .125 -124، البناءِّالّسرديِّوالدرامًِّفًِّشعرِّممدوحِّعدوانٌُنظر: سلٌمان، صدام عالوي،  
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عبير اعر في التٌ اعر كالذم ييعتبر في ىذه الحالة إحدل كسائؿ الشٌ الذم يعنيو الشٌ  المكقؼ الداخميٌ 
 .ُة ليا أثرىا العميؽ عف انفعاالتو في صكرة فنيٌ 

ة بنكع د نكعو في المسرحيٌ بكجكد البطؿ، ككذلؾ تحدٌ  كقد ارتبط الٌصراع في المسرح الدراميٌ    
راسات ذم يقؼ بمكاجية البطؿ كيمنعو مف تحقيؽ رغبتو، كىناؾ الكثير مف الدٌ ة العائؽ الٌ كضعيٌ 

 ِتي تفسر عبلقة البطؿ بالٌصراعالٌ 

، كأمكاج تصطؾ بأحبلمو البكر، ليخرج لنا نبضو ةكغالبان ما تتابع عمى الفناف رياح صراعيٌ    
ر في اتجاه كاحد أف يفكٌ  فكير الدراميٌ جربة، كبما أنو ال يمكف لمفناف في إطار التٌ الممتزج بدـ التٌ 

عكر في نفس الشٌ  اعر ال يمكف أف يعتريو شعكر كاحد بمعنى أفٌ عماد حسيب يقكؿ بأف الشٌ  فإفٌ 
نتقاؿ مف شعكر اعر يقابمو شعكرنا آخر، كالمكقؼ ال بٌد أف يقابمو مكقؼ مقابؿ، لذا يصبح االالشٌ 

 ّ.إلى آخر، كمف مكقؼ لمكقؼ مقابؿ ضربنا مف ضركب الٌصراع

ر كتصعيد كتماسؾ كتكتٌ  بنمكٌ  كاألداء المسرحيٌ  ى القصصيٌ ت الدراما، بالمنحاستقمٌ "كقد    
الٌصراع كرصد المتناقضات يستطيع إذا ما أكتي القدرة  كمحاكاة ... كاإلنساف في حالتيٌ 

ا دراميِّ ـ ة، أف يقدٌ التعبيريٌ  ر لنا فيو الحياة ا يفسٌ ؿ كأف يقيـ بناء فمسفيِّ راز األكٌ ا مف الطٌ إلينا إنتاجن
ا عف ممارسة مباشرة لمحياة كتمثٌ  ا ناتجن  ْ.ا"ؿ ليتفسيرنا خاصن

 راع الداخميّ الصّ 

      في الكجكد راع عنصر مركزمٌ ر كجكدنا قائمنا دكف صراع، فالصٌ ال يستقيـ لممرء أف يتصكٌ    
ة ة كالمجتمع، كمرٌ خصيٌ ة يككف بيف الشٌ ة، فمرٌ ة الدراميٌ خصيٌ بناء الشٌ راع أساس مف أسس " الصٌ 

 .ٓة كخارجيا"خصيٌ تيف، كقد يككف بيف داخؿ الشٌ تيف محكريٌ يككف بيف شخصيٌ 

تي ة كذاتيا نتيجة لممتناقضات الٌ خصيٌ ذم يحدث بيف الشٌ راع الٌ ىك الصٌ  راع الداخميٌ فالصٌ     
 " كحدم أليك " حيث يقكؿ: ا في قصيدة القيسيٌ ة نفسيا، كىذا ظاىر جميِّ خصيٌ تتحرؾ داخؿ الشٌ 

                                                           
1
 .23، البناءِّالدرامًِّفًِّالشعرِّالعربًِّالقدٌمٌُنظر: حسٌب ، عماد ،  
2
 .288، المعجمِّالمسرحًٌُنظر: إلٌاس ماري و قصاب حنان،  

 
3

 .23، دٌمالبناءِّالدرامًِّفًِّالشعرِّالعربًِّالق ٌُنظر:حسٌب، عماد، 
4
ٌّاط، جالل، ٌُنظر:ا   .12-11، األصولِّالدرامٌةِّفًِّالشعرِّالعربًلخ
5
 .211، بنٌةِّالقصٌدةِّالعربٌةِّالمعاصرةالموسى، خلٌل،  
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 ووحدي أليو

 ووحدي أخاطبني غالًبا

 أما زلت تغفو؟

 وأفرُؾ عينّي، ُأخرجني مف نعاسي

 أموت قمياًل مف الموت

 حتى

 ٔألصحو

ا، حيث  اخميٌ راع الدٌ ابؽ الصٌ في المقطع السٌ  يظير     فسٌية كالمزاجٌية  النٌ  حالة  تظيركاضحن
عف رفيؽو يشاركو  عب يبحثمف يريد المٌ  نفسو كحيدنا في كٌؿ شيء، كمف المعركؼ أفٌ  فييظير
 و إليو كبلمو، كتأكيدان دث مع نفسو، ال يكجد مف ييحاًدثو أك مف يكجٌ يميك مع نفسو، كيتحٌ  المعب، 

ة كاالضطياد كالقير اللة عمى شعكره بالغربعمى ذلؾ تكراره كممة ) كحدم ( فقد جاءت لمدٌ 
جر مف حاضره، كىك خائؼه مف مستقبمو، إذ يخاطب ، فيك متعبه كمرىؽه ميصابه بالضٌ الداخميٌ 

   نفسو كييساًئمييا ) أما زلت تغفك ؟ ( إضافة إلى استخدامو الفعؿ المضارع كتكراره أكثر مف مرة
تعٌزل بو يـك أف كاف لو  ماضيو يإالٌ  و ) تغفك، أخاطب، أليك، أفرؾ، أيخرج (، إذا ليس أمام
ا يممكيا، كبيتنا يسكنو قبؿ أف ييطرد منو. حتى أنٌ  ييظير لنا نفسو ىزيبلن متعبنا، فإشراقتو  و أرضن

فىت في ىذا الٌنص، كدبَّ فيو اليأس كتمٌكف، فقد ذاؽ أصناؼ العذاب  نراىا قد فيقدت كبريقو قد خى
اعر رأل أنو ال بيٌد أف يذكؽ المكت الشٌ  ا، كىؿ أصعب مف ذلؾ؟ لكفٌ في حياتو، كىك ال يزاؿ حيِّ 

بات مكد كالثٌ ف مف الصٌ جكع إلى نشاطو كحيكيتو، ليتمكٌ في حياتو، كيصحك مف جديد ليعاكد الرٌ 
مع نفسيا، كىنا بدا لنا  ابؽ تتداخؿ فيو ذاتو ص السٌ أماـ عدكو ال ينبغي الٌضعؼ أمامو، كفي النٌ 

، وتي تدكر كتثكر في داخمكمشاعرىا، كأحاسيسيا الٌ  اية نفسخصيٌ ناقض بيف أفعاؿ الشٌ ا التٌ جميِّ 
، اخميٌ عبر عف صراعو الدٌ نو بيذا المقطع فنراه بالكممات يي راع يينٌفس عبركاف مف الصٌ  و فداخم

                                                           
1
 .2/442، ج الكاملةِّاألعمالِّالشعرٌةالقٌسً، محمد،  
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راع في ة، كىذا ما يزيد مف كتيرة الصٌ اخميٌ قادـ مف عمؽ أعماؽ أحاسيسو الدٌ  كبصكت خارجيٌ 
 ة. ىنيٌ تمكجاتيا كما يعٌمؽ الحركة الذٌ  ة مع كؿٌ الدراميٌ د لدينا األفعاؿ المقطع، كيكلٌ 

 بطريقتيف، ىما:  عند القيسيٌ  اخميٌ راع الدٌ كقد تجٌسد الصٌ 

 المكنتاج -ِالمفارقة                  -ُ

 :المفارقة

ة ات في ظاىرة عامٌ ضادٌ ى المفارقة في مظاىر الحياة المختمفة المميئة بالمتناقضات كالتٌ تتجمٌ     
ال بٌد مف  راع الدراميٌ تي تؤدم إلى الصٌ ة الٌ حياة اإلنساف، كقبؿ الغكص في المفارقة الدراميٌ في 

ة لممفارقة في لساف العرب فارؽ الشيء مفارقة اللة المغكيٌ تبياف مفيكـ مصطمح المفارقة لغة: الدٌ 
 ُكفراقنا: باينو

 : المفارقة اصطالحاً 

بالغمكض كعدـ االستقرار، كقد كثرت المفارقة  سـ المفارقة مف المصطمحات الذم يتٌ مصطمح    
 ضادات، فالجدؿ بشأف المفارقة قديمنا كحديثنا.في مظاىر الحياة المختمفة المميئة بالمتناقضات كالتٌ 

 معنى ما، في الظاىريساؽ فييا  " شكؿ مف أشكاؿ القكؿالمفارقة  أفٌ "حيف تذىب سيزا قاسـ    
ا لعبة عقميٌ "  أٌما عند عمي عشرم زايد  ،"ِكأكثرىا تعقيدنا شاط العقميٌ أرقى أنكاع النٌ ة مف كىي أيضن

يؾ فٌني يستخدمو الٌشاعر المعاصر إلبراز التٌناقض بيف طرفيف متقابميف بينيما نكع مف فيي " تكن
  ْكىي عند محٌمد العبد " أداة أسمكبٌية فٌعالة لمٌتيكـ كاالستيزاء" ّالتٌناقض" 

ة كنظرتو إلى األمكر، أك إحساسو بشكؿ أساسي عمى ثقافة الٌشاعر الخاصٌ فالمفارقة تعتمد    
ابتة، فيناؾ حقيقة كنظرتو الثٌ  بأشياء ال يشعر بيا اآلخركف تقكده إلى تصديرىا بمنظكره الخاٌص 

كمف األمثمة عمى المفارقة في شعر  ة لممعنى بشكؿ عاـ.خفٌية خمؼ العكدة الحقيقيٌ  كصكرة
 :القيسيٌ 

                                                           
1
 .مادة فرق،  لسانِّالعربابن منظور،  
 
2

 م.1284، 2، ع 2، مجلة فصول ، م المعاصرالمفارقةِّفًِّالقصِّالعربًِّ قاسم، سٌزا،
3
ةِّالحدٌثةزاٌد ، علً ،  ٌّ  .141، عنِّبناءِّالقصٌدةِّالعرب
4
ٌّةالعبد، محمد،    .11، دراسةِّفًِّبنٌةِّالداللةِّالمفارقةِّالقرآن
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 أيف أذىب ؟

 ال أحد يقرأني جيًدا

 ويرى جوادي

 كيؼ يتكئ عمى سيـ ساـ وكيؼ 

 أعبر ىذه الزنقة واحدا، أحدا

 بالقتمة مسيجاً 

  ٔخطاي  وماحياً 

ابؽ، حيرتو مف المحيطيف بو، فيك مف خبلؿ ىذا المقطع الحيرة في المقطع السٌ  يبدك عميو   
إلى نفسو عبر مكنكلكج مف صنع يكشؼ عما يريد، فيك ال يعرؼ إلى أيف سيذىب، ليذا تكٌجو 

غـ مف فبالرٌ  طريف األخيريفؿ مف خبللو مكضكع ىذا الٌنص، فكانت المفارقة في السٌ يديو، ليشكٌ 
اعر يتساءؿ فالشٌ ياـ المسمكمة  تو السٌ أحد يرل جكاده كيؼ أصابإلى أيف سيذىب  عدـ معرفتو

كعدـ  إف دٌؿ فيدٌؿ عمى حيرتوكيؼ( كىذا  في ىذا المقطع بأكثر مف اسـ استفياـ ) أيف، كيؼ،
ىذا يمحك خطاه،  ذم يجب أف يسمكو، ، كبعد كؿٌ حيح الٌ ريؽ الصٌ معرفتو كتكىانو عف الطٌ 

مفيكـ المفارقة  ؽفحقٌ  عات لدل القارئكقٌ اعر باستخدامو لعبارة ) ماحينا خطام ( كسر أفؽ التٌ فالشٌ 
باستخدامو المفارقة باعثة لئلثارة في  أظيره لمقارئ ذم يريدهالٌ  في ىذا المقطع فالمعنى الحقيقيٌ 

 تو كجاذبة النتباىو.نفسيٌ 

 قصيدة ) أيف يذىب رسكؿ الغيـ كالتكت (  كتعدٌ 

 تعاؿ إلى القيوة لننشد حاجة

 كأف ال نشرب القيوة مثاًل 

 أو نتذوؽ طعـ الالشيء

                                                           
1
 .3/252،  الكاملة األعمالِّالشعرٌةالقٌسً، محمد،  
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 ونرى الجنازة 

 حيث ال نقالة أو أحد 

 بينا تدور عمينا رقاع التعازي

 في أداء مياميـ المنزليةوينشط الموتى 

 مختمفيف سمًفا

 حوؿ ىذا الجـر المذنب

 أف ال جـر ىناؾ رغـ

 مذنًبا كاف أو غير مذنب

  ٔوال ما يحزنوف

أك نتذكؽ  ) عبر ذاتو كشعكره بالتيو كاالغتراب، كىذا ما يؤكده د المفارقة ىنا مف رحمتوتتجسٌ    
ارتبط بالمكقؼ  حقيقيٌ  ا دٌؿ عمى بعد نفسيٌ دراميِّ شيء استخدامنا استخدـ لفظة البٌل  إذ(  شيءالبٌل 
ر عنو كأحالو إلى صراع صاعد شيئنا فشيئنا، اعتمد مف خبللو عمى العقؿ كالحركة ذم يعبٌ الٌ 

ة كبيرة أسيمت بشكؿ مباشر في تصعيد ص يحتكم عمى طاقة حركيٌ ا جعؿ النٌ كاألحداث، ممٌ 
 الكصكؿ إليو. ذم يريدراع كصياغتو كصٌبو في القالب الٌ الصٌ 

تقكـ المفارقة بشكؿ عاـ عمى الٌتضاد كالتٌنافر بيف المعنى الخفي كالمعنى الظاىرم، تحتاج ك    
المفارقة إلى الثقافة الكاسعة، كالتٌأمؿ العميؽ لمكصكؿ إلييا في العمؿ األدبي، فالٌصراع الٌداخمي 

ا يقكـ عمى الٌصراع بيف الذات كالمكضكع ، كيعكس رؤية مزدك  جة لمحياة بشٌتى تفاصيميا أيضن
فالمفارقة جكىر في األدب كتعتبر عنصرنا  درامينا في الٌصراع الٌداخمي فصراع اإلنساف ضد 

الٌتضاد يدفع الحدث إلى ما نفسو، أك مع قكاه الٌداخمٌية يحتاج إلى المفارقة لمتأثير في المتمقي، ف
  كيقكؿ: ، حتى الكصكؿ إلى النياية التي يبتغييا.يريده

 مياًل مف الخمر ىذا المساء ق
                                                           

1
 .3/421،  الكاملة األعمالِّالشعرٌةالقٌسً، محمد،  
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 قمياًل ألنسى

 قمياًل قميالً 

 فقد أوجعتني يداىا ، وأوجعني صمتيا 

 في الغياب طويالً 

 ٔقمياًل قميالً 

نٌ  دفةلـ يأت بمحض الصٌ  ة ، فتكراره لكممة قميبلن عريٌ في مقاطعو الشٌ  جديدان  تشكيبلن  بعيتٌ      ماكا 
يصاليااقبة لؤلمكر، الثٌ كنظرتو  ليكشؼ مف خبللو عف تجاربو الخاصة، أثير كالتٌ  القارئ إلى كا 

اعر د معناىا مف خبلؿ عبلقتيا بما قبميا كبما بعدىا ، فالشٌ ، كيتجدٌ  ةغير مستقرٌ  وفيو، فكممات
تي يؤمف بيا كيدافع ، الٌ أفكاره إيصاؿمف  أكثر، المتمقي إلىانفعاالتو كمشاعره  إليصاؿيطمح 

ا ا ككنو بعيدن كخصكصن  د فيو الحنيف كاالشتياؽىا تكلٌ كمرٌ تي عاشيا بحمكىا الٌ  وعنيا ، فذكريات
 عيدة، ىناؾ حيث أحبٌ امو السٌ ا لتذكره عائمتو كأيٌ ؿ انعكاسن تشكٌ  وا عف أرضو ككطنو، فمقاطعمشردن 
تو، فكانت ة كليدة معاناة عاشيا كتفاعؿ معيا، كصقمت شخصيٌ عريٌ ؽ قمبو ، فتجربتو الشٌ كتعمٌ 

لكطنو  مكضكعيٌ  ىك معادؿه ك  شاعر في تجربتو يكتكم بنار الفراؽ،قة العاطفة، فالٌ مقاطعو صاد
 كقد أسقط القيسيٌ أرضو،  عمىة العربيٌ  كالمؤامرات،  اإلسرائيميٌ ذم يكتكم بنار االحتبلؿ الٌ 

ف ، أل ااستخدامو لكممة المساء لـ يكف عبثيِّ ك ، اضطراباتو كتكتراتو عمى مظاىر الككف كمظاىره
اعات أك في الجمسات ة ، في الطٌ فس البشريٌ ى فييا النٌ يحكم عمى مساحة تتجمٌ  المساء

 ؾ ذكرياتو المكتكية بنار األلـ.ة، فالمساء في مقطع القيسي حرٌ االجتماعيٌ 

بط ابؽ خمس مرات ، فيقصد مف خبللو الرٌ " في المقطع السٌ  لكممة " قميبل هأما بالنسبة لتكرار    
 تككف مماثبلن ك   تي يعيشياة الٌ نفسيٌ الٌ  ةدة لمحال، كمجسٌ  لعناصر القصيدة لتككف مكحيان  الفنيٌ 

، كأثرىا إليياتي يريد الكصكؿ ، كالغاية الٌ  ذم يريدهلممعنى الٌ  ذم يعيشو، كتأكيدان الٌ  لمجكٌ  مكضكعيان 
يقاعيا  و.في نفس كا 

 
                                                           

1
 .2/14،ِّاألعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،  
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 المونتاج:

نكات األخيرة، حيث أخذ الحديث كفي السٌ  ة في العصرأسمكب بناء القصيدة العربيٌ تطٌكر    
باع ميف إلى اتٌ عراء ييدخمكف أساليب جديدة إلى قصائدىـ كأشعارىـ، قادت الٌنقاد كاألدباء كالمحمٌ الشٌ 

أساليب جديدة في دراسة ىذه األشعار كالقصائد، فأدخمكا األشعار في فضاءات جديدة، كمف 
سـ مكجكد " فالمكنتاج كما ىك في الرٌ  كنتاج الشعرمٌ ى المة الجديدة ما يسمٌ ضمف األساليب الفنيٌ 

نٌ ة بالتٌ ، كقد نعٌبر عنو عادة بكممة انسجاـ أك تناسؽ كليس األىميٌ في الٌنص األدبيٌ  ما سمية كا 
كقد عٌد خميؿ إبراىيـ افتقار الٌنص إلى ىذا  ُذم يتكقؼ عميو مآؿ العمؿ الفني" العبرة بالغرض الٌ 

ا ك عيبنا فيو  .األسمكب نقصن

كر) الحركة( بغية تي تعتمد عمى الصٌ ة الٌ كسي ىك ىذه العمميٌ كالمكنتاج كما ترل سممى الجيٌ     
ركرة غير مباشرة، ما دامت مستخمصة مف صكر كرة بالضٌ ) الفكرة ( كىذه الصٌ  تحرير الكؿٌ 

ا ىك التٌ   تشكيؽ لصكر أك حركة تقكـ بتأليؼ صكر غير مباشرةركيب كالٌ كحركة، فالمكنتاج أيضن
بيعٌي ياؽ الطٌ قطات في السٌ مصؽ كالقطع، تركيب المٌ ة الٌ ركيب، عمميٌ كليؼ كالتٌ ة التٌ مف، كىك عمميٌ لمزٌ 

 قطة غير المرغكب فييااستبعاد المٌ قطات المختارة، ك كيقـك عمى تحديد المٌ  قطيع الفنيٌ ليطابؽ التٌ 
 ِ .ةكتيٌ رات الصٌ كالمؤثٌ  ،صكرة، كتحضير المكسيقاكت كالٌ كتزامف الصٌ 

عمؿ عمى إضعاؼ الحدكد  جد أف المكنتاج كأسمكب فنيٌ يع لمفيكـ المكنتاج فالمتتبٌ       
جديدة، فالمكنتاج يقكـ عمى ربط شريحة  ة كرسـ أشكاالن الفاصمة بيف خصائص األجناس األدبيٌ 

ف " مع أخرل كجعميا مع بعضيا لتككيف مشاىد، كالمشاىد ترتبط معنا لتككٌ  ة " لقطة كاحدةفمميٌ 
كمقاطع  ،عراء مف ىذا األسمكب الجديد فقامكا بنظـ قصائد طكيمة. كقد أفاد الشٌ  مقاطع متسمسمة

رائح، المترابطة كالمتداخمة ببعضيا بحيث ة، تككف القصيدة عبارة عف مجمكعة مف الشٌ شعريٌ 
 ّ.ة جٌذابة، ميشٌكقةتشٌكؿ لكحة فنيٌ 

ينما ة مف أدكات السٌ ة بكصفيا أداة فنيٌ استمٌد مف المكنتاج تقنية لبناء صكره الشعريٌ  فالقيسيٌ    
يا مف الكسائؿ ة، إضافة إلى أنٌ كرة المرئيٌ ة كالصٌ غكيٌ كرة المٌ قريب بيف الصٌ تي ساعدتو في التٌ الٌ 

                                                           
1
 .122، الّنصِّاألدبًِّوتحلٌلهخلٌل، إبراهٌم،  
2
 .651 -656،تجاهاتِّوالحركاتِّفًِّالشعرِّالعربًِّالحدٌثاالالجٌوسً، سلمى الخضراء، ٌُنظر:  
3
 .185، فهمِّالسٌنماجانتً، لوي دي ، ٌُنظر:  
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ره، تي ساعدتو عمى نظـ قصائد طكيمة استطاع مف خبلليا جعمنا نعيش المشيد بحذافياألقرب الٌ 
و يشاىد عؿ القارئ لقصائده يشعر ككأنٌ ج تو كثرائو،عمى قكٌ  ما يدؿٌ كىذا إف دٌؿ عمى شيء فإنٌ 

خراج فني  فيممنا سينمائيِّ   بارع. ا مف إعداد كا 

تي لجأ فييا إلى المكنتاج ليعكس مف خبللو المشاىد كقد اختار مجمكعة مف القصائد الٌ    
 سو. كقٌدميا لمقارئ بأسمكب شٌيؽ مميء باإلثارة بعيدنا كؿٌ تي عاشيا كخاض تجاربيا بنفكالكقائع الٌ 

ذم يبذؿ أقصى في ىذه القصائد بدكر المنتج كالمخرج الٌ  أـ كالممؿ فقاـ القيسيٌ البعد عف السٌ 
ة منا قصائده بأحاسيسو كمشاعره العاطفيٌ جيده في سبيؿ إخراج المشيد في أحسف صكرة، ميطعٌ 

ا ساىـ في إعطاء قيقة لؤلمكر ممٌ كنظرتو الدٌ ت عمى خبرتو بمكاقؼ حياتو، دلٌ  كبصكر ارتبطت
 لو غبار.  ة تفٌرد بيا عف غيره جعمتو شاعر حداثة ال يشؽٌ صبغة كخصكصيٌ 

عمى طريقة المكنتاج، إذ بنى ماذج في شعره مف أبرز النٌ  ُتيعٌد قصيدة ) ميتات متعددة (    
حياتو غير تي رآىا كعاشيا في عديدة الٌ فييا مف خبلؿ الحديث عف الميتات ال المكقؼ الدراميٌ 

ذيف تي أماتتو، فظير لنا مختمفنا عف أكلئؾ الٌ تي تعرض فييا لكثير مف المكاقؼ الٌ العادية الٌ 
تجربة قاسية  ة كاحدة، أثار مف خبلليا مشاعرنا فيك يمكت كيصحك مف جديد في كؿٌ يمكتكف مرٌ 

ا بيا، فأحدث في ىذه القصيدة صراعنا كتأزٌ  يمرٌ  ، بيف المكاقؼ المطركحة خدمة لممكقؼ الدراميٌ من
متناىية، كقد استطاع أف يبم  درجة عالية مف الٌنضج ر عف انفعاالتو البٌل فمف خبلؿ ذلؾ عبٌ 

تي كاف فييا، فنيض كارتقى بالقصيدة إلى الٌ مدينتو ، مف خبلؿ تعبيره عف حنينو كشكقو إلى الفنيٌ 
 ببعض لمكصكؿ إلى مقاطع.أعمى عدد مف المشاىد المرتبطة بعضيا 

آخر كاف  كشخص وذم جرل بينقطات )خارجٌي( لبناء المشيد الٌ د المٌ المشيد األكؿ: متعدٌ    
ة كناية عف عدـ ر مف أرضو، كطيرد منيا، كجاء استخداـ كممة تخكـ ليميٌ برفقتو، عندما ىيجٌ 

تي ا عمؽ المأساة الٌ نسيانو أك إغفالو يد مف كاف بصحبتو، كـ حممت كممة ) ميتات( في طٌياتي
تي مٌر منيا في رحمة اليجرة مف بمده، كفي ىذا ريؽ الٌ معمـ في الطٌ  ر كؿٌ ، فيك يتذكٌ يعيشيا

جكانبو، كما  ة في كؿٌ فيو الدراميٌ  باعثنا كجٌسده بمشيد كاقعيٌ  ذم عاشوراع الٌ المشيد نعيش الصٌ 
  في قكلو :

                                                           
1
 .3/454،األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،  
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 عديد الميتات رأيت، عديد الميتات 

 تخوفات ليمية وأبكي وأنا أعبر بيدؾ

 وعديد الميتات أىدتني

 وأنا إلى جانبؾ

 ٔبجماليات المشي

فينفجر  وابؽ عمى أنو حمقة جديدة لحمقة سابقة مف مسمسؿ يدكر في داخميقٌدـ المشيد السٌ    
ذم ذم يمي المشيد الٌ يا بالمشيد الٌ ر عنٌ عبير عنو بكمماتو، كىذه الحمقة تتبعيا حمقة أخرل، يعبٌ بالتٌ 

 ذيكر سابقنا. أما المشيد الثاني فجاء عمى النحك اآلتي : 

 كتبت أنقش أيامنا القادمات

 وسمًفا أتغنى

 بينابيع تكوف لنا

 ٕودفاتر خضراء لكتابة خطاؾ، بحبر غامؽ

ذم يميو، إذ يشتمؿ عمى ابؽ، كطريقنا لمعبكر إلى المشيد الٌ بلن لممشيد السٌ جاء ىذا المشيد مكمٌ    
يا، كتعطي إشارة لبلنطبلؽ إلى ابؽ كتتمٌ صؿ مع المقطع السٌ ي تتٌ ة اٌلتاألحداث الدراميٌ سمسمة مف 

 : مشاىد أخرل متتابعة بغية تطكير الحدث

 أريد أف أكوف 

 وحدي

 كما العصفور وحده 
                                                           

1
 .454/ 3،  الكاملةِِّّاألعمالِّالشعرٌة،ِّمحمدالقٌسً،  
2
 .454/ 3،  الكاملة األعمالِّالشعرٌةالقٌسً، محمد،   
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 والزىر بعد أف يمفو الذبوؿ 

 ٔوحده

في  جعؿ أسمكبو حزينان ، مما ، تثير بداخمو براكيف االنفعاالتلكطنو، كمناجاتو لو  وشكق   
 شرد كاليجر كالحرمافبالتٌ الغربة مميئة  ة مميئة كثرية باالنفعاالت، ألفٌ تتراكيبو كفي صكره، فنفسيٌ 

ة ة كنفسيٌ شعكريٌ  إيحاءاتليا  وذم يدمي القمب لمكطف، كاألمؿ في العكدة، فألفاظكؽ الٌ كالشٌ 
 في الحزف. كاإلفراطمزؽ تغمب عميو حالة التٌ  ة، فالقيسيٌ خاصٌ 

، أحد يعرفو، ىناؾ حيث يككف بسبلـ في مكاف ال يعرؼ بو أحد، كال يريد أف يككف كحده،فيك    
بل يكجد لو سند أك معيف في تجربتو، كيعاني مف صعكبة االندماج فبرفقة ذكرياتو الجميمة، 

فيو  تو، كدبٌ ىرة ذىبت نضار اعر كالزٌ غـ مف كجكد األفراد مف حكلو ، فالشٌ ، عمى الرٌ االجتماعيٌ 
 . البقاء كحيدان  إالٌ فبل يريد   مريض بالبعد عف كطنو فيك ،بكؿىر يمرض بالذٌ اليبس، فكما أف الزٌ 

 :الّصراع الخارجيّ 

ة، كيتخذ ىذا الٌصراع شكبلن مف قكانيف الككف كالمجتمع كالحياة اإلنسانيٌ  راع قانكف أساسيٌ الصٌ    
راع ، فالصٌ كاالجتماعيٌ  عبلقة اإلنساف بعالمو الطبيعيٌ ا في كؿ طكر مف أطكار الٌتطكر في خاصِّ 

ىك القادر عمى كشؼ باطف  ألنو نتاج متناقضات متصارعة، كالمكقؼ الدراميٌ  ؛ حركة صاعدة
أدب إذ ىك مكقؼ  ال يتحقؽ في األدب كحده بؿ إنو يتحقؽ في كؿٌ  الٌصراع، فالمكقؼ الدراميٌ 
ة جكانب الحياة التي كىكذا نرل أٌف الٌصراع يتغمغؿ في كافٌ  ِلمعالـ أصيؿ في اإلدراؾ الجماليٌ 
 تنجب التناقضات باستمرار.

ا بيف الفرد كالفرد فحسب، أك بيف األمٌ  إفٌ      ة كاألمة فحسب، بؿ الحياة في صميميا ليست نزاعن
كصراعو مع الذات الداخمية، كصراعو مع الضمير  بيف جانب مف نفسو كجانبو اآلخر،

تي اٌتسمت بالٌصداـ ف شعره بألكاف عديدة مف الٌصراع كالٌتضاد الٌ كقد لكٌ  الداخمية، كالمكنكنات
 كالمكاجية لمكصكؿ إلى ما يصبك إليو. 

                                                           
1
ٌُنظر: 2/22،األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،    .2/44 ،2/52 ،2/56. 
2
 .146، مقدمةِّفًِّنظرٌةِّاألدبتلٌمة، عبد المنعم: ٌُنظر:  
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تي كاف ليا حضكر كاضح كبارز كغير مسبكؽ في شعره، حالة الٌشعب كمف تمؾ المكاقؼ الٌ     
ذم ل الٌظمـ ك القير كاالضطياد الٌ ذم ىيٌجر مف أرضو كطيرد منيا قسرنا كعنكة، كمدالٌ  الفمسطينيٌ 

يتمنى لو كلشعبو الخبلص مف ىذا الكاقع األليـ، كما يتمنى عكدة االبتسامة  فيك يعيشو شعبو،
": إلى كجكه أبناء شعبو بعكدتيـ إلى مبلذىـ اآلمف، فيقكؿ في  قصيدة عنكانيا" طكبى لنجـو ضؿى

 طوبى لكِؿ شيٍء 

 طوبى لكؿ نصؿ ييتدي إلى غزالنا

 نقاط الّضوءعبر 

 طوبى لضيؼ جارح، طوبى لكؿ فيء

 طوبى لمقيى لـ يعد

 طوبى لبيٍت قد بعد 

 طوبى ألرصفة وبمداف تغيـ وال نرى 

 طوبى لما فقدتو أيدينا وعّززت الرياح غيابو 

 طوبى لنجـٍ ضّؿ 

 طوبى لنا 

 ٔطوبى لكّؿ شيء

مف خبلؿ تكراره فيحضر الٌصراع في الٌنص الٌسابؽ ضد كٌؿ مف أخرجو مف بمده كىىٌجره منيا،    
تي طيًرد منيا، كلـ يترؾ أم شيء إال قاـ شيء في بمده الٌ  لكممة ) طكبى( ييًجٌؿ كييمٌجد كؿٌ 

، كتثير  توتكراره لكممة طكبى يبعث الٌسعادة كالٌسركر كالغبطة في نفسيٌ  بتمجيده كتقديسو. كما أفٌ 
عادة ذم ال يشعر بو إال في بمده. فكممة طكبى بحٌد ذاتيا جالبة لمسٌ في نفسو الخير الدائـ الٌ 
 .وكحكاسٌ  توما تستمذه نفسيٌ  كالٌسركر، كتشير إلى كؿٌ 

                                                           
1
 .2/326، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،  
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عمى كجكد صكتيف أحدىما خافت قكٌم، كاآلخر  الٌصراع في القصيدة تدؿٌ  نظرة إلى طرفيٌ  إفٌ    
) الٌصيؼ  باستذكاره  وارخ ىك صكتكت الصٌ راع تبريره، فالصٌ ي الصٌ كتيف فصارخ. كلكبل الصٌ 

اعر يممؾ تبريرنا في داخمو لفقدانو ىذه األشياء الفيء، المقيى، البيت، األرصفة، الٌنجـ( فالشٌ 
ييدرؾ أف فما ذكر،  ـ عميو استذكاء كاستدعاء كؿٌ شيء، فما عاشو مف معاناة يحتٌ  كفقدانو كؿٌ 

ذم طرده كشٌرده مف أرضو صاحب الٌصكت الخافت القكٌم كىك المحتؿ الٌ راع خصمو في الصٌ 
تي ذكرىا كاستأنس بذكرىا، حالو حاؿ القديـ مف منعو مف الكصكؿ إلى كؿ ىذه األماكف الٌ  كىك

  وة أعجزتغة العربيٌ المٌ  أفٌ  فبل نظفٌ  عندما كقؼ عمى األطبلؿ ككقؼ كاستكقؼ، كبكى كاستبكى
ًمدى القيسيٌ فمـ يجد سكل كممة ) طكب يا لما ذات إلى استخداـ ىذه الكممة كقصدىا بحدٌ  ى ( بؿ عى

 صكؿ إلى ما يصبك إليو.تحمؿ مف دالالت تسعفو لمك 

ا في قصيدة  :الكقكؼ في جرش كيقكؿ أيضن

 كيؼ لي أف أستعيد 

 وطًنا صار بعيًدا 

 وأثير الكممات 

 ما انكسر  وأسوي

 كيؼ وحدي أستفز الكائنات

   أمر وأقوؿ اليـو

 كيؼ أكسو الييكؿ العظمي بالمحـ 

 وأعطيو قواًما

 ذبمت أيامنا عاًما فعاًما

 ٔفصعوًدا يا جرش

                                                           
1
 .426/ 1،  األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،  
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تي ريقة الٌ اعر يتساءؿ عف الطٌ باسـ االستفياـ ) كيؼ ( لتعييف الحاؿ، فالشٌ  عرمٌ بدأ مقطعو الشٌ    
راع الصٌ  ائع، فتكرار اسـ االستفياـ كيؼ بشكؿ كاضح يزيد مف إثراءسيستعيد بيا كطنو الضٌ 

ر في نفسٌية المتمقي، كيعمؿ عمى استنياض ىمميـ كشحنيا كتٌ داخؿ بنية القصيدة، كيبعث التٌ 
ة، فقد ىيٌجر مف كطنو كأصبح بعيدنا ة إنسانيٌ صاحب قضيٌ فيك لتغيير ىذا الحاؿ كالٌتمرد عميو، 

لجأ  لذلؾ  دهعنو، كما أنو يريد تسكية ما انكسر مف كمماتو، كما أنو ال يستطيع إرجاع كطنو كح
أصبحت ذابمة  وذيف يعانكف معاناتو، فأيامبو كأصحاب الشأف الٌ  إلى االستفياـ ممف ىـ محيطكف

 بعد أف كانت تبعث الحياة في غيره. 

  تي استخدميا ) أستعيد، أثير، أسكم، أستفز، أقكؿ أكسكعند الكقكؼ عند األفعاؿ الٌ      
فسو، بينما نجد ن عمى ذم يدؿٌ ) أنا ( الٌ تقديره الفاعؿ ليذه األفعاؿ جاء ضميرنا  نجد أفٌ   (أعطي

( أنا( الحاضرة، كالػ )ىك)الػ  حكارنا بيفضميرنا غائبنا )ىك( كىنا أنشأ ( جاء فاعؿ الفعؿ ) صار
 بذكرىا عف غيرىا.الغائب، فالحاضر يمكنو أف يتحٌدث كيفعؿ كأف يعيش كليذا قاـ 

ا إذا أ    يستنيض اليمـ كيستنفر الكائنات  ه( نجدى ثنائية الٌصراع )الحؽ كالباطؿتينا إلأمى
ا بفساد طريقتو في و عمى الرغـ مف إقراره داخميِّ  أنٌ كيأمرىا الستعادة الكطف الذم أصبح بعيدنا، إالٌ 

ا مف خبلؿ استنياض اليمـ، كالٌ  عمى  و ييصرٌ ( فإنٌ ) الييكؿ العظمي، األياـ الذابمةذم بدا كاضحن
 راع.تي قاـ بيا طرفا الصٌ ؾ بو، كيظير ذلؾ مف خبلؿ داللة األفعاؿ الٌ مكقفو كيتمسٌ 

  :كؽ كالغٌصة (في قصيدة ) مكابدة الشٌ كما في قكلو 

 أشتاؽ أف أراؾ في شوارعي المغبرة 

 أشتاؽ، أشتاؽ يا قّبرة

 مواؿ الحب 

 ينقذني مف الجفاؼ في حياتي المسّورة

 بالشوؾ واألسالؾ

 مدينتي المنورة أواه يا
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 متى يحيف موعدي، متى أراِؾ ؟ 

 ٔمتى ُتذيب غربتي يداؾ؟

لحظة، كىنا كفي ىذا المقطع استخدـ  يدقاف قمبو كؿٌ  فمذيكؽ كالحنيف الٌ ييـ نفسو بالشٌ تف     
إليو، فيك  ؽ بكطنو كيحفٌ و متعمٌ أكيد بأنٌ كرار يفيد التٌ ات كىذا التٌ ره عٌدة مرٌ ) أشتاؽ ( ككرٌ الفعؿ

رة عند المسمميف مف حيث القداسة، كمف خبلؿ ة لتصبح مثؿ المدينة المنكٌ يخمع عمى مدينتو قدسيٌ 
ضح ما رمى إليو كقصده في مقطعو، فقد استخدـ ) أٌكاه ( ابؽ يتٌ ؿ في المقطع السٌ نظرة تأمٌ 

تي غربة كاليجراف الٌ خمص مف الاللة عمى تكقو لمتٌ كؽ كالحنيف كلمدٌ قاء كالشٌ اللة عمى شغؼ المٌ لمدٌ 
ذم يتكؽ إلى معانقة حبيبتو البعيدة عنو كذلؾ ينا نفسو بالحبيب الٌ يعيشيما بعيدنا عف كطنو، مشبٌ 

 مف خبلؿ استخدامو أداة النداء ) يا ( لبعده عف كطنو الٌسميب.

ا مع ذم سمب كطنو، كقد مٌثؿ صراعنا سياسيِّ كعدٌكه الٌ  وابؽ صراعنا حادنا بينمٌثؿ المقطع السٌ    
ر ا يعبٌ ا كجدانيِّ مف أقصاه كأبعده عف أرضو، كأرغمو عمى مغادرتيا تجبُّرنا كظممنا. كصراعنا عاطفيِّ 

مف ىذا الٌصراع إلى غير كاحدة مف  مجأ في سبيؿ الخركجفطنو، عنو بشدة حٌبو كحنينو لك 
كر لدالالت سابقة الذٌ ة ره أكثر مف مرٌ كرار، فقد ذكر الفعؿ ) أشتاؽ ( ككرٌ أبرزىا التٌ  الكسائؿ لعؿٌ 

ة كقدر مف الكجكد فصراع ة إلعطاء نفسو أىميٌ رىا أكثر مف مرٌ ـ ككرٌ كاستخدـ ضمائر المتكمٌ 
يريد ر بداخمو فيك كتتفجٌ  ،تي يممكيااعر في ىذا المقطع صراع إرادات كطمكح، اإلرادة الٌ الشٌ 

اللة عمى ؿ متتاؿو لمدٌ كطنو المسمكب، كالطمكح مف خبلؿ استخدامو أداة االستفياـ ) مف ( بشك
 ذم آثره.مني الٌ التٌ 

ة في عدد راع سمة أساسيٌ راع، بحيث أصبح الصٌ ة بالصٌ عريٌ قد أثرل نصكصو الشٌ  هكىكذا نجد   
ـٌ عينو بيف الحؽ كبير مف قصائده، كيؼ ال؟ كىك مف عاش الصٌ  راع طكاؿ حياتو كشاىده بأ

تي ذم ىٌجره مف أرضو الٌ الغاصب الظالـ الٌ  ، كالمحتؿٌ كالباطؿ، كبيف صاحب األرض الحقيقيٌ 
 ه.ؽ بيا كاستذكرىا في قصائدتعمٌ 

 

                                                           
1
 .1/112، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً،محمد،   
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 الحكاية: 

راجيديا في ترابط الحكادث كتسمسميا بحيث راجيديا، فيي ركح التٌ ئيس كالميـ في التٌ الرٌ العنصر    
كنياية، كىذا  تامنا، لو بداية ككسط ح الحدث، كيجعمو كبلِّ ب بعضيا عمى بعض ترتيبنا يكضٌ يترتٌ 

ىذه الكحدة ىي أىـ شيء في المأساة  إفٌ " عر ( حيث قاؿ:ما يؤكده أرسطك في كتابو ) فف الشٌ 
ة أم أف كح مف الجسد، كبعبارة أخرل ينبغي أف تككف كحدة عضكيٌ يا تقكـ منيا مقاـ الرٌ أك أنٌ 

الكاحد، كال ده الفصؿ ىذا الٌشكؿ ال يحدٌ  حٌي عمى أفٌ  ترتبط األجزاء كتتماسؾ بشكؿ عضكمٌ 
نٌ  القدرة عمى ربط ىذه قمة ما يحدده إلى جانب ىذا المكضكع الكاحد، كال ترتبط األجزاء فحسب، كا 
 .ُاألجزاء، كصيرىا في عمؿ كاحد لو غاية كاحدة"

ذا ما تطرٌ     عمى المشابية كالمماثمة في  يا تدؿٌ أنٌ " عاـ نجد  قنا إلى تعريؼ الحكاية بشكؿٌ كا 
الفعؿ كالقكؿ، ك الحكاية مف )حكى ( الحكاية، كقكلؾ: حكيت فبلننا كحاكيتو فعمت مثمو، أك قمت 

كىٍكت عنو حديثنا في معنى حكيتو"  .ِمثؿ قكلو سكاءن لـ أجاكزه كحكيت عنو الحديث حكاية أك حى

ا تنتيي إلى نتيجة بة ترتيبنا سببيِّ فقاؿ: ىي" مجمكعة أحداث مرتٌ  ىبلؿ كعٌرفيا محمد غنيمي   
 ّ"ةة أك خياليٌ كقد تككف ىذه الحكاية كاقعيٌ ، بة تدكر حكؿ مكضكع عاـة ليذه األحداث المرتٌ طبيعيٌ 

فالحكاية ذات ارتباط كثيؽ باإلنساف، ألنيا تحاكي مجمكعة مف األحداث، تقع في بيئة      
اليدؼ األسمى منيا ىك تقييـ مجاؿ الحياة ة معينة بيف أشخاص معينيف، كالحكاية اجتماعيٌ 

ة المٌرة، كما يشعر بيا في كثير مف األحياف خريٌ ذع ، كالسٌ قد البٌل ة، ليذا نجد فييا النٌ العامٌ 
ذم كرة عمى الكاقع األليـ الٌ ة، كنجد فييا الًعبر الراًدعة، كالثٌ خريٌ األسمكب المضحؾ المثير لمسٌ 

ة نة أك ثقافة مختصٌ ة معيٌ مف خبللو نقؿ قضيٌ  عف كسيط يتـٌ ترفضو الٌنفس. فالحكاية ىي عبارة 
ر األزماف كالعصكر، كتبلحؽ األجياؿ تمك مف عب ف فيحدث تأثيرنا في العقؿ البشرمٌ بشعب معيٌ 

 .بعضيا بعضان 

الحديث، فقد  عر العربيٌ تي شاع استخداميا في الشٌ ة الٌ الحكاية مف األساليب الدراميٌ  كتعدٌ    
، كىك أسمكب أفاد منو مثمو مثؿ باقي األساليب ميمة بمكانة  شفييٌ  تعبيرمٌ  ككنيا ففٌ حظيت 

                                                           
1
 .116 ،قضاٌاِّالنقدِّاألدبًِّبٌنِّالقدٌمِّوالحدٌثالعشماوي، محمد زكً:  
2
 ، مادة )حكى(.لسانِّالعربابن منظور،  
3
 .524 ،األدبًِّالحدٌثِّالنقدهال، محمد غنٌمً، 
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ى أصبحت عرٌية، فأخذ يكظؼ الفنكف السردٌية في شعره حتٌ تي أتاحتيا حركة الحداثة الشٌ ة الٌ الدراميٌ 
 ُة المتعارؼ عمييا"األجناس األدبيٌ مف  كثيرنا  هالقصيدة الحديثة" جنسنا أدبينا تتماىى في داللة

ذا    اعر إلى استخداـ ىذا األسمكب كتطكيره في تي دعت الشٌ ة الٌ ركرة الفنيٌ الضٌ "استكضحنا  كا 
جربة لمتٌ  اإلخبلص، ثـ رغبتو في ظر الدراميٌ فكير كالنٌ اعر بالتٌ " شغؼ الشٌ  القصيدة نجد أفٌ 

ذا اعر المعاصر إلى استخداـ ىتي دفعت الشٌ كحرصو عمى تجسيميا، ربما كانت أىـ العكامؿ الٌ 
رنا عف أفكاره كعكاطفو ا، انطمؽ مف خبلليا معبٌ . فأكسبت قصائده خصبنا كثراءن تعبيريِّ ِاألسمكب"

ما ة إذف حيف تستخدـ في القصيدة إنٌ شكيؽ. " فالقصٌ كخمجات صدره بصكرة تممؤىا اإلثارة كالتٌ 
 ّتيا في ذاتيا "ة ليا طرافتيا كأىميٌ يا قصٌ ة ال عمى أنٌ ة دراميٌ يا كسيمة تعبيريٌ تستخدـ عمى أنٌ 

ؼ الحكاية في بنية قصائده، إذ فٌجر ة فكظٌ قافة الدراميٌ مف ىذه الثٌ  د القيسيٌ اعر محمٌ كأفاد الشٌ     
ما بداخمو مف طاقات كامنة مختبئة في كجدانو، كفي عمؽ أعماقو، كأخرج مع ىذه األحاسيس 

ة القصائد المميئة بالحياة كالحيكيٌ ة كمزاجو، فقٌدـ مجمكعة مف كحالتو الٌنفسيٌ  ،كالمشاعر ثقافتو
" ينجٌنب القصيدة الحديثة جكء إلى ىذا الٌنكع الجديد مف الفف األدبيٌ المٌ  كالٌتشكيؽ كاإلثارة، حيث إفٌ 

لمتعبير  وا ييتيح المجاؿ أمامة المنغمقة كتكسبيا بيعٌدا مكضكعيِّ ة المطمقة كالذاتيٌ قكط في الغنائيٌ السٌ 
بيا مف اإلنزالؽ في ة كالمباشرة كما يجنٌ ة بشكؿو مكحو بعيدنا عف التٌقريريٌ اطفيٌ عف ًقيىًمو الفكرٌية كالع

 .ْبكتقة التقييـ كالغمكض كالٌتجديد"

ج كثير ميغـر بنس فيك ا،تي بناىا بناءن حكائيِّ عمى عددو ىائؿ مف القصائد الٌ  هاشتممت أشعار      
 ، كقد نجح في ذلؾ.ةمف شعره عمى منكاؿ القصٌ 

 إلى:  تقسيـ الحكاية في شعر القيسيٌ كيمكف 

 سياسٌية. -
 ةزمانيٌ  -
 ةكجدانيٌ  -
-  
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 الحكاية ذات الطابع السياسي: 

ؼ بحرٌية كاممة في صياغتو أسمكب الحكاية، فنراه يطير بنا إلى كجية تصرٌ  القيسيٌ  نجد أفٌ      
ة ، كىناؾ الكثير مف نظر خاصة مصبكغة بمكف جديد، كتحمؿ بداخميا كجية نظر خاصٌ 

ى ظيكره عانى منذ طفكلتو كحتٌ  القصائد في أشعاره تحمؿ ىذا المكف مف الحكايات، فنجد القيسيٌ 
بمراحؿ طكيمة مف  ـ، كمركران ُْٖٗفمسطيف شديد بدءنا مف نكبة ال االحتبلؿ شاعرنا كبيرنا، مف ظمـ

شار إليو ذم أالٌتشرد، باإلضافة إلى حدثو آخر كىك مقتؿ كالده عمى يد اإلنجميز في صغره، كالٌ 
  :في قصيدتو" الصكرة كالٌتذكار"

 ويصير لوف قميصي الكاكي أحمر مثؿ حّطة والدي
 _ اهلل يرحمو _ أبيا كاف
 فعالجو رصاص اإلنجميز

 وكاف عمري يوميا سنتيف 
 فيامت ساعة أمي، وكاف البيت عميؽ الحزف 

 إذا إني كبرت، عرفت ذلؾ مف أغانييا التي ما زلت 
 ٔبيا، حيًنا لكي أغفو أذكر، حينما تيدىدني

ديد كليكشؼ عف حالة مف الحزف الشٌ  ،ةاللة عمى االستمراريٌ استيٌؿ المشيد بفعؿ مضارع لمدٌ     
ذم ترؾ أثرنا عميقنا كبارزنا في حياتو طكاؿ سنكات عديدة، سكاء لمقتؿ أبيو تبلزمو، ك عف األلـ الٌ 

أك كفاة أٌمو، كليفتح الٌطريؽ أماـ أحداث ذم استشيد في ثكرتو ضٌد اإلنجميز، أك لكفاة شقيقتو، الٌ 
ىذه األحداث في بنية  ر كؿٌ الكبر فيك يتذكٌ  ى بمكغو سفٌ عاشيا منذ كاف عمره سنتيف، حتٌ 

مف الٌتعبير عما يدكر في خمجاف نفسو  وتمٌكن ة فييا قكة كتأثير مباشرغة دراميٌ ة عبر لمشيديٌ 
    . ر أباه، حيث ال يزاؿ يتذكٌ ف، كاختتـ المقطع بحالة مف الٌتكىابأسمكب دراميٌ 

ؿ المتمثٌ  محيطو الخارجيٌ ة ك بصكرتو الخارجيٌ مة المتمثٌ  وراع بيف ذاتنبلحظ أيٌضا" أف حالة الصٌ    
ا دراميِّ  ) كالده ( ييد ا أفصح بكاسطتو عف فكرة تمٌثمت في خمكد الشٌ باألحداث، فنسج لنا أنمكذجن
  ُمرتبط ارتباطنا كثيقنا بمأساة شعبو فمسطيفو ا، ألنٌ ككؿ ذلؾ أضفى عميو طابعنا سياسيِّ 
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21 
 

عرض ذلؾ ك  ينو إلى الكطف الذم ىيٌجر منوفي كثير مف أشعاره حن ذكر هجية أخرل نجد مف 
مة بأرضو كحكايات سمعيا في أشعاره بطريقة تمٌثمت في حنينو إلى كطنو بشكؿ لو جذكر متأصٌ 

كجد نفسو  الحاالت، فالقيسيٌ  عف الكطف في كؿٌ مف أىمو أك ربما عاشيا بنفسو، كلكٌنيا تبقى بيعدنا 
ا عف مجتمعو المحبٌ كقريتو الٌ  ،كأقاربو ،كحيدنا، بعيدنا عف أحبابو ب كذكرياتو تي نشأ فييا منسمخن

 يا سترافقو طكاؿ حياتو. إلى غربة مف نكع آخر لـ يختارىا بنفسو كلـ يفكر لمحظة أنٌ 

، ففٌجر سنيف غربتو بأشعار يفيض  هبالغربة في أشعار الحنيف يرتبط ارتباطنا كثيقنا  نبلحظ أفٌ    
أك البيت أك الدار، كىذه الكممات الثبلث  ،األمر بالمنزؿ بادلء كالحنيف، فقد ارتبط منيا الحبٌ 

ا كاف ـ، كلمٌ ُْْٗقبؿ النكبة بأربع سنيف  ا كانت كالدتومترادفة المعنى في قصائده، كلمٌ 
 ينسى و مف الطبيعي أالٌ ، فإنٌ في الرابعة مف عمره ـ كىك ُْٖٗاستشياد كالده قد جرل في عاـ 

ا كالدٌ  و حمدة ال تستطيع ـ ينزؼ بغزارة منو في ) الحكش( كأمٌ ذلؾ المشيد، كقد عاد كالده جريحن
 إذ يقكؿ:  كىذا ما عناه في إحدل قصائده لمكت الحتميٌ إسعافو أك إنقاذه مف ا

 ربطُت حوؿ إصبعي الخيطاف 
 وقمت: ال... لف يقدر الّنسياف 

 أف يسرؽ اليمـو مف قصائدي والّذاكرة
 ألنني

 ُمذ كنت ال أجيد حرفة النسياف 
اعر يتعٌمؽ لديو ، فالشٌ  تي تمتمئ بيا ذاكرتوة الٌ فالبيت مف أبرز العناصر الحكائيٌ    

ا مف إحدل القرل كفبٌل  ،اة بكصفو فمسطينيِّ كىكيتو االجتماعيٌ  ،ةاإلحساس بيكيتو الكطنيٌ  حن
 .ابع القركمٌ عانو، كقد انطبعت حياتو مثمما ىي ذكرياتو في الكطف بالطٌ كىي قرية كفر 

يار يعني أف يشعر المرء بابتعاده زكح عف الكطف كاالبتعاد عف األىؿ كالدٌ فالغربة" تعني النٌ      
اإلنساف منذ  كيبدك أفٌ  اكاجتماعيِّ  ،اكعاطفيِّ  ،اذيف يرتبط معيـ نفسيِّ عف مكاف نشأتو كفراقو لذكيو الٌ 

                                                                                                                                                                      
1
 .312،  مدخلِّلدراسةِّالشعرِّالعربًِّالحدٌثخلٌل، إبراهٌم:  ٌُنظر: 
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نت ى لقد تمكٌ بدأ يضرب في األعراض، قد حمؿ بيف جكانحو ضركبنا مف اإلحساس بالغربة، حتٌ 
 .ُقطاعات عريضة مف أدبو بعد ذلؾ بيذا اإلحساس"

اعر كأحاسيسو كانفعاالتو ة لتشٌكؿ مكقؼ الشٌ جربة الخاصٌ ة بالتٌ جربة العامٌ امتزجت التٌ " كقد 
 .ِالغربة" بمكضكع

كؽ كاالشتياؽ كالحنيف، يمكت اشتياقنا، فذاكرتو ابؽ يخاطب كطنو، يضنيو الشٌ ففي المقطع السٌ     
و ال يا لف تستطيع أف تمحك ىمكـ كطنو مف قصائده، ألنٌ لف تنسى ىمكـ الكطف كيقكؿ ليا بأنٌ 

 ذىا. يجيد حرفة الٌنسياف كال يحبٌ 

          ة، مف خبلؿ استخدامو لمفعؿ المضارعرنا بقكٌ كسيبقى متذكٌ  ،سيافيريد النٌ  و الد أنٌ يؤكٌ     
تي قضاىا كريات الٌ و يتحبب بالذٌ ككيد حيف قاؿ: ) ألنني( ألنٌ و استعمؿ حرؼ التٌ ) يسرؽ(، كما أنٌ 

ألرضو كلكطنو ال تكاد تخمك قصيدة مف قصائده مف تمميحة أك  وحنين في أرضو، حيث نمحظ أفٌ 
 إشارة إليو.

 ،ةثاـ عف ثقافة شعبيٌ خذ مف الحيطاف عبلمات تميط المٌ يتٌ  هؽ  لمقطع آخر نجدكبالٌتطرٌ       
تستطيع الحيطاف عمى في صدكر األطفاؿ مف صكر مكبكتو  ا يدكر، كعمٌ هك تقاليد وكعف عادات

فكس، بكممات كر المكبكتة في بعض النٌ يا صماء ال تنطؽ، أف تعٌبر عف ىذه الصٌ غـ مف أنٌ الرٌ 
كغامضة أحياننا أخرل، فاألطفاؿ يرسمكف عمى الحيطاف رسكمنا معٌبرة ال تحمؿ  ،أحيانناصريحة 

كتعميقات، ىذا عدا ما  ،كمنشكرات ،ؿ الحيطاف إلى صحؼأم معنى أك دكائر كمربعات، فتتحكٌ 
راث ة، كالتٌ قافة الشعبيٌ ة مف إشارات تكحي لعناصر راسخة في الثٌ بداخؿ المقاطع الشعريٌ 

 : كما في قكلو  ،الفمسطينيٌ 

 ومف طيف ىذه الحيطاف   
 مف تبٍف ومف قصؿِ   

 ومف عرؽ الّنواطير
  تظؿ الريح تضر بيا بال شفقة

                                                           
1
 .1، الحنٌنِّوالغربةِّفًِّالشعرِّالعربًفهمً، ماهر،  
2
 .28، عناصرِّاإلبداعِّالفنًِّفًِّشعرِّعثمانِّأبوِّغربٌة أبو علً، نبٌل، 
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 طواؿ اليـو
 ٔوتبكي كالنواعير 

 
 : في مقطع آخريقكؿ ك 

 وتركض حوليا في الصيؼ 
 تزينيا بألواف الطباشير

 ونرسـ فوقيا شجرًا
 وأشكااًل بال معنى

 خطوًطا ال تقر، مربعات، أو دوائر لمعصافير 
 وقبؿ النـو 

 نبمميا أو نسرع في الدخوؿ ألف حبري
 ذكر األوالد بالوادي 

 ٕفدب الخوؼ 

 ،تي تحمؿ في داللتيا عبلقة االرتباط بالقريةكرة يذكر عددنا مف العناصر الٌ في ىذه الصٌ  هنجد 
ى مف سيقاف القمح أك الشعير بعد درسو ما تبقٌ  بف، كالقصؿ( كىكيف، كالتٌ كاألرض) كالطٌ  ،يؼكالرٌ 

ذيف يميكف في مرح كاألطفاؿ الٌ  تي تيبٌ يح الٌ حيف في البساتيف، كبذكر الرٌ في البيدر كعرؽ الفبٌل 
اتي ا يدكر في خمجاف نفسو، عف تىكًقو الذٌ ر عمٌ عند الحيطاف كيكتبكف عمييا كيرسمكف، فيك يعبٌ 

د تي تركيا بعذم أيجبر عمى تركو ىك كأسرتو الصغيرة الٌ الٌ  فاعؿ مع تمؾ األمكنة، أك البيتلمتٌ 
      سكر( كتكرار ) الٌنافذةكالٌ  ،كتكرار كممات ) الجدار، كالحائط استشياد كالده عمى يد اإلنجميز

ابؽ اعر في المقطع السٌ ، فالشٌ وبلحـ يكحي بمعنى كبير في نفسرفة( فيذا التٌ الباب، الككة، الشٌ 
مف معنى كفكرة، ذلؾ عبر تكاصؿ المشاىد المتتالية لبلنتباه لما يريد الٌتعبير عنو  يبني جكان 

ؿ ؿ، نسرع( حتى تمثٌ ف، نرسـ، نبمٌ ، تضرب، تيٌب، تركض، نزيّْ ) تظؿٌ  رعةكتكرار األفعاؿ المضا
، كحتٌ  ى ترتبط مشاىد ىذا المقطع جميعيا بنسيج حكائي كاحد ىذه األفعاؿ مشيدنا حكائينا كامبلن

                                                           
1
 .2/236، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملة،ِّمحمد،ِّالقٌسً 

 
2

 .2/236نفسه  ، 
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ة مكحية فييا ة عبر لغة دراميٌ تكٌضحت في بنية مشيديٌ  هؿ جكىر الٌنص كمضمكنو، فمشاىديمثٌ 
  .ف مف مسرحة المكقؼ كالتعبير عف المضمكف بأسمكب دراميٌ قكة كمباشرة، إذ تمكٌ 

 جتماعية:لحكاية االا

يكشؼ في اس كطمكحاتيـ، كما أنو ر عف آماؿ النٌ تي تعبٌ الٌ جارب بالعديد مف التٌ  هيزخر شعر     
بيا تي تككف ميجٌسدة في شكؿ حكايات بفضؿ أسمك أشعاره عف خمجات شعبو كاىتماماتيـ الٌ 

كأخرل صريحة تعٌبر عف  ،ة عما تحكيو مف أبعاد رمزيٌ فضبلن  ،القصصي المصاغ بشكؿ مدىش
مختمؼ  اة سجبلن حينا دٌكف فييتجارب اإلنساف العميقة، لذلؾ كانت أبعاد الحكاية االجتماعيٌ 

ٌؿ اىتمامو كطمكحاتو كمخاكفو، فكانت الحكاية كعاءه الٌ  كآمالو ،ؿ تطكرهمراح ذم حفظ فيو جي
ة في بنيتيا اعتمدت القصصيٌ  هكصٌب فيو خبلصة تجاربو كحكمو، إذ نجد الكثير مف قصائد

 ة.الداخميٌ 

 فيقكؿ:  اعرجيزءنا مف ذكريات الشٌ " الخابية " في ديكاف ) صداقة ريح ( يستحضر فيو ك     

 وأزجي ىذا الخيط الطويؿ مف الحنيف
 بصوف زبيب الخوابي

 ٔوطؿَّ تينؾ الفجري

تي نرغب في معرفتيا عند تعرفنا عمى شعكب جديدة ىي األشياء الٌ  مف أىـٌ  كليذا فإفٌ      
. كىنا كرقييا عكبالشٌ  ةعب، لما لتمؾ األشياء مف أىمية في رفعكتراث ذلؾ الشٌ  ،كتقاليد ،عادات

 ةة كالقصصيٌ احية الدراميٌ ة القصيدة مف النٌ العادات كالتقاليد، فجعؿ ذلؾ يخدـ فنيٌ د أفاد مف تعدٌ 
ع في استخداـ مفردات نعة كالٌتكمؼ، فنكَّ عف الصٌ  بعيدان  مف مسرحة المكقؼ بشكؿ عفكمٌ ف كتمكٌ 
 وأك متنفسنا يخرج فيو عكاطف ،، ككاف يبحث في ذلؾ عف كسيمة ليزيؿ ىمكموراث الشعبيٌ التٌ 

 .مكبكتةال وكرغبات

يافة كالمجامبلت ( "حيث ة ) الضٌ عريٌ فة في نصكصو الشٌ كمف العادات كالتقاليد المكظٌ    
كتتجاكز دالالتيا لمتعبير عف  دة،خذ أشكاالن متعدٌ ة تتٌ ف ىذا الجزء مف رمكز شعبيٌ يتككٌ 

                                                           
1
 .3/362،  الكاملةِّالشعرٌةِّاألعمالالقٌسً، محمد،  
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اعر مف خبلليا ة، يستكنو الشٌ ة، كتكتسب أبعادنا مكضكعيٌ ة الفمسطينيٌ خصيٌ ثكابت الشٌ 
ة المعيشة في إطار كٌمي يجعؿ مف فمسطيف ة كاليكميٌ اىف كمظاىره الحياتيٌ أبعاد الكاقع الرٌ 

مف خبلؿ رمز  بلـ أـف خبلؿ أساليب الٌتحية كالسٌ ، سكاء أكاف ذلؾ مذات حضكر ككنيٌ 
  .ُالقيكة"

كاعتباراتيا لدل  ،يافة العربي األصيؿ، كليا قيمتياحيث تعٌد القيكة مشركب الضٌ    
. كالقيكةي  ،عمى كفرة الخير الٌناس كتكفٌرىا يدؿٌ  لممكاجع  رمزه  في شعر القيسيٌ  كعمى الكـر

 : كما في قكلو كاأللـ
 أجمس في انتظارىا 

 فأيف ياسمينة األصابع؟
 شربت قيوتي، شربت قيوة المواجع 

 ٕولـ أزؿ أتابع
  يقكؿ: حيث لؤلماف ، كىي في مكاضع أخرل رمزه  

 كيؼ توافر لؾ أف تناـ الضحى 
 أف تحتسي بأماف 
 ٖقيوتؾ الّصباحية

 مز لممكاجع كاأللـمز في أحد جكانبيما، فالقيكة تارةن ر ىذاف المقطعاف عمى الرٌ يدؿ     
ؿ في الحزف ة، تتمثٌ ة دراميٌ كتارة لؤلمف كاألماف، كجاء ىذاف المقطعاف ضمف بنية مشيديٌ 

المقطعيف بنسيج حكائي كاحد، يمثؿ ما يصبك إليو كالفرح حيث ترتبط مشاىد ىذيف 
 ، كما في قكلو:اعر في قصائدهالشٌ 

 في الباب حبيبي
 كاف في الّساحةِ 
 والحفِؿ حبيبي
 كاف في الّدبكةِ 

                                                           
1
 .28،  صوتِّالّتراثِّوالهوٌةموسى، إبراهٌم نمر:  
2
 .1/411، الكاملةِِّّاألعمالِّالشعرٌةالقٌسً، محمد،   
3
 .3/268المرجع نفسه،   
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 والمّواؿِ 
 والُعرِس حبيبي

 كاَف ياما كاَف أسبوًعا
 ِمَف الّرقِص الَغريبِ 

 لحظةً 
 وانتيِت الّرقصُة في صمتٍ 

 عمى وجِو حبيبي
 فا وغ

 واستيقظْت روحي
 وما عاَد حبيبي

 أيف يا أرُض حبيبي 
 ٔأيف يا أرُض حبيبي

كح ، كرغـ ذلؾ يتغمغؿ بداخمو كٌؿ جميؿ قت بو الرٌ ، كخسر مف تعمٌ مف أحبٌ  فقد كؿٌ    
عبير عٌما بداخمو بأسمكبو يجٌره إلى التٌ  ماضي، فذكرياتو جزء مف تككينو اٌلذمعاشو في ال

الجديدة مثقمة باليمكـ كاألكجاع، كمع مركر األياـ كالٌسنكات العجاؼ  والخاص، كتجارب
فاستخداـ " كاف يا ما  و يزداد داخمو الحنيف إلى الماضياٌلتي حٌمت بو كبشعبو كأرض

كو بعركبتو ك تراثو قو كانشداده لمماضي كتمسٌ كاف " ما جاء إال كسيمة ليكصؿ لممتمقي تعمٌ 
 لٌدبكة، المٌكاؿ " ليؤٌكد عمى أصالتو إنساننا كشاعرنا." امفردات :مف خبلؿ استخدامو 

 :كما في قكلو 
 أنا الّطير األخضر 
 بمشي وبتمخطر
 مرْة أبوي َذبحتني

 وأبوي أكْؿ مف َلحمي
 وأختي لمممْت عظمي

 ولما طمع القمرْ 
                                                           

1
 .1/524، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،   
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 صرت طيْر أخضر
 كّؿ مساحات فمسطيف ِعظاـٌ َمطمورهْ 

 حيف يجيء الميُؿ، ويطمُع قمُر الناِس،
  ُتصيُر طيرًا خضراء

 كو بأصالتو، فيك ميتـٌ ا يعكس مدل تمسٌ عبٌية كتكظيفيا أدبيِّ إلى الحكايات الشٌ  عكدة القيسيٌ    
عمى الحكاية  بمٌد أكاصر الماضي في الحاضر لتكجيييا إلى غد أكثر إشراقنا، كقد ارتكز القيسيٌ 

 فكأربعي يةألؼ كتسعمئة كثمانعاـ  ليعٌبر عف اآلالـ كالعذاب اٌلذم عاناه الٌشعب الفمسطيني منذ
سمب لؤلراضي، كتشريد كقتؿ دكف رحمة أك مف  كيعاني األمٌريف كما زاؿ يرزح تحت االحتبلؿ

 شفقة حٌتى ألجٌنةو لـ تر الٌنكر ألٌف عصابات صييكنٌية أصدرت قرارنا بإعداميا قبؿ أف تبصر
تيـ ذنبيـ الكحيد، كىذا ما أشار سطينيٌ ساء كأطفاؿ كشيكخ، كانت فمعيناىا الٌنكر، كدكف استثناء لن

داللة عمى كثرة المجازر اٌلتي  كّؿ مساحات فمسطيف ِعظاـٌ َمطمورهْ عندما قاؿ:  إليو القيسيٌ 
 كما زاؿ يتعٌرض ليا. تعٌرض ليا الٌشعب الفمسطينيٌ 

 ة: الحكاية الوجدانيّ 

كثير مف قصائده في  ، حيث صٌكر فيهكاف ليذا الٌنكع مف الحكايات ظيكر كاضح في أشعار    
ا في كالغراـ، ككانت معظميا مع المرأة التي تيشٌكؿ محكرنا أساسيِّ  ة، قصص الحبٌ بنيتيا الداخميٌ 

ة ا لو فضاءاتو كأشكالو. حيث استخدـ المرأة في قصائده الشعريٌ شعره، حيث تعتبر محكرنا أساسيِّ 
ألنيا  ه كثيرة؛الت المرأة في أشعار كرة. فدالكامرأة مف لحـ كدـ، رمزنا لؤلرض، أك الكطف، أك الثٌ 

 كتارة زكجة. ،كتارة حبيبة ،كتارة كطف ،تتجٌسد في أثكاب كثيرة، فتارة ىي أـٌ 

كر ) حمدة( في إحدل قصائده، فيرسـ ليا أجمؿ الصٌ  اعر صكرة األـٌ الشٌ حيث استحضر    
ثاء المرير كالحزيف بيذا الرٌ و ليرثي أمٌ  كرة بالحزف كالبكاء، فجاء القيسيٌ كأقدسيا، بحيث أحاط الصٌ 

 المتغمغؿ في أعماقو، قائبلن في قصيدة ) ممحؽ بأياـ عبداهلل(: 

 ىذه زجاجة ال أسمييا
 وأنت ياسمينتي التي تتفتح 

                                                           
1
 .228 -1/221، ةاألعمالِّالشعرٌةِّالكاملالقٌسً، محمد،   
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 عمى قمة الوقت الذي أراؾ، تتسع الرؤى 
 وتزىر كنجمة صبح

 عروًسا مضيئة بقالئد الحزف 
 ينثاؿ مف عينيؾ ربيًعا
  ٔمنشديفوموسيقى، وجوقة 

 نيا.و حمدة برثائو المرير ليا، حيث تركتو كحيدنا في ىذا الدٌ فينا يتجٌمى القيسي بفجيعة فقد أمٌ    

حيث أسند  ات كالمكضكع( حيث ظيرت داللة القرب بيف الذٌ األسطر باسـ اإلشارة )ىذه يبدأ   
بحيث يسمح لنفسو صؿ، ليصبح المكضكع جزءنا مف ذاتو، مير المتٌ الفعؿ) أسمييا( إلى الضٌ 

مير اني بالضٌ طر الثٌ و يجيب في السٌ جاجة، كلكنٌ ي ىذه الزٌ و ال يسمٌ ر بأنٌ بإصدار األحكاـ، فيقرٌ 
ؤل ني أشتاؽ إليؾ فتتسع الرٌ  أنٌ غـ مف قٌمة الكقت إالٌ ح ( بالرٌ تي تتفتٌ المنفصؿ ) أنت ياسمينتي الٌ 

 بح.كالٌنجمة في الصٌ 

ؤل، تزىريف، كنجمة، مشيئة( تعكس عمؽ ح، الرٌ ياسمينتي تتفتٌ )  مة بػكلعٌؿ المفردات المتمثٌ     
 كالعركس المضيئة. ،جمةييا بالنٌ ) حمدة ( حيث شبٌ وبسبب فقدانو أمٌ  كألمو، اعرساة الشٌ مأ

كحده  و، كالحكار ييظير صكتابع الحكارمٌ ابؽ ظيكر الحكاية ذات الطٌ نبلحظ مف المقطع السٌ     
 كالفكرمٌ  ، فكانت تعكس تككينو العاطفيٌ تقنية المشيد الٌسردمٌ ابؽ حيث كٌظؼ في مقطعو السٌ 

 ا. فاستطاع أف يعٌبر عف ىكاجسو كأفكاره تعبيرنا دراميِّ 

 () انطفاءاتعمى قصيدة  الٌدينيٌ  قاـ بإضفاء الجكٌ  هكبالٌتطرؽ لصكرة المرأة الحبيبة نجد  

 في معجـ البمداف 
 يقرأ أسماء حبيبتو الحسنى 

 أىجت الرعباف يا حادي العيس 
 ٕيا والدتي قّري عينا

                                                           
1
 .3/51،الكاملةِِّّاألعمالِّالشعرٌةالقٌسً، محمد،   
 
2
 .1/225، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،   
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مف حضكرىا  المرأةنكر مف يجٌرد المرأة مف كجكدىا ككاقعيا في القصيدة، كينكر مف ييعٌركف يي    
ؿ في ابؽ تتمثٌ أك إشارة، فدرامٌية الٌنص في المقطع السٌ  ،أك رمزنا ،في القصيدة، ليحيميا إلى داللة

قراءة أسماء حبيبتو الحسنى، حيث مٌثمت األفعاؿ ) يقرأ، أىجت، قٌرم ( مجمكعة مف الكقائع، 
  ة.أٌدت إلى تشكيؿ مادة حكائيٌ 

      م ميمة فنية كىيضح أف أسمكب الحكاية لجأ إليو في بعض أجزاء قصائده ليؤدٌ كىكذا يتٌ    
ة جربة الشعريٌ التٌ  كىنا يمكف القكؿ بأفٌ  الدراميٌ أثير ؤل كالمشاىد مف أجؿ إحداث التٌ تجسيـ الرٌ 

في فنكف  ز مف األساليب المستخدمة بشكؿ أساسيٌ االستخداـ طر  والجديدة أتاحت الفرصة أمام
 . ُأخرل

ر بيا كأكسبت قصائده بيعدنا ة الحديثة، كتأثٌ تي أٌثرت بالقصيدة العربيٌ كتعٌد الحكاية مف الفنكف الٌ    
ما يدكر  ما يدكر في خمجاف نفسو ككؿٌ  ر عف كؿٌ ة، بحيث عبٌ الٌتحٌيز كالتٌبعيٌ  ا بعيدنا عفمكضكعيِّ 

  .حكلو مف عكاطؼ كمشاعر كأحاسيس بصكرة مشٌكقة بعيدة عف التٌقريرٌية المباشرة

 الحوار:

يأتي تعريؼ الحكار في إطار أٌنو " ظاىرة بارزة في بنية القصيدة المتكاممة كليس الحكار    
نٌ  مقصكدنا لذاتو،  ركتٌ ، أك ىك نكع مف الفعؿ، كىك يخمؽ التٌ ما ىك كسيمة لتقديـ حدث دراميٌ كا 

أك  فالحكار ىك ما ييقٌدـ مف خبللو حدث دراميٌ  ِة" ؽ الحركة، كيغكص كراء الحقائؽ الٌنفسيٌ كيعمٌ 
ف مف م إلى مقياس معيٌ تي تؤدٌ ذم يحكم بداخمو مجمكعة مف األحداث الٌ ىك نكع مف الفعؿ الٌ 

 ي.  ة المتمقٌ ة في نفسيٌ فسيٌ كاالنفعاالت النٌ  ،ي الحركةداخؿ القصيدة، كينمٌ  ركتٌ التٌ 

عمى مسافة مقطع  م دكرنا رئيسنا في بناء القصيدة، كقد يمتدٌ الحكار يؤدٌ  ا سبؽ نستنتج أفٌ ممٌ ك    
مقصكد بو ف، لذلؾ الحكار ىنا ليس الطكيؿ أك مجمكعة مف المقاطع تنتيي إلى ىدؼ معيٌ 

دكف كسيط ، أك  ككف دكف مغزل أك ىدؼ، فيك أداة لتقديـ حدث دراميٌ تي تة الٌ العاديٌ الحكارات 

                                                           
 
1

 .325، الشعرِّالعربًِّالمعاصرإسماعٌل، عز الدٌن،  ٌُنظر: 
2
 .281 ،،ِّبنٌةِّالقصٌدةِّالعربٌةِّالمعاصرةموسى، الخلٌل 
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ا إراديِّ يصكٌ  ؼ أك ييرغـ عميو لتقديـ حدث دراميٌ كعاء يختاره المؤلٌ  ا بيف إرادتيف تحاكؿ ر صراعن
   ُمنيما كسر األخرل كىزيمتيا. كؿٌ 

 فكسخكص، كذخائر النٌ مى طبائع الشٌ ع و يدؿٌ كظائؼ عديدة أىميا: " أنٌ  كلمحكار الدراميٌ    
ات خصيٌ ح المكاقؼ، كيكشؼ مف أفكار الشٌ ة، كيكضٌ خصيٌ كيسيـ في تطكير الحبكة كالشٌ 

يحٌمؿ أسبابو، كيدفعو باٌتجاه الٌذركة فالٌنياية ك  يساعد عمى معرفة الفعؿ الدراميٌ اتيا، ك كنفسيٌ 
راع و يمتـز بدفع الصٌ الفعؿ كاكتمالو، كما أنٌ  كف العاـ كعمى نمكٌ كيساعد عمى تمكيف المكاقؼ بالمٌ 

محتكل اإلنساف كٌمو كالكبلـ بيف "فالحكار  ِى يبم  غايتو"لو سبمو حتٌ  إلى األماـ دائمنا، كيشؽٌ 
ذكرىا سابقنا إف لـ تتكفر في الحكار  ي تـٌ كىذه الكظائؼ التٌ  ّ األشخاص محتكل المجتمع كٌمو"

 تو.فقد الحكار دراميٌ 

أبرز ىذه الخصائص، اإليجاز  الجيد سمات كخصائص ال بيٌد مف تكفرىا بو، كلعؿٌ كلمحكار    
ر في كجدانو، كاالبتعاد عف عدد ممكف مف الكممات كتؤثٌ  ي بأقؿٌ بحيث تصؿ الفكرة إلى المتمقٌ 

كحكارىا مطابقاف  ،ةخصيٌ كاالستطراد، بحيث تككف الشٌ  ،زييف في الكمماتكالتٌ  ،كمؼالٌصنعة كالتٌ 
ا، فالكممات الٌ لكاقعيما  تي يحكييا الحكار كالبنياف المرصكص، بحيث إذا قمنا بإزالة كممة أك تمامن

، كحدث خمؿ في المعنى، " كما يجب في الحكار أف تخضع الحكار بشكؿ عاـٌ  عبارة اختؿٌ 
كمف  ْات في تباينيا"خصيٌ ة في تفرده كيبرز ما بيف الشٌ شخصيٌ  الكممات لتنكيع يبرز صكت كؿٌ 

تي ة الٌ فات الجماليٌ م إلى ضياع المعنى، فمف الصٌ طكؿ الجممة أك المقطع يؤدٌ  ج أفٌ ىنا نستنت
كاإلثارة  ،شكيؽكيبعث التٌ  ،يالمتمقٌ  يقاع جميؿ يىشيدٌ حكار إلى مستكل عاؿو أف يككف ذا إترتقي بال
 .ٓيلدل المتمقٌ 

كىك قميؿ الكجكد في تيف أك أكثر يالكج كىك حكار بيف شخصيٌ ؿ الدٌ كع األكٌ كالحكار نكعاف، النٌ  
ر كتٌ ركة، كيخمؽ التٌ إلى الذٌ  ة، يدفع العمؿ الدراميٌ و إذا كجد فيك ذك أىميٌ القصيدة المتكاممة، لكنٌ 

ذم يشتمؿ عمى حكار الٌ  ، كىك ما يسٌمى بالحكار الخارجيٌ  ٔكيككف أحياننا رشيقنا كجممو قصيرة 

                                                           
1
 .145، الدرامًِّ،ِّالبناءعبد العزٌز، حمودة ٌُنظر:  
2
 .281 ،بنٌةِّالقصٌدةِّالعربٌةِّالمعاصرةِّ،موسى، خلٌلال 
3
 .12، الحٌاةِّفًِّالدراما ،بنتلً، إرٌك 
4
 .13، مقدمةِّفًِّنظرٌةِّاألدبتلٌمة، عبد المنعم،  
5
 .281 بنٌةِّالقصٌدةِّالعربٌةِّالمعاصرةِّ،موسى، خلٌلال ٌُنظر:  
6
 .284، نفسه المرجع  
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فيطمؽ عميو مصطمح " الخطاب المعركض" لسمة  :ا المباشركحكار غير مباشر أمٌ  ،مباشر
 كمنو ما جاء في قصيدة  اعتقاؿ األبيض : ُ"ةالعرض المباشر لكبلـ الشخصيٌ 

 صوت يعبر في الياتؼ:

 ىؿ أعددت الورد؟

 ال يا سيدتي... بعد

 كاف لنا مشوار، وأعّدوا األسالؾ

 لماذا...؟

 ال أعرؼ سيدتي

 فأنا مثمؾ في ىذا المحد

 كاف لنا مشوار وأعّدوا األشواؾ 

 فال عرس اآلف 

 أخذوا الفرح األخضر والريحاف

 أخذوا األبيض منا، أخذوا الكممات

 إلى ىذا الحد؟ّ 

 أخذوا أيًضا باقات الورد

 أخذوني أمس

 ال تنتظريني

 .ٕال تنتظري العرس

                                                           
1
 .112، )ِّالزمن،ِّالسرد،ِّالتبئٌر(ِِّّالخطابِّالروائًتحلٌلِّ ٌقطٌن، سعٌد، 
2
 .1/382، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّ،ِِّّمحمد،ِّالقٌسً 
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ف المتحاكرتيف تيخصيٌ ابؽ مف خبلؿ طرح أسئمة كتقديـ إجابات، بيف الشٌ ؿ الحكار السٌ تشكٌ    
ر عف اعر بيذا المقطع ييعبٌ ة، فالشٌ كمحاكر آخر مف خبلؿ ميحادثة ىاتفيٌ  ،وحيث برز صكت
ر لممعنى أف يعمؿ بطاقتو الكمٌية، بينما يتفاعؿ المستمع مع ة تكفٌ ة،  كأعباء عقميٌ شحنات عاطفيٌ 

ذم ييمارسو الفاعمكف في ة في لحظات الٌتمقي." فالكبلـ الٌ ىذا المعنى. بما تتيحو لو طاقتو العقميٌ 
فكير عبر كضع أنفسيـ في حاالت كمكاقع تمنحيـ القدرة يمكنيـ مف ممارسة التٌ  الفعؿ الدراميٌ 

 .ُ"عمى إنتاج الكبلـ في عبلقتو بتمؾ الحاالت كالمكاقع كي ييفضي إلى إنتاج نص دراميٌ 

و ـ بأنٌ القارئ كيتكىٌ  الحكار عمى طكؿ المقطع، لمكىمة األكلى يظفٌ  ة " يمتدٌ كفي قصيدة " الجثٌ     
نفسو، كليس بيف  و كبيفضح أٌنو حكار بينتيف، لكف ال يمبث أف يتٌ بيف شخصيٌ  إزاء حكار طبيعيٌ 

 ( ماذا، كيؼ، ماذا)تيف مختمفتيف، يسأؿ كيجيب، مف خبلؿ تكرراه ألسماء االستفياـ شخصيٌ 
ة، ة الٌصعبة، كغربتو المكانيٌ فسيٌ ذم افترضو عٌبر مف خبللو عف حالتو النٌ الٌ  اتيٌ كىذا الحكار الذٌ 

ؼ إلييا كبقيت مجيكلة حتى ة لـ نتعرٌ ة خياليٌ تي تعتريو مف خبلؿ شخصيٌ كعف حالة الٌصراع الٌ 
 ياية.النٌ 

 يقكؿ القيسي:

 ماذا في الداخؿ

 في الداخؿ نحف، ولكنا نجمس فوؽ المقعد في الساحة

 ينا الحارسووحيديف يمر عم

 تحكيف عف الوقت وأحكي كيؼ يمر العمر، 

 وكيؼ نقضي الساعات مًعا

 ا أنت بعيدةمبين

 وأنا وحدي

 ماذا في الداخؿ
                                                           

1
 

1
 .2، نحوِّحوارِّحواريِّمنِّالصوتِّالمفردِّإلىِّاألصواتِّالمتعددةِّ،المشاكلٌةالكردي، وسٌم، 
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 في الداخؿ يا سيدتي ال شؾ، أثاث وفراغ

 في الداخؿ بعض حرائؽ 

 ورماد صباح عادي

 في الداخؿ قتمى، صعاليؾ، نبيوف، نساء عربيات

 ٔفعالـ سؤالؾ...؟في الداخؿ أشياء الروح، 

بيف مف بينو ك  الحقيقيٌ  فاعؿ االجتماعيٌ و يفتقد لمتٌ ابؽ كجكد حكار، لكنٌ نبلحظ في الٌنص السٌ    
كما ىك  ة في الحكار بيف نفسو، فالفعؿ الدراميٌ يحاكر نفسو، فظيرت المشاىد الثنائيٌ  وألنٌ  يحاكره؛

ا مف خبلؿ الحكار مع في ىذا الٌنص خمؽ  فعبلن دراميِّ  و أنٌ إالٌ  معركؼ يخمؽ بشكؿ جماعيٌ 
 و أنٌ اعرة، إالٌ ات الشٌ ميـ لما تنتجو الذٌ  كجكد اآلخر في الحكار الشعرمٌ  أفٌ  نفسو، كمف الطبيعيٌ 

ا يريد، يسأؿ نفسو كمف ثـ يجيبيا، كىذا ما جعؿ عبير عمٌ استطاع مف خبلؿ ذاتو األخرل التٌ 
ات في مقطعو ليا صكت كاحد كىك صكتو تفاعمت ىذه شخصيٌ ا ، بحيث أنتج ص دراميِّ النٌ 
تو كتأثيره ىك فقداف كمما زاد مف دراميٌ  حكاره دراميّّ كنجـ عنيا  ات مع بعضيا بعضان خصيٌ الشٌ 

 اعر. المطركحة مف قبؿ الشٌ  األسئمةرؼ اآلخر، فمـ تظير اإلجابة عف صكت الطٌ 

تو كع مف الحكار المباشر، حيث يسأؿ بشخصيٌ النٌ " نجد ىذا ظر إلى قصيدة "مرآة المنفىكبالنٌ    
انية كيجيب عمييا ليتممؾ زماـ القيادة تو الثٌ ى األسئمة بشخصيٌ ا، كيتمقٌ كيفتتح حكارنا دراميِّ  ،األكلى

تي ة الٌ ا لٌبى الغاية األساسيٌ  مقطعنا حكاريِّ يكر، كشٌكبلتاف في الظٌ في الحديث، فتناكبت الشخصيٌ 
 بأسمكب مباشر.  إلنتاج الفعؿ الدراميٌ  اف ىذا المقطع ىك المحكر األساسيٌ أراد طرحيا لمقارئ، فك

 ماذا تفعؿ بي؟

 الطرقات ىنا؟ تّافِ كِ 

 أطويو؟

 وأطويو،
                                                           

1
 .1/452،  األعمالِّالشعرٌةِّالكاملة،ِّمحمد ،القٌسً 
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 وال شيء سوى أني

 أكبر في السف

 وبال إذف تنسُؿ مف الباب األياـ إلى الشارِع،

 أنزُؿ سيًوا

 ِمرآة المقيى 

 وَيِعفُّ عمى روحي، 

 ِعّف،ما بات يَ 

 تفعُؿ في مرآة المقيى؟ ما

 أتأمُؿ ألواُف الّطيِؼ، قمياًل، 

 أحياَنا 

 أبعُث صورتيا

 ِمف رقدتيا

 ٔفإذا األشياُء تِئفّ 

أبدع في ، ككطنو، فجعؿ مف قصائده كطننا ك استطاع في المنفى أف يككف لساف حاؿ شعبو   
فقد عكامؿ زادت مف ه عمى ما جرل، كما ، كبكاؤ و إلى كطنو، كبغضو لممنفىرسـ تفاصيمو، فحنين

 في بناء صكره الٌشعرٌية. وإبداع

 : المباشرالحوار غير  -ِ

مف خبلؿ  شكيو لما يراهأكيد كالتٌ خبلؿ التٌ  ي مفيعٌبر فيو عف منظكره الخاص، كيكشفو لممتمقٌ     
تي غدت ة الٌ اعر مف خبلؿ الحكار غير المباشر يرسـ لكحتو الدراميٌ فالشٌ  ،تي يرتدييااألقنعة الٌ 

                                                           
1
 .2/426، الشعرٌةِّالكاملةعمالِّاألالقٌسً، محمد،  
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ة إطارنا استقطب مف خبلليا مكنكناتو، فالقصيدة المشتممة عمى حكار غير مباشر أم الشخصيٌ 
ره ة، كمعبر مف الكعي القانع بقناعو يختاره كيصكٌ ة كالمكضكعيٌ ة، ىي كسط بيف الذاتيٌ القناعيٌ 

 .ُتي تناسب كاقعو كترصد حركتوكيبحث بيف األدكار الٌ 

    حيث جٌسد الحدث مف غير إطالة، في قصيدتو المعنكنة ة،الحكار بطريقة فنيٌ  نقؿ القيسيٌ    
 بػ " منزؿ شجار" : 

 وفجأة: 

 أريد أف أسافر

 أليس جيًدا؟

 و ييطؿ الّندى

 يدؽ صدره، يخمخؿ الجيات

 وظؿ صامتًا، وما تبسمت

 لكف بعد برىة تكممت:

 ٕيحؿ كؿ المعضالت 

 درامانحك ال ة، كىنا تظير نزعتوأشبو ما يككف راكينا لقصٌ  وابؽ أنٌ بلحظ مف خبلؿ المقطع السٌ يي   
غتة في تصدير كر فالمبار، كتتمازج الصٌ ؿ كتتغيٌ انتباه القارئ، فاألحداث تتبدٌ  فيك ييدؼ إلى شدٌ 

ة إلى المقطع الشعرم. التخمخؿ في األحداث عممت عمى جمب الدراميٌ المشيد مع الٌصمت ك 
 يعيش مشيٌدا درامينا أبدع في إخراجو. باألصكات، يجعؿ المتمقي وفتبلعب

 كاإلنشاء ،ىذا األسمكب يتراكح أحياننا، بيف الخبر ابقة أفٌ ة السٌ عريٌ يستنتج مف المقاطع الشٌ     
 ة في دائرة أك مستكل كاحدكة أفقيٌ يا تككف حر ر كالحركة لكنٌ كتٌ كاالستفياـ، مما يخمؽ نكعنا مف التٌ 

                                                           
1
 .62، المونولوجِّبٌنِّالدراماِّوالشعر ،فرحات، أسامةٌُنظر:  
2
 .1/628، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّ،محمد،ِّالقٌسً 
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ة اخميٌ ة عف بعض أفكارىا الدٌ خصيٌ ر الشٌ إثباتيا. حيث تعبٌ تدكر حكؿ كجية نظر يريد المتحدث 
 .ُكدكافعيا

ا ليذا النٌ تعٌد قصيدة "السٌ     ر في ىذه القصيدة مشيدنا مف كع مف الحكار، حيث يصكٌ جيف" أنمكذجن
ر كاقعنا مميئنا بالمعاناة عراء الفمسطينييف،  فيك يصكٌ تي عاشيا كعاصرىا أغمب الشٌ المشاىد الٌ 
قمت شخصيٌ  كاالضطياد تو، كخرجت مف رحـ ىذه المعاناة، فقد ىيٌجر إلى األردف، كتنٌقؿ حيث صي

اعر كأحاسيسو ؿ مكقؼ الشٌ ة لتشكٌ جربة الخاصٌ بيف أكثر مف دكلة، فامتزجت " الٌتجربة العامة بالتٌ 
 .ِكانفعاالتو بمكضكع الغربة"

 حيث يقكؿ في قصيدتو:

 أحكموا الباب عميّ 

 وجاؤوا بالستائرأغمقوا كّؿ الشبابيؾ 

 حجبوا عّني ضياء الّشمس والوجو الذي أىوى، وأطفالي الّصغار

 فتتوا ما كنت أحوي مف سجائر

 كسروا ظيري بعقب البندقية 

ـّ قالوا: أُتياجر؟  ث

 قمت: يا ليت فقمبي صار طائر

 وأنا ال أممؾ اآلف زمامو 

 قيؿ تبقى ىا ىنا حتى القيامة

 برًدا وسالما قمت: أجؿ في بالدي تستحيؿ النار

 وانثنوا ضرًبا عمى رأسي بأعقاب البنادؽ

                                                           
1
 .232، المونولوجِّبٌنِّالدراماِّوالشعر ٌُنظر: فرحات، أسامة، 
2
 .28، عناصرِّاإلبداعِّالفنًِّفًِّشعرِّعثمانِّأبوِّغربٌة أبو علً، نبٌل، 
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 ـّ فقمبي صار عصفورًا،قمت: ما ى

 وأغصاني حدائؽ. 

 قمت: قمبي صار زرًعا وسنابؿ

 أشعموا فيو الحرائؽ 

 واعمموا أف جذوري سوؼ تبقى وتناضؿ

 أحرقوني 

 ٔيخضب األرض رمادي

، بدأ بمشيد تضٌمف الٌنص السٌ     ، كجرُّد اعر عف العالـ الخارجيٌ فيو عيزؿ الشٌ ابؽ حكارنا طكيبلن
ما يحٌب كييكل كحرقكا قمبو، كاعتدكا عميو بأعقاب البنادؽ ككسركا  مف كٌؿ شيء، كحرمكه مف كؿٌ 

، لتبدأ رحمتو مع الحكار، ليكشؼ طبيعة مف عزلكه كعدكانية مف  ،ظيره، ثـ طرحكا عميو سؤاالن
ٌمييو بأسمكب فاعتدكا عميو، فسؤاليـ أجاب عم  وة، كأحداث متعاقبة حٌتى أنٌ بصكر فنيٌ  ٌني شٌيؽ حي

 صفعة في كجو مف مارسكا بحقو أسكأ استخدـ الكممات الباعثة لمحياة كاألمؿ كالتفاؤؿ فكانت
، فاستخدـ ) أغصاف، حدائؽ، عصافير، زرع سنابؿ( فجاءت ىذه يٌ نسانالئل دأنكاع االضطيا

رة ستينبت الكثير مف أمثالو، مف يحممكف فكره مكتو لف يككف إال بذ الكممات دالة عمى أفٌ 
كأمثالو ضاربة في عمؽ أعماؽ األرض كشجرة  هكيناضمكف مف أجؿ بقائيـ عمى أرضيـ، فجذكر 

ذم يبعث نفسو مف رماده لحياة رماده سيككف بمثابة طائر الفينيؽ، الٌ  زيتكف عتيقة، حٌتى أفٌ 
طار  كؿٌ  ال سٌيما أفٌ ك ص، ة النٌ ما سبؽ أسيـ في زيادة دراميٌ  جديدة، كؿٌ  ما جرل يقع في سياؽ كا 

 كاحد. نصيٌ 

و ليس بحاجة كفي مقطع آخر ينطمؽ مف نفسو، كما يمبث أف يعكد إلييا فكرنا، فيك يتساءؿ لكنٌ    
 فيقكؿ:إلى جكاب. 

 أيتيا السيدة الجميمة
                                                           

1
 .ٕٔ-ٕٓ/ ُ، األعماؿ الشعرية الكاممةالقيسي، محمد،  
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 قولي لي: 

 مف أيف تطمع ىذه الّشمس الباردة

 مف الشرؽ المخضب، 

 الواضح؟ أـ مف قميص أمريكا

 ثـ قولي أيًضا 

 أيتيا السيدة الجميمة 

 في أي النقاط مف وطني أنقؿ قدمي

 وأي الشوارع مجاز لي عبورىا

 وأي المقاىي أقرأ وأكتب 

 ٔأي الكممات أقوليا لعروسي غدا!؟

يدة أؿ كىي السٌ  يا، كتبعو بالمنادل المعرؼ بػب أيٌ داء المركٌ اعر مقطعو بحرؼ النٌ بدأ الشٌ    
جميمة لـ تكف أمامو كجينا لكجو يدة الالسٌ  داء تدليبلن عمى أفٌ لكصمة النٌ  والجميمة، كجاء استخدام

مٌرة ينادم كيخاطب المحاكر اآلخر  ث معيا، كقد طرح مجمكعة مف األسئمة، كاف في كؿٌ حدٌ تٌ لم
ة كشخصيٌ  ،بقيت مجيكلةيا  أنٌ ديد ليا. إالٌ دة كاحترامو الشٌ يٌ ٌيدة الجميمة، داللة عمى ثقتو بالسٌ بالسٌ 
ح  كاستطاع أف يكضٌ  دةيٌ ا بينو كبيف تمؾ السٌ رنا كىميِّ اعر ىنا أجرل حكاياية، فالشٌ ى النٌ ة حتٌ خياليٌ 

ة تحتكم المشيد ي لكحة فنيٌ مة المتمقٌ ي، كأف يرسـ في مخيٌ تي يريدىا لممتمقٌ كيكصؿ أبعاد الفكرة الٌ 
 كرفضيـ الخضكع لممحتؿٌ  عب الفمسطينيٌ شو الشٌ إزاء ما يعي هكما دار بو مف أحداث، فجاء تعبير 

ر مف فرط كٌ صة فاقت التٌ ة دراميٌ سميـ بالكاقع المفركض عمييـ عنكة، عمى شكؿ لكحة فنيٌ كالتٌ 
 جماليا.

في بناء القصيدة  ( كىك األىـٌ  MَNOLOGUE)  اخميٌ اني فيك الحكار الدٌ كع الثٌ ا النٌ أمٌ    
تيف خص الكاحد، كىي منحكتة مف الكممتيف اليكنانيٌ المتكاممة، ككممة مكنكلكج تعني كبلـ الشٌ 

                                                           
1
 .3/22،األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،  
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mono   كاحد ك logos-  الكبلـ ، كتكجد في مصطمحات المسرح كممة أخرل تقترب بمعناىا
لمناجاة أك ة تترجـ أحياننا إلى اات، كفي المغة العربيٌ مف المكنكلكج، ىي كممة مخاطبة الذٌ 

 .ُالٌنجكل

 كائيٌ ة مستعارة ببل شؾ مف ميداف الفف الرٌ " ىي ذاتيا عبارة اصطبلحيٌ اخميٌ الحكار الدٌ  كعبارة "   
صكتاف لشخصيف مختمفيف  -ببساطة -. فالحكار العادمٌ كبخاصة مف ميداف األدب المسرحيٌ 

يككف  كفي الحكار الداخميٌ يشتركاف معنا في مشيد كاحد، تتبيف مف خبلؿ حديثيما أبعاد المكقؼ. 
ذم الٌ  الخاٌص  اخميٌ العاـ، كاآلخر صكتو الدٌ  كتاف لشخص كاحد، أحدىما ىك صكتو الخارجيٌ الصٌ 

. كفي أثناء تمؾ الحركة ينقؿ لنا ِ"طح مف آف آلخرال يسمعو أحد غيره كلكنو يبزغ عمى السٌ 
 اعر.ة لممتحدث بمساف الشٌ فسيٌ المكنكلكج األبعاد النٌ 

 ات ة مع الذٌ يأخذ شكؿ مناجاة فرديٌ  يمكف أف كالمكنكلكج شكؿ مف أشكاؿ الخطاب المسرحيٌ    
ة مف خبللو عٌما شعر بو مف مشاعر متضاربة، كتعٌبر بو عما في داخميا خصيٌ إذ تتساءؿ الشٌ 

يث ة، حز القصيدة الدراميٌ ىك ما يميٌ  "إف المكنكلج الدراميٌ   .خاذ قرار مامف تمٌزؽ أماـ ضركرة اتٌ 
يا تو ما عف طبيعتيف، كحيث تكشؼ فيو شخصيٌ يخاطب مستمعيف خياليٌ  ـ خياليٌ يتكاجد متكمٌ 

 ة ما أك أثر أدبيٌ فيك عبارة عف رسـ غير مباشر لشخصيٌ  ذم يحكطيا،الٌ  كالمكقؼ الدراميٌ 
ة في حديث مف جانب كاحد يكجو ة أك حقيقيٌ ة خياليٌ مو شخصيٌ مرتكز عمى حادثة كاحدة تقدٌ 

 ّاس"ة أخرل أك لجماعة مف النٌ لشخصيٌ  لمقارئ أك

م ، كتؤدٌ أك ذاتيٌ  أك حضارمٌ  أك سياسيٌ  كعكامؿ نشكء ىذا الحكار كثيرة، منيا ما ىك اجتماعيٌ 
ة ة عكامؿ تعكد إلى ذاتيٌ ؿ خصائص ىذا الحكار كأىدافو، كثمىذه العكامؿ كغيرىا دكرنا في تشكي

ة ة كالجماليٌ عبيريٌ ما يعكد إلى الخصائص التٌ ة كحاجاتيا كدكافعيا، كمنيا خصيٌ اعر أك الشٌ الشٌ 
 .ْكغيرىا

                                                           
1
 .424، المعجمِّالمسرحًماري إلٌاس و حنان قصاب حسن: ٌُنظر:  
2
 .224، الشعرِّالعربًِّالمعاصراسماعٌل، عز الدٌن،  
3
 .24، المونولوجِّبٌنِّالدراماِّوالشعرِّأسامة فرحات، 
4
 .284، بنٌةِّالقصٌدةِّالعربٌةِّالمعاصرةِّ،موسى، خلٌلالٌُنظر:  
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راع ب مف عدد مف القكل كالمستكيات أك الصٌ راع المركٌ عف الصٌ  اخميٌ كينجـ الحكار الدٌ    
فكير، كىك تخٌيؿ بنكع آخر مف أنكاع التٌ  اخميٌ بيف العقؿ كالعكاطؼ كقد يرتبط الحكار الدٌ  اخميٌ الدٌ 
 ُة بناءىا.خصيٌ عمى ذكريات سابقة تعيد الشٌ  اخميٌ في بناء حكارىا الدٌ ة خصيٌ اكرة، فتعتمد الشٌ الذٌ 

المرٌكب فقٌكاه كشٌد عيراه، كىك حكار  راع الدراميٌ اقترف بالصٌ  اخميٌ الحكار الدٌ  كمف الكاضح أفٌ      
كالشٌر  ،ذيمة، كالخيركالرٌ  ،تي تتراكح بيف الفضيمةة الكاحدة كعبلقاتيا الٌ خصيٌ ف أبعاد الشٌ غنٌي يبيٌ 
جاه كاحد في اتٌ  اخميٌ جو حكارىا الدٌ تي يتٌ ة الٌ طحيٌ ة السٌ خصيٌ كالعقـ، عمى نقيض الشٌ  ،كالخصب

 ِراع فييا بسيطنا كضعيفناكيككف الصٌ 

عف أفكاره عبير ة، عندما يريد التٌ دكرنا ميمنا في القصيدة العربيٌ يؤدم المكنكلكج  كما أفٌ    
حدث إلى كالتٌ  ،كتركيبيا ،كرةو يعمد إلى تكثيؼ الصٌ فإنٌ  -غير مباشر– كعكاطفو بأسمكب فنيٌ 

ي نفسو، بؿ سبة إلى المتمقٌ ر مف شكمو كصكتو، فبل يعكد بالنٌ يغيٌ  الجميكر مف خبلؿ قناع كىميٌ 
ذم يعرؼ كؿ الٌ ؼ فييا صكتو. كىك الشٌ ة يتعرٌ ة خياليٌ يتجٌسد أمامو حينئذ مف خبلؿ شخصيٌ 

 .ّبالمكنكلج الدراميٌ 

ىك الحديث المنفرد  المعنى األساسيٌ  ىك مصطمح يستعمؿ بمعافو عٌدة، بيد أفٌ  :المكنكلكج   
 .ْذم يقكـ بو شخص كاحد في كجكد أك غياب مستمعيفالٌ 

 : عمى هفي أشعار  اخميٌ جاء الحكار الدٌ 

اعر مع نفسو: بحيث يتحاكر مع نفسو دكف اآلخريف، فيخمؽ بينو كبيف نفسو حكار الشٌ  -ُ
ذم يرمي إليو. تو، كيستكفي المكضكع الٌ متو كنفسيٌ ا يدكر في مخيٌ عمٌ ر ا يعبٌ حكارنا ذاتيِّ 

ا عمى الحكار الذٌ الغارقة في الحب  كتعٌد قصيدة " في امتداد سيكبي اتي " مثاالن صريحن
 فس، حيث يقكؿ: مع النٌ 

 بت ال أعرفني، 

 –قاؿ  -
                                                           

1
 .284،نفسه 
2
 .281 -286  ،بنٌةِّالقصٌدةِّالعربٌةِّالمعاصرةِّ،، خلٌلالموسى ٌُنظر:  
3
 .22 -12، المونولوجِّبٌنِّالدراماِّوالشعرِّأسامة فرحات،ٌُنظر:  
4
 .23،المونولوجِّبٌنِّالدراماِّوالشعرِّأسامة فرحات،ٌُنظر:  ، 
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 بالريح الحدودية الفاسؽ والفاتؾ اأن
 نياب المذاذات،

 أنا ال أرتوي
 دناف حبيبي!مف 

 أـ أنا العاشؽ المتيالؾ، 
 سّريأأدرؾ 

 فأسري 
 إلى حتؼ روحي

 ٔوأرفع عالساريات ذنوبي؟!

نفسو المجيكلة، كأٌنو ال ر لنفسو، كيخاطب و ال يعرفيا، فيك يتنكٌ اعر يخاطب نفسو ككأنٌ فالشٌ     
الحبيب أكجعو ألمنا كبعدنا فمـ يعد يرتكم منو، كىك يعرؼ بينو كبيف نفسو أيف سيقكده  ألفٌ  يعرفيا،

في القصيدة، فيك كما يصرح  سيقكده ىذا الحدث إلى حتؼ ركحو كسترفع  ىذا الحدث الدراميٌ 
ر عف مكنكنيا، لجأ فييا إلى ضمير كيعبٌ  تي يطرحيا القيسيٌ اريات. فالفكرة الٌ ذنكبو كما ترفع السٌ 

يرل كيدرؾ بحاستو  اعر ىناـ ) أنا ( اٌلذم يدؿ عمى حديثو مع ذاتو كمحاكرتو ليا، فالشٌ لمتكمٌ ا
شاط ة كالنٌ ، بحيث يبعث الحيكيٌ إلى أصكات المشيد أنسب ة أف االنتقاؿ مف صكتو التقريرمٌ الدراميٌ 

 بشكؿ زائد في القصيدة. 

ى نفسو كيخاطبيا يطرح أسئمة عم ، فيكاخميٌ ينحى منحى آخر في حكاره الدٌ  وأنٌ كما لكحظ    
يخاطب نفسو كيحادثيا بحيث  تي يطرحيا، فالقيسيٌ األسئمة كاالستفسارات الٌ  دكف اإلجابة عف

 ،ر مع تغٌير األحداثة داخؿ القصيدة كال يتغيٌ يقتصر الخطاب عمى صكت كاحد يبعث الحيكيٌ 
 ا في قصيدة " الكميف" حيث يقكؿ:باتيا، كيظير ذلؾ جميِّ كتقمٌ 

 ف يعّد الكميف ىنا م 
 مف يعد الكميف؟

 ىذه الريح تمضي
 افتحي النافذة

                                                           
1
 .641، ج/األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،  
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 وأوصمي ىذه األغنيات إلي بيت أمي
 وأنت؟

 أريد قمياًل مف الّسرد
 أسري إليو

 أروح عف معطفي ووحيدي
 وأكمؿ مرثيتي في الحجارة، 

 أكمؿ ىذا الطموع، 
 َمديًحا لشارع روحي األخير ُىناؾ ىناؾ

 كأف يديؾ نشيج البراري
 كأني البراري

 ٔوليس َيفّض السؤاؿ اشتباكي معي

عمى  فإنما يدؿٌ  اسـ االستفياـ ) مف ( كىذا إف دؿٌ  هابؽ تكرار ضح مف خبلؿ الحكار السٌ يتٌ    
ب المركٌ  راع الدراميٌ اقترف بالصٌ  اخميٌ " الحكار الدٌ  ة، كمف الكاضح أفٌ ة غير المستقرٌ عكريٌ حالتو الشٌ 

تي تتراكح بيف الفضيمة ة الكاحدة كعبلقاتيا الٌ خصيٌ ف أبعاد الشٌ يبيٌ  غنيٌ  فقكاه كشٌد عيراه، كىك حكار
جو فييا حكارىا تي يتٌ ة الٌ طحيٌ ة السٌ خصيٌ ذيمة كالخير كالٌشر كالخصب كالعقـ عمى نقيض الشٌ كالرٌ 
ابؽ اعر في مقطعو السٌ فظير الشٌ  ِراع فييا بسيطنا كضعيفنا"جاه كاحد فيككف الصٌ في اتٌ  اخميٌ الدٌ 

يح تمضي، أيرٌكح عف معطفي ككحيدم، يديؾ نشيج البرارم...( راكو خبلؿ ىذه العبارات ) الرٌ مف 
 تي تنكب عنو في الحديث.ة الٌ خصيٌ يتخفى كراء الشٌ 

ا إلى ضفٌ كفي قصيدة " مثمما يشطر النٌ      اعر كحديثو مع نفسوزت مناجاة الشٌ تيف" بر ير أرضن
الئؿ كىك استفيامو عف المدف كعف نفسو، كلكف الدٌ  ة كاضحةعمى داللة سطحيٌ  كجاء المقطع يدؿٌ 

ر تي ىيجٌ اعر كىك استفيامو عف أرضو الٌ تكحي بشيء أعمؽ مف لفظيا يكمف في كجداف الشٌ 
تي يقاسييا أثناء رحمتو في المنفى، كيزيد مف كتيرة  منيا، فعٌبر عف مشاعر الحنيف كالغربة الٌ 

كضنؾ  ،يـ قد انثنى مف كثرة الٌضنى" الٌسيـ " فالسٌ  استخدامو كممة اخميٌ راع في الحكار الدٌ الصٌ 
 تفاصيمو ، فيقكؿ:  ذم عانى منو كذاؽ مرارتو بكؿٌ العيش الٌ 

                                                           
1
 .1/285، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،  
2
 .262، الشعرِّالعربًِّالمعاصر ،عز الدٌن، إسماعٌل 
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 تسأليف لماذا أريحا وغزّة

 ولماذا أنا 

 ٔتسأليف عف الّسيـ كيؼ انثنى

تي الٌ تي أخذ منيا ىذا المقطع، كفيو صٌكر معاناتو عمى طكؿ القصيدة الٌ  اخميٌ امتٌد الحكار الدٌ 
 ذاقيا مف مرارة فقدانو الكطف كاألىؿ، كحنينو إلييـ في بمد المنفى.
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 : الحوار الصوفيّ -ٕ

ة الحكار لكي ال ة تؤمف بأىميٌ كفيٌ ة مكقفان ال جدؿ فيو مف أسمكب الحكار، فالصٌ كفيٌ تقؼ الصٌ      
ذم المحاكر اآلخر الٌ  ألفٌ  ممغكـ هفي شعر  كفيٌ حكار الصٌ زاع، فاللمنٌ  كمغذيات يككف ىناؾ صراع،

ييدؼ إلى  هراع في قصائدتو، كحقكقو، كال يعترؼ بيا فالصٌ حتـر إنسانيٌ ر مف أرضو ال تي ىيجٌ 
ة مف خبلؿ الحكار ترسـ طريقان كفيٌ ة صاحب األرض، فالصٌ إلغاء ىكيٌ  مرد عمى محاكلة المحتؿٌ التٌ 

لعقيدتو، كحصكلو عمى كافة الحقكؽ  فرد، كتعطيو الحؽ في االختيار، كانتمائو كاضحان لكؿٌ 
 كالكاجبات.

اعر يسعى ؿ في أعماؽ كجكده، فالشٌ ، كيتكغٌ كغريزتواإلنساف ؼ يكاكب نزعة صكٌ كلما كاف التٌ     
الفاصؿ بيف  ذم يقكـ عمى الحدٌ الٌ  ر عف مذىبو الكجكدمٌ إلى صكرة جديدة تشيع فييا الحياة،ليعبٌ 

 . عاطفيٌ فأصبح شعره تعبير الكطف كالمنفى، 

تي الحقتو بيف الفينة كاألخرل جعمتو يسعى إلى تغيير اعر كالمآسي كاألىكاؿ الٌ تجارب الشٌ  إفٌ     
تو كاحتياجات شخصيٌ  توعادة األبدية، كثمة عكامؿ تعكد إلى ذاتيٌ اىر كالباطف لمبحث عف السٌ الظٌ 

ف كفيٌ كدكافعيا ألجأتو إلى إسقاط الصٌ  لـ يكف بارزنا في أشعاره، كمف ة فكرنا كمبدأن لتككف مظيرنا كا 
 قكلو:  كفيٌ الصٌ  اخميٌ األمثمة عمى الحكار الدٌ 

 اغرسي السكيف في صدري، وخميني أموت

 شيقة تتبع شيقة

 في حنايا الزرع، في ظؿ البيوت

 آه عمى وجيي خرقة  وأسدلي

 ٔودعيني لندى األعشاب، أبتؿ فأحيا فأعود 

عادة بعث الركح مكت الجسد كفناؤه      ة كمعتقداتيـ، فالقيسيٌ كفيٌ مف جديد ىي مف مآثر الصٌ ، كا 
تي ياع كعدـ االستقرار الٌ ت كالضٌ شتٌ ص مف حالة التٌ ة كيمجأ إلييا ليتخمٌ كفيٌ نراه ىنا يتبع نيج الصٌ 

                                                           
1
 .1/26ج ،األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد ،  
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لممكت  رؤيتو ى أفٌ ، حتٌ  ومأنينة في نفسكالطٌ  ،يء كاف باعثنا لؤلمف كاالستقراريعيشيا، كىذا الشٌ 
 عبارات مثؿ : ) المكت ختمفنا فيك باعث لمحياة مف جديد، كقد استخدـفي ىذا المقطع جاء م

ا كعشقنا ، فالمكت حبِّ كفيٌ ابع الصٌ اإلسداؿ ، الخرقة، أحيا، أعكد( عممت عمى سب  القصيدة بالطٌ 
 ة.لمكصكؿ إلى الحياة األبديٌ  كغايتوؼ المتصكٌ ىك ىدؼ 

 كيقكؿ: 

 آٍه يا وقتًا بال وقتٍ 

، ترّصْد ورقي ويا  موتًا بال اسـٍ

 آه يا ضيفي اّلذي ينزُؿ في بيتي

 وُيدعى قمقي

 نّجني مف سندس القوؿ، 

 ووّزع ِمَزقي.

 واستممني حجرًا ُيفضي إلى أىمي

 ٔومّيْد طرقي

    ائمنا في خاطر الٌنفس البشرٌيةاإلنساف دائـ التٌفكير بمصيره المحتكـ، كالمكت حاضر د   
ا ك  ال يعمـ إف كاف سيعكد أـ كيتكٌجو ألعمالو يتكقؼ عنده كثيرنا ، خاصة عند شعب يستيقظ صباحن

 ال، فيقكؿ: 

 ومنيا يصيُح أبي يا محمدْ 

 تعاَؿ فقد صادني اإلنجميُز أخيرًا

 ٕتعاؿ فإّني سأذىب

                                                           
1
 .226/ 2 األعمالِّالشعرٌةِّالكاملة،ِِّّمحمد،ِّ،القٌسً 
2
 . 235/ 2، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،  
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ا لفكرة المكت في الٌنص الٌسابؽ، فيك مقيكر مغمكب عمى أمره  الفمسطينيٌ  يظير مسٌمـ مستسممن
 أمره هلل.

 ما شّكؾ يوًما فيؾ القمُب،

 غداة احتدـ الموُج،

 وال أشرؾْ 

 يا سورَة بعثي في الّريِح، وكوخي في الّتجواِؿ،

 إذا انشّؽ الكوُف عمّي،

 وشتّتني المسمؾْ 

 مْف أيِّ ُتَويٍج، في ىذا األقيانوسِ 

 تياديِت إلّي غزاالً 

 ٔوممكنا الميمْؾ!

حالة الحٌب اٌلذم يعيشو، ، ك في الٌنص الٌسابؽ، كتيخًبر مفرداتو عف الكجد كالٌصبابة يييـي عشقنا    
فالحٌب أنبؿ العكاطؼ اٌلتي أنعـ بيا اهلل عمى اإلنساف، فبدكنو ال يمكف أف تعمر بيكت أك أكطاف، 

أك ترنيمة صكفٌية ، فقمب  ،فجاءت كمماتو ككأٌنيا مناجاة ،، كحاجتنا إليوكقد أدرؾ قيمة الحبٌ 
كالعكاطؼ اٌلتي تختمج قمبو. كقد خمع شيئنا مف القداسة عمى محبكبتو  ال يعرؼ إال الحبٌ  الصكفيٌ 

ِّفيما سبؽ.

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

                                                           
1
 .631/ 2نفسه،  
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 انيالفصؿ الثّ 

 ة في شعر القيسيّ ة الزَّمكانيّ جدليَّ 

 أواًل: أبعاد المكاف ودالالتو 

 عد نفسيٌ بي  -ُ

 جتماعيٌ عد ابي  -ِ

 نتمائيٌ عد ابي  -ّ

 ة الزَّمفثانيًا: حركيّ 

 ستباؽاال -ٔ

 ستباؽ كإعبلفاال -أ

 ستباؽ كتمييداال -ب

 الحذؼ -ج

 سترجاعاال -ِ

 خارجيٌ  -أ

 داخميٌ  -ب
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 .اني: جدلّية الّزمكانّية في شعر القيسيّ الفصؿ الثّ 

  العصكرماف كالمكاف منذ أقدـ الزٌ  ة إلى ظاىرتيٌ اعر بخاصٌ ة كالشٌ لقد التفت اإلنساف بعامٌ    
 يؿ كالٌنيارقب في دكرات مثؿ المٌ نيف عمى األرض يراقب ظكاىر تتعاو عاش " مبلييف السٌ ذلؾ أنٌ 
 .ُمس في شركقيا كغركبيا"يكر كالفصكؿ بحركة الشٌ كالشٌ 

المعرفة، غير  و يعرفيما حؽٌ أنٌ  كرات عمى الحياة كاألحياء كاألشياء، فظفٌ كالحظ أثر ىذه الدٌ    
نٌ يعرفيما بالمعنى المكضكعيٌ  و في الحقيقة لـأنٌ   .ِفسيٌ أك النٌ  اتيٌ ما عرفيما بالمعنى الذٌ ، كا 

ما ىك حديث عنيما بالمعنى ماف كالمكاف في األدب، إنٌ ارسيف عف الزٌ حديث الدٌ  كعميو فإفٌ    
ف كاف ما ينطبؽ عمى الزٌ  ، ى الفمسفيٌ أك حتٌ  فسيٌ أك النٌ  األدبيٌ   ماف ال ينطبؽ عمى المكاف، ألفٌ كا 

فٌ مف متغيٌ المكاف ثابت كالزٌ  مف، أك بفعؿ ما ىك بفعؿ الزٌ ر إنٌ ما يطرأ عمى المكاف مف تغيٌ  ر، كا 
 .ّمفاألحداث كالحركة داخؿ الزٌ 

ماف كالمكاف الزٌ  ة يطرقكف مسألتيٌ في الجاىميٌ  عر العربيٌ ة الشٌ عراء منذ أكليٌ كمف ىنا كاف الشٌ    
ماف أكصافنا متناقضة ماف عمى المكاف مف ناحية، كمسبغيف عمى الزٌ حيف أثر الزٌ طرقنا الفتنا، مكضٌ 

مف ال تأتي إال انعكاسنا ألحكاليـ ة مف ناحية أخرل، إال أف نظرتيـ إلى الزٌ ة كسمبيٌ مف إيجابيٌ 
ف كقفة عند المقدٌ فسيٌ النٌ  كمبلحظة مدل احتفاليا بيذيف  عر الجاىميٌ ة في الشٌ مميٌ مات الطٌ ة، كا 

اللة عمى التفاتيـ إلييما متبينيف أثرىما في أكضح الدٌ  تدؿٌ  –ماف كالمكاف الزٌ  –العنصريف 
 .ْحياتيـ

ة، " فاألحداث في القصيدة ال يمكف راميٌ ة الدٌ مف كالمكاف ركيزتيف أساسيتيف في البنيٌ كيعٌد الزٌ    
ينفصؿ ماف تكأـ ال فالمكاف كالزٌ  ٓات في إطار زماني مكاني" خصيٌ ؾ الشٌ حرؾ إال بتحرٌ ليا التٌ 

ة، ىي عبلقة متذبذبة اعر خاصٌ ماف كالمكاف، كالشٌ ة بالزٌ أحدىما عف اآلخر.كعبلقة اإلنساف عامٌ 
كر كألطفيا أك فض، كبيف تصكيرىما بأجمؿ الصٌ مب، كبيف القبكؿ كالرٌ بة بيف اإليجاب كالسٌ متقمٌ 

                                                           
1
 .23، الزمانِّالداللً حسام الدٌن، كرٌم ،ٌُنظر:  
2
 23نفسه. 
3
 162،البناءِّالدرامًِّفًِّالقصٌدةِّالعباسٌةجدٌتاوي، هٌثم، ٌُنظر:  
4
 .24، الداللًالزمانِّ ٌُنظر: حسام الدٌن، كرٌم ، 
5
 .321، جدلٌةِّالمكانِّوالزمانِّفًِّرواٌةِّاألعرجهنٌة، جوادي،  
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تي انعكست عمى الٌ ر عنيا أك لمخبرة تي يعبٌ ة الٌ عكريٌ ذلؾ تبعنا لمحالة الشٌ  أقبحيا كأبشعيا كؿٌ 
 ُصفحات شعره

ليس كما يظيراف في األدب أك ينعكساف فيو، ذلؾ  ماف كالمكاف بمعناىما المكضكعيٌ إف الزٌ    
نٌ  ألفٌ  عراء ر ىك مشاعر الشٌ ذم يتغيٌ ما الٌ دكرىما أك كجكدىما يسير كفؽ إيقاع ثابت ال يتغير، كا 

اعر ، كلكف أحاسيس الشٌ ان ر شزر اؾ مف زمف بٌساـ، كآخر ينظكأحاسيسيـ تجاىيما، فميس ىن
مف بٌسامنا ىنا كغضباف ىناؾتي رأت الزٌ تو ىي الٌ كمشاعره كنفسيٌ 

ِ. 

 أواًل: أبعاد المكاف ودالالتو: 

ة لحظة مف ر أيٌ ماف، كال يمكف تصكٌ ـ لمزٌ المبلـز كالمتمٌ  ركرمٌ المكاف ىك القريف الضٌ  إفٌ      
يا في مجاؿ ماني كمكضعإدراجيا في سياقيا الزٌ لحظات الحياة، أك أية حالة مف حاالتيا دكف 

 . ّد( محدٌ  ) مكانيٌ  مادمٌ 

دة، نيا لتشكيؿ قصائده كرسميا، عبر تفاعبلت متعدٌ ة، يككٌ ة ميمٌ ؿ عنصر المكاف آليٌ يشكٌ ك    
 الركائيٌ  إلى مداره الفنيٌ  العادمٌ  الحياتيٌ  الكاقعيٌ  ارهة، فالمكاف عندما ينتقؿ مف مدت أساسيٌ كتحكالٌ 
ة، لكي يصؿ أخيرنا إلى المدار ة كفنيٌ ة كأيديكلكجيٌ دة نفسيٌ مف خبلؿ أنفاؽ متعدٌ  ، يمرٌ عرمٌ أك الشٌ 
ف ، فيك يتخذ أشكاالن كيتضمٌ الركائي فالمكاف" ليس عنصرنا زائدنا في العمؿ  ْشكيميٌ التٌ  الفنيٌ 

 .ٓ"وو قد يككف في بعض األحياف ىك اليدؼ مف كجكد العمؿ كمٌ معاني عديدة، بؿ إنٌ 

، فيك يقـك تي يقكـ عمييا العمؿ األدبيٌ ة الٌ ا مف العناصر الفنيٌ يشكؿ المكاف عنصرنا حيكيِّ س   
ذم يربط أجزاء العمؿ مع الٌ  ، كىك العمكد الفقرمٌ تاج الركائيٌ سيج الياـ لمنٌ بدكرو ميـو في تشكيؿ النٌ 

العمؿ يفقد  إضافة إلى أفٌ  ص،كىك كما يؤكد باشبلر األداة األكثر استيعابنا لمعاني النٌ  ٔبعضيا
 .ٕتو إذا افتقد عنصر المكافأصالتو كخصكصيٌ 

                                                           
1
 113،  البناءِّالدرامًِّفًِّالقصٌدةِّالعباسٌةجدٌتاوي، هٌثم، ٌُنظر:  
2
 .112نفسه،  
3
 م. 2213، 331جامعة محمد خٌضر بسكرة، ، ،جدلٌةِّالمكانِّوالزمانِّفًِّرواٌةِّاألعرج،ِّهنٌة ، جواديٌُنظر: 
4
 22، جمالٌاتِّالمكانِّفًِّالرواٌةِّالعربٌة لنابلسً، شاكر،ٌُنظر: ا 
5
 33، بنٌةِّالشكلِّالروائً ،بحراوي، حسن 
6
 43 -42، دراساتِّفًِّالنقدِّاألدبًِّ،زكً، أحمد ٌُنظر:  
1
 .11، ترجمة غالب هلسا، جمالٌاتِّالمكانِّباشالر،ٌُنظر:  
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ة كالمكاف ة في أشعارىـ عناية فائقة باألرض الفمسطينيٌ ني شعراء المقاكمة الفمسطينيٌ "عي فقد     
كلممكاف  ُىك صراع عمى األرض"  ييكنيٌ الصٌ  راع العربيٌ جكىر الصٌ  إدراكنا منيـ أفٌ  الفمسطينيٌ 
 أبعاد عٌدة أىٌميا: في الٌشعر

 : عد النفسيّ البُ -ٔ

نٌ ال يمكف اعتبار المكاف مجرد حيٌ     ما ىك" مكاف ز أك فضاء، يمارس اإلنساف  فيو حياتو كا 
 المعيشيؿ معطيات الكاقع المحسكس كينظميا ال عبر تكظيفيا المادة ، أم أف اإلنساف يحكٌ ثقافيٌ 

ة أك األشياء في الكقت ذاتو دالالت إيجابيٌ تي تحمؿ غة الٌ كحسب بؿ عبر إدخاليا في نظاـ المٌ 
ة كاالجتماعٌية ىك صدؽ تعبيره عف الٌتجربة اإلنسانٌية لعٌؿ ما أكسب المكاف دالالتو الٌنفسيٌ  ِة"سمبيٌ 

 .رات متداخمة كمتفاعمةبكؿ ما فييا مف قكل كتكتٌ 

ة ؿ بدالالت نفسيٌ كرار محمٌ ة، كالتٌ عريٌ صكص الشٌ كرار في النٌ إلى ظاىرة التٌ  فسيٌ يأخذنا البعد النٌ    
ؿ يمثٌ  البعد االجتماعيٌ  كما أفٌ  ّاعر كنفسو كما يخالجيا مف عشؽ كحنيف إلى المكافؽ بالشٌ تتعمٌ 

كما  ،كمستكل معيشتيـ ،كطبائعيـ ،كقيميـ ،اتخصيٌ تي تربط بيف الشٌ ة الٌ العبلقات االجتماعيٌ 
 تي تنقؿ أحاسيسيـ كطبائعيـالٌ يمة عر بمثابة الكسيعترضيـ مف مشكبلت كقضايا، فكاف الشٌ 

د اإلحساس بالجماؿ، ككسيمة لمتعبير نساني يقكـ عمى تكقٌ إكتفاصيؿ حياتيـ، كىك في ذاتو فف 
 :كما في قكلو  .ْعنو

 تعالْي، لنمحَو أسماءنا مف جواِز الّسفر

 َتعالْي لنكتَب أسماءنا مف جديدْ 

 تعالْي لنرسـَ خارطًة لمبالِد، ونغتاَؿ فينا انتظاَر البريدْ  

 تعالْي، فبعَد فواِت األوافْ 

 وموِت القصيدة
                                                           

1
( 1،)النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانٌة ، المجلد السادس عشرمجلة جامعة الخلٌلِّفًِّشعرِّعزِّالدٌنِّمناصرة،ِِّّالتمٌمً، حسام، 

 .522 ،م 2222
2
 بناءِّالرواٌةقاسم، سٌزا،  
3
 52 ،،ِّوآخرونِّ،ِّجمالٌاتِّالمكانِّفًِّشعرِّالبرغوثًِّأبو العمرٌنٌُنظر:  

 
4

 .82، داللةِّالمكانِّفًِّالشعرِّالجاهلً،ِّمقاالتِّفًِّاألدبِّالكوٌتًِّالمعاصرِّ،القرٌشً، عماٌن ، فواز، معمري  ٌُنظر:
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 سنشقى، ونرضخُ قسرًا، لتقويـِ ىذا الّزمافْ 

 تعالْي نبوُس الّترابْ 

 تعالي نعانُؽ كّؿ الشجرْ 

 تعالي ُنسطُر تاريخنا، وْسَط ىذا الحريؽ

 وُنصغي ِلصوٍت ينادي: تعاليْ 

 تعالْي، تقوُؿ الرياُح: إذا ما أتيِت،

 سنفقُد حتى الكففْ 

 ويبرأُ مّنا ُتراب الوطف.

 غًدا، آِه لو عّيروني بماذا أجيب؟

 وأيف أخبُئ وجيي وىـ يسألوف؟

 عف الحِب والياسميفْ 

 وكيؼ انتيى كؿُّ ىذا؟

ـُ لنا منزاًل، أو َكميفْ   تعالي نقي

 ٔنواِصُؿ منو لظى المعركةْ 

ثارة الذٌ  ابؽ المكاف لبثٌ المقطع السٌ استخدـ في     كريات الجميمة في قصائده، ركح الحركة كا 
تي ة، فماضيو ميثير كجميؿ بكؿ ما فيو، كاألماكف الٌ فأشعؿ في صكره الحياة كالحركة كالحيكيٌ 
ة، اريخ كالعراقة، كحديثو عف المكاف ممزكج بممسات فنيٌ يذكرىا تأخذنا إلى فمسطيف الماضي كالتٌ 

 ابؽ تشمؿ كؿٌ نص السٌ عديدة كمختمفة يرسميا بحديثو عف المكاف، فمكحة األرض في الٌ لكحات 
ذم يحممو لكطنو انعكس عمى الٌ  كيانو ككجدانو، فالعشؽ كالحبٌ  شيء في كطنو، كىي كؿٌ 

 كأرضو لكطنو ول فقدانبكطنو ظير في بكاطف قصيدتو، كقد أدٌ  ومفرداتو ) نعانؽ، نبكس ( كشغف
                                                           

1
 .1/114،115، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، محمد،  
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 مت ببعده عف كطنوتي تأزٌ الٌ  توغير مسبكؽ، كانعكس ذلؾ عمى نفسيٌ  إلى حدٌ  إلى تأجيج مشاعره
ما زاد البعد، لذلؾ استخدـ كممة ) تعالي( ينادم بيا عمى العشؽ يزيد، كمٌ  كمف المعركؼ بأفٌ 

جر راب، الشٌ ة ) التٌ ابقة بدالالتيا الخاصٌ ر منو، كالمفردات السٌ ذم ىجٌ الٌ  الكطف حبيبتو فمسطيف
كاألفعاؿ المضارعة ) نكتب  ابة الكطف المفقكدعبر بكٌ  ياح، الكفف ( تأخذنا بجكلةالرٌ  اريخ،التٌ 

رضو اٌلتي طرد منيا بكطنو ك بأ قونرسـ، نيسٌطر، نعانؽ، نكاصؿ، نيصغي( جاء بيا لتثبت تعمٌ 
 تواعر كبيرة ، حارقة لنفسياألمؿ الكبير بعكدة الكطف المسمكب مف قبؿ الييكد، فمعاناة الشٌ  كتأكيد

و خٌزافه حقيقي ه لؤلفكار كالمشاعر كالحدكس كقريحتو. كفي ىذه الحالة " يبدك المكاف كما لك أنٌ 
 ُطرؼ عمى اآلخر"  ر فييا كؿٌ حيث تنشأ بيف اإلنساف كالمكاف عبلقة متبادلة يؤثٌ 

يجابنا، كفقنا لما يثيره ات البشريٌ ر في الذٌ ة تؤثٌ كلممكاف أبعاده  نفسيٌ     ىذا العنصر مف ة سمبنا كا 
  ان اعر مبلذخذ منو الشٌ ؿ كأقكاؿ، اتٌ ة مف أفعامشاعر كأحاسيس، فيك المرآة العاكسة لذات اإلنسانيٌ 

 ِما عاد كرجع إليوؼ فيو ذكريات كحكادث، كاف يستذكرىا كمٌ كينة عاشت فيو، كظٌ ة كالسٌ لمحريٌ 
فكاف  تي فيرضت عميوركؼ الٌ ، كقساكة الظٌ تي عاشياكحشة الحياة الٌ  كفي المقطع اآلتي عكس

 لممكاف أثر كبير في بناء قصائده:

 والصحراُء أيًضا 

 ويضيُؽ المنفى والبيتُ 

 وال يموُح في الّشباِؾ ضوٌء أو امرأْة 

 .عمى قارعِة المنفى كانوا يكتبوف أسماءىـ ويقرأوف الكففْ 

ؿ كعنصر مف بيف يتشكٌ و ا، كلكنٌ ذم نعيش فيو أك نخترقو يكميِّ فالمكاف ليس مكاننا معتادنا كالٌ    
 أك مجرد إطار لؤلحداث، فإفٌ  جاء في صكرة مشيد كصفيٌ نة لمحدث، كسكاء العناصر المككٌ 

، فمـ نجد المكاف  هلؤلحداث كىذا ما نممسو في قصائد نظيـ الدراميٌ ة ىي التٌ تو األساسيٌ ميمٌ 
 .ّص الشعرمٌ عنصرنا زائدان، بؿ كاف عنصرنا ىامنا شٌكؿ جماالن لمنٌ 

                                                           
1
 .31، بنٌةِّالشكلِّالروائً بحراوي، حسن، 
2
 .22، داللةِّالمكانِّفًِّالشعرِّالجاهلً،ِّمقاالتِّفًِّاألدبِّالكوٌتًِّالمعاصرِّ،لقرٌشً، عماٌن ، فواز، معمري ٌُنظر: ا 
3
 .32، بنٌةِّالشكلِّالروائً بحراوي، حسن،ٌُنظر:  
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ذم يعيش فيو اإلنساف، ىذا المكاف المتناىي في ث عف مكاف أليؼ، كىك البيت الٌ لقد تحدٌ    
يف يما ليسا متضادٌ حراء  ذلؾ المكاف المتناىي في الكبر، كقد أكد باشبلر أنٌ سبة لمصٌ غر، بالنٌ الصٌ 

ا، بؿ غير كالكبير بما ىك عميو مكضكعيِّ  نناقش الصٌ البعض ففي الحالتيف يجب أالٌ  كما يظفٌ 
ركرة كر، فاإلحساس بيما يكجد في داخمنا كليس بالضٌ عمى أساس ككنيما قطبيف إلسقاط الصٌ 

 .ُبشيء في الخارج

ا، انعكس عمى أحاسيسو كمشاعره، فنراه يسترجع يعيش صراعنا ترؾ في نفسيٌ ك     تو أثرنا كاضحن
كؽ إلى المكاف بو، كمف خبلؿ استحضاره لمماضي يظير الشٌ  مكاف مرٌ  ة في كؿٌ حالتو الكجدانيٌ 

ذم ر كيتقٌطع ألمنا عمى المكاف كالمجتمع الٌ ذم كلد كنشأ فيو، كتكٌكنت فيو ذكرياتو، يبكي كيتحسٌ الٌ 
في مكاف  هدة فيك دائـ الحنيف إلى كطنو فجسيعاني أزمة اليكيٌ  القيسيٌ  كاف يعيش فيو.كما أفٌ 

بيت، قارعة ( يعطي مجاالن  غياف ألفاظ المكاف ) صحراء، منفىكركحو في مكاف آخر، كلعؿ ط
ليا دالالتيا  تو و نظرة خاصة فيما سبؽ ذكره فأمكنكاف ل وات في المقطكعة، لكنٌ خصيٌ ؾ الشٌ لتحرٌ 
معاناة شعبو  ة، إلخراج ما يدكر بنفسو كمعالجة جكانب ىامة في حياتو، خاصةة كالجماليٌ الرمزيٌ 
 كشؼ فمسفتوفأمكنتو عممت عمى تعميؽ فكره ك  بحر بمغتو لتكضيح مقاصده كأفكارهاعر يفالشٌ 

ر ر في تطكٌ ي، فالمكاف يؤثٌ ؿ نقؿ أفكاره إلى المتمقٌ في قصائده، كسيٌ  كىذا دعـ البناء الفنيٌ 
       لمغربة حراء رمز، فالصٌ ككجدانيٌ  ، كفي فضح ما يعيشو مف صراع نفسيٌ كتأٌزميا األحداث

ذم يعيشو كالكحدة، كالكاقع الٌ  كالٌتشٌتت كحشة، كانعداـ مرافؽ الحياة كالحضارة، كربطيا بالمنفىالك 
  .يولد فسيٌ راع النٌ يرفع مف كتيرة الصٌ  ركف،الميجٌ 

 :عد االجتماعيّ البُ 

مكنكناتو،  ر بو بكؿٌ لقد استكحى مادتو االجتماعٌية في قصائده مف كاقعو الٌذم عاشو كتأثٌ    
قصائده  ليعٌبر عف رؤيتو  ة اجتماعٌية استخدميا بكؿٌ ، صنعت لو خمفيٌ فالكقائع اٌلتي عايشيا

ـ ذلؾ مف خبلؿ صكر فنٌية متمٌيزة تعٌبر عف قدرتو الفائقة في االجتماعٌية بمنظكره الخاص فقدٌ 
 .التقاط الٌصكر داخؿ مجتمعو فجاء شعره مرآة عاكسة لحياة أبناء شعبو كمأساتيـ

 :كما فً قوله 

                                                           
1
 1 ، جمالٌاتِّالمكانِّباشالر ، غاستون،ٌُنظر:  
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 تدّلى مف الشرفة الجانبية ُمنطوًيا،

 وُمضيًئا ببرِؽ الّنزيؼْ 

 وآف اْستدارْ 

 عمى غفمِة، وطواه الّرصيْؼ 

 وراحت ُتَنقُِّر أوراقيا الُقّبراُت األليفُة، عبَر الحوارْ 

 توّجَع فينا المكاُف، حممنا كثيرًا، حُممنا ِبطفٍؿ،

 حممنا بغصٍف مف الياسميفْ 

 بغصٍف، حممنا، وكاف الوطفْ حممنا 

 يموُذ بنا أو نموُذ بو والّشجفْ 

 ُنبادلُو االسـ والوجو،

 ) كاف بشباكيا الوقُت َمحرمًة لمدموع،

 و محرمًة لمرجوِع،

 وزّوادًة و حجر(.

 تجيئيَف بعد فواِت األوافِ 

 ٔتجيئيف فاتحًة لمعذاِب، وفاتحًة لألغاني

كعدـ االنسجاـ فالٌشاعر يعٌبر عف اآلالـ  ر،كتٌ لتٌ مع المكاف عبلقة يشكبيا بعض ا توعبلق   
بحياة الٌشاعر كحياة أبناء  عر ممتصؽفالشٌ كالعذاب الٌذم يعيشو داخؿ المجتمع اٌلذم لجأ إليو، 

ما يحيط بيـ. لذلؾ جاءت ألفاظ المكاف كدالالتو  يعٌبر عف أكضاعيـ كمعيشتيـ ككؿٌ  ،شعبو
ياع بالفقد كالضٌ  وؿ حاضرىا، فإحساسعميو، كال يمكف تحمٌ عة كعديدة، فبعض أماكنو ثقيمة متنكٌ 

                                                           
1
 .241/ٔاألعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّ،ِّالقٌسً، محمد،  
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رغبة في االنطبلؽ مديو فجعمو يستخدـ كممات مثؿ ) تكجع ( تعمؿ عمى قمب المعنى كالمشاعر، 
كحريتو مسمكبتاف، ككاقع الحاؿ ال يعجبو كيبحث عف تغيير لو، لكاقع أكثر  توكالحركة، فإراد
ف بو عمو يشعر بالقطيعة، ليذا ييرب إلى الماضي كيتحصٌ ياع يجبالغربة كالضٌ  ورتابة، فإحساس

 كجكده ل بو، فالكطف ىك كؿٌ لـ يجد إال ماضيو يتعزٌ  وعمى أنٌ  لكممة ) حممنا ( يدؿٌ  وكاستخدام
تي استحكمت الٌ  " المنفى" فاؤؿ بالعكدة إلى فمسطيف، رغـ قيكد المكافمفعمة باألمؿ، كالتٌ  وكنفس

تيا مف قٌكتو ككاقع المجتمع اٌلذم يعيش جتماعٌية في شعره قكٌ اال هبداخمو، كضٌيقت عميو، فأبعاد
ـه تحت قير االحتبلؿ كظممو كشعبو مؤل وفكاقع  ،دائـ التٌأثر بمجتمعو، كدائـ التٌأثير بيـ فيك بو،

       يرصد كاقعو كتجاربو االجتماعٌية كيسعى إلى الٌثكرة عمى الٌظمـ كاالضطياد كالقير. فيك ، ككيده
ا دائمنا بين ليذا ى مأنينة حتٌ قة كالطٌ ذم يعكس معاناتو، كيعكس انعداـ الثٌ كالمكاف الٌ  ونجد صراعن

معممٌية " فحياة األدب في قطر مف األقطار صكرة حٌية كانعكاس ل تي تكحي بالخير.باألشياء الٌ 
 ُي يمارسيا المجتمع بمختمؼ فئاتو "تاالجتماعٌية الكبيرة الٌ 

 وكابوس اليوـْ طمعي مف دفتر الظالؿ ا

 أيتيا الفراشة، واطمعي

 اطمعي مف يدّي،

 ندى، برتقاالً 

 وادخمي ساحة الدبكة الدائرة اآلف،

 أدخمي الدار، 

 دار الضموع وقد جمعتنا

 ٕواسكني قرب روحي

ة، ليذا نجد المكاف قد أخذ حٌيزنا كبيرنا في ة كجكديٌ بالمكاف، عبلقة مصيريٌ  عبلقة القيسيٌ    
ترتبط  ، كأمكنة القيسيٌ بمجمميا تشكىمت كخرجت بامتدادىا بالمكاف الفمسطينيٌ قصائده، كقصائده 

                                                           
1
 . 1، حٌاةِّاألدبِّالفلسطٌنًِّالحدٌثٌاغً، عبد الرحمن،  
2
 .228/ 3، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّ،ِّمحمد القٌسً، 
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ابف المكاف. كالمكاف مميء بالقضايا  بحممو في العكدة، ليذا يبدع في نظـ القصائد، فالقيسيٌ 
االجتماعٌية الٌتي حظيت باىتماـ الٌشاعر فعٌبر مف خبلؿ القضايا االجتماعٌية، كأبعادىا عف 

ا برغباتو كآمالو فظير في ش تجاربو، كعكس  اـبغربة األيٌ  كاإلحساسعره القمؽ كاقع حياتو ممتزجن
ة كاالجتماعٌية اٌلتي مٌر بيا القيسي كاف ليا أعظـ األثر عمى سير كألـ البعد. فالظركؼ الحياتيٌ 

 حياتو .

في ، كىك العكدة إلى فمسطيف، بعد عناء التيجير وابقة عف جكىر حممر القصيدة السٌ تعبٌ    
 أبدع فييا كارتقىمؤٌثرة، ة ، فجاءت لغتو كاقعيٌ كعاشيا يئة التي عانى منياالمنفى، كاألحكاؿ السٌ 

غـ مف ، ك تحت عتبة بيتو حاجاتو الكثيرة، فالمكاف بالرغـ مف ما حٌؿ بو، كبالرٌ ما يممكو كؿٌ 
كح مميئة بالرٌ  توة ما زالت راسخة في الكطف، فأمكنمبلمح العكد  أفٌ تي داستو، إالٌ األرجؿ الٌ 

بدرجات  توالحاضر، كالمستقبؿ حاضر في مقطكعكح، كالماضي، ك الماضي ىك الرٌ  كالحركة، ألفٌ 
 كريات.صر، كالعكدة، إلى القرية مكطف األسرار كالذٌ مع أعدائو سينتيي بالنٌ  ومختمفة، كصراع

 : نتمائيّ اال  عدالبُ  

مف نكبات ككيبلت كتيجير، كقياـ بعض  الفمسطينيٌ ة، كما حٌؿ بالٌشعب لـ تكف الحياة السياسيٌ    
، بمعزؿ عف حركة الٌشعر، بؿ كانت جنبنا إلى جنب مع كالٌنضاؿ القكميٌ  حركات الٌتحرر الكطنيٌ 

ياسٌية دكر فاعؿ في رصد األحداث قافٌية، فكاف لؤلبعاد السٌ ة كاالقتصادٌية كالثٌ الحياة االجتماعيٌ 
 .كالتٌفاعؿ معيا

 أكبريمزمني مسافة 

 صدر أوسع مف ىذا الضيؽْ 

 حتى يجيء الصراخ الئًقا بالتوجعاتْ 

 ليس العويؿ

 طويمة فأنا أحتبس عصورًا 

 آبارًا فائضة مف الكتماف والمصائب
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 ليذا يمزمني صدٌر أكبر

 وجداٌر مف األغاني

 حتى أسند عميو عنقي

 ٔآف يّساقُط كثماِر الوطِف العاصية

اعر مرعكب، مشبع ييجٌسد الكطف الجريح، المكجكع، فالشٌ  وابؽ أنٌ ف مف المقطع السٌ يتبيٌ    
تي عاشيا، فيك يحتبس عصكرنا طكيمة مميئة بالمصائب باليمكـ، كنتيجة لؤلحداث المؤلمة الٌ 

يا كما أشار القيسي، لمتابعة فس، كصدر آخر لتحممٌ تي تحتاج إلى نى كالمقطع مميء باإلشارات الٌ 
جديد فالمكاف " ىك ضاغط عمى مار( ىي رمكز لمبقاء كالتٌ ثٌ صراع البقاء . فصكر ) األغاني، كال

ب كؿ ما يعطيو ىذا المحيط ليعيد صياغتو كتشكيمو مف ات مصي  ليا، كىذه الخبرة تتشرٌ الذٌ 
كرة غة كالصٌ ة عبر المٌ ة نفسيٌ ة كأبعاد تصكريٌ جديد كفقنا لمنطمقاتيا، في شكؿ حاالت ذىنيٌ 

ال  توفأمكن ِ عر مقارنة بمغة الكبلـ العادم"ز لغة الشٌ ذم يميٌ تيف، ضمف مبدأ االنحراؼ الٌ عريٌ الشٌ 
تي غة كاإليماءات الٌ ة مف خبلؿ المٌ ة كأدبيٌ ؿ إلى صكر فنيٌ ، بؿ تتحكٌ سياسيٌ تكتفي ببعدىا الٌ 

غائبة فبل يسمع ليا صكت كال  ورة ( كىي مف ألفاظتي يعيشيا ) فالقبٌ يتبلعب بيا حسب الحالة الٌ 
 ذم تعيشو. بسبب االغتراب الٌ ؽ في الفضاء، تحمٌ 

يا ألنٌ  ؛عمى تكاجدىا ، عالقة في ذىنو، حاضرة دائمنا، مصرّّ أمكنتو كذكرياتو الجميمة د أفٌ يؤكٌ ك    
 وة كال يغيب عنبة، كشاقٌ في المنفى حياة بائسة، ميعذٌ  كؽ، فحياة الفمسطينيٌ تجمب لو الحنيف كالشٌ 

عب عمى أرصفة حديثو عنيا ربطيا بالمكاف حيث المٌ تي لـ يغفؿ في في قصائده ذكر طفكلتو، الٌ 
فقد أعطى صكرنا  وا إحساسنا بضياعيكؿ، أمٌ عب في السٌ كالمٌ  المخيـ، كحيث مكسـ الحصاد كالميكٌ 

 كالتٌفرد، فيقكؿ: ة بالحبٌ مكتظٌ 

 عمى جواِد االنتظارْ 

 أرحْؿ في المساِء يا أحّبتي إلى مدائف النيار

                                                           
1
 .51 /3ج،ِّ األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّ،محمد ِّالقٌسً، 
2
 .22، داللةِّالمدنٌةِّفًِّالخطابِّالشعريِّالعربًِّالمعاصرعقاق ، قادة ، 
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 أعانُؽ اآلتي عمى جناِح ريحٍ 

 تنشُمني يداُه مف قرارِة البحار

 فأستريْح 

 وتنتيي األسفارْ 

 رأيُت سيدي المسيْح 

 يبكي عمى الضفاؼْ 

 والّنيُر يستحـُ تحت غيمٍة مف الدخافْ 

 أومأ لي وما ابتسـْ 

 وكاف صمتُو اعتراْؼ 

 بما ُيعاني مف ألـْ 

 وراح في تطواؼْ 

 رأيتو عمى الخميجْ 

 ممتطًيا خيوؿ الحزفْ 

 اغترابْ شكو مف 

 أعماقو تمور بالّنشيْج 

 سألتو فما أجابْ 

،  وانسّؿ مف عينيَّ في الزحاـِ

ِّٔعبرِّرحلِةِّاغتراْبِّ

                                                           
1
 .88 -81 /1ج،ِّ األعمالِّالشعرٌةِّالكاملة،ِّمحمدِّالقٌسً، 
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راجع كالٌتردم، كىذا ليس في مف التٌ  في الكطف العربيٌ  كاالجتماعيٌ  ياسيٌ عاني الكاقع السٌ يي    
كليصؿ إلى مبتغاه كىك عاتو، فالحياة ال تككف جميمة، بعيدنا عف الكطف، ، كال يخدـ تطمٌ  تومصمح

كليس  عب الفمسطينيٌ بر عمى المصائب كالمعاناة، فالشٌ بات كالصٌ العكدة إلى الكطف، ال بٌد مف الثٌ 
 كفينتظر  تي تساقطت عمى رؤكسيـحف كالمصائب الٌ الم غـ مف كؿٌ عمى الرٌ فقط  القيسيٌ 

، كلـ ييأس الخبلص مف احتبلؿو  د استعاف بالمسيح في ، كقمف انتظار تمؾ الٌمحظة يكمنا كاظالـو
كاحد  سببو عدكٌ  عب الفمسطينيٌ ذم عاناه الشٌ ذم عاناه المسيح، كالٌ ابقة، فاأللـ الٌ مقطكعتو السٌ 

إلى  د مف مكافو رد كشرٌ األنبياء، فالمسيح طي  دـ، معركؼ عنو نقض العيكد، كقتمومشترؾ، منذ القً 
 يف.بط ما حصؿ لمفمسطينيٌ كعانى اآلالـ، كىذا بالضٌ  مكافو 

اعر كبير عمى ا يعتصره مف ألـ، كأمؿ الشٌ ر بو عمٌ فجاءت صكرة المسيح جسرنا عبر منو، ليعبٌ    
مو ض ليا كطنو، مف أبناء جمدتو، تمامنا كما حدث لممسيح فقد سمٌ تي تعرٌ الخيبات الٌ  غـ مف كؿٌ الرٌ 

ىذا ما سيحدث ى جاء أمر اهلل كفرجت عميو، ك ميب، حتٌ المقربكف كأنكركه، كترككه كحيدنا عمى الصٌ 
 .فمسطيني ميما طالت رحمة االغترابمع الشعب ال

 ة الّزمف:ثانًيا: حركيّ 

ؿ ة كىك " متأصٌ ة بالغة في حياة اإلنساف، فيك محكر الكجكد كركحو الحقيقيٌ مف أىميٌ يكتسي الزٌ 
مف الزٌ  ، فإفٌ أما في اإلبداع األدبيٌ  ُمف حياة "ة، فالحياة زمف، كالزٌ ة كالحياتيٌ في خبراتنا اليكميٌ 

ة كمدلكلو ر عف حركتو الباطنيٌ ة تعبٌ مف بنية زمانيٌ  لمعمؿ الفنيٌ  ة خاصة ك" ال بدٌ يكتسي أىميٌ 
 .ِ"ا حيِّاٌ بكصفو عمبلن إنسانيِّ  الركحيٌ 

، حيث يككف مف النفسيٌ مف ترتكز ارتكازنا محميِّا عمى الزٌ ة لمزٌ المعالجة  األدبيٌ  فإفٌ  كمف ثـٌ     
ص ة في النٌ ة كالنفسيٌ مباشرنا مف معطيات الكجداف، كيقترف بالحاالت الشعكريٌ مف حينئذ معطى الزٌ 

يمكمة أك الدٌ  فسيٌ مف النٌ عبير عف لحظات مف الزٌ عر مثبلن ما ىك إال محاكلة لمتٌ فالشٌ  ّاألدبيٌ 

                                                           
1

 .12، الرواٌةِّالعربٌةالزمنِّفًِّالقصراوي، مها حسن، 
2

 .143، الزمانِّأبعادهِّوبنٌتهالصدٌقً، عبد اللطٌف ،  ٌُنظر:
3
 .1،  بناءِّالزمنِّفًِّالرواٌةِّالمعاصرة ٌنظر: مبروك، مراد عبد الرحمن، 
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ة ة،أك زمانيٌ ة، أك محاكلة اللتقاط إيقاعة مف إيقاعات ديمكمة الحياة مف خبلؿ تجربة ذاتيٌ عكريٌ الشٌ 
 .ُر عف ألحاف إذا عشناىا بكجداننا نسينا زماننا كنسينا مكاننا المكسيقى تعبٌ  ة، كما أفٌ نفسيٌ 

و تأكيد ألنٌ  مف الحاضر بكؿٌ ت في زمف ما، غير الزٌ ة لكي تيركل، أف تككف قد تمٌ لمقصٌ " ال بيٌد    
معقكؿ بيف زمف  ر ضركرة قياـ تباعدة أحداثيا لـ تكتمؿ بعد، كىذا ما يفسٌ ر حكي قصٌ مف المتعذٌ 

ص مة لمنٌ ة المشكٌ مني مف األبعاد الجماليٌ رتيب الزٌ يعد التٌ  لذلؾ ِ"ة كزمف سردىاحدكث القصٌ 
جاه كاحد مف أفقي باتٌ  فإذا كاف المنطؽ يقتضي أف تسير األحداث كفؽ خط زمنيٌ  ردمٌ السٌ 

المتكالية، إذ يركرة ىذه الصٌ  ردم الحديث يكسرص السٌ النٌ  فٌ الماضي إلى الحاضر فالمستقبؿ فإ
ى ـ أحداثنا أخرل كىذا ما يسمٌ ى االسترجاع، كقد يقدٌ ر أحداثنا ككقائع كىك ما يسمٌ غالبنا ما يؤخٌ 

 .ّاالستباؽ 

 مف الحاضراكم في الزٌ تي لـ تقع بعد كاستبقيا الرٌ : تداعي األحداث المستقبمية الٌ المواحؽ الزمنية
الة عمى ي  الدٌ ا ما يستخدـ فييا الراكم الصٌ رد كغالبن حظة اآلنية لمسٌ ) نقطة الصفر( أك المٌ 

 . 4 المستقبؿ لككنو يسرد أحداثنا لـ تقع بعد

اكم في رد كاسترجعيا الرٌ تي سبؽ حدكثيا لحظة السٌ : تداعي األحداث الماضية الٌ منيةوابؽ الزّ السّ 
اكم فييا الرٌ رد، كغالبنا ما يستخدـ حظة اآلنية لمسٌ فر( أك في المٌ مف الحاضر ) نقطة الصٌ الزٌ 

 .ٓاردر كفقنا لطريقة السٌ ي  تتغيٌ ىذه الصٌ  يغة الماضية، لككنو يسرد أحداثنا ماضية، عمى أفٌ الصٌ 

:أكٌ   ستباؽ:الا الن

تي قطة الٌ ة كتجاكز النٌ نة مف زمف القصٌ يرل البحراكم أٌف االستباؽ ىك القفز عمى فترة معيٌ    
، كىك كما ٔكاية ات الرٌ ما سيحصؿ مف مستجدٌ طمع إلى كصميا الستشراؼ مستقبؿ األحداث كالتٌ 

إليو، أك  عيمي الكلكج إلى المستقبؿ، إنو رؤية اليدؼ أك مبلمحو قبؿ الكصكؿ الفعميٌ يراه النٌ 

                                                           
1
 .144،   الزمانِّأبعادهِّوبنٌتهالصدٌقً، عبد اللطٌف ، ٌُنظر: 
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4
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طمع إلى ما ىك محتمؿ الحدكث في كالغرض منو التٌ  ُاإلشارة إلى الغاية قبؿ كضع اليد عمييا 
 .ِبأنكاعيا المختمفة  لبلستشراؼة ألساسيٌ ة كاالعالـ المحكي، كىذه ىي الكظيفة األصميٌ 

 : مييديّ ستباؽ التّ اال -ٔ

ة لممستقبؿ فتككف خصيٌ ع الشٌ رد، حيث تتطمٌ ىك استباؽ ألحداث محتممة الكقكع في عالـ السٌ    
ا في المناسبة سانحة إلطبلؽ العناف لمخياؿ كمعانقة المجيكؿ كاستشراؼ آفاقو، كيبقى الكاتب حرِّ 

تي ة الٌ رديٌ ة السٌ أك عدـ تحقيقو كفقنا لتطٌكر األحداث، كيدخؿ ذلؾ ضمف الخطٌ تحقيؽ ما مٌيد لو 
 .ٖاعتمدىا الكاتب

 أتممت كتاَب مراثيِؾ، وأتممُت ضريحي

ـُ ريحي  َىدأْت يا مري

 أغمقُت عمى نفسي نفسي ورميُت مفاتيحي

 بيف يديِؾ، فقد َىَدأْت ريحي

ـُ اآلفْ   سأنا

 الشجُر، ىنا كافْ  ويقوُؿ الحجُر ثوى عبداهلِل، يقوؿُ 

ذا نزلْت فاكيُة السوِؽ ونادى البائُع أحمَريا رّمافْ   وا 

 سُأطُؿ مف القبِر قمياًل 

 وأقوُؿ سالًما أيتيا األرُض،

 ٗسالًما أيتيا المعجونُة بدـِ اإلنسافْ 

، المكت مثؿ النٌ  يشير في ىذا المقطع إلى أفٌ     كال تكقفيا حدكد  ال تضاىييا أحبلـ وفأحبلمـك
 بيعيٌ و كأعضاؤه إلى كضعيا الطٌ ى في أحبلمو، لذلؾ ىك ال يستيقظ كال تعكد حكاسٌ د حتٌ فيك متفرٌ 

                                                           
1
 .38،  إٌقاعِّالزمنالنعٌمً، احمد ،  
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ة كقائمة ذم يعمف عبر صكتو ككمماتو بأف الحياة ما زالت مستمرٌ ماف، الٌ  عمى مناداة بائع الرٌ إالٌ 
كتجرم في عركؽ  ؾ دماء تسرمة ما داـ ىنافيس مف أجؿ الكطف مستمرٌ الي كالنٌ ضحية بالغكالتٌ 

اعر فاستخداـ الشٌ  الكطف فبدمائيـ ستيركل األرض كتتحٌرر ى بحبٌ ، كنبضات قمكبيـ تتغنٌ أبنائو
 تي تسرم في عركقنا كمعادؿ مكضكعيٌ ماء الٌ ة، كلكف الدٌ لمكف األحمر كىك لكف الحركة كالحيكيٌ 

كل كتعجف بدماء المدافعيف عنو تي ستر ماف لـ يأت اعتباطنا، فتربة الكطف الٌ لمكف ثمار الرٌ 
يداء سقى بدماء الشٌ ذم ينمك في ىذه األرض، كيي ماف، الٌ ستتحكؿ إلى حمراء، كحمرة ثمار الرٌ 

ماء  بالدٌ إالٌ  كتيسترجع األرض ال تيرد يجد في معظـ قصائده أفٌ  هالمناضميف، فالمتتبع ألشعار 
مٌ ا الكطف ة، فإمٌ تي تسيؿ مف أجؿ نيؿ الحريٌ اىرة الٌ الطٌ  ىي لو يادة بالنسبة ا الشيادة، فالشٌ كا 

 الحياة، كىي فاتحة لحياة جديدة كريمة كحٌرة.

 سأديُر الظييرة َوحدي

 أطؿُّ عمى َسعؼٍ 

 مْف قديـِ َنخيمي

 أنا وقميمي

 ٔوأمشي بقّية أغنيتي! 

محاكالن القفز  الكحدة رفيقة لو، يكاجو الحيرةت، فتشتٌ في حالة ضياع ك  ه بؽ نجدمف خبلؿ ما س   
يـ في دفع ذم ينتظره. فاالستباؽ ىنا أسمف الحاضر إلى المستقبؿ لمعرفة ذلؾ المجيكؿ الٌ 

ل إلى نظمو   قصائد يستعيد مف إلى كطنو كغربتو، أدٌ  ورىا، فحنينتطكٌ األحداث نحك األماـ، ك 
إلبراز مكنكناتو  خبلليا صكرة الكطف المسمكب، فكاف االغتراب عف الكطف دافعنا قكينا لدل القيسيٌ 

ذيف كاف ليما أكبر األثر في ماف المٌ اعر يستنطؽ العبلقة بيف المكاف كالزٌ كمخزكنو الفكرم. فالشٌ 
تي عاشيا في المنفى بعيدنا عف كطنو، فعمد إلى إبراز تشكيؿ شعريتو، بما ينسجـ مع غربتو الٌ 

سأدير"  قد استخدـ كممة ". كل احترافيٌ معاناتو في بعده عف الكطف مف خبلؿ قصائده، بأسمكب 
اٌلذم يعيشو. فاستدارتو لـ تكف غركرنا منو، أك تنصبلن مف عمى حالة الٌضياع كالٌتكىاف  لتدؿٌ 

مكحش سو في ىذه الغربة الٌتي ال يريدىا المسؤكلٌية، إٌنما داللة عمى الكحدة فيك ببل رفيؽ يؤن
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انعكس ذلؾ عمى ألفاظو فكٌظؼ " أطٌؿ " يريد االقتراب مف كؿ ما يذٌكره بكطنو كقد فيك كبعيد، 
بكؿ ما تحممو ىذه الكممة مف قرب، فيك عمى الٌرغـ مف بعده يقٌمب ذكرياتو كفييا البعيد قد 

استمرار استخداـ األفعاؿ المضارعة مؤٌكدنا عمى  اقترب، كأشرؼ عمى رؤيتو، كيتابع القيسيٌ 
أغنيتو كعازفنا أللحانيا الحزينة اٌلتي صمكده، فيا ىك ييكمؿ طريقو كيمشي دكف تكٌقؼ ميرٌددنا 

 تحمؿ آىات كأٌنات معاناتو. 

 :ستباؽ اإلعالنيّ اال -ٔ
رد مف أحداث الحقة ، يعمف صراحة عما سيشيده السٌ كىك، عمى عكس االستباؽ التمييدمٌ     

 . يقكؿ:ُكظيفتو ىي خمؽ حالة انتظار في ذىف القارئ. ىذا االنتظار قد يقصر كقد يطكؿ
؟أَو  ـُ  تحُم

ـُ أْف أكتَب شيًئا ما،   أحم
 عف عينيِف ُمياجرتيِف إلى أصقاِع األرِض، أساِفُر في ُعمِقيما

 نحو بساتيِف بالٍد أثقميا األبناُء بأوزاِر الُغربِة،
 أقرُأ أسماَء نباتاٍت وأرى في البحِر عذاَب البحِر، 

 ولكّني أحمُؿ مرساًة وأقوُؿ:
 وّزُع بالعدِؿ، أراِؾ غًدا ذات نياٍر جبميٍّ يت

 وال ُتعِمُف أطياُر البحِر الُمتغّرِب عف موعِد أسفاري
 فأروُح إلى زاويٍة ُمعتمٍة َيسترىا الَضوُء،

 ُٕيزيِّنيا األسُؼ الغاّلُب، وأسأُؿ عف كمماٍت لمبدِء،
 

، فيتساءؿ ) أكى تحميـي؟( كىك بيذا  وة كالعزيمة في أحبلمابؽ حالة القكٌ ص السٌ يعرض النٌ    
تي صيغة االستفياـ الٌ  اني، كقد استغؿٌ طر الثٌ ا مف الحيرة فيما سيكتب في الشٌ ز جكِّ ساؤؿ يعزٌ التٌ 

لمكشؼ عف أشياء مستقبمية يحمـ بيا، بعد أف لقي مف ألـ البعد كالغربة ما لقي فأحاسيس  بدأ بيا،
اني ؿ كالثٌ األكٌ طريف تي تمي الشٌ اشة، كبعد أف نتكاصؿ مع األشطر الٌ كمشاعره ممتيبة كجيٌ  القيسيٌ 

ة راع، كقكٌ تعيش حالة مف الصٌ  يو ات لد، فالذٌ منيٌ الزٌ  ؿ داخؿ الخطٌ ا يتشكٌ نمحظ استباقنا داخميِّ 
ص ناطقة بما يدكر في نفسو، ال كصكره أكسبت مقطكعتو قيمة، فجعمت لكحاتو في النٌ  وألفاظ

ج الفكر نظراتو ثاقبو، فالقيسي متكىٌ  عبيرجربة كصدؽ التٌ عمى صدؽ التٌ  غمكض فييا، كىذا يدؿٌ 
تو عكر بيمـك أمٌ و كطنو، فيك دائـ الشٌ أف يراه كيحمـ بو، كؿ ىمٌ   ما يحبٌ ال نسمع منو إالٌ 
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تو في قصائدىفجاء شعره مرآة اؽ دكمنا لطرح ىمكـ أمٌ عاتيا، يحزف لحزنيا، كيفرح لفرحيا، سبٌ كتطمٌ 
 ما يدكر حكلو. لكؿٌ 

 كيقكؿ:
 وماذا بعُد؟

 يا ِعّز عيني وقمبي
 تحَت مظّمِة ُعُنقيا  يا ِزناَؾ ُأّمؾ الفضّي المتأرجح

 كطائٍر ُخرافي 
 ّوؿ امرأٍة كنعانيةْ أمنُذ 

 يا ِزناَؾ أمَؾ، ويا ُقرطييا الالمعيِف كاستدارِة قمِر األسالؼْ 
 يا مالءتي البيضاءَ 

 وُجممتي المفيدَة في المحيِط الضارْ 
 يا رسولي إلى المحبة، 

 َوَيقيني بَدمي
 وامتدادي لمجد المسراتيا صغيري 

 حيث األشياء إلى أصوليا تعود
 ويتألؽ اسمؾ في األرض أبجدية وشمس

 يا صغيري وعز عيني 
 غزالة السيوب الشاردة –أرح باؿ أمؾ 

 ونخمة اهلل في بادية العرب 
 أرح باليا 

 ٔأرح
ىناؾ أمرنا سيحصؿ، فبدأ بعبارة ) ماذا بعد؟ (  ، ليقنع القارئ أفٌ ص باستباؽو زمنيٌ النٌ  يستيؿٌ      

كثيرة تصيبو  وكىك بيذا يريد إبراز حدث آت، ك يريد الحديث عف شيء قبؿ كقكعو، فمصائب
ة لتككف في بؤرة الحركة عريٌ داء ) يا ( األسطر الشٌ در أداة النٌ ياع، نبلحظ تصٌ بالحيرة كالضٌ 

 ) يا عزٌ  داء ظر في تكرار النٌ ة الفتة لمنٌ األسمكبيٌ اىرة كالحدث، فتتبلحـ مع المكضكع، فجاءت الظٌ 
تي تكحي ببعد ؾ، يا مبلءتي، يا رسكلي، يا صغيرم ( لتحمؿ داللة البعد الٌ عيني، يا زناؾ أمٌ 

ز رغبتو كيعزٌ  يـ يتألمكف أللمو، كيحزنكف لحزنوكبيف مف ينادم عمييـ، ف وة بينالمسافة المكانيٌ 
يكب نخمة اهلل ( فيذه الكممات عندما يستخدـ كممات ) شمس، غزالة السٌ احة كاألماف عكر بالرٌ بالشٌ 
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ة تثير نفسو، كما نمحظ فؼ مف كطأة حزنو، كحسرتو عمى ضياع كطنو، فشمس الحريٌ خت
كليطمعنا عمى الحاؿ  ة ليذه اإلضافةالالت اإليجابيٌ لصي  اإلضافة ليكحي بالدٌ  واستخدام
كعمى ظمـ شعب ىك  شاىد عمى جريمة كعمى عدكاف سافر كما يطمح إليو. فالقيسيٌ  المستقبميٌ 

 اٌلذم تجٌرعكه. ستجٌرع نفس الكأ قدأحد أفراده ك 
 الحذؼ ) اإلسقاط ( : -ٔ

ة عريؼ " تقنية زمنيٌ رد ككتيرتو، فيك مف حيث التٌ يؤٌدم الحذؼ دكرنا حاسمنا في تسريع السٌ      
طرؽ لما جرل فييما مف كقائع التٌ ة كعدـ تقضي بإسقاط فترة طكيمة أك قصيرة، مف زمف القصٌ 

ة كالقفز ت في القصٌ مف الميٌ رد عف طريؽ إلغاء الزٌ ة لتسريع السٌ كىك كسيمة نمكذجيٌ  كأحداث
: كمٌرت بضعة أسابيع، مضت سنتاف، بعد سنكات إشارة أك بدكنيا مثؿ ـ بأقؿٌ باألحداث إلى األما

 .ُ" طكيمة...
 منُذ ثالثيف عيدْ 

 أو بريد،لـ يُزر نافذتي طارٌؽ، 
 منُذ أف كنُت أّوؿ َعيدي بيا لـ أرىا
ـْ   لـ ُنسافْر مًعا باتجاِه الجنوِب ول

 نقطؼ الورَد، لـ نشرِب الشاَي في أي مقيًى،
 ولـ نكتِب الحّب فوؽ المناديِؿ،

 ما شّؼ ىذا الصنوبُر عّنا
 عشيَة مات البنفسُج وانفرَط الياسميُف، 

 طبةْ وما كنُت يوًما وال كانِت الظّؿ في قر 
 لـ نُمذ بالزحاـ إلى السينما

 لـ نقؼ في الرحيؿ الطويؿ عمى أي شيءٍ 
 األيِؿ انثاُه، إلىيعيُد 

 لـ نأِت إلى مرّاكش األمس أو منذ عاميف إال ِلماما
 ولـ نبؾ عند الكرـو ُضحى 

 لـ نوّدع خريًفا ولـ نمِش تحت المطر
 في شجاٍر بال طائٍؿ أو غناٍء خفيّ 

 اِؿ جدائميا حوؿ وجييلـ ُتبعثر رياُح الشم
 ولـ يرشؽ الماء صدري فيذا رذاُذ الغروبْ 
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 منذ عاميف ما كاف إال شراٌر بعيٌد، 
 وأغنيٌة كنت انوي العثور عمييا 

 إذا صرُت وْحدي
 وىا أنذا في الّضجيِج أعارُؾ ناًيا عصيِّا وقدْ 

 ٔضاعت األغنية!
نافذتو طارؽ، لـ يسافر، لـ يكتب لقد اختزؿ حصيمة ثبلثيف عيد في أمكر محددة ) لـ يزر    

كطنو  ال سيماك  هد في قصائدتي تتردٌ ة الٌ ة الكطف مف األشياء األساسيٌ المكاف كخاصٌ  ... ( إفٌ 
حساس اإلنساف بالشٌ ذم ىيجٌ الٌ  ـر منو، كما كتمة يء يزداد حبِّ ر منو، فأرضو جزء منو، كا  ا إذا حي

ة الغنيٌ  توابقة إال حصاد حياالمقطكعة السٌ تي تبلمس القمكب عند قراءة األحاسيس كالمشاعر الٌ 
س في حياتو مف خبلؿ استخدامو اعر ىنا يريد أف يبحث عف متنفٌ فصيبلت، كالشٌ باألحداث كالتٌ 

غ بو ما يدكر في نفسو كممات مثؿ ) يزر، نسافر، نقطؼ، نشرب، نكتب( كلكج إلى عالـ يفرٌ 
تي يعيشيا، كما يذكر قرطبة ل المرارة الٌ ج نفسو كمدفي الكشؼ عف تكىٌ  توج رغبيء يؤجٌ كىذا الشٌ 

رة عمى ميمؾ سكد مشاعر الحزف كالحسٌ ى تى تي ال يمبث أف يذكرىا أحد، حتٌ المدينة األندلسية، الٌ 
ف كاف حبٌ كحضارة سيمبت ضائع إلى  حنينو األبدمٌ ك و األكبر  أف حبٌ و لقرطبة كبيرنا إالٌ ، كىك كا 

العيش في فمسطيف، كلف تككف  كلف تغني عف  تسدٌ تي ذكرىا لف كطنو فمسطيف، فيذه المدف الٌ 
كقمؽ  لماضي العريؽ، ألنو ضٌج مف حاضرهبذكر ىذه المدف ييرب إلى ا بديبلن عنيا، فالقيسيٌ 

عقيدات بسمسمة مف التٌ  ى بو، كقد انتيى المقطع الشعرمٌ عمى مستقبمو، فمـ يجد إال الماضي ليتغنٌ 
 ذم يحمـ بالعكدة إليو.فمسطيف، كرمز لمماضي، الٌ مو ىك رمز لما قدٌ  ، فكؿٌ بوتي أحاطت الٌ 
 و يجد أفٌ و يصؿ إلى ما يريد لكنٌ ة متداخمة، لعمٌ رات نفسيٌ لنفسو عبر تصكٌ  تونمحظ مخاطب  

جاءت  ةرت أكثر مف مرٌ ـز ) لـ ( كقد كيرٌ حكاراتو باءت بالفشؿ، كلـ يصؿ إلى مبتغاه، فأداة الج
 .عمى البعد كالفراؽ اٌلذم يعانييما بالفعؿ المضارع المجزكـ دليبلن مة بالكجع كاأللـ، كقد أتبعيا محمٌ 

 سّيدتي مف أعواـٍ مّرتْ 
 لـ يعرؼ قمبي طعـ البسمةْ 

 لـ تسكب كمماتي فوؽ الورؽ األصفر غير عذاِب الُجرحْ 
 والدلُو، يظؿُّ الدلو ثقياًل، ال يطفُح ماًء، ال ُيعطي غيَر الممحْ 

 الغربةْ  والبئُر عميٌؽ، أعمُؽ مف أحزافِ 
 ما زالت تصفُع وجيي مف أعواـٍ ُجدراُف الخيبةْ 

 توصُد نافذة األمِؿ المشرؽْ 
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 تقتُؿ أشواَؽ الكممةْ 
 حيف يعانقيا النوُر مف الداخؿْ 

 ٔسيدتي ال ُتسعفني الكمماتْ 
ت تي مرٌ ت ( فيختزؿ تمؾ األعكاـ الٌ ة الحذؼ المعمف ) أعكاـ مرٌ يذكر في بداية القصيدة مدٌ ك    

قمبو لـ يعرؼ طعـ البسمة، كلينطمؽ في كصؼ حالة  فاصيؿ، ليذكر أفٌ يغرؽ في التٌ دكف أف 
ؽ طعـ الحزف في كبيرة، يتذكٌ  تو، كعدـ استقراره في كطنو، فمعاناتي يعيشياشرد الٌ ياع كالتٌ الضٌ 

ما سبؽ رسـ صكرة  بكؿٌ  فيك غربتو، تبلحقو الخيبة، كنافذة األمؿ المشرؽ قد أغمقت في كجيو،
ض ليا: ) عذاب تي تعرٌ ة عف المعاناة الٌ دت صكرة معبرٌ كمعاناتو، طٌعميا بكممات كلٌ  لمفمسطينيٌ 

الجرح، ثقيؿ، الممح، عميؽ، أحزاف الغربة، تكصد، تقتؿ ( كما نمحظ تدفؽ األفعاؿ المضارعة 
مؤشر عمى ىكؿ كتتابعيا ) يعرؼ، تسكب، يظؿ، يطفح، ييعطي، تصفع ، تكصد، تقتؿ ( كىذا 

ة عمى جميع فجاءت األفعاؿ المضارعة لتضفي الحضكر كاالستمراريٌ  ،المعاناة التي يعيشيا
 قائمة. توة، كما زالت معاناعريٌ األشطر الشٌ 

 ما ترى حولؾ، مّر اآلف حوٌؿ، 
 واحتواؾْ 

 منزٌؿ ناٍء، بحاٌر، وِشباؾْ 
 قاؿ وامتّد إلى األفؽ:

 وداًعا يّتيا األنياُر، يا أختي
 اًعا يا شآـْ ود

 نيضُت فيؾ العشيات، وعيناَؾ أوٌز ال يناـ
 ما ترى حولؾ...؟
 ما يذبُؿ مْف ورٍد 
 ٕمف يطُؿ َلْيَمَؾ؟ 

عف حكؿ كامؿ، متجاكزنا بذلؾ أحداث ككقائع في ىذا الحكؿ  هابؽ قفز كيبلحظ في المقطع السٌ    
ا مف فاصيؿ لذلؾ أسقط حكالن كامبلن كقاؿ ) مٌر اعر ييرب مف التٌ فالشٌ  اآلف حكؿ ( نبلحظ أيضن

ة ابؽ سيطرة مطمقة لؤلسماء ) منزؿ، بحار، شباؾ، األنيار.... ( لما تقتضيو االسميٌ المقطع السٌ 
ظر كىي ة الفتة لمنٌ بظاىرة أسمكبيٌ  عرمٌ طر الشٌ اللة، فبدأ الشٌ مف ثبات لمدٌ  عرمٌ لمخطاب الشٌ 

ؿ رة تشكٌ ساؤالت المتكرٌ ة، فالتٌ متتاليٌ  ةؿ مكجات استفياميٌ استخداـ أداة االستفياـ ) ما ( لتشكٌ 
ا زت جكِّ ساؤالت عزٌ ؤاؿ )ما ترل حكلؾ؟ مف ييطؿ ليمؾ؟ ( فيذه التٌ كالسٌ  وة بيف ذاتمقاربات نفسيٌ 
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ط، كعدـ كصكلو إلى عمى تخبٌ  تي تدؿٌ ثة، الٌ اعر المتحدٌ مف الحيرة، كاختبلط األمكر عمى ذات الشٌ 
احة تائو، ضائع، في متاىة البحث عف الرٌ  فالقيسيٌ  حقيقة مطمقة عف تساؤالتو كاستفساراتو،

 مأنينة المفقكدة بعيدنا عف كطنو.كالطٌ 
ذم يعتريو الٌ  تي يعيشيا، كالبلكعيٌ لصيغة االستفياـ، تشير ىنا إلى حالة االغتراب الٌ  هتكرار ك    

ظـ ، يكلداف صراعنا يترؾ أثره، كيسيطر عمى مع يوبعده عف كطنو، فالبعد كالحنيف لدبسبب 
 .قطع كال ييفقدذم ال ينكالمستقبؿ، كاألمؿ الٌ  ،ىك العشؽ كالحبٌ  لونسبةص، فالكطف بالٌ أجزاء النٌ 

عادة تشكيمو كفؽ رؤل عمى تفكيؾ السٌ  توما ىك مقدر ز المبدع عف غيره إنٌ كما يميٌ     ائد، كا 
الحيؿ  أىـٌ مف كتكسير ترتيبو سكل حيمة مف ة سمسة، كليس العبث في الزٌ يٌ مة،  كحيؿ فنٌ متقدٌ 
و أنٌ  شكيؽ كاإليقاع كاالستمرار، ثـٌ ب عناصر التٌ كعميو تترتٌ  مف محكرمٌ الزٌ  كألفٌ  ُاعرة لمشٌ يٌ الفنٌ 

مف الزٌ  قاطع كاختيار األحداث، كما أفٌ ببية كالتٌ يحٌدد في الكقت نفسو دكافع أخرل محركة مثؿ السٌ 
كاية يرتبط ارتباطنا كثيقنا بمعالجة شكؿ الرٌ  كاية كشكميا، بؿ إفٌ بعيد طبيعة الرٌ  د إلى حدٌ يحدٌ 

 .ِمفعنصر الزٌ 
، حيث أنٌ فالزٌ  مف حقيقة سائمة ر في العناصر األخرل كينعكس عمييا، فالزٌ و يؤثٌ مف عنصره بنائيّّ

ؿ، كىك مف ىك القصة كىي تتشكٌ ال تظير إال مف خبلؿ مفعكليا عمى العناصر األخرل. الزٌ 
 .ّاإليقاع

لحدث، كما  ماـ بعكس االسترجاع، كاالستباؽ تصكير مستقبميٌ األمفارقة زمنية تتجو إلى      
شارات أكليٌ ص، بما يتكفٌ ع كانتظار يعايشيا القارئ أثناء قراءة النٌ و حالة تكقٌ أنٌ  ة ر لو مف أحداث كا 

 لمسرد أبرز خصيصة كلعؿٌ ". ْؤيا إال بعد االنتياء مف القراءةتكحي باآلتي. كال تكتمؿ الرٌ 
قياـ الحدث بالفعؿ  ة،  فما لـ يتـٌ صؼ باليقينيٌ ميا ال تتٌ تي يقدٌ المعمكمات الٌ  ىك أفٌ  يستشرافالا

 ٓ" ب فينريخ شكبلن مف أشكاؿ االنتظافميس ىناؾ ما يؤكد حصكلو كىذا ما يجعؿ االستشراؼ حس
" رياح عز الٌديف القٌساـ " كحسب ما رأتو الباحثة كمف خبلؿ دراستيا االستشراؼ في    ففي ديكاف

دة الدرامٌية  تعٌددت األصكات كتشابكت المكاقؼ، كاٌتسعت رؤية القيسي لما يدكر حكلو مف القصي
 أحداث في الكطف اٌلذم ىيٌجر منو، كالبمد اٌلذم ارتحؿ إلييا.
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 سترجاع:الا

، كيحيمنا مف رد، استذكارنا يقكـ بو لماضيو الخاٌص نسبة لمسٌ ؿ بالٌ كؿ عكدة لمماضي تشكٌ " ىك    
، كيككف استرجاع الماضي ُ"ةا القصٌ تي كصمتيقطة الٌ أحداث سابقة عف النٌ خبللو عمى 

اكرة يضع كاالعتماد عمى الذٌ ِتو في الحاضر كفقنا لما يستدعيو انفعاؿ المحظة الحاضرة ستمراريٌ اك 
 .ّاة كيعطيو مذاقنا عاطفيِّ ة كيصبغو بصبغة خاصٌ االسترجاع في نطاؽ منظكر الشخصيٌ 

 فسيٌ ات، كتعادؿ كفقنا لممصطمح النٌ ر حكؿ تجربة الذٌ ة تتمحكٌ كتأتي أىمية االسترجاع ككنيا تقنيٌ   
حيث يقكـ اإلنساف بفحص أفكاره، كدكافعو كمشاعره  ْأمؿ الباطنيٌ ما يسمى باالستبطاف أك التٌ 

 أمؿ فييا.كالتٌ 

الحكاية ال تمجأ إلى االستباؽ بقدر ما تمجأ إلى االسترجاع فيك مف أكثر  أفٌ  كمف البديييٌ    
ا مف الحاضر  ة حضكرنا كيمكف تبرير مثؿ ىذا األمر بأفٌ منيٌ ات الزٌ قنيٌ التٌ  الماضي أكثر كضكحن

كالمستقبؿ، فالماضي كالحاضر مرتبطاف بحقائؽ حدثت بالفعؿ أك تحدث اآلف، أما المستقبؿ فما 
 .ٓعوذم نريده أك نتكقٌ حك الٌ ا أف يأتي عمى النٌ مف شيء يضمف لن

   :سترجاع الخارجيّ اال -ٔ

، حيث ردمٌ تي حدثت قبؿ بدء الحاضر السٌ الكقائع الماضية الٌ  يمثؿ االسترجاع الخارجيٌ     
ة الحاضرة في رديٌ لؤلحداث السٌ  منيٌ ا خارج الحقؿ الزٌ زمنيِّ  كتعدٌ " رد، اكم في أثناء السٌ يستدعييا الرٌ 

 :يقكؿ القيسيٌ  .ٕا أكبر" حيزِّ  شغؿ االسترجاع الخارجيٌ  مف الركائيٌ ضاؽ الزٌ " ما ككمٌ  ٔكاية"الرٌ 

 َتدفَؽ نيُر أغاٍف، عمى َشفتيِؾ فأسندُت رأسي

 وأغفوُت حينا

... ) كنُت حزينا (  ، أنَصتُّ  عمى ُشرَفِة الُحمـِ
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 فتابعِت أّف المساَء جميٌؿ، وىذا اليوى لو يدوـْ 

 اليموـْ فأيقظِت فيَّ 

، وفوَؽ َجبيني  وكانت َجدائُؿ َشْعَرِؾ بيَف يديَّ

 تراتيَؿ ُحزٍف، وَحقَؿ سنابؿْ 

 فدانيُت َوجَيِؾ، َزخَّ َرصاٌص عمى قارعات الطريِؽ بكؿِّ اتجاهْ 

 وأنّػْت شبابيُؾ ُجدراننا تحت ناِر الجنودْ 

 فسبُع رؤوس تشبُّ بيا الناُر، كانت ُتغني ليوـِ الخالْص 

 ٔيرتي، ما انَكسرِت، ولكفَّ آٍه وآٍه وآهٍ وغالوِؾ يا مُ 

تي عاشيا مع حبيبتو قبؿ أف كريات الجميمة الٌ حيث يستدعي الذٌ  يبدأ باالسترجاع الخارجيٌ    
تي طرأت عمى حكالت الٌ لتٌ يتبٌدؿ حاليا، فيستدعي ىنا مف خبلؿ االسترجاع صكرنا جميمة، تكضح ا

صاص كالجنكد فأصبحت ىكيتو مقترنة  صكت الرٌ لت إلى تراتيؿ حزف، كلـ يجد إالٌ تحكٌ الحبيبة ك 
سناده لرأسو باالنكسار، كما استحضر مف ذلؾ الماضي صكر تدفٌ  ؽ األنيار عمى شفتييا، كا 

منغمس في شعكره اتجاه  ،ى فاض مف جكانبوة متسارعة عمى شفتييا حتٌ كغفكتو، فالٌتدفؽ كاف بقكٌ 
تو ممتجئنا إلييا فكانت بمثابة برىانو عمى كمميء بالمشاعر حٌتى أسند رأسو عمى حبيب ،حبيبتو

فالغفكة مٌدة زمنٌية ؛ عمى ذلؾ استخدامو لكممة " غفكت" تي كانت قصيرة كما يدٌلؿأٌيامو الجميمة الٌ 
قصيرة حٌتى جاء المساء الثٌقيؿ المميء باليمكـ كاألكجاع اٌلتي قمبت عميو أحزانو ، ككيؼ دخؿ 

ما سبؽ، فمـ يجد إال الحزف كزخات  جديدة نفت كؿٌ الت الحكٌ التٌ  المساء الجميؿ، لكفٌ 
ذم بحث فيو بالحاضر الٌ  ذم يسترجع فيو األمجادالماضي الٌ اعر يقارف بيف صاصفنجد الشٌ الرٌ 

 " يحتاج الكاتب العكدة إلى الماضي الخارجيٌ يجدىا، كلـ تعد كما كانت كمف ىناعف الحبيبة فمـ 
ابقة، لتفسيرىا تفسيرنا جديدنا في إعادة بعض األحداث السٌ ة، ككذلؾ في بعض المكاقؼ االفتتاحيٌ 

رت نظرتنا ما تقادمت تغيٌ كريات، كمٌ رة أك إلضفاء معنى جديد عمييا مثؿ الذٌ ضكء المكاقؼ المتغيٌ 

                                                           
1
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تدٌفؽ ؿ ) في تكظيؼ األفعا كقد نجح.  ُمف أحداث" ر تفسيرىا في ضكء ما استجدٌ إلييا أك تغيٌ 
 في الٌنص الٌسابؽ. ذبراز االسترجاع الخارجيإل ( فأسندت، غفكت، كنت...

تي ة الٌ كرة الحقيقيٌ ابؽ اقتباسنا مف الماضي، أراد مف خبللو إبراز الصٌ كاف االسترجاع السٌ ك     
ر عمى ركؼ كاألحكاؿ كما حدث مف تغيٌ الظٌ يجب أف يككف عمييا الكطف كاألحباب، فما آلت إليو 

ر المنشكد، كالتطٌمع إلى أمجاد غيٌ اإلرادة كالعـز  كالتٌ األرض كاإلنساف في الحاضر، تستجميو 
ع كبحث عف كاقع مختمؼ كما ىك عميو اآلف، حيث تمنى مف الماضي مف ىذه الزاكية، ىك تطمٌ 

 اىف.في الكاقع الرٌ  كرةخبلؿ االسترجاع أف تستمر تمؾ الصٌ 

زنا كدافعنا أصبح الماضي محفٌ ا، حيث لقد كاف مستغرقنا في الماضي كقد كاف استغراقو إيجابيِّ     
لذلؾ  ؽ بيمابحب األرض كالحبيبة كالتعمٌ لركح جديدة نحك تحقيؽ الحمـ، فيذا الماضي مجبكؿ 

ذكير باألحداث الماضية أضاء التٌ  كاف الماضي كالحاضر لديو متبلزميف كمتداخميف حيث أفٌ 
أحداث الحاضر المرير،  أ مف، فما حدث في الماضي ىك جزء ال يتجزٌ عرمٌ ص الشٌ جكانب مف النٌ 

ذكير بالماضي بعث لركح جديدة تحمؿ ىمكمو كأحزانو، كفي التٌ  كىك مرآة لمحاضر الجديد بكؿٌ 
 :فيقكؿ  ة.اليـ كالحزف، كما تحمؿ الكعي بالقضيٌ 

 حيف أوؿ مرَكبةٍ 

 حيَف أّوؿ صرخِة طفٍؿ 

 وأّوِؿ قطرِة ماٍء 

 حيَف أّوِؿ َنْوٍؿ تجّمى، وصاَغ الَعراءْ 

 حيف ىذا القماِش المديِد، 

 وأوِؿ أغنيٍة، صاَدىا أّوُؿ الّشعراءْ 

 كنُت أقرُأ ما يحدُث اآلف مف عتمٍة، 

 وأروُز يدي

                                                           
1
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 ِٔلغدي !

كرار ة، كال شؾ أف بنية التٌ ات في أربعة أسطر شعريٌ اعر كممة ) حيف ( أربع مرٌ كقد كٌرر الشٌ    
تي دفعتو دفعنا إلى تكرار المعنى ، الٌ يعيشيا القيسيٌ تي رة الٌ ة المتكتٌ عكريٌ ىنا تكشؼ عف الحالة الشٌ 

 تي تمتؼٌ ة الٌ الليٌ كاة الدٌ رة ىي النٌ ياغة. لتصبح الكممة المكرٌ ؼ في صدر الصٌ ذم يريده بشكؿ مكثٌ الٌ 
 ة في األسطر.عريٌ اللة الشٌ حكليا مجمؿ الدٌ 

     ظرة مف خبلؿ استخدامو بعض المفردات د ىذه النٌ ة، فيجسٌ كداكيٌ ظرة السٌ يبلحظ سيطرة النٌ ك    
) العراء، العتمة ( فالبحث في دالالت ىذه المفردات يكشؼ عف كجكد عبلقة تكافؽ بيف معانيو 

ة االسترجاع تستدعي الكضكح فآليٌ  لو كاضحة كؿٌ ماف كتحكٌ إلى انقبلب الزٌ  وفبل شؾ أف إشارات
قو ، فيستحضر مف الماضي صكرنا تؤرٌ  هصكر تي طرأت عمى الت الٌ حكٌ صكرنا جميمة، تكشؼ التٌ 

ابقة باستخداـ كممة ) حيف ( يساىـ في تفري  ما يدكر في نفسو ذم يمقيو عمى صكره السٌ كـ الٌ فالمٌ 
ر عف رغبتو في تجاكز ألـ الماضي كىمكمو كالنظر كما تختمجو نفسو مف مشاعر كأحاسيس تعبٌ 

ذم يصبك عر مشغكؿ في ىذه المحظة بغده الٌ اة إلى الكاقع الحاضر، فالشٌ بعيف الرضا كالجديٌ 
كما  ان ألف الكاقع ال يغادر القيسي أبدذم أصبح جزءنا مف كيانو ككجدانو، ال يفارقو إليو، كالٌ 
 .الماضي

ة تي جرت عمى أرض فمسطيف، ككاف معاصرنا لمقضيٌ معاصرنا لؤلحداث الٌ  لقد كاف القيسيٌ     
ة بحيث أصبح ط الضكء في قصائده عمى ىذه القضيٌ أبعادىا، فحاكؿ أف يسمٌ  ة بكؿٌ الفمسطينيٌ 

تي ة االسترجاع الٌ ، كمف خبلؿ تقنيٌ ي بأسمكبو الخاٌص شعره مرآة يرل بيا ما يحدث كينقميا لممتمقٌ 
 إلى أعماؽ الماضي كمجرياتو. عرمٌ الشٌ  ٌص كريات تعكد بالنٌ ربطيا بالفعؿ الماضي حيث الذٌ 

 كنت أعبر فيو المدينة،في الصباح الذي 

 كانت معي

 كنت أطمؽ رّؼ الحجؿ 

 وأثيُر الفراشات في أفقيا 

                                                           
1
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 جممًة، جممة، وأرى ما تراه

 كنت أقرأ أىدابيا في أناٍة،

 وأىدي أصابعيا برتقاؿ االلو

 وأحاوُؿ أغنية، 

 أو حديثًا، يوازي الضموع، ُتراني

 أحّددىا وىي تحكي، ُتراني

 أحّدُد زنزانًة عرفتيا ىناؾْ 

 أـ ُتراني أىيُء روحي ليذا العراؾ !

تي لديو مف الذكريات المؤلمة الٌ  كيستذكر في الٌنص الٌسابؽ ذكرياتو كيسترجعيا، فالفمسطينيٌ    
في  القيسيٌ  اتكاسترجاعشرد، جكء كالتٌ تعيش بداخمو ما ال يمكف نسيانو، طالما يعيش حالة المٌ 

 ة مختمفةجاىات زمنيٌ حكاياتو في اتٌ  إذ تمتدٌ  ة بعيدة المدل،ىذه القصيدة استرجاعات خارجيٌ 
استرجاع الماضي كاجتراره، لمتخمص مف رتابة الحاضر، كما يثيره مف تكتر  يسعى إلى  فالقيسيٌ 

مف ميما طاؿ الزٌ  ة حضكر الماضي الفمسطينيٌ فالمقطع الذم أمامنا يجسد استمراريٌ  ،كقمؽ
في ظؿ استرجاعو لؤلحداث السابقة يكاجو فالذكرل ستظؿ المعة في ذىف الفمسطيني، كالقيسي 

تي باتت مفتقدة، فظيرت صراعنا مع نفسو بعد فقدانو األمف كالطمأنينة كالحياة الكريمة الٌ 
 شخصيتو قمقة متكترة، يطارده شبح الزنزانة أينما ذىب.

 :اخميّ االسترجاع الدّ  -ٕ

ردم كتقع بدء الحاضر السٌ يا الحقة لزمف كع باستعادة أحداث ماضية، كلكنٌ يختص ىذا النٌ ك    
ف كانت  ِصر تقديمو في النٌ كاية قد تأخٌ يعكد إلى ماضو الحؽ لبداية الرٌ  ُفي محيطو كا 

 ة، فإفٌ ة، أـ الحدث، أـ خط القصٌ خصيٌ دنا معمكمات ماضية سكاء حكؿ الشٌ سترجاعات تزكٌ اال
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دتو سيزا قاسـ عندما أكٌ ، كىذا ما ُسترجاعات كما ذيكر سابقنا ا مف االدن أقؿ تردٌ  تظؿٌ  ستباؽاال
اـر لقكؿ مييز بيف االستباؽ بالمعنى الصٌ كيجب التٌ  ِاالسترجاع يغمب عمى االستباؽ  قالت أفٌ 

 .ّ ةمميح لكاقعة مستقبميٌ المستقبؿ قبؿ كقتو، كاالستباؽ بمعنى التٌ 

 ربطُت حوَؿ إصبعي الخيطاف

 َوقمُت ال، ال َيقدُر النسياف

 والّذاكرةأف يسرَؽ اليموـَ مف قصائدي 

 ألّف قمبي ُشؽَّ ذاَت يوـْ 

 وضاَع ِنصُفو، وذاَب في قراِر َحوِض دـْ 

 ِلذا أسيُر عارًيا في وَضِح الَظييرةْ 

 ِبنصِؼ قمبْ 

 أمضي ِلموعدي ُىناَؾ مع حبيبتي األميرْة 

 ِعمواُس يا أميرةْ 

 يا ُحّرًة في قبضِة الِعدى أسيرةْ 

 .ٗ ِعمواُس يا قصيدتي األخيرةْ 

ير عارينا بنصؼ قمب، كالمضي ييرة، حيث السٌ كقت الظٌ  عرمٌ ص الشٌ زمف النٌ كيبدأ مسار     
يستحضر ماضينا غارقنا بالمآسي كالمعاناة، فقد أصبح فيك لممكعد مع الحبيبة األميرة عمكاس، 

ىدفنا لسرقة اليمكـ مف قصائده كالذاكرة، كلكف األمر ال يقتصر عمى ىذا كحسب، بؿ يتجاكزه إلى 
ياينة كىدمكا جميع بيكتيا بعد كارثة حزيراف ىمكـ الكطف فعمكاس كقعت أسيرة في قبضة الصٌ 

، فقد كاف  تي عرؼ بياابقة مع لحظة االسترجاع الٌ ـ، فتدانت العناصر السٌ ُٕٔٗعاـ 
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ألنني مْذ كنُت ال ُأجيُد حرفَة سياف، )االسترجاع بمثابة تفسير مكجز لعدـ قدرة الشاعر عمى النٌ 
 فع ناكب بيف الماضي كالحاضر، ينـٌ التٌ  الحاضر بالماضي، حيث أفٌ  رفيك بذلؾ يفسٌ اْف ( النسي
ضاءتو، فيعدٌ ك  صتي حاكؿ مف خبلليا الكشؼ عف جكانب النٌ كريات الٌ بالذٌ  وقتعمٌ  االسترجاع ىنا  ا 
 مف. كٌمبلن لبناء الزٌ ممنا ك متمٌ 

 كيقكؿ:

 يستيقظ مف كابوس الميؿ

 في المنفى يوًما آخر ُمفتتًحا

 ويعد القيوة لصباح يتثاءب في كسؿ 

 ٔوأناة 

و كتغٌنى بو ذم أحبٌ فيستحضر ماضيىا أليمنا، فيك في المنفى ذلؾ المكاف البعيد عف الكطف الٌ    
ذم ال ينتيي مع  عمى الككابيس المزعجة ، المميئة بصراعو الٌ كتحٌدث عف مآسيو، ال يستيقظ إالٌ 

ـك ىمكـ الكطف تبلحقو في منفاه كتطرد مف عينيو النٌ   أفٌ كـ، إالٌ اليرب منو بالنٌ كاقع مشٌكه يريد 
 كتقمؽ راحتو .

في ىذا  اخميٌ ص، فاسترجاعو الدٌ ر تقديمو في النٌ كيعكد إلى ماضو الحؽ لبداية الحكاية تأخٌ    
ا لتسميط الضكء عمى األحداث ص لو صمة بطبيعة المكقؼ الٌ النٌ  ذم يعيشو، كيأتي أيضن

ذكر كاستدعاء لؤلزمنة المتسارعة المرسكمة في منظكمة متكازنة، فاسترجاعو مربكط بالتٌ 
مني بالعكدة إلى الكراء كىذا يعينو في تشكيؿ تجاربو كمجاراتيا في كاألحداث، كىك قطع لمخط الزٌ 

ه يؿ ليفتتح في منفايبدأ مف لحظة االستيقاظ مف كابكس المٌ  عرمٌ ص الشٌ قصائده، فمسار زمف النٌ 
حصؿ مف أحداث بدأىا  باستخداـ الفعؿ ) يعدُّ ( كما منيٌ يكمنا آخر، ثـ بعد ذلؾ يقطع خطو الزٌ 

في ىذا  و ال شيء جديد ييذكرمف القيكة في صباح يتثاءب في كسؿ داللة عمى أنٌ  بإعداد ككب
 المنفى 
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 ة في شعر القيسيّ الشخصية الدراميّ ِبنية الفصؿ الثالث : 

 :ات دينيةأواًل: شخصيّ 

 بلـالمسيح عميو السٌ  -أ

 بلـإبراىيـ عميو السٌ  -ب

 بلـمكسى عميو السٌ  -ج

 بلـكب عميو السٌ أيٌ  -د

 ةات عامّ شخصيّ  ثانيًا:

 ة حمدةشخصيٌ  -أ

 عبد اهلل األندلسيٌ  -ب

 ةثالثا: تاريخيّ 

 باءالزٌ  -أ

 ابعمر بف الخطٌ  -ب

 الغفارمٌ  أبك ذرٌ  -ج

 ةرابعًا: شعبيّ 

 عنترة  -أ

 اـالقسٌ  -ب

 األسطورة                                                          القناع 
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 خصّية الدرامّيةالشّ  ِبنية/الث الفصؿ الثّ 

قدية، منذ أرسطك إلى العصر راسات النٌ ة في الدٌ ة خاصٌ ( أىميٌ  characterة ) خصيٌ ؿ الشٌ تحتٌ    
ة لـ يعد خصيٌ . كالحديث عف الشٌ كالمسرحيٌ  الحديث، بكصفيا عنصرنا مركزينا في العمؿ القصصيٌ 

ف تشابكت معو خصيٌ ، بعد أف أصبح ) عمـ الشٌ قد األدبيٌ حكرنا عمى النٌ  ا بذاتو، كا  ة ( حقبلن قائمن
 .ُفس، كما سكل ذلؾربية، كعمـ النٌ ياسة، كالتٌ حقكؿ أخرل، كاالجتماع، كاألدب، كالسٌ 

ة ، كىك يمتمؾ أصبلن التينينا. كقد كانكا يطمقكف غة الفرنسيٌ ة مف المٌ خصيٌ كقد أيخذ مصطمح الشٌ    
كر ؿ، كىي بدكرىا ترجمة لكممة يكنانية تعني الدٌ ذم يرتديو الممثٌ عمى القناع الٌ  persona كممة 

 يٌ العناصر في العمؿ الفنٌ  ة أىـٌ خصيٌ كما تعٌد الشٌ  ،ؿ عندما يضع القناعيو الممثٌ اٌلذم كاف يؤدٌ 
ة ة كاإلدراكيٌ مككيٌ لفرد مف حيث ىك كٌؿ مكٌحد مف األساليب السٌ ، كىي اصطبلح يصؼ االٌدراميٌ 
ة مف قديٌ راسات النٌ ة لمدٌ خصيٌ ، كقد كاف دخكؿ مصطمح الشٌ ِتي تمٌيزه مف سكاهنظيـ الٌ دة التٌ المعقٌ 

"نفس" حينما ظيرت دراسات تحاكؿ تفسير األدب تفسيرنا نفسيِّ ابة عمـ الٌ بكٌ  فأصبح مفيكـ  ّا
المجاالت ) شخصٌية، سياسٌية  خصٌيات في كؿٌ زىا عف غيرىا مف الشٌ بما يميٌ خصٌية مقترننا الشٌ 

 .أدبٌية، اجتماعٌية (

تي نكع في الٌتعريفات الٌ خصٌية " فعمى الٌرغـ مف التٌ كاختمؼ الفبلسفة في تحديد مفيكـ الشٌ    
ا ىمزة ة  فقد عرفت عمى أنيا حٌية في حاؿ فعؿ، كتارة أخرل عيرفت عمى أنيخصيٌ تعٌرضت لمشٌ 

، كمٌرة أخرل ؿ المسرحيٌ يا القناع اٌلذم يمبسو الممثٌ كصؿ بيف العناصر األخرل، كمٌرة عيرفت بأنٌ 
ة كٌؿ ىذا يؤٌكد عمى أىميٌ  تي تقكـ بكظيفتيا داخؿ المجتمع بحسب أفكارىا كثقافتيا، فإفٌ ىي الٌ 

عمى ة ما تشمؿ الٌشخصٌية فيي أساس نجاح العمؿ، فإذا عرضت مسرحية تحكي عف قصٌ 
 ْة"خصيٌ  كىك الشٌ عنصر أالٌ  يا حتمنا ستحتكم عمى أىـٌ ة مف حدث كحكار فإنٌ عناصر المسرحيٌ 

 خصٌية الٌدرامٌية تعرض كجكدىا بما تفعمو، كليس بما تتصؼ بو. لذلؾ فالشٌ 

 ة، فالقصيدة لمقراءة أك اإللقاءة الٌدرامٌية في القصيدة المتكاممة كالمسرحيٌ خصيٌ فؽ رسـ الشٌ يتٌ    
ظيار مشاعرىا كانفعاالتيا كأفكارىا مف خبلؿ الحكار  كلكف رسميا يتـ بكساطة الكصؼ الٌرشيؽ كا 

                                                           
1

 .142، البنٌةِّالدرامٌةِّفًِّشعرِّمحمودِّدروٌش،ِّعمر، رمضان
2

 .238، بنٌةِّالقصٌدةِّالعربٌةِّالمعاصرةالموسى، خلٌل، 
3

 .121، ترجمة قاسم المقداد، النقدِّاألدبًِّفًِّالقرنِّالعشرٌنجان اٌفان تادٌٌه، 
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مباشر، أك الٌتداعي الحٌر، كبكساطة سمككيا  مع الٌشخكص األخرل، أك المكنكلكج  المباشر كالبل
كيره أثر ذم يؤٌدم دكرنا أساسٌيان في القصيدة المتكاممة، كلممكاف كتصكأفعاليا كالحدث كالٌصراع الٌ 

 .ُةشخصيٌ في تكضيح سمات الٌ 

نتاجيا،. لتؤدٌ خصٌية الٌدراميٌ كالشٌ     م دكرنا ة شخصٌية مخمكقة مبدعة، يقكـ األديب برسـ معمميا كا 
ا. كلف ينجح ة تعانقنا تكامميِّ ص، كىذا الٌدكر يتعانؽ مع باقي العناصر الدراميٌ فاعبلن في النٌ 

اتو بناء محكمنا، كيعمد إلى إبراز خصائصيا بف شخصيٌ يى األديب، كلف يبم  مرحمة اإلبداع ما لـ 
 .ِكسماتيا الجسدٌية كالٌنفسٌية كاالجتماعٌية كالفكرٌية

اٌلذم يراه الكاتب كيشعر بو، فيي  كتعٌد الٌشخصٌية الدرامٌية صكرة جمالٌية تعكس العالـ الجماليٌ    
، فتككف بمثابة البكؽ الكاقعيٌ رمز لرؤية أك فكرة ما تككف في ذىنو يحاكي بكاسطتيا اإلنساف 

كف المناسب اٌلذم يتماشى مع ذم يمرر مف خبلليا أفكاره، لذلؾ يحرص عمى إعطائيا المٌ الٌ 
 ّ.كاالجتماعيٌ  الحدث كالفكرة، كييستحسف تكظيفيا كفقنا لتككينيا الٌنفسيٌ 

 بٌد مف فضاء مكانيٌ ترتبط بالمكاف، إذ ال ك يا ترتبط باألحداث ارتباطنا كثيقنا، نٌ أكىذا يعني     
 .ْرىا طبيعة المكاف، اٌلذم يرتبط بيا المكاف يعكس حقيقتيا، كحياتيا تفسٌ  يحكييا، ألفٌ 

ثكا عف أنماطيا كأفاضكا القكؿ فيو، فتحدٌ  كائيٌ قد الرٌ ة في النٌ خصيٌ كقد تناكؿ الٌنقاد مكضكع الشٌ    
كاية تي يدكر عمييا محكر الرٌ الٌ ة خصيٌ " كىي الشٌ ئيسة:ة الرٌ خصيٌ نمط، فيناؾ الشٌ  ئص كؿٌ كخصا

كاية، بؿ ميمتيا قيادة العمؿ ة أك الرٌ كال يشترط أف تككف بطبلى في المسرحيٌ  ٓة "أك المسرحيٌ 
 كتحريكو.  األدبيٌ 

تي ال تزيد في العمؿ األدبي ككنيا اسمنا، أك خصٌية الٌ خصٌية المسٌطحة كىي: " الشٌ كىناؾ الشٌ    
يثير القارئ، أك المشاىد، كىي  ألدائيا، كال يككف ليا دكر ميـٌ  ة ليا، كال تطٌكرسمة ال أىميٌ 

 .ٔة التٌامة ذات العمؽ الكاضح، كاألبعاد المرٌكبة، كالٌتطٌكر المكتمؿ "خصيٌ عكس الشٌ 
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ات خصيٌ ا فيما يتعٌمؽ بالشٌ ة،. فقاؿ" أمٌ ة الدراميٌ خصيٌ كقد كضع أرسطك مجمكعة شركط في الشٌ    
 اعر أف ييدؼ بشأنيا إلى أربعة أمكر: ة، فعمى الشٌ التراجيديٌ 

ة إذا ما أفصح الكبلـ أك خصيٌ ضح الشٌ رة. كتتٌ ا بطبيعتيا، أك مؤثٌ أف تككف صالحة دراميِّ  -ُ
 رنارة، إذا كاف االختيار مؤثٌ مؤثٌ  ةخصيٌ خص باالختيار،. كتككف الشٌ الفعؿ عف قياـ الشٌ 

 رنا.خصٌيات يمكف أف يككف مؤثٌ نكع مف الشٌ  ككؿٌ 
ة، ىك المبلءمة. خصيٌ اعر في تصكير الشٌ ذم ينبغي أف ييدؼ إليو الشٌ اني، الٌ كاألمر الثٌ  -ِ

 ة، أك الميارة في الكبلـ، ال يميؽ إسناده إلى المرأة.جكليٌ جاعة الرٌ فيناؾ مثبل نكعنا مف الشٌ 
ا قمناه ىنا ة مشابية لمكاقع، كىذا األمر مختمؼ عمٌ خصيٌ مشابية الكاقع: أم أف تككف الشٌ  -ّ

 المصالحة كالمبلءمة. بشأف مسألتيٌ 
ة، كحتى لك ة، أك تساكقيا مع ذاتيا طكاؿ المسرحيٌ خصيٌ بع فيك ثبات الشٌ أما األمر الراٌ  -ْ

غير متساكقة مع نفسيا ككاف ذلؾ صفة مف  –مكضكع المحاكاة  -خصٌيةكانت الشٌ 
 .ُة" صفات المسرحيٌ 

تجعميا في عبلقة تأثير ت كعبلقاتيا المتبادلة ببعضيا البعض خصياٌ كمف خبلؿ حركة الشٌ    
ة كتغٌذم الٌصراع إذ يتطٌكر كيصؿ إلى ذركتو كيصؿ ر متكالية تدفع بسمسمة أحداث المسرحيٌ كتأثٌ 

 .ِإلى نيايتو بالعمؿ األدبيٌ 
ة خصيٌ اعر لمشٌ فتكظيؼ الشٌ  " وكانتقادات خصٌية حٌيزنا كبيرنا مف اىتمامات الكاتبتشغؿ الشٌ     

ة ة اإليقاع إلى سرديٌ تو، كمف غنائيٌ عر إلى مكضكعيٌ ص مف ذاتية الشٌ ة، فذلؾ أمر ينقؿ النٌ الدراميٌ 
ة مف خبلؿ حضكر أكثر ؽ الدراميٌ د األصكات، كىنا تتحقٌ كت الكاحد إلى تعدٌ الحدث، كمف الصٌ 

 ّة في القصيدة الكاحدة "مف شخصيٌ 
تصكيرنا مباشرنا أك  رىا لو، إماو يصكٌ فإنٌ  ي،ة لممتمقٌ خصيٌ اعر الشٌ ـ الشٌ ما يقدٌ عندف "كمف ىنا    

مٌ كأف يصؼ أك يمد ة،ات القصيدة حقيقيٌ كقد تككف شخصيٌ غير مباشر.  ا أف تككف ح أك ييجك، كا 
تقنيات عٌدة، يتناكؿ مف خبلليا  ة، كىنا سيستخدـة أك تاريخيٌ ة أك أسطكريٌ رمزيٌ  غير ذلؾ

 .ْمز كالتٌناص"ة، كالقناع، كاألسطكرة، كالرٌ خصيٌ الشٌ 
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لتحقيؽ قدر  كفعراء المعاصر المعاصر، كقد كٌظفو الشٌ  اعر العربيٌ بالغة عند الشٌ راث أىمٌية لمتٌ 
عراء عف رؤيتيـ بما راث كصبغو بالحداثة فمف خبلؿ الٌتراث عٌبر الشٌ كاصؿ مع التٌ كبير مف التٌ 

يتناسب مع الكاقع المعيش، ككفؽ نظرتيـ لممستقبؿ، كحمميـ بمستقبؿ مشرؽ.  إٌف تكظيؼ الٌتراث 
 امتداد الماضي في الحاضر ف قة كأصالة، كيمٌثؿ نكعنا مالعمؿ الشعرٌم ييضفي عميو " عرافي 

عرٌية نكعنا ؤية الشٌ كتغمغؿ الحاضر بجذره في تربة الماضي الخصبة المعطاءة. كما أٌنو يمنح الرٌ 
ي مع كاف، كيتعانؽ في إطارىا الماضممف الٌشمكؿ كالكمٌية،. إذ يجعميا تتخٌطى حدكد الٌزماف كال

 .ُالحاضر"

اعر، كلقد غدا فيك مصدره مف مصادر إلياـ الشٌ  المعاصر، أىمٌية في األدب العربيٌ لممكركث    
غط ك لجأ إلييا ليخرج مف كطأة الضٌ  ،ظاىرة عني بيا خصٌيات التراثٌية عند القيسيٌ استدعاء الشٌ 

اعر كقدرتو عف كعي الشٌ  تنـٌ  اٌلذم يعانيو، فكانت أحد أشكاؿ الحداثة اٌلتي كاالجتماعيٌ  ياسيٌ السٌ 
في الخطاب الشعرٌم  خصٌية التراثٌية، لذا أكجبت البحث كالٌدراسة، كيقصد باستدعاء الشٌ اإلبداعية

يا لحمؿ بعدنا " . أم تصبح كسيمة تعبير مف أبعاد تجربة الٌشاعر المعاصر استخداميا تعبيرن
يحاء في يد الٌشاعر، يعٌبر مف خبلليا   .ِ" عف رؤياه المعاصرة -أك يعٌبر بيا  –كا 

كالمصادر  ةينيٌ ، فحضرت عنده المصادر الدٌ  الٌتراثٌية الٌتي نيؿ منيا كلقد تنٌكعت المصادر   
أكثر مف ، ك ة عندهخصيٌ عبٌية.كما تعٌددت نماذج الشٌ اريخٌية، كالشٌ األسطكرٌية، كالمصادر التٌ 
عمى بعض تمؾ األنماط، لبياف دكرىا في بناء القصيدة  ةحثاقؼ البتاستخداميا في قصائده، كس

عادة تشكيميا لتناسب النٌ . ككيفيٌ رىا الٌدراميٌ كتطكٌ   .   عرمٌ ص الشٌ ة رسميا كا 

 ة:خصّيات الّدينيّ أواًل: الشّ 

شأة األكلى بينيما، فاألمر مرتبط بالنٌ  اريخيٌ عر بالٌديف مف خبلؿ ذلؾ الٌتعانؽ التٌ تأتي عبلقة الشٌ    
أك عند العرب الجاىمييف  -باآللية كأشباه اآللية تي تغٌص في المبلحـ الٌ  -سكاء لدل اليكناييف

القصيدة  ، حٌتى إفٌ يطانيٌ الشٌ  عرم عندىـ بفكرة اإللياـ القائمة عمى الكحيٌ اٌلذيف قرف اإلبداع الشٌ 
ف الفف كالٌديف حٌساسة جدىا، كدقيقة يا جاىمٌية، كمع أٌف العبلقة بيالمتمٌيزة قبؿ اإلسبلـ كًسمت بأنٌ 

عر أك غيره، كالتٌناص معو مف اٌلذم يجعؿ سؤاؿ استحضار الٌنص الٌديني في الشٌ  إلى الحدٌ 
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كذلؾ   كاسعنا في األكساط الثٌقافٌية،عراء تثير جدالن ات المقمقة، فما زالت أعماؿ بعض الشٌ الجدليٌ 
 .ُذات قداسة عظيمة"ة بشكؿ مباشر كصريح عمى نصكص دينيٌ  قياميابسبب 
 :ة المسيحشخصيّ  -

 رأيُت َسيدي المسيح 
 يبكي عمى الِضفاؼ

 والنير يستحـُ تحت غيمٍة مف الدخاف
 أومأ لي وما ابتسـ

 وكاف صمتُو اعتراؼ
 بما يعاني مف ألـ 
 ٕوراح في تطواؼ 

المعاناة  ، إلبراز الدينٌية مف عمؽ المكركث الٌدينيٌ –عميو الٌسبلـ  –استحضر شخصٌية المسيح    
" كقد عيرؼ المسيح عانى الكيبلت، فالٌشعب الفمسطينيٌ ، تي كقعت عمى كاىؿ الٌشعب الفمسطينيٌ الٌ 
رمزٌية شخصٌيتو عمى  بمعاناتو كتحٌممو ألكاف الٌظمـ كأنكاع األذل كالعذاب ، كتدؿٌ –عميو الٌسبلـ  –

ؤية الٌشعرٌية تكحدنا مف الٌشاعر اٌلذم ظير في الرٌ  الٌتضحٌية المطمقة كالفداء منقطع الٌنظير، األمر
 .ّتيف في الٌتجربة كالمأساة اٌلتي سببيا األعداء"مع ىذه الٌشخصٌية لبلتفاؽ بيف الٌشخصيٌ 

ا ، بذؿ كضٌحى، كتحٌمؿ األذل لكنٌ  واٌلذم تجٌسد في كالٌشعب الفمسطينيٌ      و سيثكر يكمنا منتفضن
اإلصرار عمى  إضافة داللة الخبلص ىك " أفٌ جالبنا لنفسو الخبلص مف األعداء. كالٌدافع إلى 

ا الجانب خصٌية، أمٌ جانب الٌتضحٌية كالمعاناة المأساكٌية مصدره الجانب التٌاريخي في حياة الشٌ 
ؿ ؿ األكٌ حيث يمثٌ  بالبعد اإللييٌ  ع البعد اإلنسانيٌ خصٌية تجمٌ فإٌف ىذه الشٌ  المسيحيٌ  الٌدينيٌ  العقدمٌ 

اللٌية. كأبعادىا الدٌ  يا الٌدراميٌ ئكقد عمد بيذا إلى إثراء قصيدتو، كتعميؽ بنا، ْالفناء كالثٌاني البقاء"
مأساة األبطاؿ كىـ يجابيكف مصيرىـ البائس ر ليصكٌ خصٌية المستدعاة جاء لمشٌ  فالبعد الخارجيٌ 

أكجاعو الجسدٌية كالركحٌية لبياف فقد جاء  مطمقيف صرخات األكجاع كاآلىات. أما البعد الٌداخميٌ 
 جاع أٌمتو الٌضائعة.كأك 
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 قُلْنَا}" ضو لمحرؽ، كخطاب الٌذات اإلليٌيةشخصٌية إبراىيـ عميو الٌسبلـ كتعرٌ  يستدعي القيسيٌ ك    

فنار إبراىيـ ما ىي إال جمرة مف الجمرات اٌلتي اكتكل بيا   يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَساَلَمًا عَلَي إِبْرَاهِيم{

 كؽ كالحنيف إلى ماضيو.بمرارة الشٌ فنفسو مميئة  في حياتو القيسيٌ 
 :براىيـ عميو السالـشخصية إ -

 قيَؿ تبقى ىا ىنا حّتى القيامة
 قمُت: أحمى في بالدي تستحيُؿ الّناُر برًدا وسالما

 وانثنوا ضرًبا عمى رأسي بأكعاِب البنادؽْ 
 قمت: ما ىـّ فقمبي صاَر عصفورًا

 وأغصاني حدائؽ
 قمُت قمبي صار زرًعا وسنابؿ

 أشعموا فيو الحرائؽ
 واعمموا أّف جذوري سوؼ تبقى وُتناضؿ

 أحرقوني

 ٔيخِصُب األرض رمادي

يحٌكؿ ىذه اآلالـ بردنا  واٌلذم يعانيو بداخمو، إال أنٌ  كالٌنفسيٌ  عمى الٌرغـ مف قسكة الٌتعذيب البدنيٌ    

ا، بتناصٌ  كقد أسيـ ىذا  .ِكُونِي بَرْدًا وَساَلَمًا عَلَي إِبْرَاهِيم{ }قُلْنَا يَانَارُو مع قكؿ اهلل تعالى  كسبلمن

كبيرنا في إسعاؼ الٌشاعر بما يدكر في ذىنو ككجدانو، باإلضافة إلى ما  إسيامااالستمياـ القرآني 
تسيـ بو مف إضافة الٌنكاحي الجمالٌية عمى الٌنص، كىذا يقكدنا إلى أٌف القيسي عانى ممف يحيطكف 

د ىنا كتتأكٌ   نارنا ليحرقكه ثـ رمكه كألقكه بيا، فكانت بردنا كسبلمنا عميو كعمى شعبو كا لوبو، فأعدٌ 
عمى الٌرغـ أٌنو لـ يصٌرح  عميو السبلـ ، عبلقة الٌتماثؿ الٌتي أقاميا بيف تجربتو كتجربة سيدنا إبراىيـ

قصص القرآنٌية. باالسـ، إٌنما اكتفى باإلشارة ، كىك بذلؾ يعتمد عمى كعي القارئ ، كمعرفتو بال
ا أفٌ كيتأكٌ  الخبلص كالٌنجاة في حالتو راجع إلى كقكؼ أبناء جمدتو معو الٌتي صٌرح بيا في  د أيضن

، فاإلرادة اإلليية ىي مف عميو السبلـ  معظـ أشعاره، كتحٌدث عنيا ضمنٌيا في تجربة سيدنا إبراىيـ
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حاجة إلى معجزة لمخبلص، كقد نجح بالٌنار، كالقيسي كذلؾ ب اإلحراؽأكقفت الحقيقة الككنٌية كىي 
في عقد مقارنة بيف حالة العذاب التي تعرض ليا سيدنا إبراىيـ، كبيف معاناتو الٌتي دفعتو ألف 
يتمٌنى أف يككف رمادنا ييخصب أرضو. كقد جاء البعد الخارجٌي لمشخصٌية فيو إشارة لمقدرة عمى 

جياض المؤامر  ات، أما البعد الداخمٌي لمشخصٌية فقد جاء إبطاؿ مؤامرات األعداء، بإيقاع األذل كا 
لئلشارة إلى معاناة القيسي كأبناء شعبو مف أبناء جمدتيـ إخكانيـ العرب، فاألرض الفمسطينٌية 

كىذا  -صمى اهلل عميو كسمـ  -مقٌدسة، كأبناؤىا في صراع إلى يـك الٌديف كما ذكر رسكلنا الكريـ 
 . بحٌد ذاتو فيو شيء مف القداسة

 فتكظيفو عرٌية، ، كحٌكرىا لتتبلءـ مع أىدافو الشٌ عميو السبلـ استدعى شخصٌية سيدنا مكسى    
قصائده  ر عف مكضكع معاصر، فأصبحتعبية بما يناسب سياؽ قصائده، لمتٌ خصٌية الٌدينيٌ الشٌ 

 ة.ينيٌ ات الدٌ خصيٌ غنٌية بالشٌ 
 شخصية سيدنا موسى عميو السالـ  -

 أو ما يمحو ذبولي، 
 ُبيضاَء مف دوِف سوْء ال

إذا كاف باإلمكاف أف يتحٌكؿ ذبكلو كآالمو إلى دفاتر بيضاء مف غير سكء، كقد  يتساءؿ القيسيٌ    
عرٌية، كلرفع معنكياتو استدعى إلى قصيدتو قٌصة سيدنا مكسى عميو الٌسبلـ إلثراء نصكصو الشٌ 

حياء األمؿ في قمبو، لما في قٌصة سيدنا مكسى  مف تصكير لممصائب الٌتي يمرٌ  عميو السبلـ  كا 

}وَاضْمُمْ يَذَكَ إِلَي جَنَاحِكَ  بيا األبطاؿ كعمى الٌرغـ مف ذلؾ تككف الٌنتيجة إيجابٌية لصالح الخير 

كاف يدخؿ يده تحت إبطو تخرج نٌيرة  عميو السبلـ فسيدنا مكسى ِتَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى{

ص الشعرٌم تذكيب التٌناص في النٌ  فاستطاع القيسيٌ  ّمف غير عيب"  مضيئة كضكء الٌشمس
داءة  اعر كتطمعاتو فيك يريد الخبلص مف القباحة كالرٌ لمخركج بسياؽ جديد يتماشى مع رؤية الشٌ 

 إلى معجزة سكؼ تأخذ بيد الٌشعب الفمسطينيٌ  في كٌؿ شيء. كلقد أشار مف خبلؿ البعد الخارجيٌ 
في  توٌية فتمٌثؿ في رغبخصلمشٌ  كالخبلص، أما البعد الٌداخميٌ  ررٌ بالٌتحلتعبر بو نحك أحبلمو 

 الٌتخٌمص مف أكجاعو كآالمو. 
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عمى قدرات  ، ككضعيا بقالب شعرٌم،  ليدؿٌ  -عميو الٌسبلـ -استحضر شخصٌية سيدنا أيكب 
 .إبداعٌية 
 :الـة أيوب عميو السّ شخصيّ  -

 دعيني ىنا أتمّيؿ قبؿ الّنزوح 
 أيوب دعيني عمى باب

 خمس دقائؽ، خمًسا فقط أىيء روحي 
 ٔوأقبس معنًى، وزوادة، فالّطريؽ طويؿ

كقٌصتو مع المرض كمعاناتو متكأن ليعمف تمرده عمى الكاقع  –عميو الٌسبلـ  –اٌتخذ مف أيكب     
رمزنا  كالعيد القديـاعر مف القرآف الكريـ ه الشٌ استمدٌ  نمكذج تراثيٌ  كب "الكريو اٌلذم يعيشو ، فأيٌ 

"ماء ميما اشتدٌ عذاب المرض، كالثٌقة بالسٌ  بلبة في حمؿلمصٌ          ِت الكربات كطاؿ االنتظار
عمى رفض الٌشاعر  ما يدؿٌ دٌؿ فإنٌ  فض كىذا إفٌ كقد ظيرت األفعاؿ الٌدالة عمى الحركة كالٌتمرد كالرٌ 

اعر رة إلى طكؿ معاناة الشٌ ريؽ طكيؿ " إشاكاليكاف كاالنكسار، لينتيي المقطع بعبارة " فالطٌ  لمذؿٌ 
خصٌية مشيرنا إلى الخمكد إلى الٌصبر المقركف لمشٌ  كب. جاء البعد الخارجيٌ تي تحتاج إلى صبر أيٌ الٌ 

، ال بٌد كأف ، فاالحتبلؿ اٌلذم ابتمي بو الٌشعب الفمسطينيٌ ضى بما حٌؿ بالٌشعب الفمسطينيٌ بالرٌ 
     ر. اعيف إلى الٌتحرٌ لنداءات المظمكميف السٌ كسيستجيب  –ال محالة  –يزكؿ، كسيأتي أمر اهلل 

كمأساتو  ،كبا بسيدنا أيٌ ككجدانيِّ  ،نفسٌيا خصٌية فيك يشير إلى تكٌحد القيسيٌ لمشٌ  أما البعد الٌداخميٌ 
كعذاباتو، كعٌده معادالن  ،رمزنا لمأساتو عميو السبلـ  كبأيٌ سيدنا اٌتخذ  كصبره عمى الببلء، فالقيسيٌ 

 عرٌية.تجربتو الشٌ ا لحمؿ مكضكعيَّ 

  ة:خصّيات العامّ الشّ 
  عف تجاربيـ رة بحاجتيـ إلى رمكز تعبٌ العامٌ  خصٌياتارتبط استدعاء الٌشعراء لمشٌ    

اعر مف كاقع الحياة كمف الٌنماذج تي استدعاىا الشٌ ة "ىي تمؾ الٌشخصٌيات الٌ فالٌشخصٌيات العامٌ 
ؽ فييا عمؽ اإلحساس ة متعٌددة، تحقٌ يٌ أساليب فنٌ اإلنسانٌية، فيخبرنا عف سيرتيا في نصكصو عبر 
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خصٌيات المحكر الفاعؿ في قصائده ، كالتي تقـك كقد جعؿ ىذه الشٌ  ُات" خصيٌ بكاقع تمؾ الشٌ 
 ات شخصٌية كالدتو حمدة.كمف تمؾ الٌشخصيٌ  بتنامي األحداث داخؿ القصيدة.

 شخصّية والدتو حمدة: -

 حمدة:    

 أّوُؿ كالمي حمدة،

 الّتغريبة صوُت اليماـأّوُؿ ىذه 

 فمتمؿ ىذه الّزيتونُة بجذعي

 ولتنشد الزرازير جوعانةً 

 دوف زرعٍ 

 وىذه الّسحابة 

 لتيطؿ ِمدرارًة إليي

 كفاتحة األولياءِ 

 ٕآميف 

الحضكر في حياتو كشعره، فيي تو، فيي أـ ٌ ) حمدة ( أكبر األثر عمى نفسيٌ تو الدكاف لكفاة ك    
عر طكاؿ فترة حداده عمييا، لقكؿ الٌشعر، فيك لـ يستطع أف يقكؿ الشٌ ؿ مف شحنو مميمتو كىي أكٌ 

ا لئليحاء الٌشعرٌم، كزادنا إلبداعو " فكاف اسـ كالدتو " حمدة " يممع كنصؿ فكانت أٌمو نبعنا قكيِّ 
و عمى الٌرغـ مف رحيميا عف فأمٌ  ّفي ظممة الٌزمف، كليالي القصيدة الحالكة الٌسكاد"  يف حادٌ سكٌ 

حساسو، كمرافقة لو في كؿ جكانب ترحالو  أنٌ الحياة، إالٌ ىذه  يا بقيت عالقة محفكرة في عقمو كا 
فيدٌلؿ عمى أٌمو باإلشارة إلى طبيعة فمسطيف الخبٌلبة، فأٌمو عنكاف كمصدر لكٌؿ حياتو بحمكه كمٌره، 
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مؿ صفاتيا أنثى تح كالٌدؼء، مما جعمو يتعٌمؽ بكؿٌ  و فاقدنا الحبٌ كىك دائـ البحث عف حضف ٌأمٌ 
ا زاخرنا ا، حٌتى أصبح لكننا خاصِّ ا كقكميِّ حمدة القيسي كصبغت شعره بعدنا كطنيِّ  كقد كٌجيت األـٌ 

          بمفردات األلـ كالمعاناة. بكفاة كالدتو بدأت مأساة كبداية طريؽ طكيؿ إلى فقداف الكطف
و إضاءة عمى داف أمٌ لفق تو مأسا تضياعو، كحديثو عف مأساتو الكبرل فقداف الكطف، فكانك 

صكص مأساة أكبر كأعظـ  كشرارة انطبلؽ لمحديث عف فقداف الكطف، كما ييممس عند قراءة النٌ 
 حمدة يتجاكز رثاء ابف لكالدتو كيتجاكز عاطفة األمكمة إلى " مدلكؿ كطنيٌ  القيسيٌ  ة ألـٌ الرثائيٌ 
، كالمعنى لمفظة األـٌ  ارمٌ أف يزاكج بيف المعنى اإلش عرمٌ اعر حاكؿ في نٌصو الشٌ فالشٌ  كقكميٌ 
ليا اٌلذم يعني األرض كالكطف كفمسطيف. لذلؾ ييكثر مف تشبيييا بالٌزيتكنة ك الٌزرع  الرمزمٌ 

 .ُكاليمامة "

 :ة عبد اهلل األندلسيّ شخصيّ  -

إلى قصيدة الٌنثر خاصة في  ة ذات البعد الدراميٌ مف القصيدة الغنائيٌ  يبلحظ تحٌكؿ القيسيٌ ك    
تفتح أمامو أصداء  مؾ القصائد مجمدنا كامبلن ألنيا اشتعاالت عبداهلل كأيامو" كقد أفرد لتديكاف  " 

 .أرحب في الٌتعبير كتزدىر بالحساسية الخاصة إلى مناطؽ أخرل

 عبُد اهلل بال ممكوت

 عبداهلل حزيٌف كالّسعِؼ العربّي ، حزيٌف كالعرب الُرّحِؿ، 

 ووحيٌد، كالنخمة في األندلِس الغارِب، 

 مزماٌر منفّي، وبيوت

 ٕذاكرة ال تتكاثر، ال تتناثُر وتموت

، فيذه الشخصية ترتبط ارتباطان قكيان مع شخصية آخر ممكؾ ة عبداهللخصيٌ شص يتقمٌ    
تي يعيشيا بعيدنا ليسٌمط الضكء عمى حالة الفكضى كالٌضياع كالغربة الٌ  األندلس) عبد اهلل الصغير(

فٌ  ا في فكره عبير عمٌ ة يمنحو فرصة لمتٌ اريخيٌ لؤلندلس التٌ  استحضار القيسيٌ  عف كطنو كأحبابو. كا 

                                                           
1

 .23،  محّمدِّالقٌسًِّالّشاعرِّوالّنصخلٌل، إبراهٌم، 
2

 .1/388، ج،ِّاألعمالِّالشعرٌةِّالكاملةمحمدِّالقٌسً،
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 لتسميط الضكء عمى قضايا ىذا الكاقع المعيش، كاليـٌ  ،معيشكاستحضار لزمف قديـ داخؿ زمف 
، مف ة القيسيٌ تكحي بدالالت أعمؽ في نفسيٌ  المجتمعي، كاقتراب مأساة أىؿ األندلس مف مأساة

ة التٌاريخ. كداللة في  صحيف كالتٌنكر الميشيف اٌلذم سيٌطر بمداد مف دـٌ  حيث الخذالف العربيٌ 
يئف كجعنا أينما  هلل مميئة بالعذابات كاآلالـ كالمكاجع كالٌتشٌرد، فيذا الفمسطينيٌ شخصٌية عبد ا

ٌف حقٌ ، حتٌ استقرٌ  ا كتمٌمؾ ذىب األرض، ألفٌ ى كا  ة تككف عمى عادة الحقيقيٌ السٌ  ؽ في المنفى نجاحن
 ض الكطف، كمرىكنة باسترجاع األرض.أر 

 ة:اريخيّ الّشخصّيات التّ 

ا لمشٌ مٌثمت الشٌ     خصٌيات في عراء، فراحكا يستحضركف الشٌ خصٌيات التٌاريخٌية إغراءن كاضحن
في تقٌمص الٌدكر اٌلذم يريدكنو مف  ، إلى جانب فٌنٌيتيا العاليةعرٌية،. لتأثيرىا الٌنفسيٌ محٌطاتيـ الشٌ 

خصٌيات ، كمف بيف الشٌ خصٌيات ما يعانيو القيسيٌ خصٌيات، فبلمست الشٌ الشٌ استحضار تمؾ 
 تي استميميا القيسي الٌزباء، حيث برزت مف خبلؿ قكلو:اريخٌية الٌ التٌ 

بّ  -  :ٔاءشخصية الزِّ

 باء أيتيا الزِّ 

 ِمف أيف أتيت إلي

 ِمف أيف جنوب يطمع وجيؾ بكالـِ الوحي

 ُرمًحا وِسراًجا وّىاًجا، ودماء 

 أّيتيا الّزباء !!

 في شارعنا العربّي تجّولِت طوياًل،

 مى سفٍح كنِت تفّريَف ع

 ال تصمِؾ أضواُء المدف المزدانة برماِد األشياء 
                                                           

1
الّزّباء: بنت عمرو بن الظرب بن حسان ابن أذٌنة بن السمٌدع، الملكة المشهورة فً العصر الجاهلً، صاحبة تدمر وملكة الشام  

تعد من ملوك الطوائف ، وفً اللسان: اسم الملكة الرومٌة وهً ملكة الجزٌرة، ولعل رومٌتها   zenobiaوالجزٌرة، ٌسمٌها االفرنج 

ٌُنظر: الزركلً،  358ألنها تابعة لملك الروم. توفٌت   .3/41، ج األعالمقبل الهجرة.  
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 وغباِر الخوِؼ العادي

ـُ اهلل  iٔكنِت تفريَف إلى حضنِؾ حيُث يرفرُؼ عم

ييرة " بيدم ال المقكلة الشٌ ة في أشعارىـ، فيي صاحبة باء األسطكريٌ عراء قٌصة الزّْ استميـ الشٌ    
ىنا نجح في نقؿ  كالقيسيٌ  ،كانت تحتفظ بو في خاتمياذم ـ الٌ السٌ  بشرببيًد عمرك" بعد أف قامت 
باء جسرنا لمعبكر فأصبحت الزّْ  ة تجكب الٌشكارعاء امرأة فمسطينيٌ بة، فالزّْ قصيدتو إلى لكحة دراميٌ 

لـ  القيسيٌ  كمف الكاضح أفٌ  عب الفمسطينيٌ ا معاناة الشٌ بيف الماضي كالحاضر، بعد أف ألبسي
كبة كجعميا رمزنا كعنكاننا لمنٌ  ةا، بؿ خمع عمييا مبلمح حضاريٌ خيِّ يمتـز باألسطكرة كما ىي تاري

عمى الٌذات  كاالنطكاءكالحسرة كالحزف العميؽ، ة، ليذا استنطقيا إلطبلؽ صرخات الكجعالفمسطينيٌ 
ستكل ذكر األسطكرة فقط إلى مستكل اإليحاء كاإللياـ. كما جاء في البيت األخير.كىنا تجاكز م

يماءاتو في الشٌ  فكانت تعابير  عبير عف مشاعره الٌداخمٌيةحة لمتٌ طر الثٌالث أداة كاضتعابير الكجو كا 
 عبير عٌما يريد، بطريقة أصدؽ مف الٌتعبير باأللفاظ.استخدمو لمتٌ  الكجو أمر غريزمٌ 

ليعٌبر بيا عٌما يستعصي عميو  رضي اهلل عنو؛ خٌطابكٌظؼ شخصٌية الخميفة عمر بف ال   
 بياكمشاعر عيرؼ  ان نيؿ منو أخبلقنا كأحاسيسالٌتعبير صراحةن، فشخصٌية عمر معيننا ال ينضب، 

 المعاصرة. تو ، كالمتمٌقي تناسبت مع رؤيتولشخصٌيتو قدرة كتأثيرنا في نفسيٌ الخميفة العادؿ، فكاف 

 :عمر بف الخطابشخصية  -

 الخيبة السوداء كاف حصاُد ماضيناألّف 

 تكّومنا عمى قّش الحصيِر نموُب ِبالحسرِة 

 وفوَؽ الموقِد الَنارّي ِقدٌر لمحصى والماءْ 

 ٕوقاسيٌة نيوُب الجوِع خاليٌة روابينا

     ة " عمر بف الخطاباريخيٌ خصٌية التٌ شٌ قد كٌظؼ ال مف خبلؿ المقطع الٌسابؽ نجد القيسيٌ    
خصٌية بأسمكب يحتاج إلى إدراًؾ كتعٌمؽ كنضكج فكرم، فقد أشار إلى الشٌ   -رضي اهلل عنو -

                                                           
1

 .441/ 1األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّ،القٌسً، محمد،  
2

 .46/ 1األعمالِّالشعرٌةِّالكاملة،ِّالقٌسً، محمد ،  
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دكف اإلشارة صراحة باسـ  كفكؽى المكقًد النىارٌم ًقدره لمحصى كالماءٍ :  كدٌلؿ عمييا مف خبلؿ قكلو
، كىذا ما يسٌمى بآلٌية الٌدكر "  اعتماد الٌشاعر عمى رضي اهلل عند  الخميفة عمر بف الخطاب

الٌشخصٌية دكف الٌتصريح باسميا داخؿ الٌنص، حيث يمٌثؿ الٌدكر إشارة تستحضر صكرة دكر 
اعر عمى أخذ القارئ كىذا إف دٌؿ عمى شيء دٌؿ عمى قدرة الشٌ  ُي " خصٌية في ذىف المتمقٌ الشٌ 

ة األطفاؿ زغب الحكاصؿ يئنكف جكعنا ة مميئة بالحركة كاألحداث مسترجعنا قصٌ في جكلة دراميٌ 
بيف أبعاد  تو ماء كالحصى عٌميـ ينامكف. كمقابميـ تميييـ بقدرو مميء بالالحصير، كأمٌ يفترشكف 

تيف بعدـ كجكد معيؿ جاءت مف اشتراؾ أصحاب القصٌ  ة كما حدث مع الٌشعب الفمسطينيٌ القصٌ 
ا لممرأة كأطفاليا، عمى عكس الٌشعب الفمسطينيٌ  أٌف عمر جاء مخمٌ كمساند، إالٌ  اٌلذم  لـ يجد  صن

ا كال ممبٌيا لنداءات أطفالو، غير أٌنو يأمؿ مف خبلؿ ىذه القصٌ مخمٌ  ة بتغٌير المكقؼ العربي صن
 كالكقكؼ إلى جانبو.

 :شخصية أبو ذر الغفاري -

م اشتير بتقكاه، كتقٌشفو، كثكرتو عمى الفقر كالكاقع ذالٌ  الغفارمٌ  كما كٌظؼ شخصٌية أبك ذرٌ    
ؿ مكقفو مف احتبلؿ أرضو، فيك ينادم بعدالة مطارد في سبي المرير، كالقيسيٌ  االجتماعيٌ 
مـ  اٌلذم ثار عمى الظٌ  منفٌي مف كطنو، ثائر عمى احتبلؿ جباف، مثمو مثؿ أبي ذرٌ  يكقضٌيتو، ف

 ا، ليذا استحضر القيسيٌ بذ كاضطيد كمات منفيِّ ككقؼ مع الفقراء كطالب بحقكقيـ إلى أف ني 
 لما ليا مف أبعاد كدالالت كقكاسـ مشتركة تعٌبر عف مكنكناتو. شخصٌية الغفارمٌ 

 كما في قكلو :

 ويبدأ في عزِّ عافية الموِت واالشتعاؿْ 

 ويبدأُ مف ساعِة الّصمِت والبرتقاؿْ 

 ومف ساحٍة تغمُؽ اآلف أبوابيا الحجرّية، يبدُأ مف لغٍة،

 ال ترى في الحصارْ 

 عوِد، فوؽ سريِر الّرماؿسوى ُأفٍؽ الىٍب، عمى صدرىا الّناحِؿ ال
                                                           

1
 .81، أشكالِّالّتناصِّالشعريِّّمجاهد، أحمد ، 
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 وما كاف يمشي وحيًدا

 ٔولكّف ىذا الغفارّي يجمُع أضالعُو مف صحارى البالد 

اريخٌية ضالتو، فتجاكز حدكد المكاف كالٌزماف كانطمؽ خصٌيات التٌ لقد كجد في استدعاء الشٌ     
ذٌر  ينيؿ مف معيف  خصب ال ينضب، فتاريخنا مميء بشخصٌيات ليا بصمات كاضحة مثؿ أبي

محة، المعركفة بمكاقفيا األصيمة في الٌدفاع عف كرامة اإلنساف غير خصٌية السٌ ىذه الشٌ  الغفارمٌ 
العاجز كالمتخاذؿ   صٌيتو لئلشارة إلى الكاقع العربيٌ ع بشختيجة ميما كانت، فتقنٌ مكترث بالنٌ 
ركؼ كٌؿ الظٌ مع االحتبلؿ كمقاكمتيـ لو دكف يأًس كعمى الٌرغـ مف  عب الفمسطينيٌ فصراع الشٌ 
ده، كما ىذا إاٌل إشارة كغربتو كتشرٌ  يستحضر شخصٌية الغفارمٌ  وتي تحيط بيـ، جعمتالٌسيئة الٌ 

 . لبلضياد كالٌذؿ كالعنصرٌية اٌلتي يكاجييا كيعيشيا العربيٌ 

 ة: الّشخصّيات الّشعبيّ 

قيس بثراء ىذه آلة إذا ما عبٌية مف اىتماـ شعرائنا المعاصريف بال  الضٌ إف حظ سيرنا الشٌ     
ة، الٌتي تصمح لحمؿ ة كاالجتماعيٌ فسيٌ خصٌيات الغنٌية باألبعاد النٌ ير، كامتبلئيا باألبطاؿ كبالشٌ السٌ 

ة كمنيا سيرة عنترة ليعٌبر عف عبيٌ ير الشٌ قد استغٌؿ بعض السٌ  و أنٌ . إالٌ ِاعر المعاصرخمجات الشٌ 
 .عب الفمسطينيٌ محنة الشٌ 

 كما في قكلو : 

ـَ إلى شراييِف الّذاكرةِ أبحُث عّما   ُيعيُد الّد

 وعّما ُيعيُدنا 

ـَ النّظارةِ   قتيميِف ناصعْيِف أما

 في مشيٍد ُيضيُء عنترَة اّلذي غّيبوُه 

 وُيشِعُؿ عبَس اّلتي فصموىا عِف األغنية

                                                           
1

 1/283األعمالِّالشعرٌةِّالكاملة،ِّالقٌسً، محمد،  
2
ِّالمعاصزاٌد ،علً عشري،    ًّ ٌّةِّفًِّالّشعرِّالعرب ٌّةِّالتراث  166، راستدعاءِّالشخص
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 اسعفوني قمياًل 

 ٔألىتدي وأىديكـ ِرماحي

الالت الٌنفسٌية تو، فالدٌ خٌمص مف عبكديٌ لمتٌ تو، كرغبتو الجامحة ـ عنترة في شعره بتأكيد حٌريٌ اىتٌ    
المكقؼ  القيسيٌ  لمعبكدٌية بعدما تنٌكر لو كالده كاف ليا بركز كاضح في شعره، كىٌنا يستغؿٌ 

 :كيستدعي عنترة لمحديث عف تنٌكر العرب لمقضٌية الفمسطينٌية

 وجدُت ضنى " زبيبة "

 وقد أخذْت اسـَ أّمي " حمدة "

 َوجدتيا بال َظيير  

 معزوقة مثؿ قّشة جافة 

 وصار في صفوِؼ الّرعاِة مكاني 

 فاّتخذُت ِمَف البيِد عائمًة، 

 ٕواّتخذُت بيتا

ذاؽ مرارتيف، مرارة فقد أٌمو كمرارة فقد أرضو، كما عانى مف تنٌكر أبناء جمدتو اٌلذيف خذلكه     
ىذه الحياة كشقيت  كلـ يسعفكه أك يسارعكا لنجدتو، ، فحمدة سارت في طريؽ اآلالـ ككابدت في

تي مف معاني اٌلذؿ كالميانة الٌ  مف أجؿ تأميف لقمة العيش، كالحياة الكريمة ألبنائيا، رافضة كؿٌ 
زبيبة .  باستدعائو شخصٌية عنترة كأٌمو يٌ يجٌسد مأساتو بكعي فنٌ فيك الممكف أف تمحؽ بأبنائيا.  
ة يحمؿ دالالت كثيرة " فسيرتو بيا مجمكعة شعرٌية كامملينسج عنترة كاختيار القيسي شخصٌية 

مف أقدـ المبلحـ الٌشعبٌية العربٌية اٌلتي تصكغ رمز البطكلة في مقاكمة شعكب ىذه المنطقة مف 
ف تطرٌ  ّبمعناه القديـ"  العالـ صياغة أقرب إلى الٌتكامؿ القصصيٌ  قنا إلى الجامع المشترؾ بيف كا 

ثبات نجده متمثؿ في المقاكمة كالٌنضاؿ م عنترة كالقيسيٌ  ف أجؿ الخبلص كالٌتحرر مف العبكدية كا 

                                                           
1

 .188/ 3، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِِّّ، محمد،القٌسً
2

 .3/255المرجع نفسه، 
3

 55، أدبِّالمقاومةغالً، شكري،
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كأٌمو، كما عانياه  لتدٌلؿ عمى حياة القيسيٌ  ة عنترة كأٌمو معادالن مكضكعيِّااٌلذات. كقد جاءت قصٌ 
 مف اغتراب، كمف ضنؾ العيش، كترحاؿو دائـ.

 أّيتيا القارة العربيةْ 

 أىكذا ّتضيقيَف،

 حتى لُترسمي عنترِؾ الوحيدْ 

 الميالؾْ ُمغّمًفا إلى 

 وطاوًيا سياَمو األخيرةَ 

 وسيَفو في الّرمؿْ 

 أىكذا لتفرغ ساحاُتِؾ 

 خياُمِؾ لتغدو في مدى أّي ريح تيبْ 

 ُيجمموف األكذوبة 

 ٔويقصفوف عمر الورْد!

شارة اـ،. لما كاف ليذه الشٌ كما كٌظؼ شخصٌية القسٌ  خصٌية مف تأثير عمى الٌناس كشعبٌية كاسعة كا 
ككعكدات زائفة،  كيف، كما عدا ذلؾ فيك سراب، ككىـطريؽ الٌنصر، كالٌتم الٌتضحيات ىي إلى أفٌ 

الخبلص قادـه ال محالة ألٌف ىذا الٌشعب عانى مف  ة، كما أٌنو يؤٌكد أفٌ كضياع لمكقت كلمقضيٌ 
يداء ستركم أشجار الحرٌية، مـ، كمف رحـ األلـ كالعذاب كالمكت تكلد الحياة، كدماء الشٌ كيبلت الظٌ 
 فيقكؿ:   شعب طاؿ انتظاره لمحرٌية ليزىر مف جديد معمننا انتصار ؽكنبات الح

 أعَولِت الّدنيا، وانشَؽ جداُر البيتْ 

 عف شيٍخ كاف جريًحا ووقوَر الُحزِف ، َمييَب الصمت 

 بادرني مثؿ الّدىشة، قاؿ:
                                                           

1
 .122/ 3األعمالِّالشعرٌةِّالكاملة،ِِّّمحمد،،ِّالقٌسً
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 أنا عزُّ الّديف القّساـ 

 ىؿ تأذُف لي،

 أف أقضي الميمة في بيتؾ؟

 الّديف القساـ! عزّ 

 ال أعرُؼ أحًدا يحمُؿ ىذا االسـ

 رجٌؿ مف أرض الشاـ

 ال يممؾ عائمة، ال يممؾ بيتا

 يتجوؿ في أحياء الفقراء

 وكثيرًا ما شاىده بعض الفالحيف 

 يعبر بيف األشجار

 يبحُث عف حّبة تيف يابسٍة، 

 عف جرعِة ماء 

 كاف يرى بعض الّنسوة،

 يحممف ِجرارًا،

 ويطفف عمى اآلبار

 فيمّر سريًعا، 

 وُيحاذُر ُلقيا األطفاؿ 

 والّنظر إلييـ، كي ال يبكي 
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 ٔ) وتوقؼ ميموًما مثؿ حصاٍف ُمجيد ليتابع (

ا عمى الشرٌ يمضي القيسي حامبلن ىمكـ شعبو، محاكالن تغيير الكاقع ا    " فاألديب  لمرير ، منتفضن
ر في مجتمعو، كأف يكسب رضاه دكف أف يخضع إلرادة ىذا المجتمع، بؿ العظيـ يستطيع أف يؤثٌ 

ا لمجتمعو"  د الفجائع، فقد أىمو القيسي متعدٌ  كألفٌ  ِربما يستطيع تحقيؽ ذلؾ كىك يقؼ معارضن
ؿ باستشياد األب كمكت األـ كالشقيقة، يعاتب مف لـ ينيضكا رافضيف ىذا الكاقع األليـ المتمثٌ 

تو العادلة عمى الٌرغـ مف الٌشجف فاع عف قضيٌ كاألىؿ، ليذا يتٌصدر لمدٌ بخسراف األرض كالبيت 
فات ة القٌساـ بعد أف خمع عميو أسمى الصٌ ابؽ عند استدعائو لشخصيٌ ذم تمٌثؿ بالمقطع السٌ الٌ 

مع بنات سيدنا شعيب كغٌضو  عميو السبلـ، ة سيدنا مكسىقصٌ بٌكة بتناٌصو حتى أكصمو لدرجة النٌ 
في كٌؿ شخصٌية يستحضرىا يرمز فييا إلى الغربة، كالتٌشرد كالقير  هلبصره كمركره مسرعنا، نجد

 فمسطينٌي.  كالٌظمـ، كالٌتشتت كالٌضياع، الٌذيف أصبحكا عنكاننا لكؿٌ 

 : ٖالقناع

اعر تو، أٌم أف الشٌ ذاتيٌ  دنا مفىك االسـ اٌلذم يتحٌدث الٌشاعر مف خبللو" كذا" عف نفسو متجرٌ    
ل كمانسٌية اٌلتي تردٌ ة كالرٌ يعمد إلى خمؽ كجكد مستقؿ عف ذاتو، كبذلؾ يبتعد عف حدكد الغنائيٌ 

 ْفييا"  عر العربيٌ أكثر الشٌ 

في الٌشعر العربي الحديث لدل  " بدأ مع ظيكر الحركة التمكزٌيةفااللتفات إلى تقنية القناع    
 .ٓجبرا إبراىيـ جبرا" ك خميؿ حاكم، كأدكنيس، كالٌسياب، كيكسؼ الخاؿ، 

اعر المعاصر، ليضفي عمى صكتو الحديث" ىك ما يتخذه الشٌ  كالقناع في االصطبلح النقدمٌ    
المنظكر  ة شبو محايدة، تنأل بو عف الٌتدفؽ المباشر لمذات، دكف أف يخفي الٌرمزنبرة مكضكعيٌ 

ؿ رمز القناع في شخصٌية مف الٌشخصٌيات مف عصره، كغالبنا ما يتمثٌ  اعرد مكقؼ الشٌ اٌلذم يحدٌ 
أك  خصٌية، في مكاقفياف عالـ ىذه الشٌ ميا تقديمنا متمٌيزنا، يكشؼ عتنطؽ  القصيدة صكتيا، كتقدٌ 

                                                           
1

 184-183األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّ،القٌسً ، محمد،  
2

 .45، األدبِّوفنونهإسماعٌل، عز الدٌن، 
3
متد معناه لٌشمل أي القناع : أصل الكلمة الالتٌنٌة ٌطلق على  القناع الذي ٌضعه الممثل على وجهه أثناء تمثٌله للمسرحٌة،  ثم ا 

شخصٌة من شخصٌات المسرحٌة، ثم أطلق على أي فرد فً المجتمع ، وفً النقد األدبً استخدم للداللة على شخصٌة الراوي، أو 
ٌُنظر:  وهبة، مجدي وآخرون ،  معجمِّالمصطلحاتِّالعربٌةِّفًِّالمتكلم فً العمل األدبً،  وٌكون فً أغلب األحٌان هو المؤلف نفسه. 

 .221،ألدباللغةِّوا
4
 .32البٌاتً، عبد الوهاب،  الدٌوان ،  

 
5

 .1221، 1، فصول المجلد السادس عشر، ع 13، تقنٌةِّالقناع،ِّدالالتِّالحضورِّوالغٌابٌُنظر: خلدون الّشمعة، 
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ىكاجسيا أك عبلقتيا بغيرىا، فتسيطر ىذه الٌشخصٌية عمى قصيدة القناع كتتحٌدث بضمير 
شيئنا فشيئنا، أف المتكٌمـ، إلى درجة يخٌيؿ إلينا أننا نستمع إلى صكت الٌشخصٌية. كلكننا ندرؾ، 

ليست سكل قناع ينطؽ الٌشاعر مف خبللو، فيتجاكب صكت الٌشخصٌية  -في القصيدة-خصٌيةالشٌ 
 ُشر مع صكت الٌشاعر الٌضمني تجاكبنا يصؿ بنا إلى معنى القناع في القصيدة " المبا

لمقناع نبع مف إدراكو لتناقضات المجتمع، كرغبتو في كشفيا، فعمد إلى الٌتخفي  وإٌف استعمال   
 كراء أقنعتو، لطرح أفكاره كما يجكؿ في خاطره، دكف أف ييعٌرض نفسو لممساءلة. 

كدخؿ إلى عالـ الٌشعر في مطمع القرف العشريف بكظيفة  أيخذ مف الففٌ  "ىذا المصطمح  فٌ إ   
عمى خشبة المسرح، يعمد فييا الٌشاعر إلى اختيار شخصٌية  مختمفة عف استعماليا األصميٌ 

س ييا تتأسٌ كما أٌف الكظيفة  اٌلتي يؤدٌ  ِعبير عف مكقفو إزاء قضٌية معٌينة" نة يقؼ كراءىا لمتٌ معيٌ 
 .ّرئيس، كىك التٌقٌمص اٌلذم تتحٌدد في ضكئو عبلقة مرتدم القناع بالقناع  عمى اشتغاؿ مبدأ

 صمبوني في الغربة يا حادي الّركب

 قيدني أخوتي

 ورموني في الجب

 قتموني بجواب الّصمت

 ٗقتموني يا حادي الّركب ألّني أحببت 

عبير عف الخكؼ القناع لمتٌ ائمة، في لجكء الٌشاعر إلى أسمكب ساىـ الكاقع األليـ، كالمعاناة الدٌ     
لمعالجة قضٌية  ،عميو السبلـ استعاف بشخصٌية سيدنا يكسؼ كسطكتو الٌذم عانى منو، فالقيسيٌ 

بٌي، لرسـ معاناة شعب كمحاكاة كجدانيـ، فجاء يعايشيا، فكاف القناع دينينا تمٌثؿ بشخصٌية النٌ 
رمزنا  عميو السبلـ كشٌكؿ يكسؼب الٌضحٌية، جئ المعذٌ البٌل  يكسؼ رمزنا لئلنساف الفمسطينيٌ 

ة يكسؼ عميو الٌسبلـ مف أبرز فكرة البطؿ الميزكـ " كشخصيٌ  عؼ كالكحدة فتبٌنى القيسيٌ لمضٌ 

                                                           
1

 .1281،  4ع  1مجلد  –، فصول 123،مهٌار الدمشقً،  أقنعةِّالشعرِّالمعاصرعصفور، جابر ، 
2

ٌّةِّفًِّالقصٌدةِّالجدٌدة،ِّحمٌدِّسعٌدِّأنموذًجاالّصاحب   الّطائً، بٌداء:عبد  \ توظٌفِّالشخص

http://www.qabaqaosayn.com/conten 
3
ِّقصٌدةِّالقناعِّفًِّالشعرِّالعربًِّالمعاصرٌُنظر: بسٌسو، عبد الّرحمن:  

3
1 \ 51 

4
 51 \ 1القٌسً، محمد، األعمال الشعرٌة الكاملة
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ة مميئة بمشاعر الحزف كاألسى قيمة رمزيٌ مف الٌشخصٌيات اٌلتي تصمح لمعب ىذا الٌدكر لما تحممو 
كالظمـ  ،كالخيانة ،أخرل، كالمكر س، كما يحيط بيا مف قيـ رمزٌيةكالكحدة كالٌضعؼ كالٌتكجٌ 

تخٌمى أخكة يكسؼ عنو، كترككه يكاجو مصيره المجيكؿ، فاٌتسعت الرمزٌية  ُ"كالغربة ،قاءكالشٌ 
بأكممو اٌلذم تعٌرض لمغدر مف أشقائو العرب المتخاذليف اٌلذيف  شعب الفمسطينيٌ لتشمؿ معاناة الٌ 

بشحنات نفسٌية مثقمة بالخيبة، فتسٌتر خمؼ  محٌمؿ فالقيسيٌ  أداركا ظيكرىـ لمقضٌية الفمسطينٌية
 .عميو السبلـ  قٌصة سيدنا يكسؼ

 لـ أمت قبمؾ مف قبؿ

 ألحظى ِبنداؾ

 لـ أمت مف حربة، أو غربة، حّتى أراؾ

 لـ تشّيعني إلى الّشمس يداؾ

 ولذا ظّؿ نياري يابًسا، دوف حراؾ

 ٕجبُت ىذا الفمؾ حتى ُأبت، وارتبت

ا كمرجعنا ليصبح حزنو، كتفجٌ  تقٌنع باألسطكرة ممكف، "    عو مفيكمنا، فقد حٌكؿ كجعميا مفتاحن
ة المجيكلة كسيرة إلى سيرة ذاتٌية، سيرة البطكلة اإلنسانيٌ  ة ابف ألـٌ و مف مرثيٌ قة بأمٌ القصائد المتعمٌ 

 .ّ"ـ معنى العذاب، فيي شبيية باألسطكرة كما ىي باألسطكرةحمدة اٌلتي يحاكؿ ابنيا أف يعمٌ 

 لينحِف المخّيـ ألورورا 

 أرممِة الكائنات ، سّيدة اليجرات المتتابعة، وحاضنتي

 نحِف الّظير مثؿ قوسِ لي

 وليشّقني اليدوء في تاِج غيابِؾ الفّضي

                                                           
 
1

 .186،  محمودِّدروٌشِّلبنٌةِّالدرامٌةِّفًِّشعر،اِّعمر ، رمضان
2
 .115/ 2، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملة،ِّمحمدِّالقٌسً، 
3
ٌّزةِّفًِّالشعرِّالعربًِّالفلسطٌنًِّالمعاصر"ِّسٌرةِّامرأةِّكنعانٌةِّاسمهاِّحمدةاألسعد، محمد،    1282، جرٌدة الوطن الكوٌتٌة،" م
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 ٔغيبؾ العميؽ في الّسرير

ي تمستكل األكؿ ىك مستكل الحياة الٌ ال" لقد حاكؿ أف يصنع مستكييف لمحياة في قصيدتو،     
تي تعمك عمى مستكل الحياة البشرٌية، و، كالمستكل الثٌاني ىك مستكل الكينكنة الٌ كعاشتيا أمٌ عاشيا 

كيجعؿ  اعر الكاقعيٌ ، كصكت الشٌ كف األسطكرمٌ نمما يجعؿ صكت الٌشاعر صكتيف، صكت مم
 تي اىترأ عمرىاة الٌ حة الفمسطينيٌ صكرتيف تمؾ المرأة الخالدة خمكد األرض، كتمؾ الفبٌل  صكرة األـٌ 

في المخٌيـ. فالحياة ماضو يتجٌسد في ذكريات، كحاضر معيش، كالكجكد كطف كمنفى، كجكد 

 ٕكغياب"
 :ٖاألسطورة

حقائؽ ككنٌية كجكدٌية، ففي غياب الحقائؽ تحضر  تعٌبر بو الثٌقافة عٌما يعدٌ ان تعٌد األسطكرة رمكز    
مة تنقؿ نمط التٌفاسير المقدٌ  ، كىذهتمع ككؿٌ لما يحدث باألقكاـ كالمج ااألساطير لتقكـ بتقديـ تفسيرن 

ا خصبة كباعثنا لمشٌ  عراء لبلستفادة مما تحممو ىذه تفكير ىذه الٌتجارب، فاألسطكرة أصبحت أرضن
كاف في البداية  عر العربيٌ ٌية متعٌددة، كاستخداـ األسطكرة في الشٌ ة كفنٌ األساطير مف أبعاد ثقافيٌ 

قافٌية كالكجدانٌية، فكاف استخدامنا لٌنظر ألبعادىا الثٌ إشارة بغرض الٌتضميف في الٌشعر، مف دكف ا
عراء ينظركف لمكاقع بمنظار جديد فأصبحت األسطكرة مصدر إلياـ قصصيِّا فقط، ثـ غدا الشٌ 

 ياينة، كمف ثـٌ ، فكاف لضياع فمسطيف كبيعيا مف قبؿ العرب لمصٌ مكنيا بأسمكب فمسفيٌ فأخذكا يتأمٌ 
فاؤؿ في ي عممت عمى بعث ركح األمؿ كالتٌ تكرٌية، الٌ ظيكر بعض حركات الٌتحرر، كالحركات الثٌ 

عراء نفكس الٌشعكب، كرغبتيا القكٌية بالٌتحرر كاالستقبلؿ فكاف كٌؿ ما سبؽ عامبلن مساعدنا لمشٌ 
نطمقان لمخركج كملتكجيو أنظارىـ  إلى األساطير القديمة، فأصبحت قالبنا جديدنا مف قكالب الٌتغيير 

 عر القديـ كضكابطو.مف الشٌ 
عاتو، كقد كانت عبير عف آمالو كتطمٌ كٌظؼ األسطكرة في شعره بشكؿ كبير، فكانت مبلذه لمتٌ    

تي لـ يستطع الكصكؿ ؽ مف خبللو أحبلمو الٌ ى يحقٌ ، حتٌ كاإلنسانيٌ  تو الحضارمٌ عكدتو إلى تراث أمٌ 
 إلييا في كاقعو. 

                                                           
 
1

 .111/  2، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّمحمد،ِّالقٌسً ،
2
ٌّزةِّفًِّالشعرِّالعربًِّالفلسطٌنًِّالمعاصر"ِّسٌرةِّامرأةِّكنعانٌةِّاسمهاِّحمدةاألسعد، محمد،    1282، جرٌدة الوطن الكوٌتٌة،" م
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األسطورة: قصة خرافٌة ٌسودها الخٌال، تبرز فٌها صور الطبٌعة فً صورة كائنات حٌة، ذات شخصٌة ممتازة، وٌبنى علٌها األدب  

ٌُنظر: وهبة، مجدي وآخرون،   .32، لمصطلحاتِّالعربٌةِّفًِّاللغةِّواألدبمعجمِّاالشعبً. 
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، كأبعدىا آثارنا في الشعر العربي الحديث مف أجرأ المكاقؼ الثكرية فيواستغبلؿ األسطكرة  "يعد    
 عبير عف أكضاع اإلنساف العربيٌ ة، كاستخداـ ليا في التٌ مكز الكثنيٌ ذلؾ استعارة لمرٌ  حٌتى اليكـ، ألفٌ 

 .ُفي ىذا العصر، كىكذا ارتفعت األسطكرة إلى أعمى مقاـ"
حميؽ بيا كرة إلى قدرتيا عمى تحرير الٌنص مف أسئمة الٌتمقي المحدكدة، كالتٌ تعكد أىمٌية األسط    

مي قادر عمى مٌد مساحة الٌتمقي إلى أفؽ غير محٌدد،. مما يعفي صاحب الٌنص مف إلى عالـ تخيٌ 
 تضفيو األسطكرة عمى الٌنص المنتجالخبٌلؽ اٌلذم  المحاكمة المباشرة، إضافة إلى الجانب الجماليٌ 

 ِالبديع، كتمؾ غاية مف غايات األدب الٌرفيع. ليمد الجماليٌ  ميٌ بالٌتخيٌ  الكاقعيٌ فيمتزج 
: مجمكعة خرافات كأقاصيص، كىي اشتقاؽ مف " سٌطر األحاديث" كاألساطير في الفيـ الكبلسيكيٌ 

بلت رات كتخٌيبلت كتأمٌ يتناكؿ األبطاؿ الغابريف كفؽ لغة كتصكٌ  -إضافة لآللية -كمكضكعيا
ؿ األنظمة، كالمستكل المعرفي، كىي في ذم صيغت فيو، كشكٌ تناسب العصر كالمكاف الٌ كأحكاـ 

ة تربطيا ببيئتيا كمجتمعيا، بحيث ؿ ثقافة عصرىا، بحيث تبدك ذات خصكصيٌ الكقت ذاتو تشكٌ 
 ّاريخ األصدؽ لزمنيا كمكانيا" يمكف دراستيا استقراء التٌ 

ناكؿ الخصب تبيعة كحركة الفصكؿ كتاإلنساف كالطٌ  يا تصؿ بيفألنٌ " ة، ة خاصٌ لؤلسطكرة جاذبيٌ    
ة الليٌ يا تكشؼ عف قيمة الكظيفة الدٌ ا أنٌ ، كمٌ ْ" عكر باالستمراركالجدب، كبذلؾ تكفؿ نكعنا مف الشٌ 

كنشاط العقؿ  ،بط بيف أحبلـ العقؿ الباطفاعر عمى الرٌ ة تسعؼ الشٌ يٌ فيي مف ناحية فنٌ "ة، كالجماليٌ 
ة، كما تنقذ الماضي كالحاضر، كالٌتكحيد بيف الٌتجربة الٌذاتية كالٌتجربة الجماعيٌ بط بيف اىر، كالرٌ الظٌ 

، كتفتح آفاقيا لقبكؿ ألكاف عميقة مف القكل المتصارعة، كالتٌنكيع في المحض ةالقصيدة مف الغنائيٌ 
يا في يبحث عف األسطكرة، كاٌتكأ عمي ليذه األسباب كلغيرىا ذىب القيسيٌ  ٓأشكاؿ الٌتركيب كالبناء"
 قصائده أينما كجدىا.

ة كمف خصيٌ دة، منيا: استدعاء الشٌ متعدٌ  ائؽبطر  ة عند القيسيٌ ات األسطكريٌ خصيٌ جاء تناكؿ الشٌ     
ع بو، أك يستدعي جانبنا مف جكانب خصية قناعنا يتقنٌ خذ الشٌ تبنى عمييا القصيدة، أك أف يتٌ  ثـٌ 
ة. كقد كٌظؼ األسطكرة بمصادرىا ة أك عامٌ فيا في قصيدتو لمكصكؿ إلى فكرة فرعيٌ ة كيكظٌ خصيٌ الشٌ 

ة مف منابع كثيرة، فعالج فييا األسطكريٌ دككاينو،"كقد استقى رمكزه المختمفة في مكاقع متعٌددة مف 
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 .165،اتجاهاتِّالشعرِّالعربًِّالمعاصرعباس، إحسان، 
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 .152، البنٌةِّالدرامٌةِّفًِّشعرِّمحمودِّدروٌش،ِّعمر، رمضانٌُنظر:  ِّ
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 .25 -24،األسطورةِّوالتراثالقمنً، سٌد، 
4
 .122،اتجاهاتِّالشعرِّالعربًِّالمعاصرعباس، إحسان،  
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 نفسه.
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فيا مف ة عٌبر مف خبلليا عف تشٌبثو باألرض كالكطف، ككظٌ ة، ككاقعيٌ ة، كاجتماعيٌ مكضكعات سياسيٌ 
 .ُث"أجؿ إبراز البطكلة كالٌتجدد كاالنبعا

 كالفرعكنيٌ  كالكنعانيٌ  المصدر البابميٌ " ، هة الكاردة في شعر مف أشير مصادر األسطكرة المحميٌ ك    
ة عراء ثركة رمزيٌ لمشٌ  أ، فقد ىيٌ عرمٌ ا عميؽ األثر في اإلبداع الشٌ كقد شٌكؿ ىذا الٌتراث رصيدنا ثقافيِّ 

كاالنبعاث الٌنصيب األكفر مف إقباؿ ة القت مف بينيا األساطير الٌدالة عمى الخصب كأسطكريٌ 
يؿ ،كبعؿ ،كز، كعناتالٌشعراء، حٌتى عٌدت أساطير عشتار كتمٌ  يزيس ،كا  كأكزكريس معالـ رئيسة  ،كا 

 ِكبارزة في الشعر الفمسطيني"
ة الٌنص ذا قيمة تكثيقيٌ  صكص الحديثة " يجعؿة في النٌ ات األدبيٌ خصيٌ ذلؾ أف استدعاء الشٌ     

 أكة الٌتميد، كحاضرىا المجيد، دليبلن محكمنا، كبرىاننا مفحمنا عمى كبرياء األمٌ ضكرىا يكتسب بح
اعر ، كمدل انعكاسو عمى الكاقع المعاصر، أك بمعنى آخر، يستميـ الشٌ حاالت انكسارىا الحضارمٌ 

 يذا كٌمو يطمؽبأكجو الٌتشابو بيف أحداث الماضي، ككقائع العصر كظركفو، إف سمبنا أك إيجابنا، كىك 
ة العناف لخيالو لكي يكشؼ عف صدل صكت الجماعة، كصدل نفسو في إطار الحقيقة التٌاريخيٌ 

ي تشٌكؿ حضكرنا بارزنا في تاريخ تة الكبرل، الٌ تي يبحث عنيا، أك المكضكعات التٌاريخيٌ ة الٌ العامٌ 
 .ّات صغيرة" األٌمة دكف الخكض في جزئيٌ 

ة بط بيف الماضي كالحاضر مف خبلؿ نتاجات أدبيٌ الحديثة لمرٌ  ومف ضمف أساليب التٌناص يعدٌ     
ف دٌلت عمى شيء دٌلت عمى عمؽ ثقافتو، ة، كلقد طٌعـ القيسي نصكصو باألساطير الٌ إبداعيٌ  تي كا 

 ة.ة الكاقعيٌ عريٌ كرغبة كامنة في  فمسفة تجربتو الشٌ 
فيا في سياقات كتكظي ،استحضار الٌشاعر بعض األساطير القديمةفيك: " أما التٌناص األسطكرمٌ    

 .ْالقصيدة لتعميؽ رؤية معاصرة يراىا الٌشاعر في القضٌية اٌلتي يطرحيا"
:كمريٌ جمجامش في األسطكرة السٌ  ص اآلتي يستدعي القيسيٌ كفي النٌ   ة قائبلن

 حّتى لينيض جمجامش مف رقدتو
 مستمياًل  موتو،

 معيرًا لمّرياحِ 

                                                           
1

 .82، الّتناصِّفًِّشعرِّالقٌسًإسماعٌل، نداء، 
2

 .82، األسطورةِّفًِّالشعرِّالفلسطٌنًأحمد جبر،  شعث، 
3

 .21 -1/26البٌاتً، عبد الوهاب، الدٌوان ، 
4

االزعبً، أحمد،  ًٌّ اِّوتطبٌق ًٌ  .111، التناصِّنظر
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 نشيجُو الشبكيّ 
 ٔعمى وردة أنكيدو الساطعة

 ابؽ، فيك يمثؿ طمكح اإلنساف الفمسطينيٌ في المقطع السٌ  ة ) جمجامش(الليٌ سقط األسطكرة الدٌ يي    
فجمجامش يضفي  ،مؿ في الٌنفكس بالٌتحرر مف جديدص مف سيطرتو، كبعث األفي الٌتحرر كالٌتخمٌ 

ة كالحيكيٌ ة جمجامش مميئة بعناصر الحياة ة عمى الٌنفس، فشخصيٌ ة كالكطنيٌ بعدنا مف أبعاد اإلنسانيٌ 
ة مف اعر كشعبو كبحثيما عف الحريٌ ة الشٌ الحياة كالخمكد، فكانت معادنال لشخصيٌ  كمشحكنة بحبٌ 

يـ ياية ألنٌ كجمجامش سيربحكف حربيـ في النٌ  عب الفمسطينيٌ أجؿ البقاء كالخمكد في أرضيـ، فالشٌ 
ذم جمجامش الٌ  ةأسقط شخصيٌ  ذكره خالد ال يمكت، كقد يككف القيسيٌ  ، كالفمسطينيٌ أصحاب حؽٌ 

يف في ريف الفمسطينيٌ فشؿ في الكصكؿ إلى نبتة الخمكد، كالرجكع إلى دياره، رابطنا ذلؾ بفشؿ الميجٌ 
 انتقؿ إلى القيسيٌ  ذم ما فارؽ جمجامشكؼ مف المكت الٌ ركا منو، فالخذم ىجٌ جكع إلى مكطنيـ الٌ الرٌ 

ىنا حركات درامٌية في عقؿ المٌتمقي دكف فرض داللتيا عميو، بؿ نجح في إذابتيا  فأحدث القيسيٌ 
 بنجاح . عرمٌ في سياقو الشٌ 

: كفي الٌنص اآلتي يستدعي القيسيٌ      أسطكرة الكركدف، قائبلن
 ىكذا أستقيؿ مف األرِض،

 أعني
ـُ عمى َوجييا   أىي

 َكركَدًنا وحيًدا ِبال غايٍة، 
 تستجيبُ أحتفي بالبراري التي 

 إلى شيواتي،
 ُأعّري السيوَؿ،
 وأدعو الوعوَؿ،

 إلى مائدةْ 
 ىكذا مّرًة واحدة

 يتضاعؼ نسمي،
 وأنجُب ما الُيعدُّ وُيحصى

                                                           
1

 .3/358، األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، 
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 ٍمَف الكائناِت،
 وُأىدي إلى الَعرِب البائدة

 وردًة مف دمي
 ٔصاِعدةْ 

كما ىك  كمعادؿ مكضكعيٌ  ِفي ىذه القصيدة " منزؿ زكاج الكركدف األخير" ، يبرز "الكركدف"   
جعؿ مف نفسو خرافة كخرافة الكركدف في سبيؿ  فيك ،ائر الخرافيٌ لمعنقاء الطٌ  معادؿ مكضكعيٌ 
عمى إنجاب عدد كبير مف الكائنات  بيعة، بحيث يساعده ىذا الحبٌ في الطٌ  البحث عف الحبٌ 

 يعرض عمينا نشيده اإلنسانيٌ فيك نفسو،  توكركدف قناع لسير ة إلى العرب البائدة، فالميا ىديٌ ليقدٌ 
 يسعى إلى تكظيؼ ما رسخ في ذاكرتو مف فيك بيا بعد تيجيره، تي مرٌ ة الٌ المرير، كمحنتو الكجكديٌ 

ة دفعتو إلى ة، فالحالة الٌنفسيٌ ات كرمكز مخفيٌ كطنو، عف طريؽ إسقاطو ما يريد بشخصيٌ  إبعاد عف
بيذه الٌطريقة يعٌبر عٌما يجكؿ  . كالقيسيٌ حميؿ كالمناقشةو، إلخفاء بعد جديد عند التٌ إثراء نصٌ 

، كما ةة كاألسطكريٌ الالت الٌرمزيٌ زاخرة بالدٌ  فٌنٌيةع لقصائده يجدىا لكحات بداخمو مف رفض، فالمتتبٌ 
 في قكلو: 

ـْ يعّد سّيًدا لمغيوـِ وال ممًكا أو إليا  ل
 لـ َيعْد " َبعُؿ" َيرعى الحقوَؿ،

 ويستظيُر العاصفاِت، فال زرُع طاَؿ، 
 البالُد إذف َدخمت في الحداد

 الجميموف غابوا
 الجميموف كالّريح واألغنيات العصّية غابوا

 ٖطرقُت عمييـ فما رّد بابُ 
  يا الٌدفاع عف حقكؽ البشركيعٌد اإللو بعؿ مف األساطير القديمة، كيقكـ بعٌدة كظائؼ أىمٌ  

عو عمى زؽ كيكزٌ زؽ ييب الرٌ كنصرة الحؽ، كالكقكؼ بجانب الميزكميف، فيك بمثابة مالؾ الرٌ 
ثو باألرض اٌلتي اقتمع منيا، كالكطف اٌلذم ىنا يعٌبر عف تشبٌ  الٌناس، كما ينزؿ المطر، كالقيسيٌ 

ئف ا يطرد منو، فتقكقع داخؿ شخصٌية بعؿ لكٌنو جٌرده مف خصائصو المعركفة فجعمو فمسطينيِّ 
                                                           

1
 . 1/525،األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّالقٌسً،

2
 .121الكركدن، حٌوان خرافً زعم القدماء أّنه والعنقاء سواء. ٌنظر: الجاحظ: الحٌوان ، 

3
 .2/532 األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةالقٌسً، 
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ا ىك فيو، برحمة فرار لمعكدة إلى كجعنا لجراح الفقداف كالٌتشرد كالٌنفي، ككٌمو أمؿ باالستراحة ممٌ 
ة مف حيث الكشؼ عف ىمكـ كطنو، فكاف لكجكد األسطكرة المحٌكرة في الٌنص الٌسابؽ قيمة فنيٌ 

الٌنفسٌية، كشعكره بالخيبة كالخذالف لما القاه مف عذاب كحيدنا دكف مٌد يد العكف مف إخكانو  القيسيٌ 
 العرب.

ة كفي ببلد سكريا كفمسطيف، فسامر قافة اإلغريقيٌ أسطكرة تمكز معادلة ألسطكرة أدكنيس في الثٌ    
الخصب كالعطاء"  ة إلوص شخصيٌ يتقمٌ  تمكز، ا لمبطؿ األسطكرمٌ مكضكعيِّ في ىذا المقطع معادالن 

ا قٌدـ أصبح بطبلن حداثيِّ  لٌنياية عمى المكت كالجفاؼ، سامرتمكز" فالحياة كالخصب ينتصراف في ا
ىنا  فالقيسيٌ  كضٌحى بكٌؿ شيء مف أجؿ إسعاد غيره كرسـ البسمة عمى كجكىيـ، ،كنفسو ،ركحو

مكز، كالمبلحظ في ة، فقاـ بمزج شخصٌية سامر مع األسطكرة تبإنجاز الٌطقكس الٌدينيٌ  مشغكؿ
ة عاٌمة ذات كرة " ينحؿ الٌرمز القديـ إلى كاقعة إنسانيٌ في ىذه الصٌ " القيسيٌ  المقطع الٌسابؽ أفٌ 

، اٌلذم يرتبط في الكقت نفسو ارتباطنا ، إذ كاف الٌشاعر إٌنما يحٌدثنا عف كاقعو الٌشعكرمٌ مغزل رمزمٌ 
في معالجة أسطكرة تمكز معالجة  كلقد نجح القيسيٌ  ُشعكرينا كثيقنا بتمؾ الكاقعة الرمزٌية القديمة"

ضفاء صكرة جديدة عمييا.  إبداعٌية كا 
 كاف ذلؾ قبؿ ثالث سنيف، وقبؿ تنّقؿ عوليس في األرض،

 دوف وصوِؿ إلى سروٍة عند سور، وقبؿ وقوعي في شرِؾ الناي،
 كّنا ىناِلؾ في الميرجاف وكّنا أتينا ِمَف األغنياِت، عزفنا مع العازفيفَ 

 ..َٕرشفنا سالفة أَيامنا وانتظرنا
اعر الكاسع عف مشاعره كأحاسيسو تجاه الكجكد، فخياؿ الشٌ  ابؽ يعٌبر القيسيٌ في المقطع السٌ 

ا ألسطكرة الٌترحاؿ كاليجرة ساعده في اإلبداع بطرح أساطيره، " فعكليس" اٌلذم أصبح رمزىا جكىريِّ 
، فأسطكرة عممنا عمى تجربتو في الحياة  لقيسيٌ القسرٌية بعيٌدا عف تراب الكطف الحبيب، ٌاتخذه ا

اعر في الٌتشريد عكليس تحتؿ مرحمة خصبة في حياتو، فيك دائـ   البحث عف كطنو، كليمكـ الشٌ 
لـ يخرج مف أرضو مف أجؿ سمب أك نيب  كالتٌيو كالٌنفي كالعذاب كاالضياد، غير أٌف الفمسطينيٌ 

 بأىؿ طركادة المسالميف.   خيرات ببلد اآلخريف، كما فعؿ عكليس

                                                           
1
ٌّةإسماعٌل، عز الدٌن :   ٌّةِّوالمعنو  .214،215، ، الشعرِّالعربًِّالمعاصر،ِّقضاٌاهِّوظواهرهِّالفن
2

 .628 -621/ 2،األعمالِّالشعرٌةِّالكاملةِّ،القٌسً
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لـ يستخدـ األسطكرة لمجرد معرفتو بيا أك استعراٌضا لثقافتو، إٌنما لجعؿ القصيدة أكثر عمقنا،    
رنا . "كقد دمج األسطكرة في شعره معبٌ العربيٌ  ك الفمسطينيٌ  كنقؿ تجربتو، ككضع بصمتو في األدب

صكص الكاردة في الكتب دعى كثيرنا مف النٌ ، كما استعف رؤية جديدة كاستفاد مف المكركث الدينيٌ 
 ُة، كصاغيا صياغة جديدة" ماكيٌ السٌ 
عبير عف أفكاره، ككعاء ليمزج بو عذاباتو فأخذت خصٌية الدرامٌية كسيمة الكاتب لمتٌ أصبحت الشٌ    
 سيٌ كاحي الٌنفسٌية اٌلتي ال تقكل شخصٌية القياعر في الٌتعبير عف النٌ خصٌية الدرامٌية مكاف الشٌ الشٌ 

ي، كفتحت أمامو عمى إبدائيا كالبكح بيا، فعممت عمى تحريؾ معاني القصيدة في فكر المتمقٌ 
ؿ إلييا مف خبلؿ تحميمو لمٌنصكص، فأضاؼ إلى تي يتكصٌ فضاءن كاسعنا في حرٌية الٌنتائج الٌ 

يحائيٌ الشٌ  القصيدة، بؿ د شخصٌية في خصٌية مجر ة جديدة، فمـ تعٌد الشٌ خصٌيات أبعادنا داللٌية كا 
مف بنية القصيدة يؤثر بيا كيعالجيا كفؽ منظكر معيف كليا  أي ال يتجزَّ  ان قعنا أساسينا كجزءاأصبحت ك 

 مكاقفيا اٌلتي تتفٌرد بيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .142، حٌاتًِّفًِّالشعرعبد الصبور: 
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 خاتمة

تكقفت ىذه الدراسة عند جماليات الًبنية الدرامية في شعر محمد القيسي، كقد خمصت إلى    
 :ياكأىمٌ مجمكعة مف النتائج ،

ممتقى لغتيف كصكتيف؛ إحداىما سردية كاألخرل لقيسٌي في ديكاف ا نية الدرامٌيةتمٌثؿ الب -
  عرمٌ كتتفاعؿ داخؿ المقطع الشٌ  القكؿ أف األنماط األدبية تتبلقى ة، مما يدفع إلىشعريٌ 

، عندما يسرد عمينا ا في شعر القيسيٌ كعية، كىذا يظير جميِّ تيا النٌ دكف أف تفقد خصكصيٌ 
 المرىؼ كطابعو الخاص عرمٌ و الشٌ ي، باستخداـ حسٌ تي أراد إيصاليا إلى المتمقٌ أفكاره الٌ 

 لقب الشاعر التجكاؿ. كليذا استحؽٌ 
كمؼ، إذ تطالعنا في نعة كالتٌ مف الصٌ  ة كالخمكٌ بلسبالسٌ  عند القيسيٌ  البنية الدرامٌيةمتاز ت -

 .البنية الدرامٌيةا في اإلحساس، كفي عناصر القصيدة الكاحدة  أكثر مف مكقؼ، كتفاكتن 
 يا قائمة عمى حكار يأتي في بعض األحياف قصيران أنٌ  يبلحظ في بعض قصائد القيسيٌ  -

اعر عف فمسفتو ر الشٌ اعر كغيره ، بحيث يعبٌ ف آخر بيف الشٌ اعر كنفسو، كفي آبيف الشٌ 
 ه بما يحيط بو.ة لؤلمكر ، كتأثرٌ كنظرتو الخاصٌ 

، فكاف تكظيفو ليا عبيٌ الشٌ  ة كمكركثوة كأسطكريٌ ة كدينيٌ ات تاريخيٌ صيٌ اعر شخؼ الشٌ كظٌ  -
في  ، مع البعد المكانيٌ العاـٌ  و الكطنيٌ ، يشترؾ فييا حسٌ د األبعادتعدٌ اللة معميؽ الدٌ 

يا كاستغمٌ  ةة عامٌ تي ترتبط بمفاىيـ إنسانيٌ مكز الٌ ، مع إضفاء بعض الرٌ بو  المنفى الخاٌص 
عمى مقاطعو،  خاٌص  إضافة بعد إنسانيٌ  عبير عنيا، محاكالن كالتٌ تو الخاصة مثيؿ قضيٌ لت

ة " المسيح" في تحقيؽ شكقو لبلرتقاء بنصكصو كقد نجح في ذلؾ باستخدامو شخصيٌ 
بعادىا عف عريٌ الشٌ   ة.طحيٌ كالسٌ  الٌركاكةة، كا 

مف معايشتو  ة، مستفيدان عريٌ بعناصره في مقاطعو الشٌ  البنية الدرامٌية القيسيٌ ؼ كظٌ  -
تو ر ذلؾ عمى نفسيٌ ره بو، كتصكير الحاضر مف منفاه كأثٌ ماضي كتفاعمو معو كتأثٌ لم

بحيث   طابع خاص في مقاطعو البنية الدرامٌيةة ، فكاف ألسمكب إلخراج رؤية مستقبميٌ 
 الدرامٌية البنية تالحياة فييا، حيث استطاع ة عمى مقاطعو، كبثٌ أضفى الحركة كالحيكيٌ 

 ة.كعكاطفو بصدؽ كمكضكعيٌ  القيسيٌ الكشؼ عف حقيقة مكقؼ 
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راسة عمييا، أثارت آراء متضاربة بيف تي أجرت الباحثة الدٌ ة الٌ عريٌ بعض المقاطع الشٌ  -
دت ا، فتعدٌ ا ، كبعضيـ اعتبرىا بناء دراميٌ الدارسيف ، فبعضيـ اعتبرىا سردا قصصيٌ 

تي خاضيا ب الٌ جار عمى عمؽ التٌ  فإنما يدؿٌ  عرية، كىذا إف دؿٌ اآلراء حكؿ المقاطع الشٌ 
ة  إلى لغة مثاليٌ ة، كصكالن عريٌ المقاطع الشٌ  ىا، لسبر جزيئيات، كعايشيا بحمكىا كمرٌ القيسيٌ 

 كبناء مكاقؼ محكمة.
ؽ بدراسة بعض ، ال تتحقٌ في شعر القيسيٌ  البنية الدرامٌيةالفائدة الكبرل مف دراسة  إفٌ  -

نٌ البنية الدرامٌيةت بيا تي كردعرية الٌ المقاطع الشٌ  المقاطع ، كىذا ما  ما يجب دراسة كؿٌ ، كا 
 ا.الحقن  آمؿ أف يتـٌ 

 بعوف اهلل وحمده تـّ 
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Abstract 

Since the subject of the study is the Dramatic structure in the poetry of 

Mohammed al-Qaisi, the study revolves around the subject of the 

dramatic structure in the Arabic literature, especially in the poem 

of  Mohammed al-Qaisi. 

  Hence, the study of the treatise is the dramatic structure  in the poetry 

of Muhammad al-Qaisi, what forced me to study this topic  is the size of 

the benifites provided by the poetry of Mohammed al-Qaisi in modern 

Arabic literature and the large part of linguistic and grammatical 

value.  And it is the pride of the Arabic language. So l decided to  follow 

these passages And analyzed it, I searched for the dramatic structure  in 

the full poetic work of the poet Mohammed  al_ Qaisi. 

 All of what I found about the poet Mohammed al-Qaisi was  talking 

about his life and his effects in  some modern references,  even the 

recent studies  about him was not enough for the imposition of the 

study, their was only his full poetic. So the  self-reliance is the only 

option to discuss such a topic , so I collected a styding  material  and 

necessary topics for it , and I star putting the poetic passages that 

contained the dramatic structure  and methods, using integrative 

approach historical and descriptive and analytical "After collecting these 

sections  and analysing  it as mentioned. And it was a new study that has 

never  been referred according to the knowledge of the 

researcher.                                                   

 

 Where the subject was divided to topics  To study them, and in this 

situation it  has been seen the  material  fiction from  the book in 

modern Arabic literature, conclude  the issues and the  opinions and 

then the  researcher analysed  each they found.  

 

So what Remains is  the study of the subject,  and the  dramatic 

structure  in the poetry of the poet Mohammed al-Qaisi still incompleted 

, So I hope to continue my studies on this subject at a next stages . or to 

be continued by other people those who are looking for the 

truth  wherever it was in the Arab library. And  with such valuable 

studies for  
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the next generations that will be transferred from a generation to 

another . 
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