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 اإلىداء

  كفخاران  ان اسمو عزٌ  حممتي إلى مف 

 أبي

 يا كنعيميا مٌ بظ ة لـ تبخؿ يكمان إلى جنٌ 

 أمي

 شمس أشرقت بنكرىا حياتي إلى 

 أسامة

 إلى الحبيبيف المذيف ما فارقاني بقربيما كدعائيما 

 أبك أكـر كأـ أكـر

 ؿ عناء دراستي كبعدم عنوإلى مبلؾو صغير تحمٌ 

 يزف 

 لمعمـ، كلـ يبخؿ عمٌي بعممو كتكجيياتو مف زرع في قمبي حبان  إلى كؿٌ 

 أساتذة كأصدقاء
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 قني كمٌدني بالصبر إلكماؿ رسالتي،كر هلل مف قبؿ كمف بعد بأف كفٌ الشٌ 
    قؼ الكممات عاجزة عف لذكم العمـ كالفضؿ، ممف ت أيضان  كر مكصكؿه كالشٌ 

 كاالمتناف ليـ. شكرىـ

 لذم كر أستاذم المشرؼ عمى رسالتي الدكتكر نسيـ بني عكدة،اٌ بالذٌ  كأخٌص 

خير الجزاء  ي جميعان بكقتو كعممو كتكجيياتو، فجزاىـ اهلل عنٌ  ما بخؿ عمي  
 .كبارؾ ليـ في عمميـ كصحتيـ كالعطاء
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 ممــّخـــص

ة في ديكاف محمكد دركيش ال أريد ليذم ) البنية النصيٌ ػاىتمت ىذه الدراسة المعنكنة ب      
، كالكقكؼ خيردركيش األ ديكافة في ( بدراسة مككنات البنية الشعريٌ أنمكذجان  أف تنتيي القصيدة

مف أبرز  ان ككنو كاحد الفني؛ة التي ضٌمنيا ىذا الشاعر إبداعو الحداثيٌ ك ة أبرز الظكاىر الفنيٌ  مىع
ة حداثيٌ ة كالبصنكؼ التقنيات الفنيٌ  زكيدهكت ،لتطكير نتاجيـ الشعرمٌ  الشعراء الذيف سعكا بدأبو 

النقاد كالدارسيف  مف قبؿ  كاىتماـو  عنايةو دب كالشعر. ما جعؿ نتاجو محط ة في عالـ األالمستجدٌ 
 جديدو مع كؿ عمؿو  الفنية المتفردة التي كصؿ إلييا دركيش اليكيةذيف سعكا لمكشؼ عف مبلمح الٌ 

  يصدر لو.

تي نيا لمكشؼ عف المحمة الٌ تعاكنت فيما بي ،فصكؿو ثبلثة ك  تمييدو  مفنت الدراسة تككٌ       
، إذ حمؿ التمييد عنكاف مفيكـ منيا جمعت بيف بناىا المتنكعة إلصابة الداللة كتحقيؽ الغرض

، مصطمح البنية كحدكده لمقارئ ليككف محطة عبكر سريعة تكضح  ؛البنية بيف الحداثة كالقدـ
، كجاء لمحمكد دركيش يرةاألخ نصكصالفي بنية  التطبيقيٌ ك  النظرمٌ كتفتح الدراسة عمى البحث 

لفاظ ة لمديكاف محؿ الدراسة، كفيو اتضح دكر األة كالتركيبيٌ البنية المعجميٌ  ليدرسكؿ الفصؿ األ
صابة المعنى في إطار ،كالبنى التركيبية في تكجيو الداللة  أٌدياالمذيف  ياؽ الشعرمٌ السٌ الصياغة ك  كا 

 دكر عف فقد تحٌدث، أما الفصؿ الثاني يشفي تكجيو الداللة العامة في نصكص درك  رئيسان  دكران 
 لثٌالث كاألخيرالفصؿ ا ليعرض، ة في نسج قصائد دركيشيٌ تقنيات السردالة ك الدراميٌ عناصر ال

التي تآزرت مع باقي عناصر البنية إليصاؿ تجارب ة ة كالخارجيٌ ة الداخميٌ أبرز العناصر المكسيقيٌ 
 ية. _ بطابع الذاتية كالشخصالمحممة_ عمكمان دركيش 

بالمصادر كالمراجع  كقائمةو  ،الكصكؿ إلييا ت أىـ النتائج التي تـ  ضم   الدراسة بخاتمةو  انتيت    
  .راسة بيا حتى ظيرت في شكميا النيائيٌ الدٌ  تالتي استعان
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 مقـــدمة

ـٌ الٌصالحات،  كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سٌيدنا محم دو ا لنبيِّ الحمد هلل الذم بنعمتو تت
 األميِّ األميف، خير مف نطؽ بالٌضاد كعمى آلو كصحابتو أجمعيف أم ا بعد؛

ي ة في شعر محمكد دركيش ديكاف )ال أريد ليذم القصيدة أٍف   فإف  ىذه الدراسة بعنكاف البنية النصِّ
التي  تنتيي أنمكذجان( جاءت لتسمط الضكء عمى أبرز األبعاد الفنية كالتقنيات البنائية الحداثية

كٌظفيا دركيش في ثنايا نصكص ديكانو األخير، أما عف اختيار شعر دركيش مكضكعان لمٌدراسة 
فإٌنو يأتي مف الخصكصي ة الٌشعرٌية التي امتاز بيا نتاجو األدبٌي المنفتح عمى كؿ ما ىك حداثٌي 

كؿ جديدو فيو  كجديد في عالـ الشعر كاألدب، فكاف محط أنظار الٌنقاد كاىتماـ الدارسيف لمتابعة
عمى المستكييف الفنٌي كالمكضكعٌي. كفيما يخٌص اعتماد الٌديكاف األخير لدركيش كدراسة تطبيقٌية 
فبل يخفى عمى أحدو أف  ىذا الٌديكاف يمٌثؿ النتاجى األخير لصاحبو، الذم غالبان ما تكتمؿ فيو مبلمح 

اثٌية كالتقنيات الجديدة التي كاكبت النضج الفنٌي كالفكرٌم، كيحظى بقسطو كافرو مف البصمات الحد
حركة التجديد في الٌشعر العربٌي عمى مختمؼ المستكيات، فضبلن عف ككني لـ أصؿ _حسب 
اطبلعي_ عمى دراسة متكاممة استفاضت في دراسة الخطابات الشعرية األخيرة لدركيش، فمـ 

عضا مف الجكانب أقؼ إال عمى عدد متفرؽ مف المقاالت كاألبحاث التي تناكلت بالبحث ب
األسمكبية كالفنية في نصكص الديكاف األخير لدركيش. لذلؾ كٌمو  كقع اختيارم عمى دراسة البنية 
النصية في ىذا الديكاف، محاكلةن اإللماـ بشٌتى الجكانب البنائٌية كاألسمكبٌية التي كٌكنت جسدان 

ياية ىذه الدراسة عف البصمات لقصائده بما فييا مف بننى تركيبية كداللٌية كصكتٌية ستكشؼ في ن
 الفنية كاإلبداعية المميزة التي تركيا شاعر أثير لقٌرائو قبؿ أف يفارؽ الحياة.

اتبعت الدراسة المنيج التكاممي في دراستيا كتحميميا لمنصكص الشعرية، فاعتيمد المنيج 
كابيا، كحٌؿ المنيج السيميائٌي في متابعة الحقكؿ الداللٌية ألىـ المكضكعات التي طرؽ الشاعر أب

النفسي لحظة الكقكؼ عمى العبلقة التي ربطت نفسية دركيش كانفعاالتو بما خٌطو قممو كنسجتو 
ركحو، كما برز المنيج الكصفٌي في متابعة الدراسة لعدد مف القضايا الفنٌية كاألسمكبٌية البارزة في 

حاديث التي صاغيا الٌشاعر ىذا الديكاف، إضافة إلى المنيج االجتماعٌي الذم انكشؼ مع األ
بالضمير الجمعٌي كما في حكايا الكطف كالمنفى كصراعات الكاقع التي تشيدىا قضٌيتو الفمسطينٌية 



 ي
 

منذ سنكات طكاؿ، كقد حاكلت الدراسة التعرُّض لمختمؼ ىذه الجكانب بحسب المكاف التي حٌمت 
 فيو في إطار النصكص الشعرية المحمٌمة.

كء عمى مصطمح البنية  كمفيكمو قسمت الدراسة إلى ثبلث ة فصكؿو تقدميا تمييده مكجزه سٌمطى الض 
بيف القدـ كالحداثة؛ إلعطاء القارئ فكرة مبٌسطة عٌما سيعرض في ىذه الدراسة التي تستدعي 
جكانب حداثية منٌكعة، كاف ليا حضكر بشكؿ أك بآخر في تراثنا العربي األدبي كالنقدم الحافؿ 

مكـ كالفنكف التي كاف لمقدماء مف الببلغييف كالنقاد دكر السبؽ في الكشؼ بصنكؼ غزيرة مف الع
المكسكـ بالبنية المعجمٌية كالتركيبٌية لمكشؼ عف األلفاظ  الفصل األولعف بذكرىا األكلى، كجاء 

كالتراكيب المغكية التي شكمت معجـ دركيش، كالمادة المكضكعٌية كالداللية لنصكص الديكاف، 
عف مبلمح النزعة الدرامٌية كالتقنيات السردية الحاضرة في نصكص دركيش  ثانيالفصل الككشؼ 

المعنكف بالبنية اإليقاعية الفصل الثالثكما يقع تحت دائرتيما مف عناصر كأنماط بنائية، ليجيء 
لمكشؼ عف أىـ األشكاؿ البنائٌية كالظكاىر المكسيقٌية التي حفمت بيا نصكص الديكاف. لتيقفؿ 

يران بخاتمةو ضٌمت أىـ النتائج كاالستنتاجات التي خرجت بيا الدراسة عبر متابعتيا الدراسة أخ
 لمختمؼ الفصكؿ التي ضٌمتيا.

أفادت الدراسة مف عدد جيد مف المصادر كالمراجع، في حيف يبقى ديكاف" ال أريد ليذم القصيدة 
األبحاث المحكمة  أف تنتيي" ىك مصدر الدراسة األكؿ الذم تعززت دراستو بمساعدة عدد  مف

كالمقاالت كالمصادر الفنية كالنقدية، التي تناكؿ بعضيا دراسة لنصكص شعرية متفرقة لدركيش، 
كدراسات ألشعار غيره مف الشعراء، األمر أكسب الدراسة دقة كمكثكقية فيما تعرضو كتحممو مف 

ت بيا الدراسة: كتاب ظكاىر كقضايا فنية كأسمكبية، مف أىـ  ىذه المصادر كالمراجع التي استعان
الٌشعر العربٌي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية لعز الديف إسماعيؿ، ككتاب تحميؿ الخطاب 
الشعرم)استراتيجية التناص( لمحمد مفتاح، ككتاب بنية الشكؿ الركائي لحسف بحراكم، ككتاب 

بر عبيد كغيرىا مف الكتب القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية لمحمد صا
 المرفقة بثبت المصادر كالمراجع.

نات البنية النٌصٌية، كاالختبلؼ حكؿ ما يندرج في إطارىا كما  كاف تشعُّب األحاديث حكؿ مككِّ
يستبعد منيا المشكمة العمكمٌية التي كاجيتيا أثناء إعدادم لفصكؿ ىذه الدراسة كمباحثيا، ككانت 

بنياتيا حبؿ النجاة التي خمصني مف مأزؽ ىذا التداخؿ؛ بدمج بعض نصكص الديكاف بما تحتكيو 
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فركع الدراسة التي بدت الظكاىر فييا متداخمة متآلفة يصعب فصميا كالتفريؽ بينيا. فضبل عما 
كنت أشعر بو مف مخاطر كمشاؽ أثناء عبكرم عكالـ نصكص دركيش المكتنزة بعمؽو لغكمٍّ 

 تان كجمدان في متابعتيا كالبحث عف الغائر مف معانييا كمقاصدىا.كفكرمٍّ كدالليٍّ تطم ب مٌني ثبا

كميما يكف مف أمر، فإٌني ال أٌدعي لدراستي كلنفسي الكماؿ، كلكٌني أحسب ما قٌدمتو محاكلةن 
جادةن لمبحًث في أبعاد مصطمحو حداثيٍّ جديد كما في مصطمح البنية النصية، فإف أصبت فبتكفيؽ 

ف كانت األخ رل فأحسب أني بذلت قصارل جيدم. كما ال يفكتني إال أف أتقدـ مف اهلل، كا 
بالٌشكر الجزيؿ إلى أستاذم الدكتكر نسيـ بني عكدة الذم تفٌضؿ مشرفٌا عمى رسالتي، كأعانني 
بتكجيياتو الٌسديدة حتى استطعت الخركج بيذا العمؿ، كالحمد هلل مف قبؿ كمف بعد، كاهلل كلٌي 

 التكفيؽ.
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 لبنية ما بين الحداثة والقدممدخل: مفيوم ا

 
ال أريد ليذه  المعنكف بػ) لكي نفيـ المقصكد بالبنية النصية في ديكاف محمكد دركيش       

مصطمح البنية الذم سيرافقنا  اف مف الميـ الكقكؼ _ كلك بإيجاز _ عند، ك(القصيدة أف تنتيي
لنقؼ  ؛ف المسانييف كالمغكييففي كتب عدد م وع ما جاء حكلتتبُّ  كطكاؿ صفحات ىذه الدراسة، 

مف صطمح الحداثي يحمؿ في طياتو شيئان إذا كاف ىذا الممعرفة ما  ك ،عمى ماىية ىذا المصطمح
 القديـ. كالببلغيٌ  المكركث المغكمٌ 

 تحمؿ ، فيي(1تشتؽ لفظة البنية مف الفعؿ الثبلثي بنى، كتعني البناء كالبنياف، كالييئة )       
يعتمده الباني في تشييد بنيانو كالجمع بيف أركانو. كيذكر الناقد  ذمنيج الممعنى الطريقة أك ال
ىما البنية  :أف األثر األدبي يتككف مف عنصريف أساسييف Ransom األمريكي رانسكـ

structure،  كالنسجtexture  نقؿ كيقصد بالبنية الرسالة بحذافيرىا ككامؿ تفاصيميا التي تي
ؼ بنية الرسالة ) األصكات مى العناصر التي تتآلؼ مع بعضيا لتؤلٌ أما النسج فيشتمؿ ع ،لمقارئ

)ة كالصٌ كالمحسنات المفظيٌ   البنية ىي الكؿ الناتج مف نسج عناصر النٌص  فكأفٌ  (.2كر...(
كمعناىا  struereة في أصميا المغكم اشتقت مف كممة " كالبنيكيٌ  .كتداخميا مع بعضيا بعضان 

 order دالالت مختمفة منيا : النظاـ structureالفرنسية  البناء، كليذه الكممة في المغة
أف فالمبلحظ إذف؛ form ("3 .)  كالشكؿ organisation كالييكمة   constitution كالتركيب

التقت عند داللة البناء كالتركيب   أجنبيةو  كأ كانت عربيةو  لمبنية ةلغكيٌ  كؿ ما سبؽ مف تعريفاتو 
 كالعمؿ عمى إجادة سبكيا كتدعيـ بنيانيا. ،إلى بعضو  تحقؽ بضـ األجزاء بعضيات تيال

عمى أف مكلد المسانيات الحديثة كاف بصدكر كتاب  يكاد يجمع الميتمكف بالدرس المسانيٌ        
ة( ات العامٌ في المسانيٌ  )دركسه  Ferdinand de Saussureرك دكسكس دنايسانيات فردمال يأب

كأسس المدرسة البنيكية  عامةن  ألساسية لعمـ األصكاتـ، الذم حمؿ المبادئ المسانية ا1916عاـ 
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( في دراسة ر قد دعا إلى االىتماـ بالمنيج الكصفي )السنكركنيٌ ك (. ككاف دكسكس1)خاصةو بصفة 
( فيما عدا تتبع األصكؿ المغكية ليا)الدياكركنيٌ  أصكات المغة كبنائيػا، كتنحية التحميؿ التاريخيٌ 

ىـ بالنسبة فاأل بينيا فيما يخدـ المنيج التاريخي المقارف، لمغات كتحديد الركابط المشتركة
، فالمغة ـ بناءهنظٌ تجمع أجزاءه كتي  كأصكؿى  قكانيفى كما يحكيو مف  ر ىك النظاـ الداخميك لدكسكس

كمراحؿ تطكرىا  ليابأصك  التي ال تشكؿ معرفة العبياعنده أشبو ما تككف بمعبة الشطرنج، 
فمعرفة  ؛كالمغة مف معرفتو لنظميا الداخمية كشركطيا كأحكاميا، تمامان  قةالمتحقٌ بقدر الفائدة فائدة ن 

بالنسبة لمدرس  ةه ة المحيطة بالمغة ثانكيٌ ة كاالقتصاديٌ ة كالثقافيٌ ة كاالجتماعيٌ المساني لمعكامؿ السياسيٌ 
ة كضكابط عمميا العناصر المغكيٌ  ، فاألىـ ىك معرفة المساني خصائصى المساني كاألنظمة المغكية

 ( 2.)ةيٌ اخؿ البنيات النصٌ د
لفظة البنية  لـ يستعمؿ حقيقة األنظمة الداخمية لمبنيات النصية، إال أنو دكسكسكر أرسى      
النظاـ كالمنظكمة كالنسؽ كىي ألفاظ " تدؿ  ألفاظ عدة مثؿ:بؿ استعاض عنيا ب دراستو لمغة،في 

 ىي بمثابة نقطة االنطبلؽ لممنيجعمى أنو أكؿ مف استخدميا كإجراء في أبحاثو كنظرياتو التي 
) البنيكم فالمغة حسب  ،ىاؼ المغة ككصؼ بناءى رٌ عى  ( عندما3في النظرية األدبية الحديثة"

دكسكسكر" نظاـ مف العناصر المعتمد بعضيا عمى بعض، تنتج قيمة كؿ عنصر مف كجكد 
" مجمكعة مف العناصر يما :ؼ النظاـ كالنسؽ عمى أن  ( كيعر  4" )كاحدو  العناصر األخرل في كقتو 

ظاـ ، كال يمكف كصؼ ىذه العناصر إال بالكشؼ عف مككناتيا في إقامة ىذا النٌ افرة ن ضتسيـ مت
كبيف العناصر  ،كتحديد العبلقات كالركابط التي تكجد بيف ىذه األخيرة مف جية ،البسيطة

 ( 5كالمجمكعات داخؿ النظاـ مف جية أخرل")
نظاـ  غة معتمدان لمٌ  ؿ بالكشؼ عف البناء الداخميٌ مث  سكر تٌ أف ىدؼ  دكسك  بات كاضحان        

كبيف المنيج الكصفي كالتاريخي في دراسة  ،بيف المغة كالكبلـ في محاضراتو الثنائيات حينما فرؽ
غكية إلى عنصريف أساسييف: ىما الداؿ غكية أك اإلشارة المٌ كتقسيـ عناصر الدليؿ المٌ  ،المغة

في تعتمؿ  حسب دكسكسكر ة الصكتية لمكممة( فاألفكار غير المنتظمةكالمدلكؿ ) الفكرة كالصكر 
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تكضيحيا كالتعبير عنيا فالمغة" ال تمتمؾ في النظاـ  المغكم  عمى أبنيةً  معتمدةن  ذىف كؿ إنسافو 
مف العبلقات التي  كىذا النظاـ محككـ بمجمكعاتو ( 1ظاـ")قبؿ النِّ  ليا كجكده  كال أصكاتان  أفكاران 

منيا يعتمد عمى  فجعؿ قسمان  كقد كضح دكسكسكر طبيعة ىذه العبلقات غة،مٌ تنظـ بنيات ال
ة( بينما يعتمد القسـ اآلخر عمى عبلقات خارج الكبلـ ترتبط ة لمغة ) السنتاكميٌ الطبيعة الخطيٌ 

 (.2مف الذخيرة الداخمية لمغة التي يمتمكيا كؿ متكمـ) لتككف بذلؾ جزءان  ؛بالذاكرة
أكؿ  Tyniano كاف تينيانكؼك " ساقيا عمماء الغرب لمفظة البنية،التي  تنكعت التعريفات       

 Romanركماف ياكبسكفكتبعو  ،مف استخدـ لفظة بنية في السنكات المبكرة مف العشرينيات
Jackobson  جاف بياجيو ككاف( 3ـ")1929الذم استخدـ كممة البنيكية ألكؿ مرة عاـJean 

Piaget  ز في تعريفو عمى اليدؼ الذم حينما ركٌ  ؛عف غيره مف العمماءز في تعريفو لمبنية تميٌ قد
 لغكيةو  بنيةو أالبنيكييف في الكصكؿ إلى  مساعيى  كيحقؽ ،د معنى البنية في فركع العمـ المختمفةيكحٌ 

فالبنية  .ما تحكيو مف عناصر كعبلقات كقكانيف تغنييا عف أم عنصر خارجيبك  ،بذاتيا مكتفيةو 
 ؽ عمييا مجمكعةه طب  التي تي  إال نسؽ مف التحكالت ) عناصر النسؽ(بياجيو ما ىي جاف  حسب 
دكف الحاجة  ،داخؿ حدكد النسؽ نفسو دالليان  مف القكانيف، كىذه التحكالت تزيد النسؽ ثراءن  خاصةه 

أف  فيرل Andre Martinet أندريو مارتينت أما(. 4لبلستعانة بعناصر خارج إطار المغة كالبنية)
بيدؼ تحقيؽ  ؛ة التأليؼ كالتركيب التي تجمع بيف مكادىا كعناصرىابكيفيٌ  سان البنية ترتبط أسا

إال  ىيعمى ما تقدـ مف تعريفات يمكننا القكؿ: إف البنية ما كبناءن  (. 5الكظائؼ المككمة إلييا)
مجتمعة مع بعضيا  الكمية تتحكـ بمككنات البنيات المغكية ، التيقكانيفال منظكمة مف العبلقات ك

دكف الحاجة  ،عمى حده فيو تختمؼ عف صفات كؿ جزءو  صفاتو البنائي ليكتسب المجمكع  ؛بعضا
 ألم عنصر خارج حدكد بنيتيا.

إف محاكلة الدارسيف الربط بيف مصطمح البنية الحداثي كما ىك متصؿ بو في النتاج         
العناصر النصية مع  ؽ مف ارتباطعمى التركيز عمى المعنى المتحقٌ  قائـه  ،المغكم كالببلغي القديـ

، كقد أطمؽ ابف رشيؽ كالبنية نفسياكقكانينيا كفؽ أنظمة تفرضيا عمييا المغة  ،بعضيا بعضان 
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الشعر كبنيتو( في كتابو العمدة في صناعة  القيركاني لفظة البنية عنكاف لباب ىك ) باب حدِّ 
ىي  في أربعة أجزاءو   (، كفي ىذا الباب يحصر ابف رشيؽ مككنات البنية الشعرية1الشعر كنقده )

( كيتٌضح مف ذلؾ  2يقاس بو الشعر) حدان  المفظ، كالمعنى، كالكزف، كالقافية، كيجعؿ منيا جميعان 
فٍ  المتطكر الذم جاء عند  المضمكف الحداثيٌ  لـ يصبً  أف مصطمح البنية عند ابف رشيؽ كا 

قصيدة الكاحدة، تدعك المحدثيف مف المسانييف كالدارسيف، فإنو اتصؿ بنظرة شمكلية لمككنات ال
ـ القصيدة ال سيما قصيدة المدح إلى . أما ابف قتيبة فقسٌ ياإلى النظرة المكحدة المتصمة في مككنات

أىمية حسف تقسيميا كالعدؿ بيف   (  مؤكدان 3)كمدحو  كرحمةو   أجزائيا التقميدية مف أطبلؿ كنسيبو 
 يب،مجيد مف سمؾ ىذه األسالأجزائيا، كضركرة اتصاليا مع بعضيا بعضا بقكلو" فالشاعر ال

السامعيف، كلـ  منيا أغمب عمى الشعر، كلـ يطؿ فيمؿٌ  كعدؿ بيف ىذه األقساـ، فمـ يجعؿ كاحدان 
ابف قتيبة ألمح مف بعيد لما جاء حكؿ مفيـك البنية  ( فيبدك أفٌ 4يقطع كبالنفكس ظمآء إلى المزيد")

ف أجزاء القصيدة ،غير أف ىذه العبلقات الحداثي؛ بمحاكلتو إيجاد نكع مف الركابط كالعبلقات بي
 لـ تتصؿ مباشرة بالبنية الشعرية العميقة عمكما، قدر اتصاليا ببنية قصائد المدح خصكصا. 

بما أنتجو حكؿ )نظرية النظـ( إلى  الذم كاف أكثر قربان  عبد القاىر الجرجانينصؿ إلى         
الكشؼ عف كجكه اإلعجاز في  نظريتو ؿخبل إذ حاكؿ الجرجاني مف  مصطمح البنية بحداثيتو،

عمى مف ساركا خمؼ فتنة خمؽ القرآف، كقد" استطاع عبد القاىر أف يدرؾ  القرآف الكريـ كالردٌ 
لممعنى عف طريؽ االستعانة  لمصياغة كالجانب العقميٌ  كؿ المادمٌ بغيتو في التكفيؽ بيف الشٌ 

ة الظاىرة كمسبباتيا كرة النحكيٌ نظر في الصٌ ة بالمع تحكيمو إلى إمكانات إبداعيٌ  ،بالنحك التقميدم
ىدفو مف تكخي معاني النحك ىك التحاـ أجزاء الكبلـ مع بعضيا  فيك يؤكد أفٌ  (5ة")الكظيفيٌ 
عمى حسف اختيار المعاني  قائمةه  عند الجرجاني ( فنظرية النظـ6ؽ الداللة المقصكدة)حقٌ كت بعضان 

مع مراعاة العبلقات  ،ا مف جية أخرلالمعاني مف جية، كالتكفيؽ في اختيار المفظ الخاص بي
ة الداللة عمى الغرض فبل مزية لمكبلـ عنده إال بقكٌ  ،كابط النحكية التي تربط أجزاء الكبلـكالرٌ 
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دالئؿ اإلعجاز في شرح أسرار النظـ كالتطبيؽ ب كتابو المكسـك كقد فاضت صفحات .المقصكد
 كاالستعارة ككجكىان ، كما في المجاز لببلغة الكممة كجكىان  في ثنايا صفحاتو عرض إذ ،عمييا

كالتعريؼ كالتنكير ،كالتقديـ كالتأخير  ،أخرل لببلغة النظـ بيف الجمؿ كما في الكصؿ كالفصؿ
ف أ ،دراستيـ لثنائية المبنى كالمعنىأثناء عمماء النحك العربي  مف سبقو مف كغيرىا، كقد أثبت
ؿ الذم التحكُّ  ييا كحدات المغة كالكبلـ كمراقبةنى فبعمى الطريقة التي تي  أساسان  ىذه الثنائية قائمةه 

 .ؿ في المبنىعمى الداللة كالمعنى في مقابؿ التحكٌ  أيطر 
غة إلى البنية الداخمية عمماء الببلغة كالنحك التفتكا في دراستيـ لمٌ  يمكف القكؿ: إفٌ        

 ،ية التي تصيب عناصرىاالكاقع عمييا نتيجة التغيرات البنائ كحجـ التأثير الدالليٌ  ،لمنصكص
ثباتو بتتبع ما جاء عند الجرجاني في دالئؿ اإلعجاز فيي خير مثاؿ  ؛كىذا ما نسعى لتأكيده كا 

:" ال  الجرجاني ذ يقكؿإعمى التفات القدماء لمبنية الداخمية كدكرىا في تحقيؽ المعاني كالدالالت. 
كتجعؿ ىذه  ،عمى بعض كيبنى بعضيا ،نظـ في الكمـ كال ترتيب حتى يعمؽ بعضيا ببعض

 لبنيات النصية عند المحدثيف.ا ة لبناءمقابم هنظـ عندنظرية ال( ف1بسبب مف تمؾ")
عناية الجرجاني البالغة بتكخي معاني النحك  ستمفتو المحالةف المتتبع لدالئؿ اإلعجاز إ      

و كحسف المعاني تقاف النحك كأحكامإفيك يرجع المزية في النظـ إلى  ا،كاختيار المفظ الحسف لي
قدـ  " قد أحسف إذ كاستحسانو راجع إلى أف الشاعر عنده ز الشعرفتميٌ  ،تقافالناتجة عف ىذا اإل

مف الكجكه التي  ى عمى الجممة كجيان كتكخٌ  ،رعاد ككرٌ أك  ،ضمرأكحذؼ ك  ،رؼ كنكٌ كعرٌ ، خرأك 
 أتى مأتى يكجبك  ،صكابولطؼ مكضع ثـ  ،وذلؾ كمٌ  ييقتضييا عمـ النحك فأصاب ف

 .( كىذه ىي األمكر ذاتيا التي يراعييا المحدثكف عند دراستيـ لمبنيات النصية2الفضيمة")
استخدـ الجرجاني لفظة النسؽ كالنظـ كالترتيب ؛ لمداللة عمى ضركرة التحاـ أجزاء الكبلـ       

كفؽ عبلقات كقكانيف يضبطيا عمـ النحك، كمثاؿ ذلؾ قكلو في عبارة: امرؤ القيس قائؿ ىذا 
لفاظيا مف أ مف حيث نطؽ بالكمـ كسمعتى لو؟ أى مف أيف جعمتو قائبل ن  :"لك سأؿ سائؿ أفٍ  لشعر،ا
 ؾ جعمتو قائبلن نٌ أزعمت  فٍ إف ؟ىى فييا ما تكخٌ أـ مف حيث صنع في معانييا ما صنع كتكخٌ  ؟يوفً 

راكم  عؿٍ فاجٍ  ،يو عمى النسؽ المخصكصلفاظيا مف فً أو نطؽ بالكمـ كسمعت لو مف حيث أنٌ 
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( 1كرة التي نطؽ بيا الشاعر")يو عمى الييئة كالصٌ نو ينطؽ بيا كيخرجيا مف فً إلو ف شعر قائبلن ال
كبنى  ،فقصده بالنسؽ المخصكص الطريقة كالييئة البنائية ذاتيا التي كضعيا صاحب الشعر

 ، فكرة عزؿ اإلشارات المغكية عف بنياتيا الجرجاني رفضأيضا  ا يؤكد ذلؾممعاني شعره عمييا. ك 
داخؿ البنيات النصية  المغكية عمؿ اإلشارات فكرة فنظرة النظـ تؤكد ،كالنظر إلييا بشكؿ منفرد

 ،المختمفة إذ يقكؿ:" األلفاظ ال تتفاضؿ مف حيث ىي ألفاظ مجردة كال مف حيث ىي كمـ مفردة
ي فيقر الجرجاني  مانأ( كك2مة معنى المفظة لمعنى التي تمييا")ءف الفضيمة كخبلفيا في مبلا  ك 

بعاد الداللية لمبنيات النصية ، فاأل التي أثبتيما جاف بياجيو كبلمو ىذا بخصيصتي الكمية كالذاتية
كفؽ قكانيف كضكابط تفرضيا المغة  ،ال بتظافر العناصر النصية مع بعضيا بعضاإتحقؽ تال 
ا بعادىأفالمفظة الكاحدة تتنكع  ،دكف الحاجة لتدخؿ عناصر خارج ميداف النص نفسو ،ذاتيا

 الداللية كفؽ النسؽ كالمنظكمة النصية التي تكضع فييا.
 فاىيـمف الم كاف كاحدان ىذا المفيكـ  لى أفٌ إ في نياية حديثنا حكؿ مفيكـ البنية؛نصؿ       

عمى منظكمة العبلقات  دؿ  قد ك  ،رت بتطكر المدارس المسانية الغربيةة التي تطكٌ ة الحداثيٌ المسانيٌ 
كفؽ قكانيف لغكية كنحكية كصرفية  ة مع بعضيا بعضان يٌ عناصر النصٌ ة التي تربط الالداخميٌ 

النصية لى المعاني إبيدؼ تحقيؽ القصد الداللي كالكصكؿ  ؛تفرضيا طبيعة المغة نفسيا
ما جاء في ثنايا م بعضان   العرب القدماء المنشكدة، كقد أصاب عدد مف الببلغييف كالنحكييف

مع كارتباطيا افر العناصر النصية ضلداللي المتحقؽ مف تمف سعي كراء البعد ا،مصطمح البنية 
فييا  التي أكدٌ  ،مو حكؿ نظرية النظـالجرجاني فيما قد   كر عبد القاىربالذٌ  كنخٌص  ،بعضيا بعضا

كالتحاميا مع بعضيا  كصالنص ىذه ال بارتباط عناصرإ ؽي حق  ال تي  لمنصكص بعاد الدالليةاألأفًّ 
 بعضا.

 

  

                                                           
 363-362، دالئل اإلعجاز   1
 46، دالئل اإلعجازالجرجاني، عبد القاىر:    2
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 لالفصل األوّ 

 ةة والتركيبيّ البنية المعجميّ 
  أواًل: المعجم الشعريّ 

 بط والتركيب : الرّ ثانياً 

 : االنزياح ثالثاً 
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 ةة والتركيبيّ الفصل األول: البنية المعجميّ 

  المعجم الشعريأواًل: 

ر بكابة العبكر الرئيسة إلى عالـ النصكص مرىا المستغة في نمكىا كتطكٌ لما كانت المٌ 
 ة عند معجـ دركيشكقفة متأنيٌ  مف الضركرة الكقكؼكاف ، ألدبية عامةالشعرية خاصة كا

التي كشفت ىكيتو  (1)الشعرم، الذم يكصؼ بككنو المحمة التي تربط أجزاء النص بعضيا ببعض
كصبغيا  ،الفنية المتفردة كقدرتو عمى تطكيع المغة بما ينسجـ كيتماشى مع إيقاع تجاربو

مخزكنان لغكيان  –بكاقع التداكؿ كاالنتشار  –المغة معيا  تباألساليب كالدالالت التي اكتسب
كاقعيا اإلفرادم بأثرت البنيات النصية ة جديدة ن ة كسياقيٌ خطكطان دالليٌ  الشاعر العتماد؛ مستحدثان 

في استعماليا المتجاكز لمحدكد  لتنطكم المغة بذلؾ عمى قدر كبير مف الذاتيةً  كالتركيبي،
 المعجمية.

نٌ  ان الشاعر ال يقدـ لمكممة معنى جديد فٌ فالفارؽ ىنا "أ ما ىك يعمقيا خفيفة رشيقة فقط، كا 
كيتركيا تصنع نفسيا في ذىف القارئ، حيث تتحكؿ إلى داؿ يرمز إلى دالالت متنكعة 

إلى  –بكعي أك دكف كعي  –الدالالت التي قصد الشاعر تحققيا  ىذه تكمئل( 2كمختمفة".)
عمد بأسمكبو الفني إلى التعبير ف .رت كيانوتالمستشعرة التي أع تجاربو الفنية كالنفسية كالحاالت

إلى المقكمات  الرئيسة العبكرإحدل قنكات  حسب رأم المسدمٌ  -أم األسمكب–ككنو  ،عنيا
 ةو كفنيٌ  ،تتصؿ بشخص الشاعر كنفسو ةو شخصيٌ  الكجكدية المطمقة لمشعر بما فييا مف مقكماتو 

ألساليب ذاتيا مف يضع المتمقي في مدل التجارب التي تنتشر ( كىذه ا3صؿ باإلبداع كاالبتكار)تتٌ 
 اعر كمراميو.فييا أحاسيس الشٌ 

الديكاف في بنيات  كبناءن عمى ما سبؽ، سأقكـ بحصر المفردات التي غطت المساحة األكسع 
التي تندرج كالمفردات كاأللفاظ منيا عمى الدكاؿ  ينطكم كؿ كاحدو  ،كتقسيميا إلى حقكؿ داللية

                                                           
 .61(،تحميل الخطاب الشعري )استراتيجية التناصينظر:مفتاح،محمد: 1
 .271الخطيئة والتكفير من النبوية إلى التشريحية )قراءة نقدية لنموذج معاصر(،امي،عبد اهلل محمد:غذٌ ال 2
 .69،األسموبية واألسموبينظر: 3
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في  -عمكمان –إطار داللي متصؿ كمكحد، كقد ألفينا المعجـ الشعرم في الديكاف انحصر ضمف 
 المحاكر كالحقكؿ الداللية اآلتية:

بذلؾ مع  متجاكبةن  ،سيطرت فكرة المكت كالنياية عمى نصكص الديكاف محور الموت: (1
ان في إحساس الشاعر باقتراب المكت نتيجة الحالة المرضية التي عانى منيا، ككانت سبب

كاف  ، ة لفكرة المكت كالنياية الجسديٌ بدا الشاعر متقببٌلن بينما فراد عائمتو. ك أكفاة بعض 
كنياية ألشعاره التي لـ ييرد لرحمتيا أف تنتيي  كضع حدِّ  فكرةرافضان في الكقت ذاتو 

بانتياء كجكده عمى ىذه الحياة، كقد حٌمت لفظة المكت بصيغيا االشتقاقية ضمف 
المحكر  قت بمدل ىذا تعمٌ ، كمف الدكاؿ األخرل التي مرةن  تسعان كثبلثيف نصكص الديكاف

 :يأتيما 
 لتتصؿ فييا إحدل عشرة مرةن ىذه المفظة في نصكص  ت: كرد(1)الخريؼ ،

جميعان بمعاني النياية كاألفكؿ كالمكت التي ستنتيي معو دكرة حياة الشاعر 
 إذ يقكؿ: م يجيموبكر صكب العالـ اآلخر الذؿ نقطة عالطبيعية، لتشكٌ 

 ال أريد ليذه القصيدة أن تنتيي
 (2)أن ينتيي يار الخريفيّ ال أريد ليذا النّ 

، ذلؾ ياية كالمكت التي قرنيا بنياية الشعررفضو كعدـ استعداده لفكرة النٌ  فالشاعر يعمف صراحةن 
حياؿ ىاجس  يعيشيا داخميةو  شعكريةو  عمى بقاء شعره ما ىك إاٌل انعكاس لحالةو أٌف إصرار دركيش 

طقكسيا التي كاف يعيدىا كعمى  في مكاصمة الحياة بكؿٌ  ؿ برغبةو ، تتمثٌ المكت كاقتراب األجؿ
 رأسيا كتابة الشعر.

 كاقترف حضكرىا بحمكؿ فكرة المكت اتو مرٌ  سبعى رىا الشاعر : كرٌ (3)القبر ،
 اعر مكاجيان عالـؿ الذم سيكضع فيو الشٌ كىكاجسيا، ككف ذلؾ القبر المقاـ األكٌ 

 كمثاؿ ذلؾ قكلو: اآلخرة المرتقب
 قال لي: ىل تفاوضني اآلن ؟

 : عمى أّي شيء تفاوضني اآلن؟قمتُ 
                                                           

 .125، 94، 79، 76، 73،75، 71، 42، الديوانينظر:    1
2

 83: وفسه    
 .143، 134، 121، نفسوينظر:   3
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 تكتي وعمى حصّ قال: عمى حصّ 
 (1)من سدانا ومن قبرنا المشترك

دار بيف الفمسطينٌي كاآلخر  مف حكار سياسيٌ ان السطكر الٌسابقة مقطع تناكؿت
القبر  لكمييما ا سكيٌا في حفرة تساكمتمٌثؿ في سقكطيم إنسانيٌ  العدك كسط مأزؽو 

بما يحممو مف معاني األفكؿ كالرحيؿ، كيكشؼ دركيش مف خبلؿ ىذا الحكار 
عف مفاكضاتو  يكؼُّ فاآلخر ال  ،أطماع العدك باألرض الفمسطينية كما عمييا

  ، حتى كىك يكاجو المكت كالنياية.حصتي(حكؿ ما يسميو بػ)

 انقبلب ، لتتكٌحد في داللتيا عمى مراتو  سبعى  دت لفظة القيامة: تردٌ (2)القيامة
 نحك قكؿ دركيش: بدايةو  ياية حبلن لكؿٌ ؿ األحكاؿ كاعتماد النٌ الحاؿ كتبدٌ 

 أنا قادم من ىناك
 سمعت ىسيس القيامة لكّنني

 (3ناسخ بعد)لم أكْن جاىزًا لطقوس التّ 
لة يعمف الشاعر في سطكره السابقة بأٌف ىاجس المكت قد زاره مف قبؿ بدال

 ة غير مفيكمةو قكلو:) سمعت ىسيس القيامة(، حتى إٌنو سمع أحاديث خفيٌ 
 عدي و لـ يكف جاىزان بى الذم أعمف أنٌ  الغريب دار في ذلؾ العالـكانت ته  ،سبة لوبالنٌ 

جاة مف كالنٌ  مرضوب عمى لمتغمٌ  جديدةو  انو، كليحظى بفرصةو ليككف كاحدان مف سكٌ 
 ، كاالستمرار في عالـ الحياة.تالمك 

 كقد حٌمؿ ضمف معجـ الشاعر المغكمٌ  مراتو  ستى : ظيرت لفظة العدـ (4)العدـ ،
ؾ المكت المحرٌ ؿ كالغياب كاٌمحاء األثر، ليككف الشاعر ىذه المفظة دالالت الرحي

بحكـ الذم دفع دركيش لئلطبلؿ عمى مراحؿ مف حياتو كسيرتو التي ستنتيي 
  . كفي ذلؾ يقكؿ:المكت كالعدـ

 حيا مصادفة ً عشر دقائق تكفي أل
                                                           

 60، الديوان  1
2

 138، 33، 81،67 نفسو،:  ينظر   

 66، نفسو   3
 138، 90، 81، 55، نفسوينظر:   4
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 وأخّيب ظّن العدم
 (1)من أنا ألخّيب ظّن العدم؟

ٌممت لفظة )العدـ( بداللة ا قدرتو تغيير القدر حكؿ يتساءؿ الشاعر مستنكران  إذٍ  ،يايةمكت كالنٌ لحي
في ىذا المقاـ الذم قد تمارس الصدفة فيو لعبتيا  أك قدرةو  كمكعد النياية، فيك ال يممؾ أٌم سمطةو 

 ة في عالـ الحياة.قائؽ إضافيٌ فيحظى بعشر د
 

ة التي ميمٌ راع القائـ بيف المكت كالحياة إحدل القضايا الكانت فكرة الصٌ  محور الحياة: (2
ة حفمت بيا نصكص الديكاف األخير لمحمكد دركيش، إذ كانت ىكاجس المكت الضبابيٌ 

فكرة  ؿأف تتسمٌ  رة التي عاشيا قبؿاعر بالحياة النيٌ الشٌ ؾ تمسٌ يل -أحيانان  –حافزان قكيان 
د حضكر لفظة الحياة ضمف صيغيا ، كقد تردٌ المكت كتبعاتيا إلى عالمو النفسيٌ 

عة عمى طكؿ صفحات الديكاف، كمف األلفاظ األخرل مكزٌ  مرةن تسعان كعشريف االشتقاقية 
 :يأتيىذا المحكر الداللي ما  لخدمةعيا الشاعر التي طكٌ 
  ٌو؛ لمداللة عمى الحياة التي لـ ديكاف كمٌ في ال عشرة مرةن  إحدل: كردت (2)ةاألبدي

و في مقابؿ ذلؾ مطة لتبقيو جسدان عمى كجو الحياة، لكنٌ ة كالسٌ يممؾ الشاعر القكٌ 
في سماء  كحكايا شعره د حكاياهرى سٍ تي ل ؛ان تككف قصائده كشعره أبديٌ  سعى ألفٍ 

 كمثاؿ ذلؾ قكلو: العمر المطمؽ.
 بدّيةغير تغّير األاآلن، في قيمولة الزمن الصّ 

 البيضاء أسماء المقّدس. ال نبّي عمى
 (3الطريق الساحمّي)

ة، بظركفيا كأحداثيا القابمة لمتغٌير ة( بداللة الحياة المستمرٌ غٌمفت لفظة )األبديٌ 
محى تاريخ ففي لحظةو أك مرحمةو مف مراحؿ الحياة قد تنقمب المكازيف كيي  كالتبٌدؿ.

 شعبو بأكممو.

                                                           
 55،  الديوان  1
 .108،117، 80، 68، 19، 16، نفسوينظر:   2
 17، نفسو  3
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  ٌنة بجماؿ كالحياة الممكٌ  ،الخصبك  ،دالتجدٌ ر عمى يالنٌ  ةلفظ ت: دلٌ (1)يرالن
نحك قكؿ  مرةن  عشرةى  أربعى  ر حضكرىا ضمف نصكص الديكافالطبيعة، كتكرٌ 

 الشاعر:
 من قال: حيث تكون الطفولة

 تغتسل األبدّية في النير... زرقاء؟
 (2فمتأخذيني إلى الّنير)

صمة بمظاىر الحياة معاني الخصب كالتجٌدد المتٌ  بكضكحو  تجٌسد لفظة )الٌنير(
 كالكالدة كالطفكلة.

 
 بمعاني االنبعاث  مةن ، محمٌ عشرة مرةن  ثمانيرت لفظة الكالدة : تكرٌ (3)الكالدة

ما اقترنت ىذه المفظة  عاشيا الشاعر، ككثيران  كاالنفتاح عمى عالـ الحياة التي
 دت معيا ركح دركيش كنظرتو لمحياة كما في قكلو:بمعاني الحب التي تجدٌ 

 ينا يولد الحب... ى
 (4والرغبة التوأمان، ونولد...)

 متصمةن  مراتو  عشرى دت ىذه المفظة ضمف صفحات الديكاف : تردٌ (5)الكردة 
اة التي عاشيا الشاعر عمى بمعاني الحياة المنبثقة مف رحـ الكجع كاأللـ كالمعان

 كما في قكلو: كالجماعيٌ  الفردمٌ  ييفالمستك 
 حين تبدو السماء رمادّيةً 

 ردًة نتأْت فجأةً وأرى و 
 من شقوق جدار

 ماء رمادّيةٌ ال أقول: السّ 
 بل أطيل التفّرس في وردةٍ 

                                                           
 .130، 128، 125، 80 ،67، الديوان ينظر:  1
 67 نفسو  2
 .133، 124، 111، 72،99، 37، 26،36، 22، نفسوينظر:   3
 72 ،نفسو  4
 .142، 82، 80،، 65، نفسو ينظر:  5
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 (1وأقول ليا: يا لو من نياْر!)
ة التي تأبى اليأس بمعاني األمؿ كالحياة المتجٌددة المستمرٌ  مت لفظة )الكردة(مٌ حي 

 كاالستسبلـ أماـ عثرات الحياة.
 صاؿ ، كلـ تخرج عف عادتيا في االتٌ راتو م ثمانيرت لفظة الربيع : تكرٌ (2)الربيع

 كما في قكؿ الشاعر: ة التي تبعث عمى التفاؤؿبمعاني الحياة الجميمة البييٌ 
 عمى صيرٌ الربيع قصير عمى العتبات، ق

 (3ات...)المشمشيّ 
 ،يعمف الشاعر قرب استشعاره لممكت بإطبلقو عبارة) الربيع قصيره عمى العتبات(

اني الحياة كاالنطبلؽ كالتجٌدد التي بدأت تغيب عف حممت لفظة الربيع مع إذٍ 
 حياتو شيئان فشيئان.

ما أثبتتو الصياغة  ىذا، ك فكر دركيش كشعرهشغمت فكرة الكطف كاألرض محور الوطن:  (3
ياغة كجمعيا ة، كمف المفردات التي أفرزتيا الصٌ عريٌ نيا نصكصو الشٌ ة التي ضمٌ الشعريٌ 

 :أتيما ي مشترؾ الكطف الدالليٌ 
 عة التي ر( باشتقاقاتيا المتنكٌ ة لمفظة )أتذكٌ : رسمت الحدكد الدالليٌ (4)ركٌ أتذ

التي نسب إلييا دركيش  ،حدكد الكطف كربكع األرض كعشريف مرةن  ثمانيرت تكرٌ 
إلى  الشعرمٌ  تحٌكؿ الخطاب ياتت الذكر ما حمٌ كعاش فييا حمك الحياة كمٌرىا، فكمٌ 

 نحك قكلو: مة بولشاعر المتصٌ كذكريات ا لمحديث عف الكطف كحكاياه مكطئو 
 طممّية أخرى وأىمك ذكرياتي في الوقوف

 (5ة...)عمى المحطّ 
محٌطة السترجاع ذكريات الكطف كحكاياه الممزكجة  )الٌطمؿ( فالمكاف إذف

 ياع تارةن أخرل.بمعاني الفرح كاالجتماع تارةن، كمعاني الحزف كالغياب كالضٌ 
                                                           

 51، الديوان  1
 ، 94، 73،. 42، نفسو ينظر:  2
 133، نفسو  3
، 104، 105، 103، 102، 101، 95، 73، 71، 70، 59، 41، 40، 23، 22، 16، نفسوينظر:   4

119. 
 29، نفسو  5
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  ٌر عف دالالت التجذٌ  مراتو  ستى رت ي تكرٌ :لـ تخرج لفظة الزيتكف الت(1)يتكفالز
ماف بلـ كاألكالرغبة في تحقيؽ السٌ  ،كتعزيز فكرة الصمكد كالبقاء ،في األرض
نياء الصٌ   ة كما في قكؿ دركيش:الفمسطينيٌ  راع عمى األرضكا 

 (2ون، كما الزيتون)وطنيّ 
التجٌذر مكد ك يتكف المحٌممة بدالالت الصٌ الزٌ  ةكح الكطنٌية بشجر يربط الشاعر الرٌ 
 في أرض الكطف.

 راب، سٌ الك خيؿ، نٌ الك حراء، صؿ بيا مثؿ: الصٌ رت لفظة البيد كما اتٌ : تكرٌ (3)البادية
اللة عمى الكجكد دٌ لم؛ مرةو  عشريف الجاىمييف معمقاتك  خيمة،الك  ،رعكمٌ الك خيؿ، الك 

ثبات أحقيٌ  ،عمى أرض فمسطيف كالفمسطينيٌ  العربيٌ  في  ة الشعب الفمسطينيٌ كا 
 كمثاؿ ذلؾ قكؿ دركيش: فكؽ ترابيا الدائـ كالكجكد يياف البقاء

 (4)والّسراب كتاب المسافر في البيد...
 في  معاني كطنيةن  سبع مراتو  رت شربت لفظة الخريطة التي تكرٌ : أ(5)الخريطة

ة الصراع لمكطف األكبر )فمسطيف( في بؤر  كالجغرافيٌ  إثباتيا الحمكؿ المكانيٌ 
 في قكؿ دركيش: كما الدامي مع اآلخر المحتؿ

 ... وقفت عمى
 ة، ال ألنتظر القطار وال ىتاف العائدينالمحطّ 

 من الجنوب إلى السنابل، بل ألحفظ ساحل
 (6يتون والميمون في تاريخ خارطتي...)الزّ 

 حؽاف الكطف بكٌؿ مككناتو التي تثبت اكتست لفظة)الخريطة( بداللة المك                  
 عمى  فكؽ أرضو كالتمٌتع بالحياة كالعيش في أحضانيافي البقاء  ينيٌ الفمسط                 
 الدكاـ.                 

                                                           
 72، 78، 72، 39، 30، الديوانينظر:   1
 14، نفسو  2
 .118، 110، 99، 80،91، 39،76، 32، نفسوينظر،  3
 50، نفسو  4
 .47، 34، 31، 27، نفسوينظر:   5
 30، نفسو  6
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 معادالن  في عمكميا ؿ، لتشكٌ مرةن  كثبلثيف سبعان رت لفظة الحمـ : تكرٌ (1)الحمـ
كالحياة عمى أرضو كسط األىؿ  ،كاالنجذاب صكب ربكعو ،مكضكعيان لمكطف

البقاء كما في قكؿ  ؾ بالحياة كحبٌ معاني التمسٌ ة، كما حممت ىذه المفظة كاألحبٌ 
 صديقيو: دركيش مخاطبان 

 من حمم، فميكن إن كان ال بدّ 
 مثمنا... وبسيطاً 

 بعد يومين كأن نتعشى معاً 
 نحن الثالثة

 محتفمين بصدق النبوءة في حممنا
 (2)الثالثة لم ينقصوا واحداً  وبأنّ 

ياة كالتمٌسؾ بيا حٌب الحٌ  ترشدنا لفظة )الحمـ( في ىذا المقاـ إلى معاني
 كاالستمتاع بأبسط تفصيبلتيا كأحداثيا.

بعدان  _ لذم اقترف بالحنيف_ا كالنفسيٌ  تراب الكاقعيٌ شٌكؿ االغ محور الغربة والحنين: (4
. كطنو قد تجٌرع مرارة العيش بعيدان عفان ضمف نصكص الديكاف، ككف الشاعر مكضكعيٌ 
الكصؿ بيف األمس كالحاضر( بصيغيا المتنكعة  لفظة الغربة كالحنيف )حمقة رتكقد تكرٌ 

 فضبلن عف الدكاؿ األخرل التي يمكف إجماليا عمى النحك اآلتي:، كثبلثيف مرةن  ان تسع
 لـ يخرج مرةن  عشرةى  ثبلثى رت لفظة السفر باشتقاقاتيا : تكرٌ (3)السفر كالمسافر ،

ان معنكيان يا الشاعر عف مدلكؿ اليجرة كالرحيؿ، إذ كانت لفظة السفر مرادففي
 كما في قكلو: لمغربة كأجكائيا

 ىا نحن عدنا اثنين من سفر
 (4أنا وحكايتي األولى)

                                                           
 .93، 92، 88، 80، 73، 55، 51، 16، الديوانينظر:   1
 51، نفسو  2
 125،126، 119، 118، 98، 94، 93، 92، 26، نفسوينظر:  3
 118، نفسو  4
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 عشرة مرة دائمان بأحاديث  اثنتي:اقترف حضكر لفظة الرياح التي تكررت (1)الرياح
التي ما فتئ الشاعر يعبر عف أثرىا في نفسو عمى الصعيديف  ،الغربة كاليجرة

 قكلو: كما في  كالنفسيٌ  الكاقعيٌ 
 ... أختار من ىذا المكان الريح

 (2أختار الغياب لوصفو...)
   قرف الشاعر بيف لفظتٌي )الريح كالغياب(؛ لتككف الريح في معجمو معادالن                  
 مكضكعيان لميجرة كالغربة، كما خٌمفتو في نفسو كنفس شعبو مف آالـ كأحزاف.               

 

 عشرة مرة، لتحمؿ معاني المجيكؿ المخيؼ كالبعيد  ثبلث : تكررت(3)البحر
 صديقو عمى لسافدركيش  كقكؿ عب في رحمة االغتراب كالمكت المؤجؿالصٌ 

 إميؿ حبيبي:
 ...فسأقضي

 نياري األخير عمى شاطئ البحر، أبحث
 (4من كيولة صنارتي...) ىاربٍ  عن سمكٍ 

   البعيد  خطكة الحاممة لصاحبيا صكبى اكتست لفظة )البحر( بداللة الضٌفة أك ال                 
 ياية بالمصير كالنٌ  المجيكؿ الكامف خمفو، كالمجيكؿ في ىذا السياؽ مرتبطه                 
 ر:) ىاربه مف كيكلة صٌنارتي(.الشاعبداللة قكؿ                 

البحر ضيفان خفيفان في مكاضع كصؼ ربكع الكطف، لذلؾ يعتمد لفظة   تٌ كما حمٌ 
 .مف كرائيا ياؽ في تأكيد المعنى المطمكبى السٌ عم
 حيؿ كالكداع الذملترمز لمرٌ  ؛مرةن  عشرةى  ثبلثى  رت ىذه المفظة : تكرٌ (5)القطار 

صمكا ليعيشكا في أرض غير أرضيـ كيتٌ  تحت حكمو، الشاعر كأبناء شعبو كقع
 كما في قكلو: بشعب غير شعبيـ

                                                           
 139ػ 113، 110، 109، 81، 70، 42،64، 27، الديوانينظر:   1
 109 :نفسو  2
 .130، 78، 70، 69، 38، نفسوينظر:   3
 113، نفسو  4
 .74، 34، 33، 31، 30، 28، 26، الديوان ينظر:  5
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 وقف عمى المحطة.. ال ألنتظر القطار
 طفي الخبيئة في جماليات شيء ما بعيدٍ وال عوا

 (1بل ألعرَف كيف ُجنَّ البحُر وانكسر المكان)
  ٌصؿ بالمممح المكاني لمكطف الذم سرقو لتتٌ  مراتو  رت تسعى : تكرٌ (2)ةالمحط

 ما في قكؿ دركيش: عنو أصحابو رجٌ كىي  ،العدك
 عمى المحطة. كنُت ميجورًا كغرفة حارس وقفتُ 

 كنت منيوبًا يطل  األوقات في تمك المحطة. 
 عمى خزائنو ويسأُل نفسو: ىل كان ذاك

 (3الحقل، ذاك الكنز لي...)
 )الكطف( ككٌؿ ما احتكاه مف مككناتو ارتبطت لفظة )المحٌطة( بالعنصر المكاني 

 .يب كالتشكيو بفعؿ اآلخر المحتٌؿ كممارساتوأصابيا النٌ 
 

 معاني الحزف كالتشاؤـ ة ن حامم، مرةن ثماني كعشريف  دت لفظة الميؿ: تردٌ (4)الميؿ
بصفة الطكؿ؛ داللة عمى ليؿ الغريب المشبع بمعاني الكحشية  كممتصقةن 
 نحك قكلو: كليؿ العاشؽ الحالـ بطيؼ الحبيبة ،كالضياع

 الميل ممتبس
 ىو أنثى تشتيي ذكراً  فمرةً 
 شرس جامحٌ  ىو موتٌ  ومرةً 
 (5سمس) ناعٌس  ىو حممٌ  ومرةً 

 بعددو مف الٌصفات التي رسمت ليا  فظة )الميؿ( ممصقان إٌياىاأطمؽ الشاعر ل               
  دالالتو متنٌكعةو بحسب الحالة الٌشعكرٌية التي يعيشيا، بدليؿ قكلو: ) الميؿ ممتبس(              

 يككف معادالن لمكحشة كاأللـ في مقاـ انتظار المكت كالمجيكؿ، كمرةن  الميؿي  فمٌرة يككف         
                                                           

 26،  الديوان 1
 .118 ،30، 27، 26، 25، نفسو ينظر:  2
 29 -28، نفسو  3
 123، 103، 101، 90، 67، 65، 51، 49، 39، 21، نفسوينظر:   4
 91، نفسو  5
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  طكؿ لحظة االنتظارصفة الالتي تحمؿ ة كنسج  أحبلـ العاشقيف لمقاء األحبٌ نان مكط         
 تقاء كاالجتماع.لفة بحمكؿ نقيضتيا لحظة االلصٌ ىذه اكتغيب عنو          

 ة عمى معانيو أىميا:لفي الدال اٌتصؿ ىذا المحكر بعددو مف الٌدكاؿ البارزةمحور الحزن:  (5
  ٌعمى  كاضحةو  ، كىي ذات داللةو مراتو  بعى س ؼٌ : استعمؿ الشاعر لفظة أج(1)أجؼ

إيذانان باقتراب ما عاشو مف تجارب في حياتو؛ جفاؼ مشاعر الشاعر اتجاه 
عبلف   النياية كما في قكلو:األجؿ كا 

 و الحب  ر قمبي إال إذا شقّ ال أتذكّ 
 (2من عطش الحب) و جفَّ أنصفين، 

 نى منياة التي عالحالة النفسيٌ اللة عمى المدٌ  ؛ةن مر  عشرةى  خمسى رت : تكرٌ (3)الكحيد 
 ان مف جية، ككحيد الشاعر بعيدان عف الكطف كاألىؿ عمى أرض الكاقع السياسيٌ 

مف  ال يدرم متى يحيف مكعده في جكٍّ  ، كالذممنتظراآلخرة العالـ ل في مكاجيتو
 كقكلو: الكحشة كاألسى مف جية أخرل

 ي أنام وحيداً ومن حسن حظي أنّ 
 فأصغي إلى جسدي

 (4موىبتي في اكتشاف األلم)وأصدق 
  ٌاللة عمى نكبات ؛ لمدٌ مرةن  عشرةى  اعر ىذه المفظة أربعى ؼ الشٌ : كظٌ (5)دلالص

استشعر قرب ما حٌؿ الماضي بذكرياتو ك الحزف كاأللـ التي كانت تفتؾ بقمبو كمٌ 
 كما في قكلو: نيايتو

 ... ولو أرادتني
 الكمنجة أن أكون صدى لذاتي. ال أحّب سوى

 (6حياتي، كي تكون نيايتي سردّيًة لبدايتي)الرجوع إلى 
                                                           

 120، 100، 71، 41، الديوانينظر:   1
 71، نفسو  2
 .146، 120، 117، 108، 107، 1، 55، نفسوينظر:   3
 55، نفسو  4
 124، 75، 74، 43، 39، نفسوينظر:   5
 30-29، الديوان  6
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 ريخااالسترجاع كالتذٌكر لمماضي كالتاٌتصمت لفظة) الٌصدل( بدالالت                   
  كالحكايات التي عاشيا الشاعر، كالتي ال يفٌضؿ سكاىا كال يحبُّ إاٌل أف تككف                   

 ة بعد أف تكتب ليا النياية كالرحيؿ.في الحيا توناطقةن برحم                  
  ٌكارتبط حضكرىا بأحاسيس الفقد كالبعد تارةن مراتو  سبعى رت : تكرٌ (1)النام ، ،

 كما في قكؿ دركيش: أخرل كؽ تارةن كالشٌ  كألحاف الحبٌ 
 يثقب صخرة ويرقص لمخوف صوت النايّ 

 الحنين ، ولكنَّ وال حزناً  الوديان، ال فرحاً 
 (2ىو الحنين...)

 خر كيرٌقص الكدياف، إاٌل يثبت الشاعر لمٌنام كصكتو أثران بٌينان يمتٌد ليثقب الصٌ         
  كشكؽو  صكت الٌنام في ىذا المقطع ال يترؾ في نفس الٌشاعر سكل حزفو  أفٌ         
 قد كالبعد عف الببلد.خٌمفيما في قمبو شعكر الفٌ         

رات التي انبعثت مف تفاعمت مع المؤثٌ  ةو رمزيٌ  دالالتو  حمؿ العنصر المكنيٌ محور المون:  (6
، كنفسيةو  كفنيةو  جماليةو  لتدخؿ في بنية النصكص كتحدث إشعاعاتو  ؛تجربة الشاعر

ة دكف الخكض في ة األساسيٌ كاؿ المكنيٌ كسيقتصر الحديث في ىذا المحكر عمى الدٌ 
 ة كىي عمى النحك اآلتي:دالالت الدكاؿ الفرعيٌ 

 عمى طكؿ  إحدل عشرة مرةن ر الذم تكرٌ  صؿ المكف األبيض: اتٌ (3)األبيض
مٌ صفحات الديكاف بداللتيف أساسيتيف ىما: الزٌ  حاء األثر في مقاـ اليجرة كاؿ كا 

 كما في قكؿ دركيش: كالغياب
 ... كم أنت أنت وكم

 أنت غيرك... حين تصير تاللك بيضاء
 (4)خالية من خطاك وتاريخك الشفييّ 

 

                                                           
 137، 136، 96، 95 ،الديوان ر: ينظ  1
 95، نفسو 2
  143، ،137، 126، 121، 17 ،نفسوينظر:   3
 138، الديوان  4
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  مارساتو التي مز لمكطف( بيضاء بفعؿ االحتبلؿ كم)ر باتت تبلؿ الفمسطيني                
خفاء أٌم أثرو                  يثبت ألرض فمسطيف عركبتيا  سعت لطمس اليكٌية العربية، كا 
 كتاريخيا المحٌمؿ بالقصص كالحكايات كاألحبلـ.               

 نحك قكلو: كالحياة في مقاـ الحبٌ ماؿ كالجٌ  يرفاء كالطٌ كمعاني الصٌ 
 ..سمراء من سير الميالي.

 ما ضحك الماء حين بيضاء من فرطِ 
 (1بع...)اقتربت من النّ 

 ير التي أسبغيا فاء كالطٌ أٌما لفظة بيضاء في ىذا المقطع فقد ارتبطت بداللة الصٌ               
 صفاء ضحكتيا مف النير الذم أطمؽ  تٍ تي امتدٌ الٌ ضحكة محبكبتو، الشاعر عمى              

 ب الحبيبة منو.اضحكاتو العذبة لحظة اقتر              
 

 صمت اتٌ  حزينةو  تشاؤمٌيةو  بأجكاءو  -عمكمان –صؿ ، كاتٌ مراتو  سبعى  ر: تكرٌ (2)األسكد
صالو بمقاييس الجماؿ األنثكم في مقاـ ، فضبلن عف اتٌ السٌيء الغربة كالحظٌ بمقاـ 
 كقكؿ الشاعر:  عر كالعيكفالسٌيما لكف الشٌ ك  ،الحبٌ 

 لكّنني... و 
 قد تخّيمتيا ذات عينين لوزيتين

 (3وشعر كنير السواد يسيل عمى الكتفين...)
 خمسى ر تكرٌ  ،ضمف نصكص الديكاف دان كحضكران األلكاف تردٌ  أكثري :(4)األزرؽ 

يا الشاعر عمى غبسالتي أ ،نقاءفاء كالٌ ير كالصٌ بدالالت الطٌ  صبلن متٌ  مرةن  عشرةى 
 حك قكلو: ن كالطبيعة الحبٌ  المكصكؼ في عالميٌ 

ن كان ال بدّ   من حمم، فميكن وا 
 (5أزرق المون...) حافياً  صافياً 

                                                           
 79، الديوان   1
 .143، 136، 107، 49، نفسوينظر:   2
 73، نفسو  3
 119، 117، 116، 71، 67، 47، 41، 20، نفسو ينظر:  4
 99، الديوان  5
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 مىليضفي ع ؛فاءا الشاعر بمفظة الصٌ تظير داللة)األزرؽ( جمٌية بعدما قرني
 أحبلـ العاشقيف معاني الصفاء كالٌنقاء .

 عةو متنكٌ  ضمف سياقاتو  كاحدةن  حامبلن داللةن  مرةن  عشرةى  ر أربعى ، تكرٌ :(1)األخضر ،
 كقكؿ الشاعر: ماءد كالنٌ صب كالتجدٌ ى الحياة كالخٌ إذ دٌؿ عم

 أحّبك خضراء. يا أرض خضراء. تفاحةً 
 تتمّوج في الضوء والماء. خضراء ليمك

  (2أخضر. فجرك أخضر...)
يضفي الشاعر داللة الخصب كالحياة عمى كٌؿ ما يٌتصؿ بأرض الكطف، الذم 

 .ماؿ كالبياءجٌدد كالجٌ يككف مفعمان بالحياة كالت إاٌل أفٍ  ال يحبٌ 
 

نجمميا  عامةو  كرمزياتو  اقترف حضكر ألفاظ بعض الحيكانات بدالالتو  الحيوان: محور (7
 عمى النحك اآلتي:

 ة في عدكانيتو ككحشيٌ  اللة عمى العدكٌ ؛ لمدٌ مراتو  ثمانيرت : تكرٌ (3)الذئاب
 ، يقكؿ دركيش:اتجاه الشعب الفمسطينيٌ  تواممارس

 نولنا أحالمنا الكبرى، كأ
 نستدرج الذئب إلى العزف

 (4عمى الجيتار في حفمة رقص سنوية)
أشار داؿ )الذئب( إلى اآلخر العدٌك الذم يحمـ الفمسطينيكف بالتمٌكف منو 

 .ة السيطرة عميو كالتخٌمص منوكاستدراجو بني  
 

 الكطف  ةقضيٌ  ، كارتبط حضكرىا بحضكرمراتو  ستى  رت: تكرٌ (5)الغزالة
كما تتحمى بو مف  ،عمى أرض الكاقع بة الفعميٌ كذكرياتو، كحضكر المحبك 

 ، يقكؿ دركيش:أثيرةو  جماليةو  صفاتو 
                                                           

 132، 121، 79، 41، 20، الديوان  ينظر:  1
 53، نفسو  2
 66، 41، 26، نفسوينظر:   3
 16-15، نفسو  4
 110، 111، 99، 30، 26، الديوان ينظر:  5
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 الخفيفُ  تي تكفي لينتصر الخياليّ أال تزال بقيّ 
 (1؟ أال تزال غزالتي حبمى)عمى فساد الواقعيّ 

ة التي لـ يزؿ اتٌصمت لفظة) الغزالة( في ىذا المقطع بداللة القضٌية الفمسطينيٌ 
تضع مكلكدىا كتنيي  أفٍ  ف ليا بعدي لـ يئً إٍذ حامبلن ليا،  الشعب الفمسطينيٌ 

 .قضيتيا
 

 عمى  يٌ كالحقيق بلـ الفعميٌ بمعاني السٌ  متصمةن  مراتو  خمسى  رت: تكرٌ (2)الحماـ
بلـ الركحي مع اآلخر )نفس ، كالسٌ ( مف جيةو أرض الكاقع مع اآلخر )المحتؿٌ 

 كما في قكلو: أخرل نة النفسية مف جيةكينة كالطمأنيؽ السٌ الشاعر( بتحقٌ 
 ... وىنا حجر

 أخضٌر، وىناك حماٌم يحط  عمى
 (3كتف امرأٍة تتأّمُل...مرآتيا شاردْة)

 
 عمكمان  بالعنصر العربيٌ  ، متصمةن عشرة مرةن ثبلثى رت : تكرٌ (4)الفرس كالخيؿ

 كالكجكدمٌ  التاريخيٌ  خصكصان؛ في داللة عمى الحؽِّ  كالعنصر الفمسطينيٌ 
 ، إذ يقكؿ دركيش مخاطبا قصائده: التي طردكا منيا يـضلمفمسطينييف عمى أر 

 سادسٍ  لن أقول ليا: جديني عمى وترٍ 
 (5العائدة) أجد الفرَس 

الذم يفٌتش  الفمسطينيٌ  دٌؿ قكؿ الشاعر) الفرس العائدة( عمى العنصر العربيٌ 
 كيخٌمص شعبيا مٌما حٌؿ بيـ. لقضيتو الفمسطينٌيةيضع حبٌلن عنو الشاعر ل

 

                                                           
 26، الديوان   1
 ، 111، 101، 37، نفسوينظر:   2
 132، نفسو  3
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 ًن  السنكنكة(
ة كاالنطبلؽ في مدل لمداللة عمى الحريٌ  مراتو  رت خمسى : تكرٌ (1

 ، يقكؿ دركيش:كاألرض الشاسعة ببل حكاجز أك قيكد ،السماء الكاسعة
 (2اآلن، المدى ممُك السنونو وحدىا)

مكضكعيان    كنك، حيث غدا ىذا الطائر معادالن جعؿ الشاعر السماء الحٌرة ممؾ لمسن   
    كنما قيدو أك شرطو يحدًّ حركتو، كينٌغص حياتو.لبلنطبلؽ كالحرٌية د

 ياية قد انعكس عمى معجمو الشعرٌم  اليقينٌي باقتراب المكت كالنٌ إٌف حدس دركيش كشعكره 
الحياة  داؿكليحٌؿ ، المكت صاحب الحضكر األقكل في نصكص ديكانو األخير داؿُّ ليككف 

لمديكاف، كىذا  لطاغي ضمف المعجـ المغكمٌ )نقيض المكت( في المرتبة الثانية مف جية الحضكر ا
كاف إذ الذم كاف يكابده الشاعر أثناء معاناتو مع المرض،  راع النفسيٌ في إطار الصٌ  طبيعيه  أمره 

يسٌمي بو نفسو بإمكانية   تبحث عف بصيص أمؿو  ، كعيفو تارةن  مكٌدعةو  مفارقةو  ينظر إلى الحياة بعيفو 
الكطف كالغربة كالحزف  محاكرلتتكالى تباعان ، تارةن أخرل ضكالتغٌمب عمى المر عكدتو إلى الحياة 

في إطار القضايا كالمكضكعات التي عة بدكاليا المتنكٌ  جميعان  محاكركاأللكاف، إذ تصٌب ىذه ال
 .شغمت دركيش طكاؿ حياتو

لدالالتيا كمعانييا المعجمٌية  مفارقةو  كمعافو  تنٌكعت األلفاظ التي منحيا دركيش دالالتو 
العدـ، كالٌنير، كالكردة، كالرياح، كالبحر، كالميؿ، كالٌصدل، كالٌنام، كاألبيض، كالحماـ،  كما في

متطكرةن  جديدةن تخالؼ  تعبيريةن  ، ليمنح نصكصو الشعرية لغةن كالخيؿ، كالغزالة، كأجٌؼ، الخريؼ
ت الظركؼ التي عايشيا، كالحاالمع  مف جيةو أخرل ، كلتتكاءـ القديـ في معياريتو مف جيةو 

الشعكرية التي اعترت نفسو فعٌبر عنيا مستعينان بالدكاؿ التي تجاكبت مع حاالتو النفسية حياؿ 
 القضايا المتنكعة التي طرؽ بابيا .
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 الربط والتركيبثانيًا: 

بط ككنو كاحدان مف أكثر الكسائؿ ث إلقاء الضكء عمى عنصر الرٌ حيقصد ىذا المب
البنى ة ضمف يٌ لداللية المنطمقة عبر المسارات السياقية كالنصٌ كقدرة عمى إيصاؿ األبعاد اة ن فعاليٌ 

تندرج الجمؿ عمكمان في ثناياه، فالمستكل التركيبي ىك مف  ، التيالشعرية خطاباتالتركيبٌية لم
ة يٌ لكدكرىا في تتابع المعطيات الدال ،دةالمتعدٌ  بإمكانٌياتيا سيكشؼ عف كسائؿ الربط النحكية

ظر إلى سميو جاف ككىف الربط سيكجو النٌ يالنصية "فالكصؿ أك ما ىة داخؿ البنكالمكضكعيٌ 
( سعيان لتحقيؽ الكحدة كالتماسؾ الذم  (؛1تعاقب الجمؿ ال الجممة بحد ذاتيا تعاقبان ارتباطيان

قدرة القارئ عمى التقاط المعاني كالدالالت تستند في  إفٌ  إلى القارئ؛ إذ الدالليٌ  سيكصؿ الغرض
، سكاءن عمى المستكل التركيبيٌ ة العبلقات الترابطيٌ  تؤٌديو ستيعابو لمدكر الذملى اإالمقاـ األكؿ 

 الكاصمة بيفاٌتصؿ ذلؾ بالترتيب كالتركيب النحكم لممفردات كالجمؿ، أك بعناصر اإلسناد 
تارةن  ك تتخٌمى عنياتارةن عناصر البنية الشعرية، أك بعممٌيات الربط التي تستعيف بحركؼ العطؼ 

 تحكميا ظركؼ المحيط العاـ ةن ذىنيٌ  عبلقات الترابطية حسب مراد مبركؾ قد تككففال أخرل.
 كأفعاؿو  مؿ مف أسماءو تحكميا مككنات الجٌ  ةن يٌ نصٌ  سياقيةن  ك، أالشعرمٌ  المتحٌققة في النٌص 

ة تمنح ألفاظيا كتراكيبيا كظائؼ داللية يعجز المفظ المفرد منيا عف مؿ الشعريٌ ( فالجٌ 2)كحركؼو 
قيا الربط عمى مدل قصائد ة التي حقٌ ة الشعريٌ ( كبناءن عمى ذلؾ سنتتبع بعضان مف الفنيٌ 3أدائيا)

 الشاعر الذم يقكؿ:

 ال اسم لو والحظّ ىو الحظ ّ 

 يو حّداد أقدارناقد نسمّ 

 يو ساعي بريد السماءأو نسمّ 

 يو نجار تخت الوليد ونعش الفقيدنسمّ 
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 (1)يو خادمة آلية في أساطيرنسمّ 

المقطع الشعرم بضمير الغائب الذم شٌكؽ القارئ كشٌده لمعرفة المجيكؿ افتتح الشاعر 
 مة كالمتحكمة بكؿٌ مقاـ القكة الفاعدركيش الذم بٌكأه  الكشؼ عنو، كىك الحظٌ الشاعر  الذم يكدٌ 

 الشاعر كاف بإمكاف إذ ركؼ كاألحداث التي يعايشيا المرء مف بداية حياتو كحتى نيايتيا، الظٌ 
ذلؾ المجيكؿ  و اختار أف يؤكدٌ سابقة بقكلو: ىك الحظ ال اسـ لو؛ غير أنٌ اختصار سطكره ال

بعد كاك  بتكرار لفظة الحظٌ تو المقترف بضمير الغياب؛ لبياف عظيـ أثره كفاعميتو في حيا
االستئناؼ كتحكيؿ الجممة االسمية )ال اسـ لو( إلى خبر المبتدأ. فالشاعر أخذ يقٌمب صفحات 

فتكت بعدد مف أفراد عائمتو،  كراثيةن  جعمت منو مكلكدان ذكران حامبلن أمراضان كالمصادفة التي  الحظٌ 
الشعر  نفسو ىك مف أنجى دركيش مف المكت مراران كتكراران، كجعؿ منو شاعران حباه كحيي  كالحظٌ 

 دالذم لـ يشأ لو دركيش أف ينتيي بنياية كجكده عمى ىذه الحياة، كىذا ما نممحو عن ،عرذلؾ الشٌ 
الذم لـ يستطع  ،ة لمشاعرة كالنفسيٌ الذم تكاءـ مع الحركة الباطنيٌ  ؽ الشعرمٌ ايسٌ المتابعة 

ر بيا عف السمطكية التي يمتمكيا الحظ )بؤرة اإلشعاع الداللي( في ة يعبٌ الكصكؿ إلى تسمية قطعيٌ 
 تحديد مصيره كمصير غيره في ىذه الحياة.

غير  تو،دالتي رافقتو منذ كال نفسياالشاعر قابعان في دائرة االحتماالت كالمصادفات  ظؿٌ 
، في مدل قدرتو كفاعميتو حظال تناسب تسميةإيجاد أف حرؼ الربط )قد( اتصؿ بنفي إمكانية 

بالحظ  -بشكؿ كميٌ –نفيو بجممة مف التسميات التي قصرت عف اإلحاطة الشاعر  أردؼ  ليذا 
اد الذم يقطع الحديد المقابمة بيف الحدٌ لينعتو دركيش مرة بالحٌداد؛ خالقان جٌكان مف  ؛كقدرتو الفاعمة

 .القدر في كضع نياية ألعمار الناسذ ألحكاـ المنفٌ  كيحٌده بمكجب مينتو، كبيف الحظٌ 

يتابع الشاعر غكصو في دائرة االحتماالت باالستعانة بحرؼ العطؼ )أك(، الذم  
 ميمة التنفيذ ألحكاـو ليسميو )ساعي بريد السماء( كليسند إليو  أضرب بو عف النعت األكؿ لمحظٌ 

ة التي أعقبتيا بتكرار ال دخؿ لو بصنعيا، كتنسحب الفاعمية القدرية عمى الجممة الخبريٌ  سماكيةو 
اران لتخت الكليد كنعش الذم بات حسب الشاعر نجٌ  لفظة )تسميتو( لتحيمنا ىاء الضمير إلى الحظٌ 

أم ذات –ز مكقؼ الذات افرتا إلبراضالفقيد، فكاك العطؼ جمعت بيف لحظتيف شعكريتيف ت
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كتكتمؿ دائرة  .ة المكت كالحياة التي أشير إلييا بمفظي )الكليد كالفقيد(أماـ ثنائيٌ  -الشاعر
ضمف عالـ األساطير كاآللية؛ ليؤكد ككف الحظ  االحتماالت بإسناد الشاعر صفة )خادـ( لمحظٌ 

 ليس إاٌل. سماكيةو  ة ألحكاـو أداة التنفيذ الفعميٌ 

اسـ الفاعؿ  ممثمة بصيغتيٌ  لعامؿ الحظٌ  لرئيسة التي أفرزىا النٌص تساكقت الدكاؿ ا
 ة لكؿٌ البذرة األساسيٌ  المضافة إلى ما بعدىا، كصيغة المبالغة مع مكقؼ الشاعر الذم جعؿ الحظٌ 

ال يكؼ  مجيكؿو  كمكتو  مصيرو ه مف ما ينتظر  ، ككؿٌ الماضية حياتو مف أحداث في صادفوما 
 خيالو عف مبلحقتو.

عمى قارئ السطكر السابقة الحضكر البلفت لظاىرتي التكرار بدالالتيا  ال يخفى
في فضاء داللي  ،المفظ كالضمير العائد فييا عمى الحظ ة التي امتدت عبر مستكييٌ األسمكبيٌ 

فقد استغؿ الشاعر  ة لمحظ. أما عمى المستكل التركيبيٌ ة في إثبات الفاعمية التنفيذيٌ يكحي بالتقريريٌ 
إلثبات أف ما يكاجيو  -الداؿ عمى الحدكث كالتجدد–ة المرتبطة بالفعؿ المضارع يٌ الجممة الفعم

 ة التي أضفاىا الشاعر عمى النٌص الشاعر مف سمطة الحظ سيكاجيو غيره تبعان لصفة الشمكليٌ 
 (.ارنيو(، ك )نا( الجمع إلى لفظة )أقدبإضافة ياء المتكمميف إلى الفعؿ )نسمٌ 

 يقكؿ دركيش في نص آخر:

 أنا ألقول لكممن 

 ما أقول لكم

 من أنا؟

 كان يمكن أن ال يحالفني الوحيّ 

 الوحيدين حظّ  والوحيّ 

 القصيدة رمية نرد إنّ 

 من ظالم عمى رقعةٍ 

 تشع ، وقد ال تشعّ 
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 (1)فييوي الكالم

تبدأ األسطر بالتفاؤؿ الذم ينقؿ القارئ إلى عالـ الشعر كاإلبداع الذم حٌمؽ دركيش في 
اللي قائـ عمى صفتيف أساسيتيف ىما: )المصادفة كالتكاضع(، فإذا كانت سمائو، في سياؽ د
 ،تعكس في مستكل معيف صفة التكاضع التي ألصقيا الشاعر بنفسو )مٍف(الصيغة االستفيامية

 دكر في تحققيا. التي لـ يكف لدركيش أمٌ  ةالقدريٌ  يا تحيمنا في مستكل آخر إلى المصادفةفإنٌ 

االستفياـ في بداية المقطع الشعرم لـ يخرج لمعناه  د أفٌ يؤكٌ  فيمنا لمسياؽ الشعرم إفٌ 
الحقيقي، بؿ انزاح عنو ألجؿ معنى جديد، فالشاعر ال يريد حقان أف يستفيـ عف كينكنتو فيك 

شيء مف الشعر لكال كحي  مؤداىا فراغ يده مف أمٌ  يعرؼ نفسو جٌيدان، إنما يريد أف يكصؿ فكرةن 
ه، فتكرار االستفياـ الباعث عمى االنفعاؿ كاإلثارة لـ يكف في المكىبة الذم صادفو دكف غير 

ة ضحت معالمو مع الجممة الفعميٌ ، بؿ خرج عنو إلى مسار التكاضع الذم اتٌ المسار األصميٌ 
 سيما المرحمة التي بدأت الالمصدرة بالفعؿ الناقص )كاف( الذم أعطى بعدان لمماضي الطكيؿ، 

  .كيشتنفتح فييا المكىبة الشعرية لدر 

 عمى اسـ كاف )الكحي( فكرة الشاعر )يمكف، يحالفني( تقدـ فعؿ اإلمكاف كالمحالفةأٌكد 
قكلو: ببالكاك كصفو لمكحي الشعرم مستأنفان عف ككف المصادفة كالحظ فكؽ أم قدرة إنسانية. 

)اؿ( التعريؼ التي بػ المٌتصمةإلى الكحيديف  إذ أضاؼ لفظة الحظٌ  (،كالكحي حظ الكحيديف)
. كلكف يبقى السؤاؿ مف ىـ الكحيدكف الذيف يقصدىـ الشاعر؟! (2)بتيا تخصيصان كتحديدان اكس

 كعف أم كحدة يتحدث؟!

ؽ بفقد قأـ الكحدة التي تتح ؟مة بالغياب كالبعد عف الكطفىؿ يقصد الكحدة المتحصٌ 
ان مبيم الجكاب غياب الشريؾ الركحي لمشاعر، كيبقى أـ ىي الكحدة في ظؿٌ  ؟األىؿ كاألصحاب

كينتقؿ إلى الحديث عف نتاج الكحي الشعرم، بالربط بيف  ،بيعقٌ  لـصمت الشاعر الذم  ـأما
إذ يؤكد الشاعر بأداة)إٌف( التي  ،القصيدة رمية نرد السبب كالميسىٌبٍب المعنكم لمشعر عند قكلو: إفٌ 

إال رمية نرد  فما ىي ،تصدرت الجممة االسمية الدالة عمى الثبكت فكرة التمٌيز كاإلخفاؽ لمقصيدة
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ده حرفي الجر )عمى، مف( كرقعة ظبلـ ضمف إطار مكاني يحدٌ  -قد تصيب اليدؼ كقد تخطئو–
فو مف ضمير غياب يعكد عمى القصيدة التي أصابت ( كما يغمٌ تتصؿ بما بعدىا بفعؿ )تشعٌ 

صمة المتٌ ، كما ترصدىا الفاء السببية ت باإلبداع كالتمٌيز، كربما كانت النتيجة عكسيةن اليدؼ فأشعٌ 
ؿ ، فقد تناسب المضارع مع مقاـ الحركة كالتحكٌ (الكبلـم فييك )بالفعؿ المضارع في قكؿ الشاعر: 

 أزرىا فبل يعرؼ ليا أكؿ مف آخر. ال شيء يشدٌ  شعار ىاكيةن التي أصبحت فيو األ

الداللة العاـ لممقطع السابؽ باالستعانة  خطٌ التركيبي كالداللي في رسـ  فاالبعد تآلؼى 
مب؛ لمداللة عمى ما يكابده الشاعر اإليجاب كالسٌ  ؾ في إطار دائرتيٌ قابؿ السياقي الذم تحرٌ بالت

 فيكتب ليا اإلخفاؽ. مكقد تيك  ،في إنتاج قصائد قد تسمك فيكتب ليا اإلبداع كالتميز

 :دركيشفييا قكؿ  دكره بارزه ربط كالتركيب لم كافكمف المقاطع الشعرية التي 

 وٌك وَصّبارٌ عشٌب، ىواٌء ياِبٌس، ش

 عمى سكك الحديد. ىناك شكل الشيء

 ة الالشكل يمضغ ظّموفي عبثيّ 

 ىناك موّثٌق .. ومطّوٌق بنقيضو عدمٌ 

 ويمامتان تحمقان

 ةعند المحطّ  ميجورةٍ  عمى سقيفة غرفةٍ 

 (1)ذاب في جسد المكان ة مثل وشمٍ والمحطّ 

التمزؽ كاالنكسار تراجيدم حمؿ معنيي  كشفت الصياغة في السطكر السابقة عف مشيدو 
ة الدالة عمى الكاقع يغ االسميٌ عبر الصٌ  -عراذات الش–المذيف عايشتيما الذات الناقمة لممشيد 

ت إليو أرض الكطف. إذ بدأ الشاعر قصيدتو بإطبلؽ ثبلث متتاليات لسانية الثابت الذم تحكلٌ 
 ؛يجمعيما رابط لفظي دكف أف، ( مستثمران أسمكب اإلفاضة كاالستطراد، شكؾه يابسه  ، ىكاءي )عشبه 

لـ، األمر الذم ترؾ القارئ في حيرة مف أمره كلتكحي جميعيا بمشيد صفتو الجامعة القسكة كاأل
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يسأؿ عف ذلؾ المكاف الذم اجتمعت فيو تمؾ المككنات، غير أف األمر ال يطكؿ فينكشؼ ذلؾ 
في أكؿ إشارة مكانية المكاف بكاك الجمع التي ألحقت بالمككف الرابع )الصٌبار( كجمعت ما قبميا 

 أطمقيا الشاعر كىي عمى سكؾ الحديد.

صابو التحٌكؿ لعٌؿ الصدمة التي عاشيا الشاعر لحظة معاينتو لكاقع المكاف الذم أ
كالتبٌدؿ كالخراب انعكس عمى البنية النصٌية التي نقمت المشيد، إذ أخذ الشاعر يسرد ما أبصرتو 

كعدـ التماسؾ كاالٌتزاف، ليحٌؿ الجامع الداللي  عيناه في جٌك صادـ ممزكج باأللـ كالحسرة
 .حالة الشعكرٌية المعيشةلم كجامعان لصكرة المكاف تبعان التصكيرٌم رابطان 

بديبلن لمرابط المفظي في الداللة عمى الكصؼ  كالسياقيٌ  استعاف الشاعر بالرابط المعنكمٌ 
( إذ إف تجاكر 1أم دكف أداة") المكحي بقسكة المشيد كىذا ما سماه جاف ككىف "الكصؿ بالقراف،

ة لمفيـ كاالتصاؿ يدؿ عمى ترابطيا بغياب الركابط المغكية المفظية. ة المؤديٌ المتتاليات المسانيٌ 
يدؿ  ياؽككف الس ؛ة لممكاف لـ ييدـ تماسؾ البنية النصيةفغياب أدكات الربط عف المككنات األكليٌ 

ذلؾ  ؛اعر لحظة معاينة المكاف بعد طكؿ غيابعمى حالة التكتر كاالنفعاؿ التي اعترت كياف الش
كيحتكم الحدث بطريقة تتخطى  ،نفسية الشاعر ال بٌد كأف يتجاكب مع الخطاب الشعرم  أفٌ 

خيان بيف ؤا( فنرل الشاعر يعاكد إلى الكصؼ المكاني م2حدكد الكممات فيما تنقمو مف دالالت)
، فاإلشارة األكلى لممكاف كانت ياؽه السالبنية االستطرادية كالربط الكصفي التضادم الذم أفرز 

)سكؾ الحديد( التي لـ يتضح معيا المعمـ المكاني بشكؿ كامؿ، فإذا بالشاعر يبث إشارة جديدة 
 لممكاف بقكلو:

 يءىناك شكل الشّ 

 (3)ة الالشكل يمضغ ظمَّوفي عبثيّ 

تو جممة ؿ شكمو كحالو بفعؿ الزماف الذم لخصالتي دٌلت عمى المكاف البعيد الذم تبدٌ 
كيستأنؼ الشاعر  .ة المممح كفعؿ اإلزالة كالخرابفي داللة منيا عمى عدميٌ  ،و(الحاؿ )يمضغ ظمٌ 

                                                           
 .158، بنية المغة الشعرية 1
 .70،تحميل الخطاب الشعري)استراتيجية التناص(ينظر: مفتاح، محمد:  2
 25، الديوان  3
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)ىناؾ( بات معدكمان مف ػكصفو لممكاف دكنما رابط بقكلو: عدـ ىناؾ مكثؽ، فالمكاف المشار إليو ب
لكطف المستكطف كجكد أىمو كأصحابو الذيف طردكا عنو، كترككا لسنيف الغياب ميمة تكثيؽ جرح ا

في قمب كؿ فمسطيني، كىك ما ألمح إليو الشاعر بالنقاط المفتكحة عمى التأكيؿ )..(؛ في داللة 
عمى االستغراؽ الذاتي كالنفسي في متابعة كاقع الحاؿ األليـ لذكريات الكطف كاألىؿ التي ال 

قيض كد النٌ يثبت الشاعر قطعان كج أرضيـ كفي مقابؿ غياب أصحاب األرض عف .يسعيا المدل
العدـ المكثؽ بكاك العطؼ كضمير الغياب مع المحتؿ ، في قكلو: كمطكؽ بنقيضو فيصؿ ،عمييا

 عمييا.ؽ )نقيضو( الذم طٌكؽ الببلد كأحكـ الخنا

 ف جديدو كصؿ الشاعر السابؽ بالبلحؽ بكاك العطؼ؛ التي استعاف بيا إلضافة مككٌ 
عاكد إلى دائرة السؤاؿ المكاني بقكلنا: أيف لمككنات المكاف المعدـ كىك )يمامتاف تحمقاف( لن

تحمقاف؟ فإذا بالشاعر يجيب عف سؤالنا مباشرة دكنما انقطاع بإيراد حرؼ الجر )عمى( الحامؿ 
)سقيفة، غرفة،  بو تلمعاني الظرفية المكانية، التي تجٌمت مبلمحيا بالمتضايفات الثبلثة التي لحق

المحدكد –ؼ ما بعدىا عف العنصر المكاني )عند( الظرفية التي كشبػ ميجكرة( كأتبعت
 ،الذم عكؼ الشاعر عمى كصفو منذ الكممة األكلى في ىذا المقطع -كالمخصص باؿ التعريؼ

بقكلو:  -رمز الكطف -بكاك االستئناؼ كحرؼ التشبيو حاؿ المحطة التي يقؼ أماميا  كليمخٌص 
تي دثرت مبلمحيا كتغٌير حاليا كالمحطة مثؿ كشـ ذاب في جسد المكاف. فالمحطة رمز لمببلد ال

 بتغٌير ساكنييا.

الشعب  كقعرد كاليجرة القسرية التي تمركزت الداللة في المقطع السابؽ حكؿ فكرة الطٌ  
ياغة في إطار الصٌ  كأسمكبيةو  ، كقد استعاف الشاعر بثبلث كسائؿ لغكيةو تحت حكميا الفمسطيني

( لتدعيـ تمؾ الفكرة 1ة نفسيان كمكضكعيان كفنيان")ياؽ "الذم يؤدم دكران كبيران في تكظيؼ المغكالسٌ 
يصاليا لمقارئ عمى النحك اآلتي:  كا 

عمى سطكر المقطع السابؽ؛  -بشكؿ كمي تقريبان –ة التي سيطرت الجممة االسميٌ  .1
 ة الكاقع المرير عمى األرض كثبات حالو عمى ما ىك عميو.لتدؿ عمى استمراريٌ 

                                                           
 .159، رماد الشعرجعفر، عبد الكريـ:  1
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اب كاإلزالة كالتغيير المغمؼ بمعاني الذم حمؿ معاني الخر  المعجـ المفظيٌ  .2
 الحزف كاالنكسار )يابس، شكؾ، صبار، يمضغ، عدـ، مطكؽ، ميجكرة، ذاب(.

)المعنكم( عبر األلفاظ التي تماشت مع البنيات السياقية  الربط التضادمٌ  .3
 السمب كاإليجاب نحك: لمسطكر السابقة كتمركزت في إطار دائرتيٌ 

 الشكؿ:

 تبلؿ.الشيء : الكطف قبؿ االح 
 .البلشيء : الكطف بعد االحتبلؿ 
 العدـ:

 .األصؿ : أصحاب األرض مف الفمسطينييف 
 .النقيض : االحتبلؿ الذم سرؽ األرض 

بناءن عمى ما سبؽ تككف أدكات الربط سبلحان أسمكبيان عمد إليو الشاعر لمربط بيف الخيكط 
كعة بنصكص دركيش بما يتناسب النصية المتن ىالتي شحنت بيا البن ،الداللية كالسياقية الرفيعة

 ضيع كاألفكار التي قصدىا الشاعر.مع المكا
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 ثالثا: االنزيـــــاح

مو مف ، كما تخمٌ شعرمٌ ال ة التي رٌدت قارئ النص إلى باطف النٌص مف أبرز الظكاىر األسمكبيٌ 
التجربة  ىا عمة لمشعر تبني أسس قيامية المغكيٌ "الخصكصيٌ  ف  إإذ  كتركيبيةو  بنائيةو  عبلقاتو 

ة ( فكؿ خركج عف مألكؼ المغة كقكانينيا المعياريٌ 1الداخمية التي تنحرؼ عف قانكف المغة العاـ")
لتككف  ؛ؽ بيف المغة كمستعممييايندرج ضمف دائرة االنزياح التي كقعت في صمب الصراع المتحقٌ 

ٌد قصكره كقصكرىا "سكل احتياؿ اإلنساف عمى المغة كعمى نفسو لس تعندئذو ليس ىذه الظاىرة
كنحك  ،ضمف نحك الجممة المرىكف بقكانيف المغة كعبلقاتيا جديدةو  دالليةو  ( كخمؽ معادالتو 2ا")معن 

الذم يسكغ تفسير مككنات الخطاب الشعرم "فنيان كدالليان في ضكء العبلقة البنائية  النٌص 
ة إنجاز النص بتحميبلتيا المغكيٌ  التكاممية القائمة فيما بينيما، كذلؾ لمراعاة القرائف المككنة لسياؽ

ة تقصد اإلفادة مف بمعنى أف لعبة االنزياح األسمكبيٌ  (3ة العامة")ة كالمقاميٌ ة كالنفسيٌ كاالجتماعيٌ 
ة ة كالفنيٌ ة األسمكبيٌ عمـ النحك بالعدكؿ عف األصؿ ال تخريبو، بالقدر الذم يتماشى مع الخصكصيٌ 

التي  (4األسمكبية ىي عمـ االنزياحات المغكية") :"لمبدع النص، ىذا ما أجممو جاف ككىف بقكلو
، كالمستكل كزعت عمى مستكييف بنائييف ضمف النصكص األدبية كىما: المستكل التركيبيٌ 

بجكىر الكحدة المغكية القائـ عمى حرؽ قكانيف  يرتبط بشكؿ أساسيٌ الذم  .(5لمغة) االستبداليٌ 
إلى المستكل العميؽ الذم  النمطيٌ  تكل الدالليٌ (؛ إلخراج ألفاظيا مف المس6المغة االعتيادية)
ة مف عالـ البلمحدكد مف الدالالت في "مجاؿ التعبيرات المجازية التصكيريٌ عمى  تنفتح معو المغة 

يا إلى كترجع ىذه األنكاع كمٌ  (8( كعمادىا االستعارة حسب جاف ككىف)7تشبيو كاستعارة كغيرىا)

                                                           
 .125،  رماد الشعرجعفر، عبد الكريـ راضي:  1
 .160، ةاألسموب واألسموبيالمسدم، عبد السبلـ:  2
 .108فمفؿ، محمدعبدك: في التشكيؿ المغكم لمشعر،  3
 .17، صبنية المغة الشعرية 4
 .110،نفسو ينظر: 5
 بركة، .164، األسموب واألسموبية. المسدم، عبد السبلـ: 108،  بنية المغة الشعريةينظر: ككىف، جاف:  6

 .37، النظرية األلسنية عند رومان ياكسبونفاطمة الطباؿ: 
جراءاتو ، صبلح:فضؿ 7  .119، عمم األسموب مبادئو وا 
 .110، بنية المغة الشعريةينظر: ككىف، جاف:  8
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 لغكيةو  عبلقاتو ة غانو مف صية التي تمكٌ ة كالفنيٌ مغكيٌ مدل مركنة العربية، كممكة المبدع ال
  .تنفتح عمى عالـ الحقكؿ الداللية الكاسعةكداللية و 

 :االنزياح التركيبيّ  - أ
كمعطيات  أسمكبيةو  بيف مخصباتو  خبلقةن  إبداعيةن  "مزاكجةن  -عمكمان -لما كاف االنزياح 

ة بكؿ ما يتعمؽ بالسياؽ كتراتبي  -خصكصان –ىذا المستكل مف االنزياح يعنى  ( فإفٌ 1الخطاب")
ة كأصكليا الثابتة، بغية االنزياح عف الجمؿ كتركيبيا، كمعرفة األديب لقكانيف المغة المعياريٌ 

كتشكيش الرتبة بالتقديـ كالتأخير، كالفصؿ كالكصؿ  ،ة أساليب متنكعة كالحذؼساطقكانينيا بك 
لتككف  ؛ع إلى بنية نصكصو الشعرية( مف األساليب التي يستحضرىا المبد2كااللتفات كغيرىا)

 ،كاسعةو  تركيبيةو  لغكيةو  بإمكاناتو ا، يحاءات التي يقصدىيصاؿ الدالالت كاإلإ إلىالسبيؿ 
ة ثبلثة مف أبرز مباحث ىذا المستكل ظيكران بيف سعالية، كستتبع ىذه الدرا كفنيةو  إبداعيةو كقدرات و 

 عمى النحك اآلتي: دركيش دفتي ديكاف

 خيرالتقديم والتأ .1
يممح  (أف تنتيي يدةال أريد ليذم القص)المتتبع لمسار النصكص الشعرية في ديكاف  إفٌ 

كشحف  ،نزكعان كاضحان لدل دركيش في اعتماد التقديـ كالتأخير أسمكبان بينان في تكجيو المعنى
نقمت قارئ النص إلى عالـ اإلبداع الذم خاضو  ،كجماليةو  دالليةو  خطاباتو الشعرية بإشعاعاتو 

عف مسار  بمثابة انزياح فردمٌ  األسمكب نفسو فٌ إإذ  ،ددركيش بطريقتو الخاصة كأسمكبو المتفرٌ 
نو الشاعر كثيران مف الذاتية في مدل القكانيف العامة التي تحكـ المغة؛ لمكشؼ عف ( يضمٌ 3المغة)

حك العبلقات كالتفاعبلت التي "تستمد قيمتيا مف الن عبر، الدالالت الكامنة كراء النصكص
( كىذا ما نجده في أسمكب التقديـ كالتأخير الذم يتطمب الكشؼ عنو الرجكع إلى 4اإلبداعي")

كتركيب كؿ عنصر  ،ب معرفة العناصر التركيبية لمجمؿتطمٌ ت تيال ة،ة المعياريٌ التراكيب النحكيٌ 
ة يقرب بيا ة فالترتيب "أمره يراد بو سره مف أسرار العربية، ككسيمر متغيٌ لتحديد العناصر ال فييا؛

                                                           
 .77، في التشكيل المغوي لمشعر، مقاربات بين النظرية والتطبيقفمفؿ، محمد عبدك:  1
 .130، األصول ينظر: حساف، تماـ: 2
 .16، بنية المغة الشعريةينظر: ككىف، جاف:  3
 .329، البالغة واألسموبيةحمد: عبد المطمب، م 4
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(  كصيا النصتة التي أفادة كالدالليٌ التماس الفائدة الجماليٌ ك ( 1المعنى العميؽ كالداللة البعيدة"
 (2)ةعمى مبدأم: القرب اىتماـ كأكلكيٌ  -عمكمان –مف انزياح التقديـ كالتأخير الذم يقكـ  ةعريٌ الشٌ 

ٌقو التأخير إاٌل لتحقيؽ ما فما كاف مف الشعراء أف يقدمكا ما ح .فيما يخص المعاني كالدالالت
التي كاف التقديـ كالتأخير حاضران فييا قكؿ  عالمعاني كالدالالت. كمف المكاض أرادكه مف كجكه

 الشاعر:

 ما أسرع الميل

 قال العاشقان معًا:

 ما أسرع الميل

 نبض لكلّ  موسيقى مصاحبةٌ 

 ونير ىائٌج ... وغدٌ 

 ينسى مواعيده في بيتو ... ويدٌ 

 إذ تدنو وتبتعدتنسى لمن ىي 

 ما أبطأ الميل

 قالت عندما انتظرت:

 (3)ميللما أبطأ ا

 و السابؽ بتقديـ مقكؿ القكؿ عمى القكؿ نفسو بقكلو: افتتح الشاعر نصٌ 

 أسرع الميل، ما

 قال العاشقان معًا:

                                                           
 .92، في نحو المغة وتراكيبيا، منيج وتطبيقعمايرة، خميؿ أحمد:  1
 74، تحميل الخطاب الشعريينظر: مفتاح، محمد:  2
 .90-89: الديوان 3
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القاٌر في نفس العاشقيف المذيف استترا بمحاؼ الميؿ،  راع النفسيٌ ليضعنا في صكرة الصٌ 
جكؿ في خاطرىما مف مشاعر كعذابات حكـ بيا الزماف عمييما، فإذا كاف البٌد إذف مف يبثاف ما ي

تقديـ الشاعر لمقكؿ  ( فإفٌ 1كجكد بنية نفسية، كسياؽ مكضكع عاـ يقفاف كراء أم خطاب لغكم)
ـ التي اتصمت بعرل كثيقة مع الحالة الشعكرية، القكؿ: ما أسرع الميؿ؛ أفصح عف بؤرة التأزٌ 

ما )ة: كاقعية كالمجتمعية التي ترسميا الحياة لتجارب العشاؽ باالستعانة بالثنائية التضاديٌ كالقيكد ال
التي  ،فالميؿ الذم يجمع الشاعر بمحبكبتو صفتو العامة السرعة .(أسرع الميؿ ك ما أبطأ الميؿ

ع تماىت م كنير ىائج ،افرت مع تعبيرات الشاعر المكجزة المتتالية كقكلو: نبضات متسارعةضت
ثـ ينقمنا مقكؿ القكؿ الثاني:  .ف يشعراف بيما العاشقاف لحظة المقاءيالتسارع الزمني كالركحي المذ

 (ما أبطأ الميؿ)عمى القكؿ:  ،(عندما انتظرت)ة: ـ بصحبة الجممة الظرفيٌ ما أبطأ الميؿ، الذم تقدٌ 
لمقاء ىك الشبح فإف انتظار ا ،حساس بمأساة العاشقيف، فإف كاف المقاء سريعان إلى ذركة اإل

 المألكؼ الذم يسكف ليؿ العاشؽ.

يمكف القكؿ إذف: إف المسار الداللي في النص السابؽ انبنى أساسان عمى فنية التقديـ 
ة عبر ة الضديٌ كالثنائيٌ  مف جية، كالتأخير التركيبية في تقديـ مقكؿ القكؿ عمى القكؿ نفسو
ف بو مف داللة عمى سرعة المقاء التناقض المتحقؽ بيف صفتي البطء كالسرعة كما تتصبل

 . المشكب بالترقب كطكؿ االنتظار مف جية أخرل

)عمى محطة قطار ػكفي دائرة التقديـ كالتأخير ذاتيا يقكؿ الشاعر في نياية قصيدتو المعنكنة ب
 سقط عف الخريطة(:

 محكمة لجرحي األبديّ 

 بال قاٍض حيادّي. يقول لي القضاة المنيكون

 حوادث في األمر أنّ  من الحقيقة :كل ما

 . سقط القطار عنالطرقات أمٌر شائعٌ 

 الخريطة واحترقُت بجمرة الماضي. وىذا لم
                                                           

 .70(، تحميل الخطاب الشعري)استراتيجية التناصمفتاح، محمد:  1
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 يكن غزوًا!

 يما في األمر أنّ  ي أقول : وكلّ ولكنّ 

 ال أصدق غير حدسي

 (1())لم أزل حّياً 

ارئ الط كالزمانيٌ  نقمت الجمؿ األخيرة ليذه القصيدة الحقائؽ المريرة حكؿ التحكؿ المكانيٌ 
كتعاكف بعض األطراؼ  التآمر السياسيٌ  في ظؿٌ  -قبؿ االحتبلؿ كبعده–عمى أرض فمسطيف 

لقاء  السياسية مع األعداء الذيف يتربصكف الدكائر لغرض سيطرتيـ عمى األرض كميا، كا 
كفؽ عامؿ  ما بيف )ىنا كىناؾ(، كقد اقترف التحكؿ التركيبيٌ  أصحابيا في دائرة المأزؽ الكجكدمٌ 

كالتأخير مع العامؿ الداللي كالحقيقة المٌرة، التي تجاكبت مع االنفعاالت العاطفية المترعة  التقديـ
مف كاقع الحاؿ؛ فالشاعر انحرؼ عف المسار النحكٌم المعيارٌم بتقديـ الخبر شبو  ة ساخرةو بتراجيديٌ 

حكمة الجممة )لجرحي األبدم( الذم قصد بو جرح الكطف الضائع عمى المبتدأ )محكمة( كىي م
أ في نفس الشاعر ضمف كاقع عبٌ ملبسط الكجع ال ؛نساف التي غيٌيب العدؿ كالحؽ عنياالزماف كاإل

يكحي بالظمـ كالجكر الذم كقع عمى الشاعر خصكصان كالشعب الفمسطيني عمكمان. فتقديـ  حكارمٌ 
حدكدة عمى بؤرة م _مركز الداللة_الخبر عمى المبتدأ في سياؽ الحديث عف كجع الكطف المفقكد 

في نقؿ الكجع  كأىميةن  كدالليةن  تعبيريةن  ليمنحيا قكةن إنما جاء مف الصياغة كىي )جرحي األبدم( 
 القاٌر في نفكس الشعب الفمسطيني كٌمو.

ف( المقترنة )بشبو الجممة ح دكر التقديـ كالتأخير في النص ذاتو بتقديـ صفة )منيكك ضاتٌ 
     :كمجركر مف الحقيقة( عمى مقكؿ القكؿ  رمف جا

 ما في األمر أن حوادث كلّ 

 الطرقات أمٌر شائع. سقط القطار عن

 الخريطة واحترقُت بجمرة الماضي. وىذا لم

                                                           
 .34، لديوانا 1
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 (1)يكن غزواً 

اـ القضية الذيف غابت عنيـ صفة الحياد إذ إٌف تقديـ الصفة التي ألصقيا الشاعر بحكٌ  
ة األحكاـ التي تممى حي بعبثيٌ يك  ،رغـ إدراكيـ لمحقيقة المٌرة في إطار ساخر مستنكر ،كاإلنصاؼ

فة        عمى حكاـ القضية ليقكلكا ما قالو غيرىـ عندما سرقت ببلدىـ أماـ أعينيـ، فتقديـ الص
الطرقات أمره شائع. سقط القطار //كؿ ما في األمر أف حكادث)عمى مقكؿ القكؿ ) منيككف(

ما يعكس مدل الحزف الذم ؛ إنن (/ يكف غزكان الخريطة كاحترقتي بجمرة الماضي كىذا لـ/  عف
 رقكا بنارىا مف جديد.حتفو تمؾ الحقائؽ التي أنيكتيـ فمـ يبكحكا بيا فاتخمٌ 

مران عامؿ التقديـ كالتأخير الذم ثيستمر الشاعر في نقؿ مشاىد محكمة البلعدؿ مست
كاف مف تقديـ الشاعر لخبر  إذ إفٌ ،  (كىذا لـ يكف غزكان!!)غٌذاه بالتعجب االستنكارم في قكلو : 

مـ كالحزف جية المعنى ممثبلن باسـ اإلشارة )ىذا( ؛ جاء ليستكعب مشاعر الفقد كأحاسيس الظٌ 
التي أصابت قمب الشاعر بالكىف كالضعؼ مف جية كمٌدت القارئ بصحكة لمتابعة بقية المشيد 

مف طرد الفمسطينييف  ة قد أعمنكا بكؿ بساطة كصراحة أفٌ كاف حكاـ القضيٌ  مف جية أخرل. فإفٍ 
عمى أرض غيره بسبلح القكة  مسيطرو ك  مالؾو  محتؿو  بغية إحبلؿ عنصرو  ؛أرضيـ كتشريدىـ عنيا

ضمف الصراع عمى األرض، فالشاعر قد خبر ىذه المعبة كالحقيقة كما ىي دكف زيؼ  شائعه  أمره 
حساسو تجاه تمؾ المعبة السياسية؛ رأك تحكي ألمر ما في ا ككؿٌ )ـ قكلو : ، إذ قدٌ فيك ينقؿ رؤيتو كا 

؛ ليستدرؾ األقكاؿ كاألحكاـ الزائفة (أزؿ حٌيان  لـٍ )عمى مقكؿ القكؿ :  (ي ال أصدؽ غير حدسيأنٌ 
ـ معمنان استمرارية كجكده عمى ىذه يصكغيا بصكت المتكمٌ ك  ،، كيعمف الحقيقة التي يؤمف بيا

ؾ المحتؿ ، كمكاجية شعبو لذل اال فرار مني الذممكاجية  ذاتو لحقيقة المكت  الحياة في ظؿٌ 
كيا كالكجكد فكؽ كف لو في يكـ مف األياـ حؽُّ تممٌ يالذم يأبى أف يعترؼ بحقيقة سرقتو ألرضو لـ 

 أرضيا.

 كفي نص آخر يقكؿ دركيش :

 ة األشياءدىشًا من خفّ 

                                                           
 34، الديوان  1
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 حصاني أوقفتُ 

 عند نبعٍ 

 مت طويالً مت، تأمّ وترجّ 

 ذوبان الضوء في الماء

 الذي يضحك

 رمس في البحالشّ  غربًا، تستحمُ 

 وشرقًا، ينبت الميل بطيئًا خمف حرش السنديان

 وشمااًل، غيمة تبحث عن أترابيا

 (1)وجنوبًا، شارع يفضي إلى أشيائنا في الالمكان

األسطر الشعرية إلى بعضيا  و السابؽ بأسمكب التقديـ كالتأخير الذم شدٌ الشاعر نصٌ  استيؿٌ 
لنقؿ المشيد المكصكؼ كتقديمو في  شكبلن متماسكان لمككنات النص التي تآزرت ليظير ؛بعضان 
عمى صاحب الحاؿ  الحاؿ )دىشان( قامت عمى جممة مف التعابير االستعارية ، فتقديـ ةو كميٌ  صكرةو 

المشيد المكصكؼ في نفس الشاعر  ما تكافؽ مع أثرإنٌ  أكقفتي حصاني(المتكمـ _الشاعر_ في )
( 2المعاني كترتيبيا في نفس الشاعر) مع أثر -عمكمان –ترتيب األلفاظ في الجمؿ يتماشى  إذ إفٌ ؛

الحاؿ . كتقٌدـ ( حسب ما تصفو كتنقمو مف أحداث3"فكؿ عبارة لفظية تؤسمب كتحٌكؿ بمعنى ما")
الذم دنا مف الخياؿ لربط ما  ،ما تناغـ كتناسب مع أثر المشيد في نفس الشاعرفي ىذا المقاـ إنٌ 

ؽ قارئ النص الكتشافو ( كتشكٌ 4)ناحيةو ف ـ المكصكؼ متعظٌ  مدىشةو  يشاىده مف أشياء في صكرةو 
ة التي كر االستعاريٌ أخرل. كىك ما اتضح عبر الصٌ  ناحيةو تفاصيمو الجمالية مف  كمتابعة

                                                           
 .124-123، الديوان 1
 .56، دالئل اإلعجازينظر: الجرجاني، عبد القاىر:  2
 15، قضايا شعريةياكسبكف، ركماف:  3
 .235/ 3،جالبرىان في عموم القرآنينظر: الزركشي:   4
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إلبراز المبلمح المشيدية التي أصابتو بالدىشة كالذىكؿ، بدءان  استحضرىا الشاعر إلى بنية النٌص 
اب، كتشبيو الماء نفسو بإنساف يضحؾ مف تشبيو انعكاس الضكء عمى سطح الماء بالشيء المذ

و يستحـ بماء البحر، كغدا حمكؿ الميؿ شرقان كأنٌ  يا إنسافه كفي جية الغرب باتت الشمس كأنٌ  ،فرحان 
تفتش عف رفقائيا في  غيماتا شماالن فانطمقت عدده مف الطريقيا نحك الصعكد، أمٌ  تشؽٌ  ةه نبت

 يو مف جماليات.نمو كاكتشاؼ ما في كأمٌ المكاف المجيكؿ الذم سبر أغكار الشاعر كدفعو لت
  الحذف ثانيًا: .2

كصفو ، كقد الة إلى اإليجاز كاالختصارمف خصائص العربية الميٌ  يمثؿ الحذؼ خصيصةن 
ؾ ترل فإنٌ  شبيو بالسحر، لطيؼ المأخذ، عجيب األمر، الجرجاني بقكلو: "ىك باب دقيؽ المسمؾ،

أزيد لئلفادة، كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذا  ادة، كالصمت عف اإلف بو ترؾ الذكر، أفصح مف الذكر،
 عنصرو  غياب أمٌ  الحذؼالمقصكد ب ذلؾ أفٌ  معنىك  (.1")كأتـ ما تككف بيانان إذا لـ تيبف لـ تنطؽ،

بذلؾ شكؿ مف أشكاؿ االنزياح  ، كىكلغرض في المعنى في الجمؿ ةمف العناصر التركيبيٌ 
ة الثبات في ترتيب أجزاء الجمؿ في العربيٌ ة كمركنة الذم يكسر بأسمكبيتو الفنيٌ  التركيبيٌ 
ط خياؿ كينشٌ  ، يثرم اإليجاز كيقٌكيو مف ناحيةو "األمر الذم  ة،كحضكر عناصرىا كافٌ  العربية،

فيكتسب معو التككيف الشعرم أبعادان ) 2أخرل؛ لتأكيؿ ىذه الجكانب المضمرة") المتمقي مف ناحيةو 
مككنات الجمؿ ككظائفيا الداللية في بالدقيؽ  مولعم، يبتدعيا منشئ النص متحركةن  دالليةن 

الخطاب، كما يشترؾ قارئ النص الفطف في استحضار المحذكؼ مف أجزاء الخطاب، كتأكيؿ 
 ٌب القارئ مف الداللة كتشٌده إلييا، فبل بدٌ ( التي تقرٌ 3ة)ة كالمقاليٌ الغائب منيا عبر اإلحالة الحاليٌ 

ال لف يؤت المجيكؿ أمران صفتو  اؼشؼ ثماره، كيصبح اكتالحذ يمف دليؿ عمى المحذكؼ كا 
                                                           

 .146: صدالئل اإلعجاز 1
 .55،صعن بناء القصيدة العربية الحديثة زايد، عمي عشرم: 2
اخؿ المغة، كىي إحالة عمى العناصر المغكية الكاردة في الممفكظ، سابقة اإلحالة أنكاع: إحالة داخؿ النص أك د 3

حالة عمى ما ىك خارج المغة، كىي إحالة عنصر لغكم إحالي عمى عنصر  كانت أك الحقة؛ فيي إحالة نصية. كا 
ث إشارم غير لغكم مكجكد في المقاـ الخارجي، كأف يحيؿ ضمير المتكمـ المفرد عمى ذات صاحبة المتكمـ، حي

يرتبط عنصر لغكم إحالي بعنصر إشارم غير لغكم ىك ذات المتكمـ، كيمكف أف يشير عنصر لغكم إلى المقاـ 
ذاتو في تفاصيمو أك مجمبلن إذ يمثؿ كائنان أك مرجعان مكجكدان مستقبلن بنفسو، فيك يمكف أف يحيؿ عميو المتكمـ. 

التفاؽ بيف العنصر اإلشارم كالعنصر اإلحالي في كميما تعددت أنكاع اإلحالة فإنيا تقـك عمى مبدأ كاحد ىك ا
. كينظر: طاىر 119-118، صنسيج النص، بحث في ما يكون بو الممفوظ نصاً المرجع. األزىر، الزناد: 

 .128-111، صظاىرة الحذف في الدرس المغويسميماف حمكدة: 



41 
 

 شير إلى معطياتو ي، كال نحكيةو  إلى قكانيفى "الحذؼ قد ال يخضع  فٌ أ(، ذلؾ 1العبثية كالغيبية)
ة األشياء كتراتبيٌ  ، بقدر ما يخضع إلى المقاـ، كالمعمكمات التي يمتمكيا المتمقي عف الكاقعلغكيةو 

قع امممان بما ىك ك أف يككف  قارئ النٌص  عمى يجبلذلؾ ( 2)"في العقؿ، كىذا لـ ييتـ بو النحاة
 .ةكخارجو حتى يصؿ إلى المعاني المرجكٌ  داخؿ النٌص 

 
ة، التي ال يمكف الجـز بثبات مقصديتيا لـ تخؿ نصكص دركيش مف ظاىرة الحذؼ األسمكبيٌ 

ا المبحث ىذ ة المتنكعة، كنظران التساع الحديث في ىذه الظاىرة فإفٌ ضمف سياقاتيا الشعريٌ 
نما ة كالببلغيٌ ليس بصدد عرض تقسيمات الحذؼ كأنماطيا كالخبلفات النحكيٌ  ة حكليا، كا 

ة كدالالتيا ضمف نماذج متفرقة في حدكد نصكص ندرس ىنا إثبات ىذه السمة األسمكبيٌ 
 :ديكاف دركيش، كفي ىذا المقاـ يقكؿ الشاعر

 اخن الباردأبناء اليواء السّ  نحنُ 

 وءار والضّ رى والنّ والماء، وأبناء الثّ 

 ةوأرض النزوات البشريّ 

 ولنا نصف حياةٍ 

 ولنا نصف مماتٍ 

 ...وىويةومشاريع خمودٍ 

 ون كما الزيتونوطنيّ 

 نا مممنا صورة النرجسلكنّ 

 ةفي ماء األغاني الوطنيّ 

                                                           
 .2/360، جالخصائصينظر: ابف جني، أبك الفتح:  1
، مجمة في الخطاب الشعري من شمولية نصية إلى خصوصية التجربة الشعرية االتساقبشار، إبراىيـ:  2

 .11ـ، 2010، 6المخبر، الععد
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 عاطفيون بال قصد

 غنائيون عن قصد

 (1)ةولكّنا نسينا كممات األغنيات العاطفيّ 

تكمـ الجماعي)نحف( بعضان مف حكايا المكاف كالزماف المتناثرة يسرد الشاعر بضمير الم
، ما بيف األمس كالحاضر بأسمكبية تعكس حمـ الشعب الفمسطيني بالنصر كالتحرر مف ناحيةو 

ذا ما تأمٌ  ر ذلؾ األمر مف ناحيةو كأسباب تأخٌ  منا السطكر الثبلثة األكلى مف النص أخرل. كا 
 حذؼ المسند إليو المبتدأ )نحف( صكت الشعب بعد أف شدٌ الشاعر قد أكجز ب السابؽ نمحظ أفٌ 

 حذؼ المسند إليو عمى قرينةو في عبر حرؼ العطؼ )الكاك(، كاعتمد  األسطر إلى بعضيا بعضان 
البارد كالماء( كالتقدير )كنحف أبناء الثرل كالنار كالضكء -نحف أبناء اليكاء الساخف( سابقة لفظيةو 

ك يمتبس عمى أو لـ يختؿ الحذؼ فإنٌ  المعنى في ظؿٌ  فيما يخٌص  اأمٌ  .كأرض النزكات البشرية(
 .القارئ الذم استعاف بالربط بيف الجمؿ المتعانقة إلكماؿ المحذكؼ منيا

الشاعر استعاف بظاىرة التقديـ كالتأخير التي سبؽ الحديث  ينبغى اإلشارة في ىذا المقاـ إلى أفٌ 
 المكاني كالزماني عمى أرض فمسطيف في قكلو:( كتأكيد كجكدىا 2عنيا بغرض "إبراز الذات")

 ولنا نصف حياةٍ 

 ولنا نصف مماتٍ 

فالشاعر أحسف التركيب حيف ناغـ بيف أسمكبي الحذؼ كالتقديـ كالتأخير؛ فتقديـ ضمير 
د الحؽ الغائب (؛ يؤكٌ اتة المقترنة بحرؼ الجر )لنا( عمى المبتدأ )نصؼ حياة كنصؼ ممالممكيٌ 

حذؼ ضمير الممكية )لنا( مف السطر  كما أفٌ  ف مف الكجكد عمييا،ألصحاب األرض المحركمي
ده، جاء ليخدـ المعنى السابؽ كيؤكٌ ما ؛ إنٌ كمشاريع خمكد... كىكيةفي قكؿ الشاعر:  ايمييم الذم

كلنا مشاريع خمكد... )رىـ بالممؾ الضائع، كالتقدير: لمنص، كيذكٌ  كقارئو  سامعو  كيكقظ ذىف كؿٌ 
تباع ا .(كلنا ىكية ة ألـ الشاعر عمى شدٌ  ما يدؿٌ إنٌ لشاعر لفظة مشاريع خمكد بنقاط مفتكحة؛ كا 

 مؿء ل منص فرصةن لقارئ  كقع كما ىك كاقع عمى األرض، األمر الذم جعمو يمنح كؿٌ  ره بما كتأثٌ 
                                                           

 .15-14، الديوان 1
 .233، الخطاب الشعري عند محمود درويش، دراسة أسموبيةأبك حميدة، محمد صبلح زكي:  2
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التي تمؾ المشاريع  في الداللة عمى التي يجدىا مبلئمة كاألكصاؼ الفراغ بالصياغةىذا المفتكح 
بحيث يصبح النص الشعرم " قاببل إلعادة اإلنتاج .ني تحققيا كالكصكؿ إلييايأمؿ كؿ فمسطي

 (1كالصياغة مع كؿ قراءة جديدة")

كعطؼ الصفات  ،عمد الشاعر أيضان إلى حذؼ المبتدأ )المسند إليو( في مقاـ الكصؼ
  :التي منحيا لممكصكؼ إذ يقكؿ

 عينان تائيتان في األلوان . خضراوان قبل

 قبل الفجر. تقتبسان العشب. زرقاوان

 بان إلى البحيرة نظرةً لون الماء، ثم تصوّ 

 (2)، فيصير لون الماء أخضر...عسميةً 

حذؼ الشاعر المبتدأ في قكلو : خضراكاف قبؿ العشب، كزرقاكاف قبؿ الفجر، كتقتبساف 
 ؛ رغبةن (كعيناف تقتبساف لكف الماء ،عيناف خضراكاف، كعيناف زرقاكاف)لكف الماء عمى تقدير: 

( 3بيا مف ثقؿ االستطالة كترىميا")ة كيجنٌ يكسب العبارة قكٌ "منو في االختصار كاإليجاز الذم 
المسند إليو إنما جاء لتبلفي تكراره مرة أخرل دكف فائدة لداللة المذككر عميو، فضبلن عف  فحذؼي 

لممسند قارئ لمنص ف حذؼ الشاعر لممبتدأ قد منحو دكران مميزان في الداللة؛ لشٌد انتباه السامع كالأ
 .، كتكثيؼ ما ينبثؽ عف الكصؼ مف إيحاءات كدالالت(4إليو الذم بني عميو النص)

 :كمف ذلؾ أيضا حذؼ المفعكؿ بو نحك قكؿ الشاعر

 اآلن، بين األمس والغد تغسل امرأةٌ 

 رزجاج البيت. ال تنسى وال تتذكّ 

                                                           
، رسالة آلية تركيب لغة الشعر شعرية القصيدة الجزائرية المعاصرة، بحث في الكشف عنبمعباسي، محمد:  1

 103ـ، 2015 -2014دكتكراه، جامعة أحمد بف بمة كىراف_ الجزائر، 
 20، الديوان 2
 .100، صظاىرة الحذف في الدرس المغويحمكدة، طاىر سميماف:  3
 141، األسموبية مدخل نظري ودراسة تطبيقيةينظر: سميماف، فتح اهلل:   4
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 (1)ةاآلن السماء نظيف

 
فمـ يعمف لقارئو عف األمكر التي نسيىيا أك  تنسى كتتذكر(؛حذؼ الشاعر المفعكؿ بو لمفعميف )    

 كأماـ قارئ النص مف جيةو  ر أماـ نفسو مف جيةو حتى ال يغمؽ دكائر النسياف كالتذكٌ  ؛استذكرىا
تعتمؿ قمب  التي ة كالعكاطؼ العميقةؿ األبعاد النفسيٌ أخرل. فالمسككت عنو يدفع القارئ إلى تخيٌ 

اظ كالمفردات عف اإلحاطة بيا، فما كاف مف حذؼ المفعكؿ بو إال أف التي تعجز األلفك الشاعر، 
تعكس غرؽ الشاعر في  مضادةو  ( أم )تنسى كتتذكر( في حركةو 2جاء إلثبات معاني الفعؿ نفسو)

ىناؾ أبعادان  ذف أفٌ إلما آلت إليو أحكالو كأحكاؿ ببلده كأىميا. فالكاضح  ؛غياىب الحزف كاألسى
حالة القارئ إلى معافو  ةن كفكري كنفسيةن  دالليةن   تقؼ كراء الحذؼ؛ لتسيـ في تشكيؿ النص كا 

 .في ايصاليا المعيارمٌ  الشاعر اعتمد النحك المغكمٌ  فٌ أ الما كانت لتظير لك  كدالالتو 
 

 االلتفات .3
"بالتحكيؿ في التعبير الكبلمي  ىعنيدرس االلتفات ضمف مباحث االنزياح التركيبي ككنو يي 

عددان  ( كلكفٌ 3ـ، الخطاب، كالغيبة")جيات أك طرؽ الكبلـ الثبلثة : التكمٌ مف اتجاه إلى آخر مف 
في عممية االنتقاؿ مف ضمير إلى آخر بؿ  -فحسب–مف الببلغييف لـ يحصركا ىذه الظاىرة 
فعاؿ الثبلثة الرئيسة في العربية )الماضي كالمضارع امتدت لتشتمؿ عمى االنزياح عف األ

كتذكير كتأنيث كغيرىا مف األمكر التي يطكؿ  ،كجمع ،فراد كتثنيةكما يتصؿ بيا مف إ ،كاألمر(
 (4الحديث فييا.)

ة كىذا االنصراؼ مف أسمكب إلى آخر ال يأتي عبثان؛ إذ ال بٌد مف أف يككف محمبلن بقيـ ببلغيٌ 
 (جكف الينز)فالمعنى كالداللة حسب  ،ة لمخطاب الشعرمكداللية تبرز عف السياقات التتابعيٌ 

التي تتجاكز معاني الكممات المحفكظة أمامنا إلى معاني  ،ة الكبلميةما يسمى بالقكٌ ب افيتحدد
                                                           

  16، لديوانا 1
 .155ني، عبد القاىر: دالئؿ اإلعجاز، صينظر: الجرجا 2
 .479،/1، جالبالغة العربيةالميداني:  3
الطراز ألسرار البالغة . ينظر: العمكم: 2/4، جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرينظر: ابف األثير:  4

 ،.3/234، جالبرىان. ينظر: الزركشي، 2/73، جوعموم حقائق اإلعجاز
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 (ال أريد ليذم القصيدة أف تنتيي)كفيما يخص ديكاف  .(1ة ضمف السياؽ الشعرم)ة خفيٌ ضمنيٌ 
أكثر مظاىر االلتفات  كافى  فإف االلتفات كالتحكؿ القائـ بيف ضمائر المتكمـ كالمخاطب كالغائب

 نصكصو الشعرية.في ظيكران 

كمف ذلؾ االلتفات مف ضمير المتكمـ إلى ضمير الغائب في مقاـ الكصؼ، كمف ضمير 
المضارع في الفعؿ مف الفعؿ الماضي إلى ، كالتحكؿ الخطاب إلى ضمير الغياب في مقاـ الحكار

 :الشاعر قكؿ

 دىشًا من خفة األشياء

 أوقفت حصاني

 عند نبع

 مت، تأممت طويالً وترجّ 

 الضوء في الماءذوبان 

 الذي يضحك

 مس في البحرغربًا، تستحم الشّ 

 وشرقًا، ينبت الميل بطيئًا خمف حرش السنديان

 تبحث عن أترابيا يمةٌ وشمااًل، غ

 وجنوبًا، شارع يفضي إلى أشيائنا في الالمكان

لى األعمى، طريق الالزمان  وا 

 كْن صدى في قطرة الماء

 وكْن في ورق العشب صدىً 

                                                           
 .222،  والسياقالمغة والمعنى ينظر:  1
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 تناجيك وتحميك من الفكرةة موسيقى ثمَّ 

 فالفكرة بنت اليذيان

 (1)... نبوي   قال لي صوٌت خفيٌ 

 د نصو السابؽ بيف عدد مف الضمائر التي أكسبتو سعةن ىتنقؿ الشاعر في سرده لمشا
مع المشاىد التي كاف ينقميا لمقارئ. حيث بدأ  كالنفسيٌ  نتو مف االستغراؽ الذاتيٌ مكٌ  ،كمركنةن 

دعيان ضمير المتكمـ الذم خطا بو الخطكة األكلى في سرده لمشاىد حممو مست ممفكظو الشعرمٌ 
التي يتطمب كصفيا نفسان تأمميان طكيبلن؛ لتتضح معو  ،الشعرم كسط طبيعة المكاف المدىشة

تناغمت  ؿ كالتأمؿ( جميعيا أفعاؿه )فالكقكؼ كالحضكر كالترجٌ  كمعالميا تفاصيؿ الجماؿ كالسحر
ؿ الشاعر مف مشيد الكصؼ يتحكٌ  ءكمع بد .بت الحضكر كالحمكؿمع ضمير المتكمـ الذم يث

و ماثؿه أمامو. ضمير المتكمـ السارد إلى ضمير الغياب الكصفي، مستحضران صكرة المكاف ككأنٌ 
 كظيفيةو  عبر بو الشاعر عف مشيد الماضي؛ لغايةو  مكىذا ما أكدتو حركة الفعؿ المضارع، الذ

التفات الشاعر مف  و كاقعه اآلف، كالحقيقة أفٌ الحدث ككأنٌ قيمتيا استحضار المشيد ك  كدالليةو 
قد كقع في دائرة التعظيـ كالمبالغة في كصؼ  ،المتكمـ إلى الغياب كمف الماضي إلى المضارع

ليربط الخطاب بالغياب، فقد  كال يقؼ الشاعر عند ىذا الحدٌ  .جماليات المكاف الذم حٌؿ فيو
مخرجان إياه مف دائرة الغياب إلى دائرة الخطاب، األمر الذم يباغت القارئ مف جديد،  استطاع أفٍ 

( كتبث ركح التشكيؽ في نفسو 2لو، تثير انتباىو كتدفع الممؿ عنو مف جية) كاف بمثابة صحكةو 
مف جية أخرل لمكشؼ عف معالـ الخطاب كتحديد طرفيو: المخاطىب كالمخاًطب المذاف ظبٌل 

عف مسار الخطاب إلى مسار الغياب، كيكشؼ  الشاعرمجيكليف إلى المحظة التي انحرؼ فييا 
 (.قاؿ لي صكت خفٌي...نبكمٌ ): في قكلولمقارئ أطراؼ الحكار كىما: كحي الشعر كالشاعر نفسو 

الشاعر كاف مكفقان في التفاتاتو المتنكعة بيف ضمائر الغياب كالتكمـ  مف المبلحظ إذف أفٌ 
و كاحده و كتعميؽ إحساسو بالحدث ككأنٌ إلى نصٌ القارئ  كالخطاب، التي نجح مف خبلليا في شدٌ 

 مف أبطالو.
                                                           

 .124-123الديوان:  1
البالغة العربية أسسيا، وعموميا، وفنونيا، وصور من تطبيقاتيا بييكل جديد من طريف ينظر: الميداني:  2

 .481وتميد، 
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 يقكؿ دركيش: قصيدة أخرلكفي 

 من كان يحمم مثمي في طفولتو

 ىو المسافر من أمسي إلى غده

 نجمتنا الءِ من أَل  لو عدتُ  وددتُ 

 في بستان موعدهِ  إلى شبيييَ 

 ولنا ظاّلن نحن لشخص واحدٍ 

 ما لمسماوّي من نعمى توحده

 صدى ال نمتقي أبداً  ننأى وندنو

 ني ىو في منفى تشردهكأنّ 

 الضرورة والرؤيا معطمةٌ  يى

 كأّي معنى تشّظى في ترّدده

 لو كنت أصغر من قمبي لقمت لو

 خذني إلى ممتقى حممي بمولده

 ىو المكان، رىان المنشدين عمى

 (1)دهمان وموسيقى تجدّ فعل الزّ 

 ،ثؿ في نحك )مثمي، أمسي، كددتي في األسطر السابقة التفات عف ضمير المتكمـ المتم
، شبييي، ننأل، ندنك( إلى ضمير الغياب في )غده، طفكلتو، ىك، تشرده، ىك المكاف(  عدتي
 ،حيث تدكر ىذه السطكر حكؿ فكرة بعد الشاعر كأمثالو مف أبناء شعبو الفمسطيني عف كطنيـ

)مثمي كأمسي( إلى ؿ الشاعر عف ضمير المتكمـ في كحمميـ الجماعي في العكدة إليو، فتحكٌ 
                                                           

 .93-92: الديوان 1
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ال يتجاكز  دالليةو  مف ناحيةو ف ،ليس إالٌ  ما ىك تحٌكؿ لفظي عمى مستكل الصياغة)طفكلتو كغده( إنٌ 
الداخمية التي ىي جزء مف ذات  هعف ذاتو كأنا حدثيت ككنو ،فيو الشاعر عف ضمير المتكمـ

د حدان أيضٌا، كىك ما تأكٌ سيككف كا ظرىا غده مجيكؿه تشعبو الجماعية، التي عاشت أمسان كاحدان، كين
( لتككف نحف الجماعية ضمير المتكمـ) إلى  (أنا الفردية)ضمير المتكمـ التفات الشاعر عف مع 
ىك : )بقكلو كتكٌحد الحمـ الذم ظٌؿ مجيكالن حٌتى كشؼ عنو الشاعر ،د الذاتعمى تكحٌ  دليبلن 

  (.المكاف

ل عمى مستكل الصياغة تساك  حضكر ضمير الغياب في اإلشارة إلى )المكاف الكطف( إفٌ 
لمشاعر كأبناء شعبو عف أرضيـ، كبذلؾ يككف االلتفات في الخطاب  مع الغياب الفعميٌ  دالليان 

السابؽ قد نجح في تحقيؽ بعديف أساسييف ىما: كسر الرتابة في السرد الشعرم مما  الشعرمٌ 
لدل الشاعر الذم ال  طفيٌ كالحب العا نسانيٌ اإل انتباىو، كالكشؼ عف الحٌس  يكقظ القارئ كيشدًّ 

 . إلى الكطفكالرجكع  العكدة حمـ أبناء شعبو المشترؾ كىك يزاؿ يحمـ 

 كفي مكضع آخر يقكؿ الشاعر :

 ما أطول الميل، إن فكرُت :

 أين أنا؟

 ني ظّمك المقطوع من شجرككأنّ 

 في قمرك ني الحجر المرميّ كأنّ 

 (1)ما أطول الميل

، أنا( إلى ضمير المخاطب في األسطر التفات عف ضمير المتكم ـ المتمثؿ في )فكرتي
في )ظٌمؾ(، فالشاعر قصد اإلخبار عف حالتو في كبل الضميريف المذيف جاءا لخدمة الغرض 

                                                           
 .91: صلديوانا 1
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طكؿ  ( صكب معاناتو العاطفية في ظؿٌ 1في السطكر السابقة، كىك تكجيو عناية القارئ) الدالليٌ 
 الميؿ كغياب الحبيبة.

 فعاؿ يقكؿ الشاعر:كعمى صعيد االلتفات بيف األ

 اآلن، كنت

 اآلن، سوف تكون

 (2)فاعرف من تكون...لكي تكون

يسيطر عمى األسطر السابقة ضمير المخاطب، الذم تماىى مع انتقاؿ الشاعر بيف 
، سكؼ تككف، اعرؼ(  ،ليمفت ذىف القارئ ؛األفعاؿ الثبلثة: الماضي كالمضارع كاألمر في )كنتى

كتقرير  الذاتحث عمى إثبات ال( في مقاـ النصح ك 3كاىتماـ) و محؿ عنايةكيشعر المخاطب بأنٌ 
 مصير.ال

 أسمكبيةن  زةن كبناءن عمى األمثمة السابقة، نرل أف انتقاؿ الشاعر مف أسمكب إلى غيره، كاف ميٌ 
ؽ ائة عبر لفت انتباه السامع كالقارئ لنصكصو بطر تو كأغراضو الشعريٌ استغميا في إثبات مقصديٌ 

 .قارئو لدل فنيٌ ، كذكاء لديو يإبداع زتميمنكعةو كشفت عف 

 

 االنزياح االستبدالي)الداللي(:  - ب
بجكىر الكحدة المغكية القائـ عمى حرؽ قكانيف المغة  رئيسبشكؿ  ىذا النكع مف االنزياح يرتبط
إلى المستكل العميؽ الذم تنفتح معو  النمطيٌ  (؛ إلخراج ألفاظيا مف المستكل الدالليٌ 4االعتيادية)
ة مف تشبيو ة التصكيريٌ ى عالـ البلمحدكد مف الدالالت في "مجاؿ التعبيرات المجازيٌ المغة عم

                                                           
 .3/315، جالبرىان في عموم القرآنينظر: الزركشي:  1
 .18: صلديوانا 2
البالغة العربية أسسيا، وعموميا، وفنونيا، وصور من تطبيقاتيا بييكل جديد من طريف ني: ينظر: الميدا 3

 .483، صوتميد
. بركة، 164، األسموب واألسموبية. المسدم، عبد السبلـ: 108،  بنية المغة الشعريةينظر: ككىف، جاف:  4

 .37، النظرية األلسنية عند رومان ياكسبونفاطمة الطباؿ: 
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، كالتي ة عامةن كىذا يعني أننا نتحدث في ىذا المقاـ عف الصكر الببلغيٌ  (1)"كاستعارة كغيرىا
مف  كترجع  القدرة عمى إبداع ىذه األنكاع كميا .(2تشكؿ االستعارة _حسب جاف ككىف_ عمادىا)

إلى مدل مركنة العربية، كممكة المبدع المغكية كالفنية التي تمكنو مف صياغة  الببلغيةالصكر 
تنفتح عمى عالـ الحقكؿ الداللية الكاسعة، كتثرم العامؿ الداللي في  كدالليةو  لغكيةو  عبلقاتو 

  .النصكص الشعرية

لي عمى اعتبار ما ؿ ما نرصده مف ألكاف االنزياح االستبداستككف االستعارة أكٌ عمى ذلؾ  بناءن 
 مف أنيا عماد ىذا النكع مف االنزياح. أسمفنا بو سابقان 

 

 ة:الصورة االستعاريّ  .1
المشبو كالمشبو بو،  ؿ بنية التشبيو إلى استعارة بحذؼ أحد طرفي التشبيو األساسييف:إف تحكٌ 

عادة سبكيا كفك  ،مف الحرية في التعامؿ مع مفردات المغة كاسعةن  الشاعر مساحةن  يمنح ؽ ا 
كتشحف  ،ر سكاكف الجماداتتفجٌ  تو و مف طاقاانالخياؿ بما يحكيك ييا الفكر يغذٌ  جديدةو  عبلقاتو 

كالثبات في رسـ الصكر  كسر حكاجر المعياريةتعمؿ عمى   ؛جديدة المتحركات بمعاف كدالالتو 
 ة مف جية أخرل. ة النصكص الشعريٌ ز الدالالت في معماريٌ الفنية مف جية، كتركٌ 

لى إصؿ المغة أ" نقؿ العبارة عف مكضع استعماليا في عمى  الستعارة تقكـ أساسان لما كانت ا
 ( 4)إلصابة الداللة المرجٌكة"االلتحاـ كالتكحد بيف طرفييا ؽ " إذف مف تحقٌ  بل بدٌ (  ف3غيره لغرض")

 ة داخؿتيا الفنيٌ مف القياـ بميمٌ "الصكرة الحديثة ؽ األغراض كالدالالت ال يعفي بدكره ك تحقٌ 
في الحكـ عمى  دائمان  كشرطان  ميمان  التي تعد مقياسان  ،ثيراتيا الجماليةأفي فيـ ت ك تحكالن أ ،القصيدة

مف  ، ككسيمةن مذات الشاعرة ل اإلبداعية خصكصيةالتعكس  فنيةن  أداةن ككنيا ( 5و")براعة الشاعر كفنٌ 
 كسائؿ التأثير كاالستجابة في نفكس المتمقيف.

                                                           
 .119، عمم األسموب مبادئو واجراءاتو :فضؿ، صبلح 1
 .110، بنية المغة الشعريةينظر: ككىف، جاف:  2
 268، الصناعتينالعسكرم، أبك ىبلؿ:   3
 124، صورة الشعرية في النقد العربي الحديثصالح، بشرل مكسى:   4
 166،  نفسو  5
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ف صاحبيا مف نقؿ تمكٌ يا كما أنٌ ،  الركح كالحياة فييا عبر بثٌ  الجمادات االستعارة صتشخٌ 
في حكـ  مكجكدةن  ذىاف،المحسكس بعد أف كانت حبيسة األ لى الكاقع المادمٌ إالمعاني 
في عزلة عف سياؽ بنيتو العامة؛  ال تعرض المعنى ة بأنكاعيافالصكر الببلغيٌ  .(1المعدكمة)

يقاع التقائو بالمعنى، كتنحرؼ بو إيا تبطئ أنٌ نتباه" ذلؾ ظ كااللتفرض عمى المتمقي ضركرة التيقٌ 
 كمف ذلؾ قكؿ دركيش: ( 2لى المعنى دكنيا")إشارات فرعية غير مباشرة، ال يمكف الكصكؿ إلى إ

 عمى سكك الحديد.ىناك شكل الشيء

 (3و)ظمّ  ة الالشكل يمضغُ في عبثيّ 

 النفسيٌ  الثقؿريغ و، في تفظمٌ  ؽ في قكؿ الشاعر: يمضغالمتحقٌ  تشخيصال أسيـ
الراىنة التي آلت إليو صكرة ى الحالة الحزينة عم الشاعر المخبكء في ركح كالعاطفيٌ 

نجحت  نفسيةن  آثاران  فتخمٌ  كاؿمحاء كالزٌ بما تحققو مف معاني اإل حركة المضغف، المكاف)الكطف(
 عارة المكنية االستب مستعينةن  ،الذم يحكي حكاية المكاف الضائع المشيد التصكيرم في إضاءة 

كىذا المشبو بو محذكؼ كناب عنو  ،نسافباإل و، عندما شبيتلى مخمكؽ حيٌ التي حكلت الظؿ إ
 مكضكعيان لخياؿ. فعممية المضغ باتت معادالن باالعتماد عمى عامؿ اشياء مف لكازمو كالمضغ أ

 ؿ كالتغيير التي أصابت المكاف.لعمميات التحكٌ 

بة التي انتظرت عمى نفسو الطيٌ  متأسفان  متألمان طيني الشعب الفمس نرل في استعارة أخرل
 بالنصر كالتحرير الذم ما آف لو أف يتحقؽ، يقكؿ دركيش: عربيةن  ككعكدان  عيكدان  طكيبلن 

 وحمقى حين ا مالئكةً ...، كم كنّ 

 جناح قنا البيارق والخيول، وحين آمنا بأنّ صدّ 

 (4نسر سوف يرفعنا إلى األعمى)

                                                           
  75/ 1، ج البيان والتبيينينظر : الجاحظ،   1
 328،صورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العربلعصفكر ، جابر: ا  2
 25، الديوان  3
 33، نفسو  4
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الخذالف كخيبة عف معاني  الي عٌبر ،دركيشئة للنفسية السيٌ المقطع ا تنكشؼ مع ىذا
األمؿ كالتباس الكجو الحقيقي لمعرب بقناع الزيؼ كالخديعة. فالشاعر يصكر أبناء الشعب 

 ينتقؿ لكصؼ القكل العربية بجناح النسر الكاسر ثانيان   ، ثـٌ  الفمسطيني بالمبلئكة كالحمقى أكالن 
كالجامع بيف طرفي التشبيو األكؿ صفة الطيارة كالبراءة التي  عمى سبيؿ االستعارة التصريحة،

مت عمى قمكب العامة مف الفمسطينييف الحالميف بالنصر كالعكدة إلى ببلدىـ، أما الجامع في خيٌ 
ىة بمعاني الخيانة كالخذالف العربي لمشعب التشبيو الثاني فيك عامؿ القكة المنقكصة المشكٌ 

 الفمسطيني. 

يمفت  بؿ  __مطمقان لشعبو بالحمقى كالمبلئكة ليس مف شأنو التحقيركصؼ دركيش  إفٌ 
انتباه القارئ إلى بساطة حمـ الفمسطيني، كصفاء ركحو التي جعمتو يتمسؾ بكعكد  بو الشاعر

 العرب كبيارقيـ البالية.

جناح نسر العرب ال يكفي لمكاجية كحش  أفٌ  عمى الفمسطيني أف يدرؾ يقينان  لقد كاف حقان 
ص مف كجكده عمى األرض الفمسطينية. كقد أحسف الشاعر اختياره ؿ المفترس، كالتخمٌ االحتبل

فتو ركحو بانفعاالتيا الصادقة التي خمٌ  يا كعاء حكل النتاج الركحيٌ االستعارة، إذ بدت ككأنٌ 
فبالصكرة الشعرية ، فالركح الحزينة المستندة عمى االستعارة ككنت ماىية النص،" (1)المباشرة
)د اتتجسٌ  فتنشأ النصكص  (2لركح كتصبح مرئية، كالركح بدكرىا تجدد أحاسيسنا كمشاعرنا"
 بما تخفيو الركح كما تفيض بو القمكب. ة ناطقةن الشعريٌ 

 كظؼ الشاعر االستعارة في مقاـ كصفو لممرأة كما في قكلو: 

 ئني ضوء ىذا النيار الخريفيّ ينبّ 

 ي رأيتك من قبل، تمشين حافيةأنّ 

 : سيريتي، قمتُ القدمين عمى لغ

 عمى العشب، سيري ببطء ببطءٍ 
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 فس منك ويخضر. والوقتلكي يتنّ 

 ألمسك منشغل عنك... سيري ببطءٍ 

 حممي بكمتا يدّي.رأيتك من قبل

 حنطيَة كأغاني الحصاد وقد دّلكتيا

 السنابل، سمراء من سير الميالي

 بيضاء من فرط ما ضحك الماء حين

 اقتربت من النبع.سيري ببطء

 شيت ترعرعت الذكريات حقوالً ى مفأنّ 

 من اليندباء، رأيتك من قبل في

 (1) الزمن الرعويّ 

سعى الشاعر في النص السابؽ إلى المزج بيف صفات الحبيبة كمظاىر الطبيعة 
كذكرياتو التي استقت مف صمت بكجدانو كمشاعره بة اتٌ صكرة مركٌ دة  في كطنو، عبر المتجدٌ 

كصؿ ربطت الشاعر بماضي  لت الحبيبة إلى أداةو إذ تحكٌ ، رارتوم لكاف المتنكعةذم األ (اليندباء)
فنجد الشاعر قد استعار الذكريات التي امتزجت فييا معاني الحب بألـ البعاد كالفراؽ كالخراب، 

لضكء النيار صكرة إنساف يحمؿ األنباء كينقميا، كما شبو العشب األخضر بإنساف يتنفس 
، كشبو عف الحبيبةفكقو، كاستعار لمكقت صكرة إنساف منشغؿ مستمدان أنفاسو مف خطكات الحبيبة 

، كشبو الماء بإنساف يضحؾ، كالٌذكريات شبو السنابؿ بإنساف يدٌلؾكما مسؾ، الحمـ بشيء مادٌم يي 
بنبات ينمك كيترعرع لتجيء ىذه الٌصكر كٌميا عمى سبيؿ االستعارة المكنية لتتآلؼ جميعان لرسـ 

 طبيعة المقاء التي جمعت الشاعر بيا.صكرة متكاممةو لمحبيبة، كل
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ة الممزكجة بفضاء الطبيعة في سبيؿ يبدك أف حشد الشاعر ليذه الصكر التشخيصيٌ 
أك حمكؿ  طبيعة ببلده  ،ىك إال رجع صدل الندماج الشاعر في طبيعة ببلدهكصؼ الحبيبة ما " 

المحبة لكؿ مممح مف بذات الشاعر الخاصة  إذ يبدك التشخيص ممزكجان  (1ىميا في خيالو،")أ ك
 فيك ؛و مباشرةن معجـ نفسب صؿكم متٌ المغ ومعجم مبلمح كطنو الذم ال يغيب عف بالو، فنجد أف

، بؿ ينشر ساكنةن  فبل يعرضيا صامتةن   ،ةمف ذاتو كأحاسيسو النفسيٌ  بعضان  استعاراتو يصكر في
 ا في قكلو: ر كاالستجابة بتجربتو، كمالحركة في ثناياىا؛ ليمنح القارئ فرصة التأثٌ 

 يرراب، لما واصل السّ لواله، لوال السّ 

 :عن الماء. ىذا سحاب يقول بحثاً 

 وبأخرى ويحمل إبريق آمالو بيدٍ 

 خطاه عمى الرمل يشد  عمى خصره. ويدق  

 راب يناديوكي يجمع الغيم في حفرة. والسّ 

 يغويو، يخدعو، ثم يرفعو فوق: اقرأ

 إذا ما استطعت القراءة. واكتب إذا

 استطعت الكتابة. يقرأ: ماء، وماء، وماءما 

 رابعمى الرمل: لوال السّ  ويكتب سطراً 

 (2إلى اآلن) لما  كنت حياً 

 تمزجالتي  صكر كاالستعاراتالمقطع عبر جممة مف ال في ىذااألمؿ  صكرة ارتسمت 
_ مف غالبان  ة المقتنصة_الشاعر عمى صكره الحيٌ   اذ أسقط ؛كالنفسيٌ  الشاعر المغكمٌ  معجميٌ  بيف

التي  توكاقع تجرب ليضع القارئ في ضكءة كأحاسيسو النفسيٌ  ،مف خبئو الذاتيٌ  كثيران  عالـ الطبيعة
  عايشتيا ركحو كصكرتيا أشعاره.
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ة كتصعيدىا في بنية النص ة الكميٌ كر صٌ بال ليس بالقميؿ في النيكض دكران التشخيص  لعب
ة، في سبيؿ تصكير العالـ ة كالبصريٌ الذم بيف أيدينا، كالذم تناغمت فيو الصكرتاف الحركيٌ 

الحقتو عيكف المسافر) الشاعر(، عبر  راب في ىيئة كائف حيو ص السٌ الداخمي لمشاعر، الذم شخٌ 
 تشدُّ  ماءو  حراء القاحمة التي يميث الحاؿُّ فييا كراء قطرةً كسط الصٌ  مف المحظات المتعاقبةً  سمسمةو 

نسانان يرش راب بات كتابان عكده لمكاصمة سيره. فالسٌ  يمتمؾ صفة  د الناظر إليو لكجيتو كطريقو،  كا 
ة كر االستعارية المكنيٌ الغكاية كالخديعة التي تغرم مف يقؼ أمامو لمتابعتو كالمحاؽ بو. فيذه الصٌ 

ظيرت فيو قدرتو العالية عمى تطكيع المغة  راب، عبر مشيد سردمٌ التي ساقيا الشاعر لمسٌ 
لؤلمؿ الذم  مكضكعيان  راب معادالن ، جعمت مف السٌ ة في النٌص ة التي تصكف الداللة العامبالكيفيٌ 
  و ينجح في تحقيؽ أمانيو.عمٌ  دركيش يسعى كراءه سنيف طكيمةن  ظؿٌ 

حياء عف األ فعاؿ صادرةو أعمى  ككنيا دالةن  لمحظةيدرؾ فعاؿ )يخدع، يغكم..( قارئ األ إفٌ 
يا في إيصاؿ الداللة  يمنح قارئيا كاعتماد الشاعر عميؼ، رادة كالتصرٌ ف يتصفكف بالعقؿ كاإلممٌ 

ذ يستطيع الشاعر عبر . إ(1بأنفاسيا تمفح كجيو") حتى ليكاد يممسيا بيده كيحٌس "  إحساسان 
، (2يحائية)إداة أ ، ذلؾ أنيابالنفسيٌ  اإلمساؾ بالخيط الرفيع الذم جمع العامؿ الحسيٌ   ستعارةاال

 .ا صراحةن تشير لقارئيا بالداللة التي تحمميا دكف أف تقٌر بي

 ة:الصورة الكنائيّ  .2
قحاميا بمعافو الشطط في  اييكدارس كصالنص ئيال يمكف لقار  تفرض  كدالالتو  تأكيميا كا 

ع د الرؤل كتنكٌ ة تعدٌ بحجٌ  ؛منطقي يرتاح ليما العقؿ كالقمب سكيان  أك جامعو  دكنما رابطو  عمييا فرضان 
 يكدعكا قصائدىـ أساليب فنيةن  راء أفٍ ة مرنة استطاع الشعا كانت المغة مادٌ كلمٌ  .النظرة الناقدة

كجنحت صكب البلمحدكد مف المعاني  ،ة لمغةاخترقت المعاني المعيارية كالداللة األحاديٌ 
التي يقصد بيا" أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني فبل يذكره ، كما في الكناية كالدالالت

تاليو كردفو في الكجكد، فيكمئ بو إليو، بالمفظ المكضكع لو في المغة، كلكف يجيء إلى معنى ىك 
الشاعر يستبدؿ المفظ ذا الداللة المباشرة عمى المعنى المقصكد  ( بمعنى أفٌ 3عميو") كيجعمو دليبلن 
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في  كرسكخان  قكةن  كتيب المعاني " تمنح الصياغة جماالن  ؽ الداللة ذاتيا، بطريقةو يحقٌ  بمفظ بديؿو 
. كقد لجأ دركيش إلى ىذا األسمكب في تغميفو (1يؼ")الذىف، كذلؾ لما فييا مف الخفاء المط

المكاف) أرض  كعرضو لبعض الصفات كالدالالت التي ضٌمنيا شعره، كمنيا قكلو كاصفان 
 مف الزماف: فمسطيف( بعد غياب أصحابيا عنيا ردحان 

 عمى المحطة. ال أحب اآلن ىذا العشب

 ىذا اليابس المنسّي، ىذا اليائس العبثي

 (2سيان في ىذا المكان الزئبقّي)يكتب سيرة الن

ؿ كالتغيير تتماىى الكناية في قكؿ الشاعر: اليابس المنسي ، لتكشؼ عف صفة التحكٌ 
يبرز مف خبلؿ العشب الذم فقد  ،لمفناء كالتحكؿ  ان مشيدرؾ، إذ ترسـ الكناية المقترف بالغياب كالتٌ 

لنا حالة المكاف الكاقعية بعد غياب  فالشاعر يحاكؿ  أف يصكر .يائسان  خضرتو كيناعتو فبدا يابسان 
مف عناصر المكاف المفعمة بالحياة   أصحابيا عنيا عبر إثبات التغيير كالتبدؿ الذم طاؿ عنصران 

لممكاف الذم نعتو  عامةن  كالخصب)العشب(، ليمتد ىذا التحكؿ كالتغيير فيما بعد فيككف سمةن 
 عدـ الثبات .ؿ ك الشاعر بمفظة )الزئبقي( في داللة منو عمى التحكٌ 

ترتسـ بعض الصكر الفنية في نصكص دركيش عبر الكنايات التي تتماىى في داللتيا 
 يكشؼ كجو  المعنى الخفي  كما في قكلو:  كإيحاء رمزمٌ 

 ح...، أرى شجر النخيل ينقّ 

 (3الفصحى من األخطاء في لغتي...)

 لسياؽ الشعرمٌ ح الفصحى مف األخطاء( في إطار ا)أرل شجر النخيؿ ينقٌ  ت عبارةدلٌ 
 ، فإٍف كانت الصكرة الفنية بأنكاعيا " (العنصر العربي عمكمان ) المكصكؼ ت فيو عمىالتي حمٌ 

 فبل بدٌ ( 4لى عالـ الكاقع")إكثر مف انتمائيا ألى عالـ الكجداف إتركيبة كجدانية تنتمي في جكىرىا 
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و ذا أثر بٌيف في شعر كأف  يككف العامؿ الكطني كالعربي المقترف بالمكاف كذكراه كحاؿ أىم
 كما في قكلو:  الكآبة كالحزفما أضفى عمى مشاىد المكاف كصكره مشاعر  الذم كثيران ، دركيش

 يتغنّ  نا سوف نسمع طيراً ينبئني أنّ 

 عمى قدر حاجتنا لمغناء... خفيفاً 

 وال وطنياً  التباريح، الرعوياً  خفيّ 

 (1فقدناه) ر شيئاً فال نتذكّ 

 اتيا بعدان تحمؿ في طيٌ كناية عف مكصكؼ) الكطف(؛ ككنيا ( طنيان كال ك  )ال رعكيان  فعبارة
، فالشاعر ال يريد سماع ما يكقظ في ركحو ذكريات الكطف المريرة التي انقمب فييا كعربيان  كطنيان 

 عمى عقب. حاؿ المكاف كأىمو رأسان 

 :يقكؿ أيضان 

 (2اخن البارد)نحن أبناء اليواء السّ 

الساخف البارد( كناية تصؼ حالة الكطف السياسية المرىكنة فنممح مف كراء عبارة )اليكاء 
 . ه اإلسرائيميٌ مع عدكٌ  في صراعو الممتدٌ  المتيف جمعتا الفمسطينيٌ  (الحرب كالسبلـ)بصفتي 

 : يقكؿ دركيش أيضان 

 ليال أوتار جيتارتي... لن أبدّ لن أبدّ 

 مياميا فوق طاقتيا... لن أحمّ لن أحمّ 

 سادسٍ  رٍ قول ليا جديني عمى وتلن أ

 (3أجد الفرس العائدة!)
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ة التي لجأ دركيش إلى الكناية في قكلو) أجد الفرس العائدة( لمداللة عمى النصر كالحريٌ 
فمسطيني؛ في سبيؿ تكضيح مكقفو حياؿ الشعر الذم تصكغو ركحو، فيك يرفض  حمـ بيا كؿٌ 

دىا قيد كال تحصرىا ال يقيٌ ة ن قكؿ، فيك يريد ألشعاره أف تككف حرٌ فرض عمى شعره ما يى أف يي  بحزـو 
 جعؿ شعره كقفان  كالكالدة كالحياة كالمكت، ذلؾ أف   تنطؽ بمساف الكطف كالحبٌ  قضية، يريد ليا أفٍ 

ؽ النصر المنشكد يحقٌ  عمى مكاضيع القضية كالكطف السميب لف يعيد لمفمسطينييف أرضيـ، كلفٍ 
 السنيف. منذ عشراتً 

 كفي مقاـ آخر يقكؿ دركيش:
 ي نؤوم الضحىي أنّ ومن حسن حظّ 

 (1عن موعد الطائرة) فتأخرتُ 

ر في الصحكة ككاحدة مف  يكمئ الشاعر في قكلو )نؤكـ الضحى( إلى صفة الراحة كالتأخٌ 
 في نجاة الشاعر مف المكت المحقؽ في إحدل مراحؿ حياتو. ة التي كانت سببان المصادفات القدريٌ 

لماحو لعدد مف المعاني اعتمد دركيش عمى العامؿ المكني في رسمو لبعض ال كنايات، كا 
 كالدالالت كما في قكلو:

 عينان تائيتان في األلوان...

 .....................تقتبسان

 لون الماء، ثم تصوبان إلى البحيرة نظرة

 ة، فيصير لون الماء أخضر...عسميّ 

.................................. 

 الحزين ... تنظران إلى الرماديّ 

 (2صفاتو...)وتخفيان 
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في رسـ أبعادىا الداللية ككنيا كاحدة مف" المظاىر  لكافتعتمد ىذه الصكر عمى األ 
،إذ ترمز العيناف إلى المجيكؿ  (1في المشاعر") في األعصاب، كحركةن  ة التي تحدث تكتران الحسيٌ 

 بينما يرسـ ،لخصب كالحياة كالشباباصفات بخضر المكف األ كيكحي الذم يسكف ركح دركيش.
في ثنايا  كاضطرابان  تباينان  ،سكدبيض كاألأللمكنيف متناقضيف ابعالمو المكني الجامع  الرمادمٌ 
كال  ال يحسـ حقيقةن  الحزف كالفراؽ، فالرمادمٌ  كصفات ، بداللتو القاتمة المشكبة بمعانيالركح

 يكشؼ عتمة مجيكؿ. لذلؾ نرل الشاعر يقكؿ: 

 ...وىما ىما في الميل مرآتان لممجيول

 الميل قدري. أرى أو ال أرى، ماذا يعدّ  من

 (2ة...)ة_ بحريّ لي من رحمة جويّ 

ة الحاالت الشعكريٌ  مع تآلفت كاسعةو  كمعافو  تفرزه مف دالالتو  الكاف بماأل فمف الكاضح أفٌ  
ة ليا، فالعيكف التائية في التي يعايشيا دركيش حياؿ حالتو المرضية التي ال يدرم نياية يقينيٌ 

ره فييا بالنجاة كالعكدة إلى الحياة، أك تنذره مف تبشٌ  حتميةن  لـ تقدـ لمشاعر معمكمةن بحر األلكاف 
عمى  د داللةن مجرٌ  الصكرة بتنكعاتيا ليست " د أفٌ كىذا يؤكٌ  ة التي باتت تطرؽ بابو.ياية الحتميٌ النٌ 

عف نفس  تمقائيان يصدر  يا انبثاؽ حيه نٌ إميا ليعبر عنيا، خارج ذات المبدع يتأمٌ  سمفان  مكجكدةو  فكرةو 
د ما بيف العناصر تكحٌ  ياذلؾ أنٌ  (3يعيشيا المبدع") انفعاليةو  نفسيةو  لمحظةو  ك ترجمةو أ المبدع كتعبيرو 

الذم يعتمؿ  حساس العاـباإل _ضركرةن  ، كترتبط_ التي يطرحيا الشاعر في شعره فكاركاأل
 صدره.
 
 
 
 

                                                           
 59، التفسير النفسي لألدبإسماعيؿ، عز الديف:   1
 21، الديوان  2
_، رسالة سات النقدية العربية المعاصرة_الشعر انموذجااالتجاه الجمالي في الدراحسف، ىديؿ محمكد:   3

 234ـ، 2010-2009ماجستير، جامعة البعث _سكريا، 
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 المجاز المرسل: .3
تحقؽ الداللة المطمكبة  بكجكد قرينةو  معناه الحقيقيٌ  استعمؿ في غير و كبلـه يعرؼ المجاز بأنٌ 

ر ( كىك مف صكر االنزياح االستبدالي التي تعكس ميارة الشاعر في تخيٌ 1كتمنع المعنى األصمي)
المراد إيصالو، كقد كاف حضكر المجاز في  بالمعنى المجازمٌ  العبلقة التي تجمع المعنى الحقيقيٌ 

إذا ما قكرف باالستعارة كالكناية، كمف المكاضع  ضعيفان  ران نصكص الديكاف األخير لدركيش حضك 
فييا المجاز بعبلقاتو المتنكعة عنكاف الديكاف نفسو)ال أريد ليذم القصيدة أف  البلفتة التي حؿٌ 
 ، نحك قكلو:في ثنايا سطكر دركيش الشعريةٌ  ر أكثر مف مرةو تنتيي( الذم تكرٌ 

 تنتيي أنْ  ال أريد ليذي القصيدة

 (2أن ينتيي) يار الخريفيّ ليذا النّ ال أريد 

المجاز المرسؿ في قكؿ دركيش)ليذم القصيدة( بعبلقتو الجزئية عمى حالة الحزف  دؿٌ 
ما استشعر قرب نيايتو، فدركيش ال يريد لمقصيدة الكاحدة أف ال تنتيي، بؿ التي تعترم نفسو كمٌ 
ياية التي أعمف النٌ  تيي. فكأفٌ ة المجبكلة عمى قكؿ الشعر كغنائو أف ال تنيريد لركحو الشعريٌ 

ى بقصيدتو التي يكتب، تيمس بأمنية خفية لذلؾ الشاعر الذم تمنٌ  دركيش رفضيا لشعره ممثمةن 
لمبقاء كىزيمة شبح المكت.  جديدةو  و ينتصر مف جديد عمى مرضو كيحصؿ عمى فرصةو لك أنٌ 

محة لبلستمرار في العطاء. كة بالحياة كالطاكىذا شعكر طبيعي بطبيعة الفطرة اإلنسانية المتمسٌ 
 ة.ة ما تقكلو ركحو الشعريٌ فالشاعر متعمؽ بذاتو كبحريٌ 

 كفي مكضع آخر يقكؿ دركيش:

 ترتفع التالل لترضع الغيم الشفيف

 (3وتسمع اإلليام. والغد يا نصيب الحائرين)

 

                                                           
 206-205،اإليضاح في عموم البالغة المعاني والبيان والبديعينظر: القزكيني، الخطيب:  1
 83، الديوان 2
 17، نفسو 3
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 كظؼ الشاعر لفظة الغيـ كبديؿ لمفظة المطر أك الماء الذم تبتمعو التبلؿ حتى تخضرٌ 
ب الذم ترضعو سبِّ زىر، إذ أطمؽ الشاعر السبب  الكامف كراء انيمار المطر) الغيـ( كغيب المٌ كت

ب المطر التبلؿ الخضراء تتشرٌ  التبلؿ )المطر( فالمقصكد إذف  في )لترضع الغيـ الشفيؼ( أفٌ 
 .ةكالغيث الشفاؼ المنير مف الغيكـ المحممة بو، فالمجاز المتحقؽ مجاز مرسؿ بعبلقتو السببيٌ 

 قكلو: فييا المجاز المرسؿ أيضان  كمف المكاضع األخرل التي حؿٌ 

 و قمري، فأحسب أنّ أرى أثري عمى حجرٍ 

 وأنشد واقفاً 

 طممّية أخرى وأىمك ذكرياتي في الوقوف

 (1ة....)عمى المحطّ 

كظؼ الشاعر المجاز المرسؿ في قكلو) عمى حجر( بعبلقتو الجزيئة، إذ أطمؽ لفظة 
ؿ بقايا مف آثار الكطف الضائع، الذم يحمـ مؿ الذم شكٌ مف محيط الطٌ  ان الحجر الذم يشكؿ جزء

مف آثار  أك مممحو  أثرو  لكؿٌ  كحبان  المجاز ىنا يحمؿ في طياتو شكقان  بالرجكع إليو. كلعؿٌ الشاعر 
 كجمادات. فيو بما فيو مف أحياءو  لكؿ جزءو  الكطف كمبلمحو، فيك يحفٌ 

ة التي جسدت االنزياح كر الببلغيٌ إذف؛ ازدحمت نصكص دركيش بألكاف الصٌ   
ا المجاز، الذم جاء في مرتبة متأخرة عف ميمييك ، ليطغى عمييا لكنا االستعارة كالكناية االستبداليٌ 

، كقد أفاد الشاعر مف ىذه الديكاف األخير لدركيشسابقيو مف حيث الحضكر في بنية نصكص 
النصكص  ة. لتشدٌ متطمبات أغراضو الشعريٌ  بحسب فنيةن  كحريةن  تعبيريةن  كر التي منحتو طاقةن الصٌ 

 كتماسكيا. اكتحفظ كحدتي صكب بعضيا بعضان 

 
 

  

                                                           
 29، الديوان  1
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 انيثّ الفصل ال 

 رد الشعريّ ة وتقنيات السّ الدراميّ  ّنزعةال

 ةة الدراميّ ّنزع: الأوالً 

 رد الشعريّ : تقنيات السّ ثانياً 

  



62 
 

 رد الشعرية وتقنيات السّ ة الدراميّ ّنزع: النيالفصل الثا

 ةة الدراميّ ّنزع: الالً أو 

خطاباتو الشعرية  تزكيدائـ عمى يممح حرصو الدٌ  ع لنتاج دركيش الشعرمٌ إٌف المتتبٌ  
مف  خائؼه  أنا دائمان " بقكلو : عر، كىك يعمف ذلؾ صراحةن ة التي تخترؽ عالـ الشٌ بالتقنيات الحداثيٌ 

دت نفسي ي عكٌ ر ألنٌ طكٌ مف أف أاٌل أستطيع أف أت أككف كصمت إلى الباب المسدكد. خائؼه  أفٍ 
 ؿ ناقدو ر، كأنا أكٌ ني دائـ التطكٌ دت قارئي، كىذه مف سماتي التي ال أستطيع  أف أخفييا، أنٌ كعكٌ 

) كمحطـو   شعريةن  في رحمة دركيش يساكم كالدةن  شعرمٌ  إنجازو  (، فكؿٌ 1آلخر إنجاز فعمتو"
(  ر العربيٌ شعالطرأت عمى التي تحكالت ال ةفمكثٌ ال  ةبتحكالتيا األسمكبيٌ  تختزؿ(، 2حداثية

 دة. عة كتقنياتيا المتعدٌ بيندساتو المتنكٌ  ( 3و)المعاصر كمٌ 
خطاباتيـ في ثنايا   ءعراالشٌ  فياكظٌ مف معالـ الحداثة التي  عرفي الشٌ  ةكالنزعة الدراميٌ 

الكبلـ فييا عمى طريقة الحكار بيف  ؼي يجرم المؤلٌ  " قصةه يا بأنٌ  الدراماؼ كتعرٌ  ة،الشعريٌ 
عناصرىا: بالحدث الذم يتابع الحكاية  التي يمكف إجماؿ أىـٌ  (4مكف حادثتيا")يا الذيف يمثٌ شخكص
 (.5خكص كالحكار)راع كأصكات الشٌ كالصٌ 

، مطمقةو  لمشعر بصفةو  تجديديةن  حداثيةن ة لـ تكف سمة ن الدراميٌ  الديف إسماعيؿ أفٌ  يرل عزٌ  
مف عناصر الدراما  فت عمى استحياء بعضان كظٌ مف النماذج الشعرية العربية القديمة  عددان  ذلؾ أفٌ 

 (.6ة الدقيقة)ة بمعاييره الحداثيٌ يا لـ تحقؽ مصطمح الدراميٌ كالشخكص كالصراع كالحكار، غير أنٌ 

نفبلت مف معايير ة في القصيدة الحديثة مع سعييا لبلتزامف حضكر النزعة الدراميٌ  
ة إذ تقع الدراميٌ  (7ة)دتيا القصائد الدراميٌ ي جسٌ ة التبالميؿ صكب الغنائية الفكريٌ  ،الغنائية الصرفة

                                                           
، مجمة الدراسات الفمسطينية،  ن السياسة والشعر وتجربة الموتحوار مع محمود درويش عخكرم، جيزيؿ:    1

 21، 2001، خريؼ48،العدد،12المجمد
 24، محمود درويش حالة شعريةينظر: فضؿ، صبلح:   2
 35،  نفسوينظر:   3
 187، مقدمة في النقد األدبيالطاىر، عمي جكاد:    4
 57، ىر الفنية في الشعر العراقي المعاصردير المالك دراسة نقدية لمظواينظر:  اطيمش، محسف:   5
 282-281، قضايا الشعر المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنويةينظر، إسماعيؿ، عز الديف:   6
 282 قضايا الشعر المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية،ينظر، إسماعيؿ، عز الديف:   7
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سكاء ؿ أساس الحكاية "تيا كالمكضكع الذم يشكٌ ات التي تحكي قصٌ في منطقة الكسط بيف الذٌ 
كىذا بدكره يضعنا أماـ  (1ات")ات نحك المكضكع أك بزغ المكضكع عمى سطح الذٌ كت الذٌ تحرٌ 

" حتى عندما  منيا عمى العامؿ المكضكعيٌ  اسيٌ راما التي تقكـ في جانب أسسمات الدٌ  إحدل أىـٌ 
ذاتو  نساف أفٌ يدرؾ اإل طار التفكير الدراميٌ إ، ففي صرفان  ذاتيان  ك شعكران أ يككف المعبر عنو مكقفان 
فالذات  (2بعامة،") خرل كعف العالـ المكضكعيٌ كات األعف بقية الذٌ  ال تقؼ كحدىا معزكلةن 

يصؿ أحاسيسيا  كمكضكعيٌ  فكرمٌ  تبحث لنفسيا عف إطارو  بة المكتنزة بالمشاعرة المجرٌ الفرديٌ 
. كىذا _بالفعؿ_ ما (3)ككجدانيا بالمكضكع كالتجربة التي تريد إيصاليا عبر خطابيا الشعرمٌ 

 .ةيممحو القارئ لنصكص دركيش الشعري

سباب الميمة حدل األإكسمك في نفس الشاعر كانت أالخيبة الكبيرة التي تركتيا  أفٌ  يبدك 
مة لمحياة التي كنظرتو المتأمٌ  ،الشاعر صكب عالمو الذاتيٌ  لى جانب المرض رادةن إكقفت التي 
 كبيرو  انكسارو  عقاب كؿٌ أفي  كاف دركيش يمفي نفسو كحيدان  "، إذ دةحداثيا كتجاربيا المتعدٌ أعارؾ 
تو كسمك كىي التي دفعأغداة اتفاقية  تاريخي. صارت عزلتو شاسعةن  فكؿو أ ثر كؿٌ إكفي  ،لمقضية

 ، منو يطؿٌ الخاٌص  بعالمو الذاتيٌ  مان كمبرى  نيائيان  لى االضطبلع اضطبلعان إخيرة في دكاكينو األ
مف المكاشفة كالمحاسبة كاالنكسار  في خطابات ديكانو األخير نكعان إٍذ   (4عمى مأساة الجميع")

ىي الخمفية الحافؿ باالنتصارات، ك  ىبيٌ كالخيبة المبلزمة لفكرة اليزيمة كضياع التاريخ الذٌ 
مت عمى قصائد الشعراء الفمسطينييف غداة إعبلف اتفاقية التي خيٌ  دةة المكحٌ ة كالفكريٌ المشيديٌ 
 (.5أكسمك)

دت _في جسٌ التي  في كثير مف نصكص الديكاف األخير لدركيش، ةتبٌدت النزعة الدراميٌ  
 . كالحقيقة أفٌ تىالحياة كما فييا مف تناقضات ش اآلخر، كالمكت ك نساف معصراع اإل عمكميا_

مع بعضيا  متكاثفةن  إال بدراستيا متبلحمةن  جميٌ  مبلمح البنية الدرامية كعناصرىا ال تنكشؼ بشكؿو 

                                                           
 284،  اياه وظواىره الفنية والمعنوية: قضايا الشعر المعاصر قضإسماعيؿ، عز الديف 1
 280، نفسو  2
 281، نفسوينظر:    3
، مجمة الكرمؿ، عزلة الشاىد محمود درويش في مجموعاتو الشعرية األولى وقصائده األخيرةجياد، كاظـ:   4

 96، 2009،  ربيع 90العدد 
 269،  (2006-1994صورة اآلخر في الشعر الفمسطيني )ينظر: طو، المتككؿ:   5
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_ حسب ما تقتضيو بعضيا مفصؿ بيفنا مضطركف لفي نقميا لممشاىد كالحكايات، لكنٌ  بعضان 
فٍ  الدراسة_  في سبيؿ تتفاعؿ  العناصرىذه   ككف ؛شاقان ك  دقيقان  أمران كاف الفصؿ في ىذا المقاـ  كا 

 . كيمكننا إبراز ىذه العناصر عمى النحك اآلتي:يصاؿ الداللة كالتجربةإ

 :الزمان .1
 في تحديد مسار األحداث كالتحكالت التي يخضع ليا اإلنساف تبعان  رئيسان  دكران  يشغؿ الزمف

ناصر األخرل و يؤثر في العبنائيا، حيث إنٌ  لقكانينو الصارمة،" كمف ىنا تأتي أىميتو عنصران 
 مف خبلؿ مفعكليا عمى العناصر ال تظير إالٌ  سائمةه  مجردةه  مف حقيقةه كينعكس عمييا. فالزٌ 

في تصٌكر  حؽ   كلكٌؿ شاعرو بسمطتو كحكمو.  ( التي غالبا ما يككف حضكرىا مرىكنان 1األخرل")
الذم  ،شدركي ، كما ىك الحاؿ عندمف كرسـ حركتو بما يتناسب مع كاقع تجاربو كحكاياتوالزٌ 

 منٌكعة؛ كتصٌكراتو  مف في شعره بتفرعاتو بيف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ صياغاتو اكتسب الزٌ 
"ألنيا إنتاجه عبقرم  استثنائيه أنتجتو ظركؼ شعبو يعيش حالةن استثنايئة")

كتجربة  مف جيةو  (2
مٌيزتو عٌمف ىـ  كثيران مف مبلمح الفرادة كاالختبلؼ التي مراحميا المتنٌكعةشاعرو كاف لحياتو ب

 حكلو. 

 ( كال بدٌ 3، كالتقنيات المستخدمة في البناء")طريقة بناء الزمف" تكشؼ تشكيؿ بنية النٌص  فٌ إ
ؿ في ؾ كتتشكن حداث تتحرن فالشخصيات كاأل ،لطبيعة التجربة مطكاعان  يككف مرنان  فٍ أماف مف لمزٌ 

ة يالحركالزمف طبيعتو  فقد ما ذا دكف سيكلة الزمف، فإ صؿ بيا ال يتـٌ ما يتٌ  سردو ك ، زمنيٌ  فضاءو 
الزمف  فٌ أ(. ذلؾ 4)كحكايا عف متابعة مجريات ما ينقمو مف قصصو  كبات عاجزان د السرد تجمٌ 
 (5عناصر الدراما بالحياة عبر حركتو كانسيابيتو) يقاع النابض الذم يمدٌ ؿ اإليمثٌ 

                                                           
 38، بناء الروايةقاسـ، سيزا:   1
 123في سردّية القصيدة الحكائّية محمود درويش نموذجًا،  حطيني، يكسؼ:  2
، 2002، رسالة دكتكراه، الجامعة األردنية، (2000-1960الزمن في الرواية العربية) عكض اهلل، ميا:   3

29 
، رسالة دكتكراه، الجامعة األردنية، (2000-1960الزمن في الرواية العربية) ينظر: عكض اهلل، ميا:   4

2002 ،34 
 35-34، نفسوينظر:   5
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مف التي الزٌ حياتو عبر منظار طكاؿ سعى دركيش إلى إيصاؿ كقع تجاربو التي عاينيا 
صمت تمؾ الحكايا بذاكرة اتٌ  ، سكاءن األمس كاليكـ كالمستقبؿتماىت أحداثو كحكاياتو بيف حركة 

بشخص الشاعر كتجاربو  صؿ مباشرةن ة التي تتٌ صمت بسرد الكقائع الخاصٌ الكطف كالسياسة، أـ اتٌ 
 ة التي عاشيا ك تفاعؿ مع أحداثيا، يقكؿ دركيش :الخاصٌ 

 نا يسامرنا: معًا نحيا ، وماضينا يسمينا:حاضر                
 ا طيبين وحالمين ،رجعت . كنّ  إذا احتجتم إليّ 

 (1) ويرحل طريدتو فمم نَر الغَد يسرق الماضي

ينقؿ الشاعر لنا نظرتو التأممية لمكاقع السياسي المحيط بالقضية الفمسطينية المرىكنة 
ؿ الفمسطينيكف تكسطيما مف حاضر قبً كما ي ،بالعامؿ الزمني الممتد بيف األمس كالمستقبؿ

الشاعر  نحيا(، كالمبلحظ أفٌ  الخضكع لو كالعمؿ بشركطو، كما يتضح في قكؿ الشاعر) معان 
ر بالخير عندما يقكؿ) الغد يسرؽ الماضي( فالمستقبؿ يرقب المستقبؿ بمنظار أسكد ال يبشٌ 

تاريخ كعايشيا الفمسطينيكف قبؿ ألمجاد الماضي)طريدتو( التي سٌجميا ال المجيكؿ بات لصان سارقان 
ر الفيـ كالنفس الطيبة التي تسكف ، فبساطة التفكير كتأخٌ كعمى أرضيـ بينيـاالحتبلؿ  أف يحؿٌ 

مف األسباب التي جعمتيـ يخضعكف لما يعيشكف تحت كطأتو في  قمكب الفمسطينييف كانت جزءان 
حاسبة غيرىـ كجمد ذكاتيـ الزمف الحاضر. كىي نفسيا مف دفعت الشعراء لمحاسبة أنفسيـ كم

 (.2مف المسؤكلية فيما كصمت إليو قضيتيـ) محمميف أنفسيـ جانبان 

 راع الفمسطيني مع االحتبلؿ يقكؿ:في تاريخ الصٌ  حاسمةو  ةو كقؼ دركيش عند حكادث كأزماف كاقعيٌ 

 تين من جرحي. وقفت عمىوقفت في السّ 

 ة، ال ألنتظر القطار وال ىتاف العائدينالمحطّ 

 نوب إلى السنابل، بل ألحفظ ساحلمن الج

 الزيتون والميمون في تاريخ خارطتي. أىذا ...
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 (1)ىذا لمغياب وما تبقى من فتات الغيب لي؟ كلّ 

السابؽ ) الستيف مف  دة التي يطرحيا النٌص يسرد الشاعر مف خبلؿ الحقبة الزمنية المحدٌ 
 مستقبؿ الذم يعيشو كؿٌ ة األمس بحاؿ الحاضر كالكبة التي تربط قصٌ جرحي( حكاية النٌ 

لـ يكف كقكؼ الشاعر عمى المحطة )رمز الكطف( أمبلن منو بعكدة الغائبيف، بؿ  كما فمسطيني.
ة، التي ستبقى ؾ باألرض كالكطف كاليكيٌ تحمؿ معاني التمسٌ  ثابتةن  د ذلؾ الكقكؼ تحديان كحقيقةن جسٌ 

ساحؿ الزيتكف كالميمكف في تاريخ  ألحفظ ما تمثؿ بقكلو) بؿٍ  كىك  فمسطينيٌ  في ذاكرة كؿٌ  خالدةن 
البقاء الدائـ  أرضو كلف تمنح عدكه حؽٌ  تسمب الفمسطينيٌ  خارطتي( ، فطكؿ سنيف الغياب لفٍ 

 فييا.

ر مف حكايا طفكلتو كسط عائمتو، كعبٌ  ماني بذات الشاعر الذم سرد جزءان صؿ البعد الزٌ اتٌ 
 كترقبو  و في طياتو مف قمؽو مف كما يحمممف خبللو عف سطكة المكت المرىكف بسطكة الزٌ 

 قاب عنو إذ يقكؿ:ال يدرم متى ينكشؼ النٌ  كمجيكؿو 

 نمقال: إذن حّدثيني عن الزّ 

 ىبي القديمالذّ 

 فيل كنُت طفاًل كما تّدعي أّمياتي

 الكثيرات ؟ ىل كان وجيي دليل

 المالئكة الطّيبين إلى اهلل

 ي فرحتر أنّ ر ... ال أتذكّ ال أتذكّ 

 (2وت!)جاة من المبغير النّ 

إلى مرحمة الطفكلة ممثمة بػ) الزمف الذىبي القديـ(   عمره مرتدان  ؿ الشاعر سنيٌ يتأمٌ 
، أك أك خياالن  ما ىي حبيبتو حقيقةن مجيكلة اليكية، ربٌ  )فتاة( يو لمحاكرةو حديثو بسؤاؿ كجٌ  مستيبلن 
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:)حدثيني عف الزمف ره باألمس بقكلوتذكٌ  التقاىا في حياتو، فطمب منيا أفٍ   عابرةو  ىي مجرد امرأةو 
األمر لمتكمـ آخر، دكف  رد كالحكاية، مككبلن الذىبي(. فالشاعر يريد أف يدفع عف نفسو ميمة السٌ 

عمؽ التجربة التي خاضيا مع المرض كالكجع،  فيك ينفي عف نفسو  أف ييستبعد صكتو مصكران 
ريب كالبعيد باستثناء ر أك استرجاع األحداث كالمكاقؼ التي عاشيا في الماضي القإمكانية التذكٌ 

جاة مف المرض مف ـ عمى ذاكرتو نسيانو كىك) النجاة مف المكت(، فاستثناء ذكرل النٌ حر   ثو حدٌ 
لذاتو اإلنسانية، ككصكليا إلى  فيض الذكريات الكثيفة لدل الشاعر؛ تشي بعمؽ التكتر الداخميٌ 

ص الماضي مف ذاكرة مف المعيش، التي تبلشت معيا قصبمحظات الزٌ  ة إحساسيا النفسيٌ قمٌ 
. بالنجاة منيا سابقان  الشاعر أماـ كطأة األلـ  كحمكؿ ىكاجس المرض كالمكت التي حالفو الحظٌ 

ىك مف أثبت ك ( 1نسج الكجداف كالركح خيكطو) بحسب كصؼ سيزا قاسـ أك الذاتيٌ  مف النفسيٌ فالزٌ 
ة التي عاشتيا نفس نفسيٌ راع الة، ككشؼ عف لحظات الصٌ ة المركيٌ خبلصة التجربة اإلنسانيٌ بدكره 
 اعر.الشٌ 

 :أيضاً  درويش يقول

 رُ .. ال أنسى وال أتذكّ .

 الغد .. ربما أرجأت تفكيري بو ، عن غير

 أت خوفي من مالك الموتقصٍد ، ربما خبّ 

 عن قصٍد ، لكي أحيا الينيية بين منزلتين:

 ل ساعةً حادثة الحياة وحادث الموت المؤجّ 

 (2...)أو ساعتين ، وربما عامين

لو بإعبلف  صريحان  الشاعر( اعترافان أنا  يكشؼ السارد بضمير المتكمـ في الخطاب السابؽ)
الشاعر في عيش ما تبقى  رغبةى  غير أفٌ بالخبلص منو،  خكفو مف مبلؾ المكت الذم نجح سابقان 

يحيا حياتو  يدفعو لمتناسي كتأجيؿ التفكير بالمكت كتبعاتو، فيك يحاكؿ بذلؾ أفٍ  لو مف حياةو 
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الحياة كالمكت )لكي أحيا الينيية بيف منزلتيف: حادثة  ط عالميٍ لقصيرة )الينيية(، التي تتكسٌ ا
أك ساعتيف .. كربما عاميف(، فالحياة حسب تجربة الشاعر  ؿ ساعةن الحياة كحادث المكت المؤجٌ 

ا بآخرىا، تربط أكلي لف تكتمؿ إاٌل بنيايةو ماف التي كغيرىا مف حكادث الزٌ  طارئةو  غدت مجرد حادثةو 
 خاضعان  مستسممان  _ىنا_الداخمي لمشاعر الذم بدا  فمفظة الحادثة تكشؼ عف المكقؼ الدراميٌ 

و في مكاضع أخرل مف الديكاف رغـ أنٌ . قياكتحقٌ أتأجيؿ حمكليا  يممؾ لفكرة المكت كالنياية التي ال
ي مكاضع كىك ما سيتضح معنا ف ،نفسو يبدم رباطة جأش في تحدم المكت كعدـ مباالتو بو

 متقدمة مف ىذه الدراسة.
 

  المكان: .2
المكاف ىك المساحة التي تحتكم تمؾ  مف اإلطار التي تسير األحداث كفقو فإفٌ ا كاف الزٌ لمٌ 

أما الزماف  ،ز كالفراغ المكانيٌ األحداث، كينكشؼ لمقارئ بكساطة كصؼ األشياء التي تشغؿ الحيٌ 
يصاليا  د كتقنياتو أسمكبان ر بالحدث فيتخذ مف السٌ  الذم تجمعو صمة كثيقةه  لعرض قصصو كا 

ما ارتبطت  حكايا المكاف بذكريات الزماف في نصكص دركيش  كما  ( ككثيران 1بكيفيات متنكعة)
 ( التي يقكؿ في مقطع منيا:3( كالعب النرد)2في قصيدتي كاقعيكف)

 كان يمكه أن تسقط الطائرة

 ،بي صباحا  

 ي وؤوم الضحيومه حسه حظَي أو  

 موعد الطائرة فتأخرت عه

 كان يمكه أال أرى الشام والقاهرة

وال متحف اللوفر ، والمدن الساحرة
 (4) 
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بلتو بيف البمداف التي مف الذكريات التي رافقت تنقٌ  يركم الشاعر في ىذه القصيدة فيضان 
باريس، المدف الساحرة( في خضـ كصفو لممصادفات التي رافقت  زارىا كأقاـ فييا) الشاـ، القاىرة،

مكنة مف األ مكافو  في كقكعيا أك منعيا، فكؿٌ  سمطةو  كده في ىذه الحياة، التي لـ يكف لو أمٌ كج
كحكايا كانت تحضر بحضكر المكاف في  ابقة حفر في ذاكرة دركيش الزمكانية قصصان السٌ 

ليغدك لفظ المكاف مفتاحان يفتح ذاكرة الشاعر الحاضرة الحٌية عمى عالـو مف الحكايا مخيمتو. 
لـ يستطع  ان كتركت في نفسو آثار  ،كالذكريات التي عايشيا في سنٌي حياتو المختمفة كالقصص

 الزمف أف يمحكىا كيزيؿ كقعيا مف نفسو.

 كما في قكلو:داللة العمر كرحمة الحياة ارتبط المكاف في نصكص دركيش ب

 سوف ننام خمف النير تحت ظاللنا، أنا والطريق

 نقوم عند الفجر، نا زوجان، ثمّ كأنّ 

 يحممني وأحممو... وأسألو لماذا السرعة القصوى؟

 يا الفرس المحّمل بالفصول...تميل أيّ 

 سنقطع الوديان والصحراء، ميما

 (1ياية في البداية.)قّمت األحالم، كي نصل النّ 

لرحمة العمر المحككمة بسمطة  دركيش رمزان  ) الطريؽ( في نٌص غدا العامؿ المكانيٌ 
حياؿ تجربتي الحياة  ونفسالذم يعتمؿ راع الدرامي ف يجسد الصٌ أ الزماف، كقد استطاع الشاعر

تجٌسد  حميميٌ  كاتصاؿو  كالمكت عبر إدارة الحكار بيف الطريؽ كشخصو التي جمعتيما عبلقة قربو 
ما يدخؿ نٌ ا  رد، ك عف باقي عناصر السٌ  " المكاف ال يعيش منعزالن  ذلؾ أفٌ ) كأننا زكجاف(،  في قكلو

( فالشاعر 2خرل لمسرد كالشخصيات كاألحداث...")المككنات الحكائية األ في عبلقات متعددة مع
)كأسألو لماذا السرعة القصكل؟ تميؿ أييا الفرس المحٌمؿ  في قكلو ثؿ كالتريٌ يسأؿ العمر التميٌ 

 ()كي نصؿ النياية في البداية قكلو في مف الحياة زمني يتمنى أف يحظى بفائضو ك بالفصكؿ...( 
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ىذه  كالعمر المحدد المكتكب لو،  كمف أفٌ  يايةىذا الفائض لف يمغي النٌ أٌف  دان و يدرؾ جيغـ أنٌ ر 
لدل  داخميان  نفسيان  ة التي خمقت صراعان ؽ النزعة الشعكريٌ يعمٌ  كنفسٌيان  دالليا األمنية تحمؿ بعدان 

 قيادىا كتحديد بداياتيا كنياياتيا. و حؽٌ الحياة كال يممؾ في الكقت ذاتٌ  الذم يحبُّ  ،الشاعر

 في قصيدتو )عمى محطة قطار سقط عف الخريطة ( تراجيدية مشاىد الرحيؿ الشاعر  رصكٌ ي
ات الكجع حكايكما يعرض فييا  ، عف المكاف)الكطف( كأثرىا المكجع في نفس الراحميف عنيا

فيك يشعر بالنفي كىك عمى أرض كطنو  التي رافقتو في منفاه داخؿ الكطف كخارجو، الفمسطيني
 يقكؿ: كبيتو الذم نشأ كترٌبى فيوالعكدة إلى قريتو  ككنو لـ يستطع

 كغرفة حارس وقفت عمى المحطة. كنت ميجوراً 

 يطل االوقات في تمك المحطة. كنت منيوباً 

 عمى خزائنو ويسأل نفسو: ىل كان ذاك

 الحقل/ ذاك الكنز لي؟ ىل كان ىذا

 (1لي؟) الالزوردي المبمل بالرطوبة والندى الميميّ 

الذم يعيشو  كالخارجيٌ  و مبلمح الصراع الداخميٌ شاعر أف ينقؿ لقارئ نصٌ استطاع ال    
صؿ تتٌ  ك ك أحداثو  مف مشاىداتو  )المحطة، الكنز، الحقؿ( بجزئياتو عبر ما يصفو المكاف

كعبر ما تطرحو ذاتو  عمى األرض الفمسطينية،  مع المحتؿٌ  راع الفمسطينيٌ بزمف الصٌ 
 لحظة سؤاؿتجٌمى أثرىما كمأساة،  جعو ما تشعر بو مف ك  تعٌمؽ كاستفساراتو  الباطنٌية مف أسئمةو 

يطؿ عمى خزائنو كيسأؿ نفسو: ىؿ  )كنت منيكبان في قكلو: نفسو عف الممؾ المضاع الشاعر
ؿ بالرطكبة كالندل الميمٌي البلزكردم المبمٌ  ىؿ كاف ىذا كاف ذاؾ الحقؿ/ ذاؾ الكنز لي؟

اعر، لتشكيؿ قصائده كرسميا، عبر تفاعبلتو متعٌددةو " فالمكاف آليةه ميٌمةه يكٌكنيا الش(؟!لي
التي تكحي  فسؤاؿ الشاعر عف حٌؽ ممكيتو لممكاف كتأخيره لفظة )لي(( 2كتحكالتو أساسٌية")
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 ()البلزكردم المبمؿ بالرطكبة كالندل الميميٌ بالتمٌمؾ عمى األكصاؼ التي صٌكر فييا المكاف
التي تعٌرض ليما الشاعر لحظة معاينتو  كاالنفعالي التكتر النفسيٌ  شٌدةك  يعكس حالة التخٌبط

كاف أقرب ما يككف إلى ركحو أمس،  الذم الكطف المرمكز لو بمفظة) المحٌطة(ك ألرض
تعكس  ىكا صكرتو المحفكظة في نفسو.شكٌ  فانو الذيبمبلمحو كسكٌ  عنو ليصبح اليكـ غريبان 

 كبة فالغر  ،كمشاعر كجدانٌية  صؿ بيذا األثر مف انفعاالتو أثر المكاف في نفسو كما يتٌ 
بيف المحتؿ كأصحاب األرض األصمييف  التشكيو ىما مف يسرداف صراع البقاء الخارجيٌ 

 أثر لممحتؿ عمى أرضيـ كىذا ما يعمنو دركيش في القصيدة ذاتيا: الذيف يرفضكف أمٌ 

 لمن يراني عبر منظار عمى برج الحراسة أقول 

 ال أراك، ال أراك

 ولي. أراني في المكان بكلّ و حأرى مكاني كمّ 

 أعضائي وأسمائي. أرى شجر النخيل ينقح

 (1الفصحى من األخطاء في لغتي...)

 ما اعتاد أف يراه أمس،  كيتعمؽ ىذا الرفض الشاعر إذف ال يريد أف يرل عمى أرضو إالٌ 
حشد األلفاظ  الدالة عمى المممح العربي  تحٌديو لكجكد عدٌكه عمى أرضو عف طريؽ عبر
 متحٌديان  أسمائي، شجر النخيؿ، الفصحى...( ؛ ) أعضائي،سطيني عمى األرض الفمسطينيةالفم

كتكراره لمفظة) أرل( التي  جيةو،مف  ه الساعي لطمس كجكده كتاريخو عمى أرض فمسطيفبيا عدكٌ 
الذم ال يرل فيو إاٌل ما يخٌص الشعب  لممكاف )الكطف( توكممكيتو أٌكد بيا مصران عمى أحٌقي

ي كتاريخو، متجاىبلن عف قصد كجكد اآلخر العدك في لحظة إصرارو عمى التحدم الفمسطين
 كالثبات فكؽ أرض الكطف.

ة البركة( المعنكنة باسـ ال يمكف االنتياء مف ىذا المبحث دكف الكقكؼ عمى قصيدة )طمميٌ 
ه د دركيش عنيا كمسحتيا النكبة عف الكجكد، كنممح في عنكاف ىذاكية التي شرٌ القرية العكٌ 
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دركيش بدكره ئياتيـ عمى ديار األىؿ كاألحبة، ك الجاىمييف كبكا العرب القصيدة إحالة إلى معمقات
 بكى فمسطيف كأىميا كبكى الماضي كمجده يقكؿ:

 : قفا... لكي أزن المكانلصاحبيّ 

 ة بالخيولوقفره بمعمقات الجاىميين الغنيّ 

 .سننصب خيمةً  قافيةٍ  وبالرحيل. لكلّ 

 (1الريح قافية...) في ميبّ  بيتٍ  ولكلّ 

في عادة الجاىمييف في  في ثنايا ىذه القصيدة؛ مبالغةن  عدةو  استكقؼ الشاعر صاحبيو مراتو 
قسكة المشيد الذم  كلتأكيدبناء معمقاتيـ التي تقكـ عمى مشاىد الرحيؿ كالبكاء عمى ديار األحبة، 

لكاقع الرحيؿ ك التشريد  ر حاؿ المكاف مف ناحية، كربطان عمى فكرة الكقكؼ كتبصٌ  تطمب إلحاحان 
الذم أصاب الفمسطينييف بالرحيؿ كاألطبلؿ التي أطاؿ الجاىميكف في كصفيا كالحديث عنيا مف 
ناحية أخرل، فقكؿ الشاعر:) لكي أزف المكاف، كقفره بمعمقات الجاىمييف الغنية، بالخيكؿ 

بة(الذم فٌجر الصراع الدمكم الجمؿ )النك كالتاريخيٌ  عمى الحدث السياسيٌ  عميقةه  كبالرحيؿ( داللةه 
لرحيؿ  و رحيؿ مغايره عف كطنيـ. إنٌ  عمى أرض فمسطيف، كنتج عنو رحيؿ الفمسطينييف قسران 

لمجكء كالنفي  لمفمسطينييف خياـه  نيصبتأف  حسب دركيش الجاىمييف، رحيؿ كانت نتيجة المكجعة
سننصب خيمة/ كلكؿ بيت في كالتشريد بعدد ما قيؿ مف أبيات الشعر المتنكعة القكافي)لكؿ قافية 

ليا تعكس عظيـ المأساة التي حٌمت فكؽ رؤكس  كال مدٌ  ال حدٌ  ميب الريح قافية(، خياـه 
ؽ الفمسطينييف إذا ما قكرنت بأكجاع الجاىمييف، التي ال تساكم شيئا أماـ الجرح الجماعي الذم مزٌ 

، كمزاج كنفسي   كركحي   قافي  ث يا " إرثه قمكب الفمسطينييف أجمعيف لتبدك الذات الجماعية ككأنٌ 
 .(2اريخ كالمكاف")صاغو التٌ  جماعي  
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 الشخصيات: .3
القطب الذم  فيي" ة التي تقكـ عمييا بنية الحكاية كالسرد الشعرساسيٌ المقكمات األ مف تعدٌ  

( فبل يمكف لمخطاب 1، الذم ترتكز عميو")، كىي عمكده الفقرمٌ يتمحكر حكلو الخطاب السردمٌ 
مدٌعـ بنزعة درامية أف يخمك مف الشخصيات التي تدار حكليا عجمة األحداث ضمف ال الشعرمٌ 
كغالبا ما  (3ككنيا" أحد أعمدة السرد التي تقكـ عمييا الحكاية") (2متناغـ معيا) كمكافو  زمافو 
ىذه الشخكص سماتيا كحضكرىا مف عناصر أساسية ترتبط بظركؼ حياتيا كمكلدىا  تشتؽٌ 

 (.4كس المجتمع المحيط بيا )كبيئتيا كما يتصؿ بطق

يرتبط حمكؿ الشخصية في إطار الدراما مباشرة باألفعاؿ كاألحداث التي تصنعيا الشخصية 
ر ىذه الشخصيات كتنجمي مبلمحيا بتسارع األحداث كالتجارب  ذاتيا أك ترتبط بيا. فتتطكٌ 

جكع إلى ديكاف دركيش ، كبالر كالحكائيٌ  السردمٌ  المتفاعمة مع كافة العناصر األخرل داخؿ النٌص 
لعدد مف الشخصيات التي أسيمت في إدارة عجمة األحداث  قيد الدراسة نممح ظيكرا كاضحان 

الذم تكٌفؿ بمتابعة الحكايا كالقصص  المقترنة بمدل الزماف كالمكاف، كتجسيد الصراع الدراميٌ 
 شخصيات:ة كمف أبرز ىذه الالتي نسجت تجارب الشاعر المبثكثة داخؿ خطاباتو الشعريٌ 

لحكايا المكاف كالزماف  لعب الشاعر_ في الغالب_ دكر السارد كالقاٌص ذات الشاعر: - أ
كمجريات األحداث كالتجارب الشعرية التي حفؿ بيا ديكانو األخير، الذم اقترب  في 
سرده كقٌصو _ إلى حد كبير_ مف النمكذج السيرم بطابعو الذاتي الذم" ال تقدـ األحداث 

يفرضو عمى  معينان  نظر الراكم، فيك يخبر بيا، كيعطييا تأكيبلن  فيو إال مف زاكية
 (5القارئ")

                                                           
ـ، 13،2000، مجمة العمـك اإلنسانية، قسنطينة)الجزائر(، العدد الشخصية في القصةقيسمكف ، جميمة:   1

195 
 223،  بنية الشكل الروائيينظر: بحراكم، حسف:    2
 35 ية القصيدة الحكائية)محمود درويش نموذجا(،في سردحطيني، يكسؼ:  3
 14 دراسات في القصة العربية الحديثة أصوليا اتجاىاتيا أعالميا،ينظر:  سبلـ، محمد زغمكؿ:   4
 ،47، بنية النص السردي من منظور النقد األدبيلحمداني، حميد:   5
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( ليرسـ لقارئو 1بيف الكاقع كالخياؿ) دركيش في شعره جكانب عدة مف سيرتو مازجان  إذ بثٌ 
 صكرة عف بعض مراحؿ الحياة التي عايشيا.

قصيدة طكيمة  كىي، ظيرت أنا الشاعر المتكمـ جمية في قصيدتو المكسكمة)ببلعب النرد(
مف مشاىد  استحضر فييا بعضان  (2)نشرىا الشاعر قبؿ كفاتو بأسابيع في صحيفة القدس العربي

كالكالدة كالتسمية  ة التي ال سمطة كال حكـ لو عميياحياتو التي قرنيا بفعؿ المصادفة كالقدري
 كالطفكلة كالمرض الكراثي الذم أطاح بأفراد عائمتو يقكؿ الشاعر:

 نردأنا العب ال

 أربح حينا وأخسر حيناً 

 أنا مثمكم

 أو أقل قميالً 

 ولدت إلى جانب البئر

 ث الوحيدات كالراىباتوالشجرات الثاّل 

 وبال قابمة ولدت بال زفةٍ 

 وسميت باسمي مصادفة

 وانتميت إلى عائمة

 مصادفة

 وورثت مالمحيا والصفات

                                                           
 النثررويش وقصيدة وار بين محمود دنظم كأنو نثر التباس الحينظر: جبراف، سميماف:  1

http://www.m.ahewar.org   
، مجمة الكرمؿ  عزلة الشاىد محمود درويش في مجموعاتو الشعرية األولى وقصائده األخيرةجياد ، كاظـ:   2

 . 96ـ ، ص2009، ربيع  90، العدد 
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 (1وأمراضيا)

، الظاىر كال مف الكاضح لقارئ النص أف ضمير المتكمـ مضمر)أنا، أربح، كلدتي
) ،انتميتي إلى  مباشرةن  ؿ إحالةن ؿ بنزعة كجدانية تراقب لحظات العمر اآلفمة يمثٌ المحمٌ  سميتي

أحداث بعض  ابعتالتي ت ؿ صكتو أساس الحركة الفاعمة في النٌص الشاعر السارد، الذم شكٌ 
 ؿ بذكريات األمس.حياتو في إطار الزمف الماضي المحمٌ 

االلتفات إلى  ره ىمكـ الكطف كأىمو، فمف ينظر في شعره ال يفكتو دكمان في شعدركيش ؿ حمٌ 
إحدل المكضكعات الميمة  شٌكمتكالحديث في إطار القضية الفمسطينية، التي  المشيد الكطنيٌ 

مف ذات شعبو الجمعية " إذ  الذم مٌثمت فيو ذاتو الفردية جزءان  ،ديكانو األخيرنصكص في 
فقد حؿ صكت األنا (، 2) بو نظيراتيا الجمعية بأثر مف المكاف" تصطبغ ىذه الذات بما تصطبغ

في إطار عبلقة اإلنساف بالمكاف   فةو بأصكات المجمكع مف الشعب الفمسطيني بصكرة مكثٌ محمبلن 
 كما فرضو عميو فعؿ الزماف ضمف مشاىد النفي كالرحيؿ كالضياع.

دد إيضاحو مف النزعة الدرامية د ما نحف بصد األصكات في صياغة حاؿ المكاف يؤكٌ إٌف تعدٌ 
 كلية لمنزعة الدراميةاأل السمات مفصكات األنكع ت التي حفؿ بيا الديكاف األخير لدركيش؛ ذلؾ أفٌ 

، و يمجأ إلى التعبير الدرامي الجماعيٌ حساس باالستقبلؿ الشخصي فإنٌ ابتعد الشاعر عف اإلفإذا "
 يقكؿ دركيش: (3كف الشعرم")كال يتمسؾ بالغنائية التي ترادؼ الفردية في المضم

 من كان يحمم مثمي في طفولتو

 ىو المسافر من أمسي إلى غده

 لو عدت من ألالء نجمتنا وددتُ 

 إلى شبييي في بستان موعده

 واحد ولنا ن نحن لشخصٍ ظاّل 

                                                           
 36-35، الديوان  1
 ، 121 شغواية سيدروي، قراءات في شعر محمود درويالجبر، خالد عبد الرؤكؼ:   2
 60، األصول الدرامية في الشعر العربيالخياط، جبلؿ:    3
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 من نعمى توحده ما لمسماويّ 

 ننأى وندنو ال نمتقي أبداً 

 (1ني ىو في منفى تشرده)كأنّ 

السارد لحكايات المجمكع مف أبناء الشعب الفمسطيني بعبلقة  اتصؿ ضمير المتكمـ
كـ  كطيدة مع االنفعاالت النفسية كاإليحاءات الداللية التي ربطت مصير الفرد بمصير المجمكع

 كالمستقبؿ المنشكد كاحده  فالماضي  المنصـر كاحده  لنا، ننأل، ندنك، نمتقي( ،في قكلو:) نجمتنا
فمسطيني ما ىك إال  كلنا / ما لمسماكم مف نعمى تكحده( فكؿٌ  )ظبلف نحف لشخص كاحد أيضان 
تتحدث  " فقصائد دركيش في عمكمياألخيو الفمسطيني، المذيف يكحدىما ىـ ككجع مشترؾ،  ظؿ  

ىذا الحاؿ  .(2حكاليـ كعف أحكاؿ الذات الشاعرة")أخريف يتحدثكف عف خريف كتترؾ اآلعف اآل
النفي كالتشريد المجٌسد بالكضع الراىف كالمحظة المعيشة المشترؾ الذم كانت نتيجتو الحاضرة 

التي ال يدرم الشعب الفمسطيني عف حاؿ مستقبميا كنيايتيا)ننأل كندنك ال نمتقي أبدا/ كأنني ىك 
 في منفى تشرده(.

ليو الذات في إتأكم  رمزيان  مسكنان  ؿ االسـ بالنسبة لشخص دركيش الشاعر كاإلنساف"مثٌ 
فاالسـ رمز كىكية تنطؽ  (3جؿ تأكيد ىكيتيا كتأبيد كجكدىا")أمف  ؛كالغربةقصى لحظات الكحدة أ

كحٌؿ اسـ ( 4" ىكية الذات كالمسكف الرمزم لمكائف")كىي  كاف أك غائبان  بمساف حاممو حاضران 
سيأتي يكـ كيغيب فيو عف  منكسرو  مريضو  لعاشؽو  يحائيةو ا  ك  رمزيةو  خضـ دالالتو  دركيش في

 يحكي سيرتو مف بعده. يقكؿ دركيش: كاسـو  سكل شعرو  الحياة كلف يترؾ كراءه

 ليس المكان البعيد ىو الالمكان

 وأنت تقولين:
                                                           

 92، الديوان  1
 66، 2009، ربيع 90،  مجمة الكرمؿ، العدد ثالثة مداخل لقراءة محمود درويشدراج، فيصؿ:   2
 خطاب الموت في جدارية محمود درويش رثاء استباقي لذات حدقت في الموت طويال،الغرافي ، مصطفى:   3

 /http://www.nizwa.com ـ.2012مة نزكل، مج
 خطاب الموت في جدارية محمود درويش رثاء استباقي لذات حدقت في الموت طويال،الغرافي ، مصطفى:   4

 /http://www.nizwa.com ـ.2012مجمة نزكل، 
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 ال تسكن اسمك

 (1ال تيجر اسمك)

ؿ بشخص الشاعر، كتأمره بالتحمي بالقكة كاإلصرار عمى بعاشقيا الممثن  تبدك الحبيبة متمسكةن 
اة التي جمعتيما، ك ىي في الكقت البقاء، كأف ال يرضى أف يككف اسمو كمسكف بديؿ عف الحي

ذاتو ال تريد لذلؾ االسـ أف يييجر كيغيب عف مسامع مف يسكنكف ىذا الككف، بؿ  تريد أف يبقى 
المطابؽ ليكية شخصو، كال تريد لذلؾ المكاف  برفقة ذلؾ االسـ، الذم يقكـ مقاـ الظؿٌ  عاشقيا حيان 

  مؽ الحزيف.البعيد أف ينيي عبلقتيا بالشاعر بمشيد الغياب المط

مف صكر اآلخر في شعر دركيش، ىذا اآلخر الذم سعى  ؿ العدك صكرة ن شكٌ  العــــدو:- ب
ة حقيقية تحكميا األيديكلكجيا كالحكارات السياسيٌ  الشاعر ألف ينسج معو اتفاقيات سبلـو 
 السبلـ الحقيقي يقكؿ: يعـٌ فالتي ما آف ليا أف تنتيي كتؤتي ثمارىا، 

 رت فقو الحواراتتذكّ 

 العبث المشترك في

 عندما قال لي سابقًا:

 ما صار لي ىو لي ، كلّ 

 وما ىو لك

 ىو لي

 (2) ولك!

ة المشيد السياسي ردكده كاهقكالو ضبابيٌ  تعكسمع اآلخر العدك التي  يعقد الشاعر حكاران 
عمى أرضيـ ) كؿ ما  لمفمسطينييفأطماع اآلخر فيما تبقى  نو مفٌما تبطٌ ع كانسداد أفقو، فضبلن 

رض فمسطيف أعمى  الصراع السياسيٌ  لي ىك لي/ كما ىك لؾ / ىك لي/ كلؾ( ليظؿٌ صار 

                                                           
 68 الديوان، 1
 59، نفسو 2
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فتقديـ المتكمـ العدك لضمير الممكية)لي( في السطر  ال يعرؼ لو نياية. مجيكؿو  عمى غدو  مفتكحان 
فراده في سطر منفرد بعد أف منح  الرابع، كتأخيره لضمير المتكمـ العائد عمى الفمسطيني)لؾ(، كا 

في امتبلؾ جزء مف نصيبو بقكلو:) ما ىك لؾ/ ىك لي/ كلؾ( إٌنما يدؿ صراحةن عمى  ؽٌ نفسو الح
أطماع اآلخر باألرض الفمسطينية كنٌيتو الخبلص مف الكجكد الفمسطينٌي كالسطكى عمى ما تبقى لو 

 مف أرضو.

استبعاد ه رضا ال تعني مطمقان  دركيش تحقيؽ السبلـ كالتعايش مع المحتؿٌ  رغبةى إٌف 
يف بأرضيـ في يؾ الفمسطينكتمسٌ  الفمسطينيٌ  عمى الحؽٌ  فيك يصرٌ  ،األرض عف أرضيـ أصحاب

 عندما سئؿ عف كاقع الصراع الفمسطينيٌ  ح بو سابقان صرٌ  األمر الذم ،إطار السبلـ كالتعايش
مف دكف أف  سرائيميٌ اإل راع الفمسطينيٌ لمصٌ  ر مستقببلن ف نتصكٌ أال يمكف  فأجاب:" اإلسرائيميٌ 
 :دركيش (  يقكؿ1مف التعايش كالحكار بيف المجتمعيف") ؾ نكعه يككف ىنا

 وعمى الموتى ، ىنا واآلن ، أن يستنسخوا

 أسماءىم ، أن يعرفوا كيف يموتون فرادى

 ، وأن ال وعمى األحياء أن يحيوا جماعاتٍ 

 يعرفوا كيف سيحيون بال أسطورٍة مكتوبٍة ...

 (2) وفقو الواقعية تنقذىم من عثرات الواقع الرخوّ 

 الذيف يعيشكف عمى أرضيـ التي رمز ليا بػ)ىنا( فيفالشاعر يطمب مف المكتى الفمسطيني
يـ بالبقاء فكؽ كحقٌ  ،تيـكىكيٌ  ،عمى كجكدىـ شاىدان  ؛أف يمكتكا فرادل تاركيف أسماءىـ خمفيـ

، كيكجب  )أف يستنسخكا أسماءىـ / أف يعرفكا كيؼ يمكتكف فرادل(إذ عمى الفمسطينييف  أرضيـ
وعلى )رضيـأترسخ كجكدىـ كثباتيـ عمى  ةو ممتدٌ  جماعاتو  يحيكا عمى ىيئة ى األحياء منيـ أفعم

نت لغيرىـ مف جماعات اآلخر ذ، التي ما عادت تحمميـ كحدىـ بؿ أاألحياء أن يحيىا جماعات (

                                                           
، مجمة الدراسات الفمسطينية،  الموت حوار مع محمود درويش عن السياسة والشعر وتجربةخكرم، جيزيؿ:    1

 2001،11، خريؼ48،العدد،12المجمد
 19، الديوان  2
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 )عثرات الكاقع الرخك الضعيؼ أماـ سمطة العدك القكمٌ  المحتؿ بالكجكد عمييا، فالمشيد الكاقعيٌ 
 مع الكاقع الحاليٌ  قممكا أنفسيـؤ يف أف يييفرض عمى األحياء مف الفمسطين ىك مف كفقو الكاقعية(
كتركيو األساطير القديمة  ،المكتكب العربيٌ  اريخ الفمسطينيٌ التٌ عما يقكلو  بعيدان   عمى أرضيـ،

 عمى أرضيـ.  عبر سنكات الصراع الممتدٌ  المتداكلة

 مع قكؿ الشاعر: كتتضح أبعاد صكرة اآلخر العدكٌ 

 الحمار الحمار ألنّ  أحبّ 

 كراىية أقلّ 

 والسحابة بيضاء ، واألبجدية بيضاء ،

 ة بيضاء . كم أنت أنت وكمواألبديّ 

 أنت غيرك ... حين تصير تاللك بيضاء

 ، من خطاك ومن تاريخك الشفييّ  خاليةً 

 (1)واك وتاريخو الشفييّ من س وخاليةً 

 

كيبقى السؤاؿ ىنا: لماذا  المستغرب_ لمحمار، و_بٌ و عف حيعمف الشاعر في بداية نصٌ 
 ؟!نكع مف الحب يتحدث،... و ؟ كعف أمٌ اختار الشاعر الحمار دكف غيره مف الحيكانات ليحبٌ 

و لمحمار بقكلو)ألف الحمار أقؿ كراىية( مف ذلؾ العدك الذم أذاؽ أتبع الشاعر إعبلف حبٌ   
أك  كبذلؾ سيرضى دكنما فكرو  ،الحمار ال يعقؿ فٌ مف األلـ كالعذاب، كما أ يف صنكفان يالفمسطين

راع عف عنصريتو كحقده لـ يتخٌؿ طكاؿ مدة الصٌ  لمنفس بالعيش مع عدكٌ  كمحاسبةو  تأنيب ضميرو 

                                                           
  138-137، الديوان  1
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ريزة غلم المعادؿ المكضكعيٌ  ىكفكر الك  نيةعقبلالالمجرد مف  عمى الشعب الفمسطيني. كىذا الحبٌ 
 .(1)و أيديكلكجياتحكمال  ذم ال صراع البقاء عمى األرض في

أنت غيرؾ حيف تصير تبللؾ بيضاء"  /تبع الشاعر كبلمو السابؽ بقكلو :"كـ أنت أنت ككـيي 
 يعني أفٌ  قبكؿ كجكد المحتؿ عمى أرض فمسطيف كالعيش معو عمى أرض كاحدةو  ، بمعنى أفٌ 

عف  دان ذكريات المحظة الحاضرة بعي ا"األبدية بيضاء" تممؤى بيضاء التاريخ سيتحكؿ إلى صفحةو 
أف  يجباآلخر المحتؿ، فالتعايش حسب قكؿ الشاعر تاريخ  المستقمة عف تاريخ األنا الفمسطينية

و عف عنصريتو كعنجييتو في تعامم ف يتخمى اآلخر المحتؿٌ أبعد  ،عمى إحقاؽ الحؽ يككف قائمان 
 مع الفمسطينييف.

، الذم تبادؿ الحبٌ المرأة في ىذا الديكاف دكر الحبيبة في تجسيد باب  شغمتالمــرأة: - ت
ر مف خبلليا عف عكاطفو عبٌ  تقمديةن  ليا صكران  ، راسمان مع محبكبتو الشاعر فيو حكاراتو 

بالكالدة كالعمر كالحياة  ، كعبلقة الحبٌ عامةن  بة تجاه الحبٌ حاسيسو الكجدانية المتقمٌ أك 
ديكانو في  كاسعان  الذم منحو الشاعر حيزان  كىذا الحبٌ  ،المفعمة بمعاني الجماؿ خاصةن 

، فربما ال تتجاكز عبلقة الحب ىذه حدكد الخياؿ حقيقيان  كاقعيان  حبان  األخير لـ يكف ضركرةن 
 التي صنعيا دركيش بنفسو لنفسو يقكؿ:

 أنا... 

 معينة فتاةً  / لم أحبّ  مثالً 

 عندما قمت إني أحب فتاة، ولكنني

 قد تخيمتيا ذات عينين لوزيتين

 واد يسيل عمىكنير السّ  وشعرٍ 

 مرمريّ  فين، ورمانتين عمى طبقٍ الكت

 تخيمتيا ال لشيء ، ولكن ألسمعيا

                                                           
 95،  الديوانينظر:   1
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 ي أنا ىوشعر بابمو نيرودا، كأنّ 

 (1فالشعر كالوىم)

 فإحبلؿ دركيش لممرأة كعبلقتو بيا في شعره قد يخضع لرؤيتيف: فربما تككف المرأة متنفسان 
ا يحبيا كيشتيييا ، كم يفجر الشاعر مف خبللو أحاسيسو كعكاطفو الكامنة، فيرسـ ليا صكرةن 

قد يككف  فالحبٌ  _ عما يشغمو كيسيطر عميو " لتنحية الفكر _ كلك قميبلن  كربما ىي مجرد كسيمةو 
 ىذا شيء آنيه  كراؽ عف الشجرة، كلكفٌ تبدد الحزف كتسقطو مف نفس الشاعر كما تسقط األ قكةن 

 د الفكرة الثانية عند دركيش بقكلو:كتتأكٌ  (2المكت كفي الحياة")تفكير في ذلؾ بال حيف يقترف كؿٌ 

 ...ىينا يولد الحبّ 

 والرغبة التوأمان، ونولد... ماذا

 أريد من األمس؟ ماذا أريد من

 (3يافع...) الغد؟ ما دام لي حاضرٌ 

كلقائو بالحبيبة، ذلؾ المقاء الذم ينسيو األلـ  أماـ لحظات الحبٌ  فالشاعر ال يريد شيئان 
 كقمؽو  ما يزرعو المستقبؿ في قمبو مف خكؼو  ي، ك ينسيو أيضان كالكجع الذم تركو فيو الماض
 تنسجو عتمة الغد المجيكؿ.

د الركح كتبعث األمؿ في نفس صاحبيا بالكالدة الجديدة التي تجدٌ  ربط دركيش الحبٌ 
 ككسر سمطتيا الزمنية يقكؿ: ،لمكاجية الحياة مف جديدو 

 بالزنبق امتأل اليواء ، كأن موسيقى ستصدح

 يصطفي معنى ، ويرسل فائض المعنى شيءٍ  كلّ 

 د فرصتي. أنا المعافى اآلن ، سيّ  إليّ 

                                                           
 73، الديوان  1
 147، اتجاىات الشعر العربي المعاصرعباس، إحساف:  2
 72، الديوان  3
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 ر الماضي، ال أنسى وال أتذكّ في الحبّ 

 (1) شيء ... ي اآلن أولد ، ىكذا من كلّ ألنّ 

، يكاجو جديدةن  التي تبعث في ركحو حياةن  ؾ بفرصة الحبٌ الشاعر يتمسٌ  أفٌ  جمٌيان  ظيري
مضجعو فأخذ يبحث عف أٌم  ينسجيا شبح المكت، الذم قٌض  كىكاجس بيا ما ىك فيو مف مرضو 

 ب كالخكؼ كالقمؽ.عف معاني الترقٌ  يمنح حياتو الصفك كاليناء بعيدان  منفذو 

مف  محاكالت دركيش الساعية لسرؽ لحظات الحب الجميمة، لـ تمنع خطابو الشعرمٌ  كؿٌ  يبدك أفٌ 
 كنيايةو  بالعمر، كما يتيددىما مف مكتو  ة التي كصؿ فييا الشاعر الحبٌ أف يخٌط الحقيقة المرٌ 

 يقكؿ:

 لم أنتظرِك لتنتظريني ، فمثمك من

 يأمر الحمم باالنتظار الطويل

 عمى ركبتييا . خذيني إلى الالمكان المعد  

 الغيم ألمثالنا الضالعين بتأويل ذاكرةِ 

 ابين الربيع وبين الخريف ، وأمّ 

 الربيع ، فما يكتب الشعراء إذا نجحوا

 اط المكان السريع بصنارةفي التق

 ا الخريف ، فما نحن فيو. وأمّ الكممات

 (2) جر العاطفيّ من االىتداء برائحة الشّ 

الزماف الذم شعر بحمكلو ، نياية دركيش إلى خريؼ العمر ك  يحيمنا الخريؼ في نٌص   
ا أحبلـ ألف تنتظرى كيجعؿ الحبيبة مستحقةن  ،الحمـ ـ الحبٌ في ىذا المشيد يعظٌ  الشاعرفإذا كاف 

                                                           
 22، الديوان 1
 . 73، نفسو 2
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 يخاطب الحبيبة طالبان  نسج قصة حبيما،  فالشاعر ينيياف عمى ركبتييا طكيبلن ريثما مكبةن  الحبٌ 
ربيع العف  فيما، فيتحدثاد حبٌ منيا أف تأخذه إلى البلمكاف )الخياؿ( الذم ال يجداف فيو ما يقيٌ 

خريؼ الذم يحياه ، كالحتى يغيب السريع الذم ال يكشؾ الشعراء عمى التقاطو كتصكير مشاىداتو
. فالخريؼ بصفرة أكراقو المتساقطة يشي ة لخكض غمار الحبؽ معو حاجتو الممحٌ كتتعمٌ  الشاعر
خاضيا الشاعر في يكـ مف  تجربةو  لكؿٌ  كنيايةن  كاقتراب النياية التي ستضع حدان  حياةبنياية ال
 األياـ.

صفت ما ائد كى مف أصدقائو بقص دركيش_ في ديكانو األخير_ ثبلثةن  خٌص  األصدقاء:- ث
عمى نسيانيا  كأحاديث رسخت في ذاكرتو كقمبو، فمـ يقكى  كذكرياتو  بينيـ مف عبلقاتو 

غفاؿ الحديث عنيا، كىذه القصائد ىي "مكعد مع إميؿ حبيبي") ( ك" في بيت نزار 1كا 
يسرد دركيش قصة ( كفي قصيدتو )مكعد مع إميؿ حبيبي( 3(كفي راـ اهلل")2قباني" )
الذم دفف في حيفا  ،المفترض أف يجمعو بصديقو إميؿ حبيبيكاف مف  حكؿ لقاءو 
ال بتصريح مدتو إعاما كلـ يدخميا  ثبلثيف التي داـ انقطاع دركيش عنياك  ،الفمسطينية
اتفاؽ (، فبل ندرم مدل صحة 4جؿ المشاركة بجنازة صديقو إميؿ)أمف  ؛ثبلثة أياـ

 قصيدتو:الصديقيف عمى عقد ىذه المناظرة، يقكؿ دركيش في مستيؿ 
 دقائق ال ألرثيو ، بل لنجمس عشرَ 

 في الكاميرا ، جئت . كان الشريط

 معدًا لمعركة بين ديكين .

 تبحث ؟ قمُت لو قبل موعدنا: عمَّ 

 قال: عن الفرق بين "ىنا" و"ىناك"

                                                           
 112، الديوان  1
 115، نفسو  2
 118، نفسو  3
، مجمة الدراسات  حوار مع محمود درويش عن السياسة والشعر وتجربة الموتينظر: خكرم، جيزيؿ:    4

 11حكارات ، 2001، خريؼ48،العدد،12الفمسطينية، المجمد
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 فقمت: لعل المسافة كالواو

 ة... مجازيّ بين ىنا وىناك

 ل! تعال صباح غدقال: عجّ 

 (1)زيي الجديدقبل موتي ، وقبل تجّعد 

 لمقاء، مكعد ) ال ألرثيو جئت(يكحي بصدؽ المكعد المتفؽ عميو بنفيو  يبتدئ الشاعر قصيدتو     
 فزامذاف يتميٌ ىما الصديقاف، الٌ  (معركة بيف ديكيف)بيف الصديقيف، ىدفو حسب قكؿ دركيش 

عند قكؿ بدأ بالظيكر ؾ حكؿ مكعد المقاء تالشكك  أفٌ  غيرليا،  التي ال تقبؿ منازعان  بسمات الديكةً 
، فبل نستطيع تحديد مبلمح المكاف عبر الظرفيف  (ىناؾ ىنا ك)بيف مكاف المقاء  الشاعر محددان 

 كاك المسافة بػ) كاصفان  بعد ذلؾ  الشاعر قكؿ لكفٌ ف في إحالتيما المكانية، يالمكانيف المحير 
ال  عالـ الحياة عف عالـ اآلخرة. ة ىي التي تفصؿ ىذه المسافة المكانيٌ  فٌ أعمى  مجازية( إنما يدؿٌ 

إياه  ر إميؿ حبيبي عف شكقو لصديقو داعيان يعبٌ  الحقةو  كفي أسطرو المسافة بيف المنفى كالكطف. 
قدكمو قبؿ أف يسبقيما المكت فيقطع عمييما لحظة المقاء المنتظر. كفي في ستعجاؿ االإلى 
 تي جمعتو برفيقو فيقكؿ:آخر مف القصيدة نفسيا يبكح دركيش ببعض الذكريات ال مشيدو 

 ال ألرثيو جئت ، بل لزيارة نفسي ،

 (2)ولدنا معًا وكبرنا معاً 

عمى عمؽ الرابط  منيما نفسو في اآلخر؛ داللةن  د الشاعر كيانو بكياف رفيقو فيرل كؿ  يكحٌ      
 اب، كغحكـ المكاف كالزماف بفرقتيماحتى  كالعبلقة التي جمعتيما يقكؿ: )كلدنا معا كبرنا معا(

يي إذ ين، ىك كدركيش قبؿ أف يتحقؽ ذاؾ المقاء الذم كانا يحمماف بو عف الحياة إميؿ حبيبي 
 د األحبلـ ، فيقكؿ:بمقطع حزيف يحكي ألـ الفراؽ كالغياب كتبدٌ  القصيدة الشاعر

 ني لم أصل. وصمت، ولكنّ أتيتُ 

                                                           
  112، الديوان 1
 113،نفسو 2
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 عد. لم أجد صاحبي فيأني لم ولكنّ 

 ينانتظاري، ولم أجد المقعدين المعدّ 

 (1بين ديكين...) لي ولو، ولمعركةٍ 

كصؿ دركيش إلى حيفا في غير الكقت الذم كاف يحمـ ىك كصديقو بأف يجمعيما، عاد 
 ا األخيرة التي طاؿ حديثيما عنيا. معالـ الدنيا، دكف أف يخكضا معركتي بعد رحيؿ صديقو مكدعان 

نزار  صديقو الدمشقيٌ  عدة جكانب مف حياة)في بيت نزار قباني( يركم الشاعر كفي قصيدتو 
 المقاء الركحيٌ  ، غير أفٌ ان جمٌ  يا حبان رحيؿ ابنو كزكجتو بمقيس التي أحبٌ  قباني، الذم بكى طكيبلن 

 دركيش بينو كبيف صديقو، فقاؿ: ارهأد ؿو متخيٌ  حكارمٌ  ى في مشيدو الذم جمع بيف الصديقيف تجمٌ 

 لو حين متنا معًا ، قمتُ 

 ق !وعمى حدة: أنت في حاجة ليواء دمش

 ، ألرقد في فقال: سأقفز ، بعد قميلٍ 

 من سماء دمشق . فقمت: انتظر حفرةٍ 

 ريثما أتعافى ، ألحمل عنك الكالم

 ، انتظرني وال تذىب اآلن ، الاألخير

 ل اآلس وحدك !، انتظرني وال تشكُ يتمتحنّ 

 ينتظر من شاعرٍ  أنت بعدي ، فال بدّ  ، عْش قال: انتظر أنت

 (2) فانتظرت ! وأرجأت موتي

 (، مكته قمت لو حيف متنا معان الرحيؿ كالمكت ىك مف جمع الشاعريف األثيريف، ) جامعي 
أصاب ركح  نفسي   ـ عمى مشيد غياب نزار قباني، كمكته بالكاقعية التي خيٌ  مكسكـه  حقيقيي 

                                                           
 114، الديوان  1
 . 117، نفسو  2



86 
 

 ، فقباني سيرقد حارسان دركيش في المحظة التي كصؿ إلى مسامعو خبر كفاة صديقو الدمشقيٌ 
رجاء مكتو؛ ا دركيش فكٌمؼ باالنتظار كالتميٌ ، أمٌ كميتان  تي احتضنتو كليدان لسماء دمشؽ ال ؿ كا 

  ليحفظ لمشعر كاألدب عيده بعد أف فارقو سٌيد مف أسياده.

اب، يحيؿ دركيش  في قصيدتو الثالثة المعنكنة بػ) في راـ اهلل( إلى صديقو سميماف النجٌ 
، حممت عنكاف "رجؿ كخشؼ في و بقصيدة أخرل في إحدل دكاكينو السابقةالذم خصٌ 
بينو كبيف رفيقو النجاب عمى  (. كفي قصيدتو ) في راـ اهلل( يجرم دركيش حكاران 1الحديقة")

عف عبلقة القرب  ال ماضي يجمعو بمدينة راـ اهلل بعيدان  د أفٌ عتبات المكت كالرحيؿ، كيؤكٌ 
 اب، يقكؿ دركيش:كالصداقة التي جمعتو بالنجٌ 

 لي فييا سواك ال أمَس 

نّ وال دخمتُ  وما خرجتُ   ما، وا 

 (2تتشابو األوصاف كالصفصاف)

عف صديقو سميماف النجاب  ال صمة تجمعو بمدينة راـ اهلل الفمسطينية بعيدان  يقر دركيش بأفٌ 
تو الدائمة بيف شكارعيا لو في تنقبلتو كحرك دائمان  الذم عاش معو في تمؾ المدينة، ككاف رفيقان 

 القصيدة. كما تظير

  األحداث: .4
رىا عمى األفعاؿ كالحركات التي تدار داخؿ النصكص الشعرية، تعتمد األحداث  في تطكٌ 

د ختاـ الحدث ياية، التي تحدٌ القارئ لمتابعة مشاىدىا لحظة بمحظة لمكصكؿ إلى النٌ  فتشدٌ 
راع كمقكميف أساسييف ( يمتقي  الحكار كالصٌ ( كفي قصيدة )سيناريك جاىز3ة)كالتجربة الشعريٌ 

 نجح في تقديـ حدث دراميٌ  ة، فالحكار الدراميٌ جمة األحداث التي اكتست بنزعة دراميٌ يديراف ع

                                                           
 65 ،ديوان ال تعتذر عما فعمتدركيش، محمكد:   1
 118، الديوان  2
 43، البناء الدراميينظر: حمكدة، عبد العزيز:    3
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( حتى كصؿ 1منيا ىزيمة األخرل بتحقيؽ نصرىا) بيف قكتيف تحاكؿ كؿ   إراديان  ر صراعان صكٌ 
  يقكؿ دركيش: راع المستمر مع اآلخر العدك .إلى نيايتو المفتكحة عمى عالـ الصٌ  النٌص 

 

 ا سقطناأنّ لنفترض اآلن 

 أنا والعدو

 سقطنا من الجو

 في حفرة...

 (2فماذا سيحدث)

 ) لؤلنا( الفمسطينيٌ الكقكع المشترؾ مف الجكٌ  افتراض حدثً بو يفتتح الشاعر نصٌ 
دفع السارد)الشاعر( إلطبلؽ سؤاؿ صريح ىذا الحدث ، جمعتيما حفرة كاحدةو  فيك)اآلخر( العدك 

 .الكقكع ىذا مأزؽر عف تصكٌ حكؿ األحداث المرتقبة الناشئة 

  ،كاحدو  ( في مأزؽو 3طرفي الصراع الذم جمع ضديف ")"بيف  الن مطكٌ  الشاعر حكاران أقاـ 
 ة لطرفي الصراع المذيفر الحالة الشعكريٌ بتطكٌ  ركتطكٌ  ( الذم نما4ليضفي حيكية عمى السرد )

مف حفرة  يخرجيماة متكحديف لمكصكؿ إلى الخبلص المشترؾ الذم سحكـ الغريزة الفطريٌ ل استجابا
 .الصراع التي كقعا فييا

الصراع  اأ القارئ كطرفالطرفيف داخؿ الحفرة إلى أف يفاجى  ةيستمر السارد في كصؼ حال  
 " فائدةن  التي اندمج الحكار في صمبيا محققان  مكازيف األحداث مبى قى عمى ىذه الحفرة،  جديدو  بطارئو 
 :بقكلو لنا الشاعر ( التي نقميا5اما فييا")في تطكير األحداث، كتقكية عنصر الدر   مممكسةن 

                                                           
 145،البناء الدرامي نفسوينظر:  حمكدة، عبد العزيز:    1
 56، الديوان  2
 72، دير المالك دراسة نقدية  لمظواىر الفنية في الشعر العراقي المعاصراطيمش، محسف:   3
 96،  فن القصةينظر:  نجـ، محمد يكسؼ:   4
 97، فسون  5
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 أفعى  ماذا سيحدث لو أنّ 

 ت عمينا ىناأطمّ 

 من مشاىد ىذا السيناريو

 ت لتبتمع الخائفين معاً وفحّ 

 أنا وىو ؟

 يقول السيناريو:

 أنا وىو

 سنكون شريكين في قتل أفعى

 لننجو معاً 

 (1.. )أو عمى حدٍة 

 

راع )األنا كاآلخر( المذيف باتا في ياة طرفي الصٌ د حىد   رت األحداث بحمكؿ عدكٍّ تطكٌ 
ؽ بكمييما، جاة كالخبلص المشترؾ مف المكت المحدٌ متعاكنيف، يفتشاف عف النٌ  ةو استثنائيٌ  لحظةو 

 كيصؼ الشاعر طبيعة ىذا التعاكف بقكلو:
 وتينئة شكرٍ  نا لن نقول عبارةً ولكنّ 

 عمى ما فعمنا معاً 

 الغريزة ، ال نحن  ألنّ 

 فع عن نفسيا وحدىاكانت تدا

 (2) والغريزة ليست ليا أيديولوجيا...

                                                           
 . 59-58، الديوان 1
 59، الديوان 2
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) ألٌف ة التي تخشى المكت ىي مف جمعت األنا بعدكهالغريزة اإلنسانيٌ  اعر بأفٌ يعترؼ الشٌ 
 لمسبلمة، أك تينئةو  كانت تدافع عف نفسيا( كمنعتيما مف إطبلؽ تحية شكرو  /ال نحفلغريزة ا

(. والغريزة ليست لها أيديىلىجيا)كال عقؿ يحكميااإلنسانية ال فكر  فالغرائز كالمشاعر
فإذا ما غابت )األنا كاآلخر(  طرفي الصراعبيف ؽ ىي حجر العثرة الذم يفرٌ  إذف، يديكلكجيافاأل

 .مقبكالن  ممكنان   األيديكلكجيا صار السبلـ كالتعايش أمران 
حتى في  ألرضكا ة عمى المكافى اآلخر المحتؿ عف مفاكضة األنا الفمسطينيٌ ال يتخمٌ   

راع يبكح كيكشؼ الصٌ  ؽ المكت في جنباتيا، فالحكار بيف طرفيٌ يحدٌ راع التي إطار حفرة الصٌ 
ة المفاكضات مع خصـ ال يفٌكت فرصة لبلنقضاض عمى فريستو كسمبيا ما ( عف عبثيٌ 1بتمقائية)
 :دركيش يقكؿ تممؾ.

 تفاوضني اآلن شيءٍ  : عمى أيّ قمتُ 

 في ىذه الحفرة القبر؟

 تكتي وعمى حصّ مى حصّ قال: ع

 من سدانا ومن قبرنا المشترك

 قمت: ما الفائدة؟

 ىرب الوقت منا

 وشّذ المصير عن القاعدة

 ىينا قاتل وقتيل ينامان في حفرة واحدة

 ... وعمى شاعر آخر أن يتابع ىذا السيناريو

 (2إلى آخره)

                                                           
 97،   فن القصةينظر: نجـ، محمد يكسؼ:   1
 61-60، الديوان  2
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بيف األنا كاآلخر  الدائر راعيرجعنا السارد في نياية القصيدة إلى نقطة البداية في الصٌ 
عف أطماعو كاستبداده في فرض سيطرتو عمى  ، فاآلخر لـ يتخؿى الفمسطينيةعمى األرض  المحتؿٌ 

عمى فكضى االحتماالت  األرض الفمسطينية كمماطمتو في إدارة الحكارات كالمفاكضات المفتكحة
  دل.السٌ  ى عمى حصتو مف ذلؾ القبرحتٌ  كالممكنات البلمتكقعة، فيك يصارع الفمسطينيٌ 

راع ألجؿ البقاء بيف األنا الفمسطينية المركٌز حكؿ فكرة الصٌ  حكار الدراميٌ أنيى السارد ال  
ينيي  ك يصبل لحؿٌ أ ،فقادكف أف يتٌ  بقتؿ الخصميف بعضيما بعضان  عمى طريقتو كاآلخر المحتؿ

أرض الكاقع  ينيي الصراع الحقيقي عمى جكىرمٍّ  عف إقرار حؿٍّ  عجز نيايةن  إذٍ  ،بينيما الصراع
مفتاح عٌميـ يجدكف  عراءمف الشٌ  لمف يأتكف بعدهة  ىذه الميمٌ  كعدكه، مككبلن  بيف الفمسطينيٌ 
 . يقكؿ:يذا الصراعياية لالخبلص كالن

 تبيض يمامتان شريدتان رسائل المنفى عمى كتفّي ،

 ثم تحمقان عمى ارتفاعٍ  شاحٍب . وتمّر سائحة ٌ 

 مًا لمحقيقة؟رك احتراأصوّ  وتسألني: أيمكن أنْ 

 قمت: ما المعنى ؟ فقالت لي أيمكن أن أصورك

 (1) ممكن شيءٍ  : يمكن .. كلّ امتدادًا لمطبيعة ؟ قمتُ 

االنفعاالت النفسية التي اعترت كياف الشاعر لحظة  كشؼ الحكار في ىذا المقاـ عف
بيف  نزاعان  ؿراع الذم يمثٌ ، لتنفتح األحداث عمى عالـ الصٌ سرده ألحداث التجربة التي مٌر بيا

عالـ الذات الداخمي كعالـ الكاقع الخارجي، فتبدأ األحداث مع المحظة التي تبيض فييا يمامتاف 
رسائؿ المنفى عمى كتؼ السارد الذم يقؼ عمى بقعة مف مكانو األصمي؛ لتذكرانو بغربتو كمنفاه، 

يشاىده مف المتغيرات أماـ ما  نفسيةن  فيك يعيش غربةن  فإف كاف ىذا السارد يقؼ فكؽ أرضو حقيقةن 
كىك في كطنو.  النفيى  الطارئة عمى أرضو بفعؿ االحتبلؿ، األمر الذم جعمو يستحضر حالةى 

ة التي سألت السارد ة مع حمكؿ صكت السائحة الغربيٌ ة  كالنفسيٌ ى مبلمح ىذه الغربة المكانيٌ كتتجمٌ 
ؽ طبيعتو، ىذه الطبيعة ف كتكثٌ د أٌنيا تريد احتراـ حقيقة المكاعف إمكانية التقاط صكرة لو، لمجرٌ 
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عف كجكد  ة، التي تحفظ لمكطف صكرتو الحقيقة بعيدان الفمسطينيٌ جغرافيا الذاكرة ل التي تمثؿ امتدادان 
  فيو. المحتؿٌ 

 عريّ رد الشّ ثانيًا: تقنيات السّ 

رساليا إ يتـ كمرسمةو   و" التكاصؿ المستمر الذم مف خبللو يبدك الحكيٌ رد بأنٌ يعرؼ السٌ 
ة أك الحكاية التي ينقميا ( كىك يقكـ عمى دعامتيف رئيستيف: القصٌ 1ليو")إ لى مرسؿو إ ؿو مف مرس

رد، ما يعرؼ بتقنيات السٌ  ىذا( ك 2رد في نقؿ أحداث تمؾ القصة)ة التي يعتمدىا السٌ كالكيفيٌ  ،ردالسٌ 
في  يرتبط بزمف الحدث، فالقصة تخضع لتتابع منطقيٍّ فرد ة كالسٌ ا الفارؽ األكضح بيف القصٌ أمٌ 

مف  كاسعةو  كيحظى بمساحةو  المنطقيٌ  رد مف قيكد التتابع الزمنيٌ ر السٌ بينما يتحرٌ  ،نقؿ أحداثيا
( فالسارد إذف يسرد القصة 3اىا السرد)ة منحيا إيٌ ة في التنقؿ بيف األحداث عبر كسائؿ تقنيٌ الحريٌ 
 يصاؿ التجربة كاليدؼ منيا.يا األفضؿ إلنٌ أة التي يرتضي ببالكيفيٌ 

ز دبية عز  عمى اختبلؼ األجناس األ في النظاـ المغكمٌ  رد كسمة عامةو مكؿ السٌ ح إفٌ 
ة دكف أف تتخمى ة، لتقترب مف التجربة الحكائيٌ ة في خضـ القصيدة الحداثيٌ زعة الدراميٌ حضكر النٌ 

يديكلكجية ة التي تشحنيا بالرؤل األة السرديٌ لى تحميؿ القصيدة بعد  إ" بؿ تميؿ عف نظاميا الشعرمٌ 
ماف كتقنياتو كالمكاف كالزٌ  حداث كالشخصيات كعبلقاتيا المتبادلة،مة مف األالمتخيٌ  كالعكالـ

 الحداثيٌ  عة في الخطاب الشعرمٌ عمى ىذا ال يككف حمكؿ  السرد بتقنياتو المتنكٌ  ( كبناءن 4نكاعو")أب
الذم تتجاكب ( 5")ةة كالدالليٌ التركيبيٌ  و الشعرمٌ خ بو الشاعر بنية نصٌ يرسٌ  كتدعيـو  " سكل تطعيـو 

إليصاؿ الداللة كالتجربة، فتتسمسؿ  ةو كتقنيٌ  عمى أكثر مف أسمكبو  فيو العناصر البنائية معتمدةن 
تخدـ مكضكع القصيدة  كتفصيبلتو  ،تخترقيما األحداث كزمافو  األحداث حسب التجربة كفؽ مكافو 

يقـك عمى تعدد  كتخمؽ نكعا مف التأـز في بنية الحدث، األمر الذم يفضي إلى شكؿ درامي
 األصكات كتحاكرىا كصراعيا الذم ينتيي بكضع نياية لؤلحداث كالتجارب.

                                                           
 41، تحميل الخطاب الروائي الزمن السرد التبئيريقطيف، سعيد:   1
 45، بنية النص السرديينظر: لحمداني، حميد:   2
 73، ، نفسوينظر:   3
، مجمة جامعة البنية السردية في الخطاب الشعري قصيدة عذاب الحالج لمبياتي نموذجاالصحناكم، ىدل:   4

  388ـ، 2013(،2+1، العدد)29دمشؽ، المجمد 
 389، نفسو  5
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يات التي انتظـ فييا لمف اآل ة عمى عددو لخطاباتو الشعريٌ  اعتمد دركيش في بنائو السردمٌ 
التي تبنى ة،صكب النزعة الدراميٌ  الشعرمٌ  وجنح خطاب؛ ليمف التكثيؼ كالتماسؾ طارو إرد في السٌ 

ر " فالبنية كرؤل كأفكا ع الحكايات بما تقتضيو مف عناصرو عدد األصكات كالشخصيات كتنكٌ عمى ت
السردٌية _ في أصميا _ تقنيةه ركائيةه، لكٌف استعارتيا لتشكيؿ نصٍّ شعرٌم، تعتبر محاكلةن لمخركج  

صؿ بجكانب المتٌ  بدا السرد الحكائيٌ قد ك  ( 1مف الذاتٌي إلى المكضكعٌي أم االقتراب مف الدرامٌي")
ع بنيات السرد في شعره عدا عف  تنكٌ األخيرة،  وفي نصكص بارزان  ممحمان  مف سيرة دركيش الحياتية

ض عنيا مف رؤل كما يتمخٌ   يارباؿ في تجر كالتحكٌ التطكٌ  ة، كمجاريةن الشعري خطاباتو مؤازرةن 
جاربو الشعرية ما فيا دركيش إليصاؿ تة التي كظٌ كدالالت. كمف أبرز التقنيات السرديٌ  كأفكارو 
 يمي:

 االسترجاع: .1
رد مف مشاىد الماضي في ثنايا السٌ  فيا دركيش إلحياء بعضو أحد األساليب السردية التي كظٌ 

ك أ إلى قصةو  بكساطتو يرجع الشاعر ( 3)" ككٌؿ عكدةو إلى الماضي تشٌكؿ استذكاران"( 2الحاضر)
لؤلكلى في ذلؾ التركيب  تابعةن  نيان زم ثانيةو  بيدؼ إقامة " حكايةو  مف الماضيفي الزٌ  حادثةو 

ة التي اكرة القصصيٌ الذٌ ؼ نكع " يؤلٌ  فٍ أاكم ألحداث القصة ارد كالرٌ يصبح بمقدكر السٌ ف (4")السردمٌ 
مف أحداثو، كمسارات األحداث  مو ، كتضيء جكانب مظممةن ره كتعمٌ تربط الحاضر بالماضي كتفسٌ 
ر كالذكريات التي استحضرىا بالتذكٌ  اء إذف مصحكبه ( فالرجكع لمكر 5في امتداداتيا أك انكساراتيا")

 عة يقكؿ:في خطاباتو المتنكٌ  دركيش غير مرةو 

 ولم نتحاور

 رت فقو الحواراتتذكّ 
                                                           

مجمة كمية ، السردية في شعر محمود درويش لماذا تركت الحصان وحيدًا  أنموذجاً عمر، رمضاف:   1
 194ـ، 2014، 32العدد اإلالىيات، جامعة حراف، 

 168، البناء الدراميكدة، عبد العزيز: حمٌ  2
 109، شعرّية الخطاب الّسرديعٌزاـ، محمد:  3
 60، خطاب الحكاية بحث في المنيججنيت، جيرار:  4
  106،جبرا إبراىيم جبرا عندالفضاء الروائي جندارم، إبراىيـ:  5
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 في العبث المشترك

 عندما قال لي سابقاً 

 ما صار لي ىو لي كلّ 

 وما ىو لك

 ىو لي

 (1ولك)

جمعت الفمسطيني بعدكه رد في الخطاب السابؽ عمى المحظة الحاضرة التي قاـ زمف السٌ 
مو_ عف لـ يتخؿ فيو اآلخر)العدك( _أماـ صعكبة المكقؼ كتأزٌ  كاحدو  ، كمأزؽو كاحدةو  في حفرةو 

ة مف ماضي الحكارات العبثيٌ  عجاؼو  ة التي أحيت في ذاكرة دركيش سنكاتو نزعتو العنصريٌ 
لمصراع  جذرمٍّ  بحؿو  دٍ جي كالمفاكضات الكاىية )تذكرت فقو الحكارات /في العبث المشترؾ( التي لـ تى 

ـ عمى القضية الفمسطينية منذ عشرات السنيف. فاالسترجاع ىنا جاء" بقصد الذم خيٌ  السياسيٌ 
صؿ بيا مف مبلبسات الماضي ، ربطت المحظة الراىنة بما يتٌ (2تكضيح مبلبسات مكقؼ ما")

ال حؽ لو فيو  كممؾو  في الماضي حتى اآلف عمى أرضو  كأحداثو. فاآلخر الذم صارع الفمسطينيٌ 
اىنة عف نزعة ) كؿ ما صار لي / كما ىك لؾ/ ىك لي/ كلؾ( ، لـ يتكاف في إطار المحظة الرٌ 

 بما يحممو مف معاني العدـ كالفناء. ال يساكم شيئان  راع عمى قبرو الصٌ 

 ة في ىذا المشيد الحكارمٌ عريٌ ظر في تكزيع دركيش لتفعيبلتو الشٌ ؽ النٌ مف يدقٌ  إفٌ 
كعنصريتو في تقسيـ األرض  ة المحتؿٌ سمطكيٌ  بينان بينيا كبيف كتناغمان  تماىيان المسترجع، يممح 

كيقؼ )كؿ ما صار لي ىك لي( ككأٌنو يقٌر كيسرد حقيقة ال تحتمؿ  د ما لو مف ممؾو كالممؾ، فيؤكٌ 
مف أرضو)كما ىك لؾ( كيقؼ ليفاجئ  ة الفمسطينيٌ حصٌ  ، ليتابع قكلو محددان أك جدالن  نقاشان 

نيتو الخبيئة كمطامعو في كضع يديو عمى ما تبقى لمفمسطيني  بقكلو) ىك لي( عاكسان  الفمسطينيٌ 

                                                           
 59، الديوان  1
 97، ت األدبية المعاصرةمعجم المصطمحاعمكش، سعيد:   2
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 لو فييا،)كلؾ(، كىكذا يظؿُّ  التي يقبؿ في الزمف الحاضر أف يككف الفمسطيني شريكان  ،مف أرضو
 عمى عالـ المجيكؿ كاالحتماالت التي ال يمكننا اإلمساؾ بيا. المستقبؿ مفتكحان 

 مجيكلة اليكية فيقكؿ: جمعتو بامرأةو   سابقةو  قاءو يسترجع دركيش لحظة ل

 يار الخريفيّ ئني ضوء ىذا النّ ينبّ 

 ي رأيتك من قبل، تمشين حافيةأنّ 

 القدمين عمى لغتي، قمت: سيري

 ببطء عمى العشب، سيري ببطء

 س منك ويخضر. والوقتلكي يتنفّ 

 ألمسك منشغل عنك... سيري ببطءٍ 

 حممي بكمتا يدّي.رأيتك من قبل

 كتياكأغاني الحصاد وقد دلّ  ةً طيّ حن

 السنابل، سمراء من سير الميالي

..... 

 ....رأيتك من قبل في

 (1)من الرعويّ الزّ 

تكرار الشاعر في الذاكرة بداللة  مخزكفو  سردمٍّ  عمى شكؿ مشيدو  السرد في ىذا الخطاب جاء
في إشارة منو إلى قكلو) رأيتؾ مف قبؿ( كقكلو في نياية المقطع ) رأيتؾ في الزمف الرعكم( 

) خريؼ العمر الذم يكحي بقرب يار الخريفيٌ الماضي الذم جمعو بأرضو كشعبو، فضكء النٌ 
و التقى بتمؾ الفتاة نفسيا ة بأنٌ النياية( الذم جمع الشاعر بمحبكبتو يرشد ما تبقى مف ذاكرتو الحيٌ 
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الشاعر الحزيف ا حاضر رابطن  مف مشاىد الماضي)عمر الشباب( ليمتد مشيد الحبٌ  في مشيدو 
كعيش  مف الكقت لرسـ مشاىد الحبٌ  مف كالعمر بماضيو الذم حباه متسعان تحت سيؼ الزٌ 

مع  ( في سبيؿ كصؼ الحبيبة متماىيةن 1)استطراديان  زمنيان  حاالتو. كقد استيدؼ االسترجاع قطعان 
لسنابؿ صفات المكاف كطبيعتو الجميمة، فالعشب يستمد خضرتو مف حيكية المحبكبة كجماليا، كا

 المشرؽ مف إشراؽ بشرتيا... ستمد لكنيا الذىبيٌ ت

 الوقفة الوصفية : .2
كيقصد بو " زمف الكتابة أك زمف الحاضر  (2)باالستراحة يسمى أيضان  كىي نمط سردمٌ 

 ( بيدؼ الكقكؼ كقفةى 3المجاؿ لمكصؼ كالتقرير كاإلنشاء") الذم يتكقؼ فيو السارد فاسحان  النصيٌ 
 ( فالسارد يكقؼ سرده المقترف بزمف التجربة لينشئ كصفان 4ربة بصفة عامة)تخدـ بنية التج ؿو تأمٌ 

 ،حكاليا كىيئاتيا كما ىي في العالـ الخارجيأشياء في " بتناكؿ األمف الزماف مجردان  تصكيريان 
دؽ أ الحرص عمى نقؿ المنظكر الخارجيٌ  تعكس المشيد  كتحرص كؿٌ  مينةو أ كتقديميا في صكرةو 

ىذا التقنية بكضكح في نصكص دركيش كما في كصفو لتمؾ العينيف المتيف قد ظيرت ( ك 5نقؿ")
 حيرتاه كأدخمتاه عالـ المجيكؿ يقكؿ:

 عينان تائيتان في األلوان. خضراوان قبل

 العشب. زرقاوان قبل الفجر. تقتبسان

 بان إلى البحيرة نظرةً لون الماء، ثم تصوّ 

 فيصير لون الماء أخضر... ةً عسميّ 

 قيقة، تكذبان عمى المصادرال تقوالن الح
                                                           

 97، معجم المصطمحات األدبية المعاصرةينظر: عمكش، سعيد:   1
 113، شعرّية الخطاب الّسرديينظر: عٌزاـ، محمد:  2
البنية السردية)الزمن، المكان، الشخصيات( في رواية األعظم إلبراىيم ليندة، مياجرم، صكرية، مرار:    3

 بنية النّص ، كينظر: لحمداني، حميدة: 24ـ، 2014-2013اجستير، جامعة بجاية_ الجزائر،، رسالة مسعدي
 76السردي،

  99،األلسنية والنقد األدبي في النظرية والممارسةينظر:  أبك ناضر، مكريس:   4
 111،  نفسو  5
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 (1والمشاعر...)

رتيف، مباشر لمكف تمكما العينيف المحيٌ  افتتح الشاعر قصيدتو المعنكنة بػ" عيناف" بكصؼو 
ر الذم يعيش حالتو تحت حيرة المكف كجيمو بصاحبة تمؾ العينيف بالمستقبؿ المجيكؿ المحيٌ  رابطان 

منيا مف  ب في انبعاثاتيا التي استمد جزءان كطأة المرض كاالنتظار. فتداخؿ األلكاف كالتبلع
آخر مف كحي الخياؿ  ة)خضراكاف قبؿ العشب/ زرقاكاف قبؿ الفجر( كجزءان مظاىر الطبيعية الحسيٌ 

مو الشاعر بطريقة تخدـ غرضو كانفعاالتو الداخمية )تقتبساف لكف الماء/ ثـ تصكباف إلى الذم يشكٌ 
ليطمؽ حكمو عمى  ر..( كينتيي مف الكصؼ المكنيٌ البحيرة نظرة/ عسمية فيصير لكف الماء أخض

ىاتيف العينيف)ال تقكالف الحقيقة/ تكذباف عمى المصادر(  كىك الحكـ ذاتو الذم أطمقو الشاعر 
عمى المستقبؿ المجيكؿ الذم ينتظره، كيستمر الكصؼ حتى يعاكد الشاعر في القصيدة ذاتيا إلى 

 رد فيقكؿ:السٌ 

 ان لممجيول... وىما ىما في الميل مرآت

 الميل ، أو ال أرى، ماذا يعدّ من قدري. أرى

 لي من رحمة جوية  بحرية . وأنا أماميما

 أنا أو ال أنا. عينان صافيتان، غائمتان ،

 (2؟)ىي  صادقتان، كاذبتان عيناىا. ولكن منْ 

 الذمارد في )قدرم/أرل/ ال أرل/ لي/ أنا/...( إلى ذات الشاعر يحيؿ ضمير المتكمـ السٌ 
ربط بيف  استطاع أف ي الذمقٌرب الصكرة كالتأكيؿ إلى ذىف المتمقي،  قصيدتو بسؤاؿو ى نيأ

 .مشاعرصاحبة ىاتيف العينيف المجيكلتيف كالمستقبؿ المجيكؿ الذم تحيكو األقدار ل

 ؿ بقكلو: لصكرة المكاف المتحكٌ  المشيد الخارجيٌ  يقكؿ دركيش كاصفان 

 ، وصبار، شوكٌ  يابٌس  ، ىواءٌ عشبٌ 

                                                           
  20، الديوان  1
 21، الديوان 2
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 كك الحديد. ىناك شكل الشيءعمى س

 و.ة الالشكل يمضغ ظمّ في عبثيّ 

 بنقيضو ... ومطوقٌ عدم ىناك موثقٌ 

 ويمامتان تحمقان

 ةعند المحطّ  ميجورةٍ  عمى سقيفة غرفةٍ 

 (1ذاب في جسد المكان) ة مثل وشمٍ والمحطّ 

 ، التي تشي بمظاىر الحزفةلحالة المكاف الخارجيٌ  تأمميٌ  افتتح الشاعر قصيدتو بكصؼو 
 اىر أفٌ عمى المكاف، كالظٌ  ؿ طارئو ؿ كتبدٌ ر كتحكٌ تي أصابتو عمى إثر ما رآه مف تغيٌ ال كاأللـ

د لقارئو كيضعو منذ بداية القصيدة  في إطار التجربة التي يريد عرضيا، دركيش أراد أف يميٌ 
لمكاف ة التي يستشعرىا أصحاب اعمى حكاية األرض المسمكبة، كالغربة النفسيٌ  كالتي تقكـ أساسان 

ؿ الذم أصابيا بفعؿ ممارسات االحتبلؿ، كسعيو الدائـ لطمس فكؽ أرضيـ نتيجة التغيير كالتحكٌ 
ة عف أرض فمسطيف. لينتقؿ الشاعر فيما بعد إلى سرد الحكايات ة كالفمسطينيٌ ة العربيٌ اليكيٌ 

 ت عمى أرض الكاقع فيقكؿ:فت المتغيرات كالتحكالٌ كاألحداث التي خمٌ 

 .. ال ألنتظر القطاروقفت عمى المحطة.

 ما بعيد وال عواطفي الخبيئة في جماليات شيءٍ 

 البحر وانكسر المكان بل ألعرف كيف جنّ 

 (2، ومتى ولدت وأين عشت)ةٍ خزفيّ  كجرةٍ 

ص في العبارة التي أطمقيا  دركيش )انكسر المكاف/ كجرة خزفية( الحكاية إذف تتمخٌ  كؿٌ 
)كمتى كلدت كأيف  مكجعةن  م أحيا في نفسو أسئمةن ة لكاقع المكاف، الذلحظة معاينتو البصريٌ 

 و بات ييذم مف ىكؿ المحظة التي يعيشيا كيبصرىا أماـ ناظريو.عشت( ككأنٌ 
                                                           

 25، الديوان  1
 26، نفسو  2
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  المشيد: .3
حيف يغيب الراكم كيفسح (1ة التي قد تأتي في تضاعيؼ السرد)يقصد بو المشاىد الحكاريٌ 

ى        عم فالمشيد يقـك أساسان  ة،المجاؿ لمشخصيات المتحاكرة لتنقؿ المشيد بأحداثو المتصاعد
( 2ة")في النصكص الدراميٌ  كما ىك مألكؼه  متناكبةو  لى ردكدو إع كالمكزٌ  ،ر عنو لغكيان " الحكار المعبٌ 

 كتناغـو  تخترؽ السرد بتآلؼو  ة التي ينتجيا سارد الخطاب الشعرمٌ ىذه المشاىد الحكاريٌ  بمعنى أفٌ 
تعزز فكر الشاعر كرؤاه، فالمشاىد تسيـ " في  كدالالتو  تو كيمٌد القارئ بانطباعا ،ز التجربةيعزٌ 

( 3ث منيا")ة التي يتحدٌ عف شخصية المتكمـ في المشيد كمعرفة الزاكية الحكاريٌ  تككيف صكرةو 
ىمية الحكار في الكشؼ عف طبيعة أىذا في الدائرة التي سبؽ كأشرنا إلييا حكؿ  كيصبٌ 

 الشخصيات كانفعاالتيا كرؤاىا.

في االشتغاؿ عمى  ة التي سبؽ الحديث عنيا ة المشيد مع تقنية الكقفة الكصفيٌ تمتقي تقني
بما يتناسب مع القصص رد ة السٌ تعطيؿ زمنيٌ ك حداث، تستغرقو األ صعيد اإليقاع الزمنٌي الذم

ـٌ التكٌقؼ عندىا كسردىا ( بحسب تجربة الشاعر كمقصده مف كراء تكظيفيا. 4)كاألحداث التي يت
 كيش:در كمثؿ ذلؾ قكؿ 

 األمل المسافر أنّ  من حسن حظّ 

 توأم اليأس، أو شعره المرتجل

 ةماء رماديّ حين تبدو السّ 

 نتأت فجأةً  وأرى وردةً 

 من شقوق جدار

 ةماء رماديّ ال أقول: السّ 

                                                           
 78، بنية النص السردية:  ينظر: حمداني، حميد  1
 166 بنية الشكل الروائي،بحراكم، حسف:   2
 166،  بنية الشكل الروائيبحراكم، حسف:  3
 112، شعرّية الخطاب الّسردي ينظر:  4
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 س في وردةبل أطيل التفرّ 

 (1وأقول ليا: يا لو من نيار!)

تفاؤؿ، كسط أحداث ممؤىا األمؿ كال صكرةن  السابؽ الشعرمٌ  يرسـ دركيش في خطابو
 ما يثير خبلؼ ذلؾ مف مشاعر اليأس كاإلحباط، فمممشيد " دكره  الحياة التي تبعث في نفسو كؿٌ 

ز ( كيعزٌ 2ة لمشخصيات")ة كاالجتماعيٌ حداث كفي الكشؼ عف الطبائع النفسيٌ ر األفي تطكٌ  حاسـه 
)أرل/أقكؿ( كبيف الكردة  ضمير المتكمـ الخارجيٌ باالستعانة بذلؾ األمؿ بالحكار الذم أداره بينو 

ر الحياة، فالشاعر يز داللة التمسؾ باألمؿ كالتفاؤؿ لمتابعة سلتعزٌ  ؛اخترقت شقكؽ الجدارالتي 
عجابان  ما يبعث في نفسو أمبلن  ينفي عف نفسو التشاؤـ) ال أقكلؾ السماء رمادية( بؿ يتمسؾ بكؿٌ   كا 

 .يا لو مف نيار(بالحياة )بؿ أطيؿ التفرس في كردة/ كأقكؿ ليا:  كتمسكان 

 آخر يقول: وفي مشيدٍ 

 ة التكوينلمبراىين الحوار المستحيل. لقصّ 

 تأويل الفالسفة الطويل. لفكرتي عن عالمي

 محكمة يسببو الرحيل. لجرحي األبديّ  خملٌ 

 حيادي. يقول لي القضاة المنيكون بال قاضٍ 

 حوادث من الحقيقة: كل ما في األمر أنّ 

 لقطار عن. سقط اشائعٌ  الطرقات أمرٌ 

 الخريطة واحترقت بجمرة الماضي. وىذا لم

 (3! )يكن غزواً 

                                                           
 51-50، الديوان  1
 166،  بنية الشكل الروائيبحراكم، حسف:  2
 34، الديوان 3
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ببل  محكمةه  ز دركيش فكرتو عف البلعدؿ الذم يحكـ القضية الفمسطينية) لجرحي األبدمٌ يعزٌ 
د فكرتو كيصميا بمشاىد العذاب كاأللـ التي تركيا االحتبلؿ في يؤكٌ  حيادم( بمشيد حكارمٌ  قاضو 

الحكار بيف طرفيف: ذات الشاعر كالقضاة المنيككف المكجعكف  نفكس الفمسطينييف. كيدكر
أحاديث كأكاذيب إلضاعة الحقيقة تحت سيؼ  مصطنعيفبالحقيقة التي ال يستطيعكف البكح بيا، 

ضمف  اعتيادمه  شائعه  أمره  كتشريدو   ما أصاب فمسطيف كشعبيا مف احتبلؿو  مف ، فيـ يركف أفٌ الزٌ 
( كال يمكف  غزكان  حكادث/الطرقات أمر شائع/ كىذا لـ يكف أفٌ مكازيف القكل )كؿ ما في األمر 

 كاستجابةن  تماشيان  ضائعو  ك المطالبة بحؽٍّ أيكجب الدفاع عف النفس  أك غزكان  أف يعٌده اعتداءن  ألحدو 
 .ألكامر المحتؿ

 فعل السرد: .4
تأكيد حضكرىا عبر سرده، كأبرز عمى ز الشاعر حداث التي يركٌ نعني بو األفعاؿ كاأل  

(، التي حكى مف 1يغ الكاردة في نصكص دركيش األخيرة كانت صيغة المعركض الذاتي)الصٌ 
المحظة الحاضرة التي  زمف في كنقميا لمقارئمف الماضي، كأحداث عاينيا في الزٌ  ذكرياتو  اخبللي

 يحكييا فييا يقكؿ: 

 أعضائي و حولي. أراني في المكان بكلّ أرى مكاني كمّ 

 خيل ينقحر النّ أعضائي وأسمائي. أرى شج

 الفصحى من األخطاء في لغتي. أرى عادات

 زىر الموز في تدريب أغنيتي عمى فرحٍ 

 . أرى أثري وأتبعو. أرى ظميفجائيّ 

 كنعانية وأرفعو من الوادي بممقط شعرٍ 

 ثكمى. أرى ما ال يرى من جاذبية

 ما يسيل من الجمال الكامل المتكامل الكميّ 

                                                           
  197، تحميل الخطاب الروائييقطيف، سعيد:   1
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 (1ي.)الل، وال أرى قناصتفي أبد التّ 

ؿ بدالالت الزمف بالفعؿ) أرل (، المحمٌ  ة الفعؿ المضارع مجسدان ز الشاعر عمى فاعميٌ يركٌ 
ب عمى مظاىر ( في نقمو كتصكيره لمحاكالت الشاعر التغمٌ 2الماضي حسب مقتضيات السرد)

كفرض سمطتو بمبلمحيا كتحكالتيا عمى  صعيد المكاف،  فالشاعر  ،رضوأحمكؿ االحتبلؿ عمى 
لآلخر المحتؿ عمى أرضو، فيك ال  أثرو  و عبر الفعؿ المضارع )أرل( بنفي  رؤيتو ألمٌ يحفز ذات

يريد أف يرل إال ما كاف يعرفو في أرضو بكؿ تفاصيمو،) أراني في المكاف بكؿ أعضائي/ 
أعضائي كأسمائي( فيك ال يرل إال أخاه الفمسطيني، شكارعو كقراه بأسمائيا العربية، أشجار 

فإثبات الشاعر الرؤية لممكاف  .تيا العربيةة بمبلمحيا كىكيٌ اآلثار الكنعانيٌ النخيؿ كالمكز، 
بشخصية  عمى األرض الفمسطينية مجسدان  يقابؿ نفيو لرؤية اآلخر المحتؿٌ  الفمسطينيٌ العربي ٌ 

في تحدم كجكد االحتبلؿ  رباطة جأشو  الشاعر يبدم حيثالقناص القاتؿ) كال أرل قناصتي(، 
ثباتو  لمككنات الذاكرة الجغرافية  لو في أرجاء المكاف، بتأكيده عدـ رؤيتوالكاقع عمى أرضو،  كا 

د كجكده عمى األرض الفمسطينية فكؽ أرض فمسطيف التي تحفظ لمشعب الفمسطيني كينكنتو، كتخمٌ 
ة التي ة كالجماليٌ المعنكيٌ ك  ةالحسيٌ  التفاصيؿ لكؿٌ الفمسطينية كفي ذاكرة الزمف، فيك يقٌر برؤيتو 

ئلنساف أف يشعر بيا ال أف يراىا )أرل ما ال يرل مف جاذبية/ ما يسيؿ مف الجماؿ الكامؿ يمكف ل
البقاء عمى األرض  في التحدم كاإلصرار عمى حؽٌ  /في أبد التبلؿ،( إمعانان المتكامؿ الكميٌ 
 منيا.كخركج المحتؿ 

 نوع الضمائر:ت .5
ة، ككاف ضمير المتكمـ دركيش تنكع ضمائر الخطاب في  سرده لخطاباتو الشعريٌ  استغؿٌ  

خرل، كلعٌؿ ىذا يتماشى مع ككف دركيش قد صاحب الحضكر األبرز بيف الضمائر األ (نااأل)
ياسة مف أحداث حياتو كرؤاه التي تعكس خبلصة تجاربو في مقاـ السٌ  بٌث في ديكانو األخير كثيران 

 كالحياة كمجابية المكت يقكؿ: كالحبٌ 

 ما الشيء ىذا الذي

                                                           
 32، الديوان  1
 189، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السردمرتاض، عبد المممؾ:   2
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 يأتي وال يصل

 إال غيابا، فأخشى أن أضيعو

 ال شيء أحمم أحياناً 

 وأرتجل

 كي يوسعو يعانق حمماً  حمماً 

 فال أكون سوى حممي

 ولي جبل

 ممقى عمى الغيم، يدعوني ألرفعو

 أعمى من الغيم إشراقاً 

 ملأوبي 

 (1يأتي ويذىب، لكن لن أودعو)

، يعانؽ ، )يأتي، يصؿ في قكلو: ممثبلن  ؼ الشاعر في ىذا النص ضمير الغائبكظٌ 
) أخشى، أحمـ، أرتجؿ، أككف(، حيث اقترف في قكلو: يدعكني، أرفعو( كضمير المتكمـ ،أضيعو

، حتى قت قارئ النٌص التي شكٌ  ضمير الغياب بذلؾ المجيكؿ الذم ألبسو الشاعر سمة الخفاء
بقكلو)كبي أمؿ /يأتي  بإعبلف الشاعر لو كصؿ لنياية القصيدة التي كشفت عف ذلؾ المجيكؿ

ا ضمير المتكمـ فقد التصؽ بنفس الشاعر الذم انبرل يصؼ العبلقة التي تربطو أمٌ  ،ذىب(كي
فقده كضياعو، فالتماىي  بو خاشيان  ، متمسكان كغيابان  بذلؾ الغائب الذم يراكح نفس الشاعر حضكران 

كاستطاعا أف ينقبل ما يجكؿ ، المتكمـ كالغياب شاركا الشاعر أحاسيسو كمشاعره بيف ضميرمٌ 
 .كغيابان  ؿ حمكالن حياؿ ذلؾ األمؿ المتحكٌ  وخمبدا

                                                           
 88، الديوان  1
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ة ة التي تغمغمت في ثنايا خطاباتو الشعريٌ رديٌ مف التقنيات السٌ  استثمر دركيش عددان 
ة، كالمساىمة في ة في إيصاؿ تجارب الشاعر كتحقيؽ الداللة المرجكٌ يٌ مع مككناتيا النصٌ  متماىيةن 

ر كأحاسيس حياؿ األحداث كالحكايا التي إيصاؿ ما يعتمؿ في فكره ككجدانو مف رؤل كمشاع
 مف سيرتو الذاتية. نسجت خيكطان 
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 الثثّ الفصل ال

 ةالبنية اإليقاعيّ 
  يقاع الخارجيّ : اإلأوالً 
 : اإليقاع الداخميّ ثانياً 

  كرار : التّ ثالثاً 
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 ة: البنية اإليقاعيّ ثالثالفصل ال

ة لمنصكص الشعرية، ككنيا يات الكميٌ في تشكيؿ البن ساسيان أ يقاعية دكران البنية اإل ؤدمت
 ذلؾ أفٌ  يطرأ عمى التجارب الشعرية كاالنفعاالت الداخمية. كتطكرو  تغييرو  الستيعاب أمٌ  قابمةن 

في  أبدان  ة الحديثة لـ تعد حبيسة مقاييس الشعر القديـ كمقصدياتو" كىي جاىدةه القصيدة  الشعريٌ 
، بحيث يتاح ليا أف تكحي محدكدةو  قاعاتو أك إي اليركب مف كؿ أنكاع االنحباس في أكزافو 

بنيتيا اإليقاعية الخاصة  قصيدةو  (. فمكؿٌ 1ا")أك نيائين  ان كميٌ  ج ال يدرؾ إدراكان باإلحساس بجكىر متمكٌ 
بيا، التي تتناغـ مع عناصر الخطاب الشعرم كافة، فبل ينفؾ بعضيا عف بعض في سبيؿ 

ذكب ت( ف2يقاع في عبلقة مكازية مع الداللة)إيصاؿ الداللة كالمقصدية الشعرية عبر دخكؿ اإل
 فسيحان  عالمان  عناصرىا" ؛ لتصبح أرض القصيدة بكؿٌ كميٌ  بنيكمٌ  في تبلحـو  لخر ألإحداىما في ا

 ككؿٌ  قاعدةو  كالنكع، كفيما كراء كؿٌ  ة كالتعبيرية فيما كراء الحدٌ مف األكضاع كالحاالت الركحيٌ 
 (.3تقمييد")

 رحؿ عف الحياة قبؿ أف ينشر ديكانو بنفسو أمره  ة لشعر شاعرو يقاعيدراسة البنية اإل إفٌ 
مف أصحاب  ؼ عدده تكم   كأكراؽو  شعريةو  ليس باليسير، كيؼ ال؟! كنحف  نقؼ عمى نصكصو 

 ، كاف قد قرأ ثبلثةن جديدو  أخبرىـ أنو بإزاء إصدار ديكافو  دركيش المقربكف بجمعيا كترتيبيا بعد أفٍ 
 أخرل مف الديكاف نفسو بشكؿو  في راـ اهلل، كنشر ثبلث قصائدو  مف نصكصو في أمسياتو األخيرة

لـ يأذف  نشر ديكافو  (. كالحقيقة أفٌ 4سنكات) في الصحؼ قبؿ أف يفارؽ الحياة بثبلثً  متفرؽو 
مكانية الكقكع في  يحمؿ في طياتو كثيران  صاحبو نفسو بنشره أمره  مف العقبات كالتساؤالت، كا 

مف النقاد كالشعراء الغيكريف عمى اسـ دركيش  دما انبرل عدده عن ت، كىك ما كقع فعبلن الزالٌ 
ة التي عاينكىا في النسخة المطبكعة مف ة كالطباعيٌ العركضيٌ  ألخطاءة اكشاعريتو في متابع

راء السبب كراء مسكدات أكراؽ دركيش التي تركيا خمفو بعد كفاتو، كقد أرجع ىؤالء النقاد كالشع
لديكاف إلى الجيات المسؤكلة عف طباعة الديكاف كتنقيحو كتبكيبو، رافقت نشر ا ىذه األخطاء التي

                                                           
 111، مقدمة لمشعر العربيأدكنيس:  1
نجازينظر: مفتاح، محمد:  2  63، دينامية النص، تنظير وا 
 107، مقدمة لمشعر العربيأدكنيس،  3
 25ـ، 2009، ربيع 90مجمة الكرمؿ، العدد  حكاية الديوان األخير،ينظر: خكرم، إلياس:  4
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ركل فيو  أحداث ، صغيران  كتيبان  األخير لدركيش كعمى رأسيـ إلياس الخكرم الذم ألحؽ بالديكاف
 كطباعتو.يكاف الدٌ  القصة التي رافقت نشر

األخيرة  بعنكاف" عندما ال يضع محمكد دركيش لمساتو مقالةن (شكقي بزيع ) األديبنشر 
( ؿ فييا مجمؿ األخطاء العركضية كالطباعية التي كقعت فييا نصكص ( فصٌ 1عمى ديكانو"

" محمكد دركيش ال ػفي مقالتيا المعنكنة ب (ديمة الشكر )مف الناقدة كجاء مف بعده كؿ   .دركيش
خطاء في " عكدة أخيرة إلى األػفي مقالتو المكسكمة ب (سميماف جبراف)( كالناقد 2يخطئ في الكزف")

رصدىا  األخطاء التي تـٌ ليؤٌكدا ( 3مجمكعة دركيش األخيرة، ال أريد ليذم القصيدة أف تنتيي")
 بعض األخطاء األخرل التي فات بعضيـ الكصكؿ إلييا كاكتشافيا.  يستدركا، ك سابقان 

 ما ىك كاقعه  عمى أفٌ  ان ىناؾ إجماع ص ما جاء في المقاالت الثبلثة آنفة الذكر، أفٌ كممخٌ   
شخص دركيش كال  أمر ال يمٌس  كانت أـ عركضيةو  في ديكاف دركيش مف أخطاء طباعيةو 

ادر كقكع دركيش في ككنو عرؼ بحساسيتو العالية لئليقاع كالعركض، إذ مف المعدـ النٌ  ؛شاعريتو
عمى بعضيـ  ؼ النقاد كالباحثكف ميمة رصدىا كمتابعتيا، كالردٌ التي تكمٌ  ،مثؿ ىذه األخطاء

بإيراد التحميبلت كسكؽ المبررات المدعمة بالحجة  ؛باقيلم يـمنيا كرفض بات جزءو في إث بعضان 
 كالدليؿ مف النص نفسو.

يقاع في البناء الشعرم، جاءت دراسة ىذا كانطبلقا مف الدكر الميـ الذم يمعبو اإل 
الفصؿ التي ستتناكؿ دراسة اإليقاع مف ثبلثة جكانب رئيسة، ساىمت في تشكيؿ إيقاع نصكص 

،  أما الثاني فعني بدراسة اإليقاع ، األكؿ منيا اختص بدراسة اإليقاع الخارجيٌ لديكاف عامةن ا
الداخمي بجزئياتو المتنكعة، كاىتـ المبحث الثالث كاألخير بدراسة ظاىرة التكرار بأنماطيا 

في  ةة الدالليٌ يقاعية المنسجمة مع البنيٌ في تككيف البنية اإل ميـو  المتنكعة؛ لما ليا مف دكرو 
 .ةالقصيدة الشعريٌ 

  

                                                           
 2009-آذار-26،جريدة الحياةينظر:   1
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  أوال: اإليقاع الخارجيّ 

صؿ بو مف تقطيع السطكر الشعرية ، كما يتٌ يرتبط ىذا اإليقاع بشكؿ القصيدة الخارجيٌ 
،  كالكشؼ عف ؛ الكتشاؼ البحر الشعرم كالكصكؿ إلى القافية كالركمٌ إيقاعيان  عركضيان  تقطيعان 

ي تشكيؿ الدالالت كاإليحاءات المبثكثة عبر سطكر كر الذم لعبتو ىذه العناصر المكسيقية فالدٌ 
 الديكاف لتجيء عمى النحك اآلتي:

 ة:الوزن وتشكيالتو اإليقاعيّ  - أ
ة في نصكص دركيش المطركحة قيد ة كالمكسيقيٌ ؿ الكزف إحدل عناصر البنية اإليقاعيٌ شكٌ  

ات الحضكر شكميف معمارييف أساسييف كىما: قصيدة شعر التفعيمة ذ خذتالتي اتٌ ك ، الدراسة
تمثمت  كقد األبرز في الديكاف، كقصيدة الشعر العمكدم تامة البحر في صكرة الشعر الحر.

: مف كاف كىي ة البحر في أربع قصائد عمى طكؿ صفحات الديكافقصيدة الشعر العمكدم تامٌ 
بينيت جميعيا عمى تفعيمتي بحر  ،ما أسرع الميؿك المكت تسميتي،  كأفٌ ك يأتي كيذىب، ك يحمـ، 

مف قيكد البيت الشعرم المكركث  بعضيا الشاعر فيص تخمٌ لبسيط) مستفعمف/ فاعمف(، كقد ا
 تفصيؿ تفعيبلتيا عمى النحك اآلتي: جاءك يدة، مف التفعيبلت عمى طكؿ القص محددو  الممتـز بعددو 

ىذه القصيدة أكضح قصائد الديكاف في نسبة عركضيا إلى  : تعدٌ  قصيدة من كان يحمم .1
فاعمف( بتكرارىا بانتظاـ ثماني  عمى تفعيمتي)مستفعمف، لتاـ، القائـ أساسان البحر البسيط ا

آنفة الذكر عمى تفعيمتي بحر البسيط  توفي البيت الكاحد، كقد بنى دركيش قصيد مراتو 
 _بانتظاـ_مف سطكرىا الشعرية  سطرو  ؿ كؿُّ سعة أبيات، شكٌ تؿ القصيدة كاممة مف لتتشكٌ 
بالتزاـ  حمكؿ تفعيمتي البسيط  فييا دكنما تدكير أك خمؿ  مف أشطر البيت الكاحد، شطران 

 عركضي يقكؿ :
 في طفولتو من كان مثمي يحممُ 

 -، ب ب-ب --، -،ب ب -ب --
 مستفعمن، فعمن، مستفعمن، فعمن

 مسي إلى غدهأمن  ىو المسافرُ 
 -،ب ب -ب--، -، ب ب-ب -ب
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 متفعمن، فعمن، مستفعمن، فعمن
 نالو عدت من ألالء نجمت وددتُ 

 -،ب ب -ب --، -ب -، -ب -ب
 متفعمن، فاعمن، مستفعمن، فعمن
 (1إلى شبييي في بستان موعده )

 -، ب ب-ب --،-، ب ب-ب -ب
 متفعمن، فعمن، مستفعمن، فعمن

تقكـ ىذه القصيدة عمى نسؽ البسيط المنتظـ بكحدتيو) مستفعمف، فاعمف( كالتزاـ صكر 
 طكر الشعرية.تفعيبلتيا كمكاقعيما البنائية ضمف بنية الس

اختيار تفعيبلت البسيط التي تحمؿ طابع االنبساط كاالمتداد، كاقترانيا بقافية الداؿ  يبدك أفٌ 
لمتعبير  كاسعان  كحيزان  ة المرتبطة بياء الكصؿ المكسكرة، قد منحت الشاعر متنفسان المكسكرة المكحدٌ 

 ة التي ال حد  ة كالزمانيٌ لمكانيٌ الممزكج بركائح الكطف كذكرياتو اك  حمـ العكدة المبلـز لركحو،عف 
 ليا.

عمى مكسيقى البحر البسيط كسابقتيا نسج الشاعر سطكر ىذه القصيدة  يأتي ويذىب: .2
بتفعيمتي البسيط  ة، التـز  فييا جميعان سبعة سطكر تامٌ  مفؿ قصيدتو لتتشكٌ ، التاـ

األحياء  ، مع لجكئو في بعضعف نسقيا العركضيٌ  كزحافاتو كعممو بانتظاـ، دكف خركجو 
(. 3ه كيطيؿ نغماتو")و يمدٌ ألنٌ  كليكنةن  الذم" يسبغ عمى البيت غنائيةن  (2إلى التدكير)

 ة التي اعترت كياف الشاعر لحظةى مع إيقاع الحالة الشعكريٌ في ىذا المقاـ  فيتماشى 
 ينجح في إيصالويبلحؽ طيفو منذ سنيف طكاؿ؛ عٌمو  كصفو ذلؾ األمؿ الذم ظؿٌ 

 يمقيا. و لفٍ بأنٌ  لكىمةو  التي طاؿ انتظاره ليا، كالتي ظفٌ حبلـ الكثيرة  لؤل
 

                                                           
 92، الديوان  1
ضييف: ىك ذلؾ الذم اشترؾ شطراه في كممة كاحدة بأف يككف بعضيا في البيت المدكر في تعريؼ العرك  2

، ككف بجزء مف كممة. نازؾ المبلئكةالشطر األكؿ كبعضيا في الشطر الثاني. كمعنى ذلؾ أف تماـ كزف الشطر ي
 91، قضايا الشعر المعاصر

 91، نفسو  3
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 يقكؿ دركيش:
 يأتي ويذىب

 ، ب ب-ب --
 مستفعمن، فع

 يأتي حين أنفصل
 -،ب ب -ب --،-

 لن، مستفعمن، فعمن
 (1)وأنسى موعدي معو عن الظاللِ 

 -، ب ب-ب --،-، ب ب-ب -ب
 متفعمن، فعمن، مستفعمن، فعمن

ة تناغمت مع حالتو النفسية حياؿ لحظة الشعكر سطكره الشعريٌ يبدك أف تقسيمات الشاعر ل
نسؽ ىذه القصيدة قاـ عمى قافيتيف متنكعتيف متتاليتيف بانتظاـ، ىما قافية  باألمؿ كفقده، فنجد أفٌ 

العيف المفتكحة  ف مف سطريف شعرييف، كقافيةً البلـ المضمكمة في صدر البيت الذم تككٌ 
فٍ  بياء مشبعة. كالفرؽ المكصكلةً   كانتا عمى البحر ذاتو_ أفٌ  بيف ىذه القصيدة كسابقتيا _كا 

مف تفعيمتي البسيط مرتيف في صدر البيت، ليشتمؿ السطر  تفعيمةو  الشاعر لـ يمتـز بترديد كؿِّ 
ف عمى طكؿ سطكر القصيدة. كقد ساعده في ذلؾ التدكير الكاقع يأك اثنت كاحدةو  الكاحد عمى تفعيمةو 

التدكير يسكغ في كؿ شطر تنتيي  فييا، كحسب نازؾ المبلئكة" أفٌ  شعرمو  في أكثر مف سطرو 
كاآلخر ساكف كما ىك الحاؿ في  ف مف حرفيف أحدىما متحرؾه (  مككٌ 2عركضو بسبب خفيؼ ")
 تفعيمة )فعكلف( كصكرىا.

التزمت ىذه القصيدة بتفعيبلت بحر البسيط  بشكؿ منتظـ، دكف  قصيدة ما أسرع الميل: .3
 دة معتمدةن نجدىا قد أسقطت القافية المكحٌ  ، كمف جية ثانيةو جيةمف  خركجات مطمقان 

ع الشاعر قد كزٌ  يا يجد أفٌ في سطكر القصيدة كمٌ  ظرمف يمعف النٌ عة. ك القافية المتنكٌ 
شطر،  بالتفعيبلت األربع في كؿٌ  مف السطكر دكنما التزاـو  تفعيبلت البسيط عمى عددو 

ؿ عف الطريقة السابقة في تكزيع التفعيبلت تحكٌ آخر مف القصيدة نفسيا، ي و في مقاـو لكنٌ 
                                                           

 87، الديوان 1
 94،  قضايا الشعر المعاصر 2
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 كثيران ، ك مكحدة فييا  جميعان  الجئان إلى الطريقة التقميدية المكركثة في تكزيعيا كالتزاـ قافيةو 
يدار بيف  ان أك صراع ىذا األسمكب في القصائد التي تطرح حكاران  ما يمجأ الشعراء إلى

 :دركيش( يقكؿ 1)متعددةو  أصكاتو 
 

 ميلما أبطأ ال
 قالت عندما انتظرت

 ما أبطأ الميل
 ودم صاخبٌ  عمى السرير وصمتٌ  دةٌ أشباح ممدّ 

 حّمى وال ألم يغمي ويبرد...ال
 (2، أو ما يضمر العدم)و الوقتُ لكنّ 

حكؿ تكزيع التفعيبلت  سابقان  عنوثناتحدٌ التقطيع العركضي ليذه السطكر سيؤكد ما  إفٌ 
 :ىذه القصيدة ة فيالشعريٌ 

 ستفعمن، فاعم ب -،-ب  --
 لن، مستفعمن، فعمن -، ب ب-ب - -،-

 مستفعمن، فاع ب -،-ب --
 لن، مستفعمن، فعمن -، ب ب-ب --،-
 متفعمن، فعمن، مستفعمن، فعمن -، ب ب-ب --،-،ب ب-ب -ب

 مستفعمن، فعمن، مستفعمن،فعمن -، ب ب-ب --،-،ب ب-ب --
 عمنمستفعمن، فاعمن، مستفعمن، ف -،ب ب-ب --،-ب -،-ب --

 
السطكر الثبلثة األخيرة قد اتفقت جميعيا في عدد التفعيبلت كانتظاميا،  مف المبلحظ أفٌ 

ة الصاخبة ككذلؾ في قافية الميـ المكحدة، التي أشبعيا الشاعر لتتبلءـ مع الحالة االنفعاليٌ 
 .محبكبيابذلؾ الميؿ لحظة انتظارىا ل لممحبكبة التي ضاقت ذرعان 

                                                           
 175، عن بناء القصيدة العربية الحديثةعشرم: ينظر:  زايد، عمي  1
 90-89، الديوان  2
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يقاعي ك التشكيؿ الداللي  ليذه اإلشارة إلى التبلـؤ الكاقع بيف التشكيؿ اإليمفتنا في ىذا المقاـ 
السطكر، فقد تناسبت قافية الميـ المكصكلة بالكسر الممتد، مع حركة الحركؼ الداخمية مف 

التي تحققت فييا جميعا صفة انغبلؽ النفس المتبكع بحالة مف ك كغيف(  ،كخاء ،كضاد ،)صاد
تآزر البعد الداللي مع اإليقاع الصكتي لمكشؼ عف عظيـ  حيثالعاشقة؛  االنفجار النفسي لتمؾ 

 .اشقيفكقع لحظات االنتظار الطكيمة عمى نفس الع
 

السمات اإليقاعية لمقصيدة المكركثة، فقد  اتسمت ىذه القصيدة بكؿٌ  الموت تسميتي: كأنّ  .4
ر، لتقع في سبعة قامت بنيتيا اإليقاعية عمى نسؽ البسيط بتفعيبلتو المنتظمة دكف تدكي

 التي منحت الشاعر زفراتو  جمعتيا قافية التاء المكسكرة، كالمكصكلة بياء المدٌ  أبياتو 
عبلف تمرٌ  ،لبلفتخار بنفسو كشعره طكيمةو  ده عمى الحياة كالمرض، في لحظة مف كا 

فاؽ قافية العركض في بعض األبيات لحظات تحديو لممرض كالحياة. كيشار ىنا إلى اتٌ 
 صيدة مع قافية الضرب يقكؿ الشاعر: مف ىذه الق

 ، وأناكان الوراء أمامي واقفاً 
 يقاع أغنيتيإأمشي أمامي عمى 

 أقول: لست أنا من غاب وليس ىنا
 يا جيتيسمائي كمّ  ىناك. إنّ 

 يح سيدتيأن الرّ  أمشي وأعممُ 
 في حضن سيدتي دٌ ني سيّ وأنّ 

 ما يتمنى المرء يدركو وكل  
نّ   (1أمنيتي) ي ربّ إذا أراد وا 

لحظة  عركضيٌ  ل لو_ بكضكح_ كقكع  خمؿو مف يمعف النظر كالسماع لمسطكر السابقة يتبدٌ  إفٌ   
 قكؿ الشاعر:

 أقول: لست أنا من غاب وليس ىنا
 يا جيتيسمائي كمّ  ىناك. إنّ 

                                                           
 148-147، الديوان  1
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حيث زاد عمى الكزف مقطع قصير في تفعيمة )مستفعمف( الثانية في صدر البيت ، بفعؿ    
 )غاب(:دخكؿ الكاك عمى الفعؿ 

 يا جيتيسمائي كمّ  ىناك إنّ  أقول: لســت أنا من غاب وليــس ىنا
 -، ب ب -ب - -،-، ب ب-ب –ب -، ب ب -ب ب  - -،-، ب ب-ب  –ب

 متفعمن ، َفعمْن ، مستفِعمْن ، َفِعمنْ  متفِعمن ، َفِعمن ، مستفعَمتن)خمل( ، َفعمن
 

سجاـ الصكتي في بنية النصكص ة  تحكـ االنة مكسيقيٌ إف ما يحممو الكزف مف إيقاعيٌ 
  ينسجـ مع  الغرض كالداللة، في ما يخٌص  ان بعدان داللي ة، ال ينفي ككف الكزف حامبلن الشعريٌ 

ىذا األمر ال يمكف أف يككف  قضية الربط بيف مكضكع القصيدة كالبحر الذم تنظـ عميو، غير أفٌ 
،  فالشاعر يختار أكزانو التي الداخمية جربة الشاعر كانفعاالتو؛ الرتباطو المباشر بتأمران قياسيان 

التي يعيشيا دكف أف يقٌرر مسبقان البحر الذم يريد أف  تشكؿ مفاتيح لمكصكؿ إلى الحالة الشعكرية
 ، يستطيع كؿٌ عمكميةن  ةن ؿ قكالب مكسيقيٌ عة تمثٌ المتنكٌ  فبحكر الخميؿ بتفعيبلتيا، يبني عميو قصائده

فيا بالطريقة التي تتناسب مع كاقع التجربة كيكظٌ ، الخاٌص  في عمييا طابعو الشعرمٌ ضأف ي شاعرو 
كىذا بالفعؿ ما الحظناه في القصائد األربع التي بناىا الشاعر عمى بحر  (1التي يعبر عنيا.)
؛ ككنو مٌد الشاعر بنفسو شعرم منبسطو تبلءـ مع حكارات الٌذات الممزكجة البسيط الممزكج

كما تناسب مع البكح الشعكرٌم كالنفسٌي الذم يحتاج نفسان باآلماؿ الكاسعة كاألحبلـ العميقة، 
كاسعةن لمتعبير عٌما يجكؿ في الخاطر كالركح في مقامات الحٌب كالمكت  متكاصبلن كمساحةن 

 .كالغياب

مف المبلحظ أٌف دركيش أقٌؿ في استخداـ البحكر الممزكجة مقتصران عمى البحر البسيط 
ة البحكر المكٌظفة في الديكاف كٌمو، كلعٌؿ السبب في % مف نسب12.1الذم شكمت نسبة حضكره 

إلى أٌف الشاعر إذا" كتب قصيدةن مف الشعر الحٌر  ذلؾ يرجع حسب رأم الدكتكر محمكد السماف
مف ىذا البحر، لزمو أف يأتي بيذه الكحدة المرٌكبة مفردةن في البيت أك مكٌررةن مرةن أك أكثر، عمى 

يمتيف ال نستطيع تكرار كحدتو في البيت الكاحد بعددو كثيرو مف أٌنو لترٌكب كحدة البحر مف تفع

                                                           
 173، موسيقى الشعر. كينظر: أنيس، إبراىيـ: 442: النقد األدبي الحديثينظر: ىبلؿ، محمد غنيمي :   1
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( بمعنى أٌف البحكر 1المرات كغيره مف البحكر التي تقكـ كحدتيا المكسيقٌية عمى تفعيمةو كاحدةو")
كنفسان شعرٌيان متكاصبلن  عراء مٌتسعان كحرٌيةن أكبر في النظـ مف البحكر الممزكجة،الصافية تمنح الش

  النفسٌية. ـكالتعبير عف خمجاتي ـربيالحتكاء تجا

القصائد المنتمية إلى شكؿ قصائد التفعيمة في ديكاف  كباالنتقاؿ إلى ما يخٌص 
بقية  دركيش_كىي األغمب_ فإف الجدكؿ اآلتي سيعرض كؿ تفعيبلت  البحكر التي انبنت عمييا

 قصائد الديكاف:

                                                           
 87، العروض الجديد أوزان الشعر الحّر وقوافيو 1

 النسبة المئكٌية العدد التفعيمة القصائد
ز، ال أريد سيناريك جاى

ليذم القصيدة أف 
، تنتيي، إذا كاف ال بدٌ 
في بيت نزار قباني، 
نسيت ألنساؾ، ىناؾ 

 حب ببل سبب.

 
  

فعكلف التي تنتمي لبحر 
 المتقارب

 
 

6 

 
 

18.1% 

العب النرد، مكعد مع 
إميؿ حبيبي، لف أبدؿ 
أكتار جيتارتي، تبلؿ 

ة، إلى شاعر مقدسيٌ 
 شاب، لك كلدت.

 
  لبحر فاعمف التي تنتمي 
 المتدارؾ

 
 

6 

 
 

18.1% 

، كاقعيكف ، ةفركسيٌ 
كممات، القسماف األكؿ 
كالثالث مف ىينا، اآلف، 

 كىنا كاآلف.

 
فاعبلتف التي تنتمي 

 لبحر الرمؿ

 
 

5 

 
 

15.1% 



114 
 

 

 
يتبٌيف مف اإلحصائية السابقة أٌف بحر الكامؿ كتفعيمتو) متفاعمف( يأتي في المركز األكؿ 

ديكاف قيد الدراسة، ليميو في المركز الثاني بحر المتقارب بتفعيمتو مف جية حضكره في نصكص ال
)فعكلف( كبحر المتدارؾ بتفعيمتو) فاعمف(، كليحٌؿ في المركز الثالث بحر الرمؿ 

 بتفعيمتو)فاعبلتف(.
يبدك أٌف الٌثراء المكسيقي  كالٌنغمٌي الذم يتحٌمى بو بحر الكامؿ بفعؿ مقاطعو المكسيقية 

ع حركاتو اإليقاعية الصامتة كالصائتة الكثيرة أيضان، فضبلن عف زحافاتو كعممو الكثيرة، كتنكٌ 
عة كانت العكامؿ الرئيسة التي دفعت دركيش العتماده أساسان في بناء قصائده بالتعاكف مع المتنكٌ 

منحت الشاعر نفسان شعريان طكيبلن إليصاؿ تجاربو كما  فيذه العكامؿ مجتمعةن  ظاىرة التدكير،
 دكنما انقطاع.  شعكريةو  في ركحو مف حاالتو اعتمؿ 

مف النقاد في رصد األخطاء العركضية  رت في مقدمة ىذا المبحث  إلى اشتغاؿ عددو أشى 
ة التي كقعت فييا نصكص دركيش األخيرة، فمف يعكد إلى نتاج ىؤالء النقاد كالسقطات الطباعيٌ 

 
القسـ الثاني مف ىينا، 

اآلف، كىنا كاآلف، 
عيناف، بالزنبؽ امتؤل 

عمى محطة ، اليكاء
قطار سقط عف 

يؿ الخريطة، الخكؼ، ل
ببل حمـ، قمر قديـ، 
كرغبت فيؾ رغبت 
عنؾ، ىذا المساء، 

طممية البركة، في راـ 
 اهلل، مسافر .

 

 
 
 

 
 

متفاعمف التي تنتمي 
 لبحر الكامؿ

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

36.3% 
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القصائد التي  أفٌ  الديكاف األخير،  غير لؤلخطاء التي كقع فييا مجمبلن  كرصدان  شافيان  يجد حديثان 
 أشرؼ دركيش عمى نشرىا أك قراءتيا في أمسياتيا الشعرية مف الديكاف نفسو  قبؿ رحيمو قد خمت

 .يتحقؽ مف ذلؾ خمؿ عركضي أك طباعي يذكر، كلمقارئ أفٍ  _ مف أمٌ _قطعان 
 

 ،اضطر دركيش في كثير مف مقاطع الديكاف أف يتبلعب بحركات بعض الحركؼ
 لمكزف. كمف ذلؾ قكلو: بيدؼ إصابة الداللة دكنما كسرو  ؛الكممات مف عددو  كنيايات

 أنا وُىوَ 
 (1شريكان في شرك واحد)

لـ قامة كزف المتقارب )فعكلف(، فإذا إل في الضمير)ىك( أشبع  الشاعر حركة الكاك
 يحقؽ شباعفاإل)ب_ ب، ب ب(  قصيرةو  لتبلحؽ ثبلثة مقاطعو ؛ كسر الكزف الفتح إشباعيتحقؽ 

 تفعيمة )فعك( التي يصح حضكرىا في عركض المتقارب)ب _ ب، ب _( فيستقيـ الكزف.

 كمف ذلؾ أيضا قكلو: 
 ، واتركيني اآلن كي أخمو إلىفعمي مساءً 

 (2الموِت...  ونفسي)
إلقامة كزف الكامؿ، فمكال اإلشباع لكسر الكزف كلمقارئ  (المكت)أشبعت التاء في  لفظة 

 ا األمر.أف يتحقؽ مف ىذ

 إلى التسكيف إلقامة الكزف قكلو: فييا الشاعر أكمف المكاضع التي لج

 ة عْشر شييداً خمسَ  لو أنّ 
 (3أعادوا بناء المتاريس)

ة، إذ كاف حؽ الشيف سٌكف الشاعر صكت) الشيف( في لفظة) عٍشر( لمضركرة الشعريٌ 
 إلقامة كزف المتدارؾ. تيا سيكنغير أنٌ مذكر. معدكد _مف ناحية نحكية_ أف تفتح التصاليا ب

 

                                                           
 57، الديوان 1
 31، نفسو 2
 39،نفسو 3
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 قكؿ الشاعر: كمف ذلؾ أيضان 

 من أنا ألقول لكم

 ما أقول لكم

 عند باب الكنيسةْ 

 ردنّ الولسُت سوى رمية 

 (1بين مفترسٍ  وفريسْة)                           
 لكال تسكيف الحرؼ األخير في لفظة )الكنيسة( النكسر كزف الرمؿ)فاعمف(.

 نطؽ ىمزة الكصؿ ىمزة قطع إلقامة الكزف كما في قكؿ الشاعر: لجأ الشاعر أحيانا إلى

 ولست أنا من أنا اآلن
 إذا التقت االثنتان
 (2أنا، وأنا األنثوية)

النكسر إيقاع المتدارؾ، فبل يتحقؽ  في كممة)االثنتاف( كصبلن   يمزةالفإذا أبقى الشاعر 
 لسطكر القصيدة. الكميٌ  يقاعيٌ الكزف التاـ إال بضركرة قطع ىمزة االثنتاف حسب السياؽ اإل

كزانو اإليقاعية إلى ظاىرة حداثية في الشعر العربي الحديث، ألجأ الشاعر في إقامة 
بحريف ككزنيف شعرييف في بنية القصيدة الكاحدة، كىك ما تحقؽ  فعيبلتكىي المزج كالتداخؿ بيف ت

بيف بحر المتدارؾ يقاعية مزج الشاعر في بنيتيا اإل إذفي قصيدتو المكسكمة بػ)العب النرد(؛ 
بتفعيمتو)فاعمف( المككنة مف سبب خفيؼ)فا( ككتد مجمكع)عمف(، كتفعيمة المتقارب بتفعيمتو 

 يقكؿ: إذ)فعكلف( المككنة مف كتد مجمكع)فعك( كسبب خفيؼ)لف(. 

 من أنا ألقول لكم )فاعمن ، فِعمْن ، َفعمْن(

 ما أقول لكم؟ )فاعمن ، فعمْن(

                                                           
 40-39، الديوان 1
 44،الديوان 2
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 صقمتو المياه )فعمْن ، فاعمن ، فعمْن ، فعمْن ، فاعمن، فـَ (وأنا لم أكن حجرًا 

 ( فأصبح وجيا)ِعمْن ، فعمُن ، فا

                                       ............ 

 (1قمياًل) ...........

بنى الشاعر المقطع األكؿ السابؽ مف قصيدتو عمى تفعيمة بحر المتدارؾ بصكرىا 
 قكلو في القصيدة نفسيا:عند المتنٌكعة، حتى كصؿ 

 ) فعوُل، فعولن، فعولن، َفـ( إلى جانب البئر ولدتُ 

 )عولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعوْل( والشجرات الثالث الوحيدات كالراىبات

........................ 

 (2مصادفًة)

 

قية مقاطع إذ بنى المقطع السابؽ عمى بحر المتقارب بتفعيمتو )فعكلف(، ليعكد في ب
ىكامش أكثر حرٌيةن  فتحت ىذه المزاكجة إذ " مف جديدالقصيدة كٌميا إلى بحر المتدارؾ 

متاعان")  ( تحٌرؾ الشاعر بينيا بانسيابية إيقاعية لـ تشعر القارئ بثقؿ أك نشاز مكسيقي.3كا 

ف عيكب م عيبان  في القصيدة ذاتيا خرآلى إت نازؾ المبلئكة انتقاؿ الشاعر مف بحر عدٌ         
سماعيؿ كجد إالديف  أف عزٌ  بيد(، 4غير ثابت عف العرب القدماء ) كتصرفان  بلن ككنو فع ؛الشعر

" مف قصائد الشعر الجديد المعاصر  كثيران  كأفٌ  ،حداثيةه  فنيةه  التداخؿ بيف األكزاف ظاىرةه  أفٌ 

                                                           
 36-35، الديوان 1
 36، نفسو  2
 ، جامعة الجزائر،: في البنية اإليقاعية لقصيدة العب النرد لمشاعر محمود درويشضيؼ اهلل، البشير  3

 26 ـ،2014

 143، قضايا الشعر المعاصرينظر:   4
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كقؼ تصطنع ىذه اإلمكانية في حالة انتقاؿ الشاعر_ بخاصة في القصيدة الطكيمة_ مف م
ما جاء استجابة لمحاالت الشعكرية مف جية، كميؿ إنٌ  ؛إذف كالمزج (  فالتداخؿ1خر")آشعكرم الى 

ة الجاىزة بحكـ التجارب الشعرية المتراكمة كالمتقاطعة لدل الشعراء لمتحرر مف القكالب الكزنيٌ 
كالمتقارب خمؽ التشابو التككيني لتفعيبلت بحرم المتدارؾ  فٌ كيبدك لي أ. أخرل مف جيةو  لشعراءا

 مف السبلسة كاليسر في التنقؿ بيف تفعيمتييما. نكعان 

مف  نصكص دركيش قد حممت في طياتيا بعضان  لى أفٌ إشارة في نياية ىذا المبحث تجب اإل
ؿ جممو النثرية الشاعر بقدرتو الفنية استطاع أف يحكٌ  مبلمح قصيدة النثر الحداثية؛ ذلؾ أفٌ 

شباعان  ككقفان  بنصكصو تسكينان  _و _كما أشرنا سابقان فعبر تصرٌ  العادية إلى شعريةو  ، عدا ككصبلن  كا 
قصائده ،  كتكظيفو لعبلمات  عددو مفأساليب السرد كالحكار كالصراع في إقامة بناء  هعف اعتماد

ة في نقؿ استعانتو بألفاظ الحياة العاديٌ  عف فضبلن الترقيـ البصرية ككسائؿ إليصاؿ الشعرية، 
 (.2ياتية كالكاقعية التي عايشيا في حياتو)بعض المشاىدات الح

 افية ــــالق- ب
لمخركج عمييا، كالتحرر منيا، كمف رتابتيا في  نظمة التي كاف لمشعراء محاكالت عدةو مف األ

 كرار الممؿٌ مف الرتابة كالتٌ  تخمؽ نكعان ك  ،نظـ الشعر، ككنيا تفرض نفسيا عمى السطكر الشعرية
مع  القافية غير أفٌ ، مف اليندسة الصكتية لمقصيدة ككؿٌ  رئيسان  زءان ككنيا جل( 3)أحيانان  لدل القارئ

"كغيرىا مف الصكر التي ال تظير كظيفتيا الحقيقية إال في عبلقتيا  باتت ظيكر الشعر الحرٌ 
. كقد حاكؿ الشعراء االنفتاح عمى عالـ الشعرمٌ  ة التي يرمي إلييا النٌص ( كالداللة الكميٌ 4بالمعنى")

ؽ ائطر  كتنكعالقافية  فيما يخٌص  عدةو  مكا محاكالتو ، فسجٌ ىار مف قيكدسيقى كالتحرٌ اإليقاع كالمك 
 .التخمي عنيا بشكؿ مطمؽ ماتكظيفيا البنائي داخؿ البنى النصية دكن

                                                           
 شعرية القصيدة الجزائرية. كينظر: 100،  الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية  1

، ، كينظر: أبك ديب، كماؿ:  244ـ، 2015-2014، رسالة دكتكراه جامعة أحمد بف بمة كىراف، المعاصرة
: البنية االيقاعية في . كينظر: ابف أحمد، محمد كآخركف98، دراسات بنيوية في الشعر، جدلية الخفاء والتجمي

 106، المناصرة شعر عز الدين
 35، قصيدة العب ،  الديواننظر:  ي 2
 114،  الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنويةإسماعيؿ، عز الديف:   3
 74، ت: محمد الكلي كمحمد العمرم، بنية المغة الشعريةككىف، جاف:   4
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  يالـ يستغف عن الحر الشعر القافية؛ فيك يرل أفٌ  كاف لعز الديف إسماعيؿ رأم فيما يخصُّ  
ه مف ما قصدكا خمكٌ مف القافية إنٌ  الشعر الحرٌ  د الذيف قالكا بخمكٌ قا؛ فأغمب الدارسيف كالنٌ نيائيان 
 أك حتى داخميةو  ،أك مختمطةو  ،متناكبةو  مف قافيةو  القصيدة الحديثة لـ تخؿي  المنتظـ؛ ذلؾ أفٌ  الركمٌ 

التي تتنكع بتنكع الدفقات الشعكرية  ،تنسج ضمف اإلطار كالنسؽ البنائي العاـ لمنصكص الشعرية
عت قكافيو (. كىذا بالفعؿ ما تحقؽ في نصكص الديكاف األخير لدركيش الذم تنكٌ 1)لكاتب النص
 بحيث أمكف إجماليا عمى النحك اآلتي: عدةو  ضمف أشكاؿو 

 دة:القافية الموحّ  .1
 فٌ ألى إ قد أشرنا سابقان ك  تمثؿ نسبة قميمة في شعر دركيش إذا ما قكرنت بغيرىا مف القكافي،

دة في بناء عدد مف قصائده كاممة، ذا القافية المكحٌ  ،التقميدمالشاعر اعتمد الشكؿ العمكدم 
، بما يتناسب مع ياال كمٌ  ئياجزاألى القافية المكحدة في بعض إيمجأ  أفٍ خرل أ قصائد كحسبو في

 كما في قكلو:المنبثقة مف ثنايا سطكره الشعرية  دالالتوك ، دفقاتو الشعكرية

 كان يمكن أن تسقط الطائرةْ 

 بي صباحاً 

 ي أني نؤوم الضحىن حسن حظّ وم

 رت عن موعد الطائرةْ فتأخّ 

 كان يمكن أن ال أرى الشام والقاىرةْ 

 وال متحف الموفر والمدن الساحرةْ 

 كان يمكن لو كنت أبطأ في المشي

 يأن تقطع البندقية ظمّ 

                                                           
 113،  الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية  1
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 (1عن األرزة الساىرْة)

فاء لمسة ضة، كإلأغمب األسطر السابقة انتيت بقافية التاء المربكطة المقيد نبلحظ أفٌ 
ت السطكر غير المقفاة بالتاء ع الشاعر في تكزيع التفعيبلت عمى السطكر، إذ أدٌ نكٌ  ؛الحداثة

 لى كسر السمت العاـ لمقصيدة بدفع الرتابة كالممؿ عف قارئ النص، كيبدك أفٌ إ( 2،7،8الساكنة )
الشاعر يسرد تفصيبلت مشيدية  ة، إذ كافة الدفقة الشعكريٌ التقييد في بنية القافية تبلءـ مع تراتبيٌ 

 مف كقفات الشاعر في السطكر السابقة، كقفةو  كاقترنت كؿٌ  .شريط حياتو مقاطع مفلكقائع رسمت 
فالشعر  ؛كتاب حياتو تشكيؿ كاف لو دكر في أك حتى احتماؿو  ةو كاقع كأ مف سرد حدثو  مع انتيائو

" كفي ذلؾ مكسيقى جديدة  دفقة الشعكريةال يشترط االلتزاـ بالركم بقدر ما يرتبط بانتياء ال الحرٌ 
يا  مف المكسيقى الداخمية في القصيدة ألنٌ  القافية بذلؾ أصبحت جزءان  حساس، ككأفٌ ناتجة عف اإل

 .(2حساس كالشعكر")أصبحت مرتبطة باإل

 :دركيش كفي مقاـ آخر يقكؿ

 أقول ليا:

 ل أوتار جيتارتيلن أبدّ 

 ليالن أبدّ 

 ميا فوق طاقتياحمّ أُ  لنْ 

 مياحمّ أُ  لن

 لن أقول ليا

 غير ما تشتيي أن أقول ليا

 حممتني ألحمميا

 ل أوتارىالن أبدّ 
                                                           

 54، الديوان  1
 41-40، قضايا النقد الحديثحمداف، محمد صايؿ:  2
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 (1ليا)لن أبدّ 

يسممنا التزاـ الشاعر قافية البلـ المكصكلة بياء الضمير المقترنة بألؼ الخركج إلى مفتاح 
كالرفض، يبلئـ مقاـ الغضب كاإلصرار   ككنو مجيكران  ةالنص الداللي، فحرؼ البلـ فيو حـز كقك 

لؼ أالبلـ المكرر في بنية القافية ك  يكالتجانس الصكتي بيف حرف ،اتصالو بياء الضمير كما أفٌ 
عكامؿ صكتية تكاثفت لتكشؼ بؤرة االنفعاؿ الداخمي في جسد القصيدة؛ فالشاعر  ياالخركج؛ كمٌ 

ريد قكلو ، حاجتو كرغبتو العارمة إطبلؽ العناف لركحو كلقصيدتو لتقكؿ ما تد عمى د كيشدٌ يؤكٌ 
و  بتكرار ىاء الكصؿ الرخكة د شعره كيفرض عميو ما يقكؿ. كلعمٌ يقيٌ  فيك ال يريد ألم شيء أفٍ 

اء الذيف مسامع الجميكر كالقرٌ إلى راد الكصكؿ أالسطكر السابقة  المقترنة بألؼ الخركج في كؿٌ 
بالحرية ليس  ككنان ة دكف غيرىا، فدركيش يريد لشعره أف يككف مسلباس شعره صفة الكطنيٌ إيريدكف 

( كبقية 2،4،9ناغـ بيف السطكر التي غابت فييما ركم البلـ) الشاعر أفٌ  كيظير جميان . إالٌ 
مة  بالتحدم كاإلصرار إلحداث نكع مف التجانس كاالنسجاـ المحمٌ   (بدؿألف )السطكر بمزكـ عبارة

 في النص.  الكميٌ  الصكتيٌ 

  القافية المتتابعة: .2
أسس بيا ، ك مف جممو الشعرية التي اعتمدىا في نسيج عددو  قكافيو،ف م ع الشاعر في عددو نكٌ 

فكؽ  التنكع " يزيد في مكسيقى الشعر، كيكسبو جماالن  ىذا مف نصكصو الشعرية ككف بنية عددو 
 :يقكؿ دركيش( 2جماؿ")

 ي دفنتك في حفرةقال: ألم تنس أنّ 
 مثل ىذي؟

 غدًا خمباً  أنسى ألنّ  فقمت لو: كدتُ 
 .. ومضى متعباً شّدني من يدي.

 قال لي: ىل تفاوضني اآلن
 شيء تفاوضني اآلن قمت: عمى أيّ 

 في ىذه الحفرة القبر؟
                                                           

 82، الديوان 1
 278، موسيقى الشعرأنيس، إبراىيـ:   2
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 قال: عمى حصتي وعمى حصتك
 من سدانا ومن قبرنا المشتركْ 

 قمت: ما الفائدْة؟
 ىرب الوقت منا

 وشّذ المصير عن القاعدةْ 
 (1ىينا قاتل وقتيل ينامان في حفرة واحدْة)

تنكعت في  فقد قامت عمى ثبلث قكاؼو  ،د الركم كالقافيةابقة عمى تعدٌ اعتمدت السطكر الس
) بػطبلؽ ممثمة ؼ اإلألبحرؼ الركم الباء المكصكؿ ب كلى جاءت مطمقةن صيغتيا الصكتية، فاأل

اآلف(، كالثالثة جانست ك بركم النكف في قكلو ) اآلف،  ما الثانية فجاءت مقيدةن أ(، متعبان ك ، خمبان 
، أما القافية الرابعة فمزمت قافية في)حصتؾ، كالمشترؾ( يد بصحبة ركم الكاؼسابقتيا في التقي

لؼ في )القاعدة، كاحدة(. فكؿ مؤسسة باألالالداؿ المحركة بالفتح كالمكصكلة بياء السكت ك 
 بيف الطرفيف المذيفبانتقاؿ صكت المتكمـ كالسامع لمقارئ  منبوو  بمثابة كانتمما سبؽ قافية 

 ة المفاكضات بزمانيا المفتكح عمى فكضى االحتماالت كالممكنات.اجتمعا عمى طاكل
 :الشاعر كفي نص آخر يقكؿ

 ما أبطأ الميل
 معمقةٌ  أشجارٌ 

 ، قمرٌ مقفرٌ  عمى المصابيح. دربٌ 
 والروح تنتظر جرساً  معمقٌ 

 من الماء تروييا...وتنكسر كأساً 
 أما أنا، فأقول:
 الميل ممتبس

 فمرة ىو أنثى تشتيي ذكراً 
 شرس ىو موت جامحٌ ومرة 

 سمس ناعمٌ  ومرة ىو حممٌ 

                                                           
 60، الديوان 1
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 ما أقصر الميل
 (1)معاً  وإذ نأوي إلي

كسر رتابتيما كالشعكر بالنمطية عند  عت القافية في المقطع السابؽ  بيف قافيتيف متتاليف،تنكٌ 
السطكر يصؼ ليؿ العشاؽ  ىذه (، فالشاعر في قكؿ الشاعر في المقطع الثاني) ذكران  القارئ ليا

تكالت قافية الراء المطمقة لتمييا قافية السيف المطمقة في فبمرارة الترقب كاالنتظار،  المغزكٌ 
 يقاع عمكان ع نغمة اإلىذا التنكع في القافية قد انسجـ مع تنكٌ  السطكر الثبلثة األخيرة، كالحقيقة أفٌ 

ى تقرير ة، كيعيف عمفي ىذه البنية ككف اإليقاع " يسيـ في إبراز المشاعر الخفيٌ  كانخفاضان 
 الضطراببما فييا مف صفة ا قاع عاليان يفالراء رفعت نغمة اإل( 2الصكرة في نفس المتمقي")
 ة.يمكسة المتراخيٌ ممع قافية السيف ال تباعان ىذا اإليقاع  كالحركة  كالتردد، لينخفض

 
 القافية المختمطة:  .3
نماط التقفية أر كثأع فييا القكافي بعشكائية دكف نظاـ ثابت يضبط حضكرىا ك" ىي تتكزٌ  

لما تمنحو لمشاعر مف القدرة عمى استثمار الكظيفة الداللية  ؛في الشعر الحديث المنكعة استخدامان 
دكنما  ،لمقكافي مف خبلؿ التكارد العفكمٌ  داخميٌ  مكسيقيٌ  كانسجاـو  كما تفرضو مف تكافؽو  ،لمقافية
 كما في قكلو: (3")مسبقةو  ك ىندسةو أ تخطيطو 

 أرى كي عشتُ . و ىادئاً  ىادئاً 

 عمى الجسر قرب القيامة، وحدي طويالً 

 . فإن أعجبتني مرثيتي دونوحراً 

 فييا ومت   نمتُ  وقافيةٍ  وزنٍ 

ال تقمّ   ة الغجريّ صت شخصيّ وا 

                                                           
 91-90، الديوان  1
 253، الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقدالغنيـ، إبراىيـ بف عبد الرحمف:  2
-2003رسالة ماجستير، جامعة كرقمة_ الجزائر، ، البنية اإليقاعية في شعر فدوى طوقانكقاد، مسعكد:  3

 91ـ، 2004
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 المياجر:

 جيتارتي فرسي

 في الطريق الذي ال يؤدي

 (1إلى  أّي أندلس)

قافية التاء  ت، فقد تكرر اجكدىيحكـ ك  أك قيدو  عت القكافي في السطكر السابقة دكنما رتابةو تكزٌ 
ة مرتيف في ) عشت، كمت( تتبعيما قافية الداؿ المكصكلة بالياء في )كحدم، يؤدم( طمقالم

الحرية التي منحت  مف الكاضح أفٌ ك يمييما قافية السيف المشبعة بالكسر في ) فرسي، أندلًس(. 
ة بما يتماىي مع إيقاع نفسو نقؿ التجربل  كاسعةن  مساحةن  أكسبتولمشاعر في تكزيع القكافي قد 

ة مككسر الشعكر بالرتابة المممة التي قد تصيب القارئ نتيجة القافية المتسمس ،الداخمية مف جية
 .خرلأمف جية 
يقاع الصكتي كالداللي مف التفاعؿ بيف اإل التغاير في نيايات السطكر قد خمؽ نكعان  أفٌ يبدك 

اليادئة اليامسة  التاء أغنى النغمة  ة ، فركمٌ بما يتجاكب مع تجربة الشاعر كدفقاتو الشعكيٌ 
الداؿ الحامؿ  ، أما ركمٌ رحيؿت نفس الشاعر لحظة استحضاره لفكرة المكت كالالحزينة التي مؤلك 

 مع تأكيد طكؿ الرحمة الصعبة ك شدة بعض المراحؿ التي فانسجـ الشدة كاالنفجار لصفتيٌ 
 ر كنصرو ف يككف ليا ما كاف لؤلندلس مف تحرٌ أا ليا حتى يكمنا ىذ لـ يتسفٌ شيدتيا أرضو، التي 

فٍ ك    .كاف مؤقتان  ا 
 : الشاعر يقكؿ

 كان القطار يسير كاألفعى الوديعة من

 لشام حتى مصر. كان صفيرهابالد 

 يخفي ثغاء الماعز المبحوح عن نيم الذئاب.

 ئاب عمى صداقتنا.لتدريب الذّ  خرافيٌ  و وقتٌ كأنّ 

 حاتالمتفتّ  وكان دخانو يعمو عمى نار القرى
                                                           

 81-80،ػ لديوانا 1
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 الطالعات من الطبيعة كالشجرات

 (1الحياة بداىة. وبيوتنا كقموبنا مفتوحة األبواب)

ي        ، كىما قافية الباء فأك شرطو  ت السطكر السابقة قافيتيف منكعتيف كزعتا دكنما قيدو ضمٌ 
لقافيتاف كالشجرات(، كقد ارتبطت ىاتاف اك األبكاب( كقافية التاء في) المتفتحات، ك ) الذئاب، 

رسـ األطماع االستعمارية  قافية الباء بعدان  ة في النص، إذ مثمتمع الناحية الدالليٌ  بشكؿ متسمسؿو 
زرعت  كطيبةو  نتيجة عاطفيةو  الصييكنية في السيطرة عمى األرض الفمسطينية، التي تحققت فعميان 

 كمادة إلى الببلد، قكف الكعكد بالتحرر كاالستقبلؿ كالعك جعمتيـ يصدٌ  ،فيفي قمكب الفمسطيني
المقترنة بالحركة البعيدة كالطكيمة لقطار اليجرة كالرحيؿ بالمظاىر ، ىمست قافية التاء الحزينة

 كف عنو. الجمالية المندثرة لمكطف الذم غاب أصحابو الشرعيٌ 
 

 :القافية الداخمية .4
ف استغنى الشعر الحر أحيانان    ر في بنية عف القافية الرتيبة أك المختمطة الحضك  حتى كا 

، ذلؾ حداثيةفي بناء الداللة كاإليقاع الداخمي لمقصيدة ال تبقى فاعمةن  القافية السطكر الشعرية، فإفٌ 
، د أك المتنكع فحسبالمكحٌ  القافية نفسيا بؿ استغنى عف الركمٌ  عف لـ يتخؿ   شعر التفعيمة فٌ أ

ة في تجارب مدفقات الشعكريٌ ل عامؿ تعطيؿو  وأنٌ عمى  ينظركف إلى الركمٌ  الشعراء المحدثيف ككف
كتساعد عمى  لمقافية التي " تدخؿ في بناء القصيدة كنسيجيا معان  ( خبلفان 2 )الشعراء ليس إالٌ 

ال يمكف ليا أف تغيب عف البنى  مف قافيةو  فالركم جزءه  (.3ىا االنفعالي الخاص")عطائيا جكٌ إ
 الشعرية.

إذ  ،في الشعر ضركرة مف ضركرياتولـ تعد القافية  جاء في ىذا المبحثعمى ما  بناءن  
 غابت عف عددو  مف عناصر المؤالفة اإليقاعية ، التي إفٍ  لت بحسب شكرم عياد إلى عنصرو تحكٌ 

صفة المؤالفة لـ تعد ىي كحدىا المتحكمة في أكاخر  فٌ أيا تثبت "مف سطكر القصيدة أك كمٌ 
ك ألمزج بيف ىاتيف الصفتيف كا ،كىي المخالفة مناقضةه  صبحت تقكـ بجانبيا صفةه أبؿ  ،سطراأل

                                                           
 27-26ػ،  الديوان  1
 113،  الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنويةينظر: إسماعيؿ، عز الديف:  2
 135، موسيقى الشعر العربي، مشروع دراسة عمميةعياد، شكرم محمد:  3
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ضداد مف الجمع بيف األ المكسيقى في جميع العصكر، كىك نكعه   سسأمف  ساسه أالظاىرتيف 
لت مف قد تحكٌ  بذلؾ تككف القافيةل(  1لطبيعتيا") ز بو كبل الضديف كتجده النفس مكافقان الذم يتميٌ 

فاعؿ مع دكاؿ النصكص الشعرية ة تتة كمكسيقيٌ ايقاعيٌ  لى أداةو إ ،لضبط البحكر الشعرية الزمةو 
في مكسيقية  ميـه  ة لمخطابات الشعرية فيي" ركفه يقاعية كالداللييا في سبيؿ تحقيؽ البنية اإلكمٌ 

( فبل يمكف االستغناء عنيا 2")صداءن أك  نغامان أكتثير في النفس  يا تحدث رنينان ألنٌ  ؛الشعر الحرٌ 
  ؽ تركيبيا.ائميما تنكعت أشكاؿ تكظيفيا كطر 

 الشاعر:يقكؿ 

 ة ترسو... وتحممناكان القطار سفينة بريّ 

 ما احتجنا إلىإلى مدن الخيال الواقعية كمّ 

 المعب البريء مع المصائر. لمنوافذ في القطار

 في العادّي: يركض كل شيء. مكانة السحريّ 

 تركض األشجار واألفكار واألمواج واألبراج

 تركض خمفنا. وروائح الميمون تركض. واليواء

 األشياء تركض، والحنين إلى بعيدٍ  وسائر

 غامض والقمب يركض

 (.3)ومؤتمفاً  كل شيء كان مختمفاً 

 

يمة التي قطعيا الشاعر لكالذكريات األ ة المحفكفة بالرحيؿ القسرمٌ لـ تكف الرحمة الخياليٌ 
بإبعادىـ عف ا حـر ىك كشعبو مني كحياةو  توكطفكل وإال استجابة لمؤثرات الشكؽ كالحنيف إلى أرض

                                                           
 140-139،  موسيقى الشعر العربي، مشروع دراسة عممية: عياد، شكرم محمد 1
 165 قضايا الشعر المعاصر،المبلئكة، نازؾ:  2
 28، الديوان  3
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ربكع كطنيـ فمسطيف. كقد استيؿ الشاعر مقطعو السابؽ بكصفو حركة القطار الذم حمؿ 
 عمى لمفركضةاألكضاع السياسية كالفكرية ا التي خمقتياالشاعر صكب عالـ الذكريات الجريحة 

 كطنو كشعبو.

عمى الدكر  اعتمادان  ،متسارعةو  متناميةو  يقاع الشعرم الداخمي يبرز عبر حركةو اإل أبد 
و بالكجع المتنامي الذم امتد ليطغى عمى السطكر كافة، إذ تدكر اؿ لخياؿ الشاعر كحسٌ عٌ الف

كاف الفمسطيني قد عايشو كسط ربكع  تفصيؿو  الداللة الكمية حكؿ الشكؽ كالحنيف الجارؼ لكؿٌ 
مع سرعة حركة قطار الرحيؿ كالغياب، فخمؼ  متناغـو  يقاع سريعو إالدالالت ب لتتحرؾكطنو، 
براج كركائح الماضي كنبضات القمكب مكاج كاألشجار كاألفكار كاأللسحرية تتراكض األالنافذة ا

اصطادتو ذاكرتو  ذمال ،اخبة، التي حممت الشاعر في رحمتو صكب الماضيكدفقات الحنيف الصٌ 
 بتفصيبلتو كجزيئاتو الدقيقة.

نص، فتارة تأتي ات التي استحضر بيا القافية الداخمية إلى بنية الع الشاعر في الكيفيٌ نكٌ 
كما في قافيتي الراء كالجيـ المضمكمتاف في قكؿ الشاعر:  كاحدو  في سطرو  متتابعةن  متجاكرةن 

ف ي، ككذلؾ التقفية الداخمية في كممتي)سفينةن، بريةن( المتتابعت(براجمكاج كاألفكار كاألشجار كاألاأل)
كذلؾ الحاؿ الفتحة القصيرة، ك ف بصائت يكالمسبكقت ،ف بتنكيف الفتحيكالمنكنت ،في السطر األكؿ

ف استندتا ي( المت، العادمٌ ) السحرمٌ  كممتي فة فيك قافية الياء المضعٌ  .(مؤتمفان  ،كممتي)مختمفان في 
 الداخمية ىمية القافيةأ  ذلؾ أفٌ  .كالمكسيقيٌ  يقاعيما  الدالليٌ إعمى عامؿ التضاد كالمخالفة في 

ما تظير بكصفيا نٌ إ، قصديةو  ميندسةو  منتظمةو  ةو "مف ككنيا ال تظير في القصيدة بصكر   ةه ناتج
 (. كجاءت القافية الداخمية أحيانان 1")كالشكميٌ  يتمخض عف كاقع القصيدة الدالليٌ  داخميان  منتجان 

الكاحد كما في كممتي) تحممنا، احتجنا( الناطقتاف بالكجع  لمربط بيف سطريف متتالييف في النٌص 
في ربط أكؿ  تمأسيية الداخمية فاقصكرة أخرل لم أيضان  ظيرتلمشعب الفمسطيني، ك  الجماعيٌ 

نسجاـ إيقاعي كداللي يمفت االداللة مف الجزء إلى الكؿ عبر  معيا سمسؿتتل ،السطكر بآخرىا
 )تركض، كيركض(في قافية الضاد المكررة مع فعؿ ىك الحاؿ كما ،القارئ كيشده صكب النص
الشاعر نحك  المحسكسة كالبلمحسكسة التي تشدٌ اىر المظك  ،ةكالفكريٌ  ،المسند لممعادالت الطبيعية

                                                           
 146،  القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعيةعبيد، محمد صابر:  1



128 
 

بالداللة  ارتبط مباشرةن  دالليان  كمرتكزان ؿ الفعؿ )يركض( بؤرة ن ماضيو الجريح كأرضو الضائعة. ليشكٌ 
 في بنية النص السابؽ. المكتنزةة الكميٌ 

ي باستثناء الثان_و الذم شغؿ  سطكر المقطع السابؽ كمٌ  ظاىرة التدكير العركضيٌ ل كاف 
دكنما  متسارعةو  ةو جعمتو يطمؽ صكره الفنية بانسيابيٌ  كطاقةن  في منح الشاعر نفسان  ميـه  دكره  _منيا
لحظة استرجاع الشاعر خياالت الماضي  مع سرعة االنفعاؿ الداخميٌ  ؼ؛ لتتناسب تباعان تكقٌ 

م كسـ لؼ(؛ الذلحرؼ المد )األ الصكتيٌ  ده أيضا الحضكر البلفت لممدٌ كذكرياتو، كىذا ما أكٌ 
كتسارع فيض  ،ر كاالنفعاؿالمشحكف بمحظات التأثٌ  النٌص  بطابعو االتساعي كاالمتدادم العاـ جكٌ 

 ،خفيفةو  استعاف الشاعر في ىذا المقطع بعبلمات الترقيـ مف فاصمة تكحي بسكتةو قد  الذكريات، ك
الطكؿ  متناكبةً  د بأنفاسو في تحديد كقفاتو الشعرية كالتزكٌ  ،مطركحةو  لفكرةو  تضع نيايةن  كنقطةو 

و في نصكص أخرل يستغني عف عبلمات الترقيـ كيترؾ أمر ع أبعادىا. كلكنٌ إليصاؿ التجربة بتنكٌ 
 .بالعركض كالداللة تحديدىا لقارئ النص مستعينان 

ة لمنصكص الشعرية ة إحدل أصداء اإليقاع في البنية الكميٌ عمى ذلؾ تككف القافية الداخميٌ  اءن نب
ما تكلد مع مراحؿ نمك إنٌ  ،ة كتقرير مسبؽال يقكـ عمى قصديٌ  قكافي إرساالن التي " ترسؿ فييا ال

 و.كمٌ  الذم يمتد ليشكؿ معالـ البنية اإليقاعية لمنٌص  (1التجربة كتنمك بنمكىا")

 :فةـــــالوق- ت
استعاف دركيش بعبلمات الترقيـ كالفاصمة، كالنقطة، كالنقطتاف الرأسيتاف في إثبات جانب  

تعزز فيـ  كدالالتو  ة، إذ تقترف ىذه العبلمات بمعافو يٌ المكسيقية في بنياتو النصٌ  ميـ مف الجكانب
كالكقفة حسب جاف ككىف"  .ة( كتمغي عمى إثر ذلؾ دكر الكقفة الشعريٌ 2)الشعرمٌ  القارئ لمنٌص 

 ةو دالليٌ  اتو بمقصديٌ  قيا مرتبطه (، كتحقي 3لمصكت حتى يسترجع المتكمـ نفسو، ") ضركرمه  حبسه 
و ربط حضكر نٌ ألقارئ نصكص دركيش األخيرة  بٌيفتتنكع بتنكع تجارب الشعراء، كمف ال ةو كشعريٌ 

                                                           
 149، ية والبنية اإليقاعيةالقصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللعبيد، محمد صابر:  1
 بنية المغة. ينظر: ككىف، جاف: 96، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرةينظر:  ابف أحمد، محمد:  2

 57ت: محمد الكلي كمحمد العمرم،   الشعرية،
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 ؛؛ تكاثفت مع بعضيا بعضان ةو كتنبييات دالليٌ  ةو تأكيميٌ  رية بأبعادو ععبلمات الترقيـ في نصكصو الش
 (.1) عمى تحديد العبلقات بيف أجزاء الخطاب" "لتعمؿ متضافرةن 

نساف، كما ة لدل اإلطؽ الفزيكلكجيٌ بنكاحي النٌ  ة ترتبط أساسان ريٌ الكقفة الشع رأل جاف ككىف أفٌ 
. كال يمكف فرضيا بمكجب قكانيف ثابتة لمخطاب فيصبح شعكريةو  كحاالتو  صؿ بيا مف انفعاالتو يتٌ 

استغنى في بعض  دركيش فٌ أكمف المبلحظ  (.2)ك داللةأمعنى  مف أمٌ  مجردان  دكرىا شكميان 
لمتنفس  ة مف مساحةو اه الكقفات الشعريٌ بما تمنحو إيٌ  تعينان نصكصو عف عبلمات الترقيـ مس
 ة، كعمى ذلؾ جاءت كقفات الشاعر عمى النحك اآلتي:كالتفاعؿ مع إيقاع انفعاالتو الداخميٌ 

 امة:الوقفة التّ  .1
أف تككف سطكر  ى( بمعن3ركيب كالداللة")يا " الكقفة المركبة مف تماـ الكزف كالتٌ ؼ بأنٌ تعرٌ 

ة التي يمنع إحبلؿ ظاىرة مف ناحية الكزف كتكزيع التفعيبلت عمى السطكر الشعريٌ  القصيدة مكتممةن 
اـ الذم صؿ بالمعنى التٌ تتٌ  ةن كدالليٌ  ،صؿ بالنحكمف ناحية تركيبية تتٌ  التدكير في نياياتيا،  كتامةن 

قفات ىذه الك  إلصابة المعنى، عمى اعتبار أفٌ  تتاليةو م سطكرو نتقاؿ إلى ال يحتاج مف القارئ اال
 نظمت عميو. لذمضمف البحر ا اكتممت كزنيان  متنكعةو  لحاالتو  تامان  تنقؿ كصفان 

 :(مف كاف يحمـ)يقكؿ الشاعر في قصيدة 

 ننأى وندنو صدى ال نمتقي أبداً 

 ني ىو في منفى تشردهكأنّ 

 ىي الضرورة والرؤيا معطمةٌ 

 (.4معنى تشّظى في ترّدده) كأيّ 
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 .100-99ـ، 2015
 55، بنية المغة الشعريةينظر:   2
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ضحت معالميا يجير كالغربة، اتٌ تتصؿ برحمة التٌ  حزينةو  ةو كشفت السطكر السابقة عف مشيديٌ 
مع انفعاالتو  كطيدةو  لمقصيدة، فالشاعر يربط مككناتو النصية بعبلقاتو  الكميٌ  عبر المسار الدالليٌ 

 الذم ينمك كيتطكر في جكٌ  اإليقاعيٌ  كترة التي تتكاثؼ مع الحركات المتصاعدة لمتٌ النفسيٌ 
د لو دكر طكر التي بيف أيدينا يتأكٌ ؽ في السٌ ككاقع التجربة، كالمدقٌ بحركة النفس  القصيدة محككمان 

 بيتو  لكؿٌ  اؿ المكصكلة بالياء المكسكرة( ككزف البسيط في كضع نيايةو دة)قافية الدٌ القافية المكحٌ 
أك  دكنما تدكيرو  محكـو  كانتظاـو  ف صدره كعجزه مف سطريف شعرييف متبلحقيف برتابةو كك  تى  شعرمٌ 

ة فرض لنفسو مف ىذه األبيات الشعريٌ  بيتو  فكؿٌ  .ده التقطيع العركضيا ما يؤكٌ تضميف، كىذ
اـ المستقؿ ة مف ناحية المعنى التٌ كدالليٌ  ،تتصؿ بتكزيع تفعيبلت البسيط الممزكجة ةن كزنيٌ  استقبلليةن 
عمى حدا دكنما  سطرو  نة لكؿو ة المككٌ صؿ بالعناصر النحكيٌ تتٌ  ، كتركيبيةو شعرمٌ  سطرو  في كؿٌ 

 ،شعرمٌ  سطرو  في نظمو يستطيع الكقكؼ مع نياية كؿٌ  ةصاؿ بغيره. فالشاعر كفؽ ىذه الطريقتٌ ا
كيظير  ة.لبلستمرارية في استجبلء معالـ البنيات النصيٌ  دفعةن  تمنح قارئ النٌص  د بأنفاسو كالتزكٌ 
ت في ما تككف إلى كحدة البيت التي شاعت كانتشر  ىذه الكقفة أقربى تحكـ   التيالشركط  لي أفٌ 

 الشعر القديـ.
 

 :دركيش يقكؿ .صؿ ىذه الكقفة بناحية الداللة كالمعنى: تتٌ ةالوقفة الدالليّ  .2
 ن نقول:أفي وسعنا 

 ىينا لنا شارعٌ 

 وبريدٌ 

 وبائع خبز

 لمثياب ومغسمةٌ 

 وخمر وحانوت تبغٍ 

 صغير وركنٌ 
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 (1ر)تتذكّ  ورائحةٌ 

رد المطٌكؽ بالجمؿ قة بالسٌ المتحقٌ ؾ  بات كالبقاء كالتممٌ يتفاعؿ قارئ النص مع معاني الثٌ   
الذم حٌمؿ بدالالت  ،في حرؼ العطؼ الكاك ة، باالستعانة بالكصؿ التركيبيٌ االسمية المتتاليٌ 

 مف التكاصؿ في السطر الثالث الذم خمؽ جكان  ، كالتدكير الشعرمٌ مف جيةو  االجتماع كاالرتباط
 . أخرل مف جيةو 

مت في ة لمشاعر قد تحكٌ تي ترصد حركة الركح الداخميٌ ة الاالنفعاالت النفسيٌ  مف الكاضح أفٌ 
كاصؿ الشاعر  ة مع نياية المفظة األخيرة في السطكر السابقة) تتذكٍر(، إذٍ إثبات كقفتو الدالليٌ 

امتدت  لتسع   انفعاليةو  بنبرةو  كحرمو منيا بيا االحتبلؿكمعالـ كطنو التي غيٌ  ،سرده لممتمكاتو
ر كالحنؽ كالحزف،  قد منعتو الة الشاعر الكجدانية المشحكنة بالتكتٌ ح أفٌ فيظير المكاف بما فيو، 

عمى  ككبيرةو  صغيرةو  ؾ كؿٌ و في تممٌ و ييذم_؛ حتى انتيى مف إثبات حقٌ س كالكقكؼ_ ككأنٌ التنفٌ 
الذم  ة نياية في مكاكبة التطكر الدالليٌ لتنجح الكقفة الدالليٌ  ،األرض التي سرقت مف تحت قدميو

 في نسيج البنية السابقة. ان كحدكيٌ  شعكريان  خمؽ جكان 

  وقفة البياض: .3
غياب إٌف ، إذ طبيعيةه  ة لمكقفة أك السككت. كعميو فيي عبلمةه يقصد بيا " العبلمة الطباعيٌ 

ة التي قد يمجأ نقاط الفراغ البصريٌ  (. كىذا يعني أفٌ 2الحركؼ يرمز بالطبع إلى غياب الصكت")
يحاءاتو  حي بالغياب كالحذؼ، تحمؿ دالالتو لتك  ؛الشعراء لرسميا في ثنايا سطكرىـ و قارئ تنبٌ  كا 

ت مثؿ ىذه الكقفات في ، كسكاء أحمٌ كراءىا لمكقكؼ عمييا كاستجبلئيا كقراءة ما ىك كامفه  النٌص 
مت مع الكبلـ، عف تفاعؿ الصٌ  "إعبلفه  أكسطيا فما ىي حسب محمد بنيس إالٌ أـ نياية القصيدة 
ىذه النقاط التي تشي  إذف أفٌ  ليظير( 3")ناء إيقاع النٌص في ب مع السمعيٌ  كتفاعؿ البصرمٌ 

اء قرٌ لؾ قيادىا ممِّ تي  ،متنكعةو  كاحتماالتو  عمى أصكاتو  تفتح النٌص  بالحذؼ كالغياب الصكتيٌ 
الكاحد بفعؿ حاجز الثقافة كالمعرفة  ع رؤاىـ كتأكيبلتيـ لمنٌص ذيف قد تتنكٌ الٌ  ةالشعريٌ  النصكص

 اعر:كالقدرات. كمف ذلؾ قكؿ الش
                                                           

 70، الديوان  1
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 ، لكي أحيا الينيية بين منزلتين:عن قصدٍ 

 ل ساعةً حادثة الحياة وحادثة الموت المؤجّ 

 (1أو ساعتين، وربما عامين...يفرحني تذّكر)

 ؼ الشاعر كقفة البياض بعد لفظة عاميف...؛  لمنزكع الى عميؽ الفعؿ الزمنيٌ كظٌ 
اء في صكرة  كليضع القرٌ  مف ناحية ، المشكب بالمرض، الذم بات ييدد حياتو في أم لحظةو 

الذم سيقرر نيايتو  صعكبة المحظة التي كاف يعيشيا دركيش كىك ينتظر ذلؾ المجيكؿ الزمنيٌ 
 أخرل. مف ناحيةو 

ب غ شحنات الحزف المشكب بالقمؽ كالترقٌ ليفرٌ  ؛ؿ بكقفة البياضالشاعر قد تكسٌ  يبدك أفٌ 
خيار  ليس بيده كال أمره  العامؿ الزمنيٌ ئو لو، فتحديد اتجاه حادثة المكت التي ال يعمـ ما تخبٌ 

 أمامو سكل االنتظار. 

 االيقاع الداخميّ  ثانًيا:

 ة"ة الكامنة في النصكص الشعريٌ يقاعيٌ الطاقات اإل لى استغبلؿ كؿٌ إسعى الشعراء 
ة بأنماطيا كزاف العركضيٌ ؿ فى األ، المتمثٌ الخارجيٌ  يقاع تشمؿ المستكل الصكتيٌ فدرجات اإل
ة مستحدثة. كمدل انتشار القكافي كنظاـ تبادليا كمسافاتيا. كتكزيع الحـز الصكتيٌ المألكفة كال

المرتبط بالنظاـ  يقاع الداخميٌ جيا كعبلقاتيا. كما تشمؿ ما يسمى عادة باإلكدرجات تمكٌ 
عمى الكزف كالقافية كما  ( فإذا ما قصرنا اإليقاع الخارجيٌ 2")الشعرمٌ  اليارمكني الكامؿ لمنٌص 

صكات كالمعاني يقاع الجممة، كعبلئؽ األإيشتمؿ عمى"   يقاع الداخميٌ اإل فإفٌ  ،اصؿ بيماتٌ 
نة صداء المتمكٌ يحاءات كراءىا مف األىا اإلكالذيكؿ التي تجرٌ  ،ةيحائيٌ كر، كطاقة الكبلـ اإلكالصٌ 
في  صكاتة " فبناء األة الخالقة لمنصكص الشعريٌ ة كالدالليٌ يقاعيٌ ( لتكثيؼ البنية اإل3دة")المتعدٌ 

شعاع المشاعر الكجدانية المنبثقة عف إنفسيا، كمع أمع ظبلؿ المعاني في  كثيؽه  الكممة لو ارتباطه 
 كت داللةه كيصبح لمصٌ  ،كتتكاثؼ داللتيا ،ىذيف المنبعيف تغنى المغة التقاءة، كمف التجربة الشعريٌ 

                                                           
 23، الديوان 1
 22، أساليب الشعرية المعاصرةفضؿ، صبلح:  2
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عف مككنات  قبلن مست أف ينشأيقاع الداخمي ( فبل يمكف لئل1كصدل جمالي في النفس") يحائيةه إ
في الكشؼ عف مدل تآلؼ  ككنو يختٌص  فكار؛أك  كمعافو  كصكرو  فاظو ألك  صكاتو أمف  النٌص 

 ؛إلصابة الداللة مف جية ، كاالتصاؿ بتجارب الشعراء مف جية أخرل العناصر الداخمية لمنٌص 
نية فالكقكؼ عمى آثار الب (2اعرة)لفاظ بالنفس الشٌ يقاع الذم يصؿ األبغية الكصكؿ إلى اإل

 العاـ ليا، فبل بدٌ  _ بفصميا عف السياؽ الكميٌ ال يتـ_ مطمقان  شعرمو  نصو  ألمٌ  كمعالميا اإليقاعية
كما  ،كحركة األصكات المغكية ،ةمف فيـ العبلقات الداخمية المنبثقة عف ترتيب المككنات النصيٌ 

 ثؽ عنيا مف دالالتو تتصؿ بكاقع التجربة كما ينب ةو نفسيٌ  ة كانفعاالتو شعكريٌ  يرافقيا مف حاالتو 
 مبلمحو في قكؿ دركيش: تتبعكمعاني. كىذا ما سنحاكؿ 

 ليس المكان ىو الفخّ 

 ما دمت تبتسمين وال تأبيين

 بطول الطريق...خذيني كما تشتيين

 سدى. أوبيد، أو صدى لمصدى،  يداً 

 ال أريد ليذي القصيدة أن تنتيي أبداً 

 ال أريد ليا ىدفا واضحاً 

 ن خريطة منفىتكو نْ أال أريد ليا 

 وال بمداً 

 تنتيي ال أريد ليذي القصيدة أنْ 

 دىعيد وال بالرّ بالختام السّ 

 ن تكون كما تشتيي أنأأريد ليا 

                                                           
 154، : األسس الجمالية لإليقاع البالغي في الشعر العباسيحمداف، ابتساـ أحمد 1
 94، مقدمة لمشعر العربيينظر: أدكنيس،  2
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 تكون:

 ي. قصيدةقصيدة غيري. قصيدة ضدّ 

 (1ي...)ندّ 

التي جمعت الشاعر بمحبكبتو التي ال تأبو  لعبلقة الحبٌ  ترسـ السطكر السابقة أبعادان 
 عنيما ، فالشاعر يقرٌ  رغمان  لرحمة_ الذم قد ينيي عبلقتيما دكف إنذار سابؽو بحكـ الزماف_طكؿ ا
ماف ال المكاف ىي مف تحكـ فكرة كجكده كبقائو عمى ىذه الحياة؛ سمطة الزٌ  في ىذا المشيد بأفٌ 

دركيش يسعد  ، غير أفٌ لحظةو  د حياتو في أمٌ عبة التي كانت تيدٌ ة الصٌ نتيجة الحالة المرضيٌ 
تبتسـ رغـ أحاسيس الحزف كاأللـ التي تشكب  ما زالت التي جمعتو بالحبيبة التي بمحظات الحبٌ 

 ىذه عمى كجكده الجسدمٌ  التي تحكـماف سمطة الزٌ  كاف الشاعر قد أعمف مستسممان  فإفٌ  .يماحبٌ 
ىذا الحكـ كتمؾ السمطة عمى شعره كقصائده التي ال يريد أف لمزمف  الحياة، فيك يرفض أف يككف 

كال  دىا ىدؼه ال يقيٌ   اية كجكده في ىذه الحياة، بؿ يريد ليا االستمرار كاالنطبلؽ حرةن تنتيي بني
كما تفيض بو مف األحاسيس كالمشاعر  ،كح المطمقةبمساف الرٌ   ، يريدىا ناطقةن ةي كال قضيٌ  شرطه 

  التي ال يحكميا ىدؼ كال منفى كال قضية.

مطة التي ة لمكقؼ الشاعر مف السٌ يديٌ السابؽ المطابقة المش د اإليقاع الداخمي لمنٌص حدٌ 
" ٌ|التي تعد ةة كالمغكيٌ كتيٌ مف الظكاىر الصٌ  قتو جممةه ماف عمى حياتو كشعره، كىذا ما حقٌ يمارسيا الزٌ 

، (2")لمنٌص  لمكصكؿ إلى التحميؿ الكميٌ  ة التي ننطمؽ منيا كنقطة بدايةو إحدل التشكيبلت النصيٌ 
صكات المغكية ، عبر األكىمسان  ، قكةن كانخفاضان  يقاع عمكان اإل لحركة ابؽ نممح تبدالن السٌ  ففي النٌص 

الذم أفرزتو  بما ينسجـ مع المكقؼ الشعكرمٌ  ،ةعؼ كالقكٌ ؿ الشاعر عبرىا بيف حالتي الضٌ التي تنقٌ 
، إذ اتكأ الشاعر عمى حركؼ )س،ت،ص،( بصفتيا الميمكسة المبلئمة لمحالة بنية النٌص 

عف تكظيؼ  المحاط بياالت الحزف كالكجع، فضبلن  مقاـ الحبٌ  النفسية  التي رافقت الشاعر في
صرار)أ، الرفض كاإل مشاعرل لحظة تأكيد الشاعر (3ة كاإلعبلف)التي تكحي بالقكٌ حركؼ الجير 

يقاع ثره عند حدكد اإلأالمتحقؽ عبر الفكنيمات لـ يقؼ  ؿ..( فالتناكب الصكتيٌ  ر، م، د،
                                                           

 75_74، لديوانا 1
 24، من الصوت إلى النصلرحمف: مبركؾ، مراد عبد ا  2
 91، أسرار الحروف، أصول المغة العربيةينظر: زرقة، أحمد:   3
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ة في القصيدة، الذم يخدـ الداللة الكميٌ  اؿ البعد الدالليٌ بؿ امتد ليط فحسب، ع المتنكٌ  الصكتيٌ 
ة في )صدل، سدل( ك)تبتسميف، تأبييف( ك) ضدم، ندم، غيرم( كما ساىمت القكافي الداخميٌ 

 يتناسب مع المدٌ  صكتي كاضحو  كف في خمؽ تناغـو اؿ كالنٌ الدٌ  كما في قافيتيكالقكافي المتنكعة 
 النياية ك دىما خطري نفس الشاعر في مكقفيف خبلفييف كحٌ الذم اعتمؿ  كالشعكرمٌ  االنفعاليٌ 
 .األجؿاقتراب 

كما في  )األلؼ كالياء( المدٌ  صكتيٌ ل بالحضكر البلفت السابؽ يشعر القارئ  لمنٌص  
)تبتسميف، صدل، سدل، أبدا، بمدا، الردل، منفى، تأبييف، ليذم، تنتيي...( بما تفرضو  الكممات

فالشاعر  ،ديد يبلئـ لحظات البكح الممزكج بنكية الحزف كالتكجعم (1)يقاع بطيءإلحانيا مف أ
غـ فالنٌ  عمى بقاء شعره خمفو، صرارو ا  ك   بعاطفة الحزف العميؽ رغـ ما يظيره مف تحدو  مممكءه 

جتمع لي ؛ة الحزينةزاد جرعة الحزف التي يحمميا المتقارب بصفتو الذاتيٌ  فو المدٌ الحزيف الذم خمٌ 
، )ال أريد الفعميف ة فيى بصفة الضديٌ المحمٌ  مع التكرار المفظيٌ  عناصرمف ظكاىر ك  ما سبؽ كؿٌ 
مع حركة النفس كما ارتبط بيا  ليتفاعبل سبع مراتو فقد تكررا  ،يجاب كالسمبأريد( كفؽ مبدأم اإلك 

نكار دكر الفعؿ إة. تمؾ الحركة المتناكبة  التي ال يمكف لنا يقاعيٌ ر عمى صعيد الحركة اإلمف تغيٌ 
معاني  حمؿ في طياتوفالحضكر البلفت لممضارع  ،قيا)ال( في تحقٌ ػى بالنفي بالمحمٌ   المضارع

 خ الفكرة كالمضمكفالحسـ كالتأكيد الذم يرسٌ  كداللة ،غير المنقطعة مف ناحيةو الحركة المستمرة 
 . أخرل مف ناحيةو 

 :دركيش في مقاـ آخريقكؿ 

 لمحياة أقول: عمى ميمك انتظريني

 مالة في قدحي...الثّ  تجفّ  إلى أنْ 

 ، وال يستطيع اليواءفي الحديقة ورد مشاعٌ 

 الفكاك من الوردة

                                                           
-2003، رسالة ماجستير، جامعة كرقمة، البنية اإليقاعية في شعر فدوى طوقانينظر: كقاد، مسعكد:   1

 100ـ، 2004



136 
 

  تفّر العنادل منيانتظريني لئاّل 

 فأخطئ في المحن

 ون أوتار آالتيماحة المنشدون يشدّ في السّ 

 لنشيد الوداع. عمى ميمك اختصريني

 بر بين المطالع يطول النشيد، فينقطع النّ لئاّل 

 :م األحاديّ والختاة ٌ وىي ثنائيّ 

 تحيا الحياة!

  تبعثرني الريحعمى رسمك احتضنيني لئاّل 

 حتى عمى الريح ال أستطيع الفكاك

 (1ة)من األبجديّ 

بتقديـ لفظة) لمحياة( عمى فعؿ القكؿ كفاعمو  المتحٌقؽ التركيبيٌ  ؿ االنزياحيٌ التحكٌ  أسيـ
 إنسانيٌ  كبكحو  طعو بقكؿو في )أقكؿ( في تكجيو الداللة في المقطع السابؽ، فالشاعر يفتتح مق

يا كبدأ يشعر بقرب نيايتيا. كاقترف ذلؾ البكح لحياة التي أحبٌ ايطرؽ مسامع  أراد لو أفٍ  ،خاٌص 
ككف كالحركة التي يمكننا لمسيا مع الكممات) عمى ميمؾ، عمى رسمؾ، انتظريني،( ك) بمعاني السٌ 

المضطربة حاسيس اعر كاألفي صكرة المش الشاعر الفكاؾ، تفر، ينقطع، تبعثرني(؛ ليضعنا
ؿ بأمنية التأجيؿ كالتميٌ  مرىكنةه  ىي حركةه ك ، تحيط بمضمكف المكت كالحياة المتضاربة التي

نياية  معمنةن حتى تسكف كتيدأ كال تقطع حبميا  ياىا مراران إ التي ناداىا الشاعر مستجديان ، لمحياة
 . كجكده عمييا

و حرؼ الراء، الذم ت مع اإليقاع الذم يبثٌ ال يمكف إغفاؿ عاطفة الحزف كاأللـ التي ترافق
عبر المفردات الدالة عمى الرجاء بيا القارئ  التي أحٌس  ،يٌ بالحركة كاالنفعاؿ الداخم أكحى

                                                           
 46، الديوان 1
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نحك) انتظريني،  مفكالزٌ  كاالستجداء لمحياة التي ال تممؾ الصمكد كالبقاء أماـ سطكة القدر
 (.اختصريني، تبعثرني

في السطكر السابقة كما  الياء بشكؿ الفتو  لحرؼ المدٌ  كتيٌ ماثؿ الصؼ الشاعر التٌ كظٌ   
عف المنبثقة ة التراجيدية ر الحالة الشعكريٌ في )انتظريني، اختصريني، احتضنيني (؛ لمكاكبة تطكٌ 

المصاحب  الكسرلمبقاء، ف جديدةن  تترؾ يده كتمنحو فرصة ن الذم ناجى الحياة بأالٌ  ،ركح الشاعر
التي رافقت الشاعر في ىذا  عمعاني التذلؿ كاالنكسار كالتضرٌ ئ بلمقار  يذا الصائت الطكيؿل

 المقطع الشعرم.

الطاغية  كانت الصفة ة الممزكجة بالحسرة كاأللـاإلنسانيٌ  الصفةى  أفٌ  ،إذف كاضحمف ال  
ة كترديد بعض الصكامت مف الظكاىر المغكيٌ  عددو  ؽ بفعؿتحقٌ عمى السطكر السابقة، كىذا ما 

مف  عبر ما تحكيو بنية النٌص  نكسار، كتضارب حركة النٌص كاال ة بصفة المدٌ كالصكائت المرىكن
 ىا.ؿ السطكر بآخر يربط أكٌ  كتراكيب ضمف نسيج متماسؾو  مفرداتو 

 

 كــــــرارالتّ ثالثًا: 

، يقاعية البارزة في الديكاف األخير لمحمكد دركيشمككنات البنية اإل أحدالتكرار  يعدٌ   
الجانب ب صؿلتتٌ و ت، بؿ تجاكز فحسب يقاعيٌ عمى الجانب اإل كدكرىا ىميتياأتقتصر لـ التي ك 

في العبارة ، كيكشؼ عف اىتماـ المتكمـ  حساسةو  ط الضكء عمى نقطةو ككف التكرار" يسمٌ  الدالليٌ 
ة ؿ نفسيٌ ثر كيحمٌ الذم يدرس األ دبيٌ تفيد الناقد األ ،مةو قيٌ  نفسيةو  بيا، كىك بيذا المعنى ذك داللةو 

 افي كيفية اندماجي قيمتياؿ ، كتتمثٌ بالمكقؼ الشعكرمٌ صؿ تتٌ  رة المتكرٌ فالعناصر (. 1كاتبو")
 ،مكسيقي رتيب التكرار"  ليس مجرد تكقيعو  فٌ أ، ذلؾ ة ة الكميٌ مككنات البنية النصيٌ مع ا كتماسكي
لمستكياتيا العديدة في ىيكؿ  دغاـو ا  ك  ،لمقصيدة شكيؿ التصكيرمٌ في تككيف التٌ  معافه إبؿ ىك 

 (، يجنح صكب المعنى كالداللة. 2اكب")متر 

                                                           
 242،قضايا الشعر المعاصرالمبلئكة، نازؾ:   1
 275،إنتاج الداللة األدبيةح: فضؿ: صبل 2
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تنسجـ مع األغراض   عةو متنكٌ  ةو نظميٌ  ينتظـ التكرار في ثنايا نصكص دركيش بكيفياتو 
كاإللماـ بيا حتى جاءت عمى النحك  أنماطيا الدراسة حصر ىذه ة منيا. كحاكلتة المرجكٌ الدالليٌ 

 اآلتي: 

  كرار االستياللي:التّ  .1
 ، كتككيدىا عدة مراتو كاحدةو  ةو لغكيٌ  غط عمى حالةو الضٌ ( كيقصد بو" 1القصيدة) يقع في مستيؿٌ  
عمى مستكييف رئيسييف:  ف قائـو معيٌ  شعرمو  مف أجؿ الكصكؿ إلى كضعو  كمختمفةو  متشابيةو  بصيغو 
 ( كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:2")كدالليٌ  إيقاعيٌ 

 ما أسرع الميل

 :قال العاشقان معاً 

 (3ما أسرع الميل)

يتبلءـ  كشعكرمٌ  نفسيٌ  القصيدة؛ إلنتاج إيقاعو  ة ما أسرع الميؿ في مستيؿٌ ر الشاعر عبار كرٌ 
كليؿ األحبة الذم يطكؿ لحظة االنتظار كيقصر لحظة المقاء كاالجتماع، فالشاعر  مع مقاـ الحبٌ 

مة بميؿ العشاؽ كما يشكبو مف المشاعر ة المتمثٌ غط عمى البؤرة الدالليٌ ؿ بالتكرار لمضٌ يتكسٌ 
 حاسيس.كاأل

 :دركيشكفي قصيدة أخرل يقكؿ  

 اآلن بين األمس والغد، تغسل امرأةٌ 

 رزجاج البيت. ال تنسى وال تتذكّ 

 اآلن، السماء نظيفةٌ 

 : ما ىي اآلن السعادة؟اآلن يسألني صديقٌ 
                                                           

، رسالة ماجستير، جماليات التكرار في ديوان رجل بربطتي عنق لنصر الدين حديدينظر: عربي ، أميرة:  1
 18جامعة محمد خيضر_ بسكرة_ الجزائر، 

 192،  القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعيةعبيد، محمد صابر:  2
 89،الديوان  3
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 قبل الجواب يمضي مسرعاً  ثمّ 

 ومؤقتٌ  متموجٌ  برزخٌ  مس والغدّ اآلن، بين األ

 منزلتينو يقف الينيية بين مان. كأنّ يقف الزّ 

 (1.)وخفيفةٌ  اآلن، البالد جميمةٌ 

( ، 2يا)في القصيدة كمٌ  شعرمٌ  سطرو  ر الشاعر لفظة اآلف ست عشرة مرة مع بداية كؿٌ كرٌ 
اعر دكر ليثبت الشٌ ؛ رة مع عنكاف المقطع مف القصيدة نفسياإلى تقاطع ىذه المفظة المكرٌ  إضافةن 

 .عب الفمسطينيٌ لشٌ في رسـ مبلمح الحياة التي عاشيا ا العامؿ الزمنيٌ 

التي عاش الشعب الفمسطيني ة حاطة بالمعاناالشاعر قد استعاف بأسمكب التكرار لئل يبدك أفٌ  
مف الذم ارتسمت معو معالـ حياة الزٌ  .الزماف كالمكاف تيا ضمف دائرتيٌ بكؿ فئاتو تحت كطأ

ىؿ لكطف كاألمميء  بذكريات ا  عمى حمؿ ماضو  ليجبرى ما قبؿ االحتبلؿ كبعده،  الفمسطينيٌ 
 كمستقبؿو  المثقؿ بالمعاناة كاأللـ، لذلؾ الماضي نتاجان  ؿمثٌ  كالتعايش مع حاضرو  ،مارماء كالدٌ كالدٌ 

لى كطف إبالعكدة  ك أمبلن  ال زاؿ يحمؿ في قمبو حممان  ال يدرم ما تحممو أيامو لشعبو  مجيكؿو 
 حرقو طكؿ الغياب عنو.أ

  كرار الختامي:التّ  .2
في تكثيفو الداللة المنسجمة مع اإليقاع  كرار االستيبلليٌ كرار منحى التٌ ينحك ىذا النكع مف التٌ 

 ( كما في قكؿ الشاعر:3ت نقطة ارتكازه في ختاـ القصيدة)الذم تجمٌ 

 عشر دقائق تكفي ألحيا مصادفةً 

 العدم ب ظنّ وأخيّ 

 (4العدم ) ب ظنّ من أنا ألخيّ 

                                                           
 17، الديوان  1
 14، قصيدة ىينا، اآلن، وىنا واآلنينظر: الديكاف،   2
 196،  القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعيةينظر: عبيد، محمد صابر:  3
  55، الديوان  4
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صؿ ىذا و؛ ليتٌ تف في نياية قصيدمرتيف متتاليتي العدـ ( ب ظفٌ ر الشاعر جممة) كأخيٌ كرٌ 
فة بالمرض كاألكجاع،  راع الذم يخكضو الشاعر مع فكرة المكت المغمٌ كرار بحقيقة الصٌ التٌ 
التي المحككمة بعاطفة اليأس الممزكجة بمعاني الحزف كالكجع  ةلكجدانيٌ حالة الشاعر ا عكسكي
ت ة التي أقرٌ المقاـ مع النزعة اإلنسانيٌ في ىذا  كرار الختاميٌ تناسب التٌ  كمالو قمبو المتعب،  فياخمٌ 

 رادعو  فراغ يده مف أمٌ  أٌكدتالتي ك ، النياية التي أعمنيا الشاعر في صراعو المتكرر مع المرض
حقاؽ سمطتيما مف  مكتالك   العدـيمنع  أك مانعو   مانية كالكجكدية.الزٌ الحمكؿ كا 

 يقكؿ  دركيش في مقطع آخر:

 . كان يسخركان كعادتو ساخراً 

 ومن نفسو. كان يحمل تابوتو انّ م

 : سينمامن جنازتو، قائالً  ىارباً 

 (1شيء ىنا سينما، سينما، سينما!) كلّ 

في نياية القصيدة؛  أربع مراتو  متكاصؿو  رت بشكؿو التي تكرٌ  (سينما)ؽ التكرار بمفظة تحقٌ 
الذم  قع السياسيٌ ة التي كاف يديف بيا إميؿ حبيبي اتجاه الكاة كالفكريٌ لتككف صدل لمرؤل السياسيٌ 

 شيدتو القضية الفمسطينية، فعامبل الصداقة كاألدب المذاف جمعا دركيش بصديقو منحاه الثقة
الدائر عمى أرض   الساخر مف طبيعة الصراع السياسيٌ  كنقؿ حديثو ـ بصكتولمتكمٌ  كالثبات

 ةو خياليٌ  فارقاتو كم كتناقضاتو  بما يحكيو مف مفاجآتو   ،ياه  بالفيمـ السينمائيإ فمسطيف، مشبيان 
  .ةككاقعيٌ 

طة كاالحتبلؿ إلى دائرة إلى األرض الفمسطينية التي قذفتيا القكل المتسمٌ  (ىناتحيؿ لفظة)
مف المشاىد  ميؿ مشيدان إراعات كالتناقضات كالمفاكضات الدامية، التي جعمت مف رحيؿ الصٌ 

ميؿ إقة بيركب ة المتحقٌ المشيديٌ ، فالسخرية ة الساخرة المدرجة ضمف زمف الفيمـ السياسيٌ التراجيديٌ 
حد   كأالعيبو التي ال لتطاؿ كامؿ المشيد السياسيٌ  امتدت كاتسعت ،تابكتو  مف جنازتو حامبلن 

ة ة كالمفارقيٌ د السمة التناقضيٌ تؤكٌ  ة لمتكرار الختاميٌ اللة اإلجماليٌ يا. فالدٌ اتحكاياتيا كمشاىدل
                                                           

 114، الديوان  1
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أمر إنياء ىذا  كأفٌ  ،عمى أرض فمسطيف اع السياسيٌ ر الشائكة المحفكفة بالمكائد كالمؤامرات لمصٌ 
 نا. راع ليس ىيٌ الصٌ 

 

 كرار الدائري:التّ  .3
 ،مة القصيدة كختامياة ذاتيا في مقدٌ كرار عمى تكرار الجممة الشعريٌ يقكـ ىذا النكع مف التٌ  
ي قصيدة فكىذا ما نممحو ( 1فييا) كاإليقاعيٌ  يخدـ البعديف الدالليٌ  ك كميٌ أ جزئيٌ  مطابؽو  بشكؿو 

في  دركيش يقكؿ .ذاتو افتتح الشاعر قصيدتو كأنياىا بالسطر الشعرمٌ  إذ (بالزنبؽ امتؤل اليكاء)
 بداية قصيدتو:

 موسيقى ستصدح بالزنبق امتأل اليواء، كأنّ 
 يصطفي معنى، ويرسل فائض المعنى كل شيءٍ 

 د فرصتيإلّي. أنا المعافى اآلن، سيّ 
 إلى أف ينيي قصيدتو بقكلو::

 أنسى غناء الناي يت: نسيت أنْ ما نس
 ير بي. وأفيضيفيض النّ  لألفعى. بال سببٍ 

 حول عواطفي: بالزنبق امتأل اليواء كأنّ 
 (2موسيقى ستصدح!)

عند النقطة التي انطمؽ منيا منذ البداية بتكراره  ىذه القصيدةفي نياية  اعرالشٌ كقؼ 
دة في رغبتو ة الداللة المتجسٌ مركزيٌ ليصكف  ؛عبارة) بالزنبؽ امتؤل اليكاء كأف مكسيقى ستصدح(

 ية فرصةن ف ينتزع مف حياتو المتبقٌ أيريد  فيك صراره عمى اقتناص تبقى لو مف فائض الحياة،ا  ك 
عف ذكريات الماضي كأحداثو التي كانت تعصؼ بفكره  ان دعمى طريقتو ىك بعي لمحبٌ  جديدةن 

 تراب الكطف. بعطر لممزكجة ت نسمات اليكاء المثقمة برائحة الزنبؽ اما ىب  كخيالو كمٌ 

نياءىا قصيدتو ك  اختار دركيش افتتاح بلحـ مف التٌ  ليخمؽ جكان  ؛كاحدةو  شعكريةو  بدفقةو ا 
تحمؿ  ؿ بالزنبؽ كالمكسيقى الصادحة دكاؿه فاليكاء المحمٌ  ،اإليقاع كالداللة كالتكامؿ عمى صعيدمٌ 

                                                           
 205لداللية والبنية اإليقاعية ، القصيدة العربية الحديثة بين البنية اعبيد، محمد صابر: : ينظر 1
 24-23، الديوان 2
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 دىا حبٌ في نفسو يجسٌ  ممحةن  ليعكس رغبةن  ؾ دركيش بفائضياالتي تمسٌ  في طياتيا معاني الحياة
 .البقاء كالحركة كاالنطبلؽ

 يقكؿ دركيش في قصيدة )يأتي كيذىب(:

 يأتي ويذىب
 يأتي حين أنفصل

 (1الل وأنسى موعدي معو)عن الظّ 
 كينيي قصيدتو بقكلو:

 وبي أمل
 (2عو)أودّ  نْ ليأتي ويذىب، لكن 

ياؽ ؿ ىمزة الكصؿ بيف أكؿ السٌ رت عبارة )يأتي كيذىب( في بدء القصيدة كختاميا؛ لتشكٌ تكرٌ 
بالمحظة التي كاف  كتكشؼ ذلؾ المجيكؿ الذم جمعو بالشاعر عبلقة قرب كبعد محككمةو  ،كآخره

انتباه القارئ مف البداية حتى النياية لمعرفة  في شدٌ  مٌ كرار الدائر التٌ كقد نجح شيا، ييعاينيا كيع
 يقاعيٌ ز في إحداث االنسجاـ اإلف دكره المميٌ ع ة المفقكدة، فضبلن كماؿ الحمقة الدالليٌ ا  المجيكؿ ك 
 .ذاتياياية بتكرار األصكات كاأللفاظ  كالتفاعيؿ اإليقاعية ؽ بيف البداية كالنٌ المتحقٌ  كالعركضيٌ 

 تكرار الالزمة:   .4
الديكاف، إذ "يقـك تكرار البلزمة عمى انتخاب ىذا في صفحات  أكثر أنماط التكرار حضكران 

محكران أساسان كمركزيان مف  كالدالليٌ  يقاعيٌ ؿ بمستكيييا اإلة، تشكٌ عريٌ ش أك جممةو  شعرمٌ  سطرو 
ر فييا الشاعر لفظة التي كرٌ  (الخكؼ)( كمف ذلؾ ما جاء في قصيدة 3محاكر القصيدة ")
 يقكؿ: ، إذفييا شعرمٌ  مقطعو  مع بداية كؿٌ  )الخكؼ( ست مراتو 

 لمخوف رائحة القرنفل في الطريق من الربيع
 ونحن نمشي في ىواجسنا عنإلى الخريف. 

                                                           
 87: الديوان  1
 88،  نفسو  2
 210،  القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعيةعبيد، محمد صابر:  3
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 (1الغد...)
 أخرل مف القصيدة ذاتيا: ةو شعريٌ  كيقكؿ في جممةو 

 لمخوف لون الماء ممتبس أضوءٌ 
 كيقكؿ في المقطع التالي:

 يف لمخوف طعم الموتس السحريّ 
 (2فقد ينسى الغريب) األوديسة الكبرى. 

 جممةو  بداية كؿٌ دركيش السابؽ بقيمة تكرار الزمة)الخكؼ( مع  يشعر القارئ لنٌص 
عة بمخاكؼ الشاعر المتنكٌ  نابضةن  إيحائيةن  داللةن  خمقتة في ىذا المقطع ، فالبلزمة المحكريٌ ةشعري

 ياية.كالخكؼ مف المرض الممزكج بفكرة المكت كالنٌ  ،كطكؿ الرحمة كالرحيؿ ،مف الغد المجيكؿ

ببلعب )صيدتو المعنكنة  في ق قكؿ( لكـ خمس مراتأر الشاعر عبارة )مف أنا ألقكؿ لكـ ما كرٌ  
 التي يقكؿ في مقطع منيا: (ردالنٌ 

 نا ألقول لكمأمن 

 قول لكمأما 

 (3صقمتو المياه) كن حجراً أوأنا لم 

 خر يقكؿ:آكفي مقطع 
 قول لكمنا ألأمن 

 قول لكمأما 

 عند باب الكنيسة

 (4ولست سوى رمية نرد)

                                                           
 94، الديوان 1
 95، نفسو 2
 35، نفسو 3
 40-39، نفسو 4
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كضع المتمقي في حالة مف االنتظار  ىذا التكرار لعبارة )مف أنا ألقكؿ لكـ ما أقكؿ لكـ( إفٌ 
ثباتو بإلحاحو  لسماع ما يكدٌ  ب الممحٌ كالترقٌ  كتكرار، كتكرار العبارة السابقة يثبت  الشاعر قكلو كا 
صفة التكاضع التي  ديؤكٌ  أراد أفة التي اعتممت ركح الشاعر الذم يجابيٌ مف  الداللة اإل نكعان 

رافؽ حياتو مف تفاصيؿ كشيرة شاعرية كأحداث ما  رافقت شخصو، بمنح دكر الفاعمية في  كؿٌ 
 .ؾ قياده أحدان ممٌ يال  ذمال لمقدر

 كرار اليرمي:التّ  .5
ة لمبنية النصيٌ  كنفسيٌ  عمى مطمب قصدمٌ  كأف يككف حضكر التكرار بأنماطو داالن  ال بدٌ 

 مف إلى ىندسة تنبع أساسان ذا النكع مف التكرار يخضع" ضركرةن ة، كىالعاكسة لمتجربة الشعريٌ 
أٌف  ( أمٍ 1تتبلءـ مع كاقعيا كخصكصيتيا") طبيعة تجربة القصيدة كما تفرضو مف صيغة تكراريةو 

بكاقع المعنى كالداللة  مرىكنةو  تركيبيةو  كرار في ثنايا سطكره كفؽ ىندسةو ؼ ظاىرة التٌ الشاعر يكظٌ 
 التي يسعى إليصاليا، كما في قكلو:

 عمى طرف الشارع مقيى صغيرٌ 
 ارع الواسعالشّ 

 ارع المتسارع مثل القطاراتشّ ال
 تنقل سكانيا من مكان آلخر

 ارععمى طرف الشّ  مقيى صغيرٌ 
 ارع الواسعالشّ 

 األسطوانة ال تتوقف_قالت لو
 قال: بعد دقائق نخرج من ركننا

 ارع الواسع المتسارعإلى الشّ 
 مثل القطارات

 يجيء غريبان مثمي ومثمك ثمّ 
 (2...)قد يكمالن الحديث عن الفنّ 

                                                           
 201، بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية القصيدة العربية الحديثةعبيد، محمد صابر:  1
 69-68،لديوانا 2
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خضع إذ تقكاميا التنسيؽ كالتنظيـ،  ةو تكراريٌ  ة السابقة عمى ىندسةو السطكر الشعريٌ  تنطكم
 ،مانيراع الزٌ الصٌ  عبر دائرتيٌ  انكشفت كدالليةو  إيقاعيةو  البنية النصية لتحكالتو 

يقكـ عمى تكرار لفظة الشارع  المذيف يحكماف القضية الفمسطينية، فالنٌص  _الكجكدم_كالمكانيٌ 
مة المجكء كاالغتراب في نياية السطر الثاني كربطيا بالمفظة ذاتيا مع بداية الدالة عمى رح

)الشارع(  كيربط بمفظة ،، فيعاكد لؤلسمكب ذاتوالسطريف التالييف ليا، كيترؾ مسافة سطر كاحدو 
 بصفة )الكاسع( تارةن ىذه المفظة  ذاتيا نياية السطر السادس ببداية السطر السابع، متبعان 

بالصفتيف  طر العاشر في إحبلؿ لفظة الشارع متبكعةن ، حتى ينجح في السٌ أخرل ارةن تك)المتسارع( 
 الكاحد. الشعرمٌ طر في إطار السٌ كاحدة ن مرة ن 

مط مف التكرار الذم ينحك صكب التداخؿ كالتعقيد ؼ ىذا النٌ الشاعر قد كظٌ  يبدك أفٌ  
سطيني الغارؽ في زمف الحركة ما_ ليتبلءـ مع التعقيد الذم الـز مسار قضية الشعب الفم _نكعان 

كالػتآلؼ  مف االنسجاـ الصكتين  في المحظة ذاتيا نكعان  المتسارعة لشكارع المجكء كالغربة. محققان 
 في بنية القصيدة عامة. اإليقاعين 

 

كشؼ ىذا الفصؿ عف الدكر الذم لعبتو البنية اإليقاعية إلى جانب مككنات البنية 
ة ة، كالكقكؼ عمى العبلقة العضكيٌ ة لتجربة دركيش الشعريٌ لدالليٌ النصية كافة  في تشكيؿ األبعاد ا

 أثير.كصيؿ كاالستمرار كالتٌ عمى التٌ قدرة ن  التي تجمع اإليقاع كالمغة كالداللة، كتمنح النٌص 
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 الخاتمة:

ية في الديكاف األخير لمحمكد دركيش المكسكـ بػ)ال أريد ليذم راسة لمبنية النصٌ ت ىذه الدٌ تمٌ 
أف تنتيي(، متتبعة أىـ العناصر البنائية كالتقنيات الفنية الحداثية التي ساىمت في إقامة القصيدة 

بكساطة العبلقات التي نسجتيا المغة  ، شٌدت فييا أركانيا صكب بعضيا بعضان تكامميةو  نصيةو  بنيةو 
ة في بنائيا، ة كالتقميديٌ عة في إطار السياقات الشعرية كالتركيبية المتجاكزة لحدكد المعياريٌ المطكٌ 

 كمف أىـ النتائج التي أمكننا الخمكص إلييا في ىذه الدراسة ما يمي:

  ٌلماحات صبٌ  ة القديمة إشاراتو ة كالببلغيٌ ضمت بعض الدراسات النقدية المغكي ت  في كا 
كال سيما ما جاء عند عبد القاىر الجرجاني مف حديث  ،إطار مصطمح البنية الحداثيٌ 
مة ليذا ىذه اإلشارات لـ تحط بالصكرة الدقيقة كالمفصٌ  حكؿ نظرية النظـ، غير أفٌ 

 ة. ة الغربيٌ المصطمح الحداثي الذم تطكرت معالمو بتطكر المدارس المسانيٌ 
  ٌالذم  ،ة متفردة لدركيشة فنيٌ الدراسة عف ىكيٌ  كشؼ المعجـ الشعرم في الديكاف محط

 جماعيةو  كداللةو  فرديةو  تيةو طٌكع لغتو بما ينسجـ مع ثقافتو ككقع تجاربو التي اصطبغت بذا
مع المعاني الداللية التي استعانت بالسياؽ العاـ كالبنى التركيبية في الكشؼ  تتناسب
 عنيا.

  في ديكانو األخير كالكطف كاليكية كالحب  عةو متنكٌ  طرؽ دركيش أبكاب مكضكعاتو
 سو تنفٌ مٌدت الشاعر بم كالغربة كالحياة كالمكت؛ لتككف ىذه المكضكعات محطات عبكرو 

بيف الحزف كالفرح  لمتعبير عف تجاربو كما جاؿ في كجدانو مف مشاعر متضاربةو  كحريةو 
صمت بكاقع التجارب كالصراعات كاألمؿ كاليأس كغيرىا مف المشاعر كاألحاسيس التي اتٌ 

 ة التي عاشيا.ة كالخارجيٌ الداخميٌ 
 

  في اإلمساؾ  ميمان  دكران  بنائية كانت لظاىرة االنزياح األسمكبية كما تخمميا مف عبلقاتو
مت أدكات ة في نصكص  دركيش األخيرة، كما شكٌ بخيكط التأكييؿ ك تكجيو الداللة العامٌ 

ة، بما ة لخطاباتو الشعريٌ أعاف الشاعر عمى التبلعب بالبنيات التركيبيٌ  داخميان  الربط معينان 
فيـ العبلقات الداخمية  رة مع إيقاع التجربة. إذ إفٌ يخدـ الجكانب الداللية النامية كالمتطكٌ 

لمكشؼ عف االنفعاؿ  ؿ مرتكزان ة بمككناتيا المتبلحمة تمثٌ ياغة المغكيٌ التي تنسجيا الصٌ 
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لحركة األصكات كاأللفاظ  ـو منظٌ  تركيبيٌ  ة المنبثقة عف تبلعبو كالحالة الشعكريٌ  النفسيٌ 
 .كالتراكيب في النٌص 

  ٌة بأنكاعيا كرة الببلغيٌ منحتيا الصٌ  ة التياقة التعبيرية كالجماليٌ أفاد الشاعر مف الط
بطبيعة الغرض كمقتضى الداللة التي  كمرتبطان  ة ، فكاف حمكليا متفاعبلن لنصكصو الشعريٌ 

 ترمي إلييا.
  دراميان  اتكأت نصكص الديكاف األخير لدركيش عمى عناصر القص في إقامتيا بناءن 

تكاثفت  كمكافو  كزمافو   كصراعو  بعناصره البنائية مف أحداث كشخصياتو  ، غنيان محكمان 
المتنامي فييا، كالتي أجمؿ الشاعر فييا  كالجانب المكضكعيٌ  النفسيٌ  لتكحيد الجكٌ  جميعان 
مجريات حياتو بمزجو لؤلزمنة  في حدكد األمس المسركد كالحاضر المعيش  ألىـٌ  أبعادان 

 كالمستقبؿ المنشكد الممتبس بمعاني المجيكؿ.
  ٌمف كحكمو، ابات دركيش األخيرة عف كعيو بسمطة الزٌ لخط لـ ينفصؿ المضمكف الشعرم

عر كالحياة محككماف بحدكد كالشٌ  ،حيؿ كالغيابفالحب كالصداقة يقترناف بمشاعر الرٌ 
أخيرا ليا، كالمكت   بمف يحيؾ نيايتيا كيرسـ مشيدان  الزماف، كقضية الكطف مرىكنةه 

 .ياية المفتكحة عمى عالـ المجيكؿمقترف بمعاني الختاـ كالنٌ 
  ٌالمباشر بالفعؿ الماضي لكثير مف األحداث ك المكاقؼ  رد الحكائيٌ استخدـ الشاعر الس

كريات الحافؿ بقصص رٌدتو لعالـ الذٌ  باالسترجاع كتقنيةو  كما استعاف التي عايشيا،
نتا الشاعر مف ة كتقنيتيف سرديتيف مكٌ كالكقفة الحكاريٌ  برز المشيد الكصفيٌ  ك الماضي،
مف خطاباتو  في عددو  كالفكرمٌ  كالعاطفيٌ  قت البعد الدالليٌ عمٌ  ةو كحكاريٌ  ةو مشيديٌ  نقؿ صكرةو 

 ة.الشعريٌ 
  ٌبأصكات الشخصيات التي انبرت  رد الشعرم محممةن ة في صمب السٌ ت البنية الحكاريٌ حم

مع أناه  ك رؤل استبطنت فكر الشاعر كقمبو، فقد صاغ الشاعر حكاران  ح أفكاران تكضٌ 
في تكجيو مجريات  األصكات التي ساىمت بدكر أساسيٌ  ة، كمع غيرىا مفالذاتيٌ 

راعات المتنكعة تحت ضغط المحظات  كالتجارب التي عاشيا دركيش في األحداث كالصٌ 
 عة مف حياتو.مراحؿ متنكٌ 

 مع غيره مف العناصر البنائية في ديكاف دركيش  كاإليقاع الشعرمٌ  افر البعد النغميٌ ضت
، كاتساعان  ضيقان  كانخفاضان  ذم تراكح صكتو عمكان في سبيؿ ايصاؿ تجارب الشاعر، ال
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ع أفؽ المكسيقى كالداللة ، بما يتماشى مع إيقاع التجربة. األمر الذم كسٌ ككصبلن كقفا ن 
 كألفاظو  كغنى عبر تماىييا كانسجاميا مع بقية عناصر البنية مف حركؼو  كمنحيا ثراءن 

تماىت مع حركات األحاسيس  فنيةو  كصكرو  إيقاعيةو  كنغماتو  كأدكات ربط كأساليب تركيبيةو 
في نقميا لممشاىد  كاالنفعاالت التي رافقت تجارب الشاعر؛ ليقؼ القارئ أماـ بنية متكاممةو 

 كالتجارب.
  ة مف الحرين  كمساحةن  في منح الشاعر متنفسان  كاف لظاىرة التدكير اإليقاعٌية دكراه مميزه

ليحتكم الفيض  امتد   تكاصؿو م ما بداخمو مف مشاعر كأحاسيس بنفسو  نتو مف بثٌ مكٌ 
 يخمخؿ أركاف اإليقاع. أك عبثو  أك تضييؽو  دكنما إيقاؼو  الكجدانيٌ 

  ح بيا  دركيش في تأسيسو مف مبلمح  الحداثة الذم تسمٌ  كاف الربط بيف بحريف مممحان
 ة خطاباتو الشعرية.لمعماريٌ 

 في  إطار بنائيٌ  دالليان  كران كد ،كبنائيةن  أسمكبيةن  ع أنماطيا كظيفةن كرار بتنكٌ ظاىرة التٌ  شغمت 
في نفس  تترؾ أثران ل، محكمةو  صكتيةو  زع كفؽ ىندسةو تتكٌ  كتراكيبى  كألفاظان  ينتظـ أحرفان 

ؾ فييا تحكـ طبيعة التجربة كالمكقؼ التي تتحرٌ  رةو مؤثٌ  متمقييا، عبر ما تبثو مف نغماتو 
 .كالجمعيٌ  ات عمى الصعيديف اإلفرادمٌ الذٌ 

 كالظكاىر الفنية المككنة لنصكص دركيش في  ،نصية كافةن تعاكنت عناصر البنى ال
ة التي تجمؿ كاقع التجربة تنامي األحداث كتطكير مجرياتيا لمكصكؿ إلى الصكرة الكميٌ 

. إذ استغؿ الشاعر المككنات الداخمية لمخطاب قٌرائوالتي يسردىا الشاعر كينقميا ل
ر بفعؿ التفاعؿ لتي تنمك كتتطكٌ مع االنفعاالت كالدالالت ا كطيدةو  صمة بعبلقةو المتٌ 

ة التي ياؽ بما يتجاكب مع كاقع  التجارب الحياتيٌ ياغة كالسٌ كالعبلقات التي تنسجيا الصٌ 
 بحقيقة الزمف كسمطتو. قطعيا الشاعر كاعيان 
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Abstract 

This study, entitled " Texual Structure in the Poetry of Mohmoud 

Darwish: "La Uridu Lihathehe Alqasidathu An Tantahi" as a Mode" 

To study the components of poetic structure in the poems of Darwish last, and to 

identify the most prominent artistic phenomena and modernity that included the 

poet's artistic creativity; being one of the most prominent poets who have 

worked hard to develop their poetic output, and vaccinated by the technical 

techniques and modernity in the world of literature and poetry. Which made his 

work the focus of attention and attention by critics and scholars who sought to 

reveal the features of the unique artistic identity reached by Darwish with each 

new work issued to him. 

      The study consisted of a preliminary and four chapters, which cooperated 

with each other to uncover the cohesion of the various structures of the semantic 

injury and to achieve its purpose. The preamble carried the title of the concept of 

structure between modernity and the foot; to be a fast transit station to show the 

reader the term structure and limits, And applied in the structure of the final 

texts of Mahmoud Darwish, and the first chapter to study the structure of 

lexicon and structure of the court under study, and it became clear the role of 

words and structural structures in the direction of significance, and the impact 

of meaning in the framework of the wording and poetic context, which played a 

major role in guiding the general significance in The second chapter reveals the 

manifestations of the phenomenon of intermingling and how to distinguish it 

with the reality of the real and fictional experiences that were described in the 

recent poems of the Diwan. The third chapter deals with the role of dramatic 

elements and narrative techniques in the weaving of Darwish poems. The fourth 

chapter presents the main internal and external musical elements that The rest 

of the structural elements to convey the experiences of Darwish loaded in general 

- the nature of self and personality. 

   The study concluded with the conclusion of the most important results 

achieved, and a list of sources and references used by the study until it appeared 

in its final form. 
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