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 حّٛ تانهّغح انؼشت ًُهخـان

 

مظيران مف  ييعدٌ  إلى تناكؿ مكضكع أساس في نظرية األدب ىك تداخؿ األجناس الذم الدراسةتيدؼ ىذه  
 في األلفٌية الثٌالثة.كالعكلمة  مظاىر االنفتاح

الشاعر الفمسطيني عٌز الديف المناصرة الذم تمٌيز بتعدديتو  شعر عمى فكافأٌما الجانب التطبيقي  
شعره في الثقافية ككتابتو في شتى فركع الثقافة األدبية كالنقدية كالفنية كالسياسٌية, فانعكست ثقافتو الكاسعة 

األجناس الفنية بفيـ ككعي عميؽ منو ألىميتيا في إثراء  الذم صاغو بأسمكب حداثي كٌظؼ فيو تقنيات
القصيدة بركافد جديدة مثؿ: المكسيقى كالفف التشكيمي كالطباعي, عممان بأٌنيا لـ تيدرس في شعره مف قبؿ دراسة 

 متكاممة, فجاءت الدراسة إلبراز مظير مف مظاىر اإلبداع في شعره تقديران كتكريمان لو في حياتو.

, كاستخداـ مصطمحات لمناصرة لممكسيقى في عنكنة قصائدهتكظيؼ اظير        , كتحكيؿ بعضيا إلى أغافو
اآلالت, كاألعالـ, كالرقصات, كنصكص األغاني, كالقكالب المحنية, أٌما في القصيدة  :ة مثؿيقيكمفردات مكس

فنية, أك  اطيف كنقكشو كخطٌ  , كما ذكر أسماء فنانيفهألفاظان فنية معمارية في عنكنة قصائد فاستخدـ التشكيمية
ضع حاشية لمعنكاف أك ىامشان لممتف الشعرم, أك يدمج في النص يقد يستحضر عمالن فنيان كيصفو شعريان, أك 

ؼ تقنيات مفردات أجنبية, كأرقامان كرمكزان رياضية, أك يرٌكز عمى استخداـ عالمات الترقيـ بكثرة, كما كظٌ 
 األشكاؿ اليندسية.ك , كالتأطيرتة, كالبياض كالسكاد, كالحذؼ, كالتفتيت, القصيدة البصرية مثؿ: النبر كالمخاف

كالنفسي , كالتاريخيكقد اعتمدت الباحثة في الدراسة عمى المنيج التكاممي مستفيدة مف مناىج عٌدة:     
اصرة, , أٌما أىـٌ المصادر كالمراجع فكانت األعماؿ الشعرية لممنكالجمالي, كالكصفي التحميمي, االجتماعي

 في أعماؿككتب الحكارات معو, ييؤخذ بعيف االعتبار إمكانية دراسة ظاىرة تداخؿ األجناس األدبية كالفنية 
 مبدعيف آخريف.
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 اإلْذاء

 إلى أحؽٍّ الٌناس بحسف صحبتي ... إلى كالدتي الغالية 

 كقد ربتني صغيرة... كآزرتني كبيرة

 ككاكبت مسيرة حياتي بالعطؼ كالرعاية

 كأطاؿ في عمرىا, كجعؿ ىذا العمؿ مف ثمرات حسناتيا. حفظيا اهلل

 

 :إلى كالدم الحبيب 

 ما زاؿ كجيؾ يشرؽ أمامي كٌؿ صباح

 يممميـ جراح ركحي... كينشر فيَّ األمؿ

 العمـ يا صغيرتي يبني بيكتان ال عماد ليا

 بو. عي ؾ, كأف يككف عممي مف العمـ الذم يينتفى ل أسأؿ اهلل أف أككف الكلد الصالح الذم يدعك

 

 :صبحي   جنى    لمى    إلى أمؿ الغٌد الكاعد, أكالدم 

 

 عسى أف يككنكا أفضؿ مٌني عممان كمعرفة.
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 انؾكش ٔانرقذٚش

 

 چی  ی  جئ  حئ  مئ    یېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یٹ ٹ چ                                                

كأسألو سبحانو المزيد مف فضمو, كأف يجعؿ  الن عمى ما أنعـ عمٌي كتفضؿ,ي أحمد اهلل تعالى أكٌ نٌ فإ 
عممي خالصان لكجيو الكريـ, كما أتقٌدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى الدكتكر المشرؼ نادر قاسـ لمالحظاتو 
القٌيمة كاقتراحاتو البٌناءة التي أغنت الدراسة, كساىمت في إخراجيا بيذه الصكرة, راجية أف يككف عممي كما 

 جيدان في متابعة الدراسة كرعايتيا منذ كانت مشركعان أٌكليان لحظة إنجازىا. ؿي تمٌناه, حيث لـ يأ

كأتكٌجو بخالص التقدير كاالمتناف لألساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة, كأعدكـ أف أفيد مف  
في قسـ  الدراسة بالنفع كالفائدة, كالشكر مكصكؿ لجميع أساتذتي ىمالحظاتكـ العمٌمية القٌيمة التي ستعكد عم

الٌمغة العربية كآدابيا بجامعة الخميؿ, كأخصُّ بالذكر الدكتكر حساـ جالؿ التميمي الذم اقترح عمٌي عنكاف 
الدراسة, كشدَّ مف أزرم فكاف نعـ الناصح كالمعيف, كاألستاذ الدكتكر حسف عبد اليادم حفظو اهلل تعالى حيث 

لي يد العكف  نسى كٌؿ مف قٌدـ, كال أمحيسفيماف أبك قاـ بتزكيدم برسالة الدكتكراه لمباحث سالـ عبيد سم
كالمساعدة منيـ: الشاعر الدكتكر عٌز الٌديف المناصرة عمى ما قٌدمو لي مف مراجع تخٌص الدراسة, كالدكتكر 
حيدر سٌيد أحمد الذم زكدني برسالتو لمدكتكراه عف الشاعر المناصرة, فجزاىـ اهلل خيران, كجعميـ ذيخران لمعمـ 
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 انًقذيح

ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ     چبسـ اهلل كالحمد هلل كالٌصالة كالسَّالـ عمى أنبياء اهلل كرسمو أجمعيف, يقكؿ تعالى:  

 كبعد: چڈ   ڈ    ژ    

قضية نقدية تستمٌد ىذه الدراسة أىميتيا مف حداثة المكضكع النقدم الذم تناكلتو, فتداخؿ األجناس  
كالدراسات الشاممة كالمتعٌمقة حكلو ليست كثيرة, سكاءن ما يتعمؽ بالجانب النظرم أـ التطبيقي,  قديمة حديثة,

ألجناس يعٌبر عف طبيعة العصر الراىف مف االنفتاح كالتفاعؿ مع اآلخر, حيث ازدادت كسائؿ كما أٌف تداخؿ ا
التكاصؿ بيف البشر كتالشت الحدكد, فأصبح العالـ قرية صغيرة, إذ يمكف لممرء كضع المعمكمات الكثيرة في 

 األدب كالفنكف. اكمني بأشكاليا المتعددة كبسكلة صغيرة, كقد كصمت مظاىر التداخؿ إلى جميع نكاحي الحياة

أٌما اختيار المكضكع التطبيقي ليذه الدراسة ) تكظيؼ المناصرة لتقنيات األجناس الفنية( فقد جاء  
 ألسباب عٌدة منيا:

* المناصرة شاعره كبيره مف شعراء الجيؿ الثاني في حركة الشعر العربي الحديث, الذيف حممكا عمى عاتقيـ 
ية الحديثة, امتدادان لشعراء الجيؿ األٌكؿ مف الرٌكاد؛ لذا فيك يستحٌؽ التقدير مسؤكلية تطكير القصيدة العرب

كالتكريـ بإبراز مظاىر اإلبداع كالتجديد في شعره, أيسكة بكبار الشعراء, سٌيما أٌنو ما زاؿ عمى قيد الحياة, 
 فتكريـ المبدعيف يككف أكثر كفاءن في حياتيـ كليس بعد مماتيـ.

عممية متخصصة, عمى الٌرغـ مف كجكد مادة بدراسة ي مجاليا, إذ لـ يحظى المكضكع ف جديدةه * الدراسة 
خصبة كغنية لمتطبيؽ, تمثٌمت في أحد عشر ديكانان شعريان لممناصرة, باإلضافة إلى رصيد كبير مف الكتب 

دبية في شعر السياسٌية, تجدر اإلشارة إلى أٌف الباحثة كانت ستدرس تداخؿ األجناس األالنقدية كالثقافية ك 
ا إلى اختصاره إلى األجناس ىأفَّ طكؿ المكضكع قد اضٌطر  , كحكاية, كمسرح,... إالٌ قصةمناصرة مف: ال

أك جنس المسرح... في شعر عز الديف المناصرة,  قصةالفنية فقط, كلذلؾ لف تتطرؽ ىذه الدراسة إلى جنس ال
 تقمة.سٌ ٌضؿ الباحثة أف تيبحث في دراسة أخرل مي فحيثي ت

كقد كانت الدراسات السابقة عف الشاعر المناصرة عمى جانب كبير مف األىمٌية في مجاؿ        
ألجناس الفنية في شعره, إذ لـ ييعرض ا اختصاصيا, إاٌل أٌنيا لـ تتناكؿ التعددية الثقافية عنده أك تكظيؼ

مع الباحثة  تكاصمتة, كما ع, إٌنما كانت مجٌرد إشارات في كتب أك مقاالت نقديلممكضكع بشكؿ ميفٌصؿ كميكسٌ 



 ه

 

ع عمى الكتابة فيو ككنو لـ الشاعر المناصرة الذم أفاد بالنتيجة نفسيا, كأبدل إعجابو بمكضكع الدراسة كشجٌ 
 ييدرس مف قبؿ دراسة فنية متكاممة.

حسب  -أٌما أبرز الدراسات التي تناكلت المكضكع بشكؿ جزئي في ثنايا صفحات قميمة فيي         
 اآلتي:ك -األىمية

)دراسة  شعر عٌز الديف المناصرة :* أكالن: رسالة دكتكراه لمباحث حيدر"محمد جماؿ" أحمد"سٌيد أحمد" بعنكاف
ـ( , تناكؿ في الباب الثالث )التجديد( كعمى كجو خاٌص 0202/0200فنية( صدرت عف جامعة دمشؽ عاـ)

بشكؿ  ,كامش, كالتقنيات الطباعية, كالتقطيعفي الفصؿ الرابع منو الميعنكف بػ ) تقنيات التشكيؿ البصرم( الي
مختصر, ثيـٌ عرض بإيجاز في الباب الرابع ) التناٌص(, كرصد في الفصؿ الرابع منو الميعنكف بػ ) التناٌص 

 الشعبي( مجاالت تناص شعر المناصرة مع األغنية الشعبية العربٌية )الفمسطينية, كالشامية, كالمصرية(.

سف بعنكاف: عز الديف المناصرة شاعران " دراسة في يه لمباحث سالـ عبيد سميماف أبك مح* ثانيان: رسالة دكتكرا
المحتكل كالفف" الصادرة عف معيد البحكث كالدراسات العربية التابع لممنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك 

الديف المناصرة( عمى ـ(, حيث كقؼ في الفصؿ األٌكؿ ) الظكاىر الفنية  في شعر عز 0227/0228عاـ )  
مكضكع داللة األصكات, كتعدد التشكيؿ الكتابي, كما عرض في الفصؿ الثالث )دراسة تطبيقية: تحكالتو 

 الشعرية كتحميالت فنية( لمكضكع: المناصرة رائد قصيدة اليكامش.

ردف بعنكاف إبراىيـ خميؿ ضمف كتاب: مف معالـ الشعر الحديث في فمسطيف كاألي  لمدكتكر* ثالثان: مقالة 
)الشعر الحديث كمشكمة التمٌقي( رصد في جزء منيا تكظيؼ المناصرة لمغة الحياة اليكمية كالمفردات الشعبية 
الٌدارجة حيث رٌكز عمى األغاني الشعبية العربية التي كٌظفيا المناصرة في شعره ضمف أساليب: االستيحاء 

 كاالقتباس كالمحاكاة.

ا كعد اهلل بعنكاف: التناٌص المعرفي في شعر عز الديف المناصرة, عرضت في * رابعان: دراسة لمباحثة ليدي
الفصؿ األٌكؿ الميعنكف بػ ) التفاعؿ بيف النص الشعرم عند المناصرة كاألدب الشعبي( شكالن مف أشكالو: 

 األغنية الشعبية, ضمف جدكؿ خاٌص.

راءة في مكانية النص الشعرم, تناكلت في * خامسان: دراسة لمباحثة فتحية كحمكش بعنكاف: بالغة المكاف, ق
مناصفة مع  -الفصؿ الثاني منيا بعض الظكاىر الفنية التشكيمية كالطباعية في شعر المكاف لدل المناصرة



 ى

 

مثؿ: البياض كالسكاد, كالنبر البصرم كالمخافتة البصرية, كنٌص الحكاشي,  -الشاعر العراقي سعدم يكسؼ
, ىداءات كالصكر كاألشكاؿ كاكاإل ي ىكامش ىذا باإلضافة إلى دراسات ثانكية أيخرل تٌمت اإلشارة إلييا فلرسـك

مكضعو, إال أٌف الدراسات السابقة كٌميا لـ تأًت عمى تكظيؼ األجناس الفنية في شعر  كؿُّ فيىذه الدراسة 
 المناصرة )مكضكع الدراسة(.

ة لألعماؿ الشعرية لممناصرة, حيث قاـ كقد اعترضت الباحثة صعكبات عٌدة منيا: كجكد أكثر مف طبع       
متكنيا كترتيبيا ألسباب رقابية سياسٌية, كجمالية, ك  الشاعر بالحذؼ كالتغيير في عنكانات عدد مف القصائد

كدينية, مما أرىؽ الباحثة أثناء العمؿ التطبيقي, إذ اقتضت طبيعة الدراسة االٌطالع عمى الطبعات المختمفة 
 ار األمثمة الميناسبة كالداٌلة لمتطبيؽ العممي.لدكاكيف المناصرة الختي

تٌطمبت الدراسة االستعانة بأكثر مف منيج عممي, حيث كاف المنيج األساس التكاممي الذم تنضكم       
االجتماعي  -تتٌبع المراحؿ المختمفة لحياة المناصرة, كالمنيج النفسي تحتو مناىج أخرل: فالمنيج التاريخي في

تفاعؿ بيف الشاعر كالمجتمع, مما أعطى أعمالو الشعرية كالثقافية سمات كخصائص لمكشؼ عف مدل ال
ا المنيج الكصفي التحميمي فجاء تطبيقو في استقراء النصكص الشعرية كتحميميا, ثيـٌ المنيج الجمالي أمٌ ممٌيزة, 

األمثمة  لرصد كتعداداإلحصاء ككاف , في بياف القيـ الجمالية كالخصائص الفنية لمنصكص الشعرية
التكضيحية الداٌلة عمى تكظيؼ المناصرة لألجناس الفنية مثؿ: عنكانات القصائد, كاألدكات المكسيقية, 

 اميف, كعالمات الترقيـ.سٌ لب المحنية, كأسماء المغنيف كالر كنصكص األغاني, كالقكا

عند المناصرة مبٌينان مظاىرىا ؿ التعددية الثقافية عالج الفصؿ األكٌ ثالثة فصكؿ: تـ تقسيـ الدراسة إلى        
كانعكاساتيا عميو, كعرض الفصؿ الثاني لمعالقة بيف الشعر كالمكسيقى, كرصد أسباب  كمصادرىا كأسبابيا

تكظيؼ المناصرة لممكسيقى في شعره, ثيـٌ الكقكؼ بالتفصيؿ عمى مظاىر ىذا التكظيؼ, أٌما الفصؿ الثالث 
تمت الدراسة بخاتمة بٌينت الفف التشكيمي كالطباعي في شعره, كخي  كاألخير فقد درس تكظيؼ المناصرة لتقنيات

 كتكصيات الباحثة. الدراسة نتائجأىـٌ 

تيا عااستعانت الباحثة بمجمكعة مف المصادر كالمراجع, فقد كانت األعماؿ الشعرية لممناصرة بطب       
يقية, كما اقتضت طبيعة الدراسة اإلفادة تقت منو الباحثة مادة الدراسة التطبسالمختمفة المنيؿ الرئيس الذم ا

مف كتب الحكارات مع المناصرة, كما أفادت ممف كتبكا عف المناصرة, كطٌبقكا تداخؿ األجناس عمى أيدباء 
كشعراء آخريف مثؿ كتاب: تكظيؼ القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنكف األخرل لتيسير زيادات, إلى 
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إلى أٌف الباحثة قد التقت  -في ىذا السياؽ–صادر كالمراجع, تجدر اإلشارة ثبت في قائمة المم جانب ما ىك
بالشاعر عز الديف المناصرة في عٌماف كأجرت حكاران معو, أفادىا في الٌتعرؼ عمى شخصيتو, كأىـ محٌطات 

 حياتو كإنساف كشاعر تنٌقؿ في مناؼو عديدة.

رج عمى ىذه الصكرة لكال الرعاية كالتكجييات الحكيمة في نياية المطاؼ, فإفَّ ىذه الدراسة ما كانت لتخ     
ؿ عمى الباحثة بعممو كجيده ككقتو, عطاء ال يمتمكو إاٌل مف بخمف الدكتكر الميشرؼ نادر قاسـ, حيث أٌنو لـ ي

أيكتي عممان كعزمان كصبران مٌما سٌيؿ طريقيا, كذٌلؿ الصعكبات التي اعترضتيا, فمو كٌؿ الشكر كاالمتناف 
بالدعاء أف يحفظو اهلل صحيحان معافى, كأف ييسبؿ عميو مف نعمة ما يستحٌؽ, كالشكر لممناقشيف  المكصكؿ

الخارجي كالداخمي الٌمذيف تكٌمفا عناء قراءة الدراسة لتقكيـ ما اعكٌج فييا, سائمة العميَّ القدير أف يمٌف عميَّ 
 باإلفادة مف عمميـ كتكجيياتيـ.

ف تكف األخرل فمف نفسي,  ذه الٌدراسة فذاؾ ىك الميراد بفضؿو كبعد, فإف أؾي أصبتي في ى       مف اهلل, كا 
ليو  كحسبي أٌنني أخمصتي النٌية كبذلت الجيد, كفكؽ كٌؿ ذم عمـ عميـ, كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كا 

 أينيب, كقد قيؿ:

ف لـ يدِر ذو َعاب فكّؿ َخمؽٍ               ع ز الكماؿ فما يحَظى به َبَشرٌ                     وا 

               

 

 " كهلًل الحمدي في بىدءو كفي ختـ"

 

 

 

الباحثة



 ّٔ  ل: انرؼذدٚح انصقافٛح ػُذ انًُافشجانفقم األ

 ًل: المظاهرأوّ 

 الشعر

 النثر

 النقد األدبي

 النشاط السياسي

 الثقافة الشعبية الفمسطينية 

 العمؿ الصحافي كاإلعالمي 

  الفف التشكيمي 

 ماالسين

 المكسيقى

 ثانيًا: األسباب

 معرفٌية ةثقافيٌ 

 كطنٌية سياسٌية

 ميكؿ شخصٌية

 المينة )العمؿ(

 ثالثًا: المصادر

 المكركث الثقافي العربي / الغربي

 المكاف

 رابعًا: التقويـ            
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 أٔالً: انًظاْش

سػعة كالعمػؽ, كالتنػكع, المناصػرة مػف الشػعراء المثقفػيف فػي فمسػطيف مػف حيػث: الالشاعر عػز الػديف ييعدُّ 
كالغنػػى, فيػػك صػػػاحب تجربػػة إنسػػػانية كثقافيػػة ثريػػػة حافمػػة باالنجػػػازات اإلبداعيػػة امتػػػدت عمػػى مػػػدل أكثػػر مػػػف 
سػػيامات بحثيػة غزيػرة فػي مجػاالت عديػػدة,  أربعػيف عامػان, كمػا زالػت مسػػيرة العطػاء مسػتمرة حصػادىا كتابػات كا 

 :(1)يمكف إجماليا عمى النحك اآلتي

 ف رٌكاد الحداثة الشعرية منذ ستينيات القرف العشريف, أصدر أحد عشر ديكانان شعريان ىي:شاعر م الشعر: 

 سنة اإلصدار عنواف الديواف الرقـ

 ـ0968 يا عنب الخميؿ  .0

 ـ0969 الخركج مف البحر المٌيت  .0

 ـ0969 مذكرات البحر المٌيت  .3

 ـ0974 قمر جرش كاف حزينان   .4

 ـ0976 باألخضر كٌفناه  .5

 ـ0980 جفرا  .6

 ـ0983 كنعانيا ذا  .7

 ـ0992 حيزٌية )عاشقة مف رذاذ الكاحات(  .8

 ـ0990 رعكيات كنعانية  .9

 ـ0999 ال أثؽ بطائر الكقكاؽ  .02

 ـ0229 ال سقؼ لمسماء  .00

 

                                                           

  الموسػػػػوعة الحػػػػرة اويكيبػػػػديا  , أرشػػػػيؼ اخضػػػػرلممزيػػػػد عػػػػف اإلسػػػػيامات الثقافيػػػػة لممناصػػػػرة, ينظػػػػر: المناصػػػػرة, عبػػػػاس,  (1)
 . http:arwikipedia.orgا
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 ـ.0988* جمع كتحقيؽ كتقديـ األعماؿ الكاممة لمشاعر الفمسطيني الشييد عبد الرحيـ محمكد, 

 ـ.0200كندم )سيرة كمختارات(, عاـ * إعداد كتاب بعنكاف: امرؤ القيس ال

 * كتابة مقدمات لألعماؿ الشعرية اآلتية )مرتٌبة زمنيان(:

 اسـ الشاعر سنة اإلصدار الديواف/ المجموعة الشعرية الرقـ

 صابر عبد الدايـ ـ0969 نبض قمبيف  .0

 تكفيؽ زٌياد ـ0972 ديكاف تكفيؽ زٌياد  .0

 نزيو القسكس ـ0970 يكميات حزيراف  .3

 راشد حسيف ـ0977 ألرض ال تحرميني المطرأنا ا  .4

 جكاد األسدم ـ0982 مجمكعة شعرية  .5

 أسعد األسعد ـ0980 أنت أنا القدس كالمطر  .6

 محمد العكني ـ0984 مممكة القرنفؿ  .7

 باسؿ طٌمكزم ـ0990 نشيد لممرأة العابرة  .8

 جميؿ أبك صبيح ـ0993 الخيؿ, كالبحر كالجسد  .9

 خميؿ السكاحرم ـ0994 كص(لمحزف ذاكرة كلمياسميف )نص  .02

 عزيز السماكم ـ0995 النير األعمى )مجمكعة شعرية بالميجة العراقية(  .00
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 اسـ الشاعر سنة اإلصدار الديواف/ المجموعة الشعرية الرقـ

 عمر أبك الييجاء ـ0995 معاقؿ الضكء  .00

 نزيو القسكس ـ0222 أغنيات لمحبّْ كالكطف  .03

 يدفٌكاز ع ـ0220 األعماؿ الشعرية  .04

 كىيب نديـ كىبة ـ0223 كتاب اإلنساف  .05

 شاىر خضرة ـ0223 األسماء  .06

 أحمد أبك سميـ ـ0225 دّـّ غريب  .07

 ىاركف ىاشـ رشيد ـ0226 ؿاألعماؿ الشعرية/ الجزء األكٌ   .08

09.  
فمسػػطيف فػػي القمػػب )قصػػائد الشػػعراء الميبيػػيف( عػػف 

 مأساة كمقاكمة الٌشعب الفمسطيني
 عبد اهلل مميطاف ـ0228

 صالح أبك الكم ـ0228 ـ يرسـ سيرتيالغي  .02

 خميؿ قنصؿ ـ0200 ديكاف سالـ القنصؿ )بالميجة األردنية(  .00
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 النثر:

* لممناصػػػػرة قصػػػػة قصػػػػيرة كاحػػػػدة فقػػػػط, كتبيػػػػا مػػػػف بػػػػاب التسػػػػمية, كاسػػػػتخدـ فييػػػػا نظػػػػاـ اليػػػػكامش )الحكاشػػػػي 
جديػد( المقدسػػية بعنػػكاف )عطيػػة ـ( فػي مجمػػة )األفػػؽ ال0964التفسػيرية( ميكٌممػػة لممػػتف القصصػي, نيًشػػرت عػػاـ )

 (.1جكرة(, كما نيًشرت في جريدة )الجياد( الفمسطينية بعنكاف )اليدية()

 * كتابة مقدمات لكتب نثرية متنكعة ىي:

 التصنيؼ األجناسي الكتاب الرقـ
سنة 

 اإلصدار
 اسـ الكاتب

 سمماف ناطكر ـ0980 قصص/ مقطكعات ساخرة أبك العبد في قمعة زئيؼ  .0

 صالح أبك أيصبع ـ0220 مجمكعة قصصية ف الحبّْ قصص بمك   .0

 ىاركف ىاشـ رشيد ـ0224 مذٌكرات إبحاره بال شطآف )فصكؿ مف سيرة ذاتية(  .3

مة ألؼي مرحى لمتسٌكلة  .4  محمد ديب ـ0227 مسرحية ميتىرجى

 أبك جمدة كالعرميط ياما كٌسركا برانيط  .5
أدب شعبي )حكاية حقيقية مف 

بطكالت المقاكمة الشعبية 
 فمسطينية(ال

 ىاركف ىاشـ رشيد ـ0227

 

 النقد األدبي:

* المناصػرة ناقػػد جػػادّّ متمٌيػػزه فػػي مجػاؿ النقػػد الثقػػافي المقػػارف, قػػاـ بالبحػث فػػي إشػػكاليات نقديػػة مثػػؿ: التعدديػػة 
ػػًرؼ بقدرتػػو عمػػى نحػػت كابتكػػ ػػدي منٌظرييػػا البػػارزيف كرٌكاد كتابتيػػا, كمػػا عي ار المغكيػػة, كقصػػيدة النثػػر التػػي ييعىػػٌد أحى

المصطمحات النقدية مثؿ: التالٌص, كالكتابة الخنثى, كالجنس الثالث, كالنكاة الخفية, كالنص الكشػككلي, كالنقػد 
                                                           

ـ( كما تعٌذر عمييا البحث في األعداد اليكمية   1964( لـ تعثر الباحثة عمى القصة في مجمة )األفؽ الجديد( أعداد عاـ )1)
 لجريدة )الجياد الفمسطينٌية( ككنيا محفكظة عمى أقراص )مايكركفيمـ( في مكتبة الجامعة األردنٌية.
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الكحكلي, كالمنيج العنكبكتي, كالمنيج  المكنتاجي, ... كقد ساىمت كتبػو النقديػة األدبيػة فػي إثػراء حركػة النقػد 
 العربي, كبياف ىذه الكتب كاآلتي:

 سنة اإلصدار كتابعنواف ال الرقـ

 ـ0990 الشعريات )قراءة مكنتاجية(  .0

 ـ0993 حارس النص الشعرم  .0

 ـ0995 جمرة النص الشعرم )مقٌدمات نظرٌية في الفاعمٌية كالحداثة(  .3

 ـ0996 المثاقفة كالنقد المقارف )منظكر إشكالي(  .4

 ـ0998 قصيدة النثر ]المرجعية كالشعارات[ جنس كتابي خنثي ]اإلطار النظرم[  .5

 ـ0999 المسالة األمازيغية في الجزائر كالمغرب )إشكالية التعددية المغكية(  .6

 ـ0220 ىامش النص الشعرم )مقاربات نقدية في الشعر كالشعراء كالشعريات(  .7

 ـ0224 اليكيات كالتعددية المغكية )قراءات في ضكء النقد الثقافي المقارف(  .8

 ـ0225 يكي(النقد الثقافي المقارف )منظكر جدلي تفك  .9

 ـ0226 تذكؽ النص األدبي  .02

 ـ0226 عمـ التناص المقارف )نحك منيج عنكبكتي تفاعمي(  .00

 ـ0229 التناص كالتالٌص   .00

 ـ0202 األجناس األدبية في ضكء الشعريات المقارنة  .03

 ـ0200 نقد الشعر في القرف العشريف  .04
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 التقديـ لمكتب النقدية األدبية اآلتية:

 سنة اإلصدار اسـ المؤلؼ عنواف الكتاب الرقـ

 ـ0993 ضياء خضير ثنائيات مقارنة )دراسات في األدب المقارف(  .0

 ـ0996 إبراىيـ خميؿ فخرم قعكار )ثالثكف عامان مف اإلبداع(  .0

 ـ0222 ضياء خضير شعر الكاقع كشعر الكممات )دراسة نقدية(  .3

قمػػػػػػػر القػػػػػػػدس الحػػػػػػػزيف )دراسػػػػػػػات نقديػػػػػػػة فػػػػػػػي األعمػػػػػػػاؿ   .4
 لسكاحرم(القصصية لخميؿ ا

 ـ0223 ضياء خضير

 )األصكؿ, القكاعد, التاريخ( ةالسيميائي  .5

)ترجـ الكتاب إلى العربية رشيد بف مالؾ, كقاـ المناصػرة 
 بمراجعتو كتقديمو(

ٌلفيف  ػػػػػػػػػػػؤى مجمكعػػػػػػػػػػػة مي
 فرنسييف 

 آف إينك كآخركف

 ـ0220

 ـ0229 عبد الجميؿ األزدم أسئمة المنيج في النقد العربي الحديث   .6

 ـ0200 الميدم عثماف نثر التكنسية )دراسة(قصيدة ال  .7
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ًقػػدت فػػي  * المشػاركة فػػي تحريػػر كمراجعػة كتػػب فكريػػة كأكاديميػة صػػادرة عػػف مػؤتمرات عمميػػة كأدبيػػة كنقديػة عي
 جامعة فيالدلفيا/ األردف, حيث يعمؿ المناصرة أستاذان أكاديميان:

 سنة اإلصدار عنواف الكتاب الرقـ

 ـ0999 العكلمة كالييكية  .0

 ـ0222 الحداثة كما بعد الحداثة  .0

 ـ0220 الحرية كاإلبداع )كاقع كطمكحات(  .3

 ـ0223 العرب كالغرب  .4

 ـ0224 الحكار مع الذات  .5

 ـ0225 استشراؼ المستقبؿ  .6

 ـ0226 ثقافة المقاكمة  .7

 ـ0227 ثقافة الخكؼ  .8
 

 

 النشاط السياسي:

ٌخػػص رؤيتػػو لمعمػػؿ النضػػالي الفمسػػطيني فػػي فػػتح, لػػو كتابػػات سياسػػية كتاريخيػػة, تمحركػػة * عضػػك سػػابؽ فػػي 
أٌنػػو قػػد التحػػؽ بصػػفكؼ المقاكمػػة الفمسػػطينية فػػي بيػػركت ببيػػركت كفمسػػطيف كالصػػراع العربػػي اإلسػػرائيمي, عممػػان 

 ـ0973عاـ 
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 سنة اإلصدار عنواف الكتاب الرقـ

 ـ0976 عٌشاؽ الرمؿ كالمتاريس )شيادات مقاتؿ(  .0

الكاريكػػاتير الفمسػػطيني الٌشػػييد:  اليديػػة لػػـ تصػػؿ بعػػد )تػػأبيف لرٌسػػاـ  .0
 ناجي العمي(

 ـ0997

 ـ0229 فمسطيف الكنعانية )قراءة جديدة في تاريخ فمسطيف القديـ(  .3

 ـ0202 ـ(0980 – 0970الثكرة الفمسطينية في لبناف مف )  .4

 ـ0200 تفكيؾ دكلة الخكؼ  .5

 ـ0200 مممكة فمسطيف األدكمية  .6

دـ أيضػػػان )الثػػػكرة الفمسػػػطينية بػػػالحبر الكنعػػػاني نكتػػػبي لفمسػػػطيف كبالػػػ  .7
 ـ(0996 – 0964

 ـ0200

 

 * التقديـ لمكتب السياسية اآلتية:

 سنة اإلصدار اسـ المؤلؼ عنواف الكتاب الرقـ

 ـ0977 ليمى فايد حكارات مع أطفاؿ مخيـ تٌؿ الزعتر  .0

 ـ0222 أحمد حاـز سياسيكف كمكاقؼ  .0

 ـ0223 جياد الرنتيسي سياسة الترانسفير اإلسرائيمية  .3

محمػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػعيد  ىيكؿ األبارتايد: أعمدة سرابية, سقكؼ نككية )دراسة(  .4
 مضية

 ـ0200

 ـ0200 كائؿ الفاعكرم ماء الذىب )دراسة في عمـ األنساب(  .5
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 الثقافة الشعبية الفمسطينية:

ـ( 0993* تأليؼ كتاب: الجفرا كالمحاكرات )قراءات في الشعر الميجي في الجميؿ الفمسطيني( الصػادر عػاـ )
حيػػث قػػاـ المناصػػرة بجمػػع النصػػكص األصػػمية لمشػػعر الميجػػي الفمسػػطيني مػػف مصػػادرىا األكلػػى فػػي الجميػػؿ, 

 مثاؿ: عمؿ دراسة ميدانية لتحديد األصؿ التراثي لمنمط الشعبي )الجفرا(.

* التقػديـ لكتػػاب: مكسػػكعة المصػػطمحات كالتعبيػػرات الشػػعبية الفمسػػطينية, لمكاتػػب: محمػػد تكفيػػؽ السػػيمي, عػػاـ 
 ـ(.0220)

 

 العمؿ الصحافي واإلعالمي:

دارم( مػػف األعػػكاـ ) ر ثقػػافي كا  ـ(, 0980 – 0964* العمػػؿ فػػي الصػػحافة المكتكبػػة )مراسػػؿ صػػحفي, كميحػػرن
 ـ(.0973 – 0972كالصحافة المسمكعة )اإلذاعة األردنية( مف األعكاـ )

 الفف التشكيمي:

ف كالشػتات, إذ قػاـ المناصػرة برصػد كتأصػيؿ * الريادة في التدكيف كالتأريخ لمحركة التشػكيمية فػي فمسػطي
 الفٌف الفمسطيني منذ عيد الكنعانييف حتى مطمع القرف الحادم كالعشريف, أٌما كتبو فيي:

ـٌ فػػي طبعػػة مكٌسػػعة كشػػاممة فػػي مجمٌػػديف 0975الفػػف التشػػكيمي الفمسػػطيني فػػي القػػرف العشػػريف, عػػاـ ) - ـ( ثيػػ
 ـ( .0223لعشريف )قراءات تكثيقية, تاريخية, نقدية( عاـ )بعنكاف: مكسكعة الفٌف التشكيمٌي في القرف ا

 ـ(.0223لغات الفنكف التشكيمية )قراءات نظرٌية تمييدٌية( عاـ ) -

 السينما:

* ييعػػدُّ المناصػػرة مػػف أكائػػؿ الدارسػػيف العػػرب لمكضػػكع السػػينما اإلسػػرائيمية, إذ قػػاـ بتػػأليؼ كتػػاب بالمغػػة العربيػػة 
ـ(, كمػػا شػػارؾ فػػي ميرجانػػات سػػينمائية عالميػػة 0975فػػي القػػرف العشػػريف, عػػاـ ) عنكانػػو: السػػينما اإلسػػرائيمية

 بصفة ناقد سينمائي.
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 الموسيقى: 

 ـ(.0228* تأليؼ كتاب )الٌسماءي تيغٌني( كىك قراءة في تاريخ المكسيقى العربية, كالصادر عاـ )

فػي أكثػر مػف طبعػة, فالطبعػة قػد يعيػد إصػدار الكتػاب نفسػو  –أحيانػا  –تجدر اإلشارة إلى أفَّ المناصرة 
, تػو النقديػة )األدبيػة, كالتشػكيميةاألكلى ميصٌغرة, كالثانية كما يمييا مزيدة مكسػعة, كيتضػح ذلػؾ جمٌيػان بتتبػع كتابا

 كالسينمائية( .

الفتػػػرة  خػػػالؿ المختمفػػػة ييمثٌػػػؿ الجػػػدكؿ اآلتػػػي مجمػػػؿ نتاجػػػات المناصػػػرة فػػػي فػػػركع الثقافػػػة األدبيػػػة كالفنيػػػة
 ـ:02203-ـ0968

القػػػػػػػػػػػػػػػػػرف 
 العشروف

النقػػػػػػػد  القصة  الشعر
 األدبي

النشػػػػػػػػػاط 
 السياسي

الثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الشػػػػػػػػػػػػػػػعبية 
 الفمسطينية

الفػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 التشكيمي

 النسبة المجموع الموسيقى السينما

 كتاب ديواف

 %02 4       0  3 عقد الستينيات 

عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 السبعينيات 

0    0  0 0  5 0025% 

عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 الثمانينيات

0 0        3 725% 

عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 التسعينيات

3   6 0 0    00 0725% 

القػػػػػػػػػػػػػػػػػرف 
الحػػػػػػػػػػػػػػادي 
 والعشروف

النقػػػػػػػد  القصة  الشعر
 األدبي

النشػػػػػػػػػاط 
 السياسي

الثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الشػػػػػػػػػػػػػػػعبية 
 الفمسطينية

الفػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 التشكيمي

 النسبة المجموع الموسيقى السينما

 كتاب ديواف

 %32 00 0  0  0 7   0 العقد األّوؿ

 %0025 5     3 0  0  العقد الثاني

 كتاباً  44المجموع الكّمي: 
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 بعد قراءة الجدكؿ السابؽ يمكف الخركج بانطباعات عٌدة, ال بيٌد مف تسجيميا:

 إذ أصػدر خاللػو عشػرة ـ(0999-0968) الفترة الذىبية لممناصرة شاعران, ترٌكزت بكثافة في القػرف العشػريف ,
 ـ(.0203-0222ر ديكانان شعريان كاحدان فقط في الفترة )شعرية مف مجمكع أحد عشر ديكانان, بينما أصد دكاكيف

  ػػو المناصػػرة لمكتابػػة النقديػػة األدبيػػة منػػذ مطمػػع تسػػعينيات القػػرف العشػػريف, الػػذم تػػزامف مػػع اسػػتقراره فػػي تكجُّ
 العاصمة األيردنٌية )عٌماف(, كعممو في مجاؿ التدريس الجامعي )تخصص األدب المقارف(.

 ات المتنكعة: الشعر, كالنقد األدبػي, كالسياسػة, كالفػف التشػكيمي, كالمكسػيقى, فػي تركيز المناصرة عمى الكتاب
العقد األٌكؿ مف القرف الحادم كالعشريف, حيث كانت األعمى نسبة في نتاجاتو, كقد يعكد ذلؾ إلى استقراره في 

 األردف مما انعكس بشكؿ إيجابي عميو.

 ؿ خالصػػة تجربتػػو النضػػالية فػػي الثػػكرة الفمسػػطينية, كالتركيػػز ميػػؿ المناصػػرة إلػػى الكتابػػات السياسػػٌية التػػي تمثٌػػ
 عمييا في العقديف األكؿ كالثاني مف القرف الحادم كالعشريف.

 

 شاَٛاً: األعثاب

يقػػكؿي عػػز الػػديف المناصػػرة: "أحيانػػان كػػاف انفتػػاحي عمػػى الفنػػكف األخػػرل ألسػػباب ثقافيػػة, كأحيانػػا ألسػػباب 
(, تأسيسػػا عمػػى المقكلػػة السػػابقة, كبنػػاءن عمػػى اسػػتقراء العديػػد مػػف 1) , كبطبيعػػة الحػػاؿ: ميػػكؿ شخصػػية"ةكطنيػػ

 إلى أربعة: –حسب األىمية  –الحكارات المنشكرة مع المناصرة, فإٌنو يمكف تقسيـ أسباب تعدديتو الثقافية 

 ثقافية معرفية 
المكسػػيقى, كالفمسػػفة, يػػرل المناصػػرة أف كتابػػة الناقػػد الثقػػافي فػػي مجػػاالت متنكعػػة: السػػينما, كالفػػف التشػػكيمي, ك 

و, فيػػك كالثقافػػة الشػػعبية, كعمػػـ المغػػة , ... يقػػع فػػي دائػػرة النقػػد الثقػػافي المقػػارف المفتػػكح عمػػى ثقافػػات العػػالـ كمٌػػ
يساىـ فػي معرفػة الػنص كتنػكيره بتكسػيع دائػرة المعػارؼ الثقافيػة ممػا يسػاعد فػي عمميػة تفكيػؾ الػنص كتجميعػو 

مػػف خارجػػو, فيسػػتطيع الشػػاعر مػػؿء الفراغػػات الزمنيػػة بتثقيػػؼ نفسػػو  كاسػػتخراج دالالتػػو مػػف الػػنص نفسػػو كلػػيس
نسانية, كفيما سبؽ ردّّ عمػى الفكػرة الخاطئػة لػدل بعػض الشػعراء القائمػة خريف بمعارؼ متنكعة في العمـك اإلكاآل

                                                           

 .311, ل أستطيع النوـ مع األفعى  احوارات مع عز الديف المناصرة  (1)
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مػػػف شػػػكائب العمػػػـك  ان الشػػػاعر نقٌيػػػبتخصصػػػو فػػػي كتابػػػة الشػػػعر كجيمػػػو بالػػػدائرة الثقافيػػػة ممػػػا يسػػػاىـ فػػػي جعػػػؿ 
  (1نسانية)اإل

عمى حقيقة مييٌمة ىي أفَّ النقد ىكايػة  –بداية  –في حديث المناصرة عف ككنو شاعران كناقدان أدبيان, يؤٌكد 
كليس احترافان: "أعمنتي منذ أف مارستي كتابة النقد بالتكازم مع كتابة الشعر, أٌنني لستي ناقدان محترفان كلف أكػكف 

ذا كاف بعض النقاد العرب يعتب رني متمٌيزان في النقد فػذلؾ؛ ألفَّ لػي دكران أخذتيػو بجيػدم الفػردم فػي حركػة ... كا 
: "ال أتعاطى مع النقد كاحتراؼ بؿ كيكايػة أمارسيػيا بمحٌبػة" )2النقد الحديث" ) (, فيػك 3(, كفي حكار آخر يقكؿي

: "أكثػػػري حػػػرارة كصػػػدقاى مػػػف ا4شػػػاعره يكتػػػبي النقػػػد بحماسػػػة اليػػػكاة )  الحتػػػراؼ , ال أحػػػبُّ (, فاليكايػػػةي كمػػػا يقػػػكؿي
 .( 5) ميكانيكية االحتراؼ كحرفيتو

ة أٌكليا: إيماف المناصػرة بضػركرة تثقيػؼ الشػاعر لنفسػو جاء الجمع بيف الشعر كالنقد األدبي ألىداؼ عدٌ 
(, ك "لتتعمػػؽ 6باسػػتمرار "لكػػي يتسػػع منظػػكره لمحيػػاة كالشػػعر معػػا, فالشػػاعر الجاىػػؿ ال يمكنػػو أف يكػػكف كبيػػران" )

َـّ تفصيميا عمى 7شعرية" )تجربتو ال (, كحتى ال يقكـ النقاد العرب المحترفكف بتمرير مقكالت نقدية ليست ليـ, ث
مرحمػػػة )سػػػرقة  فنصػػػكص عربيػػػة؛ لػػػذا شيػػػًغؼى المناصػػػرة بكشػػػؼ مصػػػادرىـ النقديػػػة, لممسػػػاىمة فػػػي االنتقػػػاؿ مػػػ

 –حسػػػب المناصػػػرة  –ة الصػػػعبة (, أٌمػػػا المعادلػػ8النصػػكص النقديػػػة الميتىرجمػػػة( إلػػػى مرحمػػة )اإلبػػػداع النقػػػدم( )
 (.9لمشاعر المثقؼ فيي: كجكب عدـ ظيكر ثقافتو في قصائده )

                                                           

 .6 -5,  اءة في تاريخ الموسيقى العربية  السماء تغني ا قر ينظر: المناصرة , عز الديف ,  (1)
 .32, ل أستطيع النـو مع األفعى  احوارات مع عز الديف المناصرة  (2)
 .195نفسو,  (3)
 .108   نفسو ينظر: (4)
(

5
 596,  شاعرية التاريخ واألمكنة ا حوارات مع عز الديف المناصرة (

 .595نفسو,  (6)
 .195, حوارات مع عز الديف المناصرة ل أستطيع النوـ مع األفعى  ا (7)
 .282, نفسو ينظر: (8)
 .213ينظر: نفسو,  (9)
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أٌما اليدؼ الثاني فيك الػدفاع عػف الشػعر عمكمػان كعػف نفسػو بشػكؿ خػاٌص, ضػد النقػد غيػر المكضػكعي 
قبػؿ كسػػائؿ  مػف اعػػان عػف الشػعر كضػد التشػكيو, سػكاءأك الجيػؿ النقػدم, يقػكؿي المناصػرة: "بػدأتي أكتػبي النقػد دف

ـٌ تصػػنيفات لػػي أك لشػػعرم مػػف بػػاب  اإلعػػالـ التػػي تصػػدر الشػػائعات عنػػي: شػػاعران, كمناضػػالن, كناقػػدان, حيػػث تػػت
ًلػدى التنظيػر عنػدم 1الشائعة, أك نتيجة سيطرة رأس الماؿ كالطبقة كالسمطة" ) (, كيضػيؼ فػي حػكار آخػر: "لقػد كي

. ال أيحػٌب التسػٌيب كالفكضػػى النقديػة فػي الصػػحافة, كاحتيػاج حقيقػٌي ضػد الجيػػؿ النقػدم فػي كسػػائؿ اإلعػالـ ..
 (.2كىذا ما دفعني إلى ممارسة التنظير دفاعان عف الشعر")

دان المعنى نفسو: "ىدؼ النقد ... تصحيح انحراؼ النقد العربي الحديث بسػبب ؤكٌ في السياؽ ذاتو يقكؿي مي 
و تكجييػػػان ال يخػػػدـ الشػػػعر؛ ألٌننػػػي شػػػاعره ىيمنػػػة السػػػمطة كاأليػػػدكلكجيات ككسػػػائؿ اإلعػػػالـ عمػػػى النقػػػد, كتكجييػػػ

 (.3متضرره مف النقد, رغـ أٌنني مف أكثر الشعراء العرب تقبالن لمنقد إذا كاف عميقان كنزييان")

يىعيػػدُّ المناصػػرة قدكتػػو التػػي يتأٌسػػى بيػػا, كيسػػير عمػػى دربيػػا فػػي مجػػاؿ الناقػػد المثقػػؼ متعػػدد االىتمامػػات: 
حساف عٌبػاس, ف غٌيػبيـ المػكت إالٌ  جبرا إبراىيـ جبرا, كا  دكارد سػعيد, فيػـ كا  أٌف منجػزاتيـ النصػية باقيػة خالػدة  كا 

 (.4تتفاعؿ مع األجياؿ المقبمة, فالثقافة الفمسطينية ال تمكت بمكت مبدعييا)

 * وطنية سياسية:

: 5يبٌيف المناصرة دكر الشاعر الميثٌقؼ تجاه كطنػو, انطالقػان مػف إيمانػو بالمقاكمػة الثقافيػة) "ميٌمػة (, يقػكؿي
الشػػاعر ىػػي أف يكتػػب شػػعران جمػػيالن عػػف قضػػية فػػي إطػػار مفيػػكـ الشػػاعرية عالميػػان, أٌمػػا ميٌمػػة الشػػاعر األخػػرل 

مػػع الجمػػاىير ... ىػػذا ىػػك أنػػا بالضػػبط, أقػػكـي بػػكاجبي الحضػػارم فػػي كتابػػة  ةفيػػي: الممارسػػة النضػػالية اليكميػػ
ة السياسػٌية مػف أجػؿ فمسػطيف الكاممػة, كسػبؽ الشعر كالنقد األدبي المقارف, كمػف جيػة أخػرل أشػارؾي فػي الحركػ

لي أف حممتي السالح في الثكرة الفمسطينية, كأٌتخذي مكاقؼ سياسية كحياتية لصالح قضػية شػعبي, كأدفػع الػثمف, 

                                                           

 .311, ل أستطيع النوـ مع األفعى  احوارات مع عز الديف المناصرة ( 1)
 .596 – 595, شاعرية التاريخ واألمكنة احوارات مع عز الديف المناصرة  (2)
 .32, عز الديف المناصرة ل أستطيع النوـ مع األفعى  احوارات مع  (3)
 .195ينظر: نفسو,  (4)
 .301, نفسوينظر:  (5)
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بؿ كدفعتيو غاليان, كىذا سببي التنقػؿ مػف بمػد إلػى آخػر, لقػد ميكًرسػت مسػألة اإلبعػاد ضػٌدم... فػالمثٌقؼ عميػو أف 
 (.1باستمرار: شعريان كثقافيان كسياسيان")يككف مع شعبو 

خصكصػػية المثقػػؼ الفمسػػطيني الممػػـز بالػػدخكؿ فػػي معتػػرؾ الحيػػاة السياسػػية بسػػبب إلػػى تجػػدر اإلشػػارة 
 استمرارية احتالؿ كطنو, مف ىؤالء المثقفيف الذيف ساىمكا في تحقيؽ األىداؼ العميا لمجتمعاتيـ:

ب كتػػاب االستشػػراؽ, كالكاتػػب السياسػػي الػػذم كتػػب عػػف إدكارد سػػعيد: الناقػػد الثقػػافي المتخصػػص, صػػاح -
 اتفافية أكسمك .

 كعضك المكتب السياسي لمجبية الشعبية. يغٌساف كنفاني: الركائ -

 إميؿ حبيبي: الركائي كعضك المكتب السياسي لمحزب الشيكعي اإلسرائيمي. -

صػػػاحب النظريػػػات (: العػػػالـ الشػػػيير كالمتخصػػػص فػػػي المسػػػانيات كالنحػػػك, ك ياألمريكػػػي )نعػػػكـ تشكمسػػػك -
المغكيػػة )التكليديػػة التحكيميػػة( ىػػػك نفسػػو اليسػػارم الفكضػػػكم الػػذم يتظػػاىر ضػػد سياسػػػة بػػالده, كيؤلنػػؼ الكتػػػب 

 (.2النقدية كالسياسية)

 أٌما عف كتابات المناصرة التي جاءت تمبية لدكافع كطنية فيمكف اإلشارة إلى بعضيا:

ـ( كقػػػد أٌلفػػػو المناصػػػرة عنػػػدما كػػػاف 0975در عػػػاـ )الصػػػا: الفػػػّف التشػػػكيمي الفمسػػػطيني فػػػي القػػػرف العشػػػريف -
صحفيان في بيركت, أٌما الدافع المباشر لتأليفػو فيػك حػكار المناصػرة مػع مجمكعػة مػف الصػحفييف األجانػب عػف 
الثقافة الفمسطينية, فقد اعتقدكا أفَّ الفمسطينييف يطمقكف النار كيحممكف السالح فقط! ثيَـّ سألو أحدىـ عػف سػبب 

ة عػػػف الفػػػف كاألدب الفمسػػػطيني, كطمػػػب منػػػو كتابػػػان عػػػف الفػػػٌف التشػػػكيمٌي الفمسػػػطيني, فكػػػاف اعتػػػذار عػػػدـ الكتابػػػ
المناصرة الجكاب, إذ ال يكجد أٌم كتاب حكؿ المكضكع المطمكب مما شٌكؿ لديو حافزان قكيان لتأليؼ الكتػاب فػي 

ـٌ  0254مٌػديف/ ـ( فػي مكسػكعة )مج0223صفحة( ثيـٌ الطبعػة الثانيػة عػاـ ) 036طبعتو األكلى ) صػفحة( تضػ
فٌنانػػان( حيػػث اسػػتغرؽ إنجازىػػا عشػػر سػػنكات, كقػػد تحٌمػػؿ المناصػػرة العػػبء المػػادم كالمعنػػكم بمفػػرده مػػف  300)

 (.3أجؿ فمسطيف)

                                                           

 .203, ل أستطيع النوـ مع األفعى  احوارات مع عز الديف المناصرة  (1)
 .203, 141, 81, نفسو ينظر: (2)
 .328, 311, نفسو ينظر:(3)
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: أٌلفو المناصرة حينما كػاف صػحفيان فػي بيػركت, كعضػكان فػي النػادم اإلسرائيمية في القرف العشريف االسينم -
ظيػػار السػػينمائي العربػػي, ككػػاف ى دفػػو مػػف تأليفػػو, التعريػػؼ بالسػػينما اإلسػػرائيمية لمكشػػؼ عػػف رداءتيػػا الفنيػػة, كا 

كيفية تعامميا العنصرم مع الفمسطينييف, ثيَـّ لمتحذير منيا بتكضيح خداعيا كتزكيرىا لمحقائؽ كي تغسؿ العقؿ 
ر شػرعية  إلػى أفَّ ىػذا العمػؿ النقػدم  (, ييشػار1)يسػرائيمالكيػاف اإلاألكركبي, كتسٌرب األفكػار الصػييكنية, كتيمػرّْ

قػػد جػػاء بػػػدافع ذاتػػي كجيػػد فػػػردم مػػف الميؤلّْػػؼ الػػػذم يقػػكؿ ًإفَّ الػػدافع مػػػف إصػػداره كػػاف "انطالقػػػان مػػف مشػػػاعر 
 (, عممان بأفَّ المناصرة ناقده ىاكو لمسينما كليس محترفان.2الكاجب")

 يصؼ المناصرة السينما اإلسرائيمية في قصيدة )نشيد حارسات الكركـ(:

 ميرا  لـ َتُقْؿ  كيؼ جاءوا بُقطعانهـْ كا

 كاميرا  ل َتبوحْ  

ـْ كاميرا  لـ ت  ُقْؿ: أيف َكبُّوا نفاياته

 كاميرا  َتَتشد ُؽ  حيف اّدعْت أن ها 

 ستقوؿ الحقيقَة في الشمِس 

  3ا حتى الوضوْح.

 كاميرا جارحةَ 

 لـ َتَر الَذْبَح  والمذبحةْ 

 السيٍّدةْ رو عوا الطفَؿ  والشيَخ  و 

 كاميرا ل ترى  غيَر هذي الُقروحْ 

                                                           

 .328, 260 – 259, , ل أستطيع النوـ مع األفعى  احوارات مع عز الديف المناصرة   (1)
 .161نفسو,  (2)
 ((

3
.10 ل سقؼ لمسماء 
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 كاميرا جاحدةْ 

ُر حيف ُتريدْ   بنُت كمٍب  ُتزوٍّ

 نحُف نعرُؼ  أف  الّرصاصَة  عمياُء 

 إْف لـ تكف لعنًة لمعدّو األكيْد.

 كاميرا  لـ تشاهْد  ولـ تستمْع  لمنشيد 

 الذي أشعَؿ الحارساتْ 

 ناتْ حارساِت الرموز الجديدِة  والكائ

  .1البناُت  البناُت  البناْتا

: يبػػٌيف المناصػػرة دكافعػػو لتػػأليؼ الجفػػرا والمحػػاورات اقػػراءات فػػي الشػػعر المهجػػي فػػي الجميػػؿ الفمسػػطيني  -
الكتػػاب التػػي تشػػمؿ الميػػكؿ الشخصػػية كالكطنيػػة: "إفَّ جمػػع النصػػكص األصػػيمة لمشػػعر الميجػػي الفمسػػطيني مػػف 

ػػحان: "رأيػػتي جمعيمػػا؛ 2ككاجػػب كطنػػي, ككالىمػػا حػػافز") مصػػادرىا األكلػػى بالنسػػبة لػػي ىكايػػة (, كيضػػيؼ ميكىضّْ
(, فالثقافػػة الشػػعبية 3ألٌنيمػػا تنتميػػاف أكال: لمشػػعر الميجػػي, كثانيػػان: لمنطقػػة الجميػػؿ العربيػػة الكنعانيػػة الفمسػػطينية")

خصية الجمعية لمشعب, (, أٌما لمشعب الفمسطيني فإفَّ "الفكلكمكر ىك جزء مف الش4بالنسبة لو ىي "ركح الركح")
 (.5ييؤكّْد جذكره العميقة الٌضاربة في أعماؽ األرض, كيجمع أشتات ركحو أينما كانت كميما تبعثرت")

 

 

                                                           

1
.16   لمسماء سقؼ ل((
 .7, المقدمة, الجفرا والمحاورات اقراءات في الشعر المهجي في الجميؿ الفمسطيني  (2)
 .8نفسو, المقدمة,  (3)
 .7المقدمة,   نفسو (4)
 نفسو, الصفحة نفسيا. (5)
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 * ميوؿ شخصية

(, 1ييكٌضح المناصرة أفَّ انفتاحو عمػى الفنػكف األخػرل يػأتي انطالقػا مػف قناعاتػو بتقػارب الفنػكف كاآلداب)
: "سػػػػػرُّ التعدديػػػػػة الثقافيػػػػػة  عنػػػػػدم ... إيمػػػػػاني إيمانػػػػػان راسػػػػػخان بتقػػػػػارب اآلداب كالفنػػػػػكف كالفػػػػػركع الثقافيػػػػػة يقػػػػػكؿي

(, كفػػي أحيػػاف أخػػرل يميػػؿ المناصػػرة إلػػى التجديػػد ككسػػر الممػػؿ: "إفَّ تػػكجيي نحػػك التعدديػػة الثقافيػػة 2األخػػرل")
ـي مف القراءة فػي مجػاؿ السياسػة مػثالن ت حتػاجي إلػى قػراءة انطمؽ مف ميمي لمتنكيع؛ لمخركج مف السأـ, فعندما تسأ

َـّ أرمييػا إلػى الركاية, مثالن: أنا أعشؽي قراءة الركايػات الحديثػة, لكنٌ  نػي ال أكتػبي عنيػا, أقػرأي الركايػة مػرة كاحػدة, ثػ
 (.3األبد؛ ألٌنني أقرأي أشعار أساتذتي العالمييف: لكركا, كجاؾ بريفير, ككفافيس, كأظؿُّ أعكدي إلييـ باستمرار")

نجػازه تجدر اإلشارة إلى ميك  ؿ المناصرة لممارسة الرسـ المائي ضمف أسمكب تجريدم حركفػي غنػائي, كا 
ف كانػػػت ىكايػػػةن 4مػػػا يقػػػرب مػػػف عشػػػريف لكحػػػةو بشػػػكؿ سػػػٌرم) كليسػػػت احترافػػػا, كيبػػػدك أٌنػػػو قػػػد كٌرث المكىبػػػة  (, كا 

, كلك5كالميكؿ الفنية البنو كرمؿ المناصرة الرٌساـ المحترؼ) : "أرسـي سٌران, كلي لكحاته نػي لػـ أنجػح كمػا نٌ (, يقكؿي
أعتقد؛ ألٌنني أنظري إلى لكحات كرمؿ المناصػرة )ابنػي( فػي الغرفػة المجػاكرة, فأجػدي اإلتقػاف كاالحتػراؼ, أٌمػا فػي 

 (.6النقد التشكيمٌي فأعتقد أٌنني قادره عمى قكؿ شيء رٌبما يككف مفيدان")

 الِمْهَنَة االعمؿ :

ـٌ في ىذا السياؽ ىك الًميىػف التػي أثٌػرت إيجابيػان كبشػكؿ مارس المناصرة مينان عديدة في حياتو, إال ما يي
: "رٌبما كانت الصحافة كالتعميـ الجامعي ىما مف دفعاني إلػى منطقػة النقػد"  , (7)مباشر في حياتو الثقافية, يقكؿي

                                                           

 .312, فعى  احوارات مع عز الديف المناصرة ل أستطيع النوـ مع األينظر:  (1)
 .394نفسو,  (2)
 .33 – 32,  نفسو (3)
, موسوعة الفف التشكيمي الفمسطيني في القرف العشػريف  اقػراءات توثيقيػة  تاريخيػة  نقديػة ينظر: المناصرة, عز الديف,  (4)
 (.8, )اليامش 1/16
 .843 – 842/ 2ينظر: نفسو, )ترجمة الفناف كرمؿ المناصرة(,  (5)
لكحة الغالؼ لكتاب عز الديف المناصػرة  , يشار إلى أفٌ 33, ل أستطيع النـو مع األفعى  احوارات مع عز الديف المناصرة  (6)
 كرمؿ المناصرة. افالفنٌ ( ىي مف رسـ ابنو هامش النص الشعري: مقاربات نقدية في الشعر والشعراء والشعريات)
 .311 نفسو (7)
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ًلػدى صػد فة عنػدما فمينة الصحافة أكصمتو إلى النقد التشكيمي كالسػينمائي: "أٌمػا النقػد التشػكيمي كالسػينمائي فقػد كي
 . (1) ـ("0983-0964كنتي أعمؿي في الصحافة ميحٌرران ثقافيان أك إداريان أك مراسالن صحفيان في الفترة )

: "أٌمػػا النقػػد األدبػػي فقػػد جئػػتي إليػػو  أٌمػػا التعمػػيـ األكػػاديمي الجػػامعي فجعمػػو يتجػػو إلػػى النقػػد األدبػػي, يقػػكؿي
, كيكٌضػح فػي حػكار آخػر: "أنػا (2)ؿ العمػؿ األكػاديمي" متأخران في النصؼ الثاني مف الثمانينيػات, أم مػف خػال

باألصؿ شاعره يدافع عف الشعر بالنقد, لكٌف عالمي األكاديمي دفعني إلى التفاعؿ مع النقد, باإلضافة إلػى أٌف 
 .(3)اإلحساس بالظمـ كالتزكير الكاضح دفعني لتصحيح بعض األفكار الخاطئة"

: "لقػػػد جئػػتي إلػػى العػػػالـ كقػػد سػػاىـ العمػػػؿ األكػػاديمي فػػي إكسػػػاب ال مناصػػرة خبػػرة ثقافيػػػة كحياتيػػة, يقػػكؿي
األكاديمي متأخران... أم بعد أف ترٌسختي كشاعر في الكطف العربي ... أٌما تجربتي كأستاذ في خمس جامعات 

بالبشػػػر المتعػػػددم البيئػػػات...  ـ( فقػػػد سػػػاىمت فػػػي صػػػقؿ ثقػػػافتي كتعميقيػػػا, كمػػػا ازددتي خبػػػرةن 0983-0996)
ـٌ مباشرة مع الناس, كىذا يصقؿ الخبرة الحياتيػة"  التفاعؿي في الجامعة يت

, ختامػان يػرل المناصػرة أٌف المينتػيف (4)
: "كىكػػػذا لعبػػػت المينتػػػاف دكرىمػػػا فػػػي ىػػػذا  )الصػػػحافة كالتعمػػػيـ الجػػػامعي( قػػػد أٌثرتػػػا فػػػي تعدديتػػػو الثقافيػػػة, يقػػػكؿي

 .(5)التشظي" 

                                                           

 .32, وـ مع األفعى احوارات مع عز الديف المناصرة ل أستطيع الن(1)
 .69-68نفسو,  (2)
 .328  نفسو (3)
 . 422(, 1(, شيادة ذاتية لممناصرة, ممحؽ )قراءات في شعر عز الديف المناصرة) امرؤ القيس الكنعاني (4)
 .69, نفسو (5)
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ًثالثا :ًالمصادر

 –اإلنسػػاف كالشػػاعر كالناقػػد كاألكػػاديمي كالسياسػػي  –فيػػة لممناصػػرة يمكػػف كصػػؼ مصػػادر التعدديػػة الثقا
بأٌنيا كثيرة, يكٌمؿ بعضيا البعض, فال تناقض بينيا, فجميعيا ركافػد تصػٌب فػي مجػرل كاحػد, إذ قػاـ المناصػرة 

صداراتو المتنكع يفيا إلػى بشكؿ مباشر أك غير مباشر, إاٌل أٌنو باإلمكاف تصن ةباستيعابيا كتمٌثميا في أعمالو كا 
  بشكؿ تفصيمي. المرافؽقسميف رئيسيف ىما: المكركث الثقافي العربي/ الغربي, كالمكاف, يكٌضحيما الرسـ 
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 الموروث الثقافي العربي:

: تعني اىتماـ المناصرة في قصائده بالتاريخ القديـ كجغرافيا حضارة بالد الشاـ )فمسطيف, كاألردف, الكنعانية* 
, ككف المناصرة قد عاش طفكلتو في مدف كنعانيػة (1)ا العربي القديـ الحضارة الكنعانية كسكريا, كلبناف( كاسمي

, كمػػػػا اتجػػػػو المناصػػػػرة إلػػػػى األسػػػػاطير الكنعانيػػػػة (2)فمسػػػػطينية ىػػػػي: الخميػػػػؿ, كبيػػػػت لحػػػػـ, كراـ اهلل, كالقػػػػدس 
 .(3)كالمكركث العربي؛ ألٌف الشعراء الرٌكاد كانكا ينظمكف األساطير اليكنانية 

 : يمكف تقسيـ الشعراء العرب الذيف تأٌثر المناصرة بيـ إلى قسميف:عرالش* 

 : امرؤ القيس, كالمتنٌبي, كأبك فراس الحمداني, كأبك العالء المعٌرم.المرجعية التراثية -

: الرٌكاد: خميؿ حاكم, كنزار قٌباني, كبدر شاكر السػٌياب, كعبػد الكىػاب البٌيػاتي, كصػالح الشعراء المحدثوف -
: جبػػراف خميػػؿ جبػػراف, كالشػػاعر القػػركم )رشػػيد سػػميـ والشػػعراء الكالسػػيكيوف: المهجػػر المبنػػانيلصػػبكر, عبػػد ا

: حػػػػافظ إبػػػػراىيـ, كأحمػػػػد شػػػػكقي, والشػػػػعراء: خميػػػػؿ مطػػػػراف, كعمػػػػي محمػػػػكد طػػػػو, وجماعػػػػة أبولّػػػػوالخػػػػكرم(, 
بػػراىيـ طكقػػاف, كأبػػ ك القاسػػـ الشػػابي, كمصػػطفى كىبػػي التػػٌؿ )عػػرار(, كبػػدكم الجبػػؿ )محمػػد سػػميماف األحمػػد(, كا 

 .(4)كعبد الكريـ الكرمي )أبك سممى(, كعبد الرحيـ محمكد 

 * الثقافة التراثية: 

: الػػذم تفاعػػؿ المناصػػرة معػػو منػػذ طفكلتػػو باعتبػػاره عنصػػران حيكيػػان فػػي حياتػػو المػػوروث الشػػعبي الفمسػػطيني -
ي منطقتػو؛ بسػبب مكانيػا التػاريخي,  اليكمية في قريتو )بني نعيـ/ الخميؿ( حيث كانت الثقافة الشعبية مزدىرة فػ

                                                           

 .382, ل أستطيع النوـ مع األفعى احوارات مع عز الديف المناصرة ينظر:  (1)
 .265ينظر: نفسو,  (2)
, شػػعر المناصػػرة. لممزيػػد عػػف الكنعنػة, ينظػػر: 348, جمػػرة الػػنص الشػػعري امقػػّدمات نظريػػة فػػي الفاعميػة والحداثػػة ينظػر:  (3)

-65, نبض المحار ادراسات في األدب العربي  تجّميات الكنعانيػة ومفهومهػا لػدى عػّز الػديف المناصػرةينظر مكاسي, فػاركؽ, 
 www.odabaكنعانيػػة فػػي شػػعر عػػز الػػديف المناصػػرة  رابطػػة ُأدبػػاء الشػػاـ ا إشػػراقاتعمػػر عبػػد اليػػادم, , عتيػػؽ, 99

sham.net.) 
ل أسػػتطيع النػػوـ مػػع األفعػػى , 354, 346, 335, جمػػرة الػػنص الشػػعري امقػػّدمات نظريػػة فػػي الفاعميػػة والحداثػػة ينظػػر:  (4)

 .632, 489, 81, واألمكنة احوارات مع عز الديف المناصرة  شاعرّية التاريخ, 266, احوارات مع عز الديف المناصرة 
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ليػػذا اختمطػػت الثقافػػة الشػػعبية مػػع الػػديف كالتػػاريخ, كمػػا أٌف المناصػػرة لػػـ يكػػف بعيػػدان عػػف طقػػس الشػػعر الشػػعبي, 
ففػػي عائمتػػو الصػػغيرة شػػعراء شػػعبيكف مػػنيـ: جػػٌده ألبيػػو )عبػػد القػػادرة المناصػػرة(, كعٌمػػو محمػػد المناصػػرة )أبػػك 

ٌما جٌدتو ألبيو فقد عٌممتػو فػف السػرد الشػعبي كالخرافػي, كمػا سػمع األغػاني الشػعبية الشايب(, كعٌمتو )فاطمة(, أ
كالشعر الشعبي كالفصيح مف كالدتو المتأثرة بأخييا المعٌمـ كالمثقٌػؼ )إبػراىيـ المناصػرة(, أٌمػا جػٌده ألٌمػو )مكسػى 

 .(1)حمد( فقد كاف يحفظ القرآف الكريـ كالشعر القديـ 

المناصرة جٌرب كتابػة الشػعر الميجػي منػذ سػتينيات القػرف العشػريف كقػاـ بنشػره فػي تجدر اإلشارة إلى أٌف 
, فػػي ىػػذا السػػياؽ يقػػكؿي المناصػػرة: "أعتقػػد أٌف الفكلكمػػكر الػػذم أعرفػػو (2)مجػػالت مصػػرية كلبنانيػػة إاٌل أٌنػػو تكقػػؼ 

فدتي مػػف اإليقػػاع , كيشػػير إلػػى أثػػر الثقافػػة الشػػعبية فػػي قصػػيدتو: "لقػػد اسػػت(3)ىػػك مصػػدر تػػكجييي نحػػك الشػػعر" 
الشػػعبي كاألصػػكات الشػػعبية فػػي قصػػيدتي الحديثػػة, كاسػػتفدتي مػػف المغػػة الشػػعبية فكلػػدت فػػي قصػػائدم ظػػاىرة 
ذا كانػت ذات جػذر فصػيح, كاسػتفدت مػف  تفصيح العاميات, خصكصان إذا كانت األلفاظ ذات داللػة صػكتية, كا 

سػػان عمػػى مػػا سػػبؽ يمكػػف كصػػؼ قصػػيدة المناصػػرة , تأسي(4)األسػػاليب الشػػعبية لمتقػػارب مػػع لغػػة الحيػػاة اليكميػػة" 
 .(5)بأٌنيا "ابنة التراث, منو تستمٌد حيكيتيا كحركتيا كرشاقتيا كأصالتيا" 

                                                           

, المناصػرة, 424(, 1(, شػيادة ذاتيػة لممناصػرة, ممحػؽ )قراءات في شعر عز الديف المناصرة) امرؤ القيس الكنعانيينظر:  (1)
 .354, 336-335, جمرة النص الشعري امقّدمات نظرّية في الفاعمّية والحداثة عز الديف, 

 . 7, الجفرا والمحاورات اقراءات في الشعر المهجي الفمسطيني   المقدمة: المناصرة, عز الديف, ينظر (2)
 .354, جمرة النص الشعري امقّدمات نظرّية في الفاعمّية والحداثة  (3)
د عػف ظػاىرة , لممزيػ425(, 1(, شيادة ذاتية لممناصػرة, ممحػؽ )قراءات في شعر عز الديف المناصرة) امرؤ القيس الكنعاني (4)

لغػػة الشػػعر الفمسػػطيني: عػػز الػػديف المناصػػرة فػػي تفصػػيح العاميػػات فػػي شػػعره, ينظػػر: األيسػػطة, عػػادؿ, كعيسػػى, عبػػد الخػػالؽ, 
 -1ـ, 2009, إبريػؿ 8مجمة جامعة النجػاح الكطنيػة ) العمػـك االنسػانية ( , ع , تفصيح العاميّ , ديواف ال أثؽ بطائر الوقواؽ 

27. 
عػػز الػديف المناصػػرة شػػاعر , مقالػػة ضػمف كتػاب: لمهجػػة المحكيػة والتػػراث الشػعبي: الشػػتقاؽ والتوظيػؼاالمجػالي, طػارؽ,  (5)

 .185, إعداد كتقديـ: يكسؼ رزكقة, المكاف الفمسطيني األّوؿ
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مػػف حياتػػو فػػي دكؿ شػػماؿ أفريقيػػا  : فالمناصػػرة خبيػػره فيػػو ككنػػو قػػد عػػاش فتػػرةن المػػوروث الشػػعبي المغػػاربي -
عبية لطمبػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا فػػػػي جامعػػػػة تممسػػػػاف )تػػػػكنس كالجزائػػػػر كالمغػػػػرب(, كمػػػػا قػػػػاـ بتػػػػدريس الثقافػػػػة الشػػػػ

 .(1)الجزائرية, كأشرؼ عمى أيطركحات جامعية حكؿ المكضكع ذاتو 

 :(2)الموروث الثقافي الغربي

 : التي كانت النمكذج في فمسطيف, عندما عاش المناصرة في فمسطيف كاألردف كمصر.الثقافة النجميزية*

ـ(, كحصؿ أثناء 0980 -0977رة في أكركبا الشرقية خالؿ األعكاـ ): حيث عاش المناصالثقافة السالفية* 
إقامتو في بمغاريا عمى درجة الدكتكراه في األدب المقارف في جامعة صكفيا, فتعٌرؼ إلى الشعر البمغػارم بمغتػو 
ئد األصػػمية, كالشػػعر الركسػػي مترجمػػان إلػػى البمغاريػػة, كالشػػعر الصػػربي كالبكلػػكني, كمػػا تػػرجـ عػػددان مػػف القصػػا
 البمغارية إلى العربية, إضافة إلى تأثره بالبشر كاألمكنة في بمغاريا, كقد تسٌرب ىذا كٌمو إلى شعره كقصائده.

ـٌ في األقطار المغاربية )تكنس كالجزائػر( بحكػـ عممػو الثقافة الفرنسية*  :  عندما عاش المناصرة في لبناف, ث
ـٌ قػػرأ مع ظػػـ الدراسػػات المترجمػػة عػػف الفرنسػػية كتعػػٌرؼ إلػػى مثٌقفػػيف فػػي الجامعػػات الجزائريػػة فػػي الثمانينيػػات, ثػػ

 فرنسييف كحاكرىـ.

 * الشعراء الغربيوف:

يقكؿي المناصرة: "تعٌممتي مف لكركا: أٌف الشاعر يجب أف يبدأ مف الخميؿ, ال مف تقميد األشعار الفرنسية, 
ـٌ  كال مػػف اليػػركب مػػف نيكيػػكرؾ, كتعٌممػػتي مػػف كفػػافي: شػػعرية التػػاريخ, كتعٌممػػتي  مػػف بريفيػػر: المعػػب بالكممػػات, ثيػػ

, انطالقػػػان مػػػف المقكلػػػة السػػػابقة يسػػػتطيع المػػػرء أف يخػػػرج بفكػػػرة كاضػػػحة عػػػف الشػػػعراء الػػػذيف تػػػأثر (3)نسػػػيتييـ" 
 المناصرة بيـ كىـ:

                                                           

, لممزيػد عػف 425(, 1(, شيادة ذاتية لممناصرة, ممحػؽ )قراءات في شعر عز الديف المناصرة) القيس الكنعاني امرؤينظر:  (1)
التنػػػاص المعرفػػػي فػػػي شػػػعر عػػػز الػػػديف التفاعػػػؿ بػػػيف الػػػنص الشػػػعرم عنػػػد المناصػػػرة كاألدب الشػػػعبي, ينظػػػر: كعػػػد اهلل, ليػػػديا, 

 .124-45, المناصرة
ل , 439-438(, 1(, شػيادة ذاتيػة لممناصػرة, ممحػؽ )قراءات فػي شػعر عػز الػديف المناصػرة) امرؤ القيس الكنعانيينظر: ( 2)

 . 285-284, 266-265, احوارات مع عز الديف المناصرة أستطيع النوـ مع األفعى 
 .212, ل أستطيع النوـ مع األفعى احوارات مع عز الديف المناصرة ( 3)
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 غارسيا لكركا/ إسبانيا. -

 جاؾ بريفير/ فرنسا. -

 / اليكناف.ريتسكسقسطنطيف كفافيس, كيانيس  -

 باكند/ بريطانيا.عزرا ك ت.س. إليكت,  -

 ناظـ حكمت/ تركيا. -

 برتكلد بريشت/ ألمانيا. -

 .(1)أككتافيك باس/ المكسيؾ  -

 .(2)يالحظ كجكد قاسـ مشترؾ بيف: لكركا, كناظـ حكمت, كبرتكلد بريشت, ىك ككنيـ شعراء مقاكمة عالمييف

                                                           

 امػػرؤ القػػيس الكنعػػاني, 266, 212, 38, 33, ل أسػػتطيع النػػوـ مػػع األفعػػى احػػوارات مػػع عػػز الػػديف المناصػػرة ينظػػر: ( 1)
شاعرّية التػاريخ واألمكنػة احػوارات مػع عػز , 427(, 1شيادة ذاتية لممناصرة, ممحػؽ )(, قراءات في شعر عز الديف المناصرة)

, لممزيد 346, 342, جمرة النص الشعري امقّدمات نظرّية في الفاعمية والحداثة ؛ 632, 514, 489, 81, الديف المناصرة 
ديف المناصػرة  بنياتػه  إبدالتػه  وُبعػد   شػعر عػز الػعف حضكر الشػعراء الغػربييف فػي شػعر المناصػرة, ينظػر: بكدكيػؾ, محمػد, 

, 88-83, إعػػداد كتقػػديـ: زيػػاد أبػػك لػػبف, غابػػة األلػػواف واألصػػوات, عػػز الػػديف المناصػػرة, 387-377, الرعػػوّي ادراسػػة نقديػػة 
94 ,380. 

 .95-87, جدؿ الشعر والثورةينظر: أبك نضاؿ, نزيو,  (2)
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 المكاف:

, ككنػو دائػـ الترحػػاؿ فػي المنػػافي (2)اؿ , كلقٌػػب بالشػاعر الجػػكٌ (1)ًقٍيػؿ عنػو )تركبػػادكر( الشػعر الفمسػطيني 
, (3)بعػػد منعػػو مػػف دخػػكؿ كطنػػو فمسػػطيف, قػػاؿ نقػػالن عػػف الشػػاعر التركػػي نػػاظـ حكمػػت: "المنفػػى مينػػةه صػػعبة" 

؛ ليػذا فػإفَّ كػٌؿ شػي فػي حياتػو مؤقٌػت, فقػد (4)كعف الشػاعر الفرنسػي )سػكبرفيؿ(: "لػي سػقؼه كاحػده ىػك الٌسػماء" 
 .(5)ؤٌقت( عاش كما زاؿ )مؤٌقتان ابف م

, إحساسػػو الشػػديد (6)التػػي عػػاش فييػػا  ةيػػرل المناصػػرة أٌف أحػػد أسػػباب تعػػدد ثقافتػػو ىػػك المنػػافي المتعػػدد
بالمنفى جعمػو يتكٌجػو نحػك فمسػطيف فػي شػعره, كعميػو فقػد كصػفو إبػراىيـ نمػر مكسػى بعػد دراسػة إحصػائية بأٌنػو 

, تعميػػؿ ذلػػؾ لػػدل (7)نيان ىػػـ عينػػة الدارسػػة شػػاعر المكػػاف الفمسػػطيني األٌكؿ مػػف بػػيف اثنػػي عشػػر شػػاعران فمسػػطي
المناصرة أٌف "المنفٌي أكثر تعمقان باألمكنة التي فقػدناىا مػف غيػر المنفػٌي الػذم يعػيش فػي قمػب المكػاف, كنالحػظ 
أٌف األمكنػػػة نفسػػػيا المسػػػتعممة فػػػي الػػػكطف تختمػػػؼ فػػػي طريقػػػة التكظيػػػؼ عػػػف مرحمػػػة المنفػػػى, كلكػػػف لػػػيس كػػػٌؿ 

, فػػػي سػػػياؽ التعميػػػؿ يػػػكرد المناصػػػرة مقكلػػػة )جاسػػػتكف (8)درجػػػة الحساسػػػية نفسػػػيا"  المنفيػػػيف مػػػف الشػػػعراء ليػػػـ
 .(9)باشالر(: "بيكته ال جذكر ليا ال يمكف تصٌكرىا, البيكت التي فقدناىا إلى األبد تظٌؿ حٌية في داخمنا" 

                                                           

 .670, ز الديف المناصرة شاعرية التاريخ واألمكنة احوارات مع عينظر:  (1)
 .199, ل أستطيع النوـ مع األفعى احوارات مع عز الديف المناصرة ينظر:  (2)
 .209, 165نفسو,  (3)
 .312, جمرة النص الشعري امقّدمات نظرّية في الفاعمية والحداثة  (4)
 .165, ل أستطيع النوـ مع األفعى احوارات مع عز الديف المناصرة ينظر:  (5)
 .342ينظر: نفسو,  (6)
, مجمة عػالـ ذاكرة المكاف وتجّمياتها في الشعر الفمسطيني المعاصر, مكسى, إبراىيـ نمر, 338, 333-332ينظر: نفسو,  (7)

 .67-66ـ, 2007يكنيك  -, إبريؿ35, ـ4الفكر, ع
 .306, جمرة النص الشعري امقّدمات نظرّية في الفاعمية والحداثة  (8)
 .312نفسو,  (9)
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, يقػكؿ: "لكػٌف إاٌل أٌف مف يستقرلء ديكاف المناصرة يجد أٌف قصائده المكانية كانت أيضان عربيػة كعالميػة 
 .(1)المكاف في قصيدتي لـ يكف فمسطينيان كأردنيان فقط بؿ كاف مكانان عربيان كعالميان" 

عف طبيعة عالقة المناصرة بالمكاف, يقكؿ: "لـ تكف عالقتي ثقافية ذىنية فقػط, بػؿ كانػت حياتيػة تحمػؿ 
نٌمػػا , فالمناصػػرة لػػـ يكػػف سػػائحان أك زائػػران لمبمػػداف التػػي عػػ(2)عػػذاب اليػػكمٌي"  اش أك تنٌقػػؿ فييػػا طكعػػان أك كرىػػان, كا 

مػػػارس حياتػػػو اليكميػػػة, كعٌمػػػؽ صػػػالتو معيػػػا, حيػػػث أعطتػػػو خبػػػرة حياتيػػػة كاسػػػعة, كصػػػٌمبت عػػػكده, كصػػػقمت 
 .(3)قصيدتو

 :(4)كىذه البمداف ىي 

 الزماف المكاف الرقـ

 ـ0964-0946 بني نعيـ( –فمسطيف )الخميؿ  .0

 ـ0972-0964 مصر )القاىرة( .0

 ـ0973-0972 ردف )عٌماف(األ .3

                                                           

, لالٌطػالع عمػى 424(, 1(, شػيادة ذاتيػة لممناصػرة, ممحػؽ )قػراءات فػي شػعر عػز الػديف المناصػرة) امرؤ القػيس الكنعػاني (1)
عػز الػديف , مقالػة ضػمف كتػاب: المكػاف الجزائػري فػي شػعر عػز الػديف المناصػرةقصائده المكانية ينظػر: خرفػي, محمػد صػالح, 

شػعرية العنونػة اعػز , , سػٌيد أحمػد, حيػدر157-156كتقديـ: يكسؼ رزكقػة, , إعداد المناصرة شاعر المكاف الفمسطيني األّوؿ
 .1216-1210ـ, 2011, يكنيك 2, ع19, مجٌمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(, ـالديف المناصرة نموذجًا 

 .424(, 1ممحؽ )(, شيادة ذاتية لممناصرة, قراءات في شعر عز الديف المناصرة, )القيس الكنعاني امرؤ (2)
عز الديف المناصػرة شػاعر المكػاف الفمسػطيني , مقالة ضمف كتػاب: المؤقت األبدّي  وآخر الناجيفينظر: الجالكس, محمد,  (3)

 .358, إعداد كتقديـ: يكسؼ رزكقة, األّوؿ
شػعره, ينظػر: كحمػكش, , لممزيػد عػف المكػاف فػي 301, جمرة النص الشعري امقّدمات نظرّية في الفاعميػة والحداثػة ينظػر:  (4)

, التميمػي, حسػاـ, صػورة المكػاف فػي شػعر المناصػرة, الخكالػدة, زايػد, بالغة المكاف اقػراءة فػي مكانيػة الػنص الشػعري فتحية, 
, 264-223ـ, 2002, 1, ع16, مجمٌػػة جامعػػة النجػػاح لألبحػػاث )العمػػـك اإلنسػػانية(, ـالخميػػؿ فػػي شػػعر عػػز الػػديف المناصػػرة

  .www.odaba sham.netا, رابطة أدباء الشاـ, الفضاء المكاني في ديواف عز الديف المناصرة عتيؽ, عمر عبد اليادم,
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 ـ0977-0974 لبناف )بيركت( .4

 ـ0980-0977 بمغاريا )صكفيا( .5

 ـ0980-0980 لبناف  )بيركت( .6

 ـ0983-0980 تكنس .7

 ـ0987-0983 الجزائر )قسطنطينة( .8

 ـ0990-0987 الجزائر )تممساف( .9

 ....-0990 األردف )عٌماف( .02

 ساتؼاً: انرقٕٚى

: الشػػاعر, كالناقػػد األدبػػي, كالمفٌكػػر, كاألكػػاديمي, عػٌز الػػديف  المناصػػرة ... فػػي شخصػػيتو المركبػػة يتحػػرؾي
, فػػأٌم اىتماماتػػو أقػػرب إلػػى نفسػػو  يجيػػب أٌف عشػػقو األٌكؿ (1)كالفػػدائي, كالفٌنػػاف الرٌسػػاـ, كالناقػػد السػػينمائي... 

: "أنا شاعره أكالن كأكالن  و مػف بػاب كأكالن... أٌما الجانب األكاديمي فدخمتيػكاألخير ىك الشعر ككتابة القصائد, يقكؿي
, "القصيدة ظٌمت مركز نشاطي األٌكؿ (3), كيضيؼي مؤٌكدان في حكارات أيخرل: "أنا شاعره أكالن كأخيران" (2)المينة" 
: "قصيدةه كاحدةه مف شعرم أىـٌ مف كٌؿ أبحاثي ا(4)كاألخير"  لعمميػة , كفي نبرة قد تحمؿ شيئان مف المبالغة يقكؿي

 .(5)مف حيث القيمة بالنسبة لي"

                                                           

امػرؤ القػيس الكنعػاني اقػراءات فػي شػعر , مقالػة ضػمف كتػاب: بورتريه الشاعر عز الديف المناصرةعمػي, ينظر: العامرم,  (1)
ذاكرة المستقبؿ ااألصوات الممحميػة واألسػطورية حفناكم,  , بعمي,327, إعداد كتحرير: عبد اهلل رضكاف, عز الديف المناصرة 

,  إعػداد كتقػديـ: زيػاد أبػك لػبف, عز الديف المناصرة اغابة األلواف واألصوات مقالة ضمف كتػاب:  في شعر عز الديف المناصرة 
76. 

 .328, مع األفعى ل أستطيع النـو (2)
 .294, 195نفسو,  (3)
 .69نفسو,  (4)
 .596, اريخ واألمكنة احوارات مع عز الديف المناصرة شاعرّية الت (5)
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: فيػػك شػػاعره (1)كصػػفو الركائػػي الجزائػػرم )الطٌػػاىر كطٌػػار( فػػي حفػػؿ تكريمػػو "كأٌنػػو جػػامع المتناقضػػات" 
ف مػػف مخادعػة الشػػاعر ًلييٍعًمػؿى العقػػؿ فػي قضػػايا: نظريػػات ف مػػف مخادعػة النقػػد, كناقػده كباحػػثه كميفٌكػره تمٌكػػتمٌكػ

قػػارف, كالشػػعريات, كالفػػف التشػػكيمي, كالسػػينما, كالثقافػػة الشػػعبية, كأسػػتاذه جػػامعٌي كقػػكره الجمػػاؿ كالمغػػة, كالنقػػد الم
ـٌ كطنػػو فػػي ًحمّْػػو كترحالػػو, كمثقٌػػؼه ثػػكرٌم مسػػتقٌؿ ...  , فكيػػؼ اسػػتطاع (2)رصػػيف, كمناضػػؿه فمسػػطيني يحمػػؿ ىػػ
ـٌ الفصػػؿ بينيػػا فػػي آفو معػػان  أك بعبػػارة أخػػرل كيػػؼ اسػػت طاع تحقيػػؽ المعادلػػة التصػػدم الىتماماتػػو مجتمعػػة, ثػػ

 الصعبة: التكازف بيف اإلبداع كالتنظير 

: "صػػحيح أٌنيػػا مسػػ يعتػػرؼي المناصػػرة بصػػعكبة األمػػر إالٌ  لة مرىقػػة أعنػػد الشػػاعر الحػػاذؽ المثقٌػػؼ, يقػػكؿي
, كيرٌكز عمى الجمع بيف الشعر كالنقد (3)لمشاعر, لكٌف الشاعر الحقيقي ىك مف يسيطر عمى الفصؿ كالكصؿ" 

: "طبعان ىي عمميػة شػاٌقة, كلكػٌف الشػاعر المثقٌػؼ إذا فيػـ الفاصػؿ أفضػؿي مػف الشػاعر غيػر بشكؿ خاٌص  فيقكؿي
: "أٌمػػا الجمػػع كالفصػػؿ بػيف الشػػاعر كالناقػػد فيػػك أمػػره فػػي غايػػة الصػػعكبة, (4) المثقٌػؼ" , كفػػي حػػكار آخػػر يضػػيؼي

 .(5)قميمكف مف الشعراء نجحكا في ذلؾ" 

نجح باقتدار في الفصؿ المجازم الرمػزم بػيف الشػعر كالنقػد فػي كقػت  ييعىٌد المناصرة مف ذلؾ القميؿ الذم
ـٌ ككيػػؼ  -حسػب المناصػرة –, أٌمػا دليػؿ النجػاح فيػػك (6)مبٌكػر؛ لػذا لػـ ييػؤٌثر النقػد فػػي عفكيػة قصػائده  بقيػاس كػ

صداراتو الشعرية )بطبعاتيػا المتعػددة( كالنقديػة, كالتاريخيػة, كالفكريػة ىػذا النجػاح , كقػد سػاعده عمػى (7)كتاباتو كا 
 عكامؿ عٌدة ىي:

                                                           

 . 235, أرشيؼ أخضر, التقديـ, المناصرة, عٌباس, ديواف: حيزّية اعاشقة مف رذاذ الواحات  (1)
 ينظر: نفسو, الصفحات نفسيا. (2)
 .312, ل أستطيع النوـ مع األفعى احوارات مع عز الديف المناصرة  (3)
 .311نفسو,  (4)
 .294و, نفس (5)
 .108ينظر: نفسو,   (6)
 .370-369ينظر: نفسو,  (7)
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* تنظيـ الكقت كحسف استغاللو, يقكؿي المناصرة: "سرُّ نجاحي يكمف ببساطة شديدة في مفتػاح كاحػد ىػك كممػة 
ـٌ أخطٌػطي لميػكـ التػالي فتنظػيـ الكقػت  التنظيـ, فأنا أسػأؿي نفسػي فػي نيايػة كػٌؿ يػكـ عٌمػا أنجزتيػو فػي ذلػؾ اليػكـ, ثيػ

 .(1)باإلنتاج"  تنظيمان كاقعيان أمره يرتبط

* الخبػػرة كالممارسػػة العمميػػة لمفصػػؿ بػػيف اإلبػػداع )الشػػعر( كبػػيف المينػػة )العمػػؿ األكػػاديمي كالصػػحافة(, يقػػكؿي 
المناصرة: "أنا باستمرار أعيشي شخصيتيف: المبدع )الشاعر( كأسػتاذ الجامعػة, كأفصػؿي بينيمػا, كقػد تكػٌرس ىػذا 

عمػؿي فػي السػابؽ فػي العمػؿ الصػحفي الػكظيفي أيضػان, كىػك يخمػؽ الفصؿ بفضؿ الخبرة كالتمريف, مثالن: كنػتي أ
ـي أٌف الصػحافة مينػةه  نفس الحالة النفسية .... كقد كنتي شخصيان أفصؿي بيف الشعر كالصحافة, بمعنى أٌنني أفيػ

, , كيضيؼ في حكار آخر: "نحف ال نكتب الشعر كٌؿ يكـ, كلسنا متفرغيف لكتابة الشػعر(2)كليست إبداعان أدبيان"
فعمػػى الشػػاعر فػػي الػػكطف العربػػي أف يمػػارس مينػػة مػػا يعػػيش مػػف كرائيػػا, كمينتػػي ىػػي أسػػتاذ جامعػػة, كقبميػػا 

 .(3)عممتي في الصحافة كاإلذاعة كال تناقض في ذلؾ" 

* مجػػيء المناصػػرة إلػػى مجػػاؿ النقػػد كالتنظيػػر كالعػػالـ األكػػاديمي متػػأخران, أم بعػػد أف ترٌسػػخ فػػي عػػالـ الشػػعر, 
عرية معركفة لدل النقاد, كاألمثمة كثيرة لمشعراء النقاد مثؿ: خميؿ حاكم, كنازؾ المالئكػة, كأصبحت لو ىكية ش

, مػع تأكيػد المناصػرة عمػى حقيقػة ميٌمػة (4)كصالح عبد الصبكر, كأدكنيس, كأحمد عبد المعطي حجػازم .... 
 .(5)ىي أٌف "النقد يصقيؿي القصيدة لكٌنو ال يصنع شاعران" 

رار المعبػػػة الشػػػعرية كشػػػاعر كناقػػػد, كقدرتػػػو عمػػػى تنسػػػيؽ العالقػػػة بػػػيف )العقػػػؿ النقػػػدم( * معرفػػػة المناصػػػرة بأسػػػ
 -خاٌصػة النقػد –, رغـ اعترافو بحدكث تبادؿ في التأثير بيف  شعره كنقده (6)ك)القمب الشعرم( كالفصؿ بينيما 

: نعػـ, أحيانػان أشػعر بػأٌف بعػض كت ابػاتي النقديػة تحمػؿ منحػى إاٌل أٌنو في النيايػة يسػتطيع الفصػؿ بينيمػا: "أقػكؿي

                                                           

 .324 ,ل أستطيع النوـ مع األفعى احوارات مع عز الديف المناصرة (1)
 .400-399, شاعرّية التاريخ واألمكنة احوارات مع عز الديف المناصرة  (2)
 . 596, نفسو (3)
 .370-369, 311, 213(, لديف المناصرةل أستطيع النوـ مع األفعى احوارات مع عز اينظر:  (4)
 . 108نفسو,  (5)
 .236نفسو,  (6)
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شاعريان, أٌما شعرم فيك ينبع مف القمب دائمػان ال مػف العقػؿ النقػدم, فأنػا قػادره دائمػان عمػى الفصػؿ بينيمػا فصػالن 
 .(1)حاسمان" 

 كيؤكد عمى األمر نفسو في حكارات أخرل:

ٌما عندما أكتبي دراسة نقديػة, "أترؾي لنفسي حرية كاممة, عندما أكتبي القصيدة أقمعي الرقابة التي في داخمي, أ -
 .(2)فإٌف العقؿ ىك الذم يسيطر عمى منيجيتي في الكتابة" 

فػػأعكدي معػػو إلػػى بسػػاطتي, كأكتػػبي  ر"عنػػدما أنقػػدي اسػػتخدـي عقمػػي الػػذم يتحػػكؿ إلػػى عقػػؿ عممػػي, أٌمػػا الشػػاع -
 .(3)نفسي" 

األكاديميػة العميقػة, فأنػا فػي حالػة  "ليس مطمكبه مني أف أككف عقالنيان في الشعر, رغـ ما ييقاؿ عػف ثقػافتي -
"راعيان كمزارعان بسيطان, كقد درٌ  الكتابة أعكدي   .(4)بتي نفسي عمى ىذا الفصؿ كنجحتي

"صحيح أٌف القمب كالعقؿ متالزماف في اإلنساف, إاٌل أٌنو يمكف الفصؿ بينيما فػي حالػة الكتابػة: أركػضي كراء  -
 .(5)يف أمارسي النقد" قمبي حيف أكتبي الشعر, كأركضي كراء عقمي ح

"كيؼ نسيطر عمى الفاصؿ  لقد سيطرتي عميو بالطفكلة, فأنا ما زلػت طفػالن فػي الكاحػد كالسػتيف, ليػذا أعػكد  -
 .(6)طفالن عند كتابة القصيدة, أىربي مف ثقافتي المزدحمة, كالعكس صحيح: أم يصحك عقمي لدل كتابة النقد"

 

                                                           

 .398, ل أستطيع النوـ مع األفعىينظر:  (1)
 .213, نفسو (2)
 .328نفسو,  (3)
 .136,  نفسو (4)
 .225نفسو,   (5)
قػػد شػػاعران, كالشػػاعر الناقػػد( بشػػكؿ , يشػػار إلػػى أٌف )رينيػػو كيميػػؾ( قػػد تنػػاكؿ بالدراسػػة مكضػػكع )الشػػاعر ناقػػدان كالنا311نفسػػو,  (6)

ٌيدة كالمعارضة, ينظر:   .430-308, مفاهيـ نقديةنظرم ذاكران اآلراء الميؤى
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ثقافية المناصرة  كما النجاحات كالخسارات التي حصدىا  يرل في نياية المطاؼ, ىؿ أفادت التعددية ال
 أٌما اإليجابي فيك: (1)المناصرة أٌف التعددية الثقافية ليا أثراف: أحدىما إيجابٌي كاآلخر سمبي 

: "ىذه التعددية أعطتني أيفقان أكسع في الشعر"  -  .(2)سعة األفؽ في الشعر, يقكؿي

رل: "ىػذا التنػٌكع مػنح قصػيدتي مفيػكـ االنفتػاح عمػى اآلخػر, تعٌرفػتي عمػى التعرؼ إلى ثقافػات الشػعكب األخػ -
ماليػيف البشػر, عشػتي أيضػان فػي أكركبػا الشػرقية فػي مدينػة صػكفيا سػنكات عديػدة, فاسػتمعتي إليقاعػات شػعكب 
أخػػرل مػػف اليكنػػاف كفرنسػػا كبريطانيػػػا حتػػى فيتنػػاـ كالتشػػيمي, حيػػث زاممػػػتي شػػعراء كصػػحافييف كمكسػػيقييف مػػػف 

 .(3)يات مختمفة" جنس

 .(4)انفتاح قصيدتو عمى أجناس أدبية كفنية جديدة.  -

مػػف سػػمبيات الجمػػع بػػيف اإلبػػداع كالمينػػة )العمػػؿ األكػػاديمي, كالصػػحافة( عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ, مػػا ذكػػره 
ـي الصػبر كالحػكار,  المناصرة: "رغـ أٌف التدريس الجامعي, يجعمؾ تحتؾُّ مباشرة مع طالب كطالبات, حيث نػتعم

اٌل أٌف مينة التدريس متعبة, أٌما مينة الصحافة رغـ متعتيا فيي تثير التكتر, المياث كراء الخبز اليكمي يفقدنا إ
لٌذة التأمؿ التي تحتاجيا القصيدة ... أنا لـ أجد مف يمنحني التفرغ لمكتابة, كىي أمنيتي, المتفرغكف لمكتابة ىـ 

ٌران فكقعتي   .(5)في فٌخ الخبز اليكمي"  مثٌقفكف متسكلكف, أردتي أف أككف حي

: "عالقػػػاتي  كمػػػا أثٌػػػرت اىتمامػػػات المناصػػػرة المتعػػػددة عمػػػى حياتػػػو االجتماعيػػػة النشػػػغالو بالكتابػػػة يقػػػكؿي
االجتماعيػػػة ليسػػػت جٌيػػػدة, أم ال أقػػػكـي بكاجبػػػاتي االجتماعيػػػة بشػػػكؿ جٌيػػػد, كىػػػذا يسػػػٌبب لػػػي حرجػػػان مػػػع األحٌبػػػة 

, مع األخػذ (6)ا دامت الكتابة ىي األساس في حياتي الشخصية" كاألقارب كاألصدقاء, لكف بعضيـ يتفيمني م

                                                           

 .69, ل أستطيع النوـ مع األفعى احوارات مع عز الديف المناصرة ينظر:  (1)
 .328نفسو,  (2)
 .69  نفسو (3)
 .279, 204, 69ينظر: نفسو,  (4)
 .69 ,نفسو (5)
 .324, نفسو (6)
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قػػػد صػػدرت بعػػػد معانػػػاة معرفيػػة كحياتيػػػة, ككنيػػػا تسػػتنزؼ جيػػػده كصػػػحتو  ةبعػػيف االعتبػػػار أٌف كتاباتػػو المتنكعػػػ
 .(1)ككقتو

ـٌ قػػاـ  صػػفكة القػػكؿ أٌف التعدديػػة الثقافيػػة قػػد أفػػادت المناصػػرة عمكمػػان, حيػػث اسػػتكعب الثقافػػات األخػػرل, ثيػػ
ـٌ تتبعو   في الفصميف الثاني كالثالػث ليػذه الدراسػةبتكظيفيا في قصائده بشكؿ مباشر كغير مباشر, كىذا ما سيت

  الفنية في شعره.تكظيؼ المناصرة لتقنيات األجناس التي سترصد كيفية 

 

                                                           

 .311, 301, ل أستطيع النوـ مع األفعى ينظر: (1)
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 انفقم انصاَٙ: انفٍ انًٕعٛقٙ

 

 العالقة بيف الشعر والموسيقى 
 

 توظيؼ المناصرة لمموسيقى 
 

 سباباأل -

 

 المظاهر -
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 انؼالقح تٍٛ انؾؼش ٔانًٕعٛقٗ

منيمػػػا عمػػػى المحاكػػػاة لمطبيعػػػة بحسػػػب  بػػػيف الشػػػعر كالمكسػػػيقى عالقػػػة مشػػػتركة كقديمػػػة, إذ يقػػػكـ كػػػؿّّ 
ؿ ؤكٌ أرسطك, كما يي  د )ميشاؿ بكتكر( عمػى ًقػدىـ ىػذه العالقػة فيقػكؿ: " فػي القػركف الكسػطى كػاف الشػاعر الميتجػكّْ

مكسػيقية, كيعػزؼ لحنػان قبػؿ الشػركع بإنشػاد شػعره كيختمػو بمحػف آخػر,  حمػؿ معػو آلػةن الذم ييغٌني في القصػكر ي
فكانت ىػذه النغمػات المكسػيقية الصػادرة عػف القيثػارة أك عػف الكمػاف كياللػيف يحيطػاف بالقصػيدة كيعزالنيػا عػف 

مػػف المقػػاطع,  , فكػاف لنػػا عمػػـ عػػركض بينػي عمػػى عػػددنٌص تسػػٌربت اآللػػة إلػػى الػػ فشػيئان  شػػيء غيرىػػا, كشػػيئان  كػؿّْ 
َـّ "  القافية التي تيعممنا بأفَّ ككاف لنا ىذه   .(1)بيت الشعر قد ت

, بغمغمػػة, : " القصػيدة تبػدأ عنػػدم بيػذياف مكسػيقيٌ القصػيدة مػػيالد نػزار قٌبػاني يصػػؼفػي السػياؽ ذاتػو 
كيقػكؿ ( 2)ردات" بكالـ ال كالـ لو, ثيـٌ تأتي القصيدة لتنٌظـ ىذا اليذياف كتحتكيو كتحبسو في داخؿ زجاجة المف

في شيادة أخرل:" فػي ) طفكلػة نيػد( ك) سػامبا( كانػت تسػتكلي عمػيَّ حالػة مكسػيقية تػدفعني فػي أكثػر األحيػاف 
ليػرم: ) المكسػيقى, اڨ إلى أف أيغٌني شعرم بصكتو عاؿو كما كاف يفعؿ الشاعر اإلسباني لكركا... كانت جممػة 

 (.3)كتبي كأركضي كراء رنيف الكممات قبؿ الكممات" كال شيء غير المكسيقى( تالحقني باستمرار عندما أ

 

 

                                                           

 .03,  بحوث في الرواية الجديدة ( 1)

 .092, أسئمة الشعرا في حركة الخمؽ وكماؿ الحداثة وموتها لعكش, منير, ا ( 2)

 -095, نػػوفتقابػػؿ الفلممزيػػد عػػف العالقػػة بػػيف األدب كالمكسػػيقى, ينظػػر: سػػكريك, إيتيػػاف,  ,60-62, قصػػتي مػػع الشػػعر ( 3)
083. 
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 ذٕظٛف انًُافشج نهًٕعٛقٗ

 األعثاب

, عربٌيػػػةلممناصػػػرة اىتمامػػػات بالمكسػػػيقى, ظيػػػرت جمٌيػػػة فػػػي تأليفػػػو لكتػػػاب فػػػي تػػػاريخ فػػػف المكسػػػيقى ال 
ّـّ انط كالميفٌكػر, فالعديػػد مػػف  فػػي المنظكمػة الثقافيػػة التػي يحتاجيػػا الشػاعر كالناقػػد القػان مػػف أفَّ المكسػيقى جػػزءه ميػ

خكاف الصفا  استنادان إلػى مػا (  1)الفالسفة المسمميف كتبكا في المكسيقى منيـ: الكندم, كالفارابي, كابف سينا, كا 
 سبؽ فقد قاـ المناصرة بتكظيؼ تقنيات مكسيقية في شعره لألسباب اآلتية:

ي فػػي قريتػػػو ) بنػػػي نعػػيـ/ الخميػػػؿ( حيػػػث : تعمٌػػؽ المناصػػػرة منػػذ طفكلتػػػو بالشػػػعر الشػػعبي الفمسػػػطينلً أوّ     
أنػػدسُّ فػػي  كنػػتي  سفػػي األعػػرايقػػكؿ: " األعػػراس القركيػػة كاألغػػاني الشػػعبية التػػي كػػاف يحػػرص عمػػى سػػماعيا, 

, لكػٌف يف يكتشفف كجكدم, فتصيح امرأة : اطردف الكلدأعشقيا... لكنٌ  كنتي ألراقب أغانييف التي  ؛غرفة النساء
طفػؿ, كحػيف أكتشػؼي عػدـ الرضػا عػف كجػكدم, أىػربي ألتمصػص عمػييف مػٌرة ثانيػة  درٌ النساء يقمف ليا: إٌنػو مجػ

, كقػػد ارتبطػػت ىػػذه األجػػكاء الفمكمكريػػة  (2)أقاتػػؿ مػػف أجػػؿ حقٌػػي فػػي سػػماع أغػػاني النسػػاء"  كنػػتي مػػف النافػػذة, 
القريػة؛  بػالفرح الغػامر حػيف أنػدسُّ كسػط حمقػة الدبكػة فػي أعػراس أشػعري  كنتي بمشاعر الغبطة كالفرح, يقكؿ : " 

أذىػػػػبي إلػػػػى األعػػػػراس كأتكٌحػػػػدي مػػػػع أجكائيػػػػا التػػػػي  كنػػػػتي , "  (3)ألسػػػػمع األغػػػػاني الشػػػػعبية الجميمػػػػة كالحزينػػػػة " 
 .(4)تسحرني"

 

                                                           

 .5,  العربية  االّسماُء تغّني ا قراءة في تاريخ الموسيقينظر:  ( 1)

, ـ0220,صػيؼ0, مجمػو الزاكيػة , عوحيزيػة الجزائريػة اشػهادة   أسطرة اليومي: جفرا الفمسطينية  المناصرة, عز الديف, ( 2)
038 . 

 .00,  نفسو ( 3)
 . 423نفسو ,  ( 4)

 



36 

 

 أفَّ عددان مف أقارب المناصرة ىـ شعراء شعبٌيكف: إلى ييشار     

ات كالثالثينيػػات مػػف يـ( زٌجػػاؿ معػركؼ فػػي العشػرين0937 -0830جػٌده ألبيػػو الشػيخ عبػػد القػادر المناصػػرة)  -
ػمً  حػيف ي الضػرائب كمتعيػدم الفالٌ القرف العشريف, كانت مكضكعات أزجالػو ضػٌد الحكػـ العثمػاني خاٌصػة محصّْ

 .(1)ركاية شفكية لرك في أراضي البككات, كما تغٌزؿ غزالن صكفيان , إاٌل أفَّ قصائده لـ تينشر كٌميا, فيي تي 
فػي األعػراس, يرتجػؿ األشػعار بفطريػة كقافيػة عفكيػة, رغػـ  ٌداءه عٌمو ميحٌمػد كاسػمو الشػعرم ) أبػك الشػايب( حػ -
 مٌيتو كعممو في الزراعة.أي 

فػػي أعػػراس المنطقػػة, يسػػاجؿ الشػػعراء الشػػعبييف فػػي القػػدس  ابػػف عٌمػػو: عبػػد القػػادر محمػػد المناصػػرة : حػػٌداءه  -
 و لـ يعرؼ الكتابة.أنٌ ب كنابمس, عممان 

 .(2)عٌمتو: فاطمة المناصرة -

المناصػػرة , يقػػكؿ:" كػػاف ىػػذا الجػػٌك مػػف األعػػراس القركيػػة يشػػحنني  فػػيء الفمكمكريػػة رت ىػػذه األجػػكاأثٌػػ
, " كػؿُّ ذلػؾ ٌدلنػي عمػى طريػؽ غارسػيا لكركػا كبػابمكنيركدا (3)بطاقة مف الركح الممحمية فػي األعػراس الشػعبية" 

ز التك (4)فيمػػا بعػػد, إفَّ شػػعرم حمػػـ المػػزيج كاالمتػػزاج بيمػػا منػػذ طفػػكلتي" ػػزّْ  الشػػعبي ٌجػػو نحػػك الشػػعر, إذف فقػػد عي
بأىميػػة تكظيػػؼ الشػػعر الشػػعبي كاالسػػتفادة مػػف أسػػاليبو فػػي  بقػػراءة المناصػػرة لقصػػائد لكركػػا التػػي أكسػػبتو ثقػػةن 

الشػعر الحػػديث, ال سػٌيما االىتمػػاـ بالمكسػػيقى اإليقاعيػة كاالسػػتفادة مػف خاصػػية التكػػرار اإليقػاعي فػػي األغػػاني 
مارس الغناء بسبب رداءة صػكتو: " اكتشػفتي أفَّ صػكتي ال أىميػة لػو, بػؿ , ييذكر أفَّ المناصرة لـ يي (5)الشعبية 

 (.6ي اإلذاعي... ىك نكع مف التعكيض")ىك يميؿ إلى إزعاج أصدقائي لك غٌنيتي ليـ, كلعؿَّ عمم

                                                           

, قػػاـ نمػػر 493, 423, 304, 032, 005, 56, يخ واألمكنػػة ا حػػوارات مػػع عػػز الػػديف المناصػػرة شػػاعرية التػػار ينظػػر:  ( 1)
 .488-0/487, موسوعة الفولكمور الفمسطينيسرحاف بالترجمة لو كذكر مقتطفات مف شعره, ينظر: 

 .493, 304, 032, 005, 56(شاعرية التاريخ واألمكنة ا حوارات مع عز الديف المناصرةينظر:  ( 2)

 .032نفسو,  ( 3)

 .56نفسو,  ( 4)

آب -تمػػكز ,4, مجمػػة الطريػػؽ, ع النبيػػؿ ا ُوِلػػَد منػػذ مئػػة عػػاـ ِ    شػػهادة  يلوركػػا األندلسػػينظػػر: المناصػػرة, عػػز الػػديف,  ( 5)
 .024, 98ـ, السنة السابعة كالخمسكف, 0998

 .005,  شاعرية التاريخ واألمكنة ا حوارات مع عز الديف المناصرة  ( 6)
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ر ) النَّػػػكى ثانيػػػاً  ان فػػػي شػػػعره, إذ يػػػذكر بعػػػض عػػػاداتيـ ر(, كقػػػد ظيػػػر ىػػػذا جمٌيػػػ: اىتمػػػاـ المناصػػػرة بػػػالغىجى
مػػػييـ(, كأغػػػانييـ كتقاليػػدىـ  ) مثػػػؿ: ارتحػػاليـ مػػػف مكػػاف إلػػػى آخػػر ( , كيصػػػؼ مكاقػػدىـ, كثيػػػابيـ, كزينػػتيـ )حي

ػػػالشػػػعبية, كأدكاتيػػػـ المكسػػػ نج(, أٌمػػػا عػػػف سػػػبب تػػػأٌثره بػػػالغجر فيعػػػكد إلػػػى تػػػأثير يقية: ) القيثػػػارة, كالطبػػػؿ, كالصَّ
مػػر  (,1)الشػػاعريف لكركػػا كعػػرار  فػػي أمريكػػا يقػػكؿ : " لقػػد اىتممػػتي كمػػا كػػاف لػػو اىتمامػػات بأناشػػيد الينػػكد الحي

مر منذ السبعينيبالغجر منذ الستين ليذا كػاف  يات, كرٌبما قبؿ ذلؾ؛ات بتأثير لكركا كعرار, كاىتممتي بالينكد الحي
 بعػض أم عندما أقػاـ المناصػرة فػي (2)متأخران عندما عشتي إيقاعاتو في حياتي الشخصية"  ميكٌشحاىتمامي بال

كربػط بعضػيـ يكانػو)يا عنػب الخميػؿ( قػائالن: "يعمٌػؽ عمػى رأم بعػض النقٌػاد فػي د (,زائػرالج)دكؿ المغرب العربي
مػر, كلػـ أكػف قػد قػرأتي حرفػان كاحػدان مػف ىػذه  الينػكد بيف ياء النداء في عنكاف الديكاف كصرخة ,كبيف أناشيد الحي

 .(3)" عربٌيةاألناشيد التي لـ تكف تيرًجمت إلى ال

ـ(, 0990 -0987المغػػرب العربػػي, خاٌصػػة مدينػػة تممسػػاف الجزائريػػة ): اإلقامػػة فػػي بعػػض دكؿ ثالثػػاً 
يقػػكؿ عػػف أثػػر تمػػؾ اإلقامػػة :" تكلٌػػدت قصػػائدم عػػف معانػػاة حياتيػػة مػػع ثقافػػة أندلسػػية حٌيػػة, مػػا تػػزاؿ فػػي بيػػكت 
تممساف كفػاس كقسػطنطينية ككىٍجػدىة كغيرىػا... كاسػتمعت لمكسػيقى األنػدلس األصػمية لػدل عػائالت تممسػانية ال 

 (.4)ات لـ تيذكر, عشتي حياة أندلسية شبو حقيقية" ميكٌشحان لنصكصؿ تحتفظ بمخطكطات أندلسية, كتمتمؾ تزا

                                                           

آب -تمػػكز ,4, مجمػػة الطريػػؽ, ع النبيػػؿ ا ُوِلػػَد منػػذ مئػػة عػػاـ ِ    شػػهادة  ي  لوركػػا األندلسػػالمناصػػرة, عػػز الػػديفنظػػر: ي ( 1)
 .98ـ, السنة السابعة كالخمسكف, 0998

 .36 ل أستطيع النوـ مع األفعى ا حوارات مع عز الديف المناصرة  ( 2)

 .355نفسو,  ( 3)

 .060نفسو,  ( 4)
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يضػػيؼ المناصػػرة فػػي حػػكار آخػػر : " عشػػتي فػػي مدينػػة تممسػػاف الجزائريػػة أربػػع سػػنكات, كىػػي مدينػػة  
ات ميكٌشػػػحعزفػػػكف الأندلسػػػية الطٌػػػابع فػػػي حجرىػػػا كبشػػػرىا, فمعظػػػـ عائالتيػػػا تنحػػػدر مػػػف أصػػػكؿ أندلسػػػية, فيػػػـ ي

الشػػػعبية األندلسػػػية كفػػػؽ إيقاعاتيػػػا األندلسػػػية األصػػػمية... فمػػػـ أكػػػف مجػػػرد زائػػػر كلػػػـ أكػػػف مجػػػرد قػػػارئ لمثقافػػػة 
يقػػكؿ :" ىػػذا الطقػػس األندلسػػي تسػػٌرب إلػػى  (1)فمسػػطينيان" .. أتعػػاطؼ مػػع ىػػذه الثقافػػة بصػػفتي شػػاعران .األندلسػػية

 .(2)ركحي الشعرية" 

الدراسػػات العميػػا بجامعػػة مناصػػرة بتػػدريس تػػاريخ المكسػػيقى األندلسػػية لطمبػػة تجػػدر اإلشػػارة إلػػى قيػػاـ ال
 ميكٌشػػػػحـ( يقػػػػكؿ : " دٌرسػػػػتي تػػػػاريخ كتقنيػػػػات األغػػػػاني الشػػػػعبية بأنكاعيػػػػا : ال0989ممسػػػػاف الجزائريػػػػة عػػػػاـ ) ت

ة بجامعػػة لكؼ, بػػؿ قمػػتي بتعمػػيـ تػػاريخ األدكات المكسػػيقية المغاربيػػة لطمبػػة الماجسػػتير فػػي الثقافػػة الشػػعبيكالمػػا
اف, كأشػرفتي عمػى مػػا يزيػد عػف خمػػس عشػرة أطركحػة ماجسػػتير فػي مجػاؿ الثقافػػة الشػعبية المغاربيػة, بمػػا سػتمم

 (.3)غرؼ شعريا منيا" أفييا الثقافة األمازيغية... تمؾ اإليقاعات ىي ما بقي لي فكجدتني 

                                                           

 .074 نوـ مع األفعى ا حوارات مع عز الديف المناصرة  ل أستطيع ال( 1)

 .36نفسو,  ( 2)

 .090نفسو,  ( 3)
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 المظاهر
 

 الَعْنونة 
 القصائد الُمغّناة 
 اإلنشاد الشعري 
 تنغيـ الصوت 
 ّوع الموسيقّي:التن 

 المصطمحات , اآلالت , كتاب , فرقة -
 األعالـ -
 , غربٌية( عربٌيةالرقص ) رقصات  -

 : نصوص األغاني 
 تضميف -
 / غربٌية( عربٌية)  تحكير أغافو  -
 محاكاة ) قالب لحني, عادة اجتماعية , أساليب األغاني الشعبٌية( -

 :قوالب لحنّية 
 ة , مشرقٌية(ة, دينٌية, مغاربيٌ ) شعبٌية فمسطينيٌ  عربٌية -
 غربٌية ) الركؾ( -
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َح َٕ ُْ   انَؼ

اسػػػتخدـ المناصػػػرة عنكانػػػات ليػػػا عالقػػػة مباشػػػرة بالمكسػػػيقى كالغنػػػاء, ظيػػػر ذلػػػؾ فػػػي ديكانػػػو ) جفػػػرا( كقصػػػائده 
المبدكءة بكممة )جفرا( التي ىي باألصػؿ قالػب لحنػي شػعبي فمسػطيني, كمػا ييالحػظ ذلػؾ فػي عنكانػات القصػائد 

 اآلتية:

ػػػ( 1)أيغنيػػػات كنعانيػػػة مػػػف  كمزيػػػدان ( 4( كنشػػػيد الكنعانيػػػات)3)الميػػػؿ جي زى كىىػػػ( 2ـ)مُّ كتعميقػػػات عمػػػى أغنيػػػة العتبػػػة كالسي
 ميكٌشػػحك ( 8)كجنػػازة اإليقػػاع( 7)ك)آ...كم...ىػػا( ( 6)كتكقيعػػات مجركحػػة إلػػى السػػٌيدة ميجنػػا( 5ي)أغػػاني اليجينػػ
( 12)دم( يػػا حصػػاني... ..ك)دم.( 11)حارسػػات الكػػركـ كنشػػيد( 10)العناقيػػد كبػػأغنيتي أسػػحري ( 9)سػػقؼ السػػيؿ

 (.13)راؼنصٌ اال ميكٌشحك 

                                                           

, ط دار العػكدة, ديواف عػز الػديف المناصػرةالكنعانييف( فػي  أغاني, جاءت القصيدة بعنكاف ) مف 72/ 0ـ, 0226, طالشعرية األعماؿ( 1)
37. 

قاـ المناصرة بتغيير عنكاف القصػيدة إلػى , 86, صادر عف دار العكدة, ٌيب مستقؿٌ , طبعة خاصة في كتتديواف الخروج مف البحر الميّ ( 2)
 .0/097ـ, 0226, طالشعرية األعماؿ)دليمة الغٌزٌية( في بقية الطبعات, 

 .058, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرة , جاءت القصيدة بعنكاف ) الحاكـ بأمره( في025/ 0ـ, 0226, طالشعرية األعماؿ( 3)

 .0/320ـ, 0226, ط الشعرية األعماؿ( 4)

/ 0ـ, 0226, ط الشػػعرية األعمػػاؿ, جػػاءت القصػػيدة بعنػػكاف ) طريػػؽ البنػػات( فػػي 002, ط دار العػػكدة,  ديػػواف عػػز الػػديف المناصػػرة ( 5)
383. 

 .389/ 0ـ, 0226, ط الشعرية   األعماؿ 6)

 .05/ 0نفسو, (  7)

 .0/066نفسو, (  8)

 .406/ 0, ( نفسو 9)

 .460/ 0نفسو, (  10)

 .5, ل سقؼ لمسماء(  11)

 .39نفسو, (  12)

 .99نفسو, (  13)



40 

 

 

غُّاج ًُ  انققائذ ان

مشػػيكرة, فمػػا العالقػػة بػػيف الشػػعر كالغنػػاء  كىػػؿ يمكػػف أف  لػػت بعػػض قصػػائد المناصػػرة إلػػى أغػػافو تحكٌ  
 الشعرم  نٌص ال دكر يستفيد الشعر الحديث مف الغناء, كما ىك دكر الميغٌني في اإليصاؿ لمجميكر  كما ىك

كسػػػيقار المبنػػػاني) زيػػػاد الرحبػػػاني( بكضػػػع قطػػػع مكسػػػيقية ميسػػػتكحاة مػػػف شػػػعر المناصػػػرة عػػػاـ قػػػاـ الم 
مػػف قصػػائده, كمػػا ييظيػػر الجػػدكؿ  ـ(, كمػػا غٌنػػى بعػػض الميغنػػيف السياسػػييف المثقفػػيف كالممتػػزميف عػػددان 0976)

 :(1)اآلتي, حسب شيرة األغنية كمدل انتشارىا

 ة الغناءسن البمد اسـ الُمغّني عنواف القصيدة الرقـ

 خالد اليبر جفرا أرسمت لي دالية كحجارة كريمة .0

 مارسيؿ خميفة 

 لبناف

 لبناف

 ـ0975

 ـ0976

 ـ0984 لبناف مارسيؿ خميفة باألخضر كفٌناه .0

 ـ0984 فمسطيف / القدس مصطفى الكرد يا عنب الخميؿ . 3

 ـ0977 لبناف عصاـ الحاج عمي مكاصالت إلى جسد األرض . 4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لبناف أسامة حاٌلؽ مف البحر المٌيت الخركج . 5

 ـ0229 فمسطيف / القدس مصطفى الكرد عتـ الميؿ )قصيدة بالميجة المبنانية( .6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عٌماف كماؿ خميؿ الباب إذا ىٌبت منو الريح .7

سػػػػػػػػػػػػػػػتينيات القػػػػػػػػػػػػػػػرف  مصر سامية عبد الحميد)ميعتًزلة( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ . 8
 العشريف

 

                                                           

ا حػوارات مػع عػز األفعػى  ل أستطيع النوـ مع 430شاعرية التاريخ واألمكنةا حوارات مع عز الديف المناصرة    ينظر : ( 1)
 .397,  الديف المناصرة 



40 

 

طبيعػة الػنٌص الػذم  اة إلػى الجميػكر:يف إليصاؿ القصيدة الميغٌنػييرل المناصرة أٌف ىناؾ شرطيف أساس
بػػدع الػػذم سيكصػػؿ الػػ, كدكر المان إبػػداعيان حػػجيجػػب أف يكػػكف نا , (1)إلػػى قطػػاع أكسػػع مػػف الجميػػكر نٌص غٌنػػي المي

( يقػػكؿ: " لقػػد كانػػت القصػػيدة )جفػػرا( منشػػكرة فػػي )فمسػػطيف الثػػكرة( كفٌنػػاهمثػػاؿ ذلػػؾ قصػػيدتا )جفػػرا( ك)باألخضػػر 
شػؾ أٌف ك)النداء( فػي بيػركت, كقػد القػت ترحيبػان مػف القيػٌراء قبػؿ أف يغٌنييػا خالػد اليبػر كمارسػيؿ خميفػة, لكػف بػال 

مارسيؿ قد بعثيا مف جديد فيك قد قٌدـ إبداعان آخر بحيث كصمت إلى مالييف العرب بعد أف كاف قٌراؤىا بػاآلالؼ 
فػػي ( عػػف الشػػييد, أمػػاـ سػػتيف ألػػؼ متفػػرج كفٌنػػاهـ( قصػػيدتي ) باألخضػػر 0984... عنػػدما غٌنػػى مارسػػيؿ عػػاـ)

جمػػاىير ليػػا, لكػػف القصػػيدة كانػػت معركفػػة لػػدل فػػي الجزائػػر كقػػرأتي عنيػػا كعػػف نجاحيػػا كترديػػد ال كنػػتي , بيػػركت
 .(2)ـ(" 0976يا عاـ)المثقفيف كالنٌقاد كقطاع كاسع مف القٌراء عندما نشرتي 

و لمجميػكر, يقػكؿ نصكصػيجابية تنعكس عمى شعبية الشاعر ككصكؿ فغناء القصائد الشعرية لو آثاره إ   
نػػا بحاجػػة ـ فػػي إيصػػاليا إلػػى الجميػػكر الكاسػػع, لكنٌ المناصػػرة:" أعتػػرؼي أٌف الغنػػاء لقصػػائد الشػػعر الحػػديث ييسػػاى

 د أمريف:ؤكٌ كيي  (3)ؼ يستطيع االختيار"ثقٌ لميمٌحف كميطرب مي 

 (.4)حةفرً مسبؽ معو, كىذا بمثابة المفاجأة المي  فاؽتٌ اأٌف المطربيف غٌنكا قصائده دكف  -
مب ال -  (.5)رمالشع نٌص الغناء مسألة تجميمية تساىـ في إيصاؿ الشعر, لكٌنو ليس مف صي

ـٌ مارسػػػػيؿ يٍ بى رً ٍطػػػيصػػػؼ المناصػػػػرة انتشػػػار كشػػػػيرة )جفػػػرا( األغنيػػػػة عػػػف طريػػػػؽ المي   ف : خالػػػػد اليبػػػر ثيػػػػ
خميفػػة"... بعػػد ذلػػؾ انطمػػؽ خالػػد يغٌنييػػا لممقػػاتميف كلتالميػػذ المػػدارس كالمخيمػػات كالقكاعػػد كعمػػى كػػؿّْ الجيػػات, 

يػا كانػت تػذاع ثػالث مػٌرات كصػؿ األمػر أنٌ  حمـ بو, بؿلـ أ لساف, حيث حققت انتشاران  كأصبحت جفرا عمى كؿّْ 
فػػي التمفزيػكف الرسػػمي المبنػاني بعػػد انقػالب عزيػػز األحػدب, فقصػػيدة جفػرا لػػـ تيكتػب لمغنػػاء, كىػي قصػػيدة  يكميػان 

قػان فػي اختيػػار المقطػع المناسػػب... كفٌ عمػى النػاس مػػف صػعكبتيا, لكػػف خالػد اليبػر كػػاف مي  حديثػة, حيػث أشػػفقتي 

                                                           

 .085-084,  ز الديف المناصرة شاعرية التاريخ واألمكنةا حوارات مع عينظر : (  1)

 نفسو, الصفحات نفسيا.(  2)

 .430نفسو, (  3)

 ينظر: نفسو, الصفحة نفسيا.(  4)

 .065, ا حوارات مع عز الديف المناصرة  األفعىل أستطيع النوـ مع ينظر: (  5)
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كصػػكت  سػػطكانة فػػي بػػاريس,أي ؿ خميفػػة قػػاـ بإعػػادة تمحينيػػا كغنائيػػا كصػػدرت فػػي مارسػػي أفٌ  بعػػد ذلػػؾ عممػػتي 
 .(1)مارسيؿ حنكف أعطاىا إضافات جديدة مما جعميا القصيدة رقـ كاحد خالؿ الحرب كبعدىا بقميؿ"

مت القصيدة إلى رجً كما تي  (,2)غنية في إطالؽ عدد مف الناس اسـ جفرا عمى بناتيـساىمت )جفرا( األي  
فقػد  ا بالنسػبة لممطػرب, أٌمػ(3)لمية كالفرنسية كاأللمانية, كعٌرفت الناس بػالمكركث الشػعبي الفمسػطيني لغات عا

 , يقػكؿ:لػو يؿ عمػؿ فٌنػفػي أكٌ  عممت عمى تقديمو لمناس كتعريفيـ بمكىبتو, فحينما غٌنى مارسيؿ )جفرا( كانػت
تمحينيػا,  عمػى العػكد, فػإذا بػي أكمػؿي  أدنػدفي  فبػدأتي  صدفة قصػيدة جفػرا فػأعجبتني, في باريس حيف قرأتي  كنتي "

ـٌ غٌنيتيػػػا فػػػي عشػػػرات الحفػػػالت , حيػػػث نٌكؿ أسػػػطكانة صػػػدرت لػػػي فػػػي حيػػػاتي الفأتسػػػجمييا فػػػي  فقػػػررتي  يػػػة, ثػػػ
 (.4)حفظيا المالييف مف العرب كاألجانب" 

رت قصػػػػائد لممناصػػػػرة دكف غنػػػػاء يً غنػػػػاء القصػػػيدة شػػػػرطه لنجاحيػػػػا , حيػػػػث اشػػػتي  لكػػػف ىػػػػذا ال يعنػػػػي أفَّ    
مثػػػؿ , ك (5) "بعػػػض أبياتيػػػا ظيػػػرت عمػػػى بكسػػػترات شػػػعبية "طػػػربيف مثؿ)يػػػا عنػػػب الخميػػػؿ( كلعػػػؿَّ السػػػبب أفَّ م

 .(6)باسـ الشييد )باجس أبك عطكاف( بعد قراءتيـ ليا أكالدىـقصيدة ) القبائؿ( التي سٌمى الكثيركف 

د غيػر صػالحة اؾ قصػائ, كىنػشػعرية ناجحػة لممناصػرة إاٌل أٌنيػا فشػمت غنائيػان  نصػكصييشار إلػى كجػكد    
, عػف ذلػؾ يقػكؿ المناصػرة: " لػـ أكػف مقتنعػان فػي يػكـ مػف األٌيػاـ بػأفَّ (7)كٌية كلذلؾ نجحػت غنائيػان لمغناء لكٌنيا ق

فػي الجزائػر بػأفَّ مارسػيؿ  كنػتي عنػدما  ي فكجئػتي ( يمكػف أف تكػكف قابمػة لمغنػاء, لكٌنػكفٌنػاهقصيدتي ) باألخضر 
 . (8)مكىبة مارسيؿ المكسيقية"  أدركتي  دما استمعتي لمشريط الحقان خميفة قد غٌناىا في بيركت... كعن

                                                           

 .036-035, شاعرية التاريخ واألمكنة ا حوارات مع عز الديف المناصرة   ( 1)
 .085نفسو,  ينظر:( 2)

 .427ينظر: نفسو, ( 3)

 ـ,0220, صػيؼ 0, مجمػة الزاكيػة,ع سطرة اليػومي  جفػرا الفمسػطينية وحيزيػة الجزائريػة   شػهادة أالمناصرة, عز الديف, ( 4)
039. 

 .098ا حوارات مع عز الديف المناصرة     األفعىل أستطيع النوـ مع ( 5)

 .085( , ات مع عز الديف المناصرةشاعرية التاريخ واألمكنة ا حوار ينظر: ( 6)

 .085-084ينظر: نفسو, ( 7)

 .430نفسو, ( 8)
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  اإلنشاد الشعري

ىؿ ينتيي دكر الشاعر عند كتابة القصيدة  أـ يتجاكزه إلى إنشػاد شػعره أمػاـ الجميػكر  لقػد كػاف إلقػاء 
ئعان لغايػػػة الكقػػػت ىػػػذا التقميػػػد شػػػا كال يػػػزاؿالشػػػعر مػػػف العػػػادات كالتقاليػػػد الشػػػعرية الراسػػػخة عنػػػد العػػػرب قػػػديمان, 

بيٍعػػدى القػػراءة, فالقػػارئ السػػامع ىػػك الػػذم قػػد يكتشػػؼ بعػػد  نٌص الحاضػػر, إذ إفَّ " القػػراءة الشػػعرية تضػػيؼ إلػػى الػػ
فػي  نٌص ثّْر عمػى قيمػة الػرىػا لػو القػراءة الصػامتة, كىػذا ييػؤ لػـ تكف نٌص إلقاء الشاعر لقصيدتو زاكية جديدة في الػ

 .(1)" نٌص فاعالن في تقكيـ ال مالن ستظٌؿ عا عصره , لكف القراءات الحقان 

ٍبتىػػذىؿ,   مػػف المعمػػكـ أٌف ىنػػاؾ طرقػػان عديػػدة إللقػػاء الشػػعر أمػػاـ الجميػػكر, منيا:الصػػراخ بصػػكت عػػاؿو مي
مػػة فػػال يتػػكازل الصػػكت مػػػع عى فتى كالقػػراءة بشػػكؿ بػػارد فػػال يتفاعػػؿ الجميػػكر مػػع الشػػػاعر, كالقػػراءة الصػػناعية المي 

ة مبتكػػرة تختمػػؼ عػػف أداء الشػػعراء , كلممناصػػرة طريقػػة خاٌصػػ(2)ئػػة المقنعػػة...المعنػػى كاإليقػػاع, كالقػػراءة الياد
 .البيرفكرمانس(التمثيمي الحديث) ييا )االحتفالية الطقكسية( فيي تشبو األداءالعرب المحدثيف, ييسمٌ 

مػػػف المكسػػػيقى إيقاعػػػات فػػػي  " كاقتبسػػػتي  ف المناصػػػرة العالقػػػة بػػػيف المكسػػػيقى كطريقتػػػو اإلنشػػػادية:بػػػيٌ يي 
عميَّ عند قراءة القصيدة أماـ الجميكر...عالقتي بيذه اإليقاعات المكسيقية الكالسيكية كالشعبية ر ؤثٌ تي  صكصنال

ة مف عدٌ  لقد استفدتي ", (3")د ذلؾؤكٌ ىي عالقة حياة, كليست عالقة ثقافية متعالية في الكتب, كسيرتي الذاتية تي 
 (.4)ينابيع مكسيقية أدائية ىي ... " 

مناصرة عمى األداء المسرحي باالسػتفادة مػف مصػادر إيقاعيػة كأصػكات متعػددة يمزجيػا تعتمد طريقة ال 
 معان ىي : 

 أصكات مقرئي القرآف الكريـ. -
 صكت ترتيؿ الراىب في الكنيسة الفمسطينية / التمحمية. -

 كربالء(.أغاني التعزية الجنكبية المبنانية الشيعية الحزينة ) التي تيقاؿ في رثاء الحسيف يكـ عاشكراء في  -

                                                           

 .584(, شاعرية التاريخ واألمكنة ا حوارات مع عز الديف المناصرة( 1)

 .584, 522ينظر: نفسو, ( 2)

 .079 ا حوارات مع عز الديف المناصرة   األفعىل أستطيع النوـ مع ( 3)

 .370نفسو, (  4)
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 سرد الراكم لمحكايات الشعبية في المقيى الشعبي القديـ. -

لكؼ المغربػي, كالغنػاء الصػكفي المغػاربي, ااألندلسي ) الغرناطي( , كالم ميكٌشحإيقاعات مغاربية متنٌكعة : ال -
 , كالرام.لتكنسي, كالغناء الرعكم الجزائرمكالممحكف الجزائرم كا

الكنعانيػة القديمػة كسػماعو لممكسػيقى السػريانية التػي  نصػكصبعد قراءتػو لم رىا المناصرةإيقاعات كنعانية: قدٌ  -
 (.1)ييعتقد أٌنيا مف بقايا اإليقاعات الكنعانية 

 

 لجأ المناصرة إلى القراءة التراتمية ألسباب عٌدة:كقد  

  يحػور بة ىذه الطريقة لصكت المناصرة الميتعب كالميترىّْؿ بسػبب التػدخيف, فيػي تناسى أسباب شخصية: مي 
, كمػا أٌنيػا (2)و ليس مف شعراء الصراخ, كقصائده ال تحتمؿ الصراخ بؿ القػراءة نٌ إمف ناحية فسيكلكجية, إذ 
 (.3)تتالءـ مع كجعو الداخمي 

  فٌنية: أم الميزات الفنية ليذه الطريقة في اإلنشاد الشعرم, فيي:  أسبابه 

كتتمػػػذذ  نٌص "تػػػتحكـ بػػػال(, ك4)الكممػػػات كالجمػػؿ" قػػراءة ىادئػػػة " تيمٌػػػكف المعنػػى, كتحػػػٌرؾ الطاقػػػة الكامنػػة فػػػي  -
 .(6)يا "تنٌكع اإلنشاد كتفيده كتغنيو", كما أنٌ (5)بقراءتو كتقكـ بعممية تمكيف صكتٌية"

ك " تمػنح القصػيدة قربػان مػف الجميػكر كتدخمػو فػي طقػس  (7)ي" تمقٌػ"تساعد عمى التقريػب بػيف الشػاعر كالمي   -
 (.8)القصيدة" 

 

                                                           

ل أسػػتطيع النػػوـ مػػع  ,520-522, 375, 345, ا حػػوارات مػػع عػػز الػػديف المناصػػرة  واألمكنػػةشػػاعرية التػػاريخ  ينظػػر:(  1)
 .370, 079, 056, 65-64 احوارات مع عز الديف المناصرة   األفعى

 .602, 475, 345( , ا حوارات مع عز الديف المناصرة واألمكنة: شاعرية التاريخ ينظر( 2)

 .370, (نفسو 3)

 .65 ا حوارات مع عز الديف المناصرة   األفعىل أستطيع النوـ مع  ( 4)

 .584,  ا حوارات مع عز الديف المناصرة  واألمكنةشاعرية التاريخ  ( 5)

 .475نفسو, (  6)

 نفسو, الصفحة نفسيا.(  7)

 .370 ا حوارات مع عز الديف المناصرة   األفعىل أستطيع النوـ مع    8)
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 نٌص لمػػ مػػةه كمٌ الن, فيػي مي كٌ أليػػا  نٌص نفسػػو, أم أف يسػتجيب الػػ نٌص اد القػػراءة عمػػى الػد المناصػػرة اعتمػؤٌكػيي 
ٌمػا القصػائد التػي أ, إذ ليسػت كػؿُّ القصػائد قابمػة لمقػراءة بيػذه الطريقػة,  (1)مسرحية تزيينية خارجية أداة كليست

لشػعرم, كفييػا إيقاعػات جديػدة أك تصمح ليا فيي : " التي تمتمؾ ًحٌسا تراجيدٌيان, كفييا تنػٌكع فػي طرائػؽ السػرد ا
 .(2)يكسبيا صكت اإللقاء إٌياىا" 

ـ( فػػي بيػػركت, عنػػدما 0980يا عػػاـ ) عػػف بػػداياتيا لػػدل المناصػػرة: " القػػراءة الطقكسػػية قػػراءة ابتػػدعتي  
كمعػػػيف سػػػية شػػػعرية مشػػػتركة مػػػع سػػػعدم يكسػػػؼ, مراكية( فػػػي أي نٌصػػػـٌ عمػػػي القصػػػيدتي ) كيػػػؼ رقصػػػت أي  قػػػرأتي 

مسػية فػي ) الكسػت ىػكؿ( بالجامعػة باني, ضمف ميرجاف الشقيؼ الشعرم, ككانػت ىػذه األي بسيسك, كشاعر إس
عاشػػػقة مػػػف رذاذ الكاحػػػات( فػػػي  -أف قػػػرأتي بالطريقػػػة نفسػػػيا قصػػػيدتي ) حيزيػػػة لقػػػد سػػػبؽ أيضػػػان  األمريكيػػػة...

تي مسػػيا( فػػي تػػكنس, كمػػا قػػرأتي بالطريقػػة نفسػػيا فػػي عػػدد مػػف أي ـ0992ميرجػػاف الشػػعر العربػػي فػػي ديسػػمبر)
 .(3)الشعرية في عٌماف" 

 في النياية ىؿ نجحت الطريقة اإلنشادية لممناصرة  كما ىي مؤشرات النجاح   

فػػي بمػػداف  حػػٌب أسػػمكب اإللقػػاء الميمٌيػػز سػػكاءن أيمكػػف اإلجابػػة بػػػ)نعـ( فقػػد نالػػت طريقتػػو إعجػػاب الجميػػكر الػػذم 
ة مثػػؿ: ىكلنػػدا, كالػػدليؿ عمػػى بمػػداف غربٌيػػ مثػػؿ : لبنػػاف, كاألردف, كالجزائػػر, كالمغػػرب, كتػػكنس, أـ فػػي عربٌيػػة
نصاتو إليو )نجاحو   .(4تفاعؿ الجميكر معو كا 

كأجانػػب فػػي شػػياداتيـ بمقػػدرة المناصػػرة عمػػى اإليصػػاؿ لمجميػػكر,  عػػرب كمػػا اعتػػرؼ نقٌػػاد كصػػحافيكف 
, (5)المناصػرة مف ذلؾ ما كتبو الصحفي المبناني ) إلياس خكرم( في جريدة )السفير( المبنانية تعقيبان عمى أداء

ليعطي تأثيران لو  ؛ت في تالكتيانصفيك يتمك قصيدتو ليعمؿ عمى إسياـ الم...ناكم بعمي مف الجزائر"ككتب حف

                                                           

 .056, 65, ا حوارات مع عز الديف المناصرة  األفعىطيع النوـ مع ل أستينظر: (  1)

 .475,  ا حوارات مع عز الديف المناصرة  واألمكنةشاعرية التاريخ (  2)

 .64 ا حوارات مع عز الديف المناصرة   األفعىل أستطيع النوـ مع (  3)

 .345, ديف المناصرة حوارات مع عز الا واألمكنةشاعرية التاريخ  ,370ينظر, نفسو, ( 4)

القػػيس الكنعػػاني ضػػمف كتػػاب: امػػرؤ  لػػو مقالػػة أضػػاؼ المناصػػرة لمشػػعر العربػػي الحػػديث  مػػاذاينظػػر : عبػػد الػػدايـ, كليػػد, ( 5)
 .340 ا حوارات مع عز الديف المناصرة   األفعىل أستطيع النوـ مع ,  400 قراءات في شعر عز الديف المناصرة  ا
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أف يفتح أماـ  ة, كبيذا استطاعصاليٌ الشعرم عنده إلى كسيمة اتٌ  نٌص فاعميتو لما بعد االستماع, كىكذا يتحٌكؿ ال
 .(1)ة , بما في الكممة مف معنى" يدة حداثية اٌتصاليٌ حبة, عندما جعؿ منيا قصقصيدتو اآلفاؽ الر 

طريقة المناصرة أصبحت مشيكرة في األكساط األدبية كالفنية, إذ قٌمده شعراء عػرب ,  بالذكر أفَّ  جديره  
كقامت مجمكعة تضـٌ ممٌثميف أيردنيػيف كمكسػيقاران بعقػد أيمسػية لقػراءة الشػعر عمػى طريقتػو, قػرأكا فييػا قصػيدتي: 

 .(2)تطكيرىا  (, كفي ىذا انتصاره لطريقتو, خاٌصة إذا تـٌ كفٌناهك )باألخضر )جفرا( 

 

  ذُغٛى انقٕخ 
ييقصػػػد بػػػو كتابػػػة الكممػػػة بشػػػكميا الصػػػكتي, كلفظيػػػا النطقػػػي عمػػػى شػػػكؿ حػػػركؼ دالٌػػػة عمػػػى األصػػػكات 

أك األلػـ رة عف الحػاالت النفسػية المختمفػة التػي تعتػرم البشػر فػي حيػاتيـ مثػؿ: الفػرح كاالنبسػاط, الميعبٌ 
 ا يضػػفي عمػػى القصػػيدة تنكيعػػان صػػكتيان كمكسػػيقيان د كالنػػدب...ممٌ كالتػػأٌكه, أك الدىشػػة كالتعجػػب, أك التنيُّػػ

الػة عمػى التنغػيـ و يسمع الكممات مف فـ قائميا كمػا تيمفػظ, كمػف األمثمػة الدٌ ر في المتمٌقي فكأنٌ جميالن ييؤثٌ 
 ما يمي:

  بأداة النداء )يا(:الندب باستخداـ لفظة عامية ) ىيو( متبكعة 

 الرعيافْ  ْمميهِ هيه يا 

 أبِعْد غنماتؾ عف حقمي

 أبِعْد كّفيَؾ عف النقش المحفورْ 

 .في َقب ة صدري المقهورْ 

                                                           

(, شػعرية الجػذور ا قػراءات فػي شػعر عػز الػديف المناصػرة, مقالػة ضػمف كتػاب: رائد شعر التوقيعة عز الديف المناصرة...( 1)
094. 

ا حػوارات  األفعػى  ل أستطيع النػوـ مػع 602, 584( , ا حوارات مع عز الديف المناصرة واألمكنةشاعرية التاريخ ينظر: ( 2)
 .370, 64 مع عز الديف المناصرة  
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 الرعيافْ  هيْه يا ْمميه

 (1) .ل تممْس كّؼ السائحة الشقراءْ 

سػػػمكب مسػػػتخدمان األي الشػػػييد  راكية( ينػػػادم المناصػػػرة عمػػػى أْـّ نصػػػال يـٌ عمػػػكفػػػي قصػػػيدة ) كيػػػؼ رقصػػػت أي      
ـٍ عمػػي/ يىػػ نػػادل محاكيػػان نفسػػو, كمػػا كصػػؿ بػػيف أداة النػػداء )يػػا( كالمي  ـٍ عمػػي(, أك الميجػػة الفمسػػطينية الدارجػػة ) يػػا

ٍتغٌني االختصار بيف ما  نا, ما تحٌنينا(:كالفعؿ في صيغة السؤاؿ) مى

 ـْ عميينادوف : هيه... يا

  2ا؟!!!ليش َمْتَغّنينا

ـّ ناديُت: هيه ـْ  ث  عميَي

 ليش ما ْتغّنينا؟!!

 ماكنعاْف العريْس  َحن و  بالدِ 

  3اـْ عمي   ما تحّنينا؟!!!ليش يَ 

  ـٌ تكػػرار اسػػتخداـ ألفػػاظ )آ,آٍه, آًه, آه كيمػػي, كاىػػا( لمداللػػة عمػػى شػػدة األلػػـ كالتكجػػع أك التحٌسػػر, كقػػد يػػت
(, أك أفقيػان  طريقػة كتابتيػا) عمكديػان  نىػكَّعكقد تي كتابتيا, أك إتباعيا بعالقة الحذؼ)...(لبياف استمرارية المعاناة, 

 كممة ) كيمي( بيا: تيٍمحىؽحركاتيا مف السككف ) آٍه( إلى الكسرة )آًه(, أك أك تيستبدىؿ 

 وجو  الشهداء أقوؿ: وشاح حبيبي أحمر أغترؼُ  -

  4اآ . آ   آ. آ .. -

 
                                                           

 .444/ 0ـ, 0226ط  الشعرية  األعماؿ( 1)

 .09/ 0نفسو, ( 2)

 .0/32نفسو, ( 3)

 .409, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرة( 4)
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 آْ ... للّ 

 آْ ... للّ 

 آْ ... للّ 

   1ا .ىوصم   ماؿَ  ِخْمخاُلؾِ 

 آْ ... لّل  آْ ... لّل  آْ ... للّ 

  2ا .ىوصم   ماؿَ  ِخْمخاُلؾِ 

 قاؿ الشيخ الطاعف: هذا جسدي َفُخذو ْ 

  3ا .آِ  آْ ... آِ  آ ْ  -

 الغيماُت الداكنة الواقفة عمى جبٍؿ مطعوفْ 

 .ُتهرع خائفًة نحو األبيْض 

  4اآ   ويمي آ   -

 هبٍُّش في طريؽ الميؿ أُ 

ـ  تَ   رْت قدمي عمى الصمصاؿْ ْعثَ دَ ث

 هتفُت بحرقٍة  واها  

  5اربيٌع أيُّها البدويُّ  واها  
                                                           

, جاء الػنص فػي قصػيدة )الاٌل...فاطمػة( كقصػد المناصػرة المجاىػدة الجزائريػة )الاٌل 008/ 0ـ, 0226, ط الشعرية األعماؿ( 1)
 فاطمة نسكمر(.

 .000/ 0نفسو, ( 2)

 .37/ 0نفسو, ( 3)

 .39/ 0نفسو, ( 4)

 .93, ل سقؼ لمسماء( 5)



52 

 

 لكػي يتفاعػؿ الجميػكر مػع القائػؿ, ةاستخداـ الزمة أغنيػة عمػى نسػؽ األغػاني الشػعبية الفمسػطيني ,
 ىييي / ىيٍو(: )مف ذلؾ تكرار ) ىا/ ىيو( أك 

 ها ها ها.... ها ها ها ها -
 الزّوافْ  قاؿ لها أف تذهب معه لحقوؿ -

وافْ  رِ جَ والمنفى مف حَ قالت : في الدير مرابعنا   -  الص 

   1اهيِه هيِه هيِه هيْه .  -

 يقكؿ في قصيدة ) نشيد حارسات الكركـ(: 

 ها ُأختَ  بتْ خاطَ  وداليةٌ 

 عف المذبحْة: بنشيد عتيؽٍ 

 هيْه يا شاتيال  ... رابْ هيهي يا صَ  -

وا الَجديوقَ  ...  راَدْمِعْتُكْف  َحمْ    2اال  ص 

  غناء الحكذٌم لحصانو بقكؿ عبارة ) دم... يا حصاني ... دم( لحٌثو عمى اإلسراع في المشػي, كقػد أفػاد
ة كأٌنيػػا المناصػػرة مػػف العبػػارة السػػابقة فجعميػػا عنكانػػان لقصػػيدتو, كمػػا كررىػػا فػػي مػػتف القصػػيدة إحػػدل عشػػرة مػػرٌ 

 مف خالليا ىمكمو إلى حصانو: الزمة في أغنية يبثٌ 
 

 يا حصاني... دي:. دي . -

  أيها الطفؿُ 

   الذي فصمو  مف الجامعةْ  إّف أباؾَ 

 طافٌح بهمـو الثريدْ 

                                                           

 .33/ 0ـ, 0226, ط  الشعرية األعماؿ( 1)

 .00,  ل سقؼ لمسماء( 2)
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 الرائعةْ  نةِ في مدينة هذي الجسور الُمزي  

  الرموزَ  ينبغي أف يفؾّ 

رْت كؿ أرجاء هذ   1االحدود.  يالتي َسو 

  الحرؼ بدرجػة كبيػرة, مػع تكػرار  اه النساء بصكت ممطكط, حيث ييمدُّ قة مف أفك مً طى نٍ المياىاة/ الزغاريد المي
 استخداـ عالمة الحذؼ)...( بينيا لإليحاء بالمٌد:ك الزغركدة أكثر مف مرة, 

 حراْش يا َقَمَر األ -..ها.وي آ... -
 اْش رشّ  حّممُتؾَ  -وي...ها آ... -

 ُمَص الَدوا... والشاْش خَ  -وي...ها آ... -

 مهرُتُه تمشي في الطيفْ  -وي...ها آ... -

  2ا .لبحٍر مطعوفْ  حف   -وي...ها آ... -

 :)استخداـ لفظة ) عمٌكاه( التي تعني بالميجة العامية المبنانية: ) يا ريت, أتمنى 

 ناداها البعؿ  ونادتني امرأة أخرى 

 وأنا في بئر ذهولي أهذي 

 : َعمّوا .وأكاُد أصيحُ 

 (3). مّوا عمّوا   عمّوا   عَ 

 ـ قائالن )أىٍخ(:أنسنة البحر الذم يجعمو المناصرة يصيح مف شدة األل 
 

                                                           

نطػػكف تشػػيخكؼ( تػػػدكر أ, لعػػػؿَّ المناصػػرة قػػد تػػػأثر فػػي ىػػذه القصػػػيدة بقصػػة لمكاتػػب الركسػػػي ) 40-40 ل سػػقؼ لمسػػماء ( 1)
و لػػـ يجػػد آذانػػان أٌنػػ إلػػى رٌكػػاب عربتػػو, إالٌ  أحزانػػوريض, فػػأراد أف يشػػكك )عربجػػي( تػػكفي ابنػػو الصػػغير كالمػػ مٌ كذحػػداثيا حػػكؿ حػػأ

عػػف مػػدل معاناتػػو بعػػد الفقػػد , ينظػػر: تشػػيخكؼ, أنطػػكف,  إلخبػػارهلػػذا يمجػػأ فػػي النيايػػة إلػػى حصػػانو  ؛صػػاغية فػػالجميع مشػػغكؿ
 .047-040/ 0( أشكو حزني؟ لمف/  مؤلفات مختارةا قصة وحشة

 .40-0/40, ـ0226ط , الشعرية األعماؿ( 2)

مىٌكاه( في  , ييشار إلى أفٌ 448/ 0, نفسو ( 3)  .092ـ, 0220ط  الشعرية  األعماؿالمناصرة قد عنكف قصيدتو ًب ) عى
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 كاف " عميه السالـ"

 يحب البحر األحمر

 مع هذا أوصا  الرب

 أف يحمؿ عصا  

 ويضرب البحر

 صرخ البحر: أخ   أخْ 

 (1) فيفنصوانشؽ إلى 

 كالصكص ,غير بشرية لكائنات حٌية مثؿ صكت العصفكر تكظيؼ أصكات: 
 عصفور عفريت ظؿ يغازلها يمحقها مف شجرة إلى شجرة 

 :تحديد  بالمقطع التاليصوته يمكف 

 قي - ل – جا

 قي - ل - جا

 .قي – ل – جا

 السـ  اوبعضهـ يحرفه فيضيؼ العيف   كي يغيظ عائمة بهذ

  2اخجؿ. أ كنتولمعمـ فهـ أخواؿ أمي ولكني 

 ف -ا-ع-ف-ا-أرسمها عمى النحو التالي: ؾ

 حتى تشبه الصوص في البيضة:
                                                           

 بقية الطبعات.محذكؼ مف , المقطع 433, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرة( 1)

 , المقطع مكجكد في ىذه الطبعة فقط.  620-622,  نفسو ( 2)
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 اسكانر  ا سكانر  ا سكانر  

 ـ صورته األولى !َمْف يرس

 أو ... كما كنا نتمازح في الصبا:

 .ش بري متطوروحسود ولد مف أحنش 

  1اسكانر  سكانر  سكانر. 

 

 ّٙ ع انًٕعٛق ّٕ  انرُ

 انًقطهحاخ
كظٌػػؼ المناصػػرة فػػي شػػعره مفػػردات ليػػا عالقػػة مباشػػرة بالمكسػػيقى كالغنػػاء ممػػا يػػدؿ عمػػى سػػعة ثقافتػػو 

-عىػزىؼى  -طىػًربى  -نىشىدى  -إيراد الجذر األصمي لمكممة كمشتقاتيا مثؿ: غٌنىالمكسيقية, كاألمثمة كثيرة, مف ذلؾ: 
صكت  –زٌفة  -نغمة -نشاز -لحف -طٌباليف -التطبيؿ -الٌزمر -صٌداح -إيقاع -مكسيقى -سامر-شدا-ندفد

 . ذىبي...

 , يقكؿ المناصرة: (2)ة : التقسيـ يمٌ مف المصطمحات المي 

  3اآخر المقطع تقسيـٌ لصوتي  

                                                           

 .006-005/ 0ـ, 0226, ط الشعرية عماؿاأل( 1)

ع فػػي ذلػػؾ إلػػى المجػػػاكرات كالتكٌسػػ بػػػاألداءمعيػػكد فػػي تفصػػيؿ ىيئػػات المقامػػػات المحنيػػة عػػف طريػػؽ التصػػرؼ فييػػا  إجػػراء" ( 2)
ؤدل مسػػركدان أك مكزكنان...يسػػتكم فػػي التسػػمية مػػا ىػػك مػػف ذلػػؾ: إجػػراء نغػػـ اآلالت , كمػػا ىػػك غنػػاء باألصػػكات المالئمػػة, كقػػد ييػػ

جعػؿ ىيئػػات لحنيػػة بالتصػػرؼ كالتشػػقيؽ فػػي فيػػو أف يي  األشػػير ألفٌ ؛, فمػػا ىػػك غنػػاء يسػمى ) تقاسػػيـ ليػػالي( ذلػػؾ لإلنسػػافالطبيعيػة 
بالمػٌد كالطػٌي كالترجيػع كاالنتقػاؿ بالًحػٌدة كالثقػؿ  األسػمكبكحسػف  األداءقدرتػو فػي مي ظير فييما الميغٌنػكممتي) ليؿ يا عيف( حيث يي 

 .55/ 0, المعجـ الموسيقي الكبيرشبة , غٌطاس عبد الممؾ, عمى طرؽ المقامات", خ

 .405/ 0, ـ0226, ط األعماؿ الشعرية ( 3)
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 ( : 2( , كشٍدشىدى )1ٍكزىفى )دى 

 هذي نساء النبيذ تزورؾ 

 ُأعطيَؾ ماًء وخمرًا  تعاَؿ 

  3اُندوزُف رعب القبيمِة  

 رّتُؽ األحواؿْ نُ  تعاؿَ 

 تعاؿ نعانُؽ الزلزاؿْ 

  4اتعاؿ ُندْوِزُف المّواْؿ 

  5افا وغّنى مف قصيدي ُنتَ  َدْوَزَف العودَ  -

 (:يقكؿ في قصيدة ) نشيد حارسات الكركـ

 قديمًا  عوداً  َدْوَزَف ا زرياُب 

 َشَد بعَض مفاِصِمه وشدْ 

ـ  راح يُ    6اي ألندُلٍس قد تقوـُ  غنّ ث

                                                           

أىؿ الصػناعة عنػد تييئػة نغػـ يستعممو اآلالت, ك  أكتارؼ عف التركية ) دكًزف( , كمعناه: اتفاؽ النغـ مف حرٌ " دكزاف: لفظ مي  ( 1)
 .342/ 0, المعجـ الموسيقي الكبيركرة لكؿّْ منيا" , خشبة, غٌطاس عبد الممؾ, في اآلالت كترتيبيا عمى التسكية المشي األكتار

" مقػاـ المحػف" ,  يو فػي كقتنػا ىػذاسػمٌ " الشٌد: اصػطالح قػديـ بالعربيػة فػي المكسػيقى , كػاف ييطمػؽ عمػى دكر المحػف, أك فيمػا ني ( 2)
التسػػكية المعيػػكدة, فػػاألدكار تيسػػمع ميالئمػػة متػػى كػػاف كػػٌؿ أصػػالن مػػف شػػٌد األكتػػار فػػي العيػػكد, عمػػى  كالجمػػع شػػدكد... كالٌمفػػظ مشػػتؽٌ 

 .3/380سان عمى نغـو محدكدة" , نفسو, ؤخذ مؤسٌ منيا يي 

 .044/ 0ـ, 0226, ط الشعرية األعماؿ( 3)

 .073/ 0نفسو,  ( 4)

 ., جاء السطر الشعرم ضمف قصيدة عنكانيا) مكٌشح سقؼ السيؿ(407/ 0نفسو,  ( 5)

 .02, ل سقؼ لمسماء( 6)
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 اٜالخ انًٕعٛقٛح

 يفيا حسب الصكت إلى ثالثة أنكاع:باإلمكاف تصن ,منيا ذكر المناصرة عددان  

 : 1ااآللت الوترية 

  ) (.2)العكد ) األعكاد , العيداف 

 (.3)ثارة ) القيثارات( أك الًقي الًقيثار 

 ) بابة ) الرَّباب  (.4) الرَّ

   :5اآللت اإليقاعية ا

  )(.6)الدُّؼ ) الدُّفكؼ 

  ُّ(.7)ؿ ( بك الطَّبؿ ) الط 

  )نكج نج ) الصُّ  (.8)الصَّ

                                                           

مف اآلالت الكترية بمفظػو : الػكتر /  ساسيان أ , يذكر المناصرة جزءان 0/002 المعجـ الموسيقي الكبير ينظر: خشبة, غٌطاس عبد الممؾ, ( 1)
ػنٍ كقد يذكر بي , 0/00, 388, 027, 0/84 ـ,0226, ط  الشعرية األعماؿ: مع العزؼ كالنغـ , ينظر , مترافقان  األكتار ر الػكتر : مكضػع صى
 .0/56ـ, 0226ط  الشعرية األعماؿ, 0/03 المعجـ الموسيقي الكبير البنصر عمى الكتر , ينظر: خشبة, غٌطاس عبد الممؾ,  اإلصبع

, 046, 84, 0/32ـ, 0226ط  الشػعرية األعمػاؿ, 4/099, المعجػـ الموسػيقي الكبيػرينظر: خشبة, غٌطاس عبد الممػؾ, ( 2)
 .02,  سقؼ لمسماءل , 402, 407, 382, 00, 0/08  ,4506266, 083

, 426, 358, 325, 0/046ـ, 0226ط  الشػعرية األعمػاؿ, 4/438, المعجػـ الموسػيقي الكبيػرينظر: خشػبة, غٌطػاس عبػد الممػؾ, ( 3)
470 ,0/08 ,023. 

, ية التقميديػة الفمسػطينيةاآللت الموسػيق, أحمػد, السػعدم , نعػيـ , كالعداربػة , 0/422, المعجػـ الموسػيقي الكبيػرينظر: خشبة, غٌطاس عبد الممؾ, ( 4)
 , كردت لفظة )الرَّباب( في ىذه الطبعة فقط.332, ط دار العكدة,  ديواف عز الديف المناصرة, 00-04

 .0/000 المعجـ الموسيقي الكبير ينظر: خشبة, غٌطاس عبد الممؾ, ( 5)

, 526ـ , 0220, ط األعمػػاؿ الشػػعرية, 06, التقميديػػة الفمسػػطينيةاآللت الموسػػيقية , السػػعدم , نعػػيـ , كالعداربػػة , أحمػػد , 0/320(ينظػػر: نفسػػو,  6)
 .0/406, 323, 035, 0/023ـ, 0226ط  األعماؿ الشعرية

اآللت الموسػيقية التقميديػة , السعدم , نعيـ , كالعداربػة , أحمػد , 4/03, المعجـ الموسيقي الكبيرينظر: خشبة, غٌطاس عبد الممؾ, ( 7)
ـٌ(, ينظػر: , جػاء اسػتخ05, الفمسطينية األعمػاؿ داـ المناصػرة لمطبػؿ فػي مجاليف:)آلػة مكسػيقية, كأداة ييقػرع عمييػا لتنبيػو النػاس إلػى أمػر ميػ
, 487, 439, 337, 302,  326, 097, 096, 058, 85, 76, 73/ 0ـ, 0226, طاألعمػػػاؿ الشػػػعرية, 68ـ, 0220, ط  الشػػػعرية

0/32 ,55 ,58 ,80 ,83 ,030 ,053 ,087 ,098 ,308 ,356 ,358 ,372 ,386 ,409  ,406. 

اآللت الموسػيقية التقميديػة , السعدم , نعيـ , كالعداربة , أحمد, 3/438, المعجـ الموسيقي الكبيرينظر: خشبة, غٌطاس عبد الممؾ, ( 8)
 .09, ل سقؼ لمسماء, 0/035, 0/064ـ, 0226, ط    األعماؿ الشعرية09, الفمسطينية



56 

 

   :1اآللت الن فخّية ا
  )(.2)المزمار  ) المزامير 

  )(.3)الشٌُّبابة )الشٌُّبابات 

  (.4)الٌنام 

 (.5)راغيؿ( األىٍرغيكؿ ) األ 

 

  كراب
, عربٌيػةة الذكر المناصرة كتاب األغاني ألبي الفرج األصفياني, في سياؽ نقده ألحػد األنظمػة السياسػيٌ 

 الذم ال يكترث بما يجرم حكلو مف أحداث ميٌمة, إٌنما ىٌمو إمتاع نفسو كالتسرية عنيا:

 .ولكّنؾ اآلف ضيٌؼ لعائمة البحر والزعتر األخضر المستهاـْ 

 كثير الكالـْ  كنتَ مف السمـ وفي ز 

 لماذا فتحت كتاب األغاني وحاورَت شمسًا تناـْ 

 (6.)... لست أنت الشآـْ شآـ.. اسكتي

  فِْشقح
 رقصة عكا(:(, في مقطع عنكنو بػً)7)بابؿة فرق لمناصرة اسـ فرقة فنية غنائية ىيأكرد ا

                                                           

 .000/ 0, المعجـ الموسيقي الكبيرد الممؾ, ( ينظر: خشبة , غٌطاس عب 1)

 .438/ 0, 079/ 0ـ, 0226ط  , األعماؿ الشعرية, 074/ 5(ينظر : نفسو ,  2)

اآللت , السػػعدم , نعػػيـ, كالعداربػػة , أحمػػد , 6078/ 3, المعجػػـ الموسػػيقي الكبيػػر(ينظػػر: خشػػبة , غٌطػػاس عبػػد الممػػؾ,  3)
 .009/ 0, 036/ 0ـ, 0226, ط األعماؿ الشعرية ,30-32, الموسيقية التقميدية الفمسطينية

ل سػقؼ , 0/435ـ,0226, ط األعمػاؿ الشػعرية, 336/ 5, المعجـ الموسيقي الكبيػر(ينظر: خشبة , غٌطاس عبد الممػؾ,  4)
 .08 لمسماء 

(
5
اآللت ,  , السػػػعدم , نعػػػيـ, كالعداربػػػة , أحمػػػد0/049, المعجػػػـ الموسػػػيقي الكبيػػػرينظػػػر: خشػػػبة , غٌطػػػاس عبػػػد الممػػػؾ, (

 .028/ 0ـ, 0226, ط  األعماؿ الشعرية, 38-37 الموسيقية التقميدية الفمسطينية 

(
6
 ,هبّأُ٘بٕوحثؾنفٛناأُوطغٖٓاُطجؼبداُالؽوخ.334,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج (

(
7
 ٌُٖهلرٌٕٞكوهخػواه٤خ.(ُْرزٌٖٔاُجبؽضخٖٓاُؾٍٖٞػ٠ِٓؼِٞٓبدرؼو٣ل٤خكه٤وخؽٍٞكوهخثبثَ,
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 زوجتؾ غير مثقفة أيها الرفيؽ

 فهي ل تدخف

 ول تشرب الوسكي

 قص عمى أنغاـ فرقة بابؿول تر 

  1.ازوجتؾ غير مثقفة عمى اإلطالؽ

  األػالو
, أك كػكف أحػدىـ: ميغٌنيػان, أك شػاعران  , مثػؿاألولى بياف الصفة الِمَهنية لهػـذكرىـ المناصرة بطريقتيف:  

 انان شعبيان , أك مكسيقاران , أك ميمحٌنان...فنٌ 

 د كبالشعر الشعبي:بالنشي مرتبطان جاء ذكره  (2) القّواؿ / القِويّمة

 لمنخمة: يا مجنونةْ  قاؿ البحر األبيُض 

 ًا وغالؿْ حنتقابُؿ   كي ننجَب قم أـ مرجٍ  في سهؿٍ 

   وليكف المّواؿْ  لونًا مشتركاً  ولتكف الحنطةُ 

ياديف   ومبحوحًا كنشيد القو اْؿ    3امجروحًا كأغاني الص 

 ؿْ كانت كنبيذ جراٍر في شال  

 لمنرجسِ  كةً كانت مرعًى لمّسيِد  ممم

  4او اْؿ مزرعًة لمشاعر... والقَ 
                                                           

 , المقطع مكجكد في ىذه الطبعة فقط.475, ط دار العكدة,  ديواف عز الديف المناصرة(  1)
("القٌكاؿ: صاحب الغناء في القكؿ ) الكػالـ الػذم تصػاغ فيػو القصػص عػف األبطػاؿ بالشػعر أكبالزَّجػؿ( , كىػك اصػطالح عنػد  2)

بػاب أكثػر األمػر , كرٌبمػا شػمؿ ىػذا المغٌنػيف عمػى األرغػكؿ كالمزاميػر",  أىؿ الريؼ أك البىٍدك يعني عندىـ الشاعر الميغٌنػي عمػى الرَّ
 .4/431,المعجـ الموسيقي الكبيرخشبة, غٌطاس عبد الممؾ , 

 .197/ 2ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية ( 3)
 .362/ 2نفسو,  ( 4)
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 بالغناء كالعزؼ عمى الربابة:  مرتبطان جاء ذكره  (1):  الحادي

 هذا ما يحدث في مثؿ الميمة يا حادي

  2اأغنية تخرج مف جوفؾ في هذي الصحراء 

 تُه حتى أل يا هال يا هال بحبيبي .. وضّمتُه.. ضمّ  -
  3اَحف  رباب الحادي 

  4االجّواؿ الموقوؼ عمى أرض مطار الغربة يا حادي مف هذا 

 طريقؾ خضراُء   

 يا حادَي القافمةْ 

 طريقؾ خضراُء   

  5ايا سائؽ الحافمْة 

 الطريقة الثانية: التصريح أو التمميح بالسـ: 

قية بغناء المكاكيؿ, كعػزؼ العػكد, كمػا يرافػؽ األجػكاء المكسػي مرتبطان يف, مٌرتذكره المناصرة  (6) زرياب
 مف رقص كنشكة كانبساط:

                                                           

داء ) بضـ أك كسر(  1) ٍدكان كحي ػٌداء , عيػًرؼ عػف العػرب (" حدا اإلبؿ كحدا بيا يحدك حى : زجرىا كىك خمفيا كساقيا كغٌنػى ليػا , كىػك حػادو كحى
عمػى بأٌنيـ يزجركف اإلبؿ بالغناء فتيٍسرع السير, كحداؤىـ ىذا عمى كزف الرَّجز خاٌصة, فالحػداء شػعر شػعبي ينشػده البػدكم كىػك خمفيػا يحٌثيػا 

ييرًسػؿي حػداءه مكزكنػان طبعػان, كأغمبػو عمػى الرَّجػز, كرٌبمػا اسػتخدمكا اليػزج إليقاعػو السير, فتقطع بيـك مػا كػاف عمييػا أف تقطعػو بأٌيػاـ, كالبػدكم 
 .349/ 1,  المعجـ الُمفّصؿ في األدبالرتيب", التكنجي, محمد , 

 , كردت لفظة )الحادم( في ىذه الطبعة فقط.216, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرة( 2)
 م( في ىذه الطبعة فقط., كردت لفظة )الحاد330(نفسو,  3)
 , كردت لفظة )الحادم( في ىذه الطبعة فقط.451(نفسو,  4)
 .33, ل سقؼ لمسماء( 5)
ـ( نابغػة زمانػو فػي المكسػيقى , كشػاعر مطبػكع , جعػؿ العػكد فػي خمسػة 852 -778ىػػ/  238 – 161( أبك الحسػف, عمػٌي بػف نػافع )  6)

الجديػػد فػػي فػػف إليػػو  تيعػػزل األلحػػاف فػػي المكشػػحات, ينظػػر: مصػػطفى , عػػدناف صػػالح,  أكتػػار بعػػد أف كػػاف أربعػػة , سػػافر إلػػى األنػػدلس  ,
 .251/ 4, المعجـ الموسيقي الكبير, خشبة , غٌطاس عبد الممؾ , 38, التوشيح
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 ولياءْ قمُت أوعزُت لناِر األ 

 تغّني لمقاطيع الَبَمدْ  أفْ 

 قرب ساِح المهرجافْ 

 اهازرياُب غن   –المواويؿ التي 

 عمى سطح الزمافْ 

 َجن َنْتني فاتناُت العيف في صمت البقيعْ 

  1اكحريؽ األغنيْة 

   في أعالي الصنوبرِ 

 يمًا  عودًا قد   َدْوَزَف  ا زريابُ 

   َشْدَشَد بعَض مفاِصِمهِ وَ 

 د تقوـُ ُيغّني ألندُلٍس ق ـ  راحَ ث

 ُيراِقُص مف َفْرِط بهجتِه   وراحَ 

  2اَنْشَوَة الساحراْت 

                                                           

 .433/ 2ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  1)

 .10, ل سقؼ لمسماء ( 2)
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 ر بو في األندلس:يً بفف الٌزجؿ الذم اشتي  مرتبطان : ذكره المناصرة  (1) ابف ُقزماف

  2اْزماْف قَ  ابفْ  – يخرجني مف مخزف أزجاؿِ  فْ مَ 

عمػػى  –بغنائػػو لقالػػب لحنػػي شػػعبي فمسػػطيني ) ظريػػؼ الطػػكؿ(  مرتبطػػان : جػػاء ذكػػره (3احّمػػد العابػػدمُ 
كباعتباره رمزان تراثيان فمسطينيان في الثكب الفالحي الميطٌرز بعركؽ  -خالؼ القصة المشيكرة بغنائو لقالب العتابا

 التزييف الجميمة:

  سياجُ  السهؿ  ةُ أنت غزالة فمسطيف  سوسنة الجبؿ  ُأقحوان

 يف  غناء محمد العابد لظريؼ الطوؿ  ثالحرّا الحقوؿ  آهاتُ 

  4االثّوار... وأنت الوعُد  المنفييف  رصاُص  حنيفُ 

 يا نواطير جبالي وسهولي  ونسائي المتشحات بالعروؽ:

 األحمر

 الكعكباني

 ِعْرُؽ محمد العابد 

  5 اعرؽ ظريؼ الطوؿ

                                                           

ار الٌزجػػاليف كالكٌشػػاحيف فػػي األنػػدلس, اشػػتيير بػػالتغزؿ كالمػػديح , كلػػو فػػي ذلػػؾ ىػػػ( مػػف كبػػ555 -460( أبػػك بكػػر بػػف قزمػػاف القرطبػػي )  1)
 .5/117, المعجـ الموسيقي الكبير, خشبة , غٌطاس عبد الممؾ, 244, الجديد في فف التوشيحديكاف, ينظر: مصطفى , عدناف صالح, 

نػكيف الكسػر فػي الػنٌص األصػمي كاألصػح بالكسػرة كحػدىا , كردت لفظػة ) أزجػاؿو ( محركػة بت394/ 2ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  2)
 أزجاًؿ( ألٌنيا مضافة.)
( ىػك محمػػد العابػػد بػف عبػػد اهلل بػػف الشػيخ زيػػف العابػػديف,مف أعػػالـ القػرف العاشػػر اليجػػرم, عػاش فػػي مدينػػة غػٌزة/ حػػي الشػػجاعية, ارتػػبط  3)

ـٌ حٌممػو قٌصػة حبػو العػذرم لفتػاة بدكيػة تػدعى )عتابػا( حالػت اسمو بمػٌكاؿ عتابػا, كقػٌدـ تجربتػو الصػكفية بابتػداع أيصػكؿ ىػذا القا لػب المحنػي, ثػ
 .139-105,  اأُلغنية واأُلغنية السياسية الفمسطينيةالعادات كالتقاليد دكنيما كالزكاج , ينظر: حسكنة , خميؿ إبراىيـ, 

 الطبعات. , لـ ييذكر ىذا المقطع في بقية408, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرة(  4)
 .82/ 2ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  5)
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نشػيد ء زكجتػو) كضػحى(, يقػكؿ فػي قصػيدة )ه النبطي فػي رثػابشعر  مرتبطان : جاء ذكره (1)نمر العدواف
 الكنعانيات(:

 لعشيرة العدواف:

 في الفجِر  نمٌر مجروٌح يستيقظُ 

 ْدِف حبيبته  َوْضحا البدوي ةْ عمى رِ 

 (2.)ُينشد أشعارًا بالفصحى الكنعانّية

تمسػػػماف  جػػػاء ذكػػػره فػػػي سػػػياؽ كصػػػؼ المناصػػػرة ألشػػػياء مشػػػيكرة فػػػي مدينػػػة :(3) محمػػػد بػػػف مسػػػايب
 الجزائرية مثؿ قصائد ابف مسايب الشعرية الغنائية, يقكؿ في قصيدة )عاصفة عصافير تممسانية(:

  4اها اْبُف ْمسايْب صاغ قصائدَ  مخطوطاتٌ 

: جاء ذكره في سياؽ تذٌكر المناصرة لمراىنة جرت بينو كبػيف أبنػاء قريتػو حػكؿ   5احضيري أبو عزيز
 ة ربح المناصرة الرىاف: اسـ الميغٌني العراقي كفي النياي

                                                           

ـ( شػػاعر شػػعبي ) نبطػػػي( , كزعػػيـ قبيمػػة العػػػدكاف مػػف باديػػة شػػػرقي األيردف, اشػػتيًير بنبمػػو ككرمػػػو 1823 -1745( كينيتػػو أبػػك عقػػػاب )  1)
حفيظة عشيرتو ككنيا مػف خػارج القبيمػة  –في البداية  –كسجاياه الحميدة, زكجتو ) كضحى( مف قبيمة بني صخر األردنية, أثار زكاجو منيا 

 كحمؼ العدكاف, تينسب لو العديد مػف القصػائد الشػعرية حتػى بػات ييسػٌمى بػأمير شػعراء األردف فػي الباديػة, تنٌكعػت مكضػكعات شػعره, إاٌل أٌنػو
 (ar.wikipedia.org )يكيبيديا : الموسوعة الُحّرة ا و تمٌيز في قصائد رثاء زكجتو التي تكفيت كىي شاٌبة, ككاف لو أكالد منيا, ينظر

-101, األغػاني الشػعبية فػي فمسػطيف واأُلردفلممزيد عف نمر العػدكاف كاالطػالع عمػى نمػاذج مػف شػعره, ينظػر: البرغػكثي, عبػد المطيػؼ, 
ينظػػر: , يػػذكر المناصػػرة أٌف نمػػر العػػدكاف كػػاف عمػػى صػػمة شخصػػية بجػػٌده الشػػاعر الشػػعبي الشػػيخ عبػػد القػػادر المناصػػرة, 288-317, 112

 . 9شاعرية التاريخ واألمكنة ا حوارات مع عز الديف المناصرة    
 .309-308/ 1ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  2)
ًلد كعاش بتممساف / الجزائر في القرف الثامف عشر لمميالد, أصمو مف أسرة أندلسية,  3) ( شاعر غناء شعبي) الممحكف الجزائرم كالمغربي( كي

 منتديات مجمة أقالـ ـ(, ينظر: 1768زلية, تكفي عاـ ) لو قصائد دينية كغ
  www.AKlam.net/forum/showthread.phا
 .470/ 2ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية(  4)
ـ(, أٌلػؼ كلٌحػف عػددان مػف أغانيػو التػي أشػيرىا 1972 -1904( مكسيقي عراقػي محبػكب , كميغػفو , لػو أسػمكب ميمٌيػز فػي الغنػاء الريفػي)  5)

 .(.www.wikipedia.org.wiki)الموسوعة الُحّرة ا ويكيبيديا   بٌياع الكرد, قيٌمي الكرد بيش ( , ينظر:  )عٌمي يا
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 أربعًة: كاف وجه أبي أحاوُؿ: راهنتُ  -

 ْريتنا   َتِعبًا في مقالع مرمر قَ 

 ي العراقيٍّ حيف غّنى مواويَؿ ذاؾ المغنّ 

 عزيْز قيؿ اسُمُه...ا بو 

 وقاؿ لنا أحد األصدقاْء:

 .. هكذاإذا لـ يُكْف بادئًا  اسمُه.

 رسـ الحاء فوَؽ الترابْ 

 وأرمي به لمُذباْب َدُع أنفي سأجْ 

 ل وجود لهذا المغني  ُر أفْ فأقسـ آخَ 

 وحيف استشرنا مناديؿ عر افة البحر 

 (1) جاَدْلُتها   وربحُت الرهاف الجميؿْ 

ر بػو ) التمحػيف( , يقػكؿ فػي قصػيدة )نشػيد يً شػتي ابػالفٌف الػذم  مرتبطػان : ذكره المناصرة (2) حميـ الرومي
 الكنعانيات(:

   3ااف  وتالميذ يركضوف في السهوؿ. لحميـ الرومي   ألح

                                                           

 .204-203/ 2ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  1)
مٌحػػف فمسػػطيني)  2) : الموسػػوعة الُحػػّرة اويكيبيػػديا   ـ(, كىػػك كالػػد المطربػػة ماجػػدة الركمػػي, ينظػػر1983 -1919( مكسػػيقار كمي

(www.wikipedia.org.wiki.). 
 .309/ 1ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  3)
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ألغانيػػو  كلػػى فػػي كصػػؼ شخصػػية الشػػييد الميحػػبٌ يف, األي مػػٌرتذكػػره المناصػػرة  : 1اُمّحمػػد عبػػد الوهػػاب
 الكطنية, أٌما الثانية فاقترنت بأيغنيتو في نير النيؿ ) النيؿ نجاشي(:

 كاف فتًى مف ورؽ النعناع وصمِت الِعّنابْ 

 وله وجه حنطيٌّ أسمرْ 

 يتوفْ وجريئًا كالز  صمباً 

  2.اويحبُّ أغاني فيروز وعبد الوهابْ 

 (3) غّنى عبد الوهابْ  لنجاشٍي كالُسّمرةِ 

: جاء ذكرىا فػي سػياقات عػٌدة: فالشَّػييد يحػبُّ أغانييػا الكطنيػة, منيػا غناؤىػا لمدينػة القػدس,  4افيروز
 رض فمسطيف:ألكٌف صكتيا غير كاؼو لردع األعداء كطردىـ مف 

 ف ورؽ النعناع وصمِت الِعّنابْ كاف فتًى م

 وله وجه حنطيٌّ أسمرْ 

 صمبًا وجريئًا كالزيتوفْ 

  5.اويحبُّ أغاني فيروز وعبد الوهابْ 

ـُ األسوارِ   أّما فيروز فتسحرها مريا

                                                           

اسػػمو باألناشػػيد (, أحػػد أعػػالـ المكسػػيقى العربيػػة , ليقٌػػب بًػػػ )مكسػػيقار األجيػػاؿ( , ارتػػبط 1991-1902( مصػػرم الجنسػػية )  1)
أحمػػد شػػكقي( كلٌحػػف لػػو أغػػاني عديػػدة, ينظػػر:  نػػان كميؤلفػػان مكسػػيقيان كممػػثالن سػػينمائيان, ارتػػبط بػػأمير الشػػعراء )حٌ الكطنيػػة, عمػػؿ ميم

 .(.www.wikipedia.org.wiki)الموسوعة الُحّرة ا ويكيبيديا   
 , أضاؼ المناصرة المقطع إلى ىذه الطبعة فقط.1/457ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  2)
 .467/ 2( نفسو,  3)
قػػٌدمت مػػع زكجيػػا الراحػػؿ ) عاصػػي الرحبػػاني( كأخيػػو منصػػكر  ...( -ـ1935( ميغٌنيػػة لبنانيػػة, اسػػميا الحقيقػػي نيػػاد حػػٌداد)  4)

 .(.www.wikipedia.org.wiki)الموسوعة الُحّرة ا ويكيبيديا   )األخكيف رحباني( العديد مف األغاني كاألكبرييات, ينظر: 
 , أيضيؼ المقطع إلى ىذه الطبعة فقط.1/457ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  5)
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  1امع األبواْب 

 كذلؾ عف شاعر في المقاهي يحـو

 عشقته النجـو عروعف شا

!!!  وعف صوت فيروز  إف كاف يكفي لصدّ    2االهجـو

ده( كتسػتغيث إذ ٍنػتى يف, ميطالبػان إٌياىػا أاٌل تنادم)يخاطب المناصرة فيركز صاحبة الصكت المخممي الحز 
 ال مجيب ليا مف العرب:

 ل تندهي فيروز

 الميؿ في هذي الفصوؿ يطوؿ يصبح كالردى إفّ 

 ل تندهي فالذئب في كؿ الدروب

 دىيح في الدنيا سُ نصوأنا وأنت 

  3ا!!!   .حدا ل تندهي ... ما في اا

 كجاء في قصيدة ) أيغنيات كنعانية(:

 والسنوف –قولي  –واألشهر  اـُ ياأل مّرت

 الصفراء يا طفمي الحزيف أكمتؾ الُغّمةُ 

                                                           

لمقصػػػػكد ب مريػػػػاـ األسػػػػكار مػػػػع األبػػػػكاب: مدينػػػػة القػػػػدس المحاطػػػػة بالسػػػػكر , ا467/ 2, ـ2006, ط  األعمػػػػاؿ الشػػػػعرية(  1)
, أٌما أغاني فيركز عف القدس فيي: ) القدس العتيقة( 118/ 1كاألبكاب, ينظر:قصيدة المناصرة بعنكاف )أسكار( , ينظر: نفسو, 

 موقعك ) زىرة المدائف(, ينظر: 
  .(http://fairus.lastown.com/Lyrics ا كممات أغاني فيروز  
 .186/ 1ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  2)
 .207/ 1نفسو,  ( 3)
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 ينتحبْ  –صوُت فيروز يصّمي 

 في مخابي القمر الصيفي تبكي 

 تحت العنبْ  طمورةً م فضةً 

 الماء مف البئر زلًل  تشربُ 

 روتطيْ 

  1.استاف في يوـٍ مطيرلو أتاها حارس الب

 ذكره المناصرة مٌرة كاحدة:  (2) مارسيؿ خميفة

 لسماٍء صافيٍة كالروحِ 

  3ايغّني مارسيُؿ بف خميفْة 

و يصػػػؼ المشػػػيد األخيػػػر فػػػي حياتػػػو قبػػػؿ أٌنػػػ : ال يػػػذكره المناصػػػرة بشػػػكؿ صػػػريح, إالٌ   4افكتػػػور جػػػارا
الفقػػراء الػػذيف تعػػاطؼ معيػػـ كمػػع قضػػاياىـ اإلنسػػانية  إعدامػػو, فيػػك يغٌنػػي ميكدّْعػػان ثػػٌكار تشػػيمي كعٌمػػاؿ المنػػاجـ

 جمو:أمف  كاممةن  سنةن  ضرٌ خلذا فإفّْ أرض تشيمي لف تنساه كست ؛العادلة

                                                           

األعمػػاؿ , عنػػكف المناصػػرة ىػػذا المقطػػع ًبػػػ ) حػػارس البسػػتاف( فػػي حػػيف جػػاء بعنػػكاف ) فيػػركز ( فػػي 71-70/ 1, األعمػػاؿ الشػػعرية ( 1)
 .53-52ـ, 2001, ط  الشعرية

ػػرؼ بأغانيػػو  -ـ1950( ميؤلّْػػؼ مكسػػيقي كميغػػفو كعػػازؼ عػػكد لبنػػاني )  2) َـّ الفنػػانيف العػػرب الممتػػزميف بقضػػية فمسػػطيف, كمػػا عي ...( مػػف أىػػ
 .(.www.wikipedia.org.wiki)الموسوعة الُحّرة اويكيبيديا   الكطنية, كبدمجو بيف المكسيقى كاآلالت الغربٌية كالبيانك , ينظر : 

 .467/ 2ـ, 2006, ط    األعماؿ الشعرية 3ا
ـه, كمخػػرج مسػػرحي, كشخصػػية سياسػػٌية بػػارزة فػػي الحػػزب الشػػيكعي التشػػيمي )( شػػاعر ككاتػػب لأل 4) , كميمٌحػػفه , كميعمّْػػ -1932غػػاني, كميغػػفو

ـٌ تكسػػير يديػػو كأضػػالعو , 1973 ـ( أيعػػًدـ عمػػى يػػد الطغمػػة العسػػكرية الحاكمػػة التابعػػة لمػػدكتاتكر) بينكشػػيت(, حيػػث أيعػػدـ بطريقػػة بشػػعة إذ تػػ
جيتار, ثـٌ إطالؽ أربع كأربعيف طمقة بندقية عمػى جسػده, فػي سػاحة الممعػب البمػدم فػي تشػيمي, الػذم تحػكؿ كبتر أصابع يديو العازفة عمى ال

( مجمػة www.qawmal.comاسمو الحقان إلى ممعب ) فكتكر جارا(, مف أشير أغانيو ) صالة إلى العٌماؿ( ك ) أتػذكرؾ أمانػدا(, ينظػر )
 ـ.2012/آب/ 13, االثنيف 9الشعب, ع طريؽ 

  media.iraqico.comا الحزب الشيوعي العراقي 

http://www.qawmal.com/
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  كاف يغّني

 َرُ  فوؽ الوتر السابِع  نصوهو ُيهزهز بُ 

 القاعةْ  رتجُّ تَ 

 في عينيهْ الدمع ُيرغرُغ 

 نقيضاِف  اجتمعا  منذ األزِؿ الوجُع    -الفرحُ 

 باب الدارْ عمى 

ـُ لمفقراء أتعبتَ كـ   األزهارْ   يديَؾ  وأنت تقّد

 عة الفضّية؟!ما اسمؾ ياذا القبّ 

 اْر؟؟مفي هذي األس ماذا يقمقؾ الميمةَ  -

ـْ يقمقني   أنّ  -  ي سأغادرك
 ضجيج شراييني وأحسُّ 

 أسمع حشرجة الشحرور عمى شجر التيفِ 

 رعوها أجراُس رحيمي قَ 

 .وهديُر العّماؿ... ُيعّزيني

 اجو يسنت

 .لمذكرى هذا الهاجس... ل تهربْ  فميخرْس 

 كرـو التشيمي  إف  

  كاممةً  تخضرُّ ألجمؾ سنةً 

  تركُض أفراس البحرِ 

  1.اخرىسنًة أُ  وتحتجُّ عمى موتؾَ 

                                                           

 .57-56/ 2ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية(  1)
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 انشقـ

حيػػث يتفاعػػؿ اإلنسػػاف مػػع الػػنغـ كالطػػرب بحركػػات معٌبػػرة عػػف حالػػة ,  بػػالرقص -عػػادة -يػػرتبط الغنػػاء 
( كمشتقٌ الفرح كاالنبساط لبعض القصائد مثػؿ:  عنكانان ت اتيا, حيث كان, ييالحظ أٌف المناصرة أكرد كممة ) رىقىصى

ـٌ عمي ال( 1)ة النير( ) دادا ترقصي عمى ضفٌ   ( أك لمقطع فرعي مثؿ: 2)راكية( نصٌ ك ) كيؼ رقصت أ

 ) رقصة عكا(:المقطع المكسكـ بًػ :ك قد يتضمف المقطع نفسو أسماء رقصات مثؿ( 3)) أكركبا ترقص( 

 رقصي أيتها الحبيبةإارقصي  

 لي وحدي... ارقصي

 ارقصي رقصة عكا

 ارقصي رقصة البحر

  4اارقصي رقصة الزعتر 

 عمى سبيؿ التيكـ كالسخرية: –د رقصات جٌدتو عدٌ كفي مقطع آخر يي 

 ترقص في مالهي واؽ الواؽ:

 . رقصة الثرثرة.1

 . رقصة الفخر.2

 (5).. رقصة الهزيمة3

 , كبيانيا كاآلتي:كغربٌية عربٌيةناصرة أسماء رقصات مشيكرة, يمكف تقسيميا إلى قسميف: أكرد الم
                                                           

 .396/ 1ـ, 2006ط األعماؿ الشعرية  (  1)
 .29/ 2( نفسو,  2)
 .281/ 1( نفسو,  3)
 .475, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرة(  4)
 .231/ 1ـ, 2006, ط  الشعريةاألعماؿ (  5)
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 سققاخ ػشتّٛح
 قاؿ في الندب عمى الميػت, كظيؼ البكائيات كالتناكيح التي تي قاـ المناصرة بت (1) رقصة الحزف/ الردح

ذا ضػػمف اتجػػاىيف: تعبيػػران عػػف الحػػزف الشػػديد لفقػػده, كمػػا يرافػػؽ ذلػػؾ مػػف رقصػػات كحركػػات, ككػػاف ىػػ
ة الميػػت, يقػػكؿ فػػي المقطػػع ؿ منيمػػا غيػػر مباشػػر, فيػػذكر النػػكح كالنػػٌكاحيف كحفمػػة الػػرقص حػػكؿ جثٌػػاألكٌ 
 تيسير سبكؿ: األديب األيردني ؿ عندما رثى صديقو األكٌ 

 كانت جنازته تضج بالنّواحيف 

  2ا" حزناً"... عميه 

  3.امة النوح والرقص في ساحة المدرسةْ فدأْت حبَ 

 رني حتمًا في الميؿ حبيبييذك

    روات الساحؿِ عذقالت  إحدى 

    رقصفَ  ثـ   رقصف   رقصفَ 

 ُض غشاَء األقداـِ ر إلى أف شققت األ 

 .َوَضج  اإلعياُء مف اإلعياءْ 

 ضج  اإلعياُء مف اإلعياءِ 

  4ااء األشجار. دمُع الكنعانيات  وحنّ  تعانؽَ 

                                                           

 ( " تقػػـك النٌكاحػػات باالنتظػػاـ فػػي حمقػػة المطػػـ, كيأخػػذف فػػي ترديػػد عبػػارات النػػكاح, كىيػػٌف ييشػػرف بأيػػدييف كأطػػراؼ ثيػػابيف تعبيػػران عػػف الحػػزف 1)
ـي أك أخت أك زكجة الميت بالرقص كالقفز كسط الحمقة بحركات تنسػجـ مػع  لحػف النػكاح, حيػث تشػير البالغ , كما تقـك ) المصمكطة( كىي أ

 –, أيػار 68-67, مجمػة صػامد االقتصػادم, ع الرقص الشعبي الفمسطيني وأغػاني الػدبكاتبيدييا كتمطـ كجييا", محسف , عيسى خميػؿ, 
ـ , تردح النسػكة داخػؿ البيػكت أك فػي السػاحة الخارجيػة لػو أك فػي السػاحة العاٌمػة أك فػي الشػارع العػا111ـ, 1987آب ,  –حزيراف / تمكز 

ة, كىف يمبسف الثياب كالخرؽ البيضاء, كيبدأف بالرقص رقصة دائرية أبرز ما فييا تحريؾ الخرؽ البيضاء في اليكاء الطمؽ تعبيران عف الفجيع
يصاحبيا أغافو حزينة تتحدث عف مناقب الفقيد , كتكٌكف النساء حمقة دائرية تضع كٌؿ امرأة يدىا عمى كتؼ جارتيا كيػدرف فػي حمقػة مفرغػة, 

 .271-270/ 1, موسوعة الفولكمور الفمسطينينظر: سرحاف, نمر, ي
 .440, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرة(  2)
 .448/ 2ـ,  2006ط  األعماؿ الشعرية  (  3)
 .437/ 1( نفسو,  4)
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 كقاؿ في قصيدة ) نشيد حارسات الكركـ(:

 .ناُت   البناُت  البناتْ الب

 حوؿ الشهيِد  حيف غن يفَ 

   رقْصفَ َف   رقصَرَقْصَف   

  1افأجفمِت الدالياْت 

 .البناُت   البناُت  البناتْ 

 الكروـِ  عاصفٍة  ول َعْت صمَت تمؾَ  ِمْثؿَ 

 سوُة الشارداُت تنّهدِت النِ 

 غنيٍة جارحةْ كأ

 راقُب َخْبطاِت أرُجمهف  السماُء تُ 

 ها بْت ُأختَ خاطَ  وداليةٌ 

  2ا :بنشيٍد عتيٍؽ عف المذبحةْ 

  الكروـِ  ُيواصمَف رْقَصَتُهف   حارساتُ  -

 الُمنشداْت. ولـ تتعبِ 

  3اَف حوؿ الشهيِد  انتظرَف الَمَطْر فْ طُ 

                                                           

 .7, ل سقؼ لمسماء(  1)

 .11-10( نفسو,  2)

 .15-14( نفسو,  3)
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ي لرقصػػة الحػػزف يظيػػر فػػي قصػػيدة )كيػػؼ ممػػأكضػػح تكظيػػؼ ع لعػػؿَّ أٌمػػا االتجػػاه الثػػاني فكػػاف مباشػػران, 
ـٌ عمي ال شػيد أبناؤىػا الثالثػة فغٌنػت كرقصػت محاكيػة استفمسػطينية  ـٌ فالحادثػة حقيقيػة ألي  (1) راكية(نصرقصت أ

أسػػمكب النػػدب الشػػيعي فػػي جنػػكب لبنػػاف, كقػػد شػػاىد المناصػػرة المكقػػؼ كنقمػػو شػػعريان إذ قٌسػػـ رقصػػتيا إلػػى أربػػع 
ض ليػػا الشػػعب الفمسػػطيني ير , كالكفػػر, كالكحػػدات, كالزعتػػر, مكضػػكعيا العػػاـ المػػذابح التػػي تعػػرٌ رقصػػات: الػػدٌ 

 ـ(, كمػػػذابح أيمػػػكؿ األسػػػكد9/4/0948ياسػػػيف) رلشػػػتات: فرقصػػػة الػػػدير تصػػػؼ مذبحػػػة ديػػػداخػػػؿ الػػػكطف كفػػػي ا
 (.2)ا رقصة الزعتر فعنكانيا الفدائي الفمسطيني ـ( تيشاىد في رقصة الكحدات, أمٌ 0972)

 (4:)بالمطر كالخصب ان بطمرتجاء ذكرىا  (3)رقصة السحجة 
  5اجاْت حْ لواحات  وأيف السَ أيف المطر عمى ا

 وفي شهر نيساف صرنا  وصار الرجاؿْ 

 يسحجوف: َهال يا َهال يا َهال

 رْ يا بنات الُحفَ 

 هو الخصُب يأتي مف األيؿِ 

 مف أوؿ الغيث فوؽ أعالي الجباؿْ 

   6امف صهيؿ رعود المطْر 
                                                           

عاشػػت فػػي بيػػركت إٌبػػاف الحػػرب, صػػاحبة شخصػػية قكيػػة ككػػاف ليػػا تػػأثير عمػػى القيػػادات السياسػػية, كىػػي ( أـٌ عمػػي ىػػي سػػٌيدة فمسػػطينية  1)
شػػػاعرية التػػػاريخ صػػػديقة لممناصػػػرة, كانػػػت تحمػػػؿ المؤكنػػػة لممقػػػاتميف كتقػػػكد المظػػػاىرات كتسػػػاعد الفػػػدائييف, ينظػػػر: المناصػػػرة, عػػػز الػػػديف, 

 .436واألمكنةا حوارات مع عز الديف المناصرة  

 .428-410, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرةظر: ( ين 2)
( السحجة أم التصػفيؽ باأليػدم , " رقصػة بطيئػة كخفيفػة الحركػة , يقػـك بيػا الشػيكخ كىػـ يسػحجكف كيتمػايمكف, فيرتفعػكف بأجسػادىـ إلػى  3)

ـٌ ييبطػػكف إلػػى أسػػفؿ بصػػؼٍّ متماسػػؾ, كيػػرقص أمػػاميـ رجػػؿه يمػػكح بعصػػا كيضػػبط أداء ال موسػػوعة غنػػاء كالحركػػة" سػػرحاف ,نمػػر, أعمػػى , ثػػ
 .273/ 1, الفولكمور الفمسطيني

شاعرية التػاريخ واألمكنػة ا حػوارات مػع عػز الػديف ( يرل المناصرة أفَّ رقصة السحجة / الدحية ىي رقصة الخصب الكنعانية, ينظر :  4)
 .606 المناصرة  

 .352/ 1ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  5)
 .350/ 2( نفسو,  6)
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 ظريؼ الطكؿ:بطة بالغناء مثؿ مرتات مرٌ أربع ذكرىا المناصرة  (1) الّدبكة/ الّدبكات 

 األصوؿْ ة بحرية صبيّ 

  2اعممتها .دبكة:قالتعممتها الغناء. 

 .أنت مف صمب كنعاف جئت ومف ...

 دبكات الصبا في جباؿ الحنيفْ 

  3اوما غّيرتؾ المقاهي ول أتعبتؾ السنوف 

  4 الؾ الصبايا يزغردف في الدبكة

 حزاـْ  بتوشيحِ  هُ ر فقد وّشتْ صأما الخ

 شاـمف أفضؿ أنواع طيور ال

 واألبنوس السودانيْ  دُؿ مثالً الصنْ 

  5اموزوٌف في دبكتها لظريؼ الطوْؿ 

 
                                                           

( " ىي رقصة الرجاؿ الشائعة التي تعـٌ بالد الشاـ, كالدبكة معركفة في كسط كشػماؿ فمسػطيف أكثػر مػف جنكبيػا, حيػث تشػيع  1)
رقصات السامر, يقؼ الٌزٌمار في كسط حمقة الدبكة ليعزؼ المقدمة, فيتنادل الشباب إلى حمقة الدبكة, يقؼ الٌمٌكيح أك القائد كعف 

يع ليشبؾ الكاحد منيـ ذراعو بذراع اآلخر تاركيف أذرعيـ ممدكدة أيفقيا كمتشابكة, أٌمػا المبتػدئكف فيصػطفكف يساره يبدأ انتظاـ الجم
في ذيؿ الحمقة...كيستطيع الٌمٌكيح االنفصاؿ عػف المجمكعػة كالعػكدة إلػى الحمقػة المفتكحػة كقتمػا يشػاء...كفي العػادة يمسػؾ المٌػكيح 

ذراعػػػو كراء ظيػػػره, كىػػػك يطػػػكم جسػػػده كيثنيػػػو بميػػػارة كحيكيػػػة فائقػػػة", سػػػرحاف, نمػػػر, بمنػػػديؿ أك بعصػػػا قصػػػيرة يمػػػٌكح بيػػػا كيثنػػػي 
 .271/ 1, موسوعة الفولكمور الفمسطيني

 .204, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرة(  2)
 .252-251( نفسو , 3)
 .609( نفسو,  4)
 .120/ 1ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  5)
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 ات: ذكرىا المناصرة أربع مرٌ  (1) الس ماح 
 سماٌح  سماٌح  عميؾ السماحْ 

  2ا فضاٌء يؤرخ لمراقصيفْ 

 النبيذ الذي جرى الميمة الماضية.تستيقظ أوروبا مف جرار 

 لسماع  مستعداً  أكوفُ 

  3  في رقصة السماح.اوقع صداؾ البعيد

 مع هذا 

 حقوٌد  ُت  َجَمٌؿ صحروايٌّ فالبحر الميّ 

 ُه   حيف يرقص السماح ؤمف جانبُ ل يُ 

  4افمنحذر دو امات البحر  

 ى   لها َجَسٌد مف العسؿ الُمصف  

 كاف رقراقًا فصيحا  أمامؾَ 

 مف َسماٍح   زلزلني   برقصٍ تُ 

 (5) أضحى فسيحا  وَرْجراٍج  غدا

                                                           

تعبيرم المكقع المكزكف عمى نغـ المكٌشحات كضركبيا, ييستعمؿ عمى األكثػر فػي سػكريا كحمػب, كىػك ( " ضربه مف الرقص ال 1)
رقصه ييؤٌدل عمى كزف ييعرؼ أيضان باسـ أيصكؿ السماح... كقد ييقرف بأقاكيؿ شعرية, كالمكٌشػحات تمٌحػف عمػى غيػر ىػذا الضػرب 

كىػػك الغنػػاء, فالميسػػًمعة ىػػي الميغٌنيػػة" , خشػػبة , غٌطػػاس عبػػد الممػػؾ, مػػف اإليقػػاع... كربَّمػػا كػػاف لفػػظ السػػماح ميحٌرفػػان عػػف السػػماع 
 .421-420/ 2, المعجـ الموسيقي الكبير

 . 217/ 1ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  2)
 .281/ 1( نفسو,  3)
 . 333/ 1( نفسو,  4)
 .86-85,   ل سقؼ لمسماء 5)
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 ير الحككمات لمجماىير: خدة كاحدة في سياؽ حديثو عف تذكرىا المناصرة مرٌ    1االزّار 
 وقاؿ صديقي 

 الذي يحسُب الحتمالت:

ـْ بعد زاْر خدّ زاٌر يُ    2ارُه

  سققاخ غشتّٛح
 ة كاحدة عمى النحك اآلتي: كٌظفيا المناصرة بطريقة غير مباشرة, إذ ذكرىا مرٌ 

 (3الڨالس): 
 األحمرْ  ڨيً لسالا َص ُخْذ   هذا الرقْ 

 .بْ رِ غْ في مطعـ زا

  4اِبْسْت  -الغجري   عمى قّمة بودا الڨالسً 

 (5الفالمنكك) 
 رائٌع أْف أراِؾ ... رأتني 

  فدارْت قريبًا مف القمبِ 
                                                           

رسػاؿ البخػكر ,  (  " مف طقػكس أصػحاب الطػرؽ الصػكفية, يتبعيػا رقصػاته  1) كعبػاراته خاٌصػة, يصػاحبيا ضػربه صػاخب عمػى الػدفكؼ كا 
لتي ىذه الطقكس تيذىب النحس كتطرد العفاريت في معتقدىـ, كلعؿَّ ىذا المعتقد انتقؿ إلى العرب مف الحبشة, كيعٌدكف كممة ) زار( أميرية, ا

تقػـك بيػذه الطقػػكس كىػي الشػيخة, كيػدعكنيا فػي مصػر )الكيٍديػة( كىػػي لػـ تيعػرؼ إاٌل منػذ القػرف التاسػع عشػر, كيعتقػػدكف بػأٌف المػرأة ىػي التػي 
 .504/ 2,  المعجـ المفّصؿ في األدبمذمكمة", التكنجي, محمد, 

 .252/ 2ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  2)
ضػػرب شػػبيو بمػػا ييسػػمى  ( باإليطاليػػة , كمعناىػػا تيػػريج, أيطمقػػت عمػػى رقصػػة خفيفػػة تكقػػع إٌمػػا عمػػىvalso -السػػكڨ( " لفػػظ ميحػػٌرؼ عػػف  3)

المعجػػـ الموسػػيقي بالعربيػػة دارج...كلػػيس ليػػذه الرقصػػة طػػابع محػػدكد, كىػػي منقكلػػة عػػف رقصػػة ألمانيػػة قديمػػة" خشػػبة, غٌطػػاس عبػػد الممػػؾ, 
 .361/ 4, الكبير

 .62/ 2ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  4)
ـك عمػى أسػاس المكسػيقى كالػرقص, كتظيػر الجػذكر العربيػة لمفالمنكػك ( : نكع مف المكسيقى اإلسبانية الػذم يقػflamenco( باإلسبانية )  5)

في طريقة الغناء مف الحنجرة كفي جيتػار الفالمنكػك كتػأثره بػالعكد, نشػأت فػي األنػدلس فػي القػرف الثػامف عشػر, كتيعػرؼ فػي المغػرب , ييعتقػد 
ًلػػػػػػدت مػػػػػػف تعبيػػػػػػ كي الموسػػػػػػوعة الُحػػػػػػّرة ر نػػػػػػاس ميضػػػػػػطىيىًديف, ينظػػػػػػر: أنَّيػػػػػػا تػػػػػػأثرت بمػػػػػػزيج مػػػػػػف مكسػػػػػػيقى الغجػػػػػػر كالمسػػػػػػمميف كالييػػػػػػكد , كى

  ar.wikipedia.orgwikiاويكيبيديا ا
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 ع الدائرةْ عند المحيط الذي وسٍّ 

 ي االفالمنكو    تؤدّ رقصةَ 

  1اإليْؾ  تجيءُ تميُؿ كسهـٍ  

 ( 2التكيست) 
 ستْ وبِ ..بيف بودا.

  3اا تويسْت   قد رقصتُ 

 ( 4التانجك) 
 هؿ رقصت زيزي تانجو بؿ رقصت في  -

  5االمرحاض السفمي 

 َقٕؿ األغاَٙ

 ذضًٍٛ
 د حجاب( صديؽ المناصرة: لمشاعر المصرم الٌميجي ) سيٌ  نٌصان قاـ المناصرة بتضميف إحدل قصائده 

 عسكري سكراف زي ماكوفْ  ناأا...   -
 اسْؾ مدفْع َسْعرافْ م

 يافْ مْ وفي المَ  يفي الفاضأضرْب 

  6ا  ... فيف الِسّكة ؟!!يا ناْس 

 
                                                           

 .82, لمسماء سقؼ ل(  1)
  .www.arab.ency.comالموسوعة العربيةا ( تيؤىدىل رقصان بشكؿ دائرم, ينظر:  2)
 .22/ 2ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  3)
 المعجػـ الموسػيقي الكبيػركبية, تؤخػذ عمػى إيقػاع خفيػؼ" , خشػبة , غٌطػاس عبػد الممػؾ, ( " لفظ أعجمي ميحدث, يهطمؽ عمى رقصة أكر  4)
,2 /11. 
 , المقطع مكجكد في ىذه الطبعة فقط.215, ط دار العكدة, ديواف عز الديف المناصرة(  5)
 .119-118/ 1ـ, 2006, ط  األعماؿ الشعرية(  6)
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 األصمي:  نٌص ف قصائده مقاطع مف أغافو شعبية فمسطينية, فكضعيا بيف قكسيف تمييزان ليا عف الكما ضمٌ 

 عمى اإلفريز: وادينا  حيف تحطُّ  حمامةَ  كـ راقبتُ 

 مّرت... ما مّرت    مّرت" 

 مّرت... ما مّرت

  1افي العيف َجر ْت "  واد الكحؿْ رْ مِ 

 كجاء في قصيدة ) نشيد الكنعانيات(:

 ليكف النشيد والطبوؿ في ساحات َلْسَف لنا:  

 مف دمؾ الغزيرْ  اءُ نّ ا في عرسؾ: الحِ  -

  2انا.. حطُب القدور . موعظا

 قنابؿْ  ورميتَ 

 كي تصؿ البحر الغربّي المجروحْ 

 وتجيء طيور وتروح

 تغني: كنتَ 

 " غزةُ" يا داري

  3اأشعاري  غزةُ   غنيتيأة" غز  "

ختـ المناصرة قصيدة) األرض تندىنا( بمقطع مف أغنية فيػركز) ال تنػدىي مػا فػي حػدا( ككضػعيا بػيف 
 األصمي لمقصيدة: نٌص يص تمييزان ليا عف النصعالمتي ت

                                                           

 .108/ 1, األعماؿ الشعرية(  1)
 .306/ 1( نفسو,  2)
 .61,ط دار العكدة ,  ديواف عز الديف المناصرة(  3)
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 ل تندهي فيروز 

 إف  الميؿ في هذي الفصوؿ يطوؿ يصبح كالردى

 ل تندهي فالذئب في كؿ الدروب

 دىيح في الدنيا سُ نصّ وأنا وأنت 

  1ا!!!   .ل تندهي ... ما في حدااا

نػػادكمػػا تػػأثٌ  ىػػك األرض التػػي تنػػادم )تنػػده( عمػػى  مر بأيغنيػػة فيػػركز فقػػاـ بتفصػػيحيا كقمػػب داللتيػػا, فالمي
عػف  ة قػد تخمٌػتٌمػلكف ال سامع لصكتيا كال مجيب لندائيا, فاألي  أبنائيا, كتستغيث بيـ لرفع خطر العدك عنيا ,

 رة فمسطيف:نصٌ 

وف النساءْ نّ كُ   ا نجرجر خطونا  كانوا يجرُّ

 غي لهانصتندهنا  فال  األرُض 

 ا نموت عمى الجسور  نغوص في طيف البحيرةْ كنّ 

 حموقنا  حتى تجؼّ  ي فرسخاً ا نغنّ كنّ 

 حتى يضيع كالمنا 

 ُهزُّ أكتاؼ الصخورْ الهجير  نَ  ا إذا اشتد  كنّ 

 اشكي يطفح البحر الذي يروي العط

 ولوؿ الصمت المريرْ ليُ 

 إّل مف اآللـ تقرع في سما القدس العتيقة

 (2) غي لها .نصتندهنا فال  األرُض 

                                                           

(
1
 .0/027ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/027,ٗلَٚ(
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 أفَّ بػػقػػاـ المناصػػرة بتضػػميف عنػػكاف كمػػتف أيغنيػػة بالعاميػػة المصػػرية) النيػػؿ نجاشػػي( فػػي شػػعره, عممػػان 
 المناصرة قد عاش فترة مف حياتو في مصر أثناء دراستو الجامعية:

 النّص الشعري غنيةنّص األُ 

 النيؿ نجاشي

 حميكه أسمر

 عجب لمكنو

 دىب كمرمر

 أرغكلو في إيده

 يسبح لسيده

 حياة بالدنا

 (1يا رٌب زيده )

آلػػو األغػػاني  ِبْتقػػوْؿ معػػاني  فػػي َوْصػػِؼ خػػوفي  ِمػػف السػػنيْف 
 ْضَحِؾ  وُهّوا ماشي  لكْف حزيفْ النيْؿ نجاشي  بقولوا يِ 

  2ا  َمْمياْف َطراوا  َمْمياْف حنيف.اِضحكتوا َسْمرا  وفيها ُخْضرْ 

 لممميني  قطعًة  قطعًة مف الطمي  

 لكي يمر  النيُؿ الحبشيُّ  النيُؿ األزرُؽ  

 النيؿ األحمر  مثؿ فتيات القرابيف 

 تحت القدميف   فألعب بأطراؼ أصابعي

  3يهرب هذا الماء   كبيضٍة خداج. ا

  4في طمأنينة النيؿ النجاشيٍّ  ا

  5كالُسمّرِة غّنى عبد الوهاْب ا لنجاشيٍ 

                                                           

(
1
ّ(0933(األُؿ٤٘خًِٖٓٔبدأ٤ٓواُْؼواءأؽٔلّوٞه٢,ٝؿ٘وبءٓؾٔولػجولاُٞٛوبة,ؿّ٘بٛوبكو٢كِوْاُوٞهكحاُج٤ٚوبء,ػوبّ)

باُ٘غب٢ّكِوٌتهل٣ُِْٔياُؾجْخ,٣٘ظو:ؽ٤ش٣زـّيٍك٢ٜٗوا٤َُ٘اُن١رُؼ ّٓ ّلأص٤ٞث٤ب)اُؾجْخ/هل٣ٔبً(أؽلٓ٘بثؼٚ,أ

 (.http://Konouz.com)    يٕقغ ) كُٕص كهًاخ األغاَٙ انؼشتٛح(

(
2
 .030-0/032ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(اُ٘ٔاُْؼو١ثبُؼب٤ّٓخأُٖو٣خٖٓه٤ٖلح)فبٕاُق٢ِ٤ِ(,

(
3
أ٣ٌٕوٕٖٞٓ٘وٞثبً,ٝهكاُلؼَأُٚبهع)٣ُٔو(ٓوكٞػبًٝػالٓخهكؼٚاُٚٔخك٢اُو٘ٔاألٕو٢ِ,ٝاألٕوؼ0/045ّ(ٗلَٚ,

.)  )٣ٔوَّ

(
4
 .0/047(ٗلَٚ,

(
5
 .0/467(ٗلَٚ,
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ٌٍ ػشتّٛح  ذحٕٚش أغا

 النّص الشعري نّص األغنية 

مرمٌرتنػػي ال بيػػٌد          مرمػػر زمػػاني يػػا زمػػاني مرمػػر
 ما تتمرمر

أنػا قمبػي مكلػع,        مرمر عيكنو إلمي يحػٌب األسػمر
 كىكاكي سكر

كالعيف سكدا كالخػدكد    كمرمر زماني يا زماني مرمر 
 (1)حمركرد أ

 

 سمعُتِؾ عبر ليؿ الَنْزؼ ُأغنيًة خميمَيةْ 

 يرّددها الصغاُر وأنِت ُمرخاُة الضفائرِ 

 أنِت داميُة الجبيفْ 

 يَوَمْرَمَرنا الزماف المّر يا حبّ 

  2يعّز عمي  أف ألقاِؾ ... َمْسبي ْة.ا

 ىاهلل ىاهلل يا جممكا        ...       يا عشيرة زماني

 ...      لكلح يا خيزرانيخصرؾ دخيؿ إلي عممكا 

شػػػػػػفتا جممػػػػػػك عنػػػػػػد البيػػػػػػر      ...      عػػػػػػـ تتصػػػػػػيد 
 عصافير

كاهلل الخطفيػػػػا كاطيػػػػر     ...       إف عشػػػػت كرٌبػػػػي 
 (3خاٌلني )

 َجْممو َجْممو  عند البيرْ  -

 تتصّيُد... رؼ  عصافيرْ 

  4تحمؿ في يدها سّكيْف ا

 ظّمت جممو عند البيرْ  -

 تتصّيد رّؼ عصافيرْ 

  5في يدها سّكيْف.اتحمؿ 

                                                           

 .158, اأُلغنية واأُلغنية السياسية الفمسطينيةينظر: حسكنة, خميؿ إبراىيـ,  ,غنية شائعة كدارجة في بالد الشاـ( أي  1)
 .49/ 1ـ, 2006, ط   األعماؿ الشعرية 2)
 ( أيغنية تراثية قديمة مف الفكلكمكر السكرم, غٌناىا المطرب) صباح فخرم(  , ينظر:  3)

  www.alnabkyb.comا  ا منتدى النبؾ  
 .32/ 2ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية(  4)

 .33/ 2( نفسو,  5)
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 خميمي يا عنب 

 طعمؾ ًحمي ًلٍي يا عنب

 (1أصمؾ خميمي يا عنب )

 سمعُتِؾ عبر ليؿ الَنْزؼ أغنيًة خميمَيةْ 

 يرّددها الصغاُر وأنِت ُمرخاُة الضفاِئر

  2أنِت داميُة الجبيْفا

 سمعتؾ َعبر ليؿ الحزف أغنيًة خميمّية

  3ر الصيؼ:اتصيُح طواؿ جم

 سمعتِؾ َعْبَر جمر الصيؼ ُأغنية خميمّية

  4تظؿ ترفُّ خمؼ التّؿ منسية ا

 

 

 

 

                                                           

ردنػػي تكفيػػؽ النمػػرم, كغنػػاء المطربػػة السػػكرية كػػركاف, ينظػػر: سػػرحاف, نمػػر, ( أيغنيػػة شػػعبية مػػف كممػػات كألحػػاف المطػػرب األ 1)
 .412/ 2, موسوعة الفولكمور الفمسطيني

  www.youtube.com/watchا

 .49/ 1ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية(  2)

 .52/ 1( نفسو,  3)

: " لػػيس ىػػذا العنػػكاف إعالنػػان عػػف بيػػع  , يقػػكؿ المناصػػرة عػػف تسػػمية ديكانػػو كقصػػيدتو ب) يػػا عنػػب الخميػػؿ(54/ 1( نفسػػو,  4)
ـٌ فالتسػمية  صناديؽ العنب الخميمي في سكؽ الخضار لكٌنو مستمٌد مف أيغنية شعبية قديمة حممتييا في خاطرم منذ الصػبا, كمػف ثػ

 .6 التاريخ واألمكنة ا حوارات مع عز الديف المناصرة   شاعريةمشتقة مف الفكلكمكر ال مف اإلعالنات التجارية", 



82 

 

 النّص الشعري نّص اأُلغنية

 يا عزيز عيني كأنا بدم أرٌكح بمدم

 بمدم يا بمدم كأنا عايز أرٌكح بمدم 

 بمدم يا غالي أفديؾ بركحي كمالي

 كالحرب ما كاف عمى بالي

 (1دم )كأنا عايز أرٌكح بم

 والمغّني

 كاف في المقهى ُيغّني:

 يا عزيز العيف إّني

 لتراب الشاـ مشتاٌؽ وفي قمبي جروحْ 

 مف ُترى منكـ يبيُع اآلَف لي

 َكبدًا دوف قروْح 

  2كاف في المقهى يغّنيا

نت زىر حزيف  ليو يا بنفسج بتبيج كا 

 كالعيف تتابعؾ كطبعؾ محتشـ كرزيف

 دحطكؾ خميمة جميمة فكؽ صدكر الغي

 تسمع كتسرؽ يا أزرؽ ىمسة التنييد

 إسمع كقٌممي مف المي قاؿ معايا آه آه آه

 (3بقكليا كحدم .. لكحدم كاألسى ىيكَّ )

 آ ... كـ أشتاؽ أف ُيجمَع شمُؿ العائمة

 ألصّمي فيؾ يا مقهى صالًة نافمة 

 أنت تسقينا كؤوس الشاي خضراء 

 وحمراء... وفي لوف البنفسجْ 

 أيُّها الزهر الحزيفْ 

 رغـ هذا أنت تُبهجْ 

 فاترؾ األحزاف يا أزرُؽ  دعها لمسنيفْ 

 آِ  لو تعرؼ حزف اآلخريف 

  4يا حزيف!!! ا
 

                                                           

حسػكنة,  ( أيغنية شعبية مصرية لمميٌغني المصرم سٌيد دركيش , دخمت إلػى فمسػطيف أثنػاء الحػرب العالميػة األيكلػى عػف طريػؽ الجنػكد المصػرييف, ينظػر: 1)
 .809/ 3, 81/ 1 موسوعة الفولكمور الفمسطيني , سرحاف , نمر, 148,  اأُلغنية واأُلغنية السياسية الفمسطينيةإبراىيـ خميؿ, 

 .60/ 1ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية ( 2)
 ( أيغنية شعبية مصرية, غناء صالح عبد الحي, ككممات: محمكد بيـر التكنسي, كألحاف: رياض السنباطي, 3)
  http://www.sama3y.net     اfanen.net/klmat/alagharyا
 .61/ 1ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية(  4)
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 يا ابنيا يٌممي في الشباؾ    طيٌمي كشكفي خيكلنا

 (1كأنتف غكاكف شعركف    كحٌنا غكانا سيكفنا)

 أيا طفمَة النافذةْ 

 فتحيأيا طفمة القصر هيا ا

 فحمحمُة الخيؿ سوؼ تهيجِؾ 

 ا افتحيهي  

 ُتباهيف بالُكحؿ في جفنؾ الجارحِ 

 ونحف نباهي بأسيافنا الِمْشرفّيِة  لكّنها مف َخَشبْ 

 الكالـُ ُخَطبْ 

 الهواُء َخَشبْ 

 الطعاـ َخَشبْ 

  2القموُب سماٌء ترفرُؼ  هّيا افتحي. ا

                                                           

, أيغنيػة شػعبية فمسػطينية يغٌنييػا الشػباب فػي مككػب 190 الشػعبية فػي فمسػطيف واأُلردف  األغػاني( البرغكثي, عبد المطيػؼ , 1)
 العريس.

 .27/ 1ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية(  2)
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 در  جنب الشادر بياراتعبد القادر ناصب شا

 يا مريكما في الكركما   سبع ىدـك مفصالت

 فصمتييف زكقتييف   كزعتييف عالبنات

 عبد القادر ناصب شادر

 فكؽ الشادر طيارات

 يا ثكرتنا يا حبيبتنا

 (1يٌممي رجالؾ شيامات )

 جّدي كنعافْ  –إف كنت ُتشككني -إسأؿْ 

 يروي أشعارًا مف رماٍف فوؽ سفينتهِ 

 الغادرْ في البحر 

 َخّبْئ أفراحؾ لمصوت اآلتي

  2مف شادِر عبد القادْر ا

 يا زيتكنة بيكمٌرم    ىٌرم لي بىمىح ىيرّْم

 (3يا زيتكنة بكعرمكش   ىٌرم لي ذىب كقركش )

  4ُهّري حبؾ الممكي يا زيتونة الضوء.ا

  5َمَح الواحاْتايا غابة أعصابي ... ُهّري لي ب

  6سود المّواؿ اَفُهّري يا غيـو الميؿ ضوءًا أ

 ِة:صاح: يا غيمًة مف حميب الرضاع

  7ُهّري مطْر.ا
                                                           

ـٌ تحٌكلػػت إلػػى أيغنيػػة ثكريػػة بعػػد عػػاـ ) 1) ـ(, ينظػػر: البرغكثي,عبػػد 1967( أيغنيػػة غزليػػة كانػػت تتػػردد عبػػر الميػػالي الًمػػالح فػػي فمسػػطيف ثيػػ
 . 224 -223,   اأُلغنية واأُلغنية السياسية الفمسطينية, حسكنة, إبراىيـ خميؿ, 357, واأُلردف األغاني الشعبية في فمسطيف ,المطيؼ

 .45/ 1ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية(  2)
شػعبية فػي فمسػطيف األغػاني ال, البرغػكثي , عبػد المطيػؼ, 68( , أغػاني العمػؿ والعمػاؿ فػي فمسػطيفا دراسػة( ينظر: الخميمي, عمػي,  3)

,أبيات شعر مف حدّْيكية ييكثر لكاقيط الزيتكف مف استعماليا كىـ يمتقطكف حبكبو مف تحت الشجر, ىػٌرم لػي بمػح: 350, 255, 99, واأُلردف
 أم أسقطي لي حبكب زيتكف كبيرة كأٌنيا البمح.

 .2/120ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية(  4)
 .2/21( نفسو, 5)
 .1/73( نفسو, 6)
 .2/348( نفسو,  7)
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 يما إف متت لفيني بربع الكاف/ بالعمـ الفمسطيني بديش اكفاف

 لفي بنيؾ لفيني بعمـ لقماش /عٌممتيني ع األيلفة ماني غٌشاش

 خالفيما نازؿ لمضفة بيدم رشاش / حقكؽ الكطف تاكٌفي ماني ب

 لفيني بمكف األخضر لكف الربيع/ سبع الغاب بيزأر لنو رضيع

 لك دفعكا الذىب األصفر ما ظني نبيع/ صرارة مف ىالمحجر كال الكدياف

 لفيني بمكف األسكد لكف أسكاد/ ابنؾ أصبح لمعكد عمى الجياد

 يسحب سيؼ الميند عمى الجاٌلد/ ع المعارؾ تعكد كسط الميداف

 لكف الدـ/ صيحي اهلل أكبر خالي كالعـ لفيني بمكف األحمر يا

 كدم خيي األصغر معيـ ينٌظـ/ خميو يمحؽ الثكرة مع الشجعاف

 لفيني بمكف األبيظ لكف الثناء/ مف جكا لحدم بنيظ صد األعداء

 كالمي لبنو بمخظ بعطي بسخاء / كالمي مف خكفو بمرظ ببقى جباف

 مى الغرزاتألكانو جمعتييا عممت الرايات/ أك بيدؾ خيطتييا بأح

 (1بناتؾ جمعتييا تحيي الحفالت/ زغركتو كٌرتييا بأحمى األلحاف )

 ياُأّمي تأخذني عيناؾ إلى أيف!!!

 باألخضر كفّنا ْ 

 باألحمر كفّنا ْ 

 باألبيض كفّنا ْ 

 باألسود كفّنا ْ 

 بالُمثمث والمستطيؿْ 

  2بأسانا الطويْؿ . ا

                                                           

... ( كىػك شػاعر غيػر  -ـ1938( ىذه طمعة ) قصيدة ليا الزمة( لمزٌجاؿ كلمؤلؼ الشعر الشعبي الفمسطيني حسف كىداف )  1)
موسػػوعة الفولكمػػور متكسػػب ممتػػـز بيمػػـك الػػكطف يغٌنػػي مػػف أجػػؿ القضػػية, كقػػد غٌناىػػا فػػي كداع شػػييد, ينظػػر: سػػرحاف , نمػػر , 

 .457-456/ 2, الفمسطيني
 .1/453ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية(  2)
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 ا رٌبي    تسقي زرعنا الغربي يا اهلل الغيث ي

 مف غربو كمف شرقو   ينمك كيطمع بشعتيف

 ياهلل الغيث يا رٌبي   خبزم قرقش في عبّْي

 (1يااهلل الغيث يا أرض   تركم زرعنا العطشاف)

 يا أـ الغيث يا دايـ      إبتمّْي إٍزرعينا النَّايـ

ٌمٍد       عىمىنُّك لمكرـٍ دايـٍ   اٍتبمّْي إزريعى أبك محى

ٍيًة الغيٍدراىٍف ) يا ربي كأنا عىٍطشىاف    تسقيني مى
2) 

تينا أًمف السٍَّقعىٍة ) أك يا أـ الغيٍث يا طقعة   مىكَّ
3) 

 (4يا أـ الغيث يا كبو   حرقتنا ىالشكبة   إحي إمبك)

رٍع سىبىؿٍ  ٍت إاٌل الزَّ ـٌ الغيث تجيب إلنا مطر  ما أجى  راحت إ

كد  راحت إـ الغيث تجيب إلٍنا رعكد  ما  إجت إاٌل الٌزرع مىٍحصي

ٍت إاٌل الٌزرع يىٌباٍس   راحت إـ الغيث حتى ٍتغيًث الٌناٍس  ما إجى

ـٌ الغيث غيثينا  أيبٌمي بشٍت راعينا  يا ًإ

سىٍف ًلٍقرىٍع  طكؿ الٌميٍؿ كىكي يٍزرىٍع   راعينا حى

يٍزرىٍع بقمح مىٍصرم  تا ٍنممّْي خكابينا  )
5) 

 كفى... ما عاد يسمع صوتكـ َصْخرُ 

 فماء الغيمة الكحالء ضاع ُسدى ِبوادينا

ُـّ الغيِث   نامت في سواقينا  وأ

 وداسْت زرعنا الغربي 

 جواميٌس ِعجاؼ القمب ترعى في روابينا

  6وما ترعى سوى األشواؾ والُعّميْؽ.ا

ـ  الغيث   ارحمي يتاماؾ في الطرقات يا ُأ

  7قناديؿ الغيث  في مسيرة الجفاؼ  أنِت  ا

 الغيِث الَخْضرا في الميؿ سراجًا وه اجًا  ُـّ كانت أُ 

 غائبًة كانت في طرقات المنفى 

  8في أدغاٍؿ   ل حد  لعينيها السوداويْف.ا

ُـّ الغيث الَزْرقا -مع هذا ظم تْ   تتمو ى في الَقَنواتْ  –ُأ

  9ْت َعَممًا  فبكْت ألمًا  حصدْت ندمًا... وُندوْبازرع

                                                           

(
1
 .86-85,انؼاداخ ٔانرقانٛذ انفهغطُٛٛح(ّؼش,ٓؾٔل٤ٍِٔبٕ,

(
2
 .050-052,انفٕنكهٕس فٙ انشٚف انفهغطُٛٙ(اُ٘ٔٞهح,ٓؾٔٞكِٛت,

(
3
اُـ٤ش:ٕبؽجخأُطواُز060٢,األغاَٙ انؾؼثٛح فٙ فهغطٍٛ ٔاألُسدٌ(اُجوؿٞص٢,ػجلاُِط٤ق, ّّ  رؾّوًٌٖٚٓٓبٕئ٠ُآفو.,أُ

(
4
 .48,األُغُٛح انؾؼثٛح انُغائٛح فٙ فهغطٍٛ(عواكاد,ئكه٣ٌ,

(
5
,ثْوذ:ػجوبءحاُوعوَاُوٖو٤وحأُٖو٘ٞػخٓوٖٝثوواُغٔوبٍ/اُٖوٞف,007,030,األُغُٛةح انؾةؼثٛح انفهغةطُٛٛح(اُؼطبه١,ؽَو٤ٖ,

اُجْذال٣جِّٚأُطواُو٤َِ.٣ِجَٜبؿ٤وأٍُٞو٣ٖٓضَاُوػ٤بٕ,ٝأُوٖٞك:أػط٘باٌُض٤ ّٕ  وٖٓأُطو؛أل

(
6
 ,ػٕ٘ٞأُ٘بٕوحٛناأُوطغثِـ)أُّاُـ٤ش(ٝعبءٖٙٔه٤ٖلح)أُؿ٤٘بدً٘ؼب٤ٗخ(.0/70ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
7
 .0/307ٗلَٚ,(

(
8
 .0/459(ٗلَٚ,

(
9
 .0/357(ٗلَٚ,
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ٌمـ نايمكف )  الَعَتبُة أشواؾ وزجاج مكسورْ  (1العتبة قىزىاز كالسُّ

 تمشي الفئراف عميهْ 

 والُسم ـ يا مولتي ُحَفٌر وجسورْ 

 نتعثر في َجْنَبْيهْ 

 وأنا بينهما عصفور مقرورْ 

 ُمبتؿُّ الريش.. أحوـْ 

 مف أّي بالٍد جئِت لنا

؟!!.ا مف أي تخوـْ
2  

 والعتبة يا عصفوري الغربي.....

 مكسورْ  : زجاجٌ متُ ق

 قالت: تمشي الفئراف عميهْ 

ـُ يا مولتي منخورْ   والسّم

 نتعثر في َجْنَبيهْ 

  3. امستورْ  -والحمد له –والطابؽ 

 
                                                           

(
1
ػزجووخأٌُبٕ/اُج٤ووذ(أُؿ٤٘ووخٓووٖاُلٌُِٞووٞهاُْووؼج٢أُٖووو١,اّووزُ َّٕ ِٜودكوو٢ٍووز٤٘٤بداُووووٕاُؼْووو٣ٖ,رؼ٘وو٢ًِٔبرٜووب:أ

هه٤نهبثٌََُِو,ًنُي ِّ ولبفكبَُِّْٖٓ٘ٞعٖٓاُ٘ب٣ِٕٖٞٓ٘ٞػخٖٓىعبطٛ ّْ ئُو٠اُوه٤ون,ٓٔوب٣ؼ٘و٢ٕوؼٞثخإُٞوٍٞاُ

ٌَُّٕٔبٕأُوٖٞكأٝا  إٍُٞٞئ٣ٚ٤ُزطِتؽنهاًّل٣لاً.أ

(
2
 .043-040,ٛكاهاُؼٞكح,ًُافشجدٕٚاٌ ػض انذٍٚ ان(

(
3
ّ,0226خ(كو٢ٛونٙاُطجؼوخ,ٝٛجؼوخ,ػٕ٘ٞأُ٘بٕوحاُو٤ٖلحاُز٢أُِفنٜٓ٘بأُوطغاُْؼو١ثِـ)ك٤ُِوخاُـّي٣َّو046(ٗلَٚ,

,ًٛةدانخةشٔض يةٍ انثحةش ان,ك٢ؽ٤ٖعبءدثؼ٘ٞإ)رؼ٤ِوبدػ٠ِأُؿ٤٘خاُؼزجخٝاَُِْ(كو٢ٛجؼوخفبٕوخُول٣ٞا٣0/097ٕ٘ظو:

ٖأُ٘بٕوحه٤ٖلرٚٓوطؼبًٖٓه٤ٖلحد.ً.ئ٤ُٞد,86ٕبكهحػٖكاهاُؼٞكحًٖٙٔز٤ّتٕـ٤و, ّٔ )ىعوبطٌَٓوٞهًٔبٙ

 .0/098ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚحر٢ْٔاُلئوإػ٤ِٚ(ئالّأّٗٚؿ٤ّوُلظخ)األّٞاى(ئ٠ُ)األّٞام(ك٢
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 النّص الشعري نّص األغنية 

 لف ييقفؿ بابي مدينتنا فأنا ذاىبةه أليصٌمي

 سأدؽُّ عمى األبكاب كسأفتحيا األبكاب

 يـ كجياًف يبكيافالطفؿ في المغارة كأيٌمو مر 

 يبكياف ألجؿ مف تشٌردكا

 ألجؿ أطفاؿ بال منازؿ

 (1ألجؿ مف دافع كاستيشًيد في المداخؿ )

ـُ األسوارِ   أّما فيروز فتسحرها مريا

 مع األبوابْ 

 َتَتب ُع خيط دموع الطفؿ مف المهدِ 

 إلى ُجمجمة األنخابْ 

 جّرتها لمعيف الجبمي ةْ  تحمؿُ 

 غّطاها َسْعُؼ نخيؿٍ 

 سّمتها تنسجُ 

 تتشعبط سمسمًة في الكرـِ 

  2وتترؾ بصمتها في درب األوجاْع ا

                                                           

(
1
ٞاالٍْاُول٣ُْٔل٣٘خاُولً,٣٘ظو:(أُؿ٤٘خ)ىٛوحأُلائٖ(ُِٔطوثخك٤وٝى,ٝٛ

(www.7bna.com/vb/showthread.php) 

(
2
 .468-0/467ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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ٌٍ غشتّٛح  ذحٕٚش أغا

 النّص الشعري نّص األغنية

 أتذكرؾ يا أماندا

 كالشكارع مبتمة بالمطر

 كأنت تركضيف... تركضيف

 نحك المصنع الذم

 يكدح فيو مانكيؿ

 بسمتؾ العريضة

 كالمطر في شعرؾ

 ـٌ ال .. شيء في الدنيا يي

 (1فأنًت ذاىبةه .. كي تالقيو )

 : َشْعُر أماندا طويٌؿ طويؿْ آخر القوؿ

  2أوؿ القوؿ: قبر أماندا عمى التّمة العاليةا

 وقاؿ صاحبي...

 سكتُّ حيف قاؿ صاحبي: أحببَتها يا صاْح!!!

 دُت روحي مف إسارها  أخبرته: َيجوْز!!!جر  

ميؿْ   يا صاحبي... هذا ارتحاؿ سيؼ الدولة الضٍّ

  3اديُتها...اأماندا... بشعرها الطويْؿ  ان

 كـ صد ني في بابها تعّنُت الحرّاس

 مف قبؿ أف تطؿ  كالندى عمى مباسـ الُرم افْ 

 بثوِب ياسمينها الطويْؿ.

  4أماندا...بَشْعرِها الطويْؿ ا

 ينكسُر الَيراعْ 

 أماندا -ولف ترى

  5بثوب ياسمينها الرقيْؽ.  ا
                                                           

(
1
ـ٢ّ٘اُز٢ِ٤ْ)ڨٌزٞهعبها(ك٢هصبءاث٘زٚ)أٓبٗلا(اُزو٢رٞك٤وذٝػٔوٛوبفَٔوخػْووػب ُٔ ٓوبً(ػ٘ٞإاألُؿ٤٘خ)أرنًوىأٓبٗلا(ٝهلًزجٜباُ

اهرْو٣٢ِ٤ْ٘ولٕٝٛونٙاألُؿ٤٘وخرؾول٣بًُووٞاداُطبؿ٤وخ)ث٤ّ٘ٞو٤ذ(,ئصوٓوُٗػٚب ّٞ اٍْٝاُلرٚ)أٓبٗلا(,ٝهلًبٕص َّٕ ٍكؾيٕػ٤ِٜب,ًٔبأ

٣٘ظو:

 (majid=alhydar.blogspot.com)ياظذ انحٛذس(, أُغُٛاخ خانذاخ      )انًٕقغ انؾخقٙ ِل 

(
2
هجوأٓبٗلااث٘خاُْبػوڨٌزٞهعبها.,٣وٖلاُْبػو0/58ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3
وبأُ٘بٕووحكزووحئهبٓزوٚكو000٢-0/000(ٗلَٚ, ,أٓبٗلاك٢ٛناأُوطوغٝٓوب٤ِ٣وٚكزوبحٓوٖإٔو٣ٍٞٞٗب٤ٗوخػبّوذكو٢اأٍوٌ٘له٣خأؽجَّٜ

 .003-0/002ٖٓو,ئالّأّٜٗبهؽِذئ٤ٍ٠ُل٣,٢ٗ٘ظو:ٗلَٚ,

(
4
 .0/003(ٗلَٚ,

(
5
 .0/007(ٗلَٚ,
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 شعريالنّص ال نّص اأُلغنية

 ثالثي مكرٌيات تيمنني

 في جياف:

 عائشة كفاطمة كمريـ.

 كف ذاىباتو لقطاًؼ الزيتكف

 فكجدتو قد قيطؼٍ 

 في جيافٍ 

 (1عائشة كفاطمة كمريـ )

 أحببُت ثالثًا... وحمفُت : أتوبْ 

 األولى كانت تعشؽ جيبي المثقوبْ 

 األخرى كانت تنبش جيبي المثقوبْ 

 الثالثة السمرا قالْت: أنت غريْب.

 أما الرابعُة الرابعُة الطّيبة األنفاْس 

 آ   سأحكي لؾ عنها 

 كانت رائعَة اإلحساْس 

 كانت...

 ل لف أحكي 

  2أخشى أف تعمكها ألسنُة الناْس.!!!ا

 

                                                           

(
1
وّلٓبدٛونٙاُطجؼوخ,ػِٔوب6ًّ,0220,ٛاألػًال انؾؼشٚح( ُٓ ٛنٙاألُؿ٤٘خاُْؼج٤خاأٍجب٤ٗخك٢ ّٔ األُؿ٤٘وخرؼوٞكثو,عبءٗ ّٕ أ

 ئ٠ُاُووٕاُقبٌٓػْوا٤ُٔالك١,ٝهلهبّاُْبػواأٍجب٢ٗ)ُٞهًب(ثغٔؼٜب.

(
2
 ؽخئ٠ُا٤َُّلح٤ٓغ٘ب(.,عبءأُوطغٖٙٔه٤ٖلح)رٞه٤ؼبدٓغو393ٝ-0/390ّ,0226(ٗلَٚ,ٛ
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 يحاكاج

ان ألفاظان عامٌية دارجة عمى ألسػنة النػاس مثػؿ : ىػال, محاكى المناصرة قصائد بكائية )تناكيح(, مستخد 
ـٌ الشييد التي طاؿ انتظارىػا لعػكدة ابنيػا الػذم  ىعم ,ب, كطٌكؿ, كما جاني, كيكٌماكدٌزيتمك, كمكتك   رجػعلساف أ

ٌثة ىامدة:  جي

 أل يا هال يا هال بحبيبي

 حبيبي  حبيبي  حبيبي

 وضّمتُه  ضّمتُه  

 لكنه صخرٌة راكدة.

 دّزيتمو مكتوبْ 

 طّوْؿ  وما جاني ُيوّما

 طّوْؿ وما جاني

 وضّمتُه  ضّمتُه 

  1اجاءها  جثًة هامدة.  هنّ كل

كما كٌظؼ بعض الطقكس كالعادات الشعبية الخاٌصة بتقاليد الحزف كالترح مثؿ: البكاء, كقٌص الشػعر, 
ـ( عمػػى 0983/ 06/9فػػي سػػياؽ كصػػفو لمجػػزرة صػػبرا كشػػاتيال ), كرقصػػة الحػػزف, كضػػرب األرجػػؿ بػػاألرض

:  شكؿ بكائية أكردىا ضمف نشيد حارسات الكرـك

 

 

                                                           

(
1
 .0/505ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 ُب َخْبطاِت أرُجمهف  السماُء ُتراق

 وداليٌة خاَطبْت ُأخَتها 

 بنشيد عتيٍؽ عف المذبحْة:

 هيهي يا َصْبرا    ...      هيْه يا شاتيال-

وا الَجديال  َدْمِعْتُكْف َحْمرا        ...       وَقص 

 سك رنا األبواْب       ...       َتْرَبسنا الِتْرباْس 

 دم روا المتراْس   كش روا األنياْب       ...     

 هاَجروا الُحرّاْس     ...      ُحرّاس القبيال

 هيهي يا صبرا       ...      هيْه يا شاتيال.

 الِحن ا مرشوـْ        ...       في الكؼٍّ المرسوـْ 

 قالْت َسْبع ْنجوـْ     ...     القاتْؿ َمْعموـْ 

 ُعرِسْؾ صار ْهموـْ  ...      يا البنِت القتيال

 هيهي يا صبرا     ...      هيْه يا شاتيال.

 راحْت لمقاضي     ...       وقالْت : يا قاضي

 القاتْؿ راضي      ...       ْبيسكْر عند البيرْ 

 فوِؽ األجساِد      ...     َخم يتوْ  َوزيرْ 

 قاؿ إلها القاضي  ...     ما أنا فاضي 

  1أمريكا القاضي    ...      ما بيدي حيالا

 هيهي يا َصْبرا       ...     هيْه يا شاتيال.

 والطفِؿ األسمْر       ...     َع السرير الزيفْ 

 راحوا بالخنجْر       ...     قس موْ  ُنصّيفْ 

 شاَفتو إّمو            ...     ْمَطرَطْش في َدمُّو

 صاَحْت وارتجفْت    ...      َرشُّوها ْرصاْصتيْف.

 تْ جّ األرِض ارتاترج ى  و  الشيخ

 والسما شافْت  َسْكتْت ما احتج تْ 

 وقالْت: ما ِسْمَعْت  ليمى يا ليمى

 هيهي: يا َصْبرا      ...       هيْه يا شاتيال.

 الِحْموي  نادْت: يا بابا والبنتِ 

ـْ لألَبدْ   ماَردٍّ الَجَسْد  ناي

 بابا  يا بابا  نومي طويال

 يا شاتيال هيهي يا صبرا       ...         هيهْ 

  2وا الجديال.اَحْمرا         ...      وَقصّ  َدْمِعْتُكفْ 

 

 

                                                           

(
1
 .00-00,ال عقف نهغًاء(

(
2
 .03-00(ٗلَٚ,
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يحػػػاكي المناصػػػرة األغػػػاني الشػػػعبية الفمسػػػطينية كمنيػػػا أيغنيػػػة بدكيػػػة تبػػػدأ بالزمػػػة ) يػػػا ىىمػػػٍي( كتعنػػػي 
عر ييشػار إلػى أفَّ المفظػة قػد تكػررت فػي المقطػع ثػالث عشػرة مػٌرة, متبكعػة بشػكؽ الشػا بالفصحى) يا أىمػي(  ,

 ألىمو كمعاناتو في الغربة:

 يزحُؼ الرمؿ نحو المدينة  يأكؿ مّنا العظاـْ  -ييا همِ -

 يا اخضرار الحقوؿ التي ل تناـْ  –ي يا همِ 

 َعبُؽ النعنع الحجرّي مع الفجِر -ييا همِ 

...سالـْ  ـْ  يحمُؿ منك

 وثموج الِشتا  َشم عْت شجر الحب في  -ييا همِ 

 يءْ معمعاف الزماف الرد

 تتساقط مّنا ثمار الكالـْ  -ييا همِ 

 يقطعوف السهوبْ إّنهـ يعبروف هنا    -يا همي

   حيف َعَبرَف الميا ا الجميالتِ قد دفنّ  -يا همي

 بها ـْ كنتإف  بيروت في دمنا  إْف س -يا همي

 نحو باب الخميْؿ...يا همي. قب موا

 شّمموا باتجا  بحار الجميْؿ ... يا همي

  1ا. ي   يا همي  يا همييا همِ 

                                                           

(
1
 .370-0/372ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 كفي مقطع مف الشعر العمكدم صاغو عمى نسؽ األغاني الشعبية يقكؿ:

 ريحْ ػػػػػػذي لمػػػػػػػها تهػػػػػػػػػػػػتُ ػعػدم  في مفترؽ المدف الكبرى

 في غصٍف مف شبٍؽ في الروح   يػػيا تفاحة قمبي الخال

 حػػػػػػػػػػػػػػػأْؿ يا جباًل مف شيػػإس   ُعْشَب جبالي إسأْؿ َعْني

 وحػجػػػػػرد يػػػػػػػػػػػػػػبػرُد مف الػبػوال  َتؿٌّ ػػػػػػػْ بػفعيمِة مُ ػُب التخش

 وحْ ػػػػػػػػػػػػفػِه يَ ػيّ ػُح ِبرْدنَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػمػال  يػُت ينطرنػػػػػػر الميػالبح

 وحػػػػػػػػػػػػػتػفػاب المػػػػػػػػػػوفتحُت الب   يػػغمغمت طوياًل في ليم

ـَ   وحػػػػػػػػػالعمـِ يمػٍب كػػػػػػػػػػػػػنػي عػف   تيػػػػتمتمفي طاعِة مري

 روحػػػػػػػػػػػشْ ػػوٌض مَ ػػػػػػػػػمػضوٌء وغ  اػػهػػػػػػمنغمٌؽ مرُج سوالف

ـَ أشعاري   1وح.اػمذبػف الػفي عشِؽ الوط  في طاعة مري

                                                           

(
1
 .000ّ,0220,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 نّص األغنية: 

 ادمػػػػػػػػػالنا ٍتكيًد األععاداًت رج   اًع كاًدمػػػػػػػػػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف ق

 ٍبدكنًؾ يا أٍرًضنىا ًنٍحنىا ما نسكل   ٍدكهػػػػػػػػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف راس حى 

نٌ ػػٍبيكمؾ يا أٍرًضنىا الشى    اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف دير حنٌ   ىػػػػػػٍعب غى

 ابً ػػا ٍنيػػػكمؾ يا أٍرًضنىا نحنا مٍبي   رابً ػػػػػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف فكؽ ع

 ٍبيكمؾ يا أٍرًضنىا نحنا مجاىديف   فػػػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف مرج سىخٍني

 داٍر ػػػػػػػحالؼ أٍرًضنىا لٍرجع عمى ال   اٍر ػػػػػػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف فكؽ المغ

طىٌنيةتٍسمىـ تك    ةػػػػػػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف ىالنٌصراكي ٌياد يا بك الكى  فيؽ زى

ٍمد يا شعبن   ةػػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف صكًب الٌرين  يػػػػػػػػػػا اهلل ًبعينػػػػػػػأيصي

 يىدٍ ػػػػػػػػػػػمظمكـ يا شعبنا كاهلل بيشٍ    يا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف صكًب المىشيىد

ـى أتقنٌ ػػػػػػيكًمٍؾ يا أٍرًضنى بٍ    وػػػػػػػػػػػػر كىنَّ ػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمنا ًمٍف كيفي   اػػػػػػػػػػػػػػا الدَّ

 (1ة )ػػألٍجًمٍؾ يا أٍرًضنىا الركح مىٍرىيكن   كفً ػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمٍف ًعيمىبػػػػػػيا طىٌمٍت ًخيًمن

 
                                                           

ة المشػاركة فيػو, احتجاجػان عمػى انتيػاؾ حقػكؽ ـ( حيث تيعٌدد أسماء البمػدات الفمسػطيني1976/ 30/3( قيمت في يـك األرض)  1)
ـ( إذ تجٌمػػع أبنػػاء تمػػؾ البمػػدات كاشػػتبككا مػػع الشػػرطة اإلسػػرائيمية, ممػػا أٌدل إلػػى 1948العػػرب داخػػؿ الخػػط األخضػػر ) فمسػػطيف 

أُلغنيػة اسقكط عدد مف الشيداء, كمنذ ذلؾ التاريخ أصػبح ىػذا اليػـك عيػدان كطنيػان عنػد عػرب فمسػطيف, ينظػر: العطػارم, حسػيف, 
, مصػػدرىا مدينػػة الناصػػرة/ الجميػػؿ, كقػػد ضػػٌمت أسػػماء تسػػعة عشػػر مكقعػػان فمسػػطينيان داخػػؿ الخػػط 24-23, الشػػعبية الفمسػػطينية

األخضػػػر حيػػػث يعمػػػؿ العػػػدك اإلسػػػرائيمي عمػػػى تقمػػػيص الكجػػػكد العربػػػي كزيػػػادة الييػػػكد؛ لػػػذا يػػػذكر الفنػػػاف الشػػػعبي أسػػػماء القػػػرل 
يحػاءن بصػمكد اإلنسػاف العربػي أمػاـ الميحتػؿ  الفمسطينية بفخر كاعتزاز ميتحٌدثان  عف الخيؿ التي تيطٌؿ مف بيف ظيرانييا رمزان لمقػكة, كا 

الػذم يسػػتخدـ أبشػػع كسػائؿ القمػػع كاإلرىػػاب ضػػٌده؛ لػذا مػػف كاجػػب الشػاعر الشػػعبي مكاكبػػة األحػػداث المتفجػرة كالتعبيػػر عػػف ىمػػـك 
, تيقػاؿ ىػذه األيغنيػة حػديثان فػي األعػراس كقػت زفٌػة 1/446, طينيموسػوعة الفولكمػور الفمسػكأماني شعبو, ينظر: سرحاف, نمر, 

 .125, اأُلغنية الشعبية النسائية في فمسطيفالعريس , ينظر : جرادات , إدريس , 
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 الشعري نّص ال

 توخذ بثارؾ يا أبو سميماف   وطّمت خيمينا عمى وسط الميداف

 وْسروجها حمرا والعمـ لّواح   ت خيمينا عمى تراب الشّياحوطم

 .عالمه.رنصيونها حمرا والوعْ    رض الكرامةأوطّمت خيمينا عمى 

 تحصد... خيمينا مّيات الدبابات   ها الرشاشاتيت خيمينا بايدوطم

 حاػريأؿ ػمينا تقابػدها خيػوب   ت خيمينا ع بمد ترشيحاوطم

 ابهدبػّوؼ الػينا بخػواسـ خيم   ت خيمينا ع سهؿ عرّابةوطم

 تزورؾ خديجة واألهؿ الصامديف   ت خيمينا ع سهؿ سخنيفوطم

 تزوؾ ياباجس وتضوي القناديؿ   ت خيمينا ع جباؿ الخميؿوطم

 تزورؾ جيفارا في وادي العّزي    ت خيمينا عمى بحرؾ غزّ وطم

 شعارتزورؾ يا حسني وتكتب األ   ت خيمينا عمى شارع المختاروطم

 تزورؾ يا العروس لينا النابمسي   يا كويسي ت خيمينا يا حموةوطم

 ست طعشر ليمة والشعب مغموؿ   وطّمت خيمينا يا جفرا حمحوؿ

 طاح الدـ سيوؿ هأهمي في الغرب   ري في دّمو يا دـ الدحدوؿ نصّ و 

 وطمت خيمينا ع جباؿ العرقوب   ينشّؿ لساني لو راحت أرضنا

 وبمف بحر صيدا لنهر العرّ   واسمؾ يا صبحي منقوش في القموب

 تزورؾ.. بو عمي والشعب المسجوف  ت خيمينا عمى جبالؾ عجموفوطم

 إشبالنا ثاروا عمى ظمـ العسكر   .. تؿ الزعتر.وطّمت خيمينا عمى
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 ل واهلل .اؾػدا ننسػػا دـ الُشهػي   وطّمت خيمينا ع جبالؾ راـ اهلل

 الدْ ػلب ةْ ػعروس اصراػزور النػت   وطّمت خيمينا يا توفيؽ زياد

حنػف هنػو مػإنت   ضنا قبؿ عهد عادْ هذي ار   ا مف هناػاؾ وا 

 شعبؾ يا جماؿ ما يموْت في الفراش   اشت خيمينا يا جماؿ عي  وطم

 ي بّدو يخوف بيحصدوا الرشاشوالمّ    احنا تعاهدنا وما فينا غّشاش

  1اودـ المبناني ما بيروح بالش    الشعب المبناني ضحى بالمعاش

 

 قانة نحُٙ

 اصرة قالبان لحنيان شعبيان كينسج شعره عمى منكالو, مثاؿ ذلؾ قكلو: قد يحاكي المن

 طاؼ بحر الَعَتبْ 

 ضبْ راهٌب مف غ

 ليس غير الرصاص

  2اْب لغًة لمعت

فالمقطع مكٌكف مف أربع شطرات, اتفقت قافية األكلى كالثانية كالرابعة) الباء الساكنة( في حيف خالفتيا 
: الصاد(, ثيـٌ يقكؿ الثالثة) قافية  في مقطع تاؿو

 

                                                           

(
1
,اُوو٘ٔٓٞعووٞككوو٢ٛوونٙاُطجؼووخكوووٜ,ٝٛووٞثبُِٜغووخاُلَِووط٤٘٤خ455-453,ٛكاهاُؼووٞكح,دٚةةٕاٌ ػةةض انةةذٍٚ انًُافةةشج(

ِٝاُلاهعخ,ٓٞٙٞػ وب ُٔ ّاُلَِط٢٘٤,ٝثبُْٜلاءػ٠ِروواةكَِوط٤ٖٝاألُهكٕٝث٤ووٝد,ٝاُٞػولثبَُو٤وػِو٠فطوبْٛٚ:اُلقوثبُ

رٞك٤ونى٣ّوبك/اُ٘بٕووح,٣الؽوعٝفل٣غوخّوٞاٛ٘خ/ٍوق٤ٖ٘,٤ُٝ٘باُ٘بث٢َِ/ٗبثٌِ,ٝٝاُضأهُْٜٓضَ:ثبعٌأثٞػطٞإ/اُق٤َِ,

.ك٢اُج٤ذاُٞاؽلرْبثٚاُوٞاك٢ث٤ٖاُْطواد

(
2
 .380,ٗلَٚ(
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 وطني عقد ماْس 

 وطني مف ذهبْ 

 غير القصاْص  ليس

  1.افي ربيع الَتَعبْ 

ييالحظ تكٌحد القافية في الشطرتيف الثانية كالرابعة ) الباء الساكنة( , في حيف أٌف الشطرتيف األكلى 
 كالثالثة اتفقتا في المخرج الصكتي الميمكس لصكتي السيف كالصاد.

ـٌ : مػف اػادج اظرًاػٛح لمشػاىد المألكفػة مشػيد انتظػار الحبيػب لممحبكبػة, ممسػكان بػكردة األيقحػكاف, ثيػ
ـٌ اإلتيػاف بضػٌدىا الحبيبػة قػدكـ :يبدأ بقطؼ أكراقيا متزامنان مع ترديد كممة مكحية بفعؿ مستقبمي إيجابي مثؿ , ثيػ

يتشػاءـ أك يػب يتفػاءؿ الحبف, كىذا نكع مف ضػربة الحػظ رحيؿ الحبيبةأم كممة تدؿ عمى الفعؿ المعاكس مثؿ: 
 بالكممة األخيرة التي ينطقيا:

 :األقحوافْ  وكيؼ ستمعب وحدؾ  ألعوبةَ 

 : رأتنيتمّزُؽ أوراقها  وتقوؿُ 

 َرنيولف تَ 

 ورأتني

  2.اترني سارحًا في غصوف الورودْ  ـول

 وأنا في غابة أشواؾ الصبر األخضرْ 

 أتقم ى مف غضٍب كالماء الفائر في المرجؿْ 

 تأتيتأتي   قد ل 

                                                           

(
1
 .380,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
2
 .0/083ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 مطموٌب مني أف أتجم ؿْ 

 تأتي   قد ل تأتي

 ي أف ل أسأؿْ مطموٌب منّ 

  1اأوراؽ الوردة حتى تأتيني الوردة سأنّتؼُ 

 "أستند إلى حائط الشارع ؾ "...

 مدعيًا أنني أنتظر التراـ

 وأنا أنتظر حيفا

 تمرّ 

 ل تمر 

 تمرّ 

 ل تمر

  2اتمّر 

 قمبي يتآكؿ مثؿ خرائَط تذبؿ كالنبتِ 

 ها دمعي في كؿ صباح  وُأغّني:أسقي

 أـ ل تأتي؟؟..هؿ تأتي الحموُة.-

ـْ قُ تسْ   ط أوراؽ الورد النامي في قمب حديقتك

 ى:وأنا أتسمّ 
                                                           

(
1
 .32-0/09ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .480-482,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(
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 هؿ تأتي الحموة  أـ ل تأتي؟ -
 تأتي -

 ل تأتي -

 تأتي -

 ل تأتي -

  1االحموة يا منفى روحي   لف تأتي!!! 

 

تطكر بالحياة االجتماعية متمثالن في م حؿَّ كقد يستخدـ األسمكب نفسو لإلشارة إلى التغٌير الذ
 د مقارنة بيف كضعيف : قديـ تراثي, كجديد حديث:قلذا يع ؛مظاىرىا

 كاف اسمها فاطمة المحراث والبقوؿ

 صار اسمها فاطمة السرخس.

 ذهبْت أياـ الجاشنكير

 ذهبت أياـ السفربيرلؾْ 

 جاءت الياقات الُمنّشاة 

 ربطات العنؽ  رحمْت الطرابيش.

  اء الُزرؽ الُشقر المتوحشوفج

 ذهب الرعاة  كثر القّوادوف.

 يأتوف  يرحموف  يأتوف  يرحموف

 إلهي... متى أتوقؼ عف تمزيؽ األوراؽْ 

                                                           

(
1
 .0/428ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 أوراؽ وردة األقحوافْ 

  1امتى أكتب تاريخي الحقيقي!! 

 أعانٛة األغاَٙ انؾؼثّٛح

 أللؼ الممدكدة(:: أم تحكيؿ االسـ الممدكد إلى مقصكر بحذؼ اليمزة ) اقصر الممدود

 لكنني حيف كبرت  وجدتُني مرمياً 

 بيف النخيؿ  وكالب البحر

 أصرخ  بأعمى شكوكي  والصقور تجرحني: وبدأت

 صحرا

 ماء

 صحرا

 ماء

 صحرا ماء !!!

 !!!.وبطبيعة الحاؿ: لـ يسمعني أحدْ 

  2.الـ يسمعني أحٌد يا أبي

لفظة أكؿ / آخر: قكلي أك كالمي أك : المقصكد بو استخداـ الحٌداء أك الشاعر الشعبي التعداد
 ي, أك البدء بالٌصالة عمى النبي , مف ذلؾ قكؿ المناصرة:يحمد

 

                                                           

(
1
 .0/054ّ,0226,ٛشٚحاألػًال انؾؼ(

(
2
 .0/042ٗلَٚ,(
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 القوِؿ: قمبي وحيدْ  أّوؿُ -

 الراهبةْ  ترنيمةُ  النجـ  ؿُ أوّ 

 الطبؿ قبؿ الرعودْ  تعويذةُ   النهر أّوؿُ 

 سهـٌ مف الضوء في الساحة العابسة  أّوؿ الشرؽ

ـُ  أّوؿُ    1قمبي الشهيْد.ااألغنياِت  تراني

 

ًى أمامي   حبيبي ُمسج 

 األبجدّية   كاف كالمي قاؿ لي: أّوؿُ 

  2اة   هذا كالمي. قاؿ لي: آخر األبجدي

 

 القوِؿ  يا سنتياجو  اشتياؽْ  ؿُ أو   -

 هذا زماف الفراؽْ آخر القوِؿ   

 النبي وا   صالةَ   َصم  القوؿ أّوؿُ 

 : َشْعُر أماندا طويٌؿ طويؿْ آخر القوؿ

 : قبر أماندا عمى التّمة العاليةؿ القوؿأوّ 

 انتظار الذي سيقوؿ الرماُح عمى القبر  رمزُ 

 ؟؟!!أّوؿ القوؿ: ماذا يقوؿ
                                                           

(
1
 .0/32ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 0/30(ٗلَٚ,
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  1ايقوؿ الذي ل ُيقاْؿ:  -

 هنديٌّ سماويٌّ يصّمي لممطرْ   ُؿ المقطع أوُّ -

 ُؿ الحبر  كالـْ أو  

 خُر المقطع   ترويُج السمـوآ

ـْ    2اآخر الحبر  دموٌع وانتقا

يشػبو  :طكلياف: عمى نسؽ ما ييقاؿ في األغاني الشعبية, مثؿ صفات المحبكبة الجمالية, ذكر الصفات
طكؿ عكد الزاف أك الشجرة أك النخمة أك القصب أك الزرافة, كشعرىا: أسكد مثؿ الميؿ طكيؿه ميضػٌفر, كعيكنيػا: 

مرة التفاح أك الحٌنا ء, كفميا : صغير كخاتـ سميماف, كصدرىا: حكراء كحالء, كعينقيا: طكيؿ, كخدكدىا: ليا حي
 مثؿ حٌبات الٌرماف أك األجاص أك عنقكد العنب, كخصرىا: رقيؽ نحيؿ, مع مالحظة المبالغة في بعضيا: 

 

 كخاتـ سميماف   فمها

  3 اساقاها   كغزاؿ شارد في البرّية

 طولها طوؿ كـر ونهر  ونحيمٌة شفرة السيؼ كخاصرتها  تفاحة كخدود 

  4ا المولبية كالسّمور البحري هات  مشربة بالندى مرفقٌة بضفائر القرويا

 

  لمكنعانيات ضفائُر شقراءُ 

 .وفارعٌة  كالحورة قرب العيفْ 
                                                           

(
1
 .58-0/57ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/405,(ٗلَٚ

(
3
 .0/069ٗلَٚ,(

(
4
 .0/057(ٗلَٚ,
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 الحّناء الخمري عمى األوداجْ 

  1الموُز األخضر مزروٌع في العينيْف.ا

 

 آ  رأيتؾ في الحمـ دادا

 حبيبة قمبي

 ج...دوائر فخذيؾ مثؿ الحمي وعنقؾ برج مف العا

 عيناؾ بركة حب تظؿ الطيور تحـو عميها

 عيونؾ ضوء

  2ا. وثدياؾ عنقود كـر وطولؾ نخمهْ 

 ها في اليديفْ حسُد الشمع في كّفها ثـ حّناءَ أ

 أحسد الُخرَج يعمو صهيؿ الَفَرْس 

 أحسد التوت في الصدر  والفجر في الثغِر 

 ْيفْ والموَج في الِقم تَ 

 ديفْ ساع أحسُد الجذع: زيتونٌة مرجحتْ 

 أحسُد النبع مركز عشب القبيمة خمؼ األُفؽْ 

 الحمزوَف وخمخالها الدموي   ةَ أحسُد الُصر  

 وما بيف بيْف.
                                                           

(
1
 .0/459ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .050-052,ٛكاهاُؼٞكح,ُافشج( دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انً
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 أحسُد الورَؾ مف عنٍب... وله مفترؽْ 

 أحسُد الَخد  في َصْحِنهِ 

  1اُعّمَقْت غمزٌة مف ُلَجْيْف 

ميٌ  امرأة راعيةكقد يصؼ زينة   :شيدىا الحزينةاكأن خيؿيا مف أقراط كقالئد كأساكر كخالكحي

 ها مف عقيؽ الحجازأتابع راعيًة : قرطُ 

 خالخيمها مف نحاس الغجر

 ْموّيٌة كاألفاعي مَ  أساوُر كفيؾِ 

 (2) أناشيُدها  شبه مذبوحٍة مثؿ بحر ذبيحْ 

 كيستخدـ األيسمكب نفسو في كصؼ عٌمتو ) جميمة( , ثيـٌ في كصؼ دارىا:

 أساورها مف رخاـ الخميؿْ 

 ف عقيؽ الشماؿْ قالئدها م

 (3,)ها باألغانيَجمٍُّؿ طابونَ تُ 

َرٌة باألماني   وعشب الميالي   ُمَسو 

 طحالُبها في ُشقوؽ األفاعي

 وأعشاشها كالقطوؼ الَدواني 

 في الَصواني  وأعناُبها خمرةٌ 

                                                           

(
1
 .0/005ّ,0226,ٛ( األػًال انؾؼشٚح

(
2
 .0/340(ٗلَٚ,

(
3
 .0/345,ٗلَٚ(
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 ْشَربّيات ألوانها كاألغاني وعالية السور  والم

 حوائطها مف ِقشاني

  1ارائقٌة في الَقناني  وأحزانها مف ُساللت كنعاف 

 آخر يشيد بمناقب الشييد, كيعٌدد صفات فرسو التي يركبيا: نٌص كفي 

 أل  ات قمبيلي حبيٌب وحيٌد  هو اآلف ُيصغي لدق  -

 :فاتركوني  هو اآلف يركُب مهرَتهُ 

   تقرع اآلف ليؿ الجميِؿ  سرُجها ذهٌب  وحوافرها فّضةٌ 

ًى أمامي.  حبيبي ُمَسج 

  صوُتُه فّضةٌ 

  2. اوله طمعٌة   مثؿ بدر التماـِ 

 

 يبه مف أيسمكب المناصرة:نصالجميمة  كلثكب المحبكبة الميطٌرز بالعركؽ

 تتسمؽ ذيؿ الثوب الغجري

 هاياقة َقب توعمى الصدر فراشاٌت وبنفسجٌة في 

 ا الخصر فقد وّشْتُه بتوشيِح حزاـْ أم

 مف أفضؿ أنواع طيور الشاـ

 لسودانيْ الصْندُؿ مثاًل واألبنوس ا
                                                           

(
1
 .0/344ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .30-0/32,ٗلَٚ (
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 موزوٌف في دبكتها لظريؼ الطوؿْ 

  1االقب ُة أفياٌء وُعروٌؽ مف عنٍب مجدوٍؿ كاألفعى 

 : كبيانو أف يكتب الشاعر حرفان ثيـٌ يأتي بكممة تبدأ بالحرؼ نفسو:األحرؼ

 كبرْت أعوامي –كاٌؼ  -

 أشعاري وأسيْر. نذا  أحمؿها  أ

 يشتاُؽ الواحُد منا يا ُأمي   اآلخْر. -ياءٌ  -

  سأؿ الصحفيوفَ  -سيفٌ  -

 إذا ما كاف الزعتر  يفترُش التابوت.

 نادى  حتى يستيقظ   -نوفٌ  -

   المبف   العسؿ  أحفاُد الميموفِ 

 .العنب   التوتْ 

ـَ أغصاني  حارُسِؾ األسود يا بيروتْ  -جيـٌ  -  .َجْمَج

ـُ المدفوُف المكبوتْ  -راءٌ  -   2.ارافقني الحْم

: 522: سبعطعش/ سبعطعشر, 07كما تيمفظ بالعامية الميتداكلة, مثؿ : ) : حيث تيكتب كتابة األرقاـ
 خمسمية(:

 

                                                           

(
1

 .0/002ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .468-0/467,ٗلَٚ(
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 يا جفرا حمحوؿ  وطّمت خيمينا

 (1) والشعب مغموؿ  ست طعشر ليمه

 فكممة ) ست طعشر ( تعني العدد الميرٌكب: ست عشرة.

 قوالب لحنية

يػػػػا كفقػػػػان لطريقػػػػة يبره, كقػػػػد جػػػػاء ترتقػػػػاـ المناصػػػػرة بتكظيػػػػؼ قكالػػػػب لحنيػػػػة عػػػػٌدة ) عربيػػػػة كغربٌيػػػػة( فػػػػي شػػػػع   
استحضػار القالػب بشػكؿ مباشػر )استخداميا بأف تيكٌظؼ تكظيفان غير مباشػر ) أم مجػٌرد ذكػر لمقالػب فقػط( أك 

ـٌ فػػي المرتبػػة المحنيػػة التػػي جمعػػت بػػيف التكظيػػؼ )عممػػي( فكانػػت األكلكيػػة لمقكالػػب  غيػػر المباشػػر كالمباشػػر( ثػػ
 ر المباشر.الثانية القكالب ذات التكظيؼ غي

 ػشتٛح
  كاف حضكر القكالب المحنية العربية في شعر المناصرة كبيران كالفتان كقد جاءت عمى النحك اآلتي:     

  ؽؼثٛح فهغطُٛٛح
 كٌظفيا المناصرة بشكؿ غير مباشر إذ يقكؿ:  (2) الترويدة/ التراويد

 طاُد األغانينصرب ما مف َوَلِه العاشؽ 

ةَ   لمقيـْ الصمت ا كي نداوي َبح 

 أو نعّري سطح هذي الروح

 في غربتها الزرقاء  أثناء الصالة

 (3) الشفا  كي تنادينا إذا شاَءْت تراويدُ 

                                                           

 , النص بالميجة الشعبية الفمسطينية الدارجة.454, ط دار العكدة , رةديواف عز الديف المناص(  1)
فػػي صػػفة كاحػػدة ىػػي : أٌنيػػا تحمػػؿ مضػػمكف الػػكداع أك التسػػرية عػػف الػػنفس, كتيسػػمع فػػي  تشػػترؾ ( " اسػػـ لمجمكعػػة قكالػػب لحنيػػة شػػعرية 2)

", سرحاف, نمػر ,  المناسبات مثؿ : كداع العركس, أك التركيد لمجماؿ الميساًفرة , أك تركيد حارسات , موسػوعة الفولكمػور الفمسػطينيالكرـك
1 /63. 

 .426/ 2ـ, 2006, ط األعماؿ الشعرية   3)
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َـّ الشَّػػػييد البنيػػػا, إذ تكمػػػؿ أيختػػػو تركيػػػدة األيـٌ ميحػػػٌكرة قصػػػة  كمػػػا استحضػػػر أيسػػػمكب التراكيػػػد فػػػي كداع أ
, يقػكؿ (2)عبية الفمسطينية الميغٌناة في األعراس الذم يرد ذكره في الكثير مف األغاني الش (1)الطائر األخضر 

 في قصيدة ) نشيد حارسات الكركـ(:

 هاْت:األمّ  ةَ البنُت   َتْرويدَ  فأكممتِ 

 طائٌر أخضُر الكاحميِف  وزيتونٌة في الجناحْ  -

 الرماحْ  َصف رْت لمخيوؿ  فهاجْت  وماجْت رؤوُس 

 ـ  استراحْ ف  ثفي الكو طائٌر دارَ 

 دْ صٍف عنيفوؽ غُ 

 .يا بنات الُرعوِد  عظاـ أخي  ُتستباحْ 

 اتْ بحْت َهْمَهماألغاني   التي أص

 في السجوِف  التي مف حديدْ 

 السجوُف  التي َخَنَقْت َعْبرتي   يوـَ عيدْ 

 الِوشاحْ  ؼَ فانتظر يا حبيبي  رفي

ـُ هذا الِنثاَر الُمتاحْ سأُ   لمم

                                                           

( ييقػػاؿ ليػػا بالميجػػة الفمسػػطينية الدارجػػة )الطيػػر اإلخظػػر( , تحكػػي عػػف كلػػد كبنػػت تكفيػػت كالػػدتيا , ككانػػت ليمػػا جػػارة أرممػػة,  1)
طعامػو شٌجعت البنت اليتيمة عمػى زكاج أبييػا منيػا, إالٌ   أٌنيػا أسػاءت معاممػة الطفمػيف الحقػان, بػؿ قامػت بػذبح الكلػد كطػبخ لحمػو كا 

ـٌ قامػػت البنػػت التػػي شػػاىدت الحادثػػة بػػدفف عظػػاـ أخييػػا الػػذم تحػػٌكؿ بػػدكره إلػػى طػػائر أخضػػر يػػتكمـ أمػػاـ  لكالػػده دكف معرفتػػو, ثيػػ
ي حضف أختو ليرجع إلى صكرتو الحقيقية, ليعػيش الناس, إلى أف يقتؿ أباه كزكجتو بكضع ضٌمة مسامير في فميما, كاالرتماء ف

قػػوؿ يػػػا طيػػػر ا نصػػوص ودراسػػػة فػػي الحكايػػػة الشػػػعبية األخػػكاف معػػان فػػػي سػػعادة, ينظػػر: ميػػػٌكم, إبػػراىيـ, ككناعنػػة, شػػػريؼ, 
 .101 -99,  الفمسطينية  

 .88,اأُلغنية الشعبية النسائية في فمسطيف( ينظر: جرادات, إدريس,  2)
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 عيدَؾ لحمًا وعظمًا سأُ 

 عرٍش جديدْ لكي تستوي فوؽ 

 توي مف نشيد الَسماحْ تر 

 وُتغّني قصائد كنعاَف  تحت سماء الجميْد.

   وزيتونٌة في الجناحْ ٌد  أخضُر الكاحميفِ طائٌر سي  

 :سيرفرُؼ يومًا عمى أْسُقِؼ الُغَرِؼ القاهراتْ 

 نحُف َمْف يزرُع العاصفاتْ 

 الُموجعاتْ  نحُف َمْف يسرُد القصَص 

 اتْ نحُف َمْف يرُث األرَض  واألنجـَ الساهر 

  1االبناُت  البناُت  البناْت. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .9-8,   ل سقؼ لمسماء 1)
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( 2)فيػا المناصػرة بطػريقتيف: األكلػى غيػر مباشػرة فقػد يػذكر لفظػة يييػاىيف: كظٌ  (1) المهاهاة/ الزغاريػد
 .(7)أك زغاريد( 6)أك زغردف( 5)أك تزغرديف( 4)أك زغردت ( 3)أك ىاىت

ـٌ نسػػج فػػي (8آ....كم....ىػػا()ف إحػػدل قصػػائده )استحضػػر المناصػػرة أجػػكاء المياىػػاة فجعميػػا عنػػكا , ثيػػ
مػتف القصػيدة زغػركدة انطمقػت مػف أفػكاه النسػاء الفمسػطينيات فػي بيػركت المػكاتي استيشػيد أبنػاؤىف, كقػد تكٌكنػػت 

شػطرات الشػطرتيف األكلػى كالثانيػة )النػكف(, فػي حػيف ختمػت بقيػة الكدة مػف خمػس شػطرات, اتفقػت قافيػة الزغر 
 اء, كالشيداء(: , كالجردباأللؼ الممدكدة) اليكجاء

 ورأيت األطفاؿ الكنعانييف يموتوف

 هوسمعت نساء ل يبكيف ول يسترحمف القتم

 زغردف بأعراس األطفاؿ المذبوحيف:

 آ.. وي...ها

                                                           

( شػػكؿ فٌنػػي شػػعبي تقكلػػػو النسػػاء فقػػط دكف الرجػػػاؿ فػػي األفػػراح, يتكػػٌكف مػػػف شػػطرات تنتيػػي بقافيػػػة مسػػجكعة لفظػػان أك كزنػػػان,  1)
كالمياىػػاة الكاحػػدة تتكػػكف مػػف أربػػع شػػطرات تشػػترؾ فػػي القافيػػة ماعػػدا الشػػطرة الثالثػػة عمػػى األغمػػب, كقػػد تكتفػػي بكحػػدة القافيػػة فػػي 

, كىػذه نػادرة, مػف ميزاتيػا: مػٌد الصػكت كالحػركؼ الشطرتيف الثانية كالراب عة, كثٌمة أشكاؿ أخرل تتكػكف مػف سػت شػطرات أك ثمػافو
بػػدرجات طكيمػػة كمتفاكتػػة تبعػػان لمػػدفؽ العػػاطفي , كالتسمسػػؿ القػػكلي اإليقػػاعي الػػذم يتخممػػو الحػػٌس الشػػعبي اإلنسػػاني الرفيػػع ليخػػتـ 

ز باألحياء, كالترحـ عمػى األمػكات, كمػديح العػركس حػيف خركجيػا مػف بيػت بقفمة, أٌما مكضكعات المياىاة فيي : الفخر كاالعتزا
أىميا  كدخكليػا بيػت العػريس, كالتحػدم, كاالسػتعراض, كالترحيػب , تيقػاؿ فػي حفػالت الػزكاج كالخطبػة كالطيػكر... كييمثٌػؿ صػكت 

ٌميػػا, أك األـٌ المتفػػاخرة بابنتيػػا كزكجيػػا صػػاحبتيا مكقػػؼ المتكممػػة أك الميخاطػػب مثػػؿ : البنػػت المادحػػة ألبييػػا, أك المعتػػٌزة بػػابف ع
كعائمتيا, أك بنات الحارة/ العشيرة المفتخػرات بمنػاقبيف, أك النسػاء الميريػدات لخطبػة عػركس ألبنػائيف, فيبػدأف بمػدح البنػت كاألب 

 .58-49, فرحة األغاني الشعبية الفمسطينيةقسيس, نفؿ, نيى كاألسرة كالحي كالبمدة , ينظر : 
 .367/ 2ـ,2006, ط ؿ الشعريةاألعما(  2)
 . 41/ 2( نفسو,  3)
 .27/ 2( نفسو,  4)
 .176/ 2( نفسو,  5)

(
6
 .447,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
7
 .33,, ال عقف نهغًاء0/007,438,487,0/040ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
8
 .445,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(
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 ركبوا خيمهـ تحت األرز وتحت الزيتوف

 وي..ها آ..

 يغّنوف  خرجوا لممدف البحرية في الصيؼ

 آ.. وي...ها

 هجـ األعداء عميهـ مف ماء البحر

 ومف ريح العاصفة الهوجاء

 آ.. وي..ها

 تركوهـ جثثًا يأكمها الطير

 وغرباف األرض الجرداء

 آ.. وي..ها

 أطفاؿ الشعب انتصروا 

  1.الكف صاروا شهداء

إاٌل أفَّ المناصرة قد صاغ زغركدة أخرل في القصيدة نفسيا ضمف الطبعة الجديدة, يصؼ فييا شػعكره 
ت عباراتيا مشاعر الشكؽ كالحنػيف لػذكريات الشػاعر ممي مناؼو عديدة, كما حبالمرارة لبعده عف كطنو كتنقمو ف

في كطنو ) زنبقة الدار, كتينة الكادم(, ييالحظ عمى الزغركدة أنَّيا تككنت مف أربع شطرات , اتفقت فييا قافية 
 ار , كالمقيكر(: بٌ الشطرات باستثناء األكلى : )الٌدار, كصى 

 كالبّمورْ كانت موسكو تبكي مطرًا أخضر 

 خيوًل  فوؽ السفح األصفر بيف األشجارْ  شاهدتُ 

 رُس البيضاء: الفَ  زغردتِ 

                                                           

(
1
 .448-447,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(
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 آ...وي...ها

  نًا ل تعرفنييا ُمدُ 

 إّل مقتوًل أو مطرودًا في أرض اهلل

 آ...وي...ها

 باضْت في صحف الدارْ  يا زنبقةً 

 آ...وي...ها

 َصب ارْ  وادينا  يا شوكةَ  يا تينةَ 

 آ...وي...ها

  1.ازًا منقوشًا في الصدر المقهورْ يا رم

ـٌ عمي ال راكية( بمياىاة أليـٌ الشييد البنيا, ييالحظ في الزغركدة نصٌ كما ختـ المناصرة ) كيؼ رقصت أ
ًتمت بقيتيا بقافية النكف:  أٌنيا تككنت مف خمس شطرات, تكٌحدت قافية الثالث األكلى ) الشيف( في حيف خي

 ـّ عمي:أ وهاهتْ 

 األحراْش  رَ مَ يا قَ   -  آ..وي..ها

 اْش َؾ رشَ َحم متُ   -  آ..وي..ها

 الدوا والشاْش  َخُمَص   -  آ..وي..ها

 مهرُتُه تمشي في الطيفْ   -  آ..وي..ها

 (2) .حف  لبحِر فمسطيفْ  - آ..وي..ها 

                                                           

(
1
 .08-0/07ّ,0226,ٛ( األػًال انؾؼشٚح

(
2
 .408,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(
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 كٌظفيا المناصرة بطريقة غير مباشرة: ( 1)أغاني تنويـ األطفاؿ ا هدهدة/ تهاليؿ 

 ؿ بأغاني الصباح عمينا إذف أف نستبد

  2.احوما بعد  صتهاليؿ النعاس الذي 

  3ابأغنيتي قمُت هدهدُتها برذاذ األغاني 

 حصاني ناـ طفاًل  مطمئنًا  

  4.ادونما تهميمِة اإلغفاء

كما استحضر أيسمكبيا في قصيدة) القبائؿ( المييداة إلى ركح الشييد باجس أبك عطكاف ابف مدينػة دكرا 
عطائو اليدايا التي/ الخميؿ, إذ يعده   (:دكلة فمسطيف) مف أجؿ تحقيقيا ناضؿ الشاعر بزيارتو في العيد كا 

   قرنفمًة حمراء سأٌلقيهاسأزور القبرَ 

 هذا وعٌد   كّؿ قرانا ومدينتا تخرج في العيدْ 

 عصافير الفجر  لتزورؾ حيف تطؿّ 

 تكوف استيقظت مف النـو السحريْ 

 بمديْ يديؾ لنا بالزعتر والحّنوف ال تَ ومدد

                                                           

(
1
بّ",أثوٞ("اُـ٘بءُألٛلبٍٛٞ:اُزوّْٗثبٌُِٔبدأُٞىٝٗخاُز٢رٖؾتػبكحًٓلاػجوخاُطلوَٝٓالػجزوٚٝرؾو٣ٌوٚكو٢أُٜول٤ُ٘و

و٤ٔذرٜب٤ُو02َ,أغاَٙ ذشقٛـ األطفال ػُذ انؼشبٍؼل,أؽٔل, ٍُ ,"اُزٜب٤َُٝٓلوكٛبر٤ِِٜوخٛو٢:اُووٍٞ:الئُوٚئالّو,ٝهول

رُِِؾناُج٤ذاُْؼو١ثٔوطغ)٣ب٤ٛٚ(ٝرٌوهًٙض٤وآًوغٛلٛولح ّّ األُ ّٕ ٌُضوحمًووك٤ٜب,ٖٝٓأُؾزَٔأ٣ٌٕٕٞمُيػبئلاًئ٠ُأ

 .057,فشحح األغاَٙ انؾؼثٛح انفهغطُٛٛحاَُو٣واأ٣وبػ٤خ,ٓٔب٣جلٝأّٗٚرٌواهُؾوفاُٜبء",ٗلَ,٠ٜٗه٤ٌَ,

(
2
 .0/063ّ,0226ٛاألػًال انؾؼشٚح,(
,عبءأُوطغٖٙٔه٤ٖلح)ثأُؿ٤٘ز٢أٍؾُواُؼ٘به٤ل(,اُز٢ٝظّقأُ٘بٕوحك٤ٜبأٍوطٞهح)أٝهك٤وًٞ(ٝٛو0/463ٞ(ٗلَٚ,(3

ؽةؼشٚح ,٤ُٝول,خئ٣ٌُٚٞٗب٢ّٗٝوبػوٍٓٞو٤و٢ّثوبهع,ألؿب٤ٗوٚروأص٤وٍوؾو١ػِو٠ا٥ُٜوخٝاُ٘وبًٝاُؾغوو,ُِٔي٣ول٣٘ظوو:ثٞػل٣ِو

 .005-003انكُؼُح)ذعهّٛاخ االعطٕسج فٙ ؽؼش ػض انذٍٚ انًُافشج(,

(
4
 .96,ال عقف نهغًاء(
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   وقمرْ اجٍ ه  هدينا داليًة مف نوٍر وَ تُ 

  1اكاممًة  وجواز َسَفْر.!!!  وسنهديؾ هدايا: عممًا   خارطةً 

يختـ بتيميمػة الشػعب الفمسػطيني لبػاجس الػذم يغفػك برعايػة إلييػة, مػع الكعػد بعػكدة الطيػكر صػباحان  ـٌ ثي  
ػػػذكٌ  ندل المسػػػاء, كدخػػػاف طػػػكابيف ر المحبٌبػػػة إلػػػى نفسػػػو)ران بػػػاألمك لػػػرم ترابػػػو, كالػػػدعاء إلػػػى اهلل, أف يبمػػػؿ قبػػػره, مي

ػو البكػر, كيكػره المنفػى,  الخبز, كراعيػة المػاعز األسػمر( , كميعػٌددان  مناقبػو, فيػك فػي بػراءة األطفػاؿ , يىٍفمىػحي أرضى
 ثائره في كجو عدٌكه كالسدّْ أك كالسيؼ, كأخيران األشكاؽ كالحنيف لباجس دكمػان, كاإلعػالف عػف كيٍفػًر مػف لػـ يحػبٌ 

 كطنو:

 ها الطفؿ  إف سماء الخميؿ سماؾْ فمتنـ أي

ـْ : الطيور غدًا ستعود وتروي  فمتن

 ثراؾْ 

 دى في المساءنإف ال. اهلل قبرؾ بّمؿَ 

 دخاف الطوابيف أشهى وراعيةُ  .كثيؼٌ 

 تراؾ –حتمًا  –الماعز األسمر الراكض المتمختر 

 كاف طفاًل بريئاً 

 ....يحب الزراعة في التربة البكرِ 

 ريح المنافي يكر  

 كاف سيفًا وبستاف لوٍز وصوت غضبْ 

 كاف باجس في زمف الموت َسّداً 

                                                           

(
1
 .404-0/403ّ,0226ٛاألػًال انؾؼشٚح,(
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 بوجه السوافي

 ؽ العدو ويزرع في كاف طفاًل ُيقّمـ عنْ 

 حاكورًة مف عنب. السفح

 نحف نعشؽ هذا الَقَمرْ 

 .نحف نشتاقه الفجر والظهر والعصر والميَؿ..

 (1.)َكَفرْ .مف لـ يحّب جباؿ الخميؿ..

 

: أشار المناصرة إلى الحكاية الحقيقية لمفاٌلحة ) ميجنا( بما فييا مف آالـ كأحزاف, يتضح ذلؾ في ( 2) الميجنا
 –في التكقيعة السادسة منيا  -, حيث يحاكي  (3)دة ميجنا( قصيدتو المعنكنة بًػ ) تكقيعات مجركحة إلى السيٌ 

قكسػيف كاسػتخداـ نقػاط الحػذؼ, باثٌػان ىمكمػو  أسمكب األغنية الشعبية ) يا ميجنا... كيػا ميجنػا...( بكضػعو بػيف
بػػؿ ىػػك يتمنػػى المػػكت قبػػؿ أف  صػػان لشخصػػية الفػػاٌلح ) زكج ميجنػػا( الػػرافض لمػػذٌؿ كاليػػكاف ,فػػي المنفػػى, كميتقىمٌ 

 تصبح زكجتو مف عبيد اإلقطاعي)الركٌمي(: 

 يا غربة أيامي السّواحهْ 

 أشرب كي أذكر هيئتؾ الفاّلحه

 رأ أستحضر وجهؾ فوؽ الدفتر أق

 تغمرني األحزافْ 

 .ي".. دومويا ميجنا.. " يا ميجنا..
                                                           

(
1
 .306-305,ٛكاهاُؼٞكح,ذٍٚ انًُافشجدٕٚاٌ ػض ان(

(
2
٤ٓغ٘وبٛو٢ ّٕ (رزأُقٖٓصالسّطوادهبك٤زٜبٝاؽولح,ّٝوطوحهاثؼوخك٤ٜوبٓوّلروٞؽ٢ثوبُز٘ل٤ٌػوٖاُْوٌٟٞٝاُؾويٕ,ه٤وَئ

زو٢ُِّٞأهٗاُلالّؽو٤ٖ,كٜوبّىٝعٜوبػِو٠ٝعٜوٚثبؽضوبً ُٔ ػٜ٘وبكو٢كالّؽخع٤ِٔخ,ىٝعٜوبكوالّػًوبكػ,هوبّثبفزطبكٜوباأهطوبػ٢اُ

 .0/70,يٕعٕػح انفٕنكهٕس انفهغطُٛٙاُغجبٍٝاُٞك٣ب٣ٕوككأث٤بربًٓقزٞٓخثب٤ُٔغ٘بؽيٗبًػ٠ِكولٛب,٣٘ظو:ٍوؽبٕ,ٗٔو,

(
3
 .0/027ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 أتمنى أف تمدغني أفعى

 ترقد تحت العشب األصفر تنهي 

 أحزاني وهمومي

 سجف الرومي سمع عنؾ أسيرةَ أحتى ل 

  1اأو خادمة في قصر أو خاْف 

 ييالحظ اقتراف لفظة " ميجنا" بالجرح كمعاني البكاء كاألسى:
 في  الموز والعطر والنار. جرحؾِ فافتحي صدرؾ المزهر ب

  2اميجنا .خافقي..
  3ا  تسيؿ في الشعاب  مجروحة كالميجنا

 هذا البكاء األسيرْ  إف  
  4ا يشبه الميجنا

 
نىػػى( أم مػػف كػػاف السػػبب فػػي ىػػذه الجنايػػة/ كمػػا بػػيٌ  ػػٍف جى ف المناصػػرة أصػػؿ كممػػة ) ميجنػػا( كىػػك ) يػػا مى

مػـ الػذم يػراكده منػذ زمػف بػالعكدة إلػى الػكطف, كالتسػاؤؿ عمػف كػاف , إذ كٌظفيا في سياؽ كصػفو لمح(5)الحادثة 
 السبب في إبعاده عنو:

ـُ: داٌر وحاكورةٌ    منذ ثالثيف عامًا يحاصرني الحْم
 وضجيٌج  َعتابا  ُتعاتبني الداُر  
  6اوالميجنا  سأصيح : أيا مف جَنى 

                                                           

(
1
 .042ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج,(

(
2
 ,أُوطغٓٞعٞكك٢ٛنٙاُطجؼخكوٜ.379,ٗلَٚ(

(
3
 .0/302ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
4
 .0/084(ٗلَٚ,

(
5
 .02,األُغُٛح ٔاألُغُٛح انغٛاعٛح انفهغطُٛٛح(٣٘ظو:ؽَٞٗخ,ف٤َِئثوا٤ْٛ,

(
6
 .0/027ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 يحٌف إلييا في برد غربتو: عمى األغاني الشعبية الفمسطينية التي كقد يكٌظؼ الميجنا لتدؿٌ 
 ني هناؾْ األغاني التي عّذبتْ 

 بتني هناعذّ 
  1اواألوُؼ و الميجنا ..النساُء الجميالت.
 موغٌؿ موغٌؿ موغؿٌ 
 في شعاب الُمنى

  2اأتدفُأ باألوؼ والميجنا 
  3ا  كالميجنا في مساء القيبىؿٍ   الراي )كلنا
 

 سخ لمشعب الفمسطيني:قد تأتي ) الميجنا( رمزان لمتراث العريؽ كالرا

 ا السهؿ والصوت والمنحنىنوما زلَت في دم

 أجنحة الشعراء الِغضابْ  وما زلَت .. ما زلَت خفقةَ 

  4. االميجنا أرجوحةَ  وما زلَت كنعافُ 
 

 قالت النرجسة:  -

 وردة مف دـ الشعراء أنا

 وأنا النبع والجذر والَهْموَسةْ 

ـْ في الجباؿ  إذا قصدوا الميجنا    5اومرآته

                                                           

(
1
 .0/080ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/092ٗلَٚ,(

 .294/  2, ٗلَٚ(    3)
 , المقصكد بػ ) كنعاف( الشييد غٌساف كنفاني.417/ 1( نفسو,  4)
 .353/ 2( نفسو,  5)
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 لممموا في النهار مناصبنا الشاغرةْ 

ُـّ إذا اقتسموا البرتقاؿْ   ل َيُه

 األسئمة أو َرَمْوا كومةَ 

 إن ما سوؼ يقتمني الخوُؼ في َسَبخات األنا

 إذا اقتسموا الميجنا

  1.اهنا..أظؿ  وحيدًا. أفْ 

 يُت في غيمة مف دـ المذبحةتّ َصيف وا في أريحا وش -

 سماءقاؿ لي: سوؼ يقتسموف ال

 سوؼ يقتسموف الهواء ولف يتركوا الميجنا يا حزيفْ 

  2اقمت: هؿ يتركوف لؾ الدالية؟ !!! 

 ألغاني الحٌصاديف, : أشار المناصرة إلييا بطريقتيف: األكلى غير مباشرة أم مجٌرد ذكر 3اأغاني العمؿ
 : كالٌصياديف كالحٌراثيف

  4اُأمي تترؾ منجمها  يتوقؼ إنشاد الحّصاديف  -

 كانوا يغنوف وقت الحصاد وعند الصنوبر ....

                                                           

 .375/ 2, 0226ّ,ٛاألػًال انؾؼشٚح(  1)

(
2
 .0/497,ٗلَٚ(

(
3
ّؼج٤خرَُزؼَٔأص٘بءاُؾٖبك,أٝاُلا ٍٕ ٣ٞ٣خ:٢ٛأؿب ٠اُؾل٣ٞ٣بدٓلوكٛبؽلِّ ّٔ هً,أٝهطقاُي٣زٕٞ,أٝعٔغاُضٔوبه,أٝ(رَُ

ا٤ُٖل,٣ُؼزولأّٜٗبأهلّأٗٞاعاُـ٘بءاُْؼج٣,٢ُؼجّواُؼبَٖٓٓفالُٜبػٖثؼو٘آهائوٚٓضوَ:اُْوٌٟٞٓوٖٓٔبهٍوبداالؽوزالٍكو٢

ََتاُط٤ّت,ٝاُجؼلػوٖاُـوثوبء,ٝىٝاطاُجولٍ,ٝاُزـوّيٍثوبألهٗٝؿِّزٜوبًأّٜٗوبؽ ج٤جوخ,رز٤ٔويأؿوب٢ٗاَُغٖ,ٝاُزَٔيثأَٛاَُ٘

و٘ظّْ,ٓٔوب٣وإك١ئُو٠اٗزظوب ُٔ ٝرَ٘و٤ناُؼٔوَّاُؼَٔ)اُلوك١/اُغٔبػ٢(ثبُغِٔخاُِؾ٤٘خاُو٤ٖوحٝاَُو٣ؼخ,ٝاأ٣وبعاُٖٞر٢اُ

,ٝاُزَووو٣خػووٖاُوو٘لٌ,٣٘ظووو:اُجوؿووٞص٢,ػجوولاُِط٤ووق, ,349,األغةةاَٙ انؾةةؼثٛح فةةٙ فهغةةطٍٛ ٔاألُسدٌٝاُزقل٤ووقٓووْٖٓووبهِّٚ

,ٗلوَ,026,فةٙ انشٚةف انفهغةطُٛٙانفٕنكهةٕس,اُ٘ٔٞهح,ٓؾٔوٞكِٛوت,0/74,يٕعٕػح انفٕنكهٕس انفهغطٍُٛٙوؽبٕ,ٗٔو,

 .033,فشحح األغاَٙ انؾؼثٛح انفهغطُٛٛح٠ٜٗه٤ٌَ,

(
4
 .400,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(
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 ليس لهـ كؿ هذا الحصاد.. ألهؿ المنافي

  1ا. لقموبا وأهؿ المنافي قساة

 

  2.اسكرَت إذف بأغاني الحقوؿ_ الحصاد_ النساءْ 

 انت غزالة فمسطيف   سوسنة الجبؿ  ُاقحوانُة السهؿ  سياج

  3الحقوؿ  آهاُت الحرّاثيف  ا 

 تركًا  وليكف المّواؿْ ولتكف الحنطُة لونًا مش

  4ااديف  ومبحوحًا كنشيد القو اْؿ ي  مجروحًا كأغاني الص

 كفي مشيد يصؼ حياة الفاٌلح الفمسطيني قبؿ مذبحة ) دير ياسيف( يقكؿ:

 الموز البّري اصطؼ عمى الجنبيف كما يصطؼ 

 الحرّاثوف

 لمزرع األصفر ينشد جيش الحّصاديف

 عروس النبع كنتا نذهب لمنبع  و كن

 هذي المدفونة في الحزفِ  -أـ عمي   –وأحمى مف 

 ُأغّني لمفالحيف كنتُ و 

 غّني لمعّماؿ المطروديفوأ
                                                           

(
1
 .452,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
2
 .0/464ّ,0226ٛنؾؼشٚح,األػًال ا(

(
3
 ,أُوطغٓٞعٞكك٢ٛنٙاُطجؼخكوٜ.428,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
4
 .0/097ّ,0226ٛاألػًال انؾؼشٚح,(



009 

 

 كنا نحصد قمح األرض 

 " أبو الزلؼ" : تراب الوطف لػونغني 

 ويًا بالماءمرتجميؿ 

  1.افي بمد تدعى" دير ياسيف"

ناء تأدية األعماؿ المنزلية كخبز أٌما المرأة الفمسطينية في األرياؼ فتصاحبيا األغاني الشعبية أث
 األرغفة في فرف الطابكف, يقكؿ المناصرة كاصفان عٌمتو جميمة:

 كانت عمى الرابية جميمةُ 

 ُتنْقِمُش أرغفًة قبؿ عيد الصميبْ 

  جميمُة َمْروي ٌة باألناشيدِ 

 .مف قصب الساقية

 أساورها مف رخاـ الخميؿْ 

 قالئدها مف عقيؽ الشماؿْ 

  2اها باألغاني  ُتَجمٍُّؿ طابونَ 

ا الطريقػة الثانيػة فكانػت مباشػرة أم باستحضػار أغػاني العمػؿ كمحاكػاة أيسػمكبيا , مثػاؿ ذلػؾ قصػيدة أمٌ  
منفى( المييداة إلى ركح صػديؽ المناصػرة الشػييد الركائػي )غٌسػاف كنفػاني( الػذم رمػز لػو  )تيقبؿ التعازم في أمّْ 

, ترثػػي غٌسػػاف كتػػذكر فالشػػاعر يػػتقٌمص دكر حٌصػػادة خ باالسػػـ ) كنعػػاف( مػػؼ منجميػػا تغٌنػػي بصػػكتو حػػزيف بػػاؾو
 مناقبو, كاصفةن شكقو إلى مدينتو ) عكا(, كتشير بشكؿ مكحو إلى ركايتو ) رجاؿه في الشمس(: 

 

                                                           

(
1
 .403-400,,ٛكاهاُؼٞكحدٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
2
 .345-0/344,األػًال انؾؼشٚح(
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 لكنعاف تبكي طيور الندى

 لحّصادٍة خمؼ منجمها في البقيعْ 

 ى:تغّني إذا ذاَب صوت الصدَ 

 هذا الضبابْ تحرؽ فرساف  لقد نمَت في الشمس والشمُس  -

 وكنعاُف يا ُصحبتي   ورَد الموت قبؿ هطوؿ السحاب.

 لقد كاف برقًا يثور  فينجُب رعدًا  فتبكي الغيوـُ  وتبكي السماءْ 

 وما كاف كنعاُف  إّل حنيف الُمحبٍّ ألحبابه الفقراء

  وما كاف إّل صهيؿ خيوؿ الجزيرة  تشتاؽ لمبحرِ 

 ُعرضوا لمشراءْ قد  –والبحر صار بعيدًا وأهمؾ كنعاُف 

 ا العشب فوؽ السطوحْ دارها خمؼ أسوار عّكا  إذا ما نمفيا 

 !ويا مطر الساحؿ المستغيث بنا  ل َتُقؿ لألحب ة  هذا الُمحّب ينوْح!!

 ويا ليتني ما صرخُت: الخميؿْ 

 عمى ُبعد متريف مّني   ولكنها في البعيد البعيد البعيدْ 

  1.اتزايد لي هجُرها مف جديدْ 

تشابو قافية األبيات: ) الندل/ الصدل( ك ) الضباب/ السحاب( ك ) السماء/ الفقراء/ الشراء(  ييالحظ
 ك )السطكح/ ينكح( ك ) ثقيؿ/ الخميؿ ( ك ) البعيد/ جديد(.

: استحضر المناصرة أيسمكبيا في قصيدة عنكنيا بًػ ) نشيد حارسات الكركـ( بدأىا بكصؼ  2االماللة
 الجميمة , إذ يقمف بكاسطة النشيد ببثّْ ىمكـ الشعب الفمسطيني: حارسات الكركـ, كأصكاتيف

                                                           

(
1
 .406-0/405ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
ّوطوحٓ٘وٚثٌِٔوخ)اْهٝ َّ (ٗٞعٖٓاُـ٘بءروّٞثزأك٣زٚاُلز٤بدٝاَُ٘بءاُِٞار٣٢ؾوًٍٖوّٝاُؼ٘تٝاُز٤ٕٖ٤لبً,ٝر٘زٜو٢ًو

ُٔغّوك,٣٘ظو:ٍوؽبٕ,ٗٔو,  .0/78,انفٕنكهٕس انفهغطُٛٙيٕعٕػح٣ُِِٞ(,أٝهلرٚبفؽوٝفالّث٤ٖص٘ب٣باُ٘ٔاُ
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 .ب راتْ ِغْمَف كالقُ حارساُت الكروـِ  ُيَترْ 

 جاٌص ُيغّرُد إفي حبائمهف   

ـ     َسَفْرَجَمٌة  تتباهى بُصفرتها الذهبّيةِ  ث

 حتى انحنى طائٌر مائٌع  أزعُر الحركاتْ 

 بيف الغصوِف  ؿُ يتنق  

 ف  هُ ُيداعُب أشواقَ 

  1اراْت فوُكف  بال ُخُمٍر سا
 

ف فػي المقطػع األكؿ مػف نشػيدىف: معانػاة األسػيرات الفمسػطينيات الصػابرات داخػؿ سػجكف االحػتالؿ بيَّ  
ػػٍقفى إلػػى يبه مػػف األسػػر ال لشػػيء إاٌل لحػػٌب نصػػسػػيرات المعػػتقالت البعيػػدة, كلألميػػات األ اإلسػػرائيمي, حيػػث ييسى

 إلى أف يخرجف في الصباح إلى الساحة الخارجية لمسجف كقت الفكرة: نمف في زنزانة ضٌيقةالكطف, إذ يى 

 األمُر  ؼ  يختم في فمسطيفَ 

 حيُث النساُء  ُيجرَجْرَف 

 في الحافالتْ  نحو السجوِف البعيدةِ 

 في َسالسمهف   قناني الحميِب ألطفالهف  

 في الُضموِع     خب أَنهاؿِ وبعُض الرسائ

 عاتْ تباركِت الُمْرضِ 

 ُء الجميالُت النسا

  2ايزرعف في األرِض   أغمى األماني   وممَح المعاني  

                                                           

(
1
 .6,ف نهغًاءال عق(

(
2
 .7-6,ٗلَٚ(
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, كجاء المقطع الثالث نشيدان يصؼ مذبحة صػبرا (1)كاف المقطع الثاني أيغنية كداع الشييد/ التركيدة:  
 , أٌما المقطػع األخيػر فظيػرت فيػو تقنيػة القنػاع التػاريخي, إذ جعػؿ المناصػرة مػف شخصػية عمػر بػف(2)كشاتيال

لقدس كعركبتيا: فالفاركؽ فاتحيا, كصاحب عييػدتيا, كقائػؿ عبػارة حقػكؽ االخٌطاب قناعان لمتأكيد عمى إسالمية 
فيػػػا المناصػػػرة إيمانػػػان بحريػػػة الشػػػػعب ـ النػػػاس كقػػػد كلػػػدتيـ أميػػػاتيـ أحػػػراران" التػػػي يكظٌ اإلنسػػػاف " متػػػى اسػػػتعبدتي 

ذم مػا فتًػي يسػرؽ مقدراتػو كأرضػو, كيػزٌكر تراثػو الفمسطيني, رغـ كٌؿ الضػغكطات مػف ًقبػؿ العػدك اإلسػرائيمي الػ
كقػػد قػػاـ المناصػػرة بصػػياغة ىػػذا , كاإلسػػالمية لممػػدف الفمسػػطينية عربٌيػػةالتػػاريخي كالحضػػارم, كييػػٌكد المعػػالـ ال

 التصكر عمى شكؿ شككل إلى الخميفة عمر:

   ُقمَف بَنْفِؿ ضفائرِهف  عمى َعْوسٍج   باكياتْ ثـّ -

 الَقَمرْ  ُدفوؼَ  وأدرفَ 

 سّيدي يا ُعَمرْ 

 َمْف ُقمَت: إف  فمسطيَف  قد ُولَدتْ  أنتَ 

 ُمْهَرًة ُحر ًة  تحت هذي السماءْ 

 ر صوُت السماِء  فمماذا تكس  

  3الماذا تقّطع هذا الَوَتْر 

 سيٍّدي يا ُعَمرْ 

  4ا :روحْ ُة  أيف أعالي الصُ أيف ُعْهَدُتَؾ المقدسي  

 َف الطاهراِت أفسدوا الُمدُ 

                                                           

(
1
 028-027(٣٘ظو:ٖٓٛنٙاُلهاٍخ,ٕلؾخ

(
2
 .92(٣٘ظو:ٗلَٚ,

(
3
 .03,ال عقف نهغًاء(

(
4
 .05(ٗلَٚ,
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    لصوُص المزارعِ يا ِ لصوُص الم

 الكامنةْ  والطاقةِ 

 األمكنةْ  تنةَ أفسدوا فِ 

  أحرقوا حارَة الزعفراِف  طريَؽ الحريرِ 

  1امغارَة َمْهد المسيح. 

بالغنػػاء كالعػػزؼ عمػػى آلػػة مكسػػيقية كالشَّػػبَّابة  مٌرتبطػػان جػػاء ذكػػرىـ  أغػػاني الرُّعػػاة/ الرُّعيػػاف/ الرّاعيػػات:
نفس كالتسػػػػمية, كالرعػػػػي مينػػػػة قديمػػػػة إاٌل أٌنيػػػػا تضػػػػيؼ بيعػػػػدان آخػػػػر لإلنسػػػػاف كالمزمػػػػار, بيػػػػدؼ التػػػػركيح عػػػػف الػػػػ

الفمسطيني أال كىك تجذره باألرض كارتباطو األزلٌي بيا مف الميد إلى الٌمحػد, ييشػار إلػى أفَّ المناصػرة قػد عنػكف 
كأكرد فػػي شػػعره  (3)ة( كٌيػػبػػػً ) قصػػائد نثػػر رعذا كمػػا كسػػـ ديػػكاف كنعانيػػا (2)يػػة( ات كنعانَّ عكيَّػػر أحػػد دكاكينػػو بًػػػ ) 

 :(4)لفظة ) نشيد رعكم( 

  في الطريؽ إلى صفصافة البيت

 كاف الرعاة

  5 اوأحزانهــ  حامميف شّباباته

  قولي لمرعياف

  أف ينشدوا أغنية األرجواف  بمزاميرهـْ 

  6ابمزاميرهـْ 

                                                           

(
1
 .06-05,ال عقف نهغًاء(

(
2
 .398-0/329ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(٣٘ظو:

(
3
 .0/65(٣٘ظو:ٗلَٚ,

(
4
 .02,022,ال عقف نهغًاء,0/02(ٗلَٚ,

(
5
 .0/036ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
6
 .0/079(ٗلَٚ,
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 الِنْسوُة ترقُص في الساحةْ 

 النجمُة غّنْت بصبابةْ 

  1اْة ر ُشّبابَ حضالراعي أ

  2ا  لياقوتِؾ البدوي  غن ى الرعاة في تؿ الفرديس

 في الشعاب   مجروحة كالميجنا   ؿتسي

 يحرسوف الميؿ باألغاني  حيث الرعياف  

ـ    قرع الطبوؿ  ث

  3ا  واألدعية الطازجة في المنحدارت

 البحُر المتدارُؾ مشدوٌد مفتوفْ 

 بالقافية الصوفّيةْ 

 آُخُذها مف صوت الرعيافْ 

  4امف مّواؿ آراميّْ آخذها 

 في قصيدة ) نشيد حارسات الكركـ(:  كقاؿ

 دًا  تعرُفنا جيٍّ   هذ  األرُض 

 والنقوُش القديمُة  تعرُفنا جيٍّدًا 

  ُنصوصِ محفورٌة في ال والبالغةُ 
                                                           

(
1
 .0/009ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح (

(
2
 .0/003(ٗلَٚ,

(
3
 .0/302,ٗلَٚ(

(
4
 .0/308(ٗلَٚ,
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 ْسـِ أغنامهف   وُأغنيِة الراعياتْ وفي وِ 

  1اُذ كاف الِقماُط   وكاف الَكَفْف ُمنْ 

تقٌمػػص فييػػا دكر ( 3)مزيػػدان مػػف أغػػاني اليجينػػي()لمناصػػرة فػػي قصػػيدة عنكنيػػا بػػػً : كٌظفػػو ا 2االهجينػػي
 مسافر عمى ظير اليجيف) اإلبؿ ( يغٌني ىذا النكع مف الغناء:

 احفروا لي هناؾْ 

 قرب دير المالؾْ 

 حفرة... وامألوها نبيذًا وتمرًا وقات

  4اوادفنوا جثتي في طريؽ البنات 

 

 احفروا لي هناؾ 

 مألوها زهورْ حفرة... وا

ذا طمعْت فوؽ قبري البثور  وا 

 فاغسموها بسيؿ الدموع

 فأنا إف صحوت أجوعْ 

                                                           

(
1
 .04-03,ال عقف نهغًاء(

(
2
اُٜغ٢٘٤ك٢اُٞهذاُؾبٙووٝٓ٘ونػووٞكه٤ِِوخ...ٛونااُِؾوٖٓؼووٝفػوبكحكو٢("ال٣ؼوفاُو٣قأٝاُغجَاُلَِط٢٘٤ؿ٘بء

ٓ٘بٛناُجبك٣خ,٣ُٝؼزجوٗٔٞمعبًُِْؼواُْؼج٢اُن١عؼ٤َٓيإاُِؾوٖٝأٍُٞو٤و٠ؽوًوخاأثوَ,ًٝبٗوذاأثوَرزوأصوثٜونااُـ٘وبء

غو٤ٖ,ٝهول٣ُوإّكٟثٖٔوبؽجخاُؼويفػِو٠كز٤ٖجٜبْٗٞحٝاٙؾخ,٣ٌٖٝٔأ٣ٕإك١اُٜغ٢٘٤َٓبكٌو٣وطوغاُٖوؾواءػِو٠ظٜووٛ

 .0/70,يٕعٕػح انفٕنكهٕس انفهغطُٛٙاُوثبةك٢ٓغٌِ",ٍوؽبٕ,ٗٔو,

(
3
ّ,ِة0220ٛاألػًةةال انؾةةؼشٚح,ػ٘ووٕٞأُ٘بٕوووحاُوٖوو٤لحٗلَووٜبكوو002٢,ٛكاهاُؼووٞكح,دٚةةٕاٌ ػةةض انةةذٍٚ انًُافةةشج(

ؿ٤ّوٛبك٣004ٛ٢٘ظو:ٓي٣لآًٖاألؿب٢ٗ(,) ّْ  .0/383ّ,ئ٠ُ)ٛو٣ناُج٘بد(,0226,ص

(
4
 .002,ٛكاهاُؼٞكح,ًُافشجاندٕٚاٌ ػض انذٍٚ ( 
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 حممي يتآكؿ والشمس تشرؽ فوؽ الربوع

  1ا.. والقبوْر ..وجه أمي انحنى.

) قات/ بنات( ك ) زىكر/ البثكر/ القبكر( ك  كييالحظ اٌتحاد قافية الشطرات مثؿ: ) ىناؾ / المالؾ( 
 لربكع(.جكع/ اأ) الدمكع/ 

: لممناصرة قصيدة عنكنيا بػ )ىىزىجي الميؿ( بٌث فييا أحزانو إلى الميؿ عمى شكؿ فقرات مكزكنة  2االَهَزج
 جاءت عمى النحك اآلتي:

 الميؿ  أعرفه ويعرفني   وأعرؼ أنني  عشقتُ 

 أرعى النجـو هنا 

 .ألرقب نجمة الصبحِ 

 يمشوف حولي   هِ ا في جوفسأبحث عف أحبائي هنَ 

... سوى جرحي.ل أرى  ـْ  منه

  هنا تقتات خيمي  عشبه الصيفي  

 .ينمو فوؽ سطح الميؿ في الوادي  وفي السفحِ 

 .الموُت. ُع أنؾ الخؿُّ الوحيُد   وأّنؾَ ص  وأحمُؼ يا ُمر 

 الذي يرنو إلى عيني  

 (3) مف سيفي ومف رمحي.

                                                           

(
1
 .000-000,ٛكاهاُؼٞكح,ًُافشجاندٕٚاٌ ػض انذٍٚ (

(
2
يٓبهك٤ُْطووة,ٝٛونااُ٘وٞعٛوٞؿ٘وبءاُؾلوالدػ٘ولػووة ِٔ ٝاُ ٠َْثبُلُّفِّ ْٔ ػ٤ِٚ,٣ُٝ ُٔ ("ٗٞعٖٓاُـ٘بءاُقل٤قاُن٣١ُْوهَ

يؼعةى انًقةطهحاخ ُغب٤ِٛخ,ًٝبٗٞا٣قزبهُٕٝٚثؾواَُٜوَيط؛ألّٗو٣َٚوبػلػِو٠اُؾوًوخ",ٝٛجوٚ,ٓغول١,ٝأُٜ٘ولً,ًبٓوَ,ا

 .405,انؼشتٛح فٙ انهغح ٔاألدب

(
3
 .0/025ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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جفػػرا فػػي انػػات كمتػػكف قصػػائد )ضػػمٌنو فػػي عنك  قػػاـ المناصػػرة بعنكنػػة ديكانػػو باسػػـ " جفػػرا" كمػػا  1اجفػػرا
ًجػػدُّك, كجفػػرا أرسػػمتٍ  , كقػػد كردت (2)ؤاخػػذينا, كجفػػرا دٌثرينػػي ألنػػاـ( كريمػػة, كجفػػرا ال تي  كحجػػارةن  لػػي داليػػةن  سػػيؿ مى

: فيػػػي زاد أطفالػػػو فػػػي الغربػػػة, تعزيػػػزان النتمػػػػائيـ يػػػة الشػػػعبية الفمسػػػطينية فػػػي مكضػػػعيفجفػػػرا دالٌػػػة عمػػػى األيغن
اؽ( كطف لألجيػػاؿ الشػػاٌبة فػػي المنفػػى, ال سػػٌيما أفَّ العػػدك الصػػييكني ) طػػائر الكقػػك لفمسػػطيف, كترسػػيخان لحػػٌب الػػ

 بسرقة التراث الفمسطيني كبضمنو األغاني القديمة: مستمرّّ 

 ُب عاداتيسأرتّ  -

 وفؽ تقاليد المنفى

ـُ لكْف... سأُ   أطفالي بأغاني الجفرا وظريؼ الطوؿْ  طعٍّ

 أْس الر  يّ منكسرًا  محن حتى ل يضبطني مشعؿُ 

  3ا في هذا المنفى المشموؿْ 
 

 طاردُت هديؿ األغنية كنتُ 

 ارْت في هدير الشاحنةطثـ 

 ل ظريؼ الطوؿِ 

 داواني

 ول جفرا

 ول نوُح الحماـْ 

  4.اِمَنةْ َعش َش الوقواُؽ في تمؾ األغاني الُمزْ 

                                                           

(
1
أهثغّطواد:رزؾلّ ّْ اُواثؼوخثوبألُقأُٔولٝكح,٣ٝجولأٛونااُوبُوتاأل٠ُٜٝٓ٘وبكو٢هبك٤وخٓؼ٤ّ٘وخ,ٝر٘زٜو٢("هبُتُؾ٣٢٘ٚ

 .0/73,يٕعٕػح انفٕنكهٕس انفهغطُٛٙثِلععلوا",ٍوؽبٕ,ٗٔو,

(
2
 .0/09,0/7,04,48ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3
 .093-0/090(ٗلَٚ,

(
4
 .430-0/432,ٗلَٚ(
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 كالظرافػة ,: جاءت في معرض اإلشارة إلى الصػفات الجماليػة لممحبػكب : الكسػامة, (1) ظريؼ الّطوؿ
لػػذا فيػػي زاد أطفالػػو فػػي المنفػػى, ؛بطػػة بالدبكةمرتكطػػكؿ القامػػة, أك لمداللػػة عمػػى األيغنيػػة الشػػعبية الفمسػػطينية ال

 كمطمع لمعدك اإلسرائيمي الذم يسعى لسرقة ىذا التراث كنسبتو إليو: 

 جنّياُت الغسؽ يناغيف الميؿ

 شوٌؽ وظريُؼ الطوؿِ مْ كـ أنت طويٌؿ مَ 

  2ابالميؿ وقمُبَؾ ممموٌء 
 

ـُ: داٌر وحاكورةٌ    منذ ثالثيف عامًا يحاصرني الحْم

 وضجيٌج  َعتابا  ُتعاتبني الداُر  

 والميجنا  سأصيح : أيا مف جَنى

  ُمرُّ بقامتها السرمديةِ وطويٌؿ ظريٌؼ   تَ 

  3 احيُث ضفائرها كانسكاب الشعاِع عمى الماءِ 
 

ـْ   أما الخصر فقد وّشْتُه بتوشيِح حزا

 أنواع طيور الشاـمف أفضؿ 

 الصْندُؿ مثاًل واألبنوس السودانيْ 

  4اموزوٌف في دبكتها لظريؼ الطوؿْ 

 

                                                           

(
1
ِؾ٘و٢ٓوٖأهثوغّوطوادر٘زٜو٢اُوضالساألُٝو٠ٜٓ٘وبثوبك٤وخٓؼ٤ّ٘وخ,(اُِلعاُْؼج٢ُٜب)ىه٣قاُطٍٞ("٣زأُقٛونااُوبُوتاُ

ّوطوحأُٝو٠ٓوٖأث٤وبدٛونا َِّ ٝر٘ز٢ٜاُواثؼخثوبك٤خاألُقأُٔلٝكح,ٝهلأفنٛنااُوبُتاُِؾ٢٘أٍٖٚٓٓطِغّوجٚصبثوذكو٢ًو

 .0/66,يٕعٕػح انفٕنكهٕس انفهغطُٛٙإُِٖٞٓاُـ٘بء",ٍوؽبٕ,ٗٔو,

(
2
 ,اُ٘ٔٓٞعٞكك٢ٛنٙاُطجؼخكوٜ.742ّ,0220,ٛؼشٚحاألػًال انؾ(

(
3
 .0/027ّ,0226ٛ,(ٗلَٚ

(
4
.0/002,ٗلَٚ(
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 ُب عاداتيسأرتّ  -

 وفؽ تقاليد المنفى

ـُ لكْف... سأُ    1اأطفالي بأغاني الجفرا وظريؼ الطوؿْ  طعٍّ

 

 غنيةطاردُت هديؿ األُ  كنتُ 

 ثـ طارْت في هدير الشاحنة

 ل ظريؼ الطوؿِ 

 داواني

 اول جفر 

 ول نوُح الحماـْ 

  2.اِمَنةْ َعش َش الوقواُؽ في تمؾ األغاني الُمزْ 
 

 يا نواطير جبالي وسهولي  ونسائي المتشحات بالعروؽ:

 األحمر

 الكعكباني

 ِعْرُؽ محمد العابد 

  3  اعرؽ ظريؼ الطوؿ

                                                           

(
1
.093-0/090ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
.430-0/432(ٗلَٚ,

(
3
.0/80(ٗلَٚ,
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 ينطفئ الزيتوُف  

 ألف ظريؼ الطوؿ 

  ياف المنقوشة في قمبيدتفتش في الو 

 عف قش تشعمُه  

  1ي. اكي تمهب هذا الغضب األحمر في مرج شرايين

 

ذكرىػػا المناصػػرة مػػع قكالػػب أخػػرل ) الميجنػػا, كظريػػؼ الطػػكؿ, كالمػػٌكاؿ ( إذ يتػػردد صػػداىا   2ا الَعتَابػػا
الػػدار التػػي تعاتبػػو لطػػكؿ سػػنكات غيابػػو, ميشػػيران إلػػى أصػػؿ معنػػى ف كضػػجيجيا فػػي بيػػت أىمػػو كالحػػاككرة, فيؤنسػػ

ب( , كقد يربطيا بقريتػو ) بنػي نعػيـ/ فمسػطيف(, أك يجعميػا رمػزان لتشػٌبث اإلنسػاف الفمسػطيني كـ كالعتالعتابا) المٌ 
 بأرضو:

ـُ: داٌر وحاكورةٌ    منذ ثالثيف عامًا يحاصرني الحْم

 عاتبني الداُر  وضجيٌج  َعتابا  تُ 

 والميجنا  سأصيح : أيا مف جَنى

  ُمرُّ بقامتها السرمديةِ وطويٌؿ ظريٌؼ   تَ 

  3  ارها كانسكاب الشعاِع عمى الماءِ حيُث ضفائ

                                                           

(
1
 .0/452ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح (

(
2
ا ّٖ ,صوبَهاًُغ٘بً,٣ٝز٤ّٔويثبأ٣غوبىاُج٤ِوؾ,ئمهول٣زٚؤٖهٖوخهٖو٤وح,أٖٝٗو٤ؾخأٝفجوو(٣ُؼزٔلك٢ٗظْث٤ذاُؼزبثبػ٠ِك

فُةٌٕ ,ٍٓٞو٠,ؽبكعفالٌفؽٍٞإُٜٔٞب:كو٤َئّٗٚاٍْكزبحأؽجّٜبّبػٌوكإٔجؼ٣زـ٠ّ٘ثٜبٓجزلئبًًالٓٚثِلظخ)ػزبثب(,٣٘ظو:

ضالساألُٝو٠كو٢هبك٤وخ,ث٤٘ٔوبر٘زٜو٢اُواثؼوخثوأُقٝثوبء,ٓوٖ,رزوأُقٓوٖأهثوغّوطوادرزؾولاُو09انضظم انؾؼثٙ انفهغطُٛٙ,

ٖٙٓروِّجبداأل٣ّبّ,٣٘ظو:ٍوؽبٕ,ٗٔو, ّٝ  .69-0/68,يٕعٕػح انفٕنكهٕس انفهغطُٛٙٓٞٙٞػبرٜب:ثّشاُْٞمٝاُؾيٕٝاُزأ

(
3
.0/027ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 الداليِة   هّزي قموبهـ  مثؿ ِدْلبِ 

 تّساقُط األغاني والمواويُؿ 

 مف حبروف الدلعونا  إلى جرار السكندرية

  1امف َعتابا بني نعيـ  إلى مواويؿ الصعيْد.

 وما زلَت في دمنا الصوَت والسهَؿ والُمنحنى

  2ا هْ ا الغارقهَعتابا  خمعنا مف األرض   أحُرفَ 

مسقط رأس الشاعر( نة الخميؿ )ذكرىا المناصرة مع قكالب غنائية أيخرل, رابطان إٌياىا بمدي( 3االد لعونا
 اسميا الكنعاني القديـ )ًحٍبركف(: مستخدمان 

 الداليِة   هّزي قموبهـ  مثؿ ِدْلبِ 

 تّساقُط األغاني والمواويُؿ 

 مف حبروف الدلعونا  إلى جرار السكندرية

  4امف َعتابا بني نعيـ  إلى مواويؿ الصعيْد.

 جاءذكره في سياؽ كصؼ المناصرة لحياة الفالحيف في مكسـ الحصاد: (5) أبو الّزلؼ

                                                           

(
1
 ُجبؽضخٖٓٓؼوكخأُوٖٞكثـِ)عواهاأٌٍ٘له٣خ(.,ُْرزٌٖٔا0/047ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
بًٕ٘لب0/404.٢ٗ(ٗلَٚ, َّ ٜلاحئ٠ُؿ ُٓ  ,اُو٤ٖلح

(
3
وجبثخٝا٤ُوؿوٍٞٝاُوثبثووخ,ٝهثّٔوبكُّوذإٔوالًػِوو٠ّو٢ءٓوٖاُوولُغ(ٓوٖأؿوب٢ٗاُولثٌبد, ُّْ رٌوووبٍٓوغٗـٔوبداُؼويفػِوو٠اُ

ٓوٖأهثوغّوطواد,رزؾولاُوضالساألُٝو٠ٜٓ٘وبكو٢هبك٤وخٝاؽولح,ث٤٘ٔوبرِزويّأُالىُّٜب,ثؾوٛوباُؼوٝٙو٢ٛوٞاُجَو٤ٜ,رزٌوٕٞ

األف٤ووحهبك٤ووخاُ٘ووٕٞأٝأُوو٤ْرزجؼٜوبأُووقٓوول٤ُّ٘ووخأّوجبعاُؾوووف,رٔزووبىاُوولُؼٞٗبثبُجَوبٛخٝاُؼل٣ٞووخٝاالهرغووبٍ,ئمرقِووٞٓووٖ

,ٝأُل٣ؼاُل٢٘٣,ّٝوؼواُضوٞهح,٣٘ظوو:ٓؾَوٖ,:اُـيٍ,ٝاُْٞم,ُٝٞػخاُلوام,ٝاالؿزواةباُزٖ٘غٝاُزٌِّق,ٓٞٙٞػبرٜ

آة,-ؽي٣ووإ/رٔوٞى–,أ٣وبه68-67,ٓغِّوخٕوبٓلاالهزٖوبك١,عانشقـ انؾؼثٙ انفهغطُٛٙ ٔأغاَٙ انذتكاخػ٠َ٤ف٤َِ,

0987,ّ000-000. 

(
4
 .0/047ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
5
٢اُـ٘بءاُْؼج٢اُْب٢ٓٝاُِج٘وب٢ٗػِو٠ٝعوٚاُقٖوٞٓ,٣ووككٙاُؼبٓوخ(ٖٓأٗٞاعاُيعَأُ٘زْواُن١ٌُٚٓبٗخٓوٓٞهخك

 (.ar.wikipedia.org.wikiانًٕعٕػح انُحّشج)ٔٚكٛثذٚا( )ك٢ٓ٘بٍجبداُلوػٝأَُوٝاألٌٗ,٣٘ظو:

 .308,األغاَٙ انؾؼثٛح فٙ فهغطٍٛ ٔاألُسدٌ"هثّٔبًبٗذرؼ٢٘:أثٞاُووةٝأُٞكح"اُجوؿٞص٢,ػجلاُِط٤ق,
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 أغني لمفالحيف كنتو 

 ي لمعّماؿ المطروديفغنوأ

 كنا نحصد قمح األرض 

 ونغني ؿ " أبو الزلؼ" : تراب الوطف

 بالماء وياً مرتجميؿ 

  1اسيف  .افي بمد تدعى اا دير ي

 

يشير المناصرة إلى أصؿ معناه ) التكٌجع كالتحٌسر( في معرض اٌتيامو لمعدك اإلسرائيمي   2ااأُلوؼ
 بسرقة التراث الشعبي الفمسطيني , كميقٌدراتو الحضارية:

  يا دولة الخازوؽِ 

   والتطريِز  يا سرّاقة اإلبريز   واإلفريزِ 

  جنارن  والاِح  والحّنوفوالميموِف  والتفّ 

  3. ا واألحجار  والتاريخ   واآلهاِت  حتى ا األوؼْ 

كما ربط المناصرة بيف ) األكؼ( ك )الميجنا( فيك متشٌكؽه لسماع األغاني الشعبية الفمسطينية التي      
 تعطيو الدؼء في برد غربتو:

 
                                                           

(
1
 ,ُلظخ)أثٞاُيُق(ٓنًٞهحك٢ٛنٙاُطجؼخكوٜ.403-400,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
2
ـ٢ّ٘رجؼوبًُووٞحٝكهعوخػِوٕٞوٞرٚ,ٝٛو٢أّوجٚ,ٕٞد٣جلأ٣ٝ٘ز٢ٜثٚث٤ذاُؼزبثب(" ُٔ ٝاألٝف:ّٓلحٕٞر٤خ٣ِٞٛخ٣إّك٣ٜباُ

,ٓؼ٘و٠األٝف:06,فٌُٕ انضظم انؾةؼثٙ انفهغةطُٛٙٔبعث٤ذاُؼزبثب"ؽبكع,٠ٍٞٓ,ثبُزؾن٣وٝاُطِتٝاالٗزجبٖٙٓاُغٜٔٞهَُ

األُغُٛح فالٕخاُْٞمٝاُؾ٤ٖ٘ٝاُوؿجخك٢ٍٕٝٞاُؾج٤ت,ٝاُؾَوحػ٠ِأُب٢ٙٝاألٛالٍ,٣٘ظو:ؽَٞٗخ,ف٤َِئثوا٤ْٛ,

 .09,ٔاألُغُٛح انغٛاعٛح انفهغطُٛٛح

(
3
 .52,ال عقف نهغًاء(
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 ني هناؾْ األغاني التي عّذبتْ 

 بتني هناعذّ 

  1اواألوُؼ و الميجنا  ..النساُء الجميالت.

 

 موغٌؿ موغٌؿ موغؿٌ 

 في شعاب الُمنى

  2اأتدفُأ باألوؼ والميجنا

 كٌظفو المناصرة بطريقة غير مباشرة , فقد ذكره مٌرة كاحدة:(  3اِمْشعؿ

 ُب عاداتيسأرتّ  -

 وفؽ تقاليد المنفى

ـُ لكْف... سأُ   أطفالي بأغاني الجفرا وظريؼ الطوؿْ  طعٍّ

 ْس الرأ يّ منكسرًا  محن حتى ل يضبطني مشعؿُ 

  4ا في هذا المنفى المشموؿْ 

                                                           

(
1
.0/080ّ,0226,ٛانؾؼشٚحاألػًال (

(
2
 .0/092(ٗلَٚ,

(
3
٤٘٣ٝوٙثبُؾوّت,٣٘ظوو:اُجوؿوٞص٢,ػجولاُِط٤وق, ؾجِّٚ ُٓ ٤٘وحأُِزٜجخ,ُٝؼِّٜبئّبهحُِٔؾجٞةاُن٣١ْؼَهِت ُٔ ُْؼِخاُ (أ١:اُ

ووذأؿوو082,308-079,األغةةاَٙ انؾةةؼثٛح فةةٙ فهغةةطٍٛ ٔاألُسدٌ ّٖ ٝٛوو٢ٍووو٣ؼخ,مب٢ْٗٓووؼَثووبُؾ٤ٖ٘ٝاُِٞػووخٝاُْووٞ,افز

وورجٜكو٢ ُٔ اٍ,ْٝٓؼَك٢اُزواساُلَِط٢٘٤,اُْبةأُؼطبءمٝاُولهحٝاُ٘قٞح,ٝٛٞاُجطَاُْؼج٢اُ ّٞ اُ٘ـٔبد,روزوةٖٓأُ

اُزبه٣ـا٢ُ٘ٛٞاُلَِط٢٘٤ثٔوؽِخاُؾوةاُؼب٤ُٔخاأل٠ُُٝ,ٝثظبٛوحاُلّواه٣ٖاُز٢ًبٗوذأؽولاُٞعوٞٙأُأٍوب٣ٝخُزِوياُؾووة,

ُٔطبهكاُن١كٖٔذاُؾوةػالهزٚٓغأِٛٚٝأهٙٚ؛ُنا٣ؾبٍٝئػبكحاُزٞإَُٜنٙاُؼالهخٓزلزؾبًُِؾ٤بح٣ؾبكساُ٘بًكْٔؼَاُ
ػوبألٝفْٓوؼَ/أٝفْٓوؼال٢ٗ/ٓبٗوبؽب٤ًزوٚ/اُؾوة,روٍٞاألُؿ٤٘خاُْؼج٤خ:)٣ُٝـبىٍاُٖجب٣برأ٤ًلاًػ٠ِئَٗب٤ٗزٚاُز٢أٌٜٗزٜب

 .094-09,056,092,األُغُٛح ٔاألُغُٛح انغٛاعٛح انفهغطُٛٛحٞٗخ,ف٤َِئثوا٤ْٛ,ٛٞا٢ُِّؽبًب٢ٗ(,٣٘ظو:ؽَ

(
4
 .093-0/090ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 كٌظفو المناصرة بشكؿ غير مباشر أم مجٌرد ذكر: (1) الشُّروقي

 فادفْف عظامي... وانتظرْ 

 يومًا مف الوادي  ُشروقي

 إّني ألخشى الموت في المنفى... َفَمفْ 

  2ايروي ُعروقي؟! 

 

 والبالدْ 

 وأنا واقٌؼ بانتظار شروقي .ذكرتني..

 والبالد

  3اعروقي  حن تْ ني...فطمبتْ 

                                                           

(
1
ٛ٘بىػبّوبًٛغوٙأؽجبثٚثبرغبٙاُْوم,كوّٞكػْٜثٜونااُْوؼواُون١ ّٕ (٣ؼ٢ُُ٘ـخً:ٕبؽتاُؼ٤٤٘٤ٖاُلآؼز٤ٖ,ٍجتر٤َٔزٚأ

ٓؼ٤٘وخثوٖولرٞػ٤وخاُ٘وبً,هولؾي٣ٖ,٣ٝواكوٚاُزوّْٗٝآزلاكاُٖٞد,كبُّيعب٣ٍزؾولسك٤وٚػوٖهٖوخأٝؽبكصوخ٣ٔزبىثبُِؾٖاُ

 .005,فٌُٕ انّضظم انؾؼثٙ انفهغطُٜٛٙبثؼ٘اُؾٌْٝاألٓضبٍ,٣٘ظو:٠ٍٞٓ,ؽبكع,٣ّ٘ٚٔ

(
2
 .0/02ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3
 ِٛجْز٢٘(.األ٢ِٕٝاألّٕؼٛٞٝٙغإٌَُٞ)ثٞٙغاُْلحػ٠ِاُزبءك٢اُُ٘ٔلظخ)ِٛجز٢ّ٘(هكد,0/096ٝ(ٗلَٚ,
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  1اأهزوجة/ أهازيج

 جاء تكظيفيا بطريقة غير مباشرة, إذ ذكرىا المناصرة ثالث مرات:

 الرصيف  كأجدادنا نّص ُأحدٍّؽ في ال

 ؿ يرفعونهاحكؿُّ لفظٍة ُمَمّونة بالك

 يرفعونها عمى أعمى الهودج 

  2 اونها بالطبوؿ واألهازيجيزفّ 

 

 ي األباطحْ الكنعانيوف يحتفموف بعيد الشعير ف

 أحبابي. َعرٌؽ   حصى البحر المّيت  وجنازاتُ لزجوف : 

  3اوالسيوؼ البرونزية   يتمذذوف باألهازيج

 

 يتمو 

  الغاباتِ  أهزوجةَ 

  4ا َسْهؿُ 

                                                           

(
1
أًضووٙكو٢ثؾوو ٌّ ُٓطووةٓؾوّوى,كبألُٛيٝعوخًوال ووػخ,ٝكو٢اُزٖو٣ٞزبدرٌطِونػِو٠ٓوبٛوٞ َُّ ("ٖٓاَُٜيط:أ١اُقلّوخٝاُ

وَ,ك٤جولٝاُزوو ّٖ ل ُٔ ػبكحًػِو٠ئ٣وبػوبداَُٜوَيطاُ ُٖ عي,٣ُِّٝؾ ؾّوًوبًفل٤لوبًاُٜيطأٝاُوَّ ُٓ ٘بٍوجخ ُٔ ّْٗثوٚكو٢أؽولأُوبٓوبداُِؾ٤٘وخاُ

"(ٓوخٓوٖأٛوَاُٖو٘بػخثبٍوْ)ٛوطٞهوخبًػ٘لثؼ٘اُ٘بً,ٝاألٛبى٣ظأفّقٗظٔبًُٝؾ٘بًٓوٖاألهاع٤وي,ٝرؼووفػ٘ولاُؼبَُٓزؾجّ

لووخ,رُْ٘وولّووؼج٤بًكوو٢,"ٓوطٞػووخّووؼو٣خأٝعِٔووخّووؼو٣خفل0/008٤,انًؼعةةى انًٕعةةٛقٙ انكثٛةةشفْووجخ,ؿطّووبًػجوولأُِووي,

فّقم فٙ األدباألكواػ",اُزٞٗغ٢,ٓؾٔل, ًُ  .0/040,انًؼعى ان

(
2
 .0/337ّ,0226,ٛ( األػًال انؾؼشٚح

(
3
 .0/68(ٗلَٚ,

(
4
 .52ال عقف نهغًاء,(
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 كٌظفو المناصرة بطريقة غير مباشرة , حيث ذكره خمس مٌرات:  1االُحِداء

 هذا البحر المّيت لي

   2اشّيعت جنازته بحداء الركباْف 

 بوْس يَ يا جذع  -

 لحمي مف خاصرة النهر الموعودْ 

  3اقمبي مف صوت الُمتنّبي  وُحداء البيْد 
 

 ا نمتطي الحنيف عمى ظهور البغاؿكنّ 

  4انقطع الخوؼ   بالُحداء   بسيوفنا اليمانية 
 

اخزّاف غساف  سممى و هي ا جيكور  الّسياب  و ا إرواد  سورّيا وا كرمؿ   أبي
 اجأ بانهماراتها  في  قنبمة موقوتة نتوهي رؤيا الرائ

  5 اموعظة في مسجد الماء  حداء في عرس فقير
 

 الشحروُر ابتدأ حميَب رضاعتِه 

  6اتغريٍد وِحداء. دش نها حفمةَ 

                                                           

(
1
ٞٗٚ)اُوًجوب٢ٗ(ػ٘ولٓب٣زـ٘و٠ثوٚاُلز٤وبٕكو٢فِوٞار ّٔ ْٜٝأٍولبهْٛ,ك٤ؼو٤ٖ(ٙوةٖٓؿ٘بءاألػواة)أَٛاُجبك٣وخ(ٝهول٣َو

ٍك٢اُـ٘بءاُؼوث٢ٝأؽلأهًبٗٚ,ٝاُوٍٞك٣ٚ٤ُ٘ظْػبكحٖٓثؾوواُّوعوي"فْوجخ, ّٝ اأثَرٖ٘ذُٚ,ٝٛٞإَٔأ َّٕ ػ٠ِا٤َُو؛أل

 .0/078,انًؼعى انًٕعٛقٙ انكثٛشؿطّبًػجلأُِي,

(
2
 .0/029ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3
 0/040(ٗلَٚ,

(
4
 .0/347(ٗلَٚ,

(
5
 .0/004(ٗلَٚ,

(
6
 .0/305,(ٗلَٚ
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كقد ينسبو إلى مكاف أك اقكاـ  فيقكؿ:  (3)أك الجمع (2)جاء في شعر المناصرة بمفظو المفرد (1) المّواؿ
كاسػتعمالو فػي  (8)أك مكاكيؿ أيٌمػي (7)أك مٌكاؿ آرامي  (6)أك مٌكاؿ نبطي (5)مكاكيؿ الصعيد أك (4)مٌكاؿ أندلسي
 باألسى كالحزف. مرتبطان األغمب يأتي 

 

  دُٚٛح
 كٌظفيا المناصرة بطريقة غير مباشرة , حيث ذكرىا ثالث مٌرات:  9االترنيمة / الترانيـ

 القوِؿ: قمبي وحيدْ  أّوؿُ  -

 الراهبةْ  ترنيمةُ   النجـ ؿُ أوّ 

 الطبؿ قبؿ الرعودْ  تعويذةُ   النهر أّوؿُ 

 سهـٌ مف الضوء في الساحة العابسة  أّوؿ الشرؽ

ـُ قمبي الشهيدْ  أّوؿُ    10. ااألغنياِت  تراني
                                                           

(
1
ثٜوبٓونٛتا("ٌٕ٘قٖٓكٕ٘ٞاُْؼواُْؼج٣٢ز٤ٔويثٔوٞ ّٔ الحأّوطوٙرجبػوبًكو٢ع٘وبًُلظو٣,٢ُٖوبؽكو٤ٛ٢ئوخُؾ٤٘وخ٣قوز

ووولٓبداألكٝاهاُـ٘بئ ُٓ وووٝكاُوون١ال٣زو٤وولثٚوووةٓووٖأع٘ووبًاأ٣وبػووبد...ُوونُي٣َُووزؼَٔكوو٢ َْ َٔ ٤ووخر٤ٜٔوولآً٘لوووككوو٢اُـ٘ووبءاُ

ٝافوو٣َُوزؼَٔك٤ٜوباُغ٘وبًاُِلظو٢كو٢أٝرٞٛئخً,ال٣ُِزَيّك٤ٚػبكحثبأػواةٝكٖبؽخاُوٍٞ,ئّٗٔبرلفِوٚأُلوبظٌػب٤ٓوخٌّٜٓنثوخ,

األّطو,ٝهثّٔبًبٗذاُؼب٤ٓخُيٝٓبًك٤ٚ,ٝأ٣ٕوّٞإٌَُٞكو٢آفووأٌُِوخٓووبّؽوًوخاأػوواة",فْوجخ,ؿطّوبًػجولأُِوي,

 .054-5/053,ًٕعٛقٙ انكثٛشانًؼعى ان

(
2
,0,73,040,064,078,334,445,0/02,097025,304,396,403,470ّ,0226ٛ,األػًال انؾؼشٚح(

 .49,69,96,ال عقف نهغًاء,488,524,502

(
3
 .0/30,047,0/059,026,433ّ,0226ٛ,األػًال انؾؼشٚح(

(
4
 .0/447(ٗلَٚ,

(
5
 .0/047ٗلَٚ,(

(
6
 .0/444(ٗلَٚ,

(
7
 .0/308(ٗلَٚ,

(
8
 .0/062(ٗلَٚ,

(
9
("أُؿ٤٘خٓوؽخ٤ْ٣غك٤ٜباالثزٜبطٓضَ:اُزو٤ٗٔبداُل٤٘٣خاُز٢رُْ٘لك٤ُ٢ِخػ٤ل٤ٓالكا٤َُّلا٤َُٔؼ,ٝهلرٌٕٞؽي٣٘خ,رُْ٘ل

,"اُْ٘و٤ل0/045,انًؼعةى انًفّقةم فةٙ األدبٞٗغ٢,ٓؾٔول,ؽيٗبًػ٠ِا٤ُّٔذ,ٝؿولدا٥ٕثٔؼ٘و٠ُؾوٍٖٓٞو٤و٢ّفل٤وق",اُزو

اُن٣١ُزـ٠ّ٘ثٚك٢اٌُ٘بئٌا٤َُٔؾ٤خأص٘بءاُوُّلاً,ٝٓٞٙٞػٚاالثزٜبٍئ٠ُوٝؽلٌّٙٝوٙػ٠ِٗؼٔٚ,ٝهل٣ُٖبؽتثب٤ٍُٞٔو٠

وو٘ٞطٝأُضِووشكوو٢ثؼوو٘اٌُ٘ووبئٌاُْوووه٤ ُّٖ ووخ:ًووبألهؿٖكوو٢ً٘ووبئٌاُـوووة,أٝاُ ّٕ خ,ٝاُؼووبكحإٔرُْ٘وولاُزو٤ٗٔووخػِوو٠آالدفب

٤ِٖٓؼبً",ٝٛجٚ,ٓغل١,ٝأُٜ٘لً,ًبَٓ, ّٖ ُٔ  .97,يؼعى انًقطهحاخ انؼشتٛح فٙ انهغح ٔاألدبعٔبػخاُ

(
10
ػ٢ِاُٖ٘وا٣ٝخ(.0/32ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح( ّّ ,عبءأُوطغك٢ه٤ٖلح)٤ًقههٖذأ
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ـ    بقاع البحر    وغمتُ   أث

 ترانيمي  خضراءُ 

  1 ااستعدُت الخاتـ الضائعَ 

 

فالنساء يقمف أناشيد عمى لساف الٌسيدة  مسيحية ,قاـ المناصرة باستحضار أيسمكب الترانيـ الدينية ال
 مريـ العذراء تصؼ خكفيا عمى ابنيا عيسى عميو السالـ:

 النساء ينشدف أغانيؾ  قرب البّموط:

 .كبفت الموتى  بيض  أبيضأ. قمبي 1

 . طفمي   يختبئ بيف العوسج والزعرور 2

  في بطانات السفوح الغربية
 .يرُة والروحاألدحيت تتناثر 

 . دّثروهـ بأعواد النعناع التي في الُقؼٍّ 3

 في بريد البحر الحي.

 . غّطوهـ بصهيؿ الجياد 4

 بقالئدها الحمر  كالنيازؾ بوشـ البدوية  

 .والرموز .بأعشاب اإلشارات..

 . أيتها الراعيات البرّيات5

 في مغاور قموبكف   قمبي َخّبئفَ 
                                                           

(
1
 .02,ال عقف نهغًاء(
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 مطاردوف   مطاردوف   مطاردوف

  1. امف أسئمٍة  بال جوابْ ُر سكفمينفمؽ الع

( ذكره المناصرة بيذا المفظ كبمسمٌيات أخرل: نشيد كنعاني, ككتاب 2)الكنعانية نصوصنشيد ال
 الكاىف الكنعاني, كنصكص الكنعاني, كنصكص راىب كنعاف, ككتاب النصكص:

 لها عيناف بحريتاف   كأجنحة الحماـ 

 الكنعانية   نصوصفي نشيد ال

  3ا .روفْ قبؿ أف يسرقه العاب

 

 ولماذا الخيُؿ ترمـر هذا الخشب السحريّْ 

  4اتمتهـ بقايا عشِب نشيٍد كنعاني 

 

 عمر  دةِ حجر مؤاب  وُعهأبدأ مف 

 ومواثيؽ حمورابي 

  5امف فصؿ في كتاب الكاهف الكنعاني 

 
                                                           

(
1
 .0/057ّ,0226,ٛؼشٚحاألػًال انؾ(

(
2
األًجوو,ٝهوبّثزوعٔزوٚاُؼوبُِْ(ٓأفٞمًٖٓزبة)اُالُئٖٓاُٖ٘ٞٓاٌُ٘ؼب٤ٗوخ(اُون١أُّلوٚ)ئ٣ِو٤ٓ٢ٌِوٞ(ًوبٖٛأٝؿبه٣وذ

غّٛثةةحك٣وو٤َٓوول٣ٌٞ(,٣٘ظووو:) ًُ انًهحةةا انصقةةةافٙ,ظشٚةةذج انصةةٕسج,كاٝك,كووبئي,انرةةٕاسج انكُؼاَٛةةح انؼٓةةذ انقةةةذٚى ٔانحقٛقةةح ان

02/0/0229.ّ(thawra.alwehda.gov.sy.) 

(
3
 .0/037ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
4
 .0/444(ٗلَٚ,

(
5
 .0/358,(ٗلَٚ
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 وأنا أبقى مستور الحاؿْ 

  1ا ّي ْ نصوص الكنعانأ لياًل بفّ أتد

 كراهب كنعاف حيف انتهى

  2ا نصوْص ة تمؾ المف صياغ

 

  نصوصالتي في كتاب التي في الميؿ جاءْت حبيب

 واعدْتني... في خيمة خضراء

  3اما   بحث عف سورة اآل   عف رائحةٍ وأنا أ

  4ا  وبدأت أقرأ منه قصار الُسَور  نصوصثـ أحضرت كتاب ال

  5 ا نصوصا ورد ذلؾ حرفيًا في كتاب ال

  6. انصوْص تاِب الشجر العنب والبرتقاؿ الذي في كخذوا 

  7انشيد األناشيد / اإلنشاد 

 ذكره المناصرة مٌرتيف , يقكؿ في المقطع األٌكؿ, كاصفان أيٌمو:

 

                                                           

(
1
 .0/02ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 ,عبءأُوطغٖٙٔه٤ٖلح)ثأُؿ٤٘ز٢أٍؾُواُؼ٘به٤ل(.464-0/463,ٗلَٚ(

(
3
 .0/046(ٗلَٚ,

(
4
 .0/96(ٗلَٚ,

(
5
 .0/000(ٗلَٚ,

(
6
 .0/073(ٗلَٚ,

(
7
فّقم فٙ األدب("أؽلأٍلبهاُؼٜلاُول٣ْ,ًزج٤ٍِٚٔبٕاُؾ٤ٌْ",اُزٞٗغ٢,ٓؾٔل, ًُ  .0/862,انًؼعى ان
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 شفتاها مف نحؿ الكـر الغربي عسؿٌ 

 هاج البّرينعنهٌر مف لبٍف ثدياها مف 

  1ا .ولها عيناف بحريتاف كأجنحة الحماـ في نشيد األناشيدْ 
 

 .اإلنشادْ أبدًا تبقى القنبمة نشيد 

 َعـِ وأناديؾ: أل يغويِؾ نشيدي في آخر هذا الميؿ الُمفْ 

  2.!!!اريحاأالميموف وأشجار  -العنب –بالبارود 

 (.3تأٌثر المناصرة بنشيد األناشيد في ديكانو )كنعانياذا( ) أشار الناقد كماؿ عمكاني إلى كقد 

التيدئة( طالبان مف الييكد الرحيؿ عف فمسطيف,  (: ذكرىا المناصرة مٌرة كاحدة في قصيدة) شركط4امزامير داود
 كأخذ كٌؿ ما يتعمؽ بيـ ) األسفار كالمزامير(:

ـْ  ومَ  ـْ وخذوا معكـ كؿ  أسفاِرُك  زاميِرُك

 اعدا  ِسْفَر أّيوَب  ليس لكـْ م

  5. اإن ُه عربيٌّ  أكيدْ 

                                                           

(
1
أُ٘بٕووحهول000-002,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج( ّٕ )ْٗو٤لئُو٠)ْٗو٤لاألٗبّو٤ل(ُلظوخؿ٤ّوو,٣ُْوبهئُو٠أ

 .0/037ّ,028ٛ,0226ّ,0220ٛ األػًال انؾؼشٚح,ٖٞٓاٌُ٘ؼب٤ٗخ(ك٢اُطجؼبداُالؽوخ,٣٘ظو:اُ٘

(
2
ّٕ,360ُ٣,ٛكاهاُؼوٞكح,دٕٚاٌ ػض انةذٍٚ انًُافةشج( أُ٘بٕووحهولؽونفُلظوخ)ْٗو٤لاأْٗوبك(ٓوٖاُطجؼوبدْوبهئُو٠أ

 .0/474ّ,308ٛ,0226ّ,0220,ٛاألػًال انؾؼشٚحاُالؽوخ,٣٘ظو:

(
3

ايشؤ انقٛظ انكُؼاَٙ ) قشاءاخ فةٙ ٓوبُخًٖٙٔزبة,ذأشٛشاخ ْٕيٛشٔط فٙ " كُؼاَٛارا" ٔأساغٌٕ فٙ " ظفشا" (٣٘ظو:

 .073-068ئػلاكٝرؾو٣و:ػجلوهٙٞإ,ؽؼش ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
4
٢ٍلوأُيا٤ٓوثبُؼٜلاُول٣ْ,ٝهلآزلَّٓؼ٘وب٤ُْٙؤَٗب٤ّلاُل٤٘٣خأُبئخٝاُق٤َٖٔاُز٢أُّلٜباُ٘ج٢كاٝك,ُٝعٔؼذكؽلاأل("أ

يؼعى انًقةطهحاخ ًبَٓ,أ٣ّخه٤ٖلحك٤٘٣خؿ٘بئ٤خ,أٝؿ٤وؿ٘بئ٤خ,ٝٓٞٙٞػٜبػجبكحوٝاُؾٔلُٚ",ٝٛجخ,ٓغل١,ٝأُٜ٘لً,

 .353انؼشتٛح فٙ انهغح ٔاألدب,

(
5
 .36,( ال عقف نهغًاء
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لمناصرة ) يا عنب ركح مزامير داكد في ديكاف ا كقد أشار الناقد خميؿ السكاحرم إلى شيكع  
 (.1الخميؿ()

 ذكرىا المناصرة ثالث مٌرات:  2االجوقة

.  ـُ سأنظّ    3اأحزاني   كجوقة نواطير الكـر

 عمر  دةِ أبدأ مف حجر مؤاب  وُعه

 ومواثيؽ حمورابي 

 مف فصؿ في كتاب الكاهف الكنعاني

 مف جوقة عصافير في المسجد األموي

 حرقوها في األقصى ومف زخرفةٍ 

  4.اريح بالريححتى أصؿ ال

 تحكي عف السهِؿ   الجوقة البمديةُ  مر ت

 قافمًة مف بهاء أناشيدها الطازجة

  5افرشقنا بآهاتنا  صمت هذي السماء. 

                                                           

(
1

 .070-069ايشؤ انقٛظ انكُؼاَٙ )قشاءاخ فٙ ؽؼش ػض انذٍٚ انًُافشج(, ,ٓوبُخًٖٙٔزبةهٛم((حٕل دٕٚاٌ )) ٚا ػُة انخ (٣٘ظو:

(
2
م:)( ْٞ ـ٘ووChorsٝBand ٝ Jawqiٖ٤"َعوو ُٔ (,ُلووعأػغٔوو٢ٓووٖاُلبهٍوو٤خٓؼوووة,٣ُطِوونكوو٢أٍُٞوو٤و٠ػِوو٠عٔبػووخاُ

٠ثٚأ٣ٚبًعٔبػخ ّٔ ٠ٝإٔؾبةا٥الدك٢اُزقذا٤ٍُٞٔو٢اُزو٢ً,ٝهل٣َُ ّٔ ـ٤ٖ٘ك٢ُؾٖعٔبػ٢ثٖٔبؽجخا٥الدك٤ٔوب٣َُو ُٔ اُ

.0/039,انًؼعى انًٕعٛقٙ انكثٛش(,فْجخ,ؿطّبًػجلأُِي,Chors)ًٞهً()

(
3
 .0/080ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
4
 .359-0/358(ٗلَٚ,

(
5
 .0/376,ٗلَٚ(
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 يغاستٛح
أك  (2ٌظفػػو المناصػػرة فػػي اتجػػاىيف: األٌكؿ منيمػػا غيػػر مباشػػر كػػأف يػػذكر لفظػػة ميكٌشػػح)  و1ُموّشػػحاال
ميكٌشػػحات)

يػػػكرد أجػػزاء الميكٌشػػح مثػػػؿ: القفػػؿ/ أقفػػػاؿ )كقػػد  (4تكاشػػػيح)تكشػػيح/ أك  (3
( 6كالغصػػف/ أغصػػػاف ) (5

ٍرجػػات) ٍرجػػة/ خى ( أٌمػػا االتجػػاه الثػػاني 8أك يقػػكـ بتضػػميف عبػػارة مشػػيكرة لميكٌشػػح مثػػؿ: ) زمػػاف الكصػػؿ( )( 7كالخى
فكػاف فػي استحضػار أسػمكب الميكٌشػحات األندلسػية كالػنظـ عمػى نسػقيا, يقػكؿ فػي قصػيدة ) طريػؽ الشػاـ( التػي 

نػػكف أحػػد مقاطعيػػا بًػػػ ) ميكٌشػػح( , حيػػث كصػػؼ حنينػػو إلػػى ذكرياتػػو الجميمػػة فػػي دمشػػؽ مثػػؿ رقصػػة السػػماح ع
 كساحة المرجة:

 زماف الهوى يا عيوني   تول ى وراحْ 

 ألنؾ في فاتنات دمشَؽ ُتثير الحنيْف 

 ألنؾ مف كوكب الياسميفْ 

 تحبُّ صهيؿ المزاحْ 

 سماٌح  سماٌح   عميؾ السماحْ 

 لمراقصيفْ  فضاٌء يؤرخ

  9اة الطافحةجمساٌء يزمجر كالبحر في ساحة المر 

                                                           

(
1
ووؼذًِٔبرٜووبٓووٖأعووَاُـ٘ووبء؛ُٜووناُوو ِٙ ُٝ ػووذك٤ٜووباُوووٞاك٢(ٓ٘ظٞٓووخؿ٘بئ٤ووخ ّٞ ْرزو٤ّوولثووٞىٕٓؼوو٤ّٖٝالثوبك٤ووخّٓٞؽوولح,ئّٗٔووبر٘

٣زوأُقأُّٞوؼٓوٖأهلوبٍ,ـ٘بئ٢,ُٝو٤ٌػِو٠اأ٣ووبعاُْوؼو١كج٤٘ذػ٠ِاأ٣وبعاُٝرؼلكد,ُٚوٝهحروز٤ٜٚبٛج٤ؼخاألُؾبٕ,

,ٝإُٞوق,٣٘ظوو:ٖٓوطل٠,أث٤بد,ٝٓٞٙٞػبرٚكو٢اُـويٍ,ٝأُولػٝاُوصوبء,ٝاُٜغوبء,ٝاُيٛول,ٝاُزٖوٞف,ٝاُقٔو٣وبدٝ

 .036-055,انعذٚذ فٙ فٍ انرٕؽٛحػلٗبٕٕبُؼ,

(
2
 .0/430ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3
 .0/300,0/004(ٗلَٚ,

(
4
 .0/083,0/300,379,400,500(ٗلَٚ,

(
5
 .0/008(ٗلَٚ,

(
6
 .0/394,0/488,(ٗلَٚ

(
7
 .49,ال عقف نهغًاء(

(
8
 .0/403,0/408ّ,0226,ٛشٚحاألػًال انؾؼ(

(
9
 .0/007,ٗلَٚ(
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كقد قاـ المناصرة بإعادة تجديد الميكٌشح التقميدم, كصياغتو بشكؿ حداثي, فنزؿ بو مف عمياء القصكر 
 (, يقكؿ في قصيدة ) ميكٌشح سقؼ السيؿ(: 1األندلسية إلى قاع سقؼ السيؿ)

 كاف سياًل دوف سقٍؼ 

 السماءْ يه إلى رّب كفّ  د  مَ 

 عمى َسْرج الكالـْ  نص  شْدَشَد ال

 ؿٍ يْ سَ  فمماذا صار سقفًا دوفَ 

 داَسُه الماشوف  في صدري   غفى

 !!الوقواؽ في القاع الكفيؼْ  طائرُ 

 وَدَهْتني فتنُة الركِض 

 عمى الشوؾِ 

 وراء الرغيؼْ 

 يا زماف الوصؿ بالسيؿ النظيؼْ 

 أيها الساقي الظريؼْ  -

 خفيؼْ ْف لطيفًا   فأنا قمبي كُ 

  2.اأّيها الساقي... هوائي ... َنِشفا

 كختـ مجمكعتو الشعرية ) ال سقؼ لمسماء( بقصيدة عنكنيا بًػ ) ميكٌشح االنصراؼ( : 

                                                           

(
1
بٕصُ ّٔ بٕ,ك٢األُهكٕ,اُن١ًبٍٕبثوب٤ًٍَػ ّٔ رَو٤لٚٗظواًّْ(عيءٍٖٜٓٝٓل٣٘خػ ّْ ُغلوبف٤ٓبٛوٚ,ٝإٔوجؼا٤ُوّٞٓوًوياًر

ؼبداُزغبه٣خاُول٣ٔخ,٣٘ظو: ّٔ غ ُٔ بًؽ٤شٍٜٝاُجِلٝاُ ّٔ  (ar.wikipedia.orgثٛذٚا(   ) )ٔٚكٛ جشّ انًٕعٕػح انح  رغبه٣بًٜٓ

(
2
 .408-0/407,األػًال انؾؼشٚح(
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 ي َر النوـَ  ط

  غزاؿٌ 

 مف عيوني

 رائُؽ الوجه َصبوحُ 

  1. ا  فصيحُ   مربوعٌ العينيف أكحؿُ 

 :   3الوؼ اوالم  2الرايا

 (: مكسيقى الغربٌية السريعة ) الركؾمكسيقاىا اليادئة مقارنان إٌياىا بالذكر المناصرة الرام ب    

ؿٍ ا الروؾُّ    لييـٍ  ـٍ دائمان في عىجى  ىي

 (4كالميجنا في مساء القيبىٍؿ )ي  اا الر  كلنا

كما جاءت بصيغة الجمع) الرايات( مع المالكؼ في سياؽ اٌتياـ المناصرة لمكياف اإلسرائيمي بسرقة 
 يقٌي العربي:التراث المكس

   الخازوؽِ  يا دولةَ 

 الشعراِء  يا قتّالةَ 

 واألزياِء  واألضواء  ّناِء اقة الحِ يا سر  

                                                           

(
1
 .020,ال عقف نهغًاء(

(
2

ٝرطٞهدك٢ٓل٣٘خٝٛوإ,رؼٞكإُٜٔٞبئ٤ّ٠ُٞؿٖٓاُوأ١ٝئثلاؤٙ(ؽوًخ٤ٍٞٓو٤خؿ٘بئ٤خْٗأدثبُـوةاُغيائو١,)(

ِّؾٖأٝأؿب٢ٗأُِؾٕٖٞٓاُِٜغخاُ ٌٔ ٓٞا٤ٙؼٜبٖٓأُل٣ؼاُل٢٘٣اُْؼوأُِؾٕٞ,أ١اُ ََّ ؼب٤ّٓخاُوو٣جخُِؼوث٤خاُجل٣ٝخ,ٝرأفنُع

 (ar.wikipedia.org.wikiانًٕعٕػح انُحّشج ) ٔٚكٛثذٚا( )ٝأُْبًَاالعزٔبػ٤خ,٣٘ظو:

(
3
٘زقجووخٓووٖهٖووبئلّٝٓٞووؾبدٝأىعووبٍّووزّ"( ُٓ ل٠ٓووًٖووالّاألٗلَُوو٤٤ٖٝأٛووَأُـوووةٝثؼوو٘اُزَٞٗوو٤٤ٖ,ٝهووأّووؼبهؿ٘بئ٤ووخ

لدثٖلخر٤َٔئ٤ُٜباُقٞاٛوٝرَزؾَٜ٘باألمٝامٝرِّنٛبأَُبٓغ,٢ٛٝرغو١ٝكنهٞاػلٓأُٞكوخ,ُؼِّٜوباُوٞاػول ّٚ ُهٕلذُٝٗ

٠ثبُٔـوةاألٍٜٝٝاأله٠ٖ)اُـوٗب٢ٛ( ّٔ , انغًاء ذغُّةٙ ) قةشاءج فةٙ ذةاسٚم انًٕعةٛقا أُ٘بٕوح,ػياُل٣ٖ,"اُيه٣بث٤خ,٣َُ

 .83,انؼشتٛح(

(
4
 .0/094ّ,0226,ٛػًال انؾؼشٚحاأل(



046 

 

  بناء  واآلباء  واألشياءواألجداد  واأل

  1. اوالراياِت  والَخْرجاِت  والمالوْؼ   والمّواؿ

القرطبي, كقد جمع في المقطع  ذكره المناصرة مرتبطان بالٌزجاؿ األندلسي ابف قيزماف  2االز جؿ/ األزجاؿ
اتيس, منفسو بيف قكالب لحنية ) القدكد الحمبية, كالميكٌشحات األندلسية( كالفف التشكيمي, بإيراد أسماء فنانيف:) 

 ميرك(:ك 

 ابْف َقْزمافْ  -َمْف يخرجني مف مخزف أزجاؿِ 

 ًا مف حمٍب   لونًا مف ماتيْس د  َمْف يعطيني قَ 

 الًّ أو نورًا مف ميرو ظِ   ذياًل لوشاٍح مف غرناطةَ 

  3. اُغصنا في توشيحْ 

 يؾشقّٛح
 ( كٌظفيا المناصرة بطريقة غير مباشرة , فقد ذكرىا مٌرتيف:4: )القدود الحمبية

 ياـ الصبا   أ هي ا سقا اهلل    ا أيف         

 قدود حمبية  ومعمقات عمى جدراف الكعبة  وهي رحيؿ  موشحات

  5.اإلى بالد الرـو

                                                           

(
1
 .49,( ال عقف نهغًاء

(
2
)"َُّٞ ُٔ ثوٚػِو٠األًضووػووةاأللػ٘ولأُزوأفو٣ٖ,ٙوٌةٖٓاُلٕ٘ٞاَُجؼخك٢اُْؼواُ ّٔ وبًضوودكاّٗو,ٗولٌُٝهولافوز ّٔ ُٚ

٘ؼذك٤ٜباألػ٘لْٛأُّٞؾبد, ُٕ َوزؾلس٣لفِوٚثؼو٘اُؾبٕأُطوثخأهجَاُؼبٓخػِو٠ٗظوٍْٝ اهعوخثبُؼب٤ّٓوخ,ٓٔوبألُلوبظاُلُٓ

ُّٔٞووؼكوو٤ٌٖٔإٔرٖوو٘غك٤ووٚاأل ووبٓووٖؽ٤ووشأُؼووب٢ٗكوو٢ُؾووبٕ,٣وووبهةاُ ّٓ كِوونُيًضووودأٝىاٗووٚ,ٝرؼوولكدٓووناٛتاُوووٍٞك٤ووٚ...أ

,انًؼعةى انًٕعةٛقٙ انكثٛةشفْوجخ,ؿطّوبًػجولأُِوي,ٛوو",ٝاُقٔو,ٝاُيّأُٞٙٞػبداُز٣٢ؼبُغٜباُّيعَ:اُـيٍ,ٝأُل٣ؼ,

3/06-08. 

(
3

خثز٣ٖٞ٘اٌَُوك٢اُو٘ٔاألٕو٢ِ,ٝاألٕوّؼثبٌَُووح0/394ّ,0226ٛ,األػًال انؾؼشٚح( ًّ (ٓؾو ٍٍ ,ٝهكدُلظخ)أىعب

 ٝؽلٛب)أىعبٍِ(ألّٜٗبٓٚبكخ.

(
4
أُْٗوئذٜودثٜوبٓل٣٘وخؽِوتٓ٘وناُوِولّ,ٝاُوولٝكٓ٘ظٞٓوبدؿ٘بئ٤وخٖٓاُلٕ٘ٞا٤ٍُٞٔو٤خاَُٞه٣خاُؼوث٤خاألٕو٤ِخاُزو٢اّوزُ(

ٜووبث٤ُ٘ووذػِوو٠هووّلأ١ػِوو٠هوولهأُؿ٤٘ووخّووبئؼخ,ئمرَووزل٤لٓووّٖوو٤ٞػٜبُزؾو٤وونػِوو٠أػووبه٣٘ٝأُؾووبٕك٤٘٣ووخأٝٓل٤ّٗووخ,ثٔؼ٘وو٠أّٗ

 (ar.wikipedia.org.wikiانًٕعٕػح انُحّشج ) ٔٚكٛثذٚا( )ؽٚٞهٛب,٣٘ظو:

(
5
 .0/004ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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  1الونًا مف ماتيْس   ًا مف حمبٍ د  يني قَ يعط فْ مَ 

 ( جاء تكظيفو بشكؿ غير مباشر, فقد ذكره المناصرة بمفظيو مٌرتيف: 2()مقاـ الراست ا الرصد

 غر د طائري صوتًا 

 يغويني    تمقاـ ا الراس

  3.اواؿْ وليس كسابؽ األح

 دِ شجُر الُبندؽ غّناني مقاـ الَرصْ 

: عيسى قاـَ عمي مف صراخي المُ ى كدُت أُ حتّ  ـْ رٍّ   4ا... قا

  5انشيد الّسماح 

 كٌظفو المناصرة بطريقة غير مباشرة إذ ذكره مٌرتيف:              

 لوركا لـ يكف في قصائدِ 

 هول في رسوماتِ 

 العرب الراحميفَ  فوؽ جدراف غرناطةَ 

 ول في رسومات ميرو

  6. اول شافها راقٌص في نشيد السماحْ 

                                                           

(
1
 .0226ّ,0/394,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
ٝأَٛاُٖ٘بػخاُؼ٤ِٔوخكو٢ىٓبٗ٘وب٣٘طوٞٗوٚ("اٍْإطالؽ٢ُغٌٖ٘ٓاُ٘ـ٠َُٔ٣ْك٢اُزؼو٣قاُؼ٢ِٔ)اُو١ٞأَُزو٤ْ(,

خ,ٝثٚرز٤ّٔ ّٕ يأُؾبْٜٗػٖأُؾوبٕثبُزؾو٣ق)هٕل(,ْٜٓٞهاالٍزؼٔبٍٓ٘ناُول٣ْ,ٖٝٛٞٓاألع٘بًاُز٣٢زؼِنثٜباُؼوةفب

 .384-0/383,انكثٛشانًؼعى انًٕعٛقٙفْجخ,ؿطّبًػجلأُِي,األْٓاألفوٟ",

(
3
 .94-93,( ال عقف نهغًاء

(
4
 .0/402ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
5
و٣ُخ,ك٢اأ٣وبػبداُقل٤لخأُوًجّو"اٍْٙوة( ّٕ ٓوأفٞمػوٖؽوًوبداُووهٔأُؼووٝفكو٢ٍوٞه٣بخًَوزؼَٔكو٢ثـولاكفب

ُٓؾوّٝؽِتثبٍْ)ههٔأَُبػ(ٝ ّٝكخػُٖلظخأَُبع...هثّٔبًبٗذرِياُز٤َٔخ ٍٖٓأكفوَٛونااأ٣ووبعكو٢ٖٓوواُْو٤ـٝأ

ِّؾٖاَُٞه١بأثٞف٤َِاُوجّ ُٔ  005-3/004,انًؼعى انًٕعٛقٙ انكثٛش,فْجخ,ؿطّبًػجلأُِي,أُْٜٞه"٢ٗاُ

(
6
 .442-0/439ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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(يقكؿ في ق             : صيدة ) نشيد حارسات الكرـك

 شاحْ الوِ  ؼَ رفي فانتظر يا حبيبي 

ـُ هذا النِ أُ س  الُمتاحْ  رَ ثالمم

  عيدَؾ لحمًا وعظماً سأُ 

 جديدْ  توي فوؽ عرشٍ سلكي ت

 ماحْ ترتوي مف نشيد السَ 

  1ا .تحت سماء الجميدْ   َد كنعافَ ي قصائغنّ وتُ 

(  كسػػاحات 2شػػيد, مثػػؿ: كنعانيػػات السػػماح)كقػػد تقتػػرف لفظػػة السػػماح بكممػػة أخػػرل, دكف ذكػػر لفظػػة ن
 (.3السماح )

 

                                                           

(
1
 .9-8,ال عقف نهغًاء(

(
2
 .0/346ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(٣٘ظو:

(
3
 .0/402(٣٘ظو:ٗلَٚ,
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 قٕانة نحُٛح غشتّٛح
 كاف حضكرىا في شعر المناصرة نادران, فقد كٌظؼ قالبان لحنيان كاحدان بطريقة غير مباشرة:

( جاء ذكرىا في سياؽ المقارنة بيف المكسيقى الغربٌية بطبيعتيا السريعة كالصاخبة , 1) يٕعٛقٗ انشٔك
تـ اليادئ مثؿ الرام كالميجنا:كبيف الم  كسيقى العربٌية ذات الرّْ

ؿٍ  , ا الروؾُّ   لييـٍ  ـٍ دائمان في عىجى  ىي

ً( 2كالميجنا في مساء القيبىٍؿ)ي  اا الر  كلنا

                                                           

(
1
ٓوبٛوٞرو٤ِول١,تََِ(ك٢اُٖ٘قاُضب٢ٖٗٓاُووٕاُؼْو٣ٖ,ؿَ َّ ٓوٖمُويٍٓٞو٤و٠ػ٠ِاُْج٤جخك٢اُؼبُْٛبثغاُضٞهحػ٠ًِ

آكووبماُؼووبُْاٗلزؾووذأٓبٜٓووب,اُوووٝىاُزوو٢أصووبهدٍووقٜاُزو٤ِوول٤٣ٖاُوون٣ٖاػزجوٝٛووبّوو٤طب٤ٗخٝصٞه٣ووخٝٓب ّٕ كبٓزيعووذع٘ووخ,ئالّأ

وـأهولآٜبكو٢كٌووٝأفوالم ٍّ ثبُز٤بهاداالعزٔبػ٤خ,َٓزقلٓخاٍُٞبئَاُزو٤ّ٘خٝاأػال٤ٓخٍٝٝبئَٛ٘لٍخاُٖٞداُؾل٣ضخٓٔبه

٣٘ظوو:(ٝ)أُلو٤ٌثوٍو٢ِ(,)ٓب٣ٌوَعبًَوٕٞٝ)كوهخاُج٤زِي(:ٝرطِؼبدأُواٛو٤ٖك٢ٓقزِقأٗؾبءاُؼبُْ,ٖٓأثوىأػالٜٓب

 .35,ػانى انفٌُٕ,7,ّانؾايهح انؼانًٛحانًٕعٕػح 

(
2
.0/094ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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ٍّ انرؾكٛهٙ  انفقم انصانس : انف

 ًل: المالمح التقنّية الُموظ فة مف الفّف التشكيميأوّ 

 

 :النّص الشعري 
 العنكاف -                      

 حاشية العنكاف -                      

 ىامش المتف -                       

  ّةالقصيدة التشكيمي 
  ّةدمج المفردات األجنبي 
  ّةاألرقاـ والرموز الرياضي 
 عالمات الترقيـ 

 

 ثانيًا : توظيؼ تقنيات الفّف الطباعيّ 

  ّةالنبر البصري والمخافتة البصري 
 دالبياض والسوا 
 الحذؼ 
  التفتيت 
  ّة:األشكاؿ الهندسي 

 التأطير/ التظميؿ-                         

 الخٌط الكىمي-                         
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 ّٔ ٍّ انرؾكٛهٙأ ٕظَّفح يٍ انف ًُ  الً: انًاليح انرقُّٛح ان

 :النّص الشعري 
 العنكاف -
 حاشية العنكاف -

 ىامش المتف -

 

  ّةالقصيدة التشكيمي 

 

 ةألجنبيّ دمج المفردات ا 

 

  ّةاألرقاـ والرموز الرياضي 

 

 عالمات الترقيـ 
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 العالقة بيف الشعر والفف التشكيمي

مبٌينػػػة قػػػدـ ىػػػذه  الفػػػف التشػػػكيميك إلػػػى العالقػػػة بػػػيف الشػػػعر  أشػػػارت كثيػػػره مػػػف الدراسػػػات األدبيػػػة النقديػػػة
كاستشػػرفت  ىػػذا التبػػادؿ, كمػػا تناكلػػت مظػػاىر العالقػػة, كأكجػػو التشػػابو كاالخػػتالؼ بػػيف الشػػعر كالفػػٌف التشػػكيمي,

 (.1)مستقبؿ العالقة بينيما

لف تتناكؿ ىذه الدراسة محكر: تكظيؼ المناصرة لأللكاف في شعره, إذ عرضت ليذا المكضكع دراسات 
 عٌدة لعؿَّ أشمميا اثنتاف ىما: 

تمػؾ  : نقدية أدبية لمباحث حيدر سٌيد أحمػد عػرض فييػا تكظيػؼ األلػكاف فػي شػعر المناصػرة, كعػدد األيكلى -
رب األمثمػة كفػؽ مػنيج األلكاف مفردة كترتيبيا, كنماذج األلكاف كتداخميا, كآلية الشاعر في تكظيفيػا مػع ضػ

 (.2ي )تعددم تكامم

 

 (.3أٌما الدراسة الثانية فكانت لمفٌناف كالناقد التشكيمي حسيف نشكاف تناكؿ فييا القامكس الٌمكني عند المناصرة) -

                                                           

(
1
009ٍ(,ٍَِوخػوبُْأُؼوكوخ,عققةٛذج ٔفٕسج)انؾةؼش ٔانرقةٕٚش ػثةش انؼقةٕس ٌٓب١ٝ,ػجولاُـلوبه,(٣٘ظو: ّٝ ,هث٤وغاأل

-07,ذٕظٛف انققٛذج انؼشتٛح انًؼافشج نرقُٛةاخ انفُةٌٕ األُخةشٖاُي٣بكاد,ر٤َ٤و,ّ,0987ٗٞكٔجو/رْو٣ٖاُضب٢ٗ-ٛـ0428

,043-003,انهٌٕ ٔدالالذّ فٙ انؾؼش,اُيٝاٛوح,ظبٛو,32,075-078

,ٓوبُوخُوٚٙؤٖاعرذساض انًذَٔاخ فةٙ انُقةٕؿ انثقةشٚح ػةٍ ذٕاؽةط انؼالقةح يةا تةٍٛ انثقةش٘ ٔانؾةؼش٘اُؼبٓو١,ٓؾٔل,

, أشةش انفُةٌٕ فةٙ انؾةؼش انؼشتةٙ ,أُغوب٢ُ,ؽَو094ٖ-085,روول٣ْٝرؾو٣وو:كقوو١ٕوبُؼ,عُٛظ ٔتالغح انقةٕسجانرًزبة:

,أثوٞفطوبة,ػِو000,٢-04,025-00ّ,0223,هٍوبُخٓبعَوز٤و,عبٓؼوخٓإروخ,انحذٚس) انغشد ٔانذسايا ٔانفٍ انرؾةكٛهٙ(

,ػَوبف,ػجولو,34-09ّ,0200,أ٣وبه,082ٓغِوخأكٌوبه,ع(,انفٍ انرؾكٛهٙ ٔػالقرّ تاألدب) اترغايح انؾةقائا ًَٕرظةاً 

ٓغِوخاُٞؽولح,اَُو٘خاخ فةٙ عةٕسٚح إًَٔرظةاً(,ٛانهٕحح انرؾكٛهٛح ٔأششْةا فةٙ انقةٕسج انفُٛةح فةٙ ؽةؼش انحذاشةح ) ؽةؼش انغةرُٛ

,ٓغِوخؼش ٔانشعةىانؾةٌوَٝث٤زوو,٣,ث٤٘زٕٞ,ٓب36-05ٛـ,0400ٕلو-ٓؾوّ-٤ُٞ٣,0990ّٞ/أؿَط80/83ٌاَُبثؼخ,ع

 .024-98ّ,0,0990اُضوبكخاألع٘ج٤خ,اَُ٘خاُضب٤ٗخػْوح,ع

(
2
ّ,٣,0200٘وب٣و0,ع02,ٓغِوخاُغبٓؼوخاأٍوال٤ٓخُِجؾوٞساأَٗوب٤ٗخ,ّإٚقاع األنٕاٌ فٙ ؽؼش ػض انذٍٚ انًُافشج(٣٘ظو:

020-003. 

(
3
,ئػلاكػض انذٍٚ انًُافشج غاتح األنٕاٌ ٔاألفٕاخًٖزبة:,ٓوبُخٙٔانًؼعى انهَٕٙ فٙ ؽؼش ػض انذٍٚ انًُافشج(٣٘ظو:

,ٓوبُوخُوٚفةشاظ يقاستةح أعةهٕتٛح نةذٕٚاٌق,ُِٔي٣لػوٖأُٞٙوٞعٗلَوٚ,٣٘ظوو:هىهوخ,٣ٍٞو032-029ٝرول٣ْ:ى٣بكأثُٞجٖ,

ػةض  ؽةؼشٓؾٔول,٣ٍٞوقهىٝهوخ,ثٞك٣ٝوي,اػولاكٝروول٣ْ:, : ػض انةذٍٚ انًُافةشج ؽةاػش انًكةاٌ انفهغةطُٛٙ األٔلًٖٙٔزبة

) ّ٘ 450-043,انهةٌٕ ٔدالالذةّ فةٙ انؾةةؼش,اُيٝاٛووح,ظوبٛو,332-304,انةذٍٚ انًُافةشج) تُٛذاذةّ, إتذاالذةّ, ٔتُؼةذِ انشَػةةٕ

 رؾ٤َِه٤ٖلحثبألفٚوًلّ٘بُِٙٔ٘بٕوح(.)
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ـّ انؾؼش٘  انُ

العنػكاف ىػك عتبػة الػنٌص األدبػي ككنػو" العالقػة األكلٌيػة التػي تيجػس بػالمعنى أك بالمػدخؿ الػذم  : ييقاؿانؼُٕاٌ
(, تأسيسػػان عمػػى 2" يفػػتح شػػيية القػراءة" ) -حسػػب ركالف بػارت -(, كمػػا أٌنػو1فضػاء الػػنص" ) –بػػدءان  –يضػيء 

ه الشػػعرية كمقاطعيػػا ىػػذا كبسػػبب اىتمػػاـ المناصػػرة بػػالفف التشػػكيمي فقػػد حػػرص عمػػى أف تكػػكف عنكانػػات قصػػائد
 الفرعية ليا عالقة بالمفردات الفنية كما ييظير الجدكؿ اآلتي:

 

 مقاطع فرعية عنواف القصيدة الديواف

زرقػػػػاء اليمامػػػػة, المقيػػػػى الرمػػػػادم, فركتػػػػا  يا عنب الخميؿ
 طائر أخضر, عاصفة ىندية حمراء

نقػػػػػػػػػػػػكش كنعانيػػػػػػػػػػػػة, ضػػػػػػػػػػػػمف 
 قصيدة:

 )في الردّْ عمى األحٌبة(

  (3نقكش في شماؿ فمسطيف ) بحر المٌيتالخركج مف ال

  األيرجكانية مذكرات البحر المٌيت 

  الحٌب لكنو أخضر قمر جرش كاف حزينان 

نقػػػػػػكش األنبػػػػػػاط, باألخضػػػػػػر كفٌنػػػػػػاه , يػػػػػػا  باألخضر كفٌناه 
 أخضر إٌنيـ يتربصكف بؾ

 

  الطالع مف كادم التفاح األشقر جفرا

                                                           

(
1
ٛذج انؼشتٛةح انًؼافةشج انرعشٚة فٙ انققٛذج انًؼافشج) أؽكال انرؼثٛةش ػةٍ دالالخ انرؾةظٙ ٔانغٛةاب فةٙ انققة(٤٘ٓو,٤ُٝل,

 .079ّ,٤ٕ,0997ق0,ع06ٓغِخكٍٖٞ,ّٔكٛفٛاخ ذٕظٛفٓا(,

(
2
 .022ّ,٤ٕ,0996ق0,ع05,ٓغِخكٍٖٞ,ّانخطاب انؾؼش٘ يٍ انهّغٕ٘ إنٗ انرؾكم انثقش٘(ثٖؽ٤ٔل,هٙب,

(
3
األػًةةال أِٜٛووب(كوو٢كِٛجووذْ,عووبءداُوٖوو٤لحثؼ٘ووٞإٓقزِووق)اُووجال036,ٛكاهاُؼووٞكح,دٚةةٕاٌ ػةةض انةةذٍٚ انًُافةةشج(

 .0/093ّ,0226,ٛانؾؼشٚح
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 مقاطع فرعية عنواف القصيدة الديواف

غزاؿ أبيض, حجػر مػؤاب, أزرؽ أزرؽ يػا  عانياذاكن
 أزرؽ

 

الحبر كالقصبة, تشكيالت رعدية, عاصفة  رعكيات كنعانية
 مف فمفؿ أكحؿ, كسكاس أبيض

 

(, صػػػباحه أصػػػفر يميػػػو 1ضػػػفدع الجػػػاليرم) ال أثؽ بطائر الكقكاؽ
 ثمج, شككل أماـ دالية األرجكاف

خرابيش, قرميد أحمر, ضػمف 
ح قصػػػػػيدة: ) كقػػػػػاؿ فػػػػػي مػػػػػدي

 التجربة(

  طريقؾ خضراء ال سقؼ لمسماء

 

 حاؽٛح انؼُٕاٌ 

يقصد بيا العبارات النثرية أك الشعرية التي ييقدّْـ الشاعر لمنٌص بيا, كتككف بمحاذاة عنكاف القصيدة أك  
حاشػػية العنػػكاف فاتحػػة ثانيػػة لمػػنص, كلبنػػة أساسػػية لفيػػـ كتيعىػػدُّ أسػػفؿ منػػو, كأحيانػػان قػػد تيكضػػع أسػػفؿ الصػػفحة, 

ـٌ ييحػػٌدد مكقفػػو مػػف الػػنص بناءنعمييػػا) (, كقػػد 2مقصػػد الشػػاعر مػػف قبػػؿ الميتمقّْػػي الػػذم يستحضػػرىا فػػي التفسػػير, ثيػػ
ا ييضػػافر الجيػػكد إلضػػاءة جػػك تػػأريخ الشػػاعر لزمػػاف كمكػػاف كتابػػة قصػػيدتو , ممػػ –أيضػػان –يسػػاعده فػػي ذلػػؾ 

 إلى أربعة أقساـ: -حسب دكرىا –يمكف تقسيـ حاشية العنكاف  النٌص, 

ـٌ عمػػي النصػػراكية( )ؿ: بيػػاف ماهّيػػة / نػػوع الػػنصألوّ ا ( إذ جػػاء أسػػفؿ 3: مثػػاؿ ذلػػؾ قصػػيدة ) كيػػؼ رقصػػت أ
عنكانيػػا عبػػارة كيضػػعت بػػيف أقػػكاس ىالليػػة) سػػيناريك المشػػيد( التػػي تشػػير كتػػكحي لممتمقّْػػي أٌف القصػػيدة ٌتكظّْػػؼ 

                                                           

(
1
 (اُغب٤ُو١:ٕبُخػوٗا٥صبهاُل٤٘خ,أٝٓجب٢ٗأُزبؽقاُل٤٘خ.

(
2
 .00انؾؼشٚح انؼشتٛح انحذٚصح,(٣٘ظو:كاؿو,ّوثَ,

(
3
 .0/09ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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( التػػي 1تانكػػا() -يضػػان قصػػيدة) ىػػايككتقنيػػات سػػينمائية مثػػؿ: السػػيناريك, كالمشػػاىد, كالمقطػػات..., مػػف ذلػػؾ  أ
 يشير المناصرة في حاشية عنكانيا إلى أٌنيا نمطه خاٌص مف الشعر الياباني.

 : يقكؿ المناصرة في قصيدة) مصطفى البدكٌم(:الثّاني: توضيح مناسبة كتابة النص

 أل مف رأى مصطفى البدوّي أل مف رآ  !!!

 حبيَب الحياة –رغـ المشيب  –فقد كاف 

 ! مف رأى مصطفى البدوّي  أل مف رآ  !!!أل

 ذوى الورد فوؽ الجبيف.

 

 بعد أف مات عادْ 

 ساخرًا مف قصائدنا في الرثاءْ 

 قمُت قابمُتُه بالوعيدْ 

 أليمامُة ترقبنا نجمًة مف بعيد

 !!!كيؼ حالؾ يا أيها الوغد  كيؼ القبورْ 

  2قاؿ مثؿ ثموٍد .. وعاْدا

فػي  0972المقصكد بالنص, الذم يشير المناصرة إلى مناسػبتو: " كيتبػت عػاـ لكال كجكد الحاشية لما عيرؼ    
دمشؽ في رثاء الشاعر السكرم الصديؽ  مصطفى البدكم, ثيـٌ تبٌيف أٌنو مػا زاؿ عمػى قيػد الحيػاة, فقػرأ القصػيدة 

 (.3كضحؾ قائالن ]إٌنيا أفضؿ قصيدة ًقيمت في رثائي[" )

                                                           

(
1
 .0/02ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .069ّ,0220ٛ,ٗلَٚ(

(
3
 .072,ٗلَٚ(
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مػف النمػاذج  تربطه بالشاعر عالقػة قرابػه أو صػداقة أو عمػؿ... الثالث: إهداء النص إلى شخص معّيف    
الٌدالػػة قصػػيدة ) رسػػائؿ متبادلػػة... بينػػي كبػػيف المػػكت( إذ جػػاء فػػي حاشػػيتيا ) مييػػداة إلػػى الشػػييد كائػػؿ زعيتػػر, 

ألبرتك يقان لكائؿ : الركائي اإليطالي )(, ييشار إلى أفَّ المناصرة يذكر في سياؽ القصيدة صد1القتيؿ في ركما( )
ػٍف المقصػكد بػػً ) ألبرتػك( حيػث يػتقٌمص الشػاعر شخصػية كائػؿ  مكرافيا( فمػكال كجػكد حاشػية اإلىػداء لمػا عيػًرؼ مى

 كيتكٌحد معو كاصفان ذكرياتو األخيرة مع ) ألبرتك( في ركما:

 إلبرتو... يروي لي قّصة طير الوقواؽْ -    

 العرجاءْ  فةفي ليؿ األرصفة الخائ ليعّزيني      

 إلبرتو... قب عٌة مف قش  مبموٍؿ في قنوات الماءْ       

 فتّاٍف في األسواؽْ  إلبرتو.. يمحُقها بصفيرٍ       

ـ  يناديها وُيناغيها  يستدرجها لممقهى        ث

 ناداني... أأراؾ صباحًا قرب المقهى؟!!       

 شو حُت بكف ي  فابتسـ عجوُز العصيافْ       

  2إلبرتو  إلبرتو. اإلبرتو  إلبرتو        

 كقد يقكـ الشاعر بإىػداء الػنص إلػى مكػاف, كمػف النمػاذج الٌدالػة عمػى ذلػؾ مػا جػاء فػي حاشػية قصػيدة 
( إذ ييقػػرأ إزاء العنػػكاف )) إلػػى تػػٌؿ الزعتػػر(( فالمناصػػرة قصػػد بػػو مخػػيـ الالجئػػيف 3)سػػأعاتبؾ كثيػػران.. يػػا أيٌمػػي( )

ـ( حيػػػث قامػػػت 0976/ 0/8ت فيػػػو المذبحػػػة المشػػػيكرة ) الفمسػػػطينييف الكاقػػػع شػػػماؿ شػػػرؽ بيػػػركت الػػػذم كقعػػػ
الميمشيات المبنانية بالتعاكف مع الجيش السكرم بقتؿ ما يقرب مف ألفيف إلى ثالثة آالؼ الجي يسكنكف المخيـ 

                                                           

(
1
,ٝائوووَىػ٤زوووو:أك٣وووتٝكثِٞٓبٍووو٢كَِوووط٢٘٤,ٝٓٔضووؤَُ٘ظٔوووخاُزؾو٣وووو0/379ّ,0226,ٛاألػًةةةال انؾةةةؼشٚح(٣٘ظوووو:

انًٕعةةٕػح انُحةةّشج ّ(,٣٘ظووو:0970اُلَِووط٤٘٤خكوو٢ئ٣طب٤ُووب/هٝٓووب,هووبّأٍُٞووبكاأٍوووائ٢ِ٤ثبؿز٤بُووٚأٓووبّثووبةّوووزٚػووبّ)

 (.ar.www.wikipedia.org.wikiا( )ٔٚكٛثٛذٚ)

(
2
,0/004,002,068,ُالٛاّلعػ٠ِٗٔبمطأُفووُٟؾبّو٤خاأٛولاء٣٘ظوو:ٗلَوٚ,0/382ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

 .028,035,064,072,390,423,405ّ,0220,ٛاألػًال انؾؼشٚح,400,404,483,0/55,376,388

(
3
 .309,ٛكاهاُؼٞكح,ًُافشجدٕٚاٌ ػض انذٍٚ ان(



057 

 

(, مف ىنا يعاتب المناصرة النظاـ السكرم, ميكٌظفان لشخصية قائد معركة ميسمكف )يكسؼ 1بعد حصار طكيؿ )
 العظمة(:

 سمعتِؾ يومًا تقوليف: اا ل القدس تكفي  شآـ 

 رة  وبايعت كؿ العظاـ الدفينة في اا الَقْنطَ 

ـُ.. اسكتي.. لسِت أنِت الشآـْ   شآ

 ووجهؾ ماذا أقوؿ.. َفمسِت عمى ما يراـْ 

 ففي قمبؾ اآلف كؿ الوحوش الذبيحة ترقص هؿ

 في ميسموفْ  يوسؼُ  ُجفّ 

ـْ ا -الدماء –أما ضّج يوسُؼ مف شاحنات الرؤوس  العظا
2  

الرابع: اإلشارة إلى دللت الشاعر مف النص  أو تمخيص رأيػه تجػا  قضػية معّينػة  باقتبػاس عبػارة نثريػة   
مثاؿ ذلػؾ مػا جػاء أسػفؿ عنػكاف قصػيدة) القبائػؿ( المييػداة إلػى الشػييد)باجس أبػك عطػكاف(, إذ أكرد  أو شعرية 

 ابمكنيركدا(: المناصرة نٌصان شعريان نقالن عف الشاعر التشيمي )ب

 أيُّها الفتى المزّيف بالُعنفواف  كما الفراشة

 أسود ُحرٍّ أبداً  -أيها الفتى الطاهر  الشبيه برؽ

 عندما ل يبقى أحٌد بيف الصخور

 لنتكمـ ببساطة مثمما أنت وأنا:

  3في هذ  الميمة سقطت نجـو كثيرة.ا

                                                           

(
1
 (.ar.www.wikipedia.wiki) ٔٚكٛثٛذٚا( )انًٕعٕػح انُحّشج(٣٘ظو:

(
2
 ,أُوطغٓٞعٞكك٢ٛنٙاُطجؼخكوٜ.333,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
3
.0/408ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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فّْػػػؽ المناصػػػرة فػػػي اختيػػػار المقطػػػع المناسػػػب لمكضػػػكع     قصػػػيدتو التػػػي جػػػاء فػػػي سػػػياقيا تعػػػداد صػػػفات كقػػػد كي
 الشييد:

 ما زاؿ يحاور صخر الوعر  فتنبجس األصواتْ  باجُس 

 يتغّزؿ بالدالية المغرورِة  يتمختر في الطرقاتْ 

 يطمع ما بيف الزهرة والنحمة  يحمؿ شارةْ 

 يطمع في الميؿ  يالعب أطفاؿ الحارةْ 

  1ا .ويغني الفالحيف  ُيسّميهـ في حقؿ الذرة الصفراءْ 

كما كظٌػؼ المناصػرة التضػميف فػي قصػيدة عنكنيػا بػػً ) فػي الػردّْ عمػى األحبػة( إذا جػاء أسػفؿ العنػكاف شػطر    
 مف بيت شعرم لمشاعر تميـ بف مقبؿ: 

  2تميـ بف مقبؿ  ا -ا" لو أف  الفتى َحجٌر..."

ـٌ كقد استحضر المناصرة بيت تميـ فػي عنػكاف المقطػع الشػعرم األٌكؿ إذ جػاء       ( ثيػ بعنػكاف ) لػك أٌننػي حجػره
 في أسطره الشعرية:

 لو أنني قمٌر في الشاـ مرتحٌؿ 

 لو أنني قمرُ 

 لو أنني حجٌر في الشاـ منغرٌس 

 لو أنني جبٌؿ 

 تشتاقُه األنواُء واألمواُج والُسُففُ 

 لكنني في بالد الرـو ُمْنَزِرعٌ 
                                                           

(
1
 .0/403ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/06,ٗلَٚ(
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  1أبكي عمى وطٍف  قد خانه الوطُف. ا

رة أداة التمني)لك( ليبٌيف أيمنياتو في أف يككف قمران مرتحالن فكؽ كطنو الكبير )بػالد الشػاـ( يستخدـ المناص      
أك أف يككف حجران منغرسان أك جبالن فييا يرشد السفف, إاٌل أٌف الكاقع الصػادـ كالمخٌيػب آلمالػو يكاجيػو فيػك منفػٌي 

 بسبب خيانة بني جمدتو لكطنو الصغير) فمسطيف(.

عمػػالن عكسػػيان, فػػال تبػػٌيف  –خاٌصػػة مػػا يتعمػػؽ باإلىػػداء كالعبػػارات الميقتبسػػة  -العنػػكافقػػد تػػؤٌدم حاشػػية  
مقصد الشاعر كتكجياتػو, سػٌيما إذا جػاءت فػي مقػدمات األعمػاؿ الشػعرية الكاممػة , أك الػدكاكيف المسػتقٌمة التػي 

ال ييعػرؼ سػبب االستشػياد (, فأحيانػان تكػكف غامضػة ميبيمػة 2تجمع عددان كبيران مف قصائد ال يجمع بينيػا رابػط)
بيا, أك أٌنيا تحتمؿ أكجو تأكيػؿ كثيػرة كمتعػددة , ممػا يتطمػب مػف المتمقٌػي جيػدان كبيػران كثقافػة كاسػعة لمػربط بػيف 

 الحاشية كالنصكص.

 

 ْايؼ انًرٍ 

ـٌ يصػػطنع لػػو ىػػكامش شػػعرية أسػػفؿ الصػػفحة, كظيفتيػػا تكسػػيع   أم أف يصػػكغ الشػػاعر متنػػان شػػعريان , ثيػػ
( كىػذا مػا يؤٌكػد 3لشعرم كتقريب الصكرة إلى األذىػاف حػيف تيقػٌدـ التفاصػيؿ كاضػحة دكف مكاربػة)فضاء النص ا

عميػػػو المناصػػػرة " رأيػػػتي أفَّ مػػػتف الػػػنص ال يتسػػػع أحيانػػػان لمتعبيػػػر كتكػػػكف بعػػػض األفكػػػار التعريفيػػػة عػػػف الفكػػػرة 
ٌنمػا ىػي اسػتكماؿ  األصمية, فتكضع في اليامش حتى ال تكػكف عائقػان أمػاـ القػراءة... اليػكامش ليسػت شػركحان كا 

 كلمقارئ خياراف:(, 4كتفريع لمنٌص كتعميؽ إضافي إلى متنو, إٌنيا جزء حيكم منو لكسر غنائيتو" )

قػػراءة المػػتف كحػػده بكصػػفو نٌصػػان ميكػػتمالن دكف النظػػر إلػػى اليػػامش, كال تيػػنقص ىػػذه القػػراءة مػػف الػػنص عمػػى    -
 مستكييو الداللي كالبنيكم.

                                                           

(
1
,053ٛكاهاُؼٞكح,ػض انذٍٚ انًُافشج,دٕٚاٌفوٟ,٣٘ظو:ُالٛاّلعػ٠ِٗٔبمطأُ,0226,0/06,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

069. 

(
2
 .302-8,309-7,ٛكاهاُؼٞكح,ػض انذٍٚ انًُافشجدٕٚاٌ,7-5ّ,0220,ٛاألػًال انؾؼشٚح(٣٘ظو:

(
3
,ع00,ٓغِوخٓإروخُِجؾوٞسٝاُلهاٍوبد,ّم انثقش٘ فٙ انؾؼش انؼشتةٙ انًؼافةش, ذقُٛاخ انرؾكٛ(٣٘ظو:اُوٝاّلح,ٍبٓؼ

0,0997,ّ506-508. 

(
4
 .470(,ؽاػشٚح انراسٚم ٔاأليكُح ) حٕاساخ يغ ػض انذٍٚ انًُافشج(
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مػػتف, كاالنتقػػاؿ إلػػى اإلحالػػة فػػي اليػػامش فػػكر الكصػػكؿ إلػػى رقمػػو فػػي المػػتف فييقػػرآ معػػان قػػراءة الػػنص مػػف ال   -
ـٌ ييعػػاد إلػػى المػػتف مػػٌرة أخػػرل إلتمػػاـ القػػراءة, كىكػػذا مػػع كػػؿّْ ىػػامش الػػذم يضػػيؼ إضػػافة  بشػػكؿ مباشػػر, ثػػ

 (.1ميٌمة تغني المتف كتتٌممو)

, (2الشػعرم فػي الشػعر العربػي الحػديث) ييشار إلى أٌكليػة كريػادة المناصػرة فػي اسػتخداـ ىػكامش المػتف 
(, كقد تأٌثر فييا بأسمكب الدراسػات العمميػة 4( أك النٌص المتشٌعب)3كقد أطمؽ عمييا مصطمح قصيدة اليكامش)

 التي تيستخدـ فييا اليكامش لتكثيؽ المعمكمات الكاردة في متف البحث األكاديمي, يقكؿ عنيا:

يتصكر الػبعض, قصػيدة الحكاشػي تعنػي أكالن مػف الناحيػة الشػكمية أف " قصيدة اليكامش ليست لعبة شكمية كما 
يككف ىناؾ متف لمقصيدة كىكامش شعرية أيضان, لكف الشركط األساسػية ىػي أف تكػكف ىػذه اليػكامش: شػعرية, 
كمكٌممة لممتف, كمنسجمة كممتحمة بجسد النص الشعرم, بمعنػى آخػر ىػي استفاضػات مػف المػتف, مثػؿ البحػر 

فتندلؽ بعض األصداؼ عمى حدكده , ىذه األصداؼ جزء مف البحر, فالبحر ليس ماءن فقػط, ىػذا الذم يتدفؽ 
 (.5الماء المتدفؽ مع األصداؼ قد يبدك إضافيان كلكٌنو في الحقيقة مف جكىر البحر" )

 

تعددت قصائد اليكامش في شػعر المناصػرة, منيػا قصػيدة) تأشػيرة خػركج( كمكضػكعيا مغػادرة الشػاعر  
لقاىرة التي عاش فييا فترةن مف حياتو أثناء دراستو الجامعية, فعند الكداع بدأ يتذكر معالـ كأمكنة تعمٌػؽ لمدينة ا

فػػي إشػػارة إلػػى اليػػامش  3(, جػػاء فػػي مػػتف القصػػيدة سػػطره شػػعرٌم متبػػكعه بالعػػدد 6قمبػػو بيػػا مثػػؿ : مقيػػى ريػػش)
 (:7الثالث الكارد في الصفحة األخيرة لمقصيدة)

                                                           

(
1
انًُافةشج  ػةض انةذٍٚ,ٓوبُخًٖٙٔزوبة:انققٛذج انثقشٚح فٙ انؾؼش انحذٚس) ققٛذج انٕٓايؼ((٣٘ظو:اُوٝاّلح,ٍبٓؼ,

ل() ّٔ  .338-337,ئػلاكٝرول٣ْ:٣ٍٞقهىٝهخ,ؽاػش انًكاٌ انفهغطُٛٙ األ

(
2
 .338,340,:ٗلَٚ(٣٘ظو

(
3

 .0/044ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
4
 .0/035(ٗلَٚ,

(
5
 .600(,ؽاػشٚح انراسٚم ٔاأليكُح ) حٕاساخ يغ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
6
ُوبٛوح,٣َُؼّلأًجورغٔغُِٔضوّلو٤ٖٝا٤َُبٍو٤٤ٖٝاألُكثوبء,آٗوناى,ًٔوبُػوِوفٓووّوا٣ًغزٔوغك٤وٚكػوبحّ(ك٢ا0928(رأٌٍػبّ)

خُِجالك,ًبُٕٚكٌٝهًج٤ٌوك٢صٞهحػبّ) ّٓ بٕٙبؽجٚاُلو0909٢َٗاُضٞهحٝأُزؾلصٕٞثبُْإٕٝاُؼب ّٔ ثٜونااالٍوْ-آٗناى-ّ(,ٍ

٘بًثبٍْٓو٤ّٜ٠ٜوك٢ثبه٣ٌ,٣٘ظو: ّٔ  (.ar.www.wikipedia.org.wiki) ٔٚكٛثٛذٚا( )انًٕعٕػح انحشجر٤

(
7
.0/424,ُالٛاّلعػ٠ِٓضبٍآفو٣٘ظو:ٗلَٚ,0/046,048ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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  3ا. وداعًا لريْش 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كجرسوف ريْش  مركزيٌّ   هامٌش 3ا

 حيث يوسُؼ  ينسُخ تقرير  بهدوء.

 ثـ يمطر طيبتُه بسخاءْ 

 .مخبرًا كاف مف فئة الطيبيفْ 

 

( سػكفريػش نػادؿ )جر  مقيػىلمعيػاف كلػرٌكاد الظػاىر  عمػؿ يكسػؼكمركزيػان كمييٌمػان  ويىعيدُّ المناصػرة ىامشػ
ٌكاد بسػبب طيبتػو الزائػدة ب, عممػان أٌف عممو السٌرم ىك ميخبر لمدكلػة, إاٌل في ذلؾ المقيى أٌنػو خػارج دائػرة شػٌؾ الػرُّ

المصطنعة !! التي يتطٌمبيا مثؿ ىذا النكع مف العمؿ, حيث يكتب ) يكسػؼ( لمسػؤكليو تقػارير سػٌرية عػف رٌكاد 
, كبكحان داخميان لمشػاعر امش كاشفان لممسككت عنو سياسٌيان جاء اليالمقيى كطبيعة أحاديثيـ السياسٌية كالثكرية, ف
 بما ال يستطيع الحديث بو جياران أماـ الناس.

 

مػػف األمثمػػة عمػػى اليػػكامش الشػػارحة لمتفاصػػيؿ, مػػا جػػاء فػػي اليػػامش الخػػامس لقصيدة)ركسػػيكادا قبػػؿ  
ـٌ فػي ال صػفحة األخيػرة التػي جػاء فييػا باليػامش المطر... ركسيكادا بعد المطر( , إذ يقكؿ في مػتف القصػيدة ثيػ

 (: 1الشارح)

 حدوُد المياقِة صارت تكّبمني  رّبما

 نمتقي ُصدفًة في السجوفْ                    -    

 وقد نمتقي صدفًة في أثينا وقبرَص 

                                                           

(
1
 .0/046,049ّ,0226,ٛ( األػًال انؾؼشٚح
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  5قد نمتقي صدفًة في بالد الصقالبة الطّيبيْف ا 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

   البمغُر والصرب وأنحاء بالد الروْس 5ا

 في خبٍر آخر أف  المعنى مدسوْس.

 لكّني أثؽ كثيرًا برواية َفْضالْف.

 

فالمناصػػرة يكٌضػػح تفاصػػيؿ المػػتف, فالمقصػػكد بػػػً ) بػػالد الصػػقالبة( : بمغاريػػا, كصػػربيا, كركسػػيا, كقػػد  
 (.              1حمد بف فضالف )استقى ىذا الخبر مف مصدر مكثكؽ ىك العاًلـ المسمـ أ

 

 انققٛذج انرؾكٛهٛح

بعد اسػتقراء األعمػاؿ  -ييقصد بيا القصيدة التي كردت فييا مفردات مرتبطة بالفف التشكيمي, كالمالحظ 
 أٌنو كظَّفيا ضمف ثالثة محاكر: -الشعرية لممناصرة

, كرٌسػاـ, كطاكلػة رسػـ, كلكحػة  استخداـ ألفاظ ليا عالقة بالفف التشكيمي كالمعمارم المحور األّوؿ: ـى مثؿ : رىسىػ
ػبىغ, كزخرفػة, كنقػكش, كتماثيػؿ منقكشػة, كتيجػاف أعمػدة أثريػة,  ) تشكيمية/ مائيػة(, كصػكرة, كخمػيط ألػكاف, كصى
زميػػػػؿ فٌنػػػػاف, كممصقات)بكسػػػػتر(, كالتطريػػػػز, كالجػػػػاليرم ... , كقػػػػد يقػػػػكـ المناصػػػػرة  كفسيفسػػػػاء, كخػػػػرابيش, كا 

                                                           

(
1
ّ(,ؽ٤شًزتٕٝق900اُووٕاُؼبّوا٤ُٔالك١,ػبّ)(ٛٞٓجؼٞساُق٤ِلخاُؼجب٢ٍّ)أُوزلهثبهلل(ئ٠ُِٓياُٖوبُجخك٢

بٙ)هؽِووخاثووٖكٚووالٕئُوو٠ثووالكاُزوووىٝاُوووًٝٝاُٖوووبُجخ(,٣٘ظووو: ّٔ )ٔٚكٛثٛةةذٚا( انًٕعةةٕػح انُحةةّشجهؽِزووٚكوو٢ًزووبةٍوو

(www.wikipedia.org.wiki.) 
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ئيا إلػػػى رٌسػػػاـ تشػػػكيمي, أك يػػذكر فػػػي متنيػػػا اسػػػـ فٌنػػػاف أك خطٌػػػاط, أك لكحػػػة بتخصػػيص بعػػػض القصػػػائد بإىػػػدا
 مشيكرة, أك نقش, أك متحؼ , فيما يمي بيانيا:

  (, يقػكؿ المناصػرة فػي نػصو جمػع بػيف 3(, كلكركػا)2(, كخػكاف ميػرك)1ىنػرم مػاتيس ) أسػماء فّنػانيف:إيػراد
 المكسيقى كالفف التشكيمي: 

 لونًا مف ماتيْس  د ًا مف حمبٍ َمْف يعطيني قَ 

  4  ِظالًّ أو نورًا مف ميرواذياًل لوشاٍح مف غرناطةَ 

كفػػي إشػػارة مػػف المناصػػرة إلػػى الكجػػكد العربػػي فػػي األنػػدلس, يقػػكؿ إفَّ رحػػيميـ لػػـ يظيػػر فػػي قصػػائد لكركػػا    
 كرسكماتو فكؽ جدراف غرناطة, أك في رسكمات ميرك:

 تجثو العصافيُر راكعًة عْنَد أقدامهِ 

 باحْ قيع الصفي ص

 هاتدندُف أغنيًة لونُ 

 د لوركالـ يكف في قصائِ 

 ول في رسوماتهِ 

 فوؽ جدراف غرناطَة العرب الراحميفَ 

  5اول في رسومات ميرو

                                                           

(
1

كو٢َٗ) ٌّ ب ٍّ  (.ar.wikipedia.org.wiki) ّ(,٣٘ظو:0954-0869(ه

(
2

ٌّ ب ٍّ  ّ(,٣٘ظو:ٗلَٚ.0983-0893ّٝٗؾبدئٍجب٢ٗ,أؽلأّٜوكّ٘ب٢ٗأُلهٍخاُزغو٣ل٣خ)(ه

(
3

ٍّ  ّ(,٣٘ظو:ٗلَٚ.0936-0898)بّ,ٝػبىفث٤بٗٞ,ٝٓإُِّق٤ٍٞٓو٢ّ(ّبػوئٍجب٢ٗ,ًٝبرتَٓوؽ٢ّ,ٝه

(
4

 .0/394ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
5

 ٞاًك٢هُٞٚ:)رلٗلٕأؿ٤٘خُٜٞٗب(.,اٍزقلّأُ٘بٕوحرجبكٍاُؾ442-0/439ٗلَٚ,(
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عف ذكرياتو في مدينة اإلسكندرية, مستخدمان تبادؿ الحكاس فػي قكلػو:  ذكره المناصرة في حديثو  1اسيؼ كانمي
 :)استمعت لأللكاف(

 مقاعد الغابات  واستمعُت لأللوافْ  الميمة استرحُت في

 رأيت اسيَؼ وانمي   يرسـ الَخريَر في األغصافْ 

  2ُيتابع الغناء في مراسح العويْؿ ا

( , ذكرىما المناصرة معان, حيث ارتػبط اسػميما بالنيصػب التػذكارم الػذم 4( كغرشكف كينسبؿ )3عبد عابدم)   
األلمنيػػكـ كالبػػاطكف الميسػػٌمح عػػاـ  فمو كتنفيػػذه مػػف معػػدخمٌػػد شػػيداء يػػكـ األرض فػػي سػػخنيف, كقػػد قامػػا بتصػػمي

 (:5ـ( حيث شٌكؿ مزاران لمجميكر)0977)

 واتي شاهدف ما نقشته يدا اا عبد عابدي   و اا كينسبؿ  مورأينه ال

 يفّز مف ضريحه الممتد عمى طوؿ القرى ويصيح

  6أنقذوني مف اا غوش أمونيـ   ا

    

 

 

                                                           

(
1

انًٕعةةةةةةٕػح انُحةةةةةةّشج ) ٔٚكٛثةةةةةةذٚا( ّ(,٣٘ظووووووو:0979-0926كّ٘ووووووبٕرْوووووو٢ِ٤ٌٖٓووووووو١ٓووووووٖٓٞا٤ُوووووولاأٍووووووٌ٘له٣خ)(

(ar.wikipedia.org.wiki.) 

(
2
 .000-0/002ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3

لّهًكٕ٘ٞكَِط٢٘٤ٖٓٓل ُٓ أّٝكّ٘بٕعلاه٣بدّٝٗؾبدٝ ٍّ يٕعةٕػح ...(,٣٘ظو:أُ٘بٕوح,ػّياُل٣ٖ,-٣0940ّ٘خؽ٤لب)(ه

 .023-0/097انفٍ انرؾكٛهٙ انفهغطُٛٙ فٙ انقشٌ انؼؾشٍٚ) قشاءاخ ذٕشٛقٛح ذاسٚخٛح َقذٚح(,

(
4

وتاُزنًبه٣وخٝاُغولاه٣بدكو٢اُجواى٣و( ُٖ وخكو٢رٖو٤ْٔاُُّ٘ ّٓ َكّ٘بّٕٝٗؾبدئٍوائ٢ِ٤,ٕل٣نُِل٘بٕ)ػجلػبثل١(ُوٚفجووحٛب

 .0/020ٝا٤ٌَُٔي,٣٘ظو:ٗلَٚ,

(
5
 .023-٣0/020٘ظو:ٗلَٚ,(

(
6

 .460,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(
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األرجػكاف( كاف الزاىيػة )ا المناصػرة مشػيران إلػى تركيػز تمػاـ عمػى األلػمػ(, ذكرى1إسماعيؿ شٌمكط كتمػاـ األكحػؿ )
ان عمػػػى المكضػػػكع: )نكبػػػة فمسػػػطيف كعػػػكدة بٌ اف اىتمػػػاـ إسػػػماعيؿ ) زكجيػػػا( مينصػػػفػػػي رسػػػكماتيا, فػػػي حػػػيف كػػػ

 الالجئيف(:

 مطٌر فوؽ نافذتي والثموجْ 

 لحقْت ُبمباًل في سماء المروجْ 

 في لوحٍة َرَسَمْتها اتماـ  الطبيعي   وأنا أقرأ األرجوافَ 

 أتأّمُؿ اشّموَط  ُيغوي قطيَع غماـْ 

  2وينتظر العودة األبدية نحو الجذوْر.ا

(, إاٌل أفَّ تركيػػػزه انصػػػٌب عمػػػى 4( رثػػػاه المناصػػػرة فػػػي قصػػػيدة )تيقبػػػؿ التعػػػازم فػػػي أمّْ منفػػػى( )3غٌسػػػاف كنفػػػاني)
ياسػية كأدبٌيػة, فمػـ ييشػر إلػى الجانػب الفٌنػي فػي غٌساف مف ناحية الصداقة الخاٌصة, كلككنػو شخصػية كطنيػة كس

 (.5شخصيتو )

 ( صديؽ المناصرة الذم رثاه في قصيدة ) قبره في لندف(:6ناجي العمي)

                                                           

(
1

اكاُلٖاُز٢ِ٤ٌْاُلَِط٢٘٤,أهبٓبػْووادأُؼوبهٗاُؼوث٤وخٝاُؼب٤ُٔوخألػٔبُٜوباُل٤٘وخ,ئٍؤبػ٤َٓوٖ ّٝ (كّ٘بٗبٕثبهىإٖٓه

ب0226-0932ٓل٣٘خاُِّل) ّٓ يٕعةٕػح ...(,٣٘ظوو:أُ٘بٕووح,ػوياُول٣ٖ,-0935ّىٝعزٚ)رٔبّ(كٜو٢ٓوٖٓل٣٘وخ٣بكوب)ّ(,أ

 .047-0/029انفٍ انرؾكٛهٙ انفهغطُٛٙ فٙ انقشٌ انؼؾشٍٚ ) قشاءاخ ذٕشٛقٛح ذاسٚخٛح َقذٚح(,

(
2

٠ص٘وبئ٢اُؼوٞكح)ئٍؤبػ٤َ...مادَٓوبء(ئُو,هوبّأُ٘بٕووحثاٛولاءهٖو٤لرٚ)ٝؽ٤ولا0/400ًّ,0226,ٛاألػًال انؾةؼشٚح(

 ٝرٔبّ(.

(
3

ٕٝؾل٢كَِط٢٘٤) ّٓ ِٖووبداُغجٜوخاُْوؼج٤خ0970-0936(هٝائ٢ٝهب ُٓ اُؼل٣ولٓوٖ َّْ ّ(هٍْاُؼل٣لٓوٖاُِٞؽوبد,ٕٝؤ

ِٜلكوووووو٢اٗلغووووووبهٍوووووو٤ّبهحٓلققووووووخكوووووو٢ث٤وووووووٝد,٣٘ظووووووو: ٔٚكٛثةةةةةةذٚا( ) انًٕعةةةةةةٕػح انحةةةةةةّشجُزؾو٣وووووووكَِووووووط٤ٖ,اٍْزْوووووو

(ar.wikipedia.org.wiki.) 

(
4
 .0/404ّ,0226ٛاألػًال انؾؼشٚح,(

(
5
 .407,476-٣0/404٘ظو:ٗلَٚ,(

(
6

ّ(هائوولكووٖاٌُووبه٣ٌز٤واُلَِووط٢٘٤,ُووٚأًضوووٓووٖأهثؼوو٤ٖأُووقهٍوو0987ْ-0936(إٔووِٚٓووٖهو٣ووخاُْووغوح/كَِووط٤ٖ)

يٕعةٕػح انفةٍ وح,ػوياُول٣ٖ,ًبه٣ٌبرٞه١,ر٤ّٔيدهٍٞٓبرٚثبُ٘ولاُالمع,اؿز٤وَٓوٖهجوَٓغٜوٍٞكو٢ُ٘ولٕ,٣٘ظوو:أُ٘بٕو

 .083-0/067انرؾكٛهٙ انفهغطُٛٙ فٙ انقشٌ انؼؾشٍٚ ) قشاءاخ ذٕشٛقٛح ذاسٚخٛح َقذٚح(,
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 رجٌؿ يحمؿ لغة النار  ونار المغة شهاُب التشكيؿْ 

  1ل يعرؼ لغة الثمج  ول ُطرَؽ التدويْر ا

 لكف  الشاعر والجنراؿْ 

 حيف هجوُت فساَدُهما 

 با لي فخًا في لندفْ نص

 لـ أقتْؿ أحدًا  

 وء مخبحيف رسمُت العفف ال

 وراء التصريحاتْ 

 بؿ كنُت أدندفْ 

  2مّواًل مف زمٍف فات.ا

 (3ناجي العمي ) الطفؿ الشككٌي( )حنظمة 

 أيف إذْف حنظمُة وكنعاْف:

 األّوُؿ: قبٌر في لندَف  -

ُؿ مف يرث      4يْه ااألّوُؿ َرْسـٌ في ُصُحٍؼ والقاتُؿ أو 

                                                           

(
1
 .0/389ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/396,ٗلَٚ(

(
3

عو٣ولح)ا٤َُبٍو٤خ(ّ(كو0969٢(ّق٤ٖخاثزلػٜبٗبع٢اُؼ٢ِرُٔضَّٕوج٤بًكو٢اُؼبّووحٓوٖػٔووٙ,ظٜووهٍوْؽ٘ظِوخػوبّ)

ّ(ٝػووول٣وولاٙفِووقظٜوووٙ,ٝإٔووجؼؽ٘ظِووخثٔضبثووخرٞه٤ووغٗووبع٢اُؼِوو٢ػِوو0973٠ا٣ٌُٞز٤ووخ,أكاهظٜوووٙكوو٢ٍوو٘ٞادٓووبثؼوول)

خاُلَِط٤٘٤خ ّٕ ؼوّنة,ٝاُوو١ٞ؛هٍٞٓبرٚ,ُو٢ٛنااُوٍْٕٝبؽجٚؽّتاُغٔب٤ٛواُؼوث٤خًِّٜبفب ُٔ ؽ٘ظِوخهٓوٌيُِلَِوط٢٘٤اُ َّٕ أل

اُٖووؼبة َِّ ) ٔٚكٛثةةذٚا( انًٕعةةٕػح انُحةةّشجاُزوو٢رٞاعٜووٚ,كٜووّٞووبٌٛلٕووبكمػِوو٠األؽوولاسٝال٣قْوو٠أؽوولاً,٣٘ظووو:هؿووًْوو

(ar.wikipedia.org.wiki.) 

(
4
 .0/389ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 خّطاطوف: 

 ذكر المناصرة نكعان مف الخطكط العربٌية المشيكرة ) الخط الككفٌي(: 

 رائحة الكتب الكحالء المرمية في الساحاتْ 

  1موجات الخط الكوفّي المحفور بأغوار شراييني. ا

ٍقمىة )       كما أكرد أسماء خٌطاطيف مشيكريف: ابف مي
 (, جاء في قصيدة )الحبر كالقصبة(:2

 ما هكذا –ابَف ُمْقَمَة  -يا  -

 تؤخذ التجربةْ 

 ُعْنَوًة 

  3وهي نائمة في السريْر.ا

( أشار المناصرة إلى قيامو بتخطيط أربعيف متران مف خط الثمث الميرٌكب في مسجد الشريؼ 4محمد صياـ )    
 يقكؿ في قصيدة ) كنيسة القيامة( :  : (5الحسيف بف عمي في مدينة القدس)

 رياـيا م القدُس 

 حاراتها مف فمفؿ الغراـ

  6ا " ِصياـْ  "حروفها مف ذهٍب قد خط ها 

                                                           

(
1
 .0/503ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

ٍٓووٖٝٙووغأٍَوبًٌٓزٞثووخُِقووّّٜ(ٓووٖأّووٜوفطوب٢ٛاُؼٖوووا939-886ٛوـ/308-070(فطّوبٛئ٣واٗوو٢) ّٝ ُؼجبٍو٢,أ

ٔٚكٛثةةةذٚا( ) انًٕعةةةٕػح انُحةةةّشجاُؼوثووو٣,٢ُؼزوووولأّٗوووٚٓقزووووعفوووٜاُضِوووش,ٌُوووُٖووو٣ْجوووَنأ٣ّوووبٓوووٖأػٔبُوووٚاألٕووو٤ِخ,٣٘ظوووو:

(ar.wikipedia.org.wiki.) 

(
3

 .0/300ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
4

) ٔٚكٛثةةةةةةةةذٚا( انًٕعةةةةةةةةٕػح انُحةةةةةةةةّشجّ(,٣٘ظووووووووو:0990-0907(فطّووووووووبٛكَِووووووووط٢٘٤ٓووووووووٖهو٣ووووووووخُلزووووووووب/اُووووووووولً)

(ar.wikipedia.org.wiki.) 

(
5
 .95-0/90انفٍ انرؾكٛهٙ انفهغطُٛٙ فٙ انقشٌ انؼؾشٍٚ ) قشاءاخ ذٕشٛقٛح ذاسٚخٛح َقذٚح(,٣٘ظو:(

(
6
 .0/96ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(



068 

 

 نقوش فّنّية

 الكردم: األحمر ( , يقكؿ المناصرة في إشارة إلى لكنيا1مدينة البتراء األيردنية, كخزنتيا المشيكرة )     

  2لألنباِط  ُمُدٌف نحتوها في صحراء القمب المذبوْح. ا

 )نقكش األنباط(:كقاؿ في قصيدة        

 بيف صخور األنباط

 كانت ترقبنا سرًا  خزنُة فرعوَف الِسْحري ةْ 

 خاويًة مف أّي رصيٍد  تتباهى برسـو معاركها

 حُة ئانفمماذا تتفرعف  هذ  الحمراء ال

  3كمّواؿ نبطيّْ ا

 

 أمسكُت بشحفِة عرٍؽ صخري  -

  4ا :ُت الخزنةَ قورش

      

 
                                                           

(
1

ٌِّذ ٠ثبُٔل٣٘خاُٞهك٣خ,َٗجخًئ٠ُُوٕٞاُٖوقٞهاُزو٢ّو ّٔ وباُقيٗوخك٤ُؼزوولأّٜٗوبٙوو٣ؼأؽولَِجَوث٘بءٛوبٓوٖهِ(رَُ ّٓ األٗجوبٛ,أ

اُؾلو٣بدأصجزذأّٜٗبٙو٣ؼألؽلِٓٞىاُؼوةاألٗجبٛثَجتافوزالفاُزٖوب٤ْٓ ّٕ كواػ٘خٖٓوأُلكٕٞئ٠ُعبٗتً٘ٞىٙ,ئالّأ

 ) ٔٚكٛثذٚا(انًٕعٕػح انُحّشجٝأٍُِٞةاُلكٖػٖاألٍُِٞةاُلوػ٣,٢ٗٞ٘ظو:

      (ar.wikipedia.org.wiki) 

(salabd.maktoobblog.com.) 

(
2

 .0/329ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3

 .444-0/443(ٗلَٚ,

(
4

 .0/446(ٗلَٚ,
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 عف نقكشيا كرسكميا :( يقكؿ المناصرة 1الطاسيمي )

 مي  رأتنيالنقوُش التي ُحِفرْت في االَطَسي

  2رأتني جموُع الرعاة ا

 

 أيف إذف عسُؿ األقراْص 

  3الطاسيمي ا وشموُع رسـو ِ 

المىٍشربٌية )
ليج )4 (, كالزُّجاج الميعٌشؽ )5(, كالزّْ

6:) 

 ندّية يا مهرًة غنوجًا  يا ُرّمانةً 

  7في المشربّيات العثمانية. ا

المناصرة تبادؿ الحكاس حيث كصؼ ألكاف المشربيات التي تدرؾ بكاسػطة حاسػة البصػر / العػيف بمغػة ستخدـ ا
 حاسة أخرل ىي السمع/ األذف:

                                                           

(
1

ّ(ػوٍٖوطؼاألهٗ,رُووّله022(ٛٚجخٕؾوا٣ٝخهبؽِخ,روغكو٢ع٘وٞةّووماُغيائوو)ٝال٣وخئ٤ُوي١(,رورلوغؽوٞا٢ُ)

ٍ٘خم.ّ(ٝك٤ُوَٛونٙاُؾوجوخاُ٘ووُٞاُؾغو٣وخاُزو9222٢ؼٞكربه٣قٜبئ٠ُاُؼٖواُؾغو١اُؾل٣ش)ًْ(,0022٣َٓبؽزٜبثـِ)

هاُؾ٤بحا٤ٓٞ٤ُخُإلَٗبٕ:هػ٢األثوبهٝروث٤خاُق٤ٍٞ,ٝاُؾ٤ٞاٗبداُجو٣ّخٓضَاُل٤َ,ٝأُ٘بظواُطج٤ؼ٤خ,ٝاُطوًٞاُل٤٘٣وخ, ّٞ رٖ

 (www.youhiba.com)فٛحشقادفاذشهٍٔبً(,٣٘ظو:32222ٝهلثِؾػلكٛب)

(
2

 .0/032ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3
 .0/388ٗلَٚ,(

(
4

ّٝ ٍأٝٓوبكٞهوٚ,٣ٝٔزوّلكوٞماُْوبهعأٝكافوَك٘وبءأُج٘و٠,رُج٘و٠ٓوٖ(ػٖ٘وٓؼٔبه٣١زٔضَك٢ثوٝىاُـوفكو٢اُطوبثناأل

ِّوٕٞ,ثولأظٜٞهٛوب ُٔ جطّٖثبُيعبطاُ ُٔ ُٔيفوف,ٝاُ اٍوزقلآٜب03ٛوـ/6كو٢اُؼٖوواُؼجبٍو٢)ماُقْتأُ٘وُٞٝاُ ّ(ٝاٍوزٔوَّ

أَٝطاٍزقلآٜبًبٕك٢اُؼٖواُؼضٔوب٢ٗ) ّٕ ّ(ؽ٤وشاٗزْووداٗزْوبهاًّوجًٚبٓو0825َ-0507ؽز٠أٝائَاُووٕاُؼْو٣ٖ,ئالّأ

     ) ٔٚكٛثذٚا(انًٕعٕػح انُحّشجك٢اُؼوامٝاُْبّٖٝٓوٝاُغي٣وحاُؼوث٤خ,٣٘ظو:

    (ar.wikipedia.org.wiki) 

(
5

ٕ:ثووبألىهمٝاألفٚووو(كووٖٓؼٔووبه١ػو٣وونثووبُٔـوة, ّٞ ِوو ُٔ غلووقاُ ُٔ ٣ُوٖوولثووٚاُيفوكووخثبُل٤َلَووبءأٝٓوثؼووبداُطوو٤ٖاُ

 ٝاألٕلوٝاألؽٔو,٣٘ظو:ٗلَٚ.

(
6

ُؾوبّاأٛوبهاُو ّْ ٣وز ّْ رغ٤ٔؼٜوبثٞاٍوطخأػوٞاكٓوٖاُوٕوبٓ,رُإُّوقٝكونرٖو٤ْٔٓؼو٤ّٖ,صُو ّْ ٗوخ٣وز ّٞ ِ ُٓ ٕبٕو٢(هطغىعوبط

 ثجؼٚٚ,ٝرَُزقلّؽْٞرٚك٢أؿواٗاُل٣ٌٞهٝاُز٤ْٖٔاُلاف٢ِٝٗٞاكناٌُ٘بئٌٝاُلزؾبدأُؼٔبه٣خ,٣٘ظو:ٗلَٚ.

(
7
 .0/043ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 وعالية السور  والمْشَربّيات ألوانها كاألغاني 

  1حوائطها مف ِقشاني ا

 

 رمُؿ الصحراء األحمر

  2يغتصُب شبابيؾ الِزّليْج ا

 

 ليف أطفالها في الهواءْ صار تشكيمًة مف بال 

ـّ صار زجاجًا تَ    3ا. َؽ بيف الحنايا كاألبرياْء عشّ ث

زجاج الخميؿ الميمٌكف )
4:) 

 أراُهف  قرب نجيؿ المساء

ـ  جمسف هنا/  ُيبايعف غزلَف بري ة اهلل/ ث

  5عمى شاطئ البحر مثؿ زجاج الخميؿ. ا

 

 

                                                           

(
1
 .0/344ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/470,ٗلَٚ (

(
3

 .490-0/492(ٗلَٚ,

(
4

َزوبحٓوٖاُؾٚوبهحاُل٤٘٤ ُٓ ٜوبٓل٣٘وخاُق٤ِوَ,اُزو٣٢ٞعولك٤و٤وخ,ثولأدكو٢كَِوط٤ٖٓ٘وناُؼٜولاُوٝٓوب٢ٗ,رْوزٜوثٜوب(ٕ٘بػخ

٤َُّبػ,٣٘ظو:  (ar.wikipedia.org.wiki)   ) ٔٚكٛثذٚا(انًٕعٕػح انُحّشجٖٓبٗغػل٣لحُِيعبطاُن٣١ْزو٣ٚاُ

وّياى٣ٖ(ٝهلمًوٛوبأُ٘بٕووحكو٢ّوؼوٙ,عل٣وثبُنًوٝعٞكؽبهحك٢اُق٤َِ,رَُ٘تئ٠ُإٔؾبةٜٓ٘خٕ٘غاُيعبط)ؽبهحاُ

 .0/307,358,0/053ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح٣٘ظو:

(
5
 .0/052,ٗلَٚ(
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 صبي ٌة يقاؿ يونانّيُة األصوؿْ 

 عاجْ  في صدرها قالدٌة مف

  1في دارها زجاجٌة مف دمعة الخميْؿ ا

 

 لمخميؿ  نبيٌذ عتيٌؽ.

  2ٌف  ومساجد عتيقة. او  عنٌب طازٌج  زجاٌج ُمم

 

 إفَّ ىذا الزجاج, الزجاٍج:

Made in Hebron. 3ا  

 ل يهّمني ... يا جفرا

 إذا كاف قمبؾ مف أرجواف صور

 أو كاف مف زجاج الخميؿ الُممّوف

 لالذقيةأو كاف قرميدًا مف ا

   4أو رماًل ُنشّكمها في زجاجة وادي األنباط ا

ف بمػكف العنػب األخضػر الػذم تشػتير     في نص آخر يصؼ المناصرة رسمان عمػى زجػاج الخميػؿ الميمػكَّ
, كرٌمػػػانة, كتفاحػػة, كأفعػػى, ككحػػش  بػػو مدينػػة الخميػػؿ, أٌمػػا تفاصػػيؿ الرسػػمة : معركػػة كأدكاتيػػا )ًحػػراب(, كغػػزاؿه

                                                           

(
1
 .0/003ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/328,ٗلَٚ (

(
3

 .0/084(ٗلَٚ,

(
4

ٗخاُز0/090٢,ٗلَٚ( ّٞ كو٢اُجزوواءاألُهك٤ٗوخٖٓٓل٣٘خبػا٣ّ٤َُْزو٣ٜب,مًوأُ٘بٕوحك٢اَُطواألف٤وىعبعخاُوٓبٍأُِ

 ٝاك٠ٍٞٓ١.
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جة مػف مقػػالع الحجػارة فػػي قريػة بنػػي نعػيـ )مسػػقط , كنشػيد قػػديـ مكتػكب عمػػى طكبػة ميسػػتخرى غريػب يطػارد كعػػالن 
 رأس الشاعر(: 

 كزجاج الخميؿ الُمَمّوف باألخضر الِعَنبيٍّ 

 عمى الرسـ: معركٌة وحراْب:

 غزاٌؿ عمى السفِح 

 رم انٌة وحدها 

 مثؿ قمبي الوحيدْ 

 احٌة َتَتمد ُد في آخر السطِر فوت

 أفعى 

 اًل ٌش غريٌب يطارد َوعْ ووح

 نشيٌد قديـٌ عمى طوبةٍ 

 نا القرويٍّ َمر مف مقالع َمرْ 

  1رموز النشيْد. ا ولـ أستطع أف أفؾ  

ربطػػػان دينيػػػان مادبػػػا كبيػػػت لحػػػـ  مػػػدينتي حيػػػث يػػػربط المناصػػػرة بػػػيف  2ا فسيفسػػػاء مدينػػػة مادبػػػا األيردنيػػػة 
 دبا.إذ يمكف مشاىدة جباؿ بيت لحـ مف مرتفعات ما ان,كجغرافيٌ 

 

                                                           

(
1
 .083-0226ّ,0/080,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

فبهٛخك٤َلَبءرؼٞكئ٠ُاُووٕاَُوبكًرْؤَاُوولًٝاألهاٙو٢ ّْ (رْزٜوٓل٣٘خٓبكثبثبُل٤َلَبءاُج٤يٗط٤خٝاأل٣ُٞٓخ,ٝرٚ

ٛبئَٖٓاأل ّْ ٣وخٝاُوووٟكٝهخاُز٢رؼووٗهٍوٞٓبًُِوزالٍٝاألؽغبهأُؾ٤ِخماداألُٞإأُْوأُولٍخ,ؽ٤شريفواُقبهٛخثٌ

ٝأُلٕاُز٢رَٖئ٠ُكُزبا٤َُ٘,رـط٢ٛنٙاُقبهٛخأه٤ًَ٘ٗخاُوّل٣ٌعٞهط,ٌُُٖو٣ْجونٓؾلٞظوبًػِو٠ٓوّواُيٓوبٕئالّٓوب

 (Ar.visitJoudan.com )٣وبهةهثؼٜب,٣٘ظو:
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ية)   رّْ  (1تمثاؿ الحي

  2القصيدُة ساكنٌة كالرسـو العتيقة في امادبا  ا

 

 رؽْ با  كانت َمَقرًّا لعصافير الشرقاماد

 لـ تكف لمعابر المزعـو مأوى

 في ذراها نجمٌة مف بيت لحـ

 في سماها سهُر األجداد في حقؿ الشعيرْ 

  3وبقوٍؿ وُحبوْب. ا ومعاٌت مف نبيذٍ ص

 

 ينطفئ الفانوُس 

 ألف الزيت األزرؽ 

ـّ المدف  احترَؽ   في ُأ

  4انداح عمى تمثاؿ الحرية.ا

 أىرامات الجيزة في مصر, كنقكش قٌبة الصخرة, كزخرفة المسجد األقصى, كلكحة بيت المقدس:     

 

                                                           

(
1

ّ(رنًبهاًُزٞص٤نُػوٟاُٖلاهخ0886/أًزٞثو/08هبٓذكوَٗبثاٛلائٚئ٠ُاُٞال٣بدأُزؾلحاألٓو٤ٌ٣خك٢)(ػَٔك٢ّ٘ٗؾز٢ّ

ػِوو٠فِوو٤ظ٣ٞ٤ٗووٞهى,٣٘ظووو: َي ِطوو ُٓ انًٕعةةٕػح انُحةةّشجثوو٤ٖاُجِوول٣ٖ,ثٔ٘بٍووجخاُوونًوٟأُئ٣ٞووخُِضووٞهحاألٓو٤ٌ٣ووخ,ٓٞهووغاُزٔضووبٍ

 (ar.wikipedia.org.wiki)        )ٔٚكٛثذٚا(

(
2

 .0/424ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3
 .0/488,ٗلَٚ (

(
4
 .0/449,ٗلَٚ(



074 

 

 يمشوف في سواحؿ المنى

ـْ أنا  ثالثٌة ... رابعه

ـْ أنا  وعبده

  1شمس في الظهيرة.اتحت سياط ال ومف بنى أهرامهـْ 

 

 الصخرة الخضراء

 السروة الخضراء

 نقوشها خضراء

 سماؤها فضّية زرقاء

  2جذورها في القمب والشروش والدماْء ا

 

  3ومف زخرفٍة حرقوها في األقصى ا

 كانت تجمس في المقهى قرب الشرفة

 الحموُة كانت تفتؿ قدميها تحت الكرسْي.

  4تتزم ُؿ لوحَة بيت المقدْس ا

     
                                                           

(
1
 .0/000ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .٣,0/020٘ظو:ٓضبٍآفو:ٗلَٚ,0/96,ٗلَٚ(

(
3

 .0/359,ٗلَٚ(

(
4

 .0/004(ٗلَٚ,
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عػادة تشػكيمو ككصػفو شػعريان, مثػاؿ  المحور الثّاني: استحضار المناصرة لعمؿ فٌني )نقش, رسـ, زخرفة ...( كا 
(, حيػث قيسّْػمت إلػى ثمانيػة مقػاطع دكف كضػع 1ذلؾ قصيدتو الميعنكنة باسـ نقش فٌني تاريخي )حجػر ميػؤاب( )
يبػػدأ بعبػػارة )حجػػر أسػػكد مػػف  –تقريبػػان  –مقطػػع فكاصػػؿ رقميػػة بينيػػا, إاٌل أفَّ مػػف يسػػتقرئ القصػػيدة يجػػد أفَّ كػػؿَّ 

البازلت( التي تكررت في القصيدة خمس مٌرات, ثيـٌ يختـ المقاطع بعبارة )تمؾ احتماالت مفتكحػة( التػي تكػررت 
سػػت مػػٌرات, ككػػاف التكػػرار بيػػدؼ التأكيػػد عمػػى المعنػػى المقصػػكد, أٌمػػا المحػػاكر التػػي تناكلتيػػا القصػػيدة فجػػاءت 

 عمى النحك اآلتي:

  الكصػػػؼ الخػػػارجي الػػػدقيؽ كالميفٌصػػػؿ لحجػػػر مػػػؤاب مػػػف حيػػػث: المػػػادة الخػػػاـ , كالطػػػكؿ, كالعػػػرض, كعػػػدد
األسطر المكتكبة, كلغة الكتابة, كقد تكافؽ كصؼ المناصرة مع الركايػات التاريخيػة لممػؤرخيف, يقػكؿ فػي بدايػة 

 القصيدة:
 حجر أسود مف البازلْت:

 صؼ اقيؿ طوله ثالثة أقداـ  وثمانية قراريط ون

 وعرضه قدماف وسبعة أعشار 

  2وقيؿ فيه أربعٌة وثالثوف سطرًا مف الكتابة الكنعانية المؤابية  ا

إاٌل أٌف المناصػػرة فػػي المقطػػع قبػػؿ األخيػػر يعيػػد كصػػؼ الحجػػر بعػػد حػػذؼ كممػػة )قيػػؿ( كتغييػػر الطػػكؿ        
ابة المكجكدة عميو التي تشير إلػى كالعرض, كقد يككف ذلؾ إشارة إلى سرقة الفرنسييف أك حذفيـ جزءان مف  الكت

 انتصارات ميشع:

 هو اآلف يقبع في القاعة الرطبة 
                                                           

(
1
٠َٓووِّخ٤ْٓوو0/79ّ,0226,ٛاألػًةال انؾةةؼشٚح( ّٔ غ:ٝٛو٢َٓووِّخربه٣ق٤ووخًزجٜوب)٤ْٓووغ(ِٓوويأٌُِٔوخأُإاث٤ووخاُزوو٣,٢َُو

ظٜودٍٜٝاألُهكٕك٢اُووٕاُزبٍغم.ّ,رُؼزجوأهلّأَُالّداُزبه٣ق٤خكو٢ثوالكاُْوبّ,فِّولك٤ٜوب)٤ْٓوغ(اٗزٖوبهٙػِو٠ث٘و٢

ٍوْ(اهرلبػوب004ًٝ,رجِوؾأثؼبكٛوب)م.ّ(,رزٌٕٖٞٓأهثؼخٝصالص٤ٍٖطوآً٘وّٞبًػ٠ِؽغووثوبىُز٢أٍوٞك852ئٍوائ٤َػبّ)

ٍوخئُو٠األػِو٠,ػضووػ٤ِوٚكالّؽوٕٞأُهك٤ٗوٕٞٓوٖم٣جوبّٕووماُجؾووا٤ُّٔوذػوبّ)70) ّٞ و ُٓ ّ(,0868ٍْ(ػوٙبًٝػٔوبً,٢ٛٝ

أرو٠ٝأفونُؽطوبّاُؾغووئ ّْ ُو٠كَٔغثٚأَُزْوماُلو٢َٗ)٤ًِوٕٓٞؿبٗٞ(,ًٝبٕٓٞظلبًك٢اُوٖ٘و٤ِخاُلوَٗو٤خكو٢اُوولً,صُو

) ٔٚكٛثةةةةذٚا( انًٕعةةةةٕػح انُحةةةةّشجٓزؾووووقاُِووووٞكوثلوَٗووووب,ه٤ووووَئّٗووووٚاّووووزواٙثووووضٖٔى٤ٛوووولأٝأّٗووووٚهووووبّثَوووووهزٚ,٣٘ظووووو:

(ar.wikipedia.org.wiki) 

(www.wata.cc.forums.showtheard.php.) 

(
2

 .0/79ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 الحجر البازلت الذي:

 اطوله ثالثة أقداـ  وثالثة قراريط ... ونصؼ

 وسمكه قدـ  وقيراط وسبعة ... أعشار

 (1) وفيه أربعة وثالثوف سطرًا مف الكتابة الكنعانية المؤابية .

  ر الفرنسي( الذم أعطاه المناصػرة صػفات ذات داللػة سػمبية: ڤالجديد )متحؼ المك إلى مقىٌرهكصكؿ الحجر
 )القٍبع, كالنسياف, كاإلىانة, كالسجف, كالقاعة الرطبة(:

  2يقبع منسيًا ومهانًا في السجف ا

  3هو اآلف يقبع في القاعة الرطبة  ا

   4يرقد مشرئب القمب في القاعة الرطبة ا 

ـٌ ييؤنس المناصرة     ىذا الحجر العرقاف كالعطشاف كالمغتاظ الذم يبحث بميفة عػف أصػحابو األصػمييف بػيف  ث
كجػػكه زٌكار المتحػػؼ, كأٌنػػو يطػػالبيـ بعكدتػػو إلػػى بمػػده األصػػمي, ييالحػػظ تكظيػػؼ المناصػػرة لألفعػػاؿ المضػػارعة, 

 لمداللة عمى استمرارية األحداث: )يرقد, كيتطمع, كيسأؿ, كيتصبب, كيشنؽ(:

 لبازلتحجٌر أسود مف ا

 في القاعة الرطبة يرقد مشرئب القمب

 رڤيتطمع في وجو  زّوار متحؼ المو

 يسأؿ أحبابه القادميف مف الشرؽ

 يتصبب عرقه مف الخجؿ 
                                                           

(
1
 .80-0/82ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .0/79,ٗلَٚ(

(
3
 .0/82,ٗلَٚ (

(
4
 .0/80(ٗلَٚ,
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 يتشقؽ فمه مف العطش 

 أو يشنؽ نفسه مف الغيظ 

  1تمؾ احتمالت مفتوحة.!!! ا

 ـٌ بيعػو, كقػد تػدٌرج المناصػرة فػي عرضػيا بأسػمكب تيكمػي طريػؼ, شػمؿ ثػالث  كيفية العثكر عمى الحجر ثيػ
 فئات:

األيكلى: الفاٌلحػكف األيمٌيػكف الػذيف يجيمػكف القيمػة الفنٌيػة كالتاريخيػة لحجػر مػؤاب, كالثانيػة: المثٌقفػكف الجػامعيكف 
ه الذيف ال يتقنكف المغة الكنعانية المؤابية, أٌما الثالثة: فيـ تٌجار اآلثار الذيف ييٌميـ الربح المادم فقط؛ لذا باعك 

مقابؿ مبمغ زىيد قياسان بقيمتو التاريخية الميٌمة, كقد قيؿ إٌف المستشرؽ )غانك( قد سرقو في غفمة مػف أصػحابو 
 األصمييف:

 وجد  الفالحوف الذيف ل يجيدوف القراءة

 وجد  المثقفوف وخريجو الجامعات 

 الذيف ل يجيدوف الكتابة.

 حجٌر أسود مف البازلت

 دوف القراءة والكتابةالتّجار الذيف ل يجي باعهُ 

 موف غانوبثمف بخس لممسيو كمير 

  2أو أف المسيو سرقه في وضح النهار ا

  كثالثػيف انتصػاران  فيي تيمثػؿ أربعػةن  –رٌدان عمى الركاية اإلسرائيمية  –القراءات المحتممة لسطكر حجر مؤاب
ىد تفصيمية: الجنكد كشجاعتيـ, عمى العدك ) بني إسرائيؿ( في معارؾ كثيرة رئيسة كفرعية بما تحكيو مف مشا

 كالسيكؼ, كجثث القتمى, كأنيار الدـ, كالخيكؿ, كالغبار, كالنتائج النيائية ليا ...

                                                           

(
1
 .0/80ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/79,ٗلَٚ(
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   1أربٌع وثالثوف نجمًة ذهبية تممع في ليؿ المؤامرات ا

 يمكننا أف نتصور أربعة وثالثيف انتصارًا 

 كؿ معركة في سطر

 وربما كانت في السطر معارؾ فرعية أخرى

 مؾ احتمالت مفتوحة.ت

 خيوؿ  عجاجها يمأل سهوؿ المطر

 رجاؿ خرجت السيوؼ تممع مف ظهورهـ 

 جبؿ التقى جباًل 

  2أنهار وجثث ومعادف. ا

: محاكاة أيسمكب المكحات الفنية, كاستيحاء طريقة الٌرساـ فػي الرسػـ كالتمػكيف, كمػف األمثمػة التػي المحور الثالث
ًجػػدُّك(, حيػػث اسػػتخدـ المناصػػرة أفعػػاالن يمكػػف إدراجيػػا ضػػمف ىػػذا المحػػكر مق طػػع مػػف قصػػيدة )جفػػرا فػػي سػػيؿ مى

, كأكٌزعي( لمداللػػة عمػػى اسػػتمرارية الحػػدث الفنػػي, كأسػػند  ـي, كأيكٌحػػؿي , كأرسػػ مضػػارعة مرتبطػػة بحقػػؿ الفػػف: )أخػػربشي
بزىػرات  بعضيا إلى ضػمير المػتكمـ )الشػاعر( أك الغائػب, ييشػاىد فػي ىػذه المكحػة جػدكؿه متػدفؽه بالمػاء, ميحػاط

القندكؿ كزنبقة, ككعػكؿ تػركض فػي الميػؿ ذم المػكف البنػي كسػط سػيؿ العنػب, أٌمػا سػماء الغابػة ففييػا عصػفكر 
 أخضر يطير, كحتى يزكر الشاعر جفرا في سيؿ مىًجدُّك فسيرسـ طاقية إخفاء, ثيـٌ ييكٌحؿ جفني جفرا بمكنيف:

 سأخربُش خجمي في هيئة أفعى

 ساقيها كالجدوؿ أرسـ

                                                           

(
1
 .0/79ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/82,ٗلَٚ (
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 يتدفؽ بيف الخطيف المصقوليْف. أرسـ ماءً 

 طيرًا أخضَر في أطراؼ مغارات الغابة أرسـ

 .زهرات القندوؿ عمى الصّفيف أرسـ

 زنبقة ووعوًل  تتراكض في الميؿ الُبّنيْ  أرسـ

 في سهؿ العنب الدابوقيْ 

 طاقية إخفاٍء ألزورِؾ  أرسـ

  ثـ أكّحُؿ جفنيِؾ ... بمونيفْ 

  1ِجّدو ... َوَمِجّدو. اوأوّزُع قافيتي وخيولي بيف مَ 

في المكحة الثانية يصؼ المناصرة العىمىـ الفمسطينٌي المرتفع في سيؿ مىًجدُّك بألكانو األربعػة مبٌينػان داللػة 
الممػػح (, كاألبػػيض لػػكف 2كػػٌؿ لػػكف: فاألخضػػر رمػػز خصػػكبة أرض فمسػػطيف, كاألحمػػر لػػكف الفػػداء كالتضػػحية)

 د فداللة الظمـ الذم لحؽ باإلنساف الفمسطيني:مف البحر المٌيت, أٌما األسك  الميستخرىج

 في سهؿ مجّدو يرتفع الكنعانْي:

 رّافاتاألخضر زرعي  داسو  بج

 ؿ  وكبشي مف أجؿ مناماتياألحمر قرباني لإل

 األبيض حقؿ الممح  شربنا  عمى الُمنعرجات

  3زمٍف فات. ا مف األسود قهٌر في أضمعنا

                                                           

(
1

 .30-0/30ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

َّالّٝاث٘ٚئٍٔبػ٤َ,٣٘ظو:  .027-020,افّاخعٕسج انقّ (رٞعلئّبهحئ٠ُهٖخئثوا٤ْٛػ٤ِٚاُ

(
3

 .0/30ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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أ المناصرة إلى أسػمكب الشػرط, فػإف جػاءت جفػرا فػي مكعػدىا فسيرسػـ نافػذة أٌما في المكحة الختامية فقد لج    
عمى إطارىا الخارجي)اإلفريز( حمامة تيٌمثؿ جفرا يالحقيا صقره سريع ييمثٌػؿ الشػاعر, أٌمػا إف غابػت فسيرسػميا 

 ( مشًكٌية في الٌنار: 1عمى شكؿ زجاج مرآة مكسكر أك كحٌية تسعى )

 إْف جاءت جفرا في موعدها

 وعمى اإلفريز حمامة نافذةً  سـأر 

 لحقها صقٌر كقذيفة نار

 أرسـ فوؽ العشب ُمسد َسها

ف غابْت أرُسمها كزجاج  مكسور في المرآة وا 

 أمطرُها برزيؿ الكممات

 أرسمها تسعى كاألفعى  أشويها

  2ألقيها كالوردة في النار. ا

 ديط انًفشداخ األظُثٛح

كلغػػػة أجنبيػػػة بحركفيػػػا األصػػػمية, كقػػػد لػػػكحظ بعػػػد اسػػػتقراء  ,ٌيػػػةالعربالٌمغػػػة المزاكجػػػة بػػػيف لغتػػػيف:  تعنػػػي  
بالمغػػة اإلنجميزيػػة فػػي سػػياقات قميمػػة ضػػمف نمطػػيف: األٌكؿ: مػػتف  مفػػراداتو  األعمػػاؿ الشػػعرية لممناصػػرة أٌنػػو دمػػج

 القصيدة, مثاؿ قكلو:

 انظرم, انظرم النار كالغاًر كالزميريٍر 

, صكرتييا في الغديٍر   المحاٌلتي

                                                           

(
1

َّالّ,:(ك٤ٜبر٘بٓهوآ٢ٗٓغ خػٖب٠ٍٞٓػ٤ِٚاُ ّٖ  .02,عٕسج طّ,چک  ک  گ  گ  گ    چ ه

(
2

ّ,ٓقزٞٓبًثٌِٔخ)اُؼبه(ٝاألّٕؼ0226,عبءاَُطواألف٤وك82ٛ٢ّ,80ٛ,0220-82ّ,0994,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

 .33-0/30ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح٤َُبمًِٔخ)اُ٘به(ُٝؼِّٚفطأٓطجؼ٣,٢٘ظو:ؽَتا
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 اج, الزجاٍج:إفَّ ىذا الزج

Made in Hebron. 

 إفَّ ىذا الحرير الحريٍر:

Made in Haifa. 

 إفَّ ىذا البكاء األسيٍر 

 (1يشبو الميجنا )

أثارت رؤية المناصرة لمعبػارتيف بالمغػة اإلنجميزيػة مزيجػان مػف مشػاعر الحػزف كالفػرح, إذ رآىػا ممصػقة عمػى      
ـٌ بكػى بسػػبب الحنػيف كالشػػكؽ لمػػدينتي: بضػائع فػػي دكؿ أجنبيػة قامػػت باسػػتيرادىا مػف كطنػػو,  فأصػابو األسػػى ثيػػ

, أٌمػا مػف ذكريػات الخميؿ) مسقط رأسو( كحيفا, كبما تحممو ىذه الصػناعات المشػيكرة فييمػا ) الزجػاج كالحريػر(
الفػػرح فيػػك االفتخػػار بيػػذه الصػػناعات فػػي كطنػػو مسػػتخدمان جممتػػيف بمغػػة يفيميػػا األجنبػػي كالعربػػي, تشػػمؿ فػػي 

ًنع في الخميؿ, حيفا( مع استخداـ أربعة ميؤكدات: داخميا: اسمان  حرؼ التككيػد )إٌف(,  كفعالن كحرفان, كتعني: )صي
كالتككيد المفظي لالسميف ) الزجاج كالحرير(, ثيـٌ الجممة بالمغة اإلنجميزيػة بػالخط األسػكد الغػامؽ البػارز , التػي 

, خاٌصة أٌنو بٌث شكقو كحنينو إلى الخميؿ كحيفا في قد تككف أبمغ في اإلبانة عف المعنى الميراد إيصالو لممتمٌقي
 مكاضع سابقة مف القصيدة نفسيا.

( مألكفػػة لػػدل الميتمقٌػػي العربػػي سػػماعان كقػػراءةن, فكثيػػران مػػا تيقػػرأ … Made inلعػػؿَّ العبػػارة اإلنجميزيػػة )    
إلى ميترجـ أك قامكس ليغكم ييتػرجـ  ممصقةن عمى أنكاع مختمفة مف الًسمىع لبياف بمد المنشأ؛ لذا ال يحتاج الميتمٌقي

معناىػػا, كبالتػػالي ال يرتبػػؾ عنػػد قػػراءة المقطػػع الشػػعرم بمغتػػو المزدكجػػة أك بييئتػػو البصػػرية التػػي قػػد تمفػػت نظػػره 
ة كبػيف سػياقيا فػػي فىػأكثػر لمػا لمحػرؼ األجنبػي مػف تػػأثير عمػى العػيف, كمػا ييالحػظ االنسػجاـ بػػيف الجممػة الميكظَّ 

 .المقطع الشعرم السابؽ

    

                                                           

(
1
 .0/084ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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أٌمػػا الػػنمط الثػػاني فجػػاء فػػي ىػػامش الػػنص الشػػعرم, إذ قػػاـ المناصػػرة بترجمػػة عبػػارة شػػعرية مػػف لغتيػػا    
اإلنجميزيػػة إلػػى العربيػػة ككتابتيػػا فػػي مػػتف قصػػيدتو, مػػع كضػػعيا بػػيف قكسػػيف ىالليػػيف, ثػػـ إحالتيػػا إلػػى ىػػامش 

 (1أسفؿ الصفحة نفسيا, ميشيران إلى اسـ القائؿ: )

 ا زجاٌج مكسورْ العتبُة أشواٌؽ و 

  1اتمشي الفئراف عميْه   

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . Like rats on broken glass  ت.س. إليوت: 1ا

    

قد يككف قصد المناصرة إبػراز ثقافتػو اإلنجميزيػة, كالكشػؼ عػف تػأثره بالشػاعر ت.س إليػكت باقتبػاس عبػارة مػف 
فكتابتيا بمغتيا األصمية ييقٌكم كييدٌعـ النص الشعرم حيث يساعد المتمقٌػي عمػى فيمػو قصيدتو )الرجاؿ الجيكؼ( 

 (.2بشكؿ أفضؿ )

 استخداـ األرقاـ والرموز الرياضية

كتابة األرقاـ كاألعداد كما تيكتػب فػي عمػـ الرياضػيات, لمػا ليػا مػف أسمكب استخدـ المناصرة في شعره   
عػيف مػع األيذف فػي تمقٌػي القصػيدة الشػعرية, كقػد جػاء ىػذا التكظيػؼ عمػى تأثير بصرم عمى الميتمٌقي, فتشترؾ ال

 أشكاؿ عٌدة:

  ّـ(, كالنكسػة 0948: التكثيؽ لألحداث التاريخية خاٌصػة مػا يتعمػؽ بفمسػطيف مثػؿ النكبػة عػاـ )ؿالشكؿ األو
عمػػػى قمعػػػة الفمسػػػطينية -ـ(, كسػػػيطرة القػػػكات المشػػػتركة المبنانيػػػة0968ـ(, كمعركػػػة الكرامػػػة عػػػاـ )0967عػػػاـ )

 : ـ(0976عاـ ) شقيؼ/ لبناف كبدء المناكشات مع إسرائيؿ
                                                           

(
1

 .0/098ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

)ئ٤ُٞد(:ٗؾٖاُوعبٍاُغٞف/َٗوز٘لػِو٠ثؼٚو٘باُوجؼ٘/ًلئووإػِو٠ىعوبٍطٌَٓوٞه, ّٔ ٣٘ظوو:(ًزتأُ٘بٕوحٗبهالًٗ

 .6ّ,ٓولٓبد,0994ٛ,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج
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 أصبحت لجئًا يحمؿ بقجًة 

  1. ا1967  أْو 1948في يـو مف أياـ 

 

 هناؾ شيء في القمب أيها السيد 

 يتمدد كشجرة تصؿ إلى السماء السابعة

 سأترؾ لؾ فرصة الستنباط

 هو كالكبريت  ويبدأ بحرؼ الكاؼ.

 :بحثِ في ال سأساعدؾَ 

 .1968حدثْت معركٌة عاـ 

 لفظٌة مف نار ونور.

 لفظٌة ُأغيظ بها األسياد 

  2ا متى أشاء.

 ودوف أف ينتبه  أشار لقمعة الشقيؼ وقاؿ: اهي كنعانية في المغة  

   1976بعد  ػػ اآلف ػػ وحّدد .تصور أنها ما زالت تستخدـ اآلف 

  3احتى يصبح تاريخًا .

 حداث خاٌصة في حياة المناصرة, كتكثيؽ ذكرياتو فػي األمػاكف المختمفػة التػي : التأريخ ألالشكؿ الثّاني
عاش فييا, كيككف ذلؾ بكتابة سنة كتابة القصيدة في حاشية العنػكاف أك فػي ذيػؿ القصػيدة, كقػد ييػدرىج 

                                                           

(
1
 .506,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج,٣٘ظوٓضبٍآفو:0/063ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .048-0/047,(ٗلَٚ

(
3

 .437,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج,٣٘ظوٓضبٍآفو:0/055,(ٗلَٚ
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( أك فػي عنػكاف 1()0966جممة كاحدة قاليا البحر عػاـ في عنكاف القصيدة تاريخ كتابتيا مثؿ قصيدة )
ك العػػػاـ ـ( كىػػػ0963( أك فػػػي مػػػتف القصػػػيدة مثػػػؿ عػػػاـ )2( )0974 –فرعػػػي ) عػػػركس البحػػػر مقطػػػع 

الخميػؿ إٌبػاف دراسػتو الثانكيػة فػي مدرسػة الحسػيف بػف عمػي فػي شػارع عػيف  األخير لممناصرة فػي مدينػة
 سارة:

 مف شارع عيف سارة

 إلى حمحوؿ

 هرعت النساء إلى باب المدينة

 ينتظرف تالميذ المدارس

  3ا 1963في عاـ 

ذكريات أليمة بشكؿ تفصيمي )اليـك كالشير كالسنة( مثػؿ حادثػة اعتقالػو كتعذيبػو  تاريخ أحيانا قد يشير إلى    
ـ( كمكقفػػػو ىػػػذا يشػػػبو مكقػػػؼ الثػػػكرة 0977عمػػػى أيػػػدم مػػػكظفي منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية فػػػي بمغاريػػػا عػػػاـ )

 بػً )سكرة بكشكيف(:الركسية مع األديب الركسي )بكشكيف(؛ لذا سٌمى ىذه التكقيعة 

 في يـو كهذا

 1977مف شهر ديسمبر 

 كانوا يجرونني بالسالسؿ

 نحو قبر التعذيب الثوري

 وغرغر الدـ في فمي يا جفرا

                                                           

(
1

ئؿو٣وو٢(هوبّأُ٘بٕووحثزـ٤٤ووػ٘وٞإاُوٖو٤لحئ,03,قًةش ظةشػ كةاٌ ٔحٛةذاً بٕوح,ػوياُول٣ٖ,(أُ٘ ُو٠)َُوجٍتػوبٛل٢غ

 .0/002ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح :٣٘ظو

(
2

 .488,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
3
 .٣,425٘ظوٓضبٍآفو:ٗلَٚ,466-465,ٗلَٚ(
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  .واهلل لقد غرغَر الدـ

  1مف أراد منكـ أف يعرؼ التفاصيؿ فميقرأ سورة بوشكيف ا

 ف نػػكع آلػػة حربٌيػػة, أك تحديػػد أبعػػاد : تكضػػيح التفاصػػيؿ الدقيقػػة لصػػفقة تجاريػػة, أك بيػػاالشػػكؿ الثّالػػث
 ميجٌسـ مادم, بيدؼ لفت انتباه الميتمٌقي بصريان:

 شاقؿ مف الفضة 444دفع له  

  2غرامًا  ا 11 , 434االشاقؿ يساوي 

  3   ا16-ضـ طائرات اا اؼ 

 الحجر البازلت الذي 

 أقداـ وثالثة قراريط ... ونصؼ 3ا طوله 

 ارأعش .وسمكه قدـ وقيراط وسبعة ...

  4سطرًا مف الكتابة الكنعانية المؤابية . ا 34وفيه 

 تػػرقيـ المقػػاطع أك األسػػطر أك اليػػكامش الشػػعرية, يقػػكؿ المناصػػرة فػػي قصػػيدة اليػػكامش الشػػكؿ الرابػػع :
   5ا )كنعاف صابر لف يستنكر !!(

 :في المجمس  ُكّنا سبعةْ  -

 .الِبْفُت األبيُض في بْصماِت العّشاؽ المرتحميفْ 1

 عمى وجه قرنفمة الصّوافْ  .الحزفُ 2

                                                           

(
1
 .473,ٛكاهاُؼٞكح,انًُافشجدٕٚاٌ ػض انذٍٚ (

(
2
 .553,ٗلَٚ(

(
3
 ,هبّأُ٘بٕوحثؾنفٛنااَُطوٖٓاُطجؼبداُالؽوخ.576,ٗلَٚ (

(
4

 .464ّ,0220,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
5
.399-058,398-055,057-0/231,053ٗلَٚ,ُالٛالعػ٠ِأٓضِخأُفو٣ٟ٘ظو:0226,0/424ٛ,ٗلَٚ(
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 .الكذُب الرّنافْ 3

 .الصدُؽ السّريُّ المذبوح عمى نافذة اآلرامّييفْ 4

 .الورد النامي في البستافْ 5

 .وصبايا  سمسمٌة مف َذَهٍب  ُقْرب النبَعةْ 6

  1ا. وأنا كنُت لهـْ واسطة العْقدِ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ا ننتظر غيابِؾ كي يحُضَر حْفَؿ نبيٍذ مجنوفْ  كن1ا

 ننتظُر الفتنَة  حتى تأتي بكشاكشها  ضْحكتها  

 حيف ُتجمجؿ أو تهمُس   أتخمخُؿ كقطيِع ُمجوفْ 

 أنهاُر  لساني ينعقُد   أخوفْ               

 كتبُت أماـ حبيبي. وْعدًا   كنتُ              

 

اة ) = ( التي تعنػي المسػاكاة فػي القيمػة بػيف عػدديف فػي عمػـ الرياضػيات, : منيا إشارة المساك الرموز الرياضية
كقػػػد يسػػػتخدميا الشػػػاعر لتعنػػػي التسػػػكية كالمماثمػػػة كالمعادلػػػة أك عكػػػس ىػػػذه المعػػػاني, مػػػف النمػػػاذج الدالٌػػػة لػػػدل 
المناصرة ما جاء في قصيدة اليكامش )تأشػيرة خػركج( التػي يصػؼ فييػا بعػض ذكرياتػو فػي مصػر عنػدما رحػؿ 

 (:1ا )عني

 وفيؾ كفرُت وُجعُت وفيؾ عرفُت بالدي

 هْ تشوقت لمكـر والنار والدالي

  1وفيؾ انتصرُت = انهزمت وفيِؾ ا

                                                           

(
1

 .033,ٛكاهاُؼٞكح,ذٍٚ انًُافشجدٕٚاٌ ػض ان(
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 هْ رأيت الطحالب تأكؿ حيطانؾ العالي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   َقْهِقهوا واخدعونا وقولوا: انتصرنا ...1ا 

 بوْف.اقهروني بما تكذ    

( التػػػػي تعنػػػػي فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ المسػػػػاكاة كالمماثمػػػػة,          جػػػػاءت إشػػػػارة )=( بػػػػيف ) انتصػػػػرتي = انيزمػػػػتي
فاالنتصػػػار يعػػػادؿ اليزيمػػػة كىػػػذا مػػػا يكضػػػحو اليػػػامش أسػػػفؿ الصػػػفحة فالقيػػػادات خػػػدعت الشػػػعب فجعمػػػت مػػػف 

طنع, كلعػػؿَّ المناصػػرة يقصػػد حربػػان اليزيمػػة انتصػػاران بتزكيػػر الحقػػائؽ كالكػػذب؛ لػػذا ال قيمػػة ليػػذا االنتصػػار الميصػػ
 معٌينة حدثت آنذاؾ.

( الػػػذم يعنػػػي الػػػدخكؿ إلػػػى أك تجػػػاه الشػػػكؿ ←مػػػف اإلشػػػارات األيخػػػرل لػػػدل المناصػػػرة, إشػػػارة السػػػيـ )  
 المقصكد, مع اإليحاء بالسرعة كالقٌكة:

 هذ  الفخُّ  ل تقتربْ  ←وحّدْؽ هنا  -

  1ا ألن َؾ مف ُصْمب كنعاف  حّدْؽ ول تقترْب.   

لعؿَّ غاية الشػاعر إثػارة انتبػاه المتمقٌػي, كتحػذيره بعػدـ االقتػراب مػف الفػٌخ؛ لػذا اسػتخدـ إشػارة السػيـ المألكفػة     
في الحياة العممية لممتمٌقي, كفي مكضع آخر لجأ المناصرة إلى استخداـ اإلشارتيف : ) السيـ, كالمساكاة(, كمػا 

 ني ألحداث طرد كتيجير الشعب الفمسطيني:رٌقـ األسطر الشعرية لغاية الترتيب الٌزم

 هناؾ كانت منازلنا ... ُقبيؿ الردـ في ّتموْز. .1
 ولدُت وحيدًا كالنحمة في البري ْة. .2

 نهر العذراء بكى  لّما سمع األشجار تذوْب. .3

 اآلباء ارتحموا قبؿ رحيؿ األعداء. .4

 عيف الماء هنا نشفت مف حزف اآلباْء. .5

 تقوقعوا خمؼ المنى  .6

                                                           

(
1

 .0/397ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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   = بّوابة المنفى.←ا مّروا ا ومف هن    

 وبقيُت وحيدًا كالبيت المردوـْ  .7

. ا       1أهجو قطعاف الرـو

قد تككف داللة السيـ: أفّْ اآلباء مػٌركا إلػى / تجػاه بٌكابػة المنفػى, أٌمػا إشػارة )=( فقػد تعنػي: أفَّ مػركرىـ إلػى     
 ما يفعمو ىك ىجاء األعداء بشعره. المنفى يشابو كضع الشاعر: البقاء كحيدان مثؿ البيت الميجكر فكؿٌ 

 

 ػالياخ انرشقٛى

لعالمات الترقيـ دكره بارزه في الشػعر الميعاصػر, إذ يػتٌمـ اسػتخداميا المعنػى كالشػكؿ الشػعرم, لمػا ليػا   
لغايػة شػعرية, كيظيػر اسػتخداميا فػي  –رغـ الحاجػة ليػا  –مف دالالت بنائية كصكتية, كقد تختفي مف النص 

ػػػػٌر مػػػػف إيقػػػػاع يناسػػػػب قصػػػػد الشػػػػعر صػػػػيدة النثػػػػر بشػػػػكؿ خػػػػاص فيػػػػي تعػػػػٌكض مػػػػا يفقػػػػده شػػػػعر التفعيمػػػػة كق الحي
 (.2الشاعر)

 يمكف تقسيـ عالمات الترقيـ إلى ثالثة أنكاع:  

 ) الفاصمة, كالفاصمة المنقكطة, كالنقطة(. أّوًل: عالمات الوقؼ -

عالمػػػة االسػػػتفياـ, كعالمػػػة ) النقطتػػػاف الرأسػػػيتاف, كعالمػػػة الحػػػذؼ, ك  ثانيػػػًا: عالمػػػات النبػػػرات الصػػػوتية -
 التعٌجب(.

ػػػػػٍرطة المفػػػػػردة,  ثالثػػػػػًا: العالمػػػػػات الصػػػػػامتة - ) عالمتػػػػػا االقتبػػػػػاس/ التنصػػػػػيص, كاألقػػػػػكاس المعقكفػػػػػة, كالشى
 كالشرطتاف(. كالشىٍرطةالمائمة, كعالمة االعتراض: القكساف الياللياف,

خداـ عالمػػػات التػػػرقيـ فػػػي بعػػػد اسػػػتقراء األعمػػػاؿ الشػػػعرية لممناصػػػرة ييالحػػػظ ميمػػػو كحرصػػػو عمػػػى اسػػػت   
نصكصػػػو الشػػػعرية لغاياتيػػػا المعمكمػػػة لػػػدل الكيتٌػػػاب كطيػػػاٌلب العربيػػػة عمكمػػػان, كلغايػػػات خاٌصػػػة بالشػػػاعر, أٌمػػػا 

 استعماليا فقد جاء عمى النحك اآلتي:

                                                           

(
1
األٕو٢ِا,عوبءاُلؼوَأُٚوبهع)أٛغو399ٞ-0/398ّ,0226,ٛاألػًال انؾةؼشٚح( ّٔ (كو٢اَُوطواُْوؼو١األف٤ووُِو٘

ؼؽنكٜب ّٕ  ,ُٝؼِّٚفطأٓطجؼ٢.)أٛغٞ(ٓزجٞػبًثبألُق,ٝاأل

(
2

 .325-320,انققٛذج انرؾكٛهٛح فٙ انؾؼش انؼشتٙٗغ٤ت,(٣٘ظو:اُزال١ٝ,ٓؾٔل
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 أّوًل: عالمات الوقؼ

 الفاصمة ا       

( 1كػذا ,ىكػذا, يػا عزيػزم()كٌظؼ المناصرة الفاصمة بشكؿ الفػت فػي عنكانػات بعػض قصػائده مثػؿ: )ى  
(, كمػػػا جػػاءت فػػي متػػكف القصػػائد بعػػد النػػداء كبػػػيف 2ك)كقػػاؿ رحمػػو اهلل, كىػػك فػػي السػػبعيف, يرثػػي حصػػانو( )
 الكممات المعطكفة, يقكؿ ميخاطبان )الكياف اإلسرائيمي(:

 يا دولَة الخازوِؽ 

 الشعراِء  يا قتّالةَ 

   واألضواء  واألزياِء يا سر اقة الِحّناءِ 

 ياء جداد  واألبناء  واآلباء  واألشواأل

  3والمّواؿ  والراياِت  والَخْرجاِت  والمالوْؼ. ا

مكعػػة الشػػعرية )ال ( كالمج4يبػػرز اسػػتخداـ الفاصػػمة بشػػكؿ كاضػػح فػػي قصػػيدة )سػػجاٌلت البحػػر المٌيػػت( )      
ػػػٍقؼى لمسػػػماء(  تتصػػػؿ كتتضػػػافر  حيػػػث " تشػػػير الفاصػػػمة المكضػػػكعة بعػػػد األسػػػطر الشػػػعرية إلػػػى أٌنيػػػا جميعػػػان سى

لتصكير فكرة معينة تنتيي باختفائيا, كما تينٌبو إلى أفَّ ىذه األسطر الشعرية تكٌكف معان سػطران شػعريان كاحػدان ييقػرأ 
(, كفي أحيافو أيخرل قد تختفي حركؼ العطؼ 5دفعة كاحدة, لبياف المعنى الكٌمي كالشمكلي لما بيف الفكاصؿ" )

عطكفػػة, كييسػػتعاض عنيػػا بالفاصػػمة, كىػػي بػػذلؾ تحمػػؿ العديػػد مػػف المعػػاني بػػيف األسػػطر الشػػعرية كاألفعػػاؿ الم
 (.6التأكيمية, إذ يساعدىا ذلؾ في نقؿ الكاقع بشكؿ أفضؿ )

                                                           

(
1

 .٣,0/55٘ظوٓضبٍآفو:ٗلَٚ,0/454ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .٣,55٘ظوٓضبٍآفو:ٗلَٚ,93,ال عقف نهغًاء(

(
3
 .49,ٗلَٚ(

(
4

 .336-0/306ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(٣٘ظو:

(
5

 .000,نققٛذج انؼشتٛح انًؼافشج نرقُٛاخ انفٌُٕ األُخشٖذٕظٛف ا(اُي٣بكاد,ر٤َ٤و,

(
6

خقةةائـ ؽةةؼش انًةةشأج انفهغةةطُٛٛح يةةٍ ػةةاو أنةةف ٔذغةةؼًائح ٔعةةثؼح ٔعةةرٍٛ حرةةٗ َٓاٚةةح انقةةشٌ (٣٘ظووو:ٗووب٣ق,ٓوو٢ّػٔووو,

 .057انؼؾشٍٚ )تحس فٙ ًَارض يخراسج(,
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يقكؿ المناصرة في نػٌص داؿٍّ عمػى اسػتخداـ الفاصػمة فػي نيايػة األسػطر الشػعرية, كأحيانػان بػدؿ حػركؼ   
 العطؼ, ثيـٌ يختمو بالنقطة:

 شعُؿ ما يمكُف أوصُؿ ما يوصُؿ  أ -

 أتحوصؿ في داخمي  أرجؼ كالتمميذ المذنب 

 هكذا يحدث حيف تكوف بعيدًا 

 ترتكز قرب المحطة  كالنجـ الهارب مف مدار  

 تتسمؽ ظهر القطارات المسافرة إلى األبد 

   تذوب تتأرجح  تندلؽ  تنصّب  تتمّوى

 اترقص رقصة الديؾ الذبيح  حداد

 تتباهى بضفائر جارتؾ الشقراء 

 ر القمب في الوحشة ستقاـو التممؽ  فينك

 ترعى ماعز أوهامؾ في غسؽ النهايات 

 تستحضر أرواح األشجار الشائخة 

 تتمادى في اختراؽ أسوار الوسف 

 تشرب قهوتؾ المرة 

  نارنجتتسمؿ في حممؾ نحو حقوؿ ال

 تتكهرب  تنبمج كالصبح  تغير كالمغيرات 
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  1تعدو كالعاديات. ا

   ة ا ؛الفاصمة المنقوط

ىػػػي األقػػػٌؿ اسػػػتخدامان فػػػي شػػػعر المناصػػػرة,  إذ كٌظفيػػػا فػػػي مكضػػػعيف مػػػف قصػػػيدة كاحػػػدة )دم ... يػػػا   
 حصاني ... دم(, كعادة تككف الفاصمة المنقكطة بيف جممتيف الثانية منيما سببان لأليكلى التي قبميا أك العكس:

 مّرًة أشعَؿ القمَب  بالبوِح؛            

 طيور الُشقوؽْ غارْت             

 ويكّممني ِخمسًة  قصصاً             

  2مف قديـ الزماْف. ا            

 قاـ الشاعر بالبكح كالشككل إلى حصانو؛ مما تسٌبب في غيره الطيكر التي تسكف الشقكؽ.    

 النقطة ا. 

, كىػػذا كظٌػػؼ المناصػػرة النقطػػة فػػي نصكصػػو الشػػعرية, بكضػػعيا فػػي نيايػػة الجممػػة أك السػػطر الشػػعرم  
يعني: " انتياء المقطة أك الصكرة أك الفكرة بنكعييا الكٌمية كالجزئية ... كيبرز استخداـ النقطة بشكؿ خاٌص في 
دكرىا كقطع تتمٌيز بو عممية المكنتاج, إذ إٌنيا تضع حػدكد المقطػة بكصػفيا الكحػدة األساسػية فػي تشػكيؿ السػرد 

كييمثٌػؿ الكصػؿ تعاقػب عػدد مػف عمميػات القطػع التػي تضػيء  السينمائي مف حيث ىي الخمية األيكلى لممكنتػاج,
ظٌػؼ المناصػرة 3تنكيعات الكحدة " ) ( مثاؿ ذلؾ ما جاء في قصيدة ) كيػؼ رقصػت أيـٌ عمػي النصػراكية( التػي كى

 فييا تقنيات سينمائية:

 . إعادة تمثيؿ:5

 . الجّثُة في وسط الحمبة.1
                                                           

(
1

 .020-0/020ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .0/005ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح,42ٟ:ٗلَٚ,فوأٓضِخأُ٘ظو,39٣,ال عقف نهغًاء(

(
3

 .003-000,ذٕظٛف انققٛذج انؼشتٛح انًؼافشج نرقُٛاخ انفٌُٕ األُخشٖ(اُي٣بكاد,ر٤َ٤و,
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 طابوٌر مف شجر الخابور.

 ناُ  ُتشيراف إلى شرر الصّواْف.مسُؾ األرِض  وعي دمهُ 

 قاؿ الراوي  وهو يدير الوجه إلى الشرْؽ.

 حشٌد مف شجر الُرّماْف.

 في خيمته الزرقاْء. أجنحُة حماـٍ بحري  

 . الكاميرا تتقّدـ في هيئة عصفوْر.2

 األحمر واألخضر َمْزهّواْف.

 الرعشة تسري في أجساد المحتشديْف.

 .العرس عمى مقبرة الشهداءْ الطوفاف  يهيُج  الطوفاف يقيـ 

 . المقطُة تخترؽ رخاماٍت وزهوْر.3

 الكاميرا تستعرُض أرجاَء القبرْ 

  1أـ عمْي: ا –انتشرْت باقاُت الورِد ... وهاهْت 

 مف نصكص المناصرة التي يظير فييا استخداـ النقطة بيف الجمؿ المتتابعة بشكؿ كاضح:   

 رُكمًا وأقاْح. واسقني في كأس النبيْذ. صار وجُه الصباْح. كُ  هاتِ 

. مف رفيؼ الوشاْح. ل تُقْؿ لمسفوْح. أْو  . كي تغار النجـو  الكروـْ

 لوجٍه َصبوْح. سر َؾ الُمستباْح. أّيها الساهروْف. كاف أْو سيكوف.

  2َتْسُردوف الُمتاح : ا 

 ة كالرئيسية:في نص آخر يستخدـ المناصرة الفاصمة كالنقطة بالتناكب بيف الجمؿ الفرعيٌ        

 رزقاْء. ينحدر القمُر الشاحُب في الوعِر  الميمَة تمنحنا األشجاُر إشاراتٍ 

                                                           

(
1

 .0/40ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/000,ٗلَٚ(
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 يبكيصمت الميؿ الموحش  انطمقْت بعُض رصاصاٍت بددت الرهبَة في 

 غابَتُه  فاسترسؿ  ينشد اشعاراُ حرؽ جمرُة تروُح الساْؽ. الفوٌر مجعص

 ج  ػػػحاْب. اختمط األحمُر واألسوُد  فارتدامية العينيف  بكى ِسْرَب األ                

 جريحًا في المونيْف. َفَرُس معسكرنا تصهُؿ. َفَضَحْتنا هذي المجنونة. الميؿُ 

  1كنا نربطها لياًل  ُنطعمها ما أعطتنا الحرْب. ا

 

 ثانيًا : عالمات النبرات الصوتية:

    النقطتاف الرأسيتاف ا :          

ـٍ ... كلنػا : ( )اسػتخدميا المناصػػرة فػ    ( كمػػا جػػاءت 2ي مكاضػػع عػٌدة, منيػػا مػا جػػاء فػي عنػػكاف قصػيدة ) لييػػ
 قبؿ الكالـ المنقكؿ بنٌصو:

 وأمي َأْنجبْت طفاًل  له جرحافْ 

 ّجوا ... ول ارتاعوافما ارتَ 

 وكاف الطفؿ ينشدهـ قصيدته:

  3فتًى أضاعوا". ا " أضاعوني  وأي  

 أك قبؿ تعداد الشيء كأقسامو:

 تسري في جسدي  ألمريف اثنيف: الرعشة

 أولهما: جسد أمي اليافع

 ثانيهما: وحشة المكاف
                                                           

(
1
 .0/42ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .0/094,ٗلَٚ(

(
3

 ,اُج٤ذاُْؼو١ُِْبػواُؼوع0/074.٢(ٗلَٚ,
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 ثـ أضفت سببًا ثالثًا لُمغامرتي:

  1أف أكوف خاسرًا في الحاليف. ا

كمػػا اسػػتخدميا المناصػػرة بعػػد فعػػؿ القػػكؿ, تكضػػيحان لقػػكؿ القائػػؿ, أك مػػا يقػػكـ مقامػػو, كمػػا فػػي الحكاريػػة 
 اآلتية:

 ... خّبئيني  قميالً قمُت لمريح: يا ريُح 

 قالت الريُح: إنني دوف دارْ 

 قمُت لمريح: يا ريُح دّثريني  قميالً 

 قالت الريُح: َوْرطُة الورِد  أنه في العاللي 

 قاؿ لمشجيرات القديمات في الحْفِؿ: وِشْحَنني 

ـ  لـ يستطْع  أف يداري فضيَحَتُه بالقدوْد. ا   2ث

( كقػكؿ 3ثؿ عنكاف ديكاف لممناصرة )حيزٌية : عاشقةه مف رذاذ الكاحات()كجاءت قبؿ التفسير لمشيء, م        
 الشاعر: 

 الخيُر ينتظـُ البالد: بالد كنعاف السخّيةْ 

  4مف َبْعِد أعواـٍ ِعجاْؼ ا

 

   ... عالمة الحذؼ ا

طيع , أك قػػد تعٌبػػر عٌمػػا ال تسػػتةتػػأتي الداللػػة عمػػى كػػالـ محػػذكؼ يفيػػد اسػػتمرارية الحػػدث إلػػى مػػاال نيايػػ  
الكممات الشعرية التعبير عنو, كما تيمٌكف المتمقّْػي مػف المشػاركة فػي تعبئػة الفراغػات بقصػدية مػف الشػاعر, كقػد 

                                                           

(
1
 .0/93ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .348-0/347,ٗلَٚ(

(
3

 .0/509(ٗلَٚ,

(
4

 .0/9(ٗلَٚ,
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استخدـ المناصرة عالمة الحذؼ بشكؿ الفت في عنكانات بعض قصائده مثؿ : ) ... كقػاؿ رحمػو اهلل ... فػي 
تػػو أك كسػػطو أك نيايتػػو متبكعػػة بكممػػة (, كمػػا ظيػػرت داخػػؿ السػػطر الشػػعرم فػػي بداي1كصػػؼ البحػػر الميػػت( )

 )إلخ(, لإلشارة إلى امتداد الحدث في الزماف كالمكاف:

 ... وأنِت تعرفيف أف قمبي عندكـْ 

في قاع دار حارس الكروـْ ا
2  

  3وفي أّي منفى ... نقيـ العزاء. ا

 وياما رحمُت وحيدًا  بميؿ القطاراِت  ياما نفيتُ 

   قولي:وياما وياما ... هنا الرمؿ يعسؼ

  4متى تحدث الزلزلة. ا

 وأبو نصوح الشيشاني يبدأ كالمه المعتاد هكذا: ا في التحاد          

  5السوفياتي ...   !! . ا

  6ا .ٌر  سنة ... الخشمٌس  بئٌر  قناٌة  ختـٌ  قداسٌة  أثَ         

 

 عالمة الستفهاـ ا ؟ 

جممة الميستفيـ بيا عف شيء, كقد يقكـ بتكرار كتابتيا أكردىا المناصرة في مكاضيع كثيرة, بعد نياية ال  
أكثػػر مػػف مػػٌرة لممبالغػػة, أك لبيػػاف ليفػػة السػػائؿ, أك لمزينػػة الشػػكمية فػػي الػػنص, كقػػد يتسػػاءؿ ميتعٌجبػػان فيجمػػع بػػيف 

                                                           

(
1

 .0/342ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/76,ٗلَٚ (

(
3

 .0/407(ٗلَٚ,

(
4

 .0/62(ٗلَٚ,

(
5

 .0/057(ٗلَٚ,

(
6
 .٣,0/038٘ظوٓضبٍآفو:ٗلَٚ,0/000,ٗلَٚ(
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عالمتػػي االسػػتفياـ كالتعجػػب فػػي جممػػة كاحػػدة؛ إلفػػادة معنػػى االسػػتفياـ اإلنكػػارم أك التعٌجبػػي, يظيػػر ىػػذا فػػي 
(, يقػكؿ المناصػػرة فػي إحػدل تكقيعاتػػو 1ت بعػض قصػائده مثػػؿ: )كيػؼ رقصػٍت أيـٌ عمػػي النصػراكيَّة   ( )عنكانػا

 الميعنكنة بػً ) استفزاز(:

 أيُّها السّيد  أّيها السّيد ...

 لماذا تسكر هنا؟؟

 لـ أذؽ الخمر في حياتي ... أّيها السّيد.  -
 إذف ... لماذا تبوؿ في حدائؽ المدينة؟؟  -

 د!!!يّ ي المدينة  حدائُؽ أّيها السوهؿ بقيت ف  -

 إذف ... لماذا تنصب خيامؾ في الممعب البمدي؟؟  -

 ألنهـ احتّموا مسقط رأسي  أيها السيد.  -

 ُعْد إلى مسقط الرأس  أيها السيد.  -

 وهؿ تركتـ لي  رأسًا  أو مسقطًا ...  -

  2يا أولد األفاعي؟!!! ا

لمػػػاذا تبػػػكؿ فػػػي حػػػدائؽ   اـ الحقيقػػػي ) لمػػػاذا تسػػػكر ىنػػػا  جمعػػػت الحكاريػػػة السػػػابقة بػػػيف االسػػػتفي           
 ( كبػػيف االسػػتفياـ اإلنكػػارم/ التعجٌبػػي ) كىػػؿ بقيػػت فػػي  لمػػاذا تنصػػب خيامػػؾ فػػي الممعػػب البمػػدم  المدينػػة 

 كىؿ تركتـ لي رأسان أك مسقطان يا أكالد األفاعي !!!(. !المدينة حدائؽ أٌييا السٌيد!

 

 عالمة التعّجب ا ! 

ا المناصػػرة لمداللػػة عمػػى معنػػى التعٌجػػب الحقيقػػي مػػف شػػيء مػػا, كقػػد تػػأتي حميػػة تيػػزٌيف الػػنٌص اسػػتخدمي  
ـٌ تكرارىا إظياران لممبالغة في التعجب, مثاؿ ذلؾ ما جاء في عنكانات بعض القصائد ) إذا تكٌسرت  خاٌصة إذا ت

                                                           

(
1
 .0/09ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/075,ٗلَٚ (
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( ك )قكلػػكا 3ف يسػػتنكر!!()( ك)كنعػػاف صػػابر لػػ2( ك ) غافمتػػًؾ ... كشػػربتي كػػأس الخميػػؿ !!() 1سػػيكفيـ !!!( )
( ك )مػػػػػا 6( ك )كمبػػػػػةه ىػػػػػذه السػػػػػٌيدة !!!( )5( ك)أزرؽ أزرؽ يػػػػػا أزرؽ!!!()4لمقبػػػػػرة الشػػػػػيداء ... أال يكفيػػػػػؾ !!()

 ( يقكؿ في إحدل تكقيعاتو:7لمقصيدة ال تيطاكعني!!( )

 أنت أمير !!!

 أنا أمير !!!

  8فمف ُترى يقود هذا الفيمؽ الكبير !!! ا

 الصامتةثالثًا: العالمات 

تككف عمى شكؿ ىالليف مػزدكجيف صػغيريف, ييرسػماف عمػى طرفػي  " عالمتا القتباس/ التنصيص "         
 الجممة المنقكلة بنٌصيا حرفيان مثؿ تضميف بيت شعرم أك مثؿ شعبي أك نٌص أيغنية... مثاؿ ذلؾ:

 " رّبيتُه حتى إذا

 َتَمْعَددا

 كاف جزائي
 

 بالعصا

  9أف ُأجمدا ". ا

                                                           

(
1
 .0/000ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .0/078(ٗلَٚ,

(
3

 .0/424(ٗلَٚ,

(
4

 .0/409(ٗلَٚ,

(
5

 .0/057(ٗلَٚ,

(
6

.0/404(ٗلَٚ,

(
7

 .0/443(ٗلَٚ,

(
8
 .0/065,ٗلَٚ(

(
9
اُج٤ذ٣ٌُْزتثطو٣وخاُزو٤ِل٣خُِْوؼواُؼٔوٞك١)ٗظوبّاُْوطو٣ٖ(,003-0/000,ٗلَٚ( َّٕ ,ث٤ٌذٖٓاُْؼواُول٣ْ,٣الؽعأ

 ّبه٤ُٞخرْجٌَّٚاُؼٖب.-كولٝظّقأُ٘بٕوحرو٤٘خٛجبػ٤خ٢ٛرلز٤ذاُغِٔخاُْؼو٣خئ٠ًُِٔبدًٝزبثزٜبثطو٣وخهأ٤ٍخ
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  1تندهي ... ما في حدا". !!! ا" ل 

 

   األقواس المعقوفة  

جاءت بمثابة عالمػة االعتػراض )األقػكاس اليالليػة(, فاستخدميا المناصرة في مكاضع قميمة كمحدكدة,   
 إذ تكضع حاشية إىداء القصيدة فييا:

   إلى : أماندا ... اإلسكندرانّية التي عّممتني كيؼ أبني قصورًا مف رمؿ

  2ؿ رحيمها إلى سيدني . االبحر  قب

 كقد تحكم أسماء أعالـ؛ لبياف منزلتيا عند المناصرة, كلجذب انتباه الميتمٌقي ليا:

ـْ ناظـْ   : ا -   يا َع
3  

  4وكاف   كفافي   إذا شاَفها ِخْمسًة يعترْؼ. ا 

 أشرُب كأسيف وأقرأ تكتكَة القمبِ 

  5عمى كتفَؾ يا   ِصّنيْف  ا كئِ الريفّي المتّ 

 ـٌ في ثناياىا جممة تعطي مزيدان مف التكضيح كالتفسير لمنص الشعرم:أك تض

 أتدّفُأ مرج موشحها األسمرْ  -
 ساَؿ   مف ماءٍ  ؿ  في   تَ    

  6الحجريِة ا عمى الشطآف  

                                                           

(
1
 ,أُؿ٤٘خُِٔطوثخك٤وٝى.0226ّ,0/027,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .٣,0/004٘ظوٓضبٍآفوُإلٛلاء,ٗلَٚ,0/002,ٗلَٚ(

(
3
 ,أُوٖٞكاُْبػواُزو٢ًٗبظْؽٌٔذ.0/370,ٗلَٚ (

(
4

 ,أُوٖٞكاُْبػوا٤ُٞٗب٢ٗ/أُٖو١)ًلبك٤ٌ(.0/460(ٗلَٚ,

(
5

ك٢ُج٘بٕ,٣٘ظو:ٓضبٍآفو,0/468(ٗلَٚ, ٌَ :عج ْٖ ٤ّ٘ ِٕ  .0/472ٗلَٚ,,

(
6
 .0/470,ٗلَٚ(
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   الَشْرَطة الُمفردة ا _

س ( ك)امػػرؤ القػػي1تانكػػا( ) -كٌظفيػػا المناصػػرة بشػػكؿ كبيػػر فػػي عنكانػػات بعػػض قصػػائده مثػػؿ: )ىػػايكك  
( كفي نصكصو الشعرية, إذ كضعيا قبؿ بداية المقػاطع أك األسػطر الشػعرية, 2قانا الجميؿ( ) -يصؿ فجأة إلى

 كما جاءت لمفصؿ بيف كالـ المتحاكريف:

 يا زعتر ... ماذا تعني  حرب الطبقات؟؟ -
 نشد أشعارًا ن  أف أف نحمؿ سّمة أفراخ حماـ ٍ  -

 العرباْت. ضد  نساءِ        

 ر  ماذا تعني الصحراء؟يا زعت       

  3مدنًا لرعاة البقر الُشْقِر  استديوهاْت. ا -
 كقد تأتي قبؿ المينادل أك بعده:      

  4قرطاُج: وجهؾ سمح لذيْذ ا –آِ  

  5إلهي _ أريد ثورًة ُأخرى. ا

 أك بيف األحرؼ الميقٌطعة:        

  6ف  ا _ ا _ ع _ ف _ ا _ أرسمها عمى النحو التالي: ؾ

 حيانان يستخدـ الشرطة المفردة بدالن مف كاك العطؼ الرابطة بيف الكممات:كأ    

 َيْتبعني المطُر _ الريُح _ الوحُش الضاري 
                                                           

(
1
 .0/02,ـ2006, ط األعماؿ الشعرية(

(
2

 .0/527(ٗلَٚ,

(
3
 .0/464,ٗلَٚ(

(
4

 .0/097(ٗلَٚ,

(
5

 .0/033(ٗلَٚ,

 .115/ 2, ٗلَٚ(6)
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  1الورُد  الغاباْت. ا

  2ماذا أعددَت مف : الخيؿ _ الميؿ _ رماح البيداء ؟؟؟ ا

  3ا. سكرَت إذف بأغاني الحقوؿ _ الحصاد _ النساْء 

 تمٌقي إلييا:الجممة المعترضة كي تمفت نظر المي  أك تأتي قبؿ         

 أما نحف  صقور الشعر المنثور  عمى كتفْي كنعافْ 

 ُندعى _ والحؽ ُيقاؿْ 

 لمزينة في القاعة 

  4لزيادة عدد الطّباليف.!!! ا

 أوؿ فأس نكشت حقاًل كانت في ياِفهْ 

 بكسر الفاء  هكذا: –انتبهوا 

   5يا ... ِفْه  ا

 

 يما يرى النائـرأيت القطيع _ ف

  6ة  اسميتشمس قرب السم

 

                                                           

 .461/ 1, 0226ّ,ٛاألػًال انؾؼشٚح(1)
 ( نفسو, الصفحة نفسيا.2)
 .464/ 1( نفسو, 3)
 .1/296( نفسو, 4)

(
5
 .0/002,ٗلَٚ(

(
6
 .0/060,نفسو(
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كقػػػد تبػػػٌيف مػػػا يعتمػػػؿ فػػػي نفػػػس الشػػػاعر مػػػف أحاسػػػيس كمشػػػاعر داخميػػػة لػػػـ يسػػػتطع البػػػكح بيػػػا )تيػػػار   
 الشعكر(:

 معتمٌة أحالمنا _ مف يمنح الغريب في ترحاله تأشيرة الدخوؿْ 

ـْ ؟؟؟  هؿ ينزؼ البحر دمًا  أـ أف  قمبي ُمتَعٌب في هذ  األعوا

ـْ أف   ـْ ؟!! أ  عيني  رّبما ترؼُّ مف تراكـ األيا

ـْ ؟؟؟ ا أـ أف  أّمي في الخميؿ  ل تنا
1  

  2مف جهتي _ اهلل يعمـ: في حضرتِؾ  يتمعثـ لساني ا

 

 تخافيف مف ُظممات المحيط  فيقتمني القهُر  آ ْ 

  3تخافيف _ ل يقطع الرأس إّل اإللْه. ا

 

 َوشوشيني _

 ال ُيقاْؿ فوشوشِتني  ما ُيقاؿ ... وم

 (4)...وطالبًة كنِت في الجامعةْ 

                                                           

(
1
 .0226ّ,0/004,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .0/085(ٗلَٚ,

(
3
 .0/392,ٗلَٚ(
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 /  الَشْرَطة المائمة ا 

اسػػتخدميا المناصػػرة بشػػكؿ قميػػؿ فػػي مكاضػػع محػػدكدة, بيػػدؼ االنتقػػاؿ بػػيف أحػػداث الكػػالـ فيػػي بمثابػػة   
 (, كما ييظير المثاؿ اآلتي:1االستدراؾ مف حدث إلى آخر )

 فراشاُت قمبي  حصى الماء في الميِؿ 

 لحبورْ بّممُهف  ا

 بؿ الهجيرَرماُهف  سيٌؿ إلى الرمؿ ق

ـ  ناغشف سرب يماـ  توس ْدَف ساقيًة  ث

َة هذا المغّني الجريح  توس دف بح 

 أراُهف  قرب نجيؿ المساء

 

ـ  جمسف هنا/   ُيبايعف غزلَف بري ة اهلل / ث

  2عمى شاطئ البحر مثؿ زجاج الخميؿ. ا

َـّ خػتـ بالفعػؿ النيػائي: الجمػكس عمػى شػاطي رتَّب الشاعر األحداث فػي المق       طػع السػابؽ بشػكؿ متتػابع, ثيػ
 البحر.

 

   اليافالقوساف الهال عالمة العتراض: 

كٌظفيمػػا المناصػػرة بكثػػرة فػػي نصكصػػو الشػػعرية لغايػػات متعػػددة, أبرزىػػا حصػػر الكممػػات األعجميػػة أك   
 خدـ القكسيف لالستدراؾ:الغربٌية أك األعالـ, كاألمثمة كثيرة في ىذا المجاؿ, كقد يست

                                                           

(
1

 .002,ذٕظٛف انققٛذج انؼشتٛح نرقُٛاخ انفٌُٕ األُخشٖ(٣٘ظو:اُي٣بكاد,ر٤َ٤و,

(
2

.0/063,083,020ٚ,عػ٠ِأٓضِخأُفوٟ,٣٘ظو:ٗلَ,ُالٛال0/052ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 وهذا الرضيُع الشقي اليانع كالذرة

 يمّد لسانه ألية امرأة

 أنا ل أفهـ ما يريد  بالضبط

 ول أّمه المتباهية بنطقه لمحروؼ الثمانية والعشريف

  1ا ما عدا الضاد .ا

 قاؿ لي قادـٌ مف هناْؾ: 

 ل تقؿ لي سالمًا 

ـْ لعنٌة تتحّدى السماءْ   حواجزُه

 ُيذلُّوف أختي وُأمي  الجنودُ 

 وأشعر بالقهر  إْف خمعوا شجر األنقياءْ 

  2اول بأَس  إْف أزعجوا الوزراْء  ا

 أك تيستخدـ لزيادة التكضيح في الكالـ, فيككف بمثابة الشرح كالتفسير كالتفصيؿ:  

 وذهبنا لمحانة في الشط الغربي المخمور

  3اصاحبها ثرثار  ا

 

 جّدي  يقرأ لها قصيدته:

  4عانيا  إذا شئِت أْف تتطّهري مف الفساد ...   . ااكن

                                                           

(
1
 .0/033ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .59-58,ال عقف نهغًاء(

(
3

 .0/004ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
4
 .040-0/040,ٗلَٚ(
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 تزهر األرض بعد الرقاد:

  1االقمقاس  العناب  الَكّعوب  النارنج  النبؽ  والسماؽ . ا

 كقد تككف بكحان داخميان لمكنكنات نفسو:        

 اجرجني العشُؽ لها

 فعبرُت سما التيهِ 

 ونصبُت الفّخ لها 

  2فوقعُت أنا فيه.  ا

 كأحيانان يريد المناصرة لفت انتباه المتمٌقي إلى عبارات بعينيا في السطر الشعرم:    

 نظرُت مف الكرمؿ  ا بكسر الكاؼ والميـ  

  3إلى مخاضات البحر الميت ا

 

 لسكاكي   غابة تضج بالمحـ المشوي عمى      الرماؿ الذهبية اكما يقوؿ ا

  4السفافيد والوسائد  ا

 داخؿ القكسيف بيافه أك تكقيع:أك قد ييكضع        

 وعمى قبر  نجمة ُمنّقطْة بالرصاص  وقد كتبوا عميه:

                                                           

(
1
 .0/003ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/397,ٗلَٚ (

(
3

 .0/77,ٗلَٚ(

(
4

 .0/058(ٗلَٚ,
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 اهنا يرقد موزع الجريدة  موظؼ في وزارة الصحة  أبو النحؿ

  1النباطي . ا

 ولكّنها 

 هي أت موت جاّلدها  

 حيف حاوؿ لمس قطوؼ العنْب.

 بف ُمر ة في الخابية ُكَمْيبِ  –اكاف سيُؼ 

 ة جاّلدها الطاغيةُيجندُؿ هام

  2بضربته القاضية. .ا

 _  الَشْرطتاف ا _       

كٌظفيا المناصرة بكثرة, خاٌصة فػي مكاضػع الجمػؿ المعترضػة, كلعػؿَّ سػبب ذلػؾ "اعتمػاد الشػاعر عمػى   
 ( كاألسطر الشعرية اآلتية:4في محٌبتكـ( ) -سيكان  -(, مثاؿ قصيدتو ) كسقطتي 3تيار الشعكر" )

  5ت ُتشككني _ جّدي كنعاْف اإسأْؿ _ إف كن

 َطراتْ ومددُت الُعُنَؽ مف النافذة المْكُسو ِة بالقَ 

 وتنّهدُت طويالً 

  6_ روحَؾ َلْؾ _ ا

                                                           

(
1
 .0/056ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .346-0/345,ٗلَٚ (

(
3

 .325,انققٛذج انرؾكٛهٛح فٙ انؾؼش انؼشتٙٗغ٤ت,ٓؾٔل(اُزال١ٝ,

(
4

 .0/026ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
5

 .0/45(ٗلَٚ,

(
6

 .0/75,ٗلَٚ(



026 

 

 أسيُر _ كوردٍة ُخمعت _ أسيراً 

  1ا .باسَؽ اإلحساس

 

 ماذا دهاؾ _ حبيب قمبي _ مف

ليها   ا   2األرض وا 

 

 : آِ  أنَت كما العيسفقمُت له _ شامتًا _

  3َموات الجفاؼ الفظيْع افي فَ 

 كقد يككف استخداـ الجممة الميعترضة لتككيد كتقرير معنى مرتبط بيا أك بجزء منيا:  

 لكف  المندبَة كبيرةْ 

  4قني _ فاْر !! ادٍّ والميُت _ صَ 

 

  5ذكرْت لي _ حرفيًا _ أسماء المصوص ا

  6ول َدَوراَف _ أنا. ا إن ُه _ دوَف َلؼ  

                                                           

(
1
 .0226ّ,0/079,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .0/055,ٗلَٚ (

(
3

ٝاألّٕؼٝٙغٙٔخػ٠ِاُزوبء)كوِوُذ(ٓ٘ٞٗبًثز٣ٖٖٞ٘ٗت,اُ٘ٔاُْؼو١األ٢ِٕ(ك٢كوِذً,عبءاُلؼَ)0/057(ٗلَٚ,

 ُٝؼِّٚفطأٌٓطجؼ٢.

(
4

 .0/80,ٗلَٚ(

(
5
 .0/036,ٗلَٚ(

(
6
 .0/069,ٗلَٚ (
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 ْر يالّمي ِنِشؼْ ّوهايدا الَبحَ 

 هْيؾ الَمَتْؿ بيقوْؿ _  - 

  1بْيكِدْب الغّطاْس. ا

 

 أخذْتني 

 إلى بيتها القرمديٍّ 

  2وكانت _ ولمحؽٍّ _ أكثر مف بارعة ا

                                                           

(
1
 ,اُ٘ٔه٤ٖلحكَِط٤٘٤خثبُِٜغخاُِج٘ب٤ٗخاُز٣٢زوٜ٘بأُ٘بٕوح.0226ّ,0/520,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .83,ال عقف نهغًاء(
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 ّٙ ٍّ انطثاػ  شاَٛاً: ذٕظٛف ذقُٛاخ انف

 

  ّالنبر البصري 

 

 البياض والسواد 

 

 

 الحذؼ 

 

 التفتيت 

 

 

  :األشكاؿ الهندسّية 

 ميؿالتأطير / التظ -
 الخٌط الكىميٌ  -
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 ٔانًخافرح انثقشٚح انثقش٘انُثش 

النبر البصرم ىك: " كتابة القصيدة بخطكط متباينة مف حيث سػمؾ الخػط أك حجمػو أك شػكمو بطريقػة   
تختمؼ عف بقية السطكر الشعرية ... أٌمػا المخافتػة البصػرية فيػي عكػس النبػر البصػرم مػف حيػث حجػـ الخػط 

(, لعػػؿَّ غايػػة 1ف حجػػـ الخػػٌط أقػػٌؿ بكثيػػر مػػف النبػػر البصػػرم, ككػػذلؾ شػػٌدة سػػكاده")أك سػػمكو, ففػػي المخافتػػة يكػػك 
الشػػاعر مػػف اسػػتخداـ درجتػػيف مػػف الطباعػػة التػػأثير فػػي الميتمقٌػػي كلفػػت انتباىػػو كتجديػػد حيكيػػة التمقٌػػي, كتنكيػػع 

نبػػر مػػع الحػػرؼ مسػػتكل القػػراءة, فيػػذا يقابػػؿ تنغػػيـ الصػػكت ) ارتفاعػػو كانخفاضػػو فػػي اإللقػػاء الشػػفكم( فيكػػكف ال
 (.2)ر الميمٌكف بالمكف األقٌؿ سكادان الكبير البارز الميمٌكف بالمكف األسكد الغامؽ, أٌما المخافتة فمع الحرؼ الصغي

يظيػػر النبػػر البصػػرم/ الكتابػػة بػػالخط األسػػكد الغػػامؽ فػػي عنكانػػات دكاكيػػف المناصػػرة كقصػػائده أك فػػي   
(, عػػف ذلػػؾ 3ر فػػي حكاشػػي العنػػكاف كىػػكامش المتػػكف الشػػعرية )مقاطعيػػا الفرعيػػة, أٌمػػا المخافتػػة البصػػرية فتظيػػ

يقكؿ المناصرة : " اعتبرتي اليكامش ) بالخط الصغير في أسفؿ النص( جزءان أساسيان مف الػنص كلػيس مكضػة 
شكمية؛ ألٌنني كنتي أعتقدي كما زلتي أفَّ النٌص يتضمف عٌدة أصكات تتحاكر ال بيٌد مف تمييزىا طباعيان, لكف ىػذا 

تمييز ال يعطي صفة سمبية لميامش انطالقػان مػف المفيػكـ المػكركث لدكنيػة اليػامش ليسػت إاٌل لعبػة شػكمية إاٌل ال
 (.4في بعض األحياف" )

كما ييالحظ مجيء النبر في قصائد المناصرة عمى شكؿ كممات منفردة بينما تظير المخافتة فػي جمػؿو   
 تمييا ليظير الفرؽ الطباعي كاضحان, يقكؿ:

ؿٍ  ا الروؾُّ  لييـٍ  ـٍ دائمان في عىجى  , ىي

 (5كالميجنا في مساء القيبىٍؿ ) االراي كلنا 

 

                                                           

(
1

 .006-005,ذٕظٛف انققٛذج انؼشتٛح انًؼافشج نرقُٛاخ انفٌُٕ األُخشٖ(اُي٣بكاد,ر٤َ٤و,

(
2

 .096,انققٛذج انرؾكٛهٛح فٙ انؾؼش انؼشتٙ(٣٘ظو:اُزال١ٝ,ٓؾٔلٗغ٤ت,

(
3

زؼِّوخثؾٞا٢ّاُؼ٘ٞإٝٛٞآِأُزٕٞاُْؼو٣خ, ُٔ  .063-055(٣٘ظوٖٓٛنٙاُلهاٍخأُبكحاُ

(
4

ّ٘ ) يقّذياخ َظشّٚح فٙ انفاػهّٛح ٔانحذاشح(( ـّ انؾؼش  .300,ظًشج انُ

(
5

 .0/094ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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كضػػػع المناصػػػرة ) الػػػركؾ( ك ) الػػػرام( بػػػيف أقػػػكاس ىالليػػػة, ككتبيػػػا بخػػػط أسػػػكد غػػػامؽ؛ إلثػػػارة انتبػػػاه         
المناصػػرة النبػػر  الميتمقٌػػي كلفػػت نظػػره لممقارنػػة بينيػػا مػػف حيػػث نػػكع المحػػف )غربػػي, عربػػي( كسػػرعتو, كقػػد يجعػػؿ

 كالمخافتة في أسطر شعرية متتالية كما في المقطع اآلتي:

 كبكاء الريعكدٍ 

نىقىٍتوي الظالؿٍ   في حناجرىـٍ خى

 بعد أف كزَّعتنا طيكر الحديدٍ 

ًرمنا السؤاؿٍ   كحي

 عف الكرد كالضكء كالصكت كالدكلة المقبمة:

 ُحدودي هي النهر والبحر واأُلرجوافْ 

 لنصوْص كما كاف يرُسمها في ا

 ُقبيَؿ مجيء المصوْص 

  1وقبؿ زماف األسى والُجحوْد. ا

يٌركػػز المناصػػرة فػػي األسػػطر الشػػعرية بػػالمكف الغػػامؽ البػػارز عمػػى حػػدكد دكلػػة فمسػػطيف ميسػػتقبالن, كىػػي   
الحدكد التاريخية األصمٌية ألرض األيرجكاف ) فمسطيف( مف نير األيردف إلى البحر األبيض المتكسط كما تيظير 

 ئؽ التاريخية القديمة قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي كتشريد الشعب الفمسطيني في المنافي.الكثا

 قد يأتي النبر عمى شكؿ حركؼ كبيرة الحجـ لكممات بمفردىا أك لمقطع شعرم:   

 _ كبرْت أعوامي كاؼٌ _ 

 ها  أنذا  أحمؿ أشعاري وأسيْر.

                                                           

(
1
,رٞعلاٌُض٤وٖٓاألٓضِخاُزطج٤و٤خػ٠ِاُ٘جوٝأُقبكزخك٢ك٣ٞإأُ٘بٕوح)ؽ٤ي٣ّوخ:0/086ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

 .328-٣,0/080٘ظو:ٗلَٚ,ػبّوخٖٓهماماُٞاؽبد(
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 _ يشتاُؽ الواحُد منا يا أمي   اآلخْر. ياءٌ  _

 _ سأؿ الصحفيوَف _ سيٌف 

 إذا ما كاف الزعتر  يفترُش التابوت.

 _ نادى  حتى يستيقظ  نوفٌ _ 

 أحفاُد الميموِف  المبف  العسؿ 

 العنب  التوْت.

ـَ أغصاني  حارُسؾِ  جيـٌ _   األسود يا بيروْت. _ َجْمَج

ـُ المدفوُف المكبوْت. ا راءٌ  _ _ رافقني الحْم
1  

 

 ْسَف لنا:ليكف النشيد والطبوؿ  في ساحات لَ 

 _ ا في عرسؾ: الِحّناُء مف دمؾ الغزيرْ 

  2وعظامنا ... حطُب القدور . ا

أراد الشػػػاعر التركيػػػز عمػػػى نػػػٌص األيغنيػػػة الشػػػعبية؛ لػػػذا كانػػػت كتابتػػػو بخػػػط كبيػػػر أسػػػكد خالفػػػان لمسػػػطر         
 السابؽ الخافت بصريان.

 انثٛاك ٔانغٕاد

الصػػفحة الشػػعرية, أٌمػػا السػػكاد فيػػك المسػػاحة السػػكداء  يعنػػي البيػػاض المسػػاحة المفتكحػػة أك الفػػراغ فػػي  
الميحٌبػػرة التػػي تيكتػػب فييػػا كممػػات القصػػيدة مرفقػػة بعالمػػات التػػرقيـ, كلتكزيػػع البيػػاض كالسػػكاد أىميػػة كبيػػرة, فيػػك 

                                                           

(
1

 .468-0/467ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2
 .324,327,334-٣,0/323٘ظوأٓضِخأُفوٟ:ٗلَٚ,0/326,َفغّ (
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بداعػػو, إذ يمكػف كصػفو بػػاليكاء الػذم يتنٌفسػػو  بحسػب رضػا بػػف حميػد ييمثّْػؿ مظيػػران مػف مظػػاىر كعػي الشػاعر كا 
يػػان لػػو فػػي تحديػػد مقػػاطع الػػنص الشػػعرم التػػي تػػنٌظـ معمػػار  داالِّ  عرم, ككنػػوالػػنٌص الشػػ بصػػريان لممتمقٌػػي كمكجّْ

القصػػيدة الظػػاىرة بشػػكؿ تفضػػئة أساسػػيا االنتظػػاـ كالتكػػرار, كمػػا يحيػػؿ الميتمقػػي إلػػى الفضػػاءات المتعػػددة لمػػنٌص 
لداخميػػػة لمشػػاعر سػػػكاءن أكانػػت ىادئػػػة أـ ة, كالتصػػػكيرية, كالثقافيػػة( كيعٌبػػػر عػػف االنفعػػاالت ايػػ)الٌمغكيػػة, كالطباع

يظيػر تكظيػؼ (, 1مضطربة كقت كتابتو لمقصيدة التي ييفٌرغ فييا الشاعر مشاعره الذاتية عمى الكرقػة البيضػاء)
البياض كالسكاد لدل المناصرة جمٌيان في ديكاف ) ال أثؽ بطائر الكقػكاؽ( كيمكػف تقسػيـ ىػذا التكظيػؼ إلػى ثالثػة 

 أقساـ ىي : 

  يقػكؿ المناصػرة  بشكؿ كتابي مختمؼ عف المعيكد فيغمػب البيػاض عمػى السػكاد, في قصيدة واحدةما جاء
 ةي الرقبة(:في قصيدة )مقصكف

 جاءْت مف الَعَقَبةْ 

 مقصوفُة الرقبة

 َكْشميُرها أزرؽْ 

 ها َحَبٌؽ في كفّ 

 ورّبما زنبؽْ 

 مّرْت عمى َعَجٍؿ 

 الكعُب قد طْقطؽْ 

 الرْدُؼ .. ُبركاٌف 

 (2)  تشهؽْ يا قمُب  ل

                                                           

(
1

 .022ّ,٤ٕ,0996ق0,ع05,ٓغِخكٍٖٞ,ّانخطاب انؾؼش٘ يٍ انهّغٕ٘ إنٗ انرؾكم انثقش٘(٣٘ظو:

(
2

 .447-58,0/443-0/57ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚحأٓضِخأُفوٟ:٣٘ظو92-89,ال عقف نهغًاء(
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ـٌ أيتبًػػع بمقطػػع آخػػر مغػػاير, بحيػػث يقػػٌؿ السػػكاد    فػػي مقطػػع مخػػالؼ لمسػػابؽ جػػاء السػػكاد غالبػػان لمبيػػاض ثيػػ
 كتتسع مساحة البياض:

ـّ ارتحؿ في الودياف  دالرقاد األبدّي  دم ر المعب أعطته جرعةَ   ث

  ومنذ تمؾ  .تأّكد أف األرض تكرهه. ارتمى  أكمت النسوُر عينيه

 . لـ يتآلفوا مع األرض  وظّؿ الخوؼ مرافقًا لهـ في حّمهـالحادثة

 عميهـ. لهذا كاف ل ُبدّ  نقرضوا  ولـ يبؽ أثٌر أو طمٌؿ يدؿُّ وترحالهـ. فا

 مف اصطناع ُساللة مزيفة جديدة !!.

 ارحموا

 ارحموا  

 ارحموا إلى أوروبا العجوز   

 ارحموا إلى بالد الروس   

 ارحموا إلى كولومبوس   

 ا إلى أوطانكـ األصميةْ عودو  

 عندئٍذ ... قد نحّبكـ.  

 نحتاج إلى أنهار مف خمٍر   

  1لكي نحّبكـ. ا  

                                                           

(
1

,039-0/038ّ,0226,ٛاألػًةةال انؾةةؼشٚح( َّٕ ٝهكدُلظووخ)إٔووط٘بع(ثٜٔوويحاُوطووغكوو٢اُوو٘ٔاألٕوو٢ِ,ٝاألٕووّؼأ

-97,000-0/94,رادٕٚاٌ كُؼاَٛاُالٛاّلعػ٠ِأٓضِخأُفو٣ٟ٘ظو:ٗلَٚ,ٛٔيرٜبٛٔيحَٕٝ)إط٘بع(ُّٝؼِٚفطأٓطجؼ٢,

003,006-007,036-038,040,057-058. 
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قػػد تػػأتي الصػػفحة الشػػعرية بييئػػة طباعيػػة مخالفػػة لمشػػكؿ التقميػػدم المعيػػكد فيغمػػب السػػكاد فييػػا, كػػأفَّ   
 شاكمة كاحدة: القارئ يقرأ قصةن أك ركاية, يقكؿ المناصرة في قصيدة )مريـ( التي جاءت عمى

 يػػػػػػهرة. فػَمْف ُترى هذ  الطفمة  هد ها التعُب. تركُض في سفح الجبؿ كالم

 اػػجبينها عصافيُر الَشرْقَرْؽ. وفي عينيها  بكاٌء  أـ أف  ندى التيف  يغرُقه

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مدينتي  يحمػفٍؿ فػدوالي. كؿُّ طػؽ الػبالحنيف  وعمى شفاهها  عب

 فػػػػػػػػػػختطفُة مػي عينيه  ورحيَؽ التّفاح  تحت لسانه. الطمقُة المػػفالخضرة 

 ة  بثوبها المطّرز ػػعساكر األعداء  تمهُث مف طوؿ الختباء. الطفمة الفاّلح

 تركض غريبًة  كنورٍس مجروٍح  تَخّمَؼ عف  -وحزامها أحمر  مف بني قيس.

 بُ ػػػػػػػػػػػػالوادي. رأتها الثعالي ػالسرب. ولـ تعرؼ الطريؽ إلى النبع المسحور ف

 َض ػػػػػػػػػػِت الركػػػػػػػػػقثّاء. ثـ تابعػقوؿ الذرة والػي حػًة فػػػػػػػػػختالػقفز مػادُب تػوالجن

  1دة. اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مرّة واحػػػػػػػػػػػع مرّات  ولألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوراء  أربػػػػػػػػػػػػػػػػػػممتفتًة لم

   ييالحظ فيو انحسار السكاد كتقٌدـ البياض:ما جاء مقطعًا في قصيدة 
 َزَبٌد أكحُؿ 

 ثوٌب َمْسُموـٌ 

 ومسافاْت.

 جمٌؿ أخضُر 

ـ  غراٌب   ث

                                                           

(
1

دٚةٕاٌ كُؼاَٛةارا,,ُالٛاّلعػ٠ِأٓضِخأُفوُٟوٖبئلػ٠ِٛنٙاُْبًِخ٣٘ظو:ٗلَوٚ,0/050ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

0/000-005,055-056,059-060. 
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 ورضيعاِف 

 امرأٌة 

 نهرٌ 

  1طرقاْت. ا

 

ـُ الذي غّربا               اليما

 نيشافَ              

 واقفاً              

 واقفاً              

 في المحّطةِ              

 تحت صهيؿ الَمَطرْ              

 غض  طرفًا  وما قاؿ لي مرحبا             

ـ  غن ى الرحيَؿ الطويَؿ  وما أطربا. ا                2ث

 

 برهَف الموزُ   

 أف  النوى  

 .مف صفات الذبوؿ أو الحتراؽْ   
                                                           

(
1

 .0/357ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .0/402(ٗلَٚ,
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 قاـ  

 ليالً  

 بتفكيكها  

 َصَفةً ِصَفًة    

 تمو ُأخرى  

  1ُزقاْؽ. ا ُزقاقًا وراءَ   

 ( باإلنجميزية, لكف بشكؿ مقمكب) لػ(: Lقد يأتي المقطع عمى شكؿ حرؼ )

 مثؿ جنّيةٍ 

 سافرتْ 

 في العواصؼِ 

 معجزةً 

 هبطتْ 

  2في سمائي الغريبة حتى الَضَجْر. ا

 ػٌر,المزاوجػة فػي نػّص واحػد بػيف أكثػر مػف تشػكيؿ/ نػوع شػعري كالشػعر العمػكدم, كالشػػعر  : ) الشػعر الحي
ٌر الػذم  الميجي(, مثاؿ ذلؾ لدل المناصرة ما جاء في قصيدة ) خاف الخميمي( المبدكءة بمقاطع مف الشعر الحي
أعطى الشاعر مساحة أكسع كحريػة أكبػر لمتعبيػر عػف مشػاعره, مػع مالحظػة سػيطرة البيػاض عمػى السػكاد فػي 

 ىذه المقاطع التي جاء فييا:

                                                           

(
1

 .452-0/449ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

,005-330,0/004-309,332-020,308-0/020,ُالّٛووالعػِوو٠ٓي٣وولٓووٖاألٓضِووخ٣٘ظووو:ٗلَووٚ,0/458(ٗلَووٚ,

420-420,448-449,450-454,458-459,522. 
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 ساكفْ سأُمطُّ الحرؼ ال

 ُأرخيِه عمى المصطبة الكحالءْ 

 مثؿ خميميْ 

 فإذا أتقنُت الوصَؼ 

 صرخُت: الوصُؼ رماديْ 

ذا ُأحبطُت بتأتأٍة عرجاءْ   وا 

 (1) في جيبي ... وطردُت الِجّنْي . أخفيُت الطاقيةَ 

ػػٌر بثمانيػػة أبيػػات مػػف الشػػعر التقميػػدم الجػػزؿ الػػذم يناسػػب المعنػػى    َـّ أتبػػع المناصػػرة الشػػعر الحي ػػراد ثيػػ المي
ككأفَّ المعنى قد فرض الشكؿ الشعرم عمى الشاعر , ييالحظ أفَّ السكاد قد أخذ الحٌيز األكبر في  ,التعبير عنو

ٌر:  ىذا المقطع بخالؼ ما سبقو مف شعر حي

ـَ تمتمتي   يموح  العمـِ ػػك  ي عنبٍ ػػف   في طاعِة مري

 ْشروحػػموٌض مَ ػػوٌء وغػػض   اػهػسوالف  مرجُ  منغمٌؽ 

ـَ أشعاريفي   (2) عشِؽ الوطف المذبوح.في    طاعة مري
فػػي الختػػاـ ركل قصػػة خػػاف الخميمػػي ميسػػتخدمان الشػػعر الميجػػي المصػػرم كالفمسػػطيني ليكػػكف أقػػرب إلػػى   

 فيـ الميتمٌقي, مع مالحظة سيطرة السكاد بشكؿ كبير عمى النص:

 عيوفْ ػ  َحْمرا الَتَرْؾ حبيبْتو  فػي َجَبْؿ جْوهرْ  قاـ الخميمي 

 وفػُغصػْد  ينوٍّْح عمى الطيرو  مكسور ُشعورو  قاعوظّؿ 

 ُمتوفػورو  في ليال َضْمما  ْبَقْمِب الراح الخميمي  َكَسْر ُبح
                                                           

(
1

 .0/007ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .0/032(ٗلَٚ,
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 الخميؿْ  النيِؿ َقّممُو  ِوحْياْة ُعيوني  راح تبقى ُهوني  يا ابفِ 

 (1) ْهِد خوفو  عاشوا بأماف.تعاْؿ وشوفوا  أكـر ُضيوفو  مف عَ 

 :انحزف

صػػكرتو بكضػػع نقػػاط أيفقيػػة مكػػاف مفػػردات أك أسػػطر شػػعرية, كييعػػدُّ أيسػػمكب الحػػذؼ "بمثابػػة لغػػة تكػػكف   
داخؿ المغة أك لغة بديمة حيف تتكقؼ المغػة الظاىريػة عػف العمػؿ أك األداء المشػبع لحاجػة الشػاعر فػي تصػكير 

 (, كقد تمٌثؿ الحذؼ لدل المناصرة في ثالثة أشكاؿ:2تجربتو" )

عػف نقػص كالمػي مقصػكد مػف الشػاعر؛ ليعطػي الميتمقّْػي المجػاؿ  ان تعبيػر  الشعري الواحد: ما يتخمؿ السطر -  
إلتماـ ىذا الػنقص بكضػع الكممػة المناسػبة " فيعٌمػؽ بػذلؾ فرصػة التأمػؿ لػدل القػارئ, كيزيػد مػف درجػة التفاعػؿ 

لسػػطر الشػػعرم لمقطػػع (, مثػػاؿ ذلػػؾ مػػا جػػاء فػػي نيايػػة ا3النٌصػػي, كيقػػٌكم أبعػػاد البنيػػة االختزاليػػة لمقصػػيدة " )
 يصؼ فيو المناصرة المنفى كقسكتو:

 المنفى َخَشٌب ومساميرْ 

  المنفى يا جفرا قبٌر مفتوحٌ 

 المنفى كمٌب مسعورْ 

 ينغُؿ في فّكيِه الدودْ 

 المنفى توقيٌؼ  وحدودْ 

 المنفى خوٌؼ  أو جوعْ 

 .المنفى جذٌر مخموعْ 

 (4) المنفى يا جفرا ..........
                                                           

(
1

 .034-0/009,ٗلَٚ,آفوك٢ه٤ٖلح)ٍوا٣ًَٝ٘ؼب٤ٗب(,٣٘ظوٓضب0/030ٍّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .393انققٛذج انؼشتٛح انًؼافشج, ) دساعح ذحهٛهٛح فٙ انثُٛح انفكشٚح ٔانفُٛح(,(ػجلاُلزّبػ,ًب٤ِ٤ٓب,

(
3

 .003(,ؽؼش عؼذ٘ ٕٚعف )دساعح ذحهٛهٛح(أُٖبك١,آز٘بٕ,

(
4

 .0/07ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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رة بتكػرار لفظػة المنفػى فػي المقطػع السػابؽ سػبع مػٌرات, مػع إعطػاء المنفػى صػفات ييالحظ قياـ المناص  
سػمبية تػكحي بقسػكتو, كتبػػٌيف مػدل المػرارة التػي يحػػٌس بيػا الشػاعر خاٌصػػة أنَّػو تنٌقػؿ فػي منػػاؼو عديػدة, كىػذا مػػا 

ال حػدكد ليػا  قصده مف كضع نقاط الحذؼ األيفقية التي بمغ عددىا عشػر نقػاط, فكػأٌف الصػفات السػمبية لممنفػى
 فرصة إلكماؿ ىذه الصفات.  -في النياية -أك ىي إلى ماال نياية؛ ليعطي الميتمٌقي

قػػاـ المناصػػرة بحػػذؼ جزئػػي لمحػػرؼ األخيػػر مػػف كممػػة )الػػٌدعـ( لتصػػبح ) الػػٌدع(  مػػا يتخمػػؿ الكممػػة الواحػػدة: -
 كأتبعيا بعالمة الحذؼ ) ...(, يقكؿ في قصيدة ) سأعاتبؾ كثيران يا أيٌمي(: 

 الزعتر  قابمني في الشارع  يطمُب دعمًا وصموداً 

  1... الشعبية ا مف بعض لجاف الَدعّ 

 

 يحمؿ قنبمًة  ويبيع البنزيف المغشوَش  -

 الوهـُ األصفر  عضٌو في كؿ لجاف الدعٍّ ... الشعبيةْ 

 (2) ينفُخ غميونًا مف خشب الزيتوْف.

لشعبية المكجكدة في المخيمات الفمسطينية فػي لبنػاف, لعؿَّ المناصرة قد قصد التيكـ عمى لجاف الدَّعـ ا  
حيث تحٌكلػت إلػى لجػاف ) الػدَّع( فكأٌنيػا بحاجػة إلػى مػف يػدفعيا كيعينيػا عمػى القيػاـ بمياٌميػا لخدمػة الالجئػيف, 

(, 3كقد كٌظؼ المناصرة معنى الكممة المعركفة بالعامية رغـ جذرىا الفصػيح فػي العربيػة : " دفعػو فػي جفػكة " )
 (.4ع بمعنى " الٌدفع العنيؼ" )كالدٌ 

: فيككف الفراغي مقصكدان مػف الشػاعر ليعطػي الميتمقٌػي فرصػة لممشػاركة فػي تقػدير ما يتخمؿ المقاطع الشعرية -
 الكالـ المحذكؼ, يقكؿ المناصرة في تكقيعة عنكنيا بػً ) المتنٌبي(:

 أعددُت لمشعراء برادعهـْ  ومضيت
                                                           

(
1
 .0226ّ,0/480,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .04-٣,0/00٘ظوٓضبٍآفو)ثٞكا...ٝثَِْذ(ٗلَٚ,0/480(ٗلَٚ,

(
3

 ,ٓبكح)كػغ(.نغاٌ انؼشب(٣٘ظو:اثٖٓ٘ظٞه,

(
4

(.انقايٕط انًحٛظ(٣٘ظو:اُل٤وٝىآثبك١,  ,ٓبكح)اُلَّعُّ
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 الفضّية.السُـّ الناقع  وّزعته في الكؤوس 

   بنت الكّذابة  بنت الكّذابةْ َزَعمْت الكّذابةُ 

 أنني غير قادر عمى مواجهة الفاسديفْ 

 صرخْت في وجهي قائمًة: يا هذا   يا هذا 

 !!! ...ألست أنت القائؿ: 

 حينئٍذ  َتسّممُت في غابة الوحوٍش  -

 (1) وتوجهُت نحو حتفي.

ـٌ أيتبعػػت بػػثالث عالمػػات تعٌجػػب, جػاءت نقػػاط الحػػذؼ كسػػط المقطػػع الشػػعرم, كقػػد سيػ   ًبقىت باسػػتفياـ, ثيػػ
كقد يككف البديؿ الميفتػرض عػف نقػاط الحػذؼ البيػت الشػعرم المشػيكر لممتنٌبػي الػذم ًقيػؿ إٌنػو السػبب فػي مقتمػو 

 حيث عايره لصكص بيذا البيت حينما أراد اليرب مف مكاجيتيـ: 

 (2) اُس والقمـُ والسيؼ والرمح والقرط  الخيؿ والميؿ والبيداء تعرفني  

, كتكجيػػتي    , تىسػػٌممتي فػػي غابػػة الكحػػكشو نحػػك حتفػػي( قػػد سػػاعدت  لعػػؿَّ العبػػارة التػػي تمػػت الفػػراغ ) حينئػػذو
 الميتمٌقي في معرفة كتقدير البديؿ عف نقاط الحذؼ, حيث رجع المتنٌبي كاشتبؾ مع المصكص إلى أف قتمكه.

 ذ يتساءؿ بعد أف أبدل إعجابو بإحدل السٌيدات:قد يقـك المناصرة بحذؼ جممة كاممة أك جزء منيا, إ  

 لماذا ل ترديف عمى إعجابي بؾ أيتها السيدة؟ -

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

 ؟؟... لماذا ل 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . (3) 

                                                           

(
1

 .467,0/069-343,460,466-0/340,ُالٛاّلعػ٠ِأٓضِخْٓبثٜخ,٣٘ظو:ٗلَٚ,096-0/095ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .306,دٕٚاٌ أتٙ انطّٛة انًرُثّٙ(

(
3

 .430,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(



000 

 

( كحػػذؼ البػػاقي حتػػى يتمٌثميػػا الميتمقّْػػي كيستحضػػر كتػػب المناصػػرة أٌكؿ كممتػػيف مػػف الجممػػة ) لمػػاذا ال        
 الكممات المحذكفة مف سياؽ التكرار فيقٌدر الناقص مف السطر الشعرم.

قمػػر كقػػد ظيػػر ىػػذا جمٌيػان فػػي ديكانيػػو )مػف دكافػػع تكظيػػؼ المناصػرة أليسػػمكب الحػػذؼ الٌرقابػػة السياسػية,   
غٌيػر عنكانػو إلػى )باألخضػر كفٌنػاه(, مثػاؿ ذلػؾ مػا جرش كاف حزينػان( ك )لػف يفيمنػي أحػد غيػر الزيتػكف( الػذم 

 ـ(:0972أكرده في حديثو عف مذابح أيمكؿ األسكد عاـ )

 في أيموؿ السبعيف _

 ويمي آ  _ آ  _

 _ صرخ الشعب المطعوف

 آ   ويمي آ 

 _ في أيموؿ السبعيف

....................................(..1) 

 صعب البكح بو نفسيان كسياسيان.فالنقاط تيمٌثؿ المسككت عنو الذم ي

 انرَّفرٛد

أطمػػؽ عميػػو كليػػد منيػػر مصػػطمح التشػػذير كقصػػد بػػو : " تمزيػػؽ ألكصػػاؿ الكممػػة أك العبػػارة أك    
الصػػكرة, كتفكيػػؾ لكحػػدتيا الكاحػػدة, بحيػػث تبػػدك كػػٌؿ جزئيػػة منيػػا ذات كيػػاف مسػػتقٌؿ معػػزكؿ عػػف نظيػػره, رغػػـ 

 (.2لمضمكف التبعثر كالتناثر كالتشظي" ) اتصالو السياقي بو, إنَّو تشكيؿ بصرم مكازو 

نجيػػب الػػتالكم أفَّ تقنيػػة التفتيػػت: " تبعػػث عمػػى التػػأٌني كالركيػػة فػػي القػػراءة كاإلبصػػار معػػان,  محمػػد يػػرل  
(, كمػػا ربػػط عمػػكم الياشػػمي بػػيف 3األمػػر الػػذم يثيػػر التفكيػػر نحػػك نػػكع حتمػػي مػػف الصػػراع المػػادم كالمعنػػكم" )

                                                           

(
1
اَُجؼ٤ٖ(ٖٓاُطجؼبد,هبّأُ٘بٕوحثؾنفعِٔخ)ك٢أ404ٍِٞ٣–403,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

اُ٘بهلٝاألًبك٢ٔ٣)ػبكٍاألٍُطخ(هلٗبهِٓغأُ٘بٕوحه٤ٚخاُؾنفٝاُزـ٤٤وك٢ّؼوٙ,٣٘ظو: ّٕ ال اُالؽوخ,٣ُْبهئ٠ُأ

.050–046,أعرطٛغ انُٕو يغ األفؼٗ )حٕاساخ يغ ػض انذٍٚ انًُافشج(

(
2

انرؾةةظٙ ٔانغٛةةاب فةةٙ انققةةٛذج انؼشتٛةةح انًؼافةةشج ٔكٛفٛةةاخ  انرعشٚةةة فةةٙ انققةةٛذج انًؼافةةشج ) أؽةةكال انرؼثٛةةش ػةةٍ دالالخ(

 .080ّ,٤ٕ,0997ق0,ع06,ٓغِخكٍٖٞ,ّذٕظٛفٓا( 

(
3

 .307,انققٛذج انرؾكٛهٛح فٙ انؾؼش انؼشتٙ (
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اخمي لمشاعر, إذ عٌده مظيران تعبيريان يكشػؼ عػف فعػؿ داخمػي حػٌي يتجػو نحػك التعبيػر التفتيت كالبعد النفسي الد
(, كيكػكف 1عف حركة تتصؼ ببعض االنسجاـ كالتشػكؿ فػي اتجػاه حركػي كاحػد عمػى صػعيد الداللػة كاأليسػمكب)

 التفتيت عمى أشكاؿ عٌدة, بيانيا كاآلتي:

ت الجممة الشعرية عمى فضاء الصفحة البيضاء بشكؿ فيقكـ الشاعر بتكزيع كمما كممات:تفتيت الجممة إلى  -
 يمفت انتباه الميتمٌقي, كقد جاءت األمثمة عند المناصرة بشكؿ عمكدم ) شاقكلي(:

  وها أنا معّمٌؽ عمى هواء فاسدٍ 

 عمى ذراع َسْرَوةْ 

 وها

 أنا

 أسعى

 مف

 الصفا

  2مْرَوْة. اإلى الَ 

شجرة يشبو بندكؿ الساعة في حركتو, كمػا يشػير شيء ميعٌمؽ عمى غصف  يكحي النص السابؽ بمنظر  
تفتيت جممة ) كىا أنا أسعى مف الصفا إلػى المػركة( إلػى الفعػؿ الحقيقػي لمسػعي بػيف الصػفا كالمػركة أم المشػي 
عمى األقداـ بيف مكانيف مٌرات عديدة, فكظيفة التفتيت حسب عمػكم الياشػمي: "اإليحػاء بػالتعبير الممحػكظ عػف 

(, يقػكؿ 3دكر الفعػؿ الػذم يجٌسػد الصػكرة الشػعرية ) الفضػاء الػداخمي( تجسػيدان خارجيػان حٌيػان" )الحركة , كالقياـ ب
 المناصرة في مثاؿ آخر :

                                                           

(
1

,ٓغِوخاُٞؽولح,اَُو٘خاَُوبثؼخ,ذؾكٛم فضاء انُـ انؾؼش٘ تقشٚا ) ًَٕرض انرعشتح انؾؼشٚح انحذٚصح فٙ انثحةشٍٚ((٣٘ظو:

 .92ٛـ,0400ٕلو-ٓؾوّ-٤ُٞ٣,0990ّٞ/أؿَط80/83ٌع

(
2

 .0/66ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3

,ٓغِوخاُٞؽولح,اَُو٘خاَُووبثؼخ,عذؾةكٛم فضةاء انةُـ انؾةؼش٘ تقةشٚا ) ًَةٕرض انرعشتةح انؾةةؼشٚح انحذٚصةح فةٙ انثحةشٍٚ((

 .92ٛـ,0400ٕلو-ٓؾوّ-٤ُٞ٣,0990ّٞ/أؿَط80/83ٌ
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 لف أتحاور معهما  أيها الحريصوف عمى العجز.  

 لفْ 

 أتحاورَ 

 معهما 

 أّيها

 الحريصوفَ  

  1عمى العجز. ا

) األيفقي(, ثيـٌ فتتيا المناصػرة تأكيػدان لمعناىػا  جاءت الجممة في السطر الشعرم األٌكؿ بشكميا الطبيعي  
 لدل الميتمٌقي, فتيمفظ بشكؿ بطيء ؛ لتصؿ إلى األسماع بشكؿ كاضح ال لىٍبس فيو.

لجأ المناصرة إلى ىذه التقنية فقاـ بتقطيع الكممة الكاحدة إلى جزأيف أك أكثػر, كقػد  تفتيت الكممة إلى أجزاء: -
فقي مع اسػتخداـ عالمػة الحػذؼ )...( بػيف األجػزاء الميقٌطعػة لألفعػاؿ أك األسػماء جاء التفتيت لمكممات بشكؿ أي 

 أك حركؼ االستفياـ:

 تت ا رب  بع  عمى

  2عرشها الساحمي. ا

  3ُع ا .قص  .. .قداسُتها َتتَػ ..

 

 هبطتا في ليمة المجزرة

  4عمى فالديمير ... ما ... يا ... كو ... فسكي ا
                                                           

(
1

 .0/90/090,ٗلَٚ,أٓضِخأفوٟ,٣٘ظو:0/043ّ,0226ًٛال انؾؼشٚحاألػ(

(
2
 .0/003,ٗلَٚ (

(
3
 .0/007,ٗلَٚ(

(
4
 .0/074,ٗلَٚ(
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 رؼ مسقط رأسهلكْف  َمْف مّنا  يع -

  1ساف ... جوف ... بيرْس !!! ا -يا

 

  2بيف بودا ... وِبسْت ا

 أوؿ فأس نكشت حقاًل كانت في ياِفهْ 

 بكسر الفاء  هكذا: -انتبهوا 

  3يا ... ِفْه  ا

 

 قالْت:  ودخمُت حديقَتها  كرذاذٍ 

 ًأ ... َو ... لسَت القائْؿ: 

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

  4ا.المسدودْ فانفتح الباُب 

 اآلف نقوؿ لمقبرة الشهداء المختفية في أحراش الداْر -

 يا مقبرة الشهداء المغموريَف الجّباريف  أغيثيني

 ُأ ... َو .. ل   تكفيِؾ أكاليُؿ الغار !!!

  5اُأ ... َو .. ل   تكفيِؾ مئاُت قرابيني. !!! 
                                                           

(
1
 .0/359ّ,0226ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .0/00(ٗلَٚ,

(
3

 .0/002(ٗلَٚ,
.0/343,ٗلَٚ ((4
.0/430,ٗلَٚ((5
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  1ا .. ل ... تتعْظ أيها البطريرؾُ  ُأ ... وَ 

نػػػة كفػػػٌؾ ارتباطيػػػا الكممػػػة إلػػػى حػػػروؼ تفتيػػػت - : يكػػػكف بتمزيػػػؽ أكصػػػاؿ الكممػػػة الكاحػػػدة إلػػػى حركفيػػػا الميككّْ
 الطباعي, ثيـٌ تكزيعا عمى الصفحة بشكؿ أيفقي أك عمكدم ) شاقكلي(:

 أ ... ّمو ... ّطو ... ها ؛أكرر كممة كنعاف

 هكذا في الصؼ:

 كا

 ف

 عا

 ف

ني وحدي  حتى أصدؽ أنها تخصُّ

 (2) ف   –ا  –ع  –ف  -ا –نحو التالي: ؾ أرسمها عمى ال

قاـ المناصرة بالتنكيع في طريقة كتابة اسـ كنعاف تأكيدان عمى ىكيتو الكنعانية, فيكٌضح بدايةن أٌنو سيمٌد   
لفظػػة ) كنعػػاف( ميسػػتخدمان الفعػػؿ المضػػارع ) أميٌطيػػا( أم مػػٌد الصػػكت بالكممػػة كلفظيػػا بشػػكؿ بطػػيء كػػي تيسػػمع 

تفتيت كممة ) أميٌطيا( بشكؿ أيفقي إلى أربعػة حػركؼ: ) األلػؼ, كالمػيـ, كالطػاء, كاليػاء(  بكضكح, كما لجأ إلى
بزيادة الكاك إلى حرفي الميـ كالطاء )ٌمك, طيك( كاأللؼ إلى حرؼ الياء ) ىا( , ييالحظ أٌف كضع نقػاط الحػذؼ 

 صكتية لمفعؿ ) أميٌطيا(.) ...( بيف الحركؼ الميفتتة قد زاد في اإليحاء بمعنى المٌد, فكأٌنيا كتابة 

عمػى غػرار طريقػة الطمبػة الصػغار فػي تيجئػػة الحػركؼ كالكممػات, قػاـ المناصػرة بتفكيػؾ كتحميػؿ لفظػػة   
)كنعػػاف( حيػػث جػػاءت بشػػكؿ عمػػكدم ) شػػاقكلي(, كمػػا زاد األلػػؼ بعػػد حرفػػي الكػػاؼ كالعػػيف )كػػا, عػػا( إلفػػادة 

 فقي مع كضع شرطة مفردة بيف الحركؼ الميقٌطعة.معنى المٌد, ثيـٌ عاد أخيران إلى تقطيع حركفيا بشكؿ أي 

                                                           

(
1
.0226ّ,0/043ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .0/005,ٗلَٚ (
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راران طباعيػان ليرٌكػز عميػو القػػارئ رار الحػرؼ المقصػػكد تكػ: يعٌرفيػا محمػػد نجيػب الػتالكم" تكػالكتابػة الصػوتية  -
, كقد كٌظؼ المناصػرة ىػذا التشػكيؿ البصػرم (1بمساحة صكتية أطكؿ, ككأٌف كٌؿ تكرار ييمٌثؿ مساحة صكتية" )

 عنصر الصكت المكسيقي: الميعتًمد عمى

 هؿ تذكر ميخائيؿ الضاحَؾ في البار ؟؟

 (2) حيف يقهقُه ُمْنتشيًا: موسكووو ...

كٌرر الشاعر صكت الكاك مٌرتيف, مما أعطى المتٌمقي مسػاحة بصػرية كصػكتية أكبػر, ليرٌكػز عمػى ىػذا   
لركسػي( ميفخٌمػة لػتعكس نشػكتو الحرؼ مدة زمنية أطكؿ, فكأٌنو يسمع كممة ) مكسكك( كمػا يمفظيػا ) ميخائيػؿ ا

 حينما يضحؾ.
 

 األؽكال انُٓذعٛح

  انرأطٛش/ انرظهٛم 
فو كمػاؿ أبػك ديػب بػػً ( أم : كضع جزء مػف الػنص الشػعرم داخػؿ إطػار, ككصػ3سٌماه رضا بف حميد التأطير )

الشػعرم كفصػمو (, حيث يقـك الشاعر باقتطاع جزء مف المػتف 4ىا مكٌكنات لما يبدك نٌصان ثانيان" )"صناديؽ تممؤ 
عف بقية النص بخطكط عازلة, فكأٌنو مكضكعه داخؿ صندكؽ خاٌص ميرٌبع أك مستطيؿ, أٌما كليد منيػر فأعطػاه 

مػػا ىػػك أكثػػر مػػف  -فػػي الحقيقػػة  -ميٌسػػمى التظميػػؿ كىػػك:"منحى بصػػرم ينحػػكه الرٌسػػاـ فػػي لكحتػػو, كلكٌنػػو يعنػػي 
اء كالكمػكف ... الظػٌؿ ىػك التػكارم, رجػكع مػا إلػى الػكراء, ككنو مقابالن بسيطان لمضكء, إٌنو يعني نكعان مػف االختبػ

 (.5كتأخر عف اإلفصاح كاإلبداء, كغياب عف التصدر أك نفي لو")

كقػػد عػػدَّ ) ميشػػاؿ بكتػػكر( التػػأطير صػػفحة داخػػؿ صػػفحة تيػػؤٌثر بصػػريان فػػي القػػارئ كتمفػػت انتباىػػو إلػػى   
سطر أك مقطع شعرم مييـٌ )

كظيػؼ التػأطير فػي القصػيدة المعاصػرة: "ظػاىرة أفَّ ت رضػا بػف حميػد(, كما رأل 6

                                                           

(
1

 .307انققٛذج انرؾكٛهٛح فٙ انؾؼش انؼشتٙ,(

(
2

 .0/06ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
3

 .020ّ,٤ٕ,0996ق0,ع05,ٓغِخكٍٖٞ,ّانخطاب انؾؼش٘ يٍ انهّغٕ٘ إنٗ انرؾكم انثقش٘(٣٘ظو:

(
4

 .74-73ّ,٤ٕ,0996ق0,ع05ٓغِخكٍٖٞ,ّ,ح تٍٛ انُـ ٔانؼانىقانثُٛح انًؼشفٛح ٔانؼال:انٕاحذ/ انًرؼذد(

(
5

فةةٙ انققةةٛذج انًؼافةةشج ) أؽةةكال انرؼثٛةةش ػةةٍ دالالخ انرؾةةظٙ ٔانغٛةةاب فةةٙ انققةةٛذج انؼشتٛةةح انًؼافةةشج ٔكٛفٛةةاخ انرعشٚةةة(

 .084ّ,٤ٕ,0997ق0,ع06ٓغِخكٍٖٞ,ّذٕظٛفٓا(,

(
6

 .009-008,تحٕز فٙ انشٔاٚح انعذٚذج(٣٘ظو:
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فنٌيػػة تعكػػس فسيفسػػاء القصػػائد المتنػػاثرة بػػيف فضػػائيف: فضػػاءه نصػػٌي تحكمػػو الػػٌدكاؿ المغكيػػة, كفضػػاء تصػػكيرم 
يفرض عمى المتمٌقي جيدان أكبر كمرجعية يكاجو بيا النص في صػمتو, كيجعمػو يبحػث عػف العالقػة القائمػة بػيف 

 -كمػا يتبػادر إلػى الػذىف  -فيػي ليسػت إعػادة أك تكػراران  مػف الفضػاءات المتحػررة ككمػة بإطػارالفضاءات المح
ٌنما ىي إثراء لمداللة نظران لطابعيا العالمي المزدكج")  (.1كا 

لجػػأ المناصػػرة إلػػى اسػػتخداـ تقنيػػة التػػأطير فػػي شػػعره, يقػػكؿ فػػي قصػػيدة )دم ... يػػا حصػػاني ... دم( 
لسيػػبؿ فمػػـ يجػػد مػػف يسػػتمع إلػػى شػػككاه, فكػػاف المقطػػع الختػػامي التػػي خاطػػب فييػػا حصػػانو بعػػد مػػا ضػػاقت بػػو ا

 لقصيدتو:

 دي ... يا حصاني ... دي: -

 عنبًا أريُد  ول أريدْ 

 أْف أقتَؿ الناطوَر في أّياـ عيدْ 

 أّما  إذا  كثر الوعيدْ 

 سأزلزُؿ الدنيا  وأقتُؿ ذلؾ الناطور 

 حتى أستعيدْ 

 عنبًا أريُد  ودولًة في عهد كنعاف الجديدْ 

 عنبًا أريُد 

 وأْف نغّني كؿ  أجزاء النشيْد.

 

 (2) دي ... يا حصاني ... دي. -

قامػة دكلػة       كسط أحزاف المناصرة كىمكمو يظير حمـ جميػؿ يػداعب مخيمتػو كيمػأل خػاطره: تحريػر كطنػو كا 
عر يختفي خمفو كنعاف كغناء النشيد الكطني, كقد رمز ليذا الحمـ بالعنب, ككضعو ضمف إطار ييمٌثؿ ظالن لمشا
سػكاءن  -أيضػان  -حممو في الالكعي كذلػؾ لصػعكبة حدكثػو فػي الػكعي/ الكاقػع, يقػكؿ كليػد منيػر: " ييمثٌػؿ الحمػـ 

                                                           

(
1

 .023-020ّ,٤ٕ,0996ق0,ع05,ٓغِخكٍٖٞ,ّيٍ انهغٕ٘ إنٗ انرؾكم انثقش٘ انخطاب انؾؼش٘(

(
2

 .45,ال عقف نهغًاء(
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, إٌنو يعرج عمى منطقتو مخبكءة كغامضة كيرسؿ نحكىا أشكاقو أك  أكاف في اليقظة أـ في المناـ نكعان مف الظؿّْ
س الذم يدخؿ بالشاعر إلى عالـ تفاؤلي جديد مفعـه بالحرية , كلك (, فاإلطار أشبو ما يككف بالمتنف1مخاكفو" )

 كاف ىذا عمى شكؿ حمـ كليس كاقعان.

اٌل تقاتػػؿ النػػاطكر( داخػػؿ الػػنص    كمػػا قػػاـ المناصػػرة بتكظيػػؼ المثػػؿ الشػػعبي الفمسػػطيني ) بػػدؾ عنػػب كا 
اعر محػبّّ لمٌسػالـ كشػعبو, كال الميؤٌطر بيدؼ تحريؾ مشاعر الميتمٌقي الذم ييشارؾ الشاعر حممػو الجميػؿ, فالشػ

يريد إثارة المشاكؿ كسفؾ الدماء ) كال أيريد أف أقتؿ الناطكر في أٌياـ عيد(, لكٌنو قد يمجأ إلى القكة لتحقيؽ ىدفو 
 العظيـ بنيؿ حرٌية كطنو فيقتؿ حارس كـر العنب ) الناطكر( كال يكتفي بمقاتمتو فقط!

ظي استخداـ المناصرة أليسمكب ال   تكرار حيث كرر الجممة الفعمية ) عنبان أيريدي ( ثالث مػٌرات, ميؤكّْػدان ييالحى
ػػذ بعػػيف  ليػػا تككيػػدان لفظيػػان, كمػػا قػػاـ بتقػػديـ المفعػػكؿ بػػو ) عنبػػان( عمػػى الفعػػؿ كالفاعػػؿ )أيريػػدي( نظػػران ألىميتػػو, ييؤخى

ػػػػؤٌطر( تي  مثٌػػػػؿ غنػػػػاء الحػػػػكذٌم االعتبػػػار أفَّ اإلطػػػػار قػػػػد جػػػػاء بػػػػيف الزمػػػػة تكػػػػررت مػػػٌرتيف )قبػػػػؿ كبعػػػػد الػػػػنٌص المي
 )العربجي( لحصانو ) دم ... يا حصاني ... دم(.

فػػي مثػػاؿ شػػعرم آخػػر يمجػػأ المناصػػرة إلػػى التػػأطير عنػػدما رثػػى صػػديقو فٌنػػاف الكػػاريكتير الفمسػػطيني )نػػاجي     
 العمي( الذم اغتيؿ ثيـٌ ديًفف في لندف, يقكؿ في قصيدة ) قبره في لندف(:

                                                           

(
1
فةةٙ انققةةٛذج انًؼافةةشج ) أؽةةكال انرؼثٛةةش ػةةٍ دالالخ انرؾةةظٙ ٔانغٛةةاب فةةٙ انققةةٛذج انؼشتٛةةح انًؼافةةشج ٔكٛفٛةةاخ انرعشٚةةة(

 .085ّ,٤ٕ,0997ق0,ع06ٓغِخكٍٖٞ,ّذٕظٛفٓا(,
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 مكسورْ اَرُجٌؿ مف َجسٍد مهترٍئ   

 لكْف ما طأطْأ أبدًا لهدير األضواءْ   

 وكنعاْف: أيف إذْف حنظمةُ   

 األّوُؿ: قبٌر في لندَف  -

ُؿ مف يرثيهْ     األّوُؿ َرْسـٌ في ُصُحٍؼ والقاتُؿ أو 

 الثاني: شعٌر ممنوٌع يركض في التيهْ  -
 والثالُث يشرب قهوته في الباِر  -

  1اويعنيِه األمُر  ... ول َيْعنيْه.       

 

ـٌ إطػػار يشػػبو صػػفحة الجريػػدة التػػي كانػػت مسػػرحان تتحػػرؾ فيػػو    يحػػيط بػػالنص الشػػعرم قكسػػاف ىالليػػاف ثيػػ
الشخصيات الكاريكتيرية لناجي العمي كبضمنيا شخصية الطفؿ الشككي )حنظمة(, فاإلطار مرآة عاكسة لمكاقع 

كانتقػػاد ىػػذا الكاقػػع بتفصػػيالتو دكف  العربػػي الفمسػػطيني, كعالقتػػو بالكيػػاف اإلسػػرائيمي, حيػػث قػػاـ نػػاجي بتجسػػيد
ػػؤٌطر  محابػػاة ألحػػد أك تنػػازؿ عػػف المبػػدأ, كلعػػؿَّ ىػػذا مػػف أسػػباب اغتيالػػو, كمػػا كظٌػػؼ المناصػػرة داخػػؿ الػػنٌص المي
المثػػؿ الشػػعبي )بقتػػؿ القتيػػؿ كبمشػػي فػػي جنازتػػو( لإلشػػارة الػػى قتمػػة نػػاجي, كاسػػتخدـ المناصػػرة الرمػػز )كنعػػاف( 

افي بسبب سياسة قمع الحريات كالكبػت فػي أكطػانيـ, كأخيػران ىنػاؾ طػرؼ سػمبي ليصؼ نفسو كالشعراء في المن
 غير مباؿو بما يجرم حكلو مف أحداث ميٌمة.

 

 

 
                                                           

(
1

أُ٘بٕوحهلٝٙغاأٛبهك٢ٛنٙاُطجؼخ0/389ّ,0226,ًٛال انؾؼشٚحاألػ( ّٕ  .كوٜ,٣ُْبهئ٠ُأ
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 انخظّ انًْٕٙ
ييقصد بو أف ييخرج الشاعر مقطعان شعريان عمى فضاء الصفحة البيضاء بتكزيع بصرم معٌيف أك شػكؿ ىندسػي  

(, 1يتػو, فيصػبح الشػكؿ كالمضػمكف كحػدة كاحػدة فػي إنتػاج الداللػة الشػعرية" )ما, مما " يشػٌد انتبػاه الميتمقٌػي لبنائ
 مف األشكاؿ اليندسية التي كٌظفيا المناصرة شكؿ المستطيؿ في قصيدة )باألخضر كفٌناه(:

 باألخضر كفّنا 

 باألحمر كفّنا 

 باألبيض كفّنا 

 باألسود كفّنا 

 بالمثمث والمستطيؿْ 

 بأسانا الطويؿ.

   (2) 

حػػظ أفَّ تكزيػػع األسػػطر الشػػعرية قػػد جػػاء عمػػػى شػػكؿ مسػػتطيؿ يشػػبو شػػكؿ العمػػـ الفمسػػطيني الػػػذم ييال  
سػػػييكفَّف الشػػػييد بألكانػػػو األربعػػػة, كمػػػا ضػػػمَّف لفظػػػة المسػػػتطيؿ فػػػي السػػػطر الشػػػعرم الخػػػامس, فتكافػػػؽ الشػػػكؿ 

 الخارجي مع مضمكف األسطر الشعرية.

   

                                                           

(
1

 .067,ذٕظٛف انققٛذج انؼشتٛح انًؼافشج نرقُٛاخ انفٌُٕ األخشٖ(اُي٣بكاد,ر٤َ٤و,

(
2

 .0/457ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(
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 األسفؿ:كٌظؼ المناصرة شكؿ المثمث القائـ الزاكية مف 

 

 

 

 

   (1)    
 

كاف ىذا المقطع األخير في قصيدة )مكشح االنصراؼ(, قاـ فيو بتفتيت السطر الشعرم األٌكؿ الذم جػاء      
 في مطمع القصيدة كفي كسطيا:

طي َر النوـَ  غزاٌؿ  مف عيوني ا
2  

د غزلي بمحبكبتػو التػي غازليػا لعٌؿ سبب مجيئو عمى شكؿ المثمث القائـ أٌف الشاعر ختـ بو القصيدة لمشي    
ـٌ بأفعػػاؿ حسػػٌية أتعبػػت ركحػػو كجسػػده فقاليػػا ككتبيػػا بطريقػػة بطيئػػة تػػدؿ عمػػى راحػػة بعػػد تعػػب كمعانػػاة  معنكيػػان ثيػػ

 مف األمثمة األيخرل لشكؿ المثمث القائـ: كطكؿ تنييد,

 

 

 

          

    (3)                                                            (4) 

                                                           

(
1

 .020,ال عقف نهغًاء(

(
2

 .020,99(ٗلَٚ,

(
3

 .0/065ّ,0226,ٛانؾؼشٚحاألػًال (

(
4

 .٣,00٘ظوٓضبٍآفوك٢ك٣ٞإػياُل٣ٖأُ٘بٕوح,ٛجؼخاُؼٞكح,0/398(ٗلَٚ,

  

ًالنوم , ر  ًطي 

ًغزالٌ,

ًمنًعيوني

بوحًُ ًرائُقًالوجهًص 

 أكحلًُالعينين,ًمربوٌع,ًفصيُح.ً

 

  

ً!!!ًأنتًأمير

ً!!!ًأناًأمير

 فمنًُترىًيقودًهذاًالفيلقًالكبير!!!

 

  

ًلكنً 

ً,منًيفتحًهذاًالقوسً 

ًحً ينًقلبيًهذاًالشمومنًيسحبً

 !!!.حً ييسحُبًمنًقلبيًهذاًالشًمن
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 كما استخدـ المثمث اليندسي المقمكب إلى أسفؿ )قائـ الٌزاكية مف األعمى( كىك عكس السابؽ:   

 

 

 

   

   (1) 

 

 

 

     

   (2) 

ـٌ إلػػى بنيػػة أصػػغر كىػػي    ييالحػػظ أفَّ المناصػػرة قػػد لجػػأ إلػػى اختػػزاؿ السػػطر األٌكؿ إلػػى نصػػؼ سػػطر ثيػػ
شاعر, كما استخدـ أيسمكب التكرار لممفردات )أذبح, كنفسي, كالتفتػي, الكممة, قد يككف ذلؾ تعبيران عف نفسية ال

كنحػػكم, كمػػٌرة(, فبػػدأ السػػطر األٌكؿ بنبػػرة صػػكتية عاليػػة أخػػذت بالتنػػاقص كالتراجػػع التػػدريجي إلػػى جممػػة كاحػػدة 
َـّ تصػؿ إلػى مفػردة كاحػدة )أـ أذبحيػا, كمػٌرة( فيخفػت  الصػكت متكررة )ىؿ أذبح نفسي, كفػالتفتي نحػكم مػٌرة(, ثيػ

 حتى التالشي.

                                                           

(
1

 .0/069ّ,0226,ٛاألػًال انؾؼشٚح(

(
2

 .048,ٛكاهاُؼٞكح,دٕٚاٌ ػض انذٍٚ انًُافشج(

 
ًفيًكلًمساءًأسبُحها ًأبحرًأقوالك 

لًأذبحًنفسي ًه 

ًأمًأذبحًنفسي

ًأمًأذبحها!!!

 

 

 
ًاألرجاءً ًكلقلبيًكنجيلًالصيفًالطالعًفيً

ًهً فالتفتيًنحويًمرً 

هً  ًوالتفتيًنحويًمر 

ه  .مر 
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 انخاذًح

مناصرة شاعران مثقفان متعدد االىتمامات في شٌتى فركع الثقافة األدبٌية كالفنٌية كالسياسٌية, العز الديف  ٌعديي  
سيامات بحثفيك صاحب تجربة إنسانية كثقافية غنية حصا كقد جاءت مصادر  ة غزيرة,يٌ دىا كتابات إبداعية كا 

حيث ييكٌمؿ بعضيا البعض, فيي ركافد تصٌب في مجرل ة كثيرة, إذ ال تناقض بينيا, التعددية الثقافية لممناصر 
صد كاحد, قاـ المناصرة باستيعابيا عميقان,  راتو المتنٌكعة, مكازنان بيف اإلبداع اكتمٌثميا في أعمالو الشعرية كا 

, مٌما جعمو نمكذجان يستحٌؽ كالتنظير حيث صقؿ مكىبتو بالدراسات النقدية كبتكظيؼ التقنيات الحديثة في شعره
 البحث في مجاؿ تداخؿ األجناس الفنية.

في شعره, مصحكبة بفيـ ككعي عميؽ منو لتطبيقيا, لفنية ااألجناس تقنيات ثمر المناصرة كثيران مف است     
 كظيؼ تقنيات مكسيقية في شعرهتفقد قاـ بمما انعكس عمى صياغتو لقصائده الشعرية بأيسمكب حداثي ممٌيز, 

المفكر, حيث كانت ك الناقد الشاعر ك التي يحتاج إلييا  الثقافيةيـه في المنظكمة انطالقان مف أٌف المكسيقى جزءه م
رالأغاني لو اىتمامات خاصة بالشعر الشعبي الفمسطيني, ك  , كأناشيد الينكد الحمر, كالقكالب المحنية غىجى

 المغاربية.

مشيكرة مثؿ: )جفرا(  صائده التي تحٌكؿ بعضيا إلى أغافو كنة قلتكظيؼ فجاءت في عناا مظاىر ىذا أمٌ        
عالمان أك رقصات أك نصكص أغافو يقـك أاه(, كقد يذكر مفردات أك آالت مكسيقية, أك ك)باألخضر كفنٌ 

مت ركيزة األخذ بعيف االعتبار أٌف الثقافة الشعبية الفمسطينية قد شكٌ مع بتضمينيا أك تحكيرىا أك محاكاتيا, 
نيّّ بالتراث الشعبي الفمسطيني, كقد ظير ىذا رة الشعرية كالثقافية, فيك منجـ غمناصالفي رفد تجربة  أساسية

كيد, اكالب المحنية الفمسطينية كحاكى أسمكبيا مثؿ: التر فت في شعره إذ نسج عمى منكاؿ القبشكؿ كبير كال
نكيـ األطفاؿ..., كقد يكتفي بذكرىا المجٌرد جنا, كاليجيني, كالمالالة, كأغاني العمؿ, كأغاني تيكالزغاريد, كالم

    في النص الشعرم.

نات قصائده ذات العالقة بالمفردات الفنية, اكما أفاد مف تقنيات الفف التشكيمي, كتجٌمى ذلؾ في عنك       
د فيضع حاشية لمعنكاف, أك ىامشان لممتف الشعرم, كقد يستخدـ في قصائده ألفاظان تشكيمية معمارية, أك يكر 

ٌني إلعادة تشكيمو ككصفو شعريان أك رسمة بالكممات, فاطيف كنقكشان فنية, مستحضران لعمؿ أسماء فنانيف كخطٌ 
كرمكزان رياضية, كعالمات الترقيـ بأنكاعيا, كما حرص كقد يدمج مفردات أجنبية في شعره أك يستخدـ أرقامان 

متمقي بصريان مثؿ: النبر البصرم كالمخافتة ارة انتباه الثالمناصرة عمى تكظيؼ تقنيات الفف الطباعي إل
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البصرية, كالبياض كالسكاد في الصفحة الشعرية, كالحذؼ, كالتفتيت, كالتأطير, كاألشكاؿ اليندسية مثؿ: 
 المستطيؿ كالمثمث.

األجناس األدبية كالفنية عند أيدباء مبدعيف مثؿ: جبراف خميؿ جبراف, تداخؿ يمكف التكصية بدراسة        
براىيـ كجبر  صر اهلل, كبسمة النمرم..., أك جيكد المناصرة كدكره في التأريخ لمقضية نا إبراىيـ جبرا, كا 

 مثؿ: -في حدكد عمـ الباحثة  – الفمسطينية, أك دراسة ظكاىر فنٌية كجمالية غير مدركسة في شعره

 * تداخؿ األجناس األدبية.

 الحذؼ كالتعديؿ.دالالت * 

 * تفصيح العاميات.

 ظ الحٌب كالغىزىؿ.* ألفا

 الثقافة الغربية * أثر 

 

 

 

 ." كآخر دعكانا أف الحمدي هلل ربّْ العالميف"
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 ًُ  انهغح اإلَعهٛضٚحتـ هخّ ان

Abstract 

     This study aims at investigating a fundamental subject in literature theory, which is 

overlapping genres. It is considered one of the most important contemporary criticism issues and 

an aspect of extroversion and globalization in the third millennium. 

     As for the general practical aspect, the focus was on the Palestinian poet (Izzuddin Manasrah), 

who is known for his multi-culturalism and writing in various cultural, literary, criticism, artistic 

and political arenas. Therefore, his extensive culture has been reflected in his poetry, which has 

been composed in a modern style. Because of their importance in enriching his poems with new 

tools, such as music, fine and typographical art,  he has employed techniques of artistic genres, 

which reflect his deep understanding and perception. It should be emphasized that these 

techniques in his poetry have not been studied artistically and integrally before. Therefore, this 

study aims at highlighting an innovative aspect in his poetry as a sign of appreciating and 

honoring him in his life.  

     The researcher has depended in this study on the integrative methodology by making use of 

different methods, such as statistical, aesthetic, descriptive, analytical, psychological and social. 

Moreover, Manasrah's poetic works and his dialogue books  have been the most important 

sources and references. Finally, it should be taken into account that it is possible to study the 

phenomenon of literary and artistic overlapping genres of other innovative poets.  

 


