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 استهالل توضيحي للطلبة : 
 

ىل  اضرات سابقة، واليت اشران فيها إليه يف حمهذه احملاضرات تتمة ملا تعرضنا إ تعترب
ملعاصر، وال مانع هنا من تذكري الطلبة  مجلة العوامل اليت مهدت لظهور الشعر العريب ا

  مركزية يف ظهور حركة ابلعوامل األساسية اليت مست اجملتمع يف بنائه العام، وابلتايل عوامل 
العمودي الثابت للنص الشعري ىل جتاوز وختطي البناء ثقافية جديدة ومن ضمنها الدعوة إ 

الكالسيكي، وهي دعوة القت الرفض والتعنت من بعض املتمسكني ابلرتاث وفهمهم له  
ويدعو هلا، والسيما   على طريقتهم اخلاصة، وابملقابل أيضا القت من يناصرها ويدافع عنها

ة املعامل يف حياتنا  صبحت القصيدة املعاصرة ممارسة ثقافية عادية، وظاهرة واضحبعد أن أ
بداع  ظاهرة تفسح لعملية اإل ا، وأبهنعة ن  املق   اضافاهتوإ اوحركته اعلن عن فاعليتهبداعية، تاإل

 ع من عملية حضور الشكل الشعري على أكثر من طريقة.فضاءات جديدة توس   
فإن النص الشعري بداع األول من نصوص عالية اجلودة واإل اجليلونظرا ملا قدمه 

ية ، وأبنه ظاهرة  بداعية العربداخل املنظومة اإل األدبية  مواطنته ن يكسباملعاصر استطاع إ
، *فكرية [ -قتصادية ا -، ] اجتماعية ليها اجملتمع العريب يف تغرياته العامة طبيعية استجاب إ
قبال عما  الصورة الرتاثية لبنائه واإلعن  جملتمع العريب  التخليبدأ معها ا وهي العوامل اليت 

جمتمع جديد، ومن   من أتسيسىل كل ما يضجابة إيضمن له تقدمه وتطوره وتغريه، واالست
و ما مسي آنذاك  ، أ] شعر التفعيلة [قبال على النص الشعري املعاصرضمن ذلك جند اإل

  مام مد صيدة التقليدية أالق  ىل مالحظة تراجع أشار إ لشعر احلر، حىت أن هناك من جتاوزا اب
   ، واهليئات، واجملالت، واملؤسسات.بني املبدعني، واملثقفني النص الشعري اجلديد وانتشار

، هو توفر هذه   قبال عليه يد هذه الصورة وهذا االنتشار واإلوما ضمن للشعر اجلد
وص الكالسيكية الراقية، بل  بداعية عالية تضاهي يف قيمتها النصالنصوص على قيمة إ

حريته يف تشكيل  من قيم بنائية جديدة من ذلك  لنفسه فاقتها نظرا ملا وفره الشاعر املعاصر
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 انتقاله من صورة ألخرى، ومن فكرة ألخرى، ، وعدم ارتباطه مما يكبل سطره الشعري 
 ىل هذا كله ارتباط هذه النصوص اجلديدة ابلواقع العريب املعاصر.ابإلضافة إ

من هنا ، يصبح هذا التحول قائما يف مجلة الصيغ البانية للنص الشعري املعاصر، 
وبذلك   ، وهي بنية مفتوحة على جتارب لغوية متعددة ومتنوعة ،من ذلك بنيته اللغوية 

واملعارف مما يتطلب من املتلقي   صبحت القصيدة املعاصرة جتربة تلتقي فيها كل التجاربأ
وشاملة ومطلعا على كل التجارب ، وأن يكون قادرا على حتمل   ن يكون مثقفا ثقافة عامة أ

ومدركا لروافد لغوية   ،متاهة سفر هذه التجارب يف عامل مفتوح على االحتمال واالفرتاض
لغة الشعر العريب املعاصر،] اللغة الصوفية، اللهجة الشعبية، اللغة  كثرية تغذت منها 

 اخل.....[.األقوال املأثورة ،، املوشحات،األمثالرآن الكرميالكالسيكية، الكتاب املقدس، الق
عطت عناية كبرية ملسألة اللغة يف النص  د جل الدراسات النقدية املعاصرة ألذلك جن 

صر نفسه هبذه القضية اليت تعترب  عر املعااالشعري املعاصر، وهي عناية ترتجم عناية الش 
و  كبرية يف مقدمات دواوينهم أمكانة  ساسية يف الشعر، لذلك جند جل الشعراء خصوا هلا أ

لذلك خصصنا احملاضرات األوىل لقضية اللغة وتطورها يف الشعر  و كتاابهتم ، حواراهتم 
املعاصر سواء فيما طرحه بعض النقاد والدارسني، أو ما طرحه بعض الشعراء يف تنظرياهتم،  

األسئلة واحملاور  وهي أو ما تطرحه طبيعة اللغة نفسها، ومدى استجابتها للتغيري والتحول. 
 اليت جنيب عليها يف احملاضرات التالية: 
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 بني املفاهيم واإلبداع   اللغة  

 
إن اللغة ابعتبارها ظاهرة اجتماعية فكرية، ختضع للتطور واالنسجام مع اجملتمع يف  

للتعبري فحسب، إمنا هي  حتوالته وانقالابته الفكرية والثقافية وعلى هذا فإن اللغة ليست أداة 
كالكائن احلي تنتعش وتتطور بتطور اجملتمع وتنحدر ابحنداره وتدهوره، ألن اعتبار اللغة  
أداة فقط جيردها من فعاليتها "وجيعلها شيئا جامدا ال حركة فيه وال دور له، ومن هنا عدت  

 .(1)األلفاظ وسائل لتجميد هذه اللغة"
ابعتبارها كائنا خارجيا  على الشاعر أن يتعامل معهاكما أن اعتبار اللغة أداة يتحتم 

وعن جتربته الشعورية، بينما اللغة يف حقيقة األمر هي جزء ال يتجزأ من كيان الشاعر  عنه
الداخلي تتفاعل مع انفعالته، وتتأثر جململ الظروف اليت تؤثر فيه، ومن هنا "فإن اللغة ال  

م، وإمنا هي عرضة للتطور، بل إن تطورها  جتمد على حال معينة، وال تقف عند حد مرسو 
ترتبط حبياة متكلميها ارتباطا  أهنا انموس طبيعي ال سبيل إىل منعه أو الوقوف بوجهه، ذلك 

وثيقا وملا كانت احلياة يف تطور دائم، وتغري مستمر فإن اللغة أيضا تساير احلياة يف هذا  
لفت احلياة أو توقفت عن  الشأن، فرتقى إذا رقيت احلياة وتقدمت، وتتخلف إذا خت 

ذلك أن اجملتمع العريب مر مبراحل عدة منذ   ،. ولعل هذا ينطبق على اللغة العربية (2)املسري"
العصر اجلاهلي إىل عصران احلاضر، فكانت اللغة اتبعة له يف حتوالته وانقالابته العميقة اليت  

 تعرض هلا من اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية.
ن تتأثر لغته ابلظروف اليت مر هبا لشعر العريب املعاصر كان طبيعيا أومع ظهور ا

الوطن العريب، فلما اثر الشاعر العريب املعاصر على نظام القصيدة العربية، أو ابألحرى على  
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الرتاث األديب، كان طبيعيا أن ختضع اللغة هي كذلك هلذا التغيري، ابعتبار أن اللغة هي  
ث، ختضع بدورها لعملية اخللق والتطوير والشاعر العريب املعاصر  "اجلزء األساسي من الرتا

يعترب هذا جزءا مهما من عمله. فهي أداة ثورته احلقيقية. وهلذا فهو مل يعد يكتفي بتناول  
عادة تقييمها، ال لذاهتا ولكن لتقدر  بل ينزع قشرهتا القدمية عنها، وإ اللغة تناوال جاهزا،

وهلذا جند كثريا   (3)القضاء على احلس االغرتايب جتاه اللغة"على محل أفكاره. أي من أجل 
من الشعراء أكدوا على التعامل مع اللغة سواء من خالل ما عربوا عنه املقدمات اليت كتبوها  

بية والصحفية لبعض الشعراء حني  د، أو من خالل املقابالت األ(4)لدواوينهم الشعرية 
، فنازك املالئكة تذكر أثناء حديثها عن طبيعة التطور  (5) القضية يعربون عن أرائهم يف هذه 

اليت تعرضت هلا اللغة اإلنسانية فتقول إنه يتحتم على الشاعر "أن يدخل تغيريا جوهراي على  
القاموس اللفظي املستعمل يف أدب عصره، فيرتك استعمال طائفة كبري من األلفاظ اليت  

يدخل مكاهنا ألفاظا جديدة مل تكن مستعملة، ذلك كانت مستعملة يف القرن املنصرم، و 
ألن األلفاظ ختلق كما خيلق كل شيء مير عليه أصبع االستعمال يف هذه احلياة املتغرية،  
وهي تكتسب مبرور السنني مجودا يسبغه عليها التكرار، فتفقد معانيها الفرعية شيئا فشيئا،  

 .(6)ول دون حرية التعبري"ويصبح هلا معىن واحد حمدود، يشل عاطفة األديب وحي
إن املنهج الذي حدده الشاعر العريب املعاصر لنفسه يف التعامل مع الشعر، دعاه كذلك إىل  
االهتمام ابلعنصر املكون هلذا الشعر وهو اللغة، فقد أيقن الشاعر املعاصر "أن كل جتربة هلا  

دا يف التعامل مع اللغة،  لغتها، وأن التجربة اجلديدة ليست إال لغة جديدة، أو منهجا جدي 
ومن هنا متيزت لغة الشعر املعاصر بعامة عن لغة الشعر التقليدية")7(، وليس أن تتميز لغة  
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ة الشاعر العريب القدمي، إذا أيقنا أبن لكل جتربة لغتها اخلاصة،  الشاعر العريب املعاصر عن لغ
يب القدمي "ألن لكل عصر  وجتربة الشاعر املعاصر ختتلف يف جوهرها عن جتربة الشاعر العر 

.مهومه ومشاكله وقضاايه واإلنسان مطالب  
يف كل عصر أبن يواجه احلياة مبا يالئمها من سلوك ومن خالل هذه املواجهة  

بوصفها ترمجاان لكل فعل، أو املقابل لكل موقف   −ترتسب قيم العصر وتتبلور مثله، واللغة 
، فهي مادة مرنة يف يد الشاعر، (8)إمنا تتكيف حبكم ما يف طبيعتها من طواعية ومرونة" −

قابلة للتحول و التغيري والتطور إذا استطاع الشاعر أن جيسدها ضمن سياق أفكاره وراءاه  
وقضاايه املعاصرة وجتربته اجلديدة اليت ميزته عن جتارب الشعراء القدامى، وهبذا فإن الشاعر  

 املعاصر حينما يتعامل مع اللغة ال يتعامل معها على أهنا وسيلة الوصف والتفسري،  العريب
كما كان يتعامل معها الشاعر العريب القدمي، بل يتعامل معها على أهنا وسيلة الكشف  
والتجريب واالستبطان وبذلك تصبح "اللغة الشعرية تكشف عن اإلمكان، أو عن  

املستقبل ال حد له، وأبن اللغة الشعرية، تبعا لذلك،   االحتمال، أي عن املستقبل، وأبن 
 .(9)حتويل دائم للعامل، وتغيري دائم للواقع ولإلنسان"

وهبذا فإن اللغة أصبحت عند الشاعر العريب املعاصر غري حمدودة أبلفاظ معينة 
يضمها القاموس اللغوي العريب القدمي، بل هي متحولة ومتطورة وتطورها انبع من فكر  
الشاعر وحسه جتاهها وجتاه العصر، والشاعر املعاصر احتد مع احتادا مت له معه، احتاد مع  
اللغة، قائما على الكشف وتفجري اللغة داخليا، وحتميلها مضامني جديدة مل حتملها من  
قبل، حىت تصبح اللغة غري حمددة لتدرك عاملا غري حمدود الفهم واإلدراك. ويتطلب هذا  

لغة جديدة، أو خلق لغة هلا ميزاهتا اخلاصة ومجالياهتا اليت تنفرد هبا عن   اإلدراك استكشاف
اللغة التقليدية، فعملية اإلبداع عند الشاعر العريب املعاصر ال تتمثل يف اخلروج عن نظام  
القصيدة العربية القدمية بقدر ما تتمثل يف إبداع اللغة الشعرية واخلروج هبا عن نظام اللغة  
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ىن له بذات امتالك العامل شعراي، ألن اللغة لن تعد "يف قصور الشاعر املعاصر القدمية، ليتس
"ترمجاان"  -كما كان التصور من قبل-ر ـوسيلة "ترمجة" للوجود أو للتجربة، ومل يعد الشع

"ترمجاان للحياة"، وإمنا صار الشعر  -كما كان يقال يف تعميم-للمشاعر واألفكار أو 
 .(10)الوجود وهو التجربة وهو احلياة"ابلنسبة للشاعر ولنا هو  

أراد الشاعر املعاصر أن خيلق لنفسه إطار لغواي جديدا يساير إطار حياته  على هذا النحو
اجلديدة اليت ختتلق يف بنيتها الثقافية والفكرية عن بنية اجملتمع القدمي، فاحلياة املعاصرة 

كن من السيطرة يف التعبري على  الفنية ليتمته اتتطلب من الشاعر أن يوسع من جمال طاق
جماالهتا الواسعة وتشعبات مناحيها ودروهبا غري احملددة، ليقلل بذلك من شعوره ابلضياع  
جتاه احلياة واللغة، ألن امتالك العامل واللغة يكفل دحر احلس االغرتايب جتاههما، وبذلك  

لى جتسيده وبلورته  تتحقق قوة الذات داخلها، فاللغة احتدت مع الوجود احتادا قائما ع
واكتشافه، ومن هنا فإن اللغة مل تصبح كائنا خارج اجملتمع وخارج ذات الشاعر. وبذلك  
فإن احلس اجلمايل للقصيدة املعاصرة قائم على هذا التالحم الذي أقامه الشاعر املعاصر 

الفين، وللغة بينه وبني اجملتمع وبينه وبني اللغة، وهبذا االنصهار مت للقصيدة املعاصرة بناؤها 
املعاصرة تشكيلها اجلمايل القوي والقادر على احتضان العامل احتضاان كليا، فهي ال تالمس  

الواقع من اخلارج بقدر ما تغوص يف أعماقه  ليتجلى أببعاده وحقائقه، وبذلك تبتعد اللغة  
و  عن كون اعتبارها وسيلة إيضاح وتصوير، ألن "اللغة الشعرية أكثر من وسيلة للنقل أ

للتفاهم. إهنا وسيلة استبطان واكتشاف. ومن غاايهتا األوىل أن تثري وحترك، وهتز األعماق  
وتفتح أبواب االستباق، إهنا هتامسنا لكي نصري، أكثر مما هتامسنا لكي نتلقن، إهنا تيار 

حتوالت يغمران إبحيائه وإيقاعه وبعده، هذه اللغة فعل، نواة، حركة، خزان طاقات. والكلمة  
ا أكثر من حروفها وموسيقاها. هلا وراء حروفها ومقاطعها دم خاص، ودورة حياتية فيه

خاصة، فهي كيان يكمن جوهره يف دمه ال يف جلده. وطبيعي أن تكون اللغة هنا إحياء ال  
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إيضاحا")11(. وبذلك ترتفع اللغة ابعتبارها لغة إيضاح وتصوير إىل لغة خلق ورؤاي  
حدودها  واكتشاف، ومن كوهنا مادة هلا  

إىل كوهنا فضاء واسعا ال حدود له لتتمكن من مسايرة احلياة املتطورة، ومسايرة هلا  
يف جتددها وتطلعاهتا بكل ما فيها من توتر وقلق وحرية وتناقض وصراع. لذلك راح الشاعر  
العريب املعاصر ال يقف عند حدود اللغة القاموسية القدمية، ألن طبيعة احلياة املعاصرة  

 واجلديدة خلقت شعورا جديدا يف نفسية الشاعر، وإحساسا فكراي جديدا.
وإذا كانت اللغة انفعاال وكياان ال خيرج عن كيان الشاعر فإنه من الطبيعي أن تتجدد  
اللغة تبعا لتجدد الشاعر يف إحساسه وفكره فإذا "كان الشعور اجلديد يعرب عن نفسه تعبريا  

متميزة، خاصة يتضح ذلك إذا عرفنا أن مسألة التعبري   جديدا، فإن هذا يعين أن له لغة 
الشعري مسألة انفعال وحساسية وتوتر ورؤاي، ال مسألة حنو وقواعد، ويعود مجال اللغة يف  
الشعر إىل نظام املفردات وعالقاهتا، وهو نظام ال يتحكم فيه النحو، بل االنفعال أو 

على النقيض من لغة العلم اليت هي لغة  التجربة، ومن هنا كانت لغة الشعر لغة إحياءات، 
حتديدات. هكذا يؤمن الشاعر العريب اجلديد، أن على اللغة أن تساير جتربته بكل ما فيها  
من التناقض والغىن والتوتر، وهو يف ذلك يفرغ الكلمة من شحنتها املوروثة التقليدية وميلؤها  

 .(12)ة"بشحنة جديدة خترجها عن إطارها العادي وداللتها الشائع
إال أن ما ميكننا اإلشارة إليه، هو أن لغة الشعر العريب املعاصر ال ميكن أن تنطلق  
من فراغ، بل ال بد هلا من مسند تستند إليه حىت تتمكن من أتسيس منهج جديد يف  
التعامل معها، كما أهنا مهما خرجت عن نفس اللغة التقليدية فإهنا ال تستطيع أن تتخلص  

 مفرداهتا أو يف بناء تراكيبها، وذلك ألن الشاعر العريب املعاصر مهما نزع  من أثرها سواء يف
إىل جتديد قاموسه الشعري. فإن لغة الرتاث اليت  مترن عليها تبقى حاضرة يف وعيه وذاكرته، 
ابإلضافة إىل أن معظم رواد الشعر العريب املعاصر اتبعوا دراساهتم يف معاهد األدب العريب  
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شعراء عصر النهضة الذين ال يكادون خيرجون بلغاهتم عن اللغة التقليدية  وأتثروا كذلك ب
فأرجعوا هلا رونقها وسحرها اجلمايل التقليدي، فكان طبيعيا أن جتد لغة هؤالء مكاهنا من  
لغة الشاعر العريب املعاصر، والتأثر هبا، كما أن الشاعر العريب املعاصر عمد إىل تطعيم لغته  

عبية رغبة منه يف جعل الشعر قريبا من الناس، ومعربا عن حياهتم، إضافة ابللغة احملكية الش
 Thomas Stearns إىل أتثر بعض الشعراء العرب املعاصرين أبساليب شعراء عامليني مثل 

Eliot          الذي نبه شعراءان أبن الشعر ال قاموس له،   [* 1965-1888]  إليوت -س-ت
ليست يف "توظيف اللغة العامية لتطعيم القصيدة بنربة  وأيقن الشاعر كذلك أبن املشكلة 

شعبية، ولكنها يف املقدرة على التصرف فيها، فالشاعر إذا استطاع أن يتصرف يف اللغة  
امليتة تصرفا يفيد القصيدة ويعطيها داللة واضحة فهو على حق كذلك يف أن يتصرف يف  

، وتصبح قائمة مبهمتها يف  (13)"اللغة العامية إذا استطاع أن يدخلها يف سياقه الشعري 
 القصيدة.  

وجيدر بنا أن نشري إىل أن القصيدة يف تعاملها مع اللغة وتطورها مل تكن تسري "يف  
اجتاه واحد، بل كانت عملية منوها تتم يف اجتاهات خمتلفة يتعلق بعضها بنمو لغة كل شاعر  

تربط بني شعراء كل إقليم، أو ابلروابط  مبفرده، ويرتبط بعضها اآلخر ابلروابط الوراثية اليت 
الثقافية األجنبية اليت متيز كل زمرة من هؤالء الشعراء من غريها، يضاف إىل ذلك التباين  
الواضح بني التجارب املختلفة هلؤالء الشعراء، األمر الذي جعل عملية منو اللغة وتطورها ال  

لغة الشعر احلديث، بل تفرتض  تنتهي ابلدارس إىل استخالص خاصة أساسية واحدة متيز 
 .(14)وجود أكثر من خاصة مفردة مهما بلغت هذه اخلاصة املفردة من األمهية"
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وتتبعوا   ، موزعة بين نقاد واكبوا حركة الشعر العربي المعاصروهي المحاضرة، هذه مراجع 
لبعض  ، وبين شهادات شعرية قائمة على التوثيق العلمي الدقيق مية يوبين دراسات أكاد  وتحولها،تطورها،

ضافة مراجع أخرى تتصل بالموضوع وهي كثيرة  كما يمكن إرواد القصيدة العربية المعاصرة، 
 نا قد أملينا عليكم مجموعة من المراجع تتصل مباشرة بالمقياس، راجعوها. ة، وك ومتنوع

 
 

 أ.د: عبدالوهاب ميراوي                                                                             
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 :   تابع للمحاضرة السابقة

          
 للمسألة اللغوية: بعض التمثالت النقدية                    

 

لقد أفضى انشغال الشاعر العريب املعاصر ابملسألة اللغوية إىل توزعها على مستوايت عدة، ورمبا ذلك راجع         
إىل انشغاالت الشاعر نفسه مبستوايت لغوية متداخلة ومتباينة، أو راجع إىل اختالف مرجعية كل شاعر عن 

 اآلخر.
اللغوية تقف كمسألة رئيسية يف الفعل الشعري نظرا ملا تشغله من أبعاد ورموز يف هبذا أصبحت املسألة   

بنية النص الشعري، وهو األمر الذي دفع ميىن العيد إىل تصور، أنه ال ميكن "أن نعاجل املسألة الشعرية مبعزل عن 
ية احلديثة من مفاهيم ختص اللغة، املسألة اللغوية. ال، ألن الشعر نص مادته اللغة، بل ألن ما قدمته العلوم اللسان

ترك أثره العميق، واملباشر أحياان، على مفهوم الشعر، )وطبعا على األجناس األدبية األخرى(، مبا يف ذلك الشعر 
العريب احلديث، فانعكس ذلك على مفهومنا للخصائص البنائية للنصوص الشعرية، وعلى فهمنا هلويتها الداللية، 

 1"وله هذه النصوص، فبات من الصعب على النقد أن يدرك ما طرأ على الشعر من تغريأي على ما تريد أن تق

وهبذا فإن احلركة الشعرية املعاصرة متثلت احلداثة قبل أن يتمثلها النقد، وقطعت أبعادا من التمثل، ورمبا ما       
ساعد النص الشعري املعاصر على هذا التمثل، هو أنه أصبح نصا مفتوحا على جتارب اآلخرين، ومفتوحا مبقوماته 

 . الفنية
الذي أقام عالقة جديدة مع اللغة، مما دفع الشاعر  ولذلك يعترب النص الشعري اجلديد، هو النص 

املعاصر إىل البحث الدائم عما يفتح له توجهه الشعري يف اللغة، وختليه عن كل ما يعيق الكتابة اإلبداعية،  
كالتقعيدات املنطقية اليت حبست اإلبداع الشعري العريب يف أسس اثبتة راسخة، وهبذا بدأت ترتاجع سلطة تلك 

مام الشكل اجلديد، "فلقد خلخلت ممارسات التجديد من قبل بعض الشعراء املفاهيم األساسية للشعر الثوابت أ
يف النقد العريب، فتغري الوعي مبفهوم الشعر وتغريت احلساسية النقدية إزاءه، ومل يعد املفهوم مرتبطا بوحدة البيت 

شعراي على األقل، فكان ال بد على إثر ذلك من  الشعري عروضيا، مما دفع النقاد إىل االهتمام  ابلنصية الكاملة
 2"تغري يف احلساسية النقدية

نفسها مبا قدمته من شكل فين  أصبح حدوث هذا التغري أمرا مطلواب بعد أن فرضت القصيدة املعاصرة 
 نية.، يواكب حركة اجملتمع يف بنيته االجتماعية، والفكرية والسياسية، مع هناية احلرب العاملية الثامتطور

والسيما بعد احتضان التجربة من قبل  صر، تعددت الرؤىمع انتشار فضاء االشتغال ابلنص الشعري املعا 
وكذلك بروز شعراء رواد كانوا يكتبون ابلشكل القدمي، ومن هنا فإن التجربة    3" على الساحة النقدية  نقاد مرموقني

 يتأسس عليها وهبا اجملتمع العريب ثقافيا .مل تبق منبوذة، بل أصبحت واحدة من األسس اليت بدأ  
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مما تقدم أصبح الشعر املعاصر هو راهن حداثة اجملتمع العريب، ألن االتصال ابلغرب كان اتصاال شعراي،  
وحداثته ترتسخ كشكل مرئي ملموس أمام تراجع الكتابة ابلقصيدة التقليدية، وتقدم النص الشعري اجلديد، 

وكذلك ترمجة بعض  ديدة، وختصيص أعداد خاصة ابلتجربة اجل 4شعر(-اآلدابوأتسيس جمالت مثل جمليت )
األعمال الشعرية لشعراء غربيني، مما زاد من ترسيخ االتصال ابلثقافة الغربية، فنتج عن ذلك فتح أفق التجديد 

 للشاعر العريب املعاصر.
مبفهوم الكتابة اجلديدة، وترسخت هبذا تفتحت أمام الشاعر املعاصر أسس نظرية إبداعية عمقت وعيه   

أمامه أسس نقدية أصبحت تتابع النص الشعري اجلديد يف حتوالته وتغرياته، اليت أصبحت ال تتعارض مع مفهوم 
 .الثقافة اجلديدة وجتديد اجملتمع العريب

مل على ضوء التفاعل الثقايف الذي أقدم عليه اجملتمع طرح سؤال اللغة "ومن  الثابت أن مشكلة  تعا
الشعراء مع اللغة ليس جديدا على اإلطالق. ففي كل العصور ويف كل  اآلداب طرحت هذه املشكلة بشكل أو 
آبخر. ولكن أحدا مل يطرحها ابلشكل املميز الذي ظهر مع الشعراء الرمزيني الغربيني. ومن بعدهم السرايليني. 

ولرمبا أييت أدونيس على رأس احلداثيني العرب الذي  ،5وتبعهم يف ذلك شعراء احلداثة ودعاهتا من العرب املعاصرين"
طرح مسألة اللغة وأعطاها اهتماما كبريا، مستمدا رؤاه من رؤى الرمزيني والسورايليني مث فيما بعد انتبه إىل الكتابة 

 الصوفية العربية، وما طرحه ابن عريب من آراء حول مفهوم الكتابة.
غربية وعربية، وال تفوتنا اإلشارة إىل ما طرحته املدرسة  ابإلضافة إىل هذا  طعم رؤاه من مشارب 

وإن كانت آراؤه ال ترقى إىل رؤية  –الرومانسية العربية وعلى رأسها جربان خليل جربان من مفاهيم ختص اللغة 
وما تتعرض له اللغة من تغري عرب األجيال،  *منهجية، بل ال تتعدى أن تكون هواجس وإحساس شعري ابللغة

املدرسة  –الكالسيكية ]املدرسة الشعرية اجلديدة واليت انبثقت كتجربة جديدة عن جتارب سابقة،  لكن مع
واليت كان تعاملها مع اللغة تعامال يكتفي مبا تعنيه املفردة يف القاموس، إىل أن  [املهجر( -الرومانسية، )أبوللو

تبلورت مفاهيم وأسس جديدة وطرحت نظرايت ومصطلحات ومفاهيم ختص اللغة فانتبه الشاعر املعاصر إىل 
يف مقدمة ديواهنا املفردة وكأنه أحس أبن التعامل السابق مع اللغة قد استنفذ دوره، ولذلك تشري انزك املالئكة 

شظااي ورماد إىل التجديد اللغوي تقول: " ... ذلك أن الشاعر إبحساسه املرهف ومسعه اللغوي الدقيق، ميد 
لأللفاظ معاين جديدة مل تكن هلا، وقد خيرق  قاعدة مدفوعا حبسه الفين، فال يسيء إىل اللغة وإمنا يشدها إىل 

، أما النحوي واللغوي فال شأن هلما هبا، النحوي ور على يديه اللغةاألمام. الشاعر أو األديب إذن هو الذي تتط
" من الكتاب ني. واجب املالحظة واستخالص قواعد عامة من كالم "املرهفهام ا واجب واحدمواللغوي عليه

 6والشعراء "
اع ما ميكن استخالصه من جتربة الكتابة للنص الشعري املعاصر،هو حتول مفهوم الكتابة من كوهنا إبد 

  نفسية بنوازع ذاتية وهواجس حياء، أو يتصل[، كما هو احلال مع مدرسة اإلالنص النموذج-]النص التاريخـ يتصل ب
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كوهنا جتربة هلا ارتباط ابملسألة احلضارية الكونية، وهو إىل   ،[أبوللو-]املهجر ةالرومانسيكما هو احلال مع املدرسة 
 كبري على جتارب شعراء عامليني والتأثر هبم.األمر الذي جعل هذه التجربة تنفتح بشكل  

-إيقاعية]منه مقومات جتربته الشعرية  بعد أن كان الشاعر العريب احلديث يرجع إىل تراثه العريب مستمدا
غربية [، وهبذا أصبحت جتربة القصيدة املعاصرة  -شرقية]اإلنسانية  أصبح مفتوحا على كل التجارب ه[، فإنلغوية

ة مبا كتبه مبدعون عرب، عرب مراحل اترخيهم األوىل، فإهنا أصبحت جتربة منفتحة على جتارب رتبطبقدر ما هي م

 .املختلفةالعاملي  الشعر  
-إيقاعية]منه مقومات جتربته الشعرية  بعد أن كان الشاعر العريب احلديث يرجع إىل تراثه العريب مستمدا

غربية [، وهبذا أصبحت جتربة القصيدة املعاصرة  -رقيةش]اإلنسانية  أصبح مفتوحا على كل التجارب ه[، فإنلغوية
رتبطة مبا كتبه مبدعون عرب، عرب مراحل اترخيهم األوىل، فإهنا أصبحت جتربة منفتحة على جتارب بقدر ما هي م

 .املختلفةالعاملي  الشعر  
املعاصرة فإننا نالحظ فروقا كبرية الرومانسية[، مع جتربة الكتابة -وحينما نقارن جتربة الكتابة ]الكالسيكية 

بني التجارب، ورمبا هذا الفارق كانت عوامله داخلية تتعلق بثقافة الشاعر ذاته، وخارجية تتعلق ببنية اجملتمع عموما 
 يا(.اجتماع،  ثقافيا  ،سياسيا  ،)اقتصاداي

مجلة من العوامل، اترخيية إن جتربة املدرسة الكالسيكية وارتباطها ابلنص النموذج، الكامل، حتكمت فيه     
االرتباط بتجربة  بتالشي الذات وفقدان اجملتمع ملناعته الثقافية، وهو الشعور الذي دفعهم إىل  الشعور وثقافية، منها

العباسي(، كتجربة هلا مقوماهتا اخلاصة مع احلرف العريب، مث التجربة األسالف )الشعر اجلاهلي، األموي، 
ها مبشاكل كونية، دفعتهم إىل اهلروب حنو ذواهتم، مث جتربة جيل احلداثة العربية وما الرومانسية واصطدام شعرائ

بشكل على اآلخر،  واالنفتاح، واالجتماعيقامت به من صنع وتراكيب لغوية جديدة، حتكم فيها الوضع الثقايف 
 سهل هلم املساس أبهم عنصر يقوم عليه الشعر وهو اللغة .

بني هذه التجارب، فإذا كان مثال "الرومانطقيون يتملصون من  ختالفواالولذلك نالحظ التفاوت  
الروحي واجلمايل، أخذ شعراء الطليعة ينزعون إىل توكيد حضورهم وسط  االرتقاءجمتمعهم غالبا، عرب نوع من 

منية، ز  -اجملتمع، عرب موقف قائم على النقد والرفض وإعادة اخللق، فإذا كان الشاعر الكالسيكي يتطلع إىل لغة
اجتماعية، وسرية، فإن الشاعر  -يتعلق  بلغة هروبية، ضد  ومقدسة، والشاعر الرومانطيقي ،جمتمعية -فوق

-لغة عنالرامبوي املبحث احلديث، فيما يدخل يف حقل اهتماماته كال من جوهر الوجود ومعناه، إمنا يستعيد 
 . 8  "االنتهاكهي لغة :  جتديفية(،  )، لغة "أرضية" أو  وجودي-، وعن احتجاج اجتماعيضدية

 
 

 مكتبة احملاضرة :
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 .9ص:  ،1987 ،1ط ، املغرب  الدار البيضاء،  -دار توبقال للنشر، يف القول الشعري د العيد. ميىن ، - 15
 ، 1ط . اربد. األردن عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، الشعري احلديث   نص اجتاهات النقاد العرب يف قراءة ال ،د. سامي عبابنة  -2

 109. 108:ص.ص ،2004     
 مثل الناقد إحسان عباس وكذلك حممد النويهي.  -3
 سهيل إدريس (.–هبيج عثمان  –لشركاء هم ) منري بعلبكي  1953اآلداب أتسست اجمللة  -4-

إدريس (  دريس وتولت زوجته ) عايدة مطرجيانتقلت ملكيتها إىل سهري إ 1956، توىل سهبل إدريس رائسة حتريرها يف سنة 1953صدر أول عدد 
 سكراترية اجمللة .

   الشعر العريب احلديث.عن أصدرت اجمللة عددا خاصا  1955يف سنة 
حتت رائسة الشاعر احلديث يوسف اخلال واستمرت تصدر إىل  ،( يف بريوت1957انون  الثاين كأتسست جملة شعر بظهور أول عدد منها بتاريخ )

وهو التاريخ الذي أعلن فيه رئيسها يوسف اخلال عن توقفها. وقد انضم إليها جمموعة كبرية من الشعراء والكتاب الذين ميثلون التيار   1964اخلريف 
وتوقفت   1967من جديد بداية من ربيع  ، مث عاودت الظهور, خالدة سعيد وغريهم ....( سأدوني–السياب  –أنسي احلاج –اجلديد) يوسف اخلال 

 . هنائيا 1969يف خريف 

 .159ص: ،1986 ،1ط ،دار الكتاب اللبناين ، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر . بياهنا ومظاهرها ،د. حممد محود -  5
وما بعدها، وميكن  82 :ص ،د.ت، د. ط ،منشورات املكتبة العلمية اجلديدة . بريوت ،رائف البدائع والط ،فيما خيص مفهومه للغة ينظر كتابه  -*

  43 :ة صـ/ وال سيما ما يتعلق مبفهومه لألدب واللغ 1983 ،1ط ،بريوت ،مؤسسة نوفل ،جربان يف شخصيته وأدبه  ،د.غسان خالد ىاإلطالع عل
 .288 :ص ،1983 ،2ط ،مؤسسة نوفل, بريوت ، جربان الفيلسوف ،غسان خالد  :وما بعدها وكذلك 

  . 10 -9 :ص-ص ،م ك ، مقدمة شظااي ورماد ، انزك املالئكة  -6
  -  ة اآلخر يطرح "حممد بنيس" هذه النقطة يف عالقة التقليدية بذخرية الشعر العريب القدمي وعالقة كل من الرومانسية العربية والشعر املعاصر بذخري

 . 180، ص:3شعرية تطرح إشكالية عالقة الذات ابلذات من جهة وإشكالية عالقة الذات ابآلخر، الشعر املعاصر، جفال
   1982 ،1ط ،املشرف للطباعة والنشر والتوزيع   ،جلنة من أصدقاء املؤلف ،تر ،حركة احلداثة يف الشعر العريب املعاصر  ،كمال خريبك-7

 .130 :ص     
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 :   نماذج تطبيقية 
 

 اللغة واحتمال المعنى : 
ما أعطى تيسيرا واضحا في مقاربة النصوص الشعرية المعاصرة ، والوقوف على مغامرة 
اللغة فيها، هو ما وصلت إليه فاعلية القراءة في مساءلة المفردات وهي تأخذ مكانها في 

مقصدية الكاتب بقدر ما النص الشعري المعاصر، وأصبحت مهمة القارئ ليس البحث عن 
البحث عن أهم االفتراضات واالحتماالت التي يمكن أن تؤول، وبهذا أصبحت القراءة مفتوحة 

على نص مفتوح ومشرع على الالنهائي، أي قراءة قائمة على كشف الالمقول، قراءة تقوم 
 على البحث عن كل شئ ما عدا مقصدية المؤلف، أي قراءة ما يمكن قوله من خالل لغة

 التجاوز التي حققت مسافة التأويل الشعري المتعدد والمتنوع.
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 ، وتناسل النفي ذاكرة اللغة                                  

 في النص الشعري المعاصر                              
 

م وهو  -منذ ظهور النص الشعري الجديد -فتئ الشاعر العربي المعاصرما         ُيقد ِّ
لُيحق ق عوالم ابداعية راقية،  فإذا كان همه في بدايته، هو االعتراف   اجتهادات وبدائل،

في وقٍت كان السير فيه  -بتجربته، ألن مسار مغامرته، لم يكن ُمَؤمَّن الُمخاطرة واالختالف
ه فإنه اآلن، استطاع أن يفرض وجوده االبداعي ، نتيجة تجاوز   -ضد التيار صعبا وشاق ا 

الكراهات، ومقاييس، ومعايير، إلى أن  استجاب النقاد مكرهين لتجربته ومغامرته، ووصل 
األمر اآلن، إلى التباس الظاهرة عليهم في فرزهم لألشكال الشعرية من النثرية، إذ لم يعد 
ُز والُمَجن ُِّس للنص، وإنما الكتابة الشعرية ترسخت كبديل، له  الشكل الظاهر وحده الُمفرِّ 

 ه وكيانه المتميز. سلطت 
منكبا على البحث  -بعد ظهور القصيدة المعاصرة -فإذا كان النقد في فترات متعاقبة        

بقاء واضحا، ألن اال -حتى نهاية الثمانينيات  -في ظواهر، كان وضوح تجاوزها وتخطيها
البحث، في مسألة لى أسر التجربة الجديدة المفتوحة في أفق ضيق، فإن عليها يؤدي حتما إ

أمرا ت الوزن، والقافية، وااللتزام، والمقاومة، والوطن، والثورة، وغيرها من المواضيع،  أصبح
متجاوزا، ألن القراءات النقدية المعاصرة، ألغت من اهتماماتها هذه المواضيع الخارجية، التي 

لنقدية المعاصرة التي لم تعد تغري القراءة بالبحث والمتابعة، وال سيما بعد ظهور المناهج ا
 أعطت اهتماما كبيرا للنص وحده.

من هذا االهتمام، سنحاول الوقوف على جملة من النصوص الشعرية، المعاصرة، التي      
أعطت اهتماما كبيرا للغتها ولمفرداتها، والوقوف بها على ما هو جمعي، وتاريخي، واالرتفاع 

عليها، ولكن  الثابت من حيث الوقوف التاريخيأغنى، وأعم، وأشمل، ال و  رمزي  بها الى ماهو
ن  نها، وهو األمر الذي ُيلو ِّ من حيث تجسيدها  لحاالت ومواقف وانفعاالت وفضاءات تكوُّ
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المعاني  مُ لِّ م  لَ المعنى بأكثر من موقف، مما يجعل القراءة وهي ُتلئِّم المعنى بالمفردة، وتُ 
ءة كثافة المعنى، أي قراءة،  قائمة على  تعددة، أن تقوم على االفتراض واالحتمال وقراالمُ 

، أي تحريك النص ة ألنها قائمة على الحركة والفعلالمفاضلة واالختيار، وهي قراءة فاعل
 على أكثر من وجه ولون .

إنها الممارسات  والتساؤالت التي أفضت الى تبجيل القراءة القائمة على الغاء دور         
باكتشاف أن يكون للنصوص أن تقول كل شئ، عدا ما يريد المؤلف وتمجيد القارئ وذلك " 

أي بمعنى آخر أن الكتابة تتناقض وطبيعة التصريح بالمعنى الواحد،   iمؤلفوها أن تعنيه"
فكل نص له من األسرار المتعددة ما يجعله ال ينضبط وفق نية المؤلف وهو االهتمام الذي 

مع نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات وما تلى ذلك    Umberto Eco وإيك  امبرتوأواله 
في انتاج المعنى وطفح على سطح االهتمام  في بحوث أخرى، أين ركز على دور القارئ 

بالقارئ ظهور أنواع  من القراء ، القارئ التجريبي، والقارئ الضمني ، والقارئ النموذجي وهو 
ظن بأن كل سطر في النص يخفي معنى سريا االهتمام الذي أصبح معه ال بد للقارئ من ال

والقارئ الحقيقي هو من يدرك أن  آخر، كلمات، بدال من التصريح، تخفي ما لم يقل، ]....[ 
 .ii"   سر النص هو خالؤه

من العناصر التي أعطاها الشاعر المعاصر اهتماما في بناء عمله هو عنصر اللغة،      
النص الشعري المعاصر هي في أساسها حداثة ولذلك هناك من الرواد من اعتبر حداثة 

،ألن اللغة التي استثمرها الشعراء لم تكن َطي ِّعًة َلي ِّنًة توافق  iiiلغوية، أي حداثة من الداخل"
هوى قصدهم، وإنما ُمحمَّلة بانفعال وحساسية التجاور، وذاكرة ال يمكن ضبطها وتوجيهها 

 ائمة على معنى أحادي الجانب. عن اكراه ثابت، فيه من االستقامة ما يجعلها ق
ما أغرى الشعراء، في ترديدهم لتلك  المفردات، هو ذاكرتها، أي حمولتها المعرفية          

والتاريخية، ولذلك حينما ُتوظ ف، يغيب ارتباطها بوضعها الطبيعي في الشعر، لتسمو بذلك، 
تتبوء بذلك موقعا متحركا إلى مصاف المفردات ذات الحرارة الشعرية المتنوعة، المتحركة، ف

 وهي تتجاور، وتنقل من وضع آلخر في السياق الشعري .
من المفردات التي راعت انتباهي، وأنا اقرأ نصوصا شعرية مختلفة، مفردة البحر،        

التي وردت بشكل الفت في الشعر الفلسطيني المعاصر، وربما ذلك االرتباط، راجع الى تلك 
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العالقة الطبيعية التي تربط بعض الشعراء، لقربهم من الساحل البحري ، وكذا العالقة الثقافية 
ربطهم عن طريق الحكايات الشعبية، و الدينية،  واألساطير، ولذلك حينما توظف تأخذ التي ت 

 هذا االلتباس المتعدد. 
ذلررررررك االتسرررررراع إن البحررررررر بصررررررورته وتشرررررركله اييقرررررراعي فرررررري الحيرررررراة، يكشررررررف عررررررن 
والتاريخيرررررررة،  ivللمخيلرررررررة الشرررررررعرية، وهررررررري تجمرررررررع تلرررررررك الصرررررررور فررررررري أبعادهرررررررا األسرررررررطورية،

تركرررررز مرررررن حضرررررورها برررررأعمق دالالتهرررررا وأبعادهرررررا الرامرررررزة، سرررررواء والدينيرررررة، بحيرررررث تكثرررررف و 
منهمرررررا تالرررررذاتي، العرررررام ، مرتبطررررران بمرررررا  مرررررا تعلرررررق منهرررررا بالرررررذاتي أو العرررررام، وإن كررررران كرررررل

كشرررررررررف، والمغرررررررررامرة، يررررررررروحي علرررررررررى الضرررررررررياع، واالغترررررررررراب، والتيررررررررره، واثبرررررررررات الرررررررررذات، وال
 ، والفصل أيضا،] موسى/ فرعون [والحركة الدائمة

والضياع في  ،والتيه ،والقهر ،بالموت ،متلبسة في المخيلة البشرية ،رإن صورة البح 
أوليس، السندباد، موسى، فرعون،  ] والشعبي، واالجتماعي، ،والديني ،التاريخ األسطوري 

نجد وطأة ايحساس بالموت والمغامرة والضياع  ،[، لذلك كله، الحراقة نوح، طارق بن زياد
وإثبات الذات، كلها صور مرتبطة بفضاء البحر، وهي صفات قائمة على ما يتناقض مع 

، لذلك يقول ابن عربي في لطف تاالستقرار في البر ال في البحر طبيعة حياة اينسان 
سواء  ن تعب األنتقال"*، ستقرار األجسام م المكان رحمة حيث كان، ألن فيه ا المكان ورقته" 

واألودية  راالبح اليابسة وأمكنة ، أو بين أمكنة أحرى  أكان هذا االنتقال بين أمكنة وأمكنة
  والمجاري.

 عالمات دالة على ،د لدى المتلقىل ِّ وَ يُ فالبحر حسب مكوناته الطبيعية والتاريخية، 
وأسطورية، مما يضفي على البحر فضاء التحول  ،وتاريخية ،مكونات فرديةو  مغامرات

والتغير والتجدد، ويعطيه صفة االحتمال واالفتراض في النص الشعري، ألن صورته شعريا، 
صاغ البحر على نه، ولذلك يُ ليست موقوفة على ما هو عليه، وإنما على ما جرى فيه وكوَّ 

، الدال على المعاينة والتقابل ي عليه الفضاء الرمزي ففكرة الخيال الشعري، مما يعطيه ويض
 والمقارنة. 

حاولنا أن نتتبع شعرية فضاء البحر في النص الشعري المعاصر، وبعد  ،من هذا كله
الفلسطيني  شعرالالقراءة الحظنا أن هذه التجربة تكاد تقتصر بصورة واضحة على 
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 ية األسطوريةلتراث لما لبعض التجارب انظرا محمود درويش،  تجربة ،المعاصر، وخاصة منه
 دائم بحثا عن استقرار والبري  ه البحري ي من تقارب في رحالتها مع رحلة الفلسطيني في رحيل

 .عةوجِّ من تعب األسفار الدائمة، والتنقالت المُ  يأويهو  يرسو إليه  ومكان
" يجسد ذلك الرحيل القسري "بيروت إن تجربة الشاعر محمود درويش في قصيدته 

المكان  1981والقاسي الذي عانته المقاومة الفلسطينية في خروجها من "بيروت" المرير 
ا، لذلك نالحظ ذلك االلتحام بالمكان والزمان هَ انَ الجغرافي التي ارتبط بها وأحبها، َفَكاَنت ُه وكَ 

التاريخي لبيروت، مما جعل الشاعر يستحضر فضاءات مرتبطة بالتيه عن المكان والزمان، 
لذلك التعب الروحي الذي أصاب الشاعر وهو يسلخ عن مكانه وزمانه األخيرين، إنه تجسيد 

فكان البحر وجهته، وجهة التيه والضياع والقلق والالاتجاه والالاستقرار، إنه الفضاء الذي  
عن ، وإلى ما يحقق حضور الذات أوليس، أو السندباد عند  ،يرتبط بالتيه والضياع والبحث

 . ادطارق بن زي البحر  طريق
فإذا كان التيه في النص القرآني مرتبطا بتيه اليهود في صحراء سيناء عقابا لهم، فإن 

الفلسطيني في البر، كما في البحر، ال  بضياعبل ذلك الفضاء التيهي، محمود درويش قا
يعرف أي وجهة يأخذ وال إلى أي اتجاه يتجه كما في المقطع الخامس من قصيدة "موت 

 .vآخر.. وأحبك"
... 

 كنت القتيل الذي ال يعود
 نسيت الجنازة خلف حدود يديك
 سمعت دمي، فاستمعت إليك..

 إلى أين أذهب
 ليست مفاتيح بيتي معي

 ليس بيتي أمامي
 وليس الوراء ورائي

 وليس األمام أمامي
 إلى  أين أذهب؟
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 إن دمائي تطاردني، والحروب تحاربني، والجهات 
 تفتشني عن جهاتي 

 فأذهب في جهة ال تكون 
 كأن يديك على جبهة لحظتان

 أدور       أدور 
 وال تذهبان

 أسير أسير 
 وال تأتيان

 كأن يديك أبد
 vi ! آه، من زمن في جسد

 
، ةحركة الفلسطيني الضائع يضرب بسياجه الذي الضياع الزماني والمكاني، إن

ضياعه، ولذلك  والوقوف على مسيرة ،ااتجاهه عن علنأن ي  المبدع ي لم يستطعت ، الةالتائه
يصبح هاجس الرحيل، هو الهاجس الوحيد المتبقي لذات مطبوعة على الحركة والبحث عما 

ى قلب  له بالولوج إلهَّ يضمن لها الثبات واستقرار الروح، وهو البحث الذي سمح له وأَ 
فضاءات الرحالت المطبوعة في عالم األساطير والتراث الشعبي والتاريخ، وجعله يعقد تلك 

عما يحقق له ذاته  ،الذي يصنعه بمجده وصبره ومقاومته وبحثه ،وبين تاريخه ،الصلة بينها
وإذا ما أردنا إعطاء صورة سيمائية لهذا الضياع من خالل المفرات التي  وكيانه وتوازنه.

 حضوره في النص فإنه يمكن تجسيده في الخطاطة التالية:شكلت 
 

 
  

  
 
 

 

 مفاتيح بيتي معي 

 بيتي أمامــــــــي

 الوراء ورائــــي

 ااألمام أمامـــــي 

 

 ليس 

 

إلى أين  

 أذهب 
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نُ      وما ترتبط به آليتها حضورها وتوظيف إذا كانت رمزية المفاتيح قائمة ودالة على ما ُيَكو ِّ
جوابا لما  كلها تصبح والسكينة،  هي أبواب المنازل، فإن ايقامة واالستقرار والمأوى والمسكن

بعد عتبة البيوت، وإذا كان األمام هو االتجاه والمقصد واألمل والهدف ، والوراء واألمام 
ت الكون وفضاءاته، فإن درويش جهتان تحددان مركز الذات ووجودها في موقع ما من جها

يقتقد هذا كله ، مما يوحي الى أنه ضيع كيانه وذاته، ولذلك تصبح النتيجة قائمة على طرفي 
المعادلة، أي على طرفين متقابلين في معادلة فقدت مركزها وجوهرها ويقينها وزمانها، ] 

 قائمة على نتيجة تصبحالمفاتيح، البيت، الوراء، األمام[، وإذا ما تم الغاء الوسط فإن ال
 الشاعر ذلك في قوله، أو كما جسدإلى أين أذهب [،  -لي  -]  ليسالطرفين أي على

 " فاذهب في جهة ال تكون " 
ي ايحساس بالتيه الذي يضفي إلى نم ِّ د ويُ صع ِّ إن ضياع المكان هو المحور الذي يُ 

غى عن كل ل  وهو مُ ،  الذي يطبع حالة الفلسطيني ،عدم االستقرار، إنها الحيرة والقلق والتمزق 
عن كل األزمنة، ولذلك يبدو من خالل التعبير أن الرحلة هاجس يلح عليها  في  ومن   ،الجهات

الظرف التاريخي ويحتمها الوضع الذي يجتازه الفلسطيني، وهو يعطي الصورة النفسية 
فالمقام  قرار وإيجاد مكان يأوي إليه.وهي االست  ،المقابلة والملحاحة التي يبحث عنها الشاعر

المؤقت دائما يعلن عن سفر حتمي قادم، وهي الصورة التي تتداعى معها صورة 
والموج يقذفه من جزيرة ألخرى ، فيعلن محمود درويش غربته عن المكان "" ””ulyseاوليس

ٌل على البحر"  viiوالناس في قصيدة :"ُنز 
 
 

                    
لٌ الحاد   على البحر: زيارتنا قصيرة ُنز 

 قط من الماضي المهشم منذ ساعةوحديثنا نُ                    
 من أي أبيض يبدأ التكوين؟                   
 أنشأنا جزيرة                   
 لجنوب صرختنا.  وداعا يا جزيرتنا الصغيرة                   

                                              * 



21 

 

 لم نأت من بلد الى هذا البلد                   
 جئنا من الرمان، من سريس ذاكرة أتينا                   
                   ......... 
 ال تسألونا كم سنمكث بينكم، ال تسألونا                   
 أي شيء عن زيارتنا.دعونا                   

 نفرغ السفن البطيئة من بقية روحنا ومن الجسد                       
                       ......... 
 أخرى، دوائر من دوائر، أين نذهب  تفاحة                       
 حين نذهب؟أين نرجع حين نرجع؟ يا الهي                       

 
، في  نشيد كله مسيج بذات ضعيفة ، أتعبها الرحيل، ومزقتها ايقامات المؤقتة  

، ستدفع بالذات إلى [ تفاحة أخرى ، ] أمكنة ليست لها، وضياع االتجاه، وخطيئة أخرى 
، كل شيء يتخلى  ا، وال الرجوع رجوعادوائر مغلقة ليصبح بذلك ال الذهاب ذهاب  الخروج إلى

عن طبيعته وذوقه ولونه، في مسيرة الفلسطيني وهو راحل نحو المجهول، دون غاية أو 
قصد، إنها لعبة الصدف القاسية التي تتحكم فيه، فلم يبق له، إال الشكوى إلى هللا، من هذا 

في حالة  -إلى هللاالشاعر بعد ان انغلقت أبواب االنفراج أمامه  طفالزمن القاسي، لذلك ينع
 يا إلهي [ . ، ]ووضعه يشكو لره حاله -انسداد وتعب وانكسار

 عوتٌ في الزمان، والمكان، والفعل، أي في الحياة، وهي نُ  تٌ قَّ ؤَ ه، بكل ماهو مُ صَّ نَ 
في  لتهبةلمُ ااألزمة بإن محمود درويش يجسد من خالل هذا التكثيف اللغوي، إحساسه  قائمةٌ 

وهو يبحث عما يضمن له البقاء  ،"Ulyse"عن قلقه وحيرته، إنها صورة أوليس و  وجوده
، الوطن، إلى Itaque "viii"والرجوع، حينما ضاعت منه كل الجهات التي تؤدي إلى إيتاك 

لبقاء واالستقرار والعودة، ومن هنا يصبح نص درويش "فضاء ه، إنه فضاء البحث عن ار ِّ بَ 
 .ixينبع من صميم حوارياته وتعدد خطاباته"

داخله، أخطأ وتعدى على قانون هللا،  لخطإإنها حيرة  آدم عليه السالم حين استجاب 
، عقابا لها على ما واالنتماء حيرة تدفع الذات إلى الرحيل والسفر عن مكان األلفة وايقامة

، لذلك الشاعر يشير في  واالستجابة لضعف النفس اقترفته من تعدي على قانون الحياة
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لخطيئة بما يدل عليها، أي والغموض، وذلك حينما يشير إلى هذه ا  تورية غارقة في ايبهام
 الذات والتاريخ خطيئة أخرى، خطيئة مع[،  تفاحة أخرى عن طريق مصدر الخطيئة ] 

والحقيقة والواجب، وما أكثر أخطاء آدم العصر] العربي [، مع واقعه وتاريخه، وماضيه، 
 ومستقبله.

تركيز، إنها مآسي الشخصيات التي أخطأت مع تاريخها ، تتعانق وتتعالق في كثافة و 
ها عن وجودها، وحضورها عن زمانها ، تَ نونَ كي   مَ َص لتعلن في األخير عن مصيرها الذي فَ 

حة بهمة فاضِّ ، لذلك يظهر الخطاب مبنيا على تساؤالت مُ هاها ومقصدِّ هتِّ ج  وحركتها عن وِّ 
مظلمة، ومتاهات ملتوية  لموقف الحيرة والتمزق الذي تعاني منه الذات، فتدخل بذلك دهاليز

  ة المواقع.مجهول
ويبدو هذا الضياع مجسدا بداية من العنوان، إذ عمد فيه الشاعر إلى تكثيف 

ل بالتلميح قدرة  شعرية كبيرة في دفع مفرداته إلى التسربُ  للشاعر واختصار معنى النص، إذ
واييحاء، مما يجعل القراءة تتعدى مستوى ظاهر المفردات ]الدال [ إلى البحث في مستوى 
المعاني] المدلول [، أي ظل النص، أو الغياب، وال يمكن الوقوف على معنى العنوان إال 

  .بادراك معنى النص 
األمر الذي فالعالقة قائمة بين العنوان والنص عن طريق التفاعل، بشكل كبير، وهو 

، أي بين  ch. s. perse بيرس  .س .شضالع ثالثة كما حددها يجعل المعنى يقوم في أ
، وتقوم أهمية هذا المثلث في الكشف عن عالقة الواقع الخارجي االشارة والموضوع والمعنى

خاصة وأن هذا النظام لم يحدد نطاق عمله داخل اطار  ،ة واألدبية للعالماتبالتجليات الفني 
العالمة اللسانية، وانما قدم تحديدا أوسع وأشمل للعالمة ، يصلح لتحليل المظاهر والتجليات 

 .xغير اللسانية خاصة في األدب والفن والحياة 
 ،سطحي ،وهي أطراف تتفاعل لتدفع النص الى التحرك في اتجاهين متناقضين

ين البناء الفزيائي للكلمات، والبناء االشاري لها ، مما يجعل القراءة تتحرك عمودي، أي ب 
، وذلك بقراءة تفاعلها وهي تتجاور في غير موضعها لتكتشف معاني االشارات وتجعلها قائمة

في شكل تنافر وتضاد، وبهذا يعتبر العنوان احالة استراتيجية على مضمون النص، لذلك 
 خاصة وكأنه يشكل ضرورة حتمية لوجود النص،  اعطته السيميائية عناية 
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ٌل على البحر ان عنوان النص السابق ]  في معناه الحرفي ، اذ كيف  مٌ ادِّ َص  *[ُنز 
ال أن القراءة االشارية على الماء، كيف نبني فوق الماء، إيمكن قيام أشكال مادية فزيائية 

تترجعان، ويتمركز الفهم على المعنى للنص وربط العنوان بموضوعه يجعل الدهشة والغرابة 
لٌ  ايحالي الذي تشيران إليه /عليه مفردتا ] ل] ر [، ف البحر،  ُنز  [ جاءت جمعا نكره ، ُنز 

لتحيل بذلك على التشتت في الجهات أي تفيد التنوع والتعدد في هيئة الوضع وجهاته،  أي 
جتماعي ، ايقامة المؤقتة هي موضوعة هنا، وهناك، وهنالك، وهي تعني، في مدلولها اال

ُل  للمسافر، حينما يجرده السفر عن ملكيته لمكانه، وُسُكونه وَسَكنه ، ومن هنا يصبح، ]  النُّز 
ص من رحيل، اال لكي لُ خ  ، أي ال يَ ل  على المؤقت في حياة الفلسطيني، هو المكان الدا [
  عر الى بناء عنوانه بالنكرةلى وجهة مجهولة، ولذلك عمد الشاوإ نفسه على رحيل آخر، دَّ شُ يَ 

ل [،  وهي قائمة على البحر ، والبحر هو فضاء الرحيل الدائم واالغتراب والمتاهة، ] ُنز 
، عالمة على الرحيل والحركة الدائمة، لذلك تتضافر المفردات معا فيصبح الحامل والمحمول

ردات عن معانيها بمعانيها المجازية وانزياحاتها، لتعلن عن رؤيا الشاعر وهو يجرد المف
التاريخية المحدودة، ويلبسها حاالت  معاني جديدة، أي يصبح العنوان بذلك يحيل على 

 العالقة التنافرية القائمة في وضع النزل على البحر. هُ بُ وَّ بَ تَ وضع مأسوي تَ 
لن مفردة ة الصرفية فإذا أردنا قراءة العنوان بمستوى القاعدوإ لٌ جاءت على وزن  ُنز    ُفع 

ٌل [  ]وهي جمع لصيغة  مبالغة،  تدل على ما يدل عليه الصيغ  من، وهي  ] ُفُعٌل [ و ُفع 
نصه،  اسم الفاعل مع زيادة المعنى وتوكيده، لذلك حينما نقرأ النص، نجد الشاعر قد أط ر

على تأكيد   بكل ما هو مؤقت في الزمان، والمكان، والفعل، أي في الحياة، وهي نعوت قائمة
 المعنى.
هة لها، توجيها يجعل باب التأويل قائما ج ِّ وَّ للقراءة، ومُ  ةً يَ إنها القاعدة التي نعتبرها هادِّ  

على ما ُيقر ِّب المفردات من مسالك الربط بين النص، والعنوان، وما يبعد االكتراث من 
 وانَ ن  العُ  مُ حِّ ل  ات، التي تُ العناية المفرطة بالظاهر، بقدر ما يقف على المعاني ايشارية للمفرد

بعنوانه،  والوقوف على الممكنات التي يمكن تصورها في ربط االتصال بينهما  صَّ بنصه والنَّ 
لى  هذا الربط المفردات الدالة والرامزة إلى توظيف جملة من  الشاعر عمد إذِّ ، إِّ والموضوع

 وااللتحام.  
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والتقني المحدود في آليته، إلى البحث لذلك يجب أن تخرج القراءة عن البحث اآللي 
، وفك أنظمتها، لتكتسب آلية القراء آفاقا أرحب وأوسع ، ويمكنها والتَّمثُّل في تخوم التصور

، فالشاعر يلِّ يِّ خ  والتَّ  رِّ الوقوف  على ايمكان، الذي ال يمكن أن يدرك إال في رحاب التصوُّ 
ة، وارتباك، وانفصام روح، عما يضمن لها ، بقدر ما يقف على حالاهنا ال يقف وال يعاين ذات

ٌل على بحر: زيارتنا قصيرة  وجودها وكيانها ، من ذلك مثال : وداعا يا جزيرتنا  -] ُنز 
أين نذهب حين نذهب، أين  -ال تسألونا كم سنلبث بينكم ، دعونا نفرغ السفن  -الصغيرة 

سننام  -لنرحل من جديد هل من صخرة أخرى نقدم فوقها من بقايانا  -نرجع حين نرجع ؟ 
أفال يدوم  -ونقول: بعد هنيهة أخرى سنخرج من هنا  -في نزل على بحر وننتظر المكان

 -بل لنرحل من جديد   -سوى المؤقت يازمان البحر فينا ؟  نريد أن نحيا قليال، ال لشئ 
 نريد أن نحيا قليال كي نعود ألي  شيء...[.

]      لمفردات، هو قول الشاعر محمود درويش، ص رؤيتنا السابقة للخ ِّ وربما ما يُ   
زمان البحر   –المؤقت ، ][ أفال يدوم سوى المؤقت يا زمن البحر فينا ؟، بل لنرحل من جديد

، إن شعرية النص، قائمة في ثالثية متالحمة، دالة على الحركة الدائمة، لنرحل[ -فينا 
ن الخروقات للفعل العادي  [، وعلى أساسها تتولد جملة ملنرحل  -البحر  –المؤقت ]

والطبيعي، للعالقة التي تحكم أي إنسان بالمؤقت، وبالبحر، وبالرحيل، فتنعدم تلك العالقة 
العادية، لتتولى العالقة الفاصمة والقاسمة لذات تبحث عن سكون روحها بألفة حياتها 

وكأن  ،بموضوع ما ، وإنما ترك األمر عاما َت ؤقَّ ن المُ ي ِّ عَ هنا لم يُ درويش بمكانها، وال سيما،  
، ] ايقامة، المكان، الحياة، العيش، السكينة، األلفة [جة بالمؤقت في كل شيءسيَّ الذات مُ 

مجرد وطبيعي، ا تتجسد شعرية الموقف من مكونين، واألمر نفسه مع زمن البحر، وهكذ
ة والرحيل الدائم، وتكتسب بذلك ليتلون الموقف من خاللهما بلون الشمول في المعاناة والمأسا

 .رؤيا الشاعر الحدة المأسوية في التجسيد والمعاينة
 ،الذي يلعب دوره االيقاعي في النص نه التفاعل القائم  بين المجرد والمحسوس،إ 

من مثل ما تلعبه األلوان والظالل في اللوحات التشكيلية وهي تتداخل ببعضها البعض، وهي 
واقعها المحسوس، لكنها متالحمة ومتقاربة في التصور، وهي صور تظهر متباعدة في 

أنها حينما تنتظم في بنية لغوية متجانسة  [،.Foucault Mفوكو . م الصورة التي رأى فيها] 
 .xiتصبح مؤثرة وفاعلة بإيقاع خارق"
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إنه األسلوب الذي اعتمده محمود درويش في  تجسيد رؤاه، وذلك عن طريق ذلك 
يوازي بين الرغبة وحواجزها، الرغبة في السكون، والرحيل الدائم ، لذات لم التقاطب الذي 

وشعر الشاعر، مليء من مثل هذا التجاور  تستطع تجسيد حلمها، وتحقيق رغبتها،
 الالمنطقي. 

 
إن الصور المأسوية المستمدة من فضاءات البحر، عديدة ومتنوعة، وتشكلت بطرق 

تأخذ موقعها وداللتها من فضاء القصيدة، وعليه، نجد مختلفة بين الشعراء، ألنها صور، 
، من ذلك مثال  وث وفعله في النص الشعري المعاصرذلك االختالف والتنوع في حركة المور 

عن القمر األحمر  في قصيدته "  خالد أبو خالدعند الشاعر  طارق بن زيادمانجده لصورة 
أين يستثمر تلك الوصية وذلك التحدي البطولي لطارق بن زياد، حينما وضع  xii"  والقراصنة

، وال البر برهم -وذلك بحرقه للسفن  -رفقاءه أمام وضع صعب وشاق، ال البحر بحرهم 
إال التحدي  -ذن إ –، فهم غرباء فاتحون ألراضي غيرهم، فلن يبقى لهم وذلك بأنه لغيرهم

ي، الذي يضيف إليه الشاعر خالد أبو خالد، جملة من نه التحدوفرض الذات ، إ والصمود
]  وهو يدافع ويناضل ويقاوم ويجاهد في شتى السبل التحديات األخرى التي تجابه الفلسطيني

  .الرجوع [ –الحصار  –الزمن 
فاللعب ايسرائيلي على عامل الزمن، مدمر، والحصار والمساومة على الرجوع 

،  هي كلها مدمرة للذات ، لذلك عمد أبوخالد إلى ان يفتتح ليوبالمقابل االسرائي  الفلسطيني
الى نهاية  -حتما–بها نصه وكأنها الفتة حمراء تنذر بالمحضور، ألنها نتيجة تؤدي 

الفلسطيني أي موته  ] موتكم [، لذلك يجب أن ال تزرع الرماح في الضياع والفضاء الخالي 
 وإنما توجه إلى األعداء  يقول:

 أوصيكم                        
 مذ لوحت يداي للسفائن المحترقة                        
 "البحر من ورائكم"                         

 والزمن                                   
 الحصار                                      

 الرجوع                                             
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 موتكم                       
 ال تزرعوا رماحكم في البحر                       
 ويلكم                       
 أكلتم قلبي على الطريق                       

 
إنه يبحث عن حلم التماثل وتحدي التقابل، ببطولة طارق بن زياد، في فتحه لألندلس 

بارُ فُ ل  نذ أن أحرق طارق سفائنه، فانتفى الخَ وانتصاره، وهي وصية قائمة، م والوراء،   واالد 
وانتصب األمام كطريق وحيد لتحقيق االنتصار، فيقابل الشاعر تلك الوصية بوصية أخرى ] 

ه لصدور جَّ وَ ه  بدون هدف وغاية ، وإنما تُ جَّ وَ ال تزرعوا رماحكم في البحر[، فالرماح ال تُ 
األخرى، يات ن  ن الشاعر يكون قد َفر َع القولة الموروثة إلى جملة من البِّ وبذلك فإاألعداء، 

لها في الخطاطة التالية ها، ويمكن أن نتمثَّ بُ شع ِّ وهي بنيات موضوعية تدعم حضور الداللة، وتُ 
: 

 
 

 
 

       
بدورها إلى حاالت من التنبيهات إنها شبكة من التفاعالت مع المرجع، والتي تفرعت 

على ما يدمر الذات، وهي قائمة في حاضر الفلسطينيين، بصور مختلفة. وهي حاالت 
ُف من تفاعل األنظمة البالغية البانية للمعنى ، فتصبح اللغة بذلك ُمشبَّعة بتكتل  ُتَضاعِّ

ة المأسوية على ا دَّ  لمكان،     داللي متنوع يتضافر بتباعده وبتجاوره في إضفاء الحِّ
] فلسطين [، في غياب االستجابة إلى توصية  البطل المضمر ] القناع المضمر [ في 

، ومن هنا تصبح مفردة أوصيكم هي الرابط  أوصيكمالنص الشعري ] طارق بن زياد [ ، 
العضوي بين زمانين، أي بين، ما لم يحدث مع طارق قديما، وبين ما ال يجب أن يحدث 

 معه حديثا.

 العدو أمامكم

 والبحر وراءكم 

 الزمن  

 الحصار

 الرجوع 

 ال تزرعوا رماحكم 

 في البحر
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َم بصورة مجازية مرسلة، تدفعنا إلى أن نواجه لذلك ي  بدو لي أن التحذير هنا، ُقد ِّ
زمانين عربيين، هيهات، أن يكون بينهما تشابه من حيث الحضور الفاعل، ومن المقارنة، 

والعطاءات  وقوة الذات ويقينها المطلق تنفتح االستعارة على زمانين، زمن االنتصارات
، ذلك الزمن الذي ُيَلو ِّح له الشاعر وكأنه واالنكسار زائم والتراجع، وزمن الهالمتنوعة المعرفية

عه وهو آفٌل إلى غروٍب نِّهائيٍ  ] مذ لوحت يداي للسفائن المحترقة [، و] مذ [ هنا تفيد  يود ِّ
استمرارية الفعل  في الزمن، وكأن الشاعر هنا يحذر قومه بصورة دائمة ومن زمن بعيد. 

لتحذيرية من مفردة أوصيكم  إلى  مجموعة من االستعارات القائمة لذلك، تتدفق االستعارات ا
 –في مفردات أخرى وهي كلها دالة على  العوامل  الهادمة للذات، ] البحر من ورائكم 

الرجوع [، لذلك تعتبر  هي النواة التي تولدت عنها كل هذه االستعارات  –الحصار  –والزمن 
 والدالالت واألضواء الحمراء التحذيرية .

نه، بالغة قائمة في النص  لِّه وتكوُّ ومن هنا يصبح ثقل الغياب بموضوعات تشكُّ
ثة لتدخل إلى ذاكرتها باح ،الشعري المعاصر مما يجعل القراءة تتنصل عن واجهة المفردات

عن تنوع تشكلها وحضورها في النص الشعري المعاصر، وهو البحث الذي يوفر انسجام 
أي بينه وبين الُمعطى  من جهة أخرى،، بينه وبين تاريخهو النص بين فكرته ولغته من جهة، 

يني الذي تشرَّب النصُّ الجديد من أحداثه ووقائعه وتاريخه، ويصبح التأويل قائما  الَمعِّ
ألن هناك ما يبرر حضوره  التأويل المشروع مسافةن نطلق عليها ن أمكفي/على مسافة ي

وهي بالتأويل المفرط،  ،امبرتو إيكو Umberto Eco وحركته في النص، مقابل ما سماه 
ه على المخاتلة غتُ ألنها دخلت عالم الشعر القائمة لُ ، مبررات ابداعية ال تعلن عن نفسها

  أمبرتو يترتب عنها انتاج القارئ النموذجي كما يعلن  والمراوغة والتستر، وهي النعوت التي
القارئ الفاعل الذي " يتخيل أن كل سطر يخفي داللة خفية. فعوض أن تقول  أي ،إيكو 

الكلمات، فإنها تخفي ما ال تقول. إن مجد القارئ يكمن في اكتشافه أنه بامكان النصوص أن 
 xiiiتقول كل شئ باستثناء ما يود الكاتب التدليل عليه.

تناسل  يمكن أن نسميه  وبهذا تصبح الدالالت قائمة في/على دورة ال تنتهي أي في ما
، "ففي اللحظة التي يتم فيها الكشف على داللة ما، ندرك أنها ليست الداللة الجيدة. إن النفي

 .xivالداللة الجيدة هي التي ستأتي بعد ذلك، وهكذا دواليك"
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إنها الدورة التي تجعل اللغة في حركة دائمة لكي تكسب خصوصيتها وهي الخصوصية    
الى تشبيهه للنص بالغضروف العجيب، ال وجود له إال في حركته، وألجل سارتر  التي دفعت 

استعراضه أمام العين ال بد له من عملية حسية تسمى القراءة. وهو يدوم ما دامت القراءة،  
، إنها السيرورة التي تعطي للنص xvوفي عدا هذا ال يوجد سوى عالمات سود على الورق"

كيف نفسر ديمومة الحياة لنصوص قديمة بيننا واستمرارها رغم حياته ودورته مع الزمن وإال 
موت مواضيعها ودوافع ابداعها، إنها انفعالية اللغة واستمرارها وتجددها، انها الفاعلية التي 

هو "انتاج القارئ النموذجي بعبارة أخرى، القارئ  إيكو يصبح معها هدف النص كما يقول
هذا أن يتضمن امكانية قراءته لكي يثمر تأويالت الذي يقرأ النص كما صمم حيث يمكن ل

، إنها الحركة الفاعلة في اللغة، أي أنها تبقى دائما تخفي التجاوز والتعدي والنفي، xviمتعددة
ٍف. ديٍد وتعيِّيٍن ووص  ٍل وتح   نفي ما تعودت عليه من قو 
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