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 شكر وتقدير
فاًنا، أن أتقّدم إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور بادئ ذي بدء وفاًء وتقديًرا وعر يجدر بي 

إبراهيم نمر موسى ببالغ شكري وامتناني على ما بذله من جهد ومتابعة في سبيل إنتاج هذا 
ه أياٍد ت، فقد عهدته ناصًحا ومرشًدا منذ مرحلة البكالوريس، وله على البحث وصاحبالعمل
 ظاهرة.

يع أساتذتي في دائرة اللغة العربية على ما بذلوه من جهد كما أتقّدم بالشكر واالمتنان إلى جم
 وعطاء وافر في تعليمنا.

 اللذين تفّضال بقبول مناقشة هذا البحث:ر موصول إلى األستاذين الفاضلين كوالش
 الدكتور: إبراهيم أبو هشهش

 الدكتور: علي خواجة
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 الملخص:
مذن مهذاهر  اُيعذد  مههذرً  تهدف هذذه الدراسذة إلذى تنذاول موضذوس أسذاأل فذي األدب هذو التنذا  الذذي

الرغم مذذذن تباعذذذد المسذذذافا  بذذذين الّنفذذذو  التذذذي وّظفهذذذا ، وبذذذفتذذذال علذذذى  قافذذذا  متعذذذّددة وم تلفذذذةاالن
الغذذرف مذذن روافذذد ال قافذذة الشذذاعر إاّل أّن هنذذاا ترابًطذذا واضذذًحا بينهذذا فذذي الّداللذذة يتطّلذذ  مذذن القذذارئ 

 في أعماق الّنص الشعري.الم تلفة؛ إلدراا الدالال  الكامنة 
لذذذذذي تمّيذذذذز بتعدديتذذذذه ال قافيذذذذة تنذذذذاول الجانذذذذ  التطبيقذذذذي شذذذذعر علذذذذي ال ليلذذذذي الشذذذذاعر الفلسذذذذطيني ا 

وتناصذذاته مذذع شذذّتى فذذروس ال قافذذة األدبيذذة والدينيذذة والتاري يذذة واألسذذطورية والشذذعبية، فانعكسذذ   قافتذذه 
الواسعة في شعره الذي صاغه بأسلوب حدا ي موّظًفا فيه تقنية التنا  بفهم عميق منه ألهميتذه فذي 

ليط الضذذذوء علذذذى راسذذذة إلبذذذراز هذذذذه الهذذذاهرة وتسذذذإ ذذذراء القفذذذيدة بروافذذذد جديذذذدة، وقذذذد جذذذاء  هذذذذه الدّ 
، من خالل التركيز على الجانذ  التحليلذي اإلحفذائي للكشذ  عذن مقذدرة الشذاعر تداعياتها في شعره

أن ت بذ  أنذه الدراسذة هذذه التنذا ، وتوظيفهذا بتقنيذا  م تلفذة، واسذتطاع  لى خاصية عفي االتكاء 
أن يمزج فذي القفذيدة نفسذها أنواًعذا مذن ما استطاس على نوس واحد من التنا ، إنّ لم يقتفر الشاعر 

م تلفة منه، مّما ساهم فذي انفتذال القفذيدة علذى مرجعيذا  دينيذة و قافيذة وتاري يذة تسذاعد فذي إنتذاج 
 دالال  م تلفة، وتفتح آفاًقا واسعة أمام المتّلقي للبحث واالّطالس.

، أو ، م ذذل: اسذذت دام مفذذردا أشذذكال عذذّدةظهذذر توظيذذ  التنذذا  فذذي شذذعر علذذي ال ليلذذي مذذن خذذالل 
اقتبذذاأل مباشذذر للنفذذو ، أو ذكذذر أسذذماء شذذعراء وش فذذيا  تاري يذذة، إضذذافة إلذذى ظهذذور بعذذ  

الضذذوء علذذى صذذفحا  مشذذرقة وناصذذعة مذذن صذذفحا  الشذذاعر رّكذذز  الحواشذذي للمذذتن الشذذعري، كمذذا 
األدبذذذي  األدب والتذذذاريي فذذذي محاولذذذة منذذذه السذذذتنهاض الهمذذذم، والتأكيذذذد علذذذى ضذذذرورة اسذذذترجاس المجذذذد

والتذذاريي المشذذرق بالعمذذل واإلخذذال  للذذوطن، كمذذا وّظذذ  الشذذاعر بعذذ  األحذذدا  السذذلبية ولقفذذص 
واألم ذذال الشذذعبية التذذي تحذذّذر أبنذذاء الذذوطن وقادتذذه مذذن السذذير علذذى طريذذق القذذدماء لذذئال يلقذذوا المفذذير 

 الذي واجهه من قبلهم.
علذى وسذتعّرج الباح ذة واصطالًحا  قّسم  الدراسة إلى خمسة ففول مسبوقة بتمهيد عن التنا  لغة

، نشذذأته وأصذذوله وأنواعذذه الم تلفذذة فذذي األدبذذين العربذذي واألجنبذذي، ومذّيلذذة ب اتمذذة تعذذرض أهذذم النتذذائ 
حيذذث تنذذاول الففذذل األول موضذذوس التنذذا  الذذديني: القرآنذذي، والتذذوراتي، واإلنجيلذذي، وال سذذّيما تذذأّ ر 

ففذذل ال ذذاني التنذذا  األسذذطوري وأهذذم األسذذاطير الشذذاعر بذذالقرآن الكذذريم وقفذذص األنبيذذاء، ورصذذد ال



 

 ح
 

الّشذذذرقية، والعربيذذذة، أّمذذذا الففذذذل ال الذذذث ، وهذذذي األسذذذاطير التذذذي وّظفهذذذا الّشذذذاعر فذذذي أعمالذذذه الّشذذذعرية
األدب القذذديم والحذذديث، واسذذتعرض الففذذل الرابذذع  التنذذا   \فتطذذّرق إلذذى الّتنذذا  األدبذذي مذذع الشذذعر

والعربيذذذة واألجنبيذذذة، واألحذذذدا  التاري يذذذة المهّمذذذة، أّمذذذا  التذذذاري ي مذذذن حيذذذث: الّش فذذذيا  الّتاري يذذذة
 الففل األخير فتناول التنا  الشعبي م ل الحكاية الشعبية، واألغاني الشعبية، واألم ال الشعبية.
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  المقّدمة
مجموعذذذة مذذذن يستحضذذذر األديذذذ   التنذذذا  العالقذذذا  القائمذذذة بذذذين نفذذذو  م تلفذذذة، حيذذذث ُيبذذذرز  

ويفهرها في نّفه الجديد بما يتالءم مع الرسذالة الشذعرية والداللذة التذي يطمذح ا  الترا ية االستدعاء
تمذذنح نهريذذة التنذذا  القذذارئ مهذذام قذذراءة نذذص معذذّين واالرتذذداد إلذذى م زونذذه ال قذذافي بّ هذذا للمتلّقذذي، و 

 .ا النصإليجاد النفو  المتداخلة مع هذ
اآلليذا  التذي اتبعهذا الشذاعر فذي حذواره مذع الذّنص، تكمن أهمية الدراسذة فذي أّنهذا تسذّلط الضذوء علذى 

وتركيزهذذا علذذى الجانذذ  التحليلذذي اإلحفذذائي للكشذذ  عذذن مقذذدرة الّشذذاعر فذذي االتكذذاء علذذى خاّصذذية 
لجميذذع دواويذذن  إضذذافة إلذذى عذذدم تذذوّفر دراسذذة إحفذذائية تحليليذذة التنذذا ، وتوظيفهذذا بتقنيذذا  م تلفذذة،

ي، وقذد كذان ذلذن مذن أهذم األسذباب التذي دفعتنذي إلذى تناول  جان  التنا  فذي شذعر ال ليلذ الشاعر
 هذا الموضوس. اختيار

ر مراحذذل حياتذذه اسذذتطاس علذذي ال ليلذذي أن يقذذّدم أعمذذااًل أدبيذذة ملتزمذذة بقضذذايا اإلنسذذان الفلسذذطيني عبذذ
لرغم مذذذن قسذذذوة ظذذروف حياتذذذه، إاّل أّنذذذه واصذذذل عمليذذة اإلبذذذداس، فرفذذذد األدب الفلسذذذطيني فبذذذا ،لم تلفذذةا

، حيذذث يذذرة، أ ذذر  حركذذة األدب الفلسذذطينيس أدبذذي، وهذذذا يذذّدل علذذى امتالكذذه طاقذذا  ك بذذأك ر مذذن نذذو 
ًرا فذي صذحيفة الفجذر المقدسذية، كمذا أّنذه رأأل تحريذر مجّلذة الفجذر األدبذي، وهذو واحذد مذن عمل محذرّ 

 األعضاء المؤّسسين التحاد الكّتاب الفلسطينيين.
 مشكلة الدراسة

جماليذة  \بأسذالي  إبداعيذة الذي ُيحّقذق التفذرد إلنجذازه الشذعري  ال شّن أّن الشاعر المبدس هو الشاعر
، فكي  استطاس الشذاعر علذي ال ليلذي أن ُيوّظذ  التنذا  بأشذكاله الم تلفذة  متعددة، ومنها التنا 

إيفذذذالها للمتلقذذذيأ ومذذذا أهذذذم الذذذدالال  الناتجذذذة عذذذن المعالجذذذة  فذذذي لي ذذذدم الرسذذذالة التذذذي كذذذان يرغذذذ 
 أ.اإلحفائية لتوظي  التنا 

 أسئلة الدراسة
 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 أ. للتنا الشعراء المعاصرين توظي   التنا أ وكي  نشأأ وما أهم أنواعهأ وما أسباب  ما .1
. كيذذ  تجّلذذى التنذذا  الذذديني فذذي شذذعر علذذي ال ليلذذي، ومذذا األبعذذاد الفنيذذة والجماليذذة التذذي اكتسذذبتها 2

 ي أقفائده من هذا التوظ



 

 ي
 

. مذذا أهذذم األسذذاطير التذذي وّظفهذذا الّشذذاعر للتعبيذذر عذذن رايتذذه الشذذعريةأ ومذذا دالالتهذذا علذذى الواقذذع 3
 الوطني أو اإلنساني الذي يشغل فكره

.مذذا المفذذادر األصذذلية التذذي اسذذتقى منهذذا الشذذاعر تناصذذه األدبذذيأ، وكيذذ  خذذدم  هذذذه المفذذادر 4
 المعنى الُمراد بّ ه إلى القارئأ

يا  واألحدا  التاري ية المّوظفة في أعمال الّشذاعرأ ومذا مذدن انعكاسذها  علذى . ما أبرز الش ف5
 الواقع الذي تعيشه األّمةأ.

. مذذا أهميذذة المذذورو  الّشذذعبي ألّمذذة مذذن األمذذمأ وكيذذ  اسذذت مره الّشذذاعر للتعبيذذر عذذن همذذوم الّشذذع  6
 ومشاكله المعاصرةأ. وما تأ ير توظيفها على قفائد دواوينهأ. 

  الّتنذا    التذفل  والّت ذال ل التذي وّظفهذا الّشذاعر فذي سذياق القفذائدأ ومذا داللذة ذلذن . ما تقنيا7
 في التعبير عن رايته الّشعريةأ.

ذلن  وان من دواوين الشاعرأ وما داللةفي كل دي اأنواس التّنا  الم تلفة إحفائيً  . كي  تجّل 8
 توظيفهاأ.بعلى تطّور وعيه الشعرية واهتمامه 

 سةمنهجية الدرا
تحمل الدراسذة عنذوان   التنذا  فذي شذعر علذي ال ليلذي   دراسذة تحليليذة إحفذائيةل؛ إلبذراز طاقاتذه  

تسذير هذذه الدراسذة علذى المذنه   اإلبداعية  والتقنيا  المتعدّدة  في استدعاء الّنفو  الغائبة، حيث 
تمام بأسباب توظيفها، ، مع االهاا وموضوعيً م ذلن بتحليل أنواس التنا  فنيً اإلحفائي التحليلي وسيت

والّطريقة التي ُوّظف  بها، ومدن خدمتها للمعاني المقفودة، ينضذاف إلذى ذلذن الجذداول اإلحفذائية 
بهذذا  اعر، وداللذة ذلذذن علذى مذدن اهتمامذهالعدديذذة فذي دواويذن الّشذ /التذي تستقفذي اإلجذراءا  الكّميذة

ليا  التنا  من امتفا  وتحوير من دواوينه الّشعرية، وتههر من خالل التحليل آديوان  في كل 
 واجترار وغيرها. 

 ول الدراسةفص
تذأّ ر وظهذر فيذه األول ب   التنا  الّديني  وسم الففل  تشتمل الّدراسة على تمهيد وخمسة ففول،

الشاعر بالقرآن الكريم وقفص األنبيذاء، وقذد أفذرد  عنذاوين فرعيذة، حلّلذ  مذن خاللهذا رمذوًزا دينيذة، 
امة، وآيا  وش فيا   توراتية وإنجيلية، عّبر الشاعر من خاللهاعن رغبته في م ل: آيا  قرآنية ع

 .نشر العدل والحق والت ّلص من الّهلم



 

 ك
 

، ابتذدأ  فيذه بمقّدمذة قفذيرة عذن عالقذة الشذعر شذرقية وعربيذة اشتمل الففذل ال ذاني علذى  أسذاطير و 
، م ذذذذل الفينيذذذذق، وزرقذذذذاء باألسذذذذاطير،  ذذذذم درسذذذذ  تجلّيذذذذا  األسذذذذاطير العربيذذذذة فذذذذي الشذذذذعر الفلسذذذذطيني

اليمامذذة،  ذذم درسذذ  تجلّيذذا  األسذذاطير الشذذرقية م ذذل عشذذتار وأوزريذذس، وقذذد جّسذذد  هذذذه األسذذاطير 
 صورة البطولة واألمل في صنع مستقبل يمتلئ بقيم الكرامة والحرية.

الذذث  ب  التناصذذا  العربيذذة مذذع الشذذعر القذذديم والحذذديث   فقذذد استحضذذر الشذذاعر ال واكتنذذز الففذذل 
طرفذذة بذذن العبذذد وعذذروة بذذن الذذورد والمتنبذذي والحمذذداني، والمعذذّري،  :ديذذد مذذن الشذذعراء القذذدماء أم ذذالالع

 وسميح القاسم وعبد الكريم الكرمي.والشعراء المحد ين كالشابّي، ومحمود درويش 
إضافة إلى األحدا  التاري يةالعربية واألجنبيةالش فيا    التنا  التاري ي  وتناول الففل الرابع  

والحذرب  أحذدا  تاري يذة قديمذة م ذل حذرب البسذوأل ومعركذة القادسذيةفقد تنّقل الشاعر بين التاري ية 
العالميذذة األولذذى وصذذبرا وشذذاتيال، واستحضذذر ش فذذيا  تاري يذذة عربيذذة أم ذذال صذذالل الذذّدين األيذذوبي 

يي، والقّسذذذام، وش فذذذيا  أجنبيذذذة أم ذذذال نذذذابليون ولينذذذين ليذذذذّكر القذذذارئ بفذذذفحا  مشذذذرقة مذذذن التذذذار 
 باعتبارة قّوة حّية ت ير فينا القدرة على التغيير، وبناء المستقبل الذي نطمح إليه.

 ذذل متطذذّرق الففذذل ال ذذامس  إلذذى  التنذذا  الشذذعبي  حيذذث توّزعذذ  مباح ذذه بذذين الحكايذذة الشذذعبية وال
 ، إلدراا الشذاعر محاولذة العذدّو طمذس ترا نذا الشذعبي الفلسذطيني، فحضذر الشعبي واألغنية الشعبية

نتيجذذة لذذذلن حكايذذة الغذذول ومفذذبال عذذالء الذذدين وحوريذذة البحذذر، واألم ذذال الشذذعبية التذذي تعكذذس القذذوة 
ي واإلصذذرار علذذى الفذذمود والمقاومذذة، كمذذا اشذذتمل الففذذل علذذى أغذذاٍن شذذعبية متنوعذذة تعكذذس والتحذذدّ 

 ن ألّنذذهعلذذى درب األبطذذال المناضذذلي اعتذذزاز اإلنسذذان الفلسذذطيني بترا ذذه القذذديم وتؤّكذذد ضذذرورة الّسذذير
 درب التحّرر مهما طال الّزمن.

 الدراسات السابقة
ل للباحث علي 2007حمل  عنوان علي ال ليلي أديًبا الفادرة عام   التي  ماجستيرالتناول  رسالة 

الجعيدي الحذديث عذن شذعر علذي ال ليلذي، ودراسذاته المتنوعذة فذي التذرا  والنقذد والفذحافة، وتحذّد  
ال ليلذذي مذذن وجهذذة نهذذر الباحذذث مذذن المقالذذة عنذذد ال ليلذذي حيذذث يعذذّد ن الكاتذذ  فذذي الففذذل ال ذذاني عذذ

كّتاب المقالة الفحفية واألدبية البارزين في فلسطين، أّما الففل ال الث فقذد وصذ  فيذه الباحذث فذن 
فذذي األرض خذذذ  مكانهذذا فذذي التجربذذة الروائيذذة الروايذذة عنذذد علذذي ال ليلذذي حيذذث كتذذ   ذذال  روايذذا  أ

م صذذورة للواقذذع الذذذي ُيعانيذذه الشذذع  تحذذ  االحذذتالل، وفذذي الففذذل الرابذذع المحتلذذة، وقذذد حاولذذ  رسذذ



 

 ل
 

بيذ  النذارل فذي حياتذه، ّين فيهذا تذأ يرا  المكذان األول  تحّد  الكات  عذن السذيرة الذاتيذة لل ليلذي، وبذ
  1ل.1948  ونشأة قفيدته األولى، والمؤّ را  التي شّكل  بواكير بذورها وخاصة نكبة

بأّيذذة الباحذذث قذذم يعر ال ليلذذي إاّل قلذذياًل، كمذذا لذذم حذذث إلذذى التنذذا  وأنواعذذه فذذي شذذوبذذذلن لذذم يتطذذّرق البا
عمليذذة إحفذذائية لشذذعر ال ليلذذي؛ ألّن الرسذذالة تفّرعذذ  ففذذولها بذذين الشذذعر والمقالذذة والروايذذة والسذذيرة 

، مذن صذفحا  الرسذالة عذن أنذواس التنذا  فذي شذعره نسذبة ال مسذة بالمئذة هالذاتية، ولذم يتجذاوز حدي ذ
 .ما سترّكز عليه هذه الدراسة التي سُتَ فص ففولها للتنا  وتقنياته، وتحليله وإحفائه وهذا

ل إشذذارا  حذذول شذذعر علذذي ال ليلذذي ودراسذذاته الترا يذذة، 1990كمذذا ورد فذذي الموسذذوعة الفلسذذطينية   
طذذه فذذي قلذذ  حركذذة ، وان رافهذذاألّ إضذذافة إلذذى الحذذديث عذذن نشذذأة الشذذاعر، وأهذذم األعمذذال األدبيذذة التذذي 

 .2 ل قافة المعاصرةا

وخالصذذذة القذذذول: إّن هذذذاتين الّدراسذذذتين _ حسذذذ  علذذذم الباح ذذذة_ لذذذم تدرسذذذا التنذذذا  بذذذأّي شذذذكل مذذذن 
األشذذكال، وعالقتذذه بسذذياق القفذذائد، وتكذذراره فذذي بعضذذها، وهذذذا مذذا سذذيّتطرق لذذه البحذذث فذذي ففذذوله 

 الم تلفة.

 يذذذا  الّتنذذذا  فذذذي الشذذذعرالتذذذي حملذذذ  عنذذذوان  تجل ه كتورا لذذذدلإبذذذراهيم نمذذذر موسذذذى فذذذي رسذذذالته  درأل
ل أنواس التنا  الواردة في دواوين ال ليلي ومدن است مار الشاعر لها 2002   المعاصر  الفلسطيني

ليذذل إحفذذاء تكذذرار كذذّل نذذوس مذذن أنذذواس التنذذا  وتحعلذذى الباحذذث عمذذل فذذي إبذذراز رايذذاه الشذذعرية، وقذذد 
مسذذت دمة مذن ناحيذذة اللقذذ  أو ص األصذلي، وتوضذذيح تقنيذة التوظيذذ  النمذدن تفلفذذه أو ت الفذه مذذع الذذ

إاّل أّن هذذذذه الّدراسذذذة لذذذم  3الكنيذذذة أو االسذذذم المباشذذذر لهذذذا وعالقذذذة ذلذذذن بمضذذذمون القفذذذيدة وعنوانهذذذا.
مّمذا جعذل نفذي   معاصذًرا اا فلسطينيً عشر شاعرً  يتناول  ا ن تقتفر على دراسة شعر ال ليلي، بل

  وفذي 2002رسذالته عذام  هيم نمذر موسذى إبذرا كتذ  إضذافة إلذى ذلذن فقذد ال ليلي من الدراسذة قلذياًل، 
بذذذل كانذذذ  عبذذذارة عذذذن دواويذذذن شذذذعرية  للشذذذاعر هذذذذا العذذذام لذذذم تكذذذن تتذذذوّفر المجموعذذذة الشذذذعرية الكاملذذذة

أّنذه لذم يحفذل إاّل علذى  متفّرقة، وبالرغم من زيارة الباحث للمكتبا  العامة، ومكتبة الشاعر نفسه إالّ 
 ال ليلي دواوين عّدة.من دواوين الشاعر، أنت  بعدها  عدد محدود

ال ليلذي باإلحفذاء والتحليذل مسذتكماًل مذا المجموعة الشعرية الكاملة لعلي هذا البحث على وسيرتكز 
 موسى.نمر إبراهيم    به رسالةقام

                                                            

.2007علي الجعيدي: علي ال ليلي أديًبا، رسالة ماجستير، جامعة النجال، فلسطين،   .1 
. 1990، 2م   2. أنيس صايغ: الموسوعة الفلسطينية، دمشق، 

  التنا  في الشعر الفلسطيني المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مفر، نس ة في مكتبة جامعة : تجلياانهر. 3
 .2002بيرزي ، 
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 المبحث األول

 
ا  التناص لغة واصطالحا
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 مدخل
فهوم التنا  عند العرب ُيحيل إلى التحديد اللغذوي لهذذه الكلمذة، فقذد جذاء فذي لسذان إّن البحث عن م

، وقذذال عمذذرو بذذن ه يعذذود إلذذى مذذادة   نفذذص ، وتعنذذي: رفذذع الشذذيء وإظهذذارهالعذذرب البذذن منهذذور أنذذ
دينار: مذا رأيذ  رجذاًل أنذّص للحذديث مذن الزهذري، أي أرفذع لذه وأسذند. ونّفذ  الهبيذة جيذدها رفعتذه. 

: جعذل بعضذه علذى بعذ . ارن بذين النسذاء، ونذّص المتذاس نًفذا تههذر عليذه العذروأل لتُذوالمنّفة مذ
والنص والتنفيص: السير الشديد والحث. ونّص الرجل نًفا إذا سأله عن شذيء حتذى يستقفذي مذا 

 صله منتهى األشياء ومبلغ أقفاها،عنده، قال الزهري: النّص أ
 1ال أناّ  عبًدا إاّل عّذبته. ورون كع  أنه قال: يقول الجّبار احذروني فإني 

إبراهيم نمر موسى الذدالال  السذابقة إلذى   االرتفذاس  أي رفذع الشذيء وإظهذاره، وإلذى  اإلسذناد   وُيرجع
أي إسناد الحديث إلى قائله، وإلذى   السذرعة  أي السذير، وإلذى  التذراكم  أي جعذل المتذاس بعضذه فذوق 

 2بع .
االزدحذذذام  فذذذي تنذذذاّ  القذذذوم عنذذذد اجتمذذذاعهم أي ازدحمذذذوا، كمذذذا ُيمكذذذن اسذذذت راج معذذذاٍن أخذذذرن منهذذذا:  

ومعنذذى  االستقفذذاء  فذذي قذذولهم   ناصفذذ  الرجذذل  إذا استقفذذي  مسذذألته السذذت راج كذذل مذذا عنذذده، 
 ص الرجل شيًئا إذا حّركه وخل له.ومعنى  التحرين وال ل لة  ن

ا  التناص اصطالحا
بذين نذص  ُيقفذد بذه وجذود تشذابه دي  مفذطلح نقذ تعريذ  التنذا  بأنذهمعجم المفطلحا  في ورد 

 3أو بين عّدة نفو  وآخر 
ص القديم، ليتّولد من هذا التمازج  نص إبداعي جديد، يحمذل ص الحديث والنّ إذن هو تمازج بين النّ  

بّ هذا للقذارئ، كمذا يههذر أّن التنذا  مفذطلح األديذ  إلذى دالال  م تلفة ت دم الرسذالة التذي يطمذح 
قذذا  تفاعليذذة بذذين نذذص وآخذذر، أو نذذص ونفذذو  أخذذرن، وقذذد تعذذدد  نقذذدي يرّكذذز علذذى حذذدو  عال

ن ناقذد آلخذر، التّيارا  والمذاه  النقدية التي تبنته كمذا تعذّدد  تعريفاتذه، ومعانيذه، وأشذكاله وآلياتذه مذ
 .اوهذا ما سيرد الحقً 

                                                            

، مادة نفص.98_97،  7،1991ابن منهور المفري: لسان العرب، دار صادر، بيرو ، ج  .1 
.21، عّمان،  2010: شعرية المقّدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر، دروب للنشر والتوزيع،انهر  .2 
106،ص1995خليلأحمدخليل:معجمالمصطلحاتاللغوية،دارالفكراللبناني، .3  
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، وحقذذذل التذذذي تجعذذذل الذذذّنص األدبذذذي محذذذور اهتمامهذذذاالتكامليذذذة  النهريذذذة التناصذذذّيةتتبّنذذذى هذذذذه الّدراسذذذة 
وبهذذا لذم  علذى معّينذا  لغويذة ودالليذة وسذياقية،د نذوس التنذا  وتحديذده باالعتمذاد ، وذلن برصذعملها

تجذذذاوز ذلذذذن إلذذذى إشذذذارا  الذذذنص ييقتفذذذر التحليذذذل علذذذى إشذذذارا  النفذذذو  المتداخلذذذة فحسذذذ ، بذذذل 
 وأنساقه المتعددة.

 _ أشكال التناص وآلياته
مذذا ورد فذذي كتذذاب   أشذذكال التنذذا  منهذذا د فذذي كتذذبهم، للتنذذا  أشذذكال وآليذذا  م تلفذذة تناولهذذا النقذذا

 ُيمكن تفنيفها كما يأتي:و لعبدهللا حسيني،  األدبي 
 )اًلجترار(: _ التناص اًلقتباسي1

ُيقفد به استحضار بع  النفو  الشعرية والن رية القديمة بهدف إغناء التجربة الجديذدة، ويكتفذي 
تعذذديل طفيذذ  عليذذه ال يمذذس جذذوهره، لتحمذذل صذذفا   و بذذإجراءأفيذذه الكاتذذ  بإعذذادة الذذنص كمذذا هذذو، 

 االستمرارية، وله  ال ة أنواس:
ر، والتنذذذا  االقتباسذذذي التنذذذا  االقتباسذذذي الكامذذذل المنّفذذذص، والتنذذذا  االقتباسذذذي الكامذذذل المحذذذوّ  

، إذ يقوم هذا التنا  على اقتباأل بع  المفردا  أو أشباه الجمل، أو الجمل التامذة إل ذراء 1الجزئي
 لذي يهدف المرسل إلى  تحقيقه.الغرض ا

 _ التناص اإلشاري 2
ويعني استحضار الشاعر نًفا أًيا كان مفدره أو نوعه، وتعّد هذه اإلشارة المرّكزة بم ابة استحضار 

 2كامل لتلن النفو .
 فالشاعر هنا يلجأ إلى التلميح بلفهة أو ا نتين أك ر من التفريح المباشر الهاهر.

 _ التناص اًلمتصاصي3
يدور حول فكرة استلهام الشاعر مضمون نص سابق أو مغزاه أو فكرته، ويقوم بإعذادة صذياغة هذذا و 

المغزن أو مضمونه أو فكرته من جديد بعد امتفاصه وتشّربه، من دون أن يكون في النص الجديد 
 3واضح، أو ذكر صريح للنص السابق. حضور لفهي

                                                            

.5،  1988انهر عبدهللا حسيني: أشكال التنا  األدبي، بحث منشور في جامعة طهران، إيران،   .1 
.6السابق:  المرجع انهر   .2 
.6:   المرجع السابق انهر  .3 



 

5 
 

فوصذه لتأخذذ ذهنذه بشذكل عميذق،  ذم ُيسذربها إلذى ن أن يمتّص المعذاني ويتشذّربها فذي دي بّد لأل فال
 شكاًل لغوًيا جديًدا.

 
 _ التناص األسلوبي:3

يعتمذذد هذذذا التنذذا  علذذى اسذذتيحاء أسذذلوب بالغذذي معذذّين، وهذذذا مذذا ينسذذجم مذذع مذذا طرحذذه محمذذد عبذذد 
المطل  بشأن اإلنتاجية الشعرية، فهذي تمّ ذل عمليذة اسذتعادة النفذو  القديمذة فذي شذكل خفذّي حيًنذا 
وجليِّّ حيًنا آخر، بل إّن قطاًعا كبيًرا من هذا التنا  الشعرّي يعّد تحويًرا لما سبق، وذلن أّن المبدس 

 1أساًسا ال يتّم له الّنض  الحقيقي إاّل باستيعاب الجهد الّسابق عليه في مجاال  اإلنتاج الم تلفة.
، ومنهذذا: التمطذذيط، ةتنوعذذيذذا  التنذذا  الممحمذذد مفتذذال عذذن آلأّمذذا عذذن آليذذا  التنذذا  فقذذد تحذذّد   

والشذذذرل، واالسذذذتعارة، والتكذذذرار، وأيقونذذذة الكتابذذذة والشذذذكل الذذذدرامي، حيذذذث يقذذذول:  إنذذذه مذذذن األجذذذدن أن 
الكاتذذ   . وال غنذذى عذذن  قافذذة 2ُيبحذذث عذذن آليذذا  التنذذا  ال أن يتجاهذذل وجذذوده هروبذذًا إلذذى األمذذام 
هذذو معرفذذة صذذاحبه للعذذالم وهذذذه  والمتلقذذي، إذ تشذذترط المعرفذذة بشذذكل أساسذذي  فأسذذاأل إنتذذاج أي نذذص

 .3المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي أيضًا 
 وقد أضاف جميل حمداوي آليا  أخرن للتنا  أهمها:

 _ الحوار التفاعلي: يعّد أعلى مرتبة في التواصل مع النفو  والتعالق بها.
 تذذيعالم ن قوسذذين أو بذذينتذذي يضذذعها بذذي_ االستشذذهاد: يذذورد الشذذاعر مجموعذذة مذذن االستشذذهادا  ال

 التنفيص لالستدالل وتدعيم قوله.
_ النص الموازي: مجموعة من العتبا  المحيطذة داخلًيذا وخارجًيذا، ُتسذهم فذي إضذافة إلذى الذنص، أو 

 4توضيحه كالعناوين والكتابا  والحوارا .
 _  أنواع التناص

 مذذذا ورد  عنذذذد  محمذذذد بنذذذيس ك وهذذذي أنواعذذذه ال اصذذذة هتذذذتم دراسذذذة التنذذذا  مذذذن خذذذالل قوانينذذذه ال ال ذذذ
 :والمتم لة في

                                                            
142_141،  1995، 1ند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المفرية العالمية،  مفر، ط: قضايا الحدا ة عانهر   .1  
.126_125،  2،1986: تحليل ال طاب الشعري استراتيجية التنا ، المركز ال قافي، الدار البيضاء، طانهر  .2 
.123المفدر السابق:    .3 

. 2015_ 11_15تم  زيارته بتاريي    .www.aklaam.net. : ر. انه 4 
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 وهو تعامل الشعراء مع النص الغائ  بوعي سكوني. االجترار 
: هذذو اإلقذذرار بأهميذذة هذذذا الذذنص وقداسذذته، فيتعامذذل وإّيذذاه فذذي كحركذذة وتحذذّول ال ينفيذذان االمتفذذا 

 األصل، بل ُيسهمان في استمراره كجوهر قابل للتجديد.
المؤّسذذس علذذى أرضذذه عمليذذة صذذلبة تحكذذم مهذذاهر االسذذتالب مهمذذا كذذان  النقذذدالحذذوار الحذذوار: يعتمذذد 

 1نوعه وشكله وحجمه.
 وقد قّسم جيرار جيني  التنا  إلى خمسة أنواس وهي:

 _ التنا : ويعني حضور نص في آخر لالستشهاد.1
 _ المنا : ويشمل على العناوين الفرعية والمقّدما .2
 ًفا بفخر يتحد  عنه دون أن يذكره.ربط نت تيص: عالقة التعليق النا_ الميت3
_ الذذذنص الالحذذذق: ويكمذذذن فذذذي العالقذذذة التذذذي تجمذذذع الذذذنص  ب  كذذذنص الحذذذق بذذذالنص   ا  كذذذنص 4

 سابق.
مناصذًيا وتتفذل  امّنا، إنه عالقة صّماء تأخذ بعذدً _ معمارية النص: هو النمط األك ر تجريًدا وتض5

 2بالنوس شعر ورواية. 
 _ مصادر التناص

مذذواده مذذن مفذذادر متباينذذة، منهذذا مذذا يتشذذّكل عفذذًوا أو عمذذًدا فذذي الذذذاكرة بفعذذل الدراسذذة يسذذتمّد التنذذا  
والقذذراءة، وقذذد أسذذماها محمذذد مفتذذال  الم ذذزون الش فذذي الذذواعي والالوعذذي، ومنهذذا مذذا يتشذذّكل بفعذذل 
معايشذذة ظذذروف حواريذذة معّينذذة، ومنهذذا مذذا يتشذذّكل عذذن طريذذق مذذا يطلبذذه الشذذاعر فذذي صذذورة قفذذدية 

 3واعية.
تتروال المفادر بين ما كان يعرفه األش ا  من ترا هم القديم وي تزنونه في عقولهم، وبين ما  إذن

، وتعايشذذهم معهذا فذذي بعذذ  يتشذّكل فذذي عقذولهم نتيجذذة انفتذاحهم علذذى  قافذذا  جديذدة وسذذعة اطالعهذم
 األحيان.

 :نوعين أساسين من التنا  هماوقد لّ ص محمد مفتال 

                                                            

117،  1985انهر محمد بنيس: حدا ة السؤال، دار التنوير للطباعة والنشر، بيرو ،   .1  
.45،  1986: مدخل إلى النص الجامع، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار  الشؤون ال قافية، بغداد، انهر  .2 
.132_131محمد مفتال: تحليل ال طاب الشعري إستراتيجية التنا ،    .3 
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ًيذذا وتلقائًيذذا يكذذاد يكذذون طبيعبهذذا تسذذميتها بالضذذرورية؛ ألّن التذذأ ر : وجذذر  التنذذا  الضذذروري  أولهذذا:
ر، فمذذ اًل تعذذّد فذذي بعذذ  األحيذذان، كجنذذول الشذذاعر إلذذى التذذأ ر بشذذيء مذذن نتذذاج شذذاعر آخذذ مفروًضذذا

أقذذون المفذذادر القديمذذة التذذي التذذزم بهذذا الشذذاعر فذذي صذذناعة الشذذعر  وغذذرض الغذذزل  الوقفذذة الطلليذذة 
 العربي قديًما.

نذذة أو سذذابقة االختيذذاري لتنذذا  ا: نًيذذا ا فذذي لذذه : ُتشذذير إلذذى مذذا يطلبذذه الشذذاعر عمذذًدا مذذن نفذذو  مزامِّ
 قافتذذذه أو خارجهذذذا، وهذذذذه تعذذذّد مفذذذادر أساسذذذية فذذذي الشذذذعر العربذذذي الحذذذديث ال ُيمكذذذن دراسذذذته دون 

وهذا ينطبق  ،الوقوف عليها، وهي مفادر متعدّدة تنطلق من فنون شعر أجنبية وعربية في آن واحد
مذذن المعاصذذرين  مذذن الشذذعراء سذذواء مذذن السذذابقين أو قبذذال عذذدد مذذن الشذذعراء علذذى محاكذذاة عذذددعلذذى إ

 . 1له
الحظ الترابط الشذديد بذين هذذه األنذواس التذي تذدور فذي فلذن الذنص وبنيتذه، ومذا يتعّلذق بذه مذن أحذدا  يُ 

 وش فيا  تتعالق فيما بينها.
 _ وظائف التناص

 ى ربايعة وهي:للتنا   ال  وظائ  أساسية تحد  عنها موس
_ التأكيذذد علذذى عموميذذة الموضذذوعا  التذذي يتناولهذذا الذذنص مذذن خذذالل تقاطعذذه مذذع نفذذو  أخذذرن 

 ُتعال  المضامين نفسها.
_ إعادة قراءة النفو  المقتبسة في ضوء النص الجديذد الذراهن، ورّبمذا إعذادة صذياغتها بمذا يكشذ  

األدبذذذذّي متعذذذذّدد الداللذذذذة، عذذذذن جوانذذذذ  جديذذذذدة، وقراءتهذذذذا فذذذذي إطذذذذار جديذذذذد ونذذذذص جديذذذذد، فذذذذالنص 
 ارد والكات .واألصوا  فيه صو  السّ 

ارد وموقفذذذه مذذذن الواقذذذع واألحذذذدا  وتعليقذذذه عليهذذذا مذذذن خذذذالل اختيذذذار عذذذن أيذذذديولوجيا الّسذذذ ر_ التعبيذذذ
نفو  محّددة، فالسارد في آن واحد يعّلق على واقعه باقتباأل تلن النفو ، ويعّلق على تلن 

، تشذذذي هذذذذه الوظذذذائ  بوجذذذود تفاعذذذل وقواسذذذم 2ها الجديذذذدالنفذذذو  مذذذن خذذذالل وضذذذعها فذذذي سذذذياق
الذنص شذار  إليذه كريسذتيفا عنذد قولهذا:  مشتركة بذين النفذو  لت ذدم بعضذها بعًضذا، وهذذا مذا أ

ترحذذذال للنفذذذو  وتذذذداخل نذذذص فذذذي فضذذذاء نذذذّص معذذذّين تتقذذذاطع وتتنذذذافى فيذذذه ملفوظذذذا  عديذذذدة 

                                                            

.122  المفدر السابق:   .1 
45: التنا  في نماذج من الشعر العربي الحديث،  انهر  .2 
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أّن التنذا  يذدعم النفذذو   ، يمكذن االسذتفادة مذن هذذه الوظذائ 1مقتطعذة مذن نفذو  أخذرن  
ويربط الحاضر بالماضي إل راء التجربة الشعرية ومنحها أبعاًدا م تلفة؛ لتوضيح الرسالة الشعرية 
 أو إضاءة جوان  م تلفذة فيهذا وقراءتهذا بطريقذة جديذدة ت تلذ  عذن الطذرق التقليديذة فذي التحليذل،

فهو   بم ابة الهواء والماء والزمذان ويؤّكد محمد مفتال أهمية التنا  للشاعر وعدم استغنائه عنه 
، وتحّد  محمذد بنذيس عذن إشذكالية 2له بدونهما وال عيشة له خارجهما والمكان لإلنسان فال حياة 

الذذذنص الغائذذذ ، وال ُيمكذذذن للقذذذارئ أن يعذذذّين كذذذل النفذذذو  الغائبذذذة ويفذذذن  بدقذذذة األسذذذباب التذذذي 
ال ُيمكذن لذإلرادة الواعيذة أن تذتحكم دع  إلى وجودها ألن النفو  الغائبة تمذر بعمليذا  معقذّدة 

 3بها.
  

                                                            

21،  1997جوليا كريستيفا: علم الّنص، ترجمة فريد الّزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء،   .1 
125محمد مفتال: تحليل ال طاب الشعري إستراتيجية التنا ،    .2 
276_275، 1985ر، لبنان،: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار التنويانهر  .3 
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 مدخل
؛ دون تحديذد دقيذق لذه لمي ائيذل بذاختين  فذورته األوليذة فذي كتابذا  الروسذي ظهر مفهوم التنا  ب

نذذّص وآخذذر فتحذذّد  عذذن   تذذداخل السذذياقا  ، وعذذن   المبذذدأ الحذذواري  ليذذدلل علذذى وجذذود تذذرابط بذذين 
ط العالقذذا  جميعهذذا التذذي تذذرب لبذذاختين يكّونذذان مًعذذا نًفذذا جديذذًدا يحمذذل دالال  جديذذدة، حيذذث اعتبذذر 

بفذذذورة   الحواريذذذة و  الحذذذواري  سذذذت دم مفذذذطلحي ي ولكّننذذذا رأينذذذا بذذذاختينتعبيذذذًرا بذذذفخر عالقذذذة تنذذذا ، 
 اأّن لألخيذذذذر بعذذذذدً  بمعنذذذذى نفسذذذذه حوارًيذذذذا،   الحذذذذديث الذذذذذاتي مّوسذذذذعة إلذذذذى الّدرجذذذذة التذذذذي يفذذذذير منهذذذذا 

وُيالحظ أّن مفردة الحوارية  تفتح المجذال أمذام التشذارا وإلغذاء الفذو  المفذرد، وإضذفاء  1  .لاتناصيً 
فذي حدي ذه قضذية مفادهذا:  أّن آدم فقذط هذذو  لبذاختين طذابع جمذاعي بذين جميذع النفذو ، كمذا أّكذذد 

دلذة هذذه فذي مذا ي ذص خطذاب اآلخذر الوحيد الذي كان يستطيع أن يتجّن  تماًما إعادة التوجيه المتبا
الذي يقع في الطريق إلى موضوعه، ألّن آدم كان ُيقارب عالًما يتّسم بالعذرية، ولم يكذن قذد تكّلذم فيذه 

 .2أحد وانُتهن بوساطة ال طاب األول  
هذذو الوحيذذد الذذذي اتسذذم  خطاباتذذه بالفذذفاء وال لذذو مذذن أي عليذذه السذذالم آدم  لبذذاختين إذن يعتبذذر  

فوصه هي النفو  التي تؤ ر فيما تبعها من نفذو ، وكذان بذاختين قذد مّهذد لههذور اقتباأل، فن
هذا المفطلح، الذي أفاد  منه جوليا كريسذتفا، حيذث تحذّد   عذن التنذا  بأّنذه ينذدرج  فذي إشذكالية 
اإلنتاجيذذة النفذذية التذذي تتبلذذور كعمذذل الذذنص، هذذو ذلذذن التقذذاطع داخذذل نذذص لتغييذذر قذذول مذذأخوذ مذذن 

، وخلف  3ل تعبيرا  سابقة أو متزامنة، والعمل التناصي هو اقتطاس أو تحويل نفو  أخرن، لنق
إلذذى أّن   كذذل نذذص يتشذذّكل مذذن تركيبذذة فسيفسذذائية مذذن االستشذذهادا ، فكذذل نذذص هذذو امتفذذا  أو 

 4تحويل لنفو  أخرن .
 ائيا  ممارسا  غير لسانية، لذلن تحدد النص بقولها:يوقد اعتبر  كريستيفا السيم

عبذذر لسذذاني ُيعيذذد توزيذذع نهذذام اللسذذان بوسذذاطة الذذربط بذذين كذذالم تواصذذلي يهذذدف إلذذى الذذنص جهذذاز  
، فذذالنص فذذي 5اإلخبذذار المباشذذر وبذذين أنمذذاط عديذذدة مذذن الملفوظذذا  السذذابقة عليذذه أو المتزامنذذة معذذه 

                                                            

،  2انهذذر تزفيتذذان تذذودوروف، مي ائذذل بذذاختين_ المبذذدأ الحذذواري،  ترجمذذة ف ذذري صذذالح، المؤسسذذة العربيذذة للدراسذذا  للنشذذر، ط 1.
1996  ،126. 

125المفدر السابق:    .2 
 3. 20جوليا كريستيفا: علم النص،   

24المفدر السابق:   .4 
21: علم النص،  انهر .5 
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إذن إنتاجيذذذة جديذذذدة، وتقذذذول:  هذذذو ترحذذذال للنفذذذو  وتذذذداخل نفذذذي، ففذذذي فضذذذاء نذذذص معذذذّين رأيهذذذا 
 1فوظا  عديدة مقتطعة من نفو  أخرن  تتقاطع وتتنافى مل

وقذذد  ،2دال لنسذذق للعالمذذا  أو أك ذذر بذذفخروُتلذذّح فذذي تعريفهذذا علذذى  قضذذية تحويذذل النفذذو   وهذذو إبذذ
اعتبر  كريستيفا النص   كالفسيفساء  التي تتشّكل مذن تجميذع نفذو  سذابقة أو معاصذرة، ودمجهذا 

يكتفذي الذنص باألخذذ مذن نفذو  سذابقة بذل  بطريقة متناسقة لتّولد نًفا جديًدا، ولذيس بالضذرورة أن
قد ُيعطيها تفسيرا  جديدة أو ُيههرها بطريقة م تلفة عما كان ينهر لهذا القذارئ سذابًقا، فلذم يكذن مذن 

 .الضرورة التجّدد والتغيير الدائمالممكن اكتشافها لوال التنا ، وتشكيل لوحة الفسيفساء يتطّل  ب
والدة مفذطلح  التنذا   إلذى جوليذا كريسذتيفا التذي نهذر  إليذه الفضل فذي تبّين فيما سبق أّنه يرجع  

عالقذة تبذادل  حس  رأي إبراهيم نمر موسذى باعتباره نتاًجا لنفو  سابقة، يعقد معها النص الجديد
حذذواري، ويكسذذر أحذذد أعمذذدة البنيويذذة، وهذذي فكريذذة مركزيذذة الذذنص وانغالقذذه علذذى ذاتذذه، باعتبذذاره بنيذذة 

فذي تطذوير مفذطلح التنذا  وكشذ  خبايذاه، حيذث يذرن  أّن روًلن باارت ، كمذا أسذهم 3مكتفية بذاتها
كذذل نذذص هذذو نسذذي  مذذن االقتباسذذا  والمرجعيذذا  واألصذذداء، وهذذذه لغذذا   قافيذذة قديمذذة وحدي ذذة، فكذذل 
نذذص هذذو تنذذا  مذذع نذذص آخذذر، فالبحذذث عذذن مفذذادر الذذنص أو مفذذادر تذذأ ره هذذي محاولذذة لتحقيذذق 

ألصذذذلية التذذذي اسذذذتقى ن إعادتذذذه إلذذذى جذذذذوره أو مفذذذادره ا، ُيقذذذرأ الذذذنص هنذذذا دو 4ة الذذذنص أسذذذطورة بنذذذوّ 
مذذو  المؤلذذ   بقولذذه:  مذذادام الذذنص هذذو مجموعذذة مذذن   عذذن لبذذار  نفذذه منهذذا، كمذذا تحذذّد   ديذذ األ

حسذ  هذذا التعريذ   ديذ ، فاأل5النفو  المتداخلة يتحّول عبرها المؤل  إلى مجّرد ناسي ليس إاّل 
على خطابا  وكتابا  سابقة، ووظيفته أن ُيزاوج بينها دون  في كتاباته من العدم بل يبنيهاال ينطلق 

 االعتماد على نص محّدد فقط.
ّنص ال ينشذذأ عذذن رصذذ  كلمذذا  تولذذد معنذذى وحيذذًدا... وإنمذذا هذذو   أّن الذذقذذائاًل:  لبذذار    تحذذدّ كمذذا 

ن و أك ذر مذهذفضاء متعّدد األبعاد، تتمازج فيه كتابا  متعّددة وتتعارض مذن غيذر أن يكذون فيهذا مذا 

                                                            

21السابق:   المفدر   .1 
23المفدر السابق:    .2 
30انهر إبراهيم نمر موسى: شعرية المقّدأل في الشعر الفلسطيني،    .3 
21،  2000نقاًل عن أحمد الزعبي: التنا  نهرًيا وتطبيقًيا، مؤسسة عّمان للدراسا  والنشر، األردن،   .4 
 عذذالي، تقذذديم عبذذد الفتّذذال كيليطذذو، دار توبقذذال، الذذّدار البيضذذاء،روالن بذذار : درأل السذذيمولوجيا، ترجمذذة عبذذد السذذالم بذذن عبذذد ال 5.

1986، 67. 
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بعد ذلن عن التحويال  التي ُيمارسها   نص ممركز  على ما يتشذّربه جيني وأضاف ، 1 غيره أصالة
من خطابا  متعّددة، حيث ُينشئ النص عالقا  مع نفو  أخرن، يست مرها ويتحذاور معهذا، ممذا 

، ولذذم يقذذ  جينذذي عنذذد هذذذا الحذذد فذذي عذذرض أفكذذار 2يذذؤّدي إلذذى تعذذّدد الذذوعي فذذي ال طذذاب الشذذعري 
تيفا وتعذذديلها بذذل ذهذذ  إلذذى الذذنص الجذذامع الذذذي يسذذمح  بالكتابذذة علذذى الكتابذذة، نذذص فذذي نذذص، كريسذذ

انطالًقذذا مذذن وفذذرة مذذن النفذذو  إلذذى مذذا النهايذذة لذذه، ومذذن هنذذا يتّشذذكل الذذنص الجذذامع   أو   المذذتن 
إبذراهيم نمذر موسذى علذى  ويذدل هذذا فذي رأي ،3الكلّي  من مجموس كل من النفو  ُيمّهد له وُيذّيلذه 

دم اكتفاء النص بامتفا  النفو  السابقة، بل يتجاوز ذلن إلى االنحراف عنها، وإعذادة بنائهذا ع
أخذرن، وهذذا يعنذي خل لذة  جهذةوُتناقضذه مذن أوفق مفاهيم تكش  الماضي وتتحاور معذه مذن جهذة، 

ها وال قافذة بقفذد تذدمير  لذى أّنهذا ذا  وجذود قذاٍر فذي الفكذرللنفو  السابقة التذي كذان ُينهذر إليهذا ع
 4وإعادة إنتاجها في صورة جديدة تتناس  مع رايا الشاعر وظروف عفره.

هم فذذذي إدراا مهذذذاهر التنذذذا  مذذذن خذذذالل استحضذذذار معارفذذذه ح مذذذن هذذذذه اآلراء أّن القذذذارئ ُيسذذذيتّضذذذ
ال لفيذذة، ويذذرتبط ذلذذن بقذذدرة الشذذاعر علذذى توظيذذ  خاصذذية االنزيذذال الذذداللي للتنذذا  واالبتعذذاد عذذن 

ذذداللتذذه األصذذلية، وإنتذذا ل علذذى كشذذ  بعذذ  الذذدالال  التذذي ج أجذذواء دالليذذة جديذذدة تذذرتبط بقذذدرة المرسِّ
 تجول في خاطره، ومساعدة القارئ على التفاعل معها بقدر اإلمكان.

بأّن التنا    وجود تعبير ال يفترض تعبيًرا آخر، وال وجود لما يتّولد من ذاته، بل مذن  لفوكو ويرن 
 . 5توزيع للوظائ  واألدوار ومن ة، تواجد أحدا  متسلسلة ومتتابع

ليحفذذل تذرابط بذذين الذذّنص الجديذذد بذين نذذص وآخذذر، ُيفهذم مذذن هذذذا التعريذ  أهميذذة التذذداخل والتفاعذذل  
 والقديم يساعد الكات  في إيفال رسالته إلى المتلقي من خالل التنا .

ضذها صيرورتها تحكم فضاء الذنص الذذي يتمذازج مذع النفذو  السذابقة، ويتكذئ علذى بع فهو عملية
ليحفذذذل التشذذذابن بذذذين النفذذذين، الذذذنص الجديذذذد والذذذنص القذذذديم، ليقذذذوم الذذذنص الجديذذذد بذذذدور الُمعطذذذي 

ينيذذة، وهكذذذا يهذذّل الذذنص محكوًمذذا بالتذذداخل مذذع النفذذو  لألحذذدا  التاري يذذة أو االجتماعيذذة أو الدّ 
 السابقة من خالل ورود أحدا ها في فضائه، وارتباطها بحي يا  بنائه.

                                                            

 1 85. المفدر السابق:  
،37،  2،1993كاظم جهاد، أدونيس منتحاًل: دراسة في االستحواذ األدبي، مكتبة المدبولي، مفر، ط  .2 
37المفدر السابق:    .3 
34ني المعاصر،  إبراهيم نمر موسى: شعرية المقّدأل في الشعر الفلسطي  .4 
10أحمد الزعبي: التنا  نهرًيا وتطبيقًيا،    .5 
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مهمذة الذين أضذافوا مالحهذا  هيم نمر موسى واحًدا من النّقاد إبرا حس  رأي  تيرميخائيل ريفاويعد 
حول مفهوم التنذا  وإجراءاتذه، عنذدما تبّنذى فذي أعمالذه صذيغة   التنذا  ، وعذّدها مرتبذة مذن مراتذ  

لذذذذن أّن ذالتأويذذذذل، وينبذذذذع هذذذذذا مذذذذن اهتمامذذذذه بوجذذذذود عالقذذذذة تطذذذذابق وتكامذذذذل بذذذذين الشذذذذكل والمضذذذذمون 
 .1  هي نفو  أخرن، والنفية مرتكزها التنا مرجعيا  النفو 

هم فذي تأويذل النفذو  التذي يرغذ  فذي ُيسذفالكاتذ  من مرات  التأويذل،  أّما ريفاتير فيعتبر التنا  
ويتّضذح مذن هذذه التعريفذا   اقتباسها بقفد توظيفها بطريقة تتالءم مذع رسذالته التذي يبّ هذا فذي نفذه،

ى السذذذابقة دون أن ريذذذة أخذذذرن، فالنهريذذذة الالحقذذذة مبنيذذذة علذذذوالنهريذذذا  أّن كذذذل واحذذذد منهذذذا تّمهذذذد لنه
 هم في زيادة سرعة تنامي هذا المفطلح وتعدد اآلراء حوله.سأُتلغيها، مما 

 

                                                            

35:  شعرية المقدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،  انهر  .1 
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 مدخل
وخاصة  العربي النقد لم يقتفر ظهور التنا  على األدب األجنبي، بل كان  له بذور واضحة في 

هذه الهاهرة كان موجوًدا منذ وق  مبكر عند المبدعين والنّقاد، وتشي بع  ّن الحديث عن أ
 1ال يُعاد لنفد  علي بن أبي طال    لو أّن الكالمالمقوال  بعملية التداخل الداللي، ومنه قول 

 وقول عنترة بن شّداد:
 2لّداَر َبعَد َتوهمَهل َغاَدَر الّشَعَراُء ِمن ُمَتَرّدٍم        َأم َهل َعرَفَت ا

إذن ظهر  البذرة األولذى لهذاهرة التنذا  فذي النقذد العربذي القذديم، بذالرغم مذن عذدم تبلذّور المفذطلح 
 بالتسمية المتعارف عليها حالًيا.

   التنا  للشاعر بم ابة الماء والهواء والّزمان والمكان واإلنسان، فال حيذاة محمد مفتاحوقد اعتبر   
لذذه خارجهذذا، فالتنذذا  عنذذده شذذيء ال منذذا  منذذه؛ ألّنذذه ال فكذذاا لإلنسذذان مذذن  لذذه بذذدونها وال عيشذذة

 3ومن تاري ه الش في أي من ذاكرته. توياتها شروطه الزمانية والمكانية ومح
   أبرز وظائ  التنا  التي عرضها مفتال أنه:ومن  
 _ تواصلي: يهدف إلى توصيل معلوما  ومعارف، ونقل تجارب.1
الوظيفة التواصلية في اللغة ليسذ  هذي كذل شذيء، فهنذاا وظذائ  أخذرن للذنص _ تفاعلي: أي أّن 2

 اللغوي، أهمهاالوظيفة التفاعلية التي تقيم عالما  اجتماعية.
 4ية وليس من العدم.توالدي ينشأ من توالد أحدا  تاري ية ونفس -3

 ولهذا النص مقّوما  أهمها:
 م تلفة. أّنه فسيفساء من نفو  أخرن ُأدمج  فيه بتقنيا _ 

 5فضاء بنائه.  _ ممتص لها يجعلها من عندياته وُيفيرها مع
 فأسذذاأل إنتذذاج أي تنذذا  هذذو معرفذذة صذذاحبه للعذذالم وهذذذه المعرفذذة هذذي ركيذذزة تأويذذل الذذنص مذذن قبذذل 

 ، 6المتلقي أيًضا 
                                                            

412،  2008غسان السعد: حقوق اإلنسان عند اإلمام علي بن أبي طال ، مركز األبحا  العقائدية، بغداد،   .1  
2،  2011ر اليقين، مفر، عنترة بن شداد: ديوان عنترة بن شداد، دا  .2  

.125. محمد مفتال: تحليل ال طاب الشعري إستراتيجية التنا ،   3 
 4 120،  : المفدر السابق .

 5 121. المفدر السابق:  
123المفدر السابق:    .6 
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الحذذذذديث عذذذذن مفذذذذطلحا  التنذذذذا ، وتطذذذذّرق إلذذذذى وصذذذذ  السذذذذرقا  فذذذذي  عيااااد رجاااااءكمذذذذا أفذذذذاض 
المفهومذذا  الترا يذذة حذذول المعارضذذة وحذذول السذذرقا  تفذذلّب  رايتهذذا حذذول  والمعارضذذا  بقولذذه:  إنّ 

اقذد الترا ذي بينمذا يكذون وبعذده تنتهذي مهمذة النّ  ...على صاح  الفضذل وعلذى فضذيلة السذبقاألصل و 
مفهذذذوم التنذذذا  أّنذذذه حضذذذور لنفذذذو  متعذذذّددة مذذذع النهذذذر إلذذذى تلذذذن النفذذذو  بحسذذذبانها ُمذذذداخال  

أوسذع مذن ذلذن،  توحة تسمح بذدخول الذنص الالحذق وهذوص هنا بنية مف، فالن1نفية وتحوال  فنية  
وفذذي هذذذا يقذذول:  وليسذذ  قيمذذة التنذذا  كمذذذنه  تحليلذذي مقفذذورة علذذى تجذذاوز أسذذوار المفذذذطلحا  
الترا يذذذة السذذذابقة،  وإّنمذذذا ينفذذذتح لمذذذا هذذذو أرحذذذ ، فمذذذن مجاالتذذذه العكذذذوف علذذذى مقاربذذذة تحليليذذذة لماهيذذذة 

، ويؤّكذد 2وكيفيذة التم ذل لذنص سذابق ومذدن حضذوره فذي نذص الحذق  التحّوال  ومسارا  التبادال ، 
 رجاء عيد قيمة الم زون ال قافي في رفد النص ب قافا  م تلفة فيقول:

إّن النص وفق المفهوم السابق هو عدد من نفو  ممتدة في م زون ذاكذرة مبدعذه، ومذن  ذم فهذو  
لنفذذو  م تلفذذة هذذي  ة الم ذذزون التذذذّكري وإّنمذذا فاعليذذ ،الذذنص لذذيس انعكاًسذذا ل ارجذذه أو مذذرآة لقائلذذه

 .3 ّم فالنّص بال حدود   التي تشّكل حقل التنا  ومن
  الذذذنص الغائذذذ   علذذذى اعتبذذذار أّن هنذذذاا آخذذذر هذذذو اقتذذذرل مفذذذطلًحا  فقذذذد محماااد بنااايسأّمذذذا الناقذذذد  

حدا ذة نفوًصا غائبذة ومتعذّددة وغامضذة فذي أي نذص جديذد، وقذد طذرل هذذا المفذطلح فذي كتابيذه   
والتنذذذذا  عنذذذذده يحذذذذد  مذذذذن خذذذذالل: االجتذذذذرار  ،  و  ظذذذذاهرة الشذذذذعر المعاصذذذذر فذذذذي المغذذذذربالسذذذذؤال

ورية، والتاري يذة مرجعيذا  عذدة منهذا: ال قافذة الدينيذة، واألسذطويعود ذلن إلذى واالمتفا  والحوار، 
 4 .والكالم اليومي

يذ  لذه إنه تضمين نص في نص آخر وهو في أبسط تعر  عن التنا  بقوله: توفيق الزيديوتحّد  
الالحذذق، فذذالنص لذذيس تولذذًدا مذذن نفذذو  سذذبقته، ويّحذذدد فاعذذل خذذاّلق  بذذين الذذنص السذذابق والذذنص ت

الباحذذث نذذوعين مذذن التنذذا  ال ذذا  والعذذام، وُيقفذذد بالتنذذا  العذذام عالقذذة نذذص الكاتذذ  بنفذذو  
 5غيره من الكّتاب، أّما التنا  ال ا   فيحدد عالقة نفو  الكات  بعضها ببع . 

 
                                                            

230: القول الشعري قراءة في الشعر المعاصر، منشأة المعارف، االسكندرية، د. ،  انهر  .1 
236ق:   المفدر الساب  .2 
125المفدر السابق:    .3 
117،  1986محمد بنيس: حدا ة السؤال، دار التنوير للطباعة والنشر، بيرو ،   .4 
16، 2014نقاًل عن عّمار الشبلي: تجليا  التنا  في شعر ابن حمديس، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، األردن،   . 5 
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محماود ن الك يذر مذن اإلضذافا  حذول مفذطلح التنذا   فعّرفذه يلعرب المعاصر ّقاد اوقد أضاف الن 
الشذذذذعرية القديمذذذذة أو  و   علذذذذى غيذذذذره مذذذذن النفذذذذو  الن ريذذذذة أواعتمذذذذاد نذذذذص مذذذذن النفذذذذ  جااااابر:

المعاصذذذرة الشذذذفاهية أو الكتابيذذذة العربيذذذة أو األجنبيذذذة ووجذذذود صذذذيغة مذذذن الفذذذيغ البنيويذذذة والتركيبيذذذة 
 1فين  .واألسلوبية بين الن

الذذي  ك يذرة ومتشذّعبة لكّنهذا تذدور حذول التنذا  عاصذرينا  كمذا ورد  عنذد النّقذاد الموتعريفا  التن
أّن   الذنص ال شاربل داغار يف  في النهاية في كونه تأ ر نذص جديذد بنفذو  سذابقة لذه ، ويذرن 

له وتنشذذط فيذذه ي ضذذع لنهذذام مبذذرم ذي فقذذرا  متعالقذذة متماسذذكة، فهذذو ال يؤّلذذ  بنيذذة مغلقذذة، إّنمذذا تشذذع
 2نفو  أخرن على أساأل أّن كل نص هو استيعاب وتحويل لعدد كبير من النفو   

ص الشذعري  أّن األدب المقذارن تحّد  داغر في دراسة لذه بعنذوان  التنذا  سذبياًل إلذى دراسذة الذنّ كما 
 ينتهم على أساأل مقارنة بين نفذين: بذين نذص سذابق التحذق تاري ًيذا بوصذفه الذنص األول واألصذل
وفاعذذذل التذذذأ ير فذذذي غيذذذره مذذذن جهذذذة، وبذذذين نذذذص الحذذذق تاري ًيذذذا علذذذى األول، بوصذذذفه الذذذنص ال ذذذاني 

، لتبذذرز جماليذذة علذذى نفذذو  أخذذرن ، فذذالنص وفذذق هذذذا الكذذالم ينفذذتح 3والنسذذ ة وال اضذذع للتذذأ ير.
 المجال آلراء وتأويال  متعّددة.إضافا  الكات  عليها  النص من خالل

سذذتعمل مفذذطلح   التفاعذذل النّفذذي  فذذي كتابذذه  انفتذذال الذذنص الروائذذي  فقذذد اسااعيد يقطااين أّمذذا الناقذذد 
كمرادف لمفطلح التنا ، والتنا  في رأيه ليس إاّل واحًدا مذن أنذواس التفاعذل النفذي، ينذت  ضذمن 
بنيذذة نفذذية سذذابقة فهذذو يتعذذالق بهذذا، ويتفاعذذل معهذذا تحذذوياًل أو تضذذميًنا أو خرًقذذا، والذذنص عنذذد يقطذذين 

ية، منهذذذا   بنيذذذة الذذذنص  وهذذذو الذذذذي يتفذذذل   بعذذذالم الذذذنص  لغذذذة وش فذذذيا  ينقسذذذم إلذذذى بنيذذذا  نفذذذ
وأحداً ا، وقسم آخر   بنية المتفاعل النفي  فالمتفاعال  النفية هي الُبنيا  النفية أًيا كان نوعهذا 

 التي تستوعبها   بنية النص ، وتفبح جزًءا منها ضمن عملية التفاعل النفي.

مذذن آراء الغذذربيين حذذول  المعاصذذرين ظ مذذدن اسذذتفادة النّقذذاد العذذربوبنذذاء علذذى هذذذه التعريفذذا  ُيالحذذ
، فذالّنص عذالم أداة نقديذةمفطلح التنا ، وسعيهم لتطذويره وتحويلذه مذن مجذّرد تعريفذا  نهريذة إلذى 

 .التي تكش  عن  مهاهر التنا  فيه متكامل ُيمكن للقارئ من خالله إدراا المرجعيا 

                                                            

 1. 17نقاًل عن عمار الشبلي:    
127، 1997، 1، عدد16غر: التنا   سبياًل  إلى دراسة النص الشعري، مجلة ففول، م شربل دا   .2 
127المفدر السابق:     .4 
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 وتفرّدهم مام النّقاد والدراسين للكش  عن تمّيز الشعراء واألدباءكما حهي التنا  بجميع أنواعه باهت
فذذي توظيفذذه فذذي أعمذذالهم الم تلفذذة، حيذذث تعذذيش هذذذه المعطيذذا  فذذي أعمذذاق الذذنفس اإلنسذذانية، تُذذوقظ 

الل صذذهر مذذن خذذ إلذذى فذذن اإلبذذداس فذذي ك يذذر مذذن األحيذذاناألديذذ  األصذذالة فذذي نفذذس القذذارئ، وُتحيذذل 
ذذا جديذذًدا ه الجديذذد لينذذت  نّفذذفذذي نفذذو  مذذن التذذرا  القذذديم  ، وُيلقذذي يحمذذل ران األديذذ  ورسذذائلهنفًّ

التنذذا  علذذى كاهذذل القذذارئ مسذذؤولية كبيذذرة، فلذذم يعذذد معهذذم القذذّراء يكتفذذون بالتحليذذل السذذطحي لهذذذا  
نفسذذه، األديذذ  التوظيذذ ، بذذل يغوصذذون فذذي أعماقذذه ويتفذذاعلون معذذه بطذذرق رّبمذذا لذذم ت طذذر فذذي عقذذل 

له، وهذا يتطّل  منهم امذتالا أدوا  م تلفذة تسذاعدهم فذي الوصذول إلذى لربطه بهموم العفر ومشاك
 غاياتهم الم تلفة.
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 الفصل  األول
 التناص الّديني في شعر علي الخليلي

 
 التناص القرآنيالمبحث األول:  _

 التوراتي التناصالمبحث الثاني:_ 
 اإلنجيليالتناص المبحث الثالث:_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدخل:
 شّن أّن كتذ  األديذان السذماوية مذن العوامذل المسذاعدة علذى إنتذاج دالال  م تلفذة، فهذي معذين ال ال

مذذا ي ذذدم   الطبيعذذي أن  يسذذتلهم الشذذعراء منهذذاينضذذ  بمذذا تحويذذه مذذن قفذذص وعبذذر وأحذذدا ، ومذذن 
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ة الشذذذعرية إبذذذراهيم نمذذذر موسذذذى رافذذذدا مهذذذما مذذذن روافذذذد التجربذذذرأي الشذذذعرية، فهذذذي كمذذذا جذذذاء فذذذي  رااهذذذم
الذين استقوا من آياتها القدسية العامة، وش فذياتها النبويذة والّدينيذة مذا جعلهذم لحدا ية لدن الشعراء ا

ُيفّجذذرون طاقاتهذذا الّدالليذذة، ويكشذذفون مذذن خذذالل االتكذذاء عليهذذا عذذن رايذذا شذذعرية، تتجذذاوز معطياتهذذا 
الذديني مذادة خفذبة ، وهذذا يعنذي أّن التنذا  1المعروفة إلى إنتاج دالال  تستوع  الحاضذر وأبعذاده

يستطيع الشاعر تشكيلها وتحويرها مع رسالته التي يرغ  في بّ ها فذي  نايذا قفذائده، وركيذزة أساسذية 
 ُتساعده على إبراز المعنى بطرق م تلفة إلى المتّلقي .

اصذذذهم ف:  تفاعذذذل الشذذذعراء الفلسذذذطينين مذذذع الكتذذذ  السذذذماوية ال ال ذذذة، وامت وُيقفذذذد بالتنذذذا  الذذذديني
 وابذذذ  أسذذذاليبها ومضذذذامنيها وش فذذذياتها الدينيذذذة، باعتبارهذذذا أدياًنذذذا سذذذماوية تتشذذذّكل وفقهذذذا للغاتهذذذا و 

 2واإلنسانية لألمم المؤمنة بها الش فية الوطنية والقومية 
علذي ال ليلذي علذى مسذاحة كبيذرة  منب قة من المذورو  الذديني فذي شذعروقد هيمن  الرايا الشعرية ال 

سذذذانية وفضذذذائل أخالقيذذذة، وقذذذد نذذذّوس ال ليلذذذي فذذذي اسذذذت ماره هذذذذا مذذذن نفوصذذذه، مّمذذذا أكسذذذبها قيًمذذذا إن
المورو ، وتعذدّد  آلياتذه وصذوره وأشذكاله، مذا بذين االقتبذاأل الكامذل حيًنذا، واإلشذارة إليذه حيًنذا آخذر، 

في الشعر إضافًة إلى توظي  قفص األنبياء في قفائده الم تلفة ، وتكمن أهمية توظي  التنا  
 وُيضفي عليه قداسًة،  اصة في  كونه  يرتقي بالنّص،ب بعامة، وفي شعر ال ليلي

إبذذراهيم نمذذر موسذذى عذذن ارتكذذاز الشذذعراء الفلسذذطينيين فذذي تذذوظيفهم لإلشذذارا  الدينيذذة علذذى  وتحذذّد 
نمطين رئيسيين: األول اقتبذاأل لفهذة، أو عبذارة، ُتضذفي ُبعذدًا علويذًا علذى ال طذاب الشذعري، ويتحذّدد 

الق، أوعالقة اإلنسان باإلنسان، أّما الذنمط ال ذاني فيتمّ ذل فذي اإلحالذة من خاللها عالقة اإلنسان بال 
إيجابيذة ُمشذرقة فذي تذاريي البشذرية م ذل: محمذد، والمسذيح،  اش فذيا  دينيذة محذدّدة تحمذل أبعذادً إلى 

 3وموسى وغيرهم عليهم السالم.
حذذد  مذذع تجربتذذه شذذارا  الدينيذذة فذذي شذذعره مذذع عناصذذر ال قافذذة التذذي توّ لإل ال ليلذذيتوظيذذ   ينسذذجم  

الشذذعرية للتعبيذذر عذذن واقذذع نفسذذي يسذذعى إلذذى تسذذليط عدسذذة كاميرتذذه عليذذه، وقذذد تحذذّد  خضذذر أبذذذو 
ذذا هذذائاًل مذذن التذذداعيا ، والشذذحنا  العاطفيذذة التذذي  جحجذذول عذذن قداسذذة الرمذذوز الدينيذذة التذذي تحمذذل كمًّ

قذذذي، تعّمذذذق تسذذذتدعيها وُت يرهذذذا فذذذي جسذذذد الذذذنص، فتكذذذون منعكسذذذا  شذذذرطية جماليذذذة فذذذي نفذذذس المتل

                                                            

 1 75: شعرية المقّدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،  . انهر
75إبراهيمنمرموسى:شعريةالمقدسفيالشعرالفلسطينيالمعاصر،ص .2  
77 : المفدر السابق . انهر3  
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إحساسه بالقفيدة، وباإلشعاعا  المنبع ة منها، لذلن ينزال الشاعر فذي بعذ  األحيذان عذن اإلطذار 
الحقيقذذذي المذذذرتبط بقدسذذذية الش فذذذية، حيذذذث يراهذذذا ويفذذذّورها بمنهذذذور تجربتذذذه ال اصذذذة، وفذذذي بعذذذ  

بذه عذن نسذقه األحيان ُيبقي على اإلطار المقّدأل للرمز كما هو إن كذان ي ذدم تجربتذه دون أن ينذزال 
 1الطبيعي.

وقد أّكد الكات  أنور الّشعر أّن توظي  العناصر الدينية لم يكن لمجّرد االستعراض ال قافي والمعرفي 
 2لدن الشاعر الفلسطيني، إّنما جاء لغرض فنّي ُيسهم في االرتقاء بالقفيدة فنًّا وفكًرا.

  التنا  الّديني ورموزه، وكيفية يطمح هذا الففل إلى توضيح طريقة محاورة علي ال ليلي لمعطيا
توظيفهذذذا إل ذذذراء تجربتذذذه الّشذذذعرية وتحقيذذذق رايذذذا متماسذذذكة ومتكاملذذذة، مذذذن خذذذالل الغذذذو  فذذذي أعمذذذاق 
القفذذذائد وتحليذذذل أبذذذرز االسذذذتدعاءا  الدينيذذذة التذذذي التجذذذأ إليهذذذا الشذذذاعر لذذذيعكس مذذذن خاللهذذذا قضذذذايا 

 إنسانية وأخالقية، وأحدا ًا تاري ية وسياسية واجتماعية.
 
 
 

                                                            
  105،  2012: التشكيل الجمالي في شعر سميح القاسم، مكتبة كل شيء، حيفا،نهر. ا1

131،  2013: توظي  الترا  في الشعر الفلسطيني المعاصر، مطبعة الّسفير، األردن، انهر  .2 
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 المبحث األول
 

 التناص القرآني
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يؤّكذذذد الشذذذاعر علذذذي ال ليلذذذي رسذذذالته الشذذذعرية مذذذن خذذذالل المزاوجذذذة بذذذين عناصذذذر تجربتذذذه اإلبداعيذذذة،  
والرموز الدينية التي يستمّدها من اآليا  القرآنية العامة، وقفص األنبياء التي ُتبلور الواقع النفسذي، 

إبذراهيم نمذر موسذى أّن إلذى تفذويره فذي قفذائده، ويذرن اعر والسياسذي واالجتمذاعي الذذي يسذعى الشذ
الشعري الفلسطيني استحضر قدسية القرآن الكذريم باعتبذاره مفذدًرا أدبًيذا، يتسذّنم ذروة البيذان ال طاب 

والففذذاحة أواًل، وباعتبذذاره كتاًبذذا دينًيذذا يمذذنح  ال طذذاب الشذذعري سذذمة التفذذديق  انًيذذا، وباعتبذذاره تجلًيذذا 
، ولذم يقتفذر هذذا النذوس مذن التنذا  علذى االقتبذاأل الحرفذي 1يا  دينية شائعةورانًيا لقفص ش فن

لآليذذة، بذذل بذذرز  بعذذ  التراكيذذ  المقتبسذذة حرفًيذذا مذذن اآليذذا  القرآنيذذة، وهذذو تكذذرار التنذذا  نفسذذه فذذي 
 مواطن متعّددة.

 :وكيفية توظيفهآني في شعر علي الخليلي وعدده ن التناص القر ( يبيّ 1جدول رقم )

سل
مسل

 
سلس

م
 ل
 

عدد  قرآنيةاإلشارة ال اسم الديوان
 التكرار

المساحة 
 المكانية

 تقنية التوظيف آلية التوظيف

 تخالف تآلف الدور القول الكنية اللقب اًلسم كلي جزئي

1.  
 

 

تضااااااااريس مااااااان 
 الذاكرة

  1  1   1  11 11 آيات قرآنية عامة
  1  1   1  1 1 فرعون  

  1  1     1 1 موسى
  1  1     1 1 نوح 
  3 2    1  3 3 يوسف 
  1     1  1 1 يونس 

2. 2
2 

  16  16     16 16 آيات قرآنية عامة وطنالجدلية 
  1 1      1 1 آدم

  2 1 1      2 محمد
  1  1     1 1 يوسف

3. 3
3
3
3 

وحااادك ثااام تااازدحم 
 الحديقة

 2 43  45     45 45 آيات قرآنية عامة
  1     1  1 1 أيوب

  1     1  1 1 الدجال
  1 1    1  1 1 إسماعيل

  4     4  4 4 أهل الكهف
  1    1   1 1 زوجة أبي لهب

                                                            

 1 79أل في الشعر الفلسطيني المعاصر،  ر: شعرية المقد.  انه
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  1     1  1 1 عاد/ ثمود
  1     1  1 1 قارون 
 2 1  3     3 3 محمد

  4 4      4 4 يوسف
 2 2     4  4 4 يونس

نابلس تمضي إلى   .4
 البحر

 2 15  17     17 17 ات قرآنية عامةآي
  1 1      1 1 إبراهيم

  3   1 2   3 3 مريم
  2 2      2 2 يوسف
  1 1      1 1 يونس

 1 14  15     15 15 آيات قرآنية عامة تكوين للوردة  .5
  1 1      1 1 فرعون 
  1 1      1 1 موسى
  1 1      1 1 يوسف

باااب  انتشااار علااى  .6
 المخيم

 2 34  36     36 36 آيات قرآنية عامة
  1     1  1 1 ثمود
  1     1  1 1 عاد

  1 1      1 1 موسى
  2 2      2 2 نوح

الضحك من رجاوم   .7
 الدمامة

  22  22     22 22 آيات قرآنية عامة
  1  1     1 1 بالل بن رباح

  2 2      2 2 محمد
  2 2      2 2 يوسف

مااااااااااازال الحلاااااااااام   .8
 محاولة خطرة

 3 55  58     58 58 آيات قرآنية عامة
  2     2  2 2 أهل الكهف

  2  2     2 2 فرعون 
  1  1     1 1 مريم

  3 3      3 3 محمد
  2 2      2 2 يوسف
  1 1      1 1 يونس

  57  57     57 57 آيات قرآنية عامة نحن يا موًلنا  .9
  1 1      1 1 آدم/ حواء
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  1 1      1 1 أيوب
  1 1      1 1 إبراهيم

  2 2      2 2 إسماعيل
  1     1  1 1 أهل الكهف

  5     5  5 5 جبريل
  1     1  1 1 زوجة أبي لهب

  1 1      1 1 موسى
 2  2      2 2 نوح

  3  3     3 3 يوسف
  1 1      1 1 سيون

 2 52  54     54 54 آيات قرآنية عامة سبحانك سبحاني  .10
  1     1  1 1 إبراهيم

  4 1    3  4 4 إسماعيل
  4     4  4 4 إسحاق

  3  3     3 3 محمد
  1 1      1 1 يوسف

  60  60     60 60 آيات قرآنية عامة القرابين إخوتي  .11
  1     1  1 1 آدم

  1 1    1  1 1 إسماعيل
  1  1     1 1 أبو لهب

  4     4  4 4 أهل الكهف
  1     1  1 1 زكريا

  4     4  4 4 زوجة أبي لهب
  2  1  1   2 2 محمد
  1     1  1 1 مريم

  1 1      1 1 موسى
  2 1    1  2 2 يوسف
  1 1      1 1 يونس

ين هاااااات لاااااي عااااا  .12
 الرضا

  1 49 50     50 50 آيات قرآنية عامة
  2     2  2 2 أهل الكهف
  1 1    1  1 1 ذو القرنين

  1 1    1  1 1 زوجة أبي لهب
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  1 2      1 1 سليمان
  2   2    2 2 مريم

  1     1  1 1 النمرود
  3 3      3 3 يوسف

  42  42     42 42 آيات قرآنية عامة خريف الصفات  .13
  1     1  1 1 أهل الكهف

  1     1  1 1 إسماعيل
  1  1     1 1 محمد
  1 1      1 1 مريم

  2 2      2 2 موسى
  1 1      1 1 نوح

  3 3      3 3 يوسف
  2 2      2 2 يونس

 2 13 15      15 15 آيات قرآنية عامة شرفات الكالم  .14
  1  1     1 1 حمدم

  4 4      4 4 يوسف

 
إشارًة دينية من خالل    ستمئة وأربعين   ُيالحظ أّن الشاعر قد وّظ  1  عند النهر في الجدول رقم_

ويرجذع ذلذن إلذى  قافذة علذي ال ليلذي  ة العامذة، أو توظيذ  قفذص األنبيذاء،استحضار اآليا  القرآني
ذ صذغره، واّطالعذه علذى قفذص األنبيذاء ومعجذزاتهم،   فقذد كذان فقد امتاز بحفهه للقذرآن منذ ،الدينية

 .1ال ليلي حافًها للقرآن متقًنا ألحكامه 
مذذذن عمذذذل إلذذذى آخذذذر، فقذذذد حذذذاز  دواويذذذن  القذذذرابين  يذذذادهدواز  تّطذذذور التوظيذذذ  الشذذذعري كمذذذا ُيالحذذذظ  

شذذارا  لإلتوظيذذ  عذذدد إخذذوتي ،  هذذا  لذذي عذذين الّرضذذا ، و مذذازال الحلذذم محاولذذة خطذذرة  علذذى أعلذذى 
مذذذازال الحلذذذم   إشذذذارة  فذذذي ديذذذوان   نسذذذبعي و، إشذذذارة   للقذذذرابين إخذذذوتي    وسذذذبعين اتسذذذعً  بلذذذغ الدينيذذذة 

، في محاولذة منذه إشارة في ديوان   ها  لي عين الرضا   نإحدن وستي بينما بلغ   ،محاولة خطرة 
ومحاولتذه   عنذد الشذاعر ا ُيذوحي بتّطذور الذوعيالست مار المورو  القرآني وربطه بأحذدا  الواقذع، مّمذ

فتح آفاق واسذعة ل طابذه الشذعري، واالنفتذال علذى عذوالم علويذة جديذدة، تشذد ببفذيرته النافذذة التجّلذي 

                                                            

12،   2006ماجستير، جامعة النجال، فلسطين، عبد الرحمن جعيد: علي ال ليلي أديًبا، رسالة   .1  
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، بينما لم تحَظ دواوين   جدليذة الذوطن  و تكذوين للذوردة  و  تضذاريس مذن 1اإلنساني في أروس صوره 
رجذوس إلذذى السذنوا  التذذي ُكتبذ  فيهذذا هذذذه لإلشذذارا  الدينيذة، وعنذذد الالذذاكرة  علذذى عذدد توظيذذ  كبيذر 

مذع إسذرائيل فكذان ها البالد العربية بحروب وصذراعا  يفالدواوين نالحظ أّنها ُكتب  في سنوا  مّر  
جميذذع بذذواجبهم نحذذوه تركيذذز الشذذاعر منفذذبًّا بشذذكل كبيذذر علذذى التحذذّد  عذذن أهميذذة الذذوطن وتعريذذ  ال

 .من االهتمام بتوظي  التنا أك ر 
تحليل عّدة إشارا  دينية منتقاة ألهميتها التوظيفية في دواويذن الشذاعر، على ا المبحث هذوسيرتكز  

   عن تأ يرها في رسالته الشعرية.والكش

 آيات قرآنية عامة
دة مذذن اتكذذأ الشذذاعر فذذي قفذذائده علذذى العديذذد مذذن اآليذذا  القرآنيذذة التذذي ُتغنذذي الذذنص بذذدالال  مسذذتم

موسذذى  أّن تجّلذذي خطذذاب الذذذا  اإللهيذذة فذذي ال طذذاب الشذذعري  إبذذراهيم نمذذر العقيذذدة اإلسذذالمية، ويذذرن 
الفلسطيني، جعل األخير ُيوغل في أعماق الزمن، بنوعيه العقائدي الديني، والدنيوي المعيش دون أن 

يتسذاوق مذع التجذارب الشذذعرية  اا ملحمًيذذآلخذر؛ ليمذذنح ال طذاب الشذعري ُبعذدً ي تذرق أو ينفذي أحذدهما ا
التي وّظفها الشاعر آية  التين والّزيتون  في قولذه تعذالى:   والتذين والزيتذون، ، ومن اآليا  2للشعراء .

 3وطور سنين، وهذا البلد األمين 
يتذذون  سذذ  مذذرا  فذذي دواوينذذه الشذذعرية؛ ليوّضذذح مذذن ين والزّ وقذذد كذذّرر الشذذاعر التنذذا  مذذع آيذذة   التّذذ

وجذذذل بذذذالتين  ُيقسذذذم هللا عذذذزّ  خاللهذذذا تجربتذذذه اإلبداعيذذذة القذذذادرة علذذذى  إبذذذراز المعنذذذى المقفذذذود، حيذذذث
وقيذل  ،وألّنه كذان سذتر آدم فذي الجّنذة والزيتون وهما من  مار الجنة لما فيهما من فوائد جّمة لإلنسان
نشذر الرائحذة، سذهل  طيذ  الم بذر،   أقسم هللا به ليبّين وجه المّنة العهمى فيهما من جميل المنهر،

بذذأن جعلهذذا منبِّتًذذا كبيذذًرا لهذذذه األشذذجار المباركذذة  وقذذد حبذذى هللا فلسذذطين 4الجنذذي، علذذى قذذدر المضذذغة 
 فيقول في قفيدة   يا حادي التراب :

  لّما َقَتَلك  
 ، َحاَشا... َقَتَلك  َهذا الَعصرِ  َفاِشستُ 
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 وفي قفيدة أخرن تحمل ُعنوان  تح  شريط أسود  يقول ال ليلي:
 َوّدّق األبَوابَ 

 ، الُمنَكِمِشينلُمنَتِشرينَ ا ، َتَواِشيحَ َوّدّق اأَلحَجاَر، َتَباِريحَ 
 ، َدقّ ، الّطاُحونَ اللباَلبَ  ،الُكُتب، الُتَحفَ ، اإلسِمِنتَ 

 َوَدّق، َوَدّق الَفاَء اّلالَم الّسيَن الّطاَء الَياَء الّنوَن ِإِذ الُصوَرُة َتَتحّرك،
 َتَتَفّكك
 ،وُتمِسُك ِبالَبرقِ  ، َتلَتم  ، َتَتَناَثرُ َتَتَفّجرُ 

 ِن،وبالقلِم، وبالّنو
 َوِبالّتِيِن َوالّزيُتون،

 ،َوتعُلو، ُثّم َتِلينُ  َوَتشَتد  
 1َوتصُفو. 

ضال هو اآللية التي يحتاجها الشع  الستعادة حقوقه، فتكرار مفذردة   دّق  ُيؤّكد الّشاعر أّن إتقان النّ 
، اااًل تاًمذقّوة ينقفذل م رجهذا انقفذيحمل معنى القّوة وتحّمذل األلذم، وخاصذة أّن  القذاف صذو  يمتذاز بذال

فهذذذي حذذذرف مجهذذذور لذذذيس مذذذن حذذذروف الهمذذذس وهذذذي مسذذذتعلية ومنفتحذذذة ألّنهذذذا ليسذذذ  مذذذن حذذذروف 
التذين والّزيتذون شذام ًة فذي  لشذع  السذترداد حقذوقهم وجعذل أشذجاروهذا ما يحتاجذه أبنذاء ا 2اإلطباق 

مذذدلول كذذّل مكذذان، كمذذا تحمذذل كلمذذا  الّشذذاعر همومذذه  وهمذذوم شذذعبه بلغذذٍة دراميذذة معّبذذرة ذا  إيقذذاس و 
ُمتنذاغم مذذع الجذرأل الموسذذيقي ليضذع المتّلقذذي أمذام صذذورة نابضذة بالحيذذاة والحركذة، فمذذا ُأخذذ بذذالقوة ال 
ُيسذذترّد إاّل بهذذا، فالبذذّد للمقاومذذة أن تشذذتّد ويعلذذو صذذوتها فذذي كذذّل مكذذان وزمذذان، لذذيعّم الفذذفاء والهذذدوء 

تقطيذذذع حذذذروف كلمذذذة فلسذذذطين ويحمذذذل تّذذذين والّزيتذذذون بذذذاألمن واألمذذذان، أنحذذذاء الذذذبالد، وتذذذنعم أرض ال
 دالال  متعددة، أبرزها:

 _ تقطيع المحتل أنحاء البالد وففلها عن بعضها بعًضا، وحاجتها إلى القوة ليلتئم شملها من جديد.
اللذذوم علذذى كذذل و _ الداللذذة الرمزيذذة التذذي تحملهذذا معذذاني االسذذم مذذن فذذداء وتضذذحية مذذن أجذذل الذذوطن، 

العزيمذذة الذذذي ال ينطفذذئ، وطاقذذة تتجذذّدد جذذياًل بعذذد جيذذل مت ذذاذل عذذن حمايذذة األرض، وسذذر القذذوة و 
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يقهذذة بذذين أبنذذاء الجيذذل الجديذذد بمذذا يسذذمع مذذن أكاذيذذ  ودعايذذا  مزّيفذذة ونفذذر و لتحريذذر الذذوطن، 
 محّققا بإذن هللا.

وقد تحد  علي عشري زايد عن اإليقاس الموسيقى للحروف الذي ُيعتبر من الوسائل اإليحائية القّوية 
، وهذذذا يعنذذي أّن ارتبذذاط 1يذذق معنذذًى خفذذّي فذذي الذذنفس ال يسذتطيع الكذذالم أن ُيعّبذذر عنذذهالقذادرة علذذى تحق

التنذذا  الذذديني مذذع التقطيذذع البفذذري للحذذروف يزيذذد مذذن الشذذحنا  االنفعاليذذة للكلمذذا ؛  ليرفذذد الذذنص 
 ئية أعمق. بدالال  إيحا

 وقد كّ   الشاعر في قفيدة   المقبرة  من است دام دواّل السل  في قوله:
 رَفُعوا َعَدَساِت َتصِويركما

 ًل ِتيٌن ُهَنا َوًَل َزيُتون 
 َما َأنَبَتت األرُض ِإًّل الُجَثث

 2َوَما َشِرَبت اأَلرُض ِإًّل الّسم 
يبذذرز فذذي هذذذه المقطوعذذة تكذذرار دواّل السذذل    ال ، مذذال ليؤّكذذد الشذذاعر مذذن خذذالل مذذا ورد فذذي سذذياق 

بذالالجئين وهام السالم ووعود المحتذل، ُمحذاواًل تذذكيرهم ون ألالقفيدة االستنكار والتعّج  ممن ُيّففق
 هنذذاا ، وكأّنذذه يتسذذاءل كيذذ  سذذُتّوّقعون اتفاقيذذا  السذذاّلم وتلتقطذذون صذذوًرا ألرض فلسذذطين دون حذذل 
مشذذكلة الالجئذذين، وهذذذا مذذا يؤّكذذده تسذذليط الشذذاعر الضذذوء علذذى اسذذم اإلشذذارة   هنذذا  الذذذي ُيحيذذل إلذذى 

ا  مّمذا ُيبذرز تشذّت  أهذل األرض، فبفعذل ُممارسذا  االحذتالل لذم تُعذد  نائية مسكو  عنها وهي   هنا
كنون فذي أرض فلسطين كما كان  مليئة بأشجار التين والزيتون، ولم يُعد أصذحاب هذذه األشذجار يسذ

قرونذذة بألفذذا  ، بذذل تحّولذذ  الفذذورة ال ضذذراء الجميلذذة إلذذى صذذورة دمويذذة مأرضذذهم ويهتّمذذون بزراعتهذذا
ليف  للمتّلقي وجه األرض المنهن بعد مرور السنين، والذذي لذم يُعذد يحمذل  ؛لالمو   الج ث، السم

كمذذا اهيذذة مذذن أفعذذال المحتذذل وُطغيانذذه، سذذون الج ذذث والذذدماء، ولذذم تتشذذّرب ذّرا  ُترابذذه إاّل الحقذذد والكر 
تف  دواّل السل  حزن األرض على خيراتها وأشجار الّتين والّزيتون، فهذه األرض ال تعرف الذّذن  

ي يؤّكذد ذمذع عنذوان القفذيدة   المقبذرة  الذ اقترفته لُيحكم عليها بال راب، وتتشابن هذه المفردا الذي 
أّن أرض فلسطين ستتحّول إلى مقبرة لكّل من ُيحاول التعذّدي علذى ُقدسذية أرضذها  الشاعر من خالله
 وبركة محاصيلها. 
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قل أعوذ برب النااس، ملاك  ى:  ومن اآليا  التي تداخل  مفرداتها مع شعر علي ال ليلي قوله تعال
الناااس، إلااه الّناااس، ماان شاار الوسااواس الخّناااس، الااذي يوسااوس فااي صاادور الّناااس، ماان الجّنااة 

وقذذذد نزلذذذ  آيذذذا  هذذذذه السذذذورة تقريًعذذذا إلبلذذذيس ووسوسذذذته، وتحذذذذيًرا للبشذذذر مذذذن الوقذذذوس فذذذي  1والّنااااس" 
األخطاء والمحّرما ، وورد في  مكائده، فوسوسة الشيطان تجل  الّشر لإلنسان، وُتوقعه في ك ير من

 ال ّنذذاأل هذذو مذذن يوسذذوأل مذذّرة، وُي ذذّنس مذذرة مذذن الجذذن واإلنذذس ويسذذتمر فذذي هذذذا ي أّن تفسذذير الطبذذر 
 . 2الوسواأل بالدعاء إلى طاعته في صدور الناأل، حتى ُيستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعته 

 يقول الشاعر في قفيدة   ما الفرق :
 َفأٌس، َفأس!

 ارَتَفَعت،
 َهَبَطت،

 َسَقَطت َفوَق الّرأسِ 
 َوالِوسَواِس الَخّناسِ 

 3ِمَن الّناِس 
،  فالسين صو  ذي ُيسهم في التمّوجا  الموسيقيةبداية يبرز في المقطوعة تكرار صو    السين  ال
وتذتالءم هذذه الفذفا  مذع همذس الشذيطان فذي أذن  4مهموأل رخو، فيه صفير ونوس من االستمرارية 

ارية هذا الهمس في كّل وق ، وُيوحي هذا التوظي  بنجذال الشذيطان فذي نقذل صذفاته اإلنسان واستمر 
إلى بع  الّناأل كما وصفهم الشاعر خاصة الك يرين من المتعاونين مع االحتالل وضعاف الّنفوأل 

ترمذذز إلذذى يتركذذون الفذذؤوأل التذذي فيت ذذاذلون عذذن حمايذذة وطذذنهم، و طذذاء الذذذين ُيذذزّين لهذذم الشذذيطان األخ
وًيمكذذذن إحالذذذة هذذذذا التعبيذذذر إلذذذى الم ذذذل رض وفالحتهذذذا مذذذن أجذذذل  مفذذذالحهم الش فذذذية، زراعذذذة األ

الذذي يعّبذر عذن وقذوس المفذيبة بعذد ضذياس الذوطن وتفذّرق أهلذه،  5الشعبلي   وقع  الفاأل فذي الذراأل 
عالمذذة التعّجذذ   فذذي السذذطر األول بذذالمرارة واألسذذى التذذي تسذذكن نفذذس الّشذذاعر ليضذذع القذذارئ وتشذذي 

ال ونذة  فذأأل  يؤّكذد أّن قطذع راوأل هذؤالء فع  على العقل اسذتيعابها، وتكذرار مفذردة أمام صورة  ي
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ت تلذذ  ك يذذًرا عذذن وسوسذذة الشذذيطان للذذت ّلص مذذن شذذرورهم التذذي لذذم تُعذذد بالفذذأأل هذذو الطريقذذة الم لذذى 
وتزيينه الشرور للبشر،   فال ورة تنتهر لحهة االنطذالق التذي تقتلذع رقذاب الجبنذاء بذالفؤوأل الكادحذة؛ 

وكذذأّن تسذذاال الشذذاعر فذذي عنوانذذه   مذذا الفذذرق  يؤّكذذد أنذذه ال فذذرق بيذذنهم  1تذذزداد قذذوة وعزيمذذة األبطذذال ل
 وبين الوسواأل ال ّناأل.

" إذا ُزلزلات األرض زلزالهاا، وأخرجات األرض كما اتكأ الشاعر على الذنص القرآنذي فذي قولذه تعذالى: 
ار الشع  الفلسطينّي في داخل وطنذه ، وقد استحضر الشاعر مشهد الزلزلة ليعّبر عن حف2أثقالها"

وكذأّنهم  من خالل الحواجز التي تقّطع أواصر المذدن، فهذذه األرض وشذعبها ينتفضذون لذدحر المحتذل
 ، وفي هذا السياق يقول الشاعر في قفيدة  هذيان :ُيزلزلون األرض من تحته

ا  َثَماُنوَن َعاما
 َثَماُنوَن َواِجَهةا ِمن ُزَجاجٍ 

 َثَماُنوَن َموتاا
 َوَلم َيبَدأ الُعمُر َبعد

 ِحنَطِتي َخاِبَية   َفَما َمََلت
 َعَبرُت ِإَلى الّنظَرِة الّثاِنَية   َأو

 َفالتاا ِمن ُجُذوِري 
  ِإَلى َشَجٍر َهاِرٍب ِمن َبِقّيِته الَباِقية  

 َأيَن، ًَل َأيَن ، َخاِفَيٌة، َخاِفَية  
 َفِإَذا ألقت األرُض أثقالها 

 لَزاَلهاَوُزلِزَلت األرُض زِ 
ق في واجهاِت الز جاجِ   ليَس لي أن أحدَّ

َر منُذ ثمانيَن عاماا  وأرسَم موتاا تكرَّ
ا عن الّصورِة الَفانية    3 وأكتَب أيضا
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لجأ الشاعر إلى التنا  ليشحن الفورة بدالال  جديدة، فاألرض الّفذلبة المتماسذكة لذم تعذد تحتمذل 
  الفلسطيني الذي ُهّجر قسم منه قسًرا من أرضذه، الحزن والحفار واألسى الذي آل إليه حال الّشع

وتقّطعذذ  بذذه الّسذذبل، وقذذد ات ذذذ الّشذذاعر مذذن األرض مكاًنذذا ُيفّجذذر فيهذذا همومذذه وُيسذذقط عليهذذا معانذذاة 
شعبه، وهذا ما يؤّكده دال االستفهام  أين، ال أين  الذي يف  حال الشذع  المشذّت  فذي كذّل مكذان، 

سرقتها، ولم يجدوا طريقة السترجاعها سون الحركة القوية كالزلزال فلم يُعد لهم مكان في أرضهم بعد 
للقضاء علذى المحتذل الذذي تغلغذل فذي ذّراتهذا وتلذّذذ بتهجيذر أبنائهذا وقذتلهم لنهذ  خيراتهذا منذذ  مذانين 

ق  مرّقذذق صذذدر الشذذاعر؛  فالهذذاء صذذو  حلقذذي عاًمذذا، وتشذذي   قافيذذة الهذذاء  بتنهيذذدة ت ذذرج مذذن أعمذذا
، وزاد مذذن عمذذق التنهيذذدة أّنهذذا ُسذذبق  بحذذرف المذذد األلذذ  الذذذي ينذذدفع معذذه 1ر رخذذو قريذذ  مذذن الفذذد

 في نفسه. الهواء بدون عائق، مّما يزيد من غّفة التأّسي والوجع
 وفي قفيدة حمل  عنوان   قبل سقوط ال ل ... وبعد  يقول:

 الَوجُه َمرَوَحٌة ِللَتَكاَيا
 ؟ِلَينُفَخ ِفي الّطيِن_ َهل َرّوَع الِمقَصَلة

 َقاَمِت الّساَعُة_ اأَلرُض ُجمُجَمٌة ِفي الّصِقيع_
 َكَواِليٌس َشاِهدة:

 َشاَء َأن َيمُرَج الَبحر َيلَتِقَيان،
 َفَهل َعاَنَقَتَك الَمرواُح،

 َهل َناَوَشتَك اأَلّسِنُة ِفي َموِسِم الّساِفَيات،
 اأَلِجّنُة َمبُتوَرٌة _ والّسَباَيا

 َعَلى ُكّل َعيٍن، َتِخّر..
 2َرى ُنطَفة الَبحِر ِفي الِفلِس_ اأَلرُض ُتوِقُظِني أَ 
ااعة تقاومُ  ويومَ نا  الشاعر مع قوله تعالى:  يت ، ولعذّل 3 سااعة غيار ماالبثوا المجرماون  يقسامُ  السَّ

ذلذذن يتسذذاوق مذذع أرض فلسذذطين أرض الميعذذاد والتذذي سذذُيبعث منهذذا البشذذر يذذوم القيامذذة، وقذذد أجمعذذ  
ء إلذى المحشذر فذي أرض بيذ  المقذدأل بكذالم تسذمعه ال الئذق يذدعوهم هللا الروايا  الدينية   أّن الندا
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وإحالذذة الشذذاعر قفذذيدته  1تعذذالى فيذذه بذذال روج، فتكذذون داعيذذة لهذذم إلذذى االجتمذذاس فذذي أرض القيامذذة 
للحذذديث عذذن عذذالم األمذذوا  والبعذذث وهذذو  عذذالم غيبذذيل ال ُيمكذذن ت ّيلذذه، ُي يذذر حالذذة مذذن ال ذذوف فذذي 

، وإّنمذذا يتعّلذذق ايذذة أمذذر ال يتعّلذذق بذذالواقع مطلًقذذشذذعث   أّن توظيذذ  هذذذه اآل الذذنفس، ويذذرن  أحمذذد جبذذر
، لكّن هذذا االنتقذال 2بالغيبي ويبقى سّرًا ُمغلقًا أمام اإلنسان من اإللهية المقّدسة المحجوبة عن البشر 

 إلذذى حيذذاة جديذذدة ُيشذذبه بطريقذذة أو بذذأخرن حذذال الشذذع  بعذذد رحيذذل االحذذتالل وانذذد اره، وقذذد استحضذذر
الشاعر مشهد قيام الساعة بتفاصيله العهيمة من اختالط الماء العذب في األنهار بالمذاء المذالح فذي 

إضذافة إلذى ، 3مارج البحارين يلتقياان"  المحيطا ، وهذا يتنا  مع قذول الحذق فذي سذورة الذرحمن:  
ملذذذة خذذذروج أروال البشذذذر، ومذذذو  األجّنذذذة فذذذي بطذذذون األمهذذذا ، وتشذذذّقق األرض، ونذذذزول المالئكذذذة وح

فذذذذالحون فذذذذي عليذذذذين، العذذذذري، ويسذذذذتدعي مشذذذذهد البعذذذذث مشذذذذاهد الحشذذذذر والحسذذذذاب؛ فالشذذذذهداء وال
  بعذذد هللا فذذي الذذّدرا األسذذفل مذذن الّنذذار، وهذذذا مذذيالد حيذذاة جديذذدة ُتشذذبه حيذذاة الشذذع والهذذالمون بذذأمر

احذة الر ،  ويؤكد توظي  مفردة المراول  التبذّدل مذن حالذة الّضذيق إلذى اقتالس المحتل عن أرض وطنه
وال ي فى أّن استحضار ال ليلي لغة القرآن، وتوظيفها في شعره ُيشير إلذى بعد هذه األحدا  المذهلة 

عمليذذة التفاعذذل القائمذذة بذذين النّفذذين   ولهذذذا عمذذد الشذذعراء إلذذى تفجيذذر الطاقذذا  الكامنذذة فذذي الذذنص 
يقول في قفذيدة  تحذ  ف 4القرآني، الذي يشّكل الم زون ال قافي لكل مسلم، فحاوروه وتفاعلوا  معه. 

 شريط أسود  :
 َقَرَأ الّصُموُد ِمَن الّصَمد  

 َصَمٌد، َصَمد  
 َأَحٌد، َأَحد  

 َشعٌب َتوّحَد ِبالَكَواِرث 
 ِمن َبَقاَيا اأَلرِض، َحتى َغفَوِة الّتاِريِخ ِفي َقَمرٍ 

 5. َتفّتت ِفي الَبَلد  
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، 1الصمد، لم يلد ولم ُيولد، ولم يكن له كفواا أحد"قل هو هللا أحد، هللا ُتمّ ل اآلية وحدانية هللا عز وجذل  
وقذذد اسذذتلهم الشذذاعر المعنذذى الذذداللي والنفسذذي لهذذذه اآليذذة، ووّظفهذذا  ،كمذذا تؤّكذذد اآليذذة جذذوهر عقيذذدة التوحيذذد

لتوضيح معناه، فأرض فلسطين ال تقبل القسمة على ا نين فهي أرض واحدة لشع  واحد، تّوحذد وتمذاهى 
فهذذو صذذامد علذذى أرضذذها، ويؤّكذذد اإليقذذاس المنب ذذق مذذن رض مذذن كذذوار  ونكبذذا  حذذّل بهذذذه األبهذذا مهمذذا 

ن يتحّلذى بهمذا أبنذاء األرض، كمذا أسذهم تسذكين حذرف يبذا  اللذذمدل العزيمة وال ّ ود_ الّف مالجناأل   الّف 
الذذروي فذذي إضذذفاء جذذرأل موسذذيقي علذذى القفذذيدة، وكذذأّن القافيذذة السذذاكنة تشذذّكل معذذاداًل موضذذوعًيا ل بذذا  

 بقائه على أرضه.الشع  و 
 وفي قفيدة  الكناية مقتلي ولساني  يقول الشاعر:
 :َهَذا َجَسِدي اأَلَول، َهَذا َقِفِصي اأَلول، َهَذا الَوصفُ 

 َقنَاِديٌل، َقنَاِديٌل، َقَناِديل، َفَيا َأيت ها الِبذَرةُ 
 ني: ِمن ًَل َأسَماَء َلُهم اسِمي، َوِمن ًلَ يُشقّ 

 ِمن ًَل َوَطَن َلُهم َوَطِني:َأشَكاَل َلُهم َشكِلي. وَ 
 2َيا َأَيُتها الَموُؤوَدُة، َهَذا َصوِتي  

، وقذذد 3وإذا المااوءودة ُساائلت، بااأّي ذنااٍب ُقتلاات "ُيالحذذظ فذذي المقطوعذذة استحضذذار الشذذاعر لقولذذه تعذذالى:   
ذه استحضرها هذا االستحضار مسبوًقا بياء الّنذداء للحذديث عذن قفذص قتذل األطفذال الّفذغار دون ذنذ ، فهذ

ل الذوطن، البذور الفذغيرة ُدفنذ  قبذل أن تذرن نذور وطنهذا، وانطفذأ  قناديذل األمذل التذي كانذ  تحملهذا لمسذتقب
هاّمذذة فذذي القفذذيدة الفلسذذطينية التذذي ُتبذذّين الطفذذل الفلسذذطيني احتذذّل مكانذذة  عذذودة أنّ  وتذذرن الباح ذذة ميسذذون أبذذو

فذي النسذي  الفنذي  اا جوهرًيذر ما جعل صورته جذزءً قتل المتكرّ معاناة األطفال من قسوة اللجوء وفقدان الحلم وال
وقد أعطى التوظي  المعنذى إيحذاًء، وعمًقذا فذي الداللذة، لكذّن اإلحسذاأل بذالمو  4العضوي للقفيدة المعاصرة.

واأللم تحّول إلى حقذد، وتحذّول الحذزن علذى قتذل األطفذال دون ذنذ  إلذى غضذ   ذوري، فذدماء هذؤالء األطفذال 
 .غة القّوة وسيلة الستعادة الحقوق ل ستروي تراب الوطن لتكون 

ه بذذدالالٍ  ومعذذاٍن إيحائيذذة تزيذذد ئذذ ذذار منذذه جمذذااًل علذذى الذذّنص، وإ راوقذذد أضذذفى تنذذّوس التنذذا  القرآنذذي واإلك
 من براعة المشهد، وتقّوي خيوط نسيجه.
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 َلِكّن اأَلحَزانَ 
 َتُدق  ِجَداَر الّدمِ 

 َتُدّق ِجَداراا ِفي َقلِب ِجَداٍر ِفي الّرحمِ 
 َوِفي ِكسَرِة ُخبٍز َلم َيلَقَفها َفمٌ 

ا  َوالّساَحُة َضّيَقٌة ِجدًّ
 َوالِثيَراُن َأو الَبَشُر الّشجَعانُ 

 َسَواِسيٌة ِفي الَموِت 
 ِلمَاَذا، َوالَحالُ 

 ،ُترّتُب ِفي الِسّر اأَلحَزانَ 
 َفإن ِعشَت َحِزنَت،

 َوِإن ِمّت َحِزَنَت،
 1ُل الجذًَلنوِإن َجاَء الّنصُر َكَسا َوجَهَك َوح

نزلذذ  سذذورة الّنفذذر فذذي فذذتح مكذذة وهذذو مذذن الفتذذول العهيمذذة التذذي ُكسذذر  فيهذذا شذذوكة الكفذذر وكانذذ  نقطذذة 
، فالّشذاعر يعذي فذي قذرارة نفسذه 2تحّول في تاريي األمذة، وإضذافة النفذر فيهذا إلذى هللا أفذاد تمامذه وكمالذه 

لسذذطيني الذذذين أرهقهذذم دّق الحذذزن علذذى أّن آ ذذار الهزيمذذة ال بذذّد أن تذذنعكس علذذى مشذذاعر أبنذذاء الشذذع  الف
جدران قلوبهم،  ندق جدار الدم، ندق جدارا في قلذ  جذدار  وفذي ظذل هذذا االحذتالل تغذدو الحيذاة والمذو  

ويبذذرز هنذذا التنذذا  األدبذذي أيًضذذا مذذع  ،3سذذّيان،  فذذال قيمذذة لحيذذاة ُي ذذّيم فيهذذا الحذذزن بهاللذذه علذذى الذذوطن 
لمذذاذا لذذم يذذّدقوا جذذدران تسذذاءل أبذذو ال يذذزران فذذي نهايتهذذا  التذذيروايذذة غّسذذان كنفذذاني   رجذذال فذذي الشذذمس  

ال ّزان في محاولة من أبي ال يزران تبرئة نفسذه مذن جريمذة قتذل هذؤالء العّمذال، وفذي هذذا داللذة علذى أّن 
إال للّشذذذجعان والّشذذذرفاء مذذذن أبنائهذذذا الُمناضذذذلين، لكذذذّن تكذذذرار أسذذذلوب الشذذذرط فذذذي أرض قلسذذذطين ال تتّسذذذع 

إذاجااء نصار هللا   ا  قرآنذّي يتجّلذى فذي قولذه تعذالى:بتنذ  المتلّقذي إلذى أجذواء حاد ذة مّدعمذةٍ نهايته ينقذل 
ليؤّكد أّن كل خائن لهذا الوطن سيغرق في وحل ال ذالن، وسي سر كذل مذا حققذه مذن مكاسذ   ،4والفتح"

   على حساب مفلحة الوطن وشعبه.
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 الّتناص مع قصص القرآن الكريم
أهذذم مذذا اتكذذأ عليذذه ال ليلذذي فذذي أشذذعاره، واسذذتمّد مذذن قففذذهم مذذن والّرسذذل ش فذذيا  األنبيذذاء ُتعذذّد 

حمذذل داللذذة دروًسذذا م تلفذذة، منهذذا مذذا يتقذذاطع معناهذذا مذذع عفذذرنا الحذذالي بشذذكل أو بذذفخر، ومنهذذا مذذا ي
القفيدة بمدلوال  متّسذعة الفضذاءا ، كمذا شذّكل  فتكتنز على أبياته الّشعرية  رمزية ُيسقطها الّشاعر

ا عذن ألذم يلة ُيعّبذر بهذا الّشذاعر عذن إحساسذه ب قذل الواقذع الحاضذر الذذي ال يقذّل ألًمذهذه القفص وس
 . الدعوة األنبياء أ ناء نشرهم

 نوح
سذ  التذي تكذرر   ومن القفص التي اتكأ عليهذا ال ليلذي فذي هذذا البذاب   قفذة نذول  عليذه السذالم 

 من خالل آلية الدور، فيقول في قفيدته   صرخة :مّرا  
 ،أجيبي

نيا ، ا سيِّدةَ ي  الد 
 هل تسقُط الورقة  

 كي يكوَن للشجرِة بعدها 
 ُطوفاٌن أخضر؟

 هل تحترُق المدينةُ 
 كي يولَد وطٌن بأكملهِ 

 أجيبي
 1ياسيدَة األجوبِة الشافية  

، فقذذد ورد عليذذه السذذالم بدايذذة يكشذذ  توظيذذ  الشذذاعر لمفذذردة   الطوفذذان  العذذذاب الذذذي لقيذذه قذذوم نذذول
وم نذذول امتذذازوا بعنذذادهم وإصذذرارهم علذذى الشذذرا بذذاي، فذذأغرقهم هللا فذذي الطوفذذان عنذذد ابذذن ك يذذر أّن قذذ

في تطهير األرض من هذؤالء  اسببً ونجا نول ومن معه على ظهر السفينة من األذن، وكان الطوفان 
 امنهذا أن تعطيذه جواًبذ انيا  طالًبذ، يوّجه الشاعر سؤاله إلذى أرض فلسذطين  سذيدة الذد2الكفرة المشركين

 طّهذراألرض من ظلمذه كمذا  العدو ويطّهرامد أن ُيسقط ورقة هذا ًيا إن كان بإمكان الشع  الّف شاف
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عكذذذس يتقرار و كذذذي يولذذذد وطذذذن جديذذذد يذذذنعم باألمذذذان واالسذذذو الطوفذذذان األرض مذذذن أفعذذذال المشذذذركين، 
توظيذذذ  الفعذذذل  يولذذذد  مذذذع اللذذذون   األخضذذذر  الرغبذذذة فذذذي التجذذذدد والبذذذدء بحيذذذاة ت تلذذذ  عّمذذذا سذذذبقها، 

ع االحذذتالل مذذا بقذذي علذذى قفذذة فذذي صذذميمها تترّكذذز حذذول فكذذرة المقاومذذة والفذذراس الذذدائم وتجذذدّده مذذفال
وتشي البنية اللغوية التي استند إليها ال طاب الشعري علذى إلحذال شذديد للوصذول إلذى . هذه األرض

سذيدة األجوبذة الهدف المراد؛ ففي انتقاء الشاعر ألسلوب النداء واالسذتفهام فذي قولذه  ياسذيدة الذدنيا، يا
الشافية، أجيبي  إبراز للضيق الذي يمذر بذه الشذع  الراسذ  تحذ  مهّلذة طواغيذ  العفذر، لكنذه مذع 

 تكشذذ   ذلذن ال ييذأأل مذن الكفذال الذذدائم لتحقيذق الحلذم، ووالدة وطذن جديذد ُيشذذرق فجذره بنذور الحريذة،
مذذع  ا  الشذذاعرة حذذوارً ، تعقذذد فيهذذا الذذذاالمتم ّلذذة فذذي صذذيغة االسذذتفهام عذذن وقفذذة تأمذذل ضذذروريةالسذذمة 

، وفذذي قفذذيدة أخذذرن حملذذ  عنذذوان   1المتّلقذذي  الشذذع   تت ّلذذق مذذن خاللذذه الحيذذاة مذذن قلذذ  المذذو  
 هذيان  يستحضر الشاعر قفة الطوفان بقوله:

 هذياٌن يا موًلنا؟ هذيان  
 فالطاّمة تكبُر أو تصغُر، ًل بأَس،

 ولكّن الميزان  
 ،ًل ينقلُب، كما قيلَ 

 ه اإلنسان  وًل يصعُد من حفرت
 وًل تنفلُت دواليُب األزمانِ 

 كما قيَل،
 2وًل يأتي الُطوفان...؟!
مود مع راية الشاعر التي يأمل بّ ها للمتلّقي في كل وق  وهي ضرورة الّف  ايأتي هذا المقطع متوافقً 

والتحذذذّدي رغذذذم صذذذعوبة الوضذذذع والهذذذروف وهذذذذا مذذذا يؤّكذذذده توظيذذذ  الشذذذاعر لمفذذذردة الطامذذذة مقترنذذذة 
  تكبر أو تفغر ، يلي ذلن تكرار حرف النفي  ال  أربذع مذّرا  فذي  نايذا المقطوعذة الشذعرية بالطباق 

ليؤّكذذد الشذذاعر مذذن خاللهذذا ضذذرورة انتفذذار الحذذق وظهذذوره مهمذذا طذذال الزمذذان،  إّن داللذذة النفذذي التذذي 
ق قذى تفريذغ المسذتقبل مذن إمكانيذة تحق ال ذورة، بذل تعمذل علذإلى الحاضر، ال تحمل وعًدا بتحقذ تشير
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، وقذذد جذذاء اسذذتدعاء قفذذة 1عذذن المتذذرفين مذذن أبنذذاء هذذذه األمذذة  اا قاطًعذذال ذورة فيذذه، وينفذذي حذذدو ها نفًيذذ
نذذول عليذذه السذذالم والطوفذذان الذذذي عاقذذ  هللا بذذه قومذذه لينيذذر الذذّدرب أمذذام القذذارئ وُي بذذره أن العذذالم منذذذ 

يطرة علذذذى فذذذي الّسذذذقذذذرون طويلذذذة حتّذذذى وقتنذذذا الحاضذذذر يسذذذير علذذذى منذذذوال واحذذذد هذذذو رغبذذذة األقويذذذاء 
الضذذعفاء، لكذذّن الهلذذم وإن انتشذذر فذذإّن مفذذيره الذذزوال ألّن مذذوازين العذذدل  ابتذذة ال تتغّيذذر، وعذذذاب هللا 

تسذعمئة وإن تأخر   الطوفان  فمن المؤّكد أّنه سيأتي يومًا ما، فقد استمّر نول بدعوة قومه ما ُيقذارب  
الت ال  أو التعارض بين موقفين أو قسمين وتتشكل صيغة  قبل أن يأتي الطوفان،   ا  عامً وخمسين

فذذي ذلذذن إلذذى  ايم، مسذذتندً فذذراس و بوتذذه ورفضذذه للّضذذمذذن أقسذذام األمذذة، يم ذذل القسذذم ال ذذاني حركيذذة ال
، 2ماضذذيه الحضذذاري المجيذذد، ومسذذتقبله الواعذذد المذذأمول، ويمّ ذذل القسذذم األول نقذذي  هذذذه الذذدالال  

الحين من قومه فإّن الشاعر يأمل أن تكون ول والّف وكما كان الطوفان نقطة تحّول وتبدل في حياة ن
 .نقطة تحّول في حياة أرض فلسطين فمودالفبر والّ 

 يوسف
ين تذا نمن القفص التي استلهمها الّشاعر في قفائده قفة   يوس   عليذه الّسذالم  التذي تكذرر    

 ظذذالل القذذرآن أّنهذذا طذذ    فذذي كتابذذه  مذذرة فذذي دواويذذن ال ليلذذي الشذذعرية، وقذذد وصذذفها   سذذّيد قنو ال ذذي
اإليحاء بمجرن سّنة هللا عندما يستيئس الّرسل والتلميح بالم رج المكروه الذذي يليذه الفذرج المرغذوب،  

هذا تتذنّفس، اإليحاء والتلميح اللّذان ُتدركهما القلوب المؤمنة، وهي في م ل هذه الفترة تعذيش، وفذي جوّ 
  .3د ُتلمح اإليحاء والتلميح من بعيفتتذّوق وتستشرف و 

 :قفيدة  الفعود من فوّهة الجرل  فييقول ال ليلي  
 َحتى ًل نسُقط في البئر،

 فيأخذنا التجار                     
 ... و حكايا ! اا، سلعا سلعا 

 فالكلمات ذهول...
 الطعنات طبول...            

 فارغة،                     

                                                            

139إبراهيم نمر موسى: شعرية المقدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،    .1 
139المفدر السابق:    .2 
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 مَلى                           
 بالوطن المقتول !                                 

 قابلت كّل قاتل،
 وعدت بالدم على قمصان البلد المهزوم...

 1كان في جلدي ثقوب الرصاص.
أنهذا أجذزاء مذن األبيذا  التذي ُففذل   مذن رغمبذالأفرد الشاعر بع  الدوال النغمية في أجزاء مستقلة 

لهذذا،  ويفيذذد توزيذذع الوحذذدا  الفذذوتية التعذذدد عنهذذا؛ ليلفذذ  نهذذر القذذارئ إلذذى دالال  متعذذددة مذذن خال
 ، 2والتقسيم، وتضع كّل واحدة منها في مركز الراية البفرية التي ُت ير اإلحساأل المشوب بالحزن 

ويبذذرز توظيذذ  الشذذاعر لعبذذارة   نسذذقط فذذي البئذذر  الحفذذر التذذي ُيحذذاول االحذذتالل إيقذذاس أبنذذاء الشذذع  
ُتبذذاس وُتشذذترن أمذذام عينيذذه، وترسذذم عبذذارة   الطعنذذا  طبذذول  الفلسذطيني بهذذا لّتتحذذول أرضذذه إلذذى سذذلعة 

مذذدن الغذذدر وال يانذذة التذذي يتعذذّرض لهذذا أبنذذاء الشذذع ؛ فالطعنذذة ال تذذأتي إاّل مذذن ال لذذ  وهذذي داللذذة 
 رمزية على المؤامرا  التي ُتحاا ضده لقتل أبنائه،

قفيدته  أنذا يوسذ  وتتوافق هذه الرايا مع دالال  ش فية يوس  عند الشاعر محمود درويش في 
لحالذذة اإلنسذذان المقتذذول، الذذذي ت ّلذذى عنذذه إخوتذذه، ومارسذذوا ضذذّده ا أبذذي   فكانذذ  معذذاداًل موضذذوعًيا يذذ

وتتضافر هذه الدالال  مع أسماء المفعول   المقتذول، المهذزوم   ،3بفورة عملية القمع والنفي والقتل 
بح أمذام بنذاء فنذي متكامذل، ُيحيذل إلذى التي تؤّكد أّن هناا من ُيحاول قتل الوطن وتشريد شعبه، لنف

عذذذوالم وش فذذذيا  لهذذذا حضذذذورها الفاعذذذل علذذذى المسذذذتون الذذذديني، والتذذذي تتشذذذكل مذذذن خاللهذذذا مأسذذذاة 
اس الوجذذودي اإلنسذذان الفلسذذطيني المنفذذي والمطذذارد فذذي كذذل بقعذذة مذذن بقذذاس العذذالم، وُتههذذر عمذذق الفذذر 

، مذألن  االنتبذاه إلذى القضذية األساسذية ، وُي ير الطباق بين مفردتي  فارغذة4ضد االحتالل الفهيوني
التذذي تذذدور حولهذذا التجربذذة الشذذعرية لإللحذذال علذذى قضذذية الشذذاعر الوطنيذذة، ووصذذ  معاناتذذه وتعذذذي  

 المحتل ألبنائه في كل مكان،    قوب الرصا ، الدم  .
 ويقول الشاعر في قفيدة أخرن:

 أظّن أّني نزلُت إلى الُجب
                                                            

60،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1 
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 خالياا من األسئلة
 ي المفّككةأّرتُب أعضائ

 على مهلٍ 
 اا واحدا وُأصافُح إخوتي القتلة واحدا 

 1قبَل ُعبوِرهم بي إلى النسيان
منذه للضذوء علذى  الفلسذطين المحاصذرة، وتسذليطً  افي توظي  الشذاعر لعبذارة   نزلذ  إلذى الجذ   رمذزً 

البالد  سياسة االحتالل وممارساته ضّد الشع  الفلسطيني فقد قتل الشع  وشّرد أبناءه وقّطع أواصر
، وقد ربط الشاعر بين مفردا    إخوتي، القتلذة، النسذيان  مذا ة قول الشاعر   أعضائي المفّككة بدالل

يؤّكذذد لومذذه وعتبذذه الذذدائم علذذى إخوتذذه العذذرب الذذذين يتناسذذون قضذذيته وُيسذذهمون بشذذكل أو بذذفخر فذذي 
أو النسذ ، جعذل مذن كلمذة تعميق مأساته،   إّن افتقار داللة   إخوة_ إخوانل إلى الك رة وآصرة الذدم 

، 2ص بذؤرة مركزيذذة وإشذذعاعية، تذوحي بعمذذق المأسذذاة التذي يعيشذذها اإلنسذذان الفلسذذطيني  إخذوةل فذذي الذذنّ 
مع إخوته العرب، فكما عفذا يوسذ  عذن إخوتذه وصذافحهم،   االشع  الفلسطيني ما زال متسامحً  لكنّ 

عنذدما طلذ  مذن إخوتذه الذذين وطون سريًعا صفحة الماضي األسود، وغّطى آ ارهذا بالفذفح الجميذل 
أرادوا قتلذه فذي البدايذة أن يحملذوا قميفذه، ويلقذوه علذى وجذه أبذيهم كذي يرتذّد إليذه بفذره، وعنذدما اشذّتم 
والدهم ريح يوس  عاد إليذه بفذره بذإذن هللا،  ذم أخبذروه بمذا جذرن بيذنهم وبذين أخذيهم يوسذ ، وطلبذوا 

رة علذذذى المفذذذافحة طيني مذذذا زالذذذ  لديذذذه القذذذدوكذذذذلن الفلسذذذ 3منذذذه المسذذذير معهذذذم ليلتذذذئم شذذذمل األسذذذرة .
الجرال التي تعّرض لها من خيانة إخوته له، وُي ير استحضار قفة يوسذ  مذع من رغم بالوالتسامح 

إخوتذذه تذذداعياٍ  ك يذذرة أهّمهذذا عذذودة  الفلسذذطيني المشذذّرد رغذذم تكالذذ  األعذذداء ضذذّده بكذذل وسذذائل القهذذر 
حمذل معنذى التفذميم واإلرادة القويذة علذى تحقيذق النفذر، والغدر بداللذة قذول الشذاعر   أّرتذ   التذي ت

 ل سطوة االحتالل على أرض فلسطين.وترتي  األمور كما كان  قب
 

 أهل الكهف

                                                            

482،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1 
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  مرة في دواوينه الشعرية، في محاولذة منذه لذربط أربع عشردعى علي ال ليلي قفة أهل الكه   است
 ظهر  فيها القفة قوله:أحدا ها بما يدور في وقتنا الحاضر، ومن األبيا  التي 

 أبحث عنك،
 عالقاا في ُطحلب الكهفِ 
 وعالقاا في غرور األنجمِ 

ا في موت سابقٍ   وعالقا
 وعالقاا في موٍت ًلحقٍ 

 وعالقاا في الخوف والسهرِ 
 1والخياِل واألحزانِ                  

الكهذذذ  وهذذذو ورد  فذذذي القذذذرآن الكذذذريم قفذذذة أهذذذل الكهذذذ  وفسذذذّرها فذذذي كتابذذذه ابذذذن ك يذذذر بحدي ذذذه عذذذن 
المغذذارة الكبيذذرة التذذي كانذذ  فذذي منطقذذة الذذرقيم الذذذي نذذام فيذذه الفتيذذة فتذذرة طويلذذة مذذن الذذزمن وضذذرب هللا 

كذذاألموا   احذذال أهذذل الكهذذ  الذذذين كذذانوا نياًمذذ، ويذذربط الشذذاعر فذذي هذذذه المقطوعذذة بذذين 2علذذى آذانهذذم
عربذذي قذذائاًل لذذه:  أبحذذث وبذذين وضذذع العذذرب الحذذالي، فالشذذاعر هنذذا ُي اطذذ  منذذذ بدايذذة المقطذذع أخذذاه ال

بعنوان القفيدة منذ   أربعين سنة وني  ، لكني لم أجدا فقد كن  عالًقا كأهل الكهذ   اعنن  مرتبطً 
تنتقل حياتن من سنة إلى أخرن ما بين مو  سابق إلى مو  الحق، تت ّبط فذي ال يذال  في مغارتن

ه الشبه بذين حذال العربذي اليذوم والسهر والحزن وال وف والغرور غير قادر على تقرير مفيرا، فوج
  بتعّلذق ا، ويشذي تكذرار اسذم الفاعذل   عالًقذوأهل الكه  هو السبا  والرقود دون عمذل شذيء لذه قيمذة

 العربي بأمور تشّوه ماضيه العريق/ سياق القفيدة.
 ويتأّكد هذا المعنى في قفيدة أخرن حمل  عنوان  خسران من أهون :

 القارعون طبولهم
 لكنهم

 في كهفهم
 سيان، إن قرعوا

 وإن سكتوا على الليل البهيم
                                                            

،239،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1 
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ماَن هل عبروا إليك،  سألُت: يا ر 
 1وهل رموا في النار، بعض قيودهم؟

تشذذّكل بنيذذة التضذذاد التذذي وّظفهذذا الشذذاعر فذذي قولذذه: إن قرعذذوا، وإن سذذكتوا أسذذلوًبا ُيذذوحي بذذاأللم الذذذي 
خطابذاتهم وشذعاراتهم التذي يعلذو  أنّ  دضذع الذذي يعيشذه العذرب اليذوم، ليؤّكذيسكن قل  الشاعر من الو 

صوتها  كالطبول  ال قيمة لها، فهذم إن تحذد وا وإن سذكتوا   سذيان ، وتشذير عبذارة   الليذل البهذيم  إلذى 
هم نيذذذام فذذذي كهفهذذذم ال دور لهذذذم، الهلذذذم الشذذذديد الذذذذي يلقذذذاه العذذذرب نتيجذذذة سذذذكوتهم واسذذذتكانتهم وكذذذأنّ 

لطبذذول قذذادرين علذذى الذذت لص مذذن بعذذ  قيذذودهم، ويتسذذاءل الشذذاعر عذذن إن كذذان هذذؤالء القذذارعون ا
 ورميها في الّنار ولو بعد زمن بعيد.

 يونس
؛ إل ذراء   مرة إحدن عشرة  حيث تكرر  اتكأ الشاعر في قفائد أخرن على قفة يونس عليه السالم

تجربتذذذه الشذذذعرية بذذذدالال  متنّوعذذذة ُتضذذذفي عناصذذذر وتذذذأويال  متعذذذّددة فذذذي كذذذل بذذذاب، ففذذذي قفذذذيدة   
الذاكرة  يههر استحضار الشذاعر لقفذة  يذونس  عليذه السذالم، فقذد ورد عنذد ابذن ك يذر  تضاريس من

ولفهذذه  إاّل أّن هللا عذذّز وجذذل عفذذا عنذذه، أّن الحذذو  الذذتقم يذذونس عليذذه السذذالم فلبذذث بداخلذذه مذذّدة طويلذذة
، حيذذث نذذزل قولذذه تعذذالى   فلذذوال أّنذذه كذذان مذذن المسذذبحّين للبذذث فذذي بطنذذه إلذذى يذذوم 2الحذذو  مذذن بطنذذه

 وقد وّظ  الشاعر قفة هذا النبّي محّواًل دالالتها الدينية إلى سياسية واجتماعية قائاًل:  ،3بع ون يُ 
 َتاَلَقيَنا َكالّضلِع َتَغلَغَل ِفي الّضلع  

 َرَأيُتَك َتخُرُج ِمن َبطِن الُحوت
 َوُتمِطُر ِفي َعينَيَك ، الِبيُد، َوبصمتَك الَمحُفوَظة ِفي

، ُحزَمة عُ   4شٍب خضراءَدفَتِرِهم 
يربط الّشذاعر بذين المعطيذا  الدينيذة مذن حيذث   الذّذن ، الذّدخول فذي بطذن الحذو   وسياسذة العفذر 
في وقتنا الحاضر، لشّد انتباه المتلّقي، فهذه المقطوعذة تتقذاطع مذع قفذة يذونس مذن ناحيذة االسذتقرار 

الهذالم، ُيقابلهذا  في جوف الحو ، فالش فية في النص الّدينّي التي تعّرض  للحفار وال وف من
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في الذنص الّشذعرّي إشذارة إلذى واقذع مريذر ُيعذاني منذه الّشذع  الفلسذطيني المحاصذر، فذذنوب الك يذرين 
ومطامعهم الش فية واستسالمهم لوسوسة الشيطان في معهم األحيان هي التذي أدخلذ  الذوطن فذي 

الذذي اسذتقر   جوف عدٍو مغتفِّ  حاصذر الذوطن وحذرم الشذع  مذن نذور الحريذة واألمذان، فذالجوف
فيذذه ش فذذية الّشذذاعر ُيذذوحي بالّضذذيق مذذن واقذذع حذذزين، لكذذّن هذذذا الجذذوف يتذذأّل  مذذن قذذون متناقضذذة 

 كذن الذربط بذين هذذه األمذور بواقعنذا، وُيماألمذل بذال روج، دوام االسذتغفار  تجمع بين  القذّوة والضذع ،
ن وطذذنهم، وُيّضذذحون مذذن أجلذذه الحذذالي، فذذالقّوة واألمذذل يمّ لهمذذا ال ّذذوار والمناضذذلين الذذذين ُيذذدافعون عذذ

بالغالي والّنفيس، أّما الّضع  فُيمّ له المت اذلون الذين ُيعلون من مفذالحهم الش فذية علذى حسذاب 
هذم سذبل النفذر وال ذروج مفلحة الوطن وأبناء الّشع ، وتعّد العودة إلى هللا والتمسن بما دعذا إليذه أ 

 من الضيق. 
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 المبحث الثاني
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اتكذذذأ علذذذي ال ليلذذذي علذذذى توظيذذذ  الرمذذذوز التوراتيذذذة فذذذي شذذذعره لتحمذذذل رسذذذائل م تلفذذذة، وت ذذذدم رايذذذة 
اآليذذا  التوراتيذذة العامذذة، والش فذذيا   وتجربتذذه الشذذعرية، ومذذن هذذذه الرمذذوزالشذذاعر قضذذيته الوطنيذذة 

 . التوراتية
اسذذذت دام الرمذذذز باسذذذمه  :اأولهمذذذ ،يتجّلذذذى التنذذذا  التذذذوراتي فذذذي قفذذذائد الشذذذاعر مذذذن خذذذالل مسذذذتويين

 الّدور الذي تقوم به، وتتوّزس هذه التقسيما  حس  السياق لرايا الشاعر.المباشر أو 
إنكذذار قذذدرة الشذذاعر فذذي دمذذ  النفذذو  بذذالرغم مذذن قّلذذة توظيذذ  التنذذا  التذذوراتي إاّل أّنذذه ال ينبغذذي 

المجذذذال أمذذذام تعذذذّدد  التذذذوراتي فذذذي بنيذذذة الذذذنص، مذذذا أكسذذذ  تجربتذذذه الشذذذعرية بعذذذدها الوجذذذودي، وأفسذذذح
 األصوا  وحواره معها داخل القفيدة.

سل
مسل
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 فقذذذد ورد نجيلذذذي،تي مقارنذذذة مذذذع التنذذذا  القرآنذذذي واإللذذذم ُيك ذذذر الشذذذاعر مذذذن توظيذذذ  التنذذذا  التذذذورا_

را ، والذذرقم سذذبعة   مذذخمذذس   مذذرا ، والش فذذيا  التوراتيذذة  توظيذذ  اآليذذا  التوراتيذذة العامذذة   مذذاني
يزخر بهذذا التذرا  بحكذم لم وُيالحظ عمر الربيحا  أّن الشعر الفلسطيني عامة    مرة.نإحدن و ال ي 

العالقذذذذة العدائيذذذذة المباشذذذذرة بذذذذين ال قذذذذافتين، وانتقذذذذال هذذذذذا العذذذذداء بطريقذذذذة األ ذذذذر إلذذذذى التذذذذرا ين العربذذذذي 
 .1واليهودي 

ر موسذذى ُيالحذذظ أيًضذذا أّن أك ذذر الّشذذعراء لذذم يوّظفذذوا عنذذد الرجذذوس إلذذى رسذذالة الذذدكتوراه إلبذذراهيم نمذذ_
  مذذرة، وسذذميح القاسذذم ن وتسذذعينا نذذيبك ذذرة باسذذت ناء محمذذود درويذذش الذذذي وّظفذذه  التناصذذا  التوراتيذذة 

فذذذي المجتمذذذع وإقذذذامتهم خفوصذذذية هذذذؤالء الّشذذذعراء إلذذذى ، وُيمكذذذن تفسذذذير ذلذذذن   مذذذّرةإحذذذدن و مذذذانين  
ح القاسذذم فذذي الحذذزب الشذذيوعي، وقذذد وُظفذذ  هذذذه ال قافذذة لفذذالح اإلسذذرائيلي، إضذذافة إلذذى ان ذذراط سذذمي

كما قّل توظيفها عند الّشاعرين توفيق زياد وراشد حسين وربما يعود ذلن إلى أّن القضية الفلسطينية، 
ووسذائلهم  إلى ران الشذعراء،األمر في الّنهاية ويعود  ا من توظيفها في أعمالهم األدبية،الشاعرين أنف
 إيفال رسائلهم الشعرية.الم تلفة في 

                                                            

2: األ ر التوراتي في شعر محمود درويش، دار اليازوري للطباعة والنشر، األردن، د. ،  انهر  .1 
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 آيات توراتية عامة
إلى استحضار بع  التناصا  من كتاب التذوراة  ون _ ومنهم علي ال ليلي_الشعراء الفلسطينيعمد 

ن في بناء القفيدة، فضذاًل عذ اا أساسيً تجاربهم الشعرية باعتبارها جزءً    لتكش  عن أبعاد عميقة في
ا أدبًيا مغرًقا في دينية و  إخفاب ال طاب الشعري بديناميا  لغوية وجمالية ، على اعتبار التوراة نفًّ

، وتُبذذذرز تناصذذذا  علذذذي ال ليلذذذي مذذذع التذذذوراة صذذذفا  1الشذذذاعرية والبنذذذاء األسذذذطوري والبنذذذاء الملحمذذذي 
اليهذذود ومعتقذذداتهم ومحذذاوالتهم الدائمذذة تطبيذذق مذذا يذذّدعون أنذذه موجذذود فذذي ديذذنهم وتذذوراتهم، كمذذا   أّن 

الذذّنص التذذوراتي والشذذعر الفلسذذطيني، جعلذذه ذا قذذّوة تأ يريذذة كبيذذرة فذذي قدرتذذه علذذى التفاعذذل الحيذذوي بذذين 
 التذذذوراة  ية شذذذاملة، تسذذذتمد أصذذذولها مذذذن أسذذذفاراإليحذذذاء والتعبيذذذر عذذذن تجربذذذة فلسذذذطينية وعربيذذذة وإنسذذذان

ل ارجذة علذى كذل اومواقفذه غيذر اإلنسذانية  نفسها، لفضح سياسذة االحذتالل الفذهيوني، وتعريذة آ امذه
، ومذذن اآليذذا  التذذي وّظفهذذا الشذذاعر،   2خالقيذذة والدينيذذة فذذي تعاملذذه مذذع الشذذع  الفلسذذطيني القذذيم األ

استحضذر الشذاعر ال طذاب التذوراتي بمذا يتناسذ  والرايذا الشذعرية فذي قفذيدته  : أرض العسل واللبن
 للزورق نهر  بقوله:

 ِللّزوَرِق َنهٌر،
 لِلُغصِن الَفاِئر َشَجَرة

 الِفطَرَة ِفيَها، سٌر َيمَتِحنُ َيلَقاَها نَ 
 َيشَرُب ِمن َماٍء َعذٍب 

فحِ  ، َلَبناا، ِفي السَّ  َيا َعَسالا
 َتِجيُء َوَتخَتِطُف الَفَرح:

 ُهَنا َشَجُن اأَلوَطان  
اِرُب ِفي الُطُرَقاِت الَجَبِلية  3ُهَنا َكنَعاُن الضًّ

العسذذل واللذذبن مذذن  كتذذابهم أنّ وراة فحسذذ  المعتقذذدا  الذذواردة فذذي اللذذبن والعسذذل مذذن أهذذم مقّدسذذا  التذذ
اآليذذا  الذذواردة فذذي أسذذفار التذذوراة، حيذذث جذذاء فذذي سذذفر التكذذوين أّنذذه مذذن الوصذذايا العشذذر فذذي الكتذذاب 

                                                            

169أل في الشعر الفلسطيني المعاصر،  إبراهيم نمر موسى: شعرية المقد  .1 
170المفدر السابق:    .2 
332،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .3 
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المقّدأل:   عندما غض  الّرب على إسرائيل، وأتاههم في البريذة أربعذين سذنة حتذى قضذى كذل الجيذل 
، 1ي  لبًنذذا وعسذذاًل الذذذي فعذذل الّشذذر فذذي نبذذي الذذّرب، فقلذذ  أصذذعدكم مذذن مّذلذذة مفذذر إلذذى أرض تفذذ

يكش  هذا الكالم أطماس اليهود في أرض فلسطين، واألسباب التي دفع  إلى استيطانها فهي أرض 
تفذذي  بذذال يرا ، وفذذي مجيذذئهم إلذذى أرض فلسذذطين خطذذ  لكذذّل مهذذاهر الفذذرل والسذذعادة التذذي كانذذ  

ض التذذي تفذذي  تغمذذر األرض وسذذّكانها قبذذل سذذطوة االحذذتالل عليهذذا، فهذذم يسذذفكون الذذدماء علذذى األر 
ذذّن ألصذذحابها الحقيقذذين، ولذذذكرياتهم الجمي  لذذة معهذذا، وفذذي تكذذرار اسذذم اإلشذذارة بذذال ير، لكذذّن األرض تحِّ

مسذكو  عنهذا وهذي   هنذاا  وهذذا ُيبذرز تّشذت  أهذل الذوطن فذي كذل مكذان، هنا  ما ُيشير إلى  نائيذة  
عل  ممارسا  االحتالل إاّل األسى والحزن  بسب  تبّدل مهاهر الراحة إلى تع   بفمن  رغم باللكن 

 صذليين وهذذا مذا يقتنفذه توظيذ  اسذم أّن الشاعر ما زال يتحّدن ويّؤكذد أّن األرض سذتعود ألهلهذا األ
كنعان  أول من سكن أرض فلسطين مقترنذة باسذم الفاعذل   الّضذارب ، وتتضذافر مفذردا  المقطوعذة  

وّيذذة إلذذى وطذذنهم كالّنسذذور شذذام ين، الشذذعرية مذذع لوحذذة   الجبذذل، الّنسذذر  لتفذذ  عذذودة الالجئذذين الق
وتسذذّلط الضذذوء علذذى اسذذتحالة اقذذتالس جذذذور الشذذع  مذذن أرضذذه فهذذم راسذذ ون فيهذذا رسذذو  الجبذذال ال 

 تؤّ ر فيهم الفعاب والنكبا .
 عن م يم صبرا :ويقول في قفيدة  

يقين. قال له جبريل: أين تشاء  ولقد التقى صبرا باألنبياء والصدِّ
 مستحيل يا صغيري. قال: وطني تكون. قال: وطني! قال:

 فحسب! قال: ليس اآلن يا حبيبي! ثم أخذ بيده، وطاف بها
 ،ازلة ، منزلة، وسقاه عسالا ولبنا الجنة، درجة، درجة، ومن 

 وكساه الحرير والديباج. فلم يفرح صبرا. سأله ، اا وتينا وأطعمه عنبا 
 وطني جبريل: لماذا ًل تفرح. قال: وهللا يا موًلي، إّن عسالا في

 اا وديباجا ا وحريرا ا وتينا ا في وطني أطيب، وإّن عنبا لبنا  أحلى، وإنّ 
 2في وطني.. فقاطعه جبريل، وقال ًل تسمّيه، فأنا أعرفه ورب العالمين.

يطمذذذح الشذذذاعر مذذذن خذذذالل استحضذذذاره الرمذذذز التذذذوراتي أن يفذذذ  للقذذذارئ صذذذورة العذذذدو الفذذذهيوني 
تنذذا ر أبنذذااه فذذي كذذل مكذذان، فتوظيذذ   صذذبرا  يشذذير إلذذى الهذذالم، الذذذي حذذّول الذذبالد إلذذى جسذذد ممذذّزق و 

                                                            
                                     32. الكتاب المقّدأل: سفر التكوين، اإلصحال 1

286،  2، جعلي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة .2 
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التذذي استشذذهد فيهذذا األبريذذاء بفعذذل ظلذذم المحتذذّل  1982فذذي لبنذذان سذذنة صذذبرا وشذذاتيال م ذذّيم مجذذزرة 
أعهذذذم المالئكذذذة قذذذدًرا،  اسذذذم جبريذذذلديقين واستحضذذذار  الحذذذديث عذذذن األنبيذذذاء الّفذذذ وجبروتذذذه، كمذذذا أنّ 

داللذذة دينيذذة علذذى أّن فلسذذطين أرض  1بيذذة وهذذي حيذذاة اإليمذذان مهمتذذه الذذوحي ومذذا فيذذه حيذذاة النذذاأل القل
األنبيذذذاء والفذذذّديقين والشذذذهداء، وقذذذد حذذذاول الشذذذاعر مذذذن خذذذالل توظيذذذ  الحذذذوار المباشذذذر منذذذذ بدايذذذة 
المقطوعة أن يؤّكد حقه التاري ي في أرض بذالده، ويرسذم للقذارئ صذورة الفذراس الجذذري علذى ملكيذة 

مذذة أّي شذذيء فلسذذطيني الذذذي ُيعلذذن تمّسذذكه بأرضذذه وال يشذذعر بقياألرض، ففذذبرا هذذو نمذذوذج لالجذذئ ال
عذذذن وطنذذذه ليسذذذ  جنذذذة، واللذذذبن والعسذذذل وأ مذذذن األشذذذياء وأغالهذذذا   الذذذديباج،  اخارجهذذذا؛ فالجنذذذة بعيذذذدً 

الحريذذر  ال ُتفذذرل قلذذ  الالجذذئ المحذذروم مذذن خيذذرا  بذذالده وهذذذا مذذا يؤّكذذده تكذذرار الشذذاعر  لذذم يفذذرل ، 
ي  أسلوب القسم ورب العالمين. وقد أضفى أسلوب الحوار على المقطوعة ويزداد تأكيد المعنى بتوظ

ك افة في التعبير وإ راء للمعنى، وترن بشرن صالح أّن الحوار شكل من أشكال البنذاء الشذعري الذذي 
التجربذة الوجدانيذة، إلغنذاء التجربذة نائيتهذا الذاتيذة، وفذق مذا يقتضذيه موضذوس ت رج به القفيدة من غ

اإلنسذذاني والذذذهني    الفذذراس الحيذذاتي فذذي شذذّتى المجذذاال  مذذن أجذذل تجسذذيد حركذذة الواقذذعوإبذذراز جوانذذ
 .2 اا حيًّ تجسيدً 

لي ال ليلي إحدن مفردا  ومن اآليا  التي ذكرها ال ليلي في شعره،   طوبى ، فقد وّظ  الشاعر ع
ل الذذذي لذذم سذذفر المزاميذذر وهذذي مفذذردة   طذذوبى  التذذي  تكذذرر ذكرهذذا فذذي سذذفر المزاميذذر،  طذذوبى للرجذذ
، ويتنذا  3يسلن في مشورة األشرار، وفي طريق ال طاة لم يبق، وفي مجلس المستهزئين لم يجلذس 

 ال ليلي مع هذا السياق الديني في قوله:
 طوبى لكّل المياِه التي غسلتك
 لكلِّ البيوت التي آوت الجرح،

 سبحانك الفرح المشتهى والعذاب!
 تمّرد لوُنك حّتى جمحت إليك

 ّطوائَف تأكلنيرأيُت ال
 والُقرى بذرة، بذرة في دمي تزدهر  

                                                            

 1 345. انهر ابن ك ير الدمشقي: قفص األنبياء،  
166، 1994: الفورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز ال قافي، بيرو ، انهر  .2 
 3 1الكتاب المقدأل: سفر المزامير، المزمور .
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 والقرى شعلة، شعلة في دمي تستعر  
.  1والُقرى في طريقي شواهد 

، وتعكذس مفذردا  الشذاعر  وطهارتهذا هذذه األرض قداسذة يرمز الشذاعر مذن خذالل هذذه المفذردة إلذى 
المعذذّذب الذذذي يشذذتهي الفذذرل المشذذتهى، العذذذاب  مذذع التنذذا  القرآنذذي  سذذبحان  حذذال الشذذع  الجذذرل، 

فقذذد حذذاول الشذذاعر تسذذ ير كلماتذذه لتكذذون نبراًسذذا يضذذيء طريذذق تحريذذر بذذالده والحفذذول علذذى الفذذرل، 
متلّقذذي، ويفذذتح نافذذذة األمذذذل أمامذذه، ويبذذرز هنذذذا أيًضذذا التنذذا  األدبذذي مذذذع قفذذيدة الشذذاعر محمذذذود ال

وصول إلى مايسمو الشذع  ، ليؤّكد أّن نهاية الطريق ال بّد أن تكون الدرويش  طوبى لشئ لم يفل 
وهذا مايعكسذه توظيذ  ضذمير المذتكلم فذي إلى تحقيقه وهو كسر القيود والتغل  على بطش المحتّل، 

ا ضرورة التمّرد واالستبسال كي تزدهر وتستعر شعلة النضال التذي قوله:  رأي ، دمي، طريقي  مؤكدً 
 طذذذوبى  مذذذن سذذذياقها الذذذديني تشذذذهد القذذذرن علذذذى وجودهذذذا منذذذذ زمذذذن بعيذذذد، وقذذذد أخذذذرج الشذذذاعر مفذذذردة 

 .ليضعها في سياق آخر وطني يرتبط بضرورة تحقيق النفر وزرس بذور األمل في نفس المتلقي
مذذن الرمذذوز الدينيذذة التذذي اسذذتعارها  اولذذم يغفذذل ال ليلذذي عذذن ذكذذر  التذذوراة  فذذي إحذذدن قفذذائده باعتبارهذذ
ليؤّكذد مذن خاللهذا أّن أرض فلسذطين  الشاعر من الكت  السماوية ال ال    القرآن، اإلنجيذل، التذوراة ؛

 هي أرض السالم والتفخي بين جميع األديان، فيقول:
 هذه األرُض ِقياٌس؟

 ًل
 َبَقايَا؟

 ًلَ 
؟  ِإَماراٌت؟ َوَظاِئف 

 هذِه األرُض ُتَراٌث؟
 أّي  توراٍة !

 أناجيل !
 2مصاِحف !

                                                            

507_506،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1 
 2 314،  1ال الشعرية الناجزة، جعلي ال ليلي: األعم .
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تفذوير أهميذة أرض فلسذطين  سذعى إلذىال يتعامل الشاعر مع الرموز الدينية الذ ال  فحسذ ، وإن كذان ي
فقذذذد ورد فذذذي سذذذفر الت نيذذذة   حينمذذذا يجذذذئ جميذذذع الذذذديانا  السذذذماوية، وقداسذذذتها التذذذي حملذذذ  علذذذى أرضذذذها 

إسذذرائيل لكذذي يههذذروا أمذذام الذذرب إلهذذن  فذذي المكذذان الذذذي ي تذذاره، تقذذرأ هذذذه التذذوراة أمذذام كذذل إسذذرائيل علذذى 
 1ويحرصذذوا أن يعملذذوا بجميذذع كلمذذا  هذذذه التذذوراة  أن يتقذذوا الذذرب إلهكذذم امذذو مسذذامعهم، لكذذي يسذذمعوا ويتعلّ 

ال ذذوري حذذول  ا الشذذاعر لتتبلذذور معادلذذة التمحذذورويؤّكذذد تكذذرار  هذذذه األرض تذذرا   المفارقذذة التذذي ُيحذذس بهذذ
عنفذذذرين همذذذا تذذذرا  هذذذذه األرض العريذذذق، وتجّليذذذا  الواقذذذع المذذذزري الذذذذي يذذذدور عليهذذذا مذذذن صذذذراس بذذذين 

م، وخاصذة الفذراس الذديني بذين ال قذافتين اإلسذالمية واليهوديذة، ويشذي الّديانا  على أرض الطهذارة والسذال
تكرار اسم االستفهام بتعّج  وألم الشاعر من ممارسا  االحتالل التي تحذاول تقطيذع أرض الذديانا  إلذى 

هذذذذه  االعربذذذي الفلسذذذطيني إلذذذى أرضذذذه قاذًفذذذإمذذذارا  ووظذذذائ ، ويؤّكذذذد جمذذذال يذذذونس حتميذذذة عذذذودة الشذذذع  
إيذذاه بحتميذذة التحذذام أبنذذاء الشذذع  الواحذذد فذذي األرض العربيذذة فذذي  االكيذذان الطذذارئ، مذذذّكرً  قذذة فذذي وجذذهالحقي

 2فلسطين.

 شخصيات توراتية
استحضذذذر علذذذي ال ليلذذذي بعذذذ  الش فذذذيا  التوراتيذذذة فذذذي قفذذذائده التذذذي تتناسذذذ  مذذذع التجربذذذة الشذذذعرية، 

يعقذذوب  دوادو ة النبذذيوتحمذذل دالال  م تلفذذة أراد إيفذذالها إلذذى القذذارئ ومذذن هذذذه الش فذذيا : ش فذذي
 .السالم ماعليه

 داو د_ 
ش فذذذية النبذذذي داود عليذذذه الّسذذذالم بشذذذكل بذذذارز مذذذن خذذذالل آليذذذة القذذذول، فقذذذد ورد  استحضذذذر الشذذذاعر  

مزمذذار داود، أو مزاميذذر داود، وهذذي مجموعذذة أناشذذيد ُكتبذذ  فذذي   المزاميذذر  فذذي عذذّدة قفذذائد مذذن دواوينذذه،
، ومذذذن هذذذذه المزاميذذذر مذذذا ُيعذذذرف ب  مزمذذذور الفذذذرل 3لمقذذذّدألتسذذذبيح هللا وتحميذذذده كمذذذا ورد فذذذي الكتذذذاب ا

بذذذذال ال  مذذذذن المذذذذو ل، حيذذذذث ُيحكذذذذى عذذذذن تذذذذرنيم  دعذذذذاء داود، الذذذذذي جذذذذاء فيذذذذه   احفهنذذذذي يذذذذاي فيذذذذن 
لداود: يارب: بقوتن يفذرل  جاء في مزمور   االتكال على الرب  لكبير المغنيين مزمور اوأيًض  ،4احتمي  

، ومنذذذه ظهذذذر مفذذذطلح اآلال  الموسذذذيقية التذذذي مذذذن 5فيبذذذته  ابتهاجذذذاً ، وب الصذذذن كيذذذ  ال يبذذذته  جذذذدًا، 
                                                            

31الكتاب المقدأل: سفر الت نية، اإلصحال   .1 
138 ، 1991: لغة الشعر عند سميح القاسم، مؤسسة النوري، دمشق، انهر.  2 
الكتاب المقّدأل:  مقدمة سفر المزامير.  .3 
16الكتاب المقّدأل: سفر المزامير، المزمور   .4 
21لمزمور الكتاب المقّدأل: سفر المزامير، ا  .5 
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شذذأنها أن تُذذبه  الذذّنفس أ نذذاء التذذرنيم:  سذذّبحوا الذذّرب بالّنذذاي والمزمذذار، سذذبحوه بذذدف ورقذذص سذذّبحوه بربذذاب 
 1وعود .

 وقد استحضر الشاعر  المزامير  في قوله:
 َلّما َقاَم ُيُوُسُف ِفي ِقَياَمِته،

 ،لُتّجاِر ِإصَبَعُهم ِبَعيِن الَماِء، َفانَفقَأت  َوَألَقى ِصبَيُة ا
 َولّما َغاَصِت الُسُفُن الَقِديَمُة َوالَجِديَدُة ِفي َبَقاَيا الُمعَجِم الَموُرثِ 

 ِمن َعهِد الَمَزاِميِر الّتي َقَتلت َأِبي، َوِمن َعهِد األئَمِة ِفي 
 َخَراِئَط َبيَنَنا ِبالّسِر َوالَعَلنِ ِرَياِض الّصاِلِحيَن الَقاِنِعيَن ِبُكِل َما َفَرَط ال

 2َوَطِني
استحضذذار المزاميذذر يعكذذس رايذذا الشذذاعر العامذذة التذذي يجذذوأل خاللهذذا الفضذذاء مكتنذذًزا بالذذّدالال ، إّن 

ففي البداية يستحضر الشاعر قفة يوسذ  عليذه السذالم، وغذدر إخوتذه لذه وإلقائذه فذي البئذر، وحدي ذه 
 وكيفيذذة اسذذتغالل كذذل مذذا هذذو دينذذّي كسذذالٍل فتّذذاٍا ضذذد  الفذذراس، بعذذد ذلذذن عذذن المزاميذذر إبذذراز لذذدائرة

 .3اإلنسان 
 مذا يؤّكذده توظيذ  الشذاعر لمفذردا  فتفير مزامير الرحمة والتسبيح وسيلة للقتل وسفن الّدماء وهذا 
د انفقأ ، قتل  ، مقترنة بالطباق  الّسر، العلن ، وتتعّمق األبعاد الداللية من خذالل البعذد الزمنذّي، فقذ 

بذذدأ الحذذديث بقّفذذة يوسذذ  بفذذذفته دااًل علذذى الذذّزمن الماضذذي، بينمذذذا ترمذذز المزاميذذر إلذذى ممارسذذذا  
االحذذذتالل فذذذي الحاضذذذر، فمذذذا ُيبطنذذذه االحذذذتالل مذذذن عذذذداء داخلذذذّي للذذذّدين اإلسذذذالمي، تفضذذذحه أفعالذذذه 

 .ة على األرض ضّد الشع  ومقّدساتهالهاهر 
علذذذى الذذذّداخل  اا مفتوًحذذذمتعذذذّددة، تجعذذذل منهذذذا خطاًبذذذوراتيذذذة  إّن اكتنذذذاز األبيذذذا  الشذذذعرية بإشذذذارا  ت 

وال ذذذارج، تتحذذذّول فيذذذه القفذذذيدة إلذذذى كشذذذ  عذذذن أبعذذذاد الذذذذاتين الفرديذذذة والجماعيذذذة، ومأسذذذاوية الحيذذذاة 
 4الفلسطينية متمّ لة في بطش االحتالل وُطغيانه .

 

                                                            

.150الكتاب المقّدأل: سفر المزامير، المزمور  .1 
176،  2علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .2 
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 ويقول في قفيدة أخرن:
 ُهَنا َشَجُن اأَلوَطان  

َب الُمقَلةِ َمزاِميُر، مهاِميُز الفرس، ال َنِة، يا ُهد   مز 
 1في التعب، لسان األخرس في العّي، بكارة ما سوف يكون.

يتفاعل دال اسم اإلشارة  هنا  مع عبارة شجن األوطذان لُيوصذل للقذارئ أسذباب التمسذن بذأرض الذبالد 
ة هذذدب المقلذذ ، وتبذذرز صذذور الذذدوال التعبيريذذة  التذذي تحمذذل علذذى أرضذذها الرسذذاال  السذذماوية   مزاميذذر

فضاءا  متعذدّدة تعّبذر عذن حالذة ق الداللي على انفتال النسالتع ،  ولسان األخرأل في العي ؛ في 
الالجئين الطويل  هنذاا  العذودة إلذى  لمتوالية على هذا الوطن، وانتهاراإلرهاق والتع  من النكبا  ا

يذذرن نذذوره فذذي بالدهذذم، وتعكذذس عبذذارة  بكذذارة مذذا سذذوف يكذذون  الغذذد المشذذرق الذذذي يتأمذذل الشذذاعر أن 
وطنذذه، وال مذذار التذذي يتمنذذى أن يجنيهذذا بعذذد طذذول العذذذاب واالنتهذذار،  ومذذن خذذالل حضذذور المزاميذذر، 

التذي تكشذ  عذن جذدون التنذا  وضذرورته فذي القفذيدة؛ مذن حيذث أّنذه   تتبّدن رايذة الشذاعر العامذة
مفارقذة العهمذى بذين مشاركة في إبراز أهم معذالم الداللذة وتكذوين أبعذاد التجربذة التذي تحذاول تجسذيد ال

  .2اإلنساني والإلنساني. 

 يعقوب_ 
باعتبذاره  يعّد النبي يعقوب من أك ر األنبياء الذين ورد ذكذرهم فذي التذوراة، وانعكذس هذذا االهتمذام بذه  

األب المباشر ألبناء إسرائيل جميعًا، لذلن لم تُترا لحهة من حياته دون أن تمذّر دون الوقذوف علذى 
، يسجل اإلصحال ال امس والعشذرون مذن سذفر التكذوين قفذة يعقذوب 3تائجها خباياها واست ال  ن

، وصذّلى ه: رفقذة بنذ  اآلرامذيتذمع زوجته رفقذة  وكذان إسذحاق ابذن أربعذين سذنة لمذا ات ذذ لنفسذه زوج
، وتذذزاحم تجاب لذذه الذذرب، فحبلذذ  رفقذذة امرأتذذهفاسذذ اب ألجذذل امرأتذذه ألنهذذا كانذذ  عذذاقرً إسذذحاق إلذذى الذذر 

وقذال لهذا الذذرب فذي بطنذن أمتذان ومذن أحشذذائن يفتذرق شذعبان، شذع  يقذون علذذى  الولذدان فذي بطنهذا،

                                                            

333،  1شعرية الناجزة، جعلي ال ليلي: األعمال ال  .1 
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قفذيدته   لذن يمذروا  تحضذر الشذاعر قفذة النبذي يعقذوب فذي ، وقذد اس1شع  وكبير يستعبد لفغير 
 قائاًل:

 مساحةٌ 
 هاتقوُم من غبارِ 

 ومن كباِرها
 ومن صغاِرها

 كما يقوُم من قدرِته القديرُ 
 ويصعُد البشيرُ 

 لطريقِ في أوِل ا
 لن تسقَط الطريقُ 

 ها... نسيرُ 
 ها... نسيرُ 

 والمشعُل األخيرُ 
 يسطُع في األرضِ 

 فيعلو في إساره األسيرُ 
 وُيشرُق الّصباُر والفخاُر والحصيرُ 

 2وُتشرُق المخيماتُ 
ربط الشاعر بين األبعاد الدينية في التوراة لقفة يعقوب وقضية الشذع  الفلسذطيني المتنذا رة فذي كذل 

اي أرسذذل البشذذير إلذذى يعقذذوب يبشذذره بمولذذد يوسذذ ، وكذذذلن الشذذاعر يحذذاول أن يكذذون البشذذير مكذذان، فذذ
الذذذي يبّشذذر الشذذع  الفلسذذطيني أّن مسذذيرته النضذذالية سذذتؤتي  مارهذذا ولذذو بعذذد حذذين؛ فانتقذذاء الشذذاعر 

وإشذذراق الفذذّبار والف ذذار والحفذذير تسذذقط  وربطهذذا باإلضذذاءة والسذذطوس  لمفذذردا   ، تقذذوم يفذذعد، لذذن
لة على القذوة والقذدرة علذى مواجهذة التحذّديا  والمفذاع ، والفذعود كالبشذير بقذدرة هللا لفذتح نافذذة دال

ويسذيطر علذى أرضذه  األمل على حياة جديدة تنتفر فيها اإلرادة والعزيمة على حياة اإلهانة واللجوء
ب األرض وتمتذد بقوة و با  وقذد ورد فذي سذفر التكذوين أّن هللا بّشذر يعقذوب بقولذه  ويكذون نسذلن كتذرا

                                                            

25الكتاب المقّدأل: سفر التكوين، اإلصحال   .1 
534، 1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .2 
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، كمذا يعكذس تكذرار الفعذل 1شرًقا وغرًبا وشمااًل وجنوًبا ويتبذارا فيذن وفذي نسذلن جميذع قبائذل األرض 
نسير بفيغة الجمع المستقبلية ويشذرق مقترنذة  بالمشذعل األخيذر  إصذرار الشذاعر علذى ال بذا  وعذدم 

قذق ذلذن إاّل بالوحذدة وتضذافر ولذن يتحالتراجع حتى النهاية لتحقيق األهداف التي يطمح لها الجميذع، 
 تجهيل الجيل الجديد بحقوقه في وطنه وأرضه.الجهود إلحباط خطط المحتّل التي تسعى دوًما إلى 

 _ جليات
كما استدعى علذي ال ليلذي فذي قفذيدته   قذراءة مذن الكوكذ  اآلتذي  ش فذية جليذا   المذذكورة فذي  

ربّي بقّوة البنية  والفروسية والفراسذة فقذد ورد التوراة مقترنة بش فية داود، وتمتاز ش فية جليا  الع
فذذي اإلصذذحال السذذابع عشذذر مذذن سذذفر صذذموئيل األول الحذذديث عذذن هذذذا الرجذذل  ... أنذذا الفلسذذطيني 

ويقتلنذذذي نفذذذير لكذذذم  وأنذذتم عبيذذذد لشذذذاول، اختذذذاروا ألنفسذذكم رجذذذاًل ولينذذذزل إلذذذّي، فذذذإن قذذدر أن ُيحذذذاربني
لنذذا وت ذذدموننا، وقذذال الفلسذذطيني أنذذا عّيذذر   اأنذذتم عبيذذدً  ا عليذذه وقتلتذذه تفذذيرون ، وإن قذذدر  أنذذاعبيذذدً 

، ولمذذا سذذمع شذذاول وجميذذع إسذذرائيل كذذالم اني رجذذاًل فنتحذذارب مًعذذصذذفوف إسذذرائيل هذذذا اليذذوم، أعطذذو 
 ، وفي هذا السياق يقول علي ال ليلي:2الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا 

 هاجَر في عيني الكوكُب،
 عاودني كالصدف المطرود.

!الكو   كُب قرُص  الجبِن، العصفوُر، العنقود 
، وًل ينطُق حبُل السّرة.  ًل ينكشف السر 

 3جاًل ما بين البؤبِؤ، والبؤبِؤ، جلياُت وداود...
كذذان دواد كمذذا ورد فذذذي سذذفر صذذذموئيل ال ذذاني  ابذذذن  ال ذذين سذذذنة حذذين ملذذذن، ملذذن أربعذذذين سذذنة، فذذذي 

و ال ين سنة على جميع إسذرائيل  املن  ال ً ستة أشهر. وفي أورشليم حبرون على يهوذا سبع سنين و 
ال  امذذذا جليذذذا  وداود أحذذذدهما كذذذان شذذذجاعً ، تذذذنه  األبيذذذا  علذذذى ش فذذذيتين أساسذذذيتين ه4ويهذذذوذا 

 اني الطامح إلى العيش بسالم بعيدً وتتوافق هذه الش فية مع حاجا  الشع  الفلسطي يعرف الجبن،
، وتؤّكذذد رهذذا  قذذر  الُجذذبن  والعنقذذود الم مذذرضذذه والتذذي ُينهذذر إليهذذا علذذى أنّ عذذن أطمذذاس الجميذذع فذذي أ

                                                            

28لكتاب المقدأل: سفر التكوين، اإلصحال ا  .1 
17الكتاب المقدأل: سفر صموئيل األول، اإلصحال   .2 
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أّن غيذاب الوحذدة العربيذة عبارة مذا بذين البؤبذؤ والبؤبذؤ  نائيذة األنذا واآلخذر، ويذرن إبذراهيم نمذر موسذى 
يجعل الّشعر ُيحاول اكتشاف التّذاريي العربذي ودمجذه بذالترا ، لذذلن ي ذرج  جليذا ل مذن بذين أنقذاض 

لحياة، متحدًيا العدّو، داعًيا إلى استرداد الذوطن السذلي  الذذي دّنذس التاريي باحً ا عن الوجه المشرق ل
   1الغزاة أرضه، وانتهكوا حرماته
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علي ال ليلي في دواوينه الشعرية العديد من االقتباسا  والتناصا  من اإلنجيل، وقد ركّز  استحضر
مذذن خذذالل آليذذا  االسذذم والذذدور ظهذذر  بشذذكل  فذذية المسذذيح عليذذه السذذالم التذذي ر علذذى شيذذبشذذكل كب

واللق ، إضافة إلى بع  االقتباسا  التي ت دم النص والرسالة الشعرية في القفائد، وترن الباح ذة 
آمنة بلعلي أنه   قد شذاس رمذز المسذيح فذي الشذعر الحذديث، إلذى درجذة رال فيهذا الشذعراء يعّلقذون كذل 

أسذذمى معذذاني الفذذداء هذذذه الش فذذية الّدينيذذة التذذي حملذذ  ياهم الموضذذوعية فذذي ُعنذذق همذذومهم وقضذذا
والّتضحية فذي سذبيل اآلخذر؛ ألّنهذا تتفذل بفكذرة الّفذل  الملمذح األساسذي الذذي أسذقط عليذه الشذعراء 

 1المعاصرون معهم دالالتهم الفنّية 

سل
مسل

 

عاااااااااااااااااادد  اإلشارة األدبية اسم الديوان
 التكرار

 تقنية التوظيف آلية التوظيف المساحة المكانية
 تخالف تآلف الدور القول الكنية اللقب اًلسم كلي جزئي

    5  2  1 2  5 5 لمسيحا تضاريس من الذاكرة  .1

  2     2  2 2 صلب ومتعلقاتهال وطنالجدلية   .2
  2     2  2 2 عشاء األخيرال

  1     1  1 1 ومتعلقاته الصلب وحدك ثم تزدحم الحديقة  .3
  1     1  1 1 الصلب ومتعلقاته

 1 1     2  2 2 العشاء األخير
  1     1  1 1 اإلنجيل

 1 1    2   2 2 مسيحال نابلس تمضي إلى البحر  .4
  1     1  1 1 ومتعلقاته بالصل

  3  1  2   3 3 لمسيحا ين للوردةتكو   .5
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  1     1  1 1 الكهان
  1 1      1 1 ومتعلقاته بالصل انتشار على باب المخيم  .6
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  1     1  1 1 ومتعلقاته بالصل الضحك من رجوم الدمامة  .7

  1    1 1  1 1 مسيحال
  1     1  1 1 الثالوث لحلم محاولة خطرةمازال ا  .8

  2  2     2 2 المسيح
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عذ  مذا   مذّرة تنوّ نن و ال ذييتا ن  فههر _ سّلط الشاعر الضوء على ش فية المسيح عليه السالم، 

 مرة، نا وعشذذري ال ًذذتكذذرار الحذذديث عذذن الفذذل  ومتعلقاتذذه  فذذي حذذين بلذذغ  ر والقذذول،بذذين االسذذم والذذّدو 
، وتذذدور كلهذذا فذذي فلذذن ذه الرمذذوزبطذذ  بهذذوقذذد تعذذدد  الذذدالال  التذذي ارت  مذذرا  سذذبعوالعشذذاء األخير 

فذذي البنيتذذين كّلذذه اختذذراق المذذو  والفنذذاء واالنذذد ار، وينتفذذر عليهذذا ليحقذذق وجذذوده، وقذذد تجّلذذى ذلذذن  
 .1السطحية والعميقة للقفيدة الفلسطينية 
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 لم تحَظ دواوين الشاعر بعدد تكرار كبير لإلشارا  اإلنجيليذة، فقذد تذروال عذدد التكذرار فذي دواوينذه_ 
مقارنذذذة مذذذع  بذذذين أربذذذع أو خمذذذس مذذذرا ، ويعذذذود ذلذذذن إلذذذى  قافذذذة الشذذذاعر المحذذذدودة فذذذي هذذذذا التنذذذا 

 ، وتركيزه على التنا  القرآني بشكل أكبر من غيره. التنا  القرآني

 تضحية(ل)رمز ا المسيح
برز توظي  ش فية المسيح في شذعر علذي ال ليلذي بشذكل كبيذر وواضذح فقذد غذدا المسذيح معذاداًل  

ا للتضحية التي يقّدمها الفذدائي لوطنذه، ويعكذس هذذا التوظيذ  تحفيذز العاطفذة الدينيذة حيذث موضوعيً 
يغذذدو المذذو  بدايذذة لحيذذاة جديذذدة، واسذذتدعاء ش فذذية المسذذيح فذذي قفذذائد علذذي ال ليلذذي يتمذذاهى مذذع 
ش فية البطل الُمنقِّذ الم ّلص من هموم الحياة ومشاكلها، بوصفه رمًزا للحياة وال ال  اإلنساني، 

، بذذل تعذذدّد  آليذذا  فحسذذ ولذذم يقتفذذر توظيذذ  الشذذاعر لهذذذه الش فذذية علذذى ذكذذر االسذذم المباشذذر 
ومن ذلن قوله في قفيدة   افتحوا نافذة  ،التوظي  فشمل  اللق  والّدور والقول في قفائده الم تلفة

 قبل الرحيل :
 ة  ُموِحٌش َصمُت الِحَجار

  ُموِحٌش َصمُت الَكاَلم  
 ر  ُموِحٌش َصمُت الَبواخِ 

 أيًّ سٍر في عيوِن الفقراء  
 ُقلُت َيا ِسّر الِبَشارة
 َأُي ِسرٍّ ِفي الّدماء  

 ُرَبَما ُكنَت ُتَراباا للّنِخيل  
 1َوَنِخيالا ِللُتراب

ُبشّر  مريم بوالدة المسيح حاماًل معه رسالة التوحيد، كذلن يأمل الشع  بوالدة بطٍل م ّلص له من  
ى أرضذذذه، وفذذذي تكذذذرار الشذذذاعر لمفذذذردة   ُمذذذوحش   ذذذال  مذذذرا  فذذذي االحذذذتالل ينشذذذر بِّشذذذارة الفذذذرل علذذذ

مقطوعته وتسذع مذّرا  فذي قفذيدته مذا ُيؤّكذد أّن الّشذع  أصذبح يشذعر بالوحشذة والغربذة علذى أرضذه، 
واقترانهذذا بمفذذردة   صذذم   يعكذذس قتامذذة المشذذهد بسذذب  ممارسذذا  االحذذتالل التذذي ال تجذذد رادًعذذا لهذذا، 

دالالتها وتتقاطع دالال  ش فية المسيح في هذه المقطوعة مع  ًجا،فالكّل في صم  بليد يق  متفرّ 

                                                            
 379-378  ،1. علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج1



 

61 
 

عند محمود درويش وفدون طوقذان، وقذد تحذّد  إبذراهيم نمذر موسذى عذن داللتذه فذي شذعرهما باعتبذاره 
ولذذيس وبذذذلن يذذأتي االنتفذذار مذذن الذذداخل  م ّلًفذذا  وفادًيذذا للبشذذرية ينقذذذ العذذالم مذذن الزيذذ  والضذذالل،

 1بفعل قون خارجية.
الحديث عذن سذّر الذّدماء والبشذارة المقترنذة ب يذاء  النذداء وامتزاجهذا مذع أرد علي ال ليلي من خالل و  

تأكيذذد أّنذذه البذذّد لهذذذا الّضذذمير أن يفذذحو يوًمذذا مذذن سذذباته ليسذذتعيد قّوتذذه، ويجذذد ُهويتذذه التذذراب األرض 
ين واستكانتهم، لكّن التي ُيحاول المحتل طمسها من سنين، وتتناس  القافية الساكنة مع سكون الك ير 

التحذذّدي مذذن خذذالل توظيذذ  فعذذل العنذذوان ذاتذذه  افتحذذوا نافذذذة قبذذل الّرحيذذل  يعكذذس رغبذذة الشذذاعر فذذي 
افتحذذوا  الذذذي ُيمّهذذد الطريذذق لذذوالدة بشذذارة جديذذدة فذذي هذذذا العفذذر يحمذذل معذذه معذذاني السذذعادة األمر 

المذذذألوف دائًمذذذا، فتذذذراه فذذذي والحريذذذة، لكذذذّن الشذذذاعر ال يقتفذذذر فذذذي توظيفذذذه لهذذذذا الرمذذذز علذذذى المعنذذذى 
 قفيدة  هذه عتمة ساطعة  ُيحّمله دالال  مغايرة بقوله:

 الُهتاُف اأَلِخيرُ 
 ِهواَيُة َموَتى َمَضوا ِمن َزَماٍن َبِعيد

 َفاَل َتهِتِفي
 ِفي الّصباِح الّذي َجَرَحتُه الِبِشاَرة
 لّما َعَرفَنا ّأّنها وُهُمَنا الُمسَتِجير

 اركَت َيا ُجرحُ َوَلّما َهتفَنا: َتبَ 
ا  َلكّنُه َظلَّ ُجرحا

 2َفاَل َتهِتِفي  
ُيقّدم الّشاعر مذن خذالل هذذه القفذيدة مأسذاة الذوطن الجذريح التذي يحملهذا رمذز المسذيح بطريقذة ُتشذير 

   ،البشذارة /  الجذرل إلى التجديد من خالل جمعه بين   نائيا  تعتمد التناق  في إنتاج الداللة وهذي
زن والوحذذدة أصذذبح ُيعذذاني الحذذالمسذذيح الذذذي حمذذل بشذذارة الّسذذالم الّشذذاعر يذذرن أّن  الّسذذطوس  ف /العتمذذة

تلذذذذَق صذذذذرخا  اسذذذذتغا ته الجميذذذذع  لذذذذه فذذذذي أصذذذذع  أوقاتذذذذه، فلذذذذم ، وتذذذذرا ربسذذذذب  ُجذذذذرل وطنذذذذه الكبيذذذذ
االستجابة، فكان  النتيجذة أّنذه سذئِّم مذن تكرارهذا وهذذا مذا يّؤكذده تكذرار مفذردة   الهتذاف  المقترنذة بذداّل 

 ال ، وفي لجوء الشاعر إلى االستعارة في عبارة   وهمنا المستجير  تعميذق لإلحسذاأل بذالحزن  الّسل 
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ا المذؤتمرا  التي تم ّضذ  عنهذ واألسى على ما آل عليه حال الوطن بعد رحيل أبنائه وأوهام الّسالم
ا الدالليذذة   أّن ش فذذية المسذذيح بحيوتهذذإبذذراهيم نمذذر موسذذىمذذع رأي  وتتوافذذق هذذذه الداللذذة واالتفاقيذا ،

يحي_، ومأسذذاويتها اإلنسذذانية فذذي ت لذذيص البشذذرية مّمذذا ترسذذ  فيذذه مذذن ظلذذم_ حسذذ  االعتقذذاد المسذذ
قاباًل للتأ ير واإلقناس  اا دينيً ة ُبعدً ، التي أضف  على القفيدة الفلسطينيواحدة من العناصر المسيحية

ان الفلسطيني من مأساته، العقلي، فعمد الشعراء الفلسطينيون من خالل قفائدهم إلى ت ليص اإلنس
 .1تدائها والتضحية بنفسهكما خّلص  المسيح  البشرية باف

 المسيح رمز الخالص
تتوافذذق مذذع تجربذذة الفلسذذطيني، وتمسذذكه الذذدائم أرضذذه، التذذي بعًضذذا مذذن أقذذوال المسذذيح وّظذذ  الشذذاعر 

يذه بقوله   أنتم ومن هذه اآليا   ملح األرض : الملح والنور من الففا  التي وسم بها المسيح تالم
ح بعذد لشذيء، إاّل ألن يطذرل ملح األرض، أنتم نور العالم، ولكن إن فسد الملح فبماذا يمّلحأ ال يفذل

 ، وقد استحضر علي ال ليلي داللة العبارة في قوله:2ويداأل من الناأل  اخارجً 
 لن نستطيَع التلّهي بالشهِب والنيازِك بعد،

 نحُن ملُح األرِض،
 أوسمٌة وأقراٌط وَأضباٌع وَسَجاِجيد...الخواأَلرُض لباٌس و 
.  للجنراًلِت الجدد 

 فإذا َذاَب الملُح، خافِت األرُض وانكمشت  تحَت كتِل الحديدِ 
 3والنحاسِ 

تدور مفردا  المقطوعة في فلن  األرض  التي أراد الشاعر من خذالل االتكذاء علذى هذذا التنذا  أن 
هم نجذذذوم وال كواكذذذ  عنهذذذا، فهذذذي كذذذالرول لهذذذم وهذذذم يال ُتلهذذذيبذذذّين للقذذذارئ أّن قلذذذوب اآلبذذذاء معّلقذذذة بهذذذا 

واحذدة، وجذاء  دالال  المفذردا  إذا  اانق الرول مع الذرا  ليفذبحا روًحذكالذرا    الملح  لها، وتتع
ذاب الملح خاف  األرض وانكمش  لتك ي  الداللة، والحث علذى التمسذن بهذا والتضذحية مذن أجلهذا، 

ّيذذذة لجنذذذراال  العذذذدو الذذذذين يسذذذعون إلذذذى تهجيذذذر الشذذذع  مذذذن أرضذذذه، وُتشذذذّكل هذذذذه الكلمذذذا  رسذذذالة قو 
واالسذذتيالء عليهذذا،  تذذنه  الرايذذا الشذذعرية علذذى رغبذذة الذذذا  الشذذاعرة فذذي الذذوالدة واالنبعذذا  بالفعذذل 
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ال ذذذوري، المجلذذذوب مذذذن داخذذذل الذذذذا  الفلسذذذطينية ببعذذذدها الجمذذذاعي، أو المسذذذتند إلذذذى الواقذذذع والقذذذدرة 
 .ا عن أرضهمكد أّنه ال قيمة لألرض دون أبنائها، وال كيان لألبناء بعيدً ، ليؤ 1الش فية واإلرادة 

 الّصلب ومتعلقاته
يتحد  أنس داود في كتابه األسطورة في الشعر العربي الحديث   أّن الترا  المسيحي بما يحتوه من 

مذع عذذابا   عذابا  الّفل  ومفاهيم الّتضحية والفداء غنذيا باإليحذاءا  والرمذوز الشذعرية المتناغمذة
الفلسذذذطيني وهمومذذذه وتضذذذحياته، وهنذذذاا درجذذذة عاليذذذة مذذذن التطذذذابق بذذذين الفذذذادي  المسذذذيحل والفذذذدائي 
 الفلسطيني المقاتلل فكالهما يفل ذروة العطاء وهذو المذو  مذن أجذل أن يمتلذن المعجذزة، والمعجذزة 

المسذذيح  ، وقذذد أك ذذر ال ليلذذي مذذن تسذذليط الضذذوء علذذى صذذورة2فذذي الحذذالتين هذذي ال ذذال  لآلخذذرين 
مفلوًبا ويرجع ذلذن إلذى اعتقذاد المسذيحيين _كمذا ورد فذي كتذاب قفذة الذديانا _ أّن آدم أول البشذر 
قذذذد عفذذذى هللا عنذذذد أكلذذذه الّتفاحذذذة مذذذن الّشذذذجرة ففذذذار خاطًئذذذا، وبذذذذلن ُيفذذذبح كذذذّل أفذذذراد ُذرّيتذذذه ُخطذذذاة 

، 3هذم، ويتحّمذل خطايذاهم.؛ ليفذدي البشذر مذن آالمعليذه الّسذالم ُمستحّقين العقاب، لذا يذأتي   المسذيح 
وقد ارتبط  بتجربة الفل   العديد مذن المفذطلحا  تناولهذا إسذماعيل بذن ك يذر فذي كتابذه  المسذيح 

عيسذذى بذذن مذذريم  وهذذي الجلجلذذة مكذذان صذذل  المسذذيح، وإكليذذل الشذذوا الذذذي ُوضذذع علذذى عليذذه الّسذذالم 
نيذذذة، وكلهذذذا تذذذرتبط بحيذذذاة رأأل المسذذذيح ومشذذذهد المحاكمذذذة، واألجذذذراأل التذذذي ُتقذذذرس فذذذي المناسذذذبا  الدي

وفذذذي هذذذا السذذذياق يقذذول علذذذي ال ليلذذي فذذذي . 4المسذذيح عليذذذه السذذالم ومذذذا حذذّل بذذذه مذذن عذذذذاب ومعانذذاة
 قفيدته  الم ّيم  :

 َأعَطيُت ِللُمَخيِم الَمنُكوِب 
 َوالُمَخيِم الَمنهوِب 

 والُمَخيِم الَمصُلوِب 
 5والمخيم.. 

رارة الواقذذع الذذذي يعيشذذه الشذذع  المشذذّرد داخذذل ل  علذذى الم ذذيم ليبذذرز مذذأسذذقط الشذذاعر تجربذذة الّفذذ 
، فقد جاء في اإلنجيل الذنص القائذل:  عليه الّسالم الوطن وخارجه وهذا العذاب امتداد لعذاب المسيح

                                                            

52والداللة في الشعر المعاصر،   إبراهيم نمر موسى: تضاريس اللغة  .1 
250، 1992، 3: األسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، دار المعارف، القاهرة، طانهر  .2 
414_413،  1998، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2سليمان مههر: قفة الديانا ، ط  .3 
81_ 80،  1987رو ، ابن ك ير: المسيح عيسى بن مريم، دار مكتبة التربية للطباعة والنشر، بي  .4 
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الذي  ُيدعى  المسيحأ قال لذه الجميذع: ليفذل   سوس فقال الملن بيالطس: ماذا تريدون أن أفعل  بي
غة اسذم المفعذول  المنكذذوب، المنهذوب، المفذلوب   المقترنذذة ، وفذي تركيذز الشذذاعر علذى تكذرار صذذي1 

بالم ّيم تأكيد على أّن هناا من أوقذع العذذاب علذى أبنذاء الذوطن، وسذعى إلذى تشذتي  الشذع  ونهذ  
التذذي ترمذذز عليذذه السذذالم ا لش فذذية المسذذيح أرضذذه، فغذذدا الم ذذّيم/ الشذذع  المنفذذي معذذاداًل موضذذوعيً 

 اع  األمذذة العربيذذة التذذي استسذذلم  للواقذذع المذذؤلم ولذذم تغّيذذر شذذيئً للفذذداء والتضذذحية، كمذذا ترمذذز إلذذى ضذذ
تجربذة  فيه، وفي تكرار قافية الباء الشفوية االنفجارية السذاكنة مذا يعكذس رغبذة الشذاعر فذي أن تنتشذر

  .الشع  المؤلمة في كل مكان
قذارئ لت ّيذل كما است مر الشاعر طاقا  اللغة مذن خذالل عالمذة الحذذف ليفذتح المجذال أمذام م ّيلذة ال

جميع أنواس العذاب التي ُيعاني منها الالجئ في خيمته التي تفتقذر إلذى أبسذط مقّومذا  الحيذاة، ويذرن 
أنس داود  أّن صل  المسيح وفداءه للبشر تكفيرا عن ال طيئة الكبرن ي ذدم الهذدف الفنذّي فذي الرمذز 

ت دام هذذذه الّفذذورة بغذذ  النهذذر إلذذى الّتضذذحية المطلقذذة، والفذذداء النبيذذل، فلذذم يتذذوانى الشذذعراء عذذن اسذذ
 .2عن المعتقد الدينّي 

 وفي قفيدة أخرن يقول الشاعر:
ُمح!  أُيها الر 

 َلَديَنا ُفسُحُة اأَلَرض
 َوَقهُر الُمسَتِحيل  

ِحيل    افَتُحوا َصوِتي قبَل الرَّ
ِليب    3افَتُحوا َصوِتي َوَأخَشاَب الصَّ

، فإضذذذافة ال تتفذذذق مذذذع دالال  الحذذذزن واأللذذذم تحمذذذل مفذذذردة الّفذذذلي  فذذذي هذذذذا السذذذياق دالال  جديذذذدة
مفذذردا   الفذذتح، وفسذذحة أرض، وقهذذر المسذذتحيل  جعلهذذا تبذذدو رمذذًزا للتحذذّدي واألمذذل فذذي حيذذاة جديذذدة 

مرتبطذة يبذرزه تكذرار فعذل األمذر  افتحذوا  وهذا مذا  ،بعيدة عن األلم والحزن الذي اعتاد عليهما الشع 
وتأكيذذد ضذذرورة التحذذّرا لرفذذع الهلذذم عذذن هذذذه األرض،    ،شذذّرفة بذذالرمح  تذذذكير بذذالبطوال  العربيذذة الم

أرض الرسذذاال  ، وفذذي انتقذذاء الشذذاعر لحاسذذة السذذمع فذذي المقطوعذذة مذذن خذذالل تكذذراره لعبذذارة   افتحذذوا 

                                                            

27الكتاب المقّدأل: إنجيل متى، اإلصحال  .1 
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صوتي  صورة تلفذ  االنتبذاه فذي رغبذة الشذاعر أن ينتشذر صذوته وتفذل رسذالته لكذل مكذان، ففذو  
مذن أجذل الذت ّلص مذن اإلنسذانية ن وسذيلة السذت ارة العواطذ  العذاب حين ينتشر في كل مكان سذيكو 

كذذل مذذن يتعذذّدن علذذى  حقوقذذه فذذي العذذيش بكرامذذة ، وفذذي انتقذذاء قافيذذة الذذالم  التذذي يمتذذاز فيهذذا الفذذو  
ة الشاعر في ، في قوله:   المستحيل، الرحيل  ما يؤّكد رغب1بأنه صو  أسناني ل وي مجهور جانبي 

 .االستعالء على األلم
، يهذاارتبط   بالفل   عدة أمور منها: الجلجلذة التذي سذّلط ال ليلذي الضذوء فذي بعذ  قفذائده عل وقد  

التذذي ورد معناهذذا فذذي الكتذذاب المقذذّدأل :  أّنهذذا مكذذان صذذل  المسذذيح، وهذذو المذذذبح الذذذي يرمذذز إلذذى القذذدرة 
 قوله: ، ومن أقوال الشاعر في هذا السياق2والقساوة واالستمرارية في قل  اإلنسان الّطاهر  

 ِمن َأيِّ َبرٍق، ُجلِجلت َيُده، َعَلى الَخَلجاِت َيدٌ 
 َيا َوشَمَها َعَلٌم، َوَياَدَمَها أبد   

!  َنادَيُت َيا َوَطِني َتَجّلد 
!  َأنَت َواِلُدهم، َوِفي َيِدَك الَوَلد 

، َجَلد    !َجَلد 
 ما أي  َوالدٍة، إذا نكصت  َعن الفاِدي،

 3د  ؟ َوما الُفقداُن، لوًَل ما فق
 ويستكمل في قفيدة أخرن قائاًل:

 َأُيَها الَواِقُف َفوَق الُجلَجلة  
 َيا َنِبّي الزَّلَزلة  

وُح َوَأنَت الُمشَتهى  َهانِت الر 
 َياِميَوَساَلِمي َكهُ 

وُح مداك    4ِلَمَداُه، َقالت الر 
ي تذدور فذي فلذن ش فذية باسذم الفاعذل   الواقذ    والنبذي  التذ االنذداء متبوًعذبابتدأ الشذاعر المقطوعذة 

المسذذيح لتنتقذذل الداللذذة مذذن مسذذتون الفعذذل إلذذى الفاعذذل الذذذي يفذذنع مفذذيره ألّنذذه مذذا زال واقًفذذا ُيحذذاول 
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زلزلة كل من يقترب من أرضه، وفي سبيل هذا الوطن المقّدأل الذي يشتهي الجميذع أرضذه ويتنذافس 
أرضذه،  وبهذذا يفسذح الشذاعر  عليها االحتالل تهون وترخص األروال لتحقيذق حلذم نشذر الّسذالم علذى

، ُيسذذذذاق إلذذذذى ايجعذذذذل الفلسذذذذطيني  مسذذذذيًحال معاصذذذذرً  ل طابذذذذه الشذذذذعري أن يشذذذذّكل معذذذذاداًل موضذذذذوعًيا،
 .1ا لكرامته وحريته على هذه األرض ل فداء لإلنسان، وتحقيقً التضحية 

فإكليذذل  الذذذي يرمذذز إلذذى المعانذذاة واأللذذم، ز التذذي استحضذذرها علذذي ال ليلذذي إكليذذل الشذذوا و ومذذن الرمذذ
الّشذذذوا  الذذذذي ُيقذذذال إّنذذذه ُوضذذذع علذذذى رأأل المسذذذيح قبذذذل الّفذذذل  يرمذذذز إلذذذى العذذذذاب؛ فقذذذد جذذذاء فذذذي 
اإلصحال السابع والعشرين من إنجيل متى:   وضفر العسكر إكلياًل من شذوا ووضذعوه علذى رأسذه، 

تكذذأ عليذذه ، وبذذذلن ُيفذذبح إكليذذل الشذذوا رمذذًزا مذذن رمذذوز المعانذذاة واأللذذم، وقذذد ا2وألبسذذوه  ذذوب أرجذذوان 
 ال ليلي في قوله:

 الَوقُت َكِمينٌ 
 َهب ِلي ُمتَعَة اًلنِتَظار

 َيا ِإكِليَل الّشوك 
 .3َقبَل َأن َأُموَت َغياظاا

بذدوال  الكمذين، المذو ،  ةً عذن األلذم، مرتبطذ أسقط الشاعر داللة  إكليل الشوا  على مقطوعته لتعّبذر
هذار الذذي يتحمّلذه الُمبعذد الالجذئ عذن وطنذه، الغيظ  ليرسم من خاللهذا صذورة العذذاب وصذعوبة االنت

والذي أضناه الترحال وهو ينتهر العودة إلى أرضه، وال يقتفذر هذذا العذذاب علذى المبعذدين فقذط بذل 
 اان علذى أرضذهم قبذل أن يموتذوا قهذرً يشمل جميع أبناء الشذع  الذذي ينتهذرون الشذعور بالحريذة واألمذ

لمفارقة هنا في أنهذم يطلبذون مذن هذذا اإلكليذل أن يهذّون من ممارسا  االحتالل على ترابهم، وتكمن ا
ا يشذذّ  ويكشذذ  حذذزن الشذذاعر د تكذذون هذذذه المفارقذذة سذذتاًرا رقيًقذذعلذذيهم صذذعوبة االنتهذذار ومرارتذذه، وقذذ

 .على تفّرق أبناء وطنه
ورد ذكذر قيامذة المسذيح ومن األمور المتعّلقة في الفل  ومتعّلقاته قيامة المسيح عليه الّسالم، حيث 

فذذي أول األسذذبوس ظهذذر أواًل لمذذريم المجدليذذة، التذذي كذذان قذذد أخذذرج منهذذا  ا  وبعذذدما قذذام بذذاكرً اإلنجيذذل فذذي

                                                            

28إبراهيم نمر موسى: تضاريس اللغة والداللة في الشعر المعاصر،    .1 
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سبعة شياطين، فذهب  هذه وأخبر  الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون، فلما سمع أولئن أنه حي، 
 :، وقد است مر الشاعر دالال  القيامة في قفيدة هي م، بقوله1وقد نهره، لم يفّدقوا 

،  قاَل شهوُد عيان 
، اإّن فلسطينيا   قاَم قيامتُه في كلِّ مكان 
 ،بالماءِ  رّش العالمَ 

 وبالصحوِّ البشريِّ الّريان  ،
 2وأشرَق مثل هللا.

 يشهد له الجميع بالفاعلية والحضور الدائم في ا مناضاًل يجسد الشاعر من ش فية الفلسطيني إنسانً 
ينتهي الّفراس، بل ينبعذث فذي صذورة فرسذان يجيئذون ويمضذون،  جميع ميادين القتال،  لكّنه بموته ال

ويفذذذذبح النضذذذذال الفلسذذذذطيني بحضذذذذورهم نضذذذذااًل دائذذذذم التجذذذذدد والحضذذذذور والفاعليذذذذة علذذذذى المسذذذذتون 
اإلنسذذذاني، ألنهذذذم يحملذذذون  عذذذ ء األرض  وت ليفذذذها مذذذن الضذذذالل الذذذذي ينتشذذذر فذذذي كذذذل ركذذذن مذذذن 

ش فذية المسذيح عليذه السذالم، ليجعذل مذن هذذا  ، وبذلن تتماهى ش فية هذا المناضل مع3أركانها 
المناضل رسواًل يحمل بين يديه رسالة التغيير وإيقا  الضمير  الفحو البشذري  و ري المذاء  لتشذرق 
شذذذمس النفذذذر والحريذذذة بذذذإذن هللا، ويعكذذذس توظيذذذ  حذذذرف التوكيذذذد  إّن  المذذذرتبط بالفلسذذذطيني وحذذذده 

لفاصذلة بينذه وبذين المسذيح، وتمحذو األبعذاد المكانيذة   تشكيل بؤرة إشذعاعية تسذحق المسذافا  الزمنيذة ا
فذذي محالذذة لفذذنع واقذذع إنسذذاني، ُيعيذذد صذذياغة العذذالم وفذذق رايذذا جديذذدة، تسذذتند إلذذى القذذيم األخالقيذذة 

، وفذذذذي قفذذذذيدة أخذذذذرن حملذذذذ  عنذذذذوان  األرض  يقذذذذول 4والدينيذذذذة وتسذذذذحق قذذذذيم الشذذذذر والهلذذذذم والمذذذذو  
 الشاعر:

 نية البلهاُء ولكّنها تحتزنُ واألرُض ًل تنطُق كما تقوُل األغ
 البراكيَن والبذوَر في آن

 من  ااإلنساِن، ُتصبُح األرُض، جزءا  وإذ ُتصبُح اللغة جزءاا من لحمِ 
 هِ قيامتِ 
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 اثّم ًل تنطُق، أيضا 
 فاألرُض تعرُف أّن اإلنساَن في جوِفها أو فوق صدرها هو الّسّيدُ  

 1هالّناطُق وحدّ 
يع قفائده إلى جعل محّبة األرض وإيمان الشع  بحّقذه المقذّدأل يسعى الشاعر علي ال ليلي في جم

فيهذا محّفذًزا ودافعذًا لذه السذذترداد حقوقذه المسذلوبة منذه، وهذذا مذذا يّؤكذده تكذرار الشذاعر لمفذذردة  األرض  
بكذّل مذذا تحملذذه مذن دالال  رمزيذذة، فهذذي لغذذة اإلنسذان ولحمذذه وكيانذذه وكأّنهذا اإلنسذذان نفسذذه، التحتذذاج 

اهى الشذذذاعر مذذذع األرض ليكونذذذا يسذذذكن نفسذذذها مذذذن حذذذزن وألذذذم، وفذذذي هذذذذه الداللذذذة يتمذذذ إلذذذى البذذذول بمذذذا
أهمية قيامة المسيح تنبع من كونهذا شذاهد جا  اآلخر، فإذا كان  يشعر كالهما باحتيا اا واحدً ش ًف 

على قيامة األموا    ولكذن إن كذان المسذيح يكذرز بذه أنذه قذام مذن األمذوا ، فكيذ  يقذول قذوم بيذنكم: 
، فذإّن قيامذة الفلسذطيني 2قيامة أموا أ فذإن لذم تكذن قيامذة أمذوا  فذال يكذون المسذيح قذد قذام  إن ليس 

سذتكون سذببًا للتأكيذذد للعذدّو أّنذذه جذزء ال يتجذذّزأ مذن هذذه األرض  يحّقذذق خالصذه وخذذال  البشذرية مذذن 
الحيذذاة وطذذأة االحذذتالل القذذائم علذذى الطغيذذان ونفذذي اآلخذذرين عذذن أوطذذانهم ... ومقذذاتاًل مذذن أجذذل تذذوّه  

 .3وتألقها وإشراقها بال ير والحق والعدل 

 _ العشاء األخير
عذذن العشذذاء األخيذذر إل ذذراء قفذذائده بذذدالال  م تلفذذة، فهذذو حسذذ  رأي إبذذراهيم نمذذر  تحذذّد  الشذذاعر 

إلغناء خطابهم الشعري، موسى يشّكل محوًرا حيوًيا في الشعر الفلسطيني المعاصر، يوّظفه الشعراء 
يذذة مقّدسذذة ذا  ك افذذة إيحائيذذة وترميزيذذة متعذذّددة األبعذذاد، وشذذديدة الغذذور فذذي الذذّنفس أبعذذاد دينوإ رائذذه ب
 بقوله: إحدن قفائده في هذا الرمز عن، وقد تحّد  ال ليلي 4اإلنسانية 

 َحمامتان َماتتا َعلى الوتد  
 ِفي هذا البلد  

 َواِحَدٌة ِمن دِمَها َتكّحَلت
 وواحدةٌ 

                                                            

225  ،1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1 
15الكتاب المقدأل: رسالة بولس الرسول األولى، اإلصحال   .2 
239: شعرية المقدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،  انهر  .3 
250إبراهيم نمر موسى: شعرية المقّدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،    .4  
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 َنامت  َعلى الَكمد  
 المائدةوانشطرت  في 

 جَناُحَها َمرَوحٌة لِلسيِّد اأَلبد  
جان   ِجن والسَّ  َوقَلبها َمجمرٌة للسِّ

 َحَمامتان
 1َماَتتا َعَلى الوَتد  

أرض أللذذم التذذي وصذذل  لهذذا أرض السذذالم  تعكذذس الفذذورة الواقذذع النفسذذي للشذذاعر، وتفذذّور حالذذة ا 
لذى الوتذد، وقذد تضذافر  الذدوال فالحمام رمز ال يذر والسذالم مذا  ع ،فلسطين  بسب  وجود االحتالل

التعبيرية فذي الذنص  السذجن، السذّجان، ماتذ ، انشذطر ، الذّدم ، لترسذم الوضذع الذذي آلذ  إليذه مائذدة  
بفعذل موجذودة  لذم تعذدعيسذى إلطعذام جميذع الفقذراء والمحتذاجين هللا علذى أنزلهذا الفقراء؛ فالمائدة التي 

ماتتذذا علذذى وتذذد ؛ تأكيذذد تكذذرار الشذذاعر عبذذارة   لسذذالم، وفذذيممارسذذا  االحذذتالل وقتلذذه لجميذذع فذذر  ا
علذذى  نائيذذة المذذو / الحيذذاة التذذي تعكذذس القلذذق الوجذذودي فذذي نفذذس الشذذاعر مذذن قتذذل االحذذتالل جميذذع 

كمذا  فر  السالم  في هذذا البلذد ، وتحذّول قلذ  األرض إلذى جمذرة بعذد سذرقة خيراتهذا وسذجن أبنائهذا،
الشذعبي  بذاض الحمذام علذى الوتذد  بطريقذة سذاخرة، تؤّكذد أّنه يبرز في هذذا العبذارة التنذا  مذع الم ذل 

، فيغذذذدو القذذذوّي ضذذذعيًفا، أّنذذذه ال يوجذذذد شذذذئ علذذذى حالذذذه فقذذذد تنقلذذذ  األمذذذور وتتبذذذّدل مذذذن وقذذذ  آلخذذذر
التي وسميح القاسم محمود درويش  ينوالضعي  قويًّا، وت تل  هذه الدالال  عن داللته عند الشاعر 

كرمذز لالمذتالء علذى هذذا المحذور فذي شذعر محمذود درويذش  تحّد  عنها إبراهيم نمذر موسذى  فههذر
المستويين المذادي والمعنذوي، بينمذا ظهذر عنذد سذميح القاسذم للداللذة علذى الذدم المتذروا وحيذًدا يعذاني 

 2آالم االحتضار والمو  البطئ.
وفذي قفذذيدة أخذرن حملذذ  عنذذوان   ذال  ريذذ  قبذذل الذذبول ، استحضذذر الشذذاعر ليلذة العشذذاء األخيذذر  

 ه:بقول
 داهي َص لِ  فكيفَ 
 وانيي ِس لِ  وليَس 

 اليأوَص  ن رجفةِ مِ 
                                                            

180_ 179،  2علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1 
253_252وسى:شعريةالمقدسفيالشعرالفلسطيني،صإبراهيمنمرم .2  
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 تبةعلى العَ  المقتولِ  في الفرحِ 
 م رقبةلهُ  أرخيتُ 

 ير،بغاث الطَّ  عندَ 
 تابيكِ  وأغلقتُ 
 ، هو النَُّص الواحدُ ُص هذا النَّ 

 والخالُد، مثل عناق الّدببة
 عانقني،

 قبل صياح الّديك،
 1وقبل سقوط الالعب،
فقذذال لذذه: يذذارب إنذذي مسذذتعد أن أمضذذي معذذن  ذذاني والعشذذرين مذذن إنجيذذل لوقذذا:  لورد فذذي اإلصذذحال ا

حّتى إلى الّسجن وإلى المو    فقذال أقذول لذن يذا بطذرأل: ال يفذيح الذّدين اليذوم قبذل أن ُتنكذر  ذال  
اللذذة ،  ويذذرن إبذذراهيم نمذذر موسذذى  أّن قيمذذة محذذور العشذذاء األخيذذر تنبذذع مذذن الدّ 2مذذرا  أنذذن تعرفنذذي 

ربذذط ويتفذذق هذذذا المعنذذى مذذع  ،3ا نتيجذذة خيانذذة المسذذيح وبيعذذه بذذدراهم معذذدودةا حيوًيذذرمذذزً  السذذلبية كونذذه
الشاعر علي ال ليلي بين تجربة الشذع  الفلسذطيني ومذا حذد  مذع المسذيح عليذه السذالم الذذي كانذ  

، وهذذذذا مايحذذذد  مذذذع أبنذذذاء فلسذذذطين 4حتذذذى المذذذو   ا  نفسذذذي حزينذذذة جذذذدً :نفسذذذه تفذذذي  بذذذالحزن قذذذائاًل 
ل   في الفر وهذا ما ُيبرزه قول الشاعر ،المحيطين بهم نالذين يتعرضون لل يانة والتفمر م المناضلين

 ل  المقتذذول  مقترنذذا بالجنذذاأل بذذين رقبذذة ، ويؤّكذذد توظيذذ  اسذذم المفعذذو المقتذذول علذذى العتبذذة أرخيذذ  لهذذم 
مقذذذّدأل الذذذذي العتبذذذة والرقبذذذة  أّن طهذذذارة الذذذّدم الفلسذذذطيني سذذذتبقى خالذذذدًة علذذذى مذذذّر األزمذذذان كذذذالّنص ال 

ُي برنذذا بقفذذّة المسذذيح ومذذا حذذد  معذذه، ويشذذي تكذذرار طذذرف الزمذذان  قبذذل  فذذي نهايذذة المقطوعذذة  أّن 
ي تفذذر حكايذذة  المسذذيح  وخيانذذة  امذذن قبذذل األصذذدقاء معذذاداًل موضذذوعيً الفلسذذطيني المسذذّلم لألعذذداء 

 .5ي من جوس تلميذه   يهودال له، وتسليمه لألعداء مقابل حفنة من المال ال ُتسمن وال ُتغن

                                                            

174،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج .1 
22الكتاب المقّدأل: إنجيل لوقا، اإلصحال   .2 
249: شعرية المقّدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،  انهر  .3 
26الكتاب المقّدأل: إنجيل متى، اإلصحال   .4 
254أل في الشعر الفلسطيني المعاصر،  شعرية المقد إبراهيم نمر موسى:  .1 
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 _ معجزات المسيح:
 استحضذذذر ومذذذن المعجذذذزا  التذذذي ارتبطذذذ  بالمسذذذيح عليذذذه السذذذالم:  العشذذذاء األخيذذذر  مائذذذدة الفقذذذراء: 

الّشذذاعر خبذذر نذذزول المائذذدة علذذى عيسذذى عليذذه الّسذذالم والحذذواريين بعذذد صذذيامهم، وقذذد اقتفذذر  علذذى 
 يقول في قفيدة   مائدة الفقير : الفقراء،

 الَفِقير، َلَها الّسالم اأَلرُض َماِئَدةُ 
 َفِإن َتَخاَطَفَها الُجَذام

 َوَأنَكرَتهَا ِحكَمُة الَوَطِن الَجِميلِ 
 1َتَحّصنت ِبالُجوِع، َواخَتَمرت ِمن الزّاِد القليل

يتكذذئ الشذذاعر فذذي البدايذذة علذذى مذذا ورد فذذي روايذذة إنجيذذل  متذذى :   ولمذذا صذذار المسذذاء تقذذّدم إليذذه تالميذذذه 
. اإلذى القذرن ويبتذاعوا لهذم طعاًمذذ ، والوقذ  قذد مضذى. اصذرف الجمذذوس لكذي يمضذواقذائلين الموضذع خذالء

فقال لهم يسوس ال حاجة لهم أن يمضوا. أعطوهم أنتم ليأكلوا، فقالوا له ليس عنذدنا ههنذا إاّل خمسذة أرغفذة 
وبذارا السذماء  ال مسذة والسذمكتين، ورفذع نهذره نحذووسمكتان، فقال ائتوني بها إلى هنا،  م أخذذ األرغفذة 

مذذن الكسذذر ا نتذذي عشذذرة قّفذذة جميذذع وشذذبعوا،  ذذّم  رفعذذوا مذذا فضذذل وكسذذر وأعطذذى األرغفذذة للتالميذذذ، فأكذذل ال
فذأرض فلسذطين أرض السذالم  ،2مملوءة ، واآلكلون كانوا نحو خمسة آالف رجل، ما عدا النسذاء واألوالد 

وهذذذذا  3، وبالنذذاأل المسذذذرة الموهذذذا يتنذذذا  مذذع قذذذول المسذذذيح   المجذذد ي فذذذي األعذذالي وعلذذذى األرض الّسذذذ
لجميذع الفقذراء قبذل األغنيذاء، إاّل أّن هذذه الحالذة  االتفخي بين جميذع األديذان  يجعذل األرض وخيراتهذا ملًكذ

اختلفذذذذ  فذذذذي الوقذذذذ  الحذذذذالي، فقذذذذد اختطذذذذ  الجذذذذذام   االحذذذذتالل  خيذذذذرا  األرض وكنوزهذذذذا وحرمذذذذوا أهلهذذذذا 
الك يذذذرون فذذذي أرضذذذهم وقبلذذوا بذذذالّزاد القليذذذل ورفذذذ  رغم كذذذل هذذذذا العنذذذاء تحّفذذن بذذالمنهذذذا، لكذذذن  االسذذتفادة

 .بتضحيته المتعاقبة جياًل بعد جيلاالستسالم للعدو 
 
 
 
 

                                                            

359،  2علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .2 
14الكتاب المقّدأل: إنجيل متى، اإلصحال   .3 
2الكتاب المقدأل: إنجيل  لوقا، اإلصحال  .4 
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 الفصل الثاني
 التناص األسطوري 

 
 األساطير العربية المبحث األول: _
 األساطير الشرقية المبحث الثاني: _
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مدخل
مذذذذن جوانذذذ  ال قافذذذذة البشذذذذرية والوجذذذذود  اا مهًمذذذذانًبذذذتذذذذي حفهتهذذذا الذذذذذاكرة البشذذذذرية جُتجّسذذذد األسذذذذاطير ال

اإلنسذذذذاني، وقذذذذد ُيسذذذذاعد توظيذذذذ  األسذذذذاطير علذذذذى كشذذذذ  أمذذذذور خفّيذذذذة، وإضذذذذاءة أحذذذذدا  غامضذذذذة، 
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ُيلقذذى فذذي مهذذّ  الذذريح بذذل هذذي وقذذائع تذذرتبط باإلنسذذان  اة كمذذا يقذذول العذذاّلق:   ليسذذ  حجذذرً فاألسذذطور 
 .1ووضعه ال ا ، وهي بالتالي تجسيد ل فائفه النفسية 

والشذذجر ان العذذرب يعنذذي: الّفذذ  مذذن الكتذذاب واألصذذل االشذذتقاقي لكلمذذة  أسذذطورة  كمذذا ورد فذذي لسذذ
والن ذذل. والّسذذطر: ال ذذط والكتذذاب، والجمذذع منهذذا أسذذطر وأسذذطار وأسذذاطير وهذذي األباطيذذل واألحاديذذث 

 ى  إذا ُتتلىلكريم، في قوله تعال، وقد ورد  مفردة   األساطير  في القرآن ا2العجيبة التي ال نهام لها
، وورد معنذذى األسذذاطير فذذي تفسذذير ابذذن ك يذذر بمعنذذى األكاذيذذ  3عليذذه آياتنذذا قذذال أسذذاطير األولذذين  

، وتعكذس األسذطورة 4واألباطيل التي ُيهن بها ظّن السوء فُيعتقذد أّنذه مفتعذل مجمذوس مذن كتذ  األوائذل
صفه فيفل عّباأل رّد فعل وعي اإلنسان بمحيطه، وعالقاته بهذا المحيط، فالتفكير األسطوري كما و 

تلقائًيا علذى كاّفذة التسذااال  التذي ُي يرهذا الوجذود، ومحاولذة أولّيذة لتعّقذل الُم يذرا  الحسذية الناتجذة عذن 
 اّصذذة، ويتّولذذد العنفذذر األسذذطوري حذذين بعامذذة والطبيعذذي بتفاعذذل اإلنسذذان مذذع محيطذذه االجتمذذاعي 
مذن الماضذي، وُيسذقطها  قذد يستحضذر أسذاطير، فالشذاعر 5يتقاطع الواقع مع الالوقع، أي مع ال يذال

على واقعه الحالي لُيبرز مذن خاللهذا أغراًضذا فنّيذة متعذّددة كتعميذق الفكذرة، وتقريبهذا إلذى ذهذن القذارئ 
 بطريقة واضحة.

تحذذذّد  كتذذذاب تشذذذريح النقذذذد عذذذن المذذذدخل النمذذذوذجي أو الطذذذوطمي أو النمذذذوذج القذذذائم علذذذى المذذذورو  
ئري، وهذذو بذذذلن يفّسذذر األعمذذال األدبيذذة باعتبارهذذا تجسذذيدا  ألنمذذاط الشذذعبي أو األسذذطوري أو الشذذعا

وبنذذى أسذذطورية ال زمنيذذة تعذذاود الواقذذع، وال يكذذون االهتمذذام فذذي هذذذا النقذذد بال فذذائص النوعيذذة للعمذذل 
 6األدبي بقدر ما يهتم بسما  البنية السردية أو الرمزية التي تربطه بأساطير قديمة.

 اصذة العربيذة، إذ ظهذر  فذي شذعره بعذ  التجلّيذا  بٍد مذن األسذاطير و وقد تأّ ر علذي ال ليلذي بعذد 
األسذذذطورية التذذذي تمذذذنح شذذذعره دالال  جديذذذدة ُتضذذذفي عليهذذذا أبعذذذاًدا رمزيذذذة مقفذذذودة، وتسذذذمها بطذذذابع 
التشويق والُمتعة، حيث يقوم باالحتفا  بجزء كبير من التجربة األسطورية، وتوليد دالال  جديذدة لهذا 

التجربذذذة الحاليذذذة، و قذذذد تحذذذد  أحمذذذد جبذذذر شذذذعث عذذذن تنذذذّوس أصذذذول األسذذذطورة  بمذذذا يتناسذذذ  ومالمذذذح
ومفادرها، حيث اّتجه هذا الّشذعر إلذى الّشذمول والّطمذول لُمعاينذة البعذد اإلنسذاني والوصذول بالتجربذة 

كالبابليذذذة المحليذذذة  إلذذذى المذذذدن الجمذذذاعي اإلنسذذذاني بعاّمذذذة، فلذذذم يقذذذ  الشذذذعراء عنذذذد مناهذذذل األسذذذطورة

                                                            

71،  1997علي العالق: الشعر والتلقي، دار الشروق، ّعّمان،  .1 
363،  1لسان العرب، مادة سطر، جانهر ابن منهور:   .2 
13القرآن الكريم: سورة المطففين، آية   .3 
156،  2: تفسير القرآن الكريم، جانهر  .4 

46،  1996، بيرو ، 1: الفلسفة واإلنسان جدلية العالقة بين اإلنسان والحضارة، دار الفكر العربي، طانهر  .5 
.6
،1996ربع،ترجمةمحمدعصفور،منشوراتالجامعةاألردنية،األردن،انظر:فراينورثرب،تشريحالنقدمحاوالتأ
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التي ُمتمّ لة في األساطير اليونانية أو الفرعونية، بل تعّدن ذلن إلى أساطير األمم األخرن والكنعانية 
 .1كان أشّدها تأ يًرا وأك رها ُذيوًعا بين الّشعراء

لذذذم ُيك ذذذر مذذذن توظيذذذ  األسذذذاطير اليونانيذذذة فذذذي شذذذعره، حيذذذث وّظذذذ  تجذذذدر اإلشذذذارة أّن علذذذي ال ليلذذذي 
 وأسطورة أودي  مرًة واحدة من خالل آلية الّدور.ة االسم، مّرة واحدة من خالل آليأسطورة فينوأل 

سذذذيحاول هذذذذا الففذذذل الكشذذذ  عذذذن الذذذدوافع المتعذذذّددة وراء توظيذذذ  علذذذي ال ليلذذذي لُمعطيذذذا  التذذذرا  
األسذطوري، وأبذرز الّرمذذوز األسذطورية التذذي تكذّرر  فذذي  نايذا قفذذائده، وخاصذة أنذذه استحضذر العديذذد 

حذذول صذذراس الفلسذذطيني مذذع المحتذذّل وممارسذذاته  تتمحذذوردالال  وّظفهذذا إلنتذذاج مذذن األسذذاطير التذذي 
ذذل علذذى االنعتذذاق مذذن حفذذاره وإعذذادة لململذذة نفسذذه مذذن  علذذى األرض، كمذذا ُتبذذرز قذذدرة الشذذع  المناضِّ

 جديد ليتحّرر من كل أشكال الهلم واالستبداد.
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 مبحث األوللا
 

 األساطير العربية
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 ليلي بهدف تزيين القفيدة أو منحها ُحليذة أسذطورية، بقذدر لم يكن توظي  األساطير العربية عند ال
مذا كذان يحمذل معذذادال  موضذوعية يتطلبهذا سذذياق الذنص، إضذافة إلذى تك يذذ  المغذزن الذداللي الذذذي 

األقدمين؛   لما لهذا  ن ارتباط الشاعر المعاصر بأساطيريطمح إليه الشاعر، وقد تحّد  أنس دواد ع
ومذذذنح الحيذذذاة الّداخليذذذة والشذذذكل اإلنسذذذاني معطيذذذا  الطبيعيذذذة  ،مذذذن خذذذواّ  كالقذذذدرة علذذذى التشذذذ يص

  1والفور البيانية القادرة على الكش  واإلحاطة. ،والحياة، واللغة الفطرية الّنفاذة
 :علي الخليلير في شع ة وأنواعها وأشكال توظيفهاالعربي "ُيبّين عدد األساطير4جدول رقم "
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 تقنية التوظيف آلية التوظيف المساحة المكانية لتكرارا اإلشارة األسطورية اسم الديوان

 تخالف تآلف الدور القول الكنية اللقب اًلسم كلي جزئي 
  2 2    2  2 2 زرقاء اليمامة تضاريس من الذاكرة 1

  2     2  2 2 سد مأرب

  4 1   1 2  4 4 الفينيق
 _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ جدلية الوطن 2

  7 7 الفينيق تزدحم الحديقة وحدك ثمّ  3
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   6 7  

 زرقاء اليمامة نابلس تمضي إلى البحر 4
 الفينيق
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  1 1      1 1 الفينيق تكوين للوردة 5
  1  3 3 الفينيق انتشار على باب المخّيم 6
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 الفينيق الضحك من رجوم الدمامة 7
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 عبقر ال الحلم محاولة خطرةما ز  8
 زرقاء اليمامة

 الفينيق
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1 
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1 
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1 
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  3 3      3 3 الفينيق نحن يا موًلنا 9

  1 1      1 1 الفينيق سبحانك سبحاني 10
  4 2    2  4 4 الفينيق القرابين إخوتي 11
  2 2      2 2 الفينيق هات لي عين الرضا 12
  7 7    6 1 1 7 الفينيق فاتخريف الص 13
  1 1      1 1 الفينيق شرفات الكالم 14
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الفينيذق      إشارا  أسطورية، حفلأربع ليلي  ُيالحظ من الجدول السابق توظي  الشاعر علي ال_ 
مذن خذالل ، مذرة  تسذًعا و ال ذينفيها على أعلى عدد تكذرار؛  فقذد وّظذ  الشذاعر أسذطورة الفينيذق  

مذذرا   مذذرة مذذن خذذالل الذذدور،  ذذال  اليمامذذة    لذذّدور، يلذذي ذلذذن  أسذذطورة   زرقذذاء آليتذذي االسذذم وا
ا انتفار الشع  الفلسطيني في النهاية، وجمع الشتا  بعذد التفذّرق، فذي حذين لذم ليؤّكد من خالله

 تتكرر أسطورة عبقر وسد مأرب  إاّل مرة واحدة.
ارا  أسذطورية معّينذة، م ذل بتوظيذ  إشذ _ ُيشير الجدول اإلحفائي أيًضا إلى انفراد بعذ  الذدواوين

ما زال الحلم محاولة خطرة  بتوظي  أسطورة   عبقر ، بينما انفرد ديوان   تضذاريس انفراد ديوان  
لتتوافذق مذع المرحلذة التاري يذة فذي تلذن الفتذرة والتعبيذر ، ذاكرة  بتوظي  أسطورة   سد مأرب من ال

 ، فالقضذية هنذا قضذية شذع  يكذون أو ال يكذون عن القلق الوجودي الذي كان يسكن نفس الشاعر
السذذذتنهاض همذذذم الجذذذاهلي زمذذذن القذذذّوة والفروسذذذية  لذذذذلن استحضذذذر الشذذذاعر أسذذذاطير مذذذن الذذذزمن

األبطذذال وتحفيذذز طاقذذاتهم لقتذذال العذذدو بقذذوة ال م يذذل لهذذا للحفذذا  علذذى اسذذمهم وبقذذائهم علذذى هذذذه 
 األرض.

فذذذفا   بذذذأعلى تكذذذرار لتوظيذذذ  أسذذذطورة   خريذذذ  الو  ا   وحذذذدا  ذذذم تذذذزدحم الحديقذذذة حهذذذي ديوانذذذ _ 
نزعذذة تعذذّدد األصذذوا  فذذي بعذذث األسذذطورة مذذن  هذذاعذذّزز ال ليلذذي مذذن خالللي  مذذرا  سذذبع الفينيذذق  

إلى المتلقي، وجعلهذا أك ذر جديد، والتماهي معها في بع  األحيان لتكون وسيلة لتقري  التجربة 
 لتجدد رغم الجرال واأللم.، وتعطي األمل للمتلقي بالقدرة على االنبعا  وااتشويقً 

 نيق ) العنقاء(يالف_
العنقاء طائر خرافي ُيولد من نفسه، وقد عّرفه علذي البطذل بقولذه: هذو كذائن خرافذي عرفذه اآلشذوريون 
واليونان؛ ال يعيش على الفواكه بل على اللبان والفموغ العطرة، وحين ُيتّم من حياته خمسمائة سذنة 

لذذوط أو علذذى قمذذم الن يذذل،  ذذّم ُيشذذّيد لنفسذذه محرقذذة يضذذع نفسذذه فوقهذذا يبنذذي لنفسذذه عًشذذا بذذين أزهذذار الب
 .1تنب ق عنقاء أخرن رماده ويلفظ أنفاسه بين أريجها، ومن 

 اتكذذأ عليذذه علذذي ال ليلذذي فذذي قفذذيدته  صذذاعًدا إلذذى فينيذذق   بشذذكل كّلذذي علذذى هذذذا الرمذذز األسذذطوري  
 قائاًل: م، ليؤّكد على ضرورة عدم االستكانة والرضا بواقع الّذل واألل

 َيا ِفيِنيق،

                                                            

100،  1982لتوزيع، الكوي ، انهر علي البطل: الرمز األسطوري في شعر بدر السياب، شركة الربيعان للنشر وا  .1 
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 َماَذا ُتَخِبُئ ِفي الّثنيِة الَمخِفّية،
 َقبَل َأن َتصَعَد ِإَلى الَمجُهول الَقاِدم،

 ِفي َبحِر الّنَدِم الّطِويل.
  ّم يقول:

 َقد َسَعيُت َيا ِفيِنيق،
 ‘َوَقرأُت الكَتاب

 َحّتى َتَجاَوزُت َخِريَفها،
 َوَبِقيُت َعَلى الَجَبِل، ِمثَل ُرمحٍ 

 َوُرَبَما ِمثَل َطاِئٍر ُأسُطوِرّي َقاَل ِلي ِإّنُه ِمن ُساَلَلِتك،
 َوَقاَل ِلي ِإّن الِبَحاَر التي َألَقيُتَها ِفي الَحِقيَبة

 1ُتشِبُهُه، َوَترِوي َعنُه الَمَراِثي.
طذائر الفينيذق ادن نإنساًنا عادًيا إّنما  اء  في القفيدة، لكّنه لم ُينادِّ بداية ألّح الشاعر على تكرار  الّند

ليدّل على أّن جميع أفراد الوطن عليهم التحّرا والّنضذال، فالكذل منذادن بذال اسذت ناء، فقذد حملذ   يذا  
وظيفة فنّية ألّنها نداء للبعيذد ُيفيذد هنذا معنذى التنبيذه، وتكرارهذا يزيذد مذن مسذافا  البعذد، وكأّنذه يعذرف 

نيذق عّلذه ياًل قضيته لذلن تركهم وقام بنذداء طذائر الففي حقيقة نفسه أّن العالم سيبقى متغافاًل وُمتجاه
ُيلبِّي مطلبه، وتتكّش  هذه النهرة الحزينة من خالل المفردا  التي انتقاها الشاعر وهي  بحر الّنذدم، 
المجهول القذادم، تذروي المرا ذي ، فهذو ال يذدري مذاذا سذيحمل لذه المسذتقبل المجهذول، وهكذذا   تذنه  

اكبذة يرسذم لنذا معانذاة الذذا  الفرديذة التذي تفذر  وتذئن تحذ  وقذع أسذئلة متر  األبيا  على  راء داللي،
 .2 مؤسية

وهذا ما يعكسه قول الشاعر   تروي عنه المرا ي ، فقد غد  جميع الكلما  والوعود  قذرأُ  الكتذاب   
لُيعّبذر  رماًدا كرماد الفينيق، وقد نّف  الشاعر نفسه ناطًقا بلسان قومه بداللة توظيفه ضمير المذتكّلم

عذذن شذذعوره وشذذعور شذذعبه تجذذاه الحذذرب، فهذذذا الّشذذع  ال يجذذزس مذذن الحذذرب حتّذذى لذذو كذذان رمذذاًدا لهذذا، 
إّنما ينه  أبنذااه مذن ركذام الذّدمار وال ذراب يجمعذون أحذزانهم اسذتعداًدا للعذودة إلذى بالدهذم، وهذذا مذا 

يزحزحهذا عذذاب، ويفذتح  ُيؤّكده قذول الشذاعر البقاء علذى الجبذل، م ذل ُرمذح  فذي نهذرة تحذًد وصذمود ال
                                                            

 1   409_408،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج .
135إبراهيم نمر موسى: شعرية المقدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،    .2 
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 ففل ال ري   الذي أسقط الّشاعر عليه حالته الّنفسذية نافذذة التأويذل علذى االستبشذار بتبذّدل األمذور 
، ويقضذي رن، فهذا الطائر سيتحّدن الّفذعابوسقوط كل زائ ؛ ألّن ال ري  فترة انتقالية لمرحلة أخ

 .احا  األلم التي انتشر  في األرضعلى مس
القفيدة  صاعًدا إلى فينيق  الحالة النفسية الّداخليذة لذدن الّشذاعر؛ فالفذعود داللذة  كما يشي عنوان 

على الرغبة في والدة حياة جديدة مليئة باألمل خاصذة بعذد ففذل الترقذ  واالنتهذار   ال ريذ   وبعذد 
مذذرور سذذنوا  التعذذ  واألمذذاني ال ادعذذة التذذي عذذانى منهذذا الشذذع ، ويتمذذاهى الشذذاعر مذذع هذذذا الطذذائر 

ًقذذا ي، فالشذذاعر ُهنذذا ُيجّسذذد مذذن نفسذذه فين1أنااا الفينيااق، أنااا حلاام البشاار"فذذبحا ش ًفذذا واحذذًدا بقولذذه   لي
يذذذنه  مذذذن الّركذذذام ليكذذذون شذذذاهد عيذذذان علذذذى مهذذذاهر الجريمذذذة زمذذذن وقوعهذذذا،  وعنذذذدما تفقذذذد األشذذذياء 

تحذذاد الكّلذذي واألجسذذاد ميزاتهذذا الفارقذذة فإنهذذا تفذذبح متشذذابهة حذذد التما ذذل، فذذاالمتزاج  ذذم التمذذاهي باال
، وفذي هذذا التوظيذ  األسذطوري تفذعيد لنبذرة التحذّدي 2وعلى هذه الفورة تجذد العنقذاء صذورتها فينذا 

بذذا ، والّرغبذذة الدائمذذة علذذى تجذذّدد الّنضذذال وكأّنذذه يقذذول للمحتذذل إّنكذذم فذذي كذذل مذذّرة سذذتقتلوني فيهذذا وال ّ 
يد على استمرارية الّسير في طذرق سأنبعث من الّرماد ألعاود المقاومة من جديد، وفي هذا الكالم تأك

ريذذذة، الجهذذذاد وتجذذذّددها فذذذي كذذذل زمذذذان،  فقذذذد توّسذذذل الشذذذعراء الفلسذذذطينيون بفذذذي  مذذذن األسذذذالي  التعبي
التذذذي تذذذّم اختيارهذذذا بعنايذذذة فائقذذذة للتعبيذذذر عذذذن تذذذوقهم الذذذدائم لالنبعذذذا  وبحشذذذد مذذذن الرمذذذوز األسذذذطورية 

بعذّدة أسذماء نيذق ي، كمذا بذرز توظيذ  طذائر الف3 والتجّدد، وتجسيد البطولة اإلنسانية في أبهى صذورها
، وفي هذا السذياق يذرن أحمذد كمذال زكذي  أّن إمكانيذا  أّيذة أسذطورة ال ُيمكذن أن أخرن منها  العنقاء 

 ففي قفيدة  كأّنه الففر  يقول: ،4ُتستغل إاّل إذا ُأتيح لهذا األدي  أن يفهم مغزاها لتعليق حالته بها 
 ُغُموِضهاَأطّلت الَعنَقاُء ِمن 

 َوِمن ُفُروِضَها،
 َوِمن ُأسُطوَرٍة َتُفوت

 َبيُروت!
 ناًَل َبيُروَت ِنجمتا 

                                                            

202،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة،ج  .1 
162،  2012، 2، س9د الجامعا  العربية، م  خالد الجبر: رمز العنقاء في شعر محمود درويش، مجلة اتحا  .2 

 3 208أل في الشعر الفلسطيني المعاصر،  . إبراهيم نمر موسى: شعرية المقد
 4 178،  1980: دراسا  في النقد األدبي، دار األندلس للطباعة والنشر، انهر. 
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 َناَوًَل َبيُروَت َخيَمتا 
 َوًَل َبيُروَت َأنَدُلَس الُبَكاءِ 

 1َتَفاَءِلي!
المقطوعذة ف ؛لكّنذه تعّجذ  يقتضذيه سذياق األبيذا الموقع هنذا لذيس موقذع تعّجذ  مذن الناحيذة الكتابيذة، 

فارقة غريبة وهي مفارقة تهكّمية ساخرة إطاللذة العنقذاء مذن الغمذوض، للكشذ  عذن الت ذّبط ابتدأ  بم
وعذذذدم معرفذذذة المفذذذير الذذذذي تتّجذذذه نحذذذوه القضذذذية الفلسذذذطينية، فذذذازداد األلذذذم وتعّمذذذق الشذذذعور بالوحذذذدة 

كس حالذة والعذاب، فبيرو  التي سّلط الشاعر الّضوء عليها بتكرارها أربع مّرا  مقترنة بال الّنافية تع
وقذذذد خذذذال  الشذذذاعر التنذذذا  الشذذذتا  النفسذذذي وعذذذدم االسذذذتقرار عنذذذد تقّطذذذع الُسذذذبل بهذذذؤالء الالجئذذذين، 

 األدبي في قول محمود درويش:
 لنصيَح ِفي شبِه الجزيرة

 بيروُت خيمتنا األخيرة
 2بيروت نجمتنا األخيرة

ا علذذذى قلبذذذه وتعّلقذذذه وربطذذذه بال يمذذذة شذذذاهدً  تكذذذرار الشذذذاعر للمكذذذان فذذذي رأي إبذذذراهيم نمذذذر موسذذذى يعذذذدّ 
بالحيذاة، وتذرتبط بيذذرو  بمأسذاة الشذذع  الفلسذطيني، فهذذي خيمتنذا مذرة ونجمتنذذا مذرة أخذذرن التذي تجمذذع 

، لكذّن الشذاعر علذي ال ليلذي ُي ذال  3المتناقضا ، فهي خيمة المنفى ونوره الذذي يضذئ لذه الطريذق.
الغذذذزو اإلسذذرائيلي للبنذذذان عذذذام المذذذأون اآلمذذن لالجئذذذين وب اصذذة بعذذذد هذذذه الداللذذذة، وال يعتبذذر بيذذذرو  

،   ودخذذول العذذدّو إلذذى بيذذرو  وفرضذذه بقذذوة السذذالل إخذذراج قذذّوا  المقاومذذة الفلسذذطينية منهذذا، 1982
وتذذذذأتي صذذذذورة   األنذذذذدلس  فذذذذي نهايذذذذة ، 4كذذذذان ضذذذذريبة قاسذذذذية ضذذذذّد الشذذذذع  المشذذذذّرد فذذذذي الم يمذذذذا  

يقة انهار  بعد  مانمئة سنة مذن المقطوعة لتعّمق من مأساة المشهد التراجيدي فحضارة األندلس العر 
وقذد نجذح  ،العطاء واالزدهار، واشتّد حولها الحفار وُشّرد أهلها من العرب والمسلمين في كذل مكذان

الشاعر في توظي  البعد التاري ي في  األندلس  التي تفتّ  مملكتها وبد  كإنسذان حذزين بذاٍا علذى 
، فسذذقوط فلسذذطين فذذي يذذد األعذذداء يسذذتدعي زوال مجذذده ليرسذذم مذذن خاللهذذا مأسذذاة فلسذذطين المعاصذذرة

                                                            

125_124،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الّناجزة، ج  .1 
199،  1996وان محمود درويش، م ، دار العودة، بيرو ، . محمود درويش: دي 2  

381انهر إبراهيم نمر موسى: شعرية المقدأل في الشعر الفلسطيني،    .3  
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بر مّما حّل بها، لكّن علي ال ليلي لم يفقد األمل كلًيا في تبّدل األمذور  تّذّكر سقوط األندلس ألخذ العِّ
مذذن حالذذة الّضذذياس والتفذذّرق إلذذى التجّمذذع واللقذذاء، فإطاللذذة العنقذذاء فذذي البدايذذة هذذي الحيذذاة الكامنذذة فذذي 

ألمذذور مذذن جديذذد وهذذذا مذذا تُذذوحي بذذه مفذذردة   تفذذاءلي  فذذي نهايذذة الكذذالم، رمادهذذا والتذذي سذذُتعيد ترتيذذ  ا
 فأطّل   في البداية و تفاءلي  في النهاية هذي صذورة للحيذاة الجديذدة التذي سذُتبنى بعذد انبعذا  العنقذاء 
مذذذن رمادهذذذا، وهذذذذا ُيبذذذرز الرغبذذذة الجامحذذذة والعزيمذذذة القويذذذة فذذذي  أن تسذذذقط أوراق الماضذذذي والحاضذذذر 

تقبل الذذذذي تذذذؤمن األسذذذطورة اّنذذذه سذذذيكون والدة جديذذذدة ، فذذذاالحتراق والذذذوالدة توأمذذذان فذذذي لينب ذذذق المسذذذ
وكأّن الشذاعر يسذتعلي  ،1األسطورة، فال بّد من االحتراق أواًل حتى تكون الوالدة واالنبعا  من الّرماد 

 على جراحه لُيولد من جديد بقّوة وعزيمة ال ُتوص .
 ي قفيدته  يداِّ الّفغيرة  قائاًل:وُيلّح الّشاعر على الفكرة نفسها ف

 ِإّنها ِرحَلُة الَعنَقاِء الِتي َسَتّظل  َتنَطِلُق َحيُثما َكاَن ُهَناَك ُمَخّيَماٌت َتُهب  
 ِمنَها َرَواِئُح الَوَطن َوَتَنَطِلق ِمنَها الز ُنوُد َلَمِسيَرِة الّتحَرير.

 َوِبَداَية ُأخَرى َفَمتى َسَتنتهي انَتَشاٌر َعَلى َباِب الُمَخّيِم ِنَهاَيُة َمأَساة 
 2المآسي؟

 ُهنذا ، وأبنااهذا، لقد بدا الم ّيم معذاداًل موضذوعًيا لأللذم والعذذاب الذذي يسذتقّر فذي بذاطن األرض فهذي 
مشّتتون في كّل مكان، وهذا مذا يعذّ  بذه السذياق الُمحّمذل بمعذاني األسذى التذي ُيعّمقهذا توظيذ   هناا 

المفسذذي  فذذاألرض لذذم تعذذد تذذأنس بالحيذذاة، والالجئذذون ال ينعمذذون بالّراحذذة اسذذم االسذذتفهام  متذذى تنتهذذي 
واالستقرار الّنفسي فرائحة الذوطن وُترابذه ُتشذعل فذي أنفسذهم الحنذين للعذودة إليذه، وتذدفعهم إلذى التحذّرا 
 والّنهوض لتحريره، وهذه هي الّرغبة في بداية جديدة بعد الّ ورة التي ال بّد منها مذن كذّل معّكذر لفذفو
الحياة، وهذا مذا تؤّكذده أسذطورة  العنقذاء  أّن الفلسذطيني ُيولذد مذن  البدايذة ، ومذن الحكايذة بذال  نهايذة ، 
 فمذذن الطبيعذذي واإلنسذذاني أن تسذذعى الذذّذا  إلذذى اسذذتعادة توازنهذذا، وإاّل فلذذن تقذذون علذذى المتابعذذة فذذي 

ن وشذعبها أسذطورة فذي ، وبذذلن أصذبح  فلسذطي3الطريق نفسها، أي تمجيد المو  والموتى والشهداء 
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الّنضال، ويذرن بعذ  البذاح ين ّأّن اإلنسذان فذي  صذراعه مذع المذو  أبذى أن يستسذلم للهزيمذة، األمذر 
 .1الذي دفعه إلى إبداس عالم أسطوري يتغّل  فيه االنبعا  على المو  

غذذرب لكذذّن الشذذاعر انذذزال عذذن الذذدور الحقيقذذي لطذذائر الفينيذذق إلذذى معًنذذى ُمغذذاير يعكذذس مذذا ُيحذذاول ال 
 زرعه في عقول الشع  لت بيط همهم عن الجهاد فيقول:
 وانتحرت  عيناَك من العتمِة، في عتمِة بعِض الّزنزاناِت،

 وصارت  أخباُر ال" سي .آي. أيه" كما أخباَر الُعملِة ِفي الّسوق،
 ُترّوُج ، ُتروُج وتطَغى..

 َلن َتصَعد ِمن َموِتَك،
! ُطق  !  ُطق 

 ُبودَيتَك األولىَلن تصَعَد ِمن َوشِم عُ 
 لن تأكَل حبَة حلوى!

فلى  يُدَك الس 
 وبالُدَك ُسفلى    

 َوِرياُحك ُسفلى            
 َوُزروُعك ُسفلى                 

 َوُدموعَك ُسفلى                          
 2أنت...                                            

از بذذه طذذائر الفينيذذق وهذذو الفذذعود مذذن الرمذذاد، وُيذذدخل الشذذاعر ينذذزال الشذذاعر عذذن الذذدور الذذذي امتذذ
 اصذة فذي إظهذار بعامذة واالحذتالل بأسطورة الفينيق في هذا المقطع لُيبرز من خاللها هدف الغذرب 

الشع  الفلسطيني بفورة شع  عذاجز غيذر قذادر علذى بنذاء غذده ومسذتقبله الحضذاري، وقذد اسذت مر 
تفعد من عبوديتذن ؛ لُيكسذبه  الفينيق   لن تفعد من موتن، لن الشاعر الداللة العكسية لدور طائر

ويؤّكد من خالله أّن هدف االحتالل هو اإلبقاء على عبودية الشع ، وحفذاره فذي زنزانذة  اا رمزيً بعدً 
الحقيقذذذة فيهذذذا، وُيسذذذاعده فذذذي ذلذذذن اإلعذذذالم المّزيذذذ  الكذذذاذب الذذذذي ُيذذذرّوج األخبذذذار يذذذرن نذذذور  ُمغلقذذذة ال

الحقذذذائق فذذذي محاولذذذة لزرعهذذذا فذذذي عقذذذول األبنذذذاء،  ويمكذذذن وصذذذ  البطذذذل بتداخالتذذذه الكاذبذذذة وُيزّيذذذ  
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 لقفذذيدة وهمذذا: البحذذث عذذن الذذذا  فذذي عفذذر الضذذياس،المعقذذدة فذذي ُبعذذدين رئيسذذين مّيذذزا حركتذذه فذذي ا
 .1والبطولة وتحّدي كل مقّوما  المو  

ه إلى جميذع فئذا  الشذع  ق، طق  لتفل رسالتلغة اليومية الّدارجة في قوله  طُ وقد وّظ  الشاعر ال
وتكون قادرة على التأ ير في نفوسهم، ويرسم الشاعر صورة الضع  التي ُيحاول الّدخيل إغراق أبناء 
الوطن في مستنقعها من خالل عّدة عناصذر تذرتبط جميعهذا بمفذردة السذفلى وضذمير الم اطذ  الذذي 

كذس أمنيذة المحتذل فذي اإلطاحذة بمكانذة يتكّرر فذي كذّل مذّرة، فاليذد والذبالد والذزروس والريذال والذدموس تع
التي يحذاول تحقيقهذا، ويتفاعذل تحريذن الكلمذا  فذي يني والقضاء على أهدافة السامية اإلنسان الفلسط

األسطر الشعرية مع حالة االنحدار التي يرغ  االحتالل إيفال الشع  لها وضرب كّل فكرة يسعى 
ر مذذع الشذذكل الكتذذابي لألبيذذا  الشذذعرية الذذذي الفلسذذطيني الوصذذول إليهذذا، حيذذث تتضذذافر رسذذالة الشذذاع

ُيشبه الّدرج ليرسم صورة الهبوط والنزول الذي آل له حال البالد العربية، ويرن عبد ال الق الع  أّنه 
قذذد تمّ ذذ  عذذن الجذذدل الحاصذذل بذذين الشذذفهي والمكتذذوب جذذزء كبيذذر مذذن الّتشذذكيل البفذذري الذذذي لجذذأ 

ل فذذي مذذن خاللهذذا إلذذى المتّلقذذي، ومذذن هنذذا بذذرز االهتمذذام إليذذه الّشذذعراء مذذن أجذذل إيفذذال جذذزء الذذّنص ا
، وتذذأتي عالمذذة الحذذذف فذذي نهايذذة المقطوعذذة 2الُمتزايذذد بالتشذذكيل البفذذري فذذي شذذعرنا العربذذي الحذذديث

فذال يكذون اإلنسذان فذي يكذون أك ذر بالغذة مذن المنطذوق بذه، رّبما لتقول للقارئ أّن المسذكو  عنذه قذد 
إعذالم االحذتالل ريق الّفواب، واتبع طريق الشهوا  وهذذا مذا يسذعى مكانة سفلى إاّل إذا ابتعد عن ط

الجيذذل الجديذذد  واسذذت دام الحذرب اإلعالميذذة التذذي تطمذح إلذذى قلذ  الحقذذائق، وتجهيذل االتذروي  لذذه دائًمذ
ص متواليذذة شذذعرية تنتقذذل فيهذذا التشذذكيال  مذذن صذذورة إلذذى أخذذرن فذذي وعذذي فذذالنّ بحقوقذذه فذذي وطنذذه،  

عالية من النض  والتحذام األشذياء والموجذودا  والعناصذر الحياتيذة التذي  شعري است نائي، وفي درجة
، لكذذّن ال ليلذذي لذذم يستسذذلم لهذذذه األكاذيذذ  ويذذرّد فذذي قفذذيدة أخذذرن 3ُتشذذّكل فضذذاء ال طذذاب الشذذعري 

 بقوله:
 أنَت الَباقي

 فوَق األحزان  
 وفوَق الطغيان  
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 سبحان  
 لم  تفقد  رأسكَ 

 إًّل َكي يصعَد من كلِّ مكان  
 1َك أقوى مّما كان  جذرُ 

بعذث مذن جديذد إنسذاًنا أك ذر قذّوة وقذدرة علذى كسذر إاّل ليُ يؤكد الشاعر مذن خذالل هذذه األبيذا  أّنذه لذم يُ 
 ئر الفينيق الذي ُيبعث من رماده.مواجهة المفاع  كطا

 زرقاء اليمامة
كمذذا قيذذل وهذذي  ،كانذذ  زرقذذاء اليمامذذة مذذن األسذذاطير التذذي اسذذتدعاها علذذي ال ليلذذي فذذي بنائذذه الشذذعري 

كانذذ  ُتبفذذر  ،امذذرأة مذذن بنذذي جذذديس، مذذن أهذذل اليمامذذة، ُضذذرب بهذذا الم ذذل فذذي حذذّدة البفذذرعنهذذا:  
زايذذد بأّنهذذا رمذذز عشذذري  ، وقذذد وصذذفها علذذي2األعذذداء مذذن ُبعذذد  ال ذذة أّيذذام، وتحذذّذر قومهذذا لالسذذتعداد 

صذذغاء إلذذى أسذذطوري يعكذذس القذذدرة علذذى التنبذذؤ واكتشذذاف ال طذذر قبذذل وقوعذذه، وتحّمذذل نتيجذذة عذذدم اإل
أن تكذون كلماتذه فذي ، وقد جاء توظي  علي ال ليلذي لهذا حذاماًل رسذالًة جوهريذة؛ رغبذة منذه 3تحذيرها

مبّفرة للجماعة التي أصبح  ُتّفدق كل ما تسمع، وُتغم  عيونها عن الواقع المذؤلم الذذي ُيعذاني 
سذتقراء المسذتقبل فذي منه أبناء الذوطن، ويعكذس عنذوان القفذيدة  الّفذعود مذن فّوهذة الجذرل  محاولذة ا

 عيون زرقاء اليمامة الُمنيرة بضوء الحقيقة:
َجر...  َفاِلحَجارُة َمزُروَعٌة َكالشَّ

 َوَنحُن اأَلَكاِليل... 
 َنحُن الُخيول...         

 َوَعيُن الَيَماَمِة...
 َنافِذٌة ِفي الَمَراَيا !! 

................ 
 المخاض يجيءُ 
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 حيا..، وتَ خانمائمنا في الد  حَ  تموتُ 
 وتحيا... تموتُ 

 البحر نورس، وًل يحرثُ  
 1لب الشجر!أو يشرب الملح قَ                     

اسذذذتعار الّشذذذاعر مفذذذردة  الجذذذرل  لوصذذذ  المحتذذذّل ال بيذذذث الذذذذي يتلذذذّذذ بإراقذذذة الذذذّدماء، ويحذذذرم الشذذذع  
المناضذذذذلين  العذذذذيش بسذذذذالم وُيحذذذذاول نشذذذذر الّرعذذذذ  والقلذذذذق فذذذذي كذذذذل مكذذذذان، لكذذذذّن الّشذذذذاعر ُيفذذذذّر أنّ 

سيتَ ّطون كل العقبا  وسيفذعدون ببطذوالتهم لتحقيذق أحالمهذم فذي الحريذة والعذيش الكذريم، وتذتالحم 
هذه الفورة مع أسطورة زرقاء اليمامة ليحمل التوظي  في  نايذاه إشذارة التنبيذه والّتحذذير مذن المحتذل 

م ذذرج منهذذا، وقذذد ورد فذذي  حفذذر ال الذذذي يفذذنع األكاذيذذ  ويحيذذن المذذؤامرا  إليقذذاس أبنذذاء الذذوطن فذذي
 اسذذياق القفذذيدة الحذذديث عذذن الذذوطن المهذذزوم والمقتذذول، كمذذا أّن فذذي استحضذذار زرقذذاء اليمامذذة حنيًنذذ

للواقذذع المذذؤّلم الذذذي سذذاعد فذذي تعميقذذه كذذّل مذذن يسذذعى إلذذى إعذذالء مفذذلحته  اللبطولذذة الغائبذذة، ورفًضذذ
طن،   فالداللذذذذة االستشذذذذرافية الّش فذذذذية دون التفكيذذذذر فذذذذي عواقذذذذ  األمذذذذور التذذذذي سذذذذتحّل بأبنذذذذاء الذذذذو 

للمستقبل، وتحذذير قومهذا مذن األعذداء، واكتشذاف ال طذر قبذل وقوعذه، بقيذ  مقترنذة بهذا وشذّكل  أهذم 
الدالال  التي تّم استدعااها في الشعرين الفلسطيني والعربي، لما يحملذه هذذا الرمذز مذن  ذراء متزايذد، 

تعبيذذذذذر عذذذذذن القضذذذذذايا الوطنيذذذذذة والقوميذذذذذة وعذذذذذودة إلذذذذذى المنذذذذذابع البكذذذذذر لذذذذذربط الماضذذذذذي بالحاضذذذذذر، وال
 .2واإلنسانية 

 وتتقاطع هذه الدالال  مع قفيدة أمل دنقل  البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ، التي يقول فيها:
 أسأُل يا زرقاء

................... 
 كيف حملت العار

 انهار أن   نفسي، دونَ  أن أقتلَ  ثّم مشيت دونَ 
 3ربة المدنسةالتّ  بارلحمي من غُ  أن يسقطَ  دونَ 
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زرقذذذاء اليمامذذذة شذذذاهًدا علذذذى أسذذذباب الهزيمذذذة التذذذي ترتّذذذ  عليهذذذا غيذذذاب الحريذذذة، وكأّنهذذذا تحمذذذل كانذذذ  
 داخلها صدن الفو  لكل إنسان يأمل ال ال  من آ ار الهزيمة.

كما أّن خروج الشكل الكتابي عن المألوف ُيفبح الفًتا ليستوق  القارئ فذي تأّمذل الكلمذا  واالنتبذاه  
لى دالال  معانيها،  يضع هذا التوزيذع كذّل واحذدة مذن تلذن الذدواّل فذي بذؤرة محوريذة ُتسذّلط األضذواء إ

، ويشي تحرين عبارة  نحن ال يول  برسم صورة متحّركة ُتجّسد 1عليها من الناحتين الداللية والنغمية 
لتحقيذق الفذوز، وقذد حركة األبطال في ساحا  المعركة التذي ُتشذبه حركذة ال يذول فذي ميذادين الّسذباق 

ترا الّشاعر انفتاًحا من البياض بعد مفذرّدة   المرايذا  ليذدّل علذى انفتذال الحيذاة وتعذّدد المرايذا والّفذور 
التي ُيمكن للقارئ راية الّنص بها، فالمؤّ را  البفرية بالرغم  من بساطتها ال بّد أن يكون لها تأ ير 

نسذ  مفرداتذه، فلذيس بالّضذرورة أن تقتفذر القذّوة علذى  في توجيه نهر القارئ إلى بنية الّنص وطريقة
قذذّوة أخذذرن تتمّ ذذل فذذي الحنكذذذة ويذذرن عبذذد ال ذذالق العذذ  أّنهذذذا  حمذذل السذذالل وامذذتالا المعذذّدا  فقذذذط،

، ويزيذد عمذق الفكذرة 2الفكرية والراية القلبية التي قد ُتغّير موازين األمور وتقل  السذّحر علذى الّسذاحر
اقترانها بعالمة التعجذ  المكذرّرة مذرتين فذي نهايذة المقطوعذة الشذعرية موازنذة األسطورية وداللتها عند 

مع تكرار ضمير المتكلم  نحن  في  نايا الّنص، فالّفعود بالرغم من الجرال واالستبسال في النّضال 
خلية والبقاء في األعلى كاألكاليل التي ُتوضع على الرأأل هو ما ُي ير االنبهار والّتعج  بالعزيمة اّلدا

التي تسكن كينونة نفذس الشذاعر رغذم كذل العذذابا  والمتاعذ ، وهذذا مذا يؤكذده انتقذاء الشذاعر لمفذردة 
 الم اض  التي تحمل المعاناة واأللم متبوعة بالطباق بين مفردتذي الحيذاة والمذو  ليؤّكذد الشذاعر مذن 

ونكبذة أهلذه وتشذردهم فذي  خاللها  أّن أسرار المأساة وجّل مكنوناتها تتمّ ل في فجيعة الوطن الممذزق،
متاهذذا  المنذذافي، ومذذن هنذذا كانذذ  القيمذذة اإلنسذذانية العهمذذى التذذي منحذذ  ش فذذية   زرقذذاء اليمامذذة  
بعذذذذًدا آخذذذذر يذذذذدنو بذذذذه إلذذذذى أن يكذذذذون رمذذذذًزا للتضذذذذحية وفذذذذداء األهذذذذل والذذذذوطن مذذذذن أجذذذذل الحيذذذذاة وحريذذذذة 

 ، ويقول في قفيدة أخرن:3اإلنسان 
 لبحر. كانتهياكلهم تصوُل، تهب  نحَو اكانت 

ا:  رغوُة األبدان طاغيةا. وكان شاهدا
 واليمامة تعرف صّيادها فيشف  الغناُء.

                                                            

282خضر أبو جحجول: التشكيل الجمالي فيشعر سميح القاسم،    .1 
106: التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني،  هران  .2  
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 شاهداا:
 والحروُب ُتهادُنها ِسَنةٌ 

رِه ما تشاُء.  1ثم تأخذ من ُعم 
على جرائم الحرب وهذا ما يؤّكذده تكذرار الشذاعر مفذردة  امن زرقاء اليمامة إنساًنا شاهدً  جعل الشاعر

االستحضذار أن ُيضذي  للرمذز األسذطوري داللذة معاصذرة   ااول الشذاعر مذن خذالل هذذ ، وُيحذا  شاهدً 
في ظّل االحذتالل، الذذي ُيسذيطر علذى البحذر اب التي يعيشها الشع  الفلسطيني تعّبر عن حالة العذ

 ،هيذاكلهم تفذول  وخيرا  البالد بدعون األكاذي  المزعومة التي تفول وتجذول فذي عقذول شذعبهم، 
فذذذي  هذذذافذذذإذا كذذذان دور  عر فذذذي هذذذذه األبيذذذا  الداللذذذة المتعذذذارف عليهذذذا لزرقذذذاء اليمامذذذة؛وُي ذذذال  الشذذذا

األسطورة العربية التحذير من قدوم العدّو وتنبيه قومها لالستعداد له، فذإّن دورهذا فذي الوقذ  الحاضذر 
 أريي األحدا  وحفهها في الذاكرة.أصبح ت

 

 
 

 
 

                                                            

344،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج .1 
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لذذذي ال ليلذذذي عنذذذد توظيذذذ  األسذذذاطير العربيذذذة، إنمذذذا وّظذذذ  أسذذذاطير شذذذرقية تعّبذذذر عذذذن لذذذم يتوقذذذ  ع
مضذذذمون رسذذذائله الشذذذعرية، ويذذذرن أنذذذور الشذذذعر أّن الشذذذعراء الفلسذذذطينيين اسذذذتقوا الك يذذذر مذذذن مذذذواّدهم 
الشذذعرية مذذن الينذذابيع الفّياضذذة لألسذذاطير القوميذذة والعالميذذة بعذذد أن أعذذادوا صذذياغتها برايذذة معاصذذرة، 

ن عذذن البعذذد الحضذذاري ألمذذتهم، ومجسذذدين تماهًيذذا بذذين الذذّذا  الفرديذذة والذذّذا  الجمعيذذة، بحيذذث معّبذذري
 يتماهى الشاعر مع جمهوره وُيفبح ناطًقا باسمهم، معّبًرا عن وجدانهم ورايتهم.

 ( يبين عدد األساطير الشرقية وأشكال توظيفها في شعر علي الخليلي5جدول رقم )

سل
سل

م
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 التكرار
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  إشذذذارا  أسذذذطورية  حفذذذل    أربذذذعالحذذذظ مذذذن الجذذذدول الّسذذذابق توظيذذذ  الشذذذاعر علذذذي ال ليلذذذي  _ يُ 
  مذذذرة، مذذذن خذذذالل آليذذذة ا نذذذين وعشذذذرين  عشذذذتار  فيهذذذا علذذذى أعلذذذى عذذذدد تكذذذرار، فقذذذد وّظفهذذذا الشذذذاعر  

  مرة، أما أسطورة عروأل النيل فقد تكّرر  إحدن وعشرينالدور، يلي ذلن أسطورة إيزيس وأوزريس  
 ، وبعل وعناة مرة واحدة.   مرا أربع 
س الشذذاعر فذذي األسذذاطير الشذذرقية التذذي انتقاهذذا بذذين البابليذذة والفرعونيذذة، فذذي محاولذذة للتوفيذذق بذذين نذذوّ _

 .ضمن رايا شاملة للتاريي والوجود الترا  األسطوري والواقع الحاضر
 توظيذذ  األسذذاطيرعلذذى أعلذذى عذذدد مذذن   جدليذذة الذذوطن حهذذي ديوانذذا   مذذازال الحلذذم محاولذذة خطذذرة  و

 ال  أساطير ، للتوفيق بين الترا  األسطوري والواقع الحاضر ضمن رايذا شذاملة للتذاريي والوجذود،  
فرّكز الشاعر في هذه الدواوين على ضرورة التّوحد والتكات  للتفّدي لمذؤمرا  العذدّو وخططذه ضذّد 

 أبناء الّشع ، وضرورة جمع الشتا  بعد التفّرق.
، و  خريذ  الفذفا   أّيذة أسذطورة شذرقية لشاعر في ديواني   تضاريس مذن الذذكرة بينما لم يوّظ  ا 

فقد لجأ إلى الكلمة المباشرة لتوجيه نهذر المتلّقذي إلذى ضذرورة الذّدفاس عذن المقّدسذا  وحمايذة األرض 
  بعد انتفاضة األقفى 2001ي  الّففا  ُكت  في عام   ر من بطش المحتل، وخاصة أّن ديوان خ

 فمال الشاعر إلى توجيه رسائله إلى جميع فئا  الشع  لنفرة المقدسا  والّدفاس عنها. بعام واحد،

 تموز  /عشتار
تدور معالِّم أسطورة عشتار التي أذابها الّشاعر في بنائه الشعرّي حول ال ف  والتجّدد في مهاهر  

دها لتلذذّون وجذذه الطبيعذذة الم تلفذذة،  فعشذذتار كمذذا تذذزعم األسذذطورة كانذذ   تنذذتف  مذذع الربيذذع مذذن مرقذذ
مانيذذذة وكوكذذذ  الزهذذذرة، ال   جمذذذة النّ عشذذذتار ، وقذذذد كذذذان مذذذن رمذذذوز اآللهذذذة 1األرض بكذذذّل أخضذذذر بهذذذي  

وكان لهذا مراسذم دينيذة  ،واعتبر سّكان وادي الرافدين نزول اإلله تموز إلى العالم السفلي بم ابة وفاته
تذي تنعذدم فيهذا األمطذار فذي علذى اسذمه وهذي الفتذرة ال وز، فقذد سذمي ذلذن الشذهرخاصة فذي شذهر تمذ

وادي الرافذذذدين وتنقطذذذع الزراعذذذذة، وتضذذذمن  المراسذذذذيم نحيذذذ  وعويذذذذل وبكذذذاء النسذذذذوة البذذذالغ، واعتبذذذذروا 
ويبرز هذذا التوظيذ  األسذطوري فذي قفذيدة 2خروجه من العالم السفلي بعد ستة أشهر بم ابة ميالده.

   دفاتر إلى أطفال العالم  بقول الشاعر:

                                                            

 1. 106،  1985فراأل السّوال: لغز عشتار األلوهية المؤن ة وأصل األسطورة، سوها للدراسا ، قبر ،  
106  :السابقالمفدر   .2 
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 للوزة.. كان  كاَن الجسُد َعلى ا
 ُيزهُر أوًلداا وبناتاا في نيسان

 وُيشرُق في تشرين
 ويعطي ما شاء اإلنسان  

 وكاَن.. على القدوِم الجسُد الرّيان  
 نافذةا في القدسِ 

 ونافذةا في كسرِة خبٍز نضجت  فتناسلَ 
 فيها القمُح وعّبأ أكياِس األمِم المتحّدة

 حّتى انقلب الميزان  
... وكان.. الكائن بحَر   1النسيان 

في قذول الشذاعر   ُيزهذر فذي نيسذان  وقولذه   كسذرة خبذز نضذج  فتناسذل ، حيذث  دور عشتاريتجّلى 
 ،يؤّكد توظي  فعل اإلزهار والتناسل دالال  العطاء وال ير الوفير الذذي يفذي  بذه جسذد المناضذلين

ار، فمذذو  هذذؤالء وهذذذا مذذا ُيبذذرزه انتقذذاء الشذذاعر لشذذهر نيسذذان الذذذي تنمذذو وتزهذذر فيذذه األرض واألشذذج
الشذهداء  الشهداء سب  في حياة غيرهم إذ تمتذزج عشذتار مذع الطبيعذة لت ّفذ  األرض وتحذّول دمذاء

تتسذم بالتجريذد ألّنهذا بذين التذي القذون المتفذارعة عذن إبذراهيم نمذر موسذى  تحّد إلى خضرة ونماء، و 
يذذة التذذي تعّبذذر عذذن سذذر ال لذذق زمنذذين: أولهذذا الذذّزمن الماضذذي فذذي قولذذه  كذذان  بتذذداعياتها الدينيذذة والدالل

والوجود اإلنساني، فمذا بذين الكذاف والنذون سذال  األمطذار واخضذّر  األشذجار، لكذّن الذزمن الماضذي 
ُطويذذ  صذذفحته ولذذم يعذذد قذذاباًل للتجذذدد واالنبعذذا ، و انيهمذذا الذذزمن الحاضذذر بوحشذذته باعتبذذاره معذذاداًل 

 .2وداللًيا لالحتالل اموضوعيً 
ميذذزان مذذع نافذذذة القذذدأل ليبّشذذر الشذذاعر المتّلقذذي بضذذرورة انقذذالب المذذوازيين وتتضذذافر داللذذة انقلذذ  ال 

وتبذذّدل األمذذور ورفذذ  الواقذذع المعذذيش الذذذي يعذذيش فيذذه الك يذذر مذذن الالجئذذين علذذى مسذذاعدا  األمذذم 
المتّحدة، ليتناسل العطاء من أرض القدأل التي ستمأل خيراتهذا أكيذاأل األمذم المتحذّدة وفذي هذذا داللذة 

نذذاء الشذذع  الفلسذذطيني قهذذر المحتذذل، وسذذيطرتهم بذذإرادتهم القّويذذة علذذى خيذذرا  بالدهذذم، علذذى تحذذّدي أب
ي يسكن نفذس الشذاعر ذويعكس توظي  قافية النون الساكنة التي تحمل بين طّياتها األنين والحزن ال

                                                            

43   ،2علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1 
 332: شعرية المقدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،  انهر. 2



 

92 
 

علذذى أرض فلسذذطين مذذن مجذذازر ونفذذي  ونسذذيانهم لمذذا يذذدوروشذذعبه علذذى سذذكو  الك يذذرين واسذذتكانتهم 
بنذذاء، لكذذّن هذذذا الواقذذع لذذن يسذذتمّر طذذوياًل وسذذتنقل  األمذذور بشذذروق شذذمس تشذذرين وتجذذّدد وتشذذريد لأل
 من األعداء. اهر  ماره في نيسان حريةً  وتحررً النضال لُتز 

وال ت فذذى أهميذذة اللذذون األحمذذر الذذذي ارتذذبط بالذذّدم، فقذذد أجمعذذ  ال قافذذا  القديمذذة أّن اإلنسذذان األول  
اكتسذذذب   أحذذذد اآللهذذذة، أو هذذذي تربذذذة حمذذذراء ادة الحمذذذراء هذذذي دمم لذذذوق مذذذن مذذذادة حمذذذراء، وهذذذذه المذذذ

، إذ تعّلل األسطورة أّن االحمرار في بع  األزهار نات  من دم اإلله، وهذا ما 1حمرتها من دم اإلله 
 ذكره علي إبراهيم في كتابه   اللون في الشعر العربي : أنه قذد ولذد  مذن دم أدونذيس شذقائق النعمذان

ه ذ، وقذد وّظذ  ال ليلذي هذ2دما هاجمه ال نزير البّري، فنبت  تلن الّزهرة الجميلذة بعد أن سال دمه عن
 األسطورة بشكل كّلي في قفيدته   الكناية مقتلي ولساني ، قائاًل:

 َجَسِدي ِكنَاَية. َوَما َيُفوُت ًَل َيُموُت.
 :َما َيُموُت ًَل َيُفوتُ 

 الَمسُمومَوَقتِلي الّلَسان، َواأَلنَعاَم َترَعى ُعشَبَها 
 َقال َصاِحِبي: َهَلكَت،

 َقاَل: َلن َتُدوَم،
 َغاَدَرت  َزَماَنَها َشَقاِئُق النَّعَمان.

 آه َقيَدها!
 َكَسرت َقيَدَها،

 3َكَسَرت َقيَدَها، َفَكيَف َأسَرَجت  َدِمي؟ !
، أشذذار الّشذذاعر فذذي مقطوعتذذه إلذذى شذذقائق النعمذذان، وخذذال  الم ذذل المتعذذارف عليذذه   اللذذي فذذا  مذذا  

أن ي ذذدم الرسذذائل التذذي يرمذذي لهذذا سذذطوري وقذذد أجذذاد الشذذاعر فذذي هذذذه الم الفذذة وهذذذا االسذذت مار األ
نّفذذه، وهذذي كسذذر قيذذود االحذذتالل وإنهذذاء حفذذاره للذذوطن وهذذذا مذذا تعكسذذه عبذذارة   لذذن تذذدوم  المتبوعذذة 

ان بكسر القيذود ، فمهمذا أبذدن هذذا الغاصذ  مذن دعايذا  تنشذر رغبتذه فذي الّسذالم فمذن الفذع  نسذي
جرائمذذه الّسذذابقة، بذذل سذذتبقى حّيذذة فذذي ذاكذذرة الّشذذع  تعمذذل كمنّبذذه لهذذم كّلمذذا حذذاولوا تفذذديق أكاذيبذذه؛ 
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لتكون سبّبا في إشعال لهي  ال ورة وتّدفق الّدماء في كل مكان لمنح  ذرن األرض رائحذة الّطهذارة بعذد 
 تدنيس االحتالل لها.

اإلنسذان، وُيفيذد  ى الحذوار يحمذل وجهذة نهذرلشذعرّي علذنمر موسذى أّن ارتكذاز ال طذاب اإبراهيم  يرن 
القذذارئ مذذن لهيذذ  تجذذارب الش فذذيا  ومواقفهذذا المتعذذّددة فذذي التحذذّرر وال ذذال  مذذن االحذذتالل، كمذذا 

ا  فذذذي الذذذّنص ُيفذذذارق اإلطذذذار الغنذذذائي الذذذذاتي المتقوقذذذع علذذذى الذذذذا ، ويجعذذذل الّش فذذذيا  واألصذذذو 
داللة على الذرف  لن، ما، ال   ال النفي لدو ، وفي توظي  الشاعر 1عن ذواتها الشعري تنطق وُتعّبر

الكامل لوجود االحتالل على األرض، وإلحال على ضرورة ت ليص األرض من شروره بالّدم والقتال، 
ويزيذذد المعنذذى عمًقذذا وداللذذة اقترانذذه بمفذذردا  الشذذاعر:  هلكذذ ، غذذادر  زمانهذذا، كسذذر  قيذذدها ، كمذذا 

الذذي ى الذذي يسذكن نفذس الشذاعر بسذب  الحفذار ال ذانق ُيبرز أسلوب الّتوجع  آه  حجم األلم واألسذ
 .يفرضه المحتل على أرض الوطن

وقد أكس  الشاعر عمله حيويذة و ذراء بتوظيذ  الحذوار وتقنيذة تعذّدد األصذوا  التذي اسذتدع  تنوًعذا  
المعاصذر عذن أهميذة التكذرار التذي  في توظيذ  الضذمائر، وتحذد   نذازا المالئكذة فذي قضذايا الشذعر

ص بفضذذلها طاقذذا  إيحائيذذة أكبذذر مذذن تلذذن الّطاقذذا  التذذي تحملهذذا اللغذذة الّشذذعرية، ومبعذذث كتسذذ  الذذنّ ت
 كذذذان لفهذذذة التكذذذرار عمذذذق اإلحسذذذاأل وصذذذدقه بشذذذرط أن يكذذذون المكذذذّرر و يذذذق االرتبذذذاط بذذذالمعنى، وإالّ 

 .2متكّلفة ال داعي لها
القيذذذذد وعذذذذدم وقذذذذد كذذذذّرر الشذذذذاعر مفذذذذردة  القيذذذذد   ذذذذال  مذذذذرا  ليسذذذذتنه  الهمذذذذم بضذذذذرورة كسذذذذر هذذذذذا  

االستسالم لوجوده، كما يعكس توظي  اسم االستفهام  كي   الحالة الّنفسية المشحونة بالّتوتر والقلذق 
بسب  طول المّدة التي مكث فيها االحتالل على األرض، ويزيد اّللون األحمر الذي تشي به أسطورة 

لغذذة قذذادرة علذذى حمذذل المذذدلوال   شذذقائق النعمذذان دالال  الذذنص عمًقذذا وتأكيذذًدا ألهميذذة الجهذذاد  فذذاللون 
، إذن يفذذتح اللذذون األحمذذر نافذذذة الذذنص 3الكافيذذة إليفذذال المعنذذى، وهذذو عضذذو حذذي فذذي وحذذّدة الذذّنص 

على سياقا  متعذّددة أبرزهذا سذياق المذو ، فهذذا الذّدم سذُيّلون وجذه األرض ويزيذد ال فذوبة وال ضذرة 
 .حياة جديدة مليئة باألمل والعطاءلبدء 

 ريسأوز إيزيس و 
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ي كامذل، األسذطورة الذواردة فذي كتذاب مجذدساطير المفرية البارزة، وبحسذ  ريس من األسطورة أوز أ
لذذد قامتذذه منتفذذبة، عنذذدما رفعذذه والذذده إلذذىفهذذي قّفذذة ملذذن اسذذمه  أوز  الّسذذماء تسذذامى  ريذذس  أسذذود الجِّ

ريذذس أّول مذذن أرسذذى ة لذذه وأميذذرة علذذى العذذري، وكذذان أوز وات ذذذ مذذن إيذذزيس زوجذذملًكذذا لكذذّل مفذذر، 
أخذذوه باغتيالذذه فسذذقط صذذريًعا  قذذوانين التذذي تحكذذم الّنذذاأل، وأنشذذأ أول معبذذد فذذي مفذذر، بعذذد فتذذرة قذذامال

، وكان هذا في أقاصي آسذيا، قامذ  زوجتذه الم لفذة بجمذع أعضذائه وعذاد  بهذا إلذى جسدهق يوتمز 
ي ، وقذد وّظذ  ال ليلذ1مفر، وبمساعدة اآللهة نجح  إيزيس في إرجاس زوجها إلى الحياة من جديذد

 آلية الّدور، حيث يقول في إحدن قفائده:ه األسطورة في شعره من خالل هذ
ُع ِجسِمي  َلعلَّك ُتصِغي: ُأَقطِّ

 َلَعلََّك ُعشُب الَمنَفي،
 َفرحُت: َنَطقُت: ِلَمن َصهَوُة الَبَحر؟

 اب، َوَفاَز ِبُحبِّي.َراَفَقِني ِفي الَعذَ 
 : َوجَهَك ًَل َيعِرف اًلنِكَسارَتَجّليتُ 

 2َشلواا َفَشلواا  مكَ َأل  
ت دم هذه األسطورة الّنص الشذعري والّرسذالة المقفذودة، فالّشذاعر يتحذّد  بلسذان البطذل الذذي يمذو  
وتتنا ر أشالاه في كّل مكذان، لكذّن الّشذاعر يشذعر بذاأللم لعذدم مبذاالة الك يذرين بذأمر هذذا البطذل وهذذا 

قذذّدر الذذبع  قيمتهذذا، وفذذي ربذذط ال ليلذذي مذذا يكشذذفه حذذرف الترّجذذي المكرر لعذذّل ؛ فهذذذه الّتضذذحيا  ال يُ 
بين البطل الفلسذطيني والملذن أوزوريذس عذّدة دالال : أّولهذا الّشذجاعة الالمتناهيذة التذي يملكهذا هذؤالء 

متذفمرين، األبطال، و انيها الغدر الذي يتعّرض له الّشهداء باغتيالهم على يذد قذّوا  االحذتالل بفعذل ال
، أّمذذا الّداللذذة الّ ال ذذة فتتحذذّد  عذذن اسذذتمرارية البطولذذة، اخيذذه غذذدرً علذذى يذذد أ فقذذد مذذا  أوزوريذذس مقتذذوالً 

 .الموتى لتستمّر المقاومة والحياةوبعث أبطال ُجدد من ُج ث 
ال يقبل الهزيمة واالنكسار مهما كّلفه ذلن من  من، فكّل اآلمال التي تمّزقذ  فذي الماضذي  فالّشاعر 

لفذدائي هذو المركذز الذذي تمحذور  حولذه أشذعار ال ليلذي سُتعيد المقاومة جمعها من جديد، إذ ُيعتبذر ا
ريس  الذي استطاع  زوجتذه بذّث الذّرول فيذه مذن جديذد، معادل موضوعي لش فية الملن   أوز وهو 

ال تقذذذ    فأنذذذا الشذذذاعركذذذافح لتحقيقهذذذا، وهذذذذا ُيما ذذذل حذذذال الفذذذدائّي الذذذذي سذذذيلملم طموحذذذا  الّشذذذع  ويُ 
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لواقذذع تسذذعى فيذذه قذذون الشذذر والطغيذذان بقذذّوة الّسذذالل إلذذى  األيذذدي حذذال مذذا يحذذد ، ولذذم تسذذتكن مكتوفذذة
نفيها وقتلها، لذلن تقوم أنا الشاعر بلملمة أشالء المنفيين لبع ها من جديد، في أوطانها التي ال تروم 

 .1عنها بديال 
 وتتقاطع هذه األسطورة مع الحكاية الشعبية  الطير األخضر  التيو 

 ذفها محمود درويش في قوله:
 ُر األخضُر في كل البساتين التي أحرقها الّسلطاناألخض

 واألخضر في كّل رماد
 لن أسمّيك انتقال الرمز من حلم إلى يوم

 أسمّيك الّدم الطائر في هذا الّزمان
 2وأسمّيك انبعاث السنبلة

أوزريذذس عهذذام شذذقيقها وتذذدفنها فيعذذود إلذذى الحيذذاة علذذى شذذكل طذذائر أخضذذر أواًل،  ذذّم يعذذود إلذذى تجمذذع 
وقد حافظ ال ليلي في جميع أساطيره التي وّظفها في  نايا قفائده علذى رايذا  األولى كطفل، صورته

البعذذث والحيذذاة بإصذذرار ال يتوّقذذ ، لذذذلن يسذذعى إلذذى أسذذطرة ش فذذية الفذذدائي والتأكيذذد علذذى عطائذذه 
ّنمذذا لهذذا، إ اى لذذو كانذذ  لحذذومهم الممّزقذذة وقذذودً الذذّدائم، فهذذؤالء المناضذذلين ال يجزعذذون مذذن الحذذرب حتّذذ

ينهضون مذن ُركذام الذّدمار يلملمذون أحذزانهم ويعذودون للمقاومذة بهّمذة ال ُتوصذ ، وفذي المراوحذة بذين 
ذذذذل  ضذذذذمير المذذذذتكّلم والم اّطذذذذ  محاولذذذذة إلشذذذذراا المتّلقذذذذي فذذذذي رحلذذذذة العذذذذذاب التذذذذي يعيشذذذذها المناضِّ

استحضذار  الفلسطيني، ورغبة مذن الّشذاعر فذي تحويذل التجربذة الفرديذة إلذى تجربذة إنسذانية مذن خذالل
 .ة متمّيزة سهلة الفهم واالستيعابأنماط بطوليّ 

إن اتكذذاء الشذذاعر علذذى دور أسذذطورة إيذذزيس وأوزريذذس يرسذذم رول التحذذّدي والتفذذّدي التذذي تسذذكن فذذي 
ء نفذذذذس الشذذذذاعر، فهذذذذو ُي اطذذذذ  سذذذذنابل القمذذذذح والمناجذذذذل وكأنهذذذذا إنسذذذذانا قذذذذادر علذذذذى الحركذذذذة والعطذذذذا

سذتطيع عناقهذا لتتضذافر فذي هذذه الفذورة المعّبذرة عناصذر آخذر ي اويشّ ص من غبذار المعركذة إنسذانً 
التمّسذذن بالحيذذاة، ويطلذذ  فذذي الوقذذ  ذاتذذه مذذن مناجذذل الحّفذذادين أن تذذنه  وتستفذذلح األرض التذذي 
أهلكتهذذا ممارسذذا  االحذذتالل لهذذا وكذذأّن الشذذاعر ُيقذذيم مذذع هذذذه العناصذذر عالقذذة ش فذذية تش يفذذية 

ال ذذورة للقضذذاء عليذذه، وفذذي  هذذذا تأكيذذد االنتمذذاء  ترمذذز إلذذى االسذذتعالء علذذى بطذذش المحتذذل وضذذرورة
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ليذذة، تضذذفي معنذذى للذذوطن فذذي صذذورته الكليذذة، ممذذا يعنذذي أن القفذذيدة تحمذذل شذذحنا  عاطفيذذة وانفعا
، وتسذتجي  لعمذق المشذاعر اإلنسذانية الفياضذة، التذي تذرف  أن يقاسذي اإلنسذان على وجذود اإلنسذان

 .1ما قاسته هي، وما زال  تقاسيه على أرض فلسطين 
 _ أسطورة عروس النيل

ال ليلذذي معطيذذا  التذذرا  األسذذطوري الفرعذذوني مذذن خذذالل توظيفذذه ألسذذطورة عذذروأل علذذي اسذذت مر  
النيل، بكّل ما تحمله هذذه األسذطورة مذن رسذائل دالليذة أراد الشذاعر بّ هذا فذي  نايذا قفذائده،  لقذد نهذل 

عذذذادوا صذذذياغتها برايذذذا عفذذذرية، الشذذذعراء الفلسذذذطينيون مذذذن معذذذين األسذذذاطير القوميذذذة واإلنسذذذانية، وأ 
وعّبذذذروا عذذذن البعذذذد الحضذذذاري الّشذذذامل لألمذذذة العربيذذذة، وتبذذذّدن فذذذي شذذذعرهم حضذذذور الذذذذاتين الفرديذذذة 

  .2والجماعية وتداخلهما 
اتكذذأ الّشذذاعر فذذي بنائذذه الّشذذعري علذذى أسذذطورة  عذذروأل النيذذل  التذذي يتجّلذذى فيهذذا معنذذى الفذذداء حيذذث  

د ورد في كتاب قاموأل العادا  والّتقاليذد المفذرية  أّن المفذريين والّتضحية من أجل بلوغ الحياة، فق
القدماء كانوا ُيلقون في موسم خاّ  أجمل فتيا  مفذر هديذة للنيذل، ويحتفلذون بهذذا الطقذس اعتقذاًدا 

، وفي هذا الّسياق يقذول ال ليلذي 3منهم أّن الفتاة هدية لإلله الذي سيرضى عنهم إذا قّدموا له ضحّية 
 ه  ما تشاء  : في قفيدة  

َراِويِل الُمَزرَكَشِة الَعَراِئسِ   ،َهّذا الّنيُل َمهُتوُك السَّ
 َوالنسِيُم ُهَو الِكَتابةُ 

ِر َ حِ   رِمِيِه َفُتشِعُلهُ يَن  آخُذ َورَدةا  ِفي السِّ
 4َوَتكُتُبُه اأَلزَِّقُة َوالَمَقاِبُر َوالُجُنوُد الَميِّتوَن ِباَل ُقُبور  

عروأل النيل  وهي أّن المو  يستلهمها من أسطورة  مهمة هذه المقطوعة عن فكرة ُيعبِّّر الّشاعر في 
أن ُيضذّحي ه األسذطورة ال بذّد سب  لتجّدد الحياة وتحقيق مفلحة الجماعة، وحسذ  مذا ظهذر فذي هذذ

فذذرد واحذذد بحياتذذه لتسذذتمّر حيذذاة الجماعذذة؛ فإلقذذاء هذذذه الفتذذاة فذذي الّنيذذل ُيذذؤّدي إلذذى تفذذّتح سذذهول القمذذح 
تس والقطن كما تزعم األسطورة، ويعكس هذا التوظي  رغبة علذي ال ليلذي فذي أسذطرة البطذل أو واللو 
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كذذ  ُحرماتذذه ومقّدسذذاته، فتضذذحّيا  هذذؤالء  الّشذذهيد الذذذي ُيضذذحي بروحذذه دفاًعذذا عذذن وطنذذه الذذذي انُتهِّ
 رن أنذوركمذا يذتابذة ، فكذّل مكتذوب الّشهداء ستبقى محفورة في أذهان الجميع، وهذا ما ُيؤّكده فعل  الك

مكذان فذي األّزقذة والمقذابر وبذين  ال بّد أن يبقى محفوًظا تتناقله األجيال جياًل بعد جيل في كل الشعر
الجنود الذين يسيرون على درب الفداء والجهاد، وهو عكس المقروء الذي ُينسى بمرور األيام ومذو  

أهمها: أّن قبور األموا  لم تعذد  المّيتون بال قبور  بدالال  متعدّدة، وتزخر تعابير الشاعر  1حافهيه
تسذذلم مذذن بطذذش االحذذتالل وجبذذرو  أسذذلحته، وهذذذا يزيذذد مذذن قتامذذة الفذذورة التذذي رسذذمها الشذذاعر مذذن 
خالل هذه األسطورة، وُيلّح الشاعر علذى فكذرة التضذحية إلعذالء شذأن الذوطن وتحريذره مذن العذدو فذي 

 قفيدة أخرن حمل  عنوان   الفقراء إلى إمام ونجم :
ا َمِريراا َتِجيئَ   اِن َطقسا

 َتِجيَئاِن ِفي َقَمِر الُفَقَراء
 اهرةالمعّتقة الوجد سَ  العيونُ 

ُجوِن الَكِبيرة،  َوالَمِدِيَنُة َتحُرُس َأقَفاَلَها ِفي الس 
 "والنِّيُل".. َباٌب َتُموُت الَعَراِئُس ُدوَنه.

 من ُينطُق الّطير والغرباء،
 تخصب أرغفة الخبز بالقمر المستحيل

 ُشق  الِحَجاَب، َوُيوِرُث ُكلَّ الَمَساَفاِت َأشَواَقهايَ 
 "والّنيل"... َيخِفُق َخلَف الرَِّتاج

َحاَبة،  َتِجيئان: َتفَتُح َناِفَذةا ِللُبَكاء.. وَناِفَذةا للسَّ
وُت َأجِنَحةا و َحَكايا.   2ُيعَشوَشُب الصَّ

ليفذذذلها بالحاضذذذر المريذذذر، وُيحّملهذذذا مذذذا زال الّشذذذاعر يسذذذتلهم رول األسذذذطورة وُيسذذذقطها علذذذى الواقذذذع 
دالال  تكش  عن أفكاره التذي أراد بّ هذا للقذارئ وتبذرز مذن خذالل كلمذا  قفذائده، ففذي قولذه   نافذذة 

تههر الموازنة التي ُيقيمها الّشاعر بين أسذطورة عذروأل  الّسحاب، يعشوش  الّفو ، طقًسا مريًرا  ،
الشذع  الذذين ُيقذّدمون الّتضذحية تلذو التضذحية والّشذهيد النيل والبطل الفلسطيني، فهذا هذو حذال أبنذاء 

تلو الّشهيد لفنع غٍد ُمشذرق بنذور الحريذة، وَجعذلِّ حيذاة َمذن َبعذدهم معّطذرة بذالعّزة والكرامذة بعيذدة عذن 
                                                            

134:  توظي  الترا  في الشعر الفلسطيني المعاصر،  انهر   .1 
110، 1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .2 
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الذذذّذل والهذذذوان، وتطعذذذيم القفذذذيدة بهذذذذه األسذذذطورة يزيذذذد مذذذن تأ يرهذذذا فذذذي نفذذذس المتّلقذذذي، وتدفعذذذه إلذذذى 
 ق لبلوغ الحياة الكريمة، وهذا ما ي تم الشاعر قفيدته به:المحاربة بكاّفة الّطر 

 ِإَذا َقَرَأوا َصحَوَة النَّهِر... َخاُفوا!
 1َتَهيَّأ ..! َيُموُت النََّهار، َوُنوَلد، ُنوَلد، ُنوَلد.

تههذذر هنذذا رّدة الفعذذل التذذي سذذتتكّون فذذي نفذذس المحتذذّل نتيجذذة الّفذذحوة التذذي ُيبذذديها المناضذذلون الذذذين 
أعذذدادهم يوًمذذا بعذذد يذذوم، وهذذذا مذذا يتمّنذذاه الشذذاعر أن يسذذتيقظ العذذالم مذذن سذذباته العميذذق لينشذذر تتزايذذد 

الّرعذذذ  وال ذذذوف فذذذي قلذذذوب األعذذذداء الذذذذين يمتلكذذذون أقذذذون األسذذذلحة والمعذذذّدا  العسذذذكرية إاّل ّأنهذذذا ال 
والقتذل بذال ُتشعرهم باالطمئنان، وُيواجهذون دوًمذا أبسذط األسذلحة وهذي الحجذارة بذأعن  أنذواس العذذاب، 

مبذذذّرر،  وتعكذذذس اإلشذذذارا  غيذذذر اللغويذذذة والمسذذذاحا  البيضذذذاء التذذذي يرسذذذمها الّشذذذاعر التبذذذّدل الذذذذي 
، لُيولذذد أمذذل 2سيكسذذو األرض بُحّلذذة البهجذذة والّضذذياء بعذذد مذذو  المحتذذل واقذذتالس جذذذوره مذذن األرض 

غة  نحذذن  جديذذد ُتزهذذر بذذه األرض عطذذاًء ال ينضذذ ، وفذذي تكذذرار الفعذذل المضذذارس  ذذال  مذذرا  بفذذي
الجماعية تمازج للذذا  الفرديذة عنذد الشذاعر مذع رول الجماعذة   أبنذاء الذوطن  وإصذرار علذى التحذّدي 
وال با  لتولد حياة المجد والكرامة، لكّن هذا ليس باألمر الهّين فالوالدة يسبقها م اض وألم كبير قبذل 

عر بذاأللم والُمعانذاة لتحقيذق أهدافذه راية الجنين للحياة، وهذا ُيشبه حال الشذع  الذذي ال بذّد لذه أن يشذ
 المنشودة.

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
                                                            

112،  1األعمال الشعرية الناجزة، جعلي ال ليلي:   .1 
308  ،2007جامعة ال ليل، فلسطين،  ميسر خالف: مهاهر اإلبداس في شعر وليد سي ، رسالة ماجستير،  .2 
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 التناص األدبي
 العربي القديم الشعرالمبحث األول: _

 الشعر العربي الحديثالمبحث الثاني: _ 
 التراث النثري العربيالمبحث الثالث: _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل
أّن ذلذذن ال يمنذذع االنتفذذاس مذذن اآلخذذرين، تفذذّرد كذذل شذذاعر بش فذذيته ومّيزاتذذه األدبيذذة، إاّل مذذن رغم بذذال

فهذا مطلوب لتعميق الرايا الشعرية، ووسم الشعر بطابع الحيوية والنض ، وُيقفد بالتناّ  األدبذّي: 
بحيذذذث تكذذذون منسذذذجمة  ،  تذذذداخل نفذذذو  أدبيذذذة ُم تذذذارة قديمذذذة وحدي ذذذة سذذذواًء أكانذذذ  شذذذعًرا أو ن ذذذًرا

، 1ي يطرحهذا المؤّلذ ، أو الحاجذة التذي ُيجّسذدها وُيقذّدمها ومّوظفة وداّلًة قذدر اإلمكذان علذى الفكذرة التذ
وقد تحّد  عّز الّدين إسماعيل عن أهمية الترا  األدبي الذي ُيشّكل حقذاًل معرفًيذا خفذًبا يحتذاج إلذى 

                                                            

50 ، 2000مؤسسة عّمان للدراسا  والنشر، األردن، أحمد الزعبي: التنا  نهرًيا وتطبيقًيا،   .1  
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نهذذر نقذذدّي الختيذذار العناصذذر الحّيذذة منذذه والقذذادرة علذذى الديمومذذة لتكذذوين شذذواهد قذذادرة علذذى التجديذذد 
ل جديدة، وبالتالي فإنها تستعفي على االستهالا اآلني لما ت تزن من ظال والتموّضع في نفو 

، يعكس هذا الكذالم أهميذة االرتبذاط بذين الذنّص الحاضذر والذّنص السذابق 1و راء يأبى االند ار والّزوال
ليكشذذ  م ذذزون الشذذاعر ال قذذافي وقدرتذذه علذذى ربذذط األحذذدا  مذذع بعضذذها، كمذذا يكشذذ  مذذدن ارتبذذاط 

يتذذذنفس بوسذذذاطة   اصذذذة أّن   الذذذّنص الحاضذذذربالقديمذذذة والحدي ذذذة علذذذى حذذذّد سذذذواء، و  المتلقذذذي ب قافتذذذه
الّنفو  الغائبة ويحيا بها، ويتكّلم بألسنتها، وهو ال يتكّلم في زمن سابق عن زمنه، وإّنما يتكّلم من 

 .2خالل سياقه وحضوره وحاضره 
ّي، ولم يقتفر استحضذاره لهذذه وقد استحضر علي ال ليلي في دواوينه عدًدا من رموز األدب العرب 

النمذذاذج علذذى االحتذذذاء والتقليذذد، بذذل أضذذاف إليهذذا كذذّل مذذا يذذتالءم وتجربتذذه الّشذذعرية، لذذربط الماضذذي 
وتقوية الرابطة الفكرية وال قافية عند المتّلقي، وخاّصذة أّن ر في محاولة الستشراف المستقبل، بالحاض

األجيذذال، ليفذذبح الذذنص كمذذا جسذذًرا للتواصذذل بذذين  التّذذرا  بشذذكل عذذام واألدبذذّي منذذه بشذذكل خذذا  ُيعذذدّ 
كياًنذذذا يتفّجذذذر إلذذذى مذذذا وراء المعنذذذى ال ابذذذ  والحقيقذذذة ال ابتذذذة نحذذذو اللعذذذ  الحذذذر حسذذذين يسذذذرن وصذذذفته 

الالنهائي، والجذري للمعاني الالنهائية المنتشرة عبر السذطول النفذية، تطذرل ران ذاتيذة وموضذوعية 
انسذرب توظيذ  التذرا  األدبذّي فذي شذعر ال ليلذي إلذى 3تعذّددة.ال ت ضع  لقراءة محّددة بذل لقذراءا  م

  ال  محاور أساسية وهي:
 _  الشعر العربي القديم.
 _ الشعر العربي الحديث.
 ._  الترا  الن رّي العربي

 
 
 
 
 

                                                            

28: الشعر العربي المعاصر،  انهر   .1  
54 ،2000. خليل الموسى: قراءا  في الشعر العربي الحديث والمعاصر، منشورا  اتحاد الكّتاب، دمشق،  3  

151،  2011د سعيد، دار دجلة، األردن،: التنا  في شعر حميانهر  .3  
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 ث األولالمبح
 

 التناص مع الشعر العربي القديم
 
 
 
 
 
 
 
 
ة بذذدالالتها البذارزة، وإيحاءاتهذذا الم تلفذذة التذذي الشذذعر العربذذي القذديم بعفذذوره الم تلفذذة مذادة خفذذب يعذدّ 

 اصذة  أّن التفاعذل ال ذاّلق بذين بُت ري تجاربه الشذعرية، وتعمذل علذى الذربط بذين العفذور الم تلفذة و 
الشعراء الفلسطينين المعاصرين واألدباء القدماء والمحد ين مذن العذرب واألجانذ  أنشذأ عالقذة حلوليذة 

الحاضذذذر، ال يحضذذذر فيهذذذا الماضذذذي باعتبذذذاره مفذذذدًرا مذذذن مفذذذادر متبادلذذذة بذذذين زمنيذذذين: الماضذذذي و 
هشذة، حيذث ُتعذاد صذياغة الذنص الشذعري لالبتكذار والدّ  اباعتباره مفدرً  االحتذاء والتقليد والتكرار، بل
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المورو  وفق رايا جديدة معاصرة، وتفذتح لذه آفاًقذا واسذعة مذن التأويذل والكشذ ، ليجذد المتلقذي نفسذه 
 1يكتنز بأبعاد داللية شمولية وإنسانية في الوق  نفسه أمام نص قديم جديد، 

 ( يبين توظيف الشعر العربي القديم في شعر علي الخليلي وعدده وآلية توظيفه:6جدول رقم )

سل
مسل

 

عااااااااااادد  اإلشارة األدبية اسم الديوان
 التكرار

المسااااااااااااااااااااحة 
 المكانية

 تقنية التوظيف آلية التوظيف

 تخالف تآلف الدور القول ةالكني اللقب اًلسم كلي جزئي
    1     1  1 1 النابغة الذبياني الذاكرة تضاريس من  .1

    1     1  1 1 الصعاليك  
    1     1  1 1 قيس ليلى
    1  1     1 1 ابن النبيه

    1  1     1 1 المتنبي
  2     2  2 2 سوق عكاظ

   1     1  1 1 الشعر المكي
    1     1  1 1 األموي الشعر 

    1     1  1 1 الشعر العباسي
    1     1  1 1 رثاء األندلس

    1  1     1 1 المعلقات
    1     1  1 1 المعلقات جدلية وطن  .2
وحاااااادك ثاااااام تاااااازدحم   .3

 الحديقة
لسااااااان الاااااادين باااااان 

 الخطيب
2 2  2     2  

    1     1  1 1 المعلقات
    1  1     1 1 انيالنابغة الذبي

  3     3  3 3 الرثاء
    1     1  1 1 عروة بن الورد

ناااابلس تمضاااي إلاااى   .4
 البحر

  2  1   1  2 2 قيس ليلى
لسااااااان الاااااادين باااااان 

 الخطيب
1 1     1  1    

    2  2     2 2 ابن المعتز
    1     1  1 1 وّضاح اليمن

    1     1  1 1 زرياب

                                                            

129إبراهيم نمر موسى: آفاق الرايا الشعرية،    .1  
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    1     1  1 1 نواس أبو
    1  1     1 1 أبو تمام
    1  1     1 1 المتنبي

    1  1     1 1 عمرو بن معد تكوين للوردة  .5
  3  1   2  3 3 طرفة بن العبد

  3  1   2  3 3 المتنبي
    1     1  1 1 عنترة بن شداد  

انتشاااااار علاااااى بااااااب   .6
 المخيم

    1  1     1 1 عنترة بن شداد
    1  1     1 1 المتنبي

    1     1  1 1 الصعاليك
الضااااحك ماااان رجااااوم   .7

 الدمامة
  3     3  3 3 عروة بن الورد

لسااااااان الاااااادين باااااان 
 الخطيب

2 2     2  2  

    1  1     1 1 األعشى
مااازال الحلاام محاولااة   .8

 خطرة
    1     1  1 1 اتأبط شرا 
    1  1     1 1 الحطيئة

    1  1     1 1 المعلقات
  2  1   1  2 2 أبو نواس نحن يا موًلنا  .9

    1  1     1 1 المعري 
  1  1     1 1 عروة بن الورد

    1  1   1  1 1 الصعاليك
    1     1  1 1 ابن زيدون  سبحانك سبحاني  .10

    1  1     1 1 الحطيئة
    1  1     1 1 المتنبي

    1     1  1 1 الخنساء
    1     1  1 1 المتنبي القرابين إخوتي  .11

    1     1  1 1 الحاّلج
  3     3  3 3 الفارض ابن

    1  1     1 1 رؤبة بن العجاج
    2  2     2 2 ابن زيدون 

    2  2     2 2 أبو فراس الحمداني
    1  1     1 1 المتنبي
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    1  1     1 1 اسأبو نو   
  1  1     1 1 تميم بن مقبل هات لي عين الرضا  .12
    1  1     1 1 المتنبي خريف الصفات  .13

  3  1    2 3 1 قيس ليلى
    1 1     1  1 طرفة بن العبد شرفات الكالم  .14

  1  1 1  1 3  3 المعري 
 1  1     1  1 المتنبي

    1     1 1  1 المعلقات
    1     1 1  1 الغزل العذري 

 
 ي:أتُيالحظ من الجدول الّسابق ما ي

سذواء مذن خذالل االقتبذذاأل ، فذي دواوينذذه بذذي القذديم بشذكل كبيذراسذتدعاء علذي  ال ليلذي الشذعر العر _ 
المباشذذر للبيذذ  الشذذعري، أو انتقذذاء مفذذردة مذذن مفذذردا  األبيذذا  الشذذعرية، أو االقتفذذار علذذى ذكذذر 

تحملذذذه ش فذذذيته مذذذن دالال  رمزيذذذة تتوافذذذق والرايذذذا الشذذذعرية فذذذي قفذذذائد  اسذذذم الشذذذاعر بكذذذّل مذذذا
 ال ليلي، إضافة إلى أهمية هذا الّتنا  في مّد جسور التواصل بين الماضي والحاضر.

_ تجّول الشاعر في جميع عفور األدب القديم   الجاهلي واألموي والعباسي واألندلسذيل فبلذغ عذدد 
 تضذاريس مذن ، حهذي فيهذا ديذوان   سبًعا و مانين  ربي القديم ي شعره من الشعر العالتناصا  ف

مذذذن  رغبذذةً  ؛  مذذرةفبلذذغ  ا نتذذا عشذذرة الذذذاكرة  علذذى أعلذذى عذذدد مذذن توظيذذ  التنذذا  األدبذذي القذذديم
اعر االعتذذزاز بترا نذذا األدبذذّي القذذديم فذذي ظذذّل الحذذروب والفذذراعا  التذذي كانذذ  ُتسذذيطر علذذى الّشذذ

،   مرة واحذدة  ها  لي عين الرضا  على أقل عدد من التوظي   بينما حاز ديوان، البالد العربية
، وهذذذو العذذذام الذذذذي أجذذذر  فيذذذه انت ابذذذا  الرئاسذذذة 1996أصذذذدر الكاتذذذ  هذذذذا الذذذّديوان فذذذي عذذذام 

الفلسطينية، فكان تركيز الشاعر منفبًّا أك ر على الوضذع الذّداخلي فذي الذبالد، وضذرورة االبتعذاد 
 الوطن قويًّا متماسًكا. عن االنقسام والتفّرق للحفا  على

تعذذّدد  الذذدالال  التذذي تحملهذذا هذذذه التناصذذا  مذذابين تذذفل  مذذع الذذّنص األصذذلي وانزيذذال عنذذه فذذي  _
 بع  األحيان لتحفيز القارئ على تأّمل األبيا  وتحليل معانيها بعمق.

لكشذذ  وسأسذتعرض فذي هذذا الففذل عذذّدة إشذارا  أدبيذة منتقذاة لذداللتها الرمزيذذة فذي شذعر ال ليلذي، وا
 األدبية ورسالة الّشاعر األدبية.عن العالقة بين التناصا  
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 ومن أشهر الشعراء القدماء الذين استحضر علي ال ليلي أشعارهم وقففهم في شعره:

 طرفة بن العبد
استحضذذذر علذذذي ال ليلذذذي ش فذذذية الشذذذاعر الجذذذاهلي  طرفذذذة بذذذن العبذذذد  فذذذي قفذذذيدة حملذذذ  عنذذذوان   

 ذ إخوته له وت لّيهم عنه، فيقول:ن خاللها عن قضية جوهرية وهي نبمحاولتان في الرايا ، ليعّبر م
 طرفة بن العبد

دود   ُمَتيَّما َينَهد    َتحَتها َفَتغَرق الس 
 وطأَة الِبشارة_ الُخَواء   ُيِحسًّ 

 َوالت َراث في َأعَماِقه الَجرَداء، والُجُدود
 ،َينَقِسُموَن َتاَرةا 

 ن َحَضاَنِة الُفُصول  َوَتاَرة ُيَحاِوُل النََّفاَذ مِ 
 1 ُتنِكرهٌ 

 أراد الشذذاعر منذذذ البدايذذة أن يعّبذذر عذذن قذذّوة إفادتذذه مذذن التذذرا  إلنتذذاج داللذذة المطلذذع مذذن خذذالل تذذرابط 
، فت ّلذذي الك يذذر مذذن األصذذدقاء فذذي 2مسذذتويا  عديذذدة مذذن األداء توّضذذح لنذذا وعيذذه وحاسذذته االنتقاليذذة 

ذا مذذا حذذد  مذذع طرفذذة بذذن العبذذد فذذي  عالقتذذه مذذع وقذذ  الشذذدة عذذن اإلنسذذان أصذذبح ظذذاهرة شذذائعة، وهذذ
، مّما جعله يشعر بمرارة األسى والحرمان، وقد ورد ذلذن 3أبناء عّمه الذين تركوه منفرًدا وظلموه بشّدة 

 في معلقته التي يقول فيها:
 إلى أن تحامتني العشيرُة كلها                   وُأفردُت ِإفراد الَبعيِر المعبد 

 4قربى  أشد مرارة                على النفس من وقع الحسام المهندوظلم ذوي  ال
كمذا تعكذذس مفذذردا  الشذذاعر  ينقسذمون، تغذذرق، تنكذذره  الحذذزن العميذذق فذي نفسذذه لت ّلذذي إخوتذذه العذذرب 

اريي وكذذأّن التذذوال يعملذذون علذذى مسذذاعدته واألخذذذ بيذذده نحذذو التحذذّرر واالسذذتقالل مذذن االحذذتالل، عنذذه، 
را  في أعماقه الجرداء ، فقد أضحى الشذع  وحيذًدا ال نفذير لذه إاّل والتّ الشاعر   ُيعيد نفسه في قول
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هللا بعد تنّكر الك يرين له، مما دفع الشاعر إلى هجر قبيلته والبحث عن سند آخر له خارج القبيلة،   
هما، إّن المماهاة بين الشاعرين سّهل  على الناطق إعطاء التجربة بكّل حرارتها مرتسمة على عفري

نهذا تحفذر فذي العمذق فذي وأتاح  له فر  االلتفا  في صيغ ال طاب، لتسهم في وحدة القفذيدة، أل
 ، ويستكمل قوله:1ها معاناة الشعراء في كل العفور النقطة التي تلتقي في مكان واحد،

 َهيِئي ِلعيَنيِك َجاَلَل الَموت
ا  َكاَن َفاِرسا

  َوَكاَن ِمثَل ِفكَرٍة مهزومةٍ 
 صِل ِخَطاٍب َلم َيِصل  َوِمثَل فَ 

 َوَكاَن َقاِتالا َوَمقُتوًلا 
 _ َتَجاَسِري!

وَن َوَراَءُهم َقَواِفَل الَعِبيد والذََّهب  َفِإّنُهم َيُجر 
 َوإنَُّهم يترِجُموَن ِفي الُكُتب  

  2َيحِرُقوَنها...
 فقذد قتلذه عامذل  استلهم علي ال ليلذي جانًبذا مهًمذا مذن سذيرة  طرفذة بذن العبذد  تمّ ذل فذي حاد ذة مقتلذه،

؛ ألبيذا  بلذغ 3عمرو بن هند في البحرين بناء على كتاب حمله الّشاعر له من الملن عمرو بن هنذد 
 الملن أّن طرفة بن العبد هجاه بها.

وقد وّظ  علي ال ليلي هذا الجان  من ش فية طرفة   القتل  ليفضح القاتذل فذي الوقذ  الحاضذر، 
ال ليلي بين حال الشع  الفلسطيني وحال طرفة للداللة علذى أّن وقد وازن  ،فال يوجد قتيل دون قاتل

كليهما ضحية لقاتل ُمتجّبر، فقيام عمرو بن هند بقتل طرفة بن العبد مذن خذالل الرسذالة التذي حملهذا 
مّما جعله مقتواًل بال ذن ، ُيشبه أفعال المحتّل التي تقتل  األطفال والّنساء والشيو  دون سب  ُيذكر، 

  ضذذحية دون أّي ذنذ  ُمقتذذرف، فالشذاعر ُيسذذّلط الّضذوء مذذن خذالل هذذذا التوظيذ  علذذى ففذار الشذع
جرائم قتل البشذر وسذفن الذّدماء، وفذي قولذه  كذان فارًسذا  استحضذار لجانذ  ت ّلذ  عنذه األّمذة العربيذة 

 ال يستسذذلم لهذذذا الواقذذع وة والعطذذاء الذذدائم، لكذذّن الّشذذاعروهذذو الشذذجاعة والفروسذذية التذذي ترمذذز إلذذى القذذ
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المرير، إنما ُيطال  أرض فلسطين أن تتجاسر وفي هذه الكلمة دالال  االسذتعالء علذى األلذم وجعذل 
القذّوة واإلرادة هذدًفا يتحذّدن كذّل الّفذعاب، ويتعذالى علذذى الملذّذا  واألهذواء؛ حتّذى ال يكذون قطيًعذا مذذن 

لهذم الحقذائق لذتطمس عقذولهم األغنام   قوافل العبيد  الذين تقذودهم الذدول الغنّيذة كيفمذا تشذاء، وُتّزيذ  
بالذذّذه  واألمذذوال. وفذذي تكذذرار الشذذاعر حذذرف التوكيذذد  إّن  مذذع ضذذمير الغائذذ   هذذم  تأكيذذد بذذأّن حذذرب 
العدّو ضّد أبناء الوطن هي حرب تجهيل بالّدرجة األولذى، فحذرق الكتذ  ُهنذا كنايذة عذن حذرق التذرا  

وعذذدم معرفذذة ماَلذذه ومذذا عليذذه سذذواء أكذذان والتّذذاريي، وجهذذل الّشذذع  بتاري ذذه مقّدمذذة إلذذى جهلذذه بحقوقذذه 
يذذراه الشذذاعر القذذديم أو الحذذديث الذذذي  اا عّمذذه،  فالشذذاعر ال يشذذيح بنهذذره بعيذذدً داخذذل الذذوطن أو خارجذذ

 .1يشترا معه في آفاق الّنهر اإلنساني إلى المواق  واألحدا  المحيطة 

 الورد بن عروة
هذذذو أحذذذد الشذذذعراء الفذذذعالين لي ذذذدم خطابذذذه الشذذذعري علذذذى ش فذذذية عذذذروة بذذذن الذذذورد و  الشذذذاعر فذذذتح 

ه وفق آليتي االمتفا  والحوار، ويتفّرس من رسالته الشعرية؛   ويههر كأّنه منفهر بين حنايا نّف 
التمّرد فهدف الفعالين كان دوًما ، 2هاتين اآلليتين، آليا  صغرن تتحكم في توجيه السياق الشعري 

عذن الحريذة، وقذد اسذت مر الشذاعر هذذه الفئذة فذي  على الواقع السيء للعيش بكرامة واطمئنذان والبحذث
 قفيدة   لماذا تسألني بعد ذلن  بقوله:

نَيا الَفاِنية َأو الَباِقية َعاِليُك ِفي الد   َوًَل َيسُكت الصَّ
حَراِء؛ "ُأَوّزعُ  حَراِء ِإَلى الصَّ   3 َكِثيرة ُجسومٍ  ِفي جسمي ِمَن الصَّ

ل اسذمه، بذل أشذار إليذه مذن خذالل أحذد أبياتذه الشذعرية لم يستحضر ال ليلي عذروة بذن الذورد مذن خذال
 التي يقول فيها:

 4َبارد َراَح الَماء والَماءُ ُسوٍم كِثيَرٍة       َوَأحُسو قُ ُأّوِزُع ِجسِمي ِفي جُ 
  فذذية الفذذعالين ش فذذية شذذ و   ذذائرين، متمذذّردينيحذذاول ال ليلذذي فذذي البدايذذة أن يجعذذل مذذن ش

فذذعلوا قذذديًما ينتقذذل مذذن صذذحراء إلذذى صذذحراء، فذذإّن الفلسذذطينّي فذذي علذذى الواقذذع األلذذيم، فذذإذا كذذان ال
حركذة  وريذة   الوق  الحاضر ينتقل من منفى إلى منفى بعد إجباره الرحيل من وطنه، وتعّد الفعلكة
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، 1احتجاجية على مجتمع يتّسم بالتمايز الطبقّي، يتمّتع أصحابها بمكارم األخالق والتّرفع عن الرذائل
بهذا االستحضذار الجمذع بذين أهذداف الفذعالين وأهذداف ال ذورة والّنضذال، فكالهمذا  وقد قفد الشاعر

يلتزم بقضايا الوطن، كما ُعرف عن عروة أّنه كان ملًكا في قلذوب الفقذراء يحذرم نفسذه لذُيطعمهم، وقذد 
وتحمذل  ،2قال عنه عبد الملن بن مروان:  من زعم أّن حاتًما أسمح الّناأل، فقذد ظلذم عذروة بذن الذورد 

هذه الش فية في  ناياها رسالة ُمبّطنة إلى كّل قائد أو مسذؤول أّن الشذعور بذالفقراء سذب  فذي كسذ  
وّدهذم، والترّبذع علذى عذري قلذوبهم، وُيذذكر أّن عذذروة   اشذتهر بالشذجاعة والفروسذية يكسذ  المذال مذذن 

مذن هذذه الش فذية أن ، وأراد ال ليلذي 3غزواته لُيوّزس الغنذائم علذى الفقذراء، وكذان زاهذًدا فذي مذال أبيذه 
لذم إلذى واقذع أك ذر إشذراًقا، كمذا  تكون نوًرا يسير على دربذه أبنذاء الشذع  الفلسذطيني لتغيذر الواقذع المهِّ
ُيههر الطباق بين مفردتي  الباقية، الفانية  أّن هدف الفعلوا من الحيذاة لذيس جمذع المذال واكتنذازه، 

ل، وال تبقذى إاّل الكرامذة والحيذاة الكريمذة لمذن فهو يعلم في قذرارة نفسذه أّن كذل شذيء مفذيره إلذى الذّزوا
يعذذيش بعذذد الشذذ ص، لذذذلن يذذدعو الشذذاعر إلذذى إصذذالل الواقذذع بقذذدر المسذذتطاس جذذاعاًل مذذن ش فذذية 

 ااًل ُيحتذن في التضحية والعطاء.عروة م 
 

 أبو فراس الحمداني 
اب واألسذذى تقّمذذص الشذذاعر ش فذذية الشذذاعر أبذذي فذذراأل الحمذذداني، ليعّبذذر مذذن خاللهذذا عذذن االغتذذر  

 الذي عاشه في السجن بعد أسره، فيقول:
 ا َبيتاا    تا يِلَتنَهض ِبي بَ 

 ،ّأشَهُد َأنَّ َمِديَنتَنا الطَّّوافة ِفي الَبَحرِ 
 َتِئن  َعَلى َألَواِح الَخَشِب الَمنُخورةِ 

 وَتُنوُح َكَما َناَحت ِفي اأَلقَفاِص َحَماِئُم َمأُسُوَرة  
  4َوَتُموُت ِباَل ِتذَكار
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أّنذذه يتحذذّد  عذذن تجربذذة أبذذي فذذراأل الذذذي قضذذى  مذذن الرغمبذذيتحذذّد  الشذذاعر هنذذا بلسذذان المذذتّكلم  بذذي  
علذذى أّن صذذلته  بالغربذذة والعذذذاب وفذذي هذذذا داللذذة  عذذدَدا مذذن السذذنوا  األليمذذة فذذي الّسذذجن، أحذذّس فيهذذا

مذذذل أبعذذذاد بهذذذذه الش فذذذية بلغذذذ  حذذذّد االمتذذذزاج، وأّن الش فذذذية بمالمحهذذذا الترا يذذذة قذذذادرة علذذذى أن تح
تجربته ال اصة، ومن  ّم فإّنه يّتحد بها ويتحّد  بلسانها، ُمضيًفا عليها من مالمحذه ومسذتعيًرا لنفسذه 

. وقذد عّبذر الشذاعر عذن تجربذة األسذى 1من مالمحها، وهو في نفس الوقذ  الشذاعر والش فذية مًعذا 
ة كاملذة عذن تجربتذه بين الشاعرين من خالل عدد من الّفور التي حشدها فذي القفذيدة لتكذّون صذور 

الحالية، فالبالد تطوف في البحار على وشن الغرق،  تّئن على ألوال ال ش  المن ورة ، فاألنين هذو 
صذذو  المذذري  المتذذأّلم، واسذذم المفعذذول   المن ذذورة  فيذذه داللذذة علذذى أّن هنذذاا مذذن قذذام بعمليذذة الن ذذر 

سذذتعار أحذذد أبياتذذه مذذن قفذذيدة نجذذون والت ريذذ ، ولذذم ُيّفذذرل الشذذاعر باسذذم الحمذذداني مباشذذرة، وإّنمذذا ا
 أسير  التي يقول فيها:

 2َأُقوُل َوَقد َناَحت ِبُقرِبي َحَماَمة   َأَيا َجاَرَتا َلو َتشُعِريَن ِبحاِلي
إذا كان  الّطيور ال تحتمل األسر، وتنول من شّدة العذذاب والّضذيق فذي األسذر، فكيذ  بإنسذان أسذير 

والشذذاعر فذذي   والّشذذعور بطعذذم الحريذذة علذذى أرضذذه، التنقذذلوشذذع  ُمحاصذذر منعتذذه أيذذدي المحتذذّل مذذن 
األصذوا  التذي تشذّكل  /تنذدم  الش فذيا ف  هذا البي  يجعل الحمامة تتّوحد معذه،  وتشذعر بحالتذه 

وُتسذذذهم فذذذي تشذذكيلها الجمذذذالي وإنتذذذاج دالالتهذذذا التذذذي ت ذذذرج عذذذن لرايذذا الشذذذعرية فذذذي سذذذياق القفذذذيدة، ا
، ويشذذكل األسذذر عفذذ  التجربذذة 3يذذر عذذن قضذذايا إنسذذانية شذذاملة اإلطذذار الّضذذيق المحذذدود، إلذذى التعب

الشعرية فكم مذن أسذير مذا  فذي زنزانذة االحذتالل دون أن يتذذكره أو يشذعر أحذد بمعاناتذه، حالذه حذال 
أبناء شعبه المحاصرين في كّل مكان، حيث يذرن الباحذث عذامر عبذدهللا أّن الهذدف مذن وراء التركيذز 

فذراأل الحمذداني قذد حذرم الدولذة الحمدانيذة مذن رجذل فذّذ، ُيطذاعن عذن  على تجربة األسر أّن أسر أبي
 غورهم بسنانه،  وبذلن يكذون التعجيذل فذي فذداء أبذي فذراأل، مفذلحة عامذة قبذل أن تكذون خاصذة بذه 

 .4وحده
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 /تذئِّنّ   فذي قولذه وا  الحذزن التذي وّظفهذا وقد استّش  الشاعر علذي ال ليلذي هذذا المعنذى وعّمذق أصذ 
الهاء الحلقية التي تحمل معنى الغّفذة والتّوجذع  منحذورة، من ذورة  صذورة المأسذاة فذي تنول  مع قافية 

الّنفوأل، وهي صورة حّسية سمعية تهدف إلى تقري  رايته إلى ذهن المتّلقي، وتوعيته بكلِّّ ما يجري 
حوله من ظلم واضطهاد، وخاصة عند التأمل في عنوان القفذيدة الذذي يحمذل الم األمذر فذي بدايتذه  

تنه   فهو يطل  بفيغة األمر مذن الجميذع الّنهذوض مذن سذباتهم العميذق، وتك يذ  الجهذود لكسذر ل
القيذذود، وهذذذا مذذا طلبذذه الحمذذداني مذذن أهلذذه فذذي حلذذ  قبذذل ال ليلذذي، فكالهمذذا يحذذاول إيقذذا  العواطذذ  
وتحفيذذز الجهذذود إلنهذذاء الحذذزن الّنذذاجم عذذن األسذذر والحفذذار،كما اسذذتعار الشذذاعر فذذي قفذذيدة أخذذرن 

 عنوان  للجمرة التي ستبدأ الحياة  بيًتا آخر ألبي فراأل يحمل معاناة األسر أيًضا وهو: حمل 
 1َأَيضَحُك َمأُسوٌر، َوَتبِكي َطِليَقة     َويسُكُت َمحُزوٌن َوَينِدُب َسالي

به وأسذره ضذاحن، وهذي عذامن رغم باليعقد أبو فراأل في بيته السابق مقارنة بينه وبين الحمامة فهو 
مذن  رغمبذالالذوطن  ب حذال الشذع  مذع االحذتالل، فأبنذاءباكية، وفي هذه المقارنة ما ُيقار يتها رغم حرّ 

عدم امتالكهم األسلحة والمعّدا  القوية إاّل أّنهم ما زالوا أقوياء شجعان ال ُترهبهم آلة وال يكسر شيء 
والقلذق الذّدائم رغذم  قّوتهم، فهم  ابتون على أرضهم متمّسكون بها بعكس المحتل الّذي يشعر بذال وف

امتالكه القّوة العسكرية، ُيهاجر الك ير من أبنائهم بحً ا عن األمن، وفي تكرار الشاعر حرف النف  
  كذذي  الذذذي يحمذذل معنذذى النتيجذذة تأكيذذد علذذى قضذذية أساسذذية ُيّسذذلط الشذذاعر الضذذوء عليهذذا فذذي جميذذع 

الملتهبذذذة التذذذي تحذذذرق كذذذّل مذذذا قفذذذائده بطذذذرق م تلفذذذة، وهذذذي ضذذذرورة ال ذذذورة علذذذى االحذذذتالل كذذذالجمرة 
يحمذل عذ ء قضذّيته وحذده،  حولها، لتبدأ بعذدها حيذاة جديذدة ت تلذ  عذن سذابقتها، فذال بذّد للشذع  أن

بكل ما أوتي من قوة وعزم لتتحقق له أحالمه التي يتمّناها منذ زمن بعيذد ومذن أهمهذا تحريذر وُيجاهد 
ال م ذرج منهذا، ورفذع رايذة الذبالد علذى  األسرن، ورسم البهجة على وجذوههم، ودفذن المحتذل فذي حفذرة

القمم العالية، وتشي   قطرة الطّل  باألمل الذي يسكن نفس الشاعر فمن الوحل والفعاب سُيولد نور 
 .لشع  كل عذاباته بعد فرحة الّنفرالفرل، وسينسى ا

الذّذاتي فذي  وقد كان   نائية الحرية واألسر هذي القاسذم المشذترا الذذي أراد ال ليلذي نقلذه مذن اإلطذار 
شذذعره وشذذعر أبذذي فذذراأل ليتحذذّول إلذذى إطذذار إنسذذانّي شذذامل ُيعّبذذر عذذن قضذذية اإلنسذذان فذذي كذذّل زمذذان 
ومكذذان، وقذذد تّحذذّد  عذذامر عبذذد هللا عذذن تجربذذة الحمذذداني فذذي الّسذذجن قذذائاًل: إّنذذه جّسذذد خيذذر صذذورة  

                                                            

  1. 282ديوان أبي فراأل الحمداني،  أبو فراأل الحمداني:   
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الجبذذال الّرواسذذي، لألسذذير الّفذذامد خلذذ  القضذذبان الذذذي ال تلذذين لذذه قنذذاة أمذذام األهذذوال،  ابذذ   بذذا  
، وهذا ما يميّز أيضًا تجربة 1له على الّفبر وال با  االماضي عزاء له عن الحاضر ودافعً واجدًا في 

 الشع  الفلسطيني في ظّل األسر والحفار. 

 أبو نواس
حذذاول الشذذاعر مذذن خذذالل ش فذذية أبذذي نذذواأل نقذذد بعذذ  السذذلوكيا  التذذي تسذذود فذذي الذذبالد، حيذذث   

 بمذذا ي ذذدم رسذذالته الشذذعرية، فيقذذول فذذي إحذذدن قفذذائده التذذي حملذذ  عنذذوان : اسذذت مر بعذذ  مفرداتذذه
 الَمَناِديل، الَمناديل.. الطَّاِئَرات!""

 َيِقُف ِفي الَمناِولِ 
 َكأَّنَّه َجَرس

ّر َلو َكاَن َجلَ   س  _ َما ضَّ
 َيِصيُح ِبالَمَناِزل  

 َهل َمّرت الَقواِفل  
 2َعَلى ُغَباِر الَمجزَرة؟

 
 
  عر هنا قول أبي نواأل في نقده للمقّدمة الطللية :استعار الشا 

ا، ماضّر لو كان جلس  3ُقل ِلمن َيبِكي َعَلى َرسٍم َدَرس     واقفا
يحاول الشاعر تطويع الرايا النواسية بما يتالءم مع واقعنا الحالي، فذإذا كذان أبذو نذواأل قذد  ذار علذى  

ر الجذاهلي ال ُيناسذ  جميذع العفذور التذي ُيرجذع ا مقّدًسذا فذي العفذالمقّدمة الطلليذة التذي كانذ  تقليذدً 
حسن درويش سببها إلى بِّّر أبي نواأل بعفره والتفاته إلى الحضارة الجديذدة واألخذذ بأسذباب الحدا ذة 

، فذذإّن ال ليلذذي ينتقذذد كذذل مذذن ُيسذذارس لالسذذتنكار والشذذج  فذذي وقتنذذا الحاضذذر، وكأّنذذه 4واالسذذتمتاس بهذذا
ّد  وإصذذدار األصذذوا  للفذذ  األنهذذار وطلذذ  الّنجذذدة والمسذذاعدة، تقليذذد دائذذم ال فائذذدة منذذه سذذون التحذذ

                                                            

276انهر عامر عبد هللا: تجربة السجن في شعر أبي فراأل الحمداني و المعتمد بن عباد،    .1  
  166_165، 2علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج .2

239،  1884أل، دار صادر، بيرو ، أبو نواأل الحسن بن هانئ الحكمي: ديوان أبي نوا  .3  
92  1989انهر حسن درويش العربي: الشعراء المحد ون في العفر العباسي،الهيئة المفرية للكتاب، مفر،  .4  
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فالمناديذذل التذذي كّررهذذا الشذذاعر فذذي عنذذوان قفذذيدته مذذرتين كنايذذة عذذن األيذذدي التذذي تلذذول طالبذذة العذذون 
واالستغا ة مّمن حولهم، ويضع الشذاعر  ذال  نقذاط قبذل مفذردة   الطذائرا   التذي تذرتبط بفذورة القذّوة 

هذذا المحتذذّل علذذى أرض الذذوطن؛ لُيتذذيح الفرصذذة للقذذارئ الختيذذار الكلمذذة التذذي ُتناسذذ  والذذّدمار التذذي ُي ّلف
الفذراغ وُيمكذن تقذذديرها المناديذل  المناديذذل ال قيمذة لهذذا أمذام الّطذائرا ، وهذذذا مذا ُتلهمذذه عالمذة الّتعجذذ  

التذي في نهايذة العنذوان، وتتكذا   مفذردا    يفذيح بالمنذازل، هذل مذر ، غبذار المجذزرة  مذع الّرسذالة 
ُيحذذاول الّشذذاعر بّ هذذا إلذذى القذذارئ وهذذي أّن الكذذالم دون فعذذل ال قيمذذة لذذه، فهذذو كمذذن يبكذذي علذذى أشذذياء 

هذذذه الرايذذا الجديذذدة هذذي تحذذّوال  آلراء أبذذي نذذواأل،  زائلذذة لذذم يرهذذا بعينذذه ولذذم ُيحذذس بقيمتهذذا فذذي نفسذذه،
مذذن حقذذائق األشذذياء  فالّشذذاعر لذذم ُيوّظذذ  ش فذذية أبذذي نذذواأل بالطريقذذة التذذي ُعذذرف بهذذا وهذذي  التهذذّرب

، إاّل أّن 1 رودائرة ال مريا ، والعيش في عالم خيالي يكتنفه اللهو والمجون، والولوس بالعرض والههو 
ال ليلي كسر عنفر التّوقع عند القارئ، عندما سذار علذى نهجذه النقذدّي وشذحنه ببعذد واقعذّي ُيناسذ  

 حال العفر.

  المتنبي
ماته الحالة الشعورية الراهنذة، ليرفد من خالل كل ؛ي الشعريةانفتح علي ال ليلي على نفو  المتنب 

 إّن صورة المتنبذي الترا يذة المحذّذرة والُمنّبهذة إلذى خطذر الذروم مذن ال ذارج، وخطذر الملذوا العبيذد مذن 
الذذّداخل، والشذذرذمة واالحتذذراب بذذين األخذذوة بمذذا لبسذذته هذذذه الفذذورة مذذن أبعذذاد جديذذدة ووعذذي معاصذذر 

، وقذذد حذذاول علذذي ال ليلذذي تحقيذذق المزاوجذذة بذذين الواقذذع الذذذي 2عذذادل معاصذذر. متمّيذذز، تنقلذذ  إلذذى م
عاشذذذذذه المتنبذذذذذي وبذذذذذين واقعنذذذذذا الحذذذذذالي، فغذذذذذد  تجربتذذذذذه معذذذذذاداًل موضذذذذذوعًيا لتجربذذذذذة الشذذذذذع  المشذذذذذّرد 

 الفلسطيني، فاستحضر قفّته قائاًل:
 !َها ُهَو الَليلُ 

 َأنَت الذي تَتعّذبُ 
 الَحُسودة   َبيَن الُفُحولِ  أنَت الذي َتتّوَهجُ 

 أَّنَت الَكِبير!
 َوِفي الَقصِر َنفُسَك َحاِئَرٌة ِفي الّتصاِريف

                                                            
 . 1968. عباأل محمود العقاد: أبو نواأل الحسن بن الهانئ،  دار الكتاب العربي، لبنان، 3

8_7،  1999الحديث، المؤسسة العربية للدراسا  والنشر، بيرو ،   ائر زين الدين: أبو الطي  في الشعر العربي  .2  
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 ُقلَت: اضَحِكي!
 ُقلَت: َأحَسنِت!

عِر ِفي ِمصر؟  َقاَلت: َأَتذُكُر ُسخِريََّة الشِّ
 َأم َتذُكُر الّشاِمِتين

يُف َكفَّكَ   َفَما ًَلَمَس السَّ
 َأو َأِلَف الَخيُل َروَعكَ 

 ُم الّساَلِطين!َلِكن َوهَمَك َوه
 َأنَت الّذي َتَتعّذب

َيار َتمَدُح َقفرَ   الدِّ
 َوَتكِّذب،

 ُتقِبُل، َتحُلُم، َتهُربُ 
 َتنِفُر َبيَن الَفَياِفي

 مآَبيَن الِعَراِق َوَبيَن الشَّ  َوَتكِشُف الَجمرَ 
 َوِفي ِمصَر َتهِجُس ِبالَفاِتِحين!

  1وآه.. 
يعتمذد علذى حركيذة الّتفاعذل الُمذزدوج بذين نفذس الشذاعر تحّد  صالح رجذ  عذن البنذاء الذّدرامي الذذي 

وواقعه المحيط، بحيث تلجأ فيه إلى ال روج من إطار الغنائّيذة الذاتّيذة إلذى عذرض األحذدا  بمذا فيهذا 
وُتبذذرز عذذوالم الشذذاعر مذذن خذذالل ش فذذيا  وأحذذدا   ،مذذن صذذراعا  وتناقضذذا  واقعيذذة ُت ذذري الذذّنص

مذن تسذ ير لكاّفذة الطاقذذا  التعبيريذة إلبذراز المشذاعر المكّونذذة وُتحذيط بمذذا فيذه  ،ُمتناقضذة تعذيش معذه
لتجربذذة الُمبذذدس الذذذي يتمذذاهى فذذي جزيئذذا  الّفذذراس الوجذذودّي مذذن حولذذه، فذذيعكس تالحمذذه باألصذذوا  

، وقذذذد وّظذذذ  الشذذذاعر علذذذي ال ليلذذذي هذذذذه 2الموازيذذة لذذذه والمتقاطعذذذة معذذذه بشذذذكل درامذذذي حركذذذي وفّعذذال
المشذذتركة بذذين مِّحنذذة المتنبذذي ومِّحنذذة الشذذع  رسذذم مذذن خاللهذذا  الذذروابط بياتذذه ليالحركذذة الّدراميذذة فذذي أ

الفلسذذطيني، فقذذد شذذعر المتنبذذّي بالغربذذة والقلذذق عنذذد انتقالذذه مذذن مكذذان إلذذى آخذذر، وهذذذا ال ي تلذذ  عذذن 
حال اإلنسان الالجئ الذذي يشذعر بالعزلذة واأللذم عنذد تهجيذره قسذًرا مذن وطنذه، لكذّن أنذور الشذعر يذرن 

                                                            

469،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
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القفتّين  يتمّ ل  في أّن المتنبي كان يطمح إلذى تحقيذق مذفرب ش فذية وهذي الّشذهرة  أّن الفارق بين
والّتكس  من الملوا، لكّن غاية الشذع  الالجذئ والمحاصذر ليسذ  أهذداًفا ذاتيذة، إّنهذا تتّرفذع عذن كذّل 

حذذواًرا مذذع ش فذذية المتنبذذي؛ ليجعذذل منهذذا  مذذفرب وطنيذذة عاّمذذة، وُيقذذيم الشذذاعرمذذا هذذو فذذردي لتحقيذذق 
 اه مسذّلطً ذي يسذكنفية متحّركة قادرة على اإلجابة ليعكس الشاعر من خاللها التشّت  النفسذّي الذش 

لذذذي يعذذود علذذى المتنبذذي، فهذذو الذذذي يطذذوف بذذين الفيذذافي يمذذدل كذذافور االضذذوء علذذى ضذذمير  أنذذ   
ه ، وتتعّمذق المأسذاة عنذدما يّوظذ  الشذاعر حذرف التذأوّ 1اإلخشيدي، وُيبالغ  في مدحذه بهذدف التكّسذ 

مذن خاللذذه ُنبذذل الهذدف  الذذذي يطمذذح إليذه الشذذع  وهذذو  از مفسذذي الذّنفس وأوجاعهذذا، ُموّضذذحً الذذي ُيبذذر 
القضاء على رموز الهلم والطغيان، وقد أضفى الحوار على الذّنص حيويذة ومرونذة جعلتذه أقذرب إلذى 

شذاعر نفس القارئ، وفي استدعاء ش فية حاكم مفذر   اإلخشذيدي    قفذر الذديار  رسذالة يوجههذا ال
ذل المقذدام  إلى الفئة الم ّقفة التي ال تقبل مدل الملوا تكّسًبا ورياء، إّنمذا ينّفذ  مذديحها علذى المناضِّ
الذذذي ُيضذذّحي بروحذذه فذذداء لوطنذذه. إذن يعكذذس تمذذاهي الشذذاعر مذذع صذذو  المتنبذذي نهذذرة التأمذذل فذذي 

على وضع األمة، وهذا ما ًرا الحال العربي المبتلى بك رة المفسي، ليغدو الفوتان صوًتا واحًدا متحسّ 
 يعكسه المقطع ال اني من القفيدة نفسها:

 ُتحاِصُرك الِبيد
 " ُمت َبيَن َطعِن الَقَنا" والُبُنوُد ُممزَّقةٌ 

 َها ُهَو الليل!
 َأنَت الذي يتعّذبُ 

 َيكِذبُ 
 َيهُربُ 

  2ا!قِبُل ِفي الَموِت َحيًّ يُ 
فقذد كذان ُمجبذًرا علذى  ،مفذر ال تعكذس االنسذجام إّن تفاصيل الحياة اليومية التي عاشها المتنبي في 

، فذذاألمر يتمّ ذذل فذذي الهذذّم الُمشذذترا الذذذي يذذربط بينهمذذا، 3أن ُيبفذذر الوجذذه الُمسذذّود والّرجولذذة المسذذلوبة 
 لذلن يستدعي ال ليلي قول المتنبي داعًيا إلى عدم االستسالم للواقع األليم:

                                                            

167،  : توظي  الترا  في الشعر الفلسطيني المعاصرانهر  .1  
470،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الّناجزة، ج  .2  
234ميسر خالف: مهاهر اإلبداس في شعر وليد سي ،    .3  
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 1َطعِن الَقَنا َوَخفِق الُبُنود َبينَ             كريِم ِعش َعِزيزاا َأو ُمت َوَأنتَ 
يتحذذّول ال ليلذذي باللوحذذة الشذذعرية إلذذى لوحذذة تذذدعو إلذذى الّنضذذال وتحذذّث عليذذه، فهذذو يضذذع القذذارئ أمذذام 
خيارين، إّمذا العذيش بكرامذة أو المذو  فذي سذاحا  المعركذة بشذجاعة، وفذي هذذا تأكيذد ضذرورة رفذ  

وصذذ ، كمذذا حذذّور علذذي ال ليلذذي فذذي األبيذذا  التذذي الذذذل واإلهانذذة، ومواجهذذة المذذو  بتحذذّد وعذذزم ال يُ 
ضذذمنها مذذن المتنبذذي ليذذتمّكن مذذن تحويذذل الحذذد  الترا ذذي إلذذى حذذد  معاصذذر ُيناسذذ  الواقذذع  وإحذذدا  
حالة من المفارقة في أفق التوقع، من خالل النزوس عن المنحى الدرامي فذي جذو مفعذم بالمنذا  الذذي 

دعو إلذذى التواصذذل مذذع المتلقذذي مذذن خذذالل االنفتذذال ينفلذذ  مذذن الت فيفذذية التقليديذذة لي لذذق حالذذة تذذ
 .2المتعّدد القراءا  

 
 
 
 
 

                                                            

  1 . 304، 1930، بيرو ، 3عبد الرحمن البرقوقي: شرل ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي،ج
163يسرن حسين: التنا  في شعر حميد سعيد:  .4  
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مذذذن  قافتذذذه مذذذن دواويذذذن الشذذذعر العربذذذي عامذذذة والفلسذذذطيني خاّصذذذة، وقذذذد  ااسذذذتقى علذذذي ال ليلذذذي جذذذزءً 
أل والتضذمين والتلمذيح، ممذا كذان لذه أ ذر فذي إضذفاء تعدد  أنواس التنا  في دواوينذه مذا بذين االقتبذا

ذذًرا عذذن دالالتذذه التذذي   بحيذذث  أراد تأكيذذدها فذذي قفذذائده الم تلفذذةنكهذذة متنّوعذذة علذذى أشذذعاره ومذذذاًقا معبِّّ
ُيسقط الّشاعر على معطيا  الترا  مالمح معاناته ال اصة، فُتفبح هذه المعطيا  معطيا  ترا يذة 

را  خيوًطذذا أصذذيلة مذذن نسذذي  الرايذذة الّشذذعرية المعاصذذرة، وليسذذ  معاصذذرة، وبهذذذا تغذذدو عناصذذر التذذ
 .1شيًئا مقحًما عليها أو مفروًضا من ال ارج 

أراد الشذذاعر علذذي ال ليلذذي أن يضذذع المتلقذذي فذذي جذذو الشذذعر العربذذي الحذذديث الذذذي يذذدخل فذذي بنيذذة 
 الّنص، لتك ي  الّداللة، وتعميق الفكرة المرجوة.

 ظيف الشعر العربي الحديث في شعر علي الخليلي( يبين أشكال تو 7جدول رقم )
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202،  1980، 1، س1توظي  الترا  في شعرنا المعاصر، م   علي عشري زايد:  .1  
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 دواويذن الشذاعر،معهذم  عذ  فذي   تناًصا توزّ وستين ا ال ً    غ عدد التناصا  مع الشعر الحديث بل_

علذذى   سذذتة عشذذرة تكذذراًرا، بينمذذا حهذذي ديذذوان  مذذا زال الحلذذم    حذذاز ديذذوان  وحذذدا  ذذم تذذزدحم الحديقذذة
علذذذى عشذذذر تكذذذرارا . وقذذذد رّكذذذز الشذذذاعر فذذذي هذذذذه الذذذدواوين علذذذى قضذذذية مفذذذادرة    محاولذذذة خطذذذرة 

األرض والمذابح التي تحد  على أرض فلسطين، فجاء  التناصا  األدبية لتعكس إصرار الشذاعر 
 والّدفاس عنه بكل الوسائل.كغيره من الشعراء االعتزاز بتراب الوطن، 

_ لذذم يوّظذذ  الشذذاعر فذذي دواويذذن   تضذذاريس مذذن الذذذاكرة  و  جدليذذة الذذوطن  و  الضذذحن مذذن رجذذوم 
الّدمامذذة  وسذذبحانن سذذبحاني  أّيذذة تنذذا  أدبذذي مذذع الشذذعر الحذذديث، وربمذذا يعذذود السذذب  فذذي ذلذذن أّن 

 الشاعر وّظ  فيها العديد من التناصا  الدينية أك ر من غيرها.
مها الشع  الفلسطيني وبرز  صورها المتعددة من خالل التضحيا  التي قدّ ب التناصا  قترن ا_ 

يق النفر والهفر قي واالستعالء على الواقع المرير لتحالتنا  األدبي باإلصرار الدائم على التحدّ 
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استحضر الشاعر راء الذين بالغاية التي ُيضّحي من أجلها المناضل الفلسطيني، ومن الشع
 ئدهم:قفا

 أبو القاسم الشابي
قفذائده وجعلهذا محذوًرا جوهرًيذا وكذل شذيء فذي الذّنص  نحذدإي فذي استدعى ال ليلي ش فية الّشذاب 

 يدور حول هذه الش فية بأبعادها الم تلفة، فيقول:
ابيَّ وَكاَن َعليِه َأن   ، َوَأن َيَتذّكَر ِزَيارَتهُ َيتذّكر َأَبا الَقاسِم الشَّ

اِبي  ِلقبِر َهذا الّشاعِر   ، َوَأَرادالت وِنسّي ِفي ُتوُرز َفقد أَراَد الشَّ
 َوَأَراد،

َماء َق َقلُبه، َكالنَّسِر الَمقُنوَص َفوَق الِقمَِّة الشَّ  .َحتَّى َتَمزَّ
اَلِل َحوَله، َوَلم َيُقل   َق ِفي الظِّ اِبي َينَهُض ِمن َحدَّ ا. َكاَن الشَّ  شيئا

 1َلى ُكلِّ ِرمس، َغاِضباا، َناِميَضِريِحه، َراِفعاا َفَأَسه،هاِوياا عَ 
أسذذقط الّشذذاعر حالتذذه الّنفسذذية علذذى ش فذذية أبذذي القاسذذم الشذذابي، فقذذد اسذذت مر البعذذد الرمذذزّي لهذذا فذذي 
قفيدته؛ فالضريح يحمل في داللته معنى الهلمة والحذزن وهذو نقذي  الّنذور والحّريذة، يذرتبط بالّسذواد 

  عنها الحلول المؤقتّذة مذع االحذتالل، وتحمذل مفذردا  والتشاام وهذا ُيشبه وضع النتائ  التي تتم 
 هاوًيذذذا، غاضذذذًبا، تمذذذّزق قلبذذذه  دالال  عذذذدم اكتمذذذال نضذذذجها، وتتقذذذاطع هذذذذه الذذذدالال  مذذذع ش فذذذية 
الّشذذذابي الذذذذي تُذذذوفي فذذذي ريعذذذان شذذذبابه، وكذذذان يّتمنذذذى أن تتحقذذذق الرسذذذالة التذذذي نذذذادن بهذذذا وهذذذي طذذذرد 

وسذيلة لتنذوير العقذول واسذتنهاض الهمذم مذن خذالل الكلمذة لذلن جعل مذن أشذعاره  المحتّل من وطنه؛ 
ويمكذذذن تشذذذ يص تجربذذذة الشذذذاعر فذذذي هذذذذه المرحلذذذة بأنهذذذا تجربذذذة األبعذذذاد ّ رة والعبذذذارة الّناصذذذحة، المذذذؤ 

المتقاطعة، فهنذاا تقاطعذا  داخذل بنيذة المرحلذة بأكملهذا وهنذاا تقاطعذا  تقذع داخذل كذل قفذيدة مذن 
ي مذذع الّشذذابي فذذي تحريذذن الشذذع  وإيقذذا  الضذذمائر وتوعيتهذذا بمذذا وهنذذا تتفذذق رايذذا ال ليلذذ ،2قفذذائدها 

الّهذذالل  ضذذرورة الّتأمذذل الكبيذذر يجذذري حولهذذا، وعذذدم االستسذذالم وال نذذوس، وتعكذذس عبذذارة  حذذّدق فذذي 
 ، لذلن تناّ  الشاعر مع قوله:كير الحاذق في كل مجريا  األحدا التفو 

 3ّسر فوَق القمِة الشّماء  سأعيش رغم الّداء واألعداء                   كالن

                                                            

267_266،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
212يسرن حسين: التنا  في شعر حميد سعيد،    .2  
123،ص22005أبوالقاسمالشابي:ديوانأبيالقاسمالشابي،دارالكتالعلمية،األردن، .3  
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رافًعذذا رأسذذه ،  التذذي ال تهتذذّز وال تنكسذذر بذذالّنفس والعزيمذذةالقويذذة وال قذذة بذذاإلرادة فالشذذاعر هنذذا  يتحّلذذى   
فالشاعر يرغ  من استحضار هذه الش فية صبغ قفيدته بطابع التوعية لتحمل رسالة سامية بذين 

ة مشرقة ملؤها العزم والشباب، ومن يتطل  الحيذاة طّياتها، فهو القائل  لقد أصبحنا نتطل  حياة قومي
صذذور باقيذذا   استحضذذر ، وفذذي قفذذيدة أخذذرن حملذذ  عنذذوان  1غذذدها الذذذي فذذي قلذذ  الحيذذاة  فليعبذذد

 الشاعر أحد أبيا  قفيدة  إرادة الحياة  للشابي في قوله:
 َكَواِبيس
دِق لِلنَّاس َأم َشَجرُ   الَبوِح ُيوِرُق ِبالصِّ

 والّدِم والُجوِع َوالَفقر ِفي ُلَغِة النَّارِ 
 َوالَخوِف َوالَقَهر

ي َما َيُكون َهل   َقاَلت الَكاِئَناُت ِبَغيِر الذِّ
  2َلَها ِفي َصَدى الَكاِئَنات

سيطر  الّطبيعة على نفسية أبي القاسم الشابي، فتزاحم  مفرداتها في قفائده، وقذد تنذاّ  ال ليلذي 
 مع بيته الذي يقول فيه:

َثِني ُروُحَها الُمسَتِترَكّذِلَك َقاَلت   3ِلَي الَكاِئَنات           َوَحدَّ
لذذه، تُذذورق أوراقهذذا  اراره؛ لتفذذبح الطبيعذذة ملجذذًأ جديذذدً يتّ ذذذ الشذذاعر مذذن األشذذجار م زًنذذا يبذذول لهذذا بأسذذ

 اعذة عنذد الشذابي بذدياًل يذّوفر جذزءً باألخبار الّفادقة التي ُيودعها له كّل من يمذّر بهذا،  وشذكل  الطبي
فذذي أحضذذان  اا سذذعيدً فهذذو يتمنذذى أن يعذذيش وحيذذدً  راحذذة واألمذذان اللذذذان افتقذذدهما فذذي مجتمعذذه،مذذن ال

، وتتعّمذذق هذذذه الهذذاهرة عنذذدما يكذذون اإلنسذذان مغترًبذذا عذذن وطنذذه، فالكذذابوأل الذذذي 4الطبيعذذة الرحيمذذة 
ة قفده الشاعر في بي  مقطوعته الشعرية يدور حول الهجرة والغربة، وهذا ما يكشفه عنذوان القفذيد

للقارئ  صور باقيا   فذاكرة المغترب تحّن لكّل صورة من صور الوطن المغروسة في أعماق نفسه، 
ومن المعروف بديهًيا أّنه ال انففال بذين اإلنسذان الفلسذطينّي وخضذرة األرض ونباتهذا لمذا تشذتهر بذه 

راء أرض فلسذذطين مذذن تربذذة خفذذبة ومنذذا  معتذذدل، وتتحذذّول بعذذد ذلذذن هذذذه األشذذجار واألرض ال ضذذ

                                                            

56،  1971أبو القاسم حياته وشعره،مكتبة الحياة، بيرو ، يوس  الطريفي:  .1  
516،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .2  
  3. 124،  لّشابي: ديوان أبي القاسم الشابيأبو القاسم ا 
45يوس  الطريفي: أبو القاسم الشابي حياته وشعره،    .4  
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وسذذيلة  ةال الكذذالم، فذذالقوّ  سذذبيل السذذتردادها سذذون لغذذة الّنذذار إلذذى رافذذد مذذن روافذذد ال ذذورة والّنضذذال، فذذال
للقضذذاء علذذى الهذذالم الذذذي سذذرق خيذذرا  األرض ومذذأل قلذذوب أهلهذذا بذذالقهر والغضذذ ، وأفقذذر سذذكاّنها 

ائنا  حّيذة دالال  بعدما كانوا يمتلكون مفدر الرزق من  مارها، وتحمل الطبيعة بكّل ما فيها من ك
رمزيذذة موحيذذة بضذذرورة تطهيذذر األرض مذذن سذذارقيها، وإعذذادة البهجذذة إلذذى وجذذوه أصذذحابها، وهنذذا تغذذدو 
الطبيعة جزءًا ال يتجّزأ من لوحة المقاومة فهذي رمذز لإلنسذان المضذطهد الذذي ُأجبذر بفعذل القذّوة علذى 

 التشرّد والرحيل.
فذي ضذياس المكذان وغيابذه، فالطبيعذة التذي ظهذر   إّن تجربة علذي ال ليلذي تلتقذي مذع تجربذة الشذابي 

عند الشاعرين هذي معذادال  رمزيذة لذألرض التذي ُسذلب  منهمذا خضذرتها وتحّولذ  إلذى أرض شذاحبة 
مركزيذذة واحذذدة وهذذي  تفتقذذر األمذذن واألمذذان، فينذذدم  الفذذوتان ويتجذذاوب صذذداهما للحذذديث عذذن قضذذية

 .الوطن المفقود
 _ إبراهيم طوقان

أشذهر الّشذعراء الُمنذادين بالقوميذة العربيذة، والمقاومذة ضذّد وهذو مذن بذراهيم طوقذان إتناّ  الشاعر مع 
االستعمار األجنبي، وُتعّد قفيدته   ال ال اء الحمراء   واحدة مذن أهذم القفذائد التذي خلذّد مذن خاللهذا 

اب استشهاد الُمناضلين ال ال ة: محمد جمجمذوم، وفذؤاد حجذازي، وعطذا الّزيذر علذى يذد سذلطا  االنتذد
البريطذذذذاني،  وأراد طوقذذذذان أن يفذذذذ  كيفيذذذذة إعذذذذدام ملهبذذذذي  ذذذذورة البذذذذراق علذذذذى يذذذذد سذذذذلطا  االنتذذذذداب 

عنوان قفيدة  ال ال اء الحمراء  في قفيدته   عّكا ؛ ليعكس من  ، وقد استحضر الّشاعر1البريطاني 
لواقذع المذذؤّلم الذذذي خاللهذا الُبعذذد المأسذاوي الذذذي اسذذتلهمه الّشذاعر مذذن أحذدا ها، كمذذا أّنهذذا ُتعتبذر مذذرآة ل

ُيعذذذاني منذذذذه الّشذذذذع  تحذذذذ  وطذذذذأة االحذذذذتالال  المتتاليذذذة، كمذذذذا اسذذذذتدعى علذذذذي ال ليلذذذذي فذذذذي قفذذذذيدته 
 ش فية الّشاعر إبراهيم طوقان من خالل ذكر اسمه وعنوان قفيدته، فيقول: 

جِن الَقِديم، ُمنُذ الث الَثاِء الَحمَراء  َوِلي َأن َأهِتَف َحتَّى ِبالسِّ
ير َوُفؤاد" ِمن ِسجن عَ   كَّا َطلِعت َجَناَزة"، َهل َتذُكِريَن َعَطا الزِّ

 ُنوح ِحَجاِزي َومَحَمد َجمُجوم، َوَقِصَيدة ِإبَراِهيم ُطوَقان، َوَنِشيدَ 
   2ِإبَراِهيم.
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رغم الّسذذجن بذذال تمّ ذل القفذذيدة منذذذ البدايذذة صذذورة مذن صذذور الّتحذذدي والقذذّوة التذذي تفذ  األسذذير، فهذذو
مذا زال يهتذ  ويسذتطيع إيفذال صذوته إلذى كذّل مكذان، وفذي انتقذاء الّشذاعر  مدينذة  والقضبان إاّل أّنذه

عّكذذا  لتكذذون عنواًنذذا لقفذذيدته محاولذذة منذذه للذذّربط بذذين صذذمود عّكذذا التذذي عجذذز نذذابليون بكذذّل قوتّذذه مذذن 
ان ذا كذان إبذراهيم طوقذفإ االنتفار عليها، وبين إرادة األسير وقّوته التي ال ُيزحزحها تعذي  واعتقال،

ا للشذع  الفلسذذطيني ا ونضذاليً ا وطنًيذقذد قّسذم قفذيدته إلذى  ذذال  سذاعا  واعتبرهذا المتوكذل طذه عنواًنذذ
، فإّن ال ليلذي يحذاول 1ُيشير بوضول وداللة إلى مرحلة تاري ية ذا  أ ر مهم في التضحية والمقاومة

توجيذذه القفذذيدة وكتابتهذذا علذذى شذذكل قفذذيدة ن ريذذة مذذن خذذالل اسذذتذكار حاد ذذة إعذذدام الّشذذهداء ال ال ذذة 
صذذذورة مكذذذّررة مذذذن صذذذور األلذذذم هداء وقفذذذّتهم الّشذذذنحذذذو سذذذياق الحاضذذذر بحيذذذث ُتفذذذبح ذكذذذرن هذذذؤالء 

المستمّر بسب  ممارسا  المحتّل بحّق األسرن، وهذا ما يؤّكده ظرف الّزمان  منذ ، فأشذكال المعانذاة 
إاّل برحيذل الّهذالم عذن األرض، وخاّصذة أّن اّللذون األحمذر  تتكّرر وتزداد كل يوم وال ُيمكن أن تتّوق 

يحمذذل دالال  القتذذل والمذذو  الرتباطذذه بالذذّدم، أّمذذا مفذذردة   حتّذذى  فذذي هذذذا الّسذذياق فتحمذذل معنذذى العذذّزة 
واالسذذذتعالء، فذذذإن اسذذذتطاس السذذذّجان أن يحذذذبس الجسذذذد فإّنذذذه لذذذن يقذذذدر علذذذى حذذذبس اللّسذذذان   الكلمذذذة ، 

ل صذذورة األسذذير القذذوّي صذذورة مذذن صذذور التشذذبّث بالعزيمذذة التذذي ال تن نذذي، فالّشذذاعر ُيجّسذذد مذذن خذذال
ا لكّل من يحاول أن يتناسذى ويستحضر الّشاعر لحهة استشهاد األبطال ال ال ة الماضية لتكون منّبهً 

مراحذل العذذذاب والتّضذحية التذذي قذّدمها الشذذع  الفلسذطيني منذذذ زمذن بعيذذد وحتّذى يومنذذا الحاضذر، كمذذا 
يلذي أغنيذة شذاعر ال ّذورة   نذول إبذراهيم    مذن سذجن عّكذا طلعذ  جنذازة  والتّذي أصذبح  استحضر ال ل

فنًّا ترا ًيا ُينشد في جميع الُمناسبا ، لحّث الجيل الجديد على اسذت مار جميذع طاقاتذه لتحريذر األرض 
فذ  هذذه واألسرن من القيود، والتحّلي بأخالق الشرفاء والفامدين في مشوار الّنضال الطويل، كما تل

األنشودة الترا ية الّنهر إلى صعوبة العيش تح  سيطرة االحتالل، فالكّل في سجن كبير، سواء كان 
حفاًرا خانًقذا للشذع  داخذل مدنذه وقذراه،  وإذا كانذ  القفذيدة بتركيباتهذا  ذلن الّسجن قيوًدا حديدية أو

ّينذذة  لذذدن الشذذاعر، فإّنهذذا تفعذذل ا تنذذت  عذذن حالذذة إبداعيذذة نفسذذية معوالمتباعذذدة نفسذذيً  االمتّوحذذدة عضذذويً 
فعلها التأ يري في جمهذور المسذتمعين والقذّراء، فتتحقذق غايتهذا الت ويريذة حيذث ألهبذ  قفذيدة ال ال ذاء 
الحمذذذراء جمذذذاهير الشذذذع  وأ ذذذار  غضذذذبهم وأحقذذذادهم ف رجذذذوا فذذذي مسذذذيرا  تنذذذّدد بأعمذذذال االنتذذذداب 
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طوقذذذان  يذذذ  ش فذذذية الشذذذاعر إبذذذراهيم، وهذذذذا مذذذا سذذذعى إليذذذه ال ليلذذذي مذذذن توظ1واسذذذتنكر  اإلعذذذدام 
 وقفيدة ال ال اء الحمراء

  عبد الكريم الكرمي
اسذذذتطاس علذذذي ال ليلذذذي أن يت ذذذذ مذذذن ش فذذذية الكرمذذذي رمذذذًزا ش فذذذًيا يعّبذذذر عذذذن الرايذذذة التذذذي كذذذان  

ينطلق منها في الحديث عن الهّم الذي يكتن  هذه الش فية، من خالل قفيدة حملذ  عنذوان  إلذى 
 باقية، فيقول: أبي سلمى .. زلزلة

 وانُشر َقِصيَدَتك َبيَنُهم َعَلَنا عّتق ِجراَحك وانبلج  َوَطنا
ُض ُدوَنهُ  َزَمَناَ  َوادَفع ِبَراَيِتَك الِتي َخَفَقت    الزََّمَنا ُتَروَّ

، َوِلإِلنساِن ُمَؤَتَمَنا " ُكلَّ َما َحَمُلواَحَمَل "المّشردُ   ِجيالا
 َصيَحاُتَك الَغضَبى َلُهم ُأُذَنا ت  ِإيه َأَبا َسلَمى... َوَإن َوَقرَ 

 2َوَكَشفَت َأقَبَحُهم ِإَذا َحُسنا َعاَصرَت َيا َأَبِتي َجَرائَمهم  
ذذ  الّشذذاعر  أبذذا سذذلمى  علذذى أّنذذه شذذاعر حامذذل لل انففذذام  قضذذية، شذذاهدا علذذى جذذرائم العفذذر، الُي اطِّ

أحذد أعمالذه األدبيذة حمذل  ى ذلذن أنّ في شعره بين معاناته الذاتية ومعاناة أبناء شعبه، وأكبر دليل عل
 لذذة الالجئذذين المشذذّتتين فذذي المنفذذى المشذذّرد ؛ ليفذذ  مذذن خاللذذه حالتذذه خذذارج أرض بذذالده، وحاعنذذوان 

 والتي يقول فيها:
 يا أخي أنَت معي في كّل درٍب          فاحمل  الجرَح وِسر  جنباا لجنِب 

ِب نحُن إن لم نحترق  فكيف الّسنا         يمََلُ الد    3نَيا وَيهِدي كلَّ رك 
سد واقذع الّفذمود والتحذّدي وتتناسذ  مذع كذل وقذ  تتناقلذه األجيذال   كت  الكرمي قفائده ونشرها لتجٍّ

جياًل بعد جيل،  وقد كان  فلسطين عند الكرمي هي كل شيء في حياته، فقذد اسذتحوذ  عليذه حتذى 
ّنذذه كلمذذا دافذذع عنهذذا وحذذارب مذذن أجلهذذا ناجاهذذا مناجذذاة الحبيذذ  الولهذذان لحبيبتذذه، وعّبذذر لهذذا عذذن حبذذه أ

فالشاعر يرسذم صذورة للماضذي ليضذيء مذن خاللهذا الواقذع الذّراهن مذن ناحيذة، وُيؤّكذد  4ازداد حبه لها 
ضرورة السير على دروب الّنضال التي ال تقتفر علذى حمذل الّسذالل، فالكلمذة الهادفذة وسذيلة هاّمذة 
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ائلها الحياة، ففدن كلمذا  الكرمذّي سذيبقى منتشذًرا من وسائل المقاومة التي تنشر الوعي وإن فارق ق
_ فذي أن سذيرة الشذعراء إبذراهيم نمذر موسذى الجذرائم وهمجيذة العذدوان،  يذرن  في كل مكان يكش  قابح

حذق عذن با  مذع واقعهذا، والشذعر تعبيذر لذذّ افي أغوار شعرهم، كما أّنها حوار تكمن  رأي أحد الّنقاد_
بذور شاعريته من قضية وطنه، وجعذل أشذعاره ُمرّوضذة لتكذون مذرآة وقد استمّد الكرمي  ،1لحوارهذا ا

تعكس صور التمّزق والمأساة التي عاشها خارج بالده، وفي انتقاء علذي ال ليلذي اسذم الكرمذي ليكذون 
عنواًنذذا ألحذذد قفذذائده داللذذة علذذى أّن الماضذذي والتذذرا  األدبذذي يعذذيش فذذي ذاكرتذذه ووجدانذذه، ويحذذد  

رافق هذذا المعنذى تحذّول فذي وقد  ،رعر الماضي ويرسم صورة لبؤأل الحاضالتحّول عندما يبكي الشا
شكل القفيدة، فههر الشكل العمودي فذي الكتابذة لُيناسذ  ش فذية عبذد الكذريم الكرمذي الذذي ُعذرف 

 عنه االتزام بقضية وطنه في جميع أشعاره.
 وُيّلح الشاعر على الفكرة نفسها في قفيدة أخرن قائاًل:

 ةا َأن َيقِضَم َجمرَ  اَن ُيَحاِولُ َبا َسلَمى كَ َأذُكُر َأنَّ أَ 
 َوُيَحاِوُل ِفي الَجمَرِة َأن َيضَحكَ 
حَكِة َأن َيبِكي  َوُيَحاِوُل ِفي الضِّ

 ...َوُيَحاِول
 ،َأذُكُر َأنَّ َأَبا َسلَمى َكاَن ُيَحاَولُ 

اِعُر َجمَرة  َحتَّى َصاَر الشَّ
 ِإَلى الذَّاِكَرةِ  َوالَوَطُن الَغاِلي َيمَتد  ِمَن الّذاِكَرةِ 

  2ِإلى.. الثَّوَرة
مذذا زال الّشذذاعر ُيؤّكذذد أّنذذه حامذذل قضذذية وصذذاح  رايذذا يحملهذذا معذذه أينمذذا كذذان،  وقذذد حذذارب الكرمذذي 
أصذذحاب األقذذالم المذذأجورة التذذي تسذذيء وت ذذون، ويعجذذ  كيذذ  توجذذد هذذذه األقذذالم فذذي أرض تلتهذذ  

م الذذين يعكسذون نضذال الشذع  فذي سذاحا  باألحدا  المتأججة، فأصحاب األقالم الحذرة الشذريفة هذ
، وتعكس مفذردا   يحذاول، الجمذرة، يضذحن، يبكذي  األحذالم التذي تسذكن فذي نفسذه، فحرمذان 3القتال 

أبذذي سذذلمى مذذن العذذودة إلذذى وطنذذه، واألمنيذذا  التذذي خّلفهذذا فذذي وطنذذه حّولتذذه إلذذى جمذذرة نذذار ال ينطفذذئ 
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الجمذذرة  تنقذذل حالذذة الشذذاعر النفسذذية لذذم، فمفذذردة  مذذن رحذذم العذذذاب واأل لهيبهذذا، فمهارتذذه الشذذعرية ُولذذد 
التي تشتعل داخلها نذار الحنذين إلذى الذوطن، واجتمذاس مفردتذي   الجمذر، ال ّذورة  ُيؤّكذد طمذول الّشذاعر 
في ضرورة تغيير الواقع الحالي، وفي قوله يمتّد  من الّذاكرة إلى الّذاكرة  داللة على التفاق اإلنسان 

بيلة وقضية وطنه األساسية، فالغربة والتشريد التي عانى منها الكرمّي ال بّد أن الفلسطيني بأهدافه الن
ا  الشذاعرة ُتنهيها الّ ورة ليعود الّشع  إلى حضن أّمه الوطن من جديد،  إّن اإليحاء الذي تبتغذي الذذّ 

ي الفكذري توصيله هو عدم اكترا  األدباء والنّقاد بأهمية الكلمة باعتبارها وسيلة من وسائل بذث الذوع
، فذالجمرة الملتهبذة هذي بم ابذة الجذرأل الُمنّبذه الذذي يذدعو الجميذع إلذى التحذّرا والنِّّضذال 1أو المعرفي 

لّتتحّول األمنيا  إلى واقع حقيقي، وأهذم مذا ُيمكذن أن تنطذوي عليذه قفذيدة علذي ال ليلذي رفذ  حيذاة 
يحذذذاول  مقترنذذذة بالّنقذذذاط   ردة الهلذذذم ألّنهذذذا أضذذذح  تجسذذذيًدا للضذذذياس والّنفذذذي والتشذذذّرد، وفذذذي تكذذذرار مفذذذ

الذذ ال  ...  تمذذازج للشذذعور الذذذي يحذذّس بذذه الشذذاعرين أمذذام المعانذذاة التذذي أفذذرز  هذذذين الّنفذذين، فقذذد 
اسذذتطاس ال ليلذذي أن ُيعيذذد موقذذ  الكرمذذي مذذن ال ّذذورة وضذذرورة الجهذذاد لتتحّقذذق األحذذالم التذذي ت لذذد فذذي 

 قلوبهما منذ زمن بعيد.

 _ محمود درويش
ال ليلذذي ش فذذية محمذذود درويذذش بكذذل مذذا تحملذذه مذذن قذذوة فذذي التعبيذذر ودفذذاس عذذن استحضذذر علذذي 

عّيذذذاد أّنذذذه  وقذذذد وصذذذفه سذذذعيد، لذذذه عذذذن رايذذذا معينذذذة تجذذذول فذذذي خذذذاطرهالهويذذذة والوجذذذود ليعبذذذر مذذذن خال
ي الشاعر الذي لم يق  عند األنا في تحديد مكونا  الهوية الفلسطينية بل استطاس أن يتجاوز القطذر 

وقذد تنذا  الشذاعر علذي ال ليلذي مذع محمذود درويذش بشذكل كّلذي  ،2 إلى اإلنسانإلى القومي وصواًل 
 في قفيدة حمل  عنوان   الوصول  إلى محمود درويش قائاًل:

 هناَك هنا والطريُق يطول
 فكيَف الوصول

 وهذا الَعدّو ُيحاِصِرنا
 حيَن أنَت تقوُل َلنا َما تُقول

 وتهتُف َحاِصر  ِحَصاَرك
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ا َطويالا لّما َوقفَنا َعلَ   ى َشَغِف الّروِح َخلَفَك صفًّ
 ُنرِتُب أيَّاَمنا في المِسيِر إليك

 َفكيَف أذنَت لنفسَك عّنا رِحيال
ا َعِليال  وَكيَف َتركَت الحصاَن وِحيدا

 َعلى َرهِق اأُلمِنَيات
 َوإنََّك أنَت َكَما أنَت ِفينا تُكون 

 1فتيًّا َجميال
في الوصول إلى هدف واضح وطريذق محذّدد، لذذلن وّظذ  بداية يحمل عنوان القفيدة رغبة الشاعر 

طذول الطريذق،  مذن رغمبذالالشاعر أسماء اإلشارة   هنا وهناا  لتفل رسالته الشعرية إلى كذل مكذان 
ذ الهمذم وأخذذ العبذرة وحفار العدو، وتكش  عن مواق  نحن بحاجذة إلذى استحضذارها مذن أجذل شذح

الذي تجاوز حدود النهم األدبي وقواعده،  هي شعر  حيث انعكس  ران محمود درويش ف من التاريي،
إلى بلورة مفهذوم جديذد للهويذة الفلسذطينية وربمذا مفهذوم جديذد لهويذة اإلنسذان أيًّذا كانذ  الجغرافيذا التذي 

 .       2ُيقيم عليها وأيًّا كان المرتكز التاري ي الذي يستند إليه، وكذلن لغته وحتى خفائفه المميزة 
  سذقط في هذه المقطوعة قفيدتين من قفائد محمود درويش، أولهذا قفذيدة  وقد استحضر الشاعر

 التي يقول محمود درويش فيها:القناس  
 حاِصر  ِحَصارَك ًل مفرّ 

وَك ًل مفرّ   اضِرب  عد 
 سقطت ذَراعك فالَتقطها
 وسَقَطت ُقرَبَك فالتقطِني

وَك بي  واضِرب عد 
 3فأنَت اآلَن حٌر وحٌر وحرٌ 

يلي عند نذص محمذود درويذش كمذا هذو، إّنمذا تفاعذل معذه لذيعكس مذن خاللذه حالتذه لم يق  علي ال ل
النفسذذية، لذذذلن تذذراه يقذذول   لمذذا وقفنذذا علذذى شذذغ  الذذرول خلفذذن صذذفًّا طذذوياًل نرتذذ  أيامنذذا فذذي المسذذير 

                                                            

500_499،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
6سعيد عياد: الهوية والوجود في شعر محمود درويش،    .2  
53،  1996، 14، دار العودة، بيرو ، ط2محمود درويش: ديوان محمود درويش، م   . 3  
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إلين ؛ ليؤكد من خالل هذه الكلما  أّن أبناء وطنه يمتلكون القدرة والعزيمة الكبيذرة للسذير فذي طريذق 
رة والنضال وصذواًل إلذى طريذق الحريذة التذي أّكذد عليهذا درويذش فذي قفذيدته بتكرارهذا  ذال  مذرا  ال و 

 حر، وحر، وحر.
 :محمود درويش في قفيدته   إلهي أعدني  كما تناّ  الشاعر في المقطوعة ذاتها مع قول

 نرجُع كالريٍح إلى منزِلناعندما  
 حّدقي في جبهتي

 ق والينابيع عرنخيالا تجدي الورد 
 1تجديني مثلما كنت صغيرُا وجميالُ  

ة شذعبه، فقذد يويرن الكات  أنور الشعر أّن الشاعر استطاس أن يكون فذاعاًل إيجابًيذا فيمذا يتعّلذق بقضذ
أّكد حقوق شعبه فذي أرضذهم، واستشذرف آفذاق المسذتقبل لهذم، با ًذا األمذل والتفذاال فذي  نايذا قفذيدته، 

 2اعية لتغيير الحاضر إلى مستقبل أفضل وأك ر إشراًقا.وهذا ما يعكس راية الشاعر الحدا ية الس
الذذي ات ذذ شذكل ش   لماذا ترك  الحفذان وحيذًدا   كما استحضر الشاعر عنوان ديوان محمود دروي

تفذر الذّدم فذي قفذيدته النكبة؛ فدرويش يحذاول كتابذة سذيرته لين /الوطن /الحكاية، وهي حكاية الذا 
ا ضذرورة أن  تكذون رول  يوجذه الشذاعر خطابذه ،3على الحديذد  إلذى المتلقذي بشذكل غيذر مباشذر مؤكذدًّ

محمود درويش وعزيمته القوية في نفذس كذل إنسذان فلسذطيني، ويتمّ ذل هذذا فذي قولذه: وإّنذن أنذ  كمذا 
أن  فينا تكون فتيًّا جميال، كما يؤكد أنور الشعر أن ت في  القفيدة بتوظيذ  هذذه الرمذوز األدبيذة 

الذذي لطالمذا حلذم بذه محمذود درويذش، وفذي تقذديم هذذه  ي صذورة النفذرم في توضيح معاصرة هُيسه
 4الفورة تحفيز للجماهير على ضرورة مواصلة ال ورة ضد األعداء والتفّدي لهم.

 ويستكمل الشاعر قوله:
 َعَلى َهذِه اأَلرض ما يستحق  الَحَياة"  

 ُنواصُل فيِه التحّدي النَّبيلَ 
 َوَنقهُر فيِه الَممات

                                                            
96،ص3المصدرالسابق:مج .1  

188: توظي  الترا  في الشعر المعاصر،  انهر  .2  
تم  زيارته   .www> darwish foundation.orgرمضان عمر: قراءة في سردية المشهد الشعري عند محمود درويش، . 3

  2016_8_10بتاريي
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 رِض في األرِض حمالا َجِليالا ونحمُل لَل 
 1َأناشيَدَك الباِقيات

استحضذذذر الشذذذاعر فذذذي هذذذذه المقطوعذذذة أبذذذرز أقذذذوال محمذذذود درويذذذش  علذذذى هذذذذه األرض مذذذا يسذذذتحق 
الحياة ، ليؤّكد قضية جوهرية ت ذص جميذع أبنذاء الذوطن وهذي ضذرورة  التجذذر فذي هذذه األرض ألّن 

التذي جذاء  بفذيغة الجمذع المضذارس    ال الشذاعرية والّنضال، وتكش  أفععليها ما يستحق التضح
نواصذذذل، نقهذذذر، نحمذذذل   ضذذذرورة تكذذذا   الجهذذذود وتحذذذّدي المفذذذاع ، كمذذذا تؤّكذذذد عبذذذارة الشذذذاعر   
لذذألرض فذذي األرض حمذذاًل جمذذياًل  أّن أهذذداف جميذذع الشذذع  ال بذذّد أن تكذذون علذذى هذذذه األرض ومذذن 

ويذذش خيذذر محّفذذز لهذذذا الشذذع  علذذى أجلهذذا يتواصذذل العطذذاء والتضذذحيا ، وتبقذذى قفذذائد محمذذود در 
 مواصلة السير للوصول إلى مطل  الحرية التي يسمو إليها الجميع.

ويرن علذي عشذري زايذد أّن هذذا الحشذد مذن اإلشذارا  الترا يذة التذي تضذمنتها هذذه القفذيدة قذد أكسذ  
كسذذ  تجربذذة الشذذاعر أصذذالة وقداسذذة، وجعلهذذا أك ذذر التفذذاًقا فذذي نفذذس المتلقذذي، فضذذاًل عذذن كونهذذا تُ 

الرايذذة الشذذعرية نوًعذذا مذذن الشذذمول، مّمذذا جعلهذذا تتحذذّدن تتعذذّدن حذذدود الذذّزمن والمكذذان، ويتعذذانق إطذذار 
 2الماضي مع الحاضر.

 سميح القاسم
يعد سميح القاسم كما وصفه باسذل بذزراوي مذن الشذعراء الذذين بذرز عنذدهم االعتذزاز بالهويذة العربيذة، 

عكذذس ذلذذن فذذي شذذعره بشذذكل بذذارز، وقذذد اكتسذذب  عالقذذة فقذذد التفذذق بذذالوطن حذذد االنفذذهار التذذام، وان
الشاعر بوطنه سمة القداسة والطهر الذي يتأّتى من امتزاج الدماء ب رن الوطن، ومن اندغام الشاعر 

 3بالمأساة التي تعّرض لها وطنه.
 وقد تناّ  ال ليلي مع واحدة من أشهر قفائد سميح القاسم وهي قفيدة  تّقدموا  بطريقة كّلية، فذي 

 قفيدته الم ّيم، وقد ورد تكرار المفردة سبع مّرا  في القفيدة نفسها فيقول:
م!  َتَقدَّ
م!  َتَقدَّ

                                                            

501،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
137: عن بناء القفيدة العربية،  انهر  .2  

، 2007. باسل بزراوي: سميح القاسم _ دراسة نقدية في قفائده المحذوفة_ ، رسالة ماجستير، جامعة النجال، نابلس، 3
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 َأعَطيت ِمن ِدَماِئه
 َوِمن َشَقاِئهِ 
 َوِمن َفَناِئهِ 

 ِإَشاَرة الَبَقاِء َوالُخُلود ِللُمَحاِرِب 
 الَمغُلوب

ّرِد الَمحُبوب  َوالُمشَّ
 َوالُمَحطَّم

 َتقّدم!
  1تَقّدم!

جاوب صو  ال ليلي وصو  سميح القاسم في اشتراكهما في عبارة   تقّدم  الشتراا الشاعرين فذي يت
األرض، وفذي تكذرار المفذردة وصذادروا خيذرا  أن جذاأل المحتّلذون فذي كذّل مكذان،  المأساة نفسها بعذد

 اسم بقوله:سبع مّرا  إنباء عن أهمية هذا التنا  وتّوحد للرسالة الشعرية بينهما، فقد سبقه سميح الق
 َتَقّدموا

ّدُموا   َتقَّ
 ُكل  َسَماٍء َفوَقُكم جّهَنم

 َوُكل  َأرٍض َتحَتكم َجهنَّم
يُخ َوًَل َنسَتسِلُم  فُل َوالشَّ  2َيُموُت ِمنَّا الطِّ

                                                            

208،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الّناجزة، ج  .1  
 2. 245،  1970سميح القاسم : ديوان سميح القاسم، دار العودة، بيرو ،  
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القاسذم يذرتبط بالقضذية سذميح ويرن أحمد علي الزين أّن هذه القفذيدة بم ابذة جذواز السذفر جعذل اسذم 
لقفيدتين في استنهاض طاقا  الشع  بجميع فئاته للتقذّدم والّسذير علذى دروب ، وتتقاطع دالال  ا1

الجهذذذذاد،  وخاصذذذذة أّن اسذذذذم سذذذذميح القاسذذذذم ارتذذذذبط بذذذذال ورة والمقاومذذذذة، ووصذذذذ  كفذذذذال ومعانذذذذاة أهذذذذل 
أمذام الّشذع  سذون التقذّدم للجهذاد د أّنذه ال حذّل كّ يؤ  ، فاقتران داّل   الّدماء  بالفعل  أعطي  ،2فلسطين 
بالّنفذذر وإعذذادة تشذذكيل المجتمذذع  وبنائذذه الذذذذي يذذنعم بالحريذذة واألمذذان، وهذذو الوسذذيلة الوحيذذذدة  للّهفذذر

لحماية أبناء الوطن من الفناء والّشقاء، وتحمل هاتان المفردتان  الفناء، الّشقاء  هدف االحتالل الذي 
رق الفلسطينّي، وطمس معالِّم ُهويته، لكن  قتامة الّفورة من  رغمباليطمح إلى تطهير األرض من العِّ

المأسذذاوية التذذي رسذذمها الّشذذاعر، إاّل أّنذذه مذذا زال يتأّمذذل ال يذذر الك يذذر مذذن المناضذذلين، وُيمّجذذد ذكذذرهم، 
ويحذذّول مذذن خاللهذذم صذذورة العذذذاب إلذذى عزيمذذة وإصذذرار علذذى البقذذاء والتمّسذذن بالحيذذاة الكريمذذة، فمذذن 

م بفذذيغة األمذذر ليح ّذذه بكذذّل مذذا عذذذابهم سذذّيولد فعذذل التحذذّدي والّفذذمود؛ لذذذلن خاطذذ  الشذذاعر الم قذذاوِّ
يملذذذذن مذذذذن قذذذذّوة التفذذذذّدي لذذذذبطش وهمجيذذذذة المحتذذذذّل، كمذذذذا أّن انتقذذذذاء الّشذذذذاعر لفذذذذيغة اسذذذذم المفعذذذذول 

الفلسطينّي المضذطهد الذذي فضاءا  الّنص على مأساة  الالجئ  المغلوب، المحبوب، المّشرد  يفتح 
 ُيفارِّس األلم بعد نفيه عن وطنه.

 ويستكمل قوله :
 الُمَخيَّمِ ِمَن 

 ِإَلى الُمَخّيم
 َتقّدم!
  3َتَقّدم!

تحمل القفيدة عنوان  الم يم  ويكّرر الشاعر هذه المفردة أك ر من مّرة في قفيدته، ُمقترنذة بحرفذي 
الجر من وإلى،   فمن  ُتفيد ابتداء الغاية المكانّيذة وتعنذي هنذا الم ذّيم داخذل الذوطن، أّمذا   إلذى  فتفيذد 

انيذذذة وتعنذذذي الم ّيمذذذا  المتنذذذا رة فذذذي كذذذل النذذذواحي خذذذارج الذذذوطن،  وبهذذذذا يكشذذذ  انتهذذذاء الغايذذذة المك
الشاعر عن معاناته الروحية، وعن توقه الشديد للتعبيذر عذن مأسذاة اإلنسذان وافتقذاده للحريذة، ودفاعذه 

                                                            

112اوي: سميح القاسم_ دراسة نقدية  في قفائده المحذوفة_،  نقاًل عن باسل بزر   .1  
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وفذي هذذا  1عن أحالمه وطموحاته، وعن نزوعها إلى تحقيق عالم م ذالي ي لذو مذن الشذرور والعذدوان 
ال يقبل بأنفاف الحلول، إّنما ُيطالذ  بعذودة الالجئذين جمذيعهم دون اسذت ناء،  أّن الّشاعر داللة على

وفي ارتباط الُم يم بفعذل األمذر   تقذّدم  ّ تأكيذد علذى قذّوة الالجئذين الجّبذارة التذي سذتّدمر كذل مذن يقذ  
عجاب الّشاعر في وجه حّريتهم وعودتهم إلى وطنهم، وتحمل عالما  التعّج  المكّررة في القفيدة إ 

رضذذذهم مذذذن دنذذذس أآبذذذااه، فهنذذذاا مذذذن سذذذي أر لهذذذم، وُيّطهذذذر  يين الّفذذذامدين، فذذذإن ُهّجذذذربطاقذذذا  الفذذذدائ
 ل، وُيعيد لهم حقوقهم المسلوبة.االحتال

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

288إبراهيم نمر موسى: شعرية المقدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،    .1  
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 :مدخل

التذذاريي هذذذو الوعذذذاء الحذذذافظ لكذذذل األحذذذدا  التذذذي تمذذر بهذذذا األّمذذذة فذذذي عالقاتهذذذا الّداخليذذذة بذذذين تّياراتهذذذا 
قذذد عوب، و ة مذع غيرهذا مذن األمذم والّشذالّ قافيذة والسياسذية والفكريذة المتباينذة، أو فذي عالقاتهذا ال ارجيذ

أّن الشاعر ينهل من معين الّتاريي ليجعل كذل ش فذية صذالحة لكذّل زمذان،  زايد عشري علي تحّد  
وهذذذه الّداللذذة الكّليذذة للش فذذية الّتاري يذذة بمذذا تحملذذه مذذن قابليذذة للتذذأويال  الم تلفذذة هذذي التذذي ُيّوظفهذذا 

ًعذا مذن الكّليذة والّشذمولية، الّشاعر المعاصر للتعبير عن بع  جوان  تجربته لُيكس  هذه التجربذة نو 
 .1ولُيضفي عليها ذلن الُبعد الّتاري ي الحضاري الذي ُيكّون لوًنا من جالل المعرفة

والمقفذذذود بالتنذذذذا  التذذذذاري ي اسذذذتدعاء أحذذذذدا  وش فذذذذيا  مذذذذن التذذذاريي لهذذذذا دالال ، مذذذذن شذذذذأنها 
عذ  األحيذان، الكش  عن واقع تجاربهم التي عاشها البع  مذنهم، بهذدف دّق نذاقوأل ال طذر فذي ب

 أو التذكير بماض عريق وقادة أبطال خاضوا أروس معارا البطولة.
لذيس  فالتذاريي  عر علذي ال ليلذي وتنوعذ  دالالتذه،وقد شغل التنا  التاري ي مساحة واسعة مذن شذ 

وصًفا لحقبة زمنية من وجهة نهر ُمعاصر لها، إّنه إدراا إنسان ُمعاصر أو حديث له، فلذيس هنذاا 
يسذذت مر األحذذدا   الكذذالم أّن الشذذاعر، ويعنذذي هذذذا 2 ابتذذة أليذذة فتذذرة مذذن هذذذا الماضذذي صذذورة جامذذدة 

 محمذد مفتذال  يقذولكمذا و ، لُيكس  العمل األدبي إبداًعا التاري ية التي تتالءم مع تجربته في الحاضر
قي ألوضذاس متكذّررة، نسذتم زونة في الذاكرة علذى شذكل بنيذا  معطذاة متم لذة أّن األحدا  الّتاري ية 

 .3االحتياج إليها لتتالءم مع األوضاس الجديدة التي تواجهنا منها عند 
 علي ال ليلي لعناصر الترا  التاري ي في  ال ة محاور أساسية هي: وقد جاء توظي 

 _  الش فيا  الّتاري ية العربية.
 _  الش فيا  الّتاري ية األجنبية.

 _ األحدا  التاري ية القديمة والحدي ة.
 

 

                                                            

151المعاصر،  : استدعاء الش فيا  الترا ية في الشعر العربي رانه   .1  
205دراسة األدب العربي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د. ،   مفطفى ناصي :   .2  
123محمد مفتال: تحليل ال طاب الشعري،    .3  
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بتفاصيلها الم تلفة لُت ري التجربة الشعرية علي ال ليلي تنّوع  الش فيا  التاري ية التي وّظفها 
حيث يعّد التاريي منبًعا  رًّا   المتشابكة بينه وبين الماضي،  بأبعاد تاري ية م تلفة، وُتبرز العالقا

ي يعكس الشاعر من خالله االرتداد إلى رول العفر، وُيعيد بناء من منابع اإللهام الشعري الذ
الماضي، وفق راية إنسانية معاصرة تكش  هموم اإلنسان ومعاناته وطموحاته وأحالمه، وهذا يعني 

 .1أّن الماضي يعيش في الحاضر ويرتبط معه بعالقة جدلية تعتمد على التأ ير والتأ ر 

فيا  تاري ية تحمل دالال  متعدّدة، است مرها علي ال ليلي على استدعاء ش  وقد اتكأ الشاعر 
أروس معارا البطولة، وسّطروا بنضالهم أسمى معاني العّزة  للتذكير بماٍض عريق خاض فيه العرب

 والكرامة ألجيال المستقبل.

 ، وكيفية توظيفهفي شعر علي الخليليالتاريخي  ( يبين أشكال توظيف التراث 8جدول رقم )
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ُيالحظ من النتائ  اإلحفائية لهذا الجدول أّن الشاعر لم ُيك ر من استحضذار التذرا  الن ذري العربذي 
 عشرين  تناًصا،  عره مقارنة مع الشعر العربي القديم والحديث، فقد ورد عدد التناصا  الن رية في ش

لنقل تجربته من إطار الذاتية إلى إطار التجربذة الجماعيذة، وكذأّن هذذا التوظيذ  تجليذة للمواقذ  التذي 
مقارنذة مذع التنذا  الشذعري لذم تقذم الترا يذة احتشد  في قفائد الّشاعر،  ونهًرا لقّلة عدد التناصا  

 المباحث السابقة.لحديث على غرار الباح ة بإفراد مبحث للترا  القديم وا
" يبين توظيف الشخصيات التاريخية العربية وعددها وآلية توظيفها في شعر 9جدول رقم "
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 ُيالحظ من  الجدول السابق:
_استدعاء علي ال ليلي الش فيا  التاري ية العربية بشكل واضح في دواوينه سواء مذن خذالل اسذم 

  خمسذذذين، فقذذذد بلذذذغ عذذذدد الش فذذذيا  العربيذذذة التذذذي اتكذذذأ عليهذذذا الشذذذاعر  أو أقوالهذذذاهذذذذه الش فذذذية 
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ه الش فذذيا  فيمذذا ي ذذدم الرسذذالة لالسذذتفادة مذذن أعمذذاق هذذذ مذذرة، مئذذة وسذذبعين  تكذذرر   ش فذذية؛ 
 .الشعرية التي أراد الشاعر بّ ها من خالل هذا التوظي 

حذذذاز  دواويذذذن  وحذذذدا  ذذذم تذذذزدحم الحديقذذذة  و  انتشذذذار علذذذى بذذذاب الم ذذذيم  علذذذى أعلذذذى عذذذدد تكذذذرار _
فذذي محاولذذة مذذن الشذذاعر تسذذليط  ا وعشذذرين   تكذذراًرا، حيذذث بلذذغ عذذددها    ال ًذذللش فذذيا  التاري يذذة

الشذاعر فيهذا علذى قضذية رة األحذدا  التاري يذة، وقذد رّكذز   به في مسذيعلى الّدور الذي قامالّضوء 
اللجوء واالغتراب والم ّيما ، فكان ال بذّد مذن هذذا االستحضذار التذاري ي الذذي يذذّكر القذارئ بأمجذاد 

 األمة، ورموز المقاومة. 
ذا واحذًدا  وربمذا يعذود ذلذن _ حهي ديوان   شرفا  الكالم  بعدد قليل من التناصذا  التاري يذ ة   تناصًّ

إلى أّن الشاعر رّكز على وص  الطبيعة وجمذال أرض فلسذطين، وقذد كذان هذذا الذديوان آخذر أعمذال 
 الشاعر الكتابية.

 شذعر سيتنّقل هذا المبحث بين عّدة ش فيا  تاري ية عربية ُم تارة لتوضذيح دالالتهذا التاري يذة فذي
 تناّ  معها علي ال ليلي: علي ال ليلي، ومن الش فيا  التي

 ومن الش فيا  التي اشتهر  بالكتابة اإلبداعية ووّظفها ال ليلي في شعره ش ّفية:

 ياقوت الحموي   
رقيذذة أبذذو ليذذل عذذن   الباح ذذة ُعذذرف يذذاقو  الحمذذوي أّنذذه أديذذ  ومؤّلذذ  موسذذوعا  وخّطذذاط، وتحذذد   

م فيه القراءة والحساب،  ّم توّسع  أك ر  قافة ياقو  المتنوعة التي ابتدأ  بالمكت  الذي تعلّ  مفادر
، إضذذافة إلذذى رحالتذذه قافيذذةلذذه االّطذذالس علذذى الكتذذ  ال ّ  بفضذذل مهمذذة النسذذي التذذي عمذذل بهذذا ممذذا أتذذال

، ومذن 1التجارية والعلمية التي صاحب  مراحل حياته والتي تعّرف مذن خاللهذا علذى البلذدان وعلمائهذا
المعذذاجم العربيذذة هذذي أ ذذر خالذذد لألمذذم الغذذابرة أو الحاضذذرة  أشذذهر مؤّلفاتذذه معجذذم البلذذدان، وال شذذّن أنّ 

ألّنهذذا تحمذذل مالمذذح العفذذر وشذذواهده، وقذذد ورد فذذي معجذذم البلذذدان أّن جزيذذرة قذذيس مذذن أوائذذل البلذذدان 
التي زارهذا يذاقو  للتجذارة فذي سذن مبكذرة وقذال إنذه رأن فيهذا جماعذة مذن أهذل األدب والفقذه والفضذل، 

علذى ش فذية يذاقو  الحمذوي  ، وقد اتكذأ الّشذاعر2زاد  ال قافة في ذهنهوكان هذا من العوامل التي 
 :المؤّر  والّرحال في قفيدة حمل  عنوان  حّد ني ياقو   قائاًل 

                                                            

20،  2011معة النجال، فلسطين،: ياقو  الحموي وكتابه معجم البلدان، جاانهر   .1  
422،   1906،مطبعة مفر، مفر، 4انهر شهاب الدين ياقو  الحموي: معجم البلدان،ج   .2  
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ثني الَحَموي    الّناِبهُ  َحدَّ
 َياُقوُت،

 الَواِله كِ ُعرف الّدي
بُح الَمبُهوت  َوالص 

 َعن َوَطٍن ِفي َتاُبوت
 وتَما َعاَش، َوًَل َكاَن َيمُ 
 ُهَو ِمنُه، َأو ِهي، َكالَّ 

 َهَو َأعَلى
فلى،  ِمن َيِده الس 

 1َوالُعلَيا َقطََّعها الطَّاُغوت
ي أّن استحضذاره لذم يكذن هامشذًيا، فمذن  إّن اتكاء الّشاعر على ش فية الكات  يذاقو  الحمذوي  ُيذوحِّ

  يسذتطيع الشذاعر العنوان نفسذه يههذر للقذارئ أّن هذذه الش فذية هذي الّشذاهد الذذي سذينقل األحذدا ،
بقّوة حدسه وخياله، أن يبث الحياة فذي األمذوا ، ويجعذل منهذا مرتكذزًا ل طابذه الشذعري، وُيذدخلهم فذي 
عالئق جديدة، ويفنع مفيرهم، وفق رايا جديدة تستمّد وجودها من وجودهم األول، ولكّنها تتجاوزه 

، لكّن األخبار التي سيرويها 2بالتنّوس  ليتحّولوا إلى رموز محّملة بمحتون داللي يزخر بالّتعدد، ويكتنز
الحمذذوي هذذذه المذذّرة هذذي مبعذذث لألسذذى، فالّفذذبح فقذذد لونذذه الّسذذاطع الُمشذذرق وتحذذّول إلذذى لذذون باهذذ ، 
وفذذذي انتقذذذاء اسذذذم المفعذذذول   مبهذذذو   رمزيذذذة علذذذى انعذذذدام مهذذذاهر الحيذذذاة الّطبيعيذذذة المعتذذذادة، فضذذذوء 

ن وطنه ُيستبال وُيدفن في تابو  كبير، فالمو  هو الشمس خاف  وكأّنه إنسان فقد حيويته عندما رأ
العنفذذر الغالذذ  علذذى المقطوعذذة وهذذو سذذب  انتشذذار الّهذذالم والقهذذر، لكذذّن أبنذذاء الذذوطن يرفضذذون أن 

 اّصة أّن الوطن كما عّبر عنه ال ليلي جزء من كيان األفذراد بيبقى وطنهم أسير التابو  والمو ، و 
مذع االحذتالل، ويعكذس الّطبذاق بذين مفردتذي  العليذا، الّسذفلى   بل هو أعلى من كلِّّ مت ذاذل ومتذواطئ

الوضع المتأّزم الذي يعيشه الوطن، فقيادته العليا مدعاة للغض  ألّن االحتالل فرض سيطرته عليها 
 قّطعها الطاغو   وحاصر شعبها،  إّن لعبة الضمائر تفتح ال طاب الشعري على محموال  دالليذة، 

                                                            

302،  3علي ال ليلي: األعمال الّشعرية الّناجزة، ج  .1  
320إبراهيم نمر موسى: شعرية المقّدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،    .2  
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، وهذذذا مذذا يعكسذذه تكذذرار الضذذمير 1تسذذعى إلذذى وجذذود واقذذع آخذذر دون أن تبلغذذه تهذذّل فيهذذا أنذذا الشذذاعر 
ا بالفعذذل   قّطعهذذا   لترسذذم صذذورة قاتمذذة ألنحذذاء الذذبالد التذذي فذذّرق االحذذتالل بينهذذا بحذذواجزه  هذذو  متبوًعذذ

من رغم بالوسواتره الّترابية فمنع أهلها الحرية داخل أوطانهم، فجبرو  المحتّل مستمر غير متّقطع، و 
تامذة المشذهد يبقذى االسذتعالء والتحذّدي مذن أهذّم السذذما  التذي بذرز  فذي شذعر ال ليلذي وهذذا واضذذح ق

ود عذن من خالل توظي    كاّل، ما، ال  متبوًعا باسم التفضيل لتأكيد قدرة أبناء الوطن المجابهة والذذّ 
 .الّفعاب والعقبا من رغم بالحمى البالد 

 محاولذذذة ت ليذذذد األحذذذدا  ونقلهذذذا فذذذي كذذذل زمذذذان، ولذذذم يكتذذذ ِّ إّن تجربذذذة ال ليلذذذي والحمذذذوي تلتقذذذي فذذذي  
اال نان بمجّرد الذكر والّنقل بل امتّد  تجربتهما لتشمل اإلحساأل بمفسي المكان، وما يحّل عليه من 
آالم نتيجذذة الحذذروب والذذّدمار، فمعجذذم البلذذدان كذذان مفذذدًرا تاري ًيذذا لوصذذ  تلذذن الحقبذذة مذذن الّزمذذان، 

ى نكبة شع  واغتراب جيل كامل في وطنه، فالمعّول عليه فذي هذذا المقذام وأشعار ال ليلي شاهدة عل
واتّكذذاء الّشذذاعر علذذى المذذورو  الذذذي يّهذذل وم علذذى التقذذاء الماضذذي بالحاضذذر،  تلذذن الرايذذة التذذي تقذذ

ا يعذذذود إليذذذه الّشذذذعراء لي تفذذذوا وراءه وليعّبذذذروا عذذذن هواجسذذذهم بشذذذكل مذذذوٍل ودالٍّ علذذذى أّن ا خفذذذبً معيًنذذذ
 ، وي تم ال ليلي قفيدته قائاًل:2سانية ُيمكن أن تتواصل وتستمّر التجارب اإلن

 َوَيا َيا ُقوت
 َنَعم، ِإنَّ هللَا ُيِحب الُفَقَراء
 َوِإنَّ الُفَقَراء َعِبيُد اأَلرض

 لٍم ِفي َقَفِص الَبَشر الَفاِنينَوإنَّ األَرَض َحَماَمة سَ 
َلةَ   َوإنَّ السَّ

 َيمَلُؤَها َرأِسي 
  3النَّاِس ُسُكوت   َفِلَماَذا ِفي

ذذ ، ُمك ذذرً  ا مذذن توظيذذ  حذذرف ينتقذذل الّشذذاعر فذذي نهايذذة القفذذيدة مذذن دور الم اَطذذ  إلذذى دور الم اطِّ
التأكيد  إّن  ليجمع من خالله  ال  رسائل للمتّلقي، وكل ها ُتلقذي الغذيظ فذي نفذس كذّل متكبِّّذر وُمتعذال، 

أّن هنذذاا مذذن  ا:ا الّنفذذر إاّل صذذبر سذذاعة،  انًيذذأول هذذه الرسذذائل أّن هللا دائًمذذا مذذع الفقيذذر المهلذذوم ومذذ
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يتمّسذذذذن بذذذذاألرض ويهذذذذ  حياتذذذذه لهذذذذا، فذذذذإن هذذذذاجر األغنيذذذذاء وتركوهذذذذا فإّنهذذذذا سذذذذتجد مذذذذن ُيذذذذدافع عنهذذذذا 
ويحّررها،  فالتوظي  ُيههر القلق البادي  في عقذل الشذاعر وفكذره تجذاه مذا حذد  وال زال يحذد  مذن 

ر عن مشاعر المذرارة ه الجديد، ليعبّ ليجعله جزًءا من نّف  ترّدي للقيم العربية وضياعها، فف ره الشاعر
الممتزجذذة بهذذا فذذي نفذذس الشذذاعر، حا ًذذا فذذي الوقذذ  نفسذذه علذذى مواصذذلة النفيذذر ليكتبذذوا نهذذايتهم السذذعيدة 

 ال ًذذا: أّن الحيذذاة فانيذذة ولذذن يبذذَق علذذى األرض أحذذد فمهمذذا  ،1بذذدحر االحذذتالل واستنشذذاق حريذذة وطذذنهم 
تالل ال بذذّد أن ُيطلذذق سذذراحها وُتحّلذذق بجناحيهذذا حذذّرة ظذذافرًة بالّسذذالم، وي ذذتم بقيذذ  األرض أسذذيرة لالحذذ

الّشذذاعر المقطوعذذة بعذذد هذذذه الّرسذذائل لمذذاذا ُيسذذيطر ال ذذوف والّفذذم  علذذى قلذذوب الك يذذرين ويقبلذذون 
بحياة الّذل رغذم معذرفتهم أّنذه ال شذيء يذدوم علذى حالذه، وفذي هذذه الّرسذائل محاولذة صذائبة فذي انتقذاد 

ع، وإظهار ُجبن الك يرين وابتعادهم عن كتاب هللا وسّنة رسذوله، وانشذغالهم بجمذع المذال وطغيذان الواق
 ملّذا  الّدنيا على عقولهم وابتعادهم عن الّطريق السليم.

 _ الجاحظ:
مذن الّش فذيا  النموذجيذة فذي فهذو ش فية الجاحظ ذا  ال قافة الواسذعة، كما تناّ  الشاعر مع  

حيذث امتذاز  أسذاليبه الكتابيذة بالتعذّدد والتمّيذز عذن غيذره مذن الكتّذاب، وصذفه ابذن رحلة الن ذر العربذي 
حد في جميع العلوم، علم الكالم واألخبار العربية وتأويل القرآن وأيام العرب مع مذا ايزيد بأنه نسي  و 
، وقذذذد اسذذذتدعى ال ليلذذذي فذذذي أحذذذد قفذذذائده مقولذذذة مذذذن أقذذذوال الجذذذاحظ، وضذذذّمنها 2فيذذذه مذذذن ففذذذاحة

 ه الشعرية فيقول:مقطوعت
 َكاَنت الَعَرُب، ِإَذا َغَزت َوَساَفَرت،  

 َحَمَلت َمَعَها، ِمن ُترَبِة َبَلِدَها،
 َرمالا َوَعفراا، َتسَتنِشُقه ِعنَد َنزَلٍة َأو ُزَكام َأو ُصَداع"

 َفِلَماَذا، ِلَماَذا
ُمَنا الُترَبُة الرَّاِجَفة     3ُتحطِّ

مذذن رسذذالته  فذذي الحنذذين إلذذى األوطذذان ؛ ليعّبذذر مذذن خذذالل قذذول اقتذذبس الّشذذاعر أحذذد أقذذوال الجذذاحظ  
الجاحظ عن تحّسره على تراب وطنه، ويبّث بدوره هذذه الحرقذة إلذى قلذ  القذارئ، فتذراب الذوطن أغلذى 
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ما يملكه اإلنسان وكان العربي القديم يحمله معه أينما ارتحل ليكون بذإذن هللا شذفاء لذه مذن المذرض، 
كش  العذاب في نفس الّشذاعر، فأهذل العروبذة القذدماء كذانوا يعتذّزون ب ذرن ويأتي هذا االستحضار لي

بالدهذذذم ويحملونذذذه معهذذذم أيّنمذذذا حّلذذذوا وارتحلذذذوا، والك يذذذر ُهنذذذا ُيهمذذذل هذذذذا التّذذذراب ويت ّلذذذى عنذذذه، ويؤّكذذذد 
الشذذاعر بتوظيذذ  أسذذلوب االسذذتفهام  لمذذاذا  أّن المحبذذة الحقيقذذة لتذذراب الذذوطن ال تتحقذذّق بذذاألقوال بذذل 

فعال، فهذو مذن خذالل هذذا االقتبذاأل يذدعو إلذى اقتفذاء آ ذار العذرب القذدماء، وفذي عبذارة   تحّطمنذا باأل
التربة الراجفة  دّق لجرأل اإلنذار إلدراا مرامي هذه الّرسالة والعمل على تطبيقها، وهذذا مايؤكذده فذي 

 المقطع ال اني بقوله:
 ِبالدي ُأحب كِ 

 ُحبَّ الَمَجاِنين
 ُحبَّ الَمَساِكين

 بُحبَّ الُحَطاِم الُمَعذَّ 
  1َجاِهلةا ُكنِت َأم َعاِرَفة  

ة ابتدأ الّشاعر الحديث بالجملة االسمية التي تّدل على  با  حّ  الوطن في قلبه، ويتبذع هذذه الجملذ 
 المجانين، المساكين، الحطام المعّذب  بكّل ما تحمله من انفجار لغوي العديد من الكلما  االنفعالية 

ل مح بذذة الّشذذاعر التذذي ال حذذدود لهذذا ألرض بذذالده،  تسذذمح قذذراءة األبيذذا  السذذابقة بتذذدفق شذذعري ُيعذذادِّ
ينذذذدال فذذذي حركذذذة متواصذذذذلة، تت ّلذذذق دالالتهذذذا مذذذذن رحذذذم التجربذذذة الشذذذذعرية، وأغذذذوار الذذذنفس البشذذذذرية، 

، فالشذذاعر يحذذ  بذذالده 2المتحّققذذة فذذي الواقذذع العينذذي، بذذل فذذي الواقذذع الشذذديد الفذذلة بنذذا كذذأفراد وشذذع  
انفعال المجانين، وبساطة المساكين، وقّوة عذاب المحّطمين؛ ليؤّكد من خالل هذه الّتعذابير أّن حذ  ب

الوطن سيبقى مغروًسا في قلبه سذواء علذم الذوطن بذذلن وطنذه أم لذم يعلذم، فحبذه لذه صذادق بعيذد عذن 
اقذذذع أفضذذذل المنفعذذذة والمفذذذلحة، وتحمذذذل المحبذذذة فذذذي طّياتهذذذا دالال  االستبشذذذار بتغييذذذر الواقذذذع إلذذذى و 

بتضافرها مع رسالة الحنين إلى األوطان التي استدعاها الّشاعر في المقطع األول، وهذا التغييذر لذن 
يتّم إال بجهود المحبين لبالدهم، المقّدرين قيمة ترابه الّطاهر، ويذرن جميذل جبذر أّن الجذاحظ اسذتطاس 

يذذة نقديذذة بارعذذة فنقذذده أك ذذر مذذا برهافذذة حّسذذه أّن ُيضذذفي علذذى كتابتذذه صذذبغة أدبيذذة جماليذذة تمتذذزج بعقل
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، وهذذا مذا اسذت مره ال ليلذي فذي توظيذ  قذول الجذاحظ فذي نّفذه 1يتجّلى فذي تهّكمذه وتعليقاتذه السذاخرة
 الشعري. 
 _ كنعان

وكّررهذذا خمذذس عشذذرة مذذرة فذذي دواوينذذه داللذذة رمزيذذة علذذى  وقذذد وّظذذ  علذذي ال ليلذذي ش فذذية كنعذذان 
ة تنفذذي حّقذذه فذذي هذذذه األرض، وقذذد وّظذذ  الشذذاعر تجذذّذر الفلسذذطيني فذذي أرضذذه، ورفذذ  لكذذّل مقولذذ

 في قفيدة حمل  اسمه ابتدأها بقوله: ش فية   كنعان 
 ، ِمَن الَمنَفىِباَل َثَمرٍ  ةٍ آِخر  نحو ِمن َأوِل الُعمِر الُمهاِجرَ 

 ِإَلى الَمنَفى، ِإلى َقَمِر التَّناِئي، َنحُن َننَتِظُر اإِلَشاَرة
ا، تّشق  الَقلَب ِمن َقلِب الَمَحاَرةَرِضيت بنَ لقبلٍة َيا َلَعلَّ ،   ا َرَهقا

 ُثمَّ َتمِضي ِللَرَماِل ِباَل َصَدى
َدى  ِفي النَّاِس، َكاِفَيٌة ِبَما أَعَطى الرَّ

 ِبَأحَزاِن الَفراَشة ِفي الَحريق   ، مثقلةٌ ِفي اأَلَرضِ 
 َواأَلرُض ُأمِّي،

 2ًَل َأِضيُق َوًَل َتِضيقُ 
اتكأ الّشاعر منذ البدايذة علذى ش فذية تاري يذة ذا  مكانذة عاليذة ليبذّث أّن الشاعر يرن أنور الشعر 

الضذذوء علذذى  ، وقذذد سذذّلط الشذذاعر3إليهذذا أحذذزان شذذعبه، وُيطلعهذذا علذذى األسذذى الذذذي تفذذي  بذذه قريحتذذه
قضية عانى منها الشذع  الفلسذطيني منذذ أمذد بعيذد وهذي الهجذرة والتشذّرد، فالفلسذطيني لذم ُيعذد يعذرف 

اإليحائيذة  قرار ينتقل من منفى إلى منفى، كما أغنذى الشذاعر فكرتذه بتوظيذ  القذوةطعم األمان واالست
اإلشارة ، فكلمة اإلشارة ترمز إلى األمل الذي ُيحلم الشّاعر وأبناء شعبه وهذو  في عبارة   نحن ننتهر

 ا مذذا يؤّكذذده حذذرف التّرجذذي إشذذارة الّنفذذر التذذي تذذأذن لجميذذع الالجئذذين العذذودة إلذذى أرض الذذوطن، وهذذذ
، فالشاعر يتّوجه إلى ش فية كنعان للحديث معها وُي اطبها باسم جميع أبنذاء الشذع ، ليؤّكذد لعّل  

أّن الجميذذع ينتهذذر عذذودة الحضذذارة الكنعانيذذة ومجذذدها القذذديم، وفذذي هذذذا الكذذالم رسذذالة مّوجهذذة إلذذى كذذّل 
 .الّذل والهوانإنسان فلسطيني داخل الوطن وخارجه تحّذره من اليأأل واالستسالم والقبول بحياة 
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تذذرن الباح ذذة ابتسذذام أبذذو شذذرار أّن البطذذل الفلسذذطيني الجديذذد ال ُيعذذاني أزمذذة فرديذذة تتعّلذذق بمذذدن كمذذا  
تحقيق طمول فّذ ُيجابه فيه بتعن  ظروًفا معينة تتفّدن إلرادته وتحول دون الوصول إلى مبتغاه من 

ام بقضذايا أمتذه التذي يراهذا تتسذاقط تحذ  الحياة ، إّنما ُيعاني األزمة الحقيقة على مسذتون الشذعور العذ
 ،1وطذذذأة الهزيمذذذة وانهذذذدام مجذذذدها، وتفتذذذ  قواهذذذا إلذذذى ممالذذذن ُأسسذذذ  علذذذى أوهذذذى مذذذن بيذذذ  العنكبذذذو 

فأرضهم هي األم التي ال تضيق بهم وال تستغني عنهم، وعليهم أن ُيبادلوها بكل صدق هذا الّشعور، 
علذذيهم شذذّق طذذريقهم فذذي كذذّل  هذذا هذذذه األم، كمذذاحيا  التذذي تحتاجأو يتضذذجروا مذذن التضذذ اوأاّل يضذذيقو 

مكذذذذان وكشذذذذ  كذذذذل مذذذذؤامرة ُتحذذذذاا ضذذذذّد أبنذذذذاء كنعذذذذان، فمنذذذذذ بدايذذذذة االحذذذذتالل والذذذذّدم الفلسذذذذطيني هذذذذو 
ابذذن كنعذذان   هذذو صذذاح  هذذذه األرض وهذذذا مذذا تؤكذذّده عبارتذذا أّن الفلسذذطيني   مذذن رغمبذذالالُمسذذتهدف 

 .فراشة في الحريق  منذ أول العمر  وعبارة  األرض م قلة بأحزان ال
وفذذذي تكذذذرار الشذذذاعر لألفعذذذال المضذذذارعة التذذذي تحمذذذل معنذذذى االسذذذتمرارية  تشذذذق، ننتهذذذر، تمضذذذي،  

جماهير الشع  أن يكونوا فاعلين في األحدا ، وأن الشاعر ُيريد من أضيق، تضيق  داللة على أّن 
لذذى أوتذذار يكونذذوا أصذذحاب موقذذ  قذذوّي وواضذذح، وفذذي قذذول الشذذاعر  ال أضذذيق، ال تضذذيق  عذذزف ع

العاطفذذذة الوجدانيذذذة للمتلقذذذي، وتأكيذذذد علذذذى العالقذذذة الحميمذذذة التذذذي تذذذربط األبنذذذاء بذذذأّمهم األرض، وهذذذي 
 .عالقة تتسامى على كّل أنواس المفالح والّشرور

المّتفذذل بالش فذذية، فهذذو يسذذت دم  يويذذرن عذذدنان رشذذيد أّن الفّنذذان ال يتقّيذذد بحرفيذذة الحذذد  التذذاري  
وجذد ال ليلذي فذي ، وقذد 2ه الفني بغية تفوير قّوة التعبيذر الجماليذة فذي فّنذهعناصر أخرن مكّملة لعمل

 وي تم الشاعر قفيدته بقوله: ،اا عريقً فية   كنعان  قّوة حضارية وماضيً ش 
 ،اُ ُقل ِلي ِإذَ 

ِغيرَ   َعَلى ِهَداَيِة َنجِمهِ  َأَرَأيَت َكنَعاَن الصَّ
 َوالَعَواِصُم َخلَفه ،َيأِتي َوَيأِتي

 3.لَكَواِرَث َوالِمَحن  َتسُفو ا
ُيّوجه الّشاعر الكالم في نهايذة القفذيدة إلذى القذارئ العربذي واصذًفا لذه تضذحيا  الفذدائي الفلسذطيني، 

وأن يهتذدي نجمذه فالذذي  الكبيذر كنعان الفغير  الذي اختار أن يسير علذى درب أبيذه كنعذان بقوله  
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دفذذه واقتفذذاء آ ذذار أجذذداده، ويذذرن سذذيبقى علذذى هذذذه األرض هذذو صذذاح  الحذذق الذذذي يسذذعى لتحقيذذق ه
حاتم المبحول أّن الشاعر يستحضذر هذذه الش فذية فذي محاولذة منذه لبع ذرة أوراق الماضذي والتفتذيش 
بين جنباته، كاشًفا عن أزما  وبطوال  مض ، وبالتالي إنارة هذه الش فيا  فذي جذو مشذبع بعبذق 

 .1المجد والبطولة
خلفذه  استشذراف آلفذاق المسذتقبل فبنذي كنعذان كانذ  لهذم وفي قذول الشذاعر   يذأتي ويذأتي والعواصذم  

األرض والحضذذارة فذذي الماضذذي، وفذذي الوقذذ  الحاضذذر حمذذل الفلسذذطيني   الكنعذذاني  هّمذذه فذذي كيفيذذة 
استعادة ما خسره بسب  الكيان المحتّل الذي ُيحاول طمس ُهوّيته وإنكار حقوقه فذي أرضذه، وسذيكون 

بفضذل هللا واإلصذرار علذى  لذم هالع الفذدائي إلذى التغلذ  علذى هذا الهم هو المحّرا الفاعذل الذذي يذدف
تحقيذذق النفذذر ، واالسذذتعالء علذذى المحذذن والمفذذاع  بداللذذة تكذذرار الفعذذل المضذذارس   يذذأتي ويذذأتي ، 
 وفذذذي قولذذذه   العواصذذذم خلفذذذه   داللذذذة علذذذى أّن هذذذذه العواصذذذم ال تفعذذذل شذذذيًئا سذذذون مشذذذاهدة األخبذذذار

، يكشذ  عذن  لداللة في األسذطر الشذعريةنمر موسى أّن إخفاب ا   أرأي  ، ويرن إبراهيم وسماعها
، 2حقيقذذة المأسذذاة أو مأسذذاة الحقيقيذذة، التذذي ُيعانيهذذا ال ذذائر الطذذامح للحريذذة والوجذذود الحضذذاري الفاعذذل

ويعكذذس هذذذا التوظيذذ  رايذذة الشذذاعر المسذذتقبلية التذذي تطمذذح إلذذى إعذذادة الحقذذوق ألصذذحابها واألرض 
لشذذاعر اسذذم كنعذذان  وتكذذراره خمذذس عشذذرة مذذرة فذذي دواوينذذه داللذذة رمزّيذذة علذذى إلذذى أهلهذذا، وفذذي انتقذذاء ا

 تجّذر الفلسطيني في أرضه، ورف  لكّل مقولة تنفي حّقه في هذه األرض. 
وفذذي قفذذيدة أخذذرن حملذذ  عنذذوان   شذذجر  رسذذم الشذذاعر بعذذ  الفذذور الفنيذذة التذذي ُتبذذرز جوانًبذذا مذذن 

 ش فية كنعان بقوله:
مِل الَعِتيقِ  ِمن َبارَكُت َجمَرَتهُ   ،الرَّ

 ومن بقايا اُلمطفئيَن،
 َعَلى َبَقاَيا الالِجِئينا 
 َعَلى َبَقاَيا الَعاِطِلينا 
 َعَلى َبَقاَيا الُمعَدِمينا 

اِهِرين ِباَل ِسراٍج َأ و َمَنار    َعَلى َبَقاَيا السَّ
 ِفي َأرِض َكَنَعان الَقديمِ 
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 َبارَكُت ُنصَرَتُه َتَناَسَلت انتَصاراا، بانتصار  
ِل اأَلرِض التي َبَدَأت ِبُخطَوِتِه، آِلِخِرَها َعَلى َيِدِه َمَدار      ِمن َأوَّ

 ُهَنا، َشَجٌر َكِثيٌر َراِكٌض  َشَجرٌ 
 َشَجٌر ُهَنا

 1 َشَجٌر ُهَناكا 
يف  الشاعر الحزن الذي حّل بأرض كنعذان بعذد رحيلذه عنهذا، فكنعذان الذذي كانذ  جمرتذه مشذتعلة 

سذذراج وال نذذور، وتجّمعذذ  فذذي أرضذذه جميذذع الفئذذا  المهلومذذة مذذن  بذذالوسذذراجه مضذذيًئا، بذذا  شذذعبه 
 الجئذذين وعذذاطلين ومعذذدمين  ويعكذذس توظيذذ  اسذذم الفاعذذل مذذع مفردتذذي  القذذديم والعتيذذق  الهلذذم الذذذي 
وقذذع علذذى أصذذحاب األرض القذذدماء، فقذذد رسذذم الشذذاعر بذذين يذذدي   كنعذذان  األفعذذال التذذي ُتعّبذذر عذذن 

تعريفه بما حفل ألحفاده بعده من ظلم واضطهاد، فبدأ بأقسى الفذور طبيعية دولة االحتالل، وأراد 
، تبذع ذلذن صذورة العذاطلين الذذين وخارجذه وهي صورة الالجئين الذين شّردهم االحذتالل داخذل الذوطن

دام اسذذتولى المحتذذّل علذذى مفذذدر رزقهذذم فبذذاتوا بذذال عمذذل، إضذذافة إلذذى صذذورة القتذذل بذذال ذنذذ  واإلعذذ
 .الجماعي للنساء واألطفال

م ال اب  على موقفه  صعوبة الهروف، ووجوده من  رغم بالكما ُتجّسد صورة   كنعان  اإلنسان المقاوِّ
ل ضمانة لتحقيق النفر مهم م ومناضِّ شذجر  مرتبطذة   ا طال الزمن بداللة تكرار مفذردة كفارأل مقاوِّ

يدته مرتبطذذة لقفذذ ادة شذذجر التذذي جعلهذذا الشذذاعر عنواًنذذباسذذمي اإلشذذارة  هنذذا وهنذذاا ، وفذذي تكذذرار مفذذر 
 فلسذذطين  أرض التذذين والّزيتذذون ، كمذذا يعكذذس قذذول الشذذاعر  ببطذذوال  كنعذذان تأكيذذد علذذى قداسذذة أرض

وصذذذ  قذذذّوة الشذذذع ، فكذذذّل شذذذيء فذذذي أرض فلسذذذطين   الحجذذذر دائم علذذذى شذذذجر راكذذذ   إصذذذراره الذذذ 
 .اسة ألرض كنعان القديموالشجر والبشر  في مقاومة دائمة إلعادة الّطهارة والقد

 

 ن الخّطاب_ عمر ب
متذذى اسذذتعبدتم ن عمذذر بذذن ال ّطذذاب، صذذاح  مقولذذة:  وّظذذ  الشذذاعر ش فذذية  ذذاني ال لفذذاء الراشذذدي

 .من ولدته أّمه حرًّا . تحمل كلماته ضرورة الحرية لكلّ 2الّناأل وقد ولدتهم أمهاتهم أحراًرا 
 قول:فيوّظ  الشاعر هذه الش فية  لُيبرز حاجتنا في هذا العفر إلى م ل هذه الش فية،  
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 َلمَّا َماَت " الَخطَّاب" َوَعّذَبَنا َشَبُح الَقتِل، َرَأيت َسالِلَمَنا َتحَت النَّقِع،
 َأَصاِبعَنا َتمَتد  ِمَن الطَّعَنة،

بَهات. اأَلسَماء. ُم َيرَقاَها، والُكُتُب. اأَللَوان. الش   َفالَطعَنُة، والدَّ
 َناَديت،

ا.   1َعلَّقُت ِجَراِحي َجَرسا
شاعر ش فية عمر بذن ال ّطذاب ليوّضذح الحالذة التذي آل إليهذا شذع  فلسذطين فذي هذذا استحضر ال

فبعذذد العهذذدة العمريذذة التذذي ضذذمن  األمذذن واألمذذان لكذذل مذذن يسذذكن هذذذه األرض أصذذبح شذذبح  ،الذذّزمن
القتل ُيطارد الجميع، وهذا ما تعكسه  مفذردا    القتذل، الطعذن، الذّدم، الجذرل  التذي انتشذر  فذي زمذن 

وقذذد أغنذذى الشذذاعر قفذذيدته بتوظيذذ  ش فذذية عمذذر بذذن ال ّطذذاب رمذذز العدالذذة والقذذّوة فذذي  االحذذتالل،
الحكذذذم، ليرسذذذم مفارقذذذة بذذذين زمنذذذين زمذذذن القذذذدأل اآلمنذذذة فذذذي عهذذذده، وزمذذذن القتذذذل والهلذذذم تحذذذ  وطذذذأة 
االحتالل، وتذرن ابتسذام أبذو شذرار أّن اسذتدعاء م ذل هذذه الش فذيا  هذو فذي الحقيقذة محاولذة لقذراءة 

ربذذي، لنعذذرف مذذن خاللذذه المقارنذذة بذذين الماضذذي والحاضذذر مقذذدار ال لذذل الذذذي أصذذاب األمذذة واقعنذذا الع
كمذا يشذي توظيذ  ، 2في حاضرها ومذا ُيمكذن اسذتلهامه مذن تجذارب الماضذي حلذواًل لمشذاكل الحاضذر

ع  إلى م ل نادي   متبوعة بمفردة  جرًسا  النداء العاجل الذي ُيطلقه الشاعر معلًنا حاجة الشّ الفعل  
هور والبروز لهذه ه الش فيا  القيادية البطولية، وتحمل عبارة الشاعر  عّلق  جراحي  معنى الهّ هذ

 الجذذرال أمذذام أعذذين الجميذذع الذذذين بذذاتوا ال يذذأبهون إلذذى آالم الشذذع  الفلسذذطيني فذذي الوقذذ  الحاضذذر
 وله:وُيتابع ال ليلي ق، ال طابعمر بن ، بعكس عهد بداللة قول الشاعر   عّذبنا شبح القتل 

دَّ َعّني الَهاِجس  َلمَّا َماَت الَخطَّاب، َوصَّ
 أهُل الَبيت"َواَعَدِني"

َرَجاِت الَحمَراء.  َعانقُت الدَّ
 َوَأسِلَحَة الَقتَلى
 الَحرب \النَّار \الَوَطَن الَمُزُروع الَمحُصوُد َعَلى َصدِري  \الَوَطَن الَحاِضر \َوالَوَطن الَغاِئبَ 

 3لخصم، الّتهمة؟أنا دًّلل السّر، الحكم، ا
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زاوج الشاعر في مقطوعته بين ش فية عمر بن ال ّطاب وعلذي بذن أبذي طالذ  الذذي حهذي بمحّبذة 
ذني والشذيعي بدرجذة كبيذرة، فالشذاعر أمذام الذّنص التذاري ي، فزاويذة  ا ال يقذ  محايذدً  أتباس المذه  الس 

ا ُمشبع ب يال شعبي ال النهر في الش فية التاري ية م تلفة في النفو  التاري ية نفسها، بعضه
للنضذال والّطهذر  احسذين، وبعضذها اآلخذر قذد نذراه رمذزً حق فذي حضذورها األساسذي، كمذا فذي مأسذاة ال

، إذن تتقذذذاطع 1ال ّذذذوري، بينمذذذا يذذذراه اآلخذذذرون فتنذذذة خطيذذذرة فذذذي مسذذذار تاري نذذذا كذذذال وارج والذذذّزن  مذذذ اًل 
اء، وعذذدم ال ذذوف مذذن قذذول الحذذق ش فذذيتا عمذذر وعلذذي بالشذذجاعة واإلقذذدام وُمناصذذرة الفقذذراء والضذذعف

مهمذذا كّلفهذذم ذلذذن مذذن  مذذن، وفذذي ت فذذي  القفذذيدة بهذذذه الرمذذوز التاري يذذة الدينيذذة المشذذّرفة تحفيذذز 
مذذة مذذن الهذذالمين، فعمليذذة التحريذذر ليسذذ  لذذى نهذذ  هذذؤالء األبطذذال لت لذذيص األللشذذع  علذذى الّسذذير ع

ل طذذذاب وعلذذي بذذذن أبذذذي طالذذذ  ليقذذذودوا أم ذذذال عمذذذر بذذذن ا اهل إّنهذذذا تتطّلذذذ  رجذذذااًل وفرسذذانً بذذاألمر الّسذذذ
 .ة  ورة اّلنفر والتحريربسواعدهم المناضل

بعفذذرنا الحاضذذر تتّضذذح صذذورة الت ذذاذل الذذذي أصذذاب قذذادة األّمذذة،  هذذذه الّش فذذيا   وعنذذد مقارنذذة 
وتغافلهم عن االستفادة من دروأل الماضي لتطبيقها في الوق  الحاضر، وانتقل الشاعر من توظي  

بذذاق فذذي قولذذه: صذذّد، واعذذدني، عانقذذ   إلذذى توظيذذ  الجملذذة االسذذمية المرّصذذعة بالطّ األفعذذال   مذذا ، 
الذذذوطن الغائذذذ  الحاضذذذر، الذذذوطن المذذذزروس المحفذذذود لُيههذذذر التحذذذّول فذذذي خطابذذذه الشذذذعري الممتلذذذئ 

لذذى الشذذاعر عنذذد كتاباتذذه لألبيذذا ، باإليحذذاءا  والرمذذوز، وليفذذ  الحالذذة الشذذعورية التذذي سذذيطر  ع
القنذذاس، تتحذذّد  عذذن حضذذورها  \اللي واللغذذوي أّن الش فذذيةعلذذى المسذذتويين الذذدّ  وممذذا يلفذذ  النهذذر 

اآلنذذي بضذذمير المذذتكّلم علذذى أّنذذه حضذذور وجذذودي مفذذارق للماضذذي، إّنذذه حضذذور فذذي دعذذوة النّيذذام أن 
 .، فبعد النداءا  والّفرخا  التي تتطّل  قادة وأبطاالً 2يفيقوا من نومهم 

التذي ُيّلذح عليهذا فذي كذّل قفذائده وهذي أّن الذوطن وإن غذاب عذن انتقل الشاعر إلى القضذية المركزيذة 
الحاضر، ومهمذا حفذد  \عيون الك يرين فهو حاضر في قلوبهم وأذهانهم، وهذا ما ُيبرزه قوله الغائ 

واقتلذذع المحتذذل مزروعذذا  األرض فسذذيبقى حذذ  الذذوطن  ابتًذذا فذذي القلذذوب  بذذا  الجذذذور فذذي األرض، 
اعر افظ على خيراتها، وهذذه هذي الذّرول التذي طالمذا تحّلذى بهذا الّشذوسيستمر الشع  يزرس أرضه وُيح

 .، والتمّسن برول الّنضال والجهادفي جميع قفائده وهي رول االستعالء على األلم والجرال

 صالح الّدين األيوبي_ 
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استدعى علي ال ليلي   ش فية صالل الّدين  بكل ما تحمله من بسالة وشجاعة في مقاومته للُغذزاة 
فذليبين وتحريذذر القذذدأل مذذن بذذرا ن المحتلذين، وقذذد تكذذّرر اسذذم   صذذالل الذّدين  تسذذع مذذرا  فذذي شذذعر ال

 علي ال ليلي فيقول:
 ِفي َمطَلِع َيوٍم َغاِئم

ينومن ِمن َقبِل   وَبعِد َصاَلِح الدِّ
 َوَمثِل َجِميِع النَّاسِ 

 َنشَتاُق،
 وَنشَتاقُ     

 للُقدِس الَعرِبية
 والُقُدُس الَمنِسيَّة  

 والَمذُكوَرة         
 في كلِّ كتاٍب 

 وكتاٍب 
  1وكتاٍب 

يذذربط الشذذاعر بذذين ماضذذي األمذذة المّشذذرف المتمّ ذذل فذذي الّش فذذيا  الّتاري يذذة التذذي ترمذذز إلذذى القذذّوة 
والعّزة بالّهرف الذراهن، ويذرتبط الوضذع الحذالي مذع عنذوان القفذيدة فبعذد رحيذل القذادة األبطذال تحذّول 

وضذذباب فذذي الرايذذة، فالكذذّل يشذذتاق لذذزمن الّنفذذر والقذذّوة فذذي ظذذّل زمذذن  الفذذفاء فذذي الجذذو إلذذى غيذذوم
العذاب واآلها  تح  سيطرة المحتل، وال يستذكر الشاعر في هذه الش فذية إاّل أرض القذدأل التذي 
كان  عربية مذكورة في رحاب الّزمن القديم زمن صالل الّدين األيوبي في حذين باتذ  منسذية ُيحذاول 

لحاجذة صذالل الذدين  ش فذية  ها فذي الوقذ  الحاضذر، وقذد استحضذر الشذاعرالمحتّل تشويه عروبت
نفسذذية وهذذي رغبتذذه فذذي نشذذر القذذّوة والعزيمذذة فذذي نفذذس المتّلقذذي لمواجهذذة الهذذروف القذذاهرة تحذذ  نيذذر 
المحتل، وفي تكرار الفعل   نشتاق  فضح للواقع المؤلم الذي نعيشذه اليذوم، فاألّمذة التذي ور ذ  المجذد 

تها العهمذاء األبطذال، أمسذى قادتهذا يتنافسذون علذى جمذع ال ذروا ، متناسذين واجذبهم والبطولة من قاد
 .تجاه مقّدساتهم، بداللة   القدأل المنسية 
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صالل  فاصاًل بين زمنين قبل   يوم غائم   ال ليلي قفيدة علي  في   صالل الدين زمن   ويشّكل  
ى مذّر التذاريي فذي االقتذراب مذن القذدأل فذي رّكز بؤرة الحضور العربي اإلسذالمي علذت، وت الدين وبعده

زمنذذه،  ذذّم يغيذذ  حضذذور القذذدأل عذذن العذذرب والمسذذلمين قبذذل زمنذذه وبعذذده، ممذذا يذذؤدي إلذذى االشذذتياق 
 1المنسية  الربانية للقدأل العربية

   نقلذة فعليذة فذي التّلقذي وتذأ يراوال شّن أّن النقلذة الحركيذة المفاجئذة فذي كتابذة األسذطر الشذعرية أحذد 
الّسذامع، خاّصذة عنذد ربطهذا بتقنيذة المقابلذة بذين صذورتي   القذدأل العربيذة المذذكورة، القذدأل  في نفذس

وُتههذر التحّسذر نفذس الشذاعر المتعطّشذة ألّيذام الن ذوة والكرامذة، ُتبرز ما يجول فذي  العربية المنسية  
حذذذذذا  علذذذذذى مذذذذذا آلذذذذذ  إليذذذذذه الّشذذذذذعوب العربيذذذذذة اليذذذذذوم باكًيذذذذذا علذذذذذى الماضذذذذذي الذذذذذذي ازدهذذذذذر  فيذذذذذه الفتو 

 واالنتفارا .
 ويستكمل قوله:

،  َنّدق 
ورِ   ،َفينُتُر َقلٌب َحجَم السَّ

 ،َوِفي َحجِم الَمعُموَرِة َوالَمهُجوَرةِ 
يت ِإَلى الَباُشورةِ   ُيشُرُق ِمن َخان الزَّ

قاِئين، طَّاِبين السَّ طاِنين العَّتَّاِلين الحَّ  ِمن َليِل القَّ
ين  ِإلى َسيِف َصاَلِح الدِّ

 رااُنلِقي َحجَ 
متِ   ِفي َداِئَرِة الصَّ
 وِفي دائرة الّدمعِ 

ينِ  َوِفي َداِئَرِة   الطِّ
 َوُيِوغُل ِفي اأَللَباِب 

 ٌة ُجنٍد ِفي الَباِب لّ َفَتأُخُذُه ثُ 
 ،َوَتسَحُقهُ 

 ،َتسَحُقهُ    
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 1تسحقه       
ل جذذاء توظيذذ  ش فذذية صذذالل الذذدين فذذي هذذذه المقطوعذذة لُينيذذر طريذذق القذذارئ وُي بذذره أّنذذه ال مجذذا

للمفاوضا  والحلول السلمية، ال بّد من المقاومة والّنضال في كل ربوس الوطن، وهذا مذا ُيبذرزه الفعذل 
  ندّق  بكل ما يحمله من داللة القوة واإلرادة والحركذة، إضذافة إلذى صذيغة الجمذع التذي تؤّكذد ضذرورة 

لقدأل، ليتحذّد  عذن كذّل تحّرا جميع أبناء الوطن بال است ناء، وقد ركز الشاعر عدسته على مدينة ا
زاوية وركن فيها، فاستحضار األماكن في المقطوعة يبّث في الّنفوأل الحنين إلى أركان مدينة القدأل 

الّسذذيال فذذي كذذل و الّهذذاهرة  خذذان الزيذذ ، سذذوق القّطذذانين  التذذي كانذذ  عذذامرة تعذذّ  بذذالزائرين وزواياهذذا 
عهذذذم األوقذذذا  الوصذذذول إليهذذذا، وقذذذ ، فذذذي حذذذين أصذذذبح  اليذذذوم مهجذذذورة ال يسذذذتطيع أصذذذحابها فذذذي م

ونذذرن اسذذتدعاء الش فذذية  قذذد جذذاء متماشذذًيا مذذع حذذال أعذذراب اليذذوم، مذذن خذذالل عذذدم وحذذدة الهذذدف  
وبالتذالي سذيهّلون سذائرين فذي يذدور وراء مطامحذه بذال هذدف واضذح، لديهم، فهم مشذتتون، كذل مذنهم 

، كما يعكس الطباق بين 2 هوادة دّوامة  غير مستقّرة.... تؤّدي بهم في نهاية المطاف إلى  القتل بال
  المعمذذورة، المهجذذورة  قسذذوة األيذذام التذذي يعيشذذها الشذذع  الُمغتذذرب داخذذل الذذوطن وخارجذذه، كمذذا ُتههذذر 
الحاجة الُمّلحة إلى ضرورة العودة إلى زمن السي  والقّوة الذي كان زمن صالل الدين، وقد جاء هذا 

ية فهم نِّيام صامتون ال يشعرون بكّل ما يدور حذولهم التوظي  إلظهار العار الذي لحق باألّمة العرب
مذذذن ذّل ومهانذذذة، فجذذذاء استحضذذذار   السذذذي  وصذذذالل الذذذدين  لتذذذذكير الُمتقاعسذذذين بأمجذذذاد الماضذذذي 

م  ، ولم يُعد بحاجة إاّل إلى أصحاب العقذول بعكس اليوم الذي لم يُعد ينتشر فيه سون الحزن والّف 
 ذال  مذّرا  تبشذير بههذذور  لتسذحقه حتذّل، وفذي تكذرار الفعذل الواعيذة التذي تكشذ  أكاذيذ  وخذداس الم

 ه لكذذل مذذا يذذدور حولذذه، وفذذي ارتبذذاط الّنفذذر المرتقذذ  الذذذي يذذرتبط بالسذذي  والعقذذل الذذواعي الذذذي ينتبذذ
ي  والحجذذر  مذذع ش فذذية   صذذالل الذذدين  والفعذذل  تسذذحق  تأكيذذد علذذى قداسذذة الكفذذال والّنضذذال الّسذذ 

دينة الّفامدة، ولكذن شذّتان بذين مذن يذرف  ال ضذوس واالستسذالم، وبذين ا مدينة القدأل م ااًل للممتّ ذً 
 .من يبيع ضميره مقابل المال والشهوا 

كما عكس استحضار أحياء القدأل وحاراتها الّذكريا  المتتابعة فذي نفذس الّشذاعر التذي ذكرهذا دفعذة  
اد الذي ُيمارأل ضّد الشع  واحدة لتتناس  مع الّدفعا  الّشعورية الّرافضة لكّل أنواس الهلم واالضطه

الفلسطيني ومقّدساته، ويعكس التّدرج في كتابة الفعل تستحقه التّدرج في طذرق تحريذر األرض، أولهذا 
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الوعي العقلي والتيقظ لكل ما يحفل على األرض،  انيها: است دام القّوة في المعركة مع هذذا العذدو 
 عن أّي حق من الحقوق.الماكر،  ال ها: الّ با  على المبادئ وعدم التنازل 

 عّز الدين القّسام_
إبذراهيم نمذر موسذى أّن تعذّدد اإلشذارا  الّتاري يذة لذدن الّشذعراء الفلسذطينيين مذن عربيذة وإسذالمية  يرن 

وعالميذذة ماضذذية وُمعاصذذرة يذذّدل علذذى مذذدن اّتسذذاس الحدقذذة الّشذذعرية والرايذذا اإلبداعيذذة وعذذدم االنغذذالق 
بعذاد اإلنسذانية الّشذاملة، وتوظيفهذا إلضذفاء صذورة حّيذة عذن واقعهذم، على الّذا  الفرديذة، واسذتكناه األ

جعلهذذم ُيعيذذدون تشذذكيل الذذوطن الذذذي اّت ذذذ صذذورة م اليذذة، مّفذذورين حيذذاة شذذع  محذذروم مذذن شذذروط 
الحيذذاة اإلنسذذانية المألوفذذة فذذي ظذذّل نكبذذة تضذذغط علذذى عفذذ  القلذذ ، وتذذدّل علذذى وحشذذية االحذذتالل 

وتزويذر تاري ذه، لكذّن الفلسذطيني مذا زال يحمذل عذ ء م الفلسطيني الدّ  وس فيلوإرهابه الذي استمرأ الو 
الفعذذذذل  مذذذذنالي  ذذذذار األجذذذذوف الالتذذذذي اكتفذذذذ  باالسذذذذتنك لدول الفذذذذم  العربذذذذيّ  ّمذذذذة واألالذذذذّدفاس عذذذذن 

وقذذد اتكذذأ ال ليلذذي علذذى ش فذذية عذذز الذذدين القّسذذام فذذي قفذذيدته   طذذرف  ،1اإلنسذذاني أو الحضذذاري 
 اللسان  قائاًل:

 ِفَلسِطين التي َكاَنت ِفلسِطيَن التيونادت  َيا 
ين  َأقَماَر ِعزَّ الدِّ
 ِفي ُلعِب الَجبين

 َوِفي الَمدى 
 2.وأشَتاُت الَماَليينِ  َعَرٌب ِباَل َعَرٍب 

ارتذبط اسذمها بالشذهامة عّبر الّشاعر عن واقع األّمة وما فيه من ضع  وهوان باستحضذار ش فذية 
عذذّز الذذّدين القّسذذام الذذذي اختذذار طريذذق النّضذذال والشذذهادة،  مّلذذذا  الذذدنيا وهذذي ش فذذية لذذىوالتعذذالي ع

وفذذذي هذذذذا السذذذياق يقذذذول رجذذذاء النقذذذاي: حذذذين انتقلذذذ  جماعذذذة القّسذذذام إلذذذى الّريذذذ  أحذذذّس الجواسذذذيس 
المكّلفون بمراقبتهم أّنهم غائبون، فازداد قلق الّسلطا  المحتّلة ونشذط  فذي البحذث عذنهم، وفذي عذام  

لقّسذذذام بجذذذاويش يهذذذودي وشذذذرطي عربذذذي، فقتلذذذوا الجذذذاويش وتركذذذوا   التقذذذى نفذذذر مذذذن جماعذذذة ا1935
الشذذرطي حّيذذا وقذذد أخبذذر الشذذرطي بمذذا رأن، لكذذّن القذذّوا  البريطانيذذة اسذذتطاع  أن ُتحكذذم الّطذذوق علذذى 
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جماعة القّسام الذين قاوموا مقاومة باسلة وكانوا فذي واٍد عميذق، فلذم يفّكذروا فذي التسذّلل أو الهذرب بذل 
تشهاد، لذلن فإّن القّسام حين ُطل  منه االستسالم أجذاب أّننذا لذن نستسذلم، إّن هذذا في المقاومة واالس

عرية ه الّشذلوحتذ ، بذدأ الّشذاعر1جهاد في سبيل هللا والوطن، والتف  إلى زمالئذه وقذال:   موتذوا شذهداء 
ذ العبرة من ال طاب إلى جميع أبناء الوطن، وداللة فعل الّنداء هو الّنهر وأخ ابالفعل   ناد   موّجهً 

مذذن رغم بذذالالّش ّفذذيا  التذذي شذذّرف  أرض فلسذذطين بذذدمائها، وكانذذ  كاألقمذذار المضذذيئة فذذي سذذمائها 
 .الهلمة التي سّببها االحتالل

وكان هذا االستحضار بم ابة شذحذ لعزيمذة الفلسذطيني ليكذون اسذم فلسذطين مكتوًبذا علذى جبينذه كمذا  
الذين اختاروا طريق الّشذهادة والكرامذة علذى العذيش فذي كان مكتوًبا على جبين القّسام ورفاقه من قبل 

ذّل وخنوس، وكأّن الّشاعر أراد أن يقول ألبناء الوطن اصمدوا وسيروا علذى دروب المقاومذة والتحريذر 
كما صمد وسار عليها عز الذّدين ورفاقذه، خاّصذة فذي وقذتكم الحاضذر الذذي فقذد فيذه العذرب عذروبتهم 

ُيحّركذذذوا سذذذاكًنا لحذذذال الماليذذذين المشذذذّردين خذذذارج وطذذذنهم، والماليذذذين وت ّلذذذوا عذذذن قذذذيم عذذذروبتهم، ولذذذم 
المحاصذذذرين المعذذذّذبين علذذذى تذذذراب بالدهذذذم،  وقذذذد جذذذاء هذذذذا التوظيذذذ  لذذذيعكس ضذذذيق الشذذذاعر، وهذذذّز 
 المتلقذذي ليفيذذق ، وينهذذر عذذن ك ذذ  لمذذا هذذو جذذاٍر ويلذذوم المقّفذذرين فذذي حذذق القضذذية الفلسذذطينية بذذأّنهم

، وبالتذذالي يرتقذذي 2، إاّل أنهذذم وّر ذذوا للشذذعوب آهذذا  وأوجذذاس مسذذتمرة عتزازرغذذم إر هذذم تذذاريي جذذدير بذذاال
بالمتّلقي إلى عنفر ُمساهم في صنع األحذدا  وتغييذر الواقذع إلذى األفضذل، وفذي هذذا تجسذيد لرايذة 

 .الشاعر في ضرورة استمرار ال ورة والمقاومة ضّد األعداء
التذذي لذذذم يسذذلم أحذذد منهذذذا حتذذى الراسذذذاء وفذذي قفذذيدة أخذذذرن يرسذذم الّشذذذاعر صذذورة بطذذش االحذذذتالل  

 فيقول:
َباَبِة والطَّاِئرِة الَغاّلَبة  ِفي َحرِب الدَّ

 َوالَحَجر الّشاِدي
 َتحَت ُفَؤاِدي
 َفوَق ُفَؤاِدي
 ِملَء ُفَؤاَدي

ام ِإلى َياِسر َعَرَفات يِن الَقسَّ  ِمن ِعزِّ الدِّ
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ّل َوَينِزف، َينِزف، َينِزف  َيخضَّ
 َأو َيصُدفَ 

  1َك ُأُذَن الَعاَلمَأن َتفرُ 
بدايذذة ش فذذية الشذذهيد عذذّز الذذّدين القّسذذام ورئذذيس منهمذذة التحريذذر الفلسذذطينية ياسذذر عرفذذا  تعكسذذان 
صذذورة القائذذدين المنذذافحين، فهذذذه الّش فذذيا  البطوليذذة سذذّطر  بفذذمودها وتضذذحياتها أبهذذى صذذور 

لفلسطيني الذي ال يمتلن سون التي يتحامى بها من الشع  اوطائراته  االحتاللدّبابا  الّنضال أمام 
الحجارة واإلرادة القوية على االنتفار واسترجاس الحقوق،  فنجح التوظي  في إبذراز رايتذه المتفائلذة،  
فذذي الوقذذوف وجًهذذا لوجذذه أمذذام العذذدو، ليكسذذ  نّفذذه الجديذذد الفاعليذذة والتذذأ ير والطاقذذة مذذن الماضذذي، 

وفذي تكذرار مفذردة   فذؤادي  ، 2، والجنذول للتوحذد وخلق واقع جديد، يلول في أفذق التعذالي علذى الجذرال
ا   ذذال  مذذّرا  تأكيذذد أّن محبذذة الذذوطن راسذذ ة فذذي القلذذ  وتمذذأل أركانذذه، وقذذد جذذاء توظيذذ  الش فذذي

متناسًقا مع األحدا  على أرض الواقع، ليحمذل رمزيذة الف ذر والعذّزة بهذذه الش فذيا  توظيًفا إيجابًيا 
مائها التي نزف  على األرض أن ُتلّقذن العذالم درًسذا لذن ينسذاه، دمن رغم بالالتي استطاع  ببسالتها و 

راسذذًما فذذي نفذذس المتّلقذذي طريذذق التحذذرّر مذذن تسذذّلط العذذدّو بضذذرورة اّتبذذاس نهذذ  المقاومذذة والسذذير علذذى 
شذذذع  طريذذذق األبطذذذال،  وهذذذذه ميذذذزة جديذذذدة وتطذذذّور فذذذي حركذذذة فعذذذل المقاومذذذة، يتّوحذذذد فيهذذذا البطذذذل وال

، يطمذح إلذى ت لذيص اإلنسذان، مّمذا يرسذ  فيذه مذن ذّل اا أو كونًيذحضاريً  ابعدً  ، ليمتلكوااالمهلوم معً 
وقد جاء تكرار الفعل   ينزف  ليبرز قسوة المشاهد على أرض فلسطين، ، 3وظلم وقيود ونفي وتشريد 

فدماء الشهداء ما زال  تنزف وتروي بطهارتها تراب الوطن، كما يرمز توظي  الفعل   ي ضذّل  إلذى 
صذنع  مسذتقبل ُمشذرق أك ذر مذن الماضذي، وأ بذ  التوظيذ  فاعليتذه عنذدما عذزف الشذاعر  األمل فذي

بطذوال  الّشذهداء األوفيذاء ودمذاءهم الّزكيذة التذي  ا فّيا  الحّكام الضذعفاء ُمسذتذكرً عن استحضار ش
 فال أريجها بين حنايا الوطن.

 غّسان كنفاني
لذذي ال ليلذذي، حيذذث تذذرن الباح ذذة ظهذذر  ش فذذية غسذذان كنفذذاني فذذي أك ذذر مذذن قفذذيدة مذذن قفذذائد ع

آخر فإّنه ال بّد أن يكذون هنذاا شذيء  أدي  \ر خالف أّنه عندما يوّجه الشاعر رسالة إلى شاعرميسّ 
يجمع بينهما، قد يكون الهروف العامة، أو التجذارب الشذعرية، أو الذران واألحذالم، وقذد يكذون األمذر 

 :قوله في ذلن ويتم ل، 4مح  إعجاب
                                                            

189،  2علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
174حاتم المبحول: التنا  في ديوان ألجلن غزة ،    .2  
322إبراهيم نمر موسى: شعرية المقدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،    .3  
310انهر ميسر خالف: مهاهر اإلبداس في شعر وليد سي ، رسالة ماجستير،    .4  



 

156 
 

ان كَ   َنَفاِني" ُيمِطرَكاَن "َغسَّ
 َكاَن "َباِجس َأبو عطوان" َيدُخل

  1َكان "ِجيفارا غّزة" َيرُسم َفوَق الِجَداِر ِثَماراا 
د غّسذذان كنفذذاني جذذرائم المحتذذّل  وهذذو طفذذل صذذغير، فقذذد ُشذذّرد مذذن وطنذذه إلذذى م ّيمذذا  الالجئذذين،  شذذهِّ

كذذان يذذبطش ويقتذذل دون  وعكسذذ  كتاباتذذه الواقذذع المعذذيش، وكشذذف  الّنقذذاب عذذن جذذرائم المحتذذّل الذذذي
رحمذذذة أو شذذذفقة، فهذذذو القائذذذل  إّن قضذذذية المذذذو  ليسذذذ  علذذذى اإلطذذذالق قضذذذية الميذذذ ، إنهذذذا قضذذذية 

، لذذذلن يفذذ  ال ليلذذي كتابذذا  غسذذان كنفذذاني بذذالمطر الذذذي ُيّطهذذر األرض وُيزيذذل الّتلذذّو  2البذذاقين 
عن عائلة فلسطينية فإّنما  عنها، وفي هذا الّسياق يقول كنفاني في إحدن مقابالته:   أنا عندما أكت 

، 3أكت  في الواقع عن تجربة إنسانية، وال توجد مأساة في العالم غير متمّ لة في المأسذاة الفلسذطينية 
لكّن المقاومة ال تكتفي بالكتابة فحس  والحديث، لذلن ربط ال ليلي بين كنفاني وبذاجس أبذو عطذوان 

أ إلذذذى الجبذذذل، وشذذذارا فذذذي عذذذّدة عمليذذذا  أحذذذد ش فذذذيا  المقاومذذذة الذذذذي رفذذذ  تسذذذليم نفسذذذه والتجذذذ
عسكرية إلى أن تّم اغتياله على أيدي الم ابرا  اإلسرائيلية ، وفي هذذا تأكيذد أّن العذدّو يقضذي علذى 
جميذذع طذذرق المقاومذذة  سذذواء أكانذذ  بذذالّنفس أو القلذذم، كمذذا استحضذذر ال ليلذذي الشذذهيد محمذذد األسذذود 

ا ريادًيذذذا فذذذي حذذذتالل، وتمّكذذذن بقدرتذذذه أن يلعذذذ  دورً  جيفذذذارا غذذذزة  الذذذذي تعذذذّرض للمطذذذاردة مذذذن قِّبذذذل اال
التفّدي لم ّططا  العدّو التي استهدف  تهجير السكان من خالل تنهيمه مسيرا  ومهاهرا  ضّد 

 .االحتالل
وتشذذترا الش فذذيا  التذذي وّظفهذذا الّشذذاعر فذذي الّنضذذال الذذدائم لنشذذر الذذوعي بذذين أبنذذاء الّشذذع ، وفذذي  

مذذذن رمذذذوز المقاومذذذة لضذذذرورة التأكيذذذد علذذذى ضذذذرورة الّفذذذمود، حيذذذث ال اختيذذذار الّشذذذاعر  ال ذذذة رمذذذوز 
د للشذذع  سذذون ّف وأنفسذذهم، ليفذذبح الذذّنص أك ذذر فعاليذذة وتذذأ يرًا فذذي نفذذس المتلّقذذي، وفذذي تكذذرار  ُمسذذاعِّ
الفعذذل   كذذان   ذذال  مذذّرا  تأكيذذد علذذى أّن الوقذذ  الحاضذذر مذذا زال يحتذذاج إلذذى م ذذل هذذذه الّش فذذيا  

 ل.وكاّفة أشكال الّنضا
 
 

                                                            

97،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الّناجزة، ج  .1  
45محمد أبو النفر: دراسا  في أدب غسان كنفاني،    .2  
138  ،1974، 35غّسان كنفاني: حديث ُينشر ألول مّرة مع الشهيد غسان كنفاني، شؤون فلسطينية، ج  .3  
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 الشخصيات التاريخية األجنبية

 

 

 
 

بذذل انفذذتح علذذى التّذذرا   فذذي استحضذذار الش فذذيا  التاري يذذة ، لذذم ينغلذذق علذذي ال ليلذذي علذذى ذاتذذه 
التذذاري ي العذذالمي ووّظذذ  ش فذذياته بمذذا يتنذذاغم ورسذذالته الّشذذعرية، وُتعذذّد هذذذه الش فذذيا  عنفذذًرا 

ُتما ذل الواقذع ال ة الّتاريي القديم، فعمذد الّشذاعر إلذى توظيفهذا فذي صذورة جديذدة مهمًّا من عناصر إعاد
قذذاط ُتشذذابه منذذه الحاضذذر فذذي ُمحاولذذة  أو اخذذتالف لقذذراءة أوراق الماضذذي، والبحذذث بذذين طّياتهذذا عذذن نِّ

 لرسم مفارقة بين زمنين م تلفين.

نبية ليعّبر من خاللها عذن رايذاه وقد اهتّم علي ال ليلي كغيره من الّشعراء بعدد من الّش فيا  األج
المعاصرة، وهذا ليس باألمر اليسير؛ ألّن تلن الش فيا  كما وصفها محمذد مفتذال تحمذل تذداعيا  
معقذذّدة تربطهذذا بقفذذص تاري يذذة، وُتشذذير فذذي بعذذ  األحيذذان إلذذى أبطذذال وأمذذاكن تننمذذي إلذذى  قافذذا  

 1متباعدة في الّزمان والمكان.

 لشخصيات األجنبية وعددها وآلية توظيفها في شعر علي الخليلي:" يبين توظيف ا10جدول رقم "
                                                            

65: تحليل ال طاب الشعري،  انهر  .1  
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عدد  اإلشارة األدبية اسم الديوان مسلسل
 التكرار

 تقنية التوظيف آلية التوظيف المساحة المكانية
 خالفت تآلف الدور القول الكنية اللقب اًلسم كلي جزئي

    1     1  1 1 الروم تضاريس من الذاكرة  .1
 - - - - - - - - - - - نجدلية وط  .2
    1     1  1 1 قيصر وحدك ثم تزدحم الحديقة  .3

    1     1  1 1 اإلغريق
    1     1  1 1 لينين
    1     1  1 1 بيغن

    1     1  1 1 شارون 
    1     1  1 1 كهانا

  2     2  2 2 كولومبس
  2     2  2 2 غاغارين
  2     2  2 2 الزنوج

    1     1  1 1 أوناسيس
  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ نابلس تمضي إلى البحر  .4
 - - - - - - - - - - - تكوين للوردة  .5
    1     1  1 1 بوبي ساندز انتشار على باب المخيم  .6

  2      2  2 2 فرانسيس هوز
  2     2  2 2 ريموند ماكريش

    1     1  1 1 رونالد ريغان
    1     1  1 1 بن اليعزر

 - - - - - - - - - - - الضحك من رجوم الدمامة  .7
    1     1  1 1 صهيون  مازال الحلم محاولة خطرة  .8

    1     1  1 1 غاليليو
  1     1  1 1 إقليدس نحن يا موًلنا  .9

    1     1  1 1 تيمورلنك
    1     1  1 1 غاليليو
    1     1  1 1 نابليون 
  2     2  2 2 ريغن

    1     1  1 1 دارك جان سبحانك سبحاني  .10
    1     1  1 1 غاليليو

    1     1  1 1 شامير  
    1     1  1 1 رابين

    1      1  1 1 موسوليني  
    1     1  1 1 الروم القرابين إخوتي  .11

    1     1  1 1 الهنود الحمر
    1     1  1 1 الُفرس

    1     1  1 1 الروم هات لي عين الرضا  .12
    1     1  1 1 األنباط
    1     1  1 1 الزنوج
    1     1  1 1 هيالنة
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    1     1  1 1 جيلفر خريف الصفات  .13
 - - - - - - - - - - - شرفات الكالم  .14

ق مذع بمذا يتّسذلذى العديذد مذن الش فذيا  األجنبيذة ذاته، بل انفتح ع لم  ينغلق علي ال ليلي على _
فذي دواوينذه    ش فذية مذن الش فذيا  األجنبيذةعشذرين اتكذأ علذى  حيذث  ،تجاربه الشعرية والنفسية

 الّشعرية.
   ال ذة الش فذيا  األجنبيذة توظيذ  وحذدا  ذم تذزدحم الحديقذة  علذى أعلذى عذدد مذنحاز ديذوان    _

مذذن خاللهذذا كذذل مذذا يذذدور فذذي خلجذذا  نفسذذه التذذي تفذذّر دائًمذذا علذذى  الّشذذاعر يكشذذ ل عشذذر  تكذذراًرا؛ 
 على الواقع الحالي، وتغييره إلى واقع أفضل. دضرورة التمرّ 

_ لذذم تنذذل دواويذذن  جدليذذة الذذوطن  و   نذذابلس تمضذذي إلذذى البحذذر  تكذذوين للذذوردة  والضذذحن مذذن رجذذوم 
فذيا  األجنبيذة، وربمذا يعذود ذلذن إلذى محدوديذة الدمامة  و  شرفا  الكالم  نفيًبا من توظي  الش 

ومن أبرز هذذه ر على استحضار الش فيا  العربية،  قافة الشاعر بهذه الش فيا ، وتركيزه األكب
 :الش فيا 

 
 نابليون بونابرت_ 

هذذه المدينذة  ليجّسذد مذن خذالل ،اتكأ الشاعر على ش فية نذابليون فذي قفذيدته الموسذومة ب  عّكذا 
د المذذدن جيذذوي االحذذتالل مهمذذا بلغذذ  قوتهذذا وجبروتهذذا، فإّنذذه ال قيمذذة لهذذا أمذذام صذذمو أّن فذذي رايتذذه 

 الباحث حاتم المبحول أّن اسم المدينة عكا الذي جذاء عنواًنذا للقفذيدةويرن وإصرارها على المقاومة، 
مع ن باألرض الطيبة، وإن جال  عليها ال طوب، ونزل الذدّ عالما  التحدي والعناد، والتمسّ قد حمل 

 فيقول: 1نها ال بّد أن تتعالى على الجرالمن مفقيها... إاّل أ
 َعَلى َشاِطِئ َعكَّا َوَقفتُ ، َأمس

 َكاَن َناِبلُيون اأَلول، ابن َكارُلو َوِلبتِشَيا ُبوَنابَرت، َيَضُع َقبَضَتُه 
َبَبة الَواِجفة، أَماَم الُحُصوِن َواأَلسَوار ال  َمِنيَعةالُمرَتِجَفة، َتحَت َذقِنِه الُمدَّ

 ، ُثمَّ َيبِكي، ُهو َمعُبوُد األمَّة الَفرِنسَية، َيا َعكَّا، َيا 1799ِفي الَعام 
 2َعكَّا

                                                            

188: التنا  في ديوان ألجلن غزة ،  انهر  .1  
296،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .2  
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تحمذذل ش فذذية نذذابليون عذذّدة دالال  رمزيذذة فذذي األذهذذان، فهذذو القائذذد الذذذي ال ُيقهذذر علذذى حذذّد قذذول 
مدينذذة عّكذذا التذذي  الشذذاعر، غذذز  فرنسذذا فذذي عهذذده الك يذذر مذذن الذذّدول، واستسذذلم  لذذه أكبذذر المذذدن، إالّ 

أّنذه حاصذرها بذأقون المذدافع مذا ُيقذارب أربعذين يوًمذا، إاّل أّنهذا وقفذ  مذن رغم بالاستعفى عليه فتحها 
شذذام ة بحفذذونها المنيعذذة وأسذذوارها العاليذذة أمذذام قوتذذه العسذذكرية، بداللذذة قولذذه:    ذذّم يبكذذي ،  فحمذذل 

لحذال رغي ، من هذا الشع  المحاصذر، فااالستدعاء في طياته ال فية رسالة تجمع بين الترهي  والت
 .1ستنقل  المعادلة رأًسا على عق   الن يبقى كما هو عليه، وحتمً 

وقذذد وازن الشذذاعر فذذي هذذذه المقطوعذذة بذذين نذذوعين مذذن المفذذردا ، أّولهذذا مذذا دّل علذذى قذذّوة نذذابليون    
الحفذون، األسذوار  يضع قبضته، تح  ذقنه المدببة ، و انيها ما يبذرز صذمود عّكذا وأهلهذا فذي قولذه 

  الذذذذي هذذذزم فيذذذه الجذذذيش 1799المنيعذذذة  وقذذذد أّر  الشذذذاعر هذذذذه المقطوعذذذة باستحضذذذار تذذذاريي عذذذام  
 .الع ماني الجيوي الفرنسية فعاد  خائبة إلى بالدها

ا مدينذذة ُتحاَصذذر بالذذّدبابا  والمذذدافع، من: إحذذداهين حّسذذيتيوفذذي هذذذه المقطوعذذة يرسذذم الشذذاعر صذذورت 
قاوم ويفمد أمام الُغزاة، وتهدف هذه الفورة إلى بذّث رول القذّوة والعزيمذة فذي واألخرن صورة شع  يُ 

النفوأل، للوصول إلى حقيقة مفادها أّنذه مهمذا بلغذ  قذّوة اآلال  العسذكرية فإّنهذا لذن تسذتطيع مجابهذة 
إرادة الشذذذع  والتغّلذذذ  عليذذذه، ويههذذذر الشذذذاعر كأّنذذذه مذذذؤر   يذذذروي ألحفذذذاده تذذذاريي بالدهذذذم بالتففذذذيل 

وجالذذذ   فذذذي معهذذذم الذذذبالد   التذذذي طالمذذذا صذذذاللزمنذذذي  مذذذا حذذذد  مذذذع ش فذذذية نذذذابليون تسلسذذذل اوال
العربية، حيث تحّطم غرورها وجبروتها على عتبا  أسوار عّكا، وُهزم شّر هزيمة بإرادة وصمود أهل 

 يبذة،  فكما رجع نابليون وجنوده إلى فرنسا يجّرون ذيذول الهزيمذة وال .2عّكا بقيادة أحمد باشا الجّزار 
والشذذاعر ال ُيريذذد أن ُيعيذذد الزمذذان فهذذذا أمذذر مسذذتحيل، بذذل يسذذتعيد ذكريذذا  المكذذان وش فذذياته، لكذذي 

، فإّن مفير االحذتالل الّرحيذل بعذد هزيمتذه أمذام المقاومذة 3ي لقه من جديد لمعالجة المكان الحاضر 
أن تقتذذدي بفذذمود هذذذه  الفلسذذطينية، ويحمذذل نذذداء الشذذاعر لمدينذذة عّكذذا نذذداًء لجميذذع المذذدن الفلسذذطينية

 المدينة وأهلها؛ لُيعيد الّتاريي المشّرف نفسه من جديد بفضل هللا وصمود الّشع  .
 ك_ جان دار 

                                                            

190حاتم المبحول: التنا  في ديوان ألجلن غزة،   .1  
  2. 33،  1988يوس  سعد: نابليون بونابر ، المركز العربي الحديث، القاهرة،  
84يسرن حسين:  التنا  في شعر حميد سعيد،    .3  
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استلهم الشاعر من التاريي األجنبي ش فية ال ائرة الفرنسية   جان دارا  التي قاد  ال ذورة الفرنسذية 
زائريذذة  جميلذذة بذذو حيذذرد  فيقذذول فذذي سذذياق ضذذّد البريطذذانيين، ورَبذذَط بينهذذا وبذذين ش فذذية المناضذذلة الج

 حدي ه عن الطفلة الشهيدة ب ينة حجو:
 َأَحٌد َعَلى اعِتَباِرها ِمثل َجِميَلة ُبو ِحيرد َلم َيجرؤ  وحتَّى أنُه  

 ،َأو َجان َدارك
 َأو َشاِدَية َأبو َغَزاَلة،

اا، اا، ِجدَّ  َفِهي َصِغيَرٌة ِجدَّ
ي  اٌف َجيِّد، ُيِصيُب اأَلجَسامَهدَّ  ؟َكيَف َأَصاَبَها الُجندِّ

ِغيَرةَ  قِّة ُمَتَناِهيةٍ ، الطَِّرّيةَ ، النَِّحيَلةَ الصَّ   1، ِبدِّ
فضذذح جذذرائم العذذدو الغاشذذم، وإلقذذاء فذذي  تذذهعمذذد الشذذاعر إلذذى انتقذذاء الكلمذذا  المذذؤّ رة التذذي تعكذذس رغب

لّفذغار، ويفذ  اللوم والعت  على كذل مذن يتجاهذل جرائمذه فيؤّكذد قضذية هامذة وهذي قتذل األطفذال ا
ويربطهذذا بتوظيذذ    الشذذاعر أجسذذامهم بّدقذذة مذذن خذذالل اختيذذار مفذذردا    الفذذغيرة، النحيلذذة، الطّريذذة

صذذيغة المبالغذذة   هذذّداف  ليفذذ  المجذذازر التذذي ُيوقعهذذا هذذذا العذذدّو بذذين صذذفوف األطفذذال الّفذذغار، 
لذلن استحضر الشذاعر  ب ينة حجو  وغيرهم الك ير من األطفال،و ومنهم الشهيدة   شادية أبو غزالة، 

 جذذذذان دارا، جميلذذذذة بذذذذو حيذذذذرد  فذذذذي رسذذذذالة ألصذذذذحاب الضذذذذمير الحذذذذّي بضذذذذرورة ال ّذذذذورة   يش فذذذذيت
للحفول على الحّرية، ورفع راية التحّدي والّنضال ضّد قتلة األطفال،  وقد فّجر الشذاعر بش فذياته 

غييذر هذذذا الواقذذع المذذؤلم، طاقذا  الذذنص واسذذتغّلها ل دمذة  تجربتذذه المعاصذذرة، فلذذم يغلبذه اإلحبذذاط مذذن ت
، حيث أّد  الش فيا  المسذتدعاة دورهذا فذي إنتذاج داللذة االحتاللمستبشًرا بتحرير البالد من دنس 

 .2النص، وخدمة ال طاب الشعري، متالئمة مع واقع الشع  الفلسطيني 
ل وذلذن وكأّن الّشاعر يقّدم رايته ويبث رسالته في ضذرورة التفذّدي والجهذاد إليقذاف بطذش االحذتال 

من خالل استلهام ش فيا  عربية وأجنبية قاوم  الُغزاة ورفض  العبودية والتبعيذة، كمذا ترمذز هذذه 
الش فيا  إلى أّن الحرية مهرهذا غذاٍل تكّلذ  اإلنسذان حياتذه وحّريتذه للوصذول إليهذا، كمذا تؤّكذد هذذه 

ى جميع شعوب العالم الش فيا  أّن المقاومة لم تقتفر على الشع  الفلسطيني وحده بل امتّد  إل
عربية وأجنبيذة للّهفذر بحريتهذا،  هكذذا اسذتطاع  البنيذة المسذتندة إلذى المما لذة والمغذايرة القيذام بمهمذة 
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إنتذاج الداللذذة الكّليذذة ال فّيذة والمتجّليذذة فذذي جسذذد الذّنص، حيذذث عقذذد الشذذاعر مشذابهة فذذي حجذذم الذذّدمار 
زخذذذر بالحيويذذذة والشذذذاعرية، ونشذذذدان الم ذذذال وقسذذذوة االحذذذتالل، وفقذذذد الذذذوطن والحنذذذين إليذذذه بعبذذذارا  ت

را  ، إضذافة إلذى تطعذيم القفذيدة ببعذد  قذافي ُيعذّرف المتّلقذي بذرّواد ال ذو 1اإلنساني وقيم ال ير والحق 
تاري ية يهدف الشاعر إلى تعري  القارئ بهذا لمجابهذة هذؤالء الهذالمين  االعالمية الذين أصبحوا رموزً 

يفذذذ  االمتذذذداد الفذذذوتي بذذذين آلال  العسذذذكرية لقتذذذل الفذذذغار، و الجبنذذذاء الذذذذين ال يمتلكذذذون سذذذون ا
صغيرة، طرّية ، متناهية، النحيلة ، الغّفذة التذي تقذ  فذي حلذق الشذاعر مذن تكذرار مشذاهد   مفردا  

الذذّدماء المتكذذرّرة التذذي تُذذراق دون تّوقذذ ،  فاستحضذذار التّذذاريي واسذذتلهام معطياتذذه الدالليذذة فذذي الذذّنص 
بين الحركة الّزمنية حيث ينسك  الماضي بكذّل إشذاراته وأحدا ذه  وي لق تداخاًل  اعري، ُينت  تمازجً الش

على الحاضر بكّل ماله من طزاجذة اللحهذة الحاضذرة، فيمذا ُيشذبه تواكًبذا تاري يذًا يذومئ الحاضذر إلذى 
 .2الماضي 

 
 _ موسوليني

وتجذنح إلذى  اقًفا متطّرفً سياسية التي تت ذ مو  الفاشية اسم عام ُيطلق على األيدولوجيا  والحركا  ال 
وّظذذ  الشذذاعر دور  ، وقذذد3التسذذّلط والعسذذكرة، ويعذذّد موسذذوليني القائذذد الذذزعيم لهذذذه الحركذذة المتطّرفذذة 

موسذذذذوليني أكبذذذذر رمذذذذوز الهلذذذذم والطغيذذذذان ليذذذذربط بينذذذذه وبذذذذين مذذذذا يقترفذذذذه المحتذذذذّل بحذذذذّق أبنذذذذاء الشذذذذع  
 الفلسطيني فيقول:

َفاُحونَ   ون  ، الَفاِشيّ السَّ
 األطَفالَ  َيصَطاُدون 

 َوَيصَطاُدون  
 الِجِنَرالُ  ِلُيّصَرَح ِمن َبيِنِهمُ 

 َوَيصُرخُ 
 ، َأكلُت ِفلسِطينياا ِطفالا الَيومَ 

 َأكلُت، َأَكلتُ  َوالَيَومَ 
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 1.، َنَباِتّيونَ َفَهل َأنُتم َبَعدُ 
اسذذم الّشذاعر مقطوعتذذه بتسذليط الّضذوء علذذى دور الحركذة الفاشذذية، ألّن جرائمهذا أك ذر شذذهرة مذن ابتذدأ 

ء، وانتقذذى االحذذتالل بحذذّق األطفذذال األبريذذا اي ُيمارسذذهتذذالالوحشذذية بأفعذذال االحذذتالل مؤسّسذذها، وربطهذذا 
وقًعا على نفذس المتّلقذي فوصذفهم بالّسذفاحين الذذين يمتّفذون دمذاء األطفذال، و الّشاعر أشّد الكلما  

فذذطادون طفذذاًل، أكلذذ  يههذذر جبذذروتهم علذذى العذذّزل واألبريذذاء دون ذنذذ ، وكذذّرر الشذذاعر األفعذذال   ي
طفذذاًل ؛ لُيذذوحي بهذذول المشذذهد وبشذذاعته، وفذذي هذذذا داللذذة رمزيذذة أّن هذذذا العذذدّو الغاشذذم لذذم يذذتمّكن مذذن 
إخمذذاد نيذذران المقاومذذة، ففذذّرغ طاقاتذذه فذذي هذذؤالء األطفذذال الّفذذغار، وي ذذتم بعبارتذذه الّسذذاخرة مذذن خذذالل 

ة أن يعتبر نفسه نباتًيا بعذد الكذم الهائذل توظي  االستفهام االستنكاري: هل يحق ألحد من هؤالء القتل
رصاصذة اخترقذ  صذدور  فكذم مذن  تغذّذن عليهذا المحتذّل بجرائمذه الوحشذية،  ألطفال التيمن لحوم ا

وقذذد أراد الشذذاعر بهذذذا العذذرض، و  مذذّزق أجسذذادهم وشذذّوه أشذذالءهم، ، وكذذم مذذن صذذار هذذؤالء الفذذغار
لقطذذا  الوحشذذية وسذذفن الذذدماء، فنذذراه لعذذ  التركيذذز علذذى لقطذذا  معينذذة حذذد   فذذي العذذالم، أال وهذذي 

علذذى تقانذذة القطذذع والمونتذذاج، مذذن خذذالل تعذذدد اللقطذذا  بحيذذث يتأملهذذا القذذارئ ويتعذذرف علذذى حقيقذذة 
واحدة، مفادها بأّن الذي يقبل  بالقليل من أجل راحته، والقبول بالمساومة على أرضه وشذعبه، فحتًمذا 

 .2سيالقي نفس مفير من قبله 
ورة فاشية المحتل واضطهاده ألبناء الشع ، ولعل استدعاء الش فذيا  التاري يذة وتفضح هذه الف 

في الشعر العربي المعاصر يرجع إلذى  طبيعذة المرحلذة التاري يذة والحضذارية التذي عاشذتها أمتنذا فذي 
الحقبذذة األخيذذرة، وإحبذذاط الك يذذر مذذن أحالمهذذا وخيبذذة أملهذذا فذذي الك يذذر ممذذا كانذذ  تأمذذل فيذذه ال يذذر، 

عدالذة من  رغمبالبع  القون الجائرة على بع  مقدراتها، والهزائم المتكررة التي حاق  بها وسيطرة 
 ، ويستكمل قوله:3قضيتها 
 َوَيصُرخ،

َمةٌ  َهّذا الَحشُد َجَراٌد وَصَراِصيرُ   ُمَسمِّ
ُب َعَلى َأرَبعَ   ،َوَبَقاَيا َأشَكاٍل ِفي اأَلرِض َتد 

 ،َيصُرُخ ِمن َبيِنِهُم الِجَنَرالُ 
ِل ِفِلسِطيِنيّ  لَتشَبع  فَ   ..ِمن ك 

َفاُحوَن الَفاِشُيون    4السَّ
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ُتجّسد المقطوعة منذ بذدايتها سذ ّرية مذن جذيش االحذتالل، وقذد رسذم الشذاعر مذن خذالل هذذه الكلمذا  
األخذذالق الوضذذيعة       جذذراد، صراصذذير، تذذدب علذذى األرض، وُتبذذرز مفذذرداودناءتذذه نذالذذة االحذذتالل

يش الذي يتغّذن على لحوم البشر، فجاء  التوظيفا  صذريحة لتشذحذ همذم التي يّتف  بها هذا الج
الّشذذذذع  حذذذذول ضذذذذرورة إشذذذذعال نذذذذار المقاومذذذذة لتعلذذذذيم األطفذذذذال أسذذذذس الّنضذذذذال ومناهجذذذذه التذذذذي ابتعذذذذد 
الك يذذرون عنهذذذا، كمذذذا يحمذذل توظيذذذ  الفعذذذل األمذذر   فلتشذذذبع  ُسذذذ ط وعتذذاب الشذذذاعر علذذذى أصذذذحاب 

ا أمذذام الجذذيش الّسذذفال الفاشذذي، فقذذد اختذذاروا جمذذع ال ّذذروا  والتلذذّذذ المناصذذ  الذذذين ال ُيحّركذذون سذذاكنً 
 بالمكاس  على حساب لحوم البشر ودمائهم التي يتغّذن عليها المحتّل كّل يوم.

 _ لينين 
تحذذّد  إمذذام عبذذد الفتّذذال عذذن الذذّدور الذذذي قذذام بذذه لينذذين فذذي توحيذذد صذذفوف الطبقذذة العاملذذة، ولذذم يكذذن 

ر في روسيا دون نضال لينذين، وُيمكذن القذول إّن تذاريي لينذين مفعذم بنضذال كتوبأهناا انتفار ل ورة 
 1ُمستمي  في محاولة منه للقضاء على الّسلطة الرأسمالية والقيام بالّ ورة االقتفادية.

 استحضر ال ليلي ش فية لينين المناضلة النتزاس حقوق الطبقة العاملة بقوله:وقد  
  !َوَنكَسُب الَحرُب.. َمهَما َطاَل َمسَراَنا       ُمَنكَّرةا  َقد َيكَسُب الَخصُم َجوَّاًَلتٍ 

 َقَضاَياَنا وانُشر َعَلى الرَّايِة الَحمَراَء َثوَرَتَنا      ِمن َعهِد ِليِنيَن َلم ُتهَزم  
 ِبالَعزِم َألَواَنا ُخُيوُطَها َواكَتَست           إنَّ الَبَياِرَق ِمن َأجَساَدَنا ُنِسَجت  

 ب  َعن َثراَنا قيَد ُأنملٍة           خّفاقةا َصعَدت  بحراا وُكثَبانالم  نغتر 
لِح َشتَّاَنا ا ُنَؤِسّسُه          َشتَّاَن َبيَن الَوَغى والص    2َتَبارَك الُجرُح َتاريخا

 تبذذدو الفذذورة التذذي رسذذمها ال ليلذذي لل ّذذورة الفلسذذطينية صذذورة مشذذّرفة، تتذذزّين بنذذور التحذذّدي واإلصذذرار
ا الشذذذع ، فهذذذذا الّشذذذع  سذذذيبقى متمّسذذذًكا بزمذذذام أمذذذور مذذذيقبذذذع تحته لتذذذي نالُمعانذذذاة واأللذذذم المذذذن  رغمبذذذال

المعركذذة، وإن خسذذر فذذي بعذذ  الجذذوال  سذذتكون النهايذذة االنتفذذار المؤّكذذد مهمذذا طذذال الّزمذذان، وقذذد 
أحسذذذن الشذذذاعر اختيذذذار المذذذدخل الذذذذي ولذذذ  مذذذن خاللذذذه للحذذذديث عذذذن رايتذذذه ورسذذذالته وهذذذو   ال ذذذورة 

للمتّلقي أّن راية البالد ُنسج  وكأّنه أراد أن يقول لبلشفية  التي خاضها لينين وقط   مارها العّمال، ا
  إّن البيذذذارق مذذذن خيوطهذذذا مذذذن أجسذذذاد أبنذذذاء الذذذوطن، وتلّونذذذ  بذذذألوان العذذذزم والّ بذذذا  علذذذى الّفذذذمود،

                                                            

23،  2003إمام عبد الفتال: لينين والّ ورة الروسية، المجلس األعلى لل قافة، القاهرة،   .1  
315،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .2  



 

166 
 

فيذة النذون الجماعيذة   نّفذه علذى قاالشذاعر  وقد بنى  أجسادنا ُنسج  خيوطها واكتس  بالعزم ألوانا 
 .النحن  التي جعل  الّنص نابًضا برول الوحدة واألخّوة بين جميع فئا  الوطن

 تكتنذذز األبيذذا  الشذذعرية بهذذواهر لغويذذة متعذذددة، تمذذنح ال طذذاب األدبذذي أدبيتذذه، وترّكذذز علذذى الرسذذالة  
تيذذار واٍس بطبيعذذة  نفسذذها، المرتبطذذة بعذذروة و قذذى مذذع البنيذذة الدالليذذة لل طذذاب الشذذعري، وتشذذّ  عذذن اخ

الذّدوال الشذذعرية  ومذا ُتشذذير إليذه مذذن دالال ، ُتعيذد صذذياغة مفذردا  اللغذذة وأحذدا  التذذاريي وفذق رايذذا 
وبذذارا الشذذاعر فذذي النهايذذة االنكسذذارا  والجذذرول التذذي تؤسذذس لبنذذاء حيذذاة بعيذذدة عذذن ، 1فنّيذذة معاصذذر 

حفذل علذى حقوقذه بشذرف وكبريذاء، الّذل، فشّتان بين من يقبذل بالفذلح واالستسذالم، ومذن ُيناضذل لي
وفذذي مزاوجذذة الشذذاعر بذذين األفعذذال الماضذذية والمضذذارعة رفذذد لقفذذيدته بتجذذارب سذذابقة ُمشذذّرفة لتكذذون 
نبراًسا يضيء طريق ال ورا  القادمذة التذي يذذأمل الشذاعر أن يقطذ   مارهذا كمذا قطذ  لينذين والّطبقذة 

 العاملة نتائ   ورتهم.
 _ بوبي ساندز

فذية شذهيد ال ّذورة اإليرلنديذة الذذي شذارا السذجناء اإلضذراب عذن الّطعذام، وقذد استحضر الشذاعر ش 
ذّيذذل عنذذوان قفذذيدته   دائذذرة وحجذذر صذذغير  بإهذذدائها إلذذى راسذذم حذذالوة وعلذذي الجعفذذري شذذهيدي ال ذذورة 

ل، وإلذذذذى بذذذذوبي سذذذذاندز ورفاقذذذذه شذذذذهداء ال ذذذذورة 1980الفلسذذذذطينية فذذذذي معتقذذذذل نفحذذذذة فذذذذي تمذذذذوز عذذذذام  
 ويل عن الّطعام، فيقول:ل ميز بعد إضرابهم النضالي الطّ اإليرلندية في معتق

ُحُف الَوَطِنَية َأنَّ اأَلسَماَء ُدَخان  ًَل َبأس، َتُقوُل الص 
 َوالَباِقي َباٌب ُموَصدٌ 

 َوَطٌن ُموَصدٌ 
 َقَمٌر ُموَصدٌ 

 َوَحِديٌد، اسَمنٌت، َرمٌل، ُجوعٌ 
 َوَدٌم ِفي َنفَحَة َأو ِميز

 زَنفَحة ِمي /ِميز َنفَحة
 َحتَّى َجاء َوَجاء.. َوَجاء

 راِسم َحاَلَوة
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 َعلي الَجعَفِري 
 ُبوِبي َساندز

 فَرا نِسيس ُهُيوز
 ِريُموند َماَكريش

      1َو َأسَماٌء، َأسَماٌء، َأسَماء
استدعى الشاعر ال ورة  اإليرلندية من خالل ش فيا  األسرن وأشهرهم بوبي ساندز، وقد جذاء هذذا 

فذي حالذة  رب أمام القارئ وُي بره بأّن العالم منذ قرون طويلة حّتى وقتنا الحاضذراالستدعاء لُينير الدّ 
حيذث يذرن علذي عشذري زايذد أّن تغلغذل الحاضذر بجذذوره فذي تربذة  صراس دائم بين األقوياء والضذعفاء

الماضي ال فبة المعطاء يمنح الراية الشذعرية نوًعذا مذن الشذمول والكليذة؛ إذ يجعلهذا تت طذى حذدود 
يسذير علذى منذوال واحذد وهذو رغبذة والمكان، ويتعانق في إطارها الماضي مع الحاضر الذذي   الزمان

 .2األقون في االستيالء على خيرا  األضع ، وقمع ال ائرين والرافضين للّذل بّزجهم في الّسجون 
ردة اختلف  أسماء السجناء ودولهم، ففور المعاناة تبقى واحدة، وفي تكرار مفوهذا يعني  أنه مهما  

  موصد   ال  مرا  بكل ما تحمله من معاني التعذي  واإلغالق المحكم للسجون إبراز لمدن قسوة 
حيذذاة هذذؤالء األسذذرن،  وقذذد تجّسذذد فذذي تناصذذه مذذع الش فذذيا  ال وريذذة المعاصذذرة ليؤّكذذد التحذذام الفعذذل 

احذد وإن ال ذوري وامتذداده مذن خذالل معادلذة تلتقذي فيهذا محذاور الش فذيا  التذي تشذترا فذي جذوهر و 
، فسياسذذذة المحتّلذذذين الّهالمذذذة متواصذذذلة بذذذنفس الّطريقذذذة سذذذواء فذذذي سذذذجن نفحذذذة 3اختلذذذ  فذذذي الفذذذيغة 

بفلسطين أو ميز في إيرلندا، وما تعّرض له بوبي ساندز قبذل عقذود طويلذة وكذان سذبًبا فذي استشذهاده 
وغيذذرهم  هذذو ورفاقذذه، هذذو مذذا يتعذذّرض لذذه راسذذم حذذالوة وعلذذي الجعفذذري فذذي سذذجون االحذذتالل بفلسذذطين

سذمن ، رمذل، جذوس  إحديذد، كما تعكذس مفذردا  الشذاعر  الك ير بداللة قول الشاعر  أسماء وأسماء  
الّهذذروف الّفذذعبة التذذي يعيشذذها األسذذرن فذذي السذذجون، فكذذم أسذذير مذذا  بسذذب  المذذرض وعذذدم تقذذديم 

تتكامذل هذذه الّدواء والعالج الالزم له، وكم أسير تسبب  ظروف السجن والتعذذي  لذه بإعاقذة دائمذة، و 
 الّفور لترسم الفورة الكاملة للمشهد المأساوي لحياة المعتقلين داخل فلسطين وخارجها. 

 وُيكمل الشاعر قوله:

                                                            

551_ 550، 1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
1282003، ،  5علي عشري زايد: عن بناء القفيدة العربية، مكتبة الرشد، الرياض، ط  .2  
93يسرن حسين، التنا  في شعر حميد سعيد،     .3  
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 َوَطٌن َواِحد  
 ُجوٌع َواِحد  

 ُجوعٌ 
 ُجوعٌ 

 ُرُكوع   ًَل َعارَ 
ُة َقاِئدٍ   ًل ُغصَّ

    1ًَل َمَوت
ّ هذذذا للمتلّقذذذي فذذذي كذذذل وقذذذ  وهذذذي الفذذذمود يذذذأتي هذذذذا المقطذذذع متوافًقذذذا مذذذع رايذذذة الشذذذاعر التذذذي يأمذذذل ب

صذذعوبة الوضذذع والهذذروف، وفذذي قذذول الشذذاعر  وطذذن واحذذد، جذذوس واحذذد  عذذدم مذذن رغم بذذالوالتحذذّدي 
سذانية اقتفار الوضع على الفلسطيني وحده، بل تجاوز جميع الحدود ليتحّد  الشذاعر عذن قضذية إن

 .تمّس جميع الّدول المهلومة
 

 

 

 

 المبحث الثالث

 

                                                            

  1. 553،  1األعمال الشعرية الناجزة، جعلي ال ليلي:  
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تاريخية القديمة والحديثةاألحداث ال  

 

 

 
يعمذذذد الشذذذاعر فذذذي ك يذذذر مذذذن األوقذذذا  إلذذذى ربذذذط لحهتذذذين تذذذاري يتين مذذذن خذذذالل استحضذذذار الحذذذد  
التاري ي مرّكزًا على مفاصل هامة فيه تتقاطع مع اللحهة المعاصرة، وقد عّرف أنور الشذعر التذاريي 

ن تفاعذذل اإلنسذذان مذذع اإلنسذذان أّنذذه مجموعذذة مذذن األحذذدا  التذذي نمذذ  علذذى مذذدن الّزمذذان والّناتجذذة عذذ
والمكان والّزمان، واألحدا  التاري ية هي األحدا  البارزة التذي كذان لهذا دور فاعذل فذي التذأ ير علذى 
مسيرة األّمة منذ عفورها األولى إلى اآلن من معارا وحروب وأماكن تاري ية وش فذيا  ارتبطذ  

األمذذة هذذي محاولذذة لذذربط ماضذذي العذذرب  يسذذرن حسذذين أّن العذذودة إلذذى تذذرا  ، وتؤكذذد1بتلذذن األحذذدا  
، و لم يقع ال ليلي أسذيًرا لتذاريي معذّين، إّنمذا انتقذى 2بحاضرهم في تفاعل جدلي ُي ري الجوان  الفنية 

 ُتسهم في التعبير عن الواقع الحالي. حاءا من األحدا  ما له عالقا  وإي
 ، وعددها وآلية توظيفها:" يبين توظيف األحداث التاريخية القديمة والحديثة11جدول رقم "

عدد  اإلشارة األدبية اسم الديوان مسلسل
 التكرار

المساحة 
 المكانية

 تقنية التوظيف آلية التوظيف

 تخالف تآلف الدور القول الكنية اللقب اًلسم كلي جزئي
    1     1  1 1 القادسية تضاريس من الذاكرة  .1

                                                            

227الترا  في الشعر الفلسطيني،  انهر : توظي    .1  
112: التنا  في شعر حميد سعيد،  انهر  .2  
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    1     1  1 1 فتوحات عكا
    1     1  1 1 ىادعام الرم

    1     1  1 1 سقوط األندلس
    1     1  1 1 مذابح فيتنام جدلية وطن  .2

    1     1  1 1 مذابح الزنوج
    1     1  1 1 مذابح الهنود

وحدك ثم تزدحم   .3
 الحديقة

    7     7  7 7 صبرا وشاتيال
    1     1  1 1 مذابح فلسطين

    1     1  1 1 األمريكيةاًلنتخابات 
  3     3  3 3 هيروشيما 

    1     1  1 1 اإلمبريالية
    1     1  1 1 الحروب الطائفية

    1     1  1 1 الزنوجثورة 
نابلس تمضي إلى   .4

 البحر
    1     1  1 1 معركة مؤتة
  3 3      3 3 هيروشيما

    1     1  1 1 فيتنام حرب
 - - - - - - - - - - - تكوين للوردة  .5
انتشار على باب   .6

 المخيم
  2     2  2 2 مذبحة دير ياسين

    4     4  4 4 الحرب العالمية  
    1     1  1 1 اإلمبريالية
  3     3  3 3 الصهيونية

الضحك من رجوم   .7
 الدمامة

- - - - - - - - - - - 

مازال الحلم محاولة   .8
 خطرة

    1     1  1 1 اإلمبريالية
  2     2  2 2 اًلستيطان

    9     9  9 9 صبرا وشاتيال نحن يا موًلنا  .9
    1     1  1 1 242قرار 

    1     1  1 1 الحرب األهلية
    1     1  1 1 سايكس بيكو
    1     1  1 1 كامب ديفيد

    1     1  1 1 هيروشيما 
    1     1  1 1 ستيطاناًل

  3     3  3 3 العالميةالحرب  سبحانك سبحاني  .10
    1     1  1 1 الحرب العالمية القرابين إخوتي  .11

    1     1  1 1 حرب حزيران
    1     1  1 1 الحرب العالمية هات لي عين الرضا  .12
    1     1  1 1 الحرب العالمية خريف الصفات  .13
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    1     1  1 1 النكبة
    1     1  1 1 الحرب األهلية

    1     1  1 1 النكبة شرفات الكالم  .14
_ يههر من خالل  النتائ   اإلحفائية استعراض الشاعر العديد من األحدا  التاري ية التي انقسذم 

 انتقاء الشاعر لها إلى قسمين:
رب م ذذل: معركذذة القادسذذية ومؤتذذة وهزيمذذة األحذذدا  التاري يذذة التذذي تذذذّكر القذذارئ بأمجذذاد العذذ :أولهذذا 

 الروم.
فذذذي  قذذد كذذذان لهذذذا النّ األحذذذدا  التاري يذذذة التذذي تذذذؤلم القذذذارئ لك ذذذرة المشذذاهد الّدمويذذذة فيهذذذا، و  :و انيهذذا

  مذرة، والنكبذة والنكسذة سذبع عشذرعلي ال ليلي، أبرزها صبرا وشتيال التي تكذرر     األكبر في شعر
 ة، ومذبحذذاألهليذذة الطائفيذذة مرتذذان  مذذرا ، الحذذروب  ذذال نيذذة     مذذرا ، الحذذرب العالميذذة ال اخمذذس 

وديذذر ياسذذين مرتذذان، وفذذي هذذذا االستحضذذار داللذذة علذذى قذذدرة الشذذاعر تطويذذع كلماتذذه لتواكذذ  مفسذذي 
العفذذر، وتلفذذ  انتبذذاه القذذارئ إلذذى ضذذرورة أخذذذ العبذذرة مذذن أخطذذاء الماضذذي وعذذدم الوقذذوس فيهذذا مذذرة 

 أخرن.
متقذارب بذين جميذع دواوينذه باسذت ناء ديذواني  تكذوين للذوردة  والّضذحن  _ وّزس الشاعر تناصاته بشذكل

وهذي السذنوا  التذي انشذغل   1978و  1977 من رجوم الّدمامة  وقد صدر  هذه الدواوين فذي عذام 
ية فذذذفألدبذذذاء، إضذذذافة إلذذذى صذذذدور مؤلفذذذا  قفيهذذذا الشذذذاعر بتأسذذذيس االتحذذذاد الفلسذذذطيني للكتّذذذاب وا

 على الشعر.فقط لم يكن تركيزه األكبر منفبًّا للشاعر في الفترة ذاتها، ف
التذذي وّظفهذذا الشذذاعر فذذي سذذيتنقل هذذذا المبحذذث بذذين العديذذد مذذن األحذذدا  التاري يذذة القديمذذة والحدي ذذة 

 :وأبرزها شعره،

 _ حرب البسوس
ربط الشاعر بين خروج الفلسطينيين من أرضهم إلى الم ّيمذا ، وخذروج قذوم جّسذاأل الذذين خاضذوا  

 أبناء عمهم  بني تغل ل، لمقتل ناقة للبسوأل على يد ُكلي  فيقول:حرًبا ضّد 
 َوِمن ِخلَخاِل الَقاِهَرة ِإلى

 َبيُروت الَكاس
 َما َقال َأبو ُنواس،
اس  َوَما َأبَقى َجسَّ
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  1َوُكِليب
 اصذذذة أّن الشذذذع  بُيبذذذرز هذذذذا االستحضذذذار قتامذذذة المشذذذهد الحاضذذذر الذذذذي تعيشذذذه الذذذبالد العربيذذذة و 

بين مطرقة االحتالل وسندان الحذروب القبليذة والتفّككذا  التذي تعيشذها الذّدول الشذقيقية  الفلسطيني يقع
منقذة لدمائذه مذن الّنذزف إاّل أّنهذا غرقذ  و للّشع  الفلسطيني في محنته، عوًنا التي بداًل من أن تكون 

ن مذذن فذذي التذذرف والملذذّذا ، وقذذد رسذذم الشذذاعر صذذورة مؤلمذذة لهذذذه البلذذدان؛ فمفذذر التذذي تحذذّد فلسذذطي
الجنوب انشغل  بحفذال  الغنذاء والذّرقص والمهرجانذا    خل ذال القذاهرة  متغافلذة عذن المجذازر التذي 
يرتكبها المحتل على أرض فلسطين، أّما لبنان التي تحّد فلسطين من الّشمال لم يعد هناا فرق بينها 

عكس سذذلبية حذذال وبذذين أبذذي نذذواأل الغذذارق فذذي اللهذذو والمجذذون وُشذذرب ال مذذر، وجذذاء هذذذا التوظيذذ  لذذي
ين فذذي األبيذذا  همذذس كمذذا يعكذذس تكذذرار حذذرف الّسذذواحذذدة،  التذذي تفّرقذذ  ولذذم تعذذد يذذًدا الذذّدول اليذذوم 

هذذه الفذورة  ظلّ وترن يسرن حسين أّنه في الشيطان لهذه الّدول ووقوعها ضحّية لوسوسته وشروره، 
 ط يسذذلّ لليذذ  ، جّسذذاأل وكُ  المأسذذاوية نجذذح الشذذاعر فذذي اسذذتدعاء حذذرب البسذذوأل مذذن خذذالل ش فذذيتي 

ص حالذذة التشذذهي والتمذذزق التذذي يعذذاني منهذذا الذذوطن العربي....مذذا يجعذذل الذذنّ مذذن خاللذذه الضذذوء علذذى 
يقوم على المفارقة بين حالة االنتفار التي تحقق  في تلن المعارا وبين الواقع الذراهن الذذي يعيشذه 

مذا يؤكذده اسذتدعاء ش فذية  وهذذا، 2العرب، فالقتيل هذو الفلسذطيني الذذي توزعذ  أشذالاه بذين الذبالد 
الضذالل ونسذيان الحذق، فذي وغرقوا أبي نواأل لوص  منافقي العفر الذين أضاعوا طريق الّفواب 

ديد على اإلسالم والمسلمين، وكأّنهم أصذبحوا العذدّو ال ذاني للشذع  الفلسذطيني بعذد وإبراز خطرهم الشّ 
لألمذة، أفيقذوا مذن غفلذتكم  خطاًبا تاري ًيا مبحول أّن الشاعر يوّجهويرن حاتم ال عدّوه األول االحتالل،

ويسذتمر توظيذ  ، 3مود فذي وجذه طوفذان االحذتاللل والهذوان، والّفذونومكم الطويذل للذت لص مذن الذذّ 
 األحدا  التاري ية بالداللة نفسها ليشير الشاعر من خاللها إلى المفارقة التي تربط بين زمنين. 

 _ معركة القادسية
عرب في عالقتهم مع تاري ي في معركة القادسية كمعركة فاصلة في تاريي الاستلهم الشاعر الرمز ال

وعذدم االستسذالم للهلذم، فيقذول إلى مذا تضذمره أحذدا ها مذن  ذورة اإلنسذان علذى الباطذل  االُفرأل، مشيرً 
 قفيدة  الّفعود من فّوهة الجرل :في 

                                                            

298،  2علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
  2. 119: التنا  في شعر حميد سعيد،  انهر 
188: التنا  في ديوان ألجلن غزة،  انهر  .3  
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 َعَلى  َكِتِفي َحاِفُر الُفرِس الَعرِبية
، َتِفر    ...َتِفُر، َتِفر 

 ، َنشَرُب ِنفطاا..!قاتاا ..َنأُكُل 
 ناا ِبالِفطَرة..و َوَنُقوُل َكاَلماا َموزُ 
 .1َوَتحَتِرُق الَقاِدِسيَّة

الُفذرأل ، وّقذا   التذي وقعذ  بذين المسذلمين و استحضر الشاعر معركة القادسية بقيذادة سذعد بذن أبذي 
فذي  الجيشين وتحديدً عراق بين احيث أصر رستم على  قتال المسلمين فكان  المواجهة على أرض ال
ن الفذرأل وفذّر آخذرون، لتكذون منطقة القادسية، ُمني الجيش الفارسي فيها بهزيمة نكراء وُقتل آالف م

ويعكذذس توظيذ  عالمذذا  التعّجذ  اسذذتنكار الشذاعر مذذن ، 2هللا هذذي العليذا، وينتفذذر المسذلمون كلمذة 
ذذ ام أم ذذال سذذعد بذذن أبذذي وقذذا ، وأصذذبحوا وضذذع الزعمذذاء اليذذوم الذذذين ت ّلذذوا عذذن صذذفا  القذذادة العهِّ

ويشذذي تكذذرار الفعذذل  يفذذر   ذذال  مذذّرا  بشذذوق الشذذاعر ألّيذذام االنتفذذارا ، عبيذذًدا للمذذال والمناصذذ . 
فحمل  دالال  هذه المعركة األّلم والتحّسذر علذى أمجذاد العذرب، فجذاء التوظيذ  متحّسذًرا علذى تذاريي 

د همها سون تكديس األموال، لذلن وصفهم الشاعر الماضي، مفّوًرا شعوب العرب اليوم التي لم يعُ 
  بشذذاربي الذذنفط ، متناسذذين الففذذاحة والّشذذهامة التذذي ُجبلذذوا عليهذذا حذذارقين تذذاريي االنتفذذارا  بأعمذذال 
ُم زِّيذذذة ُتشذذذّوه هذذذذا التذذذاريي العريذذذق، وقذذذد رّصذذذع الشذذذاعر نهايذذذا  العبذذذارا  بالّنقذذذاط  ليقذذذول للمتلقذذذين: 

  المذذذذادّي، لتتمّكنذذذذوا مذذذذن تحقيذذذذق كّسذذذذتالبعذذذذن االكتفذذذذاء تعذذذذدوا عذذذذن اسذذذذتذكروا ماضذذذذيكم المشذذذذّرف واب
  .االنتفارا  السابقة

نمر موسى أّن هذه األبعاد الزمانية تعمل في جسد النص باعتبارها مؤشرا  تحذيريذة،  إبراهيمويرن  
ييذذر يفذذنع الشذذاعر منهذذا ال ذذورة علذذى الوضذذع القذذائم بأبعذذاده الواقعيذذة أو الشذذعرية إن لذذم يذذتمكن مذذن تغ

ا  هلذذم الذذذي تذذرزل تحتذذه الذذذّ للواقذذع المُ  اا، ومعذذاداًل تعويضذذيً وبذذذلن تفذذبح القفذذيدة فعذذاًل  ورًيذذ الواقذذع،
 .3الشاعرة وقومها

  الحرب العالمية الثانية: 

                                                            

59، 1الناجزة، جعلي ال ليلي: األعمال الشعرية   .1  
23،  1997زاهية الدجاني: القادسية معركة فاصلة، بيرو ، دار الكتاب العربي،   .2  
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مبراطوريذذذة تعّرضذذذ  مدينذذذة هيروشذذذيما فذذذي اليابذذذان إلذذذى هجذذذوم نذذذووي شذذذّنته الواليذذذا  المتحذذذّدة ضذذذّد اإل
العالمية الّ انية، وقد استحضر مأساة الحرب واإلبذادة الجماعيذة فذي قفذيدة اليابانية في نهاية الحرب 

   للعش  رائحة ولألجساد  قائاًل:
 ِفي َظهِري الُقدُس، َوِهيُروشيما، ِهيروشيَما

 ِهيُروِشيما:
 ِفي َوجِهي.
 ِفي َظهِري.

 َوأَنا َأكُتُب ُأغِنَيةا َعن ميَراثي ِفي الَموت،
 ،َوِفي النِّفِط الَعَرِبيّ 

 ، َوأقَفاٌل 1973، 1967، 1948َوِفي َحرِب 
  1َوَقَواِنين                                          

رجذذع الّشذذاعر بذاكرتذذه إلذذى الذذوراء يستحضذذر سذذنوا  مريذذرة مذذن األلذذم والعذذذاب، اسذذتلهمها مذذن الحذذرب 
الماليين وشّوه  مذن تّبقذى العالمية ال انية من خالل استدعاء   حاد ة هيروشيما  والقنبلة التي قتل  

علذذى قيذذد الحيذذاة، َتبذذع ذلذذن مباشذذرة اسذذتذكار لنكبذذة ونكسذذة فلسذذطين وتهجيذذر الشذذع  قسذذًرا مذذن أرضذذه، 
وقتذذل أبنائذذه، وصذذواًل إلذذى حذذرب أكتذذوبر التذذي شذذّنتها مفذذر وسذذوريا علذذى إسذذرائيل إاَل أّن نتائجهذذا لذذم 

قذد اعر لباح ذة ابتسذام أبذو شذرار أّن الّشذتذرن  اتفمد طوياًل بسب  النكسا  العسكرية التي تبعتهذا، و 
حاول الشاعر الّربط بين القدأل وهيروشيما من خالل تقنية التض يم، وكأنذه يقذول مذا فعلتذه الواليذا  
المتحّدة في اليابان قبل عقود طويلة هو ما يفعله االحتالل فذي القذدأل وفلسذطين اليذوم، وتعكذس هذذه 

، وإلقذاء اللذوم والعتذ  2ح جذرائم العذدو الّهذالم علذى األرضالمقارنة إلحذال الّشذاعر وإصذراره علذى فضذ
علذذى كذذل مذذن يواليذذه مذذن ُيواليذذه مذذن العذذرب دون أن ُيحذذّرا سذذاكًنا وخاصذذة دول ال لذذي   دول الذذنفط 
العربذذي  الذذذين تقاعسذذوا قذذديًما عذذن ُنفذذرة الشذذع  الفلسذذطيني، ومذذا زالذذوا حتّذذى اليذذوم ُيذذزودون الطذذائرا  

، وُيبذرز الّطبذاق بذين مفردتذي  ظهذري ووجهذي  الفلسذطيني وإبادتذه أبناء الشذع اإلسرائيلية بوقود لقتل 
األرض مذن الّشذع  واالسذتيالء عليهذا، وقذد  أّن القدأل وهيروشيما وجهان لعملذة واحذدة هذدفها تطهيذر
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هيروشيما   ال  مّرا  فذي محاولذة منذه لتنبيذه ضذمائر المتّلقذين، ودق نذاقوأل ال طذر  كّرر الشاعر  
 .همتحذيًرا ل

فاستذكر الشاعر مجازر االحذتالل فذي جميذع األزمذان وصذواًل إلذى حذال القذدأل فذي الوقذ  الحاضذر  
وما تتعّرض له من انتهاا وتدنيس؛ ليضع القارئ أمام الحقيقة المؤلمة، وُينير طريق كّل من يفّدق 

لمشاهد القاسية أكاذي  المفاوضا ، وُيشعر القادة بِّعهم المسؤولية التي تقع على كاهلهم من خالل ا
 حسذذ  تعبيذذر حذذاتم المبحذذول التذذي يستعرضذذها الشذذاعر فذذي أبياتذذه، فكأنذذن أمذذام فذذيلم سذذينمائي قفذذير

وهذز المتلقذي د جاء التوظي  لذيعكس ضذيق الشذاعر وقتزداد مشاهده قتامة وإيالًما مع مرور الّزمن، 
ير هول مذا يحذد ، ليفق، وينهر عن ك    لما هو جاٍر، حيث بدا األمر بجو درامي فجائعي لتفو 

القيود  األقفذذذال  التذذي ُتفذذذرض علذذى هذذذذا الشذذذع  مذذن سذذذجن مؤبذذد ألبنائذذذه وهذذدم  للبيذذذو ، ومفذذذادرة فذذ
 1لألراضي، وقتل لألطفال.

 _ ثورة الزنوج
تعامذذل علذذي ال ليلذذي فذذي ديوانذذه مذذع األحذذدا  العالميذذة إلذذى جانذذ  األحذذدا  المحّليذذة بمذذا يذذتالءم مذذع 

 ورة الزنوّج المناضلين من أجل الحفول على الحرّية في  هارلم ،  موقفه ال وري، ومن هذه األحدا 
وقد أراد من هذا التوظيذ  أن يجعذل مذن ال ذورة رمذًزا ُيحتذذن فذي شذّق طريذق التحذّرر لألجيذال الُمقبلذة 

 ليسير على ُهداه عّشاق الّتضحية الذين يبذلون دماءهم في سبيل الحرية والكرامة فيقول:
 ِفي ية الُمَحاَصَرةِ َمِديَنُة اإِلنَسانِ 

 َجِمَيعاا. َقال: َلَنا َأنُتمالّناِس  
 َبَناَدُق َلَها ُعُيوٌن وآَذاٌن َوِرَجالٌ 

 َغير ِكلِّ الرَِّجال وِنَساٌء َغيَر ُكلِّ 
 النَِّساء، َوَزَماٌن َغيَر ُكلِّ الزََّمان

 أَلنَُّكُم الَجمُع ِباسِم الَجمع
 رُ َوالَقمُح ِباسِم الِجَياع، َوالَمطَ 
جِر والت َراب، وأَلَنََّكم  ِباسِم الشَّ

ارَّات َوَتارَيخُ    ُجغَراِفَيُة القَّ
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ُعوب، َقاَل ِإَذا انَتَصرَ   الش 
 محاربٌ  ِزنِجيٌّ ِفي " َهارِلم" انَتَصرَ 

  1ِفي ُكورِنيش الَمزَرعة 
نسذذذاني سذذذعى لذذذه بدايذذذة انتقذذذاء الّشذذذاعر لعبذذذارة  مدينذذذة اإلنسذذذانية المحاصذذذرة  يؤّكذذذد أّن الحريذذذة مطلذذذ  إ

اإلنسذذذذان فذذذذي جميذذذذع العفذذذذور وعلذذذذى م تلذذذذ  األزمذذذذان والذذذذبالد، فالّشذذذذاعر يسذذذذتمّد بقذذذذاءه مذذذذن الجمذذذذع 
واالّتحاد، وأّكد رايته بتوظي  ضمير الم اط   أنتم، أّنكم  مقترًنا بالبنادق في إشارة لضذرورة الّسذير 

الحرّيذذذة، وقذذذد جعذذذل  علذذذى طذذذرق الُمناضذذذلين الذذذذين تحمّلذذذوا المفذذذاع  فذذذي سذذذبيل تحقيذذذق مذذذفربهم فذذذي
على إصابة العدّو للتّوحد مع  بنادق لها عيون وآذان ورجال  لتكون قادرة الشاعر لهذه البنادق عيوًنا 

لذم لم هذو الهّ مطال  الشع  في مواجهة خطر الُغزاة، ويحاول الّشاعر ربط الحاضر بالماضذي، فذالهّ 
لته للمتلّقذي بتوظيذ  مجموعذة مذن الّفذور مهما اختل  المكان وتبذاين الّزمذان، وقذد قذّدم الّشذاعر رسذا

الشعرية واالستعارا  التي ُتسهم في توضيح رسالته التي ت ذّص شذعبه، فوّظذ  الُبعذد التّذاري ي ل ذورة 
الّزنذذذوج وربطهذذذا بوضذذذع الشذذذع  الفلسذذذطيني فهذذذو الُم اَطذذذ  فذذذي هذذذذه القفذذذيدة الذذذذي عليذذذه أن ُيك ّذذذ  

ا ر مذذع هذذذه األحذذدا  وحشذذده هذذذه اإلشذذارا  جميًعذذالّنضذذال لُيعيذذد خضذذرة األرض،  إّن تنذذا  الشذذاع
؛ لتكذذذون ال ذذذورة 2تجعذذذل مذذذن األحذذذدا  الش فذذذيا   الجديذذذدة ش فذذذيا  متحديذذذة ال خانعذذذة وال راكذذذدة 

قذد ويذرن أنذور الشذعر أّن الشذاعر بم ابة المطر الذذي سذيروي الّشذجر والتّذراب، ويمذأل األرض بهجذة، 
وهذا يعنذي  ،3لُتوحي باألصالة والتجّذر العميق في األرضربط بين تاريي الّزنوج وتاريي الفلسطينيين 

الّشاعر ُيعّبر من خالل أشعاره عن قضّية جماعية تحمل ُبعَدا إنسانًيا من خالل ربط  ورتذه ب ذورة أّن 
عن هم مشترا وهو أطماس الذّدول القوّيذة فذي خيذرا   الّزنوج، مما جعل القفيدة قفيدة عالمية ُتعّبر

 البالد المستهدفة.

 _ مذبحة دير ياسين 
قفذائده مذبحذة ديذر ياسذين التذي تشذهد علذى فهاعذة جذرائم المحتذل الذذي  نحدإاستدعى الشاعر في 

 أباد هذه القرية، وجعل دماء أهلها تنزف، لذلن يقول ُمذّكًرا القارئ بمجازر المحتّل:
 َفانَتبه َيا ُكّل َباب
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 َوانَفِتح َيا ُكلَّ َغاب
 َئابَهَجَمت ِمن الّليِل، الذّ 

 الّليُل، َيا َعصَر الّذئاب
 الَعصُر، َيا َليَل الِذئاب

 َهَوى النََّهار
  1َوَخرَّت ِفي َأَصاِبع ِدير َياِسين الثَِّمار

يتّكشذذ  وضذذع الشذذاعر وتأّلمذذه علذذى مذذا حفذذل فذذي هذذذه المجذذزرة التذذي كانذذ  مذذن المفسذذي الكبيذذرة فذذي 
داء إلذى الجميذع   انتبه، انفتح  موّجًها الّنذمروُي اط  أبناء شعبه بفيغة األ حياة الّشع  الفلسطيني،

  كّل  محّماًل المسؤولية للقذادة والحّكذام فذي كذّل مكذان فهذم الذذين وقّعذوا االتفاقيذا  علذى حسذاب دمذاء 
الّشذذع  النازفذذة، وُيرّكذذز الشذذعر فذذي مقطوعتذذه علذذى مفذذردة   الذذذئاب  التذذي تفذذ   ذذال  فئذذا  وهذذي: 

العذذذذرب، والمتعذذذذاونين مذذذذع هذذذذذا االحذذذذتالل لتنفيذذذذذ م ططاتذذذذه، فذذذذذئاب االحذذذذتالل اإلسذذذذرائيلي، والحّكذذذذام 
االحتالل ُتنّفذ عملياتها لياًل إلخافة األطفال وبذّث الرعذ  فذي القلذوب فذي زمذن أصذبح يمتلذئ بالذذئاب 

،  فاسذتطاس الشذاعر ب يالذه من القادة الذين ُيفّدقون أكاذي  المحتل وُيحاولون تمريرها إلى الشذعوب
قفذذذى طاقذذا  التنذذذا  إل ذذارة القذذذارئ واسذذتنطاق حّسذذذه الذذوطني عّلذذذه ُيذذدرا الحقيقذذذة وفكذذره، توظيذذ  أ

المغّيبذذذة عذذذن عيذذذون ك يذذذر مذذذن النذذذاأل، بذذذأّن هذذذذه المؤسسذذذا  وغيرهذذذا، سذذذون جذذذدار وحمايذذذة للجذذذرائم 
 2المرتكبة 

وي دم الجناأل بين مفردتي  عفذر، العفذر  إظهذار العالقذة غيذر الطبيعيذة علذى مسذتون التنذازال   
تطبيذذذع مذذذع المحتذذذل ود الّسذذذالم، يتبذذذع  هذذذذه األكاذيذذذ  قذذذّدمها هذذذؤالء القذذذادة بحجذذذ  التمّسذذذن بجهذذذالتذذذي يُ 

يعكس توظي  الفعل   هون  سقوط كّل مهاهر الحريذة واألمذان بسذب  هذذه كما للتشبث بالمناص ، 
والمغذرب ا، وقذد اختذار الشذاعر وقتذي العفذر ال يانا  والمؤامرا  التي تتعّرض لهذا فلسذطين وشذعبه

يجتمذذع المجلذذس الُمفذذّغر الت ذذاذ القذذرارا  بشذذأن عقذذاب أبنذذاء  اففذذي العفذذر غالًبذذ، سذذهالال  فذذي نفلذذد
لذذّدم الشذذع  المناضذذلين، وفذذي الليذذل ُتنّفذذذ هذذذه الهجمذذا  علذذى األهذذداف التذذي تذذّم تحديذذدها،  إّن ينبذذوس ا

لكذذّن فذذي الجسذذد الفلسذذطيني مذذا زال ينذذزف، ويذذؤدي إلذذى مذذو  بطذذئ، الذذذي فتحذذه الكيذذان الفذذهيوني 
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اعر وفذذي انتقذذاء الّشذذ، 1الذذذا  الشذذاعرة وقومهذذا ُيحذذاوالن إغذذالق هذذذا الينبذذوس الذذدموي بمقاومتهمذذا للعذذدو 
للفعل   خّر   إبراز لهول مشهد سقوط قرية دير ياسين التي قطف   مار خيانة العذرب دمذاًرا وهالًكذا 

 تعجز الكلما  عن وصفه.

 _ صبرا وشاتيال
لوطن وفي الشتا  إلى مجازر بشعة علذى يذد االحذتالل الغاصذ ، تعّرض الشع  الفلسطيني داخل ا

وقذذذد كانذذذ  مجذذذزرة صذذذبرا وشذذذاتيال مذذذن أقسذذذى هذذذذه المجذذذازر وأك رهذذذا دمويذذذة، وفذذذي هذذذذا السذذذياق يقذذذول 
 الشاعر:

 َعلى َصبَرا َوَشاتيال
 جيالا فجيال

 رافعاا دَم المّدى
 إكليال

 قد  َقّبُلوا ُتراَبَها َتقِبياَل 
 ال َغاَياِتهمَلكّنُهم َمّروا بِ 
 َورّتلوا َترِتيال

 آياِتهم
 َوواصُلوا الَرِحيال

 إذاا،
 تَفاَءلي!        
 وواِصِلي

 2َسِبيَلك الّسبيال
حذذاول الشذذاعر مذذن خذذالل هذذذا التوظيذذ  نقذذل صذذورة جذذرائم األعذذداء مذذن خذذالل أشذذعاره مذذن جيذذل إلذذى 

ول أّن الشذذاعر جذذاء بمجذذزرة   جيذذل، لتبقذذى أحذذدا ها المأسذذاوية محفذذورة فذذي الذذذاكرة، ويذذرن حذذاتم المبحذذ
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صذذبرا وشذذاتيال  لتذذذوب فذذي نسذذي  الذذّنص وُت ذذري داللتذذه، وكأّنهذذا ش فذذية حّيذذة تعذذيش بيننذذا إلذذى وقتنذذا 
 1بطلة معّلمة، تن ر تعاليمها وحكمها في األجيال المتعاقبة.ش فية الحاضر لي لق منها 

دم المذدن  ليؤّكذد أّن الجهذاد والذّدم وقد استنطق الشاعر الّنص من خذالل اسذت دام اسذم الفاعذل  رافًعذا 
علذذى طذذول الذذّزمن هذذو الّطريذذق الوحيذذد لتحريذذر تذذراب الذذوطن مذذن سذذطوة االحذذتالل، ف يذذار المقاومذذة ال 
بذذديل عنذذه وهذذذا مذذا تؤكذذّده مفذذردة   إكلذذيال  التذذي ارتبطذذ  بعذذذاب المسذذيح وهذذي ُتشذذبه عذذذاب الشذذع  

اعر ينتقذذذل بعذذذد ذلذذذن ليذذذرف  كذذذذّل الّشذذذ المهّجذذذر خذذذارج وطنذذذه وتتنذذذا ر أشذذذالاه فذذذي كذذذل مكذذذذان، لكذذذنّ 
المحذذاوال  الراميذذة لطمذذس معذذالم المقاومذذة، كمذذا استحضذذر الشذذاعر الذذنص القرآنذذي فذذي قذذول تعذذالى   

  2ورتل القرآن ترتيال 
لشذذذذاعر وشذذذذّده علذذذذى أيذذذذدي كمذذذذا اقتذذذذرن هذذذذذا االستحضذذذذار بأفعذذذذال  واصذذذذلوا، واصذذذذلي، تفذذذذاءلي  أمذذذذل ا

كفعذذل الذذتالوة، داعًيذذا أرض الذذوطن أن تتفذذاءل وتفت ذذر بشذذبابها  ليبقذذى فعذذل الجهذذاد مقّدًسذذاالمناضذذلين 
األسذى والتعجذ  الذذي يسذكن نفذس الشذاعر مذن مذن رغم بذالالفامدين الذين   يقّبلون ترابها تقبيال ، و 

هول هذه المجزرة إاّل أنه أزال مفردة تفاءلي عن األسطر الشعرية ليلف  انتبذاه القذارئ أّنذه رغذم تذوالي 
أّن العزيمة ال ينبغي أن تلذين، بذل عليهذا أن تذزداد صذبًرا وإصذراًرا علذى مواصذلة الطريذق المجازر إاّل 
 نحو الحرية.

 ويقول في مقطوعة أخرن:
 َوَنسَتِطيُع، َسّيِدتي

 َأن َنتحّدَث َعن َصبَرا وَشاِتيال
ا ا، واحدا  واحدا

 َداسِت اأَلزِمَنة
ا، َهاِبطاا ا، َصاِمدا ، َخاِرجا  َداِخالا

 سّيَدِتي
 رِت اأَلحِصَنة  َخا

 3ِفي َأزقَِّة الُكتِب، َوأزقَّة الُمدِن الموحَشِة الُمؤِمَنة  
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ذاكرة الشاعر إلى الوراء، ليستحضر مأساة صبرا وشاتيال التي أصبح بإمكذان الجميذع الحذديث  تجول
عنهذذذا، وقذذذد جذذذاء  التراكيذذذ  اللغويذذذة المتضذذذادة فذذذي قذذذول الشذذذاعر  داخذذذاًل، خارًجذذذا، صذذذاعًدا، هابًطذذذا  

تتكذرر  ترنة بالفعل داس  وخار  لتؤدي دورها في إنتاج الّداللة، وتؤّكذد أّن هذذه المجذازر مذا زالذ مق
ذذذا  حتذذذى وقتنذذذا الحاضذذذر، ويذذذرن  إبذذذراهيم نمذذذر موسذذذى أن بنيذذذة التضذذذاد تذذذؤّطر الذذذنص، وتجعذذذل منذذذه نفًّ

ًبا مفتوًحذذا علذذى كذذّل االحتمذذاال ، تتشذذابن فيهذذا الضذذمائر واألصذذوا  الشذذعرية، ليجعذذل الشذذوق مفذذحو 
 1بالغض ، وهو بداية الفعل ال وري وال طوة األولى لتحرير الوطن.

اكنة فذي قذول الشذاعر  األحفذنة، المؤمنذة، األزمنذة  األلذم الذذي يسذكن الّسذ ءويؤّكد توظي  قافية الها
نفس الشاعر من ألوان العذاب واأللم، وقد جاء الفعل الماضي خار  ليرسم صورة الضع  العربذي، 

عل في تفوير العرب بالفريسذة التذي نفذ  لهذا الفذّياد شذرًكا، فذأّدن الفعذل دوره فذي   حيث نجح الف
 2إظهار محاولة تضييع القضية الفلسطينية، وكش  زي  الفلح مع اليهود 

 
 

 _ الحرب األهلية في لبنان والسودان
دًفا سهاًل اشتعل  الحروب األهلية في بع  اّلدول العربية، فكان  سبًبا في إضعافها وجعل  منها ه

لألعداء، وقد وّظ  الّشاعر هذه الحروب الطائفية ليؤّكد حقيقة أهمية الوحدة، وال سائر الّناجمة عن 
 هذه ال الفا :

 َضاَعت َبيَن األعَراس
 ِمَن الَحرِب اأَلهِلَية ِفي ُلبَنان

 ِإَلى الَحرب اأَلهِلية ِفي
وَدان  الس 

 ِإَلى َبغداد َوَطهَران
 َيانِإَلى ُقدِس النِّس

 ِإَلى الَقَمر النَّعَسان
 ِإَلى الِحّسِ الَعَرِبيِّ الَخاِلي

                                                            

335_334إبراهيم نمر موسى: شعرية المقدأل في الشعر الفلسطيني المعاصر،    .1  
148حاتم المبحول: التنا  في ديوان ألجلن غزة،    .2  



 

181 
 

 1ِمن ُكلِّ اإِلحَساس
ُيحذذذاول الّشذذذاعر مذذذن خذذذالل سذذذرد هذذذذه الذذذذكريا  األليمذذذة للحذذذروب واالنقسذذذاما  أن ينشذذذر رسذذذالة التوعيذذذة 

و الحذرب األهليذة االقتتال بين أبناء األّمة الواحدة؛ فبدأ لوحته بالحذد  األساسذي وهذ حذير من م اطروالت
، وعذذذدم نسذذذيان المقّدسذذذا  يهذذذذه الحذذذروب وهذذذ فذذذي لبنذذذان والسذذذودان، وصذذذواًل إلذذذى النتذذذائ  المترتبذذذة علذذذى

مذن انتهذاا للحرمذا ، وعذدم الشذعور مذع اآلخذرين ومذا حذّل بأرضذهم مذن  نااالهتمام بما يجري علذى أرضذ
ال ُيحذّرا  اسذا  أصذبح أمذًرا اعتيادًيذم المقدّ نكبا ، فسقوط الشهداء واالعتداء على النساء واألطفال واقتحا

التذذي وصذذفها الشذذاعر أّنهذذا باتذذ  خاليذذة مذذن اإلحسذذاأل، كمذذا تحمذذل هذذذه وقلذذوبهم شذذيًئا فذذي نفذذوأل العذذرب 
الفذذورة رسذذالة إلذذذى أبنذذاء الشذذذع  الفلسذذطيني بضذذذرورة التّوحذذد أمذذذام العذذدّو حتذذذى ال نقذذع فذذذي فذذّي التجزئذذذة 

المحتل على األرض، ويستغّل االنقسام لزرس الفتنة بين أبناء  واالنقساما  والّفراعا  التي ُتسّهل سيطرة
الوطن، ويتّضح هنذا أّن الشذاعر وازن بذين الحذروب األهليذة الطائفيذة فذي لبنذان والسذودان، وأسذقطها علذى 
الواقذذع الفلسذذطيني بذذدعون التشذذابه بذذين مذذا جذذرن هنذذاا ومذذا يجذذري هنذذا مذذن صذذراعا  بذذين قذذادة الففذذائل 

 وضع، وُيحاول من خالل رسذالته التحذيريذة  استشذراف آفذاق المسذتقبل بأخذذ العبذرةليكش  م اطر هذا ال
يسذرن حسذين أّن الذنص الشذعري يعمذل علذى جمذع واجهذا  مكانيذة  من مفسي الماضذي وأخطائذه، وتذرن 

بؤرة واحدة تمّ ل مركز الراية الشعرية وتؤكد أّن الذي دفذع إلذى هذذا االقتسذام وهذذا القتذل هذو السذمة  حول
 2زروعة في قلوب الحاقدين على األمة.الم
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 :مدخل
مون فذذي تفسذذير مضذذن العوامذذل المسذذاعدة، التذذي ُتسذذهم اإلقبذذال علذذى التذذرا  الشذذعبي عامذذل مهذذم مذذ 

جذذدان رسذذالة الشذذاعر فذذي قفذذيدته، وقذذد عذذّرف حلمذذي بذذدير التذذرا  الشذذعبي بأّنذذه   كذذل مذذا رسذذي فذذي و 
عذن تجذارب المجتمذع  في نفوسذهم، وهذو محاولذة للتعبيذر فأصبح م تلجاً  وهالناأل، وما ألفوه وما تناول

وبقي يتنقل  ،ة، والترا  الشعبي ليس وليد اللحهة الراهنة، فقد نشأ منذ عفور قديم1بوسائل م تلفة 
 من جيل إلى جيل حتى وصل عفرنا الحاضر.

شري  كناعنة أّن   األدب الشعبي واحد من فروس ترا  أّية أّمة مذن األمذم، وذلذن ألنذه جذزء ال  يرن  
يتجذذّزأ مذذن تذذاريي األمذذة وحضذذارتها، يعكذذس همذذوم الشذذع  وآمالذذه وآالمذذه وتطّلعاتذذه بحّريذذة ودون قيذذد، 

عن الجزء الشعبي من  قافة األمة وهو نتاج عفوي جماعي يعّبر ناتجة الرموز ال  وهو يشمل مجموس
عذذن شذذعور أبنذذاء الشذذع  وعذذواطفهم وحاجذذاتهم وضذذمائرهم بشذذكل عذذام، وينتقذذل مذذن جيذذل إلذذى جيذذل 

  2يق التقليد والمحاكاة والمالحهة بشكل عفوي مشافهة، أو عن طر 
تذذرا  الشذذعبي فقالذذ : عنذذدما نتحذذّد  نبيلذذة إبذذراهيم علذذى مفذذطلح الشذذع  عنذذد تعريفهذذا الوقفذذ  كمذذا  

مهما كان مستواه االجتماعي، لكن و ن أفراده مهما كان  درجة  قافته عن شع  فإّننا نعني كّل فرد م
هناا عّدة آراء في هذا الموضوس، فبع  البذاح ين يذرن أّن التذرا  الشذعبي  ا شعبيً  اترا ً  عندما نقول 

مذذنهم مذذن حذذّدد الجماعذذا  الشذذعبية داخذذل المجتمذذع التذذي يشذذمل الشذذع  بأسذذره وبمسذذتوياته الم تلفذذة، و 
أن تجمعهذذذذم رقعذذذذة معّينذذذذة، وفريذذذذق  الذذذذث يذذذذرن أّن  اهتمامذذذذا  نفسذذذذية مشذذذذتركة، ولذذذذيس شذذذذرطً تربطهذذذذا ا 

الجماعة الشعبية هي التي تعيش في رقعة معّينة ولها عادا  وتقاليد خاصة في إطار تكذوين شذعبي 
 .3مّوحد

أصذذبح  طريقذذة تزيذذد مذذن التأكيذذد علذذى ني شذذعبي فذذي الشذذعر الفلسذذطيأّن توظيذذ  التذذرا  الوهذذذا يعنذذي  
ياق يقذول توفيذق زيذاد نحذن أحقّية الشع  الفلسطيني في أرضه، وت ب  حّقه في أرضه، وفي هذذا الّسذ

ال ننهر إلى األدب الشعبي المتناقل وكأّنه شيء في أ ر الماضي، أو أيقونذا  نعّلقهذا فذي الّفذدور، 
ة واالجتماعيذة يهة نهر الحاضر والمسذتقبل، ففذي مسذيرتنا نحذو الحريذة السياسذإّنما ننهر إليه من وج
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نحن بأمّس الحاجة أن نشحذ ذلن الّسالل األصيل، إّنه الزم لنذا لنفذقل بذه نفسذيتنا حتذى يزدهذر كذّل 
 1ما هو طّي  فيها.

فذذادر التذذي ولقذذد كذذان التّذذرا  الشذذعبي بمكّوناتذذه الم تلفذذة مذذن حكايذذا  وأغذذاٍن وأم ذذال شذذعبية مذذن الم
وّظفهذذا علذذي ال ليلذذي فذذي شذذعره؛ رغبذذة منذذه فذذي االعتذذزاز والتمّسذذن بهذذذا التّذذرا ، وليعّبذذر مذذن خذذالل 

 الذاكرة الجمعية عن طموحا  الّشع  الفلسطيني وآماله.
العالقذة     ويههر أّن المورو  الشذعبي ال يعذيش شذكاًل وقوالذ  فذي الذنص الشذعري الفلسذطيني، ألنّ 

يكانيكيذذة مجذذردة، بذذل هذذي عالقذذة تفاعذذل جذذدلي، وتلقذذيح حذذّي بذذين طذذرفين تتّولذذد بينهمذذا ليسذذ  عالقذذة م
لشذذعبي فذذي ، وسذذيناقش هذذذا الففذذل توظيذذ  المذذورو  ا2منهمذذا حركذذة الواقذذع، وصذذورة جديذذدة للكذذون 

 على: اشعر علي ال ليلي مرّكزً 
 _ الحكاية الشعبية
 _ األغنية الشعبية
 _ الم ل الشعبي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

، صفحة الغالف1994توفيق زياد: صور من األدب الشعبي الفلسطيني، مطبعة أبو رحمون، فلسطين،   .1  
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 المبحث األول

 
 
 
 

 الحكاية الشعبية
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اتكأ علي ال ليلي على العديد من الحكايا  الشعبية في دواوينه الم تلفة، ليعكس من خاللها رسائل 
متعذذددة، وقذذد اعتبذذر عمذذر عبذذد الذذرحمن أّن للفنذذون القوليذذة موقذذع القلذذ  مذذن التذذرا ، والحكايذذة الشذذعبية 

والتأ ير في المتلقذي، وطريقذة السذرد والوصذ  التذي  األ ر هي رأأل الفنون القولية؛ لما لها من مّيزا 
تكشذذ  عذذن كنذذه الذذنفس البشذذرية فذذي أوضذذح صذذورها، كذذذلن فذذإّن فاعليذذة البطذذل عبذذر الحذذد  تعكذذس 
صذذذذذراس  اإلنسذذذذذان مذذذذذع واقعذذذذذه وتفاعلذذذذذه مذذذذذع هذذذذذذا الواقذذذذذع، وهذذذذذذا ُيفيذذذذذد فذذذذذي الّدراسذذذذذا  األن روبولوجيذذذذذة 

، وتسّلط الحكاية الشذعبية الضذوء 1التي عاشها البطلواالجتماعية واالقتفادية لتلن الحق  التاري ية 
حيذ  تكذون محمةلذة بمذا يشذغل المجتمذع لمتنوعذة التذي تذدور فذي المجتمذع،  على العديد مذن القضذايا ا

  2من أفكار وسلوكيا  وأخالقيا  في تعامله الفردي واإلنساني 
 ر علي الخليلي" يبين أنواع الحكاية الشعبية وأشكال توظيفها في شع12جدول  رقم "

سل
سل

م
 

عااااااااااااااادد  اإلشارة الشعبية اسم الديوان   
 التكرار

المسااااااااااااااااااااااااااحة 
 المكانية

 تقنية التوظيف آلية التوظيف

 خالف تآلف الدور القول الكنية اللقب اًلسم كلي جزئي
 - - - - - - - - - - - تضاريس من الذاكرة  .1
 - - - - - - - - - - - جدلية وطن  .2
وحاااااادك ثاااااام تاااااازدحم   .3

 حديقةال
_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

نااااابلس تمضااااي إلااااى   .4
 البحر

  1     1  1 1 جنيات البحر
  1     1  1 1 البومة والنسر

  1     1  1 1 السندباد تكوين للوردة  .5
انتشاااااار علاااااى بااااااب   .6

 المخيم
  2     2  2 2 مصباح عالء الدين

           
الضااااحك ماااان رجااااوم   .7

 الدمامة
  1     1  1 1 الحّراث الفقير
  1     1  1 1 الثور األبيض

ماااازال الحلااام محاولاااة   .8
 خطرة

  2     2  2 2 الغول
 1      1  1 1 حورية البحر

  1     1  1 1 الغول نحن يا موًلنا  .9
  1     1  1 1 مصباح عالء الدين

  1     1  1 1 بدر البدور سبحانك سبحاني  .10
  1     1  1 1 الغول

                                                            
: الملحمة الشعبية الفلسطينية ، دراسا  في األدب الشعبي، الدار الوطنية للترجمة والنشر، فلسطين، . عمر عبد الرحمن1
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  2     2  2 2 الغول ابين إخوتيالقر   .11
 علي بابا  

 شرم برم كعب الفنجان
1 
1 

1 
1 

1 
1 

     1 
1 

 

  4     4  4 4 التينة الحمقاء  
  1     1  1 1 مصباح عالء الدين

  1     1  1 1 إبريق الزيت
  1     1  1 1 مسمار جحا هات لي عين الرضا  .12

  1     1  1 1 الشاطر حسن
 - - - - - - - - - - - ف الصفاتخري  .13
 - - - - - - - - - - - شرفات الكالم  .14

 

وأخرن    نوًعا من أنواس  الحكاية شعبية    تسعة عشرأّن ال ليلي وظّ  _ يتضح من الجدول السابق
، ويعذود ذلذن إلذى حذر  جنيا  البحر، مفبال عذالء الذّدين والغذول وحوريذة البحذر خرافية م ل  
 مس وتشويه الحقائق.على إحياء الترا  واالعتزاز به والحفا  عليه من الطّ الشاعر الدائم 

الداللذذة  بذذين االسذذم والقذذول بمذذا يذذتالءم مذذع_ تنّوعذذ  طذذرق اتكذذاء الشذذاعر علذذى المذذورو  الشذذعبي مذذا 
 مود.لل با  والّف  اغدا هذا المورو  معاداًل موضوعيً المرتبطة برسالته، فقد 

ى الحكاية الشعبية لذلن لم تحَظ معهم دواوينه بتوظي  لهذا النوس مذن _ كان اتكاء الشاعر قلياًل عل
 الترا .

_ لذذم يتطذذّرق الشذذاعر عنذذد توظيفذذه الحكايذذة الشذذعبية إلذذى ذكذذر تفاصذذيلها، بذذل اكتفذذى باسذذتدعاء اسذذمها 
فذذذي سذذذياق الذذذنص؛ ليحذذذث القذذذارئ علذذذى العذذذودة إلذذذى المفذذذدر األصذذذلي وقراءتهذذذا كمذذذا ورد  عنذذذد 

 األجداد.
ة المورو  الشذعبي لتوضذيح أهميتهذا فذي الرسذالة الدالليذهذا المبحث حكايا  منتقاة من  فيوسأشرل 

 عّدة أنواس من الحكايا ، منها: عند الشاعر، حيث استحضر الشاعر

 الحكاية الّشعبية
رة الواقذع المحذيط بهذم، الشعبية عاماًل مذن العوامذل التذي تسذاعد الشذعراء علذى رسذم صذو تعد الحكاية  

القبيلذة   لألسذرة أوالحكاية الشعبية تميل إلى تمجيد البطل، بوصفه ممذ اًل  أنّ  بيلة إبراهيمحيث ترن  ن
ع  مذن الفوضذى ووار  البطولة والمجد، وتحذّول بطذل القبيلذة القذديم إلذى البطذل الفذرد الذذي يقذود الّشذ

ذي يتفذل بحذد  ال بذر الذ بأّنهذا  الحكاية الشذعبية وتعّرف ، 1إلى النهام في ظل تعاليم الدين الجديد
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قديم، ينتقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل آلخر، أو هي خلق حر لل يال الشعبي ينسجه حول 
نه ومن ، وقد وّظ  علي ال ليلي الحكاية الشعبية في دواوي1حواد  مهمة وش و  ومواقع تاري ية 

 الحكايا  التي برز  عنده:

 حكاية السندباد
  السندباد بوصفه  رمًزا من رموز ترا نا الشعبّي، ونموذًجا عربًيا رّكز العرب في أشعارهم على توظي

د مذذن خاللذذه اإلنسذذان طموحاتذذه ورغباتذذه، والسذذندباد كمذذا تفذذّوره ألذذ  ليلذذة وليلذذة هذذو ذلذذن البطذذل جّسذذ
 رحلذذة حتذذى يشذذرس فذذي أخذذرن، لذذذا فهذذو يمتذذازاألسذذطورّي المغذذامِّر الذذذي ال يهذذدأ، فذذال يكذذاد ينتهذذي مذذن 

، وقذد اتكذأ علذي ال ليلذي فذي قفذيدته   2ويلة عبر البحار والجذزر ال برحالته الطّ عن غيره من األبط
 اغتيال  على هذه الش فية الترا ية لُيميط الل ام عن الواقع الحالي الذي يرزل تحته الوطن، فيقول:

 إّني أخذتك تحَت جناحي وقلبَك طفل
 رميُتَك،

 ،قد رثَّ كنُزك
!  والسندباُد ُخرافة 

 ، المواجَع فيكَ قهرُت النعاَس 
 وما بين عيني وعينك قيُد المسافة  

 أرى جّثتي في ِحَماك
 وترمد عينك دوني

 3وترصدني في عماك!
 اغتيال  القتل والعذاب الذي يقوم به المحتل على األرض، فعند قراءة العنوان يعكس عنوان القفيدة 

، وعند إمعان النهر في كلما   تشعر أنن أمام جريمة تستهدف أبناء الشع  الفلسطيني بجميع فئاته
الّنص تلمح مراوحة الشاعر بين ضمير الغائ  والمتكّلم، فالشاعر الذي اكتون بتجربذة الفقذدان وك ذرة 

ُتشذاركه همومذه وأحزانذه، لكّنذه يعلذم فذي قذرارة شذعبية  ش فذية يوّظذ  االغتياال  في وطنذه قذّرر أن 
ن ذلذن لذم يستسذلم الشذاعر للعذذاب بذل عذزم علذى نفسه أّن هذه الش فية قد بلي  كنوزها، وبالرغم مذ
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امتفذذا  األلذذم وقهذذر المواجذذع والعذذودة إلذذى المجابهذذة والتحذذّدي مذذن جديذذد، وهذذذا ُتفذذّرل بذذه عبذذارة   
قهر  المواجع ؛ ليتحّول الشذاعر مذن الرحلذة ال ارجيذة التذي كذان يقذوم بهذا السذندباد بح ًذا عذن الكنذوز 

 رحلة داخلية بحً ا عن األمن والسالم في نفسه. الحكاية إلى هي في أصل والجواهر كما 
وتكش  هاتان الرحلتان الداخلية وال ارجية عمق الّفراس في نفس الشذاعر، وهذو صذراس مسذتمّد مذن  

ي يعيشذه   فحمذى بذالده  لذم تعذد حاميذة لذه وال ألبنذاء وطنذه، وخاصذة أّن األنهمذة مذا زالذ  ذالواقذع الذ
الذذي ينتهذره هذو مذا  ألمذن واإلنسذان وعذدم معرفذة المفذيرا تتعامى عذن كذّل مذا يذدور حولذه، فضذياس

يذؤّرق سذذريرته الّداخليذذة، وقذذد سذذاعد تكذذرار عالمذذا  التعجذذ  علذذى كشذذ  خفايذذا نفسذذه المرهقذذة وتعّجبذذه 
توظيًفذذذا فنيًّذذذا إيحائًيذذذا مذذذن مواقذذذ  العذذذالم المحذذذيط بذذذه تجذذذاه قضذذذيته،   إّن توظيذذذ  المعطيذذذا  الترا يذذذة 

 .  1اصرة تجعل منها نسيًجا متيًنا للراية الشعرية المعاصرة عن راية شعرية مع للتعبير

 ةالحكاية الخرافي
ا  وأفعذال خارقذة، انتشر  الحكايذة ال رافيذة فذي الشذعر الفلسذطيني لمذا تتضذمنه أحذدا ها مذن ش فذي

إبراهيم نمر موسى تعتمد في مستواها الحكائي على ش فية البطل وأفعاله ال ارقة  فهي كما وصفها
   2ل فيها األبطال إلى رموز تلتفق بالواقعاعتمادها على الحد  نفسه، ويتحوّ  أك ر من

 ومن هذه  الحكايا  التي وّظفها علي ال ليلي في شعره:

 حكاية الغول
تحذذذّد  ال ليلذذذي فذذذي كتابذذذه  الغذذذول مذذذدخل إلذذذى ال رافذذذة العربيذذذة  عذذذن انفذذذراد الغذذذول بأهميذذذة كبيذذذرة فذذذي 

آخر، وقذد  اوبين الطيبة حينً  اقة تتراول بين البطش ال ارق حينً خار الوجدان الشعبي العربي، فهو قّوة 
ة التالعذ  باإلنسذان وإخضذاعه ، يأخذذ صذور اا وشذذوذً مراوحة إلذى شذكل  الذث أك ذر إيالًمذتفل هذه ال

ان الحسذذن أّنذذه ، ومذذن األحاديذذث الشذذائعة حذذول الغذذول كمذذا وصذذفه غّسذذ3مذذن السذذ رية والذذذعر ةلحالذذ
ولذذه صذذو  ُم يذذ   اء متوّهجذذة، كأنهذذا نذذار ترمذذي بشذذرره عيذذون حمذذر ي طذذ  األشذذ ا  ويقذذتلهم، لذذ

يسذذمى التهميذذر، يههذذر فذذي الليذذل وي تفذذي فذذي النهذذار، ولذذه قذذدرة خارقذذة بكلمذذة منذذه يتحقذذق المذذراد وهذذو 
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، وقذد اسذتلهم علذي ال ليلذي النهذرة الشذعبية التذي تتشذاءم مذن هذذا الكذائن 1جنس مذن الجذن والشذياطين
 عّدة قفائد له، ومنها قوله: في ا مر س   ووّظفها إحدن 

 َنبَحُث َعن َأطَفالنا الطَِّعيَنة  
 َأَسَرَها الُغوُل، َوَنحُن َغاِفُلون، َنحَمُل الِجَرار  

... ِفيَنة   لُلمطَلِق الُقبَطان ِفي السَّ
 َنُثور  

تاء   َحاَب ِفي الشِّ  َكَما ُيلّوُن السَّ
!  2َبِصيُص ُنور 

بذذذالغول، ليقذذذّدم للقذذذارئ صذذذورة مرعبذذذة لالحذذذتالل الذذذذي يأسذذذر  اسذذذتعان ال ليلذذذي فذذذي المقطوعذذذة السذذذابقة
األطفذذال ويقذذتلهم، وقذذد رسذذم صذذورة واضذذحة للحيذذاة التذذي يعيشذذها أبنذذاء الشذذع  بداللذذة توظيذذ  ضذذمير 
الجمع   نحن ، فالكل غافل عما يحد  حوله من جرائم، تشغله مفالحه الش فية وإرضاء القذادة   

الذذذي يعيشذذه الشذذع  الفلسذذطيني تحذذ  سذذيطرة كي الواقذذع المذذؤلم لشذذاعر هنذذا ُيحذذاقبطذذان السذذفينة ، وا
االحذذتالل وأسذذر األطفذذال، وقذذد جذذاء  التراكيذذ  المسذذجوعة بذذين   الطعينذذة والسذذفينة  مقترنذذة بتسذذكين 
حرف القافية؛ لتؤّكذد  ضذرورة ال بذا  والتمّسذن بذالقيم اإلنسذانية والن ذوة والشذهامة فذي وقتنذا الحاضذر، 

الشذذعوب أاّل تقبذذل االكتذذواء بنذذار ال طذذأ وطعذذم الرعذذ  والذذّذل، لذذذلن ال يوجذذد لكذذّن الشذذاعر يطلذذ  مذذن 
خيار أمامهم إاّل ال ورة على الهالمين، حيث   تتشّكل الرايا الشعرية ، التي تستند إليها القفذيدة فذي 

ال توليذذد الداللذذة مذذن البنيذذة السذذطحية للحكايذذة الشذذعبية وبطلهذذا الرئيسذذي ال ذذارق للعذذادة   الغذذول ، لتنذذد
الذذدالال  بذذين يذذدي الشذذاعر، وتغّطذذي مسذذاحا  زمانيذذة ومكانيذذة وواقعيذذة، تضذذرب بجذذذورها فذذي عمذذق 

  إلظهذذار عمذذق المأسذذاة التذذاريي الجمذذاعي للشذذع  الفلسذذطيني واليهذذودي علذذى حذذد سذذواء، لكّنهذذا توّظذذ
وطنذذه التذي يذرزل تحتهذذا أبنذاء الشذع  الفلسذذطيني المشذّرد مذن وطنذه، أو المقتذذول فذي داخذل اإلنسذانية 

غيذذذر واقعذذذي عيذذذة باالسذذذتناد إلذذذى مكّونذذذا  عذذذالم ومدنذذذه، فيؤسذذذس الشذذذاعر بذذذذلن لرايذذذا تحريضذذذية واق
، وفذذذي انتقذذذاء عبذذذارة   بفذذذيص نذذذور  فذذذي نهايذذذة المقطوعذذذة إضذذذفاء لمالمذذذح التفذذذاال علذذذى 3وخيذذذالي 
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ذي القفيدة بعد أن افتتحها بفورة مرعبة وهي صورة الغول، فهذه ال ورة هي بم ابة مذاء السذحاب الذ
 الهالم. ليتحرّر الشع  من وطأة هذا العدويحي األرض ويّزين سماء الشتاء 

الذذذي  إلذذى زمنذذين، الذذزمن األول هذذو الذذزمنويذذرن أنذذور الشذذعر أّن توظيذذ  حكايذذة الغذذول ُيعيذذد المتّلقذذي 
نشأ  فيه الحكايذة وهذو زمذن موغذل فذي القذدم، فيكذون الشذاعر قذد اسذتلهم الذزمن الماضذي ليتغّلذ  بذه 

هذذذه الحكايذذا  المتلّقذذي  طفولذذة المتّلقذذي إذ ُتعيذذد ة الحيذذاة المعاصذذرة، والذذّزمن ال ذذاني هذذو زمذذنعلذذى قسذذو 
، وهذي 1إلى الزمن الذي كان فيه يرقد في حضن أّمذه أو جّدتذه، يشذتم رائحذة األم تعبذق  نايذا القفذيدة

بية، وتعليمها عاطفة المتلّقي إلى ضرورة الحفا  على ترا  الحكاية الشع ةالست ار  وسيلة من الشاعر
 ألبنائها م لما تعّلمها هو في صغره.

 عن غول واحد، إنما عن مجموعة من الغيالن بقوله: وفي قفيدة أخرن لم يتحّد  الشاعر 
ُم الَمعبدُ   وَيض 

 َعاِبَدُه َوالَمعُبوَد، َعَلى َكوَكب  
 ِملَء ِإَطاٍر ِفِضيٍّ 
 َتحَت َشِريٍط َأسَودَ 

 َأحَزاٌن، أحَزانٌ 
 ، ِبَصاَلٍة ُصوِفية  َصاِمَتةٌ 

ُث َعن هََّذا الُمتوّهِج ِفي الَقلِب   َوُعُيوٍن تتَحدَّ
ا َشِهيَداا   َشِهيدا

 ِضّد الِغياَلنِ 
 َفِتيًّا َوقَويًّا

  2ِضّد َقراِصنِة األرِض، ُلصوِص اإلنسانِ 
است مر الشاعر ش فية الغذيالن مذع قراصذنة األرض ولفذو  اإلنسذان وهذي صذورة تمتلذئ بنهذرة  

ة متشائمة، وهذا ما يؤكده عنوان القفيدة   تحذ  شذريط أسذود  متبوًعذا بتكذرار مفذردة  أحذزان، سوداوي
بذذل يريذذدون  اال يريذذدون سذذالمً أحذذزان  ليرسذذم صذذورة للحيذذاة فذذي ظذذّل وجذذود االحذذتالل، فهذذؤالء األعذذداء 

  يقبذل كذّل ذلذيالً  ابذد عابذده ومعبذوده ، ويريذدون شذعبً يستعبدونه بداللة  قول الشاعر   يضذم المع اشعبً 
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أوامرهم، وإاّل سيكون مفيره القتل والتعذي ، وتشير مفردة   ضذد  بتكذّرر المشذاهد الّدراميذة علذى مذّر 
التاريي بمعنى ضّد هؤالء الغيالن، فتحمل هذه الفورة قسوة الوضع الذراهن وتفّشذي الضذع  والهذوان 

أّن أبنذاء الشذع  الفلسذطيني مذا بين ك ير من الشعوب التي بسط قراصذنة األرض نفذوذهم عليهذا، إاّل 
 االحتالل.ضّد فتّيًا، قويًا   ال تضع   زالوا في مقاومة وهّمة

عذدم االن ذداس بذأقوالهم  هذذه الشذعوب لتحذّذر المتلقذي مذن ضذرورةتوظيفذا  سذلبية تجذاه كما جاء  ال 
ورف  االستسالم التي تحاول تبرير فعل الجاني، وتبرز مفردا  الشاعر دالال  العّزة والقّوة الكاذبة 

لهم، وبالتالي تتضافر اللغذة التذي وّظفهذا الشذاعر مذع حكايذة الغذيالن الشذعبية لتجّسذد صذورة الطغيذان 
العالمي ضّد الشع  الفلسطيني، ويرن حلمي بدير أّن اإلقبال على الحكاية والترا  الشعبي هو جزء 

، فذذالترا  فذذي حقيقتذذه شذذاهد مذذن عذذدد مذذن المعذذارف التذذي ُتوّظذذ  للتعذذاون فذذي تفسذذير المضذذمون الفنذذي
أصذذذالة األّمذذذة وحضذذذارتها، وحذذذين تحذذذد  عذذذن التذذذرا  فذذذنحن ال حضذذذارة ورائحذذذة األجذذذداد، بذذذه ُتقذذذاأل ال

امذل معذه باعتبذاره عفذا عليهذا الذّزمن لكّننذا نتعمذدة، أو قوالذ  محّنطذة، أو نمذاذج نتحّد  عذن ترِّكذة جا
 .1ناء المستقبل على الوجه األم ل.دافعة ت ير فينا القدرة على التغيير، وب اقوة حّية وروحً 

 " جنيات البحر"رية البحرحكاية حو 
وّظذذ  الشذذاعر ش فذذية حوريذذة البحذذر التذذي جازفذذ  وصذذعد  إلذذى سذذطح البحذذر بجذذوار سذذفينة كانذذ  
تمّر من ذلذن المكذان فذرأ  م لوقذا  مذن البشذر، وبقيذ  تُذراقبهم إلذى أن جذاء  هبذة قّويذة وتحّطمذ  

البحذذر باسذذت ناء األميذذر الذذذي بقذذي فتذذرة فغّنذذ  لذذه الحوريذذة بفذذوتها  السذذفينة وسذذقط كذذل مذذن فيهذذا فذذي
السذذاحر واسذذتيقظ بعذذد أيذذام، وقعذذ  الحوريذذة فذذي غذذرام األميذذر الذذذي عذذاد لقفذذره وطلذذ  منهذذا زيارتذذه، 
طلبذذ  الحوريذذة مذذن السذذاحرة أن تسذذمح لهذذا بالذذذهاب فسذذمح  بشذذرط أن تعذذود خادمذذة عنذذدها إذا لذذم 

ميذذر فأعادتهذذا السذذاحرة  ال ذذة أيذذام، مذذّر  األيذذام الذذ ال  دون طلذذ  األ يطلذذ  منهذذا األميذذر الذذزواج بعذذد
و بذا  إلذى أن خّلذص الحوريذة م يذرَض بذذلن وحذارب السذاحرة بقذوة خادمة عندها، لكّن األمير لبالقّوة 

  2منها وتزّوجها في حفل بهي .
 فيها: استحضر ال ليلي قّفة الحورية وجنيا  البحر في قفيدتين من قفائده، أولها قال

 انَتَحر الَعاِشُق، ُقِتَل، اقَتَرَن ِبِجِنيَّات الَبَحرِ 
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م؟!  ارَتَفَع ِإَلى الَغي 
مِت، َغلَنا ِفي الصَّ  َتَغل 

 َوِفي َهَرِج الّنع ي
.  1َوَلم َنفَهم 

إبذذراهيم نمذذر موسذذى عذذن جاذبيذذة العذذالم الحيذذواني فذذي الحكايذذا  ال رافيذذة باعتبذذاره مذذن العوامذذل   تحذذدّ 
مذذن الواقذذع، أو  اهذذا فذذي نسذذي   ال طذذاب الشذذعري فذذرارً جعلذذ  الشذذاعر الفلسذذطيني يوظف األساسذذية التذذي

ألنهذذذا أشذذذد واقعيذذذة مذذذن الواقذذذع الفلسذذذطيني المأسذذذاوي، فكذذذان الشذذذاعر بهذذذذا المعنذذذى يهذذذرب مذذذن الواقذذذع 
حورية البحذر  ُيذوازي ، فالوهم الذي تجّسده حكاية  2الفلسطيني المأساوي من خالل الحكايا  ال رافية

اقع الحالي الذي سرعان ما تتكّشذ  أمذوره، فالعاشذق هنذا هذو الفذدائي الذذي ُيحذاول ت لذيص أرضذه الو 
سذذلبها المحتذذل بذذالقّوة جمذذال يذذة البحذذر هذذي فلسذذطين التذذي مذذن شذذر العذذدو الذذذي ُيفذذادر حريتهذذا، وحور 

أرضها وخيراتها، وسقط الشهداء علذى  راهذا لتحريرهذا مذن بطشذه، وفذي توظيذ  صذيغة الفعذل المبنذي 
للمجهذذول   ُقتِّذذل  داللذذة علذذى أّن هنذذاا مذذن ُيحذذاول قتذذل أحذذالم الفلسذذطينيين وآمذذالهم فذذي العذذيش بسذذالم 
على أرضهم، ففعد  أرواحهم إلى السماء لتنال أرضهم كرامتها واسذتقاللها فذي ظذّل الفذم  الذذي 

هذذه الحوريذة، ُي ّيم على كل مكان وبالد، فلذم ُيفلذح الك يذرون إاّل فذي االسذتنكار والشذج  لمذا يحذد  ل
لكذذذّنهم لذذذم يفهمذذذوا معنذذذى التضذذذحية والفذذذداء ولذذذن يفهموهذذذا ألنهذذذم غيذذذر قذذذادرين علذذذى تقذذذديمها، وتحمذذذل 
عالمذا  التعجذذ  واالسذذتفهام االسذذت فاف بكذذل مذذن يتهذذاهر أّنذه بطذذل ُيحذذاول رفذذع الضذذيم عذذن الذذبالد، 

الحكايذة حذّث لبنذاء  لكّنه في الحقيقة يّت ذ من أسرها وسيلة لكس  المال والمناص ، ومن مغزن هذه
الوطن على ضرورة التفميم الذدائم علذى تحقيذق األهذداف كذاألمير الذذي حذارب السذاحرة وتمّكذن مذن 

 التغّل  على كيدها وشرورها، وفي قفيدة أخرن يقول الشاعر:
 َأيَُّتَها الِجيَفُة 

 َرغَم النَّاِر الُقدسَية  
 َلن َتصَعَد ُحوِرَية  

 ن  الِّريَحا َأو ُتزِهَر َأشتل
.  ِفي َمحَرَقِة الَموَتى الَعصِرَية 

                                                            

373،  1علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
45: صو  الترا  والهوية،  انهر  .2  



 

195 
 

 َمع  َذِلَك، َتبَقى الّشَجرةُ 
  1َرغَم الّسم

، فمهمذذذة البحذذذر الذذذذي تسذذذكنه الحوريذذذة تحمذذذل دالال  توظيذذذ  البحذذذر فذذذي قفذذذائدهأك ذذذر الشذذذاعر مذذذن 
متّنوعة منها عدم األمان، وانعدام الراية والمفير المجهول الذي ُيرافق قضية  وطنه،  لكن الشاعر 
انذذزال عذذن نذذص الحكايذذة األصذذلية التذذي اسذذتطاع  الحوريذذة فيهذذا أن تفذذعد وتفذذل إلذذى األميذذر، كمذذا 

البشذر  ، ضذدّ اوأصذبح ُيطّبقهذا حذدي ً  اعدو قذديمً استحضر الشاعر محرقة الموتى الكذبة التي صّدقها ال
  اواقعًيذا تكتسذ  حوريذة البحذر بعذدً  والشجر وقتذل كذّل مهذاهر الحيذاة واإلنسذانية علذى األرض، وبذذلن

وتكش  عن  راء داللي، وتمد السياق الشعري بحرارة  التجربة اإلنسانية في أبعادها الفطريذة، ولكنهذا 
 . 2تسري في عف  العفر، لتطرل أعمق أبعاده في إطاره المأساوي للداللة على ضياس فلسطين 

سطيني وتمسّكه بأرضه ويؤّكد  با  الفل ،ته في جميع قفائده ما زال يتحّدنلكّن علي ال ليلي كعاد 
الشذذجر فذذي  فجذذذوره  ابتذذة فذذي وطنذذه ك بذذا  جذذذورالسذذّم الذذذي ُيلذذّو  حياتذذه وحيذذاة أرضذذه، مذذن بذذالرغم 

األرض، ويذذأتي النذذداء الملذذيء بغّفذذة فذذي القلذذ  يكشذذفه نذذداء الج ّذذة المّيتذذة إضذذافة إلذذى قافيذذة الهذذاء 
المتكذّررة علذى أرض  فلسذطين،  الحلقية التي تكش  األلم الذي يسكن قل  الشاعر مذن مشذاهد القتذل

ا عن شعور الّس ط الذي ينتابه وُيحاول من خاللذه إيقاظذه مذن غفلتذه وتسذتعرض عبارتذا   النذار معّبرً 
ال عذن القدسية، محرقة الموتى العفرية  مشاهد الضحايا من األطفال والنسذاء، وقذد جذاء هذذا االنزيذ

ين يتفّفون بعدم وحدة الهدف والتشذت ، وبالتذالي مع حال العرب اليوم الذ االحكاية المعروفة متماشيً 
سذذيّهلون سذذائرين فذذي دّوامذذة السذذاحرة الشذذريرة   إسذذرائيل ، ولذذن ينفذذذ مذذن بطشذذها إاّل أصذذحاب اإلرادة 

 الم لفون لوطنهم .  المناضلون  القّوية وال با  على المبادئ الفحيحة وهم

 ية عالء الّدين والمصباح السحري حكا
الذذدين كمذذا وصذذفها يوسذذ  أبذذو صذذبيح آلذذة سذذحرية يسذذتطيع مالكهذذا القيذذام بفعذذل  ُتشذذّكل حكايذذة عذذالء

أشياء خارقة، فكأنها بذلن تسد عجز اإلنسان في تغييذر الواقذع، فمفذبال عذالء الذدين إذا ُفذرا ظهذر 
، وقذد وّظذ  ال ليلذي هذذه الحكايذة ليّوضذح للقذذارئ 3مذارد جنذّي ُيلّبذي كذل مطالذ  فاركذه مهمذا صذعب 
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بهذذذذا المفذذذبال السذذذحري الذذذذي يتمنذذذاه الك يذذذرون، كذذذّل هدفذذذه هذذذو تحريذذذر أرض فلسذذذطين أّنذذذه ال يحلذذذم 
 والعودة إلى ترابها، فيقول في قفيدته  لن ذكرياتن، ولي وصيتن  

 َقاَل ِلي،
ين  لِلعصِر َهّذا، ِمصَباُح َعاَلء الدِّ

  َكَما َتَرى، َصار اسُمه "اأُلذن
 َوَصار ِمن ُنُجوِم ُهوليود

ِرين الِكَبارَوَصار ِمن المُ   خِتِرِعين، وِمن الُمصدِّ
 َوِمَن الِجِنَراًلت والَمشُهوريَن َأيضاا.

  1َما اسُمَك َأنت؟
يستفهم فيذه عذن اسذم البطذل الفلسذطيني الذذي لذم  اهاية المقطوعة تساااًل استنكاريً يطرل الشاعر في ن 

نجوم السذينما، واقتذرن اسذمه  ُيمّجد أحد أعماله كما ُمّجد عالء الّدين ومفباحه الذي صار من أشهر
باالختراعذذذا  واإلنجذذذازا  العهيمذذذة وفذذذي ابتذذذداء الشذذذاعر مقطوعتذذذه بالحذذذديث عذذذن حاجذذذة هذذذذا الزمذذذان 
لمفذذبال عذذالء الذذدين تحّسذذر علذذى غيذذاب العذذرب وضذذياس كذذرامتهم وأمجذذادهم العريقذذة، حيذذث يشذذعر 

ل وانتشذذر  فيذذه ال طابذذا  القذذارئ بذذالحزن األلذذيم الذذذي يسذذكن فذذؤاد الشذذاعر الذذذي انعذذدم  فيذذه األفعذذا
واألقذذذوال التذذذي ال ُتسذذذمن وال ُتغنذذذي مذذذن جذذذوس بداللذذذة توظيذذذ    األذن  التذذذي سذذذئم  مذذذن ك ذذذرة سذذذماس 
االسذذذتنكارا  والشذذذعارا  المزيفذذذة، ويحذذذاول الشذذذاعر أن ُيههذذذر مذذذن خذذذالل اسذذذتدعاء هذذذذه الحكايذذذة أّن 

الء الذذدين، فمذذن يحمذذل روحذذه مذذن مفذذبال عذذ اها المناضذذل إلذذى وطنذذه أقذذون تذذأ يرً التضذذحية التذذي ُيقذذّدم
 على يده ليفتدي بهذا أرض بذالده أحذق بالتمجيذد والشذهرة مذن عذالء الذدين الذذي يحقذق مذا يريذد البشذر

الجنذذّي الذذذي يسذذكن هذذذا المفذذبال يمتذذاز بذذالقّوة ال ارقذذة والسذذعي بمجذذّرد فذذركهم المفذذبال، وإن كذذان 
رن أّن أفعذذذال المذذذرابطين علذذذى أرض الذذذدائم إلرضذذذاء الجميذذذع وتغييذذذر أحذذذوالهم، فذذذإّن علذذذي ال ليلذذذي يذذذ

وطنهم والسعي الدائم لتحقيق أحالمهم دعائم أساسية للقضية الوطنيذة، ولذم يذأ ِّ االسذتفهام فذي نهايذة 
المقطوعذذذذة لجهذذذذل الشذذذذاعر بذذذذالجواب، بذذذذل لتذذذذذكير األمذذذذم بضذذذذرورة الوقذذذذوف مذذذذع إخذذذذوتهم الفذذذذامدين 

 .يق ما يفُبون إليه من حقوق وآمالومساندتهم لتحق
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 األغنية الشعبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملحّنذذة، مجهولذذة النشذذأة، نشذذأ  بذذين فذذوزي العنتيذذل هذذي   قفذذيدة غنائيذذة األغنيذذة الشذذعبية كمذذا عّرفهذذا 
طويلة، وفي هذا النوس من األغذاني ال يهذتم  اة ماضية وبقي  متداولة أزمانً العامة من الناأل في أزمن
األغذذاني الشذذعبية كمذذا وصذذفها إبذذراهيم نمذذر موسذذى بقفذذر الجمذذل، ، وتتسذذم 1النذذاأل بمؤلذذ  أو مّلحذذن

 2والجاذبية اللحنية واإليقاعية التي تهّز الوجدان، وُت ير العاطفة المقترنة ب راء جمالي.
رّكز فيه على اهتمام هذه األغنية لألغنية الشعبية الفلسطينية  اقد أضاف خليل حسونة تعريًفا خاًص و 

ارجذذة؛ أبذذدعها واحذذد أو أك ذذر مذذن مبذذدعي التذذرا  فذذي وقذذ  مضذذى، وصذذادف  باللهجذذة الفلسذذطينية الد
صذذدن فذذي نفذذوأل معهذذم أبنذذاء شذذعبنا ألّنهذذا جذذاء  معّبذذرة عّمذذا يجذذول فذذي خذذواطرهم، فشذذاع  بيذذنهم 
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وّظل  أجيالهم تتناقلها جياًل بعد جيذل، ففذار  مجهولذة المؤلذ  مملوكذة للشذع  معّبذرة عذن وجدانذه 
 1الجماعي.

بااين توظيااف أنااواع األغنيااة الشااعبية فااي شااعر علااي الخليلااي وعااددها وطاارق " ي13جاادول رقاام "
 توظيفها:

سل
سل

م
 

عاااااااااااااادد  اإلشارة الشعبية اسم الديوان
 التكرار

المساااااااااااااااااااااااااحة 
 المكانية

 تقنية التوظيف آلية التوظيف

 تخالف تآلف الدور القول الكنية اللقب اًلسم كلي جزئي
 - - - - - - - - - - - تضاريس من الذاكرة  .1
 - - - - - - - - - - - جدلية وطن  .2
وحاااااااادك ثاااااااام تاااااااازدحم   .3

 الحديقة
  2  2     2 2 األطفال

  1  1     1 1 والّسهراتاألعراس 
ناااااابلس تمضاااااي إلااااااى   .4

 البحر
  1     1  1 1 الثورة والتحدي  

  2     2  2 2 األطفال
  1  1     1 1 والتحدي الثورة

  1  1     1 1 الّزراعة تكوين للوردة  .5
انتشاااااااار علاااااااى بااااااااب   .6

 المخيم
  1  1     1 1 األطفال

الضااااااحك ماااااان رجااااااوم   .7
 الدمامة

  1     1  1 1 مفردة أغنية شعبية
  1     1  1 1 األعراس والسهرات

 مااااازال الحلااااام محاولاااااة  .8
 خطرة

  6  6    1 1 6 الزراعة

  1  1     1 1 الشتاء   
  1      1 1 1 األطفال

  5     5 1  5 ساألعرا
  1  1     1 1 الزراعة نحن يا موًلنا  .9

  1     1  1 1 الثورة 
  1     1  1 1 األطفال

  1  1     1 1 األطفال سبحانك سبحاني  .10
 - - - - - - - - - - - القرابين إخوتي  .11
  1     1  1 1 الزراعة هات لي عين الرضا  .12

  7     7 1  7 طفالاأل
  1     1  1 1 مفردة أغنية شعبية صفاتخريف ال  .13
 - - - - - - - - - - - شرفات الكالم  .14
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   أغنيذذة شذذعبيةةتسذذع عشذذر تعذذدد  أنذذواس األغذذاني الشذذعبية فذذي شذذعر علذذي ال ليلذذي، حيذذث بلذذغ عذذددها  
 .األعراأل، والزراعة، واألطفالال ورة والتحدي، و  توّزع  بين أغاني

ة   ذال  عشذر   رة  علذى أعلذى عذدد مذن توظيذ  األغذاني الّشذعبيةحاز ديوان  مازال الحلم محاولة خطذ
حقوق ل واالستسذالم والتمسذن بذالحاول الشاعر من خاللها التأكيد على ضرورة التمّرد على الذذّ  ؛ مرة

، وخاصة أّن الشاعر فذي هذذا الذديوان كانذ  تؤرقذه مشذكلة الوجذود وإ بذا  واسترجاعها بالقوة والعزيمة
جذذأ إلذذى األغنيذذة الشذذعبية ليجعذذل مذذن هذذذا التذذرا  الشذذعبي وسذذيلة للتّجذذذر فذذي الحقذذوق فذذي األرض، فل

  ، والتمّسن بها. األرض
ا مذذن األغنيذذة تنوعذذ  أسذذالي  توظيذذ  علذذي ال ليلذذي لهذذذه األغذذاني الشذذعبي، فتذذارة كذذان ُيضذذّمن مقطًعذذ

شذرل بسذيط الشعبية إلشعاس إيحاءا  مؤ رة في القفيدة، وتارة كان يعمد إلذى ذكذر اسذم األغنيذة مذع 
 مع التجربة الشعرية.يقوم بتحوير نفها ليتالءم  ايانً عنها في الحاشية، وأح

 _ أغاني الّثورة والتحّدي
من األغذاني الشذعبية التذي استحضذرها ال ليلذي  المذوال ، وقذد وصذ  خليذل حسذونة المذوال بأّنذه مذن  

رض، والحذ ، والمذرأة بفذورة أشهر أنماط األغنيذة الشذعبية الفلسذطينية، فيذه يمذزج الفلسذطيني بذين األ
  1يمتزج فيها الوجد مع األمل.

وّظ  ال ليلي في بع  مقطوعاته لفهذة   المذّوال  ليحّمذل تلذن اللفهذة دالال  معّينذة، لكّنذه لذم وقد  
 يوّظ  مّوااًل بعينه في قفيدته، فيقول:

 َفانَتِظروا َوعدي
ا  َوعدا

 َأن ُنطِعَم َهّذا الُعصُفور
 ا الَمدَفعَوَأن ُنخِرَس َهذّ 

 َوعَداا 
 َأن َنسَبَح ضدَّ التّيار

 َوَأن َنكُتَب.
 َوَأن َننُشَر،

                                                            

  1. 19،  2005خليل حسونة: األغنية السياسية الفلسطينية، مكتبة اليازجي، فلسطين،  
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 َأن َنسَمعَ 
 َأحَلى اأَلشَعار

 َفاَل َسَقَط الَوعُد،
 1َوًَل َسَقط الَموَّال!
الشذذذعبي  ألرض الذذذوطن التذذذي احتضذذذن  التذذذرا  افذذذي هذذذذه المقطوعذذذة معذذذاداًل موضذذذوعيً ُيمّ ذذذل المذذذّوال 

  فالقوة في است دام الرمز التعتمد على الرمز نفسه بمقدار ما تعتمد علذى ،والمواويل منذ زمن طويل
المفذذذاحبة للموقذذذ  معنذذذى أن تكذذذون أداة  لنقذذذل المشذذذاعر السذذذياق فهذذذذا ُيضذذذفي عليذذذه طابًعذذذا شذذذعرًيا ب

هذو وجميذع أبنذاء وطنذه بقطذع وعذد علذى نفسذه بذأن ُيحذافظ  هلذلن ابتدأ حدي  ،2وتحديد أبعاده النفسية 
لترا  العريق بداللة قوله   ُن رأل هذا المدفع  الذذي ُيحذاول قتذل كذّل مهذاهر الجمذال التذي على هذا ا

توجذذذذد علذذذذى أرض فلسذذذذطين، وأن يجعذذذذل تغاريذذذذد العفذذذذافير تنتشذذذذر فذذذذي رحذذذذاب سذذذذمائه  ُنطعذذذذم هذذذذذا 
العففور ، ولن يتّوق  عذن الكتابذة والنشذر ولذن يسذمح بتوّقذ  أبنذاء شذعبه عذن الغنذاء والّسذماس لهذذه 

يذذل واألشذذعار، فهذذو يحمذذل علذذى عاتقذذه مهّمذذة الحفذذا  علذذى تذذرا  الذذوطن المسذذلوب مهمذذا حذذاول المواو 
العدّو قتله وسذرقة آ ذاره، فسذتبقى هذذه األشذعار والمواويذل الّشذاهد األكبذر علذى تذرا  الذوطن المسذلوب 

ة والمواويذذل الشذذاهد األكبذذر علذذى أصذذالسذذرقة آ ذذاره، فسذذتبقى هذذذه األشذذعار مهمذذا حذذاول العذذدّو قتلذذه و 
اعر على أّن الترا  لن الترا  الفلسطيني، وفي تكرار عبارة   فال سقط الوعد،  المّوال  تأكيد من الش

بتسذليم األبنذاء رايتذه جذياًل بعذد جيذل،  بذة وقلوبهذااألجيذال المتعاقوسذيبقى محفذورًا فذي ذاكذرة  ايسقط أبذدً 
عنذذى االسذذتمرارية وعذذدم فتوظيذذ  األفعذذال المضذذارعة بفذذيغة الجمذذع   نكتذذ ، تنشذذر، نسذذمع  تحمذذل م

التوقذذذ  عذذذن إحيذذذذاء جميذذذع مهذذذاهر التذذذذرا ، وتتضذذذافر قافيذذذذة الذذذراء التذذذي ًتفيذذذذد التكذذذرار واالسذذذذتمرارية 
الالم   المّوال  التي تفيد االسذتعالء لتذدعم وتؤّكذد الرسذالة التذي ور، التّيار، األشعار  مع قافية  العفف

والهلم ورف  السقوط واالستسذالم، فسذقوط المذّوال حملها الشاعر لهذا المّوال وهي التمّرد على القتل 
 يعني سقوط الوطن الذي يرفضه الشاعر بكل شكل من األشكال.

 كما أّكد الشاعر في قفيدة   ملحمة صغيرة  الرسالة التي يسعى إليها الشاعر دائًما قائاًل:
 َوّإذ َينَبِثُق اأَلطَفاُل ِمَن اأَلزّقِة َيحِمُلوَن ُوجوَههم

 َقَناِديل: َقَناِديل
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 " َيا َقَمرَنا ِطل  ِطل       َوَضّوي  الُكَرة اأَلرِضية    
 و َما ُخلقَنا َتنِعيش ِبذل       ُخلَقَنا تنِعيش ِبُحّرية  

 َتنَفِجُر َبَراِعُم اللَّوز، َينُمو اأَلطَفال، َوَفي الَخطِّ الَفاِصل
 َبَنِاِدُق الُجُنوِد َتنَتِصبَما َبيَن َقلِبَك َوَبيَن الَجَبِل َعاَلَقُة َنَهار. 

َصاص   1َو َأنِت َأنِت َتَتناَثِريَن َتحَت الرَّ
استحضذذذر الشذذذاعر الهتافذذذا  التذذذي يرددهذذذا الشذذذباب عذذذادة فذذذي المسذذذيرا  الوطنيذذذة وعنذذذد المهرجانذذذا  

المتّلقذذذي ليبّشذذذر    قناديذذذل  مفذذذردة متبوعذذذة بتكذذذرار عكذذذس اختيذذذار الشذذذاعر لفئذذذة األطفذذذال الشذذذعبية، وي
ل القادمذذة التذذي ستسذذير علذذى درب المقاومذذة والجهذذاد، فالقناديذذل المّشذذعة بنذذور الحذذق هذذي التذذي باألجيذذا

ستضذذيئ طريذذق النفذذر، وقذذد جذذاء استحضذذار الهتافذذا  الشذذعبية فذذي المقطوعذذة ليؤّكذذد رفذذ  جميذذع 
 إكسذاب هذذه األغذاني الشذعبية أبعذاًدا دالليذةوقد استطاس الشعراء الفلسطينيون الفئا  للذل والهزيمة،  

م تلفذذذة، تّوحذذذد  فذذذي عالقذذذة فلسذذذطينية عربيذذذة و يقذذذة العذذذرن، شذذذّكل  الرايذذذا الشذذذعرية، وأغنذذذ   وابذذذ  
وتتّوحذد الجهذود ليفذل الشذع  إلذى طريذق الحريذة  ،2الش فية القومية وعالقاتها األخوية واإلنسذانية 

توظي   وبالتالي سيكون الجميع كالشه  المضيئة التي تحترق لتضيء طريق األجيال القادمة، وفي
عبذذذارة   تنفجذذذر بذذذراعم اللذذذوز  و  ينمذذذو األطفذذذال  كنايذذذة عذذذن النتذذذائ  التذذذي سذذذتتمّ   عنهذذذا المقاومذذذة 
والجهاد وهي خفوبة األرض وتفّتح األزهار، وقد كان لهذذا التوظيذ  وقذعا سذمعي علذى أذن المتّلقذي 

وقّوتهذذا رغذذم لشذذحذ الهمذذم وإيقذذا  الحذذّس الذذوطني عنذذد القذذارئ، ويؤّكذذد الشذذاعر شذذمو  أرض فلسذذطين 
المِّحن والمفاع ، فهذي كالجبذال صذامدة ال يزعزعهذا أزيذز الرصذا  وتنذا ر الج ذث، فمذا بذين قلذ  
المقاومذذة والجبذذل عالقذذة واضذذحة كوضذذول شذذمس النهذذار وفذذي النهذذار رمذذز للحريذذة واألمذذل، وقذذد أبذذان 

هذذي العذذّزة  التوظيذذ  أّن الحيذذاة فذذي ظذذّل الذذذل والمهانذذة هذذي مذذو  مؤّكذذد، وأّن المذذو  بشذذرف وكرامذذة
 واالنتفار الحقيقي الذي سُيزهر بعدها العيش برغد وسعادة.

 : العمل والزراعة أغاني
التذي كّررهذا الشذاعر خمذس مذرا   فذي هذذا السذياق  أغنيذة   النيذر   من األغاني التي وّظفهذا الشذاعر 

هذا   ال شذبة في قفيدة حمل  عنوان األغنية الشعبية، وعذّرف ال ليلذي النيذر فذي حاشذية القفذيدة بأنّ 
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، وأهذدن هذذه القفذيدة إلذى األطفذال الكهذول فذي الذّزمن 1التي تعّلق في عنق الّ ور المسذت دم للحرا ذة 
 الّفع  وبدأها بقوله:

 َحَملوِني النِّير  
 َوَأَنا ِلّسه ِصغير"

يح َوُرمَّاُن الَجَبل    َورَدٌة َتنُثُرَها الرِّ
 َناِضٌج َقبَل الّتباِشير

 ِبالبَّرِّ َوالَبَحرِ َوَظهِري ُمثَقٌل 
 َوآًَلِف الَعَصاِفيرِ 

.   2َتُموت 
وا التمتّذع رمذعذاني منذه أطفذال فلسذطين، فقذد حُ يّفور توظي  هذه األغنيذة الشذعبية حجذم األلذم الذذي يُ 

بمراحل طفولتهم كبقّية أطفال العالم وتحّملوا المسؤولية منذ صغرهم، فأجسامهم كالورود الطرّيذة التذي 
في كل مكان، وظهورهم م قلة بفواريي البر والبحر، ال يعرفذون طعذم الّراحذة واألمذان  تحرّكها الّريال

منذ والدتهم، وتزداد بشاعة المنهر عندما يذرون مئذا  األطفذال مذن جذيلهم وإخذوتهم ُيقتلذون بذال ذنذ  
في بيوتهم وبين أهلهم، وقد تمّكن الشاعر من خالل هذا االستحضار أن يرسم للقارئ بوضول صورة 

علذى طريذق الحذق ال  اره   ناضذ  قبذل التباشذير ، م ذابرً لطفل الفلسطيني الذي أصذبح كهذاًل منذذ صذغا
تنحني عزيمته، وفي هذا تأكيد على اّتساس دائرة المقاومذة التذي لذم تقتفذر علذى الشذباب والشذيو  بذل 

 .م الطرّية أقون اآلال  العسكريةوصل  إلى فئة األطفال الذين أصبحوا يتحّدون بأجسامه
 ويتابع قائاًل:

 " َحّملوني الّنير
 َوَأَنا لّسه ِصِغير"

 اٌض ِفي َورَدِة الَكفِّ َلِهيبا َقابِ 
 ُكلََّما ِصرُت َرَماداا، َنَبهتِني  ِمن َجِديد  

 َجمَرٌة ُأخَرى، َوُأخَرى ِمن َجِديد  
ِني الَبابُ اُكلَّما َأصَبَحت  بيتا   ، َشدَّ
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.   1َوَباُب الَبيِت َينَأى َوَيِبيد 
عّبر الشاعر عن فكرته بمجموعة من الفور حشدها إلى جان  األغنية الشعبية التي تناص  معهذا 
قفذذيدة النيذذر بشذذكل كلذذي ليرسذذم مذذن خاللهذذا صذذورة شذذعرية متكاملذذة تحمذذل نهذذرة خاصذذة لفذذورة هذذذا 

أبيا  قفيدته إاّل أنه كان يطمع مذن توظي  الشاعر لضمير المتكلم في  الطفل البطل، وبالرغم من
نساني الشامل في كل مكان، ويذرن له أن تنتقل رسالته من اإلطار الذاتي المحلي إلى اإلطار اإلخال

فنيذذة تفذذويرية، تنذذدرج فذذي  ناياهذذا  ا لوحذذ فذذي القفذذائد تشذذّكل التذذي إبذذراهيم نمذذر موسذذى أّن األبيذذا 
رف إليذه حتذى يفذيحلذم فيهذا الطفذل برغيذ  خبذز يسذعى صور جزئية، تعّبر عن جوس قاتل للطفولة، 

األلذذم عنذذه، لكذذّن هذذذا الحلذذم صذذع  التحقذذق لطفذذل فذذي م يمذذا  الالجئذذين، وبالتذذالي تتضذذح الفاعليذذة 
خلع عنه قسًرا  وب الطفولة لي المستند إلى رايا شعرية لطفل النفسية للفورة الكلية من السياق الدال

النضذال ليتفذّدن  إاّل شذعلة ذا الطفل ال يحمذل فذي كّفذه الفذغير، فه2قبل أن يتجاوزها بسنين طويلة 
نيق األسطوري الذي يوبين طائر الفازي الشاعر بين ش فية هذا الطفل بها لريال الّذل والهوان، وُيو 

ينبعذذث مذذن الّرمذذاد ليبذذدأ حيذذاة جديذذدة ت تلذذ  عّمذذا سذذبقها، وفذذي تالعذذ  الشذذاعر بألفذذا  جملذذه   جمذذرة 
أّنذه يؤسذطر بكلماتذه  نضذال أخرن، وأخرن من جديد  تشجيع على الّفمود وال بذا  فذي كذّل وقذ  وك

هذؤالء األطفذذال، كمذذا ُيسذّلط الشذذاعر الضذذوء علذذى قضذية الهجذذرة واللجذذوء وعذدم اسذذتقرار حيذذاة األطفذذال 
في مشهد درامي مؤّ ر، فال يكاد الفلسطيني يلبث في مكان حّتى يجد نفسه بفعل ظروف الحرب في 

باب بيته األصلي الذي يطمذح العذودة مكان آخر وم ّيم جديد، ومن منفى إلى منفى يزداد الُبعد عن 
إليذذه فذذي كذذل وقذذ ، فذذالحرب والذذّدمار لذذم تُذذور  الطفذذل الفلسذذطيني سذذون اآلهذذا  واألوجذذاس  المسذذتمرة، 

علذى واقعذه  اد دائًمذفهذو يتمذرّ الشذاعر لُمجريذا  األحذدا ، ويعكس ها التوظي  الشذعبي كيفيذة رايذة  
يل األطفال سبياًل للوصول إلى ما يطمح إليذه، فهذم طريق ال ورة والجهاد مت ّذًا من ج االّفع  داعمً 

 العنفر األك ر قّوة في زمن انتشر فيه الضع  والت اذل بين الجميع.
األغاني الشعبي التي كان  ُترّدد للحقل  نحدإقفيدته   الرأأل وأقدام الحفاة   واستحضر الشاعر في

ل الذذّدفاس عذذن أرضذذهم وخيذذراتهم، ، وتّفذذور تضذذحيا  الفلسذذطينيين المسذذتمّرة مذذن أجذذ1936منذذذ عذذام 
 فيقول:

 َياَما َراح 
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 َأرَواح
 َعَلى الَبيدر

 َياَما َماَيا َماَما َباَبا
اح  َليُمون َبارود َزيُتون ُتفَّ

 َينَهُض َفَيظ ن  النَّاُس َأنِّي َمجُنون 
 َأو َأنِّي َشَبح

 َأو َمَرض، َمرَوَحة، َحَجر، َقَلم، ُعصُفور، َديَناُصور َأي َأي
 ُهَنا َيكُتب، َيكُتُب َحتَّى َيهِبَط ِفي الّليل وَيسَألِنيالرَّأَس الَمفُصول ُ  َأنَّ 

اعة.  1َعن آِخِر َأخَبار السَّ
نذذوان بأرضذذه رغذذم المفسذذي التذذي حّلذذ  بهذذا، فهذذي ع ابحّلذذة الف ذذر، متمسذذكًّ  انذذا متزيًنذذيبذذدو الشذذاعر ه 

لهذذذا،  فذذذي محاولذذذة إيقذذذا  الذذذذا  الجميذذذع منذذذذ سذذذنين طويلذذذة علذذذى احتالالكرامذذذة المفقذذذودة التذذذي سذذذك  
الشاعرة لشع  نائم تدعوه لالنبعا  والتجدد، ومباركة الحياة واألحياء باست ناء الطغذاة.... فكذأّن هذذه 
اليقهة التي تدعو إليها الذذا  الشذاعرة هذي   يقهذة المذو  ، التذي تحقذق يقهذة الفلسذطيني أو العربذي 

وتعكذذذس كلمذذذا  األغنيذذذة مقذذذدار  2اة اآلخذذذرين الذذذذي ال يملذذذن سذذذون دمذذذه المتحذذذّول إلذذذى مفذذذدر حيذذذ
عنهذذا، فكذذم شذذهيد  ابذذأرواحهم دفاًعذذالتضذذحّية الكبيذذرة التذذي ُيقذذّدمها أهذذل الذذبالد ألرضذذهم، فهذذم يجذذودون 

سذذقط علذذى أرضذذه ليمنذذع المحتذذل مذذن قطذذع أشذذجارها، وكذذم شذذجرة مذذن أشذذجار هذذذا الحقذذل تحّولذذ  إلذذى 
كلمذذة   يامذذا  عذذن ك ذذرة مذذا شذذهده البيذذدر مذذن أحذذدا  أمذذاكن لمراقبذذة تحرّكذذا  األعذذداء وقذذتلهم، وتعبذذر 

دمويذذة مذذع هذذذا العذذدو، وقذذد صذذّور الشذذاعر نفسذذه بعذذّدة صذذور تحمذذل فذذي طّياتهذذا معذذاني القذذّوة وعذذدم 
االستسالم فهو   كالشذبح وكالقنبلذة والقلذم والديناصذور ، ليّوضذح مذن خذالل هذذه الّفذور نفسذه التائقذة 

ن جمالهذذذا ومعرفذذذة أخبارهذذذا، وقذذذد نجذذذح الشذذذاعر مذذذن خذذذالل هذذذذا إلذذذى العذذذودة لهذذذذه البيذذذادر والكتابذذذة عذذذ
االستحضذذار أن ُي ّبذذ  األسذذس النضذذالية السذذتعادة أمجذذاد هذذذه األرض وجمذذال خيراتهذذا، ويؤّكذذد تكذذرار 

ّن هذذا العذدّو يقذ  شذذوكة فذي حلذق الجميذع علذذيهم أالحلقذي   رال، سذالل، شذذبح، تفذال  صذو  الحذاء 
 وسائل.اقتالعا والت لص من ظلمها بكل ال

                                                            

93،  2علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
86إبراهيم نمر موسى: صو  الترا  والهوية،   .2  
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 _ أغاني األطفال
تنذذاّ  الشذذاعر فذذي قفذذيدة   السنسذذلية  مذذع مطلذذع األغنيذذة الشذذعبية سناسذذل ذهذذ ، وافتذذتح المقذذاطع 
السذذبعة للقفذذيدة بمطلذذع هذذذه األغنيذذة وهذذو مذذا ُيشذذبه تكذذرار التقسذذيم الذذذي تحذذد   عنذذه نذذازا المالئكذذة 

بتفّرس للمعنى األساسي الذي ا أل مؤذنً تتال المقطوعة ويّدق الجر بقولها  يّؤدي تكرار التقسيم وظيفة اف
  1تقوم عليه القفيدة 

غار قبذذل ُيغّنيهذذا الّفذذشذذرل الشذذاعر فذذي الحاشذذية أّن هذذه األغنيذذة مذذن األغذذاني الشذذعبية التذي كذذان وقذد 
 2في أّزقة نابلس في ليالي رمضان. اأربعين عامً 

 فيقول:
 َسَناِسٌل َسَناِسلٌ 

 سَناِسل َذَهب
 َهب  َيا َواِسَع الِحيَلة، 

 ِلي َغاَيٌة ِمَن الَغَضب  
َس ِفيَها َجمَرِتي  اد 

 َوَأرَفُع الَمَشاِعل  
ّشِ َوالَحَطب    َعاِليةا، ِفي القَّ

ِتي  وارِث َجدَّ
 ِمَن الَجَداِئل

 3والَوأج واللوث َوَشَجرَة النَّسب  
فقذد امتذزج يكش  توظي  هذه األغنية األبعاد النفسية التي يعيشها الشاعر في ظّل وجود االحتالل، 

قلبذذه بعاطفذذة الغضذذ  والحنذذين  إلذذى األرض المسذذلوبة لذذذلن ُيطالذذ  الجميذذع بهّبذذة قويذذة تُذذوقظ الذذوعي 
السترداد اإلر  الشعبي الذي ُيحاول المحتل سرقته وطمس معالمذه، وقذد اسذتطاع  هذذه األغنيذة أن 

ديمذة للقذّش والحطذ  ُتوصل للمتّلقي مقدار حزنذه وألمذه علذى هذذا التذرا ، وتُذوقظ فذي نفسذه ذكريذا  ق
ويجمذذذع العائلذذذة حولذذذه، وحيذذذاة البسذذذاطة التذذذي كذذذان يذذذنعم بهذذذا الجميذذذع قبذذذل سذذذرقة االحذذذتالل لذذذألرض، 

                                                            

134ايا الشعر المعاصر،  : قضانهر  .1  
288،  2علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .2  
280،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .3  
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سناسذذذل المشذذذاعل، عالئية والبذذذاء الشذذذفوية فذذذي قولذذذه  لذذذالم االسذذذتاوتتضذذذافر هذذذذه المقطوعذذذة مذذذع قافيذذذة 
الجميذع ويتحذّدن قّلذة الجدائل ،   ذه ، ه   ،   الغض ، الحط   لرغبته في أن تفل رسالته إلذى 

 حيلهم ليكون الشع  أقون من كل الهروف.
 وفي نهاية القفيدة يأمل الشاعر أن تتحّول سالسل الذه  إلى له  يحرق العدو، فيقول:

 َوكّل ذرٍَّة ِبمنَقلي َتنط  َبيَنَكم َمَناِقل
ي انَتِصب    َأَنا الذِّ

 ِميَزاُن َكفِّي، َوِضَراٌم َقاِئلٌ 
 الرَِّهان َزاِئلٌ  ِمن َساِكِتي، إنّ 
 َوالُمسَتِقيُم َماِئلٌ 

 َوالَحيٌّ َقاِتلٌ 
ق  َباِطلٌ   والحَّ

وُق َناِزلٌ   َوالس 
 1َسناِسٌل، َسَناِسلُ 

التذذي وصذذل  لهذذا الذذبالد بسذذب  قبذذولهم هذذذه المقطوعذذة الحالذذة المأسذذاوية  تعكذذس كلمذذا  الشذذاعر فذذي
يذق حّكام هذا العفذر الذذين يميلذون عذن الطر ل اا دالليً   والهوان، وقد جّسد المشهد بعدً بمرحلة الضع

وُيزّيفذون الحقذائق والحقذوق لتتناسذ  مذع مفذالحهم الش فذية، وفذي المستقيم ويكرهون سذماس الحذق، 
داللة   السوق نازل  توضيح لوقوف عجلة الحياة في فلسطين بسب  ممارسذا  المحتذل التذي حرمذ  

تتحذذّول سالسذذل الذذذه  إلذذى سالسذذل لهذذ ،  الشذذع  مذذن العذذيش بسذذالم وهذذدوء، لذذذلن أراد الشذذاعر أن
مهما طذال الّطريذق فسذيبقى النضذال أسذلن السذبل وأنجعهذا السذترداد الحقذوق، وقذد أبذرز هذذا التكذات  
الذذداللي فذذي العبذذارا  وصذذ  حذذال منذذافقي العفذذر وخطذذورتهم علذذى أرض فلسذذطين، فجذذاء  مفذذردة   

التّوحذذذد والفذذذمود للتغّلذذذ  علذذذى الواقذذذع لهذذذ   مذذذع عبذذذارة   أنذذذا الذذذذي انتفذذذ    لتؤّكذذذد للقذذذارئ ضذذذرورة 
 ظالله على البالد العربية.ميق  والفم  الرهي  الذي ُتهيمن المترّدي في ظّل السبا  الع

 
 

                                                            

288_287،  3علي ال ليلي: األعمال الشعرية الناجزة، ج  .1  
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 األم ال الشعبية في قفائدهم، لتقديرهم قيمة _ومنهم علي ال ليلي_ وّظ  الشعراء الفلسطينيون 

و  الشذذعبي واعتذذزازهم بمعطياتذذه، وقذذد عذذّرف محمذذد عذذوض الم ذذل بأّنذذه  جملذذة قفذذيرة مذذوجزة، المذذور 
مذن التذرا  الشذعبي الذذي يمتذّد  اتعمال، وُتشّكل هذه األم ذال جذزءً ُمفيبة في المعنى، شائعة في االس

سذ  عذ  الم ذل حويل ،1بجذوره إلذى بدايذة تكذّون المجموعذا  السذكانية فذي مجتمذع لذه أفكذاره ووجدانذه 
فذي إبذراز القذيم االجتماعيذة واالقتفذادية فذي المجتمذع، فمذن خذالل تداولذه  اا مميذزً رأي فوزي قذديح دورً 

يسعى العامة إلى تعميق معذاييرهم األخالقيذة، وعذاداتهم وتقاليذدهم ونهذرتهم إلذى األمذور، لذذلن كانذ  
م ال الشعبية في دواوينه ، وقد وّظ  علي ال ليلي العديد من األ2األم ال داّلة على الترا  الحضاري 

منها ما حافظ على قالبها األصلي المتعارف عليه، ومنها ما ابتعد عن هذا القال  بما يتالءم ورايته 
  لمذذا تمتذذاز بذذه مذذن طذذابع تعليمذذي وشذذكل أدبذذي مكتمذذل يسذذمو علذذى أشذذكال التعبيذذر المألوفذذة  الشذذعرية،

بحيذذذذث يذذذذدركها الشذذذذع  بأسذذذذره  وإنذذذذه يحتذذذذوي علذذذذى فلسذذذذفة ليسذذذذ  بالعميقذذذذة مفذذذذوغة بأسذذذذلوب شذذذذعبي
 3ويرددها 

 " يبين توظيف أنواع المثل الشعبي في شعر علي الخليلي وعدده وآليات توظيفه: 14جدول رقم "

                                                            

 1 8،  1988تاب اللبناني، لبنان، ، دار الك2من ترا نا الشعبي في السهل الساحلي  األم ال الشعبيةل، ج :انهر .
8،  1995فوزي قديح: األم ال الشعبية الفلسطينية، دار عالء الدين، دمشق،   .2  
  3. 54،  2001عبد الرحمن مسامح: ألوان من ترا نا الشعبي، دار الفارأل للنشر والتوزيع، األردن،  
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عاااااااااااااادد  اإلشارة الشعبية اسم الديوان
 التكرار

 تقنية التوظيف آلية التوظيف المساحة المكانية
 تخالف آلفت الدور القول الكنية اللقب اًلسم كلي جزئي

  1  1     1 1 األخالق تضاريس من الذاكرة  .1
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  1  1     1 1 األخالق
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  3  3     3 3 التعليم

  2  2     2 2 العجز

  1  1     1 1 الفوضى
  1  1     1 1 الموت
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  2  1     2 2 الضياع

  1       1 1 التعليم
 - - - - - - - - - - - خريف الصفات  .13
 - - - - - - - - - - - الكالم شرفات  .14

 
األم ذذذال الشذذذعبية، ا مذذذن   نوًعذذذوأربعذذذين  ال ذذذةً  ُيالحذذذظ مذذذن الجذذذدول السذذذابق أّن علذذذي ال ليلذذذي وّظذذذ   

ألم ذال اتوظيذ  عذدد مذن و  القذرابين إخذوتي  علذى أعلذى  واوين: مازال الحلم محاولذة خطذرة حاز  د
ة إ بذا  حقذوق الشذع  فذي أرضذه، فات ذذ مذن ، ويعود ذلن إلذى إيمذان الشذاعر ويقينذه بضذرور الشعبية

 ، والتذكير بماضي األجداد.الّدفاس األم ال الشعبية وسيلة من وسائل
وُيمكذن ، والعجذز والسذ رية، ليلذي بذين الحقذوق والغذدر والتعلذيمتنّوع  األم ال التي وّظفهذا علذي ال   

بي مذذن األم ذذال الّشذذعبية إلذذى محاولذذة الشذذاعر الحفذذا  علذذى المذذورو  الشذذعفذذي ذلذذن   أن يعذذود السذذب
فلسطين بالعديد من المحن والمفذائ  بسذب  محذاوال  االحذتالل المتكذّررة تزييذ  وخاّصة مع مرور 

 الحقائق وإ با  ُملكية األرض لهم.
 يمكن تقسيم األم ال التي استحضرها الشاعر إلى مجموعة من األقسام، وهي:

 الوطن والتحدي
مذذن األم ذذال الشذذعبية التذذي تعكذذس كلماتهذذا ضذذرورة التمسذذن  استحضذذر الشذذاعر علذذي ال ليلذذي الك يذذر

وّظفهذذذذا الشذذذذعراء الفلسذذذذطينيون هذذذذا وقذذذذد  بذذذذالحقوق، وعذذذذدم التنذذذذازل عذذذذن الممتلكذذذذا  وأهميذذذذة المطالبذذذذة ب
ا منزرعذذة فذذي نسذذي  الذذنص الشذذعري، تتسذذاوق مذذع التجذذارب الحياتيذذة والواقعيذذة لحيذذاة باعتبارهذذا أنسذذاقً 

ديث والمعاصذذر، وقذذد حّملهذذا الشذذعراء أبعذذاًدا موضذذوعية متجذذاوزين الشذذع  الفلسذذطيني فذذي تاري ذذه الحذذ
 1من خاللها حدود الذا  ومحدودية المكان 

، 2حيذذذث وّظذذذ  الشذذذاعر فذذذي قفذذذيدته  غضذذذ   الم ذذذل الذذذذي يقذذذول:  لذذذن يضذذذيع حذذذق وراءه مطالذذذ   
 فيقول: 

، ّضاِئعٌ  !َعَلى الُجِرِح، َوَجا َفاكَتِس الَحقًّ  َكل  َحقٍّ َلم  ُيَطاَلب   َزف 
 َذرَوَة الُحكِم ُلُصوصاا.. وَمَصاِرف   َسَرُقُوا َما َسَرُقوا َحّتى َرَأيَنا

                                                            

142صو  الترا  والهوية،   :انهر  .1  
352،  1986عبية في الديار الشامية، دار ال قافة للنشر، قطر، محمد مبي : األم ال الش  .2  
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! َوَطٌن َطاَشت  ِبِه ُكل  َيدٍ   ِمن َتِليٍد، َطَفَح الَكيُل، وَطاِرف 
رِو وقد  َعّششت  ِفيَك اأَلَفاِعي والَحَراِشف   َفاحَتِرق َيا ُغصَن السَّ

 1َزيٌف، َوُهو الَقاِتل َزاِئف   وِل ِإنَّ الَقتلَ َوانَتِفض  َيا َجَسَد الَمقتُ 
يتحذذّد  الشذذاعر فذذي هذذذا المقطذذع عذذن قذذّوة الشذذع  الفلسذذطيني وعذذدم سذذكوته عذذن حقوقذذه مهمذذا طذذال 

الذّداللي ، جذازف، احتذرق، انذتف   المفتذال اكذتسِّ  ّل توظيذ  أفعذال األمذر المتالحقذة الّزمان، حيذث د
ان سذذرقها األعذذداء ألصذذحابها، وأّكذذد الشذذاعر مذذن خذذالل عنذذو الذذذي سذذيفتح البذذاب لعذذودة الحقذذوق التذذي 

غضذ   الذرول ال ذائرة التذي تذرف  الهلذم، ويذتالحم هذذا العنذوان مذع المفذدر واسذم الفاعذل  القفيدة  
زيذذذ ، زائذذذ   لتؤّكذذذد كذذذذب اّدعذذذاءا  االحذذذتالل الذذذذي يذذذزعم أّنذذذه أول مذذذن سذذذكن هذذذذه األرض وّزيذذذ  

توظيذذذ  المفذذذدر واسذذذم الفاعذذذل واسذذذم المفعذذذول   القتذذذل،  الحقذذذائق للحفذذذول علذذذى  رواتهذذذا، تبذذذع ذلذذذن
القاتل، المقتول  للتأكيد على ضرورة السير على طريق المقاومة الستعادة الحقوق، فهذذا هذو الطريذق 
األم ذذل للنفذذر، حيذذث  ينفذذتح الذذنص الشذذعري علذذى آفذذاق دينيذذة وشذذعبية وإنسذذانية واسذذعة، تعذذيش فذذي 

عالقذذا  تكامليذذة، تشذذيع جذذًوا مذذن اإلشذذراق البشذذري المتجلذذي فذذي  داخلذذه باعتبارهذذا بنيذذة جماليذذة تربطهذذا
، وقذذد اشذذتعل  2أبعذذاد فكريذذة وعاطفيذذة، تسذذعى إلذذى تحقيذذق الحلذذم اإلنسذذاني بفعذذل ال ذذورة واالستشذذهاد 

مفردا  الشذاعر بنيذران ال ذورة فهذو يطلذ  مذن األغفذان أن تشذتعل لتحذرق األفذاعي والحراشذ  التذي 
، وُتحّفز كلماته الجميع على االنتفاضة واست مار كل الوسائل للقضاء تسكنها في كناية عن المحتلين

 على المعتدين والهالمين.
كما استحضذر ال ليلذي الم ذل الشذعبي الذذي يقذول  الكذ  مذا بذتالطم م ذرز  الذذي ُيضذرب لإلعذراب  

  3عن أّن الضعي  ال يستطيع مجابهة القوي.
 َنسراا َنبيًّا ِفي الَمَعاِمِع َيلَتِزم      َهَذا َزَماُنَك، َفالَتَزم  برَكاَنُه      

 َتذِوَي، َوَقد َوَثَبتت  ِبَصاِحَبَها َقَدم   َكفٌّ ُتاَلِطُم ِمخرزاا، َوَرَصاصٌة     
 َفصٌل َيمر  َوَترَفُع األرُض الَعلم   ُكل  الُبُذوِر َكَواِمٌن ِفي َأرِضَها       

 4َوانُشر  َجِبيَنك َراياةا َبيَن اأُلَممِ       َفاصَعد  ِمَن الُجرِح الُمعتَِّق آَيةا 
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حّور الشاعر في داللة الم ل ونقله إلى حالة اإل با  بداًل من النفي وأراد من خذالل هذذا التحذوير أن 
ي بذذالرغم مذذن ضذذع  األسذذلحة، إاّل يؤّكذذد أّن كذذ  المناضذذل الفلسذذطيني قذذادرة علذذى المواجهذذة والتفذذدّ 

ال تراُجع فيهذا، وسذتجعل منذه هذا هو الذي سيمدها بالقّوة والعزيمة التي أّنها صاحبة األرض والحق و 
يحّلذذذق بجناحيذذذه بكبريذذذاء، وُتفيذذذد تقنيذذذة االنزيذذذال إبذذذراز أهميذذذة  القذذذوة  المعنويذذذة واإليمذذذان  اا شذذذام ً نسذذذرً 

بذذذالحقوق وشذذذحن نفذذذس المناضذذذل بهذذذا؛ ألّنهذذذا السذذذالل الحقيقذذذي الذذذذي ال يضذذذُع ، فالشذذذاعر يذذذرف  
ّي شكل من األشكال، وترسم عبارا  الشاعر  البذور كذوامن، ففذل يمذر، ترفذع األرض االستسالم بأ

العلذذم  مذذيالد حيذذاة جديذذدة ُتعذذاد فيهذذا الحقذذوق ألصذذحابها، وُترفذذرف رايذذة النفذذر خّفاقذذة فذذي جميذذع ربذذوس 
الذذذوطن،  وُي ذذذري مذذذن خاللذذذه الذذذنص الشذذذعري بتجذذذاوزه للداللذذذة المورو ذذذة فذذذي أبعادهذذذا المرتبطذذذة بذذذالوهم 

وهنذذا الشذذاعر كعادتذذه يتعذذالى علذذى الجذذرال ويفذذعد مذذن ُعمذذق المأسذذاة  ،1 ذذوف وتضذذ يم األمذذور وال
القديمذذة  ليكسذذر الم ذذرز، ويرفذذع اسذذم بذذالده بذذين جميذذع األمذذم،   ليتحذذّول الضذذع  الجسذذدي إلذذى قذذوة 

هويتذذه الحضذذارية واإلنسذذانية  شذذع  فلسذذطين، عذذن تحقيذذق /إراديذذة تبحذذث فيهذذا الذذذا  الفرديذذة األطفذذال
 ،2ّدي االحتالل والمنفى على حد سواء بتح
 كما وّظ  الشاعر م لين شعبيين في قفيدة   عكا  فيقول: 

 أمِس، وقفُت على َمَثٍل من أمثاِل أجداِدك،
 " يا ُخوف عّكا  ِمن َهدير البحر" !

ا ُمّراا، ِمن أفواٍه جّفت  َعلى الَهزيمِة الوسطى،  هيهاَت، يا مَثالا ماِلحا
ِك جاهزاا تحت قصِف حّتى كانت الهزيم  ُة الكبَرى، لّما كاَن رد 

 المدافع.
 3" َلو َكان َعكَّا َخاَفت، َما َقَعدت َعلى الَشط"!

في هذه القفيدة  التي حمل  عنوان   عّكا  التي ترتبط بالمنعة والقّوة وّظ  الشاعر م لين أحذدهما  
ا من هدير البحذر  توضذيح لحالذة انحرف عن الم ل المألوف واآلخر طابقه، ففي قوله   يا خوف عكّ 

 علذذى أرض فلسذذطين، حيذذث عكسذذ  مفذذردة الشذذاعر النفسذذية التذذي ت ذذاف اشذذتداد المذذذابح التذذي تتذذوالى 
يذذا خذذوف  القلذذق الذذذي ُيسذذاور نفذذس الشذذاعر وأبنذذاء شذذعبه مذذن اسذذتمرارية المذذذابح والمجذذازر مذذن طذذول  
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حتّذذى وقتنذذا الحاضذذر، كمذذا يعذذيش دال مذذن النكبذذة ي عاشذذتها جميذذع المذذدن الفلسذذطينية فتذذرة الحذذرب التذذ
البحر في السياق الشعري باعتباره نسًقا بنيوًيا، يحمل بين أمواجه أبعادًا فكرية وإنسانية، تذرتبط برمذز 

كمذا وصذفه ن علذى هذذا الم ذل  المذر المذالح  لكّن الشاعر يتغّلذ  بعذد ذلذ ،1كّلي يتم ل في   فلسطين 
ة عّكذا وأهلهذا لنذابليون وجنذوده، وعذدم قذدرتهم بذالرغم مذن ك ذرة فذي أبياتذه؛ ليذذّكر القذارئ بعهمذة مقاومذ

دئذذة اآلال  والمعذذّدا  العسذذكرية الغّلذذ  عليهذذا، فجذذاء  عبارتذذه  ذذائرة متمذذّردة علذذى كذذل مذذن يطلذذ  الته
البرهذان األكيذد بقولذه   لذو كذان عّكذا خافذ ، مذا قعذد  علذى الشذط  وإيقاف المقاومذة حيذث استحضذر 

في وجه األعداء هو الذي حافظ عليها وعلذى اسذمها حتّذى اليذوم، وقذد جذاء  ففمود عّكا و با  أهلها
تذذذّوج هذذذذا التوظيذذذ  ليفّجذذذر طاقذذذا  ال قذذذة بذذذالنفس، ويذذذدعو إلذذذى التمّسذذذن بطريذذذق المقاومذذذة، فالشذذذاعر يُ 

يهتذدي بذه القذارئ، ويؤّكذد لذه أن الفذمود والمقاومذة هذي السذبيل الوحيذد  اانتفار عّكا ليجعل منه نذورً 
العدو، ويكسر جبروته،   فتتجّلى قوة   عكا  علذى المسذتون الروحذي، باعتبارهذا رمذًزا مذن  الذي ُيره 

 .2رموز الفمود الفلسطيني المحافظ على الهوية الذاتية والوطنية والحضارية 

 العجز واًلستسالم 
وصذذ  الشذذاعر فذذي مجموعذذة مذذن األم ذذال الضذذع  واأللذذم الذذذي يسذذكن الذذنفس البشذذرية نتيجذذة الواقذذع 

وس  مذذن فذذائد التذذي وّظذذ  فيهذذا الشذذاعر علذذي ال ليلذذي هذذذا الّنذذعذذيش والهذذروف الفذذعبة، ومذذن القالم
 األم ال قوله:

 ارَفع َطَرَف الخيمة 
 اسَأُل:
 _ َيّمه

 َأيَن الَبَقراُت، َوَأيَن...
 َتُموُت على الخيِش، وافَتح ُدكَّاناا ِفي الَبَلد،

 _ َيا بنَدوَرة         
 َيا فق وس  
ووسَيا رَ     3أِسي ِبيَن الر 
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ذّيل الشاعر نهاية الففحة بشرل موجز عن هذا الم ل الشعبي قائاًل  حذط راسذن بذين الذرووأل، وقذل 
، وقذذد وّظذذ  1يذذا قّطذذاس الذذرووأل: م ذذل شذذعبي مذذدفوس مذذن قبذذل القذذون الرجعيذذة لتبريذذر القهذذر الجمذذاعي 

ُتالمذذذس مشذذذاعر القذذذارئ وتذذذذّكره   يّمذذذه، دّكانذذذا  التذذذي مقطوعتذذذه اللغذذذة البسذذذيطة الّدراجذذذة الشذذذاعر فذذذي 
ببساطة الحياة وجمالها قبل سطوة المحتذّل علذى األرض، كمذا ُيشذير الشذاعر بهذذا الم ذل إلذى دالال  
العجز والُجبن الذي حّل بك ير من األبناء الذين يتفمرون مع االحتالل ويقبلون سياسته، فما سيحد  

حمل التوظيذ  داللذة أعمذق مذن ذلذن ترمذز إلذى لن سيحد  لغيرا وعلين التسليم بالواقع كما هو، وي
ُجذذبن القذذادة والّزعامذذا  العربيذذة، فهذذم بسذذكوتهم عذذن المجذذازر التذذي تحذذد  علذذى األرض ُيعتبذذرون مذذن 

ا  الشذاعرة بات ذاذ موقذ  مضذاد المشاركين فيها،  وهذا في حد ذاته يشّكل رايذا  وريذة تقذوم فيهذا الذذّ 
خاللذذذه المسذذذتقبل وتملكذذذه، وتحذذذر  علذذذى ال ذذذورة مذذذن العذذذدو الذذذذي اغتفذذذ  األرض، وتستشذذذرف مذذذن 

وتدعو إليها بشتى الوسائل واألسالي  باعتبارها نه  حياة، يتوّسل بها اإلنسان لتجذاوز عدميذة الحيذاة 
كمذذا يرمذذز توظيذذ  اسذذم ، 2إلذذى بهائهذذا األخالقذذي، متمذذ اًل فذذي الحريذذة واالسذذتقالل والشذذجاعة والكذذرم 

ي  العديذذذد مذذذن التسذذذااال  فذذذي نفذذذس القذذذارئ أيذذذن األرض، وأيذذذن االسذذذتفهام   أيذذذن  المتبذذذوس  بفذذذراغ أبذذذ
الشذذجر وأيذذن األخذذّوة والغيذذرة علذذى شذذرف الذذوطن وعذذرض األرض، فالسذذي  الذذذي كذذان يلمذذع فذذي وجذذه 

تحذذذّول إلذذذى سذذذي  خنذذذوس واستسذذذالم لحمايذذذة الذذذنفس مذذذن األذن ولذذذو كذذذان علذذذى حسذذذاب  اديمً األعذذذداء قذذذ
 ضياس شرف األّمة وانتهاا مقّدساتها.

هذه يدا األخيرة ، وّظ  الشاعر الم ل القائل   العين بفيرة واليذد فيدة أخرن حمل  عنوان  وفي ق
 ، فيقول:3قفيرة 

 َهِذِه َيُدِك اًَلِخيَرةُ 
 والَقصيَرُة،  

 ِفي ِباَلِد الَموِت، والُقدِس الَبصَيرةِ 
 ُتدرُك اأَلسَرارَ 

 َتخُرُج ِمن َأَصاِبَعَها  َوَتكُتُب ِمن َدِمك  
 َوَدِمي،
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 َوُتشِعُل ِزيَنَة اإلنَساِن ِفي َوَطني
 َوِفي َوَطَنك  
  1َفاَل َتسُقط  

يههذذذر الشذذذاعر فذذذي البدايذذذة يائًسذذذا حزيًنذذذا مذذذن الوضذذذع الذذذذي تعيشذذذه  مدينذذذة القذذذدأل خاصذذذة وفلسذذذطين 
عامذة، فهذو ال يملذن سذالًحا سذون القلذم وكتابذة الّشذعر، بينمذا ُيسذّطر الشذهداء بذدمائهم  القفذائد التذذي 

هر نهرة الشاعر الحزينة لما يحد  على أرض بالده من خذالل تكذراره لمفذردا    المذو ، ُتدمي، ته
الذذدم  التذذي تنتشذذر علذذى أرض الذذوطن، وُيبفذذرها الجميذذع كذذل يذذوم إاّل أّنهذذم يقفذذون متفذذرّجين دون عمذذل 
أّي شذذيء فقذذد باتذذ  أيذذديهم غيذذر قذذادرة علذذى ُنفذذرة الشذذع  المهلذذوم، وفذذي هذذذا السذذياق تشذذمئّز نفذذس 

اء، لكّنه بالرغم من البؤأل الذي يسكن نفسذه وهذوان الشذهداء عر من الت اذل العربي وغدر األشقّ الشا
إاّل أّنذذذه يؤّكذذذد للجميذذذع أّن فلسذذذطين لذذذن تسذذذقط  علذذذى إخذذذوتهم بذذذل ومشذذذاركتهم غيذذذر مباشذذذرة فذذذي قذذذتلهم،

كيذ    وستبقى دماء الشهداء وتضحياتهم زينة على جبينها تفت ر بهم طول الزمن، وقذد جذاء   الترا
ت ذذذرج مذذذن أصذذذابعها، تكتذذذ  مذذذن دمذذذن  لتفذذذ  حذذذال أبطذذذال الذذذوطن ورجاالتذذذه الذذذذين ُيقذذذّدمون أقذذذون 

اتهم العسذذذكرية، وتبقذذذى رسذذذالة الشذذذاعر  ابتذذذة ال التضذذذحيا  وأ منهذذذا وبذذذالرغم رغذذذم قّلذذذة أسذذذلحتهم ومعذذذدّ 
ب التحذرر در  هعلى درب المناضلين واألبطال ألنّ ير ميع قفائده، وهي ضرورة السّ جُتراجع فيها في 

 مهما طال الّزمن.
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 الخاتمة:
ظذاهرة بذارزة تم ذل جانًبذا مهًمذا مذن جوانذ  تجربذة علذي ال ليلذي الشذعرية وهذي  أطل هذا البحذث علذى

ظذذاهرة التنذذا ، وقذذد تجّلذذ  براعذذة الشذذاعر فذذي تنويذذع مفذذادر التنذذا  واسذذت مارها بمذذا ي ذذدم رسذذالته 
اطالعه على  قافا  م تلفة، وقدرته على ربط جسور الشعرية، مّما ينّم عن  قافة الشاعر الواسعة، و 

الحاضذذر بالماضذذي الستشذذراف المسذذتقبل، وقذذد دار  تناصذذا  الشذذاعر حذذول فكذذرة جوهريذذة تتمحذذور 
حذذذول إ بذذذا  الحقذذذوق الفلسذذذطينية، واالعتذذذزاز بذذذالترا  والتأكيذذذد علذذذى أهميذذذة الحفذذذا  علذذذى الهويذذذة مذذذن 

 الطمس والتشويه.
مذن النتذائ  اسذتطاع    في شعر ال ليلي أن نتوّصذل إلذى مجموعذة و ُيمكن من خالل دراسة التنا

 أن ُتجي  على أسئلة الدراسة، وكان  على النحو التالي:
أواًل: لذذم تقتفذذر قفذذائد الشذذاعر علذذى نذذوس واحذذد مذذن التنذذا ، إنمذذا اسذذتطاس أن يمذذزج فذذي القفذذيدة 

  دينية و قافية وتاري ية نفسها أنواًعا م تلفة منه، مّما ساهم في انفتال قفائده على مرجعيا
 تساعد في إنتاج دالال  م تلفة، وتفتح آفاًقا واسعة أمام المتّلقي للبحث واالّطالس.

 انًيذذا: كذذان للتنذذا  الذذديني األ ذذر األكبذذر فذذي تشذذكيل قفذذائد الشذذاعر وتنّوعذذ  مفذذادر  قافتذذه الدينيذذة 
إلذذذى ش فذذذية  فةوقفذذذص ألنبيذذذاء إضذذذاره، حيذذذث احتّلذذذ  اآليذذذا  القرآنيذذذة المنعكسذذذة فذذذي شذذذع

الذذواردة فذذي التذذوراة مسذذاحة بذذارزة فذذي قفذذائد الشذذاعر، فذذال تكذذاد ت لذذو المسذذيح  وبعذذ  اآليذذا  
معهذذم قفذذائد الشذذاعر مذذن إشذذارة مذذن هذذذه اإلشذذارا  الدينيذذة، كمذذا تكذذّرر  آيذذا  قرآنيذذة بعينهذذا 

، ئ لتذي يفذبو الشذاعر ب هذا إلذى القذار ُتسهم في إيفذال رسذائل م تلفذة، وتؤّكذد علذى المعذاني ا
وما يلف  النهر في تناصا  ال ليلي القرآنية أّنه لم يقتبس اآلية بكاملها، بل كان يأخذذ جذزًءا 
منها ويدمجه فذي  نايذا مقطوعتذه ليعّبذر مذن خاللهذا عذن رايتذه تجذاه قضذايا معّينذة، ولذم تزخذر 

ي، ويعود ة مع التنا  القرآنلية مقارنيأبياته الشعرية بعدد كبير من التناصا  التوراتية واإلنج
 إلى  قافة الشاعر المحدودة بهما.  في ذلن السب 

تعذذالق الشذذاعر مذذع األسذذاطير العربيذذة والشذذرقية بشذذكل واضذذح، حيذذث حفذذل  أسذذطورتا الفينيذذق   ال ًذذا:
  فذذذي وعشذذذتار علذذذى أعلذذذى عذذذدد تكذذذرار؛ ليؤّكذذذد الشذذذاعر مذذذن خاللهذذذا ضذذذرورة انتفذذذار الشذذذع

 .جّدد واالخضرار من سيل الّدماءالنهاية، وانب اق الحياة من قل  المو ، والت
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إّن التناصذذذين األدبذذذي والتذذذاري ي _ وإن لذذذم يبلغذذذا فذذذي شذذذعر علذذذي ال ليلذذذي مذذذا بلغذذذه التنذذذا   رابًعذذذا:
الديني_ إاّل أّنهما أّ را فذي تعميذق تجربتذه الشذعرية، وخاصذة أّن األدب والتذاريي يجّسذدان جذزًءا 

شذذاعر الضذذوء علذذى صذذفحا  مشذذرقة ّلط السذذمهًمذذا مذذن عناصذذر عمليذذة اإلبذذداس الشذذعري، وقذذد 
وناصذذذعة منهمذذذا السذذذتنهاض الهمذذذم، والتأكيذذذد علذذذى ضذذذرورة اسذذذترجاس المجذذذد األدبذذذي والتذذذاريي 

حيذث اسذتدعى الشذاعر الشذعر العربذي القذديم بشذكل كبيذر  المشرق بالعمل واإلخال  للوطن،
تجذذذّول قذذذاء مفذذذردة مذذذن مفذذذردا  األبيذذذا ، و سذذذواء مذذذن خذذذالل االقتبذذذاأل المباشذذذر للبيذذذ ، أو انت

را  الن ذري، وقذد حهذي التنذا  األدبذي الشاعر في جميع عفذور األدب القذديم والحذديث والتّذ
بترا نذا األدبذي القذديم فذي ضذرورة االعتذزاز القديم بذأعلى تكذرار رغبذة مذن الشذاعر التأكيذد علذى 

 ظل الحروب التي كان  تتعّرض لها فلسطين خاصة، والّدول العربية عامة.
 ش فذذذية عربيذذذة نالتاري يذذذة؛ فوّظذذذ  خمسذذذيالش فذذذيا  واألحذذذدا  علذذذى شذذذاعر الاتكذذذأ كمذذذا        

ليذذذّكر القذذارئ بأمجذذاد األمذذة ورمذذوز المقاومذذة، وانفذذتح علذذى عشذذرين ش فذذية مذذن الش فذذيا  
التمذذّرد علذذذى الواقذذذع التذذي تسذذذعى دوًمذذا إلذذذى  األجنبيذذة ليكشذذذ  مذذن خاللهذذذا مذذا يذذذدور فذذي نفسذذذه

تحذذذذير أبنذذذاء الذذذوطن وقادتذذذه مذذذن السذذذير علذذذى يذذذة لالحذذذالي، وجذذذاء استحضذذذار األحذذذدا  التاري 
 قوا المفير الذي واجهه من قبلهم.طريقهم لئال يل

بطريقذة واضذحة حيذث غذدا ي أهمية واضحة، وب ّذه فذي قفذائده : أولى الشاعر التنا  الشعبخامَسا 
كذذذامالن مًعذذذا لتجليذذذة معذذذاني الشذذذاعر ورسذذذائله، فاتسذذذع  تالذذذّنص الشذذذعبي ملتحًمذذذا بالقفذذذيدة، ي

ائده لألغنية الشعبية والم ل والحكايا  الشعبية، وكّلها روافد أصيلة ودالئذل واضذحة علذى قف
 تشبث الفلسطيني بهويته وترا ه.

: صذذذذّور الشذذذذاعر مذذذذن خذذذذالل توظيفذذذذه التنذذذذا  المشذذذذاكل الفرديذذذذة التذذذذي تعّبذذذذر عذذذذن مشذذذذاكل سادًسذذذذا 
س بذذه ليعّبذذر عّمذذا يحذذاجتماعيذذة، فوّظذذ  ضذذمير المذذتكّلم   أنذذا  متبوًعذذا بضذذمير الجمذذع   نحذذن  

بسب  ممارسا  االحتالل أو العذيش فذي المنذافي، وكذأّن الشذاعر أصذبح الشع  من قهر وألم 
ماعيذة التذي تعّبذر ناطًقا باسم شعبه يجّسد األلذم الجمعذي، حيذث تتمذاهى الذذا  الفرديذة مذع الج

 عن فئا  الشع .
ؤّكذد علذى قضذية جوهريذة وهذي : حاول الشاعر من خالل استحضار التنا  في قفائده أن يسابًعا 

أّن الكلمذذذذة الشذذذذعرية هذذذذي الوجذذذذه اآلخذذذذر للمقاومذذذذة، لذذذذذلن حذذذذاول مذذذذن خذذذذالل كلماتذذذذه الفذذذذادقة 
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المشحونة بأبعاد ترا ية أنه يستعلي دوًما على العذاب واأللم، لتنفذ كلماته إلذى وجذدان المتلقذي 
 وتبث فيه األمل بغد مشرق ونفر مؤّكد بإذن هللا.

تنذذا  ظذذاهرة فرديذذة مجذذّردة فذذي أعمذذال علذذي ال ليلذذي، بذذل كذذان متبوًعذذا بأنمذذاط مذذن : لذذم يكذذن ال امًنذذا 
التفوير الذاتي فبرز  لديه الفورة الحّسية والحركية والمحّسنا  البديعية، أّما الموسيقا فهذي 
عنفر ال ت لو منه أّي قفيدة من قفائد الشاعر، وقد اعتنى الشاعر بإيقاعاته ونّوعهذا بمذا 

نقل مشذاعر اإلنسذان ليتمّكن من خالل هذه اإليقاعا   ته النفسية في القفيدة،يتالءم مع حال
 الفلسطيني خاصة، ومشاعر اإلنسانية في كّل مكان.

: اهذذتّم الشذذاعر دائًمذذا بلفذذ  انتبذذاه القذذارئ، لذذذلن اقترنذذ  تناصذذاته بوسذذائل محفذذزة ليجّسذذد مذذن تاسذذًعا 
سذطر الشذعرية يميًنذا وشذمااًل تسذتميل العذين خاللها أبعذاًدا دالليذة، ومذن هذذه الوسذائل إزاحذة األ

وتستدرج القارئ للبحث عن السب ، إضافة إلى تقنية البياض المتم ّلة في الفراغذا  الطباعيذة 
لُيوجذذد بذذذلن فضذذواًل وقلًقذذا لذذدن القذذارئ إلكمذذال تلذذن الفراغذذا  بمذذا يتناسذذ  والمعنذذى الذذذي فهمذذه 

 من األسطر الشعرية.
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