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 ملخص البحث:
 أسلوبية ظواهر بصفتها ومتٍن، ونداء واستفهام وهني أمر من الطليب اإلنشاء بنية دراسة إىل القراءة تسعى

 ومدهشة، وُتستكشف عديدة تعبريية طاقات حتمل دقيقة، جد   فوارقها متحولة، داللة ذات ومتنوعة متعددة
 املعىن حرك كثيفا   حضورا   البنية أظهرت .درويش حممود شعر يف وفنيتها األدبية الصياغة مجاليات بواسطتها

 يقصر قد منتظر، أتجيلي وْضع يف الداللة جعل ما مالحقته؛ املتلقي على أوجب االنزالق، مستمر أفق إىل
 يف اجلذور وممتدة متأصلة شعرية مسة املعىن أتجيل عملية إن   اإلحالة. دميومة يف النص وجْعل يطول، أو زمنه

 تبعا   جزئيا، أو كليا   إظهارا   الطليب اإلنشاء بنية إظهار الواعية القراءة حتاول .الشعري درويش حممود خطاب
 الدينامية وبْعث نصه، أسلوب لتلوين الشاعر إليها جلأ حيوية، تعبري آليات تتجلى حيث النصية؛ للسياقات

 وجدانياته؛ يف ويشاركه وتساؤالته، ونواهيه أوامره فيتلقى اإلبداع، فعل يف للمشاركة املتلقي ودْفع فيه، واجلدة
 إن   .الشعرية للغة خطابية خصيصة أكد ما ويرفض؛ ويقبل ويثور، ويسكن ويغضب، وحيلم وحيزن، فيفرح

 من املتلقي جتاه درويش خطاب هبا يتسم اليت التعايل على حقيقة ليؤكد التعبريية الظاهرة وهذه التعامل
توجيهية.  سلطة صاحب املبدع يكون االستفهام أن أو األمر مقتضى إذ أخرى؛ جهة من إليه وشده جهة،
 دوائر يف الداللية احملموالت إدخال يف الشاعر رغبة فسرت دالة، مناذج اختيار منهج إىل القراءة تنحاز

 .التأويالت

 النهي. -النداء -األمر -عرض -اإلنشاء الطليبالكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

The reading is an attempt to study the structure of request including the 

imperative, prohibition, interrogation, the vocative and volition, as being 

phenomena of stylistic variation, with varied semantic denotations that have 

delicate differences. These carry many amazing expressions by which we 

explore the aesthetics of literary language and its art in the poetry of 

Mahmoud Darwish. The structure in Darwish shows an intensive presence 

that transcends the meaning to a horizon which is continuously slipping, and 

which forces the receiver to pursue it; making the meaning delayed until a 

further point in time: short or be too long, and continuously making the text    

referencial. The process of postponement of meaning is an inherent extended 

and deeply rooted feature of the poetry of Mahmoud Darwish's. A conscious 

reading of Darwish tries to demonstrate the structure of request in whole or in 

part, depending on the contexts. The poet uses mechanisms of expression to 

vary his style, and inject it with eneargy and novelty. The poet as such pushes 

the recipient to participate in the act of creativity by receiving his orders, 

prohibitions, or his questions, and sharing him in his sentiments. The reader, 

thus, feels happy, sad, and angry, and dreams, accepts, and rejects; he/she 

becomes furious and calms down. All this confirms the oratory characteristics 

of the poetic language. Dealing with this phenomenon consolidates the 

superiority that characterizes Darwish’s discourse vis-à-vis the recipient on 

the one hand, and attracting him on the other, "because the question is -for 

example- that creativity should have a directive power". The reading is biased 

to a selective approach to the function models that reflects the poet's desire to 

give more than one semantic interpretations to his words. 

 

Keywords: structure of request – presentation – imperative – volition – 

prohibition. 

 

Abstrak: 

Kajian ini adalah satu percubaan untuk melihat struktur ayat perintah seperti 

suruhan, larangan, interogatif, vokatif dan kemahuan; sebagai satu fenomena 

kepelbagaian stail yang mempunyai kepelbagaian makna denotatif yang amat 

tipis perbezaannya. Ini menghasilkan pelbagai ekspresi yang menakjubkan 

yang memungkinkan kita nilai estetika bahasa sastera dan keseniannya dalam 

puisi Mahmoud Darwish. Makna dalam puisi beliau sentiasa menggambarkan 

makna yang luas yang sentiasa memungkinkan satu takwilan yang berbeza 

mendorong pembaca untuk terus menjelajahi maknanya menjadikan makna 

tersebut tertunda mafhumnya untuk sekian tempoh yang pendek atau lama. 
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Ini menjadikan puisi beliau sentiasa dirujuk. Penangguhan makna adalah satu 

ciri yang amat sebati sekali dalam puisi beliau. Satu percubaan untuk 

menyingkap makna dalam puisi beliau memperlihatkan struktur stail perintah 

dalam bentuk yang sepenuhnya atau sebahagiannya bergantung kepada 

konteks. Beliau menggunakan cara-cara ekspresi untuk mempelbagaikan stail 

sambil mengukuhkannya dengan cara yang baharu dan bertenaga. Dengan 

cara sedemikian beliau seolah-olah mengajak para pembaca turut bersama 

dalam proses kreativiti beliau dengan menerima perintahnya dan berkongsi 

perasaannya. Ini menjadikan para pembaca turut berasa gembira, sedih dan 

marah; berkhayal, redha atau memberontak; atau menjadi marah dan 

seterusnya tenang dan menerima seadanya. Semua ini mengesahkan ciri-ciri 

pengolahan maksud stail puitis beliau. Ini meyakinkan kita tentang kehebatan 

wacana beliau yang menarik pembaca dan menggabungkannya dengan beliau 

sendiri kerana kuasa itu sememangnya pada dangan pengkarya. Kajian ini 

adalah cenderung dalam menggunakan model kajian yang selektif untuk 

menunjukkan kepelbagaina maksud yang tersirat dalam puisi-puisi beliau. 

 

Kata kunci: struktur ayat perintah – pengolahan – suruhan – seruan – 

larangan. 

 

 :مقدمة
 مثرية ظاهرة تضييقه، أو الداليل العمقأو  القاع وتوسيع جزئي، أو كلي بشكل الدوال مرجعية هتشيم مسألة تُعد

 مساندات على القارئ ع. يقأخرى جهة من اإلنتاج هذا إرجاء مث جهة، من الداليل اإلنتاج مراكز يف للشك

 وغري الطليب ببعديه اإلنشاء يف متثل درويش حملمود الشعري املنجز يف متجلٍ  حضور فثمة اإلجراء؛ هلذا تعبريية

 من وغريها النهي، أو األمر أو ابلسؤال يستدعيه آن اخلطاب من فيقربه ؛ا  مركب ا  سطو  املتلقي على الساطي الطليب

 االنتظار حالة إىل ليصري االستجابة أبواب أمامه يوصد حني -عينه الوقت يف-يبعده  لكنه ؛اإلنشائية النواتج

 املطابقة بني حمايدة منطقة يف ميْوضعه ما بعد؛ حُتْسم مل قضية وجود -ابللزوم-  يعين اإلنشاء أن ذلك والرتقب؛

 لذا؛ عدمها أو الواقع مطابقة منهما؛ أحد إىل املنحاز اخلربي لألسلوب ا  خالف (،واالختالف االتفاق) وعدمها
 فصل من به ينهض الذي الشكلي الغرض فضال  عن املمتد، اإلرجاء طبيعة تؤكد اإلنشائية البنية حيادية فإن

 التوقف إىل املعىن يدفع امم أخرى؛ انحية من السطور أو األبيات وبني انحية، من الرتاكيب بني العالقات

 1.ا  فور  حضورمها املمكن الكاملني واالنكشاف احلسم، للحظة ا  انتظار  الدائم أو اللحظي
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 من متلقيه جتاه اخلطاب هذا هبا يتسم اليت التعايل حقيقة يؤكد)  كهذه تعبريية ظاهرة مع التعاطي إن

 املبدع يكون أن – مثال   – االستفهام أو األمر مقتضى إذ أخرى؛ انحية من إليه وشده منه التقرب مث جهة،

 2.(توجيهية سلطة صاحب
 ولقلة الكاملة، درويش حممود أعمال يف الكثيف حلضوره ا  نظر  الطليب اإلنشاء على القراءة تقتصر

 وألن انحية، من هبا املتعلقة البالغية األغراض لقلة) وذلك وذم، ومدح وتعجب قسم من الطليب غري اإلنشاء

3.(أخرى انحية من اإلنشاء معىن إىل نُقلت أخبار األنواع هذه أكثر
 

 عرض  أواًل:

 اإلرجاء منطقة مع التعامل آثر قد واجلمعي الفردي مستوييه يف الشعري 4درويش حممود خطاب أن القراءة تبني  

 يف ذاته يضع) الشاعر أن لىع يدل ما ابرزة؛ ومسة ،ا  جلي ا  أسلوبي ا  ملمح جعله ؛ا  كثيف تعامال   احملمول للمعىن
5،(واحلرية اإلهبام دائرة

 يف املتلقي ويُْشرك جهة، من االحتمال أو التأويل دوائر يف الداللية احملموالت يُدخلو  
 نداء   أو ا  هني أو ا  أمر  كان وإنْ  استجابة، ترقب من بد فال ا  استفهامي املثري كان فإنْ  أخرى؛ جهة من إنتاجه إعادة

 :الشاعر يقول اإلرجاء عملية تتواصل كله هذا ومع .سالبة أو موجبة إجابة انتظار من – ا  أيض – بد فال ا  متني أو

 كيف :وأمهس منحدر فوق أمشي كنت

 6حجر؟ يف الضوء كالم على الرواة خيتلف

 الفاعل ميثل حيث 7؛نفسه إىل متحدث   ا  مفرد ابحلضور واملسترت "ت" املتصل "أان" الـ ضمري ينفرد

 أسلواب   تتضمن الدفقة فهذه 8.(اخلارجي للمؤلف شعري   معادال  ) عد ه من مُيك ن ما ،الناطقة الذات أو  النصي

 املوقف؛ سياق تطلبها مستحدثة طارئة داللة إىل منه الداللية الغاية جتاوز قد الذي االستفهام هو ا  طلبي ا  إنشائي

 القدس حجارة رؤية عرب اهلوية حمدد فاملكان احلال؛ تعيني يف اختالفهم التاريخ رواة على ينكر درويش فمحمود

 وحضورها وعنفواهنا بقوهتا للعيان املاثلة اإلسالمي أو العريب التاريخ وقائع معاينة من املرء متك ن اليت  الشفافة

 .واحلضاري الديين

 :اآليت النحو على الطليب اإلنشاء ألساليب خمتارة مناذج القراءة تتناول

 :االستفهام, 1
 :درويش حممود يقول

 وطين ولكنها

 هنالك وماذا؟. الريح اجتاه يف ويرسله ا  غيم ميزق

 صاحلة تربة من بد ال .اخلصوبة شديد غيم
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9؟ا  ثبع صيحاتنا أتذهب
 

 ا  سابق ا  سياق راجع إذا إال ومتامه أبحواله للمتلقي يشخص ال املعىن جعل ما اهلمزة؛ أداته ابستفهام الدفقة أغلقت
  :السابق إىل القراءة فربجوع وإثبات؛ تلخيص وكأهنا األداة أتيت مث االستفهام، قبل تتوالد املعىن خيوط فيه تُرى

 الضائعة واملدن القدس وما

 للخطابة منرب سوى

 للكآبة ومستودع

 تبغ وصندوق مخر زجاجة إال القدس وما

 وطين ولكنها

 تعزلوا أن الصعب من

 دمي كريت عن الفواكه عصري

 وطين ولكنها

 ا  واحد ا  فارق جتدوا أن الصعب من

 الذرة حقل بني

 كفي جتاعيد وبني

 االحتالل أبيدي حتوهلا أنو  البليغة، العربية للخطابة منرب إىل األخرى الفلسطينية واملدن القدس ولحت أن يتبني

 القدس ألهنا هلا؛ التنكر أو عنها التخلي األحوال من حال أبية يعين ال واملنكرات، والنجاسة للدنس مكان إىل

 داليل مظهر يف ذلك ويتجلى وتطهريها، عشقها يف الفلسطيين أمعن تدنيسها يف االحتالل أمعن وكلما احلبيبة،

 الزراعة فعل خالل من وذلك اهلوية، وحضور الفلسطيين التارخيي احلضور لتأكيد األسطر سياق يف األمهية ابلغ
 الفلسطيين تعطي أهنا إال املعىن، هبذا اهلوية ملفهوم الظاهرة البساطة من، وعلى الرغم كفي جتاعيدو  الذرة حقلك

 والسلطة املهنة: ومنها ،االجتماعية األسس تشمل اليت واالجتماعية النفسية وخباصة األساسية خصائصه

 وجوده فيه أيخذ الذي الفلسطيين التاريخ عمق على دلوت ابالستقالل، شعور على ينطوي وهذا .خلإ...واالنتماء

 الكوين حضوره له وحتقق الزمن خترتق اليوم، حىت حاضرة زالت ما اليت" الكف جتاعيد" أن وخباصة احلضاري،

 هو السياق عليه دل جديد معىن إىل احلقيقي معناه من ابالستفهام اخلروج الصياغة آثرت) ؛لذلك عالية بكثافة

 القدس وجه ويغري العتمة، ستائر يهتك الشعب ألن سدى؛ الريح مهب يف الشاعرة الذات صيحات ذهاب نفي

10 (العطاء على القادرة الفلسطينية الثورة إىل ترميز يف املظلم،
. 
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 تفصح الفرد الذات حيث ؛ابحلضور( ناصيحات ،يكف ،ينوط) واجلمعي الفردي ببعديه" أان"ــ: ال ضمري ينفرد

 أخرى انحية ومن انحية، من ابجملموع تتوحد الفرد فالذات) ،اجلمعي بعدها عن االنفكاك دون يشغلها عما

 11(،الرؤية مبوقع لنفسها الفرد الذات حتتفظ احلالتني كلتا ويف اجملموع، قضاي مع لتتماهى بقضايها تتسامى
 .وعروبتها فلسطني فلسطينية اجملس دة املنتميةو 
 ":أيب ي يوسف أان" قصيدة يف ويقول 

 أبت   ..إخويت من أرحم والذئب الذئب، واهتموا اجلب، يف أوقعوين

12ساجدين؟ يل رأيتهم والقمر، والشمس ،ا  كوكب عشر أحد رأيت: إين قلت عندما أحد على جنيت هل
 

 التجين نفي معىن إىل خرج الذي واالستفهام اإلثبات مجليت بني عضوي   ا  رابط" أبت" دال من الصياغة جعلت

 الشاعرة الذات من فاجعة أتمل وقفة إىل وداللة فطرته، ونقاء السائل طهارة إىل إشارة يف إخوته، من أحد على
 وإشراك املعرفة تبتغي ذات وهي) عليه، هللا سالم يعقوب أبيه على عربها انفتح الذي – السالم عليه يوسف أو

 وحرية وأمل، حزن من نفسها يف عما والكشف معه، حوار إلقامة الشعري للخطاب الداليل السياق يف غريها

 والعقلي النفسي املستويني على تستوعب ال الذات ألن القتل؛ يف" اإلخوة" لرغبة وكياهنا قلبها يعتصر وقلق،

 الفلسطيين إىل الشعري السياق يف" يوسف" يرمز .ا  متام خمتلفة بطريقة إليه تنظر الذي الواقع يف ذلك حدوث

 ثنائية على تقوم بينهما العالقة إذ الذات؛ لتدمري ختطط الذات أن يعين وهذا العربية، األنظمة تطارده الذي

13.(ضدية
14.(اجلب داخل سيعيشه الذي املرير الواقع جتاوز) ميثل لبشرى؛ "يوسف" رؤي إن 

 

 يف تتمثل خاصة إيديولوجية أو ذايت، إحساس" عن ذلك يف ا  صادر  مجاعته، بقضاي درويش حممود ينشغل
على   يؤك د واجلماعة الذات بني اللقاء وهذا بتغيريه، واحللم واقعه، أتملو قضايه، عن التعبريو  ابجملموع، االلتحام

 الذات واقع لتأمل سعي -نفسه الوقت يف-  هو واستكشافه اجلماعة واقع أتم ل حنو الشاعر سعي أن  

15؛(اجلماعةاآلخر من موقفه مع الذات من الشاعر موقف متاثل هذا ويدعم واستكشافه،
الرؤية  تتوح د حيث 

 حالة إهنا املعيش؛ الراهن يف عليه املفروض القرىب ذوي ظلم فيه يتجاوز مبستقبل القطعي درويش حممود وإميان

 .وإدانة استنكار

 :درويش حممود يقول ذاته السياق على ا  وعطف

 األصابع على اهلواء يعدون خميمهم يف القصيدة سكان وتركت

 الصغرية؟ شظايك من يولد األم تلده مل لك أخ من كم

 دمك؟ عن الظهرية اآلن يفصل أمك ولدته غامض عدو من كم

16آدم؟ إىل أساء كما" إليك شعيب ي أأسأت"
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 اجلارحة، ابملفارقة اإلحساس تعميق على تعمل ابستفهامات األسطر اكتناز اللغوية الصياغة تظهر

 الفلسطيين صورة لتجلو القصيدة، نسيج يف الشاعر يوظفها وأحداث شخصيات على نفسه الوقت يف وتنفتح

 ا  قسر  النضال عن أُبعد الذي املخيم ساكن شخصية فتربز مساعد، أو نصري دون الشقاء حماربة حياول الذي
 من اهلابط" آدم" ويربز الفردية، الذات قمع يف مكانه العدو ينازع الذي األخ صورة تربزو  اهلواء، يعد وأصبح

 إىل احلقيقي معناه املفارق "إليك شعيب ي أأسأت" اهلمزة أبداته االستفهامي املثري املنبه ليتجلى  األرض إىل اجلنة

بوصفها  بينها املساواة من املأساة تفجر يعين ما اجلمعية؛ ذاهتا إىل الفردية الذات إساءة نفي مفاده جديد معىن
 - الشاعر يرى كما- فالعدو ؛ا  بعض لبعضهما مكملني بعدمها شعري سياق يف وحشرمها جالدها، وبني ضحية

 املتوقع بني املزج طريق عن السياق منطية هز  ) من اللغوية الصياغة استطاعت وهبذا أمك، ولدته ما هو

 متناقضني وضعني اقرتان عن انمجة مباغتة هي حيث من إال غايتها حتقق ال املفارقة كانت وإذا. والالمتوقع

 أسلوبية خاصية كل قيمة ألن األسلوبية، الظاهرة حماور من ا  هام ا  حمور  تعترب بدورها املباغتة هذه فإن بطبيعتهما،

 املتلقي نفس على وقعها كان منتظرة غري كانت فكلما ؛طردي   ا  تناسب حتدثها اليت املفاجأة حدة مع تتناسب

 الفردية األان بني املنطقية التعالقات شبكة انتهاك من الشاعر متكن األخري االستفهامي املنبه هبذا 17.(أعمق

 .اإلنساين وجودها الفردية األان حتقق أن دون حيول ا  عدو  أمست اليت اجلماعية واألان

 من الشاعر ينتقل حيث القصيدة؛ يف والغائبة احلاضرة األصوات عن الكشف يف ا  دور  الضمائرية ؤديت

 من الشعري النص داخل الضمائر فنوعية) عنهم؛ احلكاية عرب اآلخر قول فعل إىل ،ذاته عن املباشر التعبري وضع

 أخرى بعبارة أو الدرامي، أو احلكائي أو الغنائي طابعه عن تكشف أي ونوعيته؛ القول حالة توض ح أن شأهنا

18(.إليوت .س.ت تعبري حد على- الثالثة الشعر أصوات عن تكشف
 القصيدة هذه يف درويش حممود حيضر 

 قصة حيكي فهو هلا؛ ا  حاكي أو احلدث، على ا  شاهد بوصفه بل املسرودة، احلكاية شخوص أحد بوصفه ليس

 .السالم عليه يوسف

 :األمر .2

  ضحية

  قتلت

 ضحيتها

 ضحيتها يل وكانت

 هويتها يل وكانت

 أزقة خرجوا، مثلما القدمية الكتب من اخرج: أشعيا أاندي
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 القدمي العهد مطالع فوق الفلسطيين اللحم تعلق أورشليم

19جلدها تغري مل الضحية أن وتدعي
 

 مرتبطان وكالمها،  "اخرج "األمر بصيغة املتبوع "أاندي "النداء فعل على الشعرية األسطر تنهض

 الداللة، تفجر مركز احلضور بفعل املبدوءة  "أشعيا أاندي " مجلة  متثل 20".أشعيا " العلم ابملخاطب مباشرة

 ظهوره حتقق الذي املأمور لتعيني املتلقي هيأ الذي األمر مستوى يف الطلب صيغة ابجتاه الوراء إىل وتشظيها

دعم األمر أسلوب شكل حيث الشعري، للسطر املتصدرة الفعلية اجلملة خالل من ابلفعل
ُ
 النداء جبملة امل

 الذهن ويلفت النفس، يوقظ) " الندائي املتقدم حيث املشهد، متام إىل ا  بـَْعد املنتشرة الشظاي جتمع نقطة  الفعلية

 واع، حبس تتلقاه حيث اإلصابة موقع منها فيقع يقظة مهيأة ا  نفس صادف األمر جاء ما فإذا ودعاء، طلب ألنه

21(.لتلقيه النفوس إعداد يف ورغبته متنبه، وذهن
 جديد داليل انتج يف األمر الشعرية الصياغة وظفت لقد  

 الظلم، يرفض َمنْ  لظهور ا  متني ا  متضمن ا  التماس مثل آخر إىل احلقيقي مدلوله عن ابألمر ُعد ل فقد مكتسب؛

 اإلنسان فصرخة الشامل؛ اإلنساين الصفاء عادة املقاومة شعر ميزات أنقى من ن)أعلى الشاعر من ا  اعتماد

ْضَطَهد
ُ
 واالضطهاد والقتل والسجن فالظلم إنسان؛ كل ختص إنسانية خةصر  هي زمان أي ويف مكان أي يف امل

 ويتمتع .نبيلة إنسانية عملية هي هلا اإلنسان ومقاومة .جغرافية حدود يف منحصرة غري لإلنسانية، معادية وقائع

 تربير وعلى الصمود، على تعينه عميقة جبذور متسكه من كجزء ابلتاريخ شديدة حبساسية عادة املقاومة شعر

22(. الظلم هذا واحتقار الصمود، هذا
 حضور بوضوح يظهر ما واألمر النداء مجلة بني الطليب االقرتان هذا يفو   

 أتليف يف ا  وإسهام اآلخرين، وحياة الفلسطيين حياة من جوانب عن ا  إفصاح واإلنسانية والقومية الوطنية اهلوية

 متارس  -السيب زمن يف اليهود -املاضي فضحية وتفسريها؛ الواقعة حدوث على داال   ا  ُمْستَـَند ميثل إنساين، وعي

  أنه اإلسرائيليني ابألدابء لقاءاته دأح يف درويش جممود ذكر وقد .اليوم ضحية ابلفلسطيين اإلجرام فعل بسادية

23.(سنة عشرين من يبكي ملن اآلخرين من ا  تفهم أكثر يكون أن عام ألفيْ  منذ بكى من على يتعني)
 سنا إن 

 ويتجلى وهتويدها، طمسها احملتل حياول اليت هويته ويؤكد الدامسة، العامل ظلمة يضيء املباح الفلسطيين الدم برق

 (.هويتها يل وكانت: )بقوله هذا

 :النداء .3

 ":الصبار أبد " قصيدة يف درويش حممود يقول
 الريح ميضغ طائش غد وكان

 الطويلة الشتاء ليايل يف خلفهما

 يبنون نون بن يوشع جنود وكان
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 ومها .بيتهما حجارة من قلعتهم

 هنا ":قاان" درب على يلهثان

 هنا .يوم ذات سيدان مر

 ا  كالم وقال. ا  مخر  ملاءا جعل

 تذكر ابين ي احلب، عن ا  كثري 

 صليبية ا  قالع وتذكر  .ا  غد

 بعد نيسان حشائش قضمتها

24اجلنود رحيل
 

 األول، (موطنهما ) مكاهنما الفاقدين وابنه األب بني القائم احلوار مجاليتني؛ بنيتني إىل الصياغة تستند

 املتجلي العلم على الشعري النص انفتاح إىل املؤدي التعبريي التدفق ذي  "تذكر ابين ي" ابألمر املتبوع والنداء

 واملنادى، املنادي بني نفساين حاجز إقامة يعين" ي" النداء أداة توظيف على الصياغة اعتماد إن .الدور آلية عرب

 ترتكز اترخيية وأحداث مكاين عامل على لينفتح الداخلي، العامل على االنفتاح بعد إىل احلاجة أتكيد حيث من

 حممود /الطفل االبن إىل املوجه األب حديث إن  حيث واألمر؛ النداء نسيج يؤلف الذي  "احلر التداعي"  إىل

 زمن إىل الرومانية االمرباطورية زمن من الفلسطيين ابلشعب حلت اليت التارخيية املأساة أبعاد يلخص درويش،

" فرتة"و" عيشو " فرتة وهي وأهلها فلسطني حياة يف فاصلة اترخيية بفرتات ا  مرور  احلديث، الصهيوين االحتالل
عذبنْي  واجلسد الروح تربز اليت الصليبية احلروب

ُ
 االمرباطوريت هذه ولكن الفلسطيين؛ واإلنسان للشاعر امل

 احلقيقة هذه األب يقرر وهلذا فلسطني، أرض على عني بعد ا  أثر  وصارت وجودها، وزال زالت قد االحتاللية

25وصية، شكل يف التارخيية
 نصوصه يف الوصية هلذه الطفل متثل انعكس وقد. وذهنه الطفل قلب يف حيفرها 

 هنا من) :منا يهرب نرتكه أو املاضي نفقد أن من خوفنا معه احلوارات أحد يف الق إذ املوازية؛ والنثرية الشعرية

 على وفارسية، وآشورية رومانية الكبرية، االمرباطورية اجليوش تقاطر حيال للشاعر يس. لالغياب توثيق إىل نزعيت

 يقف أن الشاعر يستطيع ال د.املشه على الباب ثقب من يتفرج الذي الطفل إىل يرجع أن إال ،الساحة يف املرور

 فهي  ...وعمله سريه ويتأمل التاريخ، على بعيد من يُطل أن إال له سبيل من وليس .وحياورها جيوش طريق يف

26.(األوىل السرية إىل العودة يف األوىل؛ األشياء يف إنه كله؟ هذا من الشعر وأين .الشعر عن للبحث خطوة
 

 إليه اخلارج واملعىن يتناغم الذي الالحق األمر من املستفاد املعىن تقوية يف دوره يظهر النداء تقدم إن

 متكن اليت التحريضية والرؤية الشعرية املكاشفة إهنا يكون؛ أن بد ال فيه مرغوب فعل إىل ابنه ينبه فاألب النداء؛

 عامل عن الكشف هي لذلك ا  تبع الشعرية اللغة وظيفة) متسي حيث أحداث؛ من ويدور دار ما وعي من القارئ
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 يكتفي الشاعر جيعل مل ما واإلنسانية؛ الوطنية الشاعر رسالة تكون عندئذ 27.(الكشف إىل حاجة يف ا  أبد يظل

 ترتبط كلية لداللة ا  إنتاج اخلربية ابجلمل املتأتية املعرفية احملموالت عرب ا  وحاضر  ا  ماضي الواقع عذاابت عن ابلتعبري

 بوعي واجملموع الفرد تشحن -واألمر النداء صيغيت تتابع بفعل- حتريضية داللة إنتاج إىل بل فحسب، ابلتاريخ

 . الفعل على قادر اترخيي

 التحريض بقيمة الوجدان وشحن معريف، بوعي الذاكرة تغذية مسألة تتشكل األمر على النداء ابنفتاح

 وعواطفنا، وأفكاران جتاربنا أن)  ألن النفوس؛ تستفز معاصرة دالالت إلسقاط ا  وحتقيق واملاضي اآلين بني ا  مزج

 بزمننا ويُقاس فقط، القيم مبدلوالت يُقدر مدهتا أو التجربة بسرعة وإحساسنا ،خمتلفة شخصية بسرعة تسري

 28.(االصطالحي الزمن من ثبتة نقاط على املقارنة ألغراض قظهنو  كنا وإن السيكولوجي، ابلزمن الشخصي،
 .درويش حمموديف شعر  القارئ يلمسه ما وهذا الفعل؛ بردات النفسي الزمن قياس ُيستطاع وبذلك

 :النهي .4

 غباري ترمي أن عليك -النبيذ لبريوت تومل ال

 احلجارة، من يداك تألق مبا تدثرين أن .جبينك عن

 امليتون، ميوت كما متوت أن

 األبد إىل تنام وأن

 ...األبد وإىل

 احلصار، هذا يف البحر مراي من يطلع شيء ال

 اجلسد جتد أن عليك

 البلد جتد وأن ،أخرى فكرة يف

 انفجاري جتد وأن أخرى، جثة يف

 ا  متام تذهب فال أخرى، هجرة هي

  فينا الطريان فجر ما يف األرض، ربيع من تفتح ما يف

 ا  متام والتذهب ينابيع من

 انما فيك نيب عن لتبحث شظاي يف

 ...أعرف لست ما إىل أخرى هجرة هي

 ا  أمام ليدفعين خاصريت شد سهم ألف

29يكسران شيء ال
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 إليه اخلارج واملعىن يتناغم الذي الالحق األمر من املستفاد املعىن تدعيم يف فاعليته يظهر النهي تقدم إن

 الفرحة؛ بتلك املبالغة عدم إىل إيهم ا  داعي بريوت؛ من املقاومة خبروج هبجتهم همبعض على ينكر فالشاعر النهي؛

 خروج على للداللة يستدعيها ا  موضوعي معادال   للشاعر متثل نورانية دينية حالة جيس د واألمر النهي طليب فتالحم

 الشاعرة فالذات البالغة؛ ابملشقات مشواب   اخلروج كان وإن اآليت، نور إىل احلالكة احلاضر عتمة من الفلسطيين

صلى هللا عليه  ا  حممد ينتاب كان ملا موازية حالة إىل بوضوح يشري مبا ابحلجارة يدثرها أن خماطبها إىل تطلب
 إىل مرتكزة إميانية إرادة وسطوع اإلنسان، وجود حتقق األمر هذا ويف. أمامه" جربيل" جتلي آن عناء من وسلم

 ابألنبياء أسوة يل ليكون... يؤذيين ا  عدو  يل أقام أن علي، به هللا أنعم وما: )الشعراين يقول هذا ويف ة.الوحداني

 .أحسن آتٍ  إىل املقيت، الواقع وجماوزة والتحرر، اخلالص هي اإلنسان غاية ألن 30(؛واألولياء

 املعىن؛ حركة ولتصدُّر املخاطب، بضمري املتعلقة املضارعة األفعال لتحر ك واسعة مساحة الصياغة تفرد

 سياق يف مرتني املتكرر" جتد" الفعل لكن والتمز ق، والضياع ابلسكون وتوحي احلاضر، إىل إشارة) متثل ألهنا

 عن البحث يف مباشرة متزقها بعد تبدأ سوف الذات ألن أفعال؛ من سبقه ملا ا  مغاير  فعال   ابعتباره حيضر األبيات،

 عن تكشف أن الذات تستطيع وهبذا، "البلد" املكان يف حيل   سوف الذي "اجلسد" جتد أن عليها إذ ذاهتا؛

31.(ونفيه طمسه العدو أراد الذي -وجودها جمرد – وجودها وحتقق الوطنية، هويتها
 

 مجلة إىل وصوال   مرتني، املكرورة" تذهب ال" منتصفها ويف" تومل ال" املفتتح يف النهي صيغتا تشك ل

 جتاوزية حركة يف  عليها وتسطو األفعال، كثيفة اجلمل على ا  ضغط املختتم يف" يكسران شيء ال" اجلنسي النفي

32ونورانيته؛ املستقبل استشراف إىل ومأساويته احلاضر سوداوية من
 اجلملةَ  الثالثي التعاضدُ  هذا ميك ن حيث 

 الديين ببعده ا  مهم ا  اترخيي حدث   املستدعية املنتشرة للداللة املركزي التموضع منى" أخر  هجرة هي" املثبتة االمسية

 يتأسس مستقبل صْنع إىل مطاردته، الفلسطيين حصار صورة يف احلاضر يف املتشكلة املعاانة تجاوز)ب والنفساين

 الدولة إبنشاء  -بعد فيما- كله ذلك جتسد وقد اإلنسانية، والكرامة واخلري احلق يف تتمثل إنسانية، مبادئ على

 وجودمها، والدين الدولة حققت وهبذا املختلفة األرض بقاع يف به وسافرت الدين، لواء محلت اليت اإلسالمية

 القدرة به ا  منيط صورته، رسم إىل الشاعر يطمح الذي الفلسطيين شأن وهذا والكفر، الظلم قوى على وانتصرا

النبوية  اهلجرة جيسد هجرته يف فهو، وسلم عليه هللا صلى الكرمي الرسول مثل الشدائد على والصرب االنتصار على
 تشك ل اخلروج وليس اهلجرة) حيث 33(؛احلاضر الوقت يف أخرى مرة فيه النبوية اهلجرة تتجسد أو أخرى، مرة

 إىل يتجه وإمنا مدينته، من خيرج ال وهو فطرته، إىل يعود ولكي عليه، فُر ضت حياة من للتجر د الشاعر من حماولة

 وإمنا حاضره، أو ماضيه من يهرب ال فهو إلبالغها؛ يسعى رسالة معه وحيمل مدينته، سيصبح ما أو مدينته،

34؛(ملستقبله ينهض
 إىل مكة من خروجه تعين املدينة إىل مكة منصلى هللا عليه وسلم  الرسول هجرة أن ذلك 
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 حيقق حيث املصطفى؛ هجرة به تتداعى ا  حدس انفك ما ا  آتي يستشرف هبذا فالشاعر ذاته؛ الوقت يف مكة

 للذهاب سبب وال هبان ُمْفَرطٍ  لفرحة داعي فال ؛"يكسره شيء ال" إذ والقومية؛ الوطنية وهويتيه ذاته الفلسطيين

 .فلسطني مدن كما الفلسطيين العريب مدينة فبريوت اإلفراط؛ هذا يف ا  بعيد

 
 :امةاخل

 الشاعرة للذات النفسانية األزمة أبعاد عن كشفت درويش حممود شعر من خمتارة إنشائية مناذج تلك كانت

 أتثريية، سلطة ذا نصه جعل ما شىت؛أبمناط  العريب املوروث مع تفاعله أظهرتو  ،واالعتبارية الشخصية بصفتها

 .آن يف ا  ومجعي ا  ذاتي ا  وعي تقدم للظن، قابلة غري يقينية رؤية اخلطاب فيها يتحول

 نصه، ألسلوب ا  تلوين درويش حممود عليها اتكأ ،ابرز حضور ذات حيوية تعبري آلية اإلنشاء بنية مثلت

 عرب به خاص عامل إنشاء إىل صار فالشاعر اإلبداع؛ فعل يف للمشاركة للمتلقي ا  ودفع فيه، واجلدة للدينامية ا  وبعث

 .هلا متفردة قراءة وتقدميه الواقعية، للحياة املوازي وقوفه

 الداللية وخيوطها القصيدة، بنسيج الصلة عميقة فنية بنية على دالة مناذج الطليب اإلنشاء صيغ شكلت

 ا  حد تنشئ حمر ضة تنبيهية أدوات املمثلة وآتٍ  وحاضر فائت من الثالثة األزمنة ومتازج واإلنسانية، الذاتية أببعادها
 يف رغبة بينهما وتشب  ك املاضي، وتستدعي احلاضر، تعري فهي ؛مستقبال   بلوغه إىل الشاعر سعى فاصال   ا  نفساني
 ا  تدمري  العامل يف فاعليته ممارسة له تتيح جماوزة، قدرات امتالك حماولة الفنية األدوات تلك متثل .أفضل غد والدة

 .سفلية أو فوقية قوى ألي املوافقة أو املخالفة شرعية له تتيح كما ،ا  وتكوين

 احلقيقية، الداللية حمموالهتا على ثبتة اإلنشائية األساليب تظل   أن الشعري حممود خلطاب التخييلي الطابع نفى

 إىل ا  ساعي قوال   اآلمر وضع الشاعر يتخذ ولكن 35.(استعالء الفعل طلب) به ا  مقصود مثال   األمر يبقى كأن

 األساليب توظيف إىل الشاعر دواعي تنو عت فقد هلذا، ا  وتبع .األحوال وقرائن السياق جيل يه جديد، معىن

  .اإلنشائية

ت بل هبا، خاصة جتربة الناطقة الذات َتُصغْ  مل  قضيتها اجلماعة قضية /العامة القضية صرير

 36.الشخصانية
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