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الممخص بالمغة العربية
تتناوؿ ىذه الدراسة "التواصؿ بالتراث في شعر يوسؼ الخطيب" لما لمتراث مف أىمية في الحياة
(العممية والعممية) ,فيو ميراث اآلباء واألجداد ,وىو العوف في الكشؼ عف مكنونات الحياة ,والمساعد في
التعامؿ مع المواقؼ والحاالت المشابية لو ,لذا فقد حرص اإلنساف عمى ذاؾ الموروث وتمسؾ بو وعمؿ
عمى نقمو مف السمؼ إلى الخمؼ ,لضماف االستم اررية والحفاظ عمى اليوية التي سعى اآلخروف مف أجؿ
طمسيا وتغييرىا وتحويرىا ونفييا حتى وربما سرقتيا حينما أدرؾ أىميتيا بالنسبة ألىميا.
ُّ
كؿ ىذا كاف وراء تمسؾ األبناء بالتراث والحفاظ عميو ,ونقمو إلى مف بعدىـ بصورتو األولى
فتعيدوه في أعماليـ ومنجزاتيـ المختمفة مف أجؿ ضماف بقائو.
جاء في التمييد الحديث عف مفيوـ التراث لغة واصطبلحاً ,وكيفية تطور المصطمح ودخولو إلى
ساحة األدب ,وكيؼ تعامؿ معو األدباء والنقاد والمفكروف ,كذلؾ الحديث عف التراث والتجديد ,وأىمية
التراث ,واستدعاء التراث في األعماؿ األدبية ,وأخي ًار الحديث عف العوامؿ التي دفعت باألديب لمتواصؿ
مع التراث.
وأما الفصؿ األوؿ فتحدث عف األنماط التراثية عند يوسؼ الخطيب وىي :التناص الديني الذي
يشمؿ التناص مع القرآف الكريـ والحديث الشريؼ والتناص مع الشخصيات الدينية ,وتحدث أيضًا عف
التناص التاريخي الذي يشمؿ الحديث عف الشخصيات التاريخية الحقيقية والرمزية والقناع الفني مف جية
واألحداث التاريخية مف جية أخرى ,وكذلؾ التناص األدبي العربي والغربي منو ويتمثؿ بػ :األدب القديـ,
واألدب الحديث ,واألدب الشعبي واألساطير واألمثاؿ والحكـ.
وشمؿ الفصؿ الثاني الحديث عف آليات توظيؼ التراث مف حيث االستخداـ :ظاىرة عرضية,
وظاىرة فنية (الرمز) ,وقناع فني ,ومف حيث المضموف :رؤية ذاتية ,ورؤية موضوعية ,ومف حيث البناء:
التراث والمغة ,والتراث والصورة ,والتراث واإليقاع.
وختمت الدراسة بخاتمة تضمنت أىـ النتائج التي وصمت إلييا الرسالة ,وببعض التوصيات.

ح

المقدمة
الصبلة والسبلـ
الحمد هلل رب العالميف ,حمداً طيباً مباركاً ينبغي لجبلؿ وجيو وعظيـ سمطانو ,و ّ

عمى أشرؼ الخمؽ والمرسميف وخاتـ النبييف محمد بف عبد اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ ,أما بعد:

فشغمت دراسة التراث مساحة واسعة وميمة في حيز الدراسات األدبية والنقدية الحديثة عربياً
الشخصية لؤلمة ,والميراث األعظـ مف السمؼ ,وحينما وجد األدباء فيو
اليوية
وعالميًا ,انطبلقًا مف كونو
ّ
ّ
ما يشبع قرائحيـ ويعطي عمميـ ِس َم َة التميز ,لجؤوا إليو لينيموا مف معينو الذي ال ينضب سطور المجد
العز والسؤدد ,ولـ يقتصروا عمى تراث أمتيـ العربية فقط بؿ توسعوا في
وصور االنتصار والفخر ,ولغة ّ
بحور التراث اإلنساني عامة الشرقي والغربي منو ,فتأثروا وأثروا ,وتبلقت ثقافاتيـ جميعًا ,فخرجوا بأعماؿ
خصيبة.
ولما وجد الشاعر الفمسطيني صور انعكاس واقعو بخاصة والواقع اإلنساني بعامة في التراث
القديـ (العربي والغربي) ,انتقى منو تمؾ الصور ووظفّيا في أعمالو ليخرج بعمؿ يحمؿ المبلمح التراثية
ال.
بألواف واقعية فزادىا أصالة وشمو ً
ومف ىنا فقد كاف تواصؿ الشاعر يوسؼ الخطيب بالتراث حاض اًر حضو اًر واضحاً في معظـ
قصائده ,فاستقى مف معينو وانتفع مف مادتو ,واستدعى شخصياتو ,واستعاد تاريخو ,واستعار صوره ولغتو
وايقاعو ,فجسد بو واقع شعبو وكتب قصة قضيتو التي حمميا معو أينما ح ّؿ وارتحؿ ,فجاءت ىذه الدراسة
لترصد التراث الذي تواصؿ بو يوسؼ الخطيب في شعره ,والكشؼ عف آليات توظيؼ التراث فيو.
أما الدراسات السابقة التي تتشابو وموضوع البحث فيي رسالة ماجستير لػ خميس محمد محسف
غزة -6113
جبريؿ بعنواف (التناص في شعر يوسؼ الخطيب) دراسة وصفية تحميمية) في جامعة األزىر ّ

 ,6111وىناؾ رسالتاف تناولتا شعر يوسؼ الخطيب لـ تتمكف الباحثة مف الوصوؿ إلييما وىما بعنواف:

دراسة فنية في شعر يوسؼ الخطيب ,سالـ أبو محيسف ,رسالة ماجستير ,معيد البحوث والدراسات
العربية ,القاىرة 6113 ,ـ ,واألخرى بعنواف :يوسؼ الخطيب  :حياتو وشعره ,أمؿ جماؿ أبو عيدة ,رسالة
ماجستير ,الجامعة األردنية ,األردف6116 ,ـ .إضافة إلى أبحاث عمر عتيؽ التي نشرت في مجبلت
عممية محكمة ,وىما بعنواف التناص األدبي في شعر يوسؼ الخطيب ,والتناص الديني في شعر يوسؼ

1

الخطيب ,إضافة إلى إشارة أحمد شعث لمشاعر في كتابو األسطورة في الشعر الفمسطيني المعاصر,
ودراسة ناىض حسف (فائز العراقي) بعنواف يوسؼ الخطيب – ذاكرة األرض ,ذاكرة النار.
وقد اتبعت الدراسة ,منيجاً وصفياً تحميمياً ,حيث كانت ترصد الظاىرة وتصفيا وتفسرىا مستفيدة
مف ىذه المناىج الحديثة في تحميؿ النص الشعري ,عند الخطيب ,عمى وفؽ معطيات النص ..بآليات
أف النص الشعري يثير إشكاليات نقدية .وقد وظؼ الشاعر قضايا تراثية
(التحميؿ والتأويؿ) ,إذا عممنا ّ

كثيرة في شعره كالرمز والقناع والتناص بأنواعو المختمفة ,والصورة والمغة الشعرية التي تجمت بآليات
مختمفة في نصوصو ,واإليقاع ...وغيرىا .األمر الذي أدى إلى أف تعددت الرؤى نتيجة لتعدد االتجاىات

الشعرية التي تناوليا الخطيب في شعره.
وأما أىـ المصادر والمراجع التي أفادت منيا الدراسة ,فكاف ديواف الشاعر عمى رأسيا ,نظ اًر ألف
الدراسة تعنى بالتراث في شعره ,وكذلؾ أفادت مف بعض المصادر والمراجع األخرى ,مثؿ :أثر التراث في
الشعر العراقي الحديث لػ عمي حداد ,واستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر لعمي
عشري زايد ,والشعر العربي المعاصر – قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية لعز الديف إسماعيؿ ,والتراث
والحداثة لمحمد عابد الجابري ,وتحميؿ الخطاب الشعري ,لناىض محسف ,وكتاب األسطورة في الشعر
الفمسطيني المعاصر ألحمد شعث.
جاءت الدراسة في  :تمييد وفصميف وخاتمة.
في الفصؿ األوؿ :تناوؿ البحث األنماط التراثية عند يوسؼ الخطيب والتي تمثمت ب :أوالً:
التناص الديني والذي اندرج تحتو :التناص مع القرآف الكريـ ,والتناص مع الحديث الشريؼ ,والتناص مع
الديانات األخرى ,ثانيًا :التناص التاريخي ,واندرج تحتو الشخصيات التاريخية (الشخصيات الحقيقية
والرمزية والقناع) ,واألصوات التاريخية (ذات البعد الديني والتاريخي ,وذات البعد الفمسطيني) ,وأخي ًار
التناص األدبي النثري والشعري منو :والذي اشتمؿ األدب العربي والغربي القديـ والحديث منو ,إضافة إلى
األدب الشعبي واألساطير والحكايات الخرافية ,واألمثاؿ والحكـ .واألغنية الشعبية ,والشخصيات األدبية
ومقوالتيا.
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أما الفصؿ الثاني :فقد تناوؿ آليات توظيؼ التراث ,التي استخدميا يوسؼ الخطيب لتوظيؼ
التراث في شعره ,وتمثمت مف حيث االستخداـ بػ :ظاىرة عرضية وأخرى ظاىرة فنية وأخيرة بقناع فني .أما
وعرج القسـ الثاني مف ىذا
مف حيث المضموف فكانت ضمف رؤية ذاتية ,وأخرى ضمف رؤية موضوعيةَّ ,
الفصؿ عمى الدراسة الفنية التي تناولت التراث والمغة مف حيث آليات تعامؿ الشاعر معيا ,ثـ الحديث
عف التراث والصورة بوصؼ الصورة ىي المعيار النقدي لجودة الشعر ,وال سيما في حالة تداخؿ النص
الشعري الحديث مع نصوص سابقة عميو ,وأخي ار تناوؿ التراث واإليقاع في عممية البحث عف تناسب
ضـ التراث والمغة ,والتراث
التراث مع اإليقاع الشعري الموظؼ فيو ,وأخي اًر مف حيث البناء والذي ّ
والصورة ,والتراث واإليقاع.
وأخي اًر انتيى البحث بخاتمة تضـ أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث.
وفي النياية أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف مف الدكتور نسيـ بني عودة عمى ما أفاد وأعطى ,فكاف
نعـ الناصح والمرشد ,ونعـ المعيف الذي ال يبخؿ بعممو وخبرتو عمى تبلميذه.

4

تمييد :التراث

ىوية
عما ّ
ويثبت أصمو وفصمو ,ويكوف بمثابة ّ
ويثَبّْت جذرهُ ,
يشد بو أزرهُ ,
أخذ اإلنساف يبحث ّ

شخصية لو ,فوجد في ماضي آبائو وأجداده ما يكفؿ لو كؿ ىذا ,فتمسؾ بما تركوا لو مف قيـ وعادات

وطقوس وأفكار ومبادئ وغيرىا مف األمور المعنوية ,إضافة إلى الجانب المادي (التركة) ,أو ما أصبح
يطمؽ عميو فيما بعد (الميراث).
ث) ,التي تعني كما ورد في
(وِر َ
ومف ىنا يمكف تعريؼ الميراث لغة بالعودة إلى أصؿ الكممة وىو ّ
أورث الرجؿ ولده ماالً إيراثاً حسنًا,
لساف العربَ :وِرثَوُ مالو ومجده ,وورثو عنو ِوْرثًا َوِرثةُ ووراثة وأراثة ...و َ
ث وقيؿ ِ
اث في الماؿ )1( .أما في القاموس المحيط فاإلرث :بالكسر:
ث والمير ُ
الوْر ُ
والتراث والميراث :ما ُوِر َ
()2

وورث أباه

الرماد والبقية مف كؿ شيء...
الميراث ,واألصؿ واألمر القديـ توارثو اآلخر عف األوؿ ,و َ
يرثو ,كيعدهِ ,وِرثًا ووراثة وارثاً ِ
وورثوُ :جعمو مف ورثتو .والوارث الباقي بعد
ورثَة ,بكسر الكؿ ,أورثو أبوهّ ,

فناء الخمؽ ( .)3وىكذا سائر المعاجـ العربية ,تُ ْجمع عمى َّ
أف الميراث أو التراث ىو ما نقؿ مف الماضي

إلى الحاضر ,وما تمقفو األبناء عف آبائيـ ,سواء أكاف الميراث ماديًا ,أـ معنويًا ,أـ فكريًا.

عما يمزـ عف كثرة معاودة الشيء
واتسع مفيوـ التراث باالستعماؿ المجازي" ,فأصبح يعبر أيضًا ّ
ِ
األكؿ التخـ واألدواء ,وأورثتو الحمى ضعفاً ,وقد استخدمت الكممة بعد
وتراكمو ,كما نقوؿ :أورثتُوُ كثرة

ذلؾ لمتعبير أيضًا عف انتقاؿ غير مادي بيف جيميف أو أكثر ,كما نقوؿ ىو في إرث مجد .والمجد متوارث

بينيـ" (.)4
مر العصور اكتسى لفظ
أما اصطبلحًا فيمكف القوؿ ّأنو مع التقدـ والتطور الحاصؿ عمى ّ

معنى مختمفًا مباينًا ,وربما مناقضًا لمعنى مرادفو
(التراث) في "الخطاب العربي الحديث والمعاصر
ً
(الميراث) في االصطبلح القديـ ,فبينما يفيد لفظ (الميراث) التركة التي توزع عمى الورثة ,أو نصيب كؿ
(ٌ ) 1نظر :ابن منظور  ,مادة َو ِر َ
ث.
( ) 2الفٌروز أبادي ,اإلرث ,باب األلف ,فصل الثاء.
( ) 3نفسه ,ورث :باب الثاء ,فصل الواو.
4
( ) الشرقاوي ,عفت ,التراث التارٌخً عند العرب ,مجلة فصول ,م ,1ع1545-1541 ,1م ,ص.131-145
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منيـ فييا ,أصبح لفظ (التراث) اليوـ يشير إلى ما ىو مشترؾ بيف العرب ,أي إلى التركة الفكرية والروحية
()1

التي تجمع بينيـ لتجعؿ منيـ جميعًا خمفًا لسمؼ"

أي "ما تراكـ خبلؿ األزمنة مف تقاليد وعادات

وتجارب وخبرات وفنوف وعموـ في شعب مف الشعوب ,وىو جزء أساسي مف قوامو االجتماعي واإلنساني
والسياسي والتاريخي والخمقي ,ويوثؽ عبلئقو باألجياؿ الغابرة التي عممت عمى تكويف ىذا التراث
واغنائو".

()2

نج ٌـ مف
فبل يمكف القوؿ أف التراث تاريخاً مضى وانتيى ,بؿ ىو
حاضر ومستقبؿ ,وىو َم ْ
ٌ

االيحاءات والرموز واألفكار والصور القابمة لمتجديد والتحوير والتكيؼ في سياقاتيا الجديدة الحديثة ,فمنو
نستوحي ألواف لوحة الحاضر ,وخيوط ثوب المستقبؿ.
ث) ,في القدـ بمعنى الموروث الثقافي أو
(وِر َ
"لـ تستعمؿ كممة التراث أو ّأيًا مف مشتقات أصميا َ
الفكري وغيره ,كما ىو مستخدـ في الخطاب العربي المعاصر .والمعنى الذي كانت تحيؿ إليو في
الخطاب العربي القديـ ىو الماؿ في أكثر السياقات ,وأقميا كاف بمعنى الحسب .أما بما يخص الشؤوف
الفكرية والثقافية ,فقد كانت غائبة تماماً عف المجاؿ التداولي ,أو الحقؿ الداللي لكممة التراث
()3

ومرادفاتيا".

ويقترح الجابري تعريفاً عاماً لمتراث فيقوؿ " :التراث ىو كؿ ما ىو حاضر فينا أو معنا مف
الماضي ,سواء ماضينا أو ماضي غيرنا ,سواء القريب منو أو البعيد".

()4

وظمّت لفظة (التراث) قميمة االستعماؿ عند األدباء والمفكريف القدماء ,ورّبما معدومة ,أو مستعممة

لكف بمصطمحات وألفاظ أخرى ,إلى أف ُكتب ليا الذيوع واالنتشار في العصر الحديث ,لكف بمعنى البحث
عف الماضي ,لتوظيفو في أعماؿ الحاضر ,ورسـ خطوط المستقبؿ " .فتجاوز التراث كونو ارتدادًا إلى
( )5
أكده محمد عابد
الماضي ليغدوا مخزناً استراتيجياً قاببلً لؤلخذ منو متى دعت الحاجة"  .وىذا ما ّ

نقرر َّ
أف التراث بمعنى الموروث الثقافي والفكري والديني والفني ,وىو
الجابري في قولو " :وبإمكاننا ْ
أف ّ
( ) 1الجابري ,محمد عابد ,التراث والحداثة ,ص.63
( ) 2الفضلً ,عبد الهادي ,تحقٌق التراث ,ص.41
( ) 3الجابري ,محمد عابد ,التراث والحداثة ,ص.66
( ) 4نفسه ,ص.31
5
( ) الخضور ,صادق عٌسى ,التواصل بالتراث فً شعر عز الدٌن المناصرة ,رسالة ماجستٌر ,جامعة الخلٌل ,6114 ,المقدمة.
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المضموف الذي تحممو ىذه الكممة داخؿ خطابنا العربي المعاصر ممفوفاً في بطانة وجدانية أيديولوجية ,لـ
يكف حاض ًار ال في خطاب أسبلفنا وال في حقؿ تفكيرىـ ,كما ّأنو غير حاضر في خطاب أي لغة مف

أف مفيوـ
المغات ّ
الحية أو المعاصرة التي نستورد منيا المصطمحات والمفاىيـ الجديدة عمينا ,وىذا يعني ّ

إنما يجد إ طاره المرجعي داخؿ الفكر العربي المعاصر ومفاىيمو الخاصة ,وليس
التراث ,كما نتداولو اليوـ ّ
خارجيا"...

()1

وحيث المجوء إلى التراث والعودة إليو " ال يعني الرجوع إلى التاريخ بقدر ما يعني إحياء الفعؿ
اإلنساني في المرجعية التاريخية بحيث يصبح التواشج مع رموز التراث إثباتًا لوجودىا"

()2

فاألديب يعمؿ

عمى إحيائيا ثـ توظيفيا في أعمالو ليمنحيا رؤية جديدة في إطار حديث ,وبتواصؿ المبدع مع التراث
واستخداماتو لو في رسـ لوحاتو الفنية في أعمالو يجعؿ مف عناصر التراث خيوطاً وألوانًا أصيمة تشكؿ
لوحة فنية ذات إطار حديث ,فتحدث عممية اندماج بيف األديب والتراث ولكف عممية "اندماج الذات في
التراث شيء ,واندماج التراث في الذات شيء آخر ,أف يحتوينا التراث شيء ,وأف نحتوي التراث شيء
آخر"...

()3

ويمكف التفرقة بيف ذلؾ مف خبلؿ العبلقة مع التراث ,تمؾ العبلقة التي تحولنا مف كائنات

تراثية إلى كائنات ليا تراث ,أي شخصيات يكوف التراث أحد مقوماتيا األساسية ,ذلؾ الذي يجمعيا في
شخصية أوسع وأعـ ,التي ىي شخصية األمة صاحبة التراث (.)4
والتراث مسؤولية ثقافية وقومية تقود إلى التجديد" ,والتجديد ىو إعادة تفسير التراث طبقاً لحاجات
العصر ,فالقديـ يسبؽ الجديد ,واألصالة أساس المعاصرة"

()5

ولف يكوف لمتراث أىمية إذا لـ ُندخؿ أصالتو

في حاضرنا ,ونستوحي منو القيـ اإلنسانية العريقة التي تميد لنا طريؽ المستقبؿ ,فمف الماضي يمكف
اإلنطبلؽ إلى الحاضر ,ومنو نستفيد لفيـ الواقع واالستعانة عمى تصويره .ولتجديد التراث "ضرورة واقعية
()6

صائبة لمواقع ,فالتراث جزء مف مكونات الواقع وليس دفاعاً عف موروث قديـ"

ومف ىنا تظير أىمية

التراث " فتراث كؿ أمة ىو ركيزتيا الحضارية؛ فيو جذورىا الممتدة في باطف التاريخ .ومف أجؿ ىذا

( , ------- ) 1التراث والحداثة ,ص.66
( ) 2حمزة ,حسٌن ,مراوغة النص دراسات فً شعر محمود دروٌش ,ص.46
( ) 3الجابري ,محمد عابد ,نحن والتراث – قراءات معاصرة فً تراثنا الفلسطٌنً ,ص.61
( ) 4نفسه ,ص.61
( ) 5حنفً ,حسن ,التراث والتجدٌد ,ص.14
6
( ) نفسه ,ص.15

2

تحرص األمـ عمى نبش ىذا التراث ,واستيحاء ما ىو صالح لمبقاء منو ,وما يمكف أف يكوف لو مغزى
فعاؿ في بناء واقعيا الجديد".
ودور ّ

()1

حبل لطبلسـ القديـ ,ولمعقد الموروثة ,والقضاء عمى معوقات التطور
وقد وجدوا في تجديد التراث ًّ
ال
والتنمية ,والتمييد لكؿ تغير جذري لمواقع ,فمف خبللو يمكف إطبلؽ تمؾ الطاقات المختزنة عند أبنائو ,بد ً
مف إبقائيا مختزنة ال تستعمؿ بطرؽ سوية ,يقوـ غالبيا عمى التعصب والجيؿ واإليماف األعمى...

()2

يعد التراث القديـ
وبالتراث يمكف تحميؿ العقميات المعاصرة ,فتحميؿ التراث يعني تحميؿ تمؾ العقميات التي ّ
مكونًا رئيسًا ليا ,فيسيؿ بذلؾ رؤية الحاضر في الماضي والماضي في الحاضر ,وذلؾ لما لقضية التراث
والتجديد مف أىمية بإظيار البعد التاريخي في وجداننا المعاصر ,واكتشاؼ جذورنا في القديـ لمعرفة في
أي مرحمة مف التاريخ نحف نعيش ,وكذلؾ يمثبلف عممية حضارية ىي اكتشاؼ التاريخ .وىو حاجة ممحة
ومطمب ثوري في الوجداف القومي المعاصر .كما يكشفاف عف قضية البحث عف اليوية.

()3

" لكف

مشكمة التراث لـ ترتبط بالمفيوـ القومي مف قبؿ كما ارتبطت بو في اآلونة األخيرة مف حياة األمة
العربية ...وانما ىي قد أصحبت حركة النيضة الحديثة منذ بواكيرىا ...ومع الوعي الجديد بالذات
وحركات التحرر كاف ال بد مف أرض صمبة تمنح الذات صبلب ًة واطمئنانًا؛ فميس مف السيؿ أف يتحرر
اإلنساف واألرض َرْىو تحت قدميو ,... ,الذات ال تتحرر إال مع كامؿ الشعور بذاتيا ,واال إذا كاف ليا
رصيد كاؼ مف الوجود تعتز بو .ومف ثـ برزت ضرورة إحياء التراث العربي في ضمائر الناس"...

()4

ولمتراث أىميتو لكؿ البمداف ,وال سيما الببلد النامية التي تعاني مف قمة االىتماـ بالعنصر البشري
لدييا ,مما أدى إلى قمة الباحثيف والمفكريف فييا .ولكف العودة إلى التراث وتجديده يكفؿ إعادة بناء
اإلنساف وذلؾ عف طريؽ اكتشاؼ بعده التاريخي واعطائو أسسًا نظرية لمتغيير ,وتفجير طاقاتو المخزونة
ثـ خمؽ جو ثقافي حضاري يساعد عمى ظيور فريؽ مف الباحثيف
وخمؽ ثقافتو الوطنية ...ومف َّ
والمفكريف.

()5

( ) 1اسماعٌل ,عز الدٌن ,المصادر األدبٌة واللغوٌة فً التراث العربً ,ص.4
(ٌ ) 2نظر :حنفً ,حسن ,التراث والتجدٌد ,ص.15
(ٌ ) 3نظر :نفسه ,ص.61
( ) 4اسماعٌل ,عز الدٌن ,الشعر العربً المعاصر قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة.66-61 ,
5
( ) ٌنظر :حنفً ,حسن ,التراث والتجدٌد.35 ,
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كما يساىـ التراث والعودة إليو ,في إيجاد وحدة تاريخية لؤلمة وذلؾ لما كاف التراث يشير إلى
الماضي ,والتجديد يشير إلى الحاضر ,فبالعودة إليو يحدث تجانس زماني بيف الماضي والحاضر,
فتنصير األزمنة ميما تباعدت في بوتقة واحدة.

()1

ومف الناحية األدبية " يعد استمياـ التراث األدبي مفتاحًا ميمًا وبار ًاز في الكشؼ عف شعرّية

النص ,وسبر أغواره الداخمية ,إذ يشكؿ االستمياـ المقصود وغير المقصود سببًا رئيسًا في معمارية النص
ّ

الشعري الحديث ,ونقؿ رؤية الشاعر ومبتغاه الذاتي تجاه مفردات الحياة ورموزىا إلى المتمقي"

( )2

وحينما عصؼ مصطمح التراث في أذىاف األدباء والمفكريف والشعراء وأثار حفيظتيـ ,أخذوه
بالدراسة وتناولوه في إبداعاتيـ ,نظ ًار لما يحممو مف أفكار ومعطيات فكرية وثقافية تظؿ حاضرة – ميما
تقادمت األزماف عمييا – حضو اًر فاعبلً حسناً .فقد ساىـ موقؼ الشاعر المعاصر مف التراث في تحديد
القيـ الجمالية والتجربة الشعرية المعاصرة فأصبح التراث اإلنساني لديو مكوناً أساسياً مف تكوينو الشعري,
حيث يستطيع مف خبللو استيعاب الوجداف اإلنساني عامة في إطار حضارة العصر وموقؼ الشاعر منو
كإنساف معاصر.

( )3

واستطاع الشعراء الحديثوف أف ينظروا إلى التراث مف بعد مناسب وأف يتمثموه ,ال

صو اًر وأشكاالً وقوالب ,بؿ جوى اًر وروحًا ومواقؼ ,فأدركوا بذلؾ أبعاده المعنوية"(.)4
ويختمؼ استدعاء التراث وتوظيفو مف شاعر آلخر وذلؾ تبعاً لفيمو لممضاميف التراثية ألمتو,
وعمى مستواه الفكري والثقافي ,وانتمائو السياسي وطبقتو االجتماعية وقدرتو الشعرية.

()5

فاستمياـ التراث في الشعر يعد وظيفة صعبة ,وقمما يبدع فييا أديب ,فالمسألة ليست بحشد األثر
األسطوري أو التاريخي أو غيره مف نماذج التراث ,بؿ صناعة ذلؾ التراث مف جديد ليشكؿ رم ًاز مطابقًا
أو مخالفًا ولربما مقاربًا لؤلصؿ التراثي ,وذلؾ بمزج الزمف الماضي بالحاضر ووضعيما في قالب جديد

(ٌ ) 1نظر :حنفً ,حسن ,التراث والتجدٌد.61 ,
( ) 2الدّهون ,إبراهٌم ,استلهام التراث فً الشعر؛ رؤٌة وإبداع ,مجلة الجوبة ,ع1344 ,43هـ6116/م ,ص.63
(ٌ ) 3نظر :بو عمارة ,بوعٌشة ,الشاعر العربً المعاصر ومثقافته التراث ,مجلة كلٌة اآلداب واللغات ,جامعة محمد بخٌضر – بسكرة ,ع,4
 ,6111ص.3
( ) 4إسماعٌل ,عز الدٌن ,الشعر العربً المعاصر ,ص.64
5
( ) ٌنظر :الشعر ,أنور ,توظٌف التراث فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ,ص.11

4

واحد يغدوا فيو الماضي حاض اًر ,والحاضر ماضياً ,أي محو الزمف لتظير لنا صورة واحدة وموقفاً
واحدًا.

()1

والوعي بالتراث ليس لو فعالية حقيقية إال إذا ارتبط بوعي مماثؿ لمواقع ,وفي ىذه الحالة وحدىا
ينشأ جدؿ عميؽ ومثمر

()2

 .بيف البعديف الماضي والحاضر ,وينصيراف في بوتقة واحدة.

وال يستطيع األديب أف يكتب دوف أف يستقرئ التراث اإلنساني والفكري ,وينطمؽ منو إلى فضاء
ّفني يماثؿ الواقع ويتجاوز الماضي ,عمى اعتبار أف الشعر تحديداً يتجاوز الحدود الزمانية والمكانية.

()3

والتشكيؿ التراثي عممية فنية ,وليست عممية ترصيع وزخرفة ,بؿ عممية إعادة خمؽ وتكويف
وترتيب ,بحيث يصبح التراث جزءًا مف التجربة الشعرية الجديدة ,إذ يتجاوز الشاعر دالالت النص التراثي
ٍ
معاف جديدة .فبل تكوف مقصدية الشاعر إعادة بناء النص الغائب (المستحضر) ,وانما استمياـ
إلى
ثـ تشكؿ ىذه الوحدات عنص ًار شكميًا – يخفي بيا
وحداتو في سبيؿ صبغيا بروح عصره وقضاياه ,ومف ّ
الشاعر رؤيتو فييا بشكؿ عاـ )4( .ألف " أكثر ما يسيء إلى النص األدبي ىو قراءتو بصورة يكوف فييا
نسخا لمواقع  /المرجعية الدينية ,الثقافية والتاريخية .ألف ذلؾ يعني إسقاط (خارج) النص عمى (داخؿ)
النص ,أي تصبح المرجعية األساسية لمتأويؿ ىي ما نعرفو قبؿ قراءتنا لمنص وليس ما يمكف أف يقترحو
خبلؽ ,وفي ذلؾ تشويو لمعبلقة القائمة بيف وظيفة القارئ وبيف
النص مف خبلؿ لغتو كنص إبداعّ ,
استقبللية النص"

()5

اء يفقده استقبللو وحريتو.
لقد أصبح "القارئ العربي مؤط اًر بتراثو ,بمعنى أف التراث يحتويو إحتو ً

لقد تمقى القارئ العربي ,ويتمقى ,تراثو منذ ميبلده ,ككممات ومفاىيـ ,كمغة وتفكير ,كحكايات وخرافات
وخياؿ ,كطريقة في التعامؿ مع األشياء ,كأسموب في التفكير ,كمعارؼ وحقائؽ ...عندما يق أر القارئ
العربي نصاً مف نصوص تراثو يقرأه مستذك اًر ال مكتشفاً وال مستفيماً".

()6

وىنا تبرز وظيفة األديب في

(ٌ ) 1نظر :الدٌب ,كمال ,توظٌف التراث االنسانً عند الشاعر محمود دروٌش من خالل دٌوانه " أحد عشر كوكبا" ,مجلة بٌت لحم ,ع,11
 ,1552ص.36
(ٌ ) 2نظر :إسماعٌل ,عز الدٌن ,توظٌف التراث فً المسرح ,مجلة فصول ,م ,1ع1545-1541 ,1م ,ص.134
(ٌ ) 3نظر :قاسم ,سٌزا ,البنٌات التراثٌة فً رواٌة ولٌد بن مسعود لجبرا إبراهٌم جبرا ,مجلة فصول ,م ,1ع ,1545-1541 ,1ص.153
(ٌ ) 4نظر :حمزة ,حسٌن ,مراوغة النص.13 ,
( ) 5نفسه.11-13 ,
6
( ) الجابري ,محمد عابد ,نحن والتراث.66 ,

5

عممو ,واظيار قدرتو اإلبداعية في توظيؼ التراث فيو ,بحيث يكوف توظيفو لمت ارث يشكؿ وحدة جمالية
بل معرفيًا خصبًا يحتاج إلى نظر نقدي الختيار العناصر الحية منو,
تثير المتمقي ,حيث يتمثؿ التراث "حق ً
والقادرة عمى الديمومة والتي تصمح اف تكوف شواىد قادرة عمى التجديد والتموضع في نصوص جديدة
وتستعصي عمى االستيبلؾ اآللي لما تختزنو مف ظبلؿ وثراء يتأبى عمى االندثار والزواؿ".

()1

ٍ
ماض يتحرؾ ,ووصؼ
فالتراث والتجديد انما يؤسساف عمماً جديداً ,فيو وصؼ لمحاضر وكأنو
حاضر معاش ,إذف فالقضية ىنا أصبحت قضية تجانس في الزماف وربط الماضي
لمماضي عمى أنو
ٌ
بالحاضر وايجاد وحدة التاريخ.

()2

أما العوامؿ التي دفعت األد يب إلى العودة إلى التراث والنيؿ منو ,فيي عديدة متنوعة ,يمكف
اختصارىا بما يمي:
 .1عوامؿ فنية:
كانت عودة الشاعر إلى التراث والنيؿ منو عودة فنّية ,ال تقوـ عمى أساس المتابعة والتقميد ,وال

تدعو إلى المقاطعة واإلىماؿ ,وانما تستميـ ذلؾ التراث في نتاجات أدبية متميزة تجمع بيف األصالة
العريقة والمعاصرة الحديثة ,وتمد أواصر الماضي وتوجييا نحو المستقبؿ( .)3فاستخداـ معطيات التراث
"استخداما فنيًا إيحائيًا وتوظيفيا رمزيًا بح مؿ األبعاد المعاصرة لمرؤية الشعرية لمشاعر ,بحيث يسقط
الشاعر عمى معطيات التراث مبلمح معاناتو الخاصة ,وتصبح ىذه المعطيات معطيات تراثية – معاصرة,
أشد ىموـ الشاعر المعاصر خصوصية – ومعاصرة ,في الوقت الذي تحمؿ فيو كؿ عراقة
تعبر عف ّ
التراث وكؿ أصالتو ,وبيذا تغدو عناصر التراث خيوطا أصمية مف نسيج الرؤية الشعرية المعاصرة وليست
شيئا مقحمًا أو مفروضًا عمييا مف الخارج"

()4

( ) 1إسماعٌل ,عز الدٌن ,الشعر العربً المعاصر قضاٌاه وظواهره ,ص.64
(ٌ ) 2نظر :حنفً ,حسن ,التراث والتجدٌد ,ص.15
(ٌ ) 3نظر :قاسم ,نادر جمعة علً ,التواصل بالتراث فً الرواٌة العربٌة الفلسطٌنٌة الحدٌثة ,من عام  ,4661-4691رسالة دكتوراه ,الجامعة
األردنٌة ,1553 ,ص.5
4
( ) زاٌد ,علً عشري ,توظٌف التراث فً شعرنا المعاصر ,مجلة فصول ,م ,1ع ,1545-1541 ,1ص.613
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فقد أدرؾ الشاعر المعاصر أف استغبللو إلمكانات التراث يكوف قد وصؿ تجربتو بمعيف ال ينضب
مف القدرة عمى اإليحاء والتأثير ,وذلؾ لما وجد فيو مف إمكانات فنية ومعطيات ونماذج ال منتيية تمنح
عممو طاقات تعبيرية ال حدود ليا.

()1

 .2العوامؿ الثقافية:
وىي عوامؿ ساع دت عمى اتجاه الشعراء والمعاصريف استدعاء الشخصيات التراثية ,وعمى
االنتقاؿ بعبلقة الشاعر بموروثو مف مرحمة ( التعبير عف الموروث) ,إلى مرحمة (التعبير بو) .وذلؾ نتيجة
تأثير حركة إحياء التراث بيـ ,حيث لفتوا األنظار لما في التراث مف قيـ فكرية وروحية وفنية صالحة
ل مبقاء واالستمرار .إضافة إلى تأثر الشعراء المعاصريف باالتجاىات الداعية إلى اإلرتباط بالموروث في
اآلداب األوروبية الحديثة ,فقد تأثروا بدعوة (ت.س إليوت) إلى ضرورة ارتباط الشاعر بموروثو.

()2

أعمى وال تصوي ًار ساذجًا ,بؿ يجب أف يكوف اختيا ًار واعيًا,
عمى أف ال يكوف توظيفو لمتراث تقميدًا
ً
يختار منو ما يوائـ روح عصره ,ويجد فيو انعكاس فكره " فالتراث يشكؿ جزءاً رئيسا مف شخصية الشاعر
وتكوينو الثقافي ,إذ تتراكـ مكونات ىذا التراث عمى مدى سنيف في مكنونات البلشعور لديو ,فيستخرج مف
اءـ مع تجربتو الشعرية النابعة مف حالتو النفسية وخمفيتو االجتماعية والسياسية
ىذا المنجـ الثميف ما يتو َ

والفكرية"

()3

وقد شجع نشر التراث نش ًار عممياً الجيؿ الجديد مف الكتاب والشعراء عمى محاكاتو وتقميده,

ومعارضتو والنسج عمى منوالو.

()4

.

 .3العوامؿ السياسية واالجتماعية:
حيث كاف ليا دور فاعؿ في توجيو الشعراء المعاصريف " إلى استعارة األصوات األخرى ليتخذوىا
أبواقاً يسوقوف مف خبلليا آراءىـ دوف أف يتحمموا ىـ وزر ىذه اآلراء واألفكار ,وقد وجد ىؤالء الشعراء في
تراثنا معينًا ال ينضب يمدىـ باألصوات التي تحمؿ كؿ نبرات النقد واإلدانة لقوى العسؼ والطغياف,

( ) 1زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ,ص.12
(ٌ ) 2نظر :نفسه ,ص.63-63
( ) 3الشعر ,أنور ,توظٌف التراث فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ,ص.11
4
( ) ٌنظر :خلٌل ,إبراهٌم محمود ,مدخل لدراسة الشعر العربً الحدٌث ,ص.34
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وباألقنع ة التي يتواروف خمفيا ليمارسوا مقاومتيـ لمطغياف ,وقد وجدوا ضالتيـ بشكؿ خاص في تمؾ
األصوات التراثية التي ارتفعت في وجو طغياف السمطة في عصرىا"...

()1

 .4العوامؿ القومية:
أمة في مواجية أي خطر ييددىا وييدد
يعد التراث مف أىـ الجذور القومية التي ترتكز عميو ّأية ّ

كيانيا ووجودىا.

()2

فبالتراث تثبت ىويتيا ,وتؤكد أصالتيا ,وتثبت وحدتيا ,فاستغؿ الشعراء المعاصروف التراث في
أعماليـ ,ليثبتوا لمف حوليـ قوميتيـ ,ويدافعوا عف أمتيـ وأرضيـ.
 .5العوامؿ النفسية:
يعاني معظـ الشعراء المعاصريف مف اإلحساس بالغربة ,وجفاؼ الحياة المعاصرة في ىذا العالـ,
إضافة إلى نمطية المعيشة وتعقيدىا ,وىذا ما دفعيـ إلى اليروب مف ىذا الواقع والبحث عف عالـ آخر
أكثر حيوية ونضارة وعفوية وبساطة ,وقد وجدوا ىذا العالـ بيف أحضاف التراث ,وال سيما العالـ
األسطوري ...حيث ال تزاؿ األحاسيس بك ًار لـ تبتذؿ ,وكذلؾ المغة الفطرية التي لـ تفقد قدرتيا الخارقة
عمى التصوير والتأثير ,فيتمنى الشاعر أف تكوف لكمماتو التي يوظفيا في أعمالو تمؾ الطاقات األسطورية
التي كانت تمتمكيا كممات الشاعر البدائي

()3

.

وتوظيؼ التراث في األعماؿ األدبية بمثابة المتنفس الذي يجد فيو األديب ما يطوؽ إليو ,حيث
"يعد توظيؼ التراث عامبلً قوياً في التعبير عف الدافع النفسي لدى الشاعر وفي اإلسياـ في توصيؿ
شعوره لممتمقي".

()4

وميما كاف السبب الذي دفع الشعراء إلى التواصؿ مع التراث وتوظيفو في أعماليـ ,فيـ ال
يستطيعوف قطع صبلتيـ بو ,فمدييـ رابط خاص معو بحيث يجعميـ دائمي التواصؿ والتحاور معو.

( ) 1زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ,ص.44-46
(ٌ ) 2نظر :نفسه ,ص.45
( ) 3نفسه ,ص.45
4
( ) الشعر ,أنور ,توظٌف التراث فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ,ص.413
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لقد اىتـ الشعراء الفمسطينيوف بالتراث الفمسطيني خاصة والتراث العربي والعالمي عامة  ,فنيموا
مف التراث شيئًا واف ًار " ,لمتعبير عف قضاياىـ الوطنية والقومية واإلنسانية العادلة ,وعكفوا عمى توظيفو,
واستحضاره في فنونيـ الشعرية بكثافة ,جعؿ منو مادة معرفية ينعكس مف خبلليا اإلنجاز اإلنساني ,في
صورة حركية ال تقدس التراث ,بقدر ما تتفاعؿ معو ,وفؽ رؤية معاصرة ,تعمؿ عمى إنتاج دالالت جديدة
ترتبط بروح العصر ,وتوطد النفس الشعري لمكشؼ عف أحبلـ الجماعة ,وطموحاتو اإلنسانية ".
ومف ىؤالء الشعراء الذيف رصعوا قصائدىـ بحجارة الماضي ,يوسؼ الخطيب

()2

()1

الذي ستقوـ ىذه

الدراسة عمى شعره ,الذي يقوؿ في مسألة التجديد" .لقد خيؿ بعض النقاد ألنفسيـ ,ولمشعراء أو القراء معًا,
َّ
أف ىناؾ صراعاً مصيرياً حاسماً بيف القديـ والجديد...فيؿ أكوف مغالطاً إذا نفيت قيمة ىذا الصراع مف
أساسو  ,واعتبرت َّ
أف المشكمة ىي مشكمة" :تطور مستديـ"...

()3

( ) 1النعٌمً ,ماجد محمد ,توظٌف التراث والشخصٌات الجهادٌة اإلسالمٌة فً شعر إبراهٌم المقادمة ,مجلة الجامعة اإلسالمٌة ,م  ,11ع,1
ص31
(ٌ ) 2وسف الخطٌب :شاعر فلسطٌنً  ,ولد فً قرٌة دورا عام 1541م ,أنهى دراسته االبتدائٌة فً مدرسة القرٌة ,ودراسته الثانوٌة فً الخلٌل  ,ثم
التحق بكلٌة الحقوق بالجامعة السورٌة بدمشق ,عمل فً عدة محطات إذاعٌة كإذاعة القدس ودمشق والقاهرة والرٌاض ,تنقل فً إقامته بٌن
مجموعة من الدول العربٌة ,وهو شاعر شدٌد على القضٌة الفلسطٌنٌة فً مؤلفاته ,له دواوٌن عدة منها :العٌون الظماء للنور ,امنع الخمرة عنً,
العندلٌب المهاجر ,عائدون ,سٌأتً الذي بعدي ,وغٌرها من المؤلفات ,توفً عام  . 6111وجمعت دواوٌنه فً األعمال الشعرٌة الجاهزة (مجنون
فلسطٌن).
() 3
الخطٌب ٌوسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج/1ص24
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الفصؿ االوؿ
األ نماط التراثية عند يوسؼ الخطيب
أو ًال :التراث الديني
 التناص مع القرآف الكريـ التناص مع الحديث الشريؼ -التناص مع الديانات األخرى

ثانياً :التراث التاريخي
 الشخصيات التاريخية -األحداث التاريخية

ثالثاً :التراث األدبي
 األدب العربي -األدب الغربي
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انفتح العالـ العربي عمى الغربي ,واندمج كؿ منيما باآلخر ,مما أسفر عف دخوؿ مصطمحات
جديدة متنوعة منتمية لحقوؿ معرفية مختمفة إلى ثقافتنا العربية ,وكاف مف ضمنيا مصطمح التناص (,)1
وىو مصطمح جديد لظاىرة أ دبية ونقدية جديدة تتمثؿ في تداخؿ النصوص وتعالقيا مع بعضيا البعض,
وىي ربما سمة جوىرية في التراث العربي ودليؿ ذلؾ اىتماـ كثير مف النقاد " بالمعاني المتكررة بيف
الشعراء والبحث عف األصالة لدى الشاعر ,جاعميف مقياس ذلؾ قوة اإلبداع"

()2

تعددت الدراسات التي تناولت ظاىرة التناص والمصطمحات المتعمقة بو ,واختمفوا في والدتو ,لكف
معظـ الدراسات تجمع َّ
أف مصطمح التناص ظير لممرة األولى عمى يد الناقدة جوليا كريستيفيا عاـ ألؼ
وتسعمائة وستة وستيف(1666ـ) ,منطمقة مف مفيوـ الحوارية عند أستاذىا باختيف الروسي.

()3

فالنص

عندىا ترحاؿ لمنصوص وتداخؿ نصي ,وتجعؿ مف التناص إحدى سمات النص األدبيَّ ,
ألنيا تحيؿ دائماً
إلى النصوص األخرى لمفضاء المتداخؿ نصيًا( ,)4وىذا قريب مما أشار إليو تودوروؼ " :في كتاباتو
المتأخرة سوؼ يؤكد باختيف بصورة خاصة ,حقيقية جمية :ميما كاف موضوع الكبلـَّ ,
فإف ىذا الموضوع قد
قيؿ مف قبؿ ,بصورة أو بأخرى ,ومف المستحيؿ تجنب االلتقاء بالخطاب الذي تعمؽ سابقًا بيذا
الموضوع"

()5

وتتابعت الدراسات بعد ذلؾ عند كثير مف النقاد واألدباء الغربيف مف أمثاؿ روالف بارت الذي

يرى النص منسوجاً تماماً مف عدد مف االقتباسات والمراجع واألصداء ,وجيرار جينيت الذي طور نظرية
التناص ,وتبعيـ بعد ذلؾ عدد غير قميؿ مف النقاد في دراسة التناص وتفسيره وتطويره.

()6

وتمقؼ فيميب

سولرس الفكرة  " :يقع أي نص في نقطة التقاء عدد مف النصوص ,الذي ىو في الوقت نفسو إعادة قراءة
ليا وتثبيت ليا وتكثيؼ ليا وانتقاؿ منيا وتعميؽ ليا"

()7

وتبعيـ بعد ذلؾ عدد غير قميؿ مف النقاد في

دراسة التناص وتفسيره وتطويره وتجنيده في دراساتيـ وأفكارىـ.
() 1
ص) وال َّنصُ  :رفعك الشًء ,وٌقال نصّ الحدٌث إلى فالن أي رفعه ,ونصّ المتاع نصّا :جعل بعضه على
ص َ
التناصٌ :عاد التناص إلى مادة ( َن َ
ص) أما اصطالحا فقد تعددت التعرٌفات التً وضعت له ,منها تعرٌف وضعه محمد مفتاح فً
ص َ
بعضٌ .نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة ( َن َ
كتابه ,تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص) حٌث ٌقول" :التناص ظاهرة لغوٌة معقدة تستعصً على الضبط والتقنٌن إذ ٌعتمد فً تمٌٌزها
على ثقافة الملتقً وسعة معرفته وقدرته على الترجٌح ,ص ,141ومن آلٌاته االقتباس والتضمٌن واالمتصاص.
( ) 2زعرب ,أحمد موسى ,الشهادة وتجلٌاتها فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر بعد عام 4691م ,رسالة ماجستٌر ,الجامعة اإلسالمٌة ,غزة,
6114م.
(ٌ ) 3نظر :المناصرة ,عز الدٌن ,علم التناص المقارن ,ص144
(ٌ ) 4نظر :كرستٌفٌا ,جولٌا ,علم النص ,ترجمة :فرٌد زاهً 66 – 61 ,و 34
( ) 5تودوروف ,تزفٌتان ,مٌخائٌل باختٌن :المبدأ الحواري ,تر :فخرٌة صالح  ,ص.161-163
وٌنظر :واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر ,ص.12 – 11
(ٌ ) 6نظر :البقاعً ,محمد خٌر ,دراسات فً النص والتناصٌة ,ص12
() 7
مجموعة من المؤلفٌن  ,أفاق التناصٌة المفهوم والمنظور  ,تعرٌب محمد خٌر البقاعً ,ص .43- 42
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واذا ما عدنا إلى الماضي العربي نجد بذور التناص األولى فيو ,فقد أدرؾ الشعراء منذ الجاىمية
ضرورة تواصؿ الشاعر مع تراثو الشعري واالغتراؼ منو ,وما استفياـ عنترة " ىؿ غادر الشعراء مف
متردـ" إال إلبراز تقميد البداية الذي ينبغي األخذ بو في كؿ نص شعري لتحقيؽ شاعريتو

( )1

وقد وجد

التناص أيضا" في مؤلفات العرب القديمة وال سيما النقدية منيا ,فالسرقات الشعرية التي عرفيا العرب في
البداية ما ىي إال صورة مف صور التناص.

()2

وكذلؾ قضية المعاني المطروحة في الطريؽ التي تحدث

عنيا الجاحظ في كتابو الحيواف.
عرؼ الخطاب النقدي العربي مفيوـ التناص في أواخر السبعينات خبلفًا لمغرب الذيف عرفوه في
منتصؼ الستينات ,رغـ َّ
أف النقاد العرب القدامى ىـ الذيف سبقوا الغرب في االىتماـ بو.

()3

ومف ىؤالء

النقاد العرب المحدثيف الذيف اىتموا بمصطمح التناص وتصدوا لمفيومو :محمد بنيس الذي تعد دراستو
حوؿ الشعر المعاصر في الغرب مف الدراسات األولى في ميداف البحث التناصي ,فقد استند في تصوره
إلى كريستيفيا وتودوروؼ.

()4

عرؼ التناص َّ
بأنو "تعالؽ ( الدخوؿ في عبلقة )
ومحمد مفتاح الذي َّ

نصوص مع نص َح َد ٍث بكيفيات مختمفة"

()5

بينما يطمؽ سعيد يقطيف مصطمح التداخؿ النصي عمى

التناص ,فالنص عنده ينتج ضمف بنية نصية سابقة ,والتناص ":كؿ ما يجعؿ نصًا يتعالؽ مع نصوص

أخرى بشكؿ مباشر أو ضمني"

()6

والدراسات في مجاؿ التناص وما يتعمؽ بو ال تنتيي واآلراء والنظريات

تتجدد.
وميما كاف األمر ,فممتناص أىميتو وضرورتو ,ألف األمر يتعمؽ بتوجيو قراءة النص واضاءتو,
والتحكـ في تأويموَّ " .إن و نمط إدراؾ النص الذي يحكـ إنتاجو التدليؿ,

()7

فالتناص لعبة ذىنية ,حيث تثير

ذىف المتمقي وتعصؼ أفكاره مما تحفزه لمبحث عف روافد النصوص الذائبة في النص الحاضر بيف يديو,

( ) 1وعد هللا ,لٌدٌا ,التناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة ,ص11
( ) 2عبد المطلب ,محمد ,قضاٌا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانً ,ص113
(ٌ ) 3نظر :وعد هللا لٌدٌا ,التناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة ,ص43-42
(ٌ ) 4نظر :نفسه ,ص43 -42
( ) 5مفتاح محمد ,تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص) ص161
(ٌ ) 6قطٌن ,سعٌد ,انفتاح النص الروائً النص والسٌاق ,ص53 - 52
() 7
نفسه ,ص51
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َّ
أف يعقد
ألف النص ال ينشأ مف فراغ ,وىو يعتمد أساساً عمى ثقافة المتمقي أو القارئ الذي يستطيع ْ
موازنات مع نصوص غائبة واستحضارىا في عممية القراءة كمما سمحت ثقافتو بذلؾ.

()1

ال مف
ألف ىذا األدب يعيش حقو ً
لقد تفاعؿ األدب الفمسطيني مع التراث العربي بكؿ أشكالو " ّ

المعاني سواء انعكس في البنية التاريخية أـ االجتماعية أـ االقتصادية ,فالنص األدبي يسعى إلى االتكاء
عمى الماضي ليس فقط لتوظيؼ النص فنياً وانما يستمد شرعية البناء النصي المولد والجديد".

()2

أوال" :التراث الديني
عما يعينيـ عمى تأكيد قضاياىـ الفكرية,
بحث بعض الشعراء الفمسطينييف المحدثيف في روافد التراث ّ

وتصويرىا بطرؽ تزيد مف عمقيا في وعي المتمقي ,وال سيما ما يتعمؽ بقضيتيـ األولى قضية أرضيـ
فمسطيف ,قضية الصراع عمييا مع الصياينة .فوجدوا في الرافد الديني ما يعينيـ ,خاصة تمؾ المعطيات

المتعمقة بالييود وجرائميـ ,وكذلؾ المواقؼ التي تدعو إلى نصرة الحؽ وانصاؼ المظموميف وتبعث األمؿ
في نفوسيـ " ,فكاف التراث الديني في كؿ العصور ولدى كؿ األمـ مصد اًر سخياً مف مصادر اإللياـ
الشعري ,حيث يستمد منو الشعراء نماذج وموضوعات وصو اًر أدبية".

()3

الفعاؿ في القصيدة العربية المعاصرة ,لما لو مف
كاف التراث الديني ذا مرجعية داللية ليا حضورىا ّ

قدرة وتميز عمى النيوض بانفعاالت المبدع وتجاربو؛ َّ
ألف المعطيات الدينية تشبع رغبة اإلنساف في
المعرفة بما قدمت مف تصورات لنشأة الكوف وتفسيره لظواىره المتنوعة ,ولذلؾ عكؼ عميو الشعراء ,
ووظفوه في أعماليـ مف خبلؿ محاوراتيـ لشخصياتو ,واستثمار قصصو ومواقفو النفسية واإلنسانية ,واعادة
كتابتيا في نتاجاتيـ الفنية بصورة تعبر عف قضاياه ورؤاه.

()4

(ٌ ) 1نظر :حمزة ,حسٌن ,مراوغة النص دراسات فً شعر محمود دروٌش ,ص64
( ) 2حمزة ,حسٌن ,مراوغة النص دراسات فً شعر محمود دروٌش ,ص41
( ) 3البنداري ,حسن وغٌره ,التناص فً الشعر الفلسطٌنً ,مجلة جامعة األزهر بغزة ,سلسلة العلوم اإلنسانٌة ,م ,11ع  ,6115 ,6ص632
() 4
ٌنظر نفسه ,ص633
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والمرجعيات الدينية عدا كونيا مف أبرز الروافد التي تغذي البنية الوجدانية والفضاء الداللي في
التجربة الشعرية وآلية التمقيَّ ,
تأثير عمى المتمقي يفوؽ تأثير المرجعيات األخرى لما تحويو مف
ًا
فإف ليا
حقائؽ عقائدية تجمع النص الديني المستَ ْد َعى والنص الحاضر في سياؽ داللي واحد.

()1

نوع يوسؼ ا لخطيب في استخداـ األساليب الفنية الحديثة ,كاالستذكار ,والمونولوج ,والتمويف,
ّ

والسرد الشعري ,والحوار والتناص ,وغيرىا ,مما منح تجربتو الشعرية وىجاً فنياً وجمالياً وتفرداً خاصًا
ساعده عمى تكويف شخصية فنية متميزة.

()2

وىنا سيتـ الحديث عف األنماط التراثية عند يوسؼ الخطيب التي تواصؿ بيا مع التراث الفمسطيني
والعربي بخاصة والتراث الغربي بعامة.
 التناص مع القرآف الكريـ:وجد الشعراء في القرآف الكريـ المعيف الذي ال ينضب ,فأخذوا منو المغة وصياغتيا الجديدة,
واستعانوا بصوره المعجزة ,وتقنعوا بشخصياتو واستمدوا منو الرموز.
كيؼ ال يكوف كذلؾ وىو دستور اهلل الخالد لمبشرية جمعاء...وىو صانع الت ارث ومصدره األكبر,
كتاب تشريع وحياة مف جية وكتاب أدب وببلغة معجزة مف جية أخرى...ولعؿ غناه واحتوائو عمى كثير
مف القصص الدرامية والرموز الدالة وصبلحيتو لكؿ زماف ومكاف كانت ضمف األسباب التي دفعت
أف ييمموا وجوىيـ شطره...
الشعراء ْ

( )3

وتضميف الشعراء الفمسطينييف لمنص القرآني في قصائدىـ ,أكد َّ
أف القضية الفمسطينية ليست ذات
بعد سياسي فقط بؿ ىي ذات بعد ديني بالدرجة األولى ,ففمسطيف ميبط الديانات وأرض الرساالت,
ولمقدس مكانتيا البارزة ,وحضورىا في النص القرآني أضفى عمييا جانبًا مف القداسة .فكاف حضور النص

(ٌ ) 1نظر :عتٌق ,عمر ,التناص الدٌنً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة المجمع )6116 / 1344( ,ص155
( ) 2حسن ,ناهض( ,فائز العراقً) ٌوسف الخطٌب ذاكرة األرض – ذاكرة النار ,ص14
() 3
ٌنظر :النوافعة ,جمال فالح ,أثر القرآن الكرٌم فً الشعر الفلسطٌنً الحدٌث ,رسالة دكتوراه  ,جامعة مؤتة ,األردن ,6114 ,ص3
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القرآني في الشعر الفمسطيني نوعاً مف التذكير بربط القضية الفمسطينية بالديف )1( .مف جية ,ودعـ رؤى
الشعراء ومواقفيـ مف جية أخرى .ويمكف تفصيؿ التناص في شعر يوسؼ الخطيب عمى النحو اآلتي:
 -1التناص المباشر:
ظؼ يوسؼ الخطيب التراث الديني في شعره ,بأشكاؿ متعددة ,ضمف آلياتو المتمثمة باالقتباس
لقد و ّ
مباشر ,أـ غير مباشر ,فعمد إلى آلية الدمج
ًا
تحضر
الم ْس َ
والتضميف واالستشياد ,سواء أكاف النص ُ
والتحوير بيف النص المستحضر والنص المس ِ
تحضر مع مراعاة استحضار النصوص بمغتيا كما وردت
ُْ َ
ُْ
في نصوصيا األولى ,لينتج نصًا جديدًا يحمؿ أصالة الماضي ويواكب روح العصر ,ومف مظاىره:
أ .التناص مع األلفاظ القرآنية:
مف المتعارؼ عميو أف األلفاظ تكتسب داللتيا وخصوصيتيا مف التركيب والسياؽ الفني الذي وظفت
فيو؛ لذا ال يمكف القوؿ بأف األلفاظ خاصة ممؾ شخص ما ,عمى عكس المعاني التي تعد عامة كما ذكر
الجاحظ المعاني مطروحة في الطريؽ ...لذا فإف ألفاظ القرآف الكريـ قد استخدمت في الشعر العربي عمى
مر العصور ,وطريقة التوظيؼ الفني ىي التي تمنح ىذه األلفاظ البعد الديني في السياؽ الشعري وعميو
َّ

فإنو ليس كؿ لفظ ورد في القرآف الكريـ ّْ
ووظؼ في الشعر ىو تناص ديني.

ورغـ ذلؾ "ىناؾ مفردات لغوية اكتسبت ىوامش إضافية نتيجة لدخوليا في التراكيب القرآنية ,حتى
يصح لنا القوؿَّ :إن يا مفردات قرآنية ,حتى بعد تغير السياؽ  ,وتغير الوظيفة النحوية يظؿ ليا ىذا الطابع,
فإذا غرست في تركيب ما أشاعت فيو شيئاً مف ظبلليا المكتسبة ,ومف ثـ دلت عمى ظواىر تناصية".

()2

وعمى رأي الجرجاني " :األلفاظ المفردة التي ىي أوضاع المغة لـ توضع لتعرؼ معانييا في أنفسيا ,ولكف
ألف يضـ بعضو إلى بعض ,فيعرؼ ما بينيا مف فوائد"
ْ

( )3

ومف األلفاظ القرآنية التي استعارىا الشاعر ليعبر عف حالتو وتسميمو ألمر اهلل كما في قولو:
ِ
تكوف صالتي
صمي؟!..لمف
أَأُ
ُ
( ) 1النوافعة ,جمال فالح ,أثر القرآن الكرٌم فً الشعر الفلسطٌنً الحدٌث ,رسالة دكتوراه  ,جامعة مؤتة ,األردن ,6114 ,ص44
( ) 2نفسه  ,ص51- 51
( ) 3دالئل االعجاز ,ص.145
.
() 4
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج 113 / 1
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()4

وم َماتي
ِب َؾ َم ْح َ
ياي ،خالقيَ ،
ضـ رفاتي!!
ليس لي حفرةٌ تَ ُ
عبيد ْؾ
ىكذا يا إَل ُو َيش َقى ُ

يد ْؾ
أيف َو ْع ُد األبر ِار ،أيف َو ِع ُ
ِ ِ
ود ْؾ!!
يـ ُو ُج ُ
أيف عد ُؿ الحياة ،ف َ
ِ
بالكافر الذي َيتَ َجب ْر
لست
ُ
يريد أَ ْف َيتَحرْر
روح ُ
أنا ٌ
ِ
الم َذل ِة أ ْكفُ ْر!!
أَنا بالقيد و َ

تصور ىذه المقطوعات حالة الشاعر المتخبطة الحائرة بعد أف ضاع فردوسو وجحيمو (َّ )1
وكأنو
فقد إيمانو بفقده وطنو ,فكثرت االستفيامات والتعجبات التي تدؿ عمى تمؾ النفسية المتعبة الضائعة التي
ال ممجأ ليا حتى حيف وفاتيا ,ولو قبر يضميا ,لكف الشاعر يفطف أف حياتو ومماتو بيد اهلل وصبلتو
ونسكو ستكوف لو ,فيستعير ألفاظاً مف قولو تعالى " :لًُْ بَِّْ صٍََبرِِ ًَُٔغُىِِ ًََِذَْْبَُ ًَََِّبرِِ ٌٍَِّوِ سَةِّ اٌْؼَبٌَِّنيَ "

()2

فالخمؽ جميعيـ لمخالؽ-ويسمـ أمره هلل بعد أف فقد األمؿ باستعادة وطنو ,وباشتعاؿ جحيـ غضب عربو.
ولجأ إليو بالمناجاة ليدبر لو أمره.
أما في قولو:

()3

ٍ
أَ ِ
بغداد
يت أف َجينماً
نس َ
يعاد
وِل ُك ٍّؿ ٍ
طاغ عندىا ِم ُ

أَ ِ
شعب الع ار ِ
يت ما
نس َ
وثأرهُ
ُ
ؽ ُ
أَ ِ
ودىا
يت أَف
الخائنيف َوقُ ُ
َ
نس َ
يد عمى الضحى َعَزماتُنا
ُق ْؿ لف تَ ِم َ

اد
إنا ليا لو مادت األطو ُ

طاغ وخائف ,بغداد
جينـ وقودىا كؿ ٍ
يذكر الشاعر ذاؾ المحتؿ بحقيقة بغداد ,بغداد التي ىي ّ

التي نارىا تحرؽ كؿ مف يدنس أرضيا وتمتيمو ,فياىو يستثمر ألفاظًا قرآنية لرسـ صورة بغداد الثائرة
طاغ ,ولف تتوانى في جعؿ الخائنيف وقوداً ليا .فمفظة جينـ لفظة
جينـ لك ّؿ ٍ
فيي ال تخجؿ بأف تكوف ّ

(ٌ ) 1قصد بفردوسه وطنه ,أما الجحٌم فهو جحٌم الغضب العربًٌ ,نظر :الخطٌب ٌوسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ج116 /1
( ) 2سورة األنعام :اآلٌة 126
() 3
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.463/1

61

دينية قرآنية تكررت في آيات كثيرة  ,أما وقودىا فيي في قولو تعالى " :فَبرَّمٌُاْ اٌنَّبسَ اٌَّزِِ ًَلٌُدُىَب اٌنَّبطُ ًَاٌْذِجَبسَحُ
ؤُػِذَّدْ ٌٍِْىَبفِشَِّٓ " ( )1ولفظة ميعاد في قولو تعالى " :لًُْ ٌَىُُْ ِِْؼَبدُ ٌٍََّْ ٌَب رَغْزَإْخِشًَُْ ػَنْوُ عَبػَخً ًٌََب رَغْزَمْذٌَُِِْ"(.)2
وفي قولو:
وعار ٍ
ِ
ض

()4

()3

ِلي باألَح ِ
قاؼ
َ
َ

()5

خاتَمني
َ

عف وا ِب ِؿ األُ ْفؽِ ،في أُ ْف ٍ
الوَب ِؿ
ؽ مف َ

()6

قت في "ال ِ
أستغيث ِب ِو
الت " صدري
ُ
َمز ُ

ثت مف ٍ
"الت" وال " ُىَب ِؿ"
فما تَ َغي ُ

شفاعتُيا
انيؽ " أَ ْغ ِنتْيا
وال " ال َغر ُ
َ

في ِ
"أبَرى ٍة" عنيا فَتَشفَ َع لي
يوـ ْ

مفاءُ ،م ْع َوج ٌة أَنفاً ،و ِ
أعرفُيا
ص ُ
َ

وا َغ ْيرةَ النصب ،األ ز ِ
الـ ،إِف أَ ُق ِؿ
ُ
َ

()7

تعددت األلفاظ القرآنية ىنا ,فاألحقاؼ اسـ سورة مكية في المصحؼ الشريؼ ,ووردت األحقاؼ
كذلؾ في قولو تعالىًَ " :ارْوُشْ ؤَخَب ػَبدٍ بِرْ ؤَْٔزَسَ لٌََِْوُ ثِبٌْإَدْمَبفِ "

()8

()9

 ,والمقصود بيا ديار عاد

 ,وما أراده

الشاعر أيضاً ىو المكاف فاستعار لفظة األحقاؼ وىي ما اعوج واستطاؿ مف الرماؿ ,ليصور المكاف الذي
أراده ,فوجد فييا ذلؾ المفظ الدقيؽ الذي يصور ذلؾ المكاف الواسع مف الرماؿ المعوجة ,وربما الداؿ عمى
جفاؼ المكاف وقحطو لما أضافتو لفظتا(عارض -ووابؿ)عمى ذلؾ التصوير الذي أراده الشاعر في وصؼ
طريؽ رحمتو لمقاء رسوؿ اهلل-صمى اهلل عميو وسمـ -في قصيدتو الطريؽ إلى محمد.

()10

وىي جميعيا

تدؿ عمى حاؿ الشاعر التعبة العطشة في طريقو إلى الرسوؿ – صمى اهلل عميو وسمـ.-

(  )1سورة البقرة :اآلٌة 63
(  )2سورة سبأ  :اآلٌة 41
( )3
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج616 /6
( )4
ض)
(ع ِر َ
عارض :العارض ما عرض من األعطٌةٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة َ
( )5
األحقاف :الحقف الرمل :المعوج وجمعه أحقاف؛ الحِقاف :جمع َحقف وهو ما اعوج من الر مل واستطال ,وٌجمع أحقاف؛ وأما األحقاف فهً
رمال بظاهر بالد الٌمن كانت عاد تنزل بها.
الختنلُ :تخادع عن غفلةٌٍ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة َ
(  )6خاتلنًَ :
(ختِل)
( )7
(وبل)
الوبلٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة َ
الوب ُل والوابل :المطر الشدٌد الضخم ال َقطر ,وسحاب وابل ,والمطر هو َ
وابلَ :
(  )8سورة األحقاف :اآلٌة .61
(  )9كانت مساكن عاد فً أرض " األحقاف" وهً تقع شمال حضرموت ,فً شمالها الربع الخالً وفً شرقها ُعمان وموضع بالدهم الٌوم رمال
لٌس بها أنٌس بعد ذلك العمران والنعٌم المقٌمٌ ,...نظر :النجار  ,عبد الوهاب ,قصص االنبٌاء ,ج.34/4
( )10
ٌنظر :الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.635/6
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و(البلت

()1

وىبؿ

()2

)أسماء أصناـ كانت تعبد في الجاىمية ,أما البلت فقد ورد ذكره في القرآف

الكريـ في قولو تعالى " :ؤَفَشَؤَّْزُُُ اٌالَّدَ ًَاٌْؼُضًٍَََِّ ,نَبحَ اٌضَّبٌِضَخَ األُخْشٍَ ,ؤٌَىُُُ اٌزَّوَشُ ًٌَوُ األُٔضََ

()3

بينما لـ يذكر

ىبؿ في القرآف الكريـ ,لكف وظفو الشاعر وقرنو بالبلت وقد استغاث بيما في رحمتو الصعبة الشاقة لكف
لـ يمؽ منيما أي استجابة رغـ إلحاحو في طمب اإلستغاثة حتى َّأنو َّ
قت) دلت عمى
مزؽ ثيابو,
ّ
فمفظ(مز ُ
اإللحاح والشدة في طمب اإلستغاثة .ويكمؿ الشاعر في البيت التالي رسـ لوحتو في طمب الشفاعة,

فيقوؿ :إّنو حتى الغرانيؽ ( )4لـ تشفع ليـ في يوـ أبرىة

( )5

ولـ تستجب ليـ ,فكيؼ ليا تشفع لو في رحمتو

الصعبة؟ فيي مف أرض جدباء ال نبات فييا .ويعود ويأخذ لفظتي ُّ
صب
الن ُ

ليوضح صفات البلت وىبؿ ,فيي صمفاء

()8

( )6

واألزالـ

()7

مف القرآف الكريـ

صمبة شديدة حتى َّ
أف غيرىا مف األوثاف يغار منيا .وقد

وردت لفظتا األنصاب واألزالـ في قولو تعالى " :إِ َََّب اىْخََْشُ ًَاىََْْْغِشُ ًَاىْأَّْصَبةُ ًَاىْأَصْىَبًُ سِجْظٌ ٍِِْ عَََوِ اىشَّْْطَبُِ "

()9

وأعطى لمجيش صفات سقر في قولو:

()10

ُ ِ
س َمتَنا
عيد
قُولي لو ،لو ُي ُ
المجد ق ْ

الخفَ ُر!!
ِل َي
نت ال ُك ْح ُؿ و َ
السالح ،وأ َ
ُ

ُ ِ
قداـ وتضحي ٌة
قُولي لو،
الجيش إ ٌ

بات ِ
َدـ عمى ج َن ِ
العٍّز َي ْن َي ِم ُر
َ
ٌ
ِ
الح ِمي ُة ،ال ُيبقي ،وال ي َذ ُر
فيو َ

الجيش إِعصار إذا َغ ِ
ض َبت
قولي لو،
ُ
ٌ

يخاطب الشاعر ىنا أولئؾ المتخاذليف المستتريف خمؼ الحجب ,واصفًا الجيش الحقيقي في قوتو
وبطشو ,فيو إقداـ وليس إ دبار وفيو التضحيات حتى ترى الدـ يسيؿ عمى جنبات الطريؽ ,العز والنصر.
الجيش كاإلعصار في غضبو ال يبقي عمى شيء إذا ما أثارتو حمية ,وليس مثمكـ أييا المتخاذلوف فمو
(  )1الالت :صنم كان فً الجاهلٌة بثقٌف بالطائف أو لقرٌش بنخلة ٌ ,نظر :معجم ألفاظ القرآن1155 ,
(  )2هبل :اسم صنم كان فً الكعبة لقرٌشٌ ,نظر :ابن منظور :لسان العرب ,مادة (هبل)
( )3
سورة النجم :اآلٌة 15
(  )4الغرانٌق :غَر َن ِق ُ
وغرا َنق وهو الشاب الناعم والجمع الغرانٌق بالفتح والغرانٌق والغرانقةٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة (غرنق)
( ٌ )5وم أبرهةٌ :قصد ٌوم الفٌل ,وفٌها تناص مع سورة الفٌل فً القرآن الكرٌم.
( )6
ب)
ص َ
ال ُنصب :األوثانٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة ( َن َ
( )7
األزالم :وكذلك ُّ
الزل ُم ,بضم الزاي ,والجمع األزالم ,وهً السهام التً كان أهل الجاهلٌة ٌستقسمون بهاٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة
َ
(زلَ َم).
( )8
َ
الجل ُد ,وقٌل األرض التً ال تنبت شٌئا ,والصلفاء واألصلف ما اشتد من األرض وصلبٌ ,نظر :ابن منظور,
صلفاء :الصلفاء المكان الغلٌظ َ
لسان العرب( ,صلف)
(  )9سورة المائدة :اآلٌة 51
( )10
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج653 /6
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عاد الزماف بنا إلى الوراء لكاف ألمثالنا السبلح ولكـ الكحؿ مثؿ النساء .وسقر كما وصفيا اهلل عز وجؿ
ال تبقي وال تذر ,وكذلؾ الجيش يجب أ ْف يكوف في قوتو كاإلعصار القوي ال يبقي وراءه شيئًا وال يتركو
عمى حالو ,فاهلل سبحانو يقوؿ في سقرًََِ " :ب ؤَدْسَانَ َِب عَمَشٌَُ ,ب رُجْمِِ ًٌََب رَزَسُ "

()1

فكما َّ
أف جينـ ال تبقي عمى

شيء مف قوتيا وشدتيا فكذلؾ الجيش في قوتو وبطشو.
أما في قصيدتو(حسف الختاـ في ىرطقة األحبلـ!!  )..فيوظؼ ألفاظًا دينية في مواطف مختمفة
فييا ,وىي قصيدة أقرب ما تكوف إلى األسموب الساخر ,فيقوؿ:

()2

" ال واهلل  ..والكعب ِة  ..والقر ِ
آف ..
"أو فاسأ َؿ قُضا َة
] األم ِر بالبم ِ
وط
َ
َ
ِ
المشمش
] والن ْي ِي عف
...
"والن ِ
رباج
يف بال ُك ِ
اى َ
صي ِة ِ
ِ
كياج
الم ِ
"ع ْف َم ْع َ
َ
وـ ،والم ِ
سعاةَ الر ِ
وساد
"أو فاسأ َؿ ُ
ُ
الم ْر ِو ..
ما بيف الصفا  ..و َ
ِ
الكمبَ ،جغر ِاف ّي َة األقصى.
ابف
عت ،يا َ
ضي َ
" قد َ
فقد بدأ المقطوعة بالحمؼ بألفاظ دينية(واهلل -والكعبة -والقرآف)ويحمؼ بيـ لمكانتيـ ,أما األمر
والنيي فيي ألفاظ متبلزمة مقترنة وىي غالبًا ما ترد مع بعضيا البعض كما في قولو تعالىًٌَْ " :زَىُٓ
(  )1سورة المدثر :اآلٌة 64
( )2
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج14 - 13 /4
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ِِّنىُُْ ؤَُِّخٌ َّذْػٌَُْ بٌََِ اٌْخَْْشِ ًَّإُِْشًَُْ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًَّنْيٌََْْ ػَِٓ اٌُّْنىَشِ ".

()1

أما الحديث عف الصفا والمروة فقد أطمؽ

المكاف وأراد منو عممية السعي بينيما وذلؾ لقولو( :فاسأؿ سعاة الروـ ,)..فالصفا والمروة مف شعائر
الحج  ,لذلؾ تقاطعت تجربة الخطيب مع بعض المواقؼ القرآنية عمى سبيؿ السخرية مف الحاضر ,الذي
يفتقد إلى التغيير وجعؿ مف األلفاظ القرآنية قرائف دالة عمى اعتبار " إ َّف األلفاظ ال ترد لذاتيا واَّنما لتجعؿ
أدلة عمى المعاني"

( )2

وقد وردت في قولو تعالى " :بَِّْ اٌصَّفَب ًَاٌَّْشًَْحَ ِِْٓ شَؼَبئِشِ اٌٍَّوِ ".

()3

ب .التناص مع تراكيب وآيات قرآنية:
ربما ال يكتفي الشاعر باستعارة لفظة قرآنية واحدة ليتّمـ رسـ صورتو الفنية ,وتوضيح رؤيتو
عدة .فحينما
الذاتية ,فيتوسع باستعارتو ليمتد إلى التركيب القرآني أو ربما اآلية كاممة وقد تشمؿ آيات ّ
الشدة َّ
فإنو يتحدث عف البعث والنشور ,وحينما يتحدث
يتحدث يوسؼ عف األمؿ ,والفرج الذي يأتي بعد ّ

عف محاسبة العدو الظالـ يتحدث عف يوـ الحساب ذلؾ اليوـ العسير عمى الكافريف ,فيقوؿ:

()4

الخالص ،وال ُبد
لـ َنزؿ َن ْرقُ ُب
َ

ور
سيأتي ٌ
بعث لنا ،وُن ُ
ش ُ

إليؾ يا أَييا العاتي
يوـ نمضي َ
َ

ِ
عسير
يوـ
ُ
ويوـ الحسابٌ ،
ُ

رض
وقديماً كانت لنا ىذه األ ُ

مير!!
ولسنا أقنا َنيا يا أ ُ

ِ
البعث في الص ِ
ور
واذا َن ْف َخ ٌة مف

الر ِ
القبور
حاب
فَتَيتَز في ٍّ
ُ

بد أف يأتي حقاً كما ىي حقيقة البعث والنشور التي
فيو ينتظر يوـ الخبلص مف الظمـ واالحتبلؿ ,وال ّ

تحدث عنيا ر ُّ
ب العزة في قولوًَ " :ؤَّٔيُُْ ظَنٌُّا وََّب ظَنَنزُُْ ؤَْ ٌَّٓ َّجْؼَشَ اٌٍَّوُ ؤَدَذًا
ثَؼْذَ ٌَِْرِيَب وَزٌََِٰهَ اٌنُّشٌُسُ "

()6

()5

وقولو تعالى " :فَإَدَْْْْنَب ثِوِ اٌْإَسْضَ

وبعدما يتحقؽ ليـ الخبلص والتحرر سيسارعوف إلى خصميـ ليحاسبوه حسابًا

(  )1سورة آل عمران ,اآلٌة  ,113وكذلك اللفظ فً  113 /111آل عمران 113 ,األعراف وغٌرها.
(  )2الجرجانً ,دالئل االعجاز ,ص.312
(  )3سورة البقرة :اآلٌة 114
(  )4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج143 /1
(  )5سورة غافر :اآلٌة 43
( )6
سورة فاطر :اآلٌة 5
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عسي اًر ,فبعد البعث والنشور يأتي موعد الحساب فاهلل تعالى يقوؿٌَِْ " :جْضَُِ اٌٍَّوُ وًَُّ َٔفْظٍ َِّب وَغَجَذْ بَِّْ اٌٍَّوَ
عَشِّغُ اٌْذِغَبةِ "

()1

عسير " ,فَزَىِلَ ٌٍََّْئِزٍ ًٌٌَّْ عَغِريٌ "
ًا
وحساب الظالـ يكوف

()2

أما حديثو عف البعث والنفخ في الصور والخروج مف القبور ,فيتناص مع قولو تعالىًَُٔ " :فِخَ فِِ
اٌصٌُّسِ فَةِرَا ىُُ َِِّٓ اٌْإَجْذَاسِ بٌَََِٰ سَثِّيُِْ َّنغٌٍَُِْ "

()3

وىو بذلؾ يصور المستقبؿ القريب _ يوـ الخبلص_

بمجريات يوـ القيامة مراعيا بذلؾ الترتيب الزمني ,حيث البعث ثـ النشور ,ثـ الحساب العسير واليسير,
ويسبقيـ النفخ في الصور ,وكذلؾ ستكوف الثورة مف أجؿ الخبلص ,الدعوة إلى الثورة ثـ استنياض اليمـ
وايقاظ الضمائر النائمة في أجساد أصحابيا والثورة عمى االحتبلؿ ومحاسبتيـ بعد ذلؾ الحساب العسير.
ويكرر ىذا التناص في قولو:

()4

ُن َؤثٍّ ْؿ

حتى َخَر ْجنا مف قُ ِ
الدجى
بور ُ
ِ
ِ
دوى عمى
لما َنف ْي ُر البعث ّ

وفي قصيدتو(قـ فأنذر في الشرؽ)

()5

المجد والذي كانا
َ

أَ ْج ِ
داثنا ال ُغ ْب ِر ،ونادانا

()6

 ,فيو يتناص بالعنواف مع اآلية الكريمة " َّب ؤَُّّيَب اٌُّْذَّصِّشُ  ,لُُْ فَإَْٔزِسْ "

وىي قصيدة أىداىا إلى رفيقو ميشيؿ عفمؽ

()8

()7

الذي وجد فيو ذلؾ الشخص العربي ,المسيحي ,والذي

شاركو بح اررة انتمائو إلى األمة العربية وتقديس رسوليا الكريـ – صمى اهلل عميو وسمـ .-

( )1

سورة إبراهٌم :اآلٌة 11
(  )2سورة المدثر :اآلٌة 5
(  )3سورة ٌاسٌن :اآلٌة 11
(  )4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج612/1
(  )5نؤثل :أثل أثلة كل شًء أصله – أثل :تأصلٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة (أثل).
( ٌ )6نظر :الخطٌبٌ ,وسف  ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج661/1
(  )7سورة المدثر :اآلٌة 6
(  )8مٌشٌل عفلق :ولد فً التاسع من كانون الثانً سنة  1511م فً دمشق ,وهو مفكر قومً عربً ,كان له دور فً تأسٌس حزب البعث ,درس فً
بارٌس ,ثم عاد إلى دمشق ,وتنقل بٌنها وبٌن بٌروت والقاهرة وبغداد ,توفً فً  64حزٌران 1545م فً بارٌسٌ ,نظر :عفلق ,مٌشٌل ,فً سبٌل
البعث ,الكتابات السٌاسٌة الكاملة ,ج /1ص16-3
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وكذلؾ في قصيدة(رحمة الصيؼ)

()1

يتناص بالعنواف مع آية في سورة قريش "سِدٍَْخَ اٌشِّزَبءِ

()2
أما رحمة الصيؼ فإلى
ًَاٌصَّْْفِ"  ,وىما رحمتا العرب في القدـ ,حيث كانت رحمة الشتاء إلى اليمف و ّ

َّ
وكأف طريؽ رحمة الصيؼ المعيودة ىي
الشاـ ,وىي مف مجموعة شعرية تحمؿ عنواف الطريؽ إلى يافا
الطريؽ إلى يافا

()3

وأما قولو

 ,فاستعار التركيب القرآني ليرسـ خريطة الطريؽ إلى يافا.

()4

مسألة فقيية..
بت" رأسي الن
صوصَ ،ف ُعذراً
"َ
شقَم ْ
ُ

مف "أَبي َح ْن ٍ
بؿ" ،إلى ِ
"ابف حنيفة"!!

ُق ْؿ ُىو "المَ ُو و ِ
اح ٌد" ،فمماذا
َ

سم ْت ذاتُ ُوِ ،
أللؼ َخميفو!!
قُ ٍّ َ

يبدي الشاعر كرىو ونبذه لمتفرقة ,وكثرة المذاىب واالتجاىات ميما كانت(دينية-سياسية -فكرية
وغيرىا),فاستعار مف سورة اإلخبلص ما يعنيو عمى تأكيد الوحدة ,فمـ يجد أفضؿ مف قولو " :ؽُيْ ىٌَُ اٌٍَّوُ
ؤَدَذٌ"

()5

لمتأكيد عمى ذلؾ .فكثرة النصوص واالفتاءات والتفاسير المختمفة في أي مسألة فقيية تربؾ

الشاعر ,وتنفره ,فعذ ار الجتياداتكـ يا أبا حنبؿ وابف حنيفة ,فاهلل واحد أحد.
ويتحدث الشاعر عف نفسو فيقوؿ:

()6

" قؿ ال أقوؿ لكـ عندي خزائف " ،بؿ

الع َم ِؿ
إلي
ُ
جياد الصبر ،و َ
يوحى ّ

فيو ليس مف تمؾ الطبقة التي تمتمؾ الخزائف المكتنزة بالماؿ والخيرات ,بؿ ىو ممف يصبروف عمى
ما أصابيـ ,ويعمموف ويكدحوف مف أجؿ قوت يوميـَّ .
فكأنو يعقد مقارنة بينو وبيف موقؼ الرسوؿ -صمى
اهلل عميو وسمـ-فكما َّ
أف الرسوؿ عميو السبلـ ال يمتمؾ خزائف اهلل وال يعمـ الغيب وال يطمع عميو إال ما
(  )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج51 /6
( ) 2سورة قرٌش :اآلٌة 6
(  )3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج45-41 /6
(  )4نفسه ,ج643 /6
(  )5سورة اإلخالص :اآلٌة 1
( )6
السابق ,ج611 /6
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يطمعو اهلل عميو ,فيو بشر ُيوحى إليو ,وكذلؾ الشاعر ليس عنده خزائف الممؾ المميئة بالخيرات والنعـ ,بؿ
ىو بشر سوي قوتو مف عممو وصبره عمى كؿ حاؿ .وىو بيذا يتناص عمى نحو مباشر مع قولو تعالى" :

لًُْ ٌَب ؤَلٌُيُ ٌَىُُْ ػِنْذُِ خَضَائُِٓ اٌٍَّوِ ًٌََب ؤَػٍَُُْ اٌْغَْْتَ ًٌََب ؤَلٌُيُ ٌَىُُْ بِِِّٔ ٍََِهٌ بِْْ ؤَرَّجِغُ بٌَِّب َِب ٌُّدََ بٌََِِّ لًُْ ىًَْ َّغْزٌَُِ اٌْإَػََّْ ًَاٌْجَصِريُ
ؤَفٍََب رَزَفَىَّشًَُْ ".

()1

ويتناص بصورة مباشرة مع اآلية الكريمةًَ " :رُخْشِطُ اٌَِّّْْذَ َِِٓ اٌْذَِِّ ًَرَشْصُقُ َِْٓ رَشَبءُ ثِغَْْشِ دِغَبةٍ"
قولو:

()2

في

()3

الم ٍّي ِت
تخرج
الحي  ...مف َ
ّ
الح ٍّي
الم َ
يت  ...مف َ
و َ
وتُبقي  ...حيث ال تُبقي ...
ذرو  ...وتَ َذر! ...
وتَ ُ
غزة)
وفي قصيدة(رأيت اهلل في ّ

()4

فقد نوع الخطيب في تناصو مع القرآف الكريـ ,فتارة يتناص مع

تركيب ليعبر عف دخولو في المجيوؿ فيقوؿ:

()5

ألني ِ
الج ٍّب
فيؾ ُغ ُ
ياب َة ُ
صت َغ َ
أصعد ِ
الح ِ
الحب
زف ،و ٍّ
فيؾ ُ
و ُ
ور ُ
ط َ
الجب كانت بداية المجيوؿ لسيدنا يوسؼ-عميو السبلـ-حينما عزـ إخوتو عمى إلقائو في
فغيابة
ّ

غيابة الجب" لَبيَ لَبئًٌِ ِِّنْيُُْ الَ رَمْزٌٍُُاْ ٌُّعُفَ ًَؤٌَْمٌُهُ فِِ غََْبثَخِ اٌْجُتِّ ".

()6

ولربما أراد الشاعر ىنا المقصود بغيابة

الجب والذي ىو-كما يقوؿ بعض المفسريف-بئر بيت المقدس ,ودليؿ ذلؾ ذكره جبؿ الطور بعد ذكره
(  )1سورة األنعام :اآلٌة 11
(  )2سورة آل عمران :اآلٌة 63
(  )3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج635 /6
(  )4نفسه ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج24 /4
(  )5نفسه ,ج36/4
( )6
سورة ٌوسف :اآلٌة 11
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غيابة الجب ,فبعد ما غاص ودخؿ في بئر بيت المقدس ,صعد إلى جبؿ الطور ,فأطمؽ االسـ وأراد
َّ
وكأف أخوة يوسؼ في الحاضر قد أوقعت يوسؼ الجديد في الجب وتركتو وحيدًا يصارع واقعو,
المكاف.
دوف نجدتو ,فاستعار مصيبة يوسؼ عميو السبلـ ليمقي بتجربتو عميو.

()1

فمف دواعي التناص أف يربط

األديب بيف بعديف ,متجاو اًز الداللة السابقة ,وليضفي عمى نصو أفقاً داللياً رحباً.
ويجعؿ نداء غزة مثؿ نفخة الصور ,فيقوؿ:

()2

ِ
ِ
ِ
ور
فنادينا ،لعمؾ إف نفخت الص َ
قد تَجديف ِش ْب َو ِ
القمب ،واألُ ْذ ِف
ييج بنا ...
َي ُ
ِ
وش ْب َو ال َد ْم ِع في العي ِف ...
وشده إلييا ليرى روح اهلل تسكف أرضيا ,وصدور ساكنييا الذيف تجمعوا
فمقد أثار الحنيف لغزة الشاعرّ ,

فييا مف ك ّؿ أنحاء الوطف المسموب( ,)3مما دفعو لمتحسر عمييا ,فميما حدث وميما كاف وميما حاوؿ
المحتؿ فصمو عف فمسطيف ,ووضعو عمى اليامش سيبقى القطاع الغزي جزءًا ال يتج أز مف كياف الشعب
الفمسطيني ,تجمعنا الجراح ويوحدنا الدواء ,وكما يجمع اهلل الناس يوـ القيامة  ,كما في قولو تعالى " ٌَََّْ
ُّنْفَخُ فِِ اٌصٌُّسِ فَزَإْرٌَُْ ؤَفٌَْاجًب"
ويقوؿ:

()4

فإف الشعب أجمع سوؼ يأتيؾ أفواجًا يا غزة ىاشـ إذا ما ناديتيـ.

()5

ونحف عمى أرِائكنا
َن ُمد اآلهَِ ..ت ْم َو اآله..

(ٌ ) 1نظر :قصٌدة رأٌت هللا فً غزة ,ج.25/4
(  )2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج33 /4
( ٌ )3نظر :نفسه ,ج.21/4
(  )4سورة النبأ :اآلٌة 14
( )5
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج33/4
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ِ ِ
العَر ِ
ؽ
وُنحيي ِل
مصباح َوال ئ َـ َ
ِ
ِ
بالعطر  ...والد َبؽ ِِ
عارنا ...
وَن ْغس ُؿ َ
نحف ىنا..
َو ُ
اهلل
ُن َع ٍّم ُر ،مف مجاعتنا،
َ
بيوت ْ
لكي ننساهُ بيف خر ِ
ائب األقصى..
لكي ننساه!!..
نيف،
ولكني
ور ِس َ
ُ
صعدت إليو طُ َ
رحت ِ
إليو حتى ِقم ِة المأساة.
ُ
ويتجاوز الشاعر الداللة الدينية في قولو ( ونحف عمى أرائكنا  ,)...حيث يتناص مع قولو تعالىُِّ ":زَّىِئِنيَ
فِْيَب ػٍَََ اٌْإَسَائِهِ ِٔؼَُْ اٌضٌََّاةُ ًَدَغُنَذْ ُِشْرَفَمًب "

()1

إلى داللة التحسر والندب عمى ىذا المكاف الذي ضاع منو

(نمد اآله ...تمو اآله) .فحاؿ المؤمنيف ينعموف عمى األرائؾ وحاؿ مف دافع عف أرضو واستشيد وعادت
إليو سواء ,حيث يشعر عندىا بالراحة (رحت إليو حتى قمة المأساة .)...ثـ يأتي بتركيب(بيوت اهلل) التي
يقصد بيا المساجد كما في قولو تعالى " :فِِ ثٌُُْدٍ ؤَرَِْ اٌٍَّوُ ؤَْْ رُشْفَغَ ًَُّزْوَشَ فِْيَب اعُّْوُ ُّغَجِّخُ ٌَوُ فِْيَب ثِبٌْغُذًُِّ ًَاٌْأصَبيِ ".

()2

فكما يشعر االنساف بالراحة واألماف في بيتو عمى حد تعبير باشبلر ,حيث يكوف البيت مكانًا لمفرح
واأللفة

()3

فإنو يندمج معو في ألفة ال متناىية ,وتصبح غزة  /فمسطيف مكاناً أليفاً يشعر يوسؼ الخطيب

فييا بالراحة واالطمئناف .كذلؾ ىي بيوت اهلل تمنح المؤمف الراحة والطمأنينة فيشعر بيا باأللفة والمحبة
َّ
وكأنو بيتو الذي عاش فيو وألفو منذ الطفولة.

(  )1سورة الكهف :اآلٌة .41
(  )2سورة النور :اآلٌة 42
3
( ) ٌنظر :باشالر ,غاستون ,جمالٌات المكان ,تر ,غالب هلسا ,ص.46
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وتحضر بيروت بوصفيا امتداداً لمساحؿ الفمسطيني الممتد بوجعيا مع فمسطيف ,وىي تحرؽ كما
تحرؽ فمسطيف ,فيجد الشاعر في صورة إبراىيـ عميو السبلـ تجربة جاىزة يمقي مف خبلليا بعدًا دالليًا
حاض اًر لمدينتيف ,فيقوؿ:

()1

كوني الميم َة ،برداً وسالماً،
كوني خم ارً ِ ...شع ارً ِ ...ظالًّ ...
كوني الميم َة أَلَقاً ،وجما ًال،
كوني فََرحاًَ ..مَرحاً ..عد ًال
يتناص الشاعر مع حالة سيدنا إبراىيـ  -عميو السبلـ -حينما أُلقي في النار ,فنجاه اهلل منيا بأف
أمرىا أ ْف تكوف بردا وسبلما عميو ,قاؿ تعالى " لٍُْنَب َّب َٔبسُ ؤٌُِِ ثَشْدًا ًَعٍََبًِب ػٍََََٰ بِثْشَاىَُِْ".

()2

 ,فيطمب مف

بيروت وحروبيا مع الصياينة ,وحروبيا األىمية ,كوني غايةً في التألؽ والجماؿ ,كوني الفرح والمرح
والعدؿ ,وبأف تصمد بيروت وفمسطيف أماـ الغزاة ,في زمف (العقـ الوثني).
ويجعؿ بحر غزة وبحر أوسمو ال يمتقياف:

()3

الصحب ،فمنق أر " الفاتح ْو "..
معاً أَييا
ُ
ِ
ور ..سوى ِ
بحر " أُُوسمو " ...
لغزةَ َب ْحٌر َيفُ ُ
أجاج " ؟!
مح
ب فُر ٌ
ٌ
ات  ...و ِم ٌ
"أَ َع ْذ ٌ
ِ
المستحيؿ؟!
وبينيما َب ْرَز ُخ
يتمثؿ الشاعر حالة عدـ االتفاؽ والتوصؿ إلى حموؿ في اتفاقية أوسمو بيف الفمسطينييف والييود,
بنص قرآني استدعاه ليصور ىذا الوضع السياسي ,وذلؾ قولو تعالىًَ ":ىٌَُ اٌَّزُِ َِشَطَ اٌْجَذْشَِّْٓ ىََٰزَا ػَزْةٌ فُشَادٌ
(  )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج613/4
(  )2سورة األنبٌاء :اآلٌة 25
( )3
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج663 /4

41

ًَىََٰزَا ٍِِْخٌ ؤُجَبطٌ ًَجَؼًََ ثَْْنَيَُّب ثَشْصَخًب ًَدِجْشًا َِذْجٌُسًا "

()1

فكما ال يختمط ىذاف البحراف المتجاوراف (العذب والمالح)

وكأف بينيما حائؿ عظيـ ,كذلؾ اتفاقية أوسمو ىي ذلؾ البرزخ العظيـ الذي يحوؿ دوف االتفاؽ بيف
ّ

الفمسطينييف والييود .فيدعو الشاعر صحبو لقراءة الفاتحة عمى ىذا الوضع
واتخذ مف ضعؼ زكريا رم ًاز لضعؼ األمة ,فيقوؿ:

()2

()3

إناث العروب ِة ...
سالـ ألرحا ِم ُكفَ ..
ٌ
العظـ مف "زكريا اليزيمة"،
وىف
قد َ
ُ
مف ،مف و ِ
حـ العشؽ في اهلل ،جيؿ القدر!!..
فاح ِم َ
َ
وبيذا يتناص مع قولو تعالى ":لبي سةِّ بِٔ ًىٓ اٌؼظُ ِنِّ ًاشزؼً اٌشّؤط شْجّبً ًمل ؤوٓ ثذػبئه سةِّ شمّْبً"

()4

فالوىف يمثؿ خذالف األمة ,وزكريا يمثؿ جيؿ اليزيمة ,فتحوؿ مف أنا الفردية إلى أنا الجماعية ,لكف
الشاعر يستبشر بالجيؿ القادـ ,جيؿ القدر.
ويسمـ يوسؼ الخطيب لمقدر ,فكؿ نفس وعمميا:

()5

ٍ
بوصالت،
ربابن ٌة  ...دوف ما
وِن ْح ُف عمى َفمَو ِ
ات

()6

جاج
األُ ِ

()7

س َب ْت ُكؿ َن ْف ٍ
س َرىي َن ْة
بما َك َ
فيتناص مع قولو تعالى ":وًُُّ َٔفْظٍ ثَِّب وَغَجَذْ سَىِْنَخٌ " ( ,)8لكف الشاعر ينزاح عف الداللة القرآنية
المرادة ,ليجعؿ ليا داللة مغايرة تعبر عف فكرة ما ارتسمت في ذىنو ,التي تمثمت في الحديث عف ىؤالء
(  )1سورة الفرقان :اآلٌة 14
( ٌ )2نظر :عتٌق ,عمر ,التناص الدٌنً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة المجمع ,عدد  ,6116 ,2ص.611
(  )3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.631 /4
( ) 4سورة مرٌم ,األٌة 3
(  )5السابق ,ج613 /4
(  )6فلوات :الفالة :هً الصحراء الواسعة والجمع فال وفلواتٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب مادة ( َفالَ)
(  )7األجاج :الشدٌد الحرارةٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة أَ َج َج
( )8
سورة المدثر :اآلٌة 44
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الربابنة الذيف يحركوف الواقع ويعمدوف إلى تغيير اتجاىاتو دونما بوصبلت ,وتحميؿ مسؤولية ما يحدث
لجماعة الربابنة ,فتتحوؿ المسؤولية ىنا مف فردية إلى جماعية ,والشاعر يرفض الفردية (بما كسبت
أف تصبح المسؤولية جماعية.
رىينة) ويريد ْ
ويصؼ ما يفعمو المفسدوف في األرض إذا ما دخموىا:

()1

وما دخموا قري ًة
سؿ
غير ما أىمكوا الحرث والن َ
واستنبتوىا بذور الضغينة!!
فيتناص مع قولو ":قَبىَذْ إَُِّ اىَُْيٌُك إِرَا دَخَيٌُا قَشَّْخ أَفْغَذًُىَب "

( )2

وكذلؾ مع قولو تعالىًَ ":بِرَا رٌٌََََّ عَؼََ فِِ اٌْإَسْضِ

ٌُِْفْغِذَ فِْيَب ًَُّيٍِْهَ اٌْذَشْسَ ًَاٌنَّغًَْ ًَاٌٍَّوُ ٌَب ُّذِتُّ اٌْفَغَبدًََ ,بِرَا لًَِْ ٌَوُ ارَّكِ اٌٍَّوَ ؤَخَزَرْوُ اٌْؼِضَّحُ ثِبٌْةِصُِْ فَذَغْجُوُ جَيَنَُُّ ًٌَجِئْظَ اٌِّْيَبد".

()3

ويريد الشاع ر مف تناصو ىذا استنياض اليمـ ,والدعوة ألخذ العبرة والعظة مف ىذا المثؿ القرآني ,فمف
طبيعة العدو اإلنساني في األرض إىبلؾ حرثيا ونسميا وزراعة بذور الضغينة بيف اىميا وفؽ قانوف فرؽ
تسد ,فالشاعر يتيـ الذيف ّْ
وكموا بحراسة األمة فيـ الذيف خانوىا ,ودمروىا ,ىو بكاء عمى الزماف والمكاف,
فمـ يجد إال قوؿ بمقيس لقوميا عف المموؾ ,عبر ىذا االسقاط الداللي.
وييدي إلى شعبو (أرجوزة البطولة)

()4

عؾ
َبد ْ
شعبنا ،قد أ َ
جؿ الذي  ،يا َ

مف أٍَّيما ِ
داج َي ٍة قد أَ ْطَم َع ْؾ

()5
سيؼ أََل ٍ
شَر َع ْؾ
سم َؾ
ؽ  ،وأَ ْ
َ

يا ُب ِ
عؾ
أرض ْ
ثدي الذي َ
ور َؾ ال ُ

الؾ
فال َق َ

()6

َربنا ،أو ًّ
أود َع ْؾ

(  )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج611 /4
) )2سورة النمل43 :
(  )3سورة البقرة :اآلٌة 611
(  )4الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج641 /4
(  )5ألق :األلق :الجنونٌ ,نظر :بن منظور ,لسان العرب ,مادة (أَلِقَ )
( )6
قالك :القلى :البُغضٌ ,نظر :ابن منظور ,ابن منظور ,لسان العرب ,مادة ( َقالَ)
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ِ
القدس ،معؾ
وصَم ِة
إَنا عمى ُب َ
صنع
يقؼ الشاعر إجبلالً وتعظيماً لخالؽ ىذا الشعب الذي أودع فيو صفات الرجولة والشجاعة ,والذي (َن ُ
يده)( ,)1وجعمو كالسيؼ في بطشو وجنونو إذا ما ثار عمى خصمو ,وبوركت الثدي الذي
ك َّؿ معجزٍة متى ُنر ُ

أرضع العزة واالباء ,والثورة عمى األعداء اذا ما ديس عمى طرفو ,أييا الشعب أنت سائر في حفظ اهلل
ورعايتو لف يترككـ وأنتـ في طريقكـ إلى الجياد وتحرير أقصاكـ ,ونحف معؾ أييا الشعب نسير عمى
دربؾ حتى نصؿ إلى قدسنا الشريؼ وفييا يتناص مع قولو تعالىًَ ":اٌضُّذًَََ ،اًٌٍَِّْْ بِرَا عَجَََِ ،ب ًَدَّػَهَ سَثُّهَ
ًََِب لٍَََ"(َّ ,)2
وكأنو ُيطمئف شعبو بأ َّف اهلل معيـ يرعاىـ ويحفظيـ ,وال يتخمى عنيـ في طريقيـ إلى تحقيؽ
النصرة وعودة المقدس قائبل:

()3

ألجؿ عاَلِـ ِ
ِ
ريد ْه
الغد الذي ُن ُ

ُن ِ
نعيد ْه
بدئُ َخم َق ُو ،واف َن َ
شأْ ُ

صدنا ،وال ُ
قيودهُ
ال و ٌ
اقع َي ُ

نود ْه.
ؼ
البعثٍّ ،
ُ
قد أ َِز َ
وشر ْ
عت ُب ُ
ود ْه
طوفاف أُم ٍة ،ونحف َم ْف َيقُ ُ
َ
عؾ
أبد ْ
َجؿ الذي يا شعبنا قد َ
إنا عمى بوص ِ
ِ
القدس ،معؾ
مة
َ

فإرادة الشعب ال يحدىا شيء ,وال يقؼ أماميا عائؽ ,وىي إ اردة شعب سمب حقو ,فعزـ عمى
استرجاعو ,فيتناص مع قولو تعالىًَ ":ىٌَُ اٌَّزُِ َّجْذَؤُ اٌْخٍَْكَ صَُُّ ُّؼِْذُهُ ".

()4

تأكيدًا عمى قوة إرادة الشعب في

استعادة وطنو وأرضو المغتصبة فمسطيف ,وال سيما بأ ْف جعؿ بوصمة طريقو متجية إلى القدس ,مؤكدًا

ذلؾ بتك ارره َّ
(إنا عمى بوصمة القدس معؾ) مرتيف في األرجوزة نفسيا و (خذنا عمى بوصمة القدس معؾ)

أربع مرات مع تغيير طفيؼ

()5

وذلؾ ليظير قدسية ىذا المكاف ,وبياف مكانتو الدينية والقومية والشعبية.

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.646/4
(  )2سورة الضحى :اآلٌة 4
(  )3الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج641 /4
(  )4سورة الروم :اآلٌة 63
( )5
ٌنظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.644 – 641 /4
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ويؤكد ممكية فمسطيف لشعبو:

()1

الزىر خيولُنا ِ
تاؽ.
الع ُ
واألَ ُ
نج ُـ ُ ُ

باؽ
لنا
بعيا الط ُ
ُ
وس ُ
فمسطيفَ ،

حتى السماء التي فوقيا ىي مف ممؾ شعبو ,ولـ يكتؼ بسماء واحدة بؿ حتى سمائيا السابعة .وىو
يناص مع قولو تعالى ":اٌَّزُِ خٍََكَ عَجْغَ عٌَََّادٍ طِجَبلًب ".

()2

ليؤكد لنا عمى مكانة القدس الدينية والتي خصيا

اهلل تعالى بيا ,فيي ميبط الديانات السماوية ,وىنا يؤكد الشاعر كذلؾ عدـ تنازلو ولو عف شبر منيا فيي
أرضو وأرض أجداده وستبقى ألبنائو حتى سمائيا السابعة ىي ممؾ لنا.
ويتناص كذلؾ تناصًا مباش ًار مع قولو تعالىًَ ":اًٌٍَِّْْ ًََِب ًَعَكَ "

()3

في قولو:

()4

محمد الحجاز ،لو ترى ال ِحجازا

حقيق ُة التوحيد أصبحت مجازا

وزمزـ ،يبتاعيا الفرنجي كازا

وأقبؿ األعراب يرقصوف جازا
وى ُيـ أَعجا از
يا ُب ٍّدلت ُو ُج ُ
جؿ الذي ،يا شعبنا قد أبدعؾ
خذنا عمى أ ِ
ِ
معؾ
جنحة
النصر ْ

و ِ
سؽ
الميؿ في خمي ِجنا ،وما َو َ

()5

ؽ
ب ال ُغ ازةُ َمرَك َب ال َغَر ْ
ل َيَرَك ُ

و ِ
البدر في سما ِئنا ،إذا اتسؽ

()6

ؽ
لنجعمَ َف شممَيـ إلى ِمَز ْ
َ
خمؽ
ٍّ
اسـ َرٍّبؾ الذي ْ
فسبح َ

(  )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة  ,ج644 /4
(  )2سورة الملك :اآلٌة 4
(  )3سورة االنشقاق :اآلٌة 13
(  )4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.643-642 /4
(  )5وسق :قال الفراء :وما وسق ,أي وما جمع وضمٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة (وسق).
( )6
واتساق القمر :امتالئه واجتماعه واستواؤه لٌلة ثالث عشرة وأربع عشرةٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة (وسق).
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جؿ الذي ،يا شعبنا ،قد أبدعؾ
خذنا إلى فاتحة الخمد معؾ
وفي البيت الثاني يتمـ تناصو مع اآليةًَ " :اٌْمََّش بِرَا اِرَّغَكَ "
سَثِّهَ اٌَّزُِ خٍََكَ ".

()2

()1

ويتناص كذلؾ مع قولو تعالى ":الْشَؤْ ثِبعُِْ

فيتحسر الشاعر ىنا عمى ما آلت اليو حاؿ جزيرة العرب ,وكيؼ أصبحت تحت تأثير

األجانب وسيطرتيـ ,فمـ يعد التوحيد سوى شعا ار ليـ ( ال إلو إال اهلل محمداً رسوؿ اهلل) ,مكتوباً عمى
أعبلميـ ,حتى ماء زمزـ أصبح في أيادي األجانب ,واألعراب يقمدونيـ في تصرفاتيـ وأعماليـ .فيتجاوز
التناص ىنا داللتو القرآنية ,ليصور بو الشاعر حاؿ الخميج العربي الذي بات تحت سيطرة األجنبي,
فيتمنى الشاعر أ ْف يغرؽ ىؤالء الغزاة ويرحموف عف أرض نبينا محمد  -صمى اهلل عميو وسمـ – وفي ليمة
اكتماؿ القمر سنبدد جمعيـ ونشتت شمميـ ,فعودوا إلى دينكـ يا عرب وسبحوا باسـ ربكـ الذي خمؽ.
ويكثؼ الشاعر التناص الديني في قولو:

()3

ؽ ُك ِ
ِ
الكوفِ ،مف أََل ٍ
رسي
س َع
إِال ُى َو اهللُ ُو ْ
ِ
ِِ
عظاـ ِ
القوـ ما
رميـ
قُدرتوُ ،يحيي َ
ِ
أعطاف ُجث ِت ِو،
الحي ِمف
اىتر ْ
ويخرج َ
أتُ ،
لقب ،وال
ال عاصـ
تاج وال ٌ
اليوـ ،وال ٌ
َ
ُحثال ُة ُحر ٍ
ائد
اس وال َجَم ٌب  ،وال عو ُ
ٍ
وم ْف ِم ْف
ذىب ،إال
بنزيف وال ٌ
الرحيـَ ،
ُ
َخ ِ
مق ِو َرحما

(  )1سورة االنشقاق :اآلٌة 14
(  )2سورة العلق :اآلٌة 1
( )3
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج653 /4
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فيو يتناص تباعاً مع قولو تعالى " :وَعِغَ وُشْعُِّْوُ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضَ ًٌََب َّئٌُدُهُ دِفْظُيَُّب ًَىٌَُ اٌْؼٍَُِِّ اٌْؼَظُُِْ"

()1

وقولو

تعالىُّ " :خْشِطُ اٌْذََِّ َِِٓ اٌَِّّْْذِ ًَُّخْشِطُ اٌَِّّْْذَ َِِٓ اٌْذَِِّ ًَُّذِِْْ اٌْإَسْضَ ثَؼْذَ ٌَِْرِيَب ًَوَزٌَِهَ رُخْشَجٌَُْ" ()2ثـ يتناص مع قولو
تعالى " :لَبيَ عَأًَُِ بٌََِ جَجًٍَ َّؼْصُِّنِِ َِِٓ اٌَّْبءِ لَبيَ ٌَب ػَبصَُِ اٌٌَََْْْ ِِْٓ ؤَِْشِ اٌٍَّوِ بٌَِّب َِْٓ سَدَُِ ًَدَبيَ ثَْْنَيَُّب اٌٌَّْْطُ فَىَبَْ َِِٓ
اٌُّْغْشَلِنيَ "

()3

فكاف ىذا التناص األخير مدخبلً لمحديث عف موقؼ سياسي ,فيقوؿ في ذلؾ عمر عتيؽ" :

وتتحوؿ نطفة الجينات السياسية في التناص األخير إلى ميبلد موقؼ سياسي لمشاعر يتضمف موتاً ,
وبقاء وفناء؛ إذ أفضى (اليدير النفسي) الذي سبؽ الطوفاف ,وانفصاؿ االبف عف أبيو ,وعجز الجباؿ
الشامخة عف حماية "االبف الكافر" إلى (ىدير صوت الشاعر) فأعمف عف طوفاف سياسي يغرؽ أصحاب
التاج واأللقاب والحراس وعوائد النقط ,ولف ينجو مف الطوفاف السياسي ويصعد في سفينة الشعوب سوى "
مف رحـ ربي".

()4

وىذا الحديث النفسي السياسي يمثؿ موقؼ الشاعر مما يحدث عمى الساحة السياسية

في وطنو ,فيسخر مف ىؤالء أصحاب التيجاف واأللقاب ,وأولئؾ المنشغميف بالحفاظ عمى مقاعدىـ أو
االستيبلء عمى مقاعد غيرىـ .متناسيف أ َّف الممؾ عمى وسع السماوات واألرض ىو هلل وحده وىو مالؾ
الممؾ ,رب السماوات واألرض ,وبيده كؿ شيء .ومصير ىؤالء الغرؽ وال عاصـ ليـ حتى الجباؿ
الشامخة وال القابيـ وتيجانيـ وحراسيـ وعوائد نفطيـ ولف ينجو مف ىذا الطوفاف السياسي إال مف رحـ
ربي.
ويكشؼ التناص الديني كذلؾ في قولو:

()5

ِ
خير
أخرجت أُمتنا
انؾ اهلل ،قد
ُغفر َ
َ
لمناسَ ،
ِ
رسمت عمى
ىدىَ ،فِمـ
بني
َ
اإلنساف َ
درب ً
أقدارنا ُزمراً مف شر ِ
خمق َؾ ،ال إ ًال
َ

()6

(  )1سورة البقرة :اآلٌة 611
(  )2سورة الروم :اآلٌة 15
(  )3سورة هود :اآلٌة 34
(  )4عتٌق ,عمر ,التناص الدٌنً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,المجمع ,ع ,6116 ,2ص614
(  )5الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج653 /4
( )6
اإلل :العهدٌ ,نظر :ابن كثٌر ,تفسٌر ابن كثٌر ,تحقٌق :سامً السالمة ,م ,3ص111
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َرعوا بيننا

يوماً ،وال ِذ َمما

فيطمب مف اهلل المغفرة ألمة أخرجت لمناس مف خير لقولو تعالى " :وُنْزُُْ خَْْشَ ؤَُِّخٍ ؤُخْشِجَذْ ٌٍِنَّبطِ "

()1

الشر ,فيـ ال يراعوف العيد وال الذمة فيما بينيـ " :وَْْفَ ًَبِْْ َّظْيَشًُا ػٍََْْىُُْ ٌَب َّشْلُجٌُا فِْىُُْ
لكنيا تحمؿ َّ
بًٌِّب ًٌََب رَِِّخً "

()2

فيستثمر صفا ت وردت في القرآف الكريـ لوصؼ األمة العربية تمؾ التي كانت خير أمة

أخرجت لمناس لكنيا أصبحت تحمؿ في جوفيا الشر ,وال سيما أولئؾ الذيف أصبحت بأيدييـ مقاليد أمورنا,
يرسموف أقدارنا كيفما أرادوا ,ولـ يراعوا فينا العيد وال الذمة.
عد أزىار البنفسج فيقوؿ في رباعياتو
أف ينجب نسبلً ّ
يريد الشاعر ْ

()3

ورباع
مثنى
َ
وثالث ُ
آلي ُت إالّ أتََزو ْج
زوجتي َ ...م ْع ِذرةً ْ ...
مف ٍ
بعت ما تحتيَ ،وفَ ْوقي
ثالث أُ َخ ٍر ،لو ُ
الَ ،عد أز ِ
س ْج
َعمني أُن ِج َب َنس ً
ىار َ
الب َن ْف َ
ِ
السائ َب لمدنياَ ،و ِرْزقي !! ..
َيتََولى ِرْزَق ُو
فيا أيتيا الزوجة سأتزوج غيرؾ مف ثبلث أخر ,فيذا ما حممو اهلل لنا في قولو تعالى " فَبْٔىِذٌُا َِب طَبةَ
ٌَىُُْ َِِٓ اٌنِّغَبءِ َِضْنََ ًَصٍَُبسَ ًَسُثَبعَ ".

()4

مفتاح حديثو ,مع المغايرة في داللتيا ,فيو يريد
فجعؿ مف ىذه اآلية
َ

الزواج مف أجؿ إكثار النسؿ ,وا ْف اضطر إلى بيع ما فوقو وما تحتو ( لو بعت ما تحتي ,وفوقي) ,ألف
ىذا النسؿ والذي يتمنى أ ْف يكوف عد أزىار البنفسج في كثرتو يضع كؿ آمالو وأحبلمو فيو .فيو مف
َّ
وحؽ آبائيـ فيما يممكونو مف ىذه الدنيا,
وسيحصؿ حقَّيـ
سيأتي برزقو وأرزاقيـ السائبة في ىذه الدنيا,
َّ
تمؾ الحقوؽ التي ضاعت ولـ يجد مف ُيرجعيا ,فوجد في جيؿ الغد :جيؿ الوعد ,جيؿ النصر ,وجيؿ

(  )1سورة آل عمران :اآلٌة 111
(  )2سورة التوبة :اآلٌة 4
(  )3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج 461 /4
( )4
سورة النساء :اآلٌة 4
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الحؽ .فكاف في رباعيتو ىذه رسالة تدعو إلى اإل كثار مف النسؿ الفمسطيني الحر والذي سيعيد حقو
المسموب.
ويعمد يوسؼ الخطيب إلى جعؿ آية قرآنية عنواناً لمقطوعة شعرية ساخرة ,مف إحدى مقطوعات (دفتر
الرباعيات)

()1

فيقوؿ:

()2

ار َع ُة َ ،ما ا ْلقَ ِ
ا ْلقَ ِ
ار َع ُة

()3

أنشاؽ سع ِ
ٍ
وط ...
وعك ٌاز  ...و
طقـ
أسناف ُ ...
ُ ََ
ُ
اجتماع – ِ
عادي – ِب َب ْي ِو الجامعو
غير
في
ٍ
ٍّ
الموت  ...وكيمياء الح ُن ِ
ِ
وط
فابحثوا ىندس َة
َ
ِ
الكيؼ " َ ...تمييا " ِ
القار َع ْة " !! ..
ورةَ "
قد ختمنا ُ
س َ
فأراد الخطيب أف يصور في مقطوعتو الساخرة ىذا الواقع السياسي في العالـ العربي ,حيث تعقد القمـ في
الجامعة العربية ,ال يثؽ بيا وال بأعضائيا الذيف يسخر منيـ ,فما ىـ سوى أعضاء ىرميف يضعوف طقـ
أسناف ويمشوف بالعكاز ,وفي جيوبيـ حفنة مف السعوط ,وما ىي إال مف مستمزمات الكبار اليرميف والذيف
ممّت ىذه الدنيا مف أجسادىـ وحتى عقوليـ ,فما ىي نتيجة اجتماع ىؤالء؟ وأما قمة سخريتو (فابحثوا
ىندسة الموت ,)...فيقصد ىنا التفكير في قمع ىذه الشعوب العربية الثائرة مف قبؿ حكاميا وكيفية
اسكاتيا فيندسة الموت تدؿ عمى التخطيط لمتخمص مف أولئؾ المعارضيف وتصفيتيـ ,وأما كيمياء
الحنوط ,فجعؿ الشعوب كالدمى بأيدييـ ,وبيذا تصبح شعوبيـ كما أرادوا ,وبيذا ختـ الشعب "سورة
الكيؼ" والتي تدؿ عمى السبات العميؽ الذي دخمت بو الشعوب وحكاميا ,ثـ "القارعة" والتي تدؿ عمى
الثورة والشغب واالنقبلب.

(  )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.434-415/4
(  )2نفسه ,ج.464/4
( )3
سورة القارعة  :اآلٌة 6
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أما في قصيدتو عاش الولد

()1

ووال ٍد ،في غزٍة ،وما َولَد
صارخ إلى األبد
جرح
ٍ
نداء ً
ُ
مات الولد ...
الدرة " يتناص فييا مع قولو تعالىٌَ " :ب ؤُلْغُُِ ثِيَزَا اٌْجٍََذًَِ ,ؤَْٔذَ دًٌِّ ثِيَزَا
وىي قصيدة كتبيا في الشييد "محمد ّ
اٌْجٍََذًًََِ ,اٌِذٍ ًََِب ًٌَذَ".

( )2

حيث يجمع يوسؼ الخطيب الوالد وولده في مشيد درامي صور فيو صورة مف

الحزف ,وصوت جرح يصرخ إلى االبد ,جرح والد مات في أحضانو ولده ,وجرح ولد ما زاؿ ينزؼ ,الشاعر
يتحسر عمى ىذا الواقع العربي الذي ينظر إلى قتؿ أطفاؿ فمسطيف وال يحرؾ ساكناً ,عبر ىذا المحف
الجنائزي يعرؼ يوسؼ الخطيب رسالتو المأساوية (جرح صارخ إلى األبد) فيرسـ الشاعر باستشياد محمد
صورة مشرقة في المستقبؿ بعودة البمد عبر القسـ بالولد.

()3

 .2التناص غير المباشر:
والصورة األخرى لمتناص ىي التناص غير المباشر أو ما يعرؼ بالتناص الضمني ,أو اإلحالي ,ويكوف
أقؿ ظيو ار مقارنة بالتناص المباشر " ,فيو ال يعمف عف وجود ممفوظ حرفي مأخوذ مف نص آخر,
ومندرج في بنيتو بشكؿ صريح ,كمي ومعمف ,واَّنما يشير إليو ,ويحيؿ الذاكرة القرائية عميو ,عف طريؽ
وجود داؿ مف دوالو أو شيء ينوب عنو"...
ومف أمثمتو في شعر يوسؼ الخطيب:

()4

()5

المسيح والزنجية ماري
اإلنساف في أَو ِؿ ا ِ
لبدء
منذ كاف
ُ
ّ

األشياء
َجنيناً  ،وكانت
ُ

(  )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج413/4
(  )2سورة البلد القصٌدة :اآلٌة 4
(ٌ ) 3نظر ,:ج.615-613/4
(  )4واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر ,ص.51
( )5
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج642/1
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ستَ ِوي النيار مع ِ
الميؿ
لـ يكف َي ْ
ُ

الضياء
فكاف الدجى  ...وكاف
ُ

نحف ِ
ض ّدا خميق ٍة ،ال تقولي

اء
َتِم ُد
الماس فَ ْح َم ٌة سود ُ
َ

الصباح إذا َىؿ،
ِ
جبيتي ُغرةُ

و َخد ِ
المساء
اؾ ما ُي ِني ُخ
ُ
َ

الطرؼ عف بموِغ جبيني
فاخفضي
َ

ِ
الء
الع ُ
فأنا العزُ ،م ْفرداً ،و َ

المسيح ،ىؿ قاؿ كمتا
ىـ
ِ
ضؿ َو ُ

جبيتينا تحت النجوـ سواء!؟

حيث يتناص كمياً مع قولو تعالى " :لًُْ ىًَْ َّغْزٌَُِ اٌْإَػََّْ ًَاٌْجَصِريُ ؤََْ ىًَْ رَغْزٌَُِ اٌظٍَُُّّبدُ ًَاٌنٌُّسُ"

()1

فيصور حالة

عدـ التساوي بيف الناس مذ كاف اإلنساف جنيناًَّ ,
فإنو يتمايز عف غيره ,فكما ال يستوي الميؿ مع
النيار ,فكاف الظبلـ وكاف النور وكذلؾ االنساف ( نحف ضدا خميقة) فكيؼ تمد الماسة فحمة سوداء.
بأف يصبح أفضؿ مما ىو عميو ويستزيد بالعمـ
فيقمب داللة اآلية التي تحث اإلنساف عمى أخذ العبرة ْ

وحثو عمى التقدـ ,فضرب اهلل ليـ مثؿ األعمى والبصير والظممات والنور ليذا الغرض .لتصبح
داللتيا عند الشاعر الدعوى الى التفرقة العنصرية التي سادت العصر الحديث ,فبعد أ ْف كانت تدعو

إلى التقدـ أصبحت تدؿ عمى التفرقة العنصرية ,وىي مشكمة يعاني منيا العالـ .حيث يسخر األبيض
الذي ينحدر مف أصوؿ أوروبية مف ذلؾ األسود اإلفريقي ,فعنواف القصيدة ( المسيح والزنجية ماري )
بمثابة المدخؿ ليذه القضية ,ولقد َ َّ
وىـ المسيح حينما ساوى بيف األسود واألبيض ,فيييات أ ْف
ضؿ ُ
يصؿ األسود إلى مقاـ األبيض ,فابؽ مكانؾ لف تبمغ جبيني ومكاني.
وفي قصيدتو (ناقة ىاشـ) يشير إلى رسؿ اهلل ضمنيًا فيقوؿ:

()2

قاـ في القُ ِ
وف،
دس ال َنبي َ
ِ
القديـ
الرب
َفمَ ْـ تُ ْغ ِف
الرساالت عف ٍّ
ُ
سقَي ْناهُ ،عمى الش ِح،
مف َ
(  )1سورة الرعد :اآلٌة 12
( )2
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج53 /6
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ِ
مآقينا ،وأقريناهُ بالن ِ
العظيـ
حر
أراد يوسؼ أ ْف يتحدث عف القدس وفمسطيف التي ىي أرض الرسؿ والرساالت ,فعمد إلى اإلشارة في
قصيدتو إلى الرسؿ الذيف سكنوا وأقاموا وربما زاروا أو ولدوا في فمسطيف ,ويشير ىنا ضمنياً إلى سيدنا

إبراىيـ – عميو السبلـ -وذلؾ مف خبلؿ تناصو بشكؿ غير مباشر مع قولو تعالى " :فٍَََّّب ثٍََغَ َِؼَوُ اٌغَّؼَِْ
لَبيَ َّب ثُنََِّ بِِِّٔ ؤَسٍَ فِِ اٌَّْنَبَِ ؤَِِّٔ ؤَرْثَذُهَ فَبٔظُشْ َِبرَا رَشٍَ لَبيَ َّب ؤَثَذِ افْؼًَْ َِب رُاَِْشُ عَزَجِذُِِٔ بِْ شَبء اٌٍَّوُ َِِٓ اٌصَّبثِشَِّٓ ,فٍَََّّب ؤَعٍََّْب
ًَرٍََّوُ ٌٍِْجَجِنئًََِ ,بدَّْنَبهُ ؤَْْ َّب بِثْشَاىُُِْ ,لَذْ صَذَّلْذَ اٌشُّئَّْب بَِّٔب وَزٌَِهَ َٔجْضُِ اٌُّْذْغِنِنيَ ,بَِّْ ىَزَا ٌَيٌَُ اٌْجَالء اٌُّْجِنيًَُ ,فَذَّْنَبهُ ثِزِثْخٍ
ػَظٍُِْ"

()1

والنبي إبراىيـ عميو السبلـ – ىو مف األنبياء والرسؿ الذيف أقاموا عمى أرض فمسطيف,

فدؿ قولو "بالنحر العظيـ" عمى قصة سيدنا إبراىيـ حينما
وىو إبراىيـ الخميؿ جد االنبياء والرسؿّ .
أوحى لو اهلل بذبح ابنو إسماعيؿ .يستحضر الشاعر صورة فمسطيف التاريخية وما ح ّؿ بيا ,مف خبلؿ
الجمع بيف تجارب األبناء الذيف سكنوا فمسطيف وواجيوا فييا صعوبات كثيرة ,والوقت الذي يواجو
يوسؼ الخطيب  /الشعب الفمسطيني ,امتحانًا صعبًا في الحفاظ عمى وطنو وفقدانو ,فإذا كاف سيدنا
إبراىيـ عميو السبلـ قد امتحف (بنحر ولده) فإف الشعب الفمسطيني ُيمتحف اآلف بأبنائو ,فيأخذ الشاعر
العبرة مف األنبياء ويبينيا عبر الخطاب الشعري ,وموظفاً ألكثر مف حادثة نبي في قصيدة واحدة كما
في قولو:

()2

طور" مف أ َك ْد ِ
اسنا،
وبنينا "ال ُ َ
رباف ِ
ُزْلفَى مج ِ
كميـ
وس ٍّي  ،و ُق َ
َُ
فيتحدث ضمنياً عف قصة سيدنا موسى عميو الصبلة والسبلـ – فيو كميـ اهلل ,قاؿ تعالىَ " :وَكم َـ الم ُو
ِ
يما " (.)3
ُم َ
وسى تَ ْكم ً
ثـ يشير إلى النبي صالح – عميو السبلـ – بعد ذلؾ في قولو:

()4

(  )1سورة الصافات :اآلٌة 113 - 116
(  )2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.53 /6
(  )3سورة النساء :اآلٌة  ,123وٌنظر :ابن كثٌر ,تفسٌر ابن كثٌر ,تحقٌق :سامً بن محمد السالمة ,م ,6ص333 -334
( )4
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج53 /6
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الجرباء
ىذه ناقتُو
ُ
تختاؿ ِبقَطر ٍ
النبع َو ِخ ِيـ
اف عمى ِ
ليت
ما َع َقرناىا  -ويا َ
وج ِو األديـ
حيناُ ،
ول ِكنا أم ْ
نحف ،في َ
إشارة إلى ناقة صالح – عميو الصبلة والسبلـ -فيتناص ضمنياً مع قولو تعالى " :فَمَبيَ ٌَيُُْ سَعٌُيُ اٌٍَّوِ َٔبلَخَ
اٌٍَّوِ ًَعُمَْْبىَب ,فَىَزَّثٌُهُ فَؼَمَشًُىَب فَذَِْذَََ ػٍََْْيُِْ سَثُّيُُْ ثِزَْٔجِيُِْ فَغٌََّاىَبًٌََ ,ب َّخَبفُ ػُمْجَبىَب ".
ويجعؿ زيت الزيتونة المقدسة تضيء عيونو السممة:
ِ
ٍ
المثَ ِؿ
فَأ َذ ْف ِبَزيتُوَنة قُ ْدسية َ

()1

()2

ضيء ِمشكاتُيا في ج ِ
تُ ِ
فن َي الس ِم ِؿ
َ
ُ

()3

فالشاعر يستحضر صورة شجرة الزيتوف التي ترتبط بفمسطيف بوصفيا الدواء لعينيو ولف يعود لو
البصر إال بعد أف يناـ قرير العيف فييا ,فأضفى عمى المكاف القداسة ( بزيتونة قدسية) وخصيا
ٍ
أف العودة ىي لكؿ فمسطيني لشجرىا
بالقدس ولـ يذكر أنيا مف
مكاف آخر بفمسطيف لمداللة عمى ّ

وحجرىا وقدسيا ( في أعاليؾ ينبوغ ىممت لو .)...,وزيت ىذه الزيتونة القدسية المباركة يكاد يضيء

حتى عيوف الشاعر السممة مف شدة لمعانو مستعي اًر ذلؾ مف قولو" :اٌٍَّوُ ٌُٔسُ اٌغٌَََّّادِ ًَاٌْإَسْضِ َِضًَُ ٌُٔسِهِ
وَِّشْىَبحٍ فِْيَب ِِصْجَبحٌ اٌِّْصْجَبحُ فِِ صُجَبجَخٍ اٌضُّجَبجَخُ وَإََّٔيَب وٌَْوَتٌ دُسٌُِّّ ٌُّلَذُ ِِْٓ شَجَشَحٍ ُِجَبسَوَخٍ صَّْزٌَُٔخٍ ٌَب
شَشْلَِّْخٍ ًٌََب غَشْثَِّْخٍ َّىَبدُ صَّْزُيَب ُّضِِءُ ًٌٌَْ ٌَُْ رَّْغَغْوُ َٔبسٌ ٌُٔسٌ ػٍَََ ٌُٔسٍ َّيْذُِ اٌٍَّوُ ٌِنٌُسِهِ َِْٓ َّشَبءُ ًَّضْشِةُ اٌٍَّوُ اٌْإَِْضَبيَ ٌٍِنَّبطِ ًَاٌٍَّوُ
ثِىًُِّ شَِْءٍ ػٌٍَُِْ".

()4

تمؾ العيوف التي لـ تعد ترى أرض وطنيا ,سممت حينما غادر الشاعر وطنو,

ويتمنى رؤيتيا ,فدلت كممة ( جفني -السمؿ) عمى النفي وشدة الحزف بسبب البعد عف الوطف فيطمب

( ) 1سورة الشمس :اآلٌة 13
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج611/6
() 3
(س َم َل)
السملة :سم ُل العٌن :فؤهاٌ ,نظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة َ
() 4
سورة النور :اآلٌة 41
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رؤية وطنو أو بعضا منو ليعاود إليو النظر وتب أر عيناه السممة ويطمب زيتونة قدسية شرقية مباركة
يضيئ زيتيا عيناه فيشفى.
يقوؿ يوسؼ الخطيب في تقديـ لقصيدتو (عناقاً لؾ الصبح)" :أصعب ما في رسالة الشاعر,
مف بعد حزيراف ىو َّ
أف يستعجؿ
أف عميو مف موقع اليزيمة أف ُيَب ّْشَر بالنصر ومف جوؼ الظبلـْ ,
طموع الصباح !! ..

()1

فيا ىو يرحب بأبرىة:

()2

أَأبرى ٌة عاد ،يا مرحباً

نارَ ،وَد ّم ْـ
ُ
سقاء األبابيؿ ٌ

ِ
السماء
رحاب
ستزخر منيا
ُ

الردى والش َج ْـ
تصب عميو ّ

وىا ىي ستعود لتمطر عمييـ حجارة مف سجيؿ ,وىو بيذا يتناص ضمنياً مع قولو تعالى " :أىٌَْ
رَشٍَ مَْْفَ فَعَوَ سَثُّلَ ثِأَصْحَبةِ اىْفِْوِ ,أىٌَْ َّجْعَوْ مَْْذَىٌُْ فِِ رَضْيِْوًٍَ ,أَسْعَوَ عَيَْْيٌِْ طَْْشاً أَثَبثِْوَ ,رَشٍِْْيٌِْ ثِحِجَبسَحٍ ٍِِْ عِجِّْوٍ,
فَجَعَيَيٌُْ مَعَصْفٍ ٍَأْمٌُهٍ".

()3

فيا ىو يرحب بقدوـ العدو ,فشعبنا سيكوف مثؿ طيور األبابيؿ ,سترميكـ

بحجارة مف سجيؿ ,فمـ يعد قدومؾ أييا العدو يرىبيـ فمف عتمة اليزيمة يروف ضياء النصر ,ومف
جوؼ الحرب يممحوف طريؽ السبلـ.
ويبشر بالغد المشرؽ الذي سيولد مف صمب ألؼ ليمة مظممة:

()4

ِ ِ
ِ
ِ
مى
فانز ْ
ؼ ِجر َ
اح َؾ في َن ْخب الرفاؽ ط ً

وؼ ِ
س ِكروا
لعؿ تُوِقظَُ ،ج َ
الميؿَ ،م ْف َ

وا ْت ُؿ ال ِبشارةَ عف رؤيا مقَد ٍ
سة
ُ ُ

بطف الميالي سوؼ ِي ْنفَ ِج ُر
بأف َ

غد مف ألؼ دا ِجي ٍة
حتى َي ِيؿ ٌ

ِ
بيف التر ِ
األصالبَ ،ي ْختَ ِم ُر
ائب ،و

وع ٍد ،وقد أ َِزَف ْت
يء ،عمى َ
الم ِج ُ
ىو َ

س َوُر
آياتُ ُو وتُجم ْت ُدوَن ُو ُ

( ) 1الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج621/6
( ) 2نفسه ,ص622
( ) 3سورة الفٌل :اآلٌات 1 - 1
() 4
الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج642/6
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فيتحدث الشاعر ىنا ,ويبشر بميبلد جيؿ النصر ,ذاؾ الجيؿ الذي سيخرج مف رجاؿ فمسطيف األقوياء
()1
ونسائيـ األحرار " ,خٍُِكَ ِِْٓ َِبءٍ دَافِكٍَّ ,خْشُطُ ِِْٓ ثَِْْٓ اٌصٍُّْتِ ًَاٌزَّشَائِتِ"  ,فسيأتي ىذا الجيؿ محر ًار ومخمصاً

ىذه األرض مف الغزاة ومبش ًار بالنصر اآلتي الذي سيزيؿ آثار ىزيمة حزيراف ( )1667وسيخرج ىذا
الجيؿ (مف بيف الترائب واألصبلب) ىذا وعد اهلل بمجيء مخمص ليذه الببلد وقد بدت عبلماتو وآياتو
اليمـ مف أجؿ تخميص ىذا الوطف (فانزؼ
تظير (وقد أزفت آياتو وتجمت دونو سور) .لكف الشاعر ُ
يشد ّ
جراحؾ في نخب الرفاؽ) ,وتخرج جيبلً مؤمناً مف خبلؿ فعؿ التمني (لعؿ).
ومف أمثمة التناص الضمني عند يوسؼ الخطيب كذلؾ قولو :
ِ
ِ
حس ُبيـ
ُى ُـ األُلي قُتموا في اهلل ،تَ َ

()2

ِ
عمار
أعمارىـ في ال ُخمد ،أَ ُ
َم ْوتى ،و ُ

حيث يتناص ضمنياً مع قولو تعالى في حديثو عف الشيداءًٌََ " :ب رَذْغَجََّٓ اٌَّزَِّٓ لُزٌٍُِا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ؤٌََِْارًب ثًَْ
ؤَدَْْبءٌ ػِنْذَ سَثِّيُِْ ُّشْصَلٌَُْ"

()3

حياء عند ربيـ يرزقوف وفي جنات
حيث يؤمف الشاعر بأ َّف شيداء الوطف أ ٌ

الخمد ينعموف ,يحسبيـ الجاىؿ موتى ,ولكنيـ في جنة الخمد أحياء مخمدوف ,و َّ
أف الشيداء ىـ الذيف
يرسموف طريؽ العودة والخبلص مف المحتؿ ,الشيداء يمنحوف الحياة لآلخريف ,فيـ أحياء.
حضور فعمي في قمب الشعب
ويجمع الخطيب بيف الديانة اإلسبلمية والمعتقدات المسيحية التي كاف ليا
ٌ

الفمسطيني فيقوؿ:

( )4

اف أَواف ِي َؾ َحبيبي
اآلف ،أي َ
لست أَدري َ
ُ
ِ
روح ْؾ
بالحب،
س ُح
ٍّ
وبالحزفُ ،ج َ
َعمني أَ ْم َ
ِ
الصميب
ير
آالم َؾ ،يا َ
َ
شعبي ،مسام ُ
ليت َ
يت َ ،م ِس ْي َح ْؾ !! ..
وأَنا  ،في َجَب ِؿ الزيتوفُ " ،
ش ٍّب ُ
( ) 1سورة الطارق :اآلٌة 3
( ) 2الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.146 /4
( ) 3سورة آل عمران :اآلٌة 125
() 4
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,4ص464
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يكثر في األدب الفمسطيني ربط آالـ الشعب الفمسطيني ومعاناتو بآالـ المسيح وصمبو وعذاباتو.
فيتجاوز يوسؼ الخطيب ىنا الداللة الدينية إلى أفؽ شعري يحمؿ آالـ الشعب الفمسطيني الذي يصمب في
اليوـ آالؼ المرات عمى صميب الفداء ,فياليت آالمؾ يا شعبي كانت مرة واحدة ,فأنت في كؿ يوـ
تصمب ,وينزؼ دمؾ الطاىر عمى خشبة الصميب .وتتحوؿ أنا الفردية لمشاعر الممثمة لمشعب الفمسطيني,
الذي يشبو في كؿ يوـ بالمسيح عمى جبؿ الزيتوف ويصمب ويقتؿ فجاء بالمعتقد المسيحي َّ
بأف سيدنا
المسيح – عميو السبلـ – قد ِ
ب ,ثـ يأتي بقولو " ُشّبيت" وىذا ما ورد في قولو تعالىًََِ " :ب لَزٌٍَُهُ ًََِب
صم َ
ُ
صٍََجٌُهُ ًٌَىِْٓ شُجِّوَ ٌَيُُْ".

()1

فشكمت حادثة الصمب معادالً موضوعياً لواقع اإلنساف الفمسطيني ومعاناتو

وىمومو.
أما في وصؼ أمتو فيقوؿ:

()2

ِ
السماء
ُىنا أُم ٌة فر ُعيا في

وفي َك ِب ِد األَرض منيا قَ َد ْـ

وتُم ِي ُؿ ،وال تُ ِ
الفاتحيف
يم ُؿ،
َ

وتيدأُ ،كي تَستَ ِجف ِ
الح َم ْـ

بل لمكممة الطيبة " :أىٌَْ رَشَ مَْْفَ ضَشَةَ
فجعميا في البيت األوؿ مثؿ الشجرة الطيبة التي ضربيا اهلل مث ً
اىيَّوُ ٍَثَيًب مَيََِخً طَِّْجَخً مَشَجَشَحٍ طَِّْجَخٍ أَصْيُيَب ثَبثِذٌ ًَفَشْعُيَب فِِ اىغَََّبءِ "

()3

أمتو أصميا ثابت في عمؽ األرض
وكذلؾ ّ

وىذا يدؿ عمى أصالتيا وثباتيا ,وفرعيا في السماء وىذا دليؿ رقييا وعمو شأنيا ,فالشاعر يستحضر كؿ
مروا عمى فمسطيف وانكسروا وزالوا ,لكف األرض باقية ألصحابيا.
الغزاة الذيف ّ

()4

وفي البيت الثاني وصفيا بأنيا تميؿ ,تُميؿ الفاتحيف ليا ,لكنيا ال تُيمؿ ,فيـ في صورتيـ األخرى

يبقوف غزاة ألرضيا ,فيي ال تناـ عمى ظمـ ,تميؿ وال تيمؿ ,وتثور وتتجدد في عروقيا اليمـ والعزيمة.

( ) 1سورة النساء :اآلٌة 113
( ) 2السابق ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,6ص623
( ) 3سورة إبراهٌم :اآلٌة 63
4
( ) ٌنظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.622 /6
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وىو يتناص كذلؾ ضمنياً مع قوؿ الرسوؿ – صمى اهلل عميو وسمـ – َّ :
"إف اهلل َع َّز وج ّؿ يممي لمظالـ فإذا

أخذه لـ يفمتو" ثـ ق أر اآلية " ًَمَزَىِلَ أَخْزُ سَثِّلَ إِرَا أَخَزَ اىْقُشٍَ ًَىَِِ ظَبىََِخٌ إَُِّ أَخْزَهُ أَىٌٌِْ شَذِّذٌ ".

()1

أ .التناص مع الحديث الشريؼ:
يؤدي التناص مع الحديث الشريؼ دو ًار فاعبلً ال يقؿ أىمية عما آداه التناص في القرآف الكريـ عند يوسؼ
الخطيب ,فكثي ًار ما استعاف بو ليقرب ويربط بيف تجربتيف ,فشكؿ بذلؾ محو ًار دالليًا في السياؽ الشعري.
ومف أمثمة ىذا التناص قولو:

()2

ِ
وع ْف َو ضحايانا
س َع ْف َوَناَ ،
والتَم ْ

ِ
كبير
فقمب
اإلنساف َر ْح ٌ
ُ
ب ُ

المؤـ
رؼ
قوـ ال نع ُ
َ
ُ
نحف ٌ
الحقد و َ

ولكف  ...مف ِ
نثور
أجؿ ٍّ
ْ
حؽ ُ

فيو ىنا يتناص ضمنيًا مع قولو تعالىًٌََْْ " :ؼْفٌُا ًٌََْْصْفَذٌُا ؤٌََب رُذِجٌَُّْ ؤَْْ َّغْفِشَ اٌٍَّوُ ٌَىُُْ "

()3

وكذلؾ مع قولو –

أحد هلل إال
عزا ,وما تواضع ٌ
صمى اهلل عيو وسمـ – "ما نقص ماؿ مف صدقة وما زاد اهلل عبدًا بعفو إال ّ

رفعو اهلل"

()4

فالعفو أمر بو اهلل تعالى ,وحدثنا عنو رسولو الكريـ  ,وىي صفة محببة .فوصؼ بيا شعبو

الذي ال يعرؼ الحقد والمؤـ ,ىـ أ صحاب القموب الكبيرة الواسعة ,لكف حذاري ,فرغـ قمبو الكبير وسعة
صدره وعفوه ,إال أَّنو مف أجؿ حقو يثور ,في نسى عواطفو فيتحجر قمبو ويرفض مسامحة خصمو فالحؽ
حؽ.
ويصؼ الشاعر نفسو:

()5

أنا ِ
ِ
األنبياء
ص ْب ُر
كاظ ُـ ال َغ ْي ِظ
ْ
الدفيف ،وفي َ
ِ
قاء
أَتََوع ُد الطاغي ..ويوماً سوؼ َي ْج َم ُعنا ل ْ

(ٌ ) 1نظر :صحٌح مسلم ,كتاب البر والصلة واآلداب ,باب التحرٌم الظلم ورد المظالم ,م1611 ,6
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج145 /1
( ) 3سورة النور :اآلٌة 66
( ) 4صحٌح مسلم ,باب استحباب العفو والتواضع ,م 1616 /6
() 5
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج661 /1
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فيو مف الكاظميف الغيظ ,وىي صفة ذكرت في قولو تعالىًَ " :اٌْىَبظِِّنيَ اٌْغَْْظَ ًَاٌْؼَبفِنيَ ػَِٓ اٌنَّبطِ" ( . )1وعف
النبي  -صمى اهلل عميو وسمـ " -مف كظـ غيظاً وىو يستطيع أف ينفذه ,دعاه اهلل يوـ القيامة عمى رؤوس
الخبلئؽ حتى يخبره في أي الحوار شاء.

()2

فيربط الشاعر بيف الغيظ والقدرة عمى استعادة الحؽ المسموب

فيو يكظـ غيظو ويتحمؿ صبر األنبياء جميعًا في سبيؿ استعادة حقو المسموب لكنو يتوعد الطاغيف ففي
يوـ ما سوؼ يجتمع معيـ ليأخذ حقو منيـ فيو يرسـ حمـ الغد ,ولف ينسى استرداد حقو ولو بعد حيف.
وكذلؾ يتناص في قولو مع الحديث الشريؼ :

()3

رضنا ِ
ال يرى في أ ِ
طاغ َي ٌة
ُ

رؽ َد ْـ
ض فينا ِع ُ
حيثما ين ِب ُ

اع ،فيا وي َؿ الذي
ُكمنا ر ٍ

خاؿ أَنا في َمراعي ِة َغ َن ْـ
َ

اع ,وكمكـ مسؤوؿ عف
فيو يتناص مع حديث النبي – صمى اهلل عميو وسمـ " : -أال كمكـ ر ٍ
اع عمى أىؿ بيتو ,وىو مسؤوؿ
اع ,وىو مسؤوؿ عف رعيتو ,والرجؿ ر ٍ
عيتو ,فاألمير الذي عمى الناس ر ٍ
رّ

اع ,وكمكـ مسؤوؿ عف
عنيـ ,والمرأة راعية عمى بيت بعميا وولده ,وىي مسؤولة عنيـ  ...أال فكمكـ ر ٍ

رعيتو".

()4

فيدعو الشاعر ىنا كؿ فمسطيني أ ْف يدافع عف وطنو وأرضو بكؿ الوسائؿ ,فالرسوؿ صمى اهلل

عميو وسمـ طمب منا أ ْف نكوف مسؤوليف عف أمورنا كميا ,فيستشيد الشاعر ىنا بالحديث الشريؼ ,ليوصؿ

رسالتو إلى شعبو الفمسطيني بالدرجة األولى (عنواف القصيدة أعتب يا شعبي عميؾ)( ,)5فكؿ فمسطيني

مسؤوؿ عف كؿ شبر مف فمسطيف وعميو أ ْف يرعاه ويدافع عنو بكؿ ما أوتي مف قوة ,وبما يممكو مف
سبلح .فاستوحى مف الحديث الشريؼ اىمية المسؤولية التي تقع عمى عاتؽ كؿ إنساف اينما كاف.

بل جداً ومحدوداً ولـ يكف مباش اًر خبلفًا
ومما سبؽ يتضح أف التناص مع الحديث الشريؼ كاف قمي ً
ونوع في أساليبو ,فتارة كاف التناص تناصًا
لمتناص مع القرآف الكريـ الذي أكثر الشاعر منو وأبحر فيوّ ,

مباش اًر سواء أكاف مع لفظة أـ تركيب أـ حتى آية ,وتارة أخرى كاف يتناص بشكؿ ضمني – غير مباشر
– مع اآليات الكريمة" .إف ىذه النماذج تدؿ في صمبيا عمى المصدر القرآني الذي فجر منو الشاعر ما

( ) 1سورة آل عمران :اآلٌة 143
( ) 2اإلشبٌلً ,أبً محمد عبد الحق ,األحكام الشرعٌة الكبرى ,تحقٌق :أبً عبد هللا حسٌن بن عكاشة ,م ,4باب فضل من كظم غٌظه ,ص51
( ) 3الخطٌبٌ ,وسف  ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.413/6
) (4صحٌح مسلم ,باب اإلمارة ,1465 ,ج ,6ص442
)(5
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,6ص.414
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يعنيو في موقفو الشعري ليست إال صورة مركبة نسبيًا مف صور العبلقة التي تربط الشاعر المعاصر
بالنص القرآني" 1.وقد يتداخؿ التناص الديني ببعديو (القرآني والحديث) في بعد واحد.
أما التناص مع الديانات األخرى ,فقد كاف ىناؾ إشارات إلييا في شعر يوسؼ الخطيب

()2

 ,وكذلؾ

تناوؿ الشخصيات المتعمقة بيا إضافة إلى معتقداتيا وما يتعمؽ بيا ,لكنيا لـ تكف كثيرة ,وسيتـ دراستيا
مف خبلؿ شخصياتيا ورموزىا وأحداثيا التاريخية في المباحث التالية مف ىذا الفصؿ ,والفصؿ الثاني.
ب .التناص مع شخصيات دينية:
ومف صور التناص الديني استدعاء الشخصيات التي تحمؿ الطابع الديني بكؿ أبعادىا ,حيث يقيـ
الشاعر بيف تجربتو وتجاربيـ روابط في صورة فنية ,يمزج فييا لوف الحاضر مع ألواف الماضي ذات البعد
الديني ,مما يضفي عمى لوحتو نوعاً مف القداسة ,والتصديؽ .و"يشكؿ التواصؿ بشخصيات األنبياء ركناً
رئيسياً مف أركاف التواصؿ بالموروث الديني ,وكثي اًر ما يراود الشعراء شعور بوجود تشابو ما بيف تجاربيـ
وتجارب األنبياء مف حيث حمؿ رسالة معينة مع األخذ بعيف االعتبار أف رسالة األنبياء سماوية".

()3

وشخصيات األنبياء ىي األكثر شيوعاً في الشعر المعاصر ,وذلؾ لما يحس بو الشاعر مف وجود روابط
وثيقة ,تربطو واياىـ تجربة واحدة  ,فكؿ منيما يحمؿ رسالة إلى أمتو ,وكؿ منيما يتحمؿ المشقة والتعب
في سبيؿ إيصاؿ رسالتو.

()4

وقد قاـ يوسؼ الخطيب باستدعاء بعض شخصيات األنبياء ,وشخصيات أخرى ليا بعد ديني ,ووظفيا في
شعره بتقنيات وآليات متنوعة.
وشخصية المسيح عيسى – عميو السبلـ – ىي مف أكثر الشخصيات حضو اًر في شعر يوسؼ الخطيب,
مازجاً صورتو اإلسبلمية والمسيحية في قالب واحد ,ليدلؿ عمى التسامح الديني في وطنو فمسطيف ميبط
الديانات ,وأرض الرساالت فيقوؿ:

()5

) )1اسماعٌل  ,عز الدٌن ,الشعر العربً المعاصر ,ص44
)ٌ (2نظر :فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,1ص ,642 ,641 ,143 ,163 ,161ج ,6ص ,643 ,611 ,23 ,22وغٌرها ,ج ,4ص,51 ,31
 ,436 ,461وغٌرها.
( )3الخضور ,صادق عٌسى ,التواصل بالتراث فً شعر عز الدٌن المناصرة ,رسالة ماجستٌر ,جامعة الخلٌل ,6114 ,ص36
(ٌ )4نظر :زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ,ص14
( )5
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج /1ص641
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آيات ِإنجيمي
فوؽ َخ ٍّد
ِ
المسيح ُ

فَيال قر ِ
سطوري
أت َ
َ
بعض ُ

ِ
األرض ،عرشي
أنا ِند اإلل ِو في

النار ،ال َجمي ُد الن ِ
ليب ِ
ور!!
ُ

فيذا ىو المسيح رمز الصبر والصمود ,كما يقوؿ الخطيب عنو ,فيو يرى َّأنو المرادؼ األدؽ داللة واألشد
التجبر والطغياف,
ببلغة لتحرير النوع اإلنساني مف شرور عدوه الكبيرة تماماً كما وقؼ اليسوع ضد روما
ّ

وحيدًا حتى قمة الفداء والخبلص.

()1

وىو يرمز كذلؾ إلى صمب الشعب الفمسطيني وصموده في وجو

فداء لتبلميذه ,فإف الشعب
جبلده .كما صمد المسيح  /عيسى عميو السبلـ أماـ الطغاة ,مقدماً روحو ً

الفمسطيني اليوـ يقؼ شامخاً مدافعاً عف األمة بأكمميا.

وفي قصيدتو المسيح والزنجية ماري ,يتحدث عف الموف البشري والتمييز العنصري القائـ عمى أساس
الموف:

()2

البتُ ِ
ش
وؿ ،إِف تسأؿ الرْف َ
نحف ،يا ابفَ َ

اإلخاء
تََوارى عمى َي َدينا
ُ

قد َدفَناهُ عند لَ ِ
ِ
القدس
حد َؾ في

اء
وناحت ِجو ُارهُ العذر ُ

الناس
بو
و
يت َ
الصميب الذي فَ َد َ
ُ
َ

الدماء
منو
تَأَم ْؿ  ،تَِنز ُ
ُ

فيتحدث الشاعر بأسموب ساخر عف المساواة في الموف ,فكيؼ لماسة بيضاء تمد فحمة سوداء,
حيث َّ
ضؿ المسيح حينما قاؿ عف المساواة ,فقد انتيت تمؾ المساواة مف بعده ,وأصبحت العنصرية القائمة
عمى الموف والجنس ىي السائدة وىي التي تحدد عبلقة البشر وطبقاتيـ.
ويجعؿ مف (ييوذا وبيبلط) رم ازف لمظمـ واالستبداد فك ّؿ يوـ وك ّؿ حيف لنا أمثاليـ يحكموف عمى
الشعوب بالصمب والقتؿ والتشريد ,فأصبحت خياـ المشرديف والمبعديف عف أوطانيـ ترثيؾ في زماف لـ يعد
لمرثاء مكاف فيو .وقرعوا فوؽ بيوتيـ الميجورة نواقيس االستغاثة لعؿ الغافميف مف حولؾ يستعيدوا رشدىـ,
ويمثموف الج ارح عمى خشب الصميب الدامي.

()3

(ٌ )1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة , ,ج /1ص634
( )2نفسه ,ج /1ص643 - 642
3
( ) ٌنظر :نفسه ,ج.643-642/1
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لقد أصبحت األمواؿ ىي التي تحكمنا يا ابف البتوؿ ,وأصبحت بمثابة اإللو لمغالبية البشرية.
أما في قصيدتو (بكائية) فيصور صمب المسيح – عميو السبلـ – مف خبلؿ رؤية مسيحية:
ع واى ِي ٌة
اع يسو َ
ِذر ُ
تَِنز دماً عمى ال َخ ِ
شب..
اج مغارٍة يبكي
وعيناهُ سر ُ
بال ُى ُد ِب ..
وم ْ
شَر َع ٌة َيداهُ
ُ
ِِ أَ ِب
كمف َي ِحف إلى ِعناؽ ِ
َفِم ْـ صاغوا عمى فَ ْوَد ْي ِو
ِ
الشوؾ ،مف ِ
ذىب ؟!..
تاج
َ
ؽج ِ
ِ
ؽ
رح ِو شفَ ٌ
وداف ٌ ُ
بأعمى الط ِ
ور ،لـ َي ِغ ِب !!
ع  ،روح ا ِ
هلل،
ألف يسو َ ُ ُ
ص ِب ..
في عرؽٍ  ،وفي َع َ
الييود ..
ِلذا َؾ ّ ..يظؿ يقتمُ ُو
ُ
العرِب !!
َي ُم ُ
وت  ..في َ

( )1

الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.31-31/6
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()1

الصبر والثبات ,مصموب في أعمى الطور ,تقطر يداه دماً وعيناه ممتمئتاف
فيا ىو يسوع رمز ْ
ألنو روح ِ
كأنو شفؽ لـ يغب بعد فوؽ الطور؛ و َّ
بالحزف ,وعمى رأسو إكميؿ مف الشوؾ ,وجرحو الدامي َّ
اهلل
– في اعتقاد المسيحية – يظؿ الييود يقيموف حكـ الصمب والقتؿ بحقو ,حتى يقتموا كؿ عربي فيو .وعمى
مبلمح الصميب أسقط الشاعر معاناة شعبو وآالمو ,وطبع صورة المسيح عمى جبيف كؿ فمسطيني يرى فيو
عذابات المسيح وأآلمو ,فالشعب الفمسطيني ُيصمب يوميًا في المنافي والضياع والتشرد بعيدًا عف وطنو,

في حيف ينعـ اآلخر بأرضو ومكانو ...فأسقط ىذه الصورة المأساوية لممسيح عمى أبناء شعبو ,وما

يموت) إال داللة واضحة عمى استمرار ىذا الصمب ,فضبلً عف
ويحف ,يظؿ,
تنز,
األفعاؿ المضارعة ( ّ
ُ
ّ
الفعؿ المضارع المجزوـ ( لـ يغب) الذي ربط بيف البعديف الماضي بالحاضر.

وىا ىي أجراس العيد تُ َد ُّ
لمح ّجاج السائريف إلييا:
ؽ في بيت لحـ  ,إيذانًا ُ
ِ
اج
الحج ْ
لمقدس يا قافم َة ُ

()1

النجوـ
اس في
الميم َة األعر ُ
ْ
ِ
خوـ
ُ
أرض السالـ َو ْعَرةُ التُ ْ

حـ َنعبر ِ
ِلب ْي َت َل ٍ
جاج
الف ْ
َ
ُُ
الحداةُ في ٍّ
عاب
الش ْ
يا أييا ُ

اإلياب
ساع ُة
ْ
لمف تَ ُد ُ
ْ
ؽ َ
المسيح
َىيا إلى مغارِة
ْ

الريح
أتسمعوف مف تُنادي
َ
ْ

ِِ
قيـ
إلى جو ِار ميده ُن ْ

القديـ
اد ُح ِبنا
نحم ُؿ ز َ
ْ

فيا ىي أرض بيت لحـ ,أرض السبلـ  ,طريقيا وعرة صعبة ,داللة عمى االحتبلؿ المسيطر,
ولكف وكما مشى المسيح فوؽ مياه طبريا خرقاً لمواقع ,فإف العودة إلى فمسطيف ستكوف مثؿ المعجزة,
فالشاعر يتمنى أف تكوف العودة لمقدس وبيت لحـ ولكؿ فمسطيف ,ألف الدرب إلييا (وعرة):
بشر ِ
اح
اؾ يا أيتُيا ال ِجر ْ
ُ

ِ
الخميؿ
القدس ،في َغزةَ  ،في
في
ْ

( )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج21/6
( )2
نفسه ,ج ,6ص.22
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()2

اح
وح ٍّ
ؽ مف َرد الردى ،ور ْ
َ

َيمشي عمى ُب ِ
ميؿ
الج ْ
حيرة َ

الرياح
نركب
غداً سنأتي ،
ْ
ُ

ِ
خيؿ
الد ْ
مع َ
زوابعاً تقت ُ

()1

فالشاعر يقسـ بحؽ المسيح الذي مف معجزاتو المشي فوؽ مياه طبريا َّ
بأف العودة ستكوف خرقاً
لمواقع المستحيؿ ,وكس اًر ألوىاـ العاجزيف ,وىو ىنا ال يتكئ عمى التراكيب الحماسية وصيغ القسـ ,التي
ييدؼ منيا إيقاظ الحماسة الوطنية والعربية ,بؿ اتكأ عمى حقيقة ربانية ,جعمت الخطاب الشعري أقرب
إلى العقؿ المؤمف مف العاطفة المتذبذبة  ,فجعؿ حتمية العودة مرتبطة بحتمية عقائدية.

()2

موظفاً ألفاظًا

ودالالت كثيرة مرتبطة بالعقيدة المسيحية تدؿ عمى تشابو الحالة بيف الماضي والحاضر الذي قصده
()3

الشاعر.

بأنو استوحى عنواف قصيدتو (سيأتي الذي بعدي)
ويشير يوسؼ الخطيب ّ

()4

مف بشارة سيدنا

يحيى – الذي ىو يوحنا المعمداف – بمجيء سيدنا المسيح ,عمييما الصبلة والسبلـ ,وبالنص اإلنجيمي" :
ُّ
بل ذاؾ المجيء ؟ ..
سيأتي بعدي مف ال
َح َّؿ َسير حذائو" !! فيؿ ترانا سننتظر طوي ً
أستحؽ أف أ ُ

()5

فيوظؼ الشاعر قصص األنبياء في خطابو الشعري لمداللة عمى مجيء زمف مميء باألمؿ والتغير كما
في قولو:

()6

ِ
أصناـ ُكفّ ِ
ىياك َؿ ُك ّي ٍ
ار
اف ،و َ

سيأتي الذي بعدي ،تيد حروفُ ُو

ِ
بأقدار !!
يبد ُؿ أقدار الحيا ِة،
ٍّ

طريقو
َشؽ
وما أنا إال كي أ ُ
ُ

( )1

فً اإلصحاح  13صحَّ اف  , 66ألزم ٌسوع تالمٌذه أن ٌدخلوا السفٌنة وٌسبقوه إلى البر حتى ٌصرف الجموع ,وبعدما صرف الجموع صعد إلى
الجبل منفردا لٌصلً ولما صار المساء كان هناك وحده  ,وأما السفٌنة فكانت قد صارت فً وسط البحر معذبة من األمواج ألن الرٌح مضادة .وفً
الهزٌع الرابع من اللٌل مضى إلٌهم ٌسوع ماشٌا على البحر ,فلما أبصره التالمٌذ ماشٌا على البحر اضطربوا قائلٌن إنه خٌال ومن الخوف صرخوا
فللوقت كلمهم ٌسوع قائال تشجعوا أنا هو ال تخافوا.
ٌنظر :النجار ,عبد الوهاب ,قصص األنبٌاء ,ج ,4ص.315
(ٌ )2نظر :عتٌق ,عمر ,التناص الدٌنً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,المجمع ,ع 611 ,6116 ,2
(ٌ )3نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج24-21/6
(ٌ )4نظر :نفسه ,ج44-34/6
ٌوحنا المعمدان( :وأصحاب األناجٌل األربعة قد ذكروا فً ذلك أن ٌوحنا المعمدان وهو ٌحٌى بن زكرٌا وجد فً البرٌة زمنا وكان ٌقتات من
الجراد والعسل البري وثٌابه من أوبار اإلبل وعلى حقوٌة منظفة جلد ,ثم ظهر فً ناحٌة األردن ٌنذر الناس بالتوبة ,فخرج إلٌه أهل أورشلٌم
والكور القرٌبة من األردن ,فكان ٌعمدهم فً النهر وٌنذرهم باقتراب ملكوت السمواتٌ )...نظر :النجار عبد الوهاب ,قصص األنبٌاء ,ج.443/4
( )5نفسه :ص34
() 6
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.41/6
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فكما كاف يحيى مبش اًر بقدوـ نبي سيغير الحياة ,فإف الخطيب يبث األمؿ بالتغير بجيؿ قادـ ( سيأتي الذي
بعدي ,يكاد نفيره – ُّ
ييز لحود األرض في طمب الثأ ِر) مف خبلؿ تكرار حرؼ السيف ( سيأتي ) في ثنايا
القصيدة.

()1

ويؤكد الخطيب وحدة الديانات وتسامحيا في أرض الرساالت فمسطيف ,فيا ىو يرمز لمديف اإلسبلمي
بحادثة اإلسراء ,ولممسيحي بالطور وعيد الفصح وبستاف القيامة .فيقوؿ:

()2

ِ
لمفجر عالم ْو
ترس ُـ
"دير
َ
ياسيف" ىنا ُ
ُ
وعمى َخ ٍّد حبيبي
ِ
شام ْو ..
قُبم ُة "اإلسراء" َ
س ّوتيا َي ُد المبدع َ ..
العصافير التي طارت  ..مف الط ِ
ور ..
و
ُ
ِ ِ
صح ِب ُب ِ
ستاف القيامو
أفاقت تُنش ُد الف َ
فما زالت فمسطيف أرض الديانات السماوية وميبطيا ,فيرسـ ليا لوحة ُّ
تعج بالحياة واألمؿ والجماؿ ,فيا
ىي دير ياسيف ترسـ طريؽ النصر ( ترسـ لمفجر عبلمة) والفرج .وتضع عمى ّْ
خد األقصى الشريؼ قبم َة
التسامح والمحبة ,فأصبحت رم ًاز لذلؾ .وىا ىي طيور الحرية تحمؽ في سماء الطور ,تنشد ترانيـ الفصح
في بستاف القيامة .وكذلؾ في قصيدتو "رأيت اهلل في غزة ( )3فقد جمع بيف ىاتيف الديانتيف:
و ِ
اآلف َم ّك ُة كؿ قافم ٍة
أنت َ
وغار حر ِ
اء ُكؿ َن ِبي ..
ُ
ِ
ِ
البعث
طير
وأنت اآلف ُ
اآلف ِ
و ِ
آم َن ٌة
أنت َ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.46/6
( )2نفسه ,ج.635-634/6
( )3
ٌنظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج41-25/4
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ِ
اء ..
وأنت حميم ُة الصحر ْ
ِ
القصيد
َوَب ْو ُح ِؾ صار جبري َؿ
وسورةَ الشعراء ..
ُ
المسيح
ِ
رح ِؾ صار مائدةَ
َو ُج ُ

()1

الشيداء ..
وزمزـ
ْ
َ
وعزتيا بيف جميع
غزة مكة التي ىي ممر قوافؿ التجار ,لمداللة عمى عمو مكانتيا ّ
فجعؿ مف ّ
نبي ,لمداللة عمى أمنيا وحمايتيا لكؿ مف يمجأ إلييا ,وىي آمنة
المدف مف حوليا ,وىي غار حراء ك ُؿ ّ
التي تنجب ك ّؿ يوـ صادقاً وأميناً وىادياً ليذه األمة الضالة ,وىي حميمة التي تحتضف كؿ يتيـ فيعـ فييا
الخير والبركة ,وحديثؾ صار كحديث جبريؿ وسورة الشعراء .وجرحؾ ىو كمائدة المسيح ,حيث وضعت
فيو خبلصة تجاربؾ وعمت البركة فيو ,وزمزـ ىي دماء شيدائؾ الذي ما زاؿ ينزؼ إلى ىذا الحيف؛ فكميا
عبلمات سيمائية دالة عمى المكاف الحضاري والديني والتاريخي الذي امتزج فيو عبؽ الحاضر بأصالة
لغزة األحرار.
الماضي .وبيذا أعطى يوسؼ الخطيب بكؿ ىذا مكانة قدسية عالية ّ

()2

أكثر يوسؼ الخطيب مف تصوي ر المسيح عميو السبلـ في دواوينو وأطمؽ العناف في توظيفو,
أحس الشعراء بحرية أكثر  ,فأطمقوا ألنفسيـ العناف
يقوؿ في ذلؾ عمي عشري زايد" :في شخصية المسيح ّ
في تأويؿ مبلمحيا وانتحاليا ألنفسيـ ,ومعظـ مبلمح السيد المسيح في الشعر المعاصر مستمدة مف

الموت".

( )1

()3

مائدة المسٌح :وردت فً قوله تعالى " :بِرْ لَبيَ اٌْذٌََاسٌَُِّّْ َّب ػِْغََ اثَْٓ َِشََُّْ ىًَْ َّغْزَطِْغُ سَثُّهَ ؤَْ ُّنَضِّيَ ػٍََْْنَب َِبئِذَحً َِِّٓ اٌغََّّبء لَبيَ ارَّمٌُاْ اٌٍَّوَ بِْ وُنزُُ ُِّاِِْنِنيَ ,لَبٌٌُاْ ُٔشِّذُ

ؤَْ َّٔإْوًَُ ِِنْيَب ًَرَطَّْئَِّٓ لٌٍُُثُنَب ًَٔؼٍََُْ ؤَْ لَذْ صَذَلْزَنَب ًَٔىٌَُْ ػٍََْْيَب َِِٓ اٌشَّبىِذَِّٓ ,لَبيَ ػِْغََ اثُْٓ َِشََُّْ اٌٍَّيَُُّ سَثَّنَب ؤَٔضِيْ ػٍََْْنَب َِبئِذَحً َِِّٓ اٌغََّّبء رَىٌُُْ ٌَنَب ػِْذاً ٌِّإًٌََِّنَب ًَآخِشَِٔب ًَآَّخً ِِّنهَ
ًَاسْصُلْنَب ًَؤَٔذَ خَْْشُ اٌشَّاصِلِنيَ ,لَبيَ اٌٍَّوُ بِِِّٔ ُِنَضٌُِّيَب ػٍََْْىُُْ فََّٓ َّىْفُشْ ثَؼْذُ ِِنىُُْ فَةِِِّٔ ؤُػَزِّثُوُ ػَزَاثًب الَّ ؤُػَزِّثُوُ ؤَدَذًا َِِّٓ اٌْؼَبٌَِّنيَ" سورة المائدة :االٌات ,111-116
وٌعرف عند المسٌحٌٌن بالعشاء األخٌر ,وهو آخر ما احتفل به ٌسوع مع تالمٌذه قبل صلبه ,وقدم فٌه ٌسوع خالصة تعالٌمهٌ ,نظر :فً اإلصحاح
 13من حتى ف  : 11ولما صار المساء تقدم إلٌه التالمٌذ قائلٌن الموضوع خالل والوقت قد مضى ,أصرف الجموع لكً ٌمضوا إلى القرى
وٌبتاعوا لهم طعاما فقال لهم ٌسوع ال جاجة لهم أن ٌمضوا أعطوهم أنتم لٌأكلوا فقالوا له لٌس عندنا هاهنا إال خمسة أرغفة وسمكتان فقال آتونً
بها إلى هنا ,فأمر الجموع أن ٌتكؤا على العشب ثم أخذ األرغفة والسمكتٌن ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى األرغفة للتالمٌذ
والتالمٌذ للجموع فأكل الجمٌع وشبعوا.
(ٌ )2نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج24/4
( )3
عشري ,علً زاٌد ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ,ص46
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أما رسولنا الكريـ – صمى اهلل عميو وسمـ – فكاف أقؿ حضو اًر في شعر يوسؼ الخطيب ,وربما
يعود ذلؾ ألف "الشعراء يشعروف بالحرج عند توظيؼ شخصية الرسوؿ محمد – صمى اهلل عميو وسمـ-
تأثيماً مف أف يتأولوا في شخصية الرسوؿ الكريـ ,أو أف ينسبوا بعض صفاتو"
شامبلً لئلنساف العربي سواء في انتصاره أـ في عذابو.
فحيف استدعاه في قولو :واسراء محمد ..

ِ
الفقار"
وب َكفي ِو " ُذو

()2

()3

ِ
ِخ ُ
مت أف الر ُ
سو َؿ  ،أَسرى ِبو اهللُ
()4

()1

وشخصية الرسوؿ رم اًز

ِ
"الب ار ِ
سح ْر
ص ْح ِف ُ
ؽ" َ ..ك ْي َيتَ َ
ل َ
ؼ الر ِ
أكبر" !!
صُ
َوقَ ْ
عود " :أَهللُ ْ

عمى الدنيا،

وميما كاف مقصد يوسؼ مف قولو ىذا ,فما ييـ ىنا استدعاؤه لشخصية الرسوؿ – صمى اهلل عميو
وسمـ -مقرونة مع حادثة اإلسراء ,وىذا ما ورد في قولو تعالى " :عُجْذَبَْ اٌَّزُِ ؤَعْشٍَ ثِؼَجْذِهِ ًٌٍَْْب َِِٓ اٌَّْغْجِذِ اٌْذَشَاَِ
بٌََِ اٌَّْغْجِذِ اٌْإَلْصََ اٌَّزُِ ثَبسَوْنَب دٌٌََْوُ ٌِنُشَِّوُ ِِْٓ آََّبرِنَب بَِّٔو ىٌَُ اٌغَِّّْغُ اٌْجَصِريُ".

()5

ف ػ "تناص الشاعر مع شخصيات

األنبياء يعكس مدى وعيو بتجربتيا ورموزىا وداللتيا الرمزية التي جاءت تحمميا في النص القرآني".
ويعتب الشاعر عمى شعبو في قصيدتو ( إنني أعتب يا شعبي عميؾ)

()7

فيقوؿ:

()6

()8

ِ
ِ
حم ْد
ُى َو مف لَحم َؾ ،و َ
الع ْظـُ ،م ّ

ِ
اإلنساف ،يا شعبي ،الذي
ؽ
ُم ْطمَ ُ

العزـَ ،وَوط ْد
وف ما َ
شد ُ
ُد َ
لو َ

ال ارتضى شمساً ليـ ،أَو قَ َم ارً

يبدؿ دينو حتى واف وضعوا الشمس في
فيا ىو النبي األمي ,خرج مف صمبؾ ,وقد رفض أف ّ
أف ترضى بما يحصؿ مف حولؾ.
يمينو والقمر في شمالو ,فكيؼ لؾ أييا الشعب ْ
()1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ص33
( )2نفسه ,ص34
( )3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج643/6
( )4ذو الفقار :اسم سٌف أهداه النبً – علٌه السالم -لعلً رضً هللا عنهٌ ,نظر,ar. m. wikpedia.org :
( )5سورة اإلسراء :اآلٌة 1
( )6اسماعٌل  ,نداء ,التناص فً شعر محمد القٌسً ,رسالة ماجستٌر جامعة النجاح ,6116 ,ص14
( )7الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج411/6
( )8نفسه ,ج412/6
( )9
ٌنظر :نفسه ,ج411/6
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()9

وىو ىنا يدعو إلى

رفض ما يحصؿ لمشعب الفمسطيني مف قتؿ ودمار وتشريد وتعذيب وتقسيـ ,يرفض أ ْف يكونوا كحجارة
الشطرنج ّّ
كؿ يمعب بيـ ويحركيـ كيؼ شاء ,فيرفض الخطيب االستكانة والذؿ ,داعيًا شعبو لمثورة والتحرر
والتحرؾ.
وأحيانًا يستدعي الشاعر الشخصيات بألقابيـ فيقوؿ :

()1

وج َما ًال
صً
ال َ
َف ْمتَ ُؾ ىذي الميم ُة َو ْ
ِ
العالـ وخيا ًال
وحمو ًال في
ُ
ويتيماً بمكة بالقدس
قمرياً
ُيمّ ٍّو ُف ُبستاناً ّ
بالق ِ
جذع ال َن ْخَم ِةِ ،
ومخاض امر ٍ
بمة
أة في ِ
َ
فيقصد بيتيـ مكة رسولنا الكريـ – محمد عميو الصبلة والسبلـ -وكذلؾ يشير إلى مريـ العذراء
حينما جاءىا المخاض إلى جذع النخمة ,فيتناص مع قولو تعالى " :فَإَجَبءَىَب اٌَّْخَبضُ بٌََِ جِزْعِ اٌنَّخٍَْخِ لَبٌَذْ َّب ٌَْْزَنِِ
ِِذُّ لَجًَْ ىَزَا ًَوُنْذُ َٔغًْْب َِنْغًِّْب"

()2

فيتمنى الشاعر ليمة سعيدة وجميمة لمقدس ,بحضور يتيـ مكة ورسوليا

الكريـ – صمى اهلل عميو وسمـ – فيموف بستانيا وأرضيا بألواف الفرح والسرور ,ويبارؾ ما حوليا (ومخاض
امرأة في جذع النخمة بالقبمة).
وممف ذكر أيضًا –جبريؿ – عميو السبلـ :فيقوؿ:

()3

ِ
ِ
األرض في ما َجَب ٍؿ
س َع
يـ ُو ْ
أَى ُ
ُيعطي ِل َي النجوى
ِ
ياء ..
وجبريالً  ..وتنزيالً  ..وشالّ َؿ ض ْ
()1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج55/4
( )2سورة مرٌم :اآلٌة 64
))3
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج131/4
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ُنس جبريؿ ليأتي لو في جبؿ ما يناجيو ويوحي إليو .ويساعده
فكأف الشاعر ىنا تائوٌ في األرض ,يطمب أ َ

في الخروج مف حالة الضياع التي يعيش فييا.
ويتمنى الشاعر معجزة مف اهلل:

()1

ريد ؟ ..
" فما تُ ُ
الي:
" ما أ ُِر ُ
يد ،يا مو َ
ِ
يع في ُعال َؾ َب َددا
" أف أَش َ
ال ..
ال  ..وتنزي ً
" ُأريد جبري ً
ومددا
" وخي ً
ال ال تُرى َ ..
فيستدعي جبريبلً مرة أخرى مقترناً مع لفظة التنزيؿ ,فجبريؿ والتنزيؿ مقترنيف ,وىو يتناص كذلؾ
ىنا مع قولو تعالى " :صَُُّ ؤَْٔضَيَ اٌٍَّوُ عَىِْنَزَوُ ػٍَََ سَعٌٌُِوِ ًَػٍَََ اٌُّْاِِْنِنيَ ًَؤَْٔضَيَ جُنٌُدًا ٌَُْ رَشًَْىَب ًَػَزَّةَ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ًَرٌَِهَ
جَضَاءُ اٌْىَبفِشَِّٓ".

()2

يمد لو العوف بأف يرسؿ إليو جبريؿ (عميو السبلـ) ليوحي
فيا ىو يناجي اهلل بأف ّ

بل عتاؽ ال ترى ,تسحؽ
إليو ,ويرشده طريؽ الخير والرشاد ,ويممي عميو ما يفعمو ويطمب أيضًا جنوداً وخي ً
األعداء وتيزميـ.
وذكر كذلؾ سميماف وداود في قولو :
ِ
اف "
ب َبو َ
ما " ش ْع ُ

()4

( )3

ِمف َح ْيفا وَكرمِميا

وداوود !!
ماف،
رج ْ
ُ
سمي ٌ
والت ُ
مافُ ،

فجماؿ حيفا والكرمؿ فاؽ جماؿ شعب بواف ,حتى إذا ما رآىا سميماف وداود لف يستطيعا وصفيا ,رغـ ما

عرؼ عف سيدنا سممياف (بالحكيـ) مف فصاحة والماـ بالمغات.
أما إبراىيـ عميو السبلـ – فجعمو رم اًز لمدينة الشاعر ,مدينة خميؿ الرحمف:

( )5

()1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.133/4
( )2سورة التوبة :اآلٌة 62
()3الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج613/4
( )4شِ عْ بُ بوّ ان :شِ عب بأرض فارس ,وهو أحد منتزهات الدنٌا ,وبعض قال :جنان الدنٌا أربعة مواضع غوطة دمشق ,وصفد وسمر قند وشعب
بوان ونهر األبلةٌ ,نظرٌ :اقوت الحموي ,معجم البلدان ,م ,1ص111-114
( )5
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج635/4
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شت ِجيرةَ إبراىيـ ،عي َد ِ
صباً
قد ِع ُ
َ َْ

الع ِ
مر ىذا الفَض ُؿ مف ُع ُمري
أقصر ُ
و ُ

ِ
نب ِرِه
يا نار كوني سالماً حوؿ م َ

ط ِر
وِب ْم ِسمي ُكؿ ُج ٍ
الم َ
َدم َع َ
رح ،أ ُ

في رك ٍعٍ ،
روبتُيـ
آس ْت ُع َ
سجدَ ،
ُ
ُ

ِ
الي َذ ِر
ِجر َ
احيـ ِبضماد الم ْغ ِو ،و َ

رس فَ ٍ
كائف أبداً
جر ٌ
كأف ال ُع َ

إال ِب َم ْي ِر َدٍـ ،كالسيؿ ُم ْن َي ِم ِر!!

يتحدث يوسؼ الخطيب عف مدينتو التي عاش فييا بجوار إبراىيـ الخميؿ – عميو السبلـ ,-حيث عاش
في مدينة الخميؿ عيد صباه وشبابو .ثـ ينتقؿ لمحديث عف فاجعة أىميا (مجزرة الحرـ اإلبراىيمي) فيتمنى
مف النيراف التي فتحت عمييـ مف قبؿ الييودي (باروخ جولد شتايف) في الخامس والعشريف مف شير شباط
عاـ ألؼ وتسعمائة وأربعة وتسعيف ( )1553-6-61أف تكوف بردًا وسبلمًا عمى المصميف ,الراكعيف
الساجديف ,حوؿ منبرؾ في الحرـ اإلبراىيمي ,فيتحوؿ بالداللة في قولو تعالىَّ " :ب َٔبسُ ؤٌُِِ ثَشْداً ًَعَالِبً
ػٍَََ بِثْشَاىَُِْ"

()1

باف تكوف برداً وسبلماً عمى إبراىيـ لتكوف كذلؾ برداً وسبلماً عمى المصميف في حرمو

الشريؼ كذلؾ ,ويتحدث عف موعد المجزرة الذي كاف في صبلة الفجر مف يوـ الجمعة في شير رمضاف,
مير ٍ
فيشبيو بالعرس الذي لف يتـ إال بدفع ٍ
غاؿ ,ىو دـ الشيداء الطاىر النازؼ عمى أرضو.
ومف الشخصيات الدينية التي استدعاىا يوسؼ الخطيب في أعمالو شخصية يوسؼ  -عميو السبلـ –
وموسى – عميو السبلـ – وغيرىما ,وتـ توظيفيا بتقنيات مختمفة سيتـ تناوليا الحقا في الرسالة.
كاف ىدؼ الشعراء الفمسطينييف مف توظيؼ الشخصيات الدينية واإلشارة إلييا في أعماليـ "جعؿ
نصوصيـ الشعرية نصوصاً ليا سمطة تأثيرية قوية ,يتحوؿ فييا الخطاب الشعري إلى رؤية يقينية ال تقبؿ
الشؾ"...

()2

فمـ يكف استدعاء تمؾ الشخصيات عبثاً ,بؿ لما وجده فييـ الشاعر مف انعكاس لرؤيتو ,وإلضفاء القداسة
جبلء ووضوحاً وصدقاً ,فاألمور الدينية ىي أقرب ما يكوف مف العقؿ والوجداف
عمى صوره ,وجعميا أكثر
ً

( ) 1سورة األنبٌاء ,اآلٌة .25
( )2
موسى ,إبراهٌم نمر ,دراسات فً أنواع التناص فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ,ص.31-25
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اإلنساني .إذ ييدؼ الشاعر مف توظيفو لمديف وتناصو معو إلى إقامة واقع مختمؼ ىو الواقع الفني الذي
يستمد عناصره مف الواقع الفعمي.

( )1

()1

قاسم ,نادر ,التناص القرآنً واإلنجٌلً والتوراتً فً شعر أمل دنقل  ,مجلة جامعة القدس المفتوحة ,ع 1362 ,2هــ 6111 /م ,ص631
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ثانياً :التراث التاريخي:
يعد التاريخ منبعاً واف اًر إ تكأ عميو الشعراء في استمداد صورىـ  ,وتدعيـ آرائيـ ,إضافة لما وجدوا
فيو مف انعكاس لواقعيـ ,واستشرافًا لمستقبميـ .ويمكف تعريؼ التناص التاريخي بأنو تداخؿ نصوص
تاريخية مختارة ومنتقاة مع نص القصيدة األصمي ,مع االختبلؼ في ىدؼ توظيفيا ,فقد يكوف لمدعوة
واالعتبار ,أو الستمداد القوة ,ويكوف إما بتوظيؼ أحداث تاريخية أو استدعاء شخصيات تاريخية ,حيث
يتـ تبلحـ وتمازج زمني بيف الماضي القريب أو البعيد والحاضر المعاش.
فضاء رحبًا لدى الشعراء المعاصريف ,فالتاريخ ليس مجرد مجموعة مف
وقد "شغؿ التراث التاريخي
ً

الحوادث تمت وعفا عمييا الزمف ,التاريخ ىو الماضي ,والتراث وجو الماضي المتموف بألواف الحياة
المتجددة".

()1

وىو النمط الثاني مف أنماط التراث التي اتكأ عمييا يوسؼ الخطيب في كتابة رسالتو التي

يجمميا لمعالـ ,فانتقى منو ما يتوافؽ ورؤيتو ,وما يراه انعكاساً لواقعو ,وقد كاف تواصمو مع التاريخ متمثبلً
باستدعاء شخصياتو وأحداثو وأماكنو التاريخية ,منفردة أو مجتمعو.
 -4الشخصيات التاريخية:
وجد الشعراء في الشخصيات التاريخية انعكاسًا لحاالتيـ وتجاربيـ ,ولمحو التشابو بينيـ ,فأسقطوا
عمييا رؤاىـ وتطمعاتيـ وحتى سخرياتيـ ,فمـ تعد النصوص ىي المرجعية الوحيدة لمنص" , ... ,فثمة
مرجعيات شتى سعى النص إلى االنفتاح عمييا ,بؿ أصبح العالـ بكؿ تفاصيمو ومكوناتو مرجعاً مركزياً
يأخذ النص منو ما تقتضيو التجربة التي يتناوليا ,وتعد الشخصيات التراثية مف إحدى أدوات استجبلب
اإلبداع ... ,واالستعانة لمدخوؿ إلى عوالـ إبداعية والحصوؿ عمى ٍ
معاف جديدة".

()2

والمقصود بتوظيؼ الشخصيات التراثية ":استخداميا تعبيرياً لحمؿ بعد مف أبعاد تجربة الشاعر
المعاصر ,أي َّأنيا تصبح وسيمة تعبير وايحاء في يد الشاعر يعبر مف خبلليا – أو يعبر بيا – عف
رؤياه المعاصرة".

()3

وقد تجمت الشخصيات التاريخية في شعر يوسؼ الخطيب مف خبلؿ ثبلثة محاور ىي-:
( )1ال ّشعر ,أنور ,توظٌف التراث فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ( , )0242 – 0222ص144
( )2واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر ,ص111
( )3
زاٌد ,علً عشري  ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ,ص14
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أ .شخصيات حقيقية:
نوع الشاعر في أساليب توظيؼ الشخصيات التاريخية في شعره ,فتارة حقيقية واضحة مباشرة ,وتارة
ّ
()1
يجعميا رم اًز أو قناعاً ,وربما يتقنع بيا فتحمؿ البعديف (الحقيقي والرمزي) ومف أمثمة ذلؾ قولو:
أرض الميعاد
ِ
اإلنشاد
ع
وناي ُممَو ُ
ٌ
الدموِع بالدي
بعض ُ
وأبكي َ

بالدمع ،واآل ِه ..
فيض
ِ
لحف َي ُ
أنا ٌ
قتالي في ساح ِة ال ّن ِ
ور
ت أرثي
ِج ْئ ُ
َ

اء ولـ أزؿ في ِحدادي
َعز ً
سوى ِ
الصباح النادي
أمس ،في
ِ

مت إكميمي
إخوتي في الخياـ قَد ُ

الدار
سُ
أح َ
ب النازحيف لـ َي َبرحوا َ

وىامو في كؿ ٍ
قفر وو ِاد
ُ
حكايا التاريخ مف عيد ِ
عاد !!

نعود  ..وما عادوا ..
يوـ قالوا :غداً ُ
َ
ثـ سيقوا لمر ِ
يعيدوف
افديف
َ
وعمى رأسيـ " َن ُبو َخذ"

()2

ِ
النساء ،واأل و ِ
الد
سبايا
في َ
وأَضرى لييبيا في الفؤ ِاد

منيـ (!!) ..

أحمؽ الذكرى
أورشميـ" !!  ..ما
باب ٌؿ " ..
َ
ُ

ِ
السنوية لمذبحة قبية بالضفة الغربية (الثالث
ففي قصيدتو (أرض الميعاد) التي ألقاىا في الذكرى

عشر مف تشريف األوؿ ,مف عاـ ألؼ وتسعمائة وثبلثة وخمسيف) ( )3حيث يستذكر الشاعر ذكرى " نبوخذ
نصر" ومجيئو مف بابؿ واحتبلؿ القدس (أورشميـ) وارساؿ الييود أسرى إلى بابؿ ( )4وكذلؾ وظّؼ "عيد
عاد" ليدلؿ عمى عمؽ الزماف ,ول كف ىذه الذكرى ذكرى أليمة ال يريد استرجاعيا ,فياىـ الييود عادوا
ألرض ميعادىـ المزعومة ,ولكف الشاعر جعميا أرض ميعاده فأطمؽ عمى القصيدة (أرض المعاد) حيث
يقوؿ في نياية القصيدة:

()5

رض معادي"
ع "أ َ
إف ىذي الربو َ

ظى ..
يعادىـ" َ ..جي َن ُـ َتم َ
أرض َم َ
" َ
فأرض ميعادىـ جينـ ,أما فمسطيف فيي أرض ميعاد الشاعر ,التي يحمـ بالعودة إلييا.

( )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.166-161/1
( )2نبوخذ نصر :ملك بابل 211 -126 ,ق.مٌ ,نظرar. m. Wikipedia. org :
(ٌ )3نظر :السابق ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج161-115/1
(ٌ )4نظر" ar. m. Wikipedia. Org :استولى على قسم من فلسطٌن  ,ونهب القدس حوالً 142ق.م وأرسل الٌهود المبارزٌن أسرى إلى بابل.
( )5
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,1ص163
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ومف الشخصيات الحقيقية ذات البعد التاريخي الديني التي استدعاىا يوسؼ الخطيب في قصيدتو (سوؽ
العبيد)

()1

الياتفيف
دور
ْ
أييا األَحرُار ،قد ُبح ْت ُ
ص ُ
فَمتى م ِ
بالفجر ،و ِ
ِ
حيف
وع ُدنا
النصرَ ،ي ْ
َ

السنيف
نابيع
في دمي َدف َق ُة ذ ِكرى مف َي ِ
ْ
ِ
ص ُة َع ٍ
يف
دؿ مف َحكايا األَ ّوِل ْ
َو ْم َ
ض ٌة  ..ق ّ
سمعيا ِ
القروف
داوَي ًة عبر
ْ
لـ أَزؿ أ ُ
اب ..
" ُع َم ُر الخ ّ
ط ُ
" والمصري ..

" وابف األكرميف !! ..
اإلنساف ،كاإلنساف ،مف ماء وطيف"
" ُوِل َد
ُ
()2
األكرميف"
ابف
ْ
نساف ُح ّارً  ..ىاؾ يا َ
" ُوِل َد اإل ُ
لمظالميف"
" صفع ًة خالدةً مرسوم ًة
ْ

القروف
عبر
لـ أزؿ
ْ
ُ
أسمعيا داوي ًة َ

شخصية عمر بف الخطاب ,مف خبلؿ قصة حدثت في عيد عمرو بف العاص في واليتو عمى
مصر

()3

حرية اإلنساف
وقد استدعاىا الشاعر ووظّفيا في قصيدتو الموسومة بػ (سوؽ العبيد) ليدلؿ عمى ّ

وبث األمؿ في نفوس األحرار
منذ والدتو ,فوجد في ىذه الحادثة التاريخية ما يعينو عمى تأكيد رؤيتوّ ,
الذيف ينتظروف النصر والحرية ,فكاف ىدفو رفع المعنويات.
ويتعجب الشاعر مف أمتو العربية فيقوؿ:

()4

العَرِب
ىذي
ُ
س ْت أُم َة َ
المالييف لَ ْي َ
يد ُم ْرتَ َق ِب
وال " َحِميم ُة " َىز ْت َم َ

أكاد أؤ ِم ُف ،مف ٍّ
شؾ و ِمف َع َج ِب
ُ
كأنما لـ َتِم ْد في ال ُيتـ " آ ِم َنةٌ"

) )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج165 -161 ,1
(ٌ )2ستحضر هنا مقولة عمر بن الخطاب – الشهٌرة – متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا "
(ٌ )3نظر :خالد ,محمد خالد ,خلفاء الرسول ,ص( 661تسابق فً مصر ولدان أحدهما ابن حاكمها عمرو بن العاص وضربه موبخا وقال له :
أتسبقنً وأنا ابن األكرمٌن؟ ولم ٌستطع الغالم أن ٌأخذ ثأره فذهب باكٌا للبٌت ,فلما علم أبوه  ...اشتكى لعمر بن الخطاب ,فأمر عمر بإحضارهما ,
وقال للغالم اضرب ابن األكرمٌن ثم قال له :اضرب والد ابن األكرمٌن ألنه لم ٌؤدب ولده كما ٌجب وقال له كلمته التارٌخٌة " :متى استعبدتم
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟!").
( )4
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج152/6
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ِ
ص ِب
عيناهُ في ُزمرِة األ زالـ والن ُ
الناس ديناًِ ،شر َع َة ال َك ِ
ذب
وعم َـ
َ

الص َن ُـ األعمى ُم َحدٍّق ٌة
كأنما َ
مم ٍةَ ،عمت خو ِارقُ ُو
وكـ ُم َ
س ْي َ

وكأف ىذه المبلييف ليست تمؾ األمة العربية التي خرج منيا رسولنا الكريـ – محمد صمى اهلل عميو

وسمـ – وقد جاء باسـ والدتو آمنة ومرضعتو حميمة ليدلؿ عمى شخصو الكريـ ,وىي شخصيات تاريخية
حقيقية استدعاىا الشاعر باسميا الصريح .وكذلؾ جاء باسـ "مسيممة" الذي عرؼ بكذبو وادعائو لمنبوة,
فمثؿ ىذا الشخص تعـ أفعالو وأكاذيبو ,فيصدؽ ويذيع صيتو .وكاف الغرض مف الجمع بيف ىذه
الشخصيات المقارنة والتعجب ,فمثؿ آمنة وحميمة ال يكونوا مف ىذه األمة العربية ,بينما أمثاؿ مسيممة
الكذاب يكوف منيا ,فجمع بيف شخصيات محمودة الذكر ليا بعدىا الديني التاريخي ,وبيف شخصية
منبوذة ,في الوقت الذي تكثر فيو شخصيات مسيممة الكذاب ,فجاءت شخصية مسيممة ,شخصية فاعمية
حركت النص الشعري ,عبر جدلية الزمف الماضي والحاضر.
ومع زيادة خيبة الشاعر ,يتمنى مف التاريخ لو يعود قادتو األفذاذ مف أمثاؿ عمر وصبلح الديف
وبيبرس كما في قولو:

()1

ِ
ماح
اكيف
ازرعي الٍّدلتا بر َ
وغابات ِر ْ
دت خي ُؿ التتَ ْر
ىي ىذي َوَف ْ

الصباح
ومغتا ُؿ
الحاجب
اد
والجر ُ
ْ
ُ
َ
الشمس ُ
ِ
ص َو ْر ..
المماليؾ عمى
و
ُ
الناس ُ ..
ِ
ِ
األرض
آه لو تُعطي ِلظير
ما ِ
الح َف ْر ..
تكن ُز
ُ
أعماؽ ُ

البيبرس ..
الظاىر
يعود
لو ُ
ُ
ُ
صالح الديف ..
لو يأتي
ُ
لو يدري ُع َم ْر !! ..

يسخر الشاعر مما يحدث في الزمف الحاضر ,مف تخاذؿ واذالؿ ,وتياوف في عالمنا العربي
عامة وفمسطيف خاصة .فيستحضر ىذه الشخصيات التاريخية وما قدمتو مف باب السخرية مف الزمف

( )1

الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج641 -635/6
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الحاضر ,الذي فقد فيو الرجاؿ ,وبعدما تكالبت األطماع واألعداء عمى ىذه األمة ,فأيف صبلح الديف,
وأيف عمر ,ولو يعود بيبرس ,فيكرر ىنا حرؼ التمني (لو) لمداللة عمى التحسر عمى ما يحدث اآلف
ود َماً تحركيا مف ىـ خمفيا ,فيو يشعر بخيبة األمؿ.
فأصبح المماليؾ عمى الناس مجرد صورة ُ
ذر الغفاري)1( :
ويستحضر كذلؾ أبا ّ
وفي زوبع ٍة  ،يأتي أبو َذٍّر

()2

عمى قُ ِ
صورىـ

َت ْم ُك ُزىـ َعصاهُ في قُ ِ
بورىـ

ِ
القدس في صدورىـ
ييج ُحمى
َي ُ

روح ُو غزال َة الضحى عمى الصحاري
تشرُد ُ
َ

وتستمر سخرية الشاعر مما يحدث أمامو فيا ىي جماىير العرب وحكاميا تدخؿ في سبات
عميؽ ,فصور سخريتو بأف عكسيا عمى شخصية تاريخية ,أتى بيا تتحدث بأسموب ساخر ,وتمكز
ذر يخرج عف صمتو ,لكنيـ ال يتحركوف وال يحركوف ساكنًا,
بعصاىا قبورىـ ,لعميـ يتحركوف ,فيا ىو أبو ّ
فحضرت شخصية أبي ذر ,عبر التداعي الحر كما يعانيو الشاعر.

وفي قولو:

()3

النجيع
كأَف في
ِ
س َف
تستضيء ُح ْ
ُ

الء
غوص َك ْرَب ُ
لـ تزؿ تَ ُ
ِ
الح ِ
سيف
وجو اهلل ىام ُة ُ

تستحي ُؿ شعم ًة مف الم َج ْيف

آي ًة َ ..فَراي َة  ..صارخ ًة حمراء !! ..

()4
فكأف كرببلء ما تزاؿ تغوص في الدـ ,وىنا داللة
يستدعي الحسيف بف عمي  ,وحادثة كرببلء ّ ,

عمى التجدد والتكرار لتمؾ الحادثة وقد استدعى شخص الحسيف بف عمي أحد طرفي ىذه الواقعة ,فيخاطبو
الشاعر بوصفو أحد الذيف دافعوا عف اإلسبلـ والدولة ,فَ ِذ ْكراه حاضرة في ذاكرة الشاعر ,وىو يتحسر عمى
األمة التي فقدت الكرامة ,ولـ تعد تمؾ األمة الغيورة عمى أرضيا ودينيا وشرفيا.
( )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج111/4
( )2أبو ذرّ  :أو ذرّ الغفاري ( 46هــ  216 -م) جندب بن جنادة بن سفٌان بن عبٌد ,صحابً من كبارهم ٌ ,قال أسلم بعد أربعة وكان خامسا,
ٌضرب به المثل فً الصدقٌ ,نظرَّ :
الزركلً ,األعالم ,ج131/6
( )3السابق ,ج111/4
( )4معركة كربالء :وقعت فً العاشر من محرم سنة إحدى وستٌن للهجرة ( 21هــ) وقعت بٌن الدولة األموٌة وقوات الحسٌن بن علً ,وكان
االنتصار لٌزٌد بن معاوٌة قائد جٌش الدولة األموٌةٌ ,نظر :الخربوطلً ,علً ,تارٌخ العراق فً ظل الحكم األموي ,السٌاسً ,االجتماعً,
االقتصادي ,ص.113
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ومف الشخصيات التي استدعاىا كذلؾ:

()1

ِ
اء ؟!
تَتَحالهُ فاط ُـ الزىر ُ
مع ال ّن ِ
اء ؟!
َم ْط َ
ريـ العذر ُ
ورَ ،م ُ

جماف
ىر ْت ،أـ
ٌ
أَّن ُج ٌـ تمؾ ْأز َ
أـ تَُرى تمؾ ،في الحديق ِة ،تَسقي

فاطمة الزىراء بنت رسوؿ اهلل – محمد صمى اهلل عميو وسمـ – ومريـ اب نة عمراف ,واقترف اسـ كؿ منيما
بمقبيا ,وىما رمز لمعفة والطيارة والمكانة الدينية العالية ,وحينما أنجبت كؿ منيما اسمًا خالدًا ,فاطمة
أوفياء دافعوا عف األمة ,وكذلؾ مريـ عمييا السبلـ انجبت عيسى عميو
الزىراء ,الحسف والحسيف ,رجاالً
ً
فداء ...فالشاعر يتحسر عمى ىذه األمة ويتمنى أف ُيبعث فييا كالسابقيف
السبلـ حينما قدـ روحو
ً
ال ...لكنيـ في العصر الحاضر يتميوف باألىازيج والرقص والدفوؼ.
رجا ً
ومف الشخصيات التي استدعاىا بألقابيا كذلؾ:

()2

()3

ِ
خي
مف
األكباد بالذ ِ
الس ٍّ
بح َ
خبيء في ِح ِ
لي
َنستَ
الو ٍّ
جر َ
ُ
النبي " !!
ط
أنت يا " ِس ْب َ
ٍّ
الضحى ،أو َ
ُ

ضحينا
أوفياء ُ
نحف في المشرؽَ ،
ٌ
ِ
ِ
الحدباء
أعناقنا
طى
وتَأث ْرنا ُخ َ
ِ
الكعبة " ( )4مف َوْي ِؿ
"حارس
نجنا يا
ٍّ
َ

فيا ىو الشاعر يستنجد " بحارس الكعبة " عثماف بف طمحة  ,أو أنت يا "سبط النبي" وحفيده –

الحسيف بف عمي -رضي اهلل عنيـ جميعاً ,أنجدنا مف الويؿ وكف لنا ناص ًار .بعدما فقد األمؿ في النصير
الحالي ,والذي أصبح يتمثؿ في القوؿ ال بالفعؿ ,فيو ال يشبو تمؾ الشخصيات التاريخية في أفعاليا
وغساف,
ومنجزاتيا في وقتيا ,فشتاف بينيما ,وليذا لجأ الشاعر الستنجاد الشخصيات الغابرة (حمير,
ّ

وع َمر ,وعثماف ,)...,فيي لربم ا أقرب لمعودة مف ىؤالء الغافميف ,وما فعمتو
وىرمز ,وشيرواف ,وأبو ذرُ ,
ىذه الشخصيات  ,حتما سجمت مرور التاريخ بالدـ.
وفي قولو:

()5

وح ّنا ىنا َمر إلى بشارِة المجيء
كأف ُي َ
س ٍؿ
أس ُو
قادوس َع َ
َ
ىا ىنا استقر ر ُ

جسم ُو في لَ َب ِف الضواري
وىا ىنا استحـ
ُ
( )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج611/4
( ) 2نفسه ,ج.611/4
( )3نفسه ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج111/6
( )4حارس الكعبة :عثمان بن طلحة.
( )5
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج111/4
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فيوحنا  :ىو سيدنا يحيى عميو السبلـ وىو يعرؼ بيوحنا المعمداف في المسيحية ,وىو مف َّ
بشَر
()1
مر سيدنا
بمجيء المسيح عيسى – عميو السبلـ.-
فيو يشير إلى الخير والبركة التي حدثت حينما ّ

يحيى – عميو السبلـ -عمى أرض السبلـ ,فإف كاف يحيى عميو السبلـ قد َب َّشَر بالمخمص ,فمف يبشرنا
بالمخمص؟.

أسبلؼ فييا فيقوؿ:
والشاعر ليس غريبًا أو الجئًا في مصر فمو
ٌ

()2

ومد َخري
وأنت تاِل ُد أسالفيّ ،
أدعي ِ
ض ِر
أنؾ
وّ
العرباء مف ُم َ
ُ

جئت ،ال " الجئاً " يا
مصر ُمنتبذاً
قد ُ
ُ
()3

ومنقرع
رمسيس،
ايْ ،أز ُع ُـ،
ٌ
ٌ
َج ّد َ
وجعؿ منيا نسبو ,فيو ليس ببلجئ مغترب
فقد استحضر يوسؼ الخطيب ( رمسيس ومنقرع)
َ
منبوذ ,فيو مف مصر ولو نسب في حكاميا (رمسيس ومنقرع) ,فببلد العرب واحدة حيثما ارتحؿ

الفمسطيني واحتمت أرضو ,وال يحؽ ألحد أف يقوؿ عنو الجئاً ,فنحف العرب أمة واحدة.
وأجداث قيصر ,وأشورش ,وىرقؿ ,تخبرؾ أييا العدو المغتصب
الجموِع
جوىر ىذي ُ

أحشورشاً ،و ِىرق َؿ الجنوِد/
سؿ قيص ارً ذا البنوِد / ،و
فَ َ
َ

()4

مف تكوف مبلييف العرب)5( :

ضَرُـ
الم ْ
كما السيؼ يص ُق ُم ُو الم ُ
يب ُ
ِ
أجداثيـ عنيمو
ديداف
تخب ِر َؾ
ٍّ
ُ

الرىاف ,حتى أف ديداف قبورىـ تعرؼ ذلؾ,
فيؤالء عظماء التاريخ لـ يصمدوا أماميـ ,ولـ يكسبوا ّ

فيؿ أنت ستكسب ؟؟ أييا العدو الصييوني؟؟ فالشاعر يربط بيف ىذه الشخصيات التاريخية ,وواقعية
األرض بأنيا ممؾ أصحابيا ,فكؿ الطغاة قد رحموا عنيا ,رغـ ما فعموه مف أجؿ تممكيا ورغـ قوتيـ.
وبأسموبو الساخر يستدعي ىتمر:

()6

عمى روح ىتمر
ِ
المحرقَ ْو " !! -
ىا ُى ِو " الناجي َ
الييودي " – ِبَز ْعـ " َ
ِ
س َك ْر ..
أطفاؿ
َيرتَوي ِمف َدِـ
َ
فمسطيفَ ،وَي ْ
الفمسطيني – تحت المشنقة –
ب
ٍّ
ما ترى َذ ْن ُ

(ٌ ) 1نظر :النجار ,عبد الوهاب ,قصص االنبٌاء ,ج.443/4
( )2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج611/4
( )3رمسٌس ومنقرع :من الفراعنة الذٌن حكموا مصر
(ٌ )4نظر :السابق ,ج ,623/4حٌث ٌوجه الشاعر هذه القصٌدة إلى الٌهود المحتلٌن.
( )5نفسه ,ج636/4
( )6
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج432/4
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ِ
ِ
تمر " !!
إف َي ُقؿ  ..يا رحم َة اهلل عمى روح َؾ  " ..ى ْ

فكأف الييود ينتقموف مف الفمسطينييف لما فعمو فييـ ىتمر حينما أحرقيـ جميعًا ,فأخذ الناجي منيـ ينتقـ
ّ
ممف ال ذنب ليـ.

استغؿ يوسؼ الخطيب الشخصيات التاريخية التي استدعاىا كرمز وكقناع أكثر مف توظيفيا
توظيفًا صريحًا عرضيًا ,فػ " أسماء األعبلـ تحمؿ تداعيات معقدة تربطيا بقصص تاريخية أو أسطورية,
()1

بل أو كثي اًر إلى أبطاؿ وأماكف تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزماف والمكاف"
وتشير قمي ً

واستدعاء الشاعر لمشخصيات التاريخية باسميا المباشر "تعد أقؿ آليات استدعاء العمـ فنيةَّ ,
ألف
الشاعر ال يبذؿ أي جيد إبداعي في اختياره ليا ,وفي مثؿ ىذه الحالة تعتمد الفنية الشعرية عمى الوظيفة
الداللية لمشخصية داخؿ النص ,أكثر مف اعتمادىا عمى آلية االستدعاء نفسيا".

()2

ب .شخصيات رمزية:
كثي ًار ما يستدعي الشعراء الشخصيات التاريخية – سواء أكانت تاريخية محضة أـ تاريخية ذات بعد
ديني – بغرض جعميا رم اًز – كمياً أو جزئيًا – لحدث ما في ذىنو ,والذي استدعاىا ألجمو .و" َّ
إف استخداـ
الرمز في السياؽ الشعري يضفي عميو طابعًا شعرياً ,بمعنى أنو يكوف أداة لنقؿ المشاعر المصاحبة
لمموقؼ وتحديد أبعاده النفسية" ( .)3وتوظيؼ الرمز في الشعر ما ىو إال "دليؿ عمى عمؽ ثقافة الشاعر
مف جية ,وعمؽ نضجو الفكري مف جية أخرى" .)4( .وليوسؼ الخطيب نظرتو في الرمز ,فيقوؿ" :عمى
بد أف يكوف عميقاً ,حتى ال ينقمب إلى مجرد تشبيو تافو ,وأف يكوف سيبلً أيضاً حتى ال
أف الرمز ال ّ
طمسـ عويص  ..وىذا الجمع بيف النقيضيف ,العمؽ ..والسيولة ..ىو ,في اعتقادي,
ينقمب إلى لغز أو ّ

الذي يمنح الرمز قيمتو الفنية العالية .)5( " ..والرمزية عموماً  ":ىو كؿ ما يح ّؿ مح ّؿ آخر في الداللة
عميو ال بطرائؽ المطابقة التامة ,واَّن ما باإليحاء أو بوجود عبلقة عرضية أو متعارؼ عمييا ,وعادة يكوف
()6

الرمز بيذا المعنى ممموسًا يحؿ محؿ المجرد"..

( )1مفتاح ,محمد ,تحلٌل الخطاب الشعري – استراتٌجٌة التناص – ص21
( )2مجاهد ,أحمد ,أشكال التناص الشعري ,ص , 64نقال عن :خواجه ,علً ,حضور الغائب ,ص41
( )3اسماعٌل ,عز الدٌن ,الشعر العربً المعاصر – قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة ,ص134
( )4الٌاسٌن ,إبراهٌم منصور ,الرموز التراثٌة فً شعر عز الدٌن المناصرة ,مجلة جامعة دمشق ,م  -62ع ,6111 ,4ص613
( )5الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج23/1
( )6
وهبة  ,مجدي ,معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب ,ص116
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أما الرمز الشخصي " :ت وظيؼ شخصية تراثية أو معاصرة ,واقعية أو مبتكرة ,يدمجيا الشاعر في
نصوصو ,ويظؿ عمى مبعدة منيا دوف تما ٍه بيا"...

()1

فتوظيؼ الشخصية التراثية تصبح بمثابة "الشاشة

البيضاء التي يعرض عمييا المتحدث صورتو وصوتو ,فيي مجرد سطح حساس القط لضوئو".. ,
تنحصر الشخصيات بوصفيا رمو اًز أو معادالً موضوعياً لذات الشاعر كما في قولو:

()2

( )3

العبيد
نفسي في سوؽ
وأرى
ْ
َ
زيد
تؼ
َي ْي ُ
البائع ،والشاري َي ْ
ُ
...

الموكب الرسمي فينا
ويمر
ُ

جاءنا اليوـ رسو ٌؿ يشترينا
الرشيد
ىاروف
لـ يزؿ َيس َك ُر
ْ
ُ
وأنا كالقرد في سو ِ
يد !!
ؽ العب ْ
فقد جعؿ مف ىاروف الرشيد رم ًاز كمياً ليؤالء الذيف يتولوف المناصب ,دوف االلتفات لشؤوف الرعية,
والشاعر ىنا يمثؿ نموذجاً مف الشعب أو الرعية المباعة ,وىاروف الرشيد ىو ذاؾ الحاكـ الذي أخذتو
الدنيا وممذاتيا .ويستخدـ تركيب (لـ يزؿ يسكر) لمداللة عمى استم اررية تخاذؿ الحكاـ في ىذا العصر
واغفاليـ شعوبيـ ,فالشاعر يستحضر الشخصية التاريخية بصورة عكسية ,فيسقط واقع الشخصيات
الحاضرة عمى الماضية مع انزياح لغوي وفكري لمشخصيات الرمزية التاريخية كياروف الرشيد.
وقولو:

()4

المالييف تَْز َخ ْر
ىكذا راحت
ُ
ُكؿ َزْن ٍد ُيشد لمثأر ِخ ْن َج ْر
وحداء كالر ِ
عب أكبر "
عد َ :
"الش ُ
َ ٌ

ص ْر ؟؟
عوف  ،أيف ُ
أيف فر ُ
شرف ُة قَ ْي َ
( )1واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر ,ص113-114
( )2فضل ,صالح ,شفرات النص ,ص13
( )3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج164/1
( )4
نفسه ,ج144/1
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حرْر !!
إف شعباً ُي ُ
ريد أف َيتَ ّ

فيا ىو فرعوف وكذلؾ قيصر  ,رمزاف لبلستعباد والظمـ استعارىما الشاعر مف قمب التاريخ ,وجعؿ
منيما رم اًز كمياً الستعباد الشعوب وسمبيـ حرياتيـ ,فتتشابو حالة (فرعوف وقيصر) المذاف عاشا في عمؽ
التاريخ مع حالة فراعنة وقياصرة اليوـ في الظمـ والبطش واالستعباد لمشعوب ,لكف فرعوف وقيصر ذىبا,
وبقي الشعب ,واألمة ,كما سيذىب قياصرة اليوـ ( َّ
أف يتحرر) ويبقى الشعب.
َّ
إف شعبًا يريد ْ
رمز:
ومف الشخصيات التاريخية التي جاءت ًا

()1

أيمو ُؿ عا َد،

مدين ُة التُ ّج ِ
الم ُغو ُؿ،
ار َي ْف ُ
تحيا َ
ِ
ب
الجماجـ ،ساحباً
ُ
وعاد تَيمورلن ُؾ َي ْنتخ ُ
َ
ِ
ِ
طموؿ
الثقيؿ عمى
الزَرِد
ِرْدفَي ِو في ّ
ع–
مات ّ
الزْر ُ
رباهُ َ ،
ُم ّي ٍة ّ ..
أَ

الريح َر ْج ُع
ط ْم ُع ال ُغوطتيف عمى َم َي ٍّب
ِ
َ
وجو الشمس ِم ْزقَ ُة ر ٍ
ِ
اية
خياشـ
الطاعوفُ ،
صفراء تُبحر في ِ
الصبح ..
ظالـ
ِ
َ ُ

استدعى يوسؼ الخطيب شخص تيمورلنؾ

()2

ذاؾ الطاغية المغولي الذي احتؿ دمشؽ وما حوليا وعاث

رمز لكؿ محتؿ طاغية مثمو ,يعيث في األرض فساداً .فوجد الشاعر في تيمورلنؾ
بيا خراباً ,فاستخدمو ًا
صورة مطابقة لذلؾ المحتؿ الذي عاث في أرض العرب خرابًا وفسادًا في زمننا الحاضر ,وكذلؾ طواغيت
دمروا الببلد ونيبوا خيراتيا ,وقتموا أبناءىا ,ىـ سيذىبوف.
العصر الذيف ّ
وبأسموب ساخر صور الخطيب النخوة العربية  ,فيقوؿ:

فألؼ مع ِ
تصٍـ
" َوَب ْ
ميس" ْ ُ ُ ،
دت لَ ُ
القدس ِ
ِ
فاطم ٌة
صوب
وتَصي ُح
َ

( )3

اس
َيتَقحـ " األُور َ

()4

" بالم ِ
يب

العَرِب !!
س ْت مف َ
فَتَخالُيا َل ْي َ

()1الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.165-164/6
( )2تٌمورلنك :ولد عام  1442م فً سمرقند ,وهو الطاغٌة المغولً األعرج ,اتسمت حمالته العسكرٌة والحربٌة الكثٌرة بطابع الغزو أكثر منها
بمشارٌع اإلحتالل ,قامت سلط ته على القوة العسكرٌة والرعب ,والنظام العرقً ,وتٌمور تعنً الرجل الحدٌد ,لقب فٌما بعد "لنك" أي األعرج,
ٌنظر :شٌخانً ,سمٌر ,أحداث وأعالم ,م ,1ص416
( )3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج133/6
() 4
األوراس :بالسٌن المهملة  ,جبل بأرض أفرٌقٌة فٌه عدة بالد وقبائل من البربرٌ ,اقوت الحموي ,معجم البلدان ,ج.634/1
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فجعؿ المعتصـ رم ًاز لمنخوة العربية ,ولكف ليست لتمبية نداء واستغاثة امرأة عربية ىذه المرة ,بؿ
المرأة غربية ,لـ تصرخ ولـ تستغث ,لـ يبدر منيا سوى أنيا ظيرت في ناحية جباؿ األوراس فقط ,وفي
الجية المقابمة ىناؾ فاطمة رمز المرأة العربية ,تصرخ وتستنجد إلغاثة القدس ,لكف ال مجيبَّ ,
وكأنيا
امرأة أعجمية ال يسمع صوتيا وا ْف سمع ال يفيـ .وينبو الشاعر ىنا إلى أىمية الحدود مع الغرب حيث
منيا يقتحموف ببلدنا ,ويطموف عمييا فتكوف قريبة منيـ ,حتى َّأنيـ يسعوف إلى تطبيعيا بأطباعيـ فعمينا

االىتماـ بتمؾ المناطؽ الحدودية التي منيا يبدأ االحتبلؿ العسكري والفكري أيضا.
ل ِك ّف صبلح الديف ال يموت في نظر الشاعر حيث يقوؿ,

جالوت
أيقظت ِحطّي َنيا ،
و
ْ
ُ

وعشتروتُ
قد َىؿ ٌ
تموزَ ،
ريت
واف ْ
ض ْت ِت ْك ُ
أجي َ
تكف قد َ

()1

صالح ِ
موت
ديف اهلل ال َي ُ
ُ

()2

ٍ
ِ
موقوت
أج ٌؿ
ُ
ل ُك ٍّؿ َبعث َ

أبدعؾ
ش ْعبنا ،قد
ْ
جؿ الذي ،يا َ
ٍ
معؾ
خذنا ،عمى ُبوصمة
القدسْ ،

الم َح ِرر ,فيو أيضًا
جعؿ يوسؼ الخطيب صبلح الديف رم ًاز لمتجديد ,عدا كونو رمز القائد البطؿ ُ
رمز لمبقاء والتجديد ,مثمما تموز وعشتروت رموز الخصب والتجديد ,فربط بينيما ليعزز األمؿ في قمب
ًا
شعبو المنتظر لصبلح الديف ,فكما يأتي تموز ِ
ص ِب والخيرات معو ,سيأتي صبلح الديف ,مف
حام َؿ َ
الخ َ

تكريت أو مف غيرىا ,لينيض بيذه األمة ويحثيا عمى الجياد وسيعاود معركة حطيف وجالوت وسينتصر

عمى األعداء ويحرر فمسطيف كالمعتاد.
ومف األمثمة عمى الرمز كذلؾ في قولو:

()3

صوت الجزائر
ِ
أنا في ِر ِ
ائر
كاب
البعث ُج ٌّ
ندي عمى ُ
سوحِ الجز ْ
ِ
ثائر
يوـ ُخ ُ
و ُخِم ْق ُ
مقتَ ،جبا ارً عمى األحداث ْ
تَ ،
( )1نفسه ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج643/4
( )2تكرٌت :موطن والدة صالح الدٌن ,وهً مدٌنة عراقٌة تقع شمال بغدادٌ ,نظر :شٌخاخً ,سمٌر ,أحداث وأعالم ,م ,1ص614
( )3
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.666/1
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ُ ِ
ذخائر
ؿء يدي
ؽ
قمبي
السالحَ ،وُيغ ِد ُ
ُ
اإليماف م َ
ْ
()1

دارؾ"
"جاف ْ
ْ
ِ
ناجر !!
أي َة ِك ْذ َب ٍة
َ
شوىاء تُطمقُيا الح ْ

فأتى بشخصية "جاف دارؾ" وجعؿ منيا رم اًز كمياً لمكذب البلمعقوؿ ,وىي تمثؿ االحتبلؿ الفرنسي
الذي احتؿ الجزائر ,فيخاطب الشاعر ىذا االحتبلؿ ويقوؿ أف قوتو وأقوالو مجرد كذبة كبيرة ,فالشعب
جبار ,يحمؿ السبلح ,ال يخشى األعداء ,قمبو مميء باإليماف وكمو ثقة َّ
بأنو سينتصر عمى
الجزائري شعب ّ
األعداء ,نعـ سينتصر عمى األعداء.

ويخاطب أىؿ مصر ,فيقوؿ:

()2

ؼ ِبقُدرِة َز ِ
ِ
أخي في ٍّ
القادر
ند َؾ
ْ
النيؿ  ُ..ـ واعص ْ َ
أخي ،وازحؼ ٍّ
الثائر
المتمرد
بكؿ شبابؾ
ٍّ
ْ

األياـ ِسيرةَ م ِ
ِ
أع ْد في ِ
ِ
الغابر
جدنا
خاطر
ْ
َ
كنار جي ّنٍـ ِ
ٍ
ساع ْر
فَ َكـ سا ٍح لنا آتَ َ ِ ،
ِ
ريؽ عميو ُق َ ِ
ائر
ُن ُ
رباف الفدا مف ُجرحنا الف ْ
وطف البطوَل ِة ُ " ..كمنا ِ
ناص ْر !! "
َو َح ٍّ
ؽ ثَر َ
اؾ يا َ

يستنيض الشاعر ىنا الشعب المصري الشقيؽ ,ففيؾ مف القوة والقدرة والعزـ ما يكفي لدفع العدو
واخراجو مف أرضؾ مصر أرض النيؿ الذي ىو شرياف الحياة فييا ,اجمع شبابؾ الثائر وازحؼ بيـ لمقاء
العدو ,أعد مجد أمتؾ ووطنؾ وخمّد بطوالتؾ ,وال تغير وجو تاريخؾ العريؽ ,فكـ عدو ىزمت وكـ مف
شييد قدمت قرباناً لفداء وطنؾ وحمايتو ,وبحؽ وطنؾ عميؾ اييا الشعب المصري أف تحميو وتدافع عنو
فيو وطف البطوالت ,وسنكوف جميعًا ناصر (جماؿ عبد الناصر) الذي كاف رم ًاز لمبطولة ,فتحضر
الشخصيات الحاضرة بوصفيا رم ًاز وطنيًا ,مدافعًا  ,كما في قولو:

()3

ود َع ْبر ِ
أخي في الر ِ
يو
الميؿ ُحٍّر ْ
افديف  ..تَُر ُ َ
خي َة ِ
ِ
الش ِ
ريافَ ،ورد ّي ْو
س ّ
َم َي ْر َت ليا دما َؾ َ

( )1جان دارك :عذراء أورلٌان ,ولدت فً أسرة كاثولٌكٌة ,ادعت أ َّنها سمعت الرّ ب وأ َّنها اختٌرت لقٌادة ولً العرش شارل الكسولٌ ,نظر:
شٌخانً  ,سمٌر ,أحداث وأعالم ,م ,1ص63-64
( )2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج612/1
( )3
نفسه ,ج614/1
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ٍ
روي ْو
َيميناً بالدـ الغالي ..
بأرض ِمنو َم ّ
ٍ
الص ِ
بأعنا ٍ
مباف َم ْم ِوّي ْو
ؽ ُمضر َجة ،عمى ُ
س َنمضيِ ،
الحديدي ْو
األصفاد أيدينا
تكس ُر
َ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ودي ْو
الع ُب ّ
لفجر غد  ..وتَ ْقذفُيا إلى وجو ُ

ويشد الشاعر عمى أيدي الشعب العراقي في ببلد الرافديف ,ذاؾ الشعب الذي لـ ييأس مف طمب
ّ
الحرية ,وجعؿ مف دمو مي ًار ليا ,ويقسـ بتمؾ الدماء التي روت أرض العراؽ ,وبتمؾ األجساد المثخنة
بالجراح ,سيمضي الجميع يداً بيد لكسر القيود ,والتحرر منيا ,ستمضي إرادتيـ نحو فجر الغد ,الذي
يحمؿ تباشير النص ر ,وسيمقوف باألصفاد بوجو الصمباف والعبودية التي ىي رمز االحتبلؿ والحمبلت
بل عف المستعمر الداخمي الذي أرىؽ العراؽ ,وال
الصميبية التي أخذت تتناوب بيجماتيا عمى العراؽ ,فض ً
سيما وأف القصيدة ُكتبت بعد ثورة  1514في العراؽ ,وىذه الثورة حررت العراؽ مف الممكية  ,وأف أرض
العراؽ قد رويت بالدـ ضد االحتبلؿ البريطاني في ثورة 1561ـ.
وقولو:

()1

فتوى مكيا ِفمّية !!

مرةً ِجيء بػػ " ِم ْك ِ
يافيمٍّي " مف َق ِ
عر ِجي ّنـ
َ

الصمح و
كي َي ُرش " ..
التطبيع "  ..ممحاً وبيا ارً
َ
َ
ِ
السمطاف ،تَ ْغ َن ْـ
"الصمح"  ..فاتَْب ْع َغ َن َـ
قاؿ " :أما
ُ

دعى " ِحوا ار" !!
التطبيع " ُ ..ي
بينما "
ُ
ستحسف أف ُي َ
ُ

فجعؿ مف ميكافيمي رم ًاز لكؿ فيمسوؼ سياسي مف طبعو زخرفة الكبلـ وتبريره ,فوجد الشاعر تشابيا
بيف أولئؾ الذيف يتقنوف فف التبرير ووضع الحجج كي تسير سياستيـ التي ابتدعوىا كما أرادوا ,وال سيما
تمؾ التي ليا عبلقة مع العدو األجنبي ,فالصمح جعموه تبعية لآلخر حتى يغنموا ويسمموا ,والتطبيع اسموه
حوا ًار بغرض التفاىـ.

() 1

الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج441/4
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ج .التقنع بالشخصيات:
ومف أنماط استدعاء يوسؼ الخطيب لشخصياتو التاريخية ,التقنع ,حيث يجعؿ منيا قناعاً لذاتو ,أو
يمبسيا كقناع لآلخر.
ويرجح أف " ظاىرة القناع موغمة في القدـ ,ولربما كانت استجابة فكرية في عصور العقؿ األولى,
ال وبترميزىا ثانيًا ,بموغًا إلى أصداء التمثيؿ الثقافي
حسية المعرفة وتجسدىا أو تمثيميا بالتحوالت أو ً
حيث ّ
الشائكة والمعقدة في المراحؿ المتقدمة مف أشكاؿ التعبير".

()1

أما في النقد األدبي الحديث فقد " استعمؿ لفظ ( )maskلمداللة عمى شخصية المتكمـ أو الراوي في
العمؿ األدبي ,ويكوف في أغمب األحياف ىو المؤلؼ نفسو ,واألساس النفسي ليذا المفيوـ ىو َّ
أف المؤلؼ
عندما يتكمـ مف خبلؿ أثره األدبي يفعؿ ذلؾ عف طريؽ شخصية مختمفة ليست سوى مظير مف مظاىر
شخصيتو الكاممة" ...

()2

ال موضوعيًا لتجربتو
وقد استخدـ الشاعر المعاصر الشخصيات التراثية معاد ً

الذاتية ,حيث اتخذىا قناعا لو يبث مف ورائيا خواطره وأفكاره.

()3

فقد يرتدي الشاعر ذلؾ القناع ليتحدث

مف خبللو ,ويخاطب غيره مف خمفو ,أو لربما يمبسو لآلخر ,ليستطيع مخاطبتو ,أو إليصاؿ فكرة ما في
نفسو  ,مف خبللو .فالتناص كما يكوف في المغة قد يكوف كذلؾ في الضمير ,فقد " يتمثؿ في بعث الشاعر
حميـ آخر ينتمي ألسبلفو الفنييف  ,ووضعو كقناع لو ,فيو يكتشؼ فيو وجيو ,ويرى
الواعي لعالـ الشعر
ٌ
في مبلمح صورتو بعد تأويمو كما يشتييَّ ...إنو ال يحتمي بو ليقوؿ ما يريد ,بؿ يجذبو إلى دنياه ,ويمبسو
ثوبو ,فتصبح (أنا) قناعًا لو (ىو) وليس العكس )4( "...فحينما يستدعي الشاعر الشخصية التراثية فإما
"يتحد بيا ويتخذ منيا قناعا يبث مف خبللو أفكاره وخواطره وآراءه ,مستخدما صيغة المتكمـ ,واما أ ْف يقيميا

بإزائو ويحاورىا متحدثا إلييا ومستخدما صيغة ضمير المخاطب ,واما يتحدث عنيا مستخدما صيغة
ضمير الغائب"

()5

) )1أبو صٌف ,عبد هللا ,قناع المتنبً فً الشعر العربً الحدٌث ,ص14
) )2وهبة ,مجدي ,معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واآلدب ,ص653
( ) 3زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ,ص61
( ) 4فضل ,صالح ,شفرات النص ,ص.12
() 5
زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ,ص.615
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وكانت شخصية المسيح ىي أكثر الشخصيات التي يتج أر الشاعر أف يجعؿ منيا قناعاً يتحدث
مف خبللو ,لما يجد فيو مف انعكاس لمعاناتو ,وتصوي ًار لواقعو" ,فمع ّؿ مف أبرز الدوافع التي تدفع الشاعر
نصو ,واضفاء بُّعد جديد يزيد مف
إلى المجوء لمتناص ىي الدوافع النفسية ,حيث تكمف رغبتو في إثراء ّ
غناه عند التحميؿ والمناقشة ,وربما كانت ىناؾ دوافع سياسية تكمف في الخشية مف االصطداـ المباشر مع

السمطة ,حيث يمجأ إلى التناص أو إلى الرمز  ,أو إلى القناع .)1(".. ,ومثاؿ ذلؾ في قولو:

()2

اكد ..
وأنا ِ ..مف ذاؾ
ِ
فمي الر ْ
السطح الس ٍّ
البائد ..
الجيولوجي
مف ذاؾ العصر
ْ
ٍّ
وؽ األطر ِ
الزيتوف
اؼ عمى َجَب ِؿ
ْ
أبر ْح موثُ َ
لـ َ
األحمر
دسي
أتَ َ
طمّ ُع في الشفؽ القُ ٍّ
ْ
ؽ  ..أتَ َفج ْر ..
فأرى  ..أتَ َمز ُ
فقد ارتدى يوسؼ الخطيب قناع المسيح ,ليعبر عف معاناتو الفردية التي تمثؿ معاناة شعبو
القومية ,فتتحوؿ األنا الفردية ىنا إلى األنا الجماعية ,وذلؾ لمتشابو الكبير بيف معاناة المسيح ومعاناة
الشعب الفمسطيني ,فالمسيح قد عانى وتحمؿ آالـ الصمب فداء اإلنسانية ,وكذلؾ الشعب الفمسطيني
فداء لوطنو وألمتو.
يتحمؿ آالـ القتؿ والتعذيب والتشريد ً
فيا ىي مرآتو أعادت لو آالـ المسيح فيقوؿ:

()3

الدرب ُدوني:
ؽ
كاف لَما تَفَ ّر َ
ُ

المقَط ْـ ؟!
ور " أـ
َ
أصع ُد " الط َ
أعالي ُ
ّ

أف أعادت إلي مرآةُ ُروحي

ِ
ضموِع " ِ
ابف َم ْرَي ْـ " !!
ساخ َف ال ُج ِ
رح ِمف ُ

فقد وجد في جرحو انعكاس جرح المسيح – عميو السبلـ – المتجددة في كؿ نفس تعاني .فحينما
ضاقت بو الدنيا وتفرؽ الدرب بو وىجره األصدقاء ,وتاه في طريقو إلى الحياة ,تذكر في نفسو معاناة ابف
( )1النوافعة ,جمال ,أثر القرآن الكرٌم فً الشعر الفلسطٌنً الحدٌث ,رسالة دكتوراه ,جامعة مؤتة ,6114 ,ص41
.
(  )2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج613/6
( )3
نفسه ,ج.631/6
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مريـ ,وكيؼ صمب وتحالؼ ضده الجميعَّ .
وكأنو يواسي نفسو بتذكر معاناة السيد المسيح عميو السبلـ
وآالمو .وكذلؾ في قولو:

()1

ِ
وبغداد اليوى ،وأنا
بالشاـ أىمي،
ُ

ص ِ
ِ
ميب الط ِ
أنتظر
ور
بالقدسَ ،ف َ
وؽ َ
ُ

فيا ىو مصموب فوؽ الطور يرتقب الخبلص .فأسقط عمى نفسو آالـ المسيح ,ليعبر مف خبللو
عف مدى حزنو وعمؽ جراحو ,منتظ ار الخبلص ومرتقبا جيوش النصر لتأتي اليو وىو ىناؾ في أعمى
الطور مصموب لتحرره وتحرر القدس ,وتمسح جراح الوطف المسموب .ومف الصور التي ارتدى بيا
الشاعر قناع المسيح في قولو:

()2

مرحمو
ساؽ مف مرحم ٍةِ ،ل
ْ
ولـ ِأزؿ أُ ُ
لصميب
أجر ِث َق َؿ ا
ْ
مو
وأستحي ُؿ جمرةً  ،فثورةً  ،فَ َج ْم َج ْ
الحبيب
خالص موطني
ْ
َ
وس ُـ مف حمي ِب ِو
ُقؿ َع ٍّن َي الطف َؿ الذي ُي َ
سمني قتي َؿ ُح ْب
أو ٍّ
س ُد المسيح ُم ْوثَقاً عمى صميب ِو
بي َج َ
في ٍ
ِ
قمب
عالـ
بدوف ْ
يمر بيا  ,يدعو لثورة ,النقبلب حتى يأتي
حيث ال زاؿ الشاعر يعاني مف آالمو ,في كؿ مرحمة ُّ
خبلص وطنو ,وىا ىو ال يزاؿ مصموبًا عمى مرآى مف عالـ ال يمتمؾ اإلحساس ,وىي صورة سياسية
بحتة حيث يعكس آالـ المسيح عمى آالـ شعبو الذي يعاني في كؿ مرحمة سياسية يمر بيا ,يقاتؿ ويحارب
ويثور مف أجؿ خبلص وطنو ,لكنو ما زاؿ يعاني مف آالـ الجراح في عالـ غاب منو اإلحساس.
) )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,6ص651
))2
نفسه ,ج ,4ص43
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وجعؿ مف محنة يوسؼ – عميو السبلـ – قناعاً لمحنتو فيقوؿ:

()1

ألنني – َع ْف َو أبي –
ت رؤيا يوس ٍ
ؼ
صُ
ص ْ
ُ ُ
قَ َ
النيار ..
عمى دجى عيونيـ  ..وآي َة
ْ
الج ٍّب:
يابة ُ
أصر ُخ مف َغ َ
فيا أنا ُ
متى يا س ْفح ِج ٍ
معاد
َ َ
التجار ؟!..
تُغادي َؾ قوا ِف ُؿ
ْ
يتقنع الشاعر بشخص يوسؼ – عميو السبلـ – لكنو ىنا يعتذر َّ
قص عمى إخوتو رؤياه ,فقد
ألنو ّ

جاء اعتذاره ىنا كرد طبيعي لنيي والده ,وىذا ما ورد في قولو تعالى " :لَبيَ َّب ثُنََِّ الَ رَمْصُصْ سُئَّْبنَ ػٍَََ بِخٌَْرِهَ
فََْىِْذًُاْ ٌَهَ وَْْذًا بَِّْ اٌشَّْْطَبَْ ٌِإلِٔغَبِْ ػَذًٌُّ ُِّجِنيٌ "

()2

الجب,
أف ألقي بيوسؼ في غيابة
ّ
فكما كانت النتيجة ْ

كانت النتيجة لمشاعر ,أف ُنفي وأ ِ
رمز لمغربة والمنفى,
الجب ىا ىنا ًا
ُبعد عف وطنو (فردًا وجماعة) ,فغيابة
ّ
َ
()3
حيث أخذ الشاعر يصرخ ويعاني مف أجؿ العودة إلى وطنو فمسطيف؛ ويسأؿ سفوح جمعاد متى العودة
إليؾ ,وىذه السفوح التي تمثؿ بعداً جغرافياً لفمسطيف ,والصورة الشعرية التي يرسميا الخطيب ىنا تعبر عف
الحنيف لموطف المسموب.
ثـ يوظؼ محنة يوسؼ – عميو السبلـ – مع امرأة العزيز ,فيقوؿ:

( )4

ظى َج َي ّنـ
اف لَ َ
كاف ُحزير ُ
َي ُحدهُ أيمو ُؿ مف ىنا  ..ومف ىنا ّأي ْار ..
ِ
يناء ..
وبيننا
ُ
الموت  ..وس ُ
) )1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج133/4
) )2سورة ٌوسف :اآلٌة 1
) )3سفوح جلعاد :مجموعة جبلٌة واقعة بٌن الٌرموك شماال ووادي حشبون جنوبا( ,شرقً األردن) ٌنظرwww. St – mina.com :
))4
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.131-133/4
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اد عاش ٍ
أبعد المز ْار..
ؽ ،و َ
فما أ َق ّؿ ز َ
ِ
العزيز أسمالي
فمف تَقُد ام أرةُ
ولف ُي َق ٍّ
النساء أيدي ِيف
ط َع
ُ
ُردوني ،عمى وجيي ،إلى َم ِ
األنبار ..
ضارِب
ْ
ال لـ يأ ِت ِو َرحال ٌة قبمي
ىناؾ أدري َج َب ً
ولـ تَ ْظ َع ْف لو قافم ٌة
فمف ىذا المنطمؽ التناصي تتداخؿ األزمنة التاريخية والدينية ,ويصبح ىناؾ جدلية الزمف الماضي
الحاضر ,والحاضر الماضي ,فأضفى الشاعر كذلؾ بعدًا دالليًا آخر عمى نصو ,متجاو ًاز البعد الديني
والتاريخي لتمؾ المحنة ,يتجمى في البعد السياسي حيث يستذكر الشاعر ىنا ىزيمة حزيراف (1667ـ)
وأيموؿ األسود ( )1671 -1670ثـ يستحضر محنة يوسؼ مع امرأة العزيز "ًَسَاًَدَرْوُ اٌَّزِِ ىٌَُ فِِ ثَْْزِيَب ػَٓ
َّٔفْغِوِ"

()1

وَشٌُِّ"

والنساء المواتي قطعف أيدييف" :فٍَََّّب سَؤَّْنَوُ ؤَوْجَشَْٔوُ ًَلَطَّؼَْٓ ؤَّْذَِّيَُّٓ ًَلٍَُْٓ دَبػَ ٌٍَِّوِ َِب ىَزَا ثَشَشًا بِْْ ىَزَا بِالَّ ٍََِهٌ
()2

وفي ىذا يقوؿ عمر عتيؽ" :وأزعـ أف استحضار محنة يوسؼ لـ يقصد الشاعر منيا ما

حدث بيف يوسؼ وامرأة العزيز مف مراودة ومبلحقة ,بؿ يقصد منيا الفضاء المكاني الذي جرى فيو
الحدث وىو قصر الممؾ العزيز في مصر؛ " ...

()3

فكأنو أطمؽ الحدث وأراد مكانو ,وىو ذو بعد سياسي

وما يدلؿ عمى ذلؾ ذكره لؤلزمنة واألمكنة ,ىزيمة حزيراف ,وأيموؿ األسود ,وثـ ذكر سيناء .ولكف األىـ مف
المكاف ىـ الشخوص ,فيـ مف يقوموف بالحدث ,ويتركوف األثر في المكاف ,وكاف استدعاء الشخصيات
ىنا لسمب الييود رموزىـ ,فيذه الرموز دينية إسبلمية والشعب الفمسطيني ابف المكاف أولى بيا.
وأما في قولو:

()4

) )1سورة ٌوسف :اآلٌة 64
) (2سورة ٌوسف :اآلٌة 41
) (3عتٌق ,عمر ,التناص الدٌنً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,المجمع ,ع ,61/6 ,2ص614
))4
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج663/4
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عمي
وعفواً  ،أبي  ،إذا جز َ
عت ّ
ِ
الكوف رؤياي
ت عمى مأل
صُ
ص ْ
فإني قَ َ
ِ
الخالص،
جاء – جي ُؿ
ُ
س َيجيء – الذي َ
قمت متى َ
ِ
ٍ
الرصاص
بصدر تَعرى ِلَز ٍّخ
السيؼ ِ
صي َغ ِب ِ
الالفحو ..
نار َج َين ِم ِو
كما
ُ
ْ
وىذه المرة لـ يقصص رؤياه عمى إخوتو فقط ,بؿ عمى المؤل أجمعيف ,لكف ما قصصو ىنا كاف
ال ,متى سيجيء جيؿ الخبلص؟ فما كاف ذنبو إال أَّنو يتساءؿ عف موعد
مختمفًا ,وما كاف إال تساؤ ً
الخبلص ,عف جيؿ ال يخشى الردى ,يكشؼ صدره أماـ زخ الرصاص ,يقؼ أماـ عدوه كما السيؼ
القاطع.
ومف الشخصيات التي تقنع بيا يوسؼ الخطيب أيضاً ,ووجد فييا انعكاساً آلالمو ومعاناتو شخصية
موسى – عميو السبلـ – فيقوؿ:

()1

خارج ِل ٍ
أبا الع ِ
غد
روبة إني
ٌ
ُ

الغيث ،م ِ
ِ
نيمؿ
أمسؾ ،وافي
مف َغ ْيِـ
َ
ُ

آف َخ َب ْت
نار َؾ في الظمماء َ
سُ
آ َن ْ
ت َ

عمى َم ِ
الش َع ِؿ
دار الدجى ك ّذاب ُة ُ

إني َل َو ِارُد َؾ في السقيا ،عمى َع َج ٍؿ

وصادر عنؾ ،بالرؤيا ،عمى َع َج ِؿ
ٌ

ِ
فت أىمي بأعمى
القدس ُمطفأةً
خم ُ

الكوف مف َجَب ِؿ
أضأف
احيـَ ،م ْف
َ
َ
ِجر ُ

ِ
عي ُن ُيـ
يناء ،أَ ُ
ُ
وجزتُ ُيـ في لظى س َ

خاف ِ
َم ْق ُروح ٌة في ُد ِ
الخَب ِؿ
الج ٍّف و َ

يجدد الشاعر األ مؿ في غده ,فيا ىو سيخرج لمبلقاتو ,حيث الخير الوفير ,والفرج والخصب
والعطاء ,سيخرج مف تمؾ األزمات (غيـ أمسؾ) التي أصابتو وشعبو ووطنو ,وحيث وجد في قصة موسى
عميو السبلـ انعكاساً لصورتو ووضعو الحالي .فاسقط عمى نفسو قناع موسى عميو السبلـ حينما خرج
))1

نفسه ,ج.611- 611/6
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تائيا في سيناء تاركاً أىمو في العراء ,باحثا عف نار يستأنس بيا وأىمو ,وكذلؾ الشاعر فقد كاف خائفا
تائيًا حيث يعاني م اررة اليزيمة وضيؽ الغربة ,وضياع الوطف ,وأىمو في الشتات والعراء منبوذيف ال مأوى
ليـ وال معيف ,لكف تقع مفارقة في النار ,حيث كانت النار التي وجدىا موسى حقيقة واستأنس بيا ,بينما
كانت نار الشاعر كذابة حيثما رأىا ,وىي ىنا تمثؿ الوعود الكاذبة التي يقطعيا ليـ الحكاـ ورعاة السبلـ
أينما وجدوا في فمسطيف وخارجيا .وبينما كاف موسى عميو السبلـ في سيناء كاف الشاعر في القدس ,وفي
ىذه األبيات يتناص الشاعر مع قولو " :بِرْ سَؤٍَ َٔبسًا فَمَبيَ ٌِإَىٍِْوِ اِْىُضٌُا بِِِّٔ آَٔغْذُ َٔبسًا ٌَؼٍَِِّ آَرِْىُُْ ِِنْيَب ثِمَجَظٍ ؤًَْ ؤَجِذُ
ػٍَََ اٌنَّبسِ ىُذًٍ"( .)1ويختار لنفسو حاتـ الطائي ليضعو قناعاً لشخصو الكريـ فيقوؿ:

()2

وفي السماح ِة لي ِذ ْكٌر ،ولي ِذ َك ُر

س ٍب
لك ّنني ،وأنا الطائي عف َن َ
ِ
س َع َم ْقبرٍة
أُعطي ليـ مف بالدي ُو ْ

استَبد بيـ َب ْغ ٌي ،فال قُ ِب ُروا !!
أو ْ

طائي النسب ,وطائي الخمؽ والكرـ ,ومف كرمو َّأنو سيعطي لعدوه وسع مقبرة مف أرضو,
فالشاعر
ّ
طائي لو سيطو في الكرـ والجود وسع الببلد
يستبد بيـ ,فبل يعطييـ تمؾ المقبرة .وبما َّأنو
أو لربما
ّ
ٌ
سيعطي عدوه رقعة مف وطنو ليس ليحيى عمييا بؿ لتكوف مقبرة لو ,فميما كاف الكرـ بنا إال َّأننا ال نمنح
ولو وسع مقبرة لو في وطننا .فتقع ىنا مفارقة إذ مف الكرـ إعطاء الخير دوف مقابؿ ,مع حسف النية ,إال
أف كرـ الشاعر ىنا يكمف في قتؿ العدو وجعؿ وطنو مقبرة لو َّ
َّ
ألنو تخطى حدوده وجاء ليحتؿ أرضو,
فسيكوف جزاؤه مقبرة في تمؾ األرض.
وحينما استدعى آدـ وحواء جعؿ أحدىما قناعاً لو ,واآلخر ألبسو لآلخر المخاطب:
اء ال ِغوى
َىب إذف أَّن َؾ َح ّو ُ
المئيمو
آدـ آثامي
ْ
وأنا ُ
ولقد أُ
عطيت ِفردوساً
ُ

) )1سورة طه :اآلٌة 11
) )2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج651/6
() 3
نفسه ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج34/4
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()3

ِ
حيم ْو
فبادلت بو شي َخ
ُ
الشياطيف َج َ
فاستدعى حواء ال ِغوي وخاطبيا بضمير المخاطب وأسقطيا عمى خصمو ,وجاء بآدـ حامؿ اآلثاـ
وأسقطو عمى نفسو ,ليصور حالة مف استبدؿ فردوسو ونعيمو ,بجحيـ الشياطيف أي مف استبدؿ وطنو
بالغربة ,وتنازؿ عف أرضو لعدوه ,وىاجر إلى ببلد أخرى ,ظنًا منو َّأنيا أفضؿ بعدما أغوتو الممذات التي
بيا ,وىذاف القناعاف يحمبلف مبلمح معاناة اإلنساف منذ بدء الخميقة.
وكذلؾ في قولو:

()1

ألني  ..وأنت ُ ..ىما التوأماف
ستقتُمُني  ..منذ ِ
بدء الخميق ِة ..
الزماف
حتى أَقاصي َ
يصور يوسؼ الخطيب حالة الصراع بيف الفمسطيني والصييوني الغاصب ,فأسقط عمى ّْ
كؿ
منيما قناعًا ليقارب صورة الصراع بينيما ,فوجد في صراع قابيؿ وىابيؿ قناعا مناسبًا يعينو عمى إيصاؿ
ما يدور في فكره ,والفمسطيني والصييوني ىما التوأماف المذاف سيقتؿ أحدىما اآلخر بفعؿ الشر الذي
يسيطر عمى أحدىما تجاه اآلخر ,وىذا القتؿ لف يقتصر عمى زمف بدء الخميقة بؿ سيبقى ويستمر حتى
أقاصي الزماف .وسيعطيو أحرؼ اسمو ليتذكره حيثما وجد ولتمحقو لعنة قتمو حيثما ح ّؿ وارتحؿ ,فيقوؿ :
سأعطيؾ أحرؼ اسمي
ىاء  ..ألؼ  ..با  ..يا  ..الـ ..
ِ
ِ
ؼ اسمؾ !! ..
رب ِة
أح ُر َ
الخوؼ ْ ..
كر في ُغ َ
لتَ ْذ َ
وىو الخضر الذي سيقتؿ الطاغوت فيقوؿ:

()3

موت ..
ميع أُمتي  ..أَ ْ
كأنني اآلف َج ُ
( ) 1الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج113/4
( ) 2نفسه ,ج ,4ص161
))3
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,4ص131
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()2

لكنني أقرأُ في الرؤيا
الطاغوت
ض ُر" ( )1الذي سأقتُ ُؿ
ْ
أني أنا "ال ِخ ْ
وأنني ،ثاني ًة ،أحيا ..
ض ُر – الذي ورد في قولو تعالى :فٌََجَذَا ػَجْذًا ِِْٓ ػِجَبدَِٔب
فيو يتنبأ ىنا ,ويفسر رؤياه ّ
بأنو سيكوف ال ِخ ْ
آرَْْنَبهُ سَدَّْخً ِِْٓ ػِنْذَِٔب ًَػٍََّّْنَبهُ ِِْٓ ٌَذَُّٔب ػًٍِّْب"

( )2

والذي سيقتؿ الطاغوت ,أي َّ
أف الشاعر ىو ذلؾ الشخص القوي

الذي آتاه اهلل الحكمة ,والذي سييزـ العدو ,ويحرر وطنو وشعبو مف كؿ طاغية.
ويتقنع الشاعر كذلؾ بشخصية صبلح الديف ,فيقوؿ:

()3

مف أنت أييا الضمي ُؿ ؟ ..
روح  ..والودياف
الج ُ
فوح  ..و ُ
الس ُ
تَ ْ
ص ُر ُخ ُ
ديس في الخميؿ شرفي
أنا صالح الديفَ ،
ومف ثَرى " ِحطيف " لَ ْح ُـ َك ِتفي
فمصبلح الديف حضوره البارز في الذاكرة ,ىو رمز المقاومة والتحرير والقوة الحكمة ,لكف الشاعر
ينزاح عف شخص صبلح الديف الحقيقي ,فاستعار االسـ دوف الفعؿ ,فيو صبلح الديف المجروح التائو في
الودياف ,حريص عمى شرفو ,ولـ يعد يممؾ القوة لمدفاع عف وطنو.
 .2توظيؼ األحداث التاريخية:
أخذ الشعراء يوظفوف األحداث التاريخية في أشعارىـ وربطوىا بحاضرىـ وواقعيـ ,حيث يتـ دمج
الزمف الماضي والحاضر ,ليصبح زمناً واحدًا أراده الشاعر.

) (1الخِضْ رُ ٌ :نظر :أبً الحسن ,عز الدٌن( ,ت 421 :هــ) تحقٌق :أبً الفداء عبد هللا القاضً ,الكامل فً التارٌخ ,ج ,1ص161
) (2سورة الكهف :اآلٌة 21
))3
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج134/4
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وغالبية األحداث التاريخية المستحضرة ىي تمؾ " األحداث البارزة التي كاف ليا دور فاعؿ في التأثير
عمى مسيرة األمة منذ عصورىا األولى إلى اآلف ,مف معارؾ وحروب وأماكف وشخصيات ارتبطت بتمؾ
األحداث".

()1

فيستميـ الشاعر مف تمؾ األحداث التاريخية ما يعينو عمى تصوير واقعو ,ورسـ نواحي

حياتو المختمفة ,والتعبير عف أفكاره ,فباألدب والشعر يستطيع الشاعر أ ْف يعكس تاريخو عمى صورة

واقعة .ومف تمؾ األحداث التاريخية التي تواصؿ معيا الشاعر:

()2

الكبير
مسرحيا الدامي
ىكذا
ُ
ْ

يسير
الب
ىكذا
األياـ ُدو ٌ
ْ
ُ

أمير
َذؿ في أعماقيا السفمى ْ

أمير
ُكمما استعمى عمى الدنيا ْ
ِ
الكبرياء ؟
فيـ
يـ يا
ْ
ُ
باريسَ ،
فَ
الشيداء
َن ِس َي الطاغي في بالطُ
ْ

()3

حيث يستذكر الشاعر ىنا معركة ببلط الشيداء ,وىي إشارة لوصوؿ الفتوحات اإلسبلمية إلى
فرنسا ,فيخاطب باريس ويقوؿ ليا ال ِ
تنس واذ ّك ِر كيؼ وصؿ المسمموف إلى عقر دارؾ ,وييدؼ مف ىذا
االستذكار إشعاؿ روح الحماس بيف أبناء وطنو الكبير – الوطف العربي – وحتى تمتيب روح المقاومة
ذكر فرنسا كيؼ ُىزمت أوؿ مرة عمى يد المسمميف في عقر دارىا ,وىذا ما سيحدث
والقتاؿ عندىـ ,وكي ُي ّ
ليا إذا ما حاولت تمؾ الكرة .وال ينسى الشاعر معركة ميسموف ,تمؾ المعركة التي كاف ليا مكانتيا في

تاريخ سوريا:

()4

وف "
سمُ ْ
أييا " التمثا ُؿ " َ ..حدٍّثنا ْ
إذف عف " َم ْي َ

()5

ٍ
ضموِع ِ
الجبيف
مخضوب
الميؿ
كـ
ْ
شييد في ُ
َ

) (1الشعر ,أنور ,توظٌف التراث فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ( , )0242-0222ص663
) )2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج44/1
) )3بالط الشهداء :معركة دارت بٌن المسلمٌن بقٌادة الدولة األموٌة ,وكان قائدها والً األندلس عبد الرحمن الغافقً  ,وبٌن الفرنج بقٌادة شارل
مارتل  ,عام مئة وأربعة ع شر للهجرة ,انتهت بانتصار الفرنجة وانسحاب المسلمٌن بعد مقتل قائدهمٌ ,نظر :سالم ,السٌد عبد العزٌز ,تارٌخ
المسلمٌن وآثارهم فً األندلس ( من الفتح العربً وحتى سقوط الخالفة بقرطبة) ,ص.133- 131
) (4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج141/1
) )5مٌسلون :معر كة وقعت بٌن سورٌا وفرنسا ,فً مٌسلون عام ألف وتسعمائة وعشرٌن ,حٌث استطاع أهل القرٌة هزٌمة القوات الفرنسٌة ومنعها
من احتالل القرٌة ٌ ,نظرar. m . wikipedia.org :
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مات مف أجمي  ،ومف ِ
البائسيف
أجؿ رفاقي
ْ
المستعمريف
يد
ْ
ّأييا "التمثا ُؿ"  ..ما ز ْ
الت ُ
الؼ ،واآلالؼ في الميؿ الحزيف
تخنؽ اآل َ
ُ
ِ
القدس  ..في يافا  ..وفي اإلس َك ْن َدروف
في روابي
فجعؿ ىنا التمثاؿ رم ًاز ألولئؾ المتخاذليف ,فيـ كالتماثيؿ ال يتحركوف وال يشعروف ,فكـ شييد
سقط أمامؾ في ميسموف ,مف أجؿ كؿ فرد مف أفراد الشعب ,أييا التماثيؿ ال يزاؿ االستعمار يخنؽ اآلالؼ
واآلالؼ في كؿ مكاف مف الوطف في ليمو الحزيف.
ويوظؼ الشاعر حادثة دنشواي"

()1

التي وقعت في بداية القرف العشريف في مصر ,بوصفيا

امتداداً لمظمـ والغطرسة مف قبؿ المحتؿ الغربي لببلدنا العربية ,مصر ىي فمسطيف ,فمسطيف ىي
العراؽ
قولو:

()2

 ...فالمآسي والجراح العربية أينما وقعت تدمي قمب الشاعر بوصفو عربيًا وقوميًا ,كما في

()3

ِ
الع ِ
الباقيات
مر أَحم ُؿ ذكرياتي
ْ
أنا في مساء ُ
عف ر ِاف ِد ِ
الحياه
صب في بحر
ْ
النيؿ العظيـ َي ُ

ض ِح َؾ المشيب عمى ذؤ ِ
وفات
ابتيا،
ْ
فالّحةٌَ ،
ُ
ِ
منيات
عيد
الشباب ،وفي َج َنازِت ِو الرؤى واألُ ْ
ُ
وحبيب أ ِ
مات
ياـ ٍّ
تذكر كيؼ ْ
ُ
الصباَ " ،د ْن َ
شواي" ُ
ِ
الحياه
أعداء
الفجر
وبأي ذن ٍب غالَ ُو في
ٍّ
ْ
ُ
ِ
الداميات
القموب
بئ
ْ
ىو لـ َي ُم ْت  ..ما زاؿ يختَ ُ
ِ
ثبات
الجمّى ْ
سالَتيا  ،ويمألُىا عمى ُ
ُيذكي ب َ

) (1دنشواي :حادثة شهٌرة وقعت فً مصر عام ألف وتسعمائة وستة فً عهد االحتالل اإلنجلٌزي لهاٌ ,نظر :حسٌن ,أحمد ,موسوعة تارٌخ
مصر ,ج1614/4
(ٌ ) 2نظر :قصٌدة نعٌد البعث التً قسمها الشاعر على مقاطع صوت فلسطٌن ...صوت مصر وصوت العراق وصوت الجزائر ,ج.663-614/6
))3
الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج615/1
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فيربط الشاعر بيف ما حصؿ في دنشواي ,وما يحصؿ اليوـ في فمسطيف ,حينما ُيقتؿ ىذا الشعب دفاعاً
عف أرضو فالجراح العربية توحد الشاعر في فضاء النص ,حينما يستذكر ما َّ
حؿ بالعراؽ ومصر والجزائر
أياـ االحتبلؿ ,ويحاوؿ أف يستنيض األمة لما يحدث في فمسطيف .ال يتوانى الشاعر عف العودة إلى
األحداث التاريخية الموغمة في القدـ ( كداحس والغبراء) ومعركة اليرموؾ .فما زاؿ شعب مصر يذكروف
كؿ حادث ٍة ستتجدد الذاكرة
تمؾ الحادثة ,فيي لـ تمت ولـ تنت ِو بعد ,ستبقى مزروعة في قموبيـ الثائرة ,وفي ّ
والجرح وستثور قموبيـ انتقاماً .ويجمع يوسؼ الخطيب بيف " داحس "

ضيعوني عمى األحقا ِ
ؼ ،ما َعِمموا
ُم ْذ َ َ ّ
رياف قمبي بينيـ َوتَ ارً
دت ِش َ
َع َق ُ
فَ ِبت منبت ِج ْذ ٍر ،غير ذي ِ
صم ٍة
َ
َ
ع مف "دا ِح ٍ
س َبباً
أد ْ
ألن ّني لـ َ
س" َ

()1

ومعركة اليرموؾ

()2

في قولو:

()3

ِ
أي ِ
األحقاؼ ،قد َخ ِس ُروا
الرفاؽ عمى

الوتَُر
ؼ
المحف ،ال كي ُيق َ
كي ُيعَز َ
ُ
ط َع َ
ِ
بالشاـ ،أُذ َك ُر
ال بالع ارؽِ ،وال
ِ
لمطّ ِ
شتَ ِج ُر
عف
"باليرموؾ" ُم ْ
عف  ،والطّ ُ

فأصبح الشاعر دوف أىؿ تخمى عنو رفاقو ,ولـ يعد ُيذكر بالعراؽ وال حتى في الشاـ ,ألنو كاف

يقاتؿ في يوـ داحس والغبراء ,ولـ يقاتؿ في اليرموؾ ,فقد قرب الشاعر الفترة الزمنية بينيما ,وجعميما في
الوقت نفسو ,وجعؿ الشاعر مف نفسو رم اًز ألولئؾ الذيف يقاتموف مع أبناء جنسيـ ,ضد بعضيـ البعض,
في الوقت الذي فيو آخروف مف جنسيـ يقاتموف العدو مف أجؿ تحرير الببلد.
وفي قصيدتو " دمشؽ مبتدأ الدنيا " جمع بيف اليرموؾ والقادسية
إيقاعيا قَ َدٌر
خطى
وصاعقات
ُ
ُ
ً
قد خط فاتح َة التاريخ مف َد ِم ِو

ِ
مطمع ُو
اليرموؾ
فَ ْرٌدُ ،مثَّن ًى ،عمى
ُ
تند ُب ُو
شاـ  ،مف إال ِؾ ُ
غوثاً أيا ُ

()4

وذي قار( )5قائبل :

()6

القوـ َ ،جرُار
إف تَداعى
وجحف ٌؿْ ،
ُ
أسفار
تزداف
َوَب ْع ُد ،مف َد ِم ِو،
ُ
ُ

و ِ
وذيقار
القاد ِسي ُة ُعقباهُ،
ُ
ط ِ
أنجاد وأغو ُار
يف،
المحي َ
ٌ
َو ْ
س َع ُ

) )1داحسٌ :وم من أٌام العرب فً الجاهلٌةٌ ,نظر :زٌدان ,جرجً ,العرب قبل اإلسالم ,ص415
) (2الٌرموك :حدثت سنة ثالث عشرة للهجرة ,بٌن المسلمٌن بقٌادة خالد بن الولٌد ,والبٌزنطٌٌن عند نهر الٌرموك شمال األردنٌ ,نظر :أبً الحسن
 ,عز الدٌن ( ت 421 :هــ ) الكامل فً التارٌخ ,تحقٌق :أبً الفداء عبد هللا القاضً ,ج614/6
) )3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج651/6
) )4القادسٌة :حدثت سنة أربع عشرة للهجرة ,فً العراق ,فً عهد خالفة عمر بن الخطاب بٌن الخالفة الراشدٌة واإلمبراطورٌة الفارسٌةٌ ,نظر :
السابق ,ج655/6
) )5ذي قار :سنة ستمائة وتسعة للمٌالد ,من أٌام العرب فً الجاهلٌةٌ ,نظر :علً  ,جواد ,المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ,ج.433/1
)(6
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج152/4

43

جمع الشاعر بيف القادسية في العراؽ ,واليرموؾ في األردف وفمسطيف ,وذي قار في العراؽ ,وىو
ىنا لـ يقصد المعارؾ ,بؿ أماكنيا ,فيتحدث مع دمشؽ ويقوؿ ليا :إف طمبت الغوث ,سيأتيؾ جيش مطمعو
عمى ضفة اليرموؾ ,وآخره عند القادسية وذي قار .و َّ
أف ىذه المعارؾ قد خمدت العرب وفتحت الباب
أماميـ لقياـ دولة العرب المسمميف ,حينما توحدوا في اليرموؾ ,والقادسية وذي قار ,فالشاعر يتحسر عمى
آياـ التفرقة والوحدة بيف العرب في ىذا الزماف الذي ضاعت فيو فمسطيف.
ومف الواقع السياسي الذي يعيش فيو يوسؼ الخطيب ,وجد أياـ البسوس قد عادت مف جديد ,فيقوؿ:
" عودة البسوس "

()1

()2

الج ْم َع ِ
يف ،و " ابف سنا ِف "
َوسي َ
ط َ

لت
وس " ،وما ِز َ
حرب َؾ " َ
لـ تَزؿ ُ
الب ْ
س َ
وارتَ ْ ِ
مير " عمى ِ
كعب " ِكسرى "
مت " ح ٌ

صر " " ..بنو َغس ِ
وَل َدى " قَ ْي ٍ
اف" !!

فيرى يوسؼ الخطيب في أياـ البسوس صورة ألياـ عصره ىو  ,وكأنو يشبو الوضع السياسي
الحالي بيف العرب أنفسيـ وبيف العرب وحمفائيـ الغرب ,بما كانت عميو العرب في ذاؾ الوقت – أياـ
البسوس  . -فحينما ارتمت حمير في حضف كسرى ذالً وىواناً ال تستطيع أف تصنع المجد لنفسيا ,كذلؾ
العرب في الوقت الحاضر يتسابقوف لمذؿ واليواف في أحضاف الغرب المخادع ,وال يستطيعوف أف يخرجوا
مف تحت سيطرة المحتؿ واألعداء .ويجعؿ مف حمير وبني غ ّساف رم اًز لمعرب ,وكذلؾ كسرى وقيصر

فصور الواقع المعاش حالياً ,بواقع مضى ,وجد فيو ما
رم اًز لمحمفاء الغربييف  ,فمكؿ عربي حميؼ غربيّ ,

يعينو عمى إيصاؿ رؤيتو .فقد وظؼ ىذه الحادثة التاريخية مف باب تشابو الحالة ,فأسقط الشاعر الحاضر
أمة العرب:
عمى الماضي ,مذك اًر بالماضي .ويكاد يؤمف الشاعر أف ىذه المبلييف ليست مف ّ

()3

ِ
عجب
ش ٍّؾ ومف
أكاد أؤ ِم ُف  ،مف َ
ْ

ِ
العرب
س ْت أُ ّم َة
ىذي
ُ
المالييف َل ْي َ

المالييف لـ ّي ِ
الزماف بيا
در
ىذي
ُ
ُ

قار شدت راي َة ال َغَم ِب
وال ِبذي َ

) (1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج643/6
) )2البسوس :من أٌام العرب قبل اإلسالمٌ ,نظر :أبً الحسن ,عز الدٌن (ت 421 :هــ) تحقٌق :أبً الفداء عبد هللا القاضً ,الكامل فً التارٌخ,
ج614/6
))3
السابق ,ج154/6
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وال تَنز َؿ َو ْح ٌي في َم ارِب ِعيا

وال تَُبو ٌؾ

ؼ اليرم ِ
ط َن ِ
وؾ مف َد ِميا
وال عمى َ
َ ُ

()1

َرو ْت منيا غمي َؿ َنبي

تَوىج الصبح تَياىاً عمى ِ
الحقَ ِب
ُ
َ َ

فيتعجب الشاعر مف أمتو العربية ,وكأنيا ليست كذلؾ ,فمـ تعد كما كانت  ,وباألصح ك ّأنيا لـ

وكأف الشاعر يتعجب ويشؾ بأف يكوف ىذا االنتصار
تكف منيا تمؾ الغزوات واألياـ التي شيدىا التاريخ,
ّ

وتمؾ القوة والب أس مف ىذه األمة العربية الحالية ,فمـ يجد إال التحسر عمى ىذه األمة التي فقدت وجودىا,
ويذكر بالماضي المجيد ليا حينما ذىبت الجيوش لفتح عمورية ( .)2فيستحضر ماضي العرب العريؽ,
ويتعجب مف أف يكوف ىو نفسو ماضي ىذه األمة المتخاذلة الضعيفة .ويشبو الشاعر ضياعو بيف
األحزاب ,ومف يختار بيوـ السقيفة ,حيث انقسـ العرب فيمف يبايعوف؟ ومف سيكوف أمرىـ بيده:
غد وجيي ،أ ِ
ش ْطر ٍ
ُغذ لَو
يم ُ
ّ
مت َ َ

()3

حتى تَُبد ُؿ باألَ ِ
قدار
قدار ،أَ ُ
ِ
ِ
عيار
يوـ السقيفة ،حتى َعز م ُ
َ

الب ْع ِ
وصمَتي
لك ّنني َ
ض ّي َع " َ
ثاف " ُب َ

ويمـ وجيو شطر غده ,وجد نفسو أماـ مفترؽ ,أي الطريؽ
فمما أراد اختيار طريقو إلى الحياة ّ
يختار ,وقد ضاعت بوصمتو ,فمـ ِ
يدر إلى أيف يسير ,فشبو حالو بحاؿ المسمميف في يوـ السقيفة ,وما
()4

أصابيـ مف حيرة في اختيار أميرىـ وخميفة رسوؿ اهلل – صمى اهلل عميو وسمـ-

وا ْف كاف المسمموف قد

اىتدوا إلى أميرىـ ,لكف العرب في الوقت الحاضر ضيعوا طريقيـ ,وبتفرقيـ وتمزقيـ سمحوا لمعدو وأعطوه
فرصة لمسيطرة عمييـ.
ىذه ىي أحداث تاريخية ,منيا ذات بعد ديني واآلخر ذات بعد تاريخي ,استرجعيا الشاعر
ليصور واقعو السياسي ,وواقع أمتّو العربية الحالي فوجد فييا ما يعينو عمى توضيح فكرة وايصاؿ رؤيتو.
ينس يوسؼ الخطيب تاريخ أمتو العربية القديـ ,لـ ينس تاريخ شعبو ووطنو فمسطيف,
وكما لـ َ

ومف األحداث التاريخية التي استرجعيا.

()5

) )1تبوك :غزوة تبوك سنة تسع للهجرة.
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.153/6
) )3نفسه ,ج156/4
)ٌ )4وم السقٌفة :سنة إحدى عشر للهجرةٌ ,نظر :أبً الحسن ,عز الدٌن ,الكامل فً التارٌخ  ,ج145/6
))5
الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج433/4
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عمى فنجاف قيوة
ير ب ِ
عيد
ُكؿ " إسرائي َؿ " َىذي  ..في َغ ٍّد َغ ِ َ
سوداء ،قد تُح َكى عمى ِف ِ
نجاف قَ ْي َو ْه ..
ُنكت ٌة
ُ
ِ
فإذا " ب ْمفُور"  ..مف ِ
ِ
الييود !!
أعداء
أخبث
َ ُ
حتاؿ عمى الد ِ
واذا أكبر م ٍ
ىماء َ " ..ي ْي َو ْه " !! ..
ُ ُ
وكأنو يتنبأ بزواؿ إسرائيؿ ,وستصبح مجرد نكتة تحكى عمى فنجاف قيوة ,وستكشؼ فيما بعد أف
ك ّؿ مف بمفور وييوه ىـ مف أخبث أعداء الييودية ,بخبلؼ الواقع الحالي ,كما َرَح َؿ المحتؿ عف بقية

الدوؿ العربية ,ورحؿ عف تاريخنا المجيد.

ويخاطب الشاعر القائميف عمى اتفاقية أوسمو عاـ ألؼ وتسعمائة وثبلثة وتسعيف ( )1554فيقوؿ:

()1

" طريؽ أوسمو " !!
شؽ إلى أوسمُو " طريقاً " في الظ ٍ
الـ
ُق ْؿ ِل َم ْف َ
ُ
َم ْف تُرى – يا تا ِجَر الن ِ
حس – الذي قد َخولَؾ
ِ
األرض – و ِ
السالـ
رض  ..بأوىاـ
تبيع
الع َ
َ
أف َ
الماسوف طُ ارً ) َم ْح َفَم ْؾ!!
(م َع
ُ
َل َع َف اهللُ – َ

فالشاعر ىنا يرفض اتفاقية السبلـ أوسمو وما أسفر عنيا ,فيو يراىا اتفاقية بيع لؤلرض والعرض,
نحس ال أكثر.
وىو مف ال يحؽ لو التصرؼ بأمور غيره واعطائيا لمف ال يستحؽ ,وىو تاجر ٍّ

))1

الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة  ,ج.434/4
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أما قصيدتو ( المدينة الضائعة المفتاح ) فيذكر فييا حادثة بحر البقر عاـ (ألؼ وتسعمائة
وسبعيف في مصر) التي حدثت في الذكرى الثانية والعشريف لمذبحة دير ياسيف بفمسطيف (التاسع مف
نيساف عاـ ألؼ وتسعمائة وثمانية وأربعيف).

()1

فيقوؿ:

( )2

الضارب ،في َب ّري ِة الميؿ،
وأنا
ُ
عمى غير أَثَْر
دير ياسي َف" ِبطُ ِ
النجيع
وفاف
ِ
قَ َذ ْ
فت بي " ُ
وُقموعي ..
البقَر " !! ..
عت يابس َة
ِ
ضي ْ
َ
الصبح عمى " بحر َ
وكما يمعف الشاعر شير نيساف ,لما حدث فيو مف نكبات لمشعب الفمسطيني
فيقوؿ:

()3

يمعف كذلؾ شير تشريف,

()4

ِ
القدس ألع ُن ُو
لعنت تشريف ،باسـ
ُ

طروف م ِ
نسك ِب
وباسـ ٍ
جرح عمى المّ
ِ ُ

بدير ياسيف ،باألرواح ىائم ًة

ِ
العرب
عمى الخ ارئ ِب ،ترثي نخوة

فالشاعر ىنا حزينًا متأث ًار لما حدث مف معارؾ في مدينة القدس وال سيما معركة المطروف عاـ
(ألؼ وتسعمائة وثمانية وأربعيف) ودير ياسيف ,وأرواح أىميا وجثثيـ المرتمية عمى أطبلؿ مدينتيـ ترثي
نخوة العرب.
أما معركة عصيوف عاـ (ألؼ وتسعمائة وسبعة وأربعيف قرب الخميؿ) فقد تحدث عنيا ضمنياً,
حيث رسـ أحداثيا بصور شعرية كاف قد استعادىا مف ذاكرتو

)ٌ )1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج625/6
) )2نفسه ,ج633/6
)ٌ )3نظر :نفسه ,ج636-631/6
) )4نفسه ,ج155/6
) )5الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج121/1
))6
نفسه ,ج121/1
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()5

فيقوؿ فييا:

()6

بح
أ أرَيت يوماً في المذا ِ
ِ ِ
ماء..
ؽ
كيؼ تأْ َتِم ُ
النجوـ عمى ُبحيرات الد ْ
ُ
مر
فكأ ّنيا
ُ
أجفاف آلية القتاؿ ُ
الح ُ
ِ
السماء !! ..
أسارير
ظ في
تجح ُ
ْ
الصخر والبم ِ
وط
أرأيت فوؽ
ِ َ
ٍ
اء ؟! ..
أشالء الجنوِد مبعثرات في العر ْ
َ
عماف  ،وال ُغدر ِ
ؽ الن ِ
أرأيت بيف شقا ِئ ِ
اف،
ِ
النساء ..
العروبة و
أطفا َؿ
ْ
قَ ْتَمى ..
بال ثَأْ ٍر  ..بال ٍ
قبر ..
ِ
ِ
أجنحة الجوارح في الفضاء ؟! ..
أفياء
سوى
وىكذا استطاع يوسؼ الخطيب ربط الماضي بالحاضر ,وسعى لبلستفادة منو لتصوير حاضره,
فعقد المقارنات ,وقارب بينيـ بالصور والدالالت ,متناسي ًا الفترة الزمنية بينيا ,فأضفى نوعًا مف األىمية
عمى حاضره ,والذي أراد أف يكوف امتدادًا لتراثو الذي صوره وجسده بو.
وقد كانت أىداؼ يوسؼ الخطيب مف وراء تمؾ االستدعاءات التاريخية ,سواء بالشخص أو
األحداث ,ىي تصوير الواقع السياسي الذي عاش فيو يوسؼ الخطيب ,ويعيش فيو كؿ فمسطيني بالوطف
والشتّات  ,فكانت استدعاءاتو دقيقة تعكس بوضوح الواقع الحاضر.

45

ثالثاً :التراث األدبي:
يشكؿ التراث األدبي ,معيناً ال ينضب ,ينيؿ منو الشعراء لتقوية تجاربيـ األدبية ,وإلضفاء أبعا ٍد

ٍ
نصي جديد,
فضاء
داللية عمى النص ,مف خبلؿ اإليحاء والتمميح ,فيتفاعؿ الشاعر مع ىذا التراث في
ّْ
متجاو ًاز داللة السابقيف .فكاف الموروث األدبي "مف أكثر المصادر وأقربيا إلى نفوس الشعراء في العصر
حية مف التراث
الحاضر ,فيو يبلمس اىتماماتيـ ووجدانيـ ,ويعتبر منبعا غنيا يرفد الناىميف ,بتجارب ّ

مر العصور واألزمات" ( )1وىو جزء ال يتج أز مف التراث التاريخي ألي أمة ,فمف قراءتو
اإلنساني عمى ّ
الواعية لمتراث وتفاعمو معو مف حيث األساليب والمعاني والمضاميف مف ناحية ,وتوظيؼ نماذجو ومواقفو
وأحداثو مف ناحية أخرى؛ أصبحت عبلقتو بموروثو األدبي عبلقة استيعاب وفيـ وادراؾ لمعطياتو.

()2

وكأنو يقوـ بعممية إعادة إ نتاج لتمؾ النصوص المتقدمة لو أو ربما المعاصرة ,المكتوبة منيا وغير
المكتوبة ,عالمية كانت أـ شعبية ,فينتقي منيا صورةً أو موقفًا أو تعبي ًار ,ويوظفيا في خطابو الشعري
بغرض إثرائو ومنحو قوة تعبيرية أصيمة.

()3

أف النص األدبي " ال ينشأ مف فراغ ,بؿ
ومف الميـ التأكيد ّ

ينتج ضمف بنية نصية منتجة سمفًا ,ىي التي تشكؿ الخمفية النصية لمكاتب والقارئ عمى السواء ,كما َّأنو

ال يظير في فراغَّ ,إنو يظير في عالـ مميء بالنصوص األخرى ( المعاصرة أو البعيدة) التي يحاوؿ
النص الجديد أف يتخذ لنفسو مكانا بينيا" ...

()4

ويتفاعؿ النص األدبي مع " كؿ البنيات المتصمة باألدب في جانبو الشفوي أو الكتابي ,وسواء
كاف ىذا األدب سامياً أو منحطاً ,ويندرج ضمنو ,وفؽ ىذا التحديد ما ىو شعري أو نثري ,سواء كاف
بل" ...
واقعيًا أو متخي ً

()5

وحينما تتعالؽ النصوص _ الحاضر والغائب منيا _ تكشؼ عف المخزوف

الثقافي لكؿ مف المبدع والمتمقي ,فيشير التناص إلى االمتداد الثقافي لممبدع ( ,)6الذي مزج بيف
النصوص ,وأخذ منيا ما يعينو عمى إنتاج عممو الجديد ,فكاف ما أنتجو سابقيو بمثابة تربة خصبة لعممو,
يضمف مف خبلليا جودة اإلنتاج وحسف الطميعة.
( ) 1النعٌمً ,ماجد ,توظٌف التراث والشخصٌات الجهادٌة واإلسالمٌة فً شعر إبراهٌم المقادمة ,مجلة الجامعة اإلسالمٌة ,م  ,11ع,6113 ,1
ص.46
(ٌ ) 2نظر :البنداري ,حسن ,وغٌره ,التناص فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ,مجلة جامعة األزهر بغزة ,سلسلة العلوم اإلنسانٌة ,6115 ,م,11
ع ,6ص.631
(ٌ ) 3نظر :مفتاح ,محمد ,تحلٌل الخطاب الشعري ( استراتٌجٌة التناص) ,ص.165
( ) 4أحمد ,أمل ,التناص فً رواٌة إلٌاس خوري باب الشمس ,رسالة ماجستٌر ,جامعة النجاح6111 ,م ,ص.151
(ٌ ) 5قطٌن ,سعٌد ,انفتاح النص الروائً – النص والسٌاق.113 ,-
6
( ) ٌنظر :عتٌق ,عمر ,التناص األدبً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة جامعة الخلٌل للبحوث ,م ,4ع.155 ,6114 ,1
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فكاف حضور الموروثات األدبية في قصيدة ما " يحوؿ عممية التمقي مف قراءة سطحية بريئة مف
التعالؽ مع نص غائب إلى قراءة تقتضي ميارة الوصوؿ لمبنية العميقة لمنص مف خبلؿ ىدـ النص وبنائو
أو تفكيكو وتجميعو" ...

()1

ويمكف تفصيؿ التناص مع التراث األدبي في شعر يوسؼ الخطيب عمى

النحو اآلتي:
أوالً :األدب العربي:
كاف لؤلدب العربي وال زاؿ نصيب األسد في الحضور في ثنايا األعماؿ األدبية المعاصرة ,فيو
أقرب ما يكوف إلى نفوس الشعراء واألدباء "ومف الطبيعي أ ْف تكوف شخصيات الشعراء مف بيف
الشخصيات األدبية ىي األلصؽ بنفوس الشعراء ووجدانيـ ,ألنيا ىي التي عانت التجربة الشعرية

ومارست التعبير عنيا ,وكانت ىي ضمير عصرىا وصوتو ,األمر الذي أكسبيا قدرة خاصة عمى التعبير
عف تجربة الشاعر في كؿ عصر".

()2

واحتؿ التراث األدبي مكانة عالية في الشعر الفمسطيني المعاصر ,وذلؾ لما وجد بو الشاعر مف
حيةّ تعكس تجربتو الخاصة وتُ َشابييا ,فاستفاد مف تجارب سمفو؛ استوعبيا واستميـ منيا الصور
تجارب ّ

والمعاني واألفكار والمواقؼ التي تغني تجربتو الشعرية .وقد انقسـ التراث األدبي مف حيث توظيفو في
شعر يوسؼ الخطيب إلى ثبلثة محاور:
أ .الشعر العربي القديـ:
كانت نظرة الشاعر المعاصر لمشعر القديـ ّأنو الصورة المثالية العميا لمشعر ,فأخذ يحاكييا ,ويأخذ

مر بيا سمفو مف الشعراء ,واستعار منيا األلفاظ والمعاني والصور ,وربما
منيا خبلصة التجارب التي ّ

لعدة نصوص
بد وأف يكوف تجميعاً ّ
استعار البيت والبيتيف مف قصائده ومقطوعاتو .فكؿ نص شعري " ال ّ

مختمفة تمامًا ,مف حيث االىتمامات المعرفية ,قد تكوف نصوصًا شعرية أو نثرية أو فمسفية أو تاريخية أو
جميعيا"

()3

( ) 1الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة.155 ,
( ) 2زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر.144 ,
3
( ) رضوان ,عبد هللا ,امرؤ القٌس الكنعانً ,قراءات فً شعر عز الدٌن المناصرة ,ص.115
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والتناص مع الشعر العربي القديـ أحد اآلليات التي توسميا الشاعر المعاصر لتخصيب نصو,
فأخذ منو ما يتواءـ مع حالتو الشعورية والنفسية مف ناحية ,وما يصور واقعو وقضاياه ,وىموـ أخرى
وي َخِم ُؿ بعضيا.
يناقشيا ويعالجيا مف ناحية أخرى .فأخذ يحاوره ,وينفي بعض مضامينوُ ,

()1

فبراعة

الشاعر وقوتو في ذلؾ تكمف في " التقاط الموقؼ الخاص الذي تعرضت لو الشخصية التراثية وفي إكسابو

طابعًا دراميًا معب ًار عف موقؼ جديد".

()2

فيا ىو يوظؼ عشؽ المجنوف لميمى في لوحتو الوجدانية ,ليتمـ

صورة الحنيف وعشؽ الوطف الذي ابتعد عنو مرغماً فيقوؿ:

()3

أطياؼ ِ
َذ ٍّكروني ،با ِ
ماضي
هلل،
َ

اث ِمف أجدادي
أضعت التُر َ
ُ

الناي
وأَعيدوا في َمسمعي َبح َة ِ

الحادي
وما
أنشد الربو َ
َ
ع َ

سـ
مت " لَ ْيمَى" ُىناؾ لـ ِ
ِخ ُ
تبرح الر َ

ِ
ميعاد
يس" في
وظمت ،و"قَ َ

فيزت الذكرى جسد الشاعر ,وعصفت في ذىنو ,بعد أف أبمت الغربة روحو ,وأضاعت منو تراث
أصمتيا الغربة؟ وأيف نشيد َّ
الحداة في ربوع الوطف؟ ىؿ
بحة الناي في مسامعو التي
آبائو وأجداده ,فأيف ّ
ّ

ضيعتو ضجة الغربة؟ أـ ىؿ تاه في فضائيا الفسيح؟ لقد ىاـ الشاعر شوقًا وعشقًا بوطنو فمسطيف ,حتى
ّ

وج َّف بيا ,وكاف ىو قيس ذاؾ العاشؽ المجنوف .فتحولت ليمى ىنا مف
جعؿ منيا ليمى التي تغنى بيا قيس ُ

المتغنى بيا في الشعر العذري ,إلى أرض فمسطيف ,وتحو ّؿ الرسـ مف بيت ليمى إلى
داللة المرأة المعشوقة ُ
حدود وطف الشاعر فمسطيف ,وما كاف لمشاعر إال أف يكوف مجنوف وطنو ,فأصبح قيس ىو كؿ فمسطيني

متيـ بأرضو ,يحمـ بمقائيا .فأسقط حالة العشؽ العذري الجاىمي عمى حالو ,ليعبر عف بعد جمالي في
عشقو ألرضو ووطنو فمسطيف .أما ليمى فيي فمسطيف دوف منازع ,ومجنوف ليمى ىو ذاتو مجنوف
شدة عشقو وىيامو ألرضو
إف ّ
فمسطيف ,فمـ يختر اسـ " مجنوف فمسطيف" عبثاً ,ليوسـ بو أعمالو الشعريةّ ,

أف ليمى ىي ذاتيا فمسطيف التي يعشقيا حتى الجنوف ,ويييـ بيا,
ووطنو طبع في وعيو والوعيو الشعوري ّ

ويرسؿ شعره ليا ,فيقوؿ:

()4

( ) 1واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر ,ص.115
( ) 2نفسه ,ص.631
( ) 3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.164-166/1
4
( ) نفسه ,ج.641/6
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لو تدريف يا فمسطيف!!
أرسمت شعري
أنا َمجنوُنيا ،و ُ

تحت شباكيا ،حديق َة َز ْى ِر

َعؿ ،دمعي ،في الط ٍّؿَ ،يحكي إلييا

أو ِجراحي عمى الت َوْي ِج ،فَتَدري!!

ولونو
نعـ يا فمسطيف ىو مجنونؾ ,كتب لؾ الشعر ونثره وردًا وزى ًار حولؾ ,بممو مف دمع عينيوّ ,

حبو وشوقو لؾ في تمؾ الغربة التي نيشت مف جسده حتى
مف دماء جراحو المفتوحة ,لعمؾ تدريف عمؽ ّ
أدمتو .نعـ يا فمسطيف لو تدريف ما ح ّؿ بمجنونؾ مف َب ْع ِد ِؾ ,ومف ُب ْع ِد ِه عنؾ.
قدـ يوسؼ الخطيب لقصيدتو "لي ما ي از ُؿ ُحْم ُـ َغ ٍد".
ّ
فإف عميؾ في مثؿ ىذه الحالة أف ترجئو المرة تمو المرة إلى
نعـ ..عميؾ أال ترجيء عمؿ اليوـ إلى الغدّ ..
()1

بنصيحة تمخضت مف تجاربو ,فيقوؿ" :

غد و ٍ
أكثر مف ٍ
ميتًا ال خبلؼ ..واال ,فإف البديؿ
حيًا كنت أو ّ
احد قادـ ,إلى أف تظفر بو في آخر األمرّ ,
الوحيد لذلؾ ليس إال اليأس واالنكسار إلى حد االنتحار"..

()2

فعمى الرغـ مما كاف يعانيو الشاعر مف

ضيؽ ومأزؽ في وطنو الفسيح – مف المحيط إلى الخميج – رغـ اتساعو ,إال أنو بقي متمسكًا بأممو,
فيقوؿ:

()3

يا أييا الصحب آ َذ َف الس َف ُر

تاج بيتي َي ُدق ُو ال َق َد ُر
ِر ُ

دى
وس ً
ىذا الدجى قاتميُ ،

ينحسر
حرقت شمعي َل َعؿ
ُ
ُ

سئمت َعد النجوـ خابي ًة
ُ

أنتظر
بالصباح
ِ
ُم َعمٍّالً
ُ

أصبو إلى غيم ٍة تُ ِ
ماطمني
ُ

ط ُر
ب َب ْرقُيا ،وال َم َ
و ُخم ٌ

أَيا رفاقاً تَ ُحو ُؿ دوَنيمو

ص ُر
َم َ
فازةٌ ال َي ُحدىا َب َ

جوعكـ ،وأنا
التمر ُ
الخمر و ُ
ُ

الحنيف ،و ٍّ
الذ َك ُر
صاحباي:
لي
ُ
َ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.31/6
( ) 2نفسه ,ج.25/6
3
( ) نفسه ,ج.36-31/6
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فوؼ ،واشربوا ،وكموا
ُدقّوا الد َ

اليوـ خمر ،وفي ٍ
غد ِك َب ُر
َ ُ

ِ
ط ّي َع ٌة
ىاد
الدروب َ
كـ ِو ُ
لَ ُ

ولي أعمالي ال ّن ِ
الو َع ُر
جود و َ

عذ اًر أييا الصحب لقد حاف وقت الرحيؿ ,سأركض خمؼ أحبلمي وآمالي ,فيذا الظبلـ أظنو
عد النجوـ المنطفئة البعيدة,
قاتمي ,رغـ أني حرقت شمعة عمري وفنيت شبابي لدحضو ودفعو .مممت ّ
معمقا آمالي بالصباح البعيد ,تمؾ اآلماؿ التي أصبحت كالغيمة العقيمة التي ال مطر فييا ,وذلؾ البرؽ
الكاذب الذي يضيء عتمة السماء المظممة المكدسة بالغيوـ السوداء ,لكف ال تأتي بمطر بعده ,كؿ ذلؾ
ضاؽ بو الشاعر حتى دفعو لمرحيؿ والخروج مف الظبلـ المحيط بو ويعاود ويخاطب رفاقو القريبيف
مسافة ,البعيديف تفكيرا ,أولئؾ الذيف ُج َّؿ َىميـ المأكؿ والمشرب ,وىما ُرفقائِيـ في ىذه الحياة ,أما الشاعر

فاتّخ َذ مف الحنيف والذكريات رفاقاً لدربو.

خمر,
ثـ يستحضر موقؼ امرئ القيس حينما جاءه خبر وفاة أبيو ,فقاؿ مخاطبًا صحبو:
"اليوـ ٌ
َ
أمر" ( )1ليقارب بينو وبيف خطابو ألصحابو مع فارؽ في الموقؼ ,فقد قاؿ امرؤ القيس مقولتو حينما
وغداً ٌ
جاءه خبر أبيو ,وشعوره بسقوط ٍ
ضيعو صغي ًار ,فأصبح مدمنا
حمؿ ثقيؿ عميو بتحميمو دـ أبيو ,بعد أف ّ

لمشراب ال يكاد يصحو مف سكرٍة حتى يغط في أخرى ,أما اليوـ فعميو أف يبقى يقظًا ليأخذ بثأر أبيو .أما
يوسؼ الخطيب فكاف في موقؼ نصح وارشاد لصحبو الذيف أخذتيـ الدنيا ومبلىييا ,احتفموا وأكموا وشربوا
فاليوـ خمر وسكر وفي ٍ
حؽ,
منا عمى ّ
غد ستكوف العبرة ,وستدركوف الطريؽ الصحيح .وستروف مف كاف ّ
ُ

الطيعة السيمة ,و لي الطريؽ الصعبة العالية البعيدة ,لكف لي حممًا سأقاتؿ مف أجمو,
لربما لكـ الدروب ّ
فيقوؿ في موضع آخر في القصيدة نفسيا:

()2

مـ َغ ٍد
ىناؾ لي ،ما ي از ُؿُ ،ح ُ

ِ
الح َج ُر
َي ْخ َ
ب َ
ضؿ منو ،فَ ُي ْعش ُ

ظؿ أىفو َل ُو ،فَ ًير ِج ُئني
أَ َ

ِ
إلى ٍ
فأنتظ ُر
بعدهُ،
غدَ ،

الخطوبَ ،فمي
قد َىربتني َل ُو
ُ

ِِ
ص َوُر
رؤى بآفاقو ،ولي ُ
ً

(ٌ ) 1نظر :ابن قتبة ,الشعر والشعراء ,ج.114-113/1
2
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.34-36/6
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فتشابو كؿ مف ( امرئ القيس والخطيب) في البحث عف الذات المفقودة ,فكؿ منيما يبحث عف
وطف ضاع منو ,وفي الطريؽ الصعبة التي سمكيا كؿ منيما ,واف كاف الماضي قد انتيى ال أمؿ في
عودتو المرئ القيس ,لكف األمؿ لمخطيب قريب يموح في األفؽ .ويستوحي يوسؼ الخطيب مف الشعر
القديـ أسموب الدعاء لمديار ولممحبوبة – ديار المحبوبة – فيقوؿ:
ِ
الحنيف
يض
شام َنا"َ ،ل ِؾ فَ ُ
أَيا " َ

()1

بى ،واسممي موطنا
فَطيبي ُر ً

أسموب موجود في الشعر القديـ ,حيث كاف الشعراء يدعوف لديار محبوباتيـ ,حينما يفيض
وىذا
ٌ

بيـ الشوؽ والحنيف ومف أمثالو قوؿ عنترة:

()2

وعمي صباحاً دار عبم َة واسممي

دار عبم َة بالجواء تكممي
يا َ

فكبلىما يدعو باألماف والخير والسبلـ لمديار التي ليا مكانة في قموبيـ وعاشوا فييا وكانت ليـ
فييا ذكريات ,مع وجود فارؽ في الديار ,فالديار التي يدعو ليا عنترة ىي ديار محبوبتو عبمة ,في حيف
ىي عند الخطيب وطنو الكبير ببلد الشاـ ,التي ىاجو الشوؽ إلييا.
ولـ يغب شعر الحكمة عف ذىف يوسؼ الخطيب ,فكما كاف الشعراء القدماء يصيغوف الحكمة في
وطوعيا لظروؼ عصره وجعميا توائـ
أشعارىـ ,عمد يوسؼ السير عمى نيجيـ وأخذ الحكمة مف تجاربيـّ ,
الحدث الشعري الذي يتحدث عنو ,فمف قوؿ طرفة:

()3

ويأتيؾ باألخبار م ْف لـ ِ
تزود
َ
َ

ال
ستُبدي لؾ
األياـ ما كنت جاى ً
َ
ُ

يأخذ خبلصة الحكمة ,بأف تأتيؾ األخبار ممف لـ تتوقع سماعيا منو ,ويحورىا ويعيد صياغتيا
اء في البيت الشعري ,وليس نقبلً ساذجاً فقط .فيقوؿ الخطيب مخاطباً التاريخ:
لتكوف جزءاً ّبن ً
المجد
يكتب
أييذا التاري ُخ َمف
َ
ُ

ِ
ِ
السمحاء
األنامؿ
كيذي

ِ
فاسأؿ تُ َح ٍّدثْ َؾ
بالقدس،
َل َؾ عني
ْ

ال أَنبائي
إذا كنت جاى ً

( ) 1الخطٌب ٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.114/1
( ) 2دٌوان عنترة ,ص .14
( ) 3دٌوان طرفة.14 ,
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.34/1
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( )4

يأتي خطاب طرفة لمعامة عمى صيغة حكمة تصمح لك ّؿ زماف ومكاف ,أما خطاب يوسؼ لمتاريخ
خاصة ,ذلؾ التاريخ الذي يحاوؿ مسح تاريخ القدس مف ذاكرتو ,متناسيًا أمجادىا وتاريخيا الحافؿ,
متجاىبلُ أبطاليا الذيف خطوا بدمائيـ وعرقيـ سطوره المشرقة ,فإذا كنت متجاىبلً كؿ ىذا فدعؾ مني
رواىا بدمائو ,نعـ
واسأؿ القدس ,ستنطؽ أسوارىا وأحجارىا ,ستخبرؾ كؿ ّ
ذرة مف ترابيا قصة ك ّؿ بطؿ ّ
إنيا تحفظ كؿ صغي ٍرة وكبي ٍرة مف تاريخيا ,ولف تكذب أو تسيو عف شيء.
ويرى يوسؼ الخطيب نفسو حينما تخمى عنو أصدقاؤه ,في صورة العرجي حينما تخمى عنو رفقاؤه
وعشيرتو ,حيث قاؿ وىو مسجونًا:

()1

فتى أضاعوا
أضاعوني و ّ
أي ً

ِ
اد ِ
ثغر
ليوـ كريي ٍة وسو ُ

وخموني ومعتََرِؾ المنايا

ش ّرعوا أسنتيـ لنحري
وقد َ

فيؤالء لـ يعوا قيمة العرجي حينما سجنوه وتخموا عنو ,وكذلؾ رفاؽ يوسؼ ,فبعدما كاف معيـ
كالجسد الواحد ,وعقد شرياف قمبو بيـ ,لكي يبقوا معًا ,إال أنيـ تخموا عنو وأضاعوه ,فيقوؿ:

()2

حد
وانني َو ِرفاقي ،تَ َارةً ،أَ ٌ

ش ِط ُر
وا ّنني ،تارةٌ ،عنيـ لَ ُم ْن َ

م ْذ ضيعوني عمى األَ ِ
حقاؼ ،ما َعِم ُموا
ُ

ؽ عمى األَ ِ
أَي الرفا ِ
حقاؼ قد َخ ِس ُروا

دت
شرياف قمبي بينيـ َوتَراً
َ
َعقَ ُ

الوتَُر
ؼ
المحف ،ال كي ُيق َ
كي ُي َ
عز َ
ُ
ط َع َ

وفي القصيدة نفسيا يعاود ويذكر حادثة داحس والغبراء ,وذلؾ ليصور مف خبلؿ أحداثيا سقوط
التجربة األولى لحكـ البعث في العراؽ والخبلفات الداخمية في العراؽ مف جية وخبلؼ العراؽ وسوريا مف
جية أخرى في عاـ ٍ
ألؼ وتسعمائة وستة وستيف (,)1522
شعمة البعث؟!) ( )4فيقوؿ في ذلؾ:

()3

كما يذكر في مقدمة كتبيا لمقصيدة ( ما

()5

( ) 1دٌوان العرجً ,تحقٌق :سمٌح جمٌل الجبٌلً ,دار صادر ,بٌروت ,ط.633-632 ,1554 ,1
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.651-651/6
(ٌ ) 3نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,مقدمة القصٌدة ,ج .644- 646/6وٌنظر :عتٌق ,عمر ,التناص األدبً فً شعر
ٌوسف الخطٌب ,مجلة جامعة الخلٌل للبحوث ,م ,4ع ,6114 ,1ص.613- 612
( ) 4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.655-641/6
5
( ) نفسه ,ج.651/6
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َف ِبت م ْنبت ج ْذ ٍر ،غير ذي ِ
صم ٍة
َُ
َ

ِ
بالشاـ ،أُذ َك ُر
ال بالعراؽ ،وال

س َبباً
ألنني لـ أ ََد ْ
ع مف " داحس" َ

عف " باليرم ِ
لمط ِ
وؾ" ُمشتَ ِج ُر
عف ،والط ُ
َ ُ

ِ
األنبار" بينيما
خرجت إلى "
حتى
ُ

ط ُر
اء ،والخ َ
رفاقي اآل ُؿ ،والصحر ُ

فجيع ِت ِو
وصرت فييـ " ُزىي ارً" في
ُ
َ

الريح أَشعاري ،وأَ ْن َف ِج ُر
أَتمو عمى
ِ

ِ
الحييف ُم ْنتَ ِحباً
اهلل في َ
أُناش ُد َ

ظ ُر
أمرُىـ ،إف لـ يزؿ َن َ
أف ينظروا َ

ِ
وبغداد اليوى ،وأنا
بالشاـ أىمي،
َ

ِ
ِ
صميب الط ِ
نتظر
فوؽ
بالقدسَ ،
ور أَ ُ

أي مف العراؽ أو الشاـ ,فراح يدعو
فبعد أ ْف تركو رفاقو وتركوه وحيداً ,لـ يجد لنفسو مكاناً في ٍّ

لمصمح ومعاودة االتفاؽ بينيـ في قصيدتو ىذه ,متقمصًا دور زىير بف أبي سممى في محاولتو لمصمح بيف
قبيمتي عبس وذبياف ويتناص في قولو:
ِ
الحييف منتحباً
اهلل في ّ
أناش ُد َ
مع قوؿ زىير:

ظ ُر
أف ينظروا أمرىـ ،إف لـ يزؿ َن َ

()1
ِ ()2

تَفانوا َوَدقوا بينيـ ِع ْطَر َم ْنشـ

تَدارْكتُما َع ْبساً وَذ ِبياف بعدما

حيث وجد في حادثة الخبلؼ بيف عبس وذبياف قالباً جاى اًز يمبسو لمواقع العربي المنقسـ عمى
نفسو ,فيصور الخبلؼ بيف العراؽ وسوريا مف ناحية والخبلؼ الداخمي في العراؽ مف ناحية أخرى,
وتتحوؿ (األنا) لدى الشاعر يوسؼ الخطيب إلى (نحف) الحاممة لروح الجماعة ( الشعب الفمسطيني)
ونسيت قضيتو .فيا ىو ما زاؿ مصموباً متألماً منتظ اًر إحدى الشقيقتيف
الذي ضاع بيف خبلفات ىؤالءُ ,
(الشاـ وبغداد) أف تمبياف نداءه.

( ) 1دٌوان زهٌر بن أبً سلمى ,ص.112-111
2
( ) منشم :قٌل فٌه إنه اسم امرأة عطارة اشترى قوم منها عطرا ,وتعاقدوا وتحالفوا وجعلوا آٌة الحلف غمسهم األٌدي فً ذلك العطر ,فقاتلوا العدوّ
الذي تحالفوا على قتاله حتى هلكوا جمٌعا فتطٌرّ العرب بعطر منشم ,وضرب زهٌر بها المثلٌ ,قول :تالفٌتما أمرها بٌن القبٌلتٌن بعدما أفنى القتال
رجالها ,كما أتى على آخر المتعطرٌن بعطر منشمٌ ,نظر :دٌوان زهٌر بن أبً سلمى ,الحاشٌة ,ص.112
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وفي تصويره لموقفو الحيادي ما بيف الشاـ وبغداد ,فيو يتناص مع قوؿ أبي تماـ:
وبغداد اليوى وأنا
بالشاـ أىمي
َ

()1

بالرقمتيف وبالفسطاط إخواني

أي منيما ,فكما الشاـ وطنو الغالي كذلؾ
فكبلىما ليما مكانة في قمبو ,وال يستطيع التخمي عف ّ

بغداد ,فيي وطنو الجريح الذي يسأؿ اهلل تعالى أف يحفظو ,فيقوؿ:

()2

الخ َد ُر
ب في أَعما ِق ِو َ
ما ز َ
رس ُ
اؿ َي ُ

أستودع اهلل في
طناً
بغداد لي َو َ
َ
ُ

وىو يتناص في قولو ىذا مع قوؿ ابف زريؽ البغدادي في قولو:

()3

بالكرخ مف َفَم ِؾ األزر ِار َم ْطمٍّ َع ُو.

أستودع اهلل في بغداد لي قمراً

وىو بيت مف قصيدة مطولة كتبيا لزوجتو التي تركيا في بغداد ,ويتماهَ التناص بيف البيتيف مف

خبلؿ استيداع اهلل أغبل ما لدييما ,ويحمؿ كؿ منيما في األعماؽ صدؽ عاطفة كبل الشاعريف وح اررة
الحنيف داخميا.
اء بشخصو أـ بشعره ,فقد
أما المتنبي فربما كاف أكثر الشعراء حضو اًر في الشعر المعاصر ,سو ً
تواصؿ الشعراء الحداثيوف بو في أشعارىـ وتعمموا منو تفانيف الشعر وأساليب القوؿ والتصوير" .فبل َّ
شؾ
أف المتنبي مالئ الدنيا وشاغؿ الناس في عصور الشعر العربي مف عصره وحتى العصر الحديث ,قد
تجسَّد حضوره في الخطاب الشعري الفمسطيني المعاصر بإلحاح شديد ,لما يحممو مف طموح وكبرياء
يعبر عف عالـ إنساني ّفياض بالمشاعر واألبعاد النفسية".
تنوع شعري ّ
وسطوة في عالـ اإلبداع ,ومف ّ
ويحضر المتنبي في شعر يوسؼ الخطيب فيقوؿ:

()5

ِ
رح
يـ
ُ
الج َ
أعيادنا ،أما نسمع ُ
فَ

ائر؟!
ُينادي عمى
ِ
سفوح الجز ْ

ِ
المجد
ب
ي الر
مف َد ِو ٍّ
ُ
صُ
صاص ُيغتَ َ

الحناجر!!
ي
اغتصاباً ،ال ِمف َد ِو ٍّ
ْ

( ) 1دٌوان أبً تمام الكامل ,ص 642قالها فً مدح محمد بن حسان الضبً.
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.643/6
( ) 3ابن خلكانَ ,و َف ٌَات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ,م.444- 443 ,1
( ) 4موسى ,إبراهٌم نمر ,دراسات فً انواع التناص فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ,ص.142
5
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.113/1
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()4

حيث يستمد مف المتنبي حكمةً قاليا عف كيفية الحصوؿ عمى المجد ,فيقوؿ:
المجد زقّاً وقين ًة
تحسبف
وال
ّ
َ

()1

البكر
فما المجد إال
ُ
السيؼ والفتك ُة ُ

فأخذ فكرة المتبني مف حكمتو التي صاغيا في الحث عمى طمب المجد بالقتاؿ والشجاعة والقوة
وليس بالجموس في القصور والحصوؿ عمى ممذات الحياة وأطايبيا فكؿ ىذا يؤدي إلى الفساد وليس إلى
المجد الذي مف مستمزماتو السيؼ والفتؾ ,وىذا تمامًا ما أراده الخطيب في بيتو بعد أف امتص المعنى
وصاغو بما يوائـ ا لحالة التي يعيش فييا ,فالمجد يحتاج إلى القوة حتى يتسنى الحصوؿ عميو ,بؿ يجب
أف يغتصب اغتصاباً مف دوي الرصاص ,وليس بالخطب المنمقة ,واإلعبلـ المبيرج ,واليتافات المزيفة,
فحينما وجد الغالبية في عصره يتوجيوف إلى الخطب والكبلـ دوف الفعؿ ,جاء بمضموف حكمة المتنبي
وأعاد توظيفيا ,متوجياً بيا إلى أولئؾ أصحاب القوؿ ال الفعؿ مف أبناء أمتو.
ويتفؽ يوسؼ الخطيب في تصوير الوضع المصري السيء المتردي مع تصوير المتنبي ليا في
الوضع نفسو ,فيقوؿ:

()2

مر َم ٍ
بت في أَ ِ
بيت بيا
صر ،ما َي ُ
عج ُ

خاء ِ
النيؿ مدرُار!!
س ُ
عمى الط َوىَ ،و َ

مى
صر إحدى اثنتَ ْيياَ ،
و ِم ُ
ص ْحوةٌ فَ ُع ً

وآثار!!
أو غفوةٌ ،ففر ٌ
اعيفُ ،

اليأس ،أي ُيما
بيا
الرجاء ،معاً ،و ُ
ُ

فمصير الشر ِ
تختار
ؽ
تارهُ،
ُ
َ
تَ ْخ ُ

ِ
سالً،
ترى
َ
العناقيد في أفيائياَ ،ع َ

ِ
لكنيا ،دوف َح ْم ِ
صب ُار
ؽ
الشعبَ ،

ِ
ير إِياىا ،وقد َب ِش َم ْت
ىي النواط ُ

استباح ال َك ْرَـ أشر ُار
ب ،و
ثعال ٌ
َ

وىي صورة واضحة عف حاؿ مصر المتردي في الزمف الحاضر ,وىو ما أجممو المتنبي في
الزمف الماضي في قولو:

()3

معبود
العبد
فالحر ُم
ٌ
ُ
ستعبد ،و ُ
ُ

اآلبقيف بيا
إماـ
ُ
َ
صار الخصي َ
( ) 1دٌوان أبً الطٌب المتنبً ,شرح أبً البقاء العكبري ,ج.135/4
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.145/4
3
( ) دٌوان أبً الطٌب المتنبً ,شرح أبً البقاء العكبري ,ج.36/6
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ناقيد.
الع ُ
فقد َب ِش َ
مف وما تَ ْفنى َ

ِ
صَر عف ثَعال ِبيا
اطير م ْ
نامت نو ُ

فيتعجب الشاعر مف حاؿ مصر التي ىي قمب الشرؽ العربي ,فحاليا ينعكس سمباً أو ايجاباً عمى
الدمار ,ورغـ خيراتيا ونيميا
العبل ,أما غفوتيا فبل تخمؼ إال ّ
حاؿ الشرؽ العربي ,ففي صحوتيا تبمغ ُ

السخي ,إال أ ّف ذلؾ كمو بعيدًا عف شعبيا الجائع ,فقد استباحو العدو ,وشبعت منو نواطيرىا وثعالبيا

وصور بيا حاؿ مصر أياـ كاف
(ساداتيا وأراذليا) ,وىي صورة تطابؽ صورة المتنبي التي رسميا
ّ

اإلخشيدي ,فياىـ سادة مصر وكبارىا غفموا عف األراذؿ وقد أكموا حتى التخمة ,وأخذوا أكثر مف
وكأف الزماف يعيد
حاجاتيـ ,وعاثوا في أمواؿ الناس والتي ىي عناقيد خي ارتيا التي ال تفنى وال تنضب.
ّ

نفسو فتكررت حاؿ مصر ,وتراءت لمشاعر صورة ماضييا في حاضرىا ,فكرر صورة المتنبي ليا بعد أف

استوعبيا وكثَُر األخاشيد فييا.
جده أبي الطيب المتنبي ,كما يقوؿ في مقدمة قصيدتو
ولـ يجد يوسؼ الخطيب مف يعارضو غير ّ

(بطاقة معايدة إلى أبي الطيب المتنبي)( ,)1في عيديَّتو الشييرة في كافور اإلخشيدي .وذلؾ لما وجده مف
تقارب في الحالة النفسية السيئة الناتجة عف الغربة والحنيف لموطف ,فيقوؿ الخطيب في عرض الحديث
أحس أبو الطيب - ,قبؿ ّني ٍ
ؼ وألؼ سنة – بحرقة الغربة في عقر داره ,وبيف
عف قصيدتو ىذه" :وكما َّ
ٍ
َّ
ٍ
شاىد عمى دمامة ىذا العصر ,أف أحس أيضًا ,ال بغربتي الذاتية
كشاعر
فمعؿ مف حقي,
ذويو...
الفمسطينية وحسب ,وانما بغربة ىذه األمة كميا في عقر دارىا ىي األخرى ,كأكبر جالية غجرية منبوذة
عرفيا التاريخ ,تتقاسـ أشبلءىا سبللةٌ متطورةٌ مف المماليؾ عمى اتّساع رقعة ما بيف المحيط والخميج".
فيأتي بمفتاح قصيدة المتنبي ليفتح بو قصيدتو فيقوؿ:

()3

عيد
ٌ
لت يا ُ
حو َ
عيدَ ،حمَ ْم َت كما ّ

تجديد
فما َو َحقٍّ ِؾ تحت الشمس
ُ

أما ِ
األحب ُة ،فاألسال ُؾ دونيمو
ّ

ِ
وبارود
ودوف غزة ،فوال ٌذ
ُ

أما المتنبي فيقوؿ:

()4

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.613/4
( ) 2نفسه ,ج.614/4
( ) 3نفسه ,ج.611/4
4
( ) دٌوان أبً الطٌب المتنبً ,شرح أبً البقاء العسكري المسمى بالتبٌان فً شرح الدٌوان ,ج.45/6
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()2

بأية ٍ
عيد
ٌ
دت يا ُ
حاؿ ُع َ
عيد ّ

بما َمضى أـ ٍ
جديد
بأمر َ
فيؾ تَ ُ

دوني ُـ
أما األحب ُة فالبيداء
ُ
ّ

بيد.
فميت دوَنؾ بيداً دونيا ُ

فيجمع ىذا التناص بيف األبيات مف حيث التماثؿ المفظي ,والتشابو الداللي ,وىذا يعكس الحالة
النفسية المتماثمة لكبل الشاعريف ,فبدأ ك ّؿ منيما بمفظة (عيد) وانتيى بػ(تجديد) ,وكذلؾ الحديث عف األحبة
األحبة) الذيف فرقتيـ وأبعدتيـ وحالت بينيـ األسبلؾ ,والفوالذ والبارود عند الشاعر يوسؼ الخطيب,
( أما
ّ
والبيد والصحارى عند المتنبي .فالخطيب يتحسر عمى ىذه الببلد المتفرقة التي تفصؿ بينيا الحدود ,وكأف

حالة االنقساـ العربي مستمرة منذ المتنبي حتى اآلف ,وا ْف كانت الصورة عند المتنبي في الغربة حالة فردية

لكن يا عند الخطيب تأخذ البعد الجمعي (أنا ونحف) وىنا جبرية المكاف تفرض ثقميا عمى
(األنا) واختياريةّ ,
الشاعرّ .إنيا حالة نفسية صعبة وسيئة فبأي ٍ
حاؿ عدت يا عيد؟ وما ازؿ الحاؿ كما ىو ,غربة وحنيف,
شوؽ ولوعة لؤلحبة التي حالت بينيـ أسبلؾ مصطنعة وضعيا العدو مف جية وفوالذ ورصاص يمنع

الوصوؿ إلى األحبة في غزة الصمود كيؼ لؾ يا عيد أف توصؿ الفرح والسرور إلينا وما زالت األحواؿ
عدت والحاؿ كما ىي كما
كما ىي؟ أـ تحمؿ معؾ ىدية مف السماء تبعث في النفوس السرور؟ ىا أنت
ّ

تركتيا في العاـ الماضي والذي قبمو وما قبؿ ذلؾ بكثير ,ليس تحت شمسؾ جديد .وىذا ما عاناه أيضاً
المتنبي مع اختبلؼ العصر واألسباب ,فوراء غربة يوسؼ الخطيب أسباب سياسية قسرية ,أما المتنبي
فأسباب اجتماعية إرادية دفعتو لمرحيؿ إلى ببلد بعيدة ,حالت بينو وبيف أحبتو الصحاري.
ويكمؿ الخطيب توافقو الداللي في القصيدة ذاتيا مع المتنبي في قولو:

()1

()2

سقاةٌ ،و ٍّ
ِ
الطمي َك ِذ ٌب
و
الساقيافُ ،

ُنس فييا ،وال َى ٌّـ وتسييد
ال أ َ

أصخرةٌ أناِ ،مف ٍ
ود ْف ِ
ؽ َدٍـ؟
لحـ َ

ممود!!
و "صخرة القدس" َرقت َو ْى َي ُج ُ

وىذا يتوافؽ مع مقصد المتنبي في قولو:

()3

أـ في ُك ِ
وتسييد
ؤوس ُكما َى ٌّـ
ُ

ِ
ِ
كؤوسكما
أخمر في
يا ساق َيي ٌ

(ٌ ) 1نظر :عتٌق ,عمر ,التناص األدبً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة جامعة الخلٌل للبحوث ,م ,4ع ,6114 ,1ص.614-616
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.611/4
3
( ) دٌوان أبً الطٌب المتنبً بشرح أبً البقاء العكبري ,ج.31/6
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األغاريد
داـ وال ىذي
ُ
ىذي ُ
الم ُ

غيرني
أصخرةٌ أنا؟ مالي ال تُ ٍّ

فيتحدث الشاعر عف الخمرة تمؾ التي مف خصائصيا إذىاب العقؿ ,وايصاؿ النفس إلى نشوتيا
جوة ,ويعود ذلؾ لمحالة
وزىوىا ,لكف خمرة الشاعر فقدت لذتيا وغابت نشوتيا فمـ يكف مف ورائيا فائدة مر ّ

النفسية المتأزمة لمشاعر التي سببتيا غربتو القسرية عف وطنو وأحبتو .فمـ يبمغ تمؾ النشوة والمذة فييا,

حتى أضحى َّ
وحنت
وكأنو صخرة ٌ
فاقد لمشعور رغـ َّأنو مف لحـ ودـ ,بخبلؼ صخرة القدس التي رقّت ّ
جممود صمب ال روح فييا .وىذا ما يتفؽ مع سياؽ المتنبي ,فخمرتو أيضاً سمبت
ألىميا وأحبتيا وىي
ٌ
ىمو ,لكنيا حاضرة إذا ما
خصائصيا فبل نشوة فييا وال ل ّذةٌ ,ولـ تعد تمؾ الرفيقة التي تسمي اإلنساف ّ
طمبتيا .بخبلؼ الحبيب المفقود ,وىذا أيضاً نتيجة لمحالة النفسية السيئة لممتنبي .وىنا يظير االتفاؽ

الداللي بيف النصيف الذي يعكس حالة نفسية واحدة لكبل الشاعريف.
وفي القصيدة نفسيا ينبينا الشاعر إلى وجود اقتباس لجممتيف وضع عمييما عبلمتا تنصيص,
وىذا االقتباس يوصمنا إلى تناص الشاعر مع قصيدة أخرى لممتنبي ,فيقوؿ في القصيدة نفسيا ( بطاقة
معايدة إلى أبي الطيب المتنبي):

()1

اف" مف حيفا وكرِمِميا
ما " ِشعب َبو َ

وداوود!!
سميماف،
ماف،
ُ
ٌ
رج ُ
والت ُ

الحر ،في َو ٍ
طف
وما " الفتي العربي" ُ

العناقيد؟!
َل ُو الدوالي ِب ِو ،إال
ُ

بواف" و "الفتى العربي" اقتباس مباشر وصريح مف قوؿ المتنبي في قصيدتو التي
فجممة" شعب ّ

بواف:
مدح بيا عضد الدولة وولديو ,ويذكر طريقو بشعب ّ

()2

ب ِط ْيباً في المغاني
مغاني ال َ
ش ْع ُ

ِِ
يع ِم َف الز ِ
ماف
الرَب ِ
بمنزَلة ّ

ولكف الفتى العربي فييا
ّ

غريب الوج ِو و ِ
ِ
المساف
اليد و
ُ

ِ
ب ِجن ٍة لو سار فييا
َمالع ُ

لسار ِبتُْر ُج ِ
ماف
َ
سميماف َ

ِط ْب َت فرساننا والخيؿ حتى

خشيت واف َكرم َت مف ِ
اف
الحر َ
ُ
ُْ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.613/4
2
( ) دٌوان أبً الطٌب المتنبً بشرح أبً البقاء العكبري ,ج.611/3

116

ِ
الجماف
عمى أَ ْعرافيا مثؿ ُ

ض األغصاف فيو
غدونا تنفُ ُ

اىتـ الشعراء الفمسطينيوف باألماكف عامة وفمسطيف خاصة " ,فأعادوا صياغة األماكف والعالـ
وفؽ رؤيا جديدة ,اتخذت صو اًر مثالية وانسانية ,وتجاوزوا بيا المساحة الجغرافية المجردة األماكف إلى
بل روحيًا ووجدانيًا ,يزخر بالحركة والحياة ,فاستنطقوىا ونقموا أحاديثيا وتاريخيا عبر أشعارىـ,
كونيا تشكي ً
فكاف ذلؾ تعويضاً نفسياً الفتقادىـ فمسطيف (النواة) الطبيعية ومدنيا وقراىا وشوارعيا ,لذلؾ ال غرابة أف
نجد (فمسطيف) محو اًر ميماً مف محاور الكوف ,تتخذ لنفسيا في قصائد الشعراء الفمسطينييف صو اًر شتى,
تتماىى مع كؿ مدينة مف مدف العالـ ,فيي غرناطة وسمرقند ودمشؽ والقاىرة وبيروت"...

()1

فالمكاف ىنا

وسيمة يوسؼ الخطيب لمتعبير عف الغربة التي أحرقت دمو وأذابت جسده الممتاع ,رغـ مكوثو بببلد عربية
بواف" ,الذي رغـ جمالو وسحره لـ ينس المتنبي
شقيقة ,فوجد صدى صوتو في حديث المتنبي عف " شعب ّ

مسقط رأسو وصحبو وسيؼ الدولة فقد أحس بغربة المغة والعرؽ والعادات والتقاليد .وكذلؾ يوسؼ
الخطيب ,لـ تنسو جميع الدوؿ العربية حيفا وكرمميا.
ولـ يتوقؼ الخطيب عند المكاف فقط ,فقد ذكر الحصاف كذلؾ الذي يعد وسيمة إلظيار جماؿ
الطبيعة ,وىو أيضاً مظير مف مظاىرىا .فيقوؿ:

()2

ِ
ص ِد َؾ " بالشيباء" مقصود
َي ْبقى لقَ ْ

فاكبح جوادؾ ،ما " الفُسطاطُ" داني ًة
َ

ث انزياحًا في الداللة ,حيث جعؿ مف الحصاف وسيمة يعبر بيا عف موقؼ سياسي
لكنو أَ ْح َد َ

مضمر ,يقضي بتحوؿ سير جواده مف مصر نحو سوريا ,بخبلؼ (جواد المتنبي الذي كاف يخشى أف
تحرف الخيؿ وتمتنع عف المسير عمى الرغـ مف أصالتيا بسبب الطبيعة الخبلبة) ,ولـ يكف يقصد مف
ورائيا أي موقؼ سياسي.

()3

َّ
فاستغؿ يوسؼ الخطيب عناصر الصورة التي رسميا المتنبي في رحمتو إلى

ليصور بيا بعداً سياسياً كاف حاصبلً في زمنو الحاضر وىو التحوؿ
(عضد الدولة) مرو اًر (بشعب َب َّواف),
ّ
فحمؿ كؿ عنصر
المكاني السياسي لمقضية الفمسطينية (خاصة) والعربية (عامة) ,مف مصر إلى سورياَّ ,

( ) 1موسى ,إبراهٌم نمر ,دراسات فً أنواع التناص فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر.645 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.613/4
3
( ) ٌنظر :عتٌق ,عمر ,التناص األدبً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة جامعة الخلٌل للبحوث ,م ,4ع.613 ,6114 ,1
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بواف والحنيف إلى الوطف) و (حيفا وكرمميا
مف عناصر صورة المتنبي بعداً داللياً سياسياً ,وطنياً (شعب ّ
والحنيف إلى الوطف) والحصاف ليدلؾ إلى التحوؿ في المسار.
ولـ يجد يوسؼ الخطيب فرقاً بيف ذاؾ المغترب عف وطنو وذاؾ القابع في السجف ,فقارب بيف
نفسيتو كمغترب وبيف نفسية أبي فراس الحمداني األسير في قولو:

()1

دي ِؾ ِم َقش ٌة
جارتا ،ىؿ لي َل ْ
أيا َ
ِ
ِ
أزماف
س مف بيتي َم ازِب َؿ
فَأَ ْكن َ
وبيا
ُىنا ُرُد ُ
ىات " الشرؽِ" ُغص ْت ُج ُن ُ
ِ
ٍ
تيجاف
أعقاب
ِقمام َة
أفيوف ،و َ
الالت" مف ُعقر دارنا
سنا "
ُ
َ
وحيث َك َن ْ
ِ
أوثاف
أوثاف ،وأفرا ُخ
تكاثََر
ٌ
ط ْف
شرٌد بال َو َ
" جميم ُة" اسمعي ..ألنني ُم َ
ِ
ِ
الزمف
متاىة
أىيـ في
ْ
ألنني ُمرتح ٌؿ ُ
ومنتيى ربابتي َوتَْر
وليس لي قيثارةٌُ ،
ألنني ما ز ُ ِ
الوَب ْر
ب
َ
لت أحم ُ
النياؽ ،أكتسي َ
ٍ
أمؿ
فيذه ىديتي ،إف لـ َي ِخ ْب
لشاعر ْ
ي باق ٌة مف الدموِع وال َخ َج ْؿ!!
كؿ الذي َل َد ّ
فيتناص قوؿ الخطيب مع قوؿ أبي فراس الحمداني:

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.114 -116/6
2
( ) من التراث العربً ,شرح دٌوان أبً فراس الحمدانً.611 ,
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()2

أقوؿ وقد ناحت ِبقربي حمام ٌة

جارتا ،ىؿ تشعريف بحالي؟
َأيا َ

معا َذ اليوى إما ُذ ِ
قت طارقة النوى
ّ

وال خطرت ِ
اليموـ بباؿ!
منؾ
ُ

ادـ
أتحم ُؿ
َ
مخزوف الفؤاد قو ٌ

عمى ُغ ٍ
صف نائي المسافة عاؿ؟

أيا جارتا ما أنصفو الدىر بيننا

اليموـ ،تعالي!
تعالي أقاسمؾ
َ

لدي ضعيف ًة
ي روحاً ّ
تعالي تََر ْ

ٍ
ب باؿ!
ترد ُ
ٍّد في جسـ يعذ ُ

مأسور ،وتبكي طميق ٌة
أيضح ُؾ
ٌ

ويندب ِ
ساؿ؟
محزوف،
ويسكت
ٌ
ُ
ُ

ظ ِير المقطوعتاف الحالة النفسية المتردية لكبل الشاعريف ,حيث تتوحد المشاعر وتتشابو النفسيات
تُ ْ

لدى األسير والمغترب ,فيا ىو الشاعر يعاني مف م اررة الغربة والنفي عف الوطف ,وحرقة الشوؽ والحنيف
لؤلىؿ ,ومف ال يأس واألسى الناتج عف تباطؤ الحكاـ واألمـ عف نصرة وطنو فمسطيف ,وكذلؾ حاؿ أبي
فراس في أسره ,فقد عانى غربة الديار واألىؿ والحنيف إلييما ,وتباطؤ سيؼ الدولة عف افتدائو وتخميصو
مف األسر ,وتكمف المفارقة الشعرية بيف أبي فراس والخطيب في َّ
أف كبلً منيما عانى مف غربة تمثمت عند
األوؿ في الجانب الفردي النفسي ,في حيف تمثمت عند الثاني بالجانب الجمعي فشكمت لو انكسا ًار نفسيًا
مف صورة العالـ العربي الذي لـ يناصره.

()1

وقد اتخذ كبل الشاعريف مناجياً لنفسو ورفيقاً يبثاف لو حزنيما ,فكانت الحمامة رفيقة ألبي فراس,
وىي رفيقة حقيقية كانت جارة لو في سجنو فأخذ يناجييا ,ويبث ليا حزنو ,وىي كذلؾ رمز لمحزف الذاتي,
وما أغرب الدىر يجعؿ المأسور يضحؾ ,وأما الحرة الطميقة تبكي ويسكت المحزوف الذي امتؤل قمبو أسًا,
ويبكي ويندب السالي!! إنيا سخرية القدر .أما جارة يوسؼ الخطيب فيي مجازية ترمز إلى المناضمة
الجزائرية (جميمة بوحيرد)

()2

التي ترمز إلى النضاؿ والجياد والثورة ,والتي "تحمؿ في ثناياىا مأساة سياسية

تتمثؿ بضياع سجؿ نضالي بطولي سطره األحرار بدمائيـ أو بنضاليـ كما ىي حاؿ (جميمة بوحيرد) التي

(ٌ ) 1نظر :عتٌق ,عمر ,التناص األدبً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة جامعة الخلٌل للبحوث ,م ,4ع.613 ,6114 ,1
2
( ) ٌنظر :العسلً ,بسام ,المجاهدة الجزائرٌة ( واإلرهاب االستعماري) ,ص.132-142
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ناضمت مف أجؿ تحرير الجزائر مف االستعمار الفرنسي ...في حيف ما زاؿ الشرؽ يئف مف (حكاـ)
وصفيـ الشاعر بأعقاب تيجاف أوثاف".

()1

وعمى الرغـ مف مجوف أبي نواس إال َّ
أف مكانتو لدى الشعراء محفوظة ,حيث "يقدـ بعض الشعراء
()2

أبا نواس نموذجا لبلحتجاج والخروج عمى الساكف الثابت مف قيـ عصره الفنية واالجتماعية"
الوقوؼ عمى األطبلؿ وأخذ يي أز بيـ ,فيقوؿ:

فرفض

()3

عاج الشقي عمى ٍ
دار ُيسا ِئمُيا

جت أسأ ُؿ عف خمارة ِ
البمد
وع ُ
ُ

ئ الَم ُو َع ْي َن ْي َمف َبكى َح َج ارً
ال ُي ْرِق ُ

صبو إِلى َوتَِد
وال ش َفى َو ْج َد َمف َي ْ

يوظؼ الخطيب نص أبي نواس الذي عرؼ عنو خروجو عف مألوؼ الوقوؼ عمى األطبلؿ في
مقدمة القصيدة التقميدية ,إال َّأنو أحدث انزياحاً لغويا وداللياً في التعالؽ النصي وفي توظيؼ نكرة أبي
نواس كما في قوؿ الخطيب ,فيقوؿ:

()4

نباط" ر ِ
ت عمى " األَ ِ
احمَتي
لكفَ ،ع َ
ْ
ط ْف ُ

ؽ ِ
مي الن ْق ِ
ألبم ٍ
ش َي ْر ِج ُع لي
جاى ٍّ

اف ،وآليتي
صو ٌ
خزائني فيو ُ

َىش مف َرن ِة الفخ ِ
ار في ال ُقَم ِؿ
أَ

ت الشقي عمى ِرسٍـ أ ِ
ّماح ُك ُو
ُع ْد ُ
ْ

ادتي ،بدلي
زو َ
َ
وعاج غيري عمى ّ

فيظير االنزياح الذي أحدثو يوسؼ الخطيب في تناصو مع أبي نواس في حديثو عف الديار التي
عاج عمييا ,فبينما يتحدث أبو نواس عف ديا ر ميجورة خالية مف الحياة ,يقؼ الشاعر يبكييا ويسائميا,
يرد الغائب وال وتد يشفي غميؿ ويريح قمب العاشؽ .أما ديار يوسؼ الخطيب فيي
فيسخر منو فبل حجر ّ
ديار شامخة نابضة بالحياة تعج بأىمي ا ,يشكو إلييا ىزيمة حزيراف ,لعميا بعمرانيا ومعالميا تخفؼ جراح
اليزيمة.

()5

وال سيما قد "انصرؼ شعراء تمؾ الفترة إلى توجيو التيـ إلى امرئ القيس ,وعنترة العبسي,

( ) 1عتٌق ,عمر ,التناص األدبً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة جامعة الخلٌل للبحوث ,م ,4ع.613 ,6114 ,1
( ) 2الكركً ,خالد ,الرموز التراثٌة العربٌة فً الشعر العربً الحدٌث.663 ,
( ) 3دٌوان أبً نواس ,الحسن بن هانً ( ,ت151هـ) ,تحقٌق أحمد عبد المجٌد الغزالً.32 ,
( ) 4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.611/6
5
( ) ٌنظر :نفسه ,مقدمة القصٌدة ,ج.633-631/6
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والخميؿ بف أحمد الفراىيدي ..بتيمة كونيـ ,وآخريف كثيريف غيرىـ ,رموز التخمؼ واالنكسار!!"

()1

بدال

مف توجيييا لمقادة والرؤساء العسكرييف والسياسييف ,فما دخؿ ىؤالء بيذه اليزيمة؟؟
فالخطيب يستشرؼ المستقبؿ ويتطمع إليو وترؾ الماضي بما فيو ,وعدـ الوقوؼ عمى أطبلؿ
األمجاد العربية ,فيي نظرة تحوؿ في الخطاب الشعري مف الماضي إلى المستقبؿ مرو ًار بالحاضر ,بعدما
فقد األمؿ بالحالة العربية التي سيطر عمييا اإلنكسار والخذالف في ىزيمة الخامس مف حزيراف ,فقد شقي
مف ىذا الجمود كما شقي أبو نواس مف التقميد في الوقوؼ عمى األطبلؿ .وكذلؾ الحاؿ في حديثو عف
ذاؾ الشقي الذي عاج عمى الرسـ ليسائمو ,لكنو انزاح في داللتو ,فيو لـ يقصد بو ما قصده أبو نواس _
الشعراء الذيف يقفوف عمى األطبلؿ_ بؿ قصد بو نفسو ,فيو ذاؾ الشقي الذي شقي بيزيمة حزيراف ,حيث
قاؿ:

()2

الشقي عمى رسـ أ ِ
ت ِ
ُماح ُك ُو
ُع ْد ُ

()3

وعاج غيري عمى ُزّوادتي ،بدلي

فقد اختار يوسؼ الخطيب أف يعد عمى حضارة العرب العريقة الشامخة بمعالميا لكي يماحكيا
ويثور عمييا ويعبر عف غضبو منيا فعمى الرغـ مف تمؾ الحضارة إال أنيا لـ تستطع أف تنتصر في
حزيراف ,أي نظاـ ييزـ ولو مثؿ تمؾ الحضارة واألصالة التي يشيد عمييا كؿ العالـ .بينما عاج غيره مف
الشعراء عمى التراث الفكري العربي القديـ حيث عزوا أسباب اليزيمة إلييا ,وىذا ما ذكره في مقدمة
القصيدة " في ذلؾ الشير األسود ,وانطبلقاً منو إلى يوـ الناس ىذا ,ابتعدت رؤوس ألوؼ األقبلـ العربية
عف أية مساءلة لمؤسسة السمطاف العربي عمى اتساع رقعة القارة العربية ,بوصفيا المسؤولة مباشرة,
وبالكامؿ ,عف سوء إدارتيا القيادية العميا ليذه المرحمة مف صراعنا المصيري مع األعداء ,ولـ تقـ بأدنى
مجازفة باالقتراب مف أسبلؾ قيصر الشائكة المكيربة ,بؿ انصرفت بجممة أفكارىا وأشعارىا وقرائحيا
اليبلمية الرخوة ,إلى تجيير فاتورة اليزيمة مف أصميا وفصميا ,عمى حساب امرئ القيس وعنترة"...

()4

وىذا يصور جبف أولئؾ الشعراء الذيف توجيوا بالتيـ إلى بنية الثقافة بدالً مف الحكاـ والمسؤوليف عنيا,

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.632/6
( ) 2نفسه ,ج.611/6
ك المُشاطرة والمنازعة فً الكالم ,وال َمحْ كُ :التمادي فً اللجّ اجة عند المساومة والغضب ونحو ذلكٌ .نظر :ابن منظور,
( ) 3أماحكه :محك :المح ُ
لسان العرب( ,محك).
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.632/6
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وىذا يقارب قوؿ أبي نواس عف أولئؾ الذيف اختاروا الوقوؼ عمى األطبلؿ وبكائيا ,بينما ىو انصرؼ
ثائر عمييا.
بمجونو لمبحث عف خمارة البمد ,تاركًا األصوؿ الفنية لمطمع القصيدة العربيةً ,ا
فالخطيب يصور نفسو بصورة أولئؾ الشعراء الذيف التزموا بالتقميد واألصوؿ الفنية لمطمع
القصيدة ,أي عدـ الخروج عف المنطؽ والواقع كما فعؿ ىو في توجييو سياـ التيـ لؤلنظمة العربية بينما
اتجو غيره مف شعراء عصره لتوجيييا نحو البنية الثقافية التي ال دخؿ ليا بيزيمة حزيراف ,والذيف صورىـ
بصورة أبي نواس ذاؾ الذي سخر مف الشعراء التقميدييف ,وثار عمييـ ,وأخذ يرضي مجونو بأف يبحث عف
خمارة في البمد.
بأف ىذه
وحينما يستذكر يوسؼ الخطيب ماضي أمتو وال سيما الجانب المشرؽ منو ,يتأكد شكو ّ

األمة الحاضرة اآلف ليست ىي نفسيا التي ق أر وسمع عنيا وعف أمجادىا ,فيرتد إلى تمؾ األمة التي
سطرت أمجادىا بالدماء بفتح عمورية ,فوجد الخطيب الصورة التاريخية ماثمة أمامو بشكؿ معكوس فسخر
مف الواقع العربي الذي ُى ِزَـ في حزيراف ,فكانت عمورية المعادؿ الموضوع لذات الشاعر كما في قولو:
أكاد أُو ِم ُف ،مف ٍ
شؾ ومف َع َج ِب
ُ

ِ
العرب
ىذي المالييف ليست أُم ِة

وؼ الميؿ بارق ٌة
لوال ُ
سج َ
تشؽ ُ

ِ
الح ُج ِب
شعم َة
ِ
يا ُ
الصبحُ ،ردٍّي حال َؾ ُ

يج بي ِذ ِك ُر التاريخ جامع ًة
تَ ِي ُ

قع ُد بي
ويعتريني األسى حولي ،فَ َي ُ

بقاء ليا:
تََوز َعتْني
ٌ
دروب ال َ

ِ
مياء في ال ُكتُ ِب
الذؿ في
الناس ،والع ُ

كأنما أنا َج ْم ُع ِ
يؼ َو َغ ًي،
س ُ
اثنيفَ :

ش ِب
ب
ِ
الروح في ِغ ْم ٍد مف ال َخ َ
ُم َعذ ُ

وري ُة" في ٍ
الميؿ ِ
"ع ُم ِ
أحرقُيا
أعزو َ

ِ
ِ
ِ
الطير في ال ّن َق ِب!!
ذاء
وش ْم ُو أُختي غ ُ

()1

صور فييا النصر والفخر,
وقد استدعى يوسؼ الخطيب قصيدة أبي تماـ في فتح عمورية التي ّ
()2
صور ىو في قصيدتو ,وذلؾ إلحداث إثارة وتأثير.
بخبلؼ ما ّ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.153 /6
2
( ) ٌنظر :عتٌق ,عمر ,التناص األدبً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة جامعة الخلٌل للبحوث ,م ,4ع.612 ,6114 ,1
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يقوؿ أبو تماـ:

()1

باء ِم َف ال ُكتُ ِب
الس ْي ُ
ؼ أَصد ُ
ؽ أن ُ

ِِ
الجد والم ِ
عب
الحد بيف ٍّ
في َحده َ

الفتوح تعالى أَف يحيط بو
فت ُح
ِ

ط ِب
نظ ٌـ ِمف الشعر أَو نثٌر مف ال ُخ َ

فتح تفتح أبواب الس ِ
ماء لو
ُ

ش ِب
وتبرز
ُ
األرض في أثوابيا القُ ُ
ُ

...

...

غادرت فييا بييـ المّ ِ
يؿ وىو ضحى

صب ٌح مف المّي ِب
يُ
شم ُو وسطيا ُ

وؼ الدىر مف ٍ
إف كاف بيف صر ِ
رحـ

موصول ٍة أو ٍ
ِ
ذماـ ِ
نقضب
غير ُم

ِ
يـ
أَبقت بني األصفر الممراض ْ
كاسم ُ

ص ْفَر الوجوه وجمّت أ َْو ُج ُو العرب
ُ

تتفؽ القصيدتاف بالحدث التاريخي العظيـ الذي كاف بمثابة النموذج األعمى لمفتوحات اإلسبلمية,
عمورّية" ,فتح الفتوح ,ذاؾ الفتح الذي
وكثي اًر ما تغنى بو الشعراء وصوروه بأبيى الصور ,إنو فتح " ّ

انفتحت لو أبواب السماء وتزينت لو األرض ولبست أبيى أثوابيا احتفاالً بو ,إنو الفتح الذي أبقى لمعرب
أمجادىـ وحافظ عمى مكانتيـ العالية ,وجعؿ المشركيف في أدنى الدرجات .صور كثيرة رسميا أبو تماـ
في قصيدتو ,وىي قصيدة مطولة تتكاثؼ فييا الصورة وتزدحـ ,لتخرج بصورة واحدة متكاممة ىي صورة
النصر والفخر والعزة .وربما ىذا ما أغرى يوسؼ الخطيب الستحضارىا ,ليصور اليزيمة واالنكسار.
ضمف يوسؼ الخطيب الصور الفنية التي استعارىا مف قصيدة أبي تماـ في قصيدتو السوداوية,
حيث قاـ بتحويرىا وتموينيا بدالالت تنسجـ ورؤيتو السياسية ,ليخرج بيا صورة االنيزاـ واالنكسار التي
ىي حاؿ العرب في وقتو وحتى يومنا ىذا أيضاً .فكؿ ىزيمة يتبعيا انكسار وخضوع لمعدو تؤكد لمشاعر
أف ىذه المبلييف مف الشعوب التي تقطف الوطف العربي بجناحيو الغربي والشرقي وغيرىـ المشتتيف ىنا
وىناؾ ليسوا مف تمؾ األمة العربية التي أذىمت العالـ بصفحات تاريخيا المشرقة في كتب التاريخ التي
ذاع سيطيا حتى أقاصي الببلد .فيا ىو تثور مشاعره وتفيض بو حينما يذكر تاريخ األمة العربية
1

( ) دٌوان أبً تمام الكامل ,شرح شاهٌن عطٌة ,ص.14-13
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المشرؽ ,لكف سرعاف ما يصيبو األسى والحزف واإلحباط حينما تصفعو يد الواقع المكمؿ باليزيمة والذؿ
وغياب النخوة فيقعد محبطًا – يممؤه األسى .ولوال ىذا البرؽ السريع الخاطؼ يضيء حمكة الميؿ العربي
الطويؿ الذي ال يمبث الظيور حتى يختفي ىكذا ىو األمؿ بالعرب أو حتى بالتحرؾ العربي ,أما أنت أييا
الح ُج ِب فميمنا طويؿ وال أمؿ بعده .ىذه صورة الميؿ في قصيدة يوسؼ
النصر (شعمة الصبح) َف ُرَّد حاِل َ
ؾ ُ
الخطيب ,لي ٌؿ َّ
ظممتو صبح النصرّ .إنو الفتح الذي حافظ عمى مكانة العرب ورفع رايتيـ ,بخبلؼ
شؽ ُ

حاؿ مبلييف العرب في ىذا الوقت حيث توزعت الدروب ,وال سبيؿ لمقاءُّ ,
الذؿ بيف الناس وفييـ ,وأما

الفخر والعمياء فأصبح في الكتب فقط .ىذا الحاؿ وضع سيؼ الوغى ,الذي ىو رمز إلى امكانيات وارادة
األمة العربية ,في ٍ
سيؼ أبي تماـ في فتح
غمد مف خشب ,مما أضعفيا وجعميا خاضعة لمعدو ,بينما كاف
ُ
عمورّية رم اًز لمقوة والفتؾ باألعداء ,صور متناقضة لسيؼ عربي ,لعب الزماف بو وقمب صورتو ,وسمبو
ّ

صفاتو الحقيقية .يا فتح عمورية لـ نعد نبراس النصر وتاج المجد ,فبعدؾ تخمى الجميع عف شقيقتيـ
غذاء وفريسة لبلحتبلؿ في النقب .ومف ىذه الصور المتناقضة بيف القصيدتيف يظير
فمسطيف ,تركوىا
ً

تعالقيما" ,فبل يشترط التماثؿ في السياؽ الداللي ,بؿ قد يكوف السياؽ المستدعى ضدياً ييدؼ إلى تجسيد
مفارقة لتحقيؽ تأثير واثارة ,وىو أمر تكفؿ بو امتصاص يوسؼ الخطيب لقصيدة فتح عمورية ألبي
()1

تماـ".

إف حالة االنكسار وال ّذؿ التي تعيش بيا األمة ما ىي إال نتيجة جناية جناىا النظاـ والحكـ
السياسي ,فيي التي تتحمؿ مسؤولية ىذه األمة .وىذا معنى قوؿ يوسؼ الخطيب:

()2

أ ِ
عت إال ثُ َمال َة األَ َلِـ
ُرض ُ

ىذا جناه أبي َعَمي ،وما

ص ُّ
ب غضبو عمى أولئؾ المسؤوليف عف ىذه الشعوب ,فكانوا سبباً لحالتيـ السيئة ويأسيـ
حيث ي ُ

مف الحياة فاألب ىنا رمز الحكاـ المتخاذليف ,الذيف جرعوا شعوبيـ األلـ وم اررة العيش ,تماما كما ىو حاؿ
أبي العبلء الناقـ عمى أبيو حيث يقوؿ:

()3

وما جنيت عمى أحد

ىذا جناه أبي عمي

( ) 1عتٌق ,عمر ,التناص األدبً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة جامعة الخلٌل للبحوث ,م ,4ع ,6114 ,1ص.611
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.132 /6
3
( ) الذهبً ,سٌر أعالم النبالء ,تحقٌق :شعٌب األرنؤوط وغٌره ,ج.424 /14
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حرـ
حيث ّ
عد اتخاذ الولد واخراجو إلى الدنيا جناية ,وجناية أبيو ىي إحضاره إلى ىذه الدنيا ,وقد ّ

الزواج عمى نفسو حتى ال يكوف جانيًا عمى أبنائو ويكوف سببًا في تعاستيـ ومعاناتيـ في ىذه الحياة.
فيسقط الشاعر جناية األب عمى ولده ( أبي العبلء ووالده) عمى الحاكـ وشعبو ,حيث تتبلقى الشخصيات
(األب والحاكـ) بالمسؤولية ,و (أبي العبلء وأنا الشاعر  /الممثمة لمشعب) بوقوع الجناية عمييـ .والمفارقة
تقع ىنا في كوف حزف أبي العبلء ومأساتو تتخذ بعدًا وجوديًا ,فكاف والده السبب في وجوده في ىذه الدنيا
وتعاستو ,بينما تتخذ مأساة الشاعر بعداً سياسيًا ,حيث تتحوؿ أنا الشاعر إلى الشعب جماعة ,واألب رم ًاز
لمحكاـ فكاف الثاني (الحاكـ) سبباً في تعاسة الشعب وضياعو وتشتتو واجياض قضيتو.
ويتناص كذلؾ مع أبي العبلء في قولو:

()1

ِ
ِ
القدس
طر
يا َ
مميؾ المموؾ ،يا ُم ْم َ

وعوداًَ ..وم ِ
لمفرنج
ِ
وعداً
ُ

ِ
ظن َؾ إال
الو ْط َء ،ما أَ ُ
َخ ٍّفؼ َ

نج!!
طر ِ
بيدقاً في ُمَرب َع الش َ

حيث يستعير لفظ " خفؼ الوطء" مف قوؿ أبي العبلء :

()2

ِ
الرحػ
ِ
ورنا تمألُ ّ
صاح ! ىذي قُ ُب ُ

يد ِ
ب ،فأ ْي َف القُبور ِم ْف ع ِ
عاد؟
َ
َ
ُ

ديـ الػ
َخفٍّ ْ
الو َ
ؼ َ
طء ! ما أظُف أَ َ

أرض إالّ ِم ْف ىذه األَ ْج ِ
ِ
ساد

ليخاطب بيا ذاؾ الحاكـ الذي ليس مف شأنو سوى إعطاء الوعود لمقدس بنصرتيا والحفاظ عمييا
يخؼ بنفسو ,فما ىو إال قطعة
مف جية ,ومف جية أخرى لبلحتبلؿ والغرب ,فيسخر منو ويطمب منو أف
ّ
شطرنج يحركيا االحتبلؿ كما أراد .وىي صورة ساخرة رسميا الخطيب لمحاكـ العربي الذي ال يممؾ زماـ
أمور بمده ,بؿ ىو بمثابة لعبة بيد الغرب .بينما كاف خطاب أبي العبلء لصحبو عمى سبيؿ الموعظة
والحكمة في فمسفة الحياة والموت ,فيا صحبي المتكبر خفؼ الوطء وتواضع فاليوـ تمشي عمى األرض
وغدًا ستدفف تحت األرض ,مثمؾ مثؿ غيرؾ ,كانوا مموكًا وأصبحوا ترابًا يدوسو الجميع.

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.661 /6
2
( ) أبو العالء المعري ,سقط الزند ,ص.3

111

ويبكي يوسؼ الخطيب زماف الوصؿ لو في بمدة فمسطيف فيقوؿ:

()1

وء عف يافا
يوـ َ
غاب الض ُ
َ
الشريعو
اف
انتجعنا
ْ
َ
الشرؽ ،واجتَْزنا ِل َعم َ
زرع،
ض ْر ُعنا َجؼ ،وال َ
َ
الوجيعو
الع ْم ِي
وأربى القح ُ
ْ
ط في أرواحنا ُ
الدروب احتقنت َم ْوتَى،
و
ُ
مبيعو
األرض ال
البائعيف
وكنا
ْ
األرض ،و َ
َ
َ
زماف الوصؿ،
ض ّيعنا َ
كيؼ َ
ضيعناهَُ ..غشينا عمى اإلثـ الذريعو
ّ
وبكاء زماف الوصؿ ليس بالجديد في الشعر ,فيا ىو لساف الديف بف الخطيب يحف إلى زماف
الوصؿ لو باألندلس ويتمنى لو أنو يعود:

()2

الغيث َى َمى
الغيث ِإ ِذ
جاد َؾ
ُ
ُ
َ

ِ
باألندلُ ِ
س
الوصؿ
زماف
َ
يا َ

صمُ َؾ إالّ حمماً
لـ َي ُك ْف َو ْ

ِ
ِ
الم ْخ َتِم ِ
س
في الكرى ،أو خمس َة ُ

المنى
يقود ّ
إذ ُ
الد ُ
ىر أشتات ُ

رس َـ
تنق ُؿ
الخطو عمى ما ُي َ
َ

يذكر يوسؼ الخطيب ذاؾ اليوـ المشؤوـ ,يوـ غاب الضوء عف يافا وطغى ظبلـ االحتبلؿ
عماف ممجأ ليـ ليكونوا أقرب ما يكوف إلى وطنيـ فمسطيف
عمييا ,وأجبر اىميا عمى الرحيؿ ,واتخذوا مف ّ

لكف الزماف لعب لعبتو وحالت األقدار دوف العودة فضاعت األرض
بوابة العودة ليـ إليياّ ,
عمّيا تكوف ّ

ضيعو ,زماناً عاش فيو بأكناؼ وطنو,
وكذلؾ الشعب ,مما دفع الشاعر إلى رثاء زماف الوصؿ الذي ّ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.45 /6
2
السلمانً ,تحقٌق محمد مفتاح.356 ,
( ) دٌوان لسان الدٌن بن الخطٌب َ
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تضيعيا العرب .فيو يخشى عمييا أال تعود كما حدث في األندلس ,حيث
وربوع بمده فمسطيف قبؿ أف
ّ
سقطت أجزاؤىا واحدة تمو األخرى حتى سقطت كامم ًة ,وأخرج أىميا منيا ,تمامًا كما يحدث بفمسطيف

وشعبيا.
أما ابف الخطيب فيحف إلى زماف الوصؿ القصير الذي عاشو في األندلس مع محبوبتو ويدعو لو
يتعد حمماً في مناـ ,أو نظرة مختطفة سريعة .والفارؽ ىنا أف
بالسقيا ويتمنى لو أنو كاف أطوؿ ,فيو لـ ّ
رثاء الشاعر لزماف الوصؿ لو بعده السياسي والوجودي ,أما رثاء ابف الخطيب لزماف الوصؿ فمو بعده
الوجداني.
ويخاطب الشاعر أولئؾ الذيف لـ يحافظوا عمى وطنيـ ,فيقوؿ:

()1

أَتَ َذ ّكر َت ج ِ
ام َع الرْم ِؿ في يافا
ْ

ِ
ِ
البرتقاؿ؟!
في َئ َة
وضيئاًَ ،و ْ

بيف ِ
في َج ِ
ش ٌـ
"خ ْي َب ٍر" َو ْ
المحراب مف َ

ِ
َح ّكتْ ُو ٍّ
النعاؿ
إثر
النعا ُؿَ ،

فاضطجع فَ ْيئ َة الذكرى
ذكرت!!..
أت َ
ْ

تَفص ْد شع ارً ،وُذؿ سؤ ِاؿ

ِ
"و ِ
ابؾ مث َؿ
النساء ُم ْمكاً ُمضاعاً

لـ تُحاف ْظ ِ
ِ
الرجاؿ "!!
مثؿ
عميو َ

يموـ يوسؼ الخطيب مف كانوا السبب في ضياع فمسطيف ,ولـ يحافظوا عمييا ُبعيد نكبتيا ,أما

ىاجؾ الحنيف ألرضيا ,أما تذكر يافا وشاطئيا وبيارات البرتقاؿ فييا ,كيؼ ىانت عميؾ وتركتيا تضيع
مف بيف يديؾ؟ لـ يتركيا الذيف كانوا مف قبمؾ بيف يدي محتؿ ,أما اآلف فقد انمحت معالـ عروبتيا وطبعيا

المحتؿ بطابعو ,فاقعد أييا المتخاذؿ وتذ ّكر أيامؾ الخالية فييا ,وابؾ مثؿ النساء ممكًا أضعتو مف بيف
يديؾ ,ولـ تحافظ عميو مثؿ الرجاؿ ,تماماً كما فعؿ آخر مموؾ األندلس ,حينما سقطت غرناطة وضاعت
مف بيف يديو فقالت لو أمو ىذا القوؿ:

()2

ِ
الرجاؿ
لـ تحافظ عميو مثؿ

وابؾ مثؿ النساء ممكاً مضاعاً

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.114-113 /6
2
( ) نفسه ,ج.614-616/6
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فجمع يوسؼ الخطيب بيف واقعتيف ,سقوط غرناطة مف جية ونكبة فمسطيف مف جية أخرى,
وكأنيما مصاب واحد ,فقد نتج عنيما ضياع ببلد عربية دوف حراؾ .واف كانت األندلس األولى أندلس
البل ممكف ,في حيف يرى الخطيب أف األندلس الثانية ,أندلس الممكف.
ب -الشعر العربي الحديث:
لقد تنوعت مصادر الشعراء الحداثيوف مف التراث العربي القديـ والحديث فاستفاد الشعراء مف
حية لمتوظيؼ في
تجارب السابقيف عمييـ ,وال سيما الذيف تعرضوا لمحف وتجارب قاسية ,جعمت منيـ مادة ّ

الشعر الحديث .فتداخمت النصوص وتعالقت دوف النظر إلى الزمف .فالشاعر " يعيد انتاج ما تقدمو وما

عاصره مف نصوص مكتوبة وغير مكتوبة " عالمية" أو شعبية أو ينتقي منيا صورة أو موقفًا دراميًا أو
تعبي اًر ذا قوة رمزية"

()1

والتناص يقوـ عمى محو العامؿ الزمني ليخرج بصورة واحدة وموقفاً واحداً يتأتى

دوف تكمؼ أو عناء.
نصي
وما التناص إال تقنية آلية وظفيا الشعراء في عممية تفاعؿ النصوص مف أجؿ خمؽ فضاء
ّ
تتقاطع فيو تجارب الشعراء كما ىو الحاؿ عند يوسؼ الخطيب ( في قصيدتو العيد يأتي غداً) ,حينما تأثر
بل:
بمحمود سامي البارودي في تجربتو الشعرية قائ ً

()2

ِ
ِ
قرع ناقوسي
الظالـ
في
الحزيف أَ ُ

ِحداداً عمى الطمُ ِ
ائر
وؿ الدو ْ

أشتات قومي
الريح
وأُنادي في
ِ
َ

المقابر
وصمت
جيب الصدى،
ُ
فَ ُي ُ
ْ

أَتُراني في خيم ِة ِ
الميؿ وحدي؟

الدجى ،أما لَ َؾ مف ِ
آخ ْر؟
أييذا ُ

ُّ
يمؼ األسى والحزف يوسؼ الخطيب في غربتو عف وطنو ,فيعمف حداده عمى أطبلؿ وطنو المتبقية
آثارىا في ربوعو الحزينة ,ينادي أىميا فبل يجيب إال صدى صوتو ,ورجع أصوات القبور ,فيحسب نفسو
وحيدًا في وحشة المنفى ,وليمو طويؿ ليس لو مف آخر ,ويوشؾ الشاعر أف يفقد ثقتو بنفسو في الغربة,
ٍ
بحالة مف اليأس ,ولـ يجد إال الصدى مجيباً.
وأف الحاضر تمثؿ أمامو بالجمود والسكوف ,فشعر

( ) 1مفتاح ,محمد ,تحلٌل الخطاب الشعري ( استراتٌجٌة التناص).165 ,
2
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.111 /1
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وقد استعار يوسؼ الخطيب الشطر األخير ( أمالؾ مف آخر؟) مف قوؿ البارودي:
الساىر!
ما أطو َؿ الميؿ عمى ّ

أما ليذا المّ ِ
يؿ مف آخر؟

الو ْع ِد! أال زورةٌ
يا ُمخِم َ
ؼ َ

أَ ْقضي بيا الحؽ ِم َف الز ِ
ائر؟

تَرْكتَني مف غمر ِ
ات اليوى
َ

بالردى ز ِ
في لُ َج ٍّج ٍ
اخر
بحر ّ

()1

فميؿ البارودي طويؿ ,وما أطوؿ الميؿ عمى الساىر الذي فقد حبيبتو التي أخمفت وعدىا بالزيارة,
الحب واليوى ,وعذابات الشوؽ .وصورة كؿ مف يوسؼ الخطيب والبارودي
وتركتو وحيداً في غمرات
ّ
الشعرية يمونيا الحزف واألسى بسبب الغربة والفراؽ ,فميميما طويؿ وليس لو مف آخر ,وال أىؿ يستجيبوف

ومعنى.
لمنداء وال حبيب يفي بوعده لمَّقاء ,فتعانقت تجربة كؿ منيما صورةً
ً
فيقوؿ:

ويتفؽ يوسؼ الخطيب مع أمير الشعراء أحمد شوقي بأف الحرية ال تُناؿ إال بالدـ والقتاؿ,

()2

الحري ِة الحمر ِ
اء
بَم ْو ِف
ّ

مف ُعرو ِ
اء
ؽ األَحر ِار تُْنَز ُ
ؼ حمر َ

الحريَّة ,واكتسبت لونيا الرمادي ,تمؾ الحرّية التي ثمنيا
تمو َ
نت ُ
فمف دماء أبطاؿ فمسطيف وأحرِارىا ّ

الدـ ,وسبيميا القتاؿ ,ىذا ما قالو أمير الشعراء أحمد شوقي:
ّ
ِ
باب
ّ
ولمحري ِة الحمراء ٌ

()3

ٍ
مضرجة ُي َدؽ
ِبك ّؿ َي ٍد

ويكرر يوسؼ الخطيب ىذا التناص مع أمير الشعراء في قولو:

()4

َي ِ
اح الميالي
ؼ
الشرؽ مف جر ِ
نز ُ
ُ

الدماء
وعمى َر ْح ِب ِو تسي ُؿ
ُ

التاريخ في ِ
ض ْي ِو
وقروح
ِ
عار َ
ُ

سوداء
داميات ،كريي ٌة
ٌ
ُ

رِ
ض َع الذؿ ،والميان َة ،حتى
َ

اإلباء
وعز
خاب فيو الرجاَ ..
َ
ُ

( ) 1دٌوان البارودي ,محمود سامً البارودي باشا ,تحقٌق :علً الجارم وغٌره ,ج /6ص.166-161
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.35 /1
( ) 3شوقً ,أحمد ,الشوقٌات ,األعمال الشعرٌة الكاملة ,ج.33 /6
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.51-45 /1
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اء
أيفَ ،
َ
أيفُ ،
الح ّري ُة الحمر ُ

اء تعم ُؿ فيو
والسياطُ الحمر ُ

ىذا حاؿ الشرؽ العربي ,ما زاؿ ينزؼ مف جراحو المثخنة ,وقروح ماضية سوداء كريية الرائحة,
رضع الذ ّؿ والميانة ,حتى خاب الظف بو وما زالت السياط تعمؿ فيو وتعتصر دماءه ,حتى أضاعت
الحرّية التي أصبحت تحتاج إلى مف يسمييا
حرية وال أح ارر تعيد بمائيا تمؾ ّ
الحريةُ الحمراء ,فمـ يعد ىناؾ ّ

ويَبّْرئُ جرحيا ,كما يقوؿ أحمد شوقي في قصيدة أخرى لو:
آالمياُ ,

()1

جدتَيا
واذا
نظرت ِإلى الحيا ِة َو ْ
َ

ِِ ِ
مأتـ
قيـ عمى جوانبو ُ
غرساً أُ َ

ال بد لمحرّية الحمر ِ
اء ِم ْف
ُ
ّ

ِ
مسـ.
سموى تُْرق ُد ُجرحيا كالب ُ

ويتناص يوسؼ الخطيب مع أحمد شوقي بالمعنى في قولو:
ِ
المجد
يغتصب
الرصاص
ي
ُ
ُ
مف َد ِو ّ

()2

ي الحناجر!!
اغتصاباً ،ال مف َد ِو ٍّ

فبالقوة يحصؿ المرء عمى ما يريد ,وبالفعؿ ال بالقوؿ ,كما قاؿ أحمد شوقي:
وما نيؿ المطالب بالتمني

()3

ولكف تؤخ ُذ الدنيا غالبا

ليس باألمنيات يحصؿ اإلنساف عمى ما أ ِ
ُخ َذ منو عنوة (الوطف) ,وانما بالتضحية والدماء ,وليس

مف خبلؿ الخطب الرنانة والمدوية وانما فعؿ الرصاص ,كما يقوؿ الخطيب ىو أبمغ مف ّْ
كؿ شيء .فكؿ
مف شوقي والخطيب قد جعؿ مفتاح األمنيات (اإلقداـ بالفعؿ ال بالقوؿ).
وما زاؿ لمغناء تأثيره الخاص في النفوس ,البشرية والحيوانية منيا ,فصوت الناي قادر عمى إخراج
األفعى مف جحرىا ,كما يقوؿ يوسؼ الخطيب:

()4

ِ
ِ ِ
ِ
اليند
ص ِب
اي ،ىات مف َق َ
ىات لي ال ّن َ

ِ
لجائعات الن ِ
يوب
أُ َغ ٍّني

ِ
الج ُح ِ
ذف بالس ٍّـ
ورَ ،ي ْنفُ َ
مف بنات ُ

ِ
شغاؼ القم ِ
وب
نفاذاً إلى

( ) 1شوقً ,أحمد ,الشوقٌات ,الشعر والشعراء ,تحقٌق عبد المنعم عبد الحمٌد.414 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.113 /1
( ) 3شوقً ,أحمد ,الشوقٌات ,الشعر والشعراء ,تحقٌق عبد المنعم عبد الحمٌد .ج /1ص.131
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.641 /1
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وخمفائو ,في مطولتو (أغاني "مارس"
إنيا صورة رسميا يوسؼ الخطيب لمرئيس األمريكي ُ

الصغير)

()1

فس ّـ األفعى
السـ مف جحرىاّ ,
كما يذكر في مقدمة القصيدة .فيو تمامًا كاألفعى التي تنفذ ّ

تماماً كق ارراتو التي يتخذىا اتجاه اإلنسانية عموماً ,وفمسطيننا خصوصاً .فيطمب يوسؼ الخطيب ناياً
لتكؼ عف
مصنوعاً مف أفضؿ أنواع القصب اليندي ليغني لتمؾ األفاعي عمّيا تخرج مف حجرىا ذاؾ,
ّ
الس ّْـ مف جحورىا اتجاه شرقنا المتوسط.
نفث ّ
أما صوت الناي عند جبراف خميؿ جبراف ,فيو أبقى مف أي صوت آخر ,وىو الصوت الخالد
الذي يحفظ العقوؿ ,فيقوؿ:

()2

خمؽ الناس عبيداً

لمذي يأبى الخضوع

أعطني الناي وغني

فالغنا يرعى العقوؿ

وأنيف الناي أبقى

مف مجد وذليؿ

يؤمف كبل الشاعريف بصوت الناي العذب ,فمو مفعوؿ السحر ,وىو الصوت الخالد الباقي,
الناي) فاتفقا في الطمب ,وأكمؿ كؿ منيما صورتو
التناص واضح في الفكرة (أعطني الناي) و ( ىات لي ّ
بما يبلئـ واقعو ,ويعكس أفكاره التي أرادىا .فالخطيب يعزؼ عمى جرح وطنو ,بصوت حزيف متحس ًار عمى

منحى آخر في العزؼ عمى آلتو.
ما ألـ بوطنو ,لكف جبراف يأخذ
ً
ومف الشخصيات التي استدعاىا يوسؼ الخطيب في شعره ناجي العمي ( ,)3عمى سبيؿ التناص
في المضموف ,في أف كبلً منيما يحمؿ سبلحو ,وقد أسطر الخطيب شخصية ناجي العمي كما في
قولو:

()4

ض ْع عمى شا ِى َد ِة الج ِ ِ
العِم ّي"
َ
ُ
ثماف مف " ناجي َ
ينمو حنظمَ ْو"
" ُيولَ ُد ّ
صبا ارًَ ..و ُ
الالجيء َ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.644-633 /1
( ) 2جبران ,جبران خلٌل ,المواكب.13 ,
( ) 3ناجً سلٌم العلً ,رسام كارٌكاتٌر.1543-1543 ,
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.442 /4
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ِِ
ِ
بي!!..
الح ْ
ش ِد ال َغ ٍّ
َفأد ْر ظي ارً ليذا السمـ ..و َ
ِ
المرحمَ ْو!!..
أوباش ىذي
َي ْب أرُ التاري ُخ ِمف
َ
يتذمر يوسؼ الخطيب مف أوباش رجاؿ وطنو ,أولئؾ المتخاذليف المتقاعسيف عف نصرة شعبو
بقاع مختمفة مف األرض .وقد أضفى عمى البلجئ البعد
ووطنو ,المتناسييف لقضية البلجئيف في
ٍ
األسطوري ,الذي يولد ( َجَبا ًار  ,حنظمة) بصيغة المبالغة لشدة تحممو ,وصبره عمى ما يحصؿ لو ,وينمو
حنظمة داللة عمى موقفو لما يحدث مف حولو.
وأما يوسؼ الخاؿ

()1

فكأنو يسخر منو ,ومف أفكاره ,فيقوؿ:

()2

عو
وس ُ
ستاف َر ْو ْ
(وَد ْ
أفكارهُ)_ ُب ُ
ؼ الخا ُؿ _ َ
ُي ُ
ع َ
أغاف مر ٍ
طميقو
وعصافير
سالت،
ْ
و ٍ ُْ
َ
ض ْي َع ْو"
َ
سووا بو " ُخوري َ
يوـ أف َ
ظمَموهُ َ
ِ
مذىب إخو ِ
طريقو"
شيخ
أو عمى
اف الصفاَ ،
ْ
وتأخذ الشخصيات ( الحديثة) الشعرية والنقدية جانبًا ميمًا في ديواف الخطيب فقد أكثر الخطيب
مف نقده ليذه الشخصيات بالسخرية والتيكـ مف ناحية ,والتقريع والذـ مف ناحية ثانية فقد شارؾ أدونيس
بالسخرية والتيكـ في حيف جاءت شخصية درويش بالتقريع والذـ.
كما في قولو عف أدونيس:

()3

وعف " أدونيس"
َس َب ْر"..
أعزيزي "
أدونيس" ْ ..أـ " عمي أحمد أ ْ
ٌ
ُناديؾ بيذا  ..أـ بذاكا..
ِبت ال أَدري  ..أ َ
(ٌ ) 1وسف الخال ,شاعر وصحفً لبنانً (  ,)1543-1513له مجلة شعر الفصلٌة ,وصالون الخمٌسarm.wikipedia.org .
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.414 /4
3
( ) نفسه ,ج.414 /4
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خر َج مف أسما ِئنا  ..أف نتحرْر
َ
ليس  ..أف َن ْ
ى تسعى ِلقُدا ِم َؾ ،إِف تَ ْج َح ْد َوراكا!!..
س َد ً
َو ُ
فالخطيب يعارض بتناصو واستدعائو ليذه الشخصية موقؼ (أدونيس)
بشعره ,عمى سبيؿ السخرية ,مف ميياريو ( العربي والغربي) كما في قولو:
بيف ميياريف

()1

بادئاً باسمو ومنتيياً

( )2

()3

ِ
رقيص أفاعي
ما َدىى
الشعر ،غدا س ْح ارً ،وتَ َ
َ
ٍ
لع َد ْـ.
وسراوي َؿ َمحيكات بأنو ِاؿ ا َ
شيء ِسوى َم ْح ِ
اتباع"
إبداع" ..وال
قيؿ "
َ
ٌ
ض" ّ
َ
ِ
ٍ
مييار" َع َج ْـ!!..
مييار دمشقي"  ..و "
بيف "
وقد توقؼ الخطيب عند مفاصؿ كثيرة في شعر درويش ,حيث أضفى عميو بعض صفات
األنوثة

()4

ووصؿ بو الحد إلى التشكيؾ في نسبو ( ,)5موظفا معجماً لغوياً ساخ اًر وجارحاً اتجاه درويش

()6

.

وتأخذ ريتا بعداً أيديولوجياً في شعر درويش ,فوجد فيو الخطيب مدخبلً لمذـ والتقريع ,رابطاً بيف
ريتا وحزب راكاح ,ويشير الخطيب إلى أف قوـ ريتا ىـ الذيف يقتموف أبناءنا ( ,)7واف كاف درويش قد جعؿ
ببندقيتو ريتا ( البندقية) (.)8

( ) 1أدونٌس :بالٌونانٌة ,هو أحد ألقاب اآللهة فً اللغة الكنعانٌة – الفٌنٌقٌة ,وهو معشوق اإللهة عشتار ,وتجسد الربٌع واإلخصاب لدى الكنعانٌٌن
واإلغرٌقarm.wikipedia.org. ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.464 /4
(ٌ ) 3نظر :أدونٌس ( أحمد علً سعٌد) ,األعمال الشعرٌة الكاملة ,م.14-35 ,6
(ٌ ) 4نظر :أدونٌس ( أحمد علً سعٌد) ,األعمال الشعرٌة الكاملة ,م ,6ج.621/4
( ) 5الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.621 /4
( ) 6نفسه ,ج.411 /4
( ) 7نفسه ,ج.15 ,444 ,463 /4
8
( ) ٌنظر دٌوان محمود دروٌش.153-156 ,
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ويأخذ النقد األدبي وشخصياتو في شعر الخطيب بعداً لغوياً موجياً الخطاب الشعري ليـ وال
سيما ,نظرية ( شعر الحر) لمحمد مندور كما في قولو:

( )1

ىذي ليم ٌة مدفوع ٌة أرصدةَ األحز ِ
اف:
ِ
اإلنساف..
الممح الذي في ُغرب ِة
رح و ِ
الج ِ
ُكؿ ُ
ِ
كي نجعميا لألُ ِ
لمجنس..
نس..
ِ
اليمس" في أَعمد ِة ال ُنق ِاد
لشعر "
َمف يدري؟
فقد يأتي عمى الكوف َغ ٌّد
ال فُسح ٌة فيو ِ
لش ِ
الض ِاد..
عر ّ
ِ
الض ِاد..
نثر ّ
ِ
الض ِاد..
ناس ّ
يخشى الشاعر عمى مستقبؿ الشعر العربي ,وال سيما مف أولئؾ الذيف يدعوف إلى الشعر الغث
الرقيؽ الذي ال يمس الوجداف وال حتى العقؿ .فيدعوىـ إلى شعر اليمس ,فاليمس في الشعر " ليس معناه
الضعؼ فالشاعر القوي ىو الذي ييمس فتحس صوتو خارجاً مف أعماؽ نفسو في نغمات حارة ,ولكنو
غير الخطابة التي تغمب عمى شعرنا فتفسده .إذ تبعد بو عف النفس ,عف الصدؽ ,عف الدنو مف القمب"

()2

واليمس ال يعني اقتصار الشعر عمى الشاعر ,وال يعني االرتجاؿ واّنما ىو "إحساس بتأثير عناصر المغة
واستخداـ تمؾ العناصر في تحريؾ النفوس وشفائيا مما تجد"...

شعراء الميجر

()3

ولعؿ أكثر الشعراء ىمساً ىـ جماعة

()4

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.44 /4
( ) 2مندور ,محمد ,فً المٌزان الجدٌد.21 ,
( ) 3نفسه .21 ,وللمزٌد ٌنظر :عتٌق ,عمر ,التناص األدبً فً شعر ٌوسف الخطٌب ,مجلة جامعة الخلٌل للبحوث ,م ,4ع.615 ,6114 ,1
4
( ) ٌنظر :أبو زٌد ,سامً ٌوسف ,األدب العربً الحدٌث (الشعر) ,ص 144وما بعدها.
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ويذكر شعر اليمس كذلؾ في قولو:

()1

ِ
وأنت اآلف َف ْمع مف ِ
الشاـ
رخاـ
ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
اليمس"..
عر
أُعطي منؾ لمنقاد " ..ش َ
ط ْعـ الم ْم ِ
س..
َ َ
عدة مف قضايا النقد
بدأ يوسؼ الخطيب الجزء الثالث مف أعمالو الشعرية الكاممة بتناوؿ قضايا ّ
موضحا موقفو فييا ,ومعب ًار عف استيائو مف بعض النقاد وآرائيـ فييا ,بوصفيا قضية الشكؿ والمضموف
وقضية القديـ والحديث ,وكذلؾ الحديث عف التراث والمناىج والمذاىب العربية والغربية منيا.

( )2

الدعارة) ,فيقوؿ:
شدة انزعاجو وحرقتو ,ىاجـ النقاد ,ووصؼ ىيكميـ بالماخور (بيت ّ
ومف ّ

()3

ماخور..
ىيكؿ ال ُنقّ ِاد
ٌ
ِ
قصدير..
الشعر..
وطعـ
ٌ
ِ
ِ
اء!!..
وحتى صم ُة الحرؼ بتاليو ُبغ ُ
وبسبب الشعراء المتمونيف بأىوائيـ السياسية ,أصبح لمشعر طعـ القصدير ,ولـ يعد لصمة الحرؼ
بتاليو معنى.
ويشعر يوسؼ الخطيب باألسى والم اررة مف أولئؾ الذيف يبيعوف صوتيـ وأقبلميـ لمسمطاف
أف النقاد والشعراء ىـ لساف حاؿ
والسمطة  ,ويخفوف الحقيقة في سبيؿ الجاه ومسايرة السمطة ,عمى اعتبار ّ

األمة ينطقوف بحاليا وبآماليا وآالميا ,فيسخر مف ىذه الفئة التي لـ تناصر الشعب ,فيقوؿ:
البرغؿ!!
نقّاد كما ُ
وح ال َكِم َم ْو
ص
الشاعر ُر َ
لما أر َخ َ
كافّ ،
ُ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.41 /4
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.62-3 /4
( ) 3نفسه ,ج.14 /4
4
( ) نفسه ,ج.463 /4
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()4

ارع
ى ،تحت
ِ
مصابيح الشو ْ
أف غدت بنت َى َو ً
نو قمَ َم ْو
لما
مطاف ِم ُ
استأجَر الس ُ
َ
ثـّ ..
ُ
البرُغؿُ ،عما ُؿ المطا ِب ْع!!..
صار ُنقّاداً ،كما ُ
َ
يقوموف الخطأ وال يسيروف في ركاب السمطة ويحيوف الميت كما في قولو:
فالنقاد ىـ َّ

( )1

ِ
مقابر ِْ
اء
لـ تزالوا ،أييا " ال ُنق ُ
اد" قُّر َ
وف " َخ ِ
صيا" !!..
واذا أحييتموا " ُع ْرساً"  ..تَُزف َ
لقد تجمت فاعمية التناص األدبي في الشعر الحديث بإثارة قضايا اجتماعية مف واقع الحياة ,توقؼ
الشعراء عندىا ,فاستدعاىا الخطيب في خطابو الشعري بصورىا المختمفة التي توزعت بيف اإليجابية
والسمبية ,وفي بعض األحياف جاءت بصورة عكسية ومغايرة لرؤية الشعراء السابقيف عميو.

ج – التناص األدبي النثري:
لقد تنوعت مصادر التناص األدبي عند الخطيب بيف الشعري والنثري قديماً وحديثاً فيدخؿ في
النصية األدبية كؿ البنيات المتصمة باألدب في جانبو الشفوي أو الكتابي ,سواء أكاف ىذا
"التفاعبلت
ّ

األدب سامياً أـ منحطاً .ويندرج ضمنو ,وفؽ ىذا التحديد ,ما ىو شعري أو نثري ,سواء كاف واقعياً أو
()2

متخيبلً".

وفي الجانب النثري ,يمكف مبلحظة تنوعاً واسعاً في صوره ,فنجد الخطب ,والقصص والحكايات
الشعبية ,المتخيمة والواقعية منيا ,وكذلؾ األمثاؿ واألقواؿ والحكـ ,إضافة إلى األساطير.

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.463 /4
2
( ) ٌقطٌن ,سعٌد ,انفتاح النص الروائً النص والسٌاق.113 ,
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ط ْب:
 ال ُخ َنص و ٍ
إف براعة يوسؼ الخطيب تكمف في المزج بيف الخطاب الشعري والنثري في ٍ
احد ,إذ يشكؿ
ّ

النصي ,فقد وظؼ نصوصاً مف الخطابة عبر عصور األدب المختمفة,
الخطاب النثري جزءاً مف عالمو
َّ
كما في قولو:

()1

ِ
النداء ،وال الصـ
الموتَى
َى ْييات ،لف تُسم َع ْ
َ
مات
الدعاءَ ،و َمف قد َ
مات ،ومف قد َ
عاش َ
َ
وحدهُ ِ
فاتٍ ،
ٍ
آب،
اآلت ،ما ِمف
وآت َ
َ
ذاىب َ
حتى َيح ِفَز ال ِي َمما
فيبدأ بكممة (ىييات) التي تفيد االستحالة (اسـ فعؿ ماض بمعنى َب ُع َد) ,ثـ يأتي بقولو تعالى:

" فةٔه ال رغّغ املٌرَ ًال رغَّغّ اٌصُّّ اٌذػبء برا ًٌٌّا ِذثشّٓ,

()2

فيستعير منو صور االستحالة ,فمف تسمع الموتى

وال الصـ الدعاء والنداء ,ثـ يأتي بجزء م ف خطبة قس بف ساعدة اإليادي ,وىو قولو ..." :مف عاش
مات ،ومف مات فات ،وك ّؿ ما ىو ٍ
أت آت"...،

()3

ليتمـ صورة االستحالة التي يرسميا ,تمؾ الصورة التي

تعبر عف يأسو ,وفقداف األمؿ بأف يحدث شيء ليغير الحاؿ ألحسف حاؿ .ويستعير مف التراث ,صورة
رسميا الحجاج ,وأحسف التصوير فييا أولئؾ الذيف حاف التخمص منيـ والقضاء عمييـ ,فيقوؿ يوسؼ
الخطيب:

()4

ُق ْؿ ِل ُر ٍ
قابيا
ؤوس أَ ْ
ينعت ِر ُ

ِ
احتطابيا
حاف لنا
في
القدس ،قد َ
ُ

أطيابيا
والجن ُة اشتاقت لنا
ُ

شٍّرعت ،زىواً بنا ،أبو ُابيا
وُ

البيا
أحرى بيا منزل َةُ ،
ط ُ
َ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.654 /4
( ) 2سورة النمل ,اآلٌة .41
(ٌ ) 3نظر :صفوت ,أحمد زكً ,جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرة ,ج.44 /1
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.644 /4
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يحث عمى الجياد ,وتحرير المسجد األقصى مف أولئؾ المغتصبيف فقد حاف احتطاب
فيا ىو
ّ
فشرعت أبوابيا ليـ ,فيدعوا الخطيب إلى
رقابيا وفصميا عف أجسادىا ,وىا ىي ّ
الجنة قد اشتاقت لطبلبيا ّ

بل عف التخمص مف العدو .وىو ىنا يتناص مع
التخمص مف الذيف كانوا السبب في ضياع (القدس) ,فض ً
قوؿ الحجاج في معرض خطبتو في أىؿ العراؽ حيث قاؿ ..." :واهلل يا أىؿ الكوفة والعراؽ إني ألرى
رؤوسا قد أينعت وحاف قطافيا واني لصاحبيا ,)1("...بأف حالة النفاؽ ما زالت مستمرة منذ الحجاج حتى
يومنا ىذا ,ولـ يتغير سوى األسماء ,ويستشرؼ الخطيب المستقبؿ فيرى فيو خط اًر قادماً ,كما في قولو:

()2

فئراف السفينة
ىا أنا أ ِ
رج المدين ْو
ُنذ ُر ،يا شع ِب َيِ ،م ْف ُب ِ
أَف "ىوالكو" عمى عاصف ِة الط ِ
جاء ْؾ
اعوف َ
اف السفين ْو
أَ ْط ِعِـ ال ّن َار صو ِار َ
يؾ ،وفئر َ
اء ْؾ!!..
البحر َور َ
ام َؾ ..و ُ
العدو اآلف قُ ّد َ
فالعدو أمامؾ والبحر
فاستعد يا شعبي ,وىا أنا أحذرؾ مف خطر قادـ ,وليس أمامؾ مف خيار,
ّ
مف وراءؾ ,فماذا تختار؟ تماماً كما قاؿ طارؽ بف زياد في خطبتو في فتح األندلس" :أييا الناس ،أيف
الصدؽ والصبر"...،
العدو أمامكـ ،وليس لكـ واهلل إال ّ
المفر؟ البحر مف ورائكـ ،و ّ
ّ

()3

فكؿ مف طارؽ

والخطيب يستنيض اليمـ مف أجؿ مواجية الخطر المحدؽ بو.
 األدب الشعبي: .1األساطير:

لفتت األساطير انتباه الدارسيف والنقاد ,وال سيما حيف أخذ مجموعة مف األدباء والشعراء توظيفيا
في أعماليـ ,ومحاكاتيا ,واستدعاء شخصياتيا واتخاذىا أقنعة ورمو اًز ألغراض وأسباب مختمفة ,مما دفعيـ
إلى البحث عف أصوليا وكيفية نشأتيا وظيورىا ,فتعيدوىا بالتعريؼ والتفسير والتصنيؼ ,فتعددت
( ) 1ابن خلكان ,وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ,تحقٌق :إحسان عباس ,ج.44 /6
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.411 /4
3
( ) صفوت ,أحمد زكً ,جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرة ,ج.413 /6
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الدراسات التي أقيمت حوليا وتنوعت اآلراء واختمفت الوجيات وتشتت ,اختمؼ العمماء في وضع تعريؼ
جامع وموحد لؤلساطير ,فمنيـ مف جعميا طقوسًا دينية أو كيانة ,ومنيـ مف قاؿ ّأنيا قصصًا وحكايات

خرافية ال أصؿ ليا ,أو يكوف ليا صمة بأحداث تاريخية واقعية ,وآخروف قالوا أنيا حبكت وألفت في الزماف

البعيد لتفسير خوارؽ الطبيعية وغيرىا مف رموز وتساؤالت حوؿ الكوف والخمؽ والبداية والنياية .وىي غالبا
ما تكوف متعمقة باآللية وبأبطاؿ خارقيف ,ورحبلت مميئة بالمخاطر.

()1

وقاؿ بعضيـَّ :
أف األساطير ليس

ليا معنى سوى المعنى الذي تعبر عنو ,وبالنظر إلى الطريقة التي نشأت بيا واكتسبت منو شكميا الذي
ىو خاص بيا وحدىا ,أي أنو ينبغي فيميا كما تعبر عف نفسيا ,ال كما لو أنيا تعني شيئا وتقوؿ شيئا
غيره.

()2

ولربما كانت األسطورة " محاولة لفيـ الكوف بظواىره المتعددة ,أو ىي تفسير لو ,إنيا نتاج وليد
الخياؿ ,ولكنيا ال تخمو مف منطؽ معيف ومف فمسفة أولية تطور عنيا العمـ والفمسفة فيما بعد"

()3

وىي

"وسيمة حاوؿ اإلنساف عف طريقيا أف يضفي عمى تجربتو طابعاً فكرياً ,وأف يخمع عمى حقائؽ الحياة
()4

وميما كاف ,فقد احتمت األسطورة مقاماً ىاماً ورفيعاً في كثير مف العموـ

معنى فمسفيًا"...
العادية
ً
اإلنسانية ,وال سيما في الشعر ,فاستغبلؿ األسطورة في الشعر العربي الحديث "مف أج أر المواقؼ الثورية
فيو ,وأبعدىا أث اًر حتى اليوـ ,ألف ذلؾ استعادة لمرموز الوثنية ,واستخداـ ليا في التعبير عف أوضاع
اإلنساف العربي في ىذا العصر"...

()5

( ) 1األسطورةٌ :نظر :
 )1غرٌب ,سعٌد ,موسوعة األساطٌر والقصص.11-2 ,
 )6النعٌمً ,أحمد اسماعٌل ,األسطورة فً الشعر العربً قبل اإلسالم.34-61 ,
 )4شعث ,أحمد جبر ,األسطورة فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر.4-1 ,
 )3تودوروف ,تزفٌتان ,نظرٌات فً الرمز ,ترجمة :محمد الزكراوي.636 ,
 )1زكً ,أحمد كمال ,التفسٌر األسطوري للشعر الحدٌث ,مجلة فصول ,م ,1عٌ ,3ولٌو  ,1541ص.51
 )2حمزة ,حسٌن ,مراوغة النص – دراسات فً شعر محمود دروٌش.41 , -
 )3فراي ,نور ثروب ,تشرٌح النقد ,ترجمة :محًٌ الدٌن صبحً.155 ,
 )4واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر.641 ,
 )5ال ّشهر ,أنور ,توظٌف التراث فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر (.414-413 ,)6111-6111
( ) 2تودوروف ,تزفٌتان ,نظرٌات فً الرمز ,ترجمة :محمد الزكراوي.636 ,
( ) 3إبراهٌم ,نبٌلة ,أشكال التعبٌر فً الشعر الشعبً ,ص.5
( ) 4نفسه.11-11 ,
5
( ) عباس ,إحسان ,اتجاهات الشعر العربً المعاصر.121-123 ,
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وقد عمد الشعر العربي المعاصر إلى استمياـ األساطير القديمة وال سيما تمؾ التي تحمؿ بعداً
إنسانيًا متمي ًاز ,وذلؾ في إطار سياؽ شعوري منسؽ تتضافر فيو معطيات الموقؼ النفسي الراىف مع
تداعيات التجارب القديمة.

()1

وقد ظمت األسطورة ذاؾ المورد السخي لمشعراء في كؿ مكاف وزماف يجسدوف عف طريؽ
معطياتيا أفكارىـ ومشاعرىـ ,مستغميف ما في لغتيا مف طاقات إيحائية خارقة ,وخياؿ طميؽ ( ,)2لما
تتمتع بو مف جاذبية خاصةَّ ,
ألنيا "تصؿ بيف اإلنساف والطبيعة وحركة الفصوؿ وتناوب الخصب ,وبذلؾ
تكفؿ نوعًا مف الشعور باالستمرار ,كما تعيف عمى تصور واضح لحركة التطور في الحياة اإلنسانية وىي
مف ناحية فنية تسعؼ الشاعر عمى الربط بيف أحبلـ العقؿ الباطف ونشاط العقؿ الظاىر ,والربط بيف
الماضي والحاضر ,والتوحيد بيف التجربة الذاتية والتجربة الجماعية ,وتنقذ القصيدة مف الغنائية المحض,
وتفتح آفاقيا لقبوؿ ألواف عميقة مف القوى المتصارعة ,والتنويع في أشكاؿ التركيب والبناء".

()3

وىي ليست "حمية جمالية تضاؼ إلى العمؿ الشعري فحسب ,بؿ ىي عامؿ أساسي يساعد
اإلنساف المعاصر عمى اكتشاؼ ذاتو وتعميؽ تجربتو ,ومنحيا بعداً شمولياً وضرورة موضوعية تستطيع
النيوض – بما تمتمؾ مف طاقات متجددة – بعبء اليواجس والرؤى واألفكار المعاصرة"...,

( )4

فمـ يكف

ٍ
معاف جديدة في
توظيفيا في النص الشعري بقصد اإلقحاـ ودوف حاجة القصيدة ليا ,بؿ كاف بقصد توليد
النص ,ومنحو بعداً جماليًا ,وكذلؾ تمكيف ال شاعر التعبير عف قيـ إنسانية محدودة خاضعة لرقابة ,إما
ألسباب سياسية ,فيتخذ منيا قناعاً يعبر مف خبللو عما يريد مف أفكار ومعتقدات تجنبًا لممبلحظات
السياسية أو الدينية ,فتكوف ستا ًار يتخفى بو الشاعر ليقوؿ ما يريد...

()5

إضافة لما تضيفو مف أبعاد

داللية عمى النص ,فبيا تزداد القصيدة تألقًا إذا ما نجح الشاعر في استثمار دالالتيا ,وتوظيؼ مخزونيا
المعنوي ...فعميو أف يعي األساطير ويفيميا فيماً جيداً.

()6

فمسألة " توظيؼ األسطورة في الشعر ليست

(ٌ ) 1نظر :العف ,عبد الخالق محمد ,التشكٌل الجمالً فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر.152 ,
( ) 2زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر.133 ,
( ) 3عباس ,إحسان ,اتجاهات الشعر العربً المعاصر.121 ,
( ) 4اطٌمش ,محسن ,دٌر المالك ,دراسة نقدٌة للظواهر الفنٌة فً الشعر العراقً المعاصر ,ص.116
(ٌ ) 5نظر :السكوانً ,ناهدة أحمد ,تجلٌات التناص فً شعر سمٌح القاسم مجموعتنا " أخوة اإلمٌر ٌبوس" و "مراثً سمٌح" أنموذجا ,جامعة
بسكرة ,ص .5وٌنظر :مٌرزائً حسٌن ,وسٌدا إبراهٌم آرمن ,التناص األسطوري فً شعر أمل ونقل ,السنة ,4ع.113 ,5
6
( ) واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر.646 ,
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عممية سيمة ,ألنيا قضية فنية بالدرجة األولى".

()1

فبل يمكف لمشاعر استغبلؿ إمكانيات األسطورة " إال

إذا أتيح ليا األديب الذي يفيـ مغزاىا لتعميؽ" حالتو" بيا ,وال يشترط أف يرتبط األدباء بأساطير قوليـ,
فميست اإلقميمية بالفيصؿ في تقييـ التعبير ,فضبلً عف أ َّف األساطير في بدئيا كانت لمجدود ,وىؤالء
ورثوىا أحفادىـ جيبلً بعد جيؿ".
ّ

()2

ويمكف الق وؿ بأف " األسطورة ىي العنصر الذي تنشط األفكار عف طريقو".

()3

فقد وظؼ الشاعر

نصو الشعري لتتحدى مشاعر القارئ ,فاليدؼ مف
الحديث األسطورة بدالً مف اإلستعارة التقميدية في ّ
توظيفيا استثارة المخزوف العاطفي النفسي ليا في وجدانو ,ليندفع إلى االنتقاؿ إلى عالـ القصيدة ,غير َّ
أف

ىناؾ بعض الصعوبات التي قد تواجيو َّ
ألنو معتاد عمى االستعارة الواضحة التي تقوـ عمى المقارنة
والمباشرة ,في حيف َّ
أف األسطورة تبني مف دالالتيا عالماً قائماً بذاتو دوف اإلحالة إلى المقارنة مع العالـ
الخارجي.

()4

كاف توظيؼ الشعراء لؤلسطورة وفؽ قناعاتيـ ومتطمبات مجتمعاتيـ ,فنيموا منيا لما تتمتع بو مف
خصائص كالمغة الفطرية ,والصور البيانية واتصاليا بروح اإلنساف ومنحيا الحياة ,واتصاليا بالطبيعة
والخوارؽ .إضافة لما منحتيـ إياه – مف خبلؿ توظيفيا في أعماليـ -مف حرّية وانعتاؽ مف قيود الواقع

لبلنطبلؽ إلى عال ـ رحب يعبروف فيو دوف معوقات عف وجياتيـ وأحاسيسيـ .كذلؾ أمكنتيـ مف االتصاؿ
بالجذور اإلنسانية األولى .فدوف األسطورة يغدو اإلنساف شريدًا مجرداً منبتًا عف تاريخو اإلنساني.

()5

ولكف مف سيئات توظيفيا أنيا تغمؽ الخطاب الشعري أماـ المتمقي ذي الثقافة المحدودة فامتنع بعضيـ
عف توظيفيا.

()6

وامتنع بعضيـ اآلخر رغبة منيـ في " إغبلؽ خطابو أماـ الموروث األجنبي ,لتباعد

بل"
الثقافتيف في كؿ منيما ,أو النتمائو الفعمي إلى موروثو الذي يرى فيو مبلذًا أصي ً

()7

( ) 1مالويٌ ,وسف ,األسطورة فً الشعر العربً المعاصر.41 ,
( ) 2زكً ,أحمد كمال ,دراسات فً النقد األدبً.444 ,
( ) 3إسماعٌل ,عز الدٌن ,الشعر العربً المعاصر قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة.662 ,
( ) 4حمزة ,حسٌن ,مراوغة النص – دراسات فً شعر محمود دروٌش.44 ,
( ) 5شعث ,أحمد جبر ,األسطورة فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر.43-42 ,
(ٌ ) 6نظر :خواجة ,علً ,حضور الغائب – قراءة استرجاعٌة فً الشعر الفلسطٌنً الحدٌث .53 ,وٌنظر :حمزة ,حسٌن ,مراوغة النص-44 ,
.45
7
( ) خواجة ,علً ,حضور الغائب.53 ,
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ورغـ ىذا كمّو فقد بقي الموروث األسطوري يعد أوثؽ مصدر مف " مصادر تراثنا -والتراث
اإلنساني عمومًا -صمة بالتجربة الشعرية .فاألسطورة ىي الصورة األولى لمشعر".

()1

فمجأ إلييا الشاعر

الحداثي في تجربتو الشعرية ,بسبب ثرائيا الداللي ,بما تحممو مف شحنات إشعاعية وتراكمات وجدانية,
وليس مجرد تحميؿ التجربة الشعرية باألساطير مجاراة لمشعراء الذيف وظفوا األسطورة في أشعارىـ"

()2

ومف ىنا ظير التناص األسطوري والذي يعني" :استمياـ الشاعر بعض األساطير القديمة
وتوظيفيا في سياؽ قصيدتو لتعميؽ رؤية معاصرة ,ويستمزـ ىذا االستمياـ إدراؾ حيثيات التقنية التعبيرية
العالية لصناعة األسطورة ,ألنيا ميراث الفنوف ,وبوتقة التجارب اإلنسانية الواقعية والمتخيمة المختزنة في
البلشعور الجمعي لممبدعيف "

()3

وعبلقة الشعر باألساطير ليست جديدة محدثة ,بؿ ىي عبلقة قديمة " ,فكـ كانت األساطير
مصدر إلياـ لمفناف والشاعر ,وكـ بيف أيدينا مف األعماؿ الفنية والشعرية ما ىو صياغة جديدة ألسطورة
مف األساطير القديمة"...

()4

حتى َّ
إف
أف (نور ثروب فراي) يرى " أف الشعر ولد مف األسطورة ,بؿ ّ

األجناس األدبية كميا تديف في طفولتيا ألحضاف األسطورة التي تضمنت التعبير األصيؿ عف الديانات
القديمة".

()5

ولـ يترفع الشاعر الفمسطيني عف توظيؼ األساطير في شعره والنيؿ منيا ,سواء أكانت عربية أـ
غربية المنشأ ,فمربما وجدوا فييا ما يعينيـ عمى طرح قضاياىـ ذات البعد اإلنساني والجماعي ,وتصوير
واقعيـ – سياسيًا ,اجتماعيًا ,إنسانيًا ,ثقافيًا ,...والتعبير عف آرائيـ بحرية مف خبلؿ استدعاء شخصياتيا
وأحداثيا.
وقد وظّؼ يوسؼ الخطيب األساطير عمى اختبلؼ أصوليا في شعره ,وفي دراسة إحصائية
أف نسبة توظيؼ
لمدكتور أحمد جبر شعث في كتابو األسطورة في الشعر الفمسطيني المعاصر يذكر ّ
األساطير في شعره " تصؿ إلى عشريف في المائة ( )%20.8وعددىا خمس عشرة قصيدة"...

( ) 1زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر.133 ,
( ) 2واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر.646 ,
( ) 3نفسه.641 ,
( ) 4اسماعٌل ,عز الدٌن ,الشعر العربً المعاصر قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة.666 ,
( ) 5شعث ,أحمد جبر ,األسطورة فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر.65 ,
6
( ) ٌنظر :نفسه ,ص.34
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()6

ويرجح

اىتمامو باألسطورة َّ
بأنو " نابع مف وعيو بأىمية األساطير ودورىا في الشعر مبك ًار ,منذ سني تحصيمو
الجامعي في دمشؽ ما بيف عامي  1950و 1955ـ ,عمى نحو دفعة إلى الظف َّ
بأنو أوؿ مف استعار –
عربياً – أسطورة ( بروميثوس) في قصيدتو ( مشيئة الجبار).)1( "...
 األساطير العربية:ال يسعى الشاعر إلى معرفة الحقائؽ مف وراء توظيؼ األساطير في شعره ,وانما يسعى لتحريؾ
عبلمات خاصة في ىذا التراث ,لربطيا بواقعو كما في توظيؼ الخطيب لؤلساطير العربية كما في
قولو:

()2

الرفاؽ ،وأنتـ
ىا أناّ ،أييا
ُ

الس ِ
ندباد
ؽ ٍّ
س ِئمنا َخو ِار َ
قد َ

وز بحوَر الم ْم ِح
أتحداهُ أف َي ٌج َ

ِ
َم ْف ِجم ٍ
بغداد!!
ؽ( ..)3إلى

لقد سئـ الشاعر الحديث عف خوارؽ السندباد والذي يمثؿ ىنا أصحاب القوة والسمطة ,ويتحداىـ
أف يستطيعوا اجتياز الحدود بيف العراؽ وسوريا .فيسخر الشاعر ىنا مف أصحاب السمطة والنفوذ ,فيـ لف
يستطيعوا تجاوز الحدود ,كما ىو حاؿ السندباد الخارؽ بطؿ ألؼ ليمة وليمة والذي جاؿ األرض بما رحبت
فأنى لكـ أنتـ خوارقو وقدرتو حتى تفعموا ما فعؿ؟
دونما عائؽّ ,
وفي موضع آخر ,جاء بالسندباد ليمثؿ بو األمؿ والحنيف في قولو:

()4

جر َم ّر ِ
الي ِ
ص ْي ِ
عاد
تيف ْ
طير َ
َ
فافُ ..
أم َح َؿ الثرى؟ ..أـ أَكثََر الجر ْاد؟!
ىؿ ْ
لَعمّ ُو اآلف ُيغذ في ِ
ىاد
الو ْ
ش ِ
ياد
َي ْي ِزُـ ُن ْو َء ال َ
يطرد الس ْ
مسُ ،
( ) 1شعث ,أحمد جبر ,األسطورة فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر.35-34 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.646 /6
3
جلِّق :بكسرتٌن وتشدٌد الالم وقاف ,...,وهً لفظة أعجمٌة ,... ,وهو اسم لكورة الغوطة كلها ,وقٌل بل دمشق نفسهاٌ ...,نظر :الحموي,
( ) ِ
ٌاقوت ,معجم البلدان ,م.113/6
( ) 4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج .413 ,1وٌنظر :ج .641 /1ج ,42-43/4ج 164-162/4حٌث ذكر أسطورة السندباد
فٌها أٌضا.
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ُيمقي َي َد ْي ِو في ُك ِ
ندباد!!
نوز ِس ْ
فبعد أف رماهُ طير اليجر باليأس مف عودة األمؿ والفرح إليو ,وبعد أف أمحؿ التراب وجاء الجراد

فمـ يترؾ لو ولو القميؿ مف األمؿ ,فجاء بشخصية السندباد لتعطيو األمؿ ,وتيزـ كؿ ما يأتي إليو بالسواد
واليأس.
تنوعت أساليب يوسؼ الخطيب في توظيؼ األساطير ما بيف المباشرة وغير المباشرة ,كما في
توظيفو (لمارد سميماف)

()1

في قولو:

()2

الع ِ
فيف عمى
الس ُ
رب فييـ ،ال ّ
فجيع ُة ُ

ِ
اف َبح ُار!!
قَ ْد ِر
المحيط ،وال الرب ُ

لكف قُمقُـ ىذا ِ
ني
نبؤ ِ
الميؿ ُي ُ
ّ ْ َ

الحبيس بو ،إف َىب َجب ُار
أف
َ

فيتحدث ىنا عف عدـ كفاءة القادة والمسؤوليف ,فيـ ليسوا أىبلً ليذه المناصب ,وال ىـ يممكوف
بد أف يخرج مف قمقمو كما خرج مارد سميماف
زماـ أمورىا ,ليذا فيي تستحؽ الثورة عمييا فيذا الشعب ال ّ
– عميو السبلـ – مف قمقمو.
بل في تحريؾ النص ,لممزج بيف عالـ الخياؿ عند
وتؤدي أسطورة (عبلء الديف وبساطو) دو ًار فاع ً
عبلء الديف وعالـ الواقع عند يوسؼ الخطيب كما في قولو :

()3

ِ
الديف
عالء
َى ْب أني
ُ
الريح
جرح
ِ
لي ،مف ِ
نيديؾ ،بساطٌ
َ
ففي حديثو عف الفساد الذي يجتاح العالـ العربي عمى امتداده ,جعؿ مف نفسو عبلء الديف
الممتطي بساط الريح الذي يحممو أينما شاء ,فكاف بساط الريح ىنا تعبي اًر عف امتداد رقعة الفساد واتساعو.

(ٌ ) 1نظر :غرٌب ,سعٌد ,موسوعة األساطٌر والقصص.614-611 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.154 ,4
3
( ) نفسه ,ج.36 ,4
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أما أسطورة الخورنؽ

()1

 ,فيي مف أكثر األساطير العربية حضو اًر في ذىف الخطيب ,وقد وظفيا

في أكثر مف موقع ,أوليا قصيدة تحمؿ اسـ (الخورنؽ أو بياف القيامة العربية)

()2

فيقوؿ فييا :

()3

ِ
ظؿ
تقوـ لكـ في
الدىر قائم ٌة ،ما َ
ُق ْؿ لف َ
سعي ُكمو شتّى ،ولف تَ ِ
صموا يوماً
َ ُْ
إف كؿ م ٍ
عتصـ في
"عموري ًة"ْ ،
َ
ُ
ِ
قصرِه اعتصما
حتى تُ َفؾ عف الن ِ
عماف – ( وىو معاً كؿ
ال ّنعاميف – كؿ في َخ َو ْرَن ِق ِو َج ْب ِر اإلقامة)-
قبؿ َج ٍ
ديس،
ِطم
سمات أرِت َج ٍةَ ،ع ِي ْد َفَ ،
ُ
سما
أختَيا َ
طَ

()4

ِ
ٍ
شتى ،وما
ُم ٌـ َ
في أُمة قد خمت مف قَ ْبميا أ ّ
ِ
تستضح ُؾ األُ َمما
ادؾ ،إذ
حت َخ
ورنقات ليا ،تُبكي فؤ َ
َب ِر ْ
ٌ
حيث يخاطب يوسؼ الخطيب ىنا األمة العربية ويعتب عمييا ,فكيؼ ليا أف تتحرر إذا كانت
أمورىـ شتّى متفرقة؟ ّّ
كؿ يجري باتجاه مخالؼ لؤلخر .فمف تصموا عمورية ولف تمبوا نداء المرأة فييا إذا

بقي ّّ
كؿ منكـ في قصره الممكي جالس .تماما كما لو أنو ُجبَِر اإلقامة فيو .فجاء بالنعماف ىنا ليمثؿ فيو

الحكاـ العرب والرؤساء ,أما الخورنؽ فيو الدوؿ العربية .فحادثة الخورنؽ أصبحت تتكرر في ىذه األياـ,
النعماف حاكميا ,وسنمار صاحب السّْحّْر فييا,
المعاش اآلف ,فكـ ببلد عربية كاف ّ
وما أشبييا بالواقع ُ
( ) 1الخورنق :قصر كان بظهر الحٌرة ,أمر ببنائه ال ّنعمان بن امرئ القٌس ,بناه له رجل من الروم ٌقال له س ّنمار ,وإلٌه ٌنسب َم َث ُل جزاء س ّنمار,
ٌنظر :الحمويٌ ,اقوت ,معجم البلدان ,م.314-311 ,6
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.651/4
( ) 3نفسه ,ج.651-653 /4
4
( ) من قبائل العرب البائدةٌ ,نظر :ابن األثٌر ,الكامل فً التارٌخ ,ج.461 /1
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فتياوت وانيار بنيانيا بعد انتزاع حجر األساس منيا ,فتشرد أىميا ,وانيار نظاـ الحكـ فييا .ويؤكد عمى
ىذا في قولو:

()1

الزماف ،إلى ِ
ِ
يوـ
ؽ مف ماضي
ىو ال َخ َورَن ْ
القيام ِة ،مأىو ٌؿ بمَع َن ِت ِوِ ،بما ِ
"س ِن ّمار"
ْ
غز الوال ِة ..ففي ِ
ِ
أبناء
َب ْدءاً ،قد أسر ِبو لُ َ ُ
ِج ْم َد ِتيـِ ،ج ٌّفَ ،ج ِ
سفاً ..واف
الوَزةٌ َع ْ
وقَفُوا ِل ّي َ ٍ ٍ ِ
يـ َجَمباً
َ
زد َج ْرد بباب ،خمتَ ُ
ِ
الخ َدما
ب َ
تعقُ ُ
مف الخالئؽِ ،مما ْ
روب ِةَ ،حتْ ٌـ في َخ َو ْرَن ِقيا ،فانظر
َحتْ ُ
الع َ
ؼ ُ
او ِ
أرجاء المدى ،أترى َز ْى َو الطّو ِ
يس
حيالؾ
َ
َ
األقفاص ،ما َب ِر َح ْت عمى ِ
ِ
موج
في
نعاؿ ُع ِ
ٍّ
وـ ،إف لـ
الكوف جاثي ًة ،تُؤل ُو الر َ
تَ ِ
الع َجما؟!
ُ
عبد َ
ومف أساطير العرب أيضاً عبقر وشياطيف الشعر

()2

وقد وردت في قولو:

()3

مع شيطانة شعري
ذات ٍ
أستميـ شيطا َن َة شعري
حت
يوـُ ،ر ُ
ُ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج 416 /4و ,414وٌنظر :ج 414 ,655 ,642 /4وغٌرها.
( ) 2وادي عبقر ,تقول الرواٌات أنه واد تسكنه شعراء الجن ,...,كل شاعر جاهلًّ كان له قرٌن من هذا الوادي ٌلقنه شعرهٌ ,نظر :أبو زٌد
القرشً ,جمهرة أشعار العرب فً الجاهلٌة واإلسالم  ,باب فً قول الجن الشعر على ألسنة العرب ,تحقٌق :علً محمد البجاوي ,ص– 34
ص.11
3
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,4ص.413
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ِ
مجاز
ممح مف
الج ْي ِرَ ،ب ٍ
َب َ
عض ما ُيغني عف َ
ِ
الم َعٍّري؟؟..
أيف " َع ْبقَ ُر" أىموؾ ،وعفريت َ
تَ :غ َد ْوا " باع َة ِ
كاز"!!..
جاوبني الص ْم ُ
عندما َ
فكأنو ى نا يعبر عف سوء حظو ,فحينما أراد الذىاب الستمياـ الشعر مف شيطانة شعره ,لـ يجد
أحداً في ذاؾ الوادي ,وتحولوا جميعا لباعة كاز.
 .2حكايات وقصص شعبية
ظفيا يوسؼ الخطيب واستدعى شخصياتيا الحكايات والقصص
ومف االلواف النثرية التراثية التي و ّ
التراثية الشعبية والخرافية .تمؾ التي " تكونت في األصؿ مف أخبار مفردة نبعت مف حياة الشعوب البدائية
بل فنياً عمى يد القاص الشعبي وأصبحت
ومف تصوراتيـ ومعتقداتيـ .ثـ تطورت ىذه األخبار واتخذت شك ً
محددة درسيا الكاتب دراسة فنية .ولما فرغ الكاتب مف ذلؾ قدـ لنا نماذج رائعة
ليا قواعد وأصوؿ
ّ
لمحكايات الخرافية مف أدب العالـ ,محاوالً أف يستخمص الحقائؽ المميزة لطريقة الرواية لدى كؿ شعب
عمى حدة".

()1

وميما اختمؼ الباحثوف في وضع تعريؼ ليا ,إال أنيـ ال يستطيعوف إنكار حقيقة كونيا

مف أصؿ شعبي نقمت مف جيؿ إلى جيؿ شفويًا وربما كانت لغتيا في الغالب

لغة

عبروا مف خبلليا عف أحاسيسيـ ورغباتيـ وتجاربيـ ونظراتيـ في ىذه الحياة
عامية متداولة بيف الشعوبّ .

وعمموا عمى نقميا إلى األجياؿ التي تمييـ ليستفيدوا منيا في ترتيب وتدبير أمورىـ ومعيشتيـ.

ويحضر التراث الشعبي في النصوص الشعرية عبر تقنية االستدعاء بوصفو رم اًز تراثياً لما لو مف
"ميزة ىامة ألنو تراض قريب حي ,وحيف يمجأ إليو الشاعر ال يحس َّأنو مثقؿ بما في الماضي الطويؿ مف
خبلفات ومشكبلت ,...وتكمف الجاذبية في التراث الشعبي في أنو يمثؿ جس ًار ممتدًا بيف الشاعر والناس

( ) 1إبراهٌم ,نبٌلة ,أشكال التعبٌر فً الشعر الشعبًٌ .12 ,نظر :علقم ,نبٌل ,مدخل لدراسة الفولكلور – دراسات فً التراث الشعبً الفلسطٌنً,
 .44-64صالح الدٌن ,بنان ,التواصل بالتراث فً شعر أحمد دحبور.31-25 ,
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مف حولو"...,

()1

ومف أشير القصص والحكايات التي وظّفيا يوسؼ الخطيب قصص ألؼ ليمة وليمة (,)2

ظفيا عف طريؽ استدعاء شخصيتيا شيرزاد ,فيقوؿ:
التي و ّ

()3

وكاف
ُك ّناَ ..
عاد
الم ْ
وىاجنا التّ ُ
ذكار ،والن َغ ُـ ُ
مت
حتى َ
ص ٌ
طغى َ
وأدركت الضجيع ُة شيرز ْاد!!..
حيث استحضر ىذه القصة عف طريؽ استحضار التقنية السردية ليا ,مع إحداث بعض
االستبداالت والتحويرات بما يتناسب مع غرضو .فاستبدؿ ( كنا ..وكاف) بػِ (كاف يا مكاف) العبارة التي
كانت تبدأ بيا شيرزاد حكاياتيا .وترؾ عبلمات حذؼ فييا ليعطي المتمقي فرصة َم ْؿ ِء الفراغ ,فيي تثير
في نفس الشاعر ذكريات مؤلمة عف النكبة وما قبميا وما بعدىا ,فميوؿ ما حدث لـ يستطع َم ْؿ ِء الفراغ
والكتابة ,فاكتفى بعبلمات الحذؼ ليدلؿ المتمقي عمى وجود مأساة ىنا .كذلؾ استبدؿ (أدركت الفجيعة

شيرزاد) بػِ (أدرؾ شيرزاد الصباح) التي كانت تتكرر في كؿ ليمة مع كؿ حكاية ,واستخدـ الفجيعة لمداللة
صمت) فكانت في مقابؿ ( فسكت عف
عمى أثر النكبة عمى شعبو الفمسطيني .اما عبارة ( حتى طغى
ٌ

الكبلـ المباح) .وىي تمثؿ عنصر المفاجأة ىنا فبعدما ح ّؿ الصمت وطغى حدثت النكبة ووقعت الفاجعة,
فمـ يعد ىناؾ مكاف لمكبلـ .ويريد الخطيب مف قومو أخذ العبرة مف قصة شيرزاد مازجاً إياىا مع
زرادشت( ,)4فيقوؿ:

()5

حذار مف زرادشت!!
ِ
الشيريار
حديث
القوـ،
ىؿ أتا ُك ْـ ،أييا
ُ
ُ

( ) 1عباس ,إحسان ,اتجاهات الشعر العربً المعاصر.111 ,
(ٌ ) 2نظر :غرٌب ,سعٌد ,موسوعة األساطٌر والقصص.643-646 ,
( ) 3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.133-134 /1
( ) 4زرادشت :مؤسس الدٌانة الزردشٌة ,عاش فً إٌران ونواحٌها ,ظلت تعالٌمه ودٌانته هً المنتشرة حتى ظهور اإلسالم ,وتلف حوله الشكوك
والظنونٌ .نظر.islamstory.com :
5
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.431 /4
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ِ
أنيار باب ْؿ
يوـ أف َحط ْت سراياهُ عمى
ادشت"ِ ،
فَ ِ
حذار
اآلف مف لُ ْؤِـ " زر َ
حذار َ
ٍ
عطوؼ عمى ذكرى األ وا ِئ ْؿ!
آخ ُر ال ِقص ِة َم
ٌ
آت ,فما ىو ٍ
فكأنو يحذر قومو مما ىو ٍ
أت أعظـ مما فات ,فتيوف قصة الشيريار في استبداده
وق ارره باالنتقاـ مف كؿ بنات حواء ,عف أحكاـ زرادشت وديانتو الزرداشتية .وىو ربما حديث مبطف عف
الوضع الحالي في العراؽ ,وتبدؿ الحكومات وتدخؿ العدو فييا.
الزماف يا أبا زيد ليس بزمانؾ ,وحكواتي المقيى ليس لو إال حكايا اليزيمة ,ىكذا كاف
وىذا ّ

لشخصية أبي زيد اليبللي المعروؼ ببطوالتو وفروسيتو ,فيقوؿ مخاطبًا ّإياه:
استحضار يوسؼ الخطيب
ّ

()1

حكواتي اليزيمة
القديمو
حكاياؾ
يا أبا َزْي ٍد ،عمى َمتْ ِف
َ
ْ
َو ْح َد َؾ ِ
جرى َم َع ْؾ
الفار ُ
س ،في المقيى ،وال ُي َ
يا أبا ٍ
بعاد اليزيم ْو
زيد – َوقد ّ
دت أَ َ
جد َ
قبى ِ
فاقص ْد َم ْي َج َع ْؾ!!..
الميؿ،
َدقّت الساع ُة ُع َ
ُ
يسخر الشاعر مف ٍ
زماف لـ يعد فيو فارس وال بطؿ مثؿ أبي زيد ,لـ يعد ليـ وجود سوى في
حكايات مضت ولـ تعد ,حكايات خيالية خرافية في ٍ
زمف اجتاحتو اليزيمة .ثـ يطمب منو الشاعر  -بعد
استحضار شخصيتو مرة أخرى – أف ي بيع سبلحو مع الخردة ,فيي لـ تعد تفيد وىذا الزماف لـ يعد لو
داع
لمسبلح مكاف ,بؿ ىو زماف السُّكر والتمفاز واألرائؾ ,وتكفيؾ مشاىدة أطفاؿ الحجارةُ ,وما مف ٍ
لسبلحؾ ,فنحف في زماف نكتفي بتخزينو وال نستعممو فيقوؿ:

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,,ج.461 /4
2
( ) نفسه ,ج ,465 ,61 /4وٌنظر :ج.464 ,413 /4
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()2

دراما فمسطينية
زوف س ِ
ِب ْع ،أبا زي ٍد ،مع ال ُخ َ ِ
الح ْؾ
ردةَ ،م ْخ َ َ
اريخ ،وأسال ُؾ اإلشارْه
ص ِد َئ ْت كؿ الصو ِ
َ
و ِ
اشتر الميم َة ِتمفازاًَ ..و ِوس ِكي ..وأ ارِئ ْؾ
ِ
فعمى ٍّ
أطفاؿ الحجارْه"!!..
كؿ قنا ٍةِ ..ف ْم ُـ "
وجحا وقصصو أشير مف أف يعرفوا ,فيكذب الكذبة ويصدقيا ,فيقوؿ يوسؼ الخطيب فيو:

()1

وليمة َجحا!!..
ِ
الناس
وجاز ْت عمى
ِك ْذ َب ٌة يا " ُجحا"َ ،

ليمةْ"
جميعاً ،بأف ثَـ " َو َ

أفصد ْق َت ِف ْرَي ًةُ ،م ْفتَرييا
َ

ليس إالّ ًؾ ،يا ابف بنت المئيمةْ!!

رغـ ما عرؼ عف جحا وشخصيتو مف فكاىة وحمؽ ودعابة ,إال َّ
أف يوسؼ الخطيب استدعاه
لتصوير واقع الحكاـ العرب ونقده والكشؼ عف الكذب والزلؿ لدييـ.
أما قصة " لص بغداد"

()2

فقد استعار الشاعر اسـ القصة ليسمي بيا قصيدتو التي يتحدث فييا

عف طاغية العراؽ نوري السعيد (,)3
فيقوؿ فييا :

()4

إرادةُ اهلل م ْف س ِ
يغم ُبيا
َ َ

يوماً ،ونحف الذيف نكتُُبيا

بغداد ،قد َج ِي ْم َت بنا
يا " ِلص
َ

ِ
ض ُبيا
غضب ُة
ما
الشعب َ
حيف َي ْغ َ
َ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,,ج.645 /6
( ) 2الشحات ,مسعود ,موسوعة حكاٌات من التراث.665-664 ,
( ) 3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.645/1
4
( ) نفسه ,ج.651/1
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لص بغداد الذي كاف يعتقد الحارس أنو يسرؽ
حيث يشبو الشاعر ىنا ىذا الطاغية ببطؿ حكاية ّ

شيئًا ما مف مكا ف العمؿ ويخفيو بيف القش في العربة ,لكف تبيف فيما بعد أنو ال يسرؽ شيئا ويخفيو بيف
القش ,بؿ كاف يسرؽ العربات التي كاف ينقؿ عمييا القش.
ومف القصص التي وظّفيا يوسؼ الخطيب ,واستخدميا بغرض النقد السياسي ,قصصًا مف كميمة
ودمنة

()1

فيقوؿ:

()2

َدبشميـ الكاز
شِميـ" الكاز ،بالصحر ِ
اء ،نادى َ"ب ْي َد َباهُ"
َ
"د ْب َ ُ
طِ
افَ ،ي ْغتُّر ،فيندـ؟
قاؿ :ما أمثوَل ُة السم ّ
"بيدبا" فكَر في األمر ،وقد داَر قفاهُ.
صاح َب " َغ ْيمَ ْـ"!!..
أف ِ"قرداً" كاف قد
قاؿُ :يحكى ّ
َ
فاستدعى الشاعر شخوصيا (الممؾ دبشميـ والفيمسوؼ بيدبا) الذي كاف يقص عميو أقاصيص عف
ليقص عميو قصة في شيء
الظمـ واالستبداد ,بغرض الموعظة ,فكالعادة يستدعي دبشميـ الفيمسوؼ بيدبا
ّ

يغتر فيندـ ,فجاء لو بقصة القرد صاحب الغيمـ .وىذا ما استميمو يوسؼ
ما ,وىنا سألو عف سمطاف ّ

الخطيب مف بداية قصة (القرد والغيمـ) في كتاب كميمة ودمنة وىي" :قاؿ دبشميـ الممؾ لبيدبا الفيمسوؼ:

لقد سمعت ىذا المثؿ فاضرب لي مثؿ الرجؿ الذي يطمب الحاجة فإذا ظفر بيا أضاعيا .قاؿ الفيمسوؼ:
إ ّف طمب الحاجة أىوف مف االحتفاظ بيا ,ومف ظفر بحاجة ثـ لـ يحسف القياـ بيا أصابو ما أصاب
القردة يقاؿ لو ماىر"...
الغيمـ ,قاؿ الممؾ :وكيؼ كاف ذلؾ؟ قاؿ بيدبا :زعموا أف قرداً كاف ممؾ َ

()3

فمف خبلؿ ىذا االستمياـ وبعض االستبداؿ ( السمطاف الذي يغتر فيندـ) و (الرجؿ الذي يطمب
الحاجة فإذا ظفر بيا أضاعيا) ,يوجو الشاعر نقده لمحاكـ السياسي الذي يعيبو الغرور ,ويدعوه إلى

( ) 1غرٌب ,سعٌد ,موسوعة األساطٌر والقصص.621-624 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.415 /4
3
( ) ابن المقفع ,عبد هللا ,كلٌلة ودمنة.132 ,
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التواضع ,تماماً كما ىو مقصود مف قصص كميمة ودمنة التي تدعو إلى األخبلؽ الحسنة وعدـ مقابمة
الحسنة بالسيئة.
 .3أمثاؿ وحكـ:
صدى واسعاً في
كاف لؤلمثاؿ والحكـ التي صاغيا الشعب وتداوليا ونقميا مف جيؿ إلى جيؿ
ً

األدب العربي (شع ًار ونث ًار) ,فوظفيا الشعراء واألدباء لما وجدوا فييا مف دالالت وتعابير مطموبة تعبر عف
روح الشعب عامة والفرد خاصة ,فيستطيع بذلؾ استمالة الشعب إليو والى أعمالو.

ال ,حيث إف استعماليا وتوظيفيا ال
وتعد األمثاؿ مف أكثر أنواع التراث الشعبي انتشا ًار وتداو ً
يتطمب مواصفات أو ميارات معينة مف قبؿ مستعمميا

()1

فيي تمثؿ "خبلصة لتجربة واقعية عاشيا

اإلنسا ف ,يحمؿ في ثناياه معرفة اإلنساف لنفسو ولآلخريف ولمعالـ مف حولو ,وىو وجو مشرؽ مف وجوه
المعبر عف شخصية األمة وأحبلميا وىموميا وتناقضات حياتيا".
التراث الوطني,
ّ

()2

ظفيا في معرض أشعاره ,مستخدمًا تقنيات مختمفة,
اىتـ يوسؼ الخطيب باألمثاؿ والحكـ ,وو ّ
منيا التوظيؼ المباشر ,وغير المباشر ,مع التحوير والتبديؿ في الكممات أحياناً بما يتبلءـ مع صوره
يرسميا في ذىنو ,ويصور بيا واقعو ,ومف األمثاؿ التي وظفّيا في شعره ,قولو:
وأفكاره التي ُ

()3

وبالخورَن ِ
الوشاةُ دمي
ؽ يمتَص ُ
ُجزىِ ،س ِن ّم ُار
ألنني ،حيثُما أ َ
سنمار)
فيوظؼ الشاعر المثؿ (جزاء ّ

()4

وكأف َلعنة
حؿ وارتحؿ,
ليعبر عف َحالتو ووضعو حيثما ّ
ّ

سنمار تمحقو في كؿ مكاف ,وميما فعؿ مف إحساف ال يقابؿ إالّ باإلساءة.
ّ

( ) 1كناعنة ,شرٌف ,الدار دار أبونا – دراسات فً التراث الشعبً الفلسطٌنً.144 ,-
( ) 2موسى ,إبراهٌم نمر ,صوت التراث والهوٌة ( دراسة فً التناص الشعبً فً شعر توفٌق زٌاد) مجلة جامعة دمشق ,م ,63ع,6114 ,6+1
 .165وٌنظر :المبٌض ,سلٌم عرفات ,مالمح الشخصٌة الفلسطٌنٌة فً أمثالها الشعبٌة ,ص.11
( ) 3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.156 /4
4
( ) الخراشً ,سلٌمان بن صالح ,المنتقى من أمثال العرب وقصصهم .36 ,وٌنظر :المٌدانً ,مجمع األمثال ,ج.115/1
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ومف باب النصيحة ,يوظّؼ ال َمثَ َؿ (لمحيطاف آذاف)

()1

في قولو:

()2

يم َؾ ٍّ
افيؾ
جني قو َ
" ألـ ُي ْم ْ
" بأف المّيؿ َنقّا ُؿ ِح ٍ
كايات،
ولمحيطافَ ،عد ال ِك ِ
ِ
آذاف؟..
"
مسٌ ،
بد منيا ,فالميؿ نقّاؿ الحكايات ولمحيطاف آذاف.
فالحذر واجب ,وأخذ الحيطة ال ّ
ضيعوا لو إرث أبيو وتقاسموه مع
وفي نبرة ّ
حادة ,وصوت غاضب يتحدث فيو مع أولئؾ الذيف ّ

األعداء ,فيقوؿ:

()3

فاستمعوا ..أقو ُؿ في ُوجو ِى ُك ْـ..
ُعيد في وجو ِى ُك ْـ..
واستمعوا ..أ ُ
السماء!!..
األرض ..ما تَُنٍّز ُؿ
تتمؽ
َوْل ٍّ
ُ
ْ
إرث أبي ىذا..
ُ
ِ
المصوص
وأنتـ اقتسمتموهُ عف يد
عتموهُ الغرباء..
نتموهُِ ..ب ُ
ُخ ُ
حيث وظّؼ المثؿ القائؿ  ":المي بنزؿ مف السماء بتتمقاه األرض" الذي يضرب لمحث عمى
االستيانة بالعدو القوي وضرورة مقاومتو وتحديو( .)4فقد سرؽ إرث أبيو واقتسموه بينيـ كما شاءوا لكف لف
يصمت الشاعر عف حقو فيذا إرث أبيو.

( ) 1المبٌض ,سلٌم عرفات ,مالمح الشخصٌة الفلسطٌنٌة فً أمثالها الشعبٌة.611 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.11 /4
( ) 3نفسه ,ج.116 ,4
4
( ) جبر ,محمد كمال ,سلسلة من التراث الشعبً الفلسطٌنً " من الخابٌة" .51 ,
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وما تعانيو الغرب اليوـ وتعيش فيو ما ىو إال نتيجة أفعاليـ " ,فكما تزرع تحصد"

()1

ىكذا قاؿ

المتذمرة
المثؿ ,وما مف مثؿ قيؿ عبثًا ,أو جاء مف ال شيء ,فيقوؿ يوسؼ الخطيب مخاطبًا أمتو العربية
ّ
األمريف:
التي تعاني ّ

()2

عطاء ثُ ِ
ِ
بيدَرىا
موـ
وما
األرض َ
ُ

األرض َبذا ُر!!
إال جنى ما أستجف
َ

فكما يزرع المزارع أرضو يحصدىا ,وما تقدمو اليوـ سوؼ تتمقى نتاجو غدًا.
ويصؼ أولئؾ الذيف استولوا عمى مصر ,دونما يمحظ أحد أو يشعر ,بمعبة سياسية مدروسة,
بالمثؿ القائؿ (بسرؽ الكحمة مف العيف)
فيقوؿ يوسؼ الخطيب:

()3

والذي يضرب في مف ىو بارع في السرقة وقدرتو عمييا.

()4

ِ
حؿ
سَرقُوا ال ُك َ
صر ،مف َ
ُى ُمو ،م ُ
ِ
العيوف،
م ْف حدقات ُ
وقالواٍ ..
بأيد أمينةْ!!..
وقد َكثَُر توظيؼ يوسؼ الخطيب لؤلمثاؿ في شعره في مواضع عدة ,ال يتسع البحث لذكرىا

()5

 -4األغاني الشعبية:
وال تختمؼ األغاني الشعبية عف األمثاؿ والقصص والحكايات فيي مف الشعب واليو ,يرددونيا في
مناسباتيـ المختمفة ,مجيولة المؤلؼ ,تتناقؿ مف جيؿ إلى جيؿ ,ذات ألحاف بسيطة وكممات عامية فطرية
صادرة عف فكر ووجداف جماعي .وتقاؿ األغاني في كؿ المناسبات السعيدة والحزينة (البكائيات) ,إضافة
الحداة والحصاد ومواسـ مختمفة مف السنة.
إلى أغاني ّ
( ) 1المبٌض ,سلٌم عرفات ,مالمح الشخصٌة الفلسطٌنٌة فً أمثالها الشعبٌة ,663 ,وٌنظر :حجازي ,أحمد توفٌق ,موسوعة األمثال
الفلسطٌنٌة.614 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.154 ,4
( ) 3حجازي ,أحمد توفٌق ,موسوعة األمثال الفلسطٌنٌة.134 ,
( ) 4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.611 /4
( ) 5وهناك مو اضع أخرى تناص فٌها الشاعر مع األمثال والحكم الشعبٌة وغٌرها ,ولالستزادة ٌنظر :ج /411 ,623 ,56/1ج,131 ,24 /6
 /144 ,411 ,411 ,635 ,644 ,131ج .414 ,644 ,413 ,634 ,631 ,41 /4وغٌرها.
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وأىـ ما يميز ىذه األغاني الشعبية أنيا" :تعتمد لحنًا شعبياً قديماً وتمتاز باستخداـ الميجة العامية,
ؼ مؤلفيا وزمانيا ,أـ
سياف في ذلؾ ُع ِر َ
والوصوؿ بمضمونيا الشعبي إلى أعماؽ الناس وانتشارىا بينيـّ ,

لـ يعرؼ"

()1

وقد وظّؼ الش عراء األغاني الشعبية في قصائدىـ ,ولـ يمنعيـ مف ذلؾ كمماتيا العامية أو ألحانيا
البسيطة العفوية .وقد تساءؿ يوسؼ الخطيب إذا كاف بمقدوره توظيؼ ىذه األغاني في شعره ,فيقوؿ:
طوع الشاعر أداتو المغوية الفصحى,
"طرحت السؤاؿ عمى نفسي ,ما إذا كاف ممكناً ,أـ مستحيبلً أف ُي ّ
الستيعاب شيء مف كؿ ىذا الجماؿ الفني الطافر بعفوية مف قرائح بسطاء الناس ,وأكثرىـ أصالة في

"مواؿ الراعي الصغير" ..في وقت ُمب ّك ٍر تماماً مف ذلؾ العقد الحافؿ بمختمؼ
آف!! ..فجاءني الجواب في ّ
()2
محاوالت التجديد"..
كاف الخطيب ُم ْولعًا باألغاني الشعبية العربية ,وال سيما ما كاف رائجاً في وطنو الشاـ (فمسطيف,
وسوريا ,ولبناف ,واالردف) مف ميجنا وعتابا وشروقي ومواويؿ .وكاف مولعًا بسماعيا ليس عبر اإلذاعات
بؿ مف خبلؿ أدائو الحي الطبيعي في سيرات الدواويف ,أو في مواسـ الحراثة والبذار والحصاد ,أو مباشرة
مف حناجر الرعياف.

()3

فيقوؿ في قصيدتو التي أشار إلييا كأوؿ عمؿ أدبي عمؿ فيو عمى محاكاة األغاني الشعبية (مواؿ
الراعي الصغير) يقوؿ:

()4

وف
وب قمبي ،لو َ
شدا في َمر ِجنا َحس ْ
حب َ
َم ُ
يموف
س َم ُة ال ْم ْ
نجـ كو َخنا ،لو َن ْ
لو زَار ٌ
أووؼ....
ِِ
وف
الحن ْ
مر ْت عمى شباكنا ،لو َنور َ

( ) 1موسى ,إبراهٌم نمر ,صوت التراث والهوٌة ( دراسة فً التناص الشعبً فً شعر توفٌق زٌاد).116 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.644 /1
(ٌ ) 3نظر :نفسه ,ج.644 /1
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.634 /1
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المجنوف
قالوا أتى ِمرسا ُؿ لَيمى ،ياىنا
ْ
ناي
محبوب قمبي ،لو تغ ّنى في ّ
الدوالي ْ
***
ِ
الغرب ،أحبابيَ ،ىوا ُكـ َز ْاد
نسيـ
َبمٍّ ْغ
َ
غير األسى والدمع ما َخمفتَمو لي ز ْاد
أووؼ....
جاد
باع َدتْنا ،والمٍّقا ما ْ
ميما الميالي َ
ِ
يعاد
َخمّوا دروب
الكرمؿ الزاىي لنا ِم ْ
ِ
ألقى ِب ِظ ٍّؿ الس ِ
ليالي
الجوى،
رو ،مف بعد َ
ْ
اتبع يوسؼ الخطيب في موالو ىذا منيج األغاني الشعبية التي يرددىا الحداة والرعاة ,فاستعمؿ
المغة العامية السمسمة البسيطة ,واعتماد المحف البسيط ,وتوظيؼ لفظة ( األووؼ) وىي مرافقة لممواويؿ
مواؿ
الشعبية ,كما مزج التراث الشعبي مع التراث األدبي القديـ حيث وظّؼ قصة قيس وليمى .وىو ّ
يعبر عف الحنيف والشوؽ لموطف البعيد.
متكامؿ ّ

ومف األمور التي يريد أف يذكرىا الشاعر في غربتو " العتابا" وىي مف ألفاظ األغاني الشعبية
فيقوؿ:

()1

مسيات
وم ْو َج السنا ِب ِؿ ،واألُ
ْ
سأذ ُك ُر َ
ض ْي َعتنا ،و َ
الربيع َ
ِ
ابيات
"العتابا" عمى الر ْ
ولَ ْو ازتنا ،وأر َ
اجيحنا ونجوى َ

1

( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.114 /1
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طوع يوسؼ الخطيب الكثير مف األغاني الشعبية في خطابو الشعري متجاو اًز الداللة الشعبية
وقد َّ
إلى فضاء لغوي

()1

 األدب الغربي:ال يقؿ األدب الغربي عف نظيره العربي قيمة ,فيو مميء بالصور واألفكار والرؤى التي استميـ
منيا األدباء العرب أفكارىـ وصورىـ وقاموا بتوظيفيا في أعماليـ األدبية -باستثناء أولئؾ الذيف كانوا
يترفعوف عف توظيفو ألسباب مختمفة -فقد كاف لو حضوره المتميز في أعماليـ ,واف تنوعت أساليب
استدعائيا.
لقد تأثر األدب العربي عبر مراحمو المختمفة بالحضارات األخرى ,وزاد ىذا التأثر بعد حممة
نابميوف عمى مصر ,إذ اتصمت الحضارة العربية بالغربية ,فشكؿ أدباء الغرب رافداً أدبياً ثري استقى منو
أدباء العرب الشيء الكثير.
ويعد يوسؼ الخطيب واحدًا مف الشعراء العرب الذيف تأثروا باألدب الغربي ,فوظؼ كثي ًار مف
النصوص الغربية في شعره عمى سبيؿ االمتصاص واالستدعاء ليذه التجارب ,ونجسد ىذا التوظيؼ مف
خبلؿ:
 .1أدب غربي ( قديـ وحديث /مالحـ وقصائد)
فمف اآلداب الغربية يستوحي يوسؼ الخطيب عنواف قصيدتو (الجحيـ المفقود)
ممحمة شعرية لجوف ممتوف عنوانيا (الفردوس المفقود)

()3

()2

مف عنواف

فمف المعروؼ أف العنواف ىو عتبة منيجية بؿ

ىو " مف أىـ العتبات الداللية التي توجو القارئ إلى استكناه مضاميف النصوص وتفكيؾ شفراتيا واستقراء
محموالتيا الداللية ,بما يعطيو مف انطباع أولي عف المحتوى ,وبما يمارسو مف غواية واغراء لممتمقي ,فيو
أوؿ مثير سيميائي في النص مف حيث إنو يتمركز في أعبله ,ويبث خيوطو واشعاعاتو فيو"...

(ٌ ) 1نظر :نفسه ,ج ,166/1وج.34-36/4
(ٌ ) 2نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.111-116 /1
(ٌ ) 3نظر :ملتون ,جون ,الفردوس المفقود ,ترجمة :حنا عبود.
4
( ) واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر.43 ,
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()4

ربما كاف الموضوع مختمفا لكف ىناؾ رابط بينيما وىو الفقد ,بينما يضع جوف ممتوف عنوانًا
لممحمتو الشعرية التي تتحدث عف قصة آدـ وحواء وىبوط اإلنساف مف الجنة إلى األرض( ,الفردوس
المفقود) ,يضع يوسؼ الخطيب عنواف قصيدتو التي يتحدث فييا عف وطنو المفقود ,وعف كرامة العرب
جؼ ولـ تعد بيـ نخوة أو ضمير ( ,الجحيـ المفقود) ,نعـ فقد كاف جحيـ
المفقودة ,وماء وجييـ الذي ّ
أف يستفز أولئؾ المتنعميف بسباتيـ الطويؿ ويثير حميتيـ اتجاه فمسطيف
غضب العرب الذي كاف عميو ْ
المفقودة والتي اجتاحيا الغزاة وتمركزوا فييا .فقد آدـ وحواء الجنة بسبب إغراء الشيطاف ليما ,وفقد العرب

غضبيـ وكرامتيـ بسبب إغراءات الدنيا ليـ.
وفي حديثو عف غربتو وم اررة العيش فييا ,وسوء الحاؿ وضياع الماؿ ,والبحث عف لقمة العيش

يسند ب يا جسده النحيؿ .يكتب قصيدتو ( نغـ لـ يتـ)
سيمفونيتو الشييرة " غير المكتممة" أو " الناقصة"

()2

()1

كما يقوؿ.

مستعي اًر عنوانيا مف شوبرت مف عنواف

فمرة أخرى يستعير العنواف ويحوره بما يتناسب مع موضوعو ,والمشترؾ بينيما ىنا ىو الحزف

واأللـ ,المذاف يخيماف عمى أج وائيما (السيمفونية والقصيدة) .فيمتفيما اليأس والحزف ومحاولة تحدي القدر,
وعدـ الخضوع لو.

( )3

ومف الشخصيات الغربية التي استدعاىا يوسؼ الخطيب ميكافيمي

( )4

في قولو:

()5

فتوى ميكافمّية!!
جنيـ
َمرةً جيء بػ " ميكافمّي" مف قعر ّ
مح و
التطبيع"ِ ..ممحاً وبياراً
الص َ
َ
كي يرشُ " ...
قاؿ :أما "الصمح" ..فاتبع غنـ السمطاف ،تَ ْغ َن ْـ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.624 /1
( ) 2األسوي ,سعود ,مقالة بعنوان شًء عن شوبرت والسٌمفونٌة الناقصة ,السبت  14آذار (مارس) www.diwanalarab.com ,6112
(ٌ ) 3نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,621 /1وللمزٌد ٌنظر :ج ,43/6وج.113 /6
(ٌ ) 4نظر :مٌكافٌللً ,كتاب األمٌر ,ترجمة :أكرم مؤمن ,المقدمة ,ص.5
5
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.441 /4

133

دعى " ِحوارا"!!
التطبيع" ..
بينما "
ُ
يستحسف أف ُي َ
ُ
ميكافيمي المعروؼ بفمسفتو وحنكتو السياسية ,يستوعبو يوسؼ الخطيب مف قعر جينـ ليتخذ منو
ورمز ألولئؾ السياسييف الذيف ال يعرؼ عنيـ سوى الفمسفة في الحديث ,واضافة بعض المحسنات
صورة
اً
عمى أقواليـ بغرض الجذب والكسب ليس إالّ.
وكذلؾ استدعى شخصية " فيجيتيوس"

()1

المؤرخ الروماني في قولو :

()2

واجب العودة
ِ
يصر ..مف أياـ ُروما:
قا َؿ " في ِجيتْيوس" لمقَ َ
الس ْمـ ..فَ َح ِ
ار ْب!!
ب في ٍّ
س ٍّيدي ،تَر َغ ُ
إف تَ ُكف يا َ
مح ُمقيماً:
ظؿ عمى الص ِ
في ُـ ،مف َ
فمتى َي َ
ليست العودةُ "حقاً" ...إنما العودةُ " واجب"!!..
حيث استدعى شخصية فيجيتوس ومقولتو الشييرة " إذا كنت تريد السمـ فعميؾ االستعداد لمحرب".
وكأنيا مسممة تاريخية وحقيقة دائمة في التاريخ عمى المرء األخذ بيا .وكذلؾ ىو حؽ العودة لمفمسطينييف
ّ
بد منيا فيي واجب وليست مجرد حؽ يطالب بو.
ال ّ

ومف األٌقواؿ التي اشتيرت في األدب الغربي وكانت ربما سببًا في شيرة قائميا :مقولة ىاممت
"أكوف أو ال أكوف" ,فقد استعارىا يوسؼ الخطيب مف ىاممت بطؿ مسرحية شكسبير

()3

حيث يقوؿ:

()4

في ٍ
غد يا إخوتيِ ،
الدامي يحيف
موع ُدنا ّ
حسبنا " ُكنا" قديماً..
ُ

( ) 1فٌجٌتوس :مؤرخ رومانً عسكري ,من أقواله " إذا كنت ترٌد السلم علٌك االستعداد للحرب – if you want peace prepare for war
"ٌ .نظرwww.britannicd.com-vegetius: Roman military author. :
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.433 ,4
(ٌ ) 3نظر :شكسبٌر ,مسرحٌة هملت ( أمٌر الدنمارك) ,ص.111
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.141/1
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فمماذا ال " نكوف" ؟!
كنا في أرضنا
يريد الخطيب أف يبث روح األمؿ ,ويبعث التفاؤؿ في نفوس شعبو ,فيقوؿ ليـ نحف ّ

فمسطيف فمماذا ال نكوف بيا مف جديدَّ ,
حؽ العودة وواجبو فما المانع مف ذلؾ فيي
وكأنو يتحدث عف ّ
كنا قديمًا؟
أرضنا وأرض أجدادنا ولنا فييا مقاـ ولنا فييا حؽ فمماذا ال نكوف فييا ونعود إلييا كما ّ
وكذلؾ شخصية شيموؾ

()1

ذاؾ المرابي الييودي أحد شخصيات مسرحية تاجر البندقية لشكسبير,

حيث وظّفو يوسؼ الخطيب في قولو:

()2

في ِخصاء عريس
لحٍـ"
رس ِس ْمٍـ" ثَ ُ
ريدهُ " َر ْط ُؿ ْ
" ُع ُ

ش ْيمُوؾ"
ضموعي – يحتزهُ " َ
ِمف ُ

كاف ع ْق ُد ِ
القراف ،في " اسكندنافيا"
َ

ٍ
العريس في " بورتوريكو".
وخصاء
ُ

فكعادتو " شيموؾ" ال يكؼ عف النصب ,والجشع صفتو المتبلزمة لو.
ومف صور التناص مع األدب الغربي عند يوسؼ الخطيب ,استحضار قصيدة لمشاعر الروسي
الييودي ( ايفينجي ايفتو شنكو)
فيقوؿ:

()3

حيث استحضرىا الشاعر في قصيدتو ( لـ تنتو بعد المعبة!!)

()4

()5

إيفتُوِ ..شنكو..
حمر
أَناُ ،يح َكى ،أَني آ ِخ ُر ِى ٍّ
ندي أَ ْ
تممعِ ..مف بعدي..
لف َ
الشمس!!
َح ْرَب ُة َى َم َج ٍّي في
ْ
(ٌ ) 1نظر :شكسبٌر ,وٌلٌام ,تاجر البندقٌة ,ترجمة :حسٌن أحمد أمٌن ,ص.11
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.641 /6
(ٌ ) 3نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.613-614 /6
( ) 4نفسه ,ج , 615-615 /6وهً قصٌدة مطوّ لة ر ّد فٌها ٌوسف الخطٌب على الشاعر الروسً الٌهودي ,مقابال بها بٌن العربً الهمجً عنده,
وبٌن الٌهودي الحزٌن صاحب المأساة عند الشاعر الٌهودي فً قصٌدته ( بابً ٌار)ٌ ,نظر :لالستزادة صبحً ,محًٌ الدٌن ,دراسات ضد الواقعٌة
فً األدب العربً ,ص - 661ص.641
5
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.615 /6
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أي يوـ مف األياـ
يقوؿ يوسؼ الخطيب في معرض حديثو عف قصيدتو ىذه  " :كبل ..لـ أكف في ّ

ألغضب أو أعمف احتجاجي وسخطي عمى ّأيما أديب عالمي ,لمجرد َّأنو يود أف يتعاطؼ مع مآسي

الييود السالفة ,...,إال أنني ال أستطيع أف أغفر ألديب مف ىذا القبيؿ أف يتشدؽ بما يمكف وصفو,

مجا اًز ,بالمأساة الييودية ,إال بعد أف يشبع إشباعاً كامبلً – وىو بتماـ عافيتو اإلنسانية واألخبلقية –
مأساتنا العربية الفمسطينية التي ما تزاؿ جراحيا الطرية فاىقة ,ودافقة عمى أيدي ىؤالء الييود الصياينة
المضخمة مف أعناؽ أطفالنا الفمسطينييف"...
الذيف حصدوا ثمار مأساتيـ الييودية
ّ

()1

فأي مأساة ىي

وكأف المأساة الحقيقية
كمأساة العربي الفمسطيني ,فبل يحؽ ألحد ّأياً كاف ىو أف يتحدث عف مأساة شعبّ ,
ىي لمشعب الفمسطيني فقط ,وأما ما يحدث لبقية الشعوب ىو أقؿ مف المأساة ودونيا.

يرد عمى قصيدة ايفتو شنكو ,وأف يفند بيا مزاعـ العدالة
أراد يوسؼ الخطيب في قصيدتو ىذه أف ّ
الغربية وعقد اإلحساس بالذنب ,ويفضح قسوتيـ التي يحاولوف بيا ترسيخ الرؤية العربية وتقويتيا في
األرض العربية.

()2

"واذا كانت الرؤية األساسية في قصيدة ايفتو شنكو ىي المطابقة بيف الييودي

والعذاب( , )3فإف الرؤية األساسية في قصيدة يوسؼ الخطيب ىي المطابقة بيف العربي المتخمؼ واليمجي
المحب لمحرية مف جية ,وبيف اإلنساف الصناعي المتقدـ الذي يسعى إلى إفناء كؿ العروؽ".

( )4

ىندي أحمر -إنساف الكيؼ -اإلنساف الحجري
فقد نعت يوسؼ الخطيب اإلنساف العربي بػ( :
ّ

األوؿ -زنجي أعزؿ -الوحش ماموث -ىمجي العصر -الشرير -البدوي -البلسامي -آكؿ لحـ اإلنساف-
لوثة موسوليني – الجني الساكف في ىتمر.)...-

( ) 1نفسه ,ج.611 ,6
(ٌ ) 2نظر :صبحً ,محًٌ الدٌن ,دراسات ضد الواقعٌة فً األدب العربً.662 ,
(ٌ ) 3نظر :صبحً ,محًٌ الدٌن ,دراسات ضد الواقعٌة فً األدب العربًٌ : ,661 ,قول إٌفتوشنكو فً قصٌدته :ال ذكرٌات لً فً بابً ٌار *
ذلك المنحدر الحاد هو الشاهد الوحٌد
إننً خائف
إننً الٌوم شائخ كالشعب الٌهودي
ها أنذا اآلن ,شارد فً مصر القدٌمة
وها أنذا اآلن ,أموت معلقا على الصلٌب
وحتى اآلن أحمل أثار المسامٌر...
* بابً ٌار :واد حاد شمال مٌدنة كٌٌف ,فً االتحاد السوفٌتً ,حٌث ارتكبت جرٌمة بحق الٌهود من قبل النازٌٌن األلمانwww.aljazera.com .
4
( ) نفسه.662 ,
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 .2األساطير الغربية:
لـ يفرؽ األدباء العرب بيف األساطير العربية والغربية ,فوظّفوىا واستعانوا بيا في أعماليـ األدبية
عمى ٍّ
حد سواء ,واستغموا أحداثيا واستدعوا شخصياتيا ليمثموا بيا واقعيـ ويعبروا عنو ,فيي أقرب ما يكوف
تعدى
لمبعد اإلنساني " .فمـ تكف أساطير الشرؽ محط أنظار كثير مف الشعراء الفمسطينييف واىتماميـ ,بؿ ّ
ىذا االىتماـ إلى التفاعؿ الحيوي مع التراث اإلنساني بعامة مف خبلؿ الولوج إلى أعماؽ الموروث
األسطوري اليوناني الذي يعد أكثر األساطير األجنبية حضو ًار وتأثي اًر في القصيدة الفمسطينية المعاصرة,
حيث ظيرت ىذه األساطير بوصفيا أساسًا يستمد منو الشعراء رموزىـ وشخصياتيـ ,كما يستموف حكايات
مبدعة توافؽ تجاربيـ أو يجعمونيا توافؽ رؤاىـ وواقعيـ المعاصر"

()1

ومف األساطير الغربية التي استدعاىا وتواصؿ بيا يوسؼ الخطيب أسطورة طروادة

()2

تمؾ

األسطورة اليونانية التي تمثؿ الخبلص وانتصار الحؽ ,حيث استغمّيا في قصيدتو ( أغنية انتصار
لطروادة)

()3

لتصوير الواقع السياسي الذي شيدتو دمشؽ في ذلؾ الشتاء األسود الثقيؿ عاـ ( )1957

ألؼ وتسعمائة وسبعة وخمسيف ,كما يقوؿ في مقدمة قصيدتو ( ,)4فيقوؿ فييا:
الدعاء
كانت تمد ُع ْن َقيا ش ِجي َة
ْ
ِ
الشاـ
مآذف
ُ
ٍ
ماـ..
كأ ْذ ُرٍع َنحيمة تمو ُح في ال َغ ْ
ِ
النجوـ حاؿ
لوف
ُ
السماء
متاى ِة
ضمّت
الطيور في َ
ْ
ُ
فال البروج ...ال ِ
وف
ص ْ
الق ُ
الع ..ال ُ
ُ
الح ُ

( ) 1شعث ,أحمد جبر ,األسطورة فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر.44 ,
( ) 2هـ.أ ,غٌربر ,أساطٌر اإلغرٌق والرومان ,ترجمة :حسنً فرٌز.634-664 ,
( ) 3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.632-631 /1
(ٌ ) 4نظر :نفسه ,ج.625-623 /1
5
( ) نفسه ,ج.631 /1
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()5

الفضاء!!..
الطاعوف في
س
ُ
ْ
تَقي ،إذا تنفّ َ
حيث يصؼ ىنا حاؿ دمشؽ حينما حاصرىا الطاعوف ,وىو االحتبلؿ الذي يحاوؿ بسط سيطرتو
عمى الشرؽ مف جديد فبدت مآذنيا أذرع نحيمة امتدت إلى السماء لطمب العوف مف اهلل ,فقد انطفأت
أضواء النجوـ في سمائيا ,وضمت الطيور في أرجائيا فمـ تعد الحصوف وال البروج والقموع تقي مف ذلؾ
الطاع وف الذي انتشر في محيطيا ,كما انتشر األعداء في أرجاء العالـ العربي ,حينما تياوت القبلع
والحصوف أماميـ .ثـ يستدعي " آخيؿ"

()1

بطؿ حرب طروادة ,والذي يرمز بو ىنا إلى القوة األمريكية

التي جاءت لغزو دمشؽ ,كما جاء آخيؿ لطروادة ,فيقوؿ فيو:

()2

جاء
" آ ِخي ُؿ" ذا َؾ في َم َي ٍّب
ِ
الريح ْ
ِ
لمعيوف،
العيوف
فما تُ َغ ْم ِغ ُـ
ُ
لمشفاه..
ْ
والشفاهُ
س ٍّ
وف في ِ
باه
الج ْ
ص ُ
ط ُر ال ُغ ُ
وما تُ َ
جاء!!
جاءْ ..
جاءَ ..
إالّ تقوؿَ :
تبدؿ الحاؿ ,وانفجر بركاف ثورة الغضب مف قمب
الدمار معو ,إلى أف ّ
نعـ جاء آخيؿ وجاء ّ
األمة ,ومات آخيؿ ,وعاد الحؽ وانتصر ,فيقوؿ:
ضمير ّ

()3

ضمير أُم ٍة..
بركاف ثورٍة..
ُ
ُ
قد ان َف َج ْر..
َكأف قب َؿ ِ
أحست الضموعُ
اليوـ ما َ
ما إرادة الحيا ْة..

( ) 1هـ.أ ,غٌربر ,أساطٌر اإلغرٌق والرومان ,ترجمة :حسنً فرٌز.665-664 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,631-636 /1حٌث ٌصور فً هذه المقاطع حال دمشق فً وقت الحرب.
3
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.632-631 /1
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مات..
آخي ُؿ ْ
ِ
مشيئ َة القَ َد ْر!!..
رت
َ
سط ْ
َي ُد الفداء َ
ُ ِ
ساح ِْ
الصباح َم ْم َعباً،
كاف
أرجاؤهُ الف ُ
ُ
شذى انتصار
َ
غار
اء كانت َ
وال ُغو َ
ط ْو َ
ط ُة الخضر ُ
ؽ ْ
ِ
الشاـ
عمى جبيف
ومف األساطير اليونانية التي كاف ليا أثرىا عمى الشاعر يوسؼ الخطيب أسطورة " بروميثيوس",
حيث يقوؿ في تقديمو لقصيدتو "مشيئة الجبار"  :واذف ..وبغير قميؿ مف التأثر بأجواء ىذه األسطورة
كتبت ىذه القصيدة منذ
اإلغريقية ,وايحاءاتيا الممحمية المثيرة ,لمشاعر االنكميزي "شيمي" بوجو خاص,
ُ

أوائؿ الخمسينيات ,بعنواف "مشيئة الجبار" ,متميفاُ فييا إلى َّ
التحرؽ عمى مجيء مثؿ ىذا
حد
ّ
"البروميثيوس" وانما عربياً وحقيقياً ,ىذه المرة ,كما لو كما بركانًا قد يندلع فجأة مف عمى أنقاض مأساتنا
القومية في فمسطيف"...

()1

فيقوؿ في قصيدتو ىذه ,مصو ًار قوة اإلرادة والتمرد عمى القدر:
.....
ِ
ِ
الجباؿ
يوس" كاف مف
وىناؾ في
القفقاس قَ ْي ُد ِ"ز َ
ِ
المشيئة منذ آالؼ الميالي
قد َحطمتو َي ُد
ِ
يعود !! ..بمىُ ..ح َد ّيا ٍّ
القتاؿ
كؿ آلي ِة
ِل َـ ال ُ
ِ
الرماؿ
وكأف ذكرى الشاطئ الغافي ىناؾ عمى
ٍ
ؽِ ،
جناح ال َن ِ
ص ِدئ الطو ِ
باؿ
نفضت
ْ
َ
سر مف قيدَ ،

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.114 ,1
2
( ) نفسه ,ج.114 ,1
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()2

فأعاد أُغنية المييبَّ ..
وظؿ ُيرِع ُد في األعالي:
أنا ِمشع ٌؿ ،أنا ِ
مار ٌج جب ُار

ريح تُخ ِم ُدني ،وال ِ
عصار
اإل
ال ال ُ
ُ

ىذا أنا ،في الميؿ ،أ ِ
ُضرُـ جذوتي

ِ
نيار
بيف لي ،قبؿ
َلي َ
النيارُ ،

لقد وجد يوسؼ الخطيب في شعبو الفمسطيني المتمرد ,الذي ال تموت روح اإلرادة فيو ,صورة
بروم يثيوس الذي يمثؿ القوة والتحدي والجبروت ,فاستدعاه بشخصو ليرمز لذلؾ الثائر الفمسطيني الذي لـ
يستكف ولف يضعؼ أو يمؿ مف الدفاع عف أرضو ووطنو المسموب.

()1

يرفض يوسؼ الخطيب التنازؿ ولو عف حفنة تراب مف أرضو فمسطيف راضيًا بدولة مؤقتة ولو
عمى متر مربع منيا ,لكف ال لمتنازؿ ومف الواقع السياسي الذي يسوده الفساد والخيانة ,تـ استدعاء
أسطورة "أوديب"

()2

وىـ الضفة الغربية"

مف قبؿ الشاعر ليعكس بيا صورة ىذا الواقع ,ففي تقديمو لقصيدة "أوديب ممكاً عمى
()3

يقوؿ" :فمف ىنا استعرت فاجعة " أوديب" الممؾ – ( مف أصميا األسطوري

اإلغريقي السحيؽ) -إلسقاطيا شع ًار عمى فاجعة إنساننا الفمسطيني المعاصر ,عندما ُي ّْموحوف لو ,كذبًا

ال ,بأكذوبة الدولة "الجزئية" التي ستيبط عميو مف السماء عمى بساط " الحؿ السممي" ..سواء
واحتيا ً
بأسموب الترغيب في أف َن ْن ُش َد الماء عمى سراب الصحراء ..أو بأسموب الترىيب في أف نتعرض لممذبحة
تمو المذبحة .)4( "!!..فأوديب الممؾ ىو ذاتو الحاكـ الفاسد المعتمي لمعرش في ظؿ الواقع السياسي السائد,
فيقوؿ في ذلؾ:

()5

جميع الشيوِد
باسمؾ عند
يؾ
ِ
أ ٍّ
َ
ُسم َ
جميع الم ِ
قاصؿ
وتحت
َ
ِ َ
نت
أ ُ
وديب"  ..أَ َ
َشيد أنؾ " ..أُ ُ

( ) 1وٌنظر أٌضا :شعث ,أحمد جبر ,األسطورة فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ,44 ,وقد استدعى ٌوسف الخطٌب شخصٌة برومٌثٌوس فً
مواضع أخرى فً أعماله ج ,51-41 /4ج.133-134 /4
( ) 2هـ.أ ,غٌربر ,أساطٌر اإلغرٌق والرومان ,تر :حسنً فرٌز.666-611 ,
( ) 3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.161-111 /4
( ) 4نفسه ,ج.116 /4
5
( ) نفسه ,ج.111 /4
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وألع ُن َؾ اآلف ،بيف الرعي ِة باس ِم ْؾ!!..
فبل يخجؿ الخطيب مف تسمية ذلؾ الحاكـ الخائف باسـ أوديب أماـ الجميع ,وستمحقؾ تمؾ المعنة,
عراؼ طيبة ,فيقوؿ:
التي تنبأ بيا ّ

()1

ِ
وءةَ:
سأُنيي إليؾ ال ّن ُب َ
ولكفَ ..
ريح..
لف تست َ
الريح
ستُط ِع ُم َؾ ال ُغرب ُة،
َ
الرمؿ ،و َ
َ
تستريح..
لف
َ
....
نعـ ...أنا عر ُ ِ
يب َة"
اؼ " ط َ
َ
"عراؼ ِق ْب َي َة"
 أو َس ٍّمني َب ْع ُدّ ..
....
فكما تنبأ عراؼ طيبة بموت أوديب ,تنبأ الشاعر بزواؿ ىذا الحاكـ الفاسد ولو بعد حيف.
ويتعمؽ يوسؼ الخطيب في أحداث األسطورة ,فيقوؿ:

()2

" أيا خا ِئناً لفر ِ
أبيؾ"..
اش َ
قمت..
ويا ..أق َ
ش ِعر إذا ُ
ال ..لف أقو َؿ....
ُم ْؾ"!!..
فوؽ َعورِة أ ٍّ
" أيا جاثماً َ
( ) 1نفسه ,ج.112 /4
2
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.115-113 /4
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...
ِ
وءةَ:
وأقس ُـ أني أقو ُؿ الن ُب َ
روح َؾ
لف َيس ُك َف
السمـ َ
ُ
سوؼ تَ ِ
ضؿ ..فَتَ ْع َم ْى..
خمؼ السر ِ
جروح َؾ..
اب،
فتشربَ ،
َ
ُ
تجوز بحا ارً..
سوؼ
ُ
وتَطوي ِقفا ارً.
فتشنؽ عينيؾ في ِ
الميؿ
النجوـ ..و ِ
ما بيف ِ
ِ
ممؾ!!..
فحـ
أشالء ُح ْ
فوجو الشبو بيف أوديب األسطوري والحاكـ الحالي الحديث ىو الخيانة ,خيانة الشعب ,وخيانة
الحكـ ,واقامة حكـ مزيؼ ليس فيو إالّ مظاىر السمـ واألمانة الخادعة .ويا أييا الحاكـ الخائف فإف النبوءة
ويمتؼ حوليا السواد ,فستعمى وتضؿ ,ولف يبقى
فيؾ ستتحقؽ ,لف تسكف روحؾ بؿ سيعتصرىا العذاب,
ّ
لحممؾ سوى أشبلء.

()1

وصور مف خبلليـ واقعو
ىكذا استميـ يوسؼ الخطيب مف ىذه األساطير الغربية صوره وأفكاره
ّ

المعاش ,وعكس مف خبلؿ شخصياتيا وأحداثيا أفكاره ورؤاه .ولـ يكتؼ بيذه األساطير فقط ,فقد تواصؿ
مع أساطير أخرى مف التراث الغربي ووظفيا في أعمالو كأسطورة تموز وعشتروت
وأوجاستس.

()4

( ) 1وٌنظر :لالستزادة  :شعث ,احمد جبر ,األسطورة فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر.162-161 ,
(ٌ ) 2نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.643 /4
( ) 3نفسه ,ج.633/1
4
( ) نفسه ,ج.465 /4
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()2

ومارس

()3

الفصؿ الثاني:
آليات توظيؼ التراث
أو ًال :مف حيث االستخداـ:
أ.

ظاىرة عرضية

ب .ظاىرة فنية
ت .قناع فني

ثانياً :مف حيث المضموف:
أ.

رؤية ذاتية

ب .رؤية موضوعية

ثالثاً :مف حيث البناء:
أ.

التراث والمغة

ب .التراث والصورة
ت .التراث واإليقاع
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تنوعت طرائؽ توظيؼ التراث وآلياتو في الشعر عمى نحو عاـ ,وفي شعر يوسؼ الخطيب عمى نحو
خاص ,وذلؾ تبعًا لطبيعة المضموف والموقؼ الذي وظفت فيو ويمكف تقسيـ آليات توظيفو عمى النحو
اآلتي:
أو ًال :مف حيث االستخداـ
تنقسـ آلية توظيؼ التراث مف حيث استخدامو وتضمينو في األعماؿ األدبية إلى:
أ .ظاىرة عرضية:
اتصفت العبلقة بيف األديب – الشاعر – والتراث في بدايتيا بالسطحية والبساطة ,والمباشرة
باالستخداـ دونما تحوير أو تبديؿ في ألفاظو ومعانيو وصوره وأفكاره ,فمـ َّ
يتعد كونو " مظي ًار خارجيًا ,دوف
النفوذ إلى جوىره وحقيقتو ,وال يتوخى الشاعر فييا صمة متينة معو".

()1

فكاف مجرد مشبو بو في جممة

ركبيا الشاعر في معرض عممو األدبي ,أو ربما اقتباس مباشر لمقولة ما يجدىا القارئ والمتمقي في ذلؾ
ّ

العمؿ األدبي كما ىي ,دوف تحوير أو تبديؿ ,مجرد ٍ
قص ولصؽ ,أو لربما يكوف تصوي ًار مباش ًار حقيقيًا
لحدث ماَّ ,
وكأنو تسجيؿ تاريخي كما ىو في كتب التاريخ .ولربما كاف ذاؾ خوفًا عمى التراث مف التحريؼ
والتغيير فأرادوا الحفاظ عميو ونقمو كما ىو ,أو احت ار ًاز مف أف يسمى سرقة أو ما شابو.

وأوؿ نمط مف أنماط استخداـ التراث كظاىرة عرضية في العمؿ األدبي ىو التشبيو ,وىو " أف
يعقد الشاعر مقارنة بيف حالة آنية يعيشيا ,أو يود التعبير عنيا ,وحالة أخرى تدخؿ في اإلطار التاريخي
الذي يكتنفو التراث".

()2

أي تشبيو مباشر بيف حالتيف ,إحداىما آنية يعيشيا الشاعر وأخرى يستعيرىا مف

التراث تكوف بمثابة المثؿ األعمى ,الذي يشبو بو ولكف دونما تحوير أو تبديؿ.
وقد وظؼ يوسؼ الخطيب ىذه التقنية األسموبية في شعره كما في قصيدتو ( رأيت اهلل في
غزة):
ّ

()3

ٍ
قافمة
وأنت اآلف مك ُة ُك ِؿ
( ) 1حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث ,ص.111
( ) 2نفسه ,ص.111
3
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.35-31/4
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وغار ِحر ِ
اء ُكؿ َنبي..
ُ
ِ
البعث
طير
وأنت اآلف ُ
...
و ِ
أنت اآلف آمن ٌة
وأنت حميم ُة الصحر ِ
اء..
القصيد
صار جبري َؿ
ْ
وبوحؾ َ
وسورةَ الشعر ِ
اء
وجرحؾ صار مائدةَ المسيح
وزمزـ الشيداء..
...
ِ
صقر قُريشنا
ألنؾ أنت ُ
وبقي ُة الرَم ِ
ؽ
ّ
غزة ,ويجعميا في أعمى الرتب ,فانتقى ليا مف
فيا ىو يستخدـ التشبيو البميغ ,ليعبَّر عف مكانة ّ
التراث أسمى التشبييات وأقدسيا ,واستعار ليا صو اًر ىي المثؿ األعمى في القداسة والكماؿ ,واستدعى ليا
ب بيا األمثاؿ ,فحينما تُذكر ال تحتاج إلى تعريؼ أو بياف ,ويفيـ المتمقي وجو الشبو
شخصيات تُ ْ
ضَر ُ
غزة بمكة وغار حراء وطير البعث ومائدة
دونما حاجة لبيانو وشرحو وتفصيمو ,فإذا ما شبو الشاعر ّ
المسيح وزمزـ الشيداء ,وصقر قريش وقرنيا بيـ يدرؾ المتمقي ما أراده الشاعر ,وما كانت غايتو في
غزة أضفت نوعًا
ذلؾ .وىذه التشبييات مف التراث التي أتى بيا الشاعر في قصيدتو التي تحدث بيا عف ّ
عاجز عف وصؼ ىذه المدينة ,فاستعاف بصور مف عمؽ
مف العمؽ عمى صوره حتى بدا الشاعر وكأنو
ٌ
التراث الديني والتاريخي تتصؼ بالكماؿ والتماـ وشبييا بيـ .فحقؽ بذلؾ تصوي ًار كامبلً بميغاً خالياً مف
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النقص ,غير قابؿ لمنقد .واف بدت الصورة بسيطة إالَّ أّنيا عميقة ذات أبعاد دينية وتاريخية وقومية
بل عف المسكوت عنو في ثنايا النص ()...
يستشفيا القارئ مف ىذا التشبيو البميغ ذو التركيب البسيط ,فض ً
مف تشبييات داللية توحي بالربط بيف أبعاد التراث الزمانية والمكانية والداللية.
وكذلؾ يتجمى ىذا التوظيؼ التراثي ,حينما يستدعي الشاعر شخصية تراثية دينية ,بكؿ ما تحمؿ
مف دالالت ,يسقط مف خبلليا الواقع الحاضر عمى ىذه الشخصية ,كما في قولو:

()1

ِ
الناصرّي َة تَسري بأعطا ِف ُكف
مريـ
كأني أرى َ
ِ
الجميؿ..
شاع الندى ،والشذى ،في أقاحي
َم َ
يف في التشبيو ,لـ يجد أفضؿ وأنقى مف صورة
فحينما أراد تصوير نساء فمسطيف ,واعطائيف حقّ ّ

العذراء مريـ ,ليعكس بيا صورة تمؾ النساء الفمسطينيات الماجدات ,فكانت صورة مريـ الناصرية ىي
المثؿ األعمى الذي يشبو بو ,فبل يرىؽ الشاعر نفسو في استجبلء دالالتيا والكشؼ عف مكنوناتيا ,فصورة
مريـ العذراء أخذت سمة الثبوت في الداللة ,التاريخية والواقعية ,حينما ربط بينيا وبيف المكاف (الناصرة,
الجميؿ) فانزاح بالمفظ عف معناه الديني (الماضي) إلى داللة مغايرة تمثمت في الحديث عف صورة فمسطيف
(الحاضر).
ولـ يقتصر التشبيو عمى الشخصيات بؿ أيضًا األحداث التاريخية ,فأحداث الحاضر ليا صور
في التراث القديـَّ ,
وكأف التاريخ يعيد نفسو فعبلً .كما في قوؿ الشاعر:

()2

الء
كأف في الن ِ
جيع لـ ْ
غوص َك ْرَب ُ
تزؿ تَ ُ
تَستضيء ح َ ِ ِ
الح ِ
سيف
ىام َة ُ
ُ ُ
سف َوجو اهلل َ
حيث أثارت أحداث الحاضر في العراؽ مف فتف وحروب ذاكرة الشاعر ,فاستذكر أحداث كرببلء
أياـ الحسيف ,وما حدث في يا مف إراقة لمدماء وتشتت وخبلفات بيف الناس .فالتقط الشبو بينيما ,فقرف بيف
الماضي والحاضر بصورة قائمة عمى التشبيو البسيط ,لكنو عميؽ الداللة ,ال يحتاج جيداً إلبراز الصمة
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.631/4
2
( ) نفسه ,ج.111/4
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بيف مضمونييما ,فالمكاف واحد والشخوص ذات أصؿ واحد يجمعيا المكاف نفسو ,واألحداث متشابية رغـ
اختبلؼ الزماف  ,فالتقط الشاعر الفكرة القديمة وأسقط عمييا الواقع الحاضر ,فتشابيت الحالة التراثية
التاريخية القديمة مع الحاضر ,في العبلقة الجدلية القائمة بينيما.
ومف أنماط توظيؼ التراث في الشعر عند يوسؼ الخطيب ,االقتباس والتضميف ,حيث يكوف
تأثير التراث في القصيدة محدوداً ,وحضوره مباش اًر فييا دونما تغيير أو تحوير .فتتداخؿ النصوص ىنا مع
وكأن يا نص واحد وىي في الحقيقة نصوص مقتبسة وأخرى ابتدعيا الشاعر ,وىي أقرب ما يكوف
بعضيا ّ

إلى كونيا تناصًا أو سرقة أدبية.

()1

فما عمى الشاعر سوى أخذ النص التراثي كما ىو وتوظيفو وتضمينو

أي تغيير سواء أكاف النص المأخوذ شع ًار أـ نث اًر ,وفي بعض األحياف يضع
في عممو األدبي دوف إحداث ّ

الشاعر ىذا التراث الموظؼ ضمف األقواس ,ويبني عميو القصيدة الشعرية ضمف حالة االمتصاص أو

التشرب التي أشار إلييا النقاد( ,)2عمى اعتبار اف التفاعؿ بيف النصوص يخضع لقانوف (الدخوؿ في
عبلقة)

()3

كما في قوؿ الشاعر:

()4

" ُق ْؿ ال أقو ُؿ لكـ عندي َخزِائ ُف"َ ،بؿ
الع ِ
مؿ.
وحى إلي ِج ُ
ُي َ
الص ْب ِر ،و َ
ياد َ
حيث أتى بنص اآلية الكريمة وىو قولو تعالى" :لًُْ ٌَب ؤَلٌُيُ ٌَىُُْ ػِنْذُِ خَضَائُِٓ اٌٍَّوِ ًٌََب ؤَػٍَُُْ
اٌْغَْْتَ"...

()5

وضمنو في شعره ووضعو بيف عبلمتي تنصيص ليدلؿ عمى أنو قوؿ مقتبس كما ىو وقد جاء

بو ليتحدث بو عف نفسو ,فيو كغيره مف البشر ال يممؾ مفاتيح الغيب وال عنده خزائف اهلل ,بؿ وسيمتو
لمعيش في ىذه الدنيا ىو الصبر والعمؿ والجياد ,يأخذ باألسباب ويسعى لما يريد ويتوكؿ عمى اهلل وال
يتواكؿ ,ويبقى الشاعر يدور في فمؾ استدعاء التراث عمى سبيؿ االقتباس والمباشرة ,وصير ىذه
النصوص المقتبسة في نسيج نصو كما في قولو:

()6

(ٌ ) 1نظر :واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر ,ص.31
(ٌ ) 2نظر :محمد مفتاح ,ص  ,141-113سعٌد ٌقطٌن ,انفتاح النص الروائً ,ص.111-44
(ٌ ) 3نظر :محمد مفتاح ,تحلٌل الخطاب الشعري ,ص.161
( ) 4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,,ج.611 ,6
( ) 5سورة األنعام ,اآلٌة.11 :
6
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.614-616/6
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طوا
مف أع َ
سمطاناً ومقدرةً
َ
الوحش ُ
ِ
الح َم ِؿ
فانظر قرونيمو في ِربقة َ
" لو أنيـ فَعموا ما يوعظوف ِب ِو
خيرً ليـ" مف موِب ِ
ؽ الد َج ِؿ
لكاف ا
حيث يقتبس قولو تعالى ًٌٌَْ" :ؤَّٔيُُْ فَؼٌٍَُا َِب ٌُّػَظٌَُْ ثِوِ ٌَىَبَْ خَْْشًا ٌَّيُُْ ًَؤَشَذَّ رَضْجِْزًب "

()1

ويضمنو في

قصيدتو ( الطريؽ إلى محمد) ليصور بو أولئؾ الحكاـ وأصحاب المناصب الذيف ابتعدوا عف شرع اهلل
وأوامره ولـ يطبقوىا أو يقيموىا في أعماليـ ,فمو أنيـ أقاموا شرع اهلل وأخذوا بو لكاف خي ًار ليـ مف أعماؿ
الدجؿ والكذب.
ّ
ويجد الشاعر متسعًا مع المزج بيف أبعاد النصوص الشعرية ,حينما يستدعي (التراث األدبي)
ليمقي عميو ىمومو:

()2

فاض ِج ْع فَ ْيئ َة الذكرى
أتذكرت !! َ

تَفص ْد شع ارً ،وُذؿ سؤ ِاؿ

ِ
"و ِ
ابؾ مث َؿ
النساء ُم ْمكاً ُمضاعاً

ِ
الرجاؿ" !!
مثؿ
لـ تحافظ عميو َ

()3

حيث يخاطب يوسؼ الخطيب ذاؾ الشخص الذي أضاع وطنو ولـ يحافظ عميو ,ويحاوؿ أف
يثير الحنيف في نفسو عمّو يستيقظ مف غيبوبتو ,فمـ يجد ما يخاطبو بو ,فاستذكر مقولة أـ عبد اهلل ,أـ
ُمو ىذا البيت مف الشعر ,فجاء بو
آخر مموؾ األندلس والذي لـ يستطع الحفاظ عمى ممكو ,فقالت لو أ ُ
ليبيف
الخطيب في معرض خطابو لذاؾ المتخاذؿ الذي أضاع وطنو ,وقد وضعو بيف عبلمتي تنصيص ّ

داع ألي تحوير أو تبديؿ في المقولة ألنيا تتناسب مع الموقؼ الذي أتى بيا ألجمو,
أنو مقتبس ,ولـ يجد ٍ
ففمسطيف اليوـ ىي ذاتيا غرناطة باألمس ,لكنيا "أندلس الممكف".

( ) 1سورة النساء ,اآلٌة.22 :
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.114/6
3
( ) زبٌب ,نجٌب ,الموسوعة العامة لتارٌخ المغرب واألندلس ,م.162 /4
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وقد يأخذ الخطيب الفكرة ويقتبسيا مف الشاعر ويوظفيا في عممو:

()1

ِ
رح
أعيادنا ،أما
يـ
ُ
الج َ
نسمع ُ
ُ
فَ

فوح الج ازِئ ْر؟!
س ِ
ينادي عمى ُ

ِ
المجد
ب
الرصاص
وي
ِم ْف َد ٍّ
ُ
يغتص ُ
َ

الحناجر!!
ي
اغتصاباً ،ال ِم ْف َد ِو ٍّ
ْ

حيث يستمد مف المتنبي ويقتبس حكمتو في الحصوؿ عمى المجد ,فيقوؿ المتنبي:
المجد ِ
فرقّاً وقين ٍة
وال تحسبف
َ

()2

كر
المجد إال
فما
ُ
ُ
السيؼ والفتك ُة ال ِب ُ

فاقتبس فكرة المتنبي مف بيت شعره في الحصوؿ عمى المجد والحث عمى طمبو بالقتاؿ
والشجاعة والقوة وليس بالجموس في القصور والحصوؿ عمى الممذات والمتعة بسيولة ,فكؿ ىذا يؤدي إلى
الفساد وليس إلى المجد الذي مف مستمزماتو السيؼ والفتؾ ,وىذا تماماً ما أراده الخطيب في بيتو ,بعد أف
اقتبس الفكرة وحافظ عمييا ,واف صاغيا بطريقة أخرى تتواءـ مع الحالة التي يعيش بيا ,فالمجد يحتاج
ب المجد اغتصابًا وليس بالخطب والشعارات واإلعبلـ واليتافات المزيفة( .مف دوي الحناجر)
صُ
القوة ُ
وي ْغتَ َ
قد يأتي التراث كذلؾ في ىذا النمط وكأنو تصوير حقيقي ألحداث حصمت ,حيث يتجو الشاعر
إليو حتى يصدر مضامينيا ,دوف السعي إلى اإلستفادة منو في الربط بيف الحاضر والماضي ,فبل يقيـ
وكأنو مجرد تأريخ لحادثة ما ,وتصبح القصيدة َّ
صمة بينيما ,ويصبح َّ
وكأنيا فص ٌؿ مف فصوؿ كتاب
تاريخ ,والحسنة ليذا األسموب َّأنو يجعؿ مف الحدث التاريخي الموصوؼ بطولة تبقى خالدة في ضمير
األمة ,تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ.

()3

ظؼ الشاعر ىذه اآللية األسموبية في شعره وال سيما في قصيدتو " حكاية الجيء"
وقد و ّ
والتي وثؽ بيا حكاية فدائي مف بمدة دو ار " أحمد العجوري"

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.113/2
( ) 2دٌوان أبً الطٌب المتنبً ,شرح أبً البقاء العسكري ,ج.135/4
(ٌ ) 3نظر :حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.114-116 ,
( ) 4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.643-644/1
5
( ) ٌنظر :نفسه ,ج.641/1
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()5

()4

حيث رسـ بيا أحداث قصتو ,حينما كاف

يقتحـ حدود وطنو المحتؿ مف األعداء ليجني بعض ثمار أرضو المغتصبة ,إلى أف اغتالو الغدر وأسقطو
شييدًا:

()1

فتى الجئاً
يقولوفَ ،
كاف ً

ٍ
شَر َع ْو
الربى ُم ْ
إلى َخ ْي َمة في ُ

ِ
ِ
الحدود
اء
تُطؿ بعيداً ،ور َ

الخ ِ
عمى الجن ِة ِ
الم ْم ِر َع ْو
َ
ْ
ص َبة ُ

...

...

يعيش عمى ُح ْمِـ ِ
أمس الذي
ُ

تَولّى ،وي ِ
قس ُـ أف ُير ِج َع ْو
ُ
َ

ِ
رجي َمرارةَ ِ
الممات
كأس
ُي ٍّ

إلى يوـ ٍ
ثأر ..إلى َم ْوِق َعو

ِ
ِ
داء
داء ،وكاف ف ٌ
وكاف ن ٌ

وأسَمـ ِ
هلل ما أ َْوَد َع ْو
َ

ويجد الشاعر األحداث التاريخية الحاضرة ,مثاالً لمتراث اإلنساني المعاصر ,الذي يجب أف
بل وصورىا عمى
يخمد ,فيسعى إلى توظيؼ ىذه الحادثة الحالية عمى سبيؿ إعطائيا بعدًا حاض ًار /مستقب ً
سبيؿ (التوثيؽ) ,كما في توظيؼ صورة الفدائي الفمسطيني.
حيث وثّؽ يوسؼ الخطيب أحداث استشياد ىذا الفدائي الفمسطيني ,فقد وجد فيو وفي بطولتو
قصة كؿ فمسطيني مغترب رحؿ عف وطنو وترؾ أرضو مرغماً ,يعيش م اررةً دائمةُّ ,
تيب نار الشوؽ

سياج أقاميا العدو ,ويتنعـ بيا غيره ,ويأكموف مما زرع ىو فييا,
والغيرة في قمبو حينما يرى أرضو خمؼ
ٍ
فأقسـ أف يعود ليا ,فكاف يزورىا خمس ًة حتى وقع شييدًا عمى أرضو ,وروى ترابيا مف دمو.
إنيا حكاية الجئ تستحؽ الخمود ,وتستحؽ أف تكوف أسطورةً وقص ًة تتناقميا األَجياؿ ,ىكذا رآىا

يوسؼ الخطيب ,فما ىي سوى قصة مف سمسمة قصص شعب فمسطيف الذي يستحؽ بأف يخمّد في كتب
التاريخ وليس بالشعر فقط ,فاستدعى صورة واقعية حاضرة وامعاناً في تعميؽ الصورة الحاضرة ,يعمؿ
يوسؼ الخطيب عمى توظيؼ صور بطولية حاضرة ,ليجعميا مصد ًار تراثيًا حاض ًار كما في قصيدتو في

1

( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.644/1
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ِ"رثاء عبد النور"

()1

وىو طالب فمسطيني كاف يعاني األمريف بسبب التيجير والنفي( ,)2فيقوؿ في وصؼ

وقائع موتو في العراء:

()3

ٍ
الخميؿ
سفح
اء في ِ
ْ
كوردة حمر َ
َك ُغ ِ
صف ُعمّي ٍ
موح في األصي ْؿ
ؽ َي ُ
ِ
ظاـ "عبد الن ِ
الطميؿ
رح ُو
ْ
ور" ُج ُ
ع ُ
ِ
الطويؿ
ناـ ليَم ُو
ْ
وفي َ
العراء َ
النبيؿ
أس ُو
َوَوس َد
ْ
الصخور ر َ
َ
ؽ ُم ٍ
طاـ َزور ٍ
ضميؿ
غامر
ْ
ُح َ
...
شيود موِت ِو :بر ِ
قاح
اع ُـ األَ ْ
َ
ُ َْ
ندياف ،و ِ
السماح
النسائ ُـ ٍّ
و ٍّ
الس ُ
...
...
الطريؽ
ووحش ُة
بار َغزٍة،
َ
ْ
ُغ ُ
العميؽ
رح شع ِب ِو
ْ
وج ُ
رح ُوُ ،
وج ُ
ُ
عقيؽ
يموح في عينيو َحبتي
ْ
ُ
رفيؽ
وك ُؿ زِاد درِب ِو ،بال
ْ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.631-1
(ٌ ) 2نظر :نفسه ,مقدمة القصٌدة ,ج.644/1
3
( ) نفسه ,ج . 636-631/1ومثاله كذلك توثٌق ٌوسف الخطٌب لحادثة استشهاد الطفل محمد الدرة ,ج.415-413/4
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رقيؽ
ومعطؼ
اؽ تممي ٍذ،
ٌ
ْ
أور ُ
...
مف َغ ْي ِر أَجر ٍ
داع
اس تُ َدؽ ،أو َو ْ
ِ
الطيف َج ْذ َوة الصراع
دت في
تََرم ْ
وضاع!!
اغر ْوَرَق ْت عيناهُ لحظ ًة،
ْ
و َ
الض ّياع
ثاء "عبد النور" ِقص ُة َ
ِر ُ
وبيت ِش ٍ
عر في مالحـ ال ِجياع
ُ
داد و ِ
وكاف جرحناِ ،
التراع!!
الم ُ
ُ ُ
وقدر شعبو فأراد بشعره أف يخمد شخصيات
كاف يوسؼ الخطيب شاعر قضية,
أحب وطنوّ ,
ّ

ووقائع عاشيا وسمع عنيا في وطنو فمسطيف ,فبنى مف وقائع قصصيا وأحداثيا ,قصائد تكفؿ ليـ الخمود
قدـ شيئاً لوطنو وشعبو .حيث تدؿ ىذه الحادثة الحاضرة عمى مدى ارتباط الشاعر
والشيرة ,فيكوف بذلؾ ّ
بتراثو ,حتى وىو ينشد لمشييد بصورة جمعت بيف مفردات الطبيعة الفمسطينية (وردة حمراء -عميؽ-
غزة) ,فمك ّؿ منيا حكاية تربط الماضي بالحاضر ,وتنـ عف فكرة
األقاح -السندياف) والمكاف (الخميؿّ -
بل التي تدؿ عمى التجذر واالتحاد مع األرض كذلؾ ىي دماء
فمسطينية تراثية ,كما ىي األشجار مث ً
الشييد تتحد وتتوحد مع تراب األرض ,وكما جعؿ مظاىر الطبيعة شاىدًا عمى موتو فوؽ تراب أرضو.
فمنذ القدـ شارؾ الشعراء الطبيعة في أشعارىـ وجعموا منيا الرفيؽ وبثوا إلييا أحزانيـ وشبيوا بيا
محبوباتيـ.
ِ
الضياع) ,وىي بيت شعر في مبلحـ الجياع ,ىي قصة
صةُ
ّ
إذف ىي قصة ضياع فمسطيف (ق ّ

عامة وليست خاصة لعبد النور ,ىي قصة قديمة حديثة ,حدثت في غابر األزماف وعادت وظيرت في
قصة عبد النور.
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وىذا األسموب الذي يشبو السرد التاريخي ال يعاب عميو الشاعر ,وال يضعؼ أسموبو ,فأحياناً
طبيعة الموضوع المتناوؿ تفرض عمى الشاعر استخداـ أسموب معيف .وىدؼ الشاعر ىنا نقؿ القضية كما
وعي ٍ
تاـ بما يحدث ,ولمحفاظ عمى حقيقة الحدث
ىي وتصويرىا بحذافيرىا وايصاليا لممتمقي ليكوف عمى ٍ
مف التزوير والتحريؼ كما تعرضت لو غالبية كتب التاريخ ,وال سيما تمؾ التي تمس القضية الفمسطينية
والمتصمة بالشعب الفمسطيني ,فيناؾ مف يسعى لتشويو صورة الفمسطيني المكافح والمدافع عف وطنو,
ويصوره بصورة أخرى ليحط مف شأنو ويبعد األنظار عنو وعف قضيتو.
أف استخداـ مثؿ ىذا النمط مف توظيؼ التراث – توظيؼ التراث كظاىرة عرضية
ومف المبلحظ ّ

تعمـ كيفية التعامؿ مع التراث واستغبللو واستدعاء
– قميؿ عند يوسؼ الخطيب فيو شاعر محدثّ ,

شخصياتو في أعمالو .فقد كاف ىذا النمط سائداً في شعر األوائؿ الممتزميف وقمما وجد عند المحدثيف,

حيث لوحظ أف "ىذا النمط مف التعامؿ مع التراث بدأ يتطور باتجاه الربط بيف الفكرة المعاصرة والصورة
التراثية".

()1

فسرعاف ما أدرؾ الشعراء أف توظيؼ التراث بشكمو المباشر" لـ يعد قاد اًر عمى منح شعرىـ ما

يبتغوف لو مف قدرة تعبيرية ,فانتقموا بو مف صيغة التعبير عف التراث ,إلى صيغة التعبير بالتراث عف
مضاميف حديثة تغتني أفكارىا بو".

( )2

فبدأوا باستخدامو كظاىرة فنية ,تعينيـ في التعبير عف أفكارىـ,

ودعـ وجيا ت نظرىـ وتجميؿ قصائدىـ ,فيحققوف بذلؾ ىدفيف ,األوؿ يتمثؿ بالمحافظة عمى تراثيـ مف
جية ,والثاني تجميؿ قصائدىـ ودعميا بأسس جمالية ذات أصوؿ تراثية.
فمف شروط نجاح التناص وتحقيؽ الوحدة الموضوعية في العمؿ األدبي " أال يكوف النص
الجديد محشو بكؿ صغيرة وكبيرة مف محموالت النص الغائب ,بقصد التباىي واستعراض المخزوف الثقافي
لممبدع"

()3

 .بحيث ال تظير عناصر النص الغائب وكأنيا دخيمة ومقحمة عمى النص ,وقد أسقطيا

المبدع عمى عممو إسقاطاً غير موفؽ ,دوف العمؿ عمى دمجيا وتحويرىا بما يبلئـ موضوع عممو ,فتظير
بل موحدًا لو روح واحد ة ,وصورة متسقة .حيث " إف انسجاـ التناص في العمؿ األدبي عمى الصعيديف
عم ً
الفني والموضوعي شرط أساسي لتماسكو واتساقو وترابط بنيانو ,فالنص الذي يستحضر أو يقتبس أو

( ) 1حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.113 ,
( ) 2نفسه.111 ,
3
( ) مفتاح ,محمد ,تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص).164 ,
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بد أف يناسب المقاـ الذي يطرح فيو ,وأف يؤدي وظيفتو الفنية – لغ ًة
يستوحى مف المقروء الثقافي ,ال ّ
معنى وفك ًار ومضمونًا"
وبناء ,ثـ وظيفتو الموضوعية –
وأسموبًا
ً
ً

()1

( ) 1الزعبً ,أحمد ,التناص التارٌخً والدٌنً ,مقدمة نظرٌة مع دراسة تطبٌقٌة للتناص فً رواٌة رؤٌا لهاشم غراٌبة ,منشورات جامعة
الٌرموك ,ع ,1م1311 ,14هـ1551 /م.134 ,
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ب .ظاىرة فنية:
تطورت نظرة الشعراء واألدباء لمتراث ,وأصبحت عبلقتيـ بو تقوـ عمى الفيـ واالستيعاب,
وأصبح توظيفيـ لو في أعماليـ تدؿ عمى تطور الصمة بينيما .فقد أدرؾ ىؤالء ما لمتراث مف أىمية ,وما
صدًا ألفكارىـ ,ودعائـ أصيمة تدعـ وجيات نظرىـ,
يمعبو مف دور فاعؿ في أعماليـ ,حيث وجدوا فيو َ
وألواناً عميقة تموف صورىـ وتحمي لوحاتيـ.

إنيا "مرحمة تطورت فييا العبلقة بيف الشاعر والموروث؛ وىي مرحمة التعبير بالموروث ,وليس
التعبير عف الموروث ,أي توظيفو فنياً لمتعبير عف التجارب الشعرية المعاصرة ,فتجاوزوا الحدود التي
انتيت إلييا جيود أسبلفيـ".

()1

إف استخداـ الشاعر لمتراث في عممو كظاىرة فنية ,يخمؽ عمبلً فنياً تمتقي فيو أنماط التوظيؼ
التي شمميا األسموب السابؽ – ظاىرة عرضية -مف تشبيو واقتباس وتضميف في بناء واحد ,فيصبح فيو
التراث أكثر عمقًا وتأثي ًار.

()2

عمؿ الشاعر عمى استغبلؿ التراث والتعبير عف مبلمح تجاربو بصورة فنية وذلؾ " مف خبلؿ
تسميط األضواء عمى الجوانب التراثية التي تخدـ الفكرة أو القضية التي يريد التعبير عنيا وتحويرىا بما
ينسجـ مع مواقفو المعاصرة ,وىنا تكمف براعة المبدع وقوتو في إلتقاط الموقؼ الخاص الذي تعرضت لو
الشخصية التراثية وفي إكسابو طابعًا دراميًا معب ًار عف موقؼ جديد".

()3

ويتمثؿ ىذا النمط مف أنماط توظيؼ التراث في شعر يوسؼ الخطيب بالرمز التراثي ,أي
استخداـ الوحدة التراثية كرمز في العمؿ األدبي بعد استيعاب مضامينو وفيـ محاوره ,وربطو بالفكر
المعاصر ,ورؤية الشاعر ,بحيث تظير داللتو وتتبيف وظيفتو لممتمقي حينما يمتقطو في العمؿ األدبي,
"فاستخداـ الرموز التراثية يضفي عمى العمؿ الشعري عراقة وأصالة ,ويمثؿ نوعًا مف امتداد الماضي في

( ) 1زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر.61 ,
(ٌ ) 2نظر :حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.114 ,
3
( ) واصل ,عصام حفظ هللا ,التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر.631 ,
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الحاضر ,وتغمغؿ جذور الحاضر في تربة الماضي الخصبة ,كما أنو يمنح الرؤية الشعرية نوعاً مف
الشموؿ والكمية ,حيث يجعميا تتخطى حدود الزماف والمكاف ,ويتعانؽ في إطارىا الماضي مع الحاضر"

()1

أىمية الرمز في أي عمؿ أدبي ,فقد أصبح توظيفو واستخدامو " مف معالـ
مف ىنا تظير
ّ

الحداثة المغوية في الشعر ...لمتمميح بالمحتوى عوضًا عف التصريح"

()2

واستخدامو يدؿ كذلؾ عمى عمؽ

ثقافة الشاعر ,وعمؽ نضجو الفكري ,فتوظيفو يحتاج إلى ثقافة وتجربة واسعة.

()3

الحسي ,ألنو يختصر
"قادر عمى أف يكوف ماثبلً مثوؿ الحضور
ولمرمز مزّية كبرى في كونو
اً
ّ

المعنى في موضوع مف التجمي"

()4

وىذا ما جذب األدباء إليو ,حيث اختصر عمييـ موضوعات وقضايا

مختمفة في كممات بسيطية وصور واضحة ,كاتخاذ الحمامة رم ًاز لمحرية ,فبمجرد ذكرىا في العمؿ األدبي
يفيـ المتمقي مضموف القضية وما أراده األديب مف ذكرىا .كما أنو يتميز بصبلحيتو لبلستعماؿ في
أغراض مختمفة ,وتؤدي العوامؿ النفسية دو اًر ىاماً في تحديد داللتو

()5

بد مف معرفة معنى الرمز لغة واصطبلحاً ,والتعرؼ عمى مكوناتو ومنابعو.
ولكف ال ّ
خفي بالمّساف كاليمس ,ويكوف تحريؾ الشفتيف بكبلـ غير مفيوـ
ّ
فالرمز لغة يعني " :تصويت ّ
الرمز في المغة كؿ ما أشرت إليو مما ُيباف
بالمفظ مف غير إبانة بصوتّ ,إنما ىو إشارة بالشفتيف ,وقيؿّ :
بمفظ ,بأي شيء أشرت إليوَ ,بَي ْد أو بعيف"... ,

()6

أما اصطبلحاً فيعود أصمو إلى العصور اليونانية القديمة ,وقد استخدـ في األدب في الكثير مف
األساليب والعصور والمدنيات.

()7

واذا ما عدنا إلى معجـ المصطمحات نجد معناه عمى النحو اآلتي:
الرمزSymbolemblem :
ّ
( ) 1السلطان ,محمد فؤاد ,الرموز التارٌخٌة والدٌنٌة واألسطورٌة فً شعر محمود دروٌش ,مجلة جامعة األقصى ,م ,1ع ,6111 ,1ص.4
( ) 2خلٌل ,إبراهٌم محمود ,مدخل لدراسة الشعر الحدٌث.466 ,
(ٌ ) 3نظر :الٌاسٌن ,إبراهٌم منصور ,الرموز التراثٌة فً شعر عز الدٌن المناصرة ,مجلة جامعة دمشق ,م ,62ع ,6111 ,3+4ص.613
( ) 4تودوروف ,تزفٌتان ,نظرٌات فً الرمز ,ترجمة :الزكراوي محمد.414 ,
(ٌ ) 5نظر :وهبة ,مجدي وغٌره ,معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب ,ص.141
6
(ر َم َز).
( ) ٌنظر :ابن منظور ,لسان العرب ,مادة َ
7
( ) ٌنظر :وٌلٌك ,رٌنٌه ,مفاهٌم نقد ٌّة ,ترجمة :محمد عصفور.661-613 ,
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الكائف الحي أو الشيء المحسوس الذي جرى العرؼ عمى اعتباره رم ًاز لمعنى مجرد كالحمامة,
أو غصف الزيتوف رم از لمسبلـ.

()1

وىو "كؿ ما يح ّؿ مح ّؿ شيء آخر في الداللة عميو ال بطريؽ المطابقة

التامة واّنما باإليحاء ,أو بوجود عبلقة عرضية أو متعارؼ عمييا ,وعادة يكوف الرمز بيذا المعنى ممموساً
يحؿ محؿ المجرد ,... ,وىناؾ وجو أكثر تعقيداً لمرمز وىو الشيء الممموس الذي يوحي عف طريؽ
تداعي المعاني إلى ممموس أو مجرد"

()2

لفظي ,أساس اإليحاء – عف طريؽ المشابية – بما ال
"تركيب
بأنو:
ّّ
عرفو محمد فتوح أحمد ّ
ٌ
وقد ّ

موحدة بيف أمشاج الشعور والفكر"
المفظية كؿ حدود التقرير,
يمكف تحديده ,بحيث تتخطى عناصره
ّ
ّ

()3

الرمز ,بحيث ال يمكف حصرىا في مثؿ ىذا المقاـ.
لقد تنوعت التعريفات والدراسات التي تناولت ّ

الحداثية ,التي
فنية الفتة لمنظر في شعرنا الحديث ,وتغنية مف تقنياتو
ّ
بأف "الرمز ظاىرة ّ
ولكف يمكف القوؿ ّ
أسرؼ الشعراء في استخداميا ,لمتعبير عف تجاربيـ ,وأفكارىـ ,ومشاعرىـ بطريقة غير مباشرة".

()4

الرمز التي تدخؿ في بنائو كثيرة ال يمكف حصرىا ,أما أىميا وأكثرىا وضوحاَ ًً فيي
ومكونات ّ

أف الرمز يتميز عنيا بكونو أكثر ثباتًا
(الصورة) ,وذلؾ باعتبارىا األصؿ المادي المدرؾ لمرمز ,إال ّ
فإف تأثيرىا
وتحديدًا مف الصورة ,حيث تختفي الفواصؿ والمسافات بيف الرمز وما يرمز إليو ,أما الصورةّ :
موضوعي في السياؽ سرعاف ما يتبلشى بسبب توالي الصور المختمفة فيو.

()5

أف األسطورة ىي قصة
الرمز والصورة يتـ استدعاء ( األسطورة) كمكوف لو ,حيث ّ
وعندما يذكر ّ

فنية ,يمكف اتخاذ حكاياتيا وشخوصيا وأحداثيا رمو اًز ليا دالالت .فقد أخذ الشاعر الحديث يستعير
ّ

تفاصيؿ األسطورة ليضعيا في أبنية رموزه

()6

( ) 1وهبة ,مجدي ,وغٌره ,معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب.141 ,
( ) 2نفسه.141 ,
والخاصة,
( ) 3الرمز والرمزٌة فً الشعر المعاصر ,31 ,وللمزٌد ٌنظر :نصر هللا ,هانً  ,البروج الرمزٌة دراسة فً رموز الس ٌّاب الشخصٌة
ّ
.13-11
( ) 4الٌاسٌن ,إبراهٌم منصور ,الرموز التراثٌة فً شعر عز الدٌن المناصرة ,مجلة جامعة دمشق ,م ,62ع.612 ,6111 ,3+4
(ٌ ) 5نظر :نصر هللا ,هانً ,البروج الرمزٌة.11-13 ,
6
( ) ٌنظر :نفسه.15-13 ,
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الرمز كذلؾ ( الطقوس) ,حيث نظروا إلييا " عمى أنيا رموز ليا دالالت أبعد مف
ومف مكونات ّ

كونيا مجرد شعائر دينية ,أو سمسمة مف األفعاؿ تؤدى في ظروؼ اجتماعية معينة ,... ,وبذلؾ فإف
الطقوس توفر لؤلديب ميداناً رحباً ,وحقبلً ممرعاً مف الرموز",...,

()1

لعفوية مف البلوعي أو البلشعور
ومنابع الرمز كما يكاد اإلجماع ينعقد عميو فيي "الطريقة ا ّ

النفسية ,وطبيعة الرموز والشعر".
لمشاعر ,إضافة لمتأثيرات
ّ

()2

استقرت دالالتو وأصبحت ثابتة ومتعارؼ
ويقسـ الرمز إلى قسميف :رموز تقميدية أو عامة ,مما
ّ

شخصية ,نابع مف نفس الشاعر وقاـ بتطويرىا بحسب رؤيتو
عمييا في ثقافة ما .ورموز خاصة أو
ّ

الذاتية.

()3

الرموز التي استمدىا مف التراث ,فقد شاعت رموز متنوعة في أعمالو,
نوع يوسؼ الخطيب في ّ
ّ
أتى بيا مف منابع مختمفة ومتنوعة مف التراث ,وقاـ بتوظيفيا في مقامات تناسبيا بحيث تختصر عميو
الرمز يتصؼ بالشمولية والدقة
رسـ صور وتوظيؼ كممات كثيرة ليصؼ بيا حادثة أو فكرة ما .حيث أ ّف ّ

واالختصار في عكس مضاميف فكرة الشاعر.

سيما حيف يطمب منو أف يبشر بالنصر مف
فحينما تصبح رسالة الشاعر في غاية الصعوبة ,وال ّ

قمب ساحات اليزيمة ,حينيا يضطر إلى البحث عف رموز ومواقؼ تاريخية أو دينية ذات بعد تاريخي
لؾ الصبح)
مثبلً أو حتى بيف أرجاء الطبيعة عمى ما يعينو في ذلؾ .ففي قصيدتو (عناقاً َ

( )4

التي كاف

عميو مف خبلليا التبشير بالنصر بعد ىزيمة حرب حزيراف ,فاستغؿ الموروث التاريخي الحافؿ
باالنتصارات ,ووظفيا في قصيدتو ىذه ليعكس فكره ويمبي حاجات عصره ,فيقوؿ:
عاد ،يا مرحباً
َبرَى ٌة َ
أَأ َ

ِ
نارَ ،وَد ْـ
ُ
سقاء األبابيؿ ٌ

ِ
السماء
رحاب
ستَْز َخ ُر منيا
ُ
َ

ِ
ش َج ْـ
الردى وال ّ
تَ ُ
صب عميو ّ

(ٌ ) 1نظر :نصر هللا ,هانً ,البروج الرمزٌة.63 ,
(ٌ ) 2نظر :نفسه.61 ,
(ٌ ) 3نظر :نفسه.43 ,
(ٌ ) 4نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.62/6
5
( ) نفسه ,ج.622/6
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()5

ىرْق ٌؿ تأَبى
ُىنا أ ّ
ُم ٌة ال َ

عمييا ،وال َعز ِكسرى َع َج ْـ

صفح ٌة
واف تَ ُؾ قد طُ ِوَي ْت َ

ِ
فر البطول ِة ما زاؿ َج ْـ
فَس ُ

فاختار مف الموروث ما يجعمو رمو اًز لميزيمة (أبرىة – ىرقؿ – كسرى) ,حيث لـ يصمدوا رغـ
قوتيـ أماـ العرب .فكما ُىزـ ىؤالء ستيزـ ّأييا العدو ,فأنت أبرىة الذي تنتظره طيور األبابيؿ ,التي ىي

أمةٌ لـ يستطع ىرقؿ أو كسرى العجـ السيطرة
رمز لممقاومة والقتاؿ كذلؾ ,فأى ً
بل بؾ أييا العدو ,فينا ّ

عمييا ,واف بحثت في التاريخ ستجد المزيد مف ىؤالء وأمثاليـ.

ويستمد مف الموروث المسيحي رموز القداسة (األب ,االبف ,روح القدس) ليوسـ بيـ شيداء
فمسطيف الثبلثة ( فؤاد حجازي ,ومحمد جمجوـ ,وعطا الزير)

()1

فيقوؿ فييـ:

()2

ِ
ُردف
نير األ ُ
الميم َة َي ْن ُب ُع مف َدميـ ُ
ٍ
س ٍؿ ٍ
قاف
ثالث َة أَ ْودية مف َع َ
ِ
ٍ
أزماف
لثالثة
ِ
ِ
الشمس
وء
وء
فَ
األرضَ ،و ُ
يصيرو َف َو ُ
ض َ
ض َ
ُ
ِ
القدس
وح
َب ،و َ
اإلبفَ ،وُر َ
يصيروف األ َ
ٍ
َح ْد..
ثالث َة أثالث في َج ْم ِع أ َ
فبالرغـ مف المكانة العالية التي يتمتع بيا الشيداء ويحظوف بيا عند بارئيـ مف ناحية ,وعند
أبناء قوميـ ووطنيـ مف ناحية أخرى ,أراد الشاعر منحيـ وساـ قداسة ,صنعو ليـ مف رموز دينية
مسيحية تدؿ عمى عمؽ االتحاد والتعمؽ في األرض ,تمؾ الرموز الدينية المسيحية التي ترتبط بفكرة
نصي واحد ,يجمع بيف الحاضر والماضي ,يجمع األزماف (ثبلثة
التعميؽ (نير األردف) وتذوب في فضاء
ّ
أزماف ,)...ويجمع ثالوث المسيحية (األب واإلبف وروح القدس) ليصيروا واحدًا ,يتحد معيـ الثبلثة لينبع
( ) 1أشار ٌوسف الخطٌب فً مقدمة القصٌدة إلى هؤالء الثالثةٌ ,نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة.54/4 ,
2
( ) نفسه.51/4 ,
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منو نير األردف ,فكاف الدـ أصؿ مياه النير التي منيا الحياة وبيا يكوف االتحاد والتجذر في الوطف,
فعكس العبلقة بينيما ,فاألصؿ أف يكوف النير سبب الوجود ومنو الحياة تنبع ,لكف لعمؽ القيمة واألثر
كاف الدـ ىو األصؿ ىو منبع النير ومنو العسؿ يسيؿ في األودية ,ىـ الزمف وىـ رمز القداسة
(المسيحية).
دعى ىذا الرمز
ودوماً كاف المسيح رم اًز لمخبلص ,ومريـ رم اًز لمطيارة والع ّفة وكثي اًر ما كاف ُي َستَّ َ
()1
ماسة لمخ ٍ
مص مثمو ,فيقوؿ يوسؼ الخطيب:
في الشعر الفمسطيني ,فيـ بحاجة ّ
ِ
ص ْي َوِة البرؽِ،
سوعاً" عمى َ
وأ َْرس ْؿ " َي ُ
ِ
فمسطيف خم ارً وجم ارً..
أس
َ
ُيشع ُؿ ر َ
سِم ُـ؟!
ستَ ْ
فمف أيف تَ ْ
ِ
القدس،
اآلف في
كأني بو َ
ِ
النحس،
طرُد منيا صيارف َة
َي ُ
ِِ
يرج ُـ!!
أو ُى َو ذاؾِ ،بمقالعو ُ
ِ
الح ِ
زف؟
الحب و ُ
س ٍّي َدةُ ُ
َو َم ْف أَنتَ ،
ِ
ابتياء،
ؼ ىذا
أعر ُ
َ
ِ
يـ
س أَن ِؾ عذر ُ
وأحد ُ
اؤنا َم ْر ُ
ففي ىذه المقطوعة رمزاف متبلزماف غالبًا ,أوليما يسوع ,حيث يرمز بو الشاعر إلى الخبلص,
والثاني العذراء مريـ ,حيث رمز بيا إلى نساء فمسطيف .فكثي ًار ما يجمع الشعراء بيف ىاتيف الشخصيتيف
(األـ واالبف) ال سيما شعراء فمسطيف ,حيث ربطوا معاناتيـ وآالميـ (فكرة صمب المسيح) وبيف معاناة
وآالـ أرض فمسطيف ومف عمييا ,وقد عاشت ىذه الشخصيات وعانت عمى أرض فمسطيف ,فالمكاف واحد,

1

( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة.631/4 ,
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واأللـ يتحوؿ مف فردي ( معاناة يسوع) إلى جمعي (شعب فمسطيف) ,وتتجمى العذراء مريـ في قمب كؿ
نساء فمسطيف.
عز وج ّؿ – أف يرسؿ يسوعاً ليحارب ىؤالء
وقد أتى الشاعر بيذيف الرمزيف ,داعياً اهلل – ّ
المحتميف ويطرد صيارفة النحس مف قدس األقداس ,حيث عكس صورة يسوع المخمص عمى شخص الفتى
امرٍة تجمع بيف
الفمسطيني حامؿ المقبلع ( أو ىو ذاؾ بمقبلعو يرجـ) ,ويتساءؿ الشاعر ويتعجب مف أ
الحب والحرب ,محاطة بيال ٍة مف البياء ,إنيا ليست بامرأة غريبة إنيا العذراء مريـ التي أصبحت رم ًاز
لفمسطيف وك ّؿ نسائيا.
أما في قصيدتو ( أوراؽ مارس الصغير)

()1

فيستميـ الشاعر الرموز التراثية األسطورية ليوظفيا

في خدمة رؤيتو الشعرية .فقد أجرى قصيدتو ىذه عمى لساف الرئيس األمريكي آيزنياور ,كما يقوؿ" :
أجريت ىذه القصيدة في حينيا ,عمى لساف الرئيس األمريكي آيزنياور (بوصفيا بعضاً مف خواطره) ,ومف
( )2
َّـ
(مارس)" .
تصوري لو في ذلؾ الحيف عمى أنو التجسيد الحي إللو الحرب األسطوري
ْ
منطمؽ ّ
وقد قس َ
حديثو عف الرئيس األمريكي في قصيدتو ىذه ,ضمف ثبلثة محاور :مارس ..مخمو اًر ,أنشودة السندباد

األمريكي ,ناصر الشرؽ!! .فقد حرص الشاعر عمى وصؼ الرئيس األمريكي وعمؿ عمى إيصاؿ رسالتو
بأكمؿ صورة فاختار لو ما يتناسب وشخصو مف رموز أسطورية تراثية ,فاستميـ مف مارس والسندباد
صفاتو ,واستعار منيـ ما يعينو عمى إعطائو حقو في الوصؼ.
فمف آلية الحرب (مارس) أخذ الجبروت والظمـ والقوة والطغياف وحب السيطرة ,حيث يقوؿ
فيو:

()3

الريح
ناح عمى
ِ
ُ
حيث ال يرتمي َج ٌ

انحسار ُح ْمِـ الن ِ
ِ
سور
اء
َوَر َ

ِ
ت أَ ْمجادي
في ِجو ِار
النجوـ ،أث ْم ُ

بالد ِ
ماء قُ ِ
صوري
ت ّ
وأَ ْعَم ْي ُ

...

...

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.643-633/1
( ) 2نفسه ,ج.633/1
3
( ) نفسه ,ج.641-635/1
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شعوب ،نامي عمى ال ُذ ٍّؿ
فاسجدي يا
ُ

ودوري عمى سوا ِقي ،دوري

غذاء ِؾ ،فارتاحي
إف في ِم ْذ َودي
ّ
َ

وقَ ّري ِلمعمَفي أَ ّف تَثُوري

ِ
إنجيؿ
آيات
فوؽ ّخ ٍّد
ِ
المسيح ُ

فيالّ قر ِ
سطوري
أت َ
بعض ُ

ِ
األرض ،عرشي
أنا ِند اإلل ِو في

ميد الن ِ
تيب ِ
ور
النار ،ال َج ُ
ُ

أ ما مف أسطورة السندباد ,والذي ىو رمز لكثرة التجواؿ والترحاؿ في بقاع العالـ ,فاستميـ مف
الحركة فييا رم ًاز لمسيرة االحتبلؿ واالستعمار األمريكي ,فقاـ بربط الحركتيف (حركة رحمة السندباد حوؿ
العالـ وحركة االستعمار األمريكي حوؿ العالـ أيضاً) ليخرج لنا بموحة أسطورية حديثة تحمؿ بداخميا حركة
األسطورة القديمة مع اختبلؼ اليدؼ بينيما .فبينما كاف السندباد يرتحؿ مف مكاف آلخر بيدؼ
االستكشاؼ والمعرفة ,كاف ىدؼ االستعمار السيطرة والسمب ,فيقوؿ:

()1

لت
ِرحم ٌة ُ
طولُيا القُروف ،وما ز ُ

المجداؼ في األَ ْعو ِاـ
أُجي ُؿ
َ

طفت بالشو ِ
ينبت
اطئ ،ال ُ
حيثما ُ

ب في مو ِط ِئ األَ ْق ِ
داـ
ُع ْ
شٌ
َْ

ِ
ِ
الرقابِ ،ب َح ّد ْي ِو
نج ُؿ
َويدي م َ

ِ
األرحاـ
اح في
أجث األرو َ
ُ

...

...

فالصورة الرمزية الذاتية التي وظفيا الشاعر كانت إلنساف يبحث عف المعرفة ,وعكس الصورة
الرمزية إلى صورة مغايرة ,تمثمت بالعدو الذي ييمؾ الحرث والنسؿ ,ويعمؿ عمى دمار االرض (ال ينبت
عشب في موطئ األقداـ) وكذلؾ يفعؿ بأىؿ األرض ( ويدي منجؿ الرقاب) ,ويبالغ الشاعر في الصورة
(أج ُّ
اح في األرحاـ) ,وىذا مف إبداع الشاعر في مغايرة الداللة األصمية لمرمز
ث األرو َ
المأساوية ليذا العدو ُ

التراثي إلى داللة جديدة تتناسب موضوعو الحاضر "فالرمز الشعري مرتبط كؿ االرتباط بالتجربة الشعورية
التي يعانييا الشاعر ,التي تمنح األشياء مغزى خاصًا".

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.641-641/1
2
( ) عز الدٌن ,إسماعٌل ,الشعر العربً المعاصر ,ص.154
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( )2

وأما في المقطوعة األخيرة مف أغاني مارس الصغير التي تحمؿ عنواف (ناصر الشرؽ) فقد
أعطى الشاعر رمز النصر لمرئيس األمريكي في العنواف وثنايا المقطوعة إال ّأنو في الحقيقة كاف رم ًاز
مارد الشرؽ كما يقوؿ ,كاف في ُسبات عميؽ داخؿ قمقمو ,إلى َأ ْف كتبت لو
لمسخرية منو فيو في الحقيقة ُ

أف يخرج ليكوف ناصر الشرؽ في وجيو الظاىر ,ومارد الشرؽ في باطنو يمعب لعبتو السياسية

االستعمارية ( ,)1واف كاف السندباد ىو ناصر الشرؽ باكتشافاتو ظمت حاضرة في األذىاف ,كذلؾ حضرت
صورة ىذا الناصر (األمربكي) في األذىاف بصورة عكسية وسمبية.
أف توظيؼ األسطورة في العمؿ الشعري ليس غايتو سرد أحداثيا ,بؿ احتضاف
فمف ىنا يظير ّ

داللة أوسع ىي أقرب ما يكوف إلى الواقع ,حيث يجند الشاعر األسطورة وأبطاليا وأحداثيا لتخدـ صورتو

الرمزّية " .فالتثقيؼ بالتراث واالستفادة برموزه وأساطيره ومعارفو ,يسيـ أيضاً في تطوير فف الشاعر
واالرتقاء بأدواتو التشكيمية وقدراتو التعبيرية".

()2

ونتيجة ذلؾ االستخداـ ُوِل َد ما يعرؼ بالرمز األسطوري والذي يعني  ":اتخاذ األسطورة myth
الوىمية إلى شخصيات وأحداث ومواقؼ عصرّية,
رد الشخصيات واألحداث والمواقؼ
قالباً رمزيًا يمكف فيو ّ
ّ

وبذلؾ تكوف وظيفة األسطورة تفسيرية استبعادية أو إىماؿ شخصيات وأحداث واالكتفاء بداللة الموقؼ

األساسي فييا بغية اإليحاء بموقؼ معاصر مماثؿ وبذلؾ تكوف األسطورة بنائية تمتزج بجسـ القصيدة
وتصبح إحدى لبناتيا العضوية".

()3

وىكذا تخرج األسطورة مف إطارىا القديـ لتحمؿ بصمات معاصرة

يضعيا الشاعر عمييا ليعبر بيا عف واقع معاش ,فيكوف الرمز األسطوري " أداة لنقؿ المشاعر المصاحبة
النفسية"
لمموقؼ وتحديد أبعاده
ّ

()4

ففي ردىات االنتظار الطويؿ والمرير ,وترقب باشتياؽ لصرخة والدة المارد العربي في تقديمو
الجبار)
لقصيدتو (مشيئة ّ

()5

خطابي ُة انتصاره الغنائية الذاتية,
التي "ىي– أنشودة بروميثيوس العربي ..إنيا
ّ

حي لمادة الحقيقة ..مف أثير األحبلـ!!"..
يوـ مجيئو الممحمي ,كتجسيد ّ
( ) 1للمزٌد ٌنظر :عز الدٌن ,إسماعٌل ,الشعر العربً المعاصر ,ج.643-646 /1
( ) 2وادي ,طه ,جمالٌات القصٌدة المعاصرة.41 ,
( ) 3الدقاق ,عمر ,وغٌره ,تطور الشعر الحدٌث والمعاصر.631 ,
( ) 4إسماعٌل ,عز الدٌن ,الشعر العربً المعاصر قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنو ٌّة.134 ,
(ٌ ) 5نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.114/1
6
( ) نفسه ,ج.114 /1
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()6

لقد جعؿ يوسؼ الخطيب بطؿ األسطورة ( بروميثيوس)

()1

رم اًز لمثورة والتمرد ضد الجبروت,

مستعصية واألبواب مغمقة واأليدي مكبمة,
ورم ًاز لئلرادة القوية التي تصنع المعجزات .فميما كانت األمور
ّ

يستطيع اإلنساف بإرادتو وقوة عزيمتو أف ييزميا ,وبثورتو وتمرده عمى كؿ ذلؾ يحقؽ الحرّية وينتصر عمى

دوه .تماماً كما األسطورة حيث حققت ثورة وتمرد بروميثيوس عمى جبروت إلو الحرب زيوس
جبروت َع ّ

ونسره الحارس ,عدالة الكوف وتحقيؽ الوفاؽ والمصالحة ما بيف آماؿ اإلنساف ,وارادة السماء.
يوسؼ الخطيب فيو:

()2

فيقوؿ

()3

ِ
الجباؿ
وىناؾ في القفقاس قَ ْي َد " زيوس" كاف ِم َف
قد حطمتْ ُو ي ُد المشيئ ِة منذ ِ
آالؼ الميالي
َ
َ َ
كؿ ِ
ِ
ديا ٍّ
القتاؿ
آلية
ِل َـ ال ُ
يعود!!  ..بمىُ ..ح ّ
ِ
الرماؿ
وكأّف ذكرى الشاطئ الغافي ُىناؾ عمى
ٍ
ض ْت جناح الن ِ
صدئ الطّوؽِِ ،
باؿ
َنفَ َ
َ
ْ
س ِر مف قَ ْيدَ ،
فأعاد أُغنية المّ ِ
األعالي:
ييبَ ..وظؿ ُيرِع ُد في
َ
َ
ِ
شع ٌؿ ،أنا ِ
مار ٌج َجبار
أنا م َ

ال الريح تُ ِ
اإلعصار
خم ُدني ،وال
ّ ُ
ُ

ىذا أنا ،في ِ
الميؿ ،أ ِ
ُضرُـ َج ْذ َوتي

ِ
النيار ،نيار
قبؿ
ِل ُي َ
بيف ليْ ،

عودة بروميثيوس تمثؿ حالة التمني عند الشاعر بالعودة إلى موطنو (سأعود ...لموطني) ,وترؾ
الشاعر لسياقو الشعري أفقًا دالليًا مفتوحًا ,فيقوؿ:

()4

دي ِلموطني
الص ْب ِح الن ٍّ
سأ ُ
َعود في ُ
َ

الغار
وغداً َيرؼ عمى جبيني ُ

ىناؾ مف ِ
آفاقيـ
الجئوف،
والّ
َ
َ

التي ُار
يوـ النداَ ،يتَدف ُ
ؽ ّ
َ

( ) 1برومٌثٌوس :هو بطل أسطورة خلقها اإلغرٌقً أسخلٌوس ,وهً أسطورة ٌونانٌة تحكً قصة التمرد والثورة على الملك (زٌوس)ٌ ,نظر:
الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,113 /1وألمنوس ,إرمنٌد ,حكاٌات عتٌقة ,ترجمة :أحمد ٌعقوب ,ص.43-43
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.113/1
( ) 3نفسه ,ج.114/1
4
( ) نفسه ,ج.114/1
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في ُك ٍّؿ ٍ
صدر َجذوةٌ عربي ٌة

اج ،واألسو ُار
تَغ ّنو ليا األبر ُ

ِ
شغاؼ ُقموِبنا
عود!! ..وفي
ِل َـ ال َن ُ

ِ ِ
ِم ْف ُك ٍّؿ ِش ٍ
ذكار؟!
بر ضائ ٍع ت ُ

عود!!َ ..و ِم ْف َد ِ
ثير طُموِلنا
ِل َـ ال َن ُ

وقُ ِ
بور موتانا ،ىناؾ َم ازٌر؟!

لقد أثارت ثورة بروميثيوس ذىف الشاعر ,فوجد في تمرده وروحو الثائرة رم ًاز لمفمسطيني (فردًا
وجماعة) الثائر مف أجؿ وطنو وعرضو المتمرد عمى آلية حربو (االحتبلؿ) الكاسر لقيده( .)1وليذا يتساءؿ
المقيد؟ لماذا ال نعود وشغؼ قموبنا لؤلرض يعادؿ ثورة بروميثيوس؟:
لماذا ال نعود وفينا روح بروميثيوس ّ
أف توظيؼ الرمز األسطوري
ِل َـ وِل َـ؟؟ فالشاعر يمجأ إلى تشخيص الواقع بمبلمح تراثية ,عمى اعتبار ّ
ينبغي أف يخضع "أي أف يكوف المقابؿ طائفة مف الرموز التجارية ,يحسـ منيا اإلنساف وجية نظر شاممة
في الحقيقة :الواقعية"( . )2فمف ىنا تظير العبلقة الجدلية بيف الرمز األسطوري والواقع الحاضر حينما
تخضع الرموز لمنطؽ السياؽ النصي.

()3

ومقابؿ بروميثيوس الشعب ,يظير أوديب الحاكـ ,ذاؾ الرمز الذي اختاره يوسؼ الخطيب
لمحاكـ الخائف ألمتو .فيقوؿ:

()4

ِ
الشيوِد
عند
ُسميؾ
أ
ِ
جميع ُ
َ
باسم َؾ َ
ِ
المفاصؿ
وتحت جميع
أنت
ُوديب"َ ..
َشي ُد أنؾ " ..أ ُ
أ َ
باسمؾ!!..
عي ِة،
ْ
وأَْل َع ُن َؾ ْ
اآلف ،بيف الر ّ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.113 /1
( ) 2عز الدٌن إسماعٌل ,ص.611
( ) 3للمزٌد ٌنظر :عز الدٌن ,ص.616-611
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.114/1
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لقد وجد بيف الحاكـ الخائف وأوديب خائف فراش أبيو ( أيا خائناً لفر ِ
اش أبيؾ)

()1

وجو شبو واحد

وىو الخيانة فتمامًا كما خاف أوديب فراش أبيو ,كانت خيانة الحاكـ لشعبو وأمتو ,فكبل الخيانتيف محرمة,
والحب واإلخبلص والوالء بيف أطرافيا واجبة ( الحاكـ واألمة – االبف واألب واألـ).
إف طبي عة الرمز األسطوري طبيعة غنية بالدالالت ,تعطي الشاعر حرية الحركة ,لذلؾ سعى
الشعراء في العصر الحديث إلى االستفادة مف األساطير ,فاألسطورة ىي العنصر الذي تنشط األفكار
عف طريقو.

()2

ومف أساطير تموز وعشتار يستمد رم ًاز لمبعث والتجديد ,مف أجؿ إحياء األمؿ في نفوس شعبو
األمريف يقوؿ:
التي باتت تعاني
ّ

()3

تموز ،وعشتروت
قد َىؿ ٌ

جالوت
أيقظت حطّينييا
و
ْ
ُ

كريت
أج
ْ
يضت ِت ُ
وا ْف تَ ُك ْف قد ْ

صالح ِ
ديف اهلل ال يموت
ُ

موقوت
ل ُك ٍّؿ َب ْع ٍث  ،أج ٌؿ
ُ
استدعى الشاعر رموز البعث والتجديد مف قمب أسطورة تموز وعشتار آلية الموت واالنبعاث,
فتظير مبلمح األسطورة مف األلفاظ المتعمقة بالموت واليقظة ,واإلجياض والبعث الواردة في األبيات,
"فاألسطورة ىي العنصر الذي تنشط األفكار عف طريقو".

()4

وقد أتى بيذيف الرمزيف مساندة لؤلحداث التاريخية ,لتكتمؿ الصورة التي رسميا الشاعر ليقدميا
لشعبو كبصيص أمؿ عمى تجدد الحاؿ الواقع ,فمع قدوـ آلية االنتعاش ستوقظ جالوت حطيف ,واإلجياض
لف ينجـ عنو الموت ,فصبلح الديف ال يموت وسيتجدد يوماً ما في شخص ما في ىذا الزماف فمكؿ موت
بعث ولمبعث أجؿ موقوت.

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.113 /4
( ) 2عز الدٌن إسماعٌل ,ص.662
( ) 3نفسه ,ج.643/4
4
( ) نفسه ,ص.662
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ومف عالـ الطبيعة اتخذ الشاعر رمو اًز خاصة معبرة تقوـ بآداء أدوارىا في مسرحية الحياة ,رمو اًز
تقمصت الشخصية الحقيقية فعسكت صورتيا بشكؿ واضح .ففي قصيدتو ( أسطورة النسر والخفاش)
جعؿ النسر رم اًز لمشييد ( عدناف المالكي)

()2

()1

والخفاش لؤليدي الطواؿ التي اغتالتو.

فنسج يوسؼ الخطيب ىذه البكائية الغنائية كما أسماىا مصو ار فييا ذاؾ النسر المحمؽ في
أعالي السماء ,الشامخ في أعالي القمـ ,كيؼ تناولتو يد خفافيش الظبلـ:

()3

ِ
سر الم ِ
صاب
يا لَشعبيِ ،ر َ
يعت القم ُة بالن ِ ُ
ش ِ
باب
اـ في
نيساف ،في َز ْى ِو ال َ
ود َ
َ
ع ّ
األي َ
ب لألفاعي و ِ
الذئاب
الغاب ُة َن ْي ٌ
فإذا َ
يداف
أخبث ما
ىكذا
ُ
الغدر ْ
ُ
تصطنع َ
يطعف الظير سوى َن ٍ
جباف
ذؿ
ىكذا ..ال
ْ
ُ
َ
النسر ..والخفّ ِ
ِ
اش ..ال تمتقياف
عيف
إف َ
لمنصر المستحيؿ في وطننا العربي فيقوؿ:
ويجعؿ الفاكية المحرمة رم ًاز ّ
ِ
العربي
قاموس َؾ
مذاؽ النصر في
ٍّ
ٌ
فا ِكي ٌة ُمحرَمةٌ،
ِ
وطعـ القَ ِ
وممح.
كبريت..
ير..
ٌ
ٌ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.614-611 /1
(ٌ ) 2نظر :نفسه ,ج.155 /1
( ) 3نفسه ,ج.616 /1
4
( ) نفسه ,ج.131 /4
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()4

وكأنيا ستؤدي إلى
حرـ اهلل عمى آدـ – عميو السبلـ – أكميا (التفاحة) ّ
إنيا كتمؾ الفاكية التي ّ

اليبلؾ تمامًا كما فعمت بأبي البشرية حينما تناوؿ الفاكية المحرمة فكانت النتيجة أف خرج مف الجنة وىبط
إلى األرض وربما لو حدث النصر في وطننا لكانت عاقبتو كعاقبة أبينا آدـ .فيسخر مف القادة العرب
ويخبرىـ بأف النصر فاكية محرمة ,فاحذروىا.
ويسخر مف رمز العدالة في روما وىي امرأةٌ معصوبة العينيف تحمؿ بيدىا ميزاناً وباألخرى
سيفاً ,فكيؼ جعموا مف ىذه المرأة العمياء رم ًاز لمعدالة؟ وكيؼ ليا أف تحقؽ العدالة وىي معصوبة العينيف؟
فيقوؿ:
عمياء روما
ِ
وس ْيفا
َمثمُوىا "ام أرةً" تحم ُؿ ميزاناًَ ..
َو ْى َي معصوب ُة َع ْي َن ْي ِف ،ومغزاىا " العدالةْ"
أعمـ أيف العد ُؿ في ىذا ،وكيفا؟؟..
أنا ال ُ
عمياء جيالة!!
الحؽ..
ستَ ُ
بيف َ
ىي ..فيما تَ ْ
ُ
َو َ

( )1

والسخرية ىنا ال تتوقؼ عند الرمز فقط بؿ تتعداه إلى صاحبة الرمز (روما) ,فكيؼ لؾ يا روما
يامف اتخذت لمعدالة رم ًاز يتمثؿ بامرأة عمياء معصوبة العينيف أف تحققي العدالة عمى ىذه األرض ؟؟!!
فروما رمز الجبروت والقوة القديمة والمعروفة بقياصرىا العظماء لـ تعد كذلؾ اآلف ,وال سيما وقد اتخذت
لمعدالة رم ًاز يدؿ عمى الضعؼ وىو امرأة معصوبة العينيف ,إذف فرمز القوة استبدؿ في الحاضر برمز
ضعؼ أعمى.
وتمثؿ الشخصيات التاريخية متسعًا لمشاعر لمتعامؿ معيا عمى وفؽ رؤاه النفسية ,وعمى وفؽ
قناعتو بما تحممو ىذه الشخصيات مف دالالت إيحائية يريد إيصاليا لممتمقي ,فتحضر شخصية (النجاشي)
الناصر واآلوي ,بوصفيا معادالً موضوعياً مفقوداً كما في قولو:
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.465/4
2
( ) نفسه ,ج.51 /6
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()2

ِ
ِ
األرض،
نجاشي لنا في
ال
ِ
النجوـ
تحت
ال
أنصار ،ال مأوى لنا َ
َ
فميس لفمسطيني الشتات الذيف ىجروا عف أرضيـ جب اًر أنصار وال مأوى بعد أف غاب النجاشي
عف الوجود ,فاتخذه الشاعر رم ًاز لمنصرة والمأوى ىنا ,استنادًا إلى صفحتو البيضاء في كتب التاريخ مع
المسمميف المياجريف إلى الحبشة.
وتشكؿ مظاىر الطبيعة حي اًز واسعاً لمشعراء السقاط مافي نفوسيـ عمييا ,فيي ِحَي ّّؿ فنية يوظفيا

الشعراء ,فيقوؿ:

()1

لف ُي ٍّ
ِ
إنساف
الكوف
السالـ في
غن َي
ٌ
َ

اليادر
النشيد
وصوتي ىو
ُ
ْ

الحماـ في ُغ ِ
صف زيتو ٍف
لف َي ُحط
ُ

شاعر
وجداف
ولف يستفيؽ
ُ
ْ

فيوظؼ الرمز المتعارؼ عميو لمسبلـ وىو (الحمامة وغصف الزيتوف) في خطابو عمى لساف
الرئيس األمريكي آيزنياور

()2

الذي تعيد بأف ال ينشر السبلـ في أرض الشرؽ لطالما بقي صوتو األمريكي

ىو الصوت اليادر المسيطر في رحاب فضاء الكوف الواسع .ولف يسمح لمحمامة أف تحط عمى غصف
حي الوجداف أف يستفيؽ.
الزيتوف تنشر السبلـ ,كما ولف يسمح لصوت شاعر ّ
واختار مف الطبيعة الفمسطينية رمو اًز ليحدث القارئ بيا عف وطنو ويرسـ لو حدودىا وتعابير
تضاريسيا ,حيث الجباؿ والبحار وعبير البرتقاؿ والرمؿ والمحار ,وألنيا تشاركو األلـ والحزف فيقوؿ:
ِ
األحالـ،
لو َم ٍّيتاً يا ُح ْم َـ
رد ٍة
لو َدماً
يفيض في تَُوْي ِج َو َ
ُ
ِ
الجميؿ
مع في
لو ُبر ُعماً َيطّ ُ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.643 /1
(ٌ ) 2نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج .633 /1مجموعة قصائد أوراق ( مارس) الصغٌر.
3
( ) نفسه ,ج.114 /6
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()3

ٍ
السفوح
يشرُد في
ِ
عبير ُبرتقالة ُ
لو َ
البحار
ضيا
لو ُم َوْي َج ًة تَ ُخ ُ
ُ
في تعاقُ ِب الظّالـ و ِ
النيار..
إليؾ..
ثـ
تنتيي َ
َ
تنتيي..
تَ ُمد ساعداً
فوؽ ار ِ
ِ
ِ
المحار..
الرممي و
الذىب
تماء
ٍّ
َ
ميتًا (عنواف القصيدة لو مّيتًا ألقاؾ) ,أو دماً
حيث يتعيد الشاعر ىنا أف يمتقي وطنو حتى لو ّ
يفيض في تويج ٍ
وردة حمراء فمسطينية المنبت ,أو برعماً يطمع عمى أشجار الجميؿ الفمسطيني  ,أو عبير
فواح عمى طوؿ الخط الساحمي الفمسطيني أو حتى مويج ًة صغيرة ترتسـ عمى
بيارات البرتقاؿ اليافوي ال ّ
سطح بحرؾ ,تجري نحو شاطئؾ لتعانؽ رممؾ الذىبي وتمتقط المحار المرصع عمى جنباتو.
فعبير البرتقاؿ حينما ُيداعب الحرية يثير في نفسو الحنيف إلى رفا ٍ
ؽ افتقدىـ وفقدىـ ,ويدغدغ

المشي عمى الرماؿ إحساسو فيثيره شوقاً لمف مشى عميو ,وكذلؾ المحار ومف كاف يمتقطو مف عمى جنبات
الشاطئ ,كؿ ىذا كاف لو األثر النفسي عمى الشاعر وال سيما ليافا عروس البحر الفمسطيني مكانة في
قمبو

()1

ويقوؿ:

حيث كانت مكافأة والده لو حيف نجاحو ىو الذىاب إلى يافا ,فيي كما يقوؿ " بؤرة الحنيف" (,)2
()3

يافا ُم َؤٍّرقتي،
يافا الرحي ُؿ ليا،

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.14 /6
(ٌ ) 2نظر :نفسه ,ج.13 /6
3
( ) نفسه ,ج.113/6
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نوف..
الج ُ
يافا ُ
..
مؤرقتو وىو كبير" ,وقرب الشاعر مف المكاف,
إنيا يافا التي كانت ُحمُمو وىو صغير ,أصبحت ّ

ولو كاف عبر الذاكرة ,وتداعي الصور واألخيمة ,يجعمو أكثر التحاماً بو وتواصبلً معو ,ليصبح تعمقو بو
وعشقو لو وسيمة مف وسائؿ الدفاع عنو ,وصونًا لو مف نوائب الدىر" ( ,)1والحديث عف المكاف يخفؼ مف

ِ
الحزف "ميما كاف التأثير العاطفي الذي يموف مكاناً ,سواء كاف حزيناً أو مضج ًار ,فما داـ التعبير
وطأ ِة
عنو شعرياً ,فإف الحزف يتناقص ,ويخفؼ الضجر ,إف المكاف الشعري ,لكونو قد تـ التعبير عنو ,يتخذ قيـ

التمدد.)2( "...
ويشير البرتقاؿ إلى رمزية فمسطيف المتمثمة (بيافا) فيي تشكؿ بعداً تاريخياً وتراثيًا ,حضارياً
بل عف أنيا تشكؿ امتدادًا لمساحؿ الفمسطيني الممتد ,فقد تحوؿ البرتقاؿ في ىذه المرحمة إلى
ونفسيًا ,فض ً
رمز كمي لفمسطيف ,ألنو تساوى مع الساحؿ ,فالفمسطينيوف قد تحولوا إما إلى ساحؿ واما إلى برتقاؿ
وكبلىما يعني كمية في التحوؿ."...

()3

ليصور
وتموف األرض,
ّ
وقد وظّؼ الشاعر شير ّأيار الذي يمي نيساف موسـ الربيع وتفتح الزىور ّ

حادثة المطروف ,فيقوؿ:

()4

طر ِ
وف
كأف " أَيا ارً" عمى الم ُ
َيح ِق ُف ُج ْر َحنا الميبي في الر ِ
مافَ ،يش ِت ُؿ
ش ِ
ؽ النعمافَ ،ي ِ
ِ
حرثُنا،
في
الصخور َ
قائ َ
تَ ُيب عمى جناحيو األبابي ُؿ اليجين ُة

( ) 1أبو حمٌدة ,محمد ,جمالٌات المكان فً دٌوان "ال تعتذر عما فعلت للشاعر محمود دورٌش" ,مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانٌة),
م ,6114 ,)6( 66ص.336
( ) 2باشالر ,جمالٌات المكان ,ترجمة :غالب هلسا.144 ,
( ) 3النابلسً ,شاكر ,مجنون التراب.654 ,
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.143/6
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ِ
الشم ِ
سَ ..ي ْج ِرفُنا بال َو ْج ٍو..
مغيب
مف
ّ
...
( )1
الرماف ولونو
حيث استوحى رموزه مف الطبيعة
ليعبر عف واقعة (المطروف)  ,فكاف ُجمنار ّ
ّ

األحمر القاني رم اًز لمدماء التي تسيؿ فوؽ الصخور زارعاً شقائؽ النعماف ,ثـ يأتي برمز تاريخي وىو
طيور األبابيؿ ليكمؿ صورة الحادثة ,وعمى خبلؼ األمر الطبيعي بأف َّ
ترؼ طيور الخير في ّأيار ,تأتي

طيور األبابيؿ لتحمؽ فوؽ سماء الوطف آتي ًة مف مغيب الشمس لتمحو ما بقي مف آثار.
وفي القصيدة نفسيا يجعؿ مف الشمس واألرض رمو ًاز لحدود وطنو فيقوؿ:
ِ ِ
ِ
األرض،
ؿء
وأنا الذي وطني ارتحا ُؿ
الشمس م َ
لكنني بال ِ
وطف
ص ٍّدقُني!!..
منذا ُي َ

()2

فسعة موطف ارتحاؿ الشمس مف مشرقيا إلى مغربيا وسعة األرض ىي سعة وطنو ولكف
العجب بأف الشاعر ببل وطف رغـ كؿ ىذا االتساع فمف يصدؽ؟؟!
نوع يوسؼ الخطيب في الرموز التي وظّفيا واختارىا لتكوف مممحاً ميماً في لوحتو
وىكذا قد ّ

التراثية التي أراد التواصؿ معيا ليعبر بيا عف واقع معاش و " لمرموز التاريخية والدينية واألسطورية أىمية
خاصة لما يرتبط بيا مف أحداث ميمة ومواقؼ معيودة ,بحيث أصبح استدعاؤىا أم ًار يثري المضموف
الشعري ,ويكشؼ الكثير مف المعاني التي يصعب الحديث عنيا بطريقة مباشرة"

()3

( ) 1معركة اللطرون :قرٌة فلسطٌنٌة تقع على طرٌق القدس – الرملة ,شنّ االحتالل غاراته علٌها فً أواسط أٌّار  1534وكانت أكثر من غارة
ش ّنتها الٌهود علٌها ,وقامت المعركة بٌن اإلسرائٌلٌٌن واألردنٌٌنٌ ,نظر :اللطرون -موسوعة النكبة الفلسطٌنٌةwww.nakba.ps ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.141 /6
3
( ) السلطان ,محمد ,الرموز التارٌخٌة واألسطورٌة فً شعر محمود دروٌش.61 ,
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وتوظيؼ الرموز التراثية في الشعر إنما ىو "إعادة استخداـ لمماضي مف خبلؿ صوره التي
التصقت في ذاكرة األجياؿ ,وكانت انعكاسًا النتصاراتو وكبواتو وأحداثو ورجالو ,عمى أف الحمؿ ليذه
المدلوالت يكوف بتعبير إيحائي يخدـ رؤية الشاعر المعاصر"

()1

وليست ك ّؿ الرموز ىنا رمو ًاز عامة متعارفة ,فيناؾ رموز خاصة يخمقيا الشاعر مف ذاتو أو
أف القصيدة تخمؽ رمزىا الخاص بيا ,والذي ليس
ربما جو القصيدة يولده تمقائيا " فالشاعر بدأ يؤمف ّ
ضرورياً أف يكوف واضح الداللة ,كما ّأنو يتغير باستمرار ,ألف الحياة متغيرة ,والواقع يتغير ,وال شيء
ألية لفظة تأتي لتخدـ غرضًا مؤقتًا"...,
إف الداللة الرمزّية ّ
مستقر أبدًا أو جامد ,بؿ ّ

()2

فسطح القصيدة ىو مدخميا الوحيد إلى أغوارىا ,تمامًا كما الداؿ الذي ىو المدخؿ الوحيد
()3
ثـ معرفة إلى ماذا يرمز وما
لممدلوؿ  ,ومف سطح القصيدة يمكف لمح الرموز الموجودة داخميا ومف ّ

يخبئ الشاعر خمفو.

ويمكف القوؿ أف "وظيفة الرمز في القصيدة اإليحاء بالشيء تدريجياً ليبرز الحالة ,أو عمى
العكس ,يختار شيئاً ,ويستخمص منو الحالة بسمسمة مف التفسيرات ,عمى حد تعبير ( ماال رميو) رائد
الخمؽ الرمزي في الشعر الفرنسي"

()4

( ) 1الشعار ,سلطان عٌسى ,التراث فً شعر محمد الفٌتوري ,رسالة ماجستٌر ,جامعة مؤتة.64-66 ,6113 ,
( ) 2اطٌمش ,محسن ,دٌر المالك.121 ,
(ٌ ) 3نظر :بسٌسو ,عبد الرحمن ,أقنعة ألف لٌلة ولٌلة فً الشعر الحدٌث ,مجلة فصول  ,م ,14ع ,1553 ,6ص.111
4
( ) النابلسً ,شاكر ,مجنون التراب دراسة فً شعر وفكر محمود دروٌش.113 ,
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ت .قناع فني:
لـ يتوقؼ شعراء الحداثة في ابتكار أساليب فنية تكسب أعماليـ صورة حداثية رائعة متينة
يرصعيا اإلتقاف ويزينيا األسموب .ولـ َي ْسمَ َـ أصحاب األفكار واآلراء المطروحة في األعماؿ األدبية عامة
مف النقد والمبلحقة حتى مف قبؿ حكاميـ وأتباعيـ لما ألقواليـ مف تأثير عمى الشعب والرعية وطبقات
اجتماعية أخرى .إضافة إلى نشر آرائيـ وأفكارىـ بصورة واضحة فاضحة لما يحدث مف حوليـ ,فكاف
شر المبلحقة والنقد ,فكاف
لذلؾ كمو األثر في دفع ىؤالء األدباء إلى تبني أسموب فني في أعماليـ يقييـ ّ

أسموب القناع الفني.

يقوؿ عمي عشري زايد في ذلؾ " :فإف أصحاب الكممة يمجأوف إلى وسائميـ وأدواتيـ الفنية
الخاصة التي يستطيعوف بواسطتيا أف يعبروا عف آرائيـ وأفكارىـ بطريقة فنية غير مباشرة ,ال تعرضيـ
لبطش السمطة الغاشمة التي غالبا ما تكوف آراء ىؤالء مقاومة ليا ,وانتقاداً لطغيانيا .ومف األساليب التي
وس ْو ِ
ؽ آرائيـ وأفكارىـ عمى لساف
لجأ إلييا أصحاب الكممة عمى مدى العصور  :األسطورة والرمزَ ,

الحيواف وغير ذلؾ مف التكتيكات الفنية  ...التي تكوف ستا اًر يحتمي بو أصحاب الكممة ويحتجبوف
وراءه"...

()1

وكما "يدرس النقاد تناص الكممات ,وحوار الجمؿ ,واستحضار الفقرات الشعرية لفمذات مف
التراث الحي ,وتوظيفيا في سياؽ جديد ,لكف ىذا التناص كما يكوف في المغة قد يقع في الضمير ,قد
يتمثؿ في بعث الشاعر الواعي لعالـ شعري حميـ آخر ينتمي ألسبلفو الفنييف ,ووضعو قناع لو ,فيو
يكتشؼ فيو وجيو ,ويرى في مبلمحو صورتو بعد تأويمو كما يشتيي ..إنو ال يحتمي بو ليقوؿ ما يريد ,بؿ
يجذبو إلى دنياه ,ويمبسو ثوبو ,فتصبح ( أنا) قناعاً لو (ىو) وليس العكس"..

()2

إذف فكما – يحدث التناص بالكممات والجمؿ يحدث أيضاً بالضمير ,حيث "استخدـ الشعراء
شخوصًا اتخذوا منيا ( أقنعة) تيرّبا مف التعبير الخطابي المباشر عف المحتوى"

()3

حيث يتحد الشاعر

بالشخصية التراثية التي يجد فييا نفسو وتتوافؽ مع تجربتو ,ويتقمصيا ويسقط عمى نفسو تجربتيا,

( ) 1استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر.44 ,
( ) 2فضل ,صالح ,شفرات النص.12 ,
3
( ) خلٌل ,إبراهٌم محمود ,مدخل لدراسة الشعر العربً الحدٌث.441 ,
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ويتحدث بمسانيا ,حتى يتخيؿ المتمقي ّأنو أماـ وجو وشكؿ تنكري ,وضعو الشاعر عمى نفسو إلخفاء
ىويتو ليخمؽ شخصية أخرى.

()1

فالقناع ىو ليس لباسًا وثياب يرتدييا ,بؿ "لبس ذىني وفكري يفترؽ عف التجسيد الحسي
والمباشر إلى التوغؿ في عمؽ التجربة البشرية مصطرعة مع مصائرىا القاىرة أو المعذبة في تأطير
تاريخي أو وجودي يستند إلى قناع شخصية تراثية"

()2

واذا ما ذىبنا إلى تعريؼ القناع لغ ًة نجده ال يتعدى التعريؼ المادي لو ,فيقوؿ ابف منظور في

ِ
تعريفو" :والِق ُ ِ
ومحاسنيا ,وألقى عف وجيو قناع
قنعةُ :ما تتقنع بو المرأة مف ثوب تُغطي رأسيا
ناع والم َ

الحياء ,عمى المثؿ"...

()3

أما اصطبلحاً فقد تعددت التعريفات النقدية لو إالّ أنيا تصب في بوتقة واحدة ,وتحمؿ المعنى
ذاتو .ففي معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب تـ تعريفو تحت اسـ ( قناع المؤلؼ) فالقناع في
األصؿ " كاف يطمؽ عمى القناع الذي يضعو الممثؿ عمى وجيو في أثناء تمثيمو لممسرحية ثـ امتد معناه
في البلتينية ليشمؿ أي شخص مف شخصيات المسرحية ,ثـ أطمؽ عمى أي فرد في المجتمع .وفي النقد
األدبي الحديث استعمؿ لفظ القناع  maskلمداللة عمى شخصية المتكمـ أو الراوي في العمؿ األدبي,
أف المؤلؼ عندما يتكمـ مف
ويكوف في أغمب األحياف ىو المؤلؼ نفسو .واألساس النفسي ليذا المفيوـ ىو ّ

خبلؿ أثره األدبي يفعؿ ذلؾ عف طريؽ شخصية مختمفة ليست سوى مظير مف مظاىر شخصيتو الكاممة,

ويظير ذلؾ جميا في ضمير المتكمـ مثبل في الرواية أو في القصيدة حيث ال يشترط أبدًا أف يعادؿ (أنا)
الراوي (أنا) المؤلؼ الحقيقي"

()4

فالمرادؼ لمفظة القناع ىنا ىي  personaالتي تعني التقمص أو

التشخيص ,وليس لفظ  maskالتي تعني قطعة القماش التي تخفي الوجو.

()5

(ٌ ) 1نظر :خواجة ,علً ,حضور الغائب.33 ,
( ) 2أبو هٌف ,عبد هللا ,قناع المتنبً فً الشعر العربً الحدٌث.14 ,
( ) 3لسان العرب ,باب القاف ,فصل العٌن .مادة قنع.
( ) 4وهبة ,مجدي ,معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب.653 ,
(ٌ ) 5نظر :محجز ,خضر عطٌة ,محمود دروٌش فً خطبة الهندي األحمر  ,مجلة الجامعة اإلسالمٌة ( سلسلة الدراسات اإلنسانٌة) ,م ,13ع,6
.56 ,6115
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فقد فيمت ظاىرة القناع بدالالتيا التمثيمية التي تتمثؿ بالتنكر ,والرمز ,والخداع ,واألسطورة.
حوؿ استخداـ القناع مف التمثيؿ المباشر الصريح إلى الترميز
وتتميز ىذه الظاىرة بقابميتيا لمتأويؿ ,وت ّ

العميؽ الكاشؼ لما وراء المعنى.

()1

إذف فالقناع " :ىو أداة التمبس ,والبس القناع ممثؿ يتمبس الشخصية التي يمعب دورىا عمى
المسرح"

()2

فيو ال يتعدى كونو اسـ لشخصية استدعاىا الشاعر مف تراثو ,يتحدث الشاعر مف خبلليا

متجرداً مف ذاتيتو ,فتصبح (أنا) – (ىو)

()3

بشرط " أف تكوف لمشخصية المستدعاة سمات دالة ,وأف يجد

فييا ما يجعميا مييأة لتحمؿ المضموف الذي يريده"

()4

ويتطمب استخداـ القناع في العمؿ األدبي أف

يكوف لمشاعر قدرة أسموبية إيحائية ,إضافة إلى خمفية معرفية واسعة بالشخصية التاريخية المستدعاة
وظروفيا المحيطة بيا .ومف ثـ خمؽ سياقات تاريخية موضوعية وأخرى معاصرة ,وادماجيا سياقات ذاتية؛
لتخرج بأسموب لغوي مكثؼ ومتداخؿ ,يتطمب مف القارئ أف يبذؿ جيدًا في قراءتو ليستطيع فؾ دالالت
ىذه السياقات المتداخمة.

()5

وأسموب القناع ال يصمح إال لمماضي ,والستحضار شخصيات أصبحت في تضاعيؼ التاريخ
نموذجية ,فبل يمكف لمشاعر المعاصر أف يستدعي شاعر معاصر ويجعؿ منو قناعا لو يرتديو ,وال يمكف
بل لتحوؿ القناع إلى رمز أسطوري وخرج مف ىذه
أف يتقنع بأشياء ,فمو تقنع بشيء كأبي اليوؿ مث ً
الدائرة.

()6

وىو أسموب "يمثؿ مرحمة متطورة في أساليب التعامؿ مع التراث مف خبلؿ االستعانة الغنية
بالشخصية التراثية ,لبناء قصيدة ذات منحى درامي يتصاعد مع السمات التاريخية التي تحمميا ىذه
الشخصية ,وانعكاسيا في ذات الشاعر ,الممتزجة معيا ,لتقديـ المثاؿ اإلنساني في صورتو الفاعمة".

()7

(ٌ ) 1نظر :أبو هٌف ,عبدهللا ,قناع المتنبً فً الشعر العربً الحدٌث.14 ,
( ) 2الشمعة ,خلدون ,تقنٌة القناع :دالالت الحضور والغٌاب ,مجلة فصول ,م ,12ع.41 ,1553 ,1
(ٌ ) 3نظر :حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.133 ,
( ) 4نفسه.134 ,
(ٌ ) 5نظرٌ :عقوب ,ناصر ,قصٌدة القناع :قراءة فً قصٌدة "رحلة المتنبً إلى مصر" لمحمود دروٌش ,مجلة جامعة دمشق ,م ,63ع,3+4
.612 ,6114
(ٌ ) 6نظر :عباس ,إحسان ,اتجاهات الشعر العربً المعاصر.121 ,
7
( ) حداد ,علً  ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.124 ,
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إذف فالقناع ظاىرة فنية وأسموب محدث ,جاء بو الشاعر الحديث ليتواصؿ عف طريقو مع
الشخصية التراثية المستدعاة ,التي يتجرد الشاعر مف ذاتيتو حينما يستدعييا ويمبسيا لنفسو ,فيو "أسموب
فني يفصح عف عبلقة جديدة لمشاعر بتراثو"

()1

ففي أغمب األحياف "يمثؿ القناع شخصية تاريخية يختبئ

الشاعر وراءىا ليعبر عف موقؼ يريده ,أو ليحاكـ نقائض العصر الحديث مف خبلليا" (.)2
ال يأتي القناع مف فراغ وال مف رغبة السيطرة عميو أو التعالي عمى ىمومو ومشكبلتو ,بؿ نتيجة
لمعاناة الواقع التاريخي واستجابة لوعي متأزـ بمشكبلتو وىمومو ,حيث يتـ استدعاؤه بحكـ الضرورة ال
بفعؿ الرغبة.

()3

ومف ىذا المنطمؽ "وجد ىؤالء الشعراء في تراثنا معينًا ال ينضب يمدىـ باألصوات التي

تحمؿ كؿ نبرات النقد واإلدانة لقوى العسؼ والطغياف ,وباألقنعة التي يتواروف خمفيا ليمارسوا مقاومتيـ
لمطغياف ,وقد وجدوا ضالتيـ بشكؿ خاص في تمؾ األصوات التراثية التي ارتفعت في وجو طغياف السمطة
في عصرنا"...

()4

لجأ الشعراء المحدثوف إلى تمؾ الخدعة الخالدة في استدعاء الشخصيات التراثية واستعارة
أصواتيا ليتخذوىا أبواقاً يسوقوف مف خبلليا آرائيـ دوف أف يتحمموا وزر ىذه اآلراء واألفكار ,فكانت بمثابة
حاجز الستر ليـ.

( )5

ويوسؼ الخطيب كغيره مف ىؤالء الشعراء المحدثيف ,أراد أف يتعامؿ مع شخصياتو

التراثية التي يتواصؿ معيا بأسموب فني جديد ,فكاف القناع أحد ىذه األساليب المحدثة التي استخدميا مع
شخصياتو التراثية.

( )6

أنتُ ..ىما التو ِ
أماف
ألَ ّني ..و َ
ِ
الخميقة..
ستقتُمني ..منذ بدء
َ
ِ
الزماف..
حتى أقاصي
...
( ) 1حداد ,علً  ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.135 ,
( ) 2عباس ,إحسان ,اتجاهات الشعر العربً المعاصر.113 ,
(ٌ ) 3نظر :الحمٌري ,عبد الواسع ,الذات الشاعرة فً شعر الحداثة العربٌة.132-131 ,
( ) 4زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر.44 ,
(ٌ ) 5نظر :زاٌد ,علً عشري ,استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ,ص.31
6
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.161 ,114 ,113 /4
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حف ،ثاني ًة ،في العر ِ
اء..
ىنا َن ُ
اف الجريم ِة قد ُمد
وىذا ُخو ُ
 في دير ياسيف-...
ؼ إسمي:
أحر َ
سأعطيؾ ُ
ىاء ..ألؼ ..با ..يا ..الـ..
ِ
ِ
ِ
إسمؾ!!..
ؼ
ْ
َحر َ
لت ْذ ُكَر في ُغربة الخوؼ ..أ ُ
ِ
ِ
سمؾ!!..
ؼ إِ ْ
أحر َ
لتذكر في غربة الخوؼُ ..
َ
فيسقط الشاعر ىنا عمى نفسو قناع (ىابيؿ) ويحاور قابيؿ عمى ّأنو الحاكـ ,فيما التوأماف

(ألني ..وأنتُ ..ىما التوأماف) وقد اختار ىذا التوأـ لمبلزمة أحدىما األخر فعبلقتو والحاكـ كما التوأماف,
ّ
ينافس بعضيما البعض ويريد أحدىما أف يقوى ويعمو عمى اآلخر.

أراد الشاعر ىنا أف يحمؿ الحاكـ إثـ قابيؿ ,فكاف الشاعر صوت ىابيؿ الذي تعيد بأف يبقى
وراءه ليعذبو ويذكره بمعصيتو التي امتدت حتى (دير ياسيف) ولـ تتوقؼ بقتؿ توأمو ,وسيعطيو أحرؼ
اسمو حتى يتذكر بالمقابؿ حروؼ اسمو ىو الذي ىو بمثابة لعنة لو ووسـ عار عميو.
وعراؼ طيبة ليتحدث مف
وحينما أراد يوسؼ الخطيب محادثة الحاكـ ,استدعى شخصية أوديب ّ

يمثؿ خمؽ أسطورة تاريخية– ال
خبلليما ,ويعبر عف رأيو مف خبلؿ حدث درامي رسمو ليما .فالقناع
ْ
تاريخاً حقيقياً – فيو مف ىذه الناحية تعبير عف التضايؽ مف التاريخ الحقيقي ,بخمؽ بديؿ لو (األسطورة),
أو ىو محاولة لخمؽ موقؼ درامي ,بعيدًا عف التحدث بضمير المتكمـ ,ولكف رقة الحاجز بيف األصؿ
أف حضور األصؿ باستمرار ,مف وراء الستار– يقمؿ
والقناع ,تضع ىذه الدرامية في أبسط حاالتيا ,كما ّ

التنوع في األقنعة -عمى اختبلؼ أسمائيا( ,)1ففي القصيدة ذاتيا (أوديب ممكاً ...عمى وىـ الضفة
1

( ) عباس ,إحسان ,اتجاهات الشعر العربً المعاصر.111 ,
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الغربية)

()1

عراؼ طيبة كما لبس قناع ىابيؿ وألبس حاكمو قناع أوديب كما ألبسو قناع قابيؿ,
يمبس قناع ّ

ليتسنى لو مخاطبتو والبوح لو بآرائو.

يؾ باسمؾ عند جميع الشيود
ُس ّم َ
أَ
ِ
المقاصؿ
وتحت جميع
أنت
ُ
أشيد أ ّنؾ" ..أوديب"َ ..
الرعي ِة ،بإس ِم ْؾ!!..
وألع ُن َؾ اآلف ،بيف َ
فقد استعار أوديب الممؾ مف أصميا األسطوري اإلغريقي ليسقطيا شع ًار عمى فاجعة اإلنساف

الفمسطيني المعاصر ,عندما ُيمَ ّْوحوف لو ,كذباً بوىـ الدولة الجزئية ٍ
كحؿ سممي ,و "ثمة اآلف حالة فاجعة

قد اقتحمت منطقة النفس الفمسطينية حتى األعماؽ ,ىي حالة "أوديب الفمسطيني ,الذي سياقو (قَ َد ُرهُ
()2
المَمفّّة حتى اليأس ..والجنوف ...والدماء"!!..
العر ُّ
بي الغاشـ) وراء سراب الدولة ُ
نعـ أنا عر ُ ِ
يب َة"..
اؼ " ط َ
ّ

()3

 أو س ٍّمني بع ُد" ..عر َ ِبي َة"-
اؼ ق َ
َْ
َ
ّ
ُك ّنا التقينا عمى ُجث ٍة لف تموت
يديؾ
وكاف َد ٌـ في َ
الضحي ِة في ناجذي َؾ
ولحـ
ّ
ُ
...
و ِ
وءةَ:
أقس ُـ أَني أقو ُؿ ّ
النب َ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.161-111/4
(ٌ ) 2نظر :نفسه ,ج.116 /6
( ) 3عرّاف طٌبة :هو ذاك العرّاف الذي تنبأ ألودٌب بما سٌحدث له إن عاد لموطنه ,قال له (أنه سٌقتل أباه وٌتزوج أمه وٌجلب الحزن على
المدٌنة التً ولد فٌها)ٌ ,نظر :غٌربر ,أساطٌر اإلغرٌق والرومان ,ترجمة :حسنً فرٌز.612-611 ,
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ِ
روح َؾ
مـ َ
لف َيس ُك َف الس ُ
سوؼ تَ ِ
ضؿ  ..فَتَ ْع َمى..
خمؼ السر ِ
جروح َؾ..
اب،
فتشربَ ،
َ
ُ
تجوز بحا ارً..
سوؼ
ُ
وتطوي قفا ارً..
ؽ عيني َؾ في ِ
الميؿ
فتس ُن ُ
النجوـ ..و ِ
ما بيف ِ
ِ
أشالء ُحم ِم ْؾ!!
فحـ

()1

وحي نما أراد الشاعر محادثة أوديب فمسطيف ممؾ الدولة الوىمية المؤقتة الجزئية اختار لنفسو
وكأنو يحذر أوديب
العراؼ الذي تنبأ بمصير أوديب إف عاد لموطنو وصار ممكاً ّ
عراؼ طيبة قناعاً ,ذاؾ ّ
ّ

الوىمية ,ويجمب لشعبو الحزف والببلء إف
فمسطيف بأنو سيرتكب ذاؾ اإلثـ إف إعتبل عرض الضفة المممكة
ّ
عراؼ طيبة ,فكاف
قبؿ بالدولة الجزئية .إذف أسقط حالة أسطورية عمى حالة فمسطينية ,متحدثاً عنيا باسـ ّ

عراؼ طيبة مع أوديب (لف يسكف السمـ
يقوـ بدور الناصح المح ّذر ألوديب فمسطيف مستخدماً حوار ّ

روحؾ – تضؿ – تعمى – جروح – بحور بحا ًار وقفا ًار – تشنؽ عينيؾ)...

وما كاف ذنب الشاعر سوى ّأنو قصص رؤياه عمى إخوانو ,ولـ يستمع لمف ح ّذره ,بخبلؼ

يوسؼ الصديؽ الذي نياه والده عف ذلؾ ,فانزاح عف السرد الحقيقي ليناسب سرده الدرامي ,ويبرر خطأه,
فيقوؿ:

()2

افترقت
رؤياي ،ما ذنبي إذا
قصصت
ْ
ُ
َ
ٍ
أفكار
فييا
دفاتر تأويؿ ،و ُ
ُ
ٍ
ِ
أحقاؼ أجازفُيا
سبعة
خمؼ
لي َ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,,ج.115-114 ,112-111/4
2
( ) نفسه ,ج.156 /4
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ِ
أعمار
العمر،
وخمؼ
سبعوف ني ارً،
َ
ُ
...
أف الرموز المفظية في الحدث ىنا تدلؿ عمى الشخصية والحدث
ورغـ االنزياح في السرد إال ّ

أف الشاعر يتحدث ىنا مف خمؼ قناع استدعاه مف قصة سيدنا يوسؼ ,وىو ىنا
الحقيقي ,فالقارئ يعمـ ّ

كأنو يعترؼ بذنبوّ ,أنو قاـ بفعؿ كاف يجب أال يقوـ بو إالّ ّأنو حدث وقصص رؤياه ,وليس ذنبو إف
ّ

أف
اختمؼ التأويؿ مف حولو ,وغاير الشاعر حركية القناع التاريخي الديني ,فيوسؼ لـ يقصص رؤياه ,إال ّ
الشاعر قصص رؤياه_ بالتمني لمعودة إلى وطنو_ عمى إخوتو ,فكادوا لو..

ويكرر ىذا المقطع الدرامي الذي لبس فيو قناع يوسؼ الصديؽ عميو السبلـ في قولو:

()1

َو َعفْواً ،أبي ،إف َج ِز ْع َت َعَمي
ِ
ؤياي:
صصت عمى َمأل
فإني قَ
ُ
الكوف ُر َ
ِ
الخالص،
سيجيء -الذي جاء -جي ُؿ
قمت متى
ُ
ُ
ِ
ِب ٍ
الرصاص،
صدر تعرى ِلَز ٍّخ
بنار جين ِ
السيؼ ِ
صي َغ ِ
مية الالفحةْ..
كما
ُ
فيتحوؿ الحمـ ىنا إلى ٍ
حمـ فمسطيني يتطمع إلى الخبلص ,يمتمس العفو مف أبيو ,إال أنو ال
يستطيع كتـ ىذه الرؤية وىذا الحمـ ,فيو بحاجة إلى البوح بو عمّو يأتي ذاؾ الجيؿ المخمص الذي يعري
صدره (لزّخ الرصاص) في سبيؿ الخبلص .ىذا الحمـ ال يسكت عنو فعفوؾ أبي ,يجب أف يعمـ الكوف
بأسره ما ىو الحمـ الفمسطيني والذي عميو أف يتحقؽ وأف يسمع بو الكوف جميعاً بخبلؼ رؤيا يوسؼ التي
ما كاف يجب أف يعرفيا أحد .فأحيانا ينزاح القناع ( المشبو بو) عف خصائصو كاممة ليبلئـ األبنية الداللية
المشتركة بيف طرفي القناع ( ,الشخصية /الشاعر).

()2

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج .663 /
(ٌ ) 2نظرٌ :عقوب ,ناصر ,قصٌدة القناع ,قراءة فً قصٌدة "رحلة المتنبً إلى مصر" لمحمود دروٌش ,مجلة جامعة دمشق ,م ,63ع,3+4
.646 ,6114
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ويسقط عمى نفسو قناع المسيح حيث وجد فيو صورة معاناتو وآالمو ,وال سيما ,فكرة الصمب,
بالمفيوـ المسيحي ,فيقوؿ:

()1

ُساؽ مف مرحم ٍةِ ،لمرحَم ْة
ولـ أَزؿ أ ُ
الصميب
َجر ِث َق َؿ
ْ
أُ
فجمجمو
مرةً ،فثورةً،
ْ
وأستحي ُؿ َج َ
الحبيب
خالص موطني
ْ
َ
يسرد لنا الشاعر حكاية آالمو ومعاناتو كونو فمسطيني الجنسية ,يحمؿ معو ثقؿ جرحو
ومصائبو ,وقد اختار شخصية ليا مكانتيا الدينية التاريخية (المسيح ,الصمب ,الجمجمة ,الخبلص) حينما
فداء لآلخريف ,ليتحدث مف خبلليا ويعبر بيا عف آالمو ومحنتو التي ال تنتيي فالقناع
ّ
قدـ المسيح دمو ً
التاريخي ىنا ىو الذي يتحدث عف الشاعر ,وىو "استعارة موسعة تتكوف مف صوتيف :صوت الشاعر

وصوت الشخصية ,إنيما يتألفاف مف طرفيف :مشبو ومشبو بو ,ففي حيف يقوـ الشاعر  /أنا القصيدة بدور
()2

المشبو ,تقوـ الشخصية التاريخية بدور المشبو بو"

وغالباً ما يكوف ىناؾ عامؿ مشترؾ بيف المشبو (أنا

الشاعر) والمشبو بو (ىو الشخصية التاريخية المستدعاة) ,فمكؿ مف الشاعر والمسيح نصيب مف اآلالـ
ٍ
مروا بيا ,وال زالوا يحممونيا معيـ ,يصطنعوف الجمرة مف أجؿ إشعاؿ الثورة ومف
والمعاناة في ك ّؿ مرحمة ّ

ثـ الخبلص ,والشاعر خرؽ ىذا القناع بالتمني لمخبلص مف ىذا الصمب (المنفى) والعودة إلى (موطني
ّ

الحبيب).

"الشخصية في القصيدة ليست سوى قناع ينطؽ الشاعر مف خبللو,
ومف ىنا يمكف القوؿ بأف
ّ

فيتجاوب صوت الشخصية المباشر مع صوت الشاعر الضمني تجاوبًا يصؿ بنا إلى معنى القناع في
القصيدة"

()3

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.43/4
(ٌ ) 2عقوب ,ناصر ,قصٌدة القناع ,قراءة فً قصٌدة "رحلة المتنبً إلى مصر" لمحمود دروٌش ,مجلة جامعة دمشق ,م ,63ع,6114 ,3+4
.634
3
( ) عطٌة ,قصً محمد ,قناع المتنبً فً كتاب ( الكتاب ,أمسى المكان اآلن) لـِ أدونٌس  ,رسالة ماجستٌر ,جامعة تشرٌن.5 ,6111 ,
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فحضور الشخصية يوفر عمى الشاعر معاناة إيصاؿ الرسالة والرأي فذكر الشخصية كفيؿ
بإعادة التفعيبلت التي تحيط بيا ,مف حيث دورىا ومكانتيا في زمانيا ,وىذا يسيؿ ميمة الشاعر في
إنشاء حالة شعرية خاصة بو ذات طبيعة درامية تعكس ما يريد.

()1

لكف المتصفح لشعر يوسؼ الخطيب يجد ظاىرة القناع قميمة ,وذلؾ لصراحتو في التعبير وابداء
الرأي ,فيو يتمتع بأسموب الصراحة ,وال يخشى مف إبداء رأيو أماـ المؤل.

1

( ) ٌنظر :حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.111 ,
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ثانيا :مف حيث المضموف:
أ .رؤية ذاتية:
أي ٍ
عمؿ أدبي مف ذاتية مؤلفو ,فيو بمثابة جزء ال يتج أز مف مكنونو وعقمو ,حيث تظير
ال يخمو ّ

ب تدخؿ مف المؤلؼ فيما يعنيو وال يعنيو ,بشكؿ
آثاره في مواطف مختمفة مف العمؿ األدبيّ ,
وكأنو ُح ّ
إرادي أو ال إرادي يسقط شيئًا مف ذاتو عمى ما ينتجو مف ٍ
عمؿ أدبي وغيره فيستشؼ القارئ شخصية
المؤلؼ مف خبلؿ أعمالو ,ويتعرؼ آراء ووجيات نظره مف طبيعة األسموب واأللفاظ والموضوعات التي
يتناوليا ,وطبيعة تمؾ األفكار والمعطيات التي يوظفيا في عممو ,وتشكؿ انعكاساً لذاتيتو ,وتعبر بوضوح
بل " يجد في التراث التفسير
نقية عف أفكاره ,فيستعيف بيا في أعمالو .فربما مث ً
عف آرائو وتعطي صورة ّ

المقنع الذي يطمئف إليو في تجاربو الذاتية التي يريد ليا أف تكتنؼ جانباً مف التجربة العامة ,وىو أمر
مي ـ بالنسبة إلى الشاعر الذي ال يدع قصائده المفعمة برؤيتو الذاتية لتكوف لو وحده بؿ ليقدميا إلى
اآلخريف مف حولو ,يتداولونيا ويبحثوف فييا عما يمتقي مع تجاربيـ" (.)1
ويشكؿ التراث بأنواعو المختمفة معيناً لممبدع ليعبر عف رؤاه وأفكاره الذاتية والوجدانية ,فالخطيب
عبر عف حبو لفمسطيف مف خبلؿ استدعاء قصة (مجنوف ليمى) ,فعبر عف عبلقة التوحد مع الوطف:

()2

لو تدري يا فمسطيف!!
س ْم ُت شعري
أنا َمجنوُنيا ،وأَْر َ

ش ّبا ِكيا ،حديق َة ز ْى ِر
حت ُ
تَ َ

َع َؿ دمعي ،في الط ٍّؿ ،يحكي إلييا

أو جراحي عمى الت َوْيج ،فتدري!!

حب (قيس وليمى) الصورة المثمى التي مف خبلليا يستطيع التعبير عف مدى
حيث وجد في قصة ّ

حب وطنو فمسطيف ,وقاـ ببعض االنزياحات والتعديبلت التي تعبر عف ذاتية الشاعر ووجدانو
جنونو في ّ
اتجاه ىذا الحب األبدي ,الذي تمثؿ في العبلقة التوحدية مع األرض /الوطف ,فشكمت القصة الغرامية

فحوؿ الجنوف مف عشؽ النساء إلى الجنوف في عشؽ الوطف.
التاريخية معادالً موضوعياً لذات الشاعرّ ,
( ) 1حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.155 ,
2
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.641 /6
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الم َّموح ووظفيا في عممو الشعري فتمثؿ حب الوطف بحب المرأة
حيث استعار كممة الجنوف مف قيس بف ُ
عبر العبلقة العكسية حينما أسقط صفات الوطف عمى المرأة.
ووجد نفسو في الكرـ والجود كحاتـ الطائي ,فقاـ باستعارة اسمو ووظفو في صورتو التي رسميا
لنفسو ,فيقوؿ:

()1

العروبة ،لف يبقى ِل َدوَل ِتيـ
ال و ُ
ِ
ِ
ِش ْبٌر ِ
الشعب ُمد َخ ُر
حساب
ليوـ
س ٍب
لكني ،وأنا الطائي عف َن َ
وفي السماح ِة لي ِذ ْكٌر ،ولي ِذ ْك ُر
س َع َم ْق َبرٍة
أُعطي ليـ مف بالدي ُو ْ
بروا!!
أو ْ
استَبد بيـ َب ْغ ٌي ،فال قُ ُ
فمف شدة كرمو سيتنازؿ ويعطي ألعدائو وسع مقبرة ليـ في أرضو التي اغتصبوىا ,لكنو يقسـ
بأنو سوؼ يعيد أرضو التي اغتصبوىا ,وعرض بصورة عكسية حصرية (المقبرة) لمداللة عمى
بالعروبة ّ

أنيـ يرحموف بالقتؿ ,والموت ,عمى عكس ما قاؿ درويش في قصيدتو (عابروف في كبلـ عابر).

()2

عدوه
ويجد في الخضر معادالً موضوعياً لذاتو القوية الكامنة في داخمو والتي ستمكنو مف قتؿ ّ

(الطاغوت) ,فيقوؿ:

()3

لكنني أقرأُ في الرؤيا
الطاغوت
أني أنا "الخضر" الذي سأقتُ ُؿ
ْ
وأنني ،ثاني ًة أحيا..
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.651/6
(ٌ ) 2نظر :دروٌش ,محمود ,الدٌوان ,ص
3
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.131/4
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حيث تكمف في داخمييما قوة عظمى ,قادرة عمى جعميما يقاتبلف دوف خوؼ أو ضعؼ أماـ أقوى
األعداء ,وىي قوة منحيا اهلل ليما وىذا فض ٌؿ منو عمييا .وىنا تكمف فاعمية الرمز (الرؤيا ,والخضر) في
التوظيؼ الداللي بيف جدلية الماضي (الخضر) والحاضر(الرؤيا) المستقبمية (سأقتؿ الطاغوت) حينما
يتحقؽ لو (أحيا) ,ومف ىنا تشكؿ الرموز الشخصية داالً لغوياً يربط بيف أبعاد النص:

()1

ِ
ساؽ عف الدنيا
سِ ،مثْمَما أُ ُ
يائ ٌ

ِ
التعذيب
غريباً في ساح ِة

ىاىنا َمرقدي عمى الش ْو ِؾ و ِ
النار
ُ

ِ
الصميب
اع
وعيناي في ذر ِ
َ

كنت آ ِثماً ،غير أَني
ُربما ُ

الحاكميف :أيف ُذنوبي؟!
أسأ ُؿ
َ

حيث توحد مع المسيح في معاناتو وآالمو ,حيث ساؽ إلى الجمجمة ومف ثـ إلى الصمب مف دوف
إثـ .وىكذا وجد الشاعر نفسو في معاناتو فجاء بقصة المسيح ليعبر عف ذاتو لكف بصورة نسجيا مف وحي
صورة قديمة مستمدة مف التراثي الديني التاريخي .وقاـ بتحريؾ عناصرىا لتتبلءـ مع نفسيتو وعصره,
ويشاركو بيا العامة فيشعروف بألمو مف خبلؿ ما تثيره قصة صمب المسيح في أذىانيـ مف مشيد مأساوي
تيتز لو األبداف ,فكذلؾ صمب الشعب الفمسطيني في المنافي (غريبًا في ساحة التعذيب) دوف (إثـ).
ّ
ومف رؤيتو الذاتية ,يستطيع أف يغير التاريخ مف أجؿ التعبير عف موقفو في عصره ,فيقوؿ:
لـ نرجع إلى التاريخ في ثوب الغنيمةْ!!..
زي ِة
لـ نزؿ نأتي "انوشرواف" بال ِج َ
ض ْرِع مواشينا السقيمة
مف َ
األصناـ في َمك َة ،أو َنمثُ ُـ
نعبد
ُ
َ
كعب " الال ِت" في يوـ الوليمة
َ
طارؽ لـ َي ِ
البحر..
ؽ
ٌ
حر َ
َ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,,ج.54/1
2
( ) نفسه ,ج.113 /6
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()2

ولـ ِ
يأت أبو ٍ
بكر..
ولـ تُر ِ
ض ْع حميمة!!..
ْ
فما زالت الخيبات تبلحؽ األمة العربية َّ
وكأف التاريخ العريؽ لـ يكف ليـ ,أو ربما انمحى مف ذاكرة
َّ
َّ
يتوؿ أبو بكر
فكأف طارقاً لـ يفتح الببلد ,ولـ
التاريخ ولـ يبؽ ليـ سوى أنو شرواف والبلت وأياميما.
الخبلفة ,ولـ ترضع حميمة الرسوؿ الكريـ – صمى اهلل عميو وسمـ .فبيذه االنزياحات التي أحدثيا في
التاريخ يستشؼ القارئ وجية نظر الشاعر وما يقصده مف ذلؾ فالشاعر يحاوؿ أف يعيد التاريخ إلى
األذىاف مف أجؿ السخرية مف الحاضر .حيث "إف مقدرة األديب تتبدى أساساً في تشكيمو مف ىذه
النصوص التي أتيح لو تمثميا في أطوار سابقة مف تكوينو الثقافي نصًا جديدًا يحمؿ بصماتو الخاصة بو,
أو  – ... -حياكتو مف تمؾ الخيوط التي رمز ليا تكوينو الثقافي نسيجاً محكماً غاية اإلحكاـ يصعب
عمى القارئ المتمعف والمدقؽ والخبير ,تمييز خيوطو المكونو لو".

()1

إذف تتمثؿ الرؤية الذاتية بأفكار الشاعر وآرائو الخاصة ممتزجة بواقعو وأحداثو إضافةً إلى
مخزونو الثقافي ومكنوناتو النفسية.

1

( ) قاسم ,نادر ,التناص القرآنً واإلنجٌلً والتوراتً فً شعر أمل نفقل ,مجلة جامعة القدس المفتوحة ,ع6111 ,2م.631 ,
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ب .رؤية موضوعية:
عندما يريد الشاعر أف يتحدث عف مناسبة ما في عصره وعالمو المحيط سواء أكانت سياسية أـ
فإنو يبحث غالبًا في تراثو عف صورة مبلئمة تتحد مع الحالة الموضوعية
وطنية أـ اجتماعية أـ ثقافية ّ
التي يريد التعبير عنيا ليخرج بصورة متكاممة منسجمة ترضي الشاعر والقارئ معًا .فالرؤية الموضوعية
في توظيؼ التراث تحتاج إلى حالة موضوعية يؤمف بيا الشاعر مف جية ,وحالة تراثية ذات دالالت
ومواقؼ ذات صمة بالحالة الموضوعية .والترابط بيف ىذيف األمريف ليتحقؽ ما يبغيو الشاعر ويوصؿ
أفكاره إلى المتمقي.

()1

حيث " إف انسجاـ التناص في العمؿ األدبي عمى الصعيديف الفني والموضوعي شرط أساسي
بد
لتماسكو واتساقو وترابط بنيانو ,فالنص الذي يستحضر أو يقتبس أو يستوحي مف المقروء الثقافي ,ال ّ
وبناء ثـ وظيفتو الموضوعية –
أف يناسب المقاـ الذي يطرح فيو وأف يؤدي وظيفتو الفنية – لغةً وأسموباً
ً
()2

معنى وفك ًار ومضمونًا"
ً
حيث ينظـ قصائده في الموضوعات التي يعتقد أنيا تحظى باىتماـ الناس ,فيقتصر عمى تصوير الواقع
وما يحدث فيو.

وىنا تختفي ذاتية الشاعر ,فبل نجد لخمجات فكره موقعًا في مثؿ ىذا العمؿ,

()3

لقد اىتـ يوسؼ الخطيب باإلنساف وآمف بقضاياه فتناوؿ موضوعات تيميـ وتمس كيانيـ ,يقوؿ
في ذلؾ " :أظف أيضاً َّ
أف المضموف الشعري ,بالتالي ,ينبغي لو أف يحقؽ انفعاالً إنسانيًا نبيبلً وسامياً,
بمعنى أف يولّد مشاركة وجدانية حارة في جميع األسوياء مف الناس ..إنو عمى سبيؿ المثاؿ ..الحب في
حالة تضاد مع الشيوة ..والقمؽ في تضاد مع التشاؤـ ..والنشوة في تضاد مع الذكر والغيبوبة"..

()4

وقد وظؼ الشاعر الرؤية الموضوعية في شعره ,مف خبلؿ التراث بأبعاده المختمفة ,كونو يشكؿ
إنعكاساً لمحالة الحاضرة التي نعيشيا ,فوجد فيو الرؤية الخاصة التي تنطبؽ وواقعنا.

()5

( ) 1حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.135 ,
( ) 2الزعبً ,أحمد ,التناص التارٌخً والدٌنً ,مقدمة نظرٌة مع دراسة تطبٌقٌة للتناص فً رواٌة رؤٌا لهاشم غراٌبة ,منشورات جامعة
الٌرموك ,أبحاث الٌرموك ,م ,14ع ,1551 ,1ص.134
(ٌ ) 3نظر :حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث142 ,
( ) 4الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.22/1
5
( ) نفسه ,ج.413/1
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ِ ِ
فار
َو ْج ُو أَبي َو ْع ُد الشتاء لمق ْ
ولـ تَ ْ ِ
ِ
نار
در لنا،
بدوف ْ
زؿ ق ٌ
تَ ْغمي الحصى ِل ُجوِع إخوتي الصغار
شدىا ِ
الجدار
يف ي ُ
بابناَ ..ع ٌ
ُ
ِ
الجنوب ..في انتظار!!
عمى مساِل ِؾ
مر بيا ىو وشعبو ,بصور بائسة أخرى مف التاريخ
فيا ىو يصور تمؾ المحظات البائسة التي ّ

يمس الشعب
الغابر ,فيربط بينيما بأسموبو الخاص ليعبر عف موضوع عاـ ال يخصو ىو وحده بؿ ّ

الفمسطيني بعامة حيث صورة المرأة التي (تغمي الحصى) كقوت ألطفاليا تتكرر في وجو كؿ نساء
أشد
ىجروا عف وطنيـ .ولكف ىذه الصورة مع التقدـ بالزمف أصبحت أكثر بؤساً و ّ
فمسطيف وال سيما حينما ّ

األب الذي خرج لمبحث عف القوت ولـ يعد فكاف وعده
ألمًا ,ففي زمف الشاعر تـ تسميط الضوء عمى
ّ
ألبنائو كوعد الشتاء لمصحراء ,وأصبحت ِ
إيحاء بانقطاع األمؿ لديو ,وسوء
الق ْد ُر تغمي دوف نار تحتيا
ً

الحالة التي وصموا إلييا ,وما زالت تمؾ العيوف تنظر إلى باب العودة...

وغالباً ما يمجأ الشعراء في مثؿ ىذا النمط مف أنماط توظيؼ التراث إلى استدعاء بعض الرموز
التراثية وتوظيفيا في سياؽ موضوعات عامة لتوضيح الصورة وايصاؿ الفكرة العامة ولربما أيضًا لفت
االنتباه ,فيقوؿ:

()1

ٍ ِ
ب!!
بغداد غافي ٌة؟؟ ُرَو َ
ُ
يد َؾ ،في َغد تَث ُ
اؾ َي ْمت ِي ُب
قـ يا
يكاد ثر َ
رشيد ،أما ُ
ُ
ض ُب
وف ،ىال
َ
َ
عاد الشعوبي َ
عادؾ ال َغ َ
ِِ
ب!!
العَر ُ
ليس ُغ ْف َؿ األ ُ
ُق ْؿ َ
َعي ِف َ
لمب ارمؾَ ،

1

( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.441/1
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حيث يستنيض ىاروف الرشيد مف قبره ,وقد عاد الشعوبيوف يعيثوف في األرض فساداً ,فيقارب
بيف الزمنيف ,ويستغيث بالرشيد ويثيره ليعاود غضبو عمى البرامؾ ويبيف ليـ حدودىـ ويعرفيـ مكانة العرب
بل .فبيذه المقاربة بيف األزمنة (الزمف الحالي وزمف ىاروف الرشيد)
ويثبت ليـ أف أعيف العرب ليس ُغ ْف ً
يريد أف يثبت لمعدو أف بغداد ليست غافية ,وباستنياضو لمرشيد ىو بالحقيقة يستنيض أمة العرب .ومثؿ
حميتو
ىذه الصورة تثير الجميور وتمفت انتباىو ,فيستذكر أياـ الرشيد التي قرأىا في كتب التاريخ ,فتثار ّ

وينيض بنفسو ,فوظّؼ الشاعر ذلؾ عبر الصورة اإليحائية.
وتبقى خياـ مازف

()1

وأبواب المعتصـ مقصد كؿ مستغيث حتى في زماف الشاعر ىذا ,فيو يحاوؿ

أف يستبؽ الرياح ليصؿ إلييـ يستجير بيـ مف أجؿ دماء شعبو المستباح في دير ياسيف ,فيقوؿ:

()2

ياسيف..
كاف ورائيَ ..د ُم ُيـ ..في دير
َ
َلظى ُعم ْي َق ٍة
الشمس عمى ُغصوِنيا
تشتع ُؿ
ُ
تَ ِ
ؽ
باءةَ َ
الشفَ ْ
أسى ُجفوِنياَ ..ع َ
غز ُؿ مف َ
...
ص ِدئاً ..مكا َن ُو
َخم ُ
يت سيفيَ ..
العظمي
مقى عمى ىيكميا
ٍّ
ُم ً
شارةُ الرجوِع
عت مف ِ
أشن ِة الضموِع
وانتز ُ
أس َقَمٍـ
رَ
( ) 1مازن :بنو مازن من األزد ,من قبائل الٌمن (الٌمانٌة) والتً ترجع كلها إلى ولد قحطانٌ ,نظر :ابن حزم ,جمهرة أنساب العرب ,ترجمة:
أ.لٌفً بروفنسال ,ص.411-411
2
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.143 /4
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َنتقـ..
كتبت َ
ُ
عيدىا بو ..سأ ْ
يصيح بي
وظؿ خمفيَ ..د ُم ُيـ..
ُ
أسبؽ الريح إلى ِ
ٍ
مازف
خياـ
أف
َ
َ
المعتصـ!!..
باب
وأف ُ
أدؽ َ
ْ
ويتموف األفؽ مف حمرتو ما
فدماء إخوتو في دير ياسيف الممتيب والذي تشتعؿ الشمس مف ّ
شدتو ّ

زاؿ يطارده ,فأخذ عمى عاتقو مسؤولية المساعدة فاستبؽ الريح إلى خياـ مازف وباب المعتصـ ليستنجد
مر التاريخ ,فرغـ
بيـ لينقذوا أىمو واخوانو في دير ياسيف .فمازف والمعتصـ ىما ا
رمز اإلغاثة والنجدة عمى ّ

المسافة الزمنية بيف الشاعر وبينيما إال ّأنو اختارىما معينًا لو ,يمبوف المستغيث ,فيا ىو يمشي عبر
الزماف تاركًا سيفو الصدئ وىيكؿ أمتّو المتآكؿ ,متخذًا مف عظميا قمـ ٍ
عيد سطر بو أسطورة انتقاـ لذاؾ
َ
الدـ الذي ال زاؿ يطارده عبر مسالؾ الزماف ويحثّو عمى مسابقة الريح إلى خياـ مازف وباب المعتصـ,
ويزداد الكوف قبحًا حينما يخرج أكثر مف مسيممة ,فيقوؿ:

()1

كأَف مدى الم ِ
الخميج..
حيط ..إلى
ِ
ُ
َ
سمَ ٍخ
دى تَ ُ
بم ْ
ُم ً
عيث َ
وصمح!!..
أبقار..
ُ
ُ
فيكوف َجزٌارَ ..و ٌ
ٍ
سيممة
أكثر مف ُم
طمعَ ،ب ُ
َ
وي ُ
عدُ ،
الدمى
وتمتمع ُ
ُ
الكوف قُ ْب ُح!!..
َوَي ُعـ ىذا
َ
بمسمخ تعبث يد
يصور الشاعر العالـ العربي مف المحيط إلى الخميج كيؼ أصبح حالو ,فيو أشبو
ٍ
أبقار ,وصمح أحيانًا بينيما ,وبعد ذلؾ يطمع في ىذا الكوف أكثر مف مسيممة
القدر فيو ,فيناؾ ّ
جزٌار و ٌ
1

( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.131 /4
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وتظير ُّ
الخفية مف وراء ستار,
الدمى المتحركة بيف يدي مف ىـ أعمى منيـ ,يحركونيا كيؼ شاؤوا بأيدييـ
ّ
فيزداد ىذا الكوف قبحًا فوؽ قُبح ,ويسوده الكذب والتصنع .فبل يكتفي زماف العالـ العربي بمسيممة واحد بؿ
ويطمع أكثر مف واحد ,والحكـ فيو لمدمى المتحركة بأيدي ميرة.
وليست البموى فقط بأف يمتؤل الكوف بأكثر مف مسيممة ,فقد ابتمي ىذا الكوف بأكثر مف إخشيد,
فيقوؿ:

()1

يت "بِإ ٍ
خشيد" ِب ُم ْفَرِد ِه
يامف ُبِم َ
َ
األخاشيد"؟!
اي "
ُ
ماذا أقو ُؿ َوَبمو َ
يحؽ لؾ أييا المتنبي مف الشكوى مف إخشيد واحد,
إبتمي زماف الشاعر بأكثر مف إخشيد ,فبل ّ
فقد َ
فقد أصبح حكامنا كافور اإلخشيدي بقولو وفعمو.
وحينما يتأمؿ الشاعر زمانو الذي يعيش فيو ال يجد مف حولو سوى الخراب والدمار والتصنع
والزيؼ والكذب والذي ال يخمؽ مف ورائو إالّ االنحطاط واالنكسار ,مما يدفع الشاعر إلى العودة إلى تراثو
لينتقي منو صو اًر مشرقة آلبائو وأجداده وماضيو العريؽ ,فيوظفيا في أشعاره ,ليزرع األمؿ مف جديد في
قموب شعبو عف طريؽ تذكيرىـ بماضي آبائيـ العريؽ ,فمربما عاد الزماف بتمؾ األياـ عمييـ.
فالفخر بمآثر العرب الماضية وتوظيفيا في العمؿ األدبي ىو صورة مف صور التواصؿ بالتراث
في العمؿ األدبي وال سيما بالجانب الموضوعي منو( ,)2فيو حنيف إلى الماضي والتأمؿ الطويؿ في
أحداث واسترجاع لنغمات ذلؾ المجد المندثر

()3

فالشاعر يحاوؿ أف ييدـ اليوة التي تفصؿ بيف زمنيف

الماضي والحاضر خبلؿ استعادة لحظات التاريخ باح ارره الشجعاف.

()4

كنت ال تَ ِ
ؼ َم ْف أُمتي
عر ُ
إف َ

الع ْرب الميادينا
فأسأؿ عف ُ

...

...

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.613 /4
( ) 2نفسه ,ج.134 /1
(ٌ ) 3نظر :حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث ,ص.141
4
( ) ٌنظر :نفسه ,ص.146
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سيجمع التاري ُخ أشتاتَنا
ُ

ِ
الج ْح َف ِؿ
واحدةَ الراية و َ

ِ
ائتالؼ الضحى
وبعد نمضي في
ُ

إلى مراقي م ْجد ِنا األَ ِ
وؿ
َ

إذف سيعاود الزماف دورتو وسيجمع أشتات العرب تحت راية واحدة وفي صفوؼ جحفؿ واحد
فضاء
وسيعود ليـ مجدىـ األوؿ ,واف تذكير الشاعر بماضي العرب (ال تعرؼ مف أمتي) إنما بني
ً

شعريًا يربط بيف الزمف الماضي الذ ي كانت فيو األمة العربية قادرة عمى التغيير (فأسأؿ) ,ويعكس ذلؾ

مف خبلؿ الزم ف الحاضر (أشتاتنا) الذي يدؿ عمى التفرؽ ,لكي نعيد الماضي (مجدنا األوؿ) فاستعاد
الماضي مف خبلؿ الصورة اإليحائية التي تسير إلى الحالة المأساوية التي َحمَّت بالعرب.
وكذلؾ في قولو:

()1

ُىنا أُمةٌ ،ال ِىَرْق ٌؿ تأ َّبى
عمييا ،وال َعز َكسرى َع َج ْـ
صفح ٌة
واف تَ ُؾ قد ُ
ط ِوَي ْت َ
ِ
ِ
جـ،
فر البطولة ما زاؿ ْ
فَس ُ
إف ىذا األفؽ الداللي الذي يتحدث عنو الشاعر يوحي بالزمف الماضي ِ
(ىرقؿ ,كسرى) ,الذي
ّ

كاف فيو العرب (سفر البطولة) يسقطو عمى الواقع الحاضر المؤلـ الذي وقعت فيو األمة مف الضياع
والتشرذـ ,لكنو ال يفقد األمؿ فشعبو ىو بصيص األمؿ ألمة كانت تخافيا األمـ وال تقدر عمييا فيقوؿ:
غيرؾ ،يا شعبي ،الذي
َم ْف تُرى
َ
َحط َـ الالّ َتَ ،و َىد الص َنما
بحَ ،و ُخ ْذ
س ْيفَ َؾ لمص ِ
فامتَ ِش ْ
ؽ َ
ثأْر َؾ ِ
العاد َؿ مف ىذي الدمى
َ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.099 /0
2
( ) نفسه ,ج.411 /6
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()2

وتدؿ ىذه األبيات عمى صورة األمؿ المتجسدة في ذاتية الشاعر (فرداً وجماعة) فقد امتص مف
التراث ما يعينو عمى تقديـ صورة لمواقع الذي يعيش فيو ,إال أنو في النياية عاد لذاتو بوعي عبر صيغة
النداء (يا لشعبي) ليقؼ أماـ (البلت ,والصنـ) ويحطميما ,وأيضاً يحاوؿ أف يستنيض األمة ويزرع األمؿ
فييا.

()1

تمس مجتمعو وتيتـ بو وييتموف بيا ,حتى يكوف األقرب
إف ميمة الشاعر أف يتناوؿ موضوعات ّ

يصور ىموميـ ,ويتحدث باسميـ ,ويعكس واقعيـ .فيو صوتيـ إذا ما نطقوا ,وىو أمميـ إذا ما
ليـ,
ّ
أغمقت أماميـ األبواب ,فيو ضمير حاؿ األمة ينطؽ بمسانيا.

وتشكؿ قضية البلجئيف منحنى دالليًا ,يوظفو الشاعر عبر ذاتية واعية بفاعمية الشعر بوصفو
النص لتحقيؽ
رسالة لغوية إلى متمؽ ,يجعمو يشاركو في لغتو ,وعمى اعتبار أف حقائؽ التاريخ تحضر في ّ
غاية محدودة يسعى إلييا الشاعر:

()2

لحف يفيض بالدمع ،واآل ِه..
أنا ٌ

ِ
اإلنشاد
ع
وناي ُممَو ُ
ٌ

ت إكميمي
ئت أرثي الخياـ قَد ْم ُ
ِج ُ

زؿ في ِحدادي
اء ولـ أَ ْ
عز ً

الدار
َحس ُ
أ َ
يبرحوا َ
ب النازحيف لـ َ

سوى ِ
أمس ،في الصباح النادي

نعود  ..وما عادوا
يوـ قالوا :غداً ُ
َ

وىاموا في كؿ َق ٍ
فر وو ِاد
ُ

ىنا يقدـ الشاعر صورة إيحائية ت ارثية (اإلنشاد ,إكميمي) لداللة عمى صورة المسيح وىو يقدـ نفسو
رم از لمتضحية والفداء (نا ي مموع اإلنشاد) ويحاوؿ أف يرثي (الخياـ) التي قدـ ليا (إكميمي) .حتى يزرع
فييـ األمؿ (غداً نعود) .فيعرج عمى األطبلؿ التي تذكره  :أقريتنا...
وفي صورة مقابمة لقضية البلجئيف يتحدث يوسؼ الخطيب عف البيوت الميجورة والتي تركيا
أىميا قس ًار ,فيقوؿ:

( )3

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,143 /4ج ,636 /4ج ,461 /1ج 134 /1وغٌره.
( ) 2نفسه ,ج.161 /1
3
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.635 /1
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الريح إف َم ّرت بأطال ِل ْؾ
سأ ْل ُت
َ
أَقَ َ
ريتُناَ ..
الصقور المتْ ِ
سألت عف حاِل ْؾ
خمات
اب
ُ
وأسر َ
ِ ُ
وأعمـ أف رواي َة الط ِ
موؿ حديثُ ُو ُمر
ُ
ير
ض ُر الربوِع ،وىاجر ال ّ
كذلؾ أق َف ْ
رت ُخ ْ
طُ
الغرباف
اش ،و
البوم ُة
تَ َ
الحدباء ،والخف ُ
ْ
ظؿ ُ
ُ
جدار ،كاف ِلأل ِ
تحوـ عمى ٍ
كاف!!
َحالـ يوماًْ ،
ُ
آثار ٍ
درب كاف َم ْغدى ال َن ِ
عمى ِ
البستاف
ير ،و
ْ
حيث يصور الشاعر البيوت والقرية في ىذه القصيدة المطولة ( بحيرة الزيتوف) ( )1التي ُى ّْجَر
أىميا وتركت لمريح مشرعة ,واستعاف بصورة األطبلؿ التي كاف يرسميا الجاىميوف لديار محبوباتيـ ,ليرسـ
وتمر بيا أسراب الصقور ,وأصبحت قفراء
ىو صورة القرية الميجورة وكيؼ أصبحت تعبث بيا الريحّ ,

موحشة يحوـ حوليا رمز الشؤـ ( البومة والخفاش والغرباف) .إذف أسقط حالة تراثية جاىمية ,عمى الحاضر
المعاش ,ليخرج بحالة تراثية مجددة ,فصورة األطبلؿ الجاىمية أصحبت معادالً موضوعياً استخدمو
نصو ليعكس صورة حاضرة تقترب مف حالة ماضية بشكؿ أو بآخر.
الشاعر في ّ
إذف ىنا يدمج الشاعر الماضي مع الواقع ليخرج بصورة متوازية تعكس ما يريد ,وتوصؿ لممتمقي
تمسو .فمـ يعد الرجوع إلى التراث فقط مف أجؿ االستذكار وأخذ العبرة والعظة بؿ مف
تمؾ الرسالة التي ّ

أجؿ التحوير والمحاكاة لمخروج بشيء جديد يخدـ الشاعر والمتمقي معاً.

والمتصفح لديواف يوسؼ الخطيب يجد الكثير مف ىذا النمط فقد كاف يكثر مف الموضوعات
العامة التي تمس مجتمعو وواقعو ( ,)2كالحديث عف (المعارؾ والمذابح)

()3

التي حدثت في وطنو وما

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,616-635 /1وللمزٌد ٌنظر :ج /413/154 :1ج,645 ,663 ,151 ,14 :6
 ,651-653ج 113-114 ,442 :4وغٌرها.
( ) 2نفسه ,ج ,31/1ج ,54/1ج ,154/6ج ,111/4ج ,141/4ج ,663/4وغٌرها.
3
( ) ٌنظر :نفسه ,ج ,143/6ج ,663/6ج ,626/6ج ,634/6ج ,655/6ج ,44/4ج /4وغٌرها.
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ينتج عنيا مف قضايا أخرى وموضوعات كالحديث عف الشيادة والبيوت والتيجير واألرض والحدود
وشخصيات كاف ليا دور وفاعؿ في القضية ,إضافة إلى موضوعات أخرى عامة.

()1

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,635/1ج ,631/1ج ,461/1ج ,36/6ج ,54-45/6ج ,641/6ج,635/6
ج ,46/4ج ,51/4ج ,111/4ج ,141/4ج ,615/4ج 621/4وغٌرها.
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ثالثاً :مف حيث البناء:
أ .التراث والمغة:
وتوصؼ المغة ب أنيا أداة العمؿ الفني الذي يستخدـ الكممة لمتعبير ,فيي أوؿ ما يمفت نظر
الباحث أو الناقد لمبحث والدراسة .فيي النافذة التي مف خبلليا يط ّؿ عمى القصيدة ,وىي مفتاحيا الذي
يفتح بيا مغاليؽ أبوابيا" .فعممية اإلبداع الشعري تتمثؿ أقوى ما تتمثؿ في إبداع المغة"

()1

والشاعر المعاصر ال يكتب مف فراغ ,فيو يستند بفكره عمى تراث ضخـ تركو لو سابقوه " مف
شعر ونثر ,فينيؿ منو ما يشاء ,ما يبلئـ تطمعاتو ,ورؤياه الفنية .ال يمر بعصر أدبي إال ويفيد منو ,منذ
العصر الجاىمي حتى العصر الحديث ,فمـ يكف الجديد في الشعر العربي المعاصر طفرة ,بؿ يرتبط
مر العصور
ارتباطاً عضوياً بالحركات اإلبداعية في التراث العربي ,وبما انتجتو العبقرية اإلنسانية عمى ّ
حتى العصر الحالي"()2؛ فاستخداـ الشاعر لمغة التراث بشكؿ متقف "يحقؽ لو األصالة ويمنحو أسموبًا

ممي اًز فنسيج شعره صورة معبرة عف خبرة الشاعر في االستفادة مف الموروث دوف أف يفقد الشاعر صوتو
الخاص"

()3

فينتقي ألفاظو وتراكيبو مف موروثو الديني والتاريخي واألدبي والشعبي ,بمغة ال تيبط عف

مستواىا في الفصاحة وأصالة األسموب.

()4

وال يعاب عميو إذا ما أعاد استخداـ ز َاد أجداده مف األلفاظ واستعار منيـ ما انتقوا مف تراكيب.

بل ساذجًا فبل تبلئـ الثوب المفظي الذي صنع
عمى أال تكوف ىذه االستعارة في غير موضعيا أو منقولة نق ً
قصيدتو منو ,بؿ يجب أف تكوف مشاركةً واعية لمضمونيا ودالالتيا ومناسبتيا لمعنى دوف آخر وقيمتيا
في إبراز صورة يقصدىا.

()5

فبل تعاب عميو ,وال تكوف عبئًا عم ى عممو ,بؿ يخرج بإطار لغوي مشحوف

بروح التراث يصنعو الشاعر مف أجواء تراثية" ,فإف الشاعر المقتدر إنما يتمثؿ الموروث ويعيد خمقو خمقًا

( ) 1اسماعٌل ,عز الدٌن ,الشعر العربً المعاصر قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة.114 ,
( ) 2جٌدة ,عبد الحمٌد ,االتجاهات الجدٌدة فً الشعر العربً المعاصر.34 ,
( ) 3حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.642 ,
(ٌ ) 4نظر :نفسه.642 ,
5
( ) ٌنظر :نفسه.645 ,
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بل
جديداً يحمؿ خصائصو الفردية وطابع عصره ,ال يبدو تقميدًا منتمياً إلى عصور ماضية ,وليس ىو شك ً
منفمتًا متحر ًار تمامًا"

()1

المعبر عف ىذه
وعبلقة التراث بالمغة إنما تندرج تحت مفيوـ التناص ,فيو المرادؼ المطابؽ
ّ

العبلقة ,فيو قائـ عمى مخرج النصوص مع بعضيا واستعارة األلفاظ مف السابؽ إلى البلحؽ .وىو " خميط
مف النصوص األدبية لمخروج بنص أدبي جديد ,...وال يعتبر التناص منقصة بحؽ األديب (الفناف) بؿ
عمى العكس مف ذلؾ ,فيو ينـ عف تحاور الفناف أو تمثمو ألعماؿ ونصوص سابقيو وتراثيـ ,الذي ىو
تراث األمة ,بؿ أنو محاولة مف محاوالت اإلحياء لجسد األمة المتواري ولروحيا المحتضرة"

()2

والشاعر المبدع ىو مف يتواصؿ مع تراثو المغوي ويحاوؿ " بعث الحياة مف جديد في ألفاظ ىي
عمى وشؾ اإلندثار أو الموت ويتأتى لو ىذا مف حساسيتو الخاصة إزاء المفردة الموروثة ,وتكمف بعض
أىمية عممو في قدرتو عمى إكساب تمؾ المفردات إيحاءات جديدة ,ظبلالً جديدة ,تنبثؽ عف الحالة النفسية
أو الضرورة الموضوعية لمعمؿ الشعري"

()3

يمة في بناء النص,
فالتناص إنما ىو "آلية غير واعية ُم َّ

بمعنى ّأنيا تصدر عف استقرار عميؽ لمنصوص في وعي المبدع لبثت فيو زماناً حتى كاد ينساىا,
الخاصة التي يجتَِر ُحيا مف المغة في سياقيا
قارة في ال وعيو ,جزءاً مف لغتو
فأضحت عناصرىا
ّ
ّ
الجمالية ّ

الكمّي"

()4

وتكمف العبلقة بيف لغة الشاعر والموروث في مستويات متعددة :منيا األلفاظ ومنيا التراكيب ومف
ثـ استيحاء الجو المغوي العاـ.

()5

والدارس لمعجـ يوسؼ الخطيب المغوي يبلحظ ما فيو مف تنوع ,فقد تواصؿ مع ألفاظ وتراكيب
تراثية مف مواطف مختمفة مف تراث أسبلفو ,إضافة إلى ألفاظ عامية شعبية ال تقؿ أىمية عف نظيرتيا
الفصيحة .فعبلقتو بالمغة عبلقة العاشؽ المتيـ ,ويتمتع ىو بقاموس شعري خاص بو.

( ) 1اطٌمش ,محسن ,دٌر المالك.143 ,
( ) 2الشعار ,سلطان عٌسى ,التراث فً شعر محمد الفٌتوري ,رسالة ماجستٌر ,جامعة مؤتة.133 ,6113 ,
( ) 3اطٌمش ,محسن ,دٌر المالك.153 ,
( ) 4الجبر ,خالد عبد الرؤوف ,غواٌة سٌُدورى ,قراءات فً شعر محمود دروٌش.124 ,
( ) 5اطٌمش ,محسن ,دٌر المالك.145 ,
6
( ) ٌنظر :حسن  ,ناهضٌ ,وسف الخطٌب ذاكرة األرض – ذاكرة النار.41-43 ,
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()6

وكما يتميز في

طريقة تعاممو الخاص مع المغة في تطويعيا والسيطرة عمييا في كيفية بناء العبلقات المدىشة غالبًا بيف
المفردات المغوية (.)1
ولما كانت المغة انعكاساً لمواقع الذي يعيشو الشاعر ,ومرتبطة باألجواء المحيطة بو ,فقد سيطرت
عمى المعجـ المفظي لدى يوسؼ الخطيب ألفاظٌ تعكس واقعة الميزوـ ,وتعبر عف حالة التمرد والفوضى
مر بو
تارة وتارة حالة االنيزاـ واالنكسار ,إضافة إلى حالة الضياع والتشتت التي عانى منيا شعبو وما ّ
مف حروب ومذابح ودمار .ك ّؿ ىذا كاف لو األثر األكبر عمى معجمو المفظي.

وطبيعة ىذا الواقع جعؿ مف لغة الشاعر سيمة سمسمة في أغمب األحياف ,واضحة قريبة مف ثقافة
شعبو وجماىيره ,صريحة في مخاطبتيا لمف حوليا .ولقد اختمطت ألفاظ الشاعر الواقعية بأخرى تراثية
نتيجة لتواصمو مع التراث عمى مختمؼ أنماطو الدينية والتاريخية واألدبية والشعبية.
 معجـ األلفاظ الدينية:يتمثؿ المعجـ المفظي الديني عند يوسؼ الخطيب بتناصو مع اآليات القرآنية سواء أكاف ذلؾ
التناص بالمفردة أـ التركيب ,تناصاً مباش اًر أـ غير مباشر .وأمثمة ذلؾ كثيرة مرت في الفصؿ األوؿ مف
ىذا البحث.
وقد تنوعت األلفاظ الدينية التي وظفيا في سياقات أعمالو ,فبل يمكف تصنيفيا في حقوؿ معينة,
فقد استخدـ ألفاظًا لمعبادة ( ,)2متعمقة بيوـ القيامة

()3

وما يتعمؽ بو مف البعث والنشور والحساب والنفخة

في الصور ,والقبور واألجداث ,كذلؾ الحديث عف جيّنـ بصفاتيا وأسمائيا ,واستعارة أسماء بعض السور

عناويف قصائده ومقطوعاتو الشعرية( , )4كذلؾ ذكر أسماء بعض األنبياء وقصصيـ وأشار إلى
لتكوف
َ
بعضيـ.

()5

( ) 1حسن  ,ناهضٌ ,وسف الخطٌب ذاكرة األرض – ذاكرة النار.43 ,
(ٌ ) 2نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.113 /1
( ) 3نفسه ,ج ,653 /6ج ,143 /1ج ,612 /1ج.33 /4
(ٌ ) 4نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,615 /4ج.464 /4
5
( ) نفسه ,ج ,635 /4ج ,613 /4ج ,55 /4ج ,21 /6ج ,31 /6ج ,133 /4ج.633 /4
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فيوظؼ األلفاظ الدينية المتعمقة بالجزاء والعقاب ,وجينـ وصفاتيا (ال تبقي وال تذر) في خطابو
مع أعدائو ,حيث يتطمب منو توظيؼ ألفاظ ذات وقع قوي تحمؿ معاني القوة والفتؾ مف أجؿ إرىابيـ
عز وجؿ ألولئؾ الطاغيف الذيف ال ينفع معيـ الترغيب بؿ
وزرع الخوؼ فييـ ,تماماً كما ىو خطاب اهلل ّ

يحتاجوف إلى الترىيب مف أجؿ ردعيـ ,عمّيـ إذا ما عرفوا مصيرىـ ارتدوا عف أفعاليـ ومثاؿ ذلؾ قولو:
ؽ وثَ ِ
عب الع ار ِ
أرِه
أنسيت ما َ
َ
ش ُ

بغداد
أنسيت أف جينماً
ُ
َ

الخائنيف َوقُودىا
أنسيت أف
َ
َ

ميعاد
طاغ عندىا
ولكؿ ٍ
ُ

ميد عمى الضحى َعَزماتُنا
ُق ْؿ لف تَ َ

اد
إِ ّنا ليا لو مادت األطو ُ

()1

حيث يتفؽ خطاب الشاعر ولغتو التي استخدميا في خطابو ألعداء بغداد مع لغة الخطاب القرآني
في قولو تعالى" :فَبرَّمٌُا اٌنَّبسَ اٌَّزِِ ًَلٌُدُىَب اٌنَّبطُ ًَاٌْذِجَبسَحُ" ( ,)2وقولو تعالى" :لًُ ٌَّىُُ ِِّْؼَبدُ ٌٍََّْ ٌَّب رَغْزَإْخِشًَُْ ػَنْوُ
عَبػَخً ًٌََب رَغْزَمْذٌَُِِْ"

( )3

فقد استعار الشاعر لغة التيديد والزجر مف الخطاب القرآني ,ورسـ صورة بغداد

جينـ التي ىي ميعاد لكؿ طاغية ,ويبقى الشاعر يدور في فمؾ األلفاظ الدينية بإيحاءاتيا الداللية
بصورة ّ

وما تثيره مف ٍ
معاف متعددة وكذلؾ قولو:

()4

الخالص ،وال بد
َل ْـ َنَز ْؿ َنرقُ ُب
َ

ونشور
بعث لنا
سيأتي ٌ
َ
ُ

إليؾ يا ّأييا العاتي
وـ َنمضي َ
َي َ

ِ
عسير
يوـ
ُ
ويوـ الحسابٌ ،
ُ

وقديماً كانت لنا ىذه األرض

ولسنا أقنانيا يا أمير!!

ِ
الصور
واذا نفخ ٌة مف البعث في ّ

الرحاب القبور
فتيتز في ّ

فيقرف الشاعر أحداث يوـ القيامة مف نفخ في الصور وانبعاث مف القبور والحساب التالي ليذه
األحداث ,بيوـ الخبلص مف العدو المحتؿ ألرضو .فمـ يفقد الشاعر األمؿ في عودة روح الجياد إلى
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.463 /1
( ) 2سورة البقرة ,آٌة.63 :
( ) 3سورة سبأ ,آٌة.41 :
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.143 /1
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شعبو وأمتو التي سيعقبيا المضي إلى العدو ومحاسبتو ذاؾ الحساب العسير ,وستعود لنا ىذه األرض فقد
كانت في يوـ مضى لنا ,فيكفي نفخة ف ي الصور حتى تيب الجماىير لمقتاؿ ,فوجد في ىذه األلفاظ
الصور )...,مكوناً داللياً واسعاً ,وأفقاً لغوياً رحبًا.
(البعث ,النشور ,يوـ الحساب ,يوـ عسير ,نفخة ,في ّ
أما األلفاظ الدينية المتعمقة بالحديث عف األنبياء وقصصيـ فيي متنوعة ,ويختمؼ الغرض مف
استخداميا ,وأكثر الشخصيات وروداً ىما :يوسؼ – عميو السبلـ – والمسيح – عميو السبلـ ,-وذلؾ
لكونيما األقرب في قصصيما إلى نفس الشاعر بخاصة وجميوره بعامة ,إضافة لما تحممو قصصيـ مف
لمحات مرتبطة بطريقة ما مع الواقع .وال سيما كوف السيد المسيح قد ولد وعاش في أرض فمسطيف
نصيب مف الذكر لكونو
وصمب في أعالي الطور بالقرب مف قدسيا الشريؼ وكاف (إلبراىيـ عميو السبلـ)
ٌ
عاش في الخميؿ التي ىي موطف الشاعر وقد عاش في جيرتو .أما يوسؼ – عميو السبلـ -فكاف بمثابة

المعادؿ الموضوعي لشخصية الشاعر حينما يريد الحديث عف نفسو.
السور ليضعيا عنواناً لبعض قصائده كالقارعة

()2

والفاتحة

()3

()1

وقد استعار الشاعر بعض أسماء

وغيرىا.

وكؿ ىذه االستعارات تأتي في سياقيا المناسب ,متبلئمة مع الموضوعات التي يتناوليا الشاعر,
فتأتي منسجمة في سياقيا وال يبلحظ بأنيا دخيمة أو غير مبلئمة لجو القصيدة العاـ ,فقد برع الشاعر في
التوظيؼ والتحوير والمحاكاة ليا لتتناسب وما يريد .وتكثر األلفاظ الدينية في أعماؿ يوسؼ الخطيب
فيي تشكؿ ظاىرة نقدية عامة.
 المعجـ التاريخي:أما المعجـ المفظي التاريخي فقد تمثؿ باستعارة أسماء شخصيات ووقائع تاريخية كاف ليا األثر
في تسطير كتب التاريخ.
وخرَجيا مع واقعو الحاضر ,ليعطي دالالت واضحة لممتمقي تعينو
فقد استدعاىا مف عمؽ التاريخ َّ

عمى فيـ الواقع مف خبلؿ استدعاءات لفظية تراثية في نصوص شعرية.

( ) 1للمزٌدٌ :نظر الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,643/6ج ,613/4ج ,643/4ج ,113/1ج ,463/1وغٌره وٌنظر الفصل
االول من الرسالة (التناص الدٌنً).
( ) 2نفسه ,ج.464 /4
3
( ) نفسه ,ج.615 /4
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األمة مف جانب وأخذ العبرة
وكانت ىذه االستدعاءات مف أجؿ بث روح األمؿ في الشعب و ّ
()1
ٍ
ماض عريؽ يجب أف تحافظ
أف ليا
ؾ بيا الشاعر
األمة التي ش ّ
ّ
والعظة مف جانب آخر .وتذكير ىذه ّ
عميو وتستعيد أمجادىا .والماضي المستعاد مف أعماؽ التاريخ يصبح مأموالً في حاضر ميزوـ.
وقد استخدـ ألفاظًا توحي بالعبودية واالنكسار والسيطرة والتسمط مثؿ (سيقوا – سبايا)
(المحرقة– المشنقة)

()4

(القيصر– فرعوف )

تاريخية مثؿ(:ببلط الشيداء)
السقيفة)

()10

()8

()5

(دنشواي)

()9

(المغوؿ)

( )6

( )2

(الذبح)

()3

(الطاغي)( .)7كما ويورد أسماء حروب ووقائع

(اليرموؾ ,داحس ,القادسية ,ذي قار ,البسوس ,يوـ

ووقائع أخرى متعمقة بفمسطيف أو وقعت عمى أرضيا( :دير ياسيف ,أوسمو ,بمفور ,المطروف)

وغيرىا حيث كاف لكؿ منيا استدعاءىا الخاص ,وحممت بذلؾ داللة خاصة ,فمـ يكف القصد مف
ّْ
حمميا الشاعر دالالت خاصة تخدـ رؤيتو وتوصؿ فكره
االستدعاء والتواصؿ فقط مف أجؿ الذكر بؿ ّ

المنشود.

()11

ومف النصوص التاريخية التي تناص معيا الشاعر وتناوليا في ثنايا قصائده مستغبلً ألفاظًا
ووقائع تاريخية كقولو:

( )12

الب ِ
نود،
س ْؿ قيص ارً ذا ُ
فَ َ
الج ِ
نود
َوأح ُ
ورشاً ،و ِىَرْق َؿ ُ
ش َ

ِ
أجداثيـ عنيمو
ديداف
تُ ْخ ٍّب ْر َؾ
ُ

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,قصٌدة (هذي المالٌٌن) ,ج.611-154 /6
( ) 2نفسه ,ج.161 /1
3
( ) نفسه ,ج.111 /6
( ) 4نفسه ,ج.432 /4
( ) 5نفسه ,ج ,144/1ج.643 /6
( ) 6نفسه ,ج.464 /1
( ) 7نفسه ,ج.44 /1
( ) 8نفسه ,ج.44 /1
( ) 9نفسه ,ج.615 /1
( ) 10نفسه ,ج.651 /6
( ) 11نفسه ,ج ,634 /6ج ,434 /4ج.155 /6
12
( ) نفسه ,ج.636/4

614

فقد استغؿ ىذه األلقاب العظيمة التي كاف يتقمدىا عظماء األعداء وأسمائيـ (قيصر -أحشورشا-
ىرقؿ) ليصنع ىيب ًة ألمتو ,فمـ يصمد ىؤالء أماـ جبروت األمة العربية في زمنيا الماضي ,حتى (ديداف
أجداثيـ) تعمـ بذلؾ الجبروت والقوة التي كانت تمتمكيا األمة العربية.
 معجـ األلفاظ األسطورية:ليعبر عف
كاف لؤللفاظ األسطورية
حضور ٌ
ٌ
مميز في شعر يوسؼ الخطيب ال سيما وقد استدعاىا ّ

واقعو ,فبرع بتوظيفيا واعطاء شخصياتيا أدوا ًار مثمتيا ببراعة في أجواء واقعو ,كأسطورة (أوديب ممكاً عمى

َو ْىِـ الضفة الغربية)

()1

حيث برع يوسؼ الخطيب باستغبلؿ أحداث األسطورة وألفاظيا في كتابة سيناريو

جديد وقصة جديدة لمحاكـ الحالي الواقعي في زمف الشاعر .ومف ىذه األلفاظ األسطورية التي وظفّيا

ُمؾ – النبوءة – تضؿ – تعمى –
(العراؼ – أوديب – أيا خائناً لفراش أبيؾ – أيا جاثماً فوؽ عورة أ ّْ
ّ
عرشؾ – نعشؾ) وحينما يتحدث عف الثورة والتمرد يتواصؿ ولغة أسطورة بروميثيوس في قصيدتو (مشيئة

الجبار)
ّ

()2

فيستخدـ ألفاظًا تدؿ عمى القوة والجبروت الذي ييزـ الضعؼ ويكسر األغبلؿ ويتحدى مشيئة

حطمتو ,آلية ,جناح النسر) .
اآللية( :مارج ,ريح ,إعصار ,مشيئتي ,اإلباء ,قيدزيوس,
ّ
لغزة أف تنبعث بالحياة مف جديد يخاطبيا مستعي ًار ألفاظ التجدد واالنبثاؽ مف أسطورة
وحينما يريد ّ

العنقاء (طير البعث ,فاحترقي وعبر رمادؾ انبثقي)
في أعمالو.

()3

وىكذا بقية األساطير التي استعادىا الشاعر ووظفيا

()4

غزة)
غزة في قصيدتو (رأيت اهلل في ّ
فحيف يتحدث إلى ّ

()5

ويريد منيا أف تصبر وتبقى تكافح,

ولكي ال تنطفئ أو يغمبيا التعب ويسيطر عمييا اليأس ,يأتي بأسطورة طائر العنقاء (طائر البعث):
ِ
ِ
البعث
طير
ألنؾ أنت ُ
فاحترقي..
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.161-111 /4
( ) 2نفسه ,ج.113-113 /1
(ٌ ) 3نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.35 /4
( ) 4للمزٌد ٌنظر :التناص األسطوري فً الرسالة ,وج ,641-641 :1ج ,36 /4ج ,114 /1ج ,643 /4ج 635 /1وغٌره.
( ) 5الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.51-25/4
6
( ) نفسه :ج.35/4
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()6

وع ْبَر رما ِد ِؾ انبثقي!!..
َ
ِ
(ألنؾ
غزة الصمود بعداً أسطوريًا (طائر البعث) ,معز اًز بذلؾ لمبعث التاريخي
إف الشاعر يعطي ّ
ّ

ِ
الشد عمى أيدييا ويطمب منيا
غزة و ّ
صقر قُريشنا) كما يذكر في القصيدة نفسيا ,إنو يحاوؿ استنياض ّ
أنت ُ

التجدد واالنبثاؽ مف رمادىا (الحرب) .فجعؿ منيا أسطورة لما وجد فييا مف مبلمح تتفؽ واألساطير إنيا

خارقة لمعادة تمتمؾ مف الصفات ما يجعميا أسطورة حقاً .إنيا تمتمؾ روح التجدد فيطمب منيا االحتراؽ مف
أجؿ التجدد " فالبناء ال يتـ إال عف طريؽ اليدـ" ( ,)1فيو يريد اف تتخمص مف ىرميا وضعفيا بأف تحرؽ
نفسيا لتخمؽ مف جديد.
بل عف إختفاء مبلمح أسطورية عمى نص وصو الشعرية أي أسطرة الواقع الفمسطيني بمبلمح
فض ً
تاريخية أسطورية .ولكونيا تشكؿ تجربة جاىزة يوظفيا الشاعر مف باب تشابو الحالة .ويمغي عمييا بظبلؿ
داللية مف الواقع العربي والفمسطيني بإيجابياتو وسمبياتو بصيغتي الخطاب المباشر وغير المباشر.
 معجـ األلفاظ العامية والشعبية:لـ يترفع يوسؼ الخطيب مف استخداـ لغة جميوره العامية ,فكانت في قيمتيا مع المغة الفصيحة
سواء ,ولـ يكف الستخداميا أي أثر سمبي عمى النص ولـ ينقص مف قيمتو ولـ يسبب لو الخمؿ.
واستخداـ المغة الثنائية في الشعر ليس باألمر المحدث بؿ كاف موجوداً منذ أمد ,حينما انتشرت
المغة العربية الفصيحة في الجزيرة العربية مع بقاء الميجات العربية المختمفة إلى جانبيا.

()2

(البسطار ,كوزاف ,خبطة
ومف الكممات العامية التي وظفّيا الشاعر في السياقات الشعريةُ :
أدمكف ,طبجية ,المكياج ,ىبلفيت ,مبرطمًا ,تزلُّطيا ,الكمبشات ,رقاصة )... ,وغيرىا إضافة إلى كممات
نابية صريحة( .)3فقد اتسمت لغة يوسؼ الخطيب بالصراحة وعدـ الخوؼ مف إبداء رأي أو مخاطبة احد
ونقده.

()4

فيقوؿ:

()5

( ) 1خالويٌ ,وسف ,األسطورة فً الشعر العربً المعاصر ,ص.644
(ٌ ) 2نظر :صالح الدٌن  ,بنان ,التواصل بالتراث فً شعر أحمد دحبور ,ص.611
(ٌ ) 3نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,43-41/4 ,41 /4ج ,21 /4ج ,16 /4ج.34 /4
(ٌ ) 4نظر :نفسه ,ج ,444 /4ج ,446 /4ج ,464 /4ج 11 /4وغٌره.
5
( ) نسه ,ج.13/4
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ِ
حاسي،
العصر الن
ىذي آي ُة
ٍّ
تسحؽ األسفمت
است ِم ْعَ :و َخ ْب ِط ْة أ ََدم ُك ْف،
ُ
مدى – مصطمى النير ِ
اف..
في أقصى ً
فيو يسخر مف ضباط السمطاف الذيف أصبحوا في العصر النحاسي (العصر الحاضر /عصر
البتروؿ) يرتدوف بساطير مف جمد (جمدة رأس الشعب) كما يذكر في القصيدة نفسيا ,إنو يستخدـ المفظ
العامي مف أجؿ الحط مف شأنيـ ,واالستيزاء بيـ ,فيـ يستحقوف ىذا ألف ما يرتدونو إنما عمى حساب
الشعب ومف الشعب .وال يتحرج مف مخاطبة ٍ
أف أمثاليـ أتوا بالعار ,وأصبح
أحد بصراحة ,وال سيما و ّ
الزماف زماف خيب ٍة وتفاىة ,ولـ يعد يؤخذ عمى محمؿ ّْ
الجد ,حتى القضية الفمسطينية أصبحت ميزلة
الظف فييا؛ ُّ
وخاب ُّ
كؿ ىذا مف بعد عشقؾ (لمعيوف العسمية):

()1

إكسير نقاىة
ِ
اى ْة
ْف ىذا الزَم ِف
َ
الخائبُ ،عقماً وتَفَ َ
شأ ُ
ِ
"الع ِ
سِميةْ"
َ
شأ ُ
ْف َم ْف قد َ
الع َ
يوف َ
ذاب عشقاً في ُ
إكسير نقاىو
عتاض ..عف "ريتاهُ"..
ما تُرى َي ُ
َ
أرداؼ القَضي ْو!!
ص ،في الحان ِة،
َ
غير أف َي ْق ُر َ
َ

 معجـ األلفاظ الجاىمية:استدعى يوسؼ الخطيب ألفاظًا جاىمية في بعض قصائده وسار عمى نمط القصيدة الجاىمية مف
ذكر لؤلطبلؿ والظعف وغيرىا ,ومثاؿ األلفاظ( :الطموؿ)

()2

(الظعف)

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.463/4
(ٌ ) 2نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,113 /1ج ,611 /1ج.635 /1
3
( ) ٌنظر :نفسه ,ج.121 /1
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()3

(الركب ,والرحائؿ ,واألصيؿ,

والورس ,وطيؼ ,وسراب ,ومادي القوافؿ ,والسُّمار ,وأقفرت ,ويموح ,وركاميا)
الرفيؽ ومخاطبتو

()2

والحديث عف الجف وشياطيف الشعر

( )3

()1

إضافة إلى استيقاؼ

إضافة إلى تناصو مع شعراء جاىمييف

()4

فقد اتسمت لغتو "بتوغميا في عمؽ التراث ,ونيميا مف ينابيعو األولي ,فتارة تبدو جاىمية في
فصاحتيا وجزالتيا وغرابتيا وتارة في طبيعة مفرداتيا ودالالتيا التي تعبر بدقة عف حياة البدوي العربي في
عصر الجاىمية ,وعف طبيعتو الصحراوية القاسية"..

()5

الديار وترؾ محبوبتو خمؼ الصحراء الواسعة معادالً
فإنو يجد العاشؽ الجاىمي الذي رحؿ عف ّ

تغرب ورحؿ عف وطنو:
النفسية تمؾ التي التفت حولو
موضوعياً لحالتو
ّ
َ
وصاحَبتْوُ بعدما ّ
يا ُأييا الصحب آ َذ َف السفَ ُر

تاج بيتي َي ُدق ُو القَ َد ُر
ِر ُ

دى
وس ً
ىذا الدجى قاتميُ ،

ينحسر
حرقت شمعي َل َعؿ
ُ
ُ

ت َعد النجوـ خابي ًة
س ِئ ْم ُ
َ

أنتظر
ال بالصباح
ُم َعٍّم ً
ُ

غيمة تُ ِ
ٍ
ماطمني
أصبو إلى
ُ

ط ُر
ب َب ْرقُيا ،وال َم َ
و ُخم ٌ

أَيا رفاقاً تحو ُؿ دوَنيمو

ص ُر
َم َ
فازةٌ ال َي ُحدىا َب َ

جوع ُك ُـ ،وأنا
التمر َ
الخمر و ُ
ُ

الحنيف ،و ٍّ
الذ َك ُر
صاحباي:
لي
ُ
َ

()6

أحس ّأنيا ُّ
أشد حنيناً عميو مف ّأية
فالقدر شاء لو الرحيؿ مف الببلد العربية الشقيقة والتي
ّ
زنزانة )7(...ليخرج إلى فسحة أمؿ حتى واف كانت بعيدة عف وطنو ,فقد سئِ َـ اإلنتظار وخانتو الدوؿ
الشقيقة وخذلتو بوعودىا الكاذبة التي تستخدـ سياسة المماطمة ,واف كاف َى ُّميا الجوع واألكؿ ,فيو يختار
الحنيف والذكريات صاحباف لو في رحمتو فيما أوفى منكـ.

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,121 /1ج.161 /4
(ٌ ) 2نظر :نفسه ,ج ,141 /1ج.112-111 /6
(ٌ ) 3نظر :نفسه ,ج.34 /4
(ٌ ) 4نظر :نفسه ,ج ,36 /6ج 164 /1وغٌره ,وٌنظر التناص األدبً من الرسالة.
( ) 5محسن ,ناهضٌ ,وسف الخطٌب ذاكرة األرض – ذاكرة النار.41 ,
( ) 6الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.36-31/6
7
( ) ٌنظر نفسه :ج.31/6
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ِ
صوت
الحزف ذاتو ,يعمف الشاعر حداده عمى أطبلؿ ببلده ,وعمى شعبو الذيف لـ يعد ليـ
جو
وفي ّْ
ٌ

اب الغادر):
في الببلد ,والذيف أخذتيـ (نشوةُ الوىـ) و (السر ُ

()1

ِ
أقرع ناقوسي
في الظالـ
الحزيف ُ

ِحداداً عمى الطمُ ِ
وؿ الدوا ِئ ْر

أشتات قومي
وأُنادي في الريح
َ

المقابر
وصمت
فيجيب الصدى،
ُ
ُ
ْ

أَتُراني في خيم ِة ِ
الميؿ وحدي؟

الدجى ،أما لَ َؾ مف ِ
آخ ْر؟!
أييذا ُ

ِ
ؽ إيماني
يوش ُؾ
اليأس أف ُي َمٍّز َ
ُ

ِ
بالبعث كافر
كنت
بشعبي ،لو ُ

ٍ
نشوِة الوىـ
لشعب
يا
ُ
يغيب في َ

وينقاد لمسر ِ
الغادر
اب
ُ
ْ

النفسية والجسدية ,وخيباتو في شعبو الذيف أخذتيـ
فيستعير مف الجاىمي ألفاظو ليعبر عف غربتو
ّ

النفسية لكمييما بالغربة والوحشة ,وطوؿ الميؿ,
(نشوة الوىـ) وساروا خمؼ (السراب الغادر) ,فتقترب الحالة
ّ
حمميا فيو بعداً سياسيًا فمسطينياً عربيًا,
مع إختبلؼ الداللة المفظية فقد حورىا الشاعر ووظفيا في سياؽ ّ
حيث الغربة عف الوطف (الديار) ,خمو الديار مف أىميا (الصدى ,صمت المقابر) ,الوحدة في وسط

اليأس) ,والخذالف والوحدة ىي نياية
سيئة نتيجة الفقد (يوشؾ
نفسية ّ
الظبلـ (االحتبلؿ /الغربة) ,حالة ّ
ُ

قصتيما ,إذاً تتراكـ األلفاظ في ىذا النص وتنزاح عف داللتيا الحقيقية لتتبلءـ وموضوع النص وسياقو

النفسية.
وحالة الشاعر
ّ
ب .التراث والصورة:
إف أكثر ما ُييـ الشاعر في بناء قصائده ,وبعد انتقاء لغتو ىي الصور التي تنتج مف تركيب المغة
ّ

فنية متناسقة األلواف
وتنسيؽ ألفاظيا مع بعضيا البعض ,حتى يخرج بقصيدة كاممة متكاممة تتحمى بصور ّ
والخيوط التي انتقاىا مف واقعو المعاش ومف ماضيو الموروث .فالصورة ىي " جوىر الشعر الذي يكتسب

كيانو بيا ,ألنيا تعني في أبسط وصؼ تجاوز المألوؼ فك اًر وتصوي اًر وتعبي اًر ولغةً ,لتخمؽ معنى داخؿ
جدتيا ,والصورةُ بيذا المفيوـ
المعنى ,وتفجر لغةً أخرى داخؿ المتواتر مف لغة ال َكتْيا األلسنة فأبمت ّ
تحمؿ بداخميا  -كأجمؿ وسيمة لمتعبير عما يخمقو الشعر في ذىف الشعراء – جانبيف ميميف ,ذىنيًا:
1

( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.111/1
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وحسياً فيما يتعمؽ بالمتمقي أو الناقد الذي يدركيا بحواسو ,ليعيد
يتمثؿ في تولّدىا فكرة في مخيمة الشاعر,
ّ
خمقيا مف جديد ,حسبما تقتضيو وسائؿ التشكيؿ أو آثارىا النفسية عمى المتمقي"

()1

اذف فالصورة ىي رسـ بالكممات( ,)2وىي ذاؾ الجزء النابض بالحياة في القصيدة ,إنيا عالـ خيالي
يمتقي فيو الشاعر مع المتمقي .فيي "في الشعر الييئة التي تبرز عواطؼ الشاعر وتجسد أفكاره وتشرؾ
معو عواطؼ متمقي شعره وتشخص لو ما يريد نقمو إلييـ"

()3

فيي مشحونة بإحساس وعاطفة شعرية

ويوسع آفاؽ الرؤية
خاصة تنساب مف الشاعر إلى المتمقي()4ووجود الصورة في القصيدة يمؤل المعنى
ّ
()5

فييا.

ودراستيا وتحميؿ عناصرىا "مف أفضؿ الوسائؿ لمكشؼ عف المعاني الخمفية لمنصوص األدبية

التي كونتيا عقمية أصحابيا ورؤيتيـ لمكوف واإلنساف والحياة".

()6

فالصورة إذف قواـ القصيدة ,حيث يتـ بيا تجاوز المغة الداللية التي قاـ بتنسيقيا الشاعر ,إلى لغة
إيحائية تثير ذىف المتمقي.

()7

يفسر الشاعر األشياء واألحداث بطريقة خاصة ( ,)8فيي
وبوساطتيا ّ

محصمة المغة وباتصاليا بالحواس تقرب الفكرة إلى الذىف ,ويستنقذ اإلحساس

()9

ورغـ محدودية كمماتيا في

أغمب األحياف ,إال أنيا تحتؿ مكانة ميمة في القصيدة " فميست الصورة الشعرية حمى زائفة ,بؿ إنيا
جوىر فف الشعر ,فيي التي تحرر الطاقة الشعرية الكامنة في العالـ والتي يحتفظ بيا النثر أسيرة إليو".
( )10

أنيا تمتمؾ تمؾ القدرة الخارقة في "تجسيـ العالـ الروحي اإلنساني المختزف في وجداف الشاعر

واخراجو ممزوجاً بعالـ الحس في نظاـ فريد يعطي الشعر بعداً معنوياً أكمؿ وأشمؿ".

()11

لكف مف أيف يستوحي الشاعر خطوط صورتو وألوانيا؟؟ "لقد وجد الشاعر المعاصر كثي ًار مف
فنية مف خبلؿ تسميط األضواء
مبلمح تجاربو في التراث األدبي ,فاستغؿ ذلؾ في التعبير عنيا بصورة ّ
( ) 1المغربً ,حافظ ,صورة اللون فً الشعر األندلسً – دراسة داللٌة وفنٌة.414 ,
( ) 2دي لوٌس ,سٌسل ,الصورة الشعرٌة ,ترجمة :أحمد نصٌف الجنابً وغٌره.61 ,
3
( ) حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.633 ,
(ٌ ) 4نظر :دي لوٌس ,سٌسل ,الصورة الشعرٌة ,ترجمة :أحمد نصٌف الجنابً وغٌره.61 ,
(ٌ ) 5نظر :حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.633 ,
( ) 6الربّاعً ,عبد القادر ,الصورة الفنٌة فً النقد الشعري ,دراسة فً النظرٌة والتطبٌق.113 ,
(ٌ ) 7نظر :فضل ,صالح ,نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً .631 ,
(ٌ ) 8نظر :الغزالً ,خالد علً ,أنماط الصورة والداللة النفسٌة فً الشعر العربً الحدٌث فً الٌمن ,مجلة جامعة دمشق ,م ,63ع,6111 ,6+1
.644
(ٌ ) 9نظر :أبو شرار ,ابتسام ,التناص الدٌنً والتارٌخً فً شعر محمود دروٌش ,رسالة ماجستٌر ,جامعة الخلٌل.623 ,6113 ,
( ) 10فضل ,صالح ,نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً.644 ,
11
( ) الربّاعً ,عبد القادر ,الصورة النفسٌة فً النقد الشعري.111 ,
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عمى الجوانب التراثية التي تخدـ الفكرة أو القضية التي يريد التعبير عنيا وتحويرىا بما ينسجـ مع مواقفو
المعاصرة ,وىنا تكمف براعة المبدع وقوتو في التقاط الموقؼ الخاص الذي تعرضت لو الشخصية التراثية
وفي إكسابو طابعاً درامياً معب اًر عف موقؼ جديد"

()1

إف عمؽ ثقافة الشاعر ووعيو بالتراث كاف لو األثر األكبر في رسمو لصوره ,إلى جانب سعة
الخياؿ وعمؽ الرؤية لديو ,فميما كاف الشاعر ذا خياؿ واسع ,ورؤية عميقة ويمتمؾ مف المغة ما يمتمؾ
بد لو مف تراث يتكئ عميو ويستوحي منو الصور ,ويحتذي
فيذا جميعو ال يكفي في رسـ الصورة إذ ال ّ
بأسبلفو ويحاكي أسموبيـ في رسـ الصور ,ويستعير منيـ ما يعنيو في رسـ صوره ,وربما يجد في صورىـ
صورة مناسبة يوظفيا ,ضمف قصيدتو كما ىي ,وربما يضيفيا إلى صوره ليكمؿ بيا الصورة المتكاممة
أف الصورة "ابنة الخياؿ الممتاز" (.)2
لمقصيدة ,عمى اعتبار ّ
والشاعر في رسـ صوره " إنما يستقي أفكاره ومضامينو مف محيطو ومما في عصره مف حياة
وحركة وتفاعؿ ,ومما يعكسو ذلؾ مف تأثير في ذاتو الشديدة الحساسية"( ,)3إضافة إلى الماضي الذي "ال
يمكف فصمو عف ذات الشاعر ومخيمتو وثقافتو" .وىذا ما يبرر اىتماـ الشاعر باستمداد صور مف تراثو
لما تتركو مف بصمات في الصورة العصرية.

()4

لـ يبخؿ الشاعر عمى شعره بأف يرصعو بجواىر تراثية ,ويحممو مبلمح أصيمة تواصؿ معيا,
واستدعاىا مف التراث .والعودة إلى التراث ال يعد منقصة بحؽ الشاعر كما قاؿ بعضيـ وال يعني ضعؼ
قدرة الشاعر ومحدودية خيالو ورؤيتو .بؿ ىي "إحياء لكؿ ما أوثر عف الماضي الشعري مف معطيات فنية
إيجابية ,وى ي تطوير لفف الشعر ,كما أنيا إضاءة وتعميؽ لرؤية الشاعر واحساسو باالستمرار والتواصؿ
الفني ,فالشاعر عندما يتوجو إلى معطيات موروثو األدبي َّ
فإنو ال يعمد إلى اإلفادة الجامدة التي تدخؿ في
باب التكرار والتقميد ,وانما ييدؼ إلى إعادة صوغ تمؾ المعطيات بما يثري عممو الجديد ويجعمو صالحًا
لمتعبير عف قضاياه المعاصرة"

()5

لكف ىذا االتصاؿ مشروطًا بإمكانية الشاعر مف "تحقيؽ صمة حميمة

( ) 1البنداري ,حسن وغٌره ,التناص فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ,مجلة جامعة األزهر بغزة ,سلسلة العلوم اإلنسانٌة ,م ,11ع,6115 ,6
.631
( ) 2الصورة الفنٌة فً شعر أبً تمام ,عبد القادر الربّاعً ,ص.13
( ) 3حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.633 ,
(ٌ ) 4نظر :نفسه.633 :
5
( ) اطٌمش ,محسن ,دٌر المالك.666 ,
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بيف صور القصيدة ومضامينيا وما استوحاه مف التراث ,وانشاء حالة فنية ال تتكئ عمى الصورة التراثية
بؿ تجعميا أم ًار ضروريًا"

()1

ويوسؼ الخطيب كغيره مف الشعراء ,لـ يستغف عف التواصؿ بالتراث في صوره الشعرية ,فقد
استدعى بعضيا واستغميا في بنية قصائده ,أتى بيا مف عمؽ الماضي ليصور بيا الواقع ,حيث استطاع
ببراعتو أف يدمج لوف الماضي مع لوف الحاضر ويخرج لونًا حياديًا يحمؿ مبلمح الحاضر ومبلمح
ولوف بو خطوطاً خطتيا أناممو ببراعة في إطار شعره ,أما رأيو بالصورة الشعرية بوجو عاـ
الماضيّ ,
أف الصورة الشعرية أشبو ما تكوف بالجسـ الحقيقي ..العاري ..وانما في غبللة شفيقة
فيقوؿ" :وعندي أيضًا ّ

مف الخياؿ"..

()2

نوع الشاعر في الصور التراثية التي استدعاىا مف التراث وتواصؿ معيا ليتحقؽ بيا مبتغاه
وقد ّ

في رسـ صورة كاممة متكاممة قادرة عمى إيصاؿ الرسالة لممتمقي.

وتكمف أنماط الصورة التراثية التي استدعاىا واستعاف بيا فيما يمي:
 الصورة الدينية:كاف التراث الديني وال زاؿ المنبع األوؿ الذي استقى منو الشعراء صورىـ وألفاظيـ" ,لكف كاف
عز وجؿ – ويحمؿ صفة القداسة ,فكاف استيحاء صورىـ
تواصميـ معو يسوده الحذر ,كونو كبلـ اهلل – ّ
مف القرآف محدوداً في النقؿ المباشر .والعابر والمبتسر ,أي ليس أكثر مف التفات إلى استعارة جميمة أو
وكأنو تداع ذىني أكثر مف كونو استميامًا"
عبارة تعجب الشاعرّ ,

()3

أو " توظيؼ إيجابي لخدمة موضوع

النفسية ,وىنا تكوف الصورة استمياماً وتمثبلً لمموروث".
القصيدة أو إلضاءة حالة الشاعر
ّ

()4

فبل يستطيع

الشاعر إدماجيا وتحويرىا كما يتعامؿ مع غيرىا مف الصور ,ويدخؿ جزيئاتيا بجزيئات أفكاره ىو ,فتأتي

بصيغة اقتباس كامؿ غالبًا ,كما في قولو:

()5

( ) 1اطٌمش ,محسن ,دٌر المالك.631 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.23 /1
( ) 3اطٌمش ,محسن ,دٌر المالك.644 ,
( ) 4نفسه.643 ,
5
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.653 /4
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ِ
خير
ُمتنا
ُغف ارَن َؾ اهلل ،قد
َ
أخرجت أ ّ
لمناسَ ،
ِ
رسمت عمي
ىدىَ ،فِم َـ
بني
َ
اإلنسافَ ،
درب ً
إال َرعوا بيننا،
شر خم ِق َؾ ،ال ًّ
أقدارنا ُزَمراً مف ٍّ
يوماً  ،وال ِذ َم َما
أمة أخرجت
لؤلمة اإلسبلمية والتي ىي خير ّ
فقد استعار مف القرآف الكريـ وصؼ اهلل – تعالى – ّ

ألمتو بالمغفرة ,واستدرار
لؤلمة حتى يومنا ىذا مستغ ً
بل ّإياه لكي يدعو ّ
لمناس ,فجعؿ الوصؼ مبلزمًا ّ

وصور الطرؼ اآل خر مف صورتو المتكاممة ىذه والذي أراد بو العدو (أو
عز وجؿ ليا,
العطؼ مف اهلل ّ
ّ
الشر في قموبيـ ويصنعونو إليذاء اآلخريف ,كذلؾ وقد أعطاىـ صورة
الحكاـ) بصورة أولئؾ الذيف يحمموف َّ
أولئؾ الذيف ال يراعوف العيد وال ال ّذمة فيما بينيـ .وىو ىنا يتناص بالصورة واأللفاظ مع قولو تعالى" :
وُنْزُُْ خَْْشَ ؤَُِّخٍ ؤُخْشِجَذْ ٌٍِنَّبطِ"

()1

وقولو تعالى " :لًُْ ؤَػٌُرُ ثِشَةِّ اٌْفٍََكِ ِِْٓ شَشِّ َِب خٍََكَ"

()2

وَْْفَ ًَبِْ َّظْيَشًُا ػٍََْْىُُْ ٌَب َّشْلُجٌُا فِْىُُْ بًٌِّب ًٌََب رَِِّخً"

()3

وقولو تعالى أيضًا" :

ِ
ألفاظ ىذه اآليات صورتو الشعرية
فقد استميـ مف

ىذه.
ِ
ور"
ستَ ِوي الظمُ َم ُ
ستَ ِوي ْاأل ْ
ير أ َْـ َى ْؿ تَ ْ
وقد استميـ مف قولو تعالىُ " :ق ْؿ َى ْؿ َي ْ
ات َوالن ُ
َع َمى َوا ْل َبص ُ

()4

صورة أراد الحديث بيا عف عدـ المساواة والعبقرية التي أصبحت تسود العالـ ,وعمى أساسيا أصبحت
المعامبلت بيف الناس ,فيقوؿ:

()5

ِ
البدء
اإلنساف في ّأو ِؿ
ُمن ُذ كاف
ُ

األشياء
جنيناً ،وكانت
ُ

لـ يكف يستوي النيار مع ِ
الميؿ
ُ

الضياء
فكاف الدجى ..وكاف
ُ

( ) 1سورة آل عمران :آٌة .111
( ) 2سورة الفلق :آٌة .6
( ) 3سورة التوبة :آٌة .4
( ) 4سورة الرعد :آٌة .12
5
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.642 /1
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صور قضية عدـ المساواة بيف الناس بصورة عدـ تساوي الميؿ مع النيار وعدـ التقاء
حيث ّ
الضياء مع النور ,وقد استخدـ حالة التنافر بيف األلواف ليعطي الصورة وضوحًا ,فكما يطغى أحدىما عمى
اآلخر يطغى الجنس السامي في البشرية عمى الجنس غير السامي .وكما يمحي الضياء آثار الظبلـ
ويسيطر عمى المكاف ,كذلؾ ىو حاؿ الجنس األبيض الذي أخذ يسيطر عمى الجنس األسود ويحاوؿ
محوه.
بأف كبلِّ منيما يحمؿ رسالةً ,وعميو أف
وحينما تشابيت وظيفة الشاعر مع وظيفة الرسوؿّ ,

يوصميا ,فقد اختار مف الموروث الديني صورة النبي محمد – صمى اهلل عميو وسمـ – ليصور بيا نفسو,
فيقوؿ:

()1

ِ
غت في ِ
العذاب رسالتي
غار
وبمٍّ ُ
ُ

ِ
الخياـ فأوحى لي
ت َنز َؿ ِجبري ُؿ

اد ،وأُمتي
الرم ُ
اـ عمى عيني ّ
حر ٌ

ِ
أطالؿ
شتات ،وآفاقي تَناثُُر
ٌ

...

...

ِ
قمت في ر ِ
بؤتي
ىط
المموؾ ُن َ
ومذ ُ
َ
ُ

وشٍّردت في داري
بت في أىميُ ،
تَغر ُ

شبو الشاعر نفسو بالرسوؿ الذي يتمقى رسالتو مف الوحي جبريؿ لكف مع اختبلؼ المكاف نظ اًر
فقد ّ

تنزؿ الوحي عمى الشاعر في الخياـ حيث تبدأ قصة الشاعر ىناؾ ويبدأ
القضية ,فقد ّ
الختبلؼ الزماف و ّ
بالميمة ,ميمة إنقاذ شعب مف الشتات واعادتيـ إلى بيوتيـ ,ميمة رد كرامة العرب .إال أنو لـ يمؽ إالّ
وتغرب عف
اإلعراض والرد مف قبؿ الحكاـ والمموؾ ,وما كاف نتيجة دعوتو إال
ّ
الصد واخراجو مف بيتوّ ,

أىمو وبيتو ,وىذا يذكرنا بما حدث مع رسولنا الكريـ حينما جير بدعوتو.

وقد يأتي بالصورة كما ىي مباشرة واضحة لكنو يحمميا داللة رمزّية ,ومثؿ ىذه الصورة أكثر ما

تكوف مستمدة مف الكتاب المقدس (اإلنجيؿ – التوراة) ,ومثالو قولو:

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة , ,ج.35 /6
2
( ) نفسه ,ج.31-31 /6
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()2

ُبكائية
ع واىي ٌة
اع َيسو َ
ذر ُ
ش ِب..
تَِنز َدماً عمى ال َخ َ
ِ
اج مغارٍة َي ْبكي
وعيناهُ سر ُ
بال ُى ُد ِب..
...
وم ْ
شَر َع ٌة يداهُ
ُ
ؽ ٍ
كمف َي ِحف إلى ِعنا ِ
أب
َفِم َـ صاغوا عمى فَ ْوَد ْي ِو
ِ
الشوؾ ،مف ِ
ذىب؟!
تاج
َ
ِ
ؽ
ؽ ُج ْرحي َ
شفَ ٌ
وداف ُ
بأعمى الط ِ
ور ،لـ َي ِغ ِب!!
وح ِ
اهلل،
سو َ
عُ ،ر ٌ
ألف َي ُ
ِ
ص ِب..
في ع ْرؽٍ ،وفي َع َ
الييود..
ظؿ يقتمُ ُو
ذاؾَ ..ي َ
لّ َ
ُ
ِ
العرب!!..
موت ..في
َي ُ
حيث يستوحي يوسؼ الخطيب ىذه الصورة مف صور المسيح – عميو السبلـ – وىي صورة
فإف أوؿ ما يتبادر إلى ذىنو
واضحة ,وما كاف عميو سواء نقميا إلى عالـ الشعر ,ومف يرى ىذه الصورة ّ
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لكف المقطع األخير مف ىذه البكائية يوضح لنا ّأنيا صورة لمفمسطيني المع ّذب
ىو صورة المسيح ال غيرّ ,
في وطنو والذي ما زاؿ يعاني مف أولئؾ الييود ,ألنيـ يروف فيو صورة المسيح.

حمميا الشاعر ليذه الصورة المستمدة مف الكتاب المقدس,
ومف ىنا تنكشؼ الداللة الرمزية التي ّ

إثـ المسيح مف وجية نظر
فقد وجد في صورة المسيح مبلمح الفمسطيني المع ّذب ,والذي ال زاؿ يحمؿ ّ

الييود .وتكمف ىذه المبلمح في ألفاظ القصيدة ( الوىف  -الدـ – البكاء – مشرعة – يحف – الشوؾ –

الجرح – الطور – يسوع – يظؿ – يقتؿ – الييود – العرب) .فيي ألفاظ مشتركة بيف الصورتيف صورة
المسيح حينما صمب التي ال تزاؿ تتكرر في كؿ يوـ في كؿ فمسطيني فكؿ فمسطيني إذا ما أريد رسمو
فستخرج صورتو مطابقة لصورة المسيح ,وصورة الفمسطيني التي تشكؿ صورة المسيح معادالً موضوعياً
ليا ,مف حيث اآلالـ ,والحقد الييودي عمييا ,والتعذيب.
وىكذا كاف ليذه الصورة التراثية األثر األكبر في رسـ صورة الفمسطيني المسيح لتواصؿ الفكرة
المبتغاة والصورة المرادة لممتمقي.
وفي مقطوعة لو مف قصيدة (الفاتحة)( ,)1يرسـ لنا صورة حدث تاريخي فمسطيني مستعي اًر ألوانيا
مف صورة دينية كانت كفيمة بتوضيح الموقؼ ,إلى جانب صورة شعبية لتوضيح صورة تاريخية ,حيث
يقوؿ:

()2

الصحب ،فمنق أر "الفاتحةْ"..
معاً ،أييا
ُ
ور ..سوى بحر "أُسمو"..
لّ َغزةَ َب ْحٌر َيفُ ُ
ُجاج"؟!..
"أعذب فُر ٌ
مح أ ٌ
ات ..و ِم ٌ
ُ
ِ
المستحيؿ؟!
وبينيما َب ْرَز ُخ
ىنيئاً " ُجحا" لؾ صفق َة أوىا ِم َؾ الرابحةْ!!..

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.663-661 /4
2
( ) نفسه.663 ,
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حيث استعار مف التراث الديني لفظ (الفاتحة) التي تعني دوماً (البداية أو النياية) وىي ىنا توحي
بصورة النياية لممتمقي العارؼ فحينما طمب مف أصحابو قراءتيا فيو ىنا أعطى القارئ مفتاح صورة
غزة وبحر أوسمو والذي صورىما بصورة قرآنية
النياية ,وتستكمؿ الصورة وضوحاً حينما يذكر بحر ّ
مستمدة مف قولو تعالىًَ " :ىٌَُ اٌَّزُِ َِشَطَ اٌْجَذْشَِّْٓ ىََٰزَا ػَزْةٌ فُشَادٌ ًَىََٰزَا ٍِِْخٌ ؤُجَبطٌ ًَجَؼًََ ثَْْنَيَُّب ثَشْصَخًب ًَدِجْشًا

َِّذْجٌُسًا"

()1

غزة ,فبيف
ليدلؾ بيذا التصور عمى المستحيؿ ,حيث يرى استحالة تطبيؽ اتفاقية أوسمو عمى ّ

أوسمو وغزة برزخ المستحيؿ ,وِذكر ىذه الصورة القرآنية زاد الصورة وضوحًا فحينما يقرؤىا المتمقي يتبادر
أما (جحا) فذكره أماـ المتمقي يثير في نفسو وفكره صورة الغباء ,وىي صورة
إلى ذىنو صورة المستحيؿّ .
أعطاىا الشاعر لمف رضي بيذا االتفاؽ ,ظناً منو ّأنيا صفقة رابحة ,وىذه ىي عادة ُجحا.

وتتضافر ىذه الصور وتتكاتؼ لتخرج لنا بصورة كاممة أرادىا الشاعر وىي صورة ساخرة مف
الوضع الذي كاف في فترة عقد اتفاؽ أوسمو وما ترتب عميو.
 صور تاريخية:لـ يستطع الشاعر االمتناع عف استعارة صور تاريخية مف عمؽ التاريخ واإلتياف بيا إلى حاضره
بث روح الحركة والحياة فييا لتصبح َّ
وكأنيا ما زالت مستمرة ,حيث ّإنو ابف الحاضر والماضي
ليعاود ّ
وكأنو أيضًا حمقة الوصؿ بينيما ,فاستطاع محو الزمف الفاصؿ بيف
الذي ال يستطيع أف ينبتر عنوّ ,

الزمنيف وايصاليما معاً بصورة تراثية أصمية ممزوجة بصورة واقعية حاضرة.

فقد وجد الشاعر في تاريخ أمتو صو ًار قادرة عمى إعانتو في رسـ صورة الواقع ,وتسيؿ عميو
معاناة التصوير وجيد التفكير في كيفية إيصاؿ الفكرة والرسالة لممتمقي ,فحينما يستمد صورة مف التاريخ
أف القارئ قد تمقى الرسالة المرادة لما ستثيره الصورة التاريخية في ذىنو.
ويحمميا مبلمح الحاضر يضمف ّ

1

( ) سورة الفرقان :آٌة .14
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ويكوف ىدؼ الشاعر مف إيراد الصور التاريخية ,ليس لتسجيؿ التاريخ ,بؿ يستغميا لكي يستنيض
أمة العرب ذات
اليمـ النائمة في ىذا الزمف وألخذ العبرة والعظة منيا ,ويذكر أولئؾ المبلييف أنيـ ّ
الماضي العريؽ ,فيقوؿ ليـ عمى سبيؿ إثارتيـ وايقاظيـ مف سباتيـ ,وتذكيرىـ بمكانتيـ:

()1

ش ٍّؾ ومف َع َج ِب
أكاد أُؤمف مف َ
ُ

الع ِ
رب
ىذي المالييف
ْ
ليست أُم َة َ

المالييف لـ ِ
الزماف بيا
يدر
ىذي
ُ
ُ

قار شدت راي َة ال َغَم ِب
وال بذي َ

وح ٌي في م ارِب ِعيا
وال تنز َؿ ْ

وال بتو ٌؾ َرَو ْت منيا غمي َؿ نبي

ِ
ط َن ِ
اليرموؾ مف َدا ِميا
ؼ
وال عمى َ

توى َج الصبح تَّياىاً عمى ال ِحقَ ِب
َ

ِ
المحيط ،وال
فيف اشتعا ٌؿ في
الس ُ
وال ّ

الخ َب ِب
قب َة فيو جا ِم ُح َ
جو ُ
اد ُع َ

شمو َخ الر ِ
أس ُم َتمع ًة
أَأُمتي ،يا ُ

ِ
األقداـ والرَك ِب
أس ِؾ في
َم ْف غؿ ر َ

أنت ،أَِـ األرحاـ ِ
َنت ِ
أَأ ِ
قاحم ٌة
ُ

ِ
األقداـ والرَك ِب
أس ِؾ في
َم ْف غؿ ر َ

حيث يصور الشاعر حاؿ العرب الحالية ,وما آلت إليو بعد أف كانت في مكانة عالية بيف األمـ,
مستعي ار مف التاريخ صو ًار مشرقة لمعرب في أياميـ الماضية ,وقد استخدـ أسموب النفي ىنا ليثبت حالة
ال ّشؾ الذي تمؤل كيانو اتجاه ىذه األمة ,وأسموب النفي ىنا أيضاً يوضح طبيعة الحالة التي وصمت إلييا
األمة العربية حيث يشعر المتمقي مف حالة الشؾ والنفي الذي جمع بينيما الشاعر ىنا صورة العرب
بالعز والكبرياء في مواقع تاريخية (ذي قار ,وتبوؾ ,واليرموؾ,
وحالتيـ التي أصبحوا عمييا ,بعدما كانت ّ
وفتح األندلس ,والسفيف اشتغاؿ في المحيط ,وجوار عقبة بف نافع )...وغيرىا مف المواقع التاريخية,
فجاءت الصورة التاريخية بشكؿ مغاير ,يقدـ النفي عمى اإلثبات ,لكي يتحسر عمى الواقع العربي وما آلت
إليو األمور مف التشرذـ والتشتت..وغيرىا مف المواقع التاريخية ,فجاءت الصورة التاريخية بشكؿ مغاير,
يقدـ النفي عمى اإلثبات ,لكي يتحسر عمى الواقع العربي وما آلت إليو األمور مف التشرذـ والتشتت( ..مف
غؿ راسؾ)..
ْ

1

( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.153-154 /6
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وصور التاريخ المستمدة ىنا أتت مباشرة واضحة واف سبقيا حرؼ النفي (ال) فيو لغرض في
نفس الشاعر وىو تصوير واقع أمتو العربية.
وحينما يريد أف يرسـ صورةً مشرقةً ألمتو أماـ أعدائيا فيو يستعيد الصفحات المشرقة مف سفر

تاريخيا ,فيقوؿ:

()1

ِ
نسحب
الفيحاء َي
حى عمى
أخي في الشاـ ..أي ُ
ُ
ض ً
األحداث تص َ ِ
ِ
ب
وأي إراد ٍة ىاجت عمى
طخ ُ
الميب
سع ُر
يموج
كذلؾ ما
ُ
ُ
البحر ..أو َيتَ َ
ُ
اف شابت ُدوَنيا ال ِحقَ ُب
مالمح مف َبني غس َ
ُ
قيؿ ِ
سب
وا ٍّما ِقيمت
الفيحاءَ ..
العز والن ْ
ُ
العَر ُب
َوتَ ْفتَ ُح صفح ٌة َ
ذىبيةٌ ..عنوا ُنيا َ
فيا ىو يفخر بببلد الشاـ تمؾ الببلد التي يصورىا بالرجؿ الغيور عمى أرضو ,فميا حدث فيي
ٍ
ُّ
غساف ( ,))2وىي صاحبة
تيب وتستعد لممواجية والمساعدة فيي مف
أصوؿ عربية عريقة (مبلمح مف بني ّ
تـ فتحو حتى ُو ِج َد في مقدمتو صفحة ذىبية (عنوانيا العرب),
العز والنسب العريؽ ,وىي كالكتاب إذا ما ّ
عزىا ومجدىا كما ىو ,وليحافظ
فيختار ليا الشاعر مف الصفات ويجمميا بالوصؼ ما يضمف ليا بقاء ّ
عمى مكانتيا بيف األمـ.
ويرسـ صورة تمني لقادة التاريخ (لو) بعد أف أصبحت الممالؾ عمى الناس مجرد صور:
ِ
ماح
اكيف
إزرعي الٍّدلتا بر َ
وغابات ِر ْ
ِى َي ىذي وفَ َد ْت خي ُؿ التتَ ْر
الصباح
ومغتا ُؿ
الحاجب
اد
والجر ُ
ْ
ُ
َ
الشمس ُ
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.612 /1
(ٌ ) 2نظر :ابن حزم ,جمهرة أنساب العرب.336 ,
3
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.635 /6
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()3

ِ
ص َو ْر ..
والممالي ُؾ عمى
الناس ُ ..
ِ
األرض
آ ِه لو تعطي ِلظير
فر ..
ما تَ ْك ِن ُز
ُ
أعماؽ ُ
الح ْ

البيبرس ..
الظاىر
يعود
لو ُ
ْ
ُ
صالح الديف ..
لو يأتي
ُ
لو يدري ُع َم ْر !! ..

فمع عودة التتر إلى ببلد العرب (االحتبلؿ) يتمنى الشاعر لو يعود القادة (بيبرس -صبلح الديف
– عمر) ,إنو يعقد مقارنة بيف زم اف مضى وزماف حاضر مف حيث االستعداد والتصدي لمعدو ,فشتاف
بينيـ ,وىذا ما دفع الشاعر إلى التمني بأف تخرج كنوز األرض التي دفنت منذ زمف (القادة).
صور الشاعر أمتو وقد احتفظت بقوتيا وال تزاؿ محتفظة بيا أماـ أعدائيا ,فكما لـ يقدر عمييا
فقد ّ

األمة وما ىرقؿ وكسرى سوى صفحة
ىرقؿ وال كسرى كذلؾ أنت أيُّيا العدو ,فميما كنت؛ ستغمبؾ ىذه ّ
كياف الجماىير ويجعميـ يستعيدوا ثقتيـ
مف صفحات سفر بطوالتيا .فبيذه الصورة المشرقة يحرؾ الشاعر ّ

بأنفسيـ ,ويعقد الشاعر مقارنة بيف أعداء األمس وأعداء اليوـَّ ,
لكف الغمبة ىي ألصحاب األرض (سفر
(ىنا) لمداللة عمى الثبات والصمود (ىنا أمةٌ).
البطولة) ويؤكد ذلؾ مف خبلؿ الظرؼ المكاني ُ
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 الصورة األدبية:َّ
إف أكثر ما ييـ الشاعر أف تكوف صوره محدثة وواضحة لـ يسبقو إلييا أحد مف قبمو ,فتكوف وليدة
لكف ذلؾ لـ يمنعو مف االحتذاء بأسبلفو في رسـ الصور الشعرية ,فاستعار منيـ
فكره وعصارة خيالوّ ,
بعض األساليب في رسـ صوره ,وربما استعار الصورة كاممة عمى سبيؿ (تناص).

وقد اىتـ الشاعر الحديث بالصور الشعرية التي استعارىا واستمدىا مف تراثو التي "تترؾ بصماتيا
في صوره العصرية ميما كانت رغبتو في الحديث شديدة فمقد ق أر أدبو وامتؤلت مخيمتو ونفسو بصوره فكاف
مف الطبيعي جداً أف نجد تجاربو في خمؽ الصورة متأثرة بخياؿ المبدع القديـ وصوره"

()1

ومف الصور التي رسميا يوسؼ الخطيب التي استوحاىا مف عمؽ التراث الجاىمي وىي الحديث
مرت بدياره فيقوؿ:
عف طيؼ المحبوبة التي ّ

()2

وخ ميعادي
أيف يا ُبرتقالة الك ِ

طيؼ حبيبي
أما
تممحيف َ
َ

ِ
ساعياً في
الظالـ يخطو رفيقاً

ِ
ِ
الرقيب
انتباه
ش َي َة
بالحصىَ ،خ ْ

س ْي ٍؿ
أيف رؤيا طفولتي َ
قرب َ

ِ
ِ
العشيب
الرياض
خم ِؿ
وعمى ُم َ

ِ
اب
تمؾ أحالم َي الصغيرةُ ،أسر ُ

ِ
فر ٍ
المييب
اش تَ َمر َغ ْت في

حيث يستعير مف الشاعر الجاىمي خطاب المكاف ,وسؤالو عف طيؼ المحبوبة ,مع تحوير في
المكاف ,فالمكاف عند الشاعر الجاىمي ىو ديار المحبوبة (األطبلؿ) ,أما عند الشاعر فيو وطنو فمسطيف
ليعبر بيا لمقارئ عف شوقو لو
الذي ُى ّجر ىو عنو ويستمر الشاعر في رسـ صورتو التي رسميا لوطنو ّ
بل
ومدى تعمقو فييا عمى غرار الشاعر الجاىمي .فاستعار منو (الطيؼ والرفيؽ ,والرقيب والخروج لي ً

والسراب) .كميا ألفاظ جاىمية رسـ بيا صورتو التي تحمؿ في ثناياىا مبلمح الحنيف إلى الديار( .يا برتقالة
الكوِخ ميعادي) ,وبحث إلى مكانو الطفولي (طفولي قرب ٍ
سيؿ).

( ) 1حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.633 ,
2
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.55 /1
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ويشبو حالة التيجير التي تعرض ليا ىو وشعبو ,برحمة الظعف الجاىمية ,حيث استعار مف
وحورىا وعدليا وفؽ واقعو وصورتو ىو ,فيقوؿ:
أسبلفو ألفاظيـ وأسموبيـ في وصؼ رحمة الظعف ّ

()1

سالـ" !!..
ُور َ
لما تركنا"..أ ْ
ّ
ِ ِ
ؿء ِم ِ
زمار األسى.
وراح َي ْنش ُج م َ
حادي القوا ِف ْؿ..
الشتيت ،بال ٍ
دليؿ،
كب
ُ
وتوزع الر ُ
خاتؿ
طيؼ ِس ارِب ٌّي ُم ْ
حيثما ٌ
األطالؿ مف ِ
ِ
الزماف
خمؼ
يتأثر
َ
ِ
األرجاءِ ،
عمى ٍ
ِ
قاح ْؿ..
موحش
متاه
الجئيف بال ٍ
يد،
ظ َعنا،
كما َ
َ
دوف الر ِ
حائ ْؿ
ومضى "سبايانا" َي ّ
ش َ
ِ
كاف ِ
بغاللة األحز ِ
اف،
األصي ُؿ ُم َوشحاً
َ
الو ْار ِ
حائؿ..
س،
ْ
مصبوغاً ِبَم ْو ِف َ
اىتـ بتصويرىا بمطمع
إذ ّ
شبو عممية التيجير برحمة الشاعر الجاىمي (حادي القوافؿ) الذي ّ

قصائده" ,فحيف تناوؿ النقاد مقدمة القصيدة نظروا إلييا مف خبلؿ القصيدة الجاىمية التي استمدوا منيا
قواعدىـ وبنوا عمييا أصوليا"

()2

فيمتقي تصوير يوسؼ الخطيب لمراحؿ عممية التيجير مع تصوير

الجاىمي لرحمتو (في إطارىا العاـ دوف المضموف) ,حيث تبدأ بترؾ المكاف والسير بييئة قافمة ورؤية
ثـ الظعف واف كانت رحمة الجاىمي رحمة إرادية لكف رحمة الشاعر رحمة
الطيؼ والمرور باألطبلؿ ومف ّ
ث الشاعر ىنا انزياحات لتبرز صورة اليجرة الفمسطينية مف ثنايا الصورة الجاىمية ,كاالنزياح
وي ْح ِد َ
جبريةُ .
( ) 1طٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.121 /1
2
( ) بكارٌ ,وسف حسٌن ,بناء القصٌدة فً النقد العربً القدٌم (فً ضوء النقد الحدٌث).616 ,
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وتوزع الركب وتشتتو ببل دليؿ حيثما وجد كؿ منيـ سراب أطبلؿ بيتو
في المكاف (الصحراء – وأورسبلـ)ّ ,
والذي انتيى بيـ إلى الضياع في مكاف موحش قفر قاحؿ ,فأصبحوا الجئيف ببل مأوى وال ي ّّد تساندىـ,

وأصبح فييـ سبايا يمتفيـ الحزف واألسى.
وتتعد د الصور األدبية التراثية التي استدعاىا يوسؼ الخطيب وتواصؿ معيا في شعره ,وتتنوع
صو وصوره ,وىذه الصور كثيرة في شعره.
أساليبو في محاكاتيا وتحويرىا ودمجيا بجزيئات َن ّ

( )1

ويضاؼ إلى الصور األدبية الصورة األسطورية حيث تعطي األسطورة الصورة الشعرية " بعداً
درامياً يتخمؿ السرد المسطح إلى استمياـ روح الحديث ويوظؼ التحوالت الداللية المقارنة بيف عالـ
األسطورة وعالـ الواقع لزيادة األثر الجمالي والفمسفي لمصورة"

()2

فحينما يتحدث الشاعر عف وجو أبيو الذي غاب عنيـ مف أجؿ البحث عف قوت العيش بصورة
السندباد الذي يبحث عف الكنوز في أقاصي الببلد ,فيقوؿ:

()3

الي ِ
َح ِ
عاد
جر َمرتيف ْ
طير َ
نينافُ ..
ىؿ أ َْم َح َؿ الثرى؟ ..أـ أكثر الجر ْاد؟!
الوىاد
لَعمو اآلف ُيغذ في
ْ
الش ِ
َي ِ
ياد
نور َ
يطرد الس ْ
مسُ ،
يزُـ َ
ُيمقي َي َد ْيو في ُك ِ
نوز السندباد.
فذكر السندباد ىنا يعطي لمصورة مبلمح االغت ارب والرحيؿ إلى األقاصي لمبحث عف الكنوز
(القوت) .حيث يستشعر المتمقي مف ذكر السندباد الصورة الواضحة التي أرادىا الشاعر ىنا في رسـ
صورة األب الذي اغترب عف أىمو مف أجؿ لقمة العيش بعد أف أمحؿ التراب وكثر الجراد فانقطع الرزؽ

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,611 /6ج ,36 /6ج ,164 /1ج ,121 /1ج ,632 /6ج ,34 /1ج.651 /6
وغٌرها وللمزٌد ٌنظر  :التناص األدبً فً الرسالة.
( ) 2العف ,عبد الخالق ,التشكٌل الجمالً فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر.153 ,
3
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.413 /1
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في ببلده فراح يرتحؿ في الببلد يصارع النوـ والتعب ,يتسابؽ مع الزمف مف أجؿ العودة ألىمو بشيء مف
أسباب الحياة.
وقد كثرت الصور األسطورية التي وظفيا يوسؼ الخطيب في شعره لغايات داللية كثيرة ,تحمؿ
في مجمميا ,صورة الواقع الحاضر الذي أسقطو عمى الماضي.

()1

وقد ساىمت األمثاؿ الشعبية والحكايات التراثية التي تواصؿ معيا الشاعر في بناء صوره
جوا مف الحكمة والدعابة أحياناً.
الشعرية ,فاستغميا في إعطاء الصورة ّ
فذيوعيما بيف الناس عامة وطبقات المثقفيف خاصة ساعد الشاعر في توظيفيا ,إضافة لما تتمتع
بو األمثاؿ مف قصر الجممة وببلغة المعنى وتعدده ,كما في قولو:

()2

وبالخورَن ِ
الوشاةُ دمي
ؽ يمتص ُ
أل ّنني ،حيثُما أ َ ِ
نم ُار
ُجزى ،س ّ

()3

سنمار) ,والذي يفيـ منو وكما ىو معروؼ مقابمة
حيث أسقط الشاعر عمى نفسو قصة مثؿ (جز َ
اء ّ

سنمار) يفيـ المتمقي صورة الشاعر التي رسميا لنفسو
اإلحساف باإلساءة ,فبذكره اسـ (الخورنؽ – ّ

وكأف المعنة
باالستعانة بالمثؿ .فحيث ح ّؿ وارتحؿ وميما ّ
سنمارّ ,
قدـ مف معروؼ فيو ال يجزى إال كجزاء ْ
تمحقو حينما كاف ,وقد ُو ِس َـ عمى جبينو.
وىكذا سائر األمثاؿ التي ذكرت في أعمالو .ومثاؿ الصورة التراثية المستمدة مف الحكايات الشعبية
قولو:

()4

دراما فمسطينية
ِ
سالح ْؾ
رد ِة ،مخزف
ِب ْع ،أبازي ٍد ،مع ال ُخ َ

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,641 /1ج ,162 /4ج ,642 /4ج 413 /4وغٌرها.
(ٌ ) 2نظر :نفسه ,ج ,116 /4ج ,154 /4ج1م  ,411ج ,56 /1ج ,623 /1ج ,24 /6ج ,131 /6ج 644 /6وغٌرها.
( ) 3المٌدانً ,مجمع األمثال  ,ج.115/1
4
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,465 /4وللمزٌد ٌنظر  :الحكاٌات والقصص الشعبٌة فً الرسالة.
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اريخ ،وأسال ُؾ اإلشارْة
ص ِد َئ ْت كؿ الصو ِ
َ
و ِ
اشتر الميم َة تمفازاً ..ووسكي ..وأ ارِئ ْؾ
ِ
فعمى ٍّ
"أطفاؿ الحجارْة"!!
كؿ قنا ٍةِ ..ف ْم ُـ
حيث استدعى أبا زيد اليبللي مف ثنايا قصصو البطولية ووظفو في صورتو الساخرة ىذه التي
رسميا ألولئؾ الذيف يدعوف البطولة والنخوة ,فيذا الزماف ليس بزمانو وزماف أمثالو ,بؿ زماف الجموس
وكأنيا فمـ سينمائي وشرب الويسكي لكي ال يدرؾ ما يشاىده.
عمى األرائؾ ومشاىدة األخبار فقط ّ
وكذلؾ يتقاطع ىذا التوظيؼ لمصورة الدرامية التراثية مع (مقامة الحريري ,البغدادية) حتى جاء أبو
زيد لمسوؽ ,فعكس الشاعر الصورة بحالة السخرية مف الواقع (صدئت الصواريخ) .وقد اتصؼ أسموب
الشعراء في تعامميـ مع الصورة التراثية " في كونيـ غير ممتزميف بأخذىا عمى الييئة األولى التي جاءت
يخصو ويتساوى مع
فييا ,إذ غالباً ما يقوـ الشاعر باستخداـ ميارتو في صياغتيا وابرازىا عمى نحو
ّ
مضمونو ,كأف يقوـ بتوسيع مضموف الصورة التراثية واضافة لمسات أخرى"

()1

كأف يعكسيا أو يوسعيا أو

ّْ
يجزئ يا لتتبلءـ ومقتضيات موضوعو المطروح والمتناوؿ في القصيدة .حيث "يمجأ الشاعر الحديث إلى
كثير مف الوسائؿ الفنية لتشكيؿ صورتو الشعرية ,بحيث يكسبيا قيمة إيحائية وتعبيرية أفضؿ وأغنى حيث
أف الشاعر يعتمد في قصيدتو عمى التقاط العناصر مف الواقع المادي الحسي واعادة تأليفيا بشكؿ يحاكي
ّ
عالمو الخاص .بكؿ ما فييا مف مكونات نفسية وفكرية معتمدًا في ذلؾ عمى خيالو الواسع الرحب"

( )2

وتتميز صور الشاعر الفنية بكونيا صور مبتكرة وجديدة وموحية ,متماسكة فنيًا ,وىذا يؤكد
امتبلؾ الشاعر طاقة تخييمية وابداعية عالية وخصبة.

()3

ج .التراث والموسيقى (اإليقاع):
أف إنتقاء بعض الكممات مف الموروث كاف لو أثر في إعطاء بعض أبيات الشعر إيقاعًا
ال شؾ ّ

موسيقياً خاصًا إلى جانب تمؾ األوزاف العروضية الموروثة مف الخميؿ بف أحمد الفراىيدي التي ميما بعد
( ) 1حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.611 ,
( ) 2صالح الدٌن ,بنان ,التواصل بالتراث فً شعر أحمد دحبور.131 ,
3
( ) ٌنظر :حسن ,ناهضٌ ,وسف الخطٌب ذاكرة االرض – ذاكرة النار.31 ,
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الشاعر عنيا يقع أسي ًار في شباؾ ُسمّميا الموسيقي إضافة إلى القافية التي حاوؿ الشعراء اليروب منيا
والتحرر مف سيطرتيا عمى قصائدىـ وال سيما أولئؾ أصحاب الشعر الحر.

وتكمف "ميمة الشاعر األولى في أف يوقظ الخياؿ الخامؿ مف خبلؿ الصوت العذب وموسيقى
حسية ممموسة ,نوعية ,ويحصي
النظـ والكممات االستدعائية وىذا يقتضي منو أف يمؤل نظمو تفاصيؿ ّ
األلواف والروائح والمذاقات والمحسوسات في ىذا الكوف"...

()1

والشاعر الحذؽ ىو مف يتقف المعب في السمـ الموسيقي لقصيدتو ,بحيث يجمع بيف الموروث منيا
وبيف روح عصره ,وتنسيؽ أنغاميما فيما بينيا حتى يخرج بنغمة خاصة لقصيدتو.
وىذا ما ذىب إليو يوسؼ الخطيب حيث يقوؿ " :والموسيقى الشعرية ,كما أظف أنيا يجب أف
تكوف ,ىي أيضًا حصيمة نقيضيف :الذوؽ الموروث مف جية ..والذوؽ المبدع مف جية ثانية ..أعني
بالذوؽ الموروث ,الوزف ,والقافية ,والنظاـ الفني لمقصيدة ..وأعني بالذوؽ المبدع ,األسموب الخاص,
والمقدرة الذاتية عمى التوزيع والتجديد في ذلؾ النظاـ"..

()2

أف يجمع بيف الموروث وبيف الذوؽ الخاص الذي تقتضيو روح العصر
إذف عمى الشاعر ْ

وموضوع الرسالة الت ي يريد إيصاليا ,فقد أدرؾ الشعراء المحدثوف " أف العصر الحديث الذي يعيشوف فيو
بأف األساليب
يستوجب التعبير عنو بأسموب شعري جديد يبلحؽ ايقاعاتو ويتمثؿ مظاىره مقتنعيف ّ
الموسيقية الموروثة في الشعر العربي لـ تعد قادرة وحدىا عمى أداء ذلؾ ,ما لـ يأتيا مف يحاوؿ إحداث

روح جديدة تستمد أصالتيا مف الموروث وتستوعب رؤية العصر وآفاقو بأسموب يعبر عف الجوىر الجديد
ويقدمو".

()3

فر يوسؼ الخطيب عمى جميوره معاناة البحث في بحور الشعر التي جرت قصائده عمييا ,وما
َو َّ
أحدثو مف تغيير فييا مف مزج وتجزئة وما كاف يستحدثو ىو مف اجتياده الخاص .فطبيعة حديثو عف
موسيقى الشعر والبحور الموروثة تنـ عف ذوقو الخاص في انتقاء بحوره ,واحداث البلزـ لتتواءـ مع
موضوعاتو وحالتو النفسية ,ولو وجية نظر خاصة فييا ,لذا لف يتـ دراسة شعره مف حيث الوزف والقافية,
( ) 1نافع ,عبد الفتاح ,الشعر العباسً قضاٌا وظواهر.146 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.23/1
3
( ) حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.624 ,
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نوع في استخداميما ,ولـ يخرج بيما عف المألوؼ ,فميما حاوؿ الشاعر المحدث أف يتحرر مف قيود
فقد ّ
الوزف والقافية وقع في شباكيا وال يستطيع الخروج منيا ,فقد حافظ الخطيب عمى الموسيقى الموروثة
وتواصؿ معيا في قصائده إلى جانب ما استحدثو لنفسو مف مزج بيف البحور ,لكف دوف الخروج عف
األوزاف التي عيدىا الشعر العربي.
إذف ن ّوع يوسؼ الخطيب في البحور العروضية ,والتزـ بيا إلى ٍّ
حد ما ,إالّ ّأنو قاـ ببعض
التحديث ,حيث يذكر في مجموعتو الشعرية تحت عنواف (مرحمة الينابيع العالية)( )1عف حالة تحديث عمى
قاعدة تأصيؿ ,حيث تمكف بمجيوده الخاص إلى جانب الموروث الموسيقي بالخروج بما يسمى (التدوير
الحر).
المطمؽ – اإلرساؿ ّ

()2

وقد أسيب في شرحو لممتمقي.

لكف ىذا التحديث في السمـ الموسيقى بنظره يجب أف يتبعو تحديث مضموني أيضاً لكي ال يذىب
ىذا بذاؾ.

()3

إضافة إلى ذلؾ فقد انتقى مصطمح (ىارمونية مثمث الكرمؿ)
()5

(العرس السماوي)
والرمؿ -واليزج) .وقد مثمت قصيدة ُ

()4

عمى اجتماع أوزاف (الرجز-

ىذا المصطمح .وربما يعود ىذا التنوع الموسيقي

الذي أراده يوسؼ الخطيب إلى الحالة النفسية التي أراد إيصاليا عف طريؽ تنوع النظـ.
إف وجود حرؼ الروي في أواخر
أما القافية والتي "ليا دور شديد في التعقيد ,وال يكفي أف نقوؿ ّ

إف القافية جزء مف الوزف,
األبيات يضفي الوحدة عمى ّ
النص الشعري ,أو ّأنو يميز النثر عف الشعرّ ,...,
واّنو مشتمؿ عمييا بالضرورة"

()6

إذف ىي ال تقؿ أىمية عف الوزف العروضي وىي جزء ال يتج أز منو,

وبالضرورة أف ييتـ بيا كؿ شاعر ,وقد اىتـ بيا يوسؼ الخطيب ولـ ييمميا والتزـ بيا.

()7

(ٌ ) 1نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.115-114 /6
(ٌ ) 2نظر :نفسه ,ج.113 /6
(ٌ ) 3نظر :نفسه ,ج.115 /6
(ٌ ) 4نظر :نفسه ,ج.121 /6
(ٌ ) 5نظر :نفسه ,ج.122-124 /6
( ) 6خلٌل ,إبراهٌم ,النص األدبً – تحلٌله وبناؤه.116 ,
(ٌ ) 7نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج ,411 /1ج ,134 /1ج ,145 /6ج ,145 /6ج ,53 /1ج ,115 /1ج,141 /4
ج 615/4وغٌرها.
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اىتـ ىو ذاتو بتبيانيا وتوضيحيا لممتمقي .أما الموسيقى
ىذا بالنسبة لمموسيقى الخارجية عنده التي ّ
أثر التواصؿ بالتراث فييا؟
الداخمية لقصائده فما ييـ ىنا ىو ما ارتبط منيا بالتراث ,وكيؼ ّ
حرص الشعراء المحدثوف عمى االستفادة مف التراث مف شتى النواحي ,واالحتذاء بأسبلفيـ ,ونيج
طريقيـ في التأليؼ حيث وجدوا في أعماليـ ما يعينيـ ويفتح اآلفاؽ أماميـ ,فاستفادوا مف البناء المفظي,
وموسيقى المفظة وأسموب النظـ ,وحسف الصياغة ,والمدلوؿ اإليقاعي لمفظ ,إضافة إلى اإلطار الموسيقي
الشعبي ولغتيـ العامية في صورتيا ولفظتيا.

()1

فمـ يختمؼ تواصميـ مع التراث المفظي واألسموبي عف الموسيقى ,وكما لـ يستطيعوا التحرر مف
البحور العروضية والقافية وحافظوا عمييا ومزجوىا مع ما ىو مستحدث وحوروىا بما يضمف االئتبلؼ
بينيما ,كذلؾ اىتموا باإليقاع الداخمي لقصائدىـ ضمف التراث أيضاً ,ويتضح ىذا مف خبلؿ عممية
التناص وال سيما الديني منيا ,لما تمتاز بو األلفاظ والتراكيب والصياغة القرآنية مف إيقاع خاص يضفي
صوتًا ممي ًاز لمبيت الشعري إذا ما ضمنو الشاعر آية أو حتى لفظة قرآنية.
وقد وظؼ الشاعر التناغـ اإليقاعي القرآني في نصوص الشعر:

()2

شعبنا ،قد أ َْب َد َع ْؾ
َجؿ الذي ،يا َ

مف أيما د ٍ
عؾ
اجية قد أَ ْطمَ ْ

سيؼ ألَ ٍ
ؽ وأَشر َع ْؾ
سم َؾ
َ

يا ِ
أرضعؾ
بور َؾ
الثدي الذي َ
ُ
ود َع ْؾ
فال قالؾ ربنا ،أو ّ
ِ
القدس ،معؾ
إ ّنا عمى بوصمة

فتتآلؼ نغمات ألفاظ الشاعر واأللفاظ القرآنية لتعطي جواً موسيقياً مشحوناً بالفخر والبطولة التي
النفسية لمشاعر التي تبدو واضحة مميئة بالحماس
يتصؼ بيا شعبو الفمسطيني ,وىي أيضًا تعكس الحالة
ّ
والفخر .فيو عمى بحر الرجز وبمزاج تحريضي تراثي كما يقوؿ الشاعر

(ٌ ) 1نظر :حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.631 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.641 /4
3
( ) نفسه ,ج.633/4
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( )3

و"عندما كاف في مضموف

الحمية في النفس العربية ,وعمى وجو
ثبلثة أو أربعة مف اشعر عمى وزف (الرجز) ما يكفي إلشعاؿ نيراف
ّ

دو أجنبي كما حدث ,ميدانيًا ,عمى بطحاء (ذي قار)"
الخصوص عندما يتعمؽ األمر بمواجية َع ٍّ

()1

ولخفة أوزاف ىذا البحر وانسيابيا وصفاء تفعيبلتو (مستفعمف /مستفعمف) كاف لو األثر الجميؿ في
انعكاس صوت الشاعر التحريضي الثوري ,وحمؿ مشاعره عمى نغماتو ليصيب بيا قموب الشعب قبؿ
أسماعو وتفكيره .إضافة إلى صوت الكاؼ ,ذاؾ الصوت "الميموس الشديد ,...,ىذا الحرؼ ,إذا لفظ
ولعؿ
صوتو ممطوطاً مخفوتًا بو قميبلً ,ومضغوطاً بعض الشيء ,يحاكي صوت احتكاؾ الخشب بالخشب ّ
العربي قد اقتبسو عفو الفطرة مف ىذا الحدث إلشعاؿ النار بيذه الطريقة البدائية ,وصوتو في ىذه الحاؿ
يوحي بشيء مف الخشونة والح اررة والقوة والفعمية ,مما يؤىمو لبلنتماء إلى حاسة الممس ,أما إذا لفظ
بصوت عالي النبر وبشيء مف التفخيـ والتجويؼ ,فإنو يوحي بالفخامة واالمتبلء"...,

()2

.

إذاً تتكاثؼ خصائص بحر الرجز وصفات حرؼ الكاؼ معاً ,لتعطي إيقاعاً موسيقياً خاصاً ليذه
األرجوزة ذات الصوت العالي المشحوف بعواطؼ الشاعر وانفعاالتو ,الممقى بو عمى أسماع شعب بحاجة
لمثؿ ىذا الصوت الثوري الغاضب ,فاإليقاع إنما كاف يرتبط بموسيقى الكممات واتحاد حروفيا وتناغـ
مقاطعيا مف جية ,وبطبيعة تشكيبلت الموسيقى الخارجية مف جية أخرى ,ومع وجود التناص القرآني
الذي استميـ منو الشاعر الموسيقى الخاصة ليذه األرجوزة ,تصرؼ بالنص القرآني؛ ليتناسب وايقاع
أبياتو ,حيث وجد بألفاظ القرآف الكريـ ما يتناسب مع الحالة الشعورية والموقؼ مف جية والمعنى المراد مف
ودعؾ) التي تتبلءـ والصورة السامية التي رسميا الشاعر لشعبو (أبدعؾ /أطمعؾ/
جية أخرى (قبلؾّ /
أشرعؾ /أرضعؾ).
وكذلؾ التضاد في األلفاظ يعطي البيت الشعري نوعاً مف الموسيقى ,وال سيما إف كانت تمؾ
األلفاظ قرآنية ,فيقوؿ:

()3

عالـ ِ
ألجؿ ِ
ِ
نريده
الغد الذي ُ

ُنبدئُ َخ ْم َق ُو واف نشأ ُنعيده

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.634 /4
( ) 2عباس ,حسن ,خصائص الحروف العربٌة ومعانٌها.31-25 ,
3
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.641 /4
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الجبار وقوة إرادتو تمؾ القوة القادرة عمى بدأ الخمؽ وحتى إعادتو مف جديد ,فبل
فيو يرى في شعبو ّ

شيء يقؼ أماـ اإلرادة ,إنو يشبو تحدي اهلل – عز وجؿ – ألولئؾ الكافريف الذيف ينكروف عمى اهلل خمؽ
ىذا الكوف ,فيخاطبيـ بقولو " :أًَىٌَْ َّشًَْا مَْْفَ ُّجْذِئ اىيَّو اىْخَيْق ثٌَُّ ُّعِْذهُ "
ُّعِْذُهُ "

()2

()1

وقولو تعالى  " :أٍََِّ َّجْذَأُ اىْخَيْقَ ثٌَُّ

فاستخدـ األسموب القرآني ذو األسموب الشديد في مخاطبة الكافريف ,ليخاطب بو أعداءه الذيف

ال يسمعوف سوى بأسموب شديد ذو نبرة عالية وال سيما في لفظتي (نريده -نبدئ -نعيده).
ومثؿ التناغـ اإليقاعي كذلؾ:

()3

و ِ
ؽ
سْ
الميؿ في َخمي ِجنا ،وما َو َ
ِ
ؽ
ب ال ُغ ازةُ َم ْرَك َب ال َغ َر ْ
ل َي ْرَك ُ
البدر في س ِ
و ِ
اتسؽ
مائنا ،إذ
ْ
َ
ؽ
جعمَ َف شممَ ُي ْـ إلى َمَز ْ
لَ َن ْ
رب َؾ الذي خمؽ.
فسبح اسـ ٍّ
ٍّ
فيأتي بألفاظ قرآنية تتبلءـ مع سمّمو الموسيقى ,وتكمؿ لو الصورة الشعرية المنشودة ,فيحقؽ ىنا
يشد أسماع الناس ال سيما أنو عمى نمط اإليقاع القرآني ,إذ حافظ
بتواصمو مع ىذه األلفاظ القرآنية نغـ ّ
بالشدة والقساوة
الشاعر عمى نظاـ التصريح في أبياتو الشعرية ,ويوحي حرؼ القاؼ في العروض العربي
ّ
والصبلبة

()4

ونجح الشاع ر في دمج ىذه األلفاظ (وسؽ ,اتسؽ ,خمؽ) ضمف إيقاعو العروضي دوف أف

تظير بأنيا مقحمة في ثنايا النص .ورغـ سكوف القافية إال أف حرؼ القاؼ حافظ عمى موسيقاه.
وكذلؾ استفاد يوسؼ الخطيب مف اإليقاع الموسيقي الذي كاف يستخدمو الخطباء العرب قديماً
لجذب أسماع الناس إلييـ ,كما في قولو:

()5

( ) 1سورة العنكبوت ,آٌة .15
( ) 2سورة ٌونس ,آٌة .3
( ) 3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.643 /4
(ٌ ) 4نظر :عباس ,حسن ,خصائص الحروف العربٌة ومعانٌها.133 ,
5
( ) نفسه ,ج.654 /4
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تسمع الموتى النداء ،وال الصـ
َى ْييات ،لف
َ
مات
الدعاء ،ومف قد َ
عاش مات ،ومف قد َ
َ
فاتٍ ،
ٍ
آب،
وح َدهُ اآلت ،ما ِم ْف
َ
وآت ْ
ذاىب َ
حتى يح ِفَز ال ِيمما.
حيث يوصؿ الخطيب بيف مقطع إيقاعي أللفاظ القرآف قولو تعالى " :بَِّٔهَ ٌَب رُغِّْغُ اٌٌَّْْرَََٰ ًٌََب رُغِّْغُ اٌصَُُّّ
اٌذُّػَبءَ"

()1

ومقطع إيقاعي آخر مف خطبة قس بف ساعدة ..." :مف عاش مات ,ومف مات فات ,ك ّؿ ما

ىو ٍ
آت آت"... ,

()2

لينشأ نغمة المستحيؿ التي ينشدىا ىنا ألولئؾ المتخاذليف والذي ال يرجو منيـ أي

فائدة.
ولفظة (ىييات) ىنا وحدىا كفيمة بأف توصؿ لممتمقي صوت الشاعر اليائس الفاقد لؤلمؿ .وال
سيما وأف صوت الياء ينـ عف التبلشي واإلختفاء .إضافة إلى تمؾ الجمؿ القصيرة المتتالية ,التي ىي
أيضًا تحدث موسيقى داخمية خاصة ,وتكرار حرؼ التاء فييا والذي "صوتو المتماسؾ المرف يوحي بمممس
بيف الطراوة والميونة"

()3

وتتغمؼ ألفاظ (ىييات -لف تسمع -الموتى -الصـ -مات -فات -ذاىب)

حس وجداني يائس ,تدؿ
بالحزف واليأس وىذا يوحي بو أصوات حروفيا واسموب النفي فيياّ ,إنيا ذات ّ
عمى المستحيؿ (ىييات) .إنيا تعطي المقطع إيقاعًا موسيقيًا ىابطًا ,يتناسب وحالة اليأس والتراجع التي

تمؼ الموقؼ.
إف توظيؼ الشاعر أللفاظ معينة مف عمؽ التراث ليعبر بيا عف حالة معينة كفيمة بأف تعطي
ّ

الشعر جرساً موسيقيًا خاصاً إلى جانب البناء العروضي ليا" ,فبنية القصيدة الداخمية مف حالة شعورية
معينة يعيشيا الشاعر تقتضي إطا ًار لغويًا مناسبًا وصو ًار تتمثؿ الحالة وتبرزىا ,مما يمحؽ بالبناء الوزني

( ) 1سورة النمل ,آٌة .41
(ٌ ) 2نظر :صفوت ,أحمد زكً ,جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرة ,ج.44 /1
3
( ) عباس ,حسن ,خصائص الحروف العربٌة ومعانٌها.11 ,
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مضموناً موسيقياً آخر ىو اإليقاع إلى جانب البناء العروضي"
النص

()1

فاإليقاع العروضي يوحي بحركية

()2

فألفاظ (الصمب والجمجمة والصميب) تتضافر وحالة الشاعر ,فتعكس صوتو الحزيف ,إذ استمد
استغؿ
ألفاظ مأساة المواطف التي تحدث فييا عف حادثة الصمب وذكر فييا آالمو وآالـ المسيح .حيث
ّ
صوت اآله والحزف التي رافقت المسيح في أحداث الصمب ليوصؿ بيا صوت آالـ شعبو في أحداث
االحتبلؿ.
ولمفاصمة القرآنية أثر في دراسة اإليقاع الموسيقى في الشعر" ,وىي تأتي لنشر ٍ
موسيقي
جو
ٍ
محمؿ بالمعنى الذي يكمؿ مضموف اآلية الكريمة التي ختمت بيا ,وىي ذات وظيفة ىادفة ,وليست زائدة
ّ

أو فضمة في الكبلـ؛ فباإلضافة إلى شحنتيا النغمية ,فإنيا تأتي شديدة االتصاؿ بالسياؽ القرآني ,ومتممة
لممعنى الذي تريد إب ارزه اآلية الكريمة"

()3

كبل منيما جرس
وىي تقابؿ القافية في الشعر ,حيث يعطي ًّ

خا ص في النياية (اآلية /البيت الشعري) وىي تثير ذىف المتمقي ليحاوؿ أف يحزر ما ىي الكممة الفاصمة
التي ستكوف التالية .وحينما تكوف الفاصمة عمى زنة واحدة وحرؼ واحد ,...,يكسب الكبلـ رونقاً
وحسناً"(.)4
النصر العربي القديـ وأسماء قادتو العظماء,
أما مف أحداث التاريخ العربي ,فقد
ّ
استمد مف ألفاظ ّ

صوتاً موسيقيًا عاليًا ينادي بالفخر بأمجاد أسبلفو مف جية وايقاظ روح الحماسة واألمؿ في شعبو مف جية
أخرى.
وقد استغؿ الشاعر الطاقة الكامنة في الفاصمة القرآنية ,ووظفيا في قولو:

()5

ش ْر َخ البر ِ
ؽ
شؽ َ
اد َم ْف ذاؾ الذي َي ُ
َجو ُ
ِ
فوؽ جب ِ
الظالـ
ية

( ) 1حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.631 ,
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.43 /4
( ) 3النواقعة ,جمال ,أثر القرآن الكرٌم فً الشعر الفلسطٌنً الحدٌث ,رسالة دكتواره ,جامعة مؤتة.133 ,6114 ,
( ) 4إسماعٌل ,عز الدٌن ,األسس الجمالٌة فً النقد العربً.662 ,
5
( ) الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.111/4
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ؽ في جينِـ القَ ِ
ص ْدَر األُف ِ
تاـ
َ
َم ْف َيقُد َ
ض ْبحا..
َم ْف ُيصا ِى ُؿ الفَالةَ َ
النجوـ قَ ْدحا..
شع
ُي ُ
َ

()1

()2

س ْر ُج ُو ال َن ِجي..
َم ْف َع َدا َؾ َ
ِع ْط ُرهُ ال َنبي..
يا َعِمي ..يا َعمي..
ٍ ِ
ياء!!..
يقطر مف دـ ..ض ْ
عاد سيفُ َؾ الذي ُ
فقد استغؿ فاصمة سورة العاديات ,قاؿ تعالىًَ " :اىْعَبدَِّبدِ ضَجْحًب ( )1فالموريات قَ ْدحاً"

()3

ليتمـ

الفنية مف جية وليحدث فييا نوعًا مف الحركة وليخرج أصواتًا منيا ,فصورتو قريبة مف الصورة
صورتو ّ
ؾ حو ِافرىا,
القرآنية حيث أقسـ اهلل في ىذه اآليات بالخيؿ وأصوات أنفاسيا واشتعاؿ النار التي تخرج بص ّ
المرجوه في زماف
عمي -رضي اهلل عنو -تمؾ الخيؿ
والشاعر ىنا أيضًا يتحدث عف الخيؿّ ,
ّ
لكنو خيؿ ّ
خمت فيو الفوارس ,وقد أتى بياتيف المفظتيف لقوة جرسيما ولمفت انتباه القارئ إلى ىذه الصورة التي رسميا
بقية الفواصؿ التي
لجواد عمي – رضي اهلل عنو ,-فحروفيما (ضبحا-قدحا) ليا أصوات أقوى وأعمى مف ّ
أتى بيا الشاعر .وقد ربط بيف الجو العاـ لسورة العاديات مف جية وبيف جو القصيدة (بالشاـ أىمي واليوى

بغداد)

()4

وعمقاً ,في صميـ مأساتنا
والتي يقوؿ فييا الشاعر
ّ
"أظف ّأنيا استفاضت ,ىي نفسيا ,أفقاً ُ

العربية ,بعموميا والمشرقية العربية منيا ,بوجو خاص"...

()5

الحر
مف جية أخرى ,فقد شيد الشعر ّ

خروجاً عف الوزف ,وعدـ التقيد بالقافية ,فنوع الشعراء قوافييـ ,وخرجوا عف اإليقاع المنتظـ ,فمـ تعد
الموسيقى ج ّؿ اىتماـ أصحاب الشعر الحر ,فمـ يقيدىـ الوزف ولـ تكبؿ أبياتيـ القافية ,فحينما دخؿ شعر
التفعيمة األدب الفمسطيني "وأصبح لو أنصاره الذيف شعروا باالنطبلؽ ,فمـ تعد تقيدىـ القافية ,وال إيقاع
( ) 1ضبحا :صوت أجواف الخٌل إذا َعدَ ْ
ت .تفسٌر الجاللٌن ,615 ,سورة العادٌات.
( ) 2قدحا :الخٌل توري النار بحوافرها إذا سارت فً األرض ذات الحجارة باللٌل ,تفسٌر الجاللٌن ,سورة العادٌات.
( ) 3سورة العادٌات ,اآلٌة .6+1
(ٌ ) 4نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.114-141/4
5
( ) نفسه ,ج.144/4
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نوعوا في الفاقية ,...,وقد جاء ىذا التطور غالباً عمى وقع التغيرات التي
معيف ,فقد استخدموا ّ
عدة أوزافّ ,
حدثت في منتصؼ القرف العشريف ,ومنيا ا لوجع السياسي النابع مف النكبات المتتالية في فمسطيف التي
كسرت المتوقع وأتاحت المجاؿ لمخروج عف المألوؼ الموسيقي" ( ,)1وىذا شأف الشاعر ىنا فتارة نجده
ممتزماً وأخرى نجده خارجاً عف القانوف الموسيقي.
لكف في قولو:

()2

موطني ..ىذه َب ِقي ُة َنفسي
أيف يا موطني سأح ِف ُر ِرمسي
ٍ
ضيعتُ ُو َغ َير ِرجسي
كؿ
شيء َ
أرجاء َنفسي!!
غير إثمي َي ْحتَؿ
َ
َ
نجده التزـ الوزف (مشطور الخفيؼ) وكذلؾ القافية السينية ,فأعطى ىذا المقطع موسيقى خاصة
نفسية واحدة ال يشوبيا اضطراب ,فيو صوت (ميموس رخو ,... ,صوتو
ذات إيقاع متناغـ ,تعكس حالة ّ
()3

فصوت الشاعر ىنا صوت خافت

لمسي بيف النعومة والمبلمسة"...
المتماسؾ النقي يوحي بإحساس
ّ
حزيف ,يكسره الخجؿ مف وطنو الذي عاد إليو ببقايا نفسو والتي ال يعمـ أيف سيحفر ليا قب اًر يحتوييا ,فقد

أضاع ك ّؿ شيء سوى إثمو الذي يحتؿ نفسو ,فألفاظ القافية (نفسي ,رجسي ,رمسي) إنما تدؿ عمى
اإلنكسار والضعؼ في النفس ,وىذا ما يمكف تممسو مف إيقاع ىذه األلفاظ ,وىذه القافية تحيمنا إلى قافية
الشاعر أحمد شوقي في سينيتو المشيورة:

()4

صنت نفسي عما يدنس نفسي

وترفعت عف ندى كؿ جبس

ِ
ك ّؿ ٍ
دار أحؽ
باألىؿ ،إالّ

ٍ
ِ
المذاىب ِر ْج ِ
س
خبيث مف
في

( ) 1زعرب ,أحمد موسى ,الشهادة وتجلٌاتها فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر بعد عام  ,4691رسالة ماجستٌر ,الجامعة اإلسالمٌة – ّ
غزة,
.113 ,6114
( ) 2الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.111/1
( ) 3عباس ,حسن ,خصائص الحروف العربٌة ومعانٌها.111-111 ,
4
( ) شوقً ,أحمد ,األعمال الشعرٌة الكاملة ,م.33-31 ,1
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شغمت بال ُخم ِد عنو
وطني لو
ُ

ِ
الخمد نفسي
نازعتني إليو في

وأرى (الجيزةُ) الحزينة ث ْكَمى

بعد مف ضاق ِة (رمسي)
لـ تُ ِف ْ
ؽ ُ

فقد عارضو بالوزف ذاتو (البحر الخفيؼ) والموضوع إياه (الحديث عف الوطف ومع الوطف),
وكذلؾ عارضو بالقافية (السيف المكسورة)
أعمالو وال سيما ّأنو كاف
تنوع الوزف والقافية في شعر يوسؼ الخطيب فيي ربما الغالبة عمى ّ
أما ّ
()1
يظن ّف أحد
يمتمؾ زماـ عمـ العروض ,وكانت لو قدرات عمى اختراع شيء خاص
فيقوؿ "ولكف ..ال ّ

أنني سأتسّمؿ ىكذا خمسة إلى ساحة النقد الموسيقي ,...وانما الذي أردت أف أالحظو ىنا – في مواجية
احتياجي الشديد إلى (شكؿ جديد) أتصدى بو شعرياً لكارثة االنفصاؿ ىو ىذا التدفؽ الممحمي المديد في
جممة الموسيقى الكبلسيكية ,إضافة إلى ما تختص بو أيضاً مف توازيات أو تزامنات ىارمونية"...
قصيدتو (العرس السماوي)

()3

()2

(الرجز – واليزج-
يخترع (ىارمونية مثمث الكرمؿ) والتي تتألؼ مف أوزاف ّ

الرمؿ) " ,مثمث الكرمؿ ىو المصطمح العروضي الذي أحببت أف اطمقو عمى األنغاـ مف داخميا"..
وّ

فيقوؿ فييا

()5

ففي

:

صحبي،
أشر َب الميم َة يا َ
لف َ
ُخذوا كأسي ِلج ٍ
الريح،
وؼ َيبستْ ُو
ُ
َ
أطر َب،
أشر َب ،لف َ
لف َ
ُردوني إلى نفسي..
ص ْي َوِة أحزِان ْو..
َد ُعوا قمبي عمى َ

( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.115-111/6
( ) 2نفسه ,ج.111/6
( ) 3الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.121/6
( ) 4نفسه ,ج.121/6
5
( ) نفسه ,ج.124/6
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()4

نوع في القافية ,ويوضح الشاعر ىذا (المثمث الكرممي) فيقوؿ:
نوع بيف األوزاف الثبلثة ,وكذلؾ ّ
فقد ّ
"وا لمثاؿ اإليضاحي البسيط عمى ذلؾ ىو أنؾ لو قرأت السطر األوؿ مف الجممة األولى ,مف ىذه
القصيدة [ :لف أشرب الميم َة يا صحبي ]...فأنت ىكذا عمى استدارة أو استمرارية وزف (الرجز) ...بينما لو
أضفت إلى أوؿ ىذا السطر ضمير المتكمـ (أنا) ليصبح [ :أنا لف أشرب الميم َة يا صحبي ]...فستنتقؿ
الجممة كميا ,ىكذا إلى وزف (اليزج) ..وثالثًا ,وأخي ًار ,لو حذفت مف ىذا السطر األوؿ نفسو أداة النفي
(لف) ليصبح [أشرب الميم َة يا صحبي ]...فستجد أف الجممة الشعرية نفسيا ,وبأكمميا أيضًا ,قد انتقمت فو ًار
(الرمؿ) عمى إرسالو"...
إلى وزف ّ

()1

الرجز إلى مفاعيمف في
فتتحوؿ األوزاف تباعاً مف مستفعمف في بحر ّ

الرمؿ .وىي بحور خفيفة سريعة ,مزج بينيا في عمؿ واحد (بإضافة
بحر اليزج ثـ إلى فاعبلتف في بحر ّ

تارة وبحذؼ تارة أخرى) .إنو خروج عف مألوؼ موسيقى الشعر ولكف دوف التنكر إلييا فيو يخترع ويجدد,

ويستغؿ تراثو العروضي يتبلءـ وحالتو النفسية مف جية ,وعصره الحديث وشعره مف جية أخرى.
الرجز (مستفعمف /مستفعمف /فعمف) ,والبيت الذي يميو ىو عمى بحر
فمفتاح القصيدة ىنا ىو بحر ّ

اليزج (مفاعيمف /مفاعميف /مفاعيمف) ,وىكذا ...إذف " لـ يخرج الشعر العربي في معظـ مراحؿ تطوره عف
بل .فقد ظمت خطوات التجديد التي شدىا في شكمو الموسيقي جارية
البناء الموسيقي الذي أقيـ عميو أص ً
ضمف العروض العربي الذي استنبط أصولو وقوانينو الخميؿ بف أحمد الفراىيدي"

()2

عمى الرغـ مف ما

أف الثبات
ي العصر الحديث ,إال ّ
حدث فيو مف تغيرات في المضاميف واألغراض ,وليست لغتو وأساليبو ز ّ

الموسيقي ظ ّؿ سمتو األولى ليس مف باب المحافظة عمى الموروث فقط ,بؿ ّإنو نابع مف ثقافتيـ التي
نشأوا عمييا ,وساروا عمى نيجيا ,محاوليف تطويع ىذا الموروث الموسيقي واالستفادة منو في أعماليـ,

ضمف الحدود العروضية ,لكف بإيقاعات ونغمات جديدة تبلئـ روح العصر مف جية ,وتشد أسماع المتمقيف
مف جية أخرى" ,فالموسيقى الشعرية ليست قائمة كميًا عمى البناء العروضي وايقاعاتو وحدىا .فبنية
القصدية الداخمية المستمدة مف حالة شعورية معينة يعيشيا الشاعر تقتضي إطا اًر لغوياً مناسباً وصو ًار
تتمثؿ الحالة وتبرزىا ,مما يمحؽ بالبناء الوزني مضموناً موسيقياً آخر"...

()3

الحؽ ىو مف تآلفت
فالشعر
ّ

بو الروح الشعورية والمغة والصورة مف جية وااليقاع والمضموف مف جية أخرى ,فالشاعر "ميما أوتي مف
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.121/6
( ) 2حداد ,علً ,أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث.611 ,
3
( ) نفسه.631 ,
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ِ
روى نقير إلى
مقدرة خارقة أو استثنائية في مجاؿ التحديث العروضي "االيقاعي" ىذا ,فمف يضيؼ ذلؾ ش َ
القيمة النيائية ألعمالو الشعرية ,إال بتحقيؽ شرط التحديث في المضموف الشعري نفسو عمى قدـ المساواة,
وبالتعامؿ جيداً مع طبيعة العبلقة الجدلية ما بيف "الشكؿ – والمضموف" ,مف حيث يمزـ أف يستتبع
التحديث ىنا ,تحديثاً مقاببلً ىناؾ ,واال اختمت المعادلة مف أساسيا ,وصارت إلى عبث وبطبلف!!"..

()1

اذف ىناؾ محافظة عمى الموروث الموسيقي وىناؾ تحديث لكف مشروط بتحديث الشكؿ والمضموف أيضًا
لكي ال يكوف ىناؾ خمؿ في ىذا التحديث.
أما مف ناحية التراث األدبي ,فكاف لو نصيب في التأثير عمى الجانب الموسيقي ,فمـ يقتصر
التناص ىنا عمى الجانب المفظي (البينة المفظية /الموضوعية) بؿ تعداه ليشمؿ أيضاً الجانب الموسيقي
(البنية العروضية) ,فالتناص ال يقع بالمضموف والمفظ بؿ أيضاً يكوف في الوزف والقافية:

()2

أكاد أُو ِم ُف ،مف ٍ
شؾ ومف َع َج ِب
ُ

ِ
العرب
ىذي المالييف ليست أُم ِة

وؼ الميؿ بارق ٌة
لوال ُ
سج َ
تشؽ ُ

ِ
الح ُج ِب
شعم َة
ِ
يا ُ
الصبحُ ،ردٍّي حال َؾ ُ

التاريخ جامع ًة
يج بي ِذ ِك ُر
ِ
تَ ِي ُ

قع ُد بي
ويعتريني االسى حولي ،فَ َي ُ

وري ًة" في ِ
الميؿ ِ
"ع ُم ِ
أحرقُيا
أغزو َ

ِ
ِ
ِ
الطير في ال ّن َق ِب!!
ذاء
وبش ْم ُو أُختي غ ُ
()3

عارض فييا قصيدة أبي تماـ فتح عمورية:
أنباء ِم َف ال ُكتُ ِب
َصدؽ
الس ْي ُ
ؼأ ُ
ً

ِِ
الجد والم ِ
عب
الحد بيف ٍّ
في َحده َ

ط بو
فتح
ِ
الفتوح تعالى أَف يحي َ
ُ

ط ِب
نثر مف ال ُخ َ
نظـ مف الشعر أَو ٌ
ٌ

...

...

وقد كانت ىذه المعارضة لئلبداع في ىذا القالب الشعري الذي ذاع سيطو وعمت مكانتو ,فقد التزـ
بالوزف والقافية والبحر ,وحتى الحدث (فتح عمورية) لكف اختبلؼ الزمف حكـ عمى الشاعر قمب موازيف
( ) 1الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.115/6
(ٌ ) 2نظر :الخطٌبٌ ,وسف ,فً أعماله الشعرٌة الجاهزة ,ج.153 /6
3
( ) ٌنظر :دٌوان أبً تمام الكامل ,شرح شاهٌن عطٌة.14-13 ,
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(فتح عمورية) وناسبو مع (الزمف الحاضر) مف جية ومع نفسيتو كشاعر يوصؿ رسالتو لشعبو مف جية
وكأنيا ىي ليست
أمة يكاد الشاعر يش ّ
ؾ فييا لما ىي عميو اآلفّ ,
أخرى .فأيف ذاؾ الفتح العظيـ مف حاؿ ّ
األمة التي فتحت (عمورّية) .فحالتو ىذه عكست حالة مف ىبوط صوت اإليقاع في القصيدة في حيف
تمؾ ّ

عبل صوت أبي تماـ فرحاً بالفتح مفتخ ًار بو وبقائده .رغـ أف صوت القافية في كبل القصيدتيف (الباء
المكسورة) والتي تميزىا بالجير والقوة

()1

إالّ أف طبيعة األلفاظ السابقة عمييا كاف ليا األثر في إخفاض

صوت اإليقاع في قصيدة يوسؼ الخطيب.
ورغـ اختبلؼ الحالة النفسية لمشاعريف ,حيث تزاحمت صور الفخر بيذا الفتح وعمت أصواتو
فييا ,عند أبي تماـ ,سيطر صوت الحزف واليأس عمى ألفاظ يوسؼ الخطيب التي بنى منيا قصيدتو .فقد
اتفقا في المضموف (فتح عمورية) وكذلؾ بالبحر والوزف العروضي (البسيط) .والقافية (حرؼ الباء
المكسور).
ولما كاف النص حصيمة أفكار وأصوات وايقاع وتواصؿ مع التراث ,واحداث انسجاـ فيما بينيما,
كاف عمى الشاعر أف يتحمى بالذكاء والذوؽ والثقافة الواسعة ويحمؿ صفة األصالة وعدـ التنكر لماضيو
وماضي أسبلفو لكي يخرج بعمؿ متقف يحمؿ صفات جمالية تمكنو مف الوصوؿ إلى آذاف جميع الناس,
والسكف في قموبيـ وعقوليـ ,حتى يضمف لو البقاء واالستم اررية.
وىذا ما وجدناه عند شاعرنا يوسؼ الخطيب صاحب الذوؽ الخاص ,ذا األسموب السحري,
والمتممؾ لزماـ المغة والحاذؽ في استخداـ األلفاظ ,والفناف في رسـ صوره الشعرية ,والممحف لموسيقى
أشعاره ,والمحافظ عمى الموروث ,والداعي لكؿ ما ىو مستحدث والمتحرر في إبداء ال أري والفكر.
وىذا ما شيد بو ناىض حسف في كتابو الذي ألّفو عف الشاعر يوسؼ الخطيب – ذاكرة األرض,
الفنية المستقمة والمتميزة في العديد مف المبلمح
ذاكرة النار ,فيقوؿ فيو " :فقد تجسدت فرادتو وشخصيتو ّ

إف
والسمات الفنية األساسية ,ومنيا :طريقتو في تعاممو مع المغة ,وكيفية تطويعو ليا ,حيث يمكف القوؿ ّ

لو قاموسًا شعريًا خاصًا يميزه عف كافة مجايميو مف الشعراء ,واألساليب الفنية الحديثة التي استخدميا في

التعبير عف رؤاه وأفكاره ومواقفو ...ولع ّؿ فرادتو ىنا تتجسد بشكؿ ساطع في نظرتو الخاصة لمظواىر
1

( ) ٌنظر :عباس ,حسن ,خصائص الحروف العربٌة ومعانٌها.111 ,
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بالحدة,
العامة ,وخاصة السياسية منيا ,وفي طريقتو ,وسخريتو البلذعة التي وسمت موقفو النقدي
ّ
والجذرية والطرافة"...

()1

1

( ) ـــــــــــ ,الخطٌبٌ ,وسف ,ذاكرة األرض – ذاكرة النار.11 ,
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الخاتمة
الحمد هلل الذي أعانني عمى إنجاز ىذا البحث ,واسأؿ اهلل أف أكوف قد وفقت فيو ,ومف النتائج
التي تمخضت عف ىذه الدراسة:
 .1مصطمح التراث مصطمح محدث انتقؿ مف الخاص إلى العاـ بعد أف دخؿ في العالـ األدبي
والنقدي ,فمـ يعد يقتصر عمى مفيومو القديـ في كونو (تركو) ما تركو اآلباء لؤلبناء مف ناحية
مادية ,بؿ أصبح يطمؽ عمى كؿ ما أتى ووصؿ إلينا مف السمؼ إلى الخمؼ مف قيـ وعادات
ّ

وأفكار وانجازات وعموـ وآداب.

 .2تجديد التراث والعودة إليو جزء مف مكونات الواقع ,وليس دفاعاً عف موروث قديـ فقط ,فتجديده
يكفؿ إعادة بناء اإلنساف عف طريؽ اكتشاؼ تاريخو وتفجير طاقاتو المخزونة ,ومف ثـ خمؽ جواً
ثقافيًا يساعد عمى خمؽ المفكريف والمبدعيف ,ىذا عمى الصعيد العاـ ,أما مف الناحية األدبية يعد
استمياـ التراث األدبي والعودة إليو وتوظيفو في األعماؿ األدبية وتمثمو فييا مفتاحاً ميماً وبار ًاز
النص ,والكشؼ عف جمالياتو.
في الكشؼ عف شعرية ّ
 .3أخذت العبلقة مع الموروث تتطور مف وقت آلخر ,بعد أف أدركوا قيمتو وأىميتو حيث بدأت
باالقتباس والتشبيو البسيط والتضميف ,والوصؼ والسير عمى خطاه في الشكؿ والمضموف .ثـ
تعدت ىذه العبلقة النمطية في التواصؿ مع التراث في ىذا الشكؿ ,لتصبح أكثر عمقًا ,فمـ يعد
مجرد نقؿ ,وليس عممية ترصيع وزخرفة ,بؿ إعادة خمؽ وترتيب بحيث يصبح التراث جزءًا مف
التجربة الشعرية ,وليس مقحمًا عمييا .فعممية تجديد التراث وتوظيفو في العمؿ األدبي ّإنما يقوـ
عمى تجانس األزمنة (الماضي والحاضر).

وقضيتو ,فبتواصمو بالتراث ,استطاع
حية لواقعو
ّ
 .4تواصؿ الشاعر بالتراث جعؿ شعره صورة ّ
الشاعر أف يتواصؿ مع شعبو وأمتو ,ويوصؿ رسالتو إلى كؿ العالـ ,وكذلؾ استطاع بتواصمو ىذا

نشر قضيتو وايصاليا لممؤل ,وأكسبيا بعدًا دينيًا ثقافيًا تاريخيًا إضافة إلى بعدىا السياسي.
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 .5التناص مف المصطمحات النقدية المحدثة التي دخمت ثقافتنا العربية نتيجة االنفتاح عمى ثقافات
الغرب ,واف فطف النقاد العرب بعدىا أف ىذه الظاىرة ىي قديمة محدثة في أدبنا العربي.
 .6تمثمت األنماط التراثية عند يوسؼ الخطيب والتي تواصؿ بيا ووظفيا في أعمالو بالتراث الديني
والتراث التاريخي والتراث األدبي وما يندرج ضمف كؿ واحد منيـ.
األدبية ,وىي مف أبرز الروافد
الفعاؿ في األعماؿ
ّ
 .7لمتراث الديني مرجعيات داللية ليا حضورىا ّ

التي تغذي البنية الوجدانية لمنص فيو يمس ال عقؿ والروح ,إضافة إلى الفضاء الداللي في التجربة
الشعرية وآلية التمقي ,وتضميف الشاعر الفمسطيني لمنص القرآني (الديني) في قصائده دليؿ عمى

أف القضية الفمسطينية ليست ذات بعد سياسي فقط ,بؿ ذات بعد ديني بالدرجة األولى وال سيما
ّ

وقد كاف لفمسطيف مكانتيا الدينية فيي ميبط الديانات وأرض الرساالت .وقد تفاعؿ يوسؼ
الخطيب مع التراث الديني وال سيما مع تمؾ التي تمس القضية الفمسطينية وتتحدث عف العدالة

والحرية ,واستدعى شخصياتيا التي كانت ليا صمة وثيقة بأرضو كالمسيح ويوسؼ عميو السبلـ,
خاصة وقد تشابيت تجارب ىؤالء الرسؿ والشعراء ,ووجدوا فييـ انعكاسًا لوجدانيـ وفكرىـ,
فاستدعوىـ في قصائدىـ لشعورىـ بأف ىناؾ روابط وثيقة بينيـ.
 .8أما التواصؿ مع التراث التاريخي فقد راوح يوسؼ الخطيب بيف استدعاء الشخصيات التاريخية,
وبيف استعادة بعض المواقؼ واألحداث التاريخية .وقد تنوع األسموب بيف السخرية ,وبيف إثارة
ىمـ الجميور واستنياضيـ وترىيب العدو مستعينا بالصفحات المشرقة مف سفر بطوالت أمتو.
وأما استدعاء الشخصيات فكاف استحضار كرمز وقناع فني أكثر مف مف استدعائيا بشكؿ مباشر
وحقيقي ,فقد كاف يحورىا ويتوسع بيا أحيانًا ويغاير بيا الحقيقة وذاؾ ليتبلءـ ورؤيتو الشعرية .فقد
كانت استدعاءاتو تعكس الواقع بصورة دقيقة.
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 .9تراوح التناص األدبي عند يوسؼ الخطيب بيف األدب القديـ والحديث ,العربي والغربي منو ,وتمثؿ
باستدعاء بعض النصوص وتوظيفيا مباشرًة أو تحويرىا وأخذ الفكرة منيا ,وتوظيؼ األقواؿ
الشعرية والنثرية منيا والقصص .وكذلؾ قاـ باستدعاء الشخصيات األدبية مف خبلؿ قصصيا

الرد عمييا ,وربما نقدىا والتقريع بيا كما فعؿ مع محمود درويش
ومواقفيا ,ومعارضتيا أحيانًا ,أو ّ
وحبو لموطف والوالء لو .كذلؾ بث روح
عبر عف موقفو الوطنيّ ,
وغيره .وفي جميع استدعاءاتو ّ

ٍ
ونفوس باعت نفسيا مف أجؿ السمطة.
التمرد واشعاؿ الثورة في نفوس غطت في سبات عميؽ,

أما األدب النثري فقد استطاع يوسؼ الخطيب المزج بيف الكبلـ النثري والشعري في أعمالو
ببراعة.
 .10شكمت األسطورة ذاؾ المورد السخي لمشعراء في كؿ زماف ومكاف لما تتمتع بو مف جاذبية
خاصة ,حيث أنيا تصؿ بيف اإلنساف والطبيعة ,وكذلؾ لغتيا الفطرية ,وصورىا البيانية .وتمثمت
آلية توظيؼ التراث األسطوري أكثر ما يكوف بالرمز والقناع ,وذلؾ تعبي اًر عف المعاناة والفساد
والتخاذؿ الذي ساد العصر وطغى عميو ,فأتى بالرموز األسطورية ليعزز الداللة ,ويعمؽ الصورة,
ويقوي البنية الخطابية لمنص.
 .11لـ يترفع يوسؼ الخطيب عف توظيؼ التراث الشعبي وحكاياتو وخرافاتو ,حيث وجد فييا ما يخدـ
رؤيتو في الواقع مف الفساد واإلنحطاط الذي ساد عصره ,وتخاذؿ الح ّكاـ وتسمطيـ وتجبرىـ .اما
األغنية الشعبية فقد عكست الحنيف والشوؽ لموطف.
نوع يوسؼ الخطيب في آليات توظيؼ التراث في أعمالو الشعرية ,وكذلؾ وفؽ مقتضيات
ّ .12

تـ تصنيؼ آليات التوظيؼ عنده عمى النحو األتي:
الموضوع والحالة النفسية والرؤية الذاتية ,وقد ّ
أوال :مف حيث االستخداـ :والذي تمثؿ بكونو ظاىرة عرضية تارة ,وظاىرة فنية تارة أخرى ,وكقناع
فني كذلؾ.
ثانياً :مف حيث المضموف :وذلؾ وفؽ رؤية الشاعر الذاتية والموضوعية.
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ثالثا مف حيث البناء الفني لمقصيدة ,والذي يمثؿ بالمغة والتراث ,والصورة والتراث ,واإليقاع
والتراث.

 .13كانت صمة الشاعر بالتراث ال تتعد النقؿ المباشر والبساطة (تشبيو  /وتضميف /واقتباس) ,ثـ
ال مف التعبير عف الموروث.
تطورت بحيث اصبحت تتمثؿ بالتعبير بالموروث بد ً

 .14تمثمت آلية توظيؼ التراث كظاىرة فنية في أعماؿ يوسؼ الخطيب بالرمز الفني والذي مف
صفاتو القدرة عمى اختصار المعنى ,حيث يحؿ محؿ الرموز بو باإليحاء.
 .15القناع أسموب فني ينـ عف عبلقة جديرة بيف الشاعر والتراث حيث أخذ الشعراء البحث عف
وسائؿ وأساليب فنية جديدة تكسب أعماليـ صور حداثية رائعة يرصعيا اإلتقاف ويزينيا األسموب
أف ظاىرة القناع لـ يستخدميا الشاعر كثي اًر وذلؾ لما عرؼ عنو مف صراحة
فكاف القناع .إالّ ّ
وجرأة في القوؿ وابداء الرأي فمـ يكف يتحرج مف ابداء رأيو صراحة.

 .16ال يخمو أي عمؿ أدبي مف ذاتية مؤلفو ,فيو بمثابة جزء ال يتج أز مف مكنونو وعقمو ,وال سيما
كشاعرنا يوسؼ الخطيب الذي أخذ عمى عاتقو مسؤولية حمؿ قضية وطنو ونقميا لمعالـ .فأكثر
مف الموضوعات التي تمس قضيتو وشعبو وواقعو.
 .17يمتمؾ الشاعر قاموساً لغوياً خاصًا بو مستمد مف التراث وممزوج بمغة الحاضر ,حيث سيطرت
عميو الفاظ اليزيمة واالنكسار والظمـ والتراجع وذلؾ نتيجة لواقعو المعيش .وتراوحت لغتو بيف
الفصيحة القديمة الجاىمية أحياناً ,وبيف المغة العامية – الصريحة مف جية أخرى .وكذلؾ تنوعت
المصادر التراثية لمصور التي رسميا يوسؼ الخطيب في أعمالو ,وذلؾ لمقتضى الحاؿ,
وتراوحت بيف الصور الساخرة ,وصور استش ارؼ المستقبؿ والفخر بالماضي ,وكذلؾ صور
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اليزيمة واإلنكسار .ولـ يخرج يوسؼ الخطيب عف عروض الخميؿ ,إالّ ّأنو لـ يتوقؼ عنده ,بؿ
عمد إلى اختراع سمـ موسيقي خاص ,فكاف الممحف الموسيقي ألشعاره والمحافظ عمى الموروث .

 .18وأخي ًار توصي الباحثة بعمؿ دراسة مخصصة لمغة الشاعر وال سيما أنيا عرفت بالصراحة
والجرأة ,وكذلؾ دراسة الواقع والقضية الفمسطينية مف خبلؿ رؤية الشاعر الذاتية ,ودراسة داللة
صورة الرسؿ وال سيما المسيح في شعره.
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Communicating Heritage in the Poetry of Yousef Al-Khatib
Abstract
This study deals with "communicating heritage in the poetry of Yousef Al-Khatib," as for the
heritage of the importance in life (scientific and practical), it is the legacy of our forefathers ,
It is aid in the detection of components of life, and helper in dealing with the attitudes and
similar cases , so human cares about that heritage and stick with it and work on the transfer of
ancestor to descendant , to ensure continuity and preservation of identity , that others
endeavor to erase, change or alter, and purify even probably stolen when he/she realized the
significance for its family.
All of this was stuck behind sons heritage and preserve it, and moved to the people after them
with its first image so the keep and hang on in their various achievements in order to ensure
its survival.
According to the new boot about the concept of heritage language and idiomatically, and how
the evolution of the term and its entry into the field of literature, and how the writers, critics
and intellectuals deals with it, as well as talk about the heritage and innovation, and the
importance of heritage, and use the heritage in literary works, and finally talk about the
factors that pushed the writer or the author to connect with the heritage.
According to Yousef Khatib the first chapter talked about the traditional patterns , which are:
religious intertextuality, which includes intertextuality with the Holly Quran and the Hadith
Al- Shareef and intertextuality in religious figures , he also talked about the historical
intertextuality, which includes talking about real historical figures and symbolic and the art
mask on the one hand and historical events on the other hand , as well as Arab and Western
literary intertextuality and it is : ancient literature, modern literature, and popular literature,
legends, proverbs and governance.
And the second chapter included the talk about the employment of heritage in terms of use of
mechanisms: occasional phenomenon and the phenomenon of technical (code), mask
technician, and in terms of content: personal point of view, objective point of view, and in
terms of construction: heritage and language, heritage and image, heritage and rhythm.
The study conclusion included the most important results that have been reached, and some of
the recommendations.
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