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 قديرُ ت  الو  كرُ شّ ال

 :كبعدي ، اللً  رسكؿً  عمى بلـي السٌ الٌصبلةي ك ك  ،للً  الحهدي 
عمػػػى  ، الٌػػذم تعمٌهػػتي هحٌهػػد الٌشػػػكابكةً  كتكرالػػدٌ  األسػػتاذإلػػػى  فػػٌّىىي أكٌجػػً شػػكرمى    
ً، كضػٌحى فػي عمػى رسػالتً  يشػرؼي  تقٌبمىػي طالبػان  أفٍ  ً، ككػافى عمًهػ هػفٍ  ، كىٍمػتي ًً يدٍيػ

 إلػػى حٌيػػزً  خرجػػتٍ  ، إلػػى أفٍ رسػػالتي فكػػرةن  كاىػػتٍ  أفٍ  ي هىػػذي ً كبجٍػػدً بكقًتػػ ذلػػؾى  سػػبيؿً 
 .   ءو سكٍ  كؿ   هفٍ  ًي ، كحفظى الخيرى  اللي  ، جزايي الٌىكرً 

، الٌرفكعً  خميؿً  كتكرً الدٌ  األستاذً  :ىاقشةً اله لجىةً  أعضاءً  إلىٍ  هكصكؿه  كالٌشكره     
 الٌرسالةً  بقراءةً  ٍـ عمي  بتفٌضمً  ؛الٌسعكدمٌ  دً هحه   الهجالي كالٌدكتكرً  طارؽً  كالٌدكتكرً 

كال أىسى ، كاالحتراـً  الٌتقديرً  هف الل، كهٌىي كؿ   الجزاءً  خيري  ٍا، لٍـٍ هىاقشتً قبكًؿ ك 
ًً الٌركاشدةً  األستاذى الٌدكتكرى ساهحى  هف الٌشكر أستاذمى  _، إذ استأىستي برأي _شفاي المًٌ

الٌدكتكر  العزيزى  كها كأشكر الٌصديؽى في هكضكًع الٌرسالًة، كفي بعًض هحاكًرٌا، 
صكًؿ عمى كثيرو هف الهراجًع الٌذم شٌجعىي، كأعاىىي في الح ركسساهح الض  

، كها كأشكري كالجاهعاًت األخرل األردىٌيةً  الجاهعةً  في هكتبةً  الٌتي لـ تطٍمٍا يدمٍ 
دارسي شعًر هحهكد عمى هقاعًد الٌدراسًة، كأخص  بالٌذكر  زهبلئي األفاضؿى 
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الٌرهكًز الهحكرٌيًة الٌتي حٌهمٍا هحهكد دركيش  استجبلء إلىراسة تٍدؼ ٌذي الدٌ    
ًي الٌشعرٌيةى،  يحائٌيةو أغىٍت ىصكصى هعتهدان عمى الهىًٍج الٌسيهيائٌي بطاقاتو فٌىٌيةو كا 

 فصؿو تهٍيدم  راسة في كقد جاءت الدٌ كالٌتحميمٌي في الكشًؼ عف تمؾى الٌرهكًز، 
: هاٌٌية ٌي ثبلثةى هحاكرى  م  التٌهٍيد الفصؿً  ، تىاكلت فيهستقم ةو  فصكؿو  ثبلثةً ك 

، فكافى ٌذا الٌرهًز الفٌىٌي كهفٍكهي  ًي، كالٌسيهيائٌية، كالٌرهزي في شعًر هحهكد دركيشو
 الفصؿي تهٍيدٌيان لمكلكًج في فصكًؿ الٌدراسًة الٌرئيسٌيًة.

 فتىاكلتالهكسكـً بػػػ)الٌرهكًز الهحكرٌية لجدلٌيًة الحياًة كالهكًت(  األٌكؿا الفصؿ أهٌ    
(، لتٌاليالٌرهكزى الهحكرٌيةى ا فيً ، الٌريحى ، البحرى ، األرضى ، القمبى هستىدان في ة: )الٌدـى

دى  كقٍد عرضتي ىهاذجى هف شعًر دركيشو تحميمٌي عمى سيهيائٌيًة الٌتضاٌد،  ًٌ كشكا
 عمى داللًة تمؾى الٌرهكًز عمى الحياًة كالهكًت.

ًز الهحكرٌية الٌداٌلًة عمى الحٌرٌيًة الهكسكـً بػػػ) الٌرهك  اىيالفصؿ الثٌ أٌها في    
ًً عمى الٌرهكًز الهحكرٌيًة التٌالية: )الحجًر، الهىفى،  المٌيًؿ، كالعبكدٌيًة( فكقفتي في

، الحصاًف(، هستعرضان دالالًت  جى ك تمؾى الٌرهكًز في شعًر دركيشو هستشٍدان بىهاذى
 االعتباًر أثىاءى الٌتحميًؿ.، هعى كضًع سيهيائٌيًة الٌتضاًد بعيًف هف الٌشعًر الهدٌلؿً 

الٌرهكز الهحكرٌية أللفاًظ الثٌبات كالٌتحٌكؿ في الهكسكـً بػػػػ)الث لثٌ كفي الفصؿ ا   
الٌىباًت( تىاكلتي أربعةن هف الٌرهكًز الهشتٌقًة هف عالـً الهسٌهٌياًت الٌىباتٌية ضهفى 

الجهالٌي: الياسهيف  هبحثيف ٌها: )الٌىباًت الهثهر: الٌزيتكف كالبرتقاؿ( ك )الٌىباًت 
جى هف الٌشعًر الهدٌلًؿ، دكفى االتٌكاًء عمى سيهيائٌيًة (بىفسجكال ، هستشٍدان بىهاذى

 . العرًض كالٌتحميؿً  أثىاءى  الٌتضاد  
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Abstract 
Axial symbols in Mahmoud Darwish hair / semiotic analytical 

study 

Atef Khalf Suleiman Ayayadh 
M'utah University 2015 

   This study aims to elucidate the pivotal symbols that carry Mahmoud 
Darwish art cards and suggestive enriched texts of poetry, depending on 

the method of semiotic and analytical in the detection of those symbols, 
the study came in the introductory chapter, three separate chapters, 

covered in the introductory chapter three themes: the nature of the 
technical code and understandable, and semiotics, and the icon in the 

poetry of Mahmoud Darwish, was this introductory chapter to access the 
main chapters of the study. 

   The first chapter is marked (b pivotal to the dialectic of life symbols 
and death) grabbed a the following pivotal symbols: (blood, the heart, the 

earth, the sea, the wind), based on my analysis on the semiotic contrast, 
have been models of Darwish's poetry as witnesses offered to denote 
those icons on life and death. 

   In the second quarter marked (b pivotal symbols function on freedom 
and slavery) Stood in the following focal symbols: (stone, night, exile, 

horse), reviewing the implications of these symbols in the poetry of 
Darwish, and citing examples of hair spoiled, with semiotic contrast into 

the development of account during the analysis 
   In the third chapter marked with (Stability and shift in the central 

symbols for words Plant) took four of the derivative symbols from the 
world of botanical nomenclature within two sections, namely: (a fruitful 

plant: olive and orange) and (aesthetic Plant: jasmine and violet), citing 
examples of hair spoiled, without reclining on the semiotic antagonism 

during the presentation and analysis. 
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 : الهقدهة
 إلػػى ، رٌب الخبلئػػؽ أجهعػيف، الٌػذم ٌػػدل عبػادي الهػؤهىيفالعػالهيف ربٌ  لل الحهػد   

ديػػًعمهػػً   آلػػً كعمػػى، الهرسػػميف دسػػيٌ  عمػػى بلـكالٌسػػ بلةكالٌصػػ، يفالػػدٌ  يػػكـ حتٌػػى ٌك
 :بعدي كى كهف سار عمى ىٍجٍـ، كاٌتدل بٍديٍـ إلى يكـ الٌديف،  أجهعيف كصحبً

 لقٍد عرفت القصيدةي الحديثةي تطٌكران في بىاًئٍا كتشكيًؿ ألفاًظٍػا كهعاىيٍػا، كتقىيػاتو    
فػػي صػػكًرٌا كفضػاًئٍا جعػػؿى الهتمقٌػػي هطالبػػان كػدارسو كهتػػذٌكؽو بالٌتفاعػػًؿ هعٍػػا،  فٌىٌيػةن 

ًً فػي الكشػًؼ عػٍف هكىكىاًتٍػا الٌرهزٌيػًة كتأطيراًتٍػا الفٌىٌيػًة العاليػًة، كيعػػد  كاسػتثهاًر قدرا ًتػ
 الٌرهػػػػزي هػػػػف أكثػػػػًر الهبلهػػػػًح بػػػػركزان كتبػػػػدٌيان كأسػػػػاسو ارتكػػػػازم  لمٌشػػػػعراء الهعاصػػػػريفى 

ًي فػػي قصػػائًدٌـ ك  ًً يتقٌهصػػكىى جعػػًؿ المٌغػػًة الهألكفػػًة الٌتػػػي كذلػػؾى ب، يطمٌػػكفى هػػف خبلًلػػػ
الٌتجربػػػًة لغػػػةن جديػػػدةن هفعهػػػةن بالخيػػػاًؿ كالٌصػػػكًر كالعبلقػػػاًت كالٌتراكيػػػًب تضػػػيؽي بىقػػػًؿ 

االىزياحٌيػػًة؛ لتفضػػيى جهيعيٍػػا إلػػى تأديػػًة دالالتو كظيفٌيػػةو لمػػٌرؤل كالٌتجػػارًب كاألفكػػاًر 
. ًً هف العدـً  كالهضاهيًف الخاٌصًة بىاقًؿ الٌرهًز أك صاًىًع

ىتاًجٍػػا كجعًمٍػػا عبلهػػاتو الٌرهػكًز  صػػىاعةً  فػػي كقػٍد تبػػارل الٌشػػعراءي الهعاصػركفى     كا 
 االرتقػػػاءً عمػػػى هقتضػػػى هػػػراًدٌـ، كسػػػعكا لتحقيػػػًؽ أٌػػػداًفٍـ كهضػػػاهيًىٍـ إلػػػى  دالٌػػػةن 

، كهػػٍف أكثػًرٌـٍ فػي ٌػذا الهجػاًؿ الٌشػػاعري لتمػؾى الٌرهػكزً  اإليحائٌيػةً ك ًت الٌداللٌيػًة ايهسػتك الب
 غيػػرى أف  ، يً فػػي شػػعر تىٌكعػػت األىهػػاط كالقضػػايا الفمسػػطيىٌي هحهػػكد دركيػػش، الٌػػذم 

فأصػبح لصػيقا بحالػة الٌشػعر الٌتػي  الٌذم تهٌيز بػً؛ لكطىيٌ عميٍا ٌك الجاىب ا الغالبى 
ًة عمػػى جهػػر  قابضػان ، كقػػد عػاشى دركيػػشه لمكاًئٍػاهٌثمٍػا، كأراد لىفسػػً أف يكػكف حػػاهبل 

، هتابعػػػػان األ ًً ػػػٌيًة شػػػػعًب ػػػٌدفاًع عػػػػف قضػ الهتعٌمقػػػػػةى  جتهاعٌيػػػػةاالياسػػػػٌية ك سٌ الكضػػػػاع الػ
، داعيػػان العػػالـى لمتٌعػػاطًؼ هػػعى شػػعبً   الٌػػذم عػػاىى هػػف القتػػًؿ كالٌتشػػٌرًد كالٌىفػػيً  ًً بفمسػطيفى

  سمًب األرًض كالٍكٌيًة. ك 
ا دركيػػشه  السػػتجبلءً كقػٍد جػػاءٍت ٌػػذًي الٌدراسػػةي     فػػي  الٌرهػػكز الهحكرٌيػػًة الٌتػػي خٌصػٍػ

ًً الهىاٌضػػًة لبلحػػتبلًؿ الغاشػػـً لتكػػكفى قيادٌيػػةن فػػي حهمػػًة شػػعًرًي كهسػػيرة تجرب شػػعًرًي؛ ًتػػ
الٌػػذم عػػاثى فػػي فمسػػطيفى قػػتبلن كدهػػاران كتشػػريدان كسػػمبان لمٍكٌيػػًة، فأصػػدرى عمػػى هػػداًر 

الٌتػػػػي سػػػػٌجؿى فيٍػػػا أحػػػػداثان لحقػػػػبو فػػػػي تػػػػاريً  الٌشػػػػعًب  الٌشػػػػعرٌيةى ً عقػػػكدو هجهكعاًتػػػػ
ًً الٌتػي لػـ تػزٍؿ الٍػ ـٌ القػكهٌي كالعربػٌي الفمسطيىٌي، كىقؿى هف خبلًلٍا لمعالـً قضػٌيةى كطًىػ
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ًي فقػػػٍد الٌػػػذم يػػػؤٌرؽي الجهيػػػعى،  ػػ ىفيػػػان كتشػػػريدان كهبلحقػػػةن هػػػف العػػػػدٌك  جػػػابى العػػػػالـى كمٌػ
ًً الػػػٌدفاعٌي عػػػف فمسػػػطيفى  يكىٌي، كاسػػػتطاعى هػػػف خػػػبلًؿ ذلػػػؾى عػػػرضى هشػػػركًع الٌصػػٍػ

 ّفٌ كهػػف ٌىػػا فػػبالكمهػػة الٌشػػعرٌيًة الٌتػػي خمٌػػدٍت ذكػػرايي، فكػػافى بحػػؽ  شػػاعرى الهقاكهػػة، 
ػ دراسةن  حقٌػً فػي الجاىػًب الهػدركًس؛  ًي بحٌؽ شػاعر كهحهػكد دركيػش ال يهكػف أف تفيى

ادة الٌىقٌػاد  ػذا بشٍػ ألٌىً قد تهٌيز بغزارة إىتاجً الٌشعرٌم كجكدتً الفٌىٌيػة كالهكضػكعٌية، ٌك
. هختمفةو  عمى هراحؿى  كالٌدارسيف ًً  هٍف حياًت

ًً  ىصػػػكصي دركيػػػشو الٌشػػػعرٌيةي  صػػػٌكرىتٍ كقػػػٍد      قػػػٌدهتٍ ى األرًض، ك عمػػػهأسػػػاةى شػػػعًب
ًى الحقيقيػًة الهغمٌػػؼى  ًً الٌشػػعرٌيًة لجػأى إلػػى فبالخػداًع كالٌزيػػًؼ،  لمعػالـً كجػػ هػعى تطػػٌكًر رؤيًتػ

تمػػؾى تقىيػاتو فٌىٌيػػةو عاليػػةو لهكاكبػػًة هسػػتكل الٌثقافػػًة الهتعاليػًة فػػي العػػالـً كػػٌؿ يػػكـو كهػػٍف 
ًً الٌشػػعرٌيًة  الٌتقىيػػاًت  كبٍػػذا ، هحٌهمػػةي بػػدالالتو هكٌثفػػةو كالالٌرهػػكزي الهسػػتدعاةي هػػف هخٌيمًتػػ

ًً الٌشػػػعرٌيًة أف يتسػػػٌمؿى إلػػػى ، كيقػػػٌدـى   اسػػػتطاعى دركيػػػشه بفضػػػًؿ عبقرٌيًتػػػ رحػػػاًب العػػػالـً
لمجىػػكًح أشػعاًرًي بقكالػبى فٌىٌيػةو ابتعػدى هػػف خبلًلٍػا عػف الهباشػرًة، ككػافى أقػربى  هضػاهيفى 
ًً ٌـ  القضٌيةى، فكػافى فػيبالخياًؿ،  أغمػًب أشػعاًري يسػعى لكضػًع  لكٌىً حهؿى عمى عاًتًق

 فمسطيفى في هحٌط األىظاًر.
ػة تحت ٌذا العىكاف تى كلـ أجد دراسة هستقمٌ     بعػض  تجػد، بيػد أٌىىػي ك اؿ شػاعرىاطى
فػػػي القصػػػيدًة الٌدركيشػػػٌيًة، ابتػػػداءن هػػػف الٌرهػػػًز  الٌرهػػػكزً  عػػػف ثذرات التػػػي تتحػػػدٌ الٌشػػػ

ـٌ دراسػةو لمٌرهػػكًز الهحكرٌيػػة ، هقػان البسػيًط إلػػى الٌرهػًز الهتطػػٌكًر إلػى الٌرهػػًز األكثػػًر ع كأٌػػ
ــود ) :بهسػػػٌهاٌا الػػػكارًد فػػػي دراسػػػتي ــعرز هحهــ ــي شـ ــة فـ ــاتز الهركزيّـ ــم الهوتيفـ هعجــ

ال تتعػػٌدل  هػػف عىكاًىٍػػا الٌدراسػػة هعجهٌيػػةه ٌػػذًي حسيف حهػػزة(، غيػػرى أٌف لػػػػ) (درويــش
الٌدراسػػػاًت كهػػػفى الٌتحديػػدى اإلحصػػػائٌي لمهفػػرداًت الٌتػػػي عػػػٌدٌا الػػٌدارسي رهػػػكزان هركزٌيػػة، 

الّرهـز الفنّـّي فـي شـعر هحهـود ) الٌتي طالًت الٌرهزى في شعًر دركيشو دراسة بعىػكاًف:
لٌتػػي (، غيػػرى أٌىٍػػا لػػـ تتعػػٌرٍض لمٌرهػػكًز الهحكرٌيػػًة اأبػػك هػػراد فتحي هحهػػدلػػػػػ) (درويـش

يحاءاًتٍػػا،عٌهػؽى دركيػػشي دالالتً  كقػػد اتٌبػعى الػػٌدارسي الهػػىٍجى األسػػمكبٌي فػػي تجسػػيًد  ٍػػا كا 
ػػػٍت الجهالٌيػػاًت الٌرهزٌيػػػة بشػػػكؿو عػػػاـ  عىػػػد دركيػػػشو  ، أٌهػػػا الٌدراسػػػةي الثٌالثػػػةي الٌتػػػي تعٌرضى

ــراب/ لمٌرهػػكًز الهحكرٌيػػًة بكًصػػًفٍا بٌكابػػاتو لػػدركيشو فٍػػي دراسػػة بعىػػكاًف: ) هجنــون الّت
ػػػػ)شاكًر الٌىابمسػػي(، كقػػٍد درسى الباحػػثي دراســة فــي شــعرز وفكــرز هحهــود درويــش ( لػ
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بػػاًت كهػػا سػػٌهاٌا هقتصػػران عمػػى عػػرًض ىهػػاذجى هػػف الٌشػػعًر باالكتفػػاًء عػػددان هػػف البٌكا
بالتٌػػدليًؿ دكفى الٌتحميػػؿ، كهػػا أٌف الٌدراسػػة لػػـ تتجػػاكٍز الهجهكعػػاًت الٌتػػي صػػدرٍت بعػػد 

. ُٕٖٗالعاـً  ًً  ـ الٌذم صدرٍت في
، هعتهدان عمى هرجعيًف ك     قٍد عكفتي عمى دراسًة األعهاًؿ الكاهمًة لهحهكد دركيشو
حاطًة بأشعاًرًي الٌتي قٍد يحتكيٍا هرجعه كال يحتكيٍا آخر، فاعتهدتي في الٌدرجًة لئل
 في شرباعة كالىٌ ة لمطٌ يٌ دار الحرٌ ى عمى الٌىسخًة الكرقٌيًة لمٌديكاًف الٌصادًر عف األيكل
( pdfـ، أٌها الهرجع اآلخر فىسخةه إلكتركىٌية هحٌكلة بصيغًة )َََِعاـ  بغداد

يكاًف الكرقٌي، كذلؾى أٌىٍا هجهكعاته استكهاالن لمهجهكعاًت الهفقكدًة في الدٌ ألجأي إليٍا 
صادرةه بعدى إصداًر الٌطبعة الهعتهدة لمهرجًع األٌكًؿ، كتجديري اإلشارة إلى أٌىىي 

قٍد سعيىا لمحصكًؿ عمى ىسخةو كرقٌيةو حديثةو هف األعهاًؿ  كهجهكعة هف زهبلئيٌ 
، ك  في الهجهكعاًت  هٌرةو ىيفاجأي بكجكًد ىقصو حاد   في كؿٌ الٌشعرٌيًة الكاهمة لدركيشو

، أك بكجكًد قصائدى هبتكرةو ضهفى بعًض الهجهكعات.  الٌشعرٌية بشكؿو كاهؿو
كخاتهة، ككاف البٌد  رئيسٌيةو  فصكؿو  ثبلثةً ك  م  تهٍيدفصؿو كجاءت الٌدراسة في    
الهحاكًر الٌتي هف خبلًلٍا تتكاهؿي أجزاءي  إلىهف التٌعٌرؼ  مٌ التٌهٍيدالفصًؿ في 

فقٍد درستي داخؿى ٌذا الفصًؿ التٌهٍيدٌم ثبلثةى هحاكرى شٌكمٍت هجتهعةن ، الٌدراسةً 
ًي( ك )الٌسيهيائٌية(  ي عمى الٌتكالي: )هاٌٌيةي الٌرهًز الفىٌي كهفٍكهي عىكافى الٌدراسًة، ٌك

 عدـً الٌتطٌرؽ لحياًة الٌشاعًر  ك )الٌرهز في شعر هحهكد دركيش(، هعى اإلشارًة إلى
ـي الٌدراسةى إلى حد   كالٌىشأةي  التٌاريخٌية هف حيث الهكلدي  ؛ ألٌىٍا ال تخًد كها إلى ذلؾى

    بعيد.
 تىاكلػتي ف الهكسكـ بػػػ)الٌرهكزى الهحكرٌيػةى لجدلٌيػة الحيػاًة كالهػكت(، أٌها الفصؿ األٌكؿ   
ًً اسػػػتطاعى دركيػػػشه الٌتػػػي  خهسػػػةن هػػػفى الٌرهػػػكًز الهحكرٌيػػػةً  ًً فيػػػ تشػػػكيمىٍا عبػػػر تجربًتػػػ
، كقػػػد بػػػدأتي  ٌشػػػعرٌيًة؛ لتحهػػػؿى دالالتو هضػػػاٌدةن ال لمحيػػػاًة هػػػٌراتو كلمهػػػكًت هػػػٌراتو أيخػػػرى

الفصػػؿى بتكطئػػةو ىظرٌيػػةو كٌضػػحتي هػػف خبللٍػػا بعػػضى الهفػػاٌيـً لمكمهػػاًت الٌداللٌيػػًة فػػي 
ـٌ درسػتي الٌرهػكزى الهحكر كهف ع عىكاًف الفصؿً  هػف زاكيػًة سػيهيائٌيًة  ٌيػةى ٌدة اٌتجاٌػات، ثػ

ادٌيةو هػػف الٌشػعر، هراعيػػان الٌتسمسػػؿى  الٌتضػاًد، هػػدٌلبلن عمػى تحػػٌكًؿ الٌداللػػًة بأهثمػةو استشػٍػ
التٌاريخٌي في تقديـً الٌشكاًٌد الٌشعرٌيًة حتٌػى يبػدكى البحػث هترابطػان يػكحي بتطػٌكًر الٌرؤيػًة 
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، كقػػد جػػاءت الٌرهػػكزي الهحكرٌيػػةي فػػ ي ٌػػذا الفصػػًؿ عمػػى الٌىحػػًك كالٌتجربػػة عىػػد دركيػػشو
    التٌالي: )الٌدـ، القمب، األرض، البحر، الٌريح(. 

ػػػػ)الٌرهكز الهحكرٌيػًة الٌدالٌػػًة عمػى الحٌرٌيػًة كالعبكدٌيػػًة( كفػي الفصػؿ الثٌػاىي     الهكسػػكـً بػ
لتكػػكفى هكٌجٍػػاتو لهحػػكرٍم الٌتػي كٌظفٍػػا دركيػػشه الهحكرٌيػػةى أربعػػةن هػػف الٌرهػػكًز تىاكلػت 
 عٌهػا قبمػػً؛ ، كقػد ارتأيػػت أف يكػكف الفصػؿ هسػػتقبٌلن فػي القضػػٌيًة الفمسػطيىٌيةً  الٌصػراعً 

كذلػػػؾى أٌف الػػػػٌدالالًت الهتحٌققػػػةى فػػػػي رهػػػكًز الحيػػػػاًة كالهػػػكًت تختًمػػػػؼي عػػػف الػػػػدالالًت 
عػػيًف االعتبػػاًر رصػػدى بعػػًض ٌيػػًة كالعبكدٌيػػًة، كقػػٍد كضػػعتي بالحرٌ  عبلقػػةً الهتحٌققػػًة فػػي 

ًى الٌداللًة الهقصكدًة.األحداًث الٌسياسٌيًة  ـي تكٌج  الٌتي تخًد
الٌرهػكز الهحكرٌيػة أللفػاًظ الثٌبات كالٌتحػٌكؿ فػي الهكسػكـي بػػػػ) الثكيشتهؿ الفصؿ الثٌ    

ألربعػػًة رهػػكزو هحكرٌيػػةو ضػػهفى هبحثػػيف ٌهػػا: )الٌىبػػات الهثهػػر: عمػػى دراسػػة  الٌىبػػات(
الٌزيتػػكف كالبرتقػػاؿ(، ك)الٌىبػػات الجهػػالي: الياسػػهيف كالبىفسػػج(، كقػػد سػػٌمطتي الٌضػػكءى 

ـٌ تعٌرضػػػتي لمٌرهػػػكًز الهػػػذككرة  ، ثػػػ بككًىٍػػػا عمػػػى رهزٌيػػػًة الٌطبيعػػػًة فػػػي شػػػعرو دركيػػػشو
يىٌييف، إذ ٌػػػي هػػػػف هعػػػالـ حيػػػػاًتٍـ عمػػػػى الكجػػػكًد التٌػػػػاريخٌي لمفمسػػػط عبلهػػػاتو دالٌػػػةن 

كهظػػػاًٌر هعيشػػػتٍـ اليكهٌيػػػة، كهػػػا أٌف لٍػػػا دالالتو جهالٌيػػػةن، كدالالتو أكثػػػر إيحائٌيػػػةن 
    لمٌتضحيًة كالفداء كالثٌبات عمى األرًض، كعدـً التٌىازًؿ عىٍا.

ـ  تتضػهٌ  اتهػػةو راسػة بخالدٌ قػد أىٍيػػتي ك   تػي كصػػؿ إليٍػا البحػػث، كهسػػردو ال   تػػائجً الىٌ  ف أٌػػ
 بالهراجًع الهستعاًف بٍا.
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 الفصل الّتهييديّ 
 : هاىّية الّرهز الفّنّي وهفيوهو: أّوالً 
تعٌددت الكسػائؿ التٌعبيرٌيػة فػي األعهػاؿ األدبٌيػة اإلبداعٌيػة هػف أجػؿ تحقيػؽ درجػةو    

إلػى  اإلبػداعيٌ لمكصػكؿ بػالىٌص  ؛عاليةو هف الٌتفاعؿ الٌديىاهيكٌي بػيف الهبػدع كالهتمقٌػي
الهباشػػػرة فػػػي  ، كالبعػػػًد عػػػفً البلشػػػعكرالٌشػػػعكًر ك  حػػػاالت ثيػػػؿً هسػػػتكل عػػػاؿو هػػػف ته

ـي بعػػػضى الٌىصػػػكًص الٌتقميدٌيػػػػًة الهقٌيػػػػداًت الٌتػػػي تى  ، كالخػػػركج بػػػالىٌص هػػػفالتٌعبيػػػرً  ًسػػػ
تاحػة الفرصػة لئليحػاء ك  كالهباشرة الٌسطحٌية كالكضكح إلى عالـو هػف تفعيػؿ الخيػاؿ كا 

 ٌدٌية كالٌطبيعٌية، كبٌث الحياة داخؿ البىاء الٌسياقٌي لمىٌص.في إحياء الهكجكدات الها
ـٌ الكسػػائؿ كالٌتقىيػػات الفٌىٌيػػة الٌتػػي    تػػيح لىػػا أف ىتأهػػؿ شػػيئان " ت كيعػػٌد الٌرهػػز هػػف أٌػػ

، كيمجػػأ إليػػً األدبػػاء كالٌشػػعراء لمبػػكح عٌهػػا فػػي أعهػػاؽ ذكاتٍػػـ (1)" آخػػر كراء الػػىص
الكمهػػػػة  فيٍػػػػا فػػػػي الحػػػػاالت الٌتػػػػي ال تسػػػػتطيعاإلىسػػػػاىٌية، كاىفعػػػػاالتٍـ العاطفٌيػػػػة، ك 

ًً خػػػكاطريٌـعٌهػػػا  بهفٍكهٍػػػا الهعجهػػػٌي التٌعبيػػػرى  هػػػا استعصػػػى هػػػف  ، كىقػػػؿى تعػػػتمجي بػػػ
  هجٌرداتو غير هحسكسة إلى عكالـ هحسكسةو هرئٌيةو ىراٌا كىتهٌثمٍا كىحٌسٍا.

ػػػي  الٌرهػػػػز كهعرفػػػػةي     ػػػػتتطمٌػػػػبي هػػػػركران هكٌثفػػػػان كسػػػػريعان يجمٌػ هعىػػػػاي فٌسػػػػر كيً هفٍكهى
عػػًف  هػػف حػػديثو  فػػي ٌػػذا البػػاًب  الٌدراسػػاتي  الٌػػذم تتبٌىػػايي  ، كسػػأىحك الٌىحػػكى كٌضػػحًيك 

الهعػػػاىي الٌتػػػػي أكردتٍػػػػا ابتػػػػداءن هػػػػف  ىطمػػػؽي أك الهعىيػػػيًف: الهعجهػػػػٌي كاالصػػػػطبلحٌي، 
 كدالالتو  هشػػتركةو  الهعػػاجـ العربٌيػػة حػػكؿ هفػػردة الٌرهػػز، إذ كمٌٍػػا تػػدكر حػػكؿ هعػػافو 

ػفتيف  الغهػز كاإليهػاء كاإلشػارة: هثػؿ إيجابٌيػةن  دالالتو تحهؿ فػي غالبيتٍػا  هتقاربةو  بالش 
كذلػػؾ ؛ دكف إصػػدار صػػكت، شػػيء كػػاف أك العيىػػيف أك الحػػاجبيف أك الػػر أس أك أمٌ 

 هثؿ: اإليجاز كاالختصار،  أيخرى ، كىجدٌا كذلؾ تدكر حكؿ هعافو (2)بقصد الٌتفاٌـ

                                                 

  .َُٔ، صِط، بيركت، دار العكدة ، زهف الشعرـ(، ُٖٕٗ، عمي أحهد)أدكىيس (ُ)
ـ(، فقً المغة كسٌر العربٌية، تحقيؽ: سميهاف سميـ البكاب، ُْٖٗاىظر: الثعالبي، أبك هىصكر)( ِ)

 عبد إعداد ،العرب لساو: هىظَر ابو. كِِٖدار الحكهة لمطباعة كالىشر، دهشؽ، ص
 القاهَس: آبادي َالفيرَز.ُِٕٕص، القاٌرة، الهعارف دار، يفَآخر الكبير عمي الل
 َالهعجن .ُّٖص، نُِٓٗ، اٌرةػالق، يػالحمب البابي كةرػش، ِط، ِج، يطػلهحا
 ،ت(.)د، هصر، األَفست هطابع، ُج، يفَآخر هصطفى إبراٌين إشراف ،لَسيطا
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ريهيكز : الكىاية الخفي ة كالجهععمـ البياف بهعىى:  كفي
(1). 

أٌها في القرآف الكريـ فقد كردت الٌمفظة فػي سػياؽو هقػالي  هػٌرة كاحػدة عىػد الحػديث    
ػةن  "عػف قٌصػة سػٌيدىا زكرٌيػا _عميػً الٌسػبلـ_ فػي قكلػً تعػالى:  ػٍؿ ًلػي آيى قىػاؿى رىب  اٍجعى

م ػػـى الى ػاسى ثىبلثىػػةى  ٍهػػزان قىػاؿى آيىتيػػؾى أىال  تيكى ، أم إشػارة باليػػد أك الػػرأس أك هػػا (2)" أىي ػػاـو ًإال  رى
شػػابً ذلػػؾ، فكمهػػة الٌرهػػػز ليسػػت جديػػدة عمػػى المٌغػػػة العربٌيػػة بهعىاٌػػا المٌغػػكٌم العػػػاـ 
الٌػػذم جػػاء فػػي القػػػرآف كالهعػػاجـ المٌغكٌيػػة، كالكتػػب الببلغٌيػػػة كالٌىقدٌيػػة القديهػػة، كقػػػد 

بػىفس الٌداللػة الهعجهٌيػة لكمهػة الٌرهػز، كقػكؿ كردت المفظة في الٌشعر العربػٌي هحٌهمػةن 
 :  (3)الٌشي  أهيف الحهصيٌ 

      ًً قىٍاؿى ًلٍي ًبريهيٍكزو ًهٍف لىكىٍاًحًظ ػػػػػعى  اٍ ٍى ىٍ هً كى ػ ػ   ؽً دى حى الٍ بً  تي يٍ ىى غٍ تى اسٍ  حً دى قى الٍ  فً ػ
ػػىيًقيٍ ًإف  اٍلػًعىػٍاؽى       اٍ ىى لى  ةي اٍ كى ر  الٍ  ؿى اٍ قى  دٍ قى كى  ؿي كٍ قي تى  اٍ ذى اٍ هى  : ًفٍي عي ـه، قيػمتي ػرىٍا  حى

 :  (4)كقكؿ شاعر آخر
ا ٍهى بلى ػػػىػػػىٍاؾى كى ػ ٌيػ ٍيًر أىٍف تيٍبًدٍم  ػػػػٍف غى ػ ػ ػ ػ ػ ٍىٍا       ًهػ ٍافىةن ًهٍف بىٍعًم خى ٍت ًإلىي  هى هىزى  رى

كعىػػد الخػػركج هػػف الهعىػػى المٌغػػكٌم إلػػى الهعىػػى االصػػطبلحٌي ىجػػد أٌف قداهػػة بػػف    
فظػػة تفسػػيران كشػػرحان م  ؼ الٌرهػػز تعريفػػان اصػػطبلحٌيان، إذ تعػػٌرض لً جعفػػر أٌكؿ هػػف عػػرٌ 

، إذ يقػػػكؿ عػػف الٌرهػػز ٌػػك هػػػا أيخفػػي هػػف الكػػبلـ، كأصػػػمً  ": كداللػػة بشػػكؿو هكٌسػػعو
ٌىهػػا يسػػتعهؿ الهػػتكمٌـ الٌرهػػز فػػي كبلهػػً فيهػػا  ـي، كا  ٍىػػ الٌصػػكت الخفػػٌي الٌػػذم ال ييكػػادي ييٍف

                                                                                                                                               

 الديو هحيي :تحقيق، العهدة: رشيق َابو. َٕص، ُج، َالتبييو البياو: الجاحظك .ّٖٓص=  
 .َّٔص ، نُُٖٗ، ؿالجي دار، دػالحهي دػعب بو

ـ الببلغة يضاحاإل، ـ(ُٖٗٗ)الخطيب القزكيىي، أبك عبدالل (ُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    هحهد: قػتحقي، في عمك
 .ْٔٔص، بيرَت، لمكتاب العالهيةكة الشر، خفاجي الهىعن عبد

 .ُْ: اآلية، ( سكرة آؿ عهرافِ)
                                                                              كردت األبيات في كتاب: حمية البشر في تاري  القرف الثالث عشر، عبػد الػرزاؽ البيطػار، دار  ( ّ)

 .ُٖٓ، صُ، جِـ، طُّٗٗصادر، بيركت، 
رية  ،هىٍاج الكاضح لمببلغةال، ـ(ََُِ)حاهد، عكىي)هجٍكؿ الهؤٌلؼ(، اىظر: (ْ) الهكتبة األٌز

 .ّّٕص، ّج، ُط، لمتراث
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 تقػػػٌدـى ، فبٍػػذا التٌعريػػػؼ يكػػكف قداهػػة بػػف جعفػػر قػػد (1)يريػػد طٌيػػً عػػف كافٌػػة الٌىػػاس"
ًي_ هػػٍف خػػبلًؿ اإلخفػػاًء_ كبلهػػان يشػػؼ  عػػٍف هعىػػىن آخػػرى  لٌرهزً بػػا خطػػكةن طٌيبػػةن، فجعمػػ

ًي الهتمق ٍي الهقصكدي بالخطاًب، كليسى الٌىاسي كاٌفة.   يمتقطي
ـٌ تكالػت اآلراء حػػكؿ الهعىػى االصػطبلحٌي لمٌرهػػز، فىجػد هػف العمهػػاء هػف ف    ٌسػػري ثػ

، فػاعتبري اختصػار  يجػاز  ان هف زاكيةو ببلغٌيةو بحتػةو هػا إيهػاءن، ك جػاءى  ان كتمهيحػان لمٌتشػبيً كا 
، أٌهػػا ابػػػف رشػػػيؽ فيعتبػػػر الٌرهػػز ىكعػػػان هػػػف أىػػػكاع الكاهػػػؿ صػػػاحًب  الهبػػػٌردً كردى عػػف 

 .(2)اإلشارة يجيءي عمى هعىى الٌتشبيً
ف     ـٍ يي  العػػػػربي  كػػػػافى كا  ػػػ دبٌيػػػػة كالٌشػػػػعرٌية، فقػػػػد صػػػػٌرحكا بػػػػالٌرهز فػػػػي هقػػػػكالتٍـ األلػ

اسػػػػتخدهكي فػػػػي الٌداللػػػػة كالتٌعبيػػػػر الهجػػػػازٌم كاألقػػػػكاؿ الكىائٌيػػػػة، كتصػػػػكير الهشػػػػاٌد 
تعجػػز المغػػة الهسػػتعهمة عػػف احتػػكاء  الحٌسػػٌية كالهبالغػػات الٌتجسػػيدٌية، كذلػػؾ عىػػدها "

ـ فكثيػػران هػػا اصػػطىعكا رهػػكزان تػػدٌلؿ عمػػى ، (3)" الهضػػاهيف الٌتػػي تجػػيش فػػي خػػكاطٌر
الهعيشػػػٌي، فٍػػػـ أٌكؿ هػػػف رهػػػز لمعػػػدٌك بالػػػٌذئب، كلمههػػػدكح بػػػالبحر، كلمفػػػبلة كاقعٍػػػـ 

رجػػؿ كػاف أسػػيرنا  بالٌىاقػة الحهػراء، كلػػيس هػف أبيػػات أدٌؿ عمػى ٌػػذا الهمهػح هػػف قػكؿ
 :  (4) فكتب إلى قكهً شعرا؛ في بىي تهيـ

ػػػػ مى رٍ أى اءً رى هٍ حى الٍ  ةً قى اى ىٌ الٍ  فً ا عى م كٍ خى  ااٍصطىًىعيكٍ فى  كؿى قي عٍ هى الٍ  ٍىبى صٍ األىًزؿى اٍ بى الٍ كى        ـٍ كي حي

ػػػػالذ ئى  ف  إً  ػ ػ ػ ػ ػ ر تٍ اخٍ  دً ابى قى ػ ٍى  ضى ػػػالٍ كى       ا بىرىاًثىي ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػى  ػ ػ ػػػػكٍ ػػػػبى  ـي ػػػيػػػػٍػػػم  ػػػاسي كي ػ ػ ػػػػعي ػػػبً ػػػػى ا شره إذى ػ ػ ػ  اكٍ ػ

عىػػػد القػػدهاء باإليجػػػاز كالٌتمهػػػيح بعيػػػدا عػػػف الٌشػػػرح  قػػػد ارتػػػبطالٌرهػػػز  فػػّف كػػػاف   
كاإلطىػػػاب كالٌتطكيػػػؿ، فٌّىػػػً فػػػي الهفٍػػػكـ الحػػػداثٌي قػػػد ارتػػػبط بػػػالغهكض كاإلبٍػػػاـ؛ 

                                                 

ـ(، ىقد الٌىثر، تحقيؽ: كهاؿ هصطفى، هكتبة الخاىجي، ُٕٗٗجعفر)ابف قداهة، قداهة ابف ( ُ)
 .ُٔالقاٌرة، ص

 .َٓـ(، الرهزٌية في األدب العربٌي، دار ىٍضة هصر لمطباعة، صُٕٓٗالجىدم، دركيش)( ِ)
ا في  ـ(، األهثاؿ في الىثر العربٌي القديـُٔٓٗعابديف، عبد الهجيد) (ّ) هع هقارىتٍا بىظائٌر

  .ُٖ، دار هصر لمطباعة، صألخرلاآلداب الساهية ا
: تحقيؽ، العهدة في هحاسف الشعر كآدابً، ـ(ُُٖٗ)القيركاىي أبك عمي، ابف رشيؽاىظر:  (ْ)

 .َّٖص، ُج، ٓط، دار الجيؿ، هحهد هحيي الديف عبد الحهيد
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 الهعىػى اعتبػار هػع اٌرمٌ الٌظػ الهعىػى كراء هػا عمػى " فصػار يػدٌؿ بأبسػط هعاىيػً

 .(1)" الهقصكد أيضا اٌرالظٌ 

إلػػػى القػػكؿ: إٌف األدب الٌرهػػػزٌم لػػً جػػػذكره كىخمػػص هػػف خػػػبلؿ هػػا أكردىػػػا سػػالفان     
ػػبي لمغػػرب فضػػؿه فػػي ٌػػذا الهجػػاؿ فٌّىهػػا  ف كػػاف ييٍىسى هتأٌصػمةه فػػي التٌػػراث العربػػٌي، كا 

ري فػػي قالػػػبو أدبػػي  ههػػػىٍجو  يكػػكف فػػي لهمهػػػة شػػتاتً، كجهػػع هتفٌرقػػػً، ك" ، (2)" صػٍػ
 عيًرؼى فيها بعد بالهذٌب الٌرهزٌم.

، فقػد     العربػػٌي ىتيجػةن اٌتصػالً بػالغرب بعػػد  بػًدعي تمقٌاٌػا الهأٌهػا عػف الٌرهزٌيػة كهػػذٌبو
تعػػٌرض الٌسػػاحة األدبٌيػػػة فػػي الػػػكطف العربػػٌي لكثيػػػر هػػف التٌٌيػػػارات الجديػػدة سياسػػػٌيا، 
كاجتهاعٌيػػا، كاقتصػػػادٌيا، كثقافٌيػػا، كذلػػػؾ فػػػي ىٍايػػة الحػػػرب العالهٌيػػة الثٌاىيػػػة، فكػػػاف 

إليحػػاء كالغهػػكض قريبػػان هػػف الهػػذٌب الٌرهػػزٌم كتٌيػػار جديػػدو جػػارؼو يٌتسػػـ بأسػػمكب ا
عيىػػػان لػػػً عمػػػى إيصػػػاؿ رسػػػالتً األدبٌيػػػة كالٌشػػػعرٌية دكف أف ذائقػػػة الهتمقٌػػػي العربػػػٌي، هي 

يعػػٌرض ىفسػػً لػػبطش الٌدكلػػة الهسػػتبٌدة، كهسػػٌكغان لػػً الخػػركجى عمػػى هىظكهػػة القيػػكد 
، يسػػهح  االجتهاعٌيػػة الخاىقػػة، فضػػبلن عػػف ككىػػً هىٍجػػان ذا آفػػاؽو كهسػػاحاتو كاسػػعةو

 .(3)" سراديب األدب الغيبيٌ  الكلكج في" لمهبدع
كقػد اٌتسػػع هفٍػكـ الٌرهػػز ليتعػٌدل األدكات التٌعبيرٌيػػة الببلغٌيػة، كاالسػػتعارة كالكىايػػة    

كالهجػاز الهرسػؿ هػع ظٍػكر الهدرسػة الٌرهزٌيػة فػي فرىسػا، فأصػبح يشػير إلػى كسػػائؿ 
، فكرٌيػةن كاىػت أـ هعرفٌيػػةن أـ ثقافٌيػةن أـ صػػكفٌيةن،  التٌعبيػر عػف أكجػػً ىشػاطو غيػر أدبٌيػػةو

اآلراء كتبايىػت حػكؿ تعريفاتػً، فهػف التٌعريفػات هػا ٌػي فضفاضػة  كهف ٌىا اختمفػت
تعتبػر كػٌؿ إبػداعو رهػزان، كهىٍػا هػا ٌػي ظاٌرٌيػة تػربط الٌرهػز بالٌصػكرة، كهىٍػا هػا ٌػػي 

                                                 

 لمدراسات العربية الهؤسسة، الهحتمة فمسطيف في الشعرية الحركة(، ـُُٖٗ)صالح، أصبع ( أبكُ)
 .ُّٓ، صُط ، كالىشر

ـ(، " الٌرهز في الٌشعر العربٌي "، جاهعة ديالى، هجمة ديالى، َُُِخمؼ، جبلؿ عبدالل)( ِ)
 .ّص

 .ِص خمؼ، جبلؿ عبدالل، " الٌرهز في الٌشعر العربٌي "، جاهعة ديالى، هجمة ديالى،  (ّ)
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اخػتبلؼ الهىػػاٌج  ضػبابٌيةه تعمػك عمػػى الٌتحديػد كالٌدقٌػة، ككػػٌؿ ٌػذا التٌبػايف عائػػده إلػى "
 .(1)" الٌتي يتبٌىاٌا كيىطمؽ هىٍا الباحثكف

كعمػػى الػػػٌرغـ هػػف االخػػػتبلؼ الكاضػػح حػػػكؿ تحديػػد هفٍػػػكـو جػػاهعو لمٌرهػػػز إاٌل أٌف    
ٌىػاؾ إجهاعػػان عمػى أٌف الٌرهػػز يقػكـ كفلٌيػػةو فٌىي ػةو داخػػؿ الػٌىٌص األدبػػٌي عمػى اإليحػػاء، 
كتجػػاكز الٌسػػطحٌية فػػػي الهعىػػى، تجػػػاكزان يحتػػاج هػػػف الهتمقٌػػي أف يكػػػكف قػػادران عمػػػى 

إلظٍػاري، كهػا يقػكـ الٌرهػز عمػى االزدكاجٌيػة فػي الٌداللػة الٌتػي  إهاطة المٌثاـ عػف الٌرهػز
قػد تختمػؼ هػف قػػارئو إلػى آخػر، أك هػػف ثقافػةو إلػى أخػرل، أٌهػػا العبلقػة الٌرابطػة بػػيف 

تػػؤٌدم ، (2)" فٌيػػة فقػػطرٍ عي  الٌرهػػز كالهرهػػكز إليً)الػػٌداٌؿ كالهدلكؿ(فٍي"عبلقػػة اعتباطٌيػػة
 الٌرهزٌية.إلى حدكث عهمٌية اإلحبلؿ في الٌداللة 

إثرائٌيػة لمػػىٌص، تخرجػً هػػف ىطاقػػً  ةه أدا ،تحديػػدا ،أرل أٌف الٌرهػػز الفىػيٌ  ،كببسػاطة   
ػػػز الهتمقٌػػػػػي عمػػػػى التٌأٌهػػػػػؿ، كاسػػػػتىفار هخٌيمتػػػػػً  هباًشػػػػرً ال إلػػػػػى ىطػػػػاؽو إبػػػػػداعٌي يحفٌػ

الهعػػاىي، كربطٍػػا هػػع خيػػكط التٌأكيػػؿ؛ لمخػػػركج  هضػػهراًت الٌتصػػكيرٌية؛ لمبحػػث فػػي 
، بىٌص آخر طارئو عمػى ا لػٌىٌص الهؤٌسػس يفٌسػري، كيظٍػر هػا فيػً هػف طبلسػـ رهزٌيػةو

كػاف كهػا زاؿ إبػداعان  أٌف الٌرهػز"ىصػرو عىػدها يػرل  عػاطؼ جػكدة أٌتًفؽي هػعى  كهف ٌىا
ًي هتكاضػعه إىسػاىيص خػاصص ببيئػةو (3)" إىساىٌيان يتجاكز االصػطبلح كالٌتكقيػؼ ؛ ذلػؾى ألٌىػ

، دكفى أخرل، فها كافى رهػزان لمًحػداًد أًك التٌ  شػاؤـً عىػدى شػعبو ال يعػد  كػذًلؾى عىػدى آخػريفى
ػػػعى فػػي تقاليػػًدي االجتهاعٌيػػػة عمػػى اعتبػػػاًر المٌػػكًف األسػػػكًد  إذ ىجػػدي شػػعبان هػػػا قػػد تكاضى

 .عبلهةن لمحداًد، كشعبان آخرى يعتبريي عبلهةن عمى الفرحً 
بداعٌيػػةو  كتاريخٌيػػػةو  كقػػد تطػػػٌكرت هسػػيرة الٌرهػػػز تبعػػا لعكاهػػػؿ ثقافٌيػػةو     ٌدهت هػػػف قيػػػ كا 

الحمقػات الهتتابعػػة كػٌؿ حمقػة تفضػػي إلػى الثاىيػػة بّرثٍػا كثقافتٍػػا  "خػبلؿ سمسػمة هػػف

                                                 

كالٌىقدٌم، الهركز الثٌقافٌي ـ(، الٌصكرة الٌشعرٌية في الخطاب الببلغٌي َُٗٗالكلٌي، هحهد)( ُ)
 .ُٖٗ، صُالعربٌي، بيركت، ط

ـ(، دليؿ الىاقد األدبي، الهركز الثقافي العربٌي، بيركت، َََِالبازعي، سعد، الركيمي، هيجاف)( ِ)
 .َُٖ، صُالدار البيضاء، ط

 ـ(، الٌرهز الٌشعرٌم عىد الٌصكفٌية، دار األىدلس، بيركتُٖٕٗىصر، عاطؼ جكدة)( ّ)
 .ِِ، صُ، ط        
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كذا... ، اتىقديػة كثيػران هػف اإلشػكاليٌ كقضػٌية هفٍكـ الرهػز ، كقد أثار (1)"كهخٌيمتٍا ٌك
ـٌ داللتػً كهػا يشػير إليػً أك يقػكـ هقاهػً، لكٌىػً  كهىٍا الخبلؼ حكؿ هدلكلً كهعىاي، ث

 عرفػػػي الٌشػػػٌؿ هكقعػػػا هتقػػػٌدها كهعيػػػار هػػػف الهعػػػايير التػػػي تػػػؤٌدم قيهػػػة عاليػػػة حتػػػي
حسػػب رؤيػػاي كهىطمقاتػػً  كػػؿص ، الشػػعراء لػدل الٌرهػػكز الهعاصػر، كقػػد تعػػٌددت أشػػكاؿ

الفكرٌية كالٌثقافٌية، كتعٌددت تبعػا لػذلؾ أسػاليب الخطػاب الٌرهػزٌم كتشػٌكبلتً تاريخٌيػا أك 
 سطكرٌيا.تراثٌيا( أك أ)ديىٌيا أك شعبٌيا 

كحٌتى تتعٌهؽ البىيػة الٌرهزٌيػة فػي الٌسػياؽ األدبػٌي البػٌد هػف تفعيػؿ درجػات التٌكثيػؼ    
الػٌداللٌي لػً، باالبتعػاد عػف الهباشػرة فػي تقديهػً، كباالعتهػاد عمػى االختػزاؿ الٌمفظػػٌي، 
كتحهيػػػؿ األلفػػػػاظ بقػػػػدرو كبيػػػػرو هػػػػف الػػػػٌدالالت الٌتػػػػي يقػػػػؼ عميٍػػػػا الهتمقٌػػػػي هحػػػػاكالن 

، ك  ـي فػالٌرهز القػػكٌم ٌػك الٌػذم ال يسػػم  اسػتكىاٌٍا،  ٌىهػا ىفسػً طكاعيػةن كبكػػٌؿ يسػرو يظػػٌؿ ا 
 ، كتعٌدًد الٌدالالًت.عصٌيان عمى الكشؼ، هميئان بالقٌكة الفٌىٌية كااللتباس الفكرمٌ 

كباعتبار الٌرهز كسيمةن لتجسيد الٌتجربة الفٌىٌيػة، فقػد لجػأ إليػً األدبػاء عىػدها كجػدكا    
المٌغػة الٌتقريريػػة الهباشػرة عػػاجزةن عػف إدراؾ هقاصػػدٌـ، كتقػديـ هقػػكالتٍـ الٌسياسػػٌية أك 
االجتهاعٌيػػة أك الفكرٌيػػة، فػػالٌرهز هػػػرتبطه ارتباطػػان كثيقػػان بهػػا يفٌكػػػر بػػً الهبػػدع كيىػػػزع 

ٍػػك فػي كثيػػرو هػف األحيػػاف يىبػع هػػف حالػةو باطىٌيػػةو هتفتيػةو هػػف أعهػاؽ الػػٌىفس إليػً، ف
ػك ػك هعػػيفه ال  "اإلىسػاىٌية، ٌك أفضػػؿ طريقػةو لئلفضػاء بهػػا ال يهكػف التٌعبيػر عىػػً، ٌك

 .(2)" يىضب لمغهكض كاإليحاء، كهصدر خصبه هف هصادر التٌأكيؿ
كالٌرهػػكز أدكاته فٌىٌيػػةه أكجػػدٌا الهبػػدع، فٍػػي هبتكػػرة كلٍػػا هرجعٌيػػة كليسػػت صػػفةن    

فطرٌيػػةن كلػػػدت هػػػع كالدة اإلىسػػػاف، كقػػػد تهاثمػػػت الٌرهػػػكز فػػػي العصػػػكر القديهػػػة هػػػع 
 ، كهػع تطػٌكر الٌرؤيػة فػي ٌػذا الهجػاؿ اإلشػارة كالعبلهػة فػي الداللػة عمػى هعىػىن كاحػدو

الهسػػػٌهيات، فٍىػػػاؾ هػػػف العمهػػػاء كالٌىقٌػػػاد ظٍػػػرت أقػػػكاؿ أخػػػرل؛ لتفصػػػؿ بػػػيف ٌػػػذي 
ػػػػا جهيعػػػػان هعىػػػػى كاحػػػػدان، كألفاظػػػػان هترادفػػػػة  كالٌدارسػػػيف_قدهاء كهحػػػػدثيف_هف اعتبٌر

                                                 

 " الرهز التاريخٌي كداللتً في شعر عز الديف هيٍكبي(، " ـََِٗالٌسحهدم)، ( بركاتيُ)
 .ُُ، صالجزائر، جاهعة العقيد الحاج لخضر، رسالة هاجستير غير هىشكرة،         

بة، هجدم، الهٍىدس، كاهؿ)( ِ) ـ(، هعجـ الهصطمحات العربٌية في الٌمغة كاألدب، هكتبة ٌُْٖٗك
 .ُِٔ، صِلبىاف، بيركت، ط
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ا، كهػػىٍـ هػػف اعتبػػر الٌرهػػز ىكعػػان هػػف اإلشػػارة، كهػػىٍـ هػػف فػػٌرؽ بيىٍػػا فػػي  لبعضػٍػ
 الهعىى كالكظيفة.

 ارة هػف جاىػب كاحػدو يتعمػؽكاإلشػ عػف العبلهػة يختمؼ الٌرهزعمى أٌف  ؽى فً كأخيران ات     
 ،فو كال هعػػيٌ  دو ً غيػػر هحػػدٌ كلكٌىػػ ،هػػا شػػيءكهئ إلػػى الٌتػػي تػػ ،اللػػة الهىطمقػػة هىػػًالدٌ ب
كاإلشػػػارة أحادٌيػػػة  اللػػػة الهىطمقػػػة هػػػف العبلهػػػةبيىهػػػا الدٌ ، تحتهػػؿ أكثػػػر هػػػف تفسػػػيرك 

 كهعىػػػى ٌػػػذا تهٌيػػػز الٌرهػػػز عػػػف العبلهػػػة، (1)دو عمػػػى هشػػػار إليػػػً هحػػػدٌ  تػػػدؿٌ  التفسػػػير
، كهػا أٌف اإلشػارة تتحػٌدد عػػف بتعٌددٌيػة التفسػير لمهعىػى الػداللٌي لمٌرهػز الكاحػداإلشػارة ك 

طريؽ ها تكاضع عميً الٌىاس اجتهاعٌيان، كاسػتخداـ األلفػاظ كهػف ذلػؾ التٌعػارؼ عمػى 
ػػػػػرير  ػػػػػاف، كصػػ يؿ الحصػ ػػػػٍػ ػػػػػاء، كصػ ػػػػػر الهػ ػػػػػا: )خريػ ػػػػػكات،  كقكلىػ ػػػػػهاء األصػ أسػ

 الباب...إل (.
هػػا ٌػػك داخػػػؿه فػػي طبيعػػػة كثقافػػة كػػػٌؿ  كيػػدخؿ فػػي بػػػاب اإلشػػارات كالعبلهػػػات   

ػػٌز الػػٌرأس  شػػارة باالستسػػبلـ كالٌرضػػكخ، ٌك ، كرفػػع اليػػد أعمػػى الػػرأس إيػػذاىان كا  هجتهػػعو
شارةن عمى القبكؿ أك الٌرفض، كهػا أٌف كجػكد اإلشػارة الضػكئٌية الحهػراء ٌػي  عبلهةن كا 

عبلهػػة لمتكقٌػػػؼ، ككػػذلؾ رؤيػػػة الػػػدخاف الهتطػػاير ٌػػػي عبلهػػػة عمػػى كجػػػكد الٌىػػػار، 
كػػذا...، كقػػد  كالٌسػػحاب الهتثاقػػؿ فػػي الٌسػػهاء عبلهػػة عمػػى قػػرب تسػػاقط الهطػػر، ٌك
يتحٌكؿ الٌرهز إلى بديؿو إشارم  يقٌدـ فكرةن، كيسٌد أفيقان رحبان، كقد تػزداد كثافػة اإلشػارة، 

تتخٌطػػى  كتيشػػحفي طاقتٍػػا اإليحائٌيػػة، كتتعػػٌدد داللتٍػػا؛ لترقػػى إلػػى هسػػتكل الٌرهػػز، ك"
البسػػػيطة إلػػػى عػػػالـ الػػػٌىفس كالهعػػػاىي الهجػػػٌردة، كيصػػػبح تحديػػػدٌا الٌتجربػػة الحٌسػػػٌية 

 .(2)" صعكبةن  أكثرى 
كخبلصة القكؿ: إٌف الٌرهكز تختمؼ اختبلفػان جػذرٌيان عػف اإلشػارات كالعبلهػات، إذ    

 هحػػػٌدد كهتعػػػارؼو عميػػػً بشػػػكؿو كضػػػعي   تسػػػتخدـ اإلشػػػارات كالعبلهػػػات فػػػي ىطػػػاؽو 
عمػػى هػكٌظفي شػػركةو هػا تعتبػػر إشػاراتو كعبلهػػاتو  كأحػادٌم الٌداللػة، فػػالهبلبس الٌدالػة

                                                 

، دار الهعارؼ، ِالرهز كالرهزية في الشعر الهعاصر، طـ(، ُٖٕٗ )هحهد فتكحاىظر: أحهد،  (ُ)
 .ّص

ـ(، الهدارس الهسرحٌية الهعاصرة، الٍيئة الهصرية العاٌهة لمكتاب، ُِٖٗصبيحة، ىٍاد)( ِ)
 .ُُالقاٌرة، ص
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دالٌػةن عمػيٍـ، بيىهػا الٌرهػز أكسػع ىطاقػان يقػكـ عمػى الٌتصػكر الٌػذم يحدثػً فػي العقػكؿ، 
ػػػػ" ػ ، أٌهػا الٌرهػز فهػرتبطه بعػػالـ  فػ اإلشػارات الكضػعٌية تحيمىػا عمػى عػػالـ الكجػكد الهػاٌدم 

 .(1)" الهعىى اإلىساىي  
ي تحديػػد هفٍػػكـو كاحػػدو لمٌرهػػز اختمفػػكا أيضػػان فػػي تقسػػيـ ككهػػا اختمػػؼ العمهػػاء فػػ   

لكجٌية هرجعٌيتٍػػػػػا الٌسػػػػػمكؾ البشػػػػػرٌم، سػػػػػيكك الٌرهػػػػػكز، فهػػػػػىٍـ هػػػػػف قٌسػػػػػهٍا كرهػػػػػكزو 
يرة الٌتػػي يحيػػؿ فيٍػػا ، (2))الٌتحميػػؿ الٌىفسػػٌي( كسػػيجهكىد فركيػػد صػػاحب الٌىظرٌيػػة الٌشػٍػ

، كٌؿ إبداعو أدبي  كعبارةو شػعرٌيةو إلػى صػكرةو رهزٌيػةو  تعٌبػر عػف إحسػاسو غريػزم  جىسػي 
(، كهػىٍـ هػف رهكزان عاٌهةن )جهاعٌيةن(، كرهكزان خاٌصػةن )فردٌيػةن  كهف العمهاء هف قٌسهٍا

ا رهػػػػكزا  قٌسػػػهٍا تقسػػػيها آخػػػر اعتهػػػد فيػػػً عمػػػى األطػػػر الهرجعٌيػػػة، فسػػػٌهى بعضػػٍػ
ؽ تاريخٌيػة، كأخػػرل أسػػطكرٌية، كأخػرل ديىٌيػػة، كأخػػرل تراثٌيػػة، كهػا أٌف ٌىػػاؾ هػػف أطمػػ

عمػى الٌرهػػكز الهبتدعػػة هػػف قبػػؿ األديػػب أك الٌشػػاعر الٌرهػػكز الٌشخصػػٌية أك الهحكرٌيػػة 
ػػذي الٌرهػػكز عػػادة تكضػػع فػػي الٌسػػياؽ، كيبقػػى عمػػى  كالٌتػػي ىحػػف بصػػدد دراسػػتٍا، ٌك

 الهتمٌقي فٍهٍا فٍهان ظٌىٌيان كداللٌيان.
طػػار الهرجعػػٌي كتتهٌيػػز الٌرهػػكز بخاصػػٌية التٌعػػٌدد كالعهػػكـ كالٌرحابػػة؛ كذلػػؾ لهػػا لئل   

تٍػػػا، فاآلفػػػاؽ الٌداللٌيػػػة لمٌرهػػػز كالثقػػافٌي كالعكاهػػػؿ الٌىفسػػػٌية هػػػف دكرو فػػػي تحديػػػد دالال
هفتكحة، كتختمؼ باختبلؼ جىس الهتمٌقي كبيئتً كثقافتً، لكٌىٍػا رغػـ رحابتٍػا تىقسػـ 

، (3)" طبيعٌيػػة كتقميدٌيػػة عرفٌيػػة بحسػػب عػػالـ المٌغػػة األلهاىٌي)سػػتيفف أكلهػػاف( إلػػى: "
لٌرهػػكز الٌطبيعٌيػػة هػػثبلن الهيػػزاف الٌػػذم يشػػير إلػػى العدالػػة، كالحهاهػػة الٌتػػي تشػػير فهػػف ا

 إلى الٌسبلـ.

                                                 

)الهفاٌيـ كالهجاالت( "، الهمتقى الكطىٌي الرابع كعكاف، هحهد، " الٌرهز كالعبلهة كاإلشارة ( ُ)
 .ُُلمٌسيهياء كالىٌص األدبي، ص

زكي ىجيب : هراجعة، رهزم عبدي جرجس :ترجهة، فمسفة تاري  الفف، اكزرٌ، آرىكلداىظر:  (ِ)
 .ٗٓص، هحهكد

ـ(، دكر الكمهة في المغة، ترجهة: كهاؿ بشر، هكتبة الشباب، القاٌرة، ُٕٓٗأكلهاف، ستيفف) (ّ)
 .ِٕص
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ػػػػٌهيٍا     ػػػػاؽ، كالٌتػػػػػػي يسػػ ػػػػة الٌتػػػػػػي عرفػػػػػػت بالهكاضػػػػػػعة كاالٌتفػػ ػػػػا الٌرهػػػػػػكز العرفٌيػػ أٌهػػ
قافػػػة كالجػػىس البشػػػرٌم كهػػػا آخركف)اصػػطىاعٌية( فٍػػػي تختمػػؼ بػػػاختبلؼ البيئػػة كالثٌ 

، فػالٌمكف األسػكد أسمفىا، كيىضكم تحتٍا  الٌرهكز الهحككهة بثقافة كتقاليػد كػٌؿ هجتهػعو
هػثبلن يػدٌؿ عىػد الٌشػعكب العربٌيػة عمػى الحػزف كالحػداد، لكٌىػً عىػد شػعكبو أخػرل يػدٌؿ 

المػػكف األبػػيض يػػدٌؿ داللػػةن هعاكسػػة لهػػا ٌػػك فػػي ثقافتىػػا  عمػػى الىقػػاء كالٌصػػفاء، ك"
 .(1)" العربٌية، حيث يشير إلى الحزف كالحداد

لغػػة هشػػتركة بػػيف الٌشػػعراء الهعاصػػريف، هػػز فػػي القصػػيدة الحديثػػة تكظيػػؼ الرٌ ك     
 ، لكٌىٍػػا عمػػى درجػػات هتفاكتػػة هػػف حيػػثي العهػػؽي كالٌداللػػةي كاألسػػمكبي كالٌتشػػكيؿي الفٌىػػي 

ـي هػػع الػػٌىٌص، كالتٌػػأثيري فػػي الهتمقٌػػي، فقػػد الٌشػػعرٌم ككسػػيط؛  الٌرهػػزي  ؿى هً عٍ تي اٍسػػ كاالىسػػجا
لىقػػػؿ التجربػػػة الٌشػػػعرٌية إلػػػى الهتمقٌػػػي هػػػف خػػػبلؿ تخٌطػػػي حػػػدكد الهعػػػاىي المفظٌيػػػػة 
لمهفػػردات، كالخػػركج هػػف حػػدكد المغػػة الهباشػػرة كالهعػػاىي الٌضػػٌيقة إلػػى حػػدكدو أكسػػعى 
تسػاعد عمػػى احتػكاء الٌتجربػػة الٌشػػعكرٌية كالبلشػعكرٌية، كحهػػؿ الػٌدالالت اإليحائٌيػػة إلػػى 

ال يكجػػد لػػً أٌم هعػػادؿ  شػػيءو أفضػػؿ طريقػػة ههكىػػة لمتٌعبيػػر عػػف  "يصػػبحالهتمقٌػػي؛ ل
ك بديؿ عف   .(2)" ً في ذاتًتىاكلي  أك يستحيؿي  بي يصعي  شيءو لفظٌي، ٌك

ال يهكف أف تتحٌقؽ لػً حيكٌيتػً الفٌىٌيػة هػا لػـ يضػع الهبػدع  ز الٌشعرمٌ غير أٌف الٌره   
هقاربػػػة بػػػيف الٌرهػػػز  فػػي حسػػػابً أٌف الهتمقٌػػػي أك الٌىاقػػػد أك الباحػػػث يسػػتطيع أف يقػػػٌدـ

كهرهػػكزي عػػف طريػػؽ عبلقػػة هشػػابٍة أك اقتػػراف أك اصػػطبلح؛ لمٌتكحيػػد بػػيف الهجػػٌرد 
ئٌية الٌتػػػي ىحػػػف بصػػػدد كالهحسػػػكس، دكف الخػػػركج عػػػف القيهػػػة اإلشػػػارٌية أك الٌسػػػيهيا

 البحث فيٍا.
 
 
   

                                                 

 .ٔـ(، " الرهز األسطكرٌم كالبىاء االجتهاعٌي "، هجمة عالـ الفكر، صُٖٓٗأبك زيد، أحهد) (ُ)
، كالتكزيع كالىشر لمطباعة األىدلس دار، األدبية الصكرةـ(، ُٔٗٗ)هصطفى، ( ىاصؼِ)

 .ُّٓص
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 : الّسيهيائّية :ثانياً 
سػاعد الٌتحميػػؿ الٌسػيهيائٌي فػػي هجػاؿ األدًب عاٌهػػة كالٌشػعر خاٌصػػة عمػى الخػػركًج    

هػػػف إشػػػكالٌية ىقػػػص اإلجػػػراءاًت كاألدكاًت الهسػػػاعدًة عمػػػى تحقيػػػؽ الٌىقػػػد الهتكاهػػػؿ 
أداةه ثرٌيػػةه لمٌتحميػػؿ؛ ألٌىٍػػا تقػػٌدـ قػػراءةن لمػىٌص هػػف جهيػػع جكاىًبػػً كبىياًتػػً، فالٌسػػيهيائٌيةي 

شػػػاراًتً  داخمٌيػػةن دقيقػػةن لبىيػػػة الػػىٌص، هػػف خػػػبلًؿ تفكيًكػػً كالكقػػكًؼ عمػػػى عبلهاًتػػً كا 
الهتىػػاثرًة فػػي فضػػائً الٌىٌصػػٌي، تمػػؾى العبلهػػاتي كاإلشػػاراتي الٌتػػي ظمٌػػت عائهػػةن داخػػؿ 

ـي لٍػػا قاىكىػػان ي ـي شػػتاتىٍا كيػػىٌظ ضػػعٍا فػػي دائػػرةو عبلئقٌيػػةو الػػٌىٌص تحتػػاج إلػػى هػػف يمهمػػ
 تعطي قراءات و هتقاربةن لمٌىٌص الهدركًس.   

أف  لكمهػػة سػػيهياءقبػػؿ تكضػػيح الهعىػػى االصػػطبلحٌي  ركرمٌ هػػف الٌضػػأٌىػػً جػػد أك    
ة هػػف الفعػػؿ هشػػتقٌ أقػػؼى عمػػى الهعىػػى المٌغػػكٌم كاالشػػتقاقٌي لٍػػذي الهفػػردًة، فػػػ)سيهياء( 

ػ ـى ذم ٌػك هقمػكب الٌػ ـى اٍ سى ػكى فٍ هً ٍسػصػمٍا كى أك  سى : عمػى ذلػؾ قػػكلٍـ يػدؿٌ ًمػي، ك ي، كزىٍػا عى
، كًسػػػٍيٍهيىاء اء بالهػػدٌ هى يٍ كًسػػ، ى بالقصػػػرهى يٍ ًسػػ، كيقكلػػكف، ةهى ٍسػػػكى : أصػػمٍا فٌ ، فػػّةه هى ًسػػ

ةن، ـى سك  : كيقكلكف، اء كبالهدٌ بزيادة الي هػا قمبػكا حػركؼ الكمهػة ٍـ إىٌ ككػأىٌ  إذا جعؿ ًسهى
هػػف  ده هجػرٌ  هػف كبلهٍػـ فعػؿه  عٍ هى ٍسػيي  كلػـ، خفيػؼ لٍػذي األكزافؿ إلػى التٌ كٌصػلقصػد التٌ 

ػػ ىهػػا، الهقمػػكب ـى كى سى ػػًهعى هػػىٍـ فعػػؿه هضػػ كا  ًي، سػػكٌ : فػػي قػػكلٍـ ؼه عٌ سي جعػػؿ  أمـ فرسػػ
ػػػي ، كهةيهة كالٌسػػػٌػػػي التػػػي عميٍػػػا الٌسػػػك هة كقيػػػؿ الخيػػػؿ الهسػػػكٌ ، هةٌسػػػعميٍػػػا ال ٌك
 .  (1)العبلهة

 كهىٍا:  القرآف الكريـ أكثر هف هكضع في في (يهةالسٌ كقد كردت لفظة )
افنا ": تعالى ًقكل_  ـٍ الى يىٍسأىليكفى الى اسى ًإٍلحى ٌي ا ٍـي ًبًسيهى  .(2)" تىٍعًرفي

ٌيـٍ  "_ قكلً تعالى:  ا اؿه يىٍعًرفيكفى كيبلًّ ًبًسيهى مىى األىٍعرىاًؼ ًرجى  .(3)" كىعى

ٍيـٍ _ قكلً تعالى: "  االن يىٍعًرفيكىى ابي األىٍعرىاًؼ ًرجى ىىادىل أىٍصحى ٌيـٍ كى ا  .(4)" ًبًسيهى
 

                                                 

 .ُِٖٓص، دار الهعارؼ، ّهج، لساف العربـ(، ََِٖ)ـهحهد بف هكر ، ابف هىظكر (ُ)
 .ِّٕ: اآلية، ( سكرة البقرةِ)
 .ْٔ: اآلية، ( سكرة األعراؼّ)
 .ْٖ: اآلية، ( سكرة األعراؼْ)
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ٌيـٍ _ قكلً تعالى: "  ا ٍـي ًبًسيهى ٍفتى ٍيـٍ فىمىعىرى ٍيىىاكى ىرى اء ألى لىٍك ىىشى  .(1)" كى
كدً  "_ قكلً تعالى:  ـ ه ٍف أىثىًر الس جي ًٍ كًٌ ـٍ ًفي كيجي ٌي ا  .(2)" ًسيهى
ذي ًبالى كىاًصي  "_ قكلً تعالى:  ـٍ فىييٍؤخى ٌي ا ؼي اٍلهيٍجًرهيكفى ًبًسيهى اـً ييٍعرى  .(3)" كىاأٍلىٍقدى

ػػػػػٍاتو     يى ًلػػػػؾى آلى ػػػٌيـ الجكزٌيػػػػة إذ فٌسػػػػر قكلىػػػػً تعػػػػالى: "إف  ًفػػػػٍي ذى ػػػً ابػػػػف قػ كرحػػػػـ المٌػ
" س ًهٍيفى ًلٍمهيتىكى
بقكلً في تفسير الهتكسػهيف: " ٌػـ الهتفٌرسػكفى الٌػذيف يأخػذكف بالٌسػيها  (4)

ي العبلهة "  .(5)ٌك
الٌرجكع لكتب الٌتفسير أك الهعػاجـ المٌغكٌيػة ىجػد أٌف الهعىػى الهقصػكد لممفظػًة  كعىد   

فػػي اآليػػات الٌسػػابقة ال يخػػرجي عػػف هعىػػىن هشػػترؾو فػػي اآليػػات جهيًعٍػػا، يشػػير إلػػى 
ًً  صػػمةن هتٌ  أكاىػػتٍ  سػػكاءه هعىػػى العبلهػػًة الٌدالػػًة،  أـ أك الٌشػػكًؿ  أك الٍيئػػةً  بهبلهػػح الكجػػ

 كاألقكاًؿ. األفعاؿً 
شػػػعًر العػػػرًب فقػػػد كردت المفظػػػة بهشػػػتقٌاتٍا فػػػي هكاضػػػعى كثيػػػرةو  ا فػػػي ديػػػكافً أٌهػػػ   

ا، ىػػذكر هىٍػػا عمػػى سػػبيؿ التٌهثيػػؿ هػػا أكردي ابػػف هىظػػكر فػػي  بالٌداللػػة الٌسػػابقة ىفًسػٍػ
ػػك   ( ٌك ـى ػكى حػيف قاسػػهً  هيمػةى عي هادحػػان  الفػزارمٌ  عىقػاءى  بػػفً  سػيدو أي  قػكؿي عرضػً لهادة)سى

  : هالً 
ػػػػػشى ال يي  اءي ػػى يهً ػػٍ سي ًي ػىػعان        لافً يى  فً سٍ الحي بً  اللي  ايي هى رى  بلـه غي  ػ ػ  ٍر ػػصى ػػى الب ىٍ ػػمػػى ع ؽ  ػ
م قىٍت فىٍكؽى ىىٍحًريً كى  ي ا عي ٍر  ًً ًٍ جٍ كى  يٍ فً كفي ًجيًدي الش ٍعرىل كى         أىف  الث رى القىهى

(6) 
                                                 

 .َّ: اآلية، ( سكرة هحهدُ)
 .ِٗ: اآلية، ( سكرة الفتحِ)
 .ُْ: اآلية، ( سكرة الرحهفّ)
 .ٕٓالحجر، اآلية:  سكرة( ْ)
عمي بف : ؽيحقق(، بدائع الفكائد، تُٕٓابف القٌيـ الجكزٌية، هحٌهد بف أبي بكر بف آيكب)ت:( ٓ)

 .ُُٓ، صِ، جهحهد العهراف
، كالهختمؼ مؼتالهؤ . ك ُْ، صُ، جالكاهؿ. ك ّّ، صٕ، جاألغاىي: في البيتاف ( كردٔ)

ألبي تٌهاـ،  الحهاسة. ك ِّٕص، ُ، جكأهالى القالي . ٗٓ، صالشعراء كهعجـ. ِّّص
ا كثير. ّْٓ، صكسهط الآلليء . ٖٔ، صْج   .كغيٌر

ا القالي في أهاليً قصة )بتصٌرؼ(: لؤلبيات     ابف عىقاء كاف هف أكثر أٌؿ  كذلؾ أفٌ ، ذكٌر
فهٌر عهيمة بف كمدة ، فاختمت حالً، كىكبً دٌري، فطاؿ عهري، ٌـ عارضة كلساىنازهاىً كأشدٌ 
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(، ىجػد أٌف المفظػػةى قػد كاىػت هتداكلػػةن يهياءالٌسػكبعػد ٌػذا العػرض الهػػكجز لمفظػًة )   
يهياء( بصػػيغتً ٌػػذا العمػـ ) أم الٌسػػ عي أفٌ ىػػدٌ ال  "، كىحػفبهعىػػى العبلهػػةً كهعركفػةن 

ل اإلشػػػارة إلػػػى هعرفػػػة العػػػرب لمعبلهػػػة يتعػػػدٌ  هػػػا ذلػػػؾ الإىٌ ، الحاليػػػة كػػػاف هعركفػػػان 
 .(1)" ٍاككظيفتً 
ػػػػٌددت تعريفػػػػػػات    ػ ػػػػًة تعػ ػػػػكًر الحديثػػ ػػػػيهيائٌية أك كفػػػػػػي العصػػ ػػػػيهيكلكجيا الٌسػػ ػ أك  الٌسػ
 عمػػػـ يٍػػػتـٌ عىػػػد العمهػػػاء الٌدارسػػػيف، غيػػػر أٌىٍػػػـ قػػػد اٌتفقػػػكا عمػػػى أٌىٍػػػا يهيكطيقا الٌسػػػ

ـي ، ةبالعبلهػة كاألىظهػػة المغكٌيػ كعبلهػػات  هتبايىػػةن  كاسػعةن  هيػػاديفى  كهػػا يشػػهؿ ٌػذا العمػػ
 أىهػاطً ك ، البصػرمٌ  صػاؿً االتٌ ك ، المهػسً  صاؿ بكاسػطةً االتٌ ك ، ـ  الشٌ  عبلهاًت ك ، الحيكاىات
، الهكتكبػةً  غػاًت المٌ ك ، ةً كريٌ المٌغػات الٌصػك ، الجسػدً  كأكضػاعً  حركػاًت ك  ىغػيـكالتٌ  األصػكاًت 

 .(2)"األزياءً  أىهاطً ك ، األدًب  قكاعدً ك ، الهجٍكلةً  اًت األبجديٌ ك 
تعػػكد جهيعٍػػا لهىبػػع  ةيهيكطيقا أك عمػػـ األدلٌػػيهيكلكجيا أك الٌسػػأك الٌسػػكالٌسػػيهيائٌية    

ف  هػف األصػؿ يهيكلكجيا تتكػكٌ الٌسػ "كاإلشاراًت، كلفظػة  العبلهاًت كاحد يىٍعىىٍى بدراسًة 
كهػػا ، ان الػػذم يعىػػي خطابػػ(Logos) ك، ذم يعىػػي عبلهػػةن الٌػػ (Sémeîon) اليكىػػاىيٌ 

أك ، كاىػػػت ةن لغكٌيػػػ العبلهػػػاًت  فػػػي أىظهػػػةً  العمػػػـ الػػػذم يبحػػػثي  ": تعىػػػي أيضػػػا ذلػػػؾ

                                                                                                                                               

ك ، الفزارمٌ =  ها أصارؾ إلى ها ، عـٌ  يا : فسٌمـ عميً كقاؿ، غبلـ جهيؿ هف سادات فزارةٌك
كالل لئف بقيت إلى : اس! فقاؿالىٌ  كصكىي كجٍي عف هسألةً ، ًؾ بهالً هثمً  بخؿي : أدرم؟ فقاؿ
 .ها أردم هف حالؾ غد ألغيرفٌ 

همهبل بيف اليأس !! فبات هتليؿو  ؾ كبلـ جىحً لقد غرٌ : فقالت، فرجع ابف عىقاء فأخبر أٌمً        
، كلجب األهكاؿ، اء كصٍيؿ الخيؿكثغاء الشٌ ، سهع رغاء اإلبؿ، حرفمها كاف السٌ  .جاءكالرٌ 
هيمة هالً شطريف كساٌهً قسـ عي  ثـٌ  هيمة ساؽ إليؾ هالً!ٌذا عي  : ها ٌذا؟ فقاؿ: فقاؿ
 هىٍا ٌذاف البيتاف. ابف عىقاء فيً يهجدي قصيدة: فقاؿ، عميً

الهمتقى الكطىي  هحاضرات، األدبييهياء كالعىكاف في الىص عمـ السٌ (، ـَََِ)عهار، شمكام( ُ)
كمية اآلداب كالعمـك ، )جاهعة هحهد خيضر بسكري ،يهياء كالىص األدبياألكؿ لمسٌ 

 .ُٔ، صاالجتهاعية (
 ، دار فرحة لمىشر كالتكزيع، يهيكلكجي كىقد الشعراالتجاي السٌ (، ـََِّ)خمؼ صاـع، كاهؿ (ِ)

 .ُْص، ُط، هصر، القاٌرة
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ىاؾ هف عٌرفٍػا عمػى أٌىٍػا: (1)" ةن أك حركيٌ  ،ةن أيقكىيٌ   اإلشػارات أك العبلهػات عمػـ "، ٌك

كحػكؿ ، (2)" ةن اصػطىاعيٌ  أـ ةن طبيعٌيػ أكاىػت سػكاء، ةهزٌيػأك الرٌ  ةالمغكٌيػ الالًت الػدٌ  أك
ػػا_أم الهعىػػى ىفًسػػ عمهػػان يبحػػث  "الٌسػػيهيكلكجيا_ً ىجػػد لػػكيس بريتػػك يعٌرفٍػػا باعتباٌر

 .(3)"في أىظهة العبلهاًت سكاءه أكافى هصدريٌا لغكٌيا أـ سىىٌيا أـ هؤٌشرٌيا 
 كاألبحػػاًث  العهمػيٌ  الجاىػػًب كهػع تطػٌكًر البحػػًث كالعمػـً أيحيمػػت الٌسػيهيكطيقا لدراسػًة    

زة حكؿ العبلهاًت  اللػة لمدٌ ، فػي حػيف أيحيمػت الٌسػهيكلكجيا ةة كغير المفظٌيػالمفظيٌ  الهىجى
ؽ آخػػركف بػػيف كفػرٌ ، العبلهػػاًت  لعمػـً  العػػاـٌ  الىظػرمٌ  أم عمػى اإلطػػارً ؛ األصػػكؿً عمػى 

 كقػػاىكفً ، ةً المسػاىيٌ  غيػػرى  العبلهػاًت  يهيكلكجيا تػػدرسي الٌسػ أفٌ  عمػى أسػػاسً  الهصػطمحيفً 
، فػي حػيف أٌف األدبػيٌ  ٌص كػالىٌ  المسػاىيةى  يهيكطيقا األىظهػةى الٌسػ في حيف تدرسي ، يرً السٌ 

الحػػديث  قػػدمٌ رس الىٌ غػػزت الػػدٌ الٌتػػي" الهىػػاٌج الحديثػػة الٌسػػيهيائٌية هػػف أبػػرز هفػػاٌيـ 
راٌىػت عمػى ، عػان دان كتىكٌ أكثر سػعة كعهقػان كتعػدٌ  كهغايرةو  جديدةو  قراءةو  ككٌفرت لً سبؿى 
شكاليٌ ، هعىاي كثراءً ، كغىى عتباتً، طبقاتً كعهؽً ، كثافة الىٌص   .(4)" ًخطابً  ةً كا 

كتتابعػات إشػارٌية، لكػٌف  ىظػاـ لغػكمٌ  قائـه عمػى عرم  الشٌ  ٌص الىٌ  ة ترل أفٌ يهيائيٌ السٌ ك    
ىػػا يػػأتي  ػػا فػػي درجػػة التٌكثيػػؼ العبلهػػاتٌي كاإلشػػارٌم، ٌك الٌىصػػكص تتهٌيػػز عػػف غيٌر
دكر الٌتحميػؿ الٌسػيهيائٌي فػي فػرًز األىسػاًؽ العبلهاتٌيػًة، كالكشػًؼ عػف دالالًت الٌتشػٌكًؿ 

ٌشػعرٌم، كتعريػًة البىيػة الفٌىٌيػة إليضػاًح آليػاًت العػرًض كالٌسػبًؾ كاالىزيػاًح فػي الػٌىٌص ال
الػٌدكر األساسػٌي لمٌدراسػًة الٌسػيهيائٌيًة لمعهػًؿ األدبػٌي يبقػى  "كالتٌىػاٌص كهػا إلػى ذلػؾ، فػػػ

                                                 

 الهجمس ، ّع، ِٓهج ، هجمة عالـ الفكر، السيهيكطيقا كالعىكىة(، ـُٕٗٗ)جهيؿ، حهداكم (ُ)
 .ٖٗص، الككيت، الكطىي لمثقافة كالفىكف كاآلداب         

صبلح عبد  (لىاس في ببلدملقصيدة: )االتحميؿ السيهيائٌي  "ـ(، ُُٗٗهجيدم، حسف) (ِ)
 .ِ، صُٔدراسات األدب الهعاصر، جاهعة الحكيـ السبزكارم، ع، هجمة " الصبكر

 .ٓ، صدار الثٌقافة، ءالدار البيضا، هحاضرات في السيهيكلكجيا(، ـُٕٖٗهحهد)، رغيىيي( السٌ ّ)
 _ هف التشكيؿ إلى التأكيؿ_الخطاب الشعرم ءسيهيا(، ـََِٗ)هحهد صابر، عبيد( ْ)

 .ِ، صُ، طدٌكؾ -إصدارات اتحاد األدباء الكرد، قراءات في قصائد هف ببلد الىرجس        
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ٌػػك تبيػػافي اىزيػػاًح العهػػًؿ، كتفػػٌرًدي كتهٌيػػًزي عٌهػػا سػػبقً هػػف األعهػػاًؿ الجٌيػػدًة الٌداخمػػػًة 
 .(1)هرًة ىفًسٍا "ضهفى الزٌ 

كيػػذٌب بعػػض الٌدارسػػيف إلػػى أٌف دم سكسػػير ٌػػك أٌكؿ هػػف بٌشػػر بعمػػـ الٌسػػيهياء    
ـٌ هقكالتػػً  ، كهػف أٌػ دٌا العصػػري الحػديثي ـٌ ثػكرةو لغكٌيػةو شٍػ الحػديث، فٍػك صػاحبي أٌػػ
الٌتي جاء بٍا اعتباريي المغةى ىظاهان هف اإلشػارات يعٌبػر بٍػا بىػك البشػر عٌهػا يػدكر فػي 

ا فػي ذلػؾ هثػؿي بػاقي األشػكاؿ اإلشػارٌية  أذٌاًىٍـ هف أفكارو كأحاسيسى  ، هثمٍي كهشاعرى
 األخرل، فٍك يىطمؽ هف خمفٌيةو لساىٌيةو لغكٌيةو قائهةو عمى الٌداٌؿ كالهدلكؿ.

كيكفي دم سكسير تقٌدهان عمى غيًري في هجػاؿ التٌىٌبػؤ بعمػـ الٌسػيهياء أٌىػً قػد حػٌدد    
ـي، خاٌصػ ة فيهػا يتعمٌػؽي بهكضػكًع الٌمسػػاىٌيات، األطػرى الرئيسػةى الٌتػي قػاـى عميٍػا ٌػذا العمػ

ػػا هثػػؿي  "إذ جعػػؿى سكسػػيري المغػػةى  ىظاهػػا هػػف العبلهػػاًت الٌتػػي تعٌبػػر عػػف األفكػػاًر، هثمٍي
ٍىا، كأبجدٌيًة الصـٌ كاإلشاراًت العسكرٌيًة " ٍي أىظهةو أخرل تشًب
(2). 

لعمػـً أٌها العالـ الهىطقٌي األهريكػٌي شػارؿ سػاىدرس بييػرس فقػد اىطمػؽى فػي تصػٌكري    
الٌسػػيهياء هػػف هىطػػًؽ العبلقػػاًت الهػػراًدؼ لمٌسػػيهياء؛ إذ يقػػكـ عمػػى حهػػًؿ الهكضػػػكًع 
الهعٌبػػػػًر عىػػػػػً بربطػػػػً بهحهػػػػػكؿو لػػػػػً خاصػػػػٌية أك رابػػػػػطه، كقػػػػػد رٌكػػػػز فػػػػػي ىظرٌيتػػػػػً 
الٌسػػيهيكطيقٌية عمػػى تقسػػيهاتو ىظرٌيػػةو لمهىظكهػػًة الٌداللٌيػػًة، تتهٌثػػؿ فػػي تقسػػيـً العبلهػػًة 

أقسػػاـو ٌػػي: )الههٌثؿ_الهكضػػكع_الهؤٌكؿ(، كهػػا أٌف بييػػرس قػػد أك الػػٌدليًؿ إلػػى ثبلثػػًة 
جػػاء بتقسػػيـو آخػػرى أكثػػرى أٌٌهيػػةن هػػف الٌتقسػػيـ الٌسػػابًؽ يشػػيري بػػً إلػػى طبيعػػًة العبلقػػًة، 
كيقكـي عمى كصًؼ العبلقًة بيف الٌداٌؿ كالهدلكؿ، كيتكػٌكف الٌتقسػيـ هػف ثبلثػًة عىاصػرى 

)  .(3)ٌي: )اإلشارةي، األيقكىةي، الٌرهزي
كضهفى الثقافًة الغربٌيًة ىجػد أٌف بييػر جيػرك قػد حػٌدد لمٌسػيهيكطيقيا ثػبلثى كظػائؼى    

ػػي: )الكظيفػػة الهىطقٌيػة، الكظيفػػة االجتهاعٌيػػة، الكظيفػة الجهالٌيػػة(، كهػػا  ، ٌك أساسػٌيةو

                                                 

 .َُّ، صُ، طدار الحداثة، بىية الخطاب الشعرم(، ـُٖٔٗعبد الهمؾ)، ( هرتاضُ)
 إفريقيا الٌشرؽ ، ىظيؼ هحهد: ترجهة، الٌسيهيكلكجيا ٌي ها(، ـُْٗٗبرىار)، تكساف (ِ)

  .ُْ، صُ، طلمىشر        
 .ُُ، صجيرك بيير، يهيكلكجياالسٌ : هترجـ عف، اإلشارة هقٌدهة(، ـُٖٖٗهازف)، عرك الاىظر: ( ّ)
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ػػػي: )الٌتكاصػػػؿ، الٌداللػػػة،  ، ٌك أٌف آخػػػريف قػػػد كٌجٍػػػكا الٌسػػػيهياء إلػػػى ثبلثػػػًة اٌتجاٌػػػاتو
 الٌثقافة(.

ٍضػة؛ ىتيجػةن الىٌ  عصػرً  هىذ هطمػعً هكاكبتًي  بدأتك  عربٌيا يهياءالسٌ د عيرؼ عمـ كق   
األخػرل، غيػػر  الحديثػةً  ةً قدٌيػػالىٌ  الهىػاٌجً لهكجػًة التػأثير الغربٌيػػة، شػأىً فػي ذلػػؾ شػأفي 

إبػػراٌيـ عمػػى يػػًد عمهػػاء كىقٌػػادو كهػػىٍـ:  العشػػريفى  هىتصػػؼ القػػرفً  أٌىػػً قػػد تبمػػكر فػػي
فقػػد كضػػع إبػػراٌيـ أىػػيس ، )عمػػى سػػبيؿ الهثػػاؿ ال الحصػػر(، افاـ حٌسػػكتٌهػػ، أىػػيس

، ةرفيٌ كالٌصػػػ، ةكتيٌ اللػػػة الٌصػػػفيػػػً الدٌ  ـ، هعالجػػػان ُْٖٗكتابػػػً )داللػػػة األلفػػػاظ( عػػػاـ 
ـي كهػػػا كضػػػع تٌهػػػ، اللػػػةر الدٌ كتطػػػكٌ ، ةكالهعجهٌيػػػ، ةحكٌيػػػكالىٌ  ػػػ افى حٌسػػػ ا )هىػػػاٌج : ًكتابى

 ، رفيٌ كالٌصػػػ، فيػػػً عػػف الهػػػىٍج الصػػكتيٌ  ـ، هتحػػٌدثان ُٓٓٗالبحػػث فػػػي المغػػة( عػػػاـ 
ة فػػػػي تاتيكيٌ كالٌسػػػػ، ةيىاهيكٌيػػػػالدٌ : ظػػػػريتيفعػػػػف الىٌ ك اللي، كالػػػػدٌ ، كالهعجهػػػػيٌ ، حػػػػكمٌ كالىٌ 

 كاإلشارٌم.  الليالبحث الدٌ 
كهػػع الهسػػتجٌدات الٌثقافٌيػػة تطػػػٌكر الٌتطبيػػؽ الٌىقػػدٌم عربٌيػػػان؛ ليضػػفيى عمػػى الػػػٌىٌص    

إذ حاكؿ الٌىقٌاد الهحػدثكف فػتحى ىكافػًذٌـ عمػى فضػاء اإلبداعٌي هف ظبلؿ الٌسيهيائٌية، 
ثػػػراءى تجػػػربًتٍـ الٌىقدٌيػػػًة بػػػً ثبلثػػػة كتػػػب  ، فىجػػد هحٌهػػػدى هفتػػػاحو يضػػػعٌػػذا الهػػػىٍج؛ كا 

ـ، ُِٖٗعر القػػػػديـ( )فػػػي سػػػػيهياء الٌشػػػػ: ٌػػػػي فػػػػي ٌػػػػذا الهػػػىٍج الىقػػػػدمٌ  ةو تطبيقٌيػػػ
ا خصٌ  كقػػد، ـََُِ( ٌص ة الػػىٌ ك)ديىاهٌيػػ، ـُٖٓٗ( عرمٌ ك)تحميػػؿ الخطػػاب الٌشػػ صػٍػ

    .يكحدى  رً عجهيعان لتحميؿ الشٌ 
كفػػػي هجػػػاؿ الٌتحميػػػؿ الٌسػػػيهيائٌي لمحيػػػاة االجتهاعٌيػػػة ىجػػػد حقػػػكالن هػػػف الٌدراسػػػات    

التحميمٌيػة فػي كصػؼ العبلهػات الٌدالٌػة عمػى بعػض العػادات الهتكارثػة هثػؿ: )الكشػػـ، 
ـ، َُٖٗالجػػريح(  )االسػػـ العربػػيٌ الخػػٌط، األهثػػاؿ....كغير ذلػػؾ(، كهػػف ذلػػؾ كتاب

 ٌي.عبد الكبير الخطيبل
ـٌ  هػػػف يهيائيٌ الهػػػىٍج الٌسػػػػكيعػػػٌد     اسػػػتطاعٍت هكاكبػػػػةى  التػػػػي ٌيةً ٌصػػػالى   الهىػػػاٌجً أٌػػػػ
، هػػػف خػػػبلًؿ اسػػػتعراًض الٌرهػػػكًز الهحٌهمػػػًة فيػػػً بهحاكلػػػة العربػػػيٌ  عرمٌ الٌشػػػ خطػػػاًب ال

اٍسًتٍىطاًقٍا، كفتًح الهغػاليًؽ الىٌصػٌيًة الٌشػعرٌيًة، ككشػؼ هػا فػي الػٌىٌص هػف بىػىن هعقٌػدةو 
يستعصػي عمػى الهتمقٌػػي فٍهيٍػا، فػػالقراءة الٌتفسػيرٌية التٌأكيمٌيػة لمػػىٌص تحتػـر اسػػتقبللٌية 

، كتحتػـر رؤيػةى الهبػدًع القػارئ( _ٌص )الػىٌ مٌية بيف العهؿ األدبٌي، كتؤٌسس لعبلقة تفاع
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عىػػد تقػػديـً األحكػػاـً الٌىقدٌيػػًة عمػػى ىصكًصػػً، كالهػػىٍج الٌسػػيهيائٌي فػػي قراءتػػً لمػػىٌص 
ٍف ٌذًي الهىطمقاًت.  األدبٌي ال يخرجي عى

تسػاعد ، لمقػراءة ةن كغىٌيػ صػبةن خً  أعطػت أدكاتو  ٍػاألىٌ ؛ القػراءة إلثػراء أداة يهيائيةكالٌسػ   
هػػف الٌىٌصػػي؛  غيػػر الهباشػػرة لمجسػػد كاؿٌ الهباشػػرة كالػػدٌ  كاؿٌ فػػي الػػدٌ  تكٌغػػؿ البحػػًث فػػي 
؛ كاؿٌ ة الػدٌ فػي باطىٌيػ ثػةً الهتمبٌ  العهيقػةً  اسػتىطاؽ البىيػةً ، ك اؿٌ ة ٌػذا الػدٌ رهزٌيػ تفكيػؾً  أجؿً 

 أىهػػػكذجً  ٌػػا فػػػي بىػػاءً تأثيرً  كدرجػػةً ، فيٍػػػا يهيائيٌ الٌسػػ الحػػراؾً  ةً عػػف حساسػػػيٌ  لمكشػػؼً 
 داللػيٌ  أخػرل عمػى إىتػاج زخػـو  كقدرتٍا هف جٍػةو ، هف جٍةو  لمقصائدً  رمٌ عالشٌ  الفضاءً 
 فػي الهكضػػكعً  اؿٌ ٌػذا الػدٌ  لقيهػػةً  االعتبػارً  إعػادةً  إلػػى هكقػعً  ًي يتكٌجػ كحً بٍػذي الػرٌ  هشػبعو 
    .القصيدةً  سياسةً  ً في رسـً تً يٌ عمى أٌهٌ  أكيدً كالتٌ ، عرمٌ الشٌ 
كخصكصٌيةي الهىًٍج السيهيائٌي تتهٌثؿ في خركًجػً عمػى ىهطٌيػًة الٌتصػكراًت الٌىقدٌيػًة    

لمهىػػاًٌج األخػػػرل الٌتػػي اٌتٌهػػػت بسػػيرة الهؤلٌػػػؼ، باعتبػػاًر الػػػٌىٌص قطعػػةن كتابٌيػػػةن هػػػف 
ظٍػػاًر العبلقػػػًة  ىتاًجػػً اإلبػػداعٌي، كتتهٌثػػػؿ كػػذلؾ فػػػي هحاكلػػًة فػػػٌؾ رهػػكًز الػػػٌىٌص، كا 

ؿ  كالهػػػدلكًؿ، كبػػػيف الحاضػػػًر كالغائػػػًب، كهػػػا أٌف هػػػف خصكصػػػٌيًة الجدلٌيػػػة بػػػيف الػػػٌدا
ػًؿ هتمقٌيػً الٌػذم يقػٌدـ ىٌصػا آخػر رديفػان  الهىًٍج الٌسيهيائٌي االٌتهاـى بقراءًة الٌىٌص هف ًقبى

 لىٌص الكاتب يفٌسري، كيفٌؾ شفراًتً الهستعصيًة عمى الكثيًر هف القٌراء.
يهيائٌي، كيػىجحى فػي تقػػديـً هقركئٌيػةو تأكيمٌيػػةو كحتٌػى تتحقٌػؽى خصكصػػٌيةي الهػىًٍج الٌسػػ   

ػػػػًؿ  ػ ػ ػ ػػػػػي العهػ ػ ػ ػػػػيف قطبػ ػ ػ ػ ػػػػةو بػ ػ ػ ػػػػٌكة هتبادلػػ ػ ػ ػ ػػػػكد قػ ػ ػ ػ ػػػػػف كجػ ػ ػػػػٌد هػػ ػ ػ ػ ػػػػةو البػ ػ ػ ػ ػػػػيرٌيةو ىاجحػ ػ ػ تفسػػ
 ، األدبٌي)الٌىٌص_القػػارئ(، فػػالٌىٌص البػػٌد أف يكػػكفى ثرٌيػػا باإلبػػداع، هتهاسػػكان فػػي سػػٍبكًً

؛ لتحقيػؽ أعمػى  كالقارئ البٌد أف يككفى ذا ثقافةو عاليةو كقدرةو فكرٌيةو كحس  ىقدمٌ  هتكقٌػدو
هستكلن هف القراءًة كالتٌأكيًؿ، كلمخػركج بهفػرداًت الػٌىٌص هػف هرحمػة الهادٌيػة الهعجهٌيػة 
إلػػى هرحمػػةو هتقٌدهػػةو هػػف اسػػتخبلًص هعػػافو ىابعػػةو هػػف البحػػًث العبلهػػاتٌي كاإلشػػارٌم؛  

 .ليككفى لػمٌداؿ  الكاحًد هدلكالته هتعٌددةه 
، كخصكصػٌية عػف غيػري  كلمهىٍج الٌسيهيائٌي في ٌذا    الحٌيز هػف البحػث دكره كبيػره

هػف الهىػاٌج فػي فػػٌؾ عقػد العبلقػة بػػيف الػٌداٌؿ كالهػدلكؿ، اىطبلقػػان هػف الكقػكؼ عمػػى 
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 خصػػبة أدكات "الٌرهػكز التػػي اىحرفػت بالمغػػة عػػف هجراٌػا االصػػطبلحٌي، كأعطػػت

 .(1)" ة لمىٌص الجكاىبيٌ  البىية في أك اخميٌ الدٌ  سيجالىٌ  في ؿكغٌ التٌ  هف ئالقار  فتهكٌ  ةغىيٌ ك 
فقػػػد تحٌكلػػػت عهمٌيػػػة قػػػراءة الٌىصػػػكًص الٌشػػػعرٌيًة هػػػف القػػػراءًة الٌسػػػطحٌيًة الهتعٌمقػػػًة    

بتصػػٌكراتو تقميدٌيػػػةو تسػػػتعيف بجكاىػػبى خارجػػػةو عمػػػى الػػىٌص، كسػػػيرة الهؤلػػػؼ كحياتػػػً 
التٌاريخٌيػػة إلػػى قػػراءة غكرٌيػػة هتعٌهقػػة، تىظػػر لمػػٌىٌص عمػػى أٌىػػً بىيػػة هسػػتقٌمة، كقطعػػةه 

ؿ التٌأكيػؿى هػف خػػبلؿ فػٌؾ الٌشػفرات الٌداللٌيػة كالٌثقافٌيػة الهحٌهمػة فػػي إىتاجٌيػةه فٌىٌيػةه تحتهػ
 جسد الٌىٌص.

كيعتبػػر الػػىٌص الٌشػػعرٌم هػػف أقػػرب الٌىصػػكص األدبٌيػػة كأصػػمحٍا قابمٌيػػة لمٌتحميػػؿ    
ـٌ  الٌسيهيائٌي ىظران لقصري إذا ها قػيسى هػعى الٌىصػكًص األدبٌيػة الٌىثرٌيػة كالٌركايػًة هػثبلن، ثػ

 "ائـً عمػػى تقىٌيػػػاتو فٌىيػػةو ٌػػي هجػػاؿ البحػػػًث كالٌتحميػػًؿ السػػيهيائٌي، كهػػػا أفٌ لبىاًئػػً القػػ
 ضػهفى  أك، الهىطػكؽً  دائػرةً  ضػهف يػدخؿي  كجعمتػً ،الحكارً  ـً هفٍك  هف كٌسعتٍ  الٌسيهيائية

 .(2)"كالهتمٌقي بيف الهؤٌلؼ العبلقةً  دائرةً 
كقد قاهًت الٌسيهيائٌيةي كهىٍجو بدكرو أفضؿى في تحميػؿ هيغمقػاًت الٌىصػكًص الٌشػعرٌية    

ًً العبلهػةي الٌسػيهيائٌيةي الهكٌظفػةي فػػي  كالخطػاًب األدبػٌي، قائهػةن فػي ذلػؾ عمػػى هػا تعطيػ
الػػػٌىٌص الٌشػػػػعرٌم هػػػػف أخػػػًذ دالالتو ذاًت عبلقػػػػاتو هتشػػػػٌعبةو داخػػػؿى الػػػػٌىٌص الٌشػػػػعرٌم 

اىتقػاًؿ العبلهػاًت هػف هسػتكلن هعػٌيفو هػف الحػديًث  "ٌسيهيائٌيةى تقػكـي عمػىالكاحد؛ ألٌف ال
، أٍم تصػعيديٌا هػف داللػةو هرٌكبػةو فػي هسػتكلن أٌكؿو هػف قػراءًة الػٌىٌص  إلى هستكلن آخرى

 .(3)إلى كحدةو ىٌصٌيةو تىتهي إلى هىظكهةو أكثرى تطٌكرا "
كًص، تتعمٌػػػػؽ بالعبلهػػػػاًت كقػػػد احتفظػػػػت الٌسػػػػيهيائٌيةي بثكابػػػتى فػػػػي تحميػػػػًؿ الٌىصػػػ   

ا عػػف سػػياًؽ الػػٌىٌص الفٌىػػٌي، كأحاطػػٍت بػػالبىى  كاإلشػػاراًت الٌدالػػًة الٌتػػي ال يهكػػف فصػػمٍي
الٌداخمٌيػػػًة لمػػػٌىٌص، ككشػػػفٍت عػػػف بىيًتػػػً كشػػػكًمً، كلكػػػٌف ذلػػػؾ لػػػـ يكػػػٍف خركجػػػان عمػػػى 

 االٌتهاـً بالهضهكًف. 
                                                 

 .ُِٕ، صعصفكر جابر: ترجهة ، البىيكية عصر(، ـُٖٓٗإديث)، ريزكيؿ( كُ)
   .ِْص ،" دركيش هحهكد شعر في الحكار ىهاط" أ ،قكيدر عيسى، ( العبادمِ)

، ْ، عٔ، هجفصكؿهجمة "،  أىظهة العبلهات في المغة كاألدب كالثٌقافة، " شكرم، ( عٌيادّ)
 .ُٖٔص
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، فقػد اىبىػػى شػػعري عمػػى كألٌف دركيشػان أحػػد األعهػػدة الٌتػي أٌسسػػت لمٌشػػعر الحػػداثيٌ    
ـي عمػػى  ، تجعمػػً يتقػػٌد هرتكػػزات ٌػػذا الٌشػػعر هػػف حيػػثي اشػػتهالًي عمػػى تقىيػػاتو حديثػػةو
كثيػػرو هػػف الٌشػػعراء الهحػػدثيفى فػػي هجػػاؿ اإلبػػداع، كرسػػـ الحالػػة الٌشػػعرٌية بكػػٌؿ تفػػٌكؽ 

ػذي ، ًكأشػيائً  لمعػالـً  قػراءةى ال "كاقتدار، فكاىػت كتابػةي الٌشػعًر بالٌىسػبًة لػً  القػراءة ٌػي ٌك
، باألشػػياءً  هشػػحكفو  كلكػػبلـو ، بػػالكبلـً  هشػػحكىةو  ألشػػياءى  قػػراءةه ا ٍهسػػتكياتً  فػػي بعػػضً 
 ي العػػالـى أف تسػػهٌ  لكػػي تقػػدرى ، الكػػبلـً  دائهػػان كبلهػػان ضػػدٌ  ة ٌػػك أف تظػػؿٌ عريٌ كسػػر  الٌشػػ
     .(1)" جديدو  أم تراٌا في ضكءو – جديدةن  ي أسهاءن كأشياءى 
كاىطبلقػػان هػػػف أٌٌهيػػػة الهػػىًٍج الٌسػػػيهيائٌي فػػػي فػػٌض خػػػكاتـً الٌىصػػػكًص اإلبداعٌيػػػًة    

الهحٌهمًة بطاقةو كبيرةو هف الٌرهكز، كشػحىةو قكٌيػة هػف الغهػكض كاإليحػاء، فقػد ارتأيػتي 
، الٌتػػي  ػػـ الٌداللػػًة الٌسػػيهيائٌيًة لمهفػػرداًت الٌرهزٌيػػة الهحكرٌيػػًة عىػػد دركيػػشو خى البحػػثى فػػي زى

ً الهفرداتي فػي كثيػرو هػف األحيػاًف، فالقػدرةي قد تككف  استىطاقان لمجهكًد الٌذم قد تفرضي
عمػى بػٌث الٌصػكرة الفٌىٌيػػة سػيهيائٌيا قػد حصػرت الفضػػاء الٌشػعرٌم الههتػٌد، كحػٌدت هػػف 

القصػػيدًة الهىػػدرًج فيٍػػا الٌرهػػػزي  شػػبعتً هعىػػىن كسػػاعدٍت عمػػى رسػػػـً خطػػااهتػػدادي، كأ
.  الهحكرم 

كٌجٍػػػتي دراسػػػتي لرصػػػًد الجكاىػػػب الٌسػػػيهيائٌية كالعبلهٌيػػػة فػػػي  كهػػف ٌػػػذا الهىطمػػػؽً    
شػػعر دركيػػػش، إذ كجػػدت فيٍػػػا هػػف الػػػٌزخـ الفٌىػػػٌي كالػػٌداللي  هػػػا يرقػػى لتحقيػػػؽ ٌػػػذي 
ػػػػ)الٌرهكز الهحكرٌيػػة فػػي شػعر هحهػػكد دركيػش( بكصػػًفٍا دراسػػةن  ػ الٌدراسػًة الهكسػػكهًة بػ

ٌيػػػػةو جػػػػاٌدة لمتأٌهػػػؿ كالغػػػػكًص فػػػػي تحميمٌيػػػةن سػػػػيهيائٌيةن، قػػػد تحفٌػػػػز عمػػػػى دراسػػػاتو ىقد
 هػف شػأىٍا أف ٌيةو شػعرٌيةو خصكصػهػف   الخصػبةً  دركيػشو  تجربػةً األعهاًؽ؛ ىظران لهػا ل

 .الهستكل الخطابٌي لديًً  تدعكى لرصدً 
 
 
 
 

                                                 

 .ٖٕ، صّ، طدار اآلداب، الشعرية العربية(، ـَََِ)، عمي أحهد( أدكىيسُ)
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 : الّرهز في شعر هحهود درويش :ثالثاً 
بهكاىػةو رفيعػػةو حظػي ك ، هتقػٌدها عمػػى شػعراء عصػريهحهػكد دركيػش هكقعػان احتػٌؿ    

ًي ، الحديثػةً  ةً قافػة العربٌيػفػي الثٌ  الخاٌص  ىفكذي األدبيٌ لً  كشاعرو  ػ عىػدها  فقػد بػزغ ىجهي
حهػػؿ لػػكاء الهقاكهػػة عػػف قضػػٌية فمسػػطيف بالكمهػػة الٌشػػعرٌية الٌتػػي كػػاف لٍػػا صػػداٌا 

يكىيٌ  الهتػرٌددي  كهػع هػػركر الهراحػؿ فػػي حيػاة دركيػػش كتطػػٌكر ، فػػي آذاف العػدٌك الٌصػٍػ
ا لديػً هػف حٌتى ذاع صيتً عالهٌيػا بفضػؿ هػ، عراء العرًب كبار الشٌ  رؤيتً أصبح هف

 ًً فضػػبٌل عػػف التٌعػػاطؼ هػػع القضػػٌية ، قضػػٌيةو  شػػاعرى قػػدرةو عمػػى تقػػديـ ىفسػػً بكصػػًف
 .ٌا األبرزى الٌتي يعٌد شاعرى  الفمسطيىٌيةً 

، كسػاعدي عمػى هسػتكل الٌثقافػة العالهٌيػة أدبػي   رصػيدو كها استطاع دركيش تحقيؽى    
ػػ ً ً الكاسػػعي عمػػى األدب الغربػػٌي، كاسػػتثهاري حٌسػػً الػػكطىٌي، كهعرفتيػػعمػى ذلػػؾ اٌطبلعي

الٌتػػي  ة الفمسػػطيىٌيةقضػػي  بالٌثقافػػًة العربٌيػػًة قػديًهٍا كحػػديًثٍا، كاىتصػػاريي كػذلؾ لم الٌشػاهمةي 
ػػا فػػي االىتصػػػارً  كطىٌيػػةو  ؿ الٌشػػعر الكبلهػػٌي إلػػػى قػػٌكةو دفعتػػً إلػػى تحكيػػػ أك  لٍػػػا دكٌر

ا هػػف الٌضػػهير الجهعػػٌي لؤلٌهػػة العربٌيػػة قػػٌكةو ، االىكسػػارً  ادة ، تأخػػذ إصػػراٌر فكػػاف بشػٍػ
   .عف فمسطيف فاعي  الدٌ  كالهشركعى ، الهقاكهةً  الكثيريف شاعرى 

كبيٌىػػا هالػػً هػػف دكرو فػػي إضػػفاء ، أهػػا فيهػػا يتعمٌػػؽ بػػالٌرهز الٌػػذم قػػٌدهىا لػػً سػػالفان    
خراجػً هػػف قالػًب ، ص  الجهالٌيػة األدبٌيػػة عمػى الػػى   اسػػتطاع ، فقػػد كالهباشػرةً  ميدٌيػػةً الٌتق كا 

؛ إلػػى عػػالهٍـ الٌشػػعرٌم كالٌرؤيػػكمٌ تػػً هػػف بٌكاب الهعاصػػريف الكلػػكجى  كثيػػر هػػف الٌشػػعراءً 
ـ ـ كهشػػػاعٌر ٍػػػا هػػع هػػػا كدهجً ، إلػػى كػػػكاهف الػػٌذات الهغمقػػة كالتسػػٌمؿً ، لمبػػكح بأفكػػاٌر

هػػػف  الهسػػتدعاةً  بالػػػٌدالالت الٌرهزٌيػػةً  حافمػػةن  الحديثػػةي  فأصػػبحت القصػػػيدةي ، يحػػيط بٍػػا
 .كها إلى ذلؾ أك الٌتراثٌيةً  أك التٌاريخٌيةً  األسطكرٌيةً  كالهرجعٌياًت ، الٌشعرٌيةً  الهخٌيمةً 

الٌػػذم يسػػتطيعي هػػف  بػػالٌرهز فػػي شػػعري، إذ كجػػد فيػػً البػػابى  دركيػػشه  قػػًد احتفػػىك    
 خبللػً أف يمػػجى رحػػابى العػػالـ خدهػػةن لقضػػٌيتً القكهٌيػًة كأرًضػػً ككطًىػػً، كقػػد اتكػػأ فػػي
ػػػًؼ فػػػي اقتىػػػاًص  حساًسػػػً الٌشػػػعرٌم الهٌر تقديهػػػً لمٌرهػػػز عمػػػى ثقافًتػػػً األسػػػطكرٌيًة، كا 

 قػػػػد عًهػػػػؿى فػػػػي الٌرهػػػػكًز كتحكيًرٌػػػػا؛ لتهتػػػػزجى هػػػػع هعطيػػػػاًت هضػػػػاهيًىً الٌشػػػػعرٌيًة، ك 
ككثافًتٍػػػػا  الٌرهػػػكز بػػػػاختبلؼ أىكاًعٍػػػا كأشػػػػكاًلٍا تكظيػػػػؼً عمػػػى الشػػػػعرٌية  ًصكصػػػى
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هػع أشػعارو عالهٌيػةو لشػعراء إلى درجػةو تػكازل فيٍػا فكصؿى هف خبلًلٍا  ،كعهًقٍا الفٌىيٌ 
 كبار.    

ـٌ     ؛ ليجػػكسى هػػكاطفى الٍػػ كقػد اسػػتخدـ دركيػػش أدكاًتػً الٌشػػعرٌيةى كهػػف ضػػهىٍا الٌرهػزي
، كيخيط لٍـ هف ىسيج كمهاتػً عبػاءةن فضفاضػةن تكػكف اإلىساىٌي ألبىاء شعبً الهىٌكؿً 

فػػي ذلػػؾ تيهػػاتو تهٌيػػز حػػالٍـ، لٍػػـ عبلهػػةن عمػػى سػػائر الجػػىس البشػػرٌم، فاسػػتخدـ 
د عمػػػػى صػػػػدؽ هعاىػػػػاتٍـ أهػػػػاـ العػػػػالـ؛ لػػػػذا أكغػػػػؿ فػػػػي اسػػػػتعراًض الٌرهػػػػكز  كتشػػػٍػ
ًً الحضػػارٌم الٌػػذم سػػعى إلػػى تحقيقػػً  ميًهػػ الهحكرٌيػة؛ ليتػػرؾ بصػػهاتو كاضػػحةن عمػػى حي
فػػي إطػػار القكهٌيػػة العربٌيػػة؛ فكاىػػت رهػػكزي هسػػتكحاةن هػػف أسػػاطير الخصػػب كالٌركافػػد 

 ؼ أفكاري األدبٌية.الٌدالة عمى تكلي
كأٌسػس لىفسػً لغػة ة الهألكفػة، ة المغػة الهعجهٌيػهزٌيػأثىػاء خمػؽ لغتػً الرٌ  قد تجػاكزك    

ىجػدٌا هتىػاثرة فػي ىٌصػػً  ةو رهزٌيػػ أبعػادو  لغػةن ذاتى ة، رٌيػفرادتٍػا كدالالتٍػػا الثٌ جديػدة لٍػا 
ي الٌرهػػكز الهحكرٌيػػػة الٌتػػػي  ظمٌػػت تتىاسػػػؿ فػػػكقػػػد تجمٌػػػت تمػػؾ الٌسػػػهة فػػػي ، الٌشػػعرمٌ 

 أشعاري خدهة لمقضٌية الفمسطيىٌية.
؛ لمقصػيدة الدركيشػٌية يٌ شػكيؿ الفٌىػهعمهان بػارزان هػف هعػالـ التٌ  ةي هزيٌ الرٌ  البىيةي  تاحتمٌ ك    

لٍػا  ةن ٌيػكفىٌ  ةن هعرفٌيػ ظػاٌرةن  ككىػً فضبل عػفالحديث  عر الفمسطيىيٌ هز في الشٌ ألف  الرٌ 
ييهث ػػػؿ  إال أٌىػػػً ، هػػػف ىاحيػػػة ثاىيػػػةة تكظيفٍػػا ككيفٌيػػػ، هػػػف ىاحيػػػة دةي ٍػػا الهتعػػػدٌ دالالتي 

عػاىى هػػف الػػذم  الفمسػطيىيٌ  ىظػػرا لمكاقػع ؛ الهعاصػر عر العربػيٌ ة فػي الٌشػػخصكصػيٌ 
يكىٌي الٌػذم سػػمبً ا كعمػػى _ فمسػطيفى  لػػذا اتكػأ شػػعراءي ؛ كالٍكٌيػةى  ألرضى االحػتبلؿ الصػٍػ

 .في كاقع الحياة ةن شى هعيٍ  ظاٌرةن  عمى الٌرهز الٌذم أصبحى  _رأسٍـ دركيش
كقػػد حقٌػػػؽ دركيػػػش فػػػي شػػػعري إىجػػػازا إبػػداعٌيا فػػػي هجػػػاؿ تكظيػػػؼ الٌرهػػػكز الٌتػػػي   

اسػػتطاع هػػػف خبللٍػػػا إقىػػػاع الهتمقٌػػػي بصػػػدًؽ تجربتػػػً، كبحداثػػػة أسػػػمكبً فػػػي تقػػػديـ 
أفكػاري؛ حتٌػى أصػبح شػػعري هحػٌط األىظػار، كهيػداىا لمٌدارسػػيف كالبػاحثيف الٌػذيف تبػػاركا 

 يؿ شعري، كفٌض خكاتهً.في تقديـ الٌدراسات الكثيرة في هجاؿ تحم
ككهػا ٌػك هعمػكـ فػي هيػداف الٌىقػد األدبػي فػٌّف غايػة أٌم شػاعر هػف تقػديـ الٌرهػكز    

فػي شػعري حهػػؿي رسػالةو إيحائٌيػةو هغٌمفػػة لمهتمقٌػي الٌػذم يكاجػػً الػٌىٌص، فٌّهػا أف يىجػػذب 
إليػً؛ فيسػػعى لفٍهػً كتحميمػػً، أك يعػرض عىػػً؛ ألٌىػػً لػـ يحقٌػػٍؽ هسػتكل يتىاسػػب هػػع 
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اتػً، كهػف ٌػذا الهىطمػؽ أدرؾ دركيػش هاٌٌيػةى الٌرهػز، كهػا يسػتطيع أف يقػٌدـ هػػف تكقٌع
خبللػً هػػف أفكػارو جديػػدةو، فعهػػؿ عمػى اسػػتجبلًء ككاهىػػً، كهراكحػًة عهًقػػً؛ ليخاطػػبى 
ـٌ الثٌػػكرًة كالهقاكهػػًة، جهٍػػكران أراد شػػاعران يسػػايري خطػػايي  جهٍػػكران يحهػػؿ عمػػى عاتقػػً ٌػػ

ػً، فٍػك هػف فٍػـ القضػٌية كعػرؼ كيػؼ يتعػاطى هػػع الٌثكرٌيػةى؛ فكجػد فػي دركيػشى هأر  بى
عػػدٌكي الهترٌصػػًد لػػببلدي؛ فغمٌػػؼ شػػعري فػػي قالػػبو هػػف الٌرهػػكز الٌتػػي تطػػٌكرت هعػػً هػػف 

 الهباشرًة في بداياتً إلى العهًؽ كالتٌعقيًد بعدى ذلؾ.
كعىػػد الكقػػكؼ عمػػى هراحػػؿى هػػف حيػػاة دركيػػش ال يهكػػف القػػكؿ: إٌف الحيػػاة التػػي    

ا، أك الٌظػػ رؤيتػػً الفىٌيػػة، كلػػـ  فػيركؼ الٌتػػي كجػد ىفسػػً همتصػػقا بٍػا لػػـ تػػؤٌثٍر عاشٍػ
تجعٍمػػً يغٌيػػر هػػف تكٌجٍاتػػً بػػيف هرحمػػة كأخػػرل، فمػػـ يخػػؼى عمػػى أحػػدو هػػف الٌدارسػػيف 
يىًضػٍيعي،  ػبي كى ػك يػرل كطىػً ييٍغتىصى ـي الهعاىػاة الٌتػي تعػٌرض لٍػا دركيػش، ٌك كالىقٌػاد حجػ

ٍىري  ييقى  كشعبيً ييٍق ٍىج ري  ت ؿي كى يي  . كى
عىػػػد فكػػػاف حريصػػػا الهحكرٌيػػة، فػػػي تقػػػديـ رهػػػكزي  الهباشػػرة دركيػػػش تجٌىػػػبكقػػد    

، عبيػػر عػػف الفكػػرة الجديػػدةكالتٌ ، كظيػػؼعمػػى جهالٌيػػة التٌ  ابتكاًرٌػػا كزٌجٍػػا فػػي الٌسػػياؽ
فػي تكلٌداتػً إف  ثرٌيػان  كيكػكف خصػبان ، ٌص الػىٌ  ٍغًىػيٍ يبمٌػ  الهعىػى كيي  ٍا ككسػيطو هً اكاسػتخد

؛ كييال ي لَّه ييق رئُيييعرض  لنييع    يي  صػكص الٌشػػعرٌيةهػػف الىٌ  تكػٌرر فػػي غيػر هكقػػعو 

 َّحت ره.

غيػػر أٌف دركيشػػان لكثافػػة هػػا قػػٌدـ هػػػف تجمٌيػػات رهزٌيػػة أصػػبح شػػاعران يخمػػؽ هػػػف    
الٌثكابػت هعػػاىي رهزٌيػػة، كيرٌكػػب هػػف هفػػردات جاهػدة ٌرهػػان يقػػكـ عمػػى هحػػاكرى رهزٌيػػةو 

إشػػارٌيةو أك هفػػاٌيـى تىطػػكم عمػػى أيضػػا، فػػالٌرهز ال يعىػػي عىػػد دركيػػش هجػػٌردى دالئػػؿى 
هعارؼ، بؿ ٌك _أم الٌرهز_حالػةه حيكٌيػةه لعبلقػاتو هفتكحػةو بػيف األلفػاظ تتػراكح بػيف 

يمعػػب دكرا فٌىٌيػا كبيػرا فػي شػػعرٌية  "الهػزج كالػٌركابط الٌتجريدٌيػة، كهػػا أٌف الٌرهػز قػد كػاف
ة لكػػي تحػػافظ عمػػى غىائٌيػػ؛ كقػػد جػػاءت الٌرهػػكز كثيفػػة فػػي شػػعر دركيػػش، دركيػػش
 .(1)" الهباشرةً  كالتٌغٌيراًت  كتحفظً هف داء الٌتقريرٌيةً ، الٌشعر

                                                 

 دراسة في شعر كفكر هحهكد دركيش، هجىكف التراب(، ـُٕٖٗشاكر)، ( الىابمسيُ)
  .ََٓ، صُ، طالهؤسسة العربية لمدراسات كالىشر، بيركت،    
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ػا    هٌٍهػةن كطىٌيػةن ىجػد  كعىد البحث في حصيمًة دركيش اإلبداعيًة الٌتي كػاف هىطمقٍي
أٌف الٌرهػػكز الهحكرٌيػػةى الٌتػػي أقاهٍػػا دركيػػش كتىػػاثرت فػػي ثىايػػا ىصكصػػً قػػد تحٌكلػػت 
إلػى ثكابػتى جهالٌيػةو خاٌصػةو بػً، كدالئػؿى هتهٌيػػزةو عمػى كفاحػً اإلبػداعٌي الٌػذم لػـ يكػػٍف 
 ، بهعزؿو عف هحىػة فمسػطيفى يكهػا هػا؛ إذ غػدت ٌػذي الٌرهػكزي أسػمحةن تسػتىٍضي الٍهػـى

ًي رسائؿى لمعدٌك، كتجٌددي الكعيى لؤلجيػاًؿ الهتعاقبػًة بالقضػٌيًة الفمسػطيىٌيًة، كتدٌشػفي كتكجٌ 
 التٌاري ى الهريرى لبلحتبلؿ عمى صفحاًت القمكًب الكميهًة.

فػي  االح هىٍػلتكظيػؼ الٌصػ، جديػدةو  برؤيػةو كقد استخدـ دركيػش الٌرهػكز الهحكرٌيػة    
، كالٌرهػػكز كهػػا ائدةً الٌسػػ عػػف األىهػػاطً  ابٍػػركًج ، كالخػػالهعاصػػرةً  ةً ٌيػػالفىٌ  تػػًتجربإضػاءة 
؛ لػذلؾ ةً اإلىسػاىيٌ  ربػةً التٌ  كههتػٌدة جػذكريٌا فػي ، ةً العالهٌيػ ةً قافٌيػالثٌ  بالحركةً  هرتبطةه ىعمـ 

. سً اكالته، ٍااستخداهً  ىجدي الٌشعراءى هىكٌبيف عمى  ها فيٍا ًهٍف تجمٌياتو
صػػػياغًة أفكػػػاًري الهحٌهمػػػًة  إلػػػىالظ ػػػركؼي الهحيطػػػةي بعػػػالـ دركيػػػشو  أفضػػػًت قػػػد ك    

ـٌ ارتحػؿ عىػً عىػكة، غيػر أٌىػً ظػٌؿ  بطاقاتو هف اإلحساس بالهكاف الٌذم عاش فيً ث
شػارٌيا فػي أشػعاري، فعهػد لشػٌدة ارتباطػً بػً_أم الهكاف)فمسػػطيف(  هرتبطػان بػً داللٌيػا كا 

الٌطبيعٌيػًة؛  _ إلى تصكيري بكٌؿ هىتجاًتػً كهظػاًٌري الحٌسػٌيًة كالهجػٌردًة، الطبيعٌيػًة كغيػرً 
 عمػى أكراًؽ شػعًري، فأصػبح لػدركيشو  حٌتى أضحى لً كياىان شعرٌيان كهػا لػك كػاف دكلػةن 

لمخطػػاب الٌشػػعرٌم  الػػذم يقػػكـ بتكظيػػؼ العبلهػػات تكظيفػػان سػػيهيائٌيان  سػػهةه خاٌصػػةه "
 .(1)" هخصكصان 

 ككاقًعػػػػً الخاٌصػػػةً  تػػػي لقيىٍػػػػا دركيػػػشه فػػػي حياتػػػًال   كهػػػا كػػػافى لمهعاىػػػاًة القاسػػػيةً    
فػػي تكجيػػً الهسػػار الٌشػػعرٌم لػػً، فجعمػػت لػػً أفقػػا إىسػػاىٌيا فيػػً كػػػٌؿ  دكره  الٌشخصػػي  

الهتىاقضػػػات: )الفػػػرح كالحػػػزف، الحػػػٌب كالكػػػري، الٌضػػػحؾ كالبكػػػاء، األهػػػؿ كاليػػػأس، 
الهقاكهػػة كالهسػػػاكهة....(، كال شػػػٌؾ فػػي أٌف شخصػػػٌيتً الهرٌكبػػػة قػػد اىعكسػػػٍت عمػػػى 

ليٌتسػػـى باالسػػػتجابًة لجهيػػع التٌيػػػارات الٌتػػي قػػػد تخػػػدـ إبداعػػً؛ ليكػػػكفى هرٌكبػػا أيضػػػا، ك 
 قضٌيتً، كتؤٌسس ألفكاري الٌشعرٌية.  

                                                 

 السيهيائٌي لمخطاب الٌشعرٌم في الىقدالتحميؿ ، " ـ(ََِٗفاتح)، ( عبلؽُ)
جراءاتً(      .ُِٓ، صِ، عِٓ، هجهجمة جاهعة دهشؽ"،  العربٌي الهعاصر)هستكياتً كا 
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كالتٌعبير الٌرهزٌم لدل دركيػشو يػؤٌدم هكاقػؼى هتعػٌددةن إلػى جاىػب الهكقػؼ الجهػالٌي    
كالفٌىػػٌي، إذ ىجػػدي فػػي سػػعيً اإلبػػداعٌي الػػٌدؤكب يتػػرجـ جهالٌيػػاتو رهزٌيػػةن بمغػػةو شػػعرٌيةو 

، فٍػػػك يهتمػػػؾ الٌرغبػػػة الجاهحػػػة بػػػالٌتحميؽ فػػػي سػػػهاء الٌرهػػػكز أثىػػػاء إىتاجػػػً هتقٌدهػػػةو 
الٌشعرٌم؛ ألٌف ذلؾ يقٌدـ هعطياتً كهقكالتػً لمهتمقٌػي العػالهٌي الٌػذم تعػٌدل بذكقػً الفٌىػٌي 
الجهالٌيػػاًت الكبلسػػيكٌيةى، ليطػػٌؿ هػػػف شػػرفةو عاليػػةو عمػػػى جهالٌيػػات الهدرسػػًة الٌرهزٌيػػػًة، 

ػػا ان بػؿ كػػاف أيضػان هكقفػان جهالٌيػػ، ان فحسػبٌيػأسػػمكبان فىٌ  "هػع الٌرهػز التػي لػـ يكػٍف تعاهمٍي
 ةة كالفىٌيػػة كاألخبلقٌيػكقػد تبػػٌدل ٌػذا فػػي األطركحػات االجتهاعٌيػػ، ان هػف العػػالـكفمسػفيٌ 

فالهثػػاؿ ٌػػك  ،يصػػمح أف يكػػكف هىطمقػػان لمفػػفٌ  الكاقػػع ال لتمػػؾ الهدرسػػة التػػي تػػرل أفٌ 
 ، (1)" ي ٌك الهكضكعي كالجهاؿ كحدى ، الهطهحي 

كعمى الٌرغـ هف تقػارب الػٌدالالًت الٌرهزٌيػًة فػي الٌشػعر الحػديث، إال أٌف دركيشػان قػد    
اسػتطاع االلتفػػاؼى حػػكؿ الكثيػػر هػػف الػػٌدالالت الٌرهزٌيػػة لهفػػردات لػػـ تكػػٍف لتىػػدرجى فػػي 
ػا بحمٌػػة رهزٌيػة، جعمتٍػػا فيهػا بعػػد تغػػرؽي  ًً قػػد أبرٌز حقػؿ الٌرهػػز؛ لػكال أٌف شػػاعرا بقدرًتػ

ػػي فػػي القصػػيدة كظيفػػة الٌرهػػزكتحقٌػػؽ  فػػي رهزٌيًتٍػػا، ؛ تػػدريجٌيا شػػيءبال اإليحػػاءي  "ٌك
هػػف  بسمسػػمةو  هىػػً الحالػػة كيسػػتخمصي  ،أك عمػػى العكػػس يختػػار شػػيئان ، الحالػػةى  زى ليبػػر 

 .(2)" الٌتفسيرات
كقػد أدرؾ دركيػش بحاٌسػتً الٌشػعرٌية كبهىظػاري لمكاقػػع الٌػذم كػٌرس شػعري هػف أجمػػً    

قػديهىٍا ال يهكػف أف تحقٌػؽ حضػكرا لػدل الهتمقٌػي إال هػف أٌف الٌصكر الٌتػي كػاف يريػد ت
خػػػبلؿ دخػػػكؿ عػػػالـ األسػػػطكرًة كالٌرهػػػًز، ككلػػػكًج ىفػػػًؽ التٌىػػػاقًض الهظمػػػـً فػػػي الكاقػػػع 
ىا يمجأ إلػى استىسػاخ دالالًتػً الٌرهزٌيػًة الجديػدًة الٌتػي حػٌكؿ هػف خبللٍػا  الفمسطيىٌي، ٌك

؛ فصػكًؿ الٌدراسػًة__كهػا سػىرل فػي ظػبلًؿ  إلػى كاقػعو  كالخياؿى ، دو إلى هجرٌ  الهحسكسى 
ًً  الٌرهػػزم   الٌشػػعري  ليغػػدكى  كلػػيس هجػػٌرد ، الهجتهػػعً  داخػػؿى  يىفجػػري  افٌىٌيػػ افكرٌيػػ اتهػػٌرد "لديػػ

                                                 

 ، دهشؽ، حاد الكتاباتٌ ، الحديث ة في الشعر العربيٌ ر الصكرة الفىيٌ تطكٌ (، ـُّٖٗ)ىعيـ ،اليافي( ُ)
 .ِٕٖص

 . َْٓ، صهجىكف التراب، شاكر، ( الىابمسيِ)
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 التٌعبيػػر كالٌتمقٌػػي تبػػدأي  هىافػػذً  كػػؿ   كالقػػارئً  الكاتػػًب  سػػٌد أهػػاـى فعىػػدها تي ، احتجػػاجو  حركػػةً 
 .(1)" الٌرهزٌيةي 
ػػراًت الغاضػػبًة،  دركيػػشو  شػػعرى كالهػػتهٌعفي     يجػػد فيػػً صػػكران هػػف االىفػػبلًت كراء الى بى

فشػعبً كأرضػً يتعٌرضػاف كػٌؿ يػكـو لمهسػاًس، كالٌشػعكبي التٌػي ًهػٍف جىًسػً تقػؼي ىػػاظرةن 
، ككػٌؿ يػكـ  إليً، كالٌسياساتي الٌتي تيداري عمػى طاكلػًة البحػًث تػدكري فػي حمقػاتو هفر غػةو

دي هطمػػعى صػػبحو ال يجػػدي خبػػران سػػارٌ  ، ككػػٌؿ ٌػػذا يصػػٌب فػػي كػػاف يشػٍػ ًي األهػػؿى ا يعيػػدي لػػ
؛ اإلشػػعاعاًت  هتعػػٌددة ركيشػػٌيةى لدٌ ا القصػػيدة "الىٍايػػة فػػي رؤيًتػػً الٌشػػعرٌيًة الٌتػػي تىػػتج

ا الٍيكميٌ   ًتجربًتػ الٌشػاعر كعهػؽى  ثقافػة أفٌ  ذلػؾ؛ الفىٌيػةً  الٌتقىيػاًت  تعٌدد عمى قائـه  كبىاٌؤ
، كالحػكارً ، الٌرهػزً ك  ،كاألسػطكرةً : الفىٌيػة الٌتقىيػات هػفةن جهمػ يكٌظػؼي  جعمتػً الٌشػعرٌية
 ذاًت   تشػابكٌيةو   فىٌيػةو  صػكرةو  لتشػكيؿً  كالبػديعً  البيػافً  إلػى إضػافةن ، ردً كالٌسػ، كالتٌىػاص  

 .(2)" ةو دهتعدٌ  عبلئؽى 
حػكؿى هركزٌيػػةو إثبػاتى الهقػكالًت الٌتػػي تحػٌدثٍت  الد راسػػةً فػي ٌػذًي حاكؿي أكهػف ٌىػا سػػ   

ا ، تجربػة دركيػشو الٌشػعرٌيةفي  الهحكرٌية الٌرهكز بعػيف االعتبػار أف تكػكف الٌرهػكزي آخػذن
كهكقعيػػً، هحػػاكالن الهحكرٌيػػةي الهدركسػػةي فػػي خدهػػًة الغػػرًض األدبػػٌي أٌىػػى كػػاف هسػػاريي 

، بىػاءى عبلقػاتو بػيف ٌػذي الٌرهػكًز؛  لجهػػع شػتاًتٍا الهتفػٌرًؽ فػي ثىايػا ىصػكًص دركيػػشو
رى هػػػف العبلقػػاًت كعبلقػػػة الحيػػػاة كالهػػػكت، كاضػػعان تمػػػؾى الٌرهػػػكزى الهحكرٌيػػةى فػػػي دكائػػػ

ؿكعبلقػة ، كالعبكدٌيػػةً  الحٌرٌيػةً كعبلقػة  عىػد هحهػػكد  ،  ككػػٌؿ ذلػؾ ىجػػديالثٌبػػات كالٌتحػك 
تجربػػةو حٌيػػةو ذاًت هعىػػىن ركحػػٌي، ٌػػك هصػػدر هػػا فيٍػػا هػػف قػػيـو  "دركيػػشو ىابعػػا هػػف

، فاألشػػياء بصػػكرًتٍا الٌرهزٌيػػػًة ليسػػت كمهػػةن تسػػتهٌد جهالىٍػػػا هٌهػػا تػػدٌؿ عميػػػً،  جهالٌيػػةو
 . (3)"لكٌىٍا هتعةه كاستشراؼه ألفًؽ الجهاًؿ الخالدً 

 
                                                 

 .ٔٗ، صدار الحقيقة، بيركت، ضركرة الففٌ ، ـ(ُٓٔٗإرىست)، فيشر( ُ)
 هجمة دراسات، " دركيش هحهكد شعر في الحكار أىهاط "(، ـَُِْقكيدر) عيسى، ( العبادمِ)

   .ِّ، صُ، عُْهج ، الجاهعة األردىية ، كاالجتهاعية اإلىساىية العمـك
 رسالة "،  شعر هحهكد دركيش جهالية الرؤيا في(، " ـََِٗهبارؾ هحهد)، سعيد( ّ)

   .ّّٓ، صكمية اآلداب، جاهعة تشريف، غساف غىيـ: إشراؼ الدكتكراي، دكتكر         
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 ّولاأل لفصل ا
 الحياة والهوتلجدلّية الّرهوز الهحورّية 

 توطئة:
ي هحهػكد دركيػش الٌشػعرٌية لقػراءة الهتخٌيػؿ الٌشػعرٌم لرهػكزً  عمى أعهاؿً  إٌف الكقكؼى    

يحتػاج هٌىػػا كضػػع آلٌيػة كطريقػػة هثمػػى لمٌسػير فػػي ٌػػذا الهسػػار،  هعقٌػػده  الهحكرٌيػة أهػػره 
كقد ارتأيت القياـ بتقسيـ رهكزي الهحكرٌيػة الٌدالػة عمػى عبلقػات هرٌكبػة تىػتظـ فػي كػٌؿ 

، كالهػػكًت  الحيػػاةً  عبلقػػةي  الػػٌدالالت، كأٌكؿ ٌػػذي العبلقػػات هتقاربػػةي  هىٍػػا رهػػكزه  عبلقػػةو 
، إذ (1)لمٌرهكز الهحكرٌيػة فػي شػعر دركيػش هػف سػيهياء الٌتضػاد يفي تحميم كسأىطمؽ

سػيهيائٌية تثيػر حركػػة ديىاهيكٌيػة داخػؿ الػػىٌص الهػدركس، كيقػػع  داللػػةن  لٍػذي اآللٌيػةإٌف 
ي بحثىػػا ٌػػذا هػػا ٌػػك قػػائـه عمػػى تفػػارؽ الٌتضػػاٌد ضػػهف أىػػكاعو كثيػػرةو ىػػدرس هىٍػػا فػػ

 األشياء كالٌصفات فيها بيىٍا.
كفي هسار الٌتحميػؿ الٌسػيهيائٌي سػأقؼ عمػى الٌرهػكز الهحكرٌيػة الٌتػي شػٌكمت ظػاٌرةن    

" هػػف الٌصػػعب عمػػػى الهتمقٌػػي أف يحيػػػؿ فيٍػػا رهػػػكز هحهػػكد دركيػػػش إلػػى هرجعٌيػػػة 
اىطبلقان هػف تحديػد ثىائٌيػات أك بىػىن ، كيأتي ٌذا األهر (2)" سابقة، فرهكزي خاٌصة بً

تبريػػػر العبلقػػػة ك داللٌيػػة؛ لمكشػػػؼ فػػي ىٍايػػػة األهػػر عػػػف هضػػاهيف الػػػٌىٌص الٌرهزٌيػػة، 
راسػة لػٌداؿ كتعٌددٌيػة الهػدلكؿ، ككػذلؾ دأيحادٌيػة ا :مٍ االعتباطٌية بيف الٌداؿ كالهػدلكؿ، أى

ائٌي األخػػػرل؛ تىاقضػػػات الثٌىائٌيػػػات، هػػػع عػػػدـ االتٌكػػػاء عمػػػى آلٌيػػػات الهػػػىٍج الٌسػػػيهي
 لصعكبة اإلحاطة بٍا.

ـي  الهحػكرمٌ  الٌرهػزي ك     ، إذ فريػدةو هتهٌيػػزةو تحقٌػؽ فػػي شػعر دركيػش بصػكرةو  __كهػا ىعمػ
تكظيفػان رهزٌيػان هكٌثفػان؛ ليتحقٌػؽ هػف  هفػرداتو رتيبػة الٌداللػةً  تكظيػؼى الٌسهك  في  استطاع

هػػف خػػبلؿ ةن، رهزٌيػػ قيهػػةن  الهفػػردةي  فيػػً الكمهػػةي  تكتسػػبي  فٌىػػيص  أسػػمكبه  "ٌػػذا الٌتكظيػػؼ 
                                                 

آلٌية إجراء فٌىٌيةو جهالٌيةو اىطمؽ هىٍا الٌىاقد )بشير تكريريت( في استىطاقً سيهياء الٌتضاد:  (*)
ىػػػاؾلمػػٌىٌص األدبػػػيٌ  العىػػػكاف، سػػػمـ االختيػػػار سػػػيهياء أخػػرل هثػػػؿ:  ات إجرائيػػػةآلٌيػػػ ، ٌك

 .سيهياء اإليقاع كالتأليؼ، سيهياء التركيب،
ـ(، الٌرهػػز الفٌىػػٌي فػػي شػػعر هحهػػكد دركيػػش، عػػالـ الكتػػػب ََِْأبػػك هػػراد، فتحػػي هحهػػد)( ِ)

 .َُّالحديث، ص
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ًً  ٍػا هػػع هػا ترهػػزي تفاعمً  هػػف الهعػػاىي  ٍا لكثيػرو فيػػؤٌدم ذلػؾ إلػػى إيحائٍػا كاسػػتثارتً ؛ إليػ
ػػ ٍػػا لهكقػػؼو رهػػزم  يتضػػافري كخمقً ، الٌدفيىػػةً   ٍػػا بىػػاءن لبىائً ؛ القصػػيدةً  عىاصػػرً  بقٌيػػةً  عى هى
 .(1)" هكتهبلن 
، فػٌّف الكقػكؼ الٌتػي شػٌكمت قضػٌيةن فمسػفٌيةن  الحيػاة كالهػكًت  ثىائٌيػةأٌهػا فيهػا يتعمٌػؽ ب   

 هػٍف حقيقػةو هقًمقىػةو عىػدى كثيػرو هػف البشػػًر،  هعرفٌيػا لهػا تهٌثمػً عميٍػا يتطمٌػب استحضػاران 
فبل يطرحي اإلىسػافي قضػٌيةى الحيػاًة الٌتػي تهٌثػؿ بدايتػً إاٌل كييٍتًبػعي طرحػً بقضػٌية الهػكت 

ت كجٍاًف هتىاقضاًف يهػٌثبلف قػاىكف الٌطبيعػة الٌذم يهٌثؿي ىٍايتىً كفىاءىي، فالحياة كالهك 
ٌم كسػػػره لحيكٌيػػػة األزلػػٌي لمكائىػػػات الحٌيػػػة جهيًعٍػػا، غيػػػر أٌف الهػػػكت بهفٍكهػػً الهػػػادٌ 

ػػا’الحيػػاة يقػػاؼه لػػدكرتٍا، كجعمٍي جاهػػدةن عىػػد تػػاري و يسػػتحيؿي أف تتحػػٌرؾ بعػػدي قيػػد  " كا 
 .(2)" أىهمةو 
ـٌ الٌىهػػٌك كالبمػػكغً  ،فالحيػػاة الٌتػػي تهػػٌر بهراحػػؿ تبػػدأي بػػالكالدةً     ، كالكهػػاؿً  حػػٌد الٌىضػػجً  ثػػ

ي هرحمػة الهػكت، فػالهكت عمػى ٌػذا حالػةه  " تصؿ بالكائف الحٌي إلى آخر هرحمةو ٌك
ا فػػي كػػٌؿ (3)" هػػف حػػاالت الحيػػاة ، ال يهمػػؾ الهخمػػكؽ سػػكل الٌرضػػكخ لٍػػا، كتصػػٌكٌر

 ٍا.لمقائً  ً، كاالستعدادً لحظات حياتً 
كاضػػػحان كعبلهػػػةو عمػػػى  عجهٌيػػػة ىجػػػد التٌىػػػاقضى اله ترادفػػػاًت كعىػػػد البحػػػث فػػػي اله   

ػػػ الهعػػػاىي الٌتػػػي تؤٌديٍػػػا لفظتػػػا الحيػػػاة كالهػػػكت، فالحركػػػةي  ، كالفػػػرح ٍا الٌسػػػككفي يىاقضي
ًي  ػػػ ، كالجهاعػػػةي الحػػػزفي  يىاقضػػػ ًي  ، كالٌشػػػبابي كالكحػػػدةي  ٍا االىفػػػرادي يىاقضي ، الٍػػػرـي  يىاقضػػػ
 .ٍا الٌىٍايةي تىاقضي  كالبدايةي 
 كالهػػكت عقػػكؿ الفبلسػػفة كالهفٌكػػريف، كاىبػػركا جاٌػػديفى كقػػد شػػغمت قضػػٌية الحيػػاة    

، فهػىٍـ هػف رأل فػي القضػٌيةً  ٌػذيً  حػكؿى  ٍـ الفكرٌيػةً ٍـ الفمسػفٌية، كهقػكالتً تأٌهبلتً  لتقديـً 
آجػبلن أـ عػاجبلن، كذلػؾ  الهخمكقػاًت  الٌتػي سػيؤكؿ لٍػا جهيػعي  الهأساكٌيةى  الٌىٍايةى  الهكًت 

ٍػػا اإلىسػاف، كأشػػٌدٌا قسػكةن، كاالختبػػار آخػػر الهحػف الٌتػػي يتعػٌرض ل بكصػؼ الهػكت"
                                                 

ـ(، اٌتجاٌات الٌشػعر العربػٌي الهعاصػر،  الهجمػس الػكطىٌي لمثٌقافػة ُٖٕٗعٌباس، إحساف) (ُ)
 .ُْٗ، صُالككيت، طكالفىكف كاآلداب، 

 .ُٕـ(، " قمؽ الهكت "، عالـ الهعرفة، الككيت، صُٕٖٗعبد الخالؽ، أحهد) (ِ)
 .ٓ، صِالهكت كالعبقرٌية، هكتبة الىٍضة الهصرية، ط ـ(، ُِٔٗبدكم، عبد الرحهف) (ّ)
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ىاؾ فبلسفةه آخركف كعمى رأسٍـ سػقراط ىظػركا لمهػكت ىظػرةن ، (1)" الحقيقٌي لقيهتً ٌك
، كذلػؾ عىػدها يسػتطيع  هػف الحيػاةً  عىػدٌـ أفضػؿي  هخالفػةن لسػكاٌـ، فػالهكتي  كهصػيرو

 .كالبقاءً  الخمكدً  الخطأ، كها أٌىً يتهٌيز بتأديتً إلى طريؽً  تجٌىب ارتكاًب  اإلىسافي 
فقػػد صػٌحح الهفػاٌيـ الخاطئػة الهبىٌيػػةى عمػى تأكيػؿو كخرافػػاتو  أٌهػا الػٌديف اإلسػبلهيٌ    

فػػي الٌىظػػػرًة إلػػػى الحيػػػاة كالهػػػكت، هعتبػػران أٌف الحيػػػاة " داره هكقكتػػػةه كجسػػػره لآلخػػػرة، 
ػػػدى فػػػي اآلخػػػرة " كهزرعػػػةه لٍػػػا، تثهػػػري   ، كقػػػد اسػػػتقى (2)األعهػػػاؿ فػػػي الػػػٌدىيا؛ لتيٍحصى

كاهٍػا أٌف قً  هػف اإلسػبلـ، غيػر أٌىٍػا ىظػرةه ىفسػاىٌيةه  لمحيػاة كالهػكتىظػرتٍـ  الٌصػكفٌيكف
، كأٌف الهػػػكتى  الحيػػػاةى  ، األبدٌيػػػةً  سػػػببه فػػػي الحيػػػاةً  هػػػا ٌػػػي إاٌل دار ابػػػتبلءو كاهتحػػػافو

 ً الباقيػػةً ً، كهكتػً سػببان لحياًتػسػببان لهكًتػ اإلىسػػافً  تكػكف حيػاةي  كضػهف ٌػذا الٌتصػٌكر"
 .(3)" فاآلبدي أبدى 
أٌها في الٌشعر العربٌي الهعاصًر فقد ارتبطػٍت قضػٌية الحيػاًة كالهػكًت عىػد الٌشػعراء    

بهشاعرى هسككىةو تىبعػثي هػف تجػاربٍـ الٌشخصػٌيًة أك الجهعٌيػًة، كيكػاد األهػري فػي ٌػذا 
 م  الهجػاًؿ يىبثػؽي هػف فمسػػفةو عبثٌيػةو فػي الٌىظػػرًة إلػى الحيػاًة الٌتػػي تشػٌكؿي الجاىػبى الهػػادٌ 

، غيػر أٌف الهػكت فػي  ، أك بسػهةو أك ألػـو ، أك فرحو أك حػزفو بها فيٍا هف سعادةو كشقاءو
ًي فػػي  الجاىػب اآلخػػر يهٌثػػؿي الخػػبلصى كيصػبحي أهىيػػةن عىػػدها ال يجػػدي الٌشػاعري راحػػةن لػػ

هػف هرحمػة " ككىػً شػعران  قػد اىتقػؿ ، فىجد الٌشعر الحديث الٌذم يصػؼ الهػكتالحياةً 
لى شػعرو يػدفع بالحيػاة إلػى األهػاـ، هػف خػبلؿ اعتبػار الهػكت سهجان ال يقكؿي شيئان، إ

 .(4)" حياةن لآلخريف

                                                 

ـ(، الهػػػكت فػػػػي الفكػػػر الغربػػػي، ترجهػػػػة:كاهؿ يكسػػػؼ حسػػػف، عػػػػالـ ُٖٕٗشػػػكرف، جػػػاؾ) (ُ)
 .ّْالهعرفة، ص

ـ(، اإلىسػػاف فػػػي األدب اإلسػػبلهٌي، هكػػة الهكرهػػة، هكتبػػػة ُٓٗٗالٍاشػػهٌي، هحهػػد عػػادؿ) (ِ)
 .ْْٖ، صُالطالب الجاهعي، ط

ٍػػػػاهي (ّ) ، هكتبػػػػة لبىػػػػاف، هكسػػػػكعة هصػػػػطمحات الفمسػػػػفة عىػػػػد العػػػػرب، ـ(ُٖٗٗجيػػػػرار)، ج
 .ُٖٔص، ُط، ىاشركف

  .َِْص ،هجىكف التراب شاكر، الىابمسي، (ْ)
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ػػػٌيةو بػػػػدءان هػػػػ    ػػػػعى دخػػػػكؿ األٌهػػػػة العربٌيػػػػة فػػػػي أزهػػػػاتو سياسػ ف ىكبػػػػة فمسػػػػطيف كهى
ـ، كهػػػػا تبعٍػػػػا هػػػػف حركػػػػات ُٕٔٗبٍزيهػػػػة حزيػػػػراف عػػػػاـ  ـ، كاىتٍػػػػاءن ُْٖٗعػػػػاـ

كتغييػرات عمػػى كاقػع الٌشػػعكب العربٌيػة عاٌهػػةن، كالٌشػعب الفمسػػطيىٌي خاٌصػةن، اىحرفػػت 
دىا ىقطػة تحػٌكؿو هركزٌيػة فػي الٌىصػكص  الٌرؤية الهشٌكمة لقضػٌية الحيػاة كالهػكت، فشٍػ

كالٌضػػياع كالقمػػؽ الشػػعرٌية، إذ بػػدأت هشػػاعر اإلحسػػاس بالغربػػة كالخػػكؼ هػػف القػػادـ 
تتسٌمؿ إلى ىفكس الٌشعراء، كتبعث فيٍـ أفكارا تتصػارع حػكؿ جدلٌيػة الحيػاة كالهػكت، 

ٍػػك كالمٌعػػب، فػػي الكقػػت الٌػػذم يترٌصػػد بػػً العػػدٌك، كالهػػكت فالحيػػاة لػػـ تعػػٍد هيػػداىان لم  
الٌػذم كػػاف يٍػربي هىػػً الٌىػاس أصػػبح هطمبػان فػػي سػبيؿ الػػٌدفاع عػف األرض كالٍكٌيػػة، 

الٌرؤيػػػة عىػػػد الٌشػػػعراء الٌػػػذيف يىقمػػػكف هػػػا يجػػػرم عمػػػى   فػػػيتحػػػكالن ٍدىا شػػػكهػػػف ٌىػػػا 
 األرض.

الٌػػذيف رفضػػكا الٌىيػؿ هػػف أكطػػاىٍـ، كاالعتػػداءى  هحػدثيفالمٌشػػعراء اهتػػداده ل دركيػشك    
اًة ؛ لػػذا كػػاف هػػف أكثػػًر الٌشػػعراء تصػػديران لهقػػكالت الحيػػعمػػى الكراهػػًة كسػػمبى الٍكٌيػػة

بذاتػػً، كال يكػكف ذلػؾ دكف تقػػديـ عكائػدى هػػف األركاح  الكريهػًة فػي كطػػفو حػر  هسػتقؿ  
كالٌىفػػكس األبٌيػػػة، كدكف اشػػػتهاـً رائحػػػة الهػػػكت فػػداءن لمػػػكطف، هػػػف خػػػبلؿ الهقاكهػػػًة 
 كرٌص الٌصفكؼ، كالٌتبلحـً كاالستبساؿ، كقد تهٌثمت ٌػذي الٌرؤيػةي لمهػكت عىػد دركيػشى 

ان لمحيػػػاة، كبدايػػػةن ، إذ اعتبػػػر الهػػػكت صػػػىك ةً الٌركهاىسػػػيٌ تصػػػكير الحػػػاالت حتٌػػى فػػػي 
" تكهػػف حساسػػٌية الػػٌىٌص الٌدركيشػػٌي فػػػي لػػػذا  ؛لتجػػٌددٌا كمٌهػػا ازداد حٌبػػً لهػػف أحػػبٌ 

 .(1)اختيار الهمهح الهعٌبر عف تحكالت الحياة " جهالٌية
 ؿ:يقك 

 (2)إٌىي أحٌبؾ حيف أهكت
 .(3)" إٌىي أهكت حيف أحٌبؾ "ء:عمى عكس ها قالً الٌشعرا

                                                 

 .ّّهحهكد دركيش حالة شعرٌية، الٌدار الهصرٌية، صـ(، ََُِفضؿ، صبلح) (ُ)
، دار الحريػػػػػة لمطباعػػػػػة ٕـ(، الػػػػػديكاف، هجهكعػػػػػة: هحاكلػػػػػة رقػػػػـػَََِدركيػػػػش، هحهػػػػػكد) (ِ)

 .ِْْ، صِ، طُكالىشر، بغداد، هج
 .َْٕصهجىكف التراب، شاكر، الىابمسي،  (ّ)
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هسػتكلن عاليػػان هػف هسػػتكيات الحيػاة، كىشػػيدان يصػدحي فػػي  يعتبػر الهػػكتى  فػدركيشه    
ػك_أم الهػكت_ قػٌكةه  آذاف الغافميف هف أجؿ الٌصػحكة، كالٌسػير فػي طريػؽ الٌتحػٌرر، ٌك

فمسػػفة دركيػػش فػػي هسػػألة الحيػػاة ، ك تكلٌػد الحيػػاة، كتػػدفع إلػػى الٌتجػػٌدد كالٌتقػػٌدـ لؤلهػػاـ
؛ لػػذا ىجػدي يقػػٌدـ رغبػة الهػػكت كالهػكت تىطمػػؽ هػف هعػػاىي الٌتجػٌدد كاالىبعػػاث كالبدايػة

عمػى رغبػة الحيػػاة، هصػٌكران الهػكت بصػػكرو أقػرب هػػا تكػكف إلػى الٌسػػذاجة أهػاـ ٌػػكؿ 
 الهكت كحقيقتً.

 يقكؿ:
يٍ تً حى اٍ ف  تي  اٍ يى  ةً ذ  م  الٍ  ؿى خً اٍ دى / تي كٍ هي أى كٍ لى  مٍ د  كً بً كى _ 

(1) 
ةن كى ٍٍ قى  بي رى شٍ يى  مٍ ذً ال   تى كٍ هى الٍ كى  /تى هٍ ص  الٍ  تي يٍ أىرى _ 

(2) 
 (3)ٌيةًٍ شى  فً كٍ دي ان بً تى كٍ هى  سي رً اٍ هى تي  تى ىٍ كي  ؾى ى  أًلى_ 
ـٌ دركيػػش الهسػػتكل الٌػػذم أراد أف يصػػؿ بػػً إلػػى هفٍػػكـ الهػػكت كداللػػةو كحتٌػػى ييػػ    ت

عمػى الٌتجػٌدد كاالىبعػػاث فٌّىػً يعتبػر أٌف األكاف لػػـ يػئف فػي هرحمػػةو هػف الهراحػؿ عمػػى 
كاضػحةن عمػى الٌىشػكء كالٌتطػػٌكر،  ىضػكج الهػكت، ككمهػة ىضػكج تػدٌؿ كهػػا ىعمػـ داللػةن 

 كالٌتجٌدد كاالىبعاث، يقكؿ:
ٍكتي ًفٍيىىا ًج اٍلهى ـٍ يىٍىضي لى
(4) 

 الٌتي هف أٌٌهٍا الهكت.ىهتمٍؾ بعدي كشعبو أدكات الحياة أم: لـ 
كيؤٌكد دركيش عمى فكػرة أٌف الهػكتى اىبعػاثه كتجػٌدده فػي قصػائدي الٌتػي هٌجػد فيٍػا    

داء الهقاكهػػة، أك تمػػؾ القصػػائد الٌتػػي هٌجػػد فيٍػػا شخصػػٌيات تاريخٌيػػةن غٌيػػرت فػػي  شػٍػ
ـي  الٌػػذم الهصػػرم  جهػػاؿي عبػػًد الٌىاصػػًر،  كجػػً التٌػػاري ، كهػػف تمػػؾ الٌشخصػػٌيات الػػٌزعي

_عمى حػٌد قػكًؿ دركيػش_، فعمػى ضػريحً ىبتػٍت  بهكتً تحٌكلت الحياة إلى كاقعو جديػدو
ككػػٌؿ  زٌخػػات أهطػارو هػػف الٌسػػهاء لتحيػػيى األرض، حٌبػات القهػػًح الجديػػدًة، كتسػػاقطتٍ 

 ٌذي الهظاٌر تدٌؿ داللة هبيىةن عمى تجٌدد الحياة.
                                                 

 .ُّٗالديكاف، هجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، ص (ُ)
 .ُّٗهجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، صالديكاف،  (ِ)
 .ِْْ، صٕالديكاف، هجهكعة: هحاكلة رقـ (ّ)
 .ِْْ، صٕالديكاف، هجهكعة: هحاكلة رقـ (ْ)
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ًر( يقكؿ في قصيدة  :)الٌرجؿ ذك الٌظؿ  األىخضى
 ؾٍ عى هى  شي يٍ عً ىى 
  ؾٍ عى هى  ري يٍ سً ىى 
 ؾٍ عى هى  عي كٍ جي ىى 

 تي كٍ هي تى  فى يٍ كىحً 
  ؾٍ عى هى  تى كٍ هي  ىى الٌ أى ؿي كً اٍ حى ىي 
  دٍ يٍ دً حه جى هٍ قى  تي بي ىٍ يى  ؾى حً يٍ رً ضى  ؽى كٍ فى فى 
 دٍ يٍ دً جى  ءه اٍ هى  ؿي زً ىٍ يى كى 

(1) 
كقػد كقػػؼ دركيػػش أهػػاـ صػػكرة الٌصػػراع حػػكؿ الحيػػاة كالهػػكت؛ ليقػػكـ بػػدكري فػػي    

دعـ ىفرة الٌصهكد كالهقاكهة هػع الٌشػعب الثٌػائر ألجػؿ كطىػً كحياتػً، كبػدأ يٌتحػد هػع 
ذاتً الٌشعرٌية؛ ليدافع عػف ٌػذي الجدلٌيػة بػيف الحيػاة كالهػكت، هكٌظفػا هػا اسػتطاع هػف 

هػػف كاقػع بػػبلدي االحتبللػػٌي  هسػػتقاةو  ابتداعٌيػةو  كزو هػف األسػػاطير، أك رهػػ هسػػتقاةو  رهػكزو 
، عػاهبل عمػػى بمػكرة ٌػذي الٌرهػػكز لرسػـ عبلقػة الحيػػاة ىػًتككيكطبيعتػً ككػٌؿ عىاصػػر 

 كالهكت.
كقػد فػتح دركيػش بػاب الهعركػة بػػيف الحيػاة كالهػكت عمػى هصػراعيً؛ فقابػؿ بػػيف    

يكىٌي الٌػػذم ال يريػػد لمٌشػػعب الفمسػػطيىٌي إال الهػػ كت، كالٌشػػعب الفمسػػطيىٌي العػدٌك الٌصػٍػ
الٌػػػذم يطمػػػب الحيػػػاة الكريهػػػة الٌتػػػي ال يتحٌصػػػؿ عميٍػػػا إال إذا غػػػاهر الهػػػكت كذاؽ 
طعهً، كدركيش بٍذي الهقابمة يحٌقؽ هعادلػة اىتصػار الحيػاة عمػى الهػكت، إذ شػعب 
يهػكت هػػف أجػػؿ حيػػاة البػػٌد لػػً يكهػػا هػا أف يىتصػػر عمػػى عػػدٌك ال يهػػكت هػػف أجػػؿ 

 البقاء. 
ـ عشقً لمحياة لػـ يجػد بػٌدان هػف ترديػد هفػردة الهػكت، كرسػـ هظػاٌري فدركيش كرغ   

ايىة فػػػي تصػػػدير  أثىػػاء رثػػػاء أبطػػػاؿ الهقاكهػػة كالهقػػػاتميف، كتصػػػكير كحشػػٌية الٌصػػٍػ
بضػػاعة الهػػكت لشػػعبً الهستضػػعؼ، كاسػػتخداـ كػػٌؿ ذكرياتػػً الهتخٌيمػػة عمػػى أرضػػً 

 قبؿ هغادرتٍا لتصكير كقائع الهكت.

                                                 

 .ُٕٓالديكاف، هجهكعة: حبيبتي تىٍض هف ىكهٍا، ص (ُ)
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سػيرتً الٌىضػالٌية بػالقيـ الٌىبيمػة الهىبثقػة هػف قػٌكة الٌىضػاؿ كقد ىادل دركيش عبػر ه   
الٌػػػذم ال يتحقٌػػػؽ بػػػػبل هػػػكت، كال تتحقٌػػػؽ هعػػػػً الحيػػػاة كػػػذلؾ، كعبػػػػر تتٌبػػػع خطػػػػى 
الٌتضػحية فػػي سػػبيؿ حيػػاة الػػكطف كاألجيػػاؿ البلحقػػة يشػػير فػػي كثيػػر هػػف الهكاضػػع 

 اتٍا.إلى أٌف الهكت هطمب هف هطالب الٌىصر كالحياة، كبعث األٌهة هف سب
كػاف" يحتفػؿ بالحيػاة كيغٌىػي لٍػا،  ًكهف خبلؿ استعراضىا لشعر دركيػش ىجػد أٌىػ   

ـٌ يمعػػب هػػع الهػػكت كيطيػػؿ رفقتػػً " ثػ
فكػرة الحيػػاة كالهػػكت عىػػدي فكػػرة هركزٌيػػة، ف، (1)

ا، فٍػك هػؤهف بػأٌف الهػكت  فالهكت ال يهٌثؿ لديػً هرحمػة ىٍائٌيػة لمحيػاة بجهيػع صػكٌر
 أك حمقػػة تفضػػي إلػػى سمسػمة يتكػػٌكف هىٍػػا عقػػد الحيػػاةقػد يكػػكف طريقػػان إلػػى الحيػاة، 

، كتطكيع ٌذي الفكرة يقكـ هقاـ الحٌث عمػى طمػب الهػكت دفاعػا عػف األرض الٌطكيؿ
كبذؿ الركح فػداءن لٍػا، كتصػكير الحىػيف الجػارؼ إلػى عػكدة الحيػاة لػؤلرض الهحتمٌػة 

 هف الٌصٍايىة.
كجهػػاٌيري فػػي تصػػكيري لقػػد دٌؽ دركيػػش طبػػكؿ الٌشػػعكر كاإلحسػػاس عىػػد قارئيػػً    

لكقائع األلـ اإلىساىٌي لمٌشعب الفمسطيىٌي الٌػذم يعػيش فػي شػدؽ الهػكت، كأضػاء هػف 
ٍػيـ، فٍػك لػـ أهاـ هسيرة الهقاكهػة هصػابيح ىػكرو تعيػىٍـ عمػى اقتحػاـ ليػؿ الهحتػؿ  الب

عصػبة اإلجػراـ تفتػػؾ بشػعبً، بػؿ قػػاـ يثيػر هػف حكلٍػػا  ظػػري يقػؼ هكتػكؼ األيػدم يى
.ضٌجةن عالهٌية ت  كشؼ عف إجراهٍا اإلىساىي 

إٌف الٌداللػػة الهركزٌيػػة الٌتػػي تقػػٌدهٍا رهػػكز الحيػػاة كالهػػكت لهتمقٌػػي الخطػػاب تحهػػؿ    
دالالتو جاىبٌيػػةن تتفػػٌرع عىٍػػا، هىٍػػا اإلعػػبلف الٌصػػريح عػػف الكقػػكؼ فػػي كجػػً العػػدٌك 

عمػى حهػؿ الٌسػبلح  الٌصٍيكىٌي حٌتى لك كصؿ األهر حػٌد الهػكت، ككػذلؾ الٌتحػريضي 
ـٌ تكجيػػً الٌرسػػائؿ لهك  اجٍػػة الكجػػكد االحتبللػػٌي الهفػػركض عميػػً كالهرفػػكض عىػػدي، ثػػ

هػف االعتػداءات  لػف يسػمهيكا بػأٌىٍـلمهستكطىيفى الٌذيف جاءكا هٍف كاٌفًة أصػقاًع الػٌدىيا، 
، الهخٌطػػط لٍػػا كهػػػف ٌىػػا ىجػػد أٌف دالالت الٌرهػػػز ، كلػػٍف يعيشػػػكا آهىػػيفى كهػػا يظى ػػكفى

 هعالـ الٌثكرة الٌشهكلٌية.تتحٌكؿ كثيران؛  لتعٌبر عف 

                                                 

 .ّٕفضؿ، صبلح، هحهكد دركيش حالة شعرٌية، ص (ُ)
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كقػػد كثػػرت الٌرهػػكز الهحكرٌيػػة الٌدالػػة عمػػى ثىائٌيػػة الحيػػاة كالهػػكت فػػي الٌىصػػكص    
ـ   " صػكرة الهػكت كالحيػاة أكثػري  ذلػؾى أفٌ الٌدركيشػٌية،  ٍػا ، كأعهقي الٌصػكر هػف حيػث الكػ

 فعىػد الػٌدخكؿ فػي األفػؽ الهسػتغمؽ، (1)الرتباطٍا بهكضػكع الٌرؤيػا " هف حيث الكيؼي 
ٍا ىجػػد تقػػاببلن داللٌيػػان بػػيف اتلٍػػذي الٌىصػػكص؛ لهسػػايرة العبلقػػات الٌداخمٌيػػة فػػي سػػياق

الهفػػػردات الٌدالػػػة عمػػػى الحيػػػاة، كالهفػػػردات الٌدالػػػة عمػػػى الهػػػكت، كهػػػف خػػػبلؿ ىػػػزاع 
ٌها ىسػتطيع تحديػػد الهقكلػة الٌداللٌيػػة هػف كجٍػػة ىظػػر ثىػائيتي الحيػػاة كالهػكت كتضػػادٌ 
 دركيش كها أراد أف يقٌدهٍا.

كقػػد أرسػػمت قصػػائد دركيػػػش هػػف خػػبلؿ خطػػاب الهػػػكت الكثيػػر هػػف اإلشػػػارات    
القكٌيػػة الهكتىػػػزة بالػػػٌدالالت ذات الهغػػػزل الٌتراجيػػػدٌم، فحتهٌيػػػة الهػػػكت عىػػػدي ال شػػػٌؾ 
فيٍا، كهكتً كها قاؿ هحهكؿه هعً في الحقيبة الٌتي يتأٌبطٍا في الهىػافي، كلػك بحثىػا 

الٌتػػي  ت الهػػكت عىػػدي هتعػػٌددة الهرجعٌيػػاتلكجػػدىا تهػػٌثبل ًفػػي الٌىصػػكص الٌشػػعرٌية لػػ
، كهػػف أٌٌهٍػا الهرجعٌيػػات الٌديىٌيػػة الهسػتهٌدة هػػف القػػرآف اسػتفادى ًهىٍػػا فٌىٌيػػان فػي الغالػػًب 

الكػػػريـ كحيػػػاة الٌسػػػمؼ التٌاريخٌيػػػة كالتٌػػػراث الحضػػػارٌم، كىجػػػدٌا هبثكثػػػة فػػػي أعهالػػػً 
 الٌشعرٌية بصكرو كبيرةو هتىٌكعة الٌظٍكر.

كهػػػػف الهرجعٌيػػػػات الهػػػػؤٌثرة فػػػػي تصػػػػٌكرات دركيػػػػش لمهػػػػكت أيضػػػػان الهرجعٌيػػػػات    
األسػطكرٌية الهسػػتهٌدة هػػف هبلحػػـ قديهػػة كهمحهػة جمجػػاهش كهبلحػػـ اإلغريػػؽ، الٌتػػي 
استعار هىٍا صكرة الخمكد بالعهػؿ كالٌشػقاء، فكهػا ٌػك هعمػكـه أٌف جمجػاهش قػد عهػؿ 

لكٌىػً اكتشػؼ أخيػرا أٌف الخمػػكد ال عمػى تحقيػؽ الخمػكد كالبحػث عىػً بشػٌتى الكسػائؿ، 
يكػػػكف إال بالعهػػػؿ الٌشػػػاٌؽ، إذ رأل أٌف بىػػػاء سػػػكرو عظػػػيـو كالٌػػػذم بيىػػػي حػػػكؿ هديىػػػة 

، عكضػػان عػػػف البحػػث عػػػف عشػػبة الخمػػػكد د اسػػػهًٌػػك أفضػػؿ طريقػػػة ليخمٌػػ (كرؾأي )
حتٌػػى يػػئس هػػف العثػػكر  ،البحرٌيػػة الٌتػػي قضػػى فتػػرةن طكيمػػةن هػػف الػػٌزهف يبحػػث عىٍػػا

                                                 

ـ(، تطٌكر الٌصكرة الفىية في الٌشعر الحديث، دهشؽ، هىشكرات اٌتحاد َُٖٗاليافي، ىعيـ) (ُ)
  .ُِّ، صُالكٌتاب العرب، ط
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صػػكت الٌشػػاعر يتمػػٌبس بصػػكت جمجػػاهش، فػػبل يبقػػى هجػػاؿه  "د ، حيػػث ىجػػعميٍػػا
 .(1)" لمٌتفرقة بيف الٌصكتيف

 يقكؿ:
 ٍر ظً تى اىٍ كى 
 ؾى حى كٍ ري  ؾى ىٍ عى  ؿي هً حٍ يى دان سى لى كى 
ؿي كٍ مي خي لٍ اٍ فى  ٌيكى الت ىىاسي  دً كٍ جي كي لٍ اٍ  يفً  دي 
  كٍ أى، ؿه ائً زى  كٍ يءو باطؿه أىكيؿ  شى كى 
 (2)ؿه اطً بى  كٍ أى ؿه ائً زى 

كلمٌىصػػكص الٌتكراتٌيػػػة دكر كبيػػػر كّحػػػدل هرجعٌيػػات تصػػػٌكرات الهػػػكت كتهٌثبلتػػػً    
هػف هجهكعػة  ، ففي هطٌكلة)هأسػاة الٌىػرجس كهمٍػاة الفٌضػة((3)كترهيزاتً عىد دركيش

يقػػٌدـ الفٌضػػػة هضػػافة لمهمٍػػػاة  ان ىجػػػد دركيشػػ ـَُٗٗ)أرل هػػا أريػػدي( الٌصػػػادرة عػػاـ 
لمهأسػػاة، كالٌػػذم  ٌبصػػا لمٌىػػرجس الهضػػاؼً كعبلهػػة هادٌيػػة عمػػى عػػدٌكي الٌػػذم يقػػؼ هتر 

يهٌثػػػؿ إشػػػارة لمٌشػػػعب الفمسػػػطيىٌي الهغتصػػػب، كعىػػػد هحاكلػػػة كضػػػع هقاربػػػة لعىػػػكاف 
قػػد أسػػقط عمػػى الٌشػعب الٌػػذم أصػػبح يهٌثػػؿ هأسػػاة إىسػػاىٌية صػػفة  ًالقصػيدة ىجػػد أٌىػػ

ي االىكفاء عمى الٌذات، إذ أصبح شعبا كحيدا في هأساتً.  الٌىرجسٌية ٌك
كهػػف جٍػػة أخػػرل فػػالٌىرجس هػػف الػػكركد الجهيمػػة، كاقتبلعػػً يهٌثػػؿ ٌػػدهان لحديقػػة    

ذي اإلشارة تحيمىا إلػى هػا يحكيػً الكتػاب الهقػٌدس عػف حقػؿ الػٌدـ  الكركد الهتىٌكعة، ٌك
ػي ثهػف تسػميـ  الٌذم اشتراي رؤساء الكٍىة بثهف يساكم ثبلثػيف قطعػة هػف الفٌضػة، ٌك

الكٍىػػة  ضً ٍفػػً بػػالتٌبٌرع بٍػػا، كرى يهٍا كقياًهػػالهسػػيح، كبعػػد ىػػدـ يٍػػكذا عمػػى عػػدـ تسػػم
، كال ىىسػى أف (حقػؿ الػٌدـٌ )لػذلؾ قػاـ الكٍىػة بشػراء حقػؿو جعمػكي هقبػرةن لمغربػاء سػٌهي 

                                                 

ـ(، " الهػػكت هػػف هىظػػكر الػػذات:قراءة فػػي جدارٌيػػة هحهػػػكد ََِٕالهسػػاكم، عبػػد الٌسػػبلـ) (ُ)
 .َُٗ، صٓٓ، هجْدركيش "، هجمة عالـ الفكر، ع

 .ّٖٕالديكاف، هجهكعة: جدارٌية، ص (ِ)
ـ(، األثر التكراتي في شعر هحهكد دركيش، دار اليازكرم َُِِاىظر: الربيحات، عهر)( ّ)

 .ُّٕ_صُّْ، صِالعمهية لمىشر كالتكزيع، عهاف، ؼ
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 هػف تحتكيػً لهػا ؛عهيقػةو  كأبعػادو ، دةهتعػدٌ  جكاىػب ذات ٌف رهزٌيػة الهسػيحأ "ىشػير إلػى 

 .(1)" الهكت بعد لبلىبعاث ترهز كتجاربى  أفكارو 
 :كذلؾ هتأٌثران بهقكالت الهكت الكاردة في سفر الجاهعة الكارد فيً ان دركيش كىجد   

فاء لمقتػؿ كقػت كلمٌشػ، لمغرس كقت كلقمع الغػرس كقػت، ) لمكالدة كقت كلمهكت كقت
 .(2) حؾ كقت ...("لمبكاء كقت كلمضٌ ، لمٍدـ كقت كلمبىاء كقت، كقت
 يقكؿ:
ًً اٍ حى  ىٍ مى عى  ىٍ قى بٍ يءى يى ال شى   ًل

ٍقته  ةً دى الى كً مٍ لً   كى
 ته قٍ كى  ًت كٍ هى مٍ لً كى 
ٍقته  ًت هٍ ص  مٍ لً كى   كى
 كٍقته  ؽً ى طٍ مٍ لً كى 
 ٍقته كى  ًب رٍ حى مٍ لً كى 
مٍ مٍ لً كى   ًح كٍقته ص 
 (3)قًت كٍقته كى مٍ لً كى 

اسػػتطاع دركيػػػش تحقيػػػؽ الهعادلػػة الهسػػػتحيمة فػػػي الجهػػع بػػػيف هفػػػردات الهػػػكت    
األرض الفمسػػطيىٌية الهحتمٌػػػة، كالحيػػاة، هػػدركان أٌف ثكرتػػً الٌشػػعرٌية ىابعػػةه هػػف جاذبٌيػػة 

كلعػٌؿ أسػمكب دركيػش فػػي فاع كالهقاكهػة، فػػي الػدٌ  كابتػزاز العػدٌك لػً كلشػعبً لمهضػيٌ 
 تأٌهػػؿ الهػػكت يختمػػؼ عػػف غيػػري هػػف الٌشػػعراء، فػػالهكت عىػػدي بػػالهفٍكـ الهيتػػافيزيقيٌ 
هػػكت كاحػػد هحتػػكـ عمػػى الٌىػػاس كافٌػػة، أٌهػػا الهػػكت الٌىػػاجـ عػػف ىضػػاؿو كدفػػاعو فمػػً 

 خصكصٌية تأٌهمٌية، ففيً حياة الكطف كدكاهً كهجدي.

                                                 

 ، " عرفػات ياسػر الراحػؿ الػرئيس هراثػي فػي األسػطكرة" ـ(، ََِٗالػرحيـ) ( حهػداف، عبػدُ)

 .ُٕ، صُع: ، ُِهج:األقصى،  جاهعة هجمة

ٍػػد القػػديــ(، ُٓٗٗ)الكتػاب الهقػػدس (ِ) دار الكتػػاب ، اإلصػػحاح الثػػاىي، سػػفر الجاهعػػة، الع
 .ّ، صالهقدس بيركت

 .َْٕ، صجداريةالديكاف، هجهكعة:  (ّ)
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ًً الٌشػػػعرٌية يؤٌكػػػدي عمػػػى أٌف الهػػػكت ٌػػػك     كقػػد ظػػػٌؿ دركيػػػش فػػػي كثيػػػرو هػػػف هراحًمػػػ
، فا سػػتهٌر يػػرٌددي فػػي الكسػػيمةي األكلػػى كاألخيػػرة لمٌتحػػٌرر، كالحصػػكؿ عمػػى حيػػاةو كريهػػةو

شعري الهفردات الهدلٌمػةى عميػً، حتٌػى أٌىػً قػد اسػتخدـى لفػظى الهػكت فػي أحػد هجهكعاتػً 
الٌشػعرٌية كعىػػكافو لمهجهكعػػة، هرتبطػػان بالعصػػافير الٌتػي تهٌثػػؿ رهػػزان لمبػػراءة كالٌضػػعؼ، 

ـ، هحػتفبلن ُٗٔٗ)العصػافير تهػكت فػي الجميػؿ( الٌصػادرة عػاـ ة كذلؾ فػي هجهكعػ
لمحيػػػػاة  هكٌهػػػبلن الٌػػػذم أصػػػبح عمػػػى ىقػػػيض هعىػػػاي الهيتػػػافيزيقٌي، أم فيٍػػػا بػػػالهكت 

 كالبقاء.
ذ يعتبػػر دركيػػػشه     ا، فٌّىػػػً يػػػرفضي الهػػػكتى الٌطػػػارئى  كا  الهػػػكتى سػػػبيبلن لمحيػػػاًة ىفًسػػٍػ

، هػكتو  ، فػالكطفي بحاجػة إلػى هػكتو هػف ىػكعو جديػدو كالٌىاجـى عف أسبابو غيػًر ىضػالٌيةو
 كيذيؽ هف يعيشكف طعـ الحياة الههزكج بالٌدـ. يجمك عف الكاقع االحتبللٌي كفبتً،

( يقكؿ :في قصيدة )هطر ىاعـ في خريؼو بعيدو  
ٍر اٍ طى هى الٍ  ًفيٍ  ةه هى يٍ غى  اٍ ىى أى ال تىقيٍكًليٍ   

اٍر طى قً الٍ  جً اٍ جى زي ٍف هً  تٍ طى قى سى  يٍ تً ال   مٍ بلدً بً  فٍ هً  ٍيدي رً ا ال أي ىى أىفى   

يٍ ه  أي  ؿً يٍ دً ىٍ هً  رى يٍ غى   

دٍ يٍ دً جى  تو كٍ هى  اًب بى سٍ أىكى 
(1)

 

فػػػي شػػػعًر  الهػػػكتك  كعىػػػد الكقػػػكؼ عمػػػى الٌرهػػػكز الهحكرٌيػػػة الٌدالػػػة عمػػػى الحيػػػاة   
إذ ٌػػػي ، ًكألٍبػػػت قريحتىػػػ ًي ىجػػػد أٌف فكػػػرة الحيػػػاة كالهػػػكت قػػػد شػػػغمت بالػػػ، دركيػػػش

هػػػا يتبػػػادالف ، الهحػػػٌرؾ لمكجػػػكد عمػػػى األرض كهػػػف خبللٍػػػا تتجػػػٌدد دكرة اإلىسػػػافً  ٌك
 ٍا أف تضػػعى هػػف شػػأىً  ةه ىٍائٌيػػ هرحمػػةه  فػػبل الحيػػاةي ، األدكار لتحقيػػؽ اسػػتهرارٌية الكجػػكد

ا لكجػػكدً  فػػي ٌػػػذا  الهحكرٌيػػػةي  ٌىػػا كاىػػػت الٌرهػػكزي  كهػػفٍ ؛ كػػػذلؾى  كال الهػػكتي ، الفػػػردً  حػػدن
، كعمػػى " البلهتىػػاٌي كالػػٌدكاـً  عمػػى الٌتجػٌددً  فػػي التأكيػػدً  رئيسػٌيةن  تػػؤٌدم كظيفػػةن  الهجػاؿً 

؛ لكػػي يسػػترجع  (2)ان أٌف دركيشػػ كشػػاعرو ثػػكرم  ديىػػاهيكي  يىشػػري الهػػكتى فػػي كػػؿ  جٍػػةو
 .(3)الحياة الهفتقدة"

                                                 

 .ُِِالٌديكاف، هجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، ص (ُ)
ًي. (ِ) (، كالٌصكاب ها أثبت   كردى في األصؿ )دركيشى
 .ِْْص هجىكف التراب،، شاكر، الىابمسي (ّ)
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ةى دركيػش فػي التٌأكيػد رؤيػالٌدالػةي عمػى الحيػاة كالهػكًت  كقد حٌققت الٌرهػكز الهحكرٌيػة  
يكىيٌ  كالٌصػهكدً ، الٌتشٌبث بتراب األرض عمى الٌػذم جػاء هاشػيا  فػي كجػً العػدٌك الٌصٍػ

كبػػػٌث األهػػؿ كالٌتفػػػاؤؿ فػػػي ، كالٌتفػػػٌكؽ عمػػى الٌشػػػعكر بالٍزيهػػة، االحػػتبلؿفػػي شػػػرؾ 
ٌي كالٌشػػػعرٌم لتمػػػؾ الٌرهػػػكز فكػػػاف فػػػي خمقػػػً الفٌىػػػ، ىفػػػكس أبىػػػاء الٌشػػػعب الفمسػػػطيىيٌ 

 لكٌىٍػػا ال تبػػرح هكػػافى ، كأخػػرل بػيف هرحمػػةو  تتغٌيػػري  كرؤلن  عمػػى أفكػػارو  يسػػتىدي  الهحكرٌيػةً 
  .قضٌيةً كال الٌدفاع عف األرضً  في الٌتحٌكؿً 
كألٌف الهػػكت كالحيػػاة ٌهػػا هحػػكرا الٌصػػراع فػػي فكػػر دركيػػش، فقػػد هػػٌثبل حضػػكران    

هكاىٍػا فػي إبداعػً،  كابكسٌيان كتراجيدٌيان في شعري، فٍها الزهتػً الفكرٌيػة الٌتػي لػـ تبػرحٍ 
كقػػد سػػيطرت عمػػى تىٌبؤاتػػً الهسػػتقبمٌية حتٌػػى فػػي حياتػػً كهكتػػً ذاتػػً، فمػػـ يكػػف هػػف 
ػػػا حػػػاالتو هؤقٌتػػػةن هػػػف  الههكػػف لػػػدل دركيػػػش اختصػػػار حػػػكادث الهػػػكت، أك اعتباٌر
دٌا إاٌل أٌف ترهيػػزات الهػػػكت  ا كشػػٍػ الهتكقٌػػع زكالٍػػػا، كرغػػـ كػػػٌؿ الفكاجػػع الٌتػػػي عاشػٍػ

ػػػ لٌيػػػػةى قػػػد تحٌكلػػػػٍت بفعػػػػؿ اإلرادة الٌشػػػعبٌية إلػػػػى هػػػػؤٌثراتو عمػػػػى ٍا كهقترباتػػػػً الٌدالىفسى
ػػػذا هػػػا أدركػػػً كاسػػػتمٍهً كترجهػػػً عمػػػى صػػػفحات  االسػػػتهرار فػػػي طمػػػب الحيػػػاة، ٌك

 قصائدي.
ـٌ الٌرهػػػكز الهحكرٌيػػػة الٌتػػػي كٌظفٍػػػا دركيػػػش    فشػػػٌكمت  كهػػػف ٌىػػػا سػػػأقؼ عمػػػى أٌػػػ

الٌرهػكز الٌشخصػٌية  يػعً خبللٍػا ىجػح فػي تطك  هفاصؿ ٌاٌهػة فػي جسػد قصػائدي، كهػف
 قػػػٌكةن خاٌصػػػةن لبلقتػػػراف بالحقػػػؿ الػػػٌدالليٌ  الٌرهػػػزمٌ كهػػػىح خطابٍػػػا  ،العاٌهػػػة كالخاٌصػػػة
  .هدار بحثىا في ٌذا الفصؿ )الحياة كالهكت(
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 الّدمّ   1.1 
ػػذا الٌىقػػيض ٌػػك حقيقػػػةه     تتػػأٌتى رهزٌيػػة الػػٌدـ هػػف ككًىػػً كاٌػػػب الحيػػاة كالهػػكت، ٌك

فٍهٍا الٌىاس هىذ بػدء الخميقػة حػيف كقعػت أٌكؿ جريهػةو عمػى كجػً األرض بػيف األخ 
ـي القاتؿ قابيؿ، كأخيً الهقتكؿ ٌابيؿ؛ فكاف  الٌتػي ىيًقػؿى إليٍػا فػكؽ الهغػارة  الهتىػاثري الٌد

 ،(1) القتػػًؿ، كهػػف ذلػػؾ الحػػيف سػػٌهيت الهغارة)هغػػارة الػػٌدـ(ٌابيػػؿ دلػػيبلن عمػػى حادثػػة 

 الٌتي ظٌمت حٌتى يكهىا ٌذا شاٌدةن عمى صفة الشٌر الكاهىة في الٌىفس اإلىساىٌية.
كىجدي كذلؾ في قٌصة سٌيدىا يكسؼى الكاردًة في القػرآف الكػريـً أٌف الػٌدـ الكاقػع عمػى    

ػػ ٌدعى القهػػيص قػػد اسػػتعير لمٌداللػػة الٌرهزٌيػػة الٌسػػيهيائٌية عمػػى هػػكت سػػٌيدىا يكسػػؼ الهي
ف كػاف الػٌدـ دـ كػًذبو كهػا جػاء  هف إخكتً الٌذيف كادكا لً كألقكي في غيابػة الجػٌب، كا 

ًذبو  " في قكلً تعالى: في هحكـ التٌىزيؿ مىٰى قىًهيًصًً ًبدىـو كى اءيكا عى  .(2)" كىجى
، هػػف خػػبلؿ     أٌهػػا عىػػد األقػػكاـ الٌسػػابقة فقػػد هٌثػػؿ الػػٌدـ عبلهػػة استرضػػاءو كتقػػٌربو

االعتقاد الٌذم ال يسػاكري الٌشػؾًّ فػي أٌف الػٌدـ كسػيمةه هػف كسػائؿ الٌتضػحية لىيػؿ رضػا 
يف هعتقػػديف" أٌف طير اآلشػػكرٌية، كعىػػد الكىعػػاىيٌ الػرٌب أك الهعبػػكد أك اآللٍػػة فػػي األسػػا

؛ فكػاف األهػر يبػدأ بّسػالة دـ (3)" اآللٍػةى تشػرب هػف دهائٍػا، فتٍػدأ كتسػتجيب لمحيػاة
ـٌ هػؿًء كعػاءو كبيػػرو هػف الػٌدـ ليشػربً اإللػػً  القربػاف بصػكرةو كبيػرةو عمػى هػػذبح اإللػً، ثػ

ػػكيرضػػى، كفػػي كثيػػرو هػػف األحيػػاًف كػػاف" دـي الػػٌذبائًح يي  طمبػػان  ؛(4)ٌب فػػي الهقػػابر"صى
 إلطالة العهر كالحياة.

سػػالة     كقػػد بمػػ  حػػٌد الٌتفػػاىي كالػػكالء لآللٍػػة درجػػةن عاليػػةن بػػذبح القػػرابيف البشػػرٌية كا 
ػا هػف األطفػاؿ_دهائٍا، كقد شاعٍت ظاٌرةي تقػديـً القػرابيًف البشػرٌية  عىػد كػٌؿ  _كأكثٌر

                                                 

ابػػػػػػف بطكطػػػػػة، هحهػػػػػد بػػػػػػف  تقػػػػػع الهغػػػػػارة فػػػػػي دهشػػػػػػؽ فػػػػػي آخػػػػػر جبػػػػػػؿ قاسػػػػػيكف/ اىظػػػػػر:( *)
بيػػركت،  ،شػرحً ككتػب ٌكاهشػً: طػبلؿ حػرب ـ(، رحمػة ابػف بطكطػة،َُُِ)عبػدالل
 .ُُٗ، صِؼ، الكتب العمهيةدار 

 .ُٖسكرة يكسؼ، اآلية: (ِ)
 .ِٔٓهحهد، الهعتقدات الٌشعبٌية، دار الجميؿ، صالباش، حسف، الٌسٍمٌي،  (ّ)
ـ(، الهيثكلكجيا الكىعاىٌية كاالغتصاب الٌتكراتٌي، دهشؽ، دار الجميؿ، ُٖٖٗالباش، حسف) (ْ)

 .ّْ، صُط
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عمػػى "  رى ًثػػىػػة الكىعاىٌيػػة، فقػػد عي الٌشػػعكب القديهػػة، كأكثػػر هػػا كاىػػت بػػارزةن فػػي الٌديا
( ألطفاؿو هحفكظةو في جرارو حكؿ هعبدو هىحكتو في الٌصخر فػي بمػدة )تعىػؾى  ٌياكؿى 

 . (1)" في فمسطيف
سػالةي دهػائٍـ فػي هيػاي الٌىيػؿ عىػد األطفػاؿً  ذبػحً  عػادةي  كقػد جػرتٍ     ىاثػان_ كا  _ذككران كا 

ـ الػٌرئيسي  قدهاء الهصرييف تقٌربان لآللٍة؛ هف أجؿ إىبػات الػٌذرةً  ، كهػا الٌتػي ٌػي غػذاٌؤ
اىتشػػرت عػػادةه أخػػرل عىػػد قػػدهاء اليكىػػاف، إذ كػػاىكا يػػذبحكف ضػػحايا بشػػرٌيةن لكبيػػر 

، دآلٍػتٍـ)زكس(، كغالبػػان هػػا يكػػكف ذلػػؾ عىػػ ها تكثيػػري الهجاعػػاتي كالحػػركبي كالكػػكارثي
ـي فيٍا  .(2)الٌىاًس هف قبؿ أفراد األسراًت األرستقراطٌية " " فقراءي  كييقىٌد

ـ، فقػد كػاىكا يسػكبكف  ؼٍ مكلـ تخت    طقكس الٌتضحية عىد اإلغريؽ كثيػران عػف غيػٌر
الٌتػػي تحهػػػيٍـ كتهػػػىحٍـ حيػػػاةن فضػػػمى،  ٌـ تقٌربػػػان لآللٍػػػةً هعابػػػدً  ٌـ عمػػػى أرضً دهػػاءى 

ٍـ قرباىػان إذا هػا حػٌؿ حيكاىػاتً  بػدهاءً  الٌذيف يخصبكف األرضى  الٍىكدي  ككذلؾ كاف يفعؿي 
 الٌضػحٌية فػي" سػبلؿو تقطػري هىٍػا دهػاءي  بكضع قطع لحػـً ، إذ يقكهكف الحصادً  هكسـي 

، كعىػدى (3)"هحصػكؿو كفيػرو  جهػعً  ضػهافي  ، كالٍدؼي الهبذكرً  الٌضحٌيًة في أرجاء الحقؿً 
الفيىيقييفى كافى دـي أدكىيسى 
  الهىسكبي في ىًٍر إبراٌيـى رهزان لمحياًة الٌىباتٌيًة. (4)

                                                 

ـ(، الفمكمكر في العٍد القديـ، ترجهة: ىبيمة إبراٌيـ، القاٌرة، الٍيئة ُِٕٗفريزر، جيهس) (ُ)
 .ُِٓص ،ُالهصرٌية العاٌهة لمكتاب، ج

كافػػي، عمػػػي عبػػػد الكاحػػػد)د.ت(، غرائػػػب الػػػٌىظـ كالٌتقاليػػػد كالعػػػادات، القػػػاٌرة دار الٌىٍضػػػة  (ِ)
 .ّٖلمٌطبع كالٌىشر، ص

ـ(، سحر األساطير/ دراسة في األسطكرة كالتاري  كالحياة، ترجهػة: ََِٓألبيديؿ، ـ.ؼ) (ّ)
 .ٖٗ، صُحٌساف هيخائيؿ اسحؽ، دهشؽ، دار عبلء الٌديف، ط

ٍػا فػي  ،ً أفركديت أك عشتار، تقع في حب  يدً بالص   هكلعه  يافعه  شابص أدكىيس:  (*) كتقضػي كقت
ٍػاً لئلدفعً  كهحاكلةى  ،ٌكايتً هف هخاطرً  عميًً  قمؽو  صػرعً  لػى أف جػاء يػكـه ، إقبلع عى

 ففػاض، ًفيها بعد باسػهً  يى هٌ ذم سي ٍر ال  الى   هىبعً  قربى ، في جبؿ لبىاف مص برٌ  فيً خىزيره 
عمػػػى  ً الهتسػػػاقطةً دًهػػػ قطػػػراتً  هػػػفٍ  كاىبثقػػػتٍ ، القػػػاىي بػػػاألحهرً  ٍػػػرً الى   هيػػػايى  ىػػػان همك  ً دهيػػػ
ٌػاري  رابً الت ػ ً ىفًسػ الػى الهكػافً  أدكىػيسي  يػأتيٍ  عػاـو  كفػي كػؿٌ ، الحهػراءي  عهػافً الى   شػقائؽً  أز

كها ، ةً الجبمي   خكرً الص   هف بيفً  ٍا الهتدفقةى ىفسى  الهيايى  دهاؤي فتصب ى  كتفيضي ، بيعً في الر  
 قربى ، اليـك ابراٌيـى  ذم ٌك ىٍري ال   أدكىيسى  عشتار عىد ىبعً  بقايا هعبدً  ى اآلفى حت   تزاؿي 
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أٌها في األكساط الٌشعبٌية العربٌيػة فقػد اسػتهٌرت إلػى عٍػدو لػيس ببعيػدو عػادةي ذبيحػًة    
الفداًء، أك ها يسٌهى شعبٌيان )الًفٍدكىة(، كالٌتي تقٌدـ عىػد أضػرحًة األكليػاء أك الٌصػحابًة، 
ٍت   فيقكـ الٌذابح بهسًح دهٍا في أرجاء الهكاًف، ك" دٌف جبًٍة الٌشخص الٌذم ذيًبحى

ىػػاؾ طػػرؼه هػػف خػػيطو لػػـ يػػزٍؿ حتٌػػى ، (1)الٌضػػحٌية بػػدـً تمػػؾى الٌضػػحٌيًة "هػػف أجمػػً  ٌك
األضػحى عيػد  اـ هػف بٍيهػة األىعػاـ فػي أٌيػ حي بى ذٍ الٌتػي تيػ كقتىا ٌذا هتعٌمقػان باألضػاحي

، إٍذ ىمهػػسي ههارسػػاتو شػػعبٌيةن شػػاًئعىةن عىػػد الكثيػػريف كالقيػػاـً كجػػؿٌ  بػػان إلػػى الل عػػزٌ تقرٌ 
ىػاؾ هػٍف يتهٌسػحي بػدـٌ األيضػحيًة، بهسًح دـً األيٍضحيًة  عمى عتبًة البيكت كالجدراف، ٌك

ًي بدـً الٌضحٌية " حي جبٍتي  .(2)كأف " تيٍهسى
كقػػٍد هارسػػػت الٌشػػػعكبي القديهػػةي هػػػف كافٌػػػًة األجىػػػاًس ىهطػػان هػػػٍف أىهػػػاًط الهكاثيػػػًؽ    

، كسػػػػٌهيى ذلػػػػؾى  ـي الههتػػػػزجي ٌػػػػك الهؤٌكػػػػدي كالٌشػػػػاٌدي عمػػػػى ذلػػػػؾى ػػػٌد  كالعٍػػػػكًد، ككػػػػافى الػ
الهيثاؽ)هيثػػػاؽ الػػػػٌدـ(، كفػػػي ٌػػػػذا الٌطقػػػًس الٌشػػػػعبٌي القبػػػائمٌي داللػػػػةه كاضػػػحةي عمػػػػى 
االحتفػػاؿ بالقيهػػًة الهعىكٌيػػًة لمػػٌدـ، بحيػػثي يكػػكف ضػػاهىان لػػركابًط الػػكالء كالٌتفػػاىي بػػيف 

 )إخكة الٌدـ(.عميٍا طرفيًف تربطي بيىٍها عبلقةه أخكٌيةه يطمؽ
الٌديىٌيػػًة عىػػد كثيػػرو هػػف الٌشػػعكًب، فٍػػك إشػػارةه كعبلهػػةه كلمػػٌدـً ركاجه فػػي الٌطقػػكًس    

ًي عمػى ك  ،عمػى الٌتفػاىي فػي عبػػادًة الهعبػكد االىصػراًؼ عػػًف الحيػاًة إلػى اآلخػرًة، كىزيفيػػ
حتٌػى لفػػًظ األىفػاًس األخيػػرًة تضػحيىةه هػػف أجػؿ رضػػا اإللػً، كهػػف ٌىػا " كػػافى الكٍىػػةي 

، حتىػى يمٌطػ ى الهػذبحي بػدهائٍ ـٍ ٍػ كأقػرب هثػاؿو فػي زهاىىػا ٌػذا هػا  ،(3)ـ "يضربكفى أىفيسى

                                                                                                                                               

 أدكىػػيس كاالستسػػػبلـى  هصػػرعى  ري يصػػكٌ  صػػخرمص  كيكجػػد ىصػػػبه ، ةبىاىٌيػػالم  ( أفقػػا) قريػػةً = 
 .كالقدرً  لمهصيرً  الهستسمهةً  عشتار بكضعً  ًي كقربي  ،لمهكتً 

ٌػػػػًؿ الػػػٌديًف كاألسػػػػطكرة، ُٔٗٗ)اىظػػػٍر: الٌسػػػٌكاح، فػػػػراس  ٌيػػػة الهؤٌىثػػػة أل ـ(، لغػػػز عشػػػػتار كاأللٌك
 .َّْ، صٔدهشؽ، دار عبلء الٌديف لمٌىشر كالٌتكزيًع كالٌترجهة، ط

رٌم، هحهػػػػػد) (ُ) ـ(، عمػػػػـػ الفكلكمكر)دراسػػػػػة الهعتقػػػػػدات الٌشػػػػػعبٌية(، القػػػػػاٌرة، دار َُٖٗالجػػػػػٌك
 .َٖ، صِ، جُالهعارؼ، ط

 .ِٖٓهحهد، الهعتقدات الٌشعبٌية، صالباش، حسف، الٌسٍمٌي،  (ِ)
ـ(، األسػػػػػػػطكرة كالهعىػػػػػػػى/ دراسػػػػػػػات فػػػػػػػي الهيثكلكجيػػػػػػػا كالػػػػػػػٌدياىات ََُِالٌسػػػػػػٌكاح، فػػػػػػػراس) (ّ)

 .ُّٗ، صِالهشرقٌية، دهشؽ، دار عبلء الٌديف لمٌىشر كالٌتكزيع كالٌترجهة، ط
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ىػػراي هػػف أفعػػاؿو لمٌشػػيعة فػػي ذكػػرل عاشػػكراء كهقتػػؿ الحسػػيف بػػف عمٌي_رضػػي المٌػػً 
 عىٍها_.

كلمٌدـً حضكره في العاداًت كالٌتقاليًد العربٌيًة، فػّذا هػا كقعػٍت حادثػةي قتػؿو فػي قبيمػةو    
، كتسػهىى الحالػةي ها تجدي رجػاؿى القبيمػًة الكاقػًع عميٍػا القتػؿي يسػارعكفى  ـٍ فػي طمػًب ثػأٌر

ـٍ عميٍػا فػػي األعػراًؼ العشػائرٌيةً  ػي تسػػكٌغي القتػؿى إذا هػا ليًحػػؽى  الٌتػي ٌػ (، ٌك )فىػػٍكرىةى الػٌدـً
، كيرفعيٍػػا  ًً بالقاتػػًؿ قبػػؿ ٌربػػً، كهػػا أٌف طالػػبى الثٌػػأًر يغهػػسي قطعػػةن هػػف قهػػاشو بدهػػ

ًً "عاليان، ليعمفى أهاـ الجهيع" أٌف أخذى الثٌأًر يقعي عمى عا  .(1)تق
كلشٌدة ها لرابطة الػٌدـ هػف قداسػة فػي األعػراؼ العشػائرٌية ىسػهع كثيػران هػف الٌىػاس    

ر الػػػػٌدـ هػػػػا بصػػػػير هػػػػٍي(، كعبػػػػاراتو أخػػػػرل هٍ يػػػػرٌددكف القػػػػكؿ العػػػػاٌهٌي الٌشػػػػائعى:)عي 
كقكلٍـ:)الػػٌدـ بحػػٌف(، كهػػا ىسػػهع عبػػاراتو أخػػرل فػػي هقػػاـ التٌعػػريض كالتٌػػكبي  لهػػف 

هرفكضػػة فػػي األعػػراؼ االجتهاعٌيػػة، كقػػكلٍـ:)خٌمي عىػػدؾ دـٌ( أك يقكهػػكف بأعهػػاؿ 
كذا. ـٌ( ٌك  )ال تزٌىٍ  دٌهؾ( أك )لقهتً هغٌهسة بالٌد

إلػى  الهجتهعػاًت  فػي بعػضً  هػا ىػرايي  ان أيض االجتهاعٌيةً  العاداًت  كيعتبري هف ضهفً    
، األعػػراسً  هكاكػػًب  الٌطيػػكر كالػػٌدجاج كالٌزغاليػػؿ أهػػاـى  يكهىػػا ٌػػذا، كالقيػػاـ بػػذبح أحػػدً 

، ككضػع تهػائـى هخمكطػةو بالػػٌدـ عمػى الهكلػكد الجديػد، ككػٌؿ ذلػػؾ األطفػاؿً  كالدةً  كعىػدى 
، كهػػػف الهعتقػػػدات الهتعٌمقػػة بالػػػٌدـ عىػػػد (2)فػػػي الحيػػاة " غايتػػً" هػػػىح فرصػػةو أطػػػكؿى 

؛ لػػذا كػاىكا يعهػدكف إلػػى  كيهػىحي قػٌكةن كطاقػػةن هتجػٌددةن لمحيػاةً  أٌىػً يطيػؿ العهػػرى  القػدهاءً 
 قٌكةن كشرًب دهائٍا.  أكثًر الحيكاىاًت  قتؿً 
ـي فيػػً    هسػػاحاتو  كألٌف الٌشػػعر يقػػكـ هقػػاـى الكاقػػع الٌػػذم يصػػدري عىػػً فقػػد احتػػٌؿ الػػٌد

كاسػػػػعةن كػػػػالٌتي احتمٌٍػػػػا فػػػػي الهعتقػػػػدات كالحيػػػػاة اإلىسػػػػاىٌية، كأكثػػػػرى الٌشػػػػعراء_قديهان 

                                                 

ٌذٌبٌي، ـ(، هف طرائؼ العادات كغرائب الهعتقػدات، الٌىسػر الػُٔٗٗزىاتي، هحهكد سبلـ) (ُ)
 .ٖٔص

ـ(، " المكف كأبعادي في الٌشعر الجاٌمي/ شعر الهعٌمقات ىهكذجان "، ََِّأبك عكف، أهؿ) (ِ)
رسػػػػػالة هاجسػػػػػتير غيػػػػػػر هىشػػػػػكرة، إشراؼ:إحسػػػػػاف الػػػػػػٌديؾ، جاهعػػػػػة الٌىجػػػػػاح الكطىٌيػػػػػػة، 

 .ُٕفمسطيف، ىابمس، ص
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ربٍـ بشػٌتى الٌصػكر كحديثان_ هف اسػتخداهًً فػي هعطيػاتٍـ الٌشػعرٌية؛ لمتٌعبيػر عػف تجػا
 الالًت.كاأللكاف، كبهختمؼ الدٌ 

لقػٍد سػػاعدت هسػػيرة الٌىضػاؿ كالهقاكهػػة عمػػى خمػػؽ هخػزكفو لغػػكم  جديػػدو لمٌشػػعراء    
ـ لمػػٌدفاع عػػف ٌػػذي الهسػػيرة، كلعػػٌؿ لفظػػة الػػٌدـ هػػف أكثػػر األلفػػاظ  الٌػػذيف ىػػذركا أىفسػٍػ

ذلػؾ الهخػزكف الكبيػر؛ ذلػؾ أٌىٍػا لفظػةه  اىتقػاءن هػفالٌتي كٌظفٍا الٌشعراء تكظيفان رهزٌيان 
، كقػػد تعػػػٌددت  ظمٌػػٍت حاضػػرةن فػػي الكاقػػع اليػػكهي  الػػػٌدهكم  لحيػػاة الٌشػػعب الفمسػػطيىي 

، لكٌىٍػا تعٌبػر عػف دالالتو هتعػٌددةو فػي الٌداللة لٍذي المفظًة هػف شػاعرو هتغٌيرات  آلخػرى
لكبريػػػاء كالعػػػٌزة كالفػػػداء تكٌجٍاتٍػػػا اإليحائٌيػػػة، فٍػػػي رهػػػزه إيجػػػابيص لمخمػػػكد كالكجػػػكد كا

ػػػػي رهػػػػزه سػػػػمبيص لمقتػػػػؿ كاإلجػػػػراـ  كالٌتضػػػػحية كعراقػػػػة الٌىسػػػػب كالكػػػػـر كالٌسػػػػخاء، ٌك
، ككػػؿ  كالكحشػػٌيًة كاىتٍػػاؾ الحرهػػات، كهػػا إلػػى ذلػػؾ هػػف تهفصػػبلتو رهزٌيػػةو هتجز ئػػةو 

ا  .ذلؾى ال يخرجي عٍف دالالًت األهثمًة الٌتي سرٍدتٍي
ـٌ فػي طٌيٍػا ىأٌها الٌداللة العاٌهػة الٌتػي     حػف بصػدد الكقػكؼ عميٍػا، فٍػي داللػةه تضػ

الػٌدالالت الجزئٌيػة الٌسػابقة ألٌىٍػػا أكثػر سػعةن كرحابػةن كداللػػةن عمػى العهػكـ، فالػٌدـ رهػػزه 
راقتػػػً ٌىػػػا  لمحيػػػاة إف كػػػاف هسػػػعايي الثٌػػػكرة كالػػػٌدفاع لتحقيػػػؽ الكجػػػكد كالعػػػٌزة لؤلٌهػػػة، كا 

بالتٌهٌسػػؾ  الٌشػػعكرً  كارثػػًة، كتقكيػػةي تشػػرعٌية هبتغاٌػػا تحقيػػؽ حيػػاةو أفضػػؿى لؤلجيػػاؿ اله
بػاألرض، فكػأٌف الػٌدـ الهػراؽى ٌىػا ٌػك الحميػب الٌػذم ترضػعً األجيػاؿ لمٌىهػٌك كاسػػتهرار 

، أك الحبػػػر الهسػػػاؿ الٌػػػذم يسػػػٌطر اسػػػتهرارٌية الحيػػػاة، كفػػػي الجاىػػػب اآلخػػػر الحيػػػاة
ذم هػف أجمػػً لمٌداللػة الٌسػمبٌية فالػػٌدـ رهػزه لمهػػكًت الهىصػٌب عمػى العػػدٌك الغاصػب، كالٌػػ

، كاٌتسػػػػعت  كػػػػت الهحػػػػاـر ، كاٍىتيًٍ ثػػػػار الثٌػػػػائركف، كأيًريػػػػؽى دـي األبريػػػػاًء، كتػػػػكالى الػػػػٌذبحي
       الهجازر. 

كتجػػدري اإلشػػارةي إلػػى أٌف اسػػتخداـى الٌشػػعراء لمػػٌدـً كهرسػػؿو رهػػزم  لػػـ يكػػٍف ىابعػػان إاٌل    
ًي، كأكثػري هػا ي ، هػعى عػدـً إقصػاًء الخصكصػٌيًة عىػ ٌٍهىػا هػف دالالتو هف حػس  جهعػي 

فػػي ٌػػذا الهسػػار الفصػػػمي  ٌػػك هػػا يتعمٌػػػًؽ بػػالهىحى الػػٌدالئمٌي لمػػػٌدـ فػػي حٌيػػز الحيػػػاة 
 كالهػػكًت، كالٌىػػػاجـ عػػػف حركػػػات الٌصػػػراع كاالقتتػػػاًؿ كالحػػػرب دفاعػػػان عػػػف قضػػػٌيةو أك

، فكمٌهػػػا ازدادت ًحػػػدٌ  ةي ٌػػذي التٌيػػػاراًت الٌداهيػػػة، كاشػػتٌدت رحػػػى الحػػػرب أرضو أك ىفػػسو
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كيػػت األرض، كأصػػبح الػػٌدـ ٌػػك" الهػػاء الٌػػذم يتطٌٍػػري بػػً الفتػػى  ازداد الػػٌدـ تػػدٌفقا كري
؛ ليىٍعبيرى إلى الحياًة الجديدًة الهميئًة بالٌىصًر " الفارسي
(1). 

شػٌكؿ ، فقػد الٌذم عٌبر عف الهسػيرة الٌىضػالٌية الفمسػطيىٌية الٌشاعرً  ركيشو عىد دأٌها    
ٌػذي الٌمفظػة دكران فػي تصػكير لعبػٍت  ، إذيفػي شػعر  الٌدـ كهىطكؽو رهزم  هخزكىان كبيران 

كاسػعةو  تو دالال الهشاٌد الٌدراهٌيػة لحػاالت القتػؿ كالهػكت كالػٌدفاع كالبسػالة، فٍػي ذاتي 
هػػف  ً األحهػػرً ، فالػػٌدـ بمكًىػػكبعيػػدةو تػػؤٌدم الهقاصػػد الٌشػػعرٌية كيفهػػا أراد لٍػػا الٌشػػاعري 

 بة فمسطيف.أكثر الهفردات التصاقان بالكاقع التٌاريخٌي الههتٌد لىك
الثٌػػػكرة عمػػػى األرض فقػػد اسػػػتخدهً دركيػػش فػػػي أشػػػعاري؛  كألٌف الػػٌدـ ٌػػػك عىػػكافي    

، كقػػد الهحػػابيرً  عميػػً قطػػراتي  الهتسػػاقطً  الثٌػػكرة عمػػى الػػكرؽً  عىػػكافى  ٌػػك أيضػػان  ليكػكفى 
الٌداللػة الٌرهزٌيػػة لمحيػاة كالهػػكت؛ ألٌىػً فػػي  الٌرهػزٌم تحػػت هسػارً  ٌػذا الهكتيػػؼى  اختػرتي 

ً عػػػف ، كبتكٌقًفػػػاإلىسػػػافً  بػػػً تبػػػدأ حيػػػاةي  الٌػػػذم الحيػػػاةً  الهفٍػػػكـ األىثربكلػػػكجٌي شػػػريافي 
ػػػتى عٍ الٌػػػذم يي  كيبػػػدأ الهػػػكتي  تىتٍػػػي الحيػػػاةي  الٌسػػػريافً  ، كلعػػػٌؿ" أحػػػداثان عكسػػػٌية لمحيػػػاة ري بى

بط بػػيف الحيػػاة كالػػٌدـ، كعػػػٌدي البػػدائٌي الحػػظ أٌف خػػركج الػػٌدـ يػػؤٌدم إلػػػى الهػػكت، فػػر 
    .(2)" الهاٌدة األكلى لمخمؽ

ػػا تػػدكر حػػكؿ رهزٌيتػػػً     تعػػٌددت الػػٌدالالت الٌرهزٌيػػة لمػػٌدـ فػػي شػػعر دركيػػش، كأكثٌر
كعىصػػرو لمفػػػداء كالٌتضػػحية، كالهػػػكت فػػي سػػػبيؿ الحيػػاة الكريهػػػة، فالػػٌدـ الفمسػػػطيىٌي 
الهبػػػذكؿي عمػػػػى األرض يػػػػىجـي عىػػػػً هػػػكته هحقٌػػػػؽه ألصػػػػحابً، أك بػػػػالتٌعبير الػػػػٌديىٌي 

.)شٍادة(، كحياة لؤلجياؿ القادهًة، فٍ  ك عمى ٌذا عطاءه ال يىضبي
كألٌف الػٌدـى ٌػك رأسي هػاؿ الثٌػػكرة كالهقاكهػة، فقػد اعتىػى بػػً شػعراء الهقاكهػة كعمػػى    

ـ دركيػػش الٌػػذم يعػػدٌ  ، كقػد سػػار فػػي ىٍجػػً الٌشػػعرٌم الهقاكهػػةً هػٍف أبػػرًز شػػعراًء  رأسٍػ

                                                 

ر غيػر هىشػػكرة، ـ(، " الػػٌدـ فػي الٌشػػعر الجػاٌمٌي "، رسػالة هاجسػػتيَُِِالعارضػة، ىٍيػؿ) (ُ)
 .ٔٓإشراؼ:إحساف الٌديؾ، جاهعة الٌىجاح الكطىٌية، فمسطيف، ىابمس، ص

ـ هحهد)( ِ) ـ(، المكف في الشعر العربٌي  قبؿ اإلسبلـ،)قراءة هيثكلكجية(، ََُِعمي، إبراٌي
 .ُٔ، صُلبىاف، جركس برس، ط
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ـ، كهػىٍـ" شػعراء  عمى خطى شعراء عالهييف كبار قادكا ثكراتو هػف الػٌدـ فػي أشػعاٌر
ـ "  .(1)كثيركف أهثاؿ: لكركا، كىيركدا، كأراجكف، كغيٌر

ـ يكٌظػؼ ُْٔٗالٌصػادرة عػاـ  ()أكراؽ الٌزيتػكف ففي قصيدة)لكركا( هف هجهكعػة   
ػػػػا( الٌػػػػػذم ػػػػديريكك غارسػػػػػيا لكركػ ػػػػاعر اإلسػػػػػباىٌي )فيػ ػػػٌية الٌشػ  قتمتػػػػػً دركيػػػػػش شخصػػ

ػػػـُّٔٗصػػػاص سػػىة ة رهيػػان بالرٌ ة الفرىككٌيػػػالهيميشػػيات الفاشسػػتيٌ  ريعػػػاف  ك فػػي، ٌك
ثػػر الحػػرب األٌمٌيػػة الٌداعيػػة إلىقػػاذ الهسػػيحٌية الكاثكليكٌيػػة شػػبابً فػػي غرىاطػػة عمػػى إ

هػػػف اإللحػػػاد، كيػػػػذكر أٌف لكركػػػا كػػػػاف صػػػاحب اٌتجػػػايو يسػػػػارٌم هقػػػاكـ لمديكتاتكرٌيػػػػة 
، كقػد عٌبػر الحػرس األسػكد الفاشػيٌ  الهتهٌثمػة فػي الهتهٌثمة في الٌسػمطة الحاكهػة، كآلتػً

يرة)عرس الػػػٌدـ()لكركػػػا( عػػػف اٌتجاٌاتػػػ الٌتػػػي  ً اليسػػػارٌية هػػػف خػػػبلؿ هسػػػرحٌيتً الٌشػػٍػ
يف تحقيقػػػان لمحٌرٌيػػػة، ك" يفيٌ يف الػػػرٌ تعػػػٌرض فػػػي أحػػػداثٍا لمٌتضػػػحيات الكثيػػػرة لؤلىدلسػػػيٌ 

   .(2) دفاعان عف العرض كالٌشرؼ، أك طمبان لمثٌأر"
كقػػػد اختػػػار دركيػػػشي ٌػػػذي الٌشخصػػػٌيةى الثٌػػػائرةى؛ ألٌىػػػً رأل فيٍػػػا بعػػػض اإلشػػػارات    

كالعبلهات الٌتي تهاثػؿي شخصػٌيتً الٌشػاعرٌية الثػائرة، كقػد اسػتخدـ لفظػة الػٌدـ فػي ٌػذي 
، ففي الهٌرًة األيكلى جاءت في هطمع الهقطع األٌكًؿ في قكلً:  القصيدة ثبلثى هٌراتو

 ؾٍ يٍ دى يى  يٍ فً  سه هٍ شى كى  ،اكى رٍ كٍ لي  اٍ يى ، ـً د  ال رً ٌٍ كى زى فٍ عى 
 يٍ دى يٍ صً قى  رى اٍ ىى  مٍ دً تى رٍ يى  به يٍ مً صى كى 

 ؾٍ يٍ لى إً  فى كٍ ج  حي .. يى .ؿً يٍ مى الٍ  يٍ فً  فً اٍ سى رٍ في الٍ  ؿي هى جٍ أى

 (3)يٍ دى يٍ ًٍ شى .. كى .دو يٍ ًٍ شى بً 
يرة)عرس الػػػٌدـ(  ان ىجػػػدي دركيشػػػ    يبػػػدأ الهقطػػػع بتحريػػػؼ اسػػػـ هسػػػرحٌية لكركػػػا الٌشػػٍػ

هسػتبدالن الٌزٌػر بػػالعرس الٌػذم داللتػػً الفػرح كاالبتٍػاج كالٌسػػركر، كهػا أٌف هػػف دالالت 
ضػػػافة لفظػػة )ز البػػراءة كالٌصػػفاء كالجهاؿ الٌزٌػػر ( إلػػى الػػػٌدـ تغٌيػػر داللػػة الػػػٌدـ ٌػػر،كا 

ػػ كمفظػٌة هسػػتقٌمة، فكأٌىهػػا الػػٌدـ الٌػػذم أريػػؽ ػػك  لػػً رائحػػةه عطػػرة ره فػػي ثػػكرة لكركػػا ٌز ٌك
                                                 

  .ّّٗهجىكف التراب، ص، شاكر، الىابمسي (ُ)

ٍػػيج شػػعباف، دار بيػػركت لمطباعػػػة، ـ(، األدُٔٓٗكاهػػب، جػػاف) (ِ) ب اإلسػػباىٌي، ترجهػػة: ب
  .ُِْ، صُط

 .ّّالديكاف، هجهكعة: أكراؽ الزيتكف، ص (ّ)
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ـ دركيػش ألفاظػان لٍػا دالالتٍػا ، كتبعا لٍذا التٌىاقض الػٌداللٌي الهعٌبػر عىػً يسػتخدحياةه 
لكركػا، ككأٌىػػً بٍػذا يعمػف أٌف هصػدر الٌىػػكر  الٌرهزٌيػة كالٌشػهس الٌتػي كضػػعٍا فػي يػدمٍ 

ـٌ دالالتػً فػي  ،الٌتضػحية كالفدائٌيػة كاإلبصار في يديً، ككذلؾ الٌصػميب الٌػذم هػف أٌػ
ػػ لػػذىكًب  إشػػارة إلػػى صػػمب الهسػػيح _عميػػً الٌسػػبلـ_ فػػداءن  فػػي األرض كهػػا فػػي  فٍ هى

 االعتقاد الهسيحٌي.
كتتكالى تتابعات الهشٍد الكصفٌي اإلشارٌم لها أىجػزي الػٌدـ هػف ىتػائج ثكرٌيػة، كهػف    

كبسػػػيرتً  تمػػػؾ الٌىتػػػائج أٌف هرقػػػد لكركػػػا قػػػد أصػػػبح هحٌجػػػان يقصػػػدي أجهػػػؿ الفرسػػػاف،
 ىٍـ،اكطػأكدفاعػان عػف  الهبػدأىالكا شرؼ الٌشٍادة فػي سػبيؿ الٌثكرٌية اقتدل الكثيركف لي

، كداٌؿ كاضػح عمػى الحيػاة،  ك يقصد الهقاكهيف الفمسطيىييف، فمفظة الٌدـ ٌىا رهػزه ٌك
   استهرار لحياة اآلخريف. كبذلً في ٌذا االٌتجاي الثكرمٌ 

ـي حالػة الحػزف الٌتػي خٌمفٍػا رحيػػؿ  ان فىجػد دركيشػ ،أٌهػا فػي الهقطعػيف التٌػالييف     يرسػ
ًي رهػػػزه لكركػػا بعػػد أف أشػػار إلػػى قيهتػػً الكجكدٌيػػػة كرهػػزو لمثٌػػكرة،  ػػ كهػػا أٌف لكركػػا ىفسى

ًي قػػػػٍد يعًكػػػسي هػػػػف هىظػػػػكًر دركيػػػشو هأسػػػػاةى الٌشػػػػعًب  لمهقاكهػػػًة كالػػػػٌرفًض؛ كلػػػذا فٌّىػػػػ
فبعػػد غييػػرو فػػي األسػػهاء، الفمسػػطيىٌي، كذلػػؾى هػػف خػػبلًؿ كضػػًع اسػػتبداالتو لغكٌيػػةو كت

رحيمً أصبحت إسػباىيا كػاألـٌ الثٌكمػى، كعػازؼ الجيتػار الٌػذم كػاف دائػـ الغىػاء لمثٌػكرة 
رقػػات كيغٌىػػي فػػي الخفػػاء هسػػتجديان الٌصػػدقات هػػف عمػػى الفاشػػٌية صػػار يجػػكب الطٌ 

 البؤساء، كحديث الحٌب عاد أبكـ ال يقكل عمى الكبلـ.
 يقكؿ:

 ـٌ أي  سى عى تٍ ا أىيى ىٍ اٍ بى سٍ إً  ؿٍ زى تى  ـٍ لى 
 اٍى فً اٍ تى كٍ أى ىٍ مى عى  رى عٍ الش   ًت خى رٍ أى

 ـٌ ًٍ لى دٍ هي الٍ  اءً سى هى الٍ  فً كٍ تي يٍ زى  افً صى غٍ أى ىٍ مى عى كى 

 ! اٍى افى يى سٍ أى تٍ قى م  عى 

 ًت اٍ قى ري ط  الٍ  بي كٍ جي يى  ؿً ميٍ الٍ  يٍ فً  رً اٍ تى يٍ جً الٍ  ؼي زً اٍ عى 

 ءً اٍ فى خى الٍ  يٍ فً  يٍ ى  غى يي كى 

 ًت اٍ قى دى ص  الٍ  ـ  مي ا، يى كى رٍ كٍ ا لي يى  ؾى رً اٍ عى شٍ أىبً كى 
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  (1) ! ءً اٍ سى ؤى بي الٍ  فً كٍ يي عي  فٍ هً 
أٌهػػا فػػي الهقطػػع الختػػاهٌي فقػػد كردٍت لفظػػة الػػٌدـ هػػٌرتيف؛ لتعيػػد لمقصػػيدة حيكٌيػػة    

الحركة الهعطاءة لداللة المفظة، كاألهػؿ فػي اسػتهرار الحيػاة، إذ الػٌدـ الٌػذم سػاؿ هػف 
ى هػػف  لكركػػا صػػار ضػػكءان  ػػاره رائحتٍػػا تيٍسػػتىٍكحى ػػك كػػذلؾ أٌز يٍتػػدم بػػً الثٌػػائركف، ٌك

ي)ضػػكء، اكتسػػت،  القهػػر، فػػّذا تأٌهمىػػا ٌػػذي الهفػػردات الٌتػػي تشػػٌكؿ رهزٌيػػة المفظػػة ٌك
ار، القهػر، أىاشػيد( ىجػدٌا  ٍػا تسػاعد عمػى شػحف لفظػة الػٌدـ بشػحىة داللٌيػة جهيعى أٌز

 هكٌجٍة لمحياة.
 يقكؿ:

 ؾٍ هً دى  ءً كٍ ضى  مىىٍ عى  يٍ شً هٍ يى  فٍ أى افي يى سٍ ى  الٍ  يى سً ىى 

 ٍر هى قى الٍ  ري اٌى زٍ أى ـً د  الٍ بً  تٍ سى تى كٍ اٍ فى 

 ؾٍ هً فى  فٍ ؼه هً رٍ ... حى اؼً يى سٍ األى ؿي بى ىٍ أى

 (2) !ٍر جى غى الٍ  دً يٍ شً اٍ ىى أى فٍ عى 

إٌف أكثرى الٌىصكص الٌشعرٌية لدركيش همٌغهػةه بمفظػة الػٌدـ الٌتػي أحالٍػا دركيػشي فػي    
ػر كيطػرح أثهػاران "كثيرو هف أشعاري" إلػى  ففػي ، (3)كػائفو شػعرم  يىهػك، كيتطػٌكر، كيٌز
ـ تحػػػٌكؿ الػػٌدـ تحػػكالن هحكرٌيػػػان هػػف هجػػػٌرد ُٕٔٗ( الٌصػػػادرًة عػػاـهجهكعػػة)آخر الميػػؿ

عجهػي  لػً داللػةه اىفرادٌيػةه إلػى هىطػكؽو رهػزم  هتشػٌعب الػٌدالالت، هػف هىطػكؽو لغػكم  ه
ا تكراران داللة الحياة كالهكت.    أكثٌر

 كرة عمػػػى غطرسػػة الهحتػػػٌؿ؛ ألٌىػػػً هػػػاٌدة فقػػد أصػػػبح الػػػٌدـ لسػػػاىان ىاطقػػان باسػػػـ الثٌػػػ   
ٍا، كبسػفكً تبػدأ عقػارب سػاعة الحيػاة بػالٌتكٌقؼ، كهػف الٌرئيسػة كعصػبي شرياف الحيػاة 

عػػػػف  الهقػػػاكـ كػػػي ال يسػػػتكيفى  ٌىػػػا جعمػػػً دركيػػػش صػػػكتان يقػػػٌدـ الكصػػػايا لمٌشػػػعب
كت الهػػػدٌكم الٌػػذم يػػػرتٌج فػػي اآلذاف كهػػػا الهقاكهػػة، كال يهيػػػؿ لمهسػػاكهة، فٍػػػك الٌصػػ

 العاصفة.
 :األبكاب( عمىفي قصيدة)عيكف الهكتى  يقكؿ

                                                 

 .ّْالديكاف، هجهكعة: أكراؽ الزيتكف، ص (ُ)
 .ّْالديكاف، هجهكعة: أكراؽ الزيتكف ص (ِ)
  .َّْهجىكف التراب، صشاكر،  ،الىابمسي (ّ)
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ٍاًكـٍ  ًصي ةي اٍلد ـً الى تيسى كى  كى
ًصي ةي اٍلد ـً تىٍستىًغٍيثي ًبأىٍف تيقىٍاًكـٍ  كى  كى

 (1) ًبأىٍف تيقىٍاًكـٍ 
 :في قصيدة)األغىية كالٌسمطاف( كيقكؿ أيضان 
ٍكتي  افى صي ًٍ كى ان ًبمىٍكًف اٍلعىاًصفى ٍغهيٍكسى الد ـً هى

(2)   
كىأًلف  الػٌدـى عىػػدى دركيػػش هػػاٌدةي الحيػاة كالهػػكت فقػػد تغٌىػػى بػً، كسػػٌهى ىفسػػً هيغىى ػػيى    

ار الػٌدـ( الٌتػي سػٌجؿ فيٍػا هأسػاة كفػر قاسػـ، تمػؾ الهذبحػة الٌتػي  الٌدـ فػي قصػيدة)أٌز
ـ العدكاىٌيػػػة ىحػػػك العػػػرب فػػػي ـ، كجٌسػػػدكا فيٍػػػا" ركحٍػػػُٔٓٗعػػػاـ  ليٍػػػكدي قػػػاـ بٍػػػا ا

، راح ضحٌيتٍاك  (3)األرض الهحتٌمة " بػاالعتراؼ بأٌىػً هغػف  لٍػذي  افتتحٍػاكقػد  الهئاتي
ار، كأدكاتً أكتاره هصىكعة داء ك  األٌز لهػا لٍػذي  ؛أعػكاد شػجرة الٌزيتػكفهػف دهػاء الٌشٍػ

، كألحاىػػً الٌتػي تتشػٌكؿ هىٍػػا أغىياتػً ٌػي ىتػػاج  الٌشػجرة هػف بعػدو تػػاريخي  كأثػرو كاقعػي 
الهػػػراًؽ عمػػى أرض فمسػػػطيف الٌػػػذم تشػػػٌكمت هىػػً بركػػػةه تػػػؤلألت فيٍػػػا  بطػػكالت الػػػٌدـ

ػار الػٌدـ الٌتػي تكضػع أكاليػؿ فيٍػا عػركؽ األشػجار أضكاء الٌىجكـ، كتجٌذرتٍ  ، أٌهػا أٌز
ـ فٍي شراراته تكقد لٍيب الثٌػكرة هػف جديػدو هعمىػة هػيبلد تكابيت الشٌ عمى  ٍداء كقبكٌر

كهػػا أٌف الٌطبيعػة لػػـ تعػػد كهػا كاىػػت جهيمػػة كديعػة بعػػد أًف اخػػتمط بٍػػا  ،حيػاةو جديػػدةو 
 لكف الٌدـ كالهكت.  

 يقكؿ:
ًكي ان  هى ٍهًسٍيفى لىٍحىان دى  آًي يىا خى

ٍر  جى شى ٍكهان كى ةي الد ـً ىيجي ٍت ًبٍركى ٍارى ٍيؼى صى    (4)كى
لػى الخضػرًة الخٌيػرًة  فثٌهػةى تحػكالته كاىزياحػاته     هػف الهػكًت إلػى األهػًؿ الهضػيًء، كا 

يبػةو أسػطكرٌيةو حيػاةن هفعهػةن  ًي بطاقػاتو ٌر ، كييحٌكليػ ـي شػعبان يكًسػري الهػكتى الحٌيًة الٌتي تقػٌد

                                                 

 .َُٓص الديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، (ُ)
 .ُُٓالديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، ص (ِ)
 .َْـ(، أدباء هعاصركف، هكتبة األىجمك الهصرٌية، القاٌرة، صُٖٔٗالٌىٌقاش، رجاء)( ّ)
 .ٗٗالديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، ص (ْ)
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 ، ػؿو قريػبو ، كييٍبقػٍي عمػى ىصػرو هيتىأىه  ـي كالهػكتي كػٌؿ ٌزيهػةو ، كبذا يكًسػري الػٌد بكؿ  جهيؿو
ًي الفمسطيىي         قريبان.أك يجعمي

ا ىقػػرأ لكحػػةن شػػعرٌيةن هخطكطػػةن بالػػٌدـ فػػي قصػػيدةو هعىكىػػةو     كفػػي الهجهكعػػة ىفسػٍػ
اٌىػان(، كسػيهيائٌية العىػكاف تػدٌلؿي عمػى هٌجاىٌيػة الػٌدـ الهعػادًؿ الهكضػػكعٌي  ػػػػ)الهكًت هج  ػ بػ

 .(1)لمهكت، فهتى يككف الهكتي بالهٌجاٌف؟
 يقكؿ:

ٍسفيٍكًؾ  ًهفى الٌدـً اٍلهى ٍاًدٍيًىٍي: تىعىٍاؿٍ كى ةه تيىى  !أىٍذًرعى
اءٍ  ى ٍت ًباٍلد هى ان ًإلىٍى شىٍهسو تىحى  فىٍمتىٍرفىًعٍي ًجٍيدى

ٍكتىٍاؾً  ٍ تىٍدًفًىٍي هى يىٍاءٍ !الى ًة الض  أىٍعًهدى ٍيـي كى م   خى
ٍاءٍ  سى ٍاًة ًإلىٍى اٍلهى ًفتىةى اٍلط غى ..الى ٍسفيٍكؾى ًهٍي اٍلهى م ٍي دى خى
(2) 

كػٌؿ إىسػافو طػكؿ العهػر  ىٍايةه لمحياة الٌتي يتهٌىػى ـ الهيتافيزيقيٌ إٌف الهكت بالهفٍك    
)الهكت هٌجاٌىػػان(،  فيٍػا، كلكػٍف هتػى يقىػعي الهػرء بػػأٌف حياتػً تعػادؿ هكتػً يتحقٌػؽ حيىئػذو
ػػذي الحالػػة ال ىجػػدٌا تتصػػٌدري األكلكٌيػػات البشػػرٌية إاٌل حػػيفى يصػػبح الهػػكت كسػػيمةن  ٌك

يسػػػٌطري ٌػػػذي الفكػػػرةى ليغػػػرسى فػػػي ىفػػػكس  ان لمحيػػػاة، كهػػػف ٌػػػذا الهىطمػػػؽ ىجػػػدي دركيشػػػ
تػٌد إلىقػاذ هٍ تػي تى الهقاكهيف حٌب الهكًت اسػتردادان لمحيػاًة، فالػٌدـ الهسػفكؾ ٌػك الػٌذراعي الٌ 

ك الجً  ػك البلفتػةي الٌتػي  الهتعاليػةي  دي ٍيػاآلخريف، ٌك الٌتػي ترتفػعي لشػهسو تحٌىػٍت بالػٌدهاء، ٌك
 كضعت أهاـ أعيف األعداء تحذيرا لٍـ.

ـي  ا فػػي الهجهكعػػػة ذاتٍػػا قصػػػيدة )جىػػدمص العىػػكتط    ، كقػػػد بالٌزىػػػابؽ البيضػػاء( يحمػػ
)دـ(، كهػػػٌرةن بصػػػيغة الجهػػػػع  هػػػٌرتيف، هػػػٌرةن بصػػػيغة الهفػػػردكردت فيٍػػػا لفظػػػة الػػػٌدـ 

الٌػػذم جٌسػػد شخصػػٌية  يكٌجٍٍػػا دركيػػشه فػػي سػػياقاتو جكابٌيػػة عمػػى أسػػئمة )الػػٌدهاء(، ك 
، الهحتػػٌؿ لػػؤلرضً  الجىػػدٌم اإلسػػرائيميٌ  الفمسػػطيىي  الباحػػًث عػػف هشػػركعو لمٌسػػبلـ إلػػى

هضػافة إلػى  بصػيغة الجهػع الػٌداؿ  عمػى الكثػرة ففي الهٌرة األكلى جاءت لفظة الٌدهاء

                                                 

الػديكاف، هجهكعػة حبيبتػػي  تكػٌررت لفظػة الهػكت هكصػكفة بالهٌجػاف أكثػر هػف هػٌرة، اىظػر: (*)
 .ُّٕىكهٍا، قصيدة الجسر، صتىٍض هف 

 .َُُالديكاف، هجهكعة: آخر الٌميؿ، ص (ِ)
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ٍٍػػػريبي ًهػػػٍف هيٍسػػػتىٍىقىًع لفظػػة )هسػػػتىقع(  ًي يى أىى ػػػ كّشػػػارةو كعبلهػػػةو عمػػػى الهػػػكت، يقػػػكؿ: كى
ٍاءً  الد هى
(1)

. 
الهقػاطع داللػةن رهزٌيػةن عمػى الحيػاة، فبعػد  حهمت المفظة في أحػدفي الهٌرة الثٌاىية ك    

عػف كيفٌيػة تىفيػذ أكاهػر القتػؿ )الهػكت(  اإلسػرائيميٌ  مجىػدمٌ لتكجيً الٌسؤاؿ االستىكارٌم 
تأتي اإلجابة هػف الجىػدٌم كهػا لػك كاىػت  : )ًصٍؼ ًلٍي قىًتٍيبلن كىاًحدان(،دركيش في قكؿ

ػػةن(، غيػػر أٌف أيسػمكبى الٌسػػخرية فػػي تأديػػة  ًي ييٍسػػًهعيًىٍي أيٍغًىيى أىى ػ قىػػاؿى ًلػػٍي كى أغىيػةن يغٌىيٍا)كى
 تطٍيػػػرو كعهمٌيػػػة  هارسػػكي اإلجابػػة تحهػػػؿ داللػػة االسػػػتٍاىة فػػػي القتػػؿ كالهػػػكت الٌػػػذم

بادةو جهاعٌيةو  عرقي   ككا  ػ فػي ، ٌك اعتػادكا عمػى  سػرائيمٌييف عهػؿه ههتػعه الجىػكد اإل ؼً رٍ عي
 .ههارستً في كٌؿ حيفو 

ـٌ ليتابع دركيػش كصػؼى كيفٌيػة     كتظٍػر  ،عمػى لسػاف الجىػدمٌ  سػقكط أحػد القتمػىث
ٌىػػػا صػػػكرة العػػػدٌك الغاشػػػـ الٌػػػذم يهػػػارس قػػػتبلن ضػػػٌد هػػػكاطىيف عػػػٌزؿو ال خبػػػرة لٍػػػـ 

ف الهقتػػكؿ؛ بػػالحرب، كقػػد جػػاءت لفظػػة الػػٌدـ هػػف جػػىس التٌػػاج الهكضػػكع عمػػى جبػػي
 .لتدٌؿ عمى الحياة الهميئة بالبساطة

 يقكؿ:
ىٍ  صى مىٍى اٍلحى ٌىكىٍل عى ةو  ٍيهى خى  كى
 ًٍ ط هى كىٍاًكبى اٍلهيحى ٍاىىؽى اٍلكى  كىعى

ًً اٍلكىٍاًسًع تىٍاجه ًهٍف دىـو  ًبٍيًى مىٍى جى ٍافى عى  كى
 ًٍ ٍدرييي ًبديٍكًف أىٍكًسهى صى  كى
ـٍ ييٍحًسفي اٍلًقتىاؿٍ  ًي لى  أًلىى 

ك اؿٍ يىٍبديٍك  اًهؿه أىٍك بىاًئعه جى ًي هيزىٍاًرعه أىٍك عى أىى 
(2) 

كقد استهٌر دركيش فػي تكجيػً الٌداللػة الٌرهزٌيػة لمػٌدـ كجٍػة الحيػاة كالهػكت، فىجػديي    
" الػػٌدـى عىصػػران حي ػػان هتفػػاعبلن،  حيػػؿي )العصػػافير تهػػكت فػػي الجميػػؿ( ي فػػي هجهكعػػة

ًي الحياة كيرسـي خطكطٍا " يكٌج
ػالةي عمػى األرض ٌػي الٌتػي تحػٌدد فقطرة ، (3) الػٌدـ الهيسى
                                                 

 .ٓٗالديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، ص (ُ)
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ػػا إشػػاراته عمػػى فػػي الجػػدرافً  كفي م ػػهبلهػػح الػػٌدركب القادهػػة، كلكالٌػػا الىعػػدـى الٍ  ، ففثاٌر
 الهكت، كفيٍا في الكقًت ذاتً دعكاته لمحياة.

 :في قصيدة)قاع الهديىة( يقكؿ
 ،فً اٍ رى دٍ جي مٍ لً  فى كٍ ال لى 
 قىٍطرىةي اٍلد ـً  الىٍ كٍ لى 

 ٍ ٍكًب اٍلهيٍستىًطٍيمىًٍ الى ًٍهحى ًلٍمد ري بلى هى
(1) 

كتستهٌر حالةي اإلعبلف عػف الهػكت الهثػاًر فػي كػؿ  بقعػةو هػف بقػاًع فمسػطيف عىػد    
)العصػػافير تهػػكت فػػي الجميػػؿ( يصػػٌكر كطىػػً بحبػػؿ  ، فىجػػدي فػػي قصػػيدةدركيػػشو 

ػػعي عميػً الهىاديػؿي  ، تيٍكضى  الٌتػي اسػػتخدهت لتجفيػؼ الػٌدـ الهسػػفكؾ غسػيؿو طكيػؿو ههتػد 
داء كػؿ  دقيقػػةو  ػػكرةلمجرحػى كالٌشػٍػ ػذي الص  إشػػارة داهغػة عمػػى ٌزلٌيػة الهػػكت الٌػػذم  ، ٌك

. يتعٌرض لً الفمسطيىٌيكف كٌؿ يكـ  داخؿى كطًىٍـ الٌذم يستحيؿي بالكاهًؿ حبؿى غسيؿو
 يقكؿ:

بٍ  طىًىٍي حى ًسٍيؿو كى  ؿي غى
ٍاًدٍيًؿ اٍلد ـً اٍلهىسٍ  ىى  فيٍكؾً ًلهى

 ًٍ ًقٍيقى   (2)ًفٍي كيؿ  دى
، فقػػد أدرؾ الفمسػػطيىٌيكف     كاعتيػػاد الػػٌدـ فػػي حيػػاة الٌشػػعب الفمسػػطيىٌي أهػػره طبيعػػيص

صػػغاران ككبػػارا أٍف" ال غطػػاءى لمحيػػػاة العربٌيػػة فػػي فمسػػطيف غيػػػر الػػٌدـ، فٍػػك غطػػػاء 
ـ  إٌىػػً ًبمىكىػػً الث ػػكرم  ٌػػك الٌػػذم  ،(3)حياتٍػا الٌػػذم ال تهمػػؾ غيػػري " يكتػػب أسػػهاء هػػف ثػػ

دكا، فٍػػك العبلهػػة عمػػى الهػػكت، كاإلشػػارة الٌتػػي تىطمػػؽ هىٍػػا دركب  قػػاكهكا كاستشػٍػ
 البدايات.

ائع في األصكات( يقكؿ  :في قصيدة)الص كت الض 
 ًٍ ًرٍيعى ٍاًرطىًة اأٍلىٍرًض اٍلص  ـي ًفٍي خى هيىىٍا يىٍرسي  دى

فيٍكا ٍاًء ال ًذٍيفى اٍكتىشى  كيؿ  أىٍسهى
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اٍ   يىةً دىٍربى اٍلًبدى
ٍكا ًهٍف تىكىٍابً  ًفر  ٍي يى ًٍ كى  (1)ٍيًت اٍلفىًجٍيعى

ايىة عىػػكةن، هحاكلػػةن  كصػػفكة القػػكؿ: إٌف دـ الٌشػػعب الفمسػػطيىيٌ    قػػد اسػػتباحً الٌصػٍػ
هىػً فػػي طهػػس الٍكٌيػػة، كالقضػػاًء عمػى العىصػػر العربػػي  فػػكؽ أرض فمسػػطيف، كقػػد 
أدرؾ دركيػػش هسػػؤكلٌيتً الٌشػػعرٌية فػػي ىقػػؿ الكاقػػع الفمسػػطيىٌي، كتصػػكير الههارسػػات 
ٍـ الٌدهكٌيػػة الٌتػػي يتعػػٌرض لٍػػا أبىػػاء الٌشػػعب الفمسػػطيىٌي الٌػػذيف ظمٌػػكا يضػػيئكف بػػدهائ

    ظبلـ االحتبلؿ.
( هػف هجهكعػة)حبيبتي تػىٍض هػف كتابة عمػى ضػكء البىدقٌيػةكعىد قراءة قصيدة)   

ػ ـَُٕٗىكهٍا( الٌصادرة عاـ   تي يٍ هً لً كٍ تتبػٌدل لىػا لفظػة الػٌدـ فػي سػياؽو حػكارم  بػيف شي
ـٌ تركتػػً ألٌىٍػػا الغاىيػػة اليٍكدٌيػػة الٌتػػي أحٌبػػٍت هحهػػكدان الٌشػػاٌب الفمسػػطيىٌي الهقػػاكـى  ، ثػػ

أحٌبػػٍت سػػيهكف الجىػػدٌم اإلسػػرائيمٌي الٌػػػذم فى أدركػػٍت أٌف الحػػٌب كالحػػرب ال يجتهعػػاف، 
 اىتصر لمهشركع الٌصٍيكىٌي االحتبللٌي، كبادلٍا حٌبان زائفان.

 :شيٍكًلًهٍيتى يقكؿ دركيش عمى لساف 
.. ا اٍلعىرىؽى اأٍلىٍحهىرى ٌىذى  ىىٍحفي الى ىىٍدفىعي 

ـى الى  ا اٍلد  ًي،ٌىذى   ىىٍدفىعي
ٍر  جى طىفى الٌضاًرٍم..حى ٍا اٍلكى ٌىذى ٍادى  ًهٍف أىٍجًؿ أىٍف يىٍزدى
(2)   

، إذ اعتبػػرت    ػػٍكًلًهٍيتي  فمفظػػة الػػٌدـ جػػاءت ٌىػػا فػػي سػػياؽو سػػاخرو رؽ األحهػػر العػػ شي
الٌػذم تشػربً فػي البػار هػع رفقائٍػػا اليٍػكد هعػادالن لػدهاء الفمسػطيىٌييف، فكأٌىٍػا تقػػكؿ: 

ـ عمػػػى أيػػػديىا ىحػػػف ىشػػػرب العػػػرؽ األ حهػػػر كىحيػػػا بػػػً، كالفمسػػػطيىٌيكف تػػػراؽ دهػػػاٌؤ
   فعمً ٌك رهيىا بالحجر. كيهكتكف، كأعظـ ها يستطيعكف

تكػػٌررت  تطالعىػػا قصػيدة )الجسػر( الحكائٌيػػة الٌدراهٌيػة، الٌتػي ذاتٍػاكفػي الهجهكعػة    
ػا_، فٍػذي القٌصػيدة ْكمهة الٌدـ ) فيٍا _كال غرابة فػي تكراٌر األـٌ تػدكر فكرتٍػا ( هٌراتو

ٍـ إلػى الهٌٍجػريف الٌػذيف يصػارع حىيػىي  حكؿ هصير الهكت الٌػذم يبلحػؽ الفمسػطيىييف
 الجسػػرفيىتصػػر الحىػػيف ليقػػٌرركا العػػكدة، كال طريػػؽ لٍػػـ سػػكل ، فمسػػطيف الٌرصػػاصى 
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 يرهػػز إلػػى طريػػؽ العػػكدةالٌػػذم ، ك كالهحفػػكؼ بالهخػػاطر الهعمٌػػؽ فػػكؽ ضػػفٌتي الٌىٍػػر
، كال يتخٌطػػاي هػػف فػػي قمبػػً ذر ةه هػػف الحىػػيف فػػي أٌم لحظػػة هػػكتميشػػٌكؿ هصػػيدةن لك 

 ._عمى حٌد تعبير دركيش في القصيدة_لفمسطيف
)الٌشػػي ، كاالبىػػة، شػػخكصو ٌػػـ: كقػػد كٌجػػً دركيػػش دراهٌيػػة القصػػيدة هػػف خػػبلؿ    

كالجىػػػػدٌم القػػػػديـ، كالجىػػػػػكد اإلسػػػػرائيمٌيكف الٌػػػػػذيف كصػػػػفٍـ بقكلػػػػػً سػػػػاخران: الجىػػػػػكد 
هثػػػؿ:)دـ،  الهىطمقػػة هػػف بػػؤرة الهػػكتدة األلفػػاظ الٌطٌيبػػيف(، كقػػد كثػػرٍت فػػي القصػػي

، (، الٌطمقػةهصيدة، القتؿ، المحـ الهفٌتت، البىادؽ، هقصػمة، الػٌدهاء، الجريهػة، هػرابط
كلة )الهٌجػ ( هػػٌراتو هكصػكفان بمفظػػةّ) كالهػكت ىفسػػً الٌػذم كرد اف( داللػػةن عمػى الٌسػٍػ

 كالعبثٌية في تحٌققً.
كحػػيف ىجتػػزئي لفظػػةى دـو هػػف سػػياقاتٍا الٌشػػعرٌية الٌثبلثػػة األكلػػى ىجػػدٌا تػػدٌؿ داللػػةن    

 كاضحةن عمى الهكت، فمىرى ٌذا في الهقطع األٌكؿ الٌذم يقكؿ فيً:
 ؽً يٍ رً الط   ىٍ لى إً  ؽى يٍ رً ط  الٍ  ف  ا أىكٍ في رً عٍ يى  ـٍ لى 
 ٍيدي بً ، كى ةه دى يى صٍ هً ، كى ـه دى 
 ،تٍ صى اٍ غى  ـٍ ٍي مى بٍ قى  ؿً افً كى قى الٍ  ؿ  كي 
 ًٍ يٍ تً ف  ضً  ؽي صي بٍ يى  ري ٍٍ الىٌ  فى اٍ كى كى 
 ًت ت  فى هي الٍ  ـً حٍ مٌ الٍ  فى عان هً طى قً 

ٍكًي اٍلعىاًئًديفٍ   (1)ًفٍي كجي
كد قػػالٌطريػؽ الٌتػي تك الهجػٌردة هػف آؿ التٌعريػؼ تحهػؿي داللػة الهػكت،  فمفظػة )دـ(    

ا الهػػكت)دـه(، أك الٌسجف)هصػػػيدةه(، أك   الٌتشػػػٌرد كالٌىػػػزكحإلػػى طريػػػؽ القػػػدس هصػػػيٌر
ػػذا هػا حػػدث ألبطػػاؿ القصػػيدة القٌصػػة  )بيػد(، فػػبل هفػػٌر هػػف أحػد ٌػػذي الهصػػائر، ٌك

قػػد أسػػقط عىػػد تكػػرار العبػػارة  ان )الٌشػػي ، كاالبىػػة، كالجىػػدٌم القػػديـ(؛ لػػذا ىجػػدي دركيشػػ
)بيػػػد(،  ( لفظػػػةٍيػػػدٍ بً ، كى ةه دى يى ٍصػػهً ، كى ـه دى / ؽً ٍيػػػرً الط   ىٍ لىػػػإً  ؽى ٍيػػرً ط  الٍ  ف  ا أىكٍ فيػػػرً عٍ يى  ـٍ لىػػػ) الشػػعرٌية

كأبقػػػى عمػػػى)دـ، كهصػػػيدة( فػػػي داللػػػة عمػػػى أٌف الهػػػكت قػػػد كػػػاف هصير)الٌشػػػي ، 
 ٌك هصير االبىة. الٌذم ىٍايتً االغتصاب كالجىدم  القديـ(، كالٌسجف
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)الػػٌدهاء( بصػيغة الجهػػع؛ لتػدٌؿ عمػػى  كخػارج ىطػػاؽ الحػدث الػػٌدراهٌي كردت لفظػة   
ـٌ أي كثػرة هػف هػاتكا رهيػا بالٌرصػػاص فػكؽ ال لقػػكا فػي الٌىٍػر الهحػاذم لمجسػػر، جسػر، ثػ

بؽ تو هفاجئػػةو كدكف سػػػافاصػػطب  دهٍػػـ بهػػاء الٌىٍػػر فػػي أكقػػات الٌظٍيػػرة، كبمحظػػا
.  إىذارو

 يقكؿ:  
 فى يٍ ذً الٌ .. فى رى زى غٍ أى رً ٍٍ الى   يي اٍ يى هً  تٍ ىى اٍ كى ) 
 ان آخر ىنا كٍ لى  رى ٍٍ ى  ا الٍ كٍ طي عٍ أى فً اٍ ج  هى الٍ بً  تى كٍ هى الٍ  ؾى اٍ ىى ٌي  اكٍ ضي فى رى  
 فى كٍ دي _  ي بى ييصٍ االن، سى ثى هٍ تً  ري يٍ صً يى  فى يٍ ، حً ري سٍ جً الٍ كى 
 (1)( ئً اجً فى الهي  ًت كٍ هى الٍ  ةً رى ضٍ خي كى  ءً اٍ هى الد  كى  ةً رً يٍ ًٍ الظ  بً  _ بو يٍ رى 

)ٌجػرة( كفػي  أٌها في الهقطع الختاهٌي فقػد تكػٌررٍت لفظػة الػٌدـ هضػافةن إلػى لفظػة   
سػػياؽو يػػدؿ  عمػػى اسػػتهرارٌية الٌصػػهكد كالهجابٍػػة، فالػػٌدـ الكثيػػر الٌػػذم أيًرٍيػػؽى فػػي هيػػاي 

ػك كباختبلطػً بحصػى الػكادمالٌىٍر يشبً ٌجػرة  كأٌىػً هػاء الحيػاة الٌػذم  الكثيػريف، ٌك
تشػػبً ألػػكاف الٌىجػػكـ، كرؤيتٍػػا تشػػبً لسػػعةن تعػػٌزز الػػٌذكرل،  بكاسػػطتً سػػتتكٌكفي تهاثيػػؿي 

ػػذا داللػػةه عمػى قداسػػة ٌػػذي التٌهاثيػػؿ الٌتػػي كلٍػا طعػػ ـ الحػػٌب الٌػػذم شػٌبًٍ بالعبػػادة، ٌك
ىػػا تحهػػؿ داللػػةي الػػٌدـً داللػػةن  داء، ٌك تشػػٌكمٍت هػػف دهػػاءو زكٌيػػةو طػػاٌرةو ٌػػي دهػػاء الٌشػٍػ

.  هغايرةن لمهقاطع الٌسابقة، كالٌداللة ٌي التٌأكيد عمى الٌصهكد، طمبان لحياةو أفضؿى
 يقكؿ:

 ري كيؿ  يىٍكـو ًفٍي اٍلط ًرٍيؽً كاٍلًجٍسري يىٍكبي 
 ىٍ صى حى  فٍ هً  تي حً ىٍ تى  رً ٍٍ الى   ايً يى هً  يٍ فً  ـً الد   ةي رى جٍ ًٌ كى 
 لٍ رى كٍ ذ  الٍ  ةي عى سٍ لى ، كى ـً كٍ جي الى   في كٍ لى  اٍ ٍى بلن لى يٍ اثً هى تى  مٍ ادً كى الٍ  
ٍي(دى اٍ بى عً  فٍ هً  رى ثى كٍ أى ري يٍ صً يى  فى يٍ حً  ب  حي الٍ  ـي عٍ طى كى 

 (2) 
: التٌاليػػػػػة ٌية لمهفػػػػردات)الجسػػػػػر( أٌف الػػػػٌدالالت اإلشػػػػػار  قصػػػػيدةفػػػػالهبلحظ فػػػػػي    

)الٌرصػاص، هقصػمة، يتيهػة، هصػيدة، الٌطمقػػة، المحػـ الهفتٌػت، رائحػة الجريهػة، لحػػـ 
ا تمتقػي عىػد ىقطػةو كاحػدةو، كتػدكر فػي فمػؾو كاحػدو ٌػك  كهػا أٌف  الهػكت،الٌىازحيف( كمٍ 
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كالجسػػػر ىفسػػػً الٌػػػػذم كفضػػػاءو هحسػػػكس هتحػػػػٌرؾ أصػػػبح هصػػػدران لمهػػػػكت،  الٌىٍػػػر
ػػذا كمٌػػً يعطػػي داللػػة بديٌٍيػػة لمفظػػة الػػٌدـ الٌتػػي ٌػػي  يسػػتحيؿ عبػػكري إاٌل بػػالهكت، ٌك

 العبلهة األساس، كالهتعٌمؽ الرئيس بالهكت.
ليىػػتجى عىػػً خطػػاب الحيػػاة، فٍػػك حػػيف  كقػػد تطػػٌكر خطػػاب الهػػكت عىػػد دركيػػش   

ـي فػي  يفضػحي فػي أشػعاري أعهػاؿ الهػكت اليٍكدٌيػة إٌىهػا يعيػدي لمحيػاة خصػكبتٍا، كيسٍػ
تحكيؿ هفارقات الهػكت إلػى هفارقػات حيػاة، كيهػٌزؽ سػتار الهػكت الهتػرٌبص لػببلدي، 

 )أحهػػػد الٌزعتػػػر( هػػػف هجهكعػػػة كأفضػػػؿ قصػػػيدة هٌثمػػػت ٌػػػذا الهمهػػػحى ٌػػػي قصػػػيدة
 ـ.ٌُٕٕٗصادرة عاـ )أعراس( ال

ر صػػػٌكر فيٍػػا دركيػػػش حصػػارى هخػػػيٌـً تػػٌؿ الٌزعتػػػ كالقصػػيدة ذات طػػػابعو تسػػجيمي     
ػػًؿ هيمي شػػياتو لبىاىٌيػػةو هعػػٌززةو بقػػكل عربٌيػػةو إقميهٌيػػةو عػػاـ شػػهالٌي شػػرؽ بيػػركت هػػف قبى

الؼ كشػٌرد اآلالؼ، كأيبيػدى الهخػٌيـ ككٌزعى هػف ـ، كقد قيًتػؿى فػي ٌػذا الحصػار اآلُٕٕٗ
ذي الهأسػاة  يف فػي االعتػداء عمػى الفمسػطيىيٌ  ًبًشػعةه بقيى فيً عمى هخٌيهاتو هجاكرةو، ٌك

 .فكؽ أرضو عربٌيةو كهف أبىاء جمدتٍـ
كقد ظٌمت ٌذي الحادثة حاضرةن في ركزىاهًة دركيش التٌاريخٌيػًة ليقػٌدهٍا هػف خػبلؿ    

الٌػػذم أكصػػمً دركيػػش" إلػػى  تػػر، كأحهػػد رهػػزه لبلجػػئ الفمسػػطيىيٌ قصػػيدة أحهػػد الٌزع
ػك يكػٌرس حقيقػة االىبعػاث بعػد  درجة األسطكرة؛ لعهمً الفػدائٌي فػي سػبيؿ الػكطف، ٌك

)الهخػٌيـ( لكٌىػً لػيس بحجػـ الػكطف، فٍػك هكػافه  ، أٌها الٌزعتر فرهزه لمهكاف(1)الهكت "
يجػػب تسػػخير كػػٌؿ إرادة الهقاكهػػة كالػػكطف الهحتػػٌؿ ٌػػك الهكػػاف الػػٌدائـ الٌػػذم  ،هؤقٌػػته 

 لمٌدفاع عىً.
رسػػـ صػػكرة بطػػؿو همحهػػي  خػػارؽو ٌػػذي القصػػيدة  اكؿ دركيػػش هػػف خػػبلؿكقػػد حػػ   

،  هسػتكحىن هػف كاقػعو بطػؿو يهٌثؿ قٌكة الٌصػهكد كالهقاكهػة،  لعػبى  حيػثي همهػكسو هعػاشو
فػػي القصػػيدة دكر الػػٌراكم العمػػيـ فػػي الحػػديث عػػف شخصػػٌية أحهػػد الٌزعتػػر  دركيػػش

ذا هػا  كتكجيً أحداثٍا، كقد ارتبطت القصػيدة بكقػائع هحػٌددةو تاريخٌيػان فػي فمسػطيف، كا 
                                                 

ـ(، "  ظػػاٌرة الٌتىػاص فػػي لغػة هحهػػكد دركيػش الٌشػػعرٌية "، ََِِزرديىػي، هرضػٌية زارع) (ُ)
 .ُّ، صpdfىسخة

 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdfالٌرابط اإللكتركىي:         
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ػػا حضػػكران  أىعهىػػا الٌىظػػر فيٍػػا كجػػدىاٌا هىسػػكجةن هػػف أشػػغاؿ الػػٌدكاٌؿ، الٌتػػي هػػف أكثٌر
، كعػػددو فػػاؽ غيػػري هػػف كركاجػػان داٌؿ الػػٌدـ، الٌػػذم كرد فػػي الق صػػيدة بصػػكرةو اىدفاعٌيػػةو

، إذ كردت لفظػة الػٌدـ إحػدل عشػرة هػػٌرةن هت اؿ  األخػرل؛ لتحقٌػػؽى ك هػع الػد ضػافرةن الػٌدكاؿ 
، غيػػر أٌف " المحظػػة التٌاريخٌيػػة كاىػػت أقػػكل هػػفى االىشػػػغاؿ تقػػاببلت الحيػػاة كالهػػكت

 .(1)بالفكر التٌأٌهمٌي بقضٌيًة الهكت "
دفع البمػد إلػػى لػهشػدكدان  ان األٌكؿ الٌػذم كردت فيػً المفظػة ىجػد دركيشػففػي الهقطػع    

 الهقاكهة؛ ألٌىٍا كسػيمة الخػبلص الكحيػدةي، فالهسػٌدس أداة الهػكت هكضػكعه فػي دهػً،
ك بٍذي الهقاكهة حٌتى لك هات، فٌّىها تكتهؿ أغىية الحياة عىد اآلخريف.  ٌك

 يقكؿ:
 يٍ هً دى  يٍ فً  سي د  سى هي الٍ  - دي مى بى الٍ  اٍ ٍى ي  أى اٍ يى 

!  قىٍاًكـٍ
   (2) يٍ تً يى ىً غٍ أي  ؾى يٍ فً  ؿي هً كٍ أي  اآلفى 
يػذٌكر  ان أٌها في العبارة الٌشعرٌية البلحقػة كبعػد اسػتثارة عاطفػة العركبػة فػٌّف دركيشػ   
العربػػٌي كهػػا سػػٌهاي _فػػي إشػػارةو إلػػى رابطػة الػػٌدـ العربٌيػػة_ بػػأٌف الهػػكت لػػـ يػػزٍؿ  أحهػدى 

 ً، يقكؿ:يقٌدهكف لً خبزان هعجكىان بده فيطاردي هف اليٍكد الٌذي
ًبي   دي اٍلعىرى  يىٍا أىٍحهى

ٍاًئيٍ  ٍبًز أىٍعدى ًهٍي ًهٍف خي ـٍ أىٍغًسٍؿ دى لى
(3) 

كبعػػػد أف يطػػػكمى أكراؽ حادثػػػة تػػػٌؿ الٌزعتػػػر يقػػػٌدـ هػػػف خػػػبلؿ سمسػػػمةو هػػػف أفعػػػاؿو    
االىصػػياع هسػػبكقةو بػػبل الٌىاٌيػػة دعػػكاتو ألبىػػاء األٌهػػة العربٌيػػة كجىػػكد العسػػكر بعػػدـ 

كأعرضػكا عػف فمسػطيف حيىهػا لفػح  الٌذيف قٌدهكا الكالء لميٍػكد كحٌكاهٍـ ألكاهر قادتٍـ

                                                 

ـ(، " جدلٌيػػػػػة الحيػػػػاة كالهػػػػػكت فػػػػي شػػػػػعر هحهػػػػكد دركيػػػػػش "، َُِّجػػػػرادات، رائػػػػػد كليػػػػد) (ُ)
، ّ، عَْالجاهعػػػػػػة األردىٌيػػػػػػة، هجمػػػػػػة دراسػػػػػػات العمػػػػػػـك اإلىسػػػػػػاىٌية كاالجتهاعٌيػػػػػػة، هػػػػػػػج

 . ْٕٓص
 .َّٔالديكاف، هجهكعة: أعراس، ص (ِ)
 .َّٕالديكاف، هجهكعة: أعراس، ص (ّ)
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ٍى  ايىة، كىػالكا عميػً  ، فيهٌثمػكف بههارسػاتٍـ هػا هٌثمػً جىػكدي االحػتبلؿ ٍا سعيري كج الٌصٍػ
 أكسهةن هرسكهةن هف دـً أحهد الٌزعتر كأقراىً، يقكؿ:

اـٍ  ًي ًكسى هى ٍ تىٍرسيهيٍكا دى  الى
ٍيكى  ًٍ  فى جي ًفٍي قىًذٍيفى    (1)اٍلبىىىٍفسى
كتتىاهى داللة الٌدـ لتتحٌكؿ إلػى قػٌكةو دفاعٌيػةو ضػٌد الهػكت، فأحهػد العربٌي)الٌزعتػر(    

ػػك هعمٌػػؽ عمػػى الهقصػػمة، كسػيهكت قريبػػان هػػف إخكتػػً فػػي الػػٌدـ  سػيقكؿ )ال( حتٌػػى ٌك
 هٌهف سيكهمكف هشكار الحياة، كيشارككىٍـ حٌتى لقهة الخبز)الٌطحيف(، يقكؿ:

دي ال ًذمٍ  سى ٍىا اٍلجى ك جي اأٍلىٍهكىٍاجى  يىٍا أيي   يىتىزى
 ًٍ مى  فىٍكؽى اٍلًهٍقصى
: الىٍ   كتىقيٍكؿي
: الىٍ   كتىقيٍكؿي
!ٍ : الى  كتىقيٍكؿي

تىٍحيىٍا ًفٍي اٍلط ًحٍيفٍ  ًهٍي كى تىهيٍكتي قيٍربى دى كى
(2) 

ألف  كحٌتى تتهشٍدى داللة الٌدـ يرفػع دركيػش الفتػةن هكتكبػان عميٍػا)ال كقػت لمهىفػى(    
كسػػيجرفىا فػػي زحػػاـ هكتػػً، فمػػيس عميىػػا أف ىفٌكػػرى عمػػى هسػػتكل العػػدٌك يترٌصػػد لىػػا 

)الكطف البسػيط( فأرضػىا العربيػة كاحػدة، ك  العربٌيػة كاحػدة، ككمٌٍػا هٌٍيػػأة  دهاؤىػاضػٌيؽو
، لػػذا لمهػػكت كالجىػػائز، كهٍهػػا أصػػابىا هػػف حػػاالت تشػػرذـو داخمػػٌي فػػٌّف دهىػػا هكٌحػػده 

ػػك عبلهػة الهػػكت فمتػذٌٍب أٌيٍػػا العربػٌي فػػي دهػي، ألذٌػػبى فػي دهػػؾ،  الٌػػذم فالػٌدـ ٌك
ػػػػ)الٌطحيف( الٌػذم ٌػك عبلهػػة اسػتهرار الحيػاة ، ليكػكف دهػي دهػػؾ، يجػب أف يخػتمط بػ

 .كلقهتي لقهتؾ
 يقكؿ:  

ٍىفىٍى كىأيٍغًىيىًتٍي... ٍقتى ًلٍمهى ٍ كى  الى
ٍاـٍ  ٌىٍب ًفٍي اٍلز حى ٍكًت فىاٍذ ـي اٍلهى ا يىٍجًرفيىىٍا ًزحى  سى

طىًف الٍ  ٍابى ًبٍاٍلكى ًهٍيفٍ ًلىيصى اًؿ اٍليىاسى ًباٍحًتهى  بىًسٍيًط كى
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اًرؾٍ  ٍىي ًأ اًلٍىًتشى ًهؾى اٍلهي ٌىٍب ًإلىٍى دى  كىاٍذ
اًرؾٍ  ًد ًفٍي ًحصى ًهٍي اٍلهيكىح  ٌىٍب ًإلىى دى  كىاٍذ

ٍىفىٍى... ٍقتى ًلٍمهى ٍ كى  الى
ىىاًئزً  ٍدرىاًف الش كىاًرًع كىاٍلجى ًهٍيمىًة فىٍكؽى جي ًر اٍلجى كى ًلمص   كى

ى يٍ   كىاٍلت هى
ٍتًىيٍ  شىر دى ٍىٍا اٍلط ييٍكري كى رىٍاًثٍي تبىٍت هى  كى

ه عىٍتًىيٍ  كىرىهىتٍ  قيٍكؿي كىجى ٍىا اٍلحي عىاًطفى  هى
ان ًفٍي الط ًحٍيفٍ  ٌىٍب بىًعٍيدى ًهٍي ! كىٍاٍذ ان ًفٍي دى ٌىٍب بىًعٍيدى فىٍاٍذ
(1) 

الػٌدـ الٌتػي كٌحػدت أبىػاء كيعكد دركيش بعد أسطرو شعرٌيةو قميمة ليؤٌكػد عمػى رابطػة    
ػػك سػػيهياء  فمسػػطيف حتٌػػى خػػارج ببلدٌػػـ الهحتمٌػػة، فالػػٌدـ ٌػػك عىػػكاف الحيػػاة لٍػػـ، ٌك

ػػػكره إاٌل فػػػي الكجػػػكد عمػػػى األرض، كلػػػكال تكٌحػػػدييي لػػػـ يعيػػػٍد لمقىًضػػػي ًة الفىمىٍسػػػ طيىٌيًة حيضي
 الكبلـ.
 يقكؿ:

ٍىفىٍى كىأيٍغًىيىًتٍي... ٍقتى ًلٍمهى ٍ كى  الى
ٌىبي ًفٍي  ىىٍذ  ٍاٍر اٍلًحصى سى

ٍىايىاًت اٍلعىكىاًصـٍ  ت ٍى ًى  حى
ًهيٍ  ًهٍيقىان ًفٍي دى ٌىٍب عى  فىٍاٍذ

ٌىٍب بىرىٍاًعـٍ   اٍذ
ًهيٍ  ًهٍيقىان ًفٍي دى ٌىٍب عى  كىٍاٍذ

كىٍاًتـٍ  ٌىٍب خى  اٍذ
ًهيٍ  ًهٍيقىان ًفٍي دى ٌىٍب عى  كىٍاٍذ

ًٍلـٍ  بلى ٌىٍب سى  اٍذ
.. قىٍاًكـٍ ! ًبي  دي اٍلعىرى يىٍا أىٍحهى
 (2) 
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سػػداًؿ سػػتاًر هسػػػرًحٍا يخاطػػبي دركيػػشه أحهػػػدى     كقىٍبػػؿ اٍختتػػاـً أبػػكاًب القصػػػيدًة، كا 
ان  ػٍب بىًعٍيػػدى ٌى ػي: )فىٍاٍذ ، ٌك ػا فػي هقطػػعو سػابؽو العربػٌي هكػٌرران جهمػةن شػعرٌيةن كػػافى قػٍد كٌرٌر
ان ًفػػٍي الط ًحػػٍيٍف(، كذلػػؾى بػػدعكةو صػػارخةو لمٌشػػعًب الفمسػػطيى ػػٍب بىًعٍيػػدى ٌى ًهػػٍي ! كىٍاٍذ ٌي ًفػػٍي دى

سػػكاءن فػػي الػػٌداخًؿ أك فػػي الخػػارج لبلهتػػزاًج بالػػٌدـً كرابطػػةو هكٌثقػػةو لمبقػػاًء كاالسػػتداهًة 
في  ػػػذم يرهػػػػزي لمحيػػػػاًة كاالٌتصػػػػاًؿ بػػػػاألرًض، كبػػػػذلؾى يضػػػػػهى كالكجػػػػكًد، كبػػػػالٌطحيًف الٌػ
، كلتتحقٌػػػؽى احتهالٌيػػػة  ًً ـى بػػػ ميػػػ الهحافظػػػةى عمػػػى أهػػػًؿ العػػػكدًة لمػػػكطًف البسػػػيط الٌػػػذم حى

 ةو داٌلةو عمى الهكاف.الياسهيف كعبله
    :  يقكؿي

ان ًفٍي الط ًحٍيفٍ  ٌىٍب بىًعٍيدى ًهٍي ! كىٍاٍذ ان ًفٍي دى ٌىٍب بىًعٍيدى  فىٍاٍذ
ًهٍيفٍ  ٍاًؿ اٍليىٍاسى ًبٍاٍحًتهى طىًف اٍلبىًسٍيًط كى ٍابى ًبٍاٍلكى    (1) ًلىيصى

كاسػػعةن لقػػد شػػٌكؿ الػػٌدـ فػػي شػػعر دركيػػش عبلهػػة سػػيهيائٌية اختزلػػت آفاقػػان داللٌيػػةن    
هثػػارةن بالحيػػػاة كالهػػكت، فالػػػٌدـ الٌػػذم يجػػػكد بػػً الهقػػػاكهكف ىػػكره كضػػػكءه فػػػي دركب 
ـ  الٌثكرة، كىزيفً رائحػةه تتخمٌػؿ أىػكؼ أصػحاب اإلرادات الٌضػعيفة؛ ليبػٌددكا عػف أىفسٍػ

كالػػٌدـ الهسػػفكؾ عمػػى األرض كالهخػػتمط ، عتهػة الخػػكؼ كالجػػبف فػػي هكاجٍػػة الهػكت
ار، فكمٌهػػػا شػػػاٌدكا قطػػػرات الػػػٌدـ تخػػػتمط بتػػػراب األرض بتربتٍػػػا اهتػػػداده لعزيهػػػة الثٌػػػكٌ 

ايىة،  تٌٍيأكا كتحٌفزكا لقتاؿ العدٌك، كجابٍكا الهػكت دكفى تػرٌددو سػعيان هػىٍـ لػزكاؿ الٌصٍػ
 كاستهرار حياة شعبٍـ.

فالٌداللة الغائبةي الهضهرةي لمٌدـ تقتػرب هػف الٌداللػة الحاضػرة؛ لتحقٌػؽى رؤيػة دركيػش    
، لكػػف  إرادة الحيػػاة تفٌكقػػٍت عمػػى إرادة الهػػكت لػػرٌد البغػػاة عػػف الٌتػػي غػػدٍت هسػػتحيمةن 

ػػػػة دركيػػػػػػش  ػػػػتفحاؿ؛ لتحقيػػػػػؽ هقكلػ ػػػػًة االحػػػػػتبلؿ عػػػػػف االسػ ػػػػٌد ٌهجٌيػ ػػػػيٍـ، كصػ بغػ
( الٌشػػعرٌية)هىكـ الٌسػػيؼ كهٌىػػا دهىػػا( فػػي كهىٍػػا  (2) قصػػيدة)عابركف فػػي كػػبلـو عػػابرو

 قكلً:
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ٌػذي القصػيدة عػاـ  (*) ٍػػا ُٕٖٗىشػر دركيػش  ـ فػي دكرٌيػػة )اليػـك الٌسػابع( اٌلتػي كػاف يىشػر في

الفمسػػػػطيىٌية؛ لهشػػػػاٌدتً هجهكعػػػػػة هػػػػف الجىػػػػػكد هقػػػػاالن أيسػػػػبكعٌيان هػػػػػع بدايػػػػة االىتفاضػػػػػة 
ـ عمػى شاشػة التٌ الصٌ  مفػاز، كقػد ٍايىة يضربكف الٌىاس بالحجػارة كبالبىػادؽ عمػى رؤكسٍػ
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هيىىاٍ  ًهى ا دى _ كى ـي اٍلس ٍيؼي  ًهٍىكي
ًهى ا لىٍحهيىىا _ كى ٍذي كىاٍلى ٍاري ـي اٍلفيٍكالى  ًهٍىكي
ري  جى ًهى ا حى ب ابىةه أيخرل_ كى ـٍ دى  ًهٍىكي
ًهى ا اٍلهىطىري  ـٍ قيٍىبيمىةي اٍلغىاًز_ كى  ًهٍىكي

ٌىكىاءً  ٍاءو كى هى ـٍ ًهٍف سى مىٍيكي ا عى مىٍيىىٍا هى  كىعى
ًرفيٍكا ًهىىا كىاٍىصى ـٍ ًهٍف دى تىكي ذيٍكا ًحص   فىخي

ضػػػهف القصػػػائد الٌتػػػي أزكهتىػػػا فيٍػػػا رائحػػػة الػػػٌدـ القصػػػيدة الٌرثائٌيػػػة إلدكارد  كهػػف   
ػػػػػ)هىفى ك (1)سػعيد ( الٌصػادرة  ْالهعىكىػة بػ ر المػكز أك أبعػدى طبػاؽ( هػف هجهكعػة)كٌز
كفػػػي ٌػػػذي القصػػػيدة اختمطػػت ذات دركيػػػش هػػػع اآلخػػػر الهرثػػػٌي، إذ  ـ،ََِٓعػػاـ 

ة القصػيدة حػاكؿ تعهيػؽ فكػرة ضػياع يعتبر هػكت صػديقً هكتػان ذاتٌيػان لػً، كهػف بدايػ
ٌىػً كبػالٌرغـ هػف عيد، كدعػا السػتردادٌا، حيػث إً الٍكٌية الٌتي طالها ىادل بٍا إدكارد سػ

 .أصكلً الفمسطيىٌية إاٌل أٌىً لـ يىعـٍ بطعـ ٌكٌيتً الهمتبسة عميً؛ ألٌىً هحككـه بالٌىفي
 كردت أٌهػػا فيهػػا يتعمٌػػؽ برصػػدىا الٌسػػيهيائٌي لمفظػػػة الػػٌدـ فػػي ٌػػذي القصػػيدة، فقػػػد   

 ،طبػاؽ(  ْهػع سػيهيائٌية العىػكاف) هتكافقةو  هقاطعى أربعة  إلىعشرة هٌرة هقٌسهة  ثبلثى 
األكؿ جاءت ىكرةن هجٌردةن هف أؿ التٌعريػؼ كهرفكعػةن؛ لتػدٌؿ داللػةن عاٌهػةن  هقطعً ففي ال
 .، كقد كردت ثبلث هٌراتو الهكت عةً استهرارٌية بشا عمى
  يقكؿ:

                                                                                                                                               

كاىػت القصػػيدة بهثابػة صػػيحة غضػػب، كقػد أخػػذت صػػدل إعبلهٌيػا عالهٌيػػا، كأٌاجػػٍت 
 عقػػػػكؿ اإلسػػػػػرائيمٌييف حككهػػػػػةن كشػػػػػعبان؛ لهػػػػػا تحهمػػػػً هػػػػػف هضػػػػػاهيف إىكارٌيػػػػػة لكجػػػػػكدٌـ،

ـ هجػ ٍػا، كقػد ارتػػأل ٌرد عػابريف عمػػيٍـ أف يرحمػكا كاعتبػاٌر ٍػـػ في عػف أرض ال أصػكؿ ل
عف  دركيش عدـ إدراج القصيدة في دكاكيىً، كأف تككف عىكاىان لكتابو ىثرم  لً صادرو 

 ـ.ُُٗٗدار تكبقاؿ الهغربٌية عاـ 
لمغػػػػػػػػػة  أسػػػػػػػػتاذا جاهعيػػػػػػػػا ، عهػػػػػػػػؿةة األهريكٌيػػػػػػػػكحاهػػػػػػػػؿ لمجىسػػػػػػػػيٌ  ،فمسػػػػػػػػطيىيٌ  ر أدبػػػػػػػػيٌ هيىظٌػػػػػػػػ (*)

كػػػاف ، حػػدة األهريكيػػةالكاليػػػات الهتٌ  فػػي جاهعػػػة ككلكهبيػػا فػػي كاألدب الهقػػارف اإلىكميزيػػة
ي بعػػػػػػػػد صػػػػػػػػراع طكيػػػػػػػػؿ ، تػػػػػػػػكفٌ عب الفمسػػػػػػػػطيىيٌ لٌشػػػػػػػػكا حقػػػػػػػػكؽ اإلىسػػػػػػػػاف هػػػػػػػػدافعا عػػػػػػػػف

ـ.) لبلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتزادة هراجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الهكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ََِّة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المككيهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
 ( /http://ar.wikipedia.orgاإللكتركىيٌ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
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ه ا اءىؿي عى ًي قىٍاًرئه يىتىسى لىًكى   كى
  ًٍ ثى ارً كى الٍ  فً هى زى  يٍ فً  ري عٍ ش  ا الٍ ىى لى  ؿي كٍ قي يى 
 ـه دى 
  ـي دى   

 ـه دى كى     
  (1) ؾى دً بلى بً  ًفيٍ 
الثٌاىي فقد جاء تتٌهةن لكجػكد الػٌدـ فٍػك فػي األسػهاء كفػي كػٌؿ هظػاٌر  هقطعً أٌها ال   

هػػٌراتو بصػػػكرة ىكػػػرةو  ثػػػبلثى ـ لفظػػػة الػػدٌ  فيػػً العػػيش كالكاقػػػع الفمسػػطيىٌي، كقػػػد كردت
، كالٌداللػة ٌىػا الهػكت الٌػذم حٌققػػً  ان كاقعػ ،هىصػكبةو  عميٍػا فعػؿي القػىص كٍػدؼو هحػد دو

، كهػػا ك  ردت هػػٌرة كاحػػدةن لتػػدٌؿ داللػػةن هغػػايرةن لمػػٌدالالت جىػكد القٌىاصػػة اليٍػػكد باهتيػػازو
 الٌسابقة، كلتتحٌقؽ سيهيائٌية الٌتضاد عمى أتـٌ صكرة، ففي األكلى يقكؿ:

ٍيـٍ  افى ٌٍدى ةه بىٍاًرعيٍكفى ييًصٍيبيٍكفى أى  قىى اصى
 ًباٍهًتيىٍازو 

ان  هى  دى
ان ك  هى  دى

ان  هى دى كى
(2) 

ـٌ يتابع  :قائبلن  ث
ٍىا ٌىًذًي اأٍلىٍرضي أىٍصغىري ًهفٍ   دىـً أىٍبىىاًئ

ًة ًهٍثؿى  تىبىٍاًت اٍلًقيىٍاهى مىٍى عى  اٍلكىٍاًقًفٍيفى عى
اٍلقىرىٍاًبٍيف
(3) 

الهقطػػع األخيػػر ارتػػبط الػػٌدـ بأبىػػػاء فمسػػطيف الٌػػذيف هٍهػػا عظهػػت هسػػػاحة  ففػػي   
ـ قػػرابيف لٍػػا، ككقفػػكا  األرض فقػػدرتٍـ أكبػػر هىٍػػا لمػػٌدفاع عىٍػػا؛ ألٌىٍػػـ ىػػذركا أىفسػٍػ

                                                 

ر المكز أك أبعد، إعداد: (pdfدركيش، هحهكد، األعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ُ) ، هجهكعة: كٌز
 .ّْْعمي هكال، هىتدل هكتبة االسكىدرية، ص

ر المكز أك أبعد، ص، (pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ِ)  .ّْٓهجهكعة: كٌز
ر المكز أك أبعد ، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ّ)  .ّْٓ، هجهكعة: كٌز
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أهػاـ عتبػة الهػكت الهؤٌديػػة إلػى يػكـ القياهػة، فالػػٌدـ ٌىػا دـ الفػداء كالٌتضػػحية_أم دـ 
 الحياة_. 

، لكٌىٍػا تختمػؼ فػي هكقػع الثٌ  هقطعً كيتكالى في ال    الث كركد لفظة الٌدـ ثبلث هٌراتو
البػػػاء الٌػػػذم أفػػػاد  هجػػػركرةن بحػػػرؼ الجػػػر   ، فقػػػد كردتالجهمػػػة اإلعرابػػػٌي عٌهػػػا قبمٍػػػا

ػػك  ،(1)كتعهيػػدٌا االسػتعاىة، فالػػٌدـ عىػد دركيػػش هسػػتعافه بػً عمػػى هباركػة األرض ٌك
كيظػٌؿ عبلهػة عمػى ٌػػذا الهػاٌدة الكحيػدة الٌتػي تتطٌٍػر بٍػا األرض هػف ىجػس اليٍػكد، 

    الٌطٍر ها داهت الحياة.
   يقكؿ:

ق ان  ٌىًذًي اأٍلىٍرضي حى ٍؿ   ٌى
ةه  ـٍ هيعىه دى ةه أى كى  هيبىارى

 ًبدىـو 
دىـو   كى
دىـو   كى

مىكىٍاتي كىالى اٍلر ٍهؿي  ًي اٍلص  ف في  (2)الى تيجى
هتػكاترة كهقٌسػهة عمػى ثػبلث  الٌرابػع فقػد كردت لفظػة الػٌدـ بصػكرة هقطػعً أٌها في ال   

داء  جٍػات، فالػػٌدـ الٌػذم يشػػٌكؿ بػؤرة اسػػتقطابو لكاقػع الحيػػاة الفمسػطيىٌية ٌػػك دـ الٌشػٍػ
الٌػػذيف قػػٌدهكا دهػػػاءٌـ لىيػػؿ حٌرٌيػػػة اآلخػػريف، لكػػٌىٍـ لػػػآلف لػػـ يحٌققػػػكا هبتغػػاٌـ، فٍػػػـ 
ٌدـ هاضػػكف كدهٍػػـ ال يتكقٌػػؼ عػػف الجريػػاف ال ىٍػػاران كال لػػيبلن، كحتٌػػى فػػي الكػػبلـ فالػػ

، فداللػة الػٌدـ ٌىػا داللػة إيجابٌيػة حاضره عمى ألسىة الٌشعراء رٌكاد الٌدفاع عف القضػٌية
  تحهؿ هعىى البحث عف الحياة، كهتعٌمقات الٌداللة ألفاظه هف الحقؿ الٌداللٌي ذاتً. 

:  يقكؿي
اًت اٍلًكتىٍاًب اٍلهيقىد سً  فىحى ٍدؿى ًفٍي صى  الى عى

ٍاءي ًبحير ي ةً  ٍىدى ٍفرىحى اٍلش  ٍي يى  يىٍكًفٍي ًلكى
                                                 

ٍػاصػػارل الىٌ  عػادةه هتكارثػة عىػد الٌتعهيػد: (*) اخؿ فػي ديػىٍـ فػػي الهكلػػكد أك الػدٌ  غهػسي  يقصػد ب
  كاٌلذم يقـك بٍذا العهؿ ٌك القٌسيس. الهاء إيذاىان بدخكلً في ٌذا الديف،

ر المكز أك أبعد، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ِ)  .ّْٓ، هجهكعة: كٌز
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ٍىٍاًر. ـه ًفٍي اٍلى  . دى اٍـً ٍشًي فىٍكؽى اٍلغىهى  اٍلهى
ٍـً  بلى ـه ًفٍي اٍلكى . دى ٍـً ـه ًفٍي اٍلظ بلى دى
(1)   

فػػي حػػٌد ذاتػػً يشػػير  ٍااسػػهف ـ،ََِٕاـ أٌهػػا هجهكعػػة)أثر الفراشػػة( الٌصػػادرة عػػ   
إلػػى هػػا أراد دركيػػش أف يبٌيىػػً لمٌىػػاس فػػي تجربتػػً الحياتٌيػػة، فػػأثري الٌػػذم ال يسػػتطيع 
ػرةو إلػػى  أحػده ىكراىػً، رغػػـ أٌىػً شػاعره هٌٍجػػره هطػارده كػأثر الفراشػػة الٌتػي تتىٌقػؿ هػػف ٌز

رةو، كقد سػٌهى ٌػذي الهجهكعػة اسػهان آخػر ٌػك يكهٌيػات( خركجػان عمػى الٌىهطٌيػة فػي )ٌز
الٌتفاعمٌيػة هػع  عبلقتػًتصػٌكر قصػائدى  فػي ٌػذي الهجهكعػةقػٌدـ  حيػثي  يف،ـ العىػاك تقدي

 هػف خػبلؿ حػكاراتو أقاهٍػا بيىػً كبػيف الحيػاة لمحيػاة كالهػكت التٌأٌهمٌيػةى  اآلخر، كىظرتً
تعٌبػر عػف ٌهكهػً الٌذاتٌيػة رغػـ  كقصػائد أخػرل، حيىان، كبيىً كبػيف الهػكت حيىػان آخػرى 

 عٌبر عف ذلؾ_ هف اتٌٍاهً بالخركج عف هسار القضٌية الفمسطيىٌية. خكفً_كها
 :في قصيدة )اغتياؿ( يقكؿ

يتي عمى طريؽو جاىبٌي شاردان   فّذا هىشى
 ؽى يٍ رً لط  اٍ  افى خى  قىدٍ ا: لكٍ لي اٍ قى 
 عيشبىةو  ةً بلغى بى  ىٍ مى تي عى رٍ ثى عى  فٍ ا ً كى 

 افً يى دً ىٍ س  الٍ  دً اٍ ىى عً  فٍ عى  قالكا: تخم ىٍ 
 عً يٍ بً الر   يٍ فرى فً صٍ أى دى رٍ كى تي الٍ يٍ أىرى  فٍ ا ً كى 
؟اقً رى كٍ أى يٍ ي  فً ىً طى ـي الكى الد   ٍيفى ا: أىكٍ لي اءى سى تى  ًً(2) 

 تىػدرج تحػت بػابفّذا كقفىا عمى قصيدة )البعكضة( هف الهجهكعة ىفسٍا، الٌتي    
الٌتػي قمػػب فيٍػػا دركيػش الٌطاكلػػة عمػػى تقىيػة القصػػيدة الهكزكىػػة  األقصكصػة الٌىثرٌيػػة

تشػير إلػى هػٌراتو فػي هػكاطفى  خهػسفظة الػٌدـ قد استخدـ ل ان ىجد أٌف دركيش عركضٌيان 
فالبعكضػة الٌتػي ترهػز إلػى العػدٌك  الهكت كحالةو شخصػٌيةو كهصػيرو يكاجٍػً اإلىسػاف،

 الهترٌصد تقتؿ هف خبلؿ هػٌص الػٌدـ، كالػدخكؿ فػي هعركػة هصػيرٌية ىٍايتٍػا الهػكت،

                                                 

ر المكز أك أبعد، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ُ)  .ّْٔ، هجهكعة: كٌز
، ريػػػاض الػػػػٌرٌيس pdfـ(، هجهكعػػػة)أثر الفراشػػػة/يكهٌيات( ىسػػػخةََِٖدركيػػػش، هحهػػػكد) (ِ)

 .َُٗلمكتب كالٌىشر، ص
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ػكقػد يي   لمقصػيدة أٌىٍػػا تحكػي ىهطٌيػة فػي الحيػاة اليكهٌيػة، غيػػرهػف القػراءة األكلػى  فٌ ظى
 أٌىٍا تحتهؿ  كثيران هف تأكيبلًت ها كراء الىٌص.

  يقكؿ دركيش في كصؼ البعكضة: 
ةو ي  ثً بى عى  ةو كى رى عٍ هى  يٍ فً  ؾى بً  ج  زى تى  ؿٍ بى  ،ـً د  الٍ  ص  هى بً  يٍ فً تى كٍ تى  الٍ 

(1) 
ػػي تشػػػبً فػػي حركتٍػػػا الٌدكراىٌيػػػة حػػكؿ خصػػػهٍا     طػػػائرة حربٌيػػة تطػػػارد الٍػػػدؼ ٌك

هاتتً لمقضاء عميً  ، يقكؿ:كا 
   ةو رى ائً طى كى  ف  زً تى كى  ف  طً تى 
 ؼً دى ٍى الٍ  ةً ابى صى إً  دى عٍ  بى ال  ا إً ٍى عي هى سٍ  تى الى  ةو ي  بً رٍ حى 
 
 (2)ؼي دى ٍى الٍ  كى ٌي  ؾى هي دى 

ـٌ إٌف البعكضػػػة العػػػدك  الهسػػػتعٌد لمحػػػرب هٍهػػػا حػػػاكؿ الخصػػػـ إيٍاهٍػػػا بػػػالٌىكـ     ثػػػ
رائحػػة الػػٌدـ الٌػػذم ٌػػك عبلهػػة الهػػكت؛ لػػذا  ال يغريٍػػا غيػػري  هػػاكرةه ٌىٍػػا إاٌل أ ،كبػػالٌىكر

، تهاهػان كالعػػدٌك اإلسػػرائيمٌي الٌػذم يهمػػؾ آلػػة فٍػي تسػػعى الهتصاصػً بغػػاراتو هتتاليػػةو 
 .ب الفمسطيىٌي األعزؿً أبىاء الٌشعٍ  دهاء الحرب كيستخدهٍا في سفؾ

 يقكؿ:
ـي ىى تى كى  رى كٍ ى  الٍ  يءي فً طٍ تي ا فى ٍى تى عٍ ىى قٍ أى ؾى ى  أى ف  ظي تى   دٍ قى ا كى ٍى ى  كً لى ، ا
 ؾى هً دى  فٍ هً  دى يٍ زً هى الٍ  ًت ص  تى اهٍ 

ةو دى يٍ دً جى  ةو رى اٍ غى بً إىذاران تيعىاًكدي الط ًىٍيفى 
(3) 

كيتػابع دركيػش فػي الهقطػػع التٌػالي تقػديـ اإلشػارات الٌداللٌيػػة عمػى ديهكهػة الهػػكت    
ا  الٌذم ٌك غاية البعكضة في تأكيمٍػا الٌرهػزٌم، فٍػي تحػٌب الػٌدـ ألٌىػً كسػيمة اىتصػاٌر
ـٌ إٌف  عمػى خصػهٍا، تهاهػػا كهػا يحػٌب اليٍػػكد رؤيػة الػٌدـ يمٌطػػ  جبػاي الفمسػطيىٌييف، ثػػ

هػػع البعكضػػة)العدٌك( لػػف تتحقٌػػؽ إاٌل بتغييػػر فصػػيمة هحاكلػػة الهسػػاكهة عمػػى ٌدىػػةو 
 أم الٌتخٌمي عف الٍكٌية كاألرض.الٌدـ الٌذم ٌك عىكاف الحياة، 

                                                 

 .ُٔٓ، صpdfدركيش، هحهكد، هجهكعة)أثر الفراشة/يكهٌيات( ىسخة (ُ)
 .ُٔٓ، هجهكعة: أثر الفراشة، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ِ)
 .ُٔٓ، هجهكعة: أثر الفراشة، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ّ)
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  يقكؿ:
 ؾى هى دى  ب  حً تي  ةه رى شى حى  اٍ ٍى ى  إً 
 ؿى يٍ بً  سى الى كى ، بلن يٍ هً  فى يٍ رً شٍ عً  دً عٍ بي  فٍ عى  ًي ه  شي تى كى 
 :ةو دى احً كى  ةو مى يٍ سً كى  ري يٍ غى  ةو ىى دٍ ٌي  ىٍ مى ا عى ٍى تً هى اكى سى هي لً  ؾى لى 
 (1)ؾى هً دى  ةى مى يٍ صً فى  رى ي غً تي  فٍ أى

كأخيػران فقػد كضػعى دركيػػشي فمسػطيفى بفضػًؿ أشػعاري فػػي دائػرًة الٌضػكًء، فعٌبػرى عػػف    
جراًحٍا، كتهزيًؽ ٌكٌيتٍػا، كهحاكلػًة سػمًخٍا عػف الجمػًد العربػٌي، فاستحضػرى هػف أجػًؿ 
ذلؾى إشاراتو عمى كجكًدٌػا التٌػاريخٌي كالحضػارٌم، فٍػيى كرغػـى غبػاًر الػٌزهًف األزلػٌي لػـ 

ا كىعاىيٌ  ٍٍي ٍػا الٌضػاربي فػي يزٍؿ كج ان عربٌيان، كلـ تػزٍؿ هديىػةى اإلسػراء كالهعػراًج، كتاريخي
.  جذكًر التٌاريً  يشٍدي عمى كجكًدٌا هىذي ها يقاربي خهسًة آالًؼ عاـو

 
 القمب  2.1
القمب عمهٌيان كطٌبٌيان بأٌىً عيف الٌركح كالٌىفس، فاسػتهرار ىبضػً هؤٌشػره عمػى  ييعرؼي    

استهرارٌية الحيػاة، كتكٌقفػً إعػبلفه لمهػكت كاىتٍػاء األجػؿ، ككظيفػة القمب_كهػا ىعمػـ_ 
عادة ضٌخً كدفعً فػي الٌشػراييف؛ لتقػكـى بهٍاٌهٍػا فػي بػٌث  ٌي استقباؿ الٌدـ كتىقيتً كا 

 األخرل. أعضاء الجسـ داخؿالحياة 
كالقمػب هػف ىاحيػةو أخػرل ٌػك هػػكطف الػٌذكريات كاألحػبلـ كاآلهػاؿ، كالهحفٌػز عمػػى    

، كتتػػػكٌٌج كالهشػػػاعري  العهػػؿ كالٌىشػػػاط كاالقتػػػدار، كعمػػػى سػػاحتً تتفاعػػػؿ األحاسػػػيسي 
ػك الهكٌهػػؿ لمعقػؿ فػي الٌتفٌكػر بفيػػات المٌػً كتحقٌػؽ اإليهػػاف، كاالىفعػاالتي  العكاطػؼي  ، ٌك

ك الجىيف الهحاط سكرو هف أشػياؾ القفػص الٌصػدرٌم، كالمؤلػؤة الثٌهيىػة القابعػة فػي ب ٌك
 صىدكؽ الٌصدر.

، كيخفػى عمػى الٌىػاس كييٍسػتىتىري تىػحٍ فالقمب اسـ جاهعه لها ييٍحفىػظي بػً كيي     ًً رزي فػي كىًفػ
ػػػك هسػػتكدعي العمػػػـ الهسػػهكع كالهقػػػركء، كالهمػػؾ الٌػػػذم يتػػٌكجي عػػػرشى ههمكػػػة  عػػىٍـ، ٌك

 قػكلالتٌ  هعػدف ٌػك القمػب ك"، الٌذم بهقدار ىٌيتػً ترتفػع األعهػاؿ الٌىفس، كحاهؿ الٌىكايا

                                                 

 .ُٕٓ، هجهكعة: أثر الفراشة، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ُ)
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، (1)" ٍػػارةكالطٌ  هحػيصكالتٌ  كالخشػكعىيىػة هأكالط   كالمػػيف تاإلخبػاك  كالكجػؿ كيىةكالٌسػ
ًي فيها جىٍت يداي، ا ييؤىاًخذيكيـ"  يقكؿ تعالى: كالهيؤىاخذي صاحبي بىتٍ  ًبهى ـٍ "قيميكبي  كىسى كي

(2). 
ػػػك كثيػػػر الػػػٌدكراف عمػػػى       فالقمػػػب عىػػػد الٌشػػػعراء ٌػػػك أسػػػاس الحيػػػاة كالهػػػكت، ٌك

ألسػػىتٍـ؛ ألٌىػػً يقػػكـ بعهمػػً األدبػػٌي عمػػى أكهػػؿ كجػػً، فٍػػك الٌػػذم يضػػٌ  االىفعػػاالت 
ػك ضػٌ  الػٌدـً فػي أىحػاء الجسػـ،  كالعكاطؼ إلىتاج الٌشػعر، تهاهػان كعهمػً العضػكٌم ٌك

ٌم كالحضػكر الٌشػعرٌم، فػػّذا اعتمٌػت القمػػكب فٍػك عىػد الٌشػػعراء الزهػةه لمحضػكر الػػٌدىيك 
 اعتٌمًت الببلد عمى حٌد رأم أبي العبلء الهعٌرم:

مكعو  ًقٌر قٍمبه في ضي ًً الًببلدي    ككيؼى يى فىٍت ًلًعمًٌت جى كقد رى
(3)   

كتبعػػان لهكاىػػػة القمػػػب فػػػي الجسػػػًد كأٌٌهيتػػً كتعػػػٌدد هفاتحػػػً، فقػػػد تعػػػٌددت دالالت    
قديهػً كحديثػً، إذ اٌتخػذ الٌشػعراء هػف لفظػة القمػب تفٌرعػاتو كركدي فػي الٌشػعر العربػٌي 

ػػ ـٌ الٌرهػػكز الٌتػػػي  كا عميٍػػا أقػػكالٍـ الفكرٌيػػةى فػػي قكالػػبى داللٌيػػةن بىى ، فكػػاف هػػف أٌػػ رهزٌيػػةو
الل أهيػػػر  الٌىظػػرة إلػػى الحيػػػاة كالهػػكت، فػػرحـى فػػػي تقػػديـ فمسػػفتٍـ فػػػي  ااتٌكػػأكا عميٍػػ

لهػػرء هؤٌشػػران عمػػى قصػػر الحيػػاة هٍهػػا إذ جعػػؿ دقٌػػاًت قمػػًب ا أحهػػد شػػكقي الٌشػػعراء
 طالت في البيت الهتداكؿ كثيرا:

ًي    ةه ػمى ئً اٍ قى  ءً ػرٍ هى الٍ  ًب مٍ قى  تي ػاٍ قٌ دى   (4)يٍ اىً ػكى ثى كى  ًئؽه اٍ قى دى  ةى اٍ ػيى حى الٍ  ف  إً  لى
شػكيمٌية فػي الٌطاقػة التٌ  أٌها دركيش فقد اىشػغؿ بػداٌؿ القمػب، كسػعى إلػى هضػاعفة   

فٌىٌيػةن رهزٌيػةن تقػكـ عمػى الهفارقػة فػي تحػٌكؿ الٌداللػة، كتهػٌكج بىائً، كصياغتً صياغةن 
يجػاد هجػاالتو خصػب الحركة في رسػـ الٌصػكرة التٌعبيرٌيػة لٍػذا الػٌداٌؿ، يسػتطيع هػف  ةو كا 

                                                 

، أعػٌدي لمٌىشػر كالمػبٌ  كالفؤاد كالقمب الٌصدر بيف الفرؽ بياف ـ(،ََِٗأبك عبدالل، الٌترهذم) (ُ)
اإلسػػبلهٌي،  لمفكػػر البيػػت الهمكٌيػة هؤسسػػة آؿ كقابمػً باألصػػؿ: يكسػؼ كليػػد هرعػي،

 .  َِ، صاألردف عهاف،
 .ِِٓ اآلية: البقرة،سكرة  (ِ)
، دار صػػػػػادر لمطباعػػػػػة كالىشػػػػػػر، بيػػػػػركت ،سػػػػػقط الزىػػػػػد ـ(،ُّٔٗ)الهعػػػػػٌرم، أبػػػػػك العػػػػػبلء (ّ)

   .ُٖص
    .ُِٕ(، الهكتبة الٌشاهمة، صpdfشكقي، أحهد، الٌديكاف، ىسخة) (ْ)
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" كػافى خبللٍا هكاكبة هسػيرة الهقاكهػة الهشػركعة ضػٌد الجػيش اإلسػرائيمٌي، كهػف ٌىػا 
  .(1)" الهحتؿٌ قمبي الٌشاعر أداةن هف أدكات الهقاكهة ضٌد 

)جىػػػػدٌم يحمػػػػـ بالٌزىػػػػابؽ البيضػػػػاء( يػػػػركم دركيػػػػش هػػػػف خػػػػبلؿ  ففػػػػي قصػػػػيدة   
ـي  جىػػدٌم إسػػرائيمي   ي الٌسػػرد كالحػػكار قٌصػػةتاسػػتراتيجيٌ  بالٌسػػبلـً كالحػػٌب، كيصػػؼي  يحمػػ

يكىٌية الٌتػػػي كٌظفػػػت كػػػٌؿ قٌكتٍػػػا كسػػػبلحً  ٍا؛ لتحقيػػػؽ لػػػدركيش حػػػربى الٌتطٍيػػػر الٌصػػٍػ
ك كجىدٌم فػي صػفكؼ الجػيش ال يهمػؾي قػراران إليقػاًؼ ىزيػًؼ  أٌدافٍا االستيطاىٌية، ٌك

، غيػر أٌىػً يتهٌىػػى كغيػري هػف الجىػػكد العػيشى بسػبلـو كأهػػفو بعيػدان عػف الٌصػػراعات  الػٌدـً
ػك ال يػؤهفي بسياسػًة دكلتػً اإلجراهٌيػة، كقػادة جيشػً الهىتشػيفى بالٌىصػػر  كالٌىزاعػات، ٌك

 الهزٌيؼ.
جػػكابي  عمػػى سػػؤاؿو كػػٌرري دركيػػش فػػي آخػػر  سػػياؽو  كردت لفظػػة القمػػًب فػػيكقػػد    

القصػيدة؛ لتأكيػػًد فكػرًة رفػػض الجىػدٌم اإلسػػرائيمٌي لؤلعهػاؿ اإلجراهٌيػػة الٌتػي يقػػكـ بٍػػا 
كحتٌػػى  كال تشػػريد كال تٍكيػػد، فيٍػػا الجػػيش كالٌدكلػػة، كأهًمػػً فػػي حيػػاًة إىسػػاىٌية ال قتػػؿ

لٌػػذم يحهػؿ فكػػرةى الػػٌرفض عىػػد ديػػدى الٌداللػػًة الٌرهزٌيػػة لممفظػة ىػػكردي الهقطػػع اىسػتطيعى تح
 في قكؿ دركيش: الجىدٌم اإلسرائيميٌ 

 ..يٍ ىً عٍ : دى بى اٍ جى أى
 اءٍ ضى يٍ بى الٍ  ؽً ابً ىى ز  البً  ـي مي حٍ أى يٍ ىً ى  إً 
 ءٍ اٍ ضى هي  ؿو زً ىٍ هى كى  ٌردو غى هي  عو ارً شى بً 
 ةي  قً دً ىٍ بي  كى شٍ ، ال حى ان بى ي طى  ان بى مٍ قى  دي يٍ رً أي 
 اٍر صى تً اىٍ  ةى ظى حٍ ، ال لى ان سى هً شٍ هي  ان هى كٍ يى  دي يٍ رً أي 
 ةي  شً اٍ .. فى ةن ىى كٍ ىي جٍ هى 
 ،ٍر اٍ ٍى مى  لً  ؾي حى ضٍ يى  ان هى سً اٍ بى  بلن فٍ طً  دي يٍ رً أي 

 (2)ةي  بً رٍ حى الٍ  ةً اآللى  يٍ فً  ةن عى طٍ ال قً 
ـٌ عػػف     إٌف إجابػػة الجىػػدٌم عمػػى سػػؤاًؿ دركيػػش عػػف هكعػػًد رحيمػػً عػػف كطىػػً تػػى

هىػً كاعتػراؼ  ( إشػارةه يٍ ًىػعٍ كاٌتخػاذ القػرار، ففعػؿ األهػر )دى ر عجزي عػف تقريػر الهصػي
                                                 

  .َْٗهجىكف التراب، ص ، شاكر،الىابمسي (ُ)

 .ٔٗالديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، ص (ِ)
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ـٌ تأتي اإلجابػة هغٌمفػةن بأهػاىي يحمػـ بٍػا ٌػذا الجىػدٌم، كهػف  بعدـ كجكد إجابةو لديً، ث
تمػػؾ األهػػاىي الحيػػاة الجهيمػػة الٌتػػي تػػىعكس عمػػى كػػٌؿ الهظػػاٌر الهعيشػػٌية، فالٌشػػارع 

زىػػً يػػىغهس فػي ظبلهػػً كحالٌػذم يغػػرؽ بالػػٌدـ يتهٌىػاي هغػػٌردا كػػالٌطيكر، كالهىػزؿ الٌػػذم 
 يتهٌىاي هشرقان كهضيئان.

ـٌ إٌف دركيشػ    فػي تعػدادي لهكٌهػبلت الحيػػاة الجهيمػة عمػى لسػاف الجىػدٌم يسػػتخدـ  ان ثػ
ىػا تتحقٌػؽ الٌداللػة االٌرهزٌيػة بارتبػاط لفظػة )قمبػان( هػع  لفظة القمب الٌذم يتهٌىاي طٌيبان، ٌك

عمػػػى البقػػػاء  كتػػػدؿ   الٌىكػػػرة؛ ٍػػػاهىعكت كىعػػػتو ىكػػػرة لتخٌصػػػصى  )طٌيبػػػان( الٌتػػػي جػػػاءت
هػكت عػػف اإلرادة كاسػتهرار الحيػاة، كتكتهػػؿ الٌداللػة عمػى الحيػػاة فػي ىفػي هسػػٌببات ال

هثؿ)حشػػػكى بىدقٌيػػػة، لحظػػػةى اىتصػػػارو هجىكىػػػةو فاشػػػٌية، قطعػػػةن فػػػي اآللػػػة الحربٌيػػػة(، 
ـٌ )يكهػان هشهسػان، طفػبلن باسػهان يضػحؾي لمٌىٍػار( كهقابمٍا التٌهٌسؾ بهتعٌمقػات الحيػاة ، ثػ

ػػػك  إٌف دركيشػػان  يسػػتخدـ الفعػػػؿ الهضػػارع )أيريػػػد( ثػػبلثى هػػػٌراتو فػػي ٌػػػذا الهقطػػع، ٌك
يحهؿ داللةن زهىٌيةن تشيري إلى الحاضر كالهسػتقبًؿ، كداللػةن لغكٌيػةن تشػير إلػى اإلصػرار 

 في الحياة. كالٌتصهيـ عمى ىيؿ الحقكؽ الهشركعةً 
ذا بحثىػا عػف داللػةو رهزٌيػةو     مػًب، فٌّىىػا ىجػػدٌا لفظػة القفػي  هضػاٌدةو لداللػًة الحيػاةكا 

ػة؟حاضرةن في قصيدة ) ػٍف أىػا.. بعػدى لىٍيػًؿ الغىًريبى هػف هجهكعػة )أحػد عشػر كككبػان(  (هى
فػػػي  الٌتػػي كتبٍػػا دركيػػش بعػػد ليمػػة اىعقػػاد هػػؤتهر الٌسػػبلــ، ك ُِٗٗالٌصػػادرة عػػاـ 

األرض ) أسػاس هبػدأ ، الٌػذم اىعقػد عمػىـُِٗٗعػاـ  هدريد برعايةو أهريكٌيػة إسػباىٌية
كقػػٍد أحػػدثى ٌػػذا الهػػؤتهر فػػي ىفػػس دركيػػش اىقبلبػػان عمػػى الٌسػػمطة  (،بلـهقابػػؿ الٌسػػ

 الفمسطيىٌية أٌدل إلى تقديـ استقالتً هف عضكٌية هىٌظهة الٌتحرير.
كىقرأ في ٌذي القصيدة حزفى دركيشو عمػى هػا آلػت إليػً أحػكاؿ األٌهػة العربٌيػة هػف    

ا ع ، هتىبئػػػان بحالػػػة غيابٍػػػػا كاىعػػػداـ حضػػػكٌر مػػػى خريطػػػة العػػػػالـ اىتكاسػػػةو كضػػػعؼو
السياسػٌية، كقػد أصػػابتً حالػةه هػػف اليػأس كالهػػكًت بعػد حالػػة الٌسػقكط فػػي تمػؾ الميمػػة 

فٍػػك ال يسػػتطيع الٌرجػػكع الىفكػػاؾ الهاضػػي عػػف الحاضػػر،  بدايػػةن الٌتػػي كاىػػت بىظػػرًي 
ـ عٌهػا حػدثى لبيتػً القػديـ )فمسػطيف(، كال يسػتطيع التٌىبػؤ بالغيػب  إلػى إخكتػً إلخبػاٌر

ىػػػا تػػػأتي الٌػػػذم طالهػػػا  ػػػك غيػػػب االىتصػػػار الٌػػػذم كعػػػدى بػػػً، ٌك رٌددي فػػػي شػػػعري، ٌك
 الٌصرخة الهعمىة عف هكت قمًب الحٌب بعد ليؿ الغريبة.
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 يقكؿ:
ٍف أىا بىٍعدى لىٍيؿ اٍلغىًريبىًة؟   عى إلىىٍ كٍ ر جي عي الٍ يٍ ٍستطً أى الىٍ  هى

تً    لىىٍ ؿى إً كٍ ى زي عي الٍ يٍ طً ٍستى أى الىٍ ، كى ـً يٍ قىدً الٍ  يى ىٍخمىة بىٍيتً  قيٍربى  يٍ ًإٍخكى

ٌى اٍ قى  ! ال قىٍمبى لً الٍ  اٍ ٍى ي  أى يٍ تً ًكيى اٍ ًع  .. مٍ غٍيبي   الىٍ  ح ب 
ٌب أىٍسكي  ًي بىٍعدى لىٍيًؿ اٍلغىًريبى قٍمبى لمحي  (1) ..ًٍ ىي

ذا اىتقمىػػا إلػػى قصػػيدة )قافيػػة هػػف أجػػؿ الهعٌمقػػات( هػػف هجهكعػػة     لهػػاذا تركػػت )كا 
كةى الٌضػػػهائر  ان ىجػػػد دركيشػػػـ ُٓٗٗ( الٌصػػػادرة عػػػاـ ؟الحصػػػاف كحيػػػدان  يعتمػػػي صػػٍػ

الهتحٌكلػة لمتٌعبيػر عػف قدسػٌية القصػيدة العربٌيػة الههٌثمػة فػي داٌؿ الهعٌمقػات الٌتػي تهٌثػػؿ 
هعػػػادالن هكضػػػػكعٌيا لهػػػػاٌدة صػػػػىاعتٍا المغػػػػة العربٌيػػػػة، المٌغػػػػة الٌتػػػػي حفظػػػػت التٌػػػػاري  
الهاضػػػي، كصػػػػقمت التٌػػػػاري  الحاضػػػػر، كشػػػٌكمت هسػػػػتقبؿ الكيىكىػػػػًة العربٌيػػػػة عمػػػػى 

الٌتػي يمػكذ بٍػا كػٌؿ هػف ك كقد لعبت المٌغة دكر البديؿ عف الػكطف الهسػمكب،  ،األرض
 .يشعر بفقداف كطىً

كفيها يتعٌمؽ بالٌداللة الٌرهزٌية لمفظة القمػب، فقػد كردٍت فػي القصػيدة ضػهفى هقطػعو    
ادٌم عمػػى ٌجػػرة أحٌبػػة المٌغػػة )عمهػػاء المٌغػػة كاألدبػػاء كالٌشػػعراء( الٌػػذيف حفمػػكا  استشػٍػ

ـٍ تػزٍؿ ركائحٍػـ تفػكح فػي المغػة إبػداعان كفٌىػان، كلػـ بالمغة كج عمكا لٍا هكاىةن هرهكقة، فم
صػػدل اإلبػػداع الٌصػػادر  يػػزٍؿ كػػؤل أدبٍػػـ كعمهٍػػـ هصػػدر اإللٍػػاـ كالعمػػـ، كلػػـ يػػزؿٍ 

، كقػد جػاءت لفظػة القمػًب هعٌرفػةن هى ٍسػيي عىٍـ يٌتسػع لً  كهىعكتػةن  عى فػي كػٌؿ زهػافو كهكػافو
زالػةكضػيح الت  الػٌداؿ  عمػى الهػكًت؛ لتحقيػًؽ بىعتو هعٌرؼ بمفظػة )القتيػؿ(  االشػتراؾ  كا 

( الٌذم يحهػؿي داللػةى الغيػاًب كالهغػادرًة الحاصؿ في الهعارؼ ، هسبكقةن بالفعؿ )ٌاجرى
   كالهكًت.
  :يقكؿ
 اؽً ىى عٍ أى ؿى كٍ حى  ـو كٍ جي ىي  فٍ هً  دي ئً بلى قى  يٍ تً غى لي  يً ذً ٌى 
ٌى ةً ب  حً األى  اكٍ ري جى اٍ : 
 اكٍ ري جى اٍ ٌى كى  فى اٍ كى هى ا الٍ كٍ ذي خى أى

                                                 

 .ٖٓٓكككبان، صالديكاف، هجهكعة: أحد عشر  (ُ)
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 اكٍ ري جى اٍ ٌى كى  فى اٍ هى ا الز  كٍ ذي خى أى
 رً اٍ خ  فى الٍ  فً عى  ـٍ ٍي حى ائً كى ا رى كٍ ذي خى أى
 اكٍ ري اجى ٌى ، كى حً يٍ حً ش  الٍ  ؤلىً كى الٍ كى 
 ؿي يٍ تً قى الٍ  بي مٍ قى الٍ  رى اجى ٌى كى  ـى بلى كى ا الٍ كٍ ذي خى أى
ٌى لٍ دى ص  الٍ  عى سً ت  يى لً  ـٍ ٍي عى هى   (1)لٍ دى ص  ا الٍ ذى ، 

الٌصػادرة  (جدارٌيػة) هطٌكلػة كلدراسة الٌدالالًت الٌىٌصٌية كالٌرهزٌيػة لمهػكت كالحيػاة فػي   
ا قيهػةن، فقػد بػٌث فػي الٌتيـ، َََِعاـ  " تعٌد كاحدةن هف أكبر قصائد دركيش كأكثٌر

الحيػاة كالهػكت كشػاٌدٌا بػأكثر هػف  تجربػة عػاش فيٍػا إذ، (2)ثىاياٌا رؤيتً لمهكت "
 ، ًو ىػػػا كجػػ يتطمٌػػب األهػػػر هٌىػػا الكقػػػكؼ عمػػػى التٌعػػالؽ الػػػٌداللٌي لمفظػػة القمػػػب الٌتػػػي ٌك

هىقسػػهةن بالٌتسػػاكم إلػػى ، شػػٌكمت هعجهػػان داللٌيػػان  هػػٌرةن  ثهػػاىي عشػػرة جدارٌيػػةكردت فػػي 
.  قمب، قمبي(، ككؿص هىٍا كردت ست  ثبلثًة صي و ٌي:)القمب،   هٌراتو

قصػيدةي ديػكافو هطٌكلػةه لٌخػػصى فيٍػا دركيػش هشػكار حياتػً بعػػدى أٍف " رأل  جدارٌيػةك    
أثىػاء إجػراء عهمٌيػةو جراحٌيػةو  (3)الهكت عمى حقيقتً، كهات لهٌدًة دقيقتيف هػف الػٌزهف "

ألحد شراييًف قمبً في أحد هستشفياًت فيٌىا عاصهة الٌىهسػا، كقػد اسػتىفذى دركيػش فػي 
، كهحاكلػػة كاإلبداعٌيػػة؛ لتهثيػًؿ عبلقػػة الحيػاة كالهػػكت القصػيدًة كػػؿ  طاقاتػً الهعرفٌيػػة

 بهثابًة كصٌيةو لً  جدارٌية، فاعترؼ في أحد لقاءاتً بأٌف فٌؾ الٌصراع العالؽ بيىٍها
، كأٌف ٌػذا آخػر ، يقػكؿ:" كىػتي أعتقػدي أٌىىػي أكتػبي كصػٌيتيهشارفتً عمى الهػكتقبؿى 

 .(4)" عهؿو شعرم  أكتبً

                                                 

 .ّٕٔالديكاف، هجهكعة: لهاذا تركت الحصافى كحيدان، ص (ُ)
ٍػػػد ىاصػػػر) (ِ) ـ(، التكػػػرار فػػػي شػػػعر هحهػػػكد دركيػػػش، دار الفػػػارس لمىشػػػر ََِْعاشػػكر، ف

 .َُٓكالتكزيع، عهاف، ص

ـ(، "  داللػة الهػكت فػي الشػعر العربػي الهعاصػر/ دراسػة ىٌصػية فػػي َُِّشػادك، هحهػد) (ّ)
ركيػػػش "، رسػػػػالة هاجسػػػػتير غيػػػر هىشػػػػكرة، جاهعػػػة الحػػػػاج لخضػػػػر، جدارٌيػػػة هحهػػػػكد د

 .ُٔالجزائر، ص
ـ(، " حكار هع دركيش "، هجمة: أخبار األدب، ََُِالفحهاكم، عزت، الٌركيىي، عبمة) (ْ)

 . ٕ، صّٔٗع
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 ٌص ىجدي أٌف الهكتى ٌك الهحكر األساسٌي فيً، بؿ ىجدكبالهضٌي في طٌيات الىٌ    
يحػاكري كيقػٌدـ لػً الهشػكرة  (1)دركيشان قد حٌكلً " إلى كائفو حي  يسهع كيػرل كيعػي " 

 كالٌىصحى كالعتاب، كفي لحظاتو أخرل يتهٌردي عميً كيتحػٌداي ، كيحػاكؿي اإلفػبلتى هىػً،
استطاعى بفضػًؿ هػا أيكتػيى هػف هتخٌيػؿو لحقيقػة الهػكت إجػراء حػكارو شػفيؼو هعػً، كقد 

القدرة المغكٌية عمى خمًؽ طاقػةو تشخيصػٌيةو لمهػكًت فػي تحديػًد هعالهػً، كرسػـً  هستثهران 
، فغػػدا الهػػكت كأٌىػػً هجٌسػػده هىجػػزه تػػراي العػػيفي  ٌيئتػػً، كهكاجٍتػػً عمػػى صػػكرةو تقابمٌيػػةو

 الهفزعة.كتألفً، كتتحٌرر هف صكرتً 
 يقكؿ:

 مٍ ذً ال   يٍ م  ظً  اٍ ! يى تي كٍ هى  اٍ يى 
 ا، يى فً يٍ ىً االثٍ  ثى لً اٍ ا ثى ، يى يٍ ديىً كٍ قي يى سى 
 ،دً كالز بىٍرجى  دً الزيهير   يٍ فً  رد دً الت   فى كٍ لى 
ـى الط  يى   ًب قىمٍ ا قىى اصى ، يى سً اككٍ ا دى
يىاًؿ! ًب ٌذئٍ الٍ     ٍس مً اجٍ ، يىا هىرىضى اٍلخى
  ؾى دً يٍ صى  اًت كى دى أى عٍ ضى  !ي  سً رٍ كي الٍ  ىٍ مى عى 
ٌمٍؽ فىٍكؽى بىاًب اٍلبىٍيًت يٍ تً ذى فً اٍ ىى  تى حٍ تى   ، كىعى

فىاًتٍيًح الث ًقٍيمىًة!   ؽٍ د  حى تي  الٍ ًسٍمًسمىةى اٍلهى
 ةى طى قٍ ىي  دى صي رٍ تى لً  يٍ ىً يٍ ايً رى شى  ىٍ لى إً  م  كً قى  اٍ يى  
ة!رى يٍ خً األى ؼً عٍ ض  الٍ  

 (2) 
تيهػػًة القمػػًب فػػػي الهقطػػع الٌسػػػابًؽ الهػػكت الهىشػػطرًة هػػػف  كبػػالكقكؼ عمػػى داللػػػة   

ًة الهػػكًت بكػؿ  هعطياتٍػا، فػىمهحي ٌيهىػػةى عى الٌسػكداكٌم فػػي رسػـ هعػالـً تجربػىمهػسي الكاقػ
فػػالهكتي القػػادـي هغػػركري ألفػػاظو ذاًت قرابػػةو هعىكٌيػػةو لمهكػػٌكًف المفظػػٌي األصػػيًؿ)القمب(، 

ًً عمػى تحقيػػ ػػك الحػاذؽ الهػاٌر فػػي قػىبقدرتػ )الٌشػػاعر(،  ٌذئًب ص قمػػًب الػؽ هػرادي، ٌك
ىا تتحٌدد داللةي الهكًت، فالقىصي هٍارةه فركسٌيةه  تٍدؼ إلػى القضػاء عمػى الفريسػة،  ٌك

                                                 

 .ٖٖشادك، هحهد، داللة الهكت في الشعر العربي الهعاصر، ص (ُ)
 .ِٕٓجدارٌية، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
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كالقٌىاص الهتهٌيز ٌك هف يعرؼ حػيفى يىصػبي أداةى قىًصػً أيػفى يكٌجٍٍػا، كال شػٌؾ فػي 
.  أٌف القمب ٌك هحٌط أىظار القٌىاصيف؛ لتحقيؽ الهكت بسٍكلةو كيسرو

ا عهػبلالٌتػي تعػٌد "  جدارٌيػةلقػٍد طفػٍت لغػةي الهػكًت عمػى سػطًح      هسػتكل فػي رائػدن

لكػٌف ذلػؾى ال يعىػي عػدـى كجػكًد تهٌكجػاتو فػي الٌسػطًح ذاتػً  ،(1)" الهػكت هػع الخطػاب
لداللػػػًة الهػػػكت، فهػػػع رصػػػد العبلهػػػػة الكعائٌيػػػة لػػػداٌؿ)القمب( عمػػػى هدلكلٌيػػػة الحيػػػػاة 
ػػػٍت قػػك ةن إيحائٌيػػػةن لمحمػػػكؿ داخػػػؿ  كالهػػكت يتبػػػٌيفي لىػػػا أٌىىػػػا أهػػاـى عبلهػػػةو اىزياحٌيػػػةو هيًىحى

 قصيدة الحياة كالهكت هعان.
بهقطػػعو  جدارٌيػػةالٌىسػػقٌية فػػي تكػػرار الٌداللػػة أطػػٌؿ عميىػػا دركيػػش فػػي كبعيػػدان عػػف    

آخػر حٌطػـى فيػً الٌداللػة الٌرهزٌيػػة الٌسػابقة لمقمػب، كقمبٍػا إلػػى داللػةو هضػاٌدةو ٌػي داللػػة 
لمخػركج يمجػأ دركيػش إلػى القمػب  ففي هثؿ تداعيات الهشٍد الحػكارٌم الٌسػابؽً  الحياة،

لبللتفػاؼ فػي عصػب الحيػاة، كيسػتعيف بػً ، الهؤٌدم إلى الهػكت هف شظؼ الهرض
، كلهػػا " سػػرٍت حػػرارة كقضػػاء الحاجػػات اليكهٌيػػة الٌتػػي لػػكال حيػػاة القمػػب لهػػا قيضػػيتٍ 

 .(2)الحياة في ٌذا القمب "
لػػػى  كلصػػعكبًة القػػبًض بالٌداللػػًة الهقصػػكدة ىمجػػأي إلػػى ٌتصػػكير    ًد دراهٌيػػان، كا  الهشػٍػ

ىتصػػٌكر دخػػػكؿ ههٌرضػػة دركيػػش الخاٌصػػػة هسػػاءلًة الػػٌىٌص سػػيهيائٌيان، كفػػػي البدايػػة 
ً، الهبلزهػة لػً لػػيبل كىٍػاران، بداللػػة سػهاعٍا لٍذياىػً هسػػتىجدان بقمػبو ٌػػك بالتٌأكيػد قمبيػػ

طالبػػان هىػػً بمغػػةو اسػػػتعطافٌيةو أخػػذي إلػػى دكرة الهػػاء، كالهػػػاء ٌىػػا عبلهػػةي دالٌػػةه عمػػػى 
 القػادر عمػػى بثٌٍػػا لعكدتٍػػا إليػػً، كالقمػب ٌػػك الكحيػػدلهعاىقتٍػا ك الٌتػػي يػػتعٌطش  الحيػاة

   كهصارعًة الهكت ألجمٍا.
 يقكؿ:

 مٍ ذً ٍٍ : كيٍىتى تى يٍ تً ضى ؿي هيهىر  كٍ قي تى 
: يى ري صٍ تى ان، كى رى يٍ ثً كى   !بي مٍ ا قى خي
ٍذىً يى  ! خي  يٍ ا قىٍمبي

                                                 

دركيػش،  بيػركت، هركػز دراسػات الكحػدة  هحهػكد تكمـػ ـ(، ٌكػذاََِٗاإللػً) بمقزيػز، عبػد( ُ)
 .ُٓص ، ُالعربٌية، ط

  .ْٕٖجىكف التراب، صشاكر، هالىابمسي،  (ِ)
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ٍكرى    ...اءً هى الٍ  ةً إلى دى
ككهػا اهتمػؾى دركيػش شػػجاعة الٌتحػديؽ بػالهكت كتحٌديػً فػػي جدارٌيتػً، فقػد اهتمػػؾى    

رغبػةن فػي الخػركج عمػى قكاعػد الٌترهيػز الٌدالٌػة عمػى الهػكت، كاالىزيػاح بٍػا إلػى داللػػةو 
هضػػاٌدة، فىجػػدي يضػػعي صػػكرةن هقابمػػةن هػػف خػػبلًؿ سػػؤاؿو رافػػضو ال إرادم  يىفػػي عػػف 

ي القػادري فػي الهحٌصػػمًة الػٌركح أٌٌهيتٍػا عىػد كقػػكع الهػ رض، كيعتػرؼ لمقمػًب بأٌىػػً كحػدى
، فيعػػكد هكػػٌررا هػػا اإلجهالٌيػػًة عمػػى تحريػػًؾ الخطػػى، كاسػػتثارًة إرادة الحيػػاًة هػػف جديػػدو 

طمبػػً هػػف قمبػػً هجػػٌددان، هضػػيفان الفعػػؿ الهعٌمؿ)أهشػػي( الػػٌداؿ عمػػى الحركػػة كالحيػػاة 
ـٌ إٌف لفظػػة لٌتحػػٌدم كاالسػػتغىاء بالقمػػب )كحػػدم( تعٌبػػر فيهػػا يػػأتي عػػف ا كالٌىشػػاط، ثػػ

   الٌذم ٌك أهؿ الحياة الكحيد.
 يقكؿ:

 يٍ هً سٍ جً  فى اٍ كى  إفٍ  حً كٍ ر  ةي الٍ هى يٍ قً  اٍ هى 
 ـى ايى قً عي الٍ يٍ طً تى سٍ ال يى ان، كى ضى يٍ رً هى 
 ؟ ي  لً كى األى ًً بً اجً كى بً 
، يى مٍ ا قى يى فى   ٍع خيطىامى جً أىرٍ بي مٍ قى  اٍ بي

، ألىهٍ   اءً هى الٍ  ةً رى كٍ دى  ىٍ لى ي إً شً إلي 
 !دمٍ حٍ كى 

لقػد ىصػػبى دركيػش فػػي الهقطػًع الٌسػػابًؽ تهثػاالن  لداللػػة القمػب الهسػػتخدهًة خهػػس    
، أربػع هػٌراتو هىٍػا كقعػت كهىػادلن اعتراضػي  يحهػؿ ىكعػان هػف الحػكار الخػاٌص  هػٌراتو
كالػػٌداخمٌي هػػع القمػػب، كقػػٍد جػػاء الٌىػػداء هكػػٌرران تمبيػػةن لحالػػًة الٌضػػعًؼ الهرضػػٌي الٌتػػي 

ػػك  حػػيفى ييٍصػػًدري جكقػػةى الٌىػػداءات الٌسػػابقة لقمػػبو ٌػػك الكحيػػدي القػػادري عمػػى عاىاٌػػا، ٌك
، كهسػػاعدتً فػػي أقػػػؿ  األعهػػاؿ اليكهٌيػػة هثػػؿ )الػػٌذٌاب إلػػػى دكرة  ًً هػػٍف جديػػدو إحيائػػ

 فٌّىها يحٌقؽي الٌداللة الٌرهزٌية كالٌضهىٌيةى لمقمب عمى الحياة. ،الهاء(
فػػي رسػػـً أطيػػاًؼ الحيػػاًة الٌتػػي أخضػػعٍا دركيػػش لمقمػػًب  كيسػػتهٌر التٌعبيػػر الػػٌدالليٌ    

القمػب الٌػذم قيًطػؼى  :فيىسػى حتٌػى )تفٌاحػةى الجاذبٌيػة( أم كحدي دكفى سائًر األعضػاء،
فمػػػـ يعػػػٍد يفٌكػػػر إاٌل بػػالعكدة إلػػػى الحيػػػاةو )فأعيػػػدكا  الحػػٌب، :هػػف بسػػػتاًف )حػػػٌكاء( أم

   )القمب(. كدال ًً  الحياة( هف خبلؿ هاٌدة الحياة
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 يقكؿ:
، سى اعى رى تي ذً يٍ سً ىى  ، كى ي   فً يٍ تى بى كٍ الر  اقي 

 اذبي ةٍ الجى ةى كتيف احى 
 يٍ بً مٍ قى  ةى فى يٍ ظً تي كى يٍ سً ىى 
ؿً  يٍ فً  ءى ك اٍ حى  افى تى سٍ بي كى   ي ةٍ دً بى األى أىك 
 رً يٍ غً ص  الٍ  مى كً ضٍ عي  ةى فى يٍ ظً كى  تي يٍ سً ىى 
 .ي  تى ئى رً  فٍ هً  سى ف  ىى ت  الٍ  تي يٍ سً ىى 
 ـى بلى كى الٍ  تي يٍ سً ىى 
 يٍ تً غى لي  ىٍ مى عى  اؼي أىخى 
ًً حى  ىٍ مى عى  يءو شً  كا كيؿ  كي ري اتٍ فى   اًل
 (1)يٍ تً غى لي  ىٍ لى إً  ةى اٍ يى حى ا الٍ كٍ دي يٍ عً أىكى 

كأخيران فقٍد بىى دركيش جسكران بيفى الٌدكاؿ  كهػداليًمٍا، كحػاكؿى كصػؿى الهقطػكًع هػف    
، باالعتهػػاًد عمػػى القػػارئ الهبحػػر الٌػػذم يغػػكصي  ًً سمسػػمًة االىزياحػػاًت الٌداللٌيػػًة أللفاًظػػ
فػػي عبػػاًب التٌأكيػػًؿ؛ ليقػػٌدـى قػػراءاتو تكًشػػؼي عػػف أسػػرارو شػػعرٌيةو تسػػاعدي عمػػى تقريػػًب 

 هف هداليًمٍا.الٌدكاؿ  
 

 األرض  3.1
لقد ثبتى عمهٌيان ككجكدٌيان أٌف األرضى ٌػي كككػبي الحيػاًة األكحػدي الٌػذم تٌٍيػأٍت عمػى    

ككػٌؿ هػا عمػى سطحً كٌؿ الٌظركًؼ الٌطبيعٌيًة كالهيىاخٌيًة لمحيػاًة كالبقػاء كاالسػتخبلًؼ، 
ػػ لخدهػػػًة  تٍ خ رى األرًض هػػٍف هخمكقػػاتو كتضػػػاريسى كهقٌكهػػاتو كتىػػػاغـو طبيعػػي  إٌىهػػػا سي

ًمقىٍت هف أجًمٍا.  البشرٌيًة، كاستهراًر كجكًدٌا كديهكهتٍا؛ لتأديًة رسالًتٍا الٌتي خي
هػػػٌرةن، كفػػػي كػػػٌؿ هػػػٌرةو كاىػػػت  ُِٖكقػػػٍد كردٍت كمهػػػةي األرًض فػػػي القػػػرآًف الكػػػريـ    

ًي بىػػي آدـى ًهػػٍف  اإلشػارةي كاضػػحةن إلػػى أٌف الهقصػػكدى بٍػػا ذلػػؾى الكككػػبي الٌػػذم أىبػػت المٌػػ
ـٍ فيػً، كهٌكػفى لٍػـ أسػػبابى العػرى ترابػً، كذى  ًي، كجعمٍػـ أههػان كقبائػؿى أىٌػ كخبلئػػؼى  يًش فكقىػ

                                                 

 . ُّٕجدارٌية، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
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ا بعضػػػان، ، إلػػػى أٍف  لبعًضػػٍػ ـٍ ًٍ ـٍ بعػػػدى الهػػػكًت كهقػػػر  رفػػػاًت ٌي ـٌ لتكػػػكفى األرضي هعػػػادى ثػػػ
ًي هى ٍـ الٌم ٍف عميٍا. ٍا هٌرةن أخرل ساعةى الحشر، كيرثى يخًرجى  ٍا كهى

ػػػي هحتضػػػفي الهػػػكًت     فػػػاألرضي ٌػػػي هبػػػدأي الخمػػػًؽ كهىطمػػػؽي الحيػػػاًة كالكجػػػكد، ٌك
 فرعػكفى ك سػٌيدىا هكسػى بػيف  رمٌ الًحػكا كػبلـً الكحافظةي األجساًد، يقكؿ تعالى فػي تهػاـً 

ٍىػػا "  كفيػػةو عظيهػػةو هػػف آيػػاًت قدرتػػً: ذاكػػران األرضى  ًهٍى ـٍ كى ٍىػػا ىيًعيػػديكي ًفي ـٍ كى ػػاكي مىٍقىى ٍىػػا خى ًهٍى
ـٍ تىارىةن أيٍخرىلٰ  كي  .(1)" ىيٍخًرجي

كحديثػػً_ ىجػػدي أٌف  ىهػػاذجى هػػف الٌشػػعر العربٌي_قديهػػًاٌطبلًعىػػا عمػػى كًهػػٍف خػػبلًؿ    
ٍييػػاـً الٌػػذم يػػؤٌدم  الٌشػػعراء  قػػد التحهػػكا بػػاألرًض إلػػى درجػػةو كصػػمٍت حػػٌد العشػػًؽ كال
بصػاحبً إلػػى الهػكت، فٍػػي بالٌىسػبًة لٍػػـ هٍػػدي الػكالدًة كهػػكطفي الٌصػبا، كالٌتشػػٌبثي بٍػػا 

فاعي حاضػػرةي الكجػػكًد كالحيػػاًة كالبقػػاًء فهػػفى الٌطبيعػػٌي الػػدٌ  ٍػػاكألىٌ ، هتأٌصػػؿه فػػي الٌىفػػكس
ًً الهعتػدم الٌػػذم يسػػعى إلػى سػػمبٍا، كطػرًد أٌمٍػػا األيصػػبلًء  عىٍػا، كالكقػػكؼي فػي كجػػ
كالٌشػػػرعييفى هىٍػػػا، كقػػػٍد تكػػػٌكفى فػػػي الٌثقافػػػًة البطكلٌيػػػًة فكػػػري الهػػػكًت هػػػف أجػػػًؿ حيػػػاًة 
ـ هٌٍهػةى قيػادًة حهمػًة الهقاكهػًة  ٍػ األرًض، كبٍذا الفكػر تػأٌثرى الٌشػعراء الٌػذيفى حٌهمػكا أىفسى

 .اغًة بقالبو شعرم  صى الكمهة الحٌرة الٌشريفة الهي ٌيًة هف خبلؿ اإلعبله
الٌشػػػعرٌية هركػػػزان لبيػػػًت  بتػػػًشػػػٌكمت األرض فػػػي تجر كفيهػػػا يخػػػٌص دركيشػػػان فقػػػد    

قصػيدي، كرهزٌيػةن لٍكٌيػػًة االىتهػاء كالكجػػكد كالبقػاء، فظمٌػت األرضي رغػػـى تحػٌكؿ الٌرؤيػػًة 
الٌشػػػعرٌيًة كالٌداللٌيػػػة لكثيػػػرو هػػػف عىاصػػػر تكػػػكيًف هعادلػػػًة الٌشػػػعر الٌدركيشػػػٌيًة تحػػػتفظي 

ػ زاء ذلػػؾى يكػػكف الهػػك  ا الٌرهػػزٌم، فػػبل هسػػاكهةٍى تً هٍ بسى تي الٌػػذم تتحقٌػػؽ لمتٌىػػازًؿ عىٍػػا، كا 
لػػذات  إىهػا ٌػػك ضػياع كتيػً ىٍػائي، فػبل كجػكدى " خػارج األرض ، ككجػكديهعػً الحيػاة

 بػػػاألرض ٌػػػي فعبلقػػػة دركيػػػشو  ،ة باهتػػػداد شػػػعرياعر إال داخػػػؿ أرضػػػً الههتػػػدٌ الٌشػػػ
 .(2)" كح بالجسدعبلقة الرٌ 

دالالًت الٌرهػػكز الهحكرٌيػػة عمػػى الحيػػاًة كالهػػكًت فػػي  دراسػػةً  دً كهػػا دهىػػا فػػي صػػدى     
شػعر دركيػشو فٌّىىػا ىػػدرجي األرضى كهىطػكؽو رهػزم  ضػهفى ٌػػذي الٌدراسػًة، هػعى حرًصػػىا 

                                                 

 .ٓٓسكرة طً، اآلية: (ُ)
ـ(، " ىحك قراءةو إبداعٌيةو ىقدٌيةو ألرض دركيشو "، هجٌمة ََُِعف: عثهاف، اعتداؿ) ىقبلن ( ِ)

 .ّٗ، صُٕهجهع المغة العربٌية، هصر، ع
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عمػػى عػػدـً إغػػبلًؽ الػػٌدائرة أهػػاـ دالالتو أخػػرل، إذ إٌف األرضى كهمهػػحو رهػػزم  كصػػؿى 
ةي االسػػتعهاًؿ كخاٌصػةن عىػد الٌشػػعراًء بٍػا الٌشػعراء حػٌد الػػٌذركًة هتشػٌعبةي الػٌدالالًت، ككثيػر 

الهحدثيف الٌذيف حهمكا رسػالةى القكهٌيػًة كالهقاكهػًة؛ فكاىػًت األرضي بالٌىسػبًة لٍػـ عهاهػةن 
 تكٌمؿي رؤكس قصائدٌـ.

ذا أردىػا أف ىقػؼى عىػػد الٌداللػًة الٌرهزٌيػًة لػػؤلرًض عمػى الحيػاة كالهػػكًت فػي بعػػًض     كا 
" هحػكر  كاىػت األرض فيٍػا فػي تمػؾ القصػائد التػي فعميىػا االىخػراطي  قصائًد دركيشو 

الٌرهز في شعر هحهكد دركيش، فاهتزجػت بذاتػً كبهحبكبتػً كبأٌهػً، كبكػٌؿ هػا حكلػً 
فػػي إيػػرادي لرهزٌيػػة األرض يحمٌػػؿ كػػٌؿ هكٌكىاتٍػػا  ، فٍػػك(1)هػػف هعػػالـ الكاقػػع كالٌطبيعػػة"

عػػف عبلهاتٍػػا كيكٌحػػدٌا هػع اإلىسػػاف فػػي بىيػػة  كهػػا يحػػيط بٍػػا؛ ليكشػؼى  اكعىاصػٌر
 .كاحدة ضهاىا لبقاء األرض إذا بقي اإلىساف

الٌطبيعػػػٌي لػػػؤلرًض كاالىغهػػػاسي فيٍػػػا دركيشػػػان إلػػػى اصػػػطىاع  كقػػػد دفػػػع االىتهػػػاءي    
عبلهػػػاتو تتشػػػٌكؿ رهزٌيتٍػػػا بػػػكجٍيًف اثىػػػيًف هتكػػػاهميف، إٍذ ٌػػػي: كاٌبػػػة الحيػػػاة الٌتػػػي 

ػي ه ػك  سػرحتتهٌخض عف الهػكت، ٌك الٌشػكًؽ، كحضػفي الجػراح، كهىػزؿ األحبػاب، ٌك
ًٍ  ،هقابؿ ذلؾ: اٍلعىٍاًشؽي  ًبٍيبى  .(2) كىاأٍلىٍرضي حى

فػػػػي عقػػػكًؿ الٌىػػػػاس  كباالسػػػتىاد إلػػػى ترسػػػػي  دركيػػػشو لقدسػػػػٌيًة األرًض كرهزٌيتٍػػػا   
كقمػػكبٍـ، كجعمٍػػا عبلهػػةن هػػف عبلهػػات الٍكٌيػػة كالكجػػكد، فقػػد ىسػػجى هػػف تضػػاٌداتٍا 

داء الٌتػي تيػراؽي عميٍػا ، فدهاء الٌشٍػ كتقٌربٍػا هػف داللػة  الٌداللٌية عبلقاًت تجاذبو كتكٌحدو
)الحيػاة(، كاجتهػاع الهػػاء  سػىابؿ القهػح كٌردً تىػػ)الهػكت( تهىحٍػا الخصػكبة كالجاٌزٌيػة لً 

فػػي قٌكتػً الفيزيائٌيػػة  الهمػحهػعى  أسػاس الحيػػاة كاألسػػطكرمٌ  هػزمٌ فػػي بعػدي الرٌ  الٌػذم ٌػك
الكاهىػػة  بػذكرحٌبػاتو هػػف ال لػىإ ؿي يتحػػك   فسػادو  كػػؿ   فٍ ة ًهػالهػادٌ عمػى طٍػػارة  الهحافظػة

  . _أم األرض_حضف الهكت في
سػاحة القتػاًؿ أف  الهػكتى فػي بػآهفى دركيػش كاىعكاسان عمى الكاقع كبالهحٌصمة فقد    

ادًة ٌػػػك الٌسػػػػبيؿي الكحيػػػدي، كاألهػػػؿي الهضػػػهري لمخػػػبلًص هػػػػف  كالهقاكهػػػًة، كىيػػػؿى الٌشػػٍػ

                                                 

 .َُّأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي في شعر هحهكد دركيش، ص( ُ)
 . ُٖٔحبيبتي تىٍض هف ىكهٍا، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
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" رثى دركيش شٍداء الػكطف رثػاءن هبكيػان حػاٌران، يفػيضي بكػٌؿ هعػاىي لذا فقد  الهحتٌؿ،
 .(1)الحياًة كالٌتجٌدًد كاالىبعاث "

 ل طكقاف:يقكؿ في قصيدة )يكهٌيات جرحو فمسطيىٌي( الهٍداة إلى فدك 
   ءٍ اٍ دى ٍى ش  الٍ  دى مٍ جً  ص  تى هٍ تى  يٍ تً ال   ضي رٍ األى يً ذً ٌى 
ٍيؼى ًبقىٍهحو الٍ  دي عً تى   بٍ كً اٍ كى كى كى ص 
  !اٍ ٍى يٍ دً بي عٍ اٍ فى 
ٍاءٍ  اٍ ٍى ئو اٍ شى حٍ أى يٍ فً  في حٍ ىى  هى  ًهٍمحه كى
 بٍ رً اٍ حى يي  .. حه رٍ جي  اٍ ٍى ىً اٍ ضى حٍ أى ىٍ مى عى كى 

(2) 
هػػػػف هجهكعػػػػة كباستقصػػػػاء الحهكلػػػػة الٌرهزٌيػػػػة لػػػػؤلرض فػػػػي قصػػػػيدة )األرض(    

 ِٖأكثػر الهفػردات حضػكران فػي القصػيدة، إذ كردت بمفظٍػا ىجػد أٌىٍػا هػف )أعراس( 
هػػٌرةن، ككردت هػػف خػػػبلؿ  ُّهػػٌرةن، ككردت عمػػى صػػػكرة هترادفاتٍػػا )لفظػػان كهجػػػازان( 

هػٌرات، أٌهػا هػف خػػبلؿ  َُْل ( جزئياتٍػا كهكٌكىاتٍػا )الجبػاؿ، الٌىبػات، األىٍػار....إ
،  ٗالٌضػهائر العائػػدة عميٍػػا فػكردت  هػػٌرة، أم هػػا  ُْٓكبٍػػذا يكػكف الهجهػػكع هػػٌراتو

 .سطران  ِْٔالقصيدة البالغة  سطكر% هف عدد ِٔىسبتً 
عف دالالت األرض الهتعٌمقة بهكضكع فصمىا فقد بػدأت داللػة اىبعػاث الحيػاة  أٌها   

تظٍػر فػػي القصػػيدة هػػف بػػدايتٍا، حيػث احتفمػػت األرض بتخصػػيبٍا كارتكائٍػػا بػػدهاء 
،ػػرل األرًض بدـو بػػػى ثػػمػػدرسة االبتدائٌية الخهسة المكاتي قيًتٍمفى عػػهػفتيات ال  ككفٌ  اردو

تكافػػؽ هػػع  فقػػدكلػػى، كهػػف حيػػث الػػٌزهف الػػكاقعٌي لمهذبحػػة بػذلؾ شػػرارة االىتفاضػػة األ
ر آذار ػػػك شػػٍػ رهػػػز اإلخصػػػاب كالحيػػػاة، ٌػػػذا  (3)الػػػٌزهف الحاضػػػر فػػػي القصػػػيدة ٌك
ػػػا ر الٌػػػذم كشػػػفت فيػػػً األرض عػػػف أىٍاٌر ارى تىٍكتىًشػػػؼي اأٍلىٍرضي ) الٌشػػٍػ ًٍٍر آذى ػػػ ٌكًفػػػٍي شى

                                                 

 . ٕٕٓلٌية الحياة كالهكت في شعر هحهكد دركيش، صجرادات، رائد كليد، جد (ُ)
 . ُٕٔحبيبتي تىٍض هف ىكهٍا، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
اعر اإلىكميػػزم لٌشػهػٌرة، ك)آذار( دركيػػشو كػػػ)ىيساف( ا ِّتكػٌررت لفظػة آذار فػػي القصػيدة  (*)

إليكت في قصيدة: األرض الخراب )اليباب(، فقد تىاٌص دركيش في  تكهاس ستيرىس
ٌػػا شػػبقا"، هػع قػػكؿ كر كأكثر ت. س إليػػكت: " ىيسػػاف أقسػػى  قكلػً: " آذار أقسػػى الٌشػٍػ

 الٌشٍكر، يخرج الميمؾ هف األرض الهكات ".
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ػاٍ  ٌى ٍىٍارى ارى ) كاسػتيقظت فيػً الخيػؿ ،(أىٍى ًٍٍر آذى ػ ( ًفػػٍي شى ٍيػؿي ، كاهتػٌد االخضػػرار تىٍسػتىٍيًقظي اٍلخى
ػػٍارىًة(، كاحهػػرار الحجػػارة ػػدىٍل كىاٍحًهػػرىٍاري اٍلًحجى ٍا اٍخًضػػرىاري اٍلهى ػػذى ٌى )ًفٍي األشػػجار تكتزاكجػػ )

ٍا( ٌى ٍارى ػػػًت اأٍلىٍرضي أىٍشػػجى ك جى ٍارى زى ًٍٍر آذى ػػ ارى ) رائحػػػة الٌىباتػػات رتٍ ، كاىتشػػػشى ًٍٍر آذى ػػػ  ٌكًفػػػٍي شى
ػةه ًلمى بى  ـٌ أخيػػرا ليقػاـى االحتفػاؿ الكبيػػر الهىتظرٍاتىػٍاًت(رىٍاًئحى ٍا ، ثػ ٌى ػٍا اأٍلىٍرضي أىٍسػػرىٍارى )قٌٍالىػٍت لىىى

ن بىًسػػٍيطىان( ًكي ػةى...كىاٍحًتفىاالى اٍلد هى
ػػك عػػرس األرض (1)  الٌػػذم ىشػػرى " الخصػػبى  الػٌدهكمٌ  ، ٌك

 .(2)كالحياة، كأشعؿ الٌثكرة كفرحة الٌىصر في يكـ األرض "
التٌىػػاقض الػػٌداللٌي جىبػػان إلػػى جىػػبو لكحػػدة األرض الٌرهزٌيػػة فػػي هطٌكلػػة كقػػد سػػار    

 ـ، الٌتػػػي جػػػػاءتُّٖٗدركيػػػشو الٌتسػػػجيمٌية )هػػػػديح الظػػػٌؿ العػػػػالي( الٌصػػػادرة عػػػػاـ 
)الفػدائٌي( كهػػا سػػٌهاي دركيػش، كذلػػؾ بعػػد  حصػػار بيػركت كصػػهكد الهقاتػػؿ هصػٌكرىةن 

ػػػػء عمػػػػى قػػػػٌكة تى ـ؛ لمقضػػػػاُِٖٗتى عػػػػاـ اجتيػػػػاًح الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمٌي بيػػػػرك   ؼً لي اٍ حى
األجىاس العربٌيػة تحػت هظمٌػة هىٌظهػة الٌتحريػر الفمسػطيىٌية، كلتتحػٌكؿى هرحمػة الٌىضػاؿ 

، كقػد عػٌرضى دركيػػشه ً إسػػرائيؿي سياسػٌي تفػرض هعطياًتػ العسػكرٌم بعػدٌا إلػى هىحػػىن 
ي فيٍػػا بهكاقػػؼ الٌزعهػػاء العػػرًب الٌػػذيف أىكػػركا صػػهكد الهقاكهػػة، فأصػػبحكا فػػي ىظػػر 

 مٌييف، كعادت فمسطيف األـٌ كحيدة كها قاؿ:كاإلسرائ
 ،أيه يٍ  فى ابٍ  اٍ ، يى ؾى دى حٍ ـٍ كيٍىتى كى كى 
 ،بو أى فٍ هً  رً ثى كٍ فى أىابٍ  اٍ يى 
 (3) !ؾٍ دى حٍ كيٍىتى كى  ـٍ كى 

هػػػٌرةن فػػػي  ُِعىػػػد اسػػػتعراًض هكاضػػػع كركد لفظػػػة األرًض ىجػػػدٌا قػػػد تكػػػٌررٍت ف   
كأربػع هػٌراتو جػاءت  جاءت بالهعىى الهاٌدٌم لػؤلرض الككىٌيػة، ثهاىي هٌراتو القصيدة، 

.  بصفةو رهزٌيةو تراكحت في الٌداللة بيف الحياة هٌرةن كالهكًت هٌراتو أيخرى
فيػػً لحظػػة العبػػكر هػػف  هػػف القصػػيدة ىجػػد دركيشػػان يصػػٌكري  فػػي هقطػػعو تػػكليفي  ف   

عمػػى بعػػدو أسػػطكرم   كئػان هتٌ  ،هتكٌسػػط فػػي طريػؽ العػػكدًة هػػف بيػػركتو البحػر األبػػيض ال
                                                 

 (،ِّْ_ُّٔالديكاف، هجهكعة: أعراس، الٌصفحات ) (ُ)
شػػػػػاراتٍا ُٓٗٗالٌزعبػػػػي، أحهػػػػد) (ِ) ـ(، الٌشػػػػاعر الغاضػػػػب هحهػػػػكد دركيػػػػش: دالالت المغػػػػة كا 

حاالتٍا، دائرة   .ُِٕ، صُالهطبكعات كالٌىشر، عهاف، طكا 

 . ّْٓهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ّ)
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عػػف إكهػػاؿ رسػػالتً داخػػؿ  هعمىػػان هسػػتكحىن هػػف قٌصػػة الهسػػيح الػػكاردة فػػي اإلىجيػػؿ، 
ًي  ، لًكى ػػ ػػاٍ فى يي  بيػػركتو )بعػػض الٌزعاهػػات العربٌيػػة آىػػذاؾ( هػػػع  أي باٌتحػػاد شػػقيقً العربػػيٌ جى

تحيػا  تكػكف عبلهػةن عمػى حياًتػً، أرضػان  أٌىػً لػـ يجػد أرضػان  ذلػؾ العدٌك، كقد ىتج عف
يتقػاطع دركيػش هػع اٌتجػاي البعػد األسػطكرٌم  الٌتكليؼ ، كفي ٌذافكقٍا دهً ؼىزي هف

ػػا هقبػػرةن لمغرباء)حقػػؿ الػػٌدـ(، كذلػػؾ بعػػد ىػػدـ  لػػؤلرض الٌتػػي اشػػتراٌا الكٍىػػة، كجعمٌك
ًً لمكٍىػػة ا أعادٌػػ يٍػػكذا الٌػػذم ابتػػاع دـ الهسػػيح بثبلثػػيف قطعػػةن هػػف الفٌضػػة  بعػػد ىدًهػػ

 عمى فعمتً.
 يقكؿ:

 اٍ ىى تى الى سى رً  اٍ ىى مٍ هى كٍ أى ،اآلفى كى 
 ك  دي عى الٍ  عى ؽي هى يٍ قً ش  دى الٍ ت حى ا إذً 
ك بي ضى رٍ أى دٍ جً ىى  ـٍ لى كى   اٍ ٍى قى كٍ فى  ان ىيصى

ىى  هى  اٍ دى
اعى بلى قً  ًي عي فى رٍ ىى كى 

(1) 
كهػػعى تعػػػالي صػػػيحة الٌتحٌسػػػًر عمػػػى حالػػة الٌتشػػػٌتًت العربػػػٌي، كاىعػػػزاؿ األٌهػػػة عػػػف    

( ىمهػحي غطػاءن رهزٌيػان لػؤلرًض الهحتمٌػةً  ٍا الكطىٌيةً قضٌيتً   كاألرض الهحاصػرة )فمسػطيفى
هيػػداىان لمهػػكًت، كجػػداران تيٍكتىػػبي عميػػً لػػكائحي القتمػػى الٌػػذيف  ف أصػػبحتايتػػم، كالٌ )بيػػركت(

 يتساقطكف كٌؿ يكـو كحٌباًت سهسـو عمى تمؾ األرض، يقكؿ:
 ،فً كٍ كى ا الٍ ذى ٌى  افً رى دٍ جي  ىٍ مى بلفه عى ضي إعٍ األرٍ 

ب ةي سيٍهسيـو   ؾى بلى تٍ قى ، حى
كىاٍلبىاًقٍي سيدىل
(2) 

كىبلحظ في الهقطع التٌالي تقٌمبى داللػة األرًض كاضػحان هػف خػبلؿ ربطٍػا بألفػاظو    
 ، ، دكرٌيػػػان، سػػػىبمة، تحبػػػؿي تٌتصػػػؿ بحقػػػؿو داللػػػٌي يفضػػػي إلػػػى الحيػػػاة، هثػػػؿ: )تفقػػػسي

فػات قائػد الهقاكهػػة ، ككػذلؾ فػي الخطػاب اإلىشػادٌم الهكٌجػػً إلػى الػرئيس عر الهقبمػة(
 الٌتحريرٌية آىذاؾ، كالٌذم كصفً بقكلً:

                                                 

 . ّٕٓهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
 . ّٕٗهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)



82 

 

ي   تى ىٍ أىكى  كٍ سى ي دى  اٍ يى  ًحىىاٍ دي ري ًٍ لى ك  حى تى هي الٍ ىىًة كٍ ىي يٍ كى الٍ  سى
(1) 

 
 الهشػػػار إليػػػً سػػػابقان تىػػػتج األرض داللػػػة الحيػػػاة بعػػػد أف كاعتهػػػادا عمػػػى الٌسػػػياؽ   

، لكٌىٍػػا قبػػؿ  يخػػرجى  تحػػٌكؿ حبمػػت عهمٌيػػة الالهقػػاكهكف هػػف أرضو تحٌكلػػت إلػػى هػػكتو
 عمػػى يػػًد ريػػػاحو جمبػػت هعٍػػا الخصػػبى كالٌىهػػاء كالحيػػاة الٌتػػػي بػػأرضو أخػػرل صػػغيرةو 
 يقكؿ: ستستهٌر عمى ثراٌا،

 احً يى الر  ةي بً رى يٍ غً ص  ضي الٍ رٍ األى ؿي بى حٍ تى سى 
 ًٍ ٍقًبمى الهي
(2) 
هؤٌكػدا عمػى فكػرة اسػتهرارٌية _ فيها تبل ذلػؾ هػف سػطكر شػعرٌية دركيشه  كقد ذكر   
أٌف أرضػػا هػػا ٌػػي فاتحػػة األهػػؿ بالحيػػاة سػػتهتٌد عبػػر راحػػة  _األرض كالكجػػكد حيػػاةً 

ٌيٌجػػرى هػػػف  (عرفػػاتالػػرئيس الٌراحػػؿ ) الٌػػذم كجػػد فػػػي الخيهػػة كطىػػان لشػػعبً بعػػد أف 
 .كطىً
 يقكؿ:

ًٍ هى الس  كى  ةى رى يٍ بً كى الٍ  فى دي هي الٍ  عي مى خٍ تى  لى  اءى الهيٍسدى
  ،ةً رى يٍ غً الص   ؾى تً احى رى  تى حٍ ان تى ضى رٍ د  أىهي تى كى 
ةن هى يٍ خى 

(3) 
بعػد الٌتجربػة األيكلػى هػع هػرض القمػب  لدركيشو  كفي أٌكؿ هكاجٍاًت الهكًت الٌذاتٌية   

يترٌسػػػػ  الخطػػػػاب األيقػػػػكىٌي لهػػػػاٌدة األرض ليقتػػػػرفى بهػػػػدار الحقػػػػؿ الػػػػٌداللٌي لمحيػػػػاة 
تجربتػً هػعى قمبػً العميػؿ، همتفٌػان بػبعًض  ىصػكصو غىائٌيػة تسػاير فيبدأ بتقديـً كالهكت، 

ػػػػٌية(  ػػػػاكيف شخصػ ػػػػة عىػ ػػػػيدة )أربعػ ػػػػدي فػػػػػي قصػ ػػػػًز األرض، فىجػ هػػػػػف الٌرهػػػػػكز كرهػ
ػػػػاـ  هجهكعػػػػػة)ٌي أغىيػػػػػة..ٌي أغىيػػػػػة( ػػػػادرة عػ ػػػػةو  ـ،ُٖٔٗالٌصػػ كداخػػػػػؿ هقطكعػػ

                                                 

 . َّٖهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
 . َّٖهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
 . َّٖهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ّ)
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" كػػػ عمػى اقتػػراًب الهػكت اللػػةً دٌ هػف الاألرًض يقتػرب بػػبعىػكاف:)حجرة العىايػة الفائقػػة( 
 .(1)ىكعو هف الٌصيركرة يترافؽ هع الحياة في جدلٌية أرضٌية "

ىػدرؾ أٌف ذات دركيػشو  فػي الهقطكعػةالهىػتًج  التٌػالي فّذا دٌققىا الٌىظر في الهقطع   
(، غبػػتي ، تي ٍأي ػػقى تى ، تبعثػػرتي تتبعثػػري كتتشػػٌظى كتػػرٌدد هفػػرداتو هكتٌيػػةن هثػػؿ: ) ، صػػحتي

)هػٌت( بصػيغة الهاضػي قػد كردت  كهػا أٌف هفػردةى ككمٌٍػا تؤٌكػد عمػى اجتيػاح الهػكت، 
، ككمٌٍػا هىتجػةه فػي  ، ك)الكفاة( ثػبلثى هػٌراتو ، كاالسـ )الهكت( ثبلثى هٌراتو أربع هٌراتو

 الٌرهزٌية لضيؽ األرض عمى الهكت. األصًؿ هف الٌداللة
 يقكؿ:

 رى يٍ طً أى فٍ أى يٍ ال بيد  لً  . ضي رٍ يى األىبً  ؽي يٍ ضً تى  فى يٍ حي حً يٍ ر  يى الٍ ري بً كٍ دي ت
ـى الر  لٍ أى فٍ أىكى    .مٍ رً دٍ امو ييهىز ؽي صى ىى  فً كٍ يي مٍ هً تي بً رٍ عى .. شى  يص هً آدى  ىيٍ ى  كً حى ، لى يٍ جي
 .رً يٍ رً س  الٍ  ؽى كٍ تي فى رٍ ثى عٍ بى . تى  ي  تى احى رى  ىٍ مى عى  مٍ رً بٍ تي قى دٍ ٌى اشى جان كى مٍ ب بتي ثى صى تى 
  ةً اٍ فى كى الٍ  ؿى يٍ بى تي قي حٍ صً ت  كى هً .  يً عٍ كى الٍ  فً بلن عى يٍ مً تي قى بٍ غً .  تي ٍأقىي  تى  
ٌى  ب ؾً حً أي  يٍ ى  : إً ةً رى يٍ صً قى الٍ   ت  ... هً ًؾ؟ كى يٍ هى قىدى  فٍ هً  تى كٍ هى الٍ  ؿي خي دٍ أى ؿٍ ، 
 ؾً اٍ دى  يى الى كٍ تى لى كٍ هى الٍ  أىدى ٌٍ أى اٍ ! هى  ؾً ؤي اٍ كى  بي الى كٍ لي  تى كٍ هى الٍ  أىدى ٌٍ ا أىهى ان ، فى اهى هى ت  تى هً كى 
 ًة اٍ فى كى الٍ  ؿى بٍ قى  ؾً ب  حً أي .  ت  هً  ثي يٍ حى  فٍ هً  عى جً رٍ أًلى مٍ رً دٍ صى  فً ق اٍ دي تى  فً اٍ تى مى الٍ 
ةً اٍ فى كى الٍ  دى عٍ بى كى 

(2) 
)خطبة الٍىدٌم األحهر هػا قبػؿ األخيػرًة أهػاـ الٌرجػؿ  قصيدةكهف خبلؿ هطالعًة     

يتبػٌيف لىػػا هػف هبلحقػػًة ، (3) )أحػػد عشػر كككبػػان( هجهكعػةاألبػيًض( الهضػٌهىة داخػػؿ 
األرض أٌف دركيشػػػان قػػػد اتٌكػػػأ عمػػى حادثػػػةو تاريخٌيػػػةو اٌتٌهػػػت بػػػاألرض دالالت لفظػػة 

يـى الٍىػػػدٌم )سػػػياتؿ( زعػػػيـ إذ هػػػف الهعمػػػكـً أٌف الػػػٌزع، كعبلهػػػةو عمػػػى الحيػػػاة كالهػػػكًت 

                                                 

ـ(، هحهػػػػكد دركيػػػػش: الغريػػػب يقػػػػع عمػػػػى ىفسػػػً، قػػػػراءة فػػػػي أعهالػػػػً ََِٔكازف، عبػػػدي ) (ُ)
 .ّٗ، صُالجديدة، رياض الريس لمكتب كالىشر، بيركت، ط

 . ٌْٕٓي أغىية..ٌي أغىية، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
بعد عاـو كاحدو هف اىدالًع  حرًب الخمػيج الثٌاىيػة، كعػاـو كاحػدو كػذلؾ هػف  صدرت الهجهكعة (*)

اىعقاد هؤتهر هدريد لمٌسبلـ هع إسرائيؿ، كبهصادقة عددو هف الٌدكؿ العربٌية، هٌها جعؿ 
، ٌذي الحكادثى تىعكسي عمى شعر  رؤيتً.كتمقي بظبلًلٍا عمى  دركيشو
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ٌهػا: )سػككاهيش كدكاهػػيش(  يف األصػػبلء()األهػريكيٌ قبيمتػيف هػف قبائػػؿ الٍىػكد الحهر
الهىتصػػرة  األهريكٌيػةس( الٌرجػؿ األبػػيض ههٌثػؿ الحككهػػة سػػتيفىيػزاؾ قػد ألقػى أهػػاـ )إ

ـٌ هػف خبللٍػا كاستسػبلهٌيةن خطبػةن احتفالٌيػةن  ـُْٖٓعػاـ  عمى الٍىكد الحهر شػكمٌية تػ
بىصػػر أهريكػػػا البيضػػاء، كتسػػميـ األرض كاالىقيػػػاد لمٌسياسػػة االسػػػتعهارٌية  االعتػػراؼي 

هحػػٌددة تحػػت  ات، كالعػػيش فػػي ىطػاؽ هحهٌيػػالهفركضػة عمػػى شػػعكب الٍىػكد الحهػػر
 ، كذلػػؾ بعػػد الحػػرًب الٌدهكٌيػػة كاإلبػػادة الجهاعٌيػػة الفتٌاكػػةً سػػيادة اسػػتعبادٌية عىصػػرٌية

عمػى أيػدم الهسػتكطىييف  هػف الٍىػكد الحهػرالٌتػي لحقػت بهبليػيف  كاألهراض كاألكبئة
 يف.األكركبيٌ 

الٍىػكد الحهػػر  قضػػٌيةفػػي ربػط الػٌزعيـ الٍىػػدٌم )سػياتؿ(  قىػػاعى  كقػد تمػػٌبس دركيػشه    
ً هػػع االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمٌي الٌػػذم شػػعبً الفمسػػطيىٌي الٌػػذم كاجػػً الهصػػير ذاتىػػ بقضػػٌية

ـي  الكجػػكد الفمسػػطيىٌي، كهحػػػكي  هػػف أٌدافػػً طهػػػسي  كطىػػً إلػػػى  تػػاريً  أجػػدادي، كتقسػػػي
، هػػعى اإلشػارة إلػػى أٌف دركيشػػان جيػكبو كهػػدفو هعزكلػة تهاهػػان كهحهٌيػات الٍىػػكد الحهػر

يف فػي ىقػؿ حكايػًة الٌشػعًب الفمسػطيىٌي الىٌص أسمكبى الٌشعراء العػالهيٌ قد اتٌبع في ٌذا 
 .هف خبلؿ حكايات شعكبو أخرل هضطٍدةو في التٌاري  اإلىساىيٌ 

ة حركػػالتتٌبػع  هػٌرةن، كىبلحػظ عىػد ِْكقػد كردت لفظػة األرض فػي ٌػذي القصػيدة    
أٌىٍػا تجٌسػػد  العػابر لمقػاراتٌص الشػعرٌم ٌػػذا الػىٌ هىطػكًؽ الرهػزٌم داخػؿ ٍػذا الة ليػالٌدالل

أبعػػادان لمكجػػكد كالكيىكىػػة كالهصػػػير كالهكػػاف، كال غرابػػة حيىئػػػذو أٍف تشػػيرى إلػػى هىػػػاخو 
 ،االىتٍػاء هػف الكجػكد هػٌراتو أيخػرى ك كتراجعو إلى غياًٌب الهػكت  ،هٌرات اىبعاثي  لمحياة

اء كىجػػد ذلػػؾ كاضػػحان فػػي خطػػاًب )سػػياتؿ( الٍزلػػٌي أهػػاـ الٌرجػػؿ األبػػيض الٌػػذم جػػ
ٍف تبٌقى هػف الٍىػكد الحهػر بحيػاةو  ، جديػدةو أفضػؿى بعػدى أف أيبيػدى هػىٍـ الهبليػيف كاعدان هى

 :يقكؿ
بلهان غىرً يٍ رً غى الٍ  ؿي يىقكٍ  يىٍحفري في األىٍرًض ًبٍئران يٍ بي كى  بان، كى

بلهان غىرً يٍ رً غى الٍ  ؿي يىقكٍ . ا الس هاءى ٍى يٍ ًليىٍدففى فً   بان يٍ بي كى
يى  ديقىتىىى اذى ًبهى  . اشى كىٍالفىرى  لىىىاٍ اٍ فى ادي أىطٍ ٍصطى كى ٍدتى حى   ؟بي يٍ غىرً  اٍ ا يى ا كىعى

ٍرًدىى  ًبكىريدو ًهفى  ؿى ًهٍف كى   ءي اٍ تىشى  اٍ فىٍميكيٍف هى  ا؟الز ٍىًؾ أىٍجهى
هيىا؟ ًي دى س  ـي أىف  اٍلغىزىالةى ال تىٍأكيؿي اٍلعيٍشبى ًإٍف هى لًكٍف أىتىٍعمى   كى
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كاهيسى ًإٍخكتيىا  ـي أىف  اٍلجى   ؟بي يٍ ا غىرً كالى باتاًت ًإٍخكتيىا يى أىتىٍعمى
مىٍحفاةى الت يٍ   فبل تىٍحًفًر األىٍرضى أىٍكثىرى ! ال تىٍجرىًح الس 

د تيىى ظىًٍرٌى  ىٍ مى ـي عى اٍ تىىى   ٌى ا األىٍرضي أىشجاري ا األىٍرضي ، جى ٍعري  اٍ ىيا شى
ٌى   ٌٍري ًزيىتيىا زى ٍكتى فً  ًٌذيً "   .اٍ كى   بلى فى ، "  اٍ ٍى يٍ األىٍرضي ال هى

ةى تىٍككيًىٍا ! ال تيكىس ٍر هىرايا بىساتًيىً  ٌىشاشى  ا ٍى تيغىي ٍر 
ٍى  ٌى كىال تيٍجًفًؿ األىٍرضى ، ال تيكًجًع األىٍرضى أىٍى ٍصري  ااريىا خى

ٌى  ، أىىتيـٍ كى أىٍحفادي  ا...ٌى تىٍقتيمكٍ  بلىٍ فى  في حٍ ىى ا ىىٍحفي
ٌى سى  ىى ىىذى هى ذيكا دى ، خي  اٌى كيكٍ ري اتٍ ا كى بي عه ا قميؿو
 ،يى ًٌ  اٍ هى كى 
تىبى اللي ؿى هى هى أىجٍ   (1)ايً يى هً ؽى الٍ كٍ فى  ا كى
،  ٕففػػي الهقطػػػع الٌسػػػابؽ كردت لفظػػة األرض     فػػي الهػػػٌرًة األيكلػػػى جػػػاءٍت هػػػٌراتو

لتحقٌػػؽى عهػػؿ الغريػػب حاهػػؿ الهػػكت الٌػػذم قتػػؿ األطفػػاؿ كالفراش)اإلىسػػاف(، كجعػػؿ 
فػي إطػػار سػػياؽو  ٌػػاكهٌهػػا يػدٌلؿي عمػػى حهًمٍػػا داللػة الهػػكت كركدي األرض هػدفىان لٍػػـ، 

 .يحفر، بئران، يدفف، يصطادي، دهىا(هف األلفاظ الهىتهية لحقؿ الهكت هثؿ: )
ألرًض فػي سػياًؽ جهمػةو ( هػكردان لفظػةى اسػتيفىس)أهاـى  (سياتؿ)كيتكاصؿ خطابي    

ػػذا طمبٌيػةو تػػرت بط بالفعػػؿ الهجزكـ)تحفػػر( الػػكارد فػػي الٌسػػياؽ الٌسػػابؽ الهشػػار إليػػً، ٌك
األرض األيكلى عمى الهػكت، إذ إف  قػكؿى )سػياتؿ(: )ال تحفػر األرضى ها يؤٌكد داللةى 

فػػي رقػػػاًب  حصػػدان لكقػػًؼ آلػػة الهػػكت الحربٌيػػة الٌتػػي أكغمػػٍت  الٌتكٌسػػؿي هعىػػاي أكثػػر!( 
 الٍىكد الحهر.

إٌف أكثرى ها يهٌيز رهكز دركيشو الهحكرٌية أٌىٍػا لػـ تػدخٍؿ فػي دائػرةو هغمقػًة الٌداللػًة،    
ػا  كأٌىٍػا قػٍد ظمٌػتٍ  فػي إطػار العبلهػة أك اإلشػارة بعيػدةن عػف الحٌسػٌيًة، ال تػىٍضي داللتٍي

، كاسػػتجابةن لٍػػذي الهقكلػػًة تتحػػٌكؿ داللػػة إاٌل هػف خػػبلًؿ إيحائٌيػػةو عاليػػةو كتأكيػػؿو عهيػػؽو 
: )ٌػذي األرضي ال هػكتى  األرض تحكالن عكسٌيا هف الهكًت إلػى الحيػاة، فقػكؿ دركيػشو

فيٍػػا حيػػاة(، كألٌىٍػػا عبلهػػةي الحيػػاة يطالػػب عمػػى  فيٍػػا( يعادلػػً قكلىػػا: )ٌػػذي األرض

                                                 

 . ٔٔٓكككبان، ص أحد عشر الديكاف، هجهكعة: (ُ)
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ٍا، هرايػا بسػػاتيىً  ٌسػري كى ٍا، كال تي ٌشاشػتي  ٌيػري غى لساف)سػياتؿ( أف تظػٌؿ عىكاىػان لمحيػاة، ال تي 
ػػؿي جٍ كال تي  ػػػقٍ ، كال تي فى ػػعي؛ فتظػػػٌؿ كهػػػاؿي تى خمقٍػػا الل كككػػػب الحيػػػاة  ٌػػي، ككهػػػا ، كال تيٍكجى

 .األكحدى  البشرٌية
قصػػيدًة ىقػػػؼ عىػػد هقطػػعو يختصػػػري هقكلػػةى التٌهٌسػػًؾ بػػػاألرًض، كبتػػكاتًر هقػػاطًع ال   

 كرفًض الٌصمًح بيفى القاتًؿ كالهقتكًؿ، يقكؿ:
ٍعبً اٍ كى  اٍ ٌيىى  ٍعبً اٍ هى  اٍ ىى ٌي  . يٍ فى شى ري  اٍ ىى ٌي  . يٍ تى شى  تىىاءٍ سٍ كى الٍ  شىجى

ب يءي  ٍعبً اٍ أىٍركى  ييخى ٍعب يٍ حى شى يىٍرًجعي شى ٍكءىان كى  يٍ ، سى ضى  ، ءٍ اٍ هى ٌىكاءن كى
ذكا أى ق عى باٍسهً  يٍ ٍرضى أيه يى بالس يًؼ ، لكى ىً خي  يٍ لىٍف أيكى

 ًً ٍمًح بىٍيفى اٍلقىتيًؿ كقاتًم ةى الص  ٌىدى هيعا
(1)    

ػػًؿ الٌدكلػة األهريكٌيػػة فٍػاٌك )سػياتؿ( ييٍجًهػػعي قػكاي لػػيعمفى فػي اٌدعػاءو ههجػػكجو      هػف ًقبى
فػػكؽ ٌػػذي األرض كاىػػػت : )ٌىػػا كػػاٌف شػػػعبي(، أم: عػػف الحػػٌؽ فػػي همكٌيػػػة األرض
ٌػذي األرض  يقكؿ: )ٌىا هػات شػعبي(، أم: فػكؽكذلؾ حياة شعب الٍىكد الحهر، ك 

هػات شػعب الٍىػػكد الحهػر، كدركيػش فػػي ٌػذي الهقكلػة القدرٌيػػة عمػى لسػاف )سػػياتؿ( 
 .(2)األرض ٌي األـٌ كالحياة كالببلد، ككذلؾى ٌي هقبرة الغزاة "يعتبر " 

كالهػػرأة فػي هػدلكؿو كاحػػدو يشػير إلػػى قػٌكة الخصػػب ٌحػد دركيػػش بػيف األرض ك كقػد    
ػػي تحهػػؿي  كالٌىهػاء، ػػفػي أحشػػائٍا ىي  فتمػػؾى الهػرأة أصػػبحت هعشػػكقةن كػاألرض، ٌك ؼى طى

ا في صكرة أجٌىةو بشػرٌيةو تحتضػىٍا كترعاٌػا حتٌػى تشػٌب الحياة إلى حيف هكعد كالدتٍ
، كتأسيسػػان عى كيترعػػر  تهاهػػان كػػاألرض الٌتػي تحتضػػفي غػػرس الحيػػاة حتٌػى يىهػػكى  كتىهػك،

ي ًقػػبٍ ( يبػدأ ىٌصػً بهحادثػػًة اهػرأةو ىكػرةو، كيي جدارٌيػػةىجػػد دركيشػان فػي ) عمػى ٌػذي الفكػرة
ٍد أف رً الٌتػػي لػػـ ييػػ ىس تمػػؾ الهػػرأةبجػػ فيهػػا يتعمٌػػؽ دالالت الهجػػاؿ هفتكحػػا أهػػاـ عػػٌدة

ك بعيػده عىٍػا كعػف أرضػً أف عٌرفىػا فيهػا  إلػى ، أٌػي حبيبتػً أـ ههٌرضػتً ؟يهكتى ٌك
 بعد أٌىٍا الههٌرضة الٌتي اقتادتً إلى غرفة العهمٌيات، كقاهت عمى رعايتً فيها بعد.

 يقكؿ:
                                                 

 . ٕٔٓأحد عشر كككبان، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
ـ(، هعجػػـػ الهكتيفػػػات الهركزٌيػػػة فػػي شػػػعر هحهػػػكد دركيػػػش، هجهػػػع َُِِحهػػزة، حسػػػيف)( ِ)

 . َٔالمغة العربٌية، حيفا، ص
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 ةه،أىرى ًت اهٍ لى اٍ قى 
هىر  المكٍ الٍ  يٍ ٍت فً بى اٍ غى كى     (1) ...ي  بً لى هى

ػػك دركيػػش  كأهػػاـى هسػػألة اسػػتهرارٌية الحيػػاة أك ىٍايتٍػػا    )الهػػكت( يحتػػاج الهىفػػٌي ٌك
ي هعػػً، ، كتؤاىسػػً المٌيػػؿ كتقتصػػدي إلػػى اهػػرأةو تقاسػػهً الحىػػيف إلػػى األرض جدارٌيػػةفػػي 

كتخػػػتمط بػػػً كػػػاختبلط الٌسػػػهاء بػػػاألرض، كذلػػػؾ باعتبػػػار األرض كالهػػػرأة عىصػػػرم 
دكرة الحيػػاة، كهػػف ٌىػػا كػػاف الػػػٌدفاع عػػف الهػػرأة كعػػف األرض كاجبػػان هػػػف  اسػػتكهاؿً 

ػػالي " يشػػػٌكؿ  كاجبػػػات البطكلػػػة، ألٌف ضػػػياع أحػػػدٌها يعىػػػي عدهٌيػػػة الكجػػػكد، كبالتٌػ
 .(2)الهكت آخر طريؽ الحقيقة اإلىساىٌية عمى ٌذي األرض "

 يقكؿ:
 ؾى دى حٍ كى 
، يى فً ىٍ هى الٍ   تىضيه ؾى  ةه أرى اهٍ  الٍ  ،في يٍ كً سٍ هً  اٍ ي 
 ًسهيؾى اٍ قى تي  ةه أىر اهٍ  الىٍ ، كى اٍ ٍى يٍ دى ٍٍ ىى  فى يٍ بى 
 ي  حً اٍ بى اإلً  ظً فٍ م  الٍ بً  ؿً يٍ م  الٍ  دً اٍ صى تً اقٍ  ىٍ لى إً  فى يٍ ىً حى الٍ 
ءً اٍ هى س  الٍ بً  اٍ ىى يٍ فً  ضً رٍ األى طً بلىٍ تً ًؼ الخٍ دً اٍ رى هي الٍ 

(3) 
فقػػػد عػػػٌدٌا دركيػػػش باعثػػػة  جدارٌيػػػةفػػػي  كترسػػػيخا لداللػػػة األرض عمػػػى الحيػػػاة   

الٌتحٌدم كاإلصرار عمى الحياة، كهكاجٍة الهػكت كالفىػاء حتٌػى فػي الٌمحظػات الحرجػة 
ا اخضػرار القصػػيدة  هػف حياتػً، فىجػدي يتمػٌبسي بػاألرض عىػػد اقتػراب الهػكت، كيمبسٍػ

، فٍػذي األرض الخضػراءي  هػف  الٌتػي تكػٌررٍت فػي أكثػرى  الػٌداٌؿ عمػى االىبعػاث هػف جديػدو
ى طػػػػكؿ القصػػػػيدة )خضػػػػراء أرض قصػػػػيدتي( اهتزجػػػػٍت باألسػػػػاطير هكضػػػػعو عمػػػػ

   كاألحداث التٌاريخٌية كالٌديىٌية؛ لتبقى خالدةن باقيةن هتجٌددة الحياة.
 يقكؿ:

 يٍ فً كٍ ده يى حً اٍ ره كى ٍٍ ءي . ىى اٍ رى ضٍ خى  يٍ تً دى يٍ صً ضي قى ءي، أىرٍ اٍ رى ضٍ خى 
ٍٍره كى ، كى يٍ تً ا أيخٍ : آًي ، يى ةً شى اٍ رى لمفى  سى هً ٌٍ ألى  ءً اٍ كى غٍ إلً  يٍ فً كٍ ده يى حً اٍ ىى

                                                 

 .َٕٗالديكاف، هجهكعة: جدارٌية، ص (ُ)
 .ِٓبيركت، صـ(، الهكت كالٌشعر، دار الٌىٍار لمٌىشر، ُّٕٗرفقة، فؤاد) (ِ)

 .ِٖٕالديكاف، هجهكعة: جدارٌية، ص (ّ)
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ٍقرً  حً اٍ ىى جى  ىٍ مى عى  ءً اٍ قى بى الٍ بً  ةً هى يٍ دً قى الٍ  رً يٍ طً اٍ سى األى  ،الص 
ٌٍكى ييبىد ؿي   أىىشأًت  ثي يٍ ، حى ةى دى يٍ عً بى ـى الٍ هى قً الٍ اًت كى ايى ر  الٍ  كى

   (1) .يٍ لً  فً اٍ يى سٍ ى  الٍ  اًلؾى هى هى  شي كٍ يي جي الٍ 
الهكٌكىػػة لداللػػة الحيػػاة كالهػػكت فػػي كأخيػػرا فٌّىىػػا ىبلحػػظ عىػػد رصػػد الهمفكظػػات    

ىصػكص دركيػػش الٌشػػعرٌية أٌٌىٍػػا جهيعػػان تعػاىؽ األفكػػار الهٍيهىػػة عمػػى عقػػكؿ جهػػكع 
ػػذا يػػدٌؿ  ، ٌك االىتفاضػػة الفمسػػطيىٌية، فػػي ظػػٌؿ األحػػداث الٌتػػي تتػػكالى عمػػيٍـ كػػٌؿ يػػكـو
عمى عهؽ فٍـ دركيش لقضٌيتً، كجبلء فكري في ىقؿ هعاىػاة شػعبً، كقػد حهػؿ ٌػذا 

أف يكػكف ٌػك الٌشػاعر الهقػٌدـ عمػى غيػري فػي الٌصػعيد الٌسياسػٌي كالػكطىٌي، كهػػا عمػى 
لػك كػاف شػرطٌي الهػركر صػاحب الػٌزٌم الههٌيػػز الٌػذم يقػؼ كحيػدان أهػاـ إشػارةو هركرٌيػػةو 

 يىٌظـ حركة الٌسير الهكتٌظًة.
 

 البحر:  4.1
ًؿ كالحيكٌيػًة، كذلػؾى كفقػان إٌف البحرى هف الٌرهكًز الط بيعٌيًة الٌتي تتهٌيزي بػالتٌغٌيًر     كالٌتحػك 

الختبلفػػات الحقػػًب الت اريخٌيػػًة كاالجتهاعٌيػػًة الهشػػٌكمة لداللػػة ٌػػذا الٌرهػػز، كهػػا كترجػػعي 
التٌعٌددٌيػػػةي الٌداللٌيػػػةي لمبحػػػر إلػػػى االعتباطٌيػػػًة غيػػػًر الهحػػػدكدًة كالفكضػػػكٌيًة فػػػي تكجيػػػً 

حػػان كػػاف أك عػػذبان، كهػػا دلٌػػٍت كالبحػػر فػػي المغػػة خػػبلؼ البػػٌر، هم ،اإلحػػاالًت الٌداللٌيػػة
كمهة البحر فػي الهعػاجـً أيضػان عمػى هعىػى األىٍػار العظيهػة، كقػد أجهػعى أٌػؿ المغػة 

ـٌ ٌك البحرعمى  أٌف الي
(2). 

ـ الٌػذم هىحػكيي كقد     شٌكؿى البحري في الٌذٌىٌيًة العربٌيًة القديهػًة تصػٌكران هغػايران لتصػٌكٌر
ـ  ـٍ يعتىػكا بػً فػي شػعٌر كهػا اعتىػكا بحٌبػاًت الٌرهػاًؿ الٌتػي هٌثمػٍت الهػكطفى لمٌصحراًء، فمػ

، كرغـى ها لمبحًر هػف جغرافٌيػةو ههتػٌدةو عبػر الٌشػكاطًئ الهحا ػكالهقاـى ًة لمحػدكد العربٌيػًة ًذيى
ًي  لػػـ يقػػتحـٍ حيػػاة العػػرب القػػدهاء؛ ألٌىٍػػـ ٌػػابكا هىػػً فػػأٌهمكا بالتٌػػالي التٌعاهػػؿ  إاٌل أٌىػػ

، كظػػػٌؿ العػػػرب القػػػدهاء كثيػػػرا ئح الٌشػػػعراءً لػػػـ يشػػػغٍؿ قػػػرا هعػػػً، كهػػػف ٌػػػذا الهىطمػػػؽ

                                                 

 .ُٖٕالديكاف، هجهكعة: جدارٌية، ص (ُ)
 .ُْ، صْ)بحر(، ج هادة  العرب، لساف هىظكر، ابفاىظر:  (ِ)
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" ذلػػؾ الهجٍػػكؿ الهخيػػؼ، كظػػٌؿ البحػػري بالتٌػػالي عمػػى ٌػػاهًش الٌشػػػعًر  بالىسػػبًة لٍػػـ
 .(1)" العربي  
ػفقد كٌثؽى  الكريـ القرآف أٌها      فػي البحػر ةلفظػ تكرد إذ  البحػر، ك العػرب بػيف مةالص 

فهثػاؿ اإلفػراد قكلػً تعػالى: "  كالجهػع، ثىيػةكالتٌ  إلفػرادا  :بلثالػثٌ  بصػيغٍا الكػريـ القرآف
بنا ػرى ًي ًفػي اٍلبىٍحػًر سى ػًبيمى ػذى سى ػا فىات خى ٍيهى كتى ا ىىًسيىا حي هى ًٍ ٍجهىعى بىٍيًى مىغىا هى   فػي ، كالتٌثىيػة(2)" فىمىه ا بى

ٍيًف أىقكلػػً تعػػالى: "  ػػعى اٍلبىٍحػػرى ٍجهى ت ػػى أىٍبميػػ ى هى ػػى ًلفىتىػػايي الى أىٍبػػرىحي حى ٍك أىٍهًضػػيى ًإٍذ قىػػاؿى هيكسى
ػا قيبن ػػرىتٍ ، كهثػػاؿ الجهػػع قكلػػً تعػػالى: " (3)" حي ػػاري فيج  ا اٍلًبحى ذى كقػػد كردت كػػذلؾ ، (4)" كىاً 

ٍبعىةي أىٍبحير: " تعالى قكلً( في أبحر) ةالقمٌ  جهع يغةصب  .(5)"كىاٍلبىٍحري يىهيد يي ًهف بىٍعًدًي سى
 حػكؿ تػدكر ٍػاكمٌ  ، كاتهػرٌ سػبع  كردت( فقػد الػيـٌ ) كمهػة هىٍات البحر ك هرادفا اأهٌ    

، كهثػاؿ ذلػؾ قكلػً إسػرائيؿى  كبىػي فرعػكفى  آؿ هػع _بلـالٌسػ عميػً_ هكسػى دىاسػيٌ  خبػر
ًىػػي تعػػالى: " ػػاًفي كىالى تىٍحزى ـ  كىالى تىخى ًً ًفػػي اٍلػػيى ًً فىأىٍلًقيػػ مىٍيػػ ا ًخٍفػػًت عى فقػػد جػػاءت ، (6)" فىػػًّذى

ـٌ  ( فػػي الخطػػاب القرآىػػي لمتٌٍدئػة هػػف ركًع أ ـٌ هكسػػى، كاإلسػػرار لٍػػا بحفػػظ لفظػة )الػػي
، كالٌداللػة الٌتػي حهمتٍػا لفظػة في العاـ الٌذم كافى ييقتؿي فيػً الكلػدافٌا هف فرعكف كلدً 

ـٌ ٌىػػا ٌػػي تحقيػػؽ كعػػد المٌػػً فػػي  ـٌ ليكػػكف  الحيػاة كالٌىجػػاةالػي ػػك صػػغير، ثػػ لهكسػػى ٌك
البحػػر كػػذلؾ ٌػػك كسػػيمة الٌىجػػاة هػػف الهػػكت لسػػٌيدىا هكسػػى عىػػدها اسػػتعهؿ عصػػاي 

بػػً الل إٌياٌػػا ليفمػػؽى البحػػر كيٍػػربى هػػف فرعػػكف، كلسػػٌيدىا يػػكىس الٌتػي  الخػػارج هػػف ٌك
 .حمة هف الهكت إلى الحياة الجديدةد الرٌ الهشاٌد تجسٌ  ككٌؿ ٌذيبطف الحكت، 

كقد سٌخر المًٌ البحر لمبشرٌية تحقيقػا لهتطمٌبػات حياتٍػا، فٍػك سػٌر الكجػكد كالحيػاة    
كلػػكالي لهػػا أعشػػبًت األرض، فالٌىػػاس يػػأكمكف هػػف خيػػري، كهىػػً يسػػتخرجكف صػػيدٌـ 
ـ  الٌػػذم أيحػػػٌؿ لٍػػػـ، كهػػػف خبللػػػً يجمبػػكف هتػػػاعٍـ، كفيػػػً يسػػػٌيركف سػػػفىٍـ كهػػػكاخٌر

                                                 

  .ِٗٔهجىكف التراب، ص ،الىابمسي (ُ)

  .ُٔسكرة الكٍؼ، اآلية: (ِ)

  .َٔسكرة الكٍؼ، اآلية: (ّ)

 .ّسكرة االىفطار، اآلية: (ْ)

  .ِٕسكرة لقهاف، اآلية: (ٓ)

  .ٕسكرة القصص، اآلية: (ٔ)
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بعيػػدةو، كاألعظػػـ هػػف ذلػػؾ أٌف البحػػر قػػد  ليجمبػػكا البضػػائع كالهسػػتمزهات هػػف أهػػاكفى 
كػاف كسػػيمة اسػػتهرار الحيػػاة فػي قٌصػػة سػػٌيدىا ىكح_عميػػً الٌسػبلـ_ بعػػد أف أهػػري المٌػػً 

 الطكفػاف بعػد اتيٌ رٌ الػذٌ الٌتي تتىاسػؿ هىٍػا  األزكاج بحهؿ تعالى أهري ثـٌ ة، ىيفالسٌ  بصىع

ت ػٰى إً ، قػاؿ تعػالى: " األرض سطح فيً كٌؿ هف عمى ٌمؾ ذمالٌ  فىػارى حى ػا كى ػاءى أىٍهريىى ا جى ذى
ٍيًف اٍثىىٍيفً : الت ى كري قيٍمىىا ٍكجى ٍىا ًهٍف كيؿ  زى  .(1)" اٍحًهٍؿ ًفي

عر العربي  الهعاصػًر فقػًد أصػبح البحػر هكضػع اٌتهػاـو لػدل الٌشػعراء، أٌها في الشٌ    
كاٌتخػذى أبعػػادان هتعػػٌددةن باعتبػػاًري هظٍػػران هػف هظػػاًٌر جهػػاًؿ الطبيعػػًة، كهىطمقػػان إىسػػاىٌيان 
فػػي الٌسػػفًر كالػػٌرحبلًت كالٌتجػػارًة كالحػػركًب، كقػػد أضػػفى عميػػً الٌشػػعراء الهعاصػػركف 

كالضػػػػياًع كالغربػػػًة كالبحػػػػًث عػػػػف كاالىتقػػػػاًؿ كالغػػػدًر  صػػػفاتو كثيػػػػرةن: كػػػالقٌكًة كالبعػػػػد
 الهصيًر، كها إلى ذلؾ.

كرغـى ها لمبحػر هػف هحهػكالتو رهزٌيػةو تتعثٌػر اإلحاطػة بٍػا، كدالالتو هائٌيػةو كتمػٌكفو    
كتغيًّػػرو فػػػي هعجػػـ شػػػعراء الحداثػػػة، إاٌل أٌف دركيشػػان قػػػد اسػػتقكل عمػػػى الهصػػػاحبات 

أضػػاؼى " هعػػاىيى شػػعرٌيةن جديػػدةن  إلىسػػاىٌي، كهػػا أٌىػػً قػػدالٌرهزٌيػة لػػً بربطٍػػا بػػالكجكد ا
ا باإلضػػافة إلػػى دالالتو ، (2)" لمبحػًر، لػػـ يسػػبٍؽ لغيػػرًي هػػف شػعراًء العػػالـً أٍف أضػػافٌك

ػػعيبى عمػى الكثيػر هػػف الٌدارسػيف هعٍػا تحديػػديٌا أخػرل ا زٌيػػان شػاعرٌيان كرهزٌيػا صى  ،ألبسٍػ
ا في خطػكةو هىػً لتجػاكز كاقػع الػٌدالالت الٌػذم فرضػً بعػض الٌشػعراء هػف  كفٌؾ رهكٌز

ثرائٍا بها ٌػك جديػد، حتٌػى أٌىػً قػد أضػفي كارتقػى  اإلىسػاف، صػفة عمػى البحػر قبمً كا 
األىسػػىة، فعاىقػػً كتهػػاٌى هعػػً كهػػا لػػك كػػاف ذاتػػان تزفػػر بالحيػػاة  هصػػاؼٌ  إلػػىبػػً 

اىطمػػػؽى  (3)" شػػعرٌيةن ذات بعػػدو سياسػػي  كاضػػحو كبػػالهكت هعػػان، كأسػػبؿ عميػػً " رؤيػػةن 
 . ًً الفٌىي   هىٍا في كعي

 يقكؿ في قصيدة )رباعٌيات(:
 قىٍاؿً اٍلبيٍرتي  فى كٍ يي عي  تي يٍ قى الىٍ  فً جٍ س  الٍ  ًب كٍ قي ثي  فٍ هً 

 ًب يٍ حً ر  الٍ  ؽً فٍ اأٍلي كى  رً حٍ بى الٍ  ؽى اٍ ىى عً كى 
                                                 

 .َْسكرة ٌكد، اآلية: (ُ)

 .ِٖٗهجىكف التراب، ص ،الىابمسي، شاكر (ِ)

  .ِْٕهجىكف التراب، ص ،الىابمسي، شاكر (ّ)
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 يٍ لً اٍ يى م  الٍ  لٍ دى حٍ إً  يٍ فً  فً زٍ حي ادي الٍ كى سى  د  تى ا اشٍ ذً ًّ فى 
 (1) !!يٍ بً يٍ بً حى  رً عٍ شى  يٍ فً  ؿً يٍ م  الٍ  اؿً هى جى بً  ز لٍ عى تى أى

 فهػاؤيي  كهػا أٌف دركيشػان قػد اٌتخػذ هػف هتعٌمقػات البحػر الهىحػى الرهػزٌم ذاتػً أيضػا،   
رهػزه لمحيػاة كأسػػاسه لكجكدٌػا، فػػّذا اخػتمط بالهمكحػػة ازداد قػٌكةن لمحفػػاظ عمػى طٍارتػػً 

، العػػػدٌك الػػػٌدخيؿ عمػػى كطىػػػً كشػػػعبً يػػػدٌلؿي عمػػىهػػف الفسػػػاد، كهػػػا أٌف همػػح البحػػػر 
، كاهتػػداديي كسػػعتًي رهػػزه الهتػػداًد حػػٌدة ثػػكرة الغضػػب هػػف الهحتػػؿٌ  كزرقتػػً تشػػيري إلػػى

مػػػػـ كدكاري كصػػػػخبً يشػػػػيراف إلػػػػى اشػػػػتداد كطػػػػأة الظٌ  ،الٌشػػػػتاًت كالٌمجػػػػكًء الفمسػػػػطيىيٌ 
جػػة، كقػػاع البحػػر الٌػػذم ال ٌم الثٌػػكرة الفمسػطيىٌية الهتأجٌ كاالسػتبداد، أك بالهقابػػؿ الٌضػػد  

يسهح لؤلهكات البقاء فيً فتقذفٍـ أهكاج الحيػاة خارجػً  كفمسػطيف الٌتػي ال تحتضػف 
اجركا بهكتسػػػػبات الجبىػػػاء هٌهػػػػف ال يػػػػدافعكف عىٍػػػػا، ككػػػػبلب البحػػػػر رهػػػػزه لهػػػػف تػػػػ

كهػعى تطػػك ًر االىزيػاًح الػٌداللي  لمفظػػًة االىتفاضػة هػف الجكاسػيس كالهخبػػريف كالعهػبلء، 
البحػػًر عىػػد دركيػػش تصػػؿي الهرحمػػةي بػػً إلػػى أف يعتبػػرى البحػػرى هعػػادالن لفظٌيػػان لشػػعًب 

: ًً  فمسطيف في قكًل
تيىىا ٍاشى ٌىشى تيىىٍا،  ٌٍشى  كىاٍلبىٍحري دى

ليٍعبىتي   ىىاكىغيٍربىتيىىا كى
اًئىىا اٍلهي   ًٍ مى ستىأىصى كىاٍلبىٍحري أىٍرضي ًىدى

ًي  ٍف اٍل بىر  لى هى  كى
 ًٍ     (2) ..اٍل بىٍحرى لى

كقد تٌكج دركيش لمبحر تهثاالن رهزٌيان دااٌل عمى الحياة، حيىها لجػأ هػع عائمتػً عػاـ    
ـ إلى بيركت هطركديف هف قرية البركة، فمػـ يجػدكا سػبيبلن لمٍػركب اآلهػف إاٌل ُْٖٗ

ا بحػر، يػا " يػ عبر البحر الٌذم كاف سببان في اإلبقاء عمى حياتٍـ، فظٌؿ يرٌدد قكلػً:
ـٌ ليكػكف البحػر )داٌؿ الحيػاة( ذاتػً هىقػذيي هػف الهػكت ، (3)" بحر.. خذىي إلى ٌىاؾ ثػ

                                                 

 .ّّالديكاف، هجهكعة: أكراؽ الٌزيتكف، ص (ُ)

 .ّٕٕالديكاف، هجهكعة: هديح الظٌؿ العالي، ص (ِ)

 .ّٔ(، صpdf، هحهكد، في حضرة الغياب )دركيش  (ّ)
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الهطارًد لػً كلكثيػرو هػف الهٌٍجػريف حاضػىان لمبػكارج البحرٌيػة الٌراسػية قبالػة شػرفة شػقٌتً 
 لهكاجٍة الهكت. في بيركت استعدادان 

كبتغمغػػػؿ الهػػػتف الٌشػػػعرٌم لػػػدركيشو تىكشػػػؼي لىػػػا ٌيهىػػػة لغػػػة الهػػػكت االىفجارٌيػػػة    
كطغيػاف حضػػكري، حتٌػػى ىجػػدى أٌف " فضػاء الهػػكت ٌػػك كػػكفه فػي الٌشػػعر أقاهتػػً لغػػةه 

كقػد شػٌكؿ البحػر هتىٌفسػان أساسػٌيان ، (1)تشٌكمٍت أصبلن ًهٍف رؤلن هؤٌطرةو بأىسػاؽو فكرٌيػةو "
 .الهكت حيىا، كهٍادىتً حيىان آخر، كاعتباري األهؿ الكحيد لحياة الكطفلتحٌدم 

الٌػذم كػاف كحػدةن بىيػت  فعىد الكلكج في ىٌص )هديح الٌظٌؿ العالي( يطالعىػا البحػر   
 (ّٔ) القصػيدة بأكهمٍػػا عميػً، ككػػاف عىكاىػان لٍػػذي الهرحمػة، كقػػد كردت لفظػة البحػػر

ك يهٌثؿ حالة الٌضػياع كالٌتشػرٌ  د، ذلػؾ البحػر الهتحػٌكؿ هػف الٌزرقػة إلػى القتاهػة هٌرةن، ٌك
كالهػبلذ كالهٍػػرب كالهسػتقٌر كالحيػػاة  كالٌسػكاد، كقػد أكصػػؿ دركيػش البحػر حػػٌد الػكطف

عمػػػى األرٌض؛ كليتحػػػٌكؿ فػػػي هراحػػػؿى أخػػػرل إلػػػى تٌيػػػاراتو جارفػػػةو هػػػف الهػػػكت، فقػػػد 
ٌػذا بحرا في بيػركتو هااىفػٌؾ يطمػؽ الٌرصػاص عمػى الٌىػاس، كفػي  استحضر دركيش

ػط  لمٌداللػة الٌتقميدٌيػة لتكػكف قصػيدة "   رتطػكٌ  عػف رةهعٌبػ العػالي، ؿٌ الٌظػ هػديحاألهػر تىخى
 .(2)" البحر داللة في كبير
 يقكؿ:
 ةن يى ىً ري أيغٍ كٍ في صٍ عي الٍ  حي تى فٍ . يى  اًفذً كى ى  ى الٍ مى صى عى اٍ صى ر  ري الٍ حٍ بى الٍ  ؽي مً ييطٍ 
ؼ  الٍ ىى ري اٍ ري جى ي ةن . ييطى رى ك  بى هي  ٍف الٍ كٍ هي . يى  فً اٍ خى د  الٍ  ىٍ لى إً  ـً اٍ هى حى ا رى    تي هى
ًت اٍ قى ري ط  الٍ  يٍ فً  ضى كٍ ر  الٍ  عي يٍ طً تى سٍ يى 

(3) 
، فعىػػدها تضػػيع شػػيءلقػػد أحػػاط الهػػكت بكػػٌؿ هكػػافو كفػػرض سػػطكتً عمػػى كػػٌؿ    

ػذا الٌػذم  األحبلـ كاآلهػاؿ يخػرج الهػرء هػف الحيػاة بيػدو بيضػاء، كيىٍػار هػا يىٍػار، ٌك

                                                 

(، الهػػػكت فػػػي الٌشػػػعر العربػػٌي الهعاصػػػر، هطبكعػػػات اٌتحػػػاد الكتٌػػػاب ُٗٗٗهشػػكح، كليػػػد) (ُ)
 .ّّالعرب، سكريا، ص

 الشػعر بيػت دركيػش، هىشػكرات هحهػكد تكمـػ ـ(، ٌكػذاََِٗكآخػركف) اإللػً عبػد بمقزيػز، (ِ)

 .ُُٕ، صُط الكحدة العربٌية، دراسات بزيع، بيركت، هركز الفمسطيىٌي، شكقي
 . ِّٔهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ّ)
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الٌتػػي كٌشػػح فيٍػػا جهالٌيػػات الحيػػاة بػػالمكف األبػػيض )لػػكف قصػػدي دركيػػش فػػي الحالػػة 
   ، كيهكت البحر بعدها كاف عىكاىان لمحياة.كفف الهكت(، ليهكت كٌؿ جهيؿو 

 يقكؿ:
  ران اٍ ٍى ىٍ ري هي اٍ ٍى ىٍ ا يى هى  دىٍع كيؿ  

 !ؾٍ بً اٍ تى كً  فٍ ءو هً يٍ شى م  أى ـٍ ًٍ يٍ مٍ عى  أٍرى قٍ  تى الى كى 
 ضي يى بٍ أى ري حٍ بى الٍ كى 
 ءي اٍ هى الس  كى 
 ءي اٍ ضى يٍ بى  يٍ تً دى يٍ صً قى 
 ضي يى بٍ احي أىسى هٍ الت  كى 
 ءي اٍ كى ٍى الٍ كى 
 ءي اٍ ضى يٍ بى  يٍ تً رى كٍ فً كى 

ٍمبي ا  (1)ضي يى بٍ أى رً حٍ بى لٍ كى
الهبلحػظ أٌف دركيشػػان قػد اسػػتخدـ المػػكف األبػيض الٌػػذم ات ًفػػؽى فػي الٌسػػياؽ الػػٌداللٌي    

ػػػػ ػ" ىقػاء الٌسػريرة كالٍػدكء كاألهػػؿ كحػٌب الخيػر كالحيػاة كعػػدـ  ػ ـٌ عمػى أٌىػً رهػزه لػ العػا
، لكػػٍف رغػـ هػػا يحهمػػً المػػكف األبػيض هػػف هعػػافو كدالالتو رهزٌيػػةو (2)الٌتقٌيػًد كالتٌكمٌػػؼ "

إيجابٌيػػةو إاٌل أٌىػػػً قػػػد يىحػػػرؼي فػػػي أيفيػػػًؽ االسػػػتخداـ الٌسػػػيهيائٌي إلػػػى دالالتو هىاقضػػػةو 
كالقتػؿ كالػٌدهار كالهػكت إذا اٌتصػؿى  ضٌدٌيةو لمٌدالالت الٌسػابقة، كػالحزف كالٌسػأـ كالػٌدىس

 بالعدٌك.
أٌهػػػا باجتهػػػاع البحػػػر الهكٌشػػػح بزرقػػػة الٌسػػػهاء بػػػالمكف األبػػػيض الٌػػػذم يستحضػػػر    

سكد كيحيؿ عميً فٌّف الٌداللة تىطكم عمى غػرؽ البحػر بػالهكت القػادـ هػع ىقيضً األ
فبحػػػر  االجتيػػاح اإلسػػرائيمٌي لبيػػركت، كبػػػٌث اآللػػة العسػػكرٌية لتقصػػػؼى شػػعبان أعػػزؿ،

بيػركت الٌػذم احتضػفى الفمسػطيىٌي عىػدها سػافر فيػػً فكػاف لػً هٍػدان كحيػاةن، ٌػك ذاتػػً 
ًهػؿى عميػً الفمسػطيىي  ىعشػان  فػي حهمػة حصػار بيػركت، كالهذبحػة الٌتػي  البحر الٌػذم حي

 ـ.1982 أيمكؿ 16 يف فيلمبلجئيف الفمسطيىيٌ  ىفٌذت في هخٌيهي صبرا كشاتيبل 
                                                 

 . ّٕٗهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
  .ُّٕدکفف، ص دار المكف، هيبلىك، عىاصر ـ(، عمـُِٖٗعبك، فرج) (ِ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1982
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 يقكؿ:
 :ضه يى بٍ أى ءو يٍ شى  ؿ  كي 
 اٍ تيىى مى يٍ ءي لى اٍ ضى يٍ بى 
 اٍ ىى تي كى طٍ خي كى 
 ضي يى بٍ في أىكٍ كى الٍ  اٍ ذى ٌى كى 
 يٍ ئً اٍ قى دً صٍ أى
 اري غى ةي الص  كى ئً بلى هى الٍ كى 
 ءً اٍ دى عٍ األى ةي رى كٍ صي كى 
، كي يى بٍ أى  ،رحٍ بى الٍ  ءي ًهؿٍ  ،ري حٍ بى الٍ  اٍ ذى ٌى  . ءي اٍ ضى يٍ ةه بى رى كٍ صي  ءو يٍ شى  ؿ  ضي
 (1)ضي يى بٍ أى

كلعػػػٌؿ الٌتجربػػػػة الهعاصػػػرة لكاقعػػػػة الهػػػػكت العشػػػكائٌية عمػػػػى شػػػعب دركيػػػػشو قػػػػد    
اىعكسػت عمػػى تجربتػػً الٌشػػعرٌية، هٌهػا جعمػػً يمػػكذ بتيهػػاتو رهزٌيػةو تسػػتقي داللتٍػػا هػػف 

بلت سػػريعة فػػي هديىػػة قديهػػة تػػأهٌ حقػؿ الحيػػاة كالهػػكت، كهىٍػػا البحػػر فػػي قصػػيدة )
( هػػػف هجهكعػػػة )حصػػػار لهػػػدائح طالهتكٌسػػػ األبػػػيضعمػػػى سػػػاحؿ البحػػػر  كجهيمػػػة

ذي الهجهكعػة _كهػا ىعمػـ_ قػٌدهٍا اىعكاسػان لهعاىػاة ُْٖٗالبحر( الٌصادرة عاـ  ـ، ٌك
ـ، كطػػػردي هػػػف ُِٖٗ لبيػػػركت عػػػاـ اإلسػػػرائيميٌ  االجتيػػػاحعػػػد ب ىفسػػػٌية خاٌصػػػة بػػػً

بٍـ هػػػف تقػػػرٌ  ٍػػػاأىٌ كف اعتقػػػد الفمسػػػطيىيٌ  بيػػركت الٌتػػػي كاىػػػت بهثابػػػة جزيػػػرة فمسػػطيىٌية
 هكضعان في ٌذي القصيدة. َّلمفظة البحر  رصدتي  ، كقدفمسطيف

كألٌف العىكاف أٌكؿ هفتاحو إجرائي  تيٍفتىحي بػً هغػاليؽ الػٌىٌص سػيهيائٌيان، باإلضػافة إلػى    
سػىقؼ عميػً فػػي  (2)" ةكلكجٌيػػة كىكايػا الهبػدع كهراهيػً األيديهقصػػديٌ  " عػف عمػفأٌىػً ي

 ، كهػػا يٌٍهىػا فػػي تركيبػة العىػػكافقبػؿ هبلزهػػة الٌسػياؽ الٌشػعرمٌ  االقصػيدة الهشػار إليٍػػ
باعتبػاري عىصػػران عبلهاتٌيػان يختػػزف كثيػران هػػف غيبٌيػاًت الػػٌىٌص ٌػك البحػػر الٌػذم اختػػاري 
ي دركيش ليككف عبلهةن عمػى تهٌيػز الهديىػة القديهػة قػدـ التٌػاري  )فمسػطيف(، فمػـ ىجػدٍ 

ي هحاذاة البحر. ،يكتفي بصفة القدـ كالجهاؿ  بؿ أضاؼ صفةن جغرافٌية ٌك
                                                 

 . ّٕٗهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
 .َُٕص كطيقا كالعىكىة،ييهالسٌ  ،يؿ، جهحهداكم (ِ)
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كاختيػػار البحػػر دكف غيػػري هػػف الٌسػػهات كالعبلهػػات يخػػدـ الٌىظػػرة التٌأٌهمٌيػػة كيشػػير    
إلى القٌكة كالعراقػة إذا كػاف يحػيط بهكػافو هػا؛ ألٌىػً حيىٍػا يشػٌكؿ هقٌكهػان هػف هقٌكهػات 

بحر ٌىػا عػبلكةن عمػى هعىػاي الحياة، كبالتٌالي تحٌدؽ بً كثيره هف العيكف الٌطاهعة، فػال
 الحقيقٌي فٌّىً يحهؿ هعاىي رهزٌيةن إيحائٌيةن تتكٌضح في هتف القصيدة. 

لقد خرج دركيش عف الهألكؼ كاشػتؽ  لمبحػر دالالتو عارضػةن تتحػٌكؿ هػف هقطػعو    
إلػى آخػػر، فٍػػك حػػيف يخاطػػب البحػػر الٌػػذم سػػٌهاي بحػػر البػػدايات إٌىهػػا يحٌهػػؿ البحػػر 

ىػا  داللػة الحيػاة الٌتػي ـٌ يتسػاءؿ عػف عكدتػً بػدليؿ غيابػً أك هكتػً، ٌك ٌػي البدايػة، ثػ
د الٌتحػٌكؿ فػي الٌداللػة، إذ البحػر ذاتػً الٌػذم تتفاعػؿ عمػى سػطحً الحيػاة بعػد أف  ىشٍػ

كهػف ٌىػا كاف ههٌران لمٌسفف العهبلقة، يعكد هحاصران ال يقػكل عمػى العػكدة كهػا كػاف، 
 .(1)عر "" فالبحر بهثابة حياةو أخرل يسعى إليٍا الٌشا

ـٌ إٌف اقتػػراف ذكػػر البحػػر بّسػػباىيا )األىػدلس( يحهػػؿ ذكػػرل هؤلهػػةن  لمٌسػػقكط كالهػػكت  ثػ
كاالىتٍاء، كتستهٌر داللة البحر الهستثارة ىحك الهػكت بألفػاظو اسػتعطافية إلىقػاذي بعػد 

 أف دٌقت ساعة البحر. 
 يقكؿ:

 دٍ كٍ عي تى  فى يٍ أى ىٍ لى ، إً ًت اٍ يى اٍ دى بً الٍ  رى حٍ بى  ايى 
 ري صى اٍ حى هي الٍ  ري حٍ بى الٍ  اٍ ٍى ي  أى
 ٍر كٍ صي كى  اٍ يى ىٍ اٍ بى سٍ إً  فى يٍ بى 
 ٍر كٍ دي تى  ضي رٍ اأٍلى يى ًٌ اٍ ٌى 
 ؟تٍ يٍ تى أى ثي يٍ حى  فٍ هً  اآلفى  دي كٍ عي  تى الى  اٍ ذى اٍ هى مً فى 
 رى حٍ بى الٍ  اٍ ذى ٌى  ذي قً ىٍ يي  فٍ هى  ،آيً 
 (2) رً حٍ بى الٍ  ةي عى اٍ سى  تٍ ق  دى 

الحيػاة تحػٌكؿ إلػى بٌكابػػةو  كف ىحػػكبحػر بكابػػةن يعبػر هىٍػا الفمسػطيىيٌ فبعػد أف كػاف ال   
تفضػي إلػى الهػكت، كتكػرار لفظػة البحػر فػي ثىايػا القصػيدة يحيػؿ البحػر عمػى عػٌدة 
، فػػػػ)البحر الهحاصػر( ٌػك الٌشػعب الفمسػطيىٌي، ك)سػاعة البحػر( ٌػي سػػاعة  دالالتو

                                                 

 .َُٓشادك، هحهد، داللة الهكت في الٌشعر العربٌي الهعاصر، ص (ُ)
 .ُْْالديكاف، هجهكعة: حصار لهدائح البحر، ص (ِ)
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رو حػالٌرحيػؿ أك الهػكت، كهجػئ البحػر فػي صػيغة ىػداءو يعٌهػؽ داللػة االقتػراب هىػً كب
ـٌ تتحػػٌكؿ الٌداللػػة إلػػى الٌتشػرٌ لمحيػاة كالىٌ  د كالهػػكت كالٌضػػعؼ الهتهٌثػػؿ جػػاة كالتٌعػػايش، ثػ

 خي البحر الٌذم صار عبلهةن عمى الهكت.في ترا
 :يقكؿ

ـي  ٍىا اٍلبىٍحري اٍلقىًدٍي ان أىي  بلهى سى  كى
ًة اٍلغىابىاًت  ٍىا اٍلبىٍحري ال ًذٍم أىٍىقىٍذتىىىا ًهٍف كىٍحشى  أىي 

ٍايىٍاًت يىٍا بىٍحرى   (1)اٍلًبدى
االىطبلقػػػةي ىحػػػػكى الٍػػػركًب هػػػػف هعػػػاكًؿ الهػػػػكًت كالحصػػػاًر كالقتػػػػًؿ  فػػػالبحري ٌػػػػك   

، كىقطة البداية األكلى في هشكار الحياة. كى القٌكةي الٌتي ال تيغمبي  كالتٌدهيًر، ٌك
 إلى أف يقكؿ:

ًرٍيٍض  ٍىا اٍلبىٍحري اٍلهى ان أىي  بلهى سى  كى
ٍىا اٍلبىٍحري ال ًذٍم أى ٍكرو ًإلىى ًإٍسبىاًىيىاأىي  رى ًهٍف صي  ٍبحى

 فىٍكؽى اٍلٌسفيفٍ 
اٍلهيديفٍ  ٍىا اٍلبىٍحري ال ًذٍم يىٍسقيطي ًهى ا كى  ǃأىي 

    (2)حه كٍ تي فٍ ي  هى مً حٍ كي الٍ  ؾى تً كٍ بي اٍ تى  ىٍ مى عى  ألؼي شيب اؾو 
ػػك  فػػالبحري     ػػك هقبػػرةه لمٌضػػعفاًء، كدرجه لمٌضػػياًع فػػي شػػكاطئً البعيػػدًة، ٌك هرعػػبه ٌك

الٌذم هٌرت هف فكقً جيكش الٌظبلـ الٌتػي جمبػت هعٍػا الهػكت، فكػاف بػذلؾ سػببا فػي 
 سقكط هدفو كههالؾ.

كقد يهكت البحر رهز الحياة كاالٌتسػاع كالعظهػة كالقػٌكة عىػدها يخػتمط هػاؤي بػدهاء    
داء، كال يبصػػر  فيػػً الٌرائػػي إال الجهػػاجـ، فكأٌىػػً قػػد غػػدا هقبػػرةن لتمػػؾ الجهػػاجـ، الٌشػٍػ

ـٌ ال  ككها يهكت اإلىساف يهكت البحر الٌػذم يتػدٌفؽ كيزهجػر حيػاة كحركػةن كارتػدادان، ثػ
  .  يمبثي أف يثيري هثيره

 يقكؿ: 
 اًت ارى ضى حى الٍ  رً يٍ اطً سى أى فٍ ا عى ىى ثٍ حى بى 

                                                 

 .ُْْالديكاف، هجهكعة: حصار لهدائح البحر، ص (ُ)

 .ُْْالديكاف، هجهكعة: حصار لهدائح البحر، ص (ِ)
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 ...رً حٍ بى الٍ  بى رٍ قي  افً سى ىٍ اإلً  ةً هى جي هٍ جي  لٍ كى سً  ٍر صً بٍ ىي  ـٍ مى فى 

 _اىى تى شى ٌٍ ا دى يى كى  ىٍ لى كٍ ا األي ىى تى طى بٍ غً  اٍ يى 

 افً سى ىٍ اإلً  يٍ فً  فً اٍ سى ىٍ اإلً كى  ري حٍ البى  تي كٍ هي يى  ؿٍ ٌى 
 ؟رً حٍ بى الٍ  يٍ فً  ـٍ أى

فً اٍ كى هى الٍ  اٍ ذى ٌى  يٍ فً  رى حٍ بى الٍ  ري يٍ ثً يي  ءى يٍ  شى الى 
(1) 

كتسػػتهٌر الحربائٌيػػة فػػي تقمٌػػًب داللػػة البحػػر الٌػػذم حهػػؿ فػػي أحشػػائً بػػذكر الحيػػاة    
كالبقػاء، ككػاف لػً شػأفه عظػيـه فػي هراحػؿ االسػتقرار عمػى األرض، كالعبػكر إلػى بػػٌر 
األهػاف هػػف خبللػً، كسػػىرل فػي الهقطػػع التٌػالي هػػف قصػيدة )يكتػػب الػٌراكم: يهػػكت( 

أخػػػرل  هػػػاء بارتباطػػً بعىاصػػػرى كالبعػػث كالىٌ  أٌف البحػػر قػػػد بمػػ  أعمػػػى دالالت الحيػػػاة
 .ٍا ضهف عبلقة تركيبٌية تكاهمٌيةحهمت الٌداللة ىفسى 

 يقكؿ:
 جٍ اٍ جى ز  الٍ  اٍ ذى ٌى  ىٍ مى ًه عى جٍ كى  يٍ لً  سى يٍ لى 

 مٍ دً سى ا جى يى اٍ ظى الش  

 رً حٍ بى الٍ  يٍ فً  ـه ئً اٍ ىى  يٍ فً يٍ رً خى كى 

جٍ اٍ كى زى  ري حٍ بى الٍ كى 
(2)   

ػػك هػػا تحقٌػػؽى فػػي االسػػتعارة     إٌف لفظػػة الخريػػؼ تحهػػؿ داللػػة االىتٍػػاء كالهػػكت، ٌك
ىػائـه(، إذ ارتبػاط الخريػؼ بػالٌىكـ يػدٌؿ عمػى الخهػكؿ، غيػر أٌف الٌىػكـ  الهكىٌية )خريفػيٍ 

)الخهكؿ( الٌذم يككف في الهساء سيتمكي صباحه جديد كاسػتيقاظه كصػحكة، كفػي ٌػذي 
أبعػػػادو أيسػػػطكرٌيةو لمبعػػػًث كالخصػػػب، كيزٌكػػػي ذلػػػؾ  ٍػػػا إحػػػاالته عمػػػىالهعػػػاىي جهيعً 

الٌتحميػػؿ داللػػةي البحػػر هػػف خػػبلؿ الٌتشػػبيً البميػػ  )البحػػر زكاج(، حيػػثي دؿ  بصػػريح 
 العبارة عمى استهرار دكرة الحياة.

كقبػػؿ أف ىغػػادر هجهكعػػة )ٌػػي أغىيػػة..ٌي أغىيػػة( سػػىقؼ عمػػى قصػػيدة )ىيػػٍزؿه    
تػػتح بػػً القصػػيدة داللػػة اإلقاهػػة كالهكػػكث عمػػى البحػػر(، كقػػد حهػػؿ البحػػر الٌػػذم اف

ـٌ تتحػٌكؿ الٌداللػػة فػي الهقطػػع األخيػر هػػف القصػيدة إلػػى داللػة الٌشػػتات  كاالسػتقرار، ثػػ
                                                 

 .ُْْالبحر، صالديكاف، هجهكعة: حصار لهدائح  (ُ)

 . ٌّْٕي أغىية..ٌي أغىية، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
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ـٌ ليهػكت البحػر فػي ىفػكس الفمسػطيىٌييف  ، ثػ بعػد تغريػب الفمسػطيىٌييف هػف بمػدو إلػى بمػدو
 بعدها كاف حٌيا هف سىيف.  

 يقكؿ:
تيىىا  ٍالىٍت ًزيىارى  اٍلقىًصٍيرىةي طى

اتى ًهفٍ  ىىتى  كىالبىٍحري ًفٍيىىا هى ٍاتى اٍلبىٍحري ًفٍيىىاٍيفً سى .. هى
(1) 

كباالىتقاؿ إلى قصيدة )حجر كىعاىٌي في البحر الهٌيػت( ىجػد أٌف لفظػة البحػر قػد    
كردت تسع عشرة هٌرةن، كتقكـ القصيدة عمى فكرة إثبػات كجػكد الفمسػطيىٌي، كتأصػيمً 

يف( هىػذي فجػر اإلىسػاىٌية، كقبػؿ هجػًئ العبػراىييف إليٍػا بعػػدى عمػى أرًض كىعػاف )فمسػط
خػػػػركجٍـ هػػػػػف هصػػػػػر، ككصػػػػكلٍـ أرض فمسػػػػػطيف، أم بعػػػػػد قػػػػرىيف هػػػػػف كجػػػػػكد 
الكىعػػػاىٌييف عمػػػى ٌػػػذي األرض، كيجٌسػػػد البحػػػر الهٌيػػػت كػػػذلؾ شػػػاٌدان تاريخٌيػػػا عمػػػى 

كقػػد دحػػضى دركيػشه فػػي ٌػػذي القصػػيدة هػػزاعـى إسػػرائيؿ  أحقٌيػة فمسػػطيف ألصػػحابٍا،
الٌتػػي اتٌكػػػأٍت عميٍػػػا فػػي أٌف فمسػػػطيفى ٌػػػي أرضي الهيعػػاد كهػػػا كردت فػػػي ىصػػػكص 

 .(2)الٌتكراة
كباالىعطػػاؼ بػػالبحر الهٌيػػت ىحػػك داللػػة هبٌطىػػةو تىػػبمج هػػف عىػػكاف القصػػيدة هػػف    

خبلؿ لفظة الحجر الهكصكفة بالكىعاىٌي ىمهح اٌتخاذ البحػر هفٍػكـ الهػكت، غيػر أٌف 
هىحػػى ضػػدم  يىبػػئي عػػف سػػمب الحيػػاة هػػف جبػػركت الحجػر الٌسػػاقط فيػػً يأخػػذي إلػػى 

" فػػٌّف البحػػر الهٌيػػت إشػػارةه راهػزةه إلػػى الكاقػػع العربػػٌي الهعاصػػر، القريػػب  ؛ لػػذاالهػكت
ًً حجػػارة االىتفاضػػة إلعػػادة الحيػػاة  ؼي عمػػى سػػطًح هػػف االىٍيػػار كالهػػكت، الٌػػذم تيٍقػػذى

  .(3)إليً "
 يقكؿ:

ًرثٍ أىأى .. ثيـ  كى ... ثيـ  قىتىٍمتى ، كىيٍ تٍيتى    تى

ٌى اٍ يىٍزدى     ٍحري ًهٍمحان؟بى الٍ  اٍ ذى دى 
                                                 

 . ٌَْٓي أغىية..ٌي أغىية، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
ـ(، " الٍكٌيػة كالغيرٌيػة فػػي ديػكاف أحػد عشػر كككبػان "، أطركحػػة َُِِاىظػر: حٌهػك، رابعػة) (ِ)

 . ّدكتكراي، جاهعة الٌسكربكف، باريس، ؼ

 .ْٗالٌشاعر الغاضب هحهكد دركيش، صالٌزعبي، أحهد،  (ّ)
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   افً يى دً الس ىٍ  ٍكؽى ًجٍذعً اـو فى عى  دى عٍ هان بى اٍ عى  ر  ضى خٍ أى اٍ ىى أى اٍ ىى أىكى 

ٌي ىى ا أىىى أى، كى اٍ ىى ا أىذى ٌى  كى  اٍ ىى ا،  كى  يٍ فً  يٍ ىً اٍ هى  يٍ ىً اٍ هى
(1)  

 

عٌبػر الهقطػػع عػف حالػػة الٌصػهكد كالثٌبػػات أهػاـ أهػػكاج القتػؿ العارهػػة، كهحػػاكالت    
ا اليٍػكد كػٌؿ يػكـو عمػى الفمسػطيىٌييف، لكػٌىٍـ ظمٌػػكا  االجتثػاث هػف األرض الٌتػي يهارسٍػ

، حػٌديان لمهػكت بكػٌؿ بسػالةو كضػراكةو صاهديف يزدادكف كٌؿ يػكـو إصػراران عمػى الحيػاة كت
همػح قػد ، كتحقيقػان لداللػة الحيػاة، كهػا أٌف لفظػة الالغػرضً  اكقد جاء البحر خدهةن لٍػذ
 ٌذا االٌتجاي.  ساعدت في تكجيً الٌداللة 

ػك هػف، (2)" دركيػش هعجػـ فػي األثيػرة اؿكٌ الػد "فمفظػةي البحػًر هػف أكثػرً     األلفػاًظ  ٌك
ػػا عػػف الهعىػػى الهعجهػػٌي إلػػى هعػػافو هجازٌيػػةو كرهزٌيػػةو فػػي شػػعًري،  الٌتػػي تحٌكلػػٍت داللتٍي
كقٍد جاءٍت هف خبلًؿ تكراًرٌا هكٌثفةى الٌداللًة هٌهػا زادى فػي غىػى الٌصػكًر الٌشػعرٌيًة الٌتػي 

رة، كهكقٌعػةن بّيقاعػاتو إذ كردت " صكرة البحر في شعر دركيش هتكػرٌ  اىبثقٍت عىٍا،
؛ بفضػػًؿ هػػا لمبحػػًر هػػف (3)ختمفػػةو هىٍػػا الٌرحيػػؿ كالعػػكدة، كهىٍػػا الغضػػب كالثٌػػكرة "ه

أٌٌهٌيػػةو جغرافٌيػػةو كطبيعٌيػػةو بالٌىسػػبًة لمفمسػػطيىٌييفى الٌػػذيفى ىفػػركا ٌػػاربيفى هػػف العػػدٌك الٌػػذم 
باغتٍـ بعدكاىً، فكافى البحري هف أكثًر الٌسبًؿ هىجاةن لٍػـ هػف الهػكًت، ككػذلؾى بفضػًؿ 

لٍػػـ البحػػري هػػف أطعهػػةو كهفكػػؿى بحرٌيػػةو أعػػاىتٍـ عمػػى اسػػتهرار حيػػاتٍـ فػػي هػػا كفٌػػرى 
ٍـ األبكاب.   الكقت الٌذم ضاقت عميٍـ ظركؼ الحياة، كسيد ت في كجٌك

كقػد عٌبػػر دركيػػشه هػػف خػػبلؿ رؤيػػاي األسػػطكرٌية عػػف رهزٌيػػة البحػػر " البلهتىػػاٌي    
القديهػة، كقصػص الٌضػػياع الهقتػرف فػي الخيػاؿ الٌشػعرٌم بالهغػػاهرة كأسػاطير الٌرحيػؿ 

كهػا اعتبػري الهحػػكر فػي دكرة الحيػاة عمػػى األرض، كحكايػة الػكالدة بعػػد ، (4)كالغػرؽ "
                                                 

 .ُٕٓالديكاف، هجهكعة: أحد عشر كككبان، ص (ُ)
 يتكىػةز  دركيػش،  هحهػكد عىػد الٌشػعرية الٌتجربػة ـ(، تطػكرُٕٗٗالهطمػب، هحهػد) عبػد (ِ)

 السػادس جػرش هٍرجػاف فػي الىقديػة دركيػش، الحمقػة هحهػكد شػعر فػي دراسػات :الهىفػى

 .َُّعشر، ص
 .َُٖعاشكر، فٍد ىاصر، التكرار في شعر هحهكد دركيش، ص (ّ)

ـ َُٕٗ(، " دالالت الهكػاف فػي الٌشػعر الفمسػطيىٌي الهعاصػر بعػد ََِٕهجىاح، جهاؿ) (ْ)
 .َِٓ"، رسالة دكتكراي، جاهعة الحاج لخضر، ص
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هػع الغيػػكـ الهعٌمقػة بػػيف الٌسػػهاء  تسػػافر خيػكط الٌشػػهس؛ لتمتقػػيى  هياٌػً الهػكت، فهػػف
 ، كلتعكدى هياي البحر بالٍطكؿ إحياءن لؤلرًض بعد هكاًتٍا.كاألرض

 ري حٍ بى الٍ  ًي بي رى شٍ يى سى  رو ٍٍ ىى  ؿ  كي  
 ،آلفى هى بً  سى يٍ لى  ري حٍ بى الٍ كى 
 ًً لً اٍ حى  ىٍ مى عى  ىٍ قى بٍ يى  ءى يٍ شى  الٍ 
 ًت كٍ هى الٍ  ىٍ لى إً  ري يٍ سً يى  ي  حى  ؿ  كي 
 (1)آلفى هى بً  سى يٍ لى  تي كٍ هى الٍ كى 

ريػػػ  الٌصػػػكرة ىثػػػران ىبلحػػػظ أٌف البحػػػر يسػػػاكم كبتف الهقطػػػع هػػػف شػػػعرٌيتً بتجريػػػدً ف   
األىٍػػار كلػػيس بهػػآلف، يكازيػً الهػػكت الٌػػذم يأخػػذ الهػكت، فػػالبحر الٌػػذم يشػػرب كػٌؿ 

ػذي الٌصػكرة الفمسػفٌية التأٌهمٌيػة تبعػان لتجربػة دركيػشو هػػع كػٌؿ األحيػاء كلػيس بهػآلف ، ٌك
ًو لمهػػكت، كهػػا أٌف  الهػػرض كتحٌديػػً لمهػػكت تػػدٌلؿ عمػػى حسػػًف اختيػػار البحػػر كهجابػػ

 ر.ارتباط البحر بالهكت كتعٌمقً بً تكحي بالقٌكة كالعظهة كاالقتدا
؛  جدارٌيػػةكبالٌسػير قيػػديهان داخػػؿ     الٌتػػي ىقمىػػا هػف خبللٍػػا إلػػى تٍػػكيـو شػػعرم  صػػكفي 

ليجعمىػا ىهثيػؿ أهػػاـ هعادلػة الحيػاة كالهػػكت، تتحقٌػؽ الفركقػات فػػي داللػة البحػر عمػػى 
، كحػاكؿى التٌغم ػبى عميػً، فمػـ يجػٍد لػً كسػيمةن إلػى ذلػؾ إاٌل  الهكت الٌػذم تحػٌداي دركيػشي

ي يتحٌصػف ببػػاب البحػػر: لػػً، ثػ بػالبحر الٌػػذم ركبػً ٌاربػػان هػف الهػػكت الهطػاردً  ـٌ ًلىىًجػػدى
ػػػ دى ٍىػػػعً  يٍ ًىػػػرٍ ظً تى اىٍ )كى  ( اسػػػتعدادان لٍزيهػػػة الهػػػكت، كالٍػػػركب هىػػػً بالتشػػػٌبث رً ٍحػػػبى الٍ  ًب اٍ بى

 ؛ىجػدي يختػار البحػر يبالحياة، كالحرص عمى إطالة العهػر فيٍػا، كحتٌػى يتحقٌػؽ هػرادي 
 ليككف حاضرا هعً في لعبة الٌتحٌدم هع الهكت، كالفكز بالحياة.

 كؿ:يق
 يٍ ري لً حٍ بى الٍ  اٍ ذى ٌى 
 يٍ اءي الر ٍطبي لً كى ٍى الٍ  اٍ ذى ٌى 

 ًً مىٍي ٍا عى هى ا الر ًصٍيؼي كى  ٌىذى
...ًليٍ  ىىًكم  ٍاًئًمٍي اٍلهى سى ًهٍف خيطىامى كى
(2) 

                                                 

 . َْٕجدارٌية، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
 . ْٕٓجدارٌية، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
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 قػػد تكػػٌررت ثهػػاىي عشػػرة هػػٌرةن، جدارٌيػػةكتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أٌف لفظػػة البحػػر فػػي    
الٌشػػػاعر بػػً، ككثػػػرة ترحػػػاؿ الهٌٍجػػػريف كقػػد جػػػاءت كمٌٍػػػا هعٌرفػػػة لتػػدؿ  عمػػػى تعمٌػػػؽ 

الفمسطيىٌييف فيً ٌربان هف الهػكًت، كبحثػان عػف الحيػاة األكثػر راحػةن كطهأىيىػةن، فٍػك " 
يشٌكؿي هف الٌثقافاًت كاألساطيًر القديهًة عبلهاتو ههٌيزةن، فهػٍف ٌػذا البحػًر كػافى ضػياعي 

، كهىػػً جػػاءٍت الٌشػػعكبي الٌتػػي اسػػتكطىٍت فمسػػطيفى األيك  لػػى، كًهػػٍف ٌػػذا البحػػًر أكلػػيسى
 .(1)تتابعٍت الٍجراتي االستيطاىٌيةي الٌيٍكدٌيةي "

ٌّف اإلسٍاب الهكٌثؼ في ذكر الهػكت هػا ٌػك إاٌل إيحػاءه هػبٌطفه باإلصػرار كأخيران ف   
عمى البقاء كاالستهرارٌية في الحيػاة، ففػي غهػرة الٌشػعكر بالٌىٍايػة تىػبمج شػهس الحيػاة 

سػػػيقؼ فػػػي  ذم يػػػدرؾ أٌف الفمسػػػطيىٌي صػػػاحبى األرضالٌػػػ لكجػػػكد الهحتػػػؿٌ  الٌرافضػػػةي 
كجٍػػً هػػدافعا كهقاكهػػا يقػػٌدـ حياتػػً فػػداءن لكطىػػً، كاالحػػتبلؿ بػػدكري سػػيعمف الهػػكت 

ـ، لػذا  " فػػالبحر الٌػذم ٌػػك كيسػعى لسػمب الحيػػاة هٌهػف جػػاء ليقػيـ دكلتػػً عمػى أرضػٍػ
 .(2)الهكت " رهز اآلف في العادة رهز الٌسبلـ صار

 
 الّريح  5.1
لقػد شػاعٍت لفظػة الػٌريح بكصػًفٍا دااٌلن رهزٌيػا فػي األدبػيًف: الٌشػعرٌم كالٌىثػرٌم بشػكؿو    

الفػتو لمٌىظػر، كقػًد ات ًفػؽى فػي الهفٍػػكـ الجهعػٌي عمػى أٌف الػٌريحى رهػزه لمخػراًب كالٌشػػتاًت 
ـي الٌسػػابقةي كالٌشػعكبي القديهػةي بكجػػكًد آلٍػةو " حػػيفى  كالػٌدهار كالهػكت، فقػػد اعتقػدت األيهػ

ي الٌريح "  .(3)كاىٍت تغضبي عمى قكـو ها تسٌمطي عميٍـ أداتٍا التٌدهيرٌية الفتٌاكةى ٌك
كهػػعى ىػػزكًؿ القػػػرآف الكػػريـ آيػػػًة اإلعجػػاًز البيػػػاىٌي األيكلػػى جػػػاءت بعػػض اآليػػػاتي    

الكريهػػة هؤٌكػػدةن عمػػى الٌداللػػًة الٌسػػابقًة ذاًتٍػػا، إذ كردت الػػٌريح فػػي سػػياًؽ آيػػاتو دالٌػػةو 

                                                 

ـ(، هحهػػػكد دركيػػػش شػػاعر األرض الهحتمٌػػػة، دار الكتػػػب ُُٗٗبيضػػكف، حيػػػدر تكفيػػؽ) (ُ)
 .ٕٔ، صُالعمهٌية لمىشر، بيركت، لبىاف، ط

ـ(، " هحهػػكد دركيػػش فػي خطبػػة الٍىػدٌم األحهػػر "، هجمػػة ََِٗهحجػز، خضػػر عطيػة) (ِ)
 .  َُْ، صِ،عُٕالجاهعة اإلسبلهٌية، هج

ؿ الٌىفسػػٌي، ترجهػػػة: كجيػػػً أسػػػعد، دهشػػػؽ، كزارة ـ(، اىتصػػػارات التحميػػػُّٖٗراكػػك، بييػػػر) (ّ)
 .  ّّْالثٌقافة، ص
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 كالهكًت كالجػدًب كالٌتخريػًب، كذلػؾ حػيفى تػردي بصػيغة الهفػرد أم)الػٌريح(،عمى الٌدهار 
ٌيػكى كقكًلً تعالى: "  ػٍؿ  ػا بى ػاًرضه ه ٍهًطريىى ا عى ػذى ٌى ـٍ قىػاليكا  ًٍ ا ه ٍستىٍقًبؿى أىٍكًديىًت اًرضن فىمىه ا رىأىٍكيي عى

ػػؿ   ه ري كي ػػذىابه أىًلػػيـه َّ تيػػدى ٍىػػا عى ًً ًريػػحه ًفي ٍمتـي ًبػػ ػػا اٍسػػتىٍعجى كا الى هى ٍىػػا فىأىٍصػػبىحي ب  ػػٍيءو ًبػػأىٍهًر رى شى
ًلؾى ىىٍجًزم اٍلقىٍكـى اٍلهيٍجًرًهيفى  ذى ٍيـٍ كى اًكىي سى   .(1)" ييرىل ًإال  هى

أٌهػا إذا كردٍت بصػيغًة الجهع)ريػػاح( فالٌداللػة هغػايرةه لمهعىػػى األٌكًؿ، إذ تػدؿ  عمػػى    
كالٌرحهػػًة بهػػا لٍػػا هػػف فكائػػدى كىقػػًؿ الٌسػػحاًب إلػػى  الحيػػاًة كالٌتجػػٌدد كالخصػػًب كالخيػػرً 

حيائٍػا، كتمقػيح الٌىباتػات، كتػكفير الٌطاقػة،  كتحريػًؾ الٌسػفًف األرًض الهكاًت الجرداء كا 
ػػاحى لمبشػػرٌية، كقكلػػً تعػػالى: "  فػػي البحػػار إحيػػاءن  ًً أىف ييٍرًسػػؿى الر يى اًتػػ ًهػػٍف آيى ػػرىاتو  كى هيبىش 

ًلييًذيقىكيـ هً  ًً رى  فٍ كى ًت كفى  ٍحهى ـٍ تىٍشكيري م كي لىعى ًً كى ًلتىٍبتىغيكا ًهف فىٍضًم ًلتىٍجًرمى اٍلفيٍمؾي ًبأىٍهًرًي كى   .(2)" كى
ـٍ تختمػؼ الٌداللػةي الٌرهزٌيػة كثيػران عٌهػا شػػاعى     أٌهػا فػي الٌىصػكًص الٌشػعرٌية الحداثٌيػة فمػػ

البلشػػعكر الجهعػػٌي، غيػػرى أٌف بعػضى الٌشػػعراء قػػد اٌتخػػذى  هػف داللػػةو هتكافػػؽو عميٍػػا فػي
، فهػػىٍـ هػػف اعتبػػر  هػػف الػػٌريحً  هىحػػىن رهزٌيػػا لمٌداللػػة عمػػى تكٌجٍػػاتو فكرٌيػػةو أك فمسػػفٌيةو

الػٌريحى رهػزان لمقهػػًع كاالسػتبداًد كسػمًب الحٌرٌيػػًة فػي هحهػكالت أفكػػاًرٌـ الٌسياسػٌية، كهػػىٍـ 
ػػا سػػػبلحان هسػػٌمطان عمػػػى هػػٍف ي رتكبػػػكفى الخطايػػا كفقػػػان لتكٌجٍػػاًتٍـ الٌديىٌيػػػة، هػػف اعتبٌر

ػػا رهػػزان لمثٌػػكرًة عمػػى األىظهػػًة الديكتاتكرٌيػػة الٌظالهػػة كفقػػان لمهىطمقػػاًت  كآخػػركف اعتبرٌك
خػرج رهػز الػٌريًح عىػد شػعراء العصػر الحػديث إلػػى دالالتو  ، كهػف ٌىػا فقػداإلىسػاىٌية

سػريعةه لىقػؿ األفكػار الٌثكرٌيػًة " فػي فكرٌيةو فمسفٌيةو تحهؿ هعىى التٌغيير، فػالٌريح كسػيمةه 
ككهػا أٌف الػٌريحى رهػزه لمتٌغييػر فٍػي رهػزه لمقػٌكًة ، (3)كقتو كادٍت الكسائؿ فيػً أف تيٍفقىػدى "

ـي، كال يسػػتطيعي أحػػده الٌتصػػٌدم لٍػػا، فػػبل حكػػـى لمبشػػًر  الٌطبيعٌيػػة الخارقػػة الٌتػػي ال تيقػػاكى
 .  عمى سمطاىٍا كأفعاًلٍا عىدها تٍب 

كأىي ػػػان كاىػػػت الٌداللػػػةي الٌتػػػي يحهمٍػػػا رهػػػزي الػػػٌريًح فػػػّف  ثٌهػػػةى تشػػػاكبلن ارتباطٌيػػػا بػػػيف    
الهػػدلكالًت الهػػذككرًة سػػالفان ىسػػتطيعي أف ىقػػٌربى الهسػػافة بػػيف هتباعػػداًتٍا؛ لتصػػب  فػػي 
ـٍ ىػدرؾى أٌٌهٌيػةى  عبلقةو تضاٌدٌيةو سبؽى كأشرىا لٍا، فعىدها أدرجىا الػٌريح كرهػزو هحػكرم  لػ

                                                 

 .ِٓ_ِْ:، اآليتاف:األحقاؼسكرة  (ُ)
 . ْٔ:، اآليةالرـكسكرة  (ِ)
  .ّٕٓهجىكف التراب، ص، الىابمسي، شاكر (ّ)
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ًو  يرهػػزى  "أفٍ  ككسػػطر ، هػػف أكجػػً الٌتضػػادٌ  آخػػرى  دركيػػش لمػػٌريح بالحيػػاة كالهػػكت ككجػػ
؛ لػذا كػاف هػػف الػبلـز عميىػا رصػػدي ٌػذا الٌرهػًز، كالتٌعػػريجي (1)" هػف أسػطر جدلٌيػة الػػٌريح

 عميً، كالٌتمكيحي بً في بحثىا ٌذا.
ةو رهزٌيػةو فعىد استعراًض عددو هف القصػائد الٌتػي اسػتخدـى دركيػش فيٍػا الػٌريح بداللػ   

، كفػي داللتٍػا  ًى ىٍائي  في داللًة الٌريًح عمػى الهػكًت هػٌراتو ىجد أٌىً قًد اٌتخذى هكقفان شب
عمػى الحيػػاًة هػػٌراتو أخػػرل، ففػي جهمػػة الٌىصػػكًص الٌشػػعرٌيًة الٌتػي درسػػىاٌا تحػػتى ٌػػذا 

ًً الحػديثى عػف هعادلػًة الكجػكًد الف ـي رهػزان تطٍيرٌيػان يسػتأىؼي بػ مسػطيىٌي العىكاًف كافى يقػٌد
 الٌتي ال يتحٌقؽي طرفاٌا إاٌل بتعادًؿ الحياًة كالهكًت.

ـٍ تىػػدثٍر  هػػعى الػػٌريًح كهمفػػكظو هتػػداكؿو  كقػػد تعاهػػؿى دركيػػشه     ػػةي داللتيػػ، لػػ هػػف  ً العاه 
، كعىػد هحاكلػًة كضػًع هقاربػةو سػيهيائٌيةو لٍػذا الهمفػكظ لئلهسػاؾ بػبعض  الكاقًع األدبي 

كهػف دالالتً البٌد هف تهٌثًؿ حاالًت ٌبكًب الػر يًح الٌتػي تحهػؿي حقيقػةى الحيػاًة كالهػكًت، 
تقًصػػؼي  فٍػػي، (2)ٌػػذا الهىطمػػؽ " يسػػتفيد دركيػػش هػػف الػػٌريح فػػي ههارسػػة الٌتضػػاد "

ػػي تٍػػب  كلٍػػا  غيػػرى هباليػػةو بهػػا يػػىجـي عىٍػػا هػػف ٌػػبلؾو  ، ٌك كخػػرابو كدهػػارو كهػػكتو
 صفيره يتكيي هع صكًت البكاء كالٌتفٌجًع كالعكيًؿ كالتٌأٌسي عمى جبركًتٍا كقسكتٍا.

 يقكؿ:
اًىيٍ  - ا بىىىٍيتي ًهفى األىغى ـي هى فىًتٍيًؾ تىًٍد  .(3)!اٍلر ٍيحي ًفٍي شى

يىٍاًتي ٍا ديٍهًت أىىًت حى :/ ٌده ًرٍيًىٍي هى رو جى  .(4)_ قىٍاؿى ًلمر ٍيًح ًفٍي ضى
مىى اٍلط ريقىٍاًت  ـٍ تيبىٍعًثٍرًىٍي عى _ أىم  ًرٍيحو لى
(5). 

كىٍاًكػػ ٍقتىًمػػعي اٍلهىرىاًكػػبى كىاٍلكى ا تىقيػػٍكؿي اٍلػػر ٍيحي؟/ ىىٍحػػفي اٍلػػر ٍيحي ىى ػػاذى كٍ _ هى ػػعى العيػػري ػػاـى هى / كىاٍلًخيى  شً بى
 .(6)الز اًئفىًٍ 

                                                 

  .َْٓهجىكف التراب، ص، الىابمسي، شاكر (ُ)

  .َْٓهجىكف التراب، ص، الىابمسي، شاكر (ِ)

 . ِٗأكراؽ الٌزيتكف، قصيدة: الحزف كالغضب، ص الديكاف، هجهكعة: (ّ)
 . ْٓعاشؽ هف فمسطيف، قصيدة: قاؿ الهغٌىي، ص الديكاف، هجهكعة: (ْ)
ذا اىتحار العاشؽ، ص الديكاف، هجهكعة: (ٓ)  . ِٕٖتمؾ صكرتٍا ٌك
ذا اىتحار العاشؽ، ص الديكاف، هجهكعة: (ٔ)  . ِِٗتمؾ صكرتٍا ٌك
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اؿً  _ تيهىز قيًىٍي/ ًرٍيحي الش هى
(1). 

ًعىىا ىيٍكبى اأٍلىٍرًض ًهٍف أىٍضبلى  .(2)_ عيٍكديكا ًإلىى الر ٍيًح ال ًتٍي اٍقتىمىعىٍت جى
ًرٍيح اًف اٍلجى كى ٍا اٍلهى ٌىذى ٍعًب  مىٍى شى _ فىاٍتريكيٍكا اٍلى امى لمر ٍيًح تىٍبًكٍي/ عى
(3). 

تىٍعًكٍم سيدىل_ كىالر ٍيحي تى  ٍعًكٍم كى
(4). 

فهػػٍف خػػبلؿ إلقػػاء الٌضػػكء عمػػى الهقػػاطع الٌسػػابقًة ىبلحػػظ تعاضػػدان كاضػػحان فػػي    
داللة الٌريح عمى ها أشرىا لً سابقان، كتػزداد الٌداللػة إشػعاعان باأللفػاظ الفعمٌيػة الهتٌههػة 

ـي، دٌهرتىػػػي،  ػػػي: ) تٍػػػًد تبعثرىػػػي، لداللػػػة الػػػٌريح عمػػػى الخػػػراب كالػػػٌدهار كالهػػػكت، ٌك
ػػي كثيػػػرة جػػٌدان لدرجػػػةو يصػػعيبي هعٍػػػا  تقتمػػع، تهٌزقىػػي، اقتمعػػػٍت، تبكػػي، تعػػػكم (، ٌك

 الٌريح. صكص الهكٌظفًة فيٍا لفظةي لىٌ كدقيؽو داخؿ ا إحصائي  شاهؿو كضعي تصىيؼو 
ًً العػػػدك   كفيهػػػا يتعمٌػػػؽ بػػػالهكت    ، فقػػػد   الٌػػػذم سػػػٌيريي عميػػػً كعمػػػى شػػػعب يكىي  الٌصػػٍػ

لفظػػةى الػػٌريًح فػػي ٌػػذا البػػاًب لتكػػكفى عبلهػػةن عمػػى الهػػكًت هػػف عػػدٌك  اسػتخدـى دركيػػشه 
ـٍ تأخػٍذي الٌرأفػةي كالٌرحهػةي فػي قتػًؿ األطفػػاؿ  ًً فػي كػٌؿ االٌتجاٌػات، كلػ ٌٌبػٍت ريػحي إجراًهػ

يقاع كٌؿ أىكاًع العقكبًة عمػى أبىػاء الٌشػعب الفمسػطيىيٌ  ، كهػف ٌىػا كالٌىساء كالٌشيكخ، كا 
 .(5)دركيش ٌك تهجيده لمحياة ذاتٍا "كاف " تهجيد الهكت هف قبؿ 

 يقكؿ:
ٍكمىؾى  ـى شى  أيًرٍيدي أىٍف أىٍرسي

ٍر  ٍىجى ري بىٍيفى اٍلر ٍيًح كىاٍلخى اصى  أىي ٍا اٍلهيحى
 ؾٍ مى كٍ شى  ـى سي رٍ أى فٍ أى دي يٍ رً أي 

 ؾى يٍ فً  يٍ مً كٍ شى  دى جً أى يٍ كى 

 ةً ي  سً هٍ ش  الٍ  رً كى الص  كى  ؽً ئً اٍ ثى كى الٍ  رً يٍ كً زٍ تى كى  دً يٍ رً جٍ الت  بً  ـي ٍى ت  أي فى 

                                                 

 . ّٖٓحصار لهدائح البحر، قصيدة: هكسيقى عربٌية، ص هجهكعة:الديكاف،  (ُ)
 . ُْْحصار لهدائح البحر قصيدة: بيركت، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
 . ٔٔٓأحد عشر كككبان، قصيدة: خطبة الٍىدٌم األحهر، ص الديكاف، هجهكعة: (ّ)
 . ٕٕٓأحد عشر كككبان، قصيدة: سىختار سكفككميس، ص الديكاف، هجهكعة: (ْ)
  .َْٓهجىكف التراب، ص، الىابمسي، شاكر (ٓ)
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حً يٍ الر  كى  رً جى ىٍ خً الٍ  فى يٍ بى  ري اصى حى هي الٍ  اٍ ٍى ي  أى
(1) 

، كتعبيػران عػف هعاىػاة بػيف الػٌذات كالػكطف كتفاعبلن  ىمهح في الهقطع أعبلي التحاها   
 دركيػػشو هػػف الٌتشػػٌرد كالغربػػة، كقػػد بمػػ  الٌتفاعػػؿ درجػػة التٌهػػاٌي كالػػٌذكباف فػػي قكلػػً:

ػػرٍ أى فٍ أى دي ٍيػرً أي ) ػػ ـى سي ػػ/ ؾٍ مى كٍ شى ػػ دى ًجػػأى يٍ كى أٌهػػا الهؤٌشػػر الػػٌداللٌي لحالػػة التٌهػػاٌي (، ؾى ٍيػفً  يٍ مً كٍ شى
ػػػك _كفمسػػػطيىي  اإلصػػػرار عمػػػى التٌهٌسػػؾ بالٍكٌيػػػة التػػػي ات   فدافعػػً ػػػا، ٌك ػػـى بتزكيٌر ًٍ _

حهايةن لٍذي الٍكٌية هحاصره بػيف الػٌريح )داٌؿ الهػكت(، كالخىجػر أداتػً، كبٍػذا الخػرًؽ 
 ٌدم الهحتٌؿ بالهكت فداءن لمكطف كاألرض.االىزياحٌي تتشٌكؿ صكرة تح

كقػد تػأٌجج قمػػؽ الػٌريح عمػى هػػدار هجهكعػات دركيػشو الٌشػػعرٌيًة، كفػاضى بػػدالالتو    
هتعٌددةو شػٌكمٍت ظػاٌرةن جػديرةن بػالٌتكٌقًؼ حيالٍػا، كقػد اسػتدعٍت ثىائٌيػةي الٌداللػة الهكٌظفػًة 

ػػي )الحيػػاة كالهػػكت( الكقػػكؼ عمػػى تمػػؾ ال عبلقػػة الهتبلزهػػًة بػػيف فػػي هفػػردة الػػٌريح ٌك
الٌتػي  ٌتسػـ رهػز الػٌريح كغيػري هػف الٌرهػكز الٌتػي ٌػي هػف عهػؿ الٌطبيعػةالٌداللتيف، فقد ا

ػػا عمػػى  تبػػدك " هػػف أكثػػر البىػػى تكػػراران فػػي شػػعر هحهػػكد دركيػػش، إف لػػـ تكػػف أكثٌر
ػذي ابتػةو أك هحػٌددةو، لٌيػة كالٌداللٌيػة هتبٌدلػةن كغيػر ثفي ككف قيهتٍػا الجها.(2)اإلطبلؽ" ٌك

الحيكٌيػػة فػػي حركػػة الٌداللػػػة أعطػػت دركيشػػان كغيػػري هػػػف الٌشػػعراء حٌرٌيػػةن فػػي تحػػػكير 
الٌداللػػًة حسػػػبها يقتضػػػي اٌتجػػاي الٌسػػػياًؽ، هػػػع الحفػػػاًظ عمػػى جهالٌيػػػًة الٌداللػػػة الٌرهزٌيػػػًة 

فػي ههارسػة المعبػة الٌمغكٌيػة عىػد إىتػػاًج  كٌيةالهكٌظفػًة، كالبعػًد عػف االعتباطٌيػة كالفكضػ
 الٌرهكز.

 :في قصيدة )قتمكؾى في الكادم( كؿيق
ٍر  مىٍى ًخٍىجى  اٍلر ٍيحي كىٍاًقفىةه عى

 ؽي فى شى  اٍ ىى ؤي اٍ هى دً كى 
 ٍر ضى خٍ اأٍلى ؾً مى يٍ دً ىٍ هً  يٍ قً رً حٍ تى  الٍ 
 ؽي رً تى حٍ يى  ؿي ميٍ الٌ 
 ًٍ بى شى خى  ىٍ مى عى  تٍ اهى ىى  فٍ هى لً  ىٍ بى كٍ طي 
 ًٍ ي  .. حى لٍ دى ر  الٍ  ؿءى هً 

                                                 

 . ُُٖأحبؾ أك ال أحبؾ، قصيدة: هزاهير، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
 .ُّٗعاشكر، فٍد ىاصر، الٌتكرار في شعر هحهكد دركيش، ص (ِ)
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 ًٍ بى قى ر  الٍ  ؿي عى جٍ يى  ؼو يٍ سى لً  ىٍ بى كٍ طي 
!ًٍ ي  ر  حي  رى اٍ ٍى ىٍ أى

 (1)   
فى دركيشه الٌريح؛ فجعمٍا كاقفةن كقكفان أعمى هػف قيهػًة تكظيفٍػا سى ىٍ ىبلحٍظ كيؼى أىفمٍ    

عػػػبلف فٍػػػي هسػػػتعٌدة إل ،بقريىٍػػػا)الخىجر( االهكٌجػػػً ىحػػػك الهػػػكت الرتباطٍػػػ الػػػٌدالليٌ 
ىػا  الخىجػري الٌػذم ا، هاثمةه كبيدٌالهكت يمٌبػي ىػداء الهػكت الهرسػؿ هػف ريػح الثٌػكرة، ٌك

تتػػدٌفؽ الػػٌدهاء كشػػفًؽ الٌصػػبح، كيحتػػرؽ ليػػؿ الٌظمػػـ، لتفػػيض أىٍػػار الحٌرٌيػػة بالػػٌدهاء، 
، حٌرٌيػػػة، دهاؤىػػػا،  فالٌداللػػػة الهشػػػاري  إليٍػػػا هغزكلػػػة بخيػػػكط الهػػػكت )الػػػٌردل، لسػػػيؼو

 خىجر(. 
ًً لكحػػةن كفػػي الهقابػػًؿ ىجػػدي لمػػٌريًح ثػػراءن داللٌيػػان يظٍػػرً     ـي هػػف خبللػػ ، كيرسػػ يي دركيػػشه

، كجالبػةي الحػٌب كالٌىػكل،  هتشٌظيىةن لمحياًة، فالٌريحي ٌي صاىعةي الخيًر، كهصػاحبةي الغػيـً
كالكاشػفةي عػف آثػارو كصػخكرو  طهرٍتٍػا الٌرهػػاؿ، ككػؿ  ٌػذًي الهػداليًؿ تصػب  فػي قطػػعو 

ئران حمٌػؽ بػػً فػي الٌسػػهاء، هتكٌحػدو يشػيري إلػػى الحيػاًة، فقػد اٌتخػػذى دركيػش هػف الػػٌريح طػا
صػػػػاًب كاالىتظػػػػار كالتٌغٌيػػػػر كالقػػػػٌكة كالقمػػػػؽ كاإلىبػػػػػاء هعتبػػػػران أٌف الػػػػٌريحى " رهػػػػزه لئلخ

 .(2)كاالحتهاؿ "
 :قصيدة )األغىية كالٌسمطاف( يقكؿ في

 ًٍ فى صً اٍ عى الٍ  فً كٍ مى بً  سان كٍ هي غٍ هى  ـدى الٍ  تي كٍ صى  فى اٍ كى 
 ًٍ فى عً اٍ رى  حو كٍ ري جي  يي اٍ كى فٍ أى فً اٍ دى يٍ هى الٍ  ىٍ صى حى كى 
 حً اٍ يى ر  الٍ  دً بلى يٍ هً بً  ىان كٍ تي فٍ هى  ؾي حى ضٍ أى اٍ ىى أىكى 
 في اٍ طى مٍ س  الٍ  يٍ ىً هى كى اٍ قى  اٍ هى دى ىٍ عً 
 حً اٍ بى الص   حً اٍ تى فٍ هي بً  تي كٍ سى هٍ أى
 حً اٍ رى جً الٍ  ؿً يٍ دً اٍ ىى قى بً  يٍ قً يٍ رً طى  تي سٍ ه  مى تى كى 
 بان يٍ صً هي  تي ىٍ كي  ـٍ كى  آيً 
 يٍ بً مٍ قى  تي سٍ ر  ا كى هى دى ىٍ عً 
 ًٍ فى صً اٍ عى الٍ  ءً اٍ دى ىً لً 

                                                 

 . ُٗٗأحبؾ أك ال أحبؾ، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
  .ُّٓهجىكف التراب، ص ،الىابمسي، شاكر (ِ)
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 ًٍ!فى صً اٍ عى الٍ  ب  ٍي تى مٍ فى 
   (1) ًٍ!فى صً اٍ عى الٍ  ب  ٍي تى لٍ كى 

بػدًت الٌريػػاحي فػي الهقطػػع الٌسػابؽ كائىػػان اصػػطٌؼ إلػى جػػكار أصػكات دهػػاء الثٌػػكرة    
الٌريػاح عبلهػةه  الباحثة عف الحٌرٌية كالحياة، كهقاكهػة سػمطاف البغػي كالٌتجٌبػر، كهػيبلدي 

 ، كالٌتفػػاؤؿ الهقػركف بالٌضػػحؾ بعػد البكػػاء،الخصػيبةك عمػى اإلشػػراؽ كالحيػاة الجديػػدة 
يح اللػة إلشػارة الػرٌ ؿ الدٌ تحػكٌ  كاإلهساؾ بهفتاح الٌصباح كمٌٍا هسػاىدات إلبػراز هسػتكل

" إٌف الٌريح بقكاٌا الهطمقػة تمتقػي هػع الػٌدـ فػي ، أم يتبلءـ هع تىاهي فكرة الىصبها 
عػادة الخصػب كالخيػر كالحيػاة إلػى األرض، قدرت ً كقٌكتػً عمػى تحقيػؽ الهعجػزات، كا 

إٌىٍا القٌكة الٌتي تحقٌػؽ آهػاؿ الٌشػاعر كمٌٍػا فػي الٌىصػر كالٌتحريػر كالعػكدة إلػى الػكطف، 
ـٌ الٌشهؿ" كل
(2). 

هعم قان بيفى الحياًة كالهكًت، لكٌىػً هػف خػبلًؿ بٌكابػًة الهػكًت أطمػؽى  لقد عاشى دركيشه    
ػػػعٍ طاقػػػاتو خبٌلقػػػةن لحيػػػاةو جديػػػدةو، إذ " الهػػػكت الٌػػػذم يي   لػػػيس الهػػػكتى  بػػػً دركيػػػشه  ىٍ ىى

ـٌ بىػػاءن عمػػى فعػػؿ: ، لكٌىػػً الهػػكتي العػػادم   ، أك هقاكهػػةو  الٌػػذم يػػت ، أك هجابٍػػةو هكاجٍػػةو
، فحػيف يعمػػف لمعػػالـ أٌىػً هػػف سػػبللة هػٍف كضػػعكا أركاحٍػػـ عمػى أكفٌٍػػـ، كرقػػابٍـ (3)"

ٌػػػي الٌتػػػػي   ، كالػػػٌريحةو جديػػػد حيػػػاةو  هػػػيبلدً عمػػػى أعػػػكاد الهشػػػاىؽ إٌىهػػػا يبحػػػٌث عػػػػف 
( لتفتحى كٌكةى الحياة كاألهؿ  .سػػػى)تحبؿي

 يقكؿ في قصيدة )أغىيات حب  إلى إفريقيا(:
ًٍت اٍلز   ٍالى اًىؽً أىىىٍا ًهٍف سيبلى شى ٍاًبًؽ كىاٍلهى  ىى

..ثيـ  تيٍىًجبيًىيٍ  ؿي  كىالر ٍيحي تىٍحبى
ٍىٍاتٍ  مىٍى كيؿ  اٍلًج تىٍرًهٍيًىٍي عى  كى

ا تيًرٍيدي؟ ٍاذى  _ هى

                                                 

 . ُُٓآخر الميؿ، ص هجهكعة:الديكاف،  (ُ)
ٌػذا اىتحػار العاشػؽ( ُٖٓٗالجٌيار، هدحت)( ِ) ـ(، " تحٌكؿ الٌرؤيا في ديكاف )تمؾ صكرتٍا ك

 .ُِٖ، صْ"، هجمة إبداع، ع
  .َْٓالىابمسي، شاكر، هجىكف التراب، ص (ّ)
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ًدٍيدٍ  ٍدان جى  (1)أيًرٍيدي ًهٍيبلى
هػػكتو إلػػػى  بػػاذخو يتحػػٌكؿي فيػػػً داٌؿ الػػٌريح هػػف هػػػدلكؿً  هقطػػػعو كيطاًلعىػػا دركيػػش ب   

يعتبػػػري الػػػٌريح رافػػدةن لمعػػػدٌك الهختبػػػئ فػػي دٌػػػاليز الهػػػكت، ، فٍػػػك حػػيف حيػػػاةو  هػػدلكؿً 
 .فتجدٌا تٌٍب لصالحً هتى ٌٌب لمقتؿ كالٌتخريب

 يقكؿ:    
ٍ  ك  دي عى الٍ  شً كٍ يي جي  ؿً جٍ أى فٍ هً فى  تٍ ب  ٌى  فٍ إً  حى يٍ الر   ف  إً  ٍيب  الى  (2)اٍ ىى مً جٍ أى فٍ هً تى

كتظٌؿ الٌريحي قريبةن هف تخػكـ الهػكت، تٍػٌب حاهمػةن هعٍػا الهأسػاة كالػٌدهاء، تطػاكع    
ٍا يضػػػعي  ، لػػػذا فػػػدركيشه كالػػػٌدهارً  عمػػػى القتػػػؿً  الهتػػػفهريفى  البحػػػرً  بى بلٍ ًكػػػفػػػي ٌبكبٍػػػا 

كاقفػػةن  ، حيػث إٌىٍػػا أصػػبحتٍ الهحػػاذيرً  فػػي قائهػػةً  الهػكًت  هػػع حػػدًث  كهػدلكؿو يىسػػجـي 
 .ً اإلجراهٌيةً لتىفيذ هفربً ي يدً  أداةن في القرصافً  إلى جاىًب 

 يقكؿ:
ٍاةي  ٍأسى ٍي اٍلهى ًٍ ٍيب  ًلتىٍىتى ـى اإًلٍغًرٍيًؽ ًهٍف ًرٍيحو تى ا ييٍرًضٍي دى ٍى ًبهى ٍ أىٍرضى  الى

ٍ تىٍجًمٍس  ٍي يىًجديٍكؾى كيٍرًسي ان فىبلى ٍكؾى كى بىحي ٍاًة . قىٍد ذى ٍأسى  ًباٍلهى
ٍىًتٍي  ًهٍيعى آًل ٍبي اٍلبىٍحرً أًلىف  جى  ًكبلى

ٌىٍب ًإلىٍى اٍلقيٍربىٍاًف... ٍ تىٍذ ٍا كىالى ٍرٌى  فىٍاٍحذى
 ًإف  اٍلر ٍيحى كىٍاًقفىةه 

ٍافً  ٍ تىٍمًهٍس يىدى اٍلقيٍرصى  (3)فىبلى
كباىكسػػار شػػػككة العػػدٌك عبػػػر الٌتقىٌيػػة الحمهٌيػػػة لػػدركيشو يىكسػػػر الٌسػػياؽ الػػػٌداللٌي    

الٌصػغيرة؛ فتتحقٌػؽ األحػبلـ لمٌريح، كذلؾ بتحٌكلٍا إلػى ريػاحو هقبمػةو تحبػؿ بٍػا األرض 
 .كها أراد بهيبلد الحياة كسيادتٍا فكؽ الٌرهاد

 يقكؿ:
ًغٍيرىةي ًباٍلر يىٍاحً  ؿي اأٍلىٍرضي اٍلص  تىٍحبى ٍؿ يىٍعًرؼي اٍلبيٍكًلٍيسي أىٍيفى سى  ٌى

 ًٍ ٍقًبمى  ؟ اٍلهي
                                                 

 . ُُِأحٌبؾ أك ال أحٌبؾ، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
 . ّٖٕهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
 . ّٖٕهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ّ)
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ٍاذى   ٍا تيًرٍيدي ؟هى
 

ٍاًد ؟ ةن فىٍكؽى اٍلر هى ًسيىٍادى
(1) 

، يػػدعك إليػػػً دركيػػش يعىػػػي بالٌىسػػبة إليػػػً حيػػاةن جديػػػدةن لمػػػكطفإٌف الهػػكت الٌػػػذم    
ػك الكجػكد عمػى  كالٌتضحية الهقٌدسة الٌتي يقٌدهٍا الهقاكهكف تعػادؿ الٍػدؼ األسػهى ٌك

فهف يرٌحب بالهكت بفتح صدري لمٌرصاص ٌك ىفسً هػف يعيػد األهػؿ ببقػاءو ، األرض
لهحهػػكؿ عمػػى أكػػؼ  لؤلجيػػاؿ القادهػػة، فػػالٌريح ٌػػي الهػػكت ا كحيػػاةو أفضػػؿ، أطػػكؿ

 أبػػكاب الػػٌريح )الهػػكت(أعػداء القضػػٌية الفمسػػطيىٌية، كالٌػػذم طالػػب هػراران كتكػػراران بسػػٌد ا
ٍـ  .؛ خشيةن عمى األطفاؿ الٌصغارفي كجٌك

 يقكؿ:
 ـٍ كي رً اٍ غى صً  فٍ عى  حً يً ر  الٍ  ؽى يٍ رً ا طى كٍ د  سي 
 (2)ؿي اٍ فى طٍ األى دى قي رٍ يى لً 

كبػػػػالٌتركيز عمػػػػى الهعطػػػػى ، لمػػػىٌص الٌدركيشػػػػيٌ ٌّىىػػػػا كبػػػػالقراءة الجٌكاىٌيػػػػة أخيػػػران فك    
الٌدالػػة عمػػى الحيػػاة ات هفػػردمقػػد عػػٌزز الحضػػكر األيقػػكىٌي ل ان الٌسػػيهيائٌي ىجػػد دركيشػػ

كقػد أحسػف تكظيػؼ الحضػكر األيقػكىٌي ، كالهكت في هتكف ىصكصً الٌشعرٌية كاهمػة
ف كػاف يي ، ليتفاعػؿ هػع الػػٌىٌص الٌشػعرمٌ  يقكىػة الكاحػػدة فػي الٌداللػػة لؤل تحػكالتو  ثي دً ٍحػػكا 

جػػٌرد الهػػكت هػػف ، إذ إاٌل أٌىٍػػا غالبػػان هػػا تحػػافظ عمػػى داللتٍػػا األصػػمٌية الٌتػػي شػػٌكمٍا
ثيابػػػً الهعتػػػادة فػػػي الٌداللػػػة عمػػػى الهفارقػػػة كالغيػػػاب؛ ليمبسػػػً دالالتو أخػػػرل أكثػػػػر 
التصػػاقان بكاقػػع الٌشػػعب الفمسػػطيىٌي الٌػػذم يشػػٌكؿ الهػػكت بالٌىسػػبة لػػً الٌطريػػؽ الكحيػػد 

"رؤيػػة الٌشػاعر الٌتػػي تػػتمٌخص فػػي أٌف األرض كاسػػتداهة الحيػاة، لتتحقٌػػؽى لمبقػاء عمػػى 
 .(3)الهكت في سبيؿ األرض يحهؿ هيبلد الحياة الهشرقة"

 
 

                                                 

 . َّٖهديح الظٌؿ العالي، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
 . ٗأكراؽ الٌزيتكف، قصيدة: أهؿ، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
 .ُّٖأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي في شعر هحهكد دركيش، ص( ّ)



111 

 

 
 

 لثّانيلفصل اا
ي ة والعبودّية  الّرهوز الهحورّية الّدالة عمى الحرِّ

 توطئة:
ػػي حػٌؽ هكتسػػبه هػػف الحقػػكًؽ إٌف     ـٌ هقٌكهػات الكجػػكد اإلىسػػاىٌي، ٌك الحر ي ػةى هػػف أٌػػ

، كأٌٌهٍػػا اإلسػػبلـ ةهاكيٌ رائع الٌسػػالٌشػػالعاٌهػػة لئلىسػػاف، كقػػد أٌكػػدت عمػػى ذلػػؾ تعػػاليـ 
الٌذم هىح الحر ي ة لمبشرٌية حتٌػى فػي اختيػار الٌدياىػة الٌتػي تػديفي بٍػا، كهقابػؿ ذلػؾى ىبػذى 

 لغيػػر المٌػػً، كعػػٌدي ىكعػػان هػف اىتٍػػاؾ حرهػػًة اإلىسػػاًف ألخيػػً اإلىسػػاف،الػرٌؽ كالعبكدٌيػػة 
باالسػتبداد كالقػٌكًة ضػربه هػف اىتقػاًص الحيػاًة، كاخػتبلؿ هيػزاف  الحر ي ة سمًب  كهحاكلةي 
قىػػػٍد ، قػػاؿ عمػػٌي بػػف أبػػي طالػػػب_كٌرـ المٌػػً كجٍػػً : " العدالػػة ٍيػػًرؾى كى ٍبػػدى غى ػػٍف عى كىالى تىكي

ٌران  مىؾى اللي حي عى  .(1)" جى
أٌهػػػا هصػػػطمح العبكدٌيػػػة القائهػػػًة عمػػػى اإلرغػػػاـ كاإلكػػػراي فٍػػػي هىاقضػػػةه لمحٌرٌيػػػًة،    

ػػػٍت لغيػػػًر المٌػػػً، فالٌىػػػاس سكاسػػػيةه بػػػالحقكؽ  ةه عىػػػد الٌشػػػارًع اإلسػػػبلهٌي إذا كاىى كهىبػػػكذى
كالكاجبات، غير أٌف اهتدادى هسػاحات الٌظمػـً كاالسػتبداًد فىػرىضى عمػى الحمقػة األضػعؼ 

طرسػػػةى الهسػػػتبٌد الٌػػػذم غػػػٌذل هىابػػػتى العبكدٌيػػػة الٌتػػػي تخػػػدـ أٌدافػػػً فػػػي الٌصػػػراًع غ
الٌسياسػػٌية كاالحتبللٌيػػة، كفػػي الهقابػػؿ بػػذؿ الٌطػػػرؼ اآلخػػر حياتػػً فػػي سػػبيؿ التٌػػػكًؽ 

 كاالىعتاؽ هف قيكد الهستبٌد.
ـ لتفعيػػؿ الٌصػػراع بػػيف طػػػبٌلب     كقػػد كػػٌرسى كثيػػره هػػف الٌشػػعراء الهحػػػدثيف أشػػعاٌر

ة )الفمسػطيىٌييف(، كاليٍػكد الٌسػاعيف إلػى فػرًض العبكدٌيػة عمػى األرًض الحر ي ة الهسػمكب
الفمسػطيىٌية الٌتػػي عػاىى شػػعبيٍا ًهػػٍف ٌسػتيريا االحػػتبلؿ، كحهمتػً البربرٌيػػة االسػػتعهارٌية 

حكاـ القبضًة عمى حٌرٌياتً.  الههعىًة في تهزيؽ أكصاؿ الٌشعب الفمسطيىٌي، كا 
ًي  :ىسػتطيعي القػكؿالشعرٌية  ة دركيشو لقراءة الهتأٌىية لهدٌكىكهف خبلؿ ا    قػد حهػؿ  إٌىػ

ٍيكىٌي كدعػػا إلػػػى االىعتػػاؽ هػػػف العبكدٌيػػة الٌتػػػي سػػعى الهحتػػػٌؿ الٌصػػػالحر ي ػػػة، شػػعار 

                                                 

 .َُْ، صpdf)الببلغة، ىسخة ) ىٍج (ُ)
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ا عمػػى الٌشػػعب الفمسػػطيىيٌ  فظػػٌؿ فػػي أشػػعاري الهفتكحػػة عمػػى الهطمػػؽ يػػرٌدد ، لفرضػٍػ
، يريػػد الٌتفػريط بٍػػاال  عب القػابع عمػى أرضو حٌرٌيػة الٌشػػ لمٌىيػػؿ هػف األصػكات الٌرافضػة

 هػف ( قػٌدـ هقكالتػً الٌشػعرٌية الهىبثقػةى  كالعبكدٌيػة الحر ي ػة ) كعبر ٌذي الثٌىائٌية الهتضاٌدة
ميػـً  يكىٌي قػد اعتػدل عمػػى ، ٌػٌكةو عهيقػةو بػيف الكاقػع كالحي فحقيقػة األهػر أٌف العػدٌك الٌصٍػ

 رؽ.ى الكسائؿ كالطٌ كأقاـ هقاهٍا جسكرا هف اإلكراي كالتٌعٌىت بشتٌ ، كسمبٍا الحر ي ة
 يقكؿ في قصيدة )قتمكؾ في الكادم(:

 ًٍ بى شى خى  ىٍ مى عى  تٍ اهى ىى  فٍ هى لً  ىٍ بى كٍ طي 
 ًٍ ي  .. حى لٍ دى ر  الٍ  ؿءى هً 
 ًٍ بى قى ر  الٍ  ؿي عى جٍ يى  ؼو يٍ سى لً  ىٍ بى كٍ طي 
!ًٍ ي  ر  حي  رى اٍ ٍى ىٍ أى

 (1) 
    ، كتأسيسان عمى ذلؾى فػّف  هفٍػكهىي الحر ي ػة كالعبكدٌيػة قػد تبػٌأرىا فػي قصػائًد دركيػشو

ا عبلهػػةن هىبرٌيػةن عمػػى قصػائدًي، حتٌػػى سػٌهيى فػػي هرحمػةو هػػف الهراحػؿ شػػاعرى  كأصػبحى
الحر ي ػػة كالهقاكهػػة اىسػػجاها هػػعى دعكاتػػً لمٌتحػػٌرر هػػف عبكدٌيػػة االحػػتبلؿ، كقػػد اٌتسػػعى 

ًً عبلقػػػةه بػػػيفى الٌشػػػعًر هفٍػػػكـ الحر ي ػػػ ، كاٌتسػػػعت الٌرؤيػػػةي إلػػػى حػػػد  تأٌسسػػػٍت فيػػػ ًً ة لديػػػ
كالحر ي ػة، إذ اسػػتطاعى الٌتحػػٌررى هػػف قيػػكد القػكًؿ كاألطػػًر الٌتقميدٌيػػًة، ككصػػؿى إلػػى أعمػػى 

راف األساسػػٌياف  سػقكًؼ الحر ي ػػة فػي التٌعبيػػًر، يقػػكؿ: " إٌف الٌتحػٌرر كالحر ي ػػة ٌهػا الجػػٌك
، فالحر ي ػة ٌػي هطمػبي (2)ر حكلٍها ىشػاطىا األدبػٌي فػي ببلدىػا الكاسػعة "الٌمذاف يتهحك 

ػي تسػاكم عىػدي تػػاري ى أجػداًديً  ، ٌك ، إشػارةن إلػى هػا فػػي ٌػذا التٌػاريً  هػٍف قهػػعو دركيػشو
ؿي هكًقفػػان هػػفى التٌػػاريً ، كرؤيػةن سػػمبٌيةن هػػف الهاضػػي  ػػكى بٍػػذا ييسػج  كسػمبو كهطػػاردةو، ٌك

ًً ههارسػػاته  ػػػًة، كليسػػػٍت  الٌػػذم حػػػدثٍت فيػػػ أفضػػػٍت إلػػػى ضػػػياًع البمػػداًف كتٍػػػاكم األيه 
.  فمسطيفي بعيدةن عٍف ٌذا كم ًً

 يقكؿ:
اًدمٍ   هٍف يىٍشتىًرٍم تىٍاًرٍي ى أىٍجدى

                                                 

 . ُٗٗأحبؾ أك ال أحبؾ، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
ـ(، أدبػاء هعاصػركف، هكتبػة األىجمػك الهصػرٌية، القػاٌرة، ُٖٔٗىقبل عف: الٌىٌقاش، رجػاء)( ِ)

 .ُُٕص
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ًٍ ؟ ..  (1)ًبيىٍكـً حير ٌي
كفي ظؿ  العبًث الص ٍيكىي  غيًر الهحػدكًد، كعهمٌيػاًت تٍكيػًد األراضػي الفمسػطيىٌيًة    

كعبرىػػػػًة الخػػػػرائًط كاألهػػػػاكًف، كقػػػػؼى دركيػػػػشه بػػػػكعيو كالتػػػػزاـو حػػػػاهبلن لػػػػكاءى هقارعػػػػًة 
ايىًة، ال ًي أحػػػدي الٌضػػػحايا  الٌصػٍػ ًي كػػػافى شػػػاٌدان عمػػػى الهأسػػػاًة كحسػػػب، بػػػؿ؛ ألىى ػػػ ألٌىػػػ

ًً كحاهػؿى الهتضٌرريفى باال قتبلًع هف الكطًف كالٌمجػكًء خارًجػً، فصػارى لسػافى حػاًؿ شػعًب
، كهػف ٌىػا كاىػت رهػكزيي الهحكرٌيػةي هكٌجٍػةن  ًً الػكطىي  ، كحافظى تاريًخ ًً إلى العالـً قضٌيًت

ـي كػٌؿ  ىحك الحر ي ة، كاالىعتاؽ هػف قيػكد العبكدٌيػة داخػؿى الػكطف، فٍػذا الٍػدؼي ٌػك هػرا
، ك   ٌكى بؤرةي الٌصراع في القضٌية الفمسطيىٌية. فمسطيىي  كعربي 

كألٌف الٌرهػػز بهثابػػة كقػػكد خػػاص  لقطػػار دركيػػش الٌشػػعرٌم، فقػػد اسػػتخدهً غالبػػػان    
لتقػػديـ الهعطػػى الٌسياسػػٌي الٌىػػابع هػػف فكػػري الٌىضػػالٌي كخطابػػً الػػٌدفاعٌي الباحػػث عػػف 

اسػتيحاء رهػكزي هعتهػدان الحر ي ة، كهٌهػا يهٌيػز دركيشػان أٌىػً قػد اخػتٌص لىفسػً حالػةن هػف 
ٌىهػػا يسػػتكحي عمػػى هخٌيمتػػً الكجكدٌيػػة، فمػػـ يكػػف لػػػػ " يتقٌيػػدى بداللػػة هرجعٌيػػة لرهػػكزي، كا 

دالالت ٌػػػذي الٌرهػػػكز بىػػػاء عمػػػى صػػػمة ىفسػػػٌية تربطػػػً بهظػػػاٌر الكجػػػكد الهختمفػػػة، 
ا الٌسياؽ الفٌىٌي في خمؽ ٌذي الٌداللة، كبٌث اإليحاءات الهتعٌددة "   .(2)كيؤازٌر

ىاضػػػؿى دركيػػػشه هػػػف خػػػبلًؿ جبٍػػػًة الٌشػػػعر ضػػػد  قػػػكلن اهبريالٌيػػػةو ههٌثمػػػةو فػػػي  لػػػذا   
إسػػرائيؿى كهػػف يسػػاىدٌا فػػي تحقيػػًؽ فتكحاًتػػً الفكرٌيػػًة، فاسػػتخدـى الٌشػػعرى كبػػكًؽ دعايػػةو 
ار قضػٌية  ييسًهعي هػف خبللػً العػالـ، كقػد حالفىػً الٌىجػاح فػي هٌٍهتػً كهىػدكبو فػي إشٍػ

 حتبللٌي الهفركض عمى أرضً.كطىً، كتقديـً صكرةو لمكاقع اال
( الٌتػػي سػػٌجؿ فيٍػػا هأسػػاةى كفػػر قاسػػـ عػػاـ  ػػار الػػٌدـً ـ، ُٔٓٗيقػػكؿ فػػي قصػػيدة )أٌز

 كراح ضحٌيتٍا الهئات:
ٍاًكـٍ  ٍرحو اٍل ييسى ٍىديٍكبي جي  ًإى ًىٍي هى

ٍرًحيٍ  مىٍى جي ًد أىٍف أىٍهًشٍي عى بل  ٍربىةي اٍلجى ٍتًىٍي ضى م هى  عى
 كأىٍهًشيٍ 

ـ  أىٍهًشيٍ   ٌث
                                                 

 .ُْٓالديكاف، هجهكعة: حبيبتي تىٍضي هف ىكهٍا، ص (ُ)
 .َُٕشعر هحهكد دركيش، صأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي في ( ِ)
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كىأيقىٍاًكـٍ ! 
(1) 

فػػػػػي الٌصػػػػػراع  كالٌسػػػػػجاؿي األزلػػػػػي   كالعبكدٌيػػػػػة ٌهػػػػػا هركػػػػػزا االسػػػػتقطاب الحر ي ػػػػةف   
ٍػػـ العدكاىٌيػػة سػعيان لترسػػي  هفٍػػكـ اإلسػرائمٌيكف ركحى  ظٍػػري الفمسػطيىٌي اإلسػػرائيمٌي، إذ يي 

كالتٌىكيػػؿ العبكدٌيػة كاالستسػبلـ، كيسػػتخدهكف لػذلؾ شػػٌتى الكسػائًؿ القهعٌيػػة، كاإلعػداـ 
، ىاٌيػػػػؾ عػػػػػف كالتٌٍجيػػػػًر القسػػػػػرم  إلػػػػى الهىػػػػافي كاالغتصػػػػاب كاإلبػػػػادة الجهاعٌيػػػػة

هحػػػاكالتٍـ الهدركسػػػة فػػػي تحريػػػؼ التٌػػػاري ، كاٌدعػػػاء الهمكٌيػػػة الحضػػػارٌية كالتٌاريخٌيػػػة 
ـ كجٍػان هقٌىعػان أهػاـ العػالـ، بالٌتشػٌدًؽ بالحٌرٌيػات كالهىػاداة بحقػكؽ  لؤلرض، هع إظٍػاٌر

 اإلىساف.
ا الفمسػػػطيىٌيكف هػػػبٌلؾي األرًض فقػػػد كقفػػػػكا أهػػػاـ هكجػػػة االسػػػتبداد اإلسػػػػرائيمٌي أٌهػػػ   

الفاضًح، كأدرككا أٍف ال هفٌر هػف الٌىضػاًؿ كالكفػاًح لمحصػكًؿ عمػى الحر ي ػة كالخػبلًص 
لقضػٌية كطىػً، كعهػؿى  هف االستبداًد، كًهف ٌىا كٌظؼى دركيػشه ىتاجػً الٌشػعرٌم خدهػةن 

فػػي شػػعري الٌػػذم " يهٌثػػؿي ىكعػػان ًهػػفى الٍجػػكـً الٌثقػػافٌي  عمػػى تكثٌيػػؼ الحضػػكر الٌرهػػزمٌ 
 .(2)الهضاٌد لثقافًة االحتبلؿ "

كتتعػػٌدد عىػػػد دركيػػػش صػػكر قهػػػع الحٌرٌيػػػات، فهػػػف القتػػؿ كالتٌىكيػػػؿ إلػػػى الٌتشػػػريد    
كالتٌٍجير، كسمب الٍكٌيػة كاألرض، كسػرقة الحضػارة كالتٌػراث كالٌسػجف كالٌمجػكء، ككػٌؿ 

كفػػػػرض حالػػػػة العبكدٌيػػػػة، كاىتٍػػػػاؾ جهيػػػػع األعػػػػراؼ ذلػػػػؾ صػػػػكره هػػػػف الغطرسػػػػة 
اإلىسػػاىٌية، كاتٌبػػاع سياسػػة تكسػػير العظػػاـ عىػػد قػػادة اليٍػػكد كحاخاهػػاتٍـ، كلمتٌهثيػػػؿ 
عمػػى ٌػػػذي االىتٍاكػػات الكحشػػػٌية أيكرد هقطعػػان هػػػف قصػػيدة)عف إىسػػػاف( الٌتػػي كتبٍػػػا 

مٌية، ـ، كاصػػػفان فيٍػػػا صػػػهكد األسػػرل الفمسػػػطيىٌييف فػػػي الٌسػػػجكف اإلسػػػرائُٕٔٗعػػاـ
 .هتكاصؿو  بشكؿو  ان يكه َٔعاـ عف الطٌ  الٌذم أضربخضر عدىاف  كصهكد البطؿ

الٌسمسػػػمًة بػػالفـً عبلهػػػةه عمػػػى كقػػارئي القصػػػيدًة يجػػديٌا هفعهػػػةن بالعبلهػػػاًت، فػػربطي    
القهػًع كهصػادرًة الحٌرٌيػػًة، كاإلضػرابي عػػف الٌطعػاـً أصػبحى أيقكىػػةن لمٌشػعًب الفمسػػطيىٌي، 

، كتشػػٌكؿي الهفارقػػػةي ٌىػػا دالٌػػةن أيسػػػمكبٌيةن تفضػػٍي إلػػػى تقػػديـً رؤيػػػةو كعبلهػػةن دالٌػػةن  ًً عميػػػ
، فالقيدي كالقتػؿي كتجريػدي اإلىسػاًف كالٌسػرقةي كالٌطػردي كالٌمجػكءي إشػاراته إلػى اىقػبلًب  كرسالةو

                                                 

 .ََُالديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، ص (ُ)
 .َُٗأدكىيس، زهف الٌشعر، ص (ِ)
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ـي حػبٌلن لمٌشػعكًب الهظمكهػًة،  الهعاييًر الحديثًة، كأٌف الهبادئى كالقيـى الفاضمةى لػـ تعػٍد تقػٌد
هفارقػػةي ٌىػػا تػػدعك إلػػى الهقاكهػػًة كلػػك بتبٌىػػي الهفارقػػًة ذاًتٍػػا، أٍك بتبٌىػػٍي قػػيـو بديمػػةو فال

 هسٌمحةو بالقٌكًة.
 يقكؿ:  

 ؿٍ بلسً س  الٍ  ًً هً فى  ىٍ مى ا عى كٍ عي ضى كى 

 ىٍ تى كٍ هى الٍ  ةً رى خٍ صى بً  يي دى ا يى كٍ طي بى رى 

 !ؿٍ تً اٍ قى  تى ىٍ ا: أىكٍ لي اٍ قى كى 

 ؽٍ ارً يى بى الٍ كى  سى بلبً هى الٍ كى  ًي هى اٍ عى ا طى كٍ ذي خى أى

 ىٍ تى كٍ هى الٍ  ةً اىى زى ىٍ زً ٍي فً  يي كٍ هى رى كى 

 ؽٍ رً اٍ سى  تى ىٍ ا: أىكٍ لي اٍ قى كى 

 ئٍ افً رى هى الٍ  ؿ  كي  فٍ هً  يي كٍ دي رى طى 

 ةى رى يٍ غً ص  الٍ  ًي تى بى يٍ بً ا حى كٍ ذي خى أى

 (1)يءٍ جً الى  تى ىٍ ا: أىكٍ لي اٍ قى  ـ  ثي 
يشػير الهقطػػع الٌشػػعرٌم إلػى األعهػػاؿ الخارجػػة عػػف حػدكد اإلىسػػاىٌية فػػي التٌعاهػػؿ    

هػع الجػىس البشػرٌم، كتمػػؾ األعهػاؿ ٌػي فػي الهحٌصػػمة تػؤٌدم إلػى فػرًض العبكدٌيػػة، 
الهرتجػػػاة، فهػػػف كضػػػًع الٌسبلسػػػؿ لتكهػػػيـ األفػػػكاي، إلػػػى ربػػػًط اليػػػديف  الحر ي ػػػةكسػػػمب 

ـٌ بصػػخرةو عصػػٌيةو عمػػى الٌزحزحػػة كالٌتحريػػؾ ، إلػػى ههارسػػة أبشػػع صػػكر التٌعػػذيب، ثػػ
لهػػػف تقػػػع عميػػػً أفعػػػاؿ الغطرسػػػة كاالسػػػتعباد: أىػػػت قاتؿ...أىػػػت  قػػػاؿي كبعػػػد ذلػػػؾ يي 

 ، لكف كرغـ كٌؿ ذلؾ يبقى الٌىداء الٌتحٌررم حاضران رغـ كٌؿ األفعاؿ.الجيء
 يقكؿ: 
 فً يٍ ف  كى الٍ كى  فً يٍ ىى يٍ عى الٍ  يى هً اٍ دى  اٍ يى 

 ؿٍ ئً اٍ زى  ؿى يٍ المى  ف  إً 
 ةه يى قً اٍ بى  ؼً يٍ قً كٍ الت   ةي فى رٍ غي  الٍ 
 ؿٍ سً بلٍ الس   دي رى زى  الٍ كى 
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 اٍ هى كٍ ري  تٍ هي تى  ـٍ لى ، كى تى اٍ هى  في كٍ ري يٍ ىى 
 ؿٍ تً اٍ قى تي  اٍ ٍى يٍ ىى يٍ عى بً 
 تي كٍ هي تى  ةو مى بي ىٍ سي  بي كٍ بي حي كى 
ؿٍ بً اٍ ىى سى  مٍ دً اٍ كى الٍ  ؤلي هٍ تى سى 

(1)   
تهاهان لمٌىًٍج الهتٌبع في دراسًة الٌرهكز الهحكرٌيػة فػي شػعر دركيػش، سػأتىاكؿ فػي     كا 

فػػي ٌػػذا الفصػػؿ عػػددان هػػف الٌرهػػكز الٌدالٌػػة عمػػى ثىائٌيػػًة ) الحر ي ػػة كالعبكدٌيػػة ( كبىيػػةو 
بٍػا خصػكبةن داللٌيػةن  ـٌ الٌرهػكز الهحكرٌيػة الٌتػي ٌك أٌسسىا عميٍا اىطبلقتىا في عػرًض أٌػ

يحائٌيػ " بػػدأ بػالٌرهز الهفػػرد، أك باسػػتخداـ ة رهزٌيػػةن بػدالن هػػف الهباشػرة كالٌتصػػريح، فػػػػ كا 
ـ  اىتٍػػػى بػػالٌرهز الهرٌكػػب، أك باسػػػتخداـ الٌرهػػز اسػػػتخداهان  الٌرهػػز اسػػتخداهان جزئٌيػػػان، ثػػ

 .(2)كمٌيان أك هحكرٌيان "
 
 الحجر  1.2 

الٌتػي تىٌبػأ بٍػا الٌشػعر  كاكب الٌشعر الفمسطيىٌي الهعاصػر اىتفاضػة الحجػر الباسػمة   
، ككافى هىذ البداية شعرى ثػكرةو بكػٌؿ هعىػى الكمهػة، إذ كػافى هىصػٌبان عمػى قبؿ اىدالًعٍا

عػادة تحريػؾ الفعػؿ الثٌػكرٌم السػتهرارٌية هقاكهػة االحػتبلؿ الحػٌؽ إلػى ىصػابً، كقػػد ، كا 
لٌثكرٌيػًة تكٌحدًت حركة الٌشعر الفمسػطيىٌي الهقػاكـً فػي هجهكًعٍػا عمػى صػياغًة الكمهػًة ا

 .(3)" اىطبلقان هف هعطياًت الحدًث الهشتعًؿ بركاىان في كجً االحتبلؿ "
كًهػفى الٌطبيعػٌي أف يكػكفى الٌشػعري الهقػاكـي شػعرى تحػريضو عمػى تصػعيًد الثٌػكرًة، إلػػى    

جاىػػػًب الغػػػكًص فػػػي هعطيػػػاًت الحيػػػاًة االجتهاعٌيػػػًة، ككقػػػائًع األحػػػداًث الهتسػػػارعًة، 
ـ   ، ثػػ كهراقبػًة هػػا يتعػٌرضي لػػً الهقػاكهكف هػػف تعػذيبو كاعتقػػاؿو كاغتيػاؿو كىفػػيو كتشػريدو

ي ان فػػي اسػػتىٍاًض الٍهػػـ كالػػٌدعكًة إلػػى الثٌبػػاًت كالٌصػػهكًد كالهجازفػػًة، ليكػػكفى دكرييي رئيسػػ
كقػٍد رسػػهًت اىتفاضػػةي الحجػػارًة لكحػػةن اسػتثىائٌيةن فػػي تػػاريً  الٌىضػػاًؿ الٌشػػعبٌي، إذ كػػافى 

                                                 

 .ٗالديكاف، هجهكعة: أكراؽ الٌزيتكف، ص (ُ)
 .َِٓأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي في شعر هحهكد دركيش، ص( ِ)
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ي يػػد صػػاحًب األرًض قػػادره عمػػى جديػػده هفػػادييي أٌف الحجػػرى فػػ لمٌتحػػٌكًؿ الثٌػػكرٌم قػػاىكفه 
ٌىػا تحػٌكؿى الحجػري فػي كػٌؿ بقػاًع األرًض الفمسػطيىٌيًة إلػى  كسًر أعتى األسمحًة، كهف

ًي أشٌد األسمحًة فتكان كدهاران.   قذائؼى كأسمحةو خطيرةو تجاب
كقػػػٍد ذيًكػػػرى الحجػػػري فػػػي الحػػػديًث الٌىبػػػكٌم الٌشػػػريًؼ كعىصػػػرو فاصػػػؿو كحاسػػػـو فػػػي    

دابػػػػًر  الهعركػػػة بػػػػيفى الهسػػػمهيفى كاليٍػػػػكد، إذ يسػػػاًعدي الحجػػػػري الهسػػػمهيفى عمػػػػى قطػػػعً 
 " :_ قيػػكؿى اليٍػكد، قػػاؿ الٌىبٌي_صػٌمى المٌػػً عميػػً كسػٌمـى ت ػػى يى ٍيـٍ حى ٍيػػكدى فىمىتىٍقتيميػى  لىتيقىػػاًتميف  اٍليى

ًي  ٍيكًدمص فىتىعىاؿى فىاٍقتيٍم ا يى ٌىذى ـي  ري يىا هيٍسًم جى  .(1)" اٍلحى
ـي     صػػكرةن  فػػّذا رسػػهىا صػػكرةن ألطفػػاًؿ االىتفاضػػًة الهسػػٌمحيفى بالحجػػارًة فٌّىىػػا سىرسػػ

ايىًة الهػػدٌربيفى عمػى القتػػًؿ، كالهتٌرسػيفى بمبػاسو عسػػكرٌم كخػكذاتو حديدٌيػػةو  لجىػكًد الٌصٍػ
ىػػا تبػػرزي الهفارقػػةي االسػػػتثىائٌية  كهجىػػزراتو كأسػػمحةو هتطػػٌكرةو ترهػػي رصاصػػػان حٌيػػان، ٌك

ًد،   فيٍػا كال ركحػان غػدًت الكسػيمةى  فالحجػارةي الٌصػمبة الٌتػي ال حركػةى الهذٌمةي لٍذا الهشٍػ
 الٌىضالٌيةى الكحيدةى لمكصكًؿ إلى الحر ي ة.

كقػػد أصػػٌر الهىتفضػػكف الثٌػػائركف عمػػػى الكقػػكًؼ فػػي كجػػً االحػػتبلؿ، كاسػػػتعاىكا    
بالحجارة لتكػكف جسػران كههػٌران كطريقػان لمحٌرٌيػة الهبتغػاًة؛ فتحٌكلػًت الحجػارة فػي كفػكفٍـ 

ـً كالقتػػػًؿ عمػػػى طػػػكًؿ إلػػػى قػػػذائؼى تجابػػػً ىيػػػرافى الهحتػػػٌؿ الٌػػػذم أفػػػرزى هسػػػاحاًت الػػػدٌ 
ـٍ  ًي أف يبقػى الٌشػعبي الفمسػطيىٌي هسػتعبدان، فمػ ػ األرًض الفمسطيىٌيًة كعرًضٍا، ككػافى ٌه 

ك حٌرٌية الكطف.  يجًد الهقاكهكف غير الحجارًة كسيمةن لتحقيًؽ حمًهٍـ الكبير ٌك
ٌكرٍت كبػالتٌعٌرًض التٌػدٌرجٌي لقصػائًد دركيػشو رصػدان لداللػػًة الحجػر ىجػدي أٌىٍػا قػد صػػ   

حػػدثى االضػػطٍاًد كالعبكدٌيػػًة بكاسػػطًة تقىيػػػًة الٌسػػرًد كالٌتصػػكيًر لمكاقػػًع القٍػػرٌم القػػػابًع 
، كاٌتسػػاقان هػػع اسػػتغراًؽ دركيػػش  ًً تحتػػً الٌشػػعبي الفمسػػطيىي  الٌسػػاعي إلػػى ىيػػؿ حٌرٌيتػػ
الكصفٌي في سمسمةو كبلهٌيةو هقٌدهةو هف خبلؿ تعالؽو لغكم  إشػارم  هػع لفظػة )صػخرة 

( يػىجح فػي جعػؿ تمػؾ الٌصػخرة عبلهػةن دالٌػةن عمػػى  الهػكتى( فػي قصػيدًة )عػٍف إىسػافو
ك العبكدٌية لشعبو يقاتؿ هف أجؿ حٌرٌيتً.  الٍدؼ الهراد تحقيقً، ٌك

 يقكؿ:  
                                                 

، كأخرجػً هسػمـ فػي الفػتف كأشػراط َِٖٕأخرجً البخارم في الجٍاد كالسػير، حػديث رقـػ  (ُ)
 . ََِٓالساعة، حديث رقـ 
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 ؿٍ بلسً س  الٍ  ًً هً فى  ىٍ مى ا عى كٍ عي ضى كى 

 ىٍ تى كٍ هى الٍ  ةً رى خٍ صى بً  يي دى ا يى كٍ طي بى رى 

 (1) !ؿٍ تً اٍ قى  تى ىٍ ا: أىكٍ لي اٍ قى كى 

كقػػد أدخػػؿى دركيػػشه الحجػػارةى حٌيػػزى القصػػيدًة كقػػٌكةو اسػػتثىائٌيةو هدافعػػةو عػػف الحر ي ػػة    
ًي الٌىاًبضػةى  ػ ًي الٌداللٌيػة كهعاىيى الٌتي حكصرٍت بيف قضباًف االحتبلؿ، فأخذى الحجري قيهتىػ
 بالٌصػػهكًد كالثٌبػػاًت كالهقاكهػػًة بحثػػان عػػف الحر ي ػػػة، بعػػد أف كػػافى كثىػػان هعبػػكدان كحجػػػران 
ًي أغىيػةى الحر ي ػة الٌتػي رٌددٌػا، كشػارةى الٌىصػًر الٌتػي تػٌكجى  جاهػدان، كلعػٌؿ دركيشػان قػد جعمػ

يي، فكػافى  لمحجػًر فػٍي شػعًر دركيػشو هسػاحةه كبيػرةه جػٌدان، كقػٍد أخػذٍت ٌػػذًي  "بٍػا قصػائدى
 .(2)"ـ ُٕٔٗالهساحةي تٌتسعي هىذي العاـً 

 يقكؿ في قصيدة )ىشيد لمٌرجاؿ(:
 تٍ مٍ فً سٍ اإلً كى  تى ىٍ أى ؿه يٍ لً ذى 
 تى ىٍ أى ؿه يٍ لً ذى 
 رً جى ض  الٍ  ةً رى اٍ تى سً بً  يٍ هً تى حٍ يى  فٍ هى  اٍ يى 
 رً هى قى لٍ اٍ كى  تى ىٍ أى يص بً غى 
 رً جى حى  ىٍ مى عى  به كٍ مي صٍ هى كى 
 (3)دٍ اٍ شى ىٍ اإلً  ؿي هً كٍ أي  يٍ ىً عٍ دى فى 

، كرسػالةه كاضػحةه لؤلجيػاًؿ لمٌتكاصػؿ الحر ي ػةإٌف عىكاف القصيدة الفتةه لمٌدعكًة لىيؿ    
حفاظػػػان عمػػػى األرًض، كقػػػد اسػػػتعافى دركيػػػػشه فػػػي القصػػػيدًة بعػػػددو هػػػف األصػػػػكاًت 
ـ، كقػًد اىطػكًت األصػكاتي  ٍػ كالحكاراًت؛ لبياًف آرائٍـ حكؿى هكاقًؼ هًف اغتيًصبٍت أرضي

ًي يحػػث  عمػػى  عمػػى صػػكتو هشػػك ؾو ال يػػؤهفي بجػػدكل الٌىضػػاًؿ، كيبػػدك هرفكضػػان ألٌىػػ
، كقػد كردٍت لفظػة  الحجػر فػي الٌسػياًؽ الٌسػابًؽ كثىائٌيػةو هػع القهػر فػي اليأًس كالٌتشاؤـً

 إطارو سمبي  ات ًصؼى بً القهر بالغباء، كالحجري بالعبكدٌيًة كالجهكًد.

                                                 

 .ٖالديكاف، هجهكعة: أكراؽ الٌزيتكف، ص (ُ)
  .ّٓٔهجىكف التراب، ص ،الىابمسي، شاكر (ِ)

 .ْٕالديكاف، هجهكعة: عاشؽ هف فمسطيف، ص (ّ)
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كقد عٌجٍت قصػائد دركيػشو باإلشػارات الهكحيػة بالٌصػهكًد كالهقاكهػة؛ ىبػذان لػبطًش    
ايىة، كدحػران لسػطكًة االسػتعباد الٌتػي سػعى العػدٌك إلػى فرًضػ ٍا، فظػٌؿ يسػػتىٍض الٌصٍػ

ا، كقػد  األٌهةى لمخركج هف سباًتٍا، كيحثٌٍا لتىتًفضى في كجًً العدٌك الجػاثًـً عمػى أرًضٍػ
 استمٍـى عددان هف الٌرهكًز الٌتراثٌية اليٍكدٌية، كأكسبىٍا بعدان فمسطيىٌيان.

 (:الهائة بعد كالخهسكف الحادم الهزهكر قصيدة )يقكؿ في 
ًسؿٍ  ؿً يٍ مً صى  فٍ هً  ـه دً اٍ قى  يٍ تً ي  ر  حي  تي كٍ صى   اٍلس بلى

ًمٍيًبٍي ييقىٍاًتٍؿ ! صى  كى
 اٍى ئً اٍ هى سٍ أى ؿ  كي  تٍ رى صى عى  يٍ تً ال   :ـي يٍ مً شى رٍ كٍ أي 

 (1)يٍ هً دى  يٍ فً 
فصػػكتي الحر ي ػػة هىبعػػػثه هػػف الٌسػػػجكًف )الٌسبلسػػؿ(، كالٌصػػميبي يقاتػػػؿ جىبػػان إلػػػى    

جىػبو هػع الٍػػبلؿ، كالهزاهيػر تحٌكلػػٍت إلػى حجػػارةو ييػرجـي بٍػػا اليٍػكد؛ هػػف أجػًؿ حٌرٌيػػًة 
كجعمٍػػا  الٌتراثٌيػػة اليٍكدٌيػػة الٌشػعًب الهضػػطًٍد، كقػػد استحضػر دركيػػش بعػػضى الٌرهػكز

 كػؿ   يرثػكا أفحػٌؽ  يهمكػكف ذيفالٌػ أحػدي يىٌية، هشيران إلى أٌىً " في خدهًة القضٌية الفمسط

 .(2)"  ةي كراالتٌ  كهىٍا ،األرضً  ٌذيً  عمى تٍ جر  تيالٌ  كالثقافةً  اإلبداعً  تاري ً 
: ـٌ ليقكؿى  ث

 ةن رى اٍ جى حً  تٍ رى اٍ صى  ري يٍ هً اٍ زى هى الٍ كى 

اٍ ٍى بً  يٍ ىً كٍ هي جى رى 
(3) 

ًي يخطػػك خطػػػىن جٌبػػارةن فػػػي     كقػػٍد أعطػػًت الحجػػػارةي الفمسػػطيىٌي قػػٌكةن ٌائمػػػةن، كجعمٍتػػ
، فغػػدًت اليػدي الٌتػػي تقػػًذؼي الحجػرى شػػعمةن لمثٌػػكرًة  ًً طريػًؽ الٌتحػػٌدم لمحصػػكًؿ عمػى حٌرٌيتػػ
كالعىفػػكاًف كالعطػػاًء، كأهػػبلن بػػأٍف تػػىعـى األجيػػاؿي القادهػػةي بالحر ي ػػة الكاهمػػًة عمػػى األرًض 

ةي تعػػػزؼي ألحاىىٍػػػا عمػػػى أكتػػػاًر كالخػػػبل ػػػدى ًص هػػػف الهحتػػػٌؿ الغاصػػػب، فالبطكلػػػةي الهيٍىشى

                                                 

 .ُّٖالديكاف، هجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، ص (ُ)
 .ٓة، صثقافيٌ  ـ(، هجٌمة: دفاترُٔٗٗلقاء هع هحهكد دركيش ) (ِ)
 .ُّٖالعصافير تهكت في الجميؿ، ص الديكاف، هجهكعة: (ّ)
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الحجػػارًة، كالبطػػؿي الهػػرٌدد ىشػػيدى الحر ي ػػة ٌػػك الٌػػذم عػػاشى فػػكؽى األرًض " ليسػػتٌؿ هىٍػػا 
 .(1)حجران شرعٌيان يتحٌكؿي قىبمةن في كجً الهحتٌؿ "

 يقكؿ في قصيدة )حبيبتي تىٍض هف ىكهٍا(:
دى اٍلهيٍىًشديٍكفى  ٍاًلىىٍا، أىٍىشى  أًلىٍبطى

ٍارىيٍ  ٍاىيٍكٍا ًحجى كى  كى
فيٍكا ٍاىيٍكٍا ييًرٍيديٍكفى أىٍف يىٍرصي كى  كى

ٍاًتىىاٍ  ٍاحى ٍطىان ًلسى  بىبلى
ٍىٍارىيٍ  ٍهتىان، أًلىف  الس كيٍكتى طى صى كى
(2) 

لتٌهٌسػًؾ كقد حٌث دركيشه عمػى صػكًف الهبلهػح العرقٌيػًة هػف الػٌذكباًف كالتٌٍهػيًش؛ با   
بالٍكٌيػػًة، كهكاجٍػػًة تحػػٌدياًت االضػػطٍاًد كالعبكدٌيػػة، كيظٍػػر فػػي الهقطػػع الهيسػػتأىًؼ 
كدليؿو عمى ٌػذي الػٌدعكة تكػرار لفظػًة )طػكبى( الهسػتقاًة هػف الػٌىٌص اإلىجيمػٌي الػٌداعي 

 .(3)إلى ىشداًف الحر ي ة
 :)هزاهير( ةيقكؿ في هطٌكل

 ! يً دً مٍ جً ؼ  بً تى مٍ يى  فٍ هى لً  ىٍ بى كٍ طي 

 ! ءٍ اٍ طى خٍ  أىبلى ي  بً مً صٍ األى ًي هى اسٍ  ري ك  ذٌ تى يى  فٍ هى لً  ىٍ بى كٍ طي 
 ةرى جى شى  حي بً صٍ يي  الٍ كى  ةن حى اٍ ف  تي  ؿي كي ٍأيى  فٍ هى لً  ىٍ بى كٍ طي 
 ةً دى يٍ عً بى الٍ  رً اٍ ٍى ىٍ األى يً اٍ يى هً  فٍ هً  بي رى شٍ يى  فٍ هى لً  ىٍ بى كٍ طي 

                                                 

ٍػػػداكم، صػػػػفاء عبػػػػد الفتٌػػػاح ) (ُ) ـ(، " األىػػػػا فػػػػي شػػػعر هحهػػػػكد دركيػػػػش "، رسػػػػالة ََُِاله
 .ّٖهاجستير غير هىشكرة، إشراؼ الدكتكر: ىايؼ العجمكىي، جاهعة اليرهكؾ، ص

 .ُِٓالديكاف، هجهكعة: حبيبتي تىٍضي هف ىكهٍا، ص (ِ)
 .ٖ_صٕاىظر: إىجيؿ هٌتى، اإلصحاح الخاهس، ص (*)

اكىاتً طيػػػػػػػػكبىى "      مىكيػػػػػػػػكتى الس ػػػػػػػػػهى ـٍ هى ٍيػػػػػػػػ كًح، ألىف  لى سىػػػػػػػػاًكيًف بًػػػػػػػػػالر  زىاىىػػػػػػػػى ،ًلٍمهى ـٍ ؛ طيػػػػػػػػكبىى ًلٍمحى ٍيػػػػػػػػػ ألىى 
ٍكفى  تىعىػػز  ػػاءً  ،يى دىعى ـٍ يىًرثيػػكفى األىٍرضى  ؛طيػػكبىى ًلٍمكي ٍيػػ ؛ طيػػكبىى ًلٍمًجيىػػاًع كىاٍلًعطىػػاًش ًإلىػػى اٍلبًػػر   ،ألىى 

ٍيـٍ ييٍشبىعيكفى ألى ا ،ى  هى ٍيـٍ ييٍرحىهيكفى  ؛ءً طيكبىى ًلمر حى ـٍ ييعىػاًيىيكفى  ؛طيكبىى ًلؤلىٍىًقيىػاًء اٍلقىمٍػبً  ،ألىى  ٍيػ ألىى 
ٍكفى  ،اللى  ـٍ أىٍبىىػػػاءى الًل ييػػػٍدعى ٍيػػ ، ألىى  ػػػاًىًعي الس ػػػبلىـً كًديفى ًهػػػٍف أىٍجػػػًؿ  ،طيػػكبىى ًلصى طٍػػػري طيػػكبىى ًلٍمهى
اكىاتً  ؛اٍلبًػر   مىكيػػكتى الس ػهى ـٍ هى ٍيػ مىػٍيكيـٍ كيػػؿ  طيػػكبىى لىكيػ ،ألىف  لى قىػػاليكا عى ديككيـٍ كى طىػرى ككيـٍ كى ي ػػري ـٍ ًإذىا عى

يرىةو، ًهٍف أىٍجًمي، كىاًذًبيفى  ةو ًشر   ." كىًمهى
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 هان !يٍ غى  حي بً صٍ يي  الٍ كى 
 اٍ ٍى تى ي  دً كٍ بي عي  ؽي شى عٍ تى  يٍ تً ال   ةً رى خٍ ص  مٍ لً  ىٍ بى كٍ طي 
 (1) !.. حٍ يٍ ر  الٍ  حر ي ة ري اٍ تى خٍ تى  الٍ كى 

ًي األكثػافي القديهػة،    ػًىعىٍت هىػ  كقػد حػاكؿى دركيػشه تحطػيـى هعبكدٌيػًة الحجػًر الٌػذم صي
ًً إلػػى فاتحػػةو لمخػػبلًص ًهػػٍف تمػػؾى العبكدٌيػػة،   أصػػبحى  هػػاٍ  رً رهػػزان بقػػدٍ  دٍ عيػػيى  فمػػـٍ  "كتحكيمىػػ

، كأهػبلن فػي الٌتحػٌكًؿ إلػى الحر ي ػة، فىجػدييي يفػرغي عمػػى  (2) " االىتفاضػةً  إلػىٍ  إشػارةو  هجػٌردى 
ًً أكثػرى عاطفػةن كحىاىػان هػف اإلىسػاًف الٌػذم صػار  الحجًر كؿ  هبلهػًح األىسػىًة فػي ككًىػ
ػػً حجػػران حتٌػػى  أكثػر صػػبلبةن كقسػػاكةن، خاليػػان هػػف الهشػػاعًر كاألحاسػػيًس، فيتهٌىػػى ىفسى

 ، ف عػػػادة دركيػػػشو شػػػعرٌيا اسػػػتىطاؽي الجكاهػػػًد إذا أرادى أٍف كهػػػ "يحػػػف  إلػػػى أٌم شػػػيءو
 .(3)"يستعهمىٍا كرهزو فمسطيىٌي رئيسٌي 
:)  يقكؿي في قصيدًة )ليتىي حجره

ره  جى  يىٍا لىٍيتىًىٍي حى
ٍيءو  ٍي أىًحف  ًإلىٍى أىم  شى     (4)كى

كىجػد الهعىػى الهضػػاٌد فػي تكظيػػًؼ لفظػة الحجػػر حاضػران فػػي قصػيدة )هكسػػيقى    
عربٌيػػػة(، إذ يعكػػػسي الهعىػػػى رغبػػػةى الٌشػػػػاعًر فػػػي أف يتجػػػٌردى اإلىسػػػافي هػػػف هشػػػػاعًرًي 

 . ، كيغدك جاهدان كالحجًر ال تؤٌثري فيً الٌىكائبي كالهصائبي كاألحزافي  كأحاسيسًً
 يقكؿ:
 تيهىز قيًىيٍ 

 يى الهىطىري ؟ًٍ جٍ كى  كٍ حي هٍ يى ، كى ؿً اٍ هى حي الش  يٍ رً 

ره  ىٍ تى فى الٍ  تى يٍ لى  جى  حى
... يٍ ىً تى يٍ لى  اٍ يى  ري جى حى

 (1) 
                                                 

 .ُّٖالديكاف، هجهكعة: أحٌبؾى أك ال أحٌبؾ، ص (ُ)
 ". في شعر الحداثة يٌ هز الفىٌ ة الرٌ جهاليٌ " عف دراسة بعىكاف:  (ِ)
 /http://www.startimes.com :اإللكتركىيٌ  الهكقع 

  .ُّٕهجىكف التراب، ص، الىابمسي، شاكر (ّ)

 .ُْٓ، صpdfهجهكعة)أثر الفراشة/ يكهٌيات( ىسخة (ْ)
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 في قكًلً: فقد تىاٌص دركيشه هع بيًت  تهيـو بًف هقبؿو    

ٍمهيٍكـي  ٌٍكى هى ًي كى ٍى كىٍاًدثي عى ره    تىٍىبيٍك اٍلحى جى ٍا أىٍطيىبى اٍلعىٍيشى لىٍك أىف  اٍلفىتىٍى حى هى
(2)   

ػي     كتبػدك شػعرٌيةي الٌتضػاًد كاًضػحةن فػي تكظيػًؼ البىيػاًت المفظٌيػًة تكظيفػان رهزٌيػان، ٌك
تىتشػػري عمػػى هسػػاحاًت أعهػػاًؿ دركيػػشو الٌشػػعرٌيًة، كلعػػؿ  أظٍرىٌػػا هػػا ىحػػفي بصػػددًي، 
؛ ليػػئف  هػػف الحىػػيًف إلػػػى  فػػالحجري يتبػػادؿي الهكقػػعى هػػع اإلىسػػاًف الٌػػذم فقػػدى اإلحسػػاسى

 تي تحٌرريي هف الجهكًد كالٌتسٌهًر.الٌ  الحر ي ةسحابًة 
 :في قصيدة )طممٌية البركة( يقكؿ

 س  حً أي  الٍ  ذٍ إً 

ةبى اٍ حى س  الٍ  ىٍ لى إً  فً يٍ ىً حى الٍ  فى هً  ف  ئً يى  ره جى حى  يٍ ىً ى  أىبً 
(3) 

ًً األرًض،     ـٌ لتبػػػزيغى رؤل هتضػػػاٌدةه تىشػػػأي هػػػف داللػػػًة الحجػػػًر الٌراسػػػً  عمػػػى كجػػػ ثػػػ
الحجػػػري الٌػػػذم تتسػػاقطي عميػػػً الػػػٌدهاءي ليتحػػٌكؿى إلػػػى تربػػػةو ذلػػؾى  الهعٌبر عف العبكدٌية، 

ىػػا يتحقٌػؽي تحػٌكؿي الٌداللػػًة " عبػرى هػا يهكػػفي  غىٌيػةو لىهػك  شػقائًؽ الٌىعهػػاًف فػي الٌربيػًع، ٌك
  .(4)أف يسٌهٍى بفاعمٌيًة الٌتضاد  "

 يقكؿ:
 ىٍ مى عى  اٍ ءه هى اٍ هى سى  تٍ عى قى كى  اٍ ىى ٌي 

 ؽي ئً اٍ قى شى  عً يٍ بً ر  الٍ  يٍ فً  غى زي بٍ تى لً  ًي تٍ هى دٍ أىكى  رو جى حى 
  (5)…فً اٍ هى عٍ ى  الٍ 

                                                                                                                                               

 .ّٖٓالديكاف، هجهكعة: حصار لهدائًح البحر، ص (ُ)
ـ(، الديكاف، تحقيؽ: عٌزة حسف، هطبكعات هديرٌية إحياء الٌتراث، ُِٔٗابف هقبؿ، تهيـ ) (ِ)

 .ِّٕصدهشؽ، 
 .ّٖهجهكعة: ال أريد لٍذم القصيدة أف تىتٍي، ص ،pdfالديكاف، ىسخة (ّ)
 .ْٗبيركت، ص العمـ، دار كالٌتجٌمي، الخفاء ـ(، جدلٌيةُٕٗٗكهاؿ ) ديب، أبك (ْ)
 .ّٖهجهكعة: ال أريد لٍذم القصيدة أف تىتٍي، ص ،pdfالديكاف، ىسخة (ٓ)
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كىًحػػيفى يكػػكفي حشػػدي داللػػًة الحجػػر هىصػػٌبان عمػػى هػػاضو رآيي الٌشػػاعري هىقكشػػان عمػػى    
، الحر ي ػػةحجػرو بػدا لػػً قهػران يىشػػدي ىشػيدى  ػك كاقػؼه يؤٌكػػدي عمػى اهػػتبلًؾ  فػػٌّف الٌشػاعرى  ٌك

، كعصياًىً عمى االىكساًر، فيصبحي الحجر عبلهةن عمى أثر الكجكد كالبقاء. ًً  ٌكٌيًت
 يقكؿ في قصيدة )عمى هحٌطًة قطارو سقطى عف الخريطة(: 

ًرمٍ  ًي قىهى ًرٍم، فأحسىبي أىى  جى مىٍى حى  أىرىٍل أىثىًرٍم عى
كىأيٍىًشدي كىٍاًقفىان 
(1) 

ٌػك فػي يػد ك اللٌي لمػرٌد الٌىضػالٌي الهػرتبط بفعػًؿ الهقاكهػة، الحجر ٌك الهرتكػز الػدٌ ف   
الٌطفػؿ الفمسػػطيىٌي الثٌػػائًر أداةه ًهػػٍف أدكات الهقاكهػػة، كرهػػزه لبلىتفاضػػًة الهجيػػدًة، كقػػٍد 
ألبسػػػً الٌشػػػػعراءي حمػػػؿى القداسػػػػًة ليصػػػًبحى هشػػػػٌعان بػػػالٌثكرًة هكحيػػػػان بالٌتحػػػٌدم ًهػػػػٍف أجػػػػًؿ 

ًي قػػٍد تجػاكزى عػػارضى الهقاكهػًة؛ ليكػػكفى  ،الحر ي ػػةالخػبلًص هػف العبكدٌيػػًة كىيػًؿ  كهػا أٌىػ
ػا أبطػاؿي الحجػارًة؛ لمخػركًج هػػٍف  الحر ي ػػةرهػزان لمٌصػراًع كعبلهػةن عمػى تتػكيًج  الٌتػي فٌجٌر

ًً جحػػػيـً ال ـٌ ليكػػػكفى هعػػػادالن لصػػػكًت الٌشػػػاعًر الفػػػردٌم فػػػي كاهػػػًؿ تجربًتػػػ عبكدٌيػػػة، ثػػػ
باليابسػة، كهػا الٌشػاعر الٌػذم يشػٌد فمسػطيفى بالعػالـً الٌشعرٌية، إذ ٌك الٌػذم يشػٌد البحػرى 

 . كي ال تىعزؿى عىً
 :يقكؿ

 ًٍ سى بً اٍ يى الٍ  فً كٍ ري قي  ىٍ لى إً  رى اٍ حى بً الٍ  د  شى  مٍ ذً ال   ري جى حى الٍ  اٍ ىى أى
 ءً اٍ يى بً ىٍ ي  األىبً ىى  اٍ ىى أىكى 

ءً اٍ رى عى ش  ري الٍ عً اٍ كشى 
(2) 

دركيػػشه ىحػػك الٌتحػػٌكًؿ الحػػاٌد فػي دفػػًع الٌداللػػًة، كاسػػتدعاًء ىسػػؽو تصػػكيرم   كيجػىحي    
قبػػكؿ الهتمقٌػػي كلفػػًت ىظػػًرًي، فيهضػػي فػػي  لمبىيػػًة الهطركحػػًة، تحقيقػػان ألعمػػى درجػػاتو 

 في رصًد األفعاًؿ الكحشٌيًة لمهحتٌؿ اإلسرائيمٌي بحٌؽ  )هديح الظٌؿ العالي(هطٌكلة 
ًً أسػػػػاليبى اإلىكػػػػاًر اإلىسػػػػاًف الفمسػػػػطيىٌي، إذ حػػػػاك  ػػػػً؛ فهػػػػارسى عميػػػػ ؿى الػػػػٌتخٌمص هىى

ػػص  الحجػػري ٌىػػا بالػػٌذكًر ككسػػيمةو هػػف كسػػائًؿ ىفػػي اإلرادًة كسػػمًب  كاالىكسػػار، كقػػٍد خي

                                                 

 .ُْٓهجهكعة: ال أريد لٍذم القصيدة أف تىتٍي، ص ،pdfالديكاف، ىسخة (ُ)
 .ّٕٕالديكاف، هجهكعة: هديح الظٌؿ العالي، ص (ِ)
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الحر ي ػػػة بالهحاصػػػرة بػػػػيف جاىبيػػػً، فصػػػػارى الحجػػػر هعػػػادالن هكازيػػػػان لضػػػٌديًة الحر ي ػػػػة 
 كالٌسبلـ.
 :يقكؿ

 ...ٍر جى حى الٍ  فى يٍ بى  يي كٍ ري صى اٍ حى  ،رً بٍ قى الٍ  يٍ فً  يي كٍ عي ضى كى كى  ؿٍ بى 

 ان...شى رٍ عى  ؾى يٍ قى اٍ سى  ىٍ مى عى  اٍ كٍ في قً يى  يٍ كى  ؾى كٍ ري سى كى  ـٍ ، كى ؾى كٍ ري سى كى 
 ان شى يٍ جى  ؾى يٍ دى يى ا لً كٍ أي شى ىٍ أىكى  ؾى كٍ أي ب  خى كى  ؾى كٍ ري كى ىٍ أىكى  ؾى كٍ هي سى اٍ قى تى كى 
 ـٍ م  تيسى  : الٍ اٍ كٍ لي اٍ قى كى  رو جى حى  يٍ فً  ؾى كٍ ط  حى 
 ـٍ م  تيسى  ا: الٍ كٍ لي اٍ قى كى  رو ئٍ بً  يٍ فً  ؾى كٍ هى رى كى 
يٍ ه  أي  فى ابٍ  اٍ يى  ؾى بى رٍ حى  تى مٍ طى أىكى 

(1) 
ا سػػريران     ٍػ ًي بحقيبػةو يفترشي كعىػدها يصػؼي دركيػشه الػػكطفى الهفقػكدى كالهسػتعاضى عىػػ

ٍىػػا( ـي ًفٍي ػػٍا ػػًرٍيرىان كىأىىى ٍىٍا سى ػػ ػػةه ًفػػٍي المٌٍيػػًؿ أىٍفًرشي ًقٍيبى طىًىػػٍي حى : )كى ًً فػػي المٌيػػًؿ فػػي قكًلػػ
ًي (2)  ، فٌّىػػ

ـٍ  ًي عميٍػػا، فمػػ ًً الكصػػفٌي إلػػى الٌصػخرًة الٌتػػي هػف جػػىًس الحجػػر كقمبيػ يمتىًفػتي فػػي سػياًق
ٍ أىى ٍا حٌرةه.  يجٍد لٍا كصفان  إال 

 يقكؿ:
 يٍ رى خٍ ص  الٍ  ىٍ مى عى  يٍ بً مٍ قى 
 (3) ر يٍ حي ًة / الٍ رى خٍ ص  الٍ 

كقػػٍد تجمٌػػٍت عاطفػػةي دركيػػشو ىحػػك الػػكطًف عبػػرى الٌصػػكًر كالهشػػاًٌد، كتػػراءٍت هػػٍف    
يحائٌيةو هتعػٌددةو؛ فػأعمى هػٍف قيهػًة رهػكًزًي كهىٍػا  خبلًؿ الٌرهًز الهكتىًز بطاقاتو داللٌيةو كا 
ػػٌدةي الهقاكهػػًة الٌشػػعبٌيًة، فىجػػدييي هػػٍف خػػبلًؿ الجهػػًؿ الحهاسػػٌيًة ذاًت  الحجػري الٌػػذم ٌػػك عي

 رًس الخطابٌي يكٌحدي بيف القيـً الهتىاقضًة.الج
 يقكؿ في قصيدة: )هف فٌضًة الهكت الٌذم ال هكتى فيً(

، كى حي دي الٍ يٍ شً ى  الٍ  ؿى هى تى اكٍ  كً لى  اٍ ذى اٍ هى   ؟ًٍ يى كً اٍ ٍى دي الٍ كٍ دي ٍت حي رى اٍ ٍى اىٍ ر 

ٍى  فض  اىٍ  كً لى  اٍ ذى اٍ هى  ًٌ  لٍ دى هى الٍ  ًب قٍ ثي  فٍ ي  هً مى ري عى اٍ الٌى  ًٍ يى ىً غٍ أي  يى ؟ 
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 دي يٍ عً تى سٍ ىى سى ، كى اٍ ٍى ىً اٍ رى دٍ جي  ىٍ مى بان عى اٍ شى عٍ في أىاٍ يى سٍ ى  عي الٍ ز  كى يي سى 
رو جى حى  فٍ هً  ءً اٍ هى الٍ  سً اٍ جى بً اىٍ   ى يٍ رً اٍ تى كى  اٍ ىى تً كى خٍ ـى إً اٍ ي  أى

(1)  
 
ًي لبلىطػػبلًؽ ًهػػػٍف حػػػدكًد الػػػكطًف     مىػػػ هى ـي بػػً ٌػػػك الٌػػػذم حى فىشػػيدي الحر ي ػػػة الحػػػٌر الحػػػال

، اىطبلقػان ًهػػٍف  ًً ًً العربػػٌي األكبػًر، كيتسػٌربى فػي تجاكيًفػ كأطػًرًي؛ ليٍػيـى فػي رحػاب كطًىػ
، كسػػعيان لتحطػػػيـً أسػػكاًر األغػػبلًؿ، فاكتهػػػاؿي الٌىشػػيًد، كاىٍيػػػاري  ًً ًً الهتفػػاىي لكطًىػػػ حٌبػػ

ًد الٍاكيػػة الٌتػي ال يريػػدي الكصػكؿى إليٍػػا، كبقػاءي شػػهًس الٌىٍػار هكٌزعػػةن هػف ثقػػكًب حػدك 
 ، ًً ، كاسػتعادًة التٌػاريً  الهيتىغىٌىػى بػػ ًً الهػدل، كػؿ  ذلػؾ يسػاعديي عمػى ىسػياًف هفسػي كطًىػ
 ًً ًي اىبجاسى الهاًء هٍف حجرو ٌك أصؿي الهػاًء الباعػًث لمحيػاًة، هصػداقان لقكلػ كالٌذم يشًب

ٍىػاري  تعالى: " ًي اأٍلىٍى ػري ًهٍىػ ا يىتىفىج  ارىًة لىهى ف  ًهفى اٍلًحجى ًي  ،كىاً  ػق ؽي فىيىٍخػريجي ًهٍىػ ػا يىش  ٍىػا لىهى ف  ًهٍى كىاً 
اءي    .(2)" اٍلهى
ًً العػدٌك     كتتعٌدل سعةي داللًة الحجًر هجػٌردى رصػًد هشػاًٌد الهقاكهػًة كاالىتفػاًض بكجػ

ـٌ تتصػػاعدي  ًً الهيٍبػػرىـً لئلىسػػاًف كهكػػٌكفو ًبػػٍدئي  فػػي الحيػػاًة، ثػػ ًً هػػاٌدةى خمػػًؽ المٌػػ إلػػى ككًىػػ
دى دالٌػػةن الٌداللػػةي بتكػػراًر لفظػػًة الحجػػًر هػػعى تغٌيػػرو بهسػػاًر الػػٌدكائًر المغكٌيػػًة لمفظػػًة، كلتعػػك 

ًي  ـٌ ليكػكفى الحجػري ذاتيػ عمى اىحساًر الحر ي ة كحمكًؿ العبكدٌيًة فػي سػجفو هػًف الحجػًر، ثػ
هكطفى كالدًة الٌىرجًس الٌذم يػؤًىسي صػكتى الٌشػاعًر، كتتػكالى بعػدى ذلػؾى كالدةي الػٌدالالًت 

ًة الثٌبػػاًت ليكػػكفى الحجػػري صػػاىعان لمقػػكل الجاهعػػًة قػػٌكةى الٌشػػاعر، القػػٌكًة الهرتبطػػًة بخرافػػ
عمى الهكاًف رغـى التحٌدياًت كالهكاجٍاًت، فكأٌىها الحجػري ٌىػا ٌػك عبلهػةي الكجػكد؛ لػذا 

ًي حجرٌيان كبصبلبًة الحجًر.  يتهٌىى الٌشاعر أف يككفى اسهي
 :يقكؿ
، كى جى حى  فٍ قيًدٍدتي هً كى  . كًهٍف حى جى حى  يٍ فً رو  ٍر جى رو سيًجٍىتي
 ؾٍ اٍ ىى ٌي  فٍ هً  اٍ ىى أى . يٍ تً رى كٍ تيٍؤىسى صي لً  ةن سى جً رٍ تي ىى عٍ مى طٍ أى
تً عي قي هى جٍ أىرو سى جى حى  فٍ تي هً يٍ تً كٍ أي  اٍ كيؿ  هى بً كى   يٍ تً فى اٍ رى خي كى  يٍ ك 
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، تى رً جى حى الٍ  يى هً سٍ ان اًل كى ىٍ صً  فى كٍ كي ألى فٍ اٍ كى هى مٍ لً  ؿ  ظً ، كى يٍ لً  ؿ  ظً ان لً طى يٍ طً خٍ م 
 (1) 

آثػػػار القكهٌيػػػة كقػػد عػػػاش دركيػػػش حياتػػػً هكٌزعػػػان بػػػيف األزهىػػػة كاألهكىػػػة، يتتٌبػػػع    
العربٌية الٌتي ٌي حمػـ كػٌؿ عربػٌي، كالهػأهفي الكحيػدي لٍيهىػًة الهسػتعهًر الغربػٌي كالهحتػٌؿ 
يكىٌي؛  فكػػافى فػػي كػػٌؿ الهحافػػًؿ األدبٌيػػًة كالٌسياسػػٌيًة ييٍعًمػػٍي هػػٍف ىػػداءاًت الكحػػدًة  الصػٍػ

إلعػػبلف عػػف كااللتفػػاًؼ فػػي عبػػاءًة أٌهػػةو عربٌيػػةو كاحػػدةو، فػػّذا هػػا أرادى تحػػديثى حالػػًة ا
ًي كهثػػػػاؿو عمػػػى الحر ي ػػػػة  ػػػ ٍىػػػػرى ىفسى ًً ههارسػػػاًت الٌىيػػػػؿ هػػػٍف حٌرٌيػػػػًة الٌشػػػعكًب أٍظ رفًضػػػ

 الهبتغاًة.
 يقكؿ:

 ًٍ ًهٍيًع اأٍلىٍهًكىى ًفٍي جى ٍكًر كى  أىأىىىٍا اٍلكىًحٍيدي اٍلحير  ًفٍي كيؿ  اٍلعيصي
ًٍؽ أيه ٍي هً  ـٍ ًبطىبلى ًٍ ًقٍيسى كيؿ  اٍلى ٍاًس حير ي ٍاًت  (2)ٍف أىًبيٍ ًليى

كىجد دركيشان في غيػر هكضػعو هػف قصػائدي يعٌبػر عػف اىتصػاري الٌركحػٌي، كيعمػف    
ا  ايىة لفرضػٍػ عػػف تفٌكقػػً عمػػى عػػدٌكي، كيؤٌكػػد عمػػى أٌف العبكدٌيػػة الٌتػػي يسػػعى الٌصػٍػ
ػٍت  عميً كعمى شعبً ٌي الٌتػي تهىحػً الحر ي ػة كالقابمٌيػة لمٌتحػٌرر، فبمػديي كػائفه هٍهػا بمغى

ًي ثابػته حدكدي السٌ  ف كافى في الكقًت الحاضًر ههمككان بػالكبلـً فٌّىػ ك كا  فًر كاالبتعاًد، ٌك
، ٌػػػذا  ًً الحجػػػري أك ٌػػػذي اإلشػػػارة إلػػػى الػػػٌرفًض كالهقاكهػػػة " ثبػػاتى الحجػػػًر فػػػي دركًبػػػ

   .(3)بأبسًط األسمحًة الهتكافرة "
 (: كالىاس ىسافر ) بعىكاف قصيدة فييقكؿ 

بلىـ.  ٍف كى مىده هى ٍر لىىىا بى جى رو ًهٍف حى جى مىى حى ٍرًبي عى م ـٍ أليٍسًىدى دى م ـٍ تىكى  تىكى

فىٍر  ا الس  ٍىذى ٌدان ًل م ـٍ تىكم ـٍ ًلىىٍعًرؼى حى بلىـ. تىكى مىده ًهٍف كى  (4) !لىىىا بى

الٌتػػي تحػٌدثٍت عػػف عػػكدًة  (ةرجس كهمٍػػاة الفٌضػهأسػػاة الٌىػكعىػدى هدارسػػًة قصػيدًة )   
الفمسػطيىٌييف إلػى غػٌزةى بعػد سػىكاتو هػف الحصػاًر كالبعػًد، ككيػؼى أٌىٍػـ عػادكا كهارسػكا 

ػػا أصػػبلن، ىجػػدي أٌف القصػػيدة قػػٍد  ـٍ كػػأٍف لػػـ يتركٌك  الهكضػػكعي   الهعػػادؿى ت مشػػكٌ حيػػاتٌٍ
                                                 

 .ّْٖالديكاف، هجهكعة: ٌي أغىية..ٌي أغىية، ص (ُ)
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ػػي " ، التٌػػاريخي   االىتفاضػػةً  لحػػدث ًً  تػػدؿ   أفٍ  دكفً  هػػفٍ  ى بػػالحجرً تتغٌىػػٌك  ،(1)" عميػػػ
كتحهػؿي رؤيػػا هرتكػزةن عمػػى أفكػارو تشػػٌكؿي فػػي هجهكًعٍػا أفعػػاؿى الثٌػكرًة كالٌىضػػاًؿ كحمػػـى 
، كقػػد كردت لفظػػة الحجػػر فػػػي سػػياًؽ هقػػاطعى زخػػػرىت  تحقيػػًؽ العػػكدًة إلػػى فمسػػػطيفى
 بالٌصكر الٌتي عبل فيٍا كعبي الٌتركيًب الفٌىٌي، كتزاكجى فيٍا الهجٌردي بالهحسكًس.   

 يقكؿ:  
 رً يٍ عً الش   ةً فى غً أىرٍ  ؽى كٍ فى  ج ىٍ هيسى الٍ  ؿي طى بى الٍ  اٍ ٍى ي  أي 
 ؾى حى كٍ ص  ري تى هٍ يى  مٍ ذً حى ال  رٍ جي ى طي الٍ حى ىي  ؼى كٍ سى ، زً كٍ م  الٍ  ؼً كٍ صي  ؽى كٍ فى كى 
ػػيى  ؿو الٍ ٍيػًب لى ٍيػػمً حى : بً لٍ دى لى ػاٍ بً   ، بً اٍ ىى ػػزى ـي ػيٍ م  الٍ  ةً رى ٌٍ ػدىه ىٍ الٍ  رً جى حى لٍ اٍ ًبػػ ،فً كٍ هي ؛ اٍ ىى ٍيدى ًشػػىى  – دً يٍ ًشػػلى  اٍ ، بً هي

ٍاًئًر اٍلًفٍيًىٍيؽً  ةو ًهٍف طى ٍقميٍكعى ةو هى ًبًرٍيشى  (2)- كى
إفى دركيشػان بٍػػذًي الكحػػدًة الٌشػػعرٌيًة يسػػتفيؽي هػٍف حمػػـً العػػكدًة إلػػى األرًض، فيسػػائؿي    

 ، البطػؿى الٌػذم لػـ يسػػتطٍع إىٍػاءى رحمػًة البدايػػًة، فكمٌهػا ظػٌف أٌىٍػا الٌىٍايػػةي بػدأ هػٍف جديػػدو
ـي فػكؽى صػػكًؼ  ًي هسػػج ىن يطمػبي رغيػؼى الٌشػعيًر، كيىػا ذلػؾى البطػؿي الٌػذم أهضػى حياتىػ

ًً بحٌبػػاًت الٌىػػدل الهخمػػكًط بحميػػًب المٌػػكًز  الهتىػػاثًر فػػكؽى األرصػػفًة، كيحػػٌىطي جػػرحى ركًحػػ
ا  ػرًة المٌيهػكًف الٌتػي يستىًشػقٍي ، كبٌز ًي الٌرٌضػعى لػيبلن فػبل يىػاهكفى ًً أطفالى ـي ب المٌيًؿ الٌذم يٌك

الٌػذم اىطمػؽى  االىتفاضػةً  " حجػرً ػػػػً هف حٌمٍت أجسادىٌـ أهػراضي البػرًد كالجػكًع، ككػذلؾى ب
؛ السػػػتعادًة الحػػػٌؽ  ًً الهحتػػػٌؿ غاضػػػبان قػػػاٌران كهقٍػػػكران بعػػػدى طػػػكًؿ ظمػػػـو كاىتظػػػارو بكجػػػ

دٌهى بىشػػيًد الحر ي ػػػة الٌػػذم هػػػا زاؿى الهػػػ، ذلػػػؾى الحجػػري (3)الٌضػػائًع كاألرًض الهسػػمكبة "
دكا، كبريشػػةو هػػػف جسػػًد طػػائًر الفيىيػػًؽ الٌراهػػًز إلػػى االىبعػػػاًث  يتػػرٌدد بعػػد هػػف استشػٍػ

 كالٌتجٌدًد.
ـٌ ليقكؿ:    ث

ىى  ؾ  الٍ  ـٍ ٌي دي يٍ شً كى ره يىحي جى    (4)سى هٍ ش  حى

                                                 

 ـ(، صحيفة البياف الخميجٌية، صفحة هىٌكعات. ُٖٗٗكازف، عبدي ) (ُ)

 .ِٕٓالديكاف، هجهكعة: أرل ها أريد، ص (ِ)
 .ِِـ(، الٌشاعر الغاضب هحهكد دركيش، صُٓٗٗالٌزعبي، أحهد) (ّ)

 .ِٕٓالديكاف، هجهكعة: أرل ها أريد، ص (ْ)
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ًي ٌك هىطمؽي الٌىشيًد الٌذم يحػٌؾ شػهسى الحٌريػًة ًلتٌتًقػدى أكثػرى فػي     فالحجر الهدٌهى ذاتي
ًي أخػذيي إلػى ذلػؾ الحجػًر الجػاثـً  ـٌ ليعكدى هخاطبان الٌىشيدى طالبان هى ، ث ظبلـً ليًؿ الهحتؿ 

ىػػا تتحػػػٌكؿ غيػػر الهتحػػٌرؾ؛ عمٌػػػً ي ًي بػػػأف يكػػكفى جيتػػاران يعػػػزؼ ىشػػيدى الحر ي ػػػة، ٌك قىعػػ
 الٌداللة عٌها كاىٍت عميً في الكحداًت الٌسابقة.

 يقكؿ: 
رو  ىٍ ًإلى  يٍ ىً ذٍ خي _  جى  حى

 (1)أًلىٍجًمسى قيٍربى ًجٍيتىٍاًر اٍلبىًعٍيدً 
كأخيػػران كهػػٍف خػػبلًؿ هػػاٌدًة التٌىظيػػًر كالٌتحميػػًؿ الٌسػػابقًة ىػػدرؾي أٌف داللػػةى الحجػػًر فػػي    

ًي  قيهػػة فٌىٌيػة عاليػػةه ارتقػػٍت فػي كثيػػرو هػػف شػعًر دركيػػشو قػٍد تحٌققػػٍت كرهػػزو هحػكرم  لػػ
ـٌ، كقػٍد   ،(2)" تعػٌددٍت داللػػةي الحجػًر كتبايىػػٍت "األحيػاًف إلػى هسػػتكل الٌرهػًز الفٌىػٌي العػػا

ٍت إيحاءاتو شديدةى الت ػأثيًر، هػف خػبلؿ اسػتبلًب الهعػاىي كتكظيًفٍػا؛  كػي تىػاؿى كقٌدهى 
 اٌتهاـى الهتمٌقي.

  
 الّميل  2.2
ػػا غىػػىن بالػػٌدالالت     إٌف المٌيػػؿ هػػف أكثػػر الٌرهػػكز الهحٌهمػػًة باإليحػػاءات، كهػػف أكثٌر

ػػػكًر الببلغٌيػػػة  الٌتػػػي تفػػػتحي الػػػىٌص عمػػػى آفػػػاؽو كاسػػػعةو هػػػف الهعػػػاىي الهتىٌكعػػػة، كالص 
الهتعػػٌددة، كيػػػرتبط المٌيػػػؿ غالبػػػان عىػػػد الٌشػػػعراء بالٍػػػدكًء كالٌسػػػككًف الهطبػػػًؽ، غيػػػرى أٌف 

كا فػي اسػػتعهاًؿ لفظػًة المٌيػػًؿ كعبلهػةو هخالفػػةو لهػا ٌػػك هعٍػكده، فقػػد الٌشػعراءى قػد تكٌسػػع
يتكٌسري سككف المٌيؿ كيحٌؿ هحمًٌ عكاصؼي هدٌهرةه، غير أٌف المٌيػؿ غالبػان هػا يمػدي ظمهػةن 
يكىٌي ليػػػؿه هػػػف  كسػػػكادان داهسػػػان يفػػػرزي داللػػػة العبكدٌيػػػة كاالضػػػطٍاد، فالهحتػػػٌؿ الٌصػػٍػ

طفاءى أقهاري الهىيرة.الٌتسٌمط كالقهًع كالكبت، يحاكؿي   قتؿى الٌىٍار الفمسطيىٌي، كا 
كقػٍد شػٌكؿى المٌػكفي األسػػكدي هصػاحبي المٌيػًؿ فػي الهػػكركًث البشػرٌم صػكران تعٌبػري عػػًف    

الٌىفػػكًر كالجفػػاًء كالخػػػكًؼ، كهػػا أٌىػػً قػػػد ارتػػبطى بػػدالالتو تشػػػيري إلػػى الٌظمػػـً كالٌشػػػركًر 
                                                 

 .َّٓالديكاف، هجهكعة: أرل ها أريد، ص (ُ)
ٌػات الٌىقدٌيػػة الحديثػة فػػي تمقٌػي الػػىٌص الٌشػعرٌم عىػػد ََِٗالخكالػدة، فتحػػي ) (ِ) ـ(، " االٌتجا

 .ِٖهحهكد دركيش "، رسالة دكتكراة، جاهعة هؤتة، ص
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ػ ػ ػ رتبطه بالمٌيػػػػًؿ كالٌظػػػػبلـً كالٌزفػػػػًت كالٌسػػػػخاـً كاالسػػػػتبداًد كالعبكدٌيػػػػًة، فاألسػػػػكدي " لػػػػكفه هػ
كهػػا أٌف المٌػػػكف األسػػكد ككشػػػاحو لمٌيػػػؿ  ،(1)كالٍبػػاًب كالٌرهػػػاًد الهتخمٌػػًؼ عػػػًف الحريػػػًؽ "

كميػػؿو ييمًهػػحي إلػػى العبكدٌيػػًة، إذ إٌف صػػفةى الٌسػػكاد فػػي الجػػىس البشػػرٌم كاىػػت عبلهػػةن  كا 
، هىػزكع الحر ي ػة، هحركهػان داٌلةن عمى عبكدٌية الٌشخًص، بحيث يىظػري لػً كعبػدو ه حتقػرو

 هف هشاعر اآلدهٌية. 
ػػًحفى بػدالالتو هثقمػػةو     ـ ، كسػجىان هظمهػػان إذا هػا شي كباعتبػاًر المٌيػًؿ جالبػػان لؤلسػى كالٍػػ

ًي يصػػبحي عػػدٌكان لمحيػػاًة الٌسػػاٌرًة، كهىفٌػػران هػػف الفػػرًح، كقػػاٌران  هػػف الهىػػاًخ الٌتسػػٌمطٌي فٌّىػػ
ًً هػػػف لمحٌرٌيػػًة، كلكػػػي ال يطػػػكؿى ٌػػػذ ا المٌيػػػؿي الهسػػػتبد  تبػػػدأي حركػػػةي التٌهػػػٌرًد كالثٌػػػكرًة عميػػػ

؛ بحثان عٍف لحظةو الىببلجًً كظٍكًر تباشيًر صباًحً، كىسػتذكري فػي ٌػذا الهقػاـ  ًً خبلًل
 قكؿى أبي القاسـ الٌشابٌي: 

 (2)ٍر سً كى ىٍ يى  فٍ أى دً يٍ قى مٍ ٌد لً بي الٍ كى       يٍ مً جى ىٍ كالبٌد لمٌيًؿ أٍف يى 
ًً الػٌىظـً االسػتبدادٌية هحاكيػػان     أٌهػا دركيػشه فقػػٍد كػٌكفى هػف المٌيػػًؿ صػرخةن هدكٌيػةن بكجػػ

، باحثان عف هفتػاًح االىفػراًج هػف الٌظمػـً كالعبكدٌيػًة  فضاءى الحر ي ة الهسجكىًة في ظبلهًً
ًي العريضػػػةى ىحػػػك كالدًة الثٌػػػكرًة الٌتحٌررٌيػػػًة ال هفعهػػػًة داخػػػؿى بكتقػػػًة المٌيػػػًؿ، هكٌجٍػػػان آهالىػػػ

بالحر ي ػػػػة كالخػػػػبلًص، فميػػػػػؿي العبكدٌيػػػػًة الهسػػػػيطري عمػػػػػى الهيىػػػػاًخ الهعيشػػػػٌي لمٌشػػػػػعًب 
 الفمسطيىٌي البد  أٍف يبٌشرى باىببلًج صبًح الحر ي ة الهشرًؽ.

كقىد ىبذى دركيشه العبكدٌية الٌتػي لغيػر المٌػً، كدعػا إلػى هقاكهػًة كػٌؿ قػٌكةو تسػعى إلػى    
آي..عبدالمٌػً( يعمػي هػف صػكًت عبدالمٌػً العربػٌي الػٌرافض ، فىجدي في قصػيدة )ٍافرضً 

الٌتػػي تريػػدي لمهىطقػػػًة أٍف عهارٌية الهتألٌٍػػػًة عمػػى العػػالـ لعبكدٌيػػة كطاعػػة " القػػكل االسػػت
تسػػػيرى ضػػػهفى شػػػرطٍا "
لػػػذا اختػػػار اسػػػـى عبػػػدالل طرفػػػان فػػػي الحػػػكار ليىفػػػي أٌم ؛ (3)

:  عبكدٌية أخرل؛ فيقكؿ في حقًٌ
                                                 

 .َِِـ(، الٌمغة كالٌمكف، هصر، القاٌرة، عالـ الكتاب، صُِٖٗعهر، أحهد هختار ) (ُ)
مً، قٌدـ لً كشرحً: هجيد طراد، بيركت، دار ـ(، ديكاىيً كرسائُْٗٗالٌشابٌي، أبك القاسـ ) (ِ)

 .َٗ، صِالكتاب العربٌي، ط
رسػػالة  ـ(، " صػػكرة العػػدٌك فػػي شػػعًر هحهػػكد دركيػػش "،ُٗٗٗأبػػك غيػػث، أسػػهاء غيػػث ) (ّ)

 . ُٔهاجستير، إشراؼ األستاذ الٌدكتكر: ٌاشـ ياغي، الجاهعة األردىية، ص
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 شيب ٍاًكيٍ  كىأىىىٍا أىٍفتىحي 
ٍبديالٍ  ؿى عى ٍي يىٍدخي طىًمٍيقىاًلكى م ًً حير ان كى

(1) 
تحقيػؽ أٌدافػً االسػتعبادٌية، فسػٌهايي  طرفان آخر يقاتؿ هف أجػؿ دركيشه  كها اختار   

ذي المفظة لٍا الٌداللة الكاضػحة عمػى العبكدٌيػة، خاٌصػةن إذا ارتبطػت هػع  )الجبٌلد(، ٌك
 ذاتً، هثؿ: )الٌسٌيد، أقكل(. ألفاظو أخرل هف الحقًؿ الٌدالليٌ 

 يقكؿ:
ٍدي أٍقكىلٍ _  بل  كأىٍىتى اآلفى يٍا جى

(2) 
ٍد_  بل  قيٍكؿي الس ي دي اٍلجى  (3)يى
كقػػٍد شػػحىًت الهعاىػػاةي شػػعرى دركيػػشو بهعػػافو كدالالتو هترعػػةو بػػاأللـً كالقٍػػر، هٌهػػا    

، فكػافى المٌيػؿي  ًً جعمً يكٌظؼي رهكزان لمٌداللًة عمػى حجػـً القسػكًة كالٌظمػـً الكاقػًع عمػى شػعًب
هػػػف أكثػػػًر الٌرهػػػكًز التصػػػاقان بداللػػػًة العبكدٌيػػػة كالٌسػػػيطرة، ففػػػي قصػػػيدًة )رسػػػالة هػػػف 

، كقػد صػٌكرى الهىفى( يع ًً ًً بالغربػًة، كفقػًدي أهػؿى العػكدة لكطًىػ مفي دركيػشه عػف إحساًسػ
ـٌ خاطػبى كطىػً الٌػذم رهػز لػً بػػاألـ   ًي بطػائرو هقٌيػًد الحر ي ػة، فىبػدأ بمفظػة المٌيػػؿ، ثػ ػ ىفسى
:)أٌهاي( هسػػػػتىجدان بٍػػػػا، كهػػػػذٌكران باسػػػػػتىجاد العربٌيػػػػة بالهعتصػػػػـ فػػػػي قكًلٍػػػػػا:  ًً ػػػ بقكلػ

المٌيػػػػؿ بالػػػػٌذئًب الجػػػػائًع الٌسػػػػفٌاًح، كالهقصػػػػكد بػػػػً العػػػػدٌك  )كاهعتصػػػػهاي(، كقػػػػد شػػػػٌبً
اإلسرائيمٌي الهطارًد لً كألهثالً هٌهػف رفضػكا سػمبى حػٌرٌيتٍـ، فغػدكا بسػبًب ذلػؾ غربػاءى 

 عف أكطاًىٍـ في ببلًد الهىفى.
 يقكؿ:

 حٍ اٍ ف  سى  عه ئً اٍ جى  به ئٍ ذً  - يي اٍ ه  أي  اٍ يى  - ؿي يٍ م  الٍ 
 ..ىٍ ضى هى  اٍ هى ىى يٍ أى بى يٍ رً غى الٍ  دي رً اٍ طى يي 

ٍفتىحي اآٍلفىٍاؽى ًلؤلىشبىاحٍ  يى  كى
 (4) حٍ اٍ يى ر  الٍ  ؽي ىً اٍ عى تي  ؿٍ زى تى  ـٍ لى  ؼً اٍ صى فٍ ص  الٍ  ةي بى اٍ غى كى 

                                                 

 .ُِٔالديكاف، هجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، ص (ُ)
 .ُِٔالديكاف، هجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، ص (ِ)
 .ُِٔالديكاف، هجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، ص (ّ)
 .َِالديكاف، هجهكعة: أكراؽ الٌزيتكف، ص (ْ)
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ػٍى الهتضػاد ةى الٌداللػًة، فغػدا الػىص  الٌدركيشػي      كقًد احتضىٍت ىصػكصي دركيػشو البيىى
هٍت فػي إثػراًء هيػراًث دركيػشو الٌشػعرٌم، كقػًد اشػتغمًت  هرتكزان عمى ثىائٌياتو داللٌيةو أسٍػ

ٌشػػراًت الثٌىائٌيػػةي الٌداللٌيػػةي فػػي رهزٌيػػًة المٌيػػًؿ ذم الٌطػػابًع الٌتشػػاؤهٌي الٌسػػكداكٌم، حاهػػًؿ هؤ 
؛ ليتحػػٌكؿى المٌيػػؿي كيىسػػاؽى هػػعى حركػػًة القصػػيدًة ىحػػكى داللػػةو  العبكدٌيػػًة كاالسػػتبداًد كالٌظمػػـً
ىقيضػػةو هىطًمقػػةو هػػفى الٌتفػػاؤًؿ كاألهػػًؿ الهىتًشػػًر فػػي هفاصػػًؿ قصػػائًدًي؛ فيتىػػاثرى ضػػكءي 

. يي إلى ىٍارو  الحر ي ة فجأةن عمى سطًح المٌيًؿ، كيبٌددى
 ف كالقهر(:يقكؿي في قصيدة )الٌسجي

 ًٍ ي  حً ضى  اٍ ىى يٍ ىً اٍ غى أى يٍ فً  طي قي سٍ تى  دً كٍ س  الٍ  يٍ لً اٍ يى م  الٍ  ؿ  كي 

 يٍ ىً جٍ سً كى  يٍ ىً اٍ زى حٍ أى ؿى يٍ لى  بي رى شٍ يى  ءي كٍ ض  الٍ كى 

 (1) !ًٍ ي  قً بى  اٍ ىى تً ص  قً لً  تٍ لى اٍ زى اٍ هى  ، ؿى اٍ عى تى فى 
أٌكلٌيػػػةه فػػي عػػػرًض الٌتقيػػيـً الػػػٌداللٌي إلطػػاًر القصػػػيدًة  عبلهػػةه إٌف عىػػكافى القصػػػيدًة    

ًً المٌيػالي الٌسػكدى الٌتػي فػاؽى سػكاديٌا  ، فالٌسػجيفي هسػمكبي الحر ي ػة يصػارعي فػي سػجًى ـ  العػا
ـي كالعبكدٌيػػػًة كاإلذالًؿ  ًي هفػػاٌي إشػػراقةى القهػػًر، فظػػػٌؿ ظػػبلـي المٌيػػػًؿ الٌػػذم تىضػػكم تحتػػػ

ًي يىتصػري  يتساقطي عمى أغاىي الحر ي ػة، ًً رهػزان لهكػاهًف الٌتحػٌرًر فٌّىػ بيىهػا القهػري بكصػًف
لمٌضػػكًء، فيشػػربي ظػػبلـى المٌيػػًؿ كاىطفػػاءىيي، كيمفػػتي ىظػػرى الهتحػػٌرريفى السػػتهراًر تحػػٌركٍـ 

 ضهفى الٌرؤيا الهرسكهًة لقٌصًتٍـ. 
ًة لقػػاًء كبػالعكدًة إلػػى الهقطػًع األٌكؿ هػػفى القصػيدًة، ىجػػدي دركيشػان قػػد بػدأىيي بافتتاحٌيػػ   

الٌسػػجيًف بػػالقهًر هػػاًىًح الٌضػػكًء كاألهػػًؿ كالٌتفػػاؤًؿ، كفػػي كقػػتو يكػػادي المٌيػػؿي يػػزكؿي فيػػً 
ـي دركيػػشه الٌشػػاٌدى عمػػى سػػبًب سػػجف الٌسػػجيًف،  )آًخػػر المٌيػػًؿ(، كبهتابعػػًة الهقطػػًع يقػػٌد

ك اىتصارييي بأغىيػةو لمػٌدفاًع عػًف )عبيػًر البرتقػاًؿ( ك)عػفً  ػ ٌك ػد ٍم كىاٍلغىضى ٍب(؛ فكػافى اٍلت حى
، أٌها عف هكعًد الٌمقاء فقػد بػدأ بمفظػًة المٌيػؿ  ًً جزاؤي الزج  في اٍلس جًف، كاغتصابى حٌرٌيت

، (2)الٌتػػػي بحسػػػًب هحهػػػد هفتػػػاح يهكػػػفي أٍف ىعيػػػٌدٌا " الجهمػػػةى الهىطمػػػؽى أك الهفتػػػتحى "

                                                 

 .َُٓالديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، ص (ُ)
ىجاز، بيركت، الٌدار البيضاء، الهركز الثٌقافي العربٌي،  (ِ) ـ،  ََُِديىاهٌية الىٌص: تىظير كا 

 .ّّ، صْط
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ػػػػجًف، كيزيػػػػدي ًهػػػػٍف عزيهػػػػًة  ػػػػكرةى التٌكثيفٌيػػػػةى لظػػػػبلـً الس  الٌتحػػػػٌدٍم كاختياريٌػػػػا يقػػػػٌربي الص 
.  كالغضًب؛ لتغييًر حالًة العبكدٌيًة إلى حٌرٌيةو

 يقكؿ:
 ًفٍي آًخًر اٍلمٌٍيًؿ اٍلتىقىٍيىىٍا تىٍحتى ًقٍىطىرىًة اٍلًجبىٍاؿٍ 

، كىأىٍىتى أٍدرىٍل ًبٍاٍلٌسبىبٍ   هيٍىذي ايٍعتيًقٍمتي
ًبٍيًر اٍلبيٍرتيقىٍاؿٍ  ٍف عى ٍاًفعي عى  أىأًلىف  أيٍغًىيىةن تيدى

ًف اٍلت حى  بٍ كىعى  د ٍم كىاٍلغىضى
ٍاؿٍ  فىىيٍكٍا قيريٍىفيمىةى اٍلهيغىى ٍي ًفٍي اٍلر هى دى
(1) 

يٌتًخػذي دركيػشه هػفى المٌيػًؿ أغػاىيى  كفٍي ظؿ  تىاقيًض الٌداللًة كتجاكًز المٌغىًة القاهكسٌيةً    
، لكػػٌىٍـٍ ال يجػػدكفى  ٍػػـ كحٌرٌيػػاًتٍـٍ لمحٌرٌيػػًة يرٌددٌػػا الهقٍػػكركفى كيػػدفعكفى ثهىػػان لٍػػا أركاحى
 ًً ًي كػػػػٌؿ أعهاًلػػػػ لٍػػػا آذاىػػػػان صػػػػاغيةن، فيظػػػػٌؿ المٌيػػػػؿي الهيرتىقىػػػبي سػػػػجىان، يهػػػػارسي سػػػػٌجاىي

ٌسػػجفي كصػػكالن إلػػى تكهػػيـً األفػػكاي االسػػتبدادٌيًة حػػٌران ال سػػمطةى عميػػً، كهىٍػػا القتػػؿي كال
ًً ألفاظػان هرافقػة لداللػًة المٌيػًؿ عمػى  ًي فػي الهقطػًع الهشػاًر إليػ كسمًب الحٌرٌياًت، كسىكاًج

اف، القيد، الٌسبلسؿ، الكجكـ(.  العبكدٌيًة هثؿ: )الٌسج 
 يقكؿ:

 ،ؾى اٍ رى يى  فى يٍ حً  فى اٍ ج  س  الٍ  ثي د  حى أي سى 

 ـٍ يٍ دً قى  ب  حي  فٍ عى 

 يٍ ىً اٍ غى اأٍلى فً هى ثى  ىٍ لى إً  اٍ ىى بً  ثي يٍ دً حى الٍ  ؿى صى كى  اٍ هى ب  ري مى فى 

 ـٍ كٍ جي ى  الٍ  ؽي شً تى هٍ أى دً يٍ قى الٍ  يٍ فً  اٍ ىى أى اٍ ذى ٌى 

 يٍ ىً اٍ خى دي  فٍ هً  ان ر  حي  ،تي اٍ تى قٍ يى  مٍ ذً ال   كى ٌٍ كى 

!ـٍ كٍ جي كي الٍ كى  ؿً سً بلىٍ س  الٍ  فى هً كى 
 (2) 

كال تختًمػػؼي دكافػػعي دركيػػشو فػػي الػػٌدعكًة لىيػػًؿ الحر ي ػػة عػػٍف دكافػػًع الٌشػػعراًء اآلخػػريفى    
، كلعػػػؿ  فػػػي الػػػٌدالالًت الهثقمػػػًة لرهػػػكًزًي الهحكرٌيػػػًة دكران حاضػػػران فػػػي  ًً هػػػٍف أبىػػػاًء شػػػعًب

الهػيبلدي إشعاًؿ ىيراًف الٌثكرًة كمٌهػا خهػدٍت، فهػفى المٌيػًؿ الٌػذم ٌػكى خهيػرةي الٌظػبلـً يىبًعػثي 
                                                 

 .َُٓالديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، ص (ُ)
 .َُٔالديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، ص (ِ)
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، كيىشػػطري الى ػػكري عبػػرى خيػػكًط الٌشػػهًس الهتكٌٌجػػة الٌتػػي تتفػػٌكؽي فػػي قٌكًتٍػػا  هػػف جديػػدو
صػراًرٌا عمػى المٌيػًؿ، كتبػدك اإلشػارةي فػي الٌداللػًة الٌرهزٌيػة لمفظػًة المٌيػؿ عمػى العبكدٌيػػة  كا 
كاضحةن عىدها يضعٍا دركيشه في حالػة هفارقػةو ضػٌدٌيةو هػع الٌشػهًس هاىحػة الحٌرٌيػة، 
كالهحيمػة عمػى الٌىػػكًر كالٌضػياء، فشػػهسي الحر ي ػة أقػكل هػػف ليػؿ العبكدٌيػػة هٍهػا طػػاؿ، 

 كتتحٌقؽي ٌىا تبلزهٌيةي داللًة المٌيًؿ عمى العبكدٌيًة كالٌشهًس عمى الحر ي ة.  
 (:ضباب عمى الهرآة) قصيدة في يقكؿ 

ٍهسيىىٍا أىٍقكىٍل ًهفى اٍلم ٍيؿً   شى
ٍاءٍ  ٍىدى كيؿ  الش   كى

ٍاءٍ  هى ٍهان، كى ان، كىأىٍعبلى يىٍىًبتيٍكفى اٍليىٍكـى تيف ٍاحى
(1) 

أٌها في قصيدًة )هديح الظػٌؿ العػالي( الٌتػي سػبؽى كرصػدىا فيٍػا عػددان هػف الػٌدكاٌؿ،    
هػٌرةن، كالهقصػكد ليػؿي بيػركت أثىػاء االجتيػاًح  ُٖفٌّف لفظةى المٌيؿ قد بم ى عددي تكاتًرٌا 

ـه ال اىفراجػػةى  ـ، كقػػدٍ ُِٖٗاإلسػػرائيمٌي عػػاـ  ًصػػؼى ذلػػؾى المٌيػػؿ ي بأٌىػػً سػػكداكٌم هظمػػ كي
ًً فػػي  فيػً، ككأٌىهػػا كػػافى لػيبلن ًهػػفى العبكدٌيػػًة الٌتػي ال بػػزكغى لفجًرٌػػا الهطالػًب باسػػتعجاًل

 بيركت هركًز اإلىشاًد لمحٌرٌية.
 يقكؿ:

 بلى يٍ كً ط  تى الٍ كٍ ري يٍ رى بى جٍ فى  اٍ يى 
ٍؿ قى  ج   بلٍ يٍ مً عى
ٍؿ أًل   :ي دان ؼى جى رً عٍ عىج 

 (2)بلىٍ يٍ تً قى  ـٍ ي ان أىحى  تى ىٍ كي  فٍ إً 
ًي     ٍضػػىىا عهمٌيػػة تحميػػؿو لهػػاٌدة المٌيػػؿ سػػعيان لكضػػًع هقاربػػةو سػػيهيائٌيةو فٌّىػػ فػػّذا هػػا خي

سػػيتبٌدل لىػػا إصػػراري العػػدٌك عمػػى إحبػػاًط ىشػػاًط اإلىسػػاًف الحػػٌر الباحػػًث عػػٍف تحػػٌرًرًي 
، ركف بػػػالفكالذثً ٍداء، يػػػدٌ هقػػػابر الٌشػػػيقصػػػفكف كبكافٌػػػًة الكسػػػائًؿ اإلجراهٌيػػػًة هثػػػؿ: ) 

(، فكػٌؿ أفعػاًؿ الجػيًش اإلسػرائيمٌي ؤيػايرصػدكف الحمػـ كالرٌ ، يقطعػكف العهػر فػي دب ابػةو 
ػك أٍف ال يعتمػيى صػكتي الحر ي ػة  ، ٌك الههارسًة فػي ليػًؿ بيػركتى تػؤٌدٍم إلػى ٌػدؼو كاحػدو

                                                 

 .َُّالديكاف، هجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، ص (ُ)
 .ّّٔالعالي، صالديكاف، هجهكعة: هديح الظٌؿ  (ِ)
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يظػػػٌؿ هظمهػػػان حػػػذاءه  الٌػػذم يرتعػػػدكف هىػػػً، كال يتبػػٌدل فػػػي األفػػػًؽ الٌػػػذم أرادكا لػػً أف
ٍقًدـو عمى الهكًت في سبيًؿ الٌتحٌرًر.  لهقاتؿو هي

 يقكؿ:
 ًظبل ٍ ان كى تى كٍ صى  ـٍ ٍي ىى يٍ بى  عي مي طٍ أى فى يٍ حً  يٍ ى  هً  فى كٍ دي عً تى رٍ يى كى 
 :بلن يٍ / لى  تي كٍ ري يٍ بى 

 د لٍ بى ان تى قى أفٍ  اٍ آًي  يى 
 (1)ؿو تً اٍ قى ًء هي اٍ ذى حً  فٍ هً 

هذبحػػًة صػػبرا الفتػػاًة الٌىائهػػػًة الٌتػػي تركٍػػا الٌرجػػػاؿي كصػػكالن بػػالٌىص  إلػػى كصػػػًؼ و   
ًي دركيػشه إداىػةن لهكقػًؼ العػرًب الهتخػاًذًؿ، كهكقػًؼ رجػاًؿ الهقاكهػًة  كرحمكا عىٍا يكٌج
 ، حيىىٍػػا عىػػدها تركػػػكا األطفػػاؿى كالٌىسػػػاءى كالٌشػػيكخى هحاصػػػريفى فػػي بطػػػًف ليػػؿو طكيػػػؿو

لمٌغػًة هػٍف خػبلًؿ تفريًغٍػا هػف هعاىيٍػا كداللػةي الػبطًف هػعى المٌيػًؿ تمتقػي فػي اصػطرالًب ا
ٍػػا ىحػػك داللػػًة الٌتسػػٌمًط كالقٍػػًر كالٌظمػػـً كاالسػػتعباًد، فػػالبطفي عػػالـه  ًٍ الهعجهٌيػػًة، كتكجي
ـه، كتكتهػػؿي الٌداللػػةي الهقصػػكدةي فػػي  ، كالمٌيػػؿي أسػػكدي هظمػػ غيػػري هرئػػي  ضػػٌيؽه هحصػػكره

ي الحديدي الهستعهؿي عادةن     في تشييًد الٌسجكًف. تحديًد هاٌدًة بطًف المٌيًؿ ٌك
 يقكؿ:

 فى كٍ مي حى رٍ تى  ـى لً 

؟ دً يٍ دً حى  فٍ هً  ؿو يٍ لى  فً طٍ بى  يٍ فً  ـٍ كي ءى اٍ سى ىً  فى كٍ كي ري تٍ تى كى 
(2) 

ًي حالػةه     ًً هبلهػحي األلػـً كالعزلػًة الٌذاتيػًة، كتهمٌكتػ كقٍد بدٍت عمػى دركيػشو فػي قصػيدًت
ـٍ يسػػمهكا هػػف  ػػك يخاًطػػبي أٌػػؿى لبىػػافى الٌػػذيفى أيحًرقيػػكا بىػػاًر إسػػرائيؿى كلػػ هػػفى التٌٍػػكيـً ٌك

ًي الٌذم ايٍستيًبيحى ًليىًحػٌؿ هحػٌؿ قهػًر العػرًب الغائػًب فػي  ـي دركيشه دهى لػيمٍـ، بطًشٍا، فيقٌد
فػػي إشػػارةو إلػػى تخػػاذًؿ حٌكػػاـً الػػٌدكًؿ العربٌيػػة عػػف قضػػايا أٌهػػًتٍـ، كتجتًهػػعي ٌىػػا داللػػةي 
ـً بالٌسػػػكاًد، كهصػػػدًر  ػػػٍتخى القهػػػر الغائػػػًب هصػػػدًر الٌىكًر)الحر ي ػػػة( بالمٌيػػػًؿ الحاضػػػًر الهي

 الٌظمهة )العبكدٌية(.
:  يقكؿي
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ٌٍؿى لي  اٍ يى  ،يٍ هً دى  اٍ ذى ٌى   يٍ كٍ هي سي رٍ اي  ،فى اٍ ىى بٍ أ
 (1) .عىرىبٍ ًؿ الٍ يٍ لى  ىٍ مى ان عى رى هى قى 

كتثبػػتي إداىػػػةي المٌيػػػًؿ بالٌداللػػًة عمػػػى العبكدٌيػػػًة الهىتجػػػًة هػػفى اىقػػػبلًب الٌصػػػفًة عمػػػى    
، لكػٍف البػٌد يكهػان يرصػدي أحػبلـى الحػالهيفى فػي صػبرا الهكصكًؼ، فميؿي العبكدٌية طكيؿه 

الحهراًء الٌتي ال تتػكٌٌجي سػكل بالػٌدـً الٌػذم أيريػؽى فػي هجػزرًة  الحر ي ةأف يىجميى بّصباًح 
 صبرا األكثًر ضراكةن في تاريً  الهجازًر اإلسرائيمٌيًة.

 يقكؿ:
 ؿه يٍ كً ؿه طى يٍ لى 
اٍ رى بٍ صى  يٍ ـى فً بلٍ حٍ دي األىصي رٍ يى 

(2) 
ًً الكحشػػٌيًة صػبرا فٌّىٍػػا تخافيػػً، كتتظػػاٌري  كلضػراكةً     ذلػػؾى المٌيػػؿ الٌػذم يػػداٌـي بأفعاًلػػ

ًي. يىتى ًٍ ًي كها لك كافى طفبلن صغيران تسًىدييي لركبًتٍا، هحاكلةن تم  بالٌتبلطًؼ هع
:  يقكؿي
ٍىاؿى يٍ م  ؼي الٍ اٍ خى تى  -اٍ رى بٍ صى   . تىٍسًىدييي ًلريٍكبىًت

ٍىا.  ًً ًبكيٍحًؿ عيييٍكًى ًي تىبٍ تيغىط ٍي يى ًٍ  (3)ًكٍي ًلتيٍم
ًي لصػػػػبرا كشػػػػاتيبٌل الهجػػػػزرةً     التٌاريخٌيػػػػًة البشػػػػعىًة بحػػػػٌؽ  كيكاًصػػػػؿي دركيػػػػشه كصػػػػفى

آالًؼ الجػػيءو  ٔالبلجئػػيفى الفمسػػطيىٌييفى جىػػكبى بيػػركت، كقػػد راحى ضػػحٌيتىٍا حػػكالي 
ػػٍت فيٍػػا الكتائػػبي  هى ٌيـ هػػف الٌىسػػاًء كاألطفػػاًؿ كالٌشػػيكًخ، كقػد ايت ًٍ الم بىاىٌيػػةي بػػالت كاطًؤ أكثػري

ًً آىػػذاؾ أرئيػػؿ شػػاركف، كرفائيػػؿ  هػػع الجػػيًش اإلسػػرائيمٌي، بتحػػريضو هػػف كزيػػًر دفاًعػػ
  .اإلسرائيمي    الجيشً  أركافً  إيتاف رئيسً 

:  يقكؿي
 كٍ حي صٍ ي  يى شً اٍ فى ري الٍ جى ىٍ خً كى  ،ـي اٍ ىى تى  -اٍ رى بٍ صى 
ٍف تي  مٍ دً اٍ ىى تي  اٍ رى بٍ صى   مٍ دً اٍ ىى ... هى

ٌى   حي مٍ ؿي هً يٍ م  كالٍ ، يٍ ًؿ لً يٍ م  الٍ  اٍ ذى كيؿ  
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 -ؿي يٍ م  الٍ  ؿ  قً يى  –ا ٍى يٍ يى دٍ ي  ثى شً اٍ فى الٍ  عي طى قٍ يى 
ًي . يي يى ًي كى رً جى ىٍ خً  ؿى كٍ حى  صي قي رٍ يى  قي  ،الن اٍ ك  ٍرًز هى اأٍلى رً اٍ صى تً ىٍ اًلٍ  يٍ ى  غى ٍمعى
 كٍ حي هٍ يى كى 
...كٍ دي ٌي  يٍ فً  ٍى حٍ ءو لى كٍ دي ٌي  يٍ فً  ءو ٍى  فٍ عى  اٍ هى ٍظًه  اٍ عى
ًٍ كً اٍ ط  الٍ  ؽى كٍ ءى فى اٍ ضى عٍ د دي األىهى يي كى   لى

 ًٍ ٍاًئمى ؾي ًلٍمعيييٍكًف اٍلهى يىٍضحى ًي كى تى ٍقصى ييكىٍاًصؿي اٍلفىٍاًشي  رى  كى
 

اٍ  دى سى ـٍ تىعيٍد جى ٍبرىٍا لى صى ف  ًهٍف فىرىحو كى ييجى كى
(1) 

ػػعي الٌشػػػعرم  تمبيػػةن لمكجػػًع الٌىػػاجـً هػػػف أحػػداًث هجػػزرًة صػػبرا الٌتػػػي     لقػػد جػػاءى الهقطى
ـٍ يسػػهٍعٍا أحػػده، كحضػػكري لفظػػًة المٌيػػًؿ داخػػؿى الهقطػػًع  هػػٌراتو هػػا ٌػػك إاٌل  ّىػػادٍت فمػػ

ػ ًه لػػداللًتٍا عمػى الٌسػككًف كالٍػدكًء، فالمٌيػػؿي الهرخػي سي ًي أعطػػى هسػ ه لمكمهػًة كتشػكي دكلى
، إذ كػػافى الجػػيشي اإلسػػرائيمي  يسػػتثًهري المٌيػػؿى لمهجػزرًة شػػرعٌيتىٍا، كسػػاعدى عمػػى إخفاًئٍػػا

ـٌ تبػدأي الجٌرافػاتي بالعهػًؿ عمػى  ، كهػف ثػ ًً ، كتىفيػًذ هجزرًتػ ًً ببل كمؿو فػي رشػقاًت أسػمحًت
 إخفاًء الجثًث الهتراهيًة تحتى الٌركاـً داخؿى الت راًب. 

ػػرى الٌداللػػةى الهيحاذيػػةى     لئلجػػراـً اإلسػػرائيمٌي فػػي  كقػػٍد كقىػػؼى المٌيػػؿي رهػػزان ارًتكازٌيػػان لييظًٍ
، فحػٌددى المٌيػؿى زهاىػان لتىفيػًذ القتػًؿ كزرًع الخػكًؼ فػي القمػكًب كفػرًض الٌسػيطرة،  ًً هجزرًت
ًي الهمػحى الٌػذم  ـ  ليكػكفى المٌيػؿي ذاتيػ كبالتٌالي اإليغاؿي فػي الٍيهىػًة كاالسػتبداًد كالعبكدٌيػًة، ثيػ

كػػذا،  ـٌ ييػرىش  عمػى الجػراًح؛ ليزيػدى فػي ألًهٍػا، ٌك حتٌػى تقػؿ  الهحدكدٌيػةي الٌزهىٌيػةي لمٌيػًؿ، ثػػ
.  ليتجٌددى هف جديدو

ػك يقٌطػعي أشػبلءى     كقد صٌكرى دركيشه في الهشًٍد الٌسابًؽ القاتؿى اليٍػكدٌم الفاشػي  ٌك
" لػػـ تتكٌحػًد الكحػػكش عمػى جسػػدو كهػا تكٌحػػدٍت عمػى الجسػػًد أجسػاًد الفمسػطيىٌييفى ، إذ 

، (2)ده فػػػي تػػاريً  الٌشػػػعًب الفمسػػطيىٌي دكفى هذبحػػػةو "الفمسػػطيىٌي، فمػػػـ يهػػٌر عػػػاـه كاحػػ
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لهػػا فعمػػػٍت يػػػدايي، راقصػػػان  هبتسػػػهان قػػػد جمػػػس قبالػػةى طاكلػػػًة القتػػػًؿ  فػػاليٍكدٌم الفاشػػػي  
هػػف األفعػػاًؿ الٌتػػي عمػػى الىتصػػاًرًي، كقػػًد اسػػتخدـى دركيػػشه فػػي سػػياًؽ الهقطػػًع عػػددان 

ػ (صػيغًة )فىع  ( هثػػؿ: )يغٌىػي، يهػػٌددي، يجػٌف، يرٌكػبي لمٌداللػػًة عمػى الهبالغػػًة فػي أفعػػاًؿ  ؿى
. ًً  التٌىكيًؿ، كفظاعًة الحدًث اإلجراهٌي اإلسرائيمٌي كبشاعًت

ًي عمى أجىحًة الخياًؿ غيًر الهتكمٌػًؼ إلػى آفػاؽو أكثػرى رحابػةن     كقٍد حهمىىا دركيشه هع
ًً  إلػػى ة()هأسػػػاة الىػػرجس همٍػػػاة الفٌضػػػفأشػػػارى فػػي هطٌكلػػػًة كاٌتسػػاعان؛  تعٌطػػػًش شػػػعًب

ًً لبلك  ،لمحٌرٌيػةً  " كهػا يتػكؽي بيػاضي الٌىػرجًس إلػى الٌتحػٌرًر ًهػػٍف  ىعتػاًؽ هػفى العبكدٌيػةتكًقػ
" ًً فىجديي يعٌبػر هػف خػبلًؿ هقػاطعى عػف ذلػؾى األهػًؿ ، (1)ربقًة اىطباًؽ ليًؿ الهأساًة عمي

 كالحمـي هستعيىان بالمٌيًؿ كعىصرو رهزٌم.
 :يقكؿ

 يٍ لً اٍ عى اأٍلى ىٍ لى إً  حً كٍ في س  الٍ  فى ب  هً شي تى  ةو ىى صً حٍ أًلى عه هيت سى  ًً يٍ ت  الٍ  يٍ فً 
 يٍ لً اٍ يى م  الٍ  فى كٍ ث  حي يى  فو اٍ سى رٍ في عه لً هيت سى  ؛عً اٍ قى الٍ  بى كٍ صى  ر  خً تى  حً كٍ في س  الٍ  فى هً كى 
 (2)يٍ لً اٍ يى م  الٍ  يٍ ؿه فً تٍ قى  تى كٍ هى الٍ  ف  ا ً كى  . ؿه يٍ لى  اٍ ٍى كيم   يى لً اٍ يى م  الٍ  ف  إً 

يعٌبػري الهقطػعي الٌسػػابؽي عػٍف داللػػًة الكثػكًب بالحر ي ػػة، كقػد اسػػتخدـى دركيػشه لتحقيػػًؽ    
، كاألحصػػىًة الٌتػػي تشػػب  ىحػػك األعػػالي هطػػاردةن  ـي التٌعبيػػرى ٌػػذي الٌداللػػًة هفػػرداتو تبلئػػ
ػػك  ًي سػػبؽى ذكػريي أٌكؿى الهقطػػًع، ٌك ًً بػدالن هػػٍف هبػدؿو هىػػ ًً بكصػػًف ػػي فػي التٌيػػ حٌرٌياًتٍػا ٌك

ـي دركيػػشه لفظػػةى فرسػػافو بصػػيغًة األ ـٌ يسػػتخًد ػػعه(، ثػػ : )ًفػػٍي األىٍسػػًر هيت سى ًً سػػري فػػي قكًلػػ
الجهػػػًع لتػػػػكائـى األحصػػػػىة، ككأٌىهػػػػا الفرسػػػػافي لؤلحصػػػػىًة الهػػػػذككرًة سػػػػابقان، كلتكتهػػػػؿى 

 الٌداللةي، كليتحٌقؽى اختراؽي ليالي العبكدٌيًة كالهكتي في األسًر.
إسػػقاطٌيةو ىحػػك العبلهاتٌيػػة الٌتػػي لػػـ تػػزٍؿ ثابتػػةن عمػػى كيكٌجػػً دركيػػشه المٌيػػؿ بداللػػةو    

ػػػكا فػػػي سػػػبيًؿ أكطػػػاًىٍـ، كرأل فػػػيٍـ داء الٌػػػذيف قضى صػػػكرةى صػػػاًىعٍي  قهصػػػاًف الٌشػػٍػ
                                                                                                                                               

ـ(، الخطػاب الٌشػػعرٌم عىػػد هحهػػكد دركيػػش، ََُِىقػبلن عػػف: الجػػٌزار، هحهػػد فكػػرم )        
 .ُٔٓ، صُالٌتكزيع، طالقاٌرة، أيتراؾ لمٌىشر ك 

ٍػػػػػاة الفٌضػػػػػػة ََِٖعبػػػػػادم، رحهػػػػػػف ) (ُ) ـ(، " قصػػػػػيدة األداء الجهػػػػػػالي، هأسػػػػػاة الٌىػػػػػػرجس هم
 .ّ، صْٕأىهكذجان "، جاهعة القادسٌية، هجٌمة آداب البصرة، ع

 .ِٗٓالديكاف، هجهكعة: أرل ها أريد، ص (ِ)
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ػػػٍف قػػػادكا شػػػعكبىٍـ فػػػي هسػػػيرًة الٌىضػػػاًؿ ضػػػٌد  ـٍ هى الحر ي ػػػة، كهحٌققػػػي حمػػػـً ىىٍيًمٍػػػا، فٍػػػ
داءى  كسػػيمةي كشػػًؼ شػػهًس الحػػؽ ،  الهحتػػٌؿ؛ لمخػػبلًص ًهػػٍف عبكدٌيًتػػً، كهػػا أٌف " الٌشػٍػ

 .(1)كعكدًة إهداد الٌركًح باألهًؿ "
( يقكؿي   :في قصيدًة )عيٍكًد إسهاعيؿى

ٍاءي اٍلم ٍيًؿ ًفيٍ  ٍؼ ًدهى ـٍ تىٍىشى لى  كى
ٍكتىٍاىىا  ٍاًف هى  (2)قيٍهصى

ػػي هػػػف هجهكعػػة قصػػائد تحػػتى عىػػكاف )فضػػػاء     ففػػي القصػػيدة الهشػػاًر إليٍػػا ٌك
ٌابيػػػؿ( يعػػػكدي دركيػػػشه بالػػػٌذاكرًة إلػػػى ىهػػػاًذجى ًهػػػف الٌشخصػػػٌياًت الهعجكىػػػًة بػػػالحىيًف، 
ـي صػكران هػف الهأسػاًة الٌتػػي أيريػدى لٍػا أٍف تيٍطػكىٍل بعػػدى اٌتفاقٌيػًة أكسػمك الٌتػي اعتبرىٌػػا  كيرسػ

ابيػػػؿ(، كدعػػكةن لمٌشػػػعًب الفمسػػػطيىٌي بدايػػةن لمهسػػػاكاًة بػػي فى القاتػػػًؿ كالهقتػػػكًؿ )قابيػػؿ ٌك
لمٌتضػحية بالػٌذاًت كهػا فعػؿى إسػهاعيؿي الػٌذبيًح هػعى سػٌيًدىا إبػراٌيـى الٌػذم رأل فػي الهىػػاـً 

ًي  ًي، كفي ٌذا األهًر تىاصص كاضحه هعى قٌصًة سٌيدىا إسػهاعيًؿ الهشػاًر لٍػا فػي  أىى  يذبحي
 سكرة الٌصافاًت. 

، ٌػي: )ٌىػاؾى     كقٍد جاءٍت كمهةي المٌيًؿ في شعًر دركيشو عىاكيفى لخهسػًة ىصػكصو
، ليميػًؾ هػٍف ليًمػًؾ، ليػؿه يفػيضي هػف الجسػًد(،  ، هٍف أىا بعدى ليػًؿ الغريبػًة، ليمػةي البػكـً ليؿه
كسػىكلي ىػٌص ) ليػػؿ يفػيضي هػػف الجسػًد ( دراسػةن سػػيهيائٌيةن تتٌبػعي لفظػػةى المٌيػًؿ الػػكاردًة 

ًً سػػػبعى  ػػػةن كظيفػػػةن فيػػػ ، كبػػػالٌىظًر فػػػي القصػػػيدًة تظٍػػػري لىػػػا دكاؿ  العىػػػكاًف هؤٌديى هػػػٌراتو
ـي الٌسيهياًء بالعىكاًف اعًتباطٌيان " ـٍ يكٍف اٌتها شعرٌيةن؛ " لٍذا ل
(3). 

ػػكى الهتحػػٌرؾي بالفيضػػاًف هػػف الجسػػًد     ًً الهيبتػػدأي ٌك ـ  داؿ  فػػي العىػػكاًف، فبػػ فالمٌيػػؿي أٌػػ
ػػػًب، كاختيػػػاري لفظػػػةً  المٌيػػػًؿ كشػػػيءو هحسػػػكسو ىػػػاطؽو باسػػػـً الػػػٌزهًف، لتمػػػتحـى هػػػعى  الهيٍتعى

ػػػػدي هػػػػزيػػالجسًد ككائفو حي  ىاطؽو باسـً الهكاًف ي ػ ػ  ٍف ظمهًة الص كرًة كعتهًتٍا، فالهعمكـي ػ

                                                 

  .ٗٓشعًر هحهكد دركيش "، ص أبك غيث، أسهاء غيث، " صكرة العدٌك في (ُ)
 .َٖٔالديكاف، هجهكعة: لهاذا تركت الحصاف كحيدا، ص (ِ)
ًي "، هجمٌػػػة ََِٖرحػػيـ، عبػػد القػػػادر) (ّ) : أٌٌهٌيتػػػً كأىكاعيػػ ـ(، " العىػػكاف فػػػي الػػٌىص  اإلبػػداعي 

 .ٓٗ، جاهعة الهمؾ هحهد خيضر، صِكٌمٌية اآلداب كالعمـك اإلىساىٌية، ع
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ػػاعًر الٌػػذم ييعػػاىي  ًي يفػػيضي هػػف جسػػًد الش  أف  الم يػػؿى باعػػثه لمكحشػػٌيًة كالخػػكًؼ، كككىيػػ
ًً الهيتىأىز هػػػًة فٌّىػػػً يؤٌكػػػدي تمػػػؾى الٌداللػػػةى، كقػػػٍد تظػػػافرٍت هفػػػرداتي  كيتػػػأىل ـي ألكضػػػاعً  كطًىػػػ

ػا  العىكاًف إلىتاًج داللًة الهعاىاًة الٌتي يػرزحي تحتىٍػا جسػدي الٌشػاعًر، فعتهػةي المٌيػًؿ كظٍمهتٍي
ًي.  ًي الٌسكداكٌيةى لكؿ  ها حكلى ًً كىظرتى  تشاكؿي هعاىاةى الٌشاعًر كاضطراباًت

ًؿ هف العىكاًف إلى الػىص  تبػدك الٌرؤيػةي أكثػرى كضػكحان، فػالىٌص يبػدأي بسػرًد كباالىتقا   
ًة عاشقيًف اغتربا عًف الكطًف فالتقيا في الغربًة، كفػي ليمػةو هػف ليػالي تٌهػكزى اٌتفقػا  قص 
ـٍ يمبثػػػا إاٌل كليػػػؿي األكضػػػاًع الهأسػػػاكٌيًة فػػػي الػػػكطًف  عمػػى االسػػػتهتاًع، غيػػػرى أٌىٍهػػػا لػػػ

ها، كعمى جهيًع األشياًء الهحيطًة بٍها. يىىعًكسي عمى ليمى  ًٍ  ًت
:  يقكؿي

، أيٍغًىي ةه  مىٍى لىٍيًؿ تىه ٍكزى ًهٍيفه عى  يىٍاسى
ٍارعو  مىٍى شى ٍمتىًقيىٍاًف عى  ًلغىًرٍيبىٍيًف يى

ؼو  ٌىدى د ٍم ًإلىٍى  ٍ ييؤى  (1)الى
ًً المٌيػؿي هىعرجػػان فػي الٌداللػػًة، كاختػػراًؽ     ككصػكالن إلػػى الهقطػًع التٌػػالي الٌػذم يهٌثػػؿي فيػػ

يهىػػةى الٌظػػبلـً دكفى كجػػكًد كهػػػيضو  حػػكاجًز األحادٌيػػة، ىبلحػػظي أٌف اسػػتهرارٌيةى المٌيػػػًؿ ٌك
هػةن ضكًئي  تهٌثؿي هٍف حيثي الٌداللػةي أبعػادان هأسػاكٌيةن قاتهػةن، هػٍف خػبلًؿ هػىًح المٌيػًؿ عبل

عمػػى حمػػكًؿ االسػػتبداًد كالٌظمػػـً كالعبكدٌيػػًة؛ لتتحقٌػػؽى حيىىٍػػا صػػكرةي االقتػػراًف بػػيفى الكاقػػًع 
" يحػػػرصي عمػػػى تصػػػكيًر هػػػا يعػػػيشي فيػػػً الٌىػػػاسي تحػػػتى  كاإلبػػػداًع هػػػف خػػػبلًؿ شػػػعرو 

االحػػتبلًؿ كالعػػػدكاًف، هقارىػػػةن هػػػعى العػػػيًش الحػػٌر الٌطميػػػًؽ، كيتضػػػٌهفي كمهػػػاتو تحٌررٌيػػػةن 
 .(2)الهقاكهة، الٌتضحية، الٌصهكد، الكحدة، الفداء( " )الحر ي ة،
:  يقكؿي
 ىٍ مى عى  ع  شً تي  ؿو بلىٍ ظً  يٍ ان فً عى ًف هى اٍ ييٍعًتهى 

: الىٍ  ؼً قٍ سى  ًً  ان هى تً هيعٍ كيٍف تى  غيٍرفىًت
                                                 

 .ّْٔلهاذا تركت الحصاف كحيدا، صالديكاف، هجهكعة:  (ُ)
ٍػػدم )( ِ) ـ(، رثػاء الهػدف األىدلسػٌية/ صػخب الهقاكهػػة ََِٔطػاٌر، عمػي بػاقر، هسػبكؽ، ه

اإلسبلهٌية، هف كتاب: ثقافة الهقاكهة، أكراؽ هؤتهر فيبلدلفيا الٌدكلي العاشر، الهؤتهر 
 .ْٔ_صّٔالعمهي لكٌمٌية اآلداب كالفىكف، جاهعة فيبلدلفيا، جرش، ص
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 ... ًي لى  تٍ لى اٍ قى  –م  دى ٍٍ بىٍعدى ىى 
 م  رً كٍ ري ض  يءي الٍ ؿه ييضً يٍ ًؾ لى اٍ دى ٍٍ : ىى ؿى اٍ قى 
 اٍ أىىى  اٍ ىى ؤلىٍ تى هٍ اٍ ، كى يٍ ييقىب ميىً ؿه يٍ ًؾ لى اٍ دى ٍٍ ىى  
 ًس ...ٍأكى الٍ  فى ضي هً يٍ فً يى ؿو يٍ مى في بً اٍ كى هى الٍ كى 

ؾي هً  ًً  فٍ تىٍضحى ٍصًف  رى ثى كٍ أى ؾي حى ضٍ تى  ـ  ثي  .كى
دىرى الٍ  فى يٍ حً  ب ئي هيٍىحى  (1) ... اٍ ٌى دً يى  يٍ فً  ؿً يٍ م  تيخى
  

، فهػٍف خػبلًؿ سمسػمًة الكمهػػاًت كالتٌعػابيًر الهكٌثفػًة فػي الٌسػػياقيًف أعػبليي )     ػػٍكزى  لىٍيػؿ تىه 
ػالٍ  فى ضي ًهػيٍ ًفػيى ؿو ٍيػمى بً ، ؿه يٍ ًؾ لى اٍ دى ٍٍ ىى ، ان هى تً هيعٍ كيٍف تى  الىٍ ، ان عى ًف هى اٍ ييٍعًتهى  ػدىر، سً ٍأكى  يٍ ًفػ ؿً ٍيػم  الٍ  هيٍىحى
ػ ػػمٍ ٌداللػػًة )المٌيػػؿ( يشػػيري إلػػى عتهػػةو كظي ( يتبػػٌيفي لىػػا أٌف عىصػػرى ال اٍ ٌى دً يى عاٌهػػًة داخػػؿى  ةو هى

ػةو تيًشػع  عمػى سػقًؼ غرفػةو جهعػٍت  ٍىًؾ هف االحتبلًؿ، كعتهةو كظمهةو خاص  الكطًف الهيٍى
عاشقيًف استحاؿى كؿ  ها حكلٍها ظمهةن، تختبػئي فػي يػًد الحبيبػًة؛ لتىحػدرى فجػأةن هىٍػا، 

ًي فػػدركيشه يكثٌػػؼي هػػف حضػػكًر لفظػػًة اٍلم   ًً لبلسػػتبداًد الٌػػذم يعػػاىي هىػػػ يػػػًؿ الهيشػػاًر بػػ
. ًً ًي، كبالتٌالي، هرافقةي ذلؾى اٍلم يًؿ لمهغترًب خارجى كطًى  شعبي

ـٍ تيٍفًمػٍح قصػائدي دركيػشو فػي تحريػًر فمسػطيفى كشػعًبٍا، فٌّىٍػا أفمحػٍت     كأخيران، فٍّف لػ
فػي صػػياغًة هشػػركعو ثقػافي  تحػػٌررٌم أشػػعؿى الٌىػارى هػػف الجميػػًد، هشػركعو هكٌحػػدو لمٌتحػػٌرًر 

ػػذًي ٌػػيى ركػػائزي  ةً كالعىصػػريٌ  هييػػزً التٌ ك  االحػػتبلؿً ك  جػػكءً المٌ هػػف  ،  ضػػاؿ الفمسػػطيىيٌ الىٌ  ٌك
سػػاعدٍت عمػػى تخمػػيًص الٌىفػػكًس هػػف هشػػاعًر اإلحبػػاًط كاليػػأًس كاالىكسػػاًر أهػػاـى كهػػا 

 : يكىٌي السػػتعباًدٌا كقًٍرٌػػا، تحقيقػػان لقػػكًؿ دركيػػشو  ر  سىسػػته" هحػػاكالًت العػػدك  الٌصػٍػ
 ةً الحري ػػػ بهشػػػركعً  هػػػرتبطو  ثقػػػافي   هشػػػركعو  أم   ، كهػػػا يفعػػػؿي ىػػػا الهتكاضػػػعةً فػػػي هحاكلتً 

 .(2)" رً حر  كالت  
 

                                                 

 .ْْٔالديكاف، هجهكعة: لهاذا تركت الحصاف كحيدا، ص (ُ)
 .َٓـ(، عُُٖٗهجٌمة الكرهؿ ) (ِ)

 /http://majles.alukah.netعف الٌرابط اإللكتركىي:     
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 الهنفى  3.2
ـٌ الهكٌكىػاًت فػػي الػٌىص  الٌشػػعرٌم العربػٌي الهعاصػػًر خاٌصػةن فػػي     إٌف الهكػافى هػٍف أٌػػ

ًي يصػػػًبحي  ػػػ ػػػٌثبلن بػػػالكطًف ٌػػػك الٍكٌيػػػةي كدكىى القصػػػائًد الفمسػػػطيىٌيًة، ذلػػػؾى أٌف الهكػػػافى هيهى
، كيهٌثػؿي الػكطفي كهكػػٌكفو هكػاىي  ىػكاةن هركزٌيػةن تحضػري سػٌران كعبلىيػػةن  الٌشػعبي بػبل ٌكٌيػةو

خػؿى كياىػاًت الٌىصػػكًص، أٌهػا عىػػدها يغيػبي الػػكطفي كيىفصػؿي عػػف خريطػًة الكجػػكًد، دا
فٌّف هكاىان آخرى يبػرزي كبػديؿو هىاصػرو لحالػًة االغتػراًب عػف الػكطًف الٌػذم فيًقػدى كصػارى 

ك الهىفى. ، أال ٌك ًً  هف االستحالًة العكدةي إلي
ًً ضػػهفى ٌػػػذك     هفٍػػػكـً  تحديػػدي  ٌػػك ًي الفقػػرةً أىسػػبي هػػدخؿو لهػػا ىحػػػفي بصػػدًد عرًضػػ

ػكى بالهحٌصػمًة دالهىفى، فالهدخؿي الهفٍكهٌي لمهىفى يسػًبؽي الهػ ًي، ٌك ٍ ػدي لػ خؿى الفٌىػي  كيه
، كهف ٌىا فٌّف الهىفى تجػاكزه فػي الهكػاًف، كاىتقػاؿه  ًً هسػقًط  هػف الهىطقٌيًة هترٌتبه عمي

بصػػفًة  أك قٌػتو هػف الػكطًف األصػػيًؿ الػٌدائـً إلػى هكػػافو آخػرى هؤ تٍجيػره قسػػرمص الػر أس ك 
، كالػػكطفي حيىىٍػػا  ، كيكػػكفي أهػري الٌىفػػًي عػادةن بيػػًد عػػدك  هسػتعهرو أك حػػاكـو جػائرو الػٌدكاـً
، كتػأهيًف الهٌتسػًع الكػافي كالهسػاحًة الهىاسػبًة لههارسػًة  ًً يصًبحي عاجزان عٍف حهايًة أًٌمػ

 الحٌرٌياًت اإلىساىٌيًة كالفكرٌية كاألدبٌية.
العربػٌي الهعاصػًر اهتػداده لهػا يسػٌهى فػي الٌشػعًر العربػٌي  كلفظةي الهىفػى فػي الٌشػعرً    

ػػك يقتػػربي إلػػى  القػػديـً شػػعرى الٌسػػجًف أك الحػػبًس أك التٌغريػػًب عػػف األٌػػًؿ كاألرًض، ٌك
ًً لفػراًؽ  ًً الهاضػييف بعػدى إخضػاًع ًً كزهاًىػ حد  ها هٍف تجمٌياًت بكاًء العربػٌي عمػى هكاًىػ

هػػا يكػػكفي الٌىفػػيي عمػػى يػػًد الغػػازم الهحتػػٌؿ أك  األحٌبػػًة كاإلبعػػاًد عػػف الػػكطًف، كغالبػػان 
 الٌىظاـً الحاكـً الهتسٌمًط.

كقػػػٍد كػػػافى الهىفػػػى بالٌىسػػػبًة لمٌشػػػعراًء الٌػػػذيفى تعٌرضػػػكا لمهضػػػايقًة الر ئػػػةى كالهتػػػىٌفسى    
ًي داخػػؿى  ؛لمحٌرٌيػػًة بكػػؿ  صػػكًرٌا كأبعاًدٌػػا ػػ ًي ككطىى إذ اسػػتطاعى الٌشػػاعري أٍف يهٌثػػؿى شػػعبى

، حتٌػػى كصػػؿى األهػػري بػػبعًض الٌشػػػعراًء الهىفػػى، كيكػػ ًً ًي الهػػداًفعى عػػٍف قضػػٌيًت كفى لسػػاىى
ػػركا ًهػػٍف أكطػػاًىٍـ، كهػػٍف جٍػػةو ثاىيػػةو قػػٍد يٌتخػػذي  ٌيج  ـٍ بعػػدها  اعتبػػارى الهىفػػى كطىػػان لٍػػ
ـٍ سمسػػمةن هػف اإلحباطػاًت كالهضػػايقاًت،  الٌشػعراءي هػف الهىفػى هكقفػػان سػمبٌيان، يسػٌببي لٍػ

كالٌظٍػكر، كعػزًؿ الفػػرًد عػًف االىفتػاًح عمػػى اآلخػًر، كالحػٌد هػػف  بتضػييًؽ حٌيػًز الكجػػكدً 
، فحيىهػا ييفػرضي الٌىفػيي عمػى الٌشػاعًر يضػطر  لبلىػدهاًج  ًً حٌرٌياتً، كفرًض القيػكًد عميػ
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ىػا تقػكدييي القػػكاىيفي الجديػدةي لهىفػػايي  ًي همقػىن فيٍػػا، ٌك ػػ هػعى الحيػاًة الجديػػدًة الٌتػي كجػدى ىفسى
جبػاًرًي عمػى " تحديػػًد هكقػؼو هػف الػٌذاًت كهػفى اآلخًر)الهجتهػػًع(، إلػى التٌعػٌكًد عميٍػا، ك  ا 
 .(1)كهفى الكاقًع كم ًً "

ـ  بالهكػػػاًف     ًً هىفٌيػػان عػػػٍف فمسػػطيفى فقػػد اٌػػت أٌهػػا دركيػػشه الٌػػذم عػػػاشى هعظػػـى حياًتػػ
ًً حتٌػى آخػًر لحظػاًت  )الهىفى(، كصارى عىصػران أساسػٌيان هتجػذ ران فػي شػعًرًي هىػذي بداياًتػ
ًً الٌشػعرٌيًة كالٌىثرٌيػًة حضػكران هكٌثفػان، إٍذ ىيًفػيى هػعى   حياًتً، فىجدي الهىفى حاضران في أعهاًل
ك في الٌسادسػًة هػف عهػًري، فصػار الهىفػى  بػديبلن  _ ٌك ًً ًً هف البركًة_هسقًط رأًس عائمىًت
ًً تكػكفي أبدٌيػػةن، لػػذا " فقػػٍد أخػذى الهىفػػى فضػػاءى الهكػػاًف فػػي  لمػكطًف، كتكػػادي اإلقاهػػةي فيػػ

 .  (2)كثيرو هٍف شعًر دركيشو "
يكىٌيًة ع    مػػى الٌشػػعًب الفمسػػػطيىٌي كبػػالكقكًؼ عمػػى جػػرائـً الحهمػػًة االحتبللٌيػػًة الٌصػٍػ

، ىرصدي كحدةن شعرٌيةن يىتًقؿي فيٍػا دركيػشه هػف داللػةو لمهىفػى إلػى داللػةو ضػٌدٌيةو  كأرًضًً
 سيأتي تفسيريٌا بعدى كضًع الٌشاًٌد.

 في قصيدة )عاشؽ هف فمسطيف(: يقكؿي 
 ءٍ اٍ رى ضٍ خى الٍ  ةي رى ي اٍ بى بي الٍ حى تيسٍ  اٍ ذى اٍ هى لً 

ءٍ اٍ ىى يٍ هً  ىٍ لى إً ، ىٍ فى ىٍ هى  ىٍ لى ، إً فو جٍ سً  ىٍ لى إً 
(3) 

فالبٌيػػارةي الخضػػػراءي الهرتبطػػػةي بالٌطبيعػػػًة الًخٍصػػبىًة هظٍػػػره هػػػٍف هظػػػاًٌر االسػػػتدالًؿ    
عمى كجكًد الخيًر كالجهػاًؿ كالعطػاًء كالخصػكبًة، كتػداعياتي سػحًب ٌػذا الهظٍػًر إلػى 
، كبهػػا أف  أهػػاكفى الٌسػػمًب ٌػػ يى سػػجفو أك هىفػػى أك هيىػػاءو تيحيػػؿي اإليجػػابى إلػػى سػػمبو

ًؿ الٌداللػًة قػٍد  ػد ي ةى فػي تحػك  ي داٌلةه عمى فقداًف الحر ي ة_، فػٌّف الض  ـي_ ٌك الهيٍىتىقىؿي كالهقا
 تحٌققٍت.

                                                 

 ة،كالبلتيىيٌ  ةكاالىجميزيٌ  ةكالفرىسيٌ  ةالعربيٌ  باأللفاظ الفمسفيٌ  الهعجـ ،ـ(ُِٖٗ)جهيؿ ،صميبا (ُ)
 .ٕٓٔ، صُج لبىاف، المبىاىي، الكتاب دار

عبػػػد الػػػػٌرحهف، حىػػػػاف، " الٌتأكيػػػػؿ كالهكػػػػاف، دراسػػػػة فػػػػي شػػػػعًر هحهػػػػكد دركيػػػػش "، هىتػػػػدل  (ِ)
 الهقاالًت األدبٌية كالهكتبة األدبٌية الهتكاهمة.

 /http://www.stooob.comالٌرابط اإللكتركىي:        
 .ُْالديكاف، هجهكعة: عاشؽ هف فمسطيف، ص (ّ)
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ًي فػي     ككيم ها حػاكؿى دركيػشه الخػركجى هػٍف هىفػايي اصػطدـى بجػدارو فػكالذم  يخٌيػبي أهمىػ
ًي بػػابه كسػػكره يفصػػبلًف بػػي فى الػػٌداخًؿ )الهىفػػى( الٌتحػػٌرًر هػػٍف هصػػيًر الهىفػػى الٌػػذم لػػ

ًي، فيػػدعك أبىػػاء فمسػػطيفى  ًي فػػي سػػجفو يسػػعى لمخػػركًج هىػػ (، ككأىى ػػ كالخػػارًج )فمسػػطيفى
، كيستىشؽى عميؿى ٌكايي.  ًً ؛ ليذكؽى هف طعـً همًح ًً  الهقاكهيف أٍف يأخذكيي إلى كطًى

 :  يقكؿي
  ًب اٍ بى الٍ كى  رً كٍ س  الٍ  ؼى مٍ خى  ي  فً ىٍ هى الٍ  اٍ ىى أى يٍ ى  كً لى كى 
 ؾً يٍ ىى يٍ عى  تى حٍ تى  يٍ ىً يٍ ذً خي 
 ًت ىٍ كي  اٍ هى ىى يٍ ، أىيٍ ىً يٍ ذً خي 
  ًت ىٍ كي  اٍ هى فى يٍ كى  ،يٍ ىً يٍ ذً خي 
 فً دى بى الٍ كى  ًى جٍ كى الٍ  فى كٍ لى  ي  لى إً  د  رً أى
 فً يٍ عى الٍ كى  ًب مٍ قى الٍ  ءى كٍ ضى كى 
 فً حٍ م  الٍ كى  زً بٍ خي الٍ  حى مٍ هً كى 
 (1) !فً طى كى الٍ كى  ضً رٍ اأٍلى ـى عٍ طى كى 

ًي فػي بػبلًد الهىػافي الٌتػي     ، فقٍد ظؿ  يمكحي ل ـٍ يٍرٍب هٍف ذاكرًة دركيشو كألٌف الكطفى ل
، فكػافى يمجػأي  ًً كافى يشعري فيٍا بالكحدًة الخاىقًة، كالفراًغ الٌركحػٌي، كالقيػًد الهكٌبػًؿ لحٌرٌيًتػ

ًً هسػػػتذكران الحر ي ػػػة الٌتػػػي  ًً فػػػي كطًىػػ ًي فيٍػػػا  حميػػػـى لتعبئػػًة خػػػكاًء الغربػػػًة إلػػػى هاضػػػي لػػػ
 ًً ػػيى حػػؽص كلشػػعًب ىسػػاىيص ك  هشػػركعه  ، ٌك قػػٍد أصػػبىحٍت ٌٌهػػان  ، غيػػرى أٌىٍػػالكػػٌؿ هخمػػكؽو  ا 

ًي، كعب ًً ألٌىٍا بيػًد عػدٌكًي، بيىهػا الهىػافي تترقٌػبي حضػكرىيي إليٍػا؛ لعمًهٍػا يؤٌرق ئان عمى قمًب
.  بهصيًرًي الهحتكـً

:  يقكؿي
ٍت حير ي ًتٍي ًعٍبئىان   أىٍصبىحى

مىٍى   قىٍمًبيٍ عى
ٍدٍ  ًببلى ٍاًفٍي كى ىى ٍا هى ٌى ٍا ٍيىى كىعى
(2)   

                                                 

 .ّْهف فمسطيف، صالديكاف، هجهكعة: عاشؽ  (ُ)
 .َِٓالديكاف، هجهكعة: أيحب ؾ أك ال أحٌبؾ، ص (ِ)
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ًي هكػػػافه     ًً لمهىفػػػى بتمكيىػػػاتو هتعػػػٌددةو، هىٍػػػا أٌىػػػ كقػػػٍد عٌبػػػرى دركيػػػشه عػػػٍف هفٍكًهػػػ
، فقػٍد يكػكفي الٌىفػيي الهفػركضي هرغكبػان كالٌرحيػًؿ الٌطػكعٌي عىػػدها لبلسػتقراًر كالٌطهأىيىػةً 

ًً يكػكفي الٌشػعبي داخػؿى الػػكطًف هيٍكرىٌػان، ال إ ًي فػي تحديػػًد هصػيًرًي، كتسػييًر شػػؤكى رادةى لػ
يي  ؛ لػذا يصػػبحي الهىفػػى هػػبلذى الهعيشػٌية، هيعىٌرضػػان لمقتػػًؿ كاألعهػاًؿ االسػػتبدادٌيًة كػػٌؿ يػػكـو
ًً االجتهاعٌيػًة، كلػػذلؾى "  يشػعري الهىفٌيػكفى بالحاجػػًة  لتحقيػًؽ حٌرٌيًتػً، كتحسػػيًف أكضػاًع

ـ كجػزءو هػٍف أيػديكلكجيا الهمٌحًة ليعيدكا تشكيؿى حياًتٍـٍ الهػدٌهر  ًة هػٍف خػبلًؿ رؤيػًة أىفًسٍػ
   .(1)ظافرةو أك أٌهةو جاٌدةو "

 يقكؿ في قصيدة )سرحاف يشربي القٍكةى في الكفاتيريا(:
 قيييٍكده تىًمدي 

ٍكفه تىًمدي   سيجي
ىىٍاؼو تىًمدي   هى

ٍمتىؼ  ًبٍاٍسًهًؾ، ىى  كى
ب ان  ٍافى حي ٍا كى  هى
ًٍف  ٍاًف تىقيٍكالى ًفئىٍاٍف..يىدى تىٍىطى ٍيئىان..كى شى

 (2) 
 عىػدى الكقػكًؼ عمػى القصػػيدًة البػٌد هػٍف فٍػـً أبعاًدٌػػا، فػالعىكافي يحيميىػا عمػى قٌصػػةً ف   

ػػيىاتكًر األهريكػػٌي ركبػػرت كيىيػػػدم، شػػقيًؽ الػػرئيًس األهريكػػٌي جػػكف كيىيػػػدم  قتػػًؿ الس 
ـ، كقػٍد ًُٖٔٗة لعػاـ عقبى فػكًزًي فػي الهرحمػًة األيكلػى هػف اىتخابػاًت الٌرئاسػًة األهريكٌيػ

أيديػفى الٌشػاب  الهقدسػٌي سػػرحافي بشػارة سػرحاف، الٌػذم يحهػػؿي الجىسػٌيةى األردىٌيػة بتٍهػػًة 
ًً أثىاءى هػركًرًي فػي أحػًد ههػٌراًت الفىػدؽً  ، كقػٍد عػًرؼى عػف كيىيػدم اىحيػازييي العمىػٌي (3)قتًم

ًي لمعرًب. ، كتجاٌمي  إلسرائيؿى
أٌهػا القٍػػكةي فػػي العىػكاًف فقػػٍد كٌظفٍػػا دركيػشه تكظيفػػان اسػػتىادٌيان لمقٍػكًة العربٌيػػًة الٌتػػي    

ًً بالكسػػًط اليٍػػكدٌم فػػػي أحػػًد الهحافػػػًؿ، طالبػػان هػػػاءن  شػػًربٍا جػػكف كيىيػػػدم قبػػؿ لقاًئػػػ
                                                 

ـ(، تػػأٌهبلت فػػي الهىفػػى، ترجهػػة: ثػػائر أديػػب، دار اآلداب لمٌىشػػر، ََِْسػػعيد، إدكارد ) (ُ)
 .ُٕٕص

 .ُِٓالديكاف، هجهكعة: أيحٌبؾ أك ال أيحٌبؾ، ص (ِ)
 /http://ar.wikipedia.orgالهكقع اإللكتركىٌي:  (ّ)
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ًي هػػػف القٍػػػكًة العربٌيػػػة، فٍػػػذًي الهػػػداليؿي تحػػػٌددي هسػػػارى القصػػػيدًة الٌتػػػي أرادى  ليغًسػػػؿى فهػػػ
ًي  دركيشه  مىػ ًى رسػالةو هفاديٌػا هػا الٌػذم يهكػفي أٍف يفعى اإلىسػافي " عىػدها هف خبلًلٍا تكجيػ

ًي بأم  استقبلؿو ذاتي  " ًي، كيصًبحي هصٍكران في هجتهعو ال يعترؼي ل  .(1)يفقدي حٌرٌيتى
:  يقكؿي

ٍاًىٍي_ عيبيٍكًدي ًتيٍ  ٍيؼى تيعىٍاًىؽي حير ي ًتٍي _ًفٍي اأٍلىغى   (2) كى
ًً ففػي المٌ     ًي ضػابطي الٌتحقيػػًؽ إلػى سػرحافى سػؤاالن اعترافٌيػان عػٍف قتًمػػ حظػاًت الٌتػي يكٌجػ

ًً تٌيػاري الػكعًي  ، كيعػكدي بػ جػكف كيىيػدم، يىسػابي شػريطي الػٌذكرياًت أهػاـى عيػكًف سػرحافى
إلػػى كاقػػػًع الجريهػػػًة الحقيقػػٌي عمػػػى أرًض فمسػػػطيفى الٌتػػي تغػػػص  بالٌسػػػجكًف كالهىػػػافي 

حػػٌكؿى شػػعبيٍا إلػػى أكػػكاـو هػػف الحجػػارًة، كتحٌكلػػًت الػػببلدي إلػػى كالقيػػكًد كالهػػكًت، كقػػٍد ت
جي الحهاسػػٌي هػف صػػكًت دركيػشو عمػػى  خيػكطو هػػف الػٌدخاًف، كفػػي لحظػةو يىبعػػثي الػٌك
ـٌ لتصػيرى بكػارىةن _داللػةن عمػى  ؛ فتتحػٌكؿى القيػكدي إلػى أسػاكرى هػف الػكرًد، ثػ لساًف سرحافى

 ، ككٌؿ ذلؾى في الهىافي الجديدة.الٌطًٍر كالعفاًؼ_ بعدى االهتٍاًف كاالستعبادً 
 :  يقكؿي

ٍارىيٍ  ًصٍرىىٍا ًحجى ، كيى ٍا شيعيٍكبىان، كى ىىٍعًرؼي  كى
ٍافٍ  ًصٍرًت ديخى ان كى ٍدى ، كيٍىًت ًببلى ىىٍعًرؼي  كى

ىىٍعًرؼي أىٍشيىٍاءى أىٍكثىرى   كى
 ًٍ ، لىًكف  كيؿ  اٍلقيييٍكًد اٍلقىًدٍيهى  ىىٍعًرؼي

ٍردو  ٍاًكرى كى  تىًصٍيري أىسى
ٍارىيٍ تىًصيٍ   ري بىكى

يٍ  ًدٍيدى ٍاًفٍي اٍلجى ىى ًفٍي اٍلهى
(3) 

ثي الٌرؤيػػا الفٌىٌيػػةي، كيشػٌكؿي الهىفػػى فػي تجربػػًة دركيػشو دااٌلن رهزٌيػػان لػػً فىػرادةه هػػف حيػ   
فتقػػػًد عمػػػى الٌصػػػعيًد الػػػكاقعٌي، كهػػف حيػػػثي إً  ٌف ٌػػػذا الػػػٌداؿ  الهكػػػاىٌي بػػػديؿه لمػػػكطًف الهي

                                                 

ـ(، قصيدة الهىفى، دراسة في شعر رٌكاد اإلحياء، القاٌرة، هكتبة َُُِالجٌيار، هدحت )( ُ)
 .َُاألسرة، ص

 .ُِٗالديكاف، هجهكعة: أيحٌبؾ أك ال أيحٌبؾ، ص (ِ)
 .ُِٓالديكاف، هجهكعة: أيحٌبؾ أك ال أيحٌبؾ، ص (ّ)
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دركيشػػان فرصػػان هػػف الٌتحػػٌرًر هػػف قيػػكًد الكاقػػًع،  أعطػػى هحقٌػؽه لمٌتحػػٌرًر ىكعػػان هػػا، فقػػد
ػك  ًً الٌشعرٌيًة لتككفى قصائدييي أعهػؽى أثػران هػف الٌرصػاًص، ٌك بًت ي عمى صقًؿ هٌك كساعدى
ـٍ أعػػرٍؼ كمهػػةى الهىفػػى إاٌل عىػػدها  : " لػػ ىقػػيضي العػػكدًة كالحػػاؿ  هحمٌٍػػا، يقػػكؿ دركيػػشه

ىػػػا فػػػالهىفى ، (1)المٌغػػػكم  الحػػػاؼ  " ازدادٍت هفرداتػػػي، ككاىػػػٍت كمهػػػةي العػػػكدًة ٌػػػيى خبزى
ًي.عٍ هي   تاده في حياًة الفمسطيىٌييًف يتمٌفتي باحثان عىٍـ؛ ألٌىٍـ أصبحكا جزءان هى

 )جٍة الهىفى( قصيدةً في  يقكؿ
 ًً ٍىٍاًت ٍىفىٍى ىىٍحكى ًج  يىتىمىف تي اٍلهى

ٍىفىٍايي  ٍف يىٍختىٍاري هى : ًإف  اٍلحير  هى قيٍكؿي يى  كى
ٍا...  أًلىٍهرو هى
فٍ   أىىىٍا حيرص ًإذى

ٍىٍاتي   (2)أىٍهًشٍي...فىتىت ًضحي اٍلًج
 الٌػػذم سػػٌهايي دركيػػشه )البلهكػػاف( هعػػادالن كيظٍػػري الٌتقاطػػبي الهكػػاىي  بػػيفى الهىفػػى    

ـي لفظػػةى  لمبيػًت الٌػػذم يعىػػي فػػي المٌغػػًة هكػػافى اإلقاهػػًة كالهبيػػًت لػػيبلن، فمػػـ ىجػػٍديي يسػػتخًد
)الػػػٌداًر( بػػػداللًتٍا األكسػػػًع، أم داللػػػةي اإلقاهػػػًة كالهبيػػػًت كالٌسػػػهًر، هٌهػػػا يػػػكحٍي بعػػػدـً 

ػػػكٌحًش كاالسػػػػتعبادً  ًً الٌطهأىيىػػػػًة كاالسػػػػتقراًر كالتٌػ ػػػ ، كبٍػػػػذا يصػػػػٌرحي دركيػػػػشه " بكراٌٌيًتػ
قػٍد كصػؿى األهػري بػدركيشو حػٌد اليػأًس هػف العػكدًة ، و(3)اٌٌيًة كٌؿ األحراًر لمهىفى "ككر 
ًً إلػػى  ًي  ، فأصػػبىحى الهىفػػى ٌػػككطًىػػ ػػك فػػي عهػػًرًي السػػتٌيفى لػػـ يػػزٍؿ يكًقػػدي شػػهعةى بيتىػػ ، ٌك

الهػػيبلًد، كيػػدعك اآلخػػريفى لبلحتفػػاًؿ هعػػً كالفػػرًح قػػدر الهسػػتطاًع فػػي هىفػػاٌـ؛ ألٌف 
 سيأتيٍـ.يكهان ضؿ  الط ريؽى البٌد هكتان طائشان قٍد 

 يقكؿ في قصيدة )اآلف.. في الهىفى( 
ـٍ فً ىٍ فى ىٍ هى الٍ  يٍ ، فً فى آٍل ا  ،ًت يٍ بى الٍ  يٍ .... ىىعى

                                                 

 .َٔـ(، عُٗٗٗهجٌمة الكرهؿ ) (ُ)
 /http://majles.alukah.netالٌرابط اإللكتركىي:     

 .ُِّ، صpdfهجهكعة)أثر الفراشة/يكهٌيات( ىسخة (ِ)
ٍػا فػي الٌشػعر الفمسػطيىٌي الهعاصػر" ، ـ(ََِٕ)هكسى، إبراٌيـ  (ّ)  ،" ذاكػرة الهكػاف كتجٌميات

 .ٖٔص ،ّٓع عالـ الفكر، هجمة
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 عو يٍ رً عيٍهرو سى  فٍ هً  فى يٍ الس ت   يٍ فً 
  لىؾٍ  الش ٍهعى  فى كٍ دي قً ييكٍ 

 ،ءً كٍ دي ٍي لٍ ا فى تى هً عٍ طى تى اسٍ  اٍ هى  ىٍ صى قٍ أىفافرىٍح، بً 
ؿ  الط  شى ئً اٍ تان طى هكٍ  ف  أًلى  ؾى يٍ لى ؽى إً يٍ رً ان ضى
مى .... كى ـً اٍ حى ز  الٍ  طً رٍ فى  فٍ هً   (1)ؾٍ أىج 

فباعتبػػاًر الهىفػػى تقييػػدان لمٍكٌيػػًة كهحػػكان لٍػػا، يصػػريخي دركيػػشه باسػػـً الهىفٌيػػيفى هػػٍف    
، داعيػان إلػى ًً ػدً  أبىاًء شعًب صػكًت الٌشػعًب داخػؿى الػكطًف كفػي هجتهعػاًت الٌشػتاًت  تىكىح 

ػك ىتيجػػةه  ، ٌك ًً يكىٌيةه؛ إلفػراًغ الػػكطًف الفمسػطيىٌي هػٍف أبىاًئػ ًي، فػالٌىفيي حػربه صٍػ خارجػ
هؤٌداٌػػا اسػػتبدادي العػػدٌك الٌػػذم رأل فػػي الٌىفػػًي هصػػمحةن هقٌدهػػةن عمػػى الٌسػػجًف الػػٌداخمي 

ىا يفٌضؿي دركيشه أف يظػٌؿ هسػجك  ىان بػيفى قضػبافو فػي كطًىػً عمػى أف في الكطًف، ٌك
. ًً  يككفى في ظبلًؿ بساتيف الهىافي خارجى كطًى

 يقكؿي في قصيدًة )هأساة الٌىرجًس همٍاة الفٌضًة(:
يٍ فً اٍ ىى هى الٍ  فً يٍ تً اٍ سى بى  فٍ هً  ؿى هى جٍ أى في جٍ س  الٍ  في كٍ كي يى  دٍ قى 

(2)
  

كقػػٍد تأٌسسػػٍت رهزٌيػػةي الهىفػػى عمػػى خطػػابو هباشػػًر الٌتحديػػًد، إذ الهىفػػى كػػؿ  هكػػافو    
كى ضياعه في سػكاحًؿ البعػًد، كطيػكره تهػادٍت فػي طمػًب حٌرٌيًتٍػا  ًي، ٌك كزهافو يتغٌيري أٌمي
 ًً ، كرغػـى ذلػؾى كم ػ ػك بػبلده ال تىتهػٍي لغيػًر حػاكـو هسػتبد  ـٍ تىٍمٍػا فػي أكطاًىٍػا، ٌك الٌتػي لػ

ىػػا البػػ ، ٌك ًً الخيػػكؿي ػػٍت فيػػ د  هػػف الٌتحػػٌرًر هػػف الهىفػػى كالعػػكدًة إلػػى الػػكطًف الٌػػذم تيًركى
ًً      يتحقٌػؽي اىحػراؼي الٌداللػًة الٌرهزٌيػػة لمهىفػى بػديًؿ الػكطفً  الٌػػذم تيػًرؾى كأصػبحى الٌرجػكعي إليػػ

 .  غيرى هأهكؿو
 )هأساة الىرجس همٍاة الفضة(: يقكؿي في قصيدةً 

ٌٍ  ي ري ةه تيغى ىى هً أىزٍ كى  ةه ىى كً هٍ أى يى ٍٍ فى  يٍ فً اٍ ىى هى الٍ  أىه اٍ ..   اٍ ٍى مى أى
 أىحدٍ  ىٍ مى ؿ  عى طً تي  ذى الىٍ فً اٍ كى ىى  فٍ هً  ل ىٍ دى تى  اٍ ءي ًإذى اٍ سى هى الٍ  يى ٌٍ كى 
 اٍ ٍى مى يٍ ٍت خى عى اٍ أىضى  ةو بى كى رٍ هى  ؽى كٍ فى  ؿً حً اٍ كى س  الٍ  ىٍ لى ؿي إً كٍ صي كي الٍ  يى ٌٍ كى 
 دٍ مى بى الٍ  يى ٌٍ كى  ،اٍ ٍى ئً اٍ ىى غً  حً يٍ دً هى  يٍ فً  تٍ دى اٍ هى تى  اٍ ذى ري إً كٍ يي ط  الٍ  يى ٌٍ كى 

                                                 

ر المكز أك أبعد، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ُ)  .ّّٖ، هجهكعة: كٌز
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دٍ  يٍ فً  ةى عى يٍ بً ط  الٍ  رى صى تى خٍ اٍ كى  .. شً رٍ عى مٍ لً  ىٍ هى تى اىٍ  دً قى كى  سى  جى
ٍيـٍ كٍ يي خي  ؾى اٍ ىى ٌي  اٍ كٍ كي رى تى  فٍ ا ً كى  ،ىٍ فى ىٍ هى الٍ  فى هً  اٍ كٍ دي اٍ عى  ـٍ ٍي ى  كً لى   لى
 
اٍ كٍ ري ر  حى تى يى  يٍ كى كى  اٍ ٍى ىٍ هً  اٍ كٍ بي ر  سى تى يى  يٍ كى لً  ـٍ ًٍ يٍ دً أىيٍ بً  ـٍ ٍي تى فى اٍ رى خي  اٍ كٍ ري سى كى  ـٍ ٍي ى  ؤًلى فى 

(1) 
ًً عػارضه هػف الٌشػكًؽ     ـ  بػ كقد اهتزىجى شعري دركيشو بالهكاًف الػكطًف، فكػافى كمٌهػا ٌػ

ًي غريبػان، تائٍػػان ال يهمػؾي قػدرةى الٌتحػػٌرًر هػٍف عػالـو اسػػتبدؿى  ػ كالحىػيًف فػي هىفػايي يػػرل ىفسى
ها كػافى يعػيشي فػي ًي حٌرٌيػةى االىعتػاًؽ هػٍف ضػيًؽ الهىفػى بعػدى ـٍ يهىٍح  القسكةى بالٌرحهًة، فم

ًي كراءى حػػدكدو تسػػٌهى ي ػػةً هً يٍ رى هً الٍ  كطػػفو يػػزدادي ألقػػان باأليه ٍػػاًت كبرائحػػةً  ػػ ، كاليػػكـى يجػػدي ىفسى
 شتاتان كهىفى. 

 يقكؿ في قصيدة )ككشـً يدو في هعٌمقًة الٌشاعًر الجاٌمٌي(:
 ييعىر ؼي  فى اٍ كى هى ف  الٍ أى بي سى حٍ كيٍىتي أى

ٍى بً  ده ي ةً هً يٍ رى هً الٍ  ةً حى ئً اٍ رى كى  ًت اٍ األيه   . ال أىحى
 ان دى بلىٍ بً  ييسىه ىٍ  فى اٍ كى هى الٍ  اٍ ذى ٌى  ف  إً  يٍ لً  ؿى اٍ قى 
 ءى اٍ رى كى  ف  ا ً ان كى دى كٍ دي حي  دً بلىٍ بً الٍ  ءى اٍ كرى  ف  ا ً كى 
 ىٍ فى ىٍ هى ان كى تى اٍ تى شى  ه ىٍ ان ييسى ىى اٍ كى هى  دً كٍ دي حي الٍ 
 (2)لىىاٍ 
ًً حط ػٍت عصػا الٌترحػاًؿ     ، فبػ فممهىفى أبعاده هأساكٌيةه هقيهةه ال تيغادري ىفسى دركيػشو

القسػػرٌم الٌػػذم هػػٌزؽى الػػٌركابطى األسػػػرٌيةى، فػػرغـى الحضػػكًر الجسػػدٌم فػػي الهىفػػػى إاٌل أٌف 
ـٍ يتػػػكافى دركيػػشه عػػػٍف إظٍػػػاًر هأسػػػاًة  ـٍ تيفػػػارٍؽ حػػدكدى الػػػكطًف، كهػػػف ٌىػػا لػػػ الػػٌركحى لػػػ

ًي فػػي هىػاؼو سػػٌهاٌا دركيػػشه االحػتبلًؿ ا لٌتػػي خٌمفٍػا بػػاقتبلًع شػعبو هػػف جػػذكًرًي كزٍرًعػ
.  البلهكافى

 :  )ككشـً يدو في هعٌمقًة الٌشاعًر الجاٌمٌي( يقكؿ
أىٍلىىٍايي: ًهٍف أى ؟يسى  فى ًجٍئتى

ٍافو  كى ٍاًف، فىكيؿ  هى كى ٍهى : ًهفى الىبلى  فىقىٍاؿى
                                                 

 .ِٖٓالديكاف، هجهكعة: أرل ها أريد، ص (ُ)
ر المكز أك أبعد، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ِ)  .ُّْ، هجهكعة: كٌز
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ًف الىم ًً  ٍىفىىٍ  بىًعٍيدو عى ٌيكى هى أٍك أىٍرًضًً 
(1) 

 
كعىػدها يسػػتعيدي دركيػػشه ذاكػػرةى االضػػطٍاًد داخػػؿى الػػكطًف يجػػدي فػػي الهىفػػى تحػػٌرران    

ـٍ  ًً الحضػػارٌم هػػعى أٌػػًؿ الهىفػػى عربٌيػػان كػػافى أ هػػٍف ذلػػؾى االضػػطٍاًد، فيزيػػدي هػػٍف تعالًقػػ
ىػػا تتعػػالى الٌداللػػةي  عالهٌيػػان، هحػػاكالن الخػػركجى هػػفى االىغػػبلًؽ الٌمفظػػٌي لهفػػردًة الهىفػػى، ٌك

لخمًؽ إشاراتو تبعثي تبعاتو جديػدةن هػف العبكدٌيػًة إلػى الحر ي ػة، فػالٌمجكءي لمقصػيدًة كػرٌدًة 
فعػػػؿو إيجابٌيػػػةو هػػػف الٌشػػػاعًر عىػػػدها تشػػػتد  أزهػػػةي الٌظػػػرًؼ االسػػػتثىائٌي هػػػف البلعدالػػػًة 

لغػػاًء الػػٌذاًت يفػػتىحي عمػػى الٌشػػاعًر أبكابػػان هػػف الحر   ي ػػة داخػػؿى هىفػػايي؛ لتتغٌيػػرى كالعبكدٌيػػًة كا 
الٌصػػػكرةي الهغمكطػػػةي عػػػف الهىفػػػى، فيغػػػدك الهىفػػػى كقػػػكدان لمػػػٌذاكرًة الٌتٌكاقػػػًة إلػػػى أرًض 

 الكطًف.
:) ًً  يقكؿي في قصيدًة )هٍف فٌضًة الهكًت الٌذم ال هكتى في

ةً  أي ًلٍمقىًصٍيدى ًتٍي. أىأىٍلجى ٍاًصرى ًذًي اأٍلىٍهطىٍاًر خى ٌى كىٍاًفري  ق ٍت حى  دى
 ٌٍ ٍىفىٍامى ًفٍيًؾ. فىأىٍيفى أىٍىًت كىأىٍيفى أىٍىًت؟كى مىٍى حير ي ًتٍي هى ٍت عى يى ال ًتٍي فىتىحى

(2)  
ًً هػف ألػـو كحرهػافو فػػي     كقػٍد ظػؿ  دركيػشه يسػتىًفري المٌغػةى لتيٍفًصػحى عٌهػا يهتػًزجي بركًحػ

ٍف  هىفػػايي، إٍذ حيػػػاةي الهىفػػػى هميئػػػةه بالغربػػًة كالٌشػػػعكًر بالٌضػػػيًؽ كاالغتػػػراًب، كالهىفػػػٌي كا 
ًي يبقػػػى هرتبطػػػػان بقٍرٌيػػػًة الخػػػػركًج هػػػػف األرًض  كػػػافى يتهتٌػػػػعي بػػػبعًض الحقػػػػكًؽ إاٌل أٌىػػػػ

. ًً  كالهحاصرًة كفقد الحر ي ة الٌتي كافى يهارسي أعمى سقكًفٍا داخؿى كطًى
 ماذا سنفعل ... ماذايقكؿي في قصيدة )هف أىا، دكفى هىفى؟(:

ٍا  ٍاذى اٍ  ؟ؿي عى فٍ أسى هى ٍاذى  هى
 و( 3) ؿو يٍ كً ؿو طى يٍ لى ، كى ىٍ فى ىٍ هى  فً كٍ دي  فٍ هً  ؿي عى فٍ أسى 
ـ، كفيٍػا يشػٌددي ُٔٗٗفٍذًي القصيدةي هٍف هجهكعًة )سػريًر الغريبػًة( الٌصػادرًة عػاـ    

ًً كهىفػػايي، كتخفٌػػؼي  دركيػشه عمػػى فكػػرًة بحػػًث الغريػػًب عػػٍف غريبػةو تشػػفي جػػراحى غربًتػػ
ػك  ًي الهفقػكدةى بفقػًد الػكطًف، ٌك ًً حير ٌيتىػ ، كتيًعيػدي إليػ ًي كحشةى العيًش في دياًر اآلخػريفى عى

                                                 

ر المكز أك أبعد، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ُ)  .َِْ، هجهكعة: كٌز
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حالػػػةن دائهػػػةن هػػػف الغربػػػًة  بػػػالهىفى كٍكٌيػػػةو لٍػػػـ، كاعتبػػػارىيي  ىػػػزعى فكػػػرًة اليقػػػيفً  يحػػػاكؿي 
.  كالعبكدٌيًة، إذ يشٌكؿي كجكدان كحياةن كالمٌيًؿ الٌطكيًؿ الٌذم ال يبزيغي لً فجره

، كالخػػركًج هػػٍف حٌيػػًز الٌضػػيًؽ كحالػػًة     ًً كقػػٍد ظػػؿ  الهىفػػي  حالهػػان بػػالعكدًة إلػػى كطًىػػ
( الٌتػي صػٌكرى الحصاًر كالعزًؿ  العىصرٌم، فىجػدي دركيشػان فػي هجهكعػًة )حالػًة حصػارو

ػػػكى هختًىػػػؽه بأخبػػػاًر الهأسػػػاًة، كهمٌطػػػ ه بقطػػػراًت الػػػٌدـً  ًً األليهػػػًة، ٌك فيٍػػػا تجربػػػةى شػػػعًب
، هعتهػػػدان عمػػى الٌتسػػػجيًؿ  ًي تسمسػػػؿه تػػاريخيص ػػ يسػػٌجؿي حػػػدثى الحصػػاًر الٌػػػذم ال يىتظهي

ًي قػاكـى اىكسػارى الػٌركًح فػي جسػًد القضػٌيًة، كأبػدعى الػٌدراهٌي، كرغػـى كػٌؿ هػا صػٌكرى إاٌل  أٌىػ
ػػحي عبلقػةى األىػا كالػػٌىحفي  ركايػةن كاهمػةن لمبحػػًث عػًف الحر ي ػة، كهػػٍف عىػكاًف الهجهكعػًة ىمهى
( ًكحػػدةه  ـٌ إٌف كمهػػةى )حالػػةو ػػًر( بػػاآلخر )اليٍػػكدٌم الهحاًصػػًر(، ثػػ )الفمسػػطيىٌي الهحاصى

 .لفظٌيةه يتغٌيري حجهيٍا عمى هراًحؿى 
 يقكؿ:

ًدٍم ًفٍي يىًدمٍ   حير ان أىىىٍا قيٍربى حير ي ًتٍي، كىغى
يىٍاًتيٍ  ه ٍا قىًمٍيؿو حى ؿي عى ٍكؼى أىٍدخي  سى

ٍيفً  ٍ أىبىكى كىأيٍكلىدي حير ان ًببلى
(1)  

كأخيران، فرغـى عطًش الهىفى إاٌل أٌف الٌىٍػرى الٌشػعرٌم لػدركيشو لػـ يجػؼ  أك يىضػٍب،    
، رافضػان اإلذعػافى لسياسػًة الهحتػٌؿ الٌػذم هػارسى  ًً فقٍد كافى في هىفايي صػكرةن عػٍف كطًىػ
ػك  ًي ٌك ًً عىػ ًً رغػـى فطاًهػ أبشعى عبثو إجراهػي  فػي تػاريً  اإلىسػاىٌيًة، هرافقػان هحىػةى كطًىػ

ًي لحهػػػًؿ لػػػكاًء دعػػػكًة الٌتحػػػٌرًر هػػػف العبكدٌيػػػة، كرغػػػـى أٌف صػػػغيره  ، فكػػػافى الهىفػػػى سػػػبيمى
، إاٌل أفٌ  " الهىفػى ىػػاجـه عػػف أزهػةو اسػػتيطاىٌيةو عاشػػتٍا الجهاعػةي الهٌٍجػػرةي هػػف فمسػػطيفى

رى  ًً حقيبػػةن " ألػػـى الهىفػػى الهتكػػر  جعػػؿى الٌشػػاعرى يىظػػري إلػػى الػػكطًف بككًىػػ
 ٌىػػا كهػػفٍ ، (2)

ًً داخػػؿى الهىػػافي،  ظػػؿ  يؤٌكػػدي عمػػى كعػػدـً الت ىػػػاقًض عػػدـً ىسػػياًىً، كالٌتكٌحػػًد هػػف أجمػػ
ًً في رأمو أك هشكرةو.   ألجًم

 :(ٌؿ العاليهديح الظٌ )قصيدة  يقكؿي في
 ًٍ ًقٍيبى طىًىٍي حى  كى

                                                 

 .َْٕ، هجهكعة: حالة حصار، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ُ)
 .ّٖالهٍداكم، صفاء عبد الفٌتاح، األىا في شعر هحهكد دركيش، ص (ِ)
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ٍر  طىفي اٍلغىجى ًقٍيبىًتٍي كى  كىحى
ٍافً  ٍاًىٍي كىاٍلد خى ـي ًفٍي األىغى ي  ٍعبه ييخى  شى

ٍف  ٍعبه ييفىت شي عى ٍافً شى كى هى
(1) 

 
 الحصان  4.2
، كعػف تػاري و     إٌف الحديث عف الخيػًؿ باعػثه لمحػديًث عػف حضػارةو إىسػاىٌيةو عريقػةو

كقػد لعبػًت الخيػؿي دكران رئيسػان فػي زاخرو بالبطكالًت كاالىتصػارات كالٌرجكلػًة كالحػركب، 
دفػػًع غكائػػػًؿ حيػػاًة العربػػٌي، فٍػػػيى كسػػيمتً لمتٌىٌقػػًؿ فػػػي هفػػاكًز الٌصػػحراًء، كأداتيػػػً فػػي 

ًً حٌد تفضيؿً   .الخيًؿ عمى األبىاء كالعياؿ األخطار، كقد كصؿى األهري ب
 بف ربيعة: ةبيديقكؿ عي 

ٍاعي  ٍ تيجى ٍىا اٍلًعيىٍاؿي كىالى ٍاعي لى مىٍيىىٍا     ييجى ةه عى فىد اةه هيكىر هى هي
(2) 

ًة ًهػػػٍف حػػرصى العربػػٌي هىػػذي الجاٌمٌيػػة األيكلػػى عمػػى االٌتهػػاـً بالخيػػؿ األصػػيمكقػػد    
حيػػثي ىسػػبيٍا، كتفٌرديٌػػػا بعػػدـً االخػػػتبلًط كالتٌهػػازًج؛ خشػػػيةى اخػػتبلًؼ أصػػػكًلٍا كرداءًة 
عرقٍػا؛ فكػافى حريصػػان عمػى تتٌبػػًع أىسػاًبٍا كجػػكدًة هراًتًعٍػا، كأصػػالًة صػفاًتٍا كىقاًئٍػػا 
ًً هعايشػتً لمٌصػحراء كشػرعٌية الحػرًب لديػً أف يكػكفى  هػف التٌٍجػيًف، كقػٍد فرضػٍت عميػ

، كلػيس هػف عمى استعدادو لمٌزحًؼ كهقارعػة الخطػكًب حػيفى تػدٌؽ طبػكؿ الحػرًب دائهان 
 .كسيمةو إلى ذلؾى سكل الخيؿ

أٌهػػا فػػي الٌشػػعر فقػػد تجػػاكزٍت الخيػػؿي حػػدكدى العىايػػًة عمػػى األرًض لػػدل الٌشػػعراًء،    
ػػػي  فغػػػدٍت رهػػػزان لحهايػػػًة األعػػػراًض، كدرًأ األعػػػداء، كجمػػػًب الخيػػػًر كرد  الٌشػػػركًر، ٌك

عبلهػةي الٌشػرًؼ كالٌشػجاعًة كالقػٌكًة، كالحصػفي الحصػيفي عمػى االختػراؽ، كهػا أٌف  كذلؾى 
لػذا  ؛عيىػان، أك حتٌػى حبيبػةن كهعشػكقةن بٍػا لتكػكفى صػاحبان هي  عتػدٌ كثيران هف الٌشعراًء قًد ا

ا اختػػاركا لٍػػا ًهػػػفى األسػػهاًء هػػػا يحهػػؿي الٌزٌػػػك كالٌىشػػكةى كالجهػػػاؿى  ؛ فكػػاىكا إذا كصػػػفٌك
 صفاًت الكهاؿ الٌتي ال تككف عىد كثيرو هف الٌىاًس. أغدقكا عميٍا هف

                                                 

 .ِّٕالديكاف، هجهكعة: هديح الظٌؿ العالي، ص (ُ)
ـ(، شرح ديكاف الحهاسة، بيركت، دار الكتب َََِالٌتبريزم، أبك زكرٌيا يحيى بف عمي) (ِ)

 .ُٗٓ، صُالعمهية، ط
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ـ، كتغٌىػػػكا بجهاًلٍػػػا، كفػػػاخركا بشػػػجاعًتٍا كقػػػد     خمٌػػػدى الٌشػػػعراءي الخيػػػؿ فػػػي أشػػػعاٌر
ـٍ يترككا  قداًهٍا، فم هػىٍـ قػد ارتػبط ًهٍف أكصاًفٍا إاٌل ككصفكيي، حٌتى أٌف كثيران كصفان كا 
كؿ _عميػً الٌسػبلـي_ زيػدى الخيػًر بػدالن هػف الخيػؿ الٌػذم سػٌهايي الٌرسػ اسهً بالخيؿ، كزيد

، كقػػػد كصػػػؿ األهػػػر بٍػػػـ حػػػٌد االلتحػػػاـً هعٍػػػا فػػػي أصػػػعًب المحظػػػات زيػػػد الخيػػػؿ
.  كأعسًرٌا، فٍي الٌشاٌدة في الكغى عمى إقداـ فارًسٍا، كعفٌتً عف الهغىـً

 يقكؿ عىترة:
ٍاًلؾو       ًإٍف كيٍىًت  ػػػػا اٍبىىةى هى ٍيؿى يى أىٍلًت اٍلخى ٍ سى ػػػمىػػػًهيٍ  ٌىبل  ػ ػ ػ ـٍ تىٍعػ ٍا لىػػػ ػػمػػىةن ًبهى ًٌ ػٍا ػ ػ  جى

ـً  ٍغىى ٍى كىأىًعؼ  ًعٍىدى اٍلهى ٍى اٍلكىغى ػػػػٍي       أىٍغشى ػ ػ ػ ًقٍيعىةى أىى ًىػ دى اٍلكى ًٍ ٍف شى ييٍخًبٍرًؾ هى
(1) 

ػػػػك هػػػأخكذه هػػػف  هػػػف الخيػػػؿ ذكػػػػرو  كػػػؿٌ أٌهػػػا الحصػػػاف ف    حصػػػػيف التٌ األصػػػيمًة، ٌك
ػػاىنا أًلىى ػػًقيػػؿى ك"  ف،حٌصػػكالتٌ  ػػه يى ًحصى ػػا سي ـٍ ييٍىػػزي ًإى هى ًً فىمىػػ اًئػػ ػػف  ًبهى ػػةو  ًي ضى ًريهى مىػػى كى ًإال  عى
ػرم: ، (2)" ػـ إلػػى  ،حصػػكىٍا :لػػؾ، كخيػؿ العػربؼ ذف إذا تكمٌػتحٌصػػ" كقػاؿ األٌز ٌك

ىاثٍػػااليػػكـ يسػػهٌ  ػػا كا  الحصػػاف أشػػبً  كيسػػتىتج هػػف ٌػػذا أفٌ ، (3)" كىٍا حصػػكىان ذككٌر
فضػبل عػػف ، الهتحػػاربكف ليحتهػكا بػً هػػف غػارات األعػػداءبالحصػف الػذم يػػأكم إليػة 

 .ؿخيٌ هعىى الخيبلء كالتٌ 
ػك رفيػؽ     كالحصاف في الٌشعر شػاٌده عمػى االىتصػارات كاالىكسػارات التٌاريخٌيػة، ٌك

الفارس الهقداـ الباحث عف الخيبلء في هعهعػة غبػار الٌىقػًع كالٌسػىابؾ، كهػف صػفاتً 
الهحٌببػة الكفػػاءي لصػػاحًبً، كهبلزهتيػً أيىهػػا كػػاف، فهقػػاييس أصػالة الخيػػؿ كثيػػرةه عىػػد 

ثبػات هقػدرتٍا العرب غير أٌف االهتحاف الح قيقٌي كالٌتجربػة األبػرز فػي الحكػـ عميٍػا كا 
ال يكػػكف إاٌل بػػػالكٌر كالفػػٌر كالجػػػرم الٌػػذم يختطػػػؼ األىظػػار، كيصػػػطٌؾ هػػف ارتطػػػاـ 

.  حكافري بالٌصخر قدحه كىاره

                                                 

 .ُِٔابف شٌداد، عىترة، الٌديكاف، تصحيح: أهيف سعيد، القاٌرة، الهكتبة الٌتجارٌية، ص (ُ)
(ِ) ( ـ(، هختػار الٌصػػحاح، تحقيػؽ: يكسػػؼ الٌشػي  هحهػػد، ُٗٗٗالػٌرازم، هحٌهػد بػػف أبػي بكػػرو

 . ٕٓ، صُ، جٓبيركت، الهكتبة العصرٌية، ط
ٌػػرم، أبػػك هىصػػػكر هحٌهػػد بػػف أحهػػػد) (ّ) ٍػػذيب الٌمغػػػة، تحقيػػؽ: هحٌهػػػد ََُِاألز ـ(، هعجػـػ ت

 .ُْْ، صْعكض هرعب، بيركت، دار إحياء الٌتراث العربٌي، ج
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؛ فكػػافى عػػٌزز الحضػكر األيقػػكىٌي لمحصػاًف فػػي هأٌهػا دركيػػشه فقػٍد     ًً تػكًف ىصكصػػ
ة الٌتػػػي يبػػدك فيٍػػػا الػػػٌداٌؿ شػػػبيٍان كهحاكيػػػان لمهػػػدلكؿ، أشػػػكاؿ العبلهػػػًة الٌسػػػيهيائيٌ  أحػػدى 

ا اآلخػري  ٍػ ا تصػريحان، كبعضي ٍػ فممحصاًف في شعًرًي دالالته كثيػرةه كهتىٌكعػةه جػاءى بعضي
يى جديرةه باالكتشاًؼ كالتٌػدليًؿ عميٍػا؛ ألٌىٍػا اىطػكٍت عمػى الكثيػًر هػف  جاءى تمهيحان، ٌك

 ىصكًصًً الٌتي ىحفي عمى هشارًفٍا.اإلشاراًت الغائبًة كالهضٌهىًة في سياقاًت 
ـ  الٌرهػػكًز الٌتػي تخٌهػػرٍت فػي البلكعػػًي     كقػد أغػرل الحصػػافي دركيشػان، فكػػافى هػف أٌػ

ًي فػػي حادثػػًة  ، بػػٍؿ رفيقىػػ ًً ، أك طارئػػان عمػػى تجربًتػػ ًً ، فٍػػكى لػػيسى هػػٍف بىػػاًت هخٌيمًتػػ ًً لديػػ
ًي بركػػ ًً لػػ ًً عػػف سػػهاًح أٌهػػ كًب الحصػػاًف: " الكقػػكًع طفػػبلن، يقػػكؿي دركيػػش فػػي حديًثػػ

ًي، كًلتبقػٍى  ًي سيسػقطي ليسػقطىًىٍي تحتىػ كلهاذا أىًذىٍت لي أٍف أهتطيى الحصافى ها داـى سػرجي
 .(1)عمى جبيىٍي ٌذًي الى دبةي "

ػػؽ  عػػف ىٍػػاريًف بعػػدى ليػػًؿ     ًً ليىشى كهػػٍف ٌىػػا فمػػيسى هػػف العبػػًث المٌغػػكم  االسػػتعاىةي بػػ
، الٌػػػذم اختػػػارىيي الجػػػيشي ا إلسػػػرائيمي  لتىفيػػػًذ هجػػػزرًة صػػػبرا كشػػػاتيبٌل، بيػػػركتى الهظمػػػـً

فالحصافي كرهزو حي  ضاعؼى هػٍف قػٌكًة إطػبلًؽ عىػاًف الحٌرٌيػًة كاالىػدفاًع ىحػكى الٌىٍػاًر، 
 الٌذم يهٌثؿي لحظةى الى كًر كاإلشراًؽ بعدى ليًؿ الٌظمهًة كاالستبداًد.

:  يقكؿي
 . فٍ اٍ صى حً يىٍىشىؽ  الٍ  ـى كٍ يى الٍ 
ٍيفً رى اٍ ٍى ىى  ىٍ لى إً  في اٍ صى حً يىٍىشىؽ  الٍ  ـى كٍ يى الٍ 

(2) 
ًي إلػى ىٍػاريًف،  الٌسابقةي الٌصكرةي ف    تتكٌكفي هٍف شق يًف ٌها: اىشقاؽي الحصاًف، كاىشػقاقي

ًً كابػػف  كبػػالٌرجكًع إلػػى كتػػاًب )ذاكػػرًة الٌىسػػياًف( ىجػػدي دركيشػػان يشػػيري إلػػى قٌصػػًة صػػديًق
 ، ًً سػػهير دركيػػش، الٌػػذم عهػػؿى طيمػػةى سػػىكاًت عهػػرًي كفػػدائي  فمسػػطيىي  ػػإذ عٌهػػ ًجفى سي

ًً ثبلثةى  ًكـى عمي ، كحي ًي قػٍد كعٌذبى ، إاٌل أٌىػ أحكػاـو هؤٌبػدةو، لػكال اسػتبدالًي بأسػرل إسػرائيمٌييفى
ًي إلػػػى  ظػػؿ  تحػػػتى  أىظػػاًر اليٍػػػكًد، فػػديٌبرٍت لػػػً حادثػػػةي القصػػًؼ بطػػػائرةو حربٌيػػةو شػػػقٌٍت
: " كألىٌىىػي أعػرؼ  ًً ىصفيف، لكٌىً لـ يهٍت ككصؿى إلى حالةو كصفٍا دركيػش فػي قكًلػ

                                                 

ـ(، ذاكػػػػػرة الٌىسػػػػػياف، هىشػػػػػكرات كزارة الثٌقافػػػػػة بالٌتعػػػػػاكًف هػػػػػع دار ُٕٗٗهحهػػػػػكد) دركيػػػػش، (ُ)
 . ِِٔالٌىشر، راـ الل، ص

 . ّٕٔالٌديكاف، هجهكعة: هديح الظٌؿ العالي، ص (ِ)
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ـٍ أذٌػػبٍ  (1)سػػهيران  ًً فػػي الهستشػػفى، لقػػد بتػػرًت الٌطػػائراتي  هىػػذي الٌطفكلػػًة لػػ إلػػى غيبكبًتػػ
" ًً ًي كسػهمٍت عيىيػ ػ ، بقرٍت بطىى ًً ًً كذراعي (2)ساقي

كبتػأليًؼ طرفػٍي الٌشػعًر كالٌىثػًر ىمهػحي ، 
ػػي داللػػةي التٌبشػػيًر بػػالٌتحٌرًر  إىتاجػػان لداللػػًة الهفػػردات البلهتفلفػػة )الحصػػاف كالٌىٍػػار( ٌك

 كاإلشراًؽ.

هػػػف خػػبلؿ الههارسػػة القرائٌيػػة لمقصػػػائد الػػكاردة فيٍػػا لفظػػػةي ك  ،كهػػف جاًىػػبو آخػػرى    
بعػػدان يشػػي بتشػػكيً صػػكرتً، هػػف خػػبلؿ اىحػػراؼ الٌداللػػًة الحقيقٌيػػة،  ىمهػػحي  ،الحصػػافً 

كخمػػًؽ داللػػػةو ههسػػػكخةو كفػػػؽ هػػا عٌبػػػرت بػػػً رؤيػػػةي الػػىٌص، فٍػػػا ٌػػػك دركيػػػشه يٍػػػدـي 
ػػػتكقٌعػػػات الهتمقٌػػػي كيفػػػاجئي كعٍ  ًف كيخرجٍػػػا عػػػف ً، حػػػيف يتبلعػػػب برهزٌيػػػة الحصػػػايى

ًي كػػػػ" رهػزو يكٌحػدي بػيف األضػداد أك يجهػع بػيف  ـ  ليجعمىػ داللتٍا الٌرهزٌية الهشار إليٍػا، ثػ
ػدي لتحقيػؽ الحر ي ػة الهرتجػاًة، كالٌضػػعؼي ، (3)األطػراؼ الهتقابمػة " ػي القػٌكة الٌتػي تيٍعضى ٌك

عمػى فرسػاًىٍا الٌػػذيفى الٌػذم يػؤٌدم إلػى االسػػتبداًد كالعبكدٌيػة، ًلتصػًبحى األحصػىةي غريبػػةن 
 يسقطكفى عىٍا إذا ها حافى كقتي حهحهًتٍا.

ًي(  يقكؿي في قصيدًة )آفى لمٌشاعًر أٍف يقتؿى ىفسى
 ًٍ ىى ًٍثٍيفى سى  ًهٍف ثىبلى

 ًٍ ًهٍيًع اأٍلىٍحًصىى ٍف جى قىٍعىىٍا عى ٍاًىٍي . كى يىٍىسى يىٍكتيبي اٍلش ٍعرى كى
(4) 

الجزئٌيػػًة )الػػٌدهاء، الٌسػػيكؼ...( سػػعيان فالحصػػافي الٌػػذم كػػافى رهػػزان لتفاعػػًؿ القػػكل    
لمحٌرٌيػػػًة أصػػػبحى فػػػي حالػػػةو هػػػف الٌضػػػعًؼ كاالىكسػػػار، فخػػػرجى عػػػف رهزٌيتػػػً الحقيقٌيػػػة 
كاىقمبػٍت أحكاليػً إلػػى صػكرو هغػػايرةو تهاهػان، فبعػدى أف كػػافى هاىحػان فرحػػةى االىتصػار فػػي 

ًى الهعػػارًؾ كالفتكحػػاًت تحقيقػػان لمحر ي ػػة، تحػػٌكؿ هىػػتقبلن لمٌضػػد  إ لػػى عػػاجزو ككاٌػػفو أشػػب
بتهاثيؿى حجرٌيةو ببل فكارس، كهف ٌىا " فقدًت الخيػكؿي أٌٌهٌيتٍػا فػي الحاضػر كاىتقمػٍت 

                                                 

ًي. (ُ)  كردى في األصؿ )سهير(، كالٌصكاب ها أثبت 
 . ّٕدركيش، هحهكد، ذاكرة الٌىسياف، ص (ِ)
، ُـ(، هحهػػػػكد دركيػػػػش: الٌشػػػػعر كالقضػػػػٌية، دار الكرهػػػػؿ، طُٓٗٗالػػػٌديؾ، ىػػػػادم سػػػػارم) (ّ)

 .ُّٕص

 .ْٗٔالديكاف، هجهكعة: ٌي أغىية..ٌي أغىية، ص (ْ)
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ػك الٌػذم اعتبػرى (1)ًهٍف حاؿو إلى حاؿو " ، ٌك ، فقمػبي الٌداللػًة لػيسى بغريػبو عمػى دركيػشو
ًى الحٌرٌيًة. ًي فق  الٌسجفى هعمٌهى

:  يقكؿي
 يٍ ىً جٍ سً  فً اٍ رى دٍ جي  ىٍ لى إً  عو سً اٍ كى  عو رً اٍ شى  فٍ هً  ري بي عٍ أى
 يٍ فً  ؿى ك  اأٍلى يٍ هً م  عى هي  اٍ يى  ان هى بلىٍ : سى ؿي كٍ قي أى، كى ـً يٍ دً قى الٍ 
ري عٍ ش  الٍ  فً كي يى  ـٍ مى : فى ؽ  حى  ىٍ مى عى  تى ىٍ ، كي ةً ي  ر  حي الٍ  ًى قٍ فً 

(2) 
كال غرابةى هٍف جرياًف دركيشو كراءى رهزٌيًة الحصػاًف إلسػىاًد الٌسػقكًط كاالىحػداًر فػي    

، فمرٌبهػا يكػكفى جسػراى لخػبلًص " الٌضػائعيفى فػي  الهكقًؼ العربٌي تجايى قضػٌيًة فمسػطيفى
صحراًء غربًتٍـٍ "
، فهٍف خبلًؿ هعرفػًة دركيػشو األٌكلٌيػًة لقيهػًة الحصػاًف العربػٌي فػي (3)

ًي صػكر  يستحضػري  الٌشعرً  كػافى جػزءان هػف إذ الفركسػٌيةى كالٌىصػرى كالقػٌكةى،  تجٌسػد الٌتػي تى
 دركيػػشو فػػي كعػي  يحهػؿي  ًي ، كهػػا أٌىػالٌصػػحراكم كالبطػكلٌي لمعػرًب الحيػاًة ذات الٌطػابًع 

دالالتو تاريخٌيػػػةن كديىٌيػػػػة، فتاريخٌيػػػان " كاىػػػػًت الخيػػػؿي أداةن هٌٍهػػػػةن هػػػف أدكاًت تحقيػػػػؽ 
، فٍػػي داعيػة الحػػرًب ، أٌهػػا (4)الٌىصػر "  ديىٌيػان فػػٌّف الخيػؿ تحيػػؿي عمػى هػػدلكؿو إيجػابي 

بة العدٌك، الهعقكدي بىكاصيٍا الخير(5)  .(6) ، كهٌر
                                                 

ـ(، شعر أهؿ دىقؿ، دراسة أسمكبٌية، عالـ الكتػب الحػديث، ََِّأبك هراد، فتحي هحهد)( ُ)
 .ُُٖص

 .ّّْ، هجهكعة أثر الفراشة، ص(pdfاألعهاؿ الٌشعرٌية الكاهمة) (ِ)
ٌػػػي  هف هقطكعة شعرٌية صغيرة   (ّ) هدرجػػة فػػػي هجهكعػػػة: عصػػػافير بػػػبل أجىحػػػة، ك

 هجهكعة هستقٌمة غير هدرجة في األعهاًؿ الكاهمة.
ـ(، بحػػػػث بعىػػػػكاف: أيقكىػػػػة الخيػػػػكؿ فػػػػي ىػػػػٌص أهػػػػؿ ىقػػػػػؿ َُِّالخػػػػكلي، ختػػػػاـ عثهػػػػاف) (ْ)

، ّ، عَْ)الخيػػكؿ(، الجاهعػػة األردىٌيػػػة، دراسػػات العمػػـك اإلىسػػػاىٌية كاالجتهاعٌيػػة، هػػػج
 .ّٔٔص

ًً " قكلػً تعػػالى:  (ٓ) ػػديك  الم ػػ ًً عى بيػػكفى بًػػ ٍيػػًؿ تيٍرًٌ ًهػػٍف ًربىػػاًط اٍلخى ػػا اٍسػػتىطىٍعتيـٍ ًهػػٍف قيػػك ةو كى ـٍ هى ٍيػػ كىأىًعػػد كا لى
كيـٍ  ديك   .َٔ، األىفاؿ، اآلية:  "كىعى

 اىظر الحديث الٌىبكم: " الخيؿ هعقكده بىكاصيٍا الخير إلى يـك القياهة ". (ٔ)
ـ(، صحيح البخارم، تحقيؽ: إبراٌيـ األبيارم، دار ُٖٔٗهحهد بف إسهاعيؿ، البخارم)     

 .ْٗٗ، صٗالكتاب الهصرٌم، ج
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:)  يقكؿي في قصيدًة )ٌىا ىحفي قربى ٌىاؾى
ه اٍ  ٌيىىاٍ  ، عى اٍ قىًميٍ  ىىٍحفي ٌىذى ىىٍثقيبي  ه ا قىًميٍ الٍ  ؿو سى ، كىعى ارى ًٍ ًحصى ٍيهى ري غى ر   ؿو ىيحى

ؿي ًفيٍ  ىىٍرحى ٌيىىاٍ ىىاٍ كى ٌيىىاٍ  .  ، ثىبلى ان ًلًريٍ بى فى بىاٍ ؾى ثىبلىثيكٍ ىىٍحفي قيٍربى  اٍ "كفى ثي حو  "فٍ كى
ـٍ  م هيكي ٍكىىا، كىأىٍف تىٍعًرفيكىىا، كىأٍف تىسٍ  ىيعى عيكىىا، كىأىٍف تىٍمهىسيكٍ أىٍف تىرى ىىا ًفيٍ  اٍ هى هى افٍ  دى  أىهى

ىىا. قىٍد ىيًحب   م هيكيـ ًسٍمهى قىٍد الى ىيًحب  طىًريٍ ىيعى ك ةى كىالٍ كى هى ٍشؽى كى كىافٍ ؽى ًدهى  قىٍيرى
اءه آًل ٌيىىا ىىٍحفي ًفيٍ  هى اٍ ىىا. سى بىٍحره ًلهى ، كى افٍ  ةه كىحر يى  ،ييكٍ بى  (1)ًلًحصى

فّذا استعرضىا بعضان هػف الٌصػكر كالٌصػفات الهعٌبػرة عػف الحر ي ػة الٌتػي ال يىسػاٌا    
الٌىػػػاس لػػػدل الحصػػػاف قػػػديهان، فػػػٌّف صػػػكرةى الهطػػػاردة كالعىفػػػكاف كالقػػػٌكة فػػػي خػػػكض 
الهعػارؾ ٌػي أكثػر الٌصػػفات الٌتػي تحتػٌؿ الٌصػدارة، فػػي حػيًف أٌف هفارقػةى الٌتحػٌكًؿ فػػي 

ركيػػشو تٌٍيػػئ لصػفاتو هتىاقضػػة كالٌصػػغار كاالىقػػبلب صػكرة الحصػػاف حػػديثان عىػدى د
ػػا رهػػزان  إلػػى تهاثيػػؿ حجرٌيػػةو أك خشػػبٌيةو جاهػػدةو تكضػػعي لمٌزيىػػةو أك االسػػتعراًض باعتباٌر

 اىتقؿى هف عالـً الحيكٌيًة كالحر ي ة إلى عالـً الهكًت كالعبكدٌية.
 يقكؿ في قصيدة )أغىية ساذجة عف الٌصميًب األحهًر(:

هيٍكًىيٍ  رى ٍىٍارً  حى  ًهٍف أىرىٍاًجٍيًح اٍلى 
ٍبًزٍم . . كىريهيٍكًشٍي ًبٍاٍلغيبىٍارً  ىيٍكٍا ًبٍاٍلكىٍحًؿ خي جى  عى

ًبيٍ  شى ٍاًىٍي اٍلخى ذيٍكٍا ًهى ٍي ًحصى  أىخى
ًٍٍر أىًبيٍ  ٍف ظى ميٍكًىٍي أىٍحًهؿي اأٍلىٍثقىٍاؿى عى عى جى
(2) 

لمحٌرٌيػػًة تبلشػػى دكرييي فالحصػػافي الٌػػذم كػػافى صػػاىعان لؤلهجػػاًد كاالىتصػػاراًت كرهػػزان    
كتحٌكؿى تحتى ظػبلًؿ الػٌذؿ  كالٍػكاًف هػف داللتػً األصػمٌيًة إلػى داللػًة االسػتعباد، فٍػاٌك 
اليػػكـى حصػػافه هػػػف الخشػػًب هحتجػػػزه فػػي االسػػطببلًت كحمبػػػاًت الهراٌىػػات، كداخػػػؿى 

ٌىدي إاٌل هقابػػػؿ الهػػػاًؿ، كهػػػا أٌىػػػً هقٌيػػػده  ، فػػػبل ييشػػػا فػػػي أسػػكارو هغمقػػػةو كشػػػباؾو حديدٌيػػػةو
، فمػيسى لػً قيهػةه إاٌل القيهػة الهاٌدٌيػة، كلػيسى  سجبٌلًت االقتىاًء كفؽى رغباًت الهستعبديفى
أدؿ  عمػى تحػػٌكًؿ الٌداللػػًة هػف الحر ي ػػة إلػػى العبكدٌيػػًة إاٌل ىفػي كجػػكد األحصػػىًة بعػػدى أٍف 

                                                 

 . َِٓالٌديكاف، هجهكعة: كرده أقٌؿ، ص (ُ)
 . ٖٗالٌديكاف، هجهكعة: آخر اٍلمىيًؿ، ص (ِ)



156 

 

أشػػبًٍت القطػػطى فػػي ىكًهٍػػا، هىحىيػػةى الػػٌرؤكًس شػػاردةن ليسػػٍت كعٍػػًدٌا، كبٍػػذا يكػػػكف 
.الح   صافي قد بدأ بحاؿو كاىتٍى بحاؿو

 يقكؿ في قصيدًة )هأساًة الٌىرجس همٍاًة الفٌضة(:
 . ـٍ ٍي هى م  عى ىي  فٍ أى اٍ ىى عٍ طى تى اسٍ  اٍ ذى إً  ـً اٍ هى حى الٍ  ةى يى بً رٍ تى  ءى اٍ دى عٍ اأٍلى ـي م  عى ىي  ؼى كٍ سى 
ػكى  ػػىى  ؼى كٍ سى ػػيٍ رً عى  تى ٍحػتى  رً ٍٍػػظ  الٍ  دى ٍعػبى  ـي اٍ ىى ػػعً الٍ  ةً شى ػػلى كٍ حى ، ةً مىػيٍ مً ظ  الٍ  ًب ىى ػقً  اٍ ىى ػػتى  طه طى  ذً اٍ ذى رى  ىٍ مىػػعى  ـي اٍ ىى
اٍ ٌى دً كٍ ري شي  ءً اٍ ىى حً اىٍ  ىٍ مى عى  ـي اٍ ىى تى  ةه ىى صً حٍ أى.  ءً كٍ ض  الٍ 

(1) 
جى     كبعيػدان عػًف الٌرتابػًة كعادٌيػًة الكػبلـً ىػرل االىفػبلتى بشػطحاًت البلكعػي يزيػدي الػػٌك

الػػٌداللٌي لهفػػردًة الحصػػاًف الٌتػػي تعػػكدي لمحضػػكًر داخػػؿى الػػىص  الٌدركيشػػٌي دالٌػػةن عمػػى 
 هػػػف قصػػيدة )رصاصػػػةً العجػػًز كالٌضػػعًؼ، كىجػػػدي ٌػػذي الٌداللػػةى حاضػػػرةن فػػي هقطػػعو 

ة يؤٌكػػد عمػػى حالػػًة اليػػأس الٌتػػي كصػػمٍت هرحمػػةى الهشػػارفًة كعىػػكاف القصػػيد ،الٌرحهػػة(
عمى اإلىٍاء خبلصان هف العذاًب كالٌشقاًء، كقػد تعػارؼى الٌىػاسي عمػى اسػتخداـً تركيػًب 
رصاصػػة الٌرحهػػة لمػػٌتخٌمًص هػػف الخيػػًؿ الهريضػػًة كالهسػػٌىًة كالٌضػػعيفًة الٌتػػي صػػارٍت 

ًً اليػأسي حػٌدان عبئان عمػى أصػحاًبٍا، كقػٍد اسػتدعى دركيػشه ٌػذًي الٌصػ كرةى عىػدها بمػ ى بػ
   هف االىكساًر الجسدٌم كالهعىكٌم.

:  يقكؿي
 س  حى أىكى  ًي قي اٍ سى  تٍ رى سى كى اىٍ  اٍ ذى ًّ ، فى فً اٍ صى حً الٍ  فى هً  ري اٍ غى اى 
  حً يٍ ر  الٍ  يٍ فً  ر  فى الٍ كى  ر  كى الٍ  فً عى  زً جٍ عى الٍ  ةً ىى اٍ ٌى ًّ بً  
 رى سى كى اىٍ  اٍ ذى إً  اٍ ىى أى. كى ةً هى حٍ ر  الٍ  ةً صى اٍ صى رى بً  يي كٍ جي لى اٍ عى 
 يٍ صً كٍ ، أي مص كً ىى عٍ هى  كٍ أى مص دً سى ، جى ي  فً  ءه يٍ شى  
  فٍ هً  فى اٍ كى  كٍ لى  ىٍ ت  ، حى رو ًٌ اٍ هى  ؿو تً اٍ قى  فٍ عى  ًث حٍ بى الٍ بً  
   (2) .ةً صى اٍ صى ر  الٍ  فى هى ثى كى  ةى رى جٍ أي  ًي لى  عي فى دٍ أى. سى يٍ ئً اٍ دى عٍ أى

    ًً ًي يضػعىا فػي قمػًب الهعاىػاًة عىػدها يبعػثي فػي سػػياقاًت ككعػادًة دركيػشو دائهػان، فّى ػ
ـٌ ليسترسػػؿى  الٌشػعرٌيًة صػػكران كهشػاٌدى لمهفسػػي الٌتػي تعػػٌرضى لٍػا الٌشػػعبي الفمسػطيىٌي، ثػػ
ػحي ذلػؾى فػي داللػًة عىػػكاف  ـٍ تجػػايى فمسػطيف، كىمهى فػي كصػًؼ تخػاذًؿ العػرًب كتقصػيرًٌ
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تركػػتى الحصػػافى كحيػػدان(، فقػػد اىسػػجـى هػػدلكؿي العىػػكاًف هػػع هعظػػـً  هجهكعتػػً: )لهػػاذا
ًً الٌشػػػعرٌيًة حتٌػػػى هرحمىػػػًة  ػػػا كهشػػػركعو لهسػػػيرًت قصػػػائًد الهجهكعػػػة الٌتػػػي تجمٌػػػٍت أٌٌهٌيتٍي

 ـ.ُٓٗٗإصداًر الهجهكعًة عاـى 
ػػحي آفاقػػان داللٌيػػػةن رحبػػةن تىفػػًتحي عمػػػى حالػػًة االغتػػػراًب     كبػػالكقكًؼ عمػػى العىػػػكاًف ىمهى
هيعىب ًر عىٍا كفكرةو كمٌٌيةو لهضاهيًف الهجهكعًة، أٌهػا الحصػافي فٍػكى الحػد  الفاصػؿي بػيفى ال

ك هاًىحي األيىًس كالحياًة كاألهػًؿ الهتجػٌدًد فػي الٌتحػٌرًر، كقػٍد اختػارىيي  البقاًء كاالرتحاًؿ، ٌك
يي بػػيفى أىيػػاًب الهحتػػ ٌؿ، دركيػػشه كهسػػتعارو ببلغػػي  ليىػػكبى عػػف الػػكطًف الهتػػركًؾ كحػػدى

كبارتقاًء داللًة العىكاًف يرتقٍي هستكل اإليحػاًء كالٌترهيػًز فػي ىصػكًص الهجهكعػًة الٌتػي 
حػكٍت اثىتػي عشػرةى لفظػةن لمحصػاًف، كفاقػٍت بػذلؾى الهجهكعػاًت األخػرل كركدان لٌمفظػًة 

 ذاًتٍا.
ففػػي قصػػيدًة )أبػػد الٌصػػٌباًر( جػػاءٍت لفظػػةي الحصػػاًف لػػتهؤلى فراغػػان ذا شػػأفو داخػػؿى    

ػػػاـى  سػػػػياؽو  ـ، بػػػػيفى األًب _ههٌثػػػػًؿ الحكهػػػػًة ُْٖٗحػػػػكارم  حػػػػكؿى أحػػػػداًث الٌىكبػػػػًة عػ
ًي، كقػػٍد جػػاءت الم فظػػػةي فػػي إطػػاًر سػػؤاؿو هػػف االبػػًف عػػػف  ًً الهرافػػًؽ لػػ كالعػػٍدًؿ_ كابًىػػ
ًً إلػى الهىفػى؛ ليرتػٌد جػكابي  الحصاًف الهتركًؾ كحيدان في ساحًة البيًت بعػدى إخػراًج أًٌمػ

ًي األًب كفحكايي: أٌف الح صافى قٍد تيًرؾى لهؤاىسًة البيػًت كػي ال يهػكتى بعػدى أٍف غػابى عىػ
ًي.  سٌكاىي

 يقكؿ في قصيدة )أبد الٌصب اًر(:
 ان ؟دى يٍ حً كى  فى اٍ صى حً الٍ  تى كٍ رى تى  اٍ ذى اٍ هى لً  -

 ، مٍ دً لى كى  اٍ تى ، يى يٍ بى سى الٍ ىً ييؤٍ  يٍ كى لً  -
 (1) ... اٍ ٍى ىي ك اٍ سي  بى اٍ غى  اٍ ذى إً  تي كٍ هي تي تى كٍ يي بي لٍ اٍ فى   
ًً كعىفكاًىػً، كتمػٌبسى     يم ًً كصٍػ كًهٍف ٌىا اٌتصؼى الحصاف بالعجز كالٌتخٌمي عػف قٌكًتػ

، ككقكفػػً هعػػادالن  ًً حالػػةن هػػف الجهػػكًد كالعبكدٌيػػًة؛ فأصػػبحٍت عبكدٌيتػػً هعادلػػةن لحٌرٌيًتػػ
ًً ىحػك األهػػاـ،  ـٍ يعػػٍد قػادران عمػى هكاصػمًة هسػيرت ، فمػ ًً ، كتقٍقػرييي هعػادالن لتقٌدهػ ًً لركًضػ

ًً القديـ الٌشاًٌد عميً كقعي حكافًزًي. أك ًً كتراًث  استرجاًع تاريًخ
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كفػػي الهجهكعػػًة ذاًتٍػػا ىمقػػي ىظػػرةن عمػػى هقطػػعو هػػف قصػػيدًة ) أرل شػػبحي قادهػػان    
.. (، القصػػيدًة الٌتػػي كػػافى لٍػػا أثػػره فػػي دفػػًع سػػياًؽ الٌداللػػًة ىحػػك االعػػتبلًء  هػػف بعيػػدو

ًي بػاإلطبلًؿ بطمًب إحراًز الٌىصًر، كبمكًغ هراتًب ال ٌتحٌرًر، فٍػا ٌػك دركيػشه يسػتعيدي ذاتىػ
ًي  سػقاًط حػدًث رحيػًؿ الهتىٌبػي الٌػذٍم صػدحى اسػهي هٍف شرفًة الحاضًر عمى الهاضػي، كا 
ًد  ، هسػػتدعيان الحصػػافى فػػي بىػػاًء الهشػٍػ ًً ًً عػػف كطًىػػ فػػي اآلفػػاًؽ عمػػى حػػدًث ارتحاًلػػ

ًً كػػبل كرهػػزو قػػادرو عمػػى الجهػػًع بػػيفى الحػػالتيف، كالػػٌرابطي بيىٍهػػا ا لٌىشػػٍيدي الٌػػذم تغٌىػػى بػػ
الٌشػػاعريًف، فػػالهتىٌبي كػػافى طاهحػػان لبلعػػتبلًء الٌشخصػػٌي كبمػػكًغ أعمػػى هراتػػًب الٌتقػػٌرًب 
ًي قكهٌيػػة، فجػػاءٍت "  ًي كطىٌيػػان كقضػػٌيتي هػػف الخمفػػاًء كاألهػػراء، بيىهػػا دركيػػشه كػػافى ٌٌهػػ

 .(1)صكرةي الحصاًف في شعًر دركيشو هرتبطةن أكثرى ها يككفي بهاضيً "
 :  يقكؿي
  يٍ ب هيتىىى الٍ  ًب ي ط  الٍ  يٍ بً أى  ـً اسٍ  ىٍ مى ؿ  عى أيطً 
 رى صٍ هً  ىٍ لى إً  ي اٍ رً بى طى  فٍ هً  رً فً اٍ سى هي الٍ 
 دٍ يٍ شً ى  الٍ  فً اٍ صى حً  ؽى كٍ فى 
 دي عى صٍ تى  ةً ي  سً رً اٍ فى الٍ  ةً دى رٍ كى الٍ  ىٍ مى عى  ؿ  طً أي 
 (2)دٍ يٍ دً حى الٍ  جً اٍ يى سً  ؽى كٍ فى 

أٌهػػا فػػي قصػػيدًة )األرًض( فػػىبلحظي أٌف صػػكرةى الحصػػاًف قػػٍد ظٍػػرٍت بكثافػػةو فػػي    
هقطػػعو هقتػػبسو هػػف القصػػيدًة، يجٌسػػدي داللػػةى القػػٌكًة كالهجػػًد كالثٌػػكرًة بحثػػان عػػًف الٌتحػػٌرًر، 
ـي حالػةن شػعرٌيةن هسػتقٌمةن ال ييهًكػفي اختصػاريٌا، فػالٌترابطي بػيفى  ٍقتىبىسي يقػٌد  كيكادي الهقطعي الهي
ًر آذارى  ًً بعضػان، فاسػتيقاظي الخيػًؿ فػي شٍػ الهفرداًت كالٌصكًر كالٌدالالًت هكٌهػؿه لبعًضػ
استيقاظه لؤلرًض كمٌٍا فػي الٌربيػًع، كفػي يػكـً األرًض الٌػذم ٌػك عػرسه لػؤلرًض تجػرٍم 
اًد  طقكسي الٌزكاًج كاالىبعاًث كاإلخصاًب ككالدًة حياةو جديدةو، كقػٍد كػافى صػكتي استشٍػ

صابان لؤلرًض بالٌدهاًء الٌتػي أشػعمٍت ىػارى االىتفاضػًة، كألٍبػٍت ىشػيدى الثٌػكرًة؛ الفتياًت إخ
فىػػػػزؿى الهطػػػػري كارتػػػػكًت األرضي بالهػػػػاًء كالػػػػٌدهاًء؛ فأعشػػػػبًت األرضي كدٌبػػػػٍت الحيػػػػاةي 
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؛ لتبػػدأى رحمػػةي الخػػبلًص  يؿي فػي كػػٌؿ هكػػافو مٍت الخيػػؿي الهىتفضػػةي، كزهجػػرى الٌصػٍػ كصٍػ
 كالٌتحٌرًر.
:  يقكؿي
ًفٍي  ٍيؿي كى ٍارى تىٍستىٍيًقظي اٍلخى ًٍٍر آذى  شى

ًتٍي اأٍلىٍرضي ! ي دى  سى
ًٍة اٍلس ًرٍيعىةً  بلى ةن ًلٍمص  ٍادى ٍيؿي ًسج  ٍىٍا اٍلخى ـي اٍلم ٍكلىًبي ةي تىٍبًسطي  كىاٍلًقهى

ًهيٍ  بىٍيفى دى ٍاًح كى  بىٍيفى اٍلر هى
اٍ  ٍيؿي قىٍكسى ٍاًئرىةو تىٍرًجعي اٍلخى  ًىٍصؼى دى

ٍمهىعي  يى ٍيًؾ كى كىٍج ٍي كى ًٍ ٍيفىاٍ كىٍج اٍ كىعي  حى  ٍرسى
ٍف أىٍرًضىىٍا اٍلهيٍستىًطٍيمىًة ًهٍثؿى  ًفضي اٍلبىٍحري عى ٍارى يىٍىخى ًٍٍر آذى ًفٍي شى  كى

تىًر اٍلًجىسً  مىٍى كى ٍافو عى  ًحصى
ًر اٍلس ٍاًحًؿ اٍلغىٍرًبي   جى ٍارى يىٍىتىًفضي اٍلًجٍىسي ًفٍي شى ًٍٍر آذى  ًفٍي شى

ٍكًج أىٍف يى  ًلٍمهى ك جى ... أىفٍ كى ٍكجى .. أىٍف يىتىهى  ٍحًبسى اٍلهى
ر جى ًبٍاٍلقيٍطفً  ك جى ... أىٍك يىتىضى  يىتىزى

ٍكًؾ  ًتٍي اأٍلىٍرضى  -أىٍرجي ي دى  أىٍف تيٍسًكٍيًىٍيًىٍي كىأىٍف تيٍسًكٍيًىٍيًىيٍ  –سى
ٍيمىؾً  ًٍ  صى

ًغٍيرىٍاًت بىيٍ  ٍكًؾ أىٍف تىٍدًفًىٍيًىٍي هىعى اٍلفىتىيىٍاًت اٍلص  ًج أىٍرجي ٍفسى  فى اٍلبىىى
ًقي ةً   كاٍلبيٍىدي
ٍكًؾ  ًتٍي اأٍلىٍرضى  -أىٍرجي ي دى ٍاًيؿى  –سى  أىٍف تيٍخًضًبٍي عيٍهًرمى اٍلهيتىهى

ٍيؼى ؟  كىأىٍيفى ؟  (1)بىٍيفى سيؤىٍالىٍيًف : كى
ؼ  حيفػػػػا     ، كتيػػػػزى فباسػػػػتيقاًظ الخيػػػػًؿ يسػػػػتيقظي التٌػػػػاري ي كالقػػػػٌكةي كالهجػػػػدي كاإلخصػػػػابي

صػػكبىًة كالحيػاًة، كيىػتًفضي الجػىسي )تػػرابي  ٍىؿي بالحر ي ػة كالخي كاألرضي فػكؽى حصػافو يٍصػ
؛ فىتىًمػػدى األشػػجاري عمػػى  ًً األرًض( ليخػػرجى هػػٍف حالػػًة العقػػـً كالٌصػػهًت كييعًمػػفى عػػف ثكرًتػػ

ىػػا تتكٌحػػدي الٌسػاحؿً  _أم أجيػػاؿي الثٌػػكرًة_، كيتهػػٌكجى الهػػكجي ليتػػزٌكجى هػػف تػػراًب األرًض، ٌك
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يًؿ الهىبىًعػػػػػًث، فػػػػػدالالتي الخيػػػػػًؿ تتشػػػػػع بي بهعىػػػػػى  ػػٍػ األرضي هػػػػػعى الخيػػػػػًؿ فػػػػػي الٌصػػ
اإلخصاًب كًبدًء الحياًة، كالقريىةي الم فظٌيةي الٌداٌلةي ٌي )ًجٍىًسػي ان(، كاسػتيقاظي الخيػًؿ دعػكةه 

عبلفه لفض  العبكدٌيًة كالٌتحٌرًر صكبى هيبلًد حياةو جديدةو. الىدحارً  ، كا   الغازيفى
ًً الهتكاهمػة     كقٍد تبٌىى دركيشه في شعًرًي الغىاءى لمحٌري ًة، فصػارى الغىػاءي ىسػغان لتجربًتػ

ًً االحترافٌيػػًة اإلجراهٌيػػة، كهػػف ٌىػػٍا ظمٌػػٍت  التػػي ال يسػػتطيعي العػػدٌك هصػػادرتىٍا بأسػػاليًب
الحصػػاًف تيًمػػح  عمػػى دركيػػشو فػػي الٌظٍػػكًر داخػػؿى هىجػػًزًي الٌشػػعرٌم هػػف خػػبلًؿ هفػػردةي 

ٍػا فػي تقػديـً الػٌدالالًت الهتقابمػة لػبعًض هفرداًتػً الٌرهزٌيػًة،  سػيهيائٌيًة الٌتضػاًد الٌتػي أدركى
ـ  هف الٌثقافًة في تكليػًد تكسػيعاتو داللٌيػةو تتعػالؽي فػي  فتهٌكفى ًهٍف تكظيًؼ هخزكًىً الخا

 ًتٍا لمهفردًة الكاحدة، كلك ببعًض هتعٌمقاًتٍا كها سىرل في الهقطًع التٌالي.هدلكال
:)  يقكؿي في قصيدًة )تحد 

  اٍ ٍى لي كٍ قي أىسى 
 ؼً يٍ قً كٍ ت  الٍ  ةً فى رٍ غي  يٍ فً 
 ـً اٍ ه  حى الٍ  يٍ فً 
 ؿً بٍ طى سٍ اإٍلً  يٍ فً 
 طً كٍ س  الٍ  تى حٍ تى 
 دً يٍ قى الٍ  تى حٍ تى 
 :ؿٍ سً بلىٍ س  الٍ  ؼً ىٍ عي  يٍ فً 

 رو كٍ في صٍ عي  في كٍ يي مٍ هً 
 يٍ بً مٍ قى  فً اٍ صى غٍ أى ىٍ مى عى 
ؿٍ تً اٍ قى هي الٍ  فى حٍ م  الٍ  ؽي مً خٍ تى 

(1) 

ًً فػي الٌتراجػًع عػف الغىػاًء     ًً اليٍػكدي دركيشػان لػـ يىػٍؿ هػٍف عزيهًتػ فالٌسجفي الٌذم زج  ب
، أٌهػػا الٌشػػاٌدي فػي الهقطػػًع عمػػى  ًً لمحٌرٌيػًة كهميػػكًف عصػػفكرو يغٌىػكفى عمػػى أغصػػاًف قمًبػ
هعالجًتىػػا لمحصػػاًف كػػداؿ  رهػػزم  فيتهث ػػؿي فػػي استحضػػاًر عىصػػرو لفظػػي  )اإلسػػطبؿ( 
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الٌداللػػًة األصػػمٌيًة )الحصػػاف(، باعتبػػاًر داللػػًة )اإلسػػطبًؿ( داللػػةن هرتػػٌدةن  ضػػهفى دائػػرةً 
 عٍف داللةو أخرل لمحصاًف، كقٍد اختارىيي دركيشه كفضاءو هكاىي  لهصادرًة الحٌرٌيًة. 

أٌها صٍيؿ الحصاًف الٌذم هٌثؿى إشػارةن هٌٍهػةن، كأيقكىػةن جزئٌيػةن تحيػؿي عمػى األيقكىػًة    
دي يجػػػؼ  فػػي رئتػػػي الحصػػاًف بعػػدى أٍف كػػػافى عبلهػػةن فارقػػػةن فػػي اهػػػتبلًؾ الكمٌٌيػػًة، فيكػػا

يؿ الٌػػذم كػػافى همكٌيػػةن لمحصػػاًف عىػػدها  الحر ي ػػة الهسػػتهٌدًة هػػٍف قمػػًب الٌطبيعػػًة، فالٌصػٍػ
كػػافى حػػٌران طميقػػان فػػي البٌرٌيػػًة أصػػبحى هكػػٌببلن تحػػتى سػػياًط التٌػػركيًض، ككضػػًع الحػػدكد 

يي لمٌظٍػػكًر كالتٌعػػالٍي؛ كجعػػؿى سػػقؼى كالحػكاجز أهػػاـى تعاليػػً، غيػػرى  أٌف دركيشػػان قػد أعػػادى
ًً عمػػػى اآلخػػػريف، فحيىىٍػػػا  الحٌرٌيػػًة يتحػػػٌددي باهتػػػداًدًي، كبىػػػاًء ىكافػػػذى هفتكحػػةو هػػػف خبلًلػػػ
يجػػاًد هسػػاحةو ىفسػػٌيةو  يؿي الحصػػاًف إلػػى أهػػؿو بالكصػػكًؿ إلػػى الحر ي ػػة، كا  يتحػػٌكؿي صػٍػ

ييًؽ الػػٌدكائًر كحػاالًت الحصػػار، كيتػػداخؿي رحبػةو لئلىسػػاف يعػيشي فيٍػػا بعيػػدان عػٍف تضػػ
 صكتي الٌصٍيًؿ هع االىتفاضًة في ىظرةو تفاؤلٌيةو كاثقةو هفى الحر ي ة كالخبلًص.

:  يقكؿي
ًٍ الٍ  ؼً قٍ سى  ؽى كٍ فى ًىٍي بٍ أىسى   ؿٍ يٍ ص 
كٍ خٍ تى مٍ فى  ، ةً يى اٍ ىى كً مٍ لً  ةن ذى فً اٍ ىى  فى يٍ ثً بلىٍ ثى  ميكٍ دٍ ٍي تى كى ؿو لً يٍ حً رى  فٍ هً  اٍ ريجي ؿٍ يٍ حً رى  يٍ فً  اٍ خي

(1) 
ًً لػػكال كجػػكدي خمػػيطو     ـي الػػٌداللٌي لبػػؤًر الهػػدلكالًت ليشػػد  التٌػػداعي إليػػ ـٍ يكػػًف االقتحػػا كلػػ

ىشػػرىعي فػػي  هػػف االٌتصػػاًؿ كالٌتكافػػؽ الٌػػذم يهىػػعي االسػػتقرارى عمػػى داللػػةو هحػػٌددةو، فحػػيفى 
أغىيػة( ىبلحػظي ترجيػعى  قراءًة قصيدة )فاىتازيا الٌىػام( هػف هجهكعػًة )ٌػي أغىيػة..ٌي

صػدل الحر ي ػػة هػدٌكٌيان فػػي فضػاًئٍا، فعىكاىػػا الهجهكعػًة كالقصػػيدًة يصػٌرحاف بهفػػرداًت 
ًً داللػػًة الحٌرٌيػػة، ذلػػٌؾ أٌف " الػػٌىغـى  ػػد  هػػف الحيثٌيػػاًت الٍاٌهػػًة فػػي تكجيػػ الغىائٌيػػًة الٌتػػي تيعى

، كيترؾي الٌشاعرى يرسً  ، كيدىعي الٌركحى تتحٌرري   .(2)ؿي بحٌرٌيةو "يخٌدري الكعيى
 يقكؿ:

 ؿً يٍ ًٍ ص  الٍ  يى اٍ بى  يٍ مً خي دٍ اٍ كى  اٍ ىى يٍ ًٌ ك  . هى اٍ ىى يٍ ًٍ تى شٍ يى سى  ؿً يٍ خً ى  الٍ  ري جى شى 

ؿً يٍ تً قى الٍ  ؿى سى عى  يٍ بً رى شٍ اٍ كى  ،يٍ ىً يٍ رً ث  ، دى  يٍ ىً يٍ رً ث  ، دى مٍ دً مٍ جً  ًت ىٍ أىكى  ؿي يٍ ًٍ ص  الٍ  اٍ ىى أىكى 
(3) 

                                                 

 . ْٕٖالٌديكاف، هجهكعة: كرده أقٌؿ، ص (ُ)
  .ُٔٓهجىكف التراب، ص ،الىابمسي، شاكر (ِ)

 .ْٓٔالديكاف، هجهكعة: ٌي أغىية..ٌي أغىية، ص (ّ)
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ًً جػػاءٍت لتمبيػػًة حالػػػًة     يًؿ الٌتػػي تحيميىػػا عمػػى قػػػٌكًة الحصػػاًف كعىفكاًىػػ فمفظػػةي الٌصػٍػ
االىػدهاًج هػعى أغىيػًة الٌىػػاًم الٌػذم صػارى خيطػان لمػػٌركًح الهيطػاردًة شػعاعى الحٌرٌيػة، كلغيػػًر 

 ذلؾى الٍدًؼ يتساءؿي دركيشه قائبلن:
ٍفعي أيٍغًىيىًتٍي ؟  ٍا ىى هى

(1)   
ػػػٍمبىةو تفػػػكؽي قػػػٌكةى األعػػػداء، فتجػػػاكزى ميػػػـى دركيػػػشه بكقػػد حى     ًً فػػػي إرادةو صي تكٌحػػػًد شػػػعب

بأحبلهػػً الهشػػتعمًة باإلصػػرار كالٌتحػػٌدم الكاقػػعى آًخػػذان باستشػػفاًؼ الٌرهػػكًز الٌتػػي تشػػٌكؿي 
؛ هػػف أجػػػًؿ تحقيػػًؽ حميػػػـً االجتهػػػاًع كتتجػػٌدد هػػػع تجػػٌدد ريػػػاح الحر ي ػػػة كحػػدةى التٌكاهػػػؿً 

ىشػػػاًد ىشػػػيًد  ًً هػػػٍف عبكدٌيػػػًة الحر ي ػػػكالمقػػاء، كا  ًي الهيىػػػادم باىعتػػػاًؽ شػػػعًب ة، فرفػػػعى صػػكتى
االحتبلًؿ، كأرادى لٍذا الٌصػكًت أٍف يىتشػرى فػي هسػاهًع أجيػاًؿ الهسػتقبًؿ، هتسػائبلن عػًف 
ٍػػا بصػػهًت الخيػػكًؿ الفاًتحػػة، كهمٌكحػػان بػػذلؾى الهجػػًد الٌػػػذم  األهػػـً الٌتػػي سػػٌطرٍت تاريخى

.  تحٌقؽى
 في قصيدة: )هف فٌضًة الهكت الٌذم ال هكتى فيً( يقكؿ
ٍف يى  ًٍ حى تً اٍ فى الٍ  ؿً كٍ يي خي الٍ  رى بٍ عى  اٍ ٍى تي هٍ صى  اٍ ىى اٍ تى ـو أىهى أي  فٍ عى  ثى حٍ بى عي الٍ يٍ طً تى سٍ هى

 (2) 
كأخيػػران، فقػػٍد غٌىػػى دركيػػشه لمحٌرٌيػػًة، كأفسػػحى لٍػػا كياىػػان هفتكحػػان عمػػى الٌداللػػًة، بػػؿ    

كأٌسػػسى لٍػػا حمقػػاتو هػػفى الٌىػػكاظـً الغىائٌيػػًة، كاألشػػعاًر التٌأٌهمٌيػػًة، كاألىاشػػيًد الٌصػػػكفٌيًة؛ 
ًى بيىبػػكعو ال يىتهػػػي إاٌل  ، ككػػػافى أشػػب ًً فحقٌػػؽى بػػذلؾى خصكصػػٌيةن لػػػدل هتمقٌػػي ىصكًصػػ

" يثيري الباعثى كالٌرغبةى في الػرٌد عمػى االغتصػاًب كالعػدكاًف، كيػزرعي فػي شعرو  لهجرل
 .(3)القمكًب اإلصرارى في طمًب الحر ي ة كالٌىجاة "

 
 
 

                                                 

 .ْْٔالديكاف، هجهكعة: ٌي أغىية..ٌي أغىية، ص (ُ)
 .ْٕٗالديكاف، هجهكعة: ٌي أغىية..ٌي أغىية، ص (ِ)
ٍػػدم )طػاٌر، ( ّ) ـ(، رثػاء الهػدف األىدلسػٌية/ صػخب الهقاكهػػة ََِٔعمػي بػاقر، هسػبكؽ، ه

اإلسبلهٌية، هف كتاب: ثقافة الهقاكهة، أكراؽ هؤتهر فيبلدلفيا الٌدكلي العاشر، الهؤتهر 
 .ْٔ_صّٔالعمهي لكٌمٌية اآلداب كالفىكف، جاهعة فيبلدلفيا، جرش، ص
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 لثّالثلفصل اا
 الّرهوز الهحورّية أللفاظز الّنباتالّثبات والّتحّول في 

 توطئة:
ًً صػػكرةى     الٌىبػاًت القتراًىٍػا كتشػاكًمٍا هػعى الخصػػًب تهٌثػؿى الٌشػاعري العربػي  فػي ذٌىٌيًتػ

كالٌتجػػٌدًد كالبقػػاًء، فأخػػذى يشػػٌكؿي هػػف خبلًلٍػػا صػػكران هتعػػٌددةى الهػػذاًؽ كالمٌػػكًف كالهظٍػػًر، 
فهػػٌرةن يقًرىيٍػػا بػػاألىثى لكجػػكًد عكاهػػؿى هشػػتركةو بيىٍهػػا، كالتٌكػػاثًر كالخصػػًب كالجهػػاًؿ، 

راًء الجػػاٌمٌييفى هحبكبػػاًتٍـ بأسػػػهاءو كتأكيػػدان لٍػػذا الهىحػػى فقػػػٍد سػػٌهى كثيػػره هػػف الٌشػػػع
ػػيى  ترهػزي إلػػى اإلىبػػاًت كالػػٌزرًع كسػػهٌيةى رب ػػًة الخصػػًب، كخكلػػةى سػػٌيدًة الػػٌزرًع األيكلػػى، ٌك

كهػػػػٌرةن يقًرىيٍػػػػا بػػػػالكجكًد فػػػػي هسػػػػألًة خركًجٍػػػػا هػػػػف األرًض ، (1)الٌتػػػي رهػػػػزٍت لمحيػػػػاةً 
 ًة الحياًة.كارتباًطٍا بٍا، كتجٌذًرٌا الهعطاًء الهسٌبًب في استهراريٌ 

، كال     كقػػد اختمفػػٍت ىظػػرةي الٌشػػعراء القيػػداهى لمٌىبػػاًت عػػٍف ىظػػرًة الٌشػػعراًء الهعاصػػريفى
سٌيها في آلٌيًة الٌتكظيًؼ الفٌىٌي كأبعػاًدًي الهختمفػًة، ففػي القػديـً أضػفى الٌشػعراءي صػفاًت 

عارٌيًة فػػػػي األىسػػػىًة عمػػػػى الٌىبػػػاًت هسػػػػتعيىيفى باألسػػػاليًب الكىائٌيػػػػًة كالهجازٌيػػػًة كاالسػػػػت
تشػكيًؿ الػػٌدالالًت الٌشػػكمٌيًة كالجهالٌيػػًة كػػاأللكاًف كالػػٌركائًح، كالػػٌدالالًت الهعىكٌيػػًة كػػالبراءًة 
كالٌىقاًء كالٌطًٍر كالحب  كالعشًؽ، أٌها عىػدى الٌشػعراًء الهحػدثيفى فقػٍد صػارى الٌىبػاتي ههػٌثبلن 

ًت كجػػػكًد اإلىسػػػاًف عمػػػى باألشػػػجاًر الهثهػػػرًة كالػػػكركًد كاألعشػػػاًب هقٌكهػػػان هػػػٍف هقٌكهػػػا
ػػًد هػػعى األرًض، كبٌكابػػةن هػػٍف بٌكابػػػاًت  ، كعبلهػػةن عمػػى الٌتجػػٌدًد كاالىبعػػػاًث كالٌتكح  ًً أرًضػػ
ػػػٍمبىًة فػػػي  ػػػكى كػػػذلؾى عىػػػكافه لمهىعػػػًة كاإلرادًة الص  ًي، ٌك تأٌهػػػًؿ الػػػكطًف عىػػػدى الغيػػػاًب عىػػػ

 هقاكهًة االحتبلًؿ.
ةن فػي شػعًرًي بػدليًؿ اختيػاًر أسػهاءو هػف أٌها دركيشه فقد صارى الٌىباتي ظػاٌرةن سػاطع   

ػػػًر  ًً الٌشػػػعرٌيًة، ٌػػػي: )أكراؽي الٌزيتػػػكًف( ك)كٌز ًً كعىػػػاكيفى لػػػثبلثو هػػػف هجهكعاًتػػػ جىًسػػػ
(، كعىػػاكيفى لكثيػػرو هػػف القصػػائًد الٌتػػي أذكػػر هىٍػػا عمػػى  المٌػػكًز أك أبعػػد(، ك)كرده أقػػؿ 

مػػةي، أسػٌهيًؾ ىرجسػةن حػػكؿى سػبيًؿ التٌهثيػًؿ )الػكرد كالقػػاهكس، ٌكػذا قالػت الٌشػجرةي الهٍه
قمبػػي، أهػػاـى غابػػًة الٌسػػىدياًف، أبػػد الٌصػػٌبار(، فقػػد اسػػتطاعى دركيػػشه ىقػػؿى الجهالٌيػػاًت 

                                                 

الفٌىٌية في الٌشعًر الجاٌمٌي في ضكًء الٌىقًد  ـ(، الٌصكرةُٕٔٗاىظٍر: عبد الٌرحهف، ىصرت) (ُ)
 .ُٗٓ_صُْٔالحديث، عٌهاف، هكتبة األقصى، ص
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ًً الفكرٌيػػػةى، إذ أخػػػرجى  ـي رؤيػػػايي كهىطمقاًتػػػ الٌظاٌرٌيػػػةى لمٌىبػػػاًت إلػػػى دالالتو باطىٌيػػػةو تخػػػًد
ػعىٍا فػػي عبلقػاتو اٌتحادٌيػػةو  ىٌي هػعى اإلىسػػاًف الفمسػػطي الٌىبػاتى هػػف الٌطبيعػًة الٌسػػائدًة ليضى

ًً الٌذم يبحثي عف الحياًة كالحرٌ  ًً كصػبلبًت ٌيهػا فػي قػٌكًة اخضػراًر الٌىبػاًت كسػهكًق ٌيًة فيرا
. ًً  كتاريخٌيًت

    ، ـٌ رهػكًز الٌطبيعػًة الٌتػػي تكػٌررٍت فػػي ىصػكًص دركيػػشو كتيعػٌد رهػكزي الٌىبػػاًت هػٍف أٌػػ
، فٍػيى  تصػٌب أخيػران فػي بكتقػة  ا بغيًر" إجراءاًت الهقترب الٌسػيهيائي  كال يهكفي دراستٍي

ػػػػي رهػػػػكزه هستخمصػػػػةه هػػػػف الهكٌكىػػػػاًت الجهالٌيػػػػًة لطبيعػػػػًة فمسػػػػطيفى  ،(1)الهعىػػػػى" ٌك
ا الجغرافٌيػًة الهىاسػبًة، كقػػد اىتشػرٍت ألفػػاظي الهتمٌكىػًة بػألكاًف  الٌربيػػًع، الهتهٌيػزًة بتضاريًسػٍػ

الٌىبػػػاًت فػػػي ثىايػػػا القصػػػائًد بكٍصػػػًفٍا عبلهػػػاتو تاريخٌيػػػةن عمػػػى الكجػػػكًد الفمسػػػطيىٌي، 
، كرسػالةن هغٌمفػةن بػػأكراًؽ  كدالالتو ثابتػةن لؤلجيػاًؿ الٌتػي تفٌتحػٍت عيكىيٍػا خػارجى فمسػطيفى

ٍىػػا فػػي  اٌػػا أٌف فكػػرةى الحػػؽ  لمعػػدٌك فحك  الٌشػػجرً  ـٌ قٍتمي ًً لػػٍف تهػػكتى حتٌػػى لػػك تػػ ألصػػحاًب
 .  األحشاًء قبؿى أٍف تيٍكلىدى

، غٍ كال تًقؼي داللػةي رهػكًز الٌىبػاًت عىػدى ٌػذا الحػد  باعتباًرٌػا ىعتػان لكاقػعو جي     رافػي  هعػٌيفو
ػاةي الهػػكًت  بػؿ تتجػاكزي الحػػٌد لتكػكفى هصػدران لمحيػػاًة كبابػان لمحٌرٌيػػًة، كفمكػان يػدكري  ىى ًً جي فيػػ

ٍل  ٍٍدى كا هٍف أجػًؿ القضػٌيًة؛ فكػاىيكا شػعمةى ىػكرو ييٍسػتى ٍـٍ رخيصةن، كضح  الٌذيفى بذلكا أركاحى
بٍا في ليًؿ العبكدٌيًة الهجٍػكًؿ، كاألشػجاري _كهػا ىعمػـ_ جػزءه هػف الٌىبػاًت، كقػٍد شػاعى 

، فٍػػػيى العبلهػػػةي الٌشػػػاٌدةي عمػػػى تاريخٌيػػػًة  األرًض العربٌيػػػًة ذكريٌػػػا فػػػي شػػػعًر دركيػػػشو
كأصالىًتٍا كذكرياًتٍا يكـى أٍف ىاهٍت الخيكؿي الفاتحةي في ظمٌٍػا، كعمػى صػهكًد الٌشػعكًب 

 العربٌية أهاـى سمسمًة االعتداءاًت الههتٌدًة عمى هدل عقكدو هف الٌزهاًف.
 يقكؿ في قصيدة )طريؽ دهشؽ(:

 ًت اٍ يى رى كٍ ذ  الٍ  رً جى شى  ىٍ مى عى  يٍ لً كٍ يي خي  تٍ هى اٍ ىى 

تىًر اٍلهيٍعًجزىٍاًت  مىٍى كى ًىٍهًت عى كى
(2) 

 
                                                 

ـ(، اإلشػػػػارة الجهاليػػػة فػػػػي الهثػػػؿ القرآىػػػػٌي، هىشػػػكرات اتحػػػػاد ََِٓهحهػػػد، عشػػػتار داككد)( ُ)
 .ُٗالكتاب العرب، دهشؽ، ص

 .ِٔٔ، صٕالديكاف، هجهكعة: هحاكلة رقـ  (ِ)
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ـٍ     ًي لػ ف ؽى دركيشه في صىاعًة رهكًزًي الهحكرٌية الهشتٌقًة هف ألفاًظ الٌىبػاًت؛ ألٌىػ كقٍد كي
 ًً ٌىهػا رآٌػا اهتػدادان لركًحػػ يىظػٍر إليٍػا عمػى أٌىٍػا شػيءه هػاٌدمص هىفصػؿه عػف البشػرٌيًة، كا 
ًي الٌشػعريٌ  ًي، كصػقؿى هػف خبلًلٍػا تجربتىػ ؛ فغػٌذل هىٍػا قريحتىػ ًً ًً ككياًىػ ًً كعاطفًت ةى؛ كىفًس

ًً الٌشػػعرٌيًة كهػػا لػػك  فحقٌػػؽى بػػذلؾى فٍهػػان عاليػػان لتمػػؾى الٌرهػػكًز الٌتػػي غػػدٍت داخػػؿى سػػياقاًت
، كأدخمىٍػػا  ًً ًي، إذ خمػعى عميٍػا هػف عكاطًفػ كاىػٍت خارجػةن هػٍف قػاهكسو جديػدو ٌػك صػاًىعي
، كجعمىٍػػا تضػػ   باإليحػػاءاًت كالػػٌدالالًت القريبػػًة الٌشػػفٌا ًً فًة فػػي أقبيػػًة األىػػا كالػػٌذاًت لديػػ

 كالبعيدًة العهيقًة. 
ػػػػ " الٌشػجرةي تحهػؿ أبعػادان     كقد استكعبى دركيشه هفٍكـى رهزٌيًة األشجاًر كتخٌطػايي، فػ

، لػػذا جعػػؿى دركيػػشه هىٍػػا عبلهػػاتو (1)إحالٌيػػةن كدالالتو ال يهكػػف لمٌزٌػػرة أف تحهمٍػػا "
، فكمٌهػػا تكلٌػػدتٍ  ا فػػي فمسػػطيفى ػٍػ ًً األيكلػػى الٌتػػي عاشى ًً شػػرارةي  دالٌػػةن عمػػى أٌياًهػػ فػػي ىفًسػػ

اىكسػارو تكلٌػدٍت هقابمىٍػا ىيػرافي االىفجػار عمػى األشػجار الهعػةن كالػٌذًٌب؛ لتيػٌذك رىيي بربيػًع 
ًً في صبايي.   أٌه

 يقكؿي في قصيدة )حجر كىعاىٌي في البحًر الهٌيًت(:

..اً  كً لى ، كى اٍ أىىى  اٍ أىىى كى  اٍ  يٍ هً رىأىٍيتي أىي اٍ  .ٍىكىسىٍرتي  يٍ هً أىهى

ٌىبى  بً لىىٍ مى اأٍلكٍ رً اٍ أىٍشجى  ىٍ مى ان عى ذى  (2)يٍ بً أى اٍ ، يى عى ٍأه يٍ يٍ ، رىأىٍيتي رى
    ًً يكائػ ًً كا  ًً هػف الٍهػكـً كاألحػزاًف، كاحتضػاًى كقٍد لجأى دركيشه إلى األشػجاًر الىتشػاًل

، فىجػػدييي  هػػف خػػبلًؿ هطٌكلػػة  ًً فػػي سػػاعاًت الخػػكًؼ، كاالرتفػػاًع بػػً لهطاكلػػًة أحبلًهػػ
، سػػػالكان لتحقيػػػًؽ هبتغػػػايي هسػػػارى الٌرهزٌيػػػًة الٌتػػػي )جدارٌيػػػة( يػػػؤٌرخى لفكػػػرً  ًً ًً كحياًتػػػ ًي كأدًبػػػ

ًي  ضػربٍت بالٌصػػكًت عػرضى الحػػائًط، " كالهتأٌهػؿي فػػي شػعًر هحهػػكد دركيػش يمحػػظي أٌىػػ
، غيػػػرى أف  ٌػػػذًي العىاصػػػرى اٍل  ًً ًً كأرًضػػػ يكٌظػػػؼي كػػػٌؿ عىاصػػػًر الٌطبيعػػػًة رهػػػكزان لكطًىػػػ

ظ ػؼي بكصػًفٍا جهالٌيػةن هجػٌردةن  ٌىهػا بكصػػًفٍا كائىػاتو حٌيػةن تتفاعػؿي هػعى اإلىسػػاًف، تيكى ، كا 
ًي كجداىىً كأحزاىىً "  .(3)كتشاركي

:  يقكؿي
                                                 

 .ُْٕكرار في شعر هحهكد دركيش، صعاشكر، فٍد ىاصر، الت (ُ)
 . ِٕٓالٌديكاف، هجهكعة: أحد عشر كككبان، ص (ِ)
 .ُٕٔأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي في شعر هحهكد دركيش، ص( ّ)
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ٍتي  ٍا أىٍصغىٍيتي ًلٍمقىٍمًب ًاٍهتىؤلى  كيم هى
 ، قيٍكؿي اٍلغىٍيبي ٍا يى  ٍت ًبيى عى فى تى ارٍ كى ًبهى

مي  فٍ . هً  ٍاري جى شٍ اأٍلى  ميـو حي  ىٍ لى إً  ـو حي
ؼه  يٍ لً  سى يٍ لى ري كى يٍ طً أى ره يٍ خً أى ٌىدى

(1) 
الٌتفمٌػػتى هػػف القيػػكًد  تقىيػػًة الٌرهػػًز الفٌىٌيػػةً دركيػػشه هػػف خػػبلًؿ كأخيػػران، فقػػد اسػػتطاعى    

كهفػرداًت الٌىبػاًت،   الٌتقميدٌيًة لكثيرو هػف الهفػرداًت الهعزكلػًة عػٍف سػاحًة الحػراًؾ الٌرهػزم  
ػػةو هػػف كراًء  ٍضػػعىٍا فػػي فضػػاءو رهػػزم  كاسػػعو كهفتػػكحو عمػػى دالالتو هتعػػٌددةو هيخاطىبى كى كى
، كقػػػٍد تهٌيػػػزى عػػػف غيػػػًري هػػػف الٌشػػػعراًء بىػػػكعو هػػػف الخصكصػػػٌيًة كالٌتفػػػٌرًد فػػػي  حجػػػابو
ًً الٌرهزٌية في ٌذا الهجاًؿ، كهف ٌىػا سػأتىاكؿي فػي ٌػذا الفصػًؿ عػددان   تخصيًب هفرداًت

كالثٌبػػػات  هػػف الٌرهػػػكًز الهيٍستخمصػػًة هػػػف أسػػهاًء الٌىبػػػاًت الٌتػػي اٌتخػػػذٍت دالالتو رهزٌيػػةن 
ـٍ تتقكقٍع عمى هعاىيٍا الهعجهٌية، هقٌسػها ٌػذًي الٌرهػكزى إلػى هبحثػيًف ٌهػا: كالٌتحٌكؿً  ، كل

: الياسهيف كالٌىرجس(. : الٌزيتكف كالبرتقاؿ( ك )الٌىباتي الجهالي   )الٌىباتي الهثهري
ـٍ يصٍؿ(:يقك   ؿي في قصيدًة )طكبى لشيءو ل

ري  يى اأٍلىٍشيىٍاءي تيٍزًٌ ًٌ ٍا  ٌى ( 
 (2) ًفٍي قيييٍكًدٍم( 
 

 الّنبات الهثهر  1.3
؛ لتصػػبحى عبلقػػةن هتبادلػػةن كهتجػػذ رةن،     تطػٌكرٍت عبلقػػةي دركيػػشو هػػعى الٌطبيعػػًة كهكػػافو

ًي عمػى الفمسػطيىٌيًة تعيىيػكقد بحثى لتكطيًد تمػؾى العبلقػًة عػٍف رهػكزو هػف حقػًؿ الٌطبيعػًة 
إضػػػراـً ىػػػاًر الػػػٌرفًض كالٌتحػػػدم لمعػػػدٌك الٌسػػػاعي إلػػػى سػػػمً  اإلىسػػػاًف الفمسػػػطيىٌي هػػػٍف 
، فتشػٌبثى كجػداىٌيان كشػعرٌيان بعبلهػاتو هػف بػكًح الٌطبيعػًة كالٌىبػاًت الهثهػر الٌشػػاًٌد  ًً أرًضػ

، رافضػػان االىسػػياؽى كاقفػػان أهػػاـى فٌكٌػػًة البىدقٌيػػةً  عمػػى هسػػيرًة الٌىضػػاًؿ كالٌصػػهكًد، كظػػؿ  
 كشعارييي أىا:كراء شعاراًت الٌسبلـً هعى العدٌك، هؤهىان بالهقاكهًة كسبيؿو كحيدو لمٌتحرر، 

 يٍ ى  هً  بي مى طٍ يي  اٍ هى كى  ان ي  دً ىٍ جي  تي سٍ لى 

                                                 

 . ّّٕالٌديكاف، هجهكعة: جدارٌية، ص (ُ)
 . ِْٗ، صٕالٌديكاف، هجهكعة: هحاكلة رقـ  (ِ)
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ًٍ هى مً كى  يٍ حً بلىٍ سً فى 
(1) 

كهػفى الهعمػكـً أٌف ىشػأةى دركيػشو الٌطفكلٌيػةى فػي بمػدًة )البػركًة( ذاًت الٌطبيعػًة الخبٌلبػػًة    
، ككاىٍت هػف العكاهػًؿ الهػؤٌثرًة فػي تطػٌكًر ٌػذًي الٌظػاٌرًة، إلػى  ًً قد اىعكسٍت عمى تجربًت
ًي لمٌترحػػاًؿ كالٌتطػػكاًؼ فػػي بمػػداًف العػػالـً طػػك  الن جاىػػًب الحٌرٌيػػًة الهفتكحػػًة الٌتػػي أيتيحػػٍت لػػ

ا فػي هفاصػػًؿ الٌدراسػًة، فقػػٍد طفػػٍت  ػٍػ كعرضػان، باإلضػػافًة إلػى عكاهػػؿى أيخػرل سىعًرضي
صػكرةي الٌطبيعػًة بأسػػهاًء عىاصػًرٌا كصػفاًتٍا كألكاًىٍػػا عمػى صػفحًة شػػعًرًي، فٍػكى جػػزءه 
ًً إلػى أحضػاًىٍا  ًً لٍػا، كاىدفاًعػ هف الٌطبيعًة، كألفاظيٍا الهيىتقاةي ها ٌي إاٌل هيجػاراةه لحٌبػ

ًي الٌػذم يحهػؿي الٌىبػرةى اإليعازٌيػةى في سػا ًي إلػى الٌىجػاًة، كصػكتى ، لتكػكفى سػبيمى ًً عاًت ضػيًق
الٌتػػي تختػػرؽي عبػػرى إرادًة الٌتحفيػػًز كالتٌعبئػػًة الهعىكٌيػػًة كػػٌؿ الحػػدكًد كالحػػكاجًز، كلتكػػكفى 

 أشجاريٌا سيبلن يفٌتتي ضمكعى الٌصخًر. 
 يقكؿ في قصيدة )الخركج هف ساحًؿ الهتكٌسط(:

ٍيؿه  ٍخرً  سى ميٍكًع اٍلص  ٍاًر يىٍخريجي ًهٍف ضي ًهفى اأٍلىٍشجى
(2) 

، رابطػا بػيفى حٌبػً     ًً كقد اٌتخذى دركيشه هف األشجاًر الهثهرًة رهػزا لحٌبػً الخالػًد لكطًىػ
لمهػػرأة أٌهػػان كاىػػٍت أـ هحبكبػػةن كحٌبػػً لكطًىػػً، كعػػٌد كػػٌؿ هػػا يتعػػٌرضي لػػً هػػف هطػػاردةو 

ًً يعادؿي ها  ًي فػي سػبيًؿ كصػًؿ الهػرأًة، غيػر ىػاسو كتضييؽو في سبيًؿ كطًى يتعػٌرضي لػ
ػػػػي هظٍػػػػره  أك هتىػػػاسو أٌف الهػػػػرأةى ٌػػػي رهػػػػزي الٌتجػػػٌدًد كاإلخصػػػػاًب عمػػػى األرًض، ٌك
؛ كهػف ٌىػا أخػذى يبحػثي عػٍف عبلهػاتو  ًً أساسيص هف هظػاًٌر اكتهػاًؿ الكجػكًد فػي كطًىػ

ا ًً هػف أعهػاًؽ  تدٌلؿي عميٍا، فاختارى لٍا عبلهاتو هسػتكحاةن هػف الٌطبيعػًة، فصػكتٍي يأتيػ
ًي صػػكتي  اآلبػاًر أحياىػػان، كأحياىػػان أخػػرل يتسػػاقطي هػػع حٌبػػاًت الهطػػًر ىقٌيػػان صػػافيان، لكٌىػػ
ػرًة، أك كاألشػعاًر الهحفكظػًة  ػك أحياىػان كاألشػجاًر الهعه  ثػكرةو هػدك  كهمتٍػبه كالٌىػاًر، ٌك

 في ذكاكًرىا.
:)  يقكؿ في قصيدًة )قصائد عف حب  قديـو

ٍافى  ٍكتيًؾ كى صى ،كى ٍافى ٍا كى  ، يىٍا هى
ٍأًتٍيًىيٍ   يى

                                                 

 .ُِٗتهكت في الجميؿ، قصيدة: ضباب عمى الهرآة، صالٌديكاف، هجهكعة: العصافير  (ُ)
 . ِّْ، صٕالٌديكاف، هجهكعة: هحاكلة رقـ  (ِ)
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ٍاىىان   ًهفى اآٍلبىٍاًر أىٍحيى
ًي ًليى اٍلهىطىري  ٍاىىان ييىىق طى  كىأىٍحيى

ٍاٍلى ٍارً  ٍا كى ذى ٌىكى ًقي ان   ىى
ٍىًهري  ٍاأٍلىٍشعىٍاًر يىٍى ٍاًر .. كى ٍاأٍلىٍشجى كى
(1) 

لقػػد عٌهػػدٍت هيػػػاي الٌشػػعر الهقػػػٌدس دركيشػػان، فتػػػأٌثر لهأسػػاة شػػػعبً، كاىغهػػس فػػػي    
الٌىضاًؿ ضٌد الغاصًب الٌصٍيكىٌي، كأصبحى شعريي عبلهػةن عمػى الهقاكهػة الٌتػي أحيػٍت 
ا كحضػػكرىٌا عمػػى الٌسػػاحة الفمسػػطيىٌية، كالٌىبػػاتي  ػٍػ ، كفرضػػٍت ىفسى هػػا تبقٌػػى هػػف رهػػادو

ـٌ العبلهػػاًت ك  دركيػػشه عميىػػا  الهكجػػكداًت الٌطبيعيػػًة الككىٌيػػًة الٌتػػي خػػرجى الهثهػري هػػٍف أٌػػ
ًي؛ لتىػًتجى هػدلكالتو  بٍػا، كعبلهػاتو ىشػطةو تػرتبطي بداللػًة هرجًعٍػا األصػيًؿ الهىطمقػًة هىػ
، كسػألتفتي فػي  ًً أخرل كفؽى ىسؽو تصاعدم  يتىاسبي هػعى هضػهكًف الٌسػياًؽ الػكاردًة فيػ

هػا كهػا ذكػػر دركيػشه هػٍف " أشػػياءً  الهبحػًث األٌكًؿ إلػى رهزٌيتػي الٌزيتػػكفً   كالبرتقػاًؿ، ٌك
الٌطبيعًة الٌتي تتحٌكؿي فػي الغاًلػًب إلػى رهػزو عىػدم، فالبرتقػاؿي كالٌزيتػكفي هػثبلن ٌهػا هػٍف 
أقػػكٍل هعػػالـً الٌطبيعػػػًة فػػي بػػبلدم، كلكٌىٍهػػػا ليسػػا طبيعػػةن هجػػػٌردةن، إٌف ٌػػذًي الٌطبيعػػػةى 

 .(2)" بلًؿ تعاهًؿ اإلىساًف هعٍاتستهد  حيكٌيتىٍا كهدلكلىٍا كقيهتىٍا هف خ
 

 الّزيتون  1.1.3
 البيئػػةً  هػػعى  عمػػى التٌكٌيػػؼً  قػػدرةه  لٍػػاٍ  الٌتػػيٍ  األشػػجارً  أكثػػرً  هػػفٍ  الٌزيتػػكفً  تعػػٌد شػػجرةي    

ػيى  الٌتي تىهػك كتترعػرعي  الجغرافٌيةً   كبيػرةه  لٍػا قػدرةه الٌتػي  الهعٌهػرةً  هػف األشػجارً  فيٍػا، ٌك
، الحضػػػاراًت  أقػػػدـً  هىػػػذي  تٍ فىػػػرً ، كقػػػد عي كالٌرسػػػكخً  كالثٌبػػػاًت  فػػػي األرضً  عمػػػى الٌتجػػػٌذرً 

ٍا ؛ ىظػػران لخضػػػرتً عمػػى األرضً  القػػداهى كرهػػزو لمكجػػػكدً  اليكىػػػاىٌيكفى  ككٌظفٍػػا الٌشػػعراءي 
 .ٌا الكفيرً ، كخيرً ٌا الٌطكيؿً كعهرً  الٌدائهةً 
ا عظهةن أف  الكتػبى الٌسػهاكٌيةى قػد خٌصػٍتٍا بالػٌذكًر، كعمػى رٍأ كيكفٍي ٌذًي الٌشجرةى     ًسٍػ

: ـي الٌذم ذكرىٌا فٍي خهسًة هكاضعى ٌيى  القرآفي الكري
                                                 

  .ٔٔالديكاف، عاشؽ هف فمسطيف، ص (ُ)
ـ(، هحهػػػػكد دركيػػػػش/ حيػػػاتي، قضػػػػٌيتي، شػػػػعرم، هجمٌػػػػة الكمهػػػػة، ََِٖدكػػػركب، هحهػػػػد) (ِ)

 . ٖ، صُِع
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ػػٍيءو "  تعػػالى: ًي قكليػػ _ ػػؿ  شى ػػاتى كي ًً ىىبى ػػا ًبػػ ٍجىى ػػاءن فىأىٍخرى اًء هى ػػهى ؿى ًهػػفى الس  ٌيػػكى ال ػػًذم أىٍىػػزى كى
ػػا ٍجىى ًضػػرى  فىأىٍخرى ًي خى بًّػػا هيتىرىاًكبػػىي  ان ًهٍىػػ ًي حى ػػةه  ان ٍخػػًرجي ًهٍىػػ اًىيى ٍىػػا ًقٍىػػكىافه دى ًهػػفى الى ٍخػػًؿ ًهػػٍف طىٍمًع كى

ػػابو كىالز   ى ػػاتو ًهػػٍف أىٍعىى ػػافى هيٍشػػػتىًبٍكىجى ا  ان ٍيتيػػكفى كىالر ه  ػػػًرًي ًإذى كا ًإلىػػى ثىهى ًو اٍىظيػػري ػػاًب ٍيػػرى هيتىشى كىغى
يىاتو ًلقىٍكـو ييٍؤًهىيكفى  ـٍ آلى ًلكي ًً ًإف  ًفي ذى يىٍىًع  . (1)" أىٍثهىرى كى

ػاتو كى قكلًي تعالى: "  _ كشى ٍعري ٍيػرى هى ػاتو كىغى كشى ٍعري ى ػاتو هى ػأى جى ٌيكى ال ًذم أىٍىشى ٍرعى كى الى ٍخػؿى كىالػز 
ًي كىالز يٍ  ان هيٍختىًمفػػ ػػاًبٍأيكيميػػ ػػافى هيتىشى ػػرى كىآتيػػكا  ان تيػػكفى كىالر ه  ا أىٍثهى ػػًرًي ًإذى ًو كيميػػكا ًهػػٍف ثىهى ػػاًب ٍيػػرى هيتىشى كىغى

ا صى ًي يىٍكـى حى ق  ًي الى ييًحب  اٍلهيٍسًرًفيفى حى  .(2)" ًدًي كىالى تيٍسًرفيكا ًإى 
ػػرىاًت " : ً تعػالىقكليػ _ ػؿ  الث هى ًهػٍف كي ػابى كى ٍرعى كىالز ٍيتيػكفى كىالى ًخيػؿى كىاأٍلىٍعىى ًً الػػز  ـٍ ًبػ ػ ييٍىًبػتي لىكي

كفى  يىةن ًلقىٍكـو يىتىفىك ري ًلؾى آلى   .(3)" ًإف  ًفي ذى

ٍيتيكىقكلً تعالى: " _  زى ىىٍخبلن  ان كى   .(4)" كى
قكلً تعالى: " كالت ٍيًف كىاٍلز ٍيتيٍكًف " _

(5). 
كألٌف الٌرهػػزى هػػػرآةي الٌشػػػعكًب فقػػػد اسػػػتعارى الٌشػػعراءي الهحػػػدثكفى هػػػٍف شػػػجرًة الٌزيتػػػكًف    

ًً العػػدك  كاالرتبػػاًط بػػاألرًض، كهػػف  صػفاًتٍا لمتٌعبيػػًر عػػف الهقاكهػػًة كالٌصػػهكًد فػػي كجػػ
أكثػػػًر الٌشػػػعراء تػػػأٌثران بٍػػػذا الجاىػػػًب هحهػػػكد دركيػػػش الٌػػػذم لػػػـ يتػػػرٍؾ هػػػف األشػػػجار 

ػا، كقػػد حػػازت شػػجرة كالٌىباتػات الٌتػػي رآٌػػ ا أك اشػتٍرت بٍػػا أرض فمسػػطيف إاٌل كذكٌر
ًي غيريٌػا هػف األشػجاًر، "  كقػد هٌثمػت لػً ٌػذي الٌزيتكف في شعري عمػى حضػكرو لػـ يبمٍغػ

فىجػػديي فػػي كثيػػرو هػػػف قصػػائًدي يبمػػ ي أعمػػى هراتػػػًب  ،(6)الٌشػػجرةي كطىػػان بكػػٌؿ أبعػػػادي "
داهان رهزٌيػان هكٌثفػان كهحٌهػبلن بالػٌدالالت، الٌداللة الٌرهزٌية في تكظيًفٍػا، كاسػتخداهٍا اسػتخ

)أكراؽ  كألٌٌهٌيػػػػة الٌزيتػػػػػكًف اختػػػػػاري دركيػػػػػش ليكػػػػكف عىكاىػػػػػان لديكاىػػػػػً الٌشػػػػػعرٌم األٌكؿ
 .الٌزيتكف(

                                                 

  .ٗٗسكرة األىعاـ، اآلية: (ُ)
  .ُُْية:سكرة األىعاـ، اآل (ِ)
  .ُُسكرة الٌىحؿ، اآلية: (ّ)
  .ِٗسكرة عبس، اآلية: (ْ)
 .ُسكرة الٌتيف، اآلية: (ٓ)
 .ُٔٓعاشكر، فٍد ىاصر، التكرار في شعر هحهكد دركيش، ص (ٔ)
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ىا اآلف(: ، ٌك  يقكؿي في قصيدة )ٌٍىا اآلفى
 ةو اٍ يى حى  ؼي صٍ ىً  اٍ ىى لى كى  
 تو اٍ هى هى  ؼي صٍ ىً  اٍ ىى لى كى 
 ًٍ ي  كً ٌى كى … دو كٍ مي خي  عي يٍ رً اٍ شى هى كى 

فً كٍ تي يٍ ز  الٍ  اٍ هى ، كى فى كٍ ي  ىً طى كى 
(1)

 

أٌهػػا فيهػػا يتعمٌػػؽ بداللػػة غصػػف الٌزيتػػكف عمػػى الٌسػػبلـ عىػػد دركيػػشو فمٍػػا هرجعٌيػػة    
هػع هػػف  ىكح_عميػػً الٌسػبلـ_، فبعػػد رككبػً الٌسػػفيىةى  ديىٌيػة هسػػتكحاةه هػف قٌصػػًة سػٌيدىا

آهػف هعػً، كبعػػدى اىغهػاًر اليابسػػًة بالهيػاًي، كحػػدكًث الٌطكفػاًف فػػكؽى أرًض قكًهػً الٌػػذيف 
كفركا بً ككػٌذبكيي، كاسػتقراًر الٌسػفيىًة عمػى جبػؿ)الجكدٌم( فػي تركٌيػا أرسػؿ الٌىبػيص ىػكحه 
، كتتكٌضػػحى ىتػػائجى الٌطكفػػاًف، فعىػػدها عػػادت الحهاهػػةي كفػػي  حهاهػػةن لتسػػتطمعى األرضى

 .(2)غصفي زيتكفو داللةن هىٍا عمى اىقشاع الهياي كاىتٍاء الٌطكفاففًهٍا 
 يقكؿي دركيشه في قصيدة )هطر(:

 ! حي كٍ ىي  اٍ يى 
 فو كٍ تي يٍ زى  فى صٍ غي  يٍ ىً بٍ ٌى 
 (3)ًٍ !هى اٍ هى .. حى  يٍ تً دى لً اٍ كى كى 

، كقػٍد كٌظػؼى دركيػشه ٌػذا الهىحػٍى     ًً فالٌزيتكفي رهزه لمٌسبلـً الٌذم يىشديي كػٌؿ حػالـو بػ
ًى بػاإلعبلًف عػف حمػػـً  ـي بالٌزىػابًؽ البيضػػاًء( حػيفى بػدأى قصػػيدتى فػي قصػيدًة )جىػػدٌم يحمػ
ًي عػػػف  ايىًة الهشػػاركيفى فػػي احػػػتبلًؿ القػػدًس الٌشػػرقٌيًة، كقػػد عٌبػػرى لػػ أحػػًد جىػػكًد الٌصػٍػ

ًً لم ػػػ ػ ػػػػاًء هػػػػػػف الٌشػػػػػػعًب رفًضػ ػػػػًة أركاًح األبريػ ػػػػكًد هقابػػػػػؿى إراقػػ ػػػػارٌم لميٍػػ ػػػػًك االىتصػ ٌزٌػػ
ًي عف حمهًً (4)الفمسطيىيٌ   .الٌذم يراكديي بّحبلًؿ الٌسبلـً كاألهفً  ، كهٍا صٌرحى ل

                                                 

 .ٗهجهكعة: ال أريد لٍذم القصيدة أف تىتٍي، ص ،pdfالديكاف، ىسخة (ُ)
ٍػػػد القػػػديـالكتػػاب  فكػػػرم، القػػػس أىطكىيػػػكس، شػػػرحاىظػػر:  (ِ) ، سػػػفر التكػػػكيف، الهقػػػدس، الع

 .ُِاإلصحاح الثٌاهف، اآلية:
 .ٕٓالديكاف، هجهكعة: عاشؽ هف فمسطيف، ص (ّ)
 هقاؿ هف جريدة القدًس العربٌي. (ْ)

 http://www.tlaxcalaالٌرابط اإللكتركىي: 
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   :  يقكؿي
 ءً اٍ ضى يٍ بى الٍ  ؽً بً اٍ ىى لز  اٍ بً   ـي مي حٍ يى 

   (1) .. فو كٍ تي يٍ زى  فً صٍ غي بً 
كقػٍد تهٌيػزٍت شػجرةي الٌزيتػػكًف فػي شػعًر دركيػشو عػػٍف غيًرٌػا هػف األشػجاًر الشػػتٍاًر    

أرًض فمسػػطيفى بزراعًتٍػػػا، كحهًمٍػػػا لهعػػػاىي القداسػػػًة كاألزلٌيػػػًة كالخمػػػكًد، حتٌػػػى غػػػدٍت 
ػػبىًة، فٍػػيى  تحيمىػا إلػػى داللػػة  عبلهػةن عمػػى الكجػكًد كالعبلقػػًة الحهيهػػًة بػاألرًض الهيٍغتىصى

يػرل جٌرافػات االحػتبلؿ تحػاكؿ اقػتبلع أشػجار  دركيػشه  ة، فعىػدها كػافالهكاف كالٍكيٌ 
 ، لكٌىػً فػي الكقػًت كالهكػافً  الٍكٌيػةً  الٌزيتكف الٌركهاىٌي كاف يرل في ذلؾ هحاكلةن لسػمًب 

أشػػجاًر الٌزيتػػكًف الٌتػػي عػػٌدٌا  هػػٍف هقٌكهػػاًت  هػػف هػػكًت  تىبثػػؽي  يػػرل الحيػػاةى  ً كػػافى ذاًتػػ
ـ  عىاصػػًر الٌطبيعػػًة الٌتػػي " تهٌثػػؿ  كجػػكًد اإلىسػػاًف الفمسػػطيىي  عمػػى ، كهػػٍف أٌػػ ًً أرًضػػ

   .(2)األرضى كتىكبي عىٍا؛ بحيثي تىدرجي فيٍا اىدراجى الهخبًر في الهظًٍر"
 يقكؿ:

 اٍ يى حٍ تى  فٍ أٍكى  اٍ يى حٍ تى  فٍ أى ؾى يٍ مى عى كى 
 ؾٍ دى مٍ جً  فً كٍ تي يٍ ز  الٍ  ةً ب  حى  ؿى بً اٍ قى هي  (3)يٍ طً عٍ تي  كىأىفٍ 
ؾٍ دى حٍ كى  تى ىٍ كي  ـٍ كى 

 (4) 
، الٌزيتكًف تهٌثؿي حالػةن هعيشػيٌ  شجرةي ف    ، فهػٍف عصػارًتٍا يىتجػكفى الٌزيػتى ةن لمفمسػطيىٌييفى

، أٌهػا رهزٌيػان فمٍػايتفٌيئكفى  كفي ظٌؿ أشجاًرٌا داللػةي  ، كعمى ىيػراًف أغصػاًىٍا يتسػاهركفى
كالٌتحػػٌدم، فٍػػيى رارى يهػػىحي القػػٌكةى كاإلصػػ زيـً هػػعى األرًض، كالٌىظػػري إليٍػػاالهكاطىػػًة كالػػٌتبل

، لػػذا كػػا عصػػي ةه عمػػى االقػػتبلًع، كهىٍػػا د  الًكفػػاحي فى هػػف الكاجػػًب عىػػدى دركيػػشو ييٍسػػتىهى
   .حى همتحهةن بالجسدً صبً ؛ لتكٌؿ حٌبًة زيتكفو هف الجمدً  إعطاءي 
ـ  هعػالـً الٌطبيعػػًة الٌىباتٌيػًة الٌتػي لٍػا ارتبػاطه ركحػيص هػػعى     كلعػؿ  شػجرةى الٌزيتػكًف هػٍف أٌػ
، فٍيى " در   عبػرى  رضً األ جسػدً ببقػى كاأل كثػؽى األ كااللتحػاـى  هكخى كالش   العراقةى  ؿي تهث  كيشو

                                                 

 .ّٗالديكاف، هجهكعة: آخر الميؿ، ص (ُ)
 .َُُفي شعر هحهكد دركيش، صأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي ( ِ)
 كردٍت لفظة )تعطٍي( ساكىةى الياًء الستقاهًة الكزًف.  (ّ)
 .ِّٓالديكاف، هجهكعة: هديح الظٌؿ العالي، ص (ْ)



172 

 

داعيػان إلػى الٌتشػٌبًث  ،إلػى الػكطفً  شجرًة الٌزيتػكفً دركيشه ب كقٍد رهزى ، (1)" ىيفى الس   لكؼً أ
ا فػػي الى   جػػديي يصػػرخي بصػػيغىًة األهػػر: فيػػكًس إف غابػػٍت عػػف األىظػػاًر، فىى بٍػػا كغرًسػٍػ

ػػ) ػػأى ؿٍ ج  سى ، هقػػػٌدها دالئػػؿى عمػػى ذلػػػؾى يٍ ًبػػػرى عى  اٍ ىى ًً ًً العربػػي  ألرًضػػ (، هيٍعًمىػػان عػػف اىتهاًئػػػ
ًً ٌػي االىتهاءً  (، كعمػى الػٌرغـً هػف قػدـً الٌزيتػكًف كأصػالًت ، كالٌزيتػكفي ، كالٌسػركي : )الجػذكري

ًي أقدـي تجذ   ًي تاريخٌيان إاٌل أٌف زاًرعى  فػي قصػيدة عمى حػٌد قػكًؿ دركيػشو  ران في التٌاريً  هى
 (:)بطاقة ٌكٌية

 يٍ بً رى عى  اٍ ىى أى ؿٍ ج  سى 
 ًب قى لى  بلىٍ بً  ـه اسٍ  أىىىاٍ 
 اٍ ٍى يٍ فً  اٍ هى  ؿ  كي  دو بلىٍ بً  يٍ فً  ره كٍ بي صى 
 ًب ضى غى الٍ  ةً رى كٍ فى بً  شي يٍ عً يى 
 مٍ رً كٍ ذي جي 
 تٍ سى رى  فً اٍ هى ز  الٍ  دً بلىٍ يٍ هً  ؿى بٍ قى 
 ًب قى حً الٍ  حً ت  فى تى  ؿى بٍ قى كى 
 فً كٍ تي يٍ ز  الٍ كى  كً رٍ س  الٍ  ؿى بٍ قى كى 
ًب شي عي الٍ  عً ري عٍ رى تى  ؿى بٍ قى كى 

(2) 
    ، ًً ػٍف كطًىػػ ػػرى عى ٌيج  كقػٍد يحًهػػؿي الٌزيتػكفي عىػػدى دركيػشو داللػػةى ضػياًع اإلىسػػاًف الٌػذم 

 ًً ًي، فتبػدك هفػػردةي الٌزيتػػكًف هبلًصػػقىةن لئلىسػاًف حتٌػػى أثىػػاءى هحاكرًتػػ ًي أيصػػكلي كغابػٍت عىػػ
ػػز ًؿ بٍػػػا، فرهزٌيػػػ ػػػةه بالبكػػاًء عمػػػى كاقػػػًع لمػػٌذاًت الهعشػػػكقًة الهيتىغى ةي الٌزيتػػكًف الفػػػٌذةي ههتًزجى

ػػر ًد فػػي الهىػػافي، كقػػٍد تتحػػٌكؿي الٌداللػػةي فجػػأىةن كتىقمػػبي إلػػى أهػػؿو فػػي البحػػًث عػػًف  الت شى
، أصػػبحى  األيصػكًؿ، فغصػفي الٌزيتػػكًف بعػدى أٍف كػػافى يبكػي عمػػى حالػًة االىػػدثاًر كالٌظػبلـً

.  هتفائبلن بسطكًع ىكرو الٌشهًس كالقهًر ه  ٍف جديدو
 يقكؿي في قصيدًة )ال تىاهي ... حبيبتي(:

ٍكتيًؾ اٍلًحٍمكي قيٍبمىةه   صى
تىٍر  مىٍى كى ىىٍاحه عى  كىجى

                                                 

 .ُْص ،ُط ،، دار فمسطيف، دهشؽديكاف الكطف الهحتؿٌ (، ـُٖٔٗ)الخطيب، يكسؼ (ُ)
 .ّٔالديكاف، هجهكعة: أكراؽ الٌزيتكف، ص (ِ)
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ٍيتيٍكىىةو بىكىىٍ   غيٍصفي زى
ٍر  جى مىٍى حى ٍاًفٍي عى ىى  ًفٍي اٍلهى

 ًً ٍكًل ٍف أيصي  بىٍاًحثىان عى
ٍر  ًف اٍلش ٍهًس كىاٍلقىهى كىعى
(1) 

ًً الٌشػػػرعٌيةى فػػػي اسػػػتىطاًؽ     كألٌف الٌتشػػب ثى بػػػاألرًض هكقػػػؼه كطىػػػيص يعطػػي لصػػػاحًب
ًً فمسػطيىي  الٍكٌيػػًة_  سػهاًع اآلذاًف الٌصػػٌهاًء، فقػد سػػعى دركيػشه _بصػػفًت الجهػاداًت كا 
ًً عيىايي أٍك يجكؿي فػي خػاطًري إلػى رهػزو لمػكطًف كاألرًض  إلى تحكيًؿ " كؿ  ها تقعي عمي

لػػى إعػػبل(2)" ًء هراتػػًب االىتهػػػاًء لمػػكطًف، كتقػػديـً عبلهػػػاتو دال ػػةن عمػػى هشػػػركعٌيًة ، كا 
ـٌ العبلهػاًت الٌدالٌػًة عمػى البقػاًء كاألبدٌيػًة عمػى األرًض  همكٌيًة األرًض، كالٌزيتكفي هػف أٌػ

 الفمسطيىٌيًة.
 يقكؿي في قصيدة )عف الٌصهكًد(:

ًي رً اٍ غى  في كٍ تي يٍ ز  الٍ ري كي ذٍ يى  كٍ لى   سى
 ! اٍ عى هٍ دى  تي يٍ ز  الٍ  رى اٍ صى لى 
 دً اٍ دى جٍ اأٍلى ةى هى كٍ حً  اٍ يى 
 ! اٍ عى رٍ دً  ؾى يٍ طً عٍ ىي  اٍ ىى هً حٍ لى  فٍ هً  كٍ لى 
 ، حً يٍ ر  الٍ  ؿى ٍٍ سى  ف  كً لى 
 ! اٍ عى رٍ زى  حً يٍ ر  الٍ  دى يٍ بً عى  يٍ طً عٍ يي  الىٍ 
 شً كٍ هي ر  لٍ اٍ بً  عي مى قٍ ىى سى  اٍ ى  إً 
..اٍ زى حٍ أٍلىاٍ ؾى كى كٍ ش  الٍ   ! اٍ عى مٍ قى  فى

ًمٍيبىىىٍا ! صى ىىٍا كى ٍارى ٍـى ىىٍحًهؿي عى الى  كىاً 
ٍكفي يىٍسعىٍى ..  كىٍاٍلكى

ًي رى خيضٍ  فً كٍ تي يٍ ز  الٍ  يٍ فً  ؿ  ظى ىى سى   ،تى
 (3)اٍ عى رٍ ًض دً رٍ ؿى اأٍلىكٍ حى كى 

                                                 

 .ُٗهجهكعة: آخر الٌميؿ، صالديكاف،  (ُ)
 .َُّأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي في شعر هحهكد دركيش، ص( ِ)
 .ِِالديكاف، هجهكعة: أكراؽ الٌزيتكف، ص (ّ)
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ففػػػػي الهقطػػػػًع الٌسػػػػابًؽ دعػػػػكةه إلػػػػى االستبسػػػػاًؿ فػػػػي الهقاكهػػػػًة كعػػػػدـً الخضػػػػكًع    
، كالتهٌسػػًؾ بػػالقيـً الٌتػػي لٍػػا ارتبػػاطه بالٌصػػهكًد كالٌتحػػٌدم، أٌهػػا فيهػػا يتعمٌػػؽي  كاالستسػػبلـً
ـ  الهفػػػرداًت، كأكثًرٌػػػا كركدان فػػػي الهقطػػػًع، إذ كردٍت  بهفػػػردًة الٌزيتػػػكًف فٌّىٍػػػا هػػػٍف أٌػػػ

ًي اإلىسػػافي  هػٌرتيًف فػػي سػػياؽً  ػػ الهقطػػًع، ففػػي الهػػٌرًة األيكلػى جػػاءٍت فػػاعبلن لفعػػؿو يهاًرسي
ػػذا ييًحٍيميىػا عمػى الهاضػي العريػػًؽ كالتٌػاريً  األىصػيًؿ، كلػيسى هػػٍف  ػك فعػؿي التٌػذٌكًر، ٌك ٌك
 عبلهةو داٌلةو عميً سكل الٌزيتكًف، أٌها في الهٌرًة الثٌاىيًة فقٍد جاءًت الٌمفظةي عمى عكسً 

هىٌيػػػًة األيكلػػػى، فٍػػػي هسػػػتقبمٌيةه هػػػف خػػػبلًؿ تسػػػكيًؼ الفعػػػًؿ )ظػػػٌؿ(، فهػػػفى الٌداللػػػًة الزٌ 
" عبلهػةن عمػى الكيىكىػًة كالتٌػاريً ،  الهاضي إلى الحاضًر إلى الهستقبًؿ يبقػى الٌزيتػٍكفي 
 .(1)فممٌزيتكًف داللةي الٌتقديًس، كداللةي الثٌباًت األبدٌم "

هػػكر الحػػادم كالخهسػػكف بعػػد الهائػػة( كقػٍد كردٍت لفظػػةي الٌزيتػػكًف فػػي قصػػيدًة )الهز    
ًى دركيػػشه أكرشػػػميـ  ، حيػػػثي شػػٌب كعبلهػػةو هػػفى العبلهػػاًت البلزهػػػًة فػػي تػػاريً  فمسػػطيفى
( الٌتػػي تهحػػكرى حكلىٍػػا الػػٌىص  الٌشػػعرٌم بزيتكىػػةو داهيػػةو فػػي داللػػةو رهزٌيػػةو عمػػى  )القػػدسى

ػػدى فػػي القصػػيدًة عػػددان هػػف اإلشػػاراًت ا لٌتكراتٌيػػًة هثػػؿ: ديهكهػػًة الهػػكًت فيٍػػا، كقػػٍد حشى
)هزهػػكر، ٌمٌمكيػػا، الٌصػػميب(؛ لتصػػب  ٌػػذًي الػػػٌدالالتي فػػي بػػؤرةو كاحػػدةو ٌػػي ديهكهػػػةي 

.  الهكًت في سبيًؿ الٌىضاًؿ كالهقاكهًة، كرفًض الٌرضكًخ لمهحتؿ 
 يقكؿ:

 ةو ىى كٍ تي يٍ زى  ؿى كٍ شى  تٍ ذى خى أى يٍ تً ! ال  ـي يٍ مً شى رٍ اكٍ 
 (2)..ًٍ يى هً اٍ دى 

ًً دركيػػػشه  الػػدٌرًة ىقػػرأي فػػي قصػػيدةً كعبػػرى هرثٌيػػًة هحٌهػػًد     ـي فيػػ )هحٌهػػد( هقطعػػان يرسػػ
صكرةى الفداًء كالٌتضحيًة، بالتٌىاص  هعى حادثًة صمًب الهسػيًح كهػا يػردي فػي الى صػكًص 
ًي عمػى  ًي هصػمكبه كشػعبي الٌتكراتٌيًة، كقٍد كٌظؼى دركيشه ٌػذا الهىحػى فػي إشػارةو إلػى أٌىػ

، كفجػػأىةن يػػأتي الهخمٌػػصي )هحٌهػػد األرًض يىتظػػركفى الٌرحهػػةى كالعػػدؿى ه ىػػذي زهػػفو طكيػػؿو
 ،) ، ركحي شػػعبو الػػٌدٌرة(، العبلهػػةي الهصػػىكعةي هػػف هػػكاٌد ٌػػي: )ىحػػاس، غصػػفي زيتكىػػةو

ي تشيري هجتهعةن إلى الحياًة كالٌتجٌدًد كالفداء.   ٌك
                                                 

 . َٔحهزة، حسيف، هعجـ الهكتيفات الهركزٌية في شعر هحهكد دركيش، ص( ُ)
 .ُّٖالديكاف، هجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، ص (ِ)
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 :يقكؿي 
ه دٍ   هيحى

 يٍ فً  ـي مي حٍ يى كى  ـي اٍ ىى يى  ره يٍ غً صى  عه كٍ سي يى 

 ةو ىى كٍ قي يٍ أى ًب مٍ قى 

 سو اٍ حى ىي  فٍ هً  تٍ عى ىً صي 

 ةو ىى كٍ تي يٍ زى  فً صٍ غي  فٍ هً كى 

دٍ د  جى تى  بو عٍ شى  حً كٍ ري  فٍ هً كى 
(1) 

ػػػػ" الهػػرأةي فػػي     ًً لمهػػرأًة دلػيبلن عمػػى ارتباًطػً بقضػػٌيًتً، فػ كقػد جعػػؿى دركيػشه هػػٍف حٌبػ
فٍػػكى حػػػيفى ، (2)شػػعًري تػػؤٌدم كظيفػػةن رهزٌيػػةن بحتػػةن؛ إٍذ كاىػػػت رهػػزا خصػػبان لػػؤلرض "

األرضى الٌتػػي تعمٌػػؽى بٍػػا، كحػػيف يفٌصػػؿي فػػي ذكػػًر هحاسػػًىٍا يعمػػفي عػػف  يػػذكريٌا يػػذكري 
، كدليػػؿه  ًً الخالػػًد لفمسػػطيفى ، فكأٌىهػػا الهػػرأىةي عبلهػػةه بػػارزةه عمػػى حٌبػػ اىتهاًئٍػػا لفمسػػطيفى
عمى ٌكٌيًتً الكطىٌيًة، كفي قصيدة )شجرة الٌزيتكف الثٌاىية( ىجػد دركيشػان يضػفي عمػى 

تشػػهًة الٌرزيىػػًة الٌتػػي ال تبكػػي كال تضػػحؾي أهػػاـى عكاصػػًؼ زيتكىًتػػً صػػفاًت الهػػرأًة الهح
الٌدًٌر ثابتةن هحتفظةن بشبابٍا، فكأٌىها الٌزيتكىةي هعادلػةي الهػرأًة عبلهػةه ثىابتػةه لئلخصػاًب 

.  في أرًض فمسطيفى
:  يقكؿي

 يى ًٌ  . ؾي حى ضٍ تى  الىٍ كى  يٍ كً بٍ تى  الىٍ  فً كٍ تي يٍ ز  الٍ  ةي رى جى شى 
 يٍ ط  غى تي  اٍ ٍى م  ظً بً  ةي هى شً تى حٍ هي الٍ  حً كٍ في س  الٍ  ةي دى ي سى 
 .ًٍ فى صً اٍ عى  ـى اٍ هى أى اٍ ٍى قى اٍ رى كٍ أى عي مى خٍ تى  الىٍ كى  ، اٍ ٍى قى اٍ سى  
ًٍ فى قً اٍ كى  اٍ ٍى ى  أىكى  سي مً جٍ تى كى  ،ةه سى لً اٍ جى  اٍ ٍى ى  أىكى  ؼي قً تى 

(3) 

                                                 

 ؛ لذا استعىت باالىترىت عمى الهكقًع القصيدة غير هكجكدة في الهرجعيف الهعتهًد عميٍها (ُ)
 اإللكتركىي التالي:

http://www.darwishfoundation.org/printnews 
 .ُِّأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي في شعر هحهكد دركيش، ص( ِ)
 .ِٕٔ، صpdfدركيش، هحهكد، هجهكعة: أثر الفراشة، ىسخة (ّ)
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ًي     كهػػٍف جهمػػًة الػػٌدالالًت الٌرهزٌيػػًة لمٌزيتػػكًف كهكػػٌكفو تشػػكيمٌي لمٌطبيعػػًة الفمسػػطيىٌية أٌىػػ
ـٍ عمػػى اسػػتهراًر الكفػػاًح، فٍػػػك  ػٍػ ايىًة، كيحٌرضي يػػكحي لمهقػػاكهيفى بػػالٌثكرًة عمػػى الٌصػٍػ

 ، ًً ػكى اهتػداده هتجٌددي الخضرًة في كػؿ  الفصػكًؿ، ال يقػكل الخريػؼي عمػى تعريػًة أكراًقػ ٌك
يي، لمكطًف  ًي بعدى أٍف حٌرؼى العػدٌك حػدكدى ػك بٍػذا الٌذم ال حٌد ل " يػذكي حاجػةى الحالػة ٌك

 . (1)الفمسطيىٌية إلى ضٌ  الحهاًس في ىفكًس الفدائٌييف "
 األرًض(:) يقكؿي في قصيدةً 

ٍا اٍلى ًشٍيًد ، ٍىذى ٍاده ًل  فىكيؿ  ًشعىٍاًب اٍلًجبىٍاًؿ اٍهًتدى
 (2)يٍ ىً تٍ مى ه  زى  ةو ىى كٍ تي يٍ زى ده لً اٍ دى تً اهٍ  ؾى يٍ فً  دً يٍ شً اٍ ىى اأٍلى ؿ  كي كى 

ًً الٌسػػبلـي_ بعػػدى ىػػػزكًؿ     فمفظػػةي )زٌهمتىػػي( تحيميىػػا عمػػى حادثػػػًة عػػكدًة الٌرسػػكؿ_عمي
 ًً ًً فػي غػاًر حػراًء، كعكدًتػ إلػى بيػًت الٌسػٌيدًة خديجػة بىػًت خكيمػد، هصػابان  الكحًي عميػ

ًي، فهػا كػافى هىٍػا  ، كبػالعكدًة بٍمعو شػديدو طالبػان هىٍػا أف تزٌهمىػ ًً إاٌل أف ٌػٌدأىٍت هػف ركًعػ
لمقصيدًة ىجدي أٌف دركيشان قٍد تشػٌربى ٌػذًي الحادثػةى، كأضػفى عميٍػا دالالتو جديػدةن فػي 
ػػػػ" الٌزيتػػكفي رهػػزي الحيػػاًة  ػ ىػػٌص القصػػيدًة، كقػػٍد أكسػػبى لفظػػةى الٌزيتػػكًف داللػػةن هركزٌيػػةن، فػ

ك شجري الفقراًء كها ٌك شجري   .(3)األغىياًء " الخضراًء الٌرٌياىًة، ٌك
ًي شػػاعران     كأخيػػران، كهػػف خػػبلًؿ تىػػاكًؿ الٌرهػػكًز الهحكرٌيػػًة لػػدركيشو فػػٌّىىي قػػٍد كجدتيػػ

هتفػػٌردان فػػي تأسػػيًس الخطػػاًب الٌشػػعرٌم الهبىػػٌي عمػػى تػػركيًض أكابػػًد المٌغػػًة كشػػكارًدٌا، 
طػػػكيًر باقتحػػػاـً حػػػاالًت العجػػػًز كالجهػػػكًد كالػػػتٌكٌمًس الفٌىػػػٌي لكثيػػػرو هػػػف الهفػػػرداًت، كت

إهكاىاًتٍػػػا المٌغكًيػػػًة كالٌشػػػعرٌيًة، ككػػػؿ  ذلػػػؾى يصػػػب  فػػػي خدهػػػًة الهضػػػاهيًف كاألفكػػػػاًر 
، كقػػد اسػػتطاعى بفضػػًؿ تقىيػػًة  ًً الهطركحػػًة كصػػياغًة الػػٌرؤل الٌتػػي تجٌسػػدي هعاىػػاةى شػػعًب

   ىداءاته إىساىٌيةه لمعالـً أجهىعى. رهكًزًي الهحكرٌيًة تطكيعى القصيدًة؛ لتمكحى بيفى طٌياًتٍا
 
 
 

                                                 

 .ُٖٓالهٍداكم، صفاء عبد الفٌتاح، األىا في شعر هحهكد دركيش، ص (ُ)
 .ِِّالٌديكاف، هجهكعة: أعراس، ص (ِ)
 .ُٕٔأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي في شعر هحهكد دركيش، ص( ّ)
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 البرتقال  2.1.3
ػػدٍت فػػي شػػعًر دركيػػشو هجػػٌردى هفػػاٌيـى هاٌدٌيػػةو جغرافٌيػػةو     ًٍ  لػػـ تكػػًف الٌطبيعػػةي كهػػا عي

يسػتكحي هىٍػا عىاصػرى ليكٌظفٍػا فػي قصػائدًي، فقػد أدرؾى دركيػشه هػا لمٌطبيعػًة ههٌثمػػةن 
ًي  ًً الٌشػعرٌيًة، كقػٍد ترافقػٍت هعػ بهظاًٌرٌػا كىعكًتٍػا كهعػالـً جهاًلٍػا هػٍف أثػرو عمػى تجربًتػ
ًً الٌشػعرٌيًة، كالٌىبػاتي كهػا أسػمفىا هحػكره  ًً األيكلى كاستهٌرٍت حتٌػى آخػًر أعهاًلػ  هىذي بداياًت
ـٌ  رئيسيص هػف هحػاكًر التٌعاهػًؿ هػعى الٌطبيعػًة  الفمسػطيىٌيًة فػي الٌشػعر، كالبرتقػاؿي هػف أٌػ
، ككاىػٍت هػدخبلن  عىاصًر الٌطبيعًة الٌىباتٌيًة الٌتي تفػٌردٍت بصػكرو كدالالتو عىػد دركيػشو

 لكثيرو هف القضايا.
ًي عمػػى     " الباحػػًث، إذ إٌف البعػػدى الػػٌداللٌي لمبرتقػػاًؿ فػػي شػػعًر دركيػػشو يفػػًرضي ىفسػػ

عػػرؼى هحهػػكد دركيػػش البرتقػػاؿى كرهػػزو هػػف الٌرهػػكًز الفمسػػطيىٌيًة ألٌكًؿ هػػٌرةو فػػي عػػاـً 
ك يي (1)ـ "ُْٔٗ هف أٌـٌ األشجار الٌتػي شػٌكمٍت داللػةن هثقمػةن بػالٌرهًز فػي شػعرًي  عىد  ، ٌك

، بعػػدى الٌزيتػػكًف، فٍػػذي الٌشػػجرة الحهضػػٌية جػػزءه ال يتجػػٌزأ هػػف كاقػػع فمسػػطيف الٌطبيعػػي  
ػػي تتهٌيػػػزي بصػػفاتو جهالٌيػػػةو كشػػكًمٍا، كًطٍيػػػًب ثهاًرٌػػا، كخصكصػػػٌيًة زراعًتٍػػا فػػػي  ٌك
ػا لعٍػكدو طكيمػةو بجهػاًؿ حقػػكًؿ  ٍت فمسػطيفي كارتػبطى جهالٍي رى الهىػاطًؽ الحػاٌرًة، كقػد اٍشػتيًٍ

 الحهضٌياًت الٌتي هف أٌٌهٍا البرتقاؿ.
ًً كقػػٍد تػػراءل لػػػي هػػف قػػػدرًة دركيػػشو عمػػى ترهيػػػًز البرتقػػاؿ إسػػػ    قاطي هشػػاعًرًي عميػػػ

 ، ًي هتػػى شػػاءى أٍف يػػتكٌمـى ، فٍػػك يسػػتىطقي ًً ًً كطباًئًعػػ ًً كهكاقًفػػ ليصػػًبحى هعػػادالن ألحاسيًسػػ
ًي بأعضاًء اإلىساًف كالقمًب كالعيكًف كاليديف فػي هشػاٌدى تصػكيرٌيةو داللٌيػةو تصػؿي  كيقرىي

ًً هقػػاـى اإلىسػػاًف، كرغػػـى ذلػػؾى فٍػػك " ال يٍهػػؿي البعػػدى  الجهػػالي  لمبرتقػػاًؿ  إلػػى حػػد  إقاهًتػػ
 .(2)كتككيفو تشكيمي  طبيعي  أٌخاذو "

 يقكؿي في قصيدًة )يكـ(: 
ؿى اٍلم ٍيًؿ ال ذٍم   (3)ؿٍ اٍ قى تي رٍ بي  يي اٍ دى يى  تٍ مى عى تى اشٍ يىٍا أىك 

                                                 

 .ِٖٗالٌىابمسي، شاكر، هجىكف الٌتراب، ص (ُ)
 .ِٓٗالٌىابمسي، شاكر، هجىكف الٌتراب، ص (ِ)
 .َُٕالٌديكاف، هجهكعة: آخر الٌميؿ، ص (ّ)
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ًي، كلجػأى إلػػى     يي هىػػ ًي فػػىفضى يػدى لقػٍد ٌػربى دركيػػش هػف الهجتهػػًع البشػرٌم الٌػػذم خذلىػ
الٌطبيعػػًة بجهيػػًع هظاًٌرٌػػا؛ لبقاًئٍػػا صػػاهدةن تصػػارعي الحيػػاةى كالٌظػػركؼى القاسػػيةى الٌتػػي 
ًً هىٍا أهػؿه جديػده فػي الحيػاًة، كدافػعه  هٌرٍت بٍا، فاطهأىف  إليٍا كأًلفىٍا كتسٌربى إلى ىفًس

ال ييٍحػػًدثى قطيعػػةن هعٍػػا، كقػػٍد كجػػدى فيٍػػا هػػفى القػػٌكًة هػػا جعػػؿى أشػػجارىٌا كسػػػيؿو  بػػأفٍ 
هتحػٌدرو هػف الٌصػهكًد كالعزيهػًة داخػؿى صػدًرًي، فالٌشػجري خالػده عمػى األرًض ال يٍجريٌػػا 
ًي ال  ػا؛ ألٌىػ ًي ال يفعمٍي ، كلكٌىػ كأبىاًئٍا؛ ألٌف الٌشجرى " إذا فٌكػرى بػالٍجرًة هػف أرًضػً هػاتى

 .(1)يهكتى قبؿى األكاًف " يريدي أفٍ 
 يقكؿ في قصيدة )الخركج هف ساحًؿ الهتكٌسط(:

ٍدًرمٍ  ٍاًر ًفٍي صى ٍيؿه ًهفى اأٍلىٍشجى  (2)سى
ـٌ أٌػػػداًفٍا كهراهيٍػػػا     كقػػػٍد آهػػػفى دركيػػػشه برسػػػالًة الٌشػػػعًر اإلىسػػػاىٌيًة، الٌتػػػي هػػػف أٌػػػ

كًب الهيٍستىٍضػعفًة عػٍف تحكيؿي الهظاًٌر الٌسػمبٌيًة كالهشػاعًر الجاىحػًة ىحػكى إقصػاًء الٌشػع
ٌسػػػػ ي هفػػػاٌيـى العدالػػػًة عمػػػػى  سػػػاحًة الكراهػػػًة البشػػػرٌيًة إلػػػػى تعػػػاليـى إيجابٌيػػػةو سػػػاهيةو تيرى
األرًض، فىىًجدييي كتحتى ٌذا العىكاًف يحػٌكؿي كػؿ  هظػاًٌر الٌطبيعػًة، كهىٍػا البرتقػاؿي إلػى 

 ، فالبرتقػاؿي رهػزه كمٌػيص لمٌشػعًب عبلهاتو رهزٌيةو داٌلةو تساعدييي عمى بث  أفكاًرًي فػي العػالـً
ًي.  الهيدافًع عى

 يقكؿي في قصيدًة )الٌسجيف كالقهر(:
 اٍلًجبىٍاؿٍ  ًقٍىطىرىةً  تىٍحتى  اٍلتىقىٍيىىاٍ  اٍلم ٍيؿً  آًخرً  ًفيٍ 

، هيٍىذي   ًبٍاٍلس بىبٍ  أىٍدرىلٍ  كىأىٍىتى  ايٍعتيًقٍمتي

ٍاًفعي  أيٍغًىيىةن  أىأًلىف   فٍ  تيدى ًبٍيرً  عى  اٍلبيٍرتيقىٍاؿٍ  عى
بٍ  د ٍم كىاٍلغىضى ًف اٍلت حى  كىعى

ٍاؿٍ  فىىيٍكٍا قيريٍىفيمىةى اٍلهيغىى ٍي ًفٍي اٍلر هى دى
(3) 

قػد اسػتطاعى دركيػشه إكسػػابى البرتقػاًؿ رهزٌيػةن هتكٌٌجػػةن عبػرى هجهكعاًتػً الٌشػػعرٌيًة، ك    
ًً الٌطبيعٌيػػًة،  فهىػذي بداياًتػً األيكلػػى كجػدىايي يقػًرفي البرتقػػاؿى بػالكطًف كعبلهػةو هػػف عبلهاًتػ

                                                 

 .ّٗ، صُـ(، شيء عف الكطف، دار العكدة، طُُٕٗدركيش، هحهكد) (ُ)
 . ِِّ، صٕالٌديكاف، هجهكعة: هحاكلة رقـ  (ِ)
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ًي  ًي الهتمقٌػٍي؛ ألٌىػػ ، فسػرعافى هػػا يألفيػ ًً هعػركؼه فػي األكسػػاًط كرهػزو يىجػًذبي األىظػػارى إليػ
ًً دركيػػشه السػػػتعادًة  ، كقػػٍد اسػػػتىدى عميػػ الٌشػػعبٌيًة الفمسػػطيىٌيًة كفاكٍػػةو حهضػػػٌيةو شػػتكٌيةو
، كأصػػبحى بعػد ذلػؾى رهػػزان يعٌبػري عػٍف حالػػًة  ًً ًً فػي الهىػػاطًؽ الهشػتٍرًة بػ ذكريػاًت طفكلًتػ

ػػػكى كػػذلؾى هػػػع فػػاًرًؽ التٌ  ًً هسػػػاكو الٌتشػػٌرًد كالتٌىػػػاثًر فػػي الهىػػػافي خػػارجى الػػػكطف، ٌك شػػػبي
 لمٌساحًؿ الٌذم خرجى الفمسطيىٌيكفى عبرىيي خارجى الكطًف.   

ـٍ يصٍؿ(:  يقكؿي في قصيدة )طكبى لشيءو ل
ـٍ ؟                   ٌي ـٍ   اٍلش ٍيءي أى

ميٍكفى  ـي  ًفٍي  اآٍلفى  يىٍدخي  ذىر ٍاًت بىٍعًضًٍ

ان  اٍلش ٍيءي  يىًصٍيري  ٍادى  أىٍجسى

ٌيـٍ  ٍكفى  كى  كىاٍلهيديفً  اٍلبىٍحرً  بىٍيفى  فى اآٍل  يىتىىىٍاثىري

 اٍلم ًقٍيطىةً 
ن   ٍاًحبلى  سى
ن  أىكٍ    (1)- بيٍرتيقىٍاالى

    ، كقػد اىتقػؿى دركيػػشه بالبرتقػاًؿ هػػف دالالًتػً الحٌسػٌيًة إلػػى دالالتو تجريدٌيػةو هتفاكتػػةو
إذ أصػػبحى رهػػزان لمٌزيىػػًة كلجهػػاًؿ الهحبكبػػًة الٌتػػي طالهػػا تعٌطػػرٍت بعطػػًري، كرهػػزان لمبقػػاًء 
ـٌ تطػػٌكرت الٌداللػػػةي الٌرهزٌيػػةي لمبرتقػػػاًؿ لتشػػػٌكؿى  عمػػى األرًض كالثٌبػػػاًت عمػػى القضػػػٌيًة، ثػػػ
ًً يتجػػٌدد  ٌيهىػةن هحكرٌيػػةن  تجػػديٌا أيىهػػا قػػرأتى هػػف أشػعارو كردى فيٍػػا ذكػػرييي، فهػػف رائحتػػ
ٍهػرًة ٌػك لػكفي الٌىػاًر الٌتػي  ًي الهائػؿى إلػى الحي الٌىضاؿ كيزداد لٍيب الهقاكهة، كها أٌف لكىى

 تهٌثؿي جذكةى الهقاكهًة كالٌثكرًة.
 يقكؿي في قصيدًة )طريؽ دهشؽ(:

   (2)يىٍبتىًدئي اٍلبيٍرتيقىٍاؿي  ًهفى اٍلبيٍرتيقىٍاًلي  
، فأكغػػػؿى فػػػي ك     ًً قػػٍد رافػػػؽى ىسػػػيجي الٌشػػػعكًر بػػػاالغتراًب عػػػًف الػػػكطًف دركيشػػػان كظمٌػػػ

كصػًؼ حالػًة الهغتػػرًب عػٍف فمسػطيفى كبلجػػئو كهىفػي  هسػتعيىان برهزٌيػػًة البرتقػاًؿ بعيػػدان 
بػػيفى هقتىيػػاًت الٌطبيعػػًة  عػػٍف هادٌيػػًة هعىػػايي، فشػػجرةي البرتقػػاًؿ الٌتػػي تتبػػٌكأي هكاىػػةن ٌاٌهػػةن 

                                                 

 .َُٓ، صٕالٌديكاف، هجهكعة: هحاكلة رقـ  (ُ)
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ا عػف كثيػرو هػف األشػجاًر كخضػرًتٍا الٌدائهػًة، كحهػرًة  الٌشجرٌيًة تٌتصؼي بصفاتو تهٌيٌز
تربًتٍا كجهاًؿ هىظًرٌػا كلػٌذًة ثهاًرٌػا، كقػٍد اسػتكحى دركيػشه هػف ٌػذًي الٌصػفاًت صػكرةن 

 لتجٌدًد األهًؿ في الحياًة.
 يقكؿي في قصيدة )الهكت هٌجاىان(:

ٍافى   ...ؿٍ اٍ قى تي رٍ بي  ةى زى اٍ ىى جى  يٍ هً حٍ لى  يٍ فً  ر  هي يى  ؼي يٍ رً خى الٍ  كى
ؿٍ اٍ هى ر  الٍ كى  ةي رى اٍ جى حً الٍ  ًي تي ت  فى ان تي ي  سً اٍ حى ان ىي رى هى قى 

(1) 
ـي_ ٌػك فصػؿي الٌتجػٌرًد كالتٌعريػًة كالٌسػقكًط، كىٍايػةي البدايػًة     ففصؿي الخريًؼ _كها ىعم

ًي الهػػركرى  ًي هػػركره يشػًب ٍف هػػر  عمػى دركيػػشو هػركران جىائزٌيػػان إاٌل أٌىػ ػكى كا  ، ٌك لربيػعو جديػػدو
 ، ىػا تىقمػبي الٌداللػةي هػٍف ىقػيضو إلػى ىقػيضو كقػٍد أحسػفى دركيػشه فػي عمى البرتقاًؿ، ٌك

ًً االسػػت عاىًة بالٌشػػجًر بػػدالن هػػف اإلىسػػاًف لمتٌعبيػػًر عػػف القػػٌكًة كالٌصػػهكًد كالبقػػاًء فػػي كجػػ
يكىٌي؛ ألف  " اإلىسػافى يهػكتي فػي أحسػًف  الحػاالًت هتٌكئػان  الخريًؼ الٌراهًز لمعدك  الٌصٍػ
ًي يهػػكتي كاقفػػان؛ ألٌف أقداهػػً  ًي يسػػقطي فػػي الحػػاًؿ، أٌهػػا الٌشػػجري فٌّىػػ ، كلكٌىػػ عمػػى جػػدارو

؛ لٍػػػػذا أكصػػػػى دركيػػػػشه اإلىسػػػػافى بػػػػالهكًت كاقفػػػػان (2)فػػػػي األرًض عهيقػػػػان " راسػػػػخةه 
 كالٌشجر.

 يقكؿي في قصيدًة )قاؿى الهغٌىي(:
ذى   ٍا هيٍت كىٍاًقفىان ٌىكى

ٍر  ٍاٍلش جى  (3)! كىٍاًقفىان هيٍت كى
هػػزو بطػػكلي  عمػػى أرًض فمسػػطيفى إلػػى كيػػشه بالٌشخصػػٌيًة الفردٌيػػًة كر كقػػد ارتفػػعى در    

الٌشخصػػػٌيًة العاٌهػػػًة الككىٌيػػػًة، كهثػػػاؿي ذلػػػؾى شخصػػػٌيةي )أحهػػػد الٌزعتػػػر( الٌتػػػي هسػػػتكل 
ـٍ يى  ًي عً تى ٍسػػػابتػػدعٍا فػػي حاضػػػًر القصػػيدًة، كلػػ ٍرٌا هػػف الهاضػػي، كعىػػػكافي القصػػيدًة لػػػ

، أٌهػا هفػردةي  عبلقةه هباشرةه ككثيقةه بهخيٌـً تٌؿ الٌزعتر لبلجئيفى الفمسطيىٌييفى فػي بيػركتى
بٍػػا ذلػػؾى الٌىبػػاتي البػػٌرم  الهىتشػػري بكثػػرةو عمػػى أرًض فمسػػطيفى فٍػػي الٌزعتػػًر الهقصػػكدي 

 .  رهزه داؿص عمى الٌتكٌحًد هعى األرضً 
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ػػػري لغكٌيػػػػان هػػػف الهفػػػػرداًت ذاًت الٌداللػػػًة الهسػػػػتقاًة     كسػػػىتعٌرضي لمبرتقػػػاًؿ الٌػػػػذم ييٍعتىبى
ػػبىًة هػػف الكاقػػًع الهعيشػػػي  لمهجتهػػًع الفمسػػطيىيٌ  أحهػػد الٌزعتػػػر(،   فػػػي قصػػيدًة ) كالهيٍكتىسى

، فقػد بػاتى يشػٌكؿي قيهػةن  ًي هف عىايةو كظٍكرو في شعًر دركيػشو كقٍد ىاؿى كهفردةو ها ىالى
ػك بالهقاًبػًؿ باعػثه عمػى الهقاكهػًة كالكقػكًؼ  داللٌيةن لمٌتكٌجًع عمى الكطًف الهسػحكًؽ، ٌك

يػبى الث ػكرًة، صفٌان كاحدان لمٌدفاًع عف الػكطًف، فهػٍف ثػدًم البرتقالػًة يرضػعي الهقػاكهكف حم
ػػصى عىػػدى  خي ػػٍاعي، كيبقػػى عزيػزان غاليػػان هٍهػا رى ـي الفمسػػطيىٌي الٌػذم ال ييبى كالبرتقػاؿي ٌػػك الػٌد

. ك كذلؾى رهزه هكاىيص هرتبطه بفمسطيفى ، ٌك  العدك 
 يقكؿي في قصيدًة )أحهد الٌزعتر(:

ًبي   دي اٍلعىرى  قىٍاؿى  -أىىىٍا أىٍحهى
 تي اٍ يى رى كٍ ذ  ؿي الٍ اٍ قى تي رٍ بي الٍ  صي اٍ صى ر  الٍ  اٍ ىى أى

يٍ سً فٍ ىى  بى رٍ قي  يٍ سً فٍ ىى  تي دٍ جى كى 
(1) 

ًً فػي     ًً الثٌابػًت، كسياسػًت فأحهدي العربػي  كىهػكذجو تػاريخي  لمٌصػهكًد يعمػفي عػٍف هكقًفػ
ىػػػا يتضػػػافري الٌرصػػػاصي رهػػػزي الهقاكهػػػًة كالٌصػػػهكًد هػػػعى بٌيػػػاراًت  الػػٌرد  عمػػػى العػػػدٌك، ٌك

تاريخٌيػًة األرًض، كهثب تػةو لمػػٌذكرياًت الٌتػي يحػاكؿي الهحتػػؿ   عمػػىالبرتقػاًؿ كعبلهػةو دال ػةو 
هحكىٌػػا هػػف الػػٌذاكرًة؛ لتىفمػػؽى داللػػةي الٌىػػكًر كالٌضػػياًء الهػػؤٌدم إلػػى طريػػًؽ العػػكدًة إلػػى 
ٍىضػػػةى ال تكتًهػػػؿي ألف  أحهػػدى الكػػػكىي  لػػـ يػػػزٍؿ خػػػارجى  الػػكطًف، غيػػػرى أٌف األحػػبلـى الهيج

، فػي داللػةو حدكًد الكطًف فػي بقعػةو لمهىفػ ًى هػا تكػكفي بصػفيحو ضػٌيؽو ى أك الهخػيٌـً أشػب
. ًً  عمى اىتهاًء البطًؿ الكطىٌي إلى عالـً البؤساًء كالهقٍكريفى هٍف أبىاًء جمدًت

 أحهد الٌزعتر(:يقكؿي في قصيدة )
ٍكىي  فً الٍ  دي هى حٍ أى كى ٌي   ي ؽً ض  الٍ  حً يٍ فً ص  الٍ  اٍ ذى ٌى  يٍ كى

 ـٍ لً اٍ حى الٍ  ز ؽً هى تى هي الٍ 
ةي فٍ ىى بى ي  .. الٍ لً اٍ قى تي رٍ بي الٍ  صي اٍ صى ر  الٍ  كى ٌي كى   سىجى
 ي ًٍ صً اٍ صى ر  الٍ 
 ـٍ سً اٍ حى  ةو رى يٍ ًٍ عي ظى الىٍ دً اىٍ  كى ٌي كى 
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 (1)ي ًٍ ر  حي  ـً كٍ يى  يٍ فً 
ًً ثهػػػرةن     فبػػالٌىظًر فػػي الٌصػػكرًة الكمٌٌيػػػًة ىجػػدي لمبرتقػػاًؿ اشػػتغاالن رهزٌيػػػان خاٌصػػان بكصػػًف

 كعبلهػػػةن هػػػٍف عبلهػػػاًت جهػػػاًؿ الٌطبيعػػػًة الحقمٌيػػػةً  رئيسػػػةن هػػػٍف ثهػػػاًر فصػػػًؿ الٌشػػػتاًء،
ػػذا يتطمٌػػبي االرتبػػػاطى كقىبمػػةو كرصاصػػةو كشػػػظايا تسػػتحيؿي رهػػزان لمهقاكهػػة كالثٌػػػكرة ، ٌك

بهفردةو ال تخػرجي عػف اإلطػاًر الجهػالٌي لٍػذًي الهفػردًة، أٌهػا أٍف يػرتبطى بالٌرصػاًص الٌػذم 
كفػؽى  دالالتو هتداخمػةن ان فػي الٌداللػًة ككالدةى يؤٌدم إلى الهكًت كالٌدـً فٍػذا ييٍحػًدثي اىزياحػ

، حيػػػػثي يتحػػػٌكؿي الهظٍػػػػري صػػػيركرًة تحكيػػػػًؿ العىصػػػًر الٌراهػػػػًز إلػػػى كياىػػػػاتو هجٌسػػػدةو 
ًً بػػدهاًء  الٌطبيعػػٌي الهتهٌثػػؿي فػػي البرتقػػاًؿ إلػػى ىافػػذةو لمحٌرٌيػػًة كهصػػدرو لمحيػػاًة؛ باهتزاًجػػ

 . قٍا رصاصي العدك   الٌشٍداًء الٌتي أٌز
، كعبػرى     ًً ـي دركيػشه صػػكران لهأسػاًة شػػعًب هسػيرًة بطػػًؿ القصػيدًة )أحهػدى الٌزعتػػًر( يرسػ

ػػٍدرىًج فػػي  ث مىػػًة بهفػػرداتو كثيػػرةو كػػالٌزعتر الهي اًر اإلىسػػاًف بالٌطبيعػػًة الهيهى هٍمتىًفتػان إلػػى اىصػٍػ
ٍف بػػاتى رصاصػػان فػػي  ، فٍػػكى كا  ًً العىػػكاًف، كالبرتقػػاًؿ الٌػػذم ىحػػفي بصػػدًد تسػػهيًة دالالًتػػ

ـه كعبلهػػةه هحػٌددةه لمبػػاحثيفى أيػدٍم  ًي اسػ ػجي فٌّىػػ الهقػاكهيفى عمػػى أرضو هػاتى فيٍػػا البىفسى
ٍف تعػٌرضى لمهػكًت كرهػزييي  عٍف أسهاءو تىًعٍي قضػٌيةى الهطالبػًة بالٍكٌيػًة )البرتقػاؿ( حتٌػى كا 
زي ٌىػػا ثىائٌيػػةي التٌبػػايًف كالٌتشػػاكًؿ فػػي الٌداللػػًة الٌتػػي تحتػػاجي هٌىػػا إلػػػى  ، كتىٍبػػري الٌرصػػاصي

.ب  حثو أرحبى كأشهؿى
 يقكؿي في قصيدة )أحهد الٌزعتر(:

دي اٍليىٍكًهي  !  يىٍا أىٍحهى
ٍاءً  ٍاطىًة اأٍلىٍسهى بىسى ًف اٍلى دىٍل كى ٍاًحًثٍيفى عى  يىٍا اٍسـى اٍلبى

 ًٍ  يىٍا اٍسـى اٍلبيٍرتيقىٍالى
دي اٍلعىٍاًدم    (2)! يىٍا اٍحهى

ػػػسي فيٍػػػا اإلكثػػػارى هػػػٍف إشػػػاراًت     ـٍ يغًفػػػٍؿ دركيػػػشه فػػػي ٌػػػذًي القصػػػيدًة الٌتػػػي ىمهى كلػػػ
الٌطبيعػًة تجسػػيدى أبعػػاًد القداسػًة كاألسػػطرًة لهفػػردًة البرتقػػاًؿ، جػاعبلن هػػٍف أحهػػًد الٌزعتػػًر 
أسطكرةن قيادٌيةن تٌتًحدي هعى عىاصًر الٌطبيعًة، كتهتػًزجي فػي هظاًٌرٌػا، كالبرتقػاؿي هػف ٌػذا 
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ًً فعؿي االقتداًء هف قبػًؿ أحهػد الٌزعتػًر، كبٍػذا يحهػؿي البرتقػاؿي داللػةى اله ىطمًؽ هسىده إلي
ًً الػػٌرؤل كصػػياغًة الكصػػايا، كالهبلحػػظي أٌف دركيشػػان قػػًد اسػػتقطبى  الحكهػػًة فػػي تكجيػػ
، كرهػايي بكابػػؿو هػفى الػػٌدالالًت الٌتػػي سػاعدٍت عمػػى تكسػيًع آفػػاًؽ الٌرؤيػػًة  البرتقػاؿى كرهػػزو

. ًً  لدي
 قصيدة )أحهد الٌزعتر(:ؿي في يقك 

ًرٍيؼً  ًي اٍىًحىىٍاءىٍاتي اٍلخى لى  ... كى
ٍايىٍا اٍلبيٍرتيقىٍاؿً  صى ًي كى  لى

ٍاًئدي ًفٍي اٍلى ًزٍيؼً  ًي اٍلقىصى  لى
ٍاًعٍيدي اٍلًجبىٍاؿً  ًي تىجى  (1)لى

كقػػػًد اختػػػارى دركيػػػشه صػػػكرىيي الفٌىٌيػػػةى هػػػٍف كاقػػػًع الٌطبيعػػػًة الفمسػػػطيىٌيًة كػػػي يضػػػهفى    
تٍػػا الهباشػػرةى عمػػى الهتمقٌػػػي، فىػػرايي يتمقٌػػؼي الهفػػرداًت اليكهٌيػػػةى الٌتػػي تيهػػارىسي فػػػي فعاليٌ 

الحيػػػاًة العاٌهػػػًة لمٌشػػػعًب، كيجػػػٌذريٌا فػػػي تربػػػًة الػػػٌىص  لتصػػػًبحى حالػػػةن هعيشػػػٌيةن لهتمقٌػػػٍي 
، كسػػىأخذي ىهطػػان تهثيمٌيػػان لهفػػردة )البرتقػػاًؿ( هػػف قصػػيدًة )هطػػر ىػػاعـ فػػي  ًً ىصكًصػػ

(، ه  كالحػزفً  إلػى الكفبػةً  القػٌراءً  بعػضً عىػدى  يرهػزي  الخريؼى  "ىٌكٌيفى إلى أٌف خريؼو بعيدو
  .(2)" كالخهكؿً  كالهسكىةً 
:  يقكؿي

 بٍ يٍ رً غى  ؼو يٍ رً خى  يٍ فً  ـه عً اٍ ىى  ره طى هى 

 ءي اٍ ضى يٍ ءي... بى اٍ ضى يٍ بى  ؾي يٍ بً اٍ بى ش  الٍ كى 
 بٍ يٍ غً هى الٍ  يٍ فً  ةه رى اٍ ي  سي بى هٍ ش  الٍ كى 
 ،بٍ يٍ مً ؿه سى اٍ قى تي رٍ بي  اٍ ىى أىكى 
دً  فٍ هً  فى يٍ ر  فً تى  اٍ ذى اٍ هى مً فى  سى  مٍ جى
 دٍ يٍ أيرً  الىٍ  اٍ ىى أىكى 
 بٍ يٍ لً دى ىٍ عى الٍ كى  فً يٍ كً اٍ كى س  الٍ  دً بلىٍ بً  فٍ هً 
 يٍ أيه   ؿً يٍ دً ىٍ هً  رى يٍ غى 
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دٍ يٍ دً جى  تو كٍ هى  بى اٍ بى سٍ أىكى 
(1) 

ٌىىػػا فػػي الهقطػػعً     ػػكري  إٌف أٌكؿى هػػا يسػػترعٍي اىتبا  الٌسػػابًؽ كيػػدعكىا لمتٌأٌهػػًؿ ٌػػكى حضي
أشػػكاؿو كثيػػرةو هعػػزك ةو لمٌطبيعػػًة الٌتػػي الػػتحـى دركيػػشه بٍػػا، لكٌىىػػا سىسػػٌمطي الٌضػػكءى عمػػى 
البرتقاًؿ باعتباًرًي عبلهةن اتٌكأى عميٍا دركيشه الستحداًث هسػافةو عاطفٌيػةو كىفسػٌيةو غيػًر 

( : ، ففي قكًؿ دركيػشو ًً ًي كبيفى كطًى ػأىكى هىتٍيةو بيىى ػاٍ قىػتي رٍ بي  اٍ ىى رةه داهغػةه عمػى ( إشػابٍ يٍ مً ؿه سى
 باسػتهرارً  تىبثػؽي  تػيالٌ  الػٌدالالًت  تكليػدً " لحمكؿو حيزم  لئلىساًف بالٌطبيعًة جسدان كركحان؛ 

يي، كالجهمػػةي (2)"الٌتجػػاكرً  كباىسػيابٌيةً  ، لدرجػػةو يختفػػي فيٍػػا الجػىسي فػػبل ىسػػتطيعي تحديػػدى
ػػالٍ كى الٌسػابقةي لمجهمػػًة الهطركحػًة ) ( تحػػٌددي داللػةى الجهمػػًة التٌابعػػًة بٍ ٍيػغً هى الٍ  يٍ ًفػػ ةه رى اٍ ي ػسي بى هٍ ش 

لٍػا الػكارًد فيٍػػا لفظػةي )برتقػاؿ(، فالٌشػػهسي عبلهػةي الٌىػكًر كاإلشػػراًؽ بٌيػارةه هػف البرتقػػاًؿ 
سػػاعةى الهغيػػًب، كلىػػا أف ىتصػػٌكرى جهػػاؿى ٌػػػذًي الٌصػػكرًة الهكٌثفػػًة الٌتػػي تجعميىػػا ىحػػػٌس 

ـٌ إٌف الٌشػاعرى )أىػا(  ًج الكطًف )البرتقاؿ(، ثػ كفػردو فمسػطيىي  برتقػاؿه يحهػؿي صػفاًت بٌك
ىػػا تتكٌحػػدي الٌداللػػةي فػػي اسػػتبلًب كطػػًف البرتقػػاًؿ رغهػػان  ًي )سػػميب(، ٌك الٌشػهًس، غيػػرى أىٌىػػ

 (.دٍ يٍ أيرً  الىٍ  اٍ ىى أىكى عف اإلرادًة الهسمكبًة )
ًً األيكلػػػى كرهػػػزو     ـي بالبرتقػػػاًؿ كطعػػػـو دهػػػكم  يعػػػكدي لسػػػيرًت كيتجػػػٌددي االٌتحػػػادي كااللتحػػػا

كعبلهػػةو لمبػػذًؿ كالٌتضػػحيًة فػػداءن لمػػكطًف، فغػػٌزةي الٌتػػي سػػٌجمٍت هػػف البطػػكالًت هػػا يثيػػري 
الٌدٌشػةى كاإلعجػابى تػرفضي بيػػعى برتقاًلٍػا الهشػع  بػاحهراًر الػػٌدـً خػارجى غػٌزةى، فٍػكى غػػاؿو 

 دًهٍا الٌذم يهٌثؿي إكسيران لمحياًة كالبقاًء.ك
 يقكؿ في قصيدة )الخركج هف ساحًؿ الهتكٌسط(:

م بٍ  ٍىا اٍلهيعى هي ًي دى ٍ تىًبٍيعي اٍلبيٍرتيقىاؿى أًلىى  كىغىز ةي الى
(3)   

فقػد تبٌىػػى دركيػشه عمػى الٌصػػعيًد الفٌىػٌي الػٌدعكةى لمٌتحػػٌرًر هػفى قيػكًد الٌسػػمطًة أخيػران، ك    
اإلقطاعٌيًة لمهفرداًت الهعجهٌيًة، حاهبلن هشػعؿى التٌبشػيًر باألسػاليًب الحداثٌيػًة فػي تقػديـً 

                                                 

 .ُِِالٌديكاف، هجهكعة: العصافير تهكتي في الجميًؿ، ص (ُ)
، إىطكاف) غطاس (ِ)  الكشػاؼ، بيػركت،  الحديث، دار العربي كاألدب ـ(، الرهزيةُْٗٗكـر

 .ٗص
 
 . ِِّ، صٕالٌديكاف، هجهكعة: هحاكلة رقـ  (ّ)
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ذاًت الػػٌدالالًت الهحكرٌيػػًة الهضػػاهيًف الٌشػػعرٌيًة، كهػػٍف تمػػؾى األسػػاليًب صػػىاعةي الٌرهػػكًز 
لتمػؾى الٌرهػكًز بٌيًة الٌتي تحتاجي هػف الهتمقٌػي فٍهػان عهيقػان لتحميػًؿ البػذكًر التٌككيىٌيػًة الٌضبا

، كهػٍف ٌػًذًي الٌرهػػكًز:  الٌتػي اسػتحدثىٍا دركيػشه عبػرى اشػتباكاتو فكرٌيػػةو كفمسػفٌيةو ككاقعٌيػةو
كحىن إٌف اٌتهػػاهي بالبرتقػاًؿ كالٌزيتػػكًف هسػػت "البرتقػاًؿ كالٌزيتػػكًف، كعىٍهػػا قػاؿى دركيػػشه 

هػػٍف كاقػػًع اإلىسػػاًف الٌػػذم غػػرسى ٌػػاتيًف الٌشػػجرتيًف، كسػػقاٌها بػػالعرًؽ كاألهػػًؿ هىتظػػران 
ثهػػارى هػػا أعطػػى، ٌػػذًي العبلقػػةي بػػيفى الػػٌزارًع كالٌشػػجرًة تحهػػؿي هػػدلكؿى اسػػتهرارى الحيػػاًة 

 كبكثيػرو هػف ٍت ٌػذًي العبلقػةي هى ًصػكاألهًؿ كالكطىٌيًة كالٌتمقائٌيًة، كلكػٍف كبشػكؿو هأسػاكم قي 
بعػػد أف اختمطػػٍت  الػػٌدـً الٌػػذم لػػـ يعػػٍد يبػػًرزي لػػي الهحافظػػةى عمػػى لػػكًف الٌشػػجرًة هػػثبلن،

ا الخضراءي   .(1)باحهراًر الٌدـً كسكاًد المٌيًؿ " أكراقٍي
 

 الّنبات الجهالي    2.3
ـٍ يعػػٍد كركدي الٌىبػػاًت الجهػػالي  ههػػٌثبلن بػػالكركًد كالٌزٌػػكًر فػػي الٌشػػعًر هقتصػػران عمػػى     لػػ

الهسػػتكحاًة ديىاهيكٌيػػان هػػف الحػػدائًؽ  الٌتشػػكيمٌيًة كالٌزخرفٌيػػًة فػػي بىػػاًء الٌصػػكرً  األغػػراضً 
ًي_ باٌتهػػاـً الٌشػػعراء عمػػى هػػٌر  كالبسػػاتيًف، فقػػٍد حظػػيى الٌىبػػاتي الجهػػالٌي _كهػػا أسػػهيتي
العصػػكًر، إًذ اسػػتطاعيكا أٍف يضػػيفكا إلػػى األكصػػاًؼ الهاٌدٌيػػًة أكصػػافان هجػػٌردةن، حيػػثي 

ػػػا عاطفػػػةن صػػػ ادقةن، كاسػػػتغرقكا بكصػػػًؼ جهاًلٍػػػا ىشػػػكةن كغراهػػػا، كشػػػٌبٍكا بٍػػػا بادلٌك
، كتراقصػػكا هػػعى أغصػػاًىٍا الجػػذلى، كتبػػادليكا هعٍػػا عبلقػػةن حهيهٌيػػػةن  الخػػدكدى كالٌىجػػكـى

  كٌدٌيةن.
كقػٍد تطػػٌكرى حضػػكري الٌىبػػاًت الجهػػالٌي فػي القصػػيدًة العربٌيًة_قػػديهان كحػػديثان_ ليعٌبػػرى    

، كػػا دى عػٍف دالالتو هعىكٌيػػةو ، كهػػا كشػٍػ لبراءًة كالٌصػػدًؽ كالٌطٍػػًر كالٌىقػػاًء كهػػا إلػػى ذلػػؾى
ًلػديكا كأهػػاـى  الٌىبػاتي الجهػالي  اىعكاسػان فٌىي ػان فػي الػػٌدالالًت ال سػٌيها عىػدى الٌشػعراًء الٌػذيفى كي

ػػار الهيحاطػػًة بسػػياجو هػػف الٌىػػاًر كالهػػكًت  كهحهػػكد  عيػػكًىٍـ حػػدائؽي هػػف الػػكركًد كاألٌز
هػف تحػٌكًؿ الٌداللػًة بشػكؿو ضػٌدم  هػف الفػرًح إلػى الحػزًف، كهػػفى  ، فعىػدٌا البػد  دركيػشو 

 كهف الحياًة إلى الهكًت. ،الجهاًؿ إلى القبحً 
                                                 

ـ(، هحهػػػػكد دركيػػػػش/ حيػػػاتي، قضػػػػٌيتي، شػػػػعرم، هجمٌػػػػة الكمهػػػػة، ََِٖدكػػػركب، هحهػػػػد) (ُ)
 . ٖ، صُِع
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ار    ، بحضػكرو كاضػحو فػي شػعًر دركيػشو  كقٍد حظي الٌىباتي الجهالٌي كالكركًد كاألٌز
تحػت اءن لٍػا، كهىٍػا عمػى سػبيًؿ الهثػاًؿ قصػائدي سػهى فىجدييي يخٌصصي عىاكيف تحهػؿي أ

( ك )الحديقػة الٌىائهػة( ك )أيسػٌهيًؾ ىرجسػػةن  ػار الػٌدـً عىػاكيف: )الػكردي كالقػاهكس( ك )أٌز
أبعػادان داللٌيػةن  تحهػؿي حكؿى قمبي( ك )هأساةي الىٌرجس همٍاةي الفٌضًة(، كجهيعٍػا قصػائدي 

 هكاجٍػػةً  ىعمػػ كالقػدرةي  راًب فػي التٌػػ ثي شػػبٌ التٌ ، كعمػى رأًس ٌػػذًي الػٌدالالًت " لمٌىظػػرً  الفتػةن 
 .(1)" ائهةي الدٌ  كالخضرةي  فسً الىٌ  كطكؿي  هفً الزٌ 
ػد رىًة هػف عػػالـً     كبعيػدان عػف الٌسػػجاالًت، فقػٍد كقػعى دركيػػشه فػي غػراـً الكمهػػاًت الهيصى

هسػػاًتٍا، هحػاكال اصػطيادى الٌداللػػًة  كػافى الٌىبػاًت، ف حريصػان عمػػى اإلىصػاًت لصػكًتٍا ٌك
ػر م  ألفكػػاًرًي،  ًً فػي الٌطبيعػػًة هىٍػا كربطىٍػا بالحبػػًؿ الس  كقػٍد تغمغػؿى هػػف خػبلًؿ أحاسيًسػػ

ًي إلػى كردةو بيضػاءى بداللػًة الٌصػفاًء كالٌىقػاًء، ف ػ أشػارى هػف خػبلًؿ الٌىباتٌيًة؛ ليتحٌكؿى جرحي
ًً  االختفاًء كراءى  رهزٌيػًة الٌىبػاًت إلػى القػٌكًة الٌتػي تهػؤلي قمػكبى أبىػاًء الٌشػعًب الهيٍعتىػدل عميػ

ًض، كالبػذكًر الٌتػػي لهقاكهػًة الهحتػٌؿ كالهعتػدم، فهٍهػا حػدثى يبقػى لٍػـ اٌتصػاؿه بػاألر 
ػػػكران هتجػػػذ رةن كحاضػػػرةن فػػػي كػػػؿ  ربيػػػعو بػػػالخمًؽ  تخػػػرجي هػػػف بػػػيفً  شػػػقكًؽ الٌصػػػخكًر ٌز

" تسػػػٌربٍت كاهتػػٌدٍت عمػػػى فػػػّف  رهػػكزى الٌىبػػػاًت عىػػدى دركيػػػشو قػػٍد  ، كهػػػف ٌىػػاكالػػٌتبلقيحً 
هسػػػاحًة شػػػعري كمٌػػػً؛ فكػػػافى يحػػػٌكؿي كػػػٌؿ عشػػػبةو فػػػٍي ربػػػى األرًض إلػػػى رهػػػزو لمػػػكطًف 

" ًً  .(2)كالكصكًؿ إلي
 يقكؿي في قصيدًة )في القدًس(:               

ٍرحً . كى  مٍ ٍيرً ده غى حً اٍ كى  يٍ ى  أىكى  يٍ شً هٍ أى ةه  يٍ جي ٍردى  كى

 (  3)ةه ي  مً يٍ جً ىٍ ءي إً اٍ ضى يٍ بى 
 

    ، ًً ًً هػػػف اسػػػتهرارٌيًة الحػػػرًب عمػػػى شػػػعًب ًً كقمًقػػػ كقػػػد عٌبػػػرى دركيػػػشه عػػػٍف إحساًسػػػ
فػاقتىصى صػػكران لمتعبيػػًر عػػٍف ٌػػذا الكاقػػًع هػف الٌطبيعػػة الٌتػػي تعمٌػػـى أف يحٌبٍػػا، كيعتىػػيى 
ًر آذارى  بكركًدٌػا الٌتػػي صػػارٍت عبلهػػاتو عمػػى الكجػػكًد، فعىػػدها تكػػكفي هػػكردةن فػػي شػٍػ

                                                 

  .ِٕٓدركيش، هحهكد، شيء عف الكطف، ص (ُ)

 .َُّأبك هراد، فتحي هحهد، الٌرهز الفٌىٌي في شعر هحهكد دركيش، ص( ِ)
، ىسخة (ّ)  .ُْٕ، صpdfدركيش، هحهكد، هجهكعة: ال تعتذٍر عٌها فعمتى
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، كفػي حالػةو هػف الٌرخػاًء رهًز اإلخصاًب كاالىبعا ًث، فذلؾي هرٌديي إلى أٌف الػكطفى بػأهفو
كالٌسػعادًة، أٌهػػا إذا ظٍػرٍت تمػػؾى الػكركد كالٌزٌػػراتي بهظٍػًر اليبػػاًس كالٌتقٌشػًؼ كالٌضػػعًؼ 

 فٌّف الهحٌصمةى االستىتاجٌيةى أٌف أيدم العبًث قٍد تخمٌمىٍت أرضى الكطًف.
 ابًة الٌسىدياًف(:يقكؿ في قصيدًة )ٌدىة هع الهغكًؿ أهاـى غ

م هي رٍ كيؿ  حى  : بى ثى أىكٍ  ةى عى يٍ بً ط  ب  الٍ حً ىي  أىفٍ  اٍ ىى بو تيعى  ٍر اٍ صى حً الٍ  دى عٍ رى
، ىى ثى ًؽ أىكٍ بً اٍ ىى لز  اٍ بً  يٍ ىىٍعتىىً    يٍ ٍكًز فً م  الٍ  فى هً  فً اٍ ىى حى قيٍطفى الٍ  ؼي طً قٍ رى
 اٍ ىى ىً اٍ رى يٍ ًت جً اٍ تى اٍ بى ىى  يٍ ىىٍسقً ، كى ـً اٍ خى ر  الٍ  يٍ فً  اٍ يى ىٍ يٍ دً رٍ اٍ غى  عي رى زٍ ىى .  رى اٍ آذى  رً ٍٍ شى 
ٍيدً  ىٍ ًإلى  فى كٍ بي ٌى ذٍ يى  اٍ هى دى ىٍ عً  عي الٍ  ىٍ تى هى فى .  اٍ ىى ىً الىٍ زٍ غً  صى    اٍ ٌى رى اٍ زى بي أىكٍ رٍ حى تىضى
كٍ ىى  يٍ كى    ..ؿ  ت  الٍ  ىٍ مى عى  ءً اٍ سى ى  رى الٍ فيؾ  خيصي
 (1)ٍف ؟اٍ يى دً ىٍ س  الٍ  يٍ فً  زً ر هٍ الٍ  ةً دى عيقٍ  فٍ هً 

ـٍ تكػٍف هقصػكدةن لػذاًتٍا بالقػدًر الٌػذم أيًتػٍيحى     كأخيران، فّف  الٌطبيعةى في شعًر دركيشو ل
ا هػػف خػبلًؿ الهبلهسػًة غيػًر الهباشػػرًة  ػراًد تشػكيمٍي ًي هػف خبلًلٍػا لركػػكًب الػٌدالالًت الهي لػ
ٍا هعى عىاصًر الٌطبيعػًة الهتهٌثمػًة فػي ألفػاًظ الٌىبػاًت الجهػالٌي الٌػذم ىحػفي بصػدًد عرًضػ

ضػػهفى ٌػػذا التٌبكيػػًب كالٌترتيػػًب، كهػػف خػػبلًؿ الخصكصػػٌياًت االقتراىٌيػػًة لٍػػذًي األلفػػاًظ 
.) ـي في طٌياًت ٌذا الهبحًث عرضان لهفردتيًف ٌها: )الياسهيفي كالبىفسجي  سأيقىد 

 
 الياسهين  1.2.3

ػػراته     ًي ٌز ، لػػ بيضػػاءي  إف  الياسػػهيفى بهعىػػايي الهعجهػػٌي ىبػػاته ذك رائحػػةو طٌيبػػةو فٌكاحػػةو
رى فػػي الحػدائًؽ كفػي هػداخًؿ البيػػكًت  ، إذ اشػتيًٍ ىدٌيػةه، كأكثػري هػا يىبػتي فػػي بػبلًد الٌشػاـً
كأزقًٌتٍػػػا كعمػػػى أسػػػكاًرٌا، كقػػػٍد حظػػػيى باٌتهػػػاـً الٌشػػػعراًء الهعاصػػػريفى كهػػػىٍـ هحهػػػكد 

تػػي حميػـى الٌشػعبي الفمسػطيىٌي بػالعكدًة إليٍػا بعػػدى أٍف الٌ  دركيػش الٌػذم كجػدى فيػً فمسػطيفى 
ػ ، كأصػػبىحت الجػػدرافي كفاصػػؿو عػػف الػػكطًف عصػػٌيةن ر دكا هىٍػػا، ككٌزعػػكا عمػػى العػػالـً شي

ػؿي  ، ككحمػـو يأهى عمى الهركر، بعدى أٍف كاىٍت تتػزٌيفي بالياسػهيف كعبلهػةو ههٌيػزىةو لفمسػطيفى
ًً الحػػػالهكفى هػػػف أبىػػػاًء الٌشػػػعًب الفمسػػػطيىٌي، فػػػىبلحظي ٌىػػػا  أٌف ثٌهػػػةى تطػػػٌكران داللٌيػػػان بػػػ

                                                 

 . ِِٓكاف، هجهكعة: أرل ها أريد، صالٌدي (ُ)
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يي الهػػادٌم كالجهػػالٌي؛ ليىتقػػؿى إلػػى هرحمػػةو هتقٌدهػػةو فػػي هجػػاًؿ  لمياسػػهيًف قػػدٍ  تعػػٌدل بعػػدى
 الٌتكظيًؼ الٌشعرٌم.

 :في قصيدة )لكحة عمى الجداًر( يقكؿي 
 ، فٍ يٍ هً سى اٍ يى الٍ  دي يٍ رً ىي  ـً مٍ حي الٍ  يٍ فً كى 
 فٍ يٍ ىً سً  ؿً بٍ قى  فٍ هً  ـي لى اٍ عى الٍ  اٍ ىى عى ز  كى  اٍ هى دى ىٍ عً 
 ـً ٍٍ فى الٍ  ىٍ مى عى  يٍ صً عٍ تى سٍ تى  في اٍ رى دٍ جي الٍ  ًت ىى اٍ كى 
   (1)فٍ يٍ رً بً سٍ اأٍلى فى اٍ كى كى 

، فقػٍد     كيىعًطؼي دركيشه بالياسهيًف إلى داللػةو أخػرل، ٌػي العفٌػةي كالٌطٍػارةي كالٌشػرؼي
حافظت الهرأةي الفمسطيىٌيةي عمػى صػكًف عطػًر ياسػهيًىٍا الٌػذم يفػكحي بػالٌطًٍر كالعفػاًؼ 

عػدٌك الهتػػرٌبًص لٍػػا فػػي كػػٌؿ جاىػػبو ليغتىًصػػبىٍا أهػاـى رائحػػًة الجريهػػًة الٌتػػي تفػػكحي هػػف ال
ـٍ تفًمػػٍح فػػي صػػػد  الهغتصػػًب الٌػػػذم هػػٌزؽى ثيابىٍػػػا  ٍػػا هٍتككػػةى الًعػػػٍرًض، لكٌىٍػػا لػػػ كيتركى

الٌذم ٌك عبلهةي الٌشػرًؼ عػٍف صػدًرٌا العػارم، كلمتٌػدليًؿ  عىكةن؛ فطارى عطري الياسهيفً 
ػا العبػكري عمى ذلؾى ىسكؽي هقطعان هف قصػيدة )الجسػًر(  الحكائٌيػًة الٌدراهٌيػة الٌتػي داللتٍي

ػػػي: )ابىػػػةي الٌشػػػيً ( الٌتػػػي كػػػافى  ا، ٌك إلػػػى الحيػػػاًة، كالهقطػػػعي هتعمٌػػػؽه بأحػػػًد شخكًصػػٍػ
 هصيريٌا االعتداءى عمى عذرٌيًتٍا قبؿى قتًمٍا.

 يقكؿ:
 ًٍ ٍت يىًتٍيهى ٍارى  كىاٍلًبٍىتي ال ًتٍي صى

 ًب اٍ يى ث  الٍ  ةى قى ز  هى هي  تٍ ىى اٍ كى 
 فٍ يٍ هً سى اٍ يى الٍ  ري طٍ عً  رى اٍ طى كى 
ى هى  مٍ ذً ال   مٍ رً اٍ عى الٍ  اٍ ٌى رً دٍ صى  فٍ عى   ًي تٍ ؤلى
ًٍ هى يٍ رً جى الٍ  ةي حى ئً اٍ رى 

(2) 
ػػذي رهػػزي الياسػػهيًف فػػي الٌتصػػاعًد كالٌىهػػٌك ليصػػًبحى عبلهػػةى إثػػارةو لمهقاكهػػًة الٌتػػي     كيأخي

هػػػػف شػػػػأًىٍا أف تيىيػػػػرى دركبى الحٌرٌيػػػػًة، كتجهػػػػعى صػػػػفكؼى الهتفػػػػٌرقيفى تحػػػػتى رايًتٍػػػػا، 
فالياسػػهيفي كعبلهػػةو عمػػى الهقاكهػػًة هثيػػره لمعزلػػًة فػػي ىظػػًر الٌػػذيفى يمٌكحػػكفى بالهطالبػػًة 

                                                 

 .ُُٗالديكاف، هجهكعة: العصافير تهكت في الجميؿ، ص (ُ)
 .ُِٕالديكاف، هجهكعة: حبيبتي تىٍض هف ىكهٍا، ص (ِ)
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اليٍػكًد، كيػػدعكفى إلػى فػض  تٌيػػاراًت الهقاكهػًة؛ بحٌجػًة االسػػتطاعًة كردكًد بالٌسػبلـً هػعى 
، كيعتبػرىيي كقبمػػةو  الفعػًؿ هػف اليٍػكًد، غيػرى أٌف فػي الٌطػرًؼ اآلخػًر فريقػان يبػٌرئي الياسػهيفى

. ـي عمى سٌكيفو ا تىا  فيٍا هف الحىاًف رغـى دهكٌيتٍا ها يجعمٍي
 يقكؿي في قصيدة )قتمكؾ في الكادم(:

 اٍ ىى تى لى زٍ عي  ري يٍ ثً يي  في يٍ هً سى اٍ يى الٍ كى 
 ئٍ رً بى  في يٍ هً سى اٍ يى الٍ كى 
فٍ يٍ ك  سً  ىٍ مى عى  تٍ هى اٍ ىى  ةن مى بٍ قي  اٍ يى 

(1)   
ًً فقػد الػتحـى هػعى فمسػطيفى ليكػكفى دااٌلن عميٍػا،     راًتػ كألف  الياسهيفى همتىًحؼه ببياًض ٌز

 ، ًً ًي االىزياحػاتي الٌداللٌيػةي الٌطارئػةي عميػ ككثيران ها ىمهحي التباسان في داللًة الياسػهيًف تعٌهقيػ
ذا اىتحاري العاشػًؽ( تهتػًزجي هبلهػحي األـٌ بهبل ا ٌك هػًح الػكطًف ففي قصيدًة )تمؾى صكرتٍي

هف خبلًؿ كركًد لفظًة الياسهيًف كعبلهةو داٌلةو عمى األـٌ هػٌرةن كعمػى الػكطًف هػٌرةن ثاىيػةن، 
كرٌبهػػػا يعػػػػكدي االلتبػػػاسي إلػػػػى غمبػػػًة صػػػػكرًة الػػػكطًف بصػػػػفاًت األيـ  عمػػػى صػػػػكرًة األيـ  

 الحقيقٌيًة.
:  يقكؿي

ٍبًح .يٍ ه  أًلي  ـه سٍ ا في يٍ هً سى اٍ يى الٍ كى  ٍٍكىةي الص   : قى
ٍاًىيٍ الٍ  ىيٍكًبي  ، اأٍلىغى ٍٍري اٍلجى  (2)ر ًغٍيؼي اٍلس ٍاًخفي . اٍلى 

كيتجػػاكزي دركيػػػشه الهػػػٌد االىكسػػػارٌم فػػػي بمػػػكًغ الػػػٌدالالًت كخمػػػًؽ البلهتكقٌػػػًع هىٍػػػا،    
الجسػػًد( الهصػػٌكرًة لمقػػاًء الٌرجػػًؿ العاشػػًؽ بأىثػػايي  هػػفليػػؿه يفػػيضي )فىجػػدييي فػػي قصػػيدًة 

ها حتٌػػى داخػػؿى حجػػرًة  الهتحػػٌررًة يسػػٌمطي الٌضػػكءى عمػػى حالػػًة االغتػػراًب الٌتػػي تحاصػػٌر
ـٌ  ، كتػػردي لفظػػة )ياسػػهيف( فػػي هطمػػًع الهقطػػًع كحيػػدةن كسػػطى تػػزاحـً األحػػداًث، ثػػ الحػب 

مػػػػى ليػػػػًؿ تٌهػػػكزى الفاصػػػػًؿ بػػػػيفى لتػػػدٌلؿى عمػػػػى حالػػػًة الٌتشػػػػٌتًت كالٌضػػػػياًع باالىسػػػداًؿ ع
 .)ياسهيف( ك )أغىٌية(

 يقكؿ:
، أيٍغًىي ةه  مىٍى لىٍيًؿ تىه ٍكزى ًهٍيفه عى  (1) يىٍاسى
                                                 

 . َِِأحبؾ أك ال أحبؾ، ص الديكاف، هجهكعة: (ُ)
 .ِٖٓأحبؾ أك ال أحبؾ، ص الديكاف، هجهكعة: (ِ)
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ًً العسػػكرٌيًة ىحػػكى الخػػبلًص هػػف     كلتصػػكيًر جػػرائـً الجػػيًش اإلسػػرائيمٌي الٌزاحػػًؼ بفلًتػػ
ػا أىسػبى هػف كمهػًة الياسػهيف  الٌشعًب الفمسطيىٌي لـ يجٍد دركيػشه كمهػةن هضػاٌدةن ليبتكٌر

دى عبػػػػًث الخيػػػػكًؿ عمػػػػى أجسػػػػاًد  ػػػرةو تقًمػػػػبي الٌصػػػػكرةى إلػػػػى الٌضػػػػد ، فتيجػػػػافي هشػػػٍػ كٌز
ًي الهػػكًت أهػػاـى تفػػٌتًح الياسػػهيًف الٌػػذم صػػار عبلهػػةن  العصػػافيًر الٌصػػغيرًة، فيغيػػبى كجػػ

 داٌلةن عمى بعًث الحياًة.
 يقكؿ في قصيدة )أحهد الٌزعتر(:

 ةً رى يٍ غً ص  الٍ  رً يً فً اٍ صى عى الٍ  ىٍ مى عى  ؿي كٍ يي خي الٍ  ًت شى هى 

 فٍ يٍ هً سى اٍ يى الٍ  اٍ ىى رٍ كى تى بٍ اٍ فى 

اٍ ىى تً اٍ هى مً كى  فٍ عى  ًت كٍ هى الٍ ًي جٍ كى  ًليىًغٍيبى 
(2) 

كقػٍد تحٌكلػػٍت أكثػري قصػػائًد دركيػػشو إلػى هكضػػكعاتو ترٌكػػزي عمػى هفػػاٌيـً االىتهػػاًء    
كااللتصػػػػػاًؽ بالٍكٌيػػػػػًة الفمسػػػػػطيىٌيًة، الجئػػػػػان فػػػػػي ذلػػػػػؾى إلػػػػػى االرتباطػػػػػاًت التٌاريخٌيػػػػػًة 
لػػػػى هظػػػػاًٌر الٌطبيعػػػػًة الٌتػػػػي اهتػػػػازٍت بٍػػػػا أرضي  ؛ كا  كالحضػػػػارٌيًة القديهػػػػًة لفمسػػػػطيفى

؛ لتغػػػػػدكى أشػػػػػعارييي ك هػػػػػا لػػػػػك كاىػػػػػٍت صػػػػػكككان لهمكٌيػػػػػًة األرًض الفمسػػػػػطيىٌيًة فمسػػػػػطيفى
ًي دركيػػشه فػػي تثبيػػًت دعػػائـً الكجػػكًد  ، كلعػػٌؿ ٌػػذا الهحػػكرى ٌػػكى هػػا اختٌطػػ لمفمسػػطيىٌييفى

ًي الٌشػػعرٌيةً جعػػؿى دركيػػشه عمػػى األرًض، كهػػٍف ٌػػذا الهىطمػػًؽ   هفتكحػػةن عمػػى ىكافػػذى لغًتػػ
ًً فػػي قصػػيدة )كىحػػفي ىحػػٌب جهيػػًع االحتهػػاالًت، كسػػىدٌلؿي عمػػى ٌػػذا هػػف خػػبلًؿ قكًلػػ

 الحياةى(:
ىىٍسًرؽي ًهٍف ديكٍ  ًة الٍ كى ٍيطى دى اءن لىىىاٍ  ان ًلىىٍبًىيٍ قىز  خى هى اٍ  سى ٌىذى ي جى  ىيسى  بلىٍ ر ًحيٍ الٍ  كى

ٍفتىحي بىاٍ  ىى ًديٍ بى الٍ كى ٍي يىٍخريجى الٍ حى ًهيٍ يىاٍ قىًة كى ٍىاٍ ط ريقىاٍ الٍ  في ًإلىىٍ سى ًهيٍ رى ًت ىى  (3)بلىٍ ان جى
الحيػػاًة كالحصػػكًؿ عمػػى إلػى الٌرغبػػًة الجاهحػػًة باعتىػاًؽ إٌف عىػكافى القصػػيدًة يشػػيري    

ؿي الغػػالي كال ، كيي الحػٌؽ فيٍػػا، كحتٌػػى يتحقٌػؽى الهػػرادي ييٍبػػذى كتبػػدك ، سػػتحيؿي صػػىىعي الهٌىفػيسي
مػػًة األيكلػػى دلػيبلن عمػػى ٌػػذا الهسػػتحيًؿ، فٍػٍؿ هػػف الههكػػًف سػػرقةي  الٌصػكرةي الٌسػػابقةي لمٌك

                                                                                                                                               

 .ّْٔالحصاف كحيدا، صالديكاف، هجهكعة: لهاذا تركت  (ُ)
 .َّٗالٌديكاف، هجهكعة: أعراس، ص (ِ)
 .َُٓالٌديكاف، هجهكعة: كرده أقٌؿ، ص (ّ)
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، كتسػػػييًج دركبو لمٌرحيػػًؿ عػػػف خػػيطو هػػف  ًً فػػػي بىػػاًء سػػهاءو دكدًة القػػػٌز لبلسػػتعاىًة بػػ
ًً إلى الٌطرقاًت؟. ؿ هف الههكًف إخراجي الياسهيًف هف حديقًت  الكطًف؟، ٌك

ػا بخاصػٌيًة التئػاـً     إٌف الٌسهك  فػي صػياغًة الٌصػكرًة عىػد دركيػشو يظٍػري جمٌيػان بتهٌيٌز
: ك القائؿي  ، الٌشػاعر يحػٌددٌا لٍػا كظيفػة تككف أف يجبي   كرةي الصٌ  "الهبىى بالهعىى، ٌك

كىمهحي ذلػؾى هػف خػبلًؿ الخمػيًط الفٌىػي   ،(1)" كشكمٍا القصيدة بىاء لهتطمٌبات تخضع أك
لمٌصػػكرًة الػػكاردة فػػي الهقطػػًع الٌسػػابًؽ، فهػػفى الهرٌكبػػاًت الهػػذككرًة )دكدة القػػٌز، خيطػػان، 
ػػك بىػػػاءي سػػهاءو تسػػٌيجي أبػػكابى الٌرحيػػًؿ، كخػػػركجي  ـي الفمسػػطيىٌي، ٌك الحديقػػة( يىػػتجي الحمػػ

 كبىٍارو جهيًؿ.الياسهيًف الٌذم حهؿى داللةى األرًض كالكطًف بحٌرٌيةو 
ًً فػي     ـي لفظًة الياسهيًف لتقكـى هقاـى بديؿو ال يريػدي دركيػشه الٌتصػريحى بػ كيكثري استخدا

 ًً كثيػرو هػػف األحيػػاًف، ألسػػبابو فٌىٌيػػةو تزيػػدي هػف إٌػػاًب الػػىٌص، كتشػػد  هػػف أزًرًي كببلغًتػػ
ا الٌداللػػةي األصػػمٌيةي، التٌككيىٌيػػًة، فعىػػدى إعػػادًة إىتػػاًج الٌمفظػػًة الهيتػػكارل خمفىٍػػا تىكًشػػؼي لىػػ

ػػحي أيقكىػػػةى )ياسػػهيف( الٌتػػػي تحهػػؿي داللػػػةى  لػػى آًخػػػًرًي( ىمهى ففػػي قصػػػيدًة )إلػػى آخػػػرم كا 
الجهػاًؿ كالٌزيىػػًة فػي األصػػؿ الهعجهػٌي كالكضػػعٌي الهتعػارًؼ عميػػً تتحػٌكؿي إلػػى داللػػةو 
تو هضاٌدةو كعبلهػةو دالٌػةو عمػى الهكػاًف، حيػثي جػاءٍت ضػهفى شػبكةو عبلئقٌيػةو هػعى كمهػا

( عمػػى االلتفػػاًؼ بٍػػا كالجريػػاًف  تػؤٌدم الٌداللػػةى الهعاكسػػةى لٍػػا، كبالتٌػػالي تيٍمػػًزـي )ياسػػهيفى
 في هجراٌا الٌداللٌي.

 :  يقكؿي
 (2)دٍ يٍ دً حى  فٍ هً  ةن بى ك اٍ ك ؽي بى فه ييطى يٍ هً سى اٍ يى 

كًفػػٍي هرحمػػةو هػػفى الهراحػػػًؿ الٌتػػي ازدٌػػرٍت فيٍػػا الٌداللػػػةي يضػػعي دركيػػشه الياسػػػهيفى    
ًي داللػػةن ريخاهٌيػػةن، فتسػػتكًقفيىا لفظػػةي الياسػػهيفً  فػػي هقطػػعو هػػف  حيػػاؿى ىظػػًرًي؛ ليصػػىعى لػػ

ًً لمفظػًة )هصػرًع(، كػأٌف دركيشػان  ( كهضػاؼو إليػ قصيدًة )هطر ىاعـ في خريػؼو بعيػدو
ـ  ليػػػٍأتي بعػػػدى الهصػػػرًع كالهػػػكًت كالدةي )جىػػػيف(، قػػػٍد أرادى أف ييىبئى  ػػػا عػػػٍف خبػػػرو رآيي، ثػػػ ىى

كبالٌربًط بيفى األطراًؼ األيكلى ىجدي الٌتقابؿى كاًضػحان بػيفى )هصػرًع الياسػهيًف( ك )هػكتي 
جىػػيف(، كىسػػتىتجي هػػف ذلػػؾى أٌف الياسػػهيفى داؿص هػػف دالالًت الحيػػاًة كالػػكالدًة؛ لػػذا أرادى 

                                                 

ا ـ(، سىككفََِٖالحهيد، هٍىد) ( عبدُ)  .ٔٔص الثقافة،  الل، كزارة راـ ىريد،  ها يكهن
 .َٔٔالٌديكاف، هجهكعة: لهاذا تركتى الحصافى كحيدان، ص (ِ)
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ػك جىػيفه قبػػؿى أٍف اليٍػكدي هصػٌدرك بضػا ًي ٌك ًى كقتمػ عًة الهػكًت إلػى الفمسػػطيىٌييف صػرعى
، فقٍد صارى   ،كفى الفمسػطيىيٌ  ييقتػؿى  أف العػادمٌ  كهػف ،بيعػي  الطٌ  كهف ،الهألكؼً  هف" يكبيرى

 .(1)" الهٍىة؟ لٍذي كاقي خمى يي  ألـ
 :  يقكؿي

 فٍ يٍ هً سى اٍ يى الٍ  عً رى صٍ هى  يٍ فً  ؾى اٍ ىى يٍ أىرى  يٍ لً كٍ قي تى  الىٍ 
 ءٍ اٍ سى هى  يٍ ًٍ جٍ كى  فى اٍ كى 
ىً  يٍ تً كٍ هى كى  فٍ يٍ جى

 (2) 
    ًً ، كفيػ كأخيران، فقٍد كافى تكظيؼي الٌرهكًز عىدى دركيشو ههىٍجان كذا أٌػداؼو كاضػحةو

 ، ًً  فػي شػػعرً  يعهػؿي  "إذ كػافى الٌرهػػزي هػف اإلشػارًت هػا يؤٌكػػدي ىضػجى الٌتجربػًة الفٌىٌيػػًة لديػ
هػػف  ٍا اإليحائٌيػةى تسػتهٌد قػدرتى  رهزٌيػػةو  إلػى لغػةو  الٌشػعرٌيةي  المٌغػػةي  عمػى أف تتحػٌكؿى  دركيػشو 
كالٌرهػػػػكزي الٌىباتٌيػػػػػةي بكصػػػػًفٍا أداةن لتجسػػػػيًد الهعاىػػػػاًة الحقيقٌيػػػػػًة ، (3)" ٌػػػػا لمكاقػػػػعً تجاكزً 

لئلىسػاًف الفمسػػطيىٌي هكٌجٍػةه فٌىٌيػػان لخدهػًة ٌػػذا الغػرًض، كهػػٍف ٌىػا كػػافى عمػى الهتمقٌػػٍي 
ٍػػػػدو لػػػيسى يسػػػيران؛ إلبػػػراًز جكاىػػػًب القػػػػدرًة العهػػػؿي عمػػػى تشػػػعيًب الػػػٌدالالًت، كبػػػذؿي ج

.  اإليحائٌيًة كالٌداللٌيًة لتمؾى الٌرهكًز الٌتي تجاكزٍت الكاقعى الهادٌم إلى كاقعو تجريدم 
 

 البنفسج  2.2.3
ـٍ تكػػػٍف ىظػػرةي دركيػػػشو إلػػى الٌطبيعػػػًة ىظػػػرةن فكتكغرافٌيػػةن عػػػابرةن، فقػػد    الهػػػسى فػػػي  لػػ

ًً أللفاظً  ا_ ذائقػػةى الهتمقٌػػي،  ألفػػاظي ٍػػا كهىٍػػا اسػػتخداًه الٌىبػػاًت الجهػػالٌي _كهػػا أسػػهيتٍي
ًً هػػٍف دالالتو  كحفٌػػزىيي عمػػى الهشػػاركًة الفاعمػػًة لصػػاىًع الػػٌىص  فػػي تأكيػػًؿ هػػا فػػي ىٌصػػ
؛  ، كقػػد كقػػعى االختيػػاري عمػػى البىفسػػػًج كهفػػردةو هػػف حقػػًؿ الٌىبػػاًت الجهػػػالي  يحػػاءاتو كا 

. ٍىي لتككفى حاًضرةن كرهزو هحكرم  هرٌكزو جاب ًً  كدفعىٍي إلى تحميًم
    ًً ظ ػؼي عىػدى دركيػشو كرهػزو يػكهئي  الٌرائحػةً  ان طٌيػبى بٌرٌيػىباتان  كىجدي البىفسجى بكصًف ييكى

، ك  ًي الػكعيي بأٌٌهي ػًة بتاريخٌيًة الفمسطيىٌي عمى أرًضًً يحهؿي داللػةى االىتهػاًء الٌػذم أساسػ
                                                 

 .ٖٓالبيضاء، ص تكبقاؿ، الدار دار عابر، كبلـ في عابركف ـ(،ُُٗٗهحهكد) دركيش، (ُ)
 .ُِِالٌديكاف، هجهكعة: العصافير تهكتي في الجميًؿ، ص (ِ)
  .ْٖٓص، هجىكف التراب ،الىابمسي، شاكر (ّ)
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، كهػف ٌىػا ميٍا، كيرتبطي بحمـً العكدًة إلػى الػكطًف؛ الحفاًظ ع ًً ألٌف جػذكرىيي هتأٌصػمةه فيػ
كػػافى البىفسػػجي هػػف العبلهػػاًت كاإلشػػاراًت كاألدلٌػػًة الٌتػػي تػػدعـي هرتكػػزاًت كجػػكًد الٌشػػعًب 
ػٍتٍا أيػػدم  الفمسػطيىٌي، باإلضػافًة إلػى الحقػكًؿ بهػا فيٍػا هػف أشػجارو كهزركعػاتو غرسى

ػػراتو األجػداًد كاآلبػػاًء، كقػػد اختػارى دركيػػشه البىفسػػجى ليقاًبػؿى اإلشػػا ًً هػػف هؤش  رةى لهػػا فيػ
تسػتأٌؿي اعتبػارىيي دافعػان لبلىتشػاًر كالكجػػكًد عمػى األرًض، كرهػزان ههتًزجػان بهتاٌػاًت ليػػًؿ 

.  االحتبلًؿ يثيري في الٌىفًس دعكةى هقاكهًة اليٍكًد الهغتصبيفى
ذا اىتحاري العاشًؽ(:  يقكؿي في قصيدة )تمؾى صكرتٍا ٌك

ٍارىةى  شى ٍ أىًجدي اإلًٍ  كىاٍلد ًلٍيؿٍ كىالى
ذ بي اٍلر ٍاًكمٍ   كىأيكى

 ٍ قيكٍ كىالى جى كىاٍلحي  (1)ؿٍ أىًجدي اٍلبىىىٍفسى
ًي ىيمقػٍي بظػبلًؿ الٌدراسػًة عمػى قصػيدًة )األرًض(     كفي الهقاـً البحثي  الٌذم ىستعًرضي

كىهػػكذجو عمػػى القصػػائًد الٌتػػي اسػػتغرؽى دركيػػشه فيٍػػا فكػػرىيي لقمػػًب دالالًت كثيػػرو هػػػف 
، كىعػػكدي باإلشػػارًة ْ، كهىٍػػا هفػػردةي البىفسػػًج الػػكاردةي فػػي القصػػيدًة )الهفػػرداًت  ( هػػٌراتو

ًر ثاىيةن إلى حادثًة  ، شٍػ ًر آذارى ايىًة فػي شٍػ قتًؿ البىاًت الخهًس هٍف قبػًؿ جىػكًد الٌصٍػ
، كقػٍد أخػذًت الحادثػػةي حٌيػزان كاسػعان فػي هػتًف القصػػيدًة، االخضػراًر كالجهػاًؿ كالخصػًب 

.إذ عد  دركيشه الح ًً  ادثةى دافعان لبلىتفاًض عمى القًٍر كالٌتسم ًط بكؿ  هعطياًت
ػةي البىفسػًج فػي سػياؽو إخبػارم  عػػف     ففػي الهقطػًع االسػتٍبللٌي لمقصػيدًة جػاءٍت لفظى

ػػػػٍت حادثػػػػةي قتػػػػًؿ خهػػػػًس بىػػػػاتو أهػػػػاـى هدرسػػػػةو ابتدائٌيػػػػةو بدايػػػػةن  االىتفاضػػػػًة الٌتػػػػي كاىى
ىا كاىٍت بدايةي الٌصػراًع بػيفى البىفسػًج الحػاؿ  هحػؿ  دـً البىػاًت، كالبىدقٌيػة  الشتعاًلٍا، ٌك

ٌثػؿي طػػرؼى الٌصػراًع اآلخػًر )الجىػػدٌم اإلسػرائيمٌي(، كقػٍد حهمػػٍت هفػردةي البىفسػػًج الٌتػي ته
( تػؤاًزري ٌػػذًي  ، كلفظػػةي )اشػتعمفى داتو بػدـو بػاردو داللػةى الثٌػكرًة قبػػؿى سػقكًط البىػاًت هستشػٍػ
الٌداللػػػةى باعتبػػػاًر البىفسػػػًج لػػػـ يػػػزٍؿ هػػػاًىحى الكجػػػكًد كالٌتجػػػٌدًد كالجهػػػاًؿ، ككػػػذلؾى لفظتػػػا 

( هكٌهمتا الٌداللةى الهعهارٌيةى لهفردًة البىفسًج.  )افتتحفى   ىشيدى
:  يقكؿي

                                                 

ذا اىتحاري العاشًؽ، ص (ُ) ا ٌك  . ِٕٗالٌديكاف، هجهكعة: تمؾى صكرتٍي
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ًة ، قىٍالىٍت لىىىٍا اأٍلىٍرضي  ىىًة ااٍلٍىًتفىٍاضى ، ًفٍي سى ٍارى ًٍٍر آذى  ًفٍي شى
ٍارى هىر ٍت  ًٍٍر آذى ًكي ةى . ًفٍي شى ٍا اٍلد هى ٌى ٍهسي أىٍسرىٍارى ًقي ًة خى ًج كاٍلبيٍىدي ٍفسى ٍاـى اٍلبىىى  أىهى

قىٍففى بىىىاٍ  اًئي ةو  تو . كى ةو اٍبًتدى ٍدرىسى مىٍى بىٍاًب هى ٍرًد كىاٍلز ٍعتىرً  عى ٍمفى هىعى اٍلكى  ، كىٍاٍشتىعى
مىًدم  . اٍفتىتىٍحفى ىىًشٍيدى اٍلت رىٍاًب  اٍلبى
(1) 

تفػٌكيى ( كمهػةو َّكلدفًع الٌداللًة باٌتجايو آخرى تتكػٌرري هفػردةي البىفسػًج هػٌرةن أخػرل بعػدى )   
اًد البىػػػاًت داخػػؿى الػػػىٌص، هسػػتخدهاى أسػػػمكبى  بٍػػا دركيػػشه قبػػػؿى إعػػبلًف خبػػػًر استشػٍػ

االستشػػراًؼ فػػي ذكػػػًر الٌىتيجػػًة )االىتفاضػػػًة( قبػػؿى إيػػراًد الٌسػػػبًب )حادثػػًة القتػػػًؿ(، كال 
تمبػػثي بكصػػمةي الػػٌىٌص تغييػػرى اٌتجػػاًي الٌسػػرد إال  كتسػػتجيبي داللػػةي البىفسػػًج بالهعٌيػػًة هػػعى 

ًر كالٌتحػػٌكًؿ فػػي الٌداللػػًة، فبيىهػػا كػػافى البىفسػػجي هتػػكٌردان ياىعػػان أهػػاـى عيػػكًف الػػٌىص  لمتٌغٌيػػ
البىػػاًت ىجػػدييي قػػػٍد هػػاؿى قمػػيبلن، كقػػػٍد رأل أجسػػادٌف  هضػػٌرجةن بالػػػٌدهاًء، كداللػػةو عمػػػى 

.    االستثارًة لمحزًف كاأللـً
:  يقكؿي

ن  ٍاؿى قىًمٍيبلى جي هى  اٍلبىىىٍفسى
ٍكتي اٍلبىىىٍاًت  ًليىٍعبيرى صى
(2) 

كقػػًد اختػػارى دركيػػشه البىفسػػجى هػػٌرةن أخػػرل فػػي أحػػًد الهقػػاطًع كقػػريفو لمبىدقٌيػػًة الٌتػػي    
ػػػًة بػػػػيفى الهفػػػػردتيًف )البىفسػػػػج كالبىدقٌيػػػػة(  حهمىٍػػػػا الجىػػػػدٌم اإلسػػػػرائيمٌي، كعىػػػػدى الهقارىػ

ًر آذارى  ًر  يصػػعيبي كضػػعي هقاربػػةو بيىٍهػػا، غيػػرى أٌف هػػركرى خهػػًس بىػػاتو فػػي شػٍػ شػٍػ
ٍهػػا يجعػػؿي األهػػرى ههكىػػان ىكعػػان هػػا، ففػػي الٌزهػػاًف  كالجهػػاًؿ كالخصػػًب االخضػػراًر  أهاهى

ًي  كالهكػػاًف اٍلم ػػذيف يكػػكفي البىفسػػجي فيٍهػػا عبلهػػةن لمجهػػاًؿ كالٌىقػػاًء كالط ٍػػارًة، يقتػػًربي هىػػ
 ، كػػؿ  عاشػػؽو كهرتػػادو لهىظػػرًي كرائحًتػػً تىتظػػػري البىدقٌيػػةي لتقػػكـى بهٌٍهػػًة القتػػًؿ كاإلجػػػراـً

ختيػػػارى البىفسػػػًج هقصػػػكده لتمػػػؾى الغايػػًة، هٌهػػػا يضػػػعي احتهػػػاؿى اقتػػػراًف البىفسػػػًج فكػػأىف  ا

                                                 

 .ُّٔالٌديكاف، هجهكعة: أعراس، ص (ُ)
 .ُّٔالٌديكاف، هجهكعة: أعراس، ص (ِ)
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ػا هىفصػمةن عػف غيًرٌػا "بالبىدقٌيًة كػػػػ  يي ، (1)" عبلهػاتو ال يهكػفي تىاكلٍي  كبالبىفسػًج كحػدى
 كعبلهةو هتحٌكلةو إلى خبلًؼ ها ٌك هألكؼه فيٍا.

:  يقكؿي
ٍارى  ًٍٍر آذى ًفٍي شى ٍاـى الٍ .  كى ٍهسي هىر ٍت أىهى ًقي ًة خى ًج كاٍلبيٍىدي ٍفسى  بىىى

اًئي ةو بىىىٍاتو .   ةو اٍبًتدى ٍدرىسى مىٍى بىٍاًب هى قىٍطفى عى سى
(2) 

اًد بىػاًت الهدرسػًة أهػاـى عيػكًف البىفسػػًج     كبعػدى اسػتيقاًظ األرًض عمػى صػدل استشٍػ
كاىػػٍت صػػرخةي الجهيػػًع هػػف الثٌػػٌكاًر كالهىتفضػػيفى هدكٌيػػةن، كالخطػػابي األهػػرٌم الهغمٌػػػؼي 
ًه لػػػؤلرًض أف تتقٌبػػػؿى دفػػػىىٍـٍ فيٍػػػا دفاعػػػان عىٍػػػا، أٌهػػػا هسػػػاحةي الهػػػكًت  ػػػ بالٌرجػػػاًء هكج 

ىػػا تبػػػرزي حػػدكدي العبلهػػًة الهكاىٌيػػػًة الهكاىٌيػػةي فٍػػي هحػػ ٌددةه بػػػيفى البىفسػػًج كالبىدقٌيػػًة، ٌك
 لهفردًة البىفسًج.

 :يقكؿي 
 جً سى فٍ ىى بى الٍ  فى يٍ بى  ًت اٍ رى يٍ غً ص  الٍ  ًت اٍ يى تى فى الٍ  عى هى  يٍ ىً يٍ ىٍ فً دٍ تى  فٍ أى ؾً كٍ جي رٍ أى
ةً ي  قً دي ىٍ بي الٍ كى 

(3) 
ـٌ هتمقٌػػك     لقػٍد أرادى دركيػػشه باسػتخداـً البىفسػػًج كهفػردةو لٍػػا فكضػاٌا الٌرهزٌيػػةي أٍف يشػت

ىصكًصًً ركائحى عطرٌيةن هترعةن بدالالًت الحٌرٌيًة كالجهػاًؿ كالفػداًء كالٌصػهكًد، بػدالن هػف 
ًً فػي حٌيػزو هػفى الخيػاؿً   ركائًح القًٍر كاالستعباًد كاالحتبلًؿ عمى األرًض، فسػهحى لىفًسػ
بتكليًد دالالتو هخالفةو لمهألكًؼ، إٍذ جعؿى البىفسجى عبلهػةن لبلعػتبلًء كالقداسػًة كهػا لػك 
ًً كترتفػعي  ًي هئذىػةن تػدٌلؿي عميػ ًي كٌؿ ساهعو لمٌىػداًء، فجعػؿى لػ كافى هسجدان كدارى عبادةو يؤٌه

 في أعبليي.
 يقكؿ في قصيدة )كىحفي ىحٌب الحياةى(:

ىىٍحفي ىيًحب  الٍ  يىاةى إً كى اٍ  اٍ ذى حى ٍىاٍ  اٍستىطىٍعىىاٍ  هى ًبيٍ  ًإلىٍي  بلىٍ سى
يٍ  ًٍ ىىٍرقيصي بىٍيفى شى ا أىٍك ىىًخيٍ  . فً يٍ دى كى ٍيهى ًج بىٍيىى ٍفسى ىىةن ًلٍمبىىى  (1)بلىٍ ىىٍرفىعي ًهٍئذى

                                                 

دراسػػػػة بعىكاف:التحميػػػػؿ السػػػػيهيائٌي لمخطػػػػاب الٌشػػػػعرٌم فػػػػي الىقػػػػد ، ـ(ََِٗفػػػػاتح)، عػػػػبلؽ(ُ)
جراءاتً(  .ّص’ِع، ِٓهج، هجمة جاهعة دهشؽ، العربٌي الهعاصر)هستكياتً كا 

 .ُّٕالٌديكاف، هجهكعة: أعراس، ص (ِ)
 .ُّٗالٌديكاف، هجهكعة: أعراس، ص (ّ)
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ػػػجي فػػي بعػػػًض الهجتهعػػاًت عمػػػى قبػػكًر األهػػػكاًت كعبلهػػةو هكحيػػػةو     ػػعي البىفسى كييٍكضى
بػػالحزًف كاأللػػـً عمػػى الفػػراًؽ، كقػػٍد أشػػارى دركيػػشه إلػػى ٌػػذًي الههارسػػًة ، طالبػػان هٌهػػٍف 
ًً أٍف يقكهػػػكا بػػػبعًض الههارسػػػاًت، كهىٍػػػا كضػػػعي سػػػبًع سػػػىابؿى  يعػػٌدكفى تػػػدابيرى جىازًتػػػ

(.خضراءى عمى التٌابكًت ب رى الهحبطيفى  دالن هف البىفسًج الٌذم سٌهايي )ٌز
:  يقكؿي

 اٍ كٍ شي هٍ اٍ كى 
 مٍ دً اٍ دى أىجٍ  ًت اٍ كى طي خي  ىٍ مى عى  يٍ عً هى  فى يٍ تً هً اٍ صى 
 الىٍ . كى  يٍ لً أىزى  يٍ فً  مً اٍ ى  الٍ  عً قٍ كى كى 
عيكٍ تى  ٍٍكى سى فٍ ىى بى الٍ  مٍ رً بٍ قى  ىٍ مى عى  اٍ ضى  جى ، فى

ٌٍري الٍ  ك ري الٍ  فى يٍ هيٍحبىطً زى  ًت كٍ هى بً  ىٍ تى كٍ هى ييذى
عيكٍ اٍ أىكى  ؿى بٍ حيب  قى الٍ  ضى ًً . كى  ىٍ مى عى  اٍ ًى
ٍبعى سى كٍ بي اٍ ت  الٍ   ءى إفٍ اٍ رى ضٍ ؿو خى بً اٍ ىى ًت سى

كيًجدىتٍ 
(2) 
فقٍد سٌجؿى دركيشه حهاسةن شعرٌيةن ىػادرةن، إًذ اسػتطاعى احتػكاءى كفي ىٍايًة الهطاًؼ،    

ًً الكقػػكؼي أهػػاـى هػػرآًة الػػكطًف  ًؿ عميػػ ـٍ يكػػٍف هػػفى الٌسػٍػ ا، فمػػ األرًض برهػػكزو هػػف جىًسػٍػ
ًً دالالًتٍػػا،  ًي فػػي تكجيػػ ًي فػػي هكٌكىاًتٍػػا الٌطبيعٌيػػًة الٌتػػي أىٍكٍتػػ ليػػرل صػػكرةن هطابقػػةن لػػ

ًي كباإلصػػػراًر عمػػػى تحقيػػػ ًً الٌشػػػعرٌيًة الهقاكهػػػًة لمفكػػػًر االحتبللػػػٌي غيػػػرى أٌىػػػ ًتػػػ ًؽ هعجزى
يكىٌي زهىٌيػان كهكاىٌيػان ككصػؿى  االستيطاىٌي الهعٌزًز باآللًة الحربٌيًة قٍد سػابؽى العػدك  الٌصٍػ

حػاهبلن لٍػا كحالهػان بػالعكدًة إلػى فمسػطيفى قبػؿى  إلى قراًر الهأساًة الفمسطيىٌيًة كأعهاًقٍا،
ًي أٍف تختمً   .  الهكتي  يدي  سى

 
 
 
 :الخاتهة 

                                                                                                                                               

 .َُٓالٌديكاف، هجهكعة: كرده أقٌؿ، ص (ُ)
 .ُِِالٌديكاف، هجهكعة: جدارٌية، ص (ِ)
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ـٌ لػؾ الحهػػد ، كظػاٌرا كباطىػػا كهػا يحػٌب رٌبىػػا كيرضػى، الحهػد لمٌػً أكال كآخػػرا    المٌٍػػ
،  كأسػألؾ الهزيػػد هػف فضػػمؾ، عمػى هػا أىعهػػت بػً عمػٌي هػػف حسػف تهػاـ ٌػػذا البحػث

 . كبعد، كخير هأهكؿ، كدكاـ تكفيقؾ يا أكـر هسؤكؿ
ػػػػ فػي ٌػذا البحػث_   بتكفيػؽ المٌػً _  فقد تكٌصػمت    الٌرهػكًز الهحكرٌيػة  )الهكسػكـً بػ

( إلػى ثهػػرات كىتػػائج أجهمٍػػا فػي شػػعًر هحهػػكد دركيػش/ دراسػػة سػػيهيائٌية_ تحميمٌيػػة 
 فيها يأتي:

ـ  الكسػائًؿ كالٌتقىيػاًت الفٌىٌيػة الٌتػي يمجػأي لٍػا األدبػاءي كالٌشػعراءي   .ُ إٌف الٌرهزى هف أٌػ
ًً خػػػػكاطريٌـ، عىػػػػدها ال تسػػػػت طيعي الكمهػػػػةي بػػػػالهفٍكـً لمتٌعبيػػػػًر عٌهػػػػا تعػػػػتمجي بػػػػ

 الهعجهٌي الهباشًر أداء تمؾى الكظيفًة.

لمهػػىًٍج الٌسػػيهيائٌي خصكصػػٌيةه عػػف غيػػًري هػػف الهىػػاًٌج الٌىصػػٌيًة فػػي تحميػػػًؿ  .ِ
الػٌىٌص الٌشػعرٌم، باسػػتىطاًؽ الٌرهػكًز كفػتًح الهغػػاليًؽ الهعقٌػدة، كتأسػيًس عبلقػػًة 

كى يقػكـي عمػى ت -تكاصؿو بيفى )الٌىٌص  فكيػًؾ العبلهػاًت كاإلشػاراًت الهتمٌقي(، ٌك
قىػػًد العبلقػػػًة بػػيفى الػػػٌداؿ   ػػًة، كفػػػؾ  عي الهتىػػاثرًة فػػػي فضػػاًء الى صػػػكًص الهدركسى

 كالهدلكًؿ في ثىاياٌا.  

هحهػػػكد دركيػػػش هػػػف أكثػػػًر الٌشػػػعراًء الهعاصػػػريفى احتفػػػاءن بػػػالٌرهًز فػػػي  يعػػػدٌ  .ّ
 ، ًً ًً كشػػعًب ًً ككطًىػػ ًً كسػػيمةن لخدهػػًة قضػػٌيًة أرًضػػ أشػػعاًرًي، فقػػٍد كجػػدى هػػف خبلًلػػ
ـي الٌرهػػػًز فػػي شػػػعًرًي كهتكػػأو فٌىػػػي  يسػػاًعديي عمػػػى كلػػكًج رحػػػاًب العػػػالـً  فاسػػتخدا

 أجهعى.
ـً رهػػػكًزًي الهحكرٌيػػًة، فكػػػافى يحػػًرصي عىػػػدى .  تجٌىػػبى دركيػػػشه الهباشػػرةى فػػػي تقػػديْ

ٍػػػا فػػػي الٌسػػػياًؽ الٌشػػػعرٌم عمػػػى الهكاءهػػػًة بػػػيفى آلٌيػػػًة الٌتكظيػػػًؼ  ابتكاًرٌػػػا كزج 
ًي.   كالفكرًة الهراًد تبميغيٍا، كالهعىى الهتكقًٌع تأديتي

ًي الٌشػػعرٌيةى، ٓ ػػ ـي أغراضى . أٌدل التٌعبيػػري الٌرهػػزٌم لػػدل دركيػػشو هكاقػػؼى هتعػػٌددةن تخػػًد
ى جاىػًب الهكقػػًؼ الجهػالٌي كالفٌىػػٌي، كقػد اسػػتطاعى خمػؽى رهػػكزو هحكرٌيػةو هػػف إلػ

 .  هفرداتو جاهدةو ال تيٍفًضي إلى طاقاتو إيحائٌيةو عىدى بعًض الٌشعراًء اآلخرٍيفى
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ٔ ًً . اسػػػتطاعى دركيػػػشه تطكيػػػػعى الٌرهػػػكًز الٌشخصػػػٌيًة الهبتكػػػػرًة فػػػي تشػػػكيًؿ رؤيًتػػػػ
ةن هسػتىدةن إلػػى رؤلن كأفكػارو تتغٌيػػري بػيفى هرحمػػةو الٌشػعرٌيًة، كجعمىٍػػا رهػكزان هحكرٌيػػ

 كأخرل. 
، القمػػػًب، األرًض، ٕ . اسػػتطاعٍت الٌدراسػػػةي ربػػطى الٌرهػػػكًز الهحكرٌيػػًة التٌاليػػػة: )الػػٌدـً

ًى الٌداللػػًة الٌرهزٌيػػة  البحػػًر، الػػٌريًح( فػػي عبلقػػةو لجدلٌيػػًة الحيػػاًة كالهػػكًت، كتكجيػػ
 كاإلشارٌية ىحك ٌذا الحقًؿ الٌداللٌي. 

: )الحجػر، المٌيػؿ، الهىفػػى، .  اسػتطاعت الٌدراسػةي ربػػطى الٌرهػكًز الهحكرٌيػًة التٌاليػػةٖ
ًى الٌداللػػًة الٌرهزٌيػػة  الحصػػاف( فػػي عبلقػػةو دالٌػػةو عمػػى الحٌرٌيػػًة كالعبكدٌيػػة، كتكجيػػ

 كاإلشارٌية ىحك ٌذا الحقًؿ الٌداللٌي. 
.  هٌثمػػػت قضػػػٌيةي فمسػػػطيفى لػػػدركيشو ٌٌهػػػان كجكدٌيػػػان، فعػػػاشى طيمػػػةى سػػػىي عهػػػًرًي ٗ

ًي يىعكسي عم  ى خيالً الٌشعرٌم.هصطحبان ذلؾى الٍـ ، هٌها جعم
َُ  ) ، البرتقػػاؿى . اسػػتطاعت الٌدراسػػةي ربػػطى الر هػػزيًف الهحػػكرٌييًف التٌػػالييف: )الٌزيتػػكفى

في عبلقةو عىكىتٍػا بػػػػ)الٌىباًت الهثهػًر( ضػهفى حقػؿو داللػي   بعىػكاًف: )الثٌبػات 
 كالٌتحٌكؿ في الٌرهكًز الهحكرٌيًة أللفاًظ الٌىباًت(.

(  . اسػتطاعت الٌدراسػةي ر ُُ ، البىفسػػجى بػطى الٌرهػػزيًف الهحػكرٌييًف التٌػالييف: )الياسػهيفى
في عبلقةو عىكىتٍا بػػػ)الٌىباًت الجهالٌي( ضهفى حقػؿو داللػي   بعىػكاًف: )الثٌبػات 

 كالٌتحٌكؿ في الٌرهكًز الهحكرٌيًة أللفاًظ الٌىباًت(.
  
هػكًز الهحكرٌيػًة كها أتكٌجً إلى إخكتي الٌدارسيف بتكصػية حػكؿ دراسػة هزيػدو هػف الرٌ    

 الحاهمًة لدالالتو أخرل تعٌد خركجا عمى الهألكؼ . 
ٌػػػذي خبلصػػػة هقتضػػػبة لهػػػا تكٌصػػػمت إليػػػً فػػػي ٌػػػذا البحػػػث، فػػػّف تحقٌػػػؽ هىػػػً    

ال فحسػبي  الغرض، كحصؿ بً الهقصكد، فػذلؾ فضػؿ هػف المٌػً، فمػً الحهػد كمٌػً، كا 
 أٌىىي بذلتي جٍدم كاستفرغتي طاقتي. 

ـٌ الٌصػػالحات، كصػػٌمى المٌػػً كسػػمٌـ عمػػى خيػػر خمقػػً،  كالحهػػد لمٌػػً الٌػػذم     بىعهتػػً تػػت
 كخاتـ رسمً ىبٌيىا كعمى آلً كصحبً، كهف استٌف بسٌىتً إلى يكـ الٌديف .
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 :الهراجع
 .القرآن الكريم

ؽ: عمي بف هحهد يحق، تبدائع الفوائد، ابف القٌيـ الجكزٌية، هحٌهد بف أبي بكر بف آيكب
 .العهراف

، شرحً ككتب ٌكاهشً: رحمة ابن بطوطة ـ(،َُُِ)بف عبداللابف بطكطة، هحهد 
 طبلؿ حرب، بيركت، دار الكتب العمهية.

، تحقيؽ: العهدة في هحاسن الشعر وآدابو، ـ(ُُٖٗالقيركاىي) أبك عمي ابف رشيؽ،
 .هحهد هحيي الديف عبد الحهيد، دار الجيؿ

 .الهكتبة الٌتجارٌية، تصحيح: أهيف سعيد، القاٌرة، الّديوانابف شٌداد، عىترة، 
، تحقيؽ: كهاؿ هصطفى، هكتبة نقد الّنثر، ـ(ُٕٗٗ)ابف قداهة، قداهة ابف جعفر

 الخاىجي، القاٌرة.
، تحقيؽ: عٌزة حسف، هطبكعات هديرٌية إحياء يوانالدّ ـ(، ُِٔٗ)ابف هقبؿ، تهيـ

 الٌتراث، دهشؽ.
 . صادر بيركت، دار ،العرب لسان، ـ(ََِٖ)هكـر بف هحهد هىظكر، ابف
 ةالعربيٌ  سةالهؤسٌ  ،ةالهحتمّ  فمسطين في ةعريّ الشّ  الحركة، ـ(ُُٖٗ)صالح ،أصبع أبك

 .راساتلمدٌ 
 .بيركت العمـ، دار ،والّتجّمي الخفاء جدلّية ـ(،ُٕٗٗ)كهاؿ ديب، أبك

 .، هجمة عالـ الفكرهز األسطورّي والبناء االجتهاعيّ الرّ ، ـ(ُٖٓٗ)أبك زيد،أحهد
، أعٌدي والمبّ  والفؤاد والقمب الّصدر بين الفرق بيانـ(، ََِٗ)أبك عبدالل، الٌترهذم

 لمفكر البيت الهمكٌية هؤسسة آؿ لمٌىشر كقابمً باألصؿ: يكسؼ كليد هرعي،

 .األردف اإلسبلهٌي، عهاف،
" المون وأبعاده في الّشعر الجاىمي/ شعر الهعّمقات نهوذجًا  ـ(،ََِّ)أبك عكف، أهؿ

رسالة هاجستير غير هىشكرة، إشراؼ:إحساف الٌديؾ، جاهعة الٌىجاح ، "
 .الكطىٌية، فمسطيف، ىابمس

، رسالة " صورة العدّو في شعرز هحهود درويش " ـ(،ُٗٗٗ)أبك غيث، أسهاء غيث
 إشراؼ األستاذ الٌدكتكر: ٌاشـ ياغي، الجاهعة األردىية. ،هاجستير
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عالـ الكتب  ،دنقل، دراسة ُأسموبّيةشعر أهل ـ(، ََِّ)فتحي هحهد أبك هراد،
 .الحديث

عالـ الكتب  ،الّرهز الفّنّي في شعر هحهود درويشـ(، ََِْ)فتحي هحهد أبك هراد،
 .الحديث

 دار الهعارؼ، ،الّرهز والّرهزّية في الّشعر الهعاصرـ(، ُٖٕٗ)أحهد، هحهد فتكح
 .بيركت

 .، بيركتاآلداب، دار الّشعرّية العربّية، ـ(ُٖٕٗ)أدكىيس، عمي أحهد
 .، دار العكدة، بيركتزهن الّشعر، ـ(ُٖٕٗ)أدكىيس، عمي أحهد

 .رهزم عبدي جرجس :ترجهة ،فمسفة تاريخ الفنّ ، اكزر،ٌآرىكلد
رم، أبك هىصكر هحٌهد بف أحهد ، تحقيؽ: هحٌهد ةهعجم تيذيب الّمغـ(، ََُِ)األٌز

 .عكض هرعب، بيركت، دار إحياء الٌتراث العربيٌ 
، سحر األساطير/ دراسة في األسطورة والتاريخ والحياة، ـ(ََِٓ)ألبيديؿ، ـ.ؼ

 .ترجهة: حٌساف هيخائيؿ اسحؽ، دهشؽ، دار عبلء الٌديف
، ترجهة: كهاؿ بشر، هكتبة الشباب، دور الكمهة في المغة، ـ(ُٕٓٗ)ستيفف أكلهاف،

 .القاٌرة
الهركز الثقافي العربٌي، ، اقد األدبيّ دليل النّ ، ـ(َََِ)هيجاف الركيمي، سعد، البازعي،

 .ار البيضاءبيركت، الدٌ 
دهشؽ، دار  ،الهيثولوجيا الكنعانّية واالغتصاب التّوراتيّ  ـ(،ُٖٖٗ)الباش، حسف

 الجميؿ.
 ، دار الجميؿ.الهعتقدات الّشعبّيةالباش، حسف، الٌسٍمٌي، هحهد، 

 .هكتبة الىٍضة الهصرية ،الهوت والعبقرّية ـ(،ُِٔٗ)بدكم،عبد الرحهف
، " الّرهز التّاريخّي وداللتو في شعر عّز الّدين هييوبي "، ـ(ََِٗ)بركاتي،الٌسحهدم

 رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة العقيد الحاج لخضر، الجزائر.
 بيت هىشكرات، درويش " هحهود تكّمم " ىكذا،  ـ(ََِٗ)كآخركف اإللً عبد بمقزيز،

 .العربية الكحدة دراسات بزيع، بيركت، هركز شكقي ،الفمسطيىيٌ  الٌشعر
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، دار الكتب العمهٌية، هحهود درويش شاعر األرض الهحتّمة ـ(،ُُٗٗ)بيضكف، حيدر
 بيركت.

، دار                                                             حمية البشر في تاريخ القرن الثّالث عشرـ(، ُّٗٗالبيطار، عبد الرزاؽ)
 .صادر، بيركت

، بيركت، دار شرح ديوان الحهاسة ،ـ(َََِ)يحيى بف عمي أبك زكرٌيا ،التٌبريزم
  .الكتب العمهية

، ترجهة: هحهد ىظيؼ، إفريقيا الٌشرؽ ىي الّسيهيولوجيا ها، ـ(ُْٗٗ)تكساف، برىار
 .لمىشر

 اب،سميهاف سميـ البكٌ  تحقيؽ: ،غة وسّر العربّيةفقو المّ ، ـ(ُْٖٗ)أبك هىصكر ،عالبيٌ الثٌ 
  دهشؽ. شر،باعة كالىٌ لمطٌ دار الحكهة 

، " جدلّية الحياة والهوت في شعر هحهود درويش " ـ(،َُِّ)جرادات، رائد كليد 
 .ة دراسات العمكـ اإلىساىٌية كاالجتهاعٌيةالجاهعة األردىٌية، هجمٌ 

، القاٌرة، أيتراؾ الخطاب الّشعرّي عند هحهود درويشـ(، ََُِ)الجٌزار، هحهد فكرم
 .لمٌىشر كالٌتكزيع

 .، دار ىٍضة هصر لمطباعةالرهزّية في األدب العربيّ ، ـ(ُٕٓٗ)الجىدٌم، دركيش
 هكتبة لبىاف، ،هوسوعة هصطمحات الفمسفة عند العربـ(، ُٖٗٗ)جيرار جٍاهي،

 .ىاشركف
رٌم، هحهد القاٌرة، دار  ،عمم الفولكمور)دراسة الهعتقدات الّشعبّية( ـ(،َُٖٗ)الجٌك
 .الهعارؼ

" تحّول الّرؤيا في ديوان )تمك صورتيا وىذا انتحار ـ(، ُٖٓٗ)هدحت الجٌيار،
 .هجمة إبداع ،العاشق( "

، القاٌرة، دراسة في شعر رّواد اإلحياء /قصيدة الهنفى، ـ(َُُِ)الجٌيار، هدحت
 هكتبة األسرة.

 ،" عرفات ياسر احلالرّ  ئيسالرّ  هراثي في األسطورة"  ـ(،ََِٗ)الرحيـ حهداف، عبد
 .األقصى جاهعة هجمة

 .الككيت ة عالـ الفكر،هجمٌ  ،" الّسيهيوطيقيا والعنونة "ـ(، ُٕٗٗ)جهيؿ حهداكم،
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هجهع  ،هعجم الهوتيفات الهركزّية في شعر هحهود درويشـ(، َُِِ)حهزة،حسيف
 حيفا. المغة العربية،

، أطركحة " اليوّية والغيرّية في ديوان أحد عشر كوكبًا "ـ(، َُِِ)حٌهك، رابعة
 جاهعة الٌسكربكف، باريس.، دكتكراي

هحهد  ق:ػتحقي، في عموم البالغة يضاحاإل، ـ(ُٖٗٗ)أبك عبدالل ،القزكيىيالخطيب 
 بيرَت. ،ة لمكتابالعالهٌيكة الشر، عبد الهىعن خفاجي

 .، دار فمسطيف، دهشؽديوان الوطن الهحتلّ ـ(، ُٖٔٗ)الخطيب، يكسؼ
 ، جاهعة ديالى.العربيّ الّرهز في الّشعر ، ـ(َُُِ)خمؼ، جبلؿ عبدالل

" االّتجاىات الّنقدّية الحديثة في تمّقي النّص الّشعرّي عند  ـ(،ََِٗ)الخكالدة، فتحي
 .، جاهعة هؤتةدكتكراي، رسالة هحهود درويش "

هجمة  ،" أيقونة الخيول في نّص أهل دنقل)الخيول( "ـ(، َُِّ)ختاـ عثهاف الخكلي،
 .العمكـ اإلىساىٌية كاالجتهاعٌية

 .دار العكدة ،شيٌء عن الوطنـ(، ُُٕٗ)هحهكد دركيش،
 البيضاء. تكبقاؿ، الدار دار ،عابر كالم في عابرون ـ(،ُُٗٗ)هحهكد دركيش،

 .، هىشكرات كزارة الٌثقافة، راـ اللذاكرة الّنسيان ـ(،ُٕٗٗ)دركيش، هحهكد
 .، هجٌمة الكمهةهحهود درويش/ حياتي، قضّيتي، شعري، ـ(ََِٖ)دكركب، هحهد

 .، دار الكرهؿالّشعر والقضّية /هحهود درويش ـ(،ُٓٗٗ)الٌديؾ، ىادم سارم
  هحهد، ، تحقيؽ: يكسؼ الٌشيهختار الّصحاحـ(، ُٗٗٗ)الٌرازم، هحٌهد بف أبي بكرو 

 بيركت، الهكتبة العصرٌية.
، ترجهة: كجيً أسعد، دهشؽ، كزارة انتصارات التحميل الّنفسيّ  ـ(،ُّٖٗ)راكك، بيير

 .الٌثقافة
 دار اليازكرمٌ  ،األثر التّوراتي في شعر هحهود درويش ،ـ(َُِِ)عهر بيحات،الرٌ 

  .عهاف كزيع،شر كالتٌ ة لمىٌ العمهيٌ 
: أىّهّيتو وأنواُعُو "، ـ(ََِٖ)رحيـ، عبد القادر ، هجٌمة " العنوان في الّنصِّ اإلبداعيِّ

 كمٌٌية اآلداب كالعمكـ اإلىساىٌية، جاهعة الهمؾ هحهد خيضر.
 .، دار الٌىٍار لمٌىشر، بيركتالهوت والّشعر ـ(،ُّٕٗ)فؤادرفقة، 



213 

 

، " ظاىرة الّتناص في لغة هحهود درويش الّشعرّية "ـ(، ََِِزرديىي، هرضٌية زارع)
 .pdfىسخة
شاراتيا  ـ(،ُٓٗٗ)الٌزعبي، أحهد الّشاعر الغاضب هحهود درويش: دالالت المغة وا 

حاالتيا  .، دائرة الهطبكعات كالٌىشر، عهافوا 
 ، الٌىسر الٌذٌبٌي.هن طرائف العادات وغرائب الهعتقدات ـ(،ُٔٗٗ)زىاتي، هحهكد سبلـ

 ، دار الٌثقافة.ءار البيضا، الدٌ هحاضرات في الّسيهيولوجيا، ـ(ُٕٖٗ)هحهد الٌسرغيىيي،
، رسالة " جهالّية الّرؤيا في شعر هحهود درويش "، ـ(ََِٗ)سعيد، هبارؾ هحهد

 .  ف غىيـ، جاهعة تشريف، كمٌي ة اآلداب، إشراؼ الدكتكر:غسادكتكراي
 ، ترجهة: ثائر أديب، دار اآلداب لمٌىشر.تأّهالت في الهنفى، ـ(ََِْ)سعيد، إدكارد
، دار لغز عشتار واأللوىّية الهؤّنثة ألىلز الّدينز واألسطورة، ـ(ُٔٗٗ)الٌسٌكاح، فراس

 .عبلء الٌديف، دهشؽ
والهعنى/ دراسات في الهيثولوجيا والّديانات األسطورة ـ(، ََُِ)الٌسٌكاح، فراس

 .، دهشؽ، دار عبلء الٌديف لمٌىشر كالٌتكزيع كالٌترجهةالهشرقّية
، قٌدـ لً كشرحً: هجيد طراد، بيركت، ديواُنو ورسائمو ـ(،ُْٗٗ)الٌشابٌي، أبك القاسـ

 .دار الكتاب العربيٌ 
ة في الهعاصر/ دراسة نّصيّ  عر العربيّ " داللة الهوت في الشّ ـ(، َُِّ)شادك، هحهد

، رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة الحاج جدارّية هحهود درويش "
 .لخضر، الجزائر

 هحاضرات ،األدبّي " ّص يهياء والعنوان في النّ عمم السّ " ، ـ(َََِ)عهار ،شمكام
جاهعة هحهد خيضر، كمية ، الهمتقى الكطىٌي األكؿ لمٌسيهياء كالٌىٌص األدٌبي

 كالعمكـ.اآلداب 
عالـ  كاهؿ يكسؼ حسف، ترجهة: ،الهوت في الفكر الغربيّ ـ(، ُٖٕٗ)شكرف،جاؾ

 الهعرفة.
 (، الهكتبة الٌشاهمة.pdf، ىسخة)الّديوانشكقي، أحهد، 
ة العاٌهة ، الٍيئة الهصريٌ الهدارس الهسرحّية الهعاصرة، ـ(ُِٖٗ)صبيحة، ىٍاد

 .لمكتاب، القاٌرة
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 ةواالنجميزيّ  ةوالفرنسيّ  ةالعربيّ  باأللفاظ الفمسفيّ  الهعجم، ـ(ُِٖٗ)جهيؿ، صميبا

 .لبىاف المبىاىي، الكتاب دار ،ةوالالتينيّ 
رثاء الهدن األندلسّية/ صخب  ـ(، "ََِٔ)طاٌر، عمي باقر، هسبكؽ، هٍدم

، أكراؽ هؤتهر فيبلدلفيا ثقافة الهقاكهة، هف كتاب: الهقاوهة اإلسالهّية "
 العمهي لكمٌٌية اآلداب كالفىكف، جاهعة فيبلدلفيا، جرش.الهؤتهر الٌدكلي العاشر، 

هع هقارنتيا بنظائرىا  األهثال في النثر العربّي القديمـ(، ُٔٓٗعابديف، عبد الهجيد)
 ، دار هصر لمطباعة.في اآلداب الساهية األخرى

رسالة هاجستير غير هىشكرة،  " الّدم في الّشعر الجاىمّي "،، ـ(َُِِ)العارضة، ىٍيؿ
 إحساف الٌديؾ، جاهعة الٌىجاح الكطىٌية، فمسطيف، ىابمس. إشراؼ:

 ،، دار الفارس لمٌىشرالّتكرار في شعر هحهود درويش، ـ(ََِْ)عاشكر، فٍد ىاصر
 عهاف.
ة هجمٌ  ،" درويش هحهود شعر في الحوار نهاط" أـ(، َُِْ)قكيدر العبادم،عيسى

 .ةالجاهعة األردىيٌ  ة،كاالجتهاعيٌ  ةاإلىساىيٌ  العمكـ دراسات
" قصيدة األداء الجهالّي/ هأساة الّنرجس وهمياة الفّضة ـ(، ََِٖ)عبادم، رحهف

 .، جاهعة القادسٌية، هجٌمة آداب البصرةأنهوذجًا "
، الهجمس الكطىٌي لمٌثقافة اّتجاىات الّشعر العربّي الهعاصرـ(، ُٖٕٗ)إحساف عٌباس،

 .الككيت كاآلداب،كالفىكف 
 الثقافة. الل، كزارة راـ ،نريد ها يوًها سنكونـ(، ََِٖ)هٍىد الحهيد، عبد

 الككيت. عالـ الهعرفة، ،قمق الهوتـ(، ُٕٖٗ)أحهد عبد الخالؽ،
، هىتدل " التّأويل والهكان، دراسة في شعرز هحهود درويش "عبد الٌرحهف، حىاف، 

 .الهتكاهمة الهقاالًت األدبٌية كالهكتبة األدبٌية
الّصورة الفّنّية في الّشعرز الجاىمّي في ضوءز الّنقدز ـ(، ُٕٔٗ)عبد الٌرحهف، ىصرت

 .، عٌهاف، هكتبة األقصىالحديث
 زيتكىة ،درويش هحهود عند ةالّشعريّ  الّتجربة رتطوّ  ـ(،ُٕٗٗ)هحهد الهطمب، عبد

 جرش هٍرجاف في ةقديٌ الىٌ  دركيش، الحمقة هحهكد شعر في دراسات :الهىفى

 .عشر ادسالسٌ 
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 أويلشكيل إلى التّ هن التّ _عريّ الخطاب الشّ  ءسيهياـ(، ََِٗ)هحهد صابر ،عبيد
 .دٌكؾ -حاد األدباء الكردإصدارات اتٌ  ،رجسقراءات في قصائد هن بالد النّ _

، هجٌمة هجهع نحو قراءٍة إبداعّيٍة نقدّيٍة ألرض درويشٍ  ـ(،ََُِ)عثهاف، اعتداؿ
 .المغة العربٌية، هصر

يهيائّي لمخطاب الّشعرّي في النقد العربّي " الّتحميل السّ ـ(، ََِٗ)فاتح عبلؽ،
جراءاتو( "  .ة جاهعة دهشؽهجمٌ  ،الهعاصر)هستوياتو وا 

المّون في الّشعر العربّي  قبل اإلسالم/ )قراءة  ـ(،ََُِ)عمي، إبراٌيـ هحهد
 ، لبىاف، جركس برس.هيثولوجية(
 ، هصر، القاٌرة، عالـ الكتاب.والمّون الّمغةـ(، ُِٖٗ)عهر، أحهد هختار

ريٌ  ،هنياج الواضح لمبالغةالـ(، ََُِ)حاهد عكىي،  .راثة لمتٌ الهكتبة األٌز
 .هجمة فصكؿ " أنظهة العالهات في المغة واألدب والّثقافة "، شكرم، عٌياد،
، إىطكاف غطاس  الكشاؼ، بيركت. ، دارالحديث العربيّ  واألدب ةهزيّ الرّ ـ(، ُْٗٗ)كـر

، هجمة أخبار األدب، " حوار هع درويش " ـ(،ََُِ)الفحهاكم، عزت، الٌركيىي، عبمة
 . ّٔٗع

، ترجهة: ىبيمة إبراٌيـ، القاٌرة، الفمكمور في العيد القديمـ(، ُِٕٗ)فريزر، جيهس
 الٍيئة الهصرٌية العاٌهة لمكتاب.

 الٌدار الهصرٌية. ،هحهود درويش/ حالة شعرّيةـ(، ََُِ)صبلح فضؿ،
ككيف، اإلصحاح ، العٍد القديـ، سفر التٌ سالكتاب الهقدّ  شرحفكرم، القس أىطكىيكس، 

 الثٌاهف.
 دار الحقيقة. بيركت، ،ضرورة الفنّ ـ(، ُٓٔٗ)إرىست فيشر،
 الكتاب ، إىجيؿ هتى، داروسفر الجاهعة الجديد والعيد القديم العيد ،سالهقدٌ  الكتاب

 . العالـ العربي بالقاٌرة في سالهقدٌ 
 .عصفكر جابر :ترجهة  ،ةالبنيويّ  عصرـ(، ُٖٓٗ)إديث ،ريزكيؿك

كالهمتقى الكطىٌي  ،" الّرهز والعالهة واإلشارة )الهفاىيم والهجاالت( " هحهد، كعكاف،
 .ابع لمٌسيهياء كالىٌص األدبيٌ الرٌ 
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" دالالت الهكان في الّشعر الفمسطينّي الهعاصر بعد  ـ(،ََِٕ)هجىاح، جهاؿ
 ، جاهعة الحاج لخضر.يدكتكرا، رسالة م "1971

صالح  (اس في بالديلنّ )ا :ةلقصيديهيائّي حميل السّ التّ " ـ(، ُُٗٗ)حسف هجيدم،
 .بزكارمٌ جاهعة الحكيـ السٌ  هجمة دراسات األدب الهعاصر، ،" بورعبد الصّ 

ة ، هجمٌ " هحهود درويش في خطبة اليندّي األحهر "ـ(، ََِٗ)هحجز، خضر عطية
 .الجاهعة اإلسبلهٌية

، ، تحقيؽ: إبراٌيـ األبيارمٌ صحيح البخاريّ  ـ(،ُٖٔٗ)هحهد بف إسهاعيؿ، البخارمٌ  
 .دار الكتاب الهصرمٌ 

حاد هىشكرات اتٌ  ،اإلشارة الجهالّية في الهثل القرآنيّ ـ(، ََِٓ)عشتار داككد هحهد،
 دهشؽ. الكتاب العرب،

 .دار الحداثة ،بنية الخطاب الّشعريّ ـ(، ُٖٔٗ)هرتاض،عبد الهمؾ
" الهوت هن هنظور الذات: قراءة في جدارّية هحهود ـ(، ََِٕ)الهساكم،عبد الٌسبلـ
 .هجمة عالـ الفكر ،درويش "

، هطبكعات اٌتحاد الكتٌاب الهوت في الّشعر العربّي الهعاصر ـ(،ُٗٗٗ)هشكح، كليد
 .العرب، سكريا

 .هصر ،هطابع األَفست ،ُج،الهعجن الًسيط ، إبراٌيـ كآخركف،هصطفى
 .دار صادر لمطباعة كالىشر، بيركت ،سقط الزندـ(، ُُٔٗالهعٌرم، أبك العبلء)

نجاز ـ(،ََُِ)هدهفتاح، هح ، بيركت، الٌدار البيضاء، ديناهّية النّص: تنظير وا 
 .الهركز الٌثقافي العربيٌ 
رسالة  ،" األنا في شعر هحهود درويش "ـ(، ََُِ)الهٍداكم، صفاء عبد الفتٌاح

 هاجستير غير هىشكرة، إشراؼ الدكتكر: ىايؼ العجمكىي، جاهعة اليرهكؾ.
، " ذاكرة الهكان وتجّمياتيا في الّشعر الفمسطينّي الهعاصر "، ـ(ََِٕ)هكسى، إبراٌيـ

 .هجمة عالـ الفكر
، دراسة في شعر وفكر هحهود درويش/ هجنون الترابـ(، ُٕٖٗ)ابمسي، شاكرالىٌ 

 .شرراسات كالىٌ ة لمدٌ عربيٌ سة البيركت، الهؤسٌ 
 .كزيعكالتٌ  شركالىٌ  باعةلمطٌ  األىدلس دار ،ةاألدبيّ  ورةالصّ  ،ـ(ُٔٗٗ)هصطفى ىاصؼ،
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 .بيركت دار األىدلس، ،الّرهز الّشعرّي عند الّصوفّيةـ(، ُٖٕٗ)ىصر،عاطؼ جكدة
 القاٌرة. هكتبة األىجمك الهصرٌية، ،أدباء هعاصرونـ(، ُٖٔٗ)رجاء الٌىقٌاش،

هة، هكتبة ة الهكرٌ ، هكٌ اإلنسان في األدب اإلسالهيّ  ـ(،ُٓٗٗ)الٍاشهٌي، هحهد عادؿ
 .الب الجاهعيٌ الطٌ 

قراءة في أعهالً  ،هحهود درويش/ الغريب يقع عمى نفسوـ(، ََِٔ)عبدي كازف،
 .بيركت رياض الريس لمكتب كالىشر، الجديدة،

، القاٌرة دار الٌىٍضة لمٌطبع والعاداتغرائب الّنظم والّتقاليد كافي، عمي عبد الكاحد، 
 .كالٌىشر

 جيرك. بيير يهيكلكجيا،السٌ  هترجـ عف: ،هقّدهة اإلشارةـ(، ُٖٖٗ)هازف الكعر،
الهركز  ،الّصورة الّشعرّية في الخطاب البالغّي والّنقديّ ـ(، َُٗٗ)هحهد الكلي،

 .بيركت الٌثقافٌي العربٌي،
بة، م الهصطمحات العربّية في الّمغة هعجـ(، ُْٖٗ)كاهؿ الهٍىدس، هجدم، ٌك

 .لبىاف بيركت، هكتبة لبىاف، ،واألدب
، دهشؽ، هىشكرات ية في الّشعر الحديثتطّور الّصورة الفنّ  ـ(،َُٖٗ)اليافي، ىعيـ

 .اٌتحاد الكتٌاب العرب
 
 

 الٌركابط اإللكتركىٌية:
http://www.tlaxcala 

http://www.darwishfoundation 
http://ar.wikipedia.org/ 

 
 

 
 
 
 

http://www.tlaxcala/
http://www.tlaxcala/
http://ar.wikipedia.org/
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