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 جمالّية المتغّير األسموبّي وأثره في بمورة شعرّية العدول في شعر محمود درويش

 

 : طاطة بن قرمازكتورةد                                                                             

 جامعة الشمف / الجزائر                                                                                        

 الذي نعني بوتسمة بجمالية المتغّير األسموبي لغتو الم ديدن تتجمى شاعرية الشاعر محمود درويش في       
إلى مثل ىذا  من قبل الشاعر ، إذ عمد لمتعبير عن الفكرة نفسيا  المعتمدة المتابينة جممة الكيفيات األسموبية

نية  بمواصفات المرأة  يفيو يذكر القضية الفمسط، المألوف النمط اإلجراء األسموبي  تحقيقا لشعرية العدول عن 
وغاية الشاعر محمود درويش إحداث توازن من  ،تتضمن المعنى ذاتو  رية مختمفة يالجنسية  لكن بطرائق تعب

التي تجتنى ، خالل استخدامو لتقنية المفارقة التي تجعل القارئ يتفاعل بشغف شاغف لفحواىا وفائدتيا المرجوة 
في ذىن  سموب ىو الوىم الذي يخمقو النصاألتحميل  موضوع "ألن  تحقيقا  لشروط اإلبداع ، ،من توظيفيا 

فالقارئ  ، 1م  ليس بالطبع خياال خالصا وال وىما مجانيا : فيو مشروط ببنيات النص ..."وىذا الوى القارئ ،
موكول بتحديد أنماط السياقات التي تنحرف عن الصيغ التعبيرية المعيارية  بما يتمتع بو  من ممكات تخول لو 

 ألساليب الشعرية .لإدراك الخصيصة النوعية 

 : لشاعر محمود درويش كما يبدو لنا في السطرين الشعريينإلى استخداميا الجأ التي الشعرية ومن المفارقات   

  . 2لتشربني عن كثب ...وتتفتح أسرارىا / سأستحمف الشمس ألن تترّجل     

نسيج  بادر الشاعر إلى قطعيحيث  من ممسو يستخمص عدوال يالسطرين الشعريين  ُكنولمستقرئ لإن ا       
الشمس ثم عدل بو نحو  بين شخصين لكن الشاعرإال يكون أوال ال  فاالستحالف  ،وتطويعو لو  لغوي معيود
من حيث تسره  وتعجبو ألنو  وتنّشط حسو وتوقظ وعيو وىي صورة تشد ذىن القارئ  ثانيا  ماشية جعميا تترجل
 يقول:  المرسخ  حين  بقي الشاعر محمود درويش القارئ عمى ىيئة التعجيبيُ  لم يتوقعيا ،

  لتشربني عن كثب ...وتتفتح أسرارىا
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التي يحاول القارئ   تصعيد حيرة القارئ وتساؤلو عن مقصدية الشاعر د منيزيفقولو : لتشربني عن كثب      
يبيره ويوقعو في شباك اإلييام حينما قال :  فّك طالسميا ، بيد أن الشاعر لم يترك مجاال لمقارئ وسرعان ما

فقد جاء العنصر المساني مخيبا ،  stimulus stylistiqueكان تفتيح األسرار منبيا أسموبيا ف وتتفتح أسرارىا ،
لساني وارد  عنصر زىاراأليح تفتف ،األسرارإلى األزىار ال  المتوقع ىو إسناد التفتيح إلى ألنرئ لتوقع القا
يتوقعو القارئ ،  يكن الذي لمإلى األسرار وذاك  ح المنوط باألزىار وعدل بويانعطف بالتفت لكن الشاعر، ومتوقع 

وىو ما اصطمح عميو  عمى إركام أسموبي السطرين الشعريينحيازة لديو منبيا أسموبيا ، ونشير ىنا إلى ل فشك
 .4convergenceرائد األسموبية البنيوية بمصطمح التضافر :  Michael riffaterre3ميكائيل رفاتر

سناد كان اإلتيا بفعل ىذا التكرار إال أن ت حدّ االستحالف التي تكرر استعماليا وقد خفّ  دةايحتفظ الشاعر بفر     
  5ويكشف أوراقو لممغني    /من الخنجر الممتيب سأستحمف الميل أن يتنصل   :، قائاللميل 

دال عمى محور االفتراض اإلفرادي ، محور االستبدال ال ا فيمعجميسياقيا أسموبيا  اازورار القارئ الحظ ي      
من  ليتصاعد إغراب القارئ   بتكراره نخفضاالستحالف تة حدّ فو ، لكن ستحالن أجل ابالميل مالشاعر يستعين 

معيارا لتحديد ريفاتر من السياق األسموبي Michael riffaterre6  يتخذ ،األسموبي خالل كسر السياق جديد
 lesالمسمك اإلجرائي يعرف في منيج التحميل األسموبي البنيوي بالعناصر المضادة :وىذا ،  الخاصية األسموبية

éléments contrastent  تصادم عنصرين لسانيين مشكمين لمسياق األسموبي  عن الناتجةle contexte 
stylistique  فيو نموذج لساني مقطوع ،pattern linguistique rompu  بواسطة عنصر غير متوقع par 

un élément qui est imprévisible تكون صاعقة  ومضة أسموبية، إن في تداخل المتوقع مع غير المتوقع
 et le contraste وازعا لتشكل قيمة أسموبية ، فالتناقض الناتج عن ىذا التداخل ىو المنبو األسموبي،

résultant de cette interférence est le stimulus stylistique   ، القيمة األسموبية لمتناقض  إذ تكمن
متصادمين ولن ينتج أي أثر دون اجتماع  ا التناقض عمى إقامتو بين عنصرينفي نسق العالقات الذي يعمل ىذ
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 essais deموبية السياقية ، من أبرز مؤلفاتو : تخصص في دراسة األسموبية البنيوية وىو الممثل األلمع لألس
stylistique structurale 
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، ومن شأن التصادم الناتج عن قطع المتوقع بالالمتوقع أن يثير دىشة 7ىذين العنصرين في متوالية واحدة
فباستحالف الشاعر لمشمس والميل ينزاح عن  ، ياطرفيا ويبيغر  عجيبا بماوت تطريبا كيانيا الوجداني المتمقي وييزّ 
، بيد  ا ألول وىمةصادم الذي قد يبدو تعبيرا ل الميلالمتعمق بتنصاألسموبي  معدن التسييقوعن  نمطية الشكل

دىاشا القارئ إفجاء من الخنجر الممتيب يزداد  لما يجعل الشاعر الميل يتنصل وأن المساني يذا العنصر ب وا 
  يستدرج الشاعر القارئ  من خالل قولو :    الصادم .

  ظة لكل مناسبة لف    

  أة لمكالم ولكن موتك كان مفاج   

  8وجائزة لمظالموكان مكافأة لممنافي    

فيي تتالءم مع عمق وجدان  ،يستشعر القارئ وىو يقف عند ىذه األسطر الشعرية بأنيا أنشأت ارتجاليا     
التقاط  مواصفات   قا من حال  التيو  يحاول الشاعروانطال الشاعر  وتتواكب مع الحدث الفمسطني  ومناسبتو ،

استفتاح شعري  الذي يّنم عن  ال يذا التنميطالشاعر بمرأة ، فيني المشخص في صورة امصير الوطن الفمسط
إذ يمجأ الشاعر إلى  ، تكين ما يأتي  بعدهلديو في  ليترك فسحةلفظة   نتباه القارئ : لكل مناسبةال يستدراجا

فكيف يكون  ،  مكافأةبين الموت الصادم وبين اعتباره مفاجأة و  مغرية  مفارقةتنشأ ف ية  ، ة وأسموبمرواغة  لغوي
ة المتناقضات  الموت مفاجأة ومكافأة  وجائزة في الوقت ذاتو ،  وىي حيمة أسموبية  يتوخاىا الشاعر لمداعب

مفاجأة  ال يشكل ىذا كان  فحينما يقول الشاعر : ولكن موتك عي القارئ الذي يولع تحريكا بيا ، ومداعبة و 
ت اتتكاثف اإلجراءلم نتوقعو وىو مفاجأة الكالم ،  ومكافأة الصمت  ، ف بعنصر عبير إال حدثا طبيعيا يكسره الت

تتنافى المكافأة مع المنفى ، مكافأة لممنافي وجائزة لمظالم   وكان حين قول الشاعر :،  ااألسموبية مشكمة تضافر 
          .تشكل تنافر يبرز انسجام ىذه المتناقضات المتنافراتيوالمفاجأة مع الظالم و 

ىذه تشكل فومكافأة المنفى وجائزة لمظالم موت الكالم حسب الرؤية الشعرية الدرويشية الموت  يجتني   
 البكاءب والحزن والتحزن ب نظاما غير مألوف يستوعب المشيد الفمسطني المكتض بالمعاناة  مشحونا  اتالممفوظ

 الشكوى والتشكي.  لتبكي و وا

    وأقول لمشعراء  يا شعراء أمتنا المجيدة     
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  9أنا أقاتل القمر الذي كنتم عبيده    

في تطويع المغة  تبعا ما يثري سياق الطرح الشعري  من  العالي تظير ميارة الشاعر درويش في  تحكمو     
بأسموب مباشر وبعناصر الشعراء  يخاطب فيشّد انتباه القراء حين لوىم الذي يخمقو في ذىن القارئ ،خالل ا

خباريتو  والتحادث القارئ بجدية التخاطب ، موىماسانية مألوفة االستعمال والتوقع  ل كسر يبيد أن الشاعر ، وا 
قل  كالم الشاعر من السمة انت فقد :أنا أقاتل  القمر: بعنصر لساني غير متوقع تمثل في قولو األسموبي  سياقال

ذلك ألن " ...بنية النص من حيث ،  متصرفا في ىياكل داللة السطرين الشعريين ة إلى السمة التأثيرية اإلبالغي
يمثل النسيج الطبيعي وثانييما يزدوج معو ويمثل العبارات والصيغ تبرز ىي نفسيا مستويين اثنين : أحدىما 

المفارقة ب فيخيب انتظار القارئ سياق التأثير  ، ينزاح الشاعر بسياق اإلخبار إلى  10مقدار الخروج عن حّده "
السطر الشعري األول:  وأقول  بعد تمك المقدمة المتمثمة في القارئ لم يكن ينتظر ىذا الموقف ألن، فة الموظّ 

ىذين الحاصل من جراء تداخل القطع في السياق األسموبي يبعث  ، لذلكيا شعراء أمتنا المجيدة  لمشعراء 
:  لفت انتباه القارئ  لمعبارة وا محصول تصادميعمى ع عنصر غير منتظر : عنصر عادي م  العنصرين

د عن ىذا اإلجراء تولّ ال يمر دون أن يمفت النظر ، باعتباره إجراء مبالغة فتغدو منبيا أسموبيا القمر  أقاتل
، فمفظة عبيده تثير فضول القارئ  الذي كنتم عبيده: المسانيفي العنصر   سموبيا جديدا تمثلاألسموبي إجراء أ

السمات  وحينما تجتمعبتعارضيا مع السياق التعبيري  وتضادىا لو ،  قرائي  لمسطر الشعري ستاال وتنّشط حّسو
يت الشعري تضافرا أسموبيا  وىو أحد معايير التحميل األسموبي التي تحفظ ما بينيا تمنح البية وتشتغل فياألسموب

      الحدث األسموبي إجرائيتو ووظيفتو األسموبية .

 :لذىن القارئة ووعيو  من خالل الموقف الشعريإلى تغريدة أسموبية مباغتة  محمود درويش ينتقل الشاعر       

   النسيان أن يمشي عمى ضوء دمك نسي 

  .11فاكتست بالدم بسمات القمر 

 بنسي النسيان  السطر الشعري  يبتدئ الشاعرف، نمط استياللو  السطر الشعري  وعي القارئ بناء عمى  يشدّ     
المنتظر ىو  ألن، ووقعو عمى النسيان  ، فاختيار لفظة النسيان  سمة أسموبية  بطرافة العدول  بالفعل نسي 
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وقوع النسيان ب القارئ توظيفو إال لغيره  فيتفاجئ  يكونو ال  باإلنسان إلى شخص بما أن النسيان منوط إسناده 
تثير إعجاب القارئ وتزيد من ة لفظية عجيبة وىي مجاور  ،ومى غير المتوقع وقوع النسيان عميوععمى النسيان 

عمى ضوء الدم  فتتالقى ر النسيان ماشيا  موبية  حين يصوّ األس ف الشاعر من االزوراراتيكثّ عو ، وتطمّ  شغفو
لنسيان وىما فعالن نسي ويمشي إلى ا: عالن فقد أسند الف ، المفارقة  بتالحميا مع المتناقضات المستغربة 

فتحقق التأليف بين جدولي اختيار  يستوجبان عمى كائن حّي  وىما من خواصو ال من خواص النسيان ،
تتضافر السمات  في سياق التوزيع  التركيبي  لذلك اتسم السطر الشعري بالسمة األسموبية ،  بحيثمتنافرين  

األسموبية في السطر الشعري الواحد من حيث جعل الشاعر النسيان ينسى ،  ويمشي  وجعل لمضوء دما وىي 
  ح نسيجيا المغوي. مة من المفارقات تعاضدت وتراكمت فتوشّ جم

 12و يشرب يشرب يشرب حتى الثمالة      نجم عمى برتقالةلماذا يسافر      

، حيث قال : لماذا المعيودة  الل يستفتح الشاعر السطر الشعري بسؤال استفيامي يكسر بو نمطية االستي      
لماذا يسافر بيد أن الجواب يأتيو  ، فيام يتطمع إلى جواب يشفي ُغمتو ويروي ظمأ تطمعو فمن يقرأ االست،  يسافر
ل استخدام الشاعر من خالالوجية يبدو غير محدد الذي نجم : وىو  القارئ بمسافر غير متوقع فيتفا جئنجم 
ت وسيمة والذي يزيد من تطمع القارئ ومن خيبة انتظاره ىو كيف يسافر ىذا النجم الذي عرف ، سموب التنكيرأل

من وسيمة سفر النجم غير  واإلدىاش  باستغر تبعث وسيمة السفر ىذه  عمى  اال ، إذ المتمثمة في برتقالة  تنقمو
مسبقا من   قارئ  بأسموب التنكيرتفاعل ال  يدرك ،  وكأن الشاعرلتتناسل التأويالت حول البرتقالة  معّرفة 
العوائق التعبيرية التي المفارقة بين سفر النجم ووسيمة السفر البرتقالة  من بأسموب التعريف ، تعتبر ىذه  انعدامو

، فانتباه القارئ  إذا توقف عند  مثل ىذا التعبير الصادم  قد يوحي بتوّلد أثر  13تحول دون قراءة عجمى
 .   14أسموبي

فعل يشرب  قائال:  و يشرب يشرب يشرب حتى الثمالة... يستخدم  الشعري بتكرار الشاعر السطر يستأنف    
السطر استيل الشاعر ، يشرب ثالث مرات متتالية  توارد لفظة:أسموب التكرار من خالل  الشاعر درويش

ويتناغم المعنى ثمالة الشرب   ، فتتصاقب ثمالة التكرار مع تنشيط تمقي القارئ الشعري بيذا األسموب وغرضو
ي مرحمة تومئ باالنخراط  أما لفظة يشرب الثانية في ،تومئ بالشرب المتعقل لفظة يشرب األولى مع المفظ  وكأن 
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،لذلك  ، أما يشرب الثالثة فتحيل عمى السكر والعربدة وفقدان الوعي عنو في الشرب  وعدم إمكانية التوقف 
توالى فعل يشرب مرتسما ثالث مرات ليجسد  األول الوعي  و الثاني امتزاج الوعي بالالوعي  والثالث : فقدان 

لفظتي برتقالة والثمالة المتناغمتين صوتين من حيث اشتراكيما في المقطع  ، وقد تقع مشاكمة داللية بينالوعي  
ن تتجسد الممثالة الداللية في عدم القدرة عمى السيطرة وفقدان االتزان والتوازن بين برتقالة التي  الصوتي: أ/ل/ت

سطين العالق صير فمتحمل النجم  وبين الثمالة الدالة عمى فقدان السيطرة والوعي ، وىي رؤية شعرية تجسد م
 يقول الشاعر محمود درويش: ،بين الحقيقة والسراب

   15عمى حصى الحزنالقمب لو يحبو إليك  يودّ  

الذي  اإليياماألسموب ىو تحميل  وضوع ممن المحبوب ، ف ويدنو يوىم الشاعر القارئ بأن القمب يقترب      
اعر الفعل يدنو يسند الشالمشروط ببنية السطر الشعري  من حيث  كم أسمفنا  الذكر يخمقو النص في القارئ 

: لو يحبو ليكمل السطر الشعري ـبـ بالغية ، ويجعل القارئ  في الصورة اإل  إلى القمب ليميد لفاعمية االستقبال
يعرف ،    stimulus stylistiqueيحبو التي تغتدي منبيا أسموبيا : إليك  يمفت الشاعر انتباه المتمقي بمفظة 

باعتباره  ،القمب لو  يودّ : ، إذ ترد لفظة يحبو لتقطع السياق السابق التركيبي بقطع لمسياق األسموبي جراء ىذا اإل
متوقع ، يعود الشاعر محمود درويش الغير الطبيعي وغير المغوي  نسيجا طبيعيا متوقعا فيتعارض مع النسيج 

أما  ،وىو سياق عادي يستفيق القارئ من المفاجأة   ى الستخدام عنصر لساني متوقع يتجسد في : عمى حص
الحزن التي و مايميو يخيب توقعو لقول الشاعر: عمى حصى وما أن يستكمل قراءة السطر أ حزن ،الأن يقترن ب

التي كانت نقطة انطالق سياق تكون عبارة عمى الحصى  العنصر األول عمى حصى : بنيت عمى عنصر 
مميد  سياق =+ عمى الحصى  إجراء أسموبي = ثال يوّد القمب  سياق + لو يحبو لوحدة أسموبية جديدة  فم
 منبياتتأثيرات +  الحزن = إجراء أسموبي جديد ، يحمل السطر الشعري  السابق  إلجراء أسموبي  جديد 

    convergenceفتشتغل ىذه السمات مشكمة بما يعرف تضافرا  ، الحزن إليك  / حصى أسموبية ىي : يحبو

 :يقول الشاعر في سياق تأثيري آخر

 يميو بقطرة/ وكان فمي / وكان جسمك مسبّيا/ يبكي عمى أحد/ فال نرى أحدا /عمى عجل /  إّنا نفكر بالدنيا 
 .16فوق وحل يدي/ شيد

                                                           
 .201محمود درويش ، ص:   15
 .451،452ديوان الشاعر محمود درويش  ، ص:   16
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اإلخبار  من خالل  تجسيم فقول الشاعر : وكان فمي / يميو بقطرة شيد  فعمى امتداد ىذا التعبير يتشكل 
" المغة أداة ىامة  ر ألن وىي داللة سياقية  توخاىا الشاع ،لقطرة الشيد التي تداعب فمو وتميو معو الشاعر 

لمتوصيل  ونقل  األفكار والعواطف  ووعاء لحفظ التجارب والذكريات ، وىي تكشف  عن العالم  الداخمي لكل 
موزه المفظية مصدرىا التجربة فرد... وتوصف لغة الشاعر بأنيا ذات إيحاءات وظالل  خاصة  يمنحيا  لر 

، تتجمى الغرابة من عدول الشاعر بقطرة  17الشعورية  الزاخرة  والذبذبات  النفسية  التي تغمر جوانح نفسو"
وىي صورة شعرية تبعث  وتظير المفارقة في ضم الشاعر الشيد لموحل  ، الشيد  التي أضحت فوق وحل يده  

عمى اإلدىاش ، فشكمت عبارة وحل يدي تعبيرا صادما لمقارئ الذي سجل تقويتيا األسموبية المقرونة بقطرة الشيد 
، تومئ ، والشاعر تبعا ليذا المسمك التسييقي ينسج بعدا فنيا جماليا خاصا مشحونا ببعد المفارقة التشعيرية

 تحرر واألسر والغبن.  الصورة الشعرية بداللتي الحرية وال

  18واشنقوني فمن أخون النخمة//      عمقوني عمى جدائل نخمة 

وقع انتخابيا نفسيا ، دون معوضاتيا الداللية تتحرى الذات الشاعرة تخير لفظة عمقوني في السطر الشعري       
نسحبت التي  األفعال بقيةعن  وانعزلتإلى الشاعر  انقادت لفظة عمقوني  حيث، من ذاكرة الشاعر االستبدالية 

تفيد معنى  وفي اختيار الشاعر لمفظة عمقوني داللة   أو اربطوني قيدوني : من الضغط المعجمي من مثل
بين و  بين الحرية والقيد ةالعالق كفمسطين و األرضالسماء ا بين عالقوفق ىذه الرؤية  الشاعر التعميق ، يغتدي
ن األلفاظ التي من دو  اشنقوني  واستخدام ل الشاعر تخيركما قد فضّ  ىوية ، ال ن وبين اليوية والوطن وال وط

عنف وأ ماأحّد ألأشد تعذيبا و جرما و  أبشع ىو ما الشنق وكأن في  اعدموني /اذبحوني / اقتمونيتعوضيا دالليا ك
ب والتقتيل تعذيواع الني كل أنيلمقارئ أن العدو مارس عمى الشعب الفمسطالشاعر  يبينوكذلك كي ،  موتة

ر تعمّ  ااسم النخمة كشجرة عريقة ألني ركما نالحظ أن الشاعر تخيّ  ، لفناءاقو أشد أنواع القتل و فأذا  واإلعدام
لمتدليل  ،وألن جذورىا ضاربة في أعماق األرض وىي شامخة عالية كالرواسي الشامخات  وتحمميا شديد، كثيرا

لدولة االستقالل  الموقف الواحد والمبدأ األوحد الحرية لفمسطين والثبات عمى السمو و  الرسوخ وعمى التعالي و 
تجد ثراءىا في مدى وعي الشاعر لممجريات  إذا العالقة التوليدية بين الحياة الواقعية والجمالية الشعرية "فمسطين.

                                                           
، ص: 2004، دار الحكمة لندن، 1راشد بن حمد  بن  ىاشل الحسيني، البنى األسموبية في النص الشعري ، ط:   17

109. 
 373ديوان محمود درويش ، أغنيات الموت ، ض: 18
. 
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 وازعا والوطن يعدّ مان الشاعر من الحرية فحر  ، 19"وتحويميا إلى تفريعات جمالية في سيرورة الحداثة الشعرية
 نفسيا .تعويضا روحيا ، ضيما يعو لت

يا بفعل فبرز استعمالالشاعر من استعمال لفظة النخمة التي ارتسمت في ذىن السامع ارتجاعيا ر كرّ       
في الذىن والخاطر من استخدام الشاعر لمفظة  ول ما يتورادلكن أ،  التكرار مشكمة تناقضا مع ممفوظات سياقيا

تحول القيمة المفيومية إلى تو  االرتسام الثاني  وىي قيمة إفيامية تعبيرية تقل حرارة من لوفةمأالنخمة ىي شجرة 
تعاقب المتتاليات  القارئرصد يفقد ، ين عن استعماليا تالتوتر والتأثير الناتج درجتيتحمل ، قيمة فوق المفيومية 

 .نو  يكتشف التعارض عمى قدر تقدمو في القراءة ألالتعبيرية 

 ، لكن مع إضفاء قيمة أسموبية مختمفة من جديد عمى السامع   فرضت لفظة النخمة المكررة تواجدىا      
 تسيب سيروتياألنيا تحمل فضاء تأويميا نكاد ال نحّد من ، فالنخمة الثانية مختمفة المعنى والقيمة عن األولى

لى وسياالنيا  التأويمية  والعروبة والُيوية فمسطين والحرية والوفاء واالنتماء والوطنية  من حيث تحيل إلى الوطن وا 
سمات االختيار و سمات التكرار   لذلك تتعاضد ، بة والتحديوالثبات والصال لشموخ واألصالة والتراث والعراقةا

 رية .يمشكمة إبرازا  في قيمتيا التعب

عمى قيمة أسموبية من تواترىا تواترا فعميا تأثيريا وليس مظيريا وىو الذي يمعب فة المعرّ نخمة الحصمت لفظة     
الثانية أثار االنتباه  النخمةفتردد كممة ،  20الدور األسموبي ، ألن عتبة اإلدراك تتغير تبعا لطبيعة الكممة المترددة

 لم نعيرىا انتباىانخمة وُأدرك أسرع من تردد كممة أسندت ليا قيمة فقط عن طريق تكرارىا ، ففي ترددىا األول 
، فقد استدعى الشاعر   انعطافا مالئمافمسطين   انعطافو بيا إلى  عمى  بينما في تواردىا الثاني  التوقيعي الدال

ن الذات الشاعرة  تستدعي ىذه التشكيمة األسمو  بية التي فرضت نفسيا بناء عمى قوة دفق في عممية االبتداع ، وا 
   وتأثيريا.أسموبيا  التكرار ئ بسمات فينفعل القار  21اإلبداعما يالئميا لحظة 

 يرد أسموب التضاد المفاجئ والصادم لممتمقي في موضع آخر من قصيدتو الشعرية :     

  22األبوابعيون الموتى، عمى  

                                                           
 .75العربي عميش، محمود دروبش خيمة الشعر الفمسطيني، ص:  19
 77ميكائيل ريفاتر ، معايير تحميل األسموب ، ص:  20
 ، 2002، دار أبي رقراق  لمطباعة والنشر ، 1ينظر عبد الرحيم كنوان ، من جماليات إيقاع الشعر العربي، ط:  21
 .74/75ص: 

 .349: ديوان محمود درويش ، ص:   22
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اتخذ الشاعر من عنوان القصيدة أسموبا مغريا ىّز بو إثارة السامع و أدخمو في دائرة حيرة وتساؤل عن        
دتيا ، وقد وقع  مؤسمبا  ، ، أو عن عيون توقف بصرىا بتوقف نبض أفئ عيون ال تعرف النور وال تبصر قطّ 

إذا ورد عميك الشعر المطيف المعنى ، الحمو المفظ ، التام البيان ،  " ورد في أصول البالغة العربية أنو  وألن
، وقد أدى 23"المعتدل الوزن ، مازج الروح والءم الفيم وكان أنفذ من نفث السحر ... وأشد إطرابا من الغناء 

 ضمر من حيث أوكل البصرالعنوان بإصدامو  إلى حدوث إجراء أسموبي تمثل في استخدام عنصر التضاد الم
 يفجئيا ويغبطيا . لمنفس ، بمجيئو عمى غير ما نتوقعو  ، فكسر المعتاد   إلى غير مبصريو

ثارة انفعاالتيا و تساؤالتيا عن ر الجمالية في جوىرىا إلى إمتاع تصبو غاية الشع     الذات المتمقية وا 
العبارات  ع في أحشاءتش عن المعاني التي تقمقصدية الشاعر الشعرية ، إذ إن المتمقي الفّنان ىو من يف

لمكشف عن رغبة  صادقة يزداد المتمقي الذواق شغفا و  ، لذلك األسمبةقيم تثوي فييا  الشعرية وظالليا، التي
وىو في غاية الصبابة إلى كشف الغطاء عنيا وفق ما يستخدمو الشاعر من ، تمك المعاني الممّغمة والممّغزة  

يين وشح بيا شكمو البنائي ، استرعت ىذه المسألة اىتمام البالغوسائل تشفيرية  يغمف بيا مضمون خطابو وي
...  عن المعنى الدفين، حين قالوا من "الجمالية اإلمتاعية التي يواجينيا لمكشف العرب حين أشادوا بالمعاناة 

نيمو  المركوز في الطبع ، أن الشئ  إذا نيل  بعد الطمب لو أو االشتياق إليو ، ومعاناة الحنين نحوه ، كان
 .24 ، فكان موقعو من النفس أجل وألطف"أحمى ، وبالميزة ، أولى 

أو بصريا  من تواترىا تواترا فعميا تأثيريا وليس مظيريا  تظير قيمة لفظة فمسطينية  في أثرىا األسموبي    
 فتردد كممة  ،25عتبة اإلدراك تتغير تبعا لطبيعة الكممة المترددةفوىو الذي يمعب الدور األسموبي ، مجانيا 
الثانية والثالثة أثار االنتباه وُأدرك أسرع من تردد كممة أسندت ليا قيمة فقط عن طريق تكرارىا ،  فمسطينية

 توصيف خصوصية ال عمى  التوقيعي الدال المتكرربينما في تواردىا ،  ففي ترددىا األول لم نعيرىا انتباىا
فرضت نفسيا بناء عمى قوة  تداعيا فكانت إقونة أسموبية  فمسطينية، فقد شكمت لفظة  الفمسطينيلموطن 

ن الذات الشاعرة  تستدعي ما يالئميا لحظة االبداع اإلبداعية ةدفقال أسموبي ب ينفعل المتمقيو ،  26، وا 
 سكرّ  يا في البيت الشعري ذاتو  من حيثإركاما أسموب المشتغمين معا ممثمينو  المتساوقين والتضادالتكرار 

                                                           
 .550ابن طباطبا ، عيار الشعر ، تحقيق : محمد زغمول سالم ، توزيع منشأة المعارف االسكندرية ، ص:   23
118، ص: دار المعرفة بيروت لبنان ينظر ، عبد القاىر الجرجاني ، أسرار البالغة   24  
 77ص:ميكائيل ريفاتر ، معايير تحميل األسموب ،   25
 ، 2002، دار أبي رقراق  لمطباعة والنشر ، 1ينظر عبد الرحيم كنوان ، من جماليات إيقاع الشعر العربي، ط:  26

 .74/75ص:     
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في  " بترديدىا  متكررة  في قمبو ني ويالشعب الفمسطلدى مرسخا مكانتيا خصوصية فمسطين  الشاعر
ىذا الصنف ينزع إلى إحداث نظام من المشابيات الصوتية ناجمة عن مشابيات نفسية متساوقة مع 

 . 27"النسيج النصي بحكم فاعمية التوازن التماثمي

بالقياس فضولو ويثير  ارئالق يمفت تورادىا وعيمن حيث  كسرا أسموبيا فمسطنية لفظة  تكراريشكل       
و تيا الذلك تتعارض الكممة المكررة مع جار ، االستخدام  التي تبدو مألوفةممفوظات األخراة سياقات ال إلى 

 حويوشّ  الشكل األدبي حمية لغوية ومن األساليب المنّمقة لمفعل المغوي إذ يسبغ المستخدمة يبرز توظيفيا 
ص وصوتيا سماعيا في دا ، فقد ارتسمت لفظة فمسطينية مكانيا في سياق النّ ويكسبو فعال إيقاعيا متجدّ 

، الذي يفيد اإللحاح الشديد عمى  حضورا نغميا باإلضافة إلى حضورىا الداللي محققة،  ةذن المتمقياأل
 :  28تمسك الشاعر بوطنو تمسكا يفوق كل التصورات ، يقول الشاعر

 فمسطينية العينين والوشم  

 فمسطينية االسم  

 فمسطينية األحالم واليم  

 فمسطينية المنديل والقدمين والجسم  

 فمسطينية الكممات والصمت  

 فمسطينية الصوت  

 فمسطينية الميالد والموت  

المتواترة سبع مرات في  الشعرية ألسطرأسموبية في اة تقويّ  حصول عنتراكم كممة فمسطينية  يسفر    
لتحقيق  ، يتناجز اإليقاعان  متحدين اتنغيمي اإيقاع ا وبصري اإيقاع كما أنتج تكريرىا سبعة أسطر شعرية 

لغة واحدة مشكمة بمغتين متباينتين و متوحدتين في آن واحد ، فحين يقارع اإلدراك  " برزت فيو بعد جمالي
نبيار بيذا الصنيع في جماليتو الموحدة في الخطاب البصري اإلدراك السمعي تحصل المفاجأة واال

التي أنتجت أثرا  فقد حافظت كممة فمسطينية رغم تكريرييا عمى قوتيا األولية  ،29"اإليقاعي البصري العام 

                                                           
 .258، ص:  السابقالمرجع   27
 .104/141، ص:1محمود درويش ، ديوان محمود درويش ، مج:  28
 .443ـعبد الرحيم كنوان  المرجع المذكور  ، ص:   29
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في ىذا الصنف ينزع إلى إحداث نظام من المشابيات الصوتية ناجمة عن مشابيات نفسية  " أسموبيا
 . 30"متساوقة مع النسيج النصي بحكم فاعمية التوازن التماثمي

واتساقا مع جممة الوظائف الداللية التي أسداىا التراكم فقد جاء تكثيف لفظة : فمسطينية متناثرا في     
تدرج إنشادي عمودي ، أكسبيا صفة الصوت اإليقاعي التطريبي ، فشكمت ىذه األسطر الشعرية وفق 

بتواترىا زينة لفظية وحمية لغوية عمى المستويين : البصري والسمعي ، فعمى المستوى البصري حققت 
شعري من األسطر إيقاعا خطيا مرئيا وخصوصا أنيا وردت مكررة ومرتسمة مركوزة في مستيل كل سطر 

دورا  في النسق المساني  المتمقي بالسأم من تكريرييا بل أدى تواترىا  يشعردون أن  الشعرية السبعة ،
 عمى انتباه القارئ سامعا  ىيمنتياوبالتالي  فقد فرضت نفسيا عمى السياق، النسق  عيةعن وضغريبا 

ليست بالمفردة  فكممة فمسطنية . ، وأصبحت عالمة  عمى أسموب محمود درويشوعيوفأسيمت في إيقاظ 
نما صارت غريبة عن  في القصيدة فشكمت الممفوظات األخرى المستخدمة الغريبة بل ىي كثيرة التدوال وا 

وقد فرضت نفسيا عمى إدراك  وتغيرا في ثوابت السياقالنسق المساني  معىا تعارضا بتواردىا وتتردد
 القارئ فرضا.

درويش  الشاعر  كتسبو بناء عمى ما ا المرتسمة فمسطنيةلفظة : ل بفضاألذن المتمقية عش تنت         
من ميارات إبداعية فائقة تسعفو عمى رص الترسيمات الصوتية رصا متناغما، أّثرت أنظمتيا بموسيقاىا 
في أعصابنا فتساوقت األسطر تساوقا متضافرا أدى الوظيفتين : الوظيفة النغمية والوظيفة الداللية في 

، فحدث التوافق توى السمعي حققت لفظة : فمسطينية إيقاعا صوتيا سمعيا وقت واحد، وعمى المس
...أساس أن اإليقاع قيمة لغوية ، قواميا ميارة فائقة ، تنشط حدس المتمقي وتوقعو ، واالنسجام ، عمى "

 . 31"وىو أمر يؤول في جزء عظيم منو إلى درجة الصنعة ال إلى نوع الصنعة

حموليا متضمنة ورودىا جامعة لمعنيين متناقضين و  بروزا فمسطينية ةالتكرار لفظ يزيد أسموب     
 : لتضاد  في الموقف الشعري التاليفي استخدام الشاعر ألسموب ا لمفردتين متضادتين

 فمسطينيَة األحالِم واليمِّ  

 فمسطينيَة الكمماِت والصمتِ  

 فمسطينيَة  الميالِد والموتِ  
                                                           

 .258المرجع نفسو ، ص:   30
 .8ـ عمر خميفة بن ادريس ، البنية اإليقاعية في شعر البحتري ، منشورات جامعة قازيونس بنغازي، ص:  31
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بنية التضاد األسموبية ، التي ظيرت فيو مشاعر لتوظيف الشاعر الجمال  من جراء يثوي عنصر       
وطة ، مخم في عبارة : فمسطينية األحالم واليمّ  الشاعر ممتزجة باآلمال واآلالم ، وبالتفاؤل واإلحباط

مان في ، واإلفصاح بالكت أو الكالم بالسكوت فييا الصوت بالحركة والسكون ، والحيوية بالركود ، مازج
استبدال حياة و فييا ميالد الميالد  لموت ، وخالطفييا الحياة با فمسطينية الكممات والصمت ،تتماىى عبارة:

: فمسطينية الميالد والموت ، إنو توافق داللي تمازجت فيو أحاسيس وعواطف الشاعر بموت الموت
، 32"التنافر أن يبرز انسجام المجموع... شأن لموحية بالتناغم الظاىر ، ألن من"المتناقضة المنصيرة ا

عجابو تبعاممتمقي و إلى ا لاستفزاز  شكل التنافر ققت بتكرير تضافر البنى التركيبية التي تحل إثارة انتباىو وا 
ا وجعمت الشاعر يعبر تعبيرا مباشرا عن مشاعره بواسطة الصياغة ، التي ىزت األذن ىزّ  كممة فمسطينية 

ستيوت المتمقي وأغوتو عمى طمب سماع المزيد من الثنائيات الضدية الممتزجة الشعرية المعتمدة ، التي ا
بكممة فمسطينية الممحاحة حضوريا ، برز إحساس الشاعر بتأكيده عمى حب المرأة الفمسطينية التي تجسد 

 الوطن المغتصب بشكل ممفت لألنظار واألسماع معا من خالل االرتسام والوقع .

فاألسموب ليس مكونا من عنصر المفارقة غير  "د درويش جممة من المفارقات  الشاعر محمو  ظيريُ      
من حيث ،  33"المتوقعة فحسب ، بل ىو مكون أيضا من السياق المتوقع ، األسموب= السياق+ المفارقة

 :  34في قصيدة خواطر في شارع  ضين يبين النق الشاعر جمع

 أمشي بال لون ، ال أصحو وال أغفو   

 أبحث عن كالم ،  وأتسمق األشجار أحيانا  و 

 وأحيانا أجدف في الرغاْم  

 والّشمس تشرق ثم تغرب .. والظالم  

 يعمو وييبُط . والحماْم  

 مازاَل يرمُز لمسالْم  

المماثمة بينيما في الم النفي ، حيث تقع ظاىريا بين ال أصحو / وال أغفو، فيتييأ لممتمقي تباعدا    
عري : أمشي بال لون ال أصحو وال أغفو عن بؤرة توتر تأسر المتمقي ، يتبدى ذلك يكشف السطر الش

                                                           
 .82ـ جان ماري جويو ، مسائل فمسفة الفن المعاصرة ، ص :  32
 .61،ص:1999ىنريش بميث،  البالغة واألسموبية،ترجمة:محمد العمري،أفريقيا الشرق، 33
 .195يوان محمود درويش، ص : د   34
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فأفضى أسموب التضاد إلى الكشف عن   بين الالصحوة و الالغفوة ،  ويتضح من خالل ممازجة الشاعر
بين الوعي والالوعي  يظيره في حالة  خميط  شعوري  متناقض ، ترواح مشاعر الدالة عمىة نفسية لميتشك

الال سكر، انتابت الشاعر أحواال مربكة  عبر عن مقصديتة الشعرية من خالل المتناقضات  من السكر و
الماثمة في السطر الشعري السابق الذي أفضى انسجاما وتآلفا تركيبيا من جية ومتعة  يحسن موقعيا في 

 نفس السامع  في التقاء الضدين .

 أسموب التضاد في العبارة الشعرية: أسفر 

 يعمو وييبط . والحمام  

 مازال يرمز لمسالم 

وىو يشتركان في سمة الحركة   الحاصل نتيجة جمع الشاعر بين فعمي : العمو واليبوط  المذان        
وترية جمع بين حركتين مختمفتين أفضى إلى إنتاج قيمة توترية محركة لوعي التمقي ، وىي أي القيمة الت

إحساس الذات باالصطدام المزدوج لألشياء فتدرك النفس بواطنيا تبعا  توتر الداللة ترتّد موحية بتجمي" إذ
وجراء األنساق والبنيات الخالفية التي يوظفيا درويش بالغا بيا مستوى ، 35"لتعالقاتيا  وتقابالتيا الضدية 

خالل توظيف الشاعر لحركتين مختمفتين   أسموبي خاّص فإنو يربطيا ضمنيا بقيمة إغرائية تتجمى من
تعمل عمى استمالة النفس المتمقية وتحريكيا ، إذ جعميا ترى الصورة  مو واليبوط ضمن حّيز وعي واحدالع

في الجمع بين : العمو /   فعمل ىذا اإلجراء األسموبي ببنيتو االغوائية ، 36الواحدة في السماء واألرض
      واليبوط  عمى تمكن المعنى من قمب السامع . 

حيث يطمق  يا ومادة خام مساىمة في تشييد جمالية القصيدة الدرويشية ،التضاد عنصرا فنّ  يعدّ       
م ث ، أحسن الممفوظات الشعرية المالئمة ألحوالو النفسيةحّسيا  الشاعر درويش العنان لخيالو فينتخب 

مظيرا كاشفا  التي تعدّ  يجعميا تتقابل مع غيرىا بأسموب فّني محكم يعمد خاللو إلى توشيح لغة شعره ،
الجمال صفة نفسية تصدر عن خيال األديب وذوقو ،  بو من انفعاال ت وخواطر ألن " عن ما يحّس 

                                                           
 383عبد الرحمان كنوان  من جماليات إيقاع  الشعر  العربي  ص:   35
 .109ينظر عبد القاىر الجرجاني ، أسرار البالغة ، ص:   36
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حادا رائعا ،  فالخيال المصور يدرك ما في المعاني من عمق وما يتصل بيا من أسرار جميمة إدراكا
 . 37"والذوق يختار أصفى العبارات وأليقيا بيذا الخيال الجميل 

 عبر الشاعر في موضع آخر من قصائده الشعرية  عن انفعاالتو  من خالل المقاطع الشعرية   :

 38وما بيننا غير ىذا المقاء ، وما بيننا غير ىذا الوداع

أبان عن تقابل ضدي بين المقاء /الوداع ، ما أجدر السطر الشعري بأن يبرز إيقاعا دالليا تحقق ب   
من خالل فرحة الشاعر بالمقاء مّرة والتحسر ويبرز  مشاعر متناقضة جمعت بين صفاء وتكّدر يتضح 

ختمفة غير وىي كما نالحظ مشاعر م، عمى الوداع مرة أخراة وحدوث اإلحساسين في المحظة نفسيا 
،  39مؤتمفة تظير نفس الشاعر المتحدية ، ألن المقابمة نوع من التحدي بين المعاني والمنافسة في الظيور

عن شعورين متنافرين مجتمعيين التضاد كدليل حال غير معمن يوحي بالتصريح فيو  يعتمد درويش أسموب
،  40ادة بقيت في نفس الشاعرافتقر معيما السامع إلى تطمب زي، و في وقت واحد  في صدر واحدا 

 رتقب .تأتيو من حيث ال ت لذلك يشكل التضاد بالنسبة لممتمقي بشرى

فقول  ، تتشكل المفارقة  في السطر الشعري السابق من حصول أسموب التضاد فيو بين المقاء والوداع
 41وما بيننا غير ىذا المقاء ، وما بيننا غير ىذا الوداعالشاعر : 

أمام القارئ  يفتح مجال التأويل بيننا غير ىذا المقاء ، يستيل الشاعر القول الشعري بـ: وما فحين      
، عن مرادفات المقاء  وال يقع في ذىنو  أن الشاعر سيوظف  نقيض المقاء الماثل في الوداع  لمتفتيش

ر ، ويولد إبطالو  فالتوزيع المعجمي  تميز بتعارضات قطبية ، "...يحدث االستقطاب تقابالت الفتة لمنظ
بإعالن تعادل بين متناقضات قطبية  مفارقات وتضادات ومجازات ذىنية ، وما من كممة تمعب دورا في 

                                                           
 1991مكتبة النيضة المصرية ،   8أحمد الشايب ، األسموب  دراسة  بالغية تحميمية ألصول األساليب األدبية ، ط:    37
 . 199ص:
 .15،ص:2005، رياض الريس لمكتب والنشر ،  1، ط:2محمود درويش، األعمال األولى ، ج:   38
، مكتبة النيضة المصرية ،  3ينظر أحمد الشايب ، األسموبية دراسة بالغية تحميمية ألصول األساليب األدبية ، ط:  39

 .130، ص:  1999
 .16ينظر عبد القاىر الجرجاني ، أسرار البالغة ، ص:  40
 .15،ص:2005، رياض الريس لمكتب والنشر ،  1، ط:2محمود درويش، األعمال األولى ، ج:   41
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تعارض قطبي إال ويدفع بيا ذلك الدور إلى ذروة منتخب مرادفاتيا أو مماثالتيا ، فحقميا الداللي يصير 
       يقظة  تومئ باالستغراب والتعجيب . بيقظة  لذلك يتقبل القارئ لفظة الوداع 42ىندسة حقيقية لألطراف" 

 التقابل الضدي مكثفا ومتساوقا  في قول الشاعر :يظير   

  43اسكت أصرخ ، ال موعد لمصراخ وال موعد 

  لمسكوت ، وأنت الصراخ الوحيد وأنت السكوت الوحيد

في شكل بنية تركيبية  انثياال مكثفافي األسطر الشعرية  ضينيالمفارقة الشعرية بالجمع بين النقنثال ت      
أو ما يعرف  تحقق إيقاع داللي المتداعية لدى الشاعر، والتي أسفرت عنحالة من العبثية ل متناسقة تبعا
، بتقابل أسكت / أصرخ ، وبتقابل ال موعد لمصراخ / وال موعد لمسكوت ، وبتقابل أنت  44بإيقاع التوافق

أسموب التضاد متدفقا ، تتضافر المتنافرات فيو  ، يالحظ  تداعي الصراخ الوحيد  / أنت السكوت الوحيد
 . جياويدب التي ُتظير إرسال المعاني الشعرية  عمى سجيتيا  فمبست من أساليب التضاد ما يزينيا

ممقاطع الشعرية المذكورة ،عبر الشاعر المؤسمب ل إبانة ووضوحا بالتضاد الشعرية ازدادت الدالالت      
والال   بين سكوتو مرة و بين عدمو أي بين السكوت متأرجحة المتناقضة تتفاوتشعورية ال وعن حاالت

ينعتيا بأنيا  محبوبتو أوسكوت أخراة وبين الصراخ والالصراخ ، يحدثنا عن موعد وال موعد ويصف 
بتماىى المتضادات، قت نفسو ، يعبث الشاعر بتوقعاتنا ويصدمنا الصراخ الوحيد والسكوت الوحيد في الو 

ثبات  ي زمن واحد لتتناىى بو مجتمعة في صدره فإثبات ونفي في آن واحد  و فيطمعنا عمى حالة نفي وا 
تيو ، سمبت الشاعر بشباكيا عبر خالليا الشاعر عن حالة من اليأس اعترتو وسمبت كيانو  إلى دوامة

ن اختمفت إئتمفت  . ن تنافرت اجتمعت وا   وىي وا 

لغة نضالية ثورية والخصوصية التشعيرية من خالل الشعري  محمود درويش يستميز أسموب الشاعر      
األسموب يتوج عمل المغة المتفردة  ى في قمب المتمقي ألن "يقاع المعنية خاصة جدا ،استطاع بفضميما إفنّ 

، يؤّنقيا ، يؤّلقيا ، يدّبجيا ، يزينيا فيزدان بيا ، يعرضيا في معارض ناضرة فيترىيأ فييا، فكأن المغة 
 .45"ثوب خام ، واألسموب ىو الطريقة التي تتم بيا خياطة ىذا الثوب ...

                                                           
، ص: 1997ميكائيل ريفاتر ، دالئميات الشعر ، ترجمة : محمد معتصم، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،   42
65. 
 .17األعمال األولى ، ص: محمود درويش ، 43
 .383عبد الرحمان كنوان ، من جماليات إيقاع الشعر العربي ،ص:  44
 .89عبد الممك مرتاض ، الكتابة من موقع العدم ، ص:   45
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 د في قول الشاعر من قصديتو : أغنية حب عمى الصميب .التضاب العدول المقرون  ظير أسموبي   

 46حنيني إليك .. اغتراب  

 ولقياك .. منفى 

تغّيت الذات الشاعرة القمقة استدعاء إحساسين مختمفين ليتم ائتالفيما بانصيارىما دالليا في الذات     
ىذا النغم تدركو األحاسيس فقط من اعر لتتمقفو الذات المتمقية ألن "الش الواحدة ، تحيمنا عمى توّقد حّس 
، إذ ينبئنا الشاعر من خالل السطرين الشعريين عن حالتة النفسية التي  47"خالل الوقع التقابمي الضدي 
تقابل فيو الحنين مع ، فمتخذا لكل حال لبوسيا لتبميغ مقصديتو الشعرية ، تأرجحت بين البّت والوصال 

من حيث يتثبت  ،في القارئ روح التساؤل  المقاء والمنفى ينّمي بين، فالجمع  بالمنفى المقاء االغتراب
نقيضين،  فتتعثر القراءة العجمى ، يحتكم السطر الشعر الثاني عمى  أسموب اإليجاز الذي ويتوقف عند ال
ذا طال وثقل اشتدت كراىة توخاه الشاعر  ، إذ أن"...الكالم إذا خّف واعتدل حسن موقعو من النفس ، وا 

 ، والذات القارئة تييم بمقارعة الكالم الخفيف المعتدل الذي يعجبيا ويسرىا. 48لو"النفس 

 يشتد أسموب التضاد بداللتو  ويتمتن من خالل قول الشاعر كذلك :

 49لحبك يا كّل حبي ، مذاق الزبيب 

 وطعم الدم .

في شكل  مالمح أسموب التضاد الضمني الوارد في السياق التعبيري الشعري، تأثيرات تتمظير       
تقابل  فيو اإلحساس  بمذاق بين مذاقين مختمفين متنافرين ،  بجمع الشاعر لتتبدى بوضوحمغايرة  شعرية 

تقوي الغرابة  ياغات ذات مدلوالت ثورية نضالية ،وىي ص، الزبيب / و اإلحساس بطعم الدم في آن واحد 
ختمفين  يحيالن عمى نستشف من ىذا اإلجراء األسموبي مزج الشاعر لمذاقين موقد  ،50الشعرية اإلدىاشية

 س  .األمل واليأ

                                                           
 .288محمود درويش ، ديوان محمود درويش ، ص:   46
 .386عبد الرحمان كنوان ، من جماليات إيقاع الشعر العربي ،ص:  47
، دار الغرب اإلسالمي ، 2، منياج البمغاء وسراج األدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن خوجة ، ط:القرطاجني ـ حازم   48

 .65ص:، 1981
 .278محمود درويش ، ديوان محمود درويش ،  ص:   49
 .89، ص: 2010، دار كوكب العموم ،الجزائر ،  1العربي عميش ، القيم الجمالية في شعر محمود درويش ، ط:   50
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فالنفس اإلنسانية  تحمل دائما  الخبايا النفسية  لمذات الشاعرة "يمّكننا التقابل الضدي من استشفاف     
في داخميا توترات الخطاب المزدوج ، خطاب في نقيض الخطاب ، التموج والثبات ، السعادة والحسن  ، 

تشخيصو لميّم  متقصي لمسار درويش اإلبداعي يمكنو استشفاف، والمتتبع ال51"الحب والكراىية ..
 ةلوازع الذي جعل القصيدة الدرويشية تبقى حيّ ولعل ا لذي ىو أعمق بدواخمو اإلبداعية ،الفمسطيني ا
انبثاقيا من واقع الحياة الفمسطينية التي كان الفمسطيني المشرد يحياىا وشتان بين موقف  مستمرة ىو "
 الذي أمدّ أن ، كما 52"من مرارة الحياة تحت االحتالل  في وآخر واقعي يستمد مرارة رؤياهذىني فمس

إلقاء  أسموب استمراريتيا اتساميا باإلنشادية والغنائية ىو تفنن الشاعر درويش فيالشعرية الدرويشية 
 . مجايميو من الشعراء زه عن القصيدة الشئ الذي ميّ 

في  اشتغال المتغّير األسموبي  وأثره في بمورة شعرية العدول يتبين لنا من مجمل معالجة موضوع      
عن موضوع واحد وفكرة نفسيا ، تمثمت في القضية  الذي تجمى في منافحة الشاعر شعر درويش

المفارقة المنبنية عمى الجمع بين بنية  الفمسطينية  والتعبير بأنماط شعرية مختمفة  عن ىذه القضية وفق
والشاعر إذ ،  تنشيط المنزع األسموبي عمى قيمة وظيفية راسخة فيتستحوذ شعرية العدول  إذ النقيضين ،
مرتكزا تشعيريا إنما يأتي استجابة إلى دواعي موضوعية و نفسية ال تستطيع لغة  اباعتبارى ايمجأ إليي

 المتجاوبة وظيفيا من صميم نبض الحياة الفمسطينية عر بنية المفارقةااستممى الش، الشعر االستغناء عنيا 
يستعيض   احتينوالتكرار قيمتين تعويضيتين ممح التضاد اأسموب مع سيرة محمود درويش الشعرية ، ويعدّ 

 .  الوطن  الفمسطيني حريةبيا الشاعر عن مفتقدات 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .395عبد الرحيم كنوان  ، المرجع نفسو ، ص:   51
 .63العربي عميش ، القيم الجمالية في شعر محمود درويش، ص:   52
 



18 
 

 ىوامش البحث :
،  دارالنجاح الجديدة ، 1ميكائيل ريفاتر ، معايير تحميل األسموب، ترجمة : حميد لحميداني ، ط:  : 1

 .1993البيضاء ،
 .1978والطباعة والنش فة ، دار العودة لمصحا6، ط:1، مج:درويش ، ديوان محمود درويشمحمود   2 

Michael riffaterre essais de stylistique structurale presentation et traducctionsde 
daniel 3  delas flammarion  paris 1971  

 .2005دار الكتاب الجديد المتحدة ،  5عبد السالم المسدي ، األسموبية واألسموب ، ط: 4
، دار الحكمة لندن، 1الحسيني، البنى األسموبية في النص الشعري ، ط: ىاشلراشد بن حمد بن   5

2004. 
، الجزائر ، ، ألفا لموثائق ، قسنطينة1، ط:العربي عميش، محمود دروبش خيمة الشعر الفمسطيني 6

2014 . 
 ، 2002أبي رقراق  لمطباعة والنشر ،  ، دا1يات إيقاع الشعر العربي، ط:عبد الرحيم كنوان ، من جمال 7
 ابن طباطبا ، عيار الشعر ، تحقيق : محمد زغمول سالم ، توزيع منشأة المعارف اإلسكندرية . 8
  دار المعرفة بيروت لبنان.عبد القاىر الجرجاني ، أسرار البالغة   9 

 ـ عمر خميفة بن ادريس ، البنية اإليقاعية في شعر البحتري ، منشورات جامعة قازيونس بنغازي.11
، دار اليقظة 2ماري جويو ، مسائل فمسفة الفن المعاصرة ،ترجمة : سامي الدروبي ، ط: ـ جان  12

 .1965العربية  بيروت ، 
 .1999ىنريش بميث،  البالغة واألسموبية،ترجمة:محمد العمري،أفريقيا الشرق، 13
مكتبة النيضة   8، األسموب  دراسة  بالغية تحميمية ألصول األساليب األدبية ، ط:  أحمد الشايب 14

  . 1991المصرية ، 
 .2005، رياض الريس لمكتب والنشر ،  1، ط:2محمود درويش، األعمال األولى ، ج:  15
، مكتبة النيضة  3، األسموبية دراسة بالغية تحميمية ألصول األساليب األدبية ، ط: أحمد الشايب  16

 1999المصرية ، 
 .2005، رياض الريس لمكتب والنشر ،  1، ط:2محمود درويش، األعمال األولى ، ج:   17
، ، دار كوكب العموم ،الجزائر  1العربي عميش ، القيم الجمالية في شعر محمود درويش ، ط:  18

2010 . 
ميكائيل ريفاتر ، دالئميات الشعر ، ترجمة : محمد معتصم، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء  19
 ،1997. 
، دار 2حازم القرطاجني ، منياج البمغاء وسراج األدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن خوجة ، ط: 20

 .1981الغرب اإلسالمي ، 


