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يلجأ محمود درويش  ٕاىل مجموعة من الوسائل الفنية 
لتشكيل لغته الشعرية عىل حنو يكسـهبا قمية ٕاحيائية 
وتعبريية ٔاغىن، جتعلها ٔاقدر عىل إالحياء بتc العوامل 

هنا يف خطابه النفسـية الرحيبة اليت حياول ٔان يعرب ع
الشعري اxي ٔاقامه جرسا قو� مع الواقع الفلسطيين 
املغموس �لسـيايس عىل ٔاشده، وخاصة يف تركزيه 
عىل عالقة احلامك �حملكوم ومعلية التنوير اليت ٔارادها 

مث ٕان محمود . كرضورة حمتية جادة لفهم هذا الواقع
درويش يثور عىل السلطة السـياسـية بثورته عىل 

؛ والتحرر من لك منطق لغوي مألوف سلطة اللغة
عن طريق �نز�ح اليت ميثل واقع االٔمر انز�حا 

واللكمة الشعرية عنده ال تعرف الهزمية . قوميا حترر�
واليأس؛ ولقد اسـتطاع ٔان يعرب بواسطة هذه اللكمة 
اليت ال تعرف الهزمية عن ٕانسان العرص منغرسا يف 

الظاهرة ٔاحيا� ٔاعامق الالوعي ٔاحيا� وراصدا للحياة 
 ٔاخرى

    :Résumé    

Pour constituer sa langue poétique, 

Mahmoud Darwich prend soin des 

moyens artistiques pour exprimer des 

valeurs connotatives et impressives 

parlant de son monde psychique. Le côté 

esthétique se présente révoltant contre la 

politique exercée en tant que réalité. C’est 

son pouvoir poétique qui se révolte contre 

toute logique de la langue à travers 

l’écart. 

L’écart est l’autre image de refus, de 

l’exergue du mot libre provenant de la 

profondeur de la conscience et de 

l’inconscience pour designer le réel 

palestinien.  
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تمتزي القصيدة العربية املعارصة �لبناء الهريم اxي يقوم عىل التعبري �لشخوص     

وأالقنعة واحلدث والرصاع ولقد هذب هذا البناء العنارص الغنائية اليت البد من حضورها 
يف بنية هذه القصيدة، بصفهتا ٔاحد عنارص الشعرية اليت البد مهنا، فغدت بعيدة عن التقرير 

مية اليت ال تسـهتدف سوى نفسها، وتيسء ٕاىل المنو العضوي ومفهوم واملبارشة والنغ 
  .التاكمل يف بنية القصيدة املعارصة

والقصيدة املتاكمF يربز فهيا إالنسان يف الشاعر، وموضوعاهتا مسـمتدة مما خيص         
امجلاعة، وفهيا خيطان ٔاحدهام ظاهر واالٓخر مضمر، جند يف اخليط الظاهر سرية لشخصية 

قناع شعريني، ونستشف من اخليط املضمر العالقات وا:الالت اليت يتوخاها الشاعر  ٔاو
دون ٔان يرصح هبا، والوصول ٕاىل ذÁ هو أالمه يف قراءة هذه القصيدة ففي وجدان 
الشاعر رغبة يعرب عهنا �لتلميح تتصاعد منذ بداية العمل ٕاىل هنايته، وهذا يؤكد ٔان تاكمل 

  .1ركة منو سلبية، حتقق Ç صريورته الشعريةالعمل الفين يكون وفق ح
         Fمث ٕان القصيدة العربية املعارصة ٔاحد مظاهر التجديد؛ بل ٔامهها، وٕان اكنت متص

�لرتاث تتعامل معه من منظار جدلية احلداثة الشعرية، فالشاعر املعارص وهو حيتضن 
عبري فÑ حيس، فيكون ٔاول �قد جتربته يعاين اختبار الوسائل العديدة للتعبري عهنا ٔامكل ت 

يكون املتلقون عنه مه البيئة النقدية أالوىل الÔٓره، وبذÁ يكون النقد Óليا «لنفسه و 
مفا من شاعر ٕاال وهو حيتبس قصيدته عنده قبل ٔان يذيعها ليقرٔاها مرات  2»لٕالبداع الفين

  .ومرات، وليحمك فهيا ذوقه البصري �لفن
        ....::::ههههمفهوم �نز�ح وأنواعمفهوم �نز�ح وأنواعمفهوم �نز�ح وأنواعمفهوم �نز�ح وأنواع    - - - - 1111

ٕان اكنت العالقة بني إالنسان والواقع عالقة درامية، طرفاها Ôئران ديناميكيان؛ فٕان        
الشاعر املعارص ٔاكرث ارتباطا بواقعه، حياول تصويره تصويرا جامليا يف التجربة الشعرية، 
 مندفعا ٕاىل التفاعل معه، مسـتعينا بلك الوسائل الفنية اليت يراها قادرة عىل تقدمي رؤاه

املثالية يف التجربة الشعرية من رموز، ؤاساطري، ؤاقنعة، وتناصات، ومفارقات 
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وغريها من وسائل التشكيل الشعري؛ اليت جلأ ٕالهيا الشاعر املعارص ليقول ... وانز�حات
  .لكمته دون ٔان يتحمل وزرها

اليت  ٔاو لنقل ٕاهنا املادة أالوىل –ولٔالديب معوما  -واللغة يه أالداة أالساسـية للشاعر
يشلك مهنا وهبا بناءه الشعري بلك وسائل التشكيل الشعري املعروفة، ٔاي ٔاهنا أالداة أالم 
اليت خترج لك أالدوات الشعرية أالخرى من حتت عباءهتا ومتارس دورها يف ٕاطارها، ومن 
هنا اكن سعيه ا:ائب وراء اكتشاف لغة ٔاخرى تتسع للتعبري عن ٔاحاسيسه ومشاعره 

  بتعبري آخر اكنت حماولته املتصF يف سبيل ٕابداع لغة داخل اللغةالالحمدودة، ٔاو 

ولقد ٔاحضى الشاعر املعارص يدرك من ٕاماك�ت اللغة واكتنازها ٔالرسار اخللق وإالبداع،    
لغة الشعر ليست لغة تعبري بقدر ما يه لغة خلق، فالشعر ليس مسا رقيقا للعامل «ٔان 

رب عنه وحسب، بل هو ذÁ الشخص اxي وليس الشاعر الشخص اxي :يه يشء يع
كام ٔان الشاعر املعارص يدرك ٔان اللغة خارج القصيدة يشء  3»خيلق ٔاشـياء بطريقة جديدة 

وحتت سقف القصيدة يشء آخر، ؤان اللغة يف الشعر تكتسب بعدا ٔاكرب من جمرد 
عىن ٔامعق ا:وران حول بريق اللون، والشاعر �للغة ميكن ٔان جيتاز املعىن املبارش ٕاىل م

  . ؤاوسع

ويف ظل التجديد يف ٔاداء اللغة تفنن الشاعر العريب املعارص يف التالعب الفين       
لو� من اللعب �للكامت، وجعõ موضوعا «بألفاظ اللغة، حيث جعل من النص الشعري 

، ذÁ ٔان اللغة متتc 4»لغو� مجيال، مو÷ا �:رجة أالوىل لرييض حاجات املتخصصني 
وظيفية متثل  «اخلاص بضبط لك ممارسة لها، ٕاذ للك تشكيل لغوي صورÓن  نظاùا

املسـتوى العادي اxي يتجىل يف همينة الوظيفة إالبالغية عىل ٔاساليب اخلطاب، ٔاي تقوم 
عىل توظيف النظام لصاحل ٔاغراض الرساú، ؤاخرى متجاوزة متثل املسـتوى إالبداعي اxي 

ينهتك صيغ أالساليب اجلاهزة، وهيدف من خالل ذÁ خيرتق �سـتعامل املألوف للغة، و 
ٕاىل حشن اخلطاب بطاقات ٔاسلوبية وجاملية؛ حتدث تأثريا خاصا يف املتلقي فÑ ٔامسته 

 .5»أالسلوبيات احلديثة �النز�ح 
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وٕاذا تفحصنا املدلول اللغوي واملعجمي للكمة �نز�ح ٔاو العدول يف املعامج العربية؛         
 ختذت املسc ا:اليل ملعاين امليل واخلروج، وقد جاء يف القاموس احمليط جندها قد ا

وعدل عنه يعدل عدال وعدوال حاد، وٕاليه عدوال رجع والطريق مال، والفحل ترك  «
الرضاب، وامجلال الفحل حناه، وفال� بفالن سوى بيهنام، وماÇ معدل وال معدول مرصف، 

تاب ٔان يعرض ٔامران فال تدري ٔالهيام ترص، فأنت وانعدل عنه، وعادل، عوج، والعدال كك 
Á6».تروي يف ذ   

حاد عن الطريق، : وعدل عن اليشء يعدل عدال وعدوال «وجاء يف لسان العرب         
مال، والعدل ٔان : رجع، وال معدول ٔاي مرصف، وعدل الطريق: جار، وعدل ٕاليه عدوال

وعدلت ا:ابة ٕاىل موضع كذا، فٕاذا تعدل اليشء عن و÷ه، تقول عدلت فال� عن طريقه، 
اعوج والعدول من : ينعدل ٔاي يعوج، وانعدل عنه وعادل: ٔاراد �عوجاج نفسه قيل

   7».عدل عنه يعدل عدوال؛ ٕاذا مال ٔ
نه مييل من الواحد ٕاىل االٓخر: قوهلم

ٕان هذه التعريفات املعجمية تشري يف مجموعها ٕاىل دالú امليل و�حنراف؛ وهذا         
املسـتوى العادي ٕالدراك عالقة أالشـياء �للكامت ال يضمر ٔاكرث من دالú «يدل عىل ٔان 

مطابقة اليشء لصورته اxهنية، عىل اعتبار ٔاهنا عالقة داú عليه، ولو ٔان التفكري العاليم 
اقترص عىل هذا التطابق الفتقدت املفاهمي لكثري من التغريات والتطورات اليت تسمها عىل 

   8» .ا:وام

اليت تناولت مساúٔ �نز�ح تتفق حول كونه مفهوما  ∗ولعل معظم ا:راسات        
بالغيا يف ٔاصõ، مث اسـتحال ٕاىل مفهوم سـمييايئ، وهو يعين اخلروج عن مألوف �سـتعامل 
لتوتري اللغة ٔاو املعىن ٔاو النسـيج أالسلويب، واحلق ٔان هذا املفهوم غاية يف الغموض شأنه 

  .فاهمي اللسانية والسـمييائية اجلديدة اليت يبدو ٔ
ن الترسع وقع يف تبنهياشأن كثري من امل
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و�نز�ح النحوي،  �نز�ح البالغي،: و�نز�ح ٔانواع متعددة من ٔامهها        
و�نز�ح الوصفي، و�نز�ح أالسلويب، وببعض ذÁ ٔامكن الريق هبذا املفهوم أالسلويب 

 يف راهنه ٕاىل مسـتوى النظرية ولعل �نز�ح اxي يعنينا يف البالغي يف ٔاصõ، والسـمييايئ
هذه ا:راسة، ٕامنا هو �نز�ح أالسلويب، ٔالنه هو اxي Ç صF �سـتعامل اللغة وتوظيفها 
يف جاملية إالرسال ليس مضن تركيب ٔالفاظ اللغة يف مجل حفسب، ولكن مضن بناء امجلل 

ٕاىل ختليصه من الرÓبة والسكون ٕاىل احلركة نفسها يف نسـيج أالسلوب أالديب، والسعي 
  9.والتوتر
والشاعر العريب املعارص ٕاذ يلجأ ٕاىل �نز�ح، ٕامنا ميارس كرسا يف اللغة، فيفسد         

منطق إالسـناد ٕ�جياد اختيارات قاموسـية خاصة به وخمتلفة عن املألوف، وهذا ما يشلك 
آلية اخلروج عن سلطة اللغة «لصورة هو بالغة اخلطاب الشعري، مث ٕان �نز�ح هبذه ا

وتكرار متظهراهتا وا:خول يف مملكة حرية ال�م وٕابداعيته، ٕانه انتقال اخلطاب من جامعية 
اللسان وبالدة أالساليب ٕاىل فردانية التلكم وحيوية أالسلوب، وهو امتالك النص لسلطة 

  .10»هشة واملفاجأة يف مقابل همينة املرجع وهو انتقال بلغة الشعر ٕاىل حزي ا:
واحلق ٔان �نز�ح هو الصفة أالسلوبية اليت جتعل لغة اكتب من الكتاب ذات         

خصوصية يف ٕاطار النظام العام للسان اxي تنمتي ٕاليه اللغة، ذÁ ٔان �نز�ح أالسلويب 
)une stylistique de l’écart ( ي يمتزي  «هوxي يعادل أالسلوب أالديب اxا

ية، ويتجانف عن املألوف املبتذل القامئ عىل التقليد واحملااكة مضن نظام اللغة �خلصوص 
  .11»العام، يف ٔاي لسان من أاللسن

        ....أشاكل �نز�ح يف شعر محمود درويشأشاكل �نز�ح يف شعر محمود درويشأشاكل �نز�ح يف شعر محمود درويشأشاكل �نز�ح يف شعر محمود درويش    - - - - 2222
وأالسلوب الشعري مبا هو خاصية فردانية، مل يزل جينح حنو اخلروج عن املعايري         

مارسه الشاعر العريب املعارص ؤابدع يف انتقاء ٔادواته امجلعانية عن طريق التجريب اxي 
وآلياته، ولقد تفنن محمود درويش يف توظيف هذه الظاهرة اللغوية بعده واحدا من ٔابناء هذا 
اجليل اxي يسعى ٕاىل جتاوز املألوف وخمالفته وارتياد آفاق جديدة، دون ٔان يغفل هدفه 

  .وهو حترير فلسطني احلقيقي اxي يمتثõ يف لك كتا�ته الشعرية
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يأيت �نز�ح يف اخلطاب الشعري ا:روييش ليكرس الرÓبة أالسلوبية فيكون         
انتباه املتلقي عابرا يف طريق جاميل معني عرب تc الرÓبة، ولكن بي+ هو كذÁ ٕاذ يأيت 

وحيرك تعبري فيه ينـزاح به عن املألوف، ويتناءى به عن املبتذل، فيوقظ �نتباه فيه، 
اxهن :يه، ويبعث يف النفس ما يبعث من فضول التطلع ٕاىل ما وراء هذا اخلرق اxي 
وقع يف نظام املعيار اللغوي، و�حنراف أالسلويب ٔاو �نز�ح يف اللغة الشعرية حملمود 

  :درويش يَْمثُُل يف مظهرين اثنني هام
        ....اخرتاق نظام اللغةاخرتاق نظام اللغةاخرتاق نظام اللغةاخرتاق نظام اللغة    - - - - أوالأوالأوالأوال

احملدثة يف اخلطاب الشعري العريب املعارص، يعمتد كرس وهو من ٔامه املرتكزات         
منطية اللغة واسـتحداث لغة شعرية جديدة تمترد عىل القوالب اجلامدة، فأاللفاظ يه ٔاول ما 

حتددت ٔالفاظها  «يلقا� يف نصوص الشعر، لكن جيب ٔان نأخذ يف �عتبار ٔان اللغة ٕامنا 
لنفس املعنوي فال تزال ٔالفاظ اللغة قارصة عن �لقياس ٕاىل عامل أالشـياء احليس، ٔاما عامل ا

ٔان حتدد معانيه، وال تزال ترضب يف تيه من ما هيته، ويه ماهيات غري متناهية، وماال 
  12».تنايه Ç ال يدرك ٕادرااك دقيقا حبيث يوضع لفظ حمدد ٕ�زائه

ٔاداة  «فاللغة الشعرية ٕاحساس ووعي مقصود xاته، ٕاهنا تفرض نفسها �عتبارها         
فوق الرساú اليت تتضمهنا ؤاعىل مهنا، وتعلن عن نفسها بشلك سافر كام أهنا تشدد �نتظام 

ومن مث ال تصبح أاللفاظ جمرد وسائل لنقل أالفاكر، بل ٔاشـياء 13،»عىل صفاهتا اللغوية
مطلوبة xواهتا وكيا�ت مادية مسـتقF بنفسها، وهبذا تتحول اللكامت من دوال ٕاىل 

  : يف قول الشاعر يف قصيدة الزنبقات السودمدلوالت، كام 
  الزنبقات السود يف قليب

  اللهب ... ويف شفيت
  من ٔاي غاب جئتين

  � لك صلبان الغضب
  ... �يعت ٔاحزاين

  وصاحفت الترشد والسغب 
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  غضب يدي 
  غضب مفي

  14 ! ودماء ٔاورديت عصري من غضب
واحضة ٔاو غامضة حفسب، بل  أاللفاظ يف هذه املقطوعة ال تؤدي معاين لغوية ٕانّ         

: تؤدي كذÁ معاين بيانية وهذا ما جيعلها واسعة ا:الú، حىت أاللفاظ احلسـية مهنا مثل
اخل، حنس فهيا اتساعا شديدا وخروجا عن مألوف ... ا:ماء/ الفم/ اليد/ الغاب/ الزنبقات

لترشد والشغب �سـتخدام اللغوي، فال الزنبقات تسكن القلب، وال أالحزان تبايع، وال ا
يتحوالن ٕاىل ٕانسان يصاحف، وال تصري ا:ماء عصريا، وٕامنا الشاعر حياول هنا نقل ٔاحاسيسه 

  .اليت ال تسـتطيع ٔالفاظ اللغة القارصة ٔاداءها
نمتثل بنية ذات مضمون انز�9 مدهش " هنر ميوت من العطش"ويف قصيدته         

ص وهذان املسـتو�ن خيلقان املعادú يتوازى داخõ مسـتو�ن؛ :هام يكرس ملشلكة الن
  :املسـتحيF للنص

  اكن هنر هنا 
  وÇ ضفتان

  ؤام ساموية ٔارضعته السحاب املقطر
õù هنر صغري يسري عىل  

  �زال من ٔاعايل اجلبال
  يزور القرى واخليام كضيف لطيف خفيف

  وحيمل للغور ٔاجشار دفىل وخنل
  
  

  15.ويضحك للساهرين عىل ضفتيه
هنر ميوت من العطش عىل الرمغ من ٔان ٔامه الساموية ٔارضعته السحاب ٕان مثة         

املقطر؛  وهو عىل عطشه يسري عىل õù �زال من ٔاعايل اجلبال، يزور القرى واخليام 
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ويضحك للساهرين، فاالحنراف ا:اليل يف النص يتجىل للمتلقي من خالل عالمات البنية 
الشاعر الهنر ٕاىل ٕانسان Ç ٔام ترضعه، وÇ  اليت تتضمنه والسـياق القامئ فيه، حيث حول

رجالن مييش هبام، بل ٕانه فوق هذا يضحك للساهرين، لك ذÁ حدث حني كرس الشاعر 
  .عالقة الفعل بفاعõ احلقيقي ؤاىت Ç بفاعل افرتايض

ويزيد الشاعر من حدة �نز�ح عندما يسـند الفعل غىن ٕاىل الهنر، ٕاذ ٔان الطبيعة         
الغناء صفة تنسب لٕالنسان، ولكنه يف مقطع Óل من القصيدة نفسها يذكر ٔان تقتيض ٔان 

الهنر يغين الفروسـية ليؤكد ٔان هذه الفروسـية اليت خياف العرب من اجلهر هبا، ٔاصبح هذا 
  : الهنر قادرا عىل التغين هبا؛ آمال يف ٕايقاظ الضامئر النامئة وٕاذاكء مهمهم فيقول

  اكن يغين فروسـية مرة
  ...وهوى مرة

  اكن هنرا Ç ضفتان
  ؤام ساموية ٔارضعته السحاب املقطر

  لكهنم خطفوا ٔامه،
  فأصيب بسكتة ماء

  16.! ومات، عىل õù، عطشا
�نز�ح يف هذه املقطوعة ال حيدث نتيجة خرق قانون اللغة يف مسـتواه  ٕانّ         

منعوته، حيث ٕان الرتكيـيب؛ ٔالن امجلل تمتوضع بشلك سلمي حنو�، وٕامنا حيدث بني النعت و 
هذا الهنر مل ميت بسكتة قلبية وٕامنا بسكتة ماء، مما يو9 بأنه هنر يفيض �ملياه حىت غرق 
فهيا، ومن هنا فٕان �حنراف اللغوي اxي يقصد ٕاليه محمود درويش ٕامنا هو احنراف 
سـيايس، ٕاذ ٔان القدس عىل ما تعج به من قمي دينية ٕاسالمية، ووطنية، وقومية، فقد 

  .يف براثن الظمل والظالمغرقت 
وال يقف محمود درويش عند هذه �نز�حات اللغوية اليت متثل يف حقيقة أالمر         

انز�حات سـياسـية وقومية تؤرق الشاعر وتقض مضجعه، بل ٕانه يواصل هدم العالقة 
ظي من الطبيعية بني الفاعل وفعõ، �قال املعىن احلقيقي ٕاىل معىن جمازي ليتحول ا:ال اللف
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جمرد طرف يف العالقات السـياقية عىل مسـتوى النظم ٕاىل ٔان يثري �نتباه ٕاىل  «كونه 
  :كام هو احلال يف قوÇ. 17»طبيعته اxاتية، ٕاىل حقيقة كونه د�

  /ها يه اللكامت ترفرف يف البال
  يف البال ٔارض ساموية �مس حتملها اللكامت

  وال حيمل امليتون كثريا، وٕان حلموا
  ق ٔاحالùم ٔاحدال يصد

õها يه اللكامت ترفرف يف جسدي حن  
Fلو كتبت عىل أالزرق أالزرق... حن  

  18.اخرضت أالغنيات وعادت ٕايل احلياه
جيمع الشاعر بني فاعل افرتايض وفعل حمسوس مادي يف مجموعة من العبارات،         

وخاطره وليس  فاللكامت يف البيت أالول ٔاصبحت طائرا Ç جناحان ترفرف يف �ل الشاعر
يف اجلو كام تفعل الطيور، وكذÁ احلال يف البيت الثاين حيث حول الشاعر هذه اللكامت 

لٔالشـياء؛ وأالمر كذÁ يف البيت اخلامس و�لتايل ) امحلل(ٕاىل ٕانسان، يقوم بفعل 
�حنراف اللغوي و�نز�ح «دالú منطقية يف خميF املتلقي، ٔالن " اللكامت"اكتسبت 

  19.»ينحوان ٕاىل �مزتاج -ا:اليل –املنطقي 
ٕان الشاعر هيدف من وراء هذه �نز�حات اللغوية وخرق نظام اللغة ٕاىل تأكيد         

مأساة فلسطني؛ اليت حيرسها احلزن واليأس والقهر واHاعات من لك جانب، وتغص 
  :طرقاهتا ب�ب درهبا السلطان عىل لك يسء قد يتجاوز املعقول

  ه السالسلوضعوا عىل مف
  ربطوا يديه بصخرة املوىت،

  ! ٔانت قاتل: وقالوا

  ∗ٔاخذوا طعامه، واملالبس، والبيارق
  ورموه يف زنزانة املوىت، 

  20! ٔانت سارق: وقالوا
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يفتتح الشاعر متوالياته بدوال عادية مث ينتقل ٕاىل عالقة ٕاضافة تقوم عىل نوع من         
 Áرتباك بني املضاف واملضاف ٕاليه؛ ٔالهنام من طبيعتني متباعدتني وخمتلفتني، وحيصل ذ�

Çي حيدثه الشاعر انطالقا من قوxعن طريق �نز�ح ا :Çزنزانة : خصرة املوىت، مث قو
الوادي الهنر، احلقل، " فالقارئ يتوقع ٔان تضاف لفظة خصرة ٕاىل لفظة ٔاخرى حنواملوىت، 

" الصخرة"ولكهنا ٔاضيفت ٕاىل املوىت، واملوت عالمة لغوية يفارق حقلها ا:اليل ... " البيت
Fمة مما حيدث كرسا يف قانون التواصل، ولكهنا ال تلغي �نز�ح احلاصل يف امجلÓ مفارقة.  

         Áأالخرى وكذ Fويبدو الشاعر يف تكراره للفظة " زنزانة املوىت"احلال يف امجل
ٔانه يريد ٔان يبني مأساوية الوضع الفلسطيين معوما والفرد الفلسطيين خصوصا؛ " املوىت"

واليت جاوزت املألوف بأن ٔاصبح لك يشء موت حىت الصخر والزنزا�ت؛ وال جعب يف 
يشـيد وطنا من الشعر، يرمس حدوده عىل يسكن القصيدة و «ذÁ ٔالن محمود درويش 

... خطوط الطول والعرض الورقية، ويبسط ٔارضه، ويرفع سامءه، ويشلك تضاريسه
 –فتتشلك السطور درو� ومنازال واللكامت حىص وذرات تراب، وتتجسد القصيدة 

  21».بقدسها وجليلها -أالرض
ٔافعال الظواهر الطبيعية  ومن �نز�حات اليت مارسها الشاعر يف قصائده ٕاسـناد        

Çوإالنسان ٕاىل أالمكنة وامجلادات، كام يف قو:  
  

  وتسكت الظنون... ٕاين عائد: تقول
  ... ومل خيط لكمة

  ...تيضء ليل ٔامه اليت
  22.ختاطب السامء وأالشـياء

ٕان فعل إالضاءة خيتص به إالنسان ٔاو بعض الظواهر الطبيعية اكلشمس والقمر         
اعر ينقõ من خصوصيته ا:اللية ليجعل منه فعال لللكامت اليت متثل والربق، ولكن الش

واقع أالمر جمردات ال تتحرك ٕاال بفعل فاعل؛ وهو هبذا ينقلها من خصوصيهتا النحوية 
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ليجعل مهنا فاعال بعد ٔان اكنت مفعوال به، فيتخيلها املتلقي مشسا تيضء ليل هذه أالم، ٔاو 
  .هذه أالم ولك الفلسطينيات ٕانسا� يشعل مصباحا ينري به عمته

ليقدم لوحة تتحرك فهيا ) القدس(وينطلق الشاعر يف موضع آخر من أالرض         
امجلادات وتتلكم فهيا اHردات وذÁ وفق لغة �نز�ح اليت تقوم عىل هدم املألوف 

  :وجتاوزه

  اكن القمر 
  كعهده منذ و:� �ردا

  ...احلزن يف جبينه مرقرق
  افدارو... روافدا

  اكن حبييب 
  كعهده منذ التقينا ساهام

  الغمي يف عيونه
  ...يزرع ٔافقا غامئا

  والنار يف شفاهه 
  ...تقول يل مالحام

  23.ومل يزل يف ليõ يقرٔا شعرا حاملا
يصور الشاعر : من القمر والغمي والنار عىل ٔاهنا ٕانسان وينعهتا بصفاته، فالقمر         

ع ٔافقا جيعل املشاهد يرى السامء ٔ
هنا ملتقية �ٔالرض يف تتلبسه صفة الربد، والغمي يزر
خط دائري متعرجة عىل اليابس، والنار تتحدث ٕاىل الشاعر لتقول Ç مالحام حتدث يف 

  .وطنه يف لك ساعة وحني، منذ حلت جيوش السفاحني هبا متارس لك ٔانواع الظمل والقهر

ن ٔاجل حتقيق احلرية والوحدة مث ٕان الهاجس القويم :رويش وسعيه احلثيث م        
الفلسطينية، وحبثه ا:ؤوب عن الهوية الضائعة مل ينسـياه ٔان اللغة ويه مادة اخلطاب 
معوما، ٔاقوى مظهر للملكية امجلاعية الشائعة، ويه اليت حتفظ كيان أالمة وحتقق قوميهتا 
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اعي اxي ووطنيهتا، وتاكد ترمس حدودها؛ ٕاهنا قد تصبح الوطن اxي نسكنه والروح امجل
  .حنيا به

وظيفة الشعر اليوم ال ميكن ٔان تنحرص يف انكفاء اللغة عىل ذاهتا ٔاو  «وعليه فٕان         
Fبل البد ٔان تضمن للنص الشعري 24»تأملها مبفاتهنا واحتفاهئا بأالعيهبا التقنية امجلي ،

الواقع  الRسك ا:اخيل و�نسجام امجلايل بلك ما حيفل به هذا النص من صور تناقض
  :امللموس، وتتجاوز منطق اللغة املألوف لتسـتثري ٔامعق كوامن اxاكرة إالنسانية

  الليل � ٔاماه ذئب جائع سفاح
  يطارد الغريب ٔاي+ مىض

  ويفتح االٓفاق لٔالشـباح                               
  وغابة الصفصاف مل تزل تعانق الر�ح

  .ماذا جنينا حنن � ٔاماه؟
  نيحىت منوت مرت

  مفرة منوت يف احلياة
  25.! ومرة منوت عند املوت

يورد الشاعر يف هذه أالبيات انز�حات من �ب الكناية عن الوضع الفلسطيين         
املرتدي اxي ال يشء يف ٔافقه يبرش �ٔالمل والتحرر، وقد ٔاصبح الليل ذئبا جائعا سفاحا، 

احتا االٓفاق لٔالشـباح لتفعل فعلها يف بل ٕانه يطارد الفلسطيين الغريب يف ٔارضه ٔاي+ مىض ف
ٔارضه، والشاعر ٕاذ يورد هذه الكنا�ت يسـتعني �النز�ح لتحقيقها، فينسب ٕاىل الفعل 

؛ واxي يكين "الليل"اxي خيص الاكئنات احلية بشلك خاص فاعال افرتاضيا هو " طارد"
مث يقدم انز�حا به عن ظمل العدو اxي اشـتد وطال ٕاىل ٔان ٔاصبح ليال يف سواده وعمتته، 

آخر يف البيت السابع حني يربط بني املوت واحلياة يف مفارقة واحضة، وهو يف احلقيقة قول 
ٔالنه يريد ٔان جيد احلل من املسـتحيل ليسفر عن صبح " منوت يف احلياة"من �ب اHاز 

  .داج بعد ليل طويل مدىم
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نظمة اللغوية اليت ال ختلو ويبدو محمود درويش مولعا بنظرية �نز�ح وخرق االٔ         
ٔاشعاره مهنا، بل ٕانه يتفنن يف ٕايراد عالقاهتا وبصور شـىت متنحه طريقة ممزية يف القول 
الشعري ويف ٕانتاج ا:الú ٔايضا، ٕاذ يسـتغõ يف لك املواقف ùام بلغت حدهتا، ؤالنه شاعر 

ذ اهلمم وٕايقاظ الضامئر ملزتم مؤمن ٕاميا� مطلقا بدور املثقف يف التغيري وفعالية لكمته يف حش
Áالنامئة، فٕانه ميارس لك صور التجريب اللغوي اليت يراها تسهم يف ذ.  

        ::::ةةةةانهتاك املعاين املعجميانهتاك املعاين املعجميانهتاك املعاين املعجميانهتاك املعاين املعجمي    - - - - ÔنياÔنياÔنياÔنيا

متزي الشعر العريب املعارص بظاهرة املعجم الشعري نظرا لكثري من ا:وافع         
عوامل املؤثرة يف هذا وأالسـباب املتصF بفلسفة التجديد يف هذا الشعر، واملتصF �ل

التجديد يف ذات الوقت، فقد اكنت ثورة التجديد املوسـيقي أو إاليقاعي يف شعر� العريب 
املعارص من بني العوامل اليت دفعت هذا الشعر ٕاىل جهر املعجم الشعري التقليدي، ودفع 

ت يف القرن هذا بدوره ٕاىل الثورة اللغوية اليت متزي هبا الشعر املعارص يف مطلع امخلسـينيا
  .العرشين
مقابل " اللغة اHنحة"ٕاليوت .س.لقد بدا واحضا رفض شعرائنا ملا ٔاطلق عليه ت        

احتفاهئم بلغة جديدة روعي فهيا مبدٔا واحد هو الوصول ٕاىل ٔاقىص ما ميكن من ٔاعامق 
ت التجربة الشعرية، ٕاذ ٔان املعجم التقليدي مل يعد �سـتطاعته �سـتجابة لتحدي التشاباك

احلديثة املعارصة، ومن مث اكن انبثاق تشكيالت تعبريية متواكبة مع التغريات اجلادة؛ وقد 
�در الشعراء املعارصون يف اختيار مفردات معجمهم اجلديد ٕاىل ٕالغاء ٔاي قانون تقليدي يف 

  26.هذا �ختيار، كام ٔالغوا ما شاع حول شاعرية أاللفاظ

العرب املعارصين ٕاىل املعجم الشعري اخلاص، توزع ومما ساعد عىل توجه شعرائنا         
... الشعر املعارص ٕاىل اجتاهات خمتلفة اكالجتاه الواقعي و�جتاه احلدايث و�جتاه الرمزي

وغريها، حيث اكن �ختالف بني �جتاهات داعيا ٕاىل ظهور معجم ممتزي للك اجتاه عىل 
جفرت قضية املعجم الشعري قضية  «د حدة حسب املبدٔا العام لهذا �جتاه ٔاو ذاك، ولق

احلداثة والتقليد، ؤاصبح مه كثري من الشعراء القدرة عىل النحت اللغوي، ٔاي الوصول ٕاىل 
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  27». معجم جديد يضاد املعجم الشعري التقليدي

ٕان اجلديد املمتزي عىل صعيد املعجم الشعري حملمود درويش ٔاننا جند هذا الفصل          
واملعجم الشعري اجلديد، مبعىن ٔاننا نرى يف التجربة الشعرية للشاعر جرٔاة  بني املعجم القدمي

يف مفردات املعجم، واهRما بقدراهتا التعبريية يف املقام أالول، ومن مث نلمح يف هذا الشعر 
معجام ممزيا من حيث احتوائه عىل مفردات ولكامت اعتربت يف وعينا ارتباطا محÑ �ٔالرض 

  .احلريةوالوطن والثورة و 
ويطالع املتلقي يف ذات الوقت قدرة الشاعر عىل توظيف هذه املفردات للتعبري عن         

جتربته الشعرية اخلاصة مستمثرا ا:الالت التعبريية ا\زتنة لهذه املفردات اليت ترتدد يف 
 ...الزرع، الورد، السـنابل، القرية، أالرض، الناس، الزيتون، أالجداد: قصائده؛ من مثل

Çحنو قو:  
  لو يذكر الزيتون غارسه

  ! لصار الزيت دمعا
  � حمكة أالجداد

  ! لو من محلنا نعطيك درعا
  لكن سهل الرحي، 

  ! ال يعطي عبيد الرحي زرعا
  28.ٕا� حنب الورد

كام يعاين املتلقي املفردات ا:اú عىل الواقع السـيايس، فيجد لكامت الشهداء ؤاسامء         
`ان العربية والشعوب املقهورة عامة، وزعامء الثورات التحررية، ؤاسامء الزعامء ؤاسامء الب

، كام تشـيع مفردات ... الفدائيني ولكامت التضحية والثورة وأالسلحة وا:ماء والنرص واملنفى
وغريها من ... العزú واملوت وا\اa والليل والظلمة وأالقبية وا:موع والسقوط والفشل

متسك محمود درويش هبويته وحلمه القويم اxي جسن ونفي وعذب  املفردات، اليت تثبت
õبل توىف من ٔاج.  
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كام و÷ه مبدٔا �لزتام ٕاىل مفردات �جتاه الواقعي يف الشعر، فشاعت لكمة        
"úيف شعره، ووظفت للتعبري عن موقفه من الواقع الفلسطيين وللتعبري عن بعض " رسا

ارتبطت يف معوùا بقضيته اليت ال تفارقه، كام يبدو من  جتاربه الفردية اخلاصة؛ واليت
  ": رساú من املنفى"السـياق العام اxي حييط هبذه اللكمة يف قصيدته 

  ٔاماه � ٔاماه
  ملن كتبت هذه أالوراق
  ٔاي بريد ذاهب حيملها؟

  ...سدت طريق الرب والبحار واالٓفاق
  ؤانت � ٔاماه

  ...ووا:ي، وٕاخويت، وأالهل، والرفاق
  لمك ٔاحياءلع

  29.لعلمك ٔاموات
مث ٕان محمود درويش يثور عىل السلطة السـياسـية بثورته عىل سلطة اللغة؛ والتحرر لقد 
دلنا الشاعر من خالل ٕاحلاحه عىل هذه املفردة عىل حاجته ٕاىل ا:فء إالنساين والتواصل 

القاعدة  وتوجيه الشعر ٕاىل -ٔاي اHمتع -الرو9 مع ٔاهõ من ÷ة، واهRمه خبطاب االٓخر
ويسـتطيع املتلقي ٔان يلمس يف شعر محمود درويش مفردات داú . امجلاهريية من ÷ة ٔاخرى

عىل اغرتاب الشاعر ورغبته يف �نطالق من عامل أالرض لالتصال بعامل آخر والتحليق 
: فيه، هذا العامل هو املثال املضاد للواقع من ÷ة، وهو عامل اخلالص من ÷ة ٔاخرى حنو

و�ملقابل ترتدد يف ٔاشعاره أاللفاظ ... لقمر، الضياء، النجوم، ا:خان، الشهبالسامء، ا
ا:اú عىل مناخ الهبجة والتفاؤل و�سـتبشار �حلمل القويم الفلسطيين التحرري، وخباصة 

أالغنية " و" شهيد أالغنية"و" ٔاغاين أالسري"الواردة يف قصيدة " ٔاغنية"مهنا لكمة 
  ".والسلطان
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        ةةةةــــــــــــــــــــخامتخامتخامتخامت

وهبذا يكون املعجم الشعري للشاعر د� عىل مهوم الشاعر من الناحيتني المكية      
والكيفية، ود� يف الوقت ذاته عىل وعيه بقضية اللغة الشعرية ؤان التحديد ليس يف جمرد 
النحت اللغوي، بل يف النحت ا:اليل، ٔاي ٔان مقة التحدي يه يف حتويل املفردات املألوفة 

ديدة غري مألوفة؛ حيث يصبح إالدهاش يف التعبري متو:ا من ÷د شعري ٕاىل دالالت ج
  .وصدق شعوري وليس متو:ا من جمرد اللكامت

من لك منطق لغوي مألوف عن طريق �نز�حات، واليت متثل واقع أالمر انز�حات 
قومية ثورية وحتررية، كام ٔاسقط الروابط ؤادوات الوصل اللغوية من ٔاشعاره وعوضها 

  . قات تعبريية ذات ٕاحياء ال حمدود وتساعده عىل توصيل رؤيته الشعرية ٕاىل املتلقيبطا
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        و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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