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Abstract:    
This article sheds light on the 

main modernist characteristic 

features of the poetic language in 

the poetry of Mahmud Darwish. 

The focus, in this article, falls on 

the following features: 

ambiguity, narration, dialogue, 

and semantic détection, 

adiacency, and isotopy. The 

aforementioned features have 

been used by the poet in order to 

artistically présent the Palestinian 

and Arab scènes, and, in doing 
so, foregrounding différent dark 

pictures of Arab reality. 

 

. 
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: متثل اللغة الشعرية نواة القصيدة العربية احلداثية، ومن خاللها ميكن لنا موقعة وضعية الشعر
ٕاذ نلمح يف هذه اللغة، شعرية مغايرة للمنط اللغوي القدمي، ... ٔاهو قدمي ٔام حديث ٔام حدايث ٔام معارص

واقرتاهبا من ا3يناميكية  وهذا ما يفرس ابتعاد اللغة الشعرية احلداثية عن التصوير الفوتوغرايف الواقعي
ولعل هذا ما . حمطمة بذ� القوالب اللغوية اجلاهزة اليت اكنت �مهتا تصوير أالشـياء تصويرا حسـيا

احلداثيني ا�ين جعلوا لغة الشعر املعارص لغة رمز وٕاحياء  جنده يف ٕابداعات الشعراء املعارصين و
 .    )1(وفيض من ا3الالت

فها وسـيw ٔالداء املعاين ٔامر بدهيـي، ؤاما اللغة الشعرية احلداثية فهـي ٕان التفكري يف اللغة بوص 
ليست وسـيw لٔالداء بقدر ما يه غاية يف حد ذاهتا، وهذا ما يبحث عنه الشاعر احلدايث، فهو 
يبحث عن املعىن ويبنيه بناء شعر¯ من خالل رصاعه مع اللغة، وليس مثة معان شعرية جاهزة و¬بتة 

غوي الشعري، كام ٔانه ليس مثة معىن يتاكمل دون حبث مبا وراء اللغة، وبدون ٕاعادة داخل املكون الل
تشكيل العالقات اللغوية يف نسق جديد، وهذا يعين ٔان القصيدة احلداثية يه القصيدة اليت تقدم 

  ... اخل )2(اللغة يف سـياق خاص هبا بعباراهتا وتراكيهبا ورموزها وصورها
لغة التخاطب بني أال¿ وأالنت، بني املادي واحملسوس، يه لغة  اللغة الشعرية احلداثية يه
فالشاعر احلدايث يعي العامل نفسـيا ويعرب عن هذا الوعي جامليا مما  ،)3(شديدة التالمح Äلتجربة امجلاعية

فاللغة الشعرية . )4(يسمح Äلكشف والتجاوز لهذا العامل بواسطة بنية لغوية شعرية معرفية جاملية
 .مسـمتدة من الواقع والتجربة والقصيدة يه وحدة متاكمw جتمع الشلك واملضمون احلداثية

القارئ للقصيدة احلداثية يواجه لغة ٕاحيائية مليئة Äملعاين املؤجw، وهذا ا�ي نسميه Äملعىن 
ا�ي ال ميكن التفكري فيه عىل إالطالق ٕاال من خالل حفص تطور البناء اللغوي يف القصيدة، وهذا 

ٔاننا ال نواجه يف القصيدة احلداثية مضمو¿ موضوعيا معينا ميكن ٔان نفصÓ عن شلكه، بل نواجه  يعين
  .بناء لغو¯ يعج 3Äالالت

حقا ٕان القصيدة احلداثية تكشف الرحw اليت يقطعها معها القارئ للكشف عن قمي روحية 
  .القصيدة وذهنية وفنية وٕانسانية بعيدة املدى، هذه القمي مجيعا تتو3 من لغة

فالقصيدة احلداثية موضوع لغوي من نوع خاص، واللغة توظف عىل حنو خاص وممزي، 
وللكشف عن هذا المتيزي علينا ٔان نويل اهyما خاصة للغة الشعرية احلداثية من معجم شعري وترتيب 

  . )5(وجماز وتكثيف وتصوير وتوليد داليل
ثة لغوية جبوانهبا اßتلفة، بل احلداثة ليست حدا" محمود درويش"ٕان احلداثة الشعرية عند 

عنده يه فهم وكشف وجتاوز ومترد ملفهوم شامل للمجمتع والواقع املعيش ويه ٔايضا ٕاعادة نظر وبناء 
لنقد وفهم ا�ات وفهم العامل، يبوح محمود درويش يف نصوصه مبفهومه للشعر، ٕاذ يقول عنه ٔاكرث مما 

ي يقول ذاته وعىل القارئ ٔان يفهم معىن الشعر من خالل تقول النظرية عن الشعر، فالشعر هو ا�
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قراءته، فالشعر عند محمود درويش جيب ٔان يتحرر مما ليس منه، وما ليس منه هو الراهن القابل 
  .للتبدل الرسيع

ٕان محمود درويش يتعامل مع اللغة تعامال جريئا ومثريا لالهyم فهو يسـتخدم املفردات 
'' يه مجw ٕامسية''سامء حيث يسـتخرج صيغا جديدة فهو يف قصيدته اسـتخداما جديدا، خاصة االٔ 

  .ٔاسـتطاع ٔان يكتب قصيدته لكها ٔاسامء، وال حتوي ٔاي فعل
  : لقد مكنته القدرة إالبداعية إاليقاعية من كتابة ٕابداع جديد يف هيلك لغوي جديد يقول

  يه مجw امسية 
  : ال فعل فهيا ٔاولها

  للبحر راحئة أالًرسة 
 احلببعد فعل 

  عطر ماحل ٔاو حامض ... 
  )6(يه مجw امسية          

uمن صدٕا " :وهذا ما ٔاكده ٔادونيس يف قو ñاللغة الشعرية اجلديدة يه اللغة املغسو
Tسـتخدام الشائع واجلاري، ٕاهنا نوع من العودة ٕاىل الرباءة أالوىل يف اللكامت، ويف هذه العودة ٕاىل 

فالشاعر احلدايث  )7("ٕاهنا شلك تعبريي مشحون هبذه الرباءة... ا املبديئبراءة اللكمة، عودة ٕاىل ٕايقاعه
دامئا يسعى ٕاىل التفرد من حيث اللغة واخليال، حيث حييد عن ا3الñ املبارشة ٔاللفاظ اللغة ٕاىل 
دالالت مكثفة مشحونة بدالالت ومعان جديدة، جتعل من الشعر عاملا من احلركة والرؤى، يتجاوز 

  .عن طريق لغة تسمو بنفسها من خطاب تواصيل ٕاىل خطاب ٕابداعي فهيا املألوف
  "ٔارى شـبحي قادما من بعيد : " يقول محمود درويش يف قصيدة

 ٔاطل عىل صوريت، ويه هترب من نفسها
 ٕاىل السمل احلجـــــــري، وحتمل منديل ٔامــــــي  
  ماذا سـيحدث لو عدت : وختفق يف الرحي 
   )8(؟وعدت ٕايل... طفال، وعدت ٕاليك 

ٕاهنا لغة رسدية تتداخل فهيا أالحداث وأالزمنة والشخصيات، واملشاهد تسـتدعهيا ا�اكرة 
امجلاعية، فتتوزع بني املشاهد وأالحداث الواقعية الطفولية والتغيريات احللمية، ٔاي رصاع بني الواقع 

وتتوحد فهيا ا�وات أال¿  واحلمل، وامزتاج أالزمنة بني احلارض واملايض، القريب والبعيد والزمن االٓيت،
وأالنت، وتتحرر ا�ات من ٔارس اللحظة الراهنة فتحمل Äلعودة ٕاىل املايض ٔاو الزمن امجليل، لتطل 
عىل الزمن الرحب ومشاهدة مواكب ؤامكنة أالنبياء وتطل عىل جذع زيتونة خبأت ٔاطفال الرباءة، 

  .ل ٕاىل ٔافق ميتافزييقيوتطل عىل الفرس والروم وتتجاوز ٔافق املايض واحلارض للوصو 
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  "ٔارى شـبحي قادما من بعيد : " يقول محمود درويش يف قصيدة
  :ٔاطل عىل ما وراء الطبيعة

  ماذا سـيحدث بعد الرماد؟... ماذا سـيحدث  
  ...ٔاطل عىل جسدي خائفا من بعيد  
..........  
  ... "ٔارى شـبحي قادما من بعيد"     
.........  
  )9(ٔاطل عىل جسدي خائفا من بعيد  

عربت لغة الشاعر هنا عن اعرتاف ا�ات وٕاحساسها احلاد Äخلوف وأالمل واحلزن والوحدة، 
  " يف يدي غمية: "ويقول ٔايضا يف مقطع آخر من قصيدة

  تw: اكن املاكن معدا ملو3ة..  .       
  من ر¯حني ٔاجداده تتلفة رشقا وغرÄ وزيتونة
  ...قرب زيتونة يف املصاحف تعىل سطوح اللغة

 هذه أالسطر الشعرية يواصل الشاعر يف رمس مشهده بلغة رسية حاول من خاللها بث يف
مشهد مبارش عن املاكن ا�ي و3 فيه، هذا املاكن ا�ي يشهد والدة طفل يف جو احتفايل، جتمتع 
وحترض فيه لك عنارص الطبيعة، هذا املولود ا�ي يتنفس يف ٔاجواء يفوح مهنا عبق الطهارة والصفاء 

  .   )10(اءة هذا العبق القادم من ٔاعامق التارخي وا3ينوالرب 
  "الفريويون  من غري سوء : " ويقول الشاعر يف قصيدة

 .هاهنا حاِرضٌ  �
u ال زمان. 
........ 

 .هاهنا حاِرضٌ 
،u ال ماكن 

  رمبا ٔاتدبر ٔامري، ؤارصح يف 
  هل اكن ذ� الشقي: ليw البوم

  ؟)11(ٔايب، يك حيملين عبء �رخييه
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مفارقة يف لغة الشاعر بني لغة الرؤ¯ واحلمل اليت تسـبح يف فضاءات رحبة من رؤى  جند
وتنبؤات، ؤاخرى واقعية تشهد وتسجل بعمق واقع احلياة الضنكة، اليت يعيشها إالنسان الفلسطيين، 

  .جفاءت هذه اللغة ملونة بنربة أالمل واحلزن واحلرسة النابعة من الواقع املرير
  "عن الصمود"و " عن الشعر: "صيديتيقول الشاعر يف ق 
   )12(ذئب جائع سفاح –¯ ٔاماه  –الليل        
  " رساñ من املنفى: "ويقول ٔايضا يف قصيدة   

  .   ؤانت ¯ ٔاماه                  
  ..ووا3ي، وٕاخويت، وأالهل، والرفاق       

  .لعلمك ٔاحياء                  
  .لعلمك ٔاموات                  

  ) 13(لعلمك مثيل بـــــال عنـــــــــــــــــوان       
تعج لغة هذه أالسطر الشعرية بنربة احلرية والقلق، ويه لغة مفعمة Äلتساؤالت عن مصري 
إالنسان الفلسطيين ا�ي يعيش غربة نفسـية قاتw، فلغة الرسد اليت جاءت هبا هذه أالسطر انبعثت 

ال والتفاعل بني أال¿ وأالنت، والتفاعل بني النص والقارئ ورسده من رغبة الشاعر يف ٕا¬رة Tنفع
الكثيف لٔالحداث الواقعية، كام ميكن عده توثيقا لها، فالشاعر هنا شاهد عيان عىل ما حيدث يف 

  . واقعه املعيش، واللكمة يه ا�اكرة امجلاعية والوثيقة والهوية اليت تسجل التارخي
  .ة اليت جتسد حاñ إالنسان املغرتب عن وطنه وهو فيهولنتأمل معا هذه اللغة الرسدي

  : يقول الشاعر
  ...معر برمع ال يذكر املطر...العمر

  .مل يبك حتت رشفة القمر
  مل يوقف الساعات Äلسهر 
  ..وما تداعت عند حائط يداه
   ! )14(عيناه. .ومل تسافر خلف خيط شهوة

وعاد يف : "ها Äرزة يف لغة قصيدةال تتوقف لغة الرسد عند هذا املقطع حفسب، بل جند
ورغبة الشاعر الكبرية من ٔاجل طرح ٔافاكره جعلته يلجأ ٕاىل لغة الرسد بوصفه ٔاسلوÄ ميكن " كفن

  . Tعyد عليه يف توثيق وتسجيل املشهد ا3رايم Äمتياز
ا وتتحول البنية اللغوية من بنية الرسد اخلالص ٕاىل بنية لغوية حوارية، ويبدو احلوار واحض
وجليا بني أالب وTبن وهو حوار يكشف أالطامع التارخيية يف أالرض الفلسطينية منذ ٔاقام جنود 
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انهتاء Äالحتالل الصهيوين، ويكشف هذا احلوار عن ) عاكّ (بو¿برت تال لرصد الظالل عىل سور 
  .نظرة أالب السطحية للموقف، وعدم تقديره جلسامته

  "ٕاىل ٔاخرى وٕاىل آخره : " ي من قصيدةيقول الشاعر يف هذا املشهد احلوار 

 ٕاىل ٔاين تـأخذين ¯ ٔايب؟ �

 ...ٕاىل  ة الرحي ¯ و3ي �

� .... 
 ومن يسكن البيت من بعد¿    
  ¯ ٔابــــــــــــي؟   

 سيبقى عىل حالـــــــــــــــــه مثلام  كـــــــــــــان    �
   !يــــــــــــــــــا و3ي   

  ملاذا تركت احلصان وحيدا؟
  يك يؤنس البيت ¯ و3ي،ل

  )15(.فالبيوت متوت ٕاذا غاب ساكهنا
تبوح هذه البنية اللغوية Äحلوار والرصاع القامئ بني اجليلني، جيل املايض املمتثل يف أالب 

يه لغة الثورة " محمود درويش"واحلارض املمتثل يف Tبن، وتبقى اللغة الشعرية املهمينة عىل شعر 
  .للواقع املعيش والغضب، وعدم Tستسالم

  " وعاد يف كفــــــــــــــــــن: " يقول الشاعر يف قصيدة 
  فوق احلزن والعـــــــــذاب ... فاجلرح فوق ا3مع

  .ال تقلعـــــــــــــــــي ا3موع من جذورهــــــــــــا
  .ل~مــــــــــــــع ¯ وا3تـــــــــــــــــــي جــــــذور

...............  
  ! لو وقفت حلظتـــــني. .ُسّدت دروب احلزن

   !حلظتـــــني
  لمتسحــــــــــي اجلبــــــني والعينني  

   )16( !وحتملــــــــــي من دمعنا تذكـــــــــــــار
ا3مع، اجلرح، : (لقد اكن الهدف هنا غامضا وبعيدا يكتنفه اخلوف وأالمل واحلزن يف لكمة

ة اجلرح يه بؤرة العبارة، فٕان لكمة ا3مع يه بؤرة القصيدة لكها، فلغة فٕاذا اكنت لكم...) "العذاب
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، جفل "اللبس"، وبعيدة يف الوقت ذاته عن "عن املبارش"القصيدة قدمت نفسها يف صورة بعيدة 
قصائد محمود درويش وظفت ا�از اللغوي ٔاصال ؤاساسا يف التعبري، معلنة بذ� عن طبيعهتا 

ذت من التجسـيد مفاتيح للبوح 3Äالالت، فتفادت بذ� الوقوع يف رشك الرمزية الكشفية، ٕاذ اخت
فيبقى الغموض الفين معلام من معاملها، وتبقى لغة الثورة والغضب يه املهمينة يف " Tسـتغالق"

  ". ٕاىل القارئ: " شعر شاعر¿ ٕاذ يقول يف قصيدة
  ...غضب يـــــــــدي               
  ـــــــي غضب مفــ               

  ! ودماء ٔاوردتـــــي عصري من غضـب
  )17( !يــــــــــا قاريئ

وتتنوع اخلامات أالصلية اليت تسـتخد�ا لغة الشاعر وتصوغ مهنا املعجم والعبارات والصور 
ويه دوال تسري يف اجتاه ..) اكلغضب، ا3ماء، ٔاورديت: (تنوعا واسعا، فمثة دوال �مينة ورئيسة

والقارئ للمعجم اللغوي الشعري حملمود درويش يلحظ ٔان معظم . حقل داليل معني واحد، وتصب يف
دواu خلقت معجام شعر¯ وعبارات، توازت ٔاحيا¿ وتقابلت حينا، وتشابكت حينا ٔاخرا مكونة بذ� 

  . )18(يف ذات جديدة " التوحد"يسعى ٕاىل ) أال¿(قصيدة حداثية، قصيدة الرمز يبوح به صوت واحد 
  : ود درويشيقول محم 

  لنذهب كام حنن
  سـيدة حرة
  )19(وصديقا وفيا،
  لنذهب معا، 
  ،)20(ولنكن طيبني

  ":ٔاوراق الزيتون: "ويقول الشاعر يف مقطع آخر من ديوان
  وحيــــــــــــــــــن ٔاعود للبيـــــــــــــــــت           
  .وحيـــــــــــــــــــدا فارغا ٕاال من الوحدة           

  .رفايق هاهنا املصباح وأالشعـــــــــــــار والوحدة           
  وحيــــــــــــــــــــن ٔاعود للبيــــــــــــــــت           
  .ٔاحـــــــس بوحشـــــــــة البيـــــــــــــــت           
  .)21(ؤاخزتن العذاب ٔالنين وحـــــــــــــدي           
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 2020جانفي                                        246                                         اللغاتلكية االٓداب و 

احلرية والضياع والتناقض والوحدة اليت يعيشها الشاعر، فتارة يعيش : لغة الشاعر هنا تكشف
رحw اخللود اجللجامشـية،  و�رة الرحw الشاقة، رحw إالنسان الفلسطيين والعريب عىل حد سواء، 

  .هذا إالنسان الوحيد واملعذب والغريب يف عقر داره
3الالت وانصهارها واندما ا مع لك وترجع قمية ؤامهية هذا النوع من البناء اللغوي ٕاىل تعدد ا

  .لكها قصائد حداثية منفتحة ا3الñ" محمود درويش"جديد، وقصائد 
لقد Äتت اللكمة خطاÄ يف شعر محمود درويش، وعالمة ¿بضة متتاز Äحلركية وا3يناميكية، 

ركة يف ٕاعادة بناء حيث ٔاخذت ٔابعادا تأويلية شـّىت وهو ما يفتح ا�ال للقارئ للتأويل واحلوار واملشا
  . دالñ اخلطاب الشعري من جديد، فيكون بذ� فعاال يف معلية القراءة والتأويل

الشعرية ذ� التشالك ا3اليل الواحض واملهمين،   فعديد " محمود درويش"ومن خصائص لغة 
ال من مقاطعه الشعرية وتعين Äلتشالك يف اخلطاب النقدي أالديب هو وجود مشرتك داليل بني دو 

معينة، قد تكون يف بداية اخلطاب الشعري، وسطه ٔاو آخره، وملا لها من ٔامهية يف اخلطاب أالديب ٔاو 
يقوم بوظائف : "تعترب هذه ا3وال يه اللكامت املفاتيح والرئيسة يف النص الشعري، فالتشالك املعنوي

وهو ينتج (...) هم اخلطاب من ٔامهها ضامن نوع من التشالك املعنوي ا�ي جيعل املتلقي يف (...) عديدة 
مبعىن ٔان للك دال مدلـــول يتشلك من تضافر مجموعة من . )22("عن تكرار املقومات السـياقية

  : املقومات، واملشرتك ا3اليل جيمع بني هذه املقومات، يقول الشاعر
   )23(غريًبا يرى نفَسُه ِيف مرا¯ غربته  
  ) 24(!وقوع الغريب عىل نفسه يف الغريب  

ليكون بذ� عامال ٔاساسا يف ضامن . اك ا3الني يف هذه أالسطر شًلك تشاكال معنو¯اشرت 
وحدة اخلطاب، وÄلتايل ٔاخذ السطران الشعر¯ن تشا1 دالليا، فالشاعر صور لنا عن طريق هذا 
التشالك اللغوي حاñ املنفي ا�ي يأنس بغريب ا3ار مثÓ، حيث جتمعهم الظروف وأالقدار، فالغريب 

منا هو مرآة تعكس u صورته احلزينة، هكذا ٕاذا يرى محمود يش عر حباu من خالل غريب مثÓ، ف3ٔ
  .درويش تفاصيل ٔاحواu املبثوثة يف ثنا¯ جتاعيد فلسطني املغتصبة

uويواصل الشاعر يف جتسـيد هذه  الثنائية اللغوية مو3ا تشا1 دالليا من خالل قو :  
  جسدا خيتفي مث يظهُر [...] 
  جسد خيتفي يف التباس الثنائية  يف

  .أالبدية
 [...]  

  .)25(جسدي يتفتح يف جسدي
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ففي السطرين الشعريني مشرتك داليل واحض يمتثل يف دالT ñلتحام وTنصهار وTحتاد بني 
ذات الشاعر وذات االٓخر ويه فلسطني، فاجلسد ا�ي خيتفي مث يظهر هو الوجود واحلياة وروح 

ا�ي يراود الشاعر اكحلمل ا�ي ينتابه من حني الٓخر، فتلتبس الثنائية وختتلط الكيان الفلسطيين 
الهواجس بني هاجس العودة ٕاىل الوطن والسالم ا3اخيل للشاعر، وتتحرر ا�ات من قيد Tحتالل 

  .واسرتجاع الهوية املسلوبة
شاعر يف فلغة التشالك يف اخلطاب الشعري احلدايث ا3روييش تكشف مدى قدرة وبراعة ال 

انتقاء الوحدات ا3اللية والتأليف ف8 بيهنا، للوصول ٕاىل تشالك داليل وخطاب شعري حدايث يبوح 
جبرح وآالم ا�ات العربية الفلسطينية املعذبة واحملكوم علهيا Äلشقاء أالبدي، وقد جتىل التشالك عىل 

  . مسـتو¯ت متنوعة ومتعددة من ٔاصغر وحدة ٕاىل ٔاكرب وحدة لغوية
ومن خالل السامت " محمود درويش"ٕان اللغة الشعرية 3ى : خامتة هذا املقال ميكن القولويف 

السالفة يه لغة حداثية قامئة يف أالساس عىل الكشف والتجاوز والرفض والرسد واحلوار والغموض 
نيا والتشالك ا3اليل واملعنوي، وقد اسـتطاع محمود درويش عرب هذا اجلهاز الفين ٔان يقدم لنا وصفا ف 

  .        جمهر¯ معيقا عن الواقع الفلسطيين بصورة خاصة، والواقع العريب بشلك عــــــــــام
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جتليات الشعرية، قراءة يف الشعر املعارص، منشأة املعارف Äٕالسكندرية، : ينظر فوزي عيىس � 10
  . 14، د ت، ص1ط
  . 30، ص "ملاذا تركت احلصان وحيدا: "ديوان: ود درويشمحم � 11
  . 36، ص1993، 11، دار العودة بريوت، لبنان، ط"ٔاوراق الزيتون: "محمود درويش � 12
  .37املصدر نفسه، ص � 13
  .17املصدر نفسه، ص � 14
  .31، 30، ص"ملاذا تركت احلصان وحيدا : " ديوان: محمود درويش � 15
  .07، ص"ٔاوراق الزيتون: "ديوان: محمود درويش � 16
  .6-5املصدر نفسه، ص � 17
  .70، ص4، ع1لغة الشعر املعارص منوذج تطبيقي، جمw فصول، مج: ينظر محمود الربيعي � 18
  . 11، ر¯ض الريس للكتب والنرش، دط، دت ص"رسير الغربية: "ديوان: محمود درويش � 19
  .  17املصدر نفسه، ص � 20



 سامية راحج/ د                                               ".محمود درويش: "السامت احلداثية للغة الشعرية يف شعر

 2020جانفي                                249                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

  . 29،30، ص"ٔاوراق الزيتون: "ديوان: محمود درويش � 21
، املركز الثقايف العريب، ا3ار )ٕاسرتاتيجية التناص(ل اخلطاب الشعري حتلي: محمد مفتاح � 22

  .27، ص2005، 4البيضاء، ط
ر¯ض الريس، طبعة جديدة، بريوت، لبنان، " رسير الغربية: "ديوان: محمود درويش � 23
  .13، ص1999ص
  .27املصدر نفسه، ص  � 24
  .85املصدر نفسه، ص  � 25
  
  


