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 إلى من حملتنً وهنّا على وهن وأرضعتنً من حبلوة الحٌاة

إلى التًّ ؼرست فً نفسً حب العلم ورافمت خطواتً بالدعاء 

من فً حضنها نشعر باألمان،وفً صدرها نحس بالحنان 

.  هللا ودمت شمعة تنٌر بٌتناحبٌبتً حفظنأمً 

إلى من رعانً حك الرعاٌة وتحمل مشاق الحٌاة من أجل أن ٌرسم لنّا 

طرٌك النجاح 

.  وأمد فً عمره لٌبمى خٌر سند لنا ورعاهأبً العزٌز حفظه هللا

 وفمن هللا فً مشوارن الدراسً"نحنا"ة  إلى أختً الصؽٌر

 .حبٌبتً

" نعٌمة"بنة عمً عزٌزتً اإلى 

إلى ألاربً وعابلتً 

 إلى بلدي الحبٌبة الجزابر

. إلٌكم جمٌعا أهدي هذا العمل المتواضع

 

.سعاد  

 

 
 



 

 شكر وعرفان

الحمد هلل حمدا ٌلٌك بممامه والصبلة على نبً الخلك وإمامه وعلى آله 

:وصحابته أجمعٌن وبعد  

.07إبراهٌم اآلٌة "لئن شكرتم ألزٌدنكم "مصدالا لموله تعالى  

ٌنبؽً لبل شكر العباد أن أستهل شكري بشكر رب العباد،فالحمد هلل 

والشكر له هلالج لج الذي وهبنً أزكى النعم نعمة الصحة والعمل و أنار لً 

.درب العلم والمعرفة ألبلػ هذا المكان العلً الطٌب  

كّما أتمدم بجزٌل الشكر إلى كل من ساهم من لرٌب أو بعٌد فً إكمال هذا 

.لكم منً جزٌل الشكر والتمدٌر"فاطمة"العمل وأخص بالذكر عمتً   

.جزاه هللا خٌرا"خطاب دمحم"إلى األستاذ المشرؾ   

أسؤل المولى عز وجل أن ٌبارن جهود الجمٌع وٌجعلها فً مٌزان 

.حسناتكم ٌوم المٌامة  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 .الحمد هلل حك حمد والصبلة والسبلم على من ال نبً بعده

 :وأما بعد

      الحدٌث عن شعر محمود دروٌش أمر مازال ٌحمل الكثٌر من 

التساإالت،وذلن من خبلل اإلشكالٌات التً طرحها النماد حول 

لصابده،كٌؾ تم تشكٌلها؟مما ٌتكون معجمها؟كٌؾ هً لؽتها؟فٌما تكمن 

جمالٌتها؟كل هذه األسبلة واإلشكالٌات حول شعرٌة دروٌش دفعت 

الدارسٌن إلى الؽوص فً تلن المصابد محاولٌن اكتناه ممومات الفن 

الشعري لمحمود دروٌش،تلن الدراسات والتحلٌبلت نتج عنها ما ٌعرؾ 

 بالخطاب الشعري عند محمود دروٌش

هذه العبارة التً اتخذها الكثٌر من الباحثٌن والنماد المعاصرٌن عنوان      

لدراساتهم ومإلفاتهم،أبرزهم دمحم فكري الجزار الذي عنون دراسة 

بممومات الفن الشعري عند محمود "تخرجه لنٌل شهادة  الماجٌستر 

وألن الدراسة كانت األولى من نوعها فً مجال النمد األدبً "دروٌش

وحازت على تمدٌر امتٌاز،كان من الجدٌر أن تحول إلى كتاب نمدي جاء 

لٌصبح أول كتاب فً "الخطاب الشعري عند محمود دروٌش"بعنوان 

 .مجال النمد األدبً درس شعر دروٌش دراسة فنٌة نمدٌة

      ولعل هذا ما دفع بنا الختٌار هذا الكتاب موضوع لدراستنا 

بدراسة فً كتاب الخطاب الشعري عند محمود دروٌش لدمحم "الموسومة 

إضافة إلى أن هذا الكتاب لم ٌسبك أن درس من لبل فكان "فكري الجزار

هذا محفزا آخر لبلجتهاد فً لراءة الكتاب وتحلٌله،وللمٌام بالبحث 

 : والتوسع فٌه أكثر ٌجدر بنا طرح اإلشكالٌة التالٌة
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 ب 

      ما مفهوم الخطاب الشعري؟ما مدى أهمٌة كتاب دمحم فكري الجزار 

الخطاب الشعري عند محمود دروٌش،وما الهدف من تألٌفه؟ما هً أبرز 

القضاٌا المطروحة فً الكتاب؟وكٌف قام الكاتب بدراستها؟وما الجدٌد 

 الذي قدمه الكاتب فً كتابه هذا؟

 مقدمة؛:     ولئلجابة على هذه اإلشكالٌات رسمنا خطة بحث تتكون من 

  بعنوان ماهٌة الخطاب الشعري؛مدخل 

 فصلٌن: 

 موسوما التعرٌؾ بكتاب الخطاب الشعري عند محمود الفصل األول -

 :دروٌش تضمن ثبلثة مباحث

 تناول نبذة عن الكتاب،من خبلل عرض ملخص المبحث األول -

 حوله وتحلٌبل لعنوانه؛

  تطرق ألهمٌة الكتاب والهدؾ من تؤلٌفه؛المبحث الثانً -

جاء فٌه تمٌٌم الكتاب وتموٌمه وذلن ببٌان محاسنه المبحث الثالث  -

 .وذكر نمابصه ومبلحظات أخذت علٌه

فجاء فصبل تطبٌمٌا درسنا من خبلله أهم المضاٌا  الفصل الثانً أما -

 :المطروحة فً الكتاب فً ثبلثة مباحث

 لضٌة تركٌب اللؽة الشعرٌة عند محمود  المبحث األولتناول -

 دروٌش

  لضٌة الصورة الشعرٌة فً لصابد دروٌش المبحث الثانًوتضمن -

من هذا الفصل التطبٌمً ظاهرة المبحث الثالث فً حٌن عالج  -

 االلتزام ورإٌة العالم الجمالٌة فً بعض لصابد دروٌش الشعرٌة

 فً األخٌر كخبلصة نعرض من خبللها أهم نتابج  الخاتمة     لتؤتً

 .البحث
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 ت 

     وبما أن المنهج ٌعتبر الركٌزة األساسٌة ألي عمل فكري مهم،فمد كان 

،ولد جاء المنهج الوصفً التحلٌلًاعتمادنا فً انجاز هذا البحث على 

وصفٌا فً الجزء األول من البحث حٌث لمنا بوصؾ خارجً 

للكتاب،وتحلٌلً فً الجزء الثانً من البحث كوننا لمنا بتحلٌل للمضاٌا 

 .المطروحة فً متن الكتاب

     كما ارتكز البحث فً بناء هٌكله وخطته على جملة من المصادر 

الخطاب الشعري عند محمود :والمراجع أولها الكتاب المعتمد فً الدراسة

 :،إضافة إلى مراجع أخرى من بٌنهادروٌش لفكري الجزار

  إستراتجٌة التناص لدمحم و كتابتحلٌل الخطاب الشعري كتاب 

 مفتاح

  استراتٌجٌات الخطاب لعبد الهادي الشهريكتاب  

  الشعر العربً المعاصر قضاٌاه واتجاهاته وظواهره الفنٌة كتاب

 .لعز الدٌن إسماعٌل

     لكن ونحن فً رحلتنا البحثٌة فً الكتاب وحوله اعترضت طرٌمنا 

 :بعض الصعوبات والمعولات منها

  صعوبة الموضوع كونه كتاب نمدي شاسع ودلٌك ٌحتاج خبرة نمدٌة

 وإلمام واسع ومعرفة بآلٌات النمد ومناهجه؛

 عدم وجود دراسات سابمة تناولت الموضوع بالذات؛ 

  عامل الولت الذي كان ضٌما نوعا ما ممارنة مع حجم الكتاب

 .المدروس
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 ث 

     لكن عون هللا وتٌسٌره لنا كان سببا لنتمم هذا البحث ونخرجه على 

الصورة التً هو علٌها،وما هذا البحث إاّل اجتهاد بسٌط فان وفمت فٌه فّما 

ذلن إاّل بتوفٌك من هللا وإن أخطؤت ولصرت فمن نفسً ومن 

 .الشٌطان،وحسبً أننً نلت أجر االجتهاد

      وفً ختام هذه الممدمة ال ٌسعنً إال أن ألول ما لاله الماضً الفاضل 

لو :إنًّ رأٌت أنه ال ٌكتب إنسان كتابا فً ٌومه إال لال فً ؼده"( ه596)

ؼٌر هذا لكان أحسن،ولو زٌد كذا لكان ٌستحسن،ولو لدم هذا لكان 

أفضل،ولو ترن هذا لكان أجمل،وهذا من أعظم العبر وهو دلٌل على 

 ."استٌبلء النمص على جملة البشر
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ماهٌة الخطاب الشعري:مدخل  

 :مفهوم الخطاب-1

أصبح مصطلح الخطاب من المصطلحات التً شكلت صورة الثمافة      

اإلنسانٌة المعاصرة حٌث مثل هذا المصطلح عند ظهوره صورة إشكالٌة 

جعلت الدارسٌن ٌعملون على تحدٌده وتطوٌمه فً إطار الداللة التً ٌسعى 

 .إلٌها كل دارس

وإذا حاولنا تؤصٌل مفهوم للخطاب فإننا سنعود إلى ما أنتجه تراثنا      

 العربً بدءا بما جاء فً المرآن الكرٌم ثم المعاجم العربٌة

 :مفهوم الخطاب لغة- أ

فً المرآن الكرٌم اثنً عشرة مرة موزعة (خ ط ب)لد ترددت مادة     

 على اثنتً عشرة سورة

ْحَماُن الَ "منها لوله تعالى       ٌْنَُهَما الرَّ ب السََّماوات واألْرض َوَما بَ رَّ

"ٌَْملُكوَن مْنهُ خَطابًا
1 

ٌْنَاهُ " ولوله تعالى عن داود علٌه السبلم       َوَشدَدْنَا ُمْلَكهُ وآتَ

الحْكَمة ََوفَْصَل الخَطاب
"2 

نً فً اَْلخَطابْ " ولوله  "فَمَاَل أَْكفْلنٌََها َوَعزَّ
3 

"َوإذَا َخاَطبَُهُم الَجاهلُوَن لَالُواْ َسبَلًما" ولوله أٌضا 
4
 

ْؽَرلُونَ " ولوله تعالى  "َوالَ تَُخاطْبنً فً اَْلذٌَن َظلَُموا إنَُّهْم مُّم
5 
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وبالعودة إلى السٌاق الذي ورد فٌه مصطلح الخطاب فً المرآن      

وهذا ما تإكده تفسٌرات المدماء والمحدثٌن (الكبلم)الكرٌم نجده ٌحٌل على

لآلٌات حٌث جمعت على أن مفهوم الخطاب هو الكبلم البٌن الواضح 

 .الذي ال لبس فٌه

ومنه ٌستنتج تبلزم الخطاب والكبلم فً التراث العربً وأنهما شًء      

الكبلم والخطاب "واحد،فمد اورد فإاد بوعلً لوال عن امام الحرمٌن أن 

والتكلم والتخاطب والنطك واحد فً الحمٌمة اللؽة وهو ما ٌصٌر به الحكً 

"متكلما
1 

 :      وورد مصطلح الخطاب فً المعاجم العربٌة ومنها

ٌمال خطب فبلن إلى فبلن فََخَطبَهُ أو :"لسان العرب البن منظور     

"مراجعة الكبلم:أخطبه،أي أجابه والخطاب والمخاطبة
2 

خطب،خاطبه أحسن الخطاب : "أساس البالغة للزمخشريوورد فً      

وهو المواجهة بالكبلم،وخطب الخطٌب خطبة حسنة،وكان ٌموم الرجل 

دعوة إلى أن :خطب واختطب الموم فبلنا:فً النادي فً الجاهلٌة فٌمول

فٌتخٌل إلٌه أنه ذو :وتمول له أنت األخطب البٌن الخطبة...ٌخطب إلٌهم

البٌان فً خطبته
"3 

على خاطبه "خ ط ب"فنمؾ فً مادة : " المعجم الوسٌط أما فً     

كالمه وحادثه،وجه إلٌه كبلما،وٌمال خاطبه فً : مخاطبة وخطابا 

"الرسالة...الكبلم (الخطاب)حدثه بشؤنه :األمر
4 

                                                             
رسالة لنٌل "-كتاب الموشح للمرزٌانً أنموذجا"المنطلمات اللؽوٌة لتحلٌل الخطاب الشعري فً النمد العربً :إكرام بن سبلمة- 1
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ٌتضح لنّا من خبلل هذه التعرٌفات اللّؽوٌة أن الخطاب ٌعنً الحدٌث      

 .أو الكبلم الموجه من شخص إلى آخر بؽرض التواصل

 :مفهوم الخطاب اصطالحا- ب

ظهر مصطلح الخطاب فً حمل الدراسات اللؽوٌة الؽربٌة ولد نّما      

وتطور فً ظل التفاعبلت التً عرفتها تلن الدراسات ولكن بصورة 

أشمل فإن هذا المصطلح تعود جذوره إلى عنصري اللؽة والكبلم
 1 

 

ولد ورد مصطلح الخطاب فً األدبٌات الحدٌثة ألول مرة عند      

،لكن ٌكاد ٌجمع كل المتحدثٌن عن الخطاب وتحلٌل الخطاب على هاٌمز

فً هذا المضمار من خبلل بحثه المعنون ب (1952)هارٌسرٌادة 

إنه أول لسانً حاول توسٌع حدود موضوع البحث "تحلٌل الخطاب"

 .اللسانً بجعله ٌتعدى الجملة إلى خطاب

أما المعنى االصطبلحً لمفهوم فمد لٌل فٌه الكثٌر وبّما أن نشؤته      

كمصطلح نمدي تعود إلى الدراسة الؽربٌة الحدٌثة فبل بد للدراسة أن 

 . تعرض مفهومه لدى الباحثٌن الؽربٌٌن أوال

 :عند الغرب-1

نظرا الختبلؾ اآلراء حول نشؤة مصطلح الخطاب عند الباحثٌن      

الؽربٌٌن فإن ذلن لد أدى بالضرورة إلى تعدد وتنوع مفهومه،والبداٌة 

 لما فٌهما من شمولٌة هارٌس و هندس ومٌشٌل فوكوستكون مع تعرٌفً 

 لمعنى الخطاب

مصطلح لسانً متمٌز عن discoureكلمة"فً كتابه نظام الخطابمٌشٌل فوكو ٌمول      

نص وكبلم وكتابة وؼٌرهما،بشمله لكل انتاج ذهنً سواء كان نثرا أم شعرا منطولا أو 

                                                             
 34ص -2004- (ط.د)- دار الكتاب الجدٌد- إستراتٌجٌات الخطاب،مماربة لؽوٌة تداولٌة- ٌنظر عبد الهادي الشهري-1
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مكتوبا،فردٌا أو جماعٌا،ذاتٌا أو مإسسٌا وللخطاب منطلك داخلً وارتباطات مإسسٌة،فهو 

لٌس ناتجا بالضرورة عن ذات فردٌة ٌعبر عنها أو ٌحٌل إلٌها،بل لد ٌكون خطاب مإسسة 

"أو فترة زمنٌة أو فرعا معرفٌا ما
1 

مجموعة أفكار وضعت فً نظم محددة من "فٌعتبران الخطاب هارٌس وهندس أما      

"التعالب منتجة آلثار محددة
2 

 ظهر باحث فرنسً لدم تعرٌفا للخطاب من منظور مختلؾ كان له هارٌس وهندسبعد       

هو كل "  الذي ٌمول  أن الخطاب  بنفستأثر بالػ فً الدراسات األدبٌة وهذا الباحث هو

"تلفظ ٌفترض متكلما ومستمعا وعند األول هدؾ التؤثٌر على الثانً بطرٌمة ما
3
  

أنه ٌشترط فً الخطاب عملٌة التواصل  بنفست وٌتضح من تعرٌؾ    

بهدؾ التؤثٌر وذلن من خبلل توفر عناصر الخطاب وهً المرسل 

والمرسل إلٌه والعناصر المشتركة مثل العبللة بٌن طرفً الخطاب 

والمعرفة المشتركة،والظروؾ االجتماعٌة
4 

نص تؽلبت "الخطاب بؤنه  جاكبسون وفً نفس السٌاق تمرٌبا ٌعرؾ    

"فٌه الوظٌفة الشعرٌة للكبلم
5 

الخطاب ٌتكون من ملفوظ وممؾ "على أن  باترٌك شارودو وٌإكد    

"تواصلً
6 

مجموعة من البٌانات اللفظٌة التً تعمل فً "بؤنه تودوروف وٌعرفه    

"كل عمل أدبً
7 

                                                             
 9ص -1984- 1ط-لبنان-دار التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌع- دمحم سبٌبل:تر- نظام الخطاب- فوكو مٌشال-1
  37ص - (ت. د)- 1ط-المكتبة األكادٌمٌة- عز الدٌن اسماعٌل:تر- ممدمة فً نظرٌات المعرفة- دٌان ماكدونٌل-2
-دار هومة-2ج"-تحلٌل الخطاب الشعري و السردي"األسلوبٌة و تحلٌل الخطاب،دراسة فً النمد األدبً الحدٌث- نور الدٌن السد-3

  23ص -1997-(د ط)-الجزابر
 39ص -المرجع السابك- ٌنظر عبد الهادي بن ظافر الشهري-4
 11ص -المرجع السابك- ٌنظر نور الدٌن السد-5
 58ص - 2000- (د ط)- الجزابر- دار هومة-مبادئ فً اللسانٌات العامة- خولة طالب اإلبراهٌمً-6
 16ص - (د ت)- (د ط)- توٌمال-الدار البٌضاء-شكري المبخوت و رجاء سبلمة:تر- الشعرٌة- تودوروؾ-7
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خطاب نمدي وخطاب أدبً،أما :"نوعان تودوروف    والخطاب عند

الخطاب النمدي فهو الممارسة التً ٌكون فٌها النالد كالمنجز ال ٌستطٌع 

أن ٌتحدث إال خطابا مثموبا،أما الخطاب األدبً والشعري خصوصا فهو 

"من منظور التواصلٌة فالخطاب ٌهدؾ إلى التعبٌر
1
 

الخطاب جملة كبٌرة ومنها ٌصٌر "إلى أن  روالن بارت      وٌذهب

 حبٌس هذه الرإٌة بل توسعت نظرته حتى صار  بارثالسرد،ولم ٌبك

"الخطاب متعة وعشما
2
 

فمد تناولت الخطاب من خبلل جولٌا كرٌستٌفا      أما الخطاب عند 

فهو موجود داخل النص ٌموم بحرق الدال " تؤصٌلها لعلم النص

"والذات،فهو ٌهدم النّص لٌرسً نّصا جدٌدا
3 

 :عند العرب-2

     ٌعد مصطلح الخطاب واحد من المصطلحات الحدٌثة التً ولجت 

عالم الدراسات النمدٌة العربٌة،والتً الزالت تحتاج إلى تسلٌط الضوء 

علٌها للكشؾ عن استعماالتها المختلفة،ولد كان اعتماد المصطلح من 

طرؾ الفكر العربً النمدي نتٌجة الحتكاكه بالتٌارات الؽربٌة ورؼبة منه 

 .فً مواكبة التؽٌرات المستحدثة على الساحة النمدٌة

     وفً ظل المثالفة الحادثة مع اآلخر الؽربً ظهر مصطلح 

ولع اعتماده من طرؾ الفكر (خ ط ب)كاسم مشتك من مادة (الخطاب)

 4(discours)النمدي العربً لٌحمل داللة المصطلح النمدي الؽربً 

                                                             
 88 ص – 1994-(دط)-الجزابر–عنابة -مدٌرٌة النشر جامعة باجً مختار-األسلوبٌات و تحلٌل الخطاب- رابح بوحوش-1
 86ص - المرجع نفسه-2
 88ص  -المرجع نفسه-3

 12ص -2015-1ط-الجزابر-منشورات الدار الجزابرٌة- تحلٌل الخطاب األدبً و لضاٌا النص- شرشار عبد المادر-4
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     وكؽٌره من المصطلحات الواردة إلى حمل الدراسات العربٌة فمد 

تضاربت وتعددت اآلراء والموالؾ النمدٌة حول تحدٌد مفهوم الخطاب 

 :نستعرض أهمها

كٌان أفرزته عبللات معٌنة " الذي اعتبره       عبد السالم المسدي

بموجبها التؤمت أجزاإه،ولد تولد عن ذلن تٌار ٌعرؾ الملفوظ األدبً 

بكونه جهاز خاصا من المٌم طالما أنه محٌط ألسنً مستمل بذاته،وهو ما 

أفضى إلى المول بؤن األثر األدبً بنٌة ألسنٌة مع السٌاق المضمونً 

"تحاورا خاصا
1
  

نظام اشاري مكون من عناصر "بؤنه  الذي ٌعرفه نور الدٌن السد      و

صؽرى وعناصر كبرى تتحول هً ذاتها إلى أنظمة فرعٌة حسب 

مستوٌاتها فً التشكٌل،و اشاري ألنه ٌدل على ؼٌره وهذا اإلدالل سواء 

كان على مفاهٌم أو على مراجع هو ممكن االنعكاس الصراعً فً 

"العملٌة األدبٌة
2 

الطرٌمة التً تشكل بها "فٌرى بؤن الخطاب هو جابر عصفور      أما 

الجمل نظاما متتابعا تسهم به فً نسك كلً متؽٌر ومتحدد الخواص أو 

على نحو ٌمكن معه أن تتؤلؾ الجمل لتشكل خطابا اوسع ٌنطوي على 

أكثر من نص مفرد ولد ٌوصؾ الخطاب بؤنه مساق العبللات المتعٌنة 

"التً تستخدم لتحمٌك أؼراض معٌنة
3 

    فالخطاب عند جابر عصفور ٌموم على أساس التناسك والترابط ألداء 

ؼرض بعٌنه ولد ٌطلك على نص بعٌنه أو ٌكون شامبل لنصوص متعددة 

 .تربط بٌنها عبللات زمنٌة أو مكانٌة أو فنٌة

                                                             
  110ص -(دت)-3ط-لٌبٌا،تونس-الدار العربٌة للكتاب-األسلوبٌة و األسلوب-عبد السبلم المسدي-1
 74ص - المرجع السابك- نور الدٌن السد-2
  265ص -1985- (د ط)- بؽداد- دار اآلفاق الؽربٌة-عصر البنٌوٌة من لٌفً شتراوس إلى فوكو- جابر عصفور-3
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الطرٌمة التً تموم بها المادة " الخطاب هو  سعٌد ٌقطٌن     وعند

الحكابٌة فً الرواٌة لد تكون المادة الحكابٌة واحدة لكن ما ٌتؽٌر هو 

"الخطاب فً محاولة كتابتها ونظمها
1 

هو ما ٌختاره المتحدث من ذلن "أن الخطاب عبد هللا الغدامً      وٌرى 

"المخزون لٌعبر به عن فكرته أو رسالته
2 

     وٌعنً ذلن أن الخطاب مرتبط بمخزون الفرد اللؽوي والمتكلم هو 

 .الذي ٌختار من ذلن المخزون بهدؾ توصٌل الرسالة

أن الخطاب "عند حدٌثه عن الخطاب األدبً دمحم مفتاح     فً حٌن ٌرى 

"مدونة حدث كبلمً ذي وظابؾ متعددة
3 

بؤنه كبلم موجه إلى متلك "الخطاب دمحم عكاشة      كما ٌعرؾ الباحث 

بمصد االلناع والتؤثٌر،أو المشاركة الكبلمٌة بٌن طرفً االتصال حوارا 

"أو مشافهة أو كتابة للتؤثٌر واإللناع وتحمٌك مماصد اتصالٌة
4 

 :ماهٌة الشعر- 2

 :لغة- أ

والشعر منظوم المول ؼلب " فً لسان العرب بموله  ابن منظور     عرفه

علٌه لشرفه بالوزن والمافٌة وإن كان كل علم شعرا من حٌث ؼلب الفمه 

على علم الشرع والعود على المندل والنجم على الثرٌا ومثل ذلن 

..."كثٌر
5 

                                                             
 7ص -1989- 1ط- بٌروت- المركز الثمافً العربً- تحلٌل الخطاب الروابً- سعٌد ٌمطٌن-1
 105ص -2007-1ط-األردن-عالم الكتب الحدٌث- اللسانٌات و تحلٌل النصوص- رابح بوحوش- 2
 75ص -المرجع السابك- األسلوبٌة و تحلٌل الخطاب- نور الدٌن السد- 3
 12ص -2005-1ط-الماهرة- األكادٌمٌة الحدٌثة للكتاب الجامعً- خطاب السلطة اإلعبلمً،نحو تجدٌد لؽة الخطاب- دمحم عكاشة-4
 410ص - 4مج - لسان العرب-ابن منظور-5
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وعلل " فمد أثبت أٌضا نفس التعرٌؾ ولكنه أضاؾ لوله الزبٌدي     أما 

صاحب المفردات ؼلبته على المنظوم بكونه مشتمبل على دلابك العرب 

وهذا المول هو الذي مال إلٌه أكثر :وخفاٌا أسرارها ولطابفها لال شٌخنا 

"أهل األدب برلٌه وكمال مناسبته
1 

     من خبلل هذان التعرٌفٌن التً لدمتها الكتب اللؽوٌة األكثر استعماال 

نبلحظ تؤكٌد صفة النظم وتخصٌصها كملمح أساسً للشعر وكذلن تمٌٌز 

.الشاعر عن ؼٌره بالفطنة والمعرفة
 

 :اصطالحا- ب

  ً(231-149)عند ابن سالم الجمح 

 فن له مظاهر جودته وإحسانه وأسباب  ابن سالم الجمحً     الشعر عند

لٌس لجودته صفة وإنما هو ...الشعر صناعة وثمافة"ضعفه ورداءته ٌمول 

"شًء ٌمع فً النفس عند الممٌز وٌعرؾ النالد عند المعاٌنة
2 

      ومن خبلل كبلم ابن سبلم الجمحً نتوصل إلى أن الشعر صناعة 

وتتم هذه الصناعة بالمزج بٌن المعانً واأللفاظ والوزن من طرؾ 

كما ٌضٌؾ عنصر الثمافة وٌضٌؾ أٌضا أن الشعر (الشاعر)الصانع

مرتبط بالمشاعر والعواطؾ وٌكون متمٌزا عن بمٌة الفنون،أي ٌمتلن 

 .خصوصٌات تمكن النالد من التعرؾ علٌه وتمٌٌزه عن الدراسة والتحلٌل

 (ه322)ابن طباطبا العلوي 

بتعرٌؾ للشعر فٌمول " عٌار الشعر"     ٌستهل ابن طباطبا العلوي كتابه 

الشعر كبلم منظوم بابن عن المنثور الذي ٌستعمله الناس فً مخاطباتهم "

                                                             
-1973- (د ط)- مطبعة حكومة الكوٌت- مصطفى حجازي:  تح– 12تاج العروس من جواهر الماموس ج- دمحم مرتدى الزبٌدي-1

 178ص
 184ص - 1982- (د ط)- الماهرة- دار الثمافة للطباعة و النشر- نمد الشعر فً المرن الرابع الهجري- لاسم مومنً-2
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بما خص به من النظم إن عدل عن جهته مجته األسماء وفسد على الذوق 

ونظمه معلوم محدود فمن صح طبعه وذوله لم ٌحتج إلى االستعانة على 

نظم الشعر بالعروض التً هً مٌزانه ومن اضطرب علٌه الذوق لم 

ٌستؽن عن تصحٌحه وتموٌمه بمعرفة العروض والحذق به حتى تعتبر 

"معرفته المستفادة كالطبع الذي ال تكلؾ معه
1 

     ٌتضح من تعرٌؾ ابن طباطبا للشعر أن التباٌن بٌن الكبلم المنظوم 

والمنثور ٌكمن فً النظم الخاص بالنص الشعري كما أنه فً هذا 

ال ٌضع الوزن أساسا للشعر فهو ال ٌضع فً اعتباره ؼٌر "التعرٌؾ 

"الشعر فً ذاته باعتباره بنٌة لؽوٌة لابمة على أساس الطبع والذوق
2 

     فمن صح طبعه وذوله فً رأي ابن طباطبا ال ٌحتاج إلى العروض 

 .فمد ألام ابن طباطبا من الذوق والطبع معٌارا ٌضبط به النظم

 :ماهٌة الخطاب الشعري - 3

     تتعدد أنواع الخطاب وتتنوع وذلن حسب تعدد مٌادٌنه حٌث نجد 

الخطاب الثمافً،الخطاب الصوفً،الخطاب السٌاسً،الخطاب :مثبل

التارٌخً،الخطاب االجتماعً والخطاب األدبً الذي ٌنمسم بدوره إلى 

 .خطاب شعري ونثري

      والخطاب األدبً الشعري من الموضوعات التً تعددت حولها 

اآلراء وتنوعت  الدراسات فً الوصول إلى جوهرها،وبالرؼم من التعدد 

واالختبلؾ فإنها جمٌعها ال تتنالض وال تتعارض وإنما تتعاون وتتعاضد 

من أجل الوصول إلى ؼاٌة واحدة هً الؽوص فً عمك العمل األدبً 

 .وسبر أؼواره وتحدٌد خواصه

                                                             
 9ص -1956- (د ط)- مصر- شركة فن للطباعة- طه الحجاري و دمحم زؼلول سبلم: تح- عٌار الشعر- ابن طباطبا العلوي-1
    29ص – (د ت)- (د ط)- دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر- فً نمد الشعر العربً المعاصر- رمضان الصباغ-2
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إن الخطاب الشعري نوع معٌن "...بموله  عز الدٌن إسماعٌل       ٌعرفه

من الخطاب،ٌرتبط بالشعر بصفة خاصة،لكن فكرة الخطاب بطبٌعتها من 

شؤنها أن تؽطً على الخصوصٌة األخرى التً تنتمً إلٌها لذلن فان 

"للخطاب الشعري كٌانه الخاص
1 

هذا الكٌان هو الذي مٌزه عن الكبلم،فالخطاب الشعري ال "      وإن 

ٌكتفً بترتٌب الكلمات ألداء المعنى،وإنما ال بد أن ٌكون هنان تفاعل 

وترابط وتناسك بٌن الجمل ٌإدي إلى تكثٌؾ الداللة من ناحٌة واالنسجام 

"الصوتً من ناحٌة ثانٌة،تلن المٌزة التً ال ٌحممها الكبلم العادي
2 

هو كل ابداع أدبً بلػ الحد "فٌمول عبد المالك مرتاض       وٌعرفه 

الممبول ونال إعجاب أكثر من نالد،أي كل إبداع أدبً نال الحد األدنى من 

اجماع الناس على جودته فٌصنؾ فً الخالدات من اآلثار الفكرٌة
"3 

       فالخطاب الشعري إذن هو الخطاب الذي تؽلبت فٌه الوظٌفة الشعرٌة فهً تحتل 

الصدارة ممارنة مع بالً الوظابؾ األخرى كما أنه ٌتمٌز من خبلل مكوناته التً ٌنفرد بها 

"الشعر لوة ثانٌة للؽة،وطالة سحر وافتنان"والتً تمنحه جمالٌه خاصة ألن 
4

                                                             
 95ص - 1996- 15مج- الهٌبة المصرٌة للكتاب- مجلة فصول- الخطاب الشعري من اللؽوي إلى التشكٌل البصري- حمٌد رضا-1
- (د ط)- ؼزة- جامعة األزهر- كلٌة اآلداب- الخطاب الشعري عند محمود دروٌش دراسة أسلوبٌة- دمحم صالح زكً أبو حمٌدة-2

        28ص - 2000

-  (دط)-دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزٌع"-دراسة تشرٌحٌة لمصٌدة أشجان ٌمٌنة"بنٌة الخطاب الشعري- عبد المالن مرتاض-3

 61 ص 1986
 259ص -2000- (د ط)- الماهرة- دار ؼرٌب- 2ج- أحمد دروٌش: تر- النظرٌة الشعرٌة بناء لؽة الشعر اللؽة العلٌا- جون كوٌن-4
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 تابالن عن نبذة:األول المبحث 

 :توثٌق الكتاب- أ

 عنوان الكتاب  الخطاب الشعري عند محمود دروٌش

 المؤلف  دمحم فكري الجزار

 الطبعة  األولى

 سنة الطبع   م2001

 دار النشر اٌتران للنشر و التوزٌع 

 بلد النشر  مصر -الماهرة

 عدد الصفحات  319

 حجم الكتاب  سم 24

 

 :تحلٌل العنوان- ب

عندما تمع عٌنان ألول مرة على كتاب أي كان هذا الكتاب فإن نظرتن إلٌه حتما تمع      

أول ما تمع على الؽبلؾ الذي ٌحتوي على العدٌد من العناصر،و لعل أول تلن العناصر هو 

عنوان الكتاب الذي ٌشٌر إلى المضمون بطرٌمة كلٌة و لٌس تفصٌلٌة،و العنوان هو كما 

مجموعة العبلمات اللسانٌة "بؤنه  (سمة العنوان) فً كتابه Leo Hoek لوي هوٌكعرفه 

من كلمات و جمل و حتى نصوص لد تظهر على رأس النص لتدل علٌه و تعٌنه و تشٌر 

"لمحتواه الكلً لتجذب جمهوره المستهدؾ
1
 

فالعنوان بالنسبة ألي عمل أدبً هو بمثابة المرشد األول للمتلمً،واالنطباع األول الذي      

ٌنطبع فً ذهنه عن هذا العمل كما أنه مثٌر نصً تطرح من خبلله انطباعات وتساإالت 

                                                             
   67ص -2008- 1ط- منشورات اإلختبلؾ- عتبات جٌرار جٌنات من النص إلى المناص- عبد الحك بلعابد-1
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وفرضٌات،مما ٌجعل لارئ العمل منجذبا إلى عالم النص للبحث عن إجابات لتلن 

 .التساإالت لٌصل إلى تؤوٌل صحٌح وفهم عمٌك

     و لد جاء عنوان كتاب دراستنا الخطاب الشعري عند محمود دروٌش متكونا من ثبلث 

 :كلمات

 و هو كما عرفناه سابما النظام الذي تتشكل من خبلله بنٌة النص و رسالته :لخطابا

 التً ٌوجهها إلى المراء؛

 فهو كما ٌجمع معظم النماد أنه ذلن الكبلم المنظوم البابن عن المنثور؛:الشعر 

،هو الخطاب الشعري     و الجمع بٌن لفظتً الخطاب والشعر ٌنتج عنه مصطلح 

كل إبداع أدبً منظوم ٌتمٌز بؤنه ٌحمل رسالة ذات خاصٌة جمالٌة تؽلبت فٌه الوظٌفة 

 .الشعرٌة

،و محمود دروٌش     و لد خصص الكتاب للخطاب الشعري عند الشاعر الفلسطٌنً 

 و هً الخطاب الشعري عند محمود دروٌشبالجمع بٌن هاته األلفاظ تتشكل لنا عبارة 

الصٌؽة التً جاء علٌها عنوان كتاب دمحم فكري الجزار،و التً تدل بشكل مباشر على ما 

فبمجرد لراءة العنوان ٌتساءل المارئ (ٌمرأ الكتاب من عنوانه)جاء فً متن الكتاب فمد لٌل

عن ماذا التطابك بٌن عنوان الكتاب و محتواه،و مدى تحمك ذلن التطابك بٌنهما،و فً كتابنا 

هذا فإن المارئ سٌكتشؾ بعد تصفحه للكتاب بؤن صنعة دمحم فكري الجزار لهذا العنوان لد 

حممت هذا التطابك،حٌث أنه ٌستعرض فً طٌاته ممومات و خصابص شعر محمود دروٌش 

 :فً ثبلثة عناصر

 من حٌث الشكل الموسٌمً؛:أوال 

 من حٌث تركٌب اللؽة الشعرٌة؛:ثانٌا 

 من حٌث التزام محمود دروٌش و رإٌته الجمالٌة لوالع لضٌته:ثالثا و أخٌرا. 
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 : ملخص حول الكتاب- ج

     هذا الكتاب هو فً األصل رسالة جامعٌة بعنوان ممومات الفن الشعري عند محمود 

 م من لسم اللؽة 1990دروٌش،نال عنها الباحث درجة الماجٌستٌر بتمدٌر امتٌاز عام 

،وهو عبارة عن دراسة نمدٌة حاول من (فرع بنها)العربٌة كلٌة اآلداب جامعة الزلازٌك

خبللها فكري الجزار أن ٌكتنه تلن الظاهرة الجمالٌة التً ٌتمتع بها الفن الشعري الفلسطٌنً 

باتخاذ شعر محمود دروٌش نموذجا،و ذلن بواسطة الكشؾ عن الممومات التً ٌنبنً على 

 .أساسها شعره جمالٌا

كتابه بممدمة طوٌلة ٌبرز فٌها هدفه من تؤلٌؾ دمحم فكري الجزار      ٌبدأ األستاذ الدكتور 

كتابه وسبب اختٌاره لمحمود دروٌش دون ؼٌره المتمثل فً للة الدراسات النمدٌة األكادٌمٌة 

حول شاعر بعظمة دروٌش،وفً الممدمة أٌضا ٌشٌر فكري الجزار إلى كٌؾ أنه لسم كتابه 

 .إلى أربعة فصول وخاتمة

و لد  (مراحل تطوره و أنماطه الفنٌة)جاء بعنوان الشكل الموسٌمً :     الفصل األول 

كشؾ الكاتب سبب ابتداء حدٌثه عن خطاب محمود دروٌش بالشكل الموسٌمً فً ممدمة 

و لد كان االبتداء بالشكل الموسٌمً على ؼٌر عادة بعض األبحاث و ربما "كتابه لاببل 

معظمها اتكاء على أن الموسٌمى الشعرٌة تنظٌم صوتً،و الصوت أصؽر وحدة لؽوٌة و من 

"هنا كان التدرج المنهجً للبحث من الصوت إلى الجملة إلى الصورة تدرجا طبٌعٌا
1
 

    ولد جاءت دراسته للشكل الموسٌمً دراسة مفصلة بدأها بالحدٌث عن موسٌمى الشعر 

التملٌدي بداٌة بعمل الفراهٌدي وصوال إلى  أسباب وكٌفٌة تشكٌل المصٌدة العربٌة الحدٌثة 

وذلن لكً ٌستطٌع على حسب لوله أن ٌضع محمود دروٌش فً السٌاق التارٌخً للشعر 

لكً نستطٌع أن نضع محمود دروٌش فً السٌاق "العربً من حٌث الشكل الموسٌمً 

                                                             
- 2001- 1ط- مصر الجدٌدة،الماهرة-إٌتران للطباعة و النشر و التوزٌع- الخطاب الشعري عند محمود دروٌش- دمحم فكري الجزار-1

 10ص 
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التارٌخً للشعر العربً من حٌث الشكل الموسٌمً ٌجب أن نستعرض هذا السٌاق فً 

"الوطن العربً عامة
1 

     استهل  الكاتب فصله األول بتمهٌد نظري تحدث فٌه عن  رحلة الشكل الموسٌمً بٌن 

التملٌدي والحدٌث للشعر العربً  عامة والشعر الفلسطٌنً خاصة متخذا محمود دروٌش 

نموذجا،و فً دراسته للشكل الموسٌمً عند محمود دروٌش ٌعمل على تمسٌم شعر دروٌش  

 : من حٌث الكتابة العروضٌة والموسٌمٌة إلى مرحلتٌن

وٌرى فٌها  الكاتب أن  بداٌة الكتابة الشعرٌة عند محمود دروٌش :     المرحلة التقلٌدٌة

كانت تملٌدٌة إذ نجد جزءا ؼٌر هٌن من شعره تملٌدي الشكل لكن بالرؼم من تملٌدٌته كان 

ٌمترب من الشكل الموسٌمً للمصٌدة الحدٌثة فً تنوع موسٌماها و تؽاٌر إٌماعاتها و اختبلؾ 

عدد التفعٌبلت بٌن أسطرها الشعرٌة و هو ما نجده عند محمود دروٌش و لكن داخل اإلطار 

 .العام للعروض التملٌدي

     ثم ٌتطرق الكاتب إلى الحدٌث عن الظواهر التشكٌلٌة لؤلصوات عند محمود دروٌش و 

 : جعلها فً ثبلث

 الجناس االستهبللً و الخلفً و نسمٌه التماثل أو تكرار الصوامت؛ - أ

 التجانس أو تكرار الصوابت؛  - ب

تؤسٌس اإلٌماع الصوتً على أساس وجود مجموعة صوتٌة تنتمً إلى بٌبة صوتٌة  - ت

 .واحدة

 .شعري من لصابد دروٌش    و لد مثل الشاعر لكل نوع بممطع

ٌرى فٌها الكاتب بؤن تجدٌد دروٌش فً شعره لد : فً شعر دروٌش     المرحلة التجدٌدٌة

بدأ تدرٌجٌا من الشكل الموسٌمً التملٌدي مجاورا له ثم مجاورا إٌاه و ذلن من خبلل عدم 

                                                             
 12ص - المصدر السابك-1
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أولهما التحرر من التناظر التفعٌلً الذي كان :وجود شكل خارجً ثابت و هذا ٌعنً أمرٌن

.بٌن الشطرٌن فً البٌت،و الثانً عدم االلتزام بتواتر المافٌة
1
 

     لٌصل الكاتب إلى الشكل الموسٌمً الحدٌث عند محمود دروٌش و الذي تجسد فً 

عبلمات الترلٌم،الشكل الطباعً أو مساحة البٌاض فً الورلة و ؼٌر ذلن من أدوات ؼٌر 

شعرٌة و لكنها موظفة ألداء دالالت شعرٌة،كما و ٌشكل محمود دروٌش لصٌدته الحداثٌة 

موسمٌا من خبلل ظاهرة محورٌة هً تحول التفعٌلة من بنٌة إلى أخرى،من نموذج مجرد 

التحول البلمنتظم و :إلى شكل لؽوي شعري جمالً و ٌؤخذ هذا التحول سمتٌن أساسٌتٌن هما 

.التحول المنتظم
2
 

     وٌطوي الكاتب فصله األوله من الكتاب بمابمة للمراجع التً عاد إلٌها فً دراسته 

 للشكل الموسٌمً

 من الكتاب تحدث فٌه المإلؾ عن تركٌب اللؽة الشعرٌة حٌث أشار إلى      الفصل الثانً

 :نمطٌن من الجملة الشعرٌة

  جملة ال تخرج عن النظام اللؽوي و إنما ٌحمك "و هً الجملة الشعرٌة النظام

دروٌش جمالٌات تشكٌلها من خبلل االختٌار من النظام و الضؽط على 

عناصر معٌنة منه و فرض رإٌته التشكٌلٌة على هذه العناصر المكونة 

"لبنٌتها
3
 

  و هً جملة شعرٌة تعتمد الخروج على النظام "الجملة الشعرٌة الخروج

"اللؽوي أساسا تشكٌلٌا لخلك جمالٌات النص
4
 

     و ٌرى فكري الجزار أن هذان النمطان عند محمود دروٌش ال ٌتعٌنان فً مراحل 

شعرٌة محددة و إنما ٌتجاوران زمنٌا فً نصه الشعري الكامل فضبل عن تجاورهما المكانً 

 .فً النص الشعري الواحد أحٌانا

                                                             
 20ص -  المصدر السابك –الخطاب الشعري عند مجمود دروٌش-ٌنظر دمحم فكري الجزار -1
   20ص - المصدر نفسه-ٌنظر دمحم فكري الجزار-2
 90المصدرنفسه ص -3
 90ص - المصدر نفسه -4
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     و ٌتطرق بعد ذلن إلى كل نمط بؤنواعه،فٌعرض الجملة الشعرٌة النظام فً أشكالها 

 :الثبلثة

 أحادي البنٌة؛:الشكل األول 

 ًالثنابً البنٌة؛:الشكل الثان 

 الشكل المختلط:الشكل الثالث  . 

     و كل شكل من هذه األشكال ٌعرضه لنا الكاتب بمفهومه و خصابصه،ثم ٌمثل له 

 .بنماذج شعرٌة لمماطع من لصابد محمود دروٌش

     و بعد حدٌثه عن النمط األول من الجملة الشعرٌة و عرض خصابصها  

الجملة الشعرٌة :ومكوناتها،ٌعرض لنا الكاتب النمط الثانً من الجملة الشعرٌة و المسماة

 : والتً جاءت فً شكلٌن(الخروج)المجاوزة للنظام

التجاوز أو عدم التزام الشاعر بشرط إعمال الماعدة ممثبل فً أسلوب :الشكل األول -

 العطؾ؛

االنحراؾ أو الخروج عن المانون اللؽوي أي إهمال الماعدة نفسها :الشكل الثانً -

ممثبل فً تعدٌة الفعل البلزم بؽٌر الحرؾ الذي وضع له و كذلن من خبلل الخطؤ 

اللؽوي أو التركٌب المنالض للمانون اللؽوي و هً ظاهرة ٌراها فكري الجزار للٌلة 

 .فً شعر محمود دروٌش

     و بهذه الظاهرة ٌختم لنا فكري الجزار فصله الثانً من الكتاب،فصل تركٌب اللؽة 

 بعنوان الفصل الثالثالشعرٌة عند محمود دروٌش مرفما اٌاه بهوامش الفصل،لٌنتمل إلى 

الصورة الشعرٌة،و كؽٌره من الفصول ٌستهله الكاتب بتمهٌد ٌبٌن فٌه مفهوم الصورة 

الشعرٌة وٌعرض خصابصها لٌعرج بعدها على أنماط الصورة الشعرٌة عند محمود 

 : دروٌش و تناولها فً ثبلثة أنماط

 الصورة الشعرٌة المتوسطة بٌن المطابمة و اإلٌحاء؛ :النمط األول -

 الصورة الشعرٌة المتجاوزة؛:النمط الثانً -



 انفصم األول                                                                انتعريف بانكتاب 
 

 
19 

 .الصورة الشعرٌة التشكٌلٌة:النمط الثالث -

      و ٌتحدث المإلؾ عن كل نمط من هذه األنماط بالتفصٌل و التحلٌل ممثبل له بؤبٌات من 

 .لصابد دروٌش مبٌنا نوع الصورة فً كل بٌت وجمالٌاتها

     و كالفصول السابمة ٌطوي الباحث فصله الثالث من الكتاب بذكر الهوامش و المراجع 

 .التً ارتكز علٌها فً حدٌثه عن الصورة الشعرٌة

 و األخٌر من كتابه الخطاب الشعري عند محمود دروٌش عنونه النالد      الفصل الرابع

بااللتزام و رإٌة عالم الجمالٌة،فً تمهٌده لنا حول هذا الفصل طرح فكري الجزار مفهوم 

 .الفلسفة الماركسٌة و الفلسفة الوجودٌة:مصطلح االلتزام فً الفلسفتٌن

     ثم تطرق إلى االلتزام فً الشعر الفلسطٌنً و لد خلص فٌه بؤن الظرؾ التارٌخً هو 

الذي أبان عن هذه الظاهرة الشعرٌة فً الوالع و الشعر الفلسطٌنً،ثم ٌنتمل إلى الحدٌث عن 

االلتزام عند محمود دروٌش من خبلل طرٌمة رإٌته الجمالٌة لعالمه الفلسطٌنً فً شعره و 

 :ٌبٌنها لنا فً ثبلث مراحل متعالبة

 :مرحلة الوجود فً الوطن،وفٌها أشار إلى مجموعة من الدواوٌن:     المرحلة األولى

 دٌوان أوراق الزٌتون؛ -

 دٌوان عاشك من فلسطٌن؛ -

 دٌوان اخر اللٌل؛ -

 دٌوان العصافٌر تموت فً الجلٌل؛ -

 .دٌوان حبٌبتً تنهض من نومها -

مرحلة الوعً  الثوري،التً انتملت فٌها الثورة الفلسطٌنٌة من أفك :     المرحلة الثانٌة

 .االنتظار إلى أرض التحمك

الوعً الممكن و الحلم اإلنسانً و فٌها اكتملت فصول المؤساة و :     المرحلة الثالثة

ظهرت رإٌة دروٌش الشعرٌة لعالمه الخاص و والع لضٌته و هو فً منفاه،إذ أصبحت 
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رإٌة عالمه الفلسطٌنً بتربته حلما إنسانٌا تعرضه له المشاهد المصورة و األخبار 

المعروضة على اإلذاعات و المكتوبة فً الجرابد و المجبلت،و لٌبٌن لنا مدى الجمالٌة 

الشعرٌة التً وصلها دروٌش فً لصابده المعروضة فً هذه المرحلة ٌشٌر الجزار إلى ما 

 .األسطورة والرمز:وظفه من مكونات بدٌعٌة تجسدت فً 

     و فً نهاٌة الفصل الرابع و األخٌر من كتابه ساق الكاتب الهوامش المستعملة فً متن 

 .الفصل

      لتؤتً الخاتمة فً آخر الكتاب فً صفحتٌن لخص لنا فٌهما المإلؾ فصول كتابه فً 

أربعة فمرات لكل فصل فمرة جمعت ما جاء فً متنه،ثم لام ببلورة النتابج المتوصل إلٌها فً 

 .مجموعة من النماط

     كما استعان المإلؾ بمجوعة كبٌرة من المصادر والمراجع العربٌة و المترجمة 

 تنوعت بٌن كتاب ومجلة ورسالة أطروحة رتبها بالتفصٌل فً 150واألجنبٌة تجاوز عددها 

 .مكتبة البحث الواردة فً نهاٌة الكتاب

 الهدؾ من تؤلٌؾ الكتاب:المبحث الثانً

      ٌعد كتاب الخطاب الشعري عند محمود دروٌش للكاتب المصري فكري الجزار كتاب 

نمدي لٌم لام فٌه الكاتب بدراسة شعر دروٌش من جمٌع جوانبه،بدءا بالجانب الموسٌمً ثم 

التركٌبً من خبلل تركٌب اللؽة الشعرٌة،ثم البٌانً و البدٌعً بدراسة الصورة 

الشعرٌة،فالجمالً و الفكري و ذلن من خبلل التزام الشاعر بوالع لضٌته و رإٌته الجمالٌة 

 .لعالمه الفلسطٌنً

هدؾ هذا البحث فً المبض على "     و ٌشٌر الكاتب إلى الهدؾ من تؤلٌؾ كتابه فٌمول 

المٌمة المراوؼة دابما و المراوحة بٌن الخفاء و التجلً أبدا،والمنسربة فً نسٌج المصٌدة 

العربٌة الحدٌثة عموما،ال تعلن عن نفسها إال من خبلل إحساس ؼابم بالجمال ال سبٌل إلى 

إكتناهه بسهولة،و هذه الدراسة تحاول أن تكتنه تلن الظاهرة الجمالٌة التً ٌتمتع بها الفن 
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الشعري فً شعر الفلسطٌنً محمود دروٌش بواسطة الكشؾ عن الممومات التً ٌنبنً على 

"أساسها شعره جمالٌا
1
 

و كان "     و ٌبٌن لنا الكاتب سبب اختٌاره لشعر محمود دروٌش دون ؼٌره فٌمول 

 :الختٌارنا هذا الشاعر عدة اعتبارات أساسٌة هً

إن الشعر العربً منذ خمسٌنٌات هذا المرن و هو ٌتمحور حول المضٌة :أوال -

 ...الفلسطٌنٌة التً وهبها محمود دروٌش صوته الشعري كامبل 

إن محمود دروٌش فً سٌاله الفلسطٌنً الخاص و فً سٌاله العربً العام ٌمثل :ثانٌا -

اآلن واحدا من أبرز شعراء المصٌدة العربٌة الحدٌثة،بل إنه صار اتجاها فنٌا له 

 خصابصه و سماته المحددة؛

إن محمود دروٌش ال ٌزال ٌمارس إبداعه الشعري،و ٌتمتع بما ٌمكن أن نسمٌه :ثالثا -

... "الهوس اإلبداعً الذي ٌحفزه دابما لمجاوزة نفسه
2
 

     باإلضافة إلى هذا ٌمول الكاتب أن الهدؾ من تؤلٌؾ كتابه هذا كذلن هو أن على الرؼم 

من مكانة دروٌش و صٌته الذابع فً ألطار الوطن العربً عامة من المحٌط إلى الخلٌج إال 

أنه لم ٌحظى حتى اآلن بدراسة فنٌة نمدٌة بحتة،فجل الدراسات التً وضعت حول شعره 

ال نجد دراسة "كانت متكبة على عاطفة لومٌة و لٌس نظرة نمدٌة ٌمول فً هذا السٌاق

توفرت على شعر دروٌش فنٌا و استطاعت أن تتخلص من انتمابها إلى الجرح الفلسطٌنً 

"حٌن نظرها فً شعره
3
 

حتى لمد صرخ دروٌش "     حتى أن محمود دروٌش نفسه لد علك على ذلن ٌمول الكاتب 

فٌهم مبكرا انمذونا من هذا الحب الماسً،مفضبل أن ٌوضع فً سٌاله الطبٌعً داخل الشعر 

"العربً على اإلعبلء الفارغ المتكا على عاطفة لومٌة و لٌس نظرة نمدٌة
3
 

                                                             
  9 ص –المصدر السابك –الخطاب الشعري عند محمود دروٌش - دمحم فكري الجزار-1
  9ص - المصدر نفسه- دمحم فكري الجزار-2
 10ص - المصدر نفسه-3
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لم ٌظفر دروٌش حتى اآلن إال "     أما الدراسات الجامعٌة األكادٌمٌة فٌمول الكاتب 

إلى جامعة السربون و حصلت بها على "كاثٌا زخارٌا"األولى تمدمت بها الباحثة :بدراستٌن

و (الزمن الشعري عند الشاعر الفلسطٌنً محمود دروٌش)درجة الدكتوراه و كانت بعنوان 

 الخطاب الشعري عند محمود)بعنوان"دمحم صالح زكً دمحم ابو حمٌدة"الثانٌة كانت للباحث 

و نال عنها الباحث درجة الماجٌستٌر من كلٌة اآلداب جامعة عٌن (دروٌش دراسة أسلوبٌة

"شمس
2 

    هذه كانت الدوافع التً أدت بالنالد فكري الجزار لتؤلٌؾ كتابه هذا المعنون بالخطاب 

الشعري عند محمود دروٌش ففٌما تكمن لٌمته؟و هل ولؾ الكاتب فً تناوله لخطاب 

دروٌش الشعري على الوجه الذي ٌستحك؟هذا ما سنحاول تبٌٌنه فً المبحث الثالث من هذا 

 .الفصل بعنوان تمٌٌم الكتاب و تموٌمه

 تمٌٌم الكتاب و تموٌمه:المبحث الثالث -

     و بعد ولوفنا على عنوان الكتاب و أهم ما جاء فً متنه و الهدؾ من تؤلٌفه نؤتً اآلن 

إلى تمٌٌمه من خبلل ذكر محاسنه و إلماء بعض المبلحظات علٌه التً نرجو أن نكون فٌها 

 .على صواب

 : محاسن الكتاب -1

 :لد امتاز الكتاب بالنماط اآلتٌة

ٌعد هذا الكتاب من أهم المراجع التً ٌمصدها كل باحث مهتم بدراسة شعر و فكر  -

محمود دروٌش ألنه لد درس شعره من كل جوانبه إذ تطرق إلى موضوع الصورة 

الشعرٌة و توظٌؾ الرمز و األسطورة عند محمود دروٌش،و درس الشكل 

الموسٌمً لمصابد دروٌش و تطرق إلى تركٌب اللؽة الشعرٌة،فبهذا الكتاب وحده 

ٌستطٌع الباحث أن ٌستشهد بمماطع لتحلٌل شعر دروٌش فً بحوثه العلمٌة و مماالته 

 النمدٌة حول هذا الشاعر؛
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الكتاب ثري بالمعلومات و التعرٌفات للمصطلحات ففكري الجزار لبل شروعه فً  -

دراسة وتحلٌل شعر محمود دروٌش كان ٌعرض لنا مفهوما حول كل مموم من 

ممومات الخطاب الشعري إذ عرؾ لنا الجملة الشعرٌة و الصورة الشعرٌة و عرض 

 لنا كذلن مفهوما حول االلتزام؛

ٌموم فكري الجزار فً هذا الكتاب بتحلٌل المصابد من نفسه دون االستعانة بمصادر  -

أو ألوال ؼٌره إال فً مواضع للٌلة،و هذا إن دل على شًء فإنه ٌدل على خبرة هذا 

   "المنادٌل"الرجل و سبلسة فكره،و من ذلن تحلٌله لؤلبٌات التالٌة من لصٌدة 

         َكَمماَبر الُشَهدَاء َصْمُت                  َن و الَطرٌُك إلى امتدادْ 

         و ٌدان أذكُر طابري                    ن ٌحّومان على فإادي 

          فدعا مخاض البرق لل                  األفك المعبّؤ بالسواد

ٌمارس الشاعر عملٌته اإلبداعٌة فً تشكٌل "     ٌمول الكاتب فً تحلٌله لهذه األبٌات 

موسٌمى األصوات على مستوى نفسً عمٌك من خبلل أصوات المد فً ممابل األصوات 

"الصحٌحة الساكنة التً تساوٌها عروضٌا
1 

لمد أحسن الجزار انتماء و توظٌؾ نماذجه المدروسة لكً ٌجد الطالب عند لراءته  -

 لتلن النماذج دالالت ؼنٌة و كلمات ساحرة؛

لمد تعامل النالد مع خطاب دروٌش كطبٌب بشري و محلل نفسً و خبٌر لؽوي و  -

شاعر وجدانً كل ذلن فً آن واحد،حٌث أن طربه لمصابد دروٌش و إعجابه بها لم 

إن الخطؤ كامن فً استعمال اسم "ٌمنعه من الفحص عن منزلمات خطابها ٌمول 

الموصول،و لسنا بسبٌل تبرٌر هذا الخطؤ و لكن بصدد استنطاق الداللة التً دفعت 

..."بالشاعر إلى هذا التركٌب
2
  

إن هذا الكتاب فً حمٌمته زٌادة لمٌمة نتاج دروٌش الشعري فمد عمل فٌه الكاتب على  -

إلماء الضوء على الدالالت الؽنٌة و الكلمات المعبرة فً النماذج التً انتماها،فالمارئ 

                                                             
 32ص - الخطاب الشعري عند محمود دروٌش، المرجع السابك- دمحم فكري الجزار-1
    142ص - المرجع نفسه-2
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و إن لم ٌكن ٌعرؾ محمود دروٌش سٌعترٌه الفضول لمراءة شعره عند اطبلعه على 

 هذا الكتاب وسٌزٌد بعدها شؽفه وإعجابه بمصابد دروٌش وأشعاره؛

الكتاب محكم البناء أسسه صاحبه على ممدمات و مسلمات تفضً إلى نتابج واضحة  -

و ممنعة،حٌث بنٌت كل فمرة من فمراته على افتراض ٌتمثل فً العنوان ثم البرهنة 

 على هذا االفتراض؛

ٌمثل هذا الكتاب جهدا نظرٌا فرٌدا إذ ٌعد موسوعة ؼٌر مسبولة فً مجال النمد  -

 .األدبً باعتباره أول دراسة نمدٌة عن محمود دروٌش 

 : مالحظات حول الكتاب -2

 :ٌمكن إلماء بعض المبلحظات على الكتاب التً نرجو أن نكون فٌها على صواب

مما ٌإخذ على الكتاب أن مإلفه لم ٌتطرق فٌه إلى التعرٌؾ بالمصطلحات الواردة  -

 فً عنوان كتابه لٌضع المارئ فً صورة مضمون كتابه؛

ولؾ دمحم فكري الجزار ولفة طوٌلة عند الشكل الموسٌمً فً صورتٌه التملٌدي و  -

الجدٌد مبرزا أن شعر محمود دروٌش لد نال نصٌبه من النوعٌن كبلهما مستخدما 

 إال أن الكاتب لم ٌمم بعرض التداخل والتخارج مثبل و كالشكل القرائًتمنٌات حداثٌة 

مفهوم لنا حول هاته المصطلحات على الرؼم من أنه لد أطنب و دلك فً حدٌثه عن 

 الشكل الموسٌمً عند محمود دروٌش؛

مما ٌعاب كذلن فً الكتاب اإلسهاب و التطوٌل و اإلسفاؾ فً العرض مما ٌصعب  -

لهذا كنا نتمنى أن تكون دراسة . على المارئ و خاصة الطالب فهم الفكرة المعروضة

فكري الجزار لخطاب محمود دروٌش أكثر وضوحا واختصارا حتى ٌستطٌع المارئ 

  معلوماته؛بفهم ما جاء فً الكتاب وتسهل علٌه استٌعا

أما المبلحظة األخٌرة و هً خاصة باألخطاء الطباعٌة الكثٌرة فعلى سبٌل المثال  -

كذلن نبلحظ أن كل الكلمات التً (أصواتً)جاءت مكتوبة فً الكتاب(صوتً)كلمة 

مثبل كتبت (شعري)تنتهً بٌاء فً األخٌر لم ٌتم وضع فٌها نمطتً الٌاء كما فً كلمة 

 (شعرى)
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     لكن ذلن ال ٌنمص من لٌمة الكتاب شًء وال من شؤن صاحبه،وان حاجتنا كبٌرة لمثل 

هذه الكتب لكً نتعرؾ أكثر على آلٌات النمد وكٌفٌة استخدامها فً دراسة النصوص 

.األدبٌة



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً
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  عند محمود دروٌشالشعرٌةتركٌب اللؽة :المبحث األول -

مرحلة البٌت "أن الشعر العربً مّر بمراحل عروضٌة الدٌن إسماعٌل عز.د     ٌرى 

المٌم الجمالٌة الشكلٌة التملٌدٌة التً عرفها الشعر العربً منذ البداٌة،  الشعري وفٌها تتمثل

ومرحلة السطر الشعري وهً مرحلة ما ٌسمى بشعر التفعٌلة،ثم أخٌرا مرحلة الجملة 

.الشعرٌة
 "1
 

عبد . د برأي علً أحمد باكثٌر     وفً التؤصٌل لمصطلح الجملة الشعرٌة وجد البحث أن 

"ربما أول من نظم الجملة الشعرٌة ولكنه سماها الجملة التامة  "العزٌز المقالح
2
 

البٌت " لترجمة مسرحٌة أخناتون ونفرتٌتً حٌث ٌمول باكثٌر     ولد جاء ذلن فً ممدمة 

الواحد هنا ٌتؤلؾ ؼالبا من ست تفعٌبلت ولد ٌنمص عنها وال ٌزٌد إال فً النادر كما أن 

البٌت هنا لٌس وحدة كما هو الحال فً الشعر العربً المؤلوؾ وإنما الوحدة هً الجملة 

التامة المعنى فمد تستؽرق هذه الجملة بٌتٌن أو ثبلثة أو أكثر دون أن ٌمؾ المارئ إال عند 

"نهاٌتها
 3
 

     ومصطلح الجملة الشعرٌة كؽٌره من المصطلحات النمدٌة الحدٌثة لم ٌصل الباحثٌن إال 

بنٌة موسٌمٌة أكبر من السطر وإن " بؤنها عز الدٌن إسماعٌل. دمفهوم محدد لها إذ  ٌعرفها 

ظلت محتفظة بكل خصابصه،ولد تمتد أحٌانا إال خمسة أسطر أو أكثر لكنها تظل تمثل بنٌة 

"مكتفٌة بذاتها
 4
 

                                                             
 79ص -1981- 3ط- بٌروت- دار العودة- الشعر العربً المعاصر لضاٌاه و ظواهره الفنٌة و المعنوٌة- عز الدٌن اسماعٌل-1
 36ص -1995-(دط)- صنعاء- دار الكلمة-علً أحمد بكاثٌر رابد التجدٌد فً الشعر العربً المعاصر- عبد العزٌز ممالح-2
    13ص - مسرحٌة شعرٌة، أخناتون و نفرتٌتً- علً احمد بكاثٌر-3
 108ص - المرجع نفسه- عز الدٌن اسماعٌل-4
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هً المدر " تمدٌم تعرٌفا جامعا مانعا للجملة الشعرٌة فمال عامر السعد. د      بٌنما حاول 

الكافً من الكبلم أو االمتداد الشعري الذي ٌكشؾ تحلٌله كل ما ٌعمل فً بنٌته من مستوٌات 

"أدت إلى رسم صورة شعرٌة أو جانب مإثر منها
 1
 

كل لول أدبً جاء "     فً حٌن نجد أن هذا المصطلح فً النمد الحدٌث على العموم هو 

على شكل شعري،من حٌث انه ٌموم على إٌماع مطرد  على أي نظام فنً ألي جنس لابم        

الجملة الشعرٌة البد أن تكون ... مثل الشعر العمودي أو الحر أو المنثور أو لصٌدة النثر 

..."تجسٌدا لؽوٌا تاما ٌسموا على المعنى
 2
 

بنٌة صؽرى تتحرن متجهة نحو مثٌبلتها لبناء البنٌة الكبرى التً "     أي بعبارة أخرى هً 

"هً النص الشامل
3
 

     و انطبللا من هذا المفهوم لمصطلح الجملة الشعرٌة  ذهب دمحم فكري الجزار  لدراسة  

التشكٌل الشعري للؽة عند محمود " تركٌب اللؽة الشعرٌة عند محمود دروٌش إذ ٌرى أن 

دروٌش ٌرتكز على رإٌة واضحة لها،فهً عنده فً صورها ومستوٌاتها تظل لابلة إلنتاج 

المعنى الشعري،سواء فً مستواها النظامً حٌث تموم الماعدة التركٌبٌة نفسها بإنتاج هذا 

"المعنى،أو فً النمٌض حٌث الخروج على هذه الماعدة هو أساس اإلنتاج
4
 

     بمعنى أن إبداع الشاعر هو الذي ٌتحكم فً ممارسته للؽة،فسواء التزم بالماعدة اللؽوٌة 

 . أو خرج عنها فإن ذلن ال ٌحرم شعره من صفة الشعرٌة

"ال معنى للفصل بٌن النظام اللؽوي والتشكٌل الشعري"     ولد وجد دمحم فكري الجزار أن 
5
 

لذلن ال معنى عنده النتماص بعض النماد من شعرٌة الشعر الذي ٌطابك النظام 

                                                             
    90ص - 2014- 1ط- دمشك- تموز للطباعة و النشر و التوزٌع- الداللة الوظٌفٌة فً بنٌة الجملة الشعرٌة- عامر السعد-1
- (د ط)- الكوٌت–دار سعاد الصباح - الخطٌبة و التكفٌر من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة، ممدمة نظرٌة دراسة تطبٌمٌة- عبد هللا الؽدامً-2

  94،95ص - 1984
- دار الوفاء لدنٌا الطبع و النشر-(نحو نسك منهجً لدراسة النص الشعري)من الصوت إلى النص- مراد عبد الرحمن مبرون-3

 86ص - 2002- 1ط- اإلسكندرٌة
 87ص - الخطاب الشعري عند محمود دروٌش، المرجع السابك- دمحم فكري الجزار-4
 87ص - المرجع نفسه-5
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اللؽوي،وكذلن الذي ٌخرج عنه،وٌثبت ذلن بؤن فً لصابد محمود دروٌش نلمس كبل 

 . النمطٌن

 :    ومن هنا ٌمسم فكري الجزار الجملة الشعرٌة فً شعر محمود دروٌش إلى نمطٌن

جملة ال تخرج عن النظام "الجملة الشعرٌة النظام وٌعرفها بؤنها :النمط األول -

"اللؽوي
1
 

وهً جملة تعتمد الخروج على النظام " الجملة الشعرٌة الخروج :النمط الثانً -

"اللؽوي أساسا تشكٌلٌا لخلك جمالٌات النص
2
 

أن هذان النمطان عند محمود دروٌش ال ٌتعٌنان فً مراحل شعرٌة "       وٌمول الجزار

فضبل عن -  أعماله مجموعة -محددة،وإنما ٌتجاوران زمنٌا فً نصه الشعري الكامل

"تجاورهما المكانً فً النص الشعري الواحد أحٌانا كثٌرة
3 

     وبعد أن ذكر فكري الجزار أنماط الجملة الشعرٌة فً شعر محمود،ولؾ عند كل نمط 

بؤنماطه التشكٌلٌة مبرزا أٌن تمثل فً شعرٌة محمود دروٌش من خبلل عرض لصابد 

 .تناسب تلن النمط وتحلٌلها

 :          وٌبدأ الكاتب حدٌثه بالنمط األول وهو

-
وٌشٌر إلى أن الجملة الشعرٌة النظام فً شعر محمود :الجملة الشعرٌة النظام 

لٌست شكبل فنٌا ٌتم تجاوزه واالنمطاع عنه متى تطور الشاعر بؤدواته "دروٌش

ورإٌته،ولذلن فهً ال تمٌز جزءا من أعماله فتخصص مرحلة فنٌة بها،وإنما هً 

"تعبر عن طرٌمة من طرق تمدمها اللؽة ونظامها إلنتاج المعنى الشعري
4 

        كما وٌشٌر إلى تعدد أشكال هذا النمط الشعري للجملة فً نصوص دروٌش حٌث 

 : نجد

                                                             
 90ص - الخطاب الشعري عند محمود دروٌش، المرجع السابك- دمحم فكري الجزار-1
 90ص - المصدر نفسه-2
  91ص - المصدر نفسه-3
 92ص - المصدر نفسه-4
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 الشكل األحادي البنٌة؛  -

 الشكل الثنائً البنٌة؛  -

 الشكل المختلط؛ -

أن النظام اللؽوي " فٌرىبالشكل األحادي البنٌة     وٌبدأ الجزار تحلٌله 

ٌمدم عناصر تركٌبٌة كبرى هً الجمل النحوٌة بنوعٌها االسمً والفعلً 

إال -عبللة إسنادٌة بٌن الطرفٌن-وهذه األلسام الكبرى ترتد إلى بنٌة بسٌطة

أنها تظل لابلة لبلتساع والتملص أو الحذؾ وإعادة الترتٌب،هذا فضبل عن 

لابلٌة دخول عناصر أخرى ٌحتوي علٌها النظام اللؽوي،عناصر صؽرى 

كالنواسخ وأدوات االستفهام وحروؾ الجر والنصب وما إال ذلن بما ٌتٌح 

لئلبداع الشعري تخلٌك جمالٌاته الخاصة داخل النظام اللؽوي،وتتٌح له 

إلامة عدة تماببلت ثنابٌة داخل البنٌة اللؽوٌة الواحدة هذه التماببلت التً 

"تمثل األساس البنابً للنص الشعري
1 

 وفً تحلٌله "اعتذار"     ولد مثل الجزار لهذا الشكل بنص من لصٌدة 

لهذا النص ٌرى بؤنه ٌنبنً على عنصر لؽوي أساسً هو البنٌة 

من العناصر النحوٌة التً تصدر عن " الفعلٌة،وٌمول فكري الجزار أن 

حٌث هذه البنٌة تنطوي " التعدي واللزوم"بنٌة الفعل وداللة مادته عنصرا 

مرة على مسند إلٌه فمط ؼنٌة به عن وجود مفعول به ،وإذا كان هذان 

العنصران ٌرجعان إلى بنٌة واحدة البنٌة الفعلٌة فإن التشكٌل الشعري ٌمٌم 

بٌنهما تماٌزا مهما فً النص فٌخص بنٌة اللزوم باألسلوب اإلخباري 

"وٌخص بنٌة التعدي باألسلوب اإلنشابً
2 

    وعلى أساس هذا التماٌز ٌمسم فكري الجزار النص إلى ثنابٌة بنابٌة 

 "سامحٌنً"-"حلمت"من خبلل مفردتً 

                                                             
 92ص - الخطاب الشعري عند محمود دروٌش، المرجع السابك- دمحم فكري الجزار-1
 93ص - المصدر نفسه-2
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 بنٌة الخطٌبة أو بنٌة اللزوم اإلخبارٌة؛/بنٌة الحلم:البنٌة األولى -

بنٌة التعدي اإلنشابٌة وفٌها ٌنتمل الشاعر /بنٌة التوبة:البنٌة الثانٌة -

من األسلوب اإلخباري إلى األسلوب اإلنشابً عبر حرؾ الربط 

 "إذن"المنطمً

 :    فهو- النظام-      أما الشكل الثانً للجملة الشعرٌة 

الشاعر ٌعتمد فً تركٌبه " وفٌها وجد فكري الجزار أن:الشكل الثنائً

على التمابل الذي ٌوفره النظام اللؽوي بٌن عناصره كتمابل االسم والفعل 

"والحضور والؽٌاب واإلثبات والنفً وؼٌر هذا
1 

 "محمود دروٌش    وٌمثل لذلن بمول 

 األَؼانً َعَسُل شفَاهن والٌّدَانْ 

 َكؤَْسا ُخمور

 لآلَخرٌنَ 

 الرٌُح مروَحةً وحرش السندٌان

 مشٌط َصؽٌْر 

 لآلَخرٌنْ 

 وحرٌُر َصدْرن والنَّدى واألُْلُحوانْ 

 فرٌش وثٌرْ 

 لآلخرٌن

 وأنا على أْسوارَن الَسودَاء َساهدٌ 

 َعطش الرمان أنا وأعصاب الموالد

 مْن ٌوصدُ األْبواَب دونً

                                                             
 92ص - المصدر السابك-  دمحم فكري الجزار-1
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 أي طاؼٌة ومارد

"َسؤُحُب َشهدَن َرْؼَم أنَّ الَشْهدَ ٌُْسكُب فً ُكبُوس اآلَخرٌن
1 

فً هذا النص حسب فكري الجزار من خبلل الشكل الثنائً      وٌتمثل 

 .عنصر الضمٌر المتمثل فً ضمابر المتكلم وضمابر المخاطب

 :هو-  النظام–     والشكل الثالث من أشكال الجملة الشعرٌة 

فبعد دراسة فكري الجزار لشكلٌن من الجملة الشعرٌة :الشكل المختلط

النظام عند محمود دروٌش واللذان ٌمثبلن حسبه تركٌبا لؽوٌا بسٌطا 

 .تتابعٌا فً الشكل األحادي وتمابلٌا فً الشكل الثنابً

ٌعد واحد -النظام–أن الشكل المختلط للجملة الشعرٌة "     ٌمول الجزار

من أظهر خصابص البناء اللؽوي للمصٌدة العربٌة الحدٌثة عامة،حٌث 

ٌختلط الشعر بالدرامً والملحمً وٌتساهمون جمٌعا فً تشكٌل النص 

"الشعري
2 

 :     وفً دراسته لهذا الشكل ٌتطرق إلى ظاهرتٌن

 .الجدل الشعري والحوار الدرامً -1

 .الجدل الشعري والسرد القصصً -2

ٌمؾ الجدل الشعري والحوار الدرامً وهً الظاهرة األولى      فً 

فكري الجزار عند األسلوب الحواري فً نصوص دروٌش الشعرٌة 

 :بنوعٌه

 ًبقول دروٌشوٌمثل له ( المونولوج)الحوار الداخل"  

 لَمدْ لَالْت لً األٌَاُم اذَْهْب فً الَمَكان

                                                             
 10ص -لصٌدة نشٌد ما-1984-11ط -بٌروت-دار العودة-دٌوان أوراق الزٌتون-محمود دروٌش-1
  117ص -الخطاب الشعري عند محمود دروٌش،المصدر السابك-دمحم فكري الجزار-2
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ٌَْها ٌْنَ  تَجدْ زَمانَن عابدًا من موج َع

 فَمُْلُت الجْسُم ال ٌَّْكفً لنَْظَرته

 وهذا البَْحُر 

 ما اسم األرض

 بحر أخضر،اثار ألدام،دوٌبلت،لصوص،عاشمات،أنبٌاء

 ما اسم األرض

 شكل حبٌبة ٌرمٌن لرب البحر

 ما اسم البحر

"حد األرض،حارسها،حصار الماء،أزرق أزرق
1 

     وٌرى الكاتب أن الحوار الداخلً أو المنولوج ٌكمن فً الحوار بٌن 

 (األٌام)الشاعر والزمن المطلك

 :     أما النوع الثانً لؤلسلوب الحواري فهو

 ًوٌمول الكاتب أن لهذا النوع عند محمود (الدٌالوج)الحوار الخارج

دروٌش أكثر من ظهور نصً فً أشعاره وٌذهب إلى تحدٌد شكلٌن 

 :أساسٌن له

بمعنى أن الحوار له دوره البنابً فً مجمل :"الحوار كوظٌفة -1

"العبللات النصٌة
2

 "شكوى الجندي الفصٌح" وٌمثل له بمصٌدة 

ٌصالح بٌن اللؽة الشعرٌة والشكل الدرامً :"الحوار كبنٌة للنص -2

لٌمتشج الشعر بالدراما وتصبح األخٌرة مموما جمالٌا من ممومات 

"المصٌدة
3

 "ٌطٌر الحمام" وٌمثل لهذا النوع بمصٌدة محمود دروٌش 

 :وهً الظاهرة الثانٌة      ثم ٌنتمل إلى 

                                                             
 457ص - لصٌدة أنت- دٌوان أوراق الزٌتون-محمود دروٌش- 1
  121ص - ، الخطاب الشعري عند محمود دروٌش- دمحم فكري الجزار-2
 124ص –المصدر نفسه -1
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حٌث ٌستؽل الشعر أدوات المصة أو : الجدل الشعري والسرد القصصً

الرواٌة وٌوظفها شعرٌا فً النص وفً نصوص محمود دروٌش لد نتج 

عن هذا الدخول السردي أو المصصً فً النص الشعري كما ٌمول فكري 

عدة وظابؾ كالتشخٌص،والتواتر الحدثً والتحدٌدات الزمكانٌة "الجزار 

كان  "و" سرحان ٌشرب القهوة فً الكافٌترٌا"وهو ما ٌظهر فً لصابده 

 "األرض "ولصٌدة" أحمد الزعتر"و"ما سوف ٌكون

    وعند تحلٌله لمصٌدة األرض ٌبٌن لنا الجزار مواضع السرد فً 

 "  قول الشاعرالمصٌدة المتمثلة فً

 مرت أمام البنفسج والبندلٌة خمس بنات

  اشتؽلن مع الورد و الزعتر البلدي

..."افتتحن نشٌد التراب
1 

     ولد كان لحضور السرد دور جلً فً إبراز حضور الوطن المنتفض 

والمماوم مما زاد من والعٌة الحدث ولرب الصورة إلى ذهن 

 "فً قول الشاعرالمارئ،وخاصة بعد تداخل الجنس الؽنابً مع السردي 

 وفً شهر اذار مرت أمام البنفسج والبندلٌة خمس بنات

 سمطن على باب مدرسة ابتدابٌة للطباشٌر

 فوق لون األصابع لون العصافٌر

"فً شهر اذار،لالت لنا األرض أسرارها الدموٌة
2 

 

                                                             
 624ص- لصٌدة األرض- 1984-11ط -بٌروت-دار العودة-دٌوان أعراس- محمود دروٌش-1
 .624ص -المرجع نفسه-2
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     لكن رؼم هذا التبلحم بٌن الؽنابً والسردي
 

عند محمود دروٌش ٌرى 

أن الشاعر لد تمصد اهتمامه بسرد الحدث مما ٌمٌم للسرد بنٌته "الجزار 

"داخل النص الشعري رؼم متانة العبللات التشكٌلٌة والؽنابٌة
1 

     وبعد عرضه للجملة الشعرٌة النظام واألشكال التً تنطوي تحتها، 

 :ٌمودنا الكاتب إلى النمط الثانً من الجملة الشعرٌة وهً

تمثل الجملة "وٌمول عنها :الجملة الشعرٌة المجاوزة للنظام -

الشعرٌة المجاوزة للنظام فً جمٌع أنماط ظهورها الفنً فً شعر 

محمود دروٌش مؤزق اللؽة أمام كثافة المعنى الذي ٌكتشفه وعً 

هذا العالم الذي ٌنهار فٌه النظام اللؽوي ... الشاعر فً والعه وعالمه

نسبٌا كشكل تعبٌري ٌهدؾ إلى إضفاء ألصى لدر من الوضوح 

على المعنى،فٌصبح امتبلن هذا المعنى مرهونا بتجاوز ذلن 

النظام
"2
 

     وفً هذا النمط من الجملة الشعرٌة ٌضعنا الكاتب أمام ثبلث أنماط 

 .جزبٌة تندرج تحت هذا النمط

 .التجاوز أو عدم التزام الشاعر بشرط إعمال الماعدة:أوال -

     ومن أمثلته أسلوب العطؾ وٌرى فكري الجزار أن هذه الظاهرة 

 " ومن ذلك قولهتكثر فً شعر محمود دروٌش

 كان اؼتراب البحر بٌن رصاصتٌن

"مخٌما ٌنمو وٌنجب زعترا ومماتلٌن
3 

 "وفً قوله أٌضا

                                                             
 .128ص -الخطاب الشعري عند محمود دروٌش-دمحم فكري الجزار-1
 .131ص -المصدر نفسه-2

 596ص -لصٌدة أحمد الزعتر:دٌوان أعراس-محمود دروٌش-3
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 كان إبراهٌم رساما وأب

"كان حٌا من دجاج وجنوب وؼضب
1 

 "وفً قوله كذلك

 واآلن ألفظ لبل روحً

 كل أرلام النخٌل

 وكل أسماء الشوارع واألزلة سابما أو الحما

..."وجمٌع من ماتوا بداء الحب
2 

-
االنحراؾ أو الخروج على المانون اللؽوي أي إهمال الماعدة :ثانٌا 

حٌث تخرج اللؽة الشعرٌة على الماعدة متكبة فً الولت "نفسها 

"نفسه علٌها
3 

     ومن أمثلة هذا االنحراؾ التً ٌمدمها فكري الجزار تعدٌة الفعل 

 "فً قول دروٌشالبلزم بؽٌر الحرؾ الذي وضع له وٌظهر ذلن 

 سوؾ-والببلد التً كنت أحلم فٌها

"تبمى الببلد التً كنت أحلم فٌها
4 

فحلم  (ب)بدل حرؾ الجر  (فً)     فالشاعر هنا اعتمد حرؾ الجر 

 .البلجا المهاجر ال ٌكون فً الوطن وإنما به

     وفً نهاٌة دراسته لهذا النمط من الجملة الشعرٌة عند محمود 

دروٌش ٌمول الجزار أنه ال ٌرٌد بهذا التحلٌل أن ٌمٌم تبرٌرا ألخطاء 

محمود دروٌش الفعلٌة،وال أن ٌنٌط بها وظٌفة ال تتحمك بؽٌرها،وإنّما كان 

ال نرٌد أن نمٌم تبرٌرا "ٌرصد سمة أسلوبٌة لمرحلة شعرٌة معٌنة  

                                                             
 614ص -الخبز:ق-المرجع السابك-محمود دروٌش-1
 524ص-عودة األسٌر:لصٌدة-1984-11ط -بٌروت-دار العودة-7دٌوان محاولة رلم -محمود دروٌش- 2
 137ص -المصدر السابك-دمحم فكري الجزار- 3

 384ص -مزامٌر:ق-1984-11ط -بٌروت-دار العودة-أحبن أو ال أحبن:د-محمود دروٌش-4
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ألخطاء محمود دروٌش الفعلٌة ،وال أن ننٌط بها وظٌفة ال تتحمك بؽٌرها، 

فمد كفانا الشاعر هذه األمور إذ تخطى مثل هذه الممارسة على اللؽة ولم 

تتكرر فً شعره بعد ذلن،وإنّما كنا نرصد سمة أسلوبٌة لمرحلة بعٌنها تمع 

("1973 الصادر سنة 7رقم  محاولة)على وجه الخصوص فً دٌوان
1 

الصورة الشعرٌة والتشكٌل الجمالً فً شعر محمود :المبحث الثانً -

 دروٌش

     تعد الصورة الشعرٌة ركٌزة أساسٌة من ركابز العمل األدبً 

وعنصرا مهما من عناصر البناء الشعري،ووسٌلة األدٌب لصٌاؼة 

تجربته وأداة النالد المثلى التً ٌتواصل بها فً الحكم على األعمال 

األدبٌة،وأداة الشاعر الجوهرٌة فً نمل تجربته والتعبٌر عن والعه،ففٌها 

 .ٌعٌد إلى الكلمات لوة معانٌها التصوٌرٌة الفطرٌة فً اللؽة العربٌة

      والصورة الشعرٌة مصطلح حدٌث صٌػ تحت وطؤة التؤثر 

بمصطلحات النمد الؽربً واالجتهاد فً ترجمتها،وهذا ما أدى إلى جعل 

مفهومها من المفاهٌم النمدٌة المعمدة،فٌكاد ٌكون هنان إجماع على صعوبة 

 .إٌحاء تعرٌؾ شامل للصورة وذلن لتشعب داللتها الفنٌة

      ومن مفهومها فً التراث العربً المدٌم ما جاء فً لسان العرب 

ٌمال صورة الفعل كذا وكذا أي صفته،ومعنى حمٌمة الشًء "البن منظور

.وهٌبته
2 

      أما فً مجال األدب فتجمع الدراسات النمدٌة على اختبلؾ أرابها 

أٌة هٌبة تثٌرها الكلمات الشعرٌة "على أن الصورة بالمفهوم الفنً لها

"بالذهن شرٌطة أن تكون هذه الهٌبة معبرة وموحٌة فً آن  واحد
3 

                                                             
 .142ص -الخطاب الشعري عند محمود دروٌش-دمحم فكري الجزار-1
 492ص -(دت)- 1ط -بٌروت-دار صادر-8مج -لسان العرب-ابن منظور-2
 61ص -1979-جامعة الماهرة-كلٌة اآلداب-رسالة دكتوراه-الصورة الفنٌة عند أبً تمام-علً الؽرٌب،دمحم الشناوي-3
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     و لد ورد مفهوم الصورة الشعرٌة عند كثٌر من الباحثٌن العرب 

الصورة األدبٌة الشعرٌة عند الشاعر تتجلى فً " الذي ٌعرفها العقادمنهم 

لدرته على التصوٌر المطبوع ألن هذا فً الحمٌمة هو فن التصوٌر ألنبػ 

"نوابػ المصورٌن
1
 

الصورة الفنٌة هً الجوهر الثالث والدابم فً  "جابر عصفور     وٌعرفها 

الشعر
"2 

     ومن التعارٌؾ الحدٌثة للصورة الشعرٌة نستعرض تعرٌؾ األستاذ 

تتعدى النظرة النمدٌة الحدٌثة للصورة الشعرٌة  "عٌكوس الدكتور األخضر

المفهوم الببلؼً المدٌم الذي فصل أو ٌكاد ٌفصل الصورة عن ذات 

الشاعر،وٌفرؼها من محتواها الوجدانً ولٌمتها الشعورٌة،وربما كان هذا 

الفصل هو الفارق الجوهري بٌن مفهوم المحدثٌن للصورة الشعرٌة 

"ومفهوم النماد األلدمٌن لها
3 

 فٌرتبط برإٌة دمحم فكري الجزار     أما مفهوم الصورة الشعرٌة عند 

ٌرتبط مفهوم الصورة الشعرٌة برإٌة "الشاعر للعالم المحٌط به فٌمول 

الشاعر للعالم الموضوعً،ودور الخٌال عبر موهبته وكفاءة الشاعر، 

وهو مفهوم ٌتكا على منظور ٌتماشى مع النشاط الفلسفً،فالصورة 

الشعرٌة تشكٌل لمعطٌات عملٌتٌن تمثبلن جناحً الوعً اإلنسانً بنفسه 

"وبعالمه هما عملٌتا اإلدران والتخٌل
4 

     و بعد استعراض فكري الجزار لمفهوم الصورة الشعرٌة الذي مهد 

به لهذا الفصل الثالث من كتابه ٌنتمل إلى الحدٌث عن الصورة الشعرٌة 

عند محمود دروٌش،ولد وجد أنها تنبثك من الوالع وهذا ما ٌإدي إلى 

                                                             
 207ص -1982-1ط -بٌروت-منشورات المكتبة العصرٌة-ابن الرومً حٌاته وشعره-العماد- 1
 07ص -1992-(ط.د)-المركز الثمافً العربً-الصور الفنٌة فً التراث النمدي والببلؼً-جابر عصفور- 2
 148ص -جامعة منتوري لسنطٌنة-1996-العدد الثالث-مجلة اآلداب-مفهوم الصورة الشعرٌة حدٌثا-األخضر عٌكوس- 3
 152ص -المصدر السابك-دمحم فكري الجزار-4
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ومن "... تنوع أنماط الصورة الشعرٌة فً لصابد دروٌش ٌمول الجزار

هنا كانت أنماط الصورة الشعرٌة فً تنوعها كٌفٌات متعددة لمعاٌنة 

الوجود ومعاناته فنٌا،وحسب شروط الوالع تكون كٌفٌة تصوٌره،فان 

بإرادة الحٌاة والصمود -رؼمها-والعا مفعما بكل هذه المؤساوٌة وممتلبا

مثل الوالع الفلسطٌنً،ٌشٌر إلى ثبلثة انماط ربٌسٌة لتصوٌره جمالٌا،لد 

ٌشترن محمود دروٌش مع ؼٌره فٌها،إال أنه ٌتمٌز عنهم فً خصوصٌته 

"التشكٌلٌة التً تفرز أنواعا متعددة للنمط الواحد
1
 

     وهذه األنماط التً وضعها دمحم فكري الجزار للصورة الشعرٌة عند 

 :دروٌش وجعل عددها ثبلثة أنماط ربٌسٌة هً

 الصورة الشعرٌة المتوسطة بٌن المطابقة واإلٌحاء؛ -1

 الصورة الشعرٌة المتجاوزة؛ -2

 .ا لصورة الشعرٌة التشكٌلٌة -3

     ولد لام الكاتب بهذا التمسٌم من خبلل ربطه للصورة الشعرٌة بالوالع 

إن انبثاق الصورة الشعرٌة من الوالع وان كان انبثالا مؽاٌرا له "فٌمول 

تارٌخا لمحاوالت الفن أن ٌفرض رإٌته
"2
 

     وتؤكٌدا على أن الوالع هو أساس أنماط الصورة الشعرٌة عند 

والنمطان األوالن ٌستمدان تعرٌفهما كما "دروٌش باختبلؾ أنواعها ٌمول 

سٌلً من عبللة الصورة الشعرٌة بالوالع الموضوعً،أما النمط الثالث 

فإنه ٌستمد تعرٌفه من تماسه مع فن الرسم وفٌه ٌواجه الشاعر مساحة 

الفراغ التً ٌبصرها إٌدٌولوجٌا وجمالٌا فً عالمه بتشكٌل لوحته 

الخاصة،إذن فان امتبلء الوالع الموضوعً أو فراؼه هو محن (صورته)

"الصورة الشعرٌة بمطابمته أو مجاوزته فً األول وتشكٌله فً الثانً
3 
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للصورة الشعرٌة المتوسطة بٌن الذي خصصه النمط األول      فً 

والذي ٌعنً بها أن الشاعر لد مزج فً تصوٌره للوالع المطابقة واإلٌحاء 

بٌن التطابك وهو نمل الحدث بحذافٌره وهو ما تفرضه طبٌعة الوالع 

ال ٌشبه ؼٌر نفسه ،فهو والع مشحون بالحدث ومحكوم " الفلسطٌنً الذي 

بالتصاعد ٌصل إلى مبات الذرى ٌسمط بطله أالؾ السمطات التراجٌدٌة 

دون أن ٌنفتح على نهاٌة أو ما ٌشبهها،لٌس ثمة فٌه تطهٌر،فهو شعر 

وحده إذا كان الشعر مشاعر وانفعاالت وفن بنفسه إذا كان الفن تجاوز 

للبناء المنطمً الذي ٌتمتع به كل والع عدا الوالع الفلسطٌنً الذي إذا 

"خرج من مؤساة ٌدخل أخرى
1 

     فً حٌن ٌتمثل اإلٌحاء فً األبعاد اإلٌحابٌة التً ٌعمد إلٌها الشاعر 

 .بعد عجزه عن استٌعاب عمك المشهد الوالعً ومطابمته فً شعره

     ومن أمثلة هذه الصور الشعرٌة المتوسطة بٌن المطابمة واإلٌحاء عند 

 "قولهدروٌش 

 وضعوا على فمه السبلسل

 ربطوا ٌدٌه بصخرة الموتى

 أنت لاتل:ولالوا

 أخذوا طعامه والمبلبس والبٌارق

 ورموه فً زنزانة الموتى

 ولالو أنت سارق

 طردوه من كل المرافا

 أخذوا حبٌبته الصؽٌرة

                                                             
 156ص -المصدر السابك-دمحم فكري الجزار-1
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"أنت الجا:ثم لالو
1 

ال ٌجب أن ٌخدعنا "     ٌرى الجزار فً دراسته لهذا النموذج بؤنه

زنزانة )(صخرة الموتى)(وضعوا عل فمه السبلسل)األسلوب الكنابً فً 

عن سكونٌة التصوٌر فً حاالت (حبٌبته الصؽٌرة)وال الرمز فً (الموتى

الصورة الثبلث فالشاعر ٌنمل ظاهر الحدث دون أن ٌتؽور أعماق 

التنالض الذي حاول تصوٌره فً مولؾ الضحٌة،فلم ٌستطع إلى اإلشارة 

"إلٌه
2
  

التً تتضح "     وٌسمً الكاتب هذا النوع من الصور بالصور التمرٌرٌة

من تكرار األبنٌة الواحدة وأحادٌة الزمن التً تمع فٌه وخلوها من 

الصراع فالضحٌة صامدة فً مولؾ المتهم،والجبلد صامد فً مولؾ 

"البريء
3 

نظرا إال أن الوالع الفلسطٌنً ال ٌمكن إدراكه "     وسماها بالتمرٌرٌة 

وال اإلحاطة به إلى بواسطة الخٌال  ولذا فمد لصر الشاعر عن بلوغ 

عممه وولؾ على سطحه متكبا بعنؾ على حدلته الواعٌة،األمر الذي 

جعل الصورة مجرد تثبٌت فوتوؼرافً لوالع المهر واالضطهاد وهو ما 

أضفى على الصورة سمة التمرٌرٌة
"4 

    ومن أنواع الصورة الشعرٌة المتوسطة بٌن المطابمة واإلٌحاء كذلن 

ومن تمنٌات "فً الكتاب االتكاء على الجمل االشارٌة ٌمول الجزار 

توظٌؾ المطابمة إٌحابٌا االتكاء على جمل اشارٌة حرة  ال تتعالك لؽوٌا 

وإنما تتواجد فحسب،تنؽرس فً أرض النص خارج أي تنسٌك سواء كان 

والعٌا أو لؽوٌا،وتعمل آلٌات النص على تنسٌمها ضمن داللته،هذه الجمل 
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االشارٌة الحرة ال تتكون من صوت دال بالتواطإ كما هو تعرٌؾ الكلمة 

ولكنها تتكون من اشارات حرة،والهدؾ منها لٌس الداللة على المعنى 

وإنما إحداث األثر،وتكون مطابمة الوالع هنا مطابمة نفسٌة وفكرٌة 

"حاضنة النفعال وحاملة لفكرة
1 

" بقول دروٌش    وٌمثل لها
 

 راٌتً سوداء

 والمٌناء تابوت

 وظهري لنطرة

 ٌا خرٌؾ العالم المنهار فٌنا

 ٌا ربٌع العالم المولود فٌنا

 زهرتً حمراء

"والمٌناء مفتوح وللبً شجرة
2 

    وٌمسم الكاتب الجمل االشارٌة فً هذا النص إلى مجموعتٌن،األولى 

  قول الشاعرمن

 راٌتً سوداء 

 والمٌناء تابوت

 وظهري لنطرة

      وهً جمل تمثل والع المؤساة التً ٌعٌشها الفلسطٌنً 

 :قول الشاعروالثانٌة تتجسد فً 

 زهرتً حمراء

 والمٌناء مفتوح
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 وللبً شجرة

    وتمثل هذه الجمل االشارٌة انبثاق الحٌاة من الموت ووالدة طابر 

الفٌنٌك من أحشاء رماده
1 

    النوع الثالث من أنواع هذا النمط األول من الصورة الشعرٌة ٌتمثل 

فً شعر محمود دروٌش فً بداٌاته "فً تمنٌة التشبٌه،وٌرى الجزار أن 

نجد هذا التشبٌه ٌظل لابعا فً حدوده طرفٌه وأدواته ووجه ال ٌستطٌع أن 

ٌتفاعل مع السٌاق أو ٌستجٌب له،بٌنما ٌجده فً مراحل النضج الفنً أن 

الشاعر استثمرأفضل طالات التشبٌه التصوٌرٌة لتشكٌل صورة شعرٌة ال 

تتجاوز والعها نعم ولكنها ال تمع أسٌرة له،وإنما تظل تنتمل بٌن والعٌة 

عناصرها وإٌحابٌة تشكٌلها منؽرسة فً حسٌة الوالع هذه الحسٌة التً 

"تحاول استنطاق المؤساة الفلسطٌنٌة فً معاٌنتها ومعاناتها
2 

    ومن األمثلة التً ٌمٌمها الكاتب حول صور دروٌش المتكبة على 

 "قولهفعالٌة التشبٌه 

 دمهم أمامً

 ٌسكن المدن التً التربت

 كؤن جراحهم سفن الرجوع

 ووحدهم ال ٌرجعون

 دمهم أمامً

 ال أراه

 كؤنه وطنً

 أمامً ال أراه
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 كؤنه طرلات ٌافا

 ال أراه

 كؤنه لرمٌد حٌفا

 ال أراه

 كؤن كل نوافد الوطن اختفت فً اللحم

وحدهم ٌرون
"1 

     وفً تحلٌله لهذا النص الشعري ٌصل الكاتب إلى كٌؾ أن الشاعر 

لتمرٌب حمٌمتٌن مختلفتٌن دون اعتبار "أعمل التشبٌه فً هذه الصورة  

لفاعلٌة السٌاق فً تشكٌل صورة تتكا على التشبٌه  وال تنحصر فً 

محدوداته وإنما تبدأ منه لتفلت فٌما بعد من أسر أطرافه وأدواته 

ال -أمامً"ووجهه،كما فً الصورة السابمة،حٌث ٌعمل  نسك التنالض

الؽٌاب الذي ٌشكل جوهر وجود -على تعرٌة جوهر تنالض الحضور"أراه

الفلسطٌنً فً المنفى،من لشرته الخارجٌة وٌكسر صبلدة العملً الكامن 

كؤنه طرلات "و"كؤنه وطنً"وتكون جملها الشعرٌة "كؤن"فً أداة التشبٌه 

تكثٌفا للتنالض بٌن الذاكرة والباصرة وإخراجا "كؤنه لرمٌد حٌفا"و"ٌافا

من داللته المؤلوفة لٌفتح البداٌة الموٌة والؽامضة "دمهم"للمشبه به 

"للصورة على سٌالها
2 

     هذه بعض الكٌفٌات المتعددة للصورة الشعرٌة المتوسطة بٌن 

المطابمة واإلٌحاء التً عرضها لنا فكري الجزار مبٌنا كٌؾ أنها تحافظ 

فهً تبدأ من هذا المرجع ثم ٌجري محمود "على مراجعها فً الوالع،
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دروٌش علٌها عدة إجراءات أسلوبٌة تحفز هذه العناصر الوالعٌة لتنتمل 

من مجرد اإلشارة للمرجع إلى ثراء اإلٌحاء بالمعنى الشعري
"1 

 من أنماط الصورة الشعرٌة عند  النمط الثانً     ثم ٌنتمل للحدٌث عن

 :محمود دروٌش وهو

 :الصورة الشعرٌة المتجاوزة-

بتفتٌت العالم الموضوعً إلى مفردات "وهً التً ٌموم فٌها الشاعر        

هذه التً تحٌاها (الحالة المعجمٌة)أولٌة مدخبل إٌاها فٌما ٌمكن أن نسمٌه 

المفردة اللؽوٌة لبل حٌاتها السٌالٌة،وهو ما ٌمنح اإلبداع التصوٌري من 

سٌمٌة )حرٌة ما ٌتمتع به التشكٌل اللؽوي فً إخراج الكلمة من 

إلى داللٌة السٌاق،فالصورة المتجاوزة تشكٌل جدٌد تماما ومبدع (المعجم

كلٌا
"2
 

ومن بٌن أنواع هذا النمط للصورة الشعرٌة،صورة تمترب فٌها        

 "قول دروٌشمستوٌات الترمٌز من اللؽة األسطورٌة ومن أمثلتها 

 واألرض تبدأ من ٌدٌه

 وكان ٌرمً األرض باألحبلم

"لنبلتً لرنفلتً
3 

حٌث تتوازن الصورة "فً تحلٌله لهذه الصورة ٌمول الجزار         

الشعرٌة فً معناها مع أساطٌر النشوء المتمثلة فً خروج الكون إلى 

" أي خروجها من خبلل رمز الفعل "األرض تبدأ"الوجود فً لول الشاعر

أي ٌدي اإلنسان المختفً خلؾ فعله،ال وجود له أساسا إال بفعل "ٌدٌه
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وكان ٌرمً األرض "الخالك،وتؤخذ األرض تشكلها الخاص من أحبلمه 

"باألحبلم
1 

إن الصورة الشعرٌة المتجاوزة عند  دروٌش فعل "ٌمول الجزار         

إبداعً ٌمع على الوالع فٌعٌد تشكٌله جمالٌا،هذا من جهة و من جهة 

أخرى فهو مواضعة تصوٌرٌة للؽة هذا التشكٌل،و بممدار تجاوز رإٌة 

األمر الذي ٌلفتنا إلى إبداع الصورة ... الشاعر لوالعه ٌكون تجاوزه للؽة

"المتجاوزة على مستوًٌ اللؽة و الوالع
2
 

  قول دروٌشو من أمثلة ذلن     

 رأٌت الحصى أجنحة 

 رأٌت الندى أسلحة 

 عندما أؼلموا باب للبً على 

 و ألاموا الحواجز فً 

 و منع التجول

 صار للبً حارة 

 و ضلوعً حجارة 

وأطل المرنفل
 

المجاالت الداللٌة بٌن "و فً تحلٌله لهذه الصورة ٌجد الجزار أن            

الخ مجاالت متنافرة ؼٌر مبلبمة (الندى واألسلحة)و(الحصى و األجنحة)

للدخول فً تركٌب لؽوي،ؼٌر أن الشاعر ٌمصد تماما هذه المنافرة،حٌث 

ٌدفع التركٌب اللؽوي داللة المفرداته ومراجعها الخارجٌة بعٌدا عن لانون 

                                                             
 178ص -الخطاب الشعري عند محمود دروٌش-فكري الجزار-1
 179ص -المصدر نفسه-1



 انفصم انثاني                                                       مناقشة مضامين انكتاب
 

 
46 

اللؽة والوالع لتنتمل اللؽة من التعبٌر إلى التصوٌر وٌنتمل الوالع من 

"الصمت والحٌاء إلى االنفعال والفعل فً الصورة
1 

وانطبلق الصورة من الوالع لتموم بعد ذلن بتجاوزه تجاوزا ٌحمل        

نواٌا الشاعر التصوٌرٌة ٌعتبر سمة من سمات التشكٌل الجمالً عند 

محمود دروٌش نظرا لمولع شعره الجدلً من رإٌته الجمالٌة ووعٌه 

بمضٌة وطنه وهو ما ٌبٌنه لنا فكري الجزار من خبلل المثال الذي وظفه 

 "ٌقول فٌهلمحمود دروٌش 

 إنًّ أرى...أرى ما أرٌد من الحمل

 جدابل لمح تمشطها الرٌح،أؼمض عٌنً

 هذا السراب إلى النهوند

"وهذا السكون ٌإدي إلى ال الزرود
 

إن الوالع ال ٌمدم لنا صورة وإنما "وٌحلل النالد هذه الصورة فٌمول      

ٌمدم لؽته،أسماءه وصفاته وعبللاته بٌنما ٌعمل حدس الشاعر على توجٌه 

الوالع وما وراءه،الحواس وما خلفها،موظفا حالة من اتحاد الحلم والرمز 

الحمل (الحمل)من المكان"أرى ما أرٌد"لتنفتح الصورة على رإٌة الشاعر 

محل فاعلٌة اإلنسان فً االرض،تتحد رإٌة الشاعر فً جنٌن هذه الفاعلٌة 

رامزا إلى اختفاء المرأة الخضراء إلى جدابل لمح منذورة "جدابل الممح"

إذ هً االنتصار الوحٌد على فراغ "تمشطها الرٌح"للمدى الذي ٌحتفً بها 

المدى،جمالها جمال المحً فً محٌط من عدم ٌتضافر فراغ المدى الذي 

البالٌة من امرأة ؼاببة بواسطة الفعل "جدابل الممح"و"الرٌح"تمثله 

لٌتحد الشًء ونمٌضه،الحضور والؽٌاب،االمتبلء "تمشطها"

حٌث ٌتم تجاوز مواضعات األشٌاء وٌظهر المكان الؽابب ...والفراغ
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 بٌنما ٌتجلى الصوت الصامت السكون النهوند ظهورا صوتٌا السراب

 إن التراسل بٌن الحواس من ٌخرج من الالزوردمساحة من اللون  

"الوجود ؼلى العدم وٌإكد على خصوصٌة الصورة وجمالها البلمؤلوؾ
1
 

جمالٌات الصورة المتجاوزة تكمن فً "وٌرى فكري الجزار أن       

لدرتها على تحرٌر المعنى من أسر الجملة،لٌسبح فً أفك الصورة التً 

تتشكل بعٌدا عن الوالع ومواضعاته،وبعبارة أخرى،إن الصورة تتجاوز 

من خبلل استشاره لكً تمٌم تشكٌبل ال ٌعتمل المعنى داخله،وإنما ٌطلمه فً 

"أفك النص لٌتبادل مع سٌاله كل احتماالت امتبلن المعنى الشعري
2 

... كما فً هذا النص الذي ٌرسم فٌها دروٌش صورة لبابلونٌرودا     

الجٌتار والبندلٌة التً تتضمن السٌاق التارٌخً له إذ تتشكل بعٌدا عنه 

: فٌقولومتجاوزة له
 

 ٌتسلك الجٌتار

 ست سنابل تؤتً من األسرار

 تنهمر الجهات علٌه منه،وهكذا تؤتً الخبلصة

 إن نمس أنامل تحمً المحٌط من الجفاؾ

 وٌؽضب الجٌتار

 من زوابع تؤتً من الصمت المهدد

 هكذا تؤتً الخبلصة

 إن نٌرودا

  ٌؽنً
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فً هذه الصورة تظهر حداثة المجاوزة فً تشكٌل الصورة من        

خبلل االنمطاع عن محددات الوالع والتؽور فً أعماله بحثا عن جوهره 

الذي ٌستطٌع أن ٌخرج عن حٌاده وٌشارن الشاعر فعله اإلبداعً،ومن 

هنا تنسجم السنابل مع الجٌتار والزوابع مع الؽضب وٌفٌض المحٌط 

ٌنسجم الوالع الطبٌعً -كذلن- ومن هناٌغنً  نٌروداوٌشرق الصباح ألن

مع الفعل اإلنسانً،فتجاوز الوالع ٌحتضن إعجاز الفعل مانحا إٌاه فً 

سٌاله التشكٌلً ألفته ومعمولٌته،وهده إحدى سمات التصوٌر عند محمود 

"دروٌش خاصة الصور األشد لصولا بالفعل الثوري الفلسطٌنً
1 

الخروج من ساحل )واألمر نفسه ٌبلحظه الكاتب فً لصٌدة      

 :بقوله التً صدرها الشاعر (المتوسط

جاء فً األنباء أن لبور الشهداء تتحرن فً ؼزة
 

إعجازٌة الصورة المشكلة للمروي "حٌث تظهر فً هذه الصورة      

"لقبور الشهداءالشعبً وعبللتها األساسٌة بالرإٌة الثورٌة 
2
 

كما وٌشٌر النالد إلى تمنٌة أخرى من تمنٌات الصورة المجاوزة      

تصل الصورة الشعرٌة إلى حد التؽرب "وفٌها الصورة اإلغراب :وهً

حٌث ٌتم مجاوزة الوالع والدخول إلى العالم الخٌالً المحرر من المٌد 

المنطمً ومن خبلل هده التمنٌة ٌهدؾ الكاتب إلى خلك رإٌة تتبع من 

ومن هذه ...فٌكون للفظ سماته الخاصة (البلأوتوماتً)اإلدران ؼٌر اآللً

الحالة التً ال ٌمكن أن ٌحكمها المنطك من االدران ؼٌر الآللً والتعامل 

 فنكون أمام كل ما هوالصورة اإلغراب مع اللؽة كاحتمال ال داللة تتشكل 

"حلمً وسحري وأسطوري وؼراببً 
3 
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تظل حاملة فً أحشابها "وهذه الصورة عند محمود دروٌش     

خصوصٌة دروٌش التً تمع فً ظرؾ تارٌخً محدد بمسار لضٌة وطنه 

ومسار ثورته،فٌنصهر الوالعً تماما فً بوتمة الخٌالً لتتشكل اللحظة 

"الجمالٌة فً مسار الثورة نفسها
1 

 " قول دروٌش    وٌظهر ذلن فً

 ومن آخر الخشبة...

 أال بد من مسرح ٌا أبً

"فمال والبد من شاعر من الطرٌك إلى لرطبة
2 

من أنواع الصورة الشعرٌة عند محمود دروٌش فهو النوع الثالث أما      

وهذا النمط من الصورة الشعرٌة تكون متكبة على "الصورة التشكٌلٌة 

التشكٌل الفنً فً الرسم ٌحٌلنا إلى العبللة بٌن الفنون وهً عبللة ٌبدو 

أنها ممررة من لدٌم فهدا أرسطو ٌذهب إلى أن الفنون جمٌعا محاكاة وأن 

... بعضها بفضل الصناعة أو بفضل العادة ٌحاكً باأللوان والرسوم

وبعضها اآلخر ٌحاكً بالصوت بمعنى أن الجوهر واحد واالختبلؾ فً 

"وسٌلة التعبٌر عنه أو لنمل فً الوسٌط بٌن الموضوع والظاهرة الفنٌة
3 

وفً هذا النوع ٌذهب الكاتب إلى تمسٌم الصورة التشكٌلٌة عند      

 :دروٌش إلى ثبلث مستوٌات ربٌسٌة هً

-
مستوى ٌسود فٌها التشكٌلً وٌنحصر الؽنابً أو :المستوى األول 

تظهر جمٌع معطٌات الفن التشكٌلً من عناصر وأبعاد "ٌكاد وفٌه

"وألوان وتتضافر جمٌعا لتمدٌم لوحة فنٌة
4 
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 "ٌقول فٌها"نرسم القدس"    ومن أمثلته لصٌدة محمود دروٌش

 إله ٌتعّرى فوق خّط داكن الخضرة،أشباه عصافٌر تهاجر

،شًء ٌشبه البرلوق ًّ  وصلٌب والؾ فً الشارع الخلف

 والدهشة من خلؾ المناطر

"وفضاء واسع ٌمتد من عورة جندي إلى تارٌخ شاعر
1 

ٌمر الشاعر بتشكٌلٌة الصورة التً "وٌحلل الكاتب هذا النموذج فٌمول     

لوحة تتوزع بٌن عناصر الوضوح -فهً صورة"نرسم القدس"ٌرسمها 

والؽموض حسب الذي ٌإدٌه كل عنصر فً عبللته بالعناصر األخرى 

على أرضٌة اللوحة ٌحٌط إله ٌتعرى فً اللوحة التً ٌستولً فٌها النهر 

به لون داكن الخضرة حٌث ٌختزل النهر وما حوله طبٌعة الوطن 

كله،لٌست المدس ؼٌر رمز الوطن معلنا فً جهارة و وضوح،وال ٌتمتع 

بمثل هذا الوضوح ؼٌر صلٌب ٌمؾ خلؾ النهر حٌث المدٌنة وشوارعها 

المدس و /وٌنبثك الرمز المسٌحً من تبادالت الداللة التدال بٌن فلسطٌن

الصلٌب مإشرا إلى عذاب شعب بؤكمله الزال  ٌإدي دور الناصري 

المصلوب وفً أفك اللوحة طٌور تشبه العصافٌر المهاجرة،تؽٌب أو 

تكاد،بٌنما لون احمر ٌفتح لٌمته اللونٌة على اتساعها مترددا بٌن لون 

البرلوق ولون المفاجؤة الحارة وؼاببا عن التحدٌد إنه لون أحمر بكل 

داللة -داللته فً كل حموله الداللٌة ٌونس هنان من خلؾ المناطر النهرٌة

وبٌن العذاب والهجرة -العبور التً تشبه داللة الهجرة التً تمثلها الطٌور

من الوطن تتشكل معاناة الصورة التشكٌلٌة المختزلة فً المدس فً وسط 

..."فراؼً ال ٌحٌط بلوحة المدس فحسب وإنما ٌمتد واصبل إٌاها بوالعها
2 
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-
وفٌه  مستوى ٌنبنً على جدل التشكٌلً والؽنابً:المستوى الثانً 

تسهم اللؽة فً زحزحة العناصر التشكٌلٌة عن والعٌتها وأسمابها "

"معتمدة فً دلن على الحركة المستنبطة فً األسلوب الفعلً
1 

 "قول دروٌشوٌمثله 

 سمرلند خمسون سٌدة ٌنتحبن على عتبة

 ٌرسمن للٌل شكبل ٌرى

 هاجرت... لناطر من كلمات المرى

 حجرا

 حجرا

"تضًء لنادٌل فضتها المتعبة
2 

أن الشاعر "وٌنتهً النالد فً تحلٌله لهذه المصٌدة إلى خبلصة مفادها      

ٌتخطى صورة النساء فً لحظتهن المؤتمٌة إلى ما هو أكثر شمولٌة 

 "ٌنتحبن،ٌرسمن"عبر الفعلٌن "اللٌل"

مستوى ٌتكا فحسب على التشكٌلً لتحمٌك :المستوى الثالث -

ٌتداخل التعبٌر والتصوٌر حٌث تعمل "وفً هدا المستوى :ؼنابٌته

"اللؽة على إثراء مضمون العنصر التشكٌلً وشحنه بالمعنى
3 

"قول دروٌشومن أمثلته 
 

 أعلى من السرو،نامو,على سفح أعلى من البحر

 لمد أفرؼتهم سماء الحدٌد من الذكرٌات،وطار الحمام

"إلى جهة حددتها أصابعهم شرق أشبلبهم
4 
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وخبلصة المول إن الصورة الشعرٌة عند محمود دروٌش حسب       

تمثل حداثته الشعرٌة التً ال تتحٌز فً "نظرة ودراسة  فكري الجزار لها 

رإٌة تنظٌرٌة بعٌنها،وال تفتعل مولفا جمالٌا محددا وإنما،كما ٌتضح من 

"تنوع أشكالها تظل وفٌة لئلبداع الشعري فحسب
1 

إن انبثاق الصورة الشعرٌة عند محمود دروٌش من الوالع لم تكن      

عبثا وال لسبب جمالً أو فنً بل ضرورة ولزاما على الشاعر التعبٌر 

عن لضاٌا والعه ونمل معاناتهم خاصة والع كالوالع الفلسطٌنً الذي كان 

وال ٌزال إلى الٌوم والعا متؤزما ملٌبا بالمؤساة والمحن،وهو ما ٌحٌلنا إلى 

الحدٌث عن االلتزام فً الشعر الفلسطٌنً عامة وعند دروٌش خاصة 

الذي سنكتشفه فً الفصل الرابع واألخٌر من الكتاب حٌث لام الجزار 

 بعنونته بااللتزام ورإٌا العالم الجمالٌة،فماذا جاء فٌه؟ 

 االلتزام ورؤٌا العالم الجمالٌة:المبحث الثالث

خصص الكاتب الفصل الرابع من كتابه للحدٌث عن االلتزام فً      

الشعر الفلسطٌنً باتخاذ محمود دروٌش نموذجا،ولد مهد الكاتب لهذا 

الفلسفة :الفصل بتوطبة عرض فٌها ماهٌة مصطلح االلتزام بٌن فلسفتٌن

 الماركسٌة والفلسفة الوجودٌة

نمطة " ولد وجد النالد أن  فكرة االلتزام فً الفلسفة الماركسٌة شكلت      

ارتكاز للمفاهٌم الماركسٌة فً الجمال،إذ ترتبط الماركسٌة بٌن الفن وبٌن 

المجتمع مإسسة ذلن على نظرٌة االنعكاس وهً ال تفرق بٌن فن وآخر 

فالكاتب أو الفنان إنما ٌعبر عن وضع اجتماعً ومولؾ تارٌخً 

محددٌن،ولدا كان صراع الطبمات لٌس هو المبدع الخبلق،ولكن المبدع 

الخبلق هو البحث عن تعبٌر صحٌح عن جمٌع العبللات االجتماعٌة 
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المابمة على لاعدة معٌنة،وصراع الطبمات ٌإلؾ جزءا جوهرٌا من هده 

"العبللات وٌعتبر وجها أساسٌا من وجوه المولؾ التارٌخً
1 

وٌمول الجزار فً حدٌثه عن فكرة االلتزام فً الفلسفة الماركسٌة أن       

آراء الماركسٌٌن كانت تتضارب وتتعادى ما ٌظهر أن مفهوم االلتزام "

والذي جاء كتعبٌر عن العبللة بٌن الفن والمجتمع،لم ٌكن مؽزاه واحدا 

عند كافة الماركسٌٌن بل اختلؾ بٌن الواحد واآلخر كما تؤثر بعبللة 

المعبر عنه بالسلطة أو الحزب،ولد وصل فً أؼلب الحاالت إلى نوع من 

"االلزام من جهة الحزب أو المإسسة
2 

ٌتحدد بالتزام الكاتب "أما الفلسفة الوجودٌة فإن مفهوم االلتزام عندها       

إن الكتابة طرٌك من :على ضوء اختٌاره الكتابة فحسب،ٌمول سارتر

"فؤنت ملتزم-إن طوعا أو كرها-طرق إرادة الحرٌة فمتى شرعت فٌها
3 

تحمٌك شروط الوجود فً العالم هو "وٌصل فكري الجزار إلى أن      

 رجاء عٌد. دالفارق بٌن االلتزام الماركسً وااللتزام الوجودي حٌث أن

ٌإكد هدا الفارق فٌمول بؤن االلتزام لدى سارتر التزام فردي ٌوجد 

ذاتٌا،خبلؾ الوالعٌٌن والسبب هو نمطة البدء فً الفكر نفسه فالفلسفة 

االشتراكٌة تعتبر الفرد تحت سٌطرة الوالع ومنه ٌؤخذ أحاسٌسه ومعتمداته 

وأفكاره،وإنه ٌتؽٌر تبعا لما ٌطرأ على هدا الوالع من تؽٌٌر ٌساهم هو فً 

لدر منه،أما الوجودٌة فتجعل نمطة بدبها الذات،وأن تصرؾ هده الذات 

"تصرؾ ذاتً تكٌؾ به مشٌبتها بإرادتها الخاصة
4 

وفً حدٌثه عن االلتزام فً الشعر الفلسطٌنً ٌحٌلنا الكاتب بداٌة إلى      

إذا نظرنا  إلى االلتزام "االلتزام فً الشعر العربً وفً هذا الممام ٌمول
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من زاوٌة المسإولٌة االجتماعٌة خارج إطار األدٌولوجٌا أٌا كانت هده 

األدٌولوجٌا،فإن الشعر العربً فً جمٌع عصوره عرؾ من الشعراء من 

عبر عن لضاٌا عامة تخص المجتمع فً أهم مموماته،أعنً العمٌدة الدٌنٌة 

والسٌاسٌة كما نستطٌع أن نعد شعر الفتوحات كذلن من هذا اللون 

"االلزامً
1 

شعر لم " لكن الكاتب ٌرى أن هذا الشعر العربً فً ذلن الحٌن       

ٌهدؾ إلى محتواه وإنما كانت ؼاٌته الجمالٌة أهم ما ٌتضمن،كما أن 

الشاعر لم ٌكن ٌحدد إبداعه بمثل هذه الموضوعات،وإنما كان ٌؤتٌها 

ولد ظل الحال كذلن ٌمدح الشاعر ... وسواها وربما طؽى سواها علٌها

أو ٌهجو وٌتؽزل وٌصؾ وٌرثً وٌفخر حتى إذا عرض الظرؾ 

التارٌخً بما ٌمس المجتمع أو الوطن أو العمٌدة التزم الشاعر فالتزامه 

"استثنابً فً ابداعه
2 

وهو األمر الذي نلمسه فً الوالع الفلسطٌنً فالظروؾ التارٌخٌة التً       

 أدت بشعرابهم إلى ضرورة االلتزام فً كتاباتهم نعاشها الفلسطٌنًٌ

ؼٌر أن الوضع فً فلسطٌن كان مؽاٌرا تماما فمد "الشعرٌة،ٌمول الجزار

كانت العبللة بٌن األدب والمجتمع فً فلسطٌن أشد حمٌمٌة من كونها 

لضٌة توجه اجتماعً اشتراكً أو التزام أٌدٌولوجً ٌنظر إلى المجتمع 

نظرة خاصة ٌحممها فً األدب وإنما كانت لضٌة وطن مهدد بالمحو 

التارٌخً وشعب مهدد بتصفٌة وجوده البلسٌاسً أو االلتصادي فحسب 

وإنما وجوده االنسانً،من هنا كان الشعر الفلسطٌنً فعبل ثورٌا ومواجهة 

"فنٌة تواكب أو تمود مواجهة أخرى على صعٌد الوالع الٌومً
3 
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 الذي كان جل ما كتبه من انتاج شعري ن     ومن بٌن الشعراء الفلسطٌنًٌ

وان لم نمل كله ٌتمحور حول موضوع االلتزام بمضٌة فلسطٌن لضٌة 

العرب أجمع شعراء وكتاب،صؽار وكبار،رجال ونساء،محمود دروٌش 

ولد أحسن محمود دروٌش نمل ٌومٌات والعه وتصوٌر معاناة شعبه فمد 

كانت حٌاته اختصارا لمضٌة وطن وشعب فً فرد شاعر
  

وفً حدٌثه عن االلتزام فً شعر محمود دروٌش ٌمول       

االلتزام بمضٌة الوطن فً شعر محمود دروٌش واحدا من ظواهر "الجزار

شعره الجمالٌة ال الفكرٌة،ؼٌر أن ذلن ال ٌعنً عدم خضوع هذه الظاهرة 

لمعطٌات الوالع والتارٌخ التً ٌمدمها،لنمل وعً الشاعر ولٌس عمله 

كمادة أولٌة لابلة للممارسة االبداعٌة علٌها مثلها مثل اللؽة لبل تشكٌلها 

"والوالع لبل تصوٌره داخل النص
1 

 ولدراسة لضٌة االلتزام فً شعر محمود دروٌش لام الكاتب بتمسٌم     

شعر دروٌش إلى مراحل حسب العبلمات الفارلة فً تارٌخ المضٌة التً 

كانت استجابة الشاعر لها تحوال ملموسا وفارلا فً ابداعه الشعري 
2 

     وأجمل النالد هذه المراحل فً ثبلث مراحل متعالبة كل واحدة تمثل 

الرد الجمالً على الوالع الفلسطٌنً والمساهمة فً تؽٌٌره
  

 مرحلة الوجود فً الوطن:المرحلة األولى 

تمثل هذه المرحلة بداٌات تفتح وعً الشاعر على "     ٌمول الجزار 

لضٌة وطنه وهنا ٌمثل الوعً الجماعً المهد الحضانة لنمو وعً 

 :الشاعر جمالٌا وتضم المرحلة الدواوٌن التالٌة

   1964أوراق الزٌتون  -1

                                                             
 216ص -الخطاب الشعري عند محمود دروٌش-فكري الجزار-1
 216ص -المرجع نفسه-ٌنظر فكري الجزار-2
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 1966عاشك من فلسطٌن  -2

 1967آخر اللٌل  -3

 1969عصافٌر تموت فً الجلٌل  -4

 "1970حبٌبتً تنهض من نومها  -5
1
 

بداٌة تلمس "     وٌرى فكري الجزار أن دواوٌن هذه المرحلة تمثل 

- كما كل البداٌات- الشاعر إلمكانات التعبٌر عن لضٌة الوطن ومن هنا

رإٌة "فإن هذا التعبٌر ٌفتمد إلى التماسن والتبلحم الذي ٌرفعه إلى مستوى

فنحن ال نجد هذا التبلحم الداخلً الذي ٌصنع كلٌة متجانسة من "...العالم

التصورات عن لضٌة الوطن،إن التبلحم الوحٌد الذي ٌمكن العثور علٌه 

"هو تبلحم الشاعر فكرٌا مع مجتمعه دون خصوصٌة فكرٌة
2 

     فشعر محمود دروٌش فً هذه المرحلة ٌنتمً أو ٌنبثك من الوعً 

الفعلً للشعب،هذا الوعً المتكا على ماضٌه وتراثه األمر الذي حرمه 

 .من تشكٌل رإٌة عن العالم متماسكة ومتبلحمة

وهكذا دار شعر هذه المرحلة فً فلن الوعً الجمعً :"     ٌمول الجزار

الناجم عن الماضً ومختلؾ حٌثٌاته وظروفه وأحداثه،حٌث (الفعلً)أو 

كل مجموعة اجتماعٌة تسعى إلى فهم الوالع انطبللا من ظروفها المعٌشٌة 

"وااللتصادٌة والفكرٌة والتربوٌة
3 

     ونظرا لؽٌاب رإٌة العالم فً شعر هذه المرحلة عند محمود دروٌش 

ٌكتفً الجزار ببٌان محاور التعبٌر وكٌفٌاته عن مولؾ الشاعر وٌلخص 

االنتماء،وصؾ االحتبلل :هذه المحاور فً ثبلث محاور ربٌسٌة وهً

 .والمواجهة

                                                             
 216ص -الخطاب الشعري عند محود دروٌش-فكري الجزار-1
 217ص -المصدر نفسه-2
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 تؤخذ عبللة المواطن بالوطن عدة االنتماءوهو لمحور األول      فً ا

صور تبٌن عن عدم احاطة الشاعر بهذه العبللة وإحساسه بمصوره 

عنها،فٌبدأ من الملكٌة البسٌطة جدا والتً ٌتساوى فٌها الوطن وأشٌاء ال 

"قول دروٌشتمتلن لدسٌته،وٌظهر هذا فً 
 

 كان لً فً المطر األولى 

 ٌا ذات العٌون السود

 بستان ودار

 كان لً معطؾ صوؾ

"وبذار
1 

     كما أن االنتمال المباشر من األرض إلى المرأة ال ٌنمً هذه العبللة 

وإنما ٌهبط بها إلى مستوى عاطفً ال ٌرلى إلى ما لبلنتماء للوطن من 

قول جذور تضرب فً المكونات النفسٌة العمٌمة للشعب وٌمثل هذا 

"دروٌش
 

 آه ٌا جرحى المكابر

 وطنً لٌس حمبة

 وأنا لست مسافر

"إنً العاشك واألرض والحبٌبة
2 

     ولد جاء التعبٌر عن لضٌة االنتماء فً شعر محمود دروٌش على 

نسٌج من التارٌخ "مستوى والعً وآخر عاطفً فاالنتماء "مستوٌٌن 

والتراث وتكوٌن نفسً جمعً ٌسكن فً لهجة الفرد وأنماط تفكٌره 

وطرابك تعبٌره وأشكال من ثراء وؼموض عبللة المواطن بالوطن،ولد 

                                                             
 347ص -ٌومٌات جرح فلسطٌنً:ق-حبٌبتً تنهض من نومها:د-محمود دروٌش-1

 242ص -الموعد:ق-آخر اللٌل:د-محمود دروٌش-2
 



 انفصم انثاني                                                       مناقشة مضامين انكتاب
 

 
58 

أحس الشاعر نفسه بهذا لد أضرب عن مستوًٌ التعبٌر هذٌن والتفت إلى 

عبللة ؼامضة تربط عضوٌا بٌن األرض والشعب فً نسٌج واحد فٌتوحد 

"تارٌخ االنسان بتارٌخ األرض
1
 

 "قول الشاعر     وهو ما ٌظهر فً 

 تارٌخه أنفاس مزروعة   تسطو علٌها كؾ شّرٌر

"وؼصون زٌتون ممتبسة  ذبلت علٌها لطرة النّور
2 

     وفً محور االنتماء ٌجد الكاتب أن االنسان أصبح ظاهرة طبٌعٌة من 

 " قول دروٌشالوطن من خبلل/ظواهر األرض 

 جدده ٌندؾ النّدى

"ٌده تورق الشجر
3 

     كما وٌصبح التداخل أكثر عضوٌة هذه جلدي وعظمً وٌتماهى 

االثنان االنسان و األرض فً جؽرافٌة واحدة
  

 نحن فً حل من التنكار"

     فالكرامل فٌنا

 وعلى أهدابنا عشب الجلٌل

 ال تمولً لٌتنا نركض الكنهو إلٌها

 ال تمولً

"هً فٌنا...نحن فً لحم ببلدي
4 

                                                             
 .218ص -المرجع السابك-دمحم فكري الجزار-1
 144ص -أبً:ق-عاشك من فلسطٌن:د-محمود دروٌش-2
 236ص -وطن:ق-آخر اللٌل:د-محمود دروٌش-3
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إن التعبٌر عن "     وٌنهً الكاتب حدٌثه عن المحور األول بموله 

االنتماء ال ٌمتلن جمالٌته إال من منظور الوالع المؤساوي وهو حٌث 

ٌؽمض بصره عنه ٌمع فً ضٌك التمرٌر الذي ٌفتمر إلى إمكانٌة التعبٌر 

"عن هذه العبللة السحرٌة والثرٌة بٌن المواطن والوطن
1 

من المحور الثانً      ومن المحور األول االنتماء ٌنتمل الكاتب إلى 

ال ٌمؾ "وٌمول فٌه بصورة االحتالل :محاور المرحلة األولى والذي سماه

دروٌش كثٌرا أمام صورة االحتبلل وان كان لد تناوله فً للٌل من 

 :لصابده على مستوٌٌن

     مستوى ٌندرج ضمن الرإٌة العربٌة العامة التً تستعلً استعبلء 

 "  قول دروٌشجنسٌا ال عرلٌا فارؼا على المحتل ومن أمثلته 

 لكنهم جاءوا من المدن المدٌمة

"من ألالٌم الدخان
2 

     ومستوى ال ٌعنى فٌه الشاعر إال ببٌان ممدار ما ٌفمد المحتل من 

وفٌه ٌتؽور نفسٌة المحتل والمؤساة التً ...انسانٌته بممارساته الوحشٌة

أراضهم وحرٌتهم،متخلصا من :ٌعٌشها من خبلل اؼتصابهم لآلخرٌن

التعصب الذي ٌطؽى على التماٌز الواضح بٌن ال إنسانٌة المحتل فً 

أفعاله واإلنسان الذي ٌحمله داخله رؼم فعله محددا التشوهات التً تصٌب 

إنسانٌة المحتل 
3 

 "     ٌقول دروٌش

 لال من ٌحترؾ المتل هنان

"ٌمتل الحب هنا
4 
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 واألخٌر من محاور المرحلة األولى والذي أطلك المحور الثالث     فً 

 وفٌه ٌموم الكاتب بعرض المصابد التً تناولت المواجهة:علٌه الكاتب 

مذبحة دٌر ٌاسٌن ومدى سخرٌة الشاعر فٌها بمرارة من انتصار المحتل 

على األطفال والنساء محتضنا مؤساة شعبه فً سخرٌته المرة ومن األمثلة 

 "قال فٌه دروٌشالتً ضربها الكاتب فً هذا الممام ممطع 

 شرؾ الطفولة أنها خطر على أمن المبٌلة

 إنً أباركهم بمجد ٌرضع الدم والرذٌلة

 وأهنا الجبلد منتصرا على عٌن كحٌلة

 كً ٌستعٌر كساءه الشتوي من شعر الجدٌلة

"مرحى لسفاح الطفولة...مرحى لفاتح لرٌة
1 

ال ٌؤخذ وصفه الحمٌمً إال من خبلل "     فاالحتبلل كما ٌمول الكاتب 

فعله الوحشً،كما ٌتضح من المحور الثالث المواجهة والتً تتطور 

"أشكالها من الؽضب ؼلى الصمود إلى الدعوة للمتال
2 

 " قول الشاعر     وٌتمثل الؽضب فً

    أنا ال أكره الناس

 وال أسطو على أحد

 إذا ما جعت ...ولكنًّ

 أكل لحم مؽتصبً

"حذار من جوعً ومن ؼضبً...حذار 
3 

 " ٌقول دروٌشالتمسن باألرض الوطن... وتكون الدعوة للصمود
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 فاحموا سنابلكم من االعصار

 بالصدر المسمر

 ...هاتوا السٌاج من الصدور

"من الصدور كٌؾ ٌكسر
1 

     أما الدعوة إلى المتال فتظهر فً الكثٌر من المواضع الشعرٌة عند 

 "قولهدروٌش منها 

 لم تكن لبل حزٌران كؤفراخ الحمام

 ولذا لم ٌنبثك حبنا بٌن السبلسل

 نحن ٌا أختاه من عشرٌن عام

 نحن ال نكتب أشعارا 

"ولكن نماتل
2 

 مرحلة الوعً الثوري :المرحلة الثانٌة 

     وتعتبر هذه المرحلة تنظٌما للمشاعر الجمعٌة العامة فً المرحلة 

األولى من خبلل جمعٌة طلٌعٌة هً الثورة الفلسطٌنٌة التً انتملت من أفك 

وفٌها كان خروج ...االنتظار السابك إلى أرض التحمك فً هذه المرحلة

دروٌش من الوطن إلى المنفى العربً الذي توجد فٌه الثورة تؤكٌدا 

للهوٌة،ولد جاء شعر دروٌش فً هذه المرحلة كله مصورا لمعاناة 

البلجبٌن ومرارة عٌشهم 
3
 

 :فً هذه األبٌات قاله دروٌش      ومن أمثلة ذلن ما

 لكً أذكر أن لً سمفا مفمودا

                                                             
 57ص -الحزن والؽضب:ق-المرجع السابك-محمود دروٌش-1
 180ص -الورد والماموس:ق-آخر اللٌل:د-محمود دروٌش-2
 228ص -ٌنظر فكري الجزار-3



 انفصم انثاني                                                       مناقشة مضامين انكتاب
 

 
62 

 ٌنبؽً أن أجلس فً العراء

 ولكً ال أنسى نسٌم ببلدي

 ٌنبؽً أن أتنفس السل

 ولكً أذكر الؽزال السابح فً البٌاض

"ٌنبؽً أن أكون معتمبل بالذكرٌات
1
 

 مرحلة الوعً الممكن والحلم اإلنسانً:المرحلة الثالثة 

تكتمل فصول المؤساة بالخروج الدامً من بٌروت "     وفٌها 

،ونصبح أمام وعً شدٌد الكثافة بالمضٌة فً إطارها اإلنسانً 1982

العام،فالشاعر فً هاته المرحلة ال هو فً وطنه تحت االحتبلل وال هو 

فً مواجهة مباشرة مع معتملٌه وهو كذلن خارج الفعل الثوري ضد 

"أعدابه وأشباههم،فلم ٌبك إال هذا الحلم االنسانً الخالص
2 

 "     ٌقول دروٌش

 سوق تخرج منا للٌبل،سنخرج منا

   إلى هامش أبٌض نتؤمل معنى الدخول ومعنى الخروج

"أب أبونا الذي كان فٌنا إلى أمه الكلمة.سنخرج للتو
3 

تخلص رإٌة دروٌش الشعرٌة "     ففً هذه المرحلة ٌرى الكاتب 

لعالمه،تخلص من جمعٌتها المجتمعٌة،فً المرحلة األولى وكذلن من 

جمعٌتها الثورٌة الثانٌة لتصبح تؤمبل انسانٌا ذاتٌا خالصا تنجذب إلى 

مجتمعها وظرفها التارٌخً من خبلله هو نفسه،معبرة عن الوعً الممكن 

الشعب –األلصى الذي تمتلكه بوعً أو دون وعً الجماعة االجتماعٌة 

فً الداخل والخارج ال فرق الجبا إلى اإلنسانً المستكن فً -الفلسطٌنً
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حركتها من االحتبلل إلى المنفى ومن الثورة إلى العزلة صانعا وحدة 

تصنع تبلحمها وتماسكها رإٌة للعالم تمثل حلما إنسانٌا متجذرا فً 

"تربتها
1 

     ولعل الظاهرة األساسٌة فً رإٌة هذه المرحلة كما ٌمول فكري 

أسبلة عن مسإولٌة هذه المؤساة أهو المدر؟أم خطؤ "الجزار هً األسبلة،

البطل التراجٌدي؟أم الطبٌعة التراجٌدٌة نفسها؟ومحمود دروٌش نفسه ٌمر 

إلى أٌن تؤخذنً األسبلة؟معترفا بطبٌعة المرحلة ودور السإال :بذلن فٌمول

أساسا فً (الحك)عنها فً التعبٌر عن مولفه منها ورفضها،والسإال عن 

مساءلة الوالع ولكنه الحك األوسع من أن ٌنحصر فً المطالبة 

بالوطن،ولكن ٌتسع لٌشمل فً بساطته ووضوحه،أبسط حموق الحٌاة 

"عامة
2
 

 "     ٌقول دروٌش

     صدٌمً أخً   ٌا حبٌبً األخٌر

أما كان من حمنا أن نسٌر
 

 على شارع من تراب تفرع من موجة متعبة؟

...   ...   ... 

 أما كان من حمنا أن ننام ككل المطط

"؟...على ظل حابط
3 

                                                             
 239ص -الخطاب الشعري عند محمود دروٌش-فكري الجزار-1
 .240ص -المرجع نفسه-2
 67ص -(صباح الخٌر ٌا ماجد)ماجد أبو شرار:ق-حصار لمدابح البحر:د-محمود دروٌش-3
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األسبلة جمٌعا تإدي إلى الوطن نعم ولكنها تنصب "     وٌرى الكاتب أن 

هذا السلب لحك شعب فً الحٌاة -ضمنا-على أبسط مظاهره مصورة 

"البسٌطة و العادٌة على حجر ٌسمى وطنا
1
 

 "فً قوله     و هو ما ٌمثله دروٌش 

 أما كان من حمنا ٌا حبٌبً 

"أن نسند التعب الحلو فوق حجر؟
2 

 " و من السإال عن الحك إلى السلون اإلنسانً الؽرٌزي

أما كان من حمنا أن نواصل ذان الضحن
"3 

     ثم من السإال عن الحك إلى السإال عن المكان حٌث ٌسعى الكاتب 

لٌبٌن أٌن تكمن تلن المؤساوٌة الجارحة بعد الخروج من بٌروت التً 

كانت مكانا احتضن فكرة الوطن
 
 

  "قول دروٌش     و ٌمثله 

 ال لٌس لً منفى

 لً وطن :أللول

"هللا ٌا زمن 
4
 

     و من تساإالت المرحلة كذلن التً ٌكشفها لنا الكاتب االستفهام عن 

المدرة على تؽٌٌر النتٌجة،هل كان فً وسعنا؟من خبلل طبٌعة الوالع 

 المؤساوي و ما ٌمكن أن ٌحتضنه من فعل

 "فً هذا الصددٌقول دروٌش 

 هل بوسع الملب أن ٌسمط أكثر؟

                                                             
 240ص -المصدر السابك-دمحم فكري الجزار-1
 67ص -المرجع السابك-محمود دروٌش-2
 98ص -اسمٌن نرجسة حول للبً:ق-هً أؼنٌة:د-محمود دروٌش-3
 87ص -1987-13ط -بٌروت-دار العودة-دٌوان مدٌح الظل العالً-محمود دروٌش-4
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 هل بوسع البجع العاشك ان ٌرلص أكثر؟

 ... ... 

"و النهاٌات بداٌات سإال عن صواب األؼنٌة 
1
 

     و من خبلل هذه األسبلة التً اكتشفها الكاتب فً أشعار دروٌش 

ٌمثل عنصرا من عناصر رإٌة العالم فً "ٌصل إلى المول أن السإال 

الحلم اإلنسانً،و لذا فهم ال ٌنحصر فٌما سبك :مرحلة الوعً الممكن

فحسب و إنما ٌتكاثر فٌتنوع حتى ال نستطٌع أن نمول أنه ٌطؽى على 

معظم موضوعات هذه المرحلة،من السإال عن الصفات التً تخلعها 

المؤساة على بطلها داخل المشهد إلى سإال المستمبل محتضنا بٌن 

السإالٌن كل أسبلة الوجود،إال أننا نكتفً هنا بالرد الذي ٌسجله الشاعر 

فوق -المواطن الفلسطٌنً-على كل هذه األسبلة رافعا البطل التراجٌدي 

"كل األسبلة 
2
   

 " ٌقول دروٌش 

 لن أن تكون و ال تكون 

 لن أن تكون 

 أو ال تكون

 كل أسبلة الوجود وراء ظلن مهزلة 

 و الكون دفترن الصؽٌر 

 و أنت خالمه 

 فدون فٌه فردوس البداٌة،ٌا أبً 

 

                                                             
 56ص -عند أبواب الحكاٌة:ق-هً أؼنٌة:د-محمود دروٌش-1
 245ص -المصدر السابك-فكري الجزار-2
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"أنت المسؤلة... أنت 
1
 

     باإلضافة إلى السإال الذي اعتبره فكري الجزار أداة الشاعر فً هذه 

المرحلة ٌشكل الحلم بالنسبة للكاتب أداة اخرى من أدوات الشاعر فً هذه 

و ٌكون الحلم سٌد المرحلة صراحة و ضمنا و المكان " ... المرحلة ٌمول

الحمٌمً لمضٌة خرجت من تعمٌد التوازنات المطوٌة الستمرار الحركة 

"إلى بساطة الهدؾ و انسانٌته
2
 

 "قائال دروٌش     تلن التعمٌدات التً عبر عنها 

 لطعوا ٌدي و طالبونً ان ادافع عن حلب 

 و استؤصلوا منً خطاي و طالبونً أن أسٌر إلى صبلة الؽاببٌن 

 أشعلت معجزتً و سرت،فحاصرونً،حاصرونً،حاصرونً

"(ال تكسر موازٌن الرٌاح مع العدو)انتظر،فنظرت:لالوا
3
 

 " دروٌش بقوله     و هذه البساطة التً ٌحددها 

 و ال أرٌد من السنة ... 

 سنة الوفاة سوى التفات نحو وجهً فً حجر

"حجر رآنً خارجا من كم أمً مازحا لدمً بدمعتها
4 

     و من التعمٌد إلى البساطة ٌمثل الحلم بالنسبة للكاتب الملجؤ اإلنسانً 

 "بقول دروٌشلبماء فكرة الهوٌة ممثبل 

 وضع المسدس بٌن رإٌاه،و حاول أن ٌنام 

 إن لم أجد حلما ألحلمه سؤطلك طلمتً 

 و أموت مثل ذبابة زرلاء فً هذا الظبلم 

                                                             
 118ص -مدٌح الظل العالً:د-محمود دروٌش-1
 353ص -المصدر السابك-فكري الجزار-2
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 انفصم انثاني                                                       مناقشة مضامين انكتاب
 

 
67 

"و ببل شهٌة
1
 

     باإلضافة للسإال و الحلم ٌشكل الترمٌز عند الكاتب سمة ممٌزة 

لوعً هذه المرحلة كؤسلوب شعري عن المولؾ الفكري للشاعر و الذي 

ٌتبدى فً انتماء أصبح بؽٌاب الثورة أكثر صلة بالوطن و أصفى عبللة 

به 
2 

     إلى جانب الرمز ٌذكر الكاتب مكون آخر من مكونات التعبٌر 

األمر "الشعري فً لصابد دروٌش فً هذه المرحلة و هً األسطورة 

الذي منح التعبٌر الشعري عن االلتزام لدٌه لدرا كبٌرا من الجمالٌة التابعة 

"من توظٌؾ هذه المكونات
3
 

     و من األمثلة األسطورٌة التً أدرجها الكاتب فً كتابه لشعر دروٌش 

 " قوله فً أحد المقاطع

 أكواخ أحبابً على صدر الرمال 

 و أنا مع األمطار ساهر 

 و أنا ابن عولٌس الذي انتظر البرٌد من الشمال 

 ناداه بحار،و لكن لم ٌسافر 

"لجم المراكب و انتحى اعلى الجبال
4 

إن الشاعر ٌخالؾ الرواٌة "     ٌمول الجزار فً شرحه لهذه األسطورة 

األساسٌة ألسطورة أولٌس و ابنه تلٌمان،ففً أثناء عودة األول إلى وطنه 

بعد حصار طراودة تهب رٌاح عاصفة تمذؾ به بعٌدا عن رفاله لٌظل 

عشرة أعوام فً البحر،و ٌخرج ابنه تلٌمان إلى البحر لٌبحث عنه دون 

                                                             
 35ص -تخالفنا الرٌح:ق-ورد ألل:د-محمود دروٌش-1
 259ص -الخطاب الشعري عند محمود دروٌش-ٌنظر فكري الجزار-2
 260ص -المصدر نفسه-3
 113ص -فً انتظار العابدٌن:ق-عاشك من فلسطٌن:د-محمود دروٌش-4
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أن ٌعثر علٌه فٌعود إلى وطنه فً الولت الذي كان أبوه كذلن ٌعود إلى 

الوطن حتى تم لماء العودتٌن على إٌثاكا،أما محمود دروٌش فمد انحرؾ 

باألسطورة عن مواضعها و جعل من تلٌمان ٌضحى بالبحث عن أبٌه 

على مذبح التمسن بالوطن بل ٌجعل من سلوكه هذا برا ألبٌه و تنفٌذا 

"لرؼبته
1 

 "قول الشاعر     كما نفهم من 

  ٌا صخرة صلى علٌها والدي لتصوت ثابرا 

 أنا لن أبٌعن بالآللا 

"أنا لن أسافر
2 

     فالشاعر ٌسلط والعه على األسطورة المدٌمة ٌمدم أسطورته الراهنة 

عن تلٌمان الفلسطٌنً الصامد و المتمسن بوطنه،بٌنما عولٌس المنفى 

هنان خلؾ البحر فً الخٌمة العربٌة لد ترن وصٌته الممدسة على صخرة 

الوطن لبل رحٌله أو نفٌه،هذا التوظٌؾ التحرٌفً لؤلسطورة ٌموم على 

أساس عبللة ٌرٌدها الشاعر تشبٌهٌة بٌنما الوالع الفلسطٌنً و األسطورة 

اإلؼرٌمٌة ال ٌتحمبلن هذه العبللة،األمر الذي ٌجعل ظهور الجد فً 

المثال السابك فالدا للمدرة على إنتاج المعنى الذي حاوله الشاعر 
3 

بتعرٌؾ أدبً "     و من األسطورة إلى الرمز الذي ٌعرفه الجزار بموله 

ٌمثل الرمز آنٌة تارٌخٌة ٌدخر فٌها اإلنسان جهده فً إبداع الداللة،بهذا 

المعنى فإن الرمز والع ٌحمل فً ثناٌاه لٌمة أخبللٌة تعبر عن رإٌة 

"جماعٌة اجتماعٌة لما ٌجب أن تكون علٌه مثلها
4 

                                                             
 261-المصدر السابك-فكري الجزار-1
 113ص -المرجع السابك-محمود دروٌش-2
 262ص -الخطاب الشعري عند محمود دروٌش-ٌنظر فكري الجزار-3
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و ٌرى بالرمز الدٌنً      و فً دراسته للرمز عند محمود دروٌش ٌبدأ 

االستعمال الوظٌفً و :أن للرمز الدٌنً استعماالت فً شعر دروٌش

االستعمال النمدي 
 

-
ٌكون الرمز السابد فٌه حسب لول الكاتب هو :االستعمال الوظٌفً 

الصلٌب و هو رمز مسٌحً كما هو معروؾ و لد تنبه محمود "

دروٌش مبكرا إلى هذه العبللة بٌن الرمز الدٌنً 

الذي لتل الٌهود علٌه المسٌح كما ٌرى (الصلٌب)المسٌحً

المسٌحٌون،و بٌن الوالع الفلسطٌنً الذي ٌمتل الٌهود كذلن على 

"صلٌبه الفلسطٌنٌٌن
1 

 و هو ٌرصد تفصٌبلت بقول دروٌش     و ٌمثل لهذا النوع من الرمز 

 "الحكاٌة اإلنجٌلٌة لصلب ٌسوع

 ما كنت أول حامل إكلٌل شون

 ابكً :أللول

 فعسى صلٌبً صهوة 

 و الشون فوق جبٌنً المنموش

 بالدم و الندى 

"إكلٌل ؼارد
2
 

من " فمد خصه الكاتب بالرمز الدٌنً اإلسبلمًاالستعمال النقدي -

منطلك انتماء الشاعر و معظم العرب إلٌه و من هنا كان توظٌفه 

بالنسبة للشاعر توظٌفا نمدٌا فً مواجهة الوضع العربً السابد 

"الرديء المتكا على ثنابٌة حادة بٌن المول و الفعل
3
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     و ٌصل الجزار أن من هنا ٌكون اختٌار الشاعر الذي ٌلخص مولعه 

ٌقول دروٌش النمدي من والع المسلمٌن من خبلل الرمز الدٌنً اإلسبلمً،

 "فً هذا الصدد

 نروي و نروي حٌنما نروي نداء المابد الكردي 

 هات :للمتردد العربً

  سٌفا 

 و خذ منً الصبلة على النبً و صحبه و نساءه 

"و خذ الزكاة 
1
 

الرمز :     و من أنماط الرمز كذلن التً ذكرها الكاتب فً هذا الجزء

و هو ٌموم بوظٌفة فضح و إدانة الوالع "فً شعر دروٌش التارٌخً 

الراهن من خبلل رموز التارٌخ العربً المضٌبة أمثال صبلح الدٌن 

"األٌوبً و خالد ابن الولٌد
2
 

 " مومبا إلى انهٌار هذه الرموزٌقول دروٌش

 نعرؾ المصة من أولها 

 و صبلح الدٌن فً سوق الشعارات 

 و خالد 

 بٌع فً النادي المسابً 

 بخلخال امرأة 

"ٌشمى... و الذي ٌعرؾ
3 

                                                             
 11ص -مؤساة النرجس وملهاة الفضة:د-محمود دروٌش-1
 276ص -المصدر السابك-فكري الجزار-2
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     و من أمثلة الرمز التارٌخً التً ذكرها الكاتب تلن التً تتعلك 

الثرٌة بالداللة و المرٌبة الشبه  (ٌوتوبٌا العرب المفمودة)باألندلس 

كما سماها فكري الجزار،حٌث دروٌش ال  (الٌوتوبٌا المحتلة)بفلسطٌن 

ٌتمصى تفاصٌلها او سمات التشابه بٌن االندلس و فلسطٌن و إنما ٌلمً 

رمزها فً السٌاق حرا دون أن ٌضؽط علٌه لخلك معنى بذاته تاركا له 

 عملٌة إنتاج معناه أو تلوٌن الساق بلونه 

 "     ٌقول دروٌش

 ٌسمعون النشٌد

 و ال ٌكذبون على الخبز،صحراء فً الملب

 مزق شراٌٌن للبً المدٌم بؤؼنٌة الؽجر

"الذاهبٌن إلى األندلس
1
 

     و فً ختام فصله حول ظاهرة االلتزام و رإٌة العالم الجمالٌة ٌصل 

الجزار إلى أن محمود دروٌش لم ٌؽرق شعره بمولفه من لضٌته الذي 

نستطٌع تبٌنه بوضوح فً كتاباته األخرى،فكانت رإٌته لعالمه رإٌة فنٌة 

.ناظرة إلى إمكانٌة تحول هذا العالم إلى ظاهرة جمالٌة فً شعره
 2 
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       بعد رحلة شالة فً ثناٌا البحث نصل إلى إتمامه بهذه الصورة وما 

ذلن إاّل بتوفٌك من هللا عز وجل ولبل وضع نمطة النهاٌة نستعرض 

حوصلة ما توصلنا إلٌه فً هذه الدراسة التً ولعت بعد الممدمة فً 

 :مدخل وفصلٌن وتضمنت النتابج التالٌة

  المدخل تناول مفهوم الخطاب الشعري من خبلل لراءة لفظة

الخطاب من جهة لؽة فً التراث العربً المدٌم ثم اصطبلحا عند 

كل من الباحثٌن الؽربٌٌن والباحثٌن العرب،وماهٌة الشعر من جهة 

أخرى عند كل من ابن سبلم الجمحً و ابن طباطبا العلوي،وصوال 

إلى تحدٌد مفهوم الخطاب الشعري بصفة عامة عند العدٌد من النماد 

و ؼٌرهم الذٌن " عبد المالن مرتاض"و"عز الدٌن إسماعٌل"أمثال 

على الرؼم من اختبلؾ تعارٌفهم لهذا المصطلح لكنهم أجمعوا على 

أن الخطاب الشعري هو ذلن الخطاب الذي تؽلبت فٌه الوظٌفة 

الشعرٌة ممارنة مع بالً الوظابؾ األخرى والذي ٌنفرد بخاصٌة 

 .جمالٌة

  الفصل األول خصص لدراسة خارجٌة فً الكتاب وحمل الفصل

 :ثبلثة مباحث

عرض  المبحث األول من هذا الفصل ملخصا حول الكتاب الذي هو -  

فً األصل دراسة لنٌل شهادة الماجٌستر ٌحتوي على أربعة فصول 

تضمن كل فصل مموم من ممومات الخطاب الشعري عند محمود 

مراحل )دروٌش، فجاء الفصل األول ٌحمل عنوان الشكل الموسٌمً

ثم الفصل الثانً الذي طرح فٌه كٌفٌة تركٌب (تطوره وأنماطه الفنٌة

الجملة الشعرٌة وعنون الفصل الثالث بالصورة الشعرٌة عند محمود 
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دروٌش،لٌؤتً بعده الفصل الرابع واألخٌر بعنوان االلتزام ورإٌة العالم 

 . الجمالٌة 

كما تم فً هذا المبحث كذلن دراسة وتحلٌل عنوان الكتاب والذي كان -  

 .بحك مرآة عاكسة لما فً الكتاب من لضاٌا ومضامٌن

فً المبحث الثانً من  الفصل األول تمت اإلشارة الى أهمٌة هذا - 

 .الكتاب والهدؾ من تؤلٌفه

فً المبحث الثالث واألخٌر من هذا الفصل تم تمٌٌم وتموٌم الكتاب -  

وذلن ببٌان محاسنه وكشؾ عٌوبه،فؤما عن محاسنه فوجدنا أنها كثٌرة 

وٌكفً المول بؤن هذا الكتاب أهم المراجع التً ٌمصدها الباحثٌن فً شعر 

دروٌش فمد استوفى كاتبه جمٌع جوانب شعر محمود دروٌش دراسة 

وتحلٌبل ونمدا،فعد بهذا كتابه موسوعة ؼٌر مسبولة فً مجال النمد 

األدبً،وأما ما ٌؤخذ على الكتاب إؼراق كاتبه فً التنظٌر وإطنابه فً 

التطبٌك ما ٌصعب فهم معطٌات الكتاب على الطبلب والباحثٌن خاصة 

 .المبتدبٌن

  الفصل الثانً من الكتاب جاء كدراسة تطبٌمٌة لما فً متن الكتاب

 :من لضاٌا وتضمن هو اآلخر ثبلثة مباحث

المبحث األول خصص لمضٌة تركٌب اللؽة الشعرٌة عند دروٌش ولد - 

وجدنا أنها تنمسم إلى نمطٌن ولكل نمط أنماطه التشكٌلٌة الصؽرى تنبثك 

 .عنه

الجملة الشعرٌة النظام وهً التً تلتزم بالماعدة اللؽوٌة :النمط األول- 

الشكل  والشكل األحادي البنٌة)وتضم ثبلث أنماط تشكٌلٌة صؽرى هما 

 (الشكل المختلطوالثنائً البنٌة 
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الجملة الشعرٌة الخروج وهً التً تعتمد الخروج عن :النمط الثانً- 

الماعدة اللؽوٌة لخلك جمالٌة فً النص وتضم نمطٌن تشكٌلٌن جزبٌٌن 

 التجاوز أو عدم التزام الشاعر بشرط اعمال القاعدة)ٌندرجان تحتها هما 

 (االنحراف أو الخروج على القانون اللغوي أي إهمال القاعدة نفسهاو

خصص المبحث الثانً لمضٌة الصورة الشعرٌة فً لصابد دروٌش  -

 :ولد جاءت فً ثبلثة أنماط ربٌسٌة

 الصورة الشعرٌة المتوسطة بٌن المطابقة واإلٌحاء 

 الصورة الشعرٌة المتجاوزة 

 الصورة التشكٌلٌة 

فً حٌن تناول المبحث الثالث واألخٌر من الفصل الثانً لضٌة االلتزام - 

والتً تموم عند محمود دروٌش على مدى رإٌته الجمالٌة لعالمه والتً 

 كانت عبر ثبلثة مراحل شعرٌة متعالبة

مرحلة الوجود فً الوطن وفٌها لم تتحمك رإٌة الشاعر :المرحلة األولى

لعالمه من ناحٌة جمالٌة إذ كان جل شعره فً هذه المرحلة ٌنبثك من 

وعً جماعً شعبً لذلن كانت رإٌة الشاعر لعالمه استنادا على رإٌة 

 مجتمعه له

مرحلة الوعً الثوري وفٌها كذلن لم تتحمك رإٌة الشاعر :المرحلة الثانٌة

لعالمه جمالٌا حٌث التصر شعره كله على تصوٌر معاناة البلجبٌن 

 ومحاولة تؤكٌد الهوٌة وهو فً منفاه بعد اندالع الثورة فً ببلده

مرحلة الوعً الممكن والحلم اإلنسانً وفٌها تحممت :المرحلة الثالثة 

رإٌة الشاعر الجمالٌة لعالمه بعد ما تخلصت رإٌته الشعرٌة لعالمه من 

جمعٌتها المجتمعٌة فً المرحلة األولى،ومن جمعٌتها الثورٌة فً المرحلة 
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الثانٌة،لتصبح تؤمبل إنسانٌا صادلا من خبلل ذات الشاعر نفسه،لتجسد 

 عبللته بوطنه والتزامه بمضٌته مظهرا من مظاهر شعره الجمالً

     وأخٌرا ولٌس آخرا فان كل ما تسعى إلٌه  هذه الدراسة هو أن تكون 

لد كشفت ولو عن جزء ٌسٌر لما طرحه فكري الجزار فً كتابه 

آملة أن أكون لد وفمت فٌما "  الخطاب الشعري عند محمود دروٌش"

سعٌت إلٌه لاصدة اإلفادة،باؼٌة احتساب األجر والثواب،وان كان ما لمت 

به بحثا بسٌطا ٌحمل الكثٌر من النمابص التً تحتاج النمد والتصوٌب 

والتصحٌح من خبلل جهود بحثٌة أخرى،فالعلم ؼٌر محدود،والطرٌك فً 

 . البحث دابما ممدود،وٌبمى الكمال هلل وحده جل شؤنه
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 ترجمة الناقد دمحم فكري الجزار

      نالد أدبً وكاتب مصري وأستاذ فً األدب والنمد الحدٌث فً كلٌة 

 اآلداب بجامعة المنوفٌة

     ولد النالد والكاتب المصري دمحم فكري  عبد الرحمن الجزار بتارٌخ 

تحصل على شهادة اللٌسانس فً األدب العربً . 1957 أكتوبر من عام 7

 وعلى شهادة الماجٌستر فً اآلداب 1984بجامعة بٌروت العربٌة سنة 

بتمدٌر ممتاز تخصص ببلؼة ونمد سنة  (فرع بنها)بجامعة الزلازٌك

ممومات الفن الشعري عند محمود " عن دراسته الموسومة ب 1990

الخطاب الشعري عند محمود "والتً طبعت ككتاب بعنوان "دروٌش

،كما تحصل على شهادة الدكتوراه فً اآلداب بجامعة عٌن شمس "دروٌش

 . مع مرتبة الشرؾ األولى تخصص نمد أدبً حدٌث1994سنة 

      عمل فً بداٌة مشواره الوظٌفً كمعٌد بمسم اللؽة العربٌة كلٌة 

 ،ثم معٌد بمسم اللؽة العربٌة كلٌة 1986التربٌة بجامعة المنوفٌة سنة 

 ،لٌصبح بعدها مدرس مساعد بمسم 1990اآلداب بجامعة المنوفٌة سنة 

،ثم أستاذا 1994اللؽة العربٌة بكلٌة اآلداب فً جامعة المنوفٌة عام 

 ،ثم أستاذا بمسم اللؽة 2001مساعد بمسم اللؽة العربٌة بنفس الكلٌة سنة 

 .2008العربٌة كلٌة المنوفٌة فً عام 

 :أعماله

     تنوعت أعمال النالد والكاتب المصري فكري الجزار بٌن بحوث 

ومماالت مدونة فً المجبلت والجرابد بدأ بها مشواره فً عالم الكتابة 
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النمدٌة ثم كتب منشورة كما له إلى جانب البحوث والكتب العدٌد من 

 .المساهمات فً الحٌاة الثمافٌة

 :من بحوثه ومقاالته نذكر- أ

الهاوٌة ظاهرات الوالع وماهٌات الوعً به،دراسة نصٌة لدٌوان  .1

الهٌبة -مجلة فصول-الشاعر رفعة سبلم المعنون بهكذا للت للهاوٌة

 .1997العدد الرابع شتاء -المجلد الخامس عشر-العامة للكتاب

جامعة -مجلة كلٌة اآلداب-إشكالٌات المص من الحكً إلى الرواٌة .2

 .1999أكتوبر -المنٌا

-جامعة الحلوان-مجلة كلٌة اآلداب-المإلؾ الفعلً إجراء تحلٌلٌا .3

 .1999ٌولٌو 

هٌبة لصور الثمافة -فمه االختبلؾ،ممدمة تؤسٌسٌة فً نظرٌة األدب .4

 .1998الماهرة –

-الماهرة-الهٌبة العامة للكتاب-العنوان وسٌمٌوطٌمٌا االتصال األدبً .5

1998. 

بحث محكم من لبل اللجنة الدابمة -نظرٌة التناص،المنهج واإلجراء .6

 .لترلٌات األساتذة واألساتذة المساعدون بالماهرة

البناء المونولوجً وانشطار الذات فً دٌوان جدارٌة لمحمود  .7

 .2002شتاء -58العدد-الهٌبة العامة للكتاب-مجلة فصول-دروٌش

-مجلة كلٌة اآلداب جامعة حلوان-الكناٌة من الببلؼة إلى الشعرٌة .8

2007. 

 :الكتب والمؤلفات-ب

 1995-الماهرة-الهٌبة العامة لمصور الثمافة-لسانٌات االختبلؾ .1
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الهٌبة العامة -فمه االختبلؾ ممدمة تؤسٌسٌة فً نظرٌة األدب .2

 .1998-الماهرة-للكتاب

الماهرة -الهٌبة العامة للكتاب-العنوان وسٌمٌوطٌما االتصال األدبً .3

1998 

 2002-الماهرة-دارإٌتران-الخطاب الشعري عند محمود دروٌش .4

-دار إٌتران-النزعة الذكورٌة فً المعجم العربً...معجم الوأد .5

 2002-الماهرة

 2007-الماهرة-دارإٌتران-سٌمٌوطٌما التشبٌه .6

 : من مساهماته فً الحٌاة الثقافٌة-ج

دراسة ملحمة بدٌوان بٌانات هامشٌة -سرد التشكٌل...شعر المعنى .1

-الماهرة-الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب-للشاعر عبد الوهاب داود

2000 

شعرٌة الكرٌستال،لراءة فً دٌوان الشاعرة السورٌة جاكلٌن سبلم  .2

 "كرٌستال"

شعرٌة المراٌا،جدل الذات والعالم فً دٌوان إبراهٌم الجهٌنً  .3

 "فخور بنصؾ الحٌاة"

-27،29-مإتمر بورسعٌد الثالث-الوطن الجمالً على مراٌا الساحل .4

 .1997دٌسمبر 

     كما للنالد العدٌد من اإلشرافات العلمٌة على دراسات الماجٌستر ورساالت الدكتوراه 

إضافة لبعض البرامج التدرٌبٌة لتنمٌة لدرات أعضاء هٌبة التدرٌس
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 .المرآن الكرٌم،رواٌة ورش عن نافع -

 المصادر:أوال

إٌتران -الخطاب الشعري عند محمود دروٌش-دمحم فكري الجزار -

  م2001-1ط -الماهرة-مصر الجدٌدة-للطباعة والنشر والتوزٌع

 المراجع:ثانٌا

 الكتب -1

-شركة فن للطباعة-طه الحجاز و دمحم زؼلول:تح-عٌار الشعر-ابن طباطبا العلوي -

 .1956-(د ط)مصر 

 (د ط)توٌمال-الدار البٌضاء-شكري المبخوت ورجاء سبلمة:تر-الشعرٌة-تودوروؾ -

 (د ت)

د )المركز الثمافً العربً -الصورة الفنٌة فً التراث النمدي والببلؼً-جابر عصفور -

 .1992-(ط

-دار اآلفاق العربٌة-عصر البنٌوٌة من لٌفً شتراوس إلى فوكو-جابر عصفور -

 .1985-(د ط)بؽداد

دار -2ج -أحمد دروٌش:تر-النظرٌة الشعرٌة،بناء لؽة الشعر اللؽة العلٌا-جون كوٌن -

 .2000-(د ط)الماهرة-ؼرٌب

-(د ط)الجزابر-دار هومة-مبادئ فً اللسانٌات العامة-خولة طالب اإلبراهٌمً -

2000. 

-المكتبة األكادٌمٌة-عز الدٌن اسماعٌل:تر-ممدمة فً نظرٌات المعرفة-دٌان ماكدونٌل -

 (د ت)1ط 

-عنابة-مدٌرٌة النشر جامعة باجً مختار-األسلوبٌات وتحلٌل الخطاب-رابح بوحوش -

 .1994-د ط-الجزابر
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د )دار وفاء لدنٌا الطباعة والنشر-رمضان الصباغ فً نمد الشعر العربً المعاصر -

 (دت )(ط

 .1989-1ط -بٌروت-المركز الثمافً العربً-تحلٌل الخطاب الروابً-سعٌد ٌمطٌن -

-منشورات الدار الجزابرٌة-تحلٌل الخطاب األدبً ولضاٌا النص-شرشار عبد المادر -

 .2015-1ط -الجزابر

تموز للطباعة والنشر -عامر السعد الداللة الوظٌفٌة فً بنٌة الجملة الشعرٌة -

 .2014-1ط -دمشك-والتوزٌع

-منشورات اإلختبلؾ-عتبات جٌرار جٌنات من النص إلى المناص-عبد الحك بلعابد -

 .2008-1ط 

 (د ت)3ط -لٌبٌا،تونس-الدار العربٌة للكتاب-األسلوبٌة واألسلوب-عبد السبلم المسدي -

دار -علً أحمد باكثٌر رابد التجدٌد فً الشعر العربً المعاصر-عبد العزٌز الممالح -

 .1995-(د ط)صنعاء-الكلمة

ممدمة نظرٌة،دراسة -الخطٌبة والتكفٌر من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة-عبد هللا الؽدامً -

 .1984-(د ط)الكوٌت-دار سعاد الصباح-تطبٌمٌة

دراسة تشرٌحٌة لمصٌدة أشجان "بنٌة الخطاب الشعري -عبد المالن مرتاض -

 .1986د ط -بٌروت-دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزٌع"ٌمٌنة

دار الكتاب الجدٌد -استراتٌجٌات الخطاب،مماربة لؽوٌة تداولٌة-عبد الهادي الشهري -

  .2004-(د ط)

دار -الشعر العربً المعاصر لضٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة-عز الدٌن اسماعٌل -

  .1981-3ط -بٌروت-العودة

 .1982-1ط -بٌروت-منشورات المكتبة العصرٌة-ابن الرومً حٌاته وشعره-العماد -

 .مسرحٌة شعرٌة،أخناتون ونفرتٌتً-علً أحمد باكثٌر -

-دار التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌع-دمحم سبٌبل:تر-نظام الخطاب-فوكو مٌشال -

 .1984-1ط -لبنان



 قائمة انمصادر و انمراجع
 

 
84 

-دار الثمافة للطباعة والنشر -نمد الشعر فً المرن الرابع الهجري-لاسم مومنً -

 .1982-(د ط)الماهرة

األكادٌمٌة الحدٌثة -خطاب السلطة اإلعبلمً،نحو تجدٌد لؽة الخطاب-دمحم عكاشة -

 .2005-1ط -الماهرة-للكتاب الجامعً

 .1984-11ط -بٌروت-دار العودة-الدٌوان-محمود دروٌش -

 .1983-1ط-تونس-دار سرٌس-دٌوان حصار لمدابح البحر-محمود دروٌش -

-(د ط)لندن-دار رٌاض الرٌس-دٌوان مؤساة النرجس وملهاة الفضة-محمود دروٌش -

1989. 

 .1987-13ط -بٌروت-دار العودة-دٌوان مدٌح الظل العالً-محمود دروٌش -

 .1986-1ط -بٌروت-دار الكلمة-دٌوان هً أؼنٌة-محمود دروٌش -

 .1987-2ط -بٌروت-المإسسة العربٌة للدراسات-دٌوان ورد ألل-محمود دروٌش -

نحو نسك منهجً لدراسة النص )من الصوت إلى النص -مراد عبد الرحمان مبرون -

 .2002-1ط -اإلسكندرٌة-دار وفاء لدنٌا الطبع والنشر-(الشعري

تحلٌل "دراسة فً النمد األدبً الحدٌث -األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب-نور الدٌن السد -

 .1997-(د ط)الجزابر- دار هومة-2ج "-الخطاب الشعري والسردي

 المجالت -2

 .1996-العدد الثالث-لسنطٌنة-جامعة منتوري-مجلة اآلداب -

 .1996-15مج -الهٌبة المصرٌة للكتاب-مجلة فصول -

 :الرسائل الجامعٌة -3

كتاب "المنطلمات اللؽوٌة لتحلٌل الخطاب الشعري فً النمد العربً -اكرام بن سبلمة -

-كلٌة اآلداب واللؽات-رسالة لنٌل شهادة الماجٌستر"-الموشح للمرزٌانً أنموذجا

 .2009،2008-الجزابر-جامعة منتوري لسنطٌنة

-كلٌة اآلداب-رسالة دكتوراه-الصورة الفنٌة عند أبً تمام-علً الؽرٌب،دمحم الشناوي -

 .1979-جامعة الماهرة
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 :المعاجم:ثالثا

مطبعة -مجمع اللؽة العربٌة بالماهرة-المعجم الوسٌط-ابراهٌم مصطفى وآخرون -

 (د ت) (د ط)مصر

 .1989-(د ط)الماهرة -دار المعارؾ-لسان العرب-ابن منظور -

-بٌروت-دار الكتب العلمٌة-دمحم باسل عٌون السود:تحمٌك-أساس الببلؼة-الزمخشري -

 .1998-1ط -لبنان

مصطفى :تحمٌك-12ج -تاج العروس من جواهر الماموس-دمحم مرتدى الزبٌدي -

.1973-(د ط)مطبعة حكومة الكوٌت -حجازي
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 ملخص الدراسة

دراسة فً كتاب الخطاب الشعري عند محمود دروٌش لدمحم :تحت عنوان

فكري الجزار،كان موضوع هذه المذكرة،ولمد تم تناول هذا الكتاب 

بالدراسة والتحلٌل بؽٌة الولوؾ على عوالم وممومات الفن الشعري 

لمحمود دروٌش وما ٌمٌزه من خصابص فنٌة وجمالٌة،ولد كان اختٌار 

هذا الكتاب دون ؼٌره نموذج للدراسة كونه من أوابل الكتب النمدٌة 

 .المعاصرة التً درست شعر دروٌش من كل جوانبه دراسة نمدٌة فنٌة

ولد عالج البحث إشكالٌته فً فصلٌن،حصر أولها فً دراسة الكتاب 

وتمدٌم نبذة عنه والهدؾ من تؤلٌفه ثم تمٌٌمه وتموٌمه،وتكفل الثانً بدراسة 

المضاٌا المطروحة فً الكتاب والتً تمثلت فً لضٌة تركٌب اللؽة 

الشعرٌة،لضٌة الصورة الشعرٌة،وأخٌرا لضٌة االلتزام ورإٌة العالم 

 .الجمالٌة فً لصابد دروٌش الشعرٌة

فً ختام هذه المذكرة توصل الباحث إلى جملة من النتابج المتفرلة 

 .والمجتمعة ضمتها خاتمة البحث فً نماط متسلسلة شملت كل الفصول

 :الكلمات المفتاحٌة

 الخطاب،الشعري،محمود دروٌش
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Résumé  

Sous le titre : A Study in the Poetic Discourse of Mahmoud Darwich 

de Muhammad Fikri Al-Jazzar, il a fait l'objet de cette note, et ce livre 

a été traité par étude et analyse afin d'identifier les mondes et les 

composantes de l'art poétique de Mahmoud Darwich et ce qui le 

distingue des caractéristiques artistiques et esthétiques.Un modèle 

pour l'étude car c'est l'un des premiers livres critiques contemporains 

qui a étudié la poésie de Darwich sous tous ses aspects, une étude 

critique artistique. 

La recherche a traité son problème en deux chapitres, dont le premier 

se limitait à étudier le livre et à fournir un résumé à son sujet et le but 

de l'écrire, puis de l'évaluer et de l'évaluer, et le second consistait à 

étudier les problèmes soulevés dans le livre , qui ont été représentés 

dans la question de la composition du langage poétique, la question de 

l'image poétique, et enfin la question de l'engagement et de la vision 

esthétique du monde dans les nouilles poèmes de Darwich. 

À la conclusion, le chercheur a atteint un certain nombre de résultats 

séparés et combinés qui ont été inclus dans la conclusion de la 

recherche en points séquentiels qui comprenaient tous les chapitres. 

Les mots clés: 

Al-Khattab, poétique, Mahmoud Darwich 
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Abstract 

Under the title: A Study in the Poetic Discourse of Mahmoud Darwish 

by Muhammad Fikri Al-Jazzar, it was the subject of this note, and this 

book was dealt with by study and analysis in order to identify the 

worlds and components of the poetic art of Mahmoud Darwish and 

what distinguishes it from artistic and aesthetic characteristics. A 

model for the study as it is one of the first contemporary critical books 

that studied Darwish's poetry in all its aspects, an artistic critical 

study. 

The research dealt with its problem in two chapters, the first of which 

was limited to studying the book and providing a brief about it and the 

purpose of writing it, then evaluating and evaluating it. noodles. 

At the conclusion of this note, the researcher reached a number of 

separate and combined results, which were included in the conclusion 

of the research in sequential points that included all chapters. 

key words: 

Al-Khattab, poetic, Mahmoud Darwish 


