الثالثيات
رؤية نقدية يف (املعلقة الفلسطينية)
للشاعر خالد علي مصطفى  -منوذجاً
د .زاهر اجلوهر حنين

أستاذ األدب الفلسطيني الحديث المشارك ،منسق تخصص اللغة العربية وأساليب تدريسها ،مشرف أكاديمي متفرغ،
منطقة قلقيلية التعليمية ،جامعة القدس المفتوحة.
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ملخص:
تقوم هذه الر�ؤية على خمطط عام ،تنتظمه ثالثة حماور �أ�سا�سية ،هي �أوال :الثنائيات
يف بع�ض النظريات احلديثة .ثانيا :ر�ؤية يف الثالثيات .ثالثا :ر�ؤية نقدية يف املعلقة
الفل�سطينية لل�شاعر الفل�سطيني خالد علي م�صطفى ،وهو املحور التطبيقي للر�ؤية ،وقد جاء
وفاقا للر�ؤية يف ثالثة �أجزاء؛ اجلزء الأول :تناول احلديث عن الن�ص واملبدع� .أما اجلزء
الثاين فقد تناول التلقي والت�أويل .وجاء اجلزء الثالث ليعر�ض الثالثيات يف ثالثة �أق�سام؛
الق�سم الأول :ثالثيات لغوية وهو يف ثالث ر�ؤى :الر�ؤية الأوىل ،يف الأ�سماء واجلمل اال�سمية،
والر�ؤية الثانية ،يف الأفعال واجلمل الفعلية ،والر�ؤية الثالثة ،يف العالقة بني الر�ؤيتني
ومو�سيقا الن�ص .وجاء الق�سم الثاين يف ثالث ر�ؤى �أي�ضا ،هي :الر�ؤية الأوىل ،يف الفكرة
العامة ،والر�ؤية الثانية ،يف الأفكار اجلزئية ،والر�ؤية الثالثة ،يف العالقة بني الر�ؤيتني
وال�صورة الفنية� .أما الق�سم الثالث فقد حتدث عن ثالثيات زمانية ومكانية يف ثالث ر�ؤى
�أي�ضا هي :الر�ؤية الأوىل ،الزمان يف الن�ص ،الر�ؤية الثانية ،املكان يف الن�ص ،الر�ؤية الثالثة،
يف العالقة بني الر�ؤيتني وخيوط التوا�صل.
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Abstract:
This critique is based on a general idea which includes the following
three basic dimensions:
First: Dualities in certain modern theories. Second: A view on the
Trilogy. Third: A critique on the Palestinian poem (Al- Muallaqah) by the
Poet: Khaled Ali Mustafa which is considered as the practical dimension of
this view which is proved to be in accordance with the critique through the
following three parts:
First: It has dealt with the literary work and the creative poet ,however
the second part has dealt with receiving and interpretation while the third
part was concerned with a literary criticism for the trilogy in three domains
which are:
First: linguistic trilogy in three views ,the first in nouns and noun phrases,
the second in verbs and verb phrases, and the third is in the relation between
the two views and the melody of the poetic work. The second part was tackled
in three views too, the first which is in the general idea, the second in the
sub ideas and the third in the relation between the two views and the poetic
portrait. The third part discussed time and place trilogies in three points
of view too. The first is concerned with the time in the literary work, the
second with the place in the literary work while the third is concerned with
the relation between the two points of view and the links between them.
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مقدمة:
احلمد هلل حمدا كثريا ،وال�صالة وال�سالم على نبيه حممد ،وعلى �آله و�صحبه ومن وااله،
ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد
فقد حاولت مناهج كثرية و�ضع �أ�س�س (خمتلفة) لدرا�سة الن�صو�ص ال�شعرية قدميا
وحديثا؛ منها ما نظر �إىل الن�ص ب�إيالء جانب ال�شكل اهتماما خا�صا ومنها ما اهتم
بامل�ضمون �أكرث ،ومنها ما حاول و�ضع �أ�س�س علمية �أو نف�سية �أو جتريبية �أو تقليدية ،وظل
على الدوام االهتمام بالن�ص والدخول منه �إليه مثار جدل بني م�ؤيد ت�أييدا كليا �أو جزئيا.
فو�ضعت نظريات تقوم على و�صف ثنائيات الن�ص ،وبالغ بع�ضها يف التع�صب لها بكل ما
فيها من �إ�شكاليات ،وبع�ضها تو�سط يف عر�ضها وتطبيقها على الن�صو�ص املختلفة.
هذه ر�ؤية نقدية ترنو لأن ي�صري النقد العربي املعا�رص ذا وجه �أ�صيل ومعا�رص معا؛
لأنه لي�س ثمة تعار�ض بينهما ،ولأنها ترى �إمكانية اجلمع بينهما ،كذلك تعمل على توحيد
الر�ؤى النقدية العربية دون امل�سا�س ب�إن�سانيتها ،وتن�أى بها عن القطرية ال�ضيقة ،وعن
التغريب والعجمية �أي�ضا.
�أقيم هذا البحث على ثالثة �أجزاء رئي�سة ،هي :الثنائيات يف بع�ض النظريات
احلديثة ،وفيه عر�ض لأبرز مالحمها التي �شاعت بت�أثري الدرا�سات النقدية الغربية احلديثة.
ثم ر�ؤية يف الثالثيات ،وهي اجلانب النظري الذي جاء موجزا ،ب�سبب وجود املحور الثالث
التطبيقي وهو ر�ؤية نقدية يف املعلقة الفل�سطينية،

وقد جاء وفاقا للر�ؤية يف ثالثة �أجزاء:
◄ ◄اجلزء الأول :تناول احلديث عن الن�ص واملبدع وبني �أهميتهما يف درا�سة الن�ص
الأدبي.

وعر�ض للن�ص من ثالث زوايا هي:
♦
♦
♦

♦الزاوية الأوىل :ال�سطح والظاهر.
♦الزاوية الثانية :اجلوهر.
♦الزاوية الثالثة :روابط ال�سطح باجلوهر.

كما عر�ض للمبدع من ثالثة وجوه هي:
♦

♦الوجه الأول� :شخ�صيته،
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♦

♦الوجه الثاين� :شيء من حياته،

♦

♦الوجه الثالث� :سمة بارزة فيه.

◄ ◄�أما اجلزء الثاين :فقد تناول التلقي والت�أويل من ثالثة جوانب هي:
♦

♦العنوان ومتعلقاته.

♦

♦مراحل الق�صيدة.

♦

♦عالمات يف الن�ص.

◄ ◄وجاء اجلزء الثالث :ليعر�ض الر�ؤية الثالثية يف ثالثة �أق�سام:
♦

♦الق�سم الأول :ثالثيات لغوية وهو يف ثالث ر�ؤى:



الر�ؤية الأوىل :يف الأ�سماء واجلمل اال�سمية.



الر�ؤية الثانية :يف الأفعال واجلمل الفعلية.



الر�ؤية الثالثة :يف العالقة بني الر�ؤيتني ومو�سيقا الن�ص.

♦

♦وجاء الق�سم الثاين :يف ثالث ر�ؤى �أي�ضا ،هي:



الر�ؤية الأوىل :يف الفكرة العامة.



الر�ؤية الثانية :يف الأفكار اجلزئية.



الر�ؤية الثالثة :يف العالقة بني الر�ؤيتني وال�صورة الفنية التي ات�ضحت يف ثالث
لوحات هي :لوحة املنفى ولوحة فل�سطني الأزلية ولوحة العودة.

♦

♦�أما الق�سم الثالث :فقد حتدث عن ثالثيات زمانية ومكانية يف ثالث ر�ؤى �أي�ضا
هي:



الر�ؤية الأوىل :الزمان يف الن�ص.



الر�ؤية الثانية :املكان يف الن�ص.



الر�ؤية الثالثة :يف العالقة بني الر�ؤيتني وخيوط التوا�صل.

هذه ر�ؤية نقدية خا�صة ،مل تتبع منهجية معروفة ،و�إن �أفادت من �آراء كثري من النقاد،
وهي على كل حال ر�ؤية جتريبية� ،أردنا تطبيقها على عدد كبري من الق�صائد ال�شعرية
العربية ،علها ت�سهم يف حتقيق ن�ص نقدي عربي متميز ،دون �أن يكون م�أخوذا بنقد قد
ال يكون �صاحلا لتطبيقه على الن�ص ال�شعري العربي ،فتتكون لدينا ر�ؤية عربية خال�صة
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ي�ساهم النقاد جميعا يف �إبداعها ،وال نتطلع �أن تكون مقد�سة لدرجة عدم التعديل فيها مبا
يتنا�سب مع طبيعة الن�ص املدرو�س .وهي كذلك تعمل على عدم جعل الن�ص النقدي كتلة
مرتا�صة من الغمو�ض والإبهام؛ بل حتاول �إخراج النقد من �إطار التوجه خلا�صة اخلا�صة
�إىل التوجه �إىل �رشيحة �أو�سع ،و�إخراجه من عزلته التي تزداد يوما بعد يوم.
راجيا املوىل -عز وجل – التوفيق بالقدر الذي �أرنو لتحقيقه.

أوالً  -الثنائيات يف بعض النظريات احلديثة:
ومما جعل ال�سوي�رسي الأ�صل فرديناند دي �سو�سري (عامل اللغة يف الأل�سنيات احلديثة)
ينظر �إىل اللغة على �أنها نظام يف االختالفات ،ر�ؤيته يف �أن الكلمة وال�صوت بدائل �إذا متايزا
واختلفا عن �سواهما .وقد قام جدله يف ذلك على �أن الإ�شارة ذات طبيعة عفوية �أو اعتباطية
و�أنها تعتمد التواط�ؤ املعريف ،فمعرفة الإ�شارة ال تتم من خالل خ�صائ�صها ،و�إمنا يتم ذلك
من خالل متايزها باختالفها عن ذلك من الإ�شارة .وقاد هذا الت�صور النظري الذي انطلقت
منه البنيوية بني اللغة بو�صفها نظاما يف االختالفات وبني احلدث اخلطابي الذي يتمخ�ض
عنه هذا النظام ،وتكون عندئذ بني ثنائيتني هما :اللغة واخلطاب؛ �أي بني املخزون الذهني
الذي متتلكه اجلماعة وما يختاره املتحدث من ذلك املخزون الذي يعرب عنه بفكرته وبح�سب
عنا�رص الر�سالة.
يقول �سو�سريّ �( :إن اللغة والكالم لي�سا عندنا �شيء واحد ،فهي منه مبثابة ق�سم معينّ
و�إن كان �أ�سا�سياً ،واحلق يقال ،فهي يف الآن نف�سه نتاج اجتماعي مللكة الكالم ،وجمموعة
من املوا�ضعات يتبناها الكيان االجتماعي ليمكّن الأفراد من ممار�سة هذه امللكة ،و�إذا
�أخذنا الكالم جملة بدا لنا متع ّدد الأ�شكال ،متباين املقومات ،موزع ًا يف الآن نف�سه �إىل ما
هو فردي و�إىل ما هو اجتماعي .وال يت�سنى لنا ترتيبه �ضمن �أي ق�سم من �أق�سام الظواهر
الب�رشية؛ لأ ّننا ال ن�ستطيع �أن ن�ستخرج وحدته)(. )1
ولعل الآنية (التزامن) التي ت�شمل درا�سة اللغة بو�صفها نظام ًا يف ع�رص حمدد،
والتعاقبية (التاريخية) التي ت�شمل درا�سة اللغة من حيث ترابط العنا�رص بني مراحل
تاريخية خمتلفة (درا�سة اللغة من حيث متددها التاريخي)  ،هي تقاطعات �شمولية تقابلها
تقاطعات يف داخل النظام اللغوي ،وهي ذات حترك ثنائي �أي�ضا تتحكم يف تكوين اخلطاب،
وهما حمورا االختيار والتاريخ (. )2
رف�ض دي �سو�سري فكرة �أن اللغة جمموعة من الكلمات ترتاكم تدريجياً ،وخل�ص
�إىل �أنها عالمات حتتوي (داال) و (مدلوال)  ،وقد �سماهما «اململكتني العائمتني» ،وبني
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�أن بينهما عالقة جدلية وثيقة ال�صلة ،وعليه ظلت ثنائيات البنيوية من الأ�سا�سيات
فيها �إذا ما خرج املنهج البنيوي �إىل بيئات �أو عالقات جديدة �أخرى مع ميادين معرفية
�أخرى ،فاملنطلقات التي كونت املنهج البنيوي -بعيدا عن مرجعيات فل�سفية �أو نف�سية �أو
اجتماعية �أو �أنرثوبولوجية (علم الإن�سان) – مهدت ال�سبيل �إىل ظهور مدار�س نقدية معتمدة
على الأل�سنية �أو علم اللغة.
الرو�سي رومان ياكب�سون ر�أى �أن خري و�سيلة للنظر يف حركة الن�ص الأدبي و�سبل
حترره هي االنطالق من م�صدره اللغوي الذي تفاعل مع نظام االت�صال اللفظي الب�رشي،
وبنى نظريته يف (التو�صيل) على العنا�رص ال�ستة التي تغطي وظائف اللغة كافة مبا
واملر�سل �إليه وال�سياق وال�شيفرة وو�سيلة
فيها الوظيفة الأدبية وهي( :املر�سل والر�سالة
َ
االت�صال(.)3
�أما ال�سيميائية فارتكزت على ثالثة عنا�رص هي :الإ�شارة (الرمز  )Signوالعالقة
فيها عفوية �أو اعتباطية وتتكون من الدال (ال�صورة ال�صوتية) واملدلول (املت�صور الذهني
لذلك الدال) .واملثلية (الآيكونية  )Iconوالعالقة فيها تقوم على الت�شابه .والعالمة ()Index
وتعني العالقة بني الدال واملدلول ،وتكون فيها العالقة �سببية �أي �أنها �سبب يف وجود تلك
العالمة ،بعك�س التفكيكية التي ترى �أن النتيجة هي ال�سبب ،وال�سبب هو النتيجة ،وهذا ما
ا�صطلح عليه بفكرة (الن�ص -الأثر) فالقراءة �سبب للكتابة (فلوال وجود قراء مل يكتب الكاتب
ن�صه)  ،وي�صبح املتلقي �سببا يف الإبداع و�سبيال �إىل دفع املتلقي للخلق .كذلك يلغي جاك
ديريدا وجود حدود بني ن�ص و�آخر (االقتبا�س -تداخل الن�صو�ص – التنا�ص ،)-فكل ن�ص
�أدبي هو خال�صة تاريخ لعدد من الكلمات ،والكلمات �سابقة للن�ص يف وجودها ،وهي قابلة
لالنتقال من ن�ص �إىل �آخر ،فتحمل معها تاريخها القدمي واملت�سع ملوا�صفات ال�سياق دائب
احلركة ،ف�أي ن�ص خال�صة ملا ال يح�صى من الن�صو�ص قبله .وتتالحم هذه التكرارية للأثر
بو�صفها قوة خفية للن�ص .فتبحث التفكيكية �أو الت�رشيحية يف الن�ص نف�سه على �أ�سا�س ما
قاله ديريدا من �أنه( :ال وجود ل�شيء خارج الن�ص) ،وهذا يعني �أن الن�ص ولي�س �صاحبه
هو قاعدة �أ�سا�سية يف املنهج التفكيكي ،فالقراءة التفكيكية قراءة حرة ،ولكنها نظامية
وجادة ،وفيها يتوحد القدمي املوروث وكل معطياته مع اجلديد املبتكر وكل موحياته من
خالل مفهوم ال�سياق حيث يكون التحول الذي هو �إيحاء مبوت ،ويف اللحظة نف�سها تب�شري
بحياة جديدة .وعليه فامل�ؤلف لي�س �سوى ا�سم طبع فوق الن�ص ،واملعرتك احلقيقي هو
الن�ص ،ويرتبط بهذا -ونتيجة له� -أن كل قراءة ال ميكن �أن تكون نهائية وهي مادة جديدة
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للتفكيك .والتفكيك يقوم بالتحرك على بالغيات الن�ص ،ومنها �إىل منطقياته ونق�ضها ،حتى
الق�ضاء على التمركز املنطقي يف الن�ص (كما هو هدف ديريدا)  ،والغر�ض �أخرياً لي�س الهدم،
و�إمنا �إعادة البناء ،و�إن بدا ذلك غريباً.
يف حني تقوم الأ�سلوبية على النظر �إىل الن�ص على �أ�سا�س �أن اللغة الأدبية تتمتع بكيان
يختلف عن غريها من اللغات التطبيقية امل�ستعملة يف ميادين املعرفة الأخرى؛ من بنية
اللغة ال�شعرية وبنية اخلطاب الأدبي و�أنواع البنيات الأدبية ( )4التي ت�شرتك يف غاية واحدة
هي معرفة الفروق اللغوية يف التجربة الأدبية ،وقاد احلديث عن اللغة ال�شعرية يف الن�ص
الأدبي �أ�سلوبي ًا لدرا�سات ارتبطت بعلم ال�صوت حينا ،وبعلم الداللة حينا ثانيا ،وبالرتاكيب
اللغوية حينا ثالثا (التي �سميت بامل�ستويات الأ�سلوبية) والتي ارتبط فيها امل�ستوى
ال�صوتي بدرا�سة ال�صوت اللغوي (الدال) الذي ارتبط بظواهر لغوية (التكرار واجلنا�س
البالغي والإيقاع)  .وارتبط فيها امل�ستوى الداليل بعلم اجلمال والبالغة (�أي جتمع بني بنية
اللغة الأدبية وال�شعرية ب�سياقاتها و�أن�ساقها وبني الوجه اجلمايل والبالغي لتلك الرتاكيب)،
وارتبط امل�ستوى الرتكيبي فيها بالرتكيب البنائي النحوي الذي جند فيه احلركة الإعرابية
داال له مدلول حمدد ( .)5وي�شري نقاد حديثون �إىل �سبب توجه النقد �إىل الن�ص دون ما يحيط به
بالقول :لقد نظر نقاد املنهج التاريخي �إىل الن�ص الأدبي بو�صفه وثيقة تاريخية ،ونظر �إليه
نقاد املنهج االجتماعي بو�صفه ظاهرة اجتماعية ،يف حني نظر �إليه نقاد املنهج النف�سي
بو�صفه عينة (�سيكولوجية) ،وظل الن�ص الأدبي يرقد يف مو�ضع ما ،بعي ًدا عن �أنظار نقاد
هذه املناهج و�أيديهم.
ولعل املنهج االنطباعي ال يبتعد يف حم�صلته النهائية عند �أ�صحابه عما انتهى �إليه
انعكا�سا ملا يرتكه الأدب يف
�أ�صحاب املناهج النقدية ال�سالفة� ،إذ ال يعدو جهد ه�ؤالء كونه
ً
نفو�سهم من انطباع عن الن�ص و�صدى ملا تعك�سه نفو�سهم من ت�أثر مبظاهره �أكرث منه �صدى
حلقيقة الن�ص املو�ضوعية وك�شف ًا مت�أني ًا من واقع مداومة النظر فيه بو�صفه فن ًا قولي ًا له
منطقه اخلا�ص وبنيته املتفردة ،وحقيقته التي متيزه من �شخ�صية مبدعه وجمتمعه الذي
ينتمي �إليه وع�رصه الذي يحيا فيه وجن�سه الذي ينت�سب �إليه.
�أدرك نقاد الأدب ودار�سوه بعد طول ممار�سة لهذه املناهج اخلارجية �أنها ركزت على
مرجعيات الن�صو�ص �أكرث من تركيزها على الن�صو�ص ذاتها ،و�صارت العناية بالعالقات
االجتماعية والقوانني االقت�صادية ،و�رصاع الطبقات ،و�سيماء املرحلة التاريخية للأديب
وظروف تكوينه وعقد �سلوكه ،وطبيعة انت�سابه الثقايف والقومي� ،صار ذلك كله هو ما يحتل
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موقع ال�صدارة واالهتمام منهم ،لينكم�ش جهد �سرب الن�ص يف املقابل ،وي�شحب لونه ويخف
ندا�ؤه.
وقد كان طبيعي ًا �أن يفكر ه�ؤالء النقاد بواقع املعادلة من غري �أن ينجوا من الوقوع
حتت طائلة عقدة الذنب وردود فعل ن�شاط املناهج اخلارجية ال�سابقة ،مما قادهم �إىل �ألوان
من املبالغة والتطرف امل�ضاد �أحيا ًنا.
ركزت املناهج الداخلية اجلديدة للنقد على �أدبية الن�ص ،لتح�رص همها يف قراءته،
يف نظامه امل�ستقل ،و�أ�سلوبه اخلا�ص ،ون�سيجه املتميز وقيمه اجلمالية التي �صدر عنها،
مع قدر من التع�صب يف ر�ؤية الن�ص عامل ًا مغلق ًا وبنية م�ستقلة وقيمة نهائية ال تربطها
�صلة ما ببيئتها املحيطة بها ،ومرجعها املت�صل بها ،و�إنكار قيمة هذه ال�صلة ودورها يف
�أقل تقدير .يلتقي يف ذلك �أ�صحاب املنهج ال�شكلي مع �أ�صحاب منهج النقد اجلديد واملنهج
البنيوي مع �أ�صحاب املقاربات الأ�سلوبية وال�سيميائية وغريها من املقاربات النقدية التي
ر�أت يف درا�سة بنية الن�ص وعالقاته الداخلية درا�سة للن�ص ،خالفا للمناهج ال�سابقة التي
كانت ترى يف درا�سة املرجع درا�سة للن�ص الأدبي (.)6
وقريب من هذا ما ينبغي قوله يف هذا املقام من �أن املناهج النقدية يف معظمها «ترتد
يف م�صدرها الغربي �إىل جذور فل�سفية متتد �إىل بنية احل�ضارة الأوروبية نف�سها ،فقد �أعلن
(نيت�شه) موت الإله ،والقت هذه الفكرة ترحيبا �شديدا يف الأو�ساط الأوروبية والفكرية ،لأنها
كانت تعبريا عن اللحظات التاريخية التي متر بها �أوروبا يف ذلك احلني ،والبنيوية تعلن
موت الإن�سان ،فهذه املقولة (�أي موت امل�ؤلف) تعني زحزحة الغيبيات وامليتافيزيقيات
بعيداً .وقد انتقلت مقولة موت الإله �إىل الأدب ونقده ،حتت م�سميات مت�شابهة ،ف�أعلن الأدباء
موت ال�شخ�صية يف جمال الأدب ،و�أعلن النقاد موت امل�ؤلف يف جمال النقد» ( )7مل يبق بعد
هذا �سوى الن�ص واملتلقي فمن منهما �سيموت �أوال؟
و�آية هذا العر�ض �أن الدرا�سات النقدية اتخذت لها �شكلني �أو وظيفتني �أو مظهرين؛
�أحدهما ،االجتاه نحو بنية الن�ص الأدبي .والآخر ،االجتاه نحو الظواهر الثقافية التي متثل
م�صوبة على البحث
ال�سياق الثقايف للظاهرة النقدية� ،إذ ظلت ظنون النقاد فيه وجهودهم
َّ
عن حقيقة الظاهرة الأدبية وجوهرها الإبداعي فيما يت�صل بها من مرجعيات ويحيط بها
من بيئات ،ومن خالل العناية بطبيعة املرحلة التاريخية التي يحياها الأديب املبدع
والإحاطة مبكونات �شخ�صيته وظروف ن�ش�أته وق�سمات جن�سه وخ�صو�صيته ،والدرا�سات
النقدية الأل�سنية والبنيوية عموما ركزت يف درا�ساتها وحتليالتها على املظهر الأول ،وعليه
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د .زاهر اجلوهر حنني

كان بناء �آراء نقادها على بنية الن�ص الأدبي القائم على ثنائيتني هما :اللغة واخلطاب،
وارتباط ذلك كله بالدال واملدلول.
الأمر الذي نقر�أ فيه �إغفا ًال ملحوظ ًا ومق�صوداً لعن�رص مهم هو ربط الن�ص الأدبي
بالظواهر الثقافية ،ووجود حبل متني ميثل القطب الثالث املتمم للثنائيات اللغوية وهو
الو�سطية وتقاطع الثنائيات �أو ال�سياق الثقايف الذي ي�شكل مع الثنائيات ثالثيات نقدية
ميكن لها �أن تتجاوز ق�صور نظريات ومناهج كثرية .وهو ما يدعو له هذا البحث ،ويبينه
نظري ًا وتطبيقي ًا من خالل عر�ض الفكرة ب�إيجاز ثم التطبيق عليها ب�إ�سهاب ،وذلك بدرا�سة
منوذج من ال�شعر املعا�رص.

ثانياً  -رؤية يف الثالثيات:
يف الوقت الذي تتزايد حدة التناق�ضات مع كرثة املناهج والنظريات النقدية احلديثة،
يجد الناقد اجلديد نف�سه �ضائعا م�شتتا بينها من ناحية ،وبينها وبني �أ�س�س النقد القدمي من
ناحية ثانية ،وي�صبح الإملام بها جميعا �أمراً �صعب ًا ومع َّقداً �إن مل يكن م�ستحيالً ،لذا ف�إن مما
ي�ساهم يف ج�رس الهوة والتغلب على �صعوبات الإملام بها هو البدء بالرتكيز ،وحتديد الهدف
الذي ترمي �إليه الدرا�سة النقدية يف نف�سها منفردة ،ويف جمموعها وعالقتها بغريها ،ثم
حتديد الكيفية التي تتواءم مع ر�ؤية الناقد و�إمكاناته يف التطبيق على الن�صو�ص الإبداعية.
ومع �أنني ال �أرف�ض نقد النقد وال نقده ،ف�إنني �أجد يف كثري من ن�صو�صه م�شتـِتا �آخر ي�ضاف
�إىل (تعقيد) النقد .والنقد حالة فكرية �إبداعية (ر�ؤية ور�ؤيا) معاً ،و�أحرى به �أن يكون يف
متناول (املتلقي) ،وال يهمني �إن كان قارئا (عمدة) �أو غريه ،ويهمني �أن ال ي�شعر الناقد
بالعزلة التي ي�صنعها بنف�سه لنف�سه ،وهذا يحتم ارتباط الدار�س �أو الناقد �أو الباحث يف
الن�صو�ص بال�سياق الثقايف الذي ينبغي �أن يت�شكل يف معرفته باالطالع واخلربة ،على �أال
تكون نظريات النقد (الغريبة) جزءاً حتمي ًا يف ممار�سته ،بل تكون جزءاً اختيارياً ،لأنه
ال ي�ستطيع بحال �أن ينف�صل عن واقع ثقافته التي ت�شكلت عنده عرب ال�سنني ،امتداداً من
املا�ضي مروراً باحلا�رض و�صو ًال �إىل امل�ستقبل ،وعليه �أن يحر�ص على عدم الذوبان يف
الثقافات الأخرى ،وهذا �أهم ما يف الأمر ،لأن العاملي يبد�أ من الوطني -القومي ،ثم ميتد
ويت�سع ،ولي�س العك�س.
�إن الثالثيات التي �أدعو لها يف هذا املقام ال تقوم على الأخذ من كل جهة بطرف،
والتو�سط بني املتناق�ضات املختلفة ،و�إمنا تقوم على الربط بني الن�ص ومبدعه من جهة
واملتلقي من جهة ثانية وال�سياق الذي خلق فيه الن�ص من جهة ثالثة .وذلك كله كي تكون
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الدرا�سات النقدية مفيدة وماتعة يف الوقت نف�سه ،فالن�ص ومبدعه ي�شكالن طرفا يف الثنائية،
واملتلقي ي�شكل طرفا ثانيا ،ويربط بني كل عنا�رص الطرفني عن�رص ال غنى عنه يف �أي حال
من الأحوال هو ال�سياق الثقايف الذي خلق فيه الن�ص مبا يف ذلك منا�سبته ،وما ميكن �أن
يحمله من دالالت ظاهرة �أو ميكن ت�أويلها .وهذا يتجاوز ما كان قد عر�ضه كمال �أبو ديب
عندما عر�ض جلدلية اخلفاء والتجلي حماو ًال البحث عن بنية ثالثية مرتبطة بالبنائية �إىل
حد االرتهان لها )8( ،الأمر الذي دعا ناقداً كبرياً هو (�صالح ف�ضل) �إىل نقده ببيان املزلق الذي
وقع فيه قائال ...« :عند حديثه عن (الأن�ساق البنيوية يف الفكر الإن�ساين والعمل البنيوي) �إذ
التقط مناذج عدة ع�شوائية� -أو خمتارة عمداً -من ال�شعر والق�صة والأ�سطورة بحث ًا عن بنية
ثالثية – هذه املرة� ... -إن هذه الفكرة الثالثية امل�سبقة التي تختار الأمثلة املتطابقة معها
لي�ست ا�ستقرائية وال �شارحة ،و�إن هذا املنطق نف�سه جتهد البنيوية ملحاربته ملا فيه من
تب�سيط �شديد يلتم�س للنظام يف ال�سطح املبا�رش� ...إال انه حاول يف بع�ض الأحيان �أن يفيد
من �إمكانيات تقاطع امل�ستوى اال�ستبدايل مع امل�ستوى ال�سياقي . )9( ...لأننا جنزم يف النهاية
�أن «ال�شعر تراث جماعة ال �صناعة �شعراء �أو م�ؤلفني ،ال�شعر حري�ص على ما ن�سميه ال�صورة.
وال�صورة ت�شكل املادة .ال�صورة تقرتب من فكرة اجلماعة .اجلماعة يف الرتاث �أكرب من الفرد.
اجلماعة حكمة وقوة غريبة �أو نادرة» ( )10و «ومن �أجل فكرة اجلماعة كانت العناية بنظام
()11
اللغة ،نظام اللغة �أكرب من الناطقني بها ،والناطقون بها موكول �إليهم �إظهار قوة النظام»
ولهذا ميكن �أن تتبلور هذه الر�ؤية يف ثالثة حماور �أ�سا�سية هي:
1 .1الن�ص واملبدع.
2 .2التلقي والت�أويل.
3 .3الثالثيات.
وميكن عر�ضها بالتف�صيل من خالل التطبيق املبا�رش على ن�ص �شعري عربي ،وذلك
على النحو الآتي يف الق�سم الثالث.

ثالثاً  -رؤية نقدية يف (املعلقة الفلسطينية):

()12

أوالً :النص واملبدع

1 .1الن�ص :وميكن احلديث عنه من ثالث زوايا؛
♦ ♦الزاوية الأوىل :ال�سطح والظاهر ،املعلقة الفل�سطينية هو عنوان الق�صيدة ،وهو يف
الوقت نف�سه عنوان ال�شاعر ،ووحي رحلته ،الأمر الذي ال ميكن لأحد �أن يف�صلهما
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د .زاهر اجلوهر حنني

وال �أن يحاول ،ففي الوقت الذي ميكن درا�سة بع�ض الن�صو�ص مبعزل عن من�شئها،
ال ميكن درا�سة هذا الن�ص لأن �صاحبه جزء منه ،ولأن الن�ص هو املخزون الذهني
الأبدي لل�شاعر خالد علي م�صطفى.
♦

♦الزاوية الثانية :اجلوهر ،تتحدث هذه الق�صيدة عن الفل�سطيني الذي ُه ّجر من
وطنه عنوة وظل يحمل يف ذاته -ويف منفاه – حلم العودة والرجوع �إىل الوطن
امل�سبي ،ومنذ التهجري واالحتالل وحتى العودة ق�صة طويلة ،يرويها الفل�سطيني
الذي يعي�ش تفا�صيل هذه الق�صة ،يرويها على نحو خمتلف.

♦

♦الزاوية الثالثة :روابط ال�سطح باجلوهر ،يوحي العنوان بالق�صائد العربية الطويلة
التي قيلت يف ع�رص ما قبل الإ�سالم ،وقيل �أنها كانت تعلق يف خزانة النعمان
بن املنذر ،وقيل �أنها كانت تعلق على �أ�ستار الكعبة ،وقيل �أنها �شبهت بالقالئد
التي تعلق على نحور الن�ساء ،وقيل بل هي ق�صائد كانت تعلق يف النفو�س عند
()13
ت�سم ت�شبيها لها بتلك ،و�إمنا من يقر�ؤها قد
�سماعها  ،ولكن هذه الق�صيدة مل َّ
يرى �أن ال�شاعر ق�صد الق�ضية الفل�سطينية املعلقة (العالقة – التي مل يوجد لها حل
بعد) على الرغم من �أنها مل تخل من الإ�شارة �إىل املعلقات العربية القدمية ،بل لقد
ق�صد ال�شاعر الإ�شارة �إىل �أن الق�ضية الفل�سطينية �ستظل معلقة �إىل الأبد كما ظلت
تلك الق�صائد خالدة �إىل الأبد ،و�إن ات�ضح �أن فكرة التعليق خمتلفة بينهما :.فمن هو
ال�شاعر خالد علي م�صطفى؟ وكيف يرويها؟

2 .2املبدع :وميكن احلديث عنه من ثالثة وجوه:
♦ ♦الوجه الأول� :شخ�صيته ،قر�أت له ،ثم قر�أت عنه ،ثم عرفته ،ال�شاعر الأ�ستاذ الدكتور

خالد علي م�صطفى ،لي�س العنيد الوحيد الذي يرف�ض �أن ي�ضع ر�أ�سه بني الر�ؤو�س
ويقول ...وح�سب ،لكنه الوحيد الذي عرفته م�رصاً على حقه بطريقة خا�صة ،قاب�ض ًا
على فكره كالقاب�ض على اجلمر ،بطريقة خا�صة �أي�ضا ،مي�سك زمام الفكرة ويطوح
ما عداها يف �سبيل بقائها جلية ،يلم بها ويبقيها ،بعد �أن يلم �شتاتها ويربز ما
ينبغي �أن يتجلى منها حني تكون ممثلة ل�شخ�صه ،ال يتنازل وال يرتاجع حتى
وهو على ال�سفود ،مفكر فل�سطيني �أ�صيل ا�ستمد �أ�صالته من نبع حيفا ال�صايف،
منذ �أن ر�ضع لنب (عني غزال) ( )14يف هاتيك التالل التي ترتبع على عر�ش ال�شمال
الفل�سطيني مع عتليت و�إجزم وما يحيط بها من �شموخ التقاء ربوع ال�شام ،حلقة ً
تربط العرب جميعا معا ،ومنارة تهدي التائهني وي�ستظل بفيئها املتعبون.
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♦

♦الوجه الثاين� :شيء من حياتهُ ،هجر ال�شاعر مع �أهله يف العام  1948لي�شهد
فاجعة القرن الع�رشين التي ما زالت متتد فينا ويبدو �أنها �ستظل �إىل حني ،وليظل
ال�شاهد الأبدي منذ �إقامته يف الب�رصة حينا وديوانه (الب�رصة -حيفا) وعالقته
مع بدر �شاكر ال�سياب ،ثم بعد �إقامته يف بغداد وم�سريته العلمية املتميزة ،و�إبداعه
يف جمالني ال انف�صال بينهما عنده؛ ال�شعر والأدب والدرا�سات الأكادميية العلمية،
و�صو ًال �إىل رئا�سة ق�سم اللغة العربية يف اجلامعة امل�ستن�رصية ،ومروراً بكونه
نائب �أمني عام احتاد الكتاب والأدباء يف العراق ،ورئا�سته للجنة ال�شعر العليا
يف مهرجان املربد ،الأمر الذي �أك�سبه فل�سطينية �أ�صيلة وعراقية نبيلة ،بعد جربا
�إبراهيم جربا.

♦

♦الوجه الثالث� :سمة بارزة فيه ،هو �صوت فل�سطيني وا�ضح ،ميكن �أن ميثل
املهجر الذي يحمل على عاتقه هم الغربة والوطن املنتظر
–بوعي� -رصخة
ّ
والق�ضية العالقة (املعلقة) التي مل حتل خيوطها املعقودة (املعقدة) ب�إحكام ،كما
ميكن �أن متثل �شخ�صيته امتداداتها ومراحلها املختلفة ،وملا كان ميكن للفل�سطيني
�أن يعي�ش (كيفما اتفق) ظل خالد علي م�صطفى احلامل بالعودة الذي يحمل ر�أ�سا
عتيقا ُي ْن َت َزع منه ر�أ�س يافع مل يتلوث ( ،)15وظلت فل�سطني املعلقة التي يحملها
يف حله وترحاله رانيا �إىل العودة �إليها مهما طال امل�شوار ومهما كانت مكابداته
وم�شاقه .وجدير التنبيه هنا �إىل عدم �إمكانية ف�صل الن�ص عن م�ؤلفه وال عن
املتلقي ،لأن «القراءة �أي ًا كان زمانها تقوم على ن�ص ي�شرتك فيه املبدع واملتلقي
يف �آن معاً ...ووجود هذا ال يلغي ذاك ..ومن ثم وجود �أي متلقٍ ال يلغي قدوم متلق
بعده ..فلو �أمتنا الأول لأمتنا الثاين ،وملا كان للفعل الثقايف �أثر يف الالحق؛ وكلنا
يعرف �أن الثقافة �إمنا هي عملية تراكمية؛ �أدركنا �أن الن�ص �إمنا هو جت�سيد لذلك
كله يف وظائفه ،هذه الوظائف املعربة عن امل�ؤلف والع�رص ...وحينما خرج من
ون�ص ًا
ملكيته مل يلغ هذا اخلروج وجوده .ويت�ضح لنا مما تقدم �أن هناك منتج ًا ّ
وثقافة؛ و�أي ت�شكيل جديد لن�ص جديد يعي�ش و�سط هذه الأركان الثالثة؛ وكل ركن
يرتبط بالآخر بو�ساطة الن�ص مرة ،وبو�ساطة عملية املثاقفة امل�ستمرة مرة �أخرى؛
ف�أي من�شئ لي�س معلق ًا يف الهواء حتى لو �أطلقا لـه احلرية للعبث بالن�ص ...وكذلك
هو املتلقي؛ وال ميكن لأحد �أن مييت الآخر كما انتهى �إليه (روالن بارت) يف (موت
امل�ؤلف) بل يكمله.)16( »...
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ثانياً :التلقي والتأويل

وميكن عر�ضه من ثالثة جوانب؛
1 .1العنوان ومتعلقاته:
منذ البداية (العنوان) ي�ضع ال�شاعر املتلقي �أمام �آفاق مفتوحة قابلة للت�أويل ،ومل يكن
الن�ص عفوي ًا �أو اعتباطياً ،كما مل يكن رموزاً متحجرة ،بل �إن دالالت الت�أويل ميكن ح�رصها
يف �إطار عام ،وكل م�ساحة فيها لها ما يدل عليها من الإ�شارات وهي يف الوقت نف�سه لي�ست
ق�صيدة مبا�رشة �أو خطابية .ومما ي�ؤكد �أن رموز ال�شاعر لي�ست متحجرة وال مغلقة ،ولكنها
مفتوحة من جانب ،و�إ�شاراتها وا�ضحة من جانب �آخر ،فاملعلقة ف�ضاء مفتوح للت�أويل� ،أما
الفل�سطينية فف�ضا�ؤها حم�صور يف كل ما هو فل�سطيني .وهو يف الوقت نف�سه �أي�ضا مفتوح
على اجتاه ثان هو احل�ضور والغياب (�إ�رصار الفل�سطيني على احل�ضور والوجود وحماوالت
تغييبه معا) .

2 .2مراحل الق�صيدة:
املعلقة الفل�سطينية �إما هي (ق�صيدة حتاكي املعلقات العربية القدمية) �أو (الق�ضية
الفل�سطينية املعلقة)  ،وتق�سيم الق�صيدة على ثالثة �أق�سام (مراحل) ؛ املرحلة الأوىل (الوقوف
على الأطالل) ت�شري �إىل الت�أويل الأول� ،أما املرحلة الثانية (الرحيل �إىل املنفى) فت�شري �إىل
الداللة الثانية .ويظل الفا�صل الفي�صل بينهما هو ت�أويل املرحلة الثالثة (ت�أمالت)  .وملا
عرفنا ال�شاعر وعرفنا �أنه لي�س �شاعراً �سطحياً ،بل يغو�ص يف �أعماق املعاين لي�ستخرج
منها �إ�شارات لدالالت بعيدة عميقة حتمل العبء كله ،فال�سطح وحده ال يحمل �إال نف�سه ،ف�إن
الت�أويل الثاين �أقرب �إىل املمكن من الت�أويل الأول.

3 .3عالمات يف الن�ص:
قد يكون املتلقي فل�سطينيا �أو عربي ًا �أو م�سلم ًا �أو غري ذلك .وقد يكون متخ�ص�صا يف
ال�شعر والأدب وقد يكون غري ذلك .فما العالمات التي قد تربط ه�ؤالء جميع ًا على اختالفهم؟
يدرك ال�شاعر هذا الأمر جيداً؛ في�ضع يف ن�صه بو�صلة ت�شري �إىل ماهية الن�ص وجوهره ،ويظل
يكررها يف الن�ص منذ بدايته �إىل نهايته ،تلك هي �ضمري اجلماعة (جماعة ال�شاعر الفل�سطيني
الذي يعي�ش قهر الغربة) .ومن ذلك �أن افتتاح ال�شاعر املرحلتني الأوىل والثانية ب�ضمري
جماعة املتكلم (نحن) يف (عدنا ،وهي�أنا) واختتام الق�صيدة به �أي�ضا (بنا� -ضاع الن�شيد
بنا) .ي�شري �إىل �أنه يتحدث عن جتربة – رحلة جماعية لها بداية ومل تظهر بعد نهايتها،
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رحلة ق�رسية ما زالت م�ستمرة ،هي الرحلة الفل�سطينية .ويتجلى ما قاله �صابر عبد الدامي يف
حديثه عن املو�سيقى يف الن�ص ال�شعري ،يف هذا الن�ص من حيث اجتماع �أطراف متعددة،
على �إبداع ن�ص مثل هذا� ،إذ قال�« :إن الن�ص ال�شعري تتعدد �أبعاده اجلمالية ،والبحث عن
�أ�رسار هذا اجلمال رمبا يكمن يف البناء املو�سيقي ،ورمبا يكمن يف الت�شكيل بال�صورة،
ورمبا يكمن يف البنية اللغوية والإح�سا�س بالزمن ،وكل الأبعاد ال�سابقة تنبثق من الطاقة
ال�شعورية املتدفقة من كيان الن�ص ،وهو بدون هذه الطاقة يعد نهرا جافا ،وحديقة ياب�سة،
و�أفقا منطفئ النجوم» (.)17
ثالثاً :الثالثيات

وميكن تق�سيمها �إىل ثالثة �أق�سام:
♦

♦الق�سم الأول :ثالثيات لغوية

وميكن حتليلها وفقا لر�ؤية ثالثية على النحو الآتي :الر�ؤية الأوىل :يف الأ�سماء واجلمل
اال�سمية .الر�ؤية الثانية يف الأفعال واجلمل الفعلية .الر�ؤية الثالثة :يف العالقة بني الر�ؤيتني
ومو�سيقا الن�ص.


الر�ؤية الأوىل :يف الأ�سماء واجلمل اال�سمية

ال ي�ضع ال�شاعر يف العادة -عند �إن�شائه ن�صاً -طائفة من الألفاظ ،ويدعي �أنه
�سي�ستخدمها يف ن�صه دون غريها ،بل �إن الفكرة هي التي ت�ستدعي الألفاظ املعربة عنها،
لهذا ميكن النظر يف الن�ص بو�صفه كتلة واحدة ،ال ينف�صل بع�ضها عن بع�ضها الآخر ،وميكن
التو�صل �إىل فهم طبيعة تلك الكتلة من خالل النظر يف �أنواع الألفاظ امل�ستخدمة ،ثم اجلمل
املعربة ،ثم طبيعة ت�شكيل تلك الطائفة منها جميع ًا على النحو الذي اختاره املبدع .وهناك
من يرى �أن «التغاير والت�ضاد يف الق�صيدة ال�شعرية العربية املعا�رصة واحلديثة مكون ًا من
مكوناتها اجلمالية والرتكيبية؛ �أي �أن الق�صيدة ال تقوم �إال على التناق�ض والتنافر والتغاير
والت�ضاد لأن احلياة املعا�رصة تتطلب ذلك.)18( ».
الناظر يف الألفاظ التي ركز ال�شاعر خالد علي م�صطفى يف ا�ستخدامها يجدها تدور
يف دائرة ،تتجمع دالالتها م�شكلة ب�ؤرة تنبع منها طائفة الألفاظ امل�سكونة بهم واحد هو
(هم املنفى وال�شتات)  .ولعل الأ�سماء الآتية تو�ضح جانبا من هذا( :فل�سطني� ،أطالل ،مهجر،
منفى� ،أ�شباح� ،أزقة ،كهوف ،مدينة الذكرى ،الغار ،ظلمات� ،سور ،غربة ،مرثية ،خيام� ،سجناء،
خرائب ،ال�شم�س� ،سوط ،خروج ،رحيل ،بحر ،ودائع� ،شبح ،مرياث ،دار� ،سياج ،خنادق ،لوز،
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بلوط ،منايف� ،ضيوف البحر ،نهاية� ،سجون .... ،وغريها) ف�إذا عرفنا �أن ال�شاعر ا�ستخدم
لفظ املنفى وحده �إحدى ع�رشة مرة ،و�أنه ا�ستخدم قرابة ت�سعني ا�سما تدور معظم دالالتها
يف الدائرة نف�سها ،ف�إن هذا يعني بو�ضوح �أن ال�شاعر كان م�سكونا بهم واحد وا�ضح هو هم
ال�شتات واحلديث عن �أ�سمائه وما يدل عليه.
�أما �إذا تتبعنا اجلمل اال�سمية يف الن�ص ف�إنها قد ت�شري �إىل �شيء مهم يف هذا اجلانب،
ومن �أبرزها( :كل الوجوه ت�صدعت ،مدينة الذكرى تنادي ،كل ال�شوارع �ضاع يف املنفى
ا�سمها ،املاء مل يحلم بنا ،البئر غادرها الرعاة ،الدار �أنهكها اخلروج ،البحر ملت�صق بنا ،كل
امل�ضايق جهمة ،كل املنايف �أ�رشعت �أبوابها ....،وغريها) جند �أن هذه الطائفة من اجلمل
اال�سمية مرتبطة بالأ�سماء على نحو معرب ،فقد حملت الأ�سماء واجلمل اال�سمية معا �صفات
املنفى وحياته وم�سمياته وحمطاته وتطلعات الفل�سطيني الذي و�سم به ،حتى �صار ا�سما له
(الجئ ،مبعد ،منفي ،م�رشد )...،واجلمل اال�سمية التي من املعروف �أنها ت�شري يف العادة �إىل
الو�صف ال�ساكن ،وقد ال يكون ال�سكون داال على الهدوء وال�سكينة والر�ضا مبا هو واقع ،كما
يف هذا النموذج ،فال�شاعر �أراد �أن ي�صف ق�سوة املنفى ،لي�شري �رصاحة �إىل رف�ضه ،والنظر
يف الر�ؤية الثانية �سيبني كيف ارتبط هذا املعنى بالأفعال ودالالتها ،الأمر الذي �سيو�ضحه
البحث يف الر�ؤية الثالثة.


الر�ؤية الثانية :يف الأفعال واجلمل الفعلية

ت�شري الأفعال واجلمل الفعلية يف العادة �إىل احلركة والتغري ،واملهم يف هذا �إىل �أي
اجتاه ي�شري هذا التغري وت�شري هذه احلركة؟ فمن خالل ذلك ميكن تتبع مراد ال�شاعر .منذ
البداية �أ�شري �إىل �أن ال�شاعر ا�ستخدم من الأفعال واجلمل الفعلية ما يقارب �ضعف عدد
الأ�سماء واجلمل اال�سمية ،ومما ورد يف الق�صيدة منها( :عدنا ،تركنا ،يحر�سون ،ندخل،
تنادي ،تب�سط� ،ضاع ،يبحث ،مل يحلم ،غادرها ،ت�سلبنا ،نالحقها ،تهرب ،ترجمنا� ،ضيعتنا،
غلقت ،تعود ،تبحر ،يغادر ،اعربوا ،توقفوا ،ا�ستقبلتنا� ،صد�أت ،تفت�ش ،مل نحزن ،مل نفرح،
�أ�رشعت� ،أوقدت� ،سيغلبون ،تبعرث ،افت�ضح ،ندخلها ،نرتك ،ي�ستب�سلوا ،ت�سكن ،يذكرون ،جئنا،
خلـّفنا ،يخرج ،يلوح� ،ضاع� ،ضاعت )....،وهذه الأفعال (وقد ر�صدت منها يف الق�صيدة �أكرث
من مائة وخم�سة وثالثني فعال) كلها ترتبط بالت�أكيد باجلمل الفعلية ،فما هو االجتاه الذي
ت�شري �إليه؟ �إنها بو�صلة وا�ضحة الإ�شارة؛ فالفل�سطينيون رمبا وحدهم هم الذين ت�شري �إليهم،
فالهم الذي عربت عنه هذه اجلمل املتوا�صلة
وهي ت�ؤكد �أن امل�س�ألة جماعية ولي�ست فردية،
ّ
هم ميكن �أن يكون فردي ًا عند �أي �إن�سان من �أية جن�سية كانت ،لكنه ال
يف الن�ص املتحركّ ،
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هم جماعي ل�شعب كامل �إال يف احلالة الفل�سطينية ،وك�أن هذه الألفاظ خلقت لتعرب
يعرب عن ّ
عنا ،هكذا يقول ال�شاعر.


الر�ؤية الثالثة :يف العالقة بني الر�ؤيتني ومو�سيقا الن�ص

هذا اجلانب هو الذي يقوم بالربط بني دالالت الألفاظ �أ�سماء و�أفعا ًال وجمالً ،فمن
غري املعقول �أال تكون هناك عالقة بينها جميعاً� ،أو خط عري�ض يربطها� ،إال �إذا كان ال�شاعر
�ساذجا ،وخالد علي م�صطفى لي�س كذلك� .إن الفكرة العامة والأفكار اجلزئية هي التي يعرب
عنها ب�ألفاظ تدل عليها ،ومما يالحظ يف هذا الن�ص �أن اجلمل اال�سمية معظمها ارتبطت
ب�أفعال يف جزئها الثاين (كان مبتد�ؤها ا�سما خربه جملة فعلية) كما يف قوله :كل الوجوه

ت�صدعت ،مدينة الذكرى تنادي ،كل ال�شوارع �ضاع يف املنفى ا�سمها ،املاء مل يحلم
بنا ،البئر غادرها الرعاة ،الدار �أنهكها اخلروج ...،وغريها ،وهذا له داللتان؛ الأوىل �أن

اجلملة اال�سمية موجودة ،والثانية �أنها مرتبطة باجلملة الفعلية ،فالو�صف ال�ساكن ما هو
�إال نذير حركة وفاعلية متوخاة �أو منتظرة ،وهذا معناه �أن الفل�سطيني مل يركن �إىل القبول
بالأمر الواقع الذي و�صفته تلك الدوال ،فهو يثور �أو يرف�ض �أو على و�شك ذلك دائما .ولي�س
�أدل على ذلك من قوله( :ت�صدعت ،تنادي� ،ضاع يف املنفى ،مل يحلم بنا ،غادرها� ،أنهكها،
�أ�رشعت )....،التي ت�صف البدايات وكثرياً من تفا�صيل الرحلة ،ثم لي�صل �إىل امل�أ�ساة يف قوله:
«�إن �شعائر املنفى �أقامت حدها بني املعابر وال�سجون» �ألي�ست هذه خامتة تراجيدية،
�آلت �إليها حال الفل�سطينيني يف املنايف ،بل �إن ال�شاعر ي�ؤكدها بقوله« :كل ال�ضحايا فت�شت

�أعناقها ...مل تلق �أية حنجرة� .ضاع الن�شيد بنا و�ضاعت يف املنايف القربة!»

ا�ستطاع ال�شاعر �أن يعرب ب�إحكام متعمد عن رحلة املنفي الفل�سطيني املعذب التي
مل تنته بعد ،با�ستخدام الربط بني الدوال اال�سمية والفعلية ،عن طريق اتكاء اال�سماء على
الأفعال ،ليكون بني كل (مملكتني عائمتني) رابط ال ميكن اال�ستغناء عنه هو ما ن�سميه
الثالثيات.
وهذا الأمر ميكن تو�ضيحه على نحو �آخر؛ يقول ال�شاعر يف املقطع الأول من الق�صيدة:

«عدنا �إليك ،مدينة الذكرى ،بال كتب و�أمتعة .تركنا خلف بوابات مهجرنا �صغارا
يحر�سون وقائع املنفى ،وعدنا نت�صيد الأ�شباح من بني الأزقة؛ ثم نلب�سها وندخل
يف الكهوف ..كل الوجوه ت�صدعت بني املرايا وال�سيوف!» يف لفظ (عدنا) املكرر ثنائية
العودة املختلفة ،وبينهما م�سافة لها ما يبينها؛ فالعودة الأوىل عودة �إيذان ًا بافتتاح الن�ص
على مدينة الذكرى وبوابات املهجر وال�صغار� ....أما العودة الثانية فهي ت�أكيد من نوع
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خا�ص لعودة خمتلفة (لت�صيد الأ�شباح)  ،فالعودتان خمتلفتان وهما ي�شكالن ثنائية ،وهي
ثنائية ال ت�ستغني عما يربط الدال فيها مبدلوله ،لذا جعل ال�شاعر الأطالل واملهجر واملنفى
رابط ًا �أ�صي ًال يو�ضح �سمات املدلول .كذلك يف ثنائية الأ�شباح والكهوف ومدلولهما ،فقد
جعل ما بني الأزقة و�سط ًا لينا يربطهما معا .وكذلك يف ثنائيتي املرايا وال�سيوف �إذ جعل
(بني -كل الوجوه ت�صدعت) رابط ًا قوي ًا ميكن متثله على نحو خا�ص .وميكن مالحظة �أن
هذه الثنائيات لي�ست ثنائيات البنيوية نف�سها ،و�إن اهتدت ببع�ض ت�سمياتها ودالالتها،
فدي �سو�سري حتدث عما يقرب ال�صورة للأذهان عن ماهية الدليل اللغوي الذي عده وحدة
�أ�سا�سية لبناء اللغة ،فاقرتب من قول ما نقول �إال �أنه مل يقله ،فالدليل اللغوي عنده «ال يجمع
بني �شيء وا�سم ،بل بني مت�صور ذهني و�صورة �أكو�ستيكية ،ولي�ست ال�صورة الأكو�ستيكية
هي ال�صوت املادي� ،أي ذلك الأمر الفيزيائي املح�ض بل هي الأثر النف�سي لهذا ال�صوت،
وهي �صورة ح�سية ،و�إن �صادف و�أن نعتناها فقلنا �إنها (مادية) فاملعنى الذي ذكرناه فقط
وللمقابلة بينها وبني الطرف الآخر من عملية الرتابط �أي املت�صور الذهني ،وهو غالب ًا ما
يكون �أبعد يف التجريد»(.)19
ويف العالقة بني الر�ؤيتني �أي�ضا تندرج متعلقات الإيقاع واملو�سيقا ،ففي روح ال�شاعر
غ�صة ،ويف نف�سه �أمل كبري ،ويف حكايته الفردية واجلماعية معاناة متوا�صلة ،وقبل احلديث
عن هذا ينبغي التوقف قليال عند املوقف من املو�سيقا؛ �إذ ارتبط ال�شعر باملو�سيقا عن طريق
الوزن يف مفاهيم القدامى كقولهم «ال�شعر كالم موزون مقفى من �ش�أنه �أن يحبب �إىل النف�س
ما ق�صد حتبيبه �إليها ،ويكره �إليها ما ق�صد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه �أو الهرب منه،
مبا يت�ضمن من ح�سن تخييل له ،وحماكاة م�ستقلة بنف�سها �أو مت�صورة بح�سن هيئة ت�أليف
الكالم� ،أو قوة �صدقه �أو قوة �شهرته� ،أو جمموع ذلك» ( )20والذي يرتادف �إىل حد بعيد مع قول
قدامه بن جعفر «�إنه قول موزون مقفى يدل على معنى» (.)21
يقول �إبراهيم �أني�س «لل�شعر نواح عدة للجمال� ،أ�رسعها �إىل نفو�سنا ،ما فيه من جر�س
الألفاظ وان�سجام يف توايل املقاطع وتردد بع�ضها بعد قدر معني منها ،وكل هذا هو ما
ن�سميه مبو�سيقا ال�شعر» ( )22فاملو�سيقا بت�شكيالتها اجلمالية املختلفة يف الن�ص ال�شعري� ،أمر
ال غنى عنه ،وهذا ما ن�سمعه �أي�ضا على �أل�سنة �شعراء لهم باع طويل يف ال�شعر ك�سميح القا�سم
الذي قال �إن «ال�شعر اخلايل من املو�سيقا والدراما والر�سم يفقد مقوماته الأ�سا�سية»( )23وهو
بذلك يلتقي مع عبد اللطيف عقل يف قوله�« :أنا ال احرتم �شعراً �أو نرثاً ال مو�سيقا فيه .و�أعتقد
�أن النرث �أي�ضا يجب �أن يكون فيه مو�سيقا ،و�أرى �أن املو�سيقا موجودة يف الكالم ،وموجودة
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يف اللغة .ال �رضورة �إىل �أن �أفتعل تفجريا مو�سيقيا يف اللغة� ،أنا �أت�صور �أن اللغة مو�سيقا،
و�أن الأ�صوات املجردة يف اللغة هي مو�سيقا قبل �أن ت�ستحيل �إىل كلمات» ( )24و «هناك �أنا�س
حتدثوا عن الق�صيدة النرثية ،ولكنني ال �أ�ؤمن بها ،وال �أ�ستطيع �أن �أنظر �إليها بجديه»(.)25
وقد عزا بع�ض النقاد امليل �إىل نبذ القافية وامليل بعد ذلك �إىل نبذ الوزن جملة وتف�صيال
�إىل �ضعف عند عدد من الذين ينادون بنبذ املو�سيقا ،كنازك املالئكة التي قالت «على �أننا
ال منلك �إال �أن نالحظ �أن الذين ينادون اليوم بنبذ القافية هم غالبا ال�شعراء الذين يرتكبون
الأخطاء النحوية واللغوية والعرو�ضية ،ولذلك نخ�شى �أن تكون مناداة بع�ضهم بها تهرب ًا �إىل
ال�سهولة ،وتخل�صا من العبء اللغوي الذي تلقيه القافية على ال�شاعر»(.)26
ويف اجلانب املقابل متام ًا جند من يعتقد �أن التغيري اجلوهري الذي حلق الوزن
والقافية ،هو الباب الذي فتح على م�رصاعيه لدخول ال�شعر العربي �إىل عامل احلداثة الرحيب،
بل الرتفاعه �إىل م�ستوى ما يكتب من �شعر يف العامل ( )27و�أمام هذا نت�ساءل �أ�إىل هذا احلد
و�صل �شعور ه�ؤالء بالنق�ص حيال الآخرين؟ ويف حني يعرب �آخرون عن مثل هذه الأفكار
بطرق خمتلفة ،بع�ضهم كان موفقا �أكرث من غريه يف التعبري عنها ،من ذلك �إ�شارة �أدوني�س
�إىل �أن ال�شعر احلديث ال يعني الرف�ض املطلق للوزن �أو التخلي عنه ،بل �إنه ال ميثل وحده
–ح�رصاً– ال�شعرية وال ي�ستنفدها و�أن هناك عنا�رص �شعرية �أخرى من حق ال�شاعر �أن
ي�ستخدمها ،وي�شري �إىل �أن امل�س�ألة م�س�ألة �شعر �أو ال �شعر ،وتبعا لذلك – كما يقول – ت�ضعنا
()28
امل�سالة �أمام �إمكانية جديدة للكتابة ال�شعرية يف �أفق �آخر غري الأفق املوزون املقفى
وتبعا لذلك و�صلت الآراء �إىل حدود بعيدة ،يف البحث والنقا�ش واجلدل ،وبقي «ثمة توازن
متناغم بني الإيقاع املو�سيقي و�إيقاع الأفكار يف الن�ص» ( )29و «البحث عن �شاعرية النرث
هو �شكل من �أ�شكال البحث عن �إيقاع الواقع ،و�ضخ الأوزان ال�شعرية مبياه جديدة ،وال ميكن
لأي �شاعر مهما كان انحيازه خلياره اجلمايل ،النجاة من احلوار معه� ،أنا �أحتاور مع النرث
بطريقتي اخلا�صة»( )30وهذا مما ي�ؤكد �أن املو�سيقا يف الن�ص ال�شعري لي�ست �شكلية منف�صلة
عن الف�ضاء الداليل للن�ص وواقعه.
�إن الق�صيدة ال�شعرية – قدميها وحديثها – بنية مو�سيقية متكاملة ومرتابطة الأجزاء
والعنا�رص ،يرتابط فيها الوزن مع الإيقاع مع القافية مع ال�صور ال�شعرية ،مع اللغة بكل
مكوناتها ،لت�شكل حق ًال �أو حقو ًال داللية ،تعتمد يف ت�أثريها �أو قيمتها الفنية على قدرة
ال�شاعر على حتقيق الوحدة الفنية التي تقوم على ترابط �أجزاء الن�ص ال�شعري ومكوناته.
وو�سط ذلك كله ظل ال�شعر الفل�سطيني فاعال وم�ؤثرا ،وميتلك مقومات وجوده وا�ستمراره،
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وحري �أن ن�شري هنا �إىل �أن �أكرث التفعيالت امل�ستخدمة يف ق�صائد التفعيلة ،كق�صائد ال�شطرين
هي تفعيلة الكامل (متفاعلن) وذلك يعود يف تقديري �إىل قدرة هذه التفعيلة على ا�ستيعاب
التجربة ال�شعورية لل�شاعر والتعبري عنها ،وتلك م�س�ألة ال ترجع لتخطيط م�سبق و�إمنا تت�صدر
(متفاعلن) دون ا�ستئذان �ساحة التعبري والداللة معا .وهذا ما حدث مع ال�شاعر خالد علي
م�صطفى� ،إذ ينتظم مو�ضوع الق�صيدة ويتفاعل مع تفعيلة (متفاعلن) ب�صورها املختلفة،
التي عربت عن امل�ضمون خري تعبري ،وترافقت معها القافية املتغرية وت�آلفتا لت�شكال املعلقة
وحتفرا م�ضمونها يف الوجدان ،ومما يلفت االنتباه ،هذا التناغم الذي عرب عن قدرة فنية
عالية عند ال�شاعر يف الوزن والقافية والإيقاع؛ ومن ذلك قوله مثال يف ت�صويره وتعبريه
عن موقف من مواقف املعاناة الفل�سطينية يف املنايف ..« :وتراق�ص الأفيال رق�صة �أبرهه،
�شاهت وجوه القوم قبل خروجنا ،ووجوهنا بعد اخلروج م�شوهه!» ففي �أ�صوات القاف
وال�صاد ما ي�شري �إىل تردد احلركة وتكرارها (الرق�ص)  ،ويف �صوت الهاء املرتبطة بها ما
يفرغ الإيحاء بالطرب نتيجة الرق�ص ،فهو رق�ص غري مرتبط بالطرب ،بل هو كرق�ص الديك
املذبوح.
وتتوا�صل هذه الدالالت ال�صوتية مع مو�سيقا الن�ص مع دالالت التعبري ،على الرغم
من �أن ال�شاعر يعود مرة �أخرى يف نهايات املقاطع كلها �إىل حالة الركود وال�سكون ،وهذا
يف ذاته ي�شري �إىل �شيء من اال�ست�سالم للواقع ،لكن هذا اال�ست�سالم مليء بالتوتر واحلذر،
يقطعه بني فينه و�أخرى عن طريق دوال �صوتية وتعبريية تنبهنا �إىل �أن هذا الذي يوحي
باال�ست�سالم ما هو �إال حذر من الآتي ،فالرحلة ملا تنته بعد.
♦

♦الق�سم الثاين :ثالثيات يف الأفكار

وميكن حتليلها وفقا لر�ؤية ثالثية على النحو الآتي :الر�ؤية الأوىل :يف الأفكار العامة.
الر�ؤية الثانية :يف الأفكار اجلزئية .الر�ؤية الثالثة :يف العالقة بني الر�ؤيتني وال�صورة
الفنية.


الر�ؤية الأوىل :يف الفكرة العامة والأفكار الرئي�سة ،الفكرة العامة يف الن�ص هي
احلديث عن الق�ضية الفل�سطينية العالقة ،التي مل يوجد لها حل بعد ،وقد عر�ضها من
خالل ثالثة �أفكار رئي�سة هي يف الواقع �أق�سام الق�صيدة وهي :الوقوف على الأطالل،
والرحيل �إىل املنفى ،وت�أمالت.



الر�ؤية الثانية :يف الأفكار اجلزئية ،عر�ض ال�شاعر �أفكاره الرئي�سة من خالل مفا�صل
هي �أفكار جزئية يف الن�ص� ،ساندت الأفكار العامة وو�ضحتها وفيها فتح ال�شاعر
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الن�ص على �آفاق وا�سعة ،بات�ساع �أفق ال�شاعر وحجم دالالته ،فالفكرة الرئي�سة الأوىل
�شملت �أفكاراً جزئية ميكن حتديدها على النحو الآتي:
احلديث عن �أجرا�س العودة يف املنفى وفل�سطني هي دليل الروح .ثم احلديث عن حياة
املنفى .ثم احلديث عن هموم الت�رشد يف البالد .ثم احلديث عن �رضورة و�ضع حد لهذا
املنفى الذي مل ينته بعد ،ويبدو �أنه لن ينتهي ،لأن بع�ض العائدين لن يعودوا جميعا و�سوف
يرتكون يف املنايف املختلفة ما يدلل على �أنهم كانوا هناك� .أما الفكرة الرئي�سة الثانية فقد
�شملت �أفكارا جزئية هي :احلديث عن مرحلة توهم فيها الفل�سطينيون �أنها مهي�أة للعودة،
ثم اكت�شاف الوهم و�أنه لي�س حقيقة ،ثم �إ�ضافة جتربة جديدة للتجارب ال�سابقة ،ثم تقومي
تلك التجربة اجلديدة .و�شملت الفكرة الرئي�سة الثالثة �أفكاراً جزئية متعددة هي :ت�أمالت يف
التجارب ال�سابقة ،ثم ت�أمالت يف الواقع الراهن ،ثم ت�أمالت يف امل�ستقبل.


الر�ؤية الثالثة :يف العالقة بني الر�ؤيتني وال�صورة الفنية ،دار حديث طويل يف النقد
القدمي وبع�ض النقد احلديث مفاده� :أين تكمن �أولوية الأهمية يف ال�شعر� ،أهي يف وحدة
البيت� ،أم يف وحدة الق�صيدة؟ ويبدو �أن الأمر ما عاد يثريه �أحد بعدما �سارت الق�صيدة
احلديثة يف خط الوحدة املو�ضوعية ،و�صارت الوحدة الع�ضوية من املقايي�س املهمة
ل�شعرية ال�شاعر .وما دمنا نتحدث عن �شاعر متميز ف�إن احلديث عن قدرته يف ربط
�أجزاء الن�ص بع�ضه ببع�ض يكون عبثا ال طائل منه ،لذا �سندخل الن�ص لبيان كيفية
تعبري ال�شاعر عن الثالثيات يف الأفكار مبا�رشة.

مهجر من وطنه ظلم ًا وعدواناً ،يتحدث عن ق�ضيته املعلقة ،عا�ش تفا�صيل
فل�سطيني َّ
التهجري منذ عقود طويلة ،ق�ضية حتدث عنها كثريون حتى مل يخل �شعر �شاعر عربي منها،
بل بات ت�أويل كثري من ال�شعر الذي ي�شري -ولو من بعيد� -إليها على �أنه فيها ،الأمر الذي
يجعل هذا املو�ضوع وهذه الأفكار مكررة ومملة �إال �إذا قدمت بطريقة خا�صة تلفت النظر،
وهذا ما يتجلى يف ق�صيدة ال�شاعر خالد علي م�صطفى ،وال يت�أتى تو�ضيح ذلك ب�شكل جلي
�إال من خالل بيان الفكرة التي نحن ب�صددها وهذا ي�شمل بيان بع�ض اجلوانب الفنية فيها.
يذهب كثري من الدار�سني �إىل ا�ست�سهال تق�سيم احلديث عن اجلوانب الفنية يف العمل
الأدبي ،وخ�صو�صا ال�شعر منه ،الأمر الذي كثريا ما يثري املتلقي لدرجة ا�ستنكار ذلك؛ ف�إذا
كانت ال�صورة الفنية التي ت�ضيء م�ساحة من ق�صيدة ما يف �شكلها الكلي تبدو متوازنة
ومن�سجمة ومقنعة وممتعة يف الوقت نف�سه ،فلماذا نلج�أ �إىل تق�سيم هذا التكامل اجلمايل
الذي �أبدعه اخليال اخلالق لل�شاعر الفنان!؟ .
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يعزى �سبب التق�سيم غالب ًا �إىل حتقيق حتليل دقيق مف�صل للعمل الفني ،قد يكون ذلك
جائزاً يف درا�سة �أي جانب من جوانب الن�ص ،الأمر الذي يفر�ض علينا حتم ًا العودة يف
نهاية التحليل �أو الدرا�سة �أو النقد �إىل الربط بني الأجزاء جميعها .لكن ال�صورة الفنية ولدى
تناولها يف ن�ص ما ينبغي عدم تق�سيمها بالطريقة امل�ألوفة يف كثري من الدرا�سات ،لأن ذلك
يظهر ال�صورة نـُتـَفا ال حياة فيها ،وغالب ًا ما تكون كمر�آة حتطمت ،الأمر الذي يعتقد معه
كثريون – ونحن منهم – �أنه ال ميكن جتميع �أ�شتات الزجاج املحطم املبعرث ،حتى ولو مت
تقريبه �إىل �أقرب درجة.
�إذن كيف نحقق حتليل ال�صورة الفنية بجميع �أجزائها؟ ذلك وفقا لر�ؤيتنا ب�سيط ولي�س
معقدا؛ فال�صورة الكلية التي هي جمموع ال�صور اجلزئية تتكون يف العادة من م�شاهد ثابتة
�أو متحركة ،ميكن الربط بني كل م�شهدين متقاربني ب�صورة جزئية (هي يف الواقع م�شهد
ثالث)  ،ف�إذا كان خيال ال�شاعر خ�صبا جند يف �صوره دائم ًا ما يربط بينها ،فال�صورة تعرب
عن دواخل �صانعها؛ ف�إذا كانت مرتابطة ومن�سجمة و�أدوات الربط بينها وا�صلة ،فذلك ي�شري
�إىل قدرة ال�شاعر ومتا�سك �شخ�صيته ومتكنه من زمام الفكرة التي يعرب عنها ،و�إذا كان
العك�س فالعك�س هو ال�صحيح .وبهذا ميكن �أن تكون ال�صورة الفنية يف الن�ص ال�شعري هي
مفتاح معرفة �شخ�صية ال�شاعر ،وهي مفتاح معرفة قدرات ال�شاعر وترابط �أفكاره.
ال�شاعر خالد علي م�صطفى واحد من ال�شعراء الفل�سطينيني الكبار الذين ميتلكون
نا�صية الفكرة وقدرة فائقة ومتميزة يف التعبري عنها ،هكذا عرفه كل من قر�أ �شعره .ويف
هذه الر�ؤية ميكن لنا التحقق من �صدق هذه الفكرة �أو عدمه.
تكونت ق�صيدة ال�شاعر من ثالث لوحات عامة؛ اللوحة الأوىل :هي لوحة املنفى،
والتفا�صيل املتعلقة بها جعلها ال�شاعر يف م�شاهد و�صور جزئية �شكلت الرتاكم امل�ضيء
فيها ،فركب ال�صورة الفنية الكلية من جمموع ال�صور اجلزئية التي ح�شدها ب�شكل مكثف
ليوحي بعمق التفا�صيل الكثرية التي مر بها الإن�سان الفل�سطيني ،ومما يلفت االنتباه �أنها
�صور فنية فيها كثري من الرتابط امل�ؤدي �إىل ب�ؤرة واحدة .فمثال يف قوله« :تركنا خلف
بوابات مهجرنا �صغارا يحر�سون وقائع املنفى» هذه �صورة من �صور حياة الفل�سطينيني
املهجرين يف املنايف ،فاملهجر (املنفى) �سجن كبري مهما ات�سع له بوابات ،وتلك ا�ستعارة
ّ
مكنية (املهجر م�شبه وال�سجن م�شبه به ،حذف امل�شبه به و�أبقى ما يدل عليه وهو بوابات)،
والفل�سطينيون يحفظون تفا�صيل حياة منفاهم الذي �أ�صبح جزءاً مهم ًا من تاريخهم ،وهو
جزء مل يختاروه ،و�إمنا فر�ض عليهم ق�رساً ،عرب ال�شاعر عن الفكرة با�ستعارة ت�رصيحية
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ناطقة ،بقوله يحر�سون وقائع املنفى (وقائع املنفى م�شبه به ،والأ�شياء الثمينة م�شبه،
�رصح بامل�شبه به ،وحذف امل�شبه و�أبقى قرينة لفظية تدل عليه وهي :يحر�سون)  ،ويف
العبارة نف�سها �أكد تاريخية املنفى فهو تاريخ ،لتكون اال�ستعارة الثالثة ا�ستعارة مكنية،
(املنفى م�شبه ،التاريخ م�شبه به ،والقرينة اللفظية هي وقائع)  .و�آية هذا التف�صيل الب�سيط
�أن ال�شاعر ح�شد �صورا فنية مرتابطة يف م�شهد واحد ق�صري لي�ضيء م�ساحة اللوحة ويبينها
كما لو كانت لوحة احلياة نف�سها ولكن يف ر�ؤيا ال�شاعر ور�ؤيته معا .ثم ي�أتي ال�شاعر بعن�رص
ال�صوت واحلركة ليحدث �أثرا بينا يف املتلقي الذي ي�صبح م�شاهدا وم�ستمعا ومتلقيا يف
الوقت نف�سه ،ففي قوله« :نت�صيد الأ�شباح من بني الأزقة؛ ثم نلب�سها وندخل يف الكهوف،
كل الوجوه ت�صدعت بني املرايا وال�سيوف» �صوت ال�صيد وحركته ،وال�صيد فيه �رصاع� ،أما
فتلون اللوحة بالغامق الليلي ،و �أ�صوات الت�صدع وال�سيوف
الأ�شباح والأزقة والكهوفّ ،
ترفد ال�صيد واحلركة .ولكن ما داللة هذه (املرايا) التي يذكرها ال�شاعر هنا؟ �إنها �إ�شارة
وا�ضحة لتكرار �صور حياة املنفى البغي�ض ،وك�أنها الأحداث نف�سها تراها مرة يف الواقع
ومرة يف مر�آته ،فلماذا جعلها ال�شاعر تت�صدع؟ تلك داللة �أخرى على �أن املنفى لن يدوم
�إىل الأبد ،وك�أنه زمن مير وما ينق�ضي منه ال يعود� ،أو ك�أنه �أداة ت�ستهلك �شيئا ف�شيئا ،ويف
مرحلة متقدمة تت�صدع وهذا يعني �أنها �ستنتهي مدة �صالحيتها .وذاك هو املنفى ،وهكذا
�صوره ال�شاعر� ،أو هذه �صورة جزئية منه .وهي ذات داللة وا�ضحة ي�شري �ضو�ؤها �إىل الوطن،
فال�صورة مرتبطة بفكرة هي العودة.
والعودة ت�شكل مو�ضوع اللوحة الثالثة من لوحات الق�صيدة� .أما اللوحة الثانية:
فهي لوحة �صور فيها فل�سطني الأزلية ،وقد عرب عن ذلك من خالل �صور جزئية فريدة يف
ت�شكيلها؛ ففي قوله« :عدنا �إليك ،مدينة الذكرى؛ ر�أينا العنكبوت م�صفدا بن�سيجه ،والغار

مك�شوفا� ...أندخل يا دليل الروح يف الظلمات؟ تلك مدينة الذكرى تنادي من وراء ال�سور
غربتنا» ،وما دام ال�شاعر عنون هذا اجلزء من الق�صيدة بالوقوف على الأطالل ،فالعودة

لي�ست حقيقية ،لأن فل�سطني ما زالت مدينة الذكرى ،ولي�ست مدينة العودة ،لكنها ظلت على
الرغم من ذلك دليل الروح� ،أي البو�صلة التي تدل على طريق العودة .فل�سطني التاريخية
هي التي �ستكون العودة �إليها حتمية ،وهي مدينة الذكرى اخلالدة ،وهي دليل الروح الذي
ال يخطئ ،وهي التي ال تتوقف عن اال�ستنجاد ب�أهلها املهجرين ،فتنادي ،بل تظل تنادي...
وعلى هذا النحو �شكل ال�شاعر �صور اللوحة الثانية ،وتبدو مالمح اللوحة الثالثة فيها �أي�ضا
ولهذا نقول �إن اللوحة الثالثة هي يف النتيجة حم�صلة تفا�صيل اللوحتني �أو ما ينبغي �أن
ت�شريا �إليه.
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اللوحة الثالثة :ات�ضح من خالل اللوحتني ال�سابقتني �أن حلم العودة هو الذي ي�شكل
اللوحة الثالثة� ،أما كيف ر�سمه ال�شاعر وعرب عنه ،فيمكن القول �أن �إ�ضاءاته كانت بارزة
و�إ�شعاعاته قوية يف املراحل الأوىل من الق�صيدة ،لكننا بد�أنا نح�سها ب�صي�صا خافتا يف
نهاية الق�صيدة ،وهذا له داللة من داللتني حمتملتني؛ الداللة املحتملة الأوىل� :أن ال�شاعر بد�أ
�أمله يف العودة يقل ويت�ضاءل� ،أما الداللة املحتملة الثانية فهي :الإ�رصار على حق العودة.
ولو اكتفينا مبا �شكلته اللوحتان الأوىل والثانية من ثنائيتني يف ال�صورة لقلنا �أن االحتمال
الأول هو االحتمال الوحيد الذي ال �شك فيه ،وبهذا نكون قد جتنينا على ال�شاعر واتهمناه
بفقدان الأمل وتخليه عن حق العودة� ،أما وقد تبينا �أنه ال بد من رابط ي�شد اللوحتني – كما
تقول ر�ؤيتنا -فهذا يدل داللة وا�ضحة على �أن ال�شاعر يطرح العودة ح ًال ال بديل له ،ونهاية
ال ير�ضى بغريها .ونبني ذلك على وجه التحديد من خالل �صور الن�ص� ،إذ يقول ال�شاعر�« :آه

ملنديل يلوح يف ال�ضباب ،وي�شتهي ك�شف الظنون! وي�شري �أن �شعائر املنفى �أقامت
حدها بني املعابر وال�سجون .كل ال�ضحايا فت�شت �أعناقها ...مل تلق �أية حنجرة� .ضاع
الن�شيد بنا .و�ضاعت يف املنايف القربة!» هذا هو املقطع الأخري من الق�صيدة� ،صور

يلوح يف ال�ضباب (الغد املجهول) ،وي�شتهي
فيه ال�شاعر احللم الفل�سطيني الذي هو كمنديل ُ
ك�شف الظنون (ت�أكيد الظن �أو نفيه)  ،من �أبرز �صور املنفى التي ر�سمها ال�شاعر بطريقة
املنفي من وطنه �أنه يظل يف منطقة بني ال�سجون
خا�صة ،تتمثل يف �أن من �أبرز مالمح حياة
ّ
واحلدود� ،أو لنقل متنقال بني ال�سجون والنفي جمدداً عرب احلدود� ،إىل املجهول ،وال�صورة
الالفتة الأخرى هي كيف �أن املنفي يتعر�ض ل�سلب �صوته كي ال يعلو باحلق ،ولهذا يلج�أ
ال�شاعر �إىل التعبري بطريقة تراجيدية م�ؤكدا ختام الق�صيدة بال�ضياع .فدوال ال�صور الفنية
ت�شري �إىل �أن ال�شاعر يختتم ن�صه بت�أكيد ال�ضياع ،ال ت�أكيد حق العودة� .إال �أن تقاطع ال�صور
الفنية ،كتقاطع الدالالت اللفظية ،كعالمات الن�ص �أي�ضا ،كلها ت�شري �إىل ت�أكيد ال�شاعر -ق�صد
املنفي الفل�سطيني يف العودة .وهكذا تكون التقاطعات هي
ذلك �أم مل يق�صده – و�إبرازه حللم
ّ
التي �أبرزت ما يف داخل ال�شاعر ال ما قد يتبادر �إىل ذهن املتلقي ،فالتقاطعات تك�شف �أعمق
ما يف الن�ص و�أعمق ما يف نف�س ال�شاعر.
♦

♦الق�سم الثالث :ثالثيات زمانية – مكانية

وميكن حتليلها وفقا لر�ؤية ثالثية على النحو الآتي :الر�ؤية الأوىل :الزمان يف
الن�ص .الر�ؤية الثانية :املكان يف الن�ص .الر�ؤية الثالثة :يف العالقة بني الر�ؤيتني وخيوط
التوا�صل.
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الر�ؤية الأوىل :الزمان يف الن�ص:

ن�ص عنا�رصه الأولية وقيمه اجلمالية التي تدخل يف ن�سيج متعاون لأداء وظيفة
«لكل ّ
ما وغاية ما»( )31ولعل من �أبرز جوانب الإبداع عند خالد علي م�صطفى هذه القدرة على
ا�ستدعاء الزمان كله يف حلظة واحدة ،ثم املداخالت الفنية الواعية التي هي�أ املتلقي من
خاللها للنظر يف تداخل الزمان من املا�ضي كله �إىل احلا�رض كله وامتداداً يف امل�ستقبل
(املجهول -املعلوم -املتوقع) كله ،فكيف ا�ستطاع ال�شاعر ا�ستح�ضار املا�ضي وك�أنه جزء
من احلا�رض ،و�إر�سال املا�ضي �إىل احلا�رض وك�أنه جزء منه؟ تلك عقيدة فكرية عرب عنها
ال�شاعر بوعي؛ فالرتاث جزء مهم من احلا�رض وعليهما يقوم امل�ستقبل ،ف�إذا كان املا�ضي
واحلا�رض معا ي�شوبهما �ضعف من نوع ما ف�إن هذا ال�ضعف �سيورث وميتد �إىل امل�ستقبل،
ولكن الزمان بني مرحلة ومرحلة (زمانية) ي�ستوقفنا ليحا�سبنا –�إن جاز التعبري -وك�أننا
يف ذهن ال�شاعر –مع الزمان� -أمام مراجعة وتقومي �شاملني ،ونتيجة تلك املراجعة
(املحا�سبة) ت�سقط بع�ض الأقنعة عن كثري من الوجوه الزائفة ،وت�سقط معها بع�ض الوجوه،
ثم ت�سقط �شخ�صيات بعينها ،ومعها جميعا ت�سقط مالمح مرحلة �أو كثري من مقوماتها ،ما
يعني �أن هذا التقومي يف اجلانب الفكري ي�صبح �رضوري ًا من �أجل �إعادة بناء تاريخ الأمة
وخ�صو�صا امل�ستقبل ،وهي الر�ؤية التي بنى ال�شاعر عليها فكرته يف الن�ص.
منذ (الوقوف على الأطالل) يف بداية الن�ص بد�أ ال�شاعر ينظم تاريخ املنايف الفل�سطينية
التي ا�ستمرت من املا�ضي �إىل امل�ستقبل يف توا�صل وت�صاعد لوترية الأحداث عن طريق
بناء الأفعال املا�ضية متوا�صلة يف تعمد ملحوظ مع بناء امل�ضارعة منها ،فمن (عدنا،
تركنا ،وعدنا ،ت�صدعت ،ر�أينا� ،ضاع ،غادرها� ).....إىل (يحر�سون ،نت�صيد ،نلب�سها ،ندخل،
�أندخل ،تنادي ،تب�سط ،يتلم�س ).....يف تداخل يو�ضح عالقة املا�ضي املرتبط مع احلا�رض بال
انف�صال ،وذلك يعني ا�ستمرار رحلة املنايف الفل�سطينية ،وعدم انتهاء معاناتها ،وما الف�صل
الذي ج�سده ال�شاعر بني املا�ضي واحلا�رض من جهة وامل�ستقبل من جهة ثانية �إال لي�ؤكد ما
صال واختالف ًا بينهما ،فال�شاعر من الوا�ضح �أنه يتمنى �أن ال يكون امل�ستقبل
يرنو لأن يكون ف� ً
مثل املا�ضي واحلا�رض .ففي (الرحيل �إىل املنفى) الذي يعد توا�صال للرحلة على نحو ما،
فقد «تعاقبت �سنن ال�ضباب على اخلنادق والبيوت» و�إذا كنا «نق�سم حبنا بني املنايف»
وجنل�س �صامتني ويظل احللم الأمل ،متج�سداً يف قراءة «�سورة الروم الذين �سيغلبون» التي
بعدها يبد�أ عهد جديد بو�صول «�أتت يد فرا�سة لتزيح عن مرياثنا �سنن ال�ضباب .»..فهل يركن
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الفل�سطيني الذي يج�سده ال�شاعر هنا �إىل من يقول �أن العودة «خرافة ممهورة يف كل باب»؟
�أم �أنه �سيبد�أ ب�صناعة احلدث ،ولو كان ذلك يف اخليال ت�أمالً .ففي (ت�أمالت) تبد�أ مرحلة
جديدة فيها انتهت �أيام ك�شف الروح ،لأن الهدف هو الو�صول �إىل النهاية ،نهاية املا�ضي
واحلا�رض ،وهذا يحتاج �إىل �إبحار يف لهب ال�صخور ،ويف وقت �صار الف�ضاء لركبنا بوابة
جمهولة ،وهذا ي�ستدعي ت�سا�ؤالت م�رشوعة :فهل حطت نهايتنا على بدء اخلليقة؟ وكيف
�سيكون ما �سيكون بعد هذا؟ �إنه يف ر�ؤيا ال�شاعر ثم ادخرناها ل�ضيف �سوف يخرج من جذوع
اللوز والبلوط ،يحمل يف اليد اليمنى مناديال ويف الي�رسى دما ،ومع ذلك يظل امل�ستقبل
غام�ضاً ،فهل نتمنى فقط �أن نعرف ما �سيحدث؟ �آه ملنديل يلوح يف ال�ضباب وي�شتهي ك�شف
الظنون؟! �أم �أننا ن�ست�سلم ل�ضياع الن�شيد� ،ضاع الن�شيد بنا و�ضاعت يف املنايف القربة.


الر�ؤية الثانية :املكان يف الن�ص

�إن ن�ص ًا يتحدث عن فل�سطني حري به �أن يكون حم�صوراً –ولو يف جانب من جوانبه-
يف (فل�سطني – املكان)  ،ولكن ال�شاعر يفاجئنا يف ن�صه ب�أن ي�صحبنا يف رحلة عذاب وقهر
ويطوف بنا يف �آفاق الدنيا ،ليبني لنا �أن فل�سطني لي�ست املكان وح�سب ،و�إمنا امتدت لت�صل
�إىل الدنيا كلها ،وما ي�صيب فل�سطني ال بد �أن يقع �أثره يف �أي مكان ،ففل�سطني ت�صبح العامل،
وال يكون العامل فل�سطني �أبدا ،لأن اجلرح الفل�سطيني ممتد يف العامل كله ،والعامل كله يعي�ش
�آالمه ،ولكنه يرف�ض �أن يعالج �آالم هذا اجلرح ،ويتجاهله ،لذا ف�إنه يرف�ض �أن يكونها.
وهذا يعني بو�ضوح �إن�سانية املكان الذي يتحدث عنه ال�شاعر (فل�سطني)  ،يف الأ�صل،
الأمر الذي جعل �أعداء فل�سطني يعملون على تغيري مالمح �إن�سانيتها ،ليثبتوا �أنهم طارئون،
ولي�سوا �أ�صيلني ،فهم لي�سوا منها ،وهي لي�ست لهم ،و�أن الأ�صل يف املكان ما يرتبط به من
عنا�رص �أخرى (الإن�سان -الزمان) ليكون مكانا كامالً� ،أ�صيالً� ،إن�سانياً ،وهذا يعني �أن
فل�سطني مل تكن يوما �إال للفل�سطينيني ،ولن تكون �إال لهم ،بدليل ا�ستمرار اجلرح النازف يف:

مدينة الذكرى ،الأ�سوار ،املهاجر ،املنايف ،الكهوف ،دليل الروح ،اخليام ،اخلرائب ،دار
�أنهكها اخلروج ،ذكرى ال�صغار على ال�سياج ،املعابر وال�سجون....


الر�ؤية الثالثة :يف العالقة بني الر�ؤيتني وخيوط التوا�صل

ف�ضاء
من قبل كان يا ما كان ،ظل الزمان واملكان يف الن�ص الأدبي ويف الواقع
ً
ف�ضاء ،وما درا�ستهما يف ن�ص �إبداعي منف�صلني �إال لغاية بيان الربط بينهما ،فذلك
يالزم
ً
يو�ضح قدرة ال�شاعر (املبدع) من وجه من الوجوه ،يف التعبري عن مفهومه بجالء ،فكل
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مبدع يح�س بالزمان واملكان على نحو خمتلف عما قد يكون عند �آخرين ،وما دام الزمان
واملكان �إح�سا�سني متالزمني ،ف�إن عنا�رص الن�ص الأخرى مرتبطة بهما معا ،مبعنى �إن
وجوب الربط بني عنا�رص الن�ص جميعا �أهم من الف�صل بينها  ,وقد ذكرت �أن التق�سيم �أو
التجزيء يف الدرا�سة عادة يكون لغر�ض التو�ضيح و�إعادة الربط  ,وذلك لي�س (هدما و�إعادة
بناء) كما يقول التفكيكيون .وقد الحظنا فيما فات كيف �أن هذه الق�صيدة ربطت ب�إحكام
بني متالزمني �أبديني هما الزمان واملكان ،فل�سطني يف املا�ضي ،فل�سطني يف احلا�رض،
فل�سطني يف امل�ستقبل ،زمان ومكان.
وهناك ما ينبغي �أن يلتفت �إليه متلقي هذا الن�ص بخ�صو�صية ،وهو متكن ال�شاعر من
خلق عن�رص نف�سي يربط بني الزمان واملكان ،ال ميكن جتاهله ،فالزمان �شيء والإح�سا�س به
�شيء �آخر ،وكذلك املكان �شيء والإح�سا�س به �شيء �آخر ،وهما معا �شيء وت�صوير الإح�سا�س
بهما �شيء يحتاج �إىل �إمكانيات خا�صة ،فحني يجعل ال�شاعر العالقة طردية بني املكان
وت�صاعد الأحداث يف الزمان ،ف�إن ذلك يعني �أن ال�شاعر ال ينظم �أو ي�صور ما ي�شاهد ،و�إمنا
هو يتحدث عما يح�س وي�شعر.

عدنا �إليك زمان ،مدينة الذكرى مكان ،عدنا ،تركنا ،مهجرنا ،وعدنا ،نت�صيد ،نلب�سها،
وندخل( ....،نحن)  ،فنحن يف الزمان واملكان �إح�سا�س ،ثم نحن يف الزمان واملكان حقيقة،
ثم نحن وهما يف حالة تغييب ،فنحن مل نقطف عن الأ�شجار �إال موعدا برحيلنا الآتي...
ومع ذلك ..دخلنا الآن موعدنا ..و�إن كانت ..وجوهنا بعد اخلروج م�شوهة...
ا�ستطاع ال�شاعر �أن ي�صور الواقع ،وا�ستطاع �أن ير�سم مالمح الزمان ،و�أن ي�ضع حماور
املكان يف املكان الذي ينبغي �أن تكون فيه ،وا�ستطاع �أن يلم مبا �أحاط برحلة الإن�سان
الفل�سطيني املقهور املنفي عن زمانه ومكانه ،وامل�سلوب احلق يف �أن يكون يف املكان الذي
ينبغي �أن يكون فيه ،م�سلوب الوطن – املكان ،وم�سلوب الإقامة فيه – الزمان ،وم�سلوب
الإح�سا�س به ،العالقة بينهما ،وحالة الغياب تختلف عن حالة التغييب ،كما يختلف الهجر
عن التهجري ،ويختلف الرحيل عن الرتحيل.
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خامتة:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني ،وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد ،فقد جاء هذا البحث بعد عناء حماوالت كثرية لإخراج ن�ص
نقدي عربي ،ال يرتهن للمناهج النقدية التي ال تتنا�سب وطبيعة الن�ص ال�شعري العربي،
الذي له خ�صو�صية الوالدة والعي�ش والنمو والتطور يف البيئة العربية .وقد بد�أت العمل يف
هذا امل�رشوع بالتطبيق على ن�صو�ص �شعرية كثرية ،وبعد �أن وجدت الفكرة قابلة للتطبيق،
ومتي�رسة ،وحتقق �أهدايف ،جاء هذا البحث تطبيقا عمليا على الر�ؤية النقدية التي عملت
جاهدا لتثبيت �أ�س�سها.
فعر�ض البحث للثنائيات يف �أ�شهر النظريات النقدية احلديثة يف ق�سمه الأول ،مناق�شا
�أبرز خطوطها العري�ضة العامة ،ليتو�صل �أنها تنق�صها عنا�رص مهمة ال بد منها ،و�أبرز هذه
العنا�رص ما يتعلق بخ�صو�صية البيئة ومعطيات الواقع الذي يولد فيه الن�ص ،وما دام ال�شعر
العربي ظل على الدوام له خ�صو�صية ،ف�إنه ينبغي �أن يدر�س من منظور عربي خال�ص.
فكان الق�سم الثاين الذي يقدم ر�ؤية نظرية يف الثالثيات ،فعر�ض لها متجاوزا كثريا من
اجلزئيات التي حتدث بها النقد كثرياً ،واختار �أن ال ي�ستفي�ض يف التفا�صيل ،قبل �أن يعر�ض
ن�صا تطبيقيا ،فكان ذلك يف الق�سم الثالث منه؛ �إذ تناول ن�صا �شعريا عربيا حديثا بعنوان
(املعلقة الفل�سطينية) لل�شاعر خالد علي م�صطفى.
عر�ض البحث للن�ص بالنقد والتحليل من خالل احلديث عن الن�ص واملبدع ،ثم التلقي
والت�أويل ،ثم الثالثيات من خالل ثالثيات لغوية ،وثالثيات يف الأفكار ،وثالثيات زمانية –
مكانية ،وما يتخلل هذا كله من طرق العر�ض الفني ،و�إمكانات ال�شاعر يف التعبري من جميع
النواحي التي ا�ستوجب الن�ص حتليلها .فبني �أن هذا الن�ص منوذج متميز متقدم من النماذج
ال�شعرية العربية الفل�سطينية املعا�رصة؛ �إذ ا�ستطاع ال�شاعر من خالله التعبري عن جتربة
حياة واقعية بطريقة فنية متميزة ،اكت�سبت متيزها من اللغة امل�ستخدمة و�أ�سلوب ال�شاعر
وال�صور الفنية واملو�سيقا ال�شعرية وتكامل هذه الأدوات واندغامها يف نف�س ال�شاعر مع
دوافعه النف�سية والأدبية والقيمية .ف�أراد ال�شاعر �أن يكون ن�صه معرباً عن رحلة الفل�سطيني
املهجر بكل تفا�صيلها وحيثياتها وما خلفته يف �أعماقه – بو�صفه �صاحب التجربة -من
ّ
�آثار نف�سية ،وكذا كان .وقد ك�شفت ر�ؤيتنا هذه عن تفا�صيل يف الن�ص ،ويف �أعماق ال�شاعر،
ما كان النقد ال�شائع ليبينها �أو يك�شفها وهو على احلال التي هو عليها ،من هنا جاءت
�رضورة التوجه �إىل درا�سة الن�ص من خالل هذه الر�ؤية.
هذا ،وما توفيقي �إال باهلل ،فاحلمد هلل حمدا كثريا.
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2121ابن جعفر ،قدامه ،نقد ال�شعر .حتقيق كمال م�صطفى ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،ب .ت،
ط � ، 3/ص.15
2222اني�س .ابراهيم :مو�سيقى ال�شعر ،مكتبة االجنلو امل�رصية ،القاهرة ،ط،1972 ،4/
�ص.9/8
2323القا�سم� .سميح :لقاء تلفزيوين ،الف�ضائية ال�سورية2001/4/5 ،م.
�2424أبو خ�شان .عبد الكرمي وزمال�ؤه :حماورات عقل يف الأدب والثقافة ،املركز الثقايف
الفل�سطيني ،بيت ال�شعر ،فل�سطني ،ط� ،1999 ،1/ص.54
2525نف�سه� ،ص .55
2626املالئكة نازك :ق�ضايا ال�شعر املعا�رص ،م� .س� ،ص.189
2727املعداوي .احمد :البنية االيقاعية اجلديدة لل�شعر العربي – جملة الوحدة – املجل�س
القومي للثقافة العربية ،الرباط ،ال�سنة ال�سابعة ،ع ،83/82/يوليو /اغ�سط�س ،1991
�ص.55
2828ينظر .ادوني�س� :سيا�سة ال�شعر ،دار االداب ،بريوت ،ط� ،1985 / 1/ص.12 -11
2929عبيد .حممد �صابر :االيقاع الداخلي والقيم ال�صوتية الباطنية ،مقال يف جملة املوقف،
الرباط ،ع� ، 1995 ،12/ص.23
3030دروي�ش .حممود .املختلف احلقيقي .احلوار ،جملة ال�شعراء ،ع ،5 -4/م� .س� ،ص.17
3131جمعة .ح�سني :امل�سبار يف النقد الأدبي� ،سابق� ،ص.25
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املصادر واملراجع:
أوالً – الكتب العربية:
�1 .1إبراهيم .زكريا :م�شكلة البنية ،دار م�رص للطباعة ،القاهرة1976 ،
�2 .2إبراهيم .عبد احلميد :نقد احلداثة وموت القارئ ،نادي الق�صيم الأدبي ،بربيدة،
1415هـ.
�3 .3أدوني�س� :سيا�سة ال�شعر ،دار الآداب ،بريوت ،ط.1985 ،1/
�4 .4أني�س� .إبراهيم :مو�سيقى ال�شعر ،مكتبة االجنلو امل�رصية ،القاهرة ،ط.1972 ،4/
5 .5بياجيه .جان :البنيوية ،ترجمة :عارف منيمنه وب�شري �أوبري ،من�شورات عويدات ،بريوت،
ط1985 ،4م،
6 .6ابن جعفر .قدامه :نقد ال�شعر ،حتقيق :كمال م�صطفى ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،ب .ت،
ط .3/
7 .7جمعة .ح�سني :امل�سبار يف النقد الأدبي -درا�سة يف نقد النقد للأدب القدمي والتنا�ص،
احتاد الكتاب العرب ،دم�شق.2003 ،
�8 .8أبو خ�شان .عبد الكرمي وزمال�ؤه :حماورات عقل يف الأدب والثقافة ،املركز الثقايف
الفل�سطيني ،بيت ال�شعر ،فل�سطني ،ط.1999 ،1/
�9 .9أبو ديب .كمال :جدلية اخلفاء والتجلي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.1979 ،3/
1010الزيات� .أحمد ح�سن وزمال�ؤه :املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية يف القاهرة ،ط،/
19
�1111شولز .روبرت :البنيوية يف الأدب ،ترجمة :حنا عبود ،احتاد الكتاب العرب1977 ،م.
1212الطالب .عمر حممد :املذاهب النقدية –درا�سة وتطبيق ، -وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،دار الكتب للطباعة والن�رش ،املو�صل ،جمهورية العراق.1993 ،
1313الطالب .عمر حممد :مناهج الدرا�سة الأدبية احلديثة ،دار الي�رس ،املغرب1987 ،
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1414عبد الدامي� .صابر :مو�سيقى ال�شعر العربي بني الثبات والتطور ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة،
1413هـ1993 ،م.
1515عبيد .حممد �صابر :الإيقاع الداخلي والقيم ال�صوتية الباطنية ،مقال يف جملة املوقف،
الرباط ،ع.1995 ،12/
1616فردينان دو�سو�سري ،درو�س يف الأل�سنية العامة ،ترجمة �صالح القرمادي وحممد
ال�شاو�ش وحممد عجينة ،الدار العربية للكتاب ،بريوت1985
1717ف�ضل� .صالح :النظرية البنائية يف النقد الأدبي ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،ط1980 ،2م
1818القرطاجني .حازم :منهاج البلغاء و�رساج الأدباء .تقدمي وحتقيق حممد احلبيب بن
اخلوجه ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط( ،2/د .ت) .
1919كريزويل� .إديث :ع�رص البنيوية ،ترجمة :جابر ع�صفور ،دار �سعاد ال�صباح ،الكويت،
ط( ،1/د .ت)
2020جمموعة :مدخل �إىل مناهج النقد الأدبي ،ترجمة :د .ر�ضوان ظاظا ،من بحث جيزيل
فاالن�سي (النقد الن�صي) � ،سل�سلة عامل املعرفة ( ، )221املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الكويت( ،د .ت)
2121معت�صم .حممد :البنيات الداللية يف �شعر مريد الربغوثي -درا�سة ن�صية –لغوية –
فكرية ، -الدار البي�ضاء ،املغرب.1986 ،
2222املعداوي .احمد :البنية االيقاعية اجلديدة لل�شعر العربي – جملة الوحدة – املجل�س
القومي للثقافة العربية ،الرباط ،ال�سنة ال�سابعة ،ع ،83/82/يوليو /اغ�سط�س .1991
2323املالئكة نازك :ق�ضايا ال�شعر املعا�رص ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.1983 ،7/
2424املنا�رصة .عز الدين :علم ال�شعريات (قراءة مونتاجية يف �أدبية الأدب)  ،دار جمدالوي،
عمان ،ط2007 ،1م،
2525نا�صف .م�صطفى (د)  :النقد العربي – نحو نظرية ثانية� -سل�سلة عامل املعرفة (،)255
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت2000 ،م
2626ياكب�سون .رومان :ق�ضايا ال�شعرية ،دار توبقال ،املغرب.1988 ،
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ثانياً – اجملالت واملواقع اإللكرتونية:
♦

♦دروي�ش .حممود :املختلف احلقيقي ،جملة ال�شعراء ،ع ،5 -4/بيت ال�شعر ،فل�سطني،
ربيع و�صيف .1999

♦

♦القا�سم� .سميح :لقاء تلفزيوين ،الف�ضائية ال�سورية2001/4/5 ،م.

♦

♦عبد اهلل� .إبراهيم و هويدي� .صالح :حتليل الن�صو�ص الأدبية -قراءات نقدية يف
ال�رسد وال�شعر ، -كتب عربية ،2005 ،من املقدمة .كتاب ب�صيغة (( )PDFموقع
الكرتوين) على العنوان .www.kotobarabia.com
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