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  الملخص
  

تتغيا هذه الدراسة المتواضعة بيان صدى اإلحاالت المختلفة في صناعة النص الشعري            

يشير : وتشكيل رؤاه الفنية وأبعادها، وتمحورت الدراسة ـ لتحقيق هذه الغايةـ في محورين اثنين 

ا إلى أنواع اإلحاالت في النص الشعري، والثاني يعـرض فيـه لمـدونات              الباحث في األول منه   

  .شعرية يكشف من خاللها دورها في تشكيل النص وصياغة رؤاه الفنية
  

ABSTRACT 
 

This humble study investigates the echo of the different allusions in 
the formation of the poetical text and its technical views and dimensions. 
For this purpose, the study  centered on two pivots: the types of the poetical 
text allusions, and poetical writing thrush  which the researcher explores 
their roles in the formation of the text and its technical views. 
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  :المقدمة
 اإلبداعي ليست شيئاً عبثياً ، بل حالة تعبيرية فنية قـصدية            اإلنتاجيبدو أن اإلحاالت في     

 األفقية؛ فتجعله موصالً بجـذره الزمنـي الـسحيق المكتنـز            اإلنتاجواعية تمطُّ من امتدادية هذا      

ـ             ي المـزامن   بالخبرات اإلنسانية والتاريخية على مستوى الفن والحياة، ومنشداً إلى حالـه الزمن

 - االرتداديـة ، المتزامنـة   -الممتلئ بمستجدات هذه الخبرات، ومن خالل هذه الحركة األفقيـة    

 مسافة زمنية شاسعة تجعل من االختياريـة        اإلنتاج لهذه   يتاحالموغلة في العتاقة والطزاجه معاً،      

فكر ويحـيط بـالظواهر     أمراًً خيالياً يطال المدهش والجديد، ويستنفر الطاقات الراقدة في اللغة وال          

الجمالية ويقترب كثيراً من منابع الداللة وخزاناتها ويطل على معادالت موضوعية تشد مـن أزر               

  . الذي تتحرك في أوردته هذه اإلحاالتاإلنتاجالرؤية الشعرية التي تحوم في هذا 

  هذه الدراسة محاولة متواضعة للكشف عن أثر هذه اإلحاالت في بناء معماريـة             وتجيء

النص الشعري الذي أحيل إليها وتأثيرها في تكوير البنى األساسية للرؤية الشعرية؛ وألجل تحقيق              

هذين األمرين اتخذت هذه الدراسة من المنهج التحليلي األسلوبي سبيالً، وتحركت فـي مـدارين               

  :اثنين

 على مستويي   يشير فيه الباحث إلى دور اإلحاالت في إنتاج النص الشعري         " إشاري ":المدار األول 

  .الصياغة والداللة ، وأهميتها للناقد والمبدع، ومعايير إجادة استضافتها في النص الشعري

يعرض فيه الباحث بعضاً من هذه النمـاذج الـشعرية التـي سـرت              " استكشافي ":المدار الثاني 

  .اإلحاالت في عروقها والكشف عن دورها في تكوين جسدية هذه النصوص وإبانة رؤيتها

، الذي  "بالمدار االستخالصي "استقرت هذه الدراسة في مداٍر يمكن للباحث أن ينعته          وقد  

يسجل فيه الباحث خالصة هذه الدراسة وأهم النتائج التي توصلت إليها وقد أعقب ذلك كله بثبـت                 

  .ألهم المصادر المراجع التي استندت إليها هذه الدراسة

  :المدار األول -1
يمة أساسية يتوقف عليها تـشكيل الـنص وكـشف رؤاه     تشكل إحاالت النص الشعري ث    

الشعرية وتقيم عتبة مهمة ، بواسطتها، ُيلَُج إلى النص من خالل الـربط بـين فهمـه وعالقتـه                   

باألعمال الفنية األخرى؛ استناداً إلى الترابطات القائمة فيما بينها؛ فأساس إنتـاج أي نـص هـو                 

 وتوسـع مـن      )1(.يل النص من قبل المتلقي أيضاً     معرفة صاحبه للعالم وهذه المعرفة ركيزة تأو      

داللة النص؛ فهي ظاهرة تحمل إلى الخطاب اإلبداعي أصواتاً أخرى إضافية تشاركه في إنتـاج               
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  فالنص يدفق معناه الذي يتضمنه وآخر متضمن في النص الذي أحيل إليه؛ أي إعـادة                )2 (.الداللة

   )3(.وثقافي لمؤلف النصسيسيعة من الوضع الإنتاج هذه اإلحاالت وإعطائها دالالت جيدة ناب

وهذه اإلحاالت تكتسب شرعية وجودها في النص من استنادها إلى آراء نقديـة قديمـة               

الوساطة بـين   : "وحديثة، على حد سواء، فالناقد العربي على بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه            

يقر أن األفكار كثيراً ما تتشابه فال  يرفض أن يكون توارد األفكار سرقة أدبية و       " المتنبي وخصومه 

، وكان ابن خلدون ذكر في المقدمة أنه كان ينصح لشباب العـرب أن              )4("مدعاة لالدعاء والتهويل  

يحفظوا عشرة آالف بيت ثم ينسوها ، فهم حين يكتبون الشعر بعد ذلك يكونون قد تمكنـوا مـن                   

ن ذلك وقفاً على شـاعر، فـي شـعرهم، دون       غة الشعرية التي تنثال عليهم انثياالً دون أن يكو        لال

  .)5(شاعر آخر

أن كل نص يتشكل من تركيبـة فـسيفائية مـن           "وترى الناقدة البلغارية جوليا كرستيفا      

؛ ومثل هذا الرأي نجده عند      )6("االستشهادات، وكل نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى        

القتباسات والمرجعيات واألصـداء،    أن كل نص هو نسيج من ا      "كلٍّ من روالن بارت الذي يرى       

أن المقروء الثقافي جزء ال يتجزأ من      "، وعند مارك إنجينو الذي يرى       )7("وهذه لغات ثقافية وقديمة   

، وهذه اإلحاالت قدر لكل نص، ال تنشط في نصوص وتبهت في أخرى، وإنمـا               )8("تجليات النص 

والبراعة؛ لذا ال يمكن الحديث عن      تنسحب على غالبية النصوص بدرجات متفاوتة من ناحية الكم          

إن العمل الفني ال يتخلق ابتداء من رؤية الفنان وإنما مـن أعمـال              " كتابة تبدأ من درجة الصفر      

إن النص الذي ينتج في هذه الحالة ليس بكراً ولم ينشأ من فراغ، وإنما خضع فـي                 "، و )9("أخرى

  .)10("اً إلى تكوين الذات الكاتبةداللته لنصوص متشعبة ومختلفة المرجعية تعود أساس

كما أن هذه اإلحاالت تلغي الحدود بين األدب والفنون األخرى وتجعلها مفتوحة بعضها             

إن النص عبارة عن نسيج من الملصقات والتطعيمات، إنه لعبة مفتوحة ومغلقة فـي              "على بعض   

ألول للنص؛ ذلك أنـه لـيس       الوقت ذاته، ولهذا السبب، فمن المحال أن تكتشف النسب الوحيد وا          

، وهـذا اإلطـار؛ أي      )11("للنص أب واحد، أو أصل واحد، بل مجموعة من األصول واألنـساب           

الكلمة أو العبارة تـصبح شـعرية إذا        "اإلحاالت، يضع كذلك، معياراً للشعرية كما يرى ريفاتير         

لى النمط الذي يتسم به     كانت تحيلنا إلى أسرة كلمات موجودة سلفاً، وإذا كانت عبارة فهي تحيلنا إ            

  .)12("تركيبها في تلك األسرة

وإذا كانت اإلحاالت، كما أشرنا من قبل، هي قدر كل نص، فهي كذلك، إجـراء فنـي                 

وحتى يتالشى المبدع مثل هذ اإللغاء ينبغي أن       "إبداعي مطلوب من كل مبدع توظيفه ببراعة فائقة         
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ث ال يـشعر أثنـاء      يحببلغة نصه األدبي ،     يسعى إلى الوصول إلى درجة من الذوبان واالمتزاج         

توظيفه إياها أن هنالك نتوءات تناصية أو تضمينية يمكن أن تستوقفنا لتأملها في ذاتها أو أن نرى                 

  .)13("رديفاً فنياً قوياً في إغناء داللة النص وإثرائها

موجودة ابات األخرى في نص من النصوص والعالئق النصية ال        تإن عملية اقتفاء أثر الك    

في داخله ، باإلضافة إلى التحويالت التي يقوم بها هذا النص لتلك النصوص، عملية معقدة تذهل                

وفي الواقع ال يهمنـى     : "الناقد عن تعريف النص وال يجعله شغله الشاغل كما يقول جيرارجنيت          

جلية، مع  النص حالياً إال من حيث تعاليه النصي ؛ أي أن أعرف كل ما يجعله في عالقة خفية أم                   

التواجد اللغوي ، وسواء أكان نـسبياً أم كـامالً أم           : وأقصد بالتداخل النصي  : غيره من النصوص  

  .)14("ناقصاً في نص آخر

وعملية االقتفاء هذه تجعل المبدع في حركة أفقية دائبة في جميع مراحل تكوين الـنص،      

فاوت قوة وعنفاً وكثافـة     وهي حركة تطال كل شيء من جهة السابق والمتزامن، وهذه الحركة تت           

تصل إلى ذروتها عندما تمتد إلى التراث بمختلف موضوعاته خاصة وأن اإلحاالت لم تعد وقفـاً                

على الشعر وحده كما كان شأن السرقات األدبية، الثقافة واألدب ولكنها أمست تشمل كل مظـاهر                

    )15 (..الحضارة كالصناعة والموضة

نص آخر، فإن ذلك ال يعني نقـصاً أو ضـحالة فـي             والحق إن المبدع عندم يحيل إلى       

  :الخيال أو ضموراً في اللغة، وإنما يقول بذلك لتحقيق أغراض ثقافية وجمالية منها

إظهار االطالع على ثقافة الغير، التمذهب أو التأدلج، تحريك اللغة من مرقـدها، وقـيم               

 وشخصيته، فال شيء أدعى إلى إبراز        ذلك نفياً للكاتب بل تأكيداً على أصالته       يعنوال ي )16(جمالية،

  )17(.أصالة الكاتب وشخصيته من أن يتغذى بآراء اآلخرين، فما اليث إلى عدة خراف مهضومة

هذا وتتنوع مصادر اإلحاالت وتتنوع فيما بينها، بيد أنها تصب في منبع واحد هو النص               

و عمداً مـن الـذاكرة بفعـل        إنه يستمد موارده من مصادر متباينة، منها ما يتشكل عفواً أ          "نفسه  

الدراسة والقراءة؛ أي من المخزون الشخصي ، والوعي والالوعي ، ومنها مـا يتـشكل بفعـل                 

، "التقمـيش "معايشة ظروف حوارية ، معينة ، ومنها ما يتشكل عند التنصيص ويمكـن تـسميته              

  )18("أيضاً؛ أ ي ما يطلبه الشاعر في صورة قصدية واعية
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  : المدار الثاني-2
  :نويهت

قبل البدء في مقاربة النصوص الشعرية المختارة ، البد من اإلشارة إلى أمرين اثنين يمثالن               

  :عصب هذه الدراسة ، وهما

اإلحاالت المقصودة ، هنا، هي تلك التي تجري في جسد هذه النـصوص الـشعرية محـل                  -1

ر مـن الكتابـات     الدراسة، ال تلك اإلحاالت التي تقع في الهامش كما يظهر في القليل والناد            

  .)19(الشعرية والنثرية

الت المعروفة لدى الكثيـر     االدراسة ليست مسحية شاملة؛ أي لن تتعرض لكل مصادر اإلح          -2

من الدارسين والباحثين، وإنما ستتعامل ، فقط، مع بعض النصوص الشعرية ، بغض النظر              

لجـسدية الـنص    عن مصادر اإلحاالت فيها، التي تنهض فيها تلك اإلحاالت بدور التـشييد             

وتجسيد رؤية الشاعر سواء أكانت تلك الرؤية تقف منها موقفاً تآلفياً أم تخالفياً أم محايـداً ،                 

ولعل الذي دفع الباحث إلى ذاك أن كثيراً من اإلحاالت ال يتعـدى دورهـا االستـشهاد أو                  

 .دون مساهمة تذكر في وصف معمارية النص الشعرينماذج من هذه اإلحاالت الكشف عن 

  )20 (:يقول الشاعر عبد الكريم السبعاوي

  وينحسر الزمن العربي الجميل

  أهز جذوع النخل

  فيشيح بخضرته عن دمي

  مسلماً خطواتي للتيه

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبـاً جنيـا          "هذا المقطع يتصل بالنص القرآني      

قد ضربت أطنابها فـي   "  تساقط ...هزي"  فالشرطية في هذا النص       )21("فكلي واشربي وقرِّي عيناً   

... أهـز "معمارية هذا المقطع الشعري بإنتاج شرطية معادلة على مـستوى الـصياغة فحـسب               

ينحـسر، أهـز، يـشيُح،      "، وتجسدت، كذلك، في اختيار مفردات ذات أبعاد حسية حركة           "فيشيح

ة التي كانـت    يحركوهذه الشرطية في هذا المقطع الشعري وكذلك المفرادات ال        ". خطواتي، مسلماً 

نتاجاً لقاحياً للشرطية القرآنية قد جاوزت الحدث القرآني ووقرت في وعي يشكل رؤية مأسـاوية               

  .للواقع العربي الرديء
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  :)22(ويقول الشاعر عبد الناصر صالح

  لك الماء يسقي براعم أغصانك الشامخات

  ويغسل وجهك من غيثان الشتات الخفي

  ريعيد إليك خطوط البهاء المصاد

  يجرف كل التماثيل والحقب الجاهلية

  يكسر أزمنة كنت فيها الضحية

  والمستباح الوحيد

وتاهللا ألكيدن أصنامكم بعـد أن تولـوا        : "يطل هذا المقطع الشعري على النص القرآني      

  .)23("مدبرين فجعلهم جذاذاً إال كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون

النبي إبراهيم عليه السالم وبين التماثيل تنتهي       وهذا النص القرآني يؤشر إلى تقابلية بين        

بتدميرها وفق السياق القرآني ، وهذه التقابلية تغرق هذا المقطع بالماء مـن خـالل ازدواجيـة                 

في أوردة األسطر الـشعرية الثالثـة    " اإلحيائية"الوظيفة المباشرة للماء، وتنسرب الوظيفة األولى       

، وتجري الوظيفة الثانية    " غسل الوجه، إعادة خطوط البهاء    سقاية البراعم،   : "األولى متمظهرة في  

الجـرف للتماثيـل والحقـب      : "في مرابع السطرين الخامس والسادس، وتجلت فـي       " التدميرية"

  ".الجاهلية، والكسر لألزمنة

والمقطع الشعري، عبر استيعابه لهذه التقابلية التي تجسدت في جسده من خـالل هـذه               

ماء يتجاوز الحدث القرآني ويضع هذه االزدواجية المعهودة في بؤرة وعي           االزدواجية الوظيفية لل  

ينسج من خالله رؤية درامية لهذا الواقع العربي المتردي الذي لن تعود إليه نصاعته ولمعانه إال                

  .عبر دماء الشهداء

  : )24(ويقول الشاعر رفعت سالم

  وفوق كلَّ غصن طائر نحاس وصرخة معلقة بخيط وهم ينقطع

  كل ساعة فتنفجر الصرخات إلى غيمة صخرية ال تبلى فتهطل حجارة

  .من سجيل

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل         : "يتصل هذا المقطع الشعري بقوله تعالى     

   ")25(كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل

دولها على الصياغة من خـالل تـدمير        فهذا النص القرآني ذو فاعلية تدميرية ترخي س       

العالقة التقليدية بين المفردات ووضع هذه المفردات غير المتجانسة في سياق جديد تـصبح فيـه                
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طائر نحـاس ، صـرخة معلقـة، تنفجـر          : "مشحونة بطاقات تعبيرية وداللية جديدة كل الجدة        

 هـذه المحاولـة     ، والنص الشعري عبـر    "الصرخات، غيمة صخرية، تهطل حجارة من سجيل        

يتجاوز الحدث القرآني ويضع هذه التجانسات الجديدة بين المفردات في بؤرة وعي خارجي على              

الحدث القرآني وينسج من خالل هذا الوعي رؤية مليئة بالفجيعة من هذا الواقع العربي الـرديء                

  .ومليئة برغبة ملحاحة بضرورة تغييره

  :)26(ويقول الشاعر عبد الكريم صالح

   على الطرقات قلعتنا بوجه الموتدمهم

  كانت صيحة الميالد: قال السور

  واجتمعت على دمهم أبابيل السماء

  وقبلته

  فطاف فوق المسجد المحزون

  يقرأ آية التكوين

  يرمي بالحجارة جوقة الغرباء

  يخرس كل ضوضاء الرصاص

  ويرشم الساحات بالورد الندي

لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم        أ: "يظهر في هذا المقطع الشعري النص القرآني      

 فهـذا الـنص     )27("يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل             

 :"القرآني ذو فاعلية تدميرية تتخلق في هذا المقطع الشعري عبر فعل حياتي تقوم به أبابيل السماء               

  "واجتمعت على دمهم أبابيل السماء وقبلته

ـ        هذه الدماء من الحالة القالعية المتصدية      فانتقلت ة  للموت؛ أي حالة الثبات إلى الحركي

  ".تطوف، تقرأ، ترمي، تخرس، ترشم: "المتنوعة األشكال

إن هذه القوة التدميرية التي انتقلت من األبابيل القرآنية إلى الدماء البشرية مـن خـالل                

لشاعر لتشكيل رؤية تومن بالكفاح طريقـاً       التقبيل قد تجاوزت الحدث القرآني وتكورت في وعي ا        

  .للخالص

  )28 (:يقول الشاعر عبد الكريم السبعاوي

  كالذكريات .. غزة تنهض كالحلم

  تئز الشرارات في موقد تطير الحكايات
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  ..ليلى تحب الفراشاتْ"

  تجمع إكليل ورد لجدتها ويسابقها الذئب 

  !فكاك؟.. أذناك.. يا جدتي فيما عيناك 

  قد نبتت في يديك المخالبملعونة أنت 

  "تصرخ ليلى

تظل عيون الصغار مسهدة للصباح  

  وتغفو عيون الثعالب

يتعلق هذا المقطع الشعري بحكاية الذئب الذي التهم جدة ليلى ثم لبس مالبـسها ليخـدع                

  .)29(الحفيدة ويوهمها بأنه الجدة حتى يتمكن من التهامها

شعري هيكالً سردياً يلغي الحدود المميزة تـشكيالً        وهذه الحكاية تشييد في هذا المقطع ال      

  :بين هذا المقطع وبين النثر؛ فالتسلسل السردي في هذا المقطع نراه سائراً على نحـو أرسـطي                

 البداية         الوسط        النهاية ، وهذه الهيكلية السردية قد مكنت هذا المقطع مـن بلـورة                              

مدينـة  / (والمكاني) الحلم والذكريات / (يه السياق الزمني  الكنائي الذي يتحدد عل   /محوره المجازي 

، وظاهر هذه الحكاية هو مقتل الجدة واكتـشاف أمـر           )ليلى، جدتها، الذئب  / (والشخصيات) غزة

  :الذئب، وهذا االكتشاف بشكل مكونين متضادين تماماً

  تظل عيون الصغار مسهدة للصباح    

  وتغفو عيون الثعالب    

ادان والهيكلية السردية بكل محتوياتها ترتكز في وعي خارج عن          وهذان المكونان المتض  

 -الحكاية األصلية فتشكل رؤية تكشف واقع اإلنسان الفلسطيني المعتمد على قواه التي ال تتعـدى            

  . إزاء ما يتعرض له من محاوالت محو وإبادة في ظل غفوة عربية-الكشف والصراخ 

   :)30(ويقول الشاعر أحمد مطر

  رب لدينا دائماًتنتهي الح

  إذ تبتدي 

  بفقاقيع من األوهام ترغو

  فوق حلق المنشد

  اهللا أكبر .. تُم ِترم"

  "فوق كيد المعتدي



 
 
 
 
 
 
 

322   إحاالت النص الشعري دراسة تحليلية أسلوبية 
  

  فإذا الميدان أسفر

  لم أجد زاوية سالمة في جسدي

  باعوا " األشرف"ووجدت القادة 

  قطعة ثانية من بلدي

اهمة فـي تـصوير     ينفتح هذا المقطع الشعري على أغنية وطنية أو شعبية ألجل المـس           

المفارقة بين االدعاء والحقيقة ، وهذه المفارقة تشكل معمارية هـذا المقطـع علـى المـستويين                 

ذات المـستوى   " أوهـام "اإلفرادي والتركيبي، فاالدعاء يظهر في شاشة هذا المقطع في مفـردة            

  : فوق حلق المنشد أغنية- غصباً -الرغوي المستمر المولد 

  راهللا أكب.. تُم ِترم " 

  ".فوق كيد المعتدي

: وأما الحقيقة فتتجلى عبر االنطفاء السريع لألغنية الذي تبدو آثـاره علـى الـصياغة              

ن تزامناً نمطياً بين    ل، وهذا االنطفاء كان من القوة بحيث أع       "فإذا الميدان أسفر  "،  "إذ تبتدي .. تنتهي"

لم : " في الفعلين    ةآثاره المركوز البداية والنهاية وأشر إلى قحط ميداني وأوجد حيزاً رحباً للبحث و          

، فاألول اتخذ صورة منفية مقلوبة تعكس حجم الحقيقة المذهلة والثاني مثبتة مترتبة             "وجدت"،  "أجد

  : عليها ولم تختلف عن مأساويتها

  "ووجدت القادة األشراف باعوا"

  ". قطعة ثانية من بلدي

على طرفيها قد اسـتقرت فـي        - بفعل األغنية  -وهذه المفارقة التي انبنى هذا المقطع       

وعي خارج على األغنية فشكل رؤية ال تقدم تمثيالً لسياق األغنية وكسرت عنصر المحاكاة وإنما               

  .تنسج خطوط رؤية تمقت الكذب واالدعاء وتميط اللثام عن الحقيقة

    )31 (:ومن هذه اإلحاالت قول الشاعر محمد عز الدين المناصرة

  والمغني

  كان في المقهي يغني

  يا عزيز العين إني

  لتراب الشام مشتاق وفي قلبي جروح 

  من ترى منكم يبيع اآلن لي

  كبداً بدون قروح
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، "آه يا عزيز عيني، أنا بدِّي أروح بلدي       "يالمس هذا المقطع األغنية الفولكلورية الشجية       

    )32 (:وتختلط أصداؤها في هذا المقطع مع البيت الشعري القديم الحزين

  بها كبداً ليست بذات قروح    ولي كبد مجروحة من يبيعني 

وهذا الخلط واالمتزاج بين األغنية والبيت الحزين ينعكس في الصياغة من جهة اختيار             

  ".إني لتراب الشام مشتاق: "تراكيب حنينية 

  :وأخرى شجنية

 ...وفي قلبي جروح  

  من ترى منكم يبيع اآلن لي    

  كبداً دون قروح    

ذا المزج يقُر في وعي الشاعر فيشكل رؤية تكشف عن موقف احتجاجي ضـد مـن                وه

  .تاجرو بقضية الشاعر وحرموه من االنتماء النضالي

    )33 (:ومن ذلك ، أيضاً ، ما يقوله الشاعر محمود درويش

  هذا هو العبد األمير    

  وهذا الناس الجياع    

  والقرمطي أنا أبيع القصر أغنية

  تياآلن أشهر كل أسئل

  وأسأل كيف أسأل

  والصراع هو الصراع

  والروم ينشرون حول الضاد

  ال سيف يطاردهم هناك وال ذراع

  كل الرماح تصيبني
وهي رحلة كـان الـشاعر       )34 (هذا المقطع يتصل برحلة المتنبي المعروفة إلى مصر،       

تماهيـاً بـين    المتنبي يتمنى منها كل خير ، األمان والجاه والسلطان والمال، وهذا االتصال يخلق              

التوحد مـع   : الشاعر درويش والشاعر المتنبي، وهو تماٍه يرخي بظالله على الصياغة من خالل           

  :القرمطي وأدائه

  والقرمطي أنا أبيع القصر أغنية"
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  األن أشهر كل أسئلتي

  "وأسأل كيف أسأل

  :ومن خالل التوحد معه في ثبات الحياة الممتلئة بالصراعات السياسية

  صراعوالصراع هو ال"

  الروم ينتشرون حول الضاد

  "ال سيف يطاردهم هناك وال ذراع

  :ومن خالل المصير الواحد

  "كل السهام تصيبني" 

وهذا التوحد الشخصاني واألدائي والظرفي والمصيري، ارتكز في وعي الشاعر خارج           

ـ                  الذاً رحلة المتنبي إلى مصر فشكل ، بذلك ، رؤية تكشف حال اإلنسان الفلسطيني الذي لم يجد م

  .يوفر له الحرية والخالص من العذاب واالضطهاد والقهر السياسي والفكري

    )35(: ومن هذه اإلحاالت ما يقوله الشاعر محمود درويش

  ذهبنا إلى عدن قبل تاريخنا فوجدنا اليمن

  حزيناً على امرئ القيس يمضغ قاتا، ويمحو الصور

  زمنأما كنت تدرك يا صاحبي أننا الحقان بقيصر هذا ال

هذا المقطع يطل على شخصية امرئ القيس، فقد كان شاعراً وأميـراً وعاشـقاً ماجنـاً                

وشريداً حيث طرده أبوه الملك حجر نتيجة مجونه فعاش طريداً في البالد ـ ثم بعد أن قتل أبـوه   

بائل حمل لواء الدعوة إلى الثأر له، وطاف يستنجد بالقبائل لتعينه على الثأر ألبيه ، ولما خذلته الق                

ذهب بستنجد بالقيصر، ثم مات مسموماً في طريق عودته من عند القيصر بعد أن سعى الوشاة ،                 

    )36 (.فيما تروي بعض المصادر بينه وبين القيصر فأهدى إليه حلة مسمومة فلبسها فمات

وهذه اإلطاللة تكوِّر تماهياً بين الشاعر درويش ، الذي فقد أرضه ووطنة وبات شـريداً               

 في بالد الناس، والشاعر الطريد امرئ القيس ، وهذا التماهي انسرب إلـى معمايـة هـذا             طريداً

  :المقطع من خالل الذهاب إلى قبائل العرب طلباً للنجدة 

  "ذهبنا إلى عدن قبل تاريخنا فوجدنا اليمن"

  :وعبر حالة الخذالن المتجسدة في الحزن والتخدر والنسيان

  "اتا ويمحو الصورحزيناً على امرئ القيس يمضغ ق"

  :ومن خالل االستنجاد الذي ال طائل منه الذي انتهى إلى اللحاق بالقيصر
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  "أما كنت تدرك يا صاحبي أننا الحقان بقيصر هذا الزمن"

وحالة التماهي هذه تقفز بواسطة هذا المقطع عن حالة امرئ القيس ، وعن طريق هـذا                

 الحكام والزعماء العرب، فالتجأ، صاغراً ، إلى        القفز ُيكشف واقع اإلنسان الفلسطيني المخذول من      

  .قيصر هذا الزمن

    )37 (:ومنها ما يقوله الشاعر عبد الكريم السبعاوي

  كأنك قد جززت غدائره الجبارة 

  )هل ترك الغزاة سوى جماجمهم(

  فردي الباب

  وابتسمي ينور برتقال المجد

  يحل الزيت في الزيتون

  تزداد السنابل وهج 

  سطيني فوق السرجويعتدل الفل

يتصل هذا المقطع بشخصية شمشون اإلسرائيلي قاطع الطريق الذي كان يعتـدي علـى            

 ونهايته في غزة على يد دليلية الفلسطينية التي جردته مـن قوتـه              -أموال الفلسطينيين وأرواحهم  

    )38 (.ومكنت شعبها من القضاء عليه

يني، وهذا الصراع تبدو مخايله     وهذه الشخصية تعكس الصراع بين اإلسرائيلي والفلسط      

في هذا المقطع في مشهده األخير مع شمشون وبدايته في اعتدال الفلسطيني فوق الـسرج، وهـذ                 

وهو فعل يعكـس قـدراً   " جززت"المشهد ترك بصماته في صياغة هذا المقطع عبر اختيار الفعل      

إلى قوة شمشون، وعبر البنـاء      الرامزة  " الغدائر"هائالً من الكره والقوة المبذولة للتخلص من هذه         

  :الصياغي الذي اتخدته األسطر الشعرية الخمسة األخيرة، وهي أسطر انبنت على الشرطية الخفية

  ".ينور، يحل ، تزداد ، يعتدل"    "ردي وابتسمي"

إن هذا المشهد األخير الذي يظهر فيه تجريد شمشون اإلسرائيلي من قوته الممثلة فـي               

عر عبر وعيه الستكمال الخالص من اليهـود ونهايـة وجـودهم فـي أرض               ينقله الشا " غدائره"

فلسطين، فالمسألة لم تنتِه بتجريد شمشون من غدائره والدليل إلى ذلك السطر األخير مـن هـذا                 

  :المقطع الشعري

  "ويعتدل الفلسطيني فوق السرج"    

    )39 (:ومن ذلك، قول الشاعر محمد عز الدين المناصرة
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  جار تسيرقلت لنا إن األش

  تركض في الوديان.. تقفز 

  ...في اليوم التالي يا زرقاء

  كان الجيش السفاح

  ينحر سكان البلدة في عيد النحر

  قلعوا عين الزرقاء الغالمة

  قلعوا التين األخضر من قلب الساحة

هذا المقطع الشعري يتصل بأسطورة زرقاء اليمامة التي ترمز إلى هذه القـوى التـي               

، وهـذه   )40(قبل وقوعها ولم يصغ أحد إليها وكانـت النتيجـة الـدمار للجميـع             تنبأت باألخطار   

األسطورة ببعديها التنبئي والحدوثي، قد شكلت جسدية هذا المقطع الشعري، فالبعد التنبئـي قـد               

تـسير،  : "واألفعال المضارعة " قلت لنا إن  : "استغرق السطرين األول والثاني واتخذ شكالً تأكيدياً      

، " في اليوم التالي  : " وهذا التنبؤ لم يمض عليه سوى يوٍم واحد حتى غدا أمراً فعلياً            "تركض، تقفز 

ومظاهر تحيقق النبؤة قد تجلت في الصياغة في األسطر األخيرة وهي مظاهر انطلقـت بظهـور       

  ".ينحر، قلعوا، قلعوا: "الذي مارس أفعاالً تدميرية " الجيش السفاح"

زرقـاء  "ي ، ارتكزا في وعي خارج عن داللة األسطورة وهذان البعدان التنبئي والتحقيق  

  .فشكل رؤية تكشف حجم التآمر ومقدار التدمير والتقتيل الذي لحق باإلنسان الفلسطيني" اليمامة

    )41(: ومن هذه اإلحاالت ما يقوله الشاعر محمود درويش

  تموز مر على خرائبنا

  وأيقظ شهوة األفعى     

       ...  

  ل في المنفىوتسائل األطفا     

  وصفاً.. أباؤنا مألوا ليالينا هنا      

  عن مجدنا الذهبي     

  قالوا كثيراً عن كروم التين والعنب     

  تموز عاد وما رأينا     

أحد الرموز اإللهية الرامزة إلى القـوة       " تموز"يحيل هذا المقطع الشعري على أسطورة       

      وبعثه تبدل الفصول أو تواري الحياة النباتية        روح الحقل ويوائم موته   "المنتجة في الطبيعة وقد ُعد 
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، وفي هذا المقطع تُعكس هذه الداللة لتدل على الشرِّ، وهـذا       )42(" في الشتاء، وظهورها في الربيع    

  : االستخدام العكسي ينعكس على الصياغة من خالل

  " وأيقظ شهوة األفعى"

  :ومن خالل ضياع الوصف الذهبي لألمجاد ألطفال المنافي

  "ز عاد وما رأيناتمو"

يشف عن رؤية تصور الواقع الفلسطيني      " تموز"وهذا االستخدام العكسي لداللة أسطورة      

  .المرِّ، وغياب األمجاد الذهبية وعجزها عن فعل أي شيء

     )43(: ومنها أيضاً ، قول الشاعر محمد حسيب القاضي

  هات يديك.. فخذ حذرك اآلن 

  قد زيفوا القرد محض غزال

  حمامة.. اب وصار الغر

  وقالوا عن الرمل كحل العيون

  ومن قلة الخيل شدوا على

  صهوات الكالب

  السروج

  وكيف الخروج.. فأين تسير 

  فإن أمامك.. أخاف عليك 

  درب السالمة

  ودرب الندامة

  فأيهما سوف تسلك يا صاح

  ..قل لي

   أصيح حذاٍر حذاٍر

  من الالبسين قناع الغبار

  ومن بسمة الحية الجبيلة 

  ا يقبل سكين قاتله من ذ

  ويعيش

  ومن ذا ينام على ظهر الحوت
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  ويبقى

  من ذا يعلق في رقبة الذئب

  !ويعود ؟.. أجراسه 

، وهذ المثل ينبنـي     "القرد بعين أمه غزال   : " المقطع الشعري يحيل إلى المثل الشعبي      اهذ

رات تنـشأ  دلية ترخي بظاللها على اختيارات الصياغة وهي اختيـا   ادليه مزاجية، وهي تب   اعلي تب 

  :مقايسة على هذا المثل

  .التراب           حمامة    

  .كحل عيون    الرمل    

  . سروج    صهوات الكالب    

دلية المزاجية كونت حالة حذٍر ؛ مما جعل الـصياغة تـشَّقْقُ إلـى تـساؤل                اوهذه التب 

يخلق لهما  وهما خاليان من عالمة االستفهام؛ األمر الذي        " فأين تسير ، كيف الخروج     : "ازدواجي

  :حالة سائبة ، ومساومة قاسية بين

  "درب السالمة ، درب الندامة"     

وحالة الحذر هذه لها ما يبررها وهذا ما جسدته جسدية النص من خالل اإلشـارة إلـى                 

  :اختفاء الحقيقة

  ".الالبسين قناع الغبار"    

  ".بسمة الحية الجبلية     

  :  الصياغة ومن خالل تلك المفارقة العجيبة التي تجلت في

  من ذا يقبل سكين قاتله"      

  "ويعيش     

  ومن ذا ينام على ظهر الحوت"      

  ".ويبقى      

  ومن ذا يعلق في رقبة الذئب"     

  .أجراسه ويعود     

دلية المزاجية وما تمخض عنها من حالة حذريـة جـراء اختفـاء الحقيقـة               اإن هذ التب  

القـرد بعـين أمـه      "خارج حدود المثل الشعبي     والمفارقة العجيبة قد ارتكزت في وعي الشاعر        
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، فتشكل بذلك رؤية تحذر من كم الكوارث السياسية واالجتماعية والهموم واآلالم القادمـة              "عزال

  .على األمة العربية

  :ويشمل أهم نتائج وتوصيات الدراسة: المدار الثالث
  .اإلحاالت ظاهرة فنية تعبيرية ال مناص منها -1

للولوج إلى النص، ليس فقط في النصوص الشعرية وحسب، بل فـي            اإلحاالت عتبة أساسية     -2

 .سائر أصناف النصوص السردية والفكرية المحضة القديمة منها والحديثة

اإلحاالت ليست حالة عبثية يقوم به المبدع، بل هي ظاهرة يقوم بها لتوجهات ومقاصد معينـة       -3

 .يطلبها المبدع 

 :مارية النص، وهذا التشكيل يتم بطرق مختلفةاإلحاالت تلعب دوراً مهماً في تشكيل مع -4

  .تشكيل من خالل البناء الصياغي لإلحالة  -

 .تشكيل من خالل الداللة المتوارثة لإلحالة  -

 .تشكيل من خالل الداللة التي تكتسبها اإلحالة من خالل ولوجها في النص  -

 .ةتشكيل من خالل التحوير والتعديل الذي يجريه المبدع في داللة اإلحال  -

اإلحاالت تسهم مساهمة فاعلة في رصف رؤية الشاعر أو تعضديها ، وهـذه الرؤيـة يـتم                  -5

تشكيلها في وعي خارج عن مالبسات اإلحالة ذاتها، بغض النظر عن موقف المبدع منها سـواء                

 .أكان هذا الموقف حيادياً أم تآلفياً أم تقابلياً

تجددة تجدد الحياة وقوة الحركة األفقية      اإلحاالت ال تقف عند مصادر معينة بل إن مصادرها م          -6

 .التي ينهض بها المبدع

تعدد طرائق اإلحاالت وتنوعها ، فتارة تكون خفية ، تحتاج إلى قدرة لماحة اللتقاطها، وأخرى           -7

 .واضحة

 .تساهم بعض اإلحاالت في رصف الرؤية دون المساهمة في بناء معمارية النص -8

 المبدع وال تشارك في بناء هيكلية النص، بل يقف          بعض اإلحاالت ال تساهم في رصف رؤية       -9

 .دورها عند االستشهاد

اإلحاالت التي ينم استخدامها عن قدرة فنية ، هي تلك اإلحاالت التي تندغم في الـنص دون                  -10

 .أن تشكل نتوءاً بارزاً يجعل الناقد أمام نصين متباعدين
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لنص خطاباً تخيلياً نافراً يحتاج     اجتماع أكثر من نمط إحالي في النص الواحد يجعل من هذا ا            -11

 .إلى مهارة نقدية عالية

 .المبدع ، الناقد، المتلقي: اإلحاالت تكشف عن ثقافة كلٍّ من  -12

 .اإلحاالت تخضع للسياق النفسي والموقفي والروؤي للمبدع -13

 .تكشف اإلحاالت عن تشابهات بين الماضي والحاضر في مختلف جوانب الحياة المختلفة -14

  :ة توصيات الدراس
  :دراسة اإلحاالت من زوايا متعددة منها

  .األبعاد الفكرية والثقافية لإلحاالت -1

 .إحاالت تقنيات الفنون في النص الشعري -2

 .العالقة بين إحاالت المتن وإحاالت الهوامش -3

  :هوامش البحث ومصادره ومراجعه
ركـز  ، الم 123محمد مفتـاح، ص   . ، د )استراتيجية التناص (تحليل الخطاب الشعري    : ينظر .1
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