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 شكر وتقدير


  عمى تكرميا باإلشراؼ عمى الرسالة بناف صالح الديفأتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى الدكتكرة الفاضمة 
 ر لي في خطكات البحث.كالتكجيو المستم

  ناىدة الكسواني : ةكأتكجو بالشكر إلى الدكتكر 

 محمد يوسؼ بنات  :كالدكتكر

 تكرميما بمناقشة البحث كما أبدكه مف مبلحظات.عمى 

باسـ الشاعر يكسؼ الخطيب  ككجيني  عميٌ  الذم أشار ،حسيف الدراويشكال أنسى الدكتكر الفاضؿ 
 كالبحث فييا. ،لقراءة أشعاره

حاد الكتاب الفمسطينييف الذم زاركا دمشؽ كاتٌ  ،ودانيمراد السّ السيد تكجو بالشكر الجزيؿ إلى كأ
 اعر كعممكا عمى جمع أشعاره في ثبلثة مجمدات كنشرىا .كتكاصمكا مع الشٌ 
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 الممخص 
ؿ لتحاك  ،اعر الفمسطيني يكسؼ الخطيبالشٌ  ية في شعررامزعة الدٌ تتناكؿ ىذه الدراسة ظاىرة الن     

  ةاعر الفكريٌ الكشؼ عف ىذه الظاىرة كمدل بركزىا لدل الشاعر، كلتبيف مدل ارتباطيا مع مكاقؼ الشٌ 
راسة مف ككنيا تعالج ىذه الظاىرة راما المختمفة، كتنبع أىمية الدٌ ي عبر بيا مف خبلؿ عناصر الدٌ التٌ 

 ي لـ يسبؽ أف درسيا أحد بصكرة مستقمة.ة في شعر الخطيب التٌ الفنيٌ 

اعر ليذه كمدل تكظيؼ الشٌ  راما في شعر يكسؼ الخطيب،راسة إلى رصد عناصر الدٌ كتيدؼ الدِّ      
بو اعر مف كاىتماـ الشٌ كالزٌ  اعر،كالمكاف كأثره النفسي عمى الشٌ  كعناصرىا الحدث كأنكاعو، الظاىرة،

خرل خصيات كدكرىا في تحريؾ الحدث كعبلقاتيا بالعناصر األكالشٌ  كمقارنة الماضي بالحاضر،
 راع كدكرىما في تطكر الحدث كتصاعده حتى بمكغو النياية.كالحكار كالصِّ 

 ة الشاعر،تتبع حيافكاف في التاريخي أماالمنيج  ،التكامميكاعتمدت الدراسة عمى المنيج      
كتناكلت  كفصميف كخاتمة، ،تمييدك  مقدِّمة في الدراسة كجاءت. في شرح القصائد كالتحميمي الكصفي 

البنية الدرامية  :كدرست في الفصؿ األكؿ حياة الخطيب كأىـ المراحؿ في حياتو، عفنبذة  ،ييدفي التم
، خصيات كأنكاعيااني الشٌ كدرست في الفصؿ الثٌ  .مفالحدث كأنكاعو، كالمكاف كالزٌ ك ، كمفيكميا

 كالحكار بنكعيو. ،اخمي كالخارجيراع الدٌ كالصِّ 

زعة الدرامية بعناصرىا المختمفة بشكؿ كاضح عند كقد خمصت ىذه الدراسة إلى ظيكر النٌ      
كعف  كعف األلـ الذم سببتو لو الغربة، ،ي عبر مف خبلليا عف مدل حنينو كحبو لمكطفالتٌ  ،الخطيب
 التي ظيرت بشكؿ كاضح في معظـ قصائده.كعركبتو قكميتو 
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Dramatic Tendency in Yusuf Al Khatib. poetry(Analysis Study) 

Prepared by: Maha Mahmoud Daoud Halabiyah. 

Supervisor: Banan Salah El-Deen 

Abstract 

This study is about the dramatic tendency phenomenon in the poetry of the Palestinian poet 

Yusuf Al Khatib.  

This study tries to reveal this phenomenon and how much it appears in Al Khatib’s poetry, 

it also shows the connection between the phenomenon and the poet’s intellectual position 

which he expresses through different dramatic members.  

The importance of this study is that it deals with this artistic phenomenon in Al Khatib’s 

poetry which hasn’t been studied independently before. 

The study aims to observe the dramatic members in Al Khatib’s poetry and how much he 

used the dramatic tendency and its parts in his work, events and its types, place and its 

mental effect on the poet. Time and its importance for the poet and comparing past with 

present characters and its role in moving the event and its relationship with the other parts, 

conversation and conflict role in developing the event until the end.  

The study depends on a descriptive integral manner. It includes an introduction, two parts 

and a conclusion. First, introduction, it talks about Al Khatib’s life shortly and the most 

important periods of his life. Secondly, first part, it studies the dramatic  structure, its 

definition, events, types, place and time. Thirdly, second part which studies characters 

types, inside and outside conflict and dialogue types. 

Finally, the conclusion which resulted to the clear appearance of dramatic tendency and its 

members in Al Khatib’s poetry. He used it to epress his love and longing to his country, 

the pain he feels because of being away from his country clearly in most of his work. 
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 المقدمة 
محمد بلـ عمى الحبيب بلة كالس  كالص   ،كفقنا إليوكى  ،با ما لـ نعمـ، كىدانا لمصكانمالحمد هلل الذم عم     

 كعمى آلو كصحبو كسمـ.

، كثيقان  عر مرتبط بو ارتباطان فمنذ ظيكر المسرح كالشِّ  ،عر بالمسرح ىي عبلقة قديمةعبلقة  الشِّ  إفٌ    
صكص كبعد أف استقؿ المسرح أصبح يعتمد عمى الن   ،طكيمةو  لفترةو يعتمد عمى الشعر فالمسرح كاف 

 ،القصيدة تستعير عناصر المسرح المختمفة مف )حدثراحت  ،غنائيان  عر معنىن كصار لمشِّ  ،ثريةالن  
؛ كذلؾ لمتعبير عف الكاقع  طمؽ عمييا )العناصر الدرامية(كزماف( كالتي أي  ،كمكاف ،كحبكة ،صراعك 

العربي بكجو عاـ كالفمسطيني بكجو خاص،  إلنسافعد نضكج ابف ،ـكمجتمعيالشعراء المر الذم عاشو 
صكر الكاقع بشكؿ كبير، فمـ تي تي راما الٌ صيدة التي تعتمد عمى الدٌ عف كاقعو بالق اعر يعبرأصبح الش  

 .توكمأسا بؿ انصير في ىمـك شعبو ،عف ذاتو معبران  ،جرد ناظـ لمقصيدةاعر مي يعد الشِّ 

طيني "يكسؼ الخطيب" ساعر الفم: الشِّ  راما لمتعبير عف شعرىـعراء الذيف استخدمكا الدِّ كمف الش     
يبة الذيف أنجبتيـ ىذه األرض الطٌ  ،ادعراء الرك "مجنكف فمسطيف"، كىك مف الش  الذم أطمؽ عمى نفسو 

 فالشاعر عاش مرارة الغربة كالتشرد  ،جمياأكتفانكا مف  ،القضية الفمسطينية يا كحممكا ىـ  كرضعكا حب  
 عف كالغربة بأسمكب كاضح كبسيط بعيد عف حياة الظمـ معبران  ،حاسيسأرقى األ فجاء شعره حامبلن 

  تاتالمعبرة عف حالو كحاؿ شعبو في الكطف كالشٌ  ،كتغمب عميو التمقائية الكاضحة ،صنعكمؼ كالتٌ التٌ 
ـ   (دكرا الخميؿ  ) مف فمنذ خركج الشاعر سخر قممو لمقضية  كىك يي  ،إلى دمشؽإلى األردف ث

فيك  ،عركبةيغفؿ عف قضايا ال أفٍ  يعبر عف كطنو دكف صادحان  فمسطينيان  الفمسطينية فأصبح صكتان 
 في دكاكينو كلـ ييدأ حتى غيبو المكت. ككاف ذلؾ كاضحان  ،عبر عف عركبتو شاعر قكميٌ 

 .(دراسة :)تحميمية في شعر يكسؼ الخطيب" ةراميٌ الدٌ  زعةالنٌ : " راسةكجاء عنكاف الدٌ 

ف أ التي لـ يسبؽ ،في شعر الخطيب رامية "زعة الدٌ ظاىرة النٌ  " مف ككنيا تعالج تياكتنبع أىمي   
 .ةدرسيا أحد بصكرة مستقم

عط حقو لـ يي  واعر، كما أن  ىـ األسباب التي دعتني لدراسة شعر يكسؼ الخطيب ىي: شاعرية الشٌ أك    
 .ميغيبان عف الٌشيرة  عف األضكاء عراء فبقي بعيدان كغيره مف الشٌ 
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مدت عمى البناء التي اعت ،اعر مف خبلؿ قصائده: إلى تسميط الضكء عمى الشٌ  راسةكىدفت الدٌ      
كالزمف ىك  ،فالمكاف فمسطيف كسكريا كباقي الدكؿ ،عبير عف مكقفو اتجاه كطنو كعركبتورامي في التٌ الدٌ 

ة منذ نكسة حزيراف عاـ ة العربيٌ األمٌ زمف االنكسارات كاإلحباطات التي تعرضت ليا فمسطيف ك 
 اعر.شٌ ي في شعر الراسة إظيار الجماؿ الفن  أردت مف خبلؿ الدٌ ك  ،(1967)

ة ااعتمدت عمى المنيج التاريخي في تتبع حيف ،التكامميكاعتمدت في دراستي عمى المنيج      
 إظيار جماؿ القصائد كشاعريتيا. ذلؾ أنو يساىـ في، الكصفي في شرح القصائدالتحميمي ك  ،اعرالشٌ 

عرية الكاممة الشٌ أم ا أىـ المصادر كالمراجع التي اعتمدت عمييا في ىذه الدراسة :ىي األعماؿ    
كفي حدكد  ،يمييا مصادر كمراجع استندت عمييا في بعض المسائؿ الن ظري ة ،اعر بالدًّرجة األكلىلمشٌ 

 .ما اطمعت عميو ال يكجد دراسة مستقمة تتناكؿ مكضكع النزعة الدرامية في شعر يكسؼ الخطيب

 شعر الخطيب:التي تناولت  ابقةراسات السّ ومف الد  

الجامعة  -األردف  ،رسالة ماجستير ،أمؿ جماؿ أبك عيده ،حياتو كشعره ،يبيكسؼ الخط -1
 ـ.2002،األردنية

منشكرات -دمشؽ  ،1ط ،ناىض حسف )فائز العراقي( ،ذاكرة األرض، ذاكرة النار ،يكسؼ الخطيب-2
 . 2004،اتحاد الكتاب العرب

، 2004،القاىرة -كالدراسات معيد البحكث ،سالـ أبك محيسف ،ة في شعر يكسؼ الخطيبدراسة فنيِّ -3
 لـ أعثر عمييا بؿ أيشير إلييا في دراسة أيخرل .

-ق1436،جامعة األزىر -غزة ،خميس محمد حسف جبريؿ ،التناص في شعر يكسؼ الخطيب-4
 ـ.2015

 . 6،2012ع ،مجمة مجمع القاسمي ،عمر عتيؽ ،يني في شعر يكسؼ الخطيبالتناص الدٌ -5

 ،لمبحكثجامعة الخميؿ مجمة  ،عمر عتيؽ ،الخطيب التناص األدبي في شعر يكسؼ-6
 .1،2013ع،8مجمد
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في التمييد لسيرة تعرضت  ،تمييد كفصميف كخاتمةك  مقدمة راسة مككنة مف :كجاءت الدِّ    
لدراما مف حيث : مفيكميا ا سبقيا الحديث عف ،مباحث ةجاء في ثبلثفالفصؿ األكؿ : أما،الٌشاعر
 .فييا كأبرز مف تحدث تيا كنشأ

 ،كاإلبتداء بالحبكة ،اية السردكبد ،كحدث ىابط ،حدث صاعد: الحدث كقسمتو إلى كتناكلت     
 ،كالمكاف الكاسع المقفر ،المكاف كتعرضت لممكاف المغمؽ :في المبحث الثاني درست ك  .كالحذؼ 

  .كدرست في الزمف االسترجاع الفردم كاالسترجاع الجمعي كالكطف الفردكس المفقكد .

درست في المبحث : مباحث  ةكقسمتو إلى ثبلث ،باقي العناصر الدرامية ثاني في الفصؿ الست در ك    
 ،اريخيةسطكرية كالت  ينية كاألالدِّ ك  ،مزيةخصيات الر  كتناكلت الشٌ  ،خصيات كعبلقتيا باألحداثاألكؿ الشٌ 

بحث الثاني كفي الم ،كشخصية المتخاذؿ ،اعر كشخصية المرأةائر عند الشٌ كتطرقت لشخصية الثٌ 
الث درست الثٌ  كفي المبحث اعر،اخمي كالخارجي كعبلقتو بمكاقؼ الشٌ راع بنكعيو الدٌ تحدثت عف الصِّ 

 . اخمي كمدل أثره في نمك الحدث كتطكرهالخارجي كالدٌ  الحكار

نييتيا ببعض كأ ،بعض النتائج التي تكصمت إليياراسة أكردت خاتمة قدمت فييا كفي نياية الدٌ    
 .كصياتالتٌ 

 فعميو تككمت كبو أستعيف. ،كفيؽ في القكؿ كالعمؿكأساؿ اهلل التٌ 
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 تمييد: حياة الشاعر 
 اسمو ونسبو:

 جازة في الحقكؽحصؿ عمى اإل ،خميؿ في فمسطيفكلد في دكرا ال ،ىك يكسؼ محمكد الخطيب   
 .1955كعمى دبمـك الحقكؽ العامة مف الجامعة السكرية عاـ 

 مولده ونشأتو:

كتمقى تعميمو االبتدائي في مدارسيا ثـ ،(ـ 1931)ادس مف آذار عاـ في السٌ " د الشاعر كاف ميبل   
عمؿ بعدىا لفترة قصيرة في إحدل الصحؼ المحمية في ك  انكية في مدينة الخميؿ،انتقؿ ليكمؿ دراستو الثٌ 

بي استو التحؽ بحزب البعث العر كبعد أف أنيى در  (،ـ1951األردف قبؿ أف يتكجو إلى دمشؽ عاـ)

 .(1)"شتراكياال

 األعماؿ التي مارسيا:

مارس العمؿ اإلذاعي في سبع إذاعات عربية لمدة خمس عشرة سنة، كالعمؿ الصحفي في عدة "   
منذ عاـ  كمديرىا دار فمسطيف لمثقافة كاإلعبلـ كالفنكف كىك مؤسس، ةة كأردنيٌ ة كلبنانيٌ صحؼ سكريٌ 

 (2)."(ـ1966)

 األلقاب التي أطمقت عميو:

"نراه ك "، "كمجنكنيا"،"كعندليب فمسطيف "كسنديانتيا سيؼ فمسطيف"، بعدة القاب منيا،" الخطيب قبل   
قصػيدة إال كفييػا مػا أحب كطنػو بجنػكف كمػا مػف  ثـ نجده مناضبلن بيف الشعراء، شاعران بيف المناضميف،

كمدرسػة ، ان ميقاكمػةبؿ ترؾ ركح لـ يترؾ دكاكيف شعرية كأعماالن نثرية ثكرية فحسب،ك  ،بيظير ىذا الح
في الجرأة كالدفاع عف الحؽ كالكطف، كعدـ مماراتو أصحاب السمطاف كىك مادفع ثمنو بمحاكلة طمسو، 

                                                           
 6مجمد ،1ط ،بيركت، دار الكتب العممية –(، لبناف2005كامؿ سمماف معجـ الشعراء )مف العصر الجاىمي حتى  ،الجيكرم (1)

 . 187ـ، ص2005 –ق1426

 .    6+5ـ، ص2002 ،يكسؼ الخطيب حياتو كشعره، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية ،أمؿ ،أبك عيدة (2)
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بمػدة  ،حتى مف بمدتػو كمسػقط رأسػو ،ف قميبلن مف الفمسطينيف يعرفكنوإف الرجؿ كرغـ شيرتو العربية فإذ أ

 .(1)"دكرا التي كثيران ما أبرؽ إلييا بأشعاره كسبلمو

 " :كمما قالو حكؿ ىذه المطاردة ،مطات لتعاقبوفو السٌ بمد تتمقٌ  إلىرب مف بمد اعر كغي كرد الشٌ لقد طي     
كشٌردتني فكؽ كؿ أرض كتحت كؿِّ سماء..أف اغتربت  كاف لٌما خمعتني جميع القبائؿ "الجئان بامتياز "،

في ذات ليمة ميثقبلن  ،قر "كحيدان عمى أحقاب ىذا، كفي عقر دارم بدكف دار ..إلى أف نزلت في "عب
جميع أكجاع  ،نصحني بكصفو شافية ،فمف بعد أف أخذني شيخ شياطينيا باألحضاف. بجميع األحزاف

مطانٌي دكنؾ باب الميؿ السٌ  كحرفان بحرؼ : ،كممة بكممة ،الحب كالحنيف تيعرؼ "بالنسياف".. كقاؿ لي
نا ضامف لؾ أف الٌميك كالجنس كالخمر ..ك فاغرؽ في ممذاتو حتى آخر العمر، في بحر زاخر م ،البييج

 (2)"تحظى بنعمة النسياف.. حتى الحقيقة أنؾ إنساف !!.. أفٍ 

لكنو لـ ينتكب كلـ ينتكس، بؿ ظؿ   ،كتب عف النكبة كالنكسة الخطيب " أفعصمت كيرل الدكتكر    
 و كاف األمثكلة عفأنٌ  ميا لقيمة النبيمة التي قدٌ ا حالمان بمستقبؿ أفضؿ.. مف ىنا فإف   ،مؤمنان بقضيتو

  (3)فظؿ  مثاالن يحتذل بو...... ،رجؿ عاش قضيتو كشعره

كمحفكفة  ،لغة شعرية معجكنة حركفيا بالدـ كالزيتكف مضمخة بالسعتر البرمٌ "يكسؼ الخطيب:    
كتر تعزؼ عميو الريح فتراه  ،بيالة القداسة المتصمة بالشيادة كالقدس كالعركبة كالرسالة الخالدة

عرب تعيدىـ فمسطيف إلى كحدة الصؼ كالمكقؼ كاليدؼ لً  ،يضطرب كمف اضطرابو ينبعث الحداء

 . (4)"كالكرامة

 

 

                                                           
 . /http://www.aljazeera.netالرجكب، عكض، يكسؼ الخطيب بيف الثكرة كالسياسة،  (1)
 .3/27، 2011ر فمسطيف لئلعبلـ كالثقافة كالفنكف، دا -، دمشؽ1األعماؿ الشعرية الكاممة، ط  ،يكسؼ،الخطيب(2)
، مكقع ديكاف العرب، عمى رابط  2011يعقكب، أكس داكد، يكسؼ الخطيب في دمشؽ، ( 3)

article=29606http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_ . 
منشكرات اتحاد الكتاب العرب،  -دمشؽ،1ط ،يكسؼ الخطيب )ذاكرة األرض..ذاكرة النار( ،حسف، ناىض )فايز العراقي ((4)

 .9، ص2004

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=29606
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=29606
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  :أعمالو الشعرية 

( ـ1955- 1950ىػػػػػػذا الػػػػػػػديكف أكؿ مػػػػػػرة بدمشػػػػػػػؽ عػػػػػػػاـ ) صػػػػػػػدر: ك العيػػػػػػوف الظمػػػػػػػاء لمنػػػػػػػور -1
كضػػػػـ  ،(1)زة مجمػػػػة ا داب " عنػػػػدما فػػػػازت قصػػػػيدتو العيػػػػكف الظٌمػػػػاء لمنػػػػكر بجػػػػائ ،عمػػػػى نفقػػػػة زمبلئػػػػو

"ىمسػػػػػػة الجػػػػػػئ"  "كبػػػػػػبلط الشػػػػػػيداء " كالعيػػػػػػد يػػػػػػأتي غػػػػػػدا "، كأطمػػػػػػؽ  ،مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف القصػػػػػػائد منيػػػػػػا
"مرحمة  الجػػػػػػػرح الفػػػػػػػائر "كفيػػػػػػػو عبػػػػػػػر الشػػػػػػػاعر عػػػػػػػف ىمػػػػػػػـك الشػػػػػػػعب ،عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػة الشػػػػػػػعرية

ه بعػػػػػض كأىػػػػػداه إلػػػػػى العيػػػػػكف الظٌمػػػػػاء لمنػػػػػكر كنثػػػػػر فػػػػػي شػػػػػعر  ،(ـ1948) الفمسػػػػػطيني بعػػػػػد نكبػػػػػة عػػػػػاـ
كعبػػػػػػر فيػػػػػػو عػػػػػػف  ،كنقميػػػػػػا مػػػػػػف مجاليػػػػػػا السياسػػػػػػي إلػػػػػػى رحػػػػػػاب التعبيػػػػػػر الشػػػػػػعرم ،القضػػػػػػايا الكطنيػػػػػػة

أك العػػػػػكدة لمػػػػػكطف تحػػػػػت ظػػػػػؿ  ،دعػػػػػكة نفيػػػػػر البلجئػػػػػيف بػػػػػيف االسػػػػػتيطاف فػػػػػي بعػػػػػض الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة
كتحػػػػػػػػػدث فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػديكاف عػػػػػػػػػف الغربػػػػػػػػػة بنغمػػػػػػػػػة حزينػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػبو الكقػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػى  ،الحكػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػػرائيمي

  .(2)األطبلؿ

كمػػػػػػف قصػػػػػػائد (عػػػػػػف دار ا داب بعنػػػػػػكاف عائػػػػػػدكف   ـ1959عػػػػػػاـ ) صػػػػػػدر :ليب الميػػػػػػاجرالعنػػػػػػد-2
كقػػػػػػػػد جػػػػػػػػنح الشػػػػػػػػاعر إلػػػػػػػػى  ،"العنػػػػػػػػدليب الميػػػػػػػػاجر"، "كحكايػػػػػػػػة الجػػػػػػػػئ"  "كنغػػػػػػػػـ لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػتـ " فالػػػػػػػػديكا

بػػػػيف األردف كالشػػػػاـ كمصػػػػر  كػػػػاف الشػػػػاعر متػػػػنقبلن .الركمانسػػػػية فػػػػي بعػػػػض قصػػػػائده كفػػػػي ىػػػػذه الفتػػػػرة 
إلػػػػػػى كىػػػػػػرب  ،كر فػػػػػػي ىػػػػػػذا الػػػػػػديكاف حنينػػػػػػو إلػػػػػػى كطنػػػػػػو فمسػػػػػػطيفك الككيػػػػػػت كلبنػػػػػػاف كىكلنػػػػػػدا، كصػػػػػػ

 .(3)"خذ يعبر عف كاقع األمة العربية في تمؾ الفترةأالطبيعة مف خبلؿ قصائده كما 

مػػػػػػػف قصػػػػػػػائد ىػػػػػػػذا الػػػػػػػديكاف  ـ1964دار الطميعػػػػػػػة المبنانيػػػػػػػة عػػػػػػػاـ   كأصػػػػػػػدرتو :واحػػػػػػػة الجحػػػػػػػيـ-3
صػػػػػػدر ىػػػػػػذا الػػػػػػديكاف بعػػػػػػد أف  ،ردمء""كدمشػػػػػػؽ كالػػػػػػزمف الػػػػػػ ،زائريػػػػػػة""كمطػػػػػػالع ج،"الطريػػػػػػؽ إلػػػػػػى يافا"

كخػػػػػػرج منيػػػػػػا عمػػػػػػى  ،مكػػػػػػاف إلػػػػػػى جردتػػػػػػو الػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػة مػػػػػػف ىكيتػػػػػػو العربيػػػػػػة كطاردتػػػػػػو مػػػػػػف مكػػػػػػاف
كذلػػػػػؾ فػػػػػي  ،الػػػػػكطف إلػػػػػى الحنػػػػػيف كالشػػػػػكؽ كالميفػػػػػةظيػػػػػكر ىػػػػػذا الػػػػػديكف نممػػػػػح فػػػػػي ك ، (4) "أمسػػػػػترداـ

 ."كمف بحر يافا النسيـ" ،قصيدة "النرجسة الحمراء"

                                                           
 . 1/57 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،يكسؼ ،الخطيب ينظر : (1)
 . 26-25 ،أمؿ، يكسؼ الخطيب حياتو كشعره ،أبك عيدة ينظر : (2)
 .21ص ،فـ . ،أمؿ ،ك عيدةأب (3)
 . 31،صف .أبك عيدة، أمؿ، ـ (4)
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مػػػػف قصػػػػائد ـ( 1970-1965)مػػػػف عػػػػاـمحمػػػػد إلػػػػى ا مرحمػػػػة الطريػػػػؽ سػػػػماىأوىنػػػػاؾ مرحمػػػػة  -4
ك"بالشػػػػػػاـ أىمػػػػػػي كاليػػػػػػكل بغػػػػػػداد "كفػػػػػػي  ،ىػػػػػػذم المبليػػػػػػيف كعناقػػػػػػا لػػػػػػؾ أييػػػػػػا الصػػػػػػبح ،ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة

كنبػػػػذ الفرقػػػػة بعػػػػد  ،الكحػػػػدةإلػػػػى قصػػػػائده دعػػػػكة كاضػػػػحة منػػػػو إلػػػػى رفاقػػػػو البعثيػػػػيف فػػػػي العػػػػراؽ كسػػػػكريا 
باستحضػػػػػار الرمػػػػػكز الدينيػػػػػة مػػػػػف أمثػػػػػاؿ صػػػػػبلح الػػػػػديف  تميػػػػػزت ىػػػػػذه الفتػػػػػرة ،الجفػػػػػاء الرسػػػػػمي بينيمػػػػػا

 .رضي اهلل عنو كعمي

( ككتػػػػب قصػػػػيدة رأيػػػػت ـ1988نشػػػػرتو دار فمسػػػػطيف لمنشػػػػر كالثقافػػػػة عػػػػاـ ) :رأيػػػػت ا  فػػػػي  ػػػػزة-5
كذلػػػػػػػؾ عنػػػػػػػدما تػػػػػػػذكر البلجئػػػػػػػيف فػػػػػػػي غػػػػػػػزة فػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ الفتػػػػػػػرة كمػػػػػػػف  ،(ـ1970اهلل فػػػػػػػي غػػػػػػػزة عػػػػػػػاـ )

        ي تحػػػػػػدث فييػػػػػػا عػػػػػػف شػػػػػػيداء ليمػػػػػػة الفػػػػػػرداف عػػػػػػاـالتػػػػػػ ،"أنيػػػػػػض مػػػػػػف جنػػػػػػازتي كأمشػػػػػػي": قصػػػػػػائدىا 
كفػػػػػػػي قصػػػػػػػيدة "سػػػػػػػريناد القمػػػػػػػر  ،ككمػػػػػػػاؿ ناصػػػػػػػر ( محمػػػػػػػد يكسػػػػػػػؼ النجػػػػػػػار ككمػػػػػػػاؿ عػػػػػػػدكاف1973)

التي جػػػػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػػػػرل استشػػػػػػػػػػػػػياد ،األحمػػػػػػػػػػػػػر" كذكػػػػػػػػػػػػػر فييػػػػػػػػػػػػػا عمميػػػػػػػػػػػػػة الخالصػػػػػػػػػػػػػة الفدائيػػػػػػػػػػػػػة
 (1) ."(1974)الثبلثة

المكتبػػػػػػة اإللكتركنيػػػػػػة كىػػػػػػك ديػػػػػػكاف شػػػػػػعر سػػػػػػمعي مسػػػػػػجؿ عمػػػػػػى أشػػػػػػرطة  : مجنػػػػػػوف فمسػػػػػػطيف -6
 .( ـ1980)دمشؽ 

حمػػػػػؿ  ،ي لػػػػػـ تنشػػػػػر  فػػػػػي ثبلثػػػػػة مجمػػػػػداتكقػػػػػد جمعػػػػػت ىػػػػػذه الػػػػػدكاكيف باإلضػػػػػافة إلػػػػػى القصػػػػػائد التػػػػػ
" سػػػػيأتي الػػػػذي بعػػػػديأمػػػػا المجمػػػػد الثػػػػاني أطمػػػػؽ عميػػػػو"  ،"العنػػػػدليب الميػػػػاجرعنػػػػكاف "المجمػػػػد األكؿ 

شػػػػاعر فػػػػي المجمػػػػدات الثبلثػػػػة "ككتػػػػب تحػػػػت اسػػػػـ ال امنػػػػع الخمػػػػرة عنػػػػيك المجمػػػػد الثالػػػػث  بعنػػػػكاف "،
 "."مجنوف فمسطيف

 وفاتو

، عف (2011)ادس عشر مف حزيراف عاـ في السٌ  ،في يكـ الخميس "ؿ فارس فمسطيف كعندليبياترجٌ 
  .(2)" م لـ يمتئـ بعكدتو إلى  أمو فمسطيفازؼ الذٌ تاركان خمفو جرحو النٌ  ،عمر ناىز الثمانيف

 

                                                           
 . 93-3/81األعماؿ الشعرية الكاممة،  ،ينظر :الخطيب ( 1)
 . https://paltoday.ps/ar/post/111519، ككالة فمسطيف اليكمية لؤلخبار 2011خبر كفاة الشاعر،  (2)

https://paltoday.ps/ar/post/111519


8
 

 

 

 

 وؿالفصؿ األ 

 (1) الدرامية (يةلبننزعة )االعناصر   
 

         المبحث األوؿ: الحدث 

 المكاف  اني:المبحث الثّ 

 مفالث: الزّ المبحث الثّ 
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 توطئة

 مفيوميا  البنيةأواًل: 
 ال بد  مف اإلشارة إلى مفيكـ البنية لغة كاصطبلحان  ،عف الحدث الدراميقبؿ الخكض في الحديث    

كفي  .(1)"كالبني نقيض اليدـ ،مف البنياف تان بلف بيبنى ف:"الجكىرم في الصحاح يقكؿ  لمغةففي ا

ـ   االصطبلح " بنية الشعر إنما : ذلؾ بقكلو قدامو في كتابو نقد الشعركعرفيا  ،بالبنية قاد قديمان النٌ  اىت
ألفاظو  عر عمى أفٌ : " فبنية ىذا الشٌ  ؽ عمى شعر امرؤ القيس قاؿلما عمٌ ، ك (2)ىي التسجيع كالتقفية"

عر البنية ىي بناء الشٌ  و قصد أفٌ كنستشؼ مف ذلؾ أنٍ  (3)أشير بيا إلى معاف طكاؿ"مع قصرىا قد 
 فتعطيو خصكصيتو الفنية كتجعمو يختمؼ عف النثر كطريقة تأليفو. ،ي تؤسس كتصاغ بياريقة التٌ كالطٌ 

 اىي مجمكعة العبلقات بيف األجزاء التي تتككف منيا القصيدة مع بعضي "كىناؾ مف يرل أف البنية   
 .(4)"بحيث يككف كؿ بيت شعر مستقؿ بذاتو ال يحتاج إلى ما قبمو أك ما بعده

ا إلى ما كانت تعنيو مف تركيب كفي النقد الحديث، ظيرت البنية بتعريفات مختمفة، كذلؾ استنادن    
كلية يا نسؽ مف العبلقات الباطنية المدركة كفقا لمبدأ األنٌ إ"بيت الشعرم، كمف تعريفات البنية كتنسيؽ لم

ىك نسؽ يتصؼ بالكحدة الداخمية ،  مف حيث جزاء كلو قكانينو الخاصة المطمقة لمكؿ عمى األ
كعمى نحك  ،تغيير في العبلقات إلى تغيير النسؽ نفسو كاالنتظاـ الذاتي عمى نحك يفضي فيو أمٌ 

 .(5)" عمى معنىيغدك معيا النسؽ داالن لمعبلقات عمى داللة  ينطكم معو المجمكع الكميِّ 

 العبلقات الذاتية بيف شامبلن  ،لمقصيدة الشعريةتركيب ميككف البنية  أفٌ كنخمص مما سبؽ إلى    
ة بما يضـ االتساؽ الداخمي كاالنسجاـ بيف مككناتيا، بحيث تتبع منظكمة فكرين  ،مككنات القصيدة

                                                           
دار العمـ لممبلييف،  -الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر، بيركت  (1)

 .7/136، مادة بنى. 1987
 .58ص ،أبك الفرج، قدامة بف جعفر، نقد الشعر، تحقيؽ: كماؿ مصطفى، القاىرة، دت (2)
 .152ص  ،ـ . ف ،أبك الفرج (3)
مطبعة  -بف رشيؽ، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد،القاىرة القيركاني، ا (4)

 .261، ص1955السعادة، 
دار آفاؽ عربية لمصحافة   -كيرزكيؿ، أديث، عصر البنيكية مف ليفي شتراكس إلى فككك، ترجمة: جابر عصفكر،العراؽ (5)

 .289، ص1985كالنشر، 
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البناء القائـ  فإذا كاف ،لمقارئ إيصالولما يريد الشاعر  كاحدة، كلكنيا بشكؿ متسمسؿ تعطي أفكاران 
 ، يعطي المعنى المراد منو.، ككاضحان متماسكان 

 راميةزعة الدّ النّ : ثانياً 


فيك  مف مقره، كىك األصؿ في المعنى ،نزعو نزعان قمعو كجذبو" :النزعة مف الناحية المغكية ىي
بو كالنزكع كبالشعر تمثؿ نازعو غالبو فقم ،كنزع نزعان كنزكعان عف األمر انتيى ككؼ ،كنزيع ،منزكع

 (1)".الكبير كالحنيف إلى األكطاف

كناد أ باطف في المي عند ليبنتز مبدك  ،ك ميؿ نحك عمؿ إرادمأفنزع يعني رغبة " :أما في االصطبلح   
الرغبة الكاعية التي تسكؽ اإلنساف إلى  دراؾ إلى أخر كعند سيبنكزا :إك انتقاالن مف أحدث تغيريان يي 

الدامية ىي ميؿ الشاعر إلى ادخاؿ العناصر الدرامية في قصائده حتى كبيذا فالنزعة  ،(2)"العمؿ
 كلينقؿ أفكاره لممتمقي بأسمكب مشكؽ يشده كيجذبو لمقصيدة. ،يعطييا طابع  الحركة

 مفهىم الذراماحالخاً :

كتعني محاكاة السمكؾ  ،( كمعناىا ىك فعؿ الشيءDram) فتعكد إلى الكممة اليكنانيةالدراما "أما    
لتحقيؽ ىدؼ ما  ،كيرل )باكسكيؿ( أف الٌدراما نكع مف الفنكف التي يؤدييا ممثميف ،شرم كعرضوالب

أما   (3)" محاكاة لفعؿ إنساف"أما أرسطك فيعرفيا بأنيا:  ،كتتككف مف مشاىد متسمسمة حكؿ مكضكع ما
ة تدكر حكؿ القائـ عمى تصكر الفناف لقص ،بأنيا شكؿ مف أشكاؿ الفف األدبي "العناني فقد عرفتيا

كبالٌصراع  ،شخصيات تدخؿ في أحداث كتتسمسؿ أحداث ىذه القصة بالحكار المتبادؿ بيف الشخصيات
كالٌديككر  ،كتتجسد ىذه الصكرة عف طريؽ الممثميف ،الذم ينشأ كيتأـز ثـ ينتيي  بيف القكل المتصارعة

                                                           
 . 39-436ص ،1960بيركت، منشكرات دار مكتبة الحياة، –معجـ متف المغة، لبناف  ،أحمد ،رضا (1)
دت،  ،بيركت دارلساف العرب، دط -التيني، لبناف–انجميزم -معجـ المصطمحات العممية كالفنية عربي،خياط، يكسؼ (2)

 .664ص
 .23ص ،مصرية، دتدار األنجمك ال -القاىرة  ،د.ط ترجمة: إبراىيـ حمادة، ،أرسطك، فف الشعر (3)
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اىده الجميكر بشكؿ كىذه الصكرة تعبر عف قضية أك مكضكع يش ،كالمبلبس كاإلضاءة كالمكسيقى
 .(1) "درامي

كتنحصر في أنيا نشاط معرفي كاعو  ،ككسط، كنياية ،كىذا يعني أف الٌدراما تتككف مف فعؿ لو بداية   
كيجسد ىذا الفعؿ رؤية خيالية بشكؿ محسكس إذ تقـك  ،كالفعؿ الجماعي ،كالٌتمثيؿ ،يتمتع بمزايا الحركة

عبير كيؤدم التمثيؿ ىنا فسير، أك التٌ أك التٌ  ،جسيدمثؿ التٌ  ،تمفةالٌدراما عمى عنصر التمثيؿ بأشكالو المخ
دكر الكسيط لمتعبير عف الفعؿ أك الحدث كعمى ذلؾ فإف الٌدراما ليست مجرد شكؿ مف أشكاؿ األدب 

نٌ  ،كالفنكف  ،ىك العنصر الذم يمثؿ خارج نطاؽ الكممات ،ما يجعؿ الٌدراما دراما عمى كجو الدقةكا 
ككاف أرسطك أكؿ  ،عنصر الذم ينبغي أف ييرل كيشاىد بصفتو فعبلن في حيز التمثيؿكيتخطاىا ذلؾ ال

مف تناكؿ الٌدراما في كتابو )فف الٌشعر( كقد قاؿ بأف اإلنساف منذ الٌطفكلة لديو الٌتشخيص، كالمحاكاة 
كأننا  ،كاةغريزة الٌتمثيؿ كالمحا كتمثيؿ األدكار، كىذا يعني أنو يكجد لدل اإلنساف، بحسب رأم أرسطك،

أرسطك المسرح عمى أنو فف الٌتطيير، كىذا كيعرؼ   ،نتعمـ دركسنا عف طريؽ استخدامنا ليذه الغريزة
ألف ىدؼ المسرح كالٌدراما تطيير الٌسمكؾ حسب ما يرل أرسطك أف المسرح عف طريؽ طرحو لقضايا 

  (2)."فإنو يساىـ تطيير سمكؾ اإلنساف كتعديمو ،كمشكبلت اجتماعية بشكؿ درامي
نما ىي بناء العمؿ الشعرم مف خبلؿ إ ،ة الدرامية في القصيدة الشعريةكنخمص مما سبؽ إلى أف البني

، كتكظيفيا بما يخدـ النص كالحكار كالشخصيات كالزماف كالمكاف ،كىي الحدث ،تكظيؼ أدكات الدراما
نياية ضمف عمؿ الشعرم، كيؤدم إلى ظيكر ترابط بيف ىذه المككنات، بحيث تخرج القصيدة في ال

 صاليا لمقارئ، كالتي تعبر عف مكنكنات الشاعر.التي يرغب الشاعر في إي األفكارمتكامؿ يعطي 
ا في كثير مف ا أك كاضحن رامي منذ القدـ كلـ يكف ذلؾ ظاىرن كقد استخدمت القصيدة العربية الفعؿ الدٌ    

كبر مع اختبلط أا بشكؿ رامي كاضحن لدٌ عر اكمع بدايات القرف العشريف أصبح الشِّ  ،الشعر العربي القديـ
ة مف راميِّ المبلمح الدٌ  تكأصبح ،راما بشكؿ كبير في القصيدة العربيةإذ تـ تكظيؼ الدٌ  ،العرب بالغرب
 ماف كاضحة بشكؿ جمي.راع كالمكاف كالز  خصيات كالحبكة كالصِّ الحدث كالشٌ 

كبالتالي يقكـ بالكظائؼ  ،راما النثريةلدٌ عرية محؿ الحكار النثرم في اراما الشٌ عر في الدٌ الشٌ يحؿ    
إلى دفع  ،إلى تطكيرىا إلى خمؽ مكاقؼ ،شخصياتال ي يقـك بيا ذلؾ الحكار النثرم مف رسـنفسيا التٌ 

                                                           
(0)

 
 .25، ص2000 ،دار الفكر -، عماف 5ط  العناني، حناف، الٌدراما كالمسرح في تعميـ الٌطفؿ منيج كتطبيؽ، (

 .73-72أرسطك، فف الشعر، ص (7)
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إلى حمؿ أفكار كآراء الشخصيات كتطكيرىا ىي  ،محددة أك غير محددة القصة المسرحية نحك نياية
   المزايا التي كيضيؼ إلييا ،عريةراما الشِّ لشعر كؿ ىذا في الدِّ يفعؿ ا ،التيار العاـ لممسرحية األخرل في

ضفاءعر كىي العاطفة المكثفة، كدقِّ ينفرد بيا الشِّ  مكسيقى الكزف عمى كممات الحكار، ثـ  ة النظرة، كا 
 .(1)"خصيات درجات كثيرة فكؽ كاقعيـبالمكضكع كالش    -اعف طريؽ ىذه الكسائؿ جميعن  -االرتفاع

نٌ  ،ثريةك الفنكف الن  أكاية راما مقصكرة عمى الرِّ عد الدٌ كبذلؾ لـ ت ي كرة التٌ يرسـ الصٌ  ما يمكف لمشاعر أفٌ كا 
ا عرم متضمنن ص الشِّ مف خبلؿ عرض الن   ،عريةراما الشِّ يبعث بمكنكنات نفسو باستخداـ الدٌ  كافٌ  ،يريد

ف كحكار،كسنعرض مف ف حدث كصراع كشخصيات كمكاف كزماثرم، مرامي في العمؿ النٌ المككف الدٌ 
 خبلؿ الدراسة كيؼ ظير ذلؾ عند الشاعر الخطيب. 

 راميالحدث الدّ المبحث األوؿ :


الحديث: نقيض القديـ. يقاؿ: أخذني  يقكؿ الجكىرم في الصحاح"الحدث مف الناحية المغكية كما    
 ما قدـ كما حدث ال يضـ حدث في شئ مف الكبلـ إال في ىذا المكضع

"
يقاؿ "منظكر ، قاؿ ابف (2)

حدث الشيء فإذا قرف بقدـ ضـ لبلزدكاج كالحدكث ككف شيء لـ يكف كأحدثو اهلل فحدث كحدث أمر 
 .(3)أم كقع"

كيمكف القكؿ بأف الحدث  "،ال يككف ىناؾ عمؿفبدكنو رامي، يعد الحدث مف أىـ عناصر العمؿ الدٌ 
التطكر كاالنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ بمعناه المادم يتشكؿ مف أفعاؿ، أما بمعناه النفسي فيك التغير ك 

 .(4)"أف الحدث ىك غاية الفعؿ الدرامي أرسطكداخؿ النفس أك الذىف، كيرل 

رامي، فالحدث عند أرسطك "ليس مف ناحية مف نكاحي العمؿ الحدث مف العناصر األساسية لمعمؿ الدٌ ك 
 .(5)"رامي بؿ ىك البناء الدرامي نفسوالدٌ 

                                                           
(0)

 
 .165، ص1997، 25الككيت، سمسمة عالـ المعرفة، عد.ط، الراعي، عمي، المسرح في الكطف العربي،  (

 .1/278اح، مادة حدث، الجكىرم، الصح (2)
، لساف العرب، (3)  2/131ىػ، مادة حدث. 1414دار صادر،  -بيركت د.ط، ابف منظكر، محمد بف مكـر
، 2007منشكرات المكتبة العربية االلكتركنية،  -القاىرةد.ط، دكاـ، مجدم عبد المؤمف، البنية الدرامية في شعر الميجر، ( 4)

 .43ص
 .23-22، ص1992مكتبة األنجمك المصرية،  -القاىرة د.ط، ا مف أرسطك إلى ا ف،رشدم، رشاد، نظرية الدرام (5)
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الركيزة  ف الحدثكك رامي يالعمؿ الدٌ في ف ،(1)دث ىك عصب الدراما"الح كيرل سمير سرحاف "أفٌ    
، فيك ال (2)كال يمكف لمعناصر األخرل أف تتشكؿ بدكنو "كلمحدث عبلقة بالشخصية كسماتيا" ،األساسية

نما يصكر أيضن  "،يشتمؿ فقط عمى الحركة كالسمكؾ الجسماني ي تدفع فسية التٌ ىنية كالنٌ شطة الذِّ ا األنٌ كا 
نساني تشتمؿ عمى المشاعر كاألفكار قة معينة، كلذلؾ فعبارة الفعؿ اإلف إلى السمكؾ بطرياإلنسا

     (3)كاألفعاؿ جميعا."
ترتبط مع بعضيا بالحدث  ،كالحكار، كالصراع، كالمكاف، الزماف، فالقصة أك المسرحية بعناصرىا   

ؿ قد يككف فكرة أك حديث أك كالعق، كىك"أم شيء يدفع مجرل القصة إلى األماـ تجاه ذركة كخاتمة
 .(4)"حركة جسمانية

أف الحدث في التجربة الشعرية متعدد المشارب، متنكع المصادر كاألشكاؿ كىك في :"كيقكؿ خميفة    
فيك في الشعر الدرامي يرتبط بخيكط تحكـ نسيجو ، التجربة الدرامية يختمؼ عنو في الشعر الغنائي

، كالحدث ال يبقى عمى (5)"كقد يككف في قالب الحكي أك القص كالصراع النامي كالشخصيات كالحكار،
حسب رؤية المؤلؼ كنظرتو لمحدث، فالحدث في (5)"كالتغير حاؿ بؿ ىك عبارة عف "مكقؼ قابؿ لمتطكر

 كاقع الحاؿ ىك تعبير عف مشاعر الكاتب كما يدكر في نفسو مف أفكار.
 "إفٌ :  تي تضبطو يقكؿ عبد العزيز حمكدةكالضكابط ال ،كعندما نبحث عف صفات الحدث كأنكاعو   

كأما ما نسميو بالحركة الداخمية فيك شيء كراء ما تدركو  ،ىك الحركة الداخمية لؤلحداث،الحدث الدرامي
 .(6)الحكاس، بؿ تحتاج إلى قدرة عمى فيـ ما يجرم كربط بعضو ببعض حتى تكتمؿ الصكرة النيائية"

ما يقـك بو األشخاص بالشكؿ المعيكد، لقد  أمٌ  ،تعارؼ عميوفيؿ الحدث نفسو الحدث بالمعنى الم   
" الحدث في الدراما يختمؼ عف الحدث بمعناه المألكؼ في :عبر عف ذلؾ رشاد رشدم عندما قاؿ

 .(7)يحدث" و ال يحاكي ما حدث بالفعؿ بؿ ما يجكز أك يجب أفٍ الحياة، إذ أنٌ 

                                                           
(0)

 .23دار الشؤكف الثقافية العامة، د.ت، ص -العراؽد.ط، سرحاف، سمير، دراسات في األدب المسرحي،  
 .276ػ، ص 2003منشكرات اتحاد الكتاب العرب،  -سكرياد. ط، المكسى، خميؿ، بنية القصيدة العربية،  (7)
 .62ص ،دت ،دار الثقافة كاإلعبلـ -د.ط، الشارقة  سرحاف، سمير، مبادئ عمـ الدراما، (3)
 .425ص،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر -بيركت  ،1رضا، حسيف، الدراما بيف النظرية كالتطبيؽ، ط (4)
 .10، ص2004دار الكفاء لمطباعة كالنشر،  -القاىرة د.ط،خميفة، أحمد يكسؼ، البنية الدرامية في شعر إيميا أبك ماضي،  (5)
(5)

 .38- 37ص ،سرحاف، سمير، مبادلء عمـ الدراما 
(6)

 .45الييئة المصرية العامة لمكتاب، د.ت، ص -حمكدة، عبد العزيز، البناء الدرامي، د.ط، القاىرة 
 .35ص ،رشدم، رشاد، نظرية الدراما (7)
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تغنييا قصة أك  ،مى قصة أك حدكتو رئيسيةيعتمد في بنائو عحدث البسيط  "كأما الحدث فيك    
مركب يعتمد في تركيبو عمى قصة أك حدكتو رئيسية تغنييا قصة أك حدكتة فرعية أك أك  ،حدكتو كاحدة
 .(1)أكثر مف ذلؾ"

نبدأىا  ،كاالبتداء بالحبكة ،كبداية السرد، كالحدث اليابط ،كفي تقسيـ لمحدث فيناؾ الحدث الصاعد   
 :اليابطبالحديث عف الحدث 

 : الحذث الهابط أوالً:

تتراجع األحداث  يككف الحدث األخير في البداية ثـٌ  بدأ مف نياية القصة إلى أكليا، أمٌ يىك الذم    
 حداث.تمر كربما يحدث صعكد كنزكؿ في األبعد ذلؾ، ربما تتابع بشكؿ مس

" فالحدث الذم لمياجراالعندليب كمف القصائد التي اعتمدت عمى ىذا النكع مف الحدث قصيدة "   
، فيبدأ الشاعر حكايتو األىؿكالحرماف مف  حداث ىك اليجرة مف الكطف،عمى باقي األ قدمو الخطيب

ىمكمو كأحزانو كىنا أراد عميو سقط فأعندما رأل العندليب عمى شجرة الصفصاؼ، عمى ضفاؼ بردل، 
لو، كىك يسأؿ عف نفسو فالصفة  عف حاا عمى الحكار متسائبلن منو مقاسمتو ىذا األلـ فيبدأ معتمدن 

ىؿ فبل حناف كال بلىما يعيش في مرارة البعد عف األفك ،المشتركة بيف الشاعر كالطائر ىي الغربة
 )مجزوء الرمؿ(عطؼ، يقكؿ:

 فِ مَ زَ ػفي ال مر  تَ  مثمي يا رفيؽُ  راؾَ تأتُ 

 حفِ والمِ  ،ودِ والميالي الس   ،الميالؾِ  رَ بْ ػعَ 

 ؟!ففِ الكَ  ةَ الل ِ  رخي عميؾَ يُ  ال صاحبٌ 

 فِ ػجالش   ارةَ تدي خم  ػغثمي تَ ػتِ م راؾَ ػأتُ 

 فِ مَ ال ثَ ػادي بِ ػالص   ؾَ مرِ ػعُ  ةَ و بقي  ذرُ ػتَ 

 (2)!!مف وطني محِ الم   بعَض  في عينيؾَ  ف  ألك

                                                           
 .82حمكدة، عبد العزيز، البناء الدرامي، ص (1)
 .1/193 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (2)
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فالغربة كحدة كفراغ كانتظار  ،ليشرح لو حالو في أرض الغربة ،يتابع الشاعر حديثو مع العندليب   
 لممجيكؿ، يقكؿ:

 مأساتي فَ وْ تلَ  ومؾِ ػجُ و في  لمحُ أَ  ادُ ػأكو 

 آىاتيشريدي وَ وتَ  ،متيمحَ ومَ  ،رحيػجُ 

 اتيي  شِ ضي عَ ػقبي أَ نا يا صاحِ ػا ىاىُ ػأن

 مواتيأَ  ؿِ ال  الش   ةِ ورَ ػحَ  انبِ ػجرثي بِ أَ 

 صواتِ وأَ  شباحِ أَ  يؼَ دري كَ صَ  متُ ػوجع

 (1)اآلتي ؼُ تستشر  ةٍ بي  عصَ  خالبِ مَ كَ 

شيء غير الماضي كمعبة  كال ،"إلى الماضي ،ة إلى الكراء إلى ما قبؿ اليجرةيرجع الشاعر بالقص   
كلييرب مف ذاتو كليغذم  ،ة الحاضر كالمستقبؿف في كؿ مكاف كزماف ليبعد عنو كطأنسامارسيا اإل

فيخمص مف كاقع  ،يمكت في ظبلليا فٌ مح عميو أكيتخذ شكؿ ذكريات تٌ  ،ينوالنزيؼ الذم يجرم في شراي
مستقبؿ يتخيمو مرعبان"متعب كمف 

ردكا في حاؿ آالؼ الفمسطينييف الذيف شي ك كيصكر لنا حالو ، (2) 
فالجميع كقؼ تجاه القضية  ،لـ يجد مساعدة مف أحدك لقد سار كدماؤه تنزؼ مف قدميو  ،الصحارل

 يقكؿ: ،مكقؼ المتفرج

 ـِ رِ نصَ مُ  ماتِ سَ القَ  برَ  َ أَ  دىرٍ  أي   فػمِ 

 رـِ ػَ ى خٍ ائػش ،ةِ ؤابالذ   موجِ ثُ مَ  ف أي  ػِ م

 ؟!لـِ في األَ  أعيُش  الزمافِ  عماؽِ أَ  ف أي  مِ 

 ـِ دَ القَ  بِ خض  مُ  العذابِ  حراءَ صَ  رتُ بَ ػَ عكى 

 ـِ نَ إلى صَ  (3)ضرعْ أَ  لـْ وَ ، بدً أَ  ،ياحدي لَ وَ 

 (4)ميدَ  ءُ ؿومِ  ،رايينيفي شَ  ةِ روبَ العُ  ؼءُ دِ 

                                                           
 .1/193،  األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب،  (1)
 .19، ص1975 ،دار الحرية -بغداد ،ط د. ،جبلؿ، الشعر كالزمف ،الخياط (2)
 : أخضع كأذؿ. أضرع (3)
 .1/193 ،سـ. ،الخطيب (4)
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كىذا ما تكقعو الشاعر مف  ،يحبيـمف أرض كطنو لمف  اإذا أراد الشخص السفر يحمؿ معو تذكارن ف   
حاؿ كصؼ منو  طالبان  ،معو بعض الذكريات مف أرض الكطف ان عخذ يحاكره مسترجأف ،العندليب

ا كيرل فييا ركنن  ،فسيلقد كاف الشاعر يعكض بالطبيعة عف داخمو الن   ،فمسطيف مف خبلؿ الطبيعة "
 ، يقكؿ:(1)"ا يشفي جراح الركحىادئن 

 النارِ  وبةُ شبُ ي مَ بيا صاحِ  يفةٌ لَ  يَ بِ 
 ؟سرارِ وأَ  ،ياد ثُ حَ تُ  خبارٍ أَ  عُض بَ  ؿْ ىَ 
 العاري ةِ وحشَ الَ  تاهِ مى مَ عَ  مظامئيفَ لِ 
 آذارِ  رسِ يا في عُ ركتَ تَ  ؿُ قوالحُ  يؼَ كَ 
 ف الدارِ ؾ الزاىي عَ ناحَ جَ  تَ يْ تى لوَ مَ وَ 
 (2)؟! ذكارِ تَ  يرِ ف  َ أتيتنا مَ  راؾَ تُ  .. باً جَ عَ 

ليمزج بيف  (دار طفكلتي )ا عنيا بالمكاف بقكلومعبرن  ،كبيرة إلى أياـ طفكلتو الشاعر بقفزة زمنية يرجع   
نام  ،ذات جرح مكسيقي ،صكر سمعية"عف حنينو كقمقو كحزنو بكممات ذاتمعبران  فالزماف كالمكا

 .(3)حفيؼ غاب" ،أجراس أغناـ ،راعية

اعر في بيات يسرح مع الشٌ ذه األ، كالقارئ لي"دكرا الخميؿ"تو ىذا ما تبقى لمشاعر مف ذكريات في قري 
 يقكؿ: ،كالمعنكية ،يذىب معو في أحضاف الطبيعة بمحتكياتيا المادية ،بمدتو

 حالـِ أَ  وُس ردَ فولتي فِ طُ  دارِ يدي بِ عَ 
 النامي حِ تفت  يا المُ يعِ بِ رَ  عُض بَ  الشعرُ 

 
 (4)خي أـِ  ألؼُ  ـَ رن  والييا تَ مى دَ عَ وَ 
 لياـِ إِ  ؿِ ف كُ مِ  عتْ م  جُ  ،ىيَ  نشودةٌ أُ 
  ناـِ أَ  جراسِ ف أَ مِ وَ  ،راعيةٍ  ف نايِ مِ 

                                                           
(0)

 
 .139أمؿ، يكسؼ الخطيب، حياتو كشعره، ص ،أبك عيدة (

 .1/194 ، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (7)
(3)

 
 .139س، ص أمؿ، ـ. ،أبك عيدة (

 خٌياـ: نسبة إلى الشاعر الفارسي عمر الخٌياـ كسمي بالخٌياـ ألف كالده اشتير بصناعة الخياـ.  (4)
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 (1)ىاـِ  ؿِ دوَ جَ  ، واختالجةِ  ابٍ  فيؼِ حَ وَ 
  

كىك لقاء ذلؾ العندليب  ،كؿ فيياى القصة عندما عاد إلى المشيد األالشاعر الستار عم أسدؿ   
منو  طالبان  ا يحاكره فيما يعيشاف الغربة بيمكميا كأحزاني ،مشترؾ لو أنيما صاحبا ىـ   ياه مبينان إ محاكران 

سيمقاه في نفس  فة النير،ضبمكاف المقاء كىك نفس المكاف  إياه مذكران  ،الثكرة عمى جرحو كتحديو
 يقكؿ: (2)"لقد رأل يكسؼ الخطيب كطنو كشخصيتو مف خبلؿ العندليب المياجر " المكاف متى شاء 

  

 ؟!افِ ي  سِ  نحفُ فَ  ،ثمي يا رفيؽُ مِ  راؾَ تُ أَ  

 أشجاني ، ذاتُ ثر الكئيبةُ كُ ؾ الُ شجانُ أَ 

 ؟!إيمانيِ  مثؿِ بِ  المعادَ  أقسمتَ  راؾَ أتُ 

 حزانيأَ خمؼ َ  حِ مو  المُ  عثِ البَ  ةِ حوَ في ضَ 

 الثاني ةِ ورَ الحَ  يا رفيؽَ  ،ؾَ رحَ جُ  اوِ ـ دَ قُ 

 (3)!!مقانيتَ  شئتَ  يوـٍ  ؿ  نا ... في كُ أنا ىا ىُ 

في مشاىد تراجع مف  ،البداية إلىياية مف الن األحداثجاءت  "الخيانة جبيتي تنكر" قصيدةكفي      
بخيالو يسرح جمكس الشاعر في المساء في أرض غربتو حيث  ىك: األكؿفالمشيد  ا خر إلىالحيف 

 ()الخفيؼ : يقكؿ ،سابقة أحداث إلى

                                       

 فؽِ األُ عمى  اءُ سالم نشرُ ندما يَ عِ                                   

 ـ الغروبِ ظالِ مف َ ناحيف ِ جَ                                        

                                                           
 .1/95 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (0)
 .3/155، 1984زيع، الدار العربية لمتك  -عماف ،د.ط ،شعر المقاكمة الفمسطينية في المنفى ،حسني ،محمكد ( (2)
  .1/197 ،ـ. س ،الخطيب (3)
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 حِ ف، لمسبُ المعذ   الشاعرُ  دُ يشرُ 

 مع الخياؿ الكئيبِ  ،اً وحيد                                          

 آهٍ  فقةُ ، وخَ زيتونةٍ  عُ ذْ جِ  

 ذيبِ  رخةُ وصَ  ،ىالُمن موعفي ضُ                                          

 ميٌؽ عَ  الخياؿِ  عَ وانطالٌؽ مَ 

 (1)يوبِ ُمجن ٌح في الغُ  وانسراحٌ                                                 

فيـ ما بيف ميت ليصؼ لنا حاؿ أىمو،  ، إلى مشيد اليجرة مف أرض الكطفالكراء قميبلن  إلىيعكد    
 يقكؿ:ت كالفناء، ك لمكميشر د تأمؿ الشاعر حالو فمـ يجد سكل ا

 فيَ والن   وتَ عوا المَ توز  ؟!أىمي أيفَ 

  ريبِ  فؽٍ أُ  ؿِ ، في كُ عيداً بَ                                       

 مؿِ عمى الرَ  ضيعُ ىـ تَ ثارُ آ مؾَ تِ 

 ىيبِ الرَ  تاهِ مى المَ خطوي عَ كَ                                        

 تُ ، فأبصر ني  سِ  في متُ أم  كـ تَ 

 (2)ريبِ قَ  د  جِ  ناءِ فَ ال رَ داجِ                                   

 ليو يفيءلى الماضي ظؿ عزاء كا  ففي العكدة إ " ،لى الماضييستعيف الشاعر بذاكرتو ليعكد إ      
 يبدأ، ليقكؿ: (كاف )لماضياكبالفعؿ  أحبوليصكر لنا ىذا المكاف الذم  ،(3) الشاعر"

 ناءً ضى رؼ  يَ  وطفٌ مَ  ليَ  كافَ 

 جيبيفي وَ  شوةً ونَ  ،وعيمُ في ضُ                                      
                                                           

 .1/97 ،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة (0)
(7)

 
 .1/98 ،ـ . ف ،الخطيب (

(3)
 
 . 89ص،1975،الشعر كالزمف ،جبلؿ ،الخياط (
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 كرىذِ  نوُ مِ  خطوةٍ  في كؿ   ليَ 

 غيبِ المَ وَ حى الضُ ع مَ  ناؽٌ عِ وَ                                    

 جوىنَ ماؿ، وَ الرِ  إلى ديثٌ حَ وَ 

 (1) خضوبِ المَ  فِ مو  المُ  صيؿِ لِل                                    

فيناؾ  ،ةص الشاعر الطبيعة مف خبلؿ الصكر البصرية كالمكنيِّ شخٌ كىنا  "ك أكمؿ حكايتو        
ككميا صفات أضفاىا عمى  ،ألصيؿاكحديث مع الرماؿ كنجكل مع كالمغيب عناؽ مع الضحى 

نسانيةالطبيعة فزادىا حركة كحيكية   (2)".كا 

 الحذث الصاعذ: حانياً :

حداث التي تقع أك يقـك ىي "األحداث ك حيث تتعدد األ ،أ بالنمك كالتصاعدالحدث الذم يبد كىك        
كتحفزىـ لفعميـ حكافز ىي أحداث أك أفعاؿ تتكالى في السياؽ  ،بيا أشخاص تربط بينيـ عبلقات

  .(3)عمى كقكع البعض ا خر" السردم تبعا لمنطؽ خاص بيا يجعؿ كقكع بعضيا مترتبان 

ف القصيدة مف النمك إلى أعمى حتى الكصكؿ إلى نياية فعاؿ ترتبط مع بعضيا مما يمكِّ فيذه األ     
"، كىي التي قصيا "حكاية الجئعمى ذلؾ في قصائد يكسؼ الخطيب قصيدة  األمثمةكمف  ،القصة

كاف في كؿ صيؼ يتقمد  ،كىك مف نكع خاص مف الفدائييف الشاعر عمينا "لثائر بمدتنا )دكرا الخميؿ(
جد عمى األرض اليدنة عبر ما استي  طا بيا خطك مقتحمن  ،(4)ا معركة العمميفتو اإليطالية مف بقايباركد

 ىذا ما قدـ بو الشاعر لقصيدتو في ديكانو. (5)ا مف ثمار أرضو"سرائيؿ" ليجني بعضن إ باسـ دكلة "

عرض مف خبلؿ كىي محاكلة العكدة إلى الكطف بكافة الصكر،  ،كؿكتبدأ القصة بالحدث األ   
عة عمى أرض فمسطيف شر  كالذم أصبح يسكف خيمة مي  ،الفتى الالجئذلؾ الشخصية المتمثمة في 

إذ طؿ مف كراء الحدكد، تمؾ الحدكد التي رسميا ككضعيا العدك بعدما كاف لو بيارة كدار، ىذه الخيمة تي 
                                                           

(0)
 
 .1/99 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (

 .143ص  ،أمؿ، يكسؼ الخطيب، حياتو كشعره ة،أبك عيد (7)
(3)

 
 .30، ص1990، دار الفارابي، 1ط ،تقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج النبكم ،يمنى ،العيد (

(4)
ـ، في منطقة العمميف في اإلسكندرية في الحرب العالمية الثانية حيث انتصر فييا  1942أكتكبر عاـ 23معركة العمميف : كقعت في  

 الحمفاء.
(5)

 .1/231 ،.سـ الخطيب، 
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ا مف ثمار أرضو ليجني بعضن "مة إلى أجزاء، حاكؿ ىذا البلجئ أف يصؿ إلى بيارتو قسٌ جعؿ فمسطيف مي 
 يقكؿ: ،ىذه الحكاية أالمضارع يبد يغة الجماعة كبالفعؿكبص (1)البعمية مف عنب كتيف كزيتكف"

 ()المتقارب

 ئاً الجِ  فتىً  كافَ ، قولوفَ يَ 

 وْ عَ رَ شْ مُ  ىبفي الرُ  يمةٍ إلى خَ                                    

 دودِ الحُ  راءَ وَ  ،بعيداً  طؿ  تُ 

 (2)وْ عَ مرِ المُ  ةِ صبَ الخِ  ةِ عمى الجن                                       

 ناؾَ ىُ  كرياتٌ ذِ  وُ كانت لَ وَ 

 وْ رعَ زْ مى مَ عَ  طؿ  يُ  كوخٌ وَ                                    

 يوؼُ الط   ريوِ ناظِ  تْ قأر   كـْ وَ 

 وْ عَ دَ خْ فا مَ جَ  رقادِ ال   طيؼُ وَ                                  

 الذي أمسِ  ـِ مْ مى حُ عَ  عيُش يَ 

 (3)وْ عَ رجِ أف يُ  سـُ قيُ وَ ، ىول  تَ                                        

كىنا يراكح  ،كأخذ ينتظر يكـ المعركة ،تتصاعد األحداث عندما أراد  البلجئ العكدة كالثأر ألرضو     
ا  لنسر يرتمي في ا لنا مشيدن ليصعد بالحدث إلى أعمى راسمن  ،الشاعر بيف األفعاؿ المضارعة كالماضية

خالقيا، لـ يتألـ مف  إلى كىنا أصبحت ركحو أمانة أراد أف يسمميا ،كسط زكبعة ييجـ كيقاكـ كيصاب
 يقكؿ:كلكف األلـ األكبر عندما نزلت دمكعو عمى ثرل الكطف  ،كلـ يشعر بالجراح ،اإلصابة

  المماتِ  كأسِ  رارةَ مَ  يرج  يُ 
 عوْ وقِ إلى مَ  ..ثأرٍ  وـِ إلى يَ                                 

  داءٌ فِ  وكافَ  ،داءٌ نِ  وكافَ 

                                                           
(0)

 .1/231،  األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب 
(7)

 ة: الخصبة.غالممر  
 .1/233 ،.سـ الخطيب، (3)
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 وْ عَ ودَ ما أ  ِ  مـَ وأسَ                             

  سخاً دى راِ الرَ  وؿَ ـ ىَ قح  تَ 
  وْ عَ في الزوبَ  سرُ مي النَ رتَ ما يَ كَ                                   

    وُ ىاجَ  ألـٌ  ..ال حكوفَ يَ وَ 
 وْ عَ أوجَ  وِ مبِ في قَ  رحُ ال الجُ وَ                              

 امتا  قد  يوِ ينَ عَ  وى أف  سِ 
 (1)وْ عَ أدمُ رى تا في الثَ مَ بَ سأَ و                                 

كنرصد ىنا مشيد الفدائي حيث يمزج الشاعر بيف المأساة  ،ثانيةك الحكاية كيتصاعد الحدث تنم     
المحب ألرضو الذم  ىذا الفدائي   ،رلاىا الث  دائي كيؼ أسبؿ عيكنو ككيؼ غط  كالحب فنرل صكرة الف

الفدائي دكف  يمكت كتبمغ ذركتيا عندماالعقدة كتشتدي  ،كلكف ىناؾ ما يؤرؽ الفدائي ،أبى إال العكدة إلييا
  :كؿلـ، يقستفياـ يعبر عف ىذا األبأسمكب االك  ،لقد آلمو ذلؾ كأحزنو ،أف يكدع أىمو في الخياـ

 ضائعِ  طفٍ مى وَ أيبكي عَ 
 ؟عوْ ربُ جتمى أَ أف يَ  بؿَ ضى قَ قَ                                      

 ياـَ في الخِ  لوُ  بيباً أيبكي حَ 
 (2)؟عوْ د  ما وَ وَ  ،رحيؿُ الَ  هُ عادَ                                       

يحدثنا كيركم لنا الحكاية عمى لساف  كفي ىذه األبيات ال نممح إال صكت الشاعر ،كفي ىذه القصيدة  
كذلؾ مف خبلؿ الحركة السريعة كتتابع األفعاؿ كتناكبيا فمرة  ،توالشخصيات كىـ الشيكد مف أىؿ قري

 الفعؿ الماضي كمرة الفعؿ المضارع يرسماف لنا ما حؿ بالفتى، يقكؿ:

  (3)ثخناً ى مُ وَ ا ىَ لم   قولوفَ يَ 
 عوْ ضمُ أَ  وُ رحَ مى جُ عَ  شد  وَ                          

                                                           
 .1/234 ،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة (1)
 .1/234 ،ـ .فالخطيب،  (7)
 مثخناى: مثقبلى بالجراح. (3)



22
 

 وىسِ  راجُ خبو السِ يَ  وشؾَ وأَ 
 وْ عسرِ مُ  بابيةٍ ضَ  وافٍ ثَ                        

 (1)ىادِ الربا والوِ  ءَ ؿمِ  تَ مف  تَ 
 عوْ ي  ضَ  فٍ طَ في وَ  دؽُ حَ يُ                        

  والي السماءِ دَ  لو أف   ود  يَ 
 وْ عَ نبَ ستقي مَ ىا تَ يارَ نَ أَ و                       

  فنتي في حَ  يوِ كف   فأ رزَ 
 (2) !تكوناف ذكرى معوْ  ،رابتُ                           

 ية البلجئ الفدائي الذم ضحى بدموكأنيت لنا حكا ،جمعت خيكط المأساة بأسمكب قصصيتلقد    
 (3) داخؿ كيس". لحـ بشرم ألجؿ كطنو "كحقيقة ىذا البلجئ أنو عاد أكثر مف مئة قطعة

عادتو إلى خارج كطنوفكا    ( ـ1948، أعني األراضي التي سمبت عاـ )ف الحؿ ىك مكت الفدائي كا 
لقد ، أف يحمؿ ثرل مف أرضو في داخؿ كفوفما كاف لو إال  ،فحتى حممو لـ يتحقؽ في الدفف بأرضو

 .أعينناماـ أ مصكران  ننا نرل شريطان أف يصكر الحكاية كينقميا لنا ككأاستطاع الشاعر 

نساف كعندما إفيك نساف نعـ فعندما يقكؿ اإل" رفض منعو مف دخكؿ كطنو  ،ئي البطؿ قاؿ الفالفدا   
نبياء كالمعممكف التي قاليا األ (ال)البطؿ ىي نفسيا نساف يقكليا اإل (ال) ةف قكلفيك بطؿ أل ،يقكؿ ال

ر عندما كفي كجو الش ،عندما يقؼ في طريؽ الحؽ قالكىا في كجو الباطؿ ،كالحكماء كقادة الفكر
 .(4)"كفي كجو القبح عندما يتصدل لمحاربة الجماد ،يعرقؿ سبيؿ الخير

كيقكؿ الشاعر حكؿ ىذه القصيدة "  ،" بأحداث متنامية متصاعدةرثاء عبد النوركجاءت قصيدة "     
ـ عينيكعشتيا أي شاىدتيا ب ،خضـ ىذا األلـ العظيـ أظنني حكيت أك لعمي بكيت كاقعة صغيرة عابرة في

                                                           
  الكىاد: األرض المنخفضة. (1)
 1/234،ممةاألعماؿ الشعرية الكا ،الخطيب (2)
 .1/231ـ. فالخطيب،  (3)
 .168،  ص1980دار المعرفة،  -العشرم، جبلؿ، مسرح أك ال مسرح، د.ط، القاىرة (4)
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إياىا  مىستيبلن ف، يسرد الشاعر قصتو ببساطة كىي قصة تمميذ دكف سف العشري ،(1)"و أعصابيبحرق
 ز (ػرجػال ) :يقكؿ ،بالتشبيو

 الخميؿْ  فحِ سَ في  مراءَ حَ  ردةٍ وَ كَ 

 في األصيؿْ  موحُ يَ  يؽٍ م  عُ  صفِ غُ كَ 

 ميؿْ الطَ  رحوُ " جُ ورِ الن   "عبدِ  ظاـُ عِ 

 ويؿْ الطَ  يموُ لَ  ناـَ  راءِ في العَ وَ 

 بيؿْ النَ  وُ رأسَ  خورَ الصُ  دَ وس  وَ 

 (2)ميؿْ ضَ  غامرٍ مُ  ورؽٍ زَ  طاـَ حُ 

يسة التي حدثنا ئكالشخصيات ىي عبد النكر الشخصية الر  ،المساء ماف سفح الخميؿ، كالز  فالمكاف    
ممح شخصيات جديدة جاءت تشارؾ كلكف ن ،الذم مات في ذلؾ المساء عنيا الشاعر، ذلؾ الفتى
 يقكؿ: ،بو شاىدة عمى ما حؿ  لتككف  ،يعةالحدث كىي عناصر الطب

 حْ باالصَ  لؾَ ذَ  ضرِ الخُ  فوحِ عمى الس  

 ناحْ مى جَ ال ارتَ ى، وَ ن   َ  مبؿٌ ال بُ 

 رياحْ ضال العبِ عمى مَ  ،قاً صف  مُ 

 األقاحْ  راعـُ ، بَ وِ وتِ مَ  يودُ شُ 

 حْ ماـ الس  ياف، والنسائِ ندِ والس  

 (3) فاحْ الكِ  ريرةِ مَ  بيةٍ جَ  شاحُ وِ 

                                                           
(0)

 
 .238/ 1، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (

 .241- 1/240 ،فـ. ،الخطيب (7)
 .1/241، .فـالخطيب،  (3)
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ليعبر عف حزنو عمى ذلؾ ، "(1)إخضاع الطبيعة لحركة النفس كحاجتيا"عمد الشاعر إلى لقد       
معو األمؿ بالكصكؿ إلى  جاء حامبلن  ،الفتى الذم مات كىك قادـ مف يافا إلى غزة إلى جبؿ الخميؿ

و، يؤي فمـ يجد بيتان  ،ساعولقد ضاؽ بو الكطف رغـ ات ،مات مف شدة الجكع كالبرد ،كطف يناـ بو بأماف
 ألممو. بحث عف كطف داخؿ الكطف عمو يجد ىذا الكطف لكف مكتو جاء نيايةن  ،يقيتو امان عطكال 

د آخر في الحكاية، كىك الميؿ الخالي مف النجكـ كالممب    نجد زمانان قميبلن  لكراءكعندما نعكد إلى ا     
، ىذا الزماف الذم يصكر لنا الشاعر بو حاؿ الفتى تو ألخ كرسمان  كمعطفان  ان كىك يحمؿ أكراق ،بالغيـك

 يا، يقكؿ:من نو يحمؿ تذكاران أمكقعا باسميا كك

 الطريؽْ  ةُ حشَ وَ وَ  ،ة ز   بارُ  ُ 

 ميؽْ العَ  عبوِ رح شَ جُ وَ  ،حوُ رُ وجُ 

 قيؽْ تي عَ حب   ينيوِ في عَ  موحُ يَ 

 فيؽْ ال رَ بِ  ،ربوِ دَ  زادِ  وكؿ  

 قيؽْ رَ  عطؼٌ مِ وِ  ،مميذٍ تِ  أوراؽُ 

 (2)نيؽْ األ ع وق  المُ  وِ ختِ أُ  ـُ سْ ورَ 

يع كدفف  خير ىذا الفتى الذم شي خير في الحكاية، مشيد الكداع األكصمنا مع الشاعر إلى المشيد األ   
و، قصة ضياع حبرىا كقمميا ىك جراح الشعب كممأىذه القصة ىي قصة شعب ب ،مراسـ ةي  دكف أ

 يقكؿ: الفمسطيني،

 داعْ ، أو وَ دؽ  تَ  أجراسٍ  يرِ ف  َ مِ 

 راعْ الصِ  ةُ ذوَ جَ  في الطيفِ  دتْ ترم  

 !! وضاعْ  حظةً لَ  يناهُ وا رورقت عَ 

                                                           
 .65، ص1963دار المعارؼ،  -ر النفسي لؤلدب، د.ط،القاىرةإسماعيؿ، عز الديف، التفسي (1)
 .241/ 1،  األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب،  (7)
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 ياعْ ة الض  ص  " قِ النورِ  ثاء "عبدِ رِ 

 ياعْ الجِ   ـِ الحِ في مَ  شعرٍ  بيتُ وَ 

 (2) !!(1)اعْ والير  دادُ المِ  ،نارحُ جُ  وكافَ 

الشامخة التي  ،المدينة (3)) طركادة( أسطكرةالشاعر كظؼ "  أ نية انتصار الطروادةقصيدة "في ك     
العربية لجيكشيا لمتصدم لمجمكع  األمةيحكي لنا قصة حشد ل ،(4) "الغازية اإلغريقيةتصدت لمجيكش "

 ؿ الشاـ في ذلؾ الكقتكيفتح قصيدتو بكصؼ حا ،(5)"الشاـ إقميـ "المستعمرة التي حاكلت السيطرة عمى
 ز(ػرجػال(، يقكؿ:يءؿ حاؿ كؿ شتبد   بعد ،نحيمة تمكح في السماء أجساد يافمآذن

 ـْ آف الشمآذِ 

 .. في الغماـْ  تموحُ  حيمةٍ نَ  أذرعٍ كَ 

 ،حاؿَ  جوـِ النُ  وفُ لَ 

 في السماءْ  يورُ لطُ اضم ت 

 صوفْ ال الحُ .. العُ ال القِ  .. فال البروجُ 

 !!.. في الفضاءْ  الطاعوفُ  َس نف  تَ  إذا ،قيتَ 

 (6)  ءْ جا الريحِ  في َمِيب   "ذاؾَ أخيؿُ "

                                                           
(0

 
  اليراع: قصب يتخذ منو األقبلـ. (

 1/242، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (7)
ممحمتي تـ حصارىا مف قبؿ اإلريؽ ألكثر مف عشر سنكات، كقد خمدت في  ،طركاده: ىي مدينة تقع في آسيا الصغرل (3)

ىكميركس اإللياذا كاألكدسا حيث قاـ األغريؽ بخداع أىؿ المدينة عف طريؽ الحصاف الخشبي األجكؼ الذم ممئ بالمحاربيف 
  كبعد أف دخمكا قامكا بقتؿ كؿ الرجاؿ في المدينة. ،األغريؽ، كقدـ عمى أنو عرض لمسبلـ

(4)
 .147ص ،حياتو كشعره،يكسؼ الخطيب ،أبك عيدة، أمؿ جماؿ 

(5)
 .1/267،ـ.س ،الخطيب 

 .1/271 ،ـ.ف ،الخطيب (6)



26
 

كىنا ينتقؿ الشاعر إلى المشيد الثاني  ،بد مف أحد يدافع عنياعمى الشاـ كاف ال مى دفبعد أٍف اعتي    
كأضيئت القناديؿ مف  ،كتخضب ثراىا بدماء الشيداء ،تصدت المدينة لممحتؿ ،مشيد النضاؿ كالكفاح

 يقكؿ:  ،الذيف استطاعكا بصمكدىـ مقاكمة الحصار كالتغمب عميو ،بنائياأجراحات 

 تْ مَ جي  التي تَ  وكانت المدينةُ  
 حارْ ىا البِ ورِ سُ  ءَ ورا
 ،ضاؿِ النِ  مدينةُ  ألنيا

 ضاؿْ رى نِ الث   بَ خض   نذُ مُ 
 ياؿْ الم   عابرَ يا مِ عبِ شَ  راحِ ف جِ مِ  يءُ ضتُ 
 والحصارْ  ،صارَ الحِ  موهُ تِ  ،صارَ الحِ  ؽُ مز  تُ 

 .. رىالذ   طاوؿُ تُ  موجةٌ فَ 
 (1) .. إلى انحسارْ  وموجةٌ 

  

فنراىـ عائديف عبر  ،كدتيـ إلى كطنيـلشاـ بعد عا أىؿر الشاعر كبصكرة تدريجية حاؿ يصكٌ     
 مف أرض الشاـ حاؿ المستعمر المتخاذؿ الذم فر  نفسو المشيد  يصكر فيك  ،الشعاب كاألجراس تقرع
 يقكؿ:  ،جاران أذياؿ الخيبة منيزماى 

 مارْ .. في الدَ  خافِ .. في الدُ  في المييبِ  لكف  
 (السحابْ  في طالئعِ  الربيعِ  وءةِ بُ نَ  ثؿَ مَ )

 ةٍ أم   خاُض مَ  كافَ 
 .. العذابْ  حارؽِ رت عمى مَ طي  تَ 
 عابْ الش   ؾِ سالِ في مَ  راجعوفَ  جئوفَ ماللا

 الغيابْ  ودةَ عَ  ؽُ تدُ  ةٍ أنطاكي   أجراُس 
 ةٌ حر   النبيذَ  شربُ تَ  وىرافُ 

 !!.. ئابْ الذ   عمى جماجـِ 

                                                           
 .1/274 ، األعماؿ الشعرية الكاممة الخطيب، (1)
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  (1)  اصبٌ  عيَش فمف يَ 
الصكر الفنية الرائعة المعبرة عف ىذا االنتصار ـ الخطيب حكايتو بمشيد االنتصار ليحشد لنا تكاخت

 جبيف الشاـ، يقكؿ: يزيف ان الغكطة الخضراء طكقكجعؿ  ،)فالصباح ممعب( كلمنصر رائحة زكية

 فساحْ الِ  رجاؤهُ أ ،باً معَ مَ  باحُ الصَ  كافَ 

 ذى انتصارْ شَ 

  ارْ  وؽَ كانت طَ  الخضراءُ  ةُ وطَ والغُ 

 الشاِـ  بيفِ عمى جَ 

 .. رياحْ ...كانت الِ  والرياحُ 

 ..صافْ الحِ  يكؿِ ىَ  ذرو رمادَ تَ 

  (2) .!!. باحْ صَ  دينةٍ عمى مَ  حْ مُ لـ يَ  اليوـِ  قبؿَ  كأف  

 بداية السرد: ثالثًا :


، كىي أكؿ ما ينظر إليو لبنة ميمة في البناء السردم، كىي عتبة ىذا البناء أيضان  : "فالبداية ىي     

 .(3)"ائمة سردية جميمة تأسر بسحرىا المتمقي كتجذبو إلييالذا يبرز جماؿ العمؿ االبداعي في ق ،القارئ

(4)"إنيا مرحمة مف مراحؿ الحدث تيحتـٌ أف يتبعيا شيءه معيف ،ليست مقدمة كليست عرضان  "كالبداية
.

  عر بالكبلـاك تصكير لمشأ ،ك حركةأ ،ك قكؿأفعؿ مف  ،في المسرحية يءك"البداية ىي ىدؼ كؿ ش

(5)"ك االيحاءأ ،ك الرمزأ
. 

                                                           
 .1/275،األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب،  (1)
 .1/276 ـ. ف،الخطيب،  (2)
 .33، ص 2007نشكرة، جامعة مؤتة، الشياب، صداـ عبلكم، البنية السردية، في شعر ممدكح عدكاف، رسالة ماجستير غير م (3)
 .17رشاد، رشدم، نظرية الدراما، ص (4)
 .95-45، ص1993دار سعاد الصباح،  -،القاىرة1ط ،تحقيؽ: ديريني خشبة ،أجرم، الجكس، فف كتابة المسرحية (5)
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كىنا يريد الشاعر لفت  ،كيجذب المتمقي إلييا ىك ما يشدٌ  ،فالمطمع في القصيدة كما في كؿ شيء   
البداية  تككف ىي نقطة تحداث مف خبلؿ عبارات كادع المتمقي في خط سير األكأف يض ،االنتباه

عنصر مف  البداية التي تعتمد عمى االستذكار )االسترجاع( مف خبلؿ :لمحدث، كمف ىذه البدايات
 ".آذاف العصركمف القصائد التي جاءت عمى ىذا النحك قصيدة "في  ،كىك الزمف اعناصر الدرام

كمما قالو حكؿ ىذه القصيدة "ال أتذكر أنني ذرفت قطرة  ،فقد جاء الشاعر بالزمف في مطمع قصيدتو
قبالة نذاؾ آ ذرفتيا فيما يضرب مف آذاف العصر كتمؾ التي ،دمع بسخكنة الجمر كبحرقة الحنظؿ

 .(1)ى في زيو المبلئكي األبيض"سجن طفاؿ انتفاضة الحجارة كىك مي أالشاشة الصغيرة أشاىد أحد 

آذاف  " كالزمف ىنا ىك ،األحداث ليبني، الزمفاعتمد الشاعر في مطمع قصيدتو عمى عنصر    
لنا قصتو يحكي لمما حرؾ مشاعر الشاعر،  ،األطفاؿشيد فيو أحد ، ذلؾ الكقت الذم استي "العصر
فالزمف ىنا ىك حجر األساس  ،متعبير عما رآهل ،(كاف)بدأ القصيدة بالفعؿ ف ،دمكعو بالكممات مازجان 

 ،آخر مف عناصر القصة كىك الشخصيات كنممح عنصران  ،بني شاعرنا أحداث قصتو عميويالتي س
ممتمئة رؽ الالثمؿ الذم يخبأ أنيابو الز كالمكت كالسكراف  ،الشييد شخصية ىي -ىنا- فالشخصية

لييدـ الككف كيجعؿ منو  ،طفاؿييكدم ال يرتكم إال مف دماء األلصان كما يجعؿ الشاعر المكت  ،السـب
 ، يقكؿ:خرابان 

 ..صرِ العَ  في آذافِ 
 ،راييفِ الش   ماالتِ ثُ  كرافَ سَ  كاف الموتُ 

 .. نيـْ ويَ  ،الشياطيفِ  أنيابِ  ؽَ رْ ي زُ ورِ ويُ 
 ،يـ  الم   ،ؾَ دُ شيِ إنني أُ 

 ييودي   اؽٌ ر  سَ  موتَ ال ف  أ
 األطفاؿِ  ـِ سقي مف دَ ويَ 

(2)وريـَ "فُ  وَ ونَ عجُ مَ 
 (3)..ـْ يد  مُ  وفٍ عمى كَ 

                                                           
 .3/229 ،األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب،  (1)
 كار لخبلص الييكد المسببيف في ببلد فارس مف مجزرة شاممة.فكريـ اسـ عبرم معناه قرع كىك عيد ييكدم كتذ (2)

 

 .3/231، .فـالخطيب،  (3)
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عداد القبر كتجييزه لو،  ،كاجيةشيد إحضار الشييد مف ساحة المينمك الحدث كيرتفع مف خبلؿ م     كا 
إلى ما تبقى مف القصيدة  القارئ انتباه كىذه كسيمة لشد ،ذكره لمحدث بتكرار الزمفتكىنا يعاكد الشاعر 

، كعادة  ففي ىذا الكقت مف النيار المعطر بشذل الكرد ،لمعرفة تتمة األحداث كاألفؽ الممتمئ بالغيـك
 .؟ما يككف لكف الغيـك أسكد أك أبيض فما باؿ ىذه الغيـك التي ىي بمكف الحناء

الشخصيات كىـ أصدقاء ظير لنا عناصر جديدة في القصة كىي المكاف فالمكاف ضفة النير، ك كتى    
كمكاف آخر كىك مكاف دفف الطفؿ كىي حفرة قريبة  ،الشييد كقاؿ عنيـ أترابو أم أنيـ في نفس عمره

 مف األشجار في شرقي المخيـ، يقكؿ:

 ..صرِ العَ  في آذافِ 
 ..يحُ ىا الرِ شذاءَ أَ ت حَ فَ قد سَ  ةٌ ت وردَ كانَ 

 (1).. ـْ ندَ وعَ  ،فؽِ عمى األُ  اءً ن  حِ  يـُ الغَ  وكافَ 
 يرِ ة الن  و مف ضف  بِ  يءَ دما جِ نِ ع

 ،ترابٍ أَ   ذرعِ عمى أَ 
 (2)..ـخي  المَ  رقي  شَ  ،رجِ في الحُ  ،فرةٌ ت حُ ق  وشُ 

 
ييد الذم ال يممؾ مشيد الش ،كؿ مكاففي ه في كؿ كقت ك رانكاد نينتقؿ الشاعر بنا إلى مشيد آخر    

كىنا لـ يقؿ لفظ أك تكمـ  ،كممة أمي إلى ما قبؿ استشياد الفتى حيث لفظا سكل الحجر، كيعكد سبلحن 
في بداية كبلمو عندما تفرح أمو عندما يمفظ اسميا، كىذا ما  صغيران  بؿ قاؿ )تيجى( فقد تخيمو طفبلن 

 يقكؿ: ،يظير لنا في المقاطع البلحقة

 ..العصرِ  في آذافِ 
 متِ الصَ  في أبدِ  سوُ ى رأَ ل  دَ 
 .. مناهُ يُ  بضِ قَ  في جرٍ وى ما حَ سِ 
 .. ـْ كم  ي" وتَ أم   " فظَ ى لَ يج  تَ ... قولوفَ يَ 

 .. ؾِ جرِ حِ في  سعةَ التِ  ذي أعواموُ فخُ 

                                                           
  .عندـ: ىك دـ األخكيف (1)
 .3/232،  األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب،  (2)
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 ..فقاً رِ 
 ،إلى الري   ،الروحِ  لبفَ  عيوِ أرضِ 

  (1) ..ـْ فطَ يُ  ؾِ حشائِ أ صفورُ ما عُ  ىنا آخرُ 
جعمت المتمقي في الحدث يتابع كيحاكؿ  ،التي اعتمدىا الشاعر في قصيدتو عإذف عممية االسترجا   

 الى النياية.الكصكؿ 

ليبدأ  ،األمسالفعؿ الماضي كزمف عمى معتمدة جاءت الحكاية " المدينة الضائعة المفتاح"كفي     
  :يقكؿ ،الممزكجة بالفرح احيانان بالبكاء عف مشاعره الحزينة  شاعرنا بسرد ىذه الحكاية معبران 

 بكيأ حزفُ أ إذا كنت باألمسِ 

ذا   ..بكيأَ  ..فرحُ أَ وا 

 تاريخي يد الميؿِ سُ كاف 

 .. (2) مكيمُ  األرضِ  زفُ وحُ 

 عر فكرة صمب المسيح،ايستميـ الش، ك "بقصة السيد المسيح كالصمب" إياىاا يتابع حكايتو مازجن    
كمعاناة شعبو مكرران كممة الصمب التي تستدعي ما تعر ض لو  ،كعذاباتو في تك حد مع معاناة الشاعر

قاىا الفمسطيني في أماكف تكاجده مأساة كالمعاناة التي يتالمسيح يدؿ  داللة كاضحة عمى مدل عمؽ الم

 يقكؿ:(3)في الشتات حتى أصبح العالـ مف حكلو بدكف قمب"

 ورِ مط  بي لِ  يءَ ج ،ثـ يوماً 
 .. وؾِ شَ  اس .. وفي إكميؿِ و حر  م  ثفي 
 _ب اَس رَ بَ  مف دوفِ  _وديتُ أف نُ  يوـَ 

 باسمي رطةِ لدى الشُ  يتُ م  وسُ 

  (4) ..!!ميأُ  قمةَ ا مُ  شَ  ذ الدمعُ .. إخانني الدمعُ 
                                                           

 .233-232/ 3الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة،  (1)
 .2/273، ـ.فالخطيب،  (2)
 .52، ص2015زىر، لة ماجستير غير منشكرة، جامعة األؼ الخطيب، رساجبريؿ، خميس، التناص في شعر يكس(3)
 2/273، س.ـالخطيب،  (4)
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مجزرة ككأف التاريخ  إلىكيتكرر فمف مجزرة  ،لـ يعد لمشاعر سكل البكاء مف األلـ فالحاؿ كاحد   
  :يقكؿ يعيد نفسو،

 موعيضَ  ساميرِ بكي مف مَ أَ  اآلفَ  جعمتُ و 

 ..موعيودُ 

 ..إبرِ  سعاتِ ولَ  بريتاً مبي كِ في قَ  رفَ صِ 

 ،الميؿِ  يةِ في بر   ،وأنا الضاربُ 

 أثرْ  عمى  يرِ 

 الّنجيعِ  طوفافِ بِ " ياسيفَ  ديرُ  "فت بيذَ قَ 

 موعي...وقُ 

 !!..."قرْ البَ  بحرِ  "عمى الّصبحِ  سةَ عت يابِ ضي  

 ...، اليؿَ لتا... زَ عمى الد   كاف نيسافُ 

 (1) ...ديقةْ حَ  وأعشاَش 


 :بتداء بالحبكةرابعًا :اال
كحبؾ الثكب يحبكو بالكسر حبكا،  :فقاؿ جادةاإلىك بمعنى "بيف الجكىرم في الصحاح أف الحبؾ 

يقكؿ ابف منظكر في المساف: "الحبؾ الشد كاحتبؾ بإزاره احتبى بو كشده إلى يديو ك  ،(2) "أجاد نسجو أمٌ 
ترخي مف أثناء حجزتؾ مف بيف يديؾ لتحمؿ فيو الشيء ما كاف كقيؿ الحبكة الحجزة  كالحبكة أفٍ 

 . (3)"كىك شد اإلزاربعينيا كمنيا أخذ االحتباؾ بالباء 

                                                           
 .1/274،  األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب، (1)
 .1578/ 4الجكىرم، الصحاح، مادة حبؾ،  (2)
 .10/407ابف منظكر، لساف العرب، مادة حبؾ،  (3)
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عممو،  أحداثالتخطيط العاـ لو، أك الطريقة التي يرتب بيا الكاتب  "كالحبكة في العمؿ الدرامي ىي
كقد كضح  ،(1) "كىي كممة مرادفة لمبناء الفني ،كينظميا حتى تككف فيما بينيا كحدة فنية عضكية

ككسط الذم يتككف مف بداية الحبكة تككف مف خبلؿ عبلقة حتمية كعضكية في النص  أف"أرسطك 
الذم يبنى بو الكاتب أحداث مسرحية فيي في الحقيقة اصطبلح  " كىي األسمكبالحبكة:ك ، (2) "كنياية

كما نعرؼ  حبكةفال.(4) "ىي تنظيـ يؤنس الزمف" يمنحو شكبلن كقيؿ أيضان: " .(3) مرادؼ لمبناء الدرامي"
 .ي ما ارتكز عمييا الحدث في القصةى

كجاءت  ،"نفير البعث"في بدايتيا قصيدة  الحبكةالشاعر يكسؼ الخطيب التي جاءت كمف قصائد   
ف عنكنيا بصكت فمسطيف أقحمنا الشاعر في ىمو كبعد داية يي "، فمنذ البصوت فمسطيفتحت عنكاف "

كأخبر عف نفسو بكممة الجئ ليزيد مف شكؽ القارئ إلى ما ترتتب عميو  ،أنا ـافتتحيا بضمير المتكم
عف كطف بديؿ  ان جبر عمى الخركج مف كطنو باحثمفمسطيني الذم أي مصكران الكاقع المر ل ،ممةىذه الك
 ؿ(ػمكامػ)ا ليا، يقكؿ: حزانوأا ا ىمو لدكلة عربية ىي مصر كباثن شاكين 

 
 ال دليؿْ بِ  في الحياةِ  بُ أضرِ  يا مصرُ  أنا الجئٌ 

 عصا الرحيؿْ ،في الخميؿِ  ،"نانةُ "يا كِ ،ىلقِ اف أُ أي  
 ميؿْ ظال ءِ والفي ،روشِ يا المعُ دربِ لِ  ف  حِ أَ داري .. 
 تميؿْ  رةٍ ط  ػعػمُ  صافٍ ػوأ  ،داليةٍ  رحيؽِ ػِ ل
 صيؿْ واألَ  ،فِ مو  المُ  بحِ في الص   ،سوايَ ىا بِ يدُ ما عَ 
 يا الداني الذليؿْ ر كرمَ عصُ يا، ويَ مَ رنفُ سقي قُ يَ 
 وؿؤُ ولف تَ  العذابِ  ضرُ نا الخُ ت أيامُ ضَ رى مَ أتُ 

 .. ال الدارُ 
 ..مارُ س  ال ال

 ؟!.. قوؿْ وال الحُ  ي  الشجِ  ايُ ال الن  
 الميموفِ  ال  ابةُ 

                                                           
بداع، مصر، جغنيـ، أحمد كماؿ،  البناء الدرامي في شع (1)  .94، ص114-91، ص26ر معيف بسيسك، مجمة فكر كا 
 .23أرسطك، فف الشعر، ص (2)
 .53د ت، ص،دار الثقافة كاإلعبلـ –الشارقة  ،سرحاف، سمير، مبادئ عمـ الدراما، د ط (3)
 .107، ص2012مركز القطاف،  ،راـ اهلل -فمسطيف ،1أكنيؿ، سيسمي، عكالـ الدراما، ت، عيسى بشارة، ط (4)
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 ىاتُ زُ ال الن  
 (1)!!..النخيؿْ  ال دربُ 

تكتر الشاعر مدل  كنبلحظ ،كجيو ببل دليؿ ىا عما ىائمن منو إنسانن  تغربة الشاعر كلجكءه جعم إفٌ    
كاف يجمس في التي الدكالي عندما يصؼ لنا الكطف،  كتمؾ الصكر التي  لـ تغب عف بالو كصكرة 

الثنائيات أسمكب  مستخدمان  ظبلؿ ذات األغصاف الطيبة الرائحةمتفيئان ال ،ميستمعان لصكت النام ،ظبلليا
كيصؼ لنا أياـ القرية  بالخضر إلعطائيا صفة التجدد، كيتساءؿ ىؿ ستعكد  (ح كاألصيؿبالص:)مثؿ 
في شكؿ القصيدة عندما بمغنا مع الشاعر قمة  كاضحان  ، كنبلحظ تغيران ؟بسيرىا كسمرىا  األياـىذه 

لدالة عمى النباتات د الكممات اخذ يحشي أرؾ أف ال عكدة إلى ما كاف يحب، فالتكتر، كذلؾ عندما أد
ىـ العناصر أا لمخياؿ ك ا أساسين مصدرن  "ماكف المتنكعة في الطبيعة التي كانت كال تزاؿكاأللكاف كاأل

  (2)."فية حية في كعي الشاعر يتفاعؿ معياالفاعمة في القصيدة فيي تمثؿ خم

 ئوعف أبنا األبغياب  تمثمت في" حيث الباب المفتوحعمى االبتداء بالعقدة قصيدة " األمثمةكمف     
 الرجز( ):يقكؿ يصكر لنا مف بداية الحكاية حاؿ األب، ، فالخطيبعف لقمة العيش باحثان 

 نا ابِ ، ففي رِ أبي  ابَ  جوُ وَ 
 ناُسدى َسرابِ وفي  ،وُ َنمَمحُ 
 نارابِ في جِ  ةَ قمَ وال لُ يأتي 
 خجؿ مف عتابنايو لكن  

 (1)!!نابابِ  وراءَ  الميؿَ  حُ يسرَ فَ 
كترتب عمى ذلؾ حاؿ  ،األب أصبحت بمثابة سقكط المطر في الصحراء أم شبو مستحيمة ؤيةر   

تنظر  كتحدؽ  عيكنيـ ،ينتظركف األب في كؿ مساء ،جكعى دكف طعاـ أصبحكافقد  لؤلبناءصعبة 
 لكف انتظارىـ لـ يجد نفعان  ،يدخؿ حامبلن معو ما يسد رمقيـ في كٌؿ لحظة عمى أمؿ عكدتو لمباب 
 :يقكؿ

 مفقارْ لِ  تاءِ الشِ  أبي وعدُ  جوُ وَ 
 نارْ  دوفِ بِ  ،لنا قدرٌ  زؿْ ت ولـْ 

                                                           
 .118- 1/217 ،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة (1)
 .137أبك عيده، أمؿ، يكسؼ الخطيب حياتو كشعره، ص (2)
(1)

 .1/302، و . ٌانخطٍب،  
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 غارْ تي الصِ خوَ إ جوعِ صا لِ غمي الحَ تَ 
 دارْ ىا الجِ د  شُ يَ  نا عيفٌ بابُ وَ 
 (1)!!في انتظار...نوبِ ؾ الجَ سالِ عمى مَ 

كىي الخركج مف الكطف كغياب النكر بالحبكة يبدأ قصيدتو " الحدباء آلتنا في"  يافا إلىكفي الطريؽ "
ال زالت أحداث القصة مستمرة كمتنامية ك يؿ ىذه الرحمة التي لـ تنتو بعد عف مدينة يافا ليحكي لنا تفاص

 )الرمؿ (:يقكؿ

 عف يافا، وءُ الض    ابَ  يوـَ 

 وْ الشريع افَ عم  ، واجتزنا لِ ا الشرؽَ انتجعن

 ،، وال زرعَ ؼ  نا جَ رعُ ضَ 

 مي الوجيعوْ نا العُ في أرواحِ  وأربى القحطُ 

 وتي،نت مَ احتق روبُ والدُ 

 بيعوْ المَ  واألرَض  ،األرَض  نا البائعيفَ وكُ 

 الوصؿِ  مافَ عنا زَ ضي   كيؼَ   

 (2) .وْ الذريع ثـِ ينا عمى اإلِ ش   َ  ،عناهُ ضي  

أصبحت  ،أصبح ببل أرض كببل زرع،ب الضكء عنيا كعف نفسوغيٌ ،سطيني عف أرضوغياب الفم   
 كالمسؤكؿ األكؿ في نظر ،بيعت األرض كضاع زماف الكصؿ ،األركاح مصابة بالكجع يعمكىا القحط

 الشاعر ىك الفمسطيني كحده، الذم رضي باليجرة كالخركج إلى خارج الكطف.

                                                           
 .1/304،األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب،  (0)
 .2/89الخطيب، ـ ف،  (7)
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 المكاف المبحث الثاني:


يقكؿ كفي االصطبلح  .(1)"المكاف بمعنى المكضع أفٌ " ف ابف منظكر في المسافبيٌ غة: المكاف ل    
المكاف عند الحكماء ىك السطح الباطف مف الجسـ الحاكم المماس لمسطح ":(التعريفات  )الجرجاني في

  .(2)"كعند المتكمميف ىك الفراغ المتكىـ الذم يشغمو الجسـ كتنفذ فيو ،الظاىر مف الجسـ المحكل

أماكف، كأمكف مكضع ككف كالمكانة جمع مكاف، المكضع، ك  ةأمكن جمعالمكضع كال" :المكاف ىكك 
   (3).فيو" كالمنزلة، يقاؿ: مكيف فيو أم مكجكد

بآرائيـ المتعددة في طبيعة المكاف، كمف  اكقد جذب المكاف ألىميتو انتباه الفبلسفة كالميتميف الذيف أدلك 
    (4)شياء.اف ىك الحاكم كالقابؿ لؤلىؤالء أفبلطكف حيث قاؿ:" المك

ا، لكنو فضبل عف ذلؾ نظاـ مف العبلقات كمن جٍ ىندسية كحي  ان يقتصر عمى ككنو أبعاد "المكاف الك
   (5)المجردة يستخرج مف األشياء المادية كالمممكسة بعدما يستمد مف التجريد الذىني".

بؿ ىك كما قاؿ  (6)بلء".ى الحير كالحجـ كالخة اإلبداع األدبي يحمؿ "معن"ليذا لـ يعد المكاف في حرك
 .(7)ف حقيقي بكؿ ما لمكممة مف معنى"كٍ عنو باشبلر"كى 

يا ليذه المقاييس، لكنو في الكقت نفسو يككف جافً جاء التشكيؿ الشعرم لممكاف في أغمب األحياف مي 
 قعي الحياتي العادم تعبيرا أصدؽ عف حقيقة المكاف النفسية، ليذا عندما "ينتقؿ المكاف مف مداه الكا

 

                                                           
 .13/420ابف منظكر، لساف العرب، مادة مكف.  (1)
 .292ص ،ق1405،دار الكتاب العربي -بيركت  ،بف محمد، التعريفات، تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم،الجرجاني، عمي  (2)
 د ت. ،مجمع المغة العربية -القاىرة  ،إبراىيـ أنيس كآخركف، المعجـ الكسيط (3)
 .196، ص1979ككالة المطبكعات،  -بدكم، عبد الرحمف، مدخؿ جديد إلى الفمسفة، الككيت (4)
 .51ص 1980دار الشؤكف كالثقافة العامة  -داؿ حاتـ العكر، الشعر كمتغيرات المرحمة، جماليات المكاف، بغداد عثماف، اعت (5)
 .111، ص1998الييئة العامة المصرية لمكتاب،  -ترجمة، السيد عطا، القاىرة   -ديفس، المفيـك الحديث لمزماف كالمكاف  (6)
 .42، ص1984المؤسسة الجامعية لمطباعة كالنشر،  -غاستكف، باشبلر، جماليات المكاف، بيركت (7)
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إلى مداه الفني الركائي أك الشعرم، يمر مف خبلؿ أنفاؽ متعددة نفسية، كأيدلكجية كفنية لكي يصؿ 

 (1) .أخيرا إلى المدار الفني التشكيمي" 

يؤثر في تشكيمو كبنائو كيؤثر ىذا المكاف في أدؽ  ،"فالشاعر كاحد مف الخمؽ الذم يعيش في مكاف   
اعر، كأىـ تشعباتيا فبل جـر أف نجد إنعكاسات كثيرة كدالالت مختمفة ليذا التأثير تفاصيؿ حياة الش

خطيب، الذم كاف بلحظو مع الشاعر يكسؼ النكىذا ما س ،(2)  "نساف الشاعر كمكانولتأثر بيف اإلكا
عميو، "فأصبح المكاف ىك مكاف عاشو المؤلؼ كبعد االبتعاد عنو أخذ يعيش  لممكاف الكطف أثر كاضح

 (3)  " يو في الخياؿ، فأثر في آدائو.ف

 شعاعو إو يمدىـ بكما أنٌ  ،و مصدر إلياـ ليـألنٌ "احتؿ مكانة ميمة لدل شعراء العرب ف المكاف إ    
عنو، ككاف  رتباط اإلنساف كصعكبة إنفكاكواكىذا يؤكد عمى قكة  ،نيس الذكرياتأفيك  عاطفيً 

مأساة التجربة المكانية كانطمقت معاناتو الحقيقة مف ىتماـ بالمكاف ألنو عاش يرث اال لمفمسطيني أفٍ 

  (4)."بعده عف مكانو األكؿ، تيجيرا أك نزكحا

ا ا كثيقن المكاف عنصر ميـ مف عناصر الدراما، كىك الذم يبيف أىمية الحدث، كما يرتبط ارتباطن    
عبر تداخمو مع  بالزمف، "كيتمتع المكاف بأىمية استراتيجية كسنمائية في تشكيؿ الخطاب السردم،

 (5).المككنات الدرامية األخرل

المكاف  فٌ عرم شيء آخر عف المكاف الكاقعي ألالمكاف الش " أفٌ  ،كفي رأم عز الديف المناصرة   
الكاقعي مكاف جغرافي عمى مساحة مف األرض، كالمكاف الشعرم مكاف لغكم عمى الصفحة الشعرية 

                                                           
 92، ص1994،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، 1ط ،النابمسي، شاكر، جماليات المكاف في الركاية العربية (1)

اف دار الرضك  -،عماف1ط ،المكاف في الشعر األندلسي مف عصر المرابطيف حتى نياية الحكـ العربي،الطربكلي ف محمد عكيد  (2)
 .7ص،1433-2012لمنشر كالتكزيع، ل

 .224-271، ص1981،دار ابف رشد –، بيركت 1الركاية العربية كاقع كآفاؽ، ط ،مجمكعة باحثيف   (3)
سمسمة الدراسات اإلنسانية،  ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،المكاف في ركاية البيارة الضائعة ،بتصرؼ، أبك ندل، كليد محمكد   (4)

 . 933-929، ص1/2011، عدد19المجمد 
 1421مؤسسة اليمامة  الصحفية،  ،حسيف، خالد، شعرية المكاف في الركاية الجديدة، الخطاب الركائي الدكارد الخراط نمكذجا  (5)

 .780ىػ، ص
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ز الديف كلكف المكاف لـ يكف إال كالخمفية لمعمؿ الفني . ىذا في رأم ع(1)مفتكح عمى فضاء العالـ" 
المبدع أك فمنقؿ ىك كالمكحة التي يرسـ عمييا الشاعر السارد بألكانو المختمفة لتظير لنا األشكاؿ 

 . كاف لكحة متكاممة ذات طابع جماليالدرامية كاألنماط مف خبلؿ ىذا الم

ا آثارن  تركت عندهمتعددة فقد تنقؿ بيف أمكنة  ،و كترحالوكاألمكنة عند شاعرنا متنكعة ككثيرة بكثرة حم   
كيمكف تقسيـ األمكنة عند شاعرنا إلى : المكاف  ،يجابيةإأكانت ىذه ا ثار سمبية أـ  سكاء ،نفسية كبيرة

كبعض الببلد العربية التي كالكطف  ،المنفىكالمكاف الكاسع المقفر  ،الخيمةالمغمؽ كمف األمثمة عميو 
 .بو لكطنوربط حبيا بح

 )الخيمة( ،المكاف المغمؽأوال :
 باعتبارىا محرقة ،الذاكرة الفمسطينيةفي تبلفيؼ  "المخيـلى "باإلضافة إ"الخيمة كالمنفى "دخمت 

ث حيث اكتكل بنارىا كمزقت الفمسطيني في تاريخو الحدي مف أعظـ المحارؽ التي عاشيا الشعب
 ،(ـ1948ا مف فمسطيف أثناء النكبة سنة )ف ىجرتو قسرن بعد أ ،األسرية كاالجتماعية كالمكانية أكصالو

لكف الركح الفمسطينية رغـ ىجرة الجسد كنفيو بقيت غيمة سابحة ال تبرح حدكد الكطف مف البحر إلى 
ف لـ يقدر ليا حتى ا ف أف تصؿ إلى مبتغاىا  البحر، تحمـ بالعكدة كتعمؿ مف أجؿ تحقيؽ ىذا الحمـ كا 

(2)". لكنيا حتما ستصؿ


بأسمكب  توكيبدأ قصيد ،بناء الخياـأمف  يبدك متفائبل "نشور الخياـفالشاعر في قصيدة "
ف في ىذه أل ،يا قبكرنٌ أف كرآىا مظممة فعميو أال يظ ،ا لمخياـزائرن تى في المساء أا مف خاطبن الشرط م
 مشيد البعث بعد"الخطيب  كاستكحى ،أم أناس يستعدكف لمنضاؿ مف أجؿ الكطف ،أجنة الخياـ

(3)"يقاظ لؤلمةلمكت، كيشير الخطيب إلى ما يسعى إليو حزب البعث العربي مف إا
 ز(ػرجػل)ايقكؿ:،

 ناً ي  حَ  في المساءِ  إذا أتيتَ 

                                                           
، 2007دار مجدالكم،  -) مقاربات في الشعر كالشعراء كالحداثة الفاعمة(، عماف ،عز الديف، جمرة النص الشعرم ،المناصرة   (1)

 .286ص
يكنيك  –، إبريؿ 35، مجمد 4ذاكرة المكاف كتجمياتيا في الشعر الفمسطيني المعاصر، عالـ الفكر، عدد ،نمر مكسى،إبراىيـ (2)

 .76، ص2007
  .26، ص2015جامعة األزىر،  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جبريؿ، خميس، التناص في شعر يكسؼ الخطيب (3)
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 أو سنا وءٍ ضَ  ياثُ ف لُ كُ ولـ يَ 

 (1)جوريفي الد   موحُ يَ 

 بورقُ  ؿْ قُ فال تَ 

 الخياـْ  داخؿَ  ،في الخياـِ  ف  أل 

 في الظالـْ  موسِ الش   ةِ ن  أجِ  ثؿَ مِ 

 ناعثِ بَ  خاُض نحف ما مَ  س  حِ نُ 

 (2) ورشُ الن   وموعدُ 

ليبيف األثر  ،كرر الشاعر كممة الخياـ )في الخياـ، داخؿ الخياـ( مع أنيا تعطي المعنى نفسو   
كابتعاد  ،كذىكؿ ،كاف ىناؾ سككف يكمؿ قصيدتو كيقكؿ لو: "إفٍ  اإليجابي ليذا المكاف رغـ ضيقو .

فالقمكب تقدح كالشرر،  ،بؿ ىك حي بما فيو ،ني ذلؾ بأف ىذا المكاف ميتالصغار كالشيكخ عنو فبل يع
 كسيعمـ الجميع مف نحف عندما نثكر، يقكؿ: ،كقدرة اهلل خمؼ كؿ ضمع

ف لَ   وؿْ ىُ نا الذ  يونَ في عُ  محتَ وا 

 يوؿْ والكُ  ،عنؾَ  غارُ الصِ  وأطرؽَ 

 السكوفْ  ؾَ ورابَ 

 وفْ نُ مَ ؿ قُ فال تَ 

 ررْ الش   حُ قدَ يَ  قمبٍ  ؿ  كُ  ف  أل 

 رْ دَ درة القَ قُ  معٍ ضِ  ؼَ خموَ 

 بوؿْ في الطُ  دؽ  نو إذا يُ أل 

                                                           
 )دجر( .منظكر، لساف العرب، مادة ابف  الديجكر: الظبلـ. (1)
 .245/ 1 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (2)
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 (1) كوفْ نَ  فمَ  عمـُ تَ 

ة إلى أرض الكطف، )مكعد دتجاه الثكرة كالعك ا يجابين إأك فمنقؿ  ،كاف الشاعر في ىذه القصيدة متفائبلن    
 النشكر(.

ا مكجين  ،بعض الشيء شائمان بدأ القصيدة متإذ " ىمسة الجئ"في قصيدة كقد ذكر الخيمة مرة أخرل    
 يصكر فالبلجئ يقؼ عمى باب الخيمة كىنا ،رض الكطفأالباكي عمى  ،كبلمو إلى البلجئ الفمسطيني

 بعادأفالخيمة كالمنفى بدالالتيما الرمزية عمى النكبة تحتكياف " ،ما يعانيو ىذا البلجئ مف ألـ كأسى

)مجزوء يقكؿ: ،(2)" كفافكاأل ة شراعياكىي رافع "جمجمة المكت فالخيمة ،مأساكية كعذاب مقيـ
 الخفيؼ (

 فاقتربْ        ؾْ عِ سمَ مبِ  ىمٌس  ليَ 

 قتربْ ا          ؾْ عدمأَ بِ  اً يا شقي  

 ب؟!حِ نتَ وتَ  يتبك يـَ فِ                                   

 لـ تنـْ   جى      في الدُ  وأ انيؾَ 

 واأللـْ     مف األسى     راعشاتٍ 

 غـْ في الن   يفَ باكَ تَ يَ                                   

 لـ تزؿْ           ؾْ خيمتِ  وعمى بابِ 

 لـ تزؿْ         ؾْ حنتِ سِ  ؿءُ واألسى مِ 

 ؿْ جَ عد في خَ رمؽ البُ تَ                                  

 !!منزٌؿ           وحبيبْ  عدِ في البُ  لؾَ 

                                                           
 .245/ 1، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
جامعة الدكؿ ،معيد البحكث كالدراسات العربية -مصر  ،د.ط ،فيمي، ماىر حسف: الحنيف كالغربة في الشعر العربي الحديث (2)

 .94، ص1970العربية، 
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ٌف                في الغروبْ    (1)لؾ حقٌؿ ُممو 

تطمع  س ال تريد أفٍ الشمفالخيمة قبر، كالخيمة  "البعثير فن" ر إلى الخياـ كالمنفى في قصيدةكيشي   
نساف نسانية اإلإحياء المكاد الحسية الجامدة كاكسابيا إ" عمييا كىنا يستعيف الشاعر بالتشخيصكىك

كجاه أصبحكا يذعنكف  ز  كانكا أصحاب ع مف حاؿ المسمميف، فبعد أفٍ متألـ نساف إفالشمس  ،(2)فعالو"أك 
أرض فمسطيف مف بالسبي البابمي في كيبدأ قصيدتو  بالحذؼ كيقكؿ مف ألؼ عاـ، كىنا يذكرنا  لمعدك

 )السريع (يقكؿ:  ؼ السنيفالآ

 يمةٌ جى خَ والدُ  عاـٍ  ؼٍ مف أل

 وتانانا فييا ومُ أحياؤُ                                    

 ياعمى دربِ  ما الشمُس كأن  

 وتنسانا ،الكوفَ  عانؽُ تُ                                  

 ما آلميا أف ترىب  ورُ 

 أكفانا العز   يابِ ثِ  بعدَ                              

 تيف أم  مِ  مرِ الس   باهِ الجِ  بعدَ 

ذعانا سؼِ عمى الخَ  نوماً                                       وا 

 جىالدُ  بورِ ف قُ شحتى خرجنا ِ 

 (3)الذي كانا المجدَ  ّثؿْ ؤ نُ                                    

مف ىاجر عف يضـ بيف أطرافو  ،كىي كذلؾ قبر مظمـ ،فالمكاف" الخيمة" مكاف مظمـ ال نكر فيو   
 .كطنو كفرط فيو

                                                           
 1/71 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
، 1994الدار البيضاء المركز الثقافي العربي –المغرب،صالح بشرل مكسى، الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث (2)

 .125ص
 .1/216،ـ . سالخطيب، ( 3)
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دبي ليقؼ عمى األطبلؿ كيناجي كاصؿ الشاعر مع التاريخ األت" يالعيد يأتي  دافي قصيدة "ك    
صحابو عبر أكقكؼ الشاعر، كقؼ الشاعر كنادل  كليتجمى لنا الزماف كىك "في الظبلـ" كقت الديار،

بؿ يجيبو  ،فيك كحده في "خيمة الميؿ"، كلكف ال مجيب ،كلكف دكف فائدة ،الريح لتصؿ ليـ الرسالة
 ،حساسو بالغربة كالمرارةإيجيب شاعرنا كلكف ىذا جاء نتيجة  صمت المقابر، ككيؼ لمصمت أفٍ 

 ؼ(ػفيػ)الخكؿ:يق

 ناقوسي أقرعُ  الحزيفِ  ـِ ظالالفي 

 وائرْ وؿ الد  معمى الط   داداً حِ                                            
 قومي أشتاتَ  وأنادي في الريحِ 

 المقابرْ  وصمتُ  ،الصدى جيبُ فيُ                                                  
 ؟يوحد الميؿِ  راني في خيمةِ أتُ 

 (1)؟!آخر ؾَ لَ  ماأ ،يذا الدجىي  أ                                         
كالخيمة ليؿ كصمت  ،فالميؿ بظممتو حزيف) ،كنممح عبارات الحزف كالتشاـؤ في ىذه األبيات   

بيات ما ىي إال كممات تعبر عف مدل تشاـؤ قكمي، الدجى(، تكاد تككف ىذه األ المقابر، أشتات
 زنو الشديد.الشاعر كح

الذم سيبعث كيدافع  ،كذلؾ إليماف الشاعر بشعبو ،ا في األبيات القادمةا خافتن لكف نممح ضكءن    
 كسيككف كسيمة لمتحرر، يقكؿ:

 إيماني ؽَ مز  أف يُ  اليأُس  ؾُ وشِ يُ 
 بالبعث كافرْ  لو كنتُ  ،شعبيبِ                                      

 وىـِ ال شوةِ في نَ  غيبُ يا لشعٍب يَ 
 مسراب الغادرْ لِ  نقادُ ويَ                                

 
 الموتِ  إ فاءةَ  النائموفَ  سبُ حَ يَ 

 رْ المعاصِ  بابُ وىـ ذُ  نبيذاً                                 

                                                           
 .1/151 ،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة (1)
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 رحيجُ  سفحوُ يَ  العتيؽُ  النبيذُ 
 ناجرْ الخَ  نافِ مف سِ  نيؿ  ويَ                                  

 الدمعِ  مرةِ ف خَ مِ  تفيُض  كأسي إف  
 بالخواطرْ  حٌ مجن   يوليم                               

 مساً شَ  تجمعُ  ليت ىذي النجوـَ 

 (1) امرْ  مف العروبةِ  ضوءٍ  ذاتَ                                         
كالشقاء  لبؤسجاءت الخيمة داللة عمى ا ،شرنا إلى الحدث فييا" التي سبؽ كأئحكاية الجكفي "   

كالخيمة ىنا تطؿ كتشرؼ عمى  ،ىك الكطف ،ىذا المكاف البائس يقابمو مكاف جميؿ ،كالحنيف إلى الكطف
، كىك يحمـ في استرداد كطنو مف ىك الصراع  ئجبللكأىـ  ما يميز اسطيف، كالبلجئ فييا يجفكه النـك

 ارب(ػ)المتق يقكؿ: ،أك تضحيتو بنفسو مف أجؿ العكدة ،الداخمي ما بيف البقاء عمى حياتو

 ال جئاً  فتىً  ، كافَ قولوفَ يَ 
 وْ عشرَ بى مُ في الرُ  يمةٍ إلى خَ                                    

 الحدودِ  ، وراءَ بعيداً  تطؿُ 
 وْ عمرَ الخصبة المُ  ةِ عمى الجن                                     

 ىناؾَ  لو ذكرياتٌ  توكان
 وْ عزرَ عمى مَ  طؿ  يُ  وكوخٌ                                    

 يوؼُ الطُ  ريوِ ناظِ  تْ وكـ أرقَ 
 عوْ خدَ ا مَ فج الرقادِ  وطيؼُ                                 

 الذي أمسِ  مـِ عمى حُ  يعيُش 
 عوْ رجِ أف يُ  قسـُ يُ ى وَ ول  تَ                                 
 المماتِ  كأسِ  يرجى مرارةَ 

  (2)عوْ وقِ إلى مَ  ثأرٍ  إلى يوـِ                               
 

                                                           
 .1/151 ،ةالخطيب، األعماؿ الشعرية الكامم (1)
 . 1/233 ،ـ . ف ،الخطيب (2)
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و ىك جنة ميما كاف ككانت الصعاب، ئس أبناك فالكطف في نف ،كطف كالمنفىال يكجد مقارنة بيف الك     
ال يمكف فصؿ  عبلقة الجسد بالركح فعبلقة البلجئ باألرض ،بلن كالغربة مكاف مكحش ميما كاف جمي

 ء في كؿ لحظة.ىبلجفحمـ العكدة يظؿ يراكد ال ،بعضيـ عف بعض

 : ويقسـ إلى المكاف الواسع ثانيًا:
 المكاف المقفر)المنفى ( -أ 

مف كؿ حياة حتى مف  اخالين  امقفرن  اأصبحت في نظر الشاعر مكانن  ،رغـ اتساعيا ،األماكف الكاسعة   
بؿ  ،" النشيد األكؿ يكجو حكاره إلى كؿ مف تخمى عف أرض فمسطيف"الطوفافففي قصيدة  ،الرجاء

سئمة إلى كؿ مف يسمعيا ليعقد ألقد تساءؿ كتساءؿ ككجو  ،الحقيقيخذليا كلـ يدافع عنيا بالمعنى 
ففمسطيف كمساحة جغرافية تعتبر مف الببلد صغيرة  ،قاحمةكثانية مقارنة مرة أخرل ما بيف أرض جميمة 

ء مف النشيد كرغـ ىذا ىي في نظر أىميا كالشاعر جنة ليس ليا حدكد كفي جز  ،المساحة بشكؿ نسبي
كيرل   كيسألو إف خاض تجربة فقداف األحبة دكف أف يتمقى عزائيـ ،يكجو سؤالو إلى مف خذؿ الكطف

 الحزف في عيني أطفاؿ الكطف كىـ يبككف بحرقة، يقكؿ:

 ب  حِ مف تُ  في جنازةِ  يوماً  شيتَ مَ أَ 
 ..زاءْ ال عَ بِ  ديـِ القَ  لمكوخِ  دتَ وعُ 

 تيمةِ يَ ال ؾَ تِ فمَ طِ  يفِ عَ  األسى في  يرَ  َ 

 (1)؟!..كاءْ ؾ بالبُ ليمِ  مئَ مِ  شيؽُ تَ  ىيَ وَ 
كيغدك في أرض بعيدة  ،سماه الدخيؿأىناؾ مف يترؾ أرضو لمعدك كالذم  إف كاف ،يكمؿ متسائبلن    

ففمسطيف ىذا  ىذا الكطف المبارؾ كثير العطاء ،يعيش عمى ذكرل كطنو المكاف الذم أحبو ،نائية مقفرة
بعاد عند نسترجع ىذه السياقات كاأل أنناحتى " ،كتاريخيةا نفسية بعادن أ المكاف ترؾ داخؿ القصيدة 

 :يقكؿ،(2) استرجاعنا لمنص نفسو أك ما يرتبط بو"

 ،خيؿِ لمدَ  ؾَ أرضَ  أتركتَ 
 ..جاءْ ال رَ بِ  النائياتِ  فارِ في القِ  ربُ ضِ تَ  حتَ ورُ 

                                                           
 .162/ 1 ،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة (1)
 .28ص ،شيادة في شعرية األمكنة ،عز الديف ،المناصرة (2)
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 ..ديمةِ كرى القَ حيا عمى الذِ تَ 
 ..الميموفِ  ةِ  ابَ 
(1).؟!طاءْ عَ ال باركةِ المُ  واألرضِ 

. 
 الحذؼ المتكرر، كىذا يدؿ عمى أف الفضاء متسع أماـ المتمقي ألفٌ  ـنممح في ىذا النشيد بشكؿ عا   

 ال يمكف اختزاليا  ببعض الكممات.فيناؾ مشاعر كأحاسيس  ،الكبلـالمكقؼ ال يحتمؿ 

االغتراب  أفٌ "ذلؾ  ،حبلن ا قامكانن باتساعيا يعكد ليجعؿ الغربة  ،"قصيدة الطوفاف"كفي النشيد الثاني مف 
 ،قصة الخركج مف القدس ب السرد يقدـ لنا الشاعركبأسمك ، (2) "معادؿ مكضكعي لمعقـ كالجدب كالعدـ
 كيبدأىا بصيغة الجمع "تركنا"، يقكؿ:

 
 .."!! الـَ ورسَ أُ "ركنا ... ا تَ لم  
 األسى زمارِ مِ  ؿءَ مِ  نشجُ يَ  وراحَ 

 (3)..ؿْ حادي القوافِ 
كيرسـ الشاعر صكرة الكطف بعد خركج أىمو  ،تفرقكا في كؿ مكاف ،ببل دليؿ ،فالفمسطينيك خرج     
 .حياةال مظاىر مف خاؿش مكاف مكحكالغربة  ،أصبحت قاحمة فاألرض بعدىـ ،كصكرة المنفىمنو 

تساع المكاف كخضرتو لـ يكف سكل مكاف قاحؿ في االرغـ مف بف ،معنى الغربة بالنسبة لمشاعر ىكىذا 

الشعب أصبح  ألفٌ ، (4)اغتراب الشاعر سبب لو مشاعر نفسية كالخكؼ كالقمؽ كالحنيف""فنظر الشاعر،
 يشد الرحاؿ مف بمد إلى بمد، يقكؿ: ئناالج

 ،ليؿٍ ال دَ بِ  ،كب الشتيتُ ع الر  وتوز  
 رابي  ُمخاتؿْ يٌؼ سَ ما طَ يثُ حَ 
 مافِ الز   مؼِ خَ  فمِ  أث ر األطالؿَ تَ يَ 
 ..ؿْ قاحِ  األرجاءِ  وحشِ مُ  تاهٍ مى مَ عَ 

 ،ال يدٍ بَ ، ا الجئيفَ ن  عَ لما ظَ 
                                                           

 .163-162/ 1 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب( 1)
 . 8ماىر حسف، الحنيف كالغربة في الشعر العربي الحديث، ص ،فيمي (2)

 .1/165، ـ .س ،يبالخط (3)
 .1/48، 1978 ،منشأة المعارؼ المصرية -اإلسكندرية  ،االغتراب،د ط ،محمكد ،رجب( 4)
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 (1)ؿْ الرحائِ  وفَ د  يشُ  "ضى"سباياناومَ 
ية اكلمح ان جديد ان صيؿ"، ليدخؿ بذلؾ عنصر مف فمسطيف كىك "األفيو يتذكر الشاعر الكقت الذم خرج    

 كالمكاف ىك الغربة كالزمف ،فالحدث ىك الخركج كالشخصيات كانت أبناء فمسطيف بعامة ،كىك "الزمف"
 ، يقكؿ:كيتخذه كشاحان مؿ الحزف كيجسد الشاعر الزمف بأنساف يح ،كما أسمفنا ىك كقت األصيؿ

 حزافِ األ (2) اللةغبِ  حاً وش  مُ  األصيؿُ  كافَ 

 (4) ..ؿْ حائِ  ،(3)رسِ الوَ  موفِ صبو ًا بِ مَ 

 . كدةان ألف ىذه الرحمة كانت ببل عا، باكيا حزينن يكمؿ حتى نياية النشيد ليعطي القصيدة طابعن    

قبؿ آالؼ السنيف"،  "استحضر الشاعر قصة السبي البابمي بقكلو: ،" النشيد الثانيالطوفاف" في قصيدة
فقد كاف التيجير كالسبي لبني اسرائيؿ كلكف ىنا انقمبت ا ية ليصبح أبناء فمسطيف ىـ مف شيٌردكا عف 

تحمؿ كجو   أفاعو الصكر لدل الشعب ما ىي إال كطنيـ، ليصبحكا في غربة داخؿ غربة، لتصبح
 يقكؿ: ،سرائيؿ كالمنفى كالقبائؿ الشاذةإ

 ..نيفِ السِ  آالؼِ  بؿِ ف قَ مِ 
 ..ؿْ وابِ الذ   برِ نا الغُ مى أىدابِ كرى عَ ت الذِ امَ ىو 

 ب الصفصاؼِ سارِ مَ  بيفَ  أف  وكَ 
 ..""بابؿْ  نا عمى أنيارِ مَ رحائِ  لناأنزَ 

 .."سرائيؿ َ إ"،فعى، وجوُ أَ  ؿ  نا في كُ بدا لَ فَ 

 (5)..ؿْ القبائِ  اذُ ذ  .. وشُ والمنفى

أصػػػػػبح الفمسػػػػػطيني غجريػػػػػان يعػػػػػيش فػػػػػي كتػػػػػب التػػػػػاريخ  ،" النشػػػػػيد الثالػػػػػث "الطوفػػػػػافكفػػػػػي قصػػػػػيدة    
يسػػػػػػير مػػػػػع القمػػػػػػر  ،لػػػػػيس لػػػػػػو إال الػػػػػذكرل يحمميػػػػػػا معػػػػػو ،يتنقػػػػػؿ مػػػػػف مكػػػػػػاف إلػػػػػى مكػػػػػػاف بػػػػػبل كطػػػػػػف

                                                           
 .1/165األعماؿ الشعرية الكاممة،  ،الخطيب (1)
 : ثكب رقيؽ يشؼ ما تحتو. بغبللة( 2)

 حمراء يستعمؿ لتمكيف المبلبس. ثمرتيا قرف مغطى بغدد،الكرس: نبات مف الفصيمة القرنية ينبت في ببلد العرب كالحبشو (3)

 .1/165،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (4)
 .1/171 ، فـ.الخطيب، (5)
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 ،حتػػػػػػى أنفاسػػػػػػو أصػػػػػػبحت آىػػػػػػات كحػػػػػػزف  ترسػػػػػػؿ الحنػػػػػػيف إلػػػػػػى الػػػػػػكطف ،الحػػػػػػزيف  ليبػػػػػػث لػػػػػػو حزنػػػػػػو
 ؿ (ػكامػ)اليقكؿ:

 ،لمماضي األشواؽِ  ذري ةِ يا عُ  ،سمراءُ 

 الجئينا نا الماضي َيحف ؾِ ىُ 

 الوجوهِ  جاعيدِ يرًا في تَ شَ  بعوفَ سَ 

 رونانا قُ نِ مت بأعيُ سَ كأنّما ارتَ 

 ،ناٌف لَ ال وطَ ،حفُ نَ  ةِ روبَ ُر العُ جَ  َ 

 نينا "!!واطِ "مُ  راثِ التُ  بِ تُ في كُ  عيُش ونَ 

 ناذكاراتِ وتَ ،َسنظؿ  في المنفى

 زينامَر الحَ القَ  وُنسامرُ ،ىرَ َنئُد الكَ 

 دورِ الصُ  ورِ تَني ُد اآلىاِت مف  َ نَ 

(1)نينايا إال حَ بضَ نَ  ؿُ ُترسِ  فميَس 
    

"جعػػػؿ الخطيػػػب الفمسػػػطيني ىائمػػػان عمػػػى كجيػػػو بػػػدكف  بالشػػػاـ أىمػػػي واليػػػوى بغػػػدادكفػػػي قصػػػيدة "  
سػػػػكل الكحػػػػؿ ليشػػػػربو كالزقػػػػـك ليأكمػػػػو كىػػػػذا  لػػػػـ يجػػػػد ،حتػػػػى النجػػػػـك لػػػػـ تعػػػػد ترشػػػػده إلػػػػى طريقػػػػو ،دليػػػػؿ

 يقكؿ :،كمو نتيجة ىجرتو مف كطنو كابتعاده عنيا

ـُ َوسعَ أىِ   في ما َجبؿٍ  األرضِ  ي

 َي النجوىُيعطي لِ 

 .. ياءْ ضِ  ال ؿَ نزياًل ..وشَ برياًل..وتَ وجِ 

 براجيأَ  ،أعمى الطورِ ،لكنني ضي عتُ 
                                                           

 . 3/176 األعماؿ الشعرية الكاممة،الخطيب، ( 1)
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 ُمذ َصع رُت أوداجيوَ 

 (1) ..!!يناءْ في سِ ،وـَ والز ق   ،الوحؿَ  بتُ شرِ 

 (الفردوس المفقود) :الوطف ب_

 ،ر معيا في عبلقة تفاعمية عميقةا ينفتح عمى العالـ كيتفاخا شعرين مكانن  "فمسطيف باعتبارىا       
ا ا بكيانية مكانية متحركة غير معزكلة عف البشر كجعمت المكاف إيقاعن مشبعن  ،جعمت النص الشعرم

تدمير النكاة  كما أفٍ  ،ايجابن ا  ا ك فاألمكنة جزء مف التجربة الحياتية سمبن  ،النص  يتسمؿ إلى خبلياشامبلن 
ليذا  ا في المخيمة الشعرية الفمسطينيةجعؿ المكاف ىاجسن  ،حتبلؿ الصييكنيالخفية فمسطيف مف قبؿ اإل

شكؿ حضكر فمسطيف كمدنيا كقراىا في جسد النص الشعرم الفمسطيني عبلقة كاضحة األبعاد 
ا ال يتضاىى بالفجيعة ا يغذم فينا أحساسن ا نفسين ا باعتبارىا مخزكنن ا خاصن كنالت اىتمامن  ،تكالفسحا

 (2)"كفقداف الحرية.

كما  ،في ذلؾ  كةظمدينة القدس الحفنالت كاف لمدف فمسطيف حضكر كاضح في قصائد الشاعر، ك    
كال ننسى الخميؿ مدينة الشاعر  ،دفا مقارنة بغيرىما مف الما كبيرن مدينة يافا أحتمت مف قصائده مكانن  أفٌ 

بيف قصائده قارف كفي أغمب  ،ككذلؾ العديد مف مدف فمسطيف ،التي أفرد ليا قصيدة لينتقؿ بيف قراىا
أك يأتي بيذه المدف  ،كبيف ما آلت إليو بعد خركجيـ منيا ،يكـ كاف أىميا بياعميو ىذه المدف ما كانت 

مدينة مكانية مف مجرد طيف  لـ تكف يكمان  لقدس كما قيؿ "فا ،ليبكي كينكح عمى أطبلليا التي كانت

 (3)."نفس البشرية إلى اهللا مدينة الحمـ كالتكؽ كتطمع األكمن لقد كانت د ،كتجارة كسياسة

تنازلكا عنيا، كتخمكا عف أقصاىا، ممف ىي إنساف يعمف براءتو  " إعالف براءة "فالقدس في قصيدة    
 )الرجز(برأ مف العرب، يقكؿ:تمسيحي تفالقدس بتراثيا اإلسبلمي كال

 ياوأقداسُ  ،القدُس  يَ نكـ ىِ مِ  ريئةٌ بَ 
 وْ عممن  الُ  الثورةِ  مراءَ يا أُ 

                                                           
 . 3/141، األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب، (1)
 .240-239ص ،ـ2005 ،الييئة العامة لمكتاب ،فةكزارة الثقا،د.ط ،إبراىيـ نمر، أفاؽ الرؤيا الشعرية ،مكسى (2)
 .115، ص1984 ،دار ثابت ،دراسات نقدية د.ط ،الرحمة الثامنة ،جبرا ،جبرا، إبراىيـ (3)
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 يااسُ ر  وحُ  ،ب أقصاىاال  موا طُ أنتُ أَ 
 وْ مممَ مَ يا مُ ولَ حَ  باعُ أـ الض  

 ايأجراسُ  عُ قرَ وما تَ  ،دسِ القُ  فُ مآذِ 

 (1) !!وْ مد  ميَ يا الُ نُ افـ أكمعنكُ تَ 
مف كىـ  ،ىـ مف باعكاك لمحصكؿ عمى مصالحيـ  ،ىـ إال ضباع يمتفكف حكؿ ىذه المدينة فالعرب ما

 فمسطيف، يقكؿ:  بجراحات أبناء تاجركا
 وْ ضاع، والبِ راةُ ، والش  ةُ الباعَ  نتـُ أَ وَ 

 رحْ الجِ  عرَ وسِ  ،َض األر  ـُ أرخصتُ 
 ضاعوْ رِ  ـ كُ مَ خَ َأت الذي ديَ الث   ـُ نتُ وخُ 

 (2)فاحْ كِ ال يرَ طُ  الشيطافَ  ـُ بعتُ وَ 
نتماء النفسي كالشرعي لفمسطيني ىك خمؽ حالة الحنيف كاالس المفقكد بالمعنى اك "الفرؽ بيف الفرد   

 (3)".تعادة  لبلس كقاببلن ا بؿ يككف محتبلن الفردكس ال يككف مفقكدن  فٌ فإ ،اما داـ الصراع قائمن  ،لصراعمف ا

(4)".كانت كما تزاؿ تمثؿ عندم بؤرة الحنيفعرج الشاعر عمى مدينة يافا فقد قاؿ الشاعر في "يافا" يي 
 

بالنسبة لو  فزيارتيا كانت كالمكاف الذم عشقونعـ إف مدينة يافا بالنسبة لمشاعر ىي كطنو كحممو 
مف "في قصيدة فقد كاف كالده يصحبو إلييا ك  ،أة التي يجنييا عند حصكلو عمى عبلمات عاليةالمكاف

كحنينو الدائـ ليا ككما قاؿ "ظؿ كثيركف مف  ،ذا المكافلي "نممح شكؽ الشاعر النسيـ بحر يافا

 (5).مف أبناء ىذم المدينة " مستمعي قصائدم يفترضكف أنني أككف كاحدان 

 ،يجعؿ قمبو كسادة لو ،ليضمو برمكش العيف ،"حضكر زائر مف يافا "نسيـ يافا ىتمنىك يك بدأ القصيدة 
 ط (ػ)البسييقكؿ:

 تييَ باقِ بِ  ف يافا،مِ  يَ لِ  وزائرٍ 
 لقاهُ أَ  العيفِ  موشِ رُ بِ ، وم  أضُ                               

                                                           
 .3/262 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .3/262 ،ـ . ف الخطيب، ( 2)
 .249إبراىيـ نمر، أفاؽ الرؤيا الشعرية، ص ،مكسى (3)
 . 2/54 ،األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب، (4)

 . 2/54، ـ . فينظر:الخطيب،  (5)
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 لىإ دري السبيؿَ يَ  نافذتي، فيءُ يَ 

 (1) رضاهُ وأَ  ،مبيقَ  هُ دُ س  أوَ ..قمبي                                   
 

 قكؿ:ي ،الى يافا جناحا النسيـ  أـ بيارة البرتقاؿما الذم سيحممو  يناجي الشاعر ربو متسائبلن 
  
 ،نيحُ جن  ، ما يُ فيوِ  ا َ  ئؿُ ساِ أَ  

 ناحاهُ جَ  ـْ ..أَ  رتقاؿٍ بُ   ارتابي                                  
 ..وُ فَ فأعرِ  ىدابي،أَ  دَ مس  يُ  ىحت

 اهُ ي  ا  و ف يافا، مِ ،الرفيقافِ  أنا،                                  
 

 لنا ،الرماؿِ  وأصداؼُ  ،النجوـُ  ،يوـَ 
 (2) نيواهُ  وجِ في المَ  ىوىً  حاؿِ  وألؼُ                                       

 
كاف ال يعرفيا، فعبر حنيف الشاعر  فٍ ا  لى يافا حتى ك إبيات يسرح بمخيمتو القارلء ليذه األ فٌ إ   

ىذه الحالة مف القمؽ دت في ظؿ "ككً  ،التي قاؿ فيياارتسمت صكرة كاضحة جميمة عف تمؾ المدينة 
بؿ كأكاد أذكب  ،غير أرض فمسطيف ،ليياإعمى سطح ىذا الكككب أك أحف  ان ضتذكر أر أال  كالضياع

ة الطاعكف الييكدم التي حعمى الرغـ مف جائ ،ا لربكعيا الحانية الرؤـك قدر حنيني ليافاىا الجميمةشكقن 
عكستو لي  تككف مرآة السماء ىي التي أفٍ كؿ جماؿ أراه ال بد لي كأف  ابد ،إلى حيف كلكف تعترييا،

قد بعث بيا رسالة  يككف "بحر يافا"  بد أفٍ فحة نسيـ شذية ندية النكؿ  عف القدس كأكنافيا..كأفٌ 
 (3)شخصية لي..

" إنساف يدعكه الشاعر لمبكاء عمى مف حاكؿ تحريرىا بؿ النسر والخفاش"يافا في قصيدة أسطكرة  
 )مجزوء الرمؿ(كىي تدعك القدس لمبكاء أيضا، يقكؿ:

  
 إليؾِ  يشتاؽُ  ف كافَ يافا" عمى مَ  "يفاحزن 

 ديؾِ يَ  ما بيفَ  ةَ يجالمُ  ؿَ أف يبذُ  داً واعِ 
                                                           

 .2/57 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب( 1)
 .2/57 ـ .ف، ،الخطيب( 2)
 .55-2/54 ـ . ف، ،الخطيب (3)
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 (1)تبكي دَس ي القُ وخم  ..قدِ الفَ  وعةِ واندبي مف لَ 
مؿ يجعؿ األ ربو أفٍ فيناجي العكدة إليو، بمكاف يحمـ الشاعر  جنوف في ضوء القمر"كيافا في قصيدة "

، (2)"كالعقؿ كاألعصابصيدة تكلد في منطقة الحرقة في القمب فيذه "القأمؿ العكدة إلى يافا  ،في قمبو
 يقكؿ:

 ،قتييافا مؤر  
 ،يالَ  حيؿُ يافا الرَ 

 ..نوفُ يافا الجُ 
 :مف جبؿٍ  أنادي ا َ 
 ي ..ب  رَ 

 في  سمي  الر   ؾَ ورَ ض نُ أفِ 
 ..الصحراءِ  ألؽِ 

 دربي مف ألؽٍ 
 ..ليا يؿُ بمبي السعتـ في قَ ويُ 

 (3)..يرب  
مقى ثكرة في قمبو حتى يبعد يي  نراه يتضرع إلى اهلل بأفٍ  ر،ؿ إلى نفس الشاعماليأس يتس بدأ بعد أفٍ    

كالحركة السريعة في إيقاع ىذه المقاطع التي تعبر عف  ،هنممح العكاطؼ الجياشة عندك  ىذا اليأس،
مف قطع ليبث في نفسو الفرحة فيك يكرر يافا في أكثر مف م ،لمكطف و التكاقةاضطراب كاضح في نفس

فالشاعر يطمب  ،نممح ثنائية النكر كالعتمةك  ،ىك الصحراءك بيات األ خر في ىذهآ ان مكان.كنممح  جديد
 معتـ ال نكر فيو. الطريؽ كلكف ال أمؿ لمشاعر بالعكدة ذلؾ أفٌ  ،ينير الصحراء بنكر الرسالة فٍ أمف اهلل 

"أردت أف أقكـ بجكلة ،ـ )الخميؿ (كالمكاف األكثر حضكران في قصائده بعد مدينة يافا ىي مدينتو األ   
غير يسير بو مف  ةا شحنتميربن  ،شيعمى عدد مف محطات كاقعنا العربي المع أفؽ كعمؽ معان 

 (4)".ممنكعات ا ماؿ فيما أحممو معي قرابة العمر كمو مف حقائب ا الـ
فضاءات  عف القصيدة حيث حمؽ الشاعر بنا في مقدمة معمقة الخميؿ"ىذا مما قالو الشاعر في "

رحمتو  أبدك   ،لنرل ما يميز كؿ قرية عف غيرىا ،جكؿ معو في قرل تمؾ المدينةتنا نمدينة الخميؿ ككأنٌ 
 ط (ػ)البسييقكؿ: ،بالغـ مف بعده عنياحيث بقيت في نفسو كركحي ،ـ )دكرا(مف مدينتو األ

                                                           
 .203/ 1،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .80ص ،جمرة النص الشعرم ،عز الديف ،المناصرة (2)
 .2/104، ـ . س ،طيبالخ (3)
 .3/176 األعماؿ الشعرية الكاممة، ،الخطيب(4)
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 ديسَ قمبي فما جَ  ٍة "ور دُ  "في أتُ ب  خَ 
 (1)ارُ ط  خ فاؽِ عمى اآل إال خياؿٌ                                        

 
 :ككدام نزار، كالراـ كي يصؼ لنا مظاىر الطبيعة فييا، يقكؿ(2) (لبوي كينطمؽ إلى قرية )الدِّ 

 
 نيقُ سرِ يَ  الخضراءِ "لبةالد  ب "كأف  

 ارُ مشو  ـِ منجني لِ قُ يعتِ ، وَ مـٌ حُ                                         
 قىً لُ  الربيعِ  في "بوادي نزارٍ "لي وَ 

 ارُ ن  وشُ  ،وأداحي   ةٌ ي  بر                                 
 بي ترحؿُ  السفحِ  فاتِ رُ عمى شُ  فمِ وَ 

 وأسحارُ  ،صاؿٌ آ ،يايةِ  نِ ال  لِ                                   
 تناوليمُ  ،قيانالُ  " بالر اـِ  "عدَ بَ أَ 

 سمارُ أو  ،وعنا قيدٌ  ،يشةٌ رَ عَ                                  
 في جبؿٍ  الر مافُ  ال يطمعُ  عدُ أـَ بَ 

 (3)محوُؿ "مف تيٍو ُجمن ارُ ال "وحَ إ                                   
 

ألىؿ القرل )أداحي( كىي جمع )دحك(  تككف معركفة إال التكاد لقد استخدـ الشاعر مصطمحات   
كيصكر الشاعر لنا  كىي ما يستند بو كركـ العنب ة()كعريش ،كىك العش لمشنار كالذم يعرؼ بالحجؿ

سراره إلى النسيـ  أكالصنكبر إنساف ييمس كيبكح ب ،(4)(ر)بالجمناحبات الرماف في مدينة حمحكؿ 
 كيعكد ليشخص الحزف كيجعمو حديدان  ،فالخميؿ ىي سماء كأجنحة الشاعر التي يحمؽ بيا منذ رحيمو

 يقيده منذ خركجو مف فمسطيف، يقكؿ:

 متْ مَ ىَ   يمةٌ ما  ،نىعمى الد  أب نىً دُ 
 زمارُ ومِ  ،ساقاىاتَ  إال وراعٍ                                         

                                                           
 .3/184 ، األعماؿ الشعرية الكاممة الخطيب، (1)
 الٌدلبو: ىي خربة في الجنكب الشرقي مف دكرا عمى طريؽ الخميؿ كفييا عيف الٌدلبو.( 2)

 

 .3/184 ،ـ.ف ،الخطيب (3)
  الجمنار: زىر الرماف. (4)
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  بوِ  سيـُ النَ  (1) س  ىَ إف  وبرِ نَ وبالص  
قالع ٌ  ،، وبوحٌ فوحٌ                                          بحارُ ،وا   وا 

 وأجنحتي ،ماواتيسَ  ،الخميؿُ  يَ ىِ 
  (2)ارُ ...أي  زفِ الحُ  ديدِ تي في حَ م   َ ذ مُ                                               

 ابؾ"ندلس ة الشيرية عند سقكط األيتكاصؿ الشاعر مع التاريخ في المقكل "ية مطالع جزائر  "كفي   
كد كيافا ندلس المفقربط الشاعر بيف األ (3)،"لـ تحافظ عمية مثؿ الرجاؿ ضاًعامُ  اً مثؿ النساء ممك

 ، يقكؿ: أتذكرتاالسترجاع   بأسمكبا مستعينن كجاء ليحكي لنا حكاية المكاف  المفقكدة

 في يافا الرمؿِ  عَ جامِ  رتَ ذك  تَ أ
 ؟!ة البرتقاؿِ يئَ وفَ  ،يئاً وضِ                                        

 وشـٌ  ""خيبرٍ مف  حرابِ المِ  في جبيفِ 
 النعاؿِ  ثرَ إ عاؿُ الن   توُ ك  حَ                                      

 الذكرى يئةَ فَ  اضطجعْ ف!!.. أتذكرتَ 
 سؤاؿِ  ؿ  وذُ  ،شعراً  دْ تفصّ                                         

 
 اعاً ضمُ  مكاً مُ  النساءِ  مثؿَ  وابؾِ "

 (4)"!!الرجاؿِ  مثؿَ  وِ ميعَ  لـ تحافظْ                                                
كلكف  ،ذلؾ المكاف الذم لـ تغب تفاصيمو عف بالو ،لى قريتوإمكاج مف الحنيف أكتأخذ الشاعر      

ندمجت مع الجماعة فحنينو اأنا الشاعر  فٌ نراه يتكمـ بصيغة الجمع أل ،ؿ قريتو تغير بعد غيابو عنيااح
يبدأ القصيدة  ،لياكجماعات الصقكر يسأليا عف حا فيا ىك يسأؿ الريح ،لقريتو كحنيف أم فمسطيني

 )مجزوء الوافر(يقكؿ: ،بالنداء

                                                           
 ليو الحديث.ىٌس: أخفى إ  (1)

 .3/184الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة،  (2)
ا فقط( 3) كما أٌف ىزيمتو لـ تكف نبيمة  ،بؿ كاف أميرنا أخيرنا ،في ىذه المناسبة يمكف القكؿ إٌف أػمير غرناطة لـ يكف أميرنا ميزكمن

ـ، ليختار بدالن عنيا صكرة المستسمـ عف حماقة بؿ كانت امتياننا أسيـ في صياغتو ىك بعد تنازلو عف أبة االنكسار المحتك  ،مدكية
ينظر العبلؽ، عمي جعفر، الشعر ،كىكذا سمـ مفاتيح غرناطة إلى الممكة اإلسبانية ليظؿ رنيف ىذه المفاتيح يتردد عبر األزمنة ،جبف أك رضاأك

 .110كالتمقي، ص
 .158-2/157،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (4)
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 لؾْ أطالِ ت بِ ر  إف مَ  الريحَ  نا... سألتُ تَ أقريَ 

  (1)ؾْ عف حالِ  سألتُ  ماتِ ختالمُ  قورِ الصُ  وأسرابَ 

البقاء في أرض  فاألرض أصبحت مقفرة حتى الطيكر لـ يطب ليا ،اإلجابةيعرؼ سأؿ الشاعر كىك    
 كؿ:بنائيا، يقأالقرية بعد ىجرة 

 ر  مُ  ديثوُ حَ  موؿِ الط   ةَ وايِ رِ  أف   وأعمـُ 

  (2)يرُ الط   وىاجرَ  ،الربوعِ  ضرُ خُ  رتْ كذلؾ أقفَ 

حتى المكاف يتكمـ كيركم الحكايا بمرارة  ،بسبب ما حؿ بالمكاف ،مر وبح لمكبلـ طعـ كلكنلقد أص   
 في الركاية. كأشركوف جسد المكاف إال أما كاف مف الشاعر  ،كغصة

، ذلؾ المكاف الذم يجمع اة ليا شعر طكيؿ ترخيو عمى الدارالقصيدة كيشخص الزيتكف بفتيكمؿ    
حزف الزيتكف كيشركو صكر "ي ، فيكمدارميمة الحتضاف الزيتكف لىذه الصكرة الج ،أىؿ البيت فيو

 يقكؿ: ،كاما كاستبدؿ األشخاص باألشباحصبحت الدار ري أ، (3)كممو"مرخيو "عكر بالمأساة بشبال

 وْ ي  مرخ العاـِ  وؿَ طُ  الزيتوفِ  ؿُ جدائِ  ظؿ  تَ 

 وْ نسي  مَ  األطالؿِ  حشةِ لنا في وَ  عمى دارٍ 

  (4)وْ ضبابي   شباحاً أور يجُ يا المَ كامُ وح رُ مُ يَ 

كلكف بعد خركجو  ،ف ذلؾ كقت قطافوالفبلح الفمسطيني قطؼ الزيتكف في فصؿ الخريؼ ألعتاد ا   
التيف بعد اليجرة أصبح حقؿ ك  ،حده بفعؿ رياح الخريؼليسقط ك  ،وأغصانمف كطنو بقي الزيتكف عمى 

 كأصبح المكاف يعج بالرثاء كالترانيـ الحزينة، يقكؿ: ،ا لمجفممعبن 

 وْ الخريفي   في الريحِ  ،الزيتوفُ  طُ وفيما يسقُ 

 وْ سنا األلوىيّ  ؿ  عُ يَ  نديؿٍ قِ   أعقابِ باِل 
                                                           

 1/249، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)

 1/249ـ . ف،الخطيب،  (2)

 .141ص ،أبك عيدة، أمؿ جماؿ، الخطيب حياتو كشعره (3)
 .249/ 1،.سـالخطيب،  (4)
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 وْ دسي  قُ  األضواءِ  سحورةُ مَ  حيرةٌ بُ  يُض فِ تَ 

 وْ جنيّ  ؼِ لأ معبُ مَ  ،بعد البيفِ  ،فِ يالت   وحقؿُ 

  (1) !!وْ ثي  رْ مَ  جى أصداءَ الدُ  في محاريبِ  ـُ رن  تَ 

، كبنغمة سريعة يصكر لنا حاؿ (كاد المكز)الذم قاؿ عنو  ،كمف األماكف الحزينة في القرية الكادم   
ا، كيحف حزنن  ف كيذكببحز  يحس ان كيجعؿ مف عناصر الطبيعة إنسانبؿ  ،ىذا الكادم فكؿ ما فيو حزيف

 ا، يقكؿ:جراس لتدؽ ناقكس الحزف أيضن كالرياح تحرؾ األ ،فالدكالي حزينة ،كيبكي

 عيافْ ال رُ ، و فيوِ تثغ ،طعافَ ، ال قُ موزِ ال   ووادُ 

 عطشافْ  إلى فـِ  حف  تَ  ..أسىً  ذوبُ تَ  دواليوِ 

 افْ رم  ال   يرهُ خَ  كنزُ يَ  الصيؼِ  مرِ عُ  وفي أعقابِ 

 درافْ الجُ  بِ حالطَ  وؽَ فَ  ،يرِ الد   راتِ نوبَ صَ  وتحتَ 

  (2) !!اإلنسافْ  نائزِ جَ  ؿَ كُ  ،ألجراسِ في ا ،الريحُ  ؽ  دُ تَ 

  .كة كالنغـ السريع في ىذه المقاطعأعطت الحر  (يكنز، تدؽ تذكب، تحف،) األفعاؿ المضارعة

جميمة  صكر ،ليرل ىذه الصكريمر بسرعة  ان كأف شريط يرل القارئ ليذه المقاطع كيتخيؿ أمامو   
بفقداف مف يأكؿ ىذه  بائس ،نكبر كالمكز كالرماف، فالكادم جميؿ بأشجار الصالكقت نفسو ائسة فيكب

الذم تتجمع  ،لى الخياؿإالفعؿ كالحركة نقؿ مركزية بلشعرم المختمر ىذا نفعاؿ ااال دل"لقد أ الثمار،
عمى تركيبيا كتنظيميا  فيعمؿ،غير نسؽ أك ترتيب الحية كالميتة كالمتجاذبة كالمتنافرة عمى شياءاألفيو 

خراجيا  (3).شارة"لماحة اإلفي صكرة مكانية  كا 

 كاضح ليا بركز ككاف أحب الشاعر بعض المدف العربية، ك ربط الشاعر بيف فمسطيف كبيف بغداد،   
عبر  ،كيافا ،يربط الشاعر ما بيف بغداد كالجميؿ ،""مواؿ بغدايففي في شعره فيي "دار السبلـ"  

                                                           
 .250-1/249،  األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .251/ 1 ،ـ. ف ،الخطيب( 2)
 . 9، ص2009 ،ر جريردا -، عماف 1ط  ،جماليات المعنى الشعرم)التشكيؿ كالتأكيؿ (،عبد القادر ،الرباعي (3)
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، فالشخصيات ىنا الحمائـ كالمكاف فمسطيف كالعراؽ كالزمف ليا عف حالياأـ ليسمحاكرتو لمحمائ
 يقكؿ: ،األصيؿ

 ،ماـِ الحَ  فوؼَ يا رُ  ةٍ جمف دِ مِ أَ 

 ؟..النخيؿْ  ، و ابِ السالـِ  ودارِ 

 عمى الريح، ديفَ شرُ تَ  ةٍ جمف دِ مِ أَ 

 ؟!... الجميؿْ  بوعِ ر ف أـ مِ 

 ،رتِ فَ يافا نَ  كأياـِ 

 (1) ..صيؿْ  في األَ  مذعورةً  ميفَ تحو 

 :ا أـ ماذا؟!، يقكؿا كمباحن حمفيا إف كاف الغناء فييا ما زاؿ طيبن يكجو حكاره إلى ربكع العراؽ ليي 

 ،ؽِ ار العِ  بوعَ رُ  أماناً 

  (2) ..اليديؿ؟! طيبُ في الرافديف يَ  عدُ ما بَ أَ 

 :يقكؿ ،كعياكالدمكع تنيمؿ مف عيكف أىميا كرب ،إف كانت الدماء تجرم فييا سيكالن  يكمؿ متسائبلن    

 يوالً سُ  الدماءُ  ناؾَ جري ىُ تأ

  (3) ..موعْ الدُ  ،وتيمي ،يميوتَ 

كبقيت  ،ادشى أف يطمع عمى بغدفالصبح يخ ،الحصاف الذم يجفؿ كيشخص الصبح )يعطيو صفة(   
 يقكؿ: ،او عدك يتربص بمف يحاكؿ البحث عنيفكؿ طريؽ إلى الحرية في ،رنيساف تؤرؽ الشاعذكرل 

 عنك   الصبح   وهل أجفل  

 ؟!..بالطموعْ  وُ نت شمسُ ذَ آوقد 
                                                           

 1/339 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب( 1)
 .1/339، ـ.ف ،الخطيب (2)
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 يسافَ نَ  ـُ واسِ ت مَ م  وظ

 ؟!..بيعْ كرى رَ وذِ  ،ماضٍ  أحزافَ 

 ،ربٍ دَ  في كؿ   وما زاؿَ 

 ،إلى الصبحِ 

 (1)!!عْ يجو  وذئبٌ  ..ح  تفُ  أفعىً 

 الزمفالمبحث الثالث : 

 أوالً : مفهىم الزمن

أزماف كأزمنة كأزمف. كلقيتو ذات الزميف، كيجمع عمى  ،اسـ لقميؿ الكقت ككثيره"  ىك:لغة  كالزماف   
 (2)".تريد بذلؾ تراخى الكقت، كما يقاؿ: لقيتو ذات العكيـ

قاؿ أبك منصكر الدىر عند العرب يقع عمى كقت الزماف مف األزمنة  كذكر ابف منظكر عمى لساف"   
كعمى ماء كذا أقمنا بمكضع كذا : كسمعت غير كاحد مف العرب يقكؿ : كعمى مدة الدنيا كميا قاؿ 

فٍ  ،ادىرن  كالزماف يقع عمى الفصؿ مف فصكؿ السنة كعمى مدة كالية  ،طكيبلن  ىذا البمد ال يحممنا دىران  كا 
 (3).الرجؿ"

كىك  ،مدة معينة مف الكقت يمضي في مكاف معيف: الزماف يقصد بو فٌ أىذا التعريؼ كنستشؼ مف    
ك فصؿ مف السنو، كلو أ ،ك شيريفأقت شير كقد يككف قميؿ الك  ،قؿ مف الدىر، كقميؿ الكقت زمفأ

كىك قطع في أثناء التسمسؿ الزمني المنطقي لمعمؿ األدبي كيستيدؼ استطراد يعكد " مدة بداية كنياية.
  (4)".إلى ذكر األحداث الماضية

                                                           
(0)

 .1/340 ،األعماؿ الشعرية الكاممة،الخطيب 

(7)
 6/272. مادة زمف ،الصحاح ،الجكىرم 

(3)
 13/199. مادة زمف ،لساف العرب ،ابف منظكر 

(4)
مطبعة المكتبة  ،الدار البيضاء ،دار الكتاب العرب -رة، د.ط، بيركت معجـ المصطمحات األدبية المعاص ،سعيد ،عمكش 

 97، ص1985الجامعية، 
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 حساسان حساس بالزمف يككف "إ، كاإل(1)و الكسيط الدائـ في األدب كما ىك في الحياة"في الزمف" أنٌ     

 جمؿ منا قيؿ في الزمف ىذا الشبح الكىميأك  ،ا يقاس بكقعو عمى النفس كتأثيره عميياا خالصن فسين ن
 بؿ حيثما تككف كتحت ،النكلالمخكؼ الذم يقتفي آثارنا حيثما كضعنا الخطى بؿ حيثما استقرت بنا 

 (2)." ىك كجكدنا نفسو فالزمف كأنو ، كعبر أم حاؿ تمبسيا أم شكؿ،


 رئيسية في تطكر كىك قاعدة بنيكية  في الكثير مف الفنكف ساسيان أ جماليان  نصران ع" الزمف ربتيعك 
كسأتناكؿ الزمف عند الخطيب ضمف المحاكر التالية :االسترجاع الفردم كاالسترجاع ، (3).الحدث
 كاالستباؽ كالحذؼ . ،الجمعي

 حانياً : أقسام الزمن

 أواًل:االسترجاع الفردي 

حداث فالشاعر يترؾ األ، (4)ؿ ذكر الحؽ لحدث سابؽ لمنقطة التي نحف فييا"االسترجاع يعني "ك      
كاالسترجاع ىك أحد  .خصيات كأماكف لى الماضي بما فيو مف أحداث كشإفي الزمف الحاضر ليعكد 

التي تربط الماضي  مف الذاكرة القصصية كيستطيع أف "يؤلؼ نكعان  ساليب التي يبتكرىا الشاعر،األ

(5)"لى الكراءإمتنامي لمعكدة لكايقاؼ لمسرد ا
 (6) .كالحاضر" ي"التنقؿ في الشخصية بيف الماضكىك 

يبدأ  "جبيتي تنكر الخيانة"ففي قصيدة  ،كمشاعر كثيرةكأماكف  ان في شعره أحداث شاعرنا استرجعك 
ىنا ك  ،ال يستطيع  الكصكؿ لو كدهيرا أصبح حممان لو كذلؾ أف الكطف بالنسبة  ،المقطع بالفعؿ كاف

 ،فالذكريات في كؿ مكاف بو ،الكطف الجميؿ اليانئ ،صكر الكطف ان مفبعضبشكؽ كحنيف سترجع ي
فالشاعر يتذكر كطنو  ،كيناجي األصيؿ ،كتراه يحدث الرماؿ ،كؿ زماف في الضحى كالمغيبفي  كىي

 ؼ(ػ) الخفييقكؿ: ،في كؿ أكقات النيار كالميؿ

                                                           
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب، -الككيت ،د.ط ،بحث في تقنيات السرد ،في نظرية الركاية ،عبد الممؾ ،مرتاض ( 1)

 .200، ص1998
 .97، ص1980 ،جامعة اليرمكؾ -األردف  ،د.ط،ي تماـالرباعي، عبد القادر، الصكرة الفنية في شعر أب( 2)
 .199ص ،في نظرية الركاية ،عبد الممؾ ،مرتاص(  3)
 . 51ص ،خطاب الحكاية ،جيراؿ ،جينت (4)
 .106، ص2013 ،تمكز لمنشر كالتكزيع -دمشؽ  ،د.ط،الفضاء الركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا ،إبراىيـ ،الجندارم (5)
 .194، ص2004المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،  -بيركت  ،الزمف في الركاية العربية، د.ط ،ميا حسف ،قصراكم( 6)



58
 

 ىناءً  رؼُ يَ  لي موطفٌ  كافَ 

 (1) ييبجفي وَ  شوةً ونَ  ،موعيفي ضُ                               
 ذكرى منوُ  خطوةٍ  في كؿ   ليَ 

 مع الضحى والغروبِ  وعناؽٌ                              
 ونجوى ،ماؿِ إلى الرِ  وحديثٌ 

 (2) خضوبِ المَ  فِ و  مَ للصيؿ المُ                              
فالزمف بالنسبة لو ما ىك إال  ،جييـيعانقيـ كيحدثيـ كينا شخاصان أمف أكقات النيار الخطيب عؿ ج     

 منو. فكاؾال فال يمك ذكريات جميمة كماضو 
كىك الميؿ  ،ي بزماف آخرتأعف طيؼ المحبكبة كيإياىا  سائبلن  ككخ()برتقالة ال يكمؿ مخاطبان ك    

لو  فكلتو أصبحتمف أف يممحيا أحد، فط خكفان  لنا كيؼ جاءت المحبكبة بخطى خفيفة)الظبلـ( ليسرد 
 )الخفيؼ(: يقكؿ ،كءمقى بنفسو في الضٌ حبلـ العكدة ىي كالفراش الذم يي أك  ،رؤيا كالرؤيا ربما تتحقؽ

 ميعادي الكوخِ  ةَ رتقالبُ  أيف يا
 بيبيحَ  طيؼَ  ما تممحيفَ أ                                  

 خطو رفيقاً يَ  في الظالـِ  ساعياً 
 الرقيبِ  انتباهِ  شيةَ خَ  ،بالحصى                                    
 يؿٍ سَ  ربَ قُ  طفولتي ؤياأيف رُ 

 بِ يشالعَ  ياضِ الرِ  مؿِ خوعمى مُ                                   
 سرابُ أ ،غيرةُ الصَ  الميَ حأ تمؾَ 

 (3)المييبِ في  تْ  َ رّ مَ تَ  راشٍ فَ                                  
"دار الطفكلة" كالزمف ا فالمكاف ىن ،رل المكاف كالزمافن ،خاصةبكبمدتو  عامةبكفي تذكره لفمسطيف      

ففي حكاره مع العندليب  ،الطاقة ياكيمنحاألمؿ في نفسو  ليبث الذم يستحضره الشاعر ،ك الماضيى
 )مجزوء الكامؿ( يتذكر تمؾ الدار، يقكؿ: "العندليب المياجر"في قصيدة 

 ـِ أحال وُس ردَ ي فِ فولتَ طُ  رِ يدي بداعَ 

                                                           
 كجيبي: صكت خفقاف القمب باضطراب كرجفة (1)

 

 .1/99 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (2)
 . 100-1/99، ـ.ف ،الخطيب (3)
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 النامي الُمتَفت حِ يعيا بِ رَ  بعُض  الشعرُ 
 اـِ خي   ألؼُ  ـَ رن  والييا تَ وعمى دَ 

 إلياـِ  ف كؿ  مِ  عتْ م  جُ  ،ىي نشودةٌ أُ 
  ناـِ أَ  ومف أجراسِ  ،راعيةٍ  مف نايِ 
 (1)ىاـِ  وؿٍ جدْ  ةُ اختالج، ابٍ  وحفيؼِ 

 
عطائيا ،الطبيعة رلقد قاـ الشاعر بتجسيد صك  كر السابقة نبضيا الصٌ  تدم"فقد است ،صفة الحياة كا 

 (2)ىؼ كشاعرية فذة".ر ـ عف حس مة تنمف عناصر الطبيعة لتعطي لنا لكحة فنية متكامم

 جمعيال سترجاعالاثانيَا :
    
ما يحدثنا عف ىمكمو  ىك دائمان  ،عنده جماعيةفالذكريات  ،الضمير الجمعيالشاعر  عمىر لقد سيط 

 يبدأىا "أ اني اليوى" ،جماعية صان الشاعر بيا قصكمف القصائد التي استرجع  ،عبر ىمكـ شعبو
عادة الذكرل في ذىف المحبكبة كيقكؿ في مقدمة القصيدة " كيؼ يككف لسكرم أك لبناني  ،بالتذكر كا 

فالكطف جميؿ بكؿ ما فيو مف أنيار  (3)؟ "غترابإأم  ،غترابؿ ىذا التراب كيطيب لو مع ذلؾ اإلمث
فالنير يحدث عف حبو كالطير يتعمـ الشدك  ،بيامحبكبتي كيذكرفالشاعر يتذكر أياـ الحصاد كطيكر 

 )المتقارب( العمر، أم عمر الشباب، يقكؿ:كؿ ذلؾ كاف في ربيع  ،منو
 

 أ اني اليوى ما تذكريفَ أَ 
 بالذرى حالـٍ  عمى بيدرٍ                                   

 ناب  عف حُ  النيرُ  ثَ د  وما حَ 
 نادوِ مف شَ  الطيرُ  ميـَ ما استَ و                                           
 السنيفْ  نا في ربيعِ حالمَ أو 

                                                           
 .1/196 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (0)
 .139ص ،الخطيب حياتو كشعره ،أمؿ جماؿ ،أبك عيدة (7)
 .1/115، ـ.س ،الخطيب (3)



61
 

(1)؟!.... أما تذكريفْ فَ يأما تذكر      
   

ككيؼ كاف يحفر اسمو عمى األرزة  ،تمؾ الذكريات الجميمة ،(كاف)الفعؿ الماضي االستعانة بيكمؿ ب  
ضران بخضرة أكراؽ األرز التي ال تعرل أبدان كنممح ما زاؿ حب و مخ ،التي أينعت أكراقيا مف حب الشاعر

نممح التكرار في القصيدة "أما تذكريف "ليبعث الحياة في ك  ،في ىذا ديمكمة كاستمراران لحبو األبدم
 يقكؿ: ،كليشرؾ المتمقي كيمفت انتباىو الى القصيدةالذاكرة كينشطيا 

 حدناوَ  رزةٌ وكانت لنا أَ 
 ىننحالمُ في  عدِ في البُ  موحُ تَ                                     

 كرياتِ يا الذِ رنا عمى ساقِ فَ حَ 
 ابنّ حُ  يا أينعتْ وأ صانُ                                  

 يع السنيفْ نا في ربَ وأحالمَ 

(2) ؟!يفْ ر أما تذك ..أما تذكريفَ  


     

ا في سماء حبو لكطنو حمقن ا مبي كيطكؼي  ،يحمميا في خيالو ىذا ما بقي لمشاعر مف كطنو ذكرياته    
 شجار الكطف.ا جميمة كانت محفكرة عمى أكأحبلمن  ،التي رحؿ عنيا مجبران  كأرضو

 الشاعر لـ يقؿ)في المساء(غير أف جاءت الحكاية في المساء  ،"الطوفاف"كفي النشيد الثاني مف    
 ،كاء كالعكيؿبائو الشيع في أرجي ،صبح العنصر المتحرؾ في القصيدةأفالزمف  بؿ قاؿ )كاف المساء(

 ؿ(ػامػ)الكيقكؿ:
 وِ في أرجائِ  شيعُ تَ  ساءُ المَ  كافَ 

  (4) ذاىؿْ  وحِ النَ  جي  ش(3)اءٍ د  حَ  أنغاـُ 
 يقكؿ: ،شيع جنازتياكراؽ مكتى تي ت األلقد أصبح ،توعمؽ مأسا كاصفان  الشاعر العناف لخيالوىنا أطمؽ 

 ريؼِ الخَ  فِ جَ في شَ  ازة األوراؽِ جنً كً 
 

                                                           
(1)

 .1/117،األعماؿ الشعرية الكاممة الخطيب، 
 .1/117ـ. ف، ،الخطيب(2)
(3)

 مادة)حدا( ،ابف منظكر ف لساف العربحٌداء: ىك الذم يغني كراء األبؿ ليقكدىا. 

 .1/166 ،.سـ ،الخطيب (4)
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  (1) بال جداوؿْ  متويفَ يَ  فاؼٍ عمى ضِ 

الذم يتربص  ،بيا لمعدك رامزان  (الثعابيف)آخر مف عناصر الدراما كىك الشخصية  ان عنصر يكظؼ    
 تزر لقد تآ ،الثكالىلنساء ذم ينسج خيمتو مف بكاء الا (ؿىك المي)مشيران لمزمف  ،لمفمسطيني ليناؿ منو

 يقكؿ: عب الفمسطيني،بالش كية لما حؿ  االشخصية كالزمف لرسـ الصكرة المأس

 ،نابِ رو دُ  ءؿمِ  ح  تفُ  الجميؿِ  كانت ثعابيفُ 

 في المفاصؿْ  ينبُض  والذعرُ 

 خيمةً  ةِ ي  شِ في العَ  جُ ينسِ  والميؿُ 

 (3)الثواكؿْ (2)أسماؿِ  مف كؿِ  ولةً وصُ مَ 

كاتؼ عميو كعمى أبناء شعبو، تت ،ةيعبلطلمظاىر ا ةصكر ملمساء كالميؿ كلمثعابيف امبلمح جاءت 
 ال كبؿ لترقص عمى جراحيـ. ،يـ األلـل لتسبب

تنتظر مف  ،بؿ أصبحكا ىـ ا خريف كالغيبلف في الظبلـ ،عند أبناء العركبة ان كؿ ىذا لـ يحرؾ ساكن
 تسبب لو الرعب، يقكؿ:

 سِ اليواجِ  أطياؼَ  نا ينبحفَ وكالبُ 
 

  (4) .ؿْ وائِ الغ يالفِ ىـ  ِ وَ و  ،في الظالـِ 
كأصبح الفمسطيني  كيرمز بو لمعدك مسطيني حؿ  مكانو )البكـ(فالف ،تغير المكاف كتغيرت الشخصيات

 يقكؿ:  ،خارج كطنو
 ف  ردُ األُ  ةِ ريعَ شَ  فاؼِ وعمى ضِ 

  (5) ..البالبؿْ  أ صافِ  فوؽَ  عبُ ني البوـُ  حط  

                                                           
 .1/166 ، األعماؿ الشعرية الكاممة ،بالخطي (1)
 ابف منظكر، ـ . س،مادة )سمؿ (أسماؿ: الثكب البالي. (2)
 .1/166 ـ .س، ،الخطيب (3)
 .1/167 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (4)
 .1/167ـ ف، ،الخطيب (5)
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يمة رضو قيجر عف أدرؾ المي فراؽ األحبة ىنا أكعمى  ،كتتـ الحكاية بالبكاء عمى األرض المفقكدة   
ا كثمة أيضن  ،كالمعاناة الفعمية ،بيف الحنيف الفمكمكرم المجاني لييا " كىناؾ فرؽه حنينو إ أدرؾ ،التراب

بعد أف ك (1) ."كمنفي مؤقت  درجات لممعاناة كالحساسية ال يمكف أٍف تساكم بيف مقتمع مف أرضة بالقكة
 يقكؿ: ،ةكئيبكالمزارع أصبحت المنازؿ 

 الراحميفَ  داعَ اوِ قين.. وألدمعٌ 
 والمنازؿْ  نا الكئيبةِ ععمى مزارِ 
 عبقري   فنا أي حزفٍ رَ ولقد عَ 
 راحؿْ  أضالعُ  وُ س  حِ تُ  ذاؾيوم

 ،وى المشؤوـِ الن   بؿَ قَ  ،فإذا بنا
 نامؿْ األَ  شةِ راعِ  بكؿ   الترابَ  ففُ حتنَ 

 ..ؾرابُ لمثأر .. لمذكرى.. تُ 

 (2)..البواسؿْ  مرِ الس   عَ رضِ ومُ  ،المخاضِ  يا فمسطيفَ 
ا تسير كجعؿ نفسو كأبناء شعبو غنمن  ،غضبو عمى مف فرط في القضيةيصب الشاعر جاـ       

كيأكميا لقد سار الذئب يعدك عمى فريستو كفالراعي  ،كجعؿ مف الزماف بشكؿ عاـ قحط ال خضرة فيو
 يتذكر التاريخ الماضي كيبكي عميو، يقكؿ: الشاعر عمى ىدم النجكـ

 التاريخَ  سامرُ ، نُ جوـِ النُ  يرنا عمى ىدسِ 

 األوائؿْ  أسفارَ  فض  ىو يَ وَ 

 ...الزمافِ  حطِ عمى قَ  نماً  َ 

 يا..ذؤبانُ يا= عاتُ رُ 

  (3) ..!!قاتؿْ و  ،قتوؿٍ قسيـ مَ تَ 

                                                           
 .249ص  ،جمرة النص الشعرم ،المناصرة عز الديف (1)
 .1/167 ،األعماؿ الشعرية الكاممة،الخطيب (2)
 .1/167 ـ .ف، ،الخطيب (3)
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الكجيا مف إ"كالكاقع أف الرمز في الشعر ليس عمد الشاعر إلى ركاية حكايتو باستخداـ الرمكز       
ىك  كالشعب ،(ذئاب، أعداء كالحكاـ ىـ ،البكـ ،الثعباف ،فالميؿ) الكاضحة (1).كجكه التعبير بالصكرة"

 .سقكطيا لينقضكا عمييا قبالفريسة المرت

في ذلؾ  (2)(1957)ـا حصمت في الشاـ عاع الشاعر أحداثن يسترج لطرواده" أ نية انتصاركفي "   
صب بمثمو كلـ يي  ،فيكـ العدكاف عمى دمشؽ ال يماثمو يـك ألعداءد االمساء الذم كادت الشاـ تسقط بي

، المساء( ،طؿ عمى دمشؽ قبؿ ذلؾ اليكـككأف المساء لـ يي  ،صابمي   :يقكؿ فالزمف ىنا)قبؿ اليـك
 )الرجز(

 مساءْ  عمى مدينةٍ  ـْ غِ لـ يَ  اليوـِ  قبؿَ  كأف  
 النشيدْ  وِ ياتِ مف لَ  ضاعَ  النيرُ 

  (3) ..ناءْ ي  ِ قطعمَ  فاؼَ الض   ؿُ يسأ ناؾَ ىُ  ال شاعرٌ 
شامخة ال أنيا فالبرغـ مف ضعؼ المآذف كنحالتيا إ ،نياتكاتؼ كؿ ما في الشاـ مف أجؿ الدفاع ع  

 تدعك كتبتيؿ إلى اهلل أف يبعد ىذا الكرب، يقكؿ:
 ة الدعاءْ نقيا شجي  عُ  كانت تمد  

 ـْ آمآذف الش
  (4) ..ماـْ في الغَ  تموحُ  حيمةٍ نَ  كأذرعٍ 

ليس ليا سبيؿ ال شيء يقي مف العدك، فالقبلع ال تحمي كالحصكف ال تمنع الخطر، كالبركج       
لقد جعؿ الشاعر مف العدك  ،بؿ ظمت تائية في سماء المدينة ،كالطيكر لـ تستطع العكدة لمدفاع

 يقكؿ: ،طاعكف يتنفس في فضاء الشاـ كال بد مف قمعو

 حاؿَ  النجوـِ  لوفُ 
 السماءْ  ةِ تاىَ في مَ  ت الطيورُ ضم  
 وفْ صُ .. ال الحُ العُ .. ال القِ روجُ فال البُ 

 

                                                           
 .195الشعر العربي المعاصر، ص ،عز الديف ،إسماعيؿ (1)
 .1/267 ، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (2)
 .1/271، ف.ـ ،الخطيب (3)
 .1/271 ،ف.ـ ،الخطيب (4)
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 (1) ..!!في الفضاءْ  س الطاعوفُ ذا تنف  إ، يتق
مف  فيو داللتو كمغزاه  ،عف نفسو بنفسو قاؿ النص الفني الشعرم الرفيع كالسامي يكشؼ"يي         

مك عمى الدىشة كالسٌ  قائمان  يان لجما ية لتمنح الكجكد اإلنساني بعدان ة كالفنِّ داخؿ بنية تشع دالالتو الفكريِّ 

فيك يعبر عف  ،ممحو في أغمب قصائدهنيكسؼ الخطيب كىذا ما  قيؿ في شعرىذا ما  (2)كاالبتكار".
كذلؾ عند تذكرىـ لكؿ مصيبة ككارثة حمت بيـ ككأف ،أبناء شعبو كسكنفدفيف في نفسو كحزف  ىـ  

 المقطكعة "بالشاـ أىمي واليوى بغداد"في قصيدة  ،حزافلممآسي كاأل أياميـ كشيكرىـ أصبحت رمكزان 
لممآساة كىك  ذلؾ المكاف الذم أصبح رمزان  إلى ،الكراء ثماف كستيف سنةر إلى ، يعكد بنا الشاع(3)

بؿ أصبح لمشاعر"طاقة  ،، ككعادتو لـ يسرد لنا أحداث القصة بأسمكب مباشر(3) "دير ياسيف"قرية 
ىذه النبتة الكائف في الكاقع "العميقة  ،داء إلى عميقة مشتعمة، حيث يتحكؿ دـ الشيمدىشة "تحكيمية

جمالي  تتحكؿ مف خبلؿ عممية التخيؿ إلى كائف فني   ،مفردة مف مفردات الطبيعة الحيةباعتبارىا 

، "(4) "أم يتحكؿ التفصيمي العادم كالمألكؼ إلى الجمالي المدىش كالبل مألكؼ ،مدىش كساحر
 ز(ػرجػ)اليقكؿ:

 ..ياسيفَ  في ديرِ  ..ـيُ مُ دَ ..ورائي  كافَ 
 يقةٍ م  ظى عُ لَ 

 يانِ صو عمى  ُ  الشمُس  شتعؿُ تَ 
 (5)،فؽْ الشَ  ةَ باءَ يا.. عَ فونِ مف أسى جُ  غزؿُ تَ 

فالميؿ كالصباح  ،لو يفالحمـ كاألرؽ صاحب متخذان  ،اتشح الشاعر بدميـ كأخذ يطارد الصباح ففي الميؿ
 يقكؿ: ،صريف ميميف لمحكايةاف متقاببلف جعؿ منيما الشاعر عنزمان

 تي الرياحَ عباء سممتُ أَ  يمةَ لَ 

 الصباحَ  اردُ طـ أُ يُ مَ دَ  شحتُ وات  
                                                           

 .1/271 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .20ص ،ذاكرة األرض ،الخطيب  ،ناىض ،حسف(2)
ـ حيث قامت قكات الياجانا الصييكنية بقتؿ ما يزيد عمى مئتي 9/4/1948دير ياسيف: قرية فمسطينية تـ تدميرىا بتاريخ  (3)

 شخص مف سكانيا.

 .20، ص الخطيب، ذاكرة األرض ،ناىض ،حسف (4)
 .3/137 ،.سـ ،الخطيب (5)
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   (1) واألرؽْ  ..ـَ مْ الحُ ..صاحبي   خذتُ وات  

 كأخذ عمى نفسو العيد باالنتقاـ ليـ ،لقد تنازؿ الشاعر عف القتاؿ بالسيؼ كعده قتاال ال فائدة منو   
 كلكف ما مف مجيب لقد  ،كراح يستصرخ المعتصـ في األمة العربية ،عف طريقة الكتاب فقممو الضمكع

 لـ يكف، يقكؿ: يئان ف شكأغمقت عيكنيـ ك كأي  ،ربت آذاف العمٌ صي 

 وُ .. مكانَ  ئاً دِ سيفي .. صَ  يتُ خم  
 يا العظمي  عمى ىيكمِ  مقىً مُ 

 الرجوعِ  شارةَ 
 الضموعِ  ةِ سن  مف أ وانتزعتُ 

 مـٍ رأس قَ 
 ..نتقـْ أس ..وِ ىا بِ عيدَ  كتبتُ 

 بي ـ ... يصيحُ يُ مُ .. دَ  ّؿ خمفيوظَ 

 (2) مازفٍ  إلى خياـِ  الريحَ  أف أسبؽَ 

 (4)!!..(3)المعتصـْ  بابَ  ف أدؽ  أو 
في عصر االنكسارات كالضياع  "كجعؿ بكاباتو الناصعة مبلذان ،الشاعر مع التاريختناص لقد      

لى تكىج حضارم سابؽ تتحرؾ قبالتو "دير إشارات إ ،حراء كغار ،المعتصـ كباب خياـ مازف، فكانت

 . (5) ياسيف"

ؼ لنا المكاف ليص(، كاف)يفتتح الشاعر قصيدتو بالفعؿ"مفتاحالضائعة ال المدينةكفي قصيدة"   
كلكف ماذا حؿ  ،منةغاليؿ ترقد بسبلـ آكالز  ،فالمكاف آمف كىادئ كالعصافير تغرد ،ةقبؿ المجزر  )الدلتا(

 ز(ػرجػ)ال:يقكؿ ،بيذا المكاف في ذلؾ الزماف

                                                           
 .3/137،  األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
مف بطكف العدنانية كتككنت منيـ القبائؿ العربية كبذكرىـ تككف الفركسية العربية فتمؾ القبائؿ ىي مف  خياـ مازف: ىـ بطف (2)

 فتحت أفريقيا كمصر كالمغرب.
 كمف أشير المعارؾ التي خاضيا فتح عمكرية ،المعتصـ، ىك ابف ىاركف الرشيد ثامف الخمفاء العباسييف، كاف شجاعا كقكيان  (3)
 .3/137، ـ . س ،الخطيب (4)
 .123ص  ،الخطيب حياتو كشعره ،أمؿ جماؿ ،أبك عيدة(5)
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  اليؿَ لتا..زَ عمى الد   يسافُ كاف نَ 

 ..وْ ديقحَ  أعشاَش و 

 ساسيفَ حَ  أسرابَ  كافَ 

  (1) ..وْ طميق ة الشاـِ ي  عمى بر  

 تي الزمف متنكعان أفي مصر كي (3)"بحر البقر "ليربطيا بأحداث (دير ياسيف )يسترجع الشاعر أحداث   
لقد ذكر التاريخ "الزمف الحقيقي لممجزرتيف كىك زمف كاقعي  بتنكع الجرائـ المرتكبة بحؽ الشعكب،

كلكف النتيجة كاحدة القتؿ كالتشريد حدث ذلؾ في كقت ،ي سنكات متفرقةالثامف مف نيساف كالتاسع منو ف
 يقكؿ: الضحى،

 .. التاسعِ  ضحى ..ليمةَ أ كيؼَ 

 .. ثعابيفَ  ،القدسِ  في أوديةِ 

 .. وفي الثامفِ 

 (4)..؟!وريق..حَ  النيؿِ  مبابةِ في جِ 

                                                           
 . 2/274 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب(1)
(3)

 8/4/1970أثناء حرب االستنزاؼ بتاريخ  ،بحر البقر: تـ قصؼ جكم اسرائيمي لمدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية بمصر 
 مؿ.كاستشيد فييا ثبلثكف طفبلن كدمرت المدرسة بالكا

(4)
 

)
 .2/274، و . س ،انخطٍب 
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 :االستباؽثالثًا :
تسمى في النقد التقميدم  العممية كىذه ،قاليو مسبإ رةشاأك اإل ،تمثؿ في ايراد حدث آت"كىك"ي     

 (1) . حداث"بسبؽ األ

عند  ،حيث يستشرؽ الشاعر حالو في المساء ،المستقبؿالزمف  يستشرؼ "ـّ ـ لـ يتغنفي قصيدة "    
 ،الزمفىذا كىك يييء نفسو الستقباؿ  ،عكدة الطيكر إلى أعشاشيا ليركم لنا ما سيشعر بو كيعانيو

 يقكؿ:

 ..ياتِ مسِ في األُ 
 فؽْ الش   ساحةِ  برَ عَ  الطيورُ  جنحُ تَ  حيفَ 

 ..لي ش  ال عُ 
 مؽْ جى إلى رَ في الدُ  راجُ الس   ظمأُ يَ  وحيفَ 

 ..لي ال كأَس 
 (2).الورؽْ  ؿُ تأكُ  روؼِ في الحُ  العزاءَ  دُ نشُ أَ ف

 يأكؿ الكرؽ. ان ماديئان ييرب الشاعر مف أحزانو كآالمو إلى الكتاب فتراه يجعؿ الحركؼ شي   
تراه ينفض عف نفسو ىذا الحزف في الصباح  ،ف يائسا مكتئبا عميو ىالة الحزف في المساءبعد أف كا

 كرفض الذؿ كالمكت كالعبيد يقكؿ:  ،إلى نسياف اليكاجس كعدـ االكتراث بالدنيا ذاتو  كيييء

 احُ بالص بَ كذ  حتى يُ 
 األرؽْ  ُس ىواجِ  تْ وَ ما رَ  ؿ  كُ 

 الحياةِ  سرةُ كِ  عز  ف تَ مَ فَ 
 ؽْ رَ يا العَ دونَ  تُ حضَ نَ إف 
 بيدِ بالعَ  في  الحَ  ؾَ عمِ نَ  عندَ  ولف أموتَ 

 (3).!!..رْ دَ يا قَ 

                                                           
(1)

، 1986،داس انشؤوٌ انثقافٍة انعاية -بغذاد ،د.ط ،يذخم إنى َظشٌة انقصة تحهٍالً وتطبٍقاً  ،جًً شاكش ،سًٍش ،انًشصوقً 

 .76ص
(2)

 .1/264 ،األعًال انشعشٌة انكايهة ،انخطٍب 
 . 1/256 ،ـ.ف ،الخطيب (3)
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لك ك لى الثكرة إكدعاىـ  ،عند الشاعر في استشراؽ الغد عندما نادل عمى رفاؽ النضاؿ مؿكنممح األ   
ف الزماف ىك مف لو كما يدعكىـ إلى عدـ ذـ الزماف أل ،ب الذم سيشعؿ الناراـ ىي الحطكانت العظ

 فكيستخدـ كممة الزما كبيذا نرل الشاعر يستبؽ الحدث مف خبلؿ الزمف )الغد( ،الحؽ بذمنا كمعاتبتنا
 حدث كمضى، يعاتب بشئو ال نساف اإل ف  أبداللة عدـ العتاب ذلؾ  ،الماضي بشكؿ عاـ كىنا تعني

 يقكؿ:

 ..يا الرفاؽُ يا أي  

 الذي اقتربْ  ياة لمغدِ جِ عوا الشرِ أ

 جىدُ ال ؿُ شعِ نُ  مف أيفَ 

 طبْ نا الحَ ظامُ لـ تكف عِ  ف نحفُ إ

 ،الزمافَ  ابو عاتِ ال تُ  يا الرفاؽُ يا أي  

 (1)!!بْ تَ العَ  لوُ  بؿْ 

ىك مف يضيء الشمكع كال يمعف  ،رهيلى تغيلى الغد كيسعى إجابي ىك مف ينظر إياإلنساف اإل   
 يقكؿ: ،ررهىك مف يق ،فالمستقبؿ بيدهكال يقؼ مكتكؼ األيدم يبكي كيشكك القدر،  ،العتمة 

 كؼ  األ  رُ غَ فْ نَ  الذيفَ  نحفُ 

 ىبْ بالذي وَ  قانعيفَ 

 ،دائماً  كاةَ الش   عرؼُ ن الذيفَ  نحفُ 

 بْ ضَ الغَ  ونجيؿُ 

 ..خورَ البَ  .. نحرؽُ موعَ الش   دُ وقِ ونُ 

 (2)!!رْ دَ القَ  حِ مذبَ  دَ عنِ 

                                                           
 . 1/265 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .1/265 ،ـ. ف ،الخطيب (2)
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تجاه ؿ البلحقة ليتنبأ بعمؿ األجياك حداث يستبؽ األيفتتح قصيدتو ب "غدا"  ل" "شتيمةكفي قصيدة      
بنائو أك  بالشعب فكؿ ما حؿ   ،تي سيمعنيـ بكؿ خطكة مف خطاهلجيؿ ا فا ،سي القضيةمف تخاذؿ كن

 )مجزوء الوافر(يقكؿ: ،كعدـ الثكرة كالمطالبة بالحقكؽ ىك نتيجة التخاذؿ

 تييمنا اآليا جِ  ، داً 
 اعن  فالْ  ،طاؾخُ  ؿ  ضِ تَ           

 ناتِ فِ العَ  ناعمى أجداثِ 
 ان  العَ ف ،ئتَ ما شِ  قـْ          

 ،ميؾَ في قدَ  وؾَ الش   ف  أل 
 (1)انّ ما كُ  مف أعقابِ           

كعدـ المكت سد دكف  ،كالتضحية بالدـعمى مبدأ المقاكمة في ىذه القصيدة يؤكد الشاعر    
 كلكف ىييات، لما يدعك لو، يقكؿ: كممكنان  القادـ مشرقان  تي المستقبؿ "الغد"أحتى ي،مقاكمة

 تالناقَ  دماءَ  ريؽُ ا نُ نّ أمو ف
 والصدرِ  ،مف العينيفِ  ةً يَ واجَ مُ                                    

 ربانارح قُ بنا الجُ ىَ ا وَ نّ أو الَ وَ 
 يجري ،نار ابِ نا، بِ وصالِ أف مِ فَ                                 

 ..ألوانا  العربي   دِ نا الغَ زيّ لَ 
 (2)!!ف الظيرِ ... مِ دىً سُ  ا نموتُ ولكن                                         

ذلؾ  يئان مض بلن بمستق بالحرية كالنصر، ان مستقبؿ مشرقاليرل  "عمى لساف العراؽ نفير البعث "كفي     
لة كبعبارات داتحت أقداـ العدك  رض لظىن كسيجعؿ األ البعث لبى نداء بغداد،حزب الشاعر حزب  أفٌ 

كالشقاء ،حبلمو لقد جسد الشاعر العبارات، فالحمـ ثكب منسكجنسجو ألمع  كمكحية نسج قصيدتو،
  :يقكؿ :ان ا كدمشراييف تنزؼ دمعن 

 الضياءْ  مـَ حُ  زؿْ ألـ  ،نسجُ أ ،الميؿِ  رارِ أنا في قَ 
 برياءْ األَ  فوفِ عمى جُ  رؼ  الضاحي يَ  الغدِ  مـَ حُ 

                                                           
 .1/341 ، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .1/341، ـ . ف ،الخطيب (2)
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 قاءْ الشَ  مف شراييفِ  ،ـَ والد   ،الدمعَ  النازفيفَ 
 ياءْ األنبِ  رُ بْ صَ  وفي   ،الدفيفِ  يظِ الغ ـُ أنا كاظِ 

 (1)قاءْ نا لِ عُ جمَ سوؼ يَ  الطا ي..ويوماً  دُ ع  توَ أَ 
   

ت مف لييب شعمأي كسيضاء دربيا بنار  ،ء المناضميفمف دما غيثان العراؽ لف تظمأ سيسقييا الشاعر    
 يقكؿ : ثمنو الدماءمف يؤمف بالنصر كلك كاف ل ،ال محالة حققايت مؿ البد أفٍ ىذا الحمـ كاأل ،الدماء

 داءْ فِ ؾ اللبي   لؼَ أو  ،السالـِ  دارَ  ايي ألف تظمَ 

 ينا الرجاءْ ، واسقِ الكأسِ  ماـَ جَ  ،نامَ ثي دَ غي  وتَ 

 كاءْ نا ذُ مِ مف لظى دَ  ؿُ شعِ نُ  ،بحِ الص   ودُ قُ ىذا وَ 

 مضاءْ الُ  يا الحر  دربَ  لمغدِ  األجياؿُ  رَ عبُ كي تَ 

 الّظماءْ  برِ يا الغُ يونِ عُ  مؿءَ  الفجرِ  وءُ ضَ  ويشيعُ 

 (2)برياءْ كِ  ةَ فتَ لَ  ،حداؽِ واأل ،عناؽِ األ مشدودةَ 

ذلؾ الحمـ فيو ممو حي و يجد عم   ،لى الزمف المستقبؿإيكسر الحاضر كيخرج  فٍ أاستطاع الشاعر    
لتتفاعؿ مع ( المكاف كالشخصيات)كالقصيدة جمعت بيف عناصر الدراما ، المفقكدة في زمنو الحاضر

 . بعضيا

عف أبنائو   بيث بدأىا مف نيايتيا كىك غياب األح "الباب المفتوح "مة عمى االستباؽ قصيدةمثكمف األ 
بالمرارة تبعد  اإلنساف عف أحب الناس بسبب الكفاح  مميئة كأية خيبة إنسانية "،عف لقمة العيش ان باحث

 ز(ػرجػ)اليقكؿ: ،(3)"نسانية "لقمة العيشدنى مف الكرامة اإلمف أجؿ الحصكؿ عمى الحد األ

 نا ابِ ي رِ ففِ  ،أبي  ابَ  جوُ وَ 

                                                           
 .1/221 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب( 1)
 .1/221، ـ . ف ،الخطيب ( 2)
 .92ص ،ذاكرة األرض  ،الخطيب،حسف، ناىض ( 3)
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 نارابِ سَ دى ، وفي سُ وُ ممحُ نَ 

 رابناجِ في  قمةَ وال لُ  ،يأتي

 ابناتمف عِ  خجؿُ يَ  لكنوُ 

 (1) !!نابابِ  وراءَ  الميؿُ  سرحُ فيَ 

مف طعاـ يقكتيـ و ال يحمؿ ما ذلؾ أنٌ  ،يؿ إلى داره لكنو يخجؿ مف مكاجية أبنائويعكد األب في المِّ    
 يقكؿ: ،كأم حزف يصيب األب الذم ال يؤمف ألبنائو أدنى حد  مف الكرامة ،و مكسكرفيعكد كقمب

 الضريرْ  هُ طوُ خَ  يأتي لنا في الميؿِ 
 يرْ نِ  كؿِ  أماـَ  الكابيَ  الالىثُ 

 المسير لعنةَ  يمسحُ ،ناجيئُ يَ 
 نا الفقيرْ دارِ في جِ  شيئاً  لكف  

 (2)الكسيرْ  قمبوُ  عُ وجِ .. يُ هُ د  يصُ 
راه نك  ،الشاعرككاف لكؿ زمف فييا أثره النفسي في نفس  ،صيدة باألزمنة المختمفةحفمت ىذه الق     

حتى لك عكدتو  أطفالو يتمنكف ،يشبو األب بالنممة العمياء الباحثة عف طعاـ لتخزنو في فصؿ الشتاء
 يقكؿ: ،تكحتى لك لـ يحصؿ عمى أم قك  ،كانت عكدتو خائبة

 في أيدي الدروبْ  مياءَ عَ  ةٍ ممَ نَ كَ 

 نا يجوبْ رزقِ  أبي وراءَ  راحَ 

 وبْ يُ الس   ، بيادرَ فنتا قمحِ لو حَ 

 لو يؤوبْ  ،ة الشتاءِ م  لو دوف  َ 

 (3)الجنوبْ  ،وأبخؿَ  ،اه ما أ نىأو  

                                                           
 .302/ 1 ،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة (1)
 .303/ 1، ـ .ف ،الخطيب (2)
 .95ص ،ذاكرة األرض ،يكسؼ الخطيب ،ناىض ،حسف (3)
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لـ يختصر فييما احداثان أم سنتاف ،فيقكؿ "صيفاف" األب سمكب الحذؼ ليكمؿ لنا قصةأي ـ يستخد     
مف ىـ فكقيا أـ ىك  أم مف أىؿ األرضعرؼ ىؿ ال يي ك  ،حالوكيؼ كال  ،فييما بباأل يعمـ ما حؿ  

 يقكؿ:،ببل قبر كان مترك أـ بقي  يؤيو، ان ككضع لو ضريح؟ ف كاف قد مات فيؿ بكاه أحد كا   ،؟ميته 

 شحيحْ  ـٌ وسِ مَ  ر  مُ لـ يَ .. يفافِ صَ 

 !! ستريحْ يَ  راهُ أـ تٌ  ،وـُ حُ أيف يَ 

 شيحْ  عمى فالةِ  اآلفَ  دُ رقُ أـ يَ 

 ريحْ  ضَ وال ةٌ حوال نائِ  مقىً مُ 

 (1)!! ريحْ  ؼِ لأ ُنثارُ رداؤه البالي 

 ىازمان األكقات متفكقان عمى النـك  ،لعؿ كالده جمع الماؿ لكي يعكد إلييـ متفائبلن  كيكمؿ متسائبلن    
 عادت إلى مساكنيا كىاجرت مرة أخرل، يقكؿ:فطيكر الصيؼ المياجرة 

 تيف عادْ مر   جرِ اليَ  يرُ .. طَ يفافِ صَ 

 ؟! الجرادْ  رَ .؟ أـ أكثَ الثرى. ؿَ ىؿ أمحَ 

 ىادْ في الوِ  ذ  غيُ  اآلفْ  وُ عم  لَ 

 يادْ الس   طردُ يَ  ،الشمسِ  وءَ نُ  ييزـُ 

 (2)!! بادْ ندِ سِ  نوزِ في كُ  ديوِ يَ  يمقيُ 

أم ىك أقرب لممستحيؿ  ،سقكط المطر في الصحراءك ان حممب بالنسبة ألبنائو رؤية األ تلقد أصبح   
التي تغمي (ة أعمر كالمر )صؿ مع القصة التاريخية دما يتكاعن ،كيرسـ لنا صكرة حزينة مف كاقعو

الحكاية نار كقدر  في  كلكف ،ينتظركف الطعاـ كعكدة األب ،الحصى بالقدر، فالعائمة كالصغار جكعى
 كحصى كليس فييا عمر، يقكؿ:

                                                           
 .1/303 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 1)
 .1/304 ،ـ.فالخطيب،  (2)
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 لمقفارْ  الشتاءِ  أبي وعدُ  جوُ وَ 
 نارْ  دوفِ بِ  ،لنا قدرٌ  ـ تزؿْ ولَ 

 تي الصغارْ خو إ جوعِ صى لِ غمي الحَ تَ 
 ىا الجدارْ يشد   نا عيفٌ بابُ و 

 (1)في انتظارْ  ..الجنوبِ  عمى مسالؾِ 
   

 دىران طكيبلن انتظر كانتظر العكدة  ،كمموأجاءت لتركم لنا حكاية شعب ب" الباب المفتوح "قصيدة كفي 
بسط كا الحصكؿ عمى أكلـ يستطيع ،مف أبنائيـحرمكا ا باء ككذلؾ  ،بناء مف آبائيــر األلقد حي 
 حزاف كا الـ التي كانت تدكر في خمد الشاعر.القصيدة عف األعبرت  لقد ،حقكقيـ

 الحذؼ رابعًا :
حيث يقفز السارد عف فترات مختمفة في طكليا  ،سرع السردعد الحذؼ مف ا ليات الزمنية التي تي يي "

كيشير إلى الفترة  ،حذكفةفترة المفيذا يسكت السارد عف تناكلو لم ،متجاكزا بذلؾ أحداثا ككقائع ،كقصرىا

 .(3)"لييا )غير محدد(إلحذؼ "حذؼ محدد" أـ غير مشار كا (2)."الزمنية المحذكفة

منذ آالؼ )ك (منذ تشريف)ظير الحذؼ في العديد مف قصائد الشاعر "يكسؼ الخطيب" كقكلو يك     
كىي " منذ  يذكر الشاعر مدة الحذؼ" ماء لمنورالعيوف الظ  مثمة ذلؾ قصيدة "أكمف  (السنيف
ليظير حاؿ الشعكب ما بيف  ،كىنا يختصر الشاعر عدة أشير ما بيف تشريف كآذار في أبياتو،تشريف"

يقكـ بيا الفبلح  الشاعر في ىذا المقطع أف يبيف أفعاالن  أرادربما ،فالسماء يعمكىا الضباب ،تمؾ الشيكر
الذم تككف  شير آخر كىك آذار،كلكنو ينتقؿ مباشرة إلى  ،األرض كبذرىا حراثةمف  ،في ىذا الشير

 )مجزوء الخفيؼ(يقكؿ: ،كأخذت األرض زينتيا مف كؿ األلكاف،تفتحت األزىاراألرض قد انبتت ك 

 تارُ سِ  بابُ والضَ  تشريفَ  منذُ 
 ذارُ ى، والبِ نَ ، والض  يثُ والمحارِ 
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 (1)!! يا آذارُ ينُ تشر  يا شعوباً 
فبعد أف كاف  ،يعيثكف فيو الفساد نان لمغرباءلتجعؿ مف كطنو كط ،عمى الفمسطيني تعاكنت شيكر السنة
 يقكؿ: ،أصبح مكسمان لمغرباف كعنكانان لممجازر ،كالحصاد نيساف بدايةن لمدؼء

 الحنافِ  فيءُ دَ  ـٌ وسِ مالنا مَ 
 نيسافِ  يْ عمى يدَ  جيوِ رتَ ن

 الغربافِ  وسـَ مَ  نيسافُ  صارَ 
 ىذي السنابؿْ  قيتُ وعي سَ مُ دُ مف 

 (2)!! ؿْ دي يا مناجِ يّ دييا لسَ فاحصُ 
 ال تستبيح دمكع األطفاؿ ا أفٌ مني ، طالبان مرة أخرل بقكلو"يا ليالي الشتاء"يكمؿ باستخداـ الحذؼ      

 تكفي لرم األرض  ىذم الدمكع غزيرة ألفٌ  ،نساف يبكي كلكف ال داعي لمبكاءكيصكرىا بإ ،كالثكالى
 )الخفيؼ (يقكؿ:

 معَ حي الدَ ال تسفَ  ،الشتاءِ  يا لياليَ 

 فينا  زيرُ  فالدمعُ  ،زيراً  َ                                   

 نااال كنا، وثَ ف مآقي أطفالِ مِ 

 (3)طيرُ يـو مَ  كؿ  فَ  ،تاءٌ شِ                                   

ال  ، كىي في نظرة سكداء مظممة ،ليبيف لنا دكرة الحياة ،(كغد، يكـ)يحشد الشاعر أزمنة مختمفة    
 )الخفيؼ( :يقكؿ ،كؿ ظالـ عمى ظممو كمحاسبة الغد كالخبلص فيو،أمؿ فييا غير ارتقاب 

 ،الشمسِ  ، في معبدِ في الحصادِ  و داَ 
 يورُ والظ   ناى ِجباىُ كو ستُ                                    
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 ،سودٌ  .. رؤىً ياةِ الحَ  ةُ ورَ دَ ىذه 
 نا المخمورُ المُ وىذا ظَ                                
 

 وال بد   ،الخالَص  قبُ ر زؿ نَ لـ نَ 
 ورُ شُ ونُ  ،لنا تي بعثٌ أسي                            

 يا العاتيأي   مضي إليؾَ ن يوـَ 
 (1)عسيرُ  يوـٌ   ،سابِ الحِ  ويوـُ                               

 ،رضليتذكر امتبلكو  ليذه األ (كقديما)كيعكد  إلى الماضي البعيد بقكلو المضيء، ؿستشرؽ المستقبي
 يقكؿ:  ،نحف سادتيا كلسنا عبيدىا افاألرض لن

 ه األرُض كانت لنا ىذِ  وقديماً 

 (2)!!يا يا أميرُ أقنانَ ولسنا                               

يختصر الشاعر أحداث ىذه  ،يجعؿ الحذؼ آالؼ السنيف ،"النشيد الثاني لطوفافكفي قصيدة "ا     
كيذكر لنا اسـ القائد  ،(السبي البابمي)كىك  ،لو صداهبقي في التاريخ  ،القركف بحدث كاحد ميـ

كجعميـ  ،ىـك الييكد إلى خارج فمسطيف كشرد ىكىك مف سب ،الفارسي "نبكخذ نصر" عبلنية في القصيدة
 )تدكير الكامؿ (يقكؿ: ،يييمكف في كؿ مكاف عبيدان 

 نا ..مف ىا ىُ 

 .. سنيفَ ال آالؼِ  ف قبؿِ مِ 

 ىؿْ والمجا المفاوزِ  مؾَ عمى مدى تِ 

 "ذَ وخَ بُ مف "نَ  تزخرُ  فؽِ األُ  ياتُ كانت جِ 

 ؿْ حافِ جَ وال،والبيارؽِ  ،بالسبايا

 ..وُ عكسُ وَ  ..ريؽِ الطَ  فُس نَ 
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 دةً أسمِ  عودُ تَ  كيؼَ  أرأيتَ 

 (1)..؟!الخمائؿْ  رُ أزاىي

النبي مكسى الذم دخؿ فمسطيف بعد  ،سرائيؿالقائد مف بني إ الذيف لقبيـ ب)غزاة يكشع(ىـ  الييكد   
 ان كنساؤىـ أصبحف ممك ،مف أجؿ أف يكضع بأرجميـ دماؿ يصيركف الحديعي ما ىـ إال  ،بلـعميو الس

 يقكؿ: ،لمفرس

 .."عَ ضوش"يُ  زاةُ و ُ 
 مويُ ف  أكُ  بتْ مَ ما سَ  مز  فِ  روفَ صيَ يَ 

 ؿْ السِ يـ سَ مِ رجُ ألِ 
 يف  ت جدائمُ م  " قد حُ  سرائيؿَ إ" ساءُ نِ وَ 

 وؽ الغالئؿْ ت عف الس  وانشق  
 حـِ الم   التُ مذل   نودِ جُ ال رعافِ ذُ  ما بيفَ 

  (2) الكالكؿْ  ف  عمييِ ت قد أخنَ 
عف أمة كتكضع كسر القيكد تي ك  ،ان لمييكد مشرد ان ساقآخر مي  ليصبح شعبان  ،الكاقع ككذلؾ ،تغير الزمف    

كليظير لنا زمف آخر  ،بفعؿ الييكدم ،كليبقى سكط نبكخذ عمى عنؽ الفمسطيني ،بأيدم أمة أخرل
 األمس"، يقكؿ: ؼكذلؾ عندما قاؿ "سجك  ذؼ غير محددكح

 التاريخُ  نا ..واسترسؿَ مف ىا ىُ 

 المشاعؿْ  ىبةَ ال مسِ األ (4)ؼِ جو في سُ  دُ وقِ يُ 

 ر الذيتَ نا مف الوَ زُ غمِ يَ  ؿ  ظَ ويَ 

 الحناظؿْ  اتِ ب  حَ  جفافَ األ ؼُ يستنقِ 

 "وخذٍ بُ "نَ  وطَ س ف  أفك
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 ..ناباٍؽ عمى أعناقُ 

 (1)!!زائؿْ  قطِ وعف األفاعي الر  

بقصة قصتو مف خبلؿ ربط  ،مف أرضور مسطيني الميجالحذؼ كاقع الفعف طريؽ  الخطيب رصكٌ 
 . البابمي السبي

خيؿ لمقارئ كىك مف "ألؼ عاـ" ليي  ،بالغ الشاعر في الزمف المحذكؼ  "نفير البعث " كفي قصيدة    
ثر النفسي الذم نتيجة األكربما ىذا  ،نذ ألؼ عاـم مسكنان الشعب الفمسطيني كاتخاذه الخيمة أف تيجير 

 ،لخيمةكىنا تجمعت عناصر الدراما الزماف ألؼ عاـ كالمكاف ا ،عاناه الشاعر نتيجة غربتو كارتحالو
س أنساف يعانؽ كؿ الككف كينسى الشعب الفمسطيني كما بيف اليبإكالشخكص الشمس التي جسدىا 

 )السريع (:يقكؿ ،مؿ جاءت أبيات القصيدةكاأل

 يمةٌ جى خَ الدُ وَ  عاـٍ  ف ألؼِ مِ 
 وتانامَ وَ  ،أحياؤنا فييا                               

 ياربِ عمى دَ  نما الشمُس أك
 نساناوتَ  ،الكوفَ  عانؽُ تُ                                

 رىا أف تَ يَ ما آلمَ ب  ورُ 
 أكفانا العز   يابِ ثِ  بعدَ                            
 

 تيم  أُ ف مِ  مرِ الس   باهِ الجِ  بعدَ 
 ذعاناا  و  ،سؼِ عمى الخَ  نوماً                                     

 جىالدُ  بورِ ف قُ جنا مِ رَ حتى خَ 
 الذي كانا المجدَ  ؿ  ؤثنُ                                  

 ى عمىو  دَ  البعثِ  فيرُ لما نَ 

 (2) ونادانا ،برِ نا الغُ أجداثِ                               
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ذعاف لمعدك لقركف الطكيمة كانتىذه ا    كىي بكاء عمى الماضي المجيد لفترة ، عبارة عف ذؿ كىكاف كا 
 .خذ بالثأركاستصرخ األمة كناداىا مف أجؿ األ ،طكيمة حتى احتدـ نفير البعث

"  حبابلزمف فالزمف في قكلو "مذ جفاؾ األمحدد ا جاء الحذؼ غيري "الشرؽ واألصناـ" كفي قصيدة    

حيث اسقط الشاعر الحدث  الرئيسي كىك (1)شخصا بعينو كىك الدكتكر "محمد مصدؽ" خاطب الشاعر
 )الخفيؼ (يقكؿ: ،ثكرتو ضد أمريكا ليركز عمى عبلقتو بأحبابو كعمى جزائو نتيجة ثكرتو

 وعزاءُ  وةٌ مْ سَ  في الموتِ  ؾَ لَ 
 عداءُ واأل ،حبابُ األ جفاؾَ  ُمذ                                    

 وتٌ مَ  ؾَ ضيرُ فما يُ  ،رٌ حُ  أنتَ 
 ناءُ الفَ  عنوُ  يرتد    وتٍ مَ  رب                                    

 فيوِ  مدُ الخُ  ؿَ تمث   تؼٍ حَ  ب  رُ 
 (2)حياءُ األ ى لو ذاقوُ وتمن                                   

يدة معبرة عف حاؿ ، استحكذت عمى القص(أعداء، خمد، فناء، كأمكات كأحياء ،أحباب) المفردات ىذه
 الشاعر كشعكره بالحزف عمى مكت المناضؿ .

 فيؼ(ػ)الخيقكؿ: ،"، جاء الحذؼ غير محددالمسيح والزنجية ماريفي قصيدة " "أغاني مارس "كفي

 

 البدءِ  ؿِ في أوّ  اإلنسافُ  كافَ  ذُ نمُ 

 األشياءُ  وكانتِ  ،نيناً جَ                                  

 والميؿِ  ارُ يوي النَ ستَ لـ يكف يَ 

 الضياءُ  جى .. وكافَ الدُ  كافَ ف                                     

 قوليال تَ  ،خميقةٍ  ادّ ضِ  حفُ نَ 
                                                           

ثار ضد بريطانيا كأمريكا فخمعتو أمريكا  ،ـ( كزير عدؿ إيراني كمحامي كحاكـ ألذربيجاف1967-1882محمد مصدؽ : ) (1)
 جاكس(.كبريطانيا في عممية )أ

 .1/89 ،األعماؿ الشعرية الكاممة،الخطيب  (2)
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 سوداءُ  حمةٌ فَ  الماَس  دُ مِ تَ                               

 ،ؿ  إذا ىَ  الصباحِ  ةُ ر  بيتي  ُ جَ 

 يخ المساءُ نِ ما يُ  اؾِ وخد                             

 بينيغ جَ مو عف بُ  رؼَ الطَ  خفضياف

 (1) والعالءُ  ،داً فرَ ، مُ ز  فأنا العِ                              

 ،(2)مريكي"أيزف ىكر"ية كىنا إشارة منو إلى الرئيس األبيف المسيح كالزنج ان لقد أجرل الشاعر حكار    
رة الصباح كدخكؿ نة ما بيف غي كال مقار  ،كالعبل العربي صاحب الجباه البيض كالعزِّ  أن ويقكؿ لو: ل

 .معتـمظمـ  كالمساءي  الصباح مشرؽه فالمساء، 

نو استطاع أف يسرد لنا العديد مف أ :عناصر الدراما عند الخطيب، يمكف القكؿل نابعد استعراض   
عبر قصائده مف خبلؿ الحدث الصاعد ،القصص التي عايشيا مف خبلؿ سرده  ألحداث ىذه القصص

ركز عمى أحداث ميمة دكف غيرىا كالتي تركت صداىا عبر التاريخ مف خبلؿ ف ،كالحدث اليابط
كاختصر أحداثان كثيرة عندما ركز عمى حدث  ،حيث جاء بالحدث في بداية قصائده ،االبتداء بالحبكة

 دكف غيره كذلؾ في بداية السرد.

 ،مغمقة مثؿ الخيمة إماككانت األماكف بالنسبة لو  ،بتنكع حمو كترحالو تنكعت األماكف عند شاعرنا  
كانت بالرغـ مف ،كعند حديثو عف األماكف الكاسعة ،كجاء بيا بصكرتيا االيجابية كالسمبية

 ألف كؿ ما في األرض اليغني عف فمسطيف التي ظير مدل حبو كحنينو إلييا،،مقفرة ضيقة،اتساعيا
كال  ،لحمـ بالنسبة لمشاعرالتي ظمت مدينة ا ،منيا يافا،أكثر مف غيرىا في تمؾ القصائدكبرزت مدف 

المتيف أحبيما الشاعر كتعمؽ بيما، كىناؾ بعض المدف العربية التي احتمت في ،القدس كالخميؿ ننسى 
 كبغداد التي ربط بينيا كبيف مدف الجميؿ األعمى. ،قمبو مكانان عزيزان 

يسي لقصائده كعند استعراضنا لعنصر الزمف في قصائد الشاعر، كانت الذكريات ىي المحرؾ الرئ   
 كبؿ اندمج فييا  ،عف ىمكـ شعبوألف الشاعر لـ يعالج ىمكمو بعيدان  ،كخاصة الذكريات الجمعية

ف كاف ىناؾ بعض الذكريات الفردية الخاصة بو ،عاشيا لحظو بمحظة ارتبطت بصكرة أك  كلكنيا ،كا 
 خرل بذكرياتو الجمعية.بأ
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 المبحث األوؿ :الشخصيات 

 أوالً :الشخصياث لغت واصطالحاً  

ألف الشخص ،جاء في لساف العرب أف مادة )ش، خ، ص( تعني اإلنساف أك غيرهفي المغة :      
كالشخص سكاء اإلنساف  ،مذكر كالجمع أشخاص كشخكص كشخاص ،"جماعة شخص اإلنساف كغيره

 .(1)كؿ جسـ لو ارتفاع كظيكر" ،كغيره تراه مف بعيد.. كالشخص

"الكاحد مف الذيف يؤدكف األحداث الدرامية عمى بأنيا إبراىيـ حمادة  ياعرفكفي االصطبلح :    
كالشخصية ىي مصدر الحبكة التي يمكف أف تتطكر مف خبلؿ األفعاؿ ، في صكرة ممثميف... المسرح

 .(2)اؿ التي تصدرىا الشخصية"كاألقك 

كتعد الشخصية مف أىـ العناصر في العمؿ الدرامي، "كىي اصطبلح يصؼ الفرد مف حيث ىك كؿ    

  (3)مكحد مف األساليب السمككية كاإلدراكية، المعقدة التنظيـ التي تميزت عف سكاه".

المؤلؼ عمى رسميا كتجسيد  ةكقدر  ،"لبنية الشخصية الدرامية ما يتصؿ ببنائيا بناء دراميان  كال بد    

 .(4)كىي محددة السمات تسمؾ سمككا يتناسب كطبيعتيا" ،حتى تككف مف لحـ كدـ؛ أفكارىا كانفعاالتيا 

فيذه الشخصيات بما تقكـ كبما تفعؿ...  ،كتعتبر الشخصيات "كسيمة المؤلؼ المسرحي لترجمة القصة

 . (5)"حبلـ كبما تشترؾ فيو مف صراع المسرحيةأفكار كأ ،كيضطـر داخميا مف حياة مككنة مف عكاطؼ

تقاطع عنده كافة العناصر الشكمية األخرل بما فييا تشخصية تمثؿ "العنصر الكحيد الذم كال   
 . (6)اإلحداثيات الزمنية كالمكانية الضركرية "

 

                                                           
 .7/45ص ،مادة )ش خ ص( ،ابف منظكر، لساف العرب (1)
 .156ص ،معجـ المصطمحات الدرامية كالمسرحية ،إبراىيـ ،حمادة (2)
 .351، ص1972 ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،  -، بيركت 1ط ،دراما بيف النظرية  كالتطبيؽرضا، حسيف، ال (3)
 .433-380ص ،المصدرنفسو ،حسيف،رضا :ينظر (4)
 .635ـ.ف، ص ،حسيف ،رضا  (5)
 .635رضا، حسيف، الدراما بيف النظرية  كالتطبيؽ،  (6)
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قو كقد عيرفت الشخصية في عمـ النفس "بأنيا نظاـ ثابت مف الخصائص المعقدة الذم عف طري   
 .(1)يمكف أف تتقيف ىكية نمط الفرد"

كقاؿ فييا إبراىيـ حمادة "بأنيا الكاحد مف الناس الذيف يؤدكف األحداث الدرامية في المسرحية    
كالشخصية كما سنرل "مف لكاـز البناء الدرامي  (2)أك عمى المرزح في صكرة الممثميف،،المكتكبة

فالحدث اليتـ إال بيا كمف خبلليا كدكافع  ،ء كاحداألساسية فيي كالحدث في كثير مف األحياف شي
ضافة إلى باإل ،ي الحبكة الدراميةكما أف الشخصية عامؿ مسبب ف ،الحدث تكمف في باطف الشخصية

ال بيف يدييا كقد تككف غير مشاركة في األحداث كلكنيا قد تكشؼ عف مكقؼ خاص إالفكرة ال يتمثؿ 
  (3)"،ة لمتجربةكطريقة معينة في االستجاب ،مف الحياة

 حانياً :أنىاع الشخصياث عنذ يىسف الخطيب

التاريخي  ـالديني أ ـ، سكاء في التراث األدبي أةثقافتو الكاسعتميز الشاعر يكسؼ الخطيب ب     
الذم  شاعرنا  ليذا جاءت الشخصيات متنكعة كمتعددة عند ،العديد مف األدباء الذيف عاصركه بشيادة

فما عاناه الشاعر  ،ثانيان يطؿ بيا عمى ىمكـ شعبو أكالن، ثـ عمى ىمكمو جعؿ منيا نافذتو التي 
فاألديب" أٌم كاف اتجاىو ال  ،فرفضو جعؿ منو مطاردان خارج كطنو ،كشخصيتة رافضة لمكاقع السياسي

كىنا يبرز مأساة حرية  ،"(4) يستطيع أف ينسمخ عف الكاقع المادم كاالجتماعي الذم يعيش في ظمو"
اتكأ الشاعر عمى شخصيات متنكعة  لبث ىذه اليمـك ك ا ماؿ إلى  ، لذا(5)الببلد العربية "الكممة في 

 :شعره  كمف ىذه الشخصياتقارئ 

 أواًل :الشخصيات الرمزية

 كمف الرمكز التي كظفيا الشاعر ،كظؼ الخطيب الشخصيات الرمزية في العديد مف قصائده     
يا اتكأ الشاعر عمى رمز النسر ليبرز لنا شخصيةن ثائرةن كفي "ُأسطورة النسر والخفاش" النسر في

ىذه الشخصية التي نالت منيا األنظمة العربي ة بالتآمر عمى  (6)مناضمة ىي شخصية "عدناف المالكي"،
 مقتميا.

                                                           
 .19، ص1990 ،مطبعة دار الحكمة -بغداد  ،د.ط،سالشخصية في ضكء عمـ النف ،الجيكرم، محمد محمكد (1)
 .185مكتبة األنجمك المصرية، د، تػػ، ص  -القاىرة  ،معجـ المصطمحات الدرامية،د.ط ،براىيـإ، حمادة (2)
 .13مجدم، البنية الدرامية في شعر الميجر، ص ،دكاـ (3)
 .162ص1957 ،دراسات العالميةمعيد ال -لبناف  ،د.ط،محاضرات عف القصة في لبناف ،سييؿ ،دريسإ (4)
 .526 -525ص ،المسرح الفمسطيني ،كماؿ أحمد ،غنيـ (5)
(6)

يٍ قبم عُاصش انششطة انسىسٌة وكاٌ  ،وهى انشكٍ انعقٍذ انذيشقً انثائش، انزي تى تصفٍته يٍ خالل تفشٌغ يسذس فً سأسه 

.1/199،عًال انشعشٌة انكايهةاأل ،انخطٍب،ٌُظش ،بعذ أٌ يكث فٍه بضعة أشهش ،رنك بعذ خشوجه يٍ انسجٍ
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كالخفاش  ،كيرمز بو لمثائر نسرقصيدة بيف رمزيف متضاديف كىما الكقد جمع الشاعر في ىذه ال    
فالخفاش طائر يعيش في الكيكؼ كفي  ،، ففي كطف الشاعر ىذاف الرمزاف المتضادافيرمز بو لمعدكك 

الظبلـ، يقتات عمى فريستو في الميؿ  حتى ال تكاد ترل منو شيئان، ىذه الخفافيش "العدك" ىـ محتالكف، 
 )مجزوء الرمؿ (يقكؿ:

 الن ياـِ  أوصاؿَ  عقدُ دٌر يَ الدي خَ في بِ 

 الظالـِ  افيُش تأوي خف الدي .. لـ تزؿْ في بِ 

 (1)ـِ ُحطا تختاُؿ عمى كؿ   ،الميؿِ  يؼِ كَ  عبرَ 

رافضة  ،ال تعيش في القمـ المرتفقةألخفاش" ىناؾ شخصية شامخة تأبى مقابؿ ىذه الشخصية "ا   
لو عيناف حادتا البصر ترل مف مكاف  ،لو السماء ممعب يسرح كيمرح فيو ،مقاكمة لمرياح أينما ىبت

 بعيد يقكؿ:

 َعالءَ  جـَ النَ  درؾُ سٌر يُ نَ   م ةِ في الق كافَ 

 السماءَ  رتادُ يَ  ،األرياحِ  معبِ جامٌح في مَ 

 (2)مضاءَ  حباً المًا رَ مقى عَ تَ  ينيوِ في مدى عَ 

كيصعد قاطبة بؿ يمتد ليصؿ الكطف العربي  ،الثائر لـ يقتصر نضالو عمى مكاف كاحد ،رىذا النس    
 يقكؿ: ،خصيةالشاعر باألحداث ليبيف لنا ما كاف دكر ىذه الش

 ُيمقي عمى الفيحاء ِظم وْ  وِ ف عميائِ مِ  وىوَ 

 وْ مّ ُمطِ  أسِ خَة الرَ مًة شامِ يرعى قِ  كافَ 

 (3)جمةْ ودِ  النيؿُ  عُ نبُ نيا يَ ..مِ اءَ مٌة شم  قِ 

كىنا أصبحت الغابة مستباحة  ،صغيران شابان ترؾ النسر الثائر الدنيا في شير نيساف كقد كاف     
ستخدـ الشاعر رمزان آخر لمعدك كىك األفاعي كالذئاب كلعؿ القاسـ المشترؾ كقد ا ،لؤلعداء مرة أخرل

                                                           
 .1/201 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب(1)
 .1/202 ،ـ . ف،الخطيب (2)
 .1/202 ـ .ف، ،الخطيب (3)



84
 

باحثة  ،ال في الظبلـإفالذئاب كالخفافيش ال تظير  ،بيف ىذه الرمكز ىك الغدر، كاالختباء في الجحكر
 يقكؿ: ،عف فريسة

 الُمصابِ  بالن سرِ  ت القم ةُ يعَ رِ  ،عبييا َلشَ 

 الشبابِ  زىوِ في  ،يسافَ في نَ  ياـَ األَ  عَ ود  

 (1)ئابِ ٌب للفاعي والذِ يْ نَ  ذا الغابةُ إف

كلكف مف؟  ،حتى أثخف بالجراح كال بد لمجراح ممف يضمدىا ،قاكـ البطؿ كناضؿ مف أجؿ الحرية

 (2)أراد الخطيب مف خبلؿ قصيدتو أف "يكقظ فينا حياة جديدة " ،الثكار ىـ مف يضمدكا جراح بعضيـ
 يقكؿ: حياة باحثة عف الحرية كالنصر،

 ِجراحوْ  يـِ رخى عمى السَ النسُر الذي أَ  لؾَ ذَ 

، َمناحَ ، وَ في األرضِ  م ؼَ أف خَ  بعدَ   وْ في الجو 

 (3)وْ ، ِجراحَ بالغارِ  ،يا أييا الثو ارُ  وام دُ ضَ 

 ،ال بما يبرىف عمى الفكرةإ حرل ال قيمة لو مطمقان أك ىك باأل ،نابعة مما يرمز إليو "فعممية الرمز ىنا   
ف أيحاء بما يسإف الرمز الفني تركيب لفظي أساسو اإل ،دىاكيؤك ىمية تعصي عمى التحديد كالتقرير، كا 

 (4)".دبية بقدر ما ىي في الزمفرتو األالرمز في صك 



 األسطورية :الشخصيات ثانيًا : 
       

ان( سخيان فييا )مكرد احيث كجدك  ،كجعمكىا رافدان ميما لشعرىـ الحديث"األسطكرة  ىلجأ الشعراء إل    
يجدكف عف طريؽ معانييا  الكثير مف أفكارىـ ك مشاعرىـ مستغميف ما في لغو األسطكرة مف  ،لمشعر

 . (5)"طاقات ايجابيو خارقو كمف خياؿ طميؽ
                                                           

 .1/202 األعماؿ الشعرية الكاممة، ،الخطيب( 1)
 .  38،  صد.ت ،مكتبة شيحة -بيركت  ،د.ط ،ترجمة: محمد الشكش ،الشعر كيؼ نفيمو كنتذكقو ،اليزابث ،درك ( 2)

 .1/202 ـ.س، ،الخطيب ( 3)
 .193، ص1977 ،دار المعارؼ -مصر،الرمزكالرمزية في الشعر المعاصر، د.ط ،فتكح ،أحمد (4)
 .2، ص2002مكتبة القادسية،  -خانيكنس،د.ط ،شعث، أحمد جبر، األسطكرة في الشعر الفمسطيني (5)
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قميؿ مف التأثير بأجكاء ىذه األسطكره    ككما قاؿ الشاعر عف أسطكرتو في مقدمة القصيدة "كبغير      
يحاء جاءت القصيدة بعنكاف  (1)نجميزم شيمي بكجو خاص."المثيرة لمشاعر اإل ةلممحمياتيا ااإلغريقيو كا 

ثـ أرسؿ ،مب عمى صخرة عاتية في جباؿ القكقازلقد صي  "( أسطكرة البركميثيكس)" كىك مشيئو الجبار"
ذا فيما تقكؿ األسطكرة يعاني ى(ميثيكس ك بر  )كيظؿ ثـ يتركو بالميؿ فينمك، ،لو نسران ينيش كبده بالنيار

لمنسر مف قكسو  ىك ىرقؿ الذم صكب ،العذاب سنيف طكيمة حتى ظير مف سبللة البشر بطؿ عمبلؽ
يبدأ ك  مف قيدىا بؿ أطمقيا ،رد ألسطكرتو أٍف تبقى مقيدةكلكف الخطيب لـ يي ،(2)"سيمان أرداه قتيبلن 

 (ؿ ػامػ)الك:عنو بكممة مشعؿ، أم الضكء الذم ال ينطفئ، يقكؿ كيخبرالقصيدة بضمير المتكمـ أنا 
 

 ارُ أنا مارٌج جب   ،أنا ِمشعؿٌ 
         

 (3)رُ وال اإلعصا ،ُتخمُدني يحُ الرِ ال                                 
 

 :: يقكؿ،حتى ينجمي الميؿ كسيكقد النار ،مشتعمةىذا المارج سيحرؽ عدكه كيمد ألسنة المظى 
 

 المظى نةَ ألسِ  د  في اآلفاؽِ سأمُ 
 (5)وارُ أُ يف قَ يا في الخافِ لَ  ،ُحمراً                                                        

 نجمىحتى تَ  قف  الميؿَ رِ ألحوَ 

 (7) وّقدي يا نارُ .. فتَ (6)وُ أسدافُ                                   

 ك ،ضضيئيا لمميتيف كلممعذبيف في األر سي ،كلكف لمف سيحرؽ ىذه النار؟ كلمف سيضيء الميؿ   
 يقكؿ: ،ستككف لو ساحة الثأر كساحة الحرب

 

                                                           
 .1/108 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 1)
 .111ص،األدب كفنكنو ،كر، محمدمند (2)
 .1/109 ـ . س، ،الخطيب ( 3)
 أكار: شدة حر الشمس كلييبيا، أك النار المشتعمة. (5)
 : الميؿ كسكاده. أسدافو (6)
 .1/109، ـ . س ،الخطيب (7)
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 يـيـ وِجراحُ تيف ُدموعُ ممي  لِ 

 (1) والثأرُ  ،الو ى تي ساحُ جذوَ ولِ                                              

معار، كبزكغ شمس ل الن كزكا لمخبلص، التي جعؿ منيا سبيبلن  سقط الشاعر آمالو عمى الشخصية،يي 
 يقكؿ: ،الضحى

 رىجبيتي حتى تُ  ؿُ أ سِ  سوؼَ ولَ 

  عنيا العارُ  يزوؿَ حى، وَ ثَؿ الضُ مِ                                            

 ولف أظؿ  ُمشر داً  "،أنا "ما ُأريدُ 

 (2)..ال أرضى..والَأختارُ أقسمتُ                                         

ة الميبلد معمنة أخيران أف مارد خبلصنا العربي بصيغة "سماع صرخشكؽ بحرقة ك لقد ترقب الشاعر   
ثيكس" في يمف ىنا جاءت الشخصية األسطكرية "بركم، (3) قد أتى في آخر األمر" ،الفرد كالجماعة

كنبلحظ في  ب،في صحكة كفي نصر قري و كأحبلم معبرة عف آماؿ الشاعر ،"مشيئة الجبارقصيدة "
يكة تعبيرية "فاختياره لممفردات ليصنع سب، ثؿ )الحياة كالفناء(القصيدة استعماؿ الشاعر لمثنائيات م

(4) رىاؽ الجسدم كالنفسيمشحكنة بكؿ عكامؿ اإل
كنممح الحركة الكاضحة في مفردات ىذه القصيدة  ،"

 مجزوء الكامؿ ()يقكؿ: ،صخب ،كتبلطـ

 ..ولمفناءِ  محياةِ وٌؽ .. لِ شَ  و ينيف عَ وأطؿ  مِ 

 الشتاءِ  بِ خَ في صَ  ،األمواجِ ب  ،اأَلمواجِ  ـِ الطُ تَ كَ 

 (5) القضاءِ  كـِ عمى حُ  جةً خارِ  ،اإلنسافِ  كإرادةِ 

                                                           
 1/109األعماؿ الشعرية الكاممة،  ،الخطيب (1)
 .1/109ـ. ف ،الخطيب (2)
 .1/108، ف الخطيب ـ. (3)
 .375، ص1998 ،الييئة العامة المصرية لمكتاب -القاىرة  ،د.ط،مستكيات البناء الشعرم،شكرم ،طنكسيال (4)
 .1/108 األعماؿ الشعرية الكاممة، ،الخطيب (5)
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لو عيناف كالقنديؿ ليما ضياء مسحكر  مثيكس "ك "بر  فيذا المارج ،كبأمؿ كاضح يتابع القصيدة    
ع كالقنديؿ ىنا ىك الثأر لمعدالة التي طالما حمـ بيا الشاعر، كالقنديؿ ا خر ىك الثأر ممف خاف كبا

 يقكؿ: ،كتاجر بأرض يحـر االقتراب منيا

 ياءِ سحورا الضِ مَ ِف نديال قِ  ينيوِ ف عَ مِ  وأطؿ  

 (1)ءِ الكبريا ..وثأرُ  دىسُ  أف تموتَ  العدالةِ  ثأرُ 

 ،صاحبة العينيف المضيئتيف كالشفتيف المنتفضتيف بالعـز كاإلباء ،يكمؿ لنا رسـ صكرة لشخصيتو   
 ،كىذا الجبيف كالميؿ المضاء كالمغسكؿ بكاسطة النجـك ،بؿ باألمؿكلو جبيف مغسكؿ كلكف ليس بالماء 

 يقكؿ: ،سؿ بالرجاءكلكف ىنا جاء الغي  ، كلكف كما قمنا ليس بالماء

 واإلباءِ  ،حِ جن  المُ  بالعزـِ  فضافِ تنتَ  فتاهُ شَ 

 الُمضاءِ  كالميؿِ  ،با آلماؿِ  غسوؿُ المَ  وُ وجبينُ 

 (2)ءِ الرجا ِبُكؿ  بارقةِ  النجوـُ  فاِفيوُ حَ  متْ سَ  َ 

سيعكد كستككف عكدتو عمى بحر مف  ،الزكرؽ الضاؿ ىذه الثكرة األسطكرة سيعكد ماردىا عبر    
كسيعكد كبصكت عاؿ كمجمؿ، كقد جعؿ الشاعر لمفضاء أسكاران سيخترقيا ىذا الصكت صكت  ،الدماء
 يقكؿ: ،صكت الثكرة كالذم أراد بو ،الماردىذا 

 ماءِ مف دِ  ضـ  عمى خِ ،ميؿُ ُو الضَ زورقُ  سيعودُ 

 (3)ءِ الفضا أسوارِ  وعبرَ  ،في الرياحِ  رِعدُ يُ  وَيظؿُ 

عادة الحقكؽ المسمكبة ،يكرر ما جاء في بداية القصيدة ليؤكد عمى الثكرة كعمى التمرد    كظيكر  ،كا 
 يقكؿ:)بركميثيكس العربي ( معمنانالثكرة كالتمرد 

 

                                                           
 .111-1/110 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .1/111، ـ . ف ،الخطيب (2)
 .111-1/110 ،ـ ف،الخطيب (3)
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 مارٌج جب ارُ  أنا ،شعؿٌ "أنا مِ 

 (1)"ني، وال اإلعصارُ ُتخمدُ  ال الريحُ                                          

 الشخصيات الدينيةثالثًا :
كتحدد اتجاىاتو الفكرية كالثقافية  ،برز المككنات الحضارية التي تشكؿ كعي اإلنسافأ"يعد الديف مف    

 الشاعر عمدلذا  ،(2)كثر المصادر التصاقان بكجداف األمة "أمتع بو مف سمطة كقكة كتأثير فيك لما يت
 ،ظيار النصر كالتحدمأك إلخفاقات إما إلظيار االنكسار كاإل ،الدينيةلشخصيات تكاء عمى اإلى اإل
فمبلمح  ،"شخصية  السيد المسيح عميو السبلـ بكائية"الشخصيات التي استحضرىا في كمف 

خبلؿ المكت كخصكصان الصمب كالفداء كالحياة مف  ،الشخصية" مستمدة مف المكركث المسيحي
 )مجزوء الوافر (يقكؿ:المعاناة بالصمب كنزؼ الدماء،  كتبدأ،(3)"

 يةٌ واىِ  راُع يسوعُ ذِ 
 .. شبِ دمًا عمى الخَ  ز  تنِ 
  بكيي غارةٍ مَ  راجُ سِ  يناهُ وعَ 

 (4).. بِ دُ بال ىُ 
فقد كاف مطاردان منبكذان مف قبؿ السمطات  ،يسقط الخطيب آالمو كأحزانو مف خبلؿ قصة الصمب   
كشخص المغارة مكاف مكلد السيد المسيح بسراج يبكي  ،ا جعمو يتذكر ما حؿ بالمسيح مف صمبمم

 عمى حالو. 
ماضي كالمضارع كيمزج الشاعر بيف الفعميف ال ،كية الحزينةايتطكر الحدث كينمك في مشاىده المأس   

م يصمبو الييكد في كؿ فشخصية السيد المسيح ىي الفمسطيني الذ ،التي لـ تنتو بعد ليكمؿ لنا الحكاية
،  يقكؿ: يـك

 داهُ ٌة يَ عَ شرَ ومُ 
 أبِ  ناؽِ حف  إلى عِ مف يَ كَ 
 (5) يوِ دَ و صا وا أعمى فَ  فِمـْ 

                                                           
(1)

.111-1/110 انشعشٌة انكايهة،األعًال  ،انخطٍب 
 

 .128، ص2013، 75عدد ،مجمة فكر كابداع ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر الميبي ،نكرية سعد ،سالـ  (2)
 . 82ص ،استدعاء الشخصيات التراثية ،عشرم، عمي زايد ( 3)
 .41-2/40، س.ـ  ،الخطيب (4)
 فكديو: معظـ شعر الرأس مما يمي األذف. (5)
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 ؟!.. ف ذىبِ مِ  ،الشوؾِ  تاجَ 
 ؽٌ فَ شَ  وِ رحِ وداِفُؽ جُ 
 !!.. غبِ لـ يَ  ،بأعمى الط ورِ 

 ،ا ِ  وحُ رُ  يسوعَ  ألف  
 ..وفي عصبِ  رؽٍ في عِ 

 ..الييودُ  موُ قتُ يَ  ظؿ  .. يَ  ذاؾَ لِ 

 (1) !!.... في العربِ وتُ مُ يَ 

فكبلىما مف يريد العدك نيايتو منذ ا ؼ  ،ربط الشاعر ما بيف قصة المسيح كالعرب مع الييكد   
شخصية السيد المسيح عبر فالسنيف كالقاسـ المشترؾ بينيما ىك الكقكؼ عمى الحؽ كعدـ التنازؿ. 

منو  ني تكحد "مع صاحب الرسالة في مكقؼ الييكدفالفمسطي ،صمبو كمحاكلة قتمو مف قبؿ الييكد
مرة   ككاف ال يخامره شؾ في أف ىؤالء الييكد حاربكا التاريخ مرتيف ،عميو أيضان  ضركسان  بإعبلنيـ حربان 

 كمرة أخرل حيف كجد الييكد الصياينة في ،في شخص السيد المسيح الذم جاء ثكرة عمى فسادىـ
عركضيـ في المنزلة تمامان كما يرفض االنسبلخ عف ترابو الذم يرفض ،آخر مسيحان  الفمسطيني الشعب

 (2)طمعكا فيو.

 " ربط الشاعر ما بيف المسيح كالمنفييف في جبؿ الزىكر  تقاسيـ عمى الخفيؼكفي قصيدة "     
كذىب ليقض عيده مع مبعدم مرج الزىكر الذيف قضكا  ،صخب كفرحفالمسيح ترؾ ركما بما فييا مف 

 يؼ (ػ)الخف:يقكؿ ،في "عف عيد يسكع"ف فشتاءىـ في لبنا

 عاـٍ  ؿ  " في كُ  وعُ سُ قضي "يَ كاف يَ 

 ورِ البحُ  راءَ وَ  يالدهِ مِ  يدَ عِ                                 

ـ    وما "رُ لِ ظيرًا " أدارَ  ،وماً يَ  ث

 (3)"!! الزىورِ   رجِ مَ "بِ وُ يمرًا لَ ساىِ                                         

                                                           
 .2/41 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 1)
 .165ـ، ص1990إسماعيؿ محمد،أحمد دحبكر،تجربتو الشعرية،رسالة ماجستير،الجامعة األردنية، ،صميح (2)
 .1/237 ـ . س، ،الخطيب (3)



91
 

مف عمد المسيح في نير كىك  ،"ىمي واليوى بغدادبالشاـ أر شخصية يكحنا في قصيدة "تحضكيس   
 ز(ػرجػ)اليقكؿ :، األردف

 مجيءِ الَ  شارةِ بِ إلى  ر  نا مَ ا ىُ ن  وحَ يُ  ف  كأَ 

 سؿٍ عَ  وَس قادُ  وُ رأسُ  نا استقر  ىا ىُ 

(1)واريالض   في لبفِ  وُ جسمُ  نا استحـ  ىا ىُ وَ 
 

 يخية التار الشخصيات رابعًا :
إليو ركح  الذم يعكس الشاعر مف خبلؿ االرتداد ،"يعد التاريخ منبعان ثريان مف منابع اإللياـ الشعرم 

تكشؼ عف ىمكـ اإلنساف كمعاناتو  ،نسانية معاصرةإكيعيد بناء الماضي كفؽ رؤية  العصر،
ية تعتمد عمى كيرتبط معو بعبلقة جدل ،كىذا يعني أف الماضي يعيش في الحاضر ،كطمكحاتو كأحبلمو

 .(2)التأثر كالتأثير "

فاستحضر عددان مف  ،الخطيب عمى تكظيؼ ثقافتو التاريخية في العديد مف قصائده عمد   
"كقد استطاع الخطيب إشباع نزعتو  ،ليعبر بيا عف كاقع األمة في فترات مختمفة ،الشخصيات التاريخية

كالعدالة مف خبلؿ  ،حدة األمة العربية كلمحريةكتكقو لك  ،الثكرية المتمردة كالتعبير عف حنينو لكطنو
سقاط ىمكمو كأحزانو عميو ،(3)استحضاره لنماذج الشعر القديـ" ف الشاعر لو القدرة عمى فيـ أ"ذلؾ  ،كا 

لمنازؿ كبقيت عمى عيدىا مع لـ تترؾ ا"ليمى العامرية  " أرض المعادففي "" (4)التراث كاكتشاؼ ا خر"
بالعكدة إلى ربكعيا، فشخصية  التي يحمـ دائمان  ،يف الحبيبة المعشكقةفميمى الخطيب ىي فمسطقيس 

 )الخفيؼ (: ؿيقك  ،ليمى ىنا ما ىي إال شخصية الشاعر يطؿ مف خبلليا عمى أحبلمو

 ي  ماضِ  أطياؼَ  ،با ِ  ك روني،ذَ 

 مف أجدادي راثَ التُ  أضعتُ                                  

 النايِ  ةَ ح  عي بَ سمَ عيدوا في مَ وأَ 

 الحادي وما أنشَد الربوعَ                             
                                                           

 .3/150األعماؿ الشعرية الكاممة،  ،الخطيب( 1)
 .117مسطيني، صإبراىيـ نمر،  تكظيؼ  الشخصيات في الشعر الف ،مكسى ( 2)
 .66ص ،التناص في شعر يكسؼ الخطيب ،خميس محمد حسف ،جبريؿ (3)
 .69، ص1999،دار المعارؼ ،1ط ،دراسة في شعر ركاد اإلحياء ،قصيدة المنفى ،الجيار، مدحت( 4)
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 الر سـَ  لـ تبرحِ  "ليمى "ىناؾَ  متُ خِ 

 في ميعادِ  "، ظم ت، و"قيَس وَ                               

 وعيناىا رابِ مالت عمى التُ  حيفَ 

 (1)را بالرمادِ ب   ُ  نجميفِ كَ                          

كاقؼ مغايرة لمكقفيا بمبيا " نٌكع الشاعر في الشخصيات التاريخية كجاء سوؽ العبيدة "كفي قصيد    
كار كالقضايا كاليمكـ التي ف الشاعر"يختار مف شخصيات التاريخ ما يكافؽ طبيعة األفأاألصمي ذلؾ 

ي القصيدة ىك ف ،فياركف الرشيد الخميفة العباسي رمز القكة كالجياد ،(2)ف ينقميا إلى المتمقي "أيريد 
 بؿ يقؼ متفرجان  ،حاكـ عربي ال يأبو بما يحؿ بالشعب الفمسطيني ما ىك إال،عكس شخصيتو القكية

 طور الرمؿ(ػمش)يقكؿ: ،يسكر كينظر إلى  الشعب كىك ييباع كييشترل

 سمي  فيناالرَ  ويمر  الموكبُ  

 سوٌؿ يشترينارَ  نا اليوـُ جاءَ 

 الرشيدْ  ىاروفُ  َيسكرُ  لـ يزؿْ 

 (3)!! العبيدْ  في سوؽِ  قردِ وأنا كال

يكمؿ  ك ،كيساليـ عف مكعدىا ،يستغيث بأحرار األرض كيدعكىـ عمى الثكرةكب النداء كبأسم    
يستحضر قصص العدؿ كعبارات رددىا التاريخ عمى لساف شخصيات ك  ،أخرل مف القصيدة مقاطعن 

بؿ عاممو  ،العاص كابنولـ يحاًب لعمر بف  ،فعمر رضي اهلل عنو ،كاف ليا بصمة في كاقع األمة
 رمؿ(ػجزوء الػ)ميقكؿ:،كقاؿ اضرب ابف األكرميف ،بالمثؿ

 الياتفيفْ  دورُ قد ُبح ت صُ  ،يا اأَلحرارُ أيُ 
 َيحيفْ  ،والنصرِ  ،نا بالفجرِ دُ وعِ تى مَ مَ فَ 

 السنيفْ  كرى مف ينابيعِ ذِ  فقةُ مي دَ في دَ 
ة عدٍؿ مف حكايا األو  ضٌة .. قِ مْ وَ   ليفْ ص 

                                                           
 . 123_1/122 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب( 1)
 .120ص  ،استحضار الشخصيات التراثية ،عمى زايد ،عشرمال( 2)
 .1/128، ـ . س ،الخطيب ( 3)
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 القروفْ  يا دوايًة عبرَ لـ َأزؿ َأسمعُ 
 .. الخط ابُ  "ُعمرُ 

 
 .. "والِمصري  

 (1) األكرميف !!.. " وابفُ 
 

كيستحضر الشاعر الشخصية "متألقة في أبعادىا مع مرجعيا التاريخي ليخمؼ بيا عبلقات جديدة    
(2)أك شخصيات كقد يستحضرىا متخالفة مع نصيا التاريخي ،كانت مع عناصره األخرل أحداثان 

"  

كرمز  ،صمى اهلل عميو كسمـ ،كاستحضر الخطيب شخصية "ىاشـ" التي ألبسيا القناع فياشـ جد النبي
كلكف "ىاشـ" األردني "عبد اهلل بف الحسيف" كقؼ مكتكؼ األيدم عند قرار  ،لى نسؿ الياشمييفإبيا 

نكاف "رحمة "بع الطريؽ إلى يافاكقاؿ عنو الخطيب "نسؿ الدراكيش "ففي قصيدة " ،تقسيـ فمسطيف
 رمؿ (ػ)الصيؼ"، افتتح قصيدتو بذكر ىاشـ، يقكؿ: 

 الن وؽِ  طارِ قِ  ىاشـٌ خمؼَ 

 طيّْ  طوي البيدَ يِ  ،ني  بال ُخفّيفِ جِ 

 يامف أسنامِ  ور اليندِ خُ ف بمِ 

 البابميّْ  العتيؽِ  بِ وْ ومف ذَ  ،وجِ العُ 

 ترتد   ،ىى الصحراءَ ما دَ 

 (3)سيّْ نِ  ىرِ مف الدَ  ،إلى كيؼٍ ،مؼٍ إلى خِ 

  

                                                           
 .1/129، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب( 1)
معيد البحكث  ،رسالة دكتكراة ،)مرحمة الريادة (دراسة أسمكبية،الشعر العربي الحديث في فمسطيف ،عمي حسف،خكاجة( 2)

 .264، ص2000،العربية
 .91-2/90، ـ . س ،الخطيب (3)
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؟ كالنكر  لذم بدؿ القكة ضعفان ا كلكف ما ،لقد أعطى ىاشـ قكة خارقة يقطع بيا الصحراء كيطكييا   
ف يخفي كراء مضمكنو المحدد شيئان أف المؤلؼ الفني الحؽ يجب أإلى الظممة؟ كىذا مما قيؿ فيو "ب

  يقكؿ: ،(1)أعمؽ بكثير"

 يات بِ ر  مما مبوكاً" كُ يا" تَ 

 ا نبيّْ شيا ُسقيُترعِ  ،قافمةٌ 

 حييا الصحراءُ مف وَ  أقفرتْ 

 السخيّْ  بالبعثِ  في األرضِ  لما اندلعتْ 

 طالؿُ أَ  ،مد  العيفِ  ،مؾَ تِ 

 .(2)يّْ ، َقصِ اآلؿِ  جِ ىَ زماٍف  ائٍب في وَ 

لى سقيا إلصحراء التي أصبحت قاحمة محتاجة يصعد الشاعر باألحداث كيتساءؿ عف حاؿ ا   
 يقكؿ: ،بلعكدةلكطريؽ ا (3)التيو كالعذاب كالمكت " فالصحراء مثمت لمفمسطيني األنبياء، "

 ، وفي أكياسوِ ـٌ عادَ ىاشِ 

 شخاٌش،  وِسحٌر بدويّ تمٌر، وخَ 

 عبةَ ضينا لُ ينا .. رَ القَ وتَ 

 (4)يّ بِ " الغَ ف  و"الطرشِ ردُ في األُ  عيافِ الر  

خؿ كتد ،يكمؿ حكاية ىاشـ الذم عاد مستبدالن أرض فمسطيف بأكياس مف التمر كالخشخاش   
رضي بكطف  ،كرضي أف يككف باألردف دكف كطف ،شخصية أخرل كىي الفمسطيني الذم اقتنع بالمعبة

 بديؿ لو، يقكؿ: 

 
                                                           

 .395ص،تاريخ ا داب األكربية مدخؿ إلى ،عماد ،حاتـ(1)
 .1/91 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (2)
 .14، ص1997 ،،د.ف1ط ،الزماف كالمكاف في الركاية الفمسطينية ،عمي محمد ،عكدة (3)
 .2/91، ـ . س ،،الخطيب (4)
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 –ال يافابِ  -ىا ُىنا نحف 

بيّ  ،المولى السي دِ  َمتاعُ   وِميراُث الص 

 فيِ النَ  صباحِ  نذُ ىا ُىنا، مُ 

 ميّ إلى ِمذوِد َرب  ىاشِ  ننساؽُ 

 ،السمطافِ  إننا سائبةُ 

 .(1)في كؿ  جبيٍف ُأرُدنيّ  الوشـِ  ي  كَ 

 ،كالفمسطيني أصبح ببل أرض ببل يافا ،ماذا كانت النتيجة ؟ أصبحت أرض فمسطيف ممكان لمييكد   
كأصبحنا في أرض األردف نيعمرىا. لقد أصبح كشـ العار في جبيف كؿ مف تخاذؿ عف نصرة الشعب 

 ككافؽ عمى بيعنا. ،الفمسطيني

فالزماف مغيب الشمس كالمكاف يافا  ،تجتمع عناصر الدراما ريؽ إلى يافا"الطكفي قصيدة "    
فبناء  ىك نخاس يبيع كيشترم الشعب كييحكؿ حياة الشعب إلى جحيـ كقطراف،" ،كالشخصية "ىاشـ"

فالحدث  (2) الشخصية يساعد في خمؽ الظركؼ النفسية المطمكبة لبلنبعاث العفكم الحيكم لمفعؿ"
 رمؿ(ػ)ال يقكؿ: ،كتركيا دكف العكدة ليا لتتحكؿ الحياة إلى جحيـ ،مف أرض الكطفالرئيسي ىك اليجرة 

وءُ   ابَ  يوـَ   عف يافا، الض 

 هْ المغار  عمى الس مبِ  وانسد تْ  ،نا الميؿَ أاختب

 يامِ دخَ عمى مَ  ىاشـٌ ذاؾَ 

 هْ جار التِ  وىا نحفُ  ،نّخاٌس  ،المرُجـو

 ،ى األسفؿِ دَ بنا في المَ وا ترَ 

 هْ ار حَ رع المَ نمز  في دِ نَ  ،ىمَ العَ  َنقتاتُ 

 ،بحِ في الصُ  مف أ مَض  حفُ نَ 

                                                           
 .92-2/91 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 1)
 .90ص،1997،كزارة الثقافة–عماف ،د.ط،ترجمة :عبد اليادم الراكم،خرجفف الممثؿ كالم ،يكريس ،زاخكفا ( 2)
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 نيارهْ  عمى الدربِ  ، مف ناـَ مف استميؿَ 

 ،أبحرنا عمى القطرافِ  نحفُ 

  (1)ْ رهخي منا قراَ  ،انتجعنا الميؿَ  ،أبحرنا

سية قامت بسبي الييكد كطردىـ مف ار شخصية ف"نبكخذ نصر" كىك شخصية كاستحضر الشاعر    
حيث جاءت  ،صر الزمف في الدراما ليبدأ قصتوكاعتمد الشاعر عمى عن ،دمير ىيكميـفمسطيف  كت

 )مجزوء الكامؿ (يقكؿ: ،كيقابميا شخصيات أخرل كىي الييكد ،شخصية نبكخذ كرمز لمقكة

 نا ..مف ىا ىُ 

 ..السنيفَ  آالؼِ  بؿِ مف قَ 

 جاىؿْ والمَ  فاوزِ مؾ المَ عمى مدى تِ 

 " ذَ وخَ بُ نَ  "مف تزخرُ  ياُت األفؽِ جِ  كانتْ 

 (2).والجحافؿْ  ،يؽِ والبيارِ  ،بالسبايا

الخطيب مف الشعراء "الفمسطينييف الذيف نيمكا مف التاريخ شيئان كافران كيمكف القكؿ أف الشاعر     
 ،كدافعكا عف كينكنة األمة التي ينتمكف إلييا ،لمتعبير عف قضاياىـ الكطنية كالقكمية كاإلنسانية العادلة

فرسمكا صكرة الكطف في  ،ذم جردىـ مف أرضيـ لكنو لـ يستطع تجريدىـ مف تاريخيـكقاكمكا العدك ال
 ،ككانكا حكايا الدـ المسفكؾ الذم يركم شعر النكبة ،نفكسيـ كأركاحيـ قبؿ أف يرسمكىا في شعرىـ

(3).كشعر التاريخ عمى حد سكاء في قصيدة شعرية مجبكلة بدميـ كبتراب الكطف"
        

                                                           
 .97-2/96 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .1/168، ـ . ف ،الخطيب(2)
 .120إبراىيـ نمر،  تكظيؼ الشخصيات في الشعر الفمسطيني، ص ،مكسى (3)
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 ات األدبية الشخصيخامسًا :
بطاقة استحضرىا في " إذ يا الشاعر في قصائده )المتنبي(مف الشخصيات األدبية التي كظف    

رابطان قصتو بقصة المتنبي كليظير مف  ،"،ك أجرل معو حكاران مباشران لى أبي الطيب المتنبي إ معايدة
كليبشر  ،عف معاناتو خبلليا الكاقع المر الذم يعيشو الشاعر، كليكشؼ مف خبلؿ معاناة المتنبي

 )البسيط(يقكؿ: ،المتنبي بأف حالو ميما كاف صعبان ىك أحسف مف حاؿ الخطيب
 ردىً  تَ يضَ فا ىنأ أف قَ  "،ِكندةَ  "نبي  

 ؤوودُ مَ  يحيا، وىوَ  ،اليوـَ  فغيُرؾَ                                               
 ال ُمستعظمًا أحداً  بتَ ر  غَ ما مف تَ 

 (1)!؟البيُد  ما أضحتِ مِ  ،يُد أمِسؾَ ما بِ                                            

(2)ألنو جك الحياة فالماضي ىك الحاضر، " ،مف زمانو يرل الخطيب أف زماف المتنبي أحسف حاالن    
 "

دة رادتو .كترتكز القصيإالمتنبي تنقؿ كارتحؿ بكعمى الرغـ مف تشابو قصتيما باليجرة كالتنقؿ إال أف 
أرضيـ خالية مف  ،ىـ الظالـ،فالمتنبي يمثؿ شخصية المظمكـ "كالعرب العجـ" ،عمى أكثر مف شخصية

أما الخطيب فبل  ،كىناؾ ما يعزم المتنبي كىي قصائده التي ييرب إلييا أف ضاقت الدنيا بو ،الحياة
نان مف "كالحديث إلى الشخصية يحقؽ لمقصيدة لك  يحاكرهالمتنبي ك  ينادم الخطيب ،عزاء لو

 يقكؿ: ،(3)المكضكعية"
 أسىً  بكيتَ  نوُ الذي مِ  الزمافُ  ذاؾَ 

 ُد !!يضمتَ  الجرحِ  وبعُض  ،أبكي عميوِ                                            
 بٍ رَ عَ  إلى طويـٍ تَ جَ مف عَ  تَ قْ ضِ  إفّ 

 (4)ناشيدُ األَ  مواؾَ وسَ  ،القفارِ  ُجردُ                                 
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لقد استطاع مف خبلؿ التعبير الرمزم أف  ،تشرد كطيرد ،غاليان  ؿ كممة الحؽ كمفت الشاعر ثمنان قك ف   
يقدـ نصان فنيان دراميان مف خبلؿ استحضاره لمصكر كالمكاقؼ التي رفضيا الشاعر  ،عطي داللة أعمؽيي 

 يقكؿ: ،كعبر عنيا

 مًا،ف الدجى ُحمُ دًا َرىْ راصِ  ،إال أنا

 رصودُ مَ  ،الُحمـِ  لكنني باقتراؼِ                                      

 

(1)"ّوافَ بِ  بُ ما " ِشعْ 
 يامِ رمِ يفا وكَ مف حَ  

 !! وداوودُ ،فٌ ميماماُف سُ والُترجُ                                         

 فٍ طَ ر  في وَ وما "الفتى العربي  " الحُ 

 ؟!إال العناقيدُ  ،بوِ الّدوالي  لوُ                                      

 "دانيةً  سطاطُ ما "الفُ  ،ؾَ وادَ جَ  فاكبحْ 

 قصودُ " مَ  "بالشيباءِ  يبقى لقصدؾَ                                         

لت ُبوصالٌت  عف مَ تَ   يارافئِ حو 

 "دريدُ ىي "مَ وَ  أمستْ  الُحمـِ  ك ةُ ومَ                                       

مـَ  برب ؾَ  واشيدْ   ُنوُ " ُتوقِ  ىذا "الس 

 (2) !! ودُ "ُشّعاٌر" كما الد   ُسّمًا، ويغشاهُ      

لت البكصبلت  ،أما الدكالي فأمست لغيره ،لـ يعد لمعربي مف كطنو إال العناقيد    عف كالمرافئ كتحك 
كف كل كأصبح الس بلـ ىك الطريؽ الكحيدأرض فمسطيف  ،تحرير أرض الكطف كاممة ،القضية المحكرية

ر منيابك  ،ؽ ىك سـ  يفتؾ بأكصاؿ الفمسطينيىذا الطري  ألف طريؽ ،خاصة مف خسر أرضو كىجِّ

                                                           
(1)

 شعب بٌكاف: كىك مكضع كثير الشجر كالمياه كىك مف جناف الدنيا يقع بأرض فارس بيف أرجاف كالنكتيدجاف. 

 .3/217 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 2)
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الثكب الدرامي ليسيـ بنقؿ األفكار كالمشاعر الكامنة  لبس الخطيب القصيدة "أ.لقد مقت أماموالعكدة أغي 
 (1)نساني العاـ "إلكما استغميا في تصكير الكاقع ا برازىا في صكرة عميقة التأثيرا  في نفس الفناف ك 

 سادساً : شخصيت المرأة

ككثيران ما ربط بينيا كبيف األرض في  ،كانت المرأة بالنسبة لمشاعر رمزان لمعطاء كالخصب كالقكة   

(2)مة"" تكسـ الشاعر في المرأة خبلص األ كلكنيا لـ تكف محكران لتمؾ القصائد، ، قصائده
فتراه في غير 

" "كمكقعة كرببلء ىي "ثكمى كربالءميمة بكحيرد" أك بأعماليا التي تقـك بيا ما باسميا "جإذكرىا ي قصيدة
 ،سبلمي في العصر األمكمؽ التغيير الحضارم في المجتمع اإلتراجيديا البطكلة الساعية إلى تحقي

لى مكت مأساكم لبطميا كمشعؿ كقكدىا "  كلكف مقابمة ىذه الثكرة بالقمع كالتنكيؿ أدل إلى فشميا كا 
في دعكة صاحبيا  أك مبادئو إنما سببيا  "كلـ يكف سبب ىذا الفشؿ نقصان أك قصكران  ،بف عمي الحسيف

(3)مع كاقع الفساد يسرم في أكصالو" أنيا كانت أكثر مثالية كنببلن 
يرسـ لنا كربالء" "ثكمىففي قصيدة ،

بكر، كترش الماء عمييا، لقد ظير لنا عيمر المرأة في السف تسير بيف القطاعنة الشاعر شخصية امرأة 
 ،جاؼمف خبلؿ قكلو "رىحؿ الثمانيف العً مف خبلؿ القصيدة كما أظير لنا الشاعر عف حاليا الر ث 

 رجز(ػ)اليقكؿ: ففي المقبرة شاىد عمى التاريخ مكتكب عميو رثاء لمف في القبكر، ،ككصؼ لنا شحكبيا

ـ  َ   ربالءْ كَ  رِ بو إلى قُ  َخطَوىاكانت َتم

 ماءْ  إبريؽَ  ،بةٍ ند آسٍو شاحِ َتُصب  عِ 

 والَعياءْ  الِعجاؼِ  حُؿ الثمانيفَ ُعك ازىا .. رَ 

 الءْ الخَ  صى المدينةِ َيُدؽ  الىثًا عمى حَ 

 ٍص إلى السماءْ شاخِ  ،لِشاىٍد ىناؾَ 

 (4)ءْ جي ُة الرثاآيٌة شَ  وشٌة عميوِ َمنقُ 

                                                           
 .119ص ،النزعة الدرامية في الشعر العربي ،محمد عمي ،السيد ( 1)
 ، .3/237 ،ـ . س،الخطيب (2)

 .121استدعاء الشخصيات التراثية،  ص ،عمي عشرم ،ايدز  (3)
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التي اعتادت النيكض في آذاف  ،"ثكمى كرببلء "تمحكرت األحداث حكؿ شخصية كاحدة كىي      
لة كصك ىا مءدعاك  ،ف يسكؽ الغيـ  كيركم السنابؿ العطشىألبلبتياؿ إلى اهلل كالدعاء إليو الفجر 

 يقكؿ: ،حركفو بعذابات األنبياء

 عاءْ الدُ  ، ُترسؿُ الفجرِ  في آذافِ ،كانت تقوـُ 

 طٍة بال ِلحاءْ و تا بم  ُشعبَ  الساعدافِ 

 :األنبياءْ  ف عذابِ مِ  روؼُ والحُ  ..صموبتافِ مَ 

 الظ ماءْ  نابؿِ ؤى السَ " في رُ  سوُؽ الغيـَ " يا مف تَ 

ـُ " َأعطِ   (1)نا مناِفذ الرجاءْ "يارب  يا رحي

ؿ الدرامي كالكصكؿ بو الى النياية كىك عية الحكاية حيف عمد إلى تأـز الفلى نياإكصؿ الخطيب   
 يقكؿ: ،الطرقات يميـ األجياؿ الحب كالعطاء كلكف صكت عكازىا لـ يزؿ عمى ،مكت المرأة

 !!كربالءْ  في قبورِ  د تجوؿُ كانت.. ولـ َتعُ 

 ساءْ المَ  ساعةَ  روبُ الدُ  ننا.. إذ تيدأُ لكِ 

 يا نداء:صمتِ  كأنما يأتي لنا مف ُعمؽِ 

 خافُت األداءْ  ريؽِ ىا عمى الطَ ُعّكا زِ  تنقيؿُ 

 (2)!! ناءْ الغِ  معِ طْ ... قبؿ مَ  النشيدِ  ُيميمنا َوقعَ 

فقصة كرببلء كما حؿ بيا مف ذبح كتنكيؿ مستمرة كباقية عبر  ،العجكز كلكف القصة لـ تمتماتت    
(3)،"في جسد العراؽ حتى اليكـ مف رمكز الدـ العربي النازؼ باعتبارىا رمزان  "،األزمنة كاألياـ

فالحؽ 
 . كفي كؿ يكـ كرببلء ،دائمان ما يبلقي العداء كالمقاكمة

كانت حاضرة في  كىذه الشخصية ،حيرد"بك  رأة الثائرة "جميمةمح شخصية الم"نم ع جزائريةمطالكفي"    
ألف الثكرة "تييئ أبطاليا كتطرح عمييـ قضاياىا القكمية كاألخبلقية  ،ذىف الشاعر فيي نمكذج شريؼ

                                                           
 .302-1/301 ،األعماؿ الشعرية الكاممة  ،الخطيب (1)
 .1/302، ـ.ف ،الخطيب (2)
 .128، ص2004، اكتكبر 33، مج2مجمة عالـ الفكر، ع ،تكظيؼ الشخصيات في الشعر الفمسطيني ،إبراىيـ نمر ،مكسى(3)
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(1)كمعناىا أف يككف صفة لمثكار كليس اسمان لشخصية كاحدة" "جميمة"كيكاد اسـ  ،كالكجدانية
كىي ىنا  ،

 يقكؿ: ،كلكف لـ يجد سكل الدمكع ،الشاعر ىمكمو ليا كأراد أف يقدـ ليا ىدية اشخصية شك
 

 طفْ شر ٌد بال وَ "جميمُة " اسمعي ألنني مُ 
 الزمفْ  في متاىةِ  ألنني ُمرتحٌؿ أىيـُ 

 تي وترْ بابَ وُمنتيى رَ  ،ليس لي قيثارةٌ وَ 
 أكتسي الوبرْ  ،النياؽَ  لُت أحمبُ ألنني ما زِ 
 أمؿْ  ب لشاعرٍ خِ يَ ىديتي إف لـ  فيذه

 (2)!! ؿْ جَ والخَ  باقٌة مف الدموعِ  ي  دَ كؿ  الذي  لَ 

 

 ،"تكسػػػػـ الشػػػػاعر فػػػػي المػػػػرأة خػػػػبلص األمػػػػة العربيػػػػة سػػػػالـٌ لكػػػػف إنػػػػاث العروبػػػػةكفػػػػي قصػػػػيدة "    
ىػػػػػػي مناضػػػػػػمة   فيػػػػػػي التػػػػػػي تكتحػػػػػػؿ بالبػػػػػػاركد مػػػػػػف مكقػػػػػػع القتػػػػػػاؿ ،بػػػػػػالمطر لػػػػػػؤلرض ىاكنػػػػػػراه يصػػػػػػكر 

نراىػػػػػػا تسػػػػػػير حافيػػػػػػة ال  ،تحمػػػػػػؿ الحجػػػػػػارة فػػػػػػي كفييػػػػػػا تسػػػػػػير كالزكبعػػػػػػة دكف خػػػػػػكؼ ،تقػػػػػػاـك المحتػػػػػػؿ
كىػػػػػػذه الصػػػػػػكرة التػػػػػػي رسػػػػػػميا الشػػػػػػاعر كثيػػػػػػران مػػػػػػا شػػػػػػاىدناىا خاصػػػػػػة فػػػػػػي  ،تخػػػػػػاؼ مػػػػػػف الرصػػػػػػاص

 يقكؿ: ،االنتفاضة األكلى

 ،النساءِ  كؿِ  عذراءَ  ،رُسُمؾ اآلفَ سأَ                                  

 ،السماءِ  ى  يوـِ ُحبم ،األرضِ  شِ طَ وفي عَ 

 ..ظرْ نا اُلمنتَ قيامتِ  بحَ وصُ  ،ِسر اً  تواعدتِ 

 عًا .. قمبي ..أيا امرأًة .. َحبقًا يانِ َأمانًا لِ 

ؿُ تَ   .. خط  القتاؿِ  بارودَ  تكح 

 !! رْ فَ الخَ  زوبعٍة..في ِسماتِ  وحَ ويا رُ 

                                                           
 .62، ص1970، 249سمسمة الكتب الحديثة رقـ  ،بغداد، دار الحرية ،قضايا معاصرة في المسرح ،سامي ،خشبة ( 1)
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  خي ـِ المُ  ِزقاؽِ  َعبرَ ،سأرُسُمؾ اآلفَ 

  صاصِ َزخ  الر  ..حافيًة..تحتَ عفراءَ 
 (1) .. رْ جَ الحَ  في راحتيؾِ  ى جَ وَ قد تَ  فْ أك

  شخصيت الخائر سابعاً :

استطاع ك  ،يشكك ىمو ليا أخرلالشاعر الخطيب فتارة يمدحيا ك لمشخصيات الثائرة حظكة عند    
عبر شخصية الثائر التي ذلؾ ككاف  ،الشاعر أف ييرب مف االنكسارات بالمجكء إلى األمؿ بالنصر

" برزت لنا شخصية المغاكير الثائرة المناضمة قـ فأنذر في الشرؽففي " ،يا في قصائدهطالما استنيض
قكتيـ  ،عيكنيـ تممع كالشيب  ،فيـ أقكياء ليـ جباه سيمر قكية معطاءة ،ليرسميا لنا في أجمؿ صكرة

 فيؼ(ػ)الخيقكؿ: ،أخبار بطكالتيـ لـ تسجميا الكتب بعدك  ،تتحدل األمكاج كتقاكميا
 ل ما المغاويرُ  ىكذا أقدـً 

 دا، واستجابوالمفِ  أذ ف البعثُ                                    
 الشمسِ  ةِ وَ ذْ مف جَ  المييبِ  العِ كاندِ 

 شيابُ  قتيفِ دَ في كؿ  حَ فَ                                 
 الريحِ  معبِ في مَ  مبُ الص   والجباهُ 

 الص البُ  باؿُ الجِ  خُ شمما تَ كَ                                   
 والعزـِ  ةِ بالمشيئَ  يتقط بفَ 

 تابُ يا كِ مُ مِ طورًا لـ يشتَ سُ                             
 يا الموجُ َيمُطمُ  الش دادُ  دورُ والصُ 

 (1) نيا َحبابُ مِ  فيرتد  وىوَ                              
كىي كما أسمفنا في الحديث  ،البلجئ"الشخصيات الثائرة في قصائد الخطيب شخصية " زمف أبر ك    

ذلؾ الفدائي الذم اعتاد  ،كىي قصة حقيقية لشخص يسٌمى "أحمد العجكرم" ،عف الحدث الصاعد
 )المتقارب ( يقكؿ: ،( مف أجؿ أف يجني ثمار كطنو1948العكدة الى أراضي)

 كاف فتًى  الجئاً  ،يقولوفَ 
 وْ عُمشرَ  بىفي الرُ إلى خيمٍة                               

                                                           
 .3/239 ، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب( 1)
 . 228 ،ـ.ف ،الخطيب (1)
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 الحدودِ  وراءَ  ،ُتطؿ  بعيداً 

(1)وْ عالُممرِ  بةِ صالخِ  عمى الجن ةِ                                    

(2) 

كتنمك ىذه  ،ىي الفتى البلجئحكاية الجئ"،الشخصية الرئيسية التي تقكـ عمييا الحكاية "    
 مكانة األكؿ النيف مختمفيف، فالشخصية مف خبلؿ األحداث التي حصمت معيا عبر مكانيف ك زما

لقد  ،كفي المكاف األكؿ زماف جميؿ كذكريات لـ تغب عف بالو ،ك الثاني خيمة المجكء ،بيارات فمسطيف
 يقكؿ: ،جفا النـك مضجعو كىك بعيد عف أرضو

 ؾَ ناكرياٌت ىُ ذِ  وكانت لوُ 
   زرعوْ ى مَ عم وكوٌخ ُيطؿ                                                        

 الط يوؼُ  ريوِ ت ناظِ وكـ أر قَ 
 وعَ خدَ فا مَ جَ  الر قادِ  طيؼُ وَ                               

 ماتِ المَ  كأسِ  رارةَ ُيرج ئ مَ 
 عوْ وقِ ثأٍر ... إلى مَ  إلى يوـِ                                

 وكاف فداءٌ  ،داءٌ نِ  وكافَ 

 (3)وْ عَ ما أودَ   ِ  ـَ وأسمَ                            
بؿ أراد أف  ،كلـ تعد حياتو تيمو ،تحكلت حياتو إلى أحبلـ بالعكدة كأصبح كؿ ىمو أف يثأر لكطنو    

لقى بنفسو لممكت كالنسر عندما أك  قاكـ، بعد أف رأسمـ ركحو لميييبيا لكطنو كشاء لو ذلؾ عندما 
 يقكؿ:،لقد نزلت دمكعو عمى ثرل فمسطيف ،يرتمي في الزكبعة

ـ   خاً دى راسِ الرَ  ؿَ وىَ تقح 
 وْ عوبَ في الزَ  سرُ ما يرتمي النَ كَ                                 

 .. ال ألـٌ ىاجوُ  وفَ يحكُ وَ  
 وُ عَ أوجَ   وِ في قمبِ  وال الُجرحُ                               

 تاقد  امَ  يوِ وى أف  عينِ سِ 

 (4)وْ عَ ى أدمُ متا في الثر وأسبَ                              

                                                           
(1)

 الممٌرعة: الخصبة. 

 .1/233األعماؿ الشعرية الكاممة ،  ،الخطيب ( 2)
 .1/233 ،ـ.ف ،الخطيب( 3)
 .1/234 ـ . ف، ،الخطيب(4)
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مقداـ كالنسر لـ يشغؿ بالو فتى بطؿ حدث استشياد ليقص عمينا  ،يعكد الخطيب إلى الكراء قميبلن    
 يقكؿ: ،بؿ الذم أحزنو ىك أغماض عينو كعدـ رؤية ثرل الكطف ثانية ،جرحو كال ألمو

 ضائعٍ  طفٍ أيبكي عمى وَ 

 ؟عوْ مي أربُ جتَ أف يَ  بؿَ قضى قَ                                     

 ياـِ في الخِ  لوُ  بيباً أيبكي حَ 

 (1)؟دعوْ وما وَ  ،الرحيؿُ  دعاهُ                                      

عف سبب بكاء البطؿ فدكاعي البكاء  ،تصاعد الحدث الدرامي عند الشاعر عبر تساؤالت عديدة    
 ،دـ كداعو لؤلحبة مف جية أيخرلكع ،كطنو مف جيةالعكدة إلى فحزنو عمى مكتو دكف  ،كثيرة كمتنكعة

 يقكؿ:

 لم ا ىوى ُمثخناً  يقولوفَ 
 عوْ أضمُ  وِ وشد  عمى ُجرحِ                               

 وىسِ  يخبو السراجُ  وأوشؾَ  
 وْ عابي ة ُمسرِ ثواٍف ضب                          

 تمف ت مؿء الربى و الوىادِ 
 عوْ ُيحد ؽ في وطف ضي                  
 لو أف دوالي السماءِ  ود  يَ 

 عوْ نبَ ىا   تستقي مَ وأنيارَ                                
 يفنتَ في حَ  كف يوِ  فأعرزَ 

 (2)!وْ عَ ذكرى مَ  ، تكونافِ ُترابٍ                                    
تعبتو أكجراحو  تحقؽ بالعكدةفأحبلمو لـ ت ،جاءت نياية ىذه الشخصية مأساكية مكجعة لمقمب      

فما كاف منو إال أف أمسؾ بكفيو تراب الكطف ليحممو ذكرل  ،كأخذ الضكء يذىب مف عينو شيئا فشيئا
فالكطف بمثابة الركح  ،معو.ال يشعر بقيمة الشيء إال مف فقده كال يكجد شيء يماثؿ فقداف الكطف

ف "الشاعر الحؽ ال يدرج في أل ،عبر معاف مؤثرة ىءلشاعر أف ينقؿ لنا معاناة البلجلمجسد .أراد ا
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ت ليس فناء كال رمز فناء إنما ك يقاؿ "الم ،(1)شعره إال المعاني التي تحرؾ الجميكر كتؤثر في النفكس"
(2).دكرة جديدة مف دكرات الحياة غير المتناىية "



 :عنوفيك كما قاؿ (3)الذم لقبو "سبارتككس"  ،كمف الشخصيات العربية الثائرة الدكتكر محمد مصدؽ   
(4) مفجر ثكرة العبيد في الشرؽ "

ف إكيقكؿ لو " الشرؽ واألصناـفي قصيدة"  نادم الشاعر عمى الثأري،
 ،ليس ليا دكاء إال يدؾمراض أمصابكف بفيـ  ،العرب في غفمة عف النضاؿ كال جدكل مف استنياضيـ

 فيؼ (ػالخ)يقكؿ: ،فالخطيب جعؿ مف العرب كالعدك مرض، لـ يشؼ عمى يد الثائر

 فيمف ُتنادي األحرارَ  يا رسوؿَ 

 ىذا النداءُ  ُيجدي العبيدَ  ليَس                                       

 يياتَ يَ فَ  ،دورِ في الصُ  الس ؿ   فَ أزمَ 

 اءُ شفى الد  يَ  ؾيتَ عمى راحَ                                

 الشعبُ  ف ؽَ صَ  ُأم ةٌ  يقظتَ أَ  حيفَ 

 كم يـ ُنصراءُ فَ  ، ن ىوَ                            

  دراً  في القيدِ  فإذا كب موؾَ 

 وىذا الجزاءُ  ،طاٍغ طغى يؿَ قِ                                    

 نساؽُ يَ  في الشرؽِ  المسكيفُ  الر عاعُ 

 القوي  كيؼ يشاءُ  أماـَ                                 

 ـُ ؿ  واليادِ الُمدج   ندهُ ستوي عِ يَ 

                                                           
 .561ص ،تاريخ النقد العربي عند العرب ،إحساف ،عباس( 1)
 .225دار المعارؼ، ص  -مصر ،6ط ،دراسات في الشعر العربي المعاصر ،شكقي ،ضيؼ (2)
 نظـ ثكرةن لمعبيد انتصر فييا عمى الركماف كلكنو قتؿ عمى ،سبارتككس :كاف عبدان مف رقيؽ األمبراطكرية الركمانية كزعيمان ثائران  (3)

 يد مارككس كراسكس.
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 (1)ءُ بن اوالَ  ،وِ َتِنيبنَ ما                                 

ربط كىنا  ،حتى ال يفكركا في الثكرة ،خمفو لقد عيكقب ىذا الثائر، فمف خبلؿ عقابو يعاقب مف ىـ   
رض الدامية ما كانت لتضيع لكال ضياع األف ،الشاعر بيف قصة الثائر كالكاقع السياسي في تمؾ الفترة

 ك الدفاع عف األرض. حرية التعبير،

كلكف المفارقة في القصيدة ، زعيـ األحراركأخرل  ،لقد جعؿ الشاعر مف الثائر مرة رسكؿ األحرار   
ليككف مكتو نداء يكقظ ا خريف مف أجؿ ثكرة تيز األرض كبأسمكب  ،أنو تمنى لو المكت الشريؼ

 النداء يخاطب ىذا الثائر، يقكؿ:
 

 يرافَ طَ  جفِ في سِ  األحرارِ  عيـَ يا زَ 
 األ بياءُ  مادى في ُظممؾَ تَ                                 

 ظيماً وتًا عَ مَ  ى أليؾَ أتمن  
 األرجاءُ  ولوِ ف ىَ نادى مِ تَ تَ                               

 الموتِ  قدةِ الشرقي  مف رَ  قوـُ ويَ 

 (2)األصداءُ  هُ ز  يريمًا تَ كَ                              
 

مبعثران دكف أفؽ  ،ت المقاكمة فاتحة دامية لعيد جديد ال يعكد فيو الفمسطيني ضائعان في الريح"كان    
صار المكت بما  ،بؿ مكت يميؽ بو أيضان  ،بؿ صار مقاتبلن يبحث العف حياة يستحقيا فقط ،يممو

ة ضفيرة كمف تبلحـ الصكت كالحيا ،يجعؿ فيو مف بطكلة تراجيدية طريقان إلى حياة أكثر حرية كعمقان 
(3)بالحنيف كالبطكلة كالتكتر" ،حتى حافتيا األخيرة ،فمسطينية كاحدة كلدت مرحمة أخرل تطفح

.

 المتخارل شخصيت  حامناً:

الكاقفة مكقؼ المتفرج   ،إلى الشخصيات المتخاذلة ان كاضح ان يكجو الخطيب مف خبلؿ قصائده نقد  
" يرسؿ الخطيب رسالتو إلى لظ ماء لمنورالعيوف اففي قصيدة " ،تجاه ما يحصؿ في الكطف العربي

 ) الخفيؼ (:يقكؿ ،كاـ الذم سكنكا القصكر عمى حساب أبناء شعبيـ الجياع العراةالحي 
 قتالنا: دي.. ىذه جماجـُ ي  سَ 
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 وقصورُ  ،ُعروٌش مزىو ة                                                    
 يدينا:أَ  ذارةُ قَ  دي.. ىذهِ يّ سَ 

 وحريرُ  ،مؿٌ وُمخَ  ،(1)ياٌش رِ                                
 ،الميؿِ  معَ  التي ُنريؽُ  والدموعُ 

 تدورُ  فاهِ ؤوٌس عمى الشِ كُ                             
 ياليؾَ لَ  ذاءُ دي  ِ يّ ياسَ  نحفُ 

 ورُ خُ ُقرباُننا البَ  ىذهِ  وَ                                
 كف يؾَ  ؿءَ نا  مِ راحَ رنا جِ صَ كـ عَ 

 المسعورُ  ؾَ ميمُ ليشفى  َ                               
 ، أسراؾَ الكيؼِ  تمةِ كن ا في عَ  يوـَ 

  األسير ىُيشو  (2)الس ف ودِ  فوؽَ  وَ                           
ـ   ـ  ُتمقى عِ  ث  ؼ  متَ تَ  ظاُمنا .. ث

  ورُ قُ صُ و يا ولِ ف حَ مِ  (3)ةٌ اُبز                           
 - يؼِ الكَ  في حائطِ  نتَ أو  - ان  كُ  يوـَ 
 (4)طيرُ ر  ًا ال يَ راشًا ُممَ فَ                                      

كلكف  ،فارس ليؿ ونفسالكقت يتابع القصيدة ليجمع بيف المتناقضات فالسيد ىك "عنكبكت" كىك في 
 يقكؿ: ،عمى مف ؟ عمى أبناء شعبو

 ميؿِ لا .. يا فارَس  أييا العنكبوتُ 
 القديرُ  أنتَ  نتَ أر .... فجب  تَ                         

 ؾ والتاجياطُ الموتى سِ  ظاـِ ف عِ مِ 
 (5)ثيرُ األ  فد ى .. والصولجافُ المُ                             

     

                                                           
 رياش: المباس الفاخر. ( 1)

 الكسيط سفكد: عكد مف حديد يكضع عميو المحـ ليشكل. ( 2)

 ابف منظكر، لساف العرب،مادة) بزا (بزاة: نكع مف أنكاع الصقكر الصغيرة. ( 3)

 .136-1/135  ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 4)
 .1/136،  ف.ـ ،الخطيب ( 5)
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يصؼ لنا ل ،"كجو رسالة أيخرل إلى أبناء شعبو الذيف تكقفكا عف النضاؿالعيد يأتي  داً كفي قصيدة "
 يؼ(ػمشطور الخف)يقكؿ: ،اليامات مذلكلك ،اليـ كىـ جياعح

 قومي يجمعُ  زيفُ الحَ  الظالـُ 

 مـِ ظُ باٍء، وَ ف  َ مِ  ،ساريفِ إفي 

 َوىـِ  دِ وائِ مى مَ عَ  جياعٍ كَ 

 نيناوانحَ  ،ناىاماتُ  ذل تْ  نذُ مُ 

 أرتمينا غاةِ الطُ  جؿِ عمى أرَ وَ 

 (1)عمينا ؿ  أف ُيطِ  بحُ الصُ  ؿَ جِ خَ 

أرجؿ األعداء يطمبكف تحت إنساف يخجؿ مف لقاء المتخاذليف الذيف ارتمكا لقد شخص الصبح ب   
ليظير لنا عنصران آخر كىك المكاف فالمكاف ىنا مغمؽ معتـ يرقص  ،يكمؿ القصيدة .الرضا منيـ

 يقكؿ: ،المكت حكلو كيحرسو ثمة مف األنذاؿ

 زاؿُ ما نَ  ةٍ تيقَ عَ  يوؼٍ في كُ 

 واؿُ نا والزَ ولَ حَ  الموتُ  ُص رقُ يَ 

 (2)!!يا أنذاؿُ ُحر اسُ  ،كيوؼٍ  في

فالبرغـ مف الرضى  ،جمع الشاعر بيف شخصية الحاكـ كشخصية المتنازؿ عف حقو كالراضي بالذؿ   
 بالذؿ إال أف الحاكـ لـ يرض عف الشعب.

كيخبرىـ بأف ال عتب  ،يعكد الشاعر ليرسؿ رسالة أخرل إلى رفاقو في القيد يانفسكفي القصيدة    
 فيؼ(ػ)الخيقكؿ:   ،لقادة العرب، بعد أف باعكا ضمائرىـ كتخمكا عف األكطافعمى الحكاـ كا
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 جدُ المَ  عتبُ ، ال يَ ي القيدِ فاقي فِ يا رِ 

 رْ ياصِ نا وقَ لَ  عمى قادةٍ                                        

 إلى الغربِ  زادِ في المَ  ُيباعوفَ  فْ مَ 

 (1)الضمائرْ  وؽِ سُ  ؿءَ مِ  وفَ شرَ ويُ                                                       

فالعدك خفاش  ،بؿ أشار إلييا ،خصية العدك في العديد مف قصائدهالخطيب لـ يصرح بش       
 كطير ليؿ . ،كقرصاف ،كأفعى

كأطمت عمينا بصكرتيا  ،" جاءت شخصيات متنكعة في القصيدةفي سوؽ العبيدففي قصيدة "      
نيف أالذم مؤل األرض قتمى ك  ،القرصافمف الشخصيات التي رمز بيا لمعدك ك اإليجابية كالسمبية ك 

 يقكؿ: ،كقبكر

 الس فيفْ  نشورُ مَ  رصافُ ئنا القُ وعمى شاطِ 

 بيفْ لجَ زىو  مَ  ،في اآلفاؽِ  األعالـِ  ُمطمؽُ 

 وأنيفْ  حايا،ضَ  وَ  ،بوراً قُ  مُل الميؿَ يَ 

 (2)نيفْ البَ  بفَ َيندُ  ،وايا الميؿِ في زَ  ،والث كالى

كيظير  . لـ يعد ييمو بكاء األميات عمى أبنائيا ،فشخصية القرصاف فرحة متباىية بقتؿ األبناء      
دك يرقص كيختاؿ عمى حطاـ " فالع النسر والخفاش أسطورة"لنا العدك عمى صكرة خفاش في قصيدة 

 رمؿ(ػ)مجزوء اليقكؿ:  ،العظاـ

 ياـِ الن   أوصاؿَ  دُ عقِ ٌر يَ دَ في بالدي خَ 

 الظالـِ  فافيُش زؿ تُأوي خَ تَ  دي.. لـْ الفي بِ 

 (3)طاـِ حُ  ؿ  عمى كُ  ختاؿُ تَ  ،الميؿِ  يؼِ كَ  عبرَ 
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يخاؼ مف صاحب  فيك جباف ،العدك بالرغـ مف قكتو كجبركتو إال أنو يسكف الكيكؼ كال يظير إال ليبلن 
 .الحؽ كيخشى لقاءه 

)مجزوء  يقكؿ: ،اؿ رمزان لمتشاؤـطيكر ىي بكاقع الحىيئة جاء العدك عمى  بحيرة الزيتوف"كفي قصيدة "
 وافر(ػال

 ربافْ والغِ  ،اُش ف  والخَ  ،الحدباءُ  ةُ ومَ البُ  ؿ  ظَ تَ 

 !!كافْ  ،يوماً  كاف للحالـِ  ،دارٍ عمى جِ  حوـُ تَ 

 (1)ستافْ والبُ  ،يرِ النَ َمغذى كاف  دربٍ  عمى آثارِ 

 أشباح"ففي عنكاف " عناكيف ةتمؾ المطكلة التي قسميا إلى خمس المدينة السافمة"كفي قصيدة "    
سمو ليمغيا كيفرغ  تويفح بصكتو كيبقى مختبئان متربصان لفريس ،ثعباف يعيش في القبكرصكر لنا العدك 

 وافر(ػ)مجزوء اليقكؿ:  ،يرب دكف عقابياأللـ ثـ ليا  ان مسببفييا 

 ،ح  َتفُ  بورِ القُ  ثعابيفُ 

 رِ في الُحفَ  سيؿُ ثـ تَ                             

 ،الموتى دينةِ مَ  البُ كِ 

 ؟!ف حجرِ مِ  يديؾَ فيؿ بِ                              

.. تَ  عودُ تَ   ُرىا ..نيَ تفح 

.. تَ فِ تَ                               في الُحفرِ  سيؿُ ح 

 ُتَعت ُقفي مفاِصِميـ

 (2)ذرِ يا القَ يحِ ف قَ مِ  ىً مطِ                           

 في ىك سـ   ،داء يسرم في العركؽ ىكك  ،سكدو بالجبلد صاحب الكؼ األفصكي دكينادم الشاعر الع   
فالسـ يصبح في ، ذلؾ أنو أراد معاقبة الثكار فجاءت النتيجة عكس ما تكقع ،صدكر أصحاب األرض
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ككما عممتنا األياـ أف الحؽ يبقى  ،يناديو فيك عبد لمطامعو ذليؿ ليا ،بعض الحاالت دكاء شافيان 
، يقكؿ: ر شككتو بشيادة األياـ كالمياليكأف الباطؿ سييـز كتكس ،عرض لمقكلكيسطع نكره ميما ت

 فيؼ(ػ)الخ

 الكؼ   ، يا أسودَ أي يذا الجال دُ 

 ،الداءُ ، أنتَ قد ـ، فأنتَ تَ                                      

ـ  في الصدورِ  أنتَ   ، وكـ ذاكالُس

 اءُ فتي الشِ أي الرقطاءِ  موـِ ف سُ مِ                                           

 قد ـ، تَ ليؿُ ، يا ذَ دُ يا عب ،أنتَ 

 قوٌؿ ُىراءُ  يوَ فَ  كـَ ف ذ الحُ نَ                                  

 ى فنتَ  ، بؿ أنتَ األحرارُ  ال يموتُ 

 (1)!!يداء ُ الشُ  وُيبعثُ  ،ريبٍ عف قَ                                       
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 الحىار المبحج الخاني :

 أوالً :مفهىم الحىار

لى الشيء    حار إلى الشيء كعنو حكران كمحارة كحؤران رجع عنو  ،الحكار لغة: "الرجكع عف الشيء كا 

ليو" كا 
كقد حاكره كتحاكركان :  ،، كمنيـ مف قاؿ الحكار" المجاكبة كمراجعة النطؽ كالكبلـ كالمخاطبة(1)

، كفي التعريفيف السابقيف إشارة إلى عممية التفاعؿ مف (2)تراجعكا بينيـ، كىـ يتراكحكف كيتحاكركف"
 خبلؿ الحكار، كبيذا ال بد لمحكار أف يككف بيف شخصيف أك أكثر.

أك بيف ممثميف أك  ،" حديث يجرم بيف شخصيف أك أكثر في العمؿ القصصي: عف الحكار أنوكقيؿ    

 (4)".، كفي رأم أرسطك ىك "فف البحث عف الحؽ(3)أكثر عمى المسرح".

أك ىك لغة المؤلؼ التي  ،كالحكار عند عز الديف إسماعيؿ " ىك قبؿ كؿ شيء لغة األشخاص أنفسيـ
كاف مف الممكف أف تتحدث بيا شخصيات بذاتيا كمف حديث الشخص تستطيع أف تعرؼ عنو كؿ 

 .  (5)شيء"

كتو كيظير بذلؾ طبيعة الصراع كمدل ق ،فعندما يتكمـ الشخص تبرز لنا أىـ معالـ شخصيتو
 كما تظير لنا مكاقؼ الشخص كأفكاره كمدل قدرتو عف الدفاع عنيا كالتمسؾ بيا. ،كصبلبتو

كبالحديث عف الحكار الشعرم فيك "حكاية الكاقع مضافان إليو عنصر التشكيؽ كالخياؿ كالتصرؼ 

 فالخياؿ كالتشكيؽ عنصراف ميماف في القصيدة أك في جزء منيا. ،(6)الشخصي" 

إنما ىك كسيمة  ،كليس الحكار مقصكدان لذاتو ،اىرة بارزة في بنية القصيدة المتكاممةكيعتبر الحكار "ظ

 (7)".لتقديـ حدث درامي أك ىك نكع مف الفعؿ

                                                           
 .4/217، مادة )ح ك ر( ،لساف العرب ،ابف منظكر (1)
 .11/108، مادةف )ح ك ر( ،تاج العركس ،الزبيدم (2)
 (.205ص ) ،حرؼ الحاء ،المعجـ الكسيطابراىيـ انيس كاخركف،  (3)

 .124ص ،أرسطك، فف الشعر (4)
 .248نقد الشعر، ص ،عز الديف ،إسماعيؿ (5)
 .11ص ،ق1414، 1ط ،لقصيدة العربية إلى نياية العصر األمكمالحكار في ا ،أحمد ،عمارة (6)
 .281ص ،بنية القصيدة العربية ،المكسى، خميؿ (7)
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كلمحكار كظائؼ مف أىميا دفع المغة نحك الحركة  مف أجؿ نقؿ الصكرة إلى المتمقي كالتأثير عميو    
كبياف الصراع الذم يدكر بينيا  ،يات كالتعريؼ بياكبيذا يككف الحكار "ىك المسؤكؿ عف تقديـ الشخص
 .(1)كما يترتب عمى ذلؾ مف سير األحداث إلى نيايتيا "

فعبلقة الحكار بالحركة  (2)" كالحكار بما يتسـ بو مف حركية يكسب القصيدة الغنائية حدان دراميان"   
 ،لصراع إلى األماـ دائماعبلقة ميمة كقكية حيث تعمؿ ىذه الحركة مف خبلؿ الحكار عمى " دفع ا

، كىناؾ مف أكد عف كشؼ الحكار لمشخصيات مف أمثاؿ ركجر (3)كيشؽ لو سبمو حتى يبمغ غايتو"
فقاؿ: " أنو يدؿ عمى طبائع الشخكص كدخائؿ النفكس كيسيـ في تطكير الشخصية كيكضح المكقؼ 

كيساعد عمى تمكيف المكقؼ  ،كيساعد عمى معرفة الفعؿ الدرامي، كيحمؿ أسبابو كيدفعو باتجاه الذركة

، كىناؾ مف أشار إلى الحكار بنكعيو الداخمي (4)بالمكف العاـ كيعمؿ عمى نمك العمؿ كاكتمالو" 
 ،كالخارجي عندما عرؼ الحكار" عمى أنو حديث يدكر بيف اثنيف عمى األقؿ كيتناكؿ شتى المكضكعات

 (5)".كربة الشعر أك خياؿ الحبيبة أك ىك كبلـ يقع بيف األديب كنفسو أك مف يينزلو مقاـ نفسو 

  

 ثانيًا :أقساـ الحوار
  أواًل :الحوار الخارجي

لى ىدؼ معيف، يدكر بيف طرفيف أك أكثر في إىك"حديث شعرم يتناكؿ مكضكعات شتى لمكصكؿ    

  ،(6)مقطكعة أـ بيتا كاحدا " ـسكاء كاف ىذا النص قصيدة أ ،كاحدالنص ال

  (7)تعرض الحكادث كترسـ الشخصيات" كىك"األداة المركزية التي   

                                                           
 .124، ص2003،المركز الثقافي -، المغرب 1ط ،السرد كالظاىرة الدرامية ،بف عمي ،تميـ ( 1)
 .313، ص1979ة العربية لمدراسات كالنشر، المؤسس -بيركت ،د.ط،الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة ،صالح ،أبك أصبع (2)
 .125، ص1965المكتبة الحديثة، ،غركب األندلس كشجرة الدر، دط ،األشتر، عبد الكريـ (3)
 .223، ص1978 ،نيضة مصر -د.ط، القاىرة ،بسفؿ، ركجر، فف الكاتب المسرحي، ترجمة ديريني خشبة (4)
 .100، ص1984 ،دار العمـ لممبلييف -، بيركت1ط ،عبد النكر، جبكر، المعجـ األدبي (5)
 . 6ص،الحكار في الشعر العربي ،عبد العزيز، عبد الرحمف( 6)
 .140ص ،د.ت ،دار مصر لمطباعة كالنشر -مصر  ،د.ط،فف األدب ،تكفيؽ ،الحكيـ ( 7)
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لقد ارتبط الشاعر  (1)".ية العمؿ الدرامي نتكمف أىمية الحكار الخارجي ككنو "بؤرة ميمة في بك 
كينسج مف ىذا الكاقع حكايا ليعبر خذ يتأمؿ ما يدكر حكلو أف ،يكسؼ الخطيب بكاقعو ارتباطان كثيقان 

غفاؿ إال تعني بالضركرة "  ، ألف كاقعية الشاعرعنو، كلكف لـ يكف ىذا عمى حساب ذاتية الشاعر

 (2)بؿ إف ذاتية الفناف مستمدة مف الكاقع المحيط بو". ،الذاتية

 "دمشؽقصيدة  ،كمف األمثمة عمى الحكار الخارجي الكاقعي الذم يصؼ كاقع الفمسطيني بعد النكبة    
ربية الذيف كقفكا مكتكفي األيدم العلقد أظير الحكار عبلقة الشاعر مع أبناء األمة  ،"يءوالزمف الرد

 :(2)يقكؿ ،الذم غرؽ في الميك كالمجكف ،بكصؼ ىذا العالـ العربيكيبدأ ىذا الحكار  ،تجاه القضيةا

  الػػتيجػافَ  (3)ؽُ ػوسِ يُ  ومةَ ّي رُ سكافػِ إ ورأيػتُ 

 !!.. العػجيػبِ  مشرؽِ الػمد ، لِ  ػوؽَ فػػَ 

 "،_ والحريـِ  بّوةِ "النػ   شرؽِ 

 "،_ والركودِ زؿِ مدى "الزال 

 "..!! _والمييبِ  دِ "التجم   دـُ 

 ؟.._ما تمؾَ 

 يٌة .._ أحذِ 

 ؟ مفْ _ لِ 

  (4)أقياؿٍ  باهِ جِ _ لِ 

                                                           
الحامد لمنشر كالتكزيع،  دار مكتبة -عماف  ،د.ط،محمكد خميؼ خضير، استجابة المتمقي في قصيدة الدراما العربية ،الحياني( 1)

 .127، ص2014
  1979،الييئة المصرية العامة لمكتاب -، األسكندرية 1الكاقعية كاتجاىاتيا في الشعر العربي المعاصر، ط ،يراف، رشيدةم (2)

 .21ص

 
 يكسؽ: حٌمميا. ( 3)

 أقياؿ: ممؾ مف ممكؾ اليمف أك زعيـ قبيمو. ( 4)
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 .. دوبِ الن   ، زاىيةِ البحرِ  وراءَ 

 ف أنا ؟..مَ  _ أعرفتَ 

 _ ال..

 ،ميؿِ الخَ  ؿِ بَ _أنا العربي  مف جَ 

 ُدُروبي ، وافترقتْ متُ مَ ضَ 

 عةَ فاجِ  األرضِ  عمى جياتِ  أنا مف حممتُ 

 (1)الجديبِ  ، والزمفِ صبِ الخَ  رابِ التُ 

لقد عٌرؼ الشاعر بنفسو أٌنو عربٌي كلـ يقؿ فمسطيني، ليعبر عف عركبتو عبلقة كطيدة باألم ة      
 أك مف يدافع عف حؽ أحد. ،كلكف ىك ضؿ الطريؽ فمـ يعد العربي مف بو نخكة ،العربيِّة

مف الكشؼ المباشر عف  ،لى اإلطار القصصي فراران إسيف الركمان كلعؿ لجكء الكثير مف الشعراء    
فتككف الفرصة كبيرة لمتأثير النفسي كالقدرة عمى اإليحاء لتكليد المعاني النفسية كالشحنات  ،عكاطفيـ
 االنفعالية.

عف الصكرة الحقيقية لؤلمة العربية، كذلؾ "عندما يضعنا أماـ مفارقة الكشؼ لقد أراد الشاعر     
 ، يقكؿ:(2)ببلده كبيرة مؿء األرض ككسع الشمس كلكٌنو ببل كطف".تصكيرية ف

 

 ،األرضِ  ؿءَ مِ  الشمسِ  وأنا الذي وطني أرتحاؿُ 

 ال وطفِ لكن ي بِ 

 صّدقني!!..ذا يُ نْ مَ 

 (3)الُجرودِ وفي ،ماؿِ ي في الرِ عمِ نَ  يتُ أبمَ 

 (4)ني..دفعُ أبوابًا وتَ  أدؽُ 

                                                           
 . 133/ 2،ةاألعماؿ الشعرية الكامم ،الخطيب ( 1)
 .75ص ،يكسؼ الخطيب حياتو كشعره ،أمؿ جماؿ ،أبك عيدة (2)
 الجركد: صحراء قاحمة. (3)

 .135/ 2 أبك عيدة، أمؿ الخطيب حياتو كشعره، (4)
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صكت العربي  ،ف صكت الشاعر كالصكت ا خركىنا صكتا ،لقد قيكبؿ بالرفض مف الجميع      
فيك يتكمـ كلكف  ،كمف خبلؿ ذلؾ الحكار نممح العذاب الذم يعانيو الشاعر ،الغافؿ عف الحقيقة

كلغتو أضحت غير مفيكمة لآلخريف ككأنو مف عالـ ال يعرؼ كال يفيـ  الصكت ا خر لـ يفيـ عذابو،
ألف عذابو  ،انيو حتى لك أجاب عف األسئمة كميافمـ يستطع أحد فيـ مدل الجرح كالحزف الذم يع ،

 يقكؿ: ،فيموأف ي مكنكف في داخمو ال يستطيع أحد 

 ؟.. ف أنتَ _ مَ 

 ..الخميؿِ  بِ _ مف َعرَ 

 ؟.. تبحثُ  عـ  _ وَ 

 فِ وعف َسكَ  ،ر  _ عف ثرًى حُ 

 نا ؟..بِ  _ ىال أقمتَ 

 نا..ىُ  _ أقمتُ 

 ؟!.شقيؾَ _ فما يُ 

 ني..حُ برِ يُ  _ ىـّ ليَس 

 ؟!..اؾَ _ ما ذ

 في الّمطروفِ  _ ُجرُح الروحِ 

 !.. ؾَ _ لـ أفيـ عذابَ 

 ني،مُ تفيَ  _ كيؼَ 

 ،األرضِ  مؿءَ  الشمسِ  طني ارتحاؿُ نا الذي وَ أو 

 (1)!!..لكني بال وطفِ 

معبران عف مظاىر  الدرامي بالحركة السريعة كتسارع في األحداث بيف طرفي الحكار، اتسـ الحكر   
 كأعترل أكصاليا . ،ألمة العربيةااأللـ كالضعؼ الذم أصاب جسد 
                                                           

 . 135/ 2األعماؿ الشعرية الكاممة،  ،الخطيب (1)
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ذلؾ أف الشاعر تخيؿ مف يخاطبو  ،"، جاء الحكار بشكؿ غير مباشرسيأتي الذي بعديكفي قصيدة "
)ألقكؿ (  بػقمت( بؿ جاء عمى لساف الشاعر  ،كيسألو عف حالو، لـ يأت الحكار عمى صيغة )قاؿ

 ؿ (ػويػ)الطيقكؿ: ،كتخيؿ مف يسألو عف ىمو كحالو فأجابو

 رحاليتَ  ـ  ، وعف ىَ يم  عف حَ  ساِئؿُ تُ 

 رساُة آمالي؟ومَ  ،أسفاري وما زادُ                                           

 .. وِكبُرهُ  ،الغريبِ  صدُ ، وبي قَ أقوؿُ 

 الغالي ، واليدؼُ العزالءُ  الراحةُ  يَ لِ                                           

 وُ سبي جبيٌف ضّيئاٌت جراحُ وحَ 

 العالي ؾِ مَ في الفَ  النجـِ  ذاذِ رَ  ياءَ ضِ                                           

 فيأحرُ  في الموتِ  سبي َتييُج النارَ وحَ 

 (1)ذياليأ القياصرِ  تيجافَ  وتمسحُ                                        

بو ضياء كضياء النجكـ في فجبينو  ،لقد جاءت إجابات الشاعر عف نفسو شامخة رافعة الرأس    
 ككمماتو تيشعؿ النار في المكت حتى القياصر كالممكؾ، يتخيؿ بأنيا تمسح عمى ذيمو. ،السماء

يكمؿ الشاعر إجابتو عف السؤاؿ بكصؼ حاؿ شعبو الذم شيٌرد كايستبيح مالو كأرضو، كيقسـ أف    
 :يأخذ بثأره ميما طاؿ الزمف، يقكؿ

 وطنيومَ  ،أف شعبي ُيباعُ  تحّديتُ 

 أطفالي صى ُقوتَ وأف أ مي الحَ ،ُيباحُ                             

 سالتيرِ  ذابِ العَ  في  ارِ  وُبّمغتُ 

 أوحى ليفَ  بريُؿ الخياـِ جِ  تنّزيؿُ                                             

                                                           
 . 2/79األعماؿ الشعرية الكاممة ، ،الخطيب ( 1)
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 وُأمتي ،يني الرقادُ حراـٌ عمى عَ 

 وآفاقي تناُثر أطالؿِ  شتاٌت،                                     

 وِ اشتعالِ  بَح قبؿَ الص   رف  دِ ألبتَ 

 (1) لزالي !!زِ  السكينةِ  ُث في ُعمؽِ وأورِ                                               

قكية ال  لو ىمة،صبح متنقبلن مرتحبلن حامبلن معو آمالوأبأنو  ،مجيبان مف يسألو عف حالو يكمؿ   
فقكؿ الحقيقة كالتمسؾ بيا يستحؽ ىذا  ،خر لؾ التشرد كالتنقؿ مف مكاف و ذكلك كمف ،يستسمـ ألحد

 يقكؿ : الثمف،

 رحاليتَ  ـ  عف ىَ م ي، وَ عف حَ  ُتسائؿُ 

 رساُة آمالي ؟!مَ وَ ،أسفاري وما زادُ                                               

 ،َلذ ةٍ  ا عندَ ، ال أرضى الّرضِ متُ ح  رَ تَ 

 َجّبارِ  ةُ وٍر، وِىمّ ـ  َموتُ ولي ىَ                                       

 تيوءَ بُ نَ  موؾِ المُ  ىطِ في رَ  ذ قمتُ ومُ 

 (2)في دراي!! دتُ في أىمي، وُشر   بتُ غر  تَ                                                  

كاران بيف القمح الذم رمز بو "، أدار الشاعر حبيف قمح وزؤاف"بعنكاف  "تقاسيـ عمى الخفيؼكمف "   
 يؼ (ػ)الخفلنفسو، كالزؤاف الذم رمز بو لممغترب عف قيمو كمبادئو، يقكؿ:

 زفٍ شاعُر وَ  قاؿ لي: ما تزاؿُ 

 ّنٍة في ِخطابؾرَ واٍؼ، وَ قَ وَ                                    

 قميحَ  يدةُ صِ ـ، حَ عَ : ىذي، نَ ُقمتُ                                  

 (4)ؾ!!ا ترابِ  (3)وال ُزؤافُ  ،محٍ صاُع قَ                                          

                                                           
 .80/ 2ػ ،لكاممةاألعماؿ الشعرية ا ،الخطيب (1)
 .80/ 2الخطيب، ـ . ف،(2)
 زؤاف : ما ينبت بيف نبات الحنطة كيككف لكنو أسكد (3)
 .223/ 2ػ ،.سـ ،الخطيب ( 4)
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كقمح الشاعر أفكاره  فالشاعر لو حقؿه يزرعو قمحان، ، عبارات مكثفة حممت معاني كثيرة معبرة   
ذه الكطف كالمناداة بي ىك الرضى باإلغتراب عف فكشعره المتمسؾ بيما رغـ معاقبتو عمييا، كالزؤا

كتصكير  ،كتبني أفكار ا خريف كالرحيؿ الفعمي البعد عف الكطف ،ع عمى الرحيؿ الفكرميشجالتك ،الفكرة
 محاسف الغربة.  

ليقكؿ ،ظير الحكار معبران عف الصراع الداخمي في نفس الخطيب،كفي حديثو عف الغربة كالغريب     
 ؼ(ػ)الخفييقكؿ : المقيـ،"ليس لمغريب سكل األسى كالعذاب  تسأليف الغريبالبنتو في "

 وْ ، ما في جرابِ الغريبَ  سأليفَ تَ 

 وْ عذابِ  ونارِ  األسى، بوحِ   يرَ                                         

 الميؿِ  ؽُ مف طارِ  فتِ رَ يا ابنتي، لو عَ 

 (1)!!وْ ف أىدابِ مِ  الصباحَ  شربتِ                                          

خر عمى الحكار الخارجي الذم يمثؿ العقاب لمف يبكح برأيو كيتمسؾ بو، ليككف "مثاؿ آ "بال جوابك
 يؼ(ػ)الخفيقكؿ: ،جزاءه المكت

 دىرٍ  ةَ وَ فْ :  َ ما الموُت، قمتُ  قاؿَ 

 سابِ حِ  : يوـَ : ما البعُث، قمتُ قاؿَ                                       

 يذنِ ، قمت: أعِ كوفُ ن: ماذا قاؿَ 

 (2)!!قابِ صُؿ رِ ، فَ طابِ صِؿ الخِ فَ  وفَ دُ                           

كيتميز ىذا المقطع "بشدة التكثيؼ كالتركيز كاالقتصاد  ،جاء الحكار بيف الشاعر كضمير الغائب   

اختصر  ،(3)كبعض الشذرات الفمسطينية التي تتناكؿ قضايا كبرل، كالمكت كالبعث كالمستقبؿ"،المغكم
كذلؾ جزاء مف يحاكؿ التمرد عمى  ،في إجابة كاحدة كىك "فصؿ رقاب "الشاعر العديد مف التساؤالت 

 الحكاـ، كقكؿ رأيو، كىذا دليؿ عمى عدـ الديمقراطية.

                                                           
 .229/ 2،  األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .231/ 2 ،ـ.ف ،الخطيب (2)
 .25ص ،النار ذاكرة ،ذاكرة االرض ،يكسؼ الخطيب ،ناىض ،حسف (3)
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عندما حضر اإلنساف عمى  ،"جاء الحكار ما بيف اإلنساف كالجني" إمنع الخمرة عنيكفي قصيدة "   
عف طريؽ السؤاؿ كاإلجابة، جرل ىذا كنادل عمى الحاشية ليطؿ عميو الجني كيحاكره ك  ،بكابة الميؿ

 رمؿ (ػال) يقكؿ:،الحديث بينيما

 ،الميؿِ  بابَ  جئتُ                                      

 ،(1)يؿِ القَ  عمى حاشيةِ  ناديتُ                                      

 ..(2)هْ ُكوّ  مف أعتـِ  الجني   الحارُس  أطؿ                                       
  البابِ  ف وراءَ مَ                                      

 نساٌف إ                                     
 ؟ؾَ طبُ وما خَ                                      

  (3)...هْ ُنُبو   س  بي مَ وَ  ،أحالـٍ  الةُ ح  رَ                                     

فالشخص ىك مف  ،"قد ضيعني بيتيرقة عبر إجابات الشاعر عف أسئمة الجني "كجاءت المفا    
حتى نفسو  ،لقد تغرب الشاعر كأصبح مطمكبان في كؿ مكاف ،يضيع المكاف، كليس المكاف مف يضيعو

 يقكؿ: ،ال يستطيع العكدة ليا كىنا كانت المشكمة الكبرل

  يتػؾَ بػَ  إلى ػػدْ عػُ                                        
 يتػي !!..ػي بػَ نػي عقػد ضَ                                        
  ػؾَ إلػى أىػػػمِ                                        
 ػف الُػػمفػتي !!..ػػطمػوٌب مِ مَ                                        
  ؾَ فسِ إلى نَ                                        

  (4) !!!...هْ وَ جْ فَ  .. ىنا أعمؽُ  يا ليتَ                                         

كسألو ماذا يريد،  ،ميؿف يقابمو مع سيد الأي كاإلنساف "ذات الشاعر " كأراد استمر الحكار بيف الجن     
 :، يقكؿغمماف(،عفاريت ،غيبكبة ،) أفيكف،ينسيو ىمكموفيك يريد ما  ،جابات صادمةككانت اإل

                                                           
 القيؿ : مف ممكؾ اليمف في الجاىمية. (1)
 كٌكه : خرؽ في الجدار. (2)
 3/29 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (3)

 .3/30، ف.ـ ،الخطيب (4)
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 ؟..إذفْ  الميؿِ  دَ ي سي  ما ُأنب  

 سأؿُ ف يَ مَ  : بالبابِ ؿ لوُ قُ 

 ..هْ شو نَ  أفيوٍف.. و يبوبةَ  عميرةَ تَ 

 ريمًا؟..حَ وَ 

 فاالقَ  جراجَ ، رَ قمرًا أبيَض 

 حواًل ؟وكُ 

 (1) يوة..ممانًا، وشَ و ِ  ،وعفاريتَ 

إلى الغيبكبة كالنسياف، يستمر الحكار عبر تساؤالت الجني عف شخصية ىذا اإلنساف الذم يسعى    
كلكنو لـ يعيد أناسان مثؿ الشاعر،  ،لقد عرؼ الجني أشخاصان أكثر مف عشاؽ كأفاقيف كحثاالت كصفكة

 يقكؿ: 

 ...مي بحؽ  الزفتِ نمف تُ مَ فَ 

 وفَ اقُ اٌؽ، وأف  ُعش   يذا البابِ بِ  قد مر  

 ...في اُلبر ؿِ  ؾِ اِلكش د  عَ 

 (2)؟.... هْ فو صَ ... وَ  ثاالتٍ حُ  أخالطَ 

مرأة ككعدتو جاءت ا،ليخبره بأنو عندما كاف يرعى غنـ السمطاف ،يرد الشاعر عمى تساؤالت الجني   
 ككانت قريبة كلكف ال يدركيا، يقكؿ: ،نيا بعيدة منوأبجزر الكاؽ كاؽ فضف 

 طعافِ القُ  ، وفي سادرةِ ، حتى أمسِ كنتُ 
 مطافِ الس   لَ أرعى كَ 

 ..دٍ وعِ ... في مَ  عتني امرأةٌ ي  ا ضَ لم  
 إليوِ  الواؽِ  فت لي ُجزرَ صَ وَ 
 (3)..هْ طوَ يُد خُ مني قَ  ىيَ وَ 

                                                           
 .3/30 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 1)
 .3/30 ،فـ. الخطيب، (2)
 .3/31 ،فـ. ،الخطيب (3)
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كالغربة  حيث الظمـ االجتماعي،عبر حكاره مع الجني عف حالة نفسية معينة لقد عبر الشاعر   
 المكانية كالنفسية .

ئر ليبرز الصراع الدا ،راكح الخطيب ما بيف السرد كالحكار أنيض مف جنازتي وأمشي"قصيدة " فيك    
كىنا" استحضر الخطيب الصميب كأسقطو عمى المعاناة مكحدان بيف  بيف ذات الشاعر كمكقؼ العرب،

 رجز(ػ)ال، يقكؿ :(1) اإلنساف كالمسيح عذابان، كبيف األرض كالصميب احتبلالن،"

 بوِ مف حميِ  ـُ وسَ الذي يُ  فؿَ الطِ  يَ ن  ؿ عَ قُ 
 بْ ني قتيؿ حُ م  أوسَ 

 وِ صميبِ  عمى قاً ُموثَ  المسيحِ  سدُ بي جَ 
 مبْ قَ  بدوفِ  في عالـٍ 
 وِ نوبِ عمى ذُ  مسطيفَ فِ  يا راجمي شعبَ 

 !!.. نبْ ذَ  و بدوفِ مُ نكُ مف مِ 
 وْ المدين في شوارعِ  فقتُ نعـ.. أنا طَ 

 هْ ضايا القُ يا أيُ 
 وْ يناّلمعِ  ـُ كُ أسماءَ  في الساحاتِ  لعنتُ 

 (2)ةْ غاطُ إنكـ  وقمتُ 
بحبو لفمسطيف كما أف أتيـ بالجنكف كقرر االعتراؼ  بعد ،يعكد لمحكار ليبرز رده عمى العالـ بأسره   

 فييا، يقكؿ:
 الجنوفْ  يمةِ تُ كـ بِ أمامَ  ندُ وساقني الجُ 

 ؼْ : قِ ـُ لي العالَ  وقاؿَ 

 مف أكوفْ  فوفَ حم  ييا المُ ال تسألوني أَ 

 (3)عترؼْ فإنني سأَ 

                                                           
 .112ص ،يكسؼ الخطيب حياتو كشعره ،أمؿ جماؿ ،أبك عيدة (1)
 .3/87،  األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 2)
 .3/88 ،، ـ.فالخطيب(3)
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ده جزء مف فجس ،يسرد لنا الشاعر اعترافو بحب فمسطيف ،كبنبرة قكية كحركة ايقاعية سريعة   
 يقكؿ: ،كىك األمؿ الذم ينبت في بستانيا ،كىك متكحد بأحزانيا ،فمسطيف كألكانيا

 يانوانَ ينّي عُ في عَ  متُ أنا الذي سج  

 يا ..وألوانَ  سمي فمسطيفَ في جِ  ّسدتُ جَ 

 ياأحزانَ  ورِ الط   فوؽَ  عتُ ر  أنا الذي جُ 

 (1)ياستانَ بُ  نشرُ الذي يَ  نني الوعدُ ا ِ و 

نو ليخبرنا بأ ،صتو، ليذكر لنا أسماء المجازر التي مر بيا الشعب في لبناف كقبيةيكمؿ الشاعر ق   
 ف الكعكد باتت كاذبة، يقكؿ:ا  صحا مف غفكتة، كفًيـ المعبة ك 

 يـيونِ في عُ  الرصاَص  طُ قِ وىا أنا ألتَ 

 ،بنافَ لُ  في نارِ 

 هْ ىـ قالدعمى صدورِ  يوِ سو  أُ 

 جىالدُ  بالجرحِ  ؿُ الذي ُيشعِ  يا الموتُ يا أيُ 

 !!هْ الدالوِ  أنؾَ  أشيدُ 

 يـ،فاتِ مف رُ  تُ ضنيَ نعـ .. أنا 

 وتْ وادي المَ  مف قرارِ  دتُ عَ صَ 

 يـ ..ميعُ أنا جَ 

 ، وارتويتْ قرفٍ  عَ ، ربُ موتاً  شبعتُ 

  ّزٍة.. أنا شييدُ 

 ..قبيةٍ  شييدُ 
                                                           

 .3/88 األعماؿ الشعرية الكاممة ، الخطيب، ( 1)
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 ..يتْ زَ  بئرِ  شييدُ 

 يـ ...يونِ جى عُ دىرًا في دُ  وتُ فَ  َ 

 (1)!!وتْ حَ لكنني صَ 

كالمشرقة كالمغة النضرة  ،المعاني النبيمة كالمبتكرة كاألخيمة كالصكر المكحبة الٌمماحة جاءت ىذه "    
لقد عم ؽ الحكار مف البنية الداللية كالفكرية لمنص  ،ف أف نجدىا في ىذا المقطع الشعرمالمطكاعة يمك

 .(2)القكمية"إذ ركز الشاعر عمى عدة أفكار كدالالت جكىرية كأساسية كىي القكة كالتككيد كالركح 

ؿ مناجاة ضمف فييا بعض ا يات " جاء الحكار عمى شكبالشاـ أىمي واليوى بغدادكفي قصيدة "   
 كىنا ناجى الخطيب ربو عبر ىذه األبيات، يقكؿ: ،نجيميةاإل

 رامَ قَ  دافِ س  مَ ، تُ نجارَ سِ  معِ ما، مف تَ وىا ىُ 

 راوَ سُ  جوـَ والنُ  ،فّ الجِ  الفِ وُتذىِ 

 .. رادَ قَ  سوؽَ أف يَ .. ا َ  وافِ دعُ وتَ 

 ؟؟..ريدُ _ "فما تُ 

 ..واليَ ، يا مَ _ ما أريدُ 

 دا"دَ بَ  الؾَ في عُ  ف أشيعَ "أَ 

 نزياًل...برياًل ...وتَ جِ  "أريدُ 

 دادَ مَ ياًل ال ُترى... وَ ""وخَ 

  (3)يفِ ومَ نُ قأُ  صوغَ أف أَ  "أريدُ 

 دا..حَ ..أَ  واؾَ "في ىَ 
                                                           

 .3/88 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 1)
 .24ص ،ذاكرة النار ،ذاكرة األرض ،يكسؼ الخطيب ،حسف، ناىض (2)
 أقنكميف : كىي أحد مبادئ العالـ الثبلث الكاحد كالعقؿ كالنفس. (3)
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 عدُ ، بَ يا مواليَ  "أريدُ 

 (1)دى!!..رَ في بَ  جمةً دِ  ب  صُ "أف أَ 

ذ استند إ ،تعميؽ البنية الداللية في النص ل" تكأ الشاعر ىنا عمى الحكارا ،أربعوف رباعية""كفي    
مف حيث  ،لى الذاكرة العربية ليؤكد مف خبلليا عمؽ ارتباط الفبلح العربي بأرضو كأرض أجدادهإ

الشجرة المباركة  ،ف نبات الزيتكفلقد استمد الفبلح الحكمة م،(2)ثمارىا كفكاكييا كنباتيا كمناخيا" 
 )مجزوء الرمؿ(يقكؿ :،كيتكاصؿ الشاعر مع القرآف في مقطكعتو

 وادي ةِ دوَ في عَ  الزيتوفَ  زرعُ يَ  يخٌ كاف شَ 

 وْ بتَ نَ ستأني طوياًل مَ يَ سَ  ـ  :يا عَ  متُ قُ 

 الديوح بِ في رُ  كمةِ الحِ  ةُ رسَ قاؿ :ىذي  َ 

 (3)!!      ُتيْ ربي.. وال  َ ة الزيتِ ي  رقِ ىي ..ال شَ 

جمع الشاعر ما بيف أسمكب الحكار كاالستذكار، عندما  " " أ اني اليوىكفي مقطع مف قصيدة  
 ارب(ػ)المتقيقكؿ: ،أجرل حكاره مع المحبكبة سائبلن إياىا عف ذكرياتيـ في الكطف

 ناحدَ وَ  رزةٌ وكانت لنا أَ 

 نىنحَ عد في المُ ف البُ مِ  موحُ تَ                                 

 كرياتِ يا الذِ ا عمى ساقِ نر فَ حَ 
 ينعت حّبنايا أَ وأ صانُ                                

 نيفالسِ  نا في ربيعِ وأحالمَ 

 (4)؟!!ريفْ ذكُ تَ  .. أماريفَ ذكُ أما تَ 

                                                           
 .148-3/147 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 1)
 .23ص،ذاكرة النار ،ذاكرة األرض ،حسف، يكسؼ الخطيب ،ناىض (2)
 .3/312، .سـ ،الخطيب (3)
 .1/117 ،ـ.ف ،خطيبال ( 4)
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كأفتتح  ،" استطاع الشاعر أف يصكغ قصة مف خبلؿ السرد باثان فييا حزنو كألمو"أرض المعادكفي    
 ،ثـ جاءت األفعاؿ الدالة عمى الحزف كالبكاء متتابعة تفيض بالدمع )أرثي ،(ناأ)القصيدة بالضمير 

 يؼ(ػ)الخف: يقكؿ ،لقد بكى الشاعر حالو كحاؿ شعبو في أرض الغربة، أبكي(
 .. ، واآلهِ بالدمعِ  فيُض أنا لحٌف يَ 

 وناٌي ُممّوع اإلنشادِ                               
 ،ورِ جئت أرثي قتالي في ساحة الن  

 بالدي موعِ الدُ  عَض وأبكي بَ                                     
 ياـ قّدمت إكميميإخوتي في الخِ 

 داديفي حِ  عزاًء ولـ أزؿْ                                 
 أحسب النازحيف لـ يبرحوا الدار

 (1)في الصباح النادي،سوى أمس                                     
حيف قاؿ عمى لسانيـ يكـ قالكا  ،الحكار في قصتو عندما عبر عف حمـ أبناء شعبو بالعكدةكيكمؿ 
 :يقكؿ :

 ... وما عادوا....  دًا نعودُ يوـَ قالوا :

 قفٍر ووادِ  في كؿِ  وىاموا                             

 ُيعيدوفَ  يقوا لمرافديفِ ثـ سِ 

 (2)!!عادِ  يدِ ف عَ مِ  ريخِ كايا التاحَ                                 

ما  كاألدب الراقي ىك ،لناس قكةكتزيد حياة ا،ي الضميريقاؿ"إف أسمى العكاطؼ األدبية ىي التي تحيي 

 (3)يثير فينا إنفعاالن كميبلن إلى الحياة الراقية "

 الحوار الداخمي:ثانيا: 
مي كىك ما يميز القصيدة المنكلكج الدرا كأ المكنكلكج :"كىك المحادثة الداخمية في المسرح،    

كحيث تكشؼ فيو شخصية ما عف  ،حيث يتكاجد متكمـ خيالي يخاطب مستمعيف خياليف،الدرامية
                                                           

 .1/121، األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .1/121ػـ.ف،  الخطيب، ( 2)
 .31ص ،النقد األدبي أحمد، ،ميفأ (3)
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فيك عبارة عف رسـ غير مباشر لشخصية ما أك أثر أدبي  ،طبيعتيا كالمكقؼ الدرامي الذم يحكطيا
يكجو لمقارئ أك  ،كاحد تقدـ شخصية خيالية أك حقيقية في حديث مف جانب ، مرتكز عمى حادثة كاحدة

كقاؿ عنو ركبرت:" ىك ذلؾ التكنيؾ الذم يستخدـ في  ، (1)لشخصية أخرل أك لجماعة مف الناس"
أك  كالعممية النفسية لدييا دكف التكمـ عمى نحك كميٌ  ،القصص بغية تقديـ المحتكل النفسي لمشخصية

مختمفة لبلنضباط الكاعي قبؿ أف في المستكيات ال جزئي في المحظة التي تكجد فييا ىذه العمميات 
. فالحكار الداخمي بيذا التعريؼ لو عبلقة بخبايا (2)تتشكؿ لمتعبير عنيا بالكبلـ عمى نحك مقصكد "

كممف ربط الحكار الداخمي بذكريات سابقة خميؿ المكسى  ،النفس كما يدكر بيا قبؿ التكمـ بو أك كتابتو
الشخصية في  كىك تٌخيؿ الذاكرة معتمدان  ،ف أنكاع التفكيرحيف قاؿ:"الحكار الداخمي يرتبط بنكع آخر م

، كىذا التعريؼ يتناسب مع أغمب (3)بناء حكارىا الداخمي عمى ذكريات سابقة تعيد الشخصية بناءىا "
حيف  "النرجسة الحمراء" كمف ىذه القصائد ي،مالقصائد التي اعتمد فييا الخطيب عمى الحكار الداخ

بتراب أرضو  وكىنا يكشؼ عف مدل تعمق، نفسو  تمؾ النفس الحزينة "مع  أجرل الشاعر حديثان 
الطيكر، تراب يافا، أنو مقطع مسربؿ بالحزف كاألسى بسبب عدـ قدرة الشاعر عمى األتياف بالنرجسة 

بعد أف أصبحت يافا بعيدة ال يمكف لمشاعر أف يحقؽ أمنيتو في العكدة  ،فمسطيف،(4)الحمراء لحبيبتو"
كىنا" يناجي كطنو في صكرة الحبيب المنتظر  ،جسة حمراء مف أرضيا ليقدميا لممحبكبةإلييا كأخذ نر 

 يقكؿ: ،(5)"

 ُأمسيتي ُحزٌف شمالي  
 سفار سدًى..وأَ 
 يؾَ رى آتِ بي تُ يا حُ  مف أيفَ 
 "!!.. الحمراءِ  سةِ "بالنرجِ 

 (6)؟.مـِ يرًا مف أقاصي الحُ مَ 

                                                           
 .16صمجدم، البنية الدرامية في شعر الميجر، دكاـ،  (1)
 .42، ص2000 ،دار غريب - القاىرة، دط ،ترجمة محمكد الربيعيتيار الكعي في الركاية الحديثة،  ،ىمفرم ركبرت(2)
 285، ص2003منشكارت اتحاد كتاب العرب،  -ية المعاصرة، دراسة، دط، دمشؽخميؿ، بنية القصيدة العرب ،المكسى (3)

 .30ص ،ذاكرة النار ،ناىض، يكسؼ الخطيب، ذاكرة األرض ،حسف (4)
 .31ص ،يكسؼ الخطيب حياتو كشعره ،أمؿ جماؿ ،أبك عيدة (5)
 .111/ 2، الشعرية الكاممة األعماؿ ،الخطيب (6)
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فيافا ال يماثميا شيء في الجماؿ كنرجسيا ال  ،ايعقد مقارنة ما بيف بساتيف األرض كثرل ياف      
لقد حاكؿ الكصكؿ الى أرض الكطف  بكؿ ،كنراه يشخص الشفؽ بإنساف يبكي،يماثمو نرجس في العالـ

 يقكؿ :  ،لكف دكف جدكل،صحب النبع عمو يكصمو إلى يافا،الطرؽ

 الباكي فؽِ الش   ستانًا وراءَ بُ  يتُ م  ما خَ 
 ..ًة في األرضِ ي  وال بر  
 _!!.افي  يالثرى ال _ لـ ألؽَ 
 بوُ صاحِ بعًا لـ أُ نَ  ما خّميتُ 

 (1)..إلى البحرِ 
ليقكؿ ليا: بأف قمبو مكسكر،  ،ينتقؿ الشاعر مف الحكار الداخمي إلى الحكار الخارجي مع المحبكبة    

ىي ما  كنرجسو قمبو ،إف قبمت بو !فنرجسة يافا ال سبيؿ لمكصكؿ إلييا ،كمع ىذا يقدمو ميران لحبيبتو
 يقكؿ: ،سييدييا لممحبكبة

 .. واليَ ويا مَ 
 ،ربِ الدَ  سيٌر في يدِ ىا قمبي كَ 
 ،اليوى يرِ عف مَ  فإف تأخذهُ 

 ُخذُه..
 " ستي الحمراءُ ىنا "نرجِ 

 مبي ..في قَ 
 رؾ،دِ دري  عمى صَ ح صَ أرِ 
 (2) !!..تعٌب ... ُمتعبْ ي مُ نإِ 
عاطفة قكية ألمت بالكاتب أك عاشيا كىذا الصدؽ الفني ينبع مف ،عبر الشاعر بصدؽ عف مشاعره "

كادخرتيا نفسو كاختمطت بيا مف خبلؿ تجارب حياتو كعبلقات مجتمعو كدخائؿ نفسو كمكنكف ضميره 

"(3). 
بيف أسمكب االسترجاع كتذكر األياـ "، جمع يكسؼ الخطيب جبيتي تُنكر الخيانةكفي قصيدة "    

 فيؼ(ػ)الخيقكؿ: ،لطفكلة في كطنوالماضية كالحكار الداخمي مف خبلؿ تذكره ألياـ ا
                                                           

 .111/ 1 األعماؿ الشعرية الكاممة ، الخطيب، (1)
 .112/ 2 ،الخطيب، ـ.ف (2)
 .2ص ،صكات النص الشعرمأنكفؿ، حسف يكسؼ،  (3)
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 رؼ  ىناءً وطٌف يَ مَ  ليَ  كافَ 

 يبيونشوًة في وجَ ،موعيفي ضُ                                       

 كرىذِ  نوُ طوٍة مِ خَ  ؿ  في كُ  ليَ 

 غيبِ حى والمَ ناٌؽ مع الضُ وعِ                                       

 جوى، ونَ ماؿِ إلى الرِ  ديثٌ وحَ 

 .(1)خضوبِ المَ  فِ مو  المُ  للصيؿِ                                         

"لقد جاءت المتقاببلت لفظية ذات ،حشد الشاعر العديد مف المتقاببلت)ضحى كمغيب كأصيؿ(     
رصيد نفسي ككجكدم، كأصبح استخداـ المتقاببلت استخدامان دراميان عندما تدؿ عمى أبعاد نفسية 

   (2)ا ترتبط ارتباطان كميان بالمكقؼ الشعكرم الذم يعبر عنو الشاعر."حقيقية، أم عندم

نممح الحكار الداخمي عبر الذكريات ككما عٌكدنا فإف حنينو يككف بالدرجة  "أرض المعادكفي "    
فيك في ىذه األبيات يصرخ في داخمو مف شدة األلـ  ،(1948األكلى إلى األراضي المحتمة عاـ )

 ؼ (ػ)الخفيكشكقو إلى أرض فمسطيف، يقكؿ: كذلؾ بسبب حنينو

   (3)الساجي ؿِ ، بالكرمِ روني با ِ ذك  

 الِوىادِ بى.. بِ بالر   حرِ عمى البَ                                      

 دوؿِ ... بالكوِخ ... بالجَ ضراءِ الخَ  الؿِ بالظ  

 الديُسحقًا لقد أضعُت بِ                                 

 ..يوِ يدَ قِ يـ فَ تِ كرى اليَ ت لي ذِ يَ قِ بَ 

 تيـ في األعيادِ مُع اليَ ودَ                             

 ديقة أشواٌؾ..ف الحَ ت لي مِ قيَ بَ 

، وعيفُ                              (4) يادِ سُ  وقمٌب داـٍ

                                                           
 .99/ 2 ، عماؿ الشعرية الكاممةاألالخطيب،  (1)
 .291ـ، ص1967عربي، دار الفكر ال -الشعر العربي المعاصر، دط، القاىرة ،سماعيؿ، عز الديفإ ( 2)
 غير المظمـ. ،الساجي: الميؿ اليادئ ( 3)

 .122/ 1، سـ.الخطيب،  (4)
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ـر الشاولقد أضعت ببلدم"،  لقد تجمى حكاره في عبارة" سحقان     عر مف كؿ شيء عبارة" بقيت"، لقد حي
 جميؿ كلـ يبؽى لو إال الذكرل كاأللـ في عبارات)أشكاؾ، كقمب داـ، كعيف سياد، ييتـ(.

لقد ارتبط حكاره الداخمي "بالذكرل" فتعتمد الشخصية في بناء حكارىا الداخمي عمى ذكريات سابقة تعيد 

 . (1)الشخصية بنائيا"

داخمي مع الصراع الداخمي ليجعؿ منو" مادة " مزج يكسؼ الخطيب  حكاره السوؽ العبيدكفي"       

نما عف ىاتؼ جانبي لبلشعكر" شعرية جديدة ال تنبثؽ عف الفكرة األكلى،كا 
مة كذلؾ مف مكقؼ األ،(2)

كيعبر عف حكاره باستخداـ )يا أنا(  ،دماف عمى المجازر كالقتؿ كالتشريدمف الييكد ككأنيـ أصيبكا باإل
مت بيا القصيدة فيك شمعة تحترؽ، التي حفكذلؾ عبر العبارات فيك ينادم عمى نفسو يعمكه اليأس، 

 سجكف، يقكؿ:ك خراب، ك دعاء، ك 

 ستكيفْ مٌة ال تَ فقٌة عارِ وعي دَ مُ في ضُ 

 تيفْ مي  الَ  ياةَ ني أحيا حَ ن  موعي أَ في ضُ 

 شتريفْ ممُ ينًة لِ معًة ىَ أنا .. يا سِ ا ي

 فيفْ ترَ المُ  راتِ يَ حًا في سَ دَ يا أنا .. يا قَ 

 حيفْ الكادِ  يؿَ لَ  حرؽُ معًة تَ يا شَ يا أنا.. 

 جوفْ سُ راٌب، وَ حِ ماٌء، وِ موعي.. دِ في ضُ 

 .ميفْ الحاكِ  مرَ خَ  ؼُ نزِ جى تَ في الدُ باه ٌ جِ وَ 

 الميؿ الحزيفْ  َقةِ وأنا في الس ور.. في إطرا

 (3).ت باليقيفْ زي  تَ  ـٌ، وأشباحٌ ىْ حاضري وَ 

                                                           
 .285ص ،المكسى، خميؿ، بنية القصيدة العربية المعاصرة (1)
 .27ص ،ـ1997الييئة المصرية العامة لمكتاب،  ،المنكلكج بيف الدراما كالشعر، دط،أسامة، فرحات (2)
 .127/ 1 ،الكاممة األعماؿ الشعريةالخطيب، (3)
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ز مف خبلؿ معاناة يكسؼ الخطيب عبر متد الحكار الداخمي عبر المقاطع الشعرية، حيث بر ا    
تعيش  كالفرؽ كبير "بيف أفٍ  الجكارم كالعبيد ليعبر عف حالوكصفو المنفى كالغربة، لقد عاد إلى عيد 

فبيف الرؤيا القاتمة  ف تدرؾ معنى حزنؾ،أتككف حزينان ك  فٍ أنفس الفرؽ بيف  كىك تدركيا، فٍ أالمأساة ك 
 ، يقكؿ:(1)ظاىر ماثؿ لمعياف كمدرؾ كمي"بيف  .دراؾ الناصع يتراكح الكجكدكاإل

 بيدْ العَ  في سوؽِ  وأرى نفسيَ 

 زيدْ الشاري يَ وَ  البائعُ  ؼُ يتِ يَ 

 وأرى جارية، مثمي ُتباعْ 

 وأرى شيخًا وأطفااًل جياعْ 

 ؟!راعْ الصِ  واقيُس ّقت نَ أفال دَ 

 شيبْ القَ  وبِ اس في الثَ وأرى النخ  

 ىيبْ الرَ  بالسوطِ  ثُ بَ عقًا يَ حانِ 

 فينا سمي  الرَ  وكبُ المَ  مرُ ويَ 

 (2)شتريناجاءنا اليـو رسوٌؿ يَ 

فالفعؿ أرل كرره الشاعر في أكثر   (3)لقد قدـ الخطيب "الحكار الداخمي مف خبلؿ الفعؿ المضارع "   
 ،مف بيت ككذلؾ ييتؼ، كيمر ليقدـ لنا عبرىا قضيتو في المنفى كالغربة فيك لـ يتكمـ عف نفسو فحسب

  (4).نسانية "لمتجربة اإل "استبصاران ،ككاف الحكار الداخمي ؿ مف حكلوبؿ كاف ينظر لحالو كحا

كبإيقاع قصصي يشد  ،باكيةة القصيدة حزينجاءت  بالشاـ أىمي واليوى بغداد"كفي قصيدة "   
 يقكؿ: ،المتمقي اليحاءات الكقفة الطميمة الحزينة  فيك يتألـ بجسمو كقمبو

 
                                                           

 .350، عز الديف، الشعر العربي المعاصر، صإسماعيؿ ( 1)
 .128/ 1،  عماؿ الشعرية الكاممةاأل ،الخطيب ( 2)
 .128ص ،المكسى، خميؿ، بنية القصيدة العربية المعاصرة (3)
 30المنكلكج بيف الدراما كالشعر، ص  ،أسامة،فرحات ( 4)
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 اليوى واعيدُ مَ  ،عدُ ، بَ بعيدةٌ 

 نيفْ الحَ  يءُ ، ُبعد، مرافعيدةٌ بَ 

 ثاليامى مِ الرؤيا عَ  غزؿُ ضمف أ

 (1)..نيفْ طوي السِ ..وأَ  فؽَ األُ  وأذرعُ 

ف جميع مرافئ الحنيف التي أٌتشكؽ لبمكغيا ليست إال إكره عف القصيدة في التقديـ ليا "كمما ذ     
و الفني  يبدع نشاطحبة حتى أصبح حاضنة  في ىؿ كاألألا فالكطف"ىك مكاف ،(2)مجرد بعيدة كحسب "
 يقكؿ : (3)سيو التي عمقت بذاكرتو ككجدانو لمتعبير عف مكنكناتو الذاتية"آمف خبللو ىمكمو كم

 عيدٌة.....بَ 

 نافيالمَ  جوـِ نُ  ُبعدَ 

 وافيالسَ  مؿِ د  رَ عَ وَ 

 وافي األنيفْ قَ وَ  ،سىاألَ  نايِ  د  ومَ 

ف جِ  ف  سمي لَ وا   (4)..زيفْ مبي حَ قَ   مضنًى ..وا 

شاعر صراعو الداخمي عبر الحكار الداخمي الذم عبر بو عف بعد المسافات بينو كبيف ييظير ال   
الت المكسيقية كالقكافي اتخذ يكسؼ الخطيب مف ا ك ككعادتو يظير لنا الحنيف إلى الكطف،  ،الكطف

 ،كيكرر الشاعر كممة بعيدة ،(فنام األسى كقكافي األنيف)الشعرية أداة ليعبر بيا عف ىذا الحزف 
"كألف  كحجـ المسافة التي تفصمو عف األمؿ بالنصر، ،حمؿ في داخؿ حركفيا كـ  األلـ الذم يعانيولت

ف "إبرة بكصمتي إكقاؿ في مقدمة القصيدة   ،(5)الشعر كبلـ كجداني...فيك يختمؼ عف الكبلـ الشعرم"
لبمكغيا  شكقان أف جميع مرافئ الحنيف الذم اتقد  ىي التي كانت تخدعني طيمة الكقت، كمنيا أيضان 

                                                           
 .3/135 ،ة الكاممةاألعماؿ الشعري ،الخطيب( 1)
 .3/135 ،ـ.فالخطيب،  (2)
 . 244ص ،االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ،عبد القادر ،قيدكح ( 3)
 .3/135 ،س ـ. الخطيب، (4)
 .86، ص2013، دار الكتاب الجديدة المتحدة،1ككىف، جاف، الكبلـ السامي )نظرية في الشعرية(، ترجمة:محمد الكالي، ط ( 5)
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فيي قائمة فعبلن في ذات مكاف ما ال بد أف يتراءل يكمان ... كفي ذات  ،ليست إال مجرد بعيدة كحسب

 (1)زماف آت ال بد أف يأزؼ آخر األمر".

ما في الكطف مف المستحيؿ أصبح كؿ ف ،كالتيب بمييبيا ،ال يشعر بالغربة إال مف احترؽ بنارىا    
فالبرؽ يكمئ لو أف كطنو تجٌمعت  ،الطبيعة تحاكؿ مكاساتو كالتخفيؼ عنوليو، كلكف مظاىر إالكصكؿ 

 يقكؿ: ،عنده البكابات السبع

  انيياأَ انييا.. غَ ، مَ عدُ يدٌة، بَ عِ بَ 

 كروـْ الُ  طرُ قَ وَ 

 ..حراءَ الصَ .. وَ تني الماءَ ف واعدَ مَ 

..الن   مـَ عِ .. وَ والُحمـَ   جـو

 ناىُ  فؽُ ّثميا األُ وىي التي مَ 

 ناؾ..أنيا ىُ  إلى   رؽُ بَ ال  يءُ ومويُ 

 السنا داوؿِ عمى جَ  يا السبعُ اباتُ و  بَ  قوـَ تَ 

 (2)..فالؾْ األَ  يا.. وتحُمـُ ابِ بَ عمى قُ  الشمُس  خمدُ وتَ 

كيجيب نفسو أنو ىك مف سيحمؿ  ليحمؿ الكعد؟ ورسكلمف سيككف  يحاكر الخطيب نفسو متسائبلن      
 سينزؿ بيتيا، يقكؿ: المنديؿ كالقنديؿ ليعبر إلى األرض، كقمبو ىك مف

 نا..أني ..أَ ىا الميمةَ ندَ سولي عِ ف رَ مَ فَ 

 يياعينِ عدًا وَ لي وَ  عؿ  لَ 

 ..اؾْ ندياًل عمى ُشب  قِ ندياًل.. وَ مِ وَ 

 يامتَ ٌر سَ ني عابِ ن  سولي أَ ف رَ ضموَ 

 يـرِ يا ال يَ ؿ بيتَ مبي نازِ قَ  وأف  

                                                           
 .3/134 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،طيبالخ (1)
 .136-3/135 ،ـ . ف الخطيب، (2)
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 دىالصَ  ياةَ رحي .. لَ يا جُ ذي لَ خُ 

 (1)..سيـْ النَ  حي.. حفيؼَ وْ يا بَ ذ لَ خُ وَ 

استطاع يكسؼ  بيذا يطمب مف النسيـ كالصدل أف يحمؿ جرحو كبكحو إلى فمسطيف محبكبتو،     
كممات تعبر عف نفسيا  ،الخطيب أف يعبر عف صراعو الداخمي بكممات تكاد تحمؿ الحزف كاألسى

 .(2)لقكلو:" سأترؾ ليذه القصيدة الممحمية أف تقص عميكـ حكايتيا بذاتيا"

 ،ليتحدث بمساف شعبو (األنا)خطيب أر ؽ مضجعو حالو كحاؿ شعبو، فعبر عف ألـ شعبو بضمير ال    
ضو كحاضر مف خبلؿ يكازف الشاعر بيف ما " ولو رضيت خالء النفسيركم مأساتو ففي قصيدة "ك 

نكازع الشخصية كمكاقفيا كيمنحيا الحرية في تقديـ قضيتيا  "يذا الحكاربيكشؼ ل ،الحكار الداخمي
 يط(ػ)البسيقكؿ:،(3)لدفاع عنيا"كا

 َدثٍ دى، ما ُقمُت عف جَ المَ  رعُ زَ  وتايَ مَ 
 أبكيوِ  ىؿِ في األَ  ثٍ دَ لى جَ إإال                            
 ناً"طَ لي وَ  ردف  في األُ  ا َ  أستودعُ "

 يوِ راثِ نيا مَ الدُ  فِ ت عمى ُأذُ رانَ                                                   
 ميصِ ُمعتَ  غدادَ في بَ  نتُ ف  كَ  ويوـَ 

 يوِ لِ ات لديفِ  ا حَ أف صال رِ لـ أد                                                
 يا،قُ ّؼ دافِ بوكاً"جَ "تَ  أف   لـ أدرِ 

 سقيوِ تَ  ،فؽِ األُ  دارَ مَ  ،بي  وال نَ                                                 
 فتي،مًى شَ ت طِ س  مَ ال ،ييا الكأُس أيا 

 في الت يوِ  اآلؿِ  ىجِ وَ  مؼَ متي خَ وأُ                                                 

 نيطَ ف وَ مَ  سِ فالنَ  الءَ خَ  ضيتُ ولو رَ 

 (4)ليوِ وَ الساقي، دَ  نظؿِ عف حَ  يتُ ُأرضِ                                                         

                                                           
 .3/135 ،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة( 1)
 .3/133، ـ. فالخطيب،  (2)
 .285المكسى، خميؿ، بنية القصيدة العربية، ص (3)
 .139/ 2 ،ـ.سالخطيب،( 4)
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الخطيب عبر  يشتد الحكار الداخمي عند ،(6القصيدة أعطاىا الشاعر رقـ ) كفي مقطع آخر مف    
فالشاعر دائـ الرفض لمكقؼ  ،ىذا الصراع الذم عايشناه مع أغمب قصائد الشاعر ،الصراع الداخمي
 كاألمؿ يبدأ مقاطعو الشعريو يقكؿ:ليأس اأمتو  كما بيف 

 ..متي .. َأموتْ أُ  ميعُ جَ  كأنني اآلفَ 

 في الرؤيا قرأُ نني أَ لكِ 

 نا "الِخضُر"الذي سأقُتؿ الطا وتْ أني أَ 

 (1)وَأنني، ثانيًة، أحيا..

كىي ما حؿ بالفمسطيني في عجمكف في أيمكؿ  (2)كيعكد" ليبني حكاره الداخمي عمى ذكريات سابقة"،   
بيركت، كصبرا كشاتيبل، ىذه المفاصؿ التاريخية في في د ليرحؿ عبر الذكريات الى ما حؿ األسك 

 ر، يقكؿ: يقضية لقد طكرد كشرد أبناء الشعب مف مكاف إلى مكاف دكف نصال

 وٌف ..جمُ .. عَ  الكوفِ  قؼَ ضكأف  س

 ومّد العيف.. بيروٌت ..

 فؽِ عمى األُ  ت ُسفرُة الموتِ د  مَ وَ 

 !!.. ىا النيرافْ ولمت ُشواءَ وأَ 

 يا..باحَ صَ 

 بابٌة ..بيتي.. رَ مدِة جَ مف جِ  يتُ و  سَ 

 وناقًة....  اً ودجىَ  قتُ وسُ 
 ىا ..دُ ُأورِ 
 !!.. الطوفافْ  لـ أدِر أنوُ 

 ٍؽ..ضر ف وَ بي .. مِ أَ  سطوؿُ وكاف أُ 
 البحرِ  ؿ  ُفمؾِ كُ  ذتُ بَ نَ 

                                                           
 .140/ 3 ،عماؿ الشعرية الكاممةاألالخطيب،  (1)
 .285لمكسى، خميؿ، بنية القصيدة العربية المعاصرة،  صا (2)
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 (1)!!..صيافْ العِ  ةَ م  وانتذبُت قِ 

ىناؾ ما يساعده عمى الكصكؿ إلى ما ليس  ،ة باحثانعف الخبلص لكف دكف فائدةيتابع القصيد   
 اليـك الذم خرج بو مف أرض الكطف، يقكؿ:         حياتو أصبحت مطاردة منذ،يريد

 رىالذُ  مياءَ عَ  عتُ ي  لكنني ضَ 

 تنامَ  السماءِ  عارجِ خر إلى مَ ذ  لـ أَ 

 ونني ..خُ مًة تَ قِ  وىا أنا أصعدُ 

 أدنى.. غوُص ىي تَ يا .. وَ مو ِ أليُث في بُ 

 ؿٍ بَ فيما جَ  األرضِ  وسعَ  أىيـُ 

 ىنجو الُ  ُيعطي ليَ 

 ِضياء.. ؿَ ال  .. وشَ نزيالً برياًل .. وتَ وجِ 

 براجيأَ ،أعمى الطورِ  لكنني ضي عتُ 

 أوداجي عرتُ صَ  ذْ ومُ 

 (2)يناء..!!، في سِ والّزقوـَ  ،شربُت الوحؿَ 

 لمبحث الثاني :الصراع ا

 أوالً : مفهىم الصراع

صرع: الصرع كىك "الطرح أرضان .. صارعو فصرعو فصرعو يصرعو صرعا، فيك:  في المغة:   

 .(3)"معالجتيما أييما يصرع صاحبو ،مع صرعي، كالمصارعة كالصراعمصركع كصريع كالج

                                                           
 .140/ 3 ،األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب،  ( 1)
 .141/ 3 ـ . ف، الخطيب، ( 2)
 .8/197ص، ر، ع،  ،لساف العرب، مادة ،ابف منظكر ( 3)
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ف الصراع ىك تبايف الشخصيات في عمؿ درامي اك "أجاء في معجـ المعاني في االصطبلح : 
خيالي، كخاصة التبايف الذم يؤثر عمى العقدة تضارب االىداؼ مما يؤدم إلى الخبلؼ أك التصارع 

(2)صراع ىك" العمكد الفقرم لمعمؿ الدرامي"الك  .(1)"بيف قكانيف أك جماعتيف
حيث يككف الصراع  ،

كتحاكؿ أحدل القكتيف قير  ،أك قكتيف كالشر كالخير كالعقـ كالخصب،رادتيف متقابمتيفإالدرامي " بيف 

ذلؾ أف الصراع يظير مكقؼ أم  ،، كمما نبلحظو أف أم عمؿ درامي ال يقكـ إال بالصراع(3)"األخرل

 .(4)" كال كجكد لمحدث دكف الصراع"،كبيذا يككف لمصراع عبلقة بالحدث ،قكة مف قكة أخرل

" فبل تكاد تفرغ الحياة كؿ يكـ مف صكره الصراع ،كنحف نرل الصراع بصكره المختمفة في حياتنا   

ليبيف كؿ شخص  ،(5)سكاء بيف أشخاص كآخريف حكؿ مبدأ أك بيف الشخص كنفسو حكؿ فكرة أك نزعة"
الناحية الفنية بيف الشخصيات مع أنفسيا أكالن كمع بعضيا ثانيان كمع الكاقع "كالصراع مف ،مكقفو

 (6)ثالثان".

ذا كاف الحكار ىك المظير الحسي ،كيعد الصراع مف أىـ العناصر الفنية في المسرحية    " كا 

كالقصيدة ذات الطابع الدرامي تقكـ عمى  . (7)فإف الصراع ىك المظير المعنكم ليا " ،لممسرحية
ىذا  ،ذلؾ أف اإلنساف كالصراع كتناقضات الحياة ىي العنصر األساسي لكؿ قصيدة ليا ،صراعال

براز ممارسة إكىذا يعني"  ،ادتو مف خبلؿ الصراعر ا  ، كيستطيع اإلنساف إبراز مكقفو ك (8)الطابع "
ؿ مف خبل ،ك مع بيئتو أك مع القكل المحيطةخريف أرادتو في صراعو مع نفسو أك مع ا إلاإلنساف 

 (9)ستكشؼ صفاتيا كأبعادىا النفسية "نستطيع أف نعرض ىذا الصراع بيف المفردات 

                                                           
 . www.almaany.com ،معجـ المعاني ( 1)
 .16البناء الدرامي، ص ،عبد العزيز،مكدةح( 2)
 .278بنية القصيدة العربية، ص  ،المكسى، خميؿ ( 3)
 .118ص ،حمكدة، البناء الدرامي ( 4)
 .240األدب كفنكنو، ص ،إسماعيؿ، عز الديف ( 5)
 .221ص ،عبد الجابر، النقد األدبي الحديث،عصفكر ( 6)
 .39ص،1420 – 2000 ،دار الفكر لمطباعة كالنشر -عماف ، 5يـ الطفؿ،  طحناف، الدراما كالمسرح، في تعم،العناني  (7)
 .72يكسؼ، الخطيب حياتو كشعره، ص أمؿ ،أبك عيدة (8)
 .319، ص1969بيركت،  -صيدا د.ط،حساف عباس، إليكت الشاعر الناقد، )ت(، اس،  ، أت يف،تسام ( 9)

http://www.almaany.com/
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رادات، ا  اعؿ قكل متعارضة )أفكار كمصالح ك ذلؾ الصراع الذم ينمك مف تف: كالصراع الدرامي ىك    

العنصر الذم يميز المسرحية عف غيرىا  :"كما يعتبر الصراع ىك ،(1)تحاكؿ كؿ منيا ىزيمة األخرل"

 (2)ف فنكف األدب "م

 حانياً: أقسام الصراع

 الصراع الخارجي: أوال: 

كما يعتبر "لب البناء  (3)كىك "الصراع الذم يجرم بيف بطؿ المسرحية كقكة خارجو عف ذاتو "  

 (4)" .الدرامي

لقد عايش الشاعر كثيران مف المآسي التي مر بيا شعبو، عايشيا بكؿ أحاسيسو، رأل ما حدث في   
عايش تخاذؿ األمة كتنازليا عف  ،يف، كحرب حزيراف التي باعدت بينو كبيف ركحو فمسطيفدير ياس

 كذابة" أك في تسمية أخرل ليا "بالشاـ أىمي واليوى بغدادالبقية الباقية مف ىذه الجنة، ففي  قصيدة " 
" سرد لنا الشاعر قصص شتى فمف مجزرة دير ياسيف إلى قصة عمي بف أبي ىي كؿ طيور اليوى

فقد جاءت ىذه القصيدة بالمعنى الحقيقي لمممحمة حيث جمع فييا  ،الب إلى غيرىا مف القصصط
كجاء في ما أعطاه  ،الشاعر ما بيف الحكار كالصراع بنكعيو الداخمي كالخارجي كالتكاصؿ التاريخي

( الصراع الخارجي، ككاف صراعو مع العالـ الخارجي الذم رفضو أيف ما حؿ ففي "ظؿ 13الرقـ )
كتدكس ا لة الساحقة تحت كطأتيا كؿ فرد  ،لصراعات السياسية تتحالؼ الجماعات ضد األفراد العٌزؿا

(5)"مخالؼ أك محايد 
فالشاعر  فرح كيبكي مف  ،لقد تصادمت مشاعر الشاعر ما بيف الحب كالكراىية ،

 شدة الفرح لمقاء أىمو، يقكؿ:

 حاً رَ فَ  ذوبُ نني أَ س  أَ حِ أُ 

                                                           
 .222، ص1986ية لمناشريف المتحديف،المؤسسة العرب -، تكنس ، دطمعجـ المصطمحات األدبيةفتحي، ابراىيـ،  ( 1)
 .110ص،دار نيضة مصر ،القاىرة -مصر د.ط،  األدب كفنكنو، ،محمد ،مندكر ( 2)
 .110ص،دب كفنكنومندكر، األ ( 3)
ص  ،ق1433ـ 2012،دار حامد -عماف ،ردف، األ1ط ،،القصيدة الطكيمة في الشعر العربي المعاصرحمد زىيرأ رحاحمة،( 4)

126. 
 .176، ص2003 ،منشكرات االختبلؼ ،، الجزائر1ط ،الرؤيا الفجائعية في نياية القرف كبداية األلفية الثالثة ،محمد ،معتصـ ( 5)
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 الدي..بي بِ رَ .. يا كاءِ تى البُ حَ 

 كـقائِ في لِ  ينايَ ني عَ ونُ خُ تَ 

 حب كـ..ب كـ... أُ حِ أُ 

 (1)ؤادي...دى فُ النَ  فافةِ في شَ  صيرُ يَ 

ىذا الحب ؟ يقابؿ  ،(2)"؟ كلكف بماذا يقابؿ ؟ "ىك يفاجأ بمكقفيـ الغريب حيث يرفضكف استقبالو       
كىـ يسمطكف عميو ،لرؤية أبناء كطنو فالشاعر يتميؼ ،كالنظر إليو بصكرة غريبة ،لرجـبالتحديؽ كا

 يقكؿ :،كمع ىذا يصرح بحبيـ،األطفاؿ لرجمو

 ؟.. حد قوفْ ب، تُ جَ ف عَ مِ  ،كـما لَ فَ 

 وني..عُ كـ... فَ حبُ إنني أُ  أف أقوؿَ  أردتُ 

 كذاروا إلي  ىَ نظُ ال تَ 

 موني ..!!رجُ يَ  طفاؿَ دعوا األَ ال تَ 

 .. اسمعوني..دينةِ ذوني ساحة المَ أخُ ال تَ 

 نوني..!!قوا جُ ـ .. ال ُتطمِ كُ أكرىُ 

 د ..كـ .. وال أحب  أحَ كرىُ كـ .. أَ كرىُ أَ 

 (3)َبردى..!! فاهِ .. عمى شِ  جمةً صب  دِ حتى أَ 

كترؾ صاحب الممؾ دكف ممؾ  ،لممؾكىك امتبلؾ مف ال حؽ لو با ،ابوكلييظير الصراع كييظير أسب   
عف ر يسجؿ في صحائؼ السماء، ليعبعمو  لـ يسجؿ في صحائؼ الدنيا بؿ ج فكطف الشاعر يرثو،

 حقو في كطنو التي تقاسمو غيره كىنا يبرز الصراع .      

                                                           
 .3/154،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة ( 1)
 .72ص ،تقنيات السرد الركائي ،يمنى ،العيد ( 2)
 .3/155 ، سـ.الخطيب،  (3)
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لقد "برز الصراع في القصيدة مف خبلؿ المكاقؼ المتصارعة نتيجة االختبلؼ أك التصادـ في ا راء    

ؿ ما في الكطف ك ،(1)كىنا يبرز الصراع" ،فالشاعر سيقرر ثمة حقائؽ يرفضيا قكمو ،كالحقائؽ كاإلرادة
لك كحتى  ميما طاؿ الزمف أك قصر، ،لمشاعر كأبناء شعبو كىذا حقيقة ال يستطيع أحد أف يغيرىا

  قكؿ:ي ،تقاسمكه فيما بينيـ

 إرُث أبي ىذا..

 ِعممي وفَ دُ  وهُ مُتمُ سَ اقتَ وأنتـ 

ؿٌ مُ  وىوَ   باسمي السماءِ  يفةِ حِ عمى صَ  سج 

 ولُو..يُ ولُو.... سُ قُ ماؤُه.... حُ ُه... وَ ىؤاءُ 

دتْ تَ   (2) سمي ..جِ بِ  ُرُبوعوُ  وح 

يأكؿ مف  ،كيشرب ماءه ،فيك يتنفس ىكاءه ،نمى جسد الشاعر ككبر كامتزج مع كؿ ما في كطنو    
 .اليفصؿ بينيما حتى لك بعدت المسافات كطاؿ الفراؽ ،ىما شيء كاحدكيسير فكؽ ترابو  ،حقكلو

حتى شعر  ،لقد تبمدت مشاعرىـ يف بألمو  كحزنو،كمما سبب األلـ لمشاعر ىك عدـ احساس ا خر     
كحاكلكا أف يحرمكه حتى مف  ،يتباىكف في السيكر ككأنيـ في غيبكبة عٌما يجرم لو ،بأف الجميع ضده

 يقكؿ: ،التعبير عف حبو بالكتابة

 ألمي الطِ رِدوف في البَ زدَ كـ تَ ما بالُ فَ 

 فيوفْ األَ  ةِ ر بخِ كـ تُنوُس في أَ عيونُ 

 ممي..ـ قَ سرتُ تي .. إذا كَ وَ ذأـ ُتطفئوف جَ 

 (3)!!.. جنوفْ ؿ شاعٍر مَ موف في  ظِ رجُ أـ تَ 

                                                           
 .75ص ،يب، حياتو كشعرهأمؿ،الخط أبك عيدة، (1)
 .3/155،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة( 2)
 .156-3/155،ـ.ف الخطيب، ( 3)
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مع  كتحديدان  ،" جاء صراع الشاعر مع العالـ الخارجيدمشؽ والزمف الرديكمف قصيدة "      
يفتتح الشاعر قصيدتو بالزمف "أيمكؿ عاد "، لينتقؿ إلى زمف آخر كىك "أيار" الذم  ،الزعامات العربية

لقد حمت الكارثة في ىذا الشير فمف قرار تقسيـ فمسطيف   ،سبة لمشاعر شير اليزائـ  كالخذالفكاف بالن
عبلف قياـ دكلة االحتبلؿ  كبدأت اليزائـ العربية تتكالى، لقد أحس الشاعر ىذا الشير بإنساف لو إإلى 

 يقكؿ: ،يداف يقتؿ كيمزؽ كيشرب الدـ بنيـ

 وفِ " عمى الّمطرُ اً "أي ار  أف  كَ 

 شتؿُ يَ ،مافِ في الر   نا ال مييبي  رحَ ف جُ قِ حيَ 

 حُرثنا،يَ  ،عمافِ الن   ؽُ قائِ شَ  خورِ في الصُ 

 جينةُ اليَ  بابيؿُ األَ  ناحيوِ ُيب  عمى جَ تَ 

 جٍو..ال وَ نا بِ فُ جرِ ... يَ  الشمسِ  غيبِ ف مَ مِ 

 ""الياشميةِ  صؿَ نَ  ،متشقافِ تَ  ديوِ كأف  يَ 

 رتخيافِ تَ ،ظـَ العَ  مز قافِ تُ  يورِ في الظُ 

العربي  ... الدـِ  مرِ مف خَ 
(1)  

فالصراع  ،كلكف! ما مف مجيب ،تناشد الحاكـ أف ينصرىـ،ال تسمع ،لقد أصبحت كؿ المدائف مكتى 
كنراه  ،كالدماء الجارية عمى الٌرماؿ ،دائر ما بيف مكقؼ الشاعر مف الحكاـ كمكقؼ الحكاـ مف القضية

 يقكؿ:،ىمِّة ينادم  المدف كالشيكر كالمعارؾ يستنيض فييا كؿ

 !!.. مماتِ الظ   ؿُ ال ُيشعِ  عمى دـٍ  آهِ 

 ،صيحُ موتى تَ الَ  فُ دائِ مَ  ماؿِ عمى الرِ  مؾَ تِ 

 "العرشِ  ديدِ في حَ  ةِ يانَ بالكَ  دَ صف  "المُ  ا َ  ناشدُ تُ 

 تمؾ ُخطاؾ يا أي ار ... يا أيموؿ..

 ..روفُ طُ .. يا لَ يحاءُ يا فَ 

                                                           
 .2/134، عماؿ الشعرية الكاممةاأل الخطيب، ( 1)
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 ..(1)يسموفَ ومَ  الجميؿِ  زيَ يا خِ 

 (2)!! ، وال يموتْ شاءُ ، إذا يَ موتُ ارًا  يَ كأف  أي  

 ،حشدىا في آخر مقطكعتو الشعرية ،لقد جاء الشاعر بالشيكر كاألماكف التي رمزت لمخزم كاليزيمة   
عمى كفؽ ماتمميو عميو ىمكـ نفسو "ليبرز لنا مدل ألمو كحزنو كغضبو مف ىذه اليزائـ.كيجيء بو

كأصبحت "مأساة فمسطيف بالنسبة لمشاعر الفمسطيني مأساة (3)كىكاجسيا التي تككف مركعة أحيانان ".

 . (4)إنيا مأساة كجكدية "بؿ  ،سياسية

"يظير لنا مرة أخرل صراع الشاعر مع العالـ الخارجي  أنيض مف جنازتي وأمشيكفي قصيدة"    
يسمى "مخرب" ليس ألنو  ،لقد أصبح الفمسطيني مبلحقان في كؿ مكاف ،بأكممو مف عرب كغيرىـ 

 يقكؿ: ،اعتدل عمى أحد بؿ ألنو يطالب بحقو

 هْ تحدالمُ  لمـِ ٌؽ لِ الحَ نا مُ وىا أَ 

 ..مؼْ .... وجِ  ُىوي تي... ُمخر بٌ 

 هْ دقِ ت  تي المُ بيَ تي في جَ كبَ نَ  ممتُ أن ي حَ 

ـُ .. قِ  ليَ  قوؿُ يَ   (5)!!. ؼْ العال

معركؼ مف  ،المعالـ لقد كقؼ العالـ مف أقصاه الى أدناه مكتكؼ األيدم إتجاه قضية كاضحة   
 ،ك يتنامى صراع الشاعر مع العرب "الذيف نسبيـ لنفسو بقكلو" أخي" كنعتيا بالعظيمة" ،المجـر فييا

، لكف لقد دؽ عمييا في الميالي ،لقد دؽ الشاعر ليس عمى األبكاب بؿ عمى القمكب تمؾ القمكب المغمقة
حيث  ،ع الحاؿ يرمز إلى شعب بأكمموكنرل الشاعر يتحدث بمسانو "أنا"  كلكف كاق ،ما مف مجيب

                                                           
ـ حيث كاف العتاد قميبلن 1920ميسمكف: معركة دارت بيف السكرييف المتطكعيف بقيادة يكسؼ العظمة كالجيش الفرنسي عاـ  ( 1)

 سبب في ىزيمة المتطكعيف كخسارتيـ لمميركةمما ت

 .2/134،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة ( 2)
 . 1/432 ،إيميا، نماذج في النقد كاألدب ،الحاكم ( 3)
 .26ص ،المناصرة، عز الديف، ىامش النص الشعرم  ( 4)
 .3/86،ـ.سالخطيب،  ( 5)
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لقد تكالبت كؿ األمـ  ،كنرل العرب رضكا أف يعطكه خيمة بدؿ البيارة ،خرجت أنا الشاعر إلى الجماعة
 عمى الفمسطيني كأصبح جسده كليمة لكؿ مفترس، يقكؿ:

 !!.. وْ ظيمُأم تي العَ  بابِ  راءَ حافيًا وَ  قفتُ وَ 

 وٍ غمقَ مُ  موبٍ دُؽ عمى قُ أَ 

 موْ ريالجَ  بِ خالِ وفي مَ  ،، والثمجِ في الميؿِ 

 قوْ ِمطرَ   دايَ دت يَ حتى  َ 

 وْ ليمسمي الوَ جِ  وصارَ  ،متييؼ أُ ضَ  رتُ وصِ 

 (1)!!.. وْ قَ شنَ و مِ  ،خيمةً  ،لي أتْ وىي  

 ،"كألف يكسؼ الخطيب ابف قضية تركض مقطكعة الرأس مف بيت إلى بيت في دنيا العرب      
لتتابع صييميا في القمكب كالدركب  ،بيا عزمان كجدد حركة دمياككمما خرجت مطركدة مف دار أبييا كى

  (2) حتى كىي مقطكعة الرأس".

كمف داخؿ بيتو تشع  ،فيو داللتو كمغزاه "فالنص الشعرم الرفيع كالسامي يكشؼ عف نفسو بنفسو  

 . (3)مك كاالبتكار"لتمنح الكجكد اإلنساني بعدان جماليان قائمان عمى الدىشة كالس ،دالالتو الفكرية كالفنية

كىنا يتكاصؿ  ،لقد مر الشاعر بمراحؿ مف التشرد فمف فمسطيف إلى األردف إلى لبناف إلى ىكلندا   
فالمسيح  صمب كحمؿ مف مكاف إلى مكاف حتى  ،ليسقط عمييا آالمو ،الشاعر مع قصة السيد المسيح

 يقكؿ: ،سرائيؿإكأنقذه مف جبركت بني  إلى السماءلقد رفع اهلل السيد المسيح  ،تتـ الجريمة، جريمة قتمو

 وْ ممرحَ مٍة،لِ رحَ ف مَ مِ  ساؽُ زؿ أُ ولـ أَ 

 ميبْ الصَ  جر  ِثقؿَ أَ 

                                                           
 .3/86الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة،  ( 1)
 .11يكسؼ الخطيب، )ذاكرة األرض ذاكرة النار(، ص ،ناىض ،سفح( 2)
 .20،صـ . ف ،ناىض،حسف (3)
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 وْ ممجُ جُ فَ  ،ًة فثورةً مرَ جَ  ستحيؿُ أَ و       

 (1)بيبْ وطني الحَ مَ  الَص خَ   

ىك العقاب عمى غير ذنب مقترؼ فالسيد  ،العبلقة بيف الفمسطيني كالسيد المسيح عميو السبلـ   
ككاف العقاب الصمب كالقتؿ كالرجـ  ،لمسيح دعا الى عبادة اهلل كالفمسطيني أحب أرضو كدافع عنياا

 لقد رجـ الشعب الفمسطيني عمى ذنبو كىك دفاعو عف أرضو، يقكؿ: ،مف أقرب المقربيف

 ميبوِ ف حَ مِ  الذي ُيوسـُ  فؿَ عن ي الطِ  ُقؿْ 

 تيؿ حبْ ّمني قَ وسَ أ

 ميبوِ مى صَ قًا عُموثَ  سيحِ المَ  دُ سَ بي جَ 

 مبْ قَ  دوفِ بِ  في عالـٍ 

 وِ وبِ نُ عمى ذُ  مسطيفَ فِ  عبَ يا راجمي شَ 

(2)!!..نبْ ذَ  دوفِ و بِ مف ِمنُكمُ 
 

حكـ  بالبقاء خارج  ،حكـ عمينا بطغيانو كجبركتو ،كقاض د الشاعر  باسـ شعبو عمى كؿ حاكـلقد تمر 
 يقكؿ: ،ظير  لنا صراعان كاضحان ضد الظمـ كالجبركتأكطننا ك 

 وْ دينالمَ  وارعِ في شَ  قتُ فِ نعـ ..أنا طَ                                      

 ضاةْ يا القُ يُ يا أَ                                       

 وْ عينـ الم  سماءكَ أَ  في الساحاتِ  عنتُ ضل                                     

 (3) ةْ غاـ طُ نكُ إ متُ قُ وَ                                       

                                                           
 .3/87 ،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة (1)
 .3/87 ـ . ف،الخطيب،  ( 2)
 3/87 ،ف.ـ الخطيب، ( 3)
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 ،لذيف ساقكه كأكقفكه بتيمة الجنكفيكمؿ القصيدة بأسمكب الحكار ليبيف ما حٌؿ بو مف قبؿ الجنكد ا   
 يقكؿ : ،كقرر أف يعترؼ ليـ بجريمتو كلكف ما ىي الجريمة

 نوفْ الجُ  يمةِ تُ كـ بِ مامَ ضوساقني الُجند أ

ـُ : ليَ  وقاؿَ   ؼْ قِ  العال

 كوفْ أَ مف  حم فوفَ يا المُ يُ سألوني أالتَ 

 .. ؼْ فإنني سأعتر 
كتجٌرع أحزانيا جرعة  ،فجسده مف فمسطيف كترابيا ،تماىى الشاعر كامتزج مع كؿ شيء في فمسطيف 

 يقكؿ: ؽ النصر ليا،حقكأصبح الكعد الذم سي ،عنكانيافي عينيو كسجؿ  ،جرعة

متُ أنا الذي سَ   يانوانَ يني  عُ في عَ  ج 

 ..يالوانَ وأَ  مسطيفَ سمي فِ في جِ  دتُ س  جَ 

 ياانَ أحزَ  ورِ الط   وؽَ فَ  عتُ ر  أنا الذي جُ 

 (1)يا..انَ ستَ بُ  نشرُ الذي يَ د و إنني الوع

بعد أف عمد  ،خاصة في الشاـ ،" يتجدد صراعو مع مكقؼ األنظمة العربيةسوؽ العبيدكفي قصيدة"  
يقاؼ كؿ نضاؿ ضد المحتؿ د أف بع،لقد أصبح الشاعر يحيا حياة بائسة ،النظاـ فييا إلى تكبيؿ كا 

كلكن و في ذات الكقت ىك شمعة  ،أصبح يباع كيشترل كأنو سمعة رخيصة ىينة في متناكؿ الجميع
مف الثأر الذم ال بد لو مف  كضمكعو تحمؿ في داخميا إعصاران  ،تضيء ليؿ الباحثيف عف الحؽ

 يقكؿ: ،االنطبلؽ

 ستكيفْ مٌة ال تَ فقٌة عارِ موعي دَ في ضُ 

 تيفْ ياة المي  موعي أنني أحيا حَ في ضُ 

 معًة ىّينًة لمػُمشتػريفْ يا أنا.. يا سِ 

 حيفْ الكادِ  ؽ ليؿَ حرِ معًة تَ يا أنا.. يا شَ 

                                                           
 3/88 ، عماؿ الشعرية الكاممةاأل الخطيب، ( 1)
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 (1)؟! فيفْ الدَ  مف الػثأرِ  إعػصارٍ  موعي..أي  في ضُ 

كأصبح الدـ ىك كالخمر لمحكاـ، كالشعب كالعبيد  ،لـ يعد يرل الشاعر إال دماءن كخرابان كسجكنان      
سبة لمشاعر، لقد أصبح ىك ك ؽ دكنما تحريؾ ساكف ىذا ىك كاقع المنفى بالنيباعكا كيشتركا في األسكا

كىنا يرمز إلى الحمكؿ كالبدائؿ التي عيرضت عمى الشعب  ،سمعة رخيصة تيباع في األسكاؽشعبو 
 الفمسطيني بالتخمي عف كطنو كقبكؿ كطف بديؿ لو، يقكؿ: 

 جوفْ راٌب وسُ وحِ  ،ماءٌ مؾ آفاقي .. دِ تِ                                

 الحاكميفْ  مرَ ؼ خَ نزِ دجى تَ باٌه في الُ وجِ                                

 الحزيفْ  الميؿِ  .. في إطراقةِ وأنا في الس ورِ                                

 حاضري وىـٌ، وأشباٌح تزي ت باليقيفْ                                

 بيدْ العَ  وؽِ فسي في سُ وأرى نَ                                

 (2)ع، وا لشاري يزيدْ البائِ  يتؼُ يَ                                

أشباح(، كال يكجد مف يحرؾ ساكنان، مما دعا ك  كدماء، ،سكطك   لقد أصبح الكاقع مران، )جكع،ك ليؿ،   
نساف يباع، كيرسـ كاف اإل النخاسة، زمف العبيد حيف الشاعر إلى العكدة إلى الماضي، إلى زمف

مكقؼ النخاس كىك يمبس الثياب الجميمة كيحمؿ السكط بيده ليرىب مف  ،الشاعر صكرة ليذا المكقؼ
كيبيع كيشترم الناس، كيربط بيف حالو كحاليـ فقضيتو أصبحت كالسمعة تباع كىك كالجارية  ،حكلو
 يقكؿ: ،الصراع"في السكؽ، كيدعك إلى الثكرة عبر قكلو "أال دقت نكاقيس  ةسمع

 ثمي ُتباعْ يًة، مِ وأرى جارِ 

 ياعْ طفااًل جِ وأَ  ،يخاً وأرى شَ 

 ؟! راعْ الصِ  واقيُس أفال ُدق ت نَ 

 (3)شيبْ القَ  وأرى النخ اس في الثوبِ 

  
                                                           

 .1/127 ،الشعرية الكاممة األعماؿ الخطيب، ( 1)
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 (1)ىيبْ الرَ  بالسوطِ  عبثُ يَ  ،فاً نِ حا 

 سمي  فيناالرَ  وكبُ مر  المَ ويَ 

 شتريناسوٌؿ يَ ا اليـو رَ نجاءَ 

"، يظير الصراع مع مف ىـ بالنسبة لمشاعر رفاقو كأحبابو المحتفميف لعيد يأتي  داً اكفي قصيدة "   
"عمى أف عيد المحتفميف برغـ ككنيـ مف رفاقي البعثييف  : كيقكؿ في مقدمة القصيدة ،بعيد الجبلء

ا اىنألنني كى ،لـ يكف عيده المرجى بأية حاؿ ،الخمص مف عيدنا األكؿ التالي مباشرة لتأسيس الحزب"
قميمنا العربي إقيقة ألم "جبلء" إطبلقا مف كامؿ بداء االعتقاد بأنو ال ح أعترؼ كنت كما أزاؿ مصابان 

التي ىي في اعتقادم جكىرة ىذا  ،الشامي الكبير بدكف تماـ الجبلء الصييكني عف كؿ فمسطيف
 يؼ (ػ)الخف:،يقكؿ(2)قميـ"اإل

 ؟!ىازيجُ يما األَ نا؟!.. وفِ عيادُ أَ  يـَ فِ 

 ر!!نابِ المَ  األلوؼ حوؿَ  شدُ حَ وَ                                  

 يزوـٌ مَ  صرِ النَ  نشودةَ غن ي أُ يُ أَ 

 شاعرْ  إنشادُ  ماَس ذكي الحَ ويُ                                  

 دعوناتَ  ، والقدُس ارُ خَ ولماذا الفَ 

 !!ثائرْ  مي ةَ حَ  تيؿ حر كفَ                             

 غدادَ بَ  ملفَ يَ  زارُ لغِ ا ماءُ والدِ 

 ىادرْ  جمةَ دِ  ذاءَ يٍر حِ نَ بِ                          

 رحَ الجُ  سمعُ نا، أما نَ عيادُ يـ أَ فِ 

 ؟!الجزائرْ  فوحِ نادي عمى سُ يُ                              

                                 

 
                                                           

 .1/127 ،األعماؿ الشعرية الكاممةالخطيب، ( 1)
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 جدُ المَ  بُ ُيغتص اصِ صَ ر وي  الف دَ مِ                            

 (1)!! ف َدوّي الحناجرْ ا تصابًا ال مِ                                     

أظير فييا تفاعبلن مع قضايا األمة  ،الشاعر يمتمؾ بعدان قكميان ظاىران تجمى في العديد مف قصائده    
أىؿ ففي قصيدة " ،(2) نقبلب عمى القاسمي "ستيبلء الركس عمى العراؽ بعد "اإلكمنيا قضية ا ،العربية
فييا نيران ثالثان  كىك  كيجرم  ،مف سيغزك عمى بغداد ،تجاه قكل الظمـإكاف الصراع كاضحان  "السالـ 

كسترفع المشانؽ لؤلعداء كسينتصر الشعب  ،نير مف دـ، كلكف رغـ ذلؾ فالقيكد ىي لغير الثائريف
 امؿ (ػ)الكيقكؿ: ،عميو

 غيرنا األصفادُ ، لِ مجبافِ ؿ  لِ قُ 

 عوادُ األَ  ُترفعُ سَ  معبيدِ لِ  ؾَ لَ                                 

 ـْ مـ َننَ فَ  ،واؾَ سِ  ال دٌ جَ  كافَ  دْ قَ 

 ال دُ كأسُو الجَ  حتى َتجر عَ                            

 عمى الُخطى راؾَ ف أَ أَ  إني ألُقسـُ 

  (1)األعيادُ  جمةَ دِ  غمرَ وتَ  قًا،ِمزَ                             

عتدكا استصبح بغداد جينماى عمى مف  ،تجاه أىؿ العراؽ كشجاعتيـإيظير الشاعر تفاؤالن كاضحان    
صراره عمى النصر، كليظيركسيصبح كقكدىا مف اعتدكا عمييا  ،عمييا  يقكؿ: الزمف قكة الشعب كا 

 وثأرُهُ  راؽِ العِ  عبُ ما شَ  أنسيتَ 

 غدادُ يّنمًا بَ جَ  فأَ  أنسيتَ                                       

 ىاودُ قُ أف  الخائنيف وَ  أنسيتَ 

 عادُ يىا مندَ عِ  طاغٍ  كؿِ ولِ                                   

  

                                                           
 .154-1/153،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب (1)
 .1/325 ـ .ف،الخطيب،  (2)
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 نازماتُ حى عَ عمى الضُ  ميدَ لف تَ  ؿْ قُ  

 (1)طوادُ ت األَ إّنا ليا لو مادَ                                       

الذم امتاز  ،عر فيك يتكعد العدك عمى لساف شعب العراؽيتنامى الصراع كيظير في عبارات الشا    
 يقكؿ: ،بقكتو كىزيمتو لممعتديف عمى مر السنيف كاألياـ

 ينحنيفَ  ،ٌر ُيريدُ دَ أّنا ىنا قَ 

 عمى الثرى تنقادُ  نوؼِ ُعوُج األُ                                    

 وُ وُحممُ  ،بيرُ طُف الكَ نا الوَ ا ىُ إن  

 ؟! ّقادُ الوَ  وصباُحوُ  ،وُ وِجراحُ                                  

 حى "تم وز" أيف بشُيرهُ ياًل، ضُ مَ 

ّوادُ  خبةُ األباُة الن   أيفَ                                ؟!الر 

 ىـطاؤُ رات عَ قى الفُ سَ  الذيفَ  أيفَ 

 (2)، وزادواالجدودِ  نفِ شوا عمى سُ مَ وَ                                      

كتتحقؽ األحبلـ فيو ما داـ ىناؾ  ، سطع ثكرةتكفجر  ،األلـ ال بد مف نصر قريبما بيف األمؿ ك    
 عركؽ تنبض بالدـ.

قرر مف خبلؿ  ك"، صراعو الكاضح مع األمة العربية ىذي المالييفيظير الشاعر في قصيدة "   
كالميانة عمى عكس األمة التي  الذؿ فالعربي ال يرضى  ،القصيدة بإيمانو المطمؽ أنيا ليست أمة العرب

 )البسيط(يقكؿ: ،نسبت لو فيي تستمرئ الذؿ كترضى بو

 جبِ ف عَ ٍؾ ومِ ف شَ مِ  ،فأؤمِ  أكادُ 

 ربِ ة العَ م  يست أُ لَ  الييفُ ىذي المَ                                 

 
                                                           

(1 )
.1/327 ، عماؿ الشعرية الكاممةاأل، انخطٍب 
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 بارقةٌ  ُجوؼ الميؿِ وال َتُشّؽ سُ لَ 

 (1)ؾ الُحُجبِ د ي حالِ رُ ،بحِ مة الصُ عيا شُ                                      

يستحضر انتصارات المسمميف في الزمف  ،كبمقارنة عجيبة بيف ماض مجيد كحاضر مؤلـ     
إلى الشاعر بالماضي  ، كيجيءالماضي، كىزائـ العرب في الزمف الحاضر ليعقد مقارنة بينيما

طمع كالرغبة ة بالقمؽ كالحزف، كالتففي نفس العربي المعاصر المميئالحاضر ليتساءؿ عف المستقبؿ،" 
سمبية، لكنيا ذكرت بدالالت  ،فنراه يمزج الكقائع التاريخية في القصيدة ،زمةالجامحة في تفجير األ

(2)،"غزك عمكريةفالعرب لـ ت ،التاريخية المعركفة مة الحقائؽحيث نفى الشاعر عف تمؾ األ
ف أكيؤكد 

 نتغنى بيا كننسج القصائد عمى أطبلليا، يقكؿ: ،اريخاالنتصارات لـ تعد مكجكدة سكل في كتب الت
  

 جامحةً  كُر التاريخِ بي ذِ  ييجُ تَ 

 يب يقُعدُ فَ ،وليريني األسى حَ عتَ ويَ                                                    

 يا :لَ  قاءَ روٌب ال لِ تني دُ عَ ز  وَ تَ 

 تبِ مياُء في الكُ والعَ ،اسِ النّ ؿ  في الذ                                        

 ياقُ أحرِ  وري ًة" في الميؿِ أ زو "عمُ  

 !!بِ في الن قَ  يرِ الطَ  ذاءُ ختي  ِ أُ  (3)وِشموُ                                      

 نيطَ " في مازٍف" لـ َيستبح وَ  تُ لو كنُ 

 (4)بِ لذ ىَ ا ر افةِ ف صَ مِ  نو الم قيطةِ بَ                                     

 ،(باليدنة)ما سمي  كافقكا عمىحيث  (1948ظير الصراع كاضحان ضد مكقؼ العرب مف حرب)     
في  ،فمسطينيف خبلؿ استضافتيـ لمكذلؾ م ،كسعكا مع العدك في إقناع الشعب باليرب مف فمسطيف

                                                           
 .195-2/194عماؿ الشعرية الكاممة األ الخطيب، ( 1)
 .27أبك عيدة، أمؿ، الخطيب حياتو كشعره، ص ( 2)
 ًشمك: جمعيا أشبلء كىي بقايا الشيء. ( 3)

 . 195-2/194 ،ـ.سالخطيب،  ( 4)



151
 

ستنفجر  ابؿراؾ منيـ أف عظامو ىي قنإددكنما  ،عمى جماجـ أبناء فمسطيف فأقامكا عركشيـ دكليـ
  يقكؿ: ،تحتيـ عند الغضب

 
   
 جَرىـ ناُرمحي في ح م ستُ  َ  نتُ كُ لَ                    

 بيفي َعصَ  درِ ـ، رِماح الغَ ىُ ،م سواأو  َ                                           
 َتخّطفنا،عبيبني شَ وَ  ،لكنني

 ف َىربِ د  مِ : أال ال بُ  موؾِ المُ  ِقيؿُ                                      
 ناعمى ُبقيا َجماِجمِ  ،رشٍ ّؿ عَ كُ فَ 

 نبِ الط   ُمختالةَ  موُ أرسى قوائِ                                   
 وِ بِ  ياءِ برِ األَ  ظاـَ أّف عِ  درِ لـ يَ 

ـُ ثأرٍ                                          (1)ضبِ الغَ  ُتدو ي ساعةَ  ،ألغا
 

ؿ دعائو عمييا بأف ال ليشعؿ الصراع مف خبل ،اطب مدينةن عربيةن بعينيا كىي صنعاءيتابع ليخ     
ما دامت يافا تصيح مف األلـ كالمد تشككا  ،كميـ سماءكأف ال تمطر عمى العرب  ،ذنةآتؤذف بيا م

 يقكؿ: ،كالقدس جفت حتى الدمكع في عينييا ،كالجميؿ لـ تمطر بو سماء ،الخراب

 

 وُ ساَحتَ  نتِ ًا ما أَ مد ي دَ نعاُء، رُ صَ 

 الس غبِ  جنونةَ مَ  وِ ب صيحُ يافا تَ                                          

 ئذنةٌ مِ  نعاءُ نت فيؾ يا صَ ال أذ  

 يا الَخِربِ حرابِ في مِ  والمد  َتندبُ                                        

  ائثةٌ  الُعربِ  ماءِ في سَ  رتْ ال أمطَ 

 حبوسُة الس حبِ الر بى مَ  وفي الجميؿِ                                            

                                                           
 .195-2/194ة الكاممة ، عماؿ الشعرياألالخطيب،  ( 1)
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رُهُ قاٍف تَ  ف مأربٍ مِ  بكيفَ تَ                                      فج 
 (1)مُع في الُيُدِب!!، حتى الدَ دسِ ؼ  في القُ جَ وَ                                                     

 كقتؿ ذلؾ أنيـ لـ يقفكا مكقفان مدافعان عنيا . د،مف تشريؿ بالعرب ما حؿ بفمسطيفمنى أف يحيت نراهك    
كاف ،""بضاعة كاسدة( بعنكاف 49" في الرباعية التي حممت رقـ )تقاسيـ عمى الخفيؼكفي "    

ليظير ليـ أف األخبار  ،حيث استخدـ أسمكب النداء كالقسـ ،الصراع مع رئيس التحرير كمدير اإلذاعة
 )الخفيؼ(:يقكؿ  ت معركفة كال جديد عندىـ،أصبح

 دنيزِ  ، با ِ حريرِ التَ  يَس ئيا ر 
 وْ اإلذاع ويا مديرَ  ،ِعمـ عَض بَ                               

 مبٍ قَ  يرِ عف ظَ  ظنا األخبارَ فِ قد حَ 
 (2)ّ؟!وْ ضاعالبِ  يىذ يرِ يكـ مف  َ دَ ألَ                                   

كذلؾ عبر " يجمع الشاعر ما بيف صراعو الداخمي مع نفسو رضيت جزاء عصياني" قصيدة كفي    
ردتو، كاتيمتو بالزندقة عمى كصراعو الخارجي مع الدكؿ التي رفضتو كطاشكو بأف الجف تسكف قمبو، 

قائبو كح ،فتيمة الشاعر ىي سكف جني مف القدس في نفسو ،المينافي كالمناىض ليـ كلخذالنيـ شعره
يقكؿ:  ،فيـ عممكا عمى كؿ نقاط التفتيش بإيقافو كمصادرة حقائبو ،عر المناىض ليـممتمئة بالش

 وافر(ػ)ال
 يَ مبِ قَ  بضِ ة عف نَ إخباري   ناؾَ ىُ  ف  ظُ أَ 

 باحثِ المِ  في أضابيرِ 
 ني ..نُ سكُ تَ   دسِ القُ  يوؼِ ف طُ ن ًا مَ أف جِ 
 خافرِ المَ  عميمًا عمى كؿِ ناؾ تَ ظف  ىُ أَ 

 قائبيأف  وزف حَ 
 تى..ؤر قُ أشعاٍر... وأحالـٌ تُ  أوزافُ 

 المدينةِ  جدارفِ وقًا بِ مصُ أظف  ىناؾ مَ 
 مي،ستحؿ  دَ يَ 
 (3)الُمفتي ... ُيزندُقني!!.. وأف سماحةَ 

 

                                                           
 .196-2/195 ،، الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة ( 1)
 .2/239 ، ـ.ف الخطيب، ( 2)
 .3/172 ـ . ف، الخطيب، ( 3)
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كال ييمو إف كانت الٌرقابة  ستحاسبو كتشطبو مف  ،آمالو  كآالمو عبر أشعاره الشاعرلقد ىٌرب     
 يقكؿ: ،ديكاف الٌشعراء

 
 تي،ريحَ مر قَ ش اؽ خَ لعُ ا شربُ يَ  ذلؾَ لِ 

 .... في اآلالـِ  ىر ب اآلماؿَ وأُ و 
 ..... في الش جفِ وؽِ الش   وبَ ذَ 
 ما ىم ي إذا لّونُت باألضواءِ فَ 
 .. السماءِ  عمى أساريرِ  جوـِ النُ  أحداؽَ 

 (1)ني ؟!..بُ شطُ عُد تَ ىؿ الرقابُة بَ 

 الصراع الداخمي:ثانيا: 

ففي  (2)،ية كنفسيا نتيجة المتناقضات التي تعاني منيا""كىك الصراع الذم يحدث بيف الشخص     
الذيف  ،" أظير الشاعر الصراع الداخمي مف خبلؿ حنينو إلى أصحابو لي ما يزاؿ حمـ  دقصيدة "

ليرسؿ مف خبلليا ألمو  ،كبأسمكب النداء يفتتح الشاعر قصيدتو ،فصمت بينيـ كبينو مسافات طكيمة
جكـ كينتظر المطر كمطر يسير بو كيعد الن ،طكيؿ ال ينتيي فميؿ الشاعر ،كحزنو إلى أصدقائو

 ،ة فالبرؽ يكمض بضكئو لكف دكف مطركلكف دكف فائد ،والعكدة إلى أرض الشاعر ىك
 )المنسرح(يقكؿ:

 الس فرُ  حب  آذفَ يا أييا الصَ 

 درُ ق و القَ بيتي َيدُ  (3)ِرتاجُ                                 
 وُسدىً  ،ميجى قاتِ ىذا الد  

 نحسرُ عؿ  يَ معي لَ رقُت شَ حَ                                 
 خابيةً  جوـِ الن   عد   سئمتُ 

 أنتظرُ  بالصباحِ  ُمعم الً                           

                                                           
 .3/173 ،األعماؿ الشعرية الكاممة الخطيب، (1)
 . رتاج: الباب العالي العظيـ(  2)
 .27، ص2012،بغداد،  دار ضفاؼ لمنشر -،  العراؽ 1ر نزار قباني، طالطائي، بيداء عبد الصاحب، البنية الدرامية في شع(  3)
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 منييمٍة ُتماطِ إلى  َ  أصبو

 (1)وال َمطرُ ،وُخّمٌب برُقيا                             
صراعو الداخمي كحنينو إلى أصحابو فصمت الصحراء بينيـ، كيعقد مقارنة بأسمكب النداء يعاكد     

بيف حالو كحاليـ ليتنامى الصراع كيحتدـ في نفسو، كتظير العبلقة بيف الشاعر كأصحابو عبلقة 
 سد القمر كالنجـكك مف قبميـ، فحياتيـ رغد كشرب كأكؿ، كحياتو ليؿ طكيؿ، فيك ميشرد يتالبلمباالة 

 يقكؿ:

 يمودونُ  حوؿُ قًا تَ فاأيا رِ 
 صرُ حد ىا بَ فازٌة ال يَ مَ                          
 كـ، وأناعُ الخمُر والتمُر جو 

 كرُ ، والذ  نيفُ : الحَ صاحبايَ  ليَ                                        
 مواكُ ، واشربوا، و فوؼَ وا الد  ق  دُ 

 ِعبرُ  اليـو خمٌر، وفي  دٍ                                 
 طي عةٌ  الُدروبِ  ِوىادُ  كـُ لَ 

 رُ عَ والوَ  أعالي الن جودِ  وليَ                                 
 دميجينٌة بِ غمي أ اٍف سَ تَ 

 وقًا، فيسطُع الوترُ تَ  تييجُ                               
 سوُ في  فارِ  نما شاـَ كأَ 

 طرُ الخَ  تنوِ لم ا اجتباني ِلمَ                              
 ُمتكئاً  باتَ  كأنما الميؿُ 

 رُ مَ ، والقَ والنجوـُ  ،سادتيوِ                               
 لما تعم يُت ِىّمتي، وعمى

 (2)رُ ىي َوطَ وَ  أقصى النيايات الحَ                                   
 ر، كجكع كأكؿ(.لقد حشد الشاعر العديد مف الثنائيات، )كىاد، كأعالي، كطيعة، ككع   

                                                           
 .3/71، األعماؿ الشعرية الكاممة الخطيب، ( 1)
 .72-2/71 ،ـ.فالخطيب،  ( 2)
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كيبدأ الشاعر بتخفيؼ الصراع بداخمو، كذلؾ بإعطاء نفسو جرعو تفاؤؿ كأمؿ بالمستقبؿ، رغـ صغر    
تجاه حالتو، فيك متفائؿ بأف ينبت العشب في الحجر ايجابية إإال أنو بث في نفسو طاقة  ،حجـ التفاؤؿ

 أنو يراه قريبان،  يقكؿ: و إاليلإكصعكبة الطريؽ  ،لى الغدإحمـ بالرغـ مف تأجيؿ ىذا ال

ـُ  دٍ  ،ما يزاؿُ  ،لي ىناؾَ   ُحم
 يعُشب الحجرُ نو، فَ خضؿ  مِ يَ                                       

 فُيرجُئني،أظؿ  أىفو لو
 فأنتظرُ  ،عدهُ بَ  ،إلى  دٍ                                    
 ميِ فَ  ،طوبُ قد ىر بتني لو الخُ 

 لي ُصورُ ، وَ ؤًى بآفاقوِ رُ                                 
 ف فرحٍ مَ  كادُ شيٌد، يَ ولي نَ 

 شرُ والبَ  ،ف  الوجودِ جِ  شدوهُ يَ                                    
ف تَ   غٍ سَ ال نَ تي بِ ريشَ  كفْ وا 

 ، والَحورُ جتميوِ ما تَ  فالُحورُ                                
 يالُ داوِ مرٌة ما َتِنى جَ وخَ 

 (1)رُ مِ نيَ تَ  السماءِ  ف ُأرجوافِ مِ                                 
فمـ يعد الغد إال غدان نضران مخضران  ،يختـ القصيدة بانياء صراعو الداخمي كاكتماؿ تفاؤلو كأممو   

"استطاع الشاعر أف يعبر عف صراعو كيتحرر مف ،كينبت العشب حتى في أحجاره أشجاره تكرؽ
اض لجبركتو كمحاكلة لمشمكخ كالتحميؽ بعد أف يستعيد اإلنساف جناحي حريتو عبكدية العالـ كانتق

(2)طميقيف
 "، يقكؿ:

 نةٌ أزمِ  مافِ ىذا الزَ  لي خمؼَ 

 يا الُعُمرحابِ متد  في رِ يَ                                     

  نيةً أُ  داؾَ بقني في مَ فاستَ 

                                                           
 72-2/71،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة ( 1)

 .35ص حاكم، إيميا، نماذج في النقد،( 2)
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 (1)!! رُ الن ضِ  يا الغدُ يُ ميقًة،أَ طَ                                       

" ظير لنا الصراع الداخمي مف خبلؿ حنيف الشاعر إلى الكطف جنوف في ضوء القمركفي قصيدة "    
"أظف :  األـ، كبأسمكب سيؿ كبسيط عبر لنا الشاعر عف ىذا الصراع كقد قاؿ في مقدمة القصيدة

ال تضاىيو أية تدفئة أخرل عمى  أنني ابتدعت لنفسي أكبر قدر استطيعو مف الدؼء الركحٌي الذم
(2)كذلؾ مف خبلؿ اشتعاؿ مشاعرم بعاطفة الحنيف الى أرض الكطف" ،سطح األرض

كقد اعتمد في  
 فحشد مشاعره كبعبارات سريعة، يقكؿ: ،قصيدتو عمى الحركة السريعة

 
 ،نيفِ تا أىُؿ الحَ أىموِؾ يا دارَ 

 ،ُرؤًى أسماُرىـْ 
 ،ىـْ ؤًى أشعارُ ورُ 

 (3).. يـْ بِ  سيـِ النَ  ورؤًى لفحُ 
إلى بمده كالتي لـ تكف إال الحمـ الكحيد بالنسبة لو،"ييقاؿ إف  جان في نفسو شكقان نسيـ يافا مؤج ىب    

كاألدب الراقي ىك ما يثير  ،قكةكتزيد حياة الناس  أسمى العكاطؼ األدبية ىي التي تحي الضمير،
 يقكؿ: (4)نفعاالن كميبلن إلى الحياة الراقية "إ
 

 اِس،وىج المَ  دائؿِ يالمج
 ..مري اليافي  ف قَ مِ  األبراجِ  رُ مَ ما قَ 

ـَ األحالـِ   (5)،يا ُحم
 ،كمما يزيد مف الصراع ىك حنيف الشاعر إلى كطنو، كيتمنى الشاعر لك يصبح الحنيف ميرة     

 ليركبيا شكقو كيكصمو إلى كطنو، يقكؿ:
 مف السماوي   وزِ الم   عمةُ ما شُ 

 نا ..تِ لوزَ  ّوارِ نُ 
 يرًة،جناحا مُ  الحنيفَ  تَ لي

                                                           
 .2/73الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة ، ( 1)
 .2/101ـ.ف،الخطيب،  (2)
 .2/105 ،ـ.ف الخطيب(3)
 .31ص،النقد األدبي ،أميف، أحمد ( 4)
 .2/105 ،ـ . س الخطيب،( 5)
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 (1)وقي،عتمي تَ ييما يَ وقَ فعمى تَ 
كيتمنى لك كاف ليمكنة في كطنو كلكف ما ىذا كمو سكل أحبلـ  ،لقد عاد مرة أخرل ليحمـ بالعكدة      

أغرؽ(، ككذلؾ  ،أفنى، أحمـ  ،لقد عبر عف ىذه األحبلـ بالفعؿ المضارع) أصير ،غارؽ فييا الشاعر
 يقكؿ: ،يستحيؿ تحقيقو ،ـ مرران ككأٌنما الكطف ما عاد سكل حمـ لوركز عمى كممة الحم

 

 ٍة،مضَ في وَ  ،حُمـُ أف أَ ،ـُ وأحمُ 

 إلى ليمونةٍ  أّني أصيرُ 

 ..في البحرِ  تْ رَ أزىَ 

 أنا، ييَ فَ 

 ى،فنَ أَ 

 (2)أحالمي .. وأ رُؽ في فيروزِ 

نو إلى فمسطيف  ال يحتاج جاء الصراع الداخمي كاضحان معبران عف حني ألقاؾ" لوميتاً كفي قصيدة "   
أنيا فجرت عمى الدكاـ  التجارب المريرة النادرة تفجر أكألف " ك فالعنكاف داؿ كمعبر ،إلى تكضيح

(3)لى استعادة األمكنة التي تكحدناإعكف في خضـ العذاب ك الذاكرة المكانية ككأننا مدف
 رجز(ػ)ال، يقكؿ:" 

 لقاؾَ لو مي تًا يا وطني أَ 

 عمى ِرمشيفِ  لو أمشي لؾ الدنيا

 في خاطرةٍ  لو آتيؾَ 

 لو ىاجسًا أعبر في باِؿ الر بى

 فنًة مف الثرىلو حَ 

 الريح ُعمرىا نوفِ ىائمًة عمى جُ 
                                                           

 .2/105األعماؿ الشعرية الكاممة ،  ،الخطيب( 1)
 .2/105، ـ.فالخطيب، ( 2)
 . 2012 ،جامعة بير زيت-فمسطيف  ،عبد ربو، ليانة،  المكاف كتحكالتو عند محمكد دركيش ( 3)
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 .. وتنتيي إلى ثراؾِ 

 ..ذاؾَ   يرَ  الوجودِ  يدُ ال َأناشِ 

 (1).؟؟. .. أف أراؾْ  فيؾَ  يعَ أف أشِ 

خمي عبر مشاىد كلكحات عرضيا " جاء الصراع الدا المدينة الضائعة المفتاحكفي قصيدة "   
افتتح القصيدة بالفعؿ الماضي "كاف" كالزمف "األمس" ليظير  ،ليعبر عف حكايتو كحكاية شعبو ،الشاعر

 يقكؿ: ،لنا حالو في المساء عند فرحو كبكائو ففي المكحة األكلى

 أبكي إذا أحزفُ  باألمسِ  كنتُ 

ذا أفرحُ   بكي .... أَ  وا 

 تاريخي (2)الميؿِ  يدُ كاف سُ 

 (3)مكي ..مُ  زف األرضِ وحُ 

 يقكؿ: ،يتكاصؿ الشاعر مع قصة السيد المسيح ليسرد لنا حكايتو

ـ    بي لمّطورِ  يءَ جِ  يوماً  ث

 وِؾ ..شَ  ... وفي إكميؿِ اسٍ ر  حُ  مةِ في ثُ 

 -ب اَس رَ بَ  ف دوفِ مِ  -وديتُ أف نُ  يوـَ 

 باسمي رطةِ لدى الشُ  وُسم يتُ 

 (4)مي!!..ة أُ شا ُمقم َ  معُ .. إذا الدَ خانني الدمعُ 

 تصاعد الحدث ليرسـ لنا الشاعر في ىذه المكحة صكرتو حيث أصبحت جفكنو جميدان كحجران، يقكؿ:

                                                           
 .108-2/107الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة،  (1)
(2 ) .  سيد الميؿ: األرؽ كعدـ النـك

 .2/273، ـ . سالخطيب،  ( 3)
 .2/273، ـ . سالخطيب،  ( 4)
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 عمانًا..نَ  غرؾِ رياني عمى ثَ وأنا السافُح شِ 

 ..زىرْ  يجافَ تِ  ؾِ درِ وفي صَ 

 (1)..رْ جَ ميدًا .. وحَ جَ  جفنايَ  صارَ 

 تعبر عف ذاتيا فيك)يبكي، ألـ، لسعات، ليؿ،فكمماتو تصرخ ك  ،ل األلـ الذم يشعر بومدكنرل ىنا    
 كبريت، بري ة (، يقكؿ:

 موعيضُ  اآلف أبكي مف مساميرِ  عمتُ وجَ 

 موعي..ودُ 

 ..إبرْ  سعاتِ بريتًا، ولَ كِ  مبيِ في قَ   رفَ صِ 

  

 

ي ةِ في بَ  ،وأنا الضاربُ    ،الميؿِ  ر 

 (2)أثرْ  يرِ عمى  َ 

ر" مجازر تمك المجازر فالفمسطيني أصبح قرابيف يتذكر ما حصؿ في "دير ياسيف" ك كاقعة "بحر البق
 يقكؿ: ،يقدميا العدك في أعياده

 جيعِ النَ  طوفافِ " بِ ياسيفَ  فت بي"ديرُ ذَ قَ 

 موعي..قُ وَ 

 (3)"!!..رْ قَ البَ  حرِ عمى "بَ  بحِ الصُ  يابسةَ  ضي عتُ 

                                                           
 .2/273 ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،الخطيب ( 1)
 .2/274 ،ف الخطيب، ـ. ( 2)
 2/274ـ . ف،الخطيب،  (3)
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اـ يعتمد ما د ،"األفكار التي ىي جزء مف عناصر الشعر،ف يسمك بعاطفتو كأفكارهأاستطاع الشاعر 

كىنا نستطيع القكؿ" أف قيمة األديب الكبرل ،(1)كأف يسمك الشعر بسمك األفكار " ،عمى المغة كالكبلـ

 .(2)إنما تقاس بمقدار اتصالو بالنبع مف كراء الحكاجز كالسدكد"

عبر مكقفو الرافض لفكرة ،تجمى الصراع الداخمي عند الشاعر  جبيتي تنكر الخيانة"كفي قصيدة "   
يقكؿ في مقدمة القصيدة "عدت إلى حجرتي الدمشقية الصغيرة  ،بأنيـ مستقمكف استقبلالن  تامان  العرب

 ،قاتمة ،في سكؽ ساركجة" أعزم النفس بكضع ىذه القصيدة شبو البكائية .. ضمف حالة مف القير

 )الخفيؼ(يقكؿ: ،(3)حالكة الخكاطر كاألفكار" ،قابضة

 ساُء عمى األفؽِ نشُر المَ عندما يَ 

 روبِ الغُ  الـِ ف ظَ يف مِ ناحَ جَ                              

 ، لمسفحِ عذ بُ المُ  ُشرُد الشاعرُ يَ 

 الكئيبِ  مع الخياؿِ  ،حيداً وَ                            

 آهٍ  فقةُ يتونٍة، وخَ زَ  ذعُ جِ 

 ذيبِ  رخةُ وصَ  ،الُمنى موعِ في ضُ                                     

 ميؽٌ عَ   ياؿِ وانطالٌؽ مع الخ

 (4)جن ٌح في الُغيوبِ وانسراٌح مُ                                  

عند المساء، عندما كاف كحيدان، معذبان، بعد أف جعؿ المساء  ،لقد عبر الشاعر عما يدكر في خاطره   
فيك  ،فالشاعر استخدـ  كممات تدؿ عمى مدل الحالة التي كاف بيا ،طائران يفرد جناحيف مف الغركب

 "معذب، كحيد "حتى الخياؿ الذم لجأ لو خياؿ كئيب ال معنى لو.

                                                           
 .371ص ،النقد األدبي الحديث،يميىبلؿ، محمد غن (1)
 .25ص،1980،،بيركت4ط،)أصكلو كمناىجو(،النقد األدبي،قطب، سيد ( 2)
 .2/95 ،الخطيب، األعماؿ الشعرية الكاممة (3)
 .1/97ـ . ف، الخطيب،  (4)
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مكانان  ،في داخمو عبر تساؤلو المستمر عف أىؿ كطنو المشرديف ليجعؿ مف المنفىيتنامى الصراع    
 لممكت كالغربة، يقكؿ:

 يا َلُدنياي .. عالـٌ ُمغمُؽ السر  
 المبيبِ  ،يبِ صي  عمى المبعَ                                 

 والن فيَ  أىمي ؟! َتوز عوا الموتَ  أيفَ 
 (1)ريبِ ُأفٍؽ  َ  ؿِ عيدًا في كُ بَ                                

ؿ يستدلكف بو لقد طمست الرماؿ آثار أقداميـ، مما ال يتيح ليـ العكدة ثانية ذلؾ أنو لـ يعد ليـ دلي   
 كىك أكيد بأنو قريب، يقكؿ: ،لعناءالشاعر في سنيف عمره سكل ار لـ ي ،عمى الطريؽ

  
 تمؾ آثاُرىـ تضيُع عمى الرمؿِ  

 ىيبِ الرَ  تاهِ خطوي عمى المَ كَ                               
،  فأبصَ كـ تأم مت في سِ   رتُ ني 
 (2)ريبِ د  قَ جِ  ناءِ داَر الفَ جِ                           

  فمرة شكؾ كنار كصمبتظير عنده عبر كمماتو كالضيؽ، ل تتداخؿ لدل الشاعر مشاعر اليأس   
كحياة تكاد ال يككف فييا أم بصيص أمؿ، كيختـ ىذه األبيات بتحكيؿ الصراع مف داخمي إلى 

 عبر سؤاؿ الحاكميف عف ذنبو الذم جعمو آثمان مطاردان كمشردان عف كطنو، يقكؿ: ،خارجي

 ضائٌؽ ىكذا، كأف  حياتي

 حجوبِ ر ىا المَ سفرت لي عف سِ أَ                               

 نياعف الدُ  ثمما ُأساؽُ يائٌس مِ 

 التعذيبِ  ريبًا في ساحةِ  َ                        

 والنارِ  رقدي عمى الشوؾِ ىا ُىنا مَ 

 الصميبِ  راعِ في ذِ  وعينايَ                        

 نيمًا  ير أَ آثِ  بما كنتُ رُ 
                                                           

 .98-1/97 األعماؿ الشعرية الكاممة، الخطيب، ( 1)
 .1/98، ـ . فالخطيب،  ( 2)
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 (1): أيف ذُنوبي ؟!أُؿ الحاكميفَ أس                                

عف انفعاالتو كأحاسيسو عبر الزخـ اإليقاعي في ىذه األبيات التي كرر فييا عبارات  عبر الشاعر   
منامو)شكؾ كنار(،"فمف  )ضائؽ،كيائس،كغريب (،فيك دالة عمى ىذه االنفعاالت كاألحاسيس،

ال ف ،ر مكقفان ما إزاء الحياةالضركرم أف يجسد الشاع نو ال يعدك ككنو نصكصان فارغة مف جذكة إكا 

 .(2)الركح كرصفان ألحجار المغة"

كفي جزء  آخر مف القصيدة يستخدـ الشاعر أسمكب االستفياـ ليظير صراعو الداخمي عبر حنينو    
إلى كطنو، ليعكد بالذكرل إلى أياـ الطفكلة، كأحبلميا التي لـ تعد سكل فراش تساقط كتيادل في النار، 

 يقكؿ:

 ميعادي رتقالَة الكوخِ أيف يا بُ 
 بيبيحَ  يؼَ طَ  ممحيفَ أما تَ                              
 خطوا رفيقاً يَ  ساعيًا في الظالـِ 
 الرقيبِ  انتباهِ  بالحصى، خشيةَ                                    

 رب سيؿٍ فولتي قُ أيف رؤيا طُ 
 شيبِ العَ  لرياضِ ا ؿِ مَ خوعمى مُ                                 

 أسرابُ  ،غيرةُ أحالمي الصَ  ؾَ مِ ت

 (3)فراٍش تمر  ت في المييب                              
فاألرض لـ تكف سكل أرض ممحمة خالية  ،لقد رسـ الشاعر لكطنو أجمؿ الصكر رغـ بؤسو كألمو   

 مف العشب كالخضرة كالماء.
عبر عف آرائو مف خبلؿ  نجد أف الشاعر ،بعد استعراضنا لمشخصيات كالحكار كالصراع    

كما جاءت معبرة كذلؾ  ،منيا الرمزية التي عبر عف العدك بيا في أكثر مف قصيدة ،شخصيات متنكعة
كما استطاع مف خبلؿ الشخصيات األسطكرية أف يعمف ثكرتو  ،عف المناضميف مف أبناء األمة العربية

كشخصيات ،التاريخية بمكاقؼ مغايرة لما كانت عميو كجاء بالشخصيات ،عمى العدك كاألنظمة العربية

                                                           
 .1/98شعرية الكاممةاألعماؿ ال ،الخطيب (1)
 .90الشعر كالتمقي، ص ،جعفر العبلؽ،  (2)
 .1/99 ـ . س،الخطيب،  (3)
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كظير بنكعيو الخارجي كعبر بو عف حنينو ،محركان لمحدث في القصائدربط نفسو بيا .كما جاء الحكار 
 ناتو كآالمو .اكجاء الحكار الداخمي معبران عف مع،كرفض األنظمة العربية لو،لمكطف

ستطاع أف يمزجو بالعناصر األخرل لمقصيدة لتتظافر كا ،كبرز الصراع بنكعيو الداخمي كالخارجي   
كسكاء أكانت ىذه العناصر متحدة أـ متفرقة استطاع  ،مع بعضيا كتخرج القصائد في أجمؿ صكرة

 لنتفاعؿ معو كمع القضية في أغمب القصائد . ،الخطيب أف يكصؿ رسالتو لنا
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 الػخػاتػمػة
التي عبر مف خبلؿ عناصرىا  ،عر يكسؼ الخطيبرصدت الدراسة ظاىرة النزعة الدرامية عند الشا
 :تيةكخمصت إلى النتائج ا ،ع السياسيعف العديد مف أرائو كآمالو كمكاقفو الرافضة لمكاق

ليكشؼ مف خبللو عف  ،نجح الشاعر في تكظيؼ الحدث بأنكاعو تكظيفان فنيان نابضان بالحياة  -1
ضارعة ليعطي القصيدة حركة ك ليخيؿ لمقارئ أف كجاءت األحداث بأفعاؿ ماضية أك م ،مكاقفو كآراءه

كالحدث حرؾ الشخصيات كنقميا ،شريطان مصكران يمر مف أمامو كأنو يشاركو في الحدث كيتفاعؿ معو
 مف السككف لمحركة .

فاألمكنة  ،جاء حضكر المكاف كاضحان في قصائد الشاعر، كتنكعت األماكف بتنكع  حمِّو كترحالو-2
كلكف كؿ  األماكف لـ تعكضو عف كطنو الذم ظؿ في نفسو األجمؿ كما ،عميو كاف ليا ألثر النفسي

 سكاه ما ىي إال صحراء قاحمة كمظممة كمقفرة خالية حتى مف المشاعر.

لقد ربط الزمف الحاضر بالماضي ليسقط مف خبللو جاـ غضبو، عمى مف رضكا باليزائـ -3
ه أزمنة معينة حاممة معيا داللة عمى المجازر كاالنكسارات كجعميا صفة مبلزمة لو، كتجمت في قصائد
 كالقتؿ كأنيا أزمنة لتقديـ القرابيف مف القتمى كالمظمكميف.

كما عبرت  ،اليا في أرض الكطفارتكزت قصائده عمى شخصية أك أكثر، كعبرت عف أحبلميا كآم-4
 خذ نصر ة منيا التاريخية مثؿ نبك راء دينية كسياسية كفكرية كالشخصيات جاءت متنكعآعف 
ليا مثؿ شخصية المتنبي أك ليضعيا بمكقؼ مغاير ، ألمو التي استحضرىا ليشكك صيات األدبيةكالشخ

كشخصيات رمزية جاءت معبرة عف فكرة كاضحة كرسالة أراد الشاعر  عٌما كانت عميو كياركف الرشيد،
 عينو. أف يكصميا، كشخصيات مف الحاضر ارتبطت بحكايا كقصص حقيقية عايشيا الشاعر بأـ

كظير صراعو مع نفسو كمع المكاقؼ المتخاذلة مف قبؿ  ،كتنكعت أكجو الصراع عند الشاعر-5
 الحكاـ كامتاز الصراع بالتكتر كاالضطراب كالحركة السريعة المعبرة عنو.

كعنصر الحكار الخارجي كاف مكظفان بأسمكب فني كجميؿ نقؿ مف خبللو مكقفان جادان كرؤية -6
يات كعر فنا بطبيعتيا مف خبلؿ أفعاليا كأقكاليا، كأسمعنا الشاعر صكتو عبر كاضحة، كعكس الشخص

 الحكار الداخمي كلـ يسمح ألحد أف يقاطعو حتى ينيي رسالتو.
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 التوصيات:
 كأكصي في نياية بحثي :

بعمؿ الدراسات  ،نصافو كغيره مف الشعراءا  ـ التركيز عمى شعر يكسؼ الخطيب ك ف يتأ -
 المتنكعة حكؿ شعره.

 ذلؾ لجماؿ قصائده كمدل تعبيرىا عف حب الكطف  ،راج شعره في الكتب الجامعية كالمدرسيةدإ -

عطا - دراج اسمو في مكسكعة إعادة النظر في إمف خبلؿ  ،مف حقو عمينا ان جزء ؤهإنصافو كا 
 الشعراء العرب.
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