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حتليل داللة االلتفات يف صيغ الضمائر يف أشعار حممود الدرويش املختارة
فاطمه لطفي گودرزي
فابيه بنت احلاج فابيه

*

**

امللخص
يعد االلتفات من أبرز التقنيات الفنية اليت عين بها أصحاب الشعر القديم واحلديث ،وهذا النوع مينح النص ثراءً وغنىً ،ويسهم يف النأي
به عن حدود املباشرة واخلطابة .لذلك تتناول الدراسة مجاليات التفات الضمائر يف ديوان "هي أغنية  ...هي أغنية" و"أحد عشر كوكباً"
و"اجلدارية" للشاعر حممود الدرويش ،والغاية من دراسة النص وحتليله هي حماولة لفهم النص وتبينه من خالل مكوناته عرب الدخول إىل عامل
النص ،وإضاءته وكشف أسراره اللغوية وتفسري نظام بنائه ،وطريقة ترتيبه ،وإدراك العالقات فيه ،بعيداً عن شرح املفردات وحتويل البيت
من الشعر إىل النثر.
وقد مت اختيار ثالثة دواوينه الشعرية ،من أجل حتليلها والوقوف عليها تعبريياً وتأثريياً يف السياقات الشعرية اليت متثلت فيها صورة
االلتفات يف انتقال بني صيغ الضمائر .وقد اعتمدت هذه املقالة على املنهج الوصفي االستقرائي والتحليلي ،حتى يتبني كيفية خروج النص
عن اللغة املعيارية ،أو انتهاكه للصياغة املألوفة يف االستعمال العادي ملعرفة القيمة الفنية لشعر الشاعر املعاصر ومدى إبداعه البالغي
واستطاعة هذا الشاعر تطبيق مفهوم البالغة األصيل على نتاجه األدبي ،وأغراض االلتفات البالغية يف شعره .وبعد التحليل تقوم بتصنيف
أنواع االلتفاتات الواردة فيها يف جدول خاص وحتصى باملئوية حتى تكون توضيحاً كمياً مميزاً بني طريقة توظيفه يف القصيدة التقليدية ومثيلتها
يف نظريتها احلداثية وأبرز مسة متيّزت بها هذه الدراسة هو أنّها حصلت على مضمون الشعر احلديث‘ كما جندها يف دراسة الشعر العربي
القديم .ومن أهم البواعث اليت برزت يف الشعر من خالل دراسة أنواع االلتفات يف الضمائر ميكن اإلشارة إىل املبالغة ،والتصريح،
والتخصيص ،والتنبيه للمتلقي.
املفردات الرئيسية :أغراض الضمائر ،االلتفات ،الدّاللة.

ــ تاريخ التسلم 318/7/82 :هـ .ش؛ تاريخ القبول 313/ / 1 :هـ .ش.
* طالبة الدكتوراه يف اللغة العربية وآدابها.
** أستاذة جبامعة برتا ماليزيا.

Email: f.1348@yahoo.com

601

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  3414ـ  3411هـ .ق3192 /هـ .ش) ـ العدد 9

املقدمة
االلتفات من الظّواهر البالغية اليت درسها البلغاء من قديم الزمن،ال بدّ لنا وحنن نريد أن ندرس ظاهرة االلتفات يف شعر حممود
درويش ،من أن حندد مفهومها الذي نقصده ،ومكانتها ،وظائفها ،وأقسامها ،وتطور مصلطحها البالغي وذلك منذ نشأتها ،حتى
نضجها واكتماهلا وكذلك أغراضها وفوائدها.
يعدّ االلتفات واحدة من التقنيات الفنية اليت توظف يف النص الشعري من أجل إعالء بنيانه اجلمالي يف املقام األول ،كما أنه
جزء من اسرتاتيجية االحنراف القائمة على مغايرة اللغة الشعرية للخطاب االتصالي .فلقد استقر هذا املصطلح واستخداماته عند
علماء البالغة قدمياً وحديثاً؛ ومن أوائل مَن تكلّم فيه مباشرةً بهذه التسمية ابن املعتز (ت812هـ) يف كتابه البديع ،وقد عدَهُ من
"حماسن الكالم والشعر" (ابن املعتز 111،م،ص .) 58

والتحسني من شأنه أن يصحبه تأثريٌ معيّنٌ ،لذلك عين القدماء بظاهرة االلتفات باعتبارها ظاهرة تعبريية ،هلا أهميتها فيما حتدثه
من أثر يف املتلقي؛ ففي تفسري الكشاف أنّ «لاللتفات تأثرياً نفسيّاً من تطرية لنشاط السامع ،وإيقاظٍ إىل الكالم» (الزخمشري 115 ،م ،ج ،

ص  .)841على ما يبدو يأتي التأثري نتيجة لتحول األسلوب فيتيقظ له السامع لعدم اسرتسال سري الكالم على منوال واحد .ثمّ جهد
علماء فى فائدة االلتفات ،وهي فائدة دالالتها ،وهي مقصورة على العناية باملعنى املقصود ،منهم ابن األثري اجلزري .واملراد باملعنى
املقصود كما قال التهانوي ،يف موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (التهانوي 112،م ،ص  ،) 28هو ما يُعرف عند
املتأخّرين املعاني الثواني ،وهو ما أمساه عبد القاهر اجلرجاني مبعنى املعنى .وال يتوصّل إىل معنى املعنى إالّ بعد أن يعقل اللفظ معنىً
ثمّ يُفضي ذلك املعنى إىل معنى آخر.
حدود البحث
لقد آثرت هذا األسلوب يف حتديد موضوع الدراسة أي طريقة هؤالء القدامى ،القتناعي بأنّ األثر األدبي له من اخلصائص
النوعية ما جيعل استنـزاف كل طاقاته التعبريية واجلمالية أمراً يستعصي على الناقد الواحد ،وحيتجب من دون وجهة نظر مفردة وبها
سيتناول هذا البحث اجلانب الدالليّ لاللتفات (= مدلول االلتفات) يف أشعار حممود درويش الشاعر املعاصر وقد توقف البحث
أمام هذا األسلوب وهو يدرس تطور السرد يف األشعار الفلسطينية ،وسيشري إىل أسقية درويش يف "أحد عشر كوكبا" و"هي أغنية ...
هي أغنية" ،و"اجلدارية" .كما أنه يهتم أيضاً باجلانب التأثريي يف املتلقي والسامع لدالالت االلتفات الوارد يف الشعر .ألنَ االلتفات
هو جسر االرتباط بني األسلوب واخلاصيّة التعبريية ،ومن هنا يبحث هذا البحث موضوع "االلتفات" بالغياً ،ذلك الذي يتشكل يف
النص بناه األسلوبية ،باعثاً أولياً يف ولوج دائرة هذا املوضوع ،وقد أخذ التنظري فيه اجلزء الغالب أوالً ثم االنعكاسات التطبيقية
لذلك النظرية ثانياً.
يتحدث البحث عن أسلوب االلتفات يف أشعار حممود درويش دون غريه من املوضوعات وذلك ألن لاللتفات أهمية يف
استطاعة الشاعر وقدرته على أن يعرب عما خيتلج يف نفسه من معان ورؤىً داخلية تكمن وراء النص اخلارجي؛ أي أنّ هناك حافزاً
داخلياً النتقال الشاعر من أسلوب إىل آخر لكي يتم التوصل إىل املعنى الذي يقصده.
لقد أورد البالغيون كثرياً من صور ظاهرة االلتفات يف القرآن الكريم ،غري أن إيرادهم كان لتلك الصور من أجل حتليلها
والوقوف على دورها التعبريي والتأثريي يف السياقات اليت وردت فيها ،ومل يكن يف الشعر كثرياً ،ومن هذه الصور :صيغ أنواع
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الضمائر وبيان أغراضها ودالالتها وفوائدها من قصد الشاعر يف نصوصه الشعرية وتطبيقها على ثالثة دواوين من أشعار درويش،
وهي :ديوان "هي أغنية  ...هي أغنية" ( 128م) ،وديوان "أحد عشركوكبا" ( 113م) وديوان "اجلدارية" (8111م) .ولتحديد هذه
الدواوين الثالثة من إبداعات درويش الرائعة دون غريها دافع وهو :أنها متثل أسلوب الشاعر يف صياغته الشعرية ،وتبني بيئة
االحتالل حيث يتميّز بصياغة قويّة.
منهج البحث
ومن حيث املنهج فقد طبق البحث املنهج التحليلي التطبيقي الذي جيمع بني النظرية والتطبيق ،وقد استعانت الباحثة يف حتليل
وت عليل النصوص بالدراسات النقدية احلديثة والدراسات اللغوية والسرية الذاتية للشاعر حممود درويش .وأما الشواهد اليت ختضع
للتحليل ،فقد اقتصرت الباحثة يف هذا الصدد على األبيات اليت كان االلتفات فى أنواع الضمائر فيها بارزاً لقرب املسافة بني
أسلوبني من خطابٍ إىل غيبةٍ ،أو من غيبةٍ إىل تكلّم ،ومن املظهر إلي املضمر أضف إىل ذلك أن البحث التزم مبفهوم البالغيني
القدماء واحملدثني لاللتفات وأسلوب شرحهم وتطبيقهم له.
ويقال إن ظاهرة االلتفات صفة أسلوبية منقولة عن اآلداب األجنبية ،وفدت مع األنواع األدبية اليت دخلت األدب العربي،
كالقصة والرواية واملسرحية ،لكن مراجعة سريعة للرتاث البالغي تثبت أنها صفة أسلوبية راسخة األصول يف اللغة العربية .وقد
اعتقد البالغيون العرب أنها مسة بالغية مقصورة على العربية دون غريها من اللغات .ويكاد العلوي يردّد عبارات ابن األثري يف هذا
الصدد حيث يقول« :وال شكّ أنّ االلتفات خمصوص باللغة العربية» (العلوي ، 123،ج ،8ص  3ـ .) 38

الدراسات السابقة
نال االلتفات عناية كبرية عند املفسرين والبالغيني ،فبعد دراسة مستضيفة حول االلتفات يف الدراسات السابقة من الكتب
الرتاثية واحلديثة تالحظ الباحثة أنّ هناك مؤلفات كثرية من الكتب والرسائل اجلامعية واملقاالت العلمية عن االلتفات منها:
ـ أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية حلسن طبل ( 112م)
ـ األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية لفتح اهلل أمحد سليمان ( 111م)
ـ جدلية اإلفراد والرتكيب حملمدعبداملطلب ( 115م)
والرسائل اجلامعية مثل:
ـ رسالة دكتوراة أسلوب االلتفات يف شعرالرواد العراقيني ،دراسة شاملة لوليد احلمداني
ـ رسالة دكتوراة أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري لشيماء حممد كاظم الزبيدي (8115م)
واملقاالت العلمية مثل:
ـ «فوائد االلتفات ومقاصده يف القرآن الكريم» حملجوب احلسن حممد (  11م).
ـ «االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب يف القرآن الكريم» لعادل الصعدي (8112م).
فهذه الدراسات اليت ذكرناها ودراسات أخرى موجودة يف البحث كانت خري زاد يف الغوص يف حبر األشعار احملدثني خاصة
حممود درويش .ومثة أمور مل تذكر يف الدراسات السابقة واليت سنتطرق إليها من خالل البحث.
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االلتفات لغةً واصطالحاً
إن تتبع مضامني كلمة االلتفات يف لسان العرب يقودنا إىل أن املادة اللغوية لاللتفات مأخوذة من الفعل (لفت)« ،وهو يدلُ على
ت الشيء لويته ،ولفتُ فالنا عن رأيه صرفته ،ولفت وجهه عن القوم صرفه ،والتفت التفاتا والتفت
اللّيّ وصرف الشيء عن الطريقة املستقيمة ،ومنه لف ُ

أكثر منه ،وتلفـّت إىل الشيء والتفت إليه :صرف وجهه عن القوم ،والتفت عنه :أعرض» (ابن منظور8111 ،م ،ج ،8ص  .)5أمّا من حيث
االصطالح فهو مبعنى «االنتقال من أسلوب إىل آخر أو االنصراف عنه إىل آخر» (رشيد فاحل 124،م ،ص ،)22
ومن خالل تتبّع البالغيني للمفهوم االصطالحي لاللتفات ومراحل تطوره تبيّن أن املادة اللغوية أو املعجمية لاللتفات تدور
عموماً حول حمور داللي واحد وهو التحول أو االحنراف عن املألوف من القيم أو األوضاع أو أمناط السلوك ،وهو ما يربر إيثاره يف
تسمية تلك الظاهرة اليت بصددها واليت تتمثل يف كل حتول أسلوبي أو احنراف عن منط من أمناط اللغة .ويبدو من املعنى اللغوي أن
االلتفات االصطالحي ذو عالقة وثِيقة مبعنى االنصراف ،ولعل هذا هو السبب يف أن ابن وهب أطلق على هذه الظاهرة األسلوبية
ي «االنصراف» (أمحد مطلوب 121،م ،ص.) 74
«الصرف» وأطلق ابن منقذ وابن شيث القرش ّ

وقد أشار البالغيون إىل هذا املعنى اللغوي يف دراستهم عن االلتفات ،منهم جاء ابن األثري (237هـ) فدرس االلتفات دراسة
مستفيضةً ومبدلول واسعٍ وجاء مصطلح االلتفات البالغي ،بوصفه االنتقال يف الكالم من أسلوب إىل أسلوب ،متصال مبعناه
اللغوي ،وهو ما أوضحه بقوله« :وحقيقته (االلتفات) مأخوذة من التفات اإلنسان عن ميينه ومشاله ،فهو يقبل بوجه تارة كذا ،وتارة كذا،
وكذلك يكون هذا النوع من الكالم خاصة؛ ألنه ينتقل فيه عن صيغة إىل صيغة ،كاالنتقال من خطاب حاضر إىل غائب ،أو من خطاب غائب إىل
حاضر ،أو من فعل ماض إىل مستقبل ،أو من مستقبل إىل ماض أو غري ذلك» (ابن األثري 3 8 ،هـ ،ج ،8ص .)3

وأمّا االلتفات عند البالغني احملدثني فهو مبعنى االحنراف عن املألوف اللغوي ،وأنّ هناك مستوى منحرفاً عن املستوى العادي
للغة ،وأدرك البالغون احملدثون أنّ املستوى الفين ال يتحقق إال بتجاوز املألوف ،ولذلك كان البحث عن الغايات اجلمالية اليت
يهدف إليها املنشئ من إيراد البيت الشعري أو العبارة على هذه الصورة غري املألوفة.
شرط االلتفات
جند هنا شرط االلتفات عاماً وهو:
األوّل :أن يكون الضمري يف املنتقل إليه عائداً يف األمر نفسه إىل املنتقل عنه وإالّ يلزم عليه أن يكون يف عبارة (أنت صديقي)
االلتفات (الزركشي 31 ،هـ  ،ج ،3ص  33واملصدر نفسه ،ج ،8ص .)838

الثاني :أن يكون يف مجلتني ـ أيكالمني مستقلني ـ حتى ميتنع بني الشرط وجوابه (الزركشي 157،م ،ج ،3ص  .)33ولكن
خالف الزركشي الشرط الثاني وقال :إن هذا قد وقع يف القرآن الكريم يف كالم واحد وإن مل يكن بني جزئي اجلملة ،كقوله سبحانه
تعاىل :وَاّلَذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اّلّلَهِ وَّلِقَائِهِ أُوّلَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُوّلئِكَ ّلَهُمْ عَذَابٌ أَّلِيمٌ( العنكبوت )83:ووَمَا كَانَ رَبُكَ

كنَا مُ ْهّلِكِي اّلْ ُقرَىٰ إِّلَا وََأ ْهّلُهَا ظَاّلِمُونَ( .القصص.)51 :
ث فِي أُمِهَا رَسُوّلًا يَ ْتّلُو َعّلَيْهِمْ آيَا ِتنَا وَمَا ُ
مُ ْهّلِكَ اّلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَ َ
االلتفات يف الضمائر
االلتفات يف هذه الطريقة يعين أن ينتقل الكالم من صيغة إىل أخرى "كاالنتقال من ضمري التكلم إىل ضمري اخلطاب ألنّ اهلدف
من دراسة النص اإلبداعي هو الوصول إىل مراد املبدع يف هذا النص .وإذا كانت الضمائر عنصراً من عناصر النص ،فإنّ التعرف
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عليها ليس باعتبارها بنية سطحية فقط ،بل كونها بنية عميقة 8تعطي تصوراً مهماً لفهم النص ،كما أنّ حركة الضمائر ليست أداة
خارجية ،بل مستوى دراسياً مهماً يف فهم النص ،وإنّ التعرف عليها تعطينا بعداً آخر من أبعاد القراءة اإلبداعية.
يرى األستاذ سعيد الغامني أنّ « الضمري اللغوي ينطوي على ازدواجية صرحية ،فهو كلي يف اللغة ،جزئي يف الكالم( :أنا) أو (أنت) أو (هو)
ضمائر ميكن أن يقوهلا أيّ شخصٍ فتعنيه بذاته .وهذه االزدواجية اليت حيملها الضمري تسمح أن منيّز بني الضمري والشخص .فالضمري هوامللفوظ
اللغوي يف صيغة املعروف (أنا ـ أنت ـ هو) والشخص هو املعنى اخلارجي ،والعالقات اللغوية الداخلية هي اليت حتدد الضمري ،والعالقات اللغوية

اخلارجية هي اليت حتدد الشخص» (كنوني 117 ،م ،ص  ،) 25إالّ أنّ هذه الضمائر شأنها شأن أية ظاهرة لغوية أخرى ميكن أن خترج من
نطاقها احملدود داخل اجلملة النحوية التقليدية لرتبط بأعلى مناذجها باملعنى الداخلي لقصيدة ووفق رؤية الشاعر للنص الذي ينشئه
من جهة وما يريد أن يوصله جلمهوره املتلقي من جهة أخرى ،ألنّ « االلتفات من الفنون ذات األثر الفعّال يف تنويع أمناط الكالم تلبية

لبواعث نفسية شتى» (جليل رشيد فاحل.)25 : 124 ،
إضافة إىل ذلك جند أن االنتقال من ضمري إىل آخر يعد منبهاً للقارئ ألننا نعرف أن االلتفات يعد كسراً للسياق اللغوي داخل
النص الشعري وهو الدافع جلذب االنتباه ،ألن السياق إذا ما استمر على وفق نسق بعينه سيكون سياقاً مشبعاً (سليمان 111،م ،ص

 .)881لذلك فإن حلظة االنتقال هذه تعد خروجاً على املألوف ،إنّه خروجٌ يهدف إىل حتقيق منافع داللية متعددة الفتة النتباه القارئ
(عبد املطلب 124،م ،ص  814ـ .)815

قال عادل األسطة يف مقالته عن حممود درويش بأنه رمبا كان يف "يوميات احلزن العادي" ( 173م) أول كاتب فلسطيين استخدم
أسلوب ضمري املخاطب الوهمي .هنا كان درويش املرسِل واملرسَل إليه معاً.
يعدّ االلتفات من عناصر التشويق يف النص الشعري ،وهو انتقال يضيف على اللغة شيئاً من احليوية يف سياقها اللغوي؛وهو ما
قصده حممود درويش يف استخدام أسلوب االلتفات يف الضمائر ،فهو أحد التقنيات األسلوبية اليت تظهر قدرة املبدع على «التصرف

واالفتنان يف وجوه الكالم» (الزخمشري ، 115،ج ،3ص  ،)28لذا يف االنتقال فائدة يف الكالم وهذا ما أكده حازم القرطاجين حيث
يقول«:وهم يسأمون االستمرار على ضمري متكلم أو ضمري خماطب ،فينتقلون من اخلطاب إىل الغيبة ،وكذلك يتالعب املتكلم بضمريه؛ فتارة جيعله
تاءً على جهة اإلخبار عن نفسه ،وتارة جيعله كافاً فيجعل نفس ه خماطباً ،وتارةً جيعله هاءً فيقيم نفسه مقام الغائب ،فلذلك كان الكالم املتوالي فيه

ضمري متكلم أو خماطب فقط ال يُستطاب ،وإمنا حيسن االنتقال من بعضها إىل بعضٍ» (القرطاجين ،د.ت  ،ص  .)342وهذا األمر يساعد املتكلم
يف إبقاء أفكاره حمافظة على حرارة تأثريها الشعري يف مجهوره (املتلقي).
وهذا هو ما استحسنه صاحب الربهان (الزركشي 157 ،م ،ص  )3 5وأكد عليه بقول الشاعر:
ال يُصـــلحُ الــــنفن إن كانــــت مصــــرفةً

إال التنقــــــل مــــــن حــــــالٍ إىل حــــــال

وجتدر اإلشارة إىل أن االلتفات بهذه الطريقة يكون وفق أمناط متعددة ،منه ما يكون يف مخسة أبيات خالل املقطع الواحد وهو
ما يسمى بااللتفات السريع ،ومنه ما يكون على مساحة كبرية تستغرق عشرة أبيات خالل املقطع الواحد ،وقد يتجاوز هذا املقطع
إىل مقطع آخر ،ويسمى بااللتفات املمتد (الزبيدي8115 ،م ،ص  ،)31هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تكون هذه الطريقة يف
االلتفات على أنواع منها :املتعارف عليه الشائع وهو االنتقال من اخلطاب إىل التكلم ،ومنه ينتقل فيه الشاعر من اخلطاب إىل
ظاهر اللفظ يف اجلملة.
أن يكون ما من معنى مقدر يف الذهن وال يرد يف ظاهر الكالم.

660

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  3414ـ  3411هـ .ق3192 /هـ .ش) ـ العدد 9

التكلم ثمَ يعود إىل التكلم ،ومن ضمري التكلم إىل ضمري الغيبة واآلخر الذي ينتقل فيه الشاعر من الغيبة إىل اخلطاب ،فلم يكتف

باخلطاب وااللتفات من ضمري الغيبة إىل ضمري التكلم (الشاذلي اهلريشي 11 ،م ،ص  ،) 51وقد توسّع حسن طبل يف كتابه أسلوب
االلتفات يف البالغة القرآنية يف التحول بني أنواع الضمائر الثالثة بصورة أخرى ،ويف تقديره أن االلتفات يف جمال الضمائر يتحقق يف
صوره املختلفة التعبريية التالية (طبل 112 ،م،ص .) 13

أ .بني الغيبة واخلطاب ،ب .بني التكلم واخلطاب ،ج .بني اإلضمار واإلظهار؛واستفادت املقالة آراء كلهم يف التحليل وهلذه
األمور غايات ستبيَن يف املباحث القادمة ،اليت قسّمناها على ما يأتي:
املبحث األول :االلتفات من ضمري التكلم إىل ضمري اخلطاب
قد ورد هذا النوع ألغراض وغايات متعددة حسب املعنى الذي حيدده النص ،وهي :العتاب واللوم ،التنبيه ،التصريح،
النصح واإلرشاد ،واحلثّ على فعل أمر ما.
ويف توظيف حممود درويش لاللتفات تبدو القصيدة أشبه حبلم تناجي فيه نفسها وحتاكمها ،وعند التمعق إىل مجاليات االلتفات
يف أشعاره ،وعلى سبيل املثال يف املقطع "للحقيقة وجهان والثلج أسود" من ديوان "أحد عشر كوكبا" ،جند أنه يصوّر لنا الشاعر
عمل ياسر عرفات مقابل توقيع إتفاقية أوسلو وهو ال يوافق بها .يصوّر فيها من خالل التكلم وبأسلوب ملؤه احلماس واالنفعال
عن حاله ورفضه لتلك اإلتفاقيات ،فهذا األسلوب يعرب عن عمق داللة الغضب الكامن يف النفوس الثائرة بغرض العتاب واللوم،
وبهذا جند أن التفات الشاعر من التكلم الذي يعرب عن حال نفسه سرعان ما حتول إىل اخلطاب املباشر الذي يستدعي استحضار
املخاطب وذلك للتأثري يف اجلماهري آنياً ،وبالعنف مما حيرك فيها العواطف واحلسّ بالرفض عن عمل ما ،كما أ ّن هذا االنتقال الذي
قصده درويش جيعل املتلقي أكثر استثارة وتنبهاً ،وهو ما قصده الشاعر كي يستوحي فيه أبعاد فكرته بشكلٍ دقيقٍ ،وقد جاء فيه قول
الشاعر يف مقطع كاآلتي:
لَم نَستطعْ أ ْن نَفُكَ احلصار
ح فردوسنا لرسول السَالم ،ونَنْجو...
فَلْنُسَلِ ْم مفاتي َ
للحقيقة وجهان ،كان الشِعارُ املُقدَسُ سَيْفاً لَنا (درويش 118،م ،ص .) 2
أثارت هذه القصيدة غضب ياسر عرفات ،ألنه رأى فيها هجوماً شخصيا عليه وعلى مؤمتر السالم ثانياً (عادل األسطة .مقالة ظاهرة

احلذف والتغيري يف مسرية حمموددرويش الشعرية) ،إذ يبدو هذا املقطع واضحاً عن رفض الشاعر التفاقية (أوسلو) حيث عبَر عن رفضه
ذلك األمر بأكثر من طريقة :االنسحاب من اللجنة التنفيذية اليت كان عضواً فيها ،والتعبري عن عدم رضاه من توقيع عرفات على
(أوسلو) عن طريق نظم الشعر .وقد استلهم فيه الشاعر جتربة خروج املسلمني من األندلس ،ورأى بعض قارئي القصيدة ودارسيها
أنها قصيدة تعرب أيضاً عن الراهن ،وأن ملك االحتضار فيها هو ياسر عرفات ،فأعطاه هذه الصفة ليدل على غضبه الكامن يف
نفسه .هلذا أراد درويش من خالل لغة التكلم املذكور شرح حال اللجنة حني إجراء إتفاقية أسلو ،وبعد هذا الشرح اندفع درويش
موجهاً خطاباً مباشراً لقائده قائالً فيه:
ت بقَلْعَتِنا قَبْ َل هذا النَهار؟
وعََليْنا ،فَماذا فَعَلْ َ
ك نَعْشُكَ
ك َتخْشى الشَهادة ،لك َن عرْش َ
لَ ْم تُقات ْل ألنَ َ
ظ العَرشَ ،يا ملكَ االنتظار (املصدر نفسه 118،م ،ص .) 2
ش كَ ْى َتحْف َ
فحمل النَع َ
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قصد من خالل هذه األبيات تنبيه املتلقي بعمل قائده وما يرتتب عليه يف املستقبل ،وكأن الشاعر يتيقن مبا ستؤول إليه األمور
الحقاً .إنّ هذا األسلوب الذي قصده الشاعر درويش جيعل املتلقي «أكثر استثارة وتنبهاً مفعماً باملشاركة احليوية» (هامين 121،م ،ج،8

ص  ،) 47لتقبل النص وفهمه .ونالحظ أن أسلوب التكلم قد استغرق خالل هذا املقطع أربعة أبيات حتى انتقل إىل أسلوب
اخلطاب وهذا النوع من االلتفات يسمى السريع ،وهو على عكس املمتد الذي يستغرق أبياتاً كثريةً .وأيضاً مما جاء فيه قول الشاعر
خرُجُ) من ديوان "هي أغنية  ...هي أغنية" ،فهو ميثّل تلك الصورة ،و من فائدته "التنبيه":
يف قصيدته (سَنَ ْ
سَ َنخْرُجُ؛
ج منّا
قلنا لكم :سوف خنرج منّا قليالً ،سَنَخْرُ ُ
ض نتأمل معنى الدخول ومعنى اخلروج
إىل هامش أبي ٍ
ب أبونا الذي كان فينا إىل أمّه الكلمة
سَ َنخْرُجُ للتوِ .أ َ
وقلنا:
سَنَخْرُجُ؛ فلتفتحوا خطوة لد ٍم فاض عنّا
غطّى مدافعكم .أوقفوا الطائرات املغرية مخن دقائق أخرى (درويش 113،م ،ص .)7

وهنا جند حممود درويش قبل أن يلتفت بأسلوبه إىل خطاب أعدائه يصور لنا حالة املواطنيني يف الوطن ،وهي صورة خروجهم
من موطنهم ،وعدل درويش عن أسلوب التكلم إىل اخلطاب يف القصيدة من البداية حتى نهايتها ليصوّر لنا حالة العدوّ الذي يريد
من الفلسطينني أن خيرجوا من وطنهم على رغم من حبّهم وحنينهم الوافرة إىل بالدهم .وأمَا الفائدة اليت أرادها الشاعر فهي أن
يُعبّر عن الصراع الذي يعانيه بسبب حضور عدوه يف بلده واستيطانه له ،ومن خالل أبياته يستخدم صيغة التكلم حتقيقاً هلذا األمر
وتنبيهاً أيضاً على أنّ العدوّ غاصب أوطانهم ،وبهذه األبيات نشعر أن درويش يبيّن فيها لوعته من زمانه وهو يأمل خبروجهم من
وطنه .فبواسطة االلتفات من التكلم إىل اخلطاب ختتفى مساحة البعد وتتقلص مساحة االغرتاب بني املنفى والوطن ويتحقق الوجود
يف الوطن عرب أسلوب اخلطاب ،كما قال:
فلتفتحوا خطوة لد ٍم فاض عنّا
غطّى مدافعكم .أوقفوا الطائرات املغرية مخن دقائق أخرى
« إنّ االلتفات هنا يقوم بتمييز عناصر داخل السياق ِليَسْهَمَ يف إيضاح غموض النّص الذي حيتضن الشئ ونقيضه» (فكري اجلزار811 ،م ،ص
.) 5

أما االلتفات يف هذا املقطع فهو من النوع السريع ،وجاء ذلك وفقاً للحقيقة اليت أراد الشاعر طرحها خالل هذا العدد احملدود
من األبيات ،وإيصاهلا للمتلقي بشكل مباشر وسريع.
ويف ديوانه اآلخر يف قصيدته "شتاء ريتا" التفت الشاعر من ضمري التكلم إىل ضمري املخاطب وإىل ضمري الغائب بنفس الغرض،
حيث يقول:
«ريتا حتْتسي شاي الصَباح وتُقَشِر التفاحة األوىل بعشر زنابقٍ ،وتقول لي:
ال تقرأ اآلن اجلريدة ،فالطُبول هي الطُبول
ت أنتَ؟
واحلرب ليست مهنيت .وأنا أنا .هل أن َ
أنا هو ،هو من رآ ِك غزالةً ترمي آللئِها عليه
هو مَنْ رأى شهواته جتري وراءكِ الغدير ...
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يأخذُنا الرّحيل يف رحيه ورق ًا ويرمينا أمام فنادق الغرباء
مثل رسائل قرئت على عجلٍ ،أتأخذُني معَك؟
َفأَكون خامت قلبك احلايف ،أتأخذُني معك ( »...درويش 118،م ،ص .)74

نالحظ هنا كثرة استخدام الضمائر حيث جند الشاعر خالل األبيات األوىل يتحدث عن (الذات ـ التكلم) وإنّ غرضه ترغيب
املتلقي يف حياة بدون احلب ،واحلب هنا مبعنى الوطن وخروجه منه مبعنى املوت كما أشاردرويش يف مقطع من ديوانه"هي أغنية ...
هي أغنية"« :ضاعَ يا ريتا الدليلُ واحلُبّ مث ُل املوت وعدٌ اليردُ ...واليزولُ»

وهنا بادر الشاعر بتشغيل ذهن املتلقي ليَرقَى إىل مستوى استشعار اإلبداع فيرتك له اجملال للتقدير والتحليل خصوصاً وحالة حياة
الشاعر مع ريتا ،وبعدها ينتقل الشاعر من ذاته إىل خطاب حبيبته ،بل أراد احلديث أكثر من ذلك ،وهناك من النقاد من يقول:
«وأنّ كثرة الضمائر تكون السبب األساسي يف غموض املعنى» (حممد عودة8112 .م) .ونالحظ الضمائر هنا يتعلق باخلطاب يف "معك،
قلبك ،لتصرعك ،مصرعك" ،أما إذا عمد الشاعر بذلك فهو يوحي بالقوة والشدة وهذا يتالئم مع حديث ريتا الذي يتحدث من
مصدر قوة وسيطرته على الشاعر ،وقد تناغمت كلماتها مع إحساسها املفعم بهذه الروح املتجربة .وثمّ عدل الشاعر من ضمري
اخلطاب إىل الغيبة الذي يريد به الفلسطيين عندما خيرج من أرضه فيصبح غائباً ال وجود له .وبذلك أراد الشاعر أن يتطلع كل فرد
من أفراد املتلقي على وضع جمتمعه مع حضور عدوه ،ألن السكينة ال تعود مع حضور عدوّهم وأما نوع االلتفات فهو من النوع
السريع ذي املقطع الواحد تبعاً لفكرته اليت أراد إيصاهلا خالل هذا النوع من االلتفات ،وفائدة االلتفات هي التنبيه وتوجه اإلنسان
إىل حياته املتأملة مع الصهيوني.
وقد جاء يف موضع آخر من هذا النوع لاللتفات يف ديوانه "اجلدارية" وهو يقول:
«وأنا من تقول له احلروف الغامضات :أكتب تكن اقرأ جتد» (درويش8111،م،ص .)85

إنّ حقيقة ظاهر الكالم اليت يريدها الشاعر هو أن يقول" :وإن أكتب أكن وإن أقرأ أجد" ،لتكون على صيغة واحدة وهي صيغة
التكلم ،ولكن الشاعر التفت من التكلم إىل اخلطاب" :أكتب تكن اقرأ جتد" وفائدة هذا االنتقال هي التخصيص أي اختصاص
اللؤم والكآبة بنفسه وهو وحيد يف حياته .يقول يف مفاوضاته اليت جترى معه « :اآلخرون يصفقون عشر دقائق بعد أُنشُودَتي فقط وال

يهتمون حبلّ قضية فلسطني».
ورد هذا النوع من االلتفات يف ثالثة مواضع أخرى يف ديوانه "اجلدارية" كما أشري إليها يف اجلدول.
املبحث الثاني :االلتفات من ضمري التكلم إىل ضمري الغيبة
وهذا املبحث هو املبحث اآلخر من مباحث االلتفات البديعة ،شأنه شأن غريه من املباحث حيث تتكاثر لطائفه وتتوافر حماسنه يف
أشعار درويش ،وحنن نربزها حتى تتم الفائدة بها .أشار الشاعر إىل هذا النوع من االلتفات ومما جاء فيه قول الشاعر يف قصيدته:
ك ْيفَ أ ْكُتبُ فوق السَحابِ ،من ديوانه "أحد عشر كوكباً" ،وغرض الشاعر يف استخدام االلتفات هنا هو (دفع التلوّن يف احلضور
عند الغياب):
كيْفَ أكْتُبُ فوق السَحابِ وصيَ َة أَهْلي؟
وَأَهْلِي يَتْرُكونَ كَما يَتْرُكونَ مَعاطِفَ ُهمْ يف البيوتِ ،وَأَهْلِي
كُلَما شَيَدوا قَلْعَة هَدَموها لِكَيْ يَرْفَعوا َفوْقَها
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ني إىل أَوَلِ النَخْلِ .ألَهْلي يَخونو َن أَهْلي
خَيْمَة للْحَن ِ
يف حُروب الدِّفاعِ َعنِ املِلْحِ ( درويش 118،م ،ص .)1

هنا وظّف الشاعر خالل األبيات األوىل صيغة التكلّم إقراراً لكالمه املوجه إىل أهله وحماولة إلثبات ذاته تعبرياً عن نفسه خالل
خونة أهله (السعدني 127،م ،ص  .) 54 - 53واعرتافاً منه باهتمامه بالشعر ،ثمً يف هذا البيت استخدم الشاعر صيغة التكلم
وبعدها انتقل الشاعر إىل صيغة الغيبة قائالً:
َوأَهْلِي يَتْرُكو َن كَما يَتْرُكو َن مَعاطِفَهُمْ يف البيوتِ ،وََأهْلِي
كُلَما شَيَدوا قَلْعَة َهدَموها لِكَيْ يَرْفَعوا فَ ْوقَها ...

وجند الشا عر حني حتوّل من صيغة التكلم إىل صيغة أخرى و هي صيغة الغيبة ،فهو من خالله ميثل كرامة وتارخيا وأرضا رغم
عدم حضوره يف موطنه ،وهو املشرد الراغب يف العودة إىل أرضه املستلبة بعد حتريرها من غاصبيها ،ووجود ضمريي "أنا" و"هم" يف
هذه الفقرة باعتبارهما مكملني بعضها بعضاً ،يبّني أنه ال فرق بني أن ُنَنزِل حنن أعالمَنا أو نرفع عن أهل "هم" هذا العلَم الذي هو
رمز للكرامة والوطنية .والشاعر يتحّدث بصيغة املضارع املفردة "ك ْيفَ أ ْكُتبُ فوق السَحابِ وصيَةَ أَهْلي؟" وميثل األنا الشعرية،
ويركز يف أثناء السرد مونولوج داخلي يأتي عن طريق التعليقات اخلارجية فينتقل به من عامل احلاضر املفرد املوجود إىل عامل الراهن
الغائب.
أما االلتفات هنا فهو من النوع السريع ألن النقلة قد حدثت بعد بيت واحد ورد الضمري فيه بصيغة التكلم منتقالً بعدها إىل
صيغة الغيبة.
يف مقطع آخر من ديوانه "أحد عشر كوكباً" ،وظّف الشاعر أسلوب االلتفات من التكلم (املضمر) إىل الغيبة (املظهر) من خالل
قصيدته "لِي خَلْفَ السَماء مساء  "...كما يلي:
ج من شجر اللّوز قُطْن ًا على زَ َبدِ البحر .مرَ الغريب
سأخرُ ُ
ال سبعمائة عا ٍم من النخيل .م َر الغريب
حام ً
ج بَ ْع َد قليل ( درويش 118 ،م ،ص .) 8
سأَخر ُ
ب هناكَ .
ههُنا ،كَيْ يَمرَ الغري ُ

عرب الشاعر أفضل صورة عن اخلفة والساللة والتخبط معاً عن طريق ذكر (زبد البحر) الذي حيمل قطناً .ولكن يعترب نفسه
كالغريب يف فلسطني عندما يريد أن خيرج ومعنى فلسطني ما جاء مباشرة بل أشار الشاعر حممود رويش بقرينة وهي شجر اللوز
وهذا الشجر مفعم يف وطنه.
و"الغريب" الذي هو اآلخر ،صورة لـ"األنا" يف املاضي ،انتقل الشاعر من صيغة التكلم (سأخرُجُ) ،يف حني يدلّ ضمري "األنا"
على الشاعر يف زمان احلاضر ،بعدما خرج من وطنه ،الوطن الذي سُلب وهو منفي يف داخل وخارج وطنه .وبذلك جند الشاعر
حني حتوّل من صيغة التكلم إىل صيغة الغيبة (مرَ الغريب) كان الغرض وراءها يف هذا النص (تنبيه املتلقي) كأنّه جيد نفسه غريباً يف
وطنه كما قال الشاعر يف اللقاءات« :الغريب هو نفسه» (زياد السعود8111 .م) .فينتقل من التكلم إىل الغيبة كأنه يصبح غريباً عن بلده
وقد ترك أرضه حامال تارخياً طويالً ،لذلك فاستخدام الشاعر من خالل هذا النوع االلتفات يعكس ثقته بنفسه ويرسم صورته يف
ذهن اآلخرين كما يتصورها .وفائدة هذا االلتفات هي تنشيط بال املتلقي تنبيهاً حني استماعها ،ففي النص روح اليأس اليت تفعم
مبشاعر فقدان األمل وعدم التسلط على الوطن ،وهذا ما صوّره درويش من خالل أسلوب التكلم ،ويلتفت الشاعر إىل الغريب

661

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  3414ـ  3411هـ .ق3192 /هـ .ش) ـ العدد 9

كأنه يرى نفسه غريباً أمام وطنه ويقول عن نفسه بأسلوب الغيبة وهذا أدل على القرب الشديد .أما االلتفات فهو من النوع السريع
وفائدته فيه تنبيه املتلقي.
املبحث الثالث :االلتفات من ضمري اخلطاب إىل ضمري التكلم
وجاء أسلوب االلتفات من اخلطاب إىل التكلم وفقاً ملا تتطلّبه األفكار اليت طرحها الشاعر يف النص بغرض إيصاهلا للجمهور.
وقد ورد هذا النوع لغاية هي نصيحة وإرشاد للمتلقي ،ومما جاء فيه قول الشاعر يف األبيات اآلتية:
قُلْ اآلن إنَك أَخطَأتَ ،أ ْو ال تَقُلْ
فَلَن يَسْمَعَ امليّتون اعتذارك منهم ،ولن يقرؤوا...
قُ ْل إنَنا لَ ْم نُسافِرْ لِنَرْجِعَ أَ ْو ال تَقُلْ
فإ ّن الكالمَ النَهائ َي قي َل ألمّكَ ،بامسك:
أَعِنْدكِ ما يثبتُ اآل َن أَنّك أُمّي الوحيدةَ؟
وإ ْن كا َن ال ُب َد م ْن َعصْرنا ،فَ ْليَكُ ْن مَقْبَرَة (درويش 118 ،م ،ص .)22
يف بداية املقطع خياطب الشاعر خماطبه بقولهُ " :قلْ ،إِنَك ،أَخطَأتَ ،ال تَ ُقلْ"؛ و يُذكّره بقوله تعاىل :ال تَحْسَبَنَّ اّلذين قُتّلوا يف

سبيل اهلل أمواتاً بل أحياءٌ عند ربّهم يُرزقون( آل عمران .) 21 :فهو يوجّه خطابه ناصحاً نفسه بالتمسك بهذه العقيدة .فبدأ الكالم
جعَ"؛ ليحول وجهة السامعني
باخلطاب ،لكنه يف أثناء اخلطاب يغري وجهة الكالم إىل التكلم عن غائبني قائالً "إِنَنا ،لَمْ نُسا ِفرِْ ،لَنرْ ِ
من كونهم خماطبني إىل كونهم ناظرين مستمعني للتمكني يف نفوسهم من استقباح ما يشهدونه من فظيع احلال وشنيع املآل ،فيلمسوا
قبح العمل وهم يرونه من قريب ،فيكونوا هم احلاكمني على أفعاهلم بالتقبيح.
املبحث الرابع :التفات من ضمري الغيبة إىل ضمري اخلطاب
ورد مفهوم االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب يف شعر حممود درويش ألغراض متعددة ،ألنّ «الغرض املوجب الستعمال هذا النوع من
الكالم الجيري على وترية واحدة ،وإمنا هو مقصور على العناية باملعنى املقصود ،وذلك املعنى يتشعب شعباً كثريةً ال تنحصر وإمنا يؤتى بها على حسب
املوضع الذي ترد فيه» (ابن األثري 3 8،هـ ،ج ،8ص .) 23

ويف املقطع التالي من قصيدته "شتاء ريتا" من ديوان "أحد عشر كوكباً " يقول الشاعر:
 ...ريتا تعدّ لي النهار
حجالً جتمع حول كعب حذائها العالي :صباح اخلري يا ريتا،
وغيماً أزرق لليامسينة حتت إبطيها:
صباح اخلري يا ريتا،
وفاكهة لضوء الفجر:
صباح اخلري يا ريتا،
يا ريتا! أعيديين إىل جسدي لتهدأ حلظة
إبر الصنوبر يف دمي املهجور بعدك .كلما
عانقت برج العاج فرّت من يدي ميامتان
قالت :سأرجع عندما تتبدّل األيام واألحالم ،يا ريتا ...طويل
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هذا الشتاء ،وحنن حنن ،فال تقولي ما أقول أنا هي،
هي من رأتك معلقاً فوق السياج ،فأنزلتك وضمدتك
وبدمعها غسلتك ،وانتشرت بسوسنها عليك ( ...درويش 118،م ،ص .)71

استخدم الشاعر هنا ضمري الغيبة (هي) استخداماً متميزاً إذ يبدو أنَ هناك مسافة بني الدال واملدلول وعلى املتلقي أن يستحضر
مرجع الضمري وأن يستحضر مدلوالته ،فهي هنا تعكس فلسطني احلبيبة اليت أنقذت الشاعر من سياج ريتا ،وضمدت جراحه رغم
سيوف اإلخوة ولعنة العروبة .ثم ينتقل الشاعر إىل اخلطاب مبالغة منه يف توجيه جرحه مقابل ريتا وإظهار جزعه منها .من خالل هذه
األبيات حاول الشاعر أن يُنقل أنظار املتلقي إىل اجلراحة اليت وصلت من ريتا (الصهيوني) إليه تنبيهاً على النهوض .هلذا فإن انتقال
الشاعر من الغيبة إىل اخلطاب تنبيه منه يف إظهار مشاعر املتلقي والسامع .وبهذا جند أنّ انتقال الشاعر من الغيبة اليت هي حكاية حال
وقعت إىل اخلطاب املباشر الذي يستدعي استحضار املخاطب إنّما هو للتاثري يف اجلماهري آنياً ،وبعنف مما حيرك فيها عواطف النقمة
واحلسّ باخليبة واالضطهاد ،وبأنّها ضحية جيب أن تثور على مضحيها ،لذلك فإنّ األسلوب الذي قصده درويش من الغيبة حلكاية
احلال إىل اخلطاب يستنهض املتلقي .ونالحظ أنّ الشاعر يبدأ أسلوب الغيبة فيقول:
ريتا تعد لي النهار
حجالً جتمع حول كعب حذائها العالي

وانتقل الشاعر إىل أسلوب اخلطاب بعد أربعة أبيات ،عندما يقول:
«يا ريتا! أعيديين إىل جسدي لتهدأ حلظة
إبر الصنوبر يف دمي املهجور بعدك» (درويش 118 ،م ،ص .)75

وهذا النوع من االلتفات يسمى ممتداً وهو ما قصده الشاعر كي يستوحي فيه أبعاد فكرته بشكل دقيقٍ وذلك تبعاً لفكرة الشاعر
اليت أراد إيصاهلا للمتلقي خالل هذا العدد احملـدود من األبيات.
املبحث اخلامس :التفات من الغيبة إىل التكلم
هذه الطريقة يف االنتقال من الغيبة إىل التكلم يرد يف النص الشعري الغايات واألغراض اليت حيددها املعنى يف السياق الشعري،
واألغراض اليت تناوهلا هي :التخصيص وتعظيم الذات والوعيد والتدرّج وصوالً إىل التصريح ،وهذا ما سنالحظه الحقاً خالل
هذا املبحث.
ومن الغرض الذي أتى به الشاعر هو غرض "التدرج وصوالً إىل التصريح ذاته ال غريه" ومما جاء فيه قول الشاعر يف قصيدته:
(هذا هو امسك  /قالت امرأةٌ ،وغابت يف املمرِ اللولّيبِ ( )...درويش8111 ،م ،ص  1ـ  .) 7يف هذه القصيدة قام درويش الفصل بني
شيئني متالزمني (االسم وصاحبه) كلعبة فنية لتأكيد الذات املغيبة ،من خالل تأكيد اآلخر حتى يصل معنى وجوده ،أو أنه أراد
االنتقال بها (الذات املغيبة) إىل لعبة فنية أخرى ،تتعلق بالضمائر ،فبعد أن كان اخلطاب يسري على ضمري املتكلم املفرد" :أنا  /إني
 /سأصري" ،وغري ذلك يف بداية القصيدة ،اختتم يف نهاية اجلملة الشعرية بضمري املتكلم اجلمع" :حنن  /سنكون يوماً ما يريد"،
وغري ذلك.
وبهذه العبارة خيتتم درويش جمازاً (عدوالً) للمقاطع اليت تبدأ بـ(سأصري) والصري حالة من التحول ،وأما الكينونة فهي حالة
التحول املتبلورة ،حماولة من خالهلا التصريح عن صفة التحول وتوضيح شخصيته باستخدام لفظة (أنا) ليثبت هذه الصفة لنفسه يف
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التخصيص .هلذا فإن انتقال الشاعر من صيغة الغيبة إىل صيغة التكلم تكون الغاية منه التخصيص والتأكيد على أن احلديث السابق
يعود لشخص معني ال يتعداه إىل غريه.
أما االلتفات فهو من النوع املمتد ،وذلك ألن االنتقال جاء بعد أكثر من ستة أبيات تبعاً للفكرة اليت أراد الشاعر إيصاهلا من
خالل هذا االلتفات إىل املتلقي.
فإذا نظرنا إىل ديوانه"اجلدارية" جاء موضع االلتفات بصيغة الغيبة بعد أن كان بصيغة التكلم وذلك حنو ما ورد يف املقطع التالي:
ال الرحلةُ ابتدأت ،وال الدربُ انتهى
لَمْ يبْلُغ احلُكماء غُربَتَهُم
كما مل يبلغ الغرباء حكمتهم
ري شقائق النعمان (درويش8111،م ،ص  2ـ .) 7
ومل نعرف من األزهار غ َ

وجدنا الشاعر يدير مقطعه على لعبة من ناحية الضمري .يكون موضع االلتفات يف قوله" :لَمْ يبْلُغِ احلُكماء" ،بصيغة الغيبة ضمري
(هم) ثم يعاود الشاعر بصيغة التكلم إىل ضمري احلضور (حنن) "لَم نعْرِفْ ولنذهب "..وملا كانت العبارة:
لَمْ يبْلُغ احلُكماء غُربَتَهُم
كما مل يبلغ الغرباء حكمتهم

إن ردّ الشاعر يف اجلملة األخرى "فلنَذهب  "...يعكس داللة احلاضر ال املاضي ،عندئذٍ يلتقي الضمريان "حنن" و"هم" والزمنان
"املاضي" و"احلاضر" يف أمنية واحدة هي أمنية الثبات اليت ميثلها يف الفعل املاضي مع قرينة "مل" اليت جاءت مع الفعل .ويف املاضي مثة
اإلثبات واالستقرار فحني انتقل إىل احلاضر مع الفعل "لنذهب" إن هذا يعين أن احلاضر ال ميثّل ثباتا (الصّاوي 118 ،م ،ص .) 83

بعد انطالق الشاعر من الثبات يف املاضي إىل احلاضر لغرض صعود من عامل األرض إىل عامل األفق الواسع للحصول على
أرضه الواقع حيث يراها الشاعر أعلى اجلداريات واجلدارية رمز من الوطن وأرضه الفلسطني احملتلة كما قال أنها أبعد( .أنا البعيد)
فائدة هذا النوع من االلتفات تنوع يف فصاحة الكالم.
وأخرياً تكشف النظرة التأملية للنصوص الشعرية عن بروز ظاهرة االلتفات بشكل الفت للنظر ،إذ إن تردد أنواع االلتفات بلغ
" 811مرّة" موزّعة على أنواع ستة .وال شك أن توزيعها يف قصائد دواوينه الثالثة وهي" :هي أغنية  ...هي أغنية" و"أحد عشر
كوكباً" و"اجلدارية" كان متفاوتاً ،وسنقوم هنا بتحديد العبارات هلذه الدواوين مركّزين على االلتفات بني الضمائر من بدايتها حتى
نهايتها .وسنكتفي هنا بإيراد مواطن االلتفات بني الضمائر إحصائياً يف داخل اجلدول .وإليك اجلدول التالي:
اجلدول رقم ( ) :دراسة إحصائية لظاهرة االلتفات بني أنواع الضمائر يف الدواوين الثالثة
نوع االلتفات
أنواع الضمائر الستة
جمموع عدد مرات

يف ديوان

عدد مرات

نسبة مئوية

أحد عشر كوكباً

1

%4,5

هي أغنية  ...هي أغنية

2

%3

جدارية

7

%3,5

أحد عشر كوكباً وهي أغنية  ...هي أغنية وجدارية

88

%
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يف اجلدول من خالل رصد التفاتات الضمائر والقراءة اإلحصائية للدواوين الثالثة (اجلدارية وأحد عشركوكباً وهي أغنية  ...هي
أغنية)  ،من أشعار حممود درويش ،تبني فاعلية هذا النمط من االلتفات ،إذ ميكّننا من تقسيم وحصر أفكار الشاعر على حنو دقيق،
وهذه الدواوين الثالثة تشهد على ما نقول.
وستقوم الباحثة بتحديد عبارات هذه الدواوين مع التأكيد على االلتفات بني الضمائر من بدايتها حتى نهايتها .تبيّنَ لنا أن التفات
أنواع الضمائر بلغ  88مرة كما أشار الشكل رقم ( ) وقد يرتدد بنسبة

 %من جمموع أنواع االلتفات األخرى اليت ترددت 811

مرّة كلها .فقد كان الرتدد قليال يف بعض القصائد من حيث اشتماهلا على أنواع التفاتات الضمائر مثل ديوان "هي أغنية  ...هي أغنية"
 2مرّات ،أي بنسبة  % 3ويف ديوان "أحد عشر كوكباً" قد بلغت  1مرّات ،أي بنسبة  %4,5ويف ديوان "جدارية" تبلغ  7مرّات ،أي
بنسبة  ،%3 ،5حيث بلغت يف ديوان آخر من جمموع تردد االلتفاتات يف الدواوين الثالثة ،وهذا التفاوت يف توزيع أنواع التفات
الضمائر ناتج عن متاوج احلالة الشعورية اليت تعيشها الذات ،وما أصابها من ذهول وغموض حلظة الوصول إىل أرض الوطن.
ويأتي ملخص الكالم يف الشكل اآلتي.
الشكل رقم ( ) :نسب تواتر التفات الضمائر يف الدواوين الثالثة
0.05
0

وأخرياً خنلص إىل أننّا ال نست طيع فهم البيت الواحد يف القصيدة دون االعتماد على الـنص بكاملـه الـذي مينحـه معنـاه احلقيقـي،
أل نّ العدول يف استخدام الضمائر برنامج أسلوبي خيطط له املبدع ،وليس مصادفة لغويـة عفويـة .وتوزيـع أنـواع التفـات الضـمائر يف
هذه الدواوين الثالثة تنبع عن احلالة الشعورية الـيت يع يشـها الشـاعر ،ومـا أصـابها مـن اخليبـة واليـأس للوصـول إىل أرض الـوطن،
عالوة على املضامني الداللية اليت تتناوهلا وتعرب عنها ،لـذلك ينبغـي رصـد كـل التبـدالت الطارئـة علـى مسـرية الضـمائر ،ومعرفـة
قدرتها على التوصيل والتعبري ،و جناحها أو إخفاقها يف الوصول إىل األهداف املرسومة هلا .أمّا أنواع التفات الضمائر يف هذا املبحث
من النوع السريع واملمتد ،وكانت نسبة النوع السريع أعلى من النوع املمتد ،وكان هذا تبعاً لألفكار اليت رغـب الشـاعر يف إيصـاهلا
جلمهوره (املتلقي).
النتائج
من خالل هذه الدراسة تبيّن أنّ الشاعر حممود درويش شاعر مبدع ،متكّن من لغته ،واستطاع برباعته ،سرب أغوارها وتوظيف
قدراتها ،للتأثري يف مجهوره املتلقي الذي طاملا كان بالنسبة إليه شاعراً وخطيباً مفوّها ينصح تارة وينبه تارة أخرى .لعل الشاعر حتقق
من خالل أسلوب االلتفات أهدافه ووجد يف االلتفات أسلوباً يتيح له قدراً من املرونة يف التحول والتنقل من حال إىل حالٍ أخرى،
وأعطى الشاعر قدرةً للتعبري من خالهلا عن مضامني طغت على شعره .بعد البحث يف أشعار الشاعر الكبري العربي احلديث حممود
درويش خلّصنا إىل ما يلي:

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  3414ـ  3411هـ .ق3192 /هـ .ش) ـ العدد 9

661

 إنّ الشاعر قد متكّن من إبراز دور أسلوب االلتفات يف خدمة االجتاهات الشعرية وما حتفل به هذه االتّجاهات من جدّةوحداثة شكالً ومضموناً .يعد أسلوب االلتفات ضرباً بارعاً من الصياغة ينطوي على قدر من التمويه الناتج عن كسر سياق التوقع
لدى املتلقي ،وذلك يف التحول من جهة إىل أخرى ،وتتخذ معه احلقائق أشكاالً هلا معانٍ خمتلفة ،األمر الذي دفع درويش إىل
اعتماده يف شعره ،ليمنحه مستوىً عالياً من اإلحياء واإلثارة ،بعد أن وجد يف السري على وترية واحدة عامل إحالل يفتقر إليهما،
ويعتمد على استقراء ما وراء النص وإبراز الدوافع النفسية اليت دفعت الشاعر إىل االلتفات يف تعبريه.
 -8حقق حممود درويش باستخدامه أسلوب االلتفات مجلة من الغايات أبرزها (حممد جاسم حممد عباس احلسيين8114 ،م ،ص
:) 41

أ.

إثارة محاس املتلقي جتاه قضاياه جمتمعه وقضيته ،وما جيسّده هو االلتفات الضمري ملا يتطلبه من استخدام اخلطاب لإلثارة

تارة واحلديث بلغة الغيبة أو التكلم للتذكري أو اإلقناع تارة أخرى.
ب .اهتم الشاعر من خالل هذا النوع من األسلوب طرح األفكار العديدة ورغب من خالهلا يف وضع احللول املناسبة
للمشاكل اليت يعاني منها جمتمعه.
ت .هذه الدراسة متكّنت الوقوف على أقرب املعاني اليت أراد درويش إيصاهلا إىل املتلقي.
ث .أبرز مسة متيّزت بها هذه الدراسة عن غريها من الدراسات البالغية القدمية هو أنّها خرجت مبا له صلة مبضمون الشعر
اجلديد كما وصلنا إليها من خالل دراسة الشعر العربي القديم.
ج .ومن أهم البواعث اليت برزت يف الشعر من أنواع االلتفات يف الضمائر هي :املبالغة ،التصريح ،التخصيص ،التنبيه
للمتلقي.
ح .أمّا أنواع االلتفات فيه فهي السريع واملمتد ،وكانت نسبة النوع السريع أعلى من النوع املمتد كما تبني من خالل هذا
املبحث ،وكان هذا تبعاً لالفكار اليت رغب الشاعر يف إيصاهلا جلمهوره.
إنّ دوافع االلتفات قد تكون متشابهة أو متكررة بني أقسامه املختلفة إذ إنه قد يؤدي التفات الشاعر من التكلم إىل اخلطاب
الفائدة اليت يؤديها االلتفات الشاعر نفسه أو غريه من التكلم إىل الغيبة وهكذا .فوجدت أن الدوافع ال ميكن أن تنحصر أو حتدّ
بضابط معني ولكن تأتي الفائدة على حسب املوضع الذي يرد فيه االلتفات إذ إن الغرض احلاكم على هذا االلتفات هو املعنى
املقصود يف هذه الدواوين .وعلى هذا وجدت أنّ قسمني أو أكثر من أقسام االلتفات اشرتكت يف الدافع الواحد فعلى سبيل املثال ـ
وكما هو مبني من خالل حتليل النصوص ـ دافع التنبيه واملبالغة ،فعلى الرغم من اشرتاك النصوص يف هذا الدافع إال أنين وجدت
أنّ الفائدة مل تتم بهذا االشرتاك وإمنا متت من خالل توظيف الشاعر هلذا الدافع املذكور لكي يؤدي وظيفتها يف خدمة املضمون
الشعري الذي ورد فيه االلتفات .وال شك يف أن هذا املضمون خيتلف من نص إىل آخر ومن شاعر إىل شاعر آخر ،فالنصوص
امللتفت فيها وإن اشرتكت يف الدافع إالّ أنها اختلفت يف املضمون الذي يؤديه هذا الدافع.

حتليل داللة االلتفات يف صيغ الضمائر يف أشعار حممود درويش املختارة

661

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
.
.8

ابن األثري اجلزري ،ضياء الدين نصراهلل بن أبي الكرم 3 8( .هـ) .مثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .بريوت :املكتبة العصرية.
ابن املعتز ،عبد اهلل 111( .م) .كتاب البديع .بريوت :دار اجليل.

 .3ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم8111( .م) .لسان العرب .بريوت :دار الفكر العربي.
 .4التهانوي ،حممد علي 112( .م) .موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .بريوت :مكتبة لبنان.
 .5حسن ،طبل 112( .م) .أسلوب االلتفات البالغية القرآنية .القاهرة :دار الفكر العربي.
 .2احلسيين ،حممد جاسم حممد عباس8114 ( .م) .أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني ،دراسة شاملة.
http://forum.stop55.com/356054-2.html

 .7درويش ،حممود 118( .م) .أحد عشر كوكبا .بريوت:دار العودة.
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