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 ملخص البحث: 
يف جتربة الشاعر حممد القيسي الشعريّة،  تسعى هذه الدراسة إىل تتبع استدعاء الشخصيات الرتاثية من دينية واترخيية   

وذلك إلظهار دورها يف توجيه دالالت النّص، وتفعيل إيقاعه، بتلك املثريات البصرية  اليت تفّعل الدفقة الشعريّة، 
راسة لتوضيح ذلك يف ثالثة مستوايت: األول يبحث يف االندماج الكلي ما وقد سارت الد .وتغلفها ابلطابع الدراميّ 

بني الشخصية املـُستدعاة والواقع، والثاين يف  التأثري اجلزئي هلذه الشخصيات، أما الثالث فيكون يف النفي الكلي أو 
مراوغة بني الشكل واملضمون هم هذا االستدعاء يف خلق حركة أسفقد  ولذلك ؛القلب ملا هي عليه الشخصية الرتاثية

ظاهرة استدعاء الشخصيات الرتاثية من أهم الظواهر اليت أْثرت  توصل البحث إىل أن  يف جتربة الشاعر حممد القيسي.
لذا ربطته  ؛القصيدة املعاصرة، وأسهمت يف تشكيل رؤاي الشاعر اجتاه قضااي عصره، وحددت مواقفه املعربة عن واقعه

لرتا،، تنم عن وعيه وموروثه اإلنساين الشامل والزاخر ومصادره؛ لتعزز بذلك دالالت واماليات عالقة قوية وفاعلة اب
 متعددة.

 .الواقع -داللة -استدعاء -الرتا، -: الشخصيةالكلمات املفتاحية

Abstract 

The study attempts to trace the technique of recalling traditional religious and 

historical figures in the poem of Muhammad al-Qaisi with respect to its function in 

implying the textual meaning and activating its rhythm through the visual stimulus 
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that sensitize the poetic aesthetic and embrace it with dramatic feature. The study does 

this in three stages: first it discusses in the total metamorphosis between the invoked 

character and the reality, second, in the partial effect of these characters; and thirdly, 

total denial or the reversal of what used to be the experience of those characters. The 

recalling of those characters had contributed in circumventing between form and 

content in the poetic experience of Muhammad al-Qaisi. The study concludes that 

recalling traditional characters is among the most important phenomenon that has 

influenced modern poetry and contribute in forming the vision of the poet about the 

issues of his time and shape his positions that are expressive of his reality. This had 

helped to forge a strong relation with the tradition derived from his awareness and his 

human heritage that is comprehensive and rich with resources to consolidate the 

various aesthetical meanings. 

Keywords: Characters, Tradition, Recalling, Meaning, Reality 

 

Abstrak 

Kajian ini mencuba untuk mengesan teknik mengenang kembali figura budaya, agama 

dan sejarah dalam syair nukilan Muhammad al-Qaysi berkaitan fungsinya dalam 

memberikan bayangan makna tekstual dan menggiatkan iramanya melalui rangsangan 

visual yang mencetuskan nilai estetika syair dan merangkuminya dengan ciri yang 

dramatik. Kajian ini dilaksanakan dalam tiga tahap: pertama ia membicarakan tentang 

metamorphosis total antara watak yang dibayangkan itu dan reality; keduanya, ia 

membicarakan tentang kesan yang dibawa watak tersebut; ketiga, mengetengahkan 

penafian menyeluruh atau rekaan semula ciri dan situasi watak tersebut. Penggunaan 

watak dan figura tersebut telah berjaya mengimbangkan di antara bentuk dan 

kandungan syair yang dinukilkan Muhammad al-Qaysi. Kajian ini mendapati 

penampilan watak-watak lama ini merupakan satu teknik yang telah menyumbang 

dalam mewarnai syair-syair moden dan membantu membentuk persepsi penyair 

terhadap isu era beliau juga pendirian beliau yang diluahkan berdasarkan realiti yang 

dialami. In itelah membantu juga dalam mengukuhkan hubungan di antara budaya dan 

kesedaran beliau serta kahazanah kemanusiaan beliau yang menyeluruh dan kaya 

dengan sumber-sumber yang dapat menyerlahkan lagi nilai estetika dalam karya-

karya yang dinukilkan.  

Kata kunci: Watak-watak, Tradisi, Mengenang kembali, Makna, realiti 
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 مقدمة:

 منقصد جبدلية االستدعاء وتراكم الشخصيات الرتاثية، استدعاء الشخصيات سواء كانت دينية، أ      
خللق حركة درامّية اش، اترخيية  ذات االجتاهات الوجودية أو املوقفية، املتوافقة أو املتضادة مع احلاضر املعُ 

يؤدي إىل تعميق مداليلها  ؛ ماستدعاة؛ لتفعيل إيقاع القصيدة، ومثرياهتا البصريةُـ بني الشخصيات امل
رعة داخل ة وبؤرة متفصالهتا الرتكيبية؛ إذ إنَّ الشاعر ابستدعاء الشخصيات املتضادة أو املصطّ الشعريّ 

لون احلركات النصّية ومثرياهتا الداللية يف النّص لذي يُ ة ابلطابع الدرامّي افّعل الدفقة الشعريّ النّص، يُ 
  1.إىل تنامي حركة النّص، وازدايد خصوبته اجلمالية ، ويؤديالشعري

واستدعاء الشخصيات أحد عناصر الرتا،، ومعطى من معطياته، وتقنية االستدعاء هذه تُعد إحدى     
لتحديث بنية القصيدة العربية، قصد الوصول إىل املعاصر،  الوسائل التعبريية اليت يلجأ إليها الشاعر

عّما حيّس به من معاانة أمته وأزمتها، األمر الذي يدل على مأزق  تشكيل رؤاه للعامل والكون، والتعبري
  2.اإلنسان العريب يف عاملنا املعاصر

الواعية ومالمح حسب، بل املعرفة فوليس استدعاء الشخصية جمرد ذكر للشخصية أو اإلخبار عنها    
تلك الشخصيات وأبعادها الداللية، ومن مث املقابلة بني تلك املالمح والقضااي اليت يعيشها الشاعر يف 

عن  ستدعاة، بطرق تعبريية خمتلفة، تبتعد كثريا  ُـ عن هذا الواقع، من خالل الشخصية امل واقعه، مث التعبري
 3.سرد أحداثها أو جمرد ذكر الشخصية

تبدأ منه، لرتبطه أبنساقه املختلفة، فالسياق االجتماعي والسياق  ،ة قراءة ثقافية لنّص ماإنَّ أيَّ      
أّما السياق  ؛النّصي ضروراين لفهم النّص، السياق النّصي هو الذي يتحصل منه معىن القصيدة

ىل االجتماعي فهو يتصل ابجلانب الرباامايت للنصوص، وهي دالالت ضمنية أتيت من خارجه، وترمي إ
الكشف عّما ميور يف داخله من ميكانزمات غري ظاهرة، اجتماعية، وسياسية، وإيديولوجية، هذه 

فقط، بل حتتاج إىل حتّسس ما هو خارج  اإليديولوجيا املخبوءة يف النصوص، ال أتيت من شكل النصّ 
ا خطاب اجتماعي، ال النّص، من عامل مواٍز، والنظر إىل أفانني القول عموما    ميكن أن تنقطع على أَّنَّ

  4حال من األحوال. األلفاظ وسياقاهتا املتصلة هبا، أبيّ  

النصوص -الغائب وملا مل يكن فهم النصوص وأتويلها إال من خالل الوقوف على عتبات النّص     
وحتليل شفرات النص، واإلشارات الدالة اليت ميكن الوصول من خالهلا إىل أتويل  -السابقة على النص

من خالل النصوص السابقة اليت تعترب إشارات دالة لفهمه، وتضفي إليه نكهة أدبية  ،وتفسريهالنّص 
بدع يبحث عن أصدافه يف متون هذه اآلاثر، ُـ فقد انطلق امل 5.ومتعة فنيه يف تلمس جوانب النص األدبـي
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حمدودة ميكن أن أم أسطورية، فالنّص هو إعادة كتابة وقراءة لنصوص أخرى، ال  ،أم شعبية ،دينية كانت
  6  .اجرتار حتول النّص إىل صدى أو تغيري أو

العالقة الرابطة والصالت الوثيقة بني النّص وغريه من النصـوص األخرى السابقة عليه أو املعاصرة و     
مغايرا  ملا كان سائدا   حدثة للنّص سلكت سبيال  ُـ القـراءة امل نّ غري أ ؛رعاها الشعراء والنقاد منذ القدم ،له

هذا وقد التفت الشعراء يف العصر احلديث إىل هذا املورو،  ، من أساليب القراءة التقليدية هلذه الظاهرة
ولذا فعناصر الرتا، ومعطياته هلا من القدرة على اإلحياء ومشاعر  ؛كي مينح نصوصهم الشعرية ثراء  وعمقا  

 ؛ألي معطيات أخرى يستغلها الشاعر اجلماهري، ما ليسوأحاسيس ال تنفد، وعلى التأثري يف نفوس 
ألَّّنا مُتثل  ؛حتّف هبا هالة من القداسة واإلكبارو  ،حيث تعيش هذه املعطيات الرتاثية يف أعماق الناس

   7اجلذور األساسية لتكوينهم الفكري والوجداين.

العرب بشكل عام، فإنَّ الشعراء وملا كان استلهام الشخصيات الرتاثية ماثال  لدى معظم الشعراء     
واحدا  من مقومات شخصيتهم العربية يف  وصفها، بالفلسطينني يرتدون إلـى رموزهم  الدينية والتارخيية

ة، وكأنَّ ارتداد شعراء الذي حياول أن يستند يف وجوده إىل مربرات دينية وفكريّ  مواجهة الكيان الصهيوينّ 
ليس إال  ،موضوعاهتم ويستدعون شخصياهتم ويستحضروَّنا رموزا   فلسطني إىل رموزهم هذه ميتحون منها

م بذلك ينفون هذ ،مث نراهم يرتدون إىل الرتا، الديين اليهودي واملسيحي ،حتداي  للكيان الصهيوين ا وكأَّنَّ
األداين ليست ُملكا  خاصا  ألحد، هذا من انحية، ومن انحية  نَّ ؛ ألالوجـود القـائم على أساس ديين

للموضوعات الدينّية وشخصياهتا من الغىن والثراء يف مدلوالهتا الرامزة ما جعل الشـعراء  أخـرى فإنَّ 
  8.، أكثر من غريهيلجأون إىل الرتا، الديين

 ،ات جديـدة غيـر مستهلكةولعل مشكلة التعبري هي اليت حتمل الشعراء على التفتيش عن عبار    
تستطيع أن تنقل أكرب قدر ممكن من املعاانة واإلحساس، وهي تدفعهم إىل خلق رموز جديدة، وبعث 
أساطري قدمية واقتحام أرض جمهولة، واستعارة لغة دينية، وآايت قرآنية، وتضمني معاين الوحي، بلغة 

ة القرآن الكرمي أو ما يتصل هبا من دالالت لذلك كانت لغ ه؛خيه، وإن مل تبلغ شأو آحتاكيه، وصياغة تؤ 
يصوغها الشاعر وفقا  لرؤايه الذاتية، رافدا  مهما  للشعر العريب املعاصر، يستقي منه الشعراء تراكيبهم 

 9.اجلديدة

منطـني رئيسني: األول اقتباس  إىلوقد ارتكز الشعراء الفلسطينيون فـي تـوظيفهم لإلشـارات للرتا،    
عبارة، تضفي بعدا  على اخلطاب الشعري، ويتحدد من خالهلـا عالقة اإلنسان ابخلالق أو عالقة  أو لفظة

أما النمط الثاين لتوظيف  ؛اإلنسان ابإلنسان، وفق منهج مساوي، ينهض على أسس اخلري واحلرية
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إجيابية مشرقة  ددة، حتمل أبعادا  وطنية جمُ  أو اإلشارات الدينية، فيتمثل يف اإلحالة إىل شخصـيات دينيـة
 يف اتريخ البشرية.

فغاص يف أعماق الرتا،، ليخرج  ومن هنا استند القيسي إىل هذه اللغة؛ ملا متلكه من قـوة التأثري،    
 تخّيل.ُـ أصدافه اليت تعينه على سرب الواقع من خالل استدعاء امل

ونزح منها بعد عام كفر عانة" بفلسطني، م يف قرية "1944حممد القيسي عام الشاعر ُولد      
م، متنقال  بني املدن الفلسطينية والعربية، فعاش حياة التشرد والغربة واملنفى منذ صغره، تويف والده 1948

م، وقد شكل ذلك بداية احلزن يف حياته، هذا وقد مثل شعره ذاكرة 1950برصاص اإلجنليز عام 
مرآة تتجلى فيها آالم الشعب بدءا  من  الشعب الفلسطيين يف أدق حاالهتا حيوية ونشاطا  وقوة، فكان

  10.النكبة ومرورا  ومراحل طويلة من التشرد

    ةالقيسي واستحضار الشخصيات الرتاثيأواًل: 

شخصيات، وقد استدعى شخصياته  أو تتعد استخدامات القيسي للرموز الدينية ما بني نصوص    
وربطها ابلواقع العريب والفلسطيين، وقارن بينها وبني ما حيد، على األرض، فرتاه يستدعيها ليرتك الربط  
للقارئ ليقيم تلك املقارنة، ويف كل هذا نلمح خيطا  رفيعا ، يظلُّ  الشاعر ممسكا  به، ال يرتكه كلّية، وال 

 .لذاهتا عندهفعملّية االستدعاء مقصودة يدعه يسيطر على فكر املتلقي، 

علـى مساحات واسعة من  -يف شعر القيسـي-هيمنت الرؤية الشعرية املنبثقة عن املورو، وقد      
أكسبها قيما   ؛ ماهذا املورو، رافدا  مهما  من روافد ومصـادر التجربـة الشعرية لديه يُعد ؛ إذنصوصه

الرتاثي، فيتميز بتعدد آلياته وتعدد أشـكاله  القيسي يف استثماره النصّ وينوع  ،إنسانية وفضائل أخالقية
ة الرتاثية تراوحت بني االقتباس للنص كامال  أحياان ، واإلشارة إليه أحياان  أخرى، وصـوره، فاألبعاد التناصيّ 

               أيضا .االمتصاص إىل جانب 

وب متمـايز مـع التأكيد على التحوير والتبديل وما ونلحظ التوظيف للمفردات الدينية ظاهرا  أبسل  
  11.الشعري وفضائه العام ينسجم مع سياق النصّ 

شخصيات دينية  أو وال مريّة أن تظهر يف شعره صور األنبياء مثل: حممـد، واملسـيح، وموسـى...    
رمز اجلهاد والثورة،   أو مسات التمرد، كشخصية الصحايب أيب ذر الغفاري أو حتمل مسات التضحية

  الدين القسام. كشخصية عزّ 
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 أو خياال   وسيعمد البحث إىل تلمس أثر هذه الشخصيات يف شعر القيسي، وتتبع مدلوالهتا واقعا      
شخصيات منزاحة جزئيا ، شخصيات حماكية للواقع أو هي:  ،، من خالل ثالثة مستوايتهعلى شعر 

منفيا ، فيها ا ، أييت املقطع الدخيل منزاحة كليّ  أو انت عليه يف واقعهاحتمل يف دالالهتا نفيا  جزئيا  ملا ك
 ومعىن النّص املرجعي مقلواب .

 شخصيات حماكية للواقع:. 1

املعىن املنطقي للشخصيتني أو  تكون هذه الشخصيات متوازية مع مثيالهتا عند الشاعر فيظلّ     
تخّيلة عن املعىن الذهين واحلالة النفسية، وعن احلاد، احملسوس ُـ  ابلصورة املفالشاعر يعرّب املقطعني نفسه، 

 الشاخصة واملشـهد املتطور، وعن النموذج اإلنساين والطبيعة البشرية، ثـم يرتقـي ابلصـورة فيمنحهـا احليـاة 
ويكاد ال خيلو خطاب شعري حداثي من استدعائه وامتصاصه، ويصل االمتصاص  ،احلركة املتجددة أو

نتيجـة لكثافـة  ،واخلطاب الغائـب ،درجة الذوابن حىت نكاد ال نفصل فيه بني اخلطاب احلاضرإىل 
  12.وامتزاجه بنسيج اخلطاب الشعري من انحية أخرى ،االستدعاء من انحية

وشخصية األنبياء والرسل من أهم ما استلهمه القيسي، واستمد من قصصـهم عبـرا  متوخاة، على حنو     
يتضمن االستمرارية بني زمن األنبياء والشاعر، وكذلك يتيح للشاعر االنفالت من الذاتية إىل العمومية. 

ثراء سهم يف إأقدسي مشرق ولقد كانت شخصيات األنبياء للشاعر نقطة ارتكاز انطلق منهـا حنـو عامل 
 ،وذلك من خالل إسقاط مالمـح الشخصـيات ومدلوالهتا على ألفاظه وتراكيبه الشعرية ؛نصه الشعري

أنَّ القارئ لشعر  غري ؛نبياء يعكس مدى وعيه بتجربتها وداللتهـا الرمزيةوتناص الشاعر مع شخصيات األ
 االستدعاء املباشر دون خفاء. أو ، ما بني التلميحعنده حضـور األنبياء القيسي جيـد

عليه الصالة والسالم، وهي تتخذ  شخصية رسولنا الكرمي لديه وأول هذه الشخصيات حضورا     
استخدامها رمزا  شامال   دالالت متنوعة كثرية يف قصائد شعرائنا احملدثني، وأكثر هذه الدالالت شيوعا  

فقد أحّس  ،وفهي من يعيد الوائم للنفوس، وال غرّ  13؛يف عذابه ملإلنسان العريّب سواء يف انتصاره أ
الشعراء من قدمي أنَّ مثة روابط وثيقة بني جتربتهم وجتربة األنبياء، فكل من النيب والشاعر األصيل حيمل 

 أّن كال  منهما يتحمل العنت والعذاب يف سبيل رسالته. رسالة إىل أمته، وإن اختلف مصدرها، إال

قيسي، ما جاء يف قصيدته: )اليوم أمتمت تعاليمي( فنراه يستحضر ومن دالالت ذلك عند ال
ليله البهيم، يرى  ، فحني يدهلمُّ يرتكه وحيدا   ، حني يناديه خالقه، فالصلى هللا عليه وسلم صورة النيبّ 

 فال ،ابلنخل والرملُتظهر تشبثه الفىت هنا صورة بصيص أمل اخلالق الذي مل يتخل عن عبده، إال أنَّ 
 انتقلت واليته له، وكأن اخلالق أورثه محايته، وانتدبه ملثل هذا، يقول:فقد ظل حيميه ويرعاه، يبل رتكه ي
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 فَإ ذا الليُل َسجى
،  ما ودََّع الطالُب ظ لَّ الَنخل  والَرمل 

 َوال الَقلُب قَلى
 اي حقوَل اجلوع  هايت الُكتبا

  14أان ما أغمضُت عْيين تَعبا  
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ﴿ية الكرمية: السابق فحوى اآل حيمل النصّ 

وما ارتضى لنفسه إال أن يكون سندا  وعوان  لبالده اليت دعته،  ،فها هو بعد أن وقف مدافعا   15﴾قلى
 عن فكرة واحدة أال وهي تبديد الظلمة، يعلن البدء لعهد جديد فيفتتحه، وهو يستحضر نصوصه ليعرّب 

 واإلميان هبا.واحلنني للعودة، 
د هلذه األرض أن يويف حديثه عن الثورة اليت تسيطر على ذاته؛ رغبة  يف استعادة ما ُسلب، ير   

اليت  كل القوىمن   رغم على المن ختاذل، ف تشتعل، أن تعيد لذاهتا قوهتا، رغم ما يعرتيها أحياان  
النهاية مفتوحة الحتماالت شىت،  يتمرد عليها اميعا ، وتظل(، هذا الشعب)هذا النيب   تتكاتف حملاربة

 .(.أمله وأمله..) هذه االحتماالت اليت حتمل نزف الشاعر 

يف شعر القيسي  حيضر  املسيح عليه السالم وليس رسولنا الكرمي وحده من ُيستدعى، فها  هو    
كل عليها  ،  وقد شاع استخدامه يف الشعر العريب احلديث، إىل درجة راح فيها الشعراء يعلقـون بكثافة

محلت من معاين الفداء والتضحية يف  فشخصية املسيح ،مهومهم الذاتية وقضاايهم املوضوعيةو أحواهلم 
م  وقد أحسَّ  ص،ا تتصـل بفكـرة اخلالّ ألَّنّ  ؛سبيل اآلخر ما مل حتمله شخصية أخرى الشعراء إزاءها أَّنَّ

نتحاهلا ألنفسهم، فعلى ملمح الصلب ة، ومن مث أطلقوا ألنفسهم العنان يف أتويل مالحمها وايّ ر أكثر ح
، سواء أكانت تلك من اآلالم اليت يتحملها الشاعر املعاصر، واإلنسان املعاصر عموما   أسقطوا كثريا  

فالصلب امللمح  16،معنوية، وقد افتنت شاعران املعاصر بتصوير نفسه مسيحا  مصلواب   ماآلالم مادية أ
املعاصرون معظم دالالهتم الفنية، فشخصية املسيح تذوب مع األساسي الذي أسقط عليه الشعراء 

شخصية الفلسـطييّن بوصـفه رمـزا  للحيـاة واخلـالص اإلنسـاين، وها هو القيسي يتكئ على هذا الرمز 
بصورة واضحة، فيكتب قصيدة بعنوان املصلوب، يتوازى فيها مع شخص املسيح يف عذابه، لقد كان 

 ألجلهم، وهو غريب يف قومه:يعيش جراح إخوته، ويعاين 

دار الليل َمصلواب    وَُكنُت على ج 
................. 

 وَُكْنُت أَعْيُش يف َمنفاي كلَّ ُجروح  إ خْواين
 وظلَّ العاُر يَتبَـُعين
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وى ُحزين   وملْ أعرْف س 
  17َرفيقا حَيم ل املأساَة يَرويها خل  الين،

تتحد الصوراتن، املسيح وذات الشاعر، ليصلب هو ويظهر عمق مآساته، وهو احلامل هلموم أمته      
حيث  ؛لص سواه، ويف هذا إشارة إىل الرغبة يف عودة املسيحوشعبه، مل يكن ليفرح ابخلالص إن مل خيُ 

 األمل الوحيد يف عودة احلقوق.

ه بينما يف الصورة األوىل كان هو نفسه، وكأنَّه يف فيحاور  ،آخر يرى املسيح يبكي ويتأمل ويف نصّ      
 عن هذا الشعب، فقد أسقط القيسي آالم السيد املسيح على  عن ذاته احلزينة، ويف الثانية عرّب األوىل عرّب 

الذي ُشرد عن وطنه قسرا ، فاملسيح هو الفلسطييّن الذي يتنقل من مكان إىل آخر،  الشعب الفلسطيينّ 
 ال راحة له ما دام مشردا  عن وطنه، وإن جتول يف اخلليج الثريّ و رتاب القصري؛ يعيش حالة من االغ

 18.أىن كان بنفطه وماله، فاحلزن ال يفارقه أبدا  ، وإحساسه ابالغرتاب خييم عليه

سْيَح 
َ
 رأيُت سيدي امل

 يبكي على الضفاف  
 والنَّهر َيستحم حَتَت غيمة من الُدخان

 أْومأَ يل وابَتسمْ 
 ُه اعرتافْ وكاَن َصمتُ 

 وما يُعاين م ن أملَْ 
   19 ورَاَح يف ت طوافْ 

وهو إذ يؤمن حبضور خملص البشرية، إال أنَّه يثق أنَّ اخلالص احلقيقي بيد هذا الشعب، حني ينتفض     
 يقول:فنتظر، النبوة من صنع هذا الشعب، فيشري إليه أن يبدأ ثورته، ُـ سيحضر املخلص، سيحضر النيب امل

 يَنُصبوا يف الفضاء  الصَّلْيب،قَبَل أْن 
 َوتُعلن كلُّ اإلذاعات  عن َمصَرعي

 امْسعي
 امْسعي
 امْسعي

 قالت الريُح يل والَشَجرْ 
نَتَظرْ 

ُ
خلُص إْن مْل َتُكن َوحَدَك السّيُد امل

ُ
 لْن جَييَء امل

 َوحَدَك السَّيُف غائ صا  يف َحنااي النَّهرْ 
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   20وحَدَك الَنخُل، واألغنياُت الثمرْ 
يف  اإلمياينّ  ها، وهو دليل على رسوخصاخلال بفكرة اميعا   هذا التكرار، يؤكد إميان املوجودات     
ومن مث نراه يلتفت من ضمري  ،تعود، إن جندوا هلا طاقتهمأن ، فحقوق املستضعفني ال بد الوجدان

فكرة يؤمن حبتميتها،  ، هذا التوايل يف االنتقال ابلضمائر، جاء ليحمليكررمهاالغائب إىل املخاطب، مث 
فتوايل األفعال ) تعود/ امسعي/ قالت ( حيمل رغبة يف جذب السامع للفكرة  ويريد للجميع أن يسمعها،

مث يردف   ،اليت يريد، فنّصه حيمل رسالة، يراد هلا أن تتحقق، ال جمرد كلمات للتعبري عن مشاعر فقط
 ذلك بقوله:

 اخُرجي اي د مائي،
 رُّد  والَفاقة ، الْيوم  يَومي،اخُرجي اي سننَي الَتشَ 

ٌر مُسَّه،  وقات َليت خَملٌب شاه 
نتظار ، عمَّد  ابلنار  واال 

ُ
 واخُرجي م ن َمسام  امل

 اخُرجي م ْن ُحدودي اجَلديّدة ،
 م ْن خّيمة اال نكسار ،

سا ، َزْعرَتا ،  اخُرجي نَرج 
 اخُرجي ُمهرََة هللا  راك ضة ،

هاز ل 
َ
    21واألَقن عةْ م ْن َجحْيم امل

يريدها أن تنتفض تلك الدماء اليت تضطرم داخله، يريدها أن حتمل رسالتها اليت جتوس خالله،     
وترسم  ،، ولتخلق حياهتا من جديد، يريد هلا أن تلقي كل ما كان من زيفوزعرتا   لتكون نرجسا  

هبا، من زيف وقهر وتشرد وفاقة،  جاء ليخلص األنفس من وابل حييط ،عمدُـ امل احلقيقة، متاما كما النيبّ 
 ذهذا وقد 

ُ
األرض العربية اليت ُعمد فيها املسيح، ستحضار املكان، د، العمَّ هب الستخدام لفظة امل

والشاعر حني يكرر فعل األمر  ؛هذا الشعب يف هذه األرض املقدسة حقّ  ترسيخ لتجذر اوكأّن هذ
 ؛له يف كل حني، فهو يرحل بنا إىل طفولته)اخرجي(، حياول جاهدا  أن يبعد شبح القهر الذي يغتا

ألّن هذا هو الفعل  ؛حيث التشرد والفاقة، وهي طفولة هذا الشعب أيضا ، فيأمر األوجاع أن تغادر
احلتمي الذي يتوجب عليها فعله، فلتخرج من العقول واألجساد تلك الذكرايت األليمة، وليحل مكاَّنا 

لفلسطيين، تشتهر هبما، ومها رمز لدميومة وجود هذا ا ذ؛ إالنرجس والزعرت، وهي من غراس فلسطني
 مهرة هللا(، فتسري أبمره عّز وجّل، مؤكدة على أنَّ إرادة احلق انفذة.وتتحول فيما بعد إىل )

هو ذات الثائر و  ،املبعو، للخالص بل هو مسمى النيبّ  ،واحدا   هنا ال أيخذ ملمحا   النيبّ و      
 عذاب.على كل ما حييطه من أمل و اإلنسان، ذات الشاعر املنتفض 
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 حيث يقول: ؛ويستحضر صورة سيدان يوسف عليه السالم
 َعَذَبين اأَلعداُء ألينّ 

وى َوَطين  ملْ تَعَشق عينايَّ س 
 َصَلبوين يف الُغربَة  اي حاديَّ الرَكبْ 

 قـََيدين إخَويت َورموين يف اجُلبّ  
َواب  الصمتْ     22قـََتلوين جب 

أثّرت يف وقد  ،سيدان يوسف عليه السالم من الرموز الدينية اليت أومـأ إليهـا وأوردها ومعطياهتا فقصة     
الشعر إىل جانب النثـر، فعملت على إثرائهما، وهي تشتمل على جوانب سيكولوجية هامة، ولعلَّ من 

رهم، اإلحياء ومجـرى سنة أبرز األسـباب اليت اسرتعت اهتمام الشعراء هبذا النيب وجعلتهم يوظفونه يف أشعا
والتلميح ابملخرج املكروه الذي يليه الفرج املرغـوب، اإلحيـاء والتلميح اللذان  ،اهللا عندما يستيئس الرسل

فتتذوق وتستشرف وتلمح  تعيش، ويف جوهـا تتـنفس، قبةتدركهما القلوب املؤمنة، وهي يف مثل هذه احل
حيث وظَّفها يف  ؛عليه السالم القيسي قصة سيدان يوسف تلهممن هنا اس اإلحياء والتلميح من بعيد،

ه الشعري، فتحولت إىل داللة رمزية موحيَّة ذات اتصال وثيق ابلواقع، جسّ  د من خالهلا مهومـه نصّ 
  23.وأحزانـه الذاتية ابعتبارها معادال  موضوعيا  حلالة اإلنسان الفلسطيينّ 

ن غدر العرب وصمتهم، فقد آتمروا عليه، وابتوا هم عند القيسي، قد يئس م عليه السالم ويوسف    
والعدو واحد، استدعاء يوسف ومرارة ما القى وعاىن استدعاء لألمل الذي ميتد، ويف حلم الشاعر أمل 

 كما هي َّناية قصة يوسف. حبتمية انتهائه، متاما  

وف بدفاعه عن ومن هذه الشخصيات أيضا ، شخصية الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري وهو معر     
قوله عنه: "رحم هللا أاب ذر! ميشي وحده وميوت   صلى هللا عليه وسلم الفقراء، وقد ُنسب إىل الرسول 

  24.وحده ويبعث وحده"

الذي ميثله أبو  ما ميثل السلطة، وهي صورة متقابلة للثوريّ  أو معاويةوجد وحيثما ُوجد أبو ذر، يُ  
، ففي موقعجند الشاعر يستحضر أاب ذر يف أكثر من  25.ميثلها معاويةخادعة اليت ُـ ذر، وصورة السلطة امل

، نلمح صورة حّية للفقري احلامل، بل هو ظٌل له، يبحث عن مكان بني هؤالء (العرس)قصيدة بعنوان: 
فقد جاء    ،ما كان يفعله معاوية بن أيب سفيان، ورفضه ألعطياتهاجتاه راؤه آاملرابني، فأبو ذر معروفة 

  الواقع، صورة املتمرد على السلطة والبطش، يقول:كصورته يف
 



 جملة الدراسات اللغوية واألدبية

 

 176 السنة العاشرة-العدد األول
 

 ولكّن هذا الغفاريَّ جَيَمُع أضالَعُه م ْن َصحاري الب الدْ 
...................................................... 

ُر لُغَم الق فاْر.  الغفاريُّ، مَيْشي، يُفجّ 
، َوحيلمُ   يف مهرجان  التجوّ ل  واللَّون 

     26َلمَسٍة َداف ئةْ لُم يف حيَ 
 ويقول يف قصيدة بعنوان: أيتها الغربة وداعا:  
 
 سأَُلكْم...أَ 

 َمْن يَرضى َأْن َيسُقَط َطْوَعا ؟
 َمْن يَقد ُر َأْن مَيَنَع أُمَّا ،

 ُمعَدَمة ، َجوعى
 م ْن َأْن حَتم َل َسيفاَ؟

 وإذا َلز َم اأَلمْر 
 ئْع؟َأْن َتسر َق مَثََن َحليب  الط فل  اجلَا

يب َذْر.        27طُوََب أل 
ضرك أتساوى الدفاع عن النفس حبق السرقة فمن يضطرك للسرقة هو نفسه من ففي النّص السابق ي  

امرأة حتمي نفسها وطفلها ابلسيف، وتسرق  وليس من حيمل السالح أو يسرق اخلبز إال ،حلمل السالح
 ها هنا، ليعيد لألذهان صورة هذا املنافح عن حقّ  وقد استدعى أاب ذر ،لتبقي الطفل حّيا إن لزم األمر

 .الذائد عنهم، فهم َيستلبون حقهم يف العيش استالاب   الفقراء،

 ، أييت ليؤكد أّن مثل هذه الشخصية ستظل حيَّة ولن متوت:وأبو ذر إذ يلح على حضوره 

 كاَنْت اَميُع الُبيوْت.
،  تـَُوقّ ُع هَتليلَة اجلُرح 

،كاَنْت ُتَشكّ ُل   ُحلما  إىل الَقمح 
 يَوما  إىل الُصبح  ...

   28كاَنْت.. وَكاَن الَغفاريُّ َيسَبُح يف ُزرَقٍة ال مَتوتْ 
عود الصبح، مع تشكل هذا لييعود من خضم هذه الزرقة اليت تبعث احلياة، يف كل املوجودات، أبو ذرّ     

ويدّل عليها بصورة )اميع البيوت(،  وتتحد صورة كل املطحونني، يف صورة الغفاري،، احللم حلم الرجوع
مث يلجأ من خالل كل  ،فهي توقع جبراحها رغباهتا يف عودة احللم، املتمثل ابلقمح، رمز السمرة والعروبة
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السماء اليت متتلك رغد العيش من خالقها،  ؛ حيثهذا الستحضار اللون األزرق رمز للسكينة واحلياة
 والبحر املليء ابحلياة.

 : احة جزئياً شخصيات منز . 2

فقط منفيا ، واآلخر يرتبط  ا  واحد ا  يكون جزء ؛ حيثا كانت عليه يف واقعهاأي منزاحة عمّ   
بواقع الشخصية الرتاثية، ومنه عند القيسي ما جاء يف  تناوله حادثة املؤاخاة اليت متت بني املهاجرين 

تتم   ؛ إذخاة وما يتناوله الشاعرآواألنصار، فنجد نفيا  جزئيا  بني ما قام به الرسول الكرمي يف حادثة املؤ 
ل الكثري من الدالالت القريبة والبعيدة، وكأنَّه يروم إىل إيضاح رغبة حيم خاة بني احلجارة، فالنصّ أاملؤ 

املوجودات هلذه العودة، واليت تتحقق فيها أكثر من حتققها لدى اإلنسان، فما كان ابألمس ممكنا ، ومل 
ة بني العرب، وقد خوّ أ، فال حيتج من الرسول عليه الصالة والسالم  سوى أن أيمر، ابت اليوم حلما  

؛ وللحجر يف الشعر الفلسطيين دالالت عدة، فهو رمز للنضال ،عاض الشاعر عنها ومؤاخاة احلجارةاست
وهو رمز لتجذره  هو السالح الوحيد الذي يقتدر الفلسطيين على اختاذه إلعادة حقوقه السليبة، إذ

م، كما قد يرمز ، ويف مؤاخاة احلجارة قوة أكرب ملواجهة القادصاحبه هو ال خيذلو أبرضه وعودته إليها، 
 :ا  من عناصر الطبيعة فيهاجزء قد ابتاملتجذر يف أرضه و  ،نفسه احلجر للفلسطيينّ 

ُر اأَلشجارْ  ٌّ يَعَتم   َنيب 
 َويُؤاخي احل جارَة،

 يُلقي ب ظالل  الَقلب  على اأَلشياءْ 
 حَيُلُم ب َسواع َد وَأطفاٍل يعرفوَن الَفرحْ 

 ، ،ابحل نطة ، ابلُقرنفل  الذابل   ابلَنرجس  اجلَبليّ 
عٍ        29حَيلُم ب َفضاٍء شاس 

س من حتقق أمانيه، ئوكأنَّه ي، جديدا   خي احلجارة ويعلن شيئا  ايؤ ليعود   ،بعد أن حلم بكل هذا والنيبّ    
 ؛ حيثويف استدعاء النيب احلامل ابلقرنفل والنرجس اجلبليّ  ،فذهب إىل ما هو أكثر صالبة واحتماال  

هلذا الشعب، أتكيد لدورة احلياة وامليالد اجلديد، فاألمل يظل يرتسم بني ثنااي شعر املوطن الدائم 
حلكة الواقع، وما استحضار الشخصيات ومتثلها من خالل الطبيعة، إال من رغم على الالقيسي، 

 يقول: ؛ إذللتأكيد على البعث وامليالد آلمال هذا الشعب

ُر اأَلشجارْ   َنيبٌّ يَعَتم 
 جارََة،َويُؤاخي احل  

ر    يُعل ُن أَماَم احت شاد  الَعناص 
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 َنشيَدُه الَصام تَ 
َبك َر إىل عائ لة  الّنهر  

ُ
  30َونَبأَ انت ساب ه امل

 جيد صدى حللمه، حلم املؤاخاة ، فيلوذ بصمته  ويلوذ مل إىل غربته، ألنَّه مبكرا   عاد النيب منتسبا     
وكأّن عائلة النهر  ،جيد حللمه صدى  ابت ال سعد هذه األجيال، بنهره، بعد أن كان يعتمر األشجار ليُ 

فقد الذ بصمته، وأعلن من خالل هذا  حيث املخلوقات ال تشبه البشر هي األحق أبن يعيش بينها،
الصمت رفضه االنتساب للبشر الذين خذلوه، وارتضى أن ينتسب مبكرا  ملن يراه أهال  للعيش معه، 

 ني للعيش يف الفرقة، والعارفني أّن آمال األمة مرتبطة ابلتآخي والوحدة.  والنيب هو رمز لكل الرافض

تكون القراءة،  ؛ حيثاجلزئي يستخدم النفيّ  املتصلة بنزول الوحي، وفيها أيضا   مث يلجأ إىل احلادثة  
حلوار إىل اوفيها يلجأ الشاعر  ،وتعاليم، بل قراءة للواقع الذي صارت إليه األمة ولكن ليست قراءة فكر

دون الظهور املباشر  يف غار )حراء(،   جربيلعليه السالمامللك وبني  الرسول الكرمي الذي دار بني
األفكار، ويصور حماور ثنائية  للشخصيات، فاحلوار جزء من بنية التشكيل الفين يف لغة الشعر، حيمـل

عامل جديد، من األحدا، ر النفس، خللق متضادة أو متناظرة تكشف املواقف املتناقضـة بسـرب أغـوا
 يقول: ؛ حيثواألفكار

، َواقرأ ما َخَلْق  سم هذا اجلُوع   اقرَأ اب 
ْن َفقٍر َوجوٍع َوَعَرقْ     31َخَلَق اإلنساَن م 

القيسي يقوم  32،﴾اقرأ ابسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق﴿: يف إشارة إىل  قوله تعاىل   
ليالئم الفكرة اليت يطمح لبعثها جديدة وحية، تروق للمستمع، هنا ابستغالل طاقات النّص وحتويره 

الذي  صلى هللا عليه وسلم أراد يف هذا النّص التأكيد على أنَّ الرسول ، فقدلكنَّها تقلب أفق التوقع لديه
جاء ليخلص البشرية من جهلها، فكانت القراءة األوىل للكلمات، والدور الفاعل لتنبيه العقول، اختلف 

عرف غري احلاجة، كيف لإلنسان أن يبحث ، ففعل القراءة اليوم خمتلف، فال يُقرأ غري اجلوع وال يُ ها هنا
ما يلح عليه أن يغري النّص ليوائم هذا هو إنّه العصر ومفارقاته،  ،عن فكر وعن َّنضة واجلوع يسيطر

ويف النّص القرآين  ،ه مؤملةالتبدل، وهذه احلالة اليت يعيشها اإلنسان، ففعل القراءة هنا فعل سليب، ونتائج
ا(، قال: واقرأ ما خلق، و)ما( وإن محلت ماالسم املوصول )الذي(، أما الشاعر فقد استخدم ) جاء

لغري  ( اليت تكون غالبا  )مامعىن )الذي(، إال أنَّنا جند لفظة )الذي( أتيت يف أغلبها للعاقل، بعكس 
به، كما أراد له اخلالق، فالفقر فوق احتماله،  فالذي  العاقل، وكأّن اخللق ما عاد مع هذا الفقر احملدق

ُخلق من علق، تبدل ليكون من جوع وفقر وعرق، ما عاد علقة كما شرفه هللا، حتول من طينته إىل ال 
 قيمة، ومن الطبيعي أن تكون َّناية هذه املكوانت إىل هالك:
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 َوَقرأُت األرَض حَتديدا  ب الدي
 َفرأيتُ 

  33يُلوى َويُدّق.ُعنـَُقها الفار ُع 
على القراءة والتعليم،  ديين يتمثل يف نزول أول آايت القرآن الكرمي، واحلثّ  صّ أخذان إىل أبعاد ن فقد    

القراءة للفهم والتدبر  القراءة لإلنسان،جاءت وإن كان مفهوم القراءة خيتلف يف السياقني، ففي القرآن 
لذا  ؛ستعمرُـ وما آلت إليه البالد اجلميلة، واملشتهاة من امل هتافلألرض ودور وأما القراءة الثانية،  ؛والتعليم

الوحي أول خطاب إهلي إىل  فإذا كانت حادثة نـزول  34،فقد وقعت حتت الظلم واالضطهاد واالستعمار
النيب، وفيه دعوة إىل القراءة والكتابة والعلم، فهـي ابلنسـبة للشاعر وسيلة للتعبري عن حالة الفقر واجلوع 

، معتمداَ على الفقر واجلوع، واإلذالل ، أصبح الشعب عليها. ومن الالفت اتكاء الشاعر على ألفاظاليت
طاقاهتا اإلحيائية وما تشعه يف النفوس من مشاعر وأحاسيس تكشف عن واقع املأساة اليت يعيشها شعب 

 فلسطني. 

نها واستشهد على وها هي شخصية تراثية أخرى، هي شخصية بطل من أبطال فلسطني دافع ع    
مل جيد  ،لكنَّه بعد ؛أرضها هو: عّز الدين القسام الذي حيضر عند الشاعر من املوت ليذكر أبجماده

عن تقدمي شيء، حىت من يراه من األحرار  الصدى ملا يقول، يعود لريى الفقراء فَيبكيهم لكّنه عاجز
أن تُبقى أوراقه مطويّة حىت ال يتبعه  يدي احلراس، بني يدي الدولة اليت حترصأخيشى عليه أن يقع بني 

أحد، وعّز الدين القسام يتحول هنا إىل رمز لكّل مناضل خيتفي يف جدران البيوت وخباايها حىت ال 
هذه  تلتقطه يدُّ الغدر، أييت ليبكي األطفال وينشد أانشيد الوجع الذي ميتد، فالشاعر يستحضر

يقدم صورتني متباينتني للقسام، البطل والرجل اخلائف،  ث؛ حيالشخصية معتمدا  على املفارقة التصويرية
 يقول:

داُر البيت    وانَشَق ج 
 َعْن َشيٍخ كاَن َجرحيا  

، َمهيَب الصمتْ   َوَوقوَر احل زن 
 ابَدَرين مثَل الَدهشة ، قال:

 أان عزُّ الدّ ين  القسَّامْ 
 هْل أتذُن يل،

 َأن أقضي الَلية يف بيت ْك؟
 جسا، يبحث عن مأوىهكذا يظهر القسام متو 

 :وينكره املضيف قائال  
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 ال أعرُف أحدا  حَيمُل هذا االسمْ 
ْن أَرض  الَشاْم   َرُجٌل م 

 ال مَيلُك عائلة ،
   35ال مَيل ُك بَيتا

، ال يعرفه الناس، بل حىت مل يسمعوا به، وكأّن ذات القسام هي ذات  فيصبح القسام يف بالده جمهوال      
ظهوره املوت، هكذا عاش الثوار خيشون االغتيال قبل حتقيق أمانيهم،  ألّن يف ؛كل اثئر يستخفي

والقسام يتحّد بذات الشاعر، فلعله يرى كل من غادر بلده جمهوال ، كيف ال؟ والوطن ما عاد يقبل هبم، 
ويصعب دخوهلم إليه، فهو الجئ يف غربته، غري معروف اهلوية يف وطنه، فكل واحد من هذا الشعب هو 

 يقول: ؛ إذولكن ال يعرفه غري العدو، يرتبص به، ليمحو كل ذكرى له ؛د يقدم روحهالقسام، ق

 أَعر ُف َأيّن جمهوٌل َمنّسيْ 
وتْ 

َ
ول د ، جَمهوُل امل

َ
  36.جَمهوُل امل

ألّن النضال ما عاد يف فكر األجيال، وألّن الناس ابتت  هذه الصورة األوىل للقسام الذي ابت جمهوال     
 ألنّ  ؛مث صورة ما ميثله القسام وهو املناضل الذي ابت خُيشى ظهوره ،ختشى احلديث يف هذا األمر

الك، يف هذا احلوار الذي يتم بني رجل بسيط هو أبو حسن اللّداوي الذي ينسب إىل همصريه إىل 
 يقول الّ لداوي: ،بةيالسلد إحدى مدن فلسطني مدينة اللّ 

 كيَف تَقوُل قُتل ُت وها أنَت أَمامي؟  
 فريد القسام:
 املوُت َرفيقي

 فَل ذا َيسمُح يل أحياان ،
 َأْن َأجَتوََّل يف مَملكيت

           37َوأَطوَف َعلى اأَلحياءْ 
تتعد األصوات يف هذه املقطوعة، خللق أكثر من رأي، ورسم حلمة هذا الشعب، ومهه الواحد، فقد     

، تستعيد يف ذاكرهتا ما قدمام، علَّ األجيال أن يوقظ يف النفوس ذكرى القسّ  من هذا احلوارأراد القيسي 
زالت ترتبص به، ويف هذا إشارة إىل حماوالت طمس ذكراه،  ماوإن كان الناس ينكرونه، إال أّن الدولة 

 زال يغطي جسد القسام. ماالدم  لذا ذكر أنَّ  ؛والقضاء على من يسري على َّنجه
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اإلنسان، فقد كانت عالقته  مويف ظل ما عاشه الوجدان الفلسطيين من هزات عنيفة سواء الشاعر أ   
 38،واستلهاما   وتضمينا   وبه يعتز ويفخر، اقتباسا   ،مي إليهبرتاثه عالقة استحضار لذلك الرتا، الذي ينت

 39.قا  مع ذلك الرتا، احلّي للجماهري بكل جوانبه وأبعادهالليقيم حوارا  خّ 
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 :عن واقعها اً شخصيات منزاحة كلي  . 3

للشخصية نلمح هذا التصور املقلوب و  أييت املقطع الدخيل منفيا ، ومعىن النّص املرجعي مقلواب ، وفيها 
 ؛يف تناول القيسي لبعض الشخصيات الدينية والتارخيية، فها هو أبو ذر يعود مرة أخرى لشعر القيسي

 ، يقول القيسي:العلينّ  يباع يف املزاد (رقيق)، فهو أخرىولكن بصورة 

 ريٌح الف َحٌة أَتيت،
 –م ْن هذا الَشرق  النائ م  -

 ال ل لَتذَّريَة  وال ل لتَّنق َية ،
، َذرٍ  الْيوَم يُباُع أَبو َزاٍد َعَلينٍّ  وم 

 ويُطّوُف يف الَصحراء  َوحيَدا ،
، قُبيَل الَصلب  وال،  َبنَي الُعرابن 

 40َيسَمُع َصواتَ  يف بوْق... 
يف زمانه، إنّه يستدعيه ها هنا، ليدلل وإن كان الرّق حمّرم أبو ذر الثائر املتمرد، ابت يُباع كالعبيد،    

تنتهك احلقوق، وهو  ؛ حيثاليوم الفىت العريبّ رمز  املأساة اليت أملت برموز الثورة، فهوعلى كرب حجم 
 مر عليه العرابن، فصلبوه.الفلسطيين الذي آت

، كان هلا سطوهتا وقوهتا، يةعرب ةوهي  ملك (الزابءهي: ) ،شخصية اترخييةستدعي ي القيسينرى و     
   41؛ابحليلة ُأخذتو  ، فشربت من نفس الكأس،استخدمت احليلة لإليقاع ومن قتل أابهافقد 
 :إخل؛ إذ يقولالزابء عند القيسي امرأة أخرى، تتجول يف الشوارع، تفرُّ إىل السفح...ولكنَّ      

 أيَـُّتها الَزابْء!! 
 يف شار ع نا الَعَريب ّ  جَتَولت  َطويال ،

  42ُكنت  تفرّيَن إىل َسفحٍ 
إىل رغبة القيسي الزابء( ة الذي جاء ابمسها )خالل عنوان القصيداستحضار الزابء من  وقد دلّ     

 إىل طبيعة التجربة املعاصرة، وهي جتربة املرأة الفلسطينية اليت كانت تعيش آمنة مطمئنة، ولكنَّ ابإلمياء 
ح ولكّن املرأة عند الشاعر هربت للسف ؛حاولت اهلروب للقبواحلقيقية يقلب املتوقع، الزابء ف حاهلا تبدل،

لزابء إىل مرمي، وكأَّّنما ول الكالم من الكالم عن اتنقلب الصورة أكثر، حني يتحل حيث احلريّة،
 واحد...، يقول:

 وأانديك  َفال صوَر ُهنا
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 وأانديك  َفال صَيدا
 وأاندي يف ُكلّ  خُميمْ 

 43َمْن يَعر ُف َمرمْي القيسي، 
ولكّنه وطن  ؛الالجئة يف املخيم، وحُيوُل احملبوبة لوطنالقيسي الزابء العربية، إىل مرمي رمز الفتاة ل و حي  

لصورة اليت ابتت إىل اشارة مل أيت  استحضار الزابء هنا عفوا ، فالشاعر أراد  اإل ؛ لذلكوالغربة التهجري
عليها املرأة العربية، بعد عنفواَّنا وأنفتها، وكذلك األوطان اليت حتولت إىل خميمات تؤوي النازحني، وقد 

  .من هم، وال أين يقيمونن، فال يُعرف ميوتو 

؛ ى البون الشاسع بينهمالري ، الصورتني معا  ستحضر ي املتلقي ها هو القيسي يقلب الداللة، ليجعل    
الشخصية حياة، فيقلب النّص أفق توقع املتلقي، ليبين الشاعر بذلك نصني، وخيلق  يف استحضار إذ

هنا، أكثر قراب  من الشاعر، أقرب للواقع، فاملتخّيل يف الذهن  املتلقي هاف ،احلد،حياتني، يشعالن وطئة 
ُيستدعى بصورة أكرب، فيشعر املرسل إليه، بصناعة جديدة خُتلق يف رحم املفردة، وال يعود الشاعر جمرتا  

 لسمات الشخصية األم.

وتلميح إبشارة  مأ ستدعاة عند القيسي سواء حاكاها كما هي يف واقعهاُـ إنَّ الشخصيات املوعليه ف     
ا  نزف املعاانة واألمل، فمن أول صورة الرسول صلوات هللا عليه هبعكس املتوقع، محلت اميع أو جزئي

املعاانة اليت  نتيجةوسالمه إىل آخر صورة يف حاضر الشاعر، نرى أشكاال  من الثورة والرفض، وكل هذا 
ا الفىت العريب الفلسطييّن، ال بّد أن حيقق تستمر يف خلق روح الرفض، يف إشارة من القيسي إىل أنَّ هذ

كل شخصية تستدعي فنزفها وقهرها، من رغم على الستدعاة، ُـ شيئا  مما حققته هذه الشخصيات امل
 .ها لُيدمج مع الواقع الذي يرمسه الشاعرعواق

أي يف  ؛ءهذا وقد تكون األساليب الفنية أكثر حضورا  يف احلالتني الثانية والثالثة، من االستدعا   
 أو املقلوب، عنه يف االستدعاء الكلي، وذلك لدمج املتلقي، يف خلق صورة جديدة أو االستدعاء اجلزئي

، وإن كان يف االستدعاء الكلي، وحضور الشخصية صورة مبتكرة أو قلب توقعه، للبحث عن رمز جديد
 .يف الذهن، خلق أمل جديد، وبث روح العزمية والنضال

 اخلامتة:

فقد استطاع القيسي هبذا التكثيف يف استدعاء الشخصية الرتاثية، خلق أبعاد يف زمانه احلاضر، هذه  
 :األبعاد اليت أتتت من خالل ثالثة مستوايت أشران إليها، وهي
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األصلي، وإن مل تكن الداللة الفنّية فيه عميقة  أعاد القارئ إىل النصّ  ؛ حيثاالستحضار الكامل . 1
 .شرعيا  وروحيا   أَّّنا أضفت على النّص بعدا  املستوى، إال 

فيه جزئية انزايحية عن الداللة املعروفة فخلق بفعلها شيئا  من التماهي، مع فأما املستوى الثاين  . 2
ختييل، فدمج املتلقي معه ليبين صورة أكرب من تلك احملاكية، وليقلب يف هذا بعضا  من أفق التوقع، وفيه 

 .فيه من البعد التصويري ما
معمارا  جديدا ، حُيد، تغيريا  لبت الداللة فيه، فقد استطاع الشاعر أن خيلق قد قُ و أما املستوى الثالث  .3
 .املتلقي لكثري من التساؤالت والرؤىمن خالل كل هذا أسلم وقد الشكل واملضمون،  يف
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