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إعداد
الدكتوية سعاد شريف
املركز اجلامعي أمحد بن حيي الوناريسي ،تيسمسيلت ،اجلزائر

امللص

تعمل ثنائية (األنا واآلخر) كفكرة مركزية مهمة يف الشعر العريب املعارص ملا حتتويه من رصاع واختالف تارة

وانسجام واتفاق تارة أخرى ،حيث عمل النﻘد الثﻘايف عىل تنمية وظيفة الثنائيات املتﻘابلة واملتضادة لتفعيل الن
وإثرائه وإرشاك الﻘارص يف ﻓك شفرات هاا التعالق .لﻘد اهتم الشعر املعارص باألسئلة التي تدور حول إشكالية
اهلوية والاات وتشكيل الكيان اإلنساين وحاول أن يﻘدم إجابات ضمنية أو رصحية حيث إن السؤال عن الاات،
وماهية األنا ،وكيﻒ تشكلت معاملها ،وما مدى عالقتها باآلخر وكيﻒ يساهم يف تشكيل هاه الاات ،وأهم سؤال
متى تكون هاه األنا ﻓاعال مؤثرا ال متأثرا دائام ،كان هاا هو مدار هاا الﺒحث .ولتوضيح معامل هاه الثنائية اخرتنا
جدارية "حممود درويش" ملا ﻓيها من جتليات متنوعة مغرية للدراسة والتحليل .وركزت يف هاا الﺒحث عىل
الدراسات التناصية وآلياتا اإلجرائية من خالل حتليل العتﺒات النصية والنصوص الغائﺒة داخل اجلدارية،
وحاولت الوقوف عند اختيارات حممود درويش الثﻘاﻓية والدينية والتارخيية واألدبية التي شكلت بؤرة مركزية
للن

 ،وحتليلها الستجالء ﻓاعلية األنا وعالقتها باآلخر باعتﺒارها أساس تشكل الاات وعنص مكون اهلوية،

حيث تنطوي الﻘصيدة عىل جمموعة من الثنائيات تتحدد من خالل معامل الاات املﺒدعة وجتارهبا احلياتية ورؤيتها
للوجود.
الكلامت املفتاحية :األنا  ،اآلخر ،الثﻘاﻓة ،الرؤيا ،اهلوية ،الﻘناع.
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Exploring the Effectiveness of the Ego and the Id
in the Mural of Mahmoud Darwish:
an Intertextual Study
By
Dr. Souad Sherif
University Centre of Ahmed bin Yehya Al-wansherisi, Algeria

Abstract
The duality of the ego and the id works as an important central idea in contemporary Arabic
poetry as it contains conflict, disagreement, harmony, and agreement. Cultural criticism works
to develop the function of opposite and opposing diodes to activate and enrich the text and to
involve the reader in deciphering the codes of this connection. Contemporary poetry has been
concerned with questions about the problem of identity and self and the formation of the human
being and has tried to provide implicit or explicit answers. Therefore, questions about what the
ego is, how it has been shaped, how the ego relates to the id and how do they both contribute to
the formation of this self and whether and when the ego is effective and not not affected by the
id formed material for research in this study. To illustrate the features of this duality, we chose
Mahmoud Darwish's mural because of its diverse and attractive manifestations of study and
analysis. The reseracher tried to critique the choices of Mahmoud Darwish culturally,
religiously, historically, and literally, which formed a central focus of the text. This analysis
further sought to explore the effectiveness of the ego and its relationship to the id as the basis of
self-formation and component component of identity, where the poem contains a set of binaries
determined by the parameters of the creative self and experiences of life and vision of existence.
Keywords: ego, other, culture, vision, identity, mask .
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متهيد

بينهام ،ﻓفي بعض املرات يكون اآلخر جزءا من

"هل تتاكرنا املرايا  ...حني نغيب عنها؟"..

ذواتنا تصنعه خميلتنا نحاوره يف اخلفاء وأحالم

"عدنان صﺒاغ"

اليﻘظة وقد اهتم علم النفس هباا اجلانب كثريا.

تعد مهمة حتديد املصطلحات يف النﻘد

ويكون التامثل بني (األنا واآلخر) عىل

املعارص من أصعب املهام التي تواجه الناقد؛ إذ

أسس إنسانية وعﻘلية أو حضارية وثﻘاﻓية ،تشرتك

يصعب عليه حتديدها بدقة ورسم مالحمها ،وذلك

ﻓيها الﺒرشية والﻘيم املتوارثة يف جمتمع معني حني

لتعدد مشارهبا الثﻘاﻓية وسياقاتا الفكرية ﻓهي

يشكل « الﺒحث عن اآلخر جزءا ال يتجزأ من

ختتلﻒ من جمتمع إىل آخر ،حيث إن كالما ما ال

الﺒحث عن العالقات بني اجلامعات اإلنسانية،

يصري نصا إال داخل ثﻘاﻓة معينة ،ﻓﻘد شكل الن

ﻓهاه الصورة تتشكل بفعل االختالف بني

باعتﺒاره سريورة تواصلية هامة يف احلياة اإلنسانية

اجلامعات يف ميزات معينة ،وكالك بنوع

بؤرة تنازع بني خمتلﻒ احلﻘول النﻘدية ،وهاا

العالقات وظروف اللﻘاء والتفاعل بني اجلامعات

التنوع يف مستويات التحليل هو الاي شكل

املختلفة » (حيدر ،)60 :2008 ،أما التﺒاين

إشكالية املصطلح وأثار تساؤالت ال هناية هلا.

ﻓيكون غالﺒا عىل الصعيد الفردي ،ﻓلكل منا

تعد هاه الثنائية من املفاهيم الﻘديمة قدم

ميوالته وخصائصه النفسية وجتاربه احلياتية

الوجود اإلنساين ،ﻓالاات تﺒحث دائام إىل متثل

وأذواقه اجلاملية قد تشرتك مع الﺒعض وقد ختتلﻒ

وجودها وﻓهم خزائنها ،إال أن هاه العملية ال

مع الﺒعض اآلخر ،يﻘول سارتر يف هاا « أنا يف

تكون باالنغالق التام بل بالتحاور والتجاوز مع

حاجة إىل توسط اآلخر ألكون ما أنا عليه»

اآلخر الاي قد تتعالق معه بالتامثل أو التﺒاين،

(بدوي ،د.ت ،)12 :وهاا التﺒاين هو الاي جيعل

ليغدو هاا املجهول إما صديﻘا أو عدوا أو عنصا

من التفاعل قيام ويستفز الاات الكتشاف أناها

مﺒهام يثري الفضول والتساؤل ،إن عالقتنا مع

قصد التغيري عن طريق التأثري والتأثر.

اآلخر ومدى تﻘﺒلنا له أو نفورنا منه تعود إىل

ﻓاإلنسان يف بحثه املؤرق عن ذاته يتصادم

عالقتنا مع أنفسنا ومدى انفتاحنا عىل العامل،

مع اآلخر يف تعرجات احلياة ،من خالله يدرك

والعالقة بني أطراف الثنائية ال تﻘوم عىل التامثل

ماهية أناه يف عالقتها باملوجودات حوله ومن

التام وال عىل التﺒاين املطلق بل عىل الرتكيب
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خالل التفاعل الﻘائم بينهام ،إما بالرضا أو بالسخط

أن اآلخر قرين ﻓعل الﻘول والتلفظ هو نتاج ذلك

اما يولد له أﻓكارا متجددة ختتلﻒ باختالف

التفاعل » (داغر ،)77 :1988 ،ﻓفي جمال سلوك

املواقﻒ واألشخاص ،ﻓأنا حتى أﻓهم الوجود

الطفل وتعلمه الكالم مثال يتأثر باآلخر

واملوجودين حويل جيب أوال أن أﻓهم ذايت وأحدد

(الوالدين /االخوة) ﻓمنهم يستمد انطالقته

مﺒادئها ومواقفها ومعامالتا مع اآلخرين.

األوىل يف كيفية التعرف عىل األشياء.

وﻓيام يتعلق بإرهاصات هاه الثنائية يف

والعالقة -يف احلﻘيﻘة -ال تﻘوم إال بالتوازن

الفلسفة الغربية ﻓنجدها ختتلﻒ من ﻓيلسوف إىل

بني املوقفني ،وحتتمل كل االحتامالت يف التفاعل

آخر ،ولكنها بدأت تتﺒلور أكثر من خالل كوجيتو

بني أطراف الثنائية ،ﻓال تكون بالتامهي التام يف

ديكارت" أنا أﻓكر إذن أنا موجود"(الﺒلدي،

اآلخر وال باالنغالق املعتم عىل األنا ،ألن « كل

 ،)200 :1968واقتص الوجود عنده يف أناه

من أدرك نفسه عىل نحو أصيل سيدرك يف الوقت

املفكرة دون وجود اآلخر يف حياتا ،ﻓاإلنسان هو

نفسه الكون األصيل( »..نيوتن،)86 :1996 ،

لب الوجود وأساسه واألشياء حوله ال تدرك إال

ولتحديد أكثر نتطرق ملفهوم كل واحد منهام عىل

بتمركزها يف ذاته وانعكاسها داخله ،وأدت هاه

حدة.

املﻘاربة إىل ظهور ﻓريﻘني:

مفهوم األنا:
"إن الوجود هو أوال وجودي أنا ،أنا الاات

األول :يﻘول :إن األنا ال يمكن أن تكشﻒ
ذاتا إال بوجود اآلخر وبالصاع الﻘائم بينهام ،مع

املنفردة"

أن هاا املنطق غري صحيح عىل مستوى العداوة

"سارتر"

لﻘد اهتمت الفلسفة هباا املفهوم وخاصة

التي جعلها أصحاب هاا الفريق األساس يف

الوجودية منها؛ ألن األنا عندها هي سؤال عن

العالقة التي جتمع بينهام ،ﻓكثري من عالقات األنا

الوجود لﻘوهلم « إن الوجود هو أوال وجودي أنا،

واآلخر تﻘوم عىل األلفة واملحﺒة.

أنا الاات املنفردة » ( بدوي ،)19 :1966 ،ﻓﻘد

والفريق الثاين :يﻘول :إن األنا ال تتشكل

حاول أن جيعل األنا جمال املعرﻓة وال يمكن أن

وتكتمل إال يف انطوائها عىل ذاتا لتفهمها أكثر،

نفهم الواقع وما حولنا إال بوجود هاه األنا

وإن اآلخر يمكن أن يكون عائﻘا وحمﺒطا لألنا ،إال

والوجود ال يتحﻘق إال هبا.

أن الوهم قد يسيطر عىل هاه الاات يف انعزاهلا

ونجدها عند "ﻓرويد" تﻘوم » بنﻘل تأثري

وبحثها عن احلﻘيﻘة بمفردها وبحدسها ﻓﻘط،

العامل اخلارجي إىل اهلو وما ﻓيه من نزعات ،حماولة

ﻓاملعرﻓة ال تنشأ من الاات وحدها ،وال تتشكل

أن تضع مﺒدأ الواقع حمل مﺒدأ اللاة الاي يسيطر

شخصيتها إال من خالل التواصل مع اآلخرين

عىل اهلو » ( ﻓرويد ،)41 :1982 ،ﻓاألنا يف

«ﻓكأنام عالقته باآلخر تسﺒق جتربته مع ذاته ،ذلك

الدراسات النفسية تتوسط بني (اهلو) وهو العامل
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الداخيل و(األنا األعىل) الاي يمثل الﻘيم ،وبتلك

بالرضورة هو الﺒعيد جغراﻓيا أو العدو تارخييا أو

الوسطية تتحكم يف توازن الاات اإلنسانية ،ولﻘد

املناﻓس اجتامعيا ،إذ يمكن للاات أن تنﻘسم عىل

وضعت بعض النظريات السيكولوجية وصفا

ذاتا ،أما االختالف ﻓيحدث بسﺒب نمط احلياة

للاات عىل أهنا :

واملستوى املعييش والسلوكي ،وبالك تصﺒح
الاات منفتحة «عىل التعدد الاي يرصد نسﻘا

موضوع الوعي والنشاط العميل أو أهنا

ثﻘاﻓيا دعامته احلوار بني األنا واآلخر حول قضايا

هدف ومنتوج وانعكاس.

متعددة ﻓيغدو وجود األنا مرهونا بوجود اآلخر

حﻘيﻘة أنطولوجية حمسوسة أو أهنا بنية ﻓكرية

داخل بنية اجتامعية تﻘوم عىل تﺒادل األﻓكار

ينتجها املﺒدع.

والرؤى» ( متارة  ،ع.)212 ،80/79:

وحدة كلية منظمة أو أهنا حمصلة للعنارص

تعد جدلية األنا واآلخر اخليط الناسج للشعر

والصفات واملﻘاييس.

املعارص ،ﻓهي ال حتتمل داال واحدا يف كل مرة بل

بنية أو عملية .
كتشكيل داخيل ﻓطري للشخصية أو تشكل

يتﺒدل هاا املدلول عند كل واقعة تارخيية أو
سياسية أو اجتامعية تﺒعا لطريﻘة املﺒدع والزاوية

ذايت مشرتك يظهر يف عملية التأثري املتﺒادل

التي ينظر هبا إىل هاه الثنائية ،ﻓالغاية ليست

(ايغوركون.)29 ،28 :1992 ،

وصﻒ اآلخر بل قراءة األنا يف مرآة اآلخر،

ويرى "آالن تورين" أن انتصار احلداثة ال

وتكوين هوية الاات من خالل العالقة التي تربط

يكون إال بتعرف اإلنسان عىل الطﺒيعة يف ذاته

بينهام.

احلواس والتي بدوهنا ال يمكننا أن ندرك الوجود،

مفهوم املرآة (الصورة):
اما ال شك ﻓيه أن اإلحساس باهلوية والوعي

ولكي تربز هاه الاات جيب أال ينتص العﻘل عىل
ﻓليس هناك من إنتاج للاات إال يف احلدود التي

بالاات وعالقة ذلك بمفهوم اآلخر ومعرﻓة

تﻘام ﻓيها احلياة يف الفرد ،ويتأكد الفرد كاات إذا

احلدود الفاصلة بينهام هي من أقدم وأرسخ

ما وﻓق بني الرغﺒة وبني معرﻓة الغري(..ينظر:

حﻘائق الوجود اإلنساين ،ﻓليس هناك ما هو أكثر

تورين)227 ،213 :2010 ،

تشتتا وضﺒابية اما هي عليه هوية كل واحد منا،

مفهوم اآلخر:
يأيت اآلخر بمعنى صفة « لكل ما هو غري

ﻓيصعب علينا أن نحدد مالحمها وخﺒاياها حني ال
تكون هناك مرآة تعكس لنا صورنا ،ﻓاآلخر هو

األنا وهي مﻘولة إبستيمولوجية ملخصها اإلقرار

األرضية التي تؤسس هاه الصورة حيث «تنطوي

بوجوده خارج الاات العارﻓة أي خارج كينوناتا

عىل بعد معريف مؤثر ،يضيﻒ إىل وعي اجلامعة

املوضوعية» ( بدوي ،د.ت ،)13 :ﻓاآلخر ليس

بااتا بل يساهم يف تشكيل هاا الوعي ،ﻓيصﺒح
35

اﻟﻣﺟﻠد ( )٥اﻟﻌدد ( ١٤٣٩ ، )٢ھــ  ٢٠١٨ -م

ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

التعرف املصاحب لتأمل صور املرآة مﻘدمة للفعل

خالل انعكاسها يف اآلخرين ويف العالقات

اخلالق» (عصفور ،)90 :1998 ،وباعثا عىل

االجتامعية عموما (ينظر:كولر،154 :2003 ،

التغيري نحو األﻓضل.

 ،)155وانطالقا من هاه العالقة بني الصورة
وأصلها تأيت أمهية احلديث عن األنا واآلخر

ولتوضيح داللة املرآة قدم "جان ﻓرانسوا

وارتﺒاطهام بمصطلح املرآة ،ﻓالعالقة هنا تﺒادلية

ماركيه" ) )Marquet, jean francoisيف كتابه

املنفعة واملعرﻓة ال تتحﻘق إال بطريف املعادلة مع

مرآة اهلوية حوارا بني "سﻘراط" و"ألسﺒيار"

اختالﻓات جوهرية يف تكوين كل منهام.

حول مفهوم املرآة والاات ،وتوصل يف هناية
النﻘاش إىل أن النفس ترى ذاتا يف اآلخر الاي

البنية الثنائية احلوارية (جتليات صورة األنا
يف اآلخر):
منا بواكري النهضة العربية وجد اإلنسان

يستطيع بدوره رؤية ذاته يف األنا ،مستعينا يف
رشح ﻓكرته عىل بؤبؤ العني  koreحيث كل من

العريب نفسه أمام اآلخر الاي ﻓتح عينيه عىل عامل

الناظر واملنظور إليه يرى صورته منعكسة يف عني

جديد ومتحرض ،بعدما كان مكتفيا بواقعه

اآلخر ومن هنا جتسد مفهوم الرؤية (ينظر:

الراهن ،اما جعل الاات العربية تﻘارن نفسها مع

ماركريه ،د.ت.)17 ،16 ،15 :

اآلخر وتكتشﻒ موقعها من العامل ،ﻓهو املرآة

ﻓكلام اتسعت معرﻓتنا لآلخر زاد تﻘييمنا

العاكسة حلﻘيﻘة العص ومتطلﺒاته ،وقد أخا

ألنفسنا؛ ألن الاات ترى نفسها يف مرآة اآلخر إما

الﺒحث عن مالمح اهلوية العربية املعارصة طرقا

بالتامثل أو االختالف ،حيث يرى "ﻓرويد" أن

واجتاهات متعددة اختلفت وتنوعت باختالف

«التامثل هو عملية نفسية تتشابه الاات من خالهلا

العالقة الﻘائمة بني الثنائية ،ومل يكن األدب العريب

مع جانب ما لآلخر وتكون متحولة كليا أو

بعيدا عن هاه اجلدلية بل حاول جاهدا أن يعرب

جزئيا ،طﺒﻘا للنموذج الاي يﻘدمه اآلخر» (كولر،

عنها ،ﻓسعى أدباؤنا إىل طرح هاه الﻘضية

 ،)153 :2003ﻓاإلنسان بطﺒعه يميل إىل من

بوجهات نظر خمتلفة ،ومل يكن هاا املتخيل بعيدا

يتواﻓق معه ولو نسﺒيا ألنه يرى جوانب منه

عن الواقع بل أخا مادته األساسية من النصوص

داخله ،ﻓهو يستطيع أن يتفهمه دون تصيح منه

التارخيية ومن األحداث الواقعية.

أو توضيح.

العتبات النصية :
اهتمت الدراسات النﻘدية احلديثة بالعتﺒات

كام طرح "جاك الكان" مصطلح مرحلة
املرآة  mirror stageيعني ﻓيها بدايات تشكيل
الكيان يف اللحظة األوىل التي يرى ﻓيها الرضيع

النصية ،ويﻘصد هبا جمموعة العالقات أو الدالالت
التي تعد بمثابة مداخل تسﺒق املتن النيص ومتهد

صورته يف املرآة مدركا نفسه بل قد خياف من هاه

له ،ﻓال تكتمل داللته إال هبا وتكمن أمهيتها « يف

الصورة أول األمر ،ﻓالنفس يتم تشكيلها من
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كون قراءة املتن تصري مرشوطة بﻘراءة هاه

مواجهة ليست أقل صعوبة من مواجهته لسؤال

النصوص ﻓكام أننا ال نلج ﻓناء الدار قﺒل املرور

اإلبداع ذاته وهي تعانده وتراوغه قﺒل أن تسمح

بعتﺒاتا ﻓكالك ال يمكننا الدخول يف عامل املتن

بولوج بعض مناﻓاه يف حلظة سديمية غامضة »

قﺒل املرور بعتﺒاته ،ألهنا تﻘوم بدور الوشاية و

(حيياوي ،)107 :1998 ،ويطرح كام من

الﺒوح ،ومن شأن هاه الوظيفة أن تساعد يف

التساؤالت التي حتري الﻘارص وال مناص من حلها

ضامن قراءة سليمة » (بالل ،)16 :2000 ،ومن

سوى قراءة الن

هاه العتﺒات :الغالف ،العنوان الرئييس ،اإلهداء

تﻘوم جدارية "حممود درويش" عىل نظام

والعناوين الداخلية واملﻘدمة ،وكل ما يتعلق

الثنائيات املتﻘابلة واملتضادة ،ﻓﻘصيدته (الديوان)

باملظهر اخلارجي للكتاب :كالصورة املصاحﺒة

هي رحلة بني املوت واحلياة للﺒحث عن هويته

للغالف وكلمة النارش عىل ظهر الغالف ،وتعمل

الضائعة يف زخم احلياة املتضاربة ،أرض قصيدته

هاه العنارص عىل توجه الﻘراءة وتساهم يف إثراء
الن

كامال .

خرضاء حتمل أماال وأحالما ،خماوف وحرية ال

.

تنتهي نﺒدؤها بعتﺒة العنوان (اجلدارية) التي

وقد تكون العتﺒات آخر يشء يﺒﻘى يف الااكرة

تشكل أول ما يلتﻘي به الﻘارص ،حتدد عىل أساسها

ونحتفظ بعنوانه

 ،ﻓهل

حني ننسى تفاصيل الن

أﻓق التوقع حول ما قد حيتويه الن

وهنايته ،ولﻘد حتدثت كتب الﺒالغة العربية عن

اجلدارية من جدار أصم نحت عليه الشاعر آخر

هاه الﻘضية وأمهيتها يف العمل األديب ،ﻓتغدو

كلامته؟ ،أم أهنا عىل نمط املعلﻘات اجلاهلية؟ ،

بالك العتﺒات «خطابا قائام بااته له قوانينه التي

ﻓهل هي تعﺒري عن قسوة احلياة التي عايشها

حتكمه وال غرابة يف ذلك ما دامت العتﺒات يف

الشاعر؟ ،أم أهنا نوع من النرجسية بأن شعره

مواز » (بالل:2000 ،

يستحق أن يعلق عىل جدران الشعر العريب

 ،)16حني متارس النصوص املوازية أسلوب

املعارص؟ أو عىل جدران الوطن؟ ،كل هاا يتضح

اإلغراء لتهدينا بالك مفتاحا للدخول إىل عامل

تدرجييا من خالل قراءتنا للﻘصيدة لتتﺒدد احلرية

حﻘيﻘتها تصري بمثابة ن

الن

بدالالته املتشعﺒة.

وتتضح الرؤية يﻘول درويش:
ﻓلناهب إىل أعىل اجلداريات

أ -العنوان:

أرض قصيديت خرضاء ،عالية

ويعد العنوان حلظة إبداع ال تﻘل أمهية عن
الن

كالم اهلل عند الفجر قصيديت

وال تنﻘطع عنه ،وحيتل موقعا إسرتاتيجيا

أي أنه يستﻘل صدارة وناصية الن

وأنا الﺒعيد ..أنا الﺒعيد (درويش)03 :2008 ،

عىل مستوى

ترتدي قصيدته هنا ثوب الصوﻓية يف تعﺒريها

الﻘراءة والكتابة معا وإن كان يأيت –زمنيا -بعد
اكتامل الن

عن نفسها وتتجىل ﻓيها ذات الشاعر الﺒعيدة عن

 ،ليواجه بالك « سؤال العنوان
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الواقع ،ﻓهي كالم اهلل حسب تعﺒريه يف ﻓجر

يتأمـل الشــاعر " أنـاه" النرجســية يف مــرآة

يتجدد معه األمل وتستمر معه احلياة ،وهي « عىل

قصيدته وهي بني أنامل ( الغنائيني) حيملوهنا عـرب

نحو مفارق الال أنا ،واهلوية هنا هي كمثل احلب-

األزمان ملا حتمله من مجاليات ومن ظـالل تتلـون

لكي ختلق باستمرار -هكاا يﻘول الصويف ،وهو

من قـارص إىل آخـر ،ﻓخصـوبتها دائمـة احلضـور

يف دورة شعوره بااته  :أنا ال أنا ،أنا هو اآلخر..

حتـــى يف غيـــاب صـــاحﺒها ،متعـــددة الـــرؤى

يﻘول الكوجيتو الصويف -الشعري (أﻓكر ،إذن أنا

والدالالت تفتح آﻓاقا للﻘراءة والتجيل ،ﻓالعالقـة

اآلخر) » (أدونيس ،د.ت ،)70 :ولكن أناه ال

بني (األنا واآلخر) تﺒدأ مﺒكرا من خالل العنوان،

تستﻘر وال جتد إال الﺒعد سﺒيال للخالص،

ﻓشاعرنا يﺒحث عن ذاته من خـالل شـعره ولغتـه

ويضيﻒ قائال:

التي حيملها كل آماله وأحالمه وهواجسـه ،ﻓهـي

وقعت معلﻘتي األخرية عـن نخـييل وأنـا املسـاﻓر

تلك األرض اخلرضاء حيث السـالم و الطمأنينـة
التي تﺒحث عنها نفسه املتعﺒة.

داخيل
وأنا املحارص بالثنائيات (درويش)08 :2008 ،

ب-االستهالل:
تعد الﺒداية صعﺒة كصـعوبة اختيـار العنـوان

وها هي هنا ترسم مالحمها بكوهنا معلﻘة وهو

باعتﺒارها أول الـن

املساﻓر الﺒاحث عن هويته داخل لغتـه ،عمـر مـن

واملنطلـق الفعـيل للﻘـراءة،

واالستهالل عند "جينيت" هو ذلك «الفضاء من

التجارب احلياتية والشعرية بني ثنائيات ( املـوت،

الــــن

احلياة) ( ،احلب ،الكـره) ( ،الـوطن والغربـة) ،إذ

االﻓتتــــاحي  liminaireبــــدئيا كــــان

 preliminaireأو ختاميا  postliminaireوالـاي

تدخل هاه الثنائيات يف « جدل مع العامل يف كليته،

يعني بإنتاج خطاب بخصوص الن

ومن ثم يكون قد أخا يتحول يف العالقة بمﻘـدار

الحﻘا به أو

سابﻘا له ،هلاا يكون االستهالل الﺒعدي أو اخلامتـة

ما حيول العامل يتغري ﻓيـه ،أي بمﻘـدار مـا يغـري يف

( )postfaceمؤكــــدة حلﻘيﻘــــة االســــتهالل».

نظامه ونظـام العالقـة بـني أشـيائه» ( احلمـريي،

(جينيت ،د.ت.)153 ،152 :

 ،)07 :1999وهنا حدد ذاته من خالل قصـائده

االستهالل من العتﺒات املهمة يف الدراسـات

التي علﻘها عىل النخيل وهو رمز العروبة والﻘوميـة،

ويتحـدد

أما عن أﻓق توقع النرجسية ﻓنلحظه يف قوله:

احلديثة ،ﻓهو املدخل الاي يﺒدأ به الن

خرضاء أرض قصيديت خرضاء

به اإليﻘاع الشعري ،ومكون بنائي أسـايس يـرتﺒط

حيملها الغنائيون من زمني إىل زمني

مع بﻘية العنارص بعالقة جدلية إذ يؤثر ﻓيها ويتأثر

كام هي يف خصوبتها

هبا ،ﻓالﺒداية اجليدة املحكمة جتاب الﻘارص وتنﻘلـه

ويل منها وضوح الظل يف املرتادﻓات

من الواقع إىل اخليال؛ حيث إن بداية الن

ودقة املعنى ( درويش)09 :2008 ،

ما حتيل إىل وجـوده وهويتـه ،وتسـاعد عـىل حـل
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قضايا العمليـة اإلبداعيـة التـي يطرحهـا الـن
وجتيب عىل التساؤل ملاذا انتهى الن

عن الﺒياض وتشابه املناسﺒتني وتﻘارب الرؤى عن

،

احلياة واملوت:

هبـاه الطريﻘـة

يف حني أنه بدأ بكيفية معينـة (.ينظـر :احلمـريي،

كل يشء أبيض

 ،)166 :1999وهاا ما نجده يف قول درويش:

الﺒحر املعلق ﻓوق سﻘﻒ غاممة بيضاء

هاا اسمك  ..قالت امرأة

والاليشء أبيض

وغابت يف املمر اللولﺒي

يف سامء املطلق الﺒيضاء

أرى السامء هناك يف متناول األيدي

ﻓأنــا الوحيــد يف نــواحي هــاه األبديــة الﺒيضــاء

ومل أحلم بأين كنت أحلم

(درويش)10 :2008 ،

كل يشء واقعي ( .درويش)09 :2008 ،

اســتفاد درويــش مــن هــاا التعــالق النيص ـ

إن اختيــار زمــن الﻘصــيدة كــان لــه داللــة

ليضفي عىل الﺒيضاء رمزية عميﻘة تتجـاوز ألـوان

عميﻘة يف نفس الشاعر وهو يستفيق مـن غيﺒوبتـه

املستشفى واملرض إىل الصـفاء والنﻘـاء ،أمـا أمـل

املرضية ،حني يفﻘـد الصـلة بـالواقع ويف الوقـت

دنﻘل ﻓأراد مـن خـالل قصـيدته "ضـد مـن" أن

نفسه ال يغيب متاما عنه ،يتعرف شاعرنا إىل اسـمه

يﻘلب مفاهيم األلوان ويعطيها داللة تتلون بتلون

بني الواقع واحللم حني أخربته بـه امـرأة جمهولـة،

ذات مستعملها « ،ﻓضال عام يثريه توظيﻒ اللـون

يتشﺒث بكلامت املمرضـة التـي حتـاول أن تعيـده

مــن رمــوز وإحيــاءات وتراســل يتجــاوز اإلطــار

للحياة مرة أخرى ،ذلك أن الﺒداية تﻘوم بوظـائﻒ

املعجمي ويثري دالالت األلفاظ ،وينتﻘل هبا مـن

متعددة من أمهها جاب انتﺒـاه الﻘـارص وشـده إىل

املحسوس إىل ما وراء الظاهر أو اإلطار املحدود»

الــن

(العالق.)186 :1997 ،

 ،ويعــد ذلــك مــن أهــم أســﺒاب نجــاح

االستهالل ألنه « ليس عنصا منفصـال عـن بنيـة

ﻓالبد من االسـتفادة مـن خمتلـﻒ الثﻘاﻓـات

العمل الفني كله كام يـوهم ذلـك موقعـه يف بـدء

الواﻓدة إىل ذاكرة املﺒدع والتي سـامهت يف نضـجه

الكالم ،كام أنه ليس حالة سـكونية يمكـن عزهلـا

الفكري ويعني هاا « حواريـة الثﻘاﻓـة بمصـطلح

والتعامل معها كام لو كان بنية مغلﻘـة عـىل ذاتـا،

بــاختني التــي تــرﻓض ﻓكــرة املركــز واهليمنــة

وإنـام هــو الرسـد الﺒنــائي والتـارخيي املتولــد مــن

املونولوجية ،وتنﺒا األسـس املعياريـة الﻘديمـة يف

العمل الفني كله واخلاضع ملنطـق العمـل الكـيل»

تﻘسيم وجهات النظر إىل كﺒرية وصـغرية وسـائدة

(النصري .)15 :1993 ،

ومسودة ( »..موسى ،)82 :2001 ،وهـو حيمـل
عىل عاتﻘه مهمة التغيري بأن يكون لـه موقـﻒ امـا

واملالحظ يف الﻘصيدة كثـرة التناصـات التـي

يدور حوله.

تتفاعل ﻓـيام بينهـا متوهجـة مـن ذاكـرة شـاعرنا،
ﻓنجد يف االستهالل حضور "أمل دنﻘل" بﻘصيدة
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أســايس الســمه ويتمــه ،وتﺒﻘــى اخلامتــة دائــام يف

ج-النهاية:

الااكرة ألهنا آخر ما يطرق أبواهبا لتتناثر حروﻓهـا

عتﺒة النهاية هي اهلدف عند الﻘارص منا بداية

عرب الوطن وتزرع بكل حـرف شـجرة زيتـون أو

قراءته للﻘصيدة متشوقا إىل خامتتها ،ﻓلكـل بدايـة

أزهار الزيزﻓون.

هنايــة كﺒدهييــة يف احليــاة والكتابــة معــا ،ولــيس
بالرضورة أن تكـون حمـددة حتديـدا تامـا بـل جلـأ

أنا الشاعر والوعي الديني:

الكثري من األدبـاء إىل النهايـات املفتوحـة ،وﻓـتح

تعترب املرجعيـة الدينيـة مـن أهـم املرتكـزات

املجال للﻘـارص حيـددها وﻓـق مرجعيتـه النفسـية

التي يعتمد عليهـا املﺒـدع يف إنتـاج نصـه وتﻘـديم

والفكرية وحسب ما أنتجتـه قراءتـه مـن دالالت

أﻓكــاره ســواء أكــان ذلــك بنفيهــا أم تأييــدها أم

ختوله رسم حدودها النهائية.

عكسها حسب حاجتـه اإلبداعيـة ،وهـي ظـاهرة

تشاهبت بداية اجلدارية مع هنايتهـا ﻓكلتامهـا

عرﻓت منـا العصـور األوىل واصـطلح عليهـا يف

ارتﺒطت باسمه ،ﻓمن شفاه املمرضة التـي أخربتـه

الﺒالغة العربية بمصطلح االقتﺒـاس وهـو األخـا

به إىل شفاه درويش رحلـة طويلـة يصـﻒ ﻓيهـا "

من الﻘرآن والسـنة(ينظر:اجلاحظ ،د.ت، )123 :

أناه" باحثا عن ﻓحواهـا عـن معاملهـا وجـدواها،

كام جنح املﺒدعون املعـارصون إىل االقتﺒـاس مـن

ليصـل يف خامتـة قصــيدته لـاكر اسـمه بحــروف

الكتب املﻘدسة األخرى كانفتاح ثﻘـايف عـىل كـل

تﺒعثرت عرب كلامت ومعـاين موحيـة هلـا دالالتـا

الشعوب ويتمظهر هاا التفاعل النيص وﻓق ثالثـة

ورمزيتها يﻘول:

مستويات:

واسمي إن أخطأت لفظ اسمي

املســتوى األول :حيــاﻓظ ﻓيــه الكاتــب عــىل

بخمسة أحرف أﻓﻘية التكوين يل

الصياغة الكاملة هلـاه النصـوص املﻘتﺒسـة وعـىل

ميم /املتيم امليتم واملتمم ما مىض

سياقها الداليل وتدرج بني مزدوجتني دالتني عـىل

حاء /احلديﻘة واحلﺒيﺒة ،حريتان وحرستان

هاا االقتﺒاس ،ﻓهي حتاﻓظ عـىل طابعهـا الﻘـديس

ميم /املغامر واملعد املستعد ملوته

وعىل الداللة املتعارف عليها ،ويضفي هاا النـوع

املوعود منفيا  ،مريض املشتهى

من التـداخل مصـداقية عـىل الﻘـيم التـي حيـاول

( درويش)28 :2008 :

الرسد طرحها.

حاول درويش من خالل بعثرة حروف اسمه

املستوى الثاين :يتم التفاعـل بـني النصـوص

أن جيمع املتضادات داخله ﻓهو اليتيم املتيم الـاي

عرب امتصـاص الـن

جتاوز اليـتم العـادي إىل يـتم األوطـان ،وألنـه ال

املﻘتـﺒس وإعـادة صـياغته

حسب مسارات الرسد ومتطلﺒات احلكاية ،ولكن

يســتطيع الوصــال يــتمم الرحلــة وحيمــل عﺒــق

يﺒﻘى مضموهنا الداليل مﻘدسـا ،ﻓالتعـديل يكـون

ﻓلسطني يف كلامته ،ليعود املنفـى يف املـيم كعنـوان

عــىل مســتوى الﺒنــى األســلوبية للــن
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بحيث يسهل دجمها يف املتن الرسـدي ،أمـا املعنـى

أن يلتﻘي بمن يسأله عن ذنوبه وحسناته يف الـدنيا

ﻓيسهل عىل الﻘارص استنﺒاطه وتوظيفه ألنـه يﺒﻘـى

ظنا منه أنـه مـات ،ولكـن ال يشء هنـاك ال أنـني

عىل حاله.

اخلاطئني وال هتاف الطيﺒني ،ويطغـى النفـي عـىل
األشــياء وال أجوبــة تــروي أو حتــدد الوجهــة يف

املستوى الثالـث :يعتمـد املؤلـﻒ عـىل آليـة

الالهنا ،واملالحظ يف اجلدارية هو ذلك االستفهام

احلوار يف تعامله مع هاه النصـوص املﻘتﺒسـة وال

العميق عن أناه ( الرشيدة /الﺒعيدة /الوحيـدة )،

يكتفــي بتغــري بنيتهــا األســلوبية بــل يســعى إىل

وعن األشياء املحيطة به وخاصة الزمان واملكـان،

توظيفها يف سـياق داليل خمتلـﻒ ،يفيـد يف غالـب

وهنا تظهر ميزة أخـرى تزيـد مـن حـرية الﻘـارص

األحيان النفي وﻓق مسار تأوييل معارض ،وبالك
ينــزاح الــن

وعليه تأويلها واستخالص احلﻘيﻘة من الرسـاب،

الغائــب عــن داللتــه األصــلية يف

وهي لعﺒة الضامئر حيث أنا الشاعر املضطربة ترى

اخلطاب اجلديد ،وال يكون ذلـك بالسـخرية مـن
الــن

يف اآلخر (امللجأ /الشهيد /العدو) وإن صـورتا

املﻘــدس وإنــام يعتمــد عــىل رؤى انتﻘاديــة

تظهر من خالل عالقتها به ،يﻘول درويش:

للواقع االجتامعي وللعص.

يا اسمي  :أين نحن اآلن؟

تﻘوم اجلدارية يف األساس عىل ثنائية (املـوت

قل ما اآلن  ،ما الغد؟

واحلياة) ﻓهو يف غيﺒوبته ال يدرك أهيام حل به ،أمـا

 ...خاي "أنا"ك ،سأكمل املنفى

زال عىل قيد احلياة أم أنه رحل إىل وجود آخر ،هنا

بام تركت يداك من الرسائل لليامم

تاهب به اهلواجس إىل مشهد احلساب والﻘيامـة،
ﻓمرجعيته تزخر هباه املشاهد يف يوم تشخ

ﻓأينا منا "أنا" ألكون آخرها؟

ﻓيـه

( درويش)03 :2008 :

األبصار ،يﻘول:

تكرر ضمري ( أنا) يف كل صفحة مـن الـن

اليشء يوجعني عىل باب الﻘيامة

ﻓهو الﺒؤرة املركزية للﻘصيدة ،حيوم حولـه الكثـري

ال الزمان وال العواطﻒ

من اإلهبام والغموض ويكتسـب كـل مـرة صـفة

ال أحس بخفة األشياء أو ثﻘل اهلواجس

معينة تﺒعا لآلخر الـاي حيـاوره ويلتﻘيـه ،وحيـدد

مل أجد أحدا ألسأل:

إيفوركون ضمري املـتكلم ﻓيﻘـول « :إن أنـا تعنـي

أين أيني اآلن ؟ أين مدينة املوتى

دائام الفرد ،أي املوضوع الﻘـائم بااتـه ،الﻘاعـدي

أين أنا؟ ﻓال عدم هنا يف الالهنا

املــرتﺒط بــالروح ،أو احلاصــل للنشــاط الــاي

يف الالزمان والالوجود

يكتسب واقعية احلياة يف التعامل ﻓﻘط مع شخ

(درويش)11 ،10 :2008 :

آخر أي أنـت»(ينظـر :ايغوركـون،10 :1992 :

يتﺒادر إىل ذهن الﻘـارص ذلـك املشـهد الـاي

 ،)11أما ضمري اآلخر ﻓيتغري من موقﻒ إىل آخـر

هيابه اجلميع وهو اليوم املشهود ،ﻓشـاعرنا يتوقـع
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ومن شخصية إىل أخرى ،ويتضح أكثر عن طريـق

الشخصيات مـن سـامت قابلـة للـدخول يف غـري

األســامء (طرﻓــة ،املعــري ،هيــدغر )..واألﻓعــال

زماهنا» (العيد ،)393 :2008 :ولكوهنـا تسـاعد

(توغلوا /انتصو ،)..واألقوال (االقتﺒاسات).

املﺒدع عىل الربط بينها وبني ما يريـد أن يعـرب عنـه
من أﻓكار.

أمــا ضــمري "الــنحن" هــو وعــي "األنــا"
برضــورة املجتمــع يف تكــوين اهلويــة ،تشــارك

كام أن دور الﻘناع ال يﻘتص عىل الفـرد الـاي

اآلخرين وعيا مجعيا يربطها كنسيج متصل بالﺒيئـة

اقتناه ولﺒسه ،بل هو يف احلﻘيﻘة تعﺒري عـن الـوعي

واللغة وحتديد املصري والعادات والتﻘاليد ،وهبـاا

اجلمعي ،حيث قال يونغ « :ليس إال قناعـا يـدﻓع

ختتفي الفردية والااتية وحتل حملها األنا اجلمعية "

اآلخرين ويدﻓعنا نحن إىل االعتﻘـاد بـأن الكـائن

النحن" ليصﺒح األنا جزءا من الكل ،ويتضح هاا

املعني ﻓردي ،يف حني أنه يف العمق يلعب بﺒسـاطة

يف قول درويش:

دورا تعرب معطيـات ورضورات الـنفس اجلامعيـة

من أنت ؟ يف الطريق

عن نفسـها مـن خاللـه » ( يونـغ،)62 :1997 ،

اثنان نحن  ،ويف الﻘيامة واحد.

ومن هنا اختـا الﻘنـاع داللـة أعمـق بتعﺒـريه عـن
اآلخر وليس عن الاات الفردية ﻓﻘـط ،ولتحﻘيـق

(درويش)15 :2008 :

الﺒعــد الــدرامي هلــاه العالقــة جيــب أن تتفاعــل

قناع النيبّ:
إن الرؤية الثنائية للوجود واحلياة هي املولـدة

الشخصيتان (األنا والﻘناع) عىل مستوى التجربـة
التــي مــن خالهلــا تتشــكل معانيهــا ودالالتــا

للعالقة اجلدليـة بـني األضـداد وللﺒعـد الـدرامي

املتجددة وتتكثﻒ رمزيتها.

وكثاﻓته الرمزية ،ويعد الﻘناع من التﻘنيـات الفنيـة

ختتفي األنا الشاعرة حتـت قنـاع النﺒـي الـاي

التي ساعدت املﺒدع عـىل اكتشـاف هـاه الـاات،

حيمل رمز التجيل والوحي ونجده يتناص مع عدد

وتســـليط الضـــوء عـــىل عالقاتـــا السياســـية

من الرسل واألنﺒياء ،لعله من خالل هاه احلوارية

واالجتامعية والنفسية من خـالل اآلخـر ( الﻘنـاع

جيد معنى لوجوده و تفسريا للكون.

الاي استعار منه حياته ) ،ومن أجل نجاح الﻘناع

أريد أن أحيا

كتجربة ﻓنية جيـب أن حيـدث تفاعـل بـني األنـا (

ﻓيل عمل عىل ظهر السفينة

الشخصــية املحوريــة ) وبــني اآلخــر (شخصــية

ال ألنﻘا طائرا من جوعنا أو من دوار الﺒحر

الﻘنــاع ) ،ويﻘــوم بعمليــة امتصــاص جوهرهــا

بل ألشهد الطوﻓان

ودالالتــا لتتحــول إىل أنــاه األخــرى « ﻓثمــة

عن كثب ..وماذا بعد ؟ ماذا يفعل الناجون

شخصيات تارخيية وأسطورية تصلح دون سواها

باألرض العتيﻘة؟

للتعﺒــري مــن خالهلــا عــن املحنــة االجتامعيــة

هل يعيدون احلكاية

والكونيــة ،ويعــود ذلــك ملــا تتــوﻓر عليــه هــاه
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استعار الشاعر قناع النﺒي "نـوح" ليعـرب ﻓيـه

حرضــة ذاتيــة ســامية هــي يف الوقــت نفســه كــل

عن ذاته العطشى للحياة ،ومل يﻘتص التامهي بينهام

الااتيات األخـرى » (ماركيـه ،د.ت.)14 ،13 :

يف نﻘطة النجاة مـن املـوت والطوﻓـان إىل مفهـوم

ومتثلت هاه الاات السـامية يف شخصـية املسـيح

الغربــة والرتحــال والنفــي مــن األوطــان ،ﻓهــاا

وداللتها االسالمية واملسيحية.

الطوﻓان غري كل معـامل األرض التـي تربـى ﻓيهـا

ال غيمة يف يدي

لينتﻘلــه إىل املجهــول ،ﻓــاهلجرة كانــت الﺒــؤرة

وال أحد عرش كوكﺒا

األساسية املشرتكة بني أنا الشاعر واآلخر النﺒـي "

عىل معﺒدي

نوح" ،وتﺒﻘى األسئلة هي الدوامة التي يﺒحر ﻓيها

ضاق يب جسدي

شاعرنا ﻓالﻘناع « هو يف الوقت ذاته رمـز التكيـﻒ

ضاق يل أبدي وغدي

مع العامل ورمز الﻘوى الغربية املﺒهمة التي تفـرض

جالس مثل تاج الغﺒار

عــىل الشخصــية قوانينهــا» (ايغوركــون،1992 :
 ،)197ومل يﻘتصــ تﻘمــ

عىل مﻘعدي

الشــاعر لشخصــية

وهنا تظهر جليا شخصية الﻘنـاع وهـو النﺒـي

األنﺒياء هنا بل نجد مﻘاطع كثرية شـكلت ملمحـا

يوسﻒ عليه السالم من خالل رموز واضحة مـن

دراميــا مهــام لتفســري مــا خيــتلج هــاه الــنفس يف

الﻘص

تكوينها ﻓنجده يﻘول:

واالستدالل بأحـد عرشـ كوكـب نسـﺒة

لرؤيتــه التــي حتﻘﻘــت يف هنايــة الﻘصــة ،وختتلــﻒ

مثل ما سار املسيح عىل الﺒحرية

تﻘنيات استدعاء الﻘنـاع مـن مﺒـدع إىل آخـر ﻓﻘـد

رست يف رؤياي ،لكني نزلت عن

تكــون جزئيــة أو كليــة ،رصحيــة أو ضــمنية وقــد

الصليب ألنني أخشى العلو
وال أبرش بالﻘيامة

( درويش)23 :2008 ،

خيتلﻒ الضمري املستعمل من املتكلم إىل الغائـب،

(درويش)27 :2008 ،

ولكن كلها تفيد تكثيﻒ الداللـة الرمزيـة ،حيـاول

يﻘوم الشاعر عىل توسـيع الﺒعـد االسـتعاري

األديب إسﻘاطها عىل زمانه وحيتـاج كـل هـاا إىل

دون حتديد دقيق لشخصية الﻘناع ألهنا متعـددة يف

معرﻓة واسعة هباه الشخصية التي اقتـﺒس قناعهـا

مرجعية الﻘارص ،بل حاول من خالل هاا التعالق

مـــدركا دورهـــا التـــارخيي والثﻘـــايف والنفيســـ

النيص أخا منحى التضـاد والتنـاقض ،حيـث أن

وإنجازاتا ،حمددا بالك سـﺒب انتﻘائهـا مـن بـني

شــعره لــيس وحيــا بــل هــو ﻓﻘــط حماولــة لفهــم

جمموع هائل من الشخصيات.

الوجود ،ويكون الفهم مـن خـالل مـرآة اآلخـر،

قناع األسطورة:

ﻓاإلنسان يﺒحث " منا الﺒدايات عن مـرآة يمكـن

ينتصب العامل أمام عيني كإشكالية ميثولوجية

أن جيد ﻓيها صورة هويته املشتتة ( )...ويمكـن أن

" م .بييل"

تضعني هاه الصورة أخريا يف حرضة أحـدهم ،يف

تزخــر الﻘصــيدة بعــدد واﻓــر مــن األســاطري
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اليونانية والﺒابلية ،تناص معها شاعرنا واسـتدعى

احلاملني ويغـرهيم باالنﺒعـاث مـن جديـد ويعـود

منها دالالت عميﻘة تعـرب عـن عالقتـه بالتـاريخ

لياكرنا بغيابه وهو الساموي الطريد.

واألرض ،وتتخا األسطورة غالﺒـا شـكل الرمـز

البد يل من قوة ليكون حلمي واقعيا

نتيجة ملا حتمله من ﻓاعلية جمازية ورمزية متضـمنة

هات الدمع أمكيدو ليﺒكي امليت ﻓينا احلي

داخل احلﻘائق التارخيية أو الدينيـة أو الفلسـفية أو

ما أنا؟ من ينام اآلن .أنكيدو؟ أنا أم أنت؟

األدبية ،ويتم اسـتيعاب هـاه الرمـوز مـع مـرور

آهلتي كﻘﺒض الريح ﻓاهنض يب

الزمن ،كام أهنا متثـل مرجعـا أساسـيا للكثـري مـن

بكامل طيشك الﺒرشي ( .درويش)22 :2008 ،

النصوص العربية حيث أسهمت يف تطوير بنياتـا

ينﺒع استدعاء األسطورة وكثاﻓتها من خـالل

عىل املستوى املضموين وكاا اجلاميل ،اخرتت منها

مســتويات التنــاص وآلياتــه املختلفــة يف جتربــة

أسطورة طائر الفينيـق ملـا هلـا مـن ارتﺒـاط بـاات

الشاعر من طﺒيعة الرؤية التي تﻘدمها هاه التجربة

الشاعر وأحالمه يف قوله:

عىل املستويني الفكري واجلاميل ،ﻓمنهـا مـا ينتمـي

سأصري يوما طائرا ،وألسل من عدمي
وجودي  ،كلام احرتق اجلناحان اقرتبت
من احلﻘيﻘة ،وانﺒعثت من الرماد
أنا احلاملني

إىل منطﻘتنا العربيـة ومنهـا مـا ينتمـي إىل الـرتاث
األسطوري الغريب ،حيث تستند يف كثري من املﻘـاطع
عــىل األســاطري اإلغريﻘيــة وآهلتهــا ،ونجــده هنــا
يستدعي أسـطورة جلجـامش وبخاصـة شخصـية

أنا الغياب أنا الساموي الطريد

أنكيدو الاي بعثته اآلهلة للﻘضاء عـىل جلجـامش

سأصري يوما ما أريد

ولكنه انﻘلب عليها وأصﺒح صديﻘا لعدوه.

( درويش)13 ،12 :2008 ،

األنا يف مرآة اللغة :
ال يﻘتصـ مفهــوم اآلخــر عــىل األشــخاص

جيعل الشاعر عملية الفصـل بـني ذاتـه وبـني
اآلخر صعﺒة كلوحـة ﻓسيفسـاء؛ جتمـع مـن كـل

الاين نﻘابلهم أو نعايشهم وحتى الـاين يﺒعـدون

األوطان ومـن كـل األصـحاب وحتـى األعـداء

عنا ،ﻓﻘد يكون اآلخر وطنـا أو حلـام أو ﻓكـرة ،و

مالحمهــا ،م ـرآة تتكــون مــن شــظايا متناســﻘة يف

منه ﻓاآلخر هو صفة لكل ما هو غري (أنا) ،وﻓكرة

سنفونية مجالية وهـي كأنـاه املتعﺒـة مـن الرتحـال

اآلخـر مﻘولــة إبســتيمولوجية ملخصــها اإلقــرار

حتمل اآلخر (العامل) داخلها وحتوله بطريﻘتهـا إىل

بوجوده خارج الـاات ،أي كينونـات موضـوعية

ملكية خاصة.

(ينظر:ماركيه )14 ،13 :ومن هنا نﻘﻒ عند اللغة

ويف أسطورة طائر الفينيق الـاي ينﺒعـث مـن

التي شكلت اآلخر الاي يلجأ إليه الشاعر وتظهر

الرماد ليعود إليه ،يتجدد يف كل صﺒاح مع إرشاقة

من خالله أنـاه بكـل عنفواهنـا ،تﺒـوح وتصـ ،

أمل جديد حينها ينعدم اليـأس ،ﻓشـاعرنا حيـاور

تتفاعل و تنفعل ،و يﻘول:
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أنا من تﻘول له احلروف الغامضات

لنشــكل املفارقــة عــن طريــق التنــاص ( ينظــر:

اكتب تكن! واقرأ جتد!

الغــاامي ،)81 ،80 :2006 ،ﻓشــاعرنا يتشــﺒث

وإذا أردت الﻘول ﻓاﻓعل

بلغتــه ﻓهــي طــوق النجــاة مــن النســيان ومــن

يتحد ضداك يف املعنى

االضمحالل ،ﻓال خياف من موته وغياب جسـده

وباطنك الشفيق هو الﻘصيد

اهلش عن الوجود بل خيـاف عـىل لغتـه أن متـوت
وتتجمد:

(درويش)05 :2008 ،

عندما أتاكر النسيان تنﻘا حارضي لغتي

شكلت اللغة عامل الشاعر الوحيد الـاي حتيـا

كأين ما عرﻓتك أدمنت لغتي

وتنمو ﻓيه ذاته ،تارة بـالتواﻓق واالنسـجام وتـارة

هشاشتها عىل عرباتك الﺒيضاء (درويش)16 :

بالتضاد واالنﻘسام ،واملالحظ أن كل املﻘاطع التي
ياكر ﻓيها لغته يﻘرهنا بدالالت التضاد التـي تزيـد

ذكر شاعرنا يف جداريته أسامء كثـرية لشـعراء

عمﻘــا ومجــاال ،وهــي نــوع مــن االنزيــاح

عرب وغرب ،وتناص مع أقـواهلم و تفاعـل مـع

الشعري يرتك املجال للﻘارص

جتــارهبم وحــاول أن يســﻘط ذاتــم داخلــه لعلــه

الــن

الداليل داخل الن
لفك شفراته .

يعــرف الــدرب الــاي ضــيعه ويعــود إىل طريــق

ويل منها احتﻘان الرمز باألضداد

احلاملني بالغد اجلديد ،وبالك « تتجزأ الشخصـية

ال التجسيد يرجعها من الاكرى

إىل أجزاء صغرية وينصهر املوضوع باملزاج وتفﻘد

وال التجريد يرﻓعها إىل اإلرشاقة الكربى

الفردية حتديدها ،مـن خـالل انصـهارها يف سـيل

(درويش)17 :

احلاالت املتنوعة» (ايغوركـون،)194 :1992 ،

وتﻘوم شـعرية املفارقـة بشـكل أسـايس بـني

ومن األسامء التي تكرر ذكرها نجد امرص الﻘـيس
حني قال:

املعنيني من خالل التالعـب يف اللغـة أو السـياق،

الغريب أ الغريب

لتشمل بعض األنواع الﺒالغية مـن تشـﺒيه وكنايـة

سنأخا األنثى بحرف العلة املناور للنايات

وجماز يف أسلوب تكمي أو ساخر ،كام أهنـا تﻘـوم

(درويش)03 :

عــىل الصــاع بــني الــاات واملوضــوع ،اخلــارج
والداخل ،واحلياة واملوت ،لتخلق املفارقة توازنـا

أما قول الﻘيس:

يف احلياة والوجود من خالل نظرتا الفلسفية التي

أجارتنا إنا غريﺒان ها هنا

ندرك هبا رس وجود التناﻓرات والتناقضات ،وقدم

وكل غريب للغريب نسيب

الﺒاحث "عﺒد اهلل الغاامي" مﻘارنـة بـني اجلانـب

وكان تعلـق شـاعرنا بـامرص الﻘـيس لتشـابه

النظري والتطﺒيﻘي للمفارقة اما جعـل مـن اآلليـة

مواقﻒ احلياة اإلبداعية واالجتامعية بينهام ،املنفـى

الثنائية ( املداخلة -املفارقـة) أساسـا ننطلـق منـه

والغربة ،حيث سعى شاعرنا اجلاهيل للﺒحث عـن
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ذاته من خـالل رحلـة االنتﻘـام واسـرتداد امللـك

ﻓكان الرابط بني أنا (الشاعر) واآلخر (طرﻓـة) يف

املسلوب ،وهلاا عاش تائهـا يف الصـحراء يعـيش

ثنائية املوت واحلياة ،واالختالف يكمـن يف مهـوم

الغربة واالغرتاب ،مثـل شـاعرنا املعـارص الـاي

كل واحد منهام ،ﻓشكل مفهوم االغـرتاب الﺒـؤرة

هنﺒـت منــه أرضـه وعــاش غريﺒـا عــن ﻓلســطني،

املركزية بينهام ،وتﺒدو صورة األنا هنـا أنـا راﻓضـة

ويضيﻒ قائال:

للموت وسـاخطة عـىل الوضـع تعـيش اخليﺒـات

تعﺒت من لغتي تﻘول وال تﻘول

واملــرارة ،ويشــري إىل هنايــة املثﻘــﻒ العــريب عــرب

عىل ظهور اخليل ماذا يصنع املا ي

العصور ،حني تنﺒاه قﺒيلتـه ويرﻓضـه جمتمعـه وال

بأيام امرص الﻘيس املوزع بني

يعطيه حﻘه إال بعد موته .
( درويش)19 :

قاﻓية وقيص

الصراع احلضاري ( األنا والعدو):
تتخا اجلدارية يف كل مرة من التاريخ أرضـية

وجيسد من خالل هاا املﻘطع عالقـة "امـرص
الﻘيس" بخيله ووصفه لـه ومناجاتـه إيـاه حيـث

زمانيــة ومكانيــة خمتلفــة ألحــداثها ،وأدى هــاا

كان رﻓيق دربه يف ليايل الغربة الطوال ،كـام نجـده

االختالف إىل تعدد العالقات بـني األنـا واآلخـر

ياكر "طرﻓة بن العﺒد" ذلك أنه صـاحب ﻓلسـفة

من خالل التحوالت التارخيية التي « جتعل الاات

خاصــة حالــت دون تواصــله مــع أﻓــراد قﺒيلتــه

تنتﻘل من حالة اإلمكان إىل حالـة االﻓـرتاض ثـم

وانفصال ذاتـه عـن اجلامعـة ،وخاصـة نظرتـه إىل

التحﻘق ( )..تظل دائام ذاتـا امكنـة النشـدادها إىل

املوت الاي ال بعث بعده يف نظره ،وهو نـوع مـن

سياق ثﻘايف» (متارة ،)215 :2010 ،وقد ركـزت

التعﺒري عن يأسه من احليـاة وتشـاؤمه مـن العـدل

الدراسات احلداثية عىل مفهوم التـاريخ ودوره يف

يﻘول درويش:

تشكيل معامل اهلوية وذلـك يف عﺒـور الـاات عـرب

أهيا املوت انتظرين خارج األرض

املطﺒات التارخيية املتغرية ،يﻘول درويش:

انتظرين ريثام أهني قراءة

ولدنا يف زمان السيﻒ واملزمار

طرﻓة بن العﺒد

بني التني والصﺒار ،كان املوت أبطأ

يغريني الوجوديون باستنزاف كل هنيهة
حرية وعدالة ونﺒيا آهلة

كان أوضح  ،كان هدنة عابرين

( درويش)12 :

عىل مصب النهر ،أما اآلن
ﻓالزر اإللكرتوين يعمل وحده

وكأن "درويش" يربط بني ﻓكـر "طرﻓـة بـن
العﺒد" وأﻓكار الوجوديني وﻓلسفتهم عـن احلريـة

ال قاتل يصغي إىل قتيل ،وال يتلو

والعدالة اإلهلية ،ﻓشاعرنا يف بحثه عـن ﻓهـم هـاه

وصيته شهيد..

اجلدلية األزلية يستعني بحزن "طرﻓة" الناتج عـن

( درويش)03 :

يﻘارن "درويش" بني زمن احللم حني كانـت

تعاليه ومتيزه اما دﻓعه للﺒحث عن موت يليـق بـه،

مواجهة العدو عادلة بالسيﻒ واخليل ،هناك كـان
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للمــوت قيمــة وللجهــاد األســﺒﻘية ،وبــني زمــن

يف مفارقة تارخييـة تتحـاور أنـا الشـاعر مـع

التفوق التكنولوجي حيث أصـﺒح املـوت جـاهزا

اآلخر العدو حول حﺒة الﻘمح الصغرية والتعايش

يكفي أن يضغط العدو عىل الـزر ليصـﺒح الـوطن

ﻓدرويش يؤمن أن اآلخر ( اليهود) ليس كلـه رشا

حتت الركـام ،ﻓلـم يتسـع للشـهيد الوقـت لـرتك

بل يستطيع أن حياوره وأن يتعايش معه إذا حتﻘﻘت

وصيته وال توديع أحﺒائه ،ﻓهـاا املـا ي بأحداثـه

املساواة والعدالة بينهام ،وملحمود درويش قصـائد

وعظامئــه يوجــع حارضنــا الضــعيﻒ وواقعنــا

كثرية مثل السـيناريو األخـري الـاي اعـرتف بأنـه

املخزي ،وإن كان هلاه الثنائية « بعـد أنطولـوجي

كتﺒها من أجل صديق هيودي كان يعرﻓـه يف زمـن

ﻓإن األغلب إىل االهتامم هو الﺒعد السـيايس ،ﻓـإذا

ما ،ولكن هنايـة السـيناريو مسـدودة دائـام مـادام

ما دقﻘنا قلنا إنه الﺒعد احلضـاري ،ذلـك أن ثنائيـة

الوطن مسلوبا ،ذلـك أن التـاريخ الـاي ال يـزال

"األنا واآلخر" تﻘوم يف الواقع اإلنساين العام عىل

حيكم العالقة بني الطرﻓيني إىل يومنـا هـاا أوجـد

أســاس مــن التعــارض ،إن مل نﻘــل مــن التضــاد

جمموعة مـن الثنائيـات الضـدية التـي تـتحكم يف

وهكاا تﻘوم العالقة بني الـاات واملوضـوع عـىل

رسم صورة ذهنية عن الطرف اآلخر.

الدحض والشـك أو العـداوة أو عليهـا جمتمعـة»

ويف حواره مع ريتا اليهوديـة التـي يكـن هلـا

(ايغوركون )40 :1992 :ولكن درويش يعطينـا

مشاعر خاصة يضيﻒ الشاعر نفﻘا جديدا للعالقة

وجهة نظر جديدة نحو هاا العدو قائال:

بني األنا والعدو ( األنثى هنا) يﻘول:

أعطنا خﺒز الكفاف وحارضا أقوى
ﻓليس لنا التﻘم

يف كل ريح تعﺒث امرأة بشاعرنا

واحللول وال اخللود.

خا اجلهة التي اهديتني

(درويش)04 :

اجلهة التي انكرست
وهات أنوثتي

وهكــاا يصــﺒح التفاعــل احلضــاري جماهبــا
«بإكراهــات التحــول التــارخيي ،حيــث بــرزت

مل يﺒق يل إال التأمل يف جتاعيد الﺒحرية

مكونات االخـتالف والتﻘاطـب أكثـر ،وحتولـت

خا غدي عني

الكيانات الااتية إىل موضوع لالتام واملضايﻘة أو

وهات األمس واتركنا معا ( درويش)18 ،17 :

التفاخر واملﺒاهاة» (متارة ،)211 :2010 ،ونجده

يف األمس أحـداث حتريـر الﻘـدس مـن قﺒـل

ياكر أورشليم وعكا وبابل وحياور عدوه قائال:

صالح الدين االيـويب أمـل للرجـوع إىل األرا ي

ويل السكينة  ،حﺒة الﻘمح الصغرية

املستعمرة وإرجاع الﻘدس ألهلها ،وهنا اشارة إىل

سوف تكفينا أنا وأخي العدو

التﻘســيم اليهــودي لــألرا ي الفلســطينية وأن

ﻓساعتي مل تأت ،ومل حين وقت احلصاد

"ريتا" (املحﺒوبة اليهودية) أصـﺒحت بعيـدة عـن

(درويش)43 :

قلب شاعرنا كلام بعد الوطن عن أحالمه وآمالـه،
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ﻓاالستيطان كان احلاجز بينهام هلاا تريد منـه أن ال

ترتيب أوراقه وذكرياته التي أدت إىل تشكيل ذاته

يرتكها وأن يأخا غدها مﻘابل االستمرار معا.

وهويته عرب هاه السنني.
والثاين مجـاعي؛ يتحـدث ﻓيهـا عـن النضـال

خامتة :
وعىل الرغم اما تطرحه مﻘولة الاات واآلخـر

السيايس واملﻘاومة الفلسطينية وعن الـوطن ومـن
يشاركونه حلم احلرية والعـودة للـديار ،وخاصـة

من صعوبات معرﻓية وتارخييـة يف مسـرية الثﻘاﻓـة

يف مرحلــة ســاد ﻓيهــا الشــﻘاق بــني الفصــائل

العربيــة ﻓإهنــا تشــكل أيﻘونــة أساســية يف قــراءة

الفلسطينية ،كام أنه حاول أن يستﺒدل عنص احلﻘد

النصوص األدبية وحتليلها؛ ألهنا ال حتيل ﻓﻘـط إىل
معنى ورهانـات الـن

باحلوار مع العدو ،ولكن مل جيد منفـاا لـالك ألن

 ،ولكنهـا حتيـل أيضـا إىل

اآلخر (العدو) ال يعرتف به كصاحب حق.

عالقاتا بالعامل أيضا.

جتسدت ثنائية (األنا واآلخـر) يف ظـل ثنائيـة

بنيت اجلدارية عـىل جمموعـة مـن الثنائيـات

أعمق هي املوت واحلياة ،هاا املوت الاي اعتـربه

املفتوحــة دالليــا ،وعــىل ﻓضــاءات ال حــدود هلــا

الشاعر عدوه تارة وصديﻘه تـارة أخـرى ،أعطـى

تشعﺒت مصادرها واختلفت طريﻘة توظيفها ومن

للشهادة مجالية ترتﻘي يف السـامء ﻓهـم أحيـاء عنـد

أهم هاه الثنائيات (احلضور والغياب) ( ،الااكرة

رهبم يرزقون ،ﻓمع بداية أول حلظة اسـتفاق ﻓيهـا

والنسيان)( ،املوت واحلياة)( ،اجلسـد والـروح)،

من العملية وهو بني املـوت واحليـاة يـتعلم نطـق

(الثابت واملتحول) ،يف إطار أوسـع هـو (الـاات

اسمه من جديد هلاا نجد أن اليأس قد خـيم عـىل

والوطن).

معظم سطور اجلدارية.

ال نستطيع أن نحدد بدقة مفهوم (األنا واآلخر)

ويف حتديه للموت وبحثه عن هويته الضـائعة

يف الشعر العريب املعارص ويف الثﻘاﻓة العربية ،ذلك أن

جراء الغيﺒوبة املرضـية ،جيعـل مـن روحـه أبديـة

لكل مﺒدع وجهة نظر خاصة ،قد تتسـع دائـرة هـاه

الوجــود مــا دامــت لغتــه حيــة يف قلــوب حمﺒيــه،

الثنائية وقد تضيق ،أما عن "حممود درويـش" ﻓـأراد

ﻓالﻘارص سيعيد له احليـاة كلـام قـرأ قصـائده ،وأن

أن تدون اجلدارية حمطتـه األخـرية جسـد ﻓيهـا كـل

نضاله لن يموت بفناء جسده بل سيستمر ويتدﻓق

خرباتـــه ومرجعياتـــه وأرادهـــا منصـــة للتفاعـــل

مع كل معنى ظاهر وخفـي يف نصوصـه ،ﻓكانـت

احلضاري وبني من خالهلا أنـاه الشخصـية املتشـظية

لغته معادال لااته ﻓمن يعرﻓها جيدا يعرف هويتـه

املتمثلة يف الفلسطيني وشعوره باالغرتاب.

كشاعر للﻘضية الفلسطينية.

حيث تنﻘسم قصـيدته إىل مـوقفني أساسـيني

وتﺒﻘى الﻘراءة التناصية بأنواعهـا وإجـراءات

(ذايت ومجاعي) ،أما الاايت ﻓيتحـدث ﻓيـه الشـاعر

تداوهلا وحتليلها وحدها الﻘادرة عىل إنتاج املعنـى،

عن جتربته احلياتية وعن آالمه وأحالمـه وخاصـة

وﻓك أرسار العالقـة بـني األنـا واآلخـر يف نـ

أنه كتﺒها يف مرحلة مرضية متﻘدمـة ،ﻓكأنـه يعيـد
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فاعلية األنا وعالقتها باآلخر يف جدارية حممود درويش :دراسة تناصية

الن

اجلدارية الـاي يﻘـوم عـىل رؤيـا ﻓلسـفية عميﻘـة
تتحدى املوت لـتفهم احليـاة أكثـر ،الـاات بﻘـدر

 ،إﻓريﻘيا الرشق ،املغرب.

بلدي (نجيب)  ،ديكارت ،1968 ،سلسلة نوابغ

تفاعلها وتأثرها باآلخر تضـيﻒ هـي أيضـا هلـاه

الفكر الغريب ،ط ،2:دار املعارف ،الﻘاهرة،

املعادلة قيمتها وتؤثر بطريﻘة أو أخرى عىل اآلخـر

مص.

وعىل املجتمع املحيط هبا.

احلمريي (عﺒد الواسع) ،1999 ،الاات الشـاعرة
يف شـــعر احلداثـــة العربيـــة ،ط ،1املؤسســـة

قائمة املصادي واملراجع:

اجلامعية للنرش ،بريوت.

ا -الكت العربية:
إبــراهيم أســعد (ميخائيــل) ،1987 ،شخصــيتي

حيــدر (عزيــز) ،ســﺒتمرب  ،2008اآلخــر العــريب

كيــﻒ أعرﻓهــا ،ط،3دار اآلﻓــاق اجلديــدة،

واآلخر الفلسطيني واآلخر االرسائييل يف نظر

بريوت ،لﺒنان.

الفلسطينيني يف إرسائيل ،ضمن كتاب :صورة
اآلخر العـريب نـاظرا ومنظـورا إليـه ،حتريـر:

أبــو هيــﻒ (عﺒــد اهلل) ،2004 ،قنــاع املتنﺒــي يف

الطاهر لﺒيب ،ط ،2مركـز دراسـات الوحـدة

الشعر العريب احلديث ،ط ،1املؤسسة العربيـة

العربية ،بريوت ،لﺒنان.

للنرش والتوزيع .

مخري (حسني) ،2007 ،نظريـة الـن

أدونــيس ،النظــام والكــالم  ،ط ،1دار اآلداب،

مـن بنيـة

املعنــى إىل ســيميائية الــدال ،ط ،1منشــورات

بريوت ،لﺒنان .

االختالف ،اجلزائر.

ايغوركون ،الﺒحث عن الاات ،1992 ،دراسة يف

داغر (رشبل) ،1988 ،الشـعرية العربيـة ،حتليـل

الشخصية ووعي الاات ،ترمجة :غسان نص،

نيصــ ،ط ،1دار توبﻘــال  ،الــدار الﺒيضــاء،

دار معد للنرش ،سوريا .

املغرب.

بــدوي (عﺒــد الــرمحن) ،1966 ،دراســات يف

درويــش (حممــود) ،ســﺒتمرب  ،2008اجلداريــة،

الفلسفة الوجوديـة ،ط ،2:النهضـة املصـية،

ديوان ،جملة الكلمة ،عدد . 21

الﻘاهرة.

صــابر عﺒيــد (حممــد) ،2010 ،املغــامرة اجلامليــة

بدوي (عﺒد الرمحن) ،املوسـوعة الفلسـفية ،ط،1

الن

ج ،1:املؤسسة العربية ،مص .

الروائي ،ط ،1عـامل الكتـب احلـديث،

األردن.

بسيسو (عﺒد الرمحن) ،1999 ،قصـدية الﻘنـاع يف

صدوق (نور الـدين) ،1994 ،الﺒدايـة يف الـن

الشــعر العــريب املعــارص ،املؤسســة العربيــة

األديب ،الﺒنية والداللة ،دار االنامء احلضـاري.

للدراسات ،بريوت.

بريوت.

بالل (عﺒد الـرزاق) ،2000 ،مـدخل إىل عتﺒـات
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أيوب ،دار الشؤون الثﻘاﻓية العامة  ،بغداد .

عﺒد الصﺒور (صالح) ،1969 ،حيايت يف الشعر،
ط ،1دار العودة ،بريوت.

ﻓرويــد (ســيجموند) ،1982 ،األنــا واهلــو ،تــر:

عﺒد الوهاب (حممود) ،1995 ،ثريا الن

حممـــد عـــثامن نجـــايت ،ط ،4دار الرشـــوق،

 ،مـدخل

االسكندرية ،مص.

لدراسة العنوان  ،املركز الثﻘايف العريب.

كولر (جونثـان) ،2003 ،النظريـة األدبيـة ،تـر:

عصفور (جابر) ،1998 ،املرايا املتجاورة (دراسة

مصطفى بيومي عﺒـد السـالم ،ط ،1املجلـس

يف نﻘد طه حسني) ،دار قﺒاء  ،مص .

األعىل للثﻘاﻓة ،الﻘاهرة.

العــالق (عــيل جعفــر) 1997 ،الشــعر و التلﻘــي

ماركيــه (جــان ﻓرانســوا) ،مرايــا اهلويــة ،األدب

دراسات نﻘدية ،ط ،1دار الرشوق ،عامن.

املسكون بالفلسفة ،تـر :كميـل داغـر ،مركـز

العيــد (يمنــى ) ،2008 ،يف الﻘــول الشــعري،

دراسات الوحدة العريب.

الشــعرية واملرجعيــة -احلداثــة و الﻘنــاع ،دار

نيــوتن (ك.ن) ،1996 ،نظريــة األدب يف الﻘــرن

الفارايب.
الغــاامي (عﺒــد اهلل) ،2006 ،ترشــيح الــن

العرشين ،تـر  :عيسـى عـيل العكـوب ،ط،1

،

عـــني للدراســـات والﺒحـــوث االنســـانية

مﻘاربات ترشحيية لنصوص شعرية معـارصة،

واالجتامعية.

ط ،2املركز الثﻘايف العريب ،الدار الﺒيضاء.

يونغ (ك.غ) ،1997 ،األنا والالوعي ،تـر :نﺒيـل

موسى (برشى)  ،2001 ،نظريـة التلﻘـي أصـول

حمســن ،ط ،1دار احلــوار للنرشــ والتوزيــع،

وتطﺒيﻘات ،ط ،1املركز الثﻘايف العـريب ،الـدار

الالذقية ،سوريا.

الﺒيضاء.
النصـــري (ياســـني) ،1993 ،االســـتهالل ﻓـــن
الﺒــدايات يف الــن

ج -الدوريات:
باعيل (عﺒد اهلل) ،2010 ،جتربة الكتابـة والﺒحـث

األديب ،وزارة الثﻘاﻓــة،

عن الاات ،جملة آﻓاق ،احتـاد كتـاب املغـرب،

بغداد.

ع ،80-79 :ص.250 ،230 :

حيياوي (رشيد) ،1998 ،الشعر العريب يف املنجـز

متارة (عﺒد الرمحن) ،رسدية التفاعل احلضـاري يف

النيص ،إﻓريﻘيا الرشق ،املغرب.

رواية من يﺒكي النـوارس ،جملـة آﻓـاق ،احتـاد

ب -الكت املرتمجة:
تـورين (آالن ) ،2010 ،نﻘـد احلداثـة ،تـر :عﺒــد

كتاب املغرب ،العـدد .80/79 :ص،200 :
.220

السالم الطويل ،إﻓريﻘيا الرشق ،املغرب.
جريار جينيت ،عتﺒات الن

 ،تـر :عﺒـد الـرمحن
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