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امللخص
إن من أبرز جتليات األان يف مظهریتها الذاتية هو جتليها من خالل النظر إلی (اآلخر) بوصفه مقابال حيوای منتجا،
و إن النظرة إلی (اآلخر) حضارای و ثقافيا تعتمد ابلدرجة األولی علی طبيعة األان الناظرة و مشکالهتا مع
(اآلخر) و نظرة جمتمعها إليه ،فإذن یتجلی (اآلخر) يف مرآة األان ،استنادا إلی طبيعة العالقة اليت یؤلفها جدل
التفاعل أو احلوار أو الصدام بينهما ،و هذه العالقة حترض األان علی اإلظهار ابلوجود و التعبری عن نفسه .متثّل
أشعار عزالدین املناصرة جماال واسعا لدراسة األان و (اآلخر) و اجلدلية و العالقة بينهما ،حيث طرد الشاعر من
وطنه و عاش فرتة زمنية يف بلد (اآلخر) ،فهو یصف (اآلخر) أبنواعه املختلفة يف أشعاره و من خالل تصویره
لآلخر تتجلی ذات الشاعر .لقد درس هذا البحث صور األان و (اآلخر) جبميع أنواعهما عن طریق استقراء
أشعار املناصرة املقاومة معتمدا علی مبادئ الصورولوجيا و دراسة أنواع صور األان و (اآلخر) فيها .تؤکد النتائج
أن األان للشاعر تتجلی جتليا واضحا و مقصودا يف أشعاره السيما املقاومة منها بکل أنواعها املختلفة ،أي األان
الفردیة و اجلماعية و اإلنسانية ،و یصور املناصرة (اآلخر) بنوعيه :األجنيب املخالف و املضاد له و غری األجنيب
من أبناء وطنه الذي ال یشارکه مهومه ،لکن (اآلخر) يف أغلب األحوال ال یظهر بصورة تشکيلية مستقلة يف
قصائده علی حنو میکن تشخيصه و حماورته.
الکلمات الدلیلیة :األان ،اآلخر ،الصورة ،الصورولوجيا ،عزالدین املناصرة.
* .الکاتب املسؤول:

parvini@modares.ac.ir
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 .1املقدمة
بدأ االهتمام يف الدراسات العربية املعاصرة أبحد فروع األدب املقارن و شغل الباحثنی و أفکارهم
و خاصة يف منتصف القرن العشرین برز جليا لدیهم و هي قضية األان و (اآلخر) ضمن دراسة
الصورولوجيا أي دراسة الصورة األدبية .ظهر هذا املنهج يف أدب الرحالت ضمن األدب املقارن
مث انتقل إلی األنواع األدبية األخری .یتحدد مفهوم دراسة الصورة األدبية من رؤیة األدب املقارن،
يف مجلة الدراسات املقارنة اليت تعين بتصویر متظهر (اآلخر) يف أدب األان أو متظهر األان يف أدب
(اآلخر) .و قد حظيت هذه الدراسات ابهتمام کبری يف الدراسات املعاصرة و توسعت و
أصبحت جزءا من دراسات النقد األديب السيما عند الغرب ،نظرا إلی أمهيتها يف العالقات بنی
أي بلد
األمم و الشعوب السيما وإننا نعيش يف عامل میوج ابلصراعات ،و أعمال العنف ،فلم یعد ّ
مبنأی عن احلاجة إلی معرفة اآلخرین .إن دراسة التمثيالت األدبية لآلخر ،و مواجهتها بتمثيالت
الذات تشکل منحی جدیدا و مثمرا يف الدراسات النقدیة و تشکل يف الوقت نفسه مسامهة قيّمة
يف حوار الثقافات .حتتل هذه القضية يف أشعار شعراء املقاومة السيما عزالدین املناصرة املنزلة
البارزة و ذلک بسبب أنه من شأن الشاعر احلدیث أن یکون مهتما بقضاای عصره و رغم
النکسات اليت أملت أبمته حماوال معرفة نفسه و التعریف بشعبه إلی اآلخرین ،رّمبا أدی هذا التعرف
بنی األمم إلی التفاهم و البعد عن احلروب.
یرمي البحث من خالل دراسة أشعار املقاومة للمناصرة أن یظهر أنواع (اآلخر) يف شعره و
أن یبحث عن الصور العامة لألان أبنواعها املختلفةکما یربز کيفية تفاعل األان مع (اآلخر) و
توافقهما أو إختالفهما مع البعض و حیاول أن یلقي الضوء علی مسألة الرأي العام العريب إزاء
(اآلخر) و هي قضية توجد علی نطاق ضيق و حمدود ،رمبا یرجع السبب يف ذلک إلی عدم معرفة
األان العريب لآلخر السيما الغريب و اإلسرائيلي معرفة دقيقة أو عدم رغبته يف معرفته؛ و من هنا
تؤدي إلی التفاهم بنی
أتيت أمهية هذه الدراسة حيث إ ّن معرفة اآلخرین و الثقافات األخری ّ
الثقافات املتنوعة و مواجهة اإلنسان أبخيه مع ظهور القيم اخلالدة کاحملبة و األخوة و اخلری ،فرمبا
معرفة (اآلخر) و ازداید األخوة و احملبة تنأی احلروب و العنصریة و ختلق عاملا أکثر إنسانية و
تسهم يف بناء روح جدیدة ،فالرغبة يف املسامهة و لو ابلنزر اليسری يف حتقيق هذه املهمة هي اليت
حفزتنا علی االهتمام هبذا املوضوع.
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حیاول البحث اإلجابة عن أسئلة التالية:
 .1ما هی مالمح صور األان يف أشعار املناصرة و أنواعها املختلفة؟
 .2ما هي أنواع اآلخر يف أشعار املناصرة؟
 .3کيف یستحضر املناصرة اآلخر يف أشعاره؟
اعتمد البحث علی املنهج املتکامل لوصف و حتليل األشعار بعد استقرائها ،مستفيدا من
معطيات املناهج األخری السيما املنهج التارخیی حيث یعتمد علی تتبع موضوع الصورولوجيا من
حيث نشأهتا وصوال إلی العصر املعاصر و اآلراء املختلفة حول مفهوم اآلخر و کذلک املنهج
النفسي بسرب أغوار نفس الشاعر و معرفة حقيقة کوامنه ،کذلک یعتمد علی نظریة التلقي بوصفنا
املتلقنی اإلیرانيّنی من شعر الشاعر الفلسطيين.
مل ینحصر الصورولوجيا يف العصر املعاصر حيث أن العرب ذات عالقات قدمیة مع الروم و
الفرس و قام بعض أدابءهم بتصویر اآلخرین يف آاثرهم کما جند صورة الفرس يف کتاب البخالء
للجاحظ حيث قام بدفاعه عن العرب يف وجه الشعوبية املعتزة ابلساسانية .و يف العصر العباسي
کذلک کثرت عالقات العرب ابألمم األخری و أسهل هلم األسباب لتصویر الثقافة و
الشخصيات األخری يف آاثرهم کما جند يف آاثر ابن نباتة املصري و الشریف الرضی تصاویر عن
بالد ایران و الشام و شخصياهتم .أو نری يف أشعار املتنيب صورا عن غری العرب و غری املسلم و
الذي قام مبدحهم أو ذمهم علی أساس وصفه أایهم .إذن موضوع األان و (اآلخر) و العالقة
بينهما و تصویر البعض عن البعض موضوع ذات عراقة يف األدب القدمی و ذات أمهية ابلغة حتی
منذ القدمی.
نظراً ألمهية موضوع األان و (اآلخر) و العالقة بينهما و اآلاثر اليت تنعکس يف اجملتمعات
نتيجة ملثل هذه الدراسات ،فقد أجنزت دراسات عدیدة حول هذه املوضوع من الدراسات العربية
ما یلي:
 ماجد النعامي« .صورة اآلخر يف شعر انتفاضة األقصی» .رصد الباحث يف هذا البحث عالقةاألان الفلسطينية و اآلخر حسب الزمان و املکان و کذلک درس ردة فعل األان الفلسطينية علی
اآلخر .وصل الباحث إلی هذه النتيجة أن الفلسطينينی رمسوا لآلخر صورة ختتلف عنها يف أي
مکان آخر ألن اآلخر يف فلسطنی ليس جمرد عابر أو ضيف بل غاصب لألرض و الوطن.
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 -فليح مضحي أمحد السامرائي و الدکتور حممد شفاء عبدهللا(« .)-جتليات األان الشعریة بداللة

اآلخر .قراءة يف شعر فدوی طوقان» .قام الباحثان بدراسة املفاهيم النظریة لألان و اآلخر و
جتلياهتما و يف القسم التطبيقي للبحث درسا کيفية جتلي األان يف أشعار طوقان حيث أهنا جتلت
جتليا واضحا و يف کل مراحلها الشعریة و علی خمتلف املستوایت ،مث حبثا رؤیتهما لآلخر علی
أساس أهنا عاشت فرتة زمنية يف مکان اآلخر و زمنه فوصفته وصفا مباشراً.
 إاید عماوي ( .)2007األان و اآلخر و دورها يف رسم و حتدید العالقة بنی الوطن العريب والغرب .قد قام الکاتب يف أربعة فصول يف هذا الکتاب إلی دراسة صورة العرب عند اآلخر الغرب
و صورة اآلخر الغرب عند العرب و العالقة بينهما و يف الفصل الرابع خاصة یتطرق إلی دراسة
صورة الفلسطينينی عند الغرب و األمریکينی.
 سالف بوحالیس (« .)2008.2009صورة األان و اآلخر يف شعر مصطفي حممد الغماري».قام الباحث ابلتعاریف اللغویة و االصطالحية للصورة و األان و اآلخر و يف القسم التطبيقي
للرسالة حبث عن جتليات صورة األان و اآلخر يف أشعار الغماري و يف فصل آخر درس جتليات
صور األان و اآلخر من خالل بعض الثنائيات کاملوت و الزمان و املکان .إطار هذه الرسالة إطار
منظم و ممنهج یساعد الباحثنی علی دراسة مثل هذا املوضوع يف اشعار اآلخرین.
 ماجدة محود ( .)2013إشکالية األان و اآلخر (مناذج روائية عربية) .قامت املؤلفة يف هذا الکتاببعد مقدمة نظریة يف طرح بعض قضاای الصورولوجيا بعمل تطبيقي يف هذا اإلطار حيث درست
صور األان و اآلخر يف عدة رواایت عربية کروایة بعيدا إلی هنا إلمساعيل فهد إمساعيل و روایة
حجول من شوک لبثينة خضرمکي و غریها .و من الدراسات الفارسية:
 هبمن انمور مطلق (« .)1388درآمدی بر تصویرشناسی ،معرفی یک روش نقد ادبی و هنریدر ادبيات تطبيقی» .يف احلقيقة هذه املقالة تعترب من أهم املصادر النظري يف موضوع
الصورولوجيا و تعریف مبادئها يف ایران و مؤلف هذه املقالة هو أول من أرسی دعائم هذه الرؤیة
یعرف اآلخر من خالل األدب
النقدیة يف ایران .یقوم املؤلف بتعریف الصورة و بيان أنواعها ،مث ّ
املقارن.
 خليل برویين و هادي نظري منظم و کاوه خضري (« .)1391صورة ماایکوفسکي يف شعرعبدالوهاب البيايت و شریکوبيکهس «دراسة صورولوجية يف األدب املقارن» .تطرق الباحثون يف
هذه املقالة إلی تعریف علم الصورة أو الصورولوجيا ،مث قاموا بدراسة تطبيقة لصورة ماایکوفسکي
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و هو اآلخر الروسي يف شعر الشاعر العريب و الکردي و کذلک درسوا مواطن التالقي و اخلالف
يف تصویرمها عن هذا اآلخر الروسي.
 مرمیالسادات مریقادري (« .)1392-1391الصورة الفنية يف شعر املقاومة الفلسطينية؛ عزالدیناملناصرة منوذجا» .هذه رسالة املاجستری و قد تطرقت الباحثة إلی دراسة الصور البالغية الراقية و
التصاویر الفنية يف أشعار املناصرة معتمدة علی املنهج الوصفي -التحليلي مث بينت مدی تفاعله
مع عناصر املقاومة.
رغم الدراسات الکثریة اليت تطرقت إلی هذا املوضوع و کذلک الدراسات اليت تناولت أشعار
عزالدین املناصرة من وجهات نظر خمتلفة لکنها مل یقم أي حبث حتی اآلن بدراسة صورة األان و
(اآلخر) يف أشعار املناصرة ،فلذلک جاء هذا البحث و خیتار هذا املوضوع ليساعد املتلقي من
أشعار هذا الشاعر الکبری علی معرفة أشعاره و عامله الشعري أکثر عمقاً.
 .2املفاهیم النظرية
قبل الوصول إلی القسم التطبيقي للبحث هناک مفاهيم و مصطلحات أساسية يف املوضوع جیب
احلدیث عنها و هي:
 .1-2الصورولوجیا
الصورولوجيا أو الصورائية حقل من حقول األدب املقارن و من أول اجملاالت اليت تطرق إليها
األدب املقارن کما ذهب إلی ذلک غی ميشو ( ،)Guy Michaudالفيلولوجي الفرنسی ( )1911الذي
أشرف علی العدید من الرسائل يف هذا االختصاص ،یسميها علم الصورة و ینسبها لألدب
املقارن ،و ذلک عند کلود بيشوا ( ،)1925( )Claude Pichoisو أندري روسو( ،)Andrei Rosuاملنتقدان
األدبييان الفرنسيان اللذان یذهبان إلی أن دراسة الصور فرع حدیث من األدب املقارن (راجع
حممد44 :2013 ،و .)45

الصورولوجية تعد دراسة الصورة األدبية لبلد (اآلخر) و ثقافته و هویته حبميع مکوانته  ،إذ أن
اإلنسان یفکر دائما بنفسه و یتخيل اآلخرین و یقارن نفسه هبم .ختيل (اآلخر) یسفر عن رسم
صورة له و ینتهی إلی مقارنة الذات بـ(اآلخر) و تؤدی هذه املقارنة إلی معرفة الذات بنفسها.
عندما تقارن الذات نفسها بـ(اآلخر) تتعرف علی مواضع التشابه و اإلختالف بينها و بنی
(اآلخر) و تقوم ابلتعامل معه علی أساس الصورة التی رمستها عنه يف ابهلا؛ فإذا کانت صورة
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(اآلخر) صورة اجیابية تقوم الذات ابلتعامل معه اجیابيا و إذا کانت سلبية تقوم الذات مبواجهته و
اجلدلية معه و اثبات نفسها أمامه.
 .2-2موضوع الصورولوجیا:
موضوع الصورولوجيا هو دراسة صورة األان و (اآلخر) .لکن (اآلخر) ذاته قد أاثر کثریا من اجلدل
و االختالف حوله ،حيث أن الکثریین یتوسعون يف مفهومه و یرون أن «مفهوم اآلخر هو املضاد
للذات و الوجه املقابل أو النقيض هلا ،و أتسيسا علی ذلک ،فإهنم یوسعون دائرة املفهوم حبيث
یشمل کل من یغایر الذات علی اإلطالق ،و إذا طبقنا ذلک علی الشعر فإن املمدوح و املهجو
و املرثي و املرأة و غریهم یندرجون يف هذا اإلطار» (عيسی.)5 :2011 ،
من هؤالء الذین توسعوا يف مفهوم (اآلخر) طوين موریسون ، )Toni Morrison(1اليت تطرقت يف
کتاهبا النقدي ،صورة اآلخر يف اخليال األديب ،إلی دراسة (اآلخر) يف اجملتمع األمریکي بوصف
(اآلخر) اإلنسان املوسوم ابلبياض و ليس األجنيب املضاد عن جمتمعها و ال خیرج عن نطاق األمة
اليت تنتمي إليها و حممد أنقار و حممد مشبال یدافعان عن هذه الرؤیة ،بل یعتقد مشبال أهنا تزید
األدب املقارن غنی «مادامت تفتح أمامه إمکانيات التنقيب عن اخلصائص اإلنسانية املفارقة
داخل بوتقة األمة الواحدة» (موریسون.)5 :2009 ،
و کذلک حيدر إبراهيم علي 2الذي یتميز عن غریه يف الرتکيز علی (اآلخر) ضمن اجملتمع
الواحد ذي السمة الفکریة و العقدیة الواحدة ،علی العکس من الذین ینقدون (اآلخر) من موقع
العرقية و احلضاریة ببعده اجلغرايف.
و الکثری من الدارسنی یدرجون (اآلخر) حتت مفهوم األجنيب الذي خیالف األان يف اجلنس ،و
اإلنتماء الدیين ،و الفکري ببعده اجلغرايف کما یقول انمور مطلق « موضوع الصورولوجيا يف
األدب املقارن هو دراسة صورة بالد و أشخاص أجانب يف أعمال شاعر أو کاتب أو يف مدرسة
و فرتة زمنية( ».انمور مطلق .)122 :1388 ،أو یقول فوزي عيسی« :إن مفهوم اآلخر من وجهة
نظران یبدو أکثر حتدیدا فنعين به :األجنيب املضاد للذات العربية و الذي فرضت الظروف السياسية
و اإلجتماعية و اجلغرافية و احلضاریة أن یکون اتصال و متاس و عالقات و جوار بنی الطرفنی»
( .)5 :2011أو مثال حسن حنفي يف کتابه ،مقدمة علم اإلستغراب ،یقصد من خالل األان،
اجملتمع اإلسالمي الشرقي و (اآلخر) هو اجملتمع الغريب و العالقة و التعامل قدمی بينهما حيث
یقول «و قد بدأ الرتاث الغريب یکون أحد الروافد الرئيسية لوعينا القومي ،و أحد مصادر املعرفة
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املباشرة لثقافتنا العلمية و الوطنية .و قد کان اآلخر ابستمرار حاضرا يف وعينا القومي و يف موقفنا
احلضاري منذ قدماء اليوانن حتی حمدثي الغرب» ( .)15 :1991و اجلدال حول مفهوم (اآلخر)
مل یزل ابقيا.
و ها حنن درسنا (اآلخر) يف اشعار املناصرة مبفهومه األوسع أي غری املقصور علی األجنيب
املضاد لذات الشاعر ،ألن الذات میکن أن تنقسم علی ذاهتا و أن حتدث اختالفات عدیدة بنی
أبناء بوتقة األمة الواحدة و ذلک علی حسب اخلصائص اإلنسانية املفارقة و کم من صراعات
طبقية حدثت عرب التاریخ يف مجيع اجملتمعات .فکيف ال میکن اعتبار أبناء أمة واحدة ذات رؤیة
خمتلفة بل معارضة ألبناء أمته من قبيل (اآلخر) رمبا ال تندرج دراسة (اآلخر) علی هذا االعتبار
ضمن األدب املقارن لکنه ال نقاش حول إدراج أبناء الوطن الواحد ذات رؤیة و مواضع خمتلفة
ضمن (اآلخر) يف الدراسات األدبية و النقدیة.
 .3-2أنواع الصور
الصور التی ندرسها من خالل الصورولوجيا تنقسم إلی قسمنی :إما صور مباشرة و إما غری
مباشرة و عن طریق الواسطة .أتتی الصور املباشرة من عالقة و تعامل األان مباشرة بـ(اآلخر) و
العيش يف بلد (اآلخر) و يف ثقافته و حیصل عن طریق «أتثری شعب يف آخر و ترکيز أدابء
الشعب املتأثر علی تصویر الشعب املؤثر يف فن أديب معنی کالروایة ،أو القصة القصریة ،أو
املسرحية ،أو الشعر» (حنون .)69 :1986 ،أما الصور غری املباشرة فهي الصور اليت أتيت علی
أساس الصور األخری .مثال الشاعر مل یعش يف بلد (اآلخر) و مل یواجه ثقافته من قریب بل
یصوره علی أساس الصور اليت قدمها اآلخرون يف آاثرهم أو علی أساس ما قرأ عنه يف الکتب
األخری« .ويف هذه احلالة یکون الرتکيز علی حياة الکاتب ،و مدی صلته ابلبلد املقصود ،مث یبنی
کيف استقی معلوماته أو کيف رأی البلد رأی العنی ،و إلی أي حد کانت الصورة اليت رمسها
لذلک البلد صادقة أو کاذبة» (هالل.)90 :2003 ،
 .3األان و اآلخر لغةً و اصطالحاً
 .1-3األان
ضمری املتکلم و هی أعرف املعارف .قد ذکر العلماء عبارات عدة يف تعریفها مثال قول ابن سينا:
«املراد ابلنفس ما یشری إليه کل أحد بقوله أان» (ابن سينا )183 :1952 ،و قال الرازی «نفس ال
معنی هلا إال املشار إليه بقويل أان» (د.ت.)72 :
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و جاء يف املعجم الفلسفي« :األان مفهوم فلسفي یدل علی ذات االفعال املتعمدة أي
األفعال اليت أتخذها الشخصية ابحلسبان و تتحمل مسؤوليتها» (حسيبة.)103 :2009 ،
إذن املقصود ابألان اجلانب الواعي لذات الشخصية اإلنسانية ،و مشاعره و أفکاره جتاه کل ما
هو خارج عنها و حیيط هبا سواء أکان مادای أم معنوای أي هي متثل حلقة الوصل بنی ذات الفرد
و العامل اخلارجي ،وال میکن لألان أن تظهر إال من خالل (اآلخر) ،و ذلک ألن العالقة بينهما
متالزمة ،و مستمرة و األان يف األصل جزء من (اآلخر) ولکن ما یربز األان و حیدد هویتها هو
أفکارها و نظرهتا و فلسفتها و رأیها املتميز.
یعترب األان يف األدب ذات األدیب و مشاعره و أفکاره جتاه کل ما حیيط به و مجيع ما یتعلق
به ذات األدیب من األرض و املوطن و الثقافة و العادات و غری ذلک مما یشکل هویة ذاک
األدیب کما یذکر املناصرة العناصر املختلفة التی تشکل اهلویة و حترک األان لإلقدام أو عدمه و
یقول إن « اللغة ،العرق ،الدین ،التاریخ املشرتک ،اللون ،الطبقة ،اجلنس و املکان تلعب أدوارها
يف حتریک اهلویة حنو األمام أو حنو الوراء» (.)33 :2004
 .2-3أنواع األان

 .1-2-3األان الفردية و الشخصیة :أي أان الشاعر و احملاور اليت تدور حول نفسه ومشاعره.
 .2-2-3األان اجلماعیة :مبعنی أن الشاعر ال یتحدث عن عواطفه و أغراضه النفسية ،بل
یقصد من خالل األان جمموعة من أمثاله يف الزمان و املکان املعنی إما من أبناء شعبه أو الغری.
 .3-2-3األان اإلنسانیة و البشرية :الذي یتجاوز حدود الزمان و املکان املعنی و احملدد و
الذي یطرح مسری اإلنسان و مشاکله و ما یدور حول البشر بشکل عام (راجع :شفيعي کدکين،
.)87-89 :1380

 .3-3اآلخر
مبعنی الغری يف اللغة کما ورد يف لسان العرب و یعرب عنه أیضا بعدة ألفاظ کـ«املختلف» أو
«املغایر» أو «املتميز» و یقول البعض إن الضمائر األخری ،مثل «أنت» و «هي» و «هو» و
غریها من الضمائر هي إشارة إلی (اآلخر) أو «لال-أان» يف مقابل «األان» (راجع :السليماين،
.)91 :2009
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ال ریب أن االنسان کائن اجتماعی بطبيعة خلقه و ال میکنه العيش بوحده دون أن یتعامل و
یتواصل مع اآلخرین إذ أن «قطب األان ال یستطيع أن یعيش إال يف عالقته بقطب الغری .و یقرر
هيدجر ( )Martin Heideggerأن الوجود بدون اآلخرین هو نفسه صورة الوجود مع اآلخرین مبعنی أن
أي انفصال عن عامل الغری ...و کما أنه ليس مثة ذات بدون
الشعور الفردي ال ینطوي علی ّ
العامل ،فإنه ليس مثة ذات بدون الغری» (ابراهيم ،د.ت.)153 :
یلفت النظر يف قضية األان و (اآلخر) أن (اآلخر) ليس من خیالف األان يف اجلنس أو اإلنتماء
الدینی أو الفکری أو العرقی فقط ،بل میکن أن تکون الذات خمالفة لشخصية الفرد نفسها و
منشطرة علی نفسها و جیادهلا ،حيث یستطيع املرء أن یکتشفها و یتعرف عليها من خالل هذه
اجملادلة .أو رمبا یکون (اآلخر) مشرتکا مع األان دینا و عرقا و فکرا لکنه خیالفه يف بعض األمور
کما یؤکد املناصرة أن «اإلشرتاک مع اآلخرین يف األفکار املتعددة ،یقابله االختالف أیضا مع
اآلخرین يف أفکار کثریة .هلذا ،یفرتض أن ال نشاهد الربع املآلن من الکأس ،و ننسی عطش
الفراغ الباقی يف الکأس» (.)46 :2004
إذن (اآلخر) يف األدب هو کل ما حیيط ابلشاعر و کل ما هو خارج و خمتلف عن ذاته ،و
هو «مرکب من السمات اإلجتماعية والنفسية والسلوکية والفکریة اليت ینسبها فرد ما أو مجاعة
إلی اآلخرین الذین هم خارجها» (ایسنی( .)6 :2006 ،اآلخر) هو الذی یقع مقابل األان
(الشاعر) و یتضح لنا مالمح هویة األان عند لقائه مع (اآلخر) و عن طریق العالقة مع (اآلخر)
«إذ إن العزلة عنه ،جتعلها ذات بعد واحد ،فيسرع إليها العطب و اجلمود ،يف حنی جند اللقاء
معه ،مینحها أبعادا مرکبة ،تنفتح علی أکثر من عامل» (محود )17 :2013 ،و کما أشران يف السابق
لکل هویة عناصر خاصة و متعلقات حنو اللغة و العرق و الدین و الثقافة و العادات و غریها.
طبعا متتلک شخصية (اآلخر) هذه العناصر التی تقع مقابل عناصر األان و تبدأ اجلدلية و احلوار
بينهما يف األدب.
 .4-3أنواع اآلخر
اجلدیر ابلذکر أن هناک نوعنی من (اآلخر)( :اآلخر) اخلارج عن ثقافة األان (الشاعر) و خیتلف
عنه لغة و ثقافة أو بعبارة أخری هو« األجنبی املضاد للذات العربية و الذی فرضت الظروف
السياسية و اإلجتماعية و اجلغرافية و احلضاریة أن یکون هناک اتصال ،ومتاس ،وعالقات ،وحوار
بنی الطرفنی» (عيسی .)5 :2010 ،و هو موضوع األدب املقارن و (اآلخر) الذی ال خیتلف عن
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األان (الشاعر) ثقافة و لغة و جنسا ،بل رمبا یکون من أبناء وطنه لکنه صاحب فکرة و رؤیة
خمتلفة عنه؛ بناء علی هذا التعریف میکن إعتبار عالقة ش ٍ
خص ما مع اآلخرین يف جمتمع واحد،
من ضمن عالقة األان و(اآلخر) ،وليس من الضروري أن یکون (اآلخر) مضادا وعدوا ألان و هذا
النوع من (اآلخر) هو موضوع الصورولوجيا يف معناها العام.
 .4جدلیة األان و اآلخر يف أشعار املناصرة
قبل الولوج إلی عامل عزالدین املناصرة الشعري و الکشف عما حیمله من صور رمسها لألان و
(اآلخر) من خالل أبرز قصائده اليت تدل علی جدلية األان و (اآلخر) ،کان البد من اإلشارة إلی
عوامل عدیدة يف تشکيل صورة (اآلخر) عند الشاعر و الظهور يف أدبه ،منها صدمة اإلستعمار
السيما بعد نکسة حزیران عام  ،1967و الظروف السياسية احملبطة و اجملتمع القاسي ،الطرد من
الوطن و اإلحساس ابلغربة أو بشکل عام إذا أردان اإلجیاز بسبب طبيعة األدب املقاوم و األدب
الفلسطيين أبنواعه املختلفة سواء کان روایة أو شعرا ،إذ یتسم ابلواقعية االشرتاکية و یهتم مبا جیری
يف اجملتمع و حیاول طرح القضاای املتعلقة ابلشعب الفلسطينی و األرض احملتلة.
إن نظرة األدیب إلی العالقة اإلسرتاتيجية بنی األان و (اآلخر) تتمتع خبصوصية و متيز و هي
تنبع من الطبيعة الوجودیة و احلساسة ألان األدیب و طبيعة مکوانهتا اخلاصة ،فـ(اآلخر) صدیق و
عدو لنا ،صدیق إذا متکنا منه و فتحنا له قلوبنا و أخذان منه ما یوافقنا ،و عدو إذا متکن منا و
وهبناه قلوبنا و وضعنا نفوسنا يف احلال اليت توافقه.
و رمبا کانت عالقة األان عند عزالدین املناصرة تقوم علی طبيعة املوقف الشعري و احليايت و
تنهض علی مواقف إنسانية و وجدانية و ثقافية و موضوعية حيث أن املناصرة میيل إلی املثاقفة و
احلوار أکثر من اآلخرین فهو یساعد يف اجیاد املثاقفة بنی األمم و الشعوب عن طریق املثاقفة و
التعامالت الثقافية ،لکن هذا امليل ال خیفف من غضبه علی احملتل و العدو الصهيوين الذي
اغتصب فلسطنی و شرد أهلها  ،فهو یصور (اآلخر) يف کثری من قصائده بصور تغذینا احساسا
شرد مواطنوه و احلقيقة أن اغتصاب هذه
عميقا من األمل و احلزن إذ یری وطنه احملبوب اغتصب و ّ
األراضی ليس جمرد اغتصاب قطعة جغرافية بل ابلنسبة للشاعر العربی سلب حلریته وهبجته فلذلک
حیرص املناصرة علی کشف حقيقة العدو الغاصبة و األلفاظ و التشبيهات التی تستخدمها
مالئمة للموضوع و تعرب عن عمق احساس الشاعر ابألمل بعدما یشاهد أن وطنه یکاد ینهار و
مجيع الصور تشری إلی الدمار و اخلراب الذي سبّبه االحتالل.
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 .1-4أان يف أشعار املناصرة املقاومة
إن مترکز املناصرة حول نفسه ابرز يف کثری من أشعاره و هبذا التمرکز یکشف لنا عن أبعاد جدیدة
لواقعه و عناصر هویته .من أبرز طرق مترکزه علی الذات و التعبری عن مشاعره هو بروز ضمری
املتکلم بشکلی «األان» أي الدال علی املفرد و «حنن» أي الضمری الشخصي املوسع الدال علی
اجلمع الذي یستخدمه األدیب أو الشاعر للتماهي مع اجلماعة (راجع :داغر.)77 :1988 ،
دراسة ضمری املتکلم ذات أمهية ابلغة يف الدراسات النقدیة األدبية ألنه أبرز طریق يف التعبری
عن الذات تعبریا لغوای لکن «هذه األان ال تکتسب حقيقتها و طبيعتها إال من خالل اخلطاب»
(الشاوش )107 :2006 ،فاألان من حيث منزلتها يف اخلطاب ،ال متتلک سلطاان مطلقا و ليست
متکلمة صرفا و ال تدرک وظيفتها إال فيما ینعقد له من عالقات التواصل مع (اآلخر).
نری کثریا من مناذج بروز األان عند املناصرة يف أشعاره ،مثال يف قصيدته «أتشریة خروج»
حيث یقول:
نی َع َذايب....
لف اببک ،أَشکو ،و ال تَعلَمنی /أَال تَ َ
َأان عاشق من نَبیذ َو طنیَ /أان عاشق َخ َ
رح َ

َعلَی شرفَة أَنتَظر /فَضاؤک سجن َکبری ،لَه شرفَة واح َدة /تـ َؤ ّدي إلی بئر َهذا الزمان احلَزين /لَه َ َ
4
ورة
شة الیَ َ
صالَة من َمطَرَ /کأنک جنیة البَحر ،أو َرع َ
لب ،يفضي إلی َ
أَ َ
اسنیَ /کأنک أسط َ
کح َل ال َق َ
درج3

بل طوفان نوح /أَجوب
احلَالمنیَ /کأنک روح َعلَی جرحنا ،شاه َدةَ /أان منذ َخس أَنوحَ /أان قَ َ
ریة.../
َ
احة أو َجز َيرةَ /سأَ َ
ص َحاريک ،أَسأَل َعن َو َ
رحل َعنک غَداً ،فَاسَعیين ،اسَعي َکلمات األَخ َ

(املناصرة.)113/2 :2001 ،

الفکرة اليت تلح علی ذهن املناصرة و خياله هي اخلروج من وطنه عن قریب و کيفية حتمله
البعد عن الوطن و عن املتعلقات .یکشف لنا الشاعر يف هذه القصيدة صورة األان الفردیة من
نفسه ،حيث هو الشاعر عزالدین املناصرة ،قد طرد من الوطن و الغد هو املوعد األخری له و جیب
أن یرتک موطنه فيصور لنا معاانته و إحساسه ابحلزن و األمل و الوحشة و عکس أزمة الذات اليت
ازدادت حدة ،نتيجة إحساسه ابلغربة و البعد عن الوطن احملبوب .يف مثل هذه الصورة نستدل
علی األان اجلماعية أیضا ألنه یصف احلزن و األمل و هذه احلاالت هي إحساس کل فلسطيين
مطرود من الوطن.
يف مکان آخر یرسم املناصرة صورة عن األان الفردیة و یقول:
حملَة
أان عزال ّدين امل َ
ناص َرةَ /سلیل شجرة َکنعا َن َو َحفید البَحر املَیّت /قبطان سفن الزجاج امل ّ
رم َل الدالیَة /ه َو
ابحلروف /أسافر يف مدن َ
العا َل کالطّائر ،أَحل رموزاً َو َرسائ َل /من بَين نـ َعیم إلی ک َ
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صهیل َکاملهر /و ال
قَلب ال ّذي يَـتَ َمدد َت َ
ت بَساطری اجلنود الغ َرابءَ /شالل َدمي يف عاص َمة برتقالیة َ
أَشکو /فَالشکوی لغَری الَلیل َم َذلة (املناصرة.)356 /1 :2001 ،

ولد املناصرة يف مدینة اخلليل ،إحدی مدن فلسطنی احملتلة ذات عراقة اترخیية ،و هذا األمر
ّأدی إلی إنشاء العالقة بنی ماضيه و حاضره .و البحث يف آاثر احلضارة احلالية و املریاث القدمیة
لکنعان و إنشاء العالقة بينهما .نشاهد يف هذه األبيات تواجدا کامال لشخصية الشاعر ابعتباره
یعرف هویته ملعرفة نفسه
الشخصية احملوریة اليت متسک بزمام األحداث ،حيث يف مونولوج داخلي ّ
و مریاثه ،و یضيف إليه وصفا ذا داللة و هو فخره بعرقه ليؤکد صفة من أهم صفات املقاومة و
فلسطيين« .یصبح کنعان مفهوما للهویة و
الصراع ضد اإلحتالل ابإلشارة إلی مریاثه و مریاث کل
ّ
بطاقة هلویة الشاعر يف هذه األبيات .جیعل املناصرة الشعر عنواان حلياته حتی یعلم القادمون أنه
من طائفة کنعانينی ،املالکون احلقيقيون لفلسطنی» (فالحتی و اآلخرون.)300 :1392 ،
إن متسک املناصرة مبریاثه الدیين و التارخیي و األسطوري ميزة ابرزة يف أشعاره املقاومة و ذلک
هبدف «حتقيق مبدأ التواصل املتوارث مع األرض ،التواصل مع التاریخ ،التواصل مع احلضارات
القدمیة اليت نشأت يف أرض الوطن ،و أخریا التواصل مع کنعان ،کنعان الرمز و الداللة معا»
(أبولنب ،د.ت )18 :و املواریث جزء ابرز من هویة الفرد .یرسم املناصرة عناصر هویته يف کثری من
أشعاره حتی یشری إلی عرقه و عراقة آابئه و یصور لنا مدی متاهيه مع الرتاث .فهو یصور عناصر
األان الفردیة و یقول:
ف َج ّدي /من َحقل اآلرامي /من َح َجر رخام يف َمقلَعَ 6جفرا
أرضع من ل َََب الدالیَة 5أَحر َ
و َس َ
نعانیة /عنَب دابوقي( .../7املناصرة.)41/1 :2001 ،
ال َک َ

و يف مکان آخر یقول:

الريح /ث
دان بَنطَقة واح َدة /فَإذا َل يَطر يف الصباح َجنَاحيَ /علَی َ
أَ َان َو املَسیح /ول َ
ک بَن تَقب َ
ض ّ

ضمض من عنَب األنبیاء/
هوة البار َدة /أَ َان َو املَسیح راعیانَ /..و َأان أَتََ َ
تَشم جراحيَ /م َع التفل يف ال َق َ

رب َساء الَلیلَ /.../أان و املَسیح /راعیان ض َد املَجوسَ /أان و املَسیح/
فَارغ الروح و الطول ،ق َ
شینَا َعلی الشوک /ث املَسامری /ث جرران َوراء الیولَ /و کانَت َورائی جیوش املغول (املناصرة،
َم َ
.)666 /1 :2001

األان يف هذه القصيدة تتسم ابألان اجلماعي و ال یقصد شخصية الشاعر فحسب ،فهو یشری
إليه ببعض اإلشارات کـ(مشينا علی الشوک ،مث املسامری ،جرران وراء اخليول ،ورائی جيوش املغول
و )..و هي بدایة جتعل القارئ یتساءل :من هو عامل مشيهم علی الشوک و املسامری ،ما القصد
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من جيوش املغول؟ و ما عالقتها ابلشاعر؟ کل هذه التساؤالت جتلب إلی ذهن القارئ املصاعب
و املشکالت اليت حتملها الشعب الفلسطيين من احتالل الوطن و الطرد منه .رمز املسيح قد شاع
فی الشعر العربی املقاوم و راح الشعراء یربطون مهومهم الذاتية و قضاایهم املوضوعية هبذه
الشخصية الدینية ألن «الرتاث الدینی املسيحی مبا حیویه من عذاابت الصلب و مفاهيم التضحية
و الفداء غنی ابإلحیاءات و الرموز الشعریة املتناغمة مع عذاابت الفلسطيين و مهومه و تضحياته،
و هناک درجة عالية من التطابق املوضوعي بنی الفادي (املسيح) و الفدائي (املقاتل الفلسطيين)،
فکالمها یصالن ذروة العطاء و املوت من أجل أن میتلک املعجزة  ،و املعجزة فی احلالتنی هي
اخلالص لآلخرین»(أبونضال )71 :1977 ،یرسم املناصرة يف هذه األبيات األان اجلماعي الفلسطيين
و قد شارکهم يف مصاعبهم و مهومهم مبصاعب املسيح.
إمنا یصور الشعر الفلسطيين يف أغلب األحيان وجهنی للشعب الفلسطيين :وجه اإلابء و وجه
املعاانة .لقد مثل أشعار املناصرة املقاومة هذین الوجهنی يف حياة الکفاح الفلسطيين متثيال جيدا.
فهو یصور لنا هذا اإلابء و الکفاح اجلمعي و یقول:
ضر
الصعبَة /أخ َ
غری الزيتون /شجر ،ک َ
األّیم َ
لن يَف َه َمين َ
ضفائ َر أمي ،حیمیين /من َمطَر ّ
أحدَ ،
الع َقبَة /و شجاعاً صلباً ،کا َن ،کما الزيتون (املناصرة.)360/2 :2001 ،
أخ َ
ضر /مثل میاه َخلیج َ

لقد جری حب الوطن يف عروق مجيع الفلسطينينی و يف حياهتم .أما الصهاینة و القوی احملتلة
ال یفهمون حبهم ألهنم قد جاءوا من مکان آخر و هم أجانب .ال یقصد املناصرة من ضمری
متکلم الوحدة يف یفهمين نفسه فحسب ،بل هو یصور لنا إحساس کل فلسطيين يف التشبث
ابلبقاء من جانب و من جانب آخر إشارة إلی عراقته و إصالته من خالل استخدامه الزیتون.
«إن الغوص يف أعمال املناصرة ،ینبئ عن وجود عوامل يف الوجود الفلسطيين ،جتعله غری قابل
للفناء ،علی الرغم مما بذله الصهاینة ،و قوی االستکبار العاملي ،لتفریغ األرض من أهلها ،و تفریغ
الفرد الفلسطيين ،من متاسک حروفه الفلسطينية ،و تفریغ أجبدیة الوجود من الشعب الفلسطيين
أبسره» (عبيدهللا )11 :2006 ،إذن األان يف هذه القصيدة األان اجلماعي الفلسطيين.
إن هللا سبحانه و تعالی قد خلق الکائنات متميزة و لکل منها ميزاته اخلاصة ،لکنه هناک
بعض املشرتکات بنی مجيع أبناء البشر من أي بلد کان و من أي ثقافة .ال یکتفي املناصرة يف
آاثره ابلبعد الفردي و اجلماعي فحسب ،بل یصور أحياان األحاسيس البشریة العامة و جیعل
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أشعاره خاصة جماال للتعبری عن هذه األحاسيس املشرتکة کاخلوف ،و الرجاء ،و الرفض ،و
التحدي ،و الغربة و غریها .فنراه یقول:
عر َو َنمي
ب َعسیبَ /8ج َارت ،إان غَريبان بوادي الغ َرابء /نَ َبعث ال ّ
أَ َکلَتين الغربَة الس َ
وداء ّی قَ َ
شَ

9
الوادي الَصیب /ربا َمرت َعلَی ال َقب هنا يَوماً َح َامةّ /ی َحَامات السهوب /أَبلغي َع ّين
أَنق َرة  /أيها َ
لحبیب( ...املناصرة.)29 /2 :2001 ،
بل َموت ل َ
التحیة /قَ َ

ملاّ نقرأ هذه القصيدة ال نلبث أن جند أنفسنا أمام الواقع النفسي الذي میکن أن یصاب به
ليس فقط الشاعر بل کل إنسان وقع بعيدا عن وطنه إما اضطرارا أو إختيارای و هو الغربة و
اإلحساس حباالت نفسية خاصة و مؤملة يف الغربة و هذا مشرتک بنی أبناء البشر کلهم؛ فلذلک
األان يف هذه الصورة من نوعه اإلنساين و البشري ألنه قد وقع يف عامل الغربة و هذه التجربة
متعددة و متداولة بنی مجيع أبناء البشر و من جانب آخر میکن اعتبار األان من نوعه اجلماعي،
ألن الفلسطينينی خاصة مشرتکون مع الشاعر يف هذا اإلحساس املؤمل و هذا اإلمعان يف الشعور
مبحن االغرتاب و اإلحساس هبا و اليت تؤکدها ألفاظ مثل (أکلتين ،الغربة السوداء ،قرب عسيب ،وادي
الغرابء ،املوت) هي اليت ولدت هذا التصدع و الصدام بنی األان و (اآلخر) (املنفی) و الشاعر ال
یوجد من یتجاوب معه إال احلمامات اليت تبلغ حتيته إلی موطنه.
و يف مکان آخر یقول:

صارت نوافذه مغلقة /نؤذّن يف املؤمننی ،و أَوجهنا يف
جار هذا الزمان علینا /و َ
 /...ملاذا إذا َ
الرمال /و أَدمعنا کاللَظی ُمرقَة؟!! /و آذاننا ابنتظار الذي َسیَدق النَواف َذ عن َد املساء /لََقد َعبوا ّی
ّ
جرة الوف ،نرضع أطفالَنا من هود اجلبال /و نرتَقب السف َن املارقة/
غریان /نؤذّن يف ّ
أيب /لیَعتَلقوا َ
نادين ...،بریوت تعلن :کنعان مات (املناصرة.)330/2 :2001 ،
ت َ

تتوزع هذه القصيدة بنی جمموعة من املشاهد اليت تتنامی و تتکامل لتشکل رؤیة املناصرة يف
ّ
املنفی .اهلدف من «ان» يف علينا و سائر ضمائر املتکلم مع الغری هو اإلنسان بشکله العام.
اإلنسان الذي یطرد من وطنه و یضطر إلی العيش يف املنفی .یصور املناصرة يف هذه األبيات جور
املنفي و یشبّهه ابلذي یغلق النوافذ أمیا إغالق و غرضه من جور الزمان هو
الزمان علی اإلنسان ّ
املنفي أن حیصر
الطرد من الوطن و العيش يف املنفی .مث یصور حالة اخلوف و اليأس الذي جیعل ّ
املنفي الذي یؤذّن لکنه ابلوجه الذي
کالمه و یضيّق دائرة انتشاره حتی کأنه حمصور يف ّ
جرةّ .
تبنی مدی اليأس بسبب العيش
أخفاه يف الرمال .فأنی لذلک األذان أن یسمع؟ هذه الصور اليت ّ
يف املنفي مشرتک بنی أبناء البشر کلهم.
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 .2-4اآلخر يف أشعار املناصرة املقاومة:
و يف البحث عن (اآلخر) جند کال النوعنی من (اآلخر) أی (اآلخر) املختلف عن الشاعر لغةً،
دیناً ،ثقافةً و ایدئولوجيا و هو عدوه الصهيوين الذي احتل وطنه و أراضيه مث (اآلخر) الذي ال
خیتلف عنه لغةً و دیناً و ثقافةً و هو من أبناء وطنه لکنه خیتلف عنه يف موقفه من االحتالل و
الوطن احملتل.
يف دراسة (اآلخر) من نوعه األول نراه يف أغلب األحوال یستحضر (اآلخر) يف صور سلبية و
یصفه ابوصاف تربطه ابلوحشية و االفرتاس و غریها من األوصاف السلبية ،مثال يف قصيدة یقول:
حسست
َ
هاجَتين ال ّ
ضباع /و کانَت تاصرن من َجیع اجلهاتَ /رأيت الَناج َر َوجهاً ل َوجهَ /و أَ َ
10
وب الیَمنی /درت لل َخلف عشرين /ث اّتَهت
وب ال ّ
ص َ
شمال /درت َ
ص َ
م َرَزها يف العیون /درت َ
ک روم و يف اجلَنَبات /فَـ َقررت أن أطل َق النّ َار َن َو َجیع اجلهات
ک روم و َخل َف َ
أمام َ
لناحیة يف األمامَ /
(املناصرة.)338 /2 :2001،

یرسم الشاعر يف قصيدة هامجتنی الضباع ،صورة عن نفسه و (اآلخر) الذي هو العدو
الصهيوين و یشری يف القصيدة ذاته إلی أن العالقة بينهما هي عالقة الغاصب ابملغتصب؛ حيث
أنه شبه العدو الصهيوين ابلضباع اليت حاصرته من مجيع اجلهات و ترید أن تقتله ابخلناجر و
تطرده من وطنه .مث یعتربهم من أهل الروم الغزاة القساة إشارة إلی احتالله وطنه .و مثل هذه
األوصاف و التعابری عن العدو الصهيوين احملتل نراه کثریا يف اشعار املناصرة حيث یقول يف قصيدة
أخری:

سال من َکنعان /ال َعل َقم 11ال يولد من قَصب السکر /البَغلَة ال تولد
البَحر املَالح ال ينجب َع َ
رحل
مهراً يَ َ
رعی يف الَضبَة /القطة ال تنجب أفعی /األفعی ال تلي جحراً إال ابل َفأس /األفعی ال تَ َ
ابملوسی َقی /األفعی ال تَرحل /...إال إن قط َع الرأس (املناصرة.)56/1 :2001 ،

شبه الشاعر يف هذه القصيدة قوات اإلحتالل ابألفعي رمزا لالستعمار و االحتالل الذي جیب
استخدام القوة يف سبيل طرده و إخراجه من الوطن الفلسطيين .أیيت استخدام هذه اجلمل املنفية
بال النافية ليؤکد علی مشولية احلقيقة اليت یراها الشاعر ،حقيقة قطع األمل من العدو حيث ال
یق ّدم خریا إليهم و تظهر صورة األفعی املعادل املوضوعي لذلک املفهوم.
أو يف قصيدة أخری یقول:

نهمر املَطَر ال َکنعان /من بَطن َسحابَة /من قَلب
البي /و َعلی َرأسي يَ َ
ما زلت أقارع هذا النز َير َ
الغَابَة /أتتیين َعشتار تـلَملمين (املناصرة.)75/1 :2001 ،
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يف هذه القصيدة یتجلی صورة مقارعة الذات و (اآلخر) الذي یتجلی يف صورة اخلنزیر الربي
نظرا التصافه ابخلبث و النجاسة و عدم الشعور فهو عدمی الرمحة و عدمی الشعور و یوحي
ابلوحشة و الشاعر حتت مطر کنعاين ،املطر الذي یهطل من جانب السحب ،و عشتار رمز
أسطوري للحب و احلرب متد حنوه ید العون .حتمل هذه الصورة ،أي املقارعة و الضرب مع
اخلنزیر الربي حتت مطر کنعاين من جانب عشتار يف ثناایها مفهوم الرتدد بنی األمل و اليأس.
أو يف قصيدة أخری یقول:
العذاب تطل من قَلب املَساء /ال
ين آفا َق ال ّ
جاء ال ّ
شتاءَ /و ر َ
شتاء و َ
أشج َار َ
أيت َ
أنت تَراتد َ
َ
العجوز /يَدعو بن يَهمي املَطَر/
ص
َ
لب َجدت َ
حور ،ال َ
فصاف ،ال زيتو َن ،يَرفَع ر َ
َ
أسه َن َو املَساء /ال قَ َ

ارحلوا َکث َر
خطواتم فَ َ
وق القبور الصامتات ...و َجدتَ /تشي َ
أمام الدار ،تَصرخّ :ی ذائب /قومواَ ،
الذابب (املناصرة.)67/1 :2001 ،

شبه الشاعر الصهاینة و قوی االحتالل يف هاتنی القصيدتنی مرة ابخلنزیر مبا فيه من السوء و
الوحشية و مرة ابلذئب الذي معروف ابلشراسة و االفرتاس .فقد فاز (اآلخر) الصهيوينّ بنصيب
وافر من اهتمام املناصرة و ذلک ألن العدو الصهيوين کيان استعماري ظامل و غاشم ،کان و ال
یزال میارس اإلحتالل و اجلرائم البشعة ضد الشعب املظلوم الفلسطيين و یسبب اخلراب و الدمار
و یطرد أهلها و یعتدي علی حقوقهم و أیخذ منهم األمان .و يف مجيع املشاهد اليت یصور لنا
(اآلخر) الصهيوين ،یصوره يف اللوحات البشعة مبا یدور حوله من املعاين السلبية ليبنی مدی
خشونة و وقاحة هذا (اآلخر) و کذلک یبنی مدی غضبه و غضب شعبه و کراهتهم من هذا
(اآلخر) الصهيوين.
أما النوع الثاين من (اآلخر) فهو من أبناء وطنه و ال خیتلف عنه لغة و دینا ،بل ایدولوجيا و
عقيدة ،و هو یوجد يف کثری من أشعار املناصرة .فهو یصور لنا حقيقة جمتمعه الذي احتل من
جانب و أیس بعض الفلسطينينی و عدم مشارکتهم يف املقاومة من جانب آخر ،فيتوقف الشاعر
أمام صفات هؤالء الذین أصاهبم اخلمود و اجلمود ،فيغضب منهم و یرسل شعره صيحة يف وجه
هؤالء و ینتقدهم و ینتقد سبيلهم يف عدم التدخل أبي شئ و یشکو کثرة کالمهم من دون أي
عمل يف سبيل املقاومة فنراه یقول عنه:
صحابا ،ال تَکن
یصک /حاذر خیو َ
ؤام َرة َ
امرأ القیس إح َذر قَم َ
العن َکبوت /رد الَداّی أل َ
طم َ
ّی َ
ومةً من سکوت /لئَ ّال َتوت لئَ ّال منوت (املناصرة.)300/2 :2001 ،
خائ َفا /ال تَکن ک َ
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اتسمت قصائد املناصرة يف کثری من األحيان ابستحضار الشخصيات الرتاثية و القناع السيما
قناع امرئ القيس و هو انبع من مشاهبة مصاعب حياته مبصاعب حياة امرئ القيس و مطابقة
بنی جرحه و جرح امرئ القيس ،فهو یکثر من توظيف األساطری الکنعانية و شخصية امرئ
القيس مث یقوم ابلتأمل الذايت لينقل جتربته يف صورة مجيلة .یرسم املناصرة يف هذه القصيدة صورة
عن (اآلخر) الذي من أبناء وطنه فلسطنی و هم بعض زعامة املقاومة الفلسطينية الذین ال
یشارکون الشاعر و سائر ابناء فلسطنی املقاومنی يف مواجهة االحتالل بل قد خضعوا لقوی
اإلحتالل و قد وقعوا يف خيوط مؤامرهتم کما وصفهم املناصرة و قبلوا اهلداای و الرشوة من قوی
االحتالل و امریکا.
و يف مکان آخر یرسم هذا (اآلخر):
بار َعلی
أ َوّزع أسئلَيت يف الصفوف /و يَقرصين النحل /کل َخلیة َنل تـ َق ّوم جلنَتَها /ال غ َ
12
دخل األسئلَة (املناصرة.)211/1 :2001 ،
الوعد يف َم َ
الطرقاتَ /و ال َهی َک َل يف القدسَ /زيتونَة َ

یشکو الشاعر يف هذه القصيدة من (اآلخر) الذي ال یقوم أبی عمل و ال یقدم املساعدة و
املسامهة يف الثورة علی االحتالل و ال یشارک أبناء وطنه يف سبيل املقاومة ،و یتداخل مشهد
اشتغال کل حنل بعمله ابلصمت دون املداخلة يف أمور اجملتمع ،مشهد عدم وجود الغبار يف
الطریق ،مث أیيت املشهد الثالث حيث ال شخص و ال متثال يف القدس .مل تکن هذه املشاهد اليت
یصورها الشاعر واحدة تلو األخری إال لتوکيد الشاعر علی مجود جمتمعه و أبناء جمتمعه .فقد أخذ
یوزع أسئلته و یسائلهم عن الوعد.
الشاعر أیسف عليهم و ّ
و يف مکان آخر یرفع الشاعر شکواه من (اآلخر) الذي من أبناء وطنه و هو القيادیون
الفلسطينينی الذین یکثرون من الکالم الکاذب و الباطل ليشغلوا الناس عن املقاومة و هم قد
وقعوا يف شرک خدعة االحتالل و مرتع املستعمرین و سرعان ما یظهر حقيقة امرهم و کذب
کالمهم ،فيشبهم الشاعر ابخليول و صوهتم بصهيل اخليل و یقول:
13
ت قاع
صلّي َت َ
صهیل الطَباءَ /حط َمتين َسنَة بَع َد َسنة /لَن ن َ
رم َرتين آه ّی أ ّمي الوعودَ /و َ
َم َ
بل أن تقطَع هذی األلسنَة (املناصرة.)77/1 :2001 ،
املئ َذنَة /قَ َ

إن هذا املشهد القصصي لقصيدة أغنيات کنعانية ،وضعه الشاعر يف سياق رؤیته اليت صدر
عنها منذ بدایة القصيدة حيث تبدو املشاهد کلها تنویعات علی إیقاع واحد یعکس وعي الشاعر
بتقلبات الزمن و إدراکه أن کل شئ یؤول إلی األفول و الزوال و الفناء ،لکنه جیب أن ال یستسلم
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حتی آخر حلظة من احلياة و حتقق الوعود ،و أن ما یراه من کثرة کالم الزعماء الکاذب یستثری يف
نفسه الغضب و األسی و جیعله یدعو عليهم بقطع األلسنة ،فکل شیء أمامه کذب و وعود بال
عمل.
جیدر بنا يف هنایة دراسة (اآلخر) أبنواعه املختلفة يف أشعار املناصرة أن نذکر أنه یوجد
(اآلخر) أبنواعه يف أشعار املناصرة لکنه يف أغلب األحيان ال یظهر بصورة تشکيلية مستقلة يف
قصائده علی حنو میکن تشخيصه و حماورته .کما شاهدان يف األمثلة ،بل یستخدم املناصرة
التشبيهات و الکناایت و االستعارات و اجملاز أي الصور البالغية الراقية لتصویر (اآلخر) يف صور
فنية و أدبية فال جیعله يف صور میکن ختاطبه.
 .5النتیجة
يف هنایة املطاف بعد دراسة األان و (اآلخر) يف شعر عزالدین املناصرة ،وصلنا إلی النتائج التالية:
 التجربة الشعریة هي فرصة لألان حنو معرفة ذاهتا و حتقيق خصوصيتها و إثبات هویتها واملساعدة علی تکوین الشخصية املعاصرة.
 إن ترکيز املناصرة حول نفسه ابرز يف کثری من أشعاره حيث احتل األان حضورا واضحا يف شعراملناصرة و هذا انبع من حرص األان علی معرفة ذاهتا و إثباهتا علی (اآلخر) العدو و هبذا الرتکيز
یکشف لنا عن أبعاد جدیدة لواقعه و عناصر هویته.
 هناک حضور ابرز ألنواع األان يف أشعار املناصرة و منها األان الفردي ،األان اجلماعي و األاناإلنساين .حيث حاول املناصرة إبراز األان الفردیة ابعتباره الشخصية احملوریة اليت متسک بزمام
األحداث و یذکر مفاخره حيث ولد يف اخلليل و هو أتکيد علی عراقته ،مث حاول إبراز األان
اجلماعي ليؤکد علی صفات املقاومة و الصراع ضد اإلحتالل و اخریا حاول إبراز األان اإلنساين
لتثری أشعاره حسا مشرتکا بنی مجيع أبناء البشر.
 التعصب العرقي الفلسطيين و االرزاء اليت حتملها الشعب الفلسطيين بسبب احتالل وطنه وطرد و تشرد أبنائه ،هو أساس الصورة اليت رمسه الشاعر لآلخر فلذلک يف أغلب األحيان یرسم
(اآلخر) ابلتعابری السلبية کالغاصب و احملتل و یشبه (اآلخر) ابلذئب و اخلنزیر و غریمها من
األوصاف اليت تدل علی الوحشية و االفرتاس و اخلبث و النجاسة.
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 عزالدین املناصرة تنبه إلی األان يف خضم هذا الصراع الذايت و املوضوعي إلی وضعه و انتمائه ومصریه و وجوده احليوي و مستقبله يف کل االجتاهات ليحقق انتفاضة و ثورة يف وجه (اآلخر)
یشجع أبناء وطنه علی املقاومة و الصرب و الصمود.
الصهيوين و ّ
الوامش:
 .1الکاتبة واحملررة و األستاذة يف جامعة بریستون األمریکية.
 .2أستاذ يف فلسفة العلوم اإلجتماعية جبامعة سودان.
السلَّم ،الطریق.
ُ .3
 .4جعل فيه خضرة.
 .5ال ّدلو.
 .6مکان قلع احلجارة.
 .7کل شئ لزج یصاد به به الطری و حنو ذلک.
 .8شق يف اجلبل

 .9کرم األصل ،ثقب يف البذرة ابلقرب من السرة.
 .10ما یثقب به.
مر.
 .11احلنظل أو کل شيء ّ
 .12الشخص و التمثال.
 .13غضب.
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