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Abstract
Intertextuality is considered one of the most important literatural techniques used by modern
poets.This research concentrates on a type of intertextuality called the Qoranic intertextuality which is
the situation of overlapping between the poetic text and Qoranic verses. In this regards a theoretical
instruction is given about the terms and patterns of this modern significant technique and the
researcher sets out to analyse the poems by the famous Ahmed Dahbour according to intertextuality
rules and methods.
Ahmed Dahbour is one the foremost poets in the Palestine. His artworks are published
extensively for the professional followers nationally and internationally. In addition to his political
background he is largely followed by the people who feel the enthusiasm inside their hearts for the
truth and defending Felestini people.
Keywords: Quranic interrelationship, Palestinian poetry, resistant poetry, Ahmed Dahbour.
 -1الملخص
التنيياص القرآنييي والتفاعييل مييع النصييوص القرآنييية ميين أهي ّيم التقنيييات التييي أخييذ شييعراء العصيير المعاصيير يسييتخدمونها فييي أعمييالهم
لميا هييمن االحيتالل الصيهيوني عليى
يوعي للشيعر ليكيون أكثير تيأثي اًر فيي النفيوسّ .
األدبية وهي التي تم ّكن الشياعر مين إعطياء ليون موض ّ

التمسيك بيالميراث والتيراث ليكيون هيذا دلييالً عليى جيذورهم القوميية فيي أرض فلسيطين وانيه
الفلسطينية لجأ األدبياء والشيعراء إليى
األراضي
ّ
ّ
يي العربيي .كيان أحميد َدحبيور الشياعر الفلسيطيني المقياوم أحيد الشيعراء
يديهي أن يكيون القيرآن الكيريم واحيداً مين جوانيب التيراث الغن ّ
من الب ّ
ليعبر بها
الذين أعطوا باالً للقرآن والمفاهيم
َّ
المضمنة فيه .فجعل يو ّ
ظف المعاني القرآنية في شعره مضيفاً إليه دالالت ذات لون معاصر ّ
أمته .تسعى هذه الدراسة وراء معالجة التناص القرآني في نماذج مختيارة مين دييوان الشياعر
القضية
عن
ّ
ّ
الفلسطينية وما آلت إليه شعوب ّ

بمنهج وصفي  -تحليلي .فمن النتائج التيي خرجيت بهيا هيي أن الشياعر يتجياوز حيدود المعنيى للينص القرآنيي ويصيل بيه إليى ميا يرييد بيه
ويقبيل عليى إضيافة األلفياظ الميرادة
من مفاهيم معاصرة
ّ
فلسطينية وفي هيذا اإلطيار يقيوم بيالتغيير فيي ترتييب األلفياظ للينص القرآنيي شيكالً ُ
خاص فيي صيورة
ليمتص من المعاني القرآنية ويخلق معنى
يي هيو األكثير اسيتخداماً
إليه مضموناً
ّ
ّ
ّ
خاصية .التنياص فيي نوعيه االمتصاص ّ

خاصية هيي الحنيين إليى اليوطن والعيودة إلييه
عامة والنماذج المختيارة للتنياص القرآنيي
ّ
في شعر الشاعر والميزة التي سيطرت على أشعاره ّ
الالجئين.
كل ّ
من جانب ّ
الكلمات المفتاحية :التناص القرآني ،الشعر الفلسطيني ،الشعر المقاوم ،أحمد دحبور.

المقدمة
-2
ّ

الصهيوني على أراضيها وبغية هذه القيوة الغاصيبة
بعدما قضى عصر النهضة وشاهدت فلسطين في نهاية القرن العشرين
الغزو ّ
َ
متشبثين على
يهتمون بتأسيس وعي قومي ليحافظوا على جذورهم القومية واإلسالمية ّ
الستأصال شأفة التراث اإلسالمي أخذ أدباء العرب ّ

ومتمسييكين بفلسييفة جديييدة بالنسييبة إلييى التيراث وطبيعيية الشيياعر المعاصيرة .ليييس ميين الغريييب أن يكييون األدبيياء هييم
البهييية القديميية
يويتهم ّ
هي ّ
ّ
األميية وضييميرها وعقلهييا» (عشييري ازيييد،1997 ،
أميية هييم وجييدان ّ
الييذين عكف يوا علييى تحقيييق هييذه المهميية ألن «األدبيياء والعلميياء فييي ك ي ّل ّ

فالبد أن يسيتلهموه وينفثيوا
ص .)40-39رأى الشعراء بعد عصر النهضة أن استخدام التراث كما هو اليغني عن الهموم المعاصرة شيئا
ّ

460

العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

روح الحياة الجديدة في لحمه ُليعطوه جواز تجاوزه عن الفترة التي عاشها حتّى يصلح حضوره في الزمن الحاضر والمستقبل .في غصون
كثير من المفاهيم تصلح استيعاب المعياني
ذلك ،كان للقرأن الكريم دور ملحوظ في التجربة الشعرية للشعراء المعاصرين حيث وجدوا فيه ا
المختلفة المعاصرة ولهذا اتخذوا معظم معانيهم الشيعرية مين اليذكر الكيريم مضييفين إليهيا دالالت معاصيرة ليعبيروا بهيا عين أبعياد تجيربتهم

المعاص يرة .لييم يكيين الشيياعر الفلسييطيني متباطييأ الخطييى فييي هييذه الجهييود الشيياملة إلحبيياط محاوليية الكيييان الغاصييب لتمزيييق شييمل األميية
ممييا عصييفت بهييا نكبيية عييام ،1948
الفلسييطينية ،فقييد أحييس الشيياعر المعاصيير بييأن هزيميية حزييران  1967عصييفت ّ
بهويتييه القوميييه أكثيير ّ
يهيونية مس يلّحاً
تمسييكه بجييذوره القومييية (نفييس المصييدر ،ص .)41ف يرأى ّأنييه ميين الواجييب عليييه أن يقيياوم أمييام الهيمنيية الصي ّ
وميين ثي ّيم ازداد ّ

يجع األمية صيب اًر واسيتقامة .فاسيتدعى الشخصييات القرآنيية والمعياني العاليية مين
بأسلحة التراث والقرآن ليزيد شعره ّفناً وأصيالة بيل مييزة تش ّ
يدو الغاصيب وعين
اآليات الكريمة في أشعاره ُليعرب عن معاناة الشعب الفلسطيني ومصائبهم في سبيل تحريير أ ارضييهم مين اسيتعمار الع ّ

حيوية على الرغم من أنيه «غيدا الصيراع
فسحة أملهم الوطيد السترداد ما لهم من حق في األرض الوطنية .فلهذا نرى الروح العامة فيهم ّ
يحيات البطولييية فريسيية لخيانيية القييوى الشي ّير .فكانييت فلسييطين العربييية منغمسيية فييي ص يراع قتييالي بطييولي مييع قييوى
والييدم المسييفوك والتضي ّ

يؤد األميور إليى اإلحسياس بالخيبية أو برغبية
الحيويية ،وعليى رغيم جمييع اإلخفاقيات ليم ت ّ
الجو مليئاً باإليمان والعيزم ،والق ّيوة و ّ
العدوان .وكان ّ
(الجيوسي ،2007 ،ص.)496
انحاللية في الموت».
ّ

اهتم هذا البحث بمعالجة ظاهرة التناص القرآني في شعر أحمد دحبور ويعتمد في منهجه على تحليل النماذج المختارة من ديوان
ّ
تحليليياً وفييق مييا جيياء فييي نظرييية
الشيياعر ويسييير علييى خطيوات متسلسييلة تبييدأ بييإدراك الشييعر وقراءتييه لمعرفيية مضييمونه وينتهييي إلييى تناولييه
ّ

التناص ورؤيتيه النقديية لكشيف الميدلوالت الكامنية فيي شيعره .جياء فيي توطئية البحيث ميا يشيتمل علييه التنياص مين تعريفيات عدييدة وأنيواع

استمر البحث بالنظرة إلى التناص القرآني في الشعر العربي المقاوم وفي ذيلها أشير إلى حياة الشاعر وأدبه بعض اإلشيارة ث ّيم
ثم
ّ
مختلفة ّ
عولجييت نميياذج ميين التنيياص القرآنييي فييي مجموعتييه الشييعرية التييي تتضي ّيمن الييدواوين :الض يواري وعيييون األطفييال ( ،)1964حكاييية الولييد

يطيني ( ،)1971ط ييائر الوح ييدات ( ،)1973بغي يير ه ييذا جئ ييت ( ،)1977اخ ييتالط اللي ييل والنه ييار ( ،)1979واح ييد وعش ييرون بحي ي ار
الفلس ي ّ
( ،)1980شهادة باألصابع الخمس (.)1982

 -3التّناص لغة واصطالحا
يأن التنياص
إن كثي ار من الناقدين كتبوا عن التناص وتعريفه ولكين اليعيدو كيون تعياريفهم خارجية عين تعرييف جييرار جنييت ،هيذا ب ّ
خفييية مييع نصييوص أخييرى» (بقشييي ،2007 ،ص .)21تتعي ّيدد ترجمييات هييذا المصييطلح فييي
«كي ّيل مييا يجعييل اليينص فييي عالقيية ظيياهرة أو ّ
العربييية حيييث يطلييق عليييه بعييض ميين أعييالم النقييد تييداخل النصييوص والنصوصييية ويقابييل مصييطلح  Intertextualityباإلنجليزيييةُ .عييرف

يص يتشي ّكل ميين
التنياص علييى ييد الباحثيية جولييا كرسييتيفا عيام  1966فييي مقاالتهيا عيين الس ّ
ييميائية والتنيياص .ذهبيت جوليييا إليى أن «كي ّل ن ّ
يص هييو امتصيياص أو تحويييل لنصييوص أخييرى» (الزعبييي ،2000 ،ص .)12ييرتبط التنيياص
تركيبيية فسيفسييائية ميين االستشييهادات وكي ّل ني ّ

أن «اليينص نقطيية تقيياطع
فأهمهييا الحوارييية ( )Dialogismeعنييد بيياختين والهييدف فييي هييذا الكييالم هييو ّ
بمفيياهيم أخييرى فييي النقييد الغربييي ّ
يص
نصوص كثيرة تدخل بشتّى الطرق إلى ّ
بنيته» (الحمداني .)64/4 ،2001 ،إعتبا اًر بما ترى الباحثة فإنه من موطن العبرة بيأن ك ّيل ن ّ
يتم إنتاجه من خالل تأثره بنصوص مختلفة أخرى مباشرة أو غير مباشرة؛ مستدالًّ على ما أشار إليه النقاد واألدباء العيرب القيدامى مينهم
ّ
ابن رشيق الذي يشير في كتابه قراضة الذهب في نقد أشعار العرب إلى أن «الكالم من الكالم مأخوذ والحذق في األخذ على ضيروب»

يب علييى قوالييب ميين سييبقهم (،1989
( ،1972ص ،)54وأبييوهالل العسييكري الييذي اليؤاخييذ علييى ميين يتنيياول المعيياني مميين تقي ّيدمهم ويصي ّ
ص .)153يضييع أبييوهالل لهييذا التنيياول معنييى وقالبييا فصييلين أحييدهما حسيين األخييذ واآلخيير قييبح األخييذ ويتنيياقش فيهمييا االقتبيياس والسييرقة
واألخذ واضعا بينهما التفريق (نفيس المصيدر ،ص .)153وقيول ابين قتيبية فيي مجيال شيمولية األدب والعليم هيو إنيه «ليم يقصير اهلل العليم

كل قديم حديثاً فيي
كل دهر وجعل ّ
خص به قوما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا مقسوماً بين عباده في ّ
والبالغة على زمن دون زمن وال ّ
عصره» ( ،1997ص .)23هذا كلّه يد ّل على أن ظاهرة التناص كانيت موجيودة فيي األدب العربيي القيديم ولكين بأشيكال وأسيماء مختلفية
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تقترب من المصطلح الحديث؛ منها التضمين واإلشارة والتلميح .أما األمر الذي يسيتقطب االنتبياه خيالل هيذه اآلراء واألقيوال فهيو التلمييح
إلى إنتاج النص من النص .يختلف توظيف التناص في األدب القيديم واألدب الحيديث حييث وظّيف القيدماء الينص المقت َيبس توظييف مين
ليعبر بها عن ميا ييدور فيي الكيون مين
تناوله سابقا معنى وقالبا أما المحدثين فإنهم يوظّفونه في أدبهم مضيفين إليه حياة ودالالت جديدة ّ
ردا عليى
هموم وقضايا وبذلك يحقّقون هدفا مزدوجا في مجال توظيف النص القديم (عشري زائد ،1997 ،ص .)59-57ظهير التنياص ّ

ومتغييير
أمييا التنيياص فهييو يييذهب إلييى أن اليينص مفتييوح
ّ
يتم معاملتهييا معييه ميين الييداخل ّ
البنيوييية بمييا أنهييا تييرى اليينص مغلقييا وثابتييا وسيياكنا ويي ّ
ومتجي ّيدد ومتحي ّيرك (الزواهيرة ،2013 ،ص )28وا ّن اليينص فييي هييذا المجييال كمييا يقييول قصيياب «مفتييوح متعي ّيدد يرجعنييا -بشييكل شييعوري أو
غير شعوري -إلى بحر النهائي من النصوص المكتوبة» ( ،2009ص .)224هناك دور فاعل للمتلقي في فهم النص الذي يدخل حيز

الت ناص وكشف التمازج بين النصيوص وهيذا ميا جعيل النقياد أن يسيتخدموا مصيطلح التفاعيل النصيي للداللية عليى أن التفاعيل بيين الينص
والمتلقي مهم والذي يبين أهمية هذا األمر هو أن «مصطلح التفاعل النصي مرادفياً لميا شياعت تحيت مفهيوم التنياص ،ألن التنياص لييس

أن اليينص فيي هييذا المجيال قييد تمتّيع بنصييوص مختلفية أخييرى
يي» (يقطيين ،2001 ،ص .)92هييذا بميا ّ
ّإال واحيداً مين أنيواع التفاعيل النصي ّ
إلنتاج فكرة ما وانيه مين الحيتم أن يسيتعين المؤليف بالمفياهيم واآلراء التاريخيية واألسيطورية والقرآنيية واألدبيية وغيرهيا مين األنيواع فيي نسيج
كتابتييه ،فلهييذا يتطلّييب فهييم اليينص ميين المتلقييي كثيي ار ميين االعتيراف بييالعلوم المختلفيية فييي مجيياالت متعي ّيددة حيييث تمهّييد السييبيل لفهييم اليينص
ولكشف اللثام عن العالقات الموجودة بين النص الحاضر والنص الغائب فهما اليبقى فيه من شائبة .وعلى هذا القرار كلّما ازداد مستوى
خلفية المتلقي الفكرية والمعرفية فازداد مستوى انطباعه المعرفي من النص.

علييى أييية حييال وفييي جمليية القييول ،فالتنيياص عبييارة «عيين تعييالق (الييدخول فييي عالقيية) نصييوص مييع نييص حييدث بكيفيييات مختلفيية»

(مفتاح ،1986 ،ص )121واّنه «هيو كي ّل عالقية تكيون بيين الملفيوظين» (تيودورف ،2016 ،ص .)86واليع ِين هيذا أنيه ُيلغيي االسيتقالل
يتم ذليك ألجيل عمليية الحيوار ولغيرض التيأثير والتيأثر (سيعداهلل ،1986 ،ص .)52هيذا يعنيي أن
الذاتي اليذي يحظيي بيه كي ّل نيص ّ
فإنميا ي ّ
ّ
التنياص يكتسيب معنيى جدييداً فيي كيل سيياق يتشيكل فييه ويختليف هيذا المعنيى عين المعنيى السيابق وهيذا ميا يعطيي الينص ميزتيه الخاصية

(أحمييد ملحييم ،2016 ،ص .)16يعي ّيد التنيياص ميين أبييرز المفيياهيم التييي ظهييرت فييي التقنيييات الفنييية لييألدب وعنييي بهييا كثييير ميين الشييعراء
واألدباء المحدثين إلثراء إنتاجهم األدبي شكالً ومضموناً .يوظّف الشاعر مقتبسات مين النصيوص التراثيية المختلفية ليحميل الينص معياني
ودالالت تهدف إبالغ رسائل خاصة إلى المتلقي .فالنتيجة أن الينص فيي هيذا المجيال اليغنيي عين النصيوص األخيرى فيي إنتياج فكيرة ميا

واليوجد نص يتيم والبد أن يكون له مصدر يغتيرف مين معانييه« ،فالتنياص ،إذن للشياعر ،بمثابية الهيواء والمياء والزميان والمكيان لإلنسيان
فال حياة له بدونهما وال عيشة له خارجهما» (مفتاح ،1986 ،ص .)125والتناص اليعني أن الشياعر نسيخة عين الشيعراء السيابقين فهيو
فييي مسيييره المسييتقل يبنكيير ويجييدد بالمعيياني المييأخوذة عميين قبلييه ولييه سييمته الخاصيية وان اقتفييى آثييار الييذين سييبقوه فييي القالييب والمعنييى
أبوتمام في السياب وعمر بن أبي ربيعة في نزار قباني» (الغذامي ،1998 ،ص .)14فعلى هذا األساس
«فالمتنبي مخبوء في الشوقي ،و ّ
وتعبر عين
تحرك فعالية التوليد في إطار الدا ّل والمدلول معاً حيث يدخل ّ
الدال في النص ّ
يمكن القول إن التناص نوع من اإلنتاجية التي ّ
المدلوالت واألصوات المتعددة وانه ال مندوحة عند القراءة عن جعل التأويل ضرورّياً (الحمداني.)67 ،64/4 ،2001 ،

 -4أقسام التناص وأشكاله

تنقسم أشكال التناص الشعري إلى ثالثة أقسام وهي:
األم من دون
 .1االجترار أو النفي الجزئي :يكتفي الشاعر في التناص االجتراري بتكرار النص أو اإلشارة إليه مثلما هو في النص ّ
تتم عملية هذا النوع من التناص من
تغيير في بنيته األصلية وعلى هذا القرار تكون ّ
األم متجلّية في النص الحاضرّ .
بنية النص ّ
خالل إيراد لفظة واحدة أو اثنتين (حلبي ،2007 ،ص.)15
نص
 .2االمتصاص أو النفي المتوازي :هو أعلى درجة من التناص االجتراري .في التناص االمتصاصي «يستلهم الشاعر مضمون ّ
وتشربه من دون أن
سابق أو مغزاه وفكرته ،ويقوم بإعادة صياغة هذا المغزى أو المضمون أو الفكرة من جديد بعد امتصاصه
ّ
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يكون في النص الجديد حضور لفظي واضح أو ذكر صريح للنص السابق» (عزام ،2001 ،ص .)17وفيه ينطلق األديب من
اإلقرار بأهمية النص الغائب ،وضرورة (امتصاصه) ضمن النص الماثل ،كاستمرار متجدد .من البديهي أن هذا النوع من التناص
ال يقوم على أساس التحويل الذي
األم تعام ً
من أعلى أشكال التناص قدرة على اإلبداع الشعري ّ
إن الشاعر يتعامل مع النص ّ
الينفي األصل بل يعيد صياغة النص األصلي في صورة جديد تعبي اًر عن المعاني الجديدة.

األم
 .3الحوار أو النفي
الكلي :هذا النوع من التناص أعلى درجة من النوعين األولين ّ
يهتم بتغيير النص ّ
ألن الشاعر في هذه المرحلة ّ
ّ
األم .إذن يتطلّب التناص الحواري كثي اًر من الدقة والفهم
عن طريق القلب والتحوير ويحمل عليه معاني التناسب معنى النص ّ
ببنيات
الخفي (ليديا ،2005 ،ص .)37يعتمد التناص الحواري «على القراءة الواعية
المعمقة التي ترفد النص الماثل ّ
ّ
للنص ّ
األم و ّ
نصوص سابقة ،معاصرة أو تراثية» (عزام ،2001 ،ص.)53

يتم الشييعراء باسييتدعاء اآليييات
وممييا ال شيك فيييه أن نييرى اسييتخدام التنيياص القرآنييي فييي الشييعر العربييي المقيياوم بوضييوح حيييث قييد اهي ّ
التجدد في الفكر والشعور وتعطيهم قدرة على إزهاق الباطل واقامة الحق .كيان
القرآنية أو مقاطع منها لتم ّكنهم المعاني المتعالية فيها من
ّ

حد ّأدى باألدبياء والشيعراء فيي األرض المحتلّية إليى اللجيوء إليى التيراث اإلسيالمي والتياريخي واألدبيي
الغزو الثقافي الصهيوني مهلكاً إلى ّ
عميا حلّيت بهيم وبالشيعب الفلسيطيني مين مصيائب وكيوارث فيي سيبيل المقاومية كيأنهم وجيدوا فيي
واألسطوري وغيره من األوصاف ّ
ليعبيروا ّ
العدو الغاصيب .ومين هنيا أخيذ القيرآن والتيراث بأنواعهميا المختلفية ييزدادان أهميية فيي
المعاني القرآنية ما يزيد فيهم المقاومة والصبر أمام
ّ
رسييم صييورة المقاوميية فييي األدب الفلسييطيني وألفييى الشييعراء المعاص يرون الييذكر الك يريم أحسيين مصييدر لنقييل تج يربتهم الشييعريه ميين خاللييه

الغنائيية
وجامعيية مين جهية وليخيرج مين إطيار
يمولية
الذاتيية و ّ
ّ
ّ
وتوظيف آياتيه ومفاهيميه توظيفياً يتجياوز الزميان والمكيان ليكيون شيعرهم ذا ش ّ
إلى الموضوعية والدرامية.
 -5نظرة موجزة إلى حياة أحمد َدحبور وأدبه

يطر بعييد سيينتين بسييبب النكبيية إلييى النييزوح إلييى لبنييان ثي ّيم
هييو شيياعر فلسييطيني ولييد سيينة  1946بمدينيية حيفييا ولييم يلبييث أن اضي ّ
االسيتقرار الموقييت فييي سييورية .عمييل ميدي اًر لتحرييير مجليية "لوتييوس" حتييى عيام  .1988حصييل فييي نفييس العييام عليى جييائزة توفيييق زييياد فييي
الشييعر .كييان يعيياني ميين مشيياكل صييحية ويرقييد فييي المستشييفى فييي رام اهلل إلييى أن رحييل عييام  2017عيين عميير نيياهز  71عام ياً .لييم ييير

الشاعر أدنى مواصفات الحياة اإلنسانية في فضاء المنفى على أن النزوح أو النكبة باألصح ّأدى بيه وعائلتيه إليى اللجيوء إليى الكهيف ثيم
ومؤرقية ،يشيرب
الثكنة والمخ ّييم .تشي ّكل وعييه الشيعري فيي فضياء المخ ّييم إذ «يتحيدث النياس عين اليوطن كميا ليو كيان ميادة يوميية متداولية ّ

الضيييف فنجييان القهييوة فيقييول :بعودتييك ،ويجيبييه صيياحب البيييت :برفقتييك  ..الييوطن هكييذا بسيييط ،أليييف ،وفيياجع ،وصييور الشييهداء تمييأل

بأميه والزييير السيالم وميوريس بحيييث يقيول فييهم« :أمييي ،والزيير السيالم ومييوريس
الجيدران» (مقدمية الييديوان ،1983 ،ص .)11-10وتيأثر ّ
فت إذا كنت سأصل إلى الشعر ،أو ما إذا كان وصولي سيكون على هذا النحو ،وطبعيا
قبق من الشخصيات الثالث التي لوالها ،لما عر ُ
أنا الأتحدث عن المستوى ،بل عن جبلة الهم الشيعري» (نفيس المصيدر ،ص .)21كيان اعتقيال شيقيقه مصيطفى مين قبيل األمين السيوري

ورن حيديث "الحييبس"
الرخيو فييوق بالطية مه ّشييمة ّ /../
ّأول حيدث اهت ّيز مشيياعر دحبيور ليصييف مي اررة االعتقييال شيع ار فيقييول" :ي ّ
يئن المسيياء ّ
اليتوضييأ  /غييدا سيييجوع
يب ليه ميياء الوضييوء  /فتسييرح الجهيات بعينيييه ...و
ّ
 /../ييدعو إلييى اهلل والييدي  /ولحيتييه تخضي ّل بالييدمع  /بينمييا أصي ّ
البيت  /ال كان خبزنا  /وحبة عيني في الحديد - /هل الحديد أقسى من الباب الجريح المخلَّع؟ (نفس المصدر ،ص.)57
يحر النياس فيي رمضيان
لم يكن ألبييه عميل مينظم ليكيون دخليه منظميا إنيه كيان شييخا يقي أر القيرآن عليى القبيور ويغسيل الميوتى ويس ّ
يحركم فييي شييهر الصييوم  /التهميية :جي ّيوال (نفييس
حيييث أثيير عمييل األب فييي الشيياعر وقييال :اسييمي أحمييد  /وأبييي ميين يغسييل موتيياكم  /ويسي ّ

المصدر ،ص.)227

أن النياس يعطيون أسيرته طعامياً مقابيل قيراءة القيرآن وغسيل الميوتى.
كان أقران الشياعر يسيخرون منيه بسيبب مهنية أبييه ويزعميون ّ
أميي  ..أ حيق ميا يقيال  /متس ّيول بيين القبيور أبيي؟ ويأكيل
بقيت هذه الذكريات في ذاكرته ّ
وعبر عنها بقوله :ولكن السيؤال هيو السيؤالّ -/ :
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بني ،أبوك شيخ س ّييد بيين الرجيال  /والشييخ يقي أر سيورة اليرحمن والبليد األميين  /فيرطّيب اهلل التيراب عيل العبياد
من طعام ّ
الميتين  - /ال يا ّ
النائمين (نفس المصدر ،ص.)71
هكذا تش ّكلت ونشأت تجربته الشعرية في المخيم اليذي ييرتبط سياسيياّ بفقيدان األرض واليوطن ،وييرتبط اقتصيادياً بيالفقر والحرميان،

بينما يرتبط اجتماعياً باالغتراب.

 -6التناص القرآني في شعر أحمد دحبور
إن األمل بالفوز والنصر من الميزات األساسية في أدب الشعراء عقب هزيمة حزيران  1967حيث يأخذ الشاعر في هذا اإلطيار
ّ
يب ّشيير قومييه بالنصيير والغلبيية علييى األعييداء فييي سييبيل المقاوميية مسييتخدماً الرمييوز المتخلّليية فييي اليينص القرآنييي والحكايييات القومييية والشييعبية
يتوسييل بسييورة الفيييل ليب ّشيير الشييعب الفلسييطيني المظلييوم بالنصيير والظفيير فييي سييبيل
وهييذا مييا ن يراه فييي قصيييدة "البشييارة" ميين ديوانييه حيييث ّ
يابر  /قلييت عيين طييير األبابيييل ،وعيين ريييح
يت فييي في َّوارة القيييظ يجيييء الفي
المقاوميية واالسييتقامة ويقييول :قلي ُ
ْ
ياتحون  /وعلييى ظهيير حزييران المكي ْ

فيمتص طير األبابييل قيو َل اهلل
تناص من النوع األول
المنون  /إنها تنهض من مرج ابن عامر (نفس المصدر ،ص .)193وفي األبيات
ْ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يارة مي ْين سييجِّيل» (الفيييل .)4-3/حيييث أرسييل اهلل سييبحانه طيييور األبابيييل إلييى أصييحاب
تعيياليَ « :وأ َْر َسي َل َعلَي ْييه ْم طَ ْيي ًا
ير أََبابيي َل * تَي ْيرميه ْم بح َجي َ
سجيل وأهلكتهم بإرادة اهلل تعالى .فالطيور على حسب زعم
الفيل الذين قصدوا المكة لتخريب الكعبة المعظمة ورمتْهم الطيور بحجارة من ّ
الشاعر هي الفاتحون الناهضون من مدينة مرج ابن عيامر اليذين يقياومون فيي سيبيل ِعيرض اليوطن حتّيي يعييدوا إلييه وجهيه الناصيع بعيد

هزيمة حزيران .استعار الشاعر صورة طير األبابيل للذين يقاتلون من أجل حرّيية اليوطن وعليى كفّهيم حيياتهم وال يتراجعيون ّإال أن يهزميوا
الصهيونية بجامع القهر والزور واالستعمار.
للقوة
العدو الغاصب
ّ
ّ
ويستردوا أراضيهم المسلوبة قه اًر .واستعار صورة أصحاب الفيل ّ
ّ

يكون  /باسيم رميح
يت نيا اًر  /قبسيا يمخ ُير أعم َ
يتص مين المعياني القرآنيية ويقيول :ولقيد آنس ُ
ياق الس ْ
مضى الشاعر يواصل األبييات ويم ّ
المجاور (الديوان ،1983 ،ص.)193
كافر  /أعبر النهر
األمل المزروع في نهر
ْ
ْ
العيون  /باسم جوع يقت ُل األطفال ْ ...
س أَو أ ِ
ت َن ًا ِّ ِ ِ ِ
َج ُد َعلَى َّ
الن ِار ُه ًيدى»
صدر البيت "و لقد
آنست نا اًر" يذهب ببالنا إلى اآليات الكريمة «إِِّني َآن ْس ُ
ُ
ار لَ َعلي آتي ُك ْم م ْنهَا بقََب ٍ ْ
(طه .)10/ويظهر أن الشاعر استخدم النوع األول من التناص في المقطعين األولين للقصييدة كميا م ّير ذكيره فيي المقطيع السيابق .واآليية

السالم وأهله حيث «كان في منصرفه من مدين إلى مصر ومعه أهله وهم بالقرب من وادي طوى فيي طيور
قصة موسى عليه ّ
ُنزلت في ّ
سيناء في ليلة شياتية مظلمية وقيد ضيلّوا الطرييق إذ رأى نيا اًر فيرأى أن ييذهب إليهيا فيإن وجيد عنيدها أحيداً سيأله الطرييق وا ّال أخيذ قبسياً مين
النار ليضرموا بيه نيا اًر فيصيطلوا بهيا» (الطباطبيايي ،1997 ،ص .)136اسيتعار الشياعر شخصيية موسيى علييه السيالم لنفسيه ويقيول ميا
ياد األمييل فييي نفسييه وأراد أن يسييتعين بهييا إلدراك الطريييق ميين جديييد.
قالييه موسييى حييين ض ي ّل وأهلييه عيين الطريييق إذ وجييد نييا اًر فاقتييدح زني ُ
ظل االستعمار واالستبداد ويتطلّع إلى العودة إلى الوطن.
فالشاعر يحمل في ضميره األمل وال ّ
طمأنينة على خالص الوطن من ّ
في غير هذه القصيدة يستدعى الشاعر قصة طيرد آدم علييه السيالم وزوجتيه مين الجنية حييث يقيول فيي قصييدة "يقوليون ليليى فيي

الخليج":
دت؟
 -فلماذا ع َ

لكني أذيع السِّر:
 ليلى سلّ َمتْني قفلها األخضر ّشاء الشجر اليابس أن الورد مطرود من الجنة (الديوان ،1983 ،ص)398-397
أخذ الشاعر عنوان قصيدته اقتباساً من شعر قيس بن الملوح "يقولون ليلى في العراق مريضة" ،ولكن ليلى الشاعر تختلف عن

الصهيوني وليلى قيس هي محبوبته ورفيقته .تشير الجملة األخيرة
العدو
ليلى قيس حيث ليلى دحبور هي وطنه المسلوب والخليج هو
ّ
ّ
للمقطع األخير إلى قصة هبوط آدم عليه السالم وزوجته من الجنة العالية إلى األرض الدانية حيث أشار بها القرآن في سورة البقرة،
َّ ِ ِ
الشجرةَ فَتَ ُك َ ِ
ث ِش ْئتُما وَال تَ ْقرَبا َه ِذ ِه َّ
ين .
ت َوَزْو ُج َ
ك ا ْل َجَّنةَ َو ُك َال ِم ْنهَا َرَغ ًدا َح ْي ُ
حيث يقول اهلل تعالیَ « :وقُْلَنا َيا َ
اس ُك ْن أ َْن َ
ونا م َن الظالم َ
آد ُم ْ
ََ
َ َ َ
َخرجهما ِم َّما َك َانا ِف ِ
فَأ ََزلَّهما َّ
ض َع ُد ٌّو ولَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ض ُك ْم لَِب ْع ٍ
ض ُم ْستَقٌَّر َو َمتَاع إِلَى ِح ٍ
ين» (بقرة-35/
يه َوُق ْلَنا ْ
اهبِطُوا َب ْع ُ
الش ْيطَ ُ
ان َع ْنهَا فَأ ْ َ َ ُ َ
َُ
َ
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بالعدو
الشجر اليابس
 .)36استعار الشاعر هذه القصة المؤلمة تشبيهاً بما أصابت إليه فلسطين من قهر وقسوة حيث ّ
شبه وطنه بالورد و َ
ّ
العدو وقهره على احتالل وطنه واألراضي الفلسطينية .يسهل قراءة فكرة الشاعر عبر "الشجر اليابس"
القاهر الغاصب وكنى عن استبداد
ّ
العدو القاسي قد نضب ماءه ويبست جذوره وليس بمقدرته الدوام والثبات في أرض
وهي داللة صريحة على اعتقاد الشاعر بأن هذا
ّ
َّ
ويرجعوا حقّهم
سيستمرون المقاومة والمقاتلة حتّى يظفروا على الكيان
أن الشعب الفلسطيني
ليست له واّنه من
الصهيوني ُ
المؤكد ّ
ّ
ّ
المسلوب.
أن الشاعر أخذ مفهوم اآليتين دون اللفظ فاستخدم المفهوم جارياً مجرى ألفاظه
إن ضرب التناص في هذا المقطع
امتصاصي إذ ّ
ّ
ّ
امتصاصياً.
فس ّمي هذا النوع من التناص
المبدعة ّ
ّ
وقدم صورة عن المعنى المراد مستعيناً بمضمون اآليتينُ .

يطينيين مين رجيل
وفي قصيدة "ماذا تغني العاشقة" يصف الشاعر صورة جريحة وحزينة من تصاوير القهر الص
يهيوني عليى الفلس ّ
ّ
يون  /ييد اهلل
وامرأة
ويمتص من كالم اهلل سيبحانه فيي القيرآن ويقيول :مين ضيفائرها تُسيحب العاشيق ْة  /رحميةً  /رحميةً  /ويطيوف بهيا الراجم َ
ّ

فوق األنام ويحتفلون بأمر اهلل (الديوان ،1983 ،ص.)507
ويمتص الشاعر باآلية القرآنية «ي ُد ِ
ِ
قوة اهلل فوق األنام تسيطر عليهم .إن الضرب من
اهلل َ
َ
ّ
فوق أيديهم» (الفتح ،)10/فيريد بها أن ّ
ثمة قصييدة أخيری مين
التناص امتصاصي هنا حيث يستلهم الشاعر مغزى اآلية ويعيد صياغتها ويحذف "أيديهم" ويضع مكانها "األنام"ّ .
وشبهنا لهم وجهي المغادر  /ثم قل ِ
ديوانه باسم ِ
يدت؟
يالمه  /فب ِّ
يت :ميع الس ْ
يأي سير ع َ
"أنت" فنرى فيها التناص القرآني حيث يقول الشاعرّ :
َ
أي آالء َرِّب ُكميا تُ َك ِّيذ ِ
 /يقتحمون داري بالسؤال (الديوان ،1983 ،ص .)438فأخذ الشاعر صياغة آية «فَبِ ِّ
بان» (اليرحمن )13/امتصاصيياً
حبه إلى األرض في هذا القالب سبباً في عودته وحنينه إليها.
واستخدم قالبها وأجرى فيه كلماته وجعل ّ
لنبينييا محمييد صيلّى اهلل عليييه وآلييه .كثيي اًر مييا نييرى هييذه
ميين األقاصيييص األخييرى التييي ُمييأل بهييا القيرآن هييي قصيية اإلسيراء والمعيراج ّ
عبدالصيبور وغييرهم .ليم يكين
يدالوهاب البيياتي ،وصيالح
القصة بأشكال ومعان مختلفة في أشعار الشعراء المعاصرين منهم أدونييس ،وعب ّ
ّ
يي وراح يسييتدعى فييي قصيييدة "بيييان الفق يراء" قصيية اإلس يراء وقييام
أحمييد دحبييور مسييتثنياً عيين خيييل ه يؤالء الشييعراء فاسييتلهم ميين مع يراج النبي ّ

اء من
بتوظيفها
ِّ
مضمناً إليه بعض المعاني المختلفة ّ
ليعبر بها عن القضية الفلسطينية حيث يقول :يطلع اآلن براق من ْ
دماء  /يبدأ اإلسر َ
ذاكيرة األرض إليى أرض البداييية  /بجنياحين اسيتقاما غيميية  /ال  ..خيمية  /ال  ..وردة تصيبح اريي ْيه (اليديوان ،1983 ،ص .)283فتحي ّيول
الالجئيين منتهيية إليى أرض
مخيميات ّ
البراق الذي كان حامل النبي (ص) ليلة المعراج إلى براق من دماء الشهداء يبدأ رحلة اإلسيراء مين ّ
تتحول إلى
مخيمات ّ
تتحول إلى ّ
الالجئين ّ
ثم ّ
البداية وهي فلسطين .ويواصل األبيات بوصف البراق المستدعى ويعيرها جناحين من غيمة ّ
ثم إلى راية النصر والعودة إلى الوطن.
وردة ّ

وف يي قصيييدة "إن كييان لحزنييك أن يهييوي" يشييتاق الشيياعر إلييى أن يكييون تيياريخ الييوطن العربييي بعييام اإلس يراء ال
ميالدي ياً وال هجرّي ياً
ّ

يحو ،نطالبيه بالحرّي ْيه /
ويقول :ولماذا لم تبدأ حرب الفقراء  /لتؤرخ ذاكيرة اليوطن العربيي بيأعوام اإلسيراء؟  /سييكون لنيا حليم ،فيي ع ّيز الص ّ
وسيعطينا (نفس المصدر ،ص .)331وانه من البديهي أن ربط التأريخ باإلسراء والمعراج يعنيي أن يبيدأ التيأريخ بتحريير فلسيطين والعيودة
إليها من جديد.

معب ي ار عيين معانيياة العييودة إلييى
واسييتعار الشيياعر قصيية يوسييف عليييه السييالم فييي قصيييدة "قصيييدة المكاتبيية" وعكييف علييى توظيفهييا ّ
ِ
َّت عيون
يك ليم تُرس ْيل قميصياً
فلسطين وما يرتبط بالقضية الفلسطينية ليعطيها معادالً
األهل  /والبئير التيي تخفي َ
موضوعياً ويقول :قد ابيض ْ
ّ

ِ
يئ فيي النهير ييا عينيي أبييك الصيابر المك ِ
فاصعد إلينيا َم َّيرةً فيي الش ِ
يدود  /يخيرْج مين غبيار النهير
كوفيةً /
َ
ْ
منك أو ّ
يئ فيي اللييل ِ /ج ْ
يهر ِ /ج ْ
ْ
وهم الشاعر بتوظيف آيات قرآنية من سورة يوسف حييث يقيول اهلل تبيارك وتعيالیَ « :وتَ َيولَّ ٰى َع ْينهُ ْم
طف ُل الماء (نفس المصدر ،صّ .)788
يى و ْجي ِيه أَبِييي ي يأ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ٰ
يف َو ْابَي َّ
ْت
َسييفَ ٰى َعلَي ٰ
ضي ْ
وسي َ
َ
يى ُي ُ
َوقَييا َل َيييا أ َ
يت َع ْيَنيياهُ مي َين ا ْل ُحي ْيزِن فَهُي َيو َكظيييم» (يوسييف .)82/و«ا ْذ َهُبيوا بقَميصييي َه ي َذا فَيأَْلقُوهُ َعلَي ٰ َ
ب ِ
الالجئييين والبئيير التييي أخفييت يوسييف هييي منفييى الفلسييطينيين والقميييص هييو البشييارة
صي ًا
يير» (يوسييف .)93/فعيييون األهييل ترمييز إلييى أهييل ّ
َ
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بييالعودة إلييى الييوطن فالشيياعر يخاطييب الالجئييين ويقييول إنييه اليشي ّيم رائحيية القميييص الييذي يب ّشيير األهييل بعييودة أبنييائهم إلييى حضييانة األرض
والوطن .ويطلب منهم أن يأتون األهل واألرض ألنها ابيضت عيونها منتظرة مجيء الذين يعانون في المنفى.

إميا هتكيتُ َّن
وفي قصيدة "الهاوية" يتّخذ الشاعر من قصة يوسف عليه السالم ما يعيادل ميراده موض ّ
ياء فلس َ
يوعياً ويقيول :ييا نس َ
يطين ّ
نار القر ِ
ِ
البس َن أو َل ٍ
َّ
َّ
الوطني َّ
أناشدكن
القميص /
ولكن  / ..وباسم الذي لم َي ُع ْد منهُ غير
فإن السو َاد
لون من العلم
ِّ
يالئمكن ْ /
تن و ْ
ص ِّو َ
يب فَ َ
َ
التماسك حتّى َّ
أبرئُ ذئباً وحيداً كميا جياء فيي
الصغار (الديوان ،1983 ،ص)730
يشب
ويستمر الشاعر مواصلة األبيات إلى أن يقولِّ :
َ
ْ
ّ
ِ
ٍ
َّ
الشي ْيرِع  /لكي َّين م ْذأبيةً تمثُي ُل اآلن عنييد غير ٍ
يدمع  /يملييك ألييف اتهييام (نفييس المصييدر .)732 ،إن "قميييص يوسييف" فييي هييذه األبيييات
اب ميين الي ِ
يرميز إلييى الضييحية و"بشيارة" رمييز العييودة إليى الييوطن و"الييذئب" هييو اليذين خييدعوا يوسييف وغيدروا بييأبيهم ،ولكيين الشياعر يبي ّيرئ ذلييك الييذئب
ويوجييه أصييابع االتّهييام إلييى المذأبيية أو الييذئاب فهييي رمييز للخيانيية والغييدر والخييائنين والمتييآمرين فييي القضييية الفلسييطينية .وكمييا الحظنييا فييي
ّ
الالجئين الفلسطينيين إلى خارج وطنهم ويبغى من كي ّل أعمياق قلبيه الرجيوع والعيودة إليى وطنيه
أن الشاعر يمثل جميع ّ
النماذج المطروحة ّ
ممتصاً بالمضامين القدسية واآليات القرآنية.
ويعبر عن تجربته الشعرية وآالمه الكادحة
ّ
حناناً ومشتاقاً إليهّ .
ّ

 -7خاتمة البحث

اضييطلع التنيياص بييدور ملحييوظ فييي الشييعر العربييي المعاصيير حيييث اسييتطاع عيين طريقييه الشييعراء المعاصييرون أن يفيييدوا أشييعارهم
أن القرآن الكريم هو المصدر
الجامعية ودالالت ذات قيمة
الشمولية و
أن ليه حضيو اًر دائمياً
ّ
ّ
ّ
الغني المفعم بالمعاني العالية و ّ
موضوعية .بما ّ
ّ
األمة ،أدرك الشعراء المعاصرون ّأنهم باستثمارهم هيذه المعياني يكونيوا قيد وصيلوا بتجيربتهم الشيعرية إليى منهيل مين القيدرة التيي
في نفوس ّ

تؤثّر في النفوس تأثي اًر .كان هذا اإلدراك عقب هزيمة  1967التي أحدثت زوبعة فيي الكييان القيومي الفلسيطيني و ّأدت الشياعر المعاصير

هويتييه القديميية وجييذوره األصيييلة ميين الق يرآن الك يريم والشخصيييات التراثييية .كييان أحمييد دحبييور أحييد
إلييى
التمسييك بييالموروث ومييا يييد ّل علييى ّ
ّ
يطينيين الييذي ُنييزح إلييى خييارج وطنييه بسييبب نكبيية  1948فأصييبحت روحييه مليئيية بييالحزن والحنيين إلييى الييوطن حيييث اصييطبغ
الشييعراء الفلسي ّ
يس بمييدى ث يراء الق يرآن الك يريم وغنائييه فييالتمس معانيييه ومفاهيمييه
األم والحنييين إليهييا .كييان دحبييور قييد أحي ّ
شييعره بصييبغة العييودة إلييى األرض ّ
لتكييون دعاميية لشييعره حتّييى يبنييي عالمييه الشييعري علييى أساسييها ذلييك .فههنييا يييأتي دور التنيياص بأنواعييه المختلفيية وهييي :التنيياص االجتيراري
والتناص االمتصاصي والتناص الحواري .ليس للتناص االجتراري والتناص الحواري مجال واسع في شعر أحمد دحبيور بقيدر ميا للتنياص

اليبي ُيد هييذا عجيب ياً ألن الشيياعر أراد بامتصاصييه
االمتصاصييي ميين المجييال الفسيييح والي ّيدور البييارز ليكييون وسيييلة لييه لبيييان آ ارئييه وأفكيياره .و َ
يعبيير بهييا عيين الييدالالت المعاصيرة المرتبطيية بالقضييية الفلسييطينية وواضييح أنييه ليييس فييي مقييدرة التنيياص االجتيراري أن
المعيياني القرآنييية أن ّ

أما الحواري من التناص فهو ليس موجوداً في
يكون قاد اًر على إيفاء هذه المهمة بقدر ما هو في مقدرة التناص االمتصاصي والحواري .و ّ
إن الشاعر لم يكن يريد أن يتّخذ اتّجاهاً معاكساً للنص القرآني ومعانيه
النماذج التي عولجت في هذه الدراسة فيمكن القول في سبب هذا ّ
يأنهم يحميل
يطينيين الخيارجين عين اليوطن ب ّ
بل يريد أن يستعين بدعامته على تنسيق الدالالت المقصيودة .كميا قييل فيي أمير الشيعراء الفلس ّ
في قلوبهم آمال العودة إلى أرضهم والعودة هي الركن األساسي في معظم أعمالهم األدبية فهي تصدق أيضياً عليى شياعرنا أحميد دحبيور

الفلسطينية.
ويتمنى العودة إلى الوطن واألرض
الالجئين
فالميزة التي يتصف بها شعره في المضمون هي ّأنه يتكلّم من لسان ك ّل ّ
ّ
ّ
 -8مصادر البحث
 -القرآن الكريم
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