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 صالح الناصر عبد شعر في والغياب الحضور 

 أنموذًجا "والغياب الحضور  مدائن" ديوان

 تحليلية دراسة

 *أزهار عطايا أبو شاويش

 

 :تلخيص

 ور الحض مدائن ديوان في والغياب الحضور  ثنائية تجليات عن الكشف عاتقها على الدراسة أخذت

 خالل من دالالتها تتأتى التي الثنائية هذه ،1صالح الناصر عبد املعاصر الفلسطيني للشاعر والغياب

                                                           

 غزة. –أستاذة في اللغة العربية  *
 تعليمه تلقى ،م1957 عام طولكرم مدينة في ولد معاصاار فلسااطيني شاااعر: صررالح علي محمد الناصررر عبد 1

  عاااام  األدب الفرع في" التوجيهي"العااااماااة  الثاااا و اااة وأ هى ،املاااديناااة مااادار  في والثاااا و   واإلعاااداد  االبتااادا  

 لمع تخصاااااااا  في البكالور و  درجة على حصاااااااا  حيث ، ابلس في الوطنية النجاح بجامعة التحق ،م1976

ية  ظمتها التي األولى الشاااعر بجائزة وفاز ،1984 عام االجتماع وعلم النفس
ّ
 قابةو  الطلبة ومجلس ،اآلداب كل

اب األدبااا  اتحاااد تااأساااااااااااا س في شاااااااااااااار ". الجااامعااة شااااااااااااااعر" لقاا  عليااه وأطلق ،م1980 عااام العااامل ن تااّ
ُ
 والك

 .1987 العام في املحتلة األرض في الفلسطيني ن

  ا تخ 
 
اب اتحاد لرئ س  ائبا ت 

ُ
ي ن الك

ّ
  اال تفاضااااااااااة بد  ومع ،م2005 عام وحتى م1987 عام منذ الفلسااااااااااطين

  الصااااااااااحراو   النق  معتق  في وأمضاااااااااا ى اإلساااااااااارائيلي االحتالل ساااااااااالطات اعتقلته ،م1987 عام الفلسااااااااااطينية

  12 مدة" 3أ صار" "كتسيعوت"
 
 سجون  إدارة فرضتها إنسا ية غ ر وظروف أوضاع ظ  في إدار   كمعتق  شهرا

 .الفلسطيني ن واألسرى  املعتقل ن على االحتالل

 : هي اآلن حتى شعر ة مجموعات سبع أصدر

 ،(م1986) للفرح خارطة ،(م1981) الحاسرررررررررمة اللحظة داخل ،(م1980) املبارزة قبل قتل الذي الفارس

 الحضرررررررور  مدائن ،(م1990) الندم فاكهة ،(م1990) البحر نشررررررريد مطولة ،(م1988) أمامكم ينحني املجد

 (.م2009) والغياب

 يشغ  ،فلسط ن داخ  الفلسطيني ن الشعرا  أبرز  وأحد الفلسطينية الشعر ة الحركة نشطا  من ويعتبر

 .الفلسطينية الثقافة وزارة عام مدير منص 

 26-1، (1438/2017) 12 املجمع



 أزهار عطايا أبو شاويش

 2 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 هذه ،أخرى  جهة من والغياب جهة من بالحضور  املتعلقة األساسية الثيمات بها وسمت التي العالقات

 .اللغة ،واملكان الزمان ،األ ثى ،الذات: وهي رئ سة محاور  أربعة في املدائن  ّصوص طرحتها الثيمات

 كما ،وفن ته األدب  الن  جمالية تشك  قائمة جدلية تتناول  كونها إلى الدراسة هذه أهمية وترجع

 .املنشود الهدف  حو الن  مسار توجه

 والتي ربعةاأل  محاورها في والغياب الحضور  ب ن التقابلية البنية الدراسة هذه في الباحثة اعتمدت وقد

 أج  من لكوذ التحليلي املنهج الدراسة سلكت كما ،صالح  ّصوص في باختالف ول س بائتالف تعم 

نه من االقتراب
ُ
 بعتوأت ،واال طباعية الذاتية النزعات عن اإلمكان قدر واالبتعاد ،الشعر   النّ   ك

 .واملراجع باملصادر وقائمة النتائج بأهم الدراسة

 :مقدمة

 البنية ،ركةوالح السكون  ،واملعنى اللفظ ب ن قائمة جدلية على تنطو   فنية أدبية ظاهرة الشعر

 ظاهرةال وترتبط هذا ،والغياب الحضور  ،والخارجية الداخلية املوسيقى ،والعميقة السطحية

ا الشعر ة
 
ا ارتباط  ستوى امل على الغياب  قيض فالحضور  ،والغياب الحضور  بثنائية وثيق 

 آن   يف ويغي  يحضر أن للش ي  يمكن فال اآلخر غياب يقتض ي األول  حضور  ألن ذلك املعجمي؛

 قدو  ،تكاملية فالعالقة الداللي السياقي املستوى  على أما ،1"الغيبة  قيض" فالحضور  ،واحد

 ُسئ  عندما كتابه في( م1994-م1929 ز اد توفيق) أورد كما الظاهرة هذه إلى القديم  قد ا تنبه

ؤثر ِلم  ( ه200) الرقاش ي ع س ى بن الفض  بن الصمد عبد
ُ
  فسك وتلزم املنثور  على السجع ت

    الشاهد إلسماع فيه آم  ال كنت لو كالم  إن:"قال الوزن؟ وإقامة القوافي
 
ق

 
 كعلي خالفي ل

 وهو أنشط لسماعه واآلذان أسرع إليه فالحفظ والعابر، والراهن والحاضر الغائ  أر د ولكني

 2"التلفت وبقلة بالتقيي  أحق

 الغائ  ارالستحض الحاضر يطلق فالنّ   األدبية النصوص في تراثية ظاهرة والغياب فالحضور 

ا والعكس  .تمام 

                                                           
 .167( 1999 ،5ط ،ب روت ،العصر ة املكتبة ،محمد الشيخ يوسف :ت) الصحاح مختار ،الراز   1

 .97( 1985 ،تونس ،للنشر سرلس دار) النقد  التراث في األدبية مفهوم ،ز اد توفيق 2



 تحليلية دراسة: أنموذًجا والغياب الحضور  مدائن ديوان، صالح الناصر عبد شعر في والغياب الحضور  
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 ودبوج ُيقر الذ  الجدلية لهذه الحديث الفهم مع يقترب يكاد للظاهرة القديم الطرح وهذا

 عن بةغائ عناصر هنا :"تودوروف يقول  املعنى هذا وفي ،واملثبت املحذوف ب ن جدلية عالقة

 1".معينة فترة لقرا  الجمالية الذاكرة في حاضرة كب ر حد إلى لكنها ،الن 

ا يستدعي النّ   في عنصر أ  فغياب    .متلقيه عند الغائ  لهذا حضور 

 يتص  هماأول"  ثالثة قطاعات يعترضه شعر    ّ   أل  األدب  التحلي  أن فض  صالح الحظ كما

 تضمني الذ  الكلمة لهذه الشام  باملعنى النحو   بالجا   والثان  ،للنّ   اللغو   باملظهر

 2".الغياب عالقات الحال بطبيعة يمس الذ  الداللي بالجا   والثالث ،الحضور  عالقات

  عنده الحضور  يعد وبهذا
 
 .التشكي  لهذا داللة الغياب يعد ح ن في تشكيال

  تشك  ال النّ   في الغائبة العناصر أن إلى اإلشارة وتجدر
 
 النقيض لىع ب  النّ ؛ بنية في خلال

 ،اليقهمغ عن والكشف ،أغواره سبر مهمة النّ   ومتلق  القارئ  على يقع قو   حضور  إلى تش ر

 لغيابا بإمكا ات الواعي القرا ة فع   تاج"  :هو النّ   في فالغياب ،الكلمات ورا  فيما والبحث

 3"النّ   في ودالالته

 ،ّ  الن من الغائ  املرجع على القبض تحاول  الشعر ة الظاهرة بأن القول  نستطيع وبذلك

 توالدالال  الرموز  استحضار"  وهو الحاضر ورا  فيما البحث يستلزم الغائ  هذا عن والبحث

 شك  أفض  لىع فهمه وبالتالي وتركيبه بنائه إلعادة الحاضر النّ   من تستنبط التي واإلشارات

  .عنه الكشف الدراسة ستحاول  ما وهذا 4"ممكن

 : هي ،أساسية محاور  أربعة في موزعة الدراسة جاءت ولذلك

                                                           
1 Todorov، (Tzvetan): Poétique، Seuil، Paris، 1973، pp: 29- 30 

 .67( 2007 ،دمشق  ،العرب  الكتاب دار منشورات )األدب   النقد في دراسة ،فض  صالح 2

 الجامعة ،21ع ألف مجلة (تناص ي مدخ ) يوسف سعد  شعر في الغياب استراتيجيات ،عبدهللا سيد 3

 .215 ،(2001 ،القاهرة ،األمر كية

 - الغائ  الن  ،الزعبي أحمد 4
 
   ظر ا

 
 لغائ ا والن  الحاضر الن  ب ن العالقة جدلية في دراسة - وتطبيقيا

 .123 (1993 ،1ط)
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 4 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

  وغيابها/ الذات حضور  :األول  املحور 

ا ل س األدب  النّ    النقاد تنبه وقد ،الوجود ح ز إلى وأخرجه أوجده مبدع هنا  ب  بذاته؛ وليد 

 القلوب ألن" وذلك املتلق ؛ على تأث ره ومدى ،األدب  العم  خلق عملية في املبدع دور  أهمية إلى

 1"فيها تختلج التي دالالتها بكشف النفس ذات عن والتعب ر الصدق إلى تنجذب

 يكون  أن ليهع ينبغي الذ  مبدعه شخصية من وخصوص ته وبالغته قوته يستمد األدب  والنّ  

ا  2"اللغة داتملفر  ترت   أو تغي ر من يحدثه ما وبك  ،أمامه املتاحة اللغو ة اإلمكا ات بك  واعي 

ا يمسك صالح مث  ومبدع  التي الطر قةب وتراكيبها مفرداتها تطويع و جيد كما ،اللغة بحبال جيد 

 التي ،نيةالف لألدوات وامتالكه ،الفني ذوقه سمو على تدل التي  صوّصه كشفته ما وهذا ،ير د

ا لنّصوصا في وتغي  تحضر التي ،الشاعر ذات في متأصلة وفكر ة ثقافية مرجعية إلى توحي  تبع 

 .النّصوص في وغيابها الذات لحضور  استعراض يلي وفيما ،محددة ملنهجية

 
ً

 :لر صالح استخدام خالل من املتلقي نفس في مؤثًرا حضوًرا بقوة حاضرة الذات جاءت: أول

 وغموض إبهام من ذاتها في تخلو ال التي الضمائر هذه :واملنفصلة املتصلة بنوعيها الضمائر .1 

 إلى يعمد والشاعر 3"إطالقهما على الغائ  أو الحاضر وهو وظيف  الضم ر معنى"  ألن ذلك

 ا الفض أو ،الخارجي السياق خالل من وظيفته"  ليؤد  رؤ ته بحس  الضمائر توظيف

ا يساهم وهذا 4" للنّ   الشعر   ا إسهام      .الداللة إثرا  في كب ر 

  :هي املتصلة الضمائر من ملجموعة توظيفه خالل من الشاعر صوت حضور  جا  وقد

                                                           
 املدرسة رواد بعض أخذ ح ن في ،اإلبداع عملية في أساس ي كمحور  باملبدع الحديثة الدراسات اهتمت 

 (. إيرز ) يد على الن  في القارئ   ظر ة أو التأث ر  ظر ة خالل من باملتلق  باالهتمام األسلوبية

 .187(1990 ،1ط( الجرجان  القاهر عبد عند الحداثة قضايا ،عبداملطل  محمد1

 .323(  1987   ، 2ط ، العلمية الكت  دار ،ب روت  (زرزور نعيم :ت ،العلوم مفتاح ،السكاك  2

 .    111(1979  ، 2ط ،للكتاب العامة املصر ة الهيئة ،مصر (ومبناها معناها العربية اللغة ،حسان تمام 3

 .92( ت.د ،2ط ،للطباعة املقداد دار ،غزة) السكاك  عند واألسلوبية البالغة ،أبو حميدة صالح محمد 4
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 يف الشاعر ذات حضور  يؤكد الضم ر هذا فاستخدام (:املتكلم ياء) املتصل الضمير. أ

  :يقول  فتراه ،األلم لحظة

  ل
 

يرتي ملء   ألنام   لي وقت  1سر 

 
 
  في وأغط

 
 النسيان

 رثاتيم سأعد  

 النسيان  غي الذ  الضم ر هذا ،(مرثاتي_  سريرتي_  لي) املتص  الضم ر في ماث  فالحضور 

 .املرثاة إلعداد وكام  تام استعداد حالة في الشاعر صوت وجع  ،والنوم

ا يتحدث آخر موضع وفي   :األفعال إلى املضاف املتكلم بصيغة أيض 

 
 
  إلى مض يأ

 
  حيث

 
يِل  انِتصاف

ّ
 2الل

ني سِلم    ي 
 

ريف
 
ّمى، لياقِة  الخ  الح 

ني
 
حِمل ِق  ِمداِد  على الّصهيل   وي  ر    الب 

ً
 أسئلة

 نهاع عبرت والتي ،واملتجددة املستمرة الشاعر ذات حضور  تؤكد املتكلم صيغة مجي  إن

 ههذ ،السكون  وعدم الحركة على الدالة (يحملني_  يسلمني_  أمض ي) املضارعة األفعال

 .الوطن عن اال فصال تأبى التي الذات

  :بقوله صالح يطالعنا الديوان من أخرى  شعر ة دفقة وفي

 
 

 3الغيم   أسقي جئت

 الّرخوِ  الفضاء ألِق  في

زل   كي
ّ
؟ تتن  األمطار 

ني
 
ت  السؤاِل؟ تفاصيل   أعي 

                                                           
 الشعر ب ت منشورات ،هللا رام) البدو   قصيدة ،والغياب الحضور  مدائن ديوان ،صالح الناصر عبد 1

 .                                                        13( 2009 ،الفلسطيني

 .17 ،املا   قصيدة ،السابق 2

 .37 ،هنا  صوت  قصيدة ،السابق 3



 أزهار عطايا أبو شاويش

 6 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

وقفتنيا
 
  ست

 
نارِ  صراط على الغانيات

ّ
 الجل

 فهو ،لجمعا الك  في املفردة الذات ا صهار إلى يوحي إ ما املتكلم ليا  املستمر التوظيف إن

 عفالوج ،اآلخر ن بروح يتحدث هو ب  بمفرده السؤال يعيه ولم ،وحده األمطار يسق لم

ا واألم  واحد  .  واحد أيض 

ا قوله وفي   :أيض 

غنيتي وبعض   عصاي   بيدي
 
 1أ

ني فهل ؤم  ي  ل   س 
 
خ

 
  الجزيرةِ  ن

ن  
 
 2معي ك

ِنز   أغنية   فيض   لي
 
 ت

ن  م 
 
نيي   ف ِق؟ انفجار   قاِسم  ر   الب 

  ها
 
  غتيل

 
زِخ

 
ِتها جراح   ت و  ه 

 
 ش

اغائ يستدعي الحضور  فهذا (عصاي_  بيدي) املتكلم يا  خالل من ماث  هنا فالحضور   أال ب 

 - يؤمني - أغنيتي) بقوله ماث  أ ه كما ،موس ى سيد ا عصا قصة الديني املوروث وهو

 .ملر را للواقع الرضوخ وتأبى األفق تستشرف التي للذات فالحضور  (لغتي - يقاسمني

 البرق  فجارا  يقاسمك فالك  ،ولغتها وأغا يها فلسط ن  خ  فيه يؤمنا الذ  اليوم وسيأت 

 .واال تفاضة

 بقوة الشاعر حضور  يؤكد الضم ر هذا ملعان إن (:الفاعل تاء) املتصل الضمير. ب

( 
 

 _  سرحت
 

 _  روضت
 

 _  شرعت
 

 _  هيأت
 

 _  أقمت
 

 عن لحظة اال فصال يأبى وكأ ه (أزحت

 روح نع يعبر بما وانسجامه واتساقه الن  بنا  في ساهم اللمعان وهذا وقض ته وطنه

 .الجماعة

                                                           
 .54 ،والغياب الحضور  مدائن قصيدة ،الديوان1

 .57 ،السابق 2



 تحليلية دراسة: أنموذًجا والغياب الحضور  مدائن ديوان، صالح الناصر عبد شعر في والغياب الحضور  

 7 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

  البدوي   أنا
 

 1مناديلي، على النجوم   سّرحت

 
 

  الذئاب ورّوضت
ً
  لقبائل   أليفة

 
 رحلت

  :املدائن من آخر موضع وفي

 
 

 2لستضافتِه، النوافذ شّرعت

 
 

 املجدول   حسنه   تالمس   كي املدائح   وهّيأت

ا وقوله   :أيض 

 
 

ّبتي الولية ساح في وأقمت
 
 3ق

 
 

؟ وجهي عن وأزحت  اللثام 

 على الالد ،(الفاع  تا ) املتص  الضم ر طغيان يالحظ الشعر ة األسطر هذه في املتأم  إن

ا ل س الطغيان وهذا (...هيأت_  شرعت_  روضت_  سرحت) املفرد  يتوهم قد كما سلبي 

  املتص  بالضم ر يستع ر صالح ألن ذلك البعض؛
 

 ألبنا  عيالجم الوجدان في استقرت أفعاال

 الغائ  جمعيال الضم ر في املفرد على الدال املتص  الضم ر فيها حّ   حلولية فالعالقة ،شعبه

 ما صهاره خالل من بقوة ماث  حضورهم فإن ،الشعر ة األسطر مستوى  على غابوا وإن فهم

  .املجموع الك   طاق داخ  واتحادهم

 

ا أخرى  شعر ة دفقات في صالح يطالعنا  :يقول ف ،التكرار بتقنية ولكن الضم ر هذا موظف 

 
 

ح   من سِئمت
و  عرِبد   ب    ي 

 
يول   توضأِت  إذ

 
 4الخ

 
 

ّ  من سِئمت ح   لص 
 
سل

 
زاهِة  ت

 
  بالن

                                                           
 .13 ،البدو   قصيدة ،الديوان 1

 .38 ،هنا  صوت  قصيدة ،السابق 2

 .39 ،هنا  صوت  قصيدة ،الديوان 3

 .20،املا   قصيدة ،السابق 4



 أزهار عطايا أبو شاويش

 8 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 هذه من مواسئ شعبه وأبنا  وهو ال كيف ، فسية دوافع عن يعبر التقنية هذه إلى بلجوئه فهو

 .العادلة قضيتهم تجاه العجيبة املفارقات

 :املوقف سيد الفعلية الجملة تكرار زال ما ،ببعيد ل س مكان وفي

 
 

 1 التراتيل   مللت

 
 

ف   تزح 
ً
  الخسارِة، في ذاهلة

 الجنوِد  قتلى نياشيِن  مثل

 
 

  حزني تقاسيم مللت

 
 

تي الصحاري  مللت ر 
 
غ ر 

 
ثباِنها، فوق  وغ

 
  ك

 
 

 الكهوِف  صرير   مللت

ا وأكثرها التكرار أ واع أبسط من كان وإن وهو ،مرات أربع (مللت) الفع  تكرر   أ ه إال شيوع 

 يمث  الحص لدى فالتكرار املقصود للمعنى وتنبيهه للقارئ  النفس ي الجو تهيئة على يعم 

 2" رهغ من أكثر الشعر   املوقف عناصر ب ن من يبرز شعور  معنى على العبارة في اإللحاح"

ا له  جد لم (:أنا) املنفصل الضمير. ج ا حضور   يوظفه مل فالشاعر ،الديوان دفتي ب ن واسع 

 :لهقو  ذلك ومن ،الن  صياغة على سيطرت داللية ظاهرة اعتباره يمكن ال إذ ،بكثرة

  البدوي   أنا
 

 3مناديلي، على النجوم   سّرحت

، أنا  البدوي 

د   لم  لطاغية   أسج 

 :آخر موضع وفي
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 9 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 1الجرِح، الذائع   العاشق   أنا

سل   قد
 
  ضلوعي بين الثلج   غ

 
  ثالثين

ً
 حزنا

 
ً
 .. للجنون  ومملكة

 له صالح فتوظي ولكن ،املفرد باملتكلم الخاص (أ ا) للضم ر توظيفه من جا  هنا صوته حضور 

 إ ماف ش ي  عن عبر إن وهو ،الجماعة من يتجزأ ال جز  واأل ا ،ووطن ته هو ته إثبات بهدف كان

 وحده  سل فالشاعر ،عاتقه على امللقى النضالي وبالدور  ،وطنه بقضايا صالح التزام عن يعبر

 وصفهاب بذاته ملتزم أ ه إال املفرد بصيغة يتحدث فهو غائر وحده جرحه ول س لوطنه عاشقا

ا  .أجله من يكافح مبدأ عن معبرة روح 

امفت الباب فيتر  ،راق   حوار   مستوى  على الشاعر ينفتح  :الحوار تقنية توظيف_  2  وح 

ا للتفاع   األسطر داخ  األصوات متعدد جا  اال فتاح وهذا ،واالنغالق العزلة عن بعيد 

  الغزالة وجه"  مرث ته في2 (عودة فار  الشهيد) الصغ ر الفتى لسان على جا  فقد  الشعر ة

": 

 3:أعباءه   ينفض   وهو الفتى قال

 السيِف، يقظة من النوم يأخذني ليس

  ل
 

 للنوِم، وقت

  ل
 

  لالنتظارِ  وقت
ً
  تعبر لكي قليال

 
 .الحافالت

 4:أمه   له قالت

ح على رأيت هل
 
 زيتوننا؟ الّسف
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 أزهار عطايا أبو شاويش

 10 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 سيكبر   يوم   ذات

 .النهر في القصائد   ستجري  نهار   ذات

  والسماء  
 
ها؟ البوم   يعمر هل البعيدة  أبواب 

 الحياة و ح و مض ي ،أعبا ه ينفض الذ  الفتى هذا ،وأمه الفتى ب ن واحدة وت رة ذو حوار فهنا

 
 
 عبهش وهموم قضايا يطرح الذ  صالح صوت يبرز هنا من ،الصعاب ك  الحائط بعرض ضاربا

 .وشحذها الهمم الستنهاض دافعة قوة يعط  فبحواره

 لسان على الشاعر يطرحه خطاب  تساؤل  على القائم الحوار هذا  طالع و حن بالنا عن يغي  ال

 (نهار ذات ..يوم ذات) أطفالنا ملستقب  صالح يراها التي االستشرافية الرؤ ة (...رأيت هل) األم

 .(أبوابها؟؟ البوم يعمر هل البعيدة والسماء) للظلم نهاية يرى  أ ه كما

 وةق باعتباره ،األسطر على يطفو ،(الديالوج) الحوار أسلوب  جد أخرى  شعر ة مقطوعة وفي

 :يقول  فصوته ، فسه الوقت في وجمالية داللية

ني  1 بالتحّيِة  يباِدر 

 الر كِن، من يدنو

جّمع   حيث
 
تي أ   أدعي 

 _ الخواِء  فصوِل  في_                   

 جارح   ورق   على

  العمرِ  حائِط  على تسيل الذكريات أترك

 يدنو،

  وآذار
 
  عينيِه  بين سنبلة

  ماذا
 

ِب  على كتبت
 
؟ برِد  في الليل صخ  آذار 

 
 

ِة  على كنت ب  ه 
 
  الشعرِ  أ
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 11 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

غوي 
 
  حجرتي إلى الفراش   أ

 فالشاعر ،(التحية يبادرني)  1الغزاو   عزت وشخصية الشاعر صوت ب ن قائم هنا فالحوار

ا يستدعي  في لليلا صخب على كتبت ماذا) ومؤثرة باقية زالت ما آثاره لكن ،الحياة فارق  غائب 

 ( آذار؟؟ برد

   الشاعرة الذات غياب :ثانًيا

ا ل س صالح  ّصوص في الذات غياب إن ا غياب  ا أو حتمي   2"استراتيجي غياب" هو ب  ؛واقعي 

 د  ح على والشعور ة الشعر ة تجربته تعز ز إلى أدى وهذا ،موجودة أنها إال غابت وإن والذات

 .سوا 

  قصيدتك   فلتكتب
 
 3البدوي   أيها الجديدة

ك ولتخلع ، هواجس 
 
 القديمة

 (بدوي ال أيها أنت) تقديره مستتر غائ  ضم ر باستخدام تعب ره خالل من جا  صوته وغياب

ا الحاضر الصوت من جرد حيث ا؛ صوت   كثرأ الصورة لتصبح الواقع عن االبتعاد بهدف غائب 

ا  .وإيحا    تأث ر 

 :قوله في أما

 
 

ِلمت  4يمناك   س 

 
 

ِلمت   س 
 
  إذ عمرك زهرة

 
  تبدأ

ها                         دورت 
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 أزهار عطايا أبو شاويش

 12 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 .عيناك   سِلمت

ِلمت ك   س 
 
 ونور   السمراء   كوفيت

                      ،  جبينك 

ِلمت ك س 
 
  نظرات

ً
 تأتي ثاقبة

ِلمت اك   س 
ّ
 كف

 يحي  هوف ..(.عمرك زهرة وهي ،يمناك هي سلمت) فاألص  ،(هي) الضم ر تغي   إلى صالح يلجأ

 ؛والتكثيف ا اإليح إلى املباشر بالقول  يبتعد لك  ،الغائ  الضم ر في تمث  مجهول  إلى الضم ر

ي تماسك تحقيق أج  من وذلك ا جمتتر  الشرعية هذه ،شرعيتها األسطر منح وتعب ر    ص ّ  ،واقع 

ا كان وإن فالضم ر  .السمرا  يتهوكوف و ظراته بعينيه فلسطيني هو ما ك  إلى عائد فهو مستتر 

ا ذاته أعماق في قو   حضور  هو هنا صالح صوت غياب بأن القول  ونستطيع  كالأش لك  رافض 

 .واالستبداد الظلم

 غيابها/  األنثى حضور  :الثاني املحور 

ا املتألق حضورها تثبت أن األ ثى استطاعت  لحضور ا وهذا ،أدب   ّ   أ  عن تغ  لم فهي دائم 

 .العصور  امتداد على اإلنسان  التار خ مراح  في تتركه الذ  التأث ر إلى يعود

 األ ثى ،الحياة األ ثى ،الشاعرة األ ثى فهي صوت من أكثر األ ثى اتخذت صالح  ّصوص وفي

  .الوطن/ األرض

 غائبةال/ الحاضرة املرأة وب ن (ذاته) ب نه الشاعر يجر ه الذ  الحوار خالل من جا  حضورها إن

 _  قلن_  استوقفتني) املاض ي صيغة باستخدام عنه عبر والذ  الوقت ذات في
 

  (فقلت

وقفتني
 
  است

 
نارِ  صراط على الغانيات

ّ
 1الجل

 
 
ن  الهناءِة، وادي من أتي 

 :لي قلن  
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 13 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 للرحيِل  خيامك   هّيء

 
 

ها: فقلت  للاِ  بحار   تشرب 

  أمامك  : قلن  
 
 الطوفان

 فاسترسل  

ا  غابت وإن فهي (م2003_  م1917) طوقان فدوى  الغائبة الشاعرة روح مع حواره في وأيض 

 .النسيان لىع عصية مثلها فامرأة ،باقية زالت ما التي وآثارها بدالالتها حاضرة فهي بكينو تها

، وحدِك 
 
 1اآلن

 وحدِك، لسِت  ل

 
 
  األسيفِة  العيوِن  بماء تغتسلين

 
 
  إذ

ّ
  الينابيِع  ِضر ع   جف

   وحدِك، لست.. 

 
 
تحين

 
ق   على البياض   تفت

 
 أف

ِن  بين يتراو ح  / بكائي 

طى الجدارِ  خلف
 
  خ

 
 الراحلين

 اللغة من جع  فالشاعر ،الحوار   الطابع إلى يمي  صالح أن الشعر ة الدفقة هذه في والالفت

 .شعر ته إ تاج في أساسية أداة السردية

 داللي ا ز اح في ألنها ذلك ؛بكثرة ل س ولكن (امرأة) لفظة وجود يالحظ املدائن لنّصوص واملتأم 

 اهامعن عن مختلف بمعنى تستعم  أخرى  وتارة ،تارة كامرأة الحقيق  معناها عن تعبر فهي

 الذ  األمر ،إضمارها خالل من جا  الشعر ة األسطر في الكثيف حضورها أن كما ،األصلي

 .الن  فضا  في محلقة جعلها

  :يقول   راه ذلك وفي
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 أزهار عطايا أبو شاويش

 14 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

  يا آهِ 
ً
            1 األقحواِن  ندى من امرأة

 
 

 2عينيِك  وصف في ترّددت

  املساء كان
ً
 .. ثقيال

ا
ّ
  أزل  ومل

  أتوّجس
 
 الجداِر، فوق  الطيِب  رائحة

 الستائر وميض   يمر   وحين

 
 
فرشين

 
  ت

 
 الّصدى والذكرياِت  الوسادة

  يا آهِ 
ً
دى، هديل من امرأة

ّ
  الن

 
ً
  ذنوبي من عاريا

 
 أتيت

 هي الغائبة املرأة هذه (األقحوان ندى من امرأة يا)  دائية بصيغة هذه دفقته صالح يسته 

  جعلها فحضورها ،الحاضر الخصبة األرض
 
ا معادال  .لألرض موضوعي 

ا جا  األ ثى وحضور    كان الذ  الغزاو   عزت روح عن الشاعر تعب ر خالل من أيض 
 
 متأثرا

 :فقال ،الصيف امرأة عن (م1616_  م1564 شكسب ر) اإل جل ز   للكات  بمقولة

د فمن
 

ش
 
ن ، ي 

ً
 3امرأة

ترِجمها   كالقرنفِل  وي 
ً
 طازجة

 ؟الغوايِة  كتاِب  في

  يا آهِ 
 
                     الصيِف  امرأة

  هل
 
 القصائِد  نساء تشبهين
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 .60 ،السابق 2
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 15 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 ؟العاطفّيِ  شعرنا في

  واملكان الزمان غياب/حضور  :الثالث املحور 

 مهمان نعنصرا فهما ،واملكان الزمان :هما رئ س ن مصدر ن من اإل تاجية الزمن فاعلية تتفجر

 ر  تج املكان ح ز وفي ،أحداثه الن  يسج  الزمان  بضات فعلى ،النّ   فضا  يشكالن

 .  األحداث

 .أخرى  تارة وبغيابها تارة بحضورها واألمكنة األزمنة صالح يستنهض املدائن وفي

 
ً

  الزمان غياب/  حضور  :أول

 مطلق إلى تش ر والتي عليها املتعارف العامة دالالته خالل من الشاعر عند الزمان حضور  و تجلى

  :كقوله عليه تدل أللفاظ كاستخدامه الزمان

ّر  السؤال سوى  يجيء   ل
 
 1األعواِم  خرائب وسط امل

لقيها خضراء   عباءة   مثل   اإلله ي 

ّر  كي الليِل، سفوِح  على
 
ض

 
 تخ

 ملقصودا الزمن غياب ثناياه في يحم  الذ  املطلق الزمان على دلتا (اللي _  األعوام) فلفظتا

 الزمنف ،الغائ  الزمن هذا عن الكشف أج  من ،القارئ  ذهن في إثارته إلى األسطر تسعى والتي

 يتر ل الشاعر غيبه والذ  واأللم والقهر الظلم زمن إ ه ،االضطهاد زمن هو به يصرح لم الذ 

 .إليه والوصول  اكتشافه في الدور  للمتلق 

  :قوله في (العمر) لفظة أيضا استخدم وحينما

 
 

 2للغزالِة، قلبي أسلمت

 
 

ويت
 
 العمر رصيِف  على واست

س   كي
ّ
  الّصعداء   أتنف
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 أزهار عطايا أبو شاويش

 16 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

ا وقوله    :أيض 

 1 يجيئون  - واألصدقاء

  العمرِ  أول  إلى يتجهون 

امفت املجال وتر  ،اللفظ هذا ورا  من املقصود الفعلي الزمن تغي   إلى تعمد قد  جده  وح 

  يعد الذ  ،املقصود الزمن إلى والوصول  ،األسطر هذه أغوار سبر أج  من للقارئ 
 
 معادال

 
 
 .والوجود للبقا  موضوعيا

 ،تلقيهم بيد مطلقا يتركه لم فهو الزمان هذا تحديد إلى لجأ املواضع بعض في الشاعر أن بيد

  :يقول  فتراه

    2املخاِض  شهر   أيلول 

 
 
 الطليِق  للبهاِ   وفاتحة

 
ُ
 الضا ع ن ومئذ ة

 وه ،والنما  الخص  شهر هو فأيلول  ،به الزمن قيد األسطر هذه في (أيلول ) شهر حضور  إن

 .عودة فار  والدة زمن

 :  آخر موضع وفي

  وآذار 
 
  3عينيِه  بين سنبلة

  ماذا
 

ِب  على كتبت
 
     ؟آذار   برِد  في الليل صخ

 نضاليال الدور  إلى يش ر فهو ،الغزاو   عزت األدي  بها رثى التي صالح مرثية من األسطر هذه

 أطلق إنو  فهو ،املحت  لسياسة والفاضحة املناهضة كتاباته خالل من الغزاو   عزت لعبه الذ 

  .الزمن بنبض ينبض الغزاو   فقلم ،كلها السنة أشهر به أراد إ ما (آذار) الشهر لفظ
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 17 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 األيام_  العمر_  الليل_  األعوام) املدائن في للزمن املرئية اإلشارات هذه بأن القول  و مكن

 ر  امل"  إن إذ ؛النّ   زمن في والغياب الحضور  جدلية عن كشفت التي هي (آذار_  أيلول _ 

  يكتس  قد
 
  حضورا

 
  و دخ  ظلّيا

 
 ةلغ تتحول  الحالة هذه وفي الغياب عالم في فعليا

 1 " للغياب لغة إلى الحضور 

  :املكان غياب/  حضور  :ثانًيا

 الذ   األمث الفضا " هو أصبح ب  ؛والحجم الح ز معنى يحم  الشعر   النّ   في املكان يعد لم

 وب ن ب نه تجادل عملية عبر وذلك ،وشعورها تصوراتها الشاعر لدى اإلبداع عملية منه تنه 

 أج  من ،والحضار ة التار خية املكان دالالت استنطاق إلى يعمد  ّصوّصه في وصالح ،2"الذات

 .الشعر ة رؤ ته تعميق

ا بنا   " ل س إذن فاملكان ا خارجي  ا وال ،مرئي  ا وال ،املساحة محدد ح ز   جةوأسي غرف من تركيب 

 3"ما تار خ على واملحتو   املتم ز الفع  من كيان هو ب  ؛و وافذ

  

ا املكان شك  وقد ا حضور  ا واسع 
 ص متح هو ما خالل من متجلي فهو ،صالح  ّصوص في وبارز 

 ملفتوحا املكان هذا ورا  عما للبحث املتلق  تدفع مفتوحة بدالالت عليه الدالة الثيمات من

 : كقوله

  ضاقت
 

  الغابات
 

 4العمرِ  عقود   وانفرطت

 الحمقاِء  الغربة عروش   وارتّجت

  حسارواال  الضيق على الدال (ضاقت) املاض ي الفع  مع (الغابات) مفتوح ملكان استخدامه إن

 ؟املساحة متسعة وهي ضيقة الغابات تكون  ه  : فسه يسأل القارئ  يجع 

                                                           
 .9 (1989 ،يارأ ،5ع ،األقالم مجلة ،بغداد( الحداثة قصيدة في الغياب لغة ،دي  ابو كمال 1

 .279( 2001 ،العرب الكتاب اتحاد ،دمشق) املعاصر الشعر   الخطاب في املدينة داللة ،عقاق قادة 2

 .8( 1986 ،العامة الثقافية الشؤون دار ،م.د)  قدية دراسة ،األدب  الن  في املكان إشكالية ، ص ر ياس ن 3

 .40 ،هنا  صوت  قصيدة ،الديوان 4



 أزهار عطايا أبو شاويش

 18 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 عنها عبري التي النفسية الحالة هو الصغر بداللة مفتوح مكان عن للتعب ر الشاعر دفع ما إن

 .بوطنه مقار ة ومنحسرة صغ رة األماكن ك  يرى  غربته في فالفلسطيني

ا صالح عند املكان و تخذ ا طابع    :فيقول  ،دالالته له سياسي 

  صبّي   أي  
 

 1 من القادم   أنت

 الخيمِة  حضِن  

 أيام لىإ الفلسطيني تحي  فالخيمة ،واأللم الوجع لحاالت استحضار هو (الخيمة) استدعا  إن

 .الخيام إلى واللجو  ،األرض تر  على فيها أجبروا التي األيام تلك ،القاسية الهجرة

ا ويعبر  : أيض 

 
 

تي الصحاري  مللت ر 
 
غ ر 

 
ثباِنها، فوق  وغ

 
  2ك

 
 

 الكهوِف  صرير   مللت

 
 

حني الخطابِة  حريق   مللت
 
  في يلف

 
 .الجنازات

 
 

  مللت
 

ع   الهتاف
ّ
قن

 
  في امل

 
ر جانات  .امله 

 اض يامل الفع  مع ،(املهرجانات - الجنازات - الصحاري ) مفتوحة أماكن استدعى قد صالح  جد

 يوجه  هوكأ ،السياس ي النفاق من سئم قد فهو ،للمكان السياس ي البعد عن للتعب ر (مللت)

 .واحدة راية تحت والتوحد اال قسامات من للتحرر  شعبية دعوة

ا صالح عند مثلت ب  الدالالت هذه عند املكان صورة تقتصر ولم ا حب   معان   عنده ولّدت ،داخلي 

 :بقوله عنها عبر ،شعر ة  

 3 الحواكيرِ  غناء   صرِت 

ر،
 
ط

 
ق  ي 
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 تحليلية دراسة: أنموذًجا والغياب الحضور  مدائن ديوان، صالح الناصر عبد شعر في والغياب الحضور  

 19 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 العتيقِة  البيوِت  حول 

 فهي ،الوطن في والذكر ات األلفة أماكن (العتيقة البيوت) و (الحواكير) الشاعر يستحضر

  باعتبارها  فسية دالالت تحم 
 
 .واألمان للدف  ملجأ

 : قوله وأما

 1الهالمّي  األفق ملطالِع  بالقرى  واعر ج  

 املدائِن  ساللِت  عن واكتب  

ا ليعط  جا  وحضوره ومالمحه بشكله حاضر هنا فاملكان  سطينيةالفل الحضار ة للهو ة طابع 

 .(املدائن_  القرى ) بب ئة املتمثلة

 من ،بهشع وأبنا  الشاعر فقدها التي للحر ة موضوعي معادل هو املفتوح للمكان توظيفه إن

 .احتاللها بعد الفلسطينية والقرى  املدن ضياع خالل

  

                                                           
 .10،البدو   قصيدة ، السابق 1



 أزهار عطايا أبو شاويش

 20 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

  وغيابها اللغة حضور  :الرابع املحور 

 تخدميس ال وهو ،ومضامينه مقاصده عن التعب ر في الشاعر يستخدمها التي األداة هي اللغة

ا التصر ح  األدب   ّصه داخ  والعالمات اإلشارات إلى و لجأ ،املباشرة التقر ر ة عن و بتعد دائم 

 النّ   يف والبحث ،يتضمنه ولكنه ،النّ   يذكره لم ما هو"  :فض  صالح عند الغائ  فالنّ  

 ز الرمو  استحضار فهو أساس ي بشك  الحاضر النّ   ورا  فيما البحث على يرتكز الغائ 

 1"واإلشارات والدالالت

 في أساسية ثيمة مثلت التي ،االستفهام لظاهرة الكب ر بتوظيفه وغيابها اللغة حضور  وتمث 

  :خالل من وذلك ،املدائن

  الجواب وغياب الستفهام حضور 

 عصرها ليدةو  ل ست الظاهرة وهذه ،الشعر   الن  في وقيمتها وزنها لها فنية ظاهرة فاالستفهام

 أتجع  قالوا﴿ :تعالى لقوله ،البشر ة على آلدم هللا باستخالف الخلق بد  منذ قائمة أزلية هي ب 

 2﴾لك و قد  بحمد  نسبح و حن الدما  ويسفك فيها يفسد من فيها

 دقة راكي الت داللة على تضف  التي والبالغية اللغو ة األسالي  من االستفهام أسلوب وُيعد   

  النفس في تعتم  أخرى  داللة إلى وا فتاحه ،املعنى
 
"  واتفأد ،القارئ  فكر إثارة إلى وصوال

 3"املحددة وظيفتها وتتجاوز  الضيقة حدودها من تمرق  والندا  االستفهام

  

                                                           
 .53 ،األدب  النقد في دراسة ،فض  صالح 1

 .30 اآلية ،البقرة سورة 2

 .210( 1995  ،املعارف منشأة ، مصر( )معاصرة منظورات) الشعر   القول   ،عيد رجا  3



 تحليلية دراسة: أنموذًجا والغياب الحضور  مدائن ديوان، صالح الناصر عبد شعر في والغياب الحضور  

 21 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

  :ت اآل النحو على الخطابية التساؤالت من به بأ  ال بكم   مكتنزة صالح  صوص جا ت وقد

ن  ) صيغة_  1  : األسطر هذه في منتظم توال في  ممتدة جا ت :التخاطبية التساؤلية (م 

، من  1الخليفِة؟ قصر في اليوم، هذا بعد سيخطب 

  من
 
 الخليفة؟ جائزة لينال شعره سيقرأ

فر   من
 
عم أو باملشانق سيظ

 
؟ سين  بالخراج 

ن  ) با السؤال زال ما أخرى  أسطر وفي  ا (م    :متربع 

  فمن  
 

كفكف   سي 
 
 2؟القصائِد  ودمع   السماِء  حزن

جّهز   من ه   للموت سي 
 
ت  ؟رقص 

دِهد   ومن ه    سي 
 
ة

 
ن ج  ، و  فض   جرزيم 

 
ن ه   ي 

 
 غربت

ن  ) تكرار إن _  قرأسي_  سيخطب) االستقبال على الدال املضارع الفع  مع االستفهامية (م 

 لقارئ ا في فاعليتها تمار  كب رة طاقة يفجر (سيهدهد_  سيجهز_  سيكفف_  سيظفر

 فتوحةم االحتماالت ك  إذن ،األفعال بهذه يقوم أن يستطيع الذ  فمن ،لإلجابة الستفساره

  .املحتملة اإلجابات ل ستشعر املتلق  أمام

 :كقوله ،أخرى  مواضع في الصيغة باهذه السؤال تكرر  كما

م يفرك   من
 
ا الحل

ّ
ِر؟ اللغاِت  فنار   يض يء   مل

 
عك

 
 3امل

  يشتهي من
 
ة

 
خ

 
ف

 
 املاء جسد في الطيِن  ن

 تعكس مأنغا خلق في املاثلة وظائفها بعض أدا  من الظاهرة مكن" االستفهامية (من) تكرار إن

 .الفلسطيني معا اة أمام العرب  للمشهد غياب فهنا ،4"العام املوقف

                                                           
 .8 ،البدو   قصيدة ،الديوان 1

 .45،املشتهى صوتك يبتعد لم قصيدة ،السابق 2

 .77 ،بقامته يزهو قصيدة ،السابق 3

 .79( 1979  ،العلوم دار ،القاهرة) (ماجست ر رسالة) املعاصر العراقي الشعر لغة ،الكب س ي عمران 4



 أزهار عطايا أبو شاويش

 22 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 إلزالة افةاإلض وتلزم ،الش ي  تعي ن به يطل  استفهام اسم وهي :الستفهامية (أي) صيغة_  2

  تردد قد وكان ،1 النكرة االسم إلى عنه اإلبهام
 
ا الديوان قصائد في كث را  أسما  إلى مسند 

  :موضح هو كما  كرة

 2تنتمي؟ موت   ألّي ف

همك حين سترجع   ذاكرة   أليو   الضباب   يد 

ا قوله وفي   :أيض 

ِق  من الطالع   أنت صبّي   أي   ب   3ع 

 الجرِح                        

  صبّي   أي  
 

  جمرِ  من الصاعد   أنت

  الغربِة                        

 ؟أنت صبّي   أّي 

 ؟أنت صبيّ  أّي 

  :وقوله

؟ سيسلكها الدروِب  أي ه   4دم 

 الفتى رأس   ستفّجر قنبلة   أي

 
 
 الجرِح  عن اللثام   وتميط

، يعبرها متاريس أي  الطفل 

ه   سوف ميادين   أّي 
 
لها؟ يعانق  رم 

ه؟ سيلمس   طلح   أي  أهداب 

                                                           
 .35(1974 ،العربية النهضة دار ،ب روت) النحو   التطبيق ،الراجحي عبده 1

 .11 ،البدو   قصيدة ،الديوان 2

 .32 ،يمنا  سلمت قصيدة  ،السابق 3

 .76_ 66 ،الغزالة وجه قصيدة ،السابق 4



 تحليلية دراسة: أنموذًجا والغياب الحضور  مدائن ديوان، صالح الناصر عبد شعر في والغياب الحضور  

 23 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

عد   زاوية   أي في  الكمين؟ سي 

 قد لذ ا النّ   متلق  عند التفك ر ويعم  ،العق  يحفز محفز بمثابة يعد هنا االستفهام

 يتأم  نم أن بيد ،املحتومة املأساو ة النهاية في اإلمعان هنا االستفهام من الغرض أن يتوهم

 هاماالستف اسم غرسها التي التساؤالت من مجموعة يطرح النّ   أن يجد االستفهام ورا  ما

 استشراف محاولة أهمها عدة عوام  ورا ها يقف التساؤالت هذه ،الكثيف الحضور  ذو 

ا يتأم  إ ما للجواب بتغي به فهو ،املستقب  ا لوطنه أفض  واقع   الضبابو  املوت عن بعيد 

 .النازف والجرح

 لطل  واألفعال األسما  على تدخ  استفهام أداة وهي :الستفهامية  (هل) صيغة_  3

 فتوظ وقد ،سوا  حد على والفعلية االسمية الجملة عن بها ويستفهم ،1 املوج  التصديق

 :اآلت  النحو على جوابها غاب وقد النّصوص بعض في

جدي فهل ر   حين املر   البكاء   ي  صاد 
 
  ت

 
ِلمات

 
 2؟الك

   مأذنتيِن  بين نجم   وهل  

قرؤني  السالم   ي 

ني فهل ؤم  ي  ل   س 
 
خ

 
 3 الجزيرةِ  ن

  إن
 

ت
 
ف ز 

 
 دمي ن

  ل هل
 

  زلت
ً
دوها

 
ش ق   م 

 
ف

 
 ؟زائف   بأ

 داللة لىإ بنقلها قام إذ ،الحقيقية داللتها غ ر في (ه ) صيغة وظف أ ه صالح على فاملالحظ

 فيو الحال هذا من يتهكم فهو (؟...نجم هل ،البكاء يجدي هل) التهكم يفيد الذ  اإل كار

  (؟سيؤمني هل):بقوله عنه عبر أفض  واقع إلى الحن ن تساؤالت هنا  ذاته الوقت

   

                                                           
 .36 ،النحو   التطبيق ،الراجحي عبده 1

 .52 ،والغياب الحضور  مدائن قصيدة،الديوان 2

 .54 السابق، 3



 أزهار عطايا أبو شاويش

 24 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 ،ي الش  به حّ   الذ  املكان عن به يستفهم ظرف عن عبارة :الستفهامية (أين) صيغة_ 4

ا املكان هذا أكان سوا  ا أو حقيقي   :اآلتي ن السطر ن فف  ،مجاز  

 1؟أحّبتي أين  

 
 
ة ض ي الذي العمرِ  وبكار  م  ِع  على ي 

 
ق  املمالِك  و 

  أين  
 
ة  ؟البالغِة  ناصي 

 يةناص) مجاز   وثا يهما ،(األحبة مكان) حقيق  أولهما مكا  ن عن (أين) با االستفهام جا 

ا يكون  قد باملكان اإلحسا  بأن مفاده وهذا ،(البالغة  يكون  وقد ،امللمو  عاملنا في واقعي 

ا ا خيالي 
 
ا مرتبط

 
ا ارتباط  .املجهولة باألماكن وثيق 

 :الخالصة

 لكشفل أسطره ثنايا ب ن وتنقلت ،والغياب الحضور  مدائن ديوان في الباحثة طوفت أن بعد

  :اآلتية بالنتائج خرجت ،والغياب الحضور  ثنائية عن

 صالح إن إذ ؛الن  في والتجلي التخف  دالالت  إلى تش ر (الغياب/ الحضور ) الثنائية هذه .1

ا يصرح لم ا يعبر ب  صدره يعتم  ما ك  عن الشعر ة أسطره في كث ر   إشاراتو  برموز  أحيا  

 .كلماته ورا  عما الكشف أج  من  ظره إمعان متلقيها من تستلزم

 ور الحض دالالت خالل من عنها الكشف نستطيع النّ   في املتخفية الغياب دالالت إن .2

 .الحضور  إلى يحيلنا الغياب كما ،الغياب إلى يحيلنا فالحضور 

ا يعد لم الحية تجاربه من الشاعر موقف إن .3  رُعب ولو حتى ،الفرد  منظوره في محصور 

 إلى دوامت ذلك تجاوز  إ ما ؛(أ ا) للضم ر واستخدامه (التا _  اليا ) املتكلم بضم ر عنه

 .الفلسطيني الشع  مأساة احتوا  إلى الرامية حركته في الجمعي الضم ر

 آلخرا وصوت الحاضر صوته ب ن بالحوار املتمثلة الدرامية من  وع عن األسطر أفصحت .4

 .الغائ 

                                                           
 .21 الديوان، قصيدة املا  ، 1



 تحليلية دراسة: أنموذًجا والغياب الحضور  مدائن ديوان، صالح الناصر عبد شعر في والغياب الحضور  

 25 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

ا ليعط  املدائن في وغيابها املرأة حضور  جا  .5  فهي صوت من أكثر اتخاذها على مؤشر 

 .الحاضرة واألرض ،الغائبة الذكر ات

ا_  الحاضر  طاقها تجاوز  في املدائن ديوان في الصورة  جحت .6 ا زما    و  واجترحت_  ومكا  
 

 صوال

 .واملكان الزمان عبر امتدت أوسع  طاقات إلى

 جوابها ر ت والتي ،املتعددة االستفهامية الصيغ من به بأ  ال بكم املدائن  صوص تنضح .7

ا  .املتلق  ل ستحضره غائب 

ا  خصوبة املتلق  يمنح ،ثر    ّ   هو الديوان هذا إن :موضوعية بك  القول  يمكن ،وأخ ر 

 واستكشاف أعماقها في الغوص الباحثة حاولت ولقد ،الوقت  فس في ومنتجة متسائلة

ا أسهبت قد دراستها كا ت وإن ،والغياب الحضور  في املتمثلة جمالياتها اأ وأوجزت حين   حيا  

 من ةاملنهجي هذه من اإلفالت حاولت ذلك ومع ،املنهجي االلتزام قبي  من ذلك كان فقد ،أخرى 

 .الناصر   اإلبداع هذا في الولوج أج 

 

 

  



 أزهار عطايا أبو شاويش

 26 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 :املصادر واملراجع

 القرآن الكريم

 .1979 ،للكتاب العامة املصر ة الهيئة :مصر. 2ط .ومبناها معناها العربية اللغة .تمام ،حسان

 .(ت. د) ،املقداد دار :غزة .2ط .السكاكي عند واألسلوبية البالغة .صالح محمد ،حميدة أبو 

 .1989 ،يارأ ،(5) ع ،األقالم مجلة ".الحداثة قصيدة في الغياب لغة" .كمال ،دي  أبو 

 .1974 ،العربية النهضة دار :ب روت .النحوي  التطبيق .عبده ،الراجحي

: تحقيق .5ط .الصحاح مختار .القادر عبد بن بكر أب  بن محمد هللا عبد أبو  الدين ز ن ،الراز  

 .1999 ،العصر ة املكتبة :ب روت ،محمد الشيخ يوسف

 حاضرال النص بين العالقة جدلية في دراسة - وتطبيقًيا نظرًيا - الغائب النص .أحمد ،الزعبي

 .1993 ،(د.ن): (م. د) .1ط .الغائب والنص
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