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 التشاكل المقطعي في ديوان "سرير الغريبة"
 لمحمود درويش

 
   حنان دندوقه أ/
 الجزائر-باتنة  جامعة

 
 الملخص:

تسعى ىذه الدراسة إىل تطبيق إحدى اآلليات األساس يف مقاربة اخلطاب الشعري من منظور 
سيميائي، تسليما بأن اإلبداع األديب لدى السيميائُت نشاط لغوي لو بُعد فٍت ضمن منظومات 
فكرية وثقافية بواسطة صور تركيبية تقوم على حتطيم القوالب السابقة من أجل اخللق واإلبداع، ومن 

 كان لااما على القارئ أن يكسر نسق النموجج ليسحددث عقااات جديدة بُت العقامات، من مث
ىذا ادلنطلق سيحم العمل على رصد عقااات الحشاكل داخل نسيج اخلطاب الشعري يف ديوان 
"سرير الغريبة" حملمود درويش، وحتديدا "الحشاكل ادلقطعي" الذي ديثل مسة شلياة وبارزة يف اخلطاب 

ويشي، ما سيجعلنا نحجاوز البنية السطدية إىل البنية العميقة. وإنا لنطمح من خقال مداخلحنا الدر 
ىذه السحغقال ىذه اآللية النقدية السيميائية واسحثمارىا يف كشف ادلخبوء ومقاربة الداللة. كما 

  ما مفهوم "الحشاكل"؟ -تسعى ىذه الوراة البدثية إىل اإلجابة عن اإلشكاليات الحالية 
 كيف تلقفحو ساحة النقد األديب؟  -
 ما أىم ادلسحويات اليت مسها "الحشاكل ادلقطعي" يف ادلدونة ادلشحغل عليها؟ -
 كيف متكننا مقاربة "الحشاكل ادلقطعي" من تذوق مجاليات اخلطاب الشعري ؟  -
 عليو؟ما أثر "الحشاكل ادلقطعي" يف توليد الدالالت ادلغيّبة يف اخلطاب الشعري ادلشحغل  -

Résumé:  

CCeettttee  ééttuuddee  cchheerrcchhee  àà  aapppplliiqquueerr  ll’’uunn  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  bbaassee  ddaannss  

ll’’aapppprroocchhee  ddee  ddiissccoouurrss  ppooééttiiqquuee  dd’’uunnee  vvuuee  sséémmiioottiiqquuee,,eenn  aaddmmeettttaanntt  qquuee  

llaa  ccrrééaattiivviittéé  lliittttéérraaiirree  cchheezz  lleess  sséémmiioolloogguueess  eesstt  uunnee  aaccttiivviittéé  lliinngguuiissttiiqquuee  

aayyaanntt  uunnee  ddiimmeennssiioonn  eesstthhééttiiaauuee  ddaannss  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ppeennssééee  eett  ddee  
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ccuullttuurree  àà  ttrraavveerrss  ddeess  iimmaaggeess  ssyynntthhééttiiqquueess  ffoonnddiieess  ssuurr  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  

mmooddèèlleess  pprrééccééddeennttss  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiivviittéé,,  iill  ffaauuddrraaiitt  qquuee  llee  lleecctteeuurr  ddééttrruuiissee  

llee  ssttéérriioottyyppee  aaffiinn  ddee  lliippéérreerr  llee  mmooddèèllee  ppoouurr  ccrrééeerr  ddeess  nnoouuvveelllleess  rreellaattiioonnss  

eennttrree  lleess  ssiiggnneess  ,,  eett  àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  llee  ttrraavvaaiill  sseerraa  ssuurr  llee  

rreelleevveerr  ddeess  rraappppoorrttss  dd’’  iissoottooppiiee  ddaannss  llee  ttiissssuu  dduu  ddiissccoouurrss  ppooééttiiqquuee  ddaannss  

llee  rreeccuueeiill  ««lliitt  ddee  ll’’ééttrraannggèèrree»»  ddee  MMaahhmmoouudd  DDaarrwwiisshh  eett  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ««ll’’iissoottooppiiee  mmoonnooggrraapphhiiqquuee    qquuii    rreepprréésseennttee  uunn  ttrraaiitt    

pprrooéémmiinneenntt  eett    ssppéécciiaall    ddaannss  llee  ddiissccoouurrss  ddaarrwwiisshhii,,  cceellaa  nnoouuss  ffaaiitt  

ddééppaasssseerr  llaa  ssttrruuccttuurree  ssuurrffaaccee  àà  uunnee  ssttrruuccttuurree  pprrooffoonnddee,,  eett  àà  ttrraavveerrss  nnoottrree  

iinntteerrvveennttiioonn,,  nnoouuss  aassppiirroonnss  àà  eexxppllooiitteerr  ccee  mmééccaanniissmmee  ccrriittiiqquuee  

sséémmiioottiiqquuee  eett  ll’’iinnvveessttiirr  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  qquueellqquuee  cchhoossee  ccaacchhééee  eett  

dd’’aapppprroocchheerr  llaa  ccoonnnnoottiioonnss  eett  ccee  ppaappiieerr  ddee  rreecchheerrcchhee  vveeuutt  rrééppoonnddrree  aauuxx  

pprroobblléémmaattiiqquueess  ssuuiivvaanntteess::  

--  vveeuutt  ddiirree  llee  ccoonncceepptt  ddee  ««ll’’iissoottooppiiee»»??  EEtt  ccoommmmeenntt  ll’’aa  vvaaiitt  rreeççuuee  llaa  

ccrriittiiqquuee  lliittttéérraaiirree??  QQuueellss  ssoonntt  lleess  nniivveeaauuxx  pprriinncciippaauuxx  qquuii  ssoonntt  ttoouucchhééss  

ppaarr  ««ll’’iissoottooppiiee  mmoonnooggrraapphhiiqquuee»»  ddaannss  llee  nnoottrree  ccoorrppuuss  CCoommmmeenntt  nnoouuss  

aavvoonnss  ppuu  aapppprroocchheerr  ddee  ll’’eesstttthhééttiiqquuee  ««ll’’IIssoottooppiiee  mmoonnooggrraapphhiiqquuee»»  

rraappppoorrttéé  ddaannss  llee  ccoorrppuuss  bbeeaauuttiieess,,  dduu  ddiissccoouurrss  ppooééttiiqquuee??  EEtt  qquueell  eesstt  

ll’’iimmppaacctt  ddee  ««ll’’iissoottooppiiee  mmoonnooggrraapphhiiqquuee»»  ssuurr  llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddeess  

ccoonnnnoottaattiioonnss  dduu  nnoonn  ddiitt  ddaannss  llee  ddiissccoouurrss  ppooééttiiqquuee??..  

( من أىم اآلليات اإلجرائية اليت تعحمدىا السيميائيات يف مقاربة Isotopieيعحرب "الحشاكل" )
( أول من نقل Algirdas Julien Greimasاخلطابات الشعرية، ويعد "جوليان غردياس" )

وىو مندوت، يف »الفياياء والكيمياء إىل رلال الدراسات اللغوية مصطلح "الحشاكل" من ميدان 
(: ومعناه Topos(: ومعناه يساوي أو مساٍو، و)Isosأصلو، من جذرين اثنُت إغريقيُت: )

حييلنا على ، فهو لغة (1)«ادلكان، فكأن ىذه الًتكيبة تعٍت ادلكان ادلحساوي، أو تساوي ادلكان
 ادلحشابو وادلحماثل.

، وهبذا  فقد اصره (2)«رلموعة مًتاكمة من ادلقوالت ادلعنوية»يعّرف "غردياس" الحشاكل بأنو 
على ادلعٌت دون اللفظ، إج محلة داللة سيميائية اوامها تكرارية ادلعٌت أو تواتره، وىو ما تنبو لو 

  كل تكرار لوحدة لغوية مهما»( ليددد "الحشاكل" بأنو: F.Rastier"فرانسوا راسحيي" )
 ، موسعا مفهوم الحشاكل ليشمل الحعبَت وادلضمون معا.(3)«كانت
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انطقااا شلا جاء بو "غردياس" و"راسحيي" يقًتح النااد العريب "زلمد مفحاح" تعريفا للحشاكل، 
تنمية لنواة معنوية سلبيا أو إجيابيا يإركام اسري أو اخحياري لعناصر صوتية »مفاده أن "الحشاكل" 

 .(4)«معنوية وتداولية ضمانا النسجام الرسالةومعجمية وتركيبية و 

 ديكننا أن نسحشف ثقاثة أنواع من الحشاكقات: بناء على مفهوم "مفحاح" للحشاكل،

ويكون يف الغالب يف الصورة الًتكيبية الندوية، اليت حتمل باإلضافة إىل : تشاكل التعبير . أ
 وظيفحها الشعرية واجلمالية، وظيفة إبقاغية.

: حيث يكون الًتكيا على ادلشًتك الداليل وىو نفسو الحشاكل الذي المعنىتشاكل ب. 
 يسميو "مفحاح" تشاكل الرسالة".

 وديكن تقسيمو إىل ثقاثة أاسام:: تشاكل اإليقاع . ج
 من خقال القيمة الحعبَتية للصوت.: تشاكل الصوت -
 من حيث سيميائية الحقارب، الحباعد، الحكرار.: تشاكل الكلمة -
 .(5)باالشحقاق واإلبدال، والحقليب، والحغيَت: ةاللعب بالكلم -

العرب بلورة مفهوم واضح وموحد للحشاكل، إال أن  على الرغم من كل زلاوالت السيميائيُت
جلك يبقى على الصعوبة مبكان، نظرا لعدة أسباب لعل أمهها أن للمصطلح مرجعية علمية، غَت 
أدبية، كما أنو يقًتن مبصطلدات أخرى ال يقوم إال هبا أو عليها كالحباين، كما اد يلحبس 

حيجة اخللط يف ترمجة ادلصطلدات، فيوضع مبصطلدات أخرى، ما ينجر عنو خلط يف ادلفاىيم ن
موضع حَتة وضقال. واد مر ىذا ادلصطلح مبدنة داللية عسَتة، أشقاىا ما  –حينئذ –ادلحلقي 

وابل االخحقاف يف ادلفهوم اخحلفوا »اهنمر عليو من ِبدع داللية عند السيميائيُت العرب ادلعاصرين، 
ى الحشاكل وادلشاكلة( بُت "الحناظر" عند سعيد يف ترمجة ادلصطلح )وإن واع اإلمجاع النسيب عل

علوش، و"اإلياوطوبيا" عند أنور ادلرجتي، و"اإلياوتوبيا" عند رشيد بن مالك، و"القطب الداليل" يف 
رلمل الكحابات الحونسية السردية خاصة )واليت اد نسحثٍت منها صنيع ادلنصف عاشور الذي يًتمجو 

اظر ادلوضوعي" أو "الحناظر الداليل" عند زلمد عناين و"تكرار أو إىل "اطراد" و"محناثرات"!( و"الحن
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معاودة لفئات داللية" عند بسام بركة و"تكرار وحدات لغوية" عند مبارك مبارك، و"زلور الحواتر" 
 (6)«عند زلمد القاضي،...

إىل جانب "الحشاكل" ىناك مفهوم إجرائي آخر لصيق بو، ىو مفهوم "الحباين"؛ جلك أنو من 
أن الحشاكل ال حيصل إال من »قال تعريف كل من "غردياس" و"راسحيي" يحضح اتفااهما على خ

تعدد الوحدات اللغوية ادلخحلفة، ومعٌت ىذا أنو ينحج من الحباين! فالحشاكل والحباين إجن ال ديكن 
فالحباين الذي نريد »، لذا وجب الواوف على مفهوم ىذا ادلصطلح (7)«فصل أحدمها عن اآلخر

حيث أن ىذا ادلصطلح مندوت من لفظُت  (Hétérotopieما يُطلق عليو باللغة الفرنسية ) ىو
( ومعناه، كما كنا جكرنا Topos( ومعناه "غَت" أو "آخر" و)Hetérosمها ) ]...[إغريقيُت 

جلك من ابل، "مكان". فكأن "اإليًتوطويب" إمنا ىي "ادلكان اآلخر"، يف مقابل "تساوي 
كان "الحشاكل" يوحي بالحماثل بُت وحدتُت دالحُت تركيبا أو معٌت، فإن "الحباين"   ، فإن(8)«ادلكان"

مفهوم سيمائي يقوم على إدراك العقااة الداللية »عكس جلك، لذا فهو االخحقاف والحقابل، إنو 
بُت ادلوضوع واحملمول حبيث ديكن أن يقع القارئ يف خديعة األلفاظ ]...[ على الرغم من وجود 

، وىذا غالبا ما يُعرف بـ"الحباين ادلعنوي" الذي يطبع جل (9)«النافية ذلذه اخلدعة احملحملة العقااة
 اإلبداعات. 

انطقااا شلا سبق، حتاول ىذه القراءة اسحكناه ورصد ادلكونات الداللية للعقامات والكشف عن 
رصد أنواع أخرى العقااات ادلحشابكة بينها، على ضوء مفهومي "الحشاكل" و"الحباين" حيث سيحم 

 من الحشاكل غَت اليت تطرق إليها "زلمد مفحاح" تعاياا للدرس السيميائي.
 . تشاكل المقاطع الشعرية:1

يوظف الشاعر تقنية "الحشاكل" على مسحوى مقاطع شعرية بأكملها، مقيما بذلك جسورا مع 
ادلحلقي حينما يدعوه من خقال ىذه الظاىرة يف شعره إىل اخلوض فيها، يف زلاولة منو الولوج إىل خبايا 

ىذا  اخلطاب الدرويشي. ويحخذ ىذا النوع من الحشاكل مسحويات، ديكن تحبع متظهراهتا على مسحوى
 اخلطاب الشعري، كاآليت:
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 : تشاكل بدايات المقاطع:1–1

تحألف بنية اخلطاب الواحد من مقاطع شعرية تشًتك فيما بينها يف فواحتها، كما ىو احلال يف  حيث
اصيدة "مساء منخفضة"؛ إج متثل عبارة )ىنالك حب( داال مشًتكا بُت مقاطع القصيدة، حيث تظهر 

 مع بداية كل مقطع على الندو اآليت:

 (10)رِيّـَحَـُْتِ ُىنَاِلَك ُحبٌّ يسَُت على َاَدَمْيِو احلَرِي      
]...[ 

 (11)ُىنَاِلَك ُحبٌّ فقٌَت حُيَدُِّق يف النهرِ 
]...[ 

 (12)ىنالك ُحّب فقَت، ومن طََرٍف واحدٍ 
]...[ 

 (13)ُىنَاِلَك ُحبٌّ فقٌَت، ومن طرفُت
]...[ 

 ُىنَاِلَك ُحبٌّ دَيُرُّ بنا،
 (14)دون أَن نـَْنحَِبْو،

]...[ 
 ُىناِلَك ُحّب فقَت، يُطيلُ 

 (15)العابرين، وخيحارُ الحأمَُّل يف 
فإجا ما اعحرب القارئ ثيمة احلب بؤرة ادلعٌت يف القصيدة، فإن ىذا الحشاكل خيدم داللة واحدة؛ 
فالشاعر حياول من خقال تكراره ذلذه القازمة )ىنالك حب( أن يرصد مشهد الفلسطيٍت ادلشرد، 

ادلكان »( الدال على ادلحشبث بأرضو رغم ادلنفى، فمن خقال توظيفو )اسم اإلشارة "ىنالك"
دّب، ما جيسد وضع الشاعر وىو بعيد منفي عن (16)«البعيد

ُ
، يوجو ادلحلقي إىل أن احملبوبة بعيدة عن ادل

"فلسطُت" احلبيبة، يربطو هبا حب موجود بالفعل وبالقوة، يحددى بعد ادلسافة، ويُشهد الحاريخ عليو. بيد 
أخرى ترسم مشهدا حاينا يوحي مبعاناة وصراع داخلي بُت جات الشاعر ووااع  اأن الشاعر يوظف ألفاظ

محأزم؛ فدينما يلدق باحلب ألفاظا وعبارات كـ:)يسَت على ادميو احلريريحُت سعيدا بغربحو يف الشوارع، 
مبا  فقَت حيدق يف النهر، من طرف واحد، دير بنا دون أن ننحبو، يطيل الحأمل يف العابرين( يوحي للمحلقي
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يعانيو كفلسطيٍت يعيش يف ادلنفى مهمشا، ال يهحم بقضيحو أحد، فهو غريب يعيش مع ىم وجودي 
يرافقو أّّن جىب، ليحدول احلب يف ىذه القصيدة إىل معادل موضوعي لذات الشاعر، اليت تعيش 

 عذابات حب جيمع بُت أرض مغحصبة وابن ذلا يف ادلنفى.

ا حاضر" تحشاكل ادلقاطع الشعرية من خقال حضور دال ويف اصيدة أخرى بعنوان: "كان ينقصن
 مشًتك يف بداية كل مقطع منها على الندو اآليت:

 لَِنْذَىْب كما ضَلُْن:
 سيِّدًة ُحرَّةً 

 (17) وصديقاً وفيّاً،

]...[ 
 لَِنْذَىْب كما ضَلُْن:

 إنسانًة ُحرّةً 
 (18)وصديقاً وفيّاً لناياهتا،

]...[ 
 لنذىْب، كما ضلن:

 ُحرَّةً عاشقًة 
  (19)وشاِعَرىا.

     ]...[ 
 لَِنْذَىْب، كما ضَلُْن:     

 إنسانًة ُحرَّة
 (20) وصديقاً وفيّاً،

]...[ 
 لنْذَىْب كما ضلن،

 إنسانًة ُحرَّةً 
  (21)وصديقاً اددياً 
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إن حتقق ايم: السيادة، اإلنسانية، والعشق، مشروط بحدقق شرط احلرية. من ىذا ادلنطلق ديكن 
ى اليت خياطبها الشاعر يف مطلع كل مقطع شعري من ىذه القصيدة، ىي "فلسطُت"؛ القول إن األخر 

لذلك يلح عليها يف الذىاب معو، وعلى ما بينهما من اخحقاف جيسده بعد ادلسافة، فهو ادلنفي عن 
أرضو، وىي احملحلة وادلغحصبة، حيث يعدىا أن تسحعيد القيم ادلغيبة، فيصفها بالسيدة، والعاشقة، 

انة، واحلرة، ويؤكد ذلا أنو سيكون صديقا وفيا، كما كان دوما، وأن القضية الفلسطينية لن تغيب واإلنس
 عنو أبدا.

 : تشاكل نهايات المقاطع:2–1

تقل هناية ادلقطع الشعري أمهية عن بدايحو، فهي معرب داليل، ديّكن القارئ من ولوج البهو ادلؤدي  ال
إىل بؤرة النص الداللية. ويحضح ىذا يف تشاكل هنايات ادلقاطع الشعرية يف اصيدة "ال أال، وال أكثر" 

ع شعري، على الندو بشكل جلي؛ حيث تحكرر عبارة: )أنا امرأة، ال أال وال أكثر( يف خحام كل مقط
 اآليت:

 أُحبُّ الغموَض الضروريَّ يف
 كلمات ادلسافر ليقاً إىل ما اخحفى

 من الطَت فوق ُسُفوح الكقام
 وفوق ُسطُوح الُقرى

  (22)أَنا امرأة، ال أَالَّ وال أكثرَ 

]...[ 
 ولسُت هبذا وال جاك

 ال، لسُت مشساً وال امراً 
 (23)أنا امرأٌة، ال أَالَّ وال أكثرَ 

]...[ 
 أَنا َمن أَنا، مثلما

 أَنت َمْن أَنت: تسُكُن يفَّ 
 وأَسُكُن فيك إليك وَلكْ 
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 أُحّب الوضوح الضروريَّ يف لغانا ادلشًتك
 أنا َلَك حُت أَفيُض عن الليل

 لكنٍت لسُت أَرضاً 
 وال َسَفراً 

 (24)أنا امرأٌة، ال أََالَّ وال أَكثرَ 

]...[ 
 َوتـُْحعُِبٍت

 ويّ َدْورَُة الَقَمر األنث
 فحمرُض جيحاريت

 َوتَراً 
 َوتَراً 

 أنا امرأٌة،
 ال أَالَّ 

  (25)وال أكثَر!

لقد تقمص الشاعر أنثى وراح يغوص يف أعمااها إىل أبعد مدى، ليخلص يف هناية ىذا احللول إىل 
 أن األنثى جتسد البساطة يف أمت معانيها، وىو ما عرّب عنو بقولو: )أنا امرأة، ال أال وال أكثر(.

الشاعر جيد يف ادلرأة مقامح الوطن؛ ففي تواها للدرية توق األرض إىل جلك، ويف دفئها دفء إن 
الوطن، ويف حب ادلرأة شبو حلب الشاعر لفلسطُت، ويف وجع ادلرأة يلمح "درويش" وجع "فلسطُت" 
 وىي تئن حتت وطأة االححقال، كل ىذه ادلشًتكات جعلت الشاعر يحمثل "فلسطُت" امرأة ال أال وال

 أكثر.
 : التشاكل شبه التام للمقاطع:3–1

ىو تشاكل جيمع بُت أشكال محنوعة منو، كحشاكل الكلمة وعدد األسطر الشعرية، والبدايات...  
وغَت جلك من الحشاكقات، ويف اصيدة "رمبا، ألن الشحاء تأخر" تحشاكل بعض ادلقاطع الشعرية بصورة 

 شبو تامة، كما جاء يف ادلقطعُت اآلتيُت:
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 أَمثالُنا ال ديوتون ُحبّاً،
 ولو َمرًَّة، يف الغناء احلديث اخلفيف
 وال يقفون، وحيدين، فوق الرصيف

ْفَرَدات
ُ
 ألن القطاراِت أكثُر من َعَدد ادل
 (26)ويف ُوْسعنا دائماً أن نُعِيَد النظَرْ 

 

 وأَمثالُنا ال يعودون إالَّ 
 لَِيْسَحْدِسُنوا َوْاَع أَادامهم

 ،على أَرض أَحقامهم
 أَو ليعحذروا للطفولة عن ِحْكَمةٍ 

  (27)/بلغوىا على حافة البئر...

فالشاعر إج يلحفت إىل مواف العرب اجتاه القضية الفلسطينية يوظف أشكاال عديدة من الحشاكل، 
 عسى أن جيسد اخليبة العربية ومأساة األرض السليبة.

إن أول أشكال الحشاكل بُت ادلقطعُت الشعريُت ىو تشاكل عدد األسطر الشعرية بينهما، الذي بلغ 
مخسة أسطر؛ حيث ديكن تأويل ىذا العدد بعدد أصابع اليد، ما يوجو جىن ادلحلقي إىل معاين السلطة 

حمثل فيها وااع القمع ن الشاعر حياول مترير رسالة يإوالقوة، وحىت االحتاد أو البطش، ومن مث ديكن القول 
والحقحيل الذي يعيشو الشعب الفلسطيٍت، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى يسعى إىل خلق وعي 

 مجاىَتي بضرورة الحكحل واالحتاد وااللحفات إىل القضية الفلسطينية.

يدعم داللة ىذا الحشاكل تشاكل بداييت ادلقطعُت؛ حيث يسلط الشاعر الضوء على وااع اهناامي،  
بة وىوان، حينما يقف على حقيقة أن العرب مل يفعلوا شيئا اجتاه القضية الفلسطينية، فلم يعد كلو خي

ىناك أبطال يضدون من أجل احلرية، واسًتجاع ادلسلوب، يعقدون االجحماعات ويواعون اتفاايات 
يهمهم سقام زائفة، لحبقى القضية الفلسطينية يف اذلامش، ويف وسعهم دائما إعادة النظر فيها. ال 

الشعب الفلسطيٍت ادلشرد، واليحامى والثكاىل بقدر ما هتمهم كراسي السلطة وينحظرون أن تعود 
 "فلسطُت" إليهم دون أن حيركوا ساكنا، فيشَت الشاعر إىل جلك من خقال البدايحُت، إج يقول:
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 أَمثالُنا ال ديوتون ُحبّاً،
  (28) ولو َمرًَّة، يف الغناء احلديث اخلفيف

]...[ 
 مثالُنا ال يعودون إالَّ وأَ 

 لَِيْسَحْدِسُنوا َوْاَع أَادامهم
 (29) على أَرض أَحقامهم،

إضافة إىل ىذين الشكلُت من الحشاكل، يظهر تشاكل الكلمة؛ حيث يحشاكل الفعقان )ال ديوتون( 
)يَفَعُل( و)ال يعودون(، فكقامها فعل مضارع منفي بأداة النفي )ال(، وكقامها أجوف، وكقامها على وزن 

ادلضارع: ما دل على حدوث شيء يف زمن الحكلم أو ف »الذي أصلو )فعل(، ومنو )مات( و)عاد(، 
، فإجا ما اجحمعت الداللحان يف الفعل، عكس وااعا راىنا (31)«واألجوف: ما اعحلت عينو»، (30)«بعده

ا شكقا الحشاكل تنبعث روائح مأساتو من الب الوطن العريب، وىو ما يدعم الداللة اليت أوحى هب
السابقُت، إضافة إىل الحباين الداليل بينهما؛ حيث مجع الشاعر بُت احلياة وادلوت من خقال ىذا 
الحشاكل ادلقطعي، زليقا القارئ على حقيقة موت النخوة والكرامة والضمَت العريب، رغم أن العرب على 

مسُت مشحقُت، وكقامها "صيغة مبالغة" ايد احلياة، كما تحشاكل كلمحا )احلديث( و)اخلفيف( يف كوهنما ا
تدل على الثبوت، على زنة )فعيل(، فسمة الحهاون والحخاجل اجتاه القضية الفلسطينية أصبدت ثابحة يف 

 العرب، كما أن الفعل الفدائي أصبح ثابحا يف الفلسطيٍت.

 ويف تشاكل آخر، شبو تام بُت مقطعُت من نفس القصيدة يقول الشاعر:

؟ اـُْلتِ ماجا نفعُل   باحُلبِّ
 وضلن ندسُّ مقابسنا يف احلقائبِ 
 نأخُذُه َمَعنا، أَْم نـَُعلُِّقُو يف اخلاانِة؟

 الُت: لَيْذَىْب إىل حيُث شاءَ 
  (32) فقد شبَّ عن طَْوانا، وانحشرْ 

]...[ 
 ماجا سنصنع باألمس؟ اُلتِ 

 وضلن هُنيل الضباب على غدنا
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 والُفُنوُن احلديثُة ترمي البعيَد إىل
 ة ادلهمقات. سيحبُعنا باألَْمُس،سلَّ 

 (33)الُت، كما يحبع النَـَهَوْنُد الَوتـَرْ 
حيث يحشاكل ادلقطعان يف البنية احلوارية بُت األنا واآلخر من خقال خطاب العشق الذي تحجلى 
فيو جات الشاعر ومعشواحو، فيدور احلوار بينهما يف ادلقطعُت على شكل اسحجواب، يشكل االسحفهام 

و )ماجا نفعل باحلب؟/ ماجا سنصنع باألمس؟(، ما يكشف عن رغبة الشاعر يف إادام ادلحلقي منطلقا ل
إىل عمق اخلطاب الشعري، ليسحشف الصراع الداخلي الذي تعيشو الذات بُت حب يسكن الفؤاد 

 فيلهب نار الشوق فيها وىي يف ادلنفى، ومسحقبل ضبايب غامض يؤراو جرح ادلاضي.

األمس(،  ≠ان من "تباين داليل" على مسحوى الكلمات من مثل: )غدنا ىذا، وال خيلو ادلقطع
يقابلو تقارب يف الداللة بُت الفعلُت: )نفعل=نصنع(، وىو شكل آخر من أشكال الحشاكل إضافة إىل 

 تشاكل بداييت ادلقطعُت، من خقال اجلملة االسحفهامية ادلؤلفة من: 

 ورلروراسم اسحفهام+ فعل+ فاعل )ضمَت مسحًت(+جار 

ــــاجا+  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلمـ ــ ــــب  + )تقديره ضلن( + نفعــ   بـالحــ

ــــاجا+  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  باألمس  + )تقديره ضلن( + سنصنعمـ

 تشاكل تركييب من جهة أخرى. وىو
 . تشاكل الفواتح النصية مع الخواتم:2

كل يف دال مشًتك حيضر يف بداية اخلطاب الشعري، كما حيضر يف هنايحو، يحمثل ىذا النوع من الحشا 
 ففي اصيدة "رزق الطيور" يبدأ الشاعر اصيدتو بقولو:

 ُرزاُت مع اخلبا ُحبَّكْ 
 وال شأن يل مبصَتَي،

 مادام اـُْرَبكْ 
 فُخْذُه إىل َأيِّ معٌت تريدُ 

 (34)معي، أَو وحيًدا
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 وخيحمها بقولو:
 ُحبَّكْ رزات مع اخلبا 

 وال شأن يل مبصَِتَي،
 مادام اـُْرَبكْ 

 ويا ليحٍت مل أحبَّك
  (35)يا ليحٍت مل أُحبَّْك!

إن تشاكل بداية القصيدة مع هنايحها جيعل منها اصيدة دائرية؛ حبيث أن الداللة العامة يف اخلطاب 
متثل احلياة الاًتان تندصر يف مضيق واحد، يؤكد فيو الشاعر على ارتباط مصَت الفلسطيٍت باألرض، اليت 

 احلب اجلامع بُت الذات والوطن مبصدر العيش وىو اخلبا، فدينما يقول الشاعر:

 ُرزاُت مع اخلبا ُحبَّكْ 
 وال شأن يل مبصَتَي،

  (36) مادام اـُْرَبكْ 
يؤكد على القدر احملحوم، الذي جبل الشاعر على حب "فلسطُت"، ليًتبط مصَته مبصَت ىذه 

فسَت لو، وال منطق حيكمو، حب رلنون يرافق الشاعر أينما كان، ويؤراو األرض. ىذا احلب ال ت
 ويشجيو بعد احلبيبة، فيحمٌت لو مل حيبها، ألن مصَته يف اجملهول كما ىو مصَتىا.

من خقال رصد –تكشف عقااات "الحشاكل" و"الحباين" يف ىذا اخلطاب الشعري ادلعاصر 
عن مدى براعة الشاعر يف انحقاء الوحدات الدالة والحأليف فيما بينها، فقد  -"الحشاكل ادلقطعي"

أسفرت عملية رصد ىذه العقااات بُت العقامات عن كشف ادلخبوء وإجقاء ادلسحور، ما ساعد 
دع الداللة، والواوف على سلحلف األبعاد الفكرية واجلمالية للعقامات الدالة، ليسحديل على ولوج سل

اخلطاب مسرحا تراص على خشبحو ادلحشاكقات وادلحباينات على إيقاع نغم واحد، ىو جرح 
اإلنسان ادلعذب واحملكوم عليو بالشقاء األبدي. واد جتلى "الحشاكل" على مسحوى ادلقاطع الشعرية 

محنوعة ومحعددة، يصاحبو "تباين" عاز دالالتو وساىم يف خلق عقااات االخحقاف بأشكال 
الضرورية لبناء صرح ادلعٌت، ما يؤكد ثقل اسًتاتيجية "الحشاكل" يف الحدليل السيميائي، وصلاعحها  
كمفك إجرائي حيصد بو القارئ دالالت اخلطاب الشعري. فقد أسهمت ىذه االسًتاتيجية يف 

بشكل كبَت، ورغم كون "الحشاكل والحباين" مفهومُت ينّميان فعقا تنااضيا، إال أن توجيو القراءة 
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تضافرمها يف اخلطاب الشعري عكس الوااع ادلعيش بكل تنااضاتو وتناغم ادلوجودات فيو، ما خدم 
 -على اخحقاف ادلسحويات اليت مسحها–فكرة الشاعر ورؤياه بشكل كبَت، لحخلق ىذه االسًتاتيجية 

 ومتاسكا نصيا ودالليا محناىيُت، ما يؤكد أمهيحها يف عملية ادلقاربة النصية السيميائية. انسجاما
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