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بوصفه مقابال حيوای منتجا،  )اآلخر(إن من أبرز جتليات األان يف مظهریتها الذاتية هو جتليها من خالل النظر إلی 
مع  امشکالهتو  ة األولی علی طبيعة األان الناظرةا تعتمد ابلدرجفيحضارای و ثقا )اآلخر(ن النظرة إلی و إ

استنادا إلی طبيعة العالقة اليت یؤلفها جدل يف مرآة األان،  )اآلخر(فإذن یتجلی ، إليه او نظرة جمتمعه )اآلخر(
متّثل لوجود و التعبری عن نفسه. اإلظهار ابو هذه العالقة حترض األان علی  التفاعل أو احلوار أو الصدام بينهما،

د الشاعر من طر  و اجلدلية و العالقة بينهما، حيث )اآلخر(أشعار عزالدین املناصرة جماال واسعا لدراسة األان و 
و من خالل تصویره  أبنواعه املختلفة يف أشعاره )اآلخر(، فهو یصف )اآلخر(عاش فرتة زمنية يف بلد  وطنه و

 عن طریق استقراءا مجبميع أنواعه )اآلخر(صور األان و  درس هذا البحث لقد لآلخر تتجلی ذات الشاعر.
تؤکد النتائج  فيها. )اآلخر(األان و صور و دراسة أنواع  معتمدا علی مبادئ الصورولوجيا املناصرة املقاومة أشعار

جتليا واضحا و مقصودا يف أشعاره السيما املقاومة منها بکل أنواعها املختلفة، أي األان  تتجلیأن األان للشاعر 
األجنيب لف و املضاد له و غری األجنيب املخابنوعيه:  )اآلخر( یصور املناصرة ، والفردیة و اجلماعية و اإلنسانية

يف أغلب األحوال ال یظهر بصورة تشکيلية مستقلة يف  )اآلخر(لکن  من أبناء وطنه الذي ال یشارکه مهومه،
 قصائده علی حنو میکن تشخيصه و حماورته.
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 املقدمة. 1
بية املعاصرة أبحد فروع األدب املقارن و شغل الباحثنی و أفکارهم بدأ االهتمام يف الدراسات العر 

ضمن دراسة  اآلخر()و خاصة يف منتصف القرن العشرین برز جليا لدیهم و هي قضية األان و 
الصورولوجيا أي دراسة الصورة األدبية. ظهر هذا املنهج يف أدب الرحالت ضمن األدب املقارن 

یتحدد مفهوم دراسة الصورة األدبية من رؤیة األدب املقارن،  .األخری مث انتقل إلی األنواع األدبية
يف أدب األان أو متظهر األان يف أدب  )اآلخر(يف مجلة الدراسات املقارنة اليت تعين بتصویر متظهر 

و قد حظيت هذه الدراسات ابهتمام کبری يف الدراسات املعاصرة و توسعت و  .)اآلخر(
بنی العالقات  يفنظرا إلی أمهيتها  نقد األديب  السيما عند الغرب،أصبحت جزءا من دراسات ال

بلد  راعات، و أعمال العنف، فلم یعد أيّ عامل میوج ابلص يفننا نعيش األمم و الشعوب السيما وإ
ین. إن دراسة التمثيالت األدبية لآلخر، و مواجهتها بتمثيالت اآلخر مبنأی عن احلاجة إلی معرفة 

جدیدا و مثمرا يف الدراسات النقدیة و تشکل يف الوقت نفسه مسامهة قّيمة الذات تشکل منحی 
السيما عزالدین املناصرة املنزلة حتتل هذه القضية يف أشعار شعراء املقاومة  يف حوار الثقافات.

البارزة و ذلک بسبب أنه من شأن الشاعر احلدیث أن یکون مهتما بقضاای عصره و رغم 
التعرف  ین، رمّبا أدی هذااآلخر شعبه إلی ب التعریف سه ومعرفة نف ه حماواللنکسات اليت أملت أبمتا

 بنی األمم إلی التفاهم و البعد عن احلروب. 
يف شعره و  )اآلخر(یظهر أنواع یرمي البحث من خالل دراسة أشعار املقاومة للمناصرة أن  
و  )اآلخر(تفاعل األان مع ة فيبحث عن الصور العامة لألان أبنواعها املختلفةکما یربز کيأن ی

العام العريب إزاء  ول أن یلقي الضوء علی مسألة الرأيتوافقهما أو إختالفهما مع البعض و حیا
ذلک إلی عدم معرفة و هي قضية توجد علی نطاق ضيق و حمدود، رمبا یرجع السبب يف  )اآلخر(

؛ و من هنا دم رغبته يف معرفتهآلخر السيما الغريب و اإلسرائيلي معرفة دقيقة أو عاألان العريب ل
التفاهم بنی ی تؤّدي إلی األخر ین و الثقافات اآلخر معرفة إّن  أتيت أمهية هذه الدراسة حيث

اإلنسان أبخيه مع ظهور القيم اخلالدة کاحملبة و األخوة و اخلری، فرمبا  لثقافات املتنوعة و مواجهةا
نسانية و روب و العنصریة و ختلق عاملا أکثر إو ازداید األخوة و احملبة تنأی احل )اآلخر(معرفة 

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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 :التاليةأسئلة حیاول البحث اإلجابة عن 
 ؟ عها املختلفةو أنوا شعار املناصرةأ يفما هی مالمح صور األان . 1
 يف أشعار املناصرة؟ اآلخرما هي أنواع . 2

 أشعاره؟ يف اآلخرکيف یستحضر املناصرة .  3
دا من في، مستبعد استقرائها عارلوصف و حتليل األش اعتمد البحث علی املنهج املتکامل

من  موضوع الصورولوجياتتبع  علیحيث یعتمد السيما املنهج التارخیی ی األخر معطيات املناهج 
املنهج کذلک  حيث نشأهتا وصوال إلی العصر املعاصر و اآلراء املختلفة حول مفهوم اآلخر و

معرفة حقيقة کوامنه، کذلک یعتمد علی نظریة التلقي بوصفنا  النفسي بسرب أغوار نفس الشاعر و
 الشاعر الفلسطيين.   شعر من نیاإلیرانيّ  نیاملتلق

ر حيث أن العرب ذات عالقات قدمیة مع الروم و مل ینحصر الصورولوجيا يف العصر املعاص
ین يف آاثرهم کما جند صورة الفرس يف کتاب البخالء اآلخر الفرس و قام بعض أدابءهم بتصویر 

للجاحظ حيث قام بدفاعه عن العرب يف وجه الشعوبية املعتزة ابلساسانية. و يف العصر العباسي  
هلم األسباب لتصویر الثقافة و  و أسهل األخریکذلک کثرت عالقات العرب ابألمم 

يف آاثرهم کما جند يف آاثر ابن نباتة املصري و الشریف الرضی تصاویر عن األخری الشخصيات 
عن غری العرب و غری املسلم و  صورا بالد ایران و الشام و شخصياهتم. أو نری يف أشعار املتنيب

و العالقة  )اآلخر(األان و  الذي قام مبدحهم أو ذمهم علی أساس وصفه أایهم. إذن موضوع
بينهما و تصویر البعض عن البعض موضوع ذات عراقة يف األدب القدمی و ذات أمهية ابلغة حتی 

 منذ القدمی.
و العالقة بينهما و اآلاثر اليت تنعکس يف اجملتمعات  )اآلخر(موضوع األان و نظرًا ألمهية 

من الدراسات العربية  حول هذه املوضوعفقد أجنزت دراسات عدیدة  ملثل هذه الدراسات، نتيجة
 : ما یلي

عالقة  رصد الباحث يف هذا البحث. «يف شعر انتفاضة األقصی اآلخرصورة ». عاميماجد الن -
فعل األان الفلسطينية علی  حسب الزمان و املکان و کذلک درس ردة اآلخراألان الفلسطينية و 

نينی رمسوا لآلخر صورة ختتلف عنها يف أي أن الفلسطي . وصل الباحث إلی هذه النتيجةاآلخر
 يف فلسطنی ليس جمرد عابر أو ضيف بل غاصب لألرض و الوطن.  اآلخرمکان آخر ألن 
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جتليات األان الشعریة بداللة »(. -فليح مضحي أمحد السامرائي و الدکتور حممد شفاء عبدهللا) -
و  اآلخرفاهيم النظریة لألان و قام الباحثان بدراسة امل .«. قراءة يف شعر فدوی طوقاناآلخر

قان حيث أهنا جتلت جتلياهتما و يف القسم التطبيقي للبحث درسا کيفية جتلي األان يف أشعار طو 
ا لآلخر علی ميف کل مراحلها الشعریة و علی خمتلف املستوایت، مث حبثا رؤیتهجتليا واضحا و 

 وصفا مباشراً. و زمنه فوصفته اآلخرأساس أهنا عاشت فرتة زمنية يف مکان 

و دورها يف رسم و حتدید العالقة بنی الوطن العريب و  اآلخراألان و . (2007) إاید عماوي -
 اآلخر الغربالکاتب يف أربعة فصول يف هذا الکتاب إلی دراسة صورة العرب عند  قام. قد الغرب

تطرق إلی دراسة عند العرب و العالقة بينهما و يف الفصل الرابع خاصة ی اآلخر الغربو صورة 
 صورة الفلسطينينی عند الغرب و األمریکينی. 

. «يف شعر مصطفي حممد الغماري اآلخرصورة األان و ». (2008.2009) سالف بوحالیس -
و يف القسم التطبيقي  اآلخرقام الباحث ابلتعاریف اللغویة و االصطالحية للصورة و األان و 

يف أشعار الغماري و يف فصل آخر درس جتليات  خراآلللرسالة حبث عن جتليات صورة األان و 
من خالل بعض الثنائيات کاملوت و الزمان و املکان. إطار هذه الرسالة إطار  اآلخرصور األان و 

 ین. اآلخر منظم و ممنهج یساعد الباحثنی علی دراسة مثل هذا املوضوع يف اشعار 

قامت املؤلفة يف هذا الکتاب  .وائية عربية()مناذج ر  اآلخرإشکالية األان و . (2013) ماجدة محود -
بعد مقدمة نظریة يف طرح بعض قضاای الصورولوجيا بعمل تطبيقي يف هذا اإلطار حيث درست 

إلمساعيل فهد إمساعيل و روایة  بعيدا إلی هنايف عدة رواایت عربية کروایة  اآلخرصور األان و 
 ت الفارسية:لبثينة خضرمکي و غریها. و من الدراسا حجول من شوک

درآمدی بر تصویرشناسی، معرفی یک روش نقد ادبی و هنری ». (1388) هبمن انمور مطلق -
يف احلقيقة هذه املقالة تعترب من أهم املصادر النظري يف موضوع . «در ادبيات تطبيقی

 الصورولوجيا و تعریف مبادئها يف ایران و مؤلف هذه املقالة هو أول من أرسی دعائم هذه الرؤیة
من خالل األدب  اآلخرالنقدیة يف ایران. یقوم املؤلف بتعریف الصورة و بيان أنواعها، مث یعّرف 

 املقارن. 

صورة ماایکوفسکي يف شعر » .(1391) منظم و کاوه خضري خليل برویين و هادي نظري -
يف  تطرق الباحثون«. دراسة صورولوجية يف األدب املقارن»س بدالوهاب البيايت و شریکوبيکهع

هذه املقالة إلی تعریف علم الصورة أو الصورولوجيا، مث قاموا بدراسة تطبيقة لصورة ماایکوفسکي 
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الروسي يف شعر الشاعر العريب و الکردي و کذلک درسوا مواطن التالقي و اخلالف  اآلخرو هو 
 الروسي. اآلخريف تصویرمها عن هذا 

عزالدین ؛ لفنية يف شعر املقاومة الفلسطينيةالصورة ا» (.1392-1391) مریقادريالسادات مرمی -
الصور البالغية الراقية و  هذه رسالة املاجستری و قد تطرقت الباحثة إلی دراسة. «املناصرة منوذجا

 بينت مدی تفاعلهالتحليلي مث  -علی املنهج الوصفي ةمعتمدالتصاویر الفنية يف أشعار املناصرة 
  مع عناصر املقاومة.

لکثریة اليت تطرقت إلی هذا املوضوع و کذلک الدراسات اليت تناولت أشعار رغم الدراسات ا
دراسة صورة األان و ب لکنها مل یقم أي حبث حتی اآلنعزالدین املناصرة من وجهات نظر خمتلفة  

هذا املوضوع ليساعد املتلقي من  جاء هذا البحث و خیتاريف أشعار املناصرة، فلذلک  )اآلخر(
 .الکبری علی معرفة أشعاره و عامله الشعري أکثر عمقاً  أشعار هذا الشاعر

   

 النظرية املفاهیم. 2
صطلحات أساسية يف املوضوع جیب قبل الوصول إلی القسم التطبيقي للبحث هناک مفاهيم و م

 عنها و هي:  احلدیث
 

 الصورولوجیا .1-2
ها تطرق إلي اليت االتاجملو من أول  أو الصورائية حقل من حقول األدب املقارن الصورولوجيا

الذي  (1911) لولوجي الفرنسیفي، ال(Guy Michaud) األدب املقارن کما ذهب إلی ذلک غی ميشو
، یسميها علم الصورة و ینسبها لألدب أشرف علی العدید من الرسائل يف هذا االختصاص

 ان، املنتقد(Andrei Rosu)روسو و أندري ،(1925) (Claude Pichois) املقارن، و ذلک عند کلود بيشوا
)راجع الصور فرع حدیث من األدب املقارن ان اللذان یذهبان إلی أن دراسة الفرنسي ياناألدبي
 .(45 و44: 2013حممد، 

، إذ أن  و ثقافته و هویته حبميع مکوانته )اآلخر(دراسة الصورة األدبية لبلد  الصورولوجية تعد
 یسفر عن رسم )اآلخر(سه هبم. ختيل یقارن نفین و اآلخر اإلنسان یفکر دائما بنفسه و یتخيل 

نفسها. و تؤدی هذه املقارنة إلی معرفة الذات ب )اآلخر(رة له و ینتهی إلی مقارنة الذات بـصو 
تتعرف علی مواضع التشابه و اإلختالف بينها و بنی  )اآلخر(عندما تقارن الذات نفسها بـ

ابهلا؛ فإذا کانت صورة  يفی رمستها عنه و تقوم ابلتعامل معه علی أساس الصورة الت )اآلخر(
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و  واجهتهصورة اجیابية تقوم الذات ابلتعامل معه اجیابيا و إذا کانت سلبية تقوم الذات مب )اآلخر(
 اجلدلية معه و اثبات نفسها أمامه. 

 

 :موضوع الصورولوجیا. 2-2
د أاثر کثریا من اجلدل ذاته ق )اآلخر(لکن . )اآلخر(هو دراسة صورة األان و موضوع الصورولوجيا 

هو املضاد  اآلخرمفهوم »مفهومه و یرون أن يف و االختالف حوله، حيث أن الکثریین یتوسعون 
للذات و الوجه املقابل أو النقيض هلا، و أتسيسا علی ذلک، فإهنم یوسعون دائرة املفهوم حبيث 

وح و املهجو دإن اململک علی الشعر فذیشمل کل من یغایر الذات علی اإلطالق، و إذا طبقنا 
  .(5: 2011)عيسی،  «هم یندرجون يف هذا اإلطارو املرثي و املرأة و غری 

، اليت تطرقت يف   (Toni Morrison)1طوين موریسون )اآلخر(مفهوم يف  توسعواؤالء الذین من ه
ف يف اجملتمع األمریکي بوص )اآلخر(يف اخليال األديب، إلی دراسة  اآلخرکتاهبا النقدي، صورة 

نطاق األمة اإلنسان املوسوم ابلبياض و ليس األجنيب املضاد عن جمتمعها و ال خیرج عن  )اآلخر(
مشبال أهنا تزید  دافعان عن هذه الرؤیة، بل یعتقداليت تنتمي إليها و حممد أنقار و حممد مشبال ی

املفارقة مادامت تفتح أمامه إمکانيات التنقيب عن اخلصائص اإلنسانية »األدب املقارن غنی 
  .(5: 2009)موریسون، « مة الواحدةداخل بوتقة األ
ضمن اجملتمع  )اآلخر(یتميز عن غریه يف الرتکيز علی  الذي 2حيدر إبراهيم عليو کذلک 

من موقع  )اآلخر(الذین ینقدون من عکس علی الالواحد ذي السمة الفکریة و العقدیة الواحدة، 
 العرقية و احلضاریة ببعده اجلغرايف. 

األان يف اجلنس، و خیالف  حتت مفهوم األجنيب الذي )اآلخر(یدرجون  و الکثری من الدارسنی
 يفموضوع الصورولوجيا »  اإلنتماء الدیين، و الفکري ببعده اجلغرايف  کما یقول انمور مطلق

مدرسة  يفأعمال شاعر أو کاتب أو  يفاألدب املقارن هو دراسة صورة بالد و أشخاص أجانب 
ن وجهة م اآلخرإن مفهوم » :أو یقول فوزي عيسی (.122: 1388)انمور مطلق، « زمنية.و فرتة 

عين به: األجنيب املضاد للذات العربية و الذي فرضت الظروف السياسية نظران یبدو أکثر حتدیدا فن
 «و اإلجتماعية و اجلغرافية و احلضاریة أن یکون اتصال و متاس و عالقات و جوار بنی الطرفنی

، یقصد من خالل األان، مقدمة علم اإلستغراب، کتابهسن حنفي يف  حأو مثال  .(5: 2011)
بينهما حيث  قدمیهو اجملتمع الغريب و العالقة و التعامل  )اآلخر(اجملتمع اإلسالمي الشرقي و 

و أحد مصادر املعرفة  و قد بدأ الرتاث الغريب یکون أحد الروافد الرئيسية لوعينا القومي،» یقول
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ابستمرار حاضرا يف وعينا القومي و يف موقفنا  اآلخرقافتنا العلمية و الوطنية. و قد کان باشرة لثامل
 )اآلخر(و اجلدال حول مفهوم  .(15: 1991)« ن حتی حمدثي الغرباناحلضاري منذ قدماء اليو 

 مل یزل ابقيا. 
األجنيب  صور علیاملق ه األوسع أي غریيف اشعار املناصرة مبفهوم )اآلخر(درسنا و ها حنن 

دث اختالفات عدیدة بنی و أن حت لذات الشاعر، ألن الذات میکن أن تنقسم علی ذاهتااملضاد 
أبناء بوتقة األمة الواحدة و ذلک علی حسب اخلصائص اإلنسانية املفارقة و کم من صراعات 

دة ذات رؤیة طبقية حدثت عرب التاریخ يف مجيع اجملتمعات. فکيف ال میکن اعتبار أبناء أمة واح
علی هذا االعتبار  )اآلخر(رمبا ال تندرج دراسة   )اآلخر(ألبناء أمته من قبيل  ةبل معارض ةخمتلف

ضع خمتلفة ادراج أبناء الوطن الواحد ذات رؤیة و مو إضمن األدب املقارن لکنه ال نقاش حول 
 . راسات األدبية و النقدیةيف الد )اآلخر(ضمن 

 

 أنواع الصور .3-2
قسم إلی قسمنی: إما صور مباشرة و إما غری نلتی ندرسها من خالل الصورولوجيا تالصور ا

و  )اآلخر(مباشرة بـمباشرة و عن طریق الواسطة. أتتی الصور املباشرة من عالقة و تعامل األان 
أتثری شعب يف آخر و ترکيز أدابء »و حیصل عن طریق  ثقافته يفو  )اآلخر(بلد  يفالعيش 

لی تصویر الشعب املؤثر يف فن أديب معنی کالروایة، أو القصة القصریة، أو الشعب املتأثر ع
علی  لصور غری املباشرة فهي الصور اليت أتيتأما ا .(69: 1986)حنون، « املسرحية، أو الشعر

ریب بل و مل یواجه ثقافته من ق )اآلخر(بلد  يف. مثال الشاعر مل یعش األخریأساس الصور 
الکتب  يفآاثرهم أو علی أساس ما قرأ عنه  يفون اآلخر قدمها  اليت یصوره علی أساس الصور

ويف هذه احلالة یکون الرتکيز علی حياة الکاتب، و مدی صلته ابلبلد املقصود، مث یبنی  » .األخری
حد کانت الصورة اليت رمسها  رأی البلد رأی العنی، و إلی أي کيف استقی معلوماته أو کيف

 .(90: 2003)هالل، « بةلذلک البلد صادقة أو کاذ
 

 لغًة و اصطالحاً  اآلخراألان و  .3
 األان. 1-3

تعریفها مثال قول ابن سينا:  يفضمری املتکلم و هی أعرف املعارف. قد ذکر العلماء عبارات عدة 
 نفس ال»و قال الرازی  (183: 1952)ابن سينا، « املراد ابلنفس ما یشری إليه کل أحد بقوله أان»

 .(72: د.ت)« أان املشار إليه بقويل معنی هلا إال
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االفعال املتعمدة أي یدل علی ذات  األان مفهوم فلسفي»: فيعجم الفلسامل يفو جاء 
 .(103: 2009)حسيبة،  «أتخذها الشخصية ابحلسبان و تتحمل مسؤوليتها فعال اليتاأل

فکاره جتاه کل ما ، و مشاعره و أنسانيةلذات الشخصية اإل اجلانب الواعيإذن املقصود ابألان 
ل بنی ذات الفرد متثل حلقة الوص أي هي خارج عنها و حیيط هبا سواء أکان مادای أم معنوایهو 

، و ذلک ألن العالقة بينهما )اآلخر(ال من خالل و العامل اخلارجي، وال میکن لألان أن تظهر إ
ان و حیدد هویتها هو ولکن ما یربز األ )اآلخر(و األان يف األصل جزء من  متالزمة، و مستمرة

 أفکارها و نظرهتا و فلسفتها و رأیها املتميز. 
به و مجيع ما یتعلق فکاره جتاه کل ما حیيط األدب ذات األدیب و مشاعره و أ يفیعترب األان 

رض و املوطن و الثقافة و العادات و غری ذلک مما یشکل هویة ذاک به ذات األدیب من األ
ک األان لإلقدام أو عدمه و العناصر املختلفة التی تشکل اهلویة و حتر األدیب کما یذکر  املناصرة 

اللغة، العرق، الدین، التاریخ املشرتک، اللون، الطبقة، اجلنس و املکان تلعب أدوارها » ن یقول إ
 .(33: 2004)« حتریک اهلویة حنو األمام أو حنو الوراء يف

 

 أنواع األان. 2-3
 مشاعره.حول نفسه و دور أي أان الشاعر و احملاور اليت ت: ةیو الشخص ةألان الفرديا .1-2-3

 

النفسية، بل  و أغراضه هعن عواطفمبعنی أن الشاعر ال یتحدث : ةاألان اجلماعی. 2-2-3
 یقصد من خالل األان جمموعة من أمثاله يف الزمان و املکان املعنی إما من أبناء شعبه أو الغری. 

 

حدود الزمان و املکان املعنی و احملدد و  الذي یتجاوز: ةشريو الب ةنسانیإلاألان ا. 3-2-3
 ،عي کدکينفيش :)راجع یدور حول البشر بشکل عام نسان و مشاکله و مامسری اإلالذي یطرح 

1380: 87-89.) 
 

 اآلخر. 3-3
 أو  «املختلف»عرب عنه أیضا بعدة ألفاظ کـلسان العرب و ی يف اللغة کما ورد يفمبعنی الغری 

و « هو»و « هي»و « أنت»، مثل األخریالضمائر ن البعض إ و یقول «املتميز»أو  «یراملغا»
سليماين، ال :)راجع «األان» يف مقابل «أان-لال»أو  )اآلخر(إشارة إلی  يغریها من الضمائر ه

2009 :91). 
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اجتماعی بطبيعة خلقه و ال میکنه العيش بوحده دون أن یتعامل و  کائنال ریب أن االنسان  
. و یقرر عالقته بقطب الغری يفقطب األان ال یستطيع أن یعيش إال »ین إذ أن اآلخر واصل مع یت

ین مبعنی أن اآلخر ع ین هو نفسه صورة الوجود ماآلخر أن الوجود بدون  (Martin Heidegger) هيدجر
انفصال عن عامل الغری... و کما أنه ليس مثة ذات بدون  الشعور الفردي ال ینطوي علی أيّ 

 .(153: د.ت)ابراهيم، « عامل، فإنه ليس مثة ذات بدون الغریال
اجلنس أو اإلنتماء  يفليس من خیالف األان  )اآلخر( أن )اآلخر(یلفت النظر يف قضية األان و 

و  اشخصية الفرد نفسهل ، بل میکن أن تکون الذات خمالفةالدینی أو الفکری أو العرقی فقط
یستطيع املرء أن یکتشفها و یتعرف عليها من خالل هذه ا، حيث منشطرة علی نفسها و جیادهل

بعض األمور   يفا لکنه خیالفه دینا و عرقا و فکر  مع األان مشرتکا )اآلخر(ادلة. أو رمبا یکون اجمل
األفکار املتعددة، یقابله االختالف أیضا مع  يفین اآلخر شرتاک مع اإل»کما یؤکد املناصرة أن 

ا، یفرتض أن ال نشاهد الربع املآلن من الکأس، و ننسی عطش أفکار کثریة. هلذ يفین اآلخر 
 .(46: 2004)« الکأس يفالفراغ الباقی 

األدب هو کل ما حیيط ابلشاعر و کل ما هو خارج و خمتلف عن ذاته، و  يف )اآلخر(إذن 
مرکب من السمات اإلجتماعية والنفسية والسلوکية والفکریة اليت ینسبها فرد ما أو مجاعة »هو 

هو الذی یقع مقابل األان  )اآلخر( .(6: 2006)ایسنی، « ین الذین هم خارجهااآلخر لی إ
 )اآلخر(عن طریق العالقة مع  و )اآلخر()الشاعر( و یتضح لنا مالمح هویة األان عند لقائه مع 

حنی جند اللقاء  يفسرع إليها العطب و اجلمود، فيالعزلة عنه، جتعلها ذات بعد واحد، إذ إن »
السابق  يفو کما أشران ( 17: 2013)محود، « بعادا مرکبة، تنفتح علی أکثر من عاملمینحها أمعه، 

لکل هویة عناصر خاصة و متعلقات حنو اللغة و العرق و الدین و الثقافة و العادات و غریها. 
 هذه العناصر التی تقع مقابل عناصر األان و تبدأ اجلدلية و احلوار )اآلخر(طبعا متتلک شخصية 

 األدب.  يفبينهما 
 

 اآلخرأنواع . 4-3
ارج عن ثقافة األان )الشاعر( و خیتلف اخل )اآلخر(: )اآلخر(هناک نوعنی من اجلدیر ابلذکر أن 

األجنبی املضاد للذات العربية و الذی فرضت الظروف  »عنه لغة و ثقافة أو بعبارة أخری هو
کون هناک اتصال، ومتاس، وعالقات، وحوار السياسية و اإلجتماعية و اجلغرافية و احلضاریة أن ی

الذی ال خیتلف عن  )اآلخر(هو موضوع األدب املقارن و و  .(5: 2010)عيسی، « بنی الطرفنی
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األان )الشاعر( ثقافة و لغة و جنسا، بل رمبا یکون من أبناء وطنه لکنه صاحب فکرة و رؤیة 
ین يف جمتمع واحد، اآلخر خٍص ما مع علی هذا التعریف میکن إعتبار عالقة شخمتلفة عنه؛ بناء 

مضادا وعدوا ألان و هذا  )اآلخر(، وليس من الضروري أن یکون )اآلخر(من ضمن عالقة األان و
 معناها العام.  يفهو موضوع الصورولوجيا  )اآلخر(النوع من 

 

 أشعار املناصرةيف  اآلخرجدلیة األان و . 4
و ور رمسها لألان ري و الکشف عما حیمله من صعزالدین املناصرة الشعمل قبل الولوج إلی عا

اإلشارة إلی ، کان البد من )اآلخر(تدل علی جدلية األان و  من خالل أبرز قصائده اليت )اآلخر(
منها صدمة اإلستعمار عند الشاعر و الظهور يف أدبه،  )اآلخر(يف تشکيل صورة عوامل عدیدة 

، الطرد من تمع القاسيو اجمل ةاحملبط ةلسياسي، و الظروف ا1967السيما بعد نکسة حزیران عام 
بسبب طبيعة األدب املقاوم و األدب  اإلجیازأو بشکل عام إذا أردان  الوطن و اإلحساس ابلغربة

کان روایة أو شعرا، إذ یتسم ابلواقعية االشرتاکية و یهتم مبا جیری الفلسطيين أبنواعه املختلفة سواء  
 .املتعلقة ابلشعب الفلسطينی و األرض احملتلة اجملتمع و حیاول طرح القضاای يف

تتمتع خبصوصية و متيز و هي  )اآلخر(إن نظرة األدیب إلی العالقة اإلسرتاتيجية بنی األان و 
صدیق و  )اآلخر(ـو طبيعة مکوانهتا اخلاصة، ف تنبع من الطبيعة الوجودیة و احلساسة ألان األدیب

و إذا متکن منا  ، و عدوه قلوبنا و أخذان منه ما یوافقناو فتحنا ل عدو لنا، صدیق إذا متکنا منه
 . اليت توافقه نا يف احلالوضعنا نفوس و اه قلوبناوهبن

طبيعة املوقف الشعري و احليايت و عزالدین املناصرة تقوم علی  و رمبا کانت عالقة األان عند
صرة میيل إلی املثاقفة و يث أن املناموضوعية ح و ةفيتنهض علی مواقف إنسانية و وجدانية و ثقا

ق املثاقفة و اجیاد املثاقفة بنی األمم و الشعوب عن طری يففهو یساعد ین اآلخر احلوار أکثر من 
و العدو الصهيوين الذي  علی احملتلمن غضبه  ة، لکن هذا امليل ال خیفففيالتعامالت الثقا

غذینا احساسا ته بصور يف کثری من قصائد )اآلخر(، فهو یصور شرد أهلها اغتصب فلسطنی و 
و احلقيقة أن اغتصاب هذه  مواطنوهو شّرد  غتصب و احلزن إذ یری وطنه احملبوب املعميقا من األ

ة بل ابلنسبة للشاعر العربی سلب حلریته وهبجته فلذلک فياألراضی ليس جمرد اغتصاب قطعة جغرا
ات التی تستخدمها حیرص املناصرة علی کشف حقيقة العدو الغاصبة و األلفاظ و التشبيه

و  عمق احساس الشاعر ابألمل بعدما یشاهد أن وطنه یکاد ینهار لموضوع و تعرب عنل ةمالئم
 سّببه االحتالل.شری إلی الدمار و اخلراب الذي مجيع الصور ت
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 أان يف أشعار املناصرة املقاومة. 4-1
بعاد جدیدة یکشف لنا عن أ التمرکز سه ابرز يف کثری من أشعاره و هبذاإن مترکز املناصرة حول نف

ی الذات و التعبری عن مشاعره هو بروز ضمری لمن أبرز طرق مترکزه ع. لواقعه و عناصر هویته
الضمری الشخصي املوسع الدال علی  أي «حنن» و الدال علی املفرد أي «األان» بشکلیاملتکلم 
 .(77: 1988 اغر،د :)راجع لتماهي مع اجلماعةي یستخدمه األدیب أو الشاعر لالذ اجلمع

دراسة ضمری املتکلم ذات أمهية ابلغة يف الدراسات النقدیة األدبية ألنه أبرز طریق يف التعبری 
« هذه األان ال تکتسب حقيقتها و طبيعتها إال من خالل اخلطاب»عن الذات تعبریا لغوای لکن 

 مطلقا و ليست متتلک سلطاانفاألان من حيث منزلتها يف اخلطاب، ال  (107: 2006)الشاوش، 
 .)اآلخر(تواصل مع الما ینعقد له من عالقات فيصرفا و ال تدرک وظيفتها إال  متکلمة

 «شریة خروجأت»نری کثریا من مناذج بروز األان عند املناصرة يف أشعاره، مثال يف قصيدته 
 حيث یقول: 

، أَ  لفَ خَ  ق  ش   عاأانَ نی/ ط   وَ  یذ  ب  ن نَ م   ق   عاش  أانَ  .... ايب  ذَ عَ  نیَ رحَ  تَ ال أَ منی/ علَ  تَ و، و الشک  اببک 
 3ج  رَ دَ  ه  ين/ لَ ز  احلَ  مان  ذا الز  هَ  ئر  لی ب  إ   دّ يؤَ تـ   /ةدَ واح   ة  رفَ ش   ه  ری، لَ ب  کَ   جن  ضاؤک  س  فَ  /ر  ظ  نتَ أَ  ة  رفَ ی ش  لَ عَ 
 ة  ورَ سط  أ   ک  أن  نی/ کَ اسَ  لیَ ا ة  عشَ ، أو رَ حر  البَ  ة  ی  ن  ج   ک  أن  ر/ کَ طَ ن مَ م   ة  الَ ي إلی صَ فض  ، ي  لبَ القَ  4لَ کحَ أَ 

 وب  ج  وح/ أَ ن   وفان  ط   بلَ  قَ وح/ أانَ ن  أَ  س  خَ  نذ   م  ة/ أانَ دَ نا، شاه  رح  ی ج  لَ عَ  وح  ر   ک  أن  منی/ کَ ال  احلَ 
 ة/...ریَ خ   األَ مات  ل  ي کَ ع  یين، اسَ ع  اسَ ، فَ داً غَ  نک  عَ  ل  رحَ أَ ة/ سَ يرَ ز  أو جَ  ة  احَ ن وَ عَ  ل  سأَ ، أَ اريک  حَ صَ 
 .(2/113 :2001ملناصرة، ا)

ة حتمله فيليت تلح علی ذهن املناصرة و خياله هي اخلروج من وطنه عن قریب و کيلفکرة اا
هذه القصيدة  صورة األان الفردیة من  يف . یکشف لنا الشاعراملتعلقاتالبعد عن الوطن و عن 

وعد األخری له و جیب نفسه، حيث هو الشاعر عزالدین املناصرة، قد طرد من الوطن و الغد هو امل
و إحساسه ابحلزن و األمل و الوحشة و عکس أزمة الذات اليت صور لنا معاانته فيأن یرتک موطنه 

يف مثل هذه الصورة نستدل نتيجة إحساسه ابلغربة و البعد عن الوطن احملبوب.  ،ازدادت حدة
ساس کل فلسطيين األان اجلماعية أیضا ألنه یصف احلزن و األمل و هذه احلاالت هي إح علی

 مطرود من الوطن.
 يف مکان آخر یرسم املناصرة صورة عن األان الفردیة و یقول:

 ة  لَ حمّ امل   جاج  الز   ن  ف  س   بطان  ق   /ت  یّ  املَ  حر  البَ  د  فیحَ  وَ  نعانَ کَ   شجرة   لیل  ة/ سَ رَ ناصَ ين امل  زالدّ  أان ع  
 وَ ه   /ة  یَ ال  الد   لَ رمَ یم إلی ک  عَ ين نـ  ن بَ م   /لَ سائ  رَ  وَ  وزاً م  ر   ل  ح  ، أَ ائر  کالطّ   الَ  العَ  ن  د  يف م   ر  ساف  أ   /وف  ر  ابحل  
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و ال  /هر  امل  کَ   یل  ه  صَ  یة  قال  ت  بر   ة  مَ  عاص  مي يف  دَ  الل  ابء/ شَ رَ الغ   ود  ن  اجل   ری  ساط  بَ  تَ تَ  د  د  مَ تَ ي يَـ  الذّ لب  قَ 
  .(356 /1 :2001)املناصرة،  ة  ل  ذَ مَ  لیل  الَ  ری  غَ کوی ل  الش  و/ فَ شک  أَ 

، و هذا األمر ذات عراقة اترخیية ةولد املناصرة يف مدینة اخلليل، إحدی مدن فلسطنی احملتل
 احلالية و املریاث القدمیةو البحث يف آاثر احلضارة  إنشاء العالقة بنی ماضيه و حاضره.ی إلی أدّ 

لشخصية الشاعر ابعتباره  تواجدا کامال تيف هذه األبيا العالقة بينهما. نشاهد إنشاءعان و لکن
حيث يف مونولوج داخلي یعّرف هویته ملعرفة نفسه  وریة اليت متسک بزمام األحداث،الشخصية احمل
کد صفة من أهم صفات املقاومة و قه ليؤ عر یضيف إليه وصفا ذا داللة و هو فخره ب و مریاثه، و

یصبح کنعان مفهوما للهویة و » .إلی مریاثه و مریاث کل فلسطيينّ  ابإلشارة الصراع ضد اإلحتالل
بطاقة هلویة الشاعر يف هذه األبيات. جیعل املناصرة الشعر عنواان حلياته حتی یعلم القادمون أنه 

 (.300: 1392ون، اآلخر )فالحتی و « من طائفة کنعانينی، املالکون احلقيقيون لفلسطنی
ابرزة يف أشعاره املقاومة و ذلک  ميزةإن متسک املناصرة مبریاثه الدیين و التارخیي و األسطوري 

حتقيق مبدأ التواصل املتوارث مع األرض، التواصل مع التاریخ، التواصل مع احلضارات » هبدف
 «القدمیة اليت نشأت يف أرض الوطن، و أخریا التواصل مع کنعان، کنعان الرمز و الداللة معا

سم املناصرة عناصر هویته يف کثری من و املواریث جزء ابرز من هویة الفرد. یر  (18: د.تأبولنب، )
. فهو یصور عناصر ه و یصور لنا مدی متاهيه مع الرتاثآابئ ه و عراقة رقأشعاره حتی یشری إلی ع

 األان الفردیة و یقول: 
ال َیة   َجفرا  6قَلع  مَ يف    َأحر َف َجدّ ي/ م ن َحقل  اآلرامي/ م ن َحَجر  ر خام   5و َسأرَضع  م ن َلََب  الد 

  .(1/41 :2001املناصرة، ) .../7َکنَعان یة/ ع َنب  داب وق ي  ال
 و يف مکان آخر یقول:

 يح/ ث   الرّ   ضَ قب  ن تَ ب َ  یکَ لَ ي/ عَ اح  نَ جَ  باح   الص  ر يف  ط   يَ ذا لَ إ  فَ  ة/دَ واح   قة  نطَ  ب َ دانَ ل  سیح/ و  املَ   وَ انَ أَ 
یاء/ األنب   ب  نَ ن ع  م   ض  ضمَ تََ  أَ أانَ  یان../ وَ سیح راع  املَ   وَ انَ ة/ أَ دَ البار   ة  هوَ  القَ يف   فل  الت   عَ ي/ مَ راح  ج   م  ش  تَ 
سیح/  و املَ جوس/ أانَ املَ  دَ یان ض  یح/ راع  س   و املَ .../ أانَ /یلل  الَ  اء  سَ  ربَ ول، ق  و الط   وح  الر  غ ار  فَ 
)املناصرة،  ولغ  امل   وش  ی  ی ج  رائ  ت وَ کانَ   ول/ وَ ی  راء ال  ران وَ ر  ج   ری/ ث   سام  املَ  ث    وک/لی الش  ا عَ ینَ شَ مَ 

2001: 1/ 666). 
فهو یشری ، األان يف هذه القصيدة تتسم ابألان اجلماعي و ال یقصد شخصية الشاعر فحسب

مشينا علی الشوک، مث املسامری، جرران وراء اخليول، ورائی جيوش املغول إليه ببعض اإلشارات کـ)
ساءل: من هو عامل مشيهم علی الشوک و املسامری، ما القصد و..( و هي بدایة جتعل القارئ یت
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إلی ذهن القارئ املصاعب  جتلبمن جيوش املغول؟ و ما عالقتها ابلشاعر؟ کل هذه التساؤالت 
رمز املسيح قد شاع  و املشکالت اليت حتملها الشعب الفلسطيين من احتالل الوطن و الطرد منه.

ذه اتية و قضاایهم املوضوعية هبمهومهم الذ عراء یربطونربی املقاوم و راح الشفی الشعر الع
الرتاث الدینی املسيحی مبا حیویه من عذاابت الصلب و مفاهيم التضحية »الشخصية الدینية ألن 

و مهومه و تضحياته،  یة املتناغمة مع عذاابت الفلسطيينو الفداء غنی ابإلحیاءات و الرموز الشعر 
، ()املقاتل الفلسطيينو الفدائي  )املسيح(املوضوعي بنی الفادي  ک درجة عالية من التطابقو هنا 

 ة ، و املعجزة فی احلالتنی هيذروة العطاء و املوت من أجل أن میتلک املعجز  نفکالمها یصال
یرسم املناصرة يف هذه األبيات األان اجلماعي الفلسطيين  (71: 1977أبونضال، )«اخلالص لآلخرین

 و مهومهم مبصاعب املسيح.  و قد شارکهم يف مصاعبهم
إمنا یصور الشعر الفلسطيين يف أغلب األحيان وجهنی للشعب الفلسطيين: وجه اإلابء و وجه 

 متثيال جيدا. الوجهنی يف حياة الکفاح الفلسطييناملعاانة. لقد مثل أشعار املناصرة املقاومة هذین 
 و الکفاح اجلمعي و یقول:  هذا اإلابءفهو یصور لنا 

، کَضفائ َر أمي، حیمیين/ م ن َمَطر  األّّیم  الَصعَبة/ أخَهمَ لن يَف َضر  ين أَحد ، غرَی الزيتون/ شجر 
/ مثل میاه  َخلیج  الَعَقبَ   .(2/360 :2001املناصرة، ) شجاعاً صلباً، کاَن، کما الزيتونو  /ةأخَضر 

و القوی احملتلة  لقد جری حب الوطن يف عروق مجيع الفلسطينينی و يف حياهتم. أما الصهاینة
حبهم ألهنم قد جاءوا من مکان آخر و هم أجانب. ال یقصد املناصرة من ضمری  ونال یفهم

يف یفهمين نفسه فحسب، بل هو یصور لنا إحساس کل فلسطيين يف التشبث  ةمتکلم الوحد
صالته من خالل استخدامه الزیتون. إإشارة إلی عراقته و  ابلبقاء من جانب و من جانب آخر

ن الغوص يف أعمال املناصرة، ینبئ عن وجود عوامل يف الوجود الفلسطيين، جتعله غری قابل إ»
للفناء، علی الرغم مما بذله الصهاینة، و قوی االستکبار العاملي، لتفریغ األرض من أهلها، و تفریغ 

يين الفرد الفلسطيين، من متاسک حروفه الفلسطينية، و تفریغ أجبدیة الوجود من الشعب الفلسط
 إذن األان يف هذه القصيدة األان اجلماعي الفلسطيين.  (11: 2006)عبيدهللا، « أبسره

و لکل منها ميزاته اخلاصة، لکنه هناک  ه و تعالی قد خلق الکائنات متميزةإن هللا سبحان
یکتفي املناصرة يف  بعض املشرتکات بنی مجيع أبناء البشر من أي بلد کان و من أي ثقافة. ال

الفردي و اجلماعي فحسب، بل یصور أحياان األحاسيس البشریة العامة و جیعل  ابلبعدآاثره 
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 و الرفض، و الرجاء،و جماال للتعبری عن هذه األحاسيس املشرتکة کاخلوف، خاصة أشعاره 
 یقول:  الغربة و غریها.  فنراهو التحدي، 

ي م  نَ  وَ  عرَ الشّ   ث  بعَ ابء/ نَ رَ الغ   يواد  يبان ب  ر   غَ ان  إ  ، ت  ارَ جَ  /8یبس  عَ  بَ اء ّی قَ ودَ الس   ة  ربَ  الغ  تين  لَ کَ أَ 
 ينّ  ي عَ غ  بل  هوب/ أَ الس   امات  ّی حََ  ة/امَ حَ  وماً نا يَ ه   ب  ی القَ لَ ت عَ ر  ا مَ ب  یب/ ر  ص  ي الَ اد  ها الوَ أي   /9ةرَ نق  أَ 

   .(29 /2 :2001)املناصرة،  ...یبب  لحَ  ل  وت  مَ  بلَ یة/ قَ ح  الت  
الواقع النفسي الذي میکن أن یصاب به  أمامهذه القصيدة ال نلبث أن جند أنفسنا  نقرأملا ّ 

ليس فقط الشاعر بل کل إنسان وقع بعيدا عن وطنه إما اضطرارا أو إختيارای و هو الغربة و 
کلهم؛ فلذلک   البشرأبناء نی اإلحساس حباالت نفسية خاصة و مؤملة يف الغربة و هذا مشرتک ب

بة و هذه التجربة ذه الصورة من نوعه اإلنساين و البشري ألنه قد وقع يف عامل الغر األان يف ه
 ،من جانب آخر میکن اعتبار األان من نوعه اجلماعي و بنی مجيع أبناء البشر متعددة و متداولة

هذا اإلحساس املؤمل و هذا اإلمعان يف الشعور ألن الفلسطينينی خاصة مشرتکون مع الشاعر يف 
)أکلتين، الغربة السوداء، قرب عسيب، وادي غرتاب و اإلحساس هبا و اليت تؤکدها ألفاظ مثل مبحن اال

 )املنفی( و الشاعر ال )اآلخر(التصدع و الصدام بنی األان و  هذاهي اليت ولدت  الغرابء، املوت(
 تبلغ حتيته إلی موطنه.  یوجد من یتجاوب معه إال احلمامات اليت

 و يف مکان آخر یقول: 
َأوج ه نا يف ن ؤّذن  يف املؤمننی، و  /علینا/ و صاَرت نواف ذ ه  م غلقة ملاذا إذا جاَر هذا الزمان  .../ 

/ و َأدم ع   ر َقة ؟!!/ و آذان نا ابنتظار  الذي سَ الّرمال  وا ّی نا کالَلظی ُم  َید ق  الَنواف َذ عنَد املساء/ َلَقد َعب 
ع  أطفاَلنا من هود اجلبال/ و نرتَقب  الس ف َن املار قة/ جّرة  الوف، نرض   ان/ نؤّذن  يفأيب/ ل َیعَتل قوا غریَ 

 .(2/330 :2001)املناصرة،  ،... بریوت  ت عل ن : کنعان ماتت نادينَ 
ل لتشکل رؤیة املناصرة يف تتوزّع هذه القصيدة بنی جمموعة من املشاهد اليت تتنامی و تتکام

تکلم مع الغری هو اإلنسان بشکله العام. املسائر ضمائر  يف علينا و «ان»اهلدف من  املنفی.
جور  صور املناصرة يف هذه األبياتی العيش يف املنفی.نسان الذي یطرد من وطنه و یضطر إلی اإل

و غرضه من جور الزمان هو  ابلذي یغلق النوافذ أمیا إغالقو یشّبهه  املنفيّ  الزمان علی اإلنسان
أن حیصر   الذي جیعل املنفيّ  و اليأس املنفی. مث یصور حالة اخلوفالطرد من الوطن و العيش يف 

 و یضّيق دائرة انتشاره حتی کأنه حمصور يف جرّة. املنفّي الذي یؤّذن لکنه ابلوجه الذي کالمه
ب العيش ه الصور اليت تبنّی مدی اليأس بسبهذ يف الرمال. فأنی لذلک األذان أن یسمع؟  أخفاه

  بناء البشر کلهم. يف املنفي مشرتک بنی أ
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 يف أشعار املناصرة املقاومة:  اآلخر .2-4
، املختلف عن الشاعر لغةً  )اآلخر(أی  )اآلخر(جند کال النوعنی من  )اآلخر(و يف البحث عن 

الذي ال  )اآلخر( وطنه و أراضيه مث هو عدوه الصهيوين الذي احتل ولوجيا وئو اید فةً ، ثقااً دین
و هو من أبناء وطنه لکنه خیتلف عنه يف موقفه من االحتالل و  فةً ثقا و و دیناً  لغةً  خیتلف عنه

 . الوطن احملتل
و سلبية يف صور  )اآلخر( يف أغلب األحوال یستحضر نراهمن نوعه األول  )اآلخر(يف دراسة 

 قصيدة یقول:يف  ابلوحشية و االفرتاس و غریها من األوصاف السلبية، مثال طهیصفه ابوصاف ترب
 ست  حسَ أَ  جه/ وَ وَ ل   جهاً وَ  رَ ناج  الَ  أيت  هات/ رَ اجل   یع  ن جَ  م  ن  ر  اص  ت ت  باع/ و کانَ  الضّ  تين  هاجََ 

 هت  اّت َ  ين/ ث   شر  ع   لف  لخَ ل   رت  منی/ د  الیَ  وبَ صَ  رت  مال/ د  الشّ   وبَ صَ  رت  ون/ د  ی   الع  يف   10هازَ رَ م  
 هاتیع اجل   جَ وَ نَ  ارَ النّ  قَ طل  أن أ   ررت  قَ بات/ فَـ نَ  اجلَ و يف   روم   کَ لفَ و خَ  وم  ر   کَ  األمام/ أمامَ يف   یة  ناح  ل  

 (.338 /2 :1200)املناصرة،
الذي هو العدو  )اآلخر(یرسم الشاعر يف قصيدة هامجتنی الضباع، صورة عن نفسه و 

عالقة الغاصب ابملغتصب؛ حيث  دة ذاته إلی أن العالقة بينهما هيالصهيوين و یشری يف القصي
ه العدو الصهيوين ابلضباع اليت حاصرته من مجيع اجلهات و ترید أن تقتله ابخلناجر و أنه شب

ل هذه مث وإشارة إلی احتالله وطنه.  یعتربهم من أهل الروم الغزاة القساةتطرده من وطنه. مث 
 حيث یقول يف قصيدة تل نراه کثریا يف اشعار املناصرةو الصهيوين احملاألوصاف و التعابری عن العد

   أخری: 
 د   ال تول  ة  غلَ ر/ البَ ک  الس   صب  ن قَ ولد م  ال ي   11م  لقَ عَ نعان/ الن کَ ال م  سَ نجب عَ ال ي   ح  ال  املَ  حر  البَ  

 ل  رحَ ال تَ  أس/ األفعیلفَ إال اب   حراً لي ج  ال ت   یاألفع / أفعیب  نج  ال ت   ة  ط  ة/ الق  ضبَ  الَ ی يف  رعَ يَ  هراً م  
  .(1/56: 2001)املناصرة،  أسالر   عَ ط  ن ق  رحل.../ إال إ  ال تَ  فعیی/ األیقَ وس  مل  اب  

رمزا لالستعمار و االحتالل الذي جیب  ابألفعي شبه الشاعر يف هذه القصيدة قوات اإلحتالل
أیيت استخدام هذه اجلمل املنفية  لفلسطيين.ااستخدام القوة يف سبيل طرده و إخراجه من الوطن 

حلقيقة اليت یراها الشاعر، حقيقة قطع األمل من العدو حيث ال بال النافية ليؤکد علی مشولية ا
 املعادل املوضوعي لذلک املفهوم.  م خریا إليهم و تظهر صورة األفعییقدّ 

 أو يف قصيدة أخری یقول: 
 لب  ن قَ ة/ م  حابَ سَ  طن  ن بَ / م  نعان  الکَ  ر  طَ املَ  ر  م  نهَ ي يَ أس  لی رَ ي/ و عَ البَ  يرَ نز  هذا ال   ع  أقار   لت  ما ز  

   .(1/75: 1200)املناصرة،  ينم  مل  لَ تـ   شتار  یين عَ ة/ أتتابَ الغَ 
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 يف صورة اخلنزیر الربي یتجلیالذي  )اآلخر( صورة مقارعة الذات و يف هذه القصيدة یتجلی
فهو عدمی الرمحة و عدمی الشعور و یوحي  نظرا التصافه ابخلبث و النجاسة و عدم الشعور

، و عشتار رمز یهطل من جانب السحبر کنعاين، املطر الذي ابلوحشة و الشاعر حتت مط
. حتمل هذه الصورة، أي املقارعة و الضرب مع متد حنوه ید العونأسطوري للحب و احلرب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مفهوم الرتدد بنی األمل و اليأس.  ااخلنزیر الربي حتت مطر کنعاين من جانب عشتار يف ثناایه
 أو يف قصيدة أخری یقول: 

ساء/ ال املَ  لب  ن قَ م   ل  طت ذاب  العَ  ارَ أشجَ  رأيتَ  تاء/ وَ الشّ   آفاقَ  ينَ راتد  تَ  و أنتَ  تاء  الشّ   جاءَ 
ر/ طَ ي املَ هم  و بن يَ دع  جوز/ يَ  العَ ت  د  جَ  لبَ ال قَ ساء/ املَ  وَ ه نَ رأسَ  ع  رفَ ، يَ ، ال زيتونَ فصافَ ، ال صَ حورَ 

 لوا َکث رَ وا، ارحَ وم  ائب/ ق  : ّی ذ  خ  صر  ، تَ الدار   ي أمامَ ش  / تَ ت  د  تات... و جَ الصام   ور  ب  الق   وقَ م فَ وات  ط  خ  
 .(1/67: 2001)املناصرة،  اببالذ  

ه من السوء و فيخلنزیر مبا اب حتالل يف هاتنی القصيدتنی مرةینة و قوی االاشبه الشاعر الصه
بنصيب  الصهيوينّ  )اآلخر(فقد فاز لذئب الذي معروف ابلشراسة و االفرتاس. الوحشية و مرة اب

ستعماري ظامل و غاشم، کان و ال وافر من اهتمام املناصرة و ذلک ألن العدو الصهيوين کيان ا
الشعب املظلوم الفلسطيين و یسبب اخلراب و الدمار  رس اإلحتالل و اجلرائم البشعة ضدمیایزال 

يت یصور لنا منهم األمان. و يف مجيع املشاهد ال علی حقوقهم و أیخذ يو یطرد أهلها و یعتد
من املعاين السلبية ليبنی مدی  الصهيوين، یصوره يف اللوحات البشعة مبا یدور حوله )اآلخر(

و کذلک یبنی مدی غضبه و غضب شعبه و کراهتهم من هذا  )اآلخر(خشونة و وقاحة هذا 
 الصهيوين.  )اآلخر(

هو من أبناء وطنه و ال خیتلف عنه لغة و دینا، بل ایدولوجيا و ف )اآلخر(أما النوع الثاين من 
الذي احتل من فهو یصور لنا حقيقة جمتمعه یوجد يف کثری من أشعار املناصرة.  و هو عقيدة،

يتوقف الشاعر ف جانب و أیس بعض الفلسطينينی و عدم مشارکتهم يف املقاومة من جانب آخر،
، فيغضب منهم و یرسل شعره صيحة يف وجه أمام صفات هؤالء الذین أصاهبم اخلمود و اجلمود

شکو کثرة کالمهم من دون أي سبيلهم يف عدم التدخل أبي شئ و ی ینتقد هؤالء و ینتقدهم و
 فنراه یقول عنه: عمل يف سبيل املقاومة

ن ک  ا، ال تَ اب  صحَ داّی أل  الَ  د  وت/ ر  ب  نکَ العَ  ة  رَ ؤامَ م   وطَ ی  ر خ  ک/ حاذ  یصَ م  ر قَ حذَ یس إ  أ الق  ّی امرَ 
 .(2/300: 2001)املناصرة،   منوتاّل ئَ وت ل   تَ  اّل ئَ کوت/ ل  ن س  م   ةً ومَ ن ک  ک  ا/ ال تَ فَ خائ  
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حيان ابستحضار الشخصيات الرتاثية و القناع السيما اتسمت قصائد املناصرة يف کثری من األ
حياة امرئ القيس و مطابقة صاعب حياته مب مصاعب مشاهبة يس و هو انبع منقناع امرئ الق

بنی جرحه و جرح امرئ القيس، فهو یکثر من توظيف األساطری الکنعانية و شخصية امرئ 
یرسم املناصرة يف هذه القصيدة صورة  يف صورة مجيلة.تأمل الذايت لينقل جتربته لوم ابالقيس مث یق

وطنه فلسطنی و هم بعض زعامة املقاومة الفلسطينية الذین ال  ءالذي من أبنا )اآلخر(عن 
قوی واجهة االحتالل بل قد خضعوا ليف م نیفلسطنی املقاومیشارکون الشاعر و سائر ابناء 

اهلداای و الرشوة من قوی  مرهتم کما وصفهم املناصرة و قبلواوقعوا يف خيوط مؤااإلحتالل و قد 
 االحتالل و امریکا. 

 : )اآلخر(و يف مکان آخر یرسم هذا 
لی عَ  بارَ ها/ ال غ  تَ جلنَ  م  وّ  قَ تـ   ل  ة نَ لی  خَ  کل    /حل   الن  ين  ص  قر  وف/ و يَ ف  يت يف الص  لَ أسئ   ع  زّ  وَ أ   

 .(1/211: 1200)املناصرة،  ةلَ األسئ   ل  دخَ يف مَ  عد  الوَ  ة  ونَ يت  زَ  /دس   الق  يف   12لَ یکَ هَ ال  وَ  /قات  ر  الط  
املساعدة و  و ال یقدمالذي ال یقوم أبی عمل  )اآلخر( یشکو الشاعر يف هذه القصيدة من

و یتداخل مشهد  وطنه يف سبيل املقاومة،املسامهة يف الثورة علی االحتالل و ال یشارک أبناء 
مشهد عدم وجود الغبار يف   ،ابلصمت دون املداخلة يف أمور اجملتمع تغال کل حنل بعملهاش

يت . مل تکن هذه املشاهد الالثالث حيث ال شخص و ال متثال يف القدس دالطریق، مث أیيت املشه
کيد الشاعر علی مجود جمتمعه و أبناء جمتمعه. فقد أخذ إال لتو  األخرییصورها الشاعر واحدة تلو 

 عن الوعد. یسائلهملشاعر أیسف عليهم و یوزّع أسئلته و ا
 القيادیون الذي من أبناء وطنه و هو )اآلخر( يف مکان آخر یرفع الشاعر شکواه منو 

ن املقاومة و هم قد الکاذب و الباطل ليشغلوا الناس ع الفلسطينينی الذین یکثرون من الکالم
سرعان ما یظهر حقيقة امرهم و کذب  ین و مرتع املستعمر  وقعوا يف شرک خدعة االحتالل و

 و یقول:هيل اخليل شبهم الشاعر ابخليول و صوهتم بصفيکالمهم، 
 قاع   تَ ي تَ لّ  صَ ن ن  نة/ لَ سَ  عدَ بَ  ة  نَ  سَ تين  مَ ط  باء/ حَ طَ ال   هیل  صَ  ود/ وَ ع  ي الو  مّ  آه ّی أ   13تينرَ رمَ مَ 

 .(1/77: 2001صرة، )املنا ةنَ هذی األلس   ع  قطَ أن ت   بلَ ة/ قَ نَ ئذَ امل  
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 

أن ال یستسلم  بتقلبات الزمن و إدراکه أن کل شئ یؤول إلی األفول و الزوال و الفناء، لکنه جیب
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حتی آخر حلظة من احلياة و حتقق الوعود، و أن ما یراه من کثرة کالم الزعماء الکاذب یستثری يف 
أمامه کذب و وعود بال  یدعو عليهم بقطع األلسنة، فکل شیء نفسه الغضب و األسی و جیعله

 عمل. 
یوجد أن نذکر أنه  أبنواعه املختلفة يف أشعار املناصرة )اآلخر(جیدر بنا يف هنایة دراسة 

ال یظهر بصورة تشکيلية مستقلة يف  ر املناصرة لکنه  يف أغلب األحيانأبنواعه يف أشعا )اآلخر(
 ، بل یستخدم املناصرةقصائده علی حنو میکن تشخيصه و حماورته. کما شاهدان يف األمثلة

يف صور  )اآلخر(تصویر أي الصور البالغية الراقية ل و اجملاز التشبيهات و الکناایت و االستعارات
 ال جیعله يف صور میکن ختاطبه.و أدبية ف فنية

 

 النتیجة. 5
 وصلنا إلی النتائج التالية: يف شعر عزالدین املناصرة، )اآلخر(يف هنایة املطاف بعد دراسة األان و 

حنو معرفة ذاهتا و حتقيق خصوصيتها و إثبات هویتها و  ربة الشعریة هي فرصة لألانالتج -
 اعدة علی تکوین الشخصية املعاصرة. املس

يف شعر  حضورا واضحااحتل األان املناصرة حول نفسه ابرز يف کثری من أشعاره حيث  إن ترکيز -
کيز الرت  و هبذاالعدو  )اآلخر(و إثباهتا علی ا هتذا من حرص األان علی معرفة املناصرة و هذا انبع

 .یکشف لنا عن أبعاد جدیدة لواقعه و عناصر هویته

يف أشعار املناصرة و منها األان الفردي، األان اجلماعي و األان  حضور ابرز ألنواع األان هناک -
حيث حاول املناصرة إبراز األان الفردیة ابعتباره الشخصية احملوریة اليت متسک بزمام  اإلنساين.
راز األان ، مث حاول إبمفاخره حيث ولد يف اخلليل و هو أتکيد علی عراقته و یذکر األحداث

حاول إبراز األان اإلنساين  اجلماعي ليؤکد علی صفات املقاومة و الصراع ضد اإلحتالل و اخریا
 أشعاره حسا مشرتکا بنی مجيع أبناء البشر.  لتثری

ب احتالل وطنه و اليت حتملها الشعب الفلسطيين بسب االرزاءو  التعصب العرقي الفلسطيين -
صورة اليت رمسه الشاعر لآلخر فلذلک يف أغلب األحيان یرسم هو أساس ال طرد و تشرد أبنائه،

خلنزیر و غریمها من ابلذئب و ا )اآلخر(ابلتعابری السلبية کالغاصب و احملتل و یشبه  )اآلخر(
 . و اخلبث و النجاسة األوصاف اليت تدل علی الوحشية و االفرتاس
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ذايت و املوضوعي إلی وضعه و انتمائه و عزالدین املناصرة تنبه إلی األان يف خضم هذا الصراع ال -
 )اآلخر(ورة يف وجه هات ليحقق انتفاضة و ثامصریه و وجوده احليوي و مستقبله يف کل االجت

 املقاومة و الصرب و الصمود.وطنه علی  الصهيوين و یشّجع أبناء
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