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امللخص:
ّ
ً
ً
فن ّ
ّ
سهال ویسیرًا؛ بل هو ّ
معقد یتجلی في تصویر حقائق
إن األدب الساخر لیس فنا
املجتمع املأساویة بشکل غیر مباشر فیدعو القارئ إلی الضحک والبکاء من ناحیة ّ
وتدبر
عمیق یوقظه من غفلته من ناحیة أخری .یعتبر مرید البرغوثي من أبرز شعراء املنفی الذین
ّ
تحدثوا عن القضیة الفلسطینیة في أشعارهم بحيث کانت الفلسطین حاضرة في جمیع
أعماله األدبیة ولقد لجأ إلی السخریة کوسیلة لنقل أفکاره وغضبه من األوضاع املؤسفة في
ّ
املحتلة ونجد ّ
أن هذا ّ
الفن في شعره لم یکن یقتصر علی اللهو والتسلیة ،بل کان
األراض ي
ً
تجسیدا للواقع األلیم الذي عاشه الشاعر ّ
وحوله إلی أداة للکفاح والنضال .لذلک قمنا في
ً
هذا البحث دراسة اشعاره الساخرة معتمدا علی املنهج الوصفي  -التحلیلي حتی نکشف
الهدف الذي یقصده الشاعر في اللجوء إلی السخریة.
الکلمات املفتاحیة :السخرية ،الشعر الحدیث ،شاعر املنفی ،مريد البرغوثي.
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Abstract:
Artistic humor literature is not easy, but it is a complex technique that
indirectly depicts the painful state of society. So it invites the reader to laugh
or cry on the one hand, and to think deeply on the other which awakens him
from his negligence. Morid Barghouti is one of the most prominent negative
(exiled) poets, which spoke about the issue of Palestine. Palestine was present
in all his literary works and he has resorted to ridicule as a means of
conveying his thoughts and anger over the deplorable conditions in the
occupied territories. We understand that this art in his poetry is not limited to
entertainment, but is a show of painful facts that the poet himself has touched
it and turned it into a weapon of struggle. The purpose of this article is to
study ridicule in the poems of Morid Barghouti, relying on the analytical
descriptive method. so in this research we used analytical method for
describing ridiculous poems to reveal the goals of the poet in his lyrics.
Key words: Ridicule, new poetry, poet in exile, Morid Al-Barghouti.

املقدمة:
ّ
یتوسل بها الشاعر ّ
السخریة وسیلة فنیة ّ
ليعبر ّ
عما تضیق نفسه من معاناة ،تثیر فیه
الغضب علی املصائب والعراقیل التي تحول دون نیل األهداف والغایات املنشودة فیها ومن
األسباب التي تدفع الکاتب الستخدام السخریة واألدب الساخر ّأنه یعایش في مجتمعه
مشاکل ال یستطیع التعبیر عنها بشکل صریح؛ فلهذا قد یلجأ إلی أسلوب ساخر« .للبشر في
مواجهة الحیاة أسالیب شتی ،فنری البعض یواجهها بشجاعة ،وغیرهم یهرب منها بلباقة .وقد
یواجهها البعض بشجاعة بش يء من ّ
الجد ،یکثر أو یقل تبعا ألهمیة املشکلة ،وقد تکون
املواجهة ببعض الهزل ،أو بقلیل من السخریة ،أو بابتسامة مرحة تحمل الرضا والتفاؤل،
ً
تخفف من وطأة املوقف أو تمحو أثره تماما»«1.السخریة من أکثر الظواهر األدبیة تشبثا
بالبیئة اإلجتماعیة»  2فهي « ذات طابع اجتماعي تعمل علی تقویة الروح والتعاطف بین
األفراد» ّ 3
ویعبر الساخر عن وجهة نظر املجتمع تجاه املوضوع املسخور منه ،ألنه «أشبه
باملتحدث الرسمي للمجتمع الذي استقرت فیه قیم وأخالق وسلوکیات معینة ،فإذا ما
خالفها أحد من أبناء الجماعة الواحدة ،فإنها تعطي لصاحب الذوق الفکه الضوء األخضر،
لیشرع سهامه في نقد ذلک املنحرف عن تلک القیم املورثة واملقدسة»« 4فالسخریة هي خیر
مرآة تنعکس علیها أحوال املجتمع ،وما ّ
مر به من أحداث ،وما اکتسب من مقومات ،وما
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ّ
اندمج في خلقه من سمات»5
ویحتل الساخر مکانة في املجتمع ،إذ ّأنه یقف ألخطاء املجتمع
یترصدها ویحاکمها ،فهو «شخص عمیق اإلدراک بطبائع النفوس وحقائق الوجود والکون،
ّ
ومحب لإلنسانیة یمنحها ّ
ّ
کل اهتمامه» 6
«لعل أحد أهم األسباب الباعثة علی السخریة هو
عنصر اإلرتیاح والسرور ،وهذا ما یستتبع اللهو والتسلیة ،وبالتالي فإننا نجد في السخریة-
ً
ّ
الجادة ،بل وینقله إلی عالم
علی اختالف أنواعها -لهوا ُیبعد اإلنسان عن الحیاة الواقعیة
الدعابات واألالعیب .وکذلک تساعد املآس ي علی بروز السخریة کوسیلة من وسائل النقد
واإلصالح ،أو الهرب وإنکار الواقع والتخلص من حاالت القلق النفس ي والحصر والخوف ،بل
والتعالي علی هذا الواقع املفروض» 7إن قضیة الشعب الفلسطیني امللهوف بات یشغل بال
ّ
متألم حیث ال یمکن التغاض ي عنه ألن ظروفهم تجرح األحاسیس ،وبما ّ
أن
واع
کل إنسان ٍ
املرید البرغوثي برع في استخدام السخریة الالذعة کأداة للتعبیر عن الظروف املؤسفة
ّ
ّلالجئین في الشتات وال مباالة الجمعیات الدولیة ّالتي ّ
تتشرق باسم حقوق اإلنسان إال أنها ال
ً
ّ
تحرک ساکنا ،لذلک قمنا في هذا البحث دراسة اشعاره الساخرة حتی نکشف الهدف الذي
یقصده الشاعر في اللجوء إلی السخریة وبناء علی هذا یحاول هذا املقال ،دراسة وتحلیل
أشعار البرغوثي من ناحیة املضمون واألسلوب؛ لیجیب عن هذه األسئلة:
 )1ملاذا لجأ البرغوثي إلى توظيف السخرية في شعره ؟
 )2کیف استخدم الشاعر السخریة في اشعاره؟
 )3ما هي األسالیب التي استخدمها الشاعر في تعابیره الساخرة؟
خلفية البحث
ّ
ّ
إن السخرية في شعر مريد البرغوثي لم تدرس في ضوء دراسات مستقلة وهذة هي أولى
خطوة في هذا املجال ولكن هناك بعض الدراسات تناولت زوايا أدبه املختلفة وهي:
. 1التناص في تجربة البرغوثي الشعریة ،حصة بنت عبدهللا بن سعید البادي،
املنشورة في جامعة السلطان قابوس2002 ،م .2 .قصیدة السیرة في الشعر الفلسطینی
املعاصر محمود درویش ،فدوي طوقان ،مرید البرغوثي نموذجا ،نجیة فتحی عبدالرحمن،
املنشورة في الجامعة الهاشمیة ،آذار 2003م .3.املفارقة في شعر مرید البرغوثي ،نداء أحمد
محمود مشعل ،املنشور في الجامعة الهاشمیة ،کانون الثاني 2004م .4 .رسالة جامعية
نوقشت سنة2004بجامعة طنطا لصالح ّ
الدين عبدالعزيز علي الجبيلي .يتناول الباحث
بدراسة عناصر البناء ّ
الدرامي في شعر مريد البرغوثي مثل الحوار واملفارقة الدرامية والصراع
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الدرامي؛كما يدرس تأثیر التناول الدرامي في الشعر على البنية الشعرية نفسها والعالقة بین
الصورة الفنية والدراما ومؤثرات الدراما على هندسة القصيدة .5.مرید البرغوثي ومنتصف
اللیل ،محمد ابو زید ،املنشور في مجلة املحیط الثقافی ،املجلد  ،4العدد2005 ،43م.6 .
البنیة الداللیة لخطاب السیرة الروائیة الفلسطینیة املنجز بعد أوسلو سردیة :رأیت رام هللا
وولدت هناک ولدت هنا لألدیب مرید البرغوثي نموذجا ،زین العابدین محمود العواودة،
املنشور في مجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیة ،املجلد  ،20العدد2012 ،1م .تتناول
هذه الدراسة الکشف عن البنیات الداللیة لخطاب السیرة الروائیة الفلسطینیة املنجز بعد
إبرام ّاتفاقیة أسلو عام 1993م وتطبیق بعض بنودها علی األرض وخاصة عودة القیادة
الفلسطینیة إلی الضفة الغربیة وقطاع غزة وإقامة السلطة الفلسطینیة املسؤولة عن إدارة
الشؤون املدنیة للفلسطینیین فیها.7 .التناص العنواني في شعر مرید البرغوثي ،أحمد موس ی
الخطیب ،مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانیة واإلجتماعیة ،العدد السادس
واألربعون2018 ،مُ .يعنی هذا البحث بتسليط الضوء على ّ
أهمية التناص في شعر مريد
ً
يحدد هوية ّ
يعده املحور األساس ي ّالذي ّ
منطلقا من العنوان الشعري ،إذ ّ
النص
البرغوثي
وتدور حوله الدالالت ،وتتعالق به .فيتناول كيف أسهم التناص العنواني في شعر البرغوثي
في خلق بناء جمالي متحقق بتعالق العنوان مع نصوص مختلفة مثل :التناص الديني،
واألدبي ،والشعري ،والذاتي ،واألسطوري ،والتاريخي ،والفلسفي ،والتناص مع ّ
فن الرسم.
.8رسالة جامعية نوقشت سنة  2019في جامعة ّ
غزة لعادل طالل صيام تحت عنوان
"التشكيل الجمالي في شعر مريد البرغوثي" .تتناول هذه الرسالة دراسة األعمال الروائیة
ّ
ً
ّ
لألدیب مرید البرغوثي التي تمثل تاریخا للواقع الفلسطیني في الوطن والشتات ،حیث تعتمد
علی املنهج الشکالني الذي یقوم على دراسة هيكل القصيدة ّ
ومكوناتها األساسية ودراسة
الظواهر ّ
الفنية البارزة في شعره .9 .رسالة ماجستیر لوحيد میرزائي تحت عنوان"شرح حال
و بررس ي مضموني اشعار مريد البرغوثي" نوقشت سنة 1393في جامعة طهران.
ملحة من حياة مريد البرغوثي:
شاعر فلسطینی من موالید دیر غسانة عام 1944م ،قرب رام هللا ،له أربعة عشر
دیوانا شعریا ،وعمل روائي وحید بجانب عدد من املختارات الشعریة .تلقی مرید البرغوثي
تعلیمه الثانوي في رام هللا ثم التحق بکلیة األداب قسم اللغة اإلنجلیزیة وآدابها في القاهرة
تخرج فیها عام 1967مّ .
حیث ّ
درس اإلنکلیزیة في جامعات القاهرة والکویت ومارس الصحافة
EISSN: 2600-6898

250

ISSN: 2352-9830

السخریة في شعر مرید البرغوثي دراسة تحلیلیة نقدية
في مؤسسة إعالمیة فلسطینیة في بودابست ،وهو قرین الکاتبة والناقدة األدبیة رضوي
عاشور .وقد حصل علی جائزة فلسطین في الشعر عام 2000م .کما ترجمت بعض أشعاره
إلی اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلیطالیة واألملانیة والروسیة والبرتغالیة .وقد طاف البرغوثي
معظم بلدان العالم ،حیث قرأ شعره في محافل أدبیة في معظم املدن العربیة ،وفي عواصم
ومدن إنجلترا وفرنسا وإیطالیا وبلجیکا وسویسرا والبرازیل وإسبانیا وشارک في عدد کبیر من
اللقاءات الشعریة ومعارض الکتاب في العالم ،وقدم محاضرات عن الشعر الفلسطیني
والعربي في جامعات القاهرة وفاس وأکسفورد ومانشستر وأسلو ومدرید وغیرها .آخر
إصداراته دیوان " منتصف اللیل" طبعة دار ریاض الریس ،بیروت ،لبنان 2005م ،وقد
صدرت ترجمته اإلسبانیة دیسمبر 8 .2006
السخریة في اللغة
ً
َ ً َ َ ً ُ ً
َ
َ
وسخریا،
عرف ابن املنظور هذه الکلمة قائال :س ِخر منه وبه سخرا ،وسخرا ،وسخراِ ،
ُ ً
ً
وسخریا وسخریة،أيَ :ه ِز َئ به .یقال :سخرت منه ،والیقال :سخرت به .قال تعالی :الیسخر
قوم من قوم .وفي الحدیث:
ُ َ ُ
أتسخر ّ
مني؛ أي أتستهزئ بي .والسخرة الضحکة .ورجل سخرة :یسخر من الناس.
ُ ُ
خرة :یسخر منه الناس9 .
ورجل س
السخریة في االصطالح
ً
ً
من املهم اإلدراک ّأن السخریة قبل أن تکون موضوعا أدبیا ونقدیا هي في األصل
«انفعال نفس ي یتشکل في وجدان اإلنسان ،وحالة قلبیة تظهر مشاعر املنفعل ،وتتبلور علی
ً
شکل حرکات في وجهه ،أو جوارحه ،أو تتجسد کلمات وجمال علی لسانه» 10ولهذا نجد من
ً
ً
ً
ً
الصعب تعریفها تعریفا جامعا مانعا ،لصلتها الشدیدة بمعنی االنفعال والذي یعتبر متجددا
ً
ومتغیرا ،وإلرتباطها بوشائج عمیقة مع مصطلحات أدبیة أخری کالفکاهة والتهکم والتندر،
ً
ً
ً
وهي أیضا میول عدوانیة یکون مفعولها قویا وشجاعا واستثنائیا .مع ذلک یقول شوقي ضیف
في تعریف السخریة«:السخریة أرقی أنواع الفکاهة ،ملا تحتاج من ذکاء وخفاء ومکر ،وهي
لذلک أداة دقیقة في أیدي الفالسفة والکتاب الذین یهزؤون بالعقائد والخرافات ویستخدمها
ً
ً
الساسة للکنایة بخصومهم ،وهي حینئذ تکون لذعا خالصا ،وقد تستخدم في رقة ،وحینئذ
ً
تهکما11 ».
تکون
الهدف من السخریة:
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فصحیح ّ
ّ
ٌ
أن الشعر واألدب الساخر یسبب لک
إن السخریة لیست للمتعة فقط،
الضحک ویجعلک ُتقهقه ،ولکن هذه القهقهة تمتزج بالتفکیر واإلیماان .إذن نستطیع القول
ُ
ّ
وع َبر ،ومواقف ،وآراء جدیرة بالنظر والتأویل12.فتنطلق السخریة
بأن السخریة هي أمثوالت ِ
حینئذ تعویضا یعید للمثل توازنها ،وذلک عبر قهقهة عابثة ،ینطلق دویها في ذروة الکشف
العاري للحقائق ،حیث یختلط اإلحساس املفجع بالالهي ،وفق وتیرة ضحک مأساوي یختلف
عن رنین الفرح 13 .تسیر السخریة في اتجاهین :اتجاه إیجابي بناء ّ
واتجاه سلبي ّ
هدام ،والهدم
مرحلة حتمیة في إعادة البناء .وأیا کان اتجاهها وشکلها ّ
فإن طعم القسوة هو نکهتها الخاصة.
ولکن هذه القسوة لیست هي نفسها في کل مجاالت السخریة ،إذ تتفاوت درجة ّ
حدتها و
قسوتها بحسب ما تقتضیه الظروف .فهي تبدأ بما یعرف بالغمز واللمز اللذین غالبا ما یردان
في إطار من اللهو والظروف والضحک یبعدهما عن اإلصابة املباشرة الجارحة ،ویلطف
وقعهما في النفس .هذا الوقع الذي یستشف استشفافا ویتفاوت بین شخص وآخر بحسب
ذکائه وإرها حسه .ثم تقوی السخریة شیئا فشیئا حتی تصبح هوجاء ،مهشمة ،تنال من
هدفها دون مواربة إذ التغفلها أجواء املرح ،وعندها تسمی تهکما14 .
.1أنواع السخریة:
السخریة في شعر الشعرا الکتاب ثالثة ضروب ،التي اصطلحنا علی تسمیتها
بالسخریة االنتقادیة ،والسخریة العقلیة ،والسخریة الفکاهیة15 .
1 .1السخریة االنتقادیة:
«السخریة االنتقادیة ،مصطلح اصطلحنا به علی تسمیة ضروب من الشعر
الساخرعلی أساس الغایة ال املوضوع ،ألسباب منهجیة کنا قد عرضنا لها قلیال ،ولیکون علی
حظ من الشمولیة یستوعب معها کل أنواع الشعر الساخر الذي یهدف إلی السخر من
الظواهر املدانةفي الحیاة ونقدها من خالل أفراد بعینهم ،أو جماعة بعینها ،أو تقلید بعینه،
سواء أکانت هذه الظواهر املنقودة ،املسخور منها ،أم جماعیة ،أم سیاسیة ،أم أدبیة ،أم
سلوکیة شخصانیة16 ».
2 .1السخریة العقلیة:
«إن ظهور ما یمکن أن یسمی بالسخریة العقلیة الیمکن عزله بحال عن البیئة
الفکریة في هذا القرن ،االعتزال ومنهجه العقلي ،ولقد کان املعتزلة یحسون بأنهم من طبقة
أخری غیر طبقات الناس املادیة وقد کان هذا اإلحساس یدفعهم في کثیر من األحوال إلی
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السخریة من الناس والتهکم بهم ،ولکنهم کانوا حینما یسخرون أو یتهکمون ،الیصدرون في
ذلک عن أحقاد شخصیة ،أو ضغائن ذاتیة ،علی نحو ما کان األمر في ظاهرة الهجاء في األدب
العربي ،ولکنهم کانوا یصدرون في ذلک عن فلسفة خاصة ،قوامها العطف علی الناس،
وتوجیههم إلی عیوبهم حتی یصلحوها ،فالتهکم عند املعتزلة هو نوع من الترقیة لفن الهجاء في
األدب العربي ،والتسامی به عن أن یکون صدی لعدوات شخصیة ووسیلة إلی التشفی
واالنتقام ،فهم حینما یتهکمون ینتقدون ویضحکون ،ولکنهم الیحقدون والیکروهون ،ولهذا
فقد کان بخل البخالء مجاال من مجاالت التهکم والسخریة التي افتن فیها املعتزلة وأبدعوا».
17

 3 .1السخریة الفکاهية :
«وهي السخریة التي قصدها اإلضحاک والتفکه ترویحا من النفوس املتعبة ،وتنفیسا
عن آالمها ،ولیس لها بعد هذا قصد آخر ،وهي بهذا أقرب إلی املزاح الذي ینفب عن النفس
هم .وقد ّ
ما طرأ علیها من سأم ،ویزیل ما علق بالقلب من ّ
أکد قیمة هذا الضرب من السخریة
في حیاة الناس ،وضرورة تذوق النفس الفرح الهزل والتندر والهزل إذا ما علق بها فم الجد
وأرمضتها متاعب الحیاة ،فیقال إیاک أن تعاف سماع هذه األشیاء املضروبة الهزل ،الجاریة
علی السخف ،فإنک لو أضربت عنها جملة لنقص فهمک ،وتبلد طبعک18 »...
السخریة في الشعراملعاصر
ّ
ّ
إن الشعر فی العصر الحدیث في العالم حافل ّ
بالصور الساخرة ،ألن هذا األسلوب لم
یکن ُلتوجده ظروف األمن واإلستقرار التي یستطیبها اإلنسان ،فتجعله ینعم بالرض ی وراحة
البال؛ فـ«قد عانی اإلنسان املعاصر مشاکل عدیدة نابعة من ترکیبة املجتمع الذي تسوده
املفارقات ّ
والصراعات السیاسیة واإلجتماعیة ،کما عانی ویالت االستعمار األجنبي من قتل
ونهب ومحاولة طمس املعالم الحقیقیة للشخصیة العربیة ،أضف إلی ذلک فساد األجهزة
السیاسیة الحاکمة في البالد العربیة وتخاذل الحکام العرب في حل قضایا املواطنین
ً
ّ
وهمومهم» 19فکانت آالمه ومعاناته مادة دسمة شکلت محتوى األدب العربي الساخر شعرا
ونثرًا ،ففي العصر الحدیث نری ّ
أن السخریة ذات أثر فوري ،ال توازي الفعل القتالي املواجه
الساخن ّ
لرد األفعال الخسیسة «لکنها أدوم في اختراقها حواجز اآلن»« 20وکانت لفن السخریة
تطوراتها املختلفة وفي الظروف السیاسیة واإلجتماعیة»  21وقد استطاع الشعر الساخر
املعاصر أن یفعل فعله في الحیاة اإلجتماعیة والسیاسیة ،أن ینهض بمهمة النقد والتعریه
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والفضح ،فنری أن أسلوب السخریة ،یعکس رسالة إنسانیة ،ویعبر عن قیمة فنیة تستطیع
أن تسهم في صیاغة الوجود ّ
بکل مفرداته .فالسخریة في الشعر املعاصر کأداة مقاومة شعبیة
ثقافیة ضد القمع واإلضطهاد والقهر اإلجتماعي والسیاس ي ،تصبح – ّ
کفن شعبي -أکثر إضاءة
في وجدان الجماهیر ،وأکثر تفجرا ملعاناتها وشقائها وأحالمها املقتولة ،وهي بذلک «تواجه
اإلحتالل الیومي بتفاصیله الدقیقة ،ویستخدم هذا الفن في التوعیة اإلجتماعیة
والسیاسیة ،ضمن قاعدة شعبیة-فلکلوریة مشهورة :إذا کبرت مصیبتک اضحک علیها .وهو
ضحک مسؤول ،إذا جاز التعبیر ،یه من البکاء ّ
املر ما فیه ،محبوسا إلی حین»  22وبرزت في
هذا املجال أسماء وأقالم عدیدة نذکر منها الشاعر الفلسطیني مرید البرغوثي الذي جعل
شعره منبرا لرفض الواقع العربي ،بطریقة ساخرة جعلها أسلوبه الخاص في معالجة قضایا
األمة.
.2السخرية في شعرمريد البرغوثي:
ً ً
ّ
ّ
ّ
ُي ّ
عد مريد البرغوثي من شعراء املنفى والتحدث عن فلسطین کما يمثل جزءا كبیرا من
ُ
مجهوده األدبي بل فلسطین هي بطلة كتبهّ ،إنها موجودة تحت كل سطر من أشعاره .تعتبر
ّ
السخرية األداة التي استطاع البرغوثي اإلستعانة بها لنقل أفكاره واستياءه من األوضاع املؤملة
ّ
فيضاهي قلمه سيف ًا ّ
حاد ًا يقطع رقاب اآلالم واألحقاد والظلم؛ من ّ
املحتلةُ .
ثم
في األراض ي
ّ
ً
ّ
والشقاوة حتیّ
ّ
يصبح بذلك مرهما اللتئام جرح املظلومین الذين يتجرعون كؤوس األلم
ّ
الثمالة .التقتصر السخرية في شعر البرغوثي على اللهو والضحك؛ بل هي ّ
تجسد الواقع ّ
املر
ً
ً
ً
أداة للمكافحة ّ
ّالذي نشأ فيه الشاعر ّ
والنضال.
وجربه مرارا وتكرارا؛ فأصبحت بذلك في يده
تنقسم السخرية في شعر البرغوثي إلى ثالث ّإتجاهات رئيسة:
 1 .2السخرية من النفس (األنا) والشعورباإلغتراب:
ّ
اإلتجاه ّ
األول في الخطاب التهكمي في شعر البرغوثي ينعكس في األنا الفلسطينية.األنا
ّ
ّ
ً
ّ
التي نقصدها هنا«،تفارق
اجتماعيتها مفارقة تكاد تكون مطلقة ،متخلصة بذلك من الكثیر
ّ ُ
ً
ّ
من عوالقها الرومانسية العاطفية التي تغرق القصيدة بمياه غیر صالحة للشعر ،فضال عن
رفعها إلى مستوى الخيال الشعري ّ
الحر 23 ».والغربة هي « النزوح والبعد عن األوطان ألسباب
ّ
ّ
دعائيةُ 24 ».
على«كل
وشعر الغربة تطلق
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو
ً
ً
ّ
النفسية وهو مبعد عن وطنه قسرا أو اضطرارا ،حيث تكون
قصيدة تعكس صورة اإلنسان
نفس الشاعر من خالل قصائده مضطربة بین البقاء في ديار الغربة ،والحنین إلى أرض
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ً
بعيدا عن وطنه ّ
األم ،فالشاعر املغترب
الوطن؛ وقد يجيء هذا النوع نتيجة معاناة الشاعر
ً
ّ ّ
يعكس صوته حقيقة من خالل دعوات صريحة لالستقرار وطلب األمان ،واتقاء شر الغربة».
25

ّ
تعتبر قصيدة "الترويض" من القصائد الرائعة ّالتي ّ
يحولها البرغوثي إلى مسرح تهكمي
ّ
ّ
مسؤولية معاناة املواطن الفلسطيني إلى نفسه .يستغرب الشاعر في بداية القصيدة
ويحمل
ّ
ّ
حلت به فيصف نفسه في حالة مزرية ُيرثى لها ّ
كأنه أصبح
معرفة نفسه بعد العراقيل التي
ً
ً
إنسانا غیر مألوف بال هوية ويجد ّ
تماما؛ فهنا ّ
أن ّ
يشبه نفسه
كل ش يء في حياته فقد معناه
ّ
كل عام بيد ّ
الشمس ّ
أن العص ّي الطويلة تحول دون وصول نور الحياة
بشجر يرتقب سطوع
ّ
اخضر من أغصانه وتدوس على خصاله وأوصاف قلبه بقساوة بالغة؛ فهو
إليه ُوتبيد ما
يدخل في حالة صراع نفس ي مع ذاته الفاقدة ّ
لهويتها:
َ َ ُ َ َ
َ
ُ َ
ّ ُ
اليومَ /ما ُعدت نفس ي /.قطعت امل َسافة بين اب ِتدائي
رن إلى
تغيرت من َب
عض ق ٍ
ِ
ِ
ّ
ُ
َ
َ انتهائي ب َغ َ
غم َ
مض ِة ُعمر /وما َأ َ
ض ّ
الراكضون ورائي /وكان اشتهائي فضاء /ولكنني ِسرت
و ِ
ٍ
ِ
ّ
َ َ ّ
املشرئب إلى مطلع ّ
علي العص ّي الطويلةَ /تضربُ
ّ
الضوءُ /ج ّنت ّ
راك! /أنا الشجر
الش ِ
نحو ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
أعضائي الخضر عاما فعاما ،فتسقط عني خصالي وأوصاف قلبي26 /،
ِ
ّ
أمعننا ّ
ولكننا لو ّ
ّ
النظر في صورة ،لنجد أنه ،وإن وضع نفسه في صورة مثیرة لإلحتقار،
ّ
ّ
يمثل حالة إجتماعية ّ
تعبر من خالل الفرد عن املجتمع
فهو يتكلم عن نفسه فحسب بل
بأكمله.
ّ
ّ
ّ
ّ
يستمر الشاعر في هذه القصيدة خطابه التهكمي وسرعان ما يصوب املحتلین بسهام
نارية:
ّ
ّ
َ
ّ
هم حدودك /كأن الفراق حواليك سور /وقد حاصروك كأن الخالء حواليك يوم
ََ
ّ
َ
ّ
ومازلت تستهجن الحادثات /وتبكي
النشور /وقد أفردوك كأن البالد خلت ِمن ِسواك!ِ /
كطفل نجا بعد موت ذويه27 /.
ٍ
ُ
ّ
ّ
يخاطب البرغوثي وطنه املحتل ويناجيه بأس ی عميق .كم نشم رائحة السخرية
ّ
ّ
الالذعة في هذة العبارات ! بما ّ
أن الشاعر ّ
يصور العدى املحتلین بالقاحطین الذين هجموا
ّ
قط؛ ّ
كأن العالم خالء من ّ
أي بلد غیره!
على فلسطین ولم يتنازلوا عن مقاصدهم املشؤومة
ّ
ّ
الهمجية من
وكأنه يوم النشور! بيد ّأن فلسطین ال يقدر على أن يستوعب هذه اإلجراءات
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ً
العدو ويستنكرها كطفل ّ
شقي فقد والديه وبقي وحيدا في هذه الدنيا بأسرها بال ملجأ وال
أسرة.
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ُ
أيقظوه! /أيقظوا حزننا!/أوقفوه على قد َميه /أسندوه وهزوه في
أيقظوا حزنكمِ ،
ِ
َ
ُ
َ
ّ
َ
َ َ
حنان/خذوه إلى املاء من نومه /واغسلوا
حنان /أسندوه وهزوه في قسو ٍة! أو ٍ
قسو ٍة /أو ٍ
َ
ّ
َ
َُ
َْ
مالب َسها عن عال ِئقها/ساعدوه لكي
وجهه /واحلقوا ذقنه /شذبوا شاربيه/وهاتوا ِ
َ َ
َ
َُ
ه/لم َي ُع ْد ع َ
َي َرتديها/وقولوا له َ/لم َي ُع ْد ع َ
ند َك اآلن ش يء
ندنا ما نق ّد ُم ُه لك/قولوا ل
ِ
ِ
َ
َ
ُ ُ ُ ََ
ُ ُ
ْ َ
َ
َ
لنأخذه/أوصلوه إلى الباب في قسو ٍة أو حنان /وقولوا له ِنمت فينا طويال/تشيع البرودة في
َ َ
ّ
ُ
ُ
ّ ُ
ّ
الصبي عن اللهو ،تلهي العجوز عن/الثرثرات /وتلهي الفتاة عن اإلنحراف
الروح/تلهي
َ
ُ
ُ
ّ
زيل/تشل أصابعنا ّ
ّ
القليل/تشوشنا بالخطير َ
ثم تغفو/وقد
اله
شاغلنا بالكثير
الجميل/ت ِ
َ
الرحيل!/ادفعوه إلى خارج البيت في َق َ
مت فينا َطويال/وهذا أوان ّ
سو ٍة /أو
ِن
َ
حنان.../......إذا ما استطعتم28/
ٍ
ُ
يجيد الشاعر في هذة الفقرة الشعرية ،رسم صورة ساخرة مفعمة باملرارة عن الحزن
الناس ّ
خيم على حياة ّ
ّالذي ّ
ّ
طفيلي إلتصق بهم ،يستضيف أنفسهم ،يحصل على قوته
كأنه
ً
تماما؛ وقد ّ
تسبب مكوثه الطويل في إنعدام األمل
من الفرح في قلوب ُمضيفيه ويقض ي علیه
وفقدان رغبة ّ
الناس في القيام بأنشطهم اليومية ّالتي ّ
تعبر عن معنی حياتهم فنرى الطفل لم
ُ
ّ
يعد يلعب والعجوز قد كف عن ثرثرته املعتادة والفتاة ال تحل ُم بما يستحيل حدوثهّ .يوجه
ّ
ّ
ّ
ّ
الشاعر هنا خطابه اللومي املتهكم إلى العدو الجائر الذي هجم على فلسطین واحتلها كطفيلي
اله دون أن يراعى حقوق مواطنيه الحقيقيین .فينبغي لهؤالء ّ
الناس ّ
برمتهم ،القيام واملكافحة
ٍ
ّ
ّ
والنضال ضدهم بقصارى جهودهم لكي يطردوهم من هذا البلد.
 2 .2السخرية من قادة العرب:
ً
ً
ّ
ّ
إن تحويل املأساة أو الوضع البائس إلى مادة فكاهية قد أصبح ظاهرة شائعة في شعر
ُ
ً ّ ً
فعاال لتوجيه النقد ضد المباالة قادة
مريد البرغوثي فلهذا تعتبر السخرية في أشعاره سالحا
ّ
البالد العربية وتسامح ّ
ّ
والشك ّأنه یهدف بهذا األسلوب
الفلسطينية
القوات تجاه القضية
قلب املآس ي واآلالم إلى ّ
مادة تستدعي اإلبتسام من ناحية وتجرح القلوب من ناحية أخرى،
تقود ّ
ّ
األقل وتفريغ شحنات الغضب
الناس إلى حراك نحو التغيیر الثوري أو اإلصالح على
ً
نعوتا ّ
نشم
الكامنة في نفوسهم .سخر البرغوثي من الحكام العرب لجهلهم وتقاعسهم ونعتهم
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ّ
منها رائحة السخرية الالذعة ّ
وتوجه بخطابه اللومي إلى قادة العرب اللذين خضعوا لألجنبي
وخضعوا لتنفيذ أوامره ّ
بكل سهولة:
ّ
ّ
َوت َ ُ َ
الناس صوتاَ /ت ُ
صيح :هوالصوت! لكنما /يجيء
غابة
سمع ع َبر املسافات من ِ
ِ
ّ ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ضجة
والزركشات املضيئة /في
والسكر املاكر الطعم/
بالسوط
املتبرج/
مروضك
ِ
ُُ ّ
مر سلسلة من َذ َهب! /على َل َ
العازفين /وفي بهجة َ
بدة ّ
السبع ُ
الن ّ
شال
املذبحة/:على عن ِق
ِ
ِ
َ
َ َ
ّ
ّ
ُ
الوحش /إذ
الفهد خلخال ِفضة! /تساقطت اآلن كل الصفات عن
الحرير! /على ق َدم
ِ
ِ
ّ ّ
َ َ
عتليهَ /.فما َع َاد في َ
تمكن هذا ّ
َ
قاعة الضوء
املروض أن ي
الرکض بين اإلطارات /حتی
أتقن
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
حشا /وإن عاد للغاب /أضحى فريسة َمن يشتهيه!29 /
و
تعكس هذة الفقرة الشعرية مدى إستهزاء الشاعر بتقاعس العرب تجاه القضية
الفلسطينية وسكوت القادة عن املؤامرة ّ
ضد هذا الشعب امللهوف بلهجة شديدة ملؤها
يتشرقون باسم املساعدة ّإال ّ
أن ّ
ّ
كل
الحزن واملرارة .فيصفهم بحيوانات مفترسة في الغابة
ً
مجرد ُهراء يجري على ألسنتهم ولن ّ
هذا ليس ّإال ّ
يتحقق أبدا .تبلغ هذة السخرّية ذروتها عندما
ً
األجنبية ّالتي ّ
ّ
تروضهم كما تشاء لتفقدوا قدراتهم
يد القدرات
تصیر هذه الحيوانات ألعوبة ِب ِ
ّ
على تدبیر شؤون البالد ويخدعهم باملال واإلكسسوارات؛ ّ
كأنها ّ
مجرد حيوانات تعلق على
ّ
والفضة في السیرك وتلعب دورها بك ّل ما أوتيت من ّ
قوة تحت
أعناقها وأقدامها الذهب
إشراف ّ
املروض لتثیر ضحك مشاهدیها!
الکوکاکوال ،تشيزمانهاتن ،جنرال موتورز/،کریستیان دیور ،ماکدونالد،
ِشل/،دایناستي ،هلیتون انترناشینال ،سانجام/،کنتاکي فراید تشکين ،الغاز املسیل
للدموع/والهراوات ،واملباحث/...قال ابن الخلدون /:هذه مقومات َّ
الدولة عند العرب 30
للشاعر الساخر مريد البرغوثي قصيدة حرة بعنوان (مقومات) یشیر في هذه
القصیدة بذكاء إلی إهدار املال العربي علی املنتجات االستهالکیة ويصور كل أحالم القادة
العرب بل الشعوب العربية بأنها مجرد ممتلكات هالكة تذهب لدورات املياه أو ملكبات
الحطام او للمقابر يسخر من أمة التقدم للعالم إال ماتشتهي وتشتري دون منظومة علمية
أو حتي نسق أخالقي .القصيدة إختصرت مقومات العالم العربي الراهن في قائمة من
املصنوعات واملستهلكات العصرية واملطاعم والسيارات والعطور واالحذية واالكسسوارات
وادوات القمع والتكبيل.
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ّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ
َ
وعافت خط َونا امل ُد ُن
طال الشتات
ْ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ
ّ
كة
كأن ِعشقك ر
كض نحو تهل ٍ
ّ
نكاب ُده
يجرب ما
يقول من لم
ِ
َ
لصاح ِبنا
ولو حكى املوت بالفصحى
ُ
ّ
يهوي الشهيد وفي عينيه حيرتنا

َ َ
َ ُ
الوط ُن
وأنت تم ِع ُن ُبعدا ّأيها
َ ُ َ ُ ُ َ ُ
بطي َوال َن ِه ُن
ونحن نركض ال ن ِ
ُ
َ
ّ
كأن أجملهم باملوت قد ف ِتنوا
ّ
ّ
كفى ازدحاما على كفي واتزنوا
ّ
َ ّ
الش َج ُ
ن31
هل َمات بالن ِار أم أودى به

ٌ
قصيدة أبلغ من "طال الشتات" ملريد البرغوثي في تلخيص ّ
قصة الشتات
ال توجد
الفلسطيني ومكابدات الالجئین والغربة القسرية املفروضة علیهم بإشارت ساخرة .في هذة
ّ
الفقرة الشعرية خالصة مريرة لواقع الفلسطيني الالجئ الذي يعاني من الغربة والتشريد في
املنفى رغم ذلك يحتفظ بنضاله ّ
ضد اإلستعمار وإيمانه ّ
الراسخ في الرجوع إلى بلده مهما طال
ّ
اإلبتعاد وتدهورت األوضاع النفسية واإلقتصادية و السياسية عليه .تتجلي السخرية من
ّ ّ
ً
ً
البيت الثاني ّ
السر الذي يكمن وراء اندفاع
كأن الشاعر ّيو ّجه هذا السؤال مرارا وكرارا :ما
مر والدائم نحو ّ
ّ
الفلسطينيین املست ّ
التضحية والتهلكة وعدم تكاسلهم رغم ّأنهم لم ينجزوا
ّ ّ ُ
ّ
غرموا
أي نجاح في الوصول إلى وطنهم وطرد الصهاينة عن أراضیهم املسلوبة؟ فال بد أنهم أ ِ
ّ
ً
ناطقا لكان يصرخ في وجوههم زاجرًا:كفى! ال تزدحموا حولي ّأیها ّ
الناس!
باملوت الذي لو كان
ُأتركوني وشأني! ّ
وحتی إذا استشهد أحد املواطنین ال ّيت ّ
ّ
العدو أو
ضح ّأنه فارق الحياة بنار
َ
األحزان ّالتي إنتابته من ّ
كل جهة قاصدة اإليداء بحياته وليست هذه األحزان سوی المباالة
املجامع الدولية والقدرات العربية تجاه القضية الفلسطينية.
ً
يستأنف الشاعر سخريته من قادة البلدان العربية بعد ّ
عدة سطور قائال:
ّ َ ُ
ُ
ْ
للعرب!
الريح تخف ُق رايات عشرين مملكة
وفي
َ
َ
ُ َ
َ
ََ َ
ُ
نحن شئنا ل ِكن املاء أبى
َوطل ْبنا جرعة املاء فقالوا
َ َ
ََ
ََ
َ
ُ
ََ َ
ّ
الحطبا
فنسينا
َوغفلنا
وطلبنا الخ َبز قالوا قد َعجنا
ََ
َ
ْ ُ
ّ
َن َ
أن نض يء الكهرباء!
صحونا
الضوء شمعا
وطلبنا في انقطاع
َ
َ
َ
ََ َ
َ
ُّ
يف في أيدينا ن َبا
وطلبنا سيفهم قالوا اعذرونا
كل س ٍ
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َعن َطريق َ
الب ْح ِر ،صاحوا مرحبا!
ِ

َ
َ
غ َير ّأنهم عندما ِجئنا إليهم،
عجبي! 32

ّ
ما ّ
الش ّ
عرية وهي تترجم آالم الشاعر ومواطنيه! كما
أشد السخرّية في هذة األبيات
ًّ
ًّ
مأساويا عن املعاناة املعيشية للالجئین .يستعین الشاعر بكلمات املاء والخبز
جوا
ترسم
ّ
ّ
ّ
ّ
والضوء ليعبر عن عدم تمتع الالجئین بأصغر حقوقهم الطبيعية وأبسط مقومات الحياة في
يستمدون قادة ّ
ّ
الدول العربية ،فهم
الشتات؛ فهم ُيحرمون من املاء والطعام والضوء وعندما
ً
مزيفة مثیرة للضحك! أفظعها ّ
ّ
ويتحججون بظروف ّ
ال ّ
أن
يحركون ساكنا ويختلقون األعذار
املواطنین يشكون من انقطاع الكهرباء في مبيتهم ويطلبون الشمع -أبسط وأرخص ش يء
ُيستخدم لإلضاءةّ -إال ّأنهم يرفضون هذا الطلب وينصحونهم بأن ُيضيؤا الكهرباء! ّ
وكأن
املواطنین فقدوا عقلهم وما يعترضون عليهّ ،
مجرد ُهراء ينطلق على ألسنتهم .تبلغ السخرية
ذروتها عندما ينفد صبر الالجئین ويطلبون من هؤالء القادة الجبان بعض األسلحة،
فيعتذرون إلیهم قائلین :هذة السيوف ّالتي ترون ،مفلولة ال ُتصلح ّ
للنضال!
 3 .2السخرية من فقدان ّ
حرية التعبيرعن طريق "املفارقة":
ُ ُ
ًّ
ُيعتبر توظيف املفارقة من ّ
فاعلية للنيل من األعداء .تعرف املفارقة
أهم األساليب
عدوانيّ ،
ّ
ّ
ّ
بأنها« إستراتيجية قول
ولكنه تعبیر
نقدي ساخر ،وهي في الواقع تعبیر عن موقف
غیر مباشر يقوم على ّ
ّ
األساسية وهي
التورية 33 ».قد أصبحت املفارقة سمة العمل الحديث
رؤية من الخطاب تحتوي على رؤية للعالم خالفية ودر ّ
امية في الغالب ،تعني قول املرء نقيض
ً
الس ّ
شيئا وتقصد غیره .وفقد تكون ّ
ما يعنيه ،أو أن تقول
خرية في هذة الحالة بمثابة«عمل
إجتماعي ونفس ّي ّ
ّ
يحقق التوازن املفروض أن يكون بین اإلنسان وبین مجتمعه ،وبينه وبین
نفسه ،فتتيح الراحة والسعادة للفرد ُوتطمئن املجتمع إلى بقائه34 ».ال تخلو أشعار البرغوثي
من املفارقة؛ فمن ّ
أهم دوافع اللجوء إلى السخرية عنده ،الوقوف على جراحات الشعب
الفلسطيني ومعاناتهم اإلجتماعية بما فیها فقدان ّ
حرية التعبیر وهذا ما نجده في قصيدته
الرائعة تحت عنوان"دقائق":
الباب ّالذي يأتيك منه ّ
الريح /إفتحه لتستريح!-/العازف يأتمر بأمر قائد
ّ
ّ
األوركسترا/قائد األوركسترا يأتمر بأمر املؤلف /املؤلف يأتمر بأمر الحياة /الحياة هي
ّ
ّ
األمر!/جمال املرأة ال ُيرى /إنه ُيكتشف/صدق البعض مع البعض فلم يتفقوا /بعد عام/
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ّ ّ
كذب ّ
الكل وحلوا املشكلة!-/التنقيط املنتظم من الصنبور التالف في ركن
الكل على
َ
صوابه /بعد شهر /عندما جاء ّ
العنبر /كاد ُيفقد ّ
الس ّباكون إلصالحه /صاح
السجين
ٍ
ّ
ينقط ...أرجوكم35/
بهم/:أتركوه
ّ
يرسم الشاعر هنا صورة ساخرة عن فقدان املواطن الفلسطيني حرية رأيه أمام
ً
ّ
الحكام الظاملین عندما يجد نفسه عاجزا عن بيان شعوره الحقيقي تجاه ما يجري في بالده.
ّ
في البداية يدعو الشاعر هذا املواطن الذي إنثنت ركبتاه إثر مكابدات الحياة ،إلى فتح الباب
ّ
ً
قسط من ّ
الراحة املفتعلة ولو دقائق؛ إال ّأنه سرعان ما يصدم بعد ما
آمال بأن يحصل على ٍ
تخيب ّ
تكشف له األحداث ّالتي ّ
ظنه في بالده أكثر فأكثر وأبشعها هو الكذب والنفاق واملؤامرة
حل املشكالت وفي املقابل أصبح البحث عن ّ
وسرعة مفعولها في ّ
الصدق كالبحث عن اإلبرة
قش! مثل سجین ال ّ
في كومة ّ
ّ
املستمر من الصنبور ولكن ال ّبد
يتحمل سماع صوت التنقيط
ّ
ّ
ّ
فيصبر نفسه ويعتاد على هذة
له أال ينبس ببنت شفة مخافة التعذيب و األعمال الشاقة؛
ً
يوما بعد يوم فعندما يأتي ّ
السباكون إلصالحه يلتمسهم بأن يتركوه وشأنه! فهنا
املشكلة
ّ
يعتمد الشاعر على املفارقة في عرض هذة املشكلة اإلجتماعية ومن ناحية أخرى يتوجه بلومه
تعود مع مض ّي الزمان على التصرفات ّ
إلى مجتمعه ّالذي ّ
السيئة والذل واملهان من جانب
ً
ًّ
بديال سوى ّ
القادة ّ
التبني والتقليد األعمی!
حتی لم يجد حال
أتلمس أحوالي ...ال مشکلة لدي/شکلي مقبول .ولبعض الفتیات/أبدو بالشعر
األبیض جذابا/نظاراتي متقنعة/وحرارة جسمي سبع وثالثون تماما/وقمیص ی مکوی
وحذائي الیؤملنی/المشکلة لدي/کفاي بال قید ولساني لم یسکت بعد /لم یصدر ضدي
حکم حتی اآلن/ولم أطرد من عملي /مسموح لي بزیارة من سجنوهم من أهلي/وزیارة بعض
مقابرهم فيبعض البلدان/المشکة لدي/الیدهشني أن صدیقي أنبت قرنا في رأسه/وأحب
براعته في إخفاء الذیل الواضح تحت مالبسه/وهدوء مخالبه یعجبني/قد یفتک بي ،لکني
سوف أسامحه فهو صدیقي/وله أن یؤذیني أحیانا/المشکلة لدي/ما عادت بسمات مذیع
التلفزیون تسبب لي أمراضا/وتعودت علی توقیف الکاکیين أللواني/لیال ونهارا .ولهذا
 /أحمل أوراقي الشخصیة حتی في املسبح/المشکلة لدي /أحالمی رکبت ،أمس قطار
اللیل/ولم أعرف کیف أودعها /وأتتني أنباء تدهوره في واد لیس بذي زرع/فحمدت هللا/،
ولم أبک کثيرا/فلدي کوابیس صغری /سأطورها ،ان شاء هللا ،إلی احالک کبری/المشکلة
لدي/أتلمس أحوالی منذ ولدت الی الیوم/وفي یأس ی أتذکر /أن هناک حیاة بعد
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املوت/هناک حیاة بعد املوت/وال مشکلة لدي/لکني أسأل/:یا ّ
ّللا/:أهناک حیاة قبل
املوت؟36
یبدأ الشاعر قصیدته بقوله ال مشکلة لدي ،وهو تعبیر یوحي بأن الشاعر یشعر
بالرض ی وبأن حیاته خالیة من املشاکل ،فهو مقبول الشکل ،لکن إذا تابعنا قراءة القصیدة
نکتشف أن هذا العنوان محاولة إلخفاء ما یعانیه الشاعر من آالم و مشاکل عمیقة وهنا
نستطیع ان نالحظ املفارقة بین ما هو مکتوب وما یحاول الشاعر عدم البوح به والتعبیر
عنه ،ومن أبرز نتائج معاناة الشاعر هي سخریته من منطق الحیاة واألشیاء وکأنه یقول ما
أسعدني بوجود فرصة لزیارة أهلي املسجونین أو األموات فهي مفارقة تصل إلی حد التهکم
من کل ش يء في هذه الحیاة .فهم غرباء في وطنهم ،غرباء في موتهم .وفي املقطع التالي ،تعلو نبرة
السخریة من جدید ،یقول الشاعر:
ما عادت بسمات مذیع التلفزیون تسبب لي امراضا/وتعودت علی توقیف الکاکیين
أللواني/أحمل أوراقي الشخصیة حتی في املسبح /ال مشکلة لدي:
ینتقد الشاعر بطریقة ساخرة تعاطي وسائل اإلعالم مع املآس ي في العالم من خالل
قیامها باستغالل هذه األحداث لتحقیق الربح املادي .في هذا املقطع ال یحاول الشاعر أن
یسخر من انسان یحمل أوراقه الشخصیة في املسبح ولکنه یسخر من قدرة الکاکیین
العجیبة علی الوصول الیه في أي مکان کان حتی لو کان في املسبح من دون سابق انذار
والیستطیع اي عائق أن یقف في طریقهم وعلی الرغم من کل ذلک فلیست لدیه أي مشکلة...
 .3أساليب السخرية في شعر مريد البرغوثي:
ّ
ّ
يستمد البرغوثي من أساليب مختلفة في التعبیر عما عاناه الشعب الفلسطيني من
ً
ظلم وجور وسياسات تكميم األفواه وتعاذيب بشعة في ّ
السجون الغاشمة محاوال إلباس
ً
ً
ً
ّ
نصه الشعري ً
رداء جديدا من السخرية مليئا بالصناعات األدبية ؛فنرى جانبا من هذا في
ّ
يشبه ّ
شعره "الترويض" حيث ّ
القوات األجنبية املتغطرسة التي تطمع في اغتصاب فلسطین
ّ
ّ
بمروج السیرك كما ّ
العدو ألعوبة
يشبه قادة العرب بحيوانات مفترسة في الغابة ،جعلته
ّ
ً
بيده ،فأصبحت كحيوانات السیرك ،فاقدة قدراتها على تدبیر شؤون البالد ،تعلق على
ّ
ّ
وتمثل دورها كما تريد ّ
املروض:
والفضة
أعناقها ورؤوسها الذهب
ّ ّ
ُ
يجيء ّ
ّ
مروضك ّ
والزركشات املضيئة /في
املتبرج /بالسوط والسكر املاكر الطعم/
ِ
ُُ ّ
مر سلسلة من َذ َهب! /على َل َ
ّ
ضجة العازفين /وفي بهجة َ
بدة ّ
الن ّ
الس ِبع
املذبحة/:على عن ِق
ِ
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َ
َ َ
ال ف ّ
ضة! /تساقطت اآلن ّ
ُ
الوحش/
كل الصفات عن
شال الحرير! /على ق َدم
الفهد خلخ ُ ِ
ِ
ِ
ّ
َ َ
ّ
كض بين اإلطا اتّ /
عتليهَ /.فما َع َاد في َ
تمكن هذا ّ
الر َ
أتقن ّ
قاعة
املروض أن ي
حتی
إذ
ر
َ َ َ ََ
َ َ
َ
َ
َ
الضوء وحشا /وإن عاد للغاب /أضحى فريسة من يشتهيه!/
كما يعتمد على التشخيص في التعبیر عن ّ
شدة الوضع املأساوي املوجود في فلسطین
ّ
ّ
يضحي بنفسه ويدافع بقصارى جهده لطرد الصهاينة من وطنه
لكل مناضل ُمستميت
ّ
املسلوب فيستشهد؛فما على الشاعر إال أن يعامل املوت معاملة انسان فاتن ،يزجر من
ّ ُ
كل من أغرم به ويطالب بأخذه معه:
ازدحام
ّ
ّ
َ
كفى ازدحاما على كفي واتزنوا
لصاح ِبنا
ولو حكى املوت بالفصحى
من الصناعات األدبية األخرى في شعره:
 1 .3التکرار:
ً
یعد التکرار من أبرز سمات شعر البرغوثي ،فقد کان مهتما بالتعبیر عن أفکاره من
خالل استخدام کلمات قلیلة جدا تحمل إیحاءات ودالالت عدیدة وقد کان العنوان هو
املکان األنسب للتعبیر عن هذه األفکار واإلیحاءات .فقد کانت عناوینه هي کلمة السر
لدخول عامله الشعري الغامض فقد أتاحت له الفرصة األکبر للتوقف عند الکثیر من
األشیاء دون خوف من أن ینفرط عقد النص من بین یدیه .فقد استخدم الشاعر جملة
العنوان " ال مشکلة لدي" ثماني مرات ،باإلضافة إلی العنوان ،ولقد وردت دائما في نهایة کل
مقطع شعري؛ باستثناء املقطع األخیر.
 2 .3التوریة:
في املقطع التالي یوظف البرغوثي التوریة ،والتوریة باختصار هي « أن یرد لفظ في
الکالم له معنیان :قریب وبعید .والقریب منها الیالئم السیاق فهو غیر مقصود وهو املوری
به ،أما البعید أو املوری عنه فیالئم السیاق وهو املقصود 37 ».یقول الشاعر:
الیدهشني أن صدیقني أنبت قرنا في رأسه /وأحب براعته في إخفاء الذیل الواضح
تحت مالبسه /وهدوء مخالبه یعجبني /قد یفتک بي ،لکني سوف أسامحه فهو صدیقي/
وله أن یؤذیني أحیانا/المشکلة لدي
إن لفظة "قرن" هنا تحمل معنیین :األول وهو القریب (قرن الحیوان) وهو غیر
مقصود ،والثاني وهو البعید ( رمز في الثقافة العربیة علی من ال شرف عنده) ،والشاعر
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من خالل منطق التهکم الذي یری به األشیاء الیندهش من تحلي صدیقه بهذه الصفات ،کما
النندهش نحن من مثل هذه الصداقة بینهما.
 3 .3املفارقة:
«املفارقة " قول عکس املضمر" یتضمن معنی التناقض بین املظاهر والجواهر ،أو
بین املظاهر بعضها والبعض اآلخر ،أو بین اإلنسان واملجتمع ...إلخ» 38یبدأ القصیدة بتعبیر
"المشکلة لدي" وهو تعبیر یوحي بأن الشاعر سعید وبأن حیاته بال مشاکل ،لکن قراءة
السطور التالیة تکشف أن هذا العنوان خدعة ،فاملسکوت عنه هنا أقوی من املکتوب،
فالشاعر یعاني من آالم ومشاکل عمیقة داخلیة ،وهنا تتجلي املفارقة بین املکتوب واملسکوت
عنه ،کما تتجلي املفارقة بین الظاهر والخفي داخل الشاعر.
 4 .3استعمال صیغة األمرأو اإلستفهام:
ّ
ُت ّ
عد صیغة األمر من األسالیب التي یبرز في خطاب البرغوثي التهکمي مثل (أیقظوا/
أوقفوه /أسندوهّ /
هزوه /خذوه )...لیالئم غرضه في التعبیر عن موقفه ّ
الرافض للعدو
ّ
الصهیوني؛ فيظهر كحكيم يسخر من مخاطبيه في الظاهر إال ّأنه يسعى إرشادهم إلى هدف
ً
قيم في صورة غیر مباشرة .في البدایة يعظ ّ
ّ
طالبا منهم بأن ّ
يشمروا عن
الناس باسلوب إنشائي
خيم على حياتهم كطفيلي ّإال ّأنه في حقيقة األمرّ ،
ساعدهم ويطردوا الحزن ّالذي ّ
يوجه
ّ
العدو الغاشم ّالذي طال بقاءه في أراض ي فلسطین بيد ّ
ّ
أن مواطنيه
خطابه اللومي إلى
الحقيقین أضطروا إلى اللجوء إلى ّ
الدول العربية املجاورة ُ
وحرموا من الدخول في فلسطین
وحتی ّ
ّ
التمتع بأبسط حقوقهم اإلنسانية في الشتات؛ فأصابت أجسامهم وأنفسهم الكآبة
والحزن كما فقدوا رغبتهم في ممارسة الفعاليات اليومية االعتيادية.في اعتقاد الشاعر قد
حان وقت ّ
النضال والخروج عن هذا الحزن:
ُ َُ
َ
حزننا!/أوقفوه على َق َد َميه /أسندوه ّ
وهزوه في
أيقظوه! /أيقظوا
أيقظوا حزنكمِ ،
ِ
َ
ُ
َ
ّ
َ
َ َ
حنان/خذوه إلى املاء من نومه /واغسلوا
حنان /أسندوه وهزوه في قسو ٍة! أو ٍ
قسو ٍة /أو ٍ
َ
ّ
َ
َُ
َْ
مالب َسها عن عال ِئقها/ساعدوه لكي
وجهه /واحلقوا ذقنه /شذبوا شاربيه/وهاتوا ِ
َ َ
َ
َُ
ه/لم َي ُع ْد ع َ
َي َرتديها/وقولوا له َ/لم َي ُع ْد ع َ
ند َك اآلن ش يء
ندنا ما نق ّد ُم ُه لك/قولوا ل
ِ
ِ
َ
َ
ُ ُ
ْ َ
َ
َ
لنأخذه/أوصلوه إلى الباب في قسو ٍة أو حنان /وقولوا له ِنمت فينا طويال
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يتمنی ّأال يترك مواطنيه الحلم وال يفقدوا األمل مهما يكن من أمر ّ
كما ّ
ألن اآلن الوقت
ّ
ضيق أكثر ّ
يتصورون بل علیهم أن ّ
يكرسوا جميع طاقاتهم ومساعي جهودهم في طرد
مما
السيل ّ
الصهاينة قبل أن يبلغ ّ
الزبى:
ُ
ُ
ُ
ُ
دخ ُلوا في َّ
الت َع ْب /في َ
أدخلوا في ّ
باق ،في
الز َم ِان الكسيح،
في الزمان املر ِيح أ
ِ
ِ
الس ِ
َ َ
َ ُ ْ
َ
حلى َّ َ
ُّ ْ
ط َ!ي ْ
عيش!»/اجفلوا/
ات«/يسق
جارة/عودوا ِأل
السذاج ِ
الزمان الزجاج أدخلوا في ِ
الح ِ
ِ
َ
َُُ َ ُ
َّ
َ ُ ُ َ َ
َ َ
ََ ََْ
َ
َ
نی...إذا ماَ
َ
ُ
رجف برداِ /بهذا العر ِاء فيف
ال تلوموا الذي ال يالم /وال تتركوا الحلم ي ِ
َ َ ُ َ
َ َ َ
استط ْعت ْم/إذا َما استط ْعنا!/
الخاتمة:
ّ
من أهم النتائج التي ّ
توصلت إلیها هذه الدراسة ما يلي:
ّ
ّ
 .1تتجلي السخرية اإلنتقادیة في أشعار مريد البرغوثي ،شاعر املنفى الذي انتابه
ّ
ً
الضيق والقلق بعد نكسة فلسطین إال ّأنه كان مؤمنا بقدرات شعبه امللهوف على
ََ
والت ّ
املقاومة ّ
حدي؛ فصور هذا اإليمان القو ّي فی شعره وخل َق شمعة ضوء شامخة
ّ
ّ
لف الشعور العربي آنذاك وكان هذا ّ
اإلتجاه بمثابة
معاكسة ملجمل الظالم الذي
انفتاح عريض على التفاؤل ودعوة إلغالق أبواب اليأس والكآبة .فأخذ يواصل
مسیرة املقاومة على صعيد الكلمة بسخرية سوداء تغوص في املرارة والسخط
والثورة؛ كما تنبع من الكشف عن عبثية الواقع ورفع معنويات من يناضل ّ
بتحد
ٍ
ّ
ّ
أضطروا إلى الخروج من وطنهم ُ
ّ
وحرموا من أبسط
وصمود والالجئین الذين
حقوقهم اإلنسانية في الغربة.
ّ
 .2تنقسم السخرية في شعر البرغوثي إلى ثالث إتجاهات رئيسة وهي  .1السخرية من
النفس (األنا) والشعور باإلغتراب .2 /السخرية من قادة العرب .3 /السخرية من
ّ
فقدان حرّية التعبیر عن طريق "املفارقة"ّ .
مسؤولية معاناة املواطن
يحمل الشاعر
ً
الفلسطيني إلى نفسه أحيانا فيصف نفسه في حالة مزرية ُيرثى لها كما يخوض في
ّ
لهويتها .ونراه ّ
حالة صراع نفس ي مع ذاته الفاقدة ّ
يوجه خطابه التهكمي من وقت
هب ّ
كل من ّ
آلخر إلى المباالة قادة البالد العربيةّ ،الذين خضعوا لتنفيذ أوامر ّ
ودب
ً
ً
من أصحاب ّ
القوة واإلستعمار ّ
بكل سهولة وأظهروا تسامحا ُمضحكا تجاه القضية
ّ
الفلسطينية.كما يعكس الشاعر مشاعره بالتناقض الذي يجده بین نفسه وبین
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ً
العالم الذي يعيش فيه بلغة موحية تعبیرا عن موقفه العدواني بطريقة غیر
مباشرة قائمة على ّ
التورية.
ّ
ّ
يستمد منها البرغوثي للتعبیر عن الواقع الفلسطيني ّ
ّ
املتأزم
تتنوع األساليب التي
.3
ّ
والوضع اإلجتماعي والسياس ي الذي عانى منهما بمنظور سخري الذع وهي تتراواح
بین استخدام الصناعات األدبية بما فيه التشخيص واإلستعارة والتناص والتكرار
والتورية واللجوء إلى املفارقة واستعمال صیغة األمر ّ
لينبه مواطنيه بالنعس
ّ
والغفلة التي أصابتهم وليدعوهم إلى قیمهم الحقيقیة أنزلوا بها بالثورة على الظلم
واإلستعمار.
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