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 المتغير  الهويةو  الثابتة الهوية  بين الذات تشظي

 الشاطئ البن" األندلس حضرة في"  ديوان في قراءة

Self-fragmentation between a fixed identity and a changing identity 

Reading in the book "In the Presence of Al-Andalus" by Ibn Al-S 

 غنية بوضياف .د 

 جامعة محمد خيضر . بسكرة

 

 
   ملخص:

ّيع في غفلة ) ض  غدا النص الشعري لدى الشاعر الفلسطيني "ابن الشاطئ " ترجمانا لهويته الضائعة / المتغيرة و تقصيا لكينونته المفقودة في نسق حضاري  
ه و أناه /  ندلس ( ، و هو ما جعل الشاعر في ديوانه" في حضرة االندلس " يعيش صراعا بين الذات والموضوع ، االمر الذي أدى إلى إحداث شرخ في عالماأل

 الذات الشاعرة التي هي صورة  لماضيه المغّيب و حاضره المتأزم .

 
Résumé: 

 Le texte poétique est devenu chez, le poète palestinien "Ibn al-Shati" un interprète de son identité perdue / changeante et un 

dépistage de son entité perdue dans un style civilisé démantelé dans une inadvertance  (Andalousie), ce qui  a fait que  le  

poète dans son ouvrage «en présence de l'Andalousie » vie une lutte entre soi et sujet, Ce qui a créé une faille dans son 

monde et son moi / soi poète, qui est une image de son  

passé dissimulé et son  présent empiré. 

 

 الكلمات المفاتيح  

 الهوية ،   الثابتة ، الهوية المتغيرة ، ابن الشاطئ

Identity, fixed, changing identity, Ibn Al-Shati 
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 المقدمة : 

 تكمن اشكالية البحث في الكشف عن هوية  الفلسطيني بين الثابت و المتغير . إشكالية البحث : 

 تحدد البحث بقراءة ديوان ) في حضرة االندلس ( للشاعر اسماعيل شتات بن الشاطئ.  حدود البحث :

 التعريف بالشاعر   -:  هيكلة البحث 

  _ البحث عن الذات و المكان و الهوية في الديوان 

 _ العنوان و تشظي الذات  

 _ الذات بين األنا و األخر  

 تمهيد :

يعّد الشعر الفلسطيني جزءا اصيال من مسيرة الشعر العربي و ليس حالة خاصة او استثنائية         
نتيجة وضعها المتأزم ، و نحاول في هذه الدراسة التحدث عن شاعر فلسطيني لم يحظ بما حظي به  

 . شتات ( الملقب بـ) ابن الشاطئ() اسماعيل ابراهيم شعراء اخرون من جيله ، سنتحدث عن الشاعر 

 اعر:التعريف بالش

بقرية الجسير الواقعة على الطريق بين الخليل و غزة ، تعرض  1939ماي   28عام  ابن الشاطئ  ولد  
 عاما .   17و حكم عليه بالسجن لمدة   1957الشاعر لالعتقال مرات عديدة كان آخرها سنة  

  1970وفي عام  فّر من السجن بمساعدة رفاقه متجها إلى لبنان ثم مصر ثم سوريا  ، فاألردن      
 .  2008أفريل   29ال بأرض الجزائر و توافيه المنية بجيجل سنة  غادر ابن الشاطئ المشرق ليحط الرح

 له عّدة دواوين مطبوعة منها : 

 _ خفقات قلب 

 _ محطات على ذاكرة الزمن 
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  _ دائرة الرفض 

 (1) _ غاليتي ال تجيد الرقص .

فضاءات الهوية عند الشاعر ابن الشاطئ معتمدين على ديوانه ) في   بعض  نحاول  ها هنا استجالء  و 
 حضرة األندلس ( انموذجا للتحليل وذلك وفق محطات اهمها :

     :_ الذات / المكان / الهوية 1

ِويَّة و "   "الذات " لكلّ  من    ا نهائيّ    ا تعريف   ال يمكن إيجاد  ، وتأسيس  له    طمئنان و اال ،  ألخذ به  "  نستطيع ا اله 

سبق اقتراحها من قبل مفكِّرين أطلوا على   التي    تعريفات نكتفي ببعض ال  معطياته؛  لذلكالكالم على  

كمقترح يكفل  مساعدتنا في    تخريج تعريف نقدمه   سهم في حقول معرفية عديدة، لن   نافذة  ن من  المصطلحي 

ت ساعد على فتح  ويثير جملة من األسئلة    ين المصطلح   من   الدالالت المفهومية الممكنة لكل  القبض على 

بأنها:   الُهِويَّة  )السيد الشريف علي بن محمد(   الجرجاني " ي َعرِّف  التعريفات "   في كتاب ف    بّناء، حوار فكريّ   

جرة في الغيِب المطلق"  اشتمال الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق  "  ( 2)   النُّواة على الشَّ
 . 

حد المباحث الفكرية  و الفلسفية التي شغلت حيزا ال بأس به في المنظومة االنسانية إذ أ اما الذات فهي 

الوقت الحاضر من حيث لم يعرف االنسان الذات كما عرفها في   تعددت فيه التعريفات و المصلحات و ) 

   ( 3) كونها مصطلحا نفسيا له دالالته(  

إذ) الذات وجود الحق المحض وحده عينه الن ما    باإللوهية أما عند المتصوفة فقد ارتبط مفهوم الذات  

   ( 4) سوى الوجود من حيث هو وجود الحق ليس إال العدم المطلق( 

روع في الكالم عن وفي مسعى   ، والهوية الفلسطينية عبر توضيح    الذاتالعالقة ما بين    من جانبنا للشُّ

"، بوصفها عالقة ال ي مكن أْن  ذات ثقافية والهوية كـ "   إنسانيه ذات  كـ "   الهوية العالقة التفاعلية ما بين  

للمكان أهمية في   يتشّكل وفق حدود المكان، وهو ما جعل    تتحقَّق إال في سياق إنسانيّ  حضاريّ  مفتوح 
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ي وجوده من الوجود االنساني ، فقد خلق هللا سبحانه و تعالى االرض و  ،فقد كان ) أسبق فحياة االنسان 

ذللها و هيأها كما هيأ الكون كله بوصفه المكان االكبر لحياة االنسان ، وعلى األرض و داخل هذا الكون 

 . (5)و ان اختلفت طريقة إدراكه لكل منهما (دراك االنسان لـ) الزمان ( و ) المكان(  اكان 

إذ المكان يتجاوز الحد الجغرافي و الوصفي إلى ما يسميه باشالر ) سمات المأوى التي تبلغ حدا من  
من خالل   البساطة و من التجذر العميق في الالوعي يجعلها تستعاد بمجرد ذكرها أكثر مما تستعاد 

يجعل الهوية   ، وهو مايصبح المكان حركيا ال متناهيا في الفعل االنساني وبهذا   (6)الوصف الدقيق لها ( 
 صورة من صور المكان ، فهو منطلق الشاعر و منتهاه في تشكيل نصه .  

و    إحباطا تهآماله و آالمه و  فإنمحور التجربة الشعرية عند الشاعر العربي ، تشكل  الذات  اذا كانت  و
كان الشعر أحد أبرز الوسائل الكتشاف الذات وقد ( 7)مصدرا تنهل منه نصوصها االبداعية  تشكل نزواته

الدراسة النقدية ألبعاده السوسيولوجية، تعّد وسيلة مهمة لفهم طبيعة  مما جعلاآلخر،  في جدلية األنا و
واتنا سعة دون أن  زيد )ذ يتأزم العالقة من  وما تحمله هذه  األخرالذات في حوارها المعلن والخفي مع 

 (8).اآلخر( ذيبها في يعّمق إحساسنا بها دون أن يلغيها، و ي

و حين نعود إلى ديوان " في حضرة االندلس " للشاعر ابن الشاطئ فإننا نجده يفترش الضياع ككفن يحيل  
لهذا  إلى زمن أو مكان الخراب و الضياع ، فالفقد الذي يبسط على الذاكرة في هيمنة و استغراق كلي 

 ) الموت( الزمن أو المكان يعكس حقيقة الذات في مصيرها المحتوم

فابن الشاطئ يتنفس االبداع و يستنشق الواقع شعرا مستحضرا زمنا تاريخيا ) األندلس( كرمز تنعكس عليه  
 . التيمات حضورا عند الشاعر  يشكل أكثر هذا األخير الذي المعاناة و الضياع

ارس علينا طقوس استحضار الموروث التاريخي باعتباره الملهم الوحيد أو الشاعر في هذا الديوان يمو 
 البحر الذي ال ينضب ، فهو الفردوس المفقود في ذاكرة كل عربي .  

ويعّد ديوان )في حضرة األندلس ( ثمرة آهات عّبر بها الشاعر عن وجعه معتمدا على المكان و الذاكرة  
و محاولة تجاوزها بلغة كاشفة لكل  الصمت بمساءلة عوالمه الدفينة المفعمة بالكثير من األلم ليكسر جدار 

( ليعالج الهّم القومي أو العربي . و المتأمل لكل  زيف خارجي متجاوزا ) األنا ( إلى ) األنا الجمعي 
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قصائد هذا الديوان يجد انشطارا واضحا للذات الشاعرة ، إذ لم تعد ذاتا واحدة ، بل تعددت و انشطرت 
صراعا داخليا  عّدة ال تعرف االستقرار يتمخض عنها : القلق ـ التشتت ـ االنكسار ..، ذات تعاني لذوات 

بين ما تريد و ما هو كائن . فـ)في حضرة األندلس ( خطاب يرصد لنا شتات الذات و تجاذب الذاكرة  
 بالحاضر ، إذ ترتبط الذاكرة بالمكان الضائع / المفقود .

   _  العنوان / تشظي الذات 2

أن العنوان نوع من أنواع التعالي النصي،يحدد مسار   )الخطيئة و التكفير(في كتابه  يعبد هللا الغذام  رى ي
   (9) .القراءة التي يمكن لها أن تبدأ من الرؤية األولى للكتاب 

تعرف بتلك الهوية و تحدد مضمونها و تجذب   ستاني ترى أن العنوان ) رسالة لغوية بشرى البأما الناقدة 
 (10)  ذي يدل على باطن النص و محتواه (القارئ إليه و تغريه بقراءتها و هو الظاهر ال

ثورة داخلية نتيجة ما يعانيه الشاعر من قلق نفسي و غربة    هواجهتعنوان هذا الديوان و القارئ ل     
وضياع ، وهو ما تثبته الصيغة التركيبية للجملة التي لم تبلغ التمام و الكمال و جاءت منشطرة ، فاألولى  

به أن يقول : ) نحن / أنا في حضرة األندلس ( ، فهذا التغييب ) للنحن أو األنا ( هو ما يبرز حالة 
راحت تتماهى مع المكان المغّيب أيضا ) األندلس( و التي يقول عنها " عبد الرحمان ياغي    الشاعر التي

لونها من  " ) أصبحت موضوعا شعريا يتناوله الشعراء حتى ولو لم يروا آثار األندلس ، و إنما هم يتمثّ 
نا يتحول المكان إلى  ومن ه .(11)لى بالد المجد المفقود (إفي رحلة  واقعهم ... ومن قراءاتهم و مطالعاتهم

 ذاكرة تغذي المخّيلة ، فالذاكرة هي العليمة بأسرار هذا المكان المغّيب في ذات الشاعر . 

ذاته الكامنة وراء الحروف و الكلمات و األمكنة و   ينطلق الشاعر ابن الشاطئ في هذا الديوان مستعيداو 
الشخصيات و المواقف و كأنه يحاول إعادة تأسيس للهوية اإلنسانية المضّيعة ، فهو يشتغل على تحوالت  

الذات و المكان معا ، حيث المكان الضائع يتوحد مع الهوية . وهذا االنشطار أو التشظي للّذات لم 
ل نجده يلتحف جّل العناوين الفرعية ، حيث يبدأ الجرح و الجو النفسي الذي يتوقف على العنوان فحسب ب

يلف النص مع قصيدة ) األندلس ...في محاولة الكشف عن تخمة الهم ( وال نكاد نتجاوز هذا الضياع  
و يكون التالشي مع   في األندلس ()قطار الشرق ...يغترب حتى تواجهنا حرقة التيه و االغتراب في 

حروف غير مرتبة على أجفان طليطلة ( و ) قصيدة تبحث عن السيف الضائع (لينحو بنا الديوان منحى )
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التساؤالت الباعثة و الكاشفة لزخم كبير من األسى مع قصيدة ) سؤال كبير في ....انتظار الجواب ( . 
االستفهام يزلزل أن ذ كما أن تكرار االستفهام في كل عناوين الديوان دليل على قلق الشاعر وحيرته ، إ

 يقينية األشياء .

 :_ الذات بين األنا و اآلخر 3

ان العالقة بين الذات و األخر عالقة جدلية تعود إلى بدايات الوجود االنساني ، إذ البحث عن األخر هو  
نجد الشاعر يعتمد   ) في حضرة االندلس ( لديوان إذا ولجنا العالم النصي  والسعي الكتشاف الذات 

إذ يعيش زمن الحاضر مع   إال ذاته المنقسمة على نفسها ،  هنا ، وما اآلخرب الخطاب لآلخر أسلو 
مسترجعا الزمن الماضي مع المكان المفقود ) األندلس( . و بذلك نقول إن الشاعر يقرأ   اسبانيا (المكان )

الواقع من خالل المكان الذي يعّد العصب الرئيس في فتح نزيف الذاكرة . وهو ما جعل قصائد الديوان 
  -ابةتمثل صراع الذات مع الذات ، صراعها مع ماضيها و صراعها مع اآلخر الذي يناقضها لتكون الكت

عن وجع الذات / ذات الوجع الذي يمارس عليها سلطة التشظي و االنشطار . وهذا ما    تعبيرا  -بذلك 
جعل الشاعر يعيد إنتاج المكان أدبيا كمعطى يساعد على إعادة تكوين للهوية الضائعة ، لذا لجأ إلى 

 (12). .  السؤال ليصنع األمل يقول : إلى متى ؟ لست أدري 

 خر :  ليقول في موضع آ

 عشقتك ال أدري لماذا ؟ أ أنكر  

 (13)وقد أيقظتني في مراياك أعصر ؟؟                      

و المتأمل للديوان يجده يمثل دفقا طافحا بذاكرة يلفها الصراع و تكشفها األسئلة ، فهي مدارج للنزول و  
 معارج لالرتقاء . 

ض قصائده ، وهذا الحوار يصطنعه قصد تجسيد  لينتقل بنا الشاعر من السؤال إلى محاورة الذات في بع 
 السالم مع الذات المتشظية يقول : 

 أ أزعم أني ال أحبك ؟؟ويلتي 
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    (14) .فاإلنسان ال يتزور إذا قلت                       

 ثم يقول : 

 أ أزعم ؟؟ ال وهللا إنا لقاءنا   

 (15) .غنّي بأهداب العصور ... معّبر                      

تحدد مالمحها و أوصافها غير أن المؤكد هو حرص تثم مباشرة تتواصل الذات الشاعرة مع ذات أنثوية ال  
 األنا على التماهي فيها ليقول على لسانها  

 أ أزعم أنيَّ ال أحبَك إنني  

 ( 16)ال ي عبِّر  أحبَك نيسانا جمي                     

 ليزيد الشاعر في التماهي يقول :  

 فأنِت نفسي وما بلغت .....فإنزرعي  

 (17)انفجري في داخلي و اسكني البارود و                      

فبعد أن كانت الذات تنقسم إلى قسمين األنا الشاعرة و اآلخر ذاته المنقسمة على نفسها  من خالل  
فيها و   ليزيد التماهي السؤال فإننا في هذه األبيات نجد الذات تنقسم إلى األنا الشاعرة و اآلخر / األنثى  

 حلول معها يقول : يتجلى بذلك البوح ضد الضياع أعالنا لمن تسكن الذات و يكون في حالة 

 فأنا أنِت .... ثورة و امتداد      

 ( 18) عربي سما ... عريق ... جواد                             

 وما هذا التماهي مع اآلخر / األنثى إال تماهي مع الوطن يقول : 

 أسافر في عينيِك و القدس قبلتي    

 (19)و حبك هذا الصعب ال يتغّير                              
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ات و الوطن في الوقت ذ الوطن ، كون الخراب يخّيم على الفمن خالل هذا االرتقاء بالذات يكون االرتقاء ب
نفسه ، فاألزمة واحدة  . ليعود الشاعر و يتماهى مع المكان/ المفقود و يعيد إسقاطه على واقعه 

 مستحضرا غرناطة يقول :

 رناطة واستبيحت   أمس ضاعت غ   

 (20)عندما أغتيل في النفوس الجهاد                                

فمن خالل المكان / الرمز/ المفقود ) غرناطة ( التي أهدى األمير عبد هللا الصغير مفاتيحها لألسبان   
ا في عبقرية المكان  واكتفى بالبكاء كالنساء على مدينة لم يحافظ عليها كالرجال تستحيل الذاكرة واقعا حي

 لتحمل تجربة الفلسطيني مع أرضه فيقول ابن الشاطئ: 

 

 وهوت قدسنا و نحن قعود 

 (21) ال ) المثنى( مستنفر أو ) زياد(                         

العنوان عمودا مركزيا استمد فيه الشاعر قوته من المكان   اء الديوان تشكيال شجريا يمثل فيههكذا يغدو بن
 ليعّبر بلغة جمالية عن واقع عربي . 

فذات الشاعر في صراع دائم مع الواقع ، ذات تحاول الخروج و الفرار من هزيمتها ، ذات تشعر بالضياع  
                . الذات بماضيهالمنبعثة من تعلق تلتفت إلى الماضي في ذاكرة المكان ، ذات تعيش الغربة ا

م، أْن نذهب إلى استنتاج مؤداه أنَّ  و ليست هويًة إشكالية  الهوية الفلسطينية نستطيع ، في ضوء ما تقدَّ
القومية، فالهوية الفلسطينية المعاصرة    -تتعارض فيها مكونات الثقافة مع خصائص الهوية الوطنية 

سة على ثقافة إنسانية عريقة، وا والتي  واإللغاءلطالعة من معاناة القهر ومساعي التهميش والطمس المؤسَّ
نت نفسها، باستنهاض ما   ريّ  شاق وعنيد، قد حصَّ أعادت إنتاج نفسها عبر مسيرة نضال  وطنيِّ تحرُّ

العريقة، من السقوط فيما نهضت لحماية نفسها منه ومقاومته، ولذلك فهي تتأسس اختزنته جذورها الثقافية 
منفتح  على ثالث جهات هي: التاريخ الفلسطيني الموغل في القدم؛ معطيات الحاضر   عمق ثقافيِّ على 
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ري؛ وممكنات المستقبل المفتوح على استعادة القدرة على المشاركة في صنع  الموسوم بالنضال التَّحرُّ
ِويَّة، أواًل وقبل كلِّ شيء، على رؤى  ا لحضارة اإلنسانية، وذلك في تواشج  متصل  مع نهوض هذه اله 

،  اوحرياته اوتحمي حقوقه اإلنسانيةمستنيرة، وعلى مبادئ إنسانية متفتحة، وعلى قيم  ومعايير تحترم 
ي هوية جمعية و ليست  فالهوية التي كان يتكلم بها الشاعر في هذا الديوان هي هوية عابرة للحدود ه

 . فردية 
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