
 جدليّة الزمان واملاكن يف شعر محمود درويش 

 مقّدمة: 

اإىل هاجس حيث    لن تكون السطور أأدانه دراسة يف شعر محمود درويش، بل حماوةل للإجابة عىل تساؤاليت الشخصيّة الأولية والبدهيية اليت شغلتين مث حتولت 

سكنين وسكنته منذ أأن وقعت عيناي عىل أأول مجةل قرأأهتا بقليب: »لأول ضفة أأميش«؟؟ رمبا  املرء أأكرث عىل االإجابة بعد رحيهل: ملاذا أأحب شعر محمود؟؟ ملاذا  

من الطبقات السفليّة اإىل املعامر الأعىل، وأأخرى   – اترة    - أأثناء حماوليت هذه، وأأان أأجوب قصائده متنّقةل بني مجموعاته، أأي بني أأزمنته وأأمكنته وشعريته، صاعدة  

فقيا، قد أأعرث عىل ماكمن الأس باب، ورمبا حيالفين حظ ما، فأأمسك جبوهر، ال أأّدعي أأنين أأول من أأابنه وأأظهره، ولكنين أأكون قلته  أأجوس بني الغرف واملمرات أأ 

  كرامته«. بطريقيت، كقارئة عاديّة مزودة بفضول املعرفة وذلة الاكتشاف، ومثابرة دؤوبة عىل تتبّع ذكل املرشوع الشعري الشامخ اذلي »أأعاد للشعر 

 اذا جدليّة الزمان واملاكن؟ مل 

 :فامي أأعتقد -هنا  مهي يف هذه احملاوةل هو رصد جدليّة الزمان واملاكن عرب اس تقصاء حتلييل لنصوص خمتارة تبدأأ بـ»رسحان يرشب القهوة يف الاكفيرتاي«، لأ 

حدى أأمه مكوان ت شعريّته، ففهيا يمتُثل وعي ورؤية وتفسري الشاعر للتارخي،  من جانب أأول: ثمية أأساس يّة متجّذرة يف شعره منذ البداايت وحىت أ خر قصائده، واإ

ينهتيي ابلظمل الانسايّن، الأمر   اإحساسًا ممّضًا ال    -كام عند شعبه  -ومن مّث فهمه لتكل اللحظة املفارقة: حلظة الاقتلع من الأرض ونفي أأهلها مهنا، واليت خلّفت فيه  

  - مثلام يفعل املظلومون اذلين أأخرجوا من حركة التارخي ورموا عىل حوافّه  -يقاع الزمن فهيا وتوقيعه علهيا، فيختاراذلي جعهل حيسن الاصغاء اإىل واقع احلياة، والإ 

الأوىل  التوتر هذه، منذ جهرته    الاحنياز اإىل اجلوهري والانسايّن والكويّن، مديراً ظهره مّرة واحدة وحىت الهناية اإىل الزبد اجلفاء. ومنذ تكل اللحظة وهو يعيش حاةل

حصيح أأنه اكن أأصغر من ان يدرك جحم املأأساة/ النكبة وأأبعادها، لكن من الصحيح أأيضًا أأنه كّف عن أأن يكون طفًل منذ اللحظة    - ماكنه الأول  - خارج املاكن

لأول:  ماحنة اإايه »حمكة الش يوخ، يف سن السادسة« اتركة ذلاكرته اخزتان مشاهد وصور وجتارب تكل املرحةل، اليت س تكون البؤرة ملوضوعة الشعر ا (1)تكل 

 اكن/ الأرض، وجممتع العواطف البدائيّة: احلنني/ الزمان، وثراء عامله السفيّل »اللشعوري«. امل

ّي ويضع موازيهنا، شّّكت املادة  اجلانب الثاين: أأّن هذه اجلدليّة الصادرة عن رؤية ورؤاي الشاعر للتارخي يف سريوراته ومتفصلته وانقطاعاته، وللحياة اإذ يصنعها القو 

. ويشتت صوره  قام فهيا بناًء للوطن يف اللغة، وحني اكن الزمان يوغل يف الابتعاد عن ماكنه .. ويبعرث خرائطه .. ويلغي أأسامءه .. ويستبدل عناوينه.اخلام اليت أأ 

 (2)ة »جتمع الشعب وتوّحده«ويهبت أألواهنا.. اكن ذكل الرصاع يصّب يف تكل اجلدليّة، وجيعلها ادلافع الأصيّل اذلي ميّده بـ»ذاكرة املاكن« اليت صارت ذاكر 

حياهئا التقط عادات شعبه  اجلانب الثالث: أأّن لها النصيب الأوفر خبلق ذائقة جامليّة ومعجم شعرّي ثّر بأأسامء املاكن وموجوداته: نبااتته وأأجشاره وأأطياره وروا حئه، وابإ

تنادي معانهيا وحتيي رموزها، وتشّّك يف الصور، ومن خللها، مرجعيّة أأواليّة متواجشة  وأأكرثها أأصاةل وتعبرياً عن روح املاكن، وأأصدائه املوغةل يف الزمان .. أأصداء  

مّث أأسطرة املاكن من اإحياء  ابلواقع الراهن عىل الرمغ من جفائعيّة املشهد: عادات الأهل يف الرّي والزراعة، دروس البيت، راحئة اخلزب يف الفجر، قهوة الأم، ومن  

لهيم: أأمحد العريب، خدجية، املس يح وصليبه، يوشع بن نون »ليمتوز وعناة والكنعانيّة،   س املايض  خترّي أأسامء الشهداء والناس والأنبياء بدالةل أأكيدة عىل انامتء املاكن اإ

مًا، حيوات متفّردة وطاقة  ميكن اس تعادهتا، أأو بعث احلياة يف رمادها املتجهم، بل هو عىل العكس من ذكل متا ابلنس بة للشاعر زمااًن منقضيًا، أأو ذكرى ميتة ال

 ( 3)روحيّة جيّاشة، وهو أأيًضا زمن يكتظّ ابدلالةل والغىن والتوتر«.

غّضة، فقد صار صوته صوت  اجلانب الرابع: لأن مأأساة الشاعر ودلت مع مأأساة الوطن فاكنتا واحداً، ولأّن ذاكرته اخزتنت تكل اللحظة الاكرثية ويه ما تزال طريّة  

ليه من ال  شعبه أأوصداه، وحىت يف  ننا رسعان ما جند أأرض امجلاعة وقد تسلّلت اإ  القصائد اليت يصغي فهيا اإىل مهومه الصغرية وحبّه الشخيّص وطموحات قلبه، فاإ

حد املشغوفني  كام حياول الغمز أأ   –شعوره وزوااي داخهل القيّص، ذكل أأن الفارق بني داخهل وخارجه ياكد ال يوجد، ليس لأنه يامتىه مع امجلاعة مبشاعر القطيع  

ال بكوهنا جمبوةل بواقع الأمة فاعةل فيه اكتبة لتارخيه ومستهنضة   -وحتديداً   –بل   (4)ابلعزةل والاعزتال عن لأنه حيّس بفرديّته وعىل حنٍو حاد، هذه الفرديّة اليت ال تتحقّق اإ

ذن هللا، واذلي خ  ذا اكن قد نفذ ببصريته اإىل جوهر املأأساة، واحناز  هلام من الرماد: هذا هو الشاعر/ الشجرة اليت خترج نباهتا طيبًا ابإ ال نكدا ... واإ بث ال خيرج اإ

ه وتصّدع الواقع وترّديه،  دامئًا اإىل صواب قلبه: ففتح نصه عىل هجات الأمل يف اس تعادة املاكن/ ماكنه، فالأمل وتصاعد اليأأس اكان يأأتيان من ترّسب الزمان وهروب

ما .. الصعود فزتداد الهوة بني الزمان واملاكن،  ما الصعود واإ  وهذا هو الأمل الأكرب، حنن مع شاعر يرتحج بني هاويتني: فاإ

يقاعًا وجمازاً ومعان دالليّة وصلنا الشعر يف حمتواه ا لأمه: العاطفة، والغنائية، احلاملتان  يف قلب هذه اجلدليّة عاش الشاعر، ومن هذه الثمية، ويف متظهراهتا: تصويراً واإ

ال جتعهل يقف    لّق ابسترشاف املس تقبل، والرؤية فامي خيص التارخي والواقع، العاطفة الغنائية اليت ترسي اإىل املتلقي »كام يه يف خصوبهتا«، وحرارهتا للرؤاي فامي يتع 

ين، ويقبض عىل ادلالالت،  عند ختوم النص، بل تضعه يف قلب معليّة اخللق، قارئًا ميلأ الفجوات ومساحات البياض واملسكوت عنه، ومؤّوال يكشف طبقات املعا

 .دون ان يكون مضطرا اإىل »قتل املؤلّف« 

 رسحان يرشب القهوة يف الاكفترياي 

 ( 1972)أأحبك أأو ال أأحبك 

قامته يف القاهرة: كيف خترج من فلسطني وأأنت القائل س ُ   :ئل محمود درويش مرة عقب خروجه من فلسطني واإ



 وأأيب قال مرة "

 اذلي ماهل وطن 

 رضي يف الرثى ماهل 

 "وهناين عن السفر

 فأأجاب: غرّيت موقعي، ولكنين مل أأغرّي موقفي

ومقاتل مبارش  النربة  حاد  الأحادي  »الصوت  من  التّحول  بداية  لأهنا  القصيدة  هذه  من  البدء  اخرتت  »غنائيّة   (5)لقد  أأهنا  عىل  النقاد  صنّفها  اليت  القصيدة  اإىل 

القصيدة اليت استبدلت  وذكل »لتعدد الأصوات فهيا وتعّدد الرس  (6)دراميّة« التارخيية املوضوعيّة والتارخيية اذلاتية، والغناء، واملونولوج، وادلايلوج، ويه  دايت 

، هو نص اإذن خيزتن ما اقرتحته من فرضية أأن هذا الشعر عاش حياته يف قلب ذاك  (7)ابلزمان املس تقمي، الزمان ادلائرّي اذلي يكرس الرتتيب الثليث للزمن«

يفتح درويش قصديته يف املقطع الأول عىل مشهد خاريّج   .يّل، ومنذ البداايت كام تنبئنا الأبيات السابقة ودراسات النقاد حول هذه القصيدة/ التحّولالرصاع اجلد

يودل فيه رسحان مث يكرب،  مبعرث، تتناثر فيه الأش ياء دون ترتيب، وجتمتع املتناقضات وتتقابل دون منطق جيمعها يف فوىض ظاهريّة تتبّطن عىل حدث مأأساوّي س  

 :وتتّخذ حياته شالًك لهذه املأأساة 

 جييئون، 

 أأبوابنا البحر، فاجأأان مطر، ال اإهل سوى هللا، فاجأأان 

 مطر ورصاص، هنا الأرض جسادة، واحلقائب 

 غربة!!

مسيّة، لينهتيي املقطع بّكمة غربة اليت كتبت مشفوعة بعلميت  ابلفعل املضارع احلارض املس ند اإىل مضري الغائب تفتتح القصيدة، مّث تتواىل امجلل   االإخبارية، فعليّة واإ

حداثيات املاكنيّة  تعجب يف سطر وحدها. هذا الرسد اذلي اختذ فيه الشاعر موقع الراوي من النقطة اليت تقف فهيا الشخصيّة املروّي عهنا، من دون حتديد للإ 

للعلقات بيهنام القامئة عىل اللغة بني الراوي/ الشاعر، واحلدث املوصوف، فبقيت ملتبسة، وغامضة، غارقة يف فوىض الرؤية  والزمانيّة واس تطراداً، من دون منظور  

اح  مز التحّول، الانفتومتناقضات املشهد: الأبواب رمز للإغلق، للرسيّة، للأمان، للكينونة، للثبات للحدود بني ادلاخل واخلارج، فاإذا هبا ليست سوى البحر ر 

صارت جسادة تس تدعي صور    حىت اللهناية، اجملهول، اخلطر، املطر رمز اخلصوبة واحلياة والامنء مع الرصاص رمز املوت والفناء، الأرض رمز الثبات واحلضور

شارة اإىل مركزيّ  القصيدة، ويبقى الفعل »جييئون« معلّقًا يسحبنا معه اإىل  هتا يف الطي والغياب والرتحال، اما مفردة غربة فقد كتبت يف سطر وحدها لدلالةل عىل/ واإ

رهاصات حدث مأأساوي يتضح شيئًا فشيئًا لكام توغلنا يف عامل رسد احلاكية/ القصيدة  يتتابع رسد احلاكية بصوت الراوي/   .تفاصيهل، هذا الغموض خيئب طيّه اإ

الرسد ويتعلّق ابلسؤال: مىت أأنتج اخلطاب: أأقبل احلاكية أأم بعدها؟ من املفيد هنا أأن نس تذكر  الشاعر وهنا يبدأأ ابلربوز أأكرث فأأكرث زمن املبىن احلاكيئ أأي زمن  

واخلطاب   (8))زمن الأحداث( وهو زمن موضوعي اترخيّي، وزمن املبىن احلاكيئ وهو زمن الرسد زمن املنت احلاكيئ  نوعي الزمن اذلي مّّيه الشالكنّيون الروس وهام:

 .من املبىن ليرتك السؤال مفتوحًا حول زمن اخلطابالشعري هنا يركّز عىل ز 

 جييئون، 

 فلترتّجل كواكب تأأيت بل موعد والظهور اليت

 .استندت للخناجر مضطرة للسقوط

 وماذا حدث؟

 أأنت ال تعرف اليوم، ال لون، ال صوت، ال طعم 

 ال شّك ... يودل رسحان، يكرب رسحان، 

 يرشب مخراً ويسكر، يرمس قاتهل، وميّزق

 . . مث يقتهل حني يأأخذ شالًك أأخريا. ويراتح رسحانصورته

 رسحان! هل أأنت قاتل؟ 

 ويكتب رسحان شيئًا عىل مك معطفه، مّث هترب

 ذاكرة، من ملّف اجلرمية ... هترب ... تأأخذ منقار طائر، 

 .وتأألك حبّة مقح مبرج بن عامر 

 ورسحان مهّتم ابلسكوت. ورسحان قاتل 

لهيا ليس تمكل صورة رسحان مضن االإطار املاكين اذلي يسرتجع فيه الأحداث: فاذلين جييئون مازالوا جييئون ال  لنلحظ رسعة الرسد، وأ ليّة التلخ  يص اليت جلأأ اإ

تندة اإىل اخلناجر  نعرف من مه، وال اإىل أأين يأأتون، ولكن مرسحًا/ ماكاَن ملأأساة قادمة بدأأ يظهر يف صور متلحقة: الكواكب ترتّجل، والظهور اليت اكنت مس 



ى حيث مل تعد هل  سقط، وال لون، ال صوت، ال طعم وال شّك‘ يف هذا الهباء يودل رسحان، ويكرب، وتتخذ حياته شّك الزمان/ الهباء واملاكن/ املأأساة/ املنفت 

ين/ احلارض/ املنفى، ماكن ارتاكب  هوية، يقتل رسحان قاتهل بعد أأن حيّدد شّكه)يرمسه( مّث ميّزق الصورة. يف هذه الربهة تتحّرر اذلاكرة وهترب من املاكن/ ال  

ليه مبنقار طائر اذلي ال يضّل طريق العودة أأبداً اإىل موطنه، حامًل مع ه ذاكرة رسحان يف رحةل اس تعاديّة،  اجلرمية اإىل ماكهنا الأصيّل/ التارخيّي )مرج بن عامر( هترب اإ

بأأهنا جمرد حادثة هامش يّة حلياة هامش يّة مغّيبة عن الفعل يف املصري، ذلكل جنده خيزتل  وحني يوّطئ الراوي/ الشاعر جبمةل »وماذا حدث« لهذه احلياة، يويح لنا  

لطبيعيّة غيةل منحرفة  الزمان يف مجموعة من الأفعال املاضية اليت ختترص اترخي حياهتا: ودلت، كربت، رشبت مخراً، مث قتلت، قتلت من صادر مهنا رشوط احلياة ا

 .اس املاكن خارجهابلتارخي عن مساره، ورامية بن 

 :املقطع الثاين 

رث توتّراً وكثافة،  ميتد املقطع الثاين عىل ثلث صفحات، يتوارى صوت الراوي ليظهر صوت الشاعر مُدخًل نفسه يف قلب الرواية، تتغرّي نربة اللغة لتصبح أأك

ليتبادال التأأثري ببعضهام يف جدل رائع تبلغ الشاعريّة فيه ذروهتا من حيث قبضها عىل س يوةل  ويتداخل احلدث النفيّس والزمن الشعرّي، مع احلدث الواقعي ادلرايّم،  

 :الزمن وجراين احلياة اخلطّي اذلي يترسب ليكّرس واقعًا جديداً، ومنفًى داخل الوطن، ويصبح رسحان »قناعًا« للشاعر 

 وما اكن حبًا 

 يدان تقوالن شيئًا وتنطفئان 

 قيود تدل 

 جسون تدل 

  تدل مناٍف 

 ونلتّف ابمسك 

 وما اكن حبًا 

 يدان تقوالن شيئًا وتنطفئان 

 ونعرف، كنّا شعواًب، ورصان جحارة 

 ونعرف، كنِت بلداً ورصت دخان 

 ونعرف أأش ياء أأكرث 

 نعرف، لكّن لك القيود القدمية 

 تصري أأساور ورد 

 تصري باكرة 

 يف املنايف اجلديدة 

 ونلتّف ابمسكِ 

 وما اكن حبًّا 

 شيئًا وتنطفئان يدان تقوالن 

جّسدت احملتوى املاكين عرب  مّرة أأخرى ال جند تعيينًا لزمان وال ملاكن، لكّن مجًل قصرية متتابعة، ولغة كثيفة محلت مضري املتّكّمني: »كنا، رصان، نعرف، نلتف«  

فالوطن اذلي اكن حارضاً يبتعد ليخلّف فضاًء مسكواًن ابلقيود تدل  اس تعارات متوالية تشري اإىل ما يدّل عليه دون تسميته، وتلتقي دالالهتا مجيعًا يف معىن الغياب، 

ليه   القيود، والسجون تدل السجون، واملنايف تدل املنايف، ووسط هذا احملتوى املاكين املغلق، ترد الاس تعارة املركزيّة »نلتّف ابمسك« كفعل  ميثّل امللذ الأخري يلجأأ اإ

نسان هذا املاكن ليدرأأ عنه الغياب املط نقطة مضيئة تكرس هذا   - مبا تس تدعيه من معان صوفيّة تس تدعي بدورها روح املاكن –لق، ولتزبغ من هذه الاس تعارة  اإ

عر بعد أأن استنفد  الانغلق، لتصري القيود القدمية »أأساور ورد وباكرة« .. ولكن رسعان ما تنطفئ ابنطفاء اليدين. ويف السطر الشعري الأخري، يتوارى الشا

بلده    غته الغنائيّة العالية، ليظهر الراوي من جديد فيكشف لنا جانبًا أأخر من خشصيّة رسحان: رسحان ودل يف الش تات )من نسل تذكرة( ومل يعرف مونولوجه بل 

دراك التنافر املاك يّن/ الزمايّن ابعتباره  يومًا، وليس هل ذاكرة مرتبطة ابلوطن، ولنلحظ أأّن التناوب بني صوت الراوي وصوت الشاعر أأدخل القارئ يف معليّة اإ

ذ يفّجر رسحان غضبه ويمتّرد فيهّتم ابلشذوذ عن القاعدة   .ادلليل عىل تغرّي االإحداثّيات، وليس بدون دالةل أأن املقطع ينهتيي اإ

 اخلارج:  يف هذا املقطع يامتىه الشاعر مع الراوي مع رسحان، فامجليع يتقامسون مأأساة واحدة ) ضياع الوطن( سواء يف ذكل أأهل ادلاخل أأم 

 .رأأينا أأصابعه تس تغيث. واكن يقيس السامء بأأغلهل 

 زرقة البحر يزجرها الرشطّي، يعاونه خادم أ س يويّ 

 .بلد تغرّي ساكهنا، والنجوم حص 



 واكن يغيّن: مىض جيلنا وانقىض 

 .مىض جيلنا وانقىض  

 وتناسل فينا الغزاة، تاكثر فينا الطغاة، دم اكملياه،

 سورة مّع وقبّعة الرشطيّ وليس جتفّفه غري 

 وخادمه ال س يوّي، واكن يقيس الزمان بأأغلهل 

 سأألناه: رسحان مّع تساءلت؟ 

 قال: اذهبوا فذهبنا 

 .اإىل الأهمات اللوايت تزّوجن أأعداءان

 وكّن ينادين شيئًا شبهيًا بأأسامئنا 

 . فيأأيت الصدى حرساً 

 . ينادين مقحاً 

 . فيأأيت الصدى حرساً 

 ينادين عداًل 

 فيأأيت الصدى حرسًا 

 ينادين ايفا 

 فيأأيت الصدى حرسًا 

 ومن يوهما، كفّت الأهمات عن الصلوات، ورصان 

 نقيس السامء بأأغللنا 

 ورسحان يضحك يف مطبخ الباخرة 

 يعانق ساحئة والطريق بعيد عن القدس والنارصة

 ورسحان مهّتم ابلضياع وابلعدميّة

عىل اتساعها تقاس ابلأغلل، وزرقة البحر ترتاجع أأمام قبّعة الرشطّي، والبلد اليت غرّيت ساكهنا   – ضاد: السامء املشهد هاهنا شديد السواد يّتضح من خلل الت 

ذا اكن هذا هو حال املاكن، فل أأمل يأأيت من الأهل يف اخلارج، فالغزاة يتناسلون .. والطغاة يتاكثرون  .. ليصبح الزمان أأيضاً   الأصليني، صارت جنوهما حًص، واإ

يشء وال أأمر سوى احلرس يطّوق املاكن، والأهمات    اس ابلأغلل، وليس عند رسحان/ الشاعر/ الراوي سوى اإجابة واحدة يرّد هبا عىل فضول الناس: اليق

 .يس تغنث: للخزب وللعداةل، ويغلق املشهد عىل رسحان املهتم ب»الضياع« وابلعدميّة

 ولّك البلد بعيدة 

 خربته الأغاين( شوارع أأخرى اختفت من مدينته) أأ 

 وعزلته ليةل العيد أأّن هل غرفة يف ماكن(،

 وراحئة النب جغرافيا 

 . دوك... وما قتلوك وما رشّ 

 . أأبوك احمتى ابلنصوص، وجاء اللصوص 

 . ولست رشيداً ولست شهيداً 

 وأأمك ابعت ضفائرها للس نابل والأمنيات: وفوق سواعدان 

 كرمة ال هتاجر) ومش معيق( 

 الغزاة خطى الشهداء تبيد 

 )نش يد قدمي( 

 وطين حتذفان املنايف... وأأرجع  وانفذاتن عىل البحر اي

 )حمل قدمي( 

 شوارع اختفت من مدينته)أأخربته الأغاين

 . وعزلته ليةل العيد أأّن هل غرفة يف ماكن(



 وراحئة النب جغرافيا 

 وراحئة النب يد 

 وراحئة النب صوت ينادي... ويأأخذ ويأأخذ 

 .ومئذنة )ذات يوم تعود( وراحئة النب صوت 

 وراحئة النب اني تزغرد فيه املزاريب ... ينمكش

 . املاء يومًا ويبقى الصدى

 . ورسحان حيمل أأرصفة ونوادي ومكتب جحز التذاكر

 رسحان حيمل أأكرث من لغة وفتاة. وحيمل تأأشرية 

 دلخول احمليط وتأأشرية للخروج . ولكّن رسحان 

 ورسحانقطرة دم تفتّش عن جهبة نزفهتا ..  

 قطرة دم تفتّش عن جثّة نسيهتا .. وأأين؟ 

 ولست رشيداً .. ولست شهيداً 

 ... وراحئة النب جغرافيا

 ... ورسحان يرشب قهوته

 ..ويضيع

اكمًل، وما رسحان    عودة أأخرى اإىل تداخل املونولوج الغنايئ النربة مع صوت رسحان اذلي يتبناه الشاعر/ الراوي ويمكل حيك قصته عنه، وقد يكون التطابق هنا 

ال قناع الشاعر)اس تعادته لتجربته الشخصيّة يف جسنه االإجباري يف مزنهل بيافا من املغيب وحىت الفجر، قضاء ليةل العيد وحده(، الزمان واملاكن ينأأاين معًا،    اإ

ذ يس تعيد تكل اذلكرى عن حياته ي  بعضًا من تفاصيل صورة الوطًن عرب مرواّيت جّدته   س تحرضفبضياع الوطن تبدو لك البلد بعيدة ذهنيًا ونفس ّيًا وروحيّا، واإ

ذ  اإ   اعر وهو وتكون الاس تعارة يه س ّيدة املشهد، والبناء االإيقاعي املغاير للمقاطع السابقة جبمهل الطويةل اليت اتّسعت لتحتوي الفيض العاطفّي للش  وأأغاين شعبه،

وتصطحب معها ما اكن يرافقها من أأنس البيت، وحاكاي اجلدة،    خمّيلته وتنترش لتصري ‘‘جغرافيا‘‘  يس تعيد ذكرايت منفاه يف الوطن، تنشب راحئة النب ذكراها يف 

الأب/ الشعب    وأأغاين املاكن، وتتحّول اإىل ومش معيق ال يزول، تكّرسه سواعد الفرسان اذلين سيس تعيدون الوطن، برهة من ومه، متحوها حقيقتان مريراتن:

لقوة اليت حتقّقه) النصوص(، واللصوص اذلين تسللّوا من غياب الفعل فرسقوا الوطن، والنتيجة شعب ميت/ يح »ولست  اذلي اكتفى ابحلق دون تسليحه اب

 رشيداً.. ولست شهيداً«. 

تتعّدى فكرة    – دالالت    ويه هنا اس تعارة مركزيّة تشّّك بؤرة   –أأتوقّف قليًل عند الاس تعارة اليت أألّفها الشاعر لراحئة النب، تكل الاس تعارة املبتكرة والرائعة  

وة اذلكرى اإىل أأش ياء حس يّة: يد،  الانتشار املاكين/ الزماين، فاذلاكرة قادرة عىل اخرتاق الزمن واس تحضار ماكنه وتكثيفهام يف راحئة.. راحئة القهوة، لتعيد بناءهام بق

ثه املوضوعيّة، لهذا جند مجموعة من الأفعال الزمنيّة قد تتالت بعد الاس تعارة  صوت، مئذنة، اني، عىل أأّن الزمن الشعرّي اذلي جّسدته هل مرجعّيته الواقعيّة وأأحدا

دة »الصدى« اليت  )وما رشدوك .. وما قتلوك، أأبوك احمتى، جاء اللصوص، أأمك ابعت(، ومجيعها أأفعال ختزتن املأأساة وختزتلها يف أ ن، لينغلق املشهد عىل مفر 

نه يتحّدث عن نفسه وهو يصور رسحان تتلقاه  نسمع من حروفها ترجيعًا لأنس املاكن ودفء ا لبيت وطقوسه، وما رسحان اإال صدى الشاعر، صورته يف املنايف، اإ

 .الأرصفة يف رحةل البحث عن الهوية هو: امليت/ احلي الضائع

 . هنا القدس

 .. اي امرأأة من حليب البلبل كيف أأعانق ظيّل 

 وأأبقى 

 خلقَت هنا، وتنام هناك 

ية احلضور  الانتقال بني الأان واخملاطب والغائب للتأأكيد عىل الالتحام والتغاير يف ال ن نفسه، وحيث يرتفع النش يد ابلغناء تكون أأان الشاعر طاغ تتوادل ادلالالت من  

تبدى يف تقدمي التساؤل: كيف  ويف ذروة انفعالها، ويكون لغنائه وظيفته البنيوية، من حيث تغايره الايقاعي وتوتره العاطفّي، عن لغة رسحان، هذا التغاير اذلي ي 

يعرف لنفسه هوية، ال يقرأأ لغته، ولكنّه    أأعانق ظيّل وأأبقى؟ ورسحان حني يدخل نش يد الشاعر، تطفو دالالت الغربة واملنفى، فهو غريب حىت عن ذاته، ال 

حتيك حاةل الواقع العريب، اذلي ميتطي القدس انقة يك يصل اإىل السلطة    يتذكر الطائرات، وقنابل الناابمل، وهنا تزناح لغة الشاعر الغنائية، لتفسح اجملال للغة تقريريّة

 اجلائعة، ومل يعد سوى منرباً للخطابة، ومس تودعًا للك بة

 وما القدس واملدن الضائعة  

 سوى انقة متتطهيا البداوة 



 اإىل السلطة اجلائعة 

 وما القدس واملدن الضائعة

 سوى منرب للخطابة 

 ومس تودع للك بة

 القدس اإال زجاجة مخر وصندوق تبغوما 

و»جتاعيد كفه« وبني  تس تعيد اللغة غنائيهتا حني يذكر الوطن، ومرة أأخرى ندخل املاكن والزمان الشعراين: فل فرق بني تفاصيل املاكن الواقعي: »حقل اذلرة«  

السؤال الوجودي يطرحه الشاعر/ الراوي/ رسحان: كيف يس تعاد  »عصري الفاكهة« و»كرايت ادلم« وبني املساء اذلي »يسكن اذلاكرة« و»مساء الكرمل«، لكن 

 :وطن ابلأغاين؟ ويتابع رسحان عيشه يف الضياع

 من الصعب أأن تعزلوا 

 عصري الفواكه عن كرايت ديم 

 ولكهنا وطين 

 من الصعب أأن جتدوا فارقًا واحداً 

 بني حقل اذلرة 

 وبني جتاعيد كفي 

 ولكهنا وطين 

 اذلي يسكن اذلاكرة فوارق بني املساء  ال

 وبني املساء اذلي يسكن الكرمل 

 ولكهنا وطين 

 ورسحان يرمس صدراً ويسكنه

 ورسحان يبيك بل مثن ووسام 

 ويرشب قهوته ويضيع

وجضيج البياانت   ‘ غ‘يف املقطع التايل يس تمكل الشاعر حاكية رسحان الباحث عن هويته يف الزمان الضائع، الزمن العريب اذلي ال يريد اخلروج من ‘‘جضيج الفرا

نه »ينرث  والتوصيات، وفصاحة اللغة والأغنيات، اخلارج من الفعل، والتارك للقادمني من الأسطورة رسقة املايض واحلارض مجيعًا، خيتئب الشعر يف ل غة تبدو نرثيّة، اإ

 الشعر« ليعطي للرسد احلاكيئ حقّه

 هل الفعل معىن بأ نية الصوت.. أأم حركة؟ 

 ...ونكتب ض 

 يطات فهيا ... وال يشء فهيا هدير احمل 

 طلعنا علهيم طلوع – حروف متّيان عن سواان 

 املنون فاكنوا هباًء واكنوا سدى، سدًى حنن

نه ‘‘يرى‘‘  نه ابن الأمل وصواب القلب، اإ يس تطيع أأن يقرأأ يف قلب هذا الواقع املرتدي اإماكنية    ولكن الشاعر، ال يس تطيع املكوث طويًل يف مشهد اليأأس ذاك، اإ

 روج منهاخل

 هناكل

 .غمي شديد اخلصوبة. البّد من تربة صاحلة

 ويس تخدم علمات الوقف بكرثة، فنجد النقطة حيث التقرير، والنقطتان حيث االإهيام بزمان ممتد  – وطنه  –وهو يكّرر مفردة ‘‘احلمل‘‘ ويربطها ابجلليل 

 .أألكت .. رشبت .. منت 

برصيّة عىل بياض الورق، من دون وجود ملساحات مصت، وخباصة يف اجلزء الثاين منه، حيث تطالعنا النقطة، والفاصةل  يأأخذ الامتداد الرسدي املكثّف مساحة  

ملعناه، وعنرص أأسايس  علمة وقف قصرية واتصال تساعد عىل اس مترار التوتر بني االتصال والانفصال، لقد اختار املوضوع شّكه ومّت التلمح بيهنام: الشّك جسد  

نشاده قصيدة »الأرض«.  .ء النصيف بنا رهاصات واقع جديد سنشهد تفجره يف »يوم الأرض«، وفيه س يكتب درويش نش يد اإ  ويف »رؤايه« و»حلمه« جند اإ



  رج بن عامر‘‘ دم يف ‘‘ميسدل الشاعر الس تار يف املقطع الأخري عىل رسحان وهو يكتب شيئًا عىل مك معطفه حمّرراً ذاكرته اليت يأأخذها منقار طائر ويزرعها قطرة  

والضحيّة جمهوةل الهوية »فقرية«، وخمتلفة عن    – أأو االإرهاب يف لغة ال ن    – يف عود عىل بدء، ويف دالةل أأن املشهد الفلسطييّن مل يتغرّي: فالضحيّة مهتمة ابلقتل  

 دة يف معوم أأنواع الاس تعراض مدفوع المثن وهذا اختلفها حضية اترخي أأخرى ظلّت تبزّت قاتلها دلفع الأمثان، مّث قدّلته يف صنع حضية اترخي جديدة لكهّنا زاه

 رسحان ما قال جريح قنديل زيت وما قال

 ...صدري ش ّباك بيت وما قال 

 جدلي جّسادة للوطن 

 وما قال شيئًا 

 جيدون فارقًا بيهنم ين الورسحان حضيّة احلرب وحضيّة السلم، وحضيّة العرب يف املهاجر الرازحني حتت وطأأة املستبدين الطغاة وبني الغزاة واذل

 ويف املهجر 

 العريب يقولون: ما الفرق بني الغزاة وبني الطغاة؟ 

 :ورسحان ما يزال يرشب قهوته اليت تأأخذه راحئهتا اإىل الوطن اذلي ال يعرف، وبني امجلل التقريريّة يدخل التساؤل

 أأتذهب صيحاتنا عبثًا 

 »مرج بن عامر«   ذاكرته اليت تذهب قطرة دم اإىلويضيع رسحان، يقتل صورة قاتهل، ويس تعيد 

))أ ن(( القصيدة، زمن كتابهتا، فيصبح احلارض نتاجا للاميض، وحني يقبض رسحان عىل وعيه وحيّرر    –ال ن    –يتشّظى الزمان واملاكن ليسكن اللحظة احلارضة  

 بن عامر«   ذاكرته يرى »غاميً شديد اخلصوبة« ويذهب اإىل املس تقبل »قطرة دم« تنقط يف »مرج

يقاعها، وهو الشاعر احلريف املمترس، ال يفعل سوى أأن »يتبع ذكل االإيقاع« ويرتك توقيعه    -نّصه    –درويش اذلي ال خيضع قصيدته   ملهنج مس بق، بل يرتكها تصنع اإ

»رسحان يرشب القهوة يف الاكفترياي«، أأتناول قصيدة   يف هنايته. وملزيد من االإضاءة عىل الفرضية اليت اقرتحهتا يف مقدمة هذه ادلراسة التحليلية للقصيدة املنعطف

اذلي مل يتوقف أأبدا عن جتديد رؤاه وأأدواته مجيعا مضن هذا احلامل الكبري أأعين تكل اجلدلية   – أأظن بأأهنا تؤرخ ملرحةل جديدة يف مرشوع درويش الشعري    -اثنية  

 كتب:  رائعة »عىل حمطة قطار سقط عن اخلريطة« ويه من أأواخر ما اليت التين تتعمق وتتشعب لترتخس أأخريا برصي الشعر يف قصيدته ال

ي القصيدة  ذأأريد له  أأحب ال ن هذا العشب،/ هذا اليابس املنيّس، هذا اليائس العبيّث،/ يكتب سرية النس يان يف هذا املاكن الزئبقي‘‘، كذكل يف قصيدته ‘‘ال  ال

ّن الزمان هو الفخ/ قالت: اإىل أأين تأأخذين؟/ قال: لو كنت  أأن تنهتيي‘‘ يكتب: ‘‘ليس املاكن هو الفخ‘‘ وجيعلها الزم ة يف مفتتح املطلع اجلديد، اإىل ان يقرر: ‘‘ اإ

 :أأصغر من رحليت/ هذه، الكتفيت بتحوير أأخر فصل من املشهد الهومريي...‘‘ . القصيدة الثانية اليت عنيت يه

 »تأأملت رسيعة 

 يف مدينة قدمية ومجيةل 

 توسط« عىل ساحل البحر الأبيض امل 

 :مدخل 

يأأخذان الشاعر اإىل مناطق شاسعة من تأأملته اذلاتية يف   (10)عىل اعتبار أأن )العنوان بنية نصية كام يفهمها شعراء احلداثة( (9)ابتداء من العنوان اذلي يوجه القراءة،

( وهذا يعين أأنه  1984)حصار ملداحئ البحر( املؤرخ يف أأول طبعة هل عام )مدينة مل يعرفها ابالمس، ولكن لك ادلالئل تشري اإىل بريوت. فالقصيدة خمتارة من ديوان  

وة ابلغة، ورمبا يكون  كتب بعد اخلروج من بريوت، ويف الوقت نفسه أأّرخ للهجرة الثانية للشاعر، والثالثة للفلسطينيي. لقد اتسمت تكل الهجرة وذكل الرحيل بقس

ثر نكبة)  ادلمار النفيس اذلي أأحلقته ابلفلسطينيني أأشد   تعرض هل الفلسطينيون يف بريوت من اقتلع من املاكن اذلي    (. لأن ما1948مرارة علهيم مما حلق هبم اإ

بعادمه اإىل تونس يف املغرب العريب، أأي االإيغال يف الابتعاد عن املاكن   اذلي صاغوا فيه )حمل  أأسسوا فيه ليكون نقطة الانطلق للعودة اإىل الوطن املغتصب، واإ

ام الرمسي )من  لهو من البشاعة والقسوة مما جيعهل أأمراً غري قابل لأي تفسري ويفتقر لأي مسوغ همام اكنت الأس باب اليت سوغ به هذا الفعل من قبل النظالعودة(، 

دة تسجيلية لأهنا اكنت  وهجة نظر الشعوب عىل الأقل(. قبل صدور هذا ادليوان كتب درويش( قصيدته ادلرامية/ امللحمية: )مدي الظل العايل( ومّساها قصي 

(. يف هناية تكل القصيدة نعرث عىل قراءة استرشافية ومتبرصة للمس تقبل، تتنبأأ بأأكرث من حدث سوف  1982االإرسائييل عىل بريوت يف عام )  رصداً لواقع احلصار 

 جتري وقائعه كام تنبأأ هل متامًا )مثل اتفاقية اوسلو واحلديث عن دوةل يصفها بأأهنا صغرية( 

 .يفصل بيهنام غري عام واحد وان )حصار ملداحئ البحر( بعد تكل القصيدة، ولسوف جند فيه بداية ملرحةل جديدة يف تطور مرشوعه الشعري علامً أأنه اليأأيت دي

ي فيه، االإنسان املتخفف  يف قراءيت للعنوان أأجد أأن لكمة )تأأملت( تويح بأأن الشاعر يريد االإصغاء اإىل صوته ادلاخيل، ويريد أأن يس تكشف عوامل االإنسان العاد

ابمتياز ولزمن طويل. هذا  من ثقل المتثيل لشعبه، وثقل الهوية الوطنية، اليت طاملا طالبته حبمل مهوهما، ومشاريعها وأأن يكون سفريها اإىل العامل ولقد اكن كذكل  

حياءاته. فلقد ك  تب يف ثلثة أأسطر متتابعة يف منتصف الصفحة وحبروف سوداء  من هجة أأوىل، وأأما الشّك الطباعي اذلي كتب به العنوان فهل أأيضا ظلهل واإ

نعرث عىل التضاد  اجملال للتضاد اللوين بني سواد الالكم، وبياض الورق، أأن يكون انفراً اإىل احلد اذلي يثري فضول املعرفة عند املتلقي. ومن هجة اثلثة  غامقة فاحساً 



تأأملت فالأوىل تس تدعي فضاء  - بني الّكمتني:  والثانية تس تدعي معاين الزنق  رسيعة،  التدقيق والتبرص،  أأجل  الزمن من  التأأين، والمتهل، والاسرتخاء يف  ات 

اكن يف مجةل كتبت  وفقدان الصرب فتقفز مبارشة لتعيني ماكن تكل التأأملت بواسطة حرف اجلر اذلي يفيد معاين الاس تغراق والشمول للماكن. مث يأأيت حتديد امل

هنا مدينة موصوفة وليست مسامة : قدمية وتقع عىل ساحل البحر الأبيض املتوسط، مما جيعل العنوان مفتوحًا عىل أأكرث من    سميته:حتت السطر الأول دون ت  اإ

اطق  لقد أأراد الشاعر التحديق يف من  .احامتل لتأأويهل، وهو يف هذا يش به مدن هذا الساحل املفتوحة عىل همب اجلهات، وهمب الري، وهمب املبادرات الس ياس ية

ليه بعد ذكل الانكسار املريع:  اإذن لقد أ ن للشاعر أأخرياً أأن يعطي لنفسه احلق يف" التأأمل "   .الأحلم لكها دفعة واحدة  انكسار أأخرى من روحه للتأأمل فامي أ لت اإ

يدته »مدي الظل العايل«، »حميتنا الأخرية،  يف الزمان وما أأحدثه من رشوخ، ويف التأأمل يف املدينة املاكن اليت عاش فهيا خصوبة ش بابه وأأمانيه وسامها يف قص 

ضبه وشغفه وكرهه  وجنمتنا الأخرية، وأ خر الطلقات«، واملتأأمل يف ادليوان جيدها بعد قصيدة »بريوت« مبارشة . لقد استنفذ الشاعر مدحه وهجاءه، وراثءه وغ 

 . ذه املدينة يف فكره، ويف روحه ويف شعره تباعًا، فلنتابع هذه التأأملتلبريوت يف قصيدته »بريوت« وها هو ال ن يتفرغ لتأأملته اذلاتية والرسيعة يف ه

 التأأمل الأول/ املقطع الأول 

مدينة حيادية مل تكن أأما للشاعر/ وطنًا، مل حتضنه مل متنحه الأمان، ومل تداِو جراحه، ومل تغطِ عريه   -  2مدينة عىل ساحل البحر قدمية ومجيةل.   - 1ملمح املاكن 

  ان.حىت ابدلخ

ومن دون مواربة    -حيمل ويعلن )درويش(    ملمح الزمان: يتكثف الزمان لكه يف حلظة الهزمية، اللحظة اليت يغطي هبا ادلم الفلسطيين العاري التارخي العريق بّك ما

ذ ال معىن للنامتء ال ن لأي يشء سوى    - للنش يد »علينا أأن نغين« نش يد الانكسار، ونش يد متجيد  براءته من الزمان و املاكن معًا »ما شأ ين، ما شأأن زماين« اإ

الإصغاء اإىل صوته  أ خر الشهداء اذلين سقطوا عىل البحر الأخري، وهذا النش يد من شأأنه وحده أأن يدرأأ النس يان عن ذاكرة الناس اإذن عىل الشاعر أأن يبدأأ يف ا

ذ تنهتيي به معظم   فلس روحه، اإ الأفعال والأسامء: ديم، تغطيين، أأصيل، رماين. مث جنده جفأأة يس تخدم اسلوب  الشخيص ومن حقه أأن يعلن يأأسه الاكمل واإ

يه تتسلل اإىل    يس تطيع الفاكك من هذا الارتباط بينه وبني امجلاعة، فها   جيعلنا نعتقد أأنه ال  الالتفات فيتحول اإىل مضري امجلاعة )نغين، نرتدي، ميتصنا( وهذا ما

هو يدعومه اإىل ارتداء امللح )الأمل( وأأن ميضوا معه اإىل )املواويل(، ورمبا يكون لهذا الاندماج ابمجلاعة والامتيه معها    هاأأغنيته املكسورة )ابنكسار البحر فيه( و 

نشائية لفّت املقطع باكمهل، وأأعلت النربة الغنائية غللهتا وبني    فيه، وأأخفت حتت  دالةل الأمل الوحيدة اليت تنبثق جفأأة من سواد املشهد. منذ البداية تطالعنا لغة اإ

املتواجشة من خلل    طياهتا وثناايها عاطفة حزينة، متتلأ ابحلنني البائس. وكأن عاطفة الشاعر قد وجدت جسدا لها من خلل نس يج لغوي وجد ترابطاته وعلقاته 

ي، وخلخلت املعاين اجلاهزة اليت اكن ميكن هل أأن  الّكمة، وامجلةل، والرتكيب، والصياغة، وكذكل من خلل الانزايحات العديدة اليت شّكت صدمة/مفاجأأة للمتلق

 يسقطها عىل قراءته الأوىل. من مثل: 

)ابلطلب( من هذه    لقد ابتدأأ الشاعر تأأمهل الأول ابلسطر الشعري:)لتكن أأما لهذا البحر( اإن الم الأمر ادلاخةل عىل فعل الكون تويح ومن خلل قراءة جاهزة 

من شأأهنا وتثبيتا ملاكنهتا التارخيية لكن دخول، أأو، العاطفة والتخيريية   ساحل البحر الأبيض املتوسط أأن تكون أأما لهذا البحر اإعلءً املدينة امجليةل والقدمية عىل  

تأأويلت  ه عىل اليت دخلت يف أأول السطر الشعري الثاين أأخرجت فعل الكون عن معناه الطليب اإىل معىن التوقع والتخيري وبذكل زحزحت معناه املعجمي وفتحت 

ريات ابلتساؤل عن جدوى " كينونته"، أأاًي اكنت، أأمًا، أأو رصخة املاكن، الأول، أأو موجة أأقوى من، و  أأخرى، مث يأأيت السطر الشعري اذلي خيتمت سلسةل التخّي 

 :كذكل الصيغ اليت اس تخدمت هبا التساؤالت

وجود    - ال تفرتض ويه تنفي أأصلً -يف اذلي يس تدعي اإجابة حمددة اإىل معاٍن أأخرى  ما شأأين أأان؟؟ ما اذلي جيعلين؟؟ يه اليت أأزاحت التساؤل عن معناه احلر

هنا تساؤالت الضياع، و اللمباالة بعد فقدان املاكن اذلي احتضن الأحلم و كرس اللحظة اليت اكنت ترتقب الوصول اإىل هن اية رحةل الترشد لرتمهيا  اإجابة حمددة، اإ

 . يف جلة البحر الأبيض املتوسط

منا يتحقق أأيضًا يف لغة القصيدة ذاهتا يف ما  يقاع يف هذا املقطع/ التأأمل ال واالإ  خره  تدّ   يتحقق يف الوزن املأألوف وما حيدثه الشاعر يف الوزن من احنرافات حفسب، واإ

عىل نسق معني: فلننظر اإىل ثراء ادلالةل  حروف الّكمة من ثراء صويت دال، يف ما بني لكامت امجلةل الواحدة من جوار متفاعل، ويف ترابط هذه امجلةل مع غريها  

الورق، وتعالق لك هذا ابالإيقاع   الناجت عن العلقات املتواجشة بني الّكمة وأأصواهتا وبني الّكمة وامجلةل وارتباطها مبا قبلها وما بعدها وجتسدها الفّياييئ عىل بياض

  - ن هجة ومن هجة اثنية كيف اس تطاعت هذه اللغة بتلويناهتا أأن تكون اجلسد للغة الشاعر خلفه من موس يقى داخلية مشحونة ومتوترة وكثيفة، هذا م  ادلاخيل وما

 -اإن حص التعبري

 ذلي جيعلين أأقفز من هذا الأذان ا  ما

 لأصيل لذلي علمها أأسامءه 

 مث رماين للأغاين 

أأصيل، علمها، رماين(،مخسة أأفعال يف ثلثة أأسطر شعرية قصرية  نلحظ حيوية وديناميكية هذه الأسطر الشعرية لكثافة الأفعال املوجودة فهيا )جيعلين، أأقفز،  

ملقدرين: املتّكم والغائب، تتناوب بني املضارع اذلي ييش حباةل الشاعر النفس ية احلالية اليت يشعر هبا يف زمن تأأمهل واليت تتناوب فهيا الفاعلية بني الضمريين ا

اذلي يدعو االإنسان    ب ما السبغياب واالإقصاء والنفي، هذا التعالق بني االإنسان وخالقه يفصهل تساؤل وجودي:  واملايض )علمها، رماين( والذلان يبوحان بدالالت ال 



اإضافة  وجاءت ( وهو الضمري الغائب املقدر يف الفعل )علمها( مث مل يعد معنيا مبخلوقه لأنه رماه للأغاين، والفعل رماين جبسد لكية النبذ واالإقصاء ةاإىل الصلة )ل له

رت هبا هذه الأسطر  الفعل اإىل مفردة الأغاين لتفجر دالالت أأخرى: الضياع والانكسار واللجوء اإىل خيار وحيد هو )الغناء(. هذا فضًل عن حروف املد اليت زخ

 .الشعرية

التقفية اليت اكن حرف النون املكسور أأساسها وعامدها،  واثنيا: االإيقاع اخلاريج الناجت عن الوزن، وهو هنا وزن البحر املديد وجوازاته واللعب هبذه اجلوازات، و 

عىل عاطفة هذه    وال خيفى ما خلصائص هذا الصوت املكتوم واللني واخلافت ذي الغنة واذلي جاءت الكرسة لتجري صوته ومتده بدالةل الانكسار، من تأأثري دال

ا املاكن( واليت سوف تتكرر يف معظم مقاطع القصيدة لتشّك الزمة لها مع يعض التلوينات يعيد الروح يف هذ  يشء  )ال :وغنائيهتا، مث تأأيت خامتة التأأمل  القصيدة

 .فهيا

 التأأمل الثاين 

نسان هذا املاكن يتحول اإىل جشر، واني، وحقل ميتد يف ا   للوحة املرئية، أأو انكسار الزمان عن سريورته الطبيعية، ونأأي املاكن عن أأحصابه احلقيقيني، جعل اإ

نسان هذا الزمان وهذا املاكن اإىل )جماز( لأن لك ما صوت ميتد عىل  فعهل يف الزمن الواقعي مل يؤد    طول اللحن )سوانات عىل ضوء القمر( وبعبارة أأخرى لقد حتول اإ

ليه كيانه االإنساين الواقعي، ذلكل فهو ال ال أأن يعود اإىل    اإىل حل يقود اإىل النجاة، أأو اإىل نتيجة جمدية عىل الأرض، تعيد اإ نسانيته، )حنن    ما يطلب اإ يش هبه، اإىل اإ

ال ما هنم الضفة/ الرب/ لهنر جيري بني صوت غري مسموع، وجحر، ومه لك ما   النطلب من مرأ تنا اإ ميكن أأن خيرج من    يش هبنا، ويذكر اإهنم املاء )أأصل احلياة( واإ

 :جيدوا ماكان عىل هذه الأرض من أأجل أأن يدفنوا مواتمه فيهالأرض من مثر، ومه أ اثرمه اليت يرتكوهنا يف املنايف، ومع ذكل فهم حيتاجون اإىل معجزة ليك 

 حنن أأوراق الشجر،

 لكامت الزمن املكسور، حنن 

ذ نبتعد عن الناي . وحنن   الناي اإ

ذ ميتد يف اللوحة ...حنن   احلقل اإ

 حنن سوانات عىل ضوء القمر

 حنن النطلب من مرأ تنا

 يش هبنا، غري ما 

 حنن النطلب من أأرض البرش 

 للروح؛ موطئا 

 حنن املاء يف الصوت اذلي ينادينا

 صوت وجحر لهنرين فل نسمع. حنن الضفة الأخرى 

 تنتجه اليت ليست لنا  حنن ما

 نرتك يف املنفى وفينا من أأثر  حنن ما

 :لأرض ليك يدفنون فيه مواتمه ومع لك االإسهاب السابق يف تعريف امجلاعة، ويف تأأصيل حقها يف الأرض، فهم حيتاجون اإىل معجزة ليك جيدوا ماكان عىل هذه ا

 وعلينا أأن ندور ال ن حول الكرة الأرضية احلبىل مبن يش هبها، 

 ومبن يسقطها عن عرشها العايل 

 ليك ندفن يف أأي ماكن،

صوت الشاعر اخلاص، ورؤيته  جند الشاعر يتبىن صوت امجلاعة ويامتىه معه، حفيامث اكن احلديث عن املأأساة الفلسطينية، خيتفي الفارق بني   - يف هذا التأأمل-هنا  

لهيا، فهذا قدره همام حاول التخفّ  ف من ثقل هذا العبء. نلحظ أأن املقطع باكمهل ذو لغة اإخبارية، ملأأساته الشخصية، وبني صوت امجلاعة اليت جيد نفسه مهنا واإ

أأكيد عىل انامتئه اإىل  ت تقريره عدم الانامتء اإىل أأي ماكن أ خر، ال حنن تكرر فيه عرش مرات، كام لو أأن الشاعر يريد أأن يعوض بفقدانه ملاكنه الشخيص وب   والضمري

ىل ذاكرهتا )حنن أأوراق الشجر، حنن الناي، حنن سوانات( ويعيدان التناص يف مجلته )حنن املاء يف الصوت( اإىل موروثه ادليين   والثقايف من من القرأ ن  امجلاعة واإ

وانات عىل ضوء القمر حتيل اإىل الثقافة العاملية اليت يمتتع هبا الشاعر. سرنى كيف اكن التشبيه البليغ أأحد  الكرمي:)وجعلنا من املاء لك يشء يح(، والتناص مع س

رفيع وهو ويؤمن    وسائهل البلغية يف هذا املقطع لتوليد حقل من ادلالالت اليت أأضاءت روح النص وقصدية الشاعر. من املعروف أأن )درويش( يمتتع خبيال حيس

ئية اللبنانية( ذلكل فاإحاالته دامئا مرجعيهتا واقعية. وجند مصداقية هذه املقوةل من خلل تصويره للجامعة،  ااملرجع الأول للشاعر )يف مقابةل هل عىل الفض  أأن الواقع هو

الإعادة بناء الواقع املنكرس جاملياهتا وتفجري   فامجلاعة يه: أأوراق الشجر، الناي، احلقل، املاء، ورمبا مييل اإىل هذا النوع من اخليال احليس لأنه جيد فيه وس يةل قريبة

للواقع، وابلتايل خيلق واق  كبديل  انه حيمتي ابللغة  أأن تنكرس كام لو  تأأىب  التعويض املمكنة لروح قوية كروحه  أأشاكل  أأحد  ميتلكه.)ذهب  ادلالالت مهنا  عا خياليا 

يف اعتقادمه أأن الشعر يفتح اباب للحقيقة أأبعد من حدود العقل، واكن ذكل نتاج أأفلطونية    االإلزابيثيون يف النصف الثاين من القرن السادس عرش أأبعد من أأفلطون 



لهية ووس يةل لرأأب الصدع بني السامء وعامل الطبيعة اذلي تسبب يف السقوط من اجلنة . فهل اكن درويش يومئ اإىل هذه  (11)حمدثة مس يحية ترى يف اخليال صفة اإ

 فقدانه ملاكنه الشخيص، وبني فقدان أ دم للجنة؟؟ فهو، وشعبه مل يعودوا الشجرة بل أأصبحوا يف املنايف أأوراق الشجر، والناي  الفكرة من بعيد؟ فكرة التشابه بني

ذ يبتعد عن البيت، وسوانات عىل ضوء القمر، ومه املاء اذلي ال  ليت اكنت  اديه، ومه مثار الأرض اليت مل تعد هلم، ومه مثار الأرض ان يسمع من الضفة الأخرى من ي  اإ

امتداد هذه    جيدون فهيا ماكان لقرب يدفنون فيه؟ وال خيفى ما الإ   املنكرس )املاكن املفقود(، مفا جدوى أأي ماكن عىل هذه الأرض اليت ال  هلم، ومه أأعشاب االإانء

الزمن فهيا قد حتجر يف احلارض أأي يف حلظة التأأمل    التشابيه عىل مساحة املقطع لكه وكثافهتا من دالالت حتمل االإحساس احلاد ابلفقد والاغرتاب والنفي، وجند أأن

 :أأخريا عىل املس تقبل عرب الرؤاي اليت خيتمت هبا مشهده احلزين أأو تأأمهل الثاين والرسيع الرسيعة هل، لتطل

 وعلينا أأن ندور ال ن حول الكرة الأرضية مبن يش هبها 

 ومبن يسقطها عن عرشها العايل 

 ليك ندفن يف أأي ماكن،

 الث التأأمل الث 

ذ تذكران هذه الأحرف    يس هتل الشاعر تأأمهل الثالث بأأحرف مقطعة: أألف . ابء . وايء . ومرة أأخرى يتداخل املوروث ادليين يف أ لية التناص مع القرأ ن الكرمي، اإ

من الألف اإىل الياء مل نفهم معاين الارتباط هبذه  ابفتتاحيات سور قرأ نية )أأمل، أأملر...( ورمبا اكن يريم هبذا الاس هتلل اإىل أأننا كنا منكل الأرض كام منكل اللغة، و 

معها احلياة يف    الأرض ومل ندرك أأصاةل هذا الارتباط، فقد تعاملنا معها بطيش طفل ) كام يقضم طفل حبة اخلوخ(، ومل تكن ابلنس بة لنا زوجة رشعية نتقامس

نسان هذا املاكن مع هذه    الرساء والرضاء وال نتخىل عهنا حتت أأي عنوان، بل اكنت عش يقة عابرة ترىم مىت فرغت حشنة احلب واستنفدت نفسها، مل يتعامل اإ

 :زوجة، أأو رشيكة اكمةل، بل كزانية ترىم بعد أأن تؤدي معلها  الأرض معها مكحبوبة، أأو 

 . أألف . ابء . وايء

 كيف كنا نقضم الأرض 

 كام يقضم طفل حبة اخلوخ 

 ونرمهيا كام يرىم املساء 

 الزانية!يف ثياب 

الابتذال، والنتيجة  ومن الألف اإىل الياء مل يكن الشهداء سوى مادة للتفاخر، وليس محلل رسالهتم والبناء علهيا، لقد اس هتلكت معاين الشهادة حىت وصلت درجة

ىل أأن يواصل نش يده، وينحين عىل قلبه املكسور  الهاوية تغفر فاها لتدفن من تبقى من الأحياء، وعىل الرمغ من لك هذه املعطيات واملشهد احلطام، يرص الشاعر ع

 :ويطلب منه ان يتوحد معه لأنه ابرقة الأمل اليت تيش ابس مترار احلياة

 أألف . دال . وايء 

 قد دخلنا الهاوية 

 دون أأن هنوي، لأن السنبةل 

 .الواقع 

 التأأمل الرابع 

اكنت ظروف احلياة طبيعية، ولكن ماذا تبقى للروح أأصل بعد ضياع املاكن وانكسار الزمان،  يفتتح هذا املقطع مبشاهد متتالية من شأأهنا أأن تعيد احلياة للروح لو  

 ميكن أأن حيرك الروح:  يشءن ومنذ البداية يقرر أأ 

 خيمش الروح هنا  يشءأأي 

 خيمش الروح؟  يشءأأي 

 وما 

 شأأين

 أأان

 بيد تفتح ابب الفجر للقهوة؟ 

 شأأين أأان؟  ما

 ...انرجنة تضحك يك تضحك 

 ...تفتح الوردة يك تفتحها مشس 

 .، بياض يشء ، ال يشء ال



ون والتشكيل  ومع ذكل فاإن لون البياض هو السائد، والبياض )هو لون الفراغ، السكون، امجلود، وهو أأيضا دال عىل التكوين اذلي قد يس متده من بيضة الك

ا ادلائرية، ومن تشكيلت هذا اللون اخلاصة عند الشاعر املوت فيأأيت اترة مأألوفا  ولعل فكرة التكوين تتصل بفّيايئية الأبيض، اذلي يعد الألوان جممتعة يف حركهت

ذات العلقة الوطيدة  عندما يساق يف تلوين موت الشهيد )جيئي املوت أأبيض( )أأعراس( ليدل عىل املوت بسلم، ويأأيت اترة أأخرى مرتبطا بتجربة الشاعر املاكنية  

 .(12)وجوده يف بريوت  الأبيض املتوسط وخباصة أأثناء ابلبحر

هو سوف مير    ومن هذا البياض/ الفراغ/ املوت، يطل التارخي ويضغط عىل روح الشاعر: الغزاة اذلين مروا وال يشهد علهيم سوى أ اثرمه )جحر يشهد( وكذكل

نسان مر عىل هذه الأرض وتبع أأنثاه، ولسوف تتابع  يف هذه احلياة وسوف يشهد عليه جحر )قرب( وتشهد عليه لكامت )قصائده( مث يصبح هو ال خر ذكرى، جمرد  اإ

ل، زائل هذا الثبات( احلياة دورهتا )سفوح ترشب البحر، قطاة متيش، قطط بيضاء تزتاوج، دفىل ترفع من شأأهنا الأغنيات( ولكهنا س تغري ساكهنا )اثبت هذا الزوا

 :) واذلي أأعرفه أأهجهل، واذلي أأهجهل أأعرفه( وجتد متنفسا لها يف فعل احلب اذلي يأأيت غامضا وهنا يدخل الشاعر يف احلاةل الصوفية اليت جتد تناصا لها يف امجللتني

 وفتاة تقسم الفجر بساقهيا رسيرين 

ال الغامض الغامض   وال تدخل اإ

 :به ئ بتدا وبعد فسحة من البياض يرتكها الشاعر متعمدا وينهتيي التأأمل مبثل ما

 يثري الروح يف هذا املاكن  يشء ال  ...

شعاعها ابحلياة. نلحظ أأن الاس تعارة هنا يه الس يدة، ويه اليت ختطف    يشء   ه اللزمة اليت تؤكد عىل أأنه ال هذ همام اكن جامهل ميكن أأن يعيد للروح نبضها واإ

واثلثة أأو أأكرث لها، وهنا ابلتحديد تمكن  املعىن الأول اذلي يتودل من القراءة الأوىل لتفتحه عىل مجموعة من ادلالالت اليت تتبطن عىل أأكرث من معىن يف قراءة اثنية  

ويف هذا الس ياق مياثل هوبز    جاملياهتا، فالشاعر ميزج بني اذلاكرة واخليال وختتلط الصور فل نعود نفرق بني الصور القادمة من اذلاكرة، وتكل املنسوجة من اخليال.

ويف العودة اإىل الاس تعارات  (13)ور اخملزونة يف اذلاكرة كام يكنس غرفة يف البحث عن جوهرةبني اذلاكرة واخليال، ويعتقد أأن )معلية االإنشاء تنطوي عىل تقليب الص

 :جنده خيتار  درويش من اذلاكرة من بني الصور اخملزونة فهيا  اليت اختارها

مل اذلي خصصه يف كتابه ذاكرة للنس يان يف وصفه  يش وال ننىس الفصل الاكواليد اليت تفتح ابب الفجر للقهوة ) س نجد أأن لراحئة القهوة حسرها املمّي عند در   -1

صور تس تدعي  لشوقه الشديد لفنجان قهوة عندما اكن بيته يتعرض للقصف يف بريوت، وكيف عرض نفسه للخطر من أأجل صنع هذا الفنجان(. لرنى ال ن مك من ال

 احئة للمرة الأوىل هذه الاس تعارة: البيت الأول والأم، احلبيبة الأوىل، الأصدقاء الأول، اكتشاف الر 

 .انرجنة تضحك يك تضحك اس تعارة دالالت الطفوةل وعبهثا  -2

 .ة يك تفتحها عودة اإىل احلياة الطبيعيةد مشس تفتح الور -3

نشاء أ خر   -4 بواسطة اخمليةل الشعرية  جحر يشهد: أ اثر تدل عىل أأحصاهبا اذلين مروا عىل هذه الأرض. لك تكل الصور املبعرثة واملس تدعاة من اذلاكرة اليت أأنشأأت اإ

لهيا ويرتك للقارئ/ املتلقي/ أأن يفتح هو ذاكرته لتكل  نه يثبهتا ابللغة فقط ولكنه ينسحب من فعل احلنني اإ يشاء   الصور ويصب فهيا ما  اخلصبة، مل تعد تثري روحه، اإ

نساين جتمع وتوحد الناس يف فعل احلنني   . اإىل زمان وماكن ضائعني يف تلفيف اذلاكرةمن حنينه اخلاص اإىل صوره املفقودة، اإهنا مشرتك اإ

 التأأمل اخلامس 

ن المتثيل السابق للفضاء املاكين   ال عرب نبش نا ذلاكرة املفردات املنتقاة ووضع الشاعر لها يف س ياق يدفع املتلقي اإىل الاش تغال عىل    ال يتأأىتاإ لنا أأن نفهم دالالته اإ

 :اهبة بيهنا، وما القامس املشرتك اذلي جيمعها مع املناخ العام للقصيدةتأأويلها وحماوةل اإجياد الروابط بني علقات املش

 المتثيل الأول : تشبيه مؤكد : ساحل يلتف اكلأفعى 

 المتثيل الثاين : اس تعارة ترصحيية: أأجراس خرص الراقصة

ليت أأخرجت أ دم من اجلنة، ونفس ية ارتبطت برموز الأفعى يف  يف التشبيه حتيلنا مفردة )الأفعى( اإىل مجموعة دالالت، ميثولوجية ارتبطت يف معظمها ابخلطيئة ا

ة الراقصة ايضا اإىل مجموعة  التحليل النفيس : املراوغة، التلون، التجدد، ودالالت مبارشة مرتبطة ابلأفعى كوهنا من الزواحف الكرهية. أأما الاس تعارة فتحيلنا مفرد 

 .ئة والرخص، وبريوت يه الراقصة عىل الرمغ من اجلراح اليت اكنت تزنفها يف ذكل الزمنمن ادلالالت اليت تصب مجيعها يف معىن الابتذال واخلطي 

لكيل الزبد: يتأألف أأيضا من اس تعارة مكنية )توجوا البحر( وتشبيه بليغ )أإلكيل الزبد  البحر املتوسط اذلي توجه الفينيقيون ) المتثيل الثالث : ملوك توجوا البحر ابإ

لكيل الزبد. واما موطن الابداع اذلحبضارة امتدت من   ي  بريوت حىت قرطاج وشعت عىل سواحهل لكها مث انتقلت اإىل شعوب املنطقة، يتوجه ال ن امللوك الرعاع ابإ

ليه هنا عىل أأنه ال  ال أأن توسط )أإلكيل( بيهنام كتاج هل وجميئه بع  أأود ان أأشري اإ د المتثيل الأول أأزاحت  يوجد ارتباط دالالي اس تعاري أأو جمازي بني الزبد والبحر اإ

جدوى، كام أأنه يتناص مع الصورة القرأ نية اليت يس تدعهيا )فأأما الزبد فيذهب   الهباء، العدم الل  يشء ية فهو ميثل الل ل معناه احلريف ومسحت لنا أأن نقرأأه قراءة دال

يف حلظة الانكسار هذه: انكسار الزمان واملاكن واالإنسان. لقد استنفد    يشءي  أأ ميكن ان ينهتيي أأو يبتدئ    (، ولهذا فاإن التساؤل التقريري هنا يعين أأنه ال جفاءً 

نسان هذا املاكن الرب، وقتل البحر يف مغامرة ايئسة، وهنا جنده يقدم لنا مشهدا أ خر مللمح املاكن ولكن يف عني استرشافية هذه املرة )عني الطائر( اليت تطل   اإ



نتاج نفسه :  ميكن ان حيدث من خلل    ما   أأ عىل املس تقبل لتقر  قراءهتا للاميض واحلارض: سوف يتتاىل امللوك يف سلسةل تبدو الهنائية ختلف اس تقرارا أ س نا يعيد اإ

 :ملوك/ لصوص متسلطون حيولون شعوهبم اإىل عبيد سوف يكفون عن ان يكونوا فاعلني اإجيابيني يف احلياة 

 .ملوك للأبد

بد   .وعبيد للأ

 .أأحد ال

 شأأين أأان  يسأأل القيرص: ما 

 العهد: أأو هذا البدل؟ بويل

 أ ه

 ما 

 شأأين

 أأان

شأأين أأان( لقد كتب لك مفردة مهنا يف سطر للتأأكيد عىل الانسحاب الاكمل من احلياة الفاعةل واالإحياء برتايخ الزمن، لقد    لنلحظ الشّك اذلي كتبت به )أ ه ما 

التأأمل ابللزمة مع تغيري طفيف تطلّبه الس ياق: فقد استبدل بّكمة يثري لكمة هيز،  أأصبحت هذه الشعوب حترق من أأجل بقاء احلاكم عىل عروشهم. خيتمت هذا  

حيق لنا ان نتساءل: كيف تس تطيع الصورة الشعرية ومتثيلهتا أأن تنتقل اإىل وعي الشاعر كنتاج مبارش لتبرص  .والاهزتاز أأقل من االإاثرة، لقد ماتت الروح متاما 

الوجود االإنساين؟؟ للقرتاب من اإجابة موضوعية البد ان نقر اوال ومن دون تردد بوجود شعرية قوية، وروح عالية قادرة عىل خلق  القلب ويقظة الروح وقلق  

ية عليه لأهنا يف  يه، ولكهنا خافوتوليد الصور الأصيةل اليت يكون لها قوة التواصل مع املتلقي، وقوة التأأثري فيه حبيث تنبثق وبشّك جفايئ كحقيقة اكنت دامئا أأمام عين

ال أأن شاعرا خلقا يس تطيع أأن يكتشفها ويضعها بني يدي املتلقي. ويف العودة اإىل التحليل السابق للصور الشعرية جند أأهنا   تنطبق علهيا صفة) البدئية(  حاةل مكون، اإ

عىل العكس مفن خلل توجه الصور يرتدد املايض البعيد    ختضع الندفاع داخيل، وليست وحدها صدى للاميض، بل  واليت »تكون اكمنة يف أأعامق اللوعي ويه ال

ودينامية خاصتان    ابلأصداء، ويصعب علينا معرفة: عىل أأي معق سوف يمت رجع هذه الأصداء وكيفية تلش هيا. فبسبب طزاجهتا وفعلها يكون للصورة الشعرية هوية

 .(13)هبا

ل بريوت( لينهتيي ابنطفاء الروح يف هذا املاكن وحتولها اإىل حفمة بعد سلسةل من الصور املتداعية واليت بصورة الأفعى امللتفة عىل خرص الراقصة )ساح  التأأمليبتدأأ  

ىل الرؤية املس تقبلية اليت تومئ اإىل     مأأساة أأننا قادمون اإىل  حتيل مجيعها اإىل موت الروح )قرب يودل من قرب.. لصوص يعبدون هللا.. ملوك للأبد، عبيد للأبد، واإ

 «. سوف تكرب وتكرب

 التأأمل السادس 

نه يس تقرأأ س يلن الزمان عرب الغزوات اليت شهدها املاكن    تأأملت مجود طال الناس واملاكن قرون، وهزامئ تتلو هزامئ، وما يزال ضغط التارخي طاغيا يف   الشاعر. اإ

سكون أأبيض يف قاموس الشاعر، املوجة زرقاء )يتخذ  ويس تخدم الألوان لدلالةل عىل اإحساسه ابلأش ياء، فاجلدران بيضاء، والفراغ ابيض، واملوت أأبيض، وال 

شارية متعددة فهو وصف للسامء الصافية، وللامء البارد، وللأايم السعيدة، أأو يكون لباسا للحمقى أأو امل عند    مما يس تخد غفلني. وغالبا  اللون الأزرق ابعادا داللية واإ

من الناحية   -زرقالعرب يف صورة منفرة، فالزرقة مذمومة يف العيون ويه لون العدو ولون اللؤم ويس تخدم يف بعض الثقافات علمة عىل احلزن، ويدل اللون الأ 

و امخلول والكسل، ورمبا تكون هل دالةل  وه-بصفة خاصة  -. وبتأأمل املقطع ميكن ملحظة البعد ادلاليل النفيس(14)عىل امخلول والكسل والهدوء والراحة  -النفس ية  

 .الشؤم أأيضا من خلل الس ياق العام

ويف الس ياق يس تخدمه الشاعر   (15)ويتشاءم به من املعاين(  هما يستنكر سوداء يه الهبجة )يشري الأسود دالليا اإىل فقدان اللون ويف معظم الثقافات دال عىل  

ثر ترشده الثاين وخروجه مهنا. للإشارة اإىل موقفه الشخيص من الواقع املر وامل ىل اإحساسه احلاد ابحلزن اإ أأّما    معن يف قساوته اإابن احلرب واحلصار يف بريوت واإ

لهيا بلون بل اس تعار لها صورة  :دماء الشهداء فمل يرش اإ

 والفكرة مرأ ة ادلماء الطائشة 

 فلتحامك عائشة 

 . ولتربأأ عائشة

 . يثري الروح يف هذا املاكن  اليشءأ ه، 

هنا  ال انعاكسا مقلواب لفكرة طائشة مل تدرس ومل حتسب، فأأنتجت لك هذه ادلماء اليت ذهبت سدى. أأما اللزمة فعادت اإ اإ ىل مفردة)  دماء طائشة، ويه ليست اإ

 .يثري( اليت تتناسب دالليا مع هذا المك املرتامك من املوت

 التأأمل السابع والثامن 



  ع ال يرجىل حترر خشيص وجامعي يعيد الوطن لأحصابه )أأي سلح يف يدي  اإ يؤدي    وال   - مل يؤد  يشءولك    يشء أأي  يف هذا املقطع/ التأأمل اإعلن لعدم انامتئه اإىل

أأن    تما شاءجراحاهتا  اخلزب اإىل حنطته ليس سليح( وال يعيد احلياة اإىل نقاهئا الأول، فلتكن هذه املدينة أأمجل مدينة يف الوجود، ولتكن صباحاهتا ورايهحا و 

عنده الها طازجا، والسلح اذلي اكن يف يده/ سلح الفلسطيين/    ال تودل مدى أأمامه، واجلراح    ح ال تفتتكون، مفا شأأن الشاعر بّك هذا ما دامت تكل الرايح 

ضيقة وانسحاب اإىل ادلاخل الشخيص يف  قبهل يف حماوةل التخلص من سامت أأرض الهوية ال   ا مل  واس تكاماًل مل يرجع اخلزب اإىل حنطته؟ ويأأيت التأأمل الثامن امتدادا  

 :حماوةل للمتسك ابلتجربة الشخصية والوجدانية يف اختبار الانامتء وحتديد الهوية

 سامء وجحر  ما بني أأان الضائع  ما شأأين

 بفضاء مل أأطرّي فيه أأرساب حاميم، 

 مل أأدخن فيه أأحليم، 

 ...ومل أأصطد مقر 

 لك غصن مل يقدل لعبيت الأوىل، 

 ليس جشر ومل جيرح يدي 

 وليكن ما اكن،

 . هيز الروح يف هذا املاكن  يشء ال

 التأأمل التاسع 

يقدم لنا املاكن من خلل تفاصيل خشصية   .ندخل املاكن/ الزمان الشعريني اذلين تتحدد هويهتام ليس ابجلغرافيا أأو ابلتارخي ولكن ابحلياة اليت عاشها الشاعر فهيام

التفاصيل حتمل دامئا صفة )الصور البدئية أأو الصور الأوىل(، ومرة أأخرى أأعود اإىل التأأكيد عىل أأن هذه الصور تعود بنا اإىل أأصول  وصغرية من حياته، وهذه  

ابلأم، ابملرأأة  ب،  ومنابعها، وحتمل صفات " امجلع والتوحيد " من خلل انبعاث اذلاكرة امجلعية، ومن خلل متثيل املاكن: ابلراحئة، ابحلبيبة الأوىل، ابلأ   الأش ياء

الامس نفسه بدأأ يفقد    الأوىل خصرة الأجداد، املاكن الفاحتة لكن مل يتبق من هذا املاكن الأول سوى اذلكرايت، والزمان يبتعد مكوضوع قابل للس تعادة، حىت أأن

ئه اذلكرايت، واحلنني يواصل حفره يف قلب  وضوحه يف اذلهن ويتلىش يف ضباب النس يان وهكذا يتحول املاكن اإىل أأيقونة )أأب علق حبرا فوق حائط( تضي 

ذا عرفنا   (16)وكأهنا تكثيف للنفس بّكيهتا(  و وجودية وتبداإن الصور يف هذا التأأمل تكتسب )حقيقة  ( يضئي الامس يف هذا املاكن  يشء الالشاعر لكن)   وخباصة اإ

اإحالهتا اإىل ذات الشاعر وجتربته اخلاصة فقط بل ميكن اإحالهتا أأيضا اإىل ذات    عال نس تطي الضغوط النفس ية اليت اكن الشاعر يتعرض لها ويرزح حتت وطأأهتا‘ لكننا  

ات احلس ية لها واليت  مجعية اكن الشاعر دامئا صدى لها، دالالتنا اإىل ذكل تدفق الصور وانبثاقها اليت اكنت يف حاةل مكون مث انوجدت ابلفعل من خلل التجس يد

 : ملتلقياكتسبت فاعليهتا وقوهتا يف التأأثري عند ا

 املاكن الراحئة

 . قهوة تفتح ش بأاك. مغوض املرأأة الاوىل

 أأب علق حبرا فوق حائط 

 املاكن الشهوات اجلارحة

 ...املاكن املرض الأول

 أأم تعرص الغمية يك تغسل ثواب . واملاكن 

 .وما مينعين ال ن من اللهو  ن ما اكهو 

 املاكن الفاحتة،

 . الأوىلاملاكن الس نة الأوىل جضيج ادلمعة 

 .التفات املاء حنو الفتيات . الوجع اجلنيس يف أأوهل، والعسل املر

 هبوب الري من أأغنية . خصرة أأجدادي . وأأيم الواحضة 

 يف رحلته مين اإيل  اليشءاملاكن 

 املاكن الأرض والتارخي يف 

 . عيلّ  اإن دلّ  اليشءاملاكن 

 . يضئي الامس يف هذا املاكن  اليشءأ ه، 

يت تفيض اإىل فضاء واسع  لقد أأوردت املقطع باكمهل يك اقيس كثافة اخليال، والبناء البلغي فيه وقوته يف االإبلغ أأو االإخبار عن طريق الاس تعارات والكناايت ال

، والتعريض، والترصي ويه دوافع جعلت اجلرجاين جيزم بأأن الكناية وكيف )حتققت ادلرجات العليا يف التلميح، والرمزية  تأأويهلمن املسكوت عنه واذلي يقتىض  



ن اكن معلوم  ال أأن ذكل واإ نه أأبلغ من االإفصاح، والتعريض أأوقع من الترصي، وان للس تعارة مزية وفضل، وأأن اجملاز أأبدا أأبلغ من احلقيقة اإ   ال تطمئ ا عىل امجلةل فاإ

لقد مثل اخليال جوهر هذا املقطع/ التأأمل، وهو من امه خصائص أأساليب    (17)يته وحىت يغلغل الفكر اإىل مزاايه(نفس العاقل لك ما يطلب العمل به حىت يبلغ غا

ذا رجعنا اإىل تعريف نقادان القدماء اإىل اخليال جند اهنم توصلوا اإىل نتيجة مفادها أأن مقدار براعة الشاعر يف التصو  ير يكون مقياسا عىل شاعريته،  درويش الشعرية. واإ

املطلوبة عند املتلقي. ولقد  لكام أأوغل التصوير يف الابتعاد عن املبارشة لكام اكن أأقدر عىل االإاثرة الوجدانية، وأأكرث تأأثريا يف النفس، من أأجل اإحداث الاس تجابة  و 

 :حدد أأولئك النقاد ثلثة معايري جلودة الصورة الشعرية

للمتلقي وتفاجئه ابالإحياءات وادلالالت غري املتوقعة، وخترتق املأألوف يف اللغة لتحرفه عن املعىن الأصيل وتفتحه عىل  املعيار الأول: اجلدة والابتاكر: لتقدم ادلهش 

ي  ن ذاكرة الراحئة تس تدعمعىن ذهين ومثاهل: املاكن الراحئة قهوة تفتح ش بأاك. فاإس ناد الراحئة اإىل الضمري الغائب يف مجةل اإخبارية يقتيض تأأويل املسكوت عنه: اإ 

ذ يتذكر ذكل املاكن املفقود يتذكر ابلرضورة زماان مرتبطا هبا، فاملاكن )هو( الراحئة اليت عندما يشمها تس تدعي صور املاكن القدمي  اإ   أأمكنة مل تعد موجودة، وهو

الاس تعارة اذلي يعطي الفاعلية ليد القهوة جيعل  وزمان، والتشبيه البليغ هو اذلي قدم هذا التعالق امجليل. وللقهوة يد تفتح ش بأاك عىل املايض، فالتشخيص يف هذه  

ن الربط غري املتوقع بني طريف التشبيه يف املثال الأول، ويف الاس تعارة يف املثال الث  اين يعين اجلدة والابتاكر، ويعين  البناء اللغوي الشعري للجمةل ميور ابحلركة، واإ

واحد هو املاكن، ويف   ليشءاإن كثافة اخليال تمتظهر يف هذا املقطع يف توايل التشابيه والاس تعارات  ايضا أأنه مل يعد وس يةل لنقل الشعور بل أأصبح الشعور ذاته.

ا الاس تعارة اليت يه جتس يد  تلويناته: تشبيه احليس ابملعنوي: املاكن الراحئة، تشبيه احليس ابحليس: املاكن اليد، تشبيه احليس ابذلهين: املاكن مغوض املرأأة . أأم

عليه احلاسة، واملشاهد أأفصح من    عال تقاوحض يف امجلةل مما    -يقول ابن رش يق  - عليه احلاسة    عما تقعلهيا لأن    عما تقعليه احلاسة اإىل    عال تق)ما    عىل   يعمتد للمعىن  

 .(18)الغائب(

  ة الصورة الشعري) أأعذب الشعر أأكذبه( وذهب أ خرون اإىل خلف ذكل والصدق الفين )هو أأن تكون    قاد اإىل أأن ن املعيار الثاين: الصدق الفين: ذهب بعض ال 

ليه ويعيش جتربة الشاعر ذاهتا كام يه يف حرارهتا وخصوبهتا، أأما اإن اكنت خالية  (19)معربة عن جتربة شعورية حقيقية، تعبريا صادقا حيسه القارئ( فتنتقل العدوى اإ

ردة ويبقى املتلقي يف معزل عن التجربة الأصلية يقرأأ وال يشعر، وليس لهذا علقة جبودة الشعر وحسن صياغته واجهتاد الشاعر يف  من الصدق الفين فتغدو اب

ن مل يكن لطيفا رش    اليشءذكل، ) ولعل هذا ما دفع القايض اجلرجاين اإىل القول: وقد يكون   يقا، وقد  متقنا حمكام، وال يكون حلوا ومقبوال، ويكون جيدا وثيقا واإ

اس تحسان القارئ لشعر    جيد الصورة احلس نة واخللقة التامة مقلية ممقوتة، وأأخرى دوهنا مس تحلة موموقة(. اإذن لقد اكتشف نقادان القدماء ان هناك رساً يمكن يف

عورية اليت تنتقل من الشاعر اإىل القارئ، الوقوف عليه تعريفا، ولكن ميكن الاحساس والشعور به ومقياس ذكل عدوى التجربة الش  نال ميكما، وأأن هذا الرس  

منا يه   . ومن املفيد أأن نذكر هنا بأأن أأمه ما ميّي مرشوع  (20)يقع يف النفس عند املمّي(  يشء لهذا خلص ابن رش يق اإىل القول )ليس للجودة يف الشعر صفة، اإ

ذلات، فهيي اليت قربته مهنم عىل الرمغ من أأنه أأبعد الشعراء عن الاستسهال  درويش الشعري علقته بقارئه. وليس رسا أأنه حيظى جبامهري من القراء لهذه العةل اب 

 . والسقوط يف ظاهرة الشعبوية

كيدها وتثبيت الصفات لها  املعيار الثالث: التشخيص: وهو يف املقام الأول معلية نفس ية هتدف اإىل اإاثرة الانفعال يف املتلقي عن طريق تشخيص املعاين اجملردة وتأأ 

اإن دل عيل( وغين عن القول اإن لك تشخيص ينطوي احنراف أأو )انزايح( يف اللغة عن درجة الصفر، وهذا    اليشءح ش بأاك، أأب علق حبرا، املاكن  )قهوة تفت

ىل معرفة كيف   مقاصد الشاعر يف    تتجىلالانزايح هو اذلي يودل )جفوة التوتر( عند املتلقي مما يدفعه اإىل التحرك الس تخراج املعاين املتبطنة واملسكوت عهنا، واإ

الفتيات امجليلت   خطابه الشعري يف شّك صيغ، وبىن، ولكامت، وخيال ) التفات املاء حنو الفتيات ( ففي تأأويلنا لهذه الصورة/ الاس تعارة : اإن انعاكس صورة 

لهين، وال خيفى ما لّكمة   فهيا احلركة الفجائية، وفهيا الانتباه، فضل عن التشخيص،  لتفات من اإحياءات وظلل تلقهيا فاعىل صفحة املاء الصايف جتعل املاء يلتفت اإ

نه يرتك فضاءً   - وهو تركيب اإضايف انزاييح  - وأأما صيغة الاس ناد االإضايف  واسعا خمليال القارئ يك يؤول ويس تنبط املعاين واملقاصد، اإضافة اإىل ما ترتكه فيه من    فاإ

 . تأأثر جبامل الاس تعارة وابتاكرها

 التأأمل العارش 

س بانيا، ومع ذكل فاإن مدنه ال ن تتس نه الوطن اذلي نرش حضارته من صور اإىل اإ اقط، بيوته خالية يأأخذ البحر يف هذا التأأمل الرسيع اس تعارة كربى ومركزية، اإ

) الأرض( وجند أأنفس نا أأمام مجموعة   من ساكهنا وش بابيكها مفتوحة عىل املوت الكحيل، و فيه أأيضا اإعلن ملوت الشاعر مبوت فكرة العودة وابختفاء املرأأة الأصيةل 

 هذا البحر الوطن بداايته؟؟  دال يس تعي من التساؤالت املعلقة من دون اإجابة، يتساءل مثل: ملذلا  

 يه الأرض تدور  ها

 تعود ال ن من حيث أأتيت؟  فلامذا ال 

 يعلن أأحد أأن البحر ميت؟  وملاذا ال 

مع موت االإنسان عىل شواطئ هذا البحر . ومرة أأخرى تنبثق الصور    يشءلراثء العربية، يعلن فهيا موت لك  مث خيتمت التأأمل بأأغنية وداع موجعة تذكران بقصائد ا

نسان هذا املاكن   ادلاةل عىل املاكن الضائع وتعيد بناء خصائصه اليت يعرفها جيدا اإ

 .أأهيا البحر اذلي أأنقذان من وحشة الغاابت



 حبر البداايت ... ) يغيب البحر(  اي

بريقنا املكسور، روحنا الهامد من ايفا اإىل قرطاج، اي غبطتنا، اي جثتنا الزرقاء، اي اي  اإ

 لوح الكتاابت اليت ضاعت .. حبثنا عن أأساطري احلضارات اي

 ...فمل نبرص سوى مججمة االإنسان قرب البحر

 دهشتنا   الأوىل واي غبطتنا اي

 هل ميوت البحر اكالإنسان يف االإنسان؟ 

 أأم يف البحر؟ 

 يثري البحر يف هذا املاكن  اليشء

بريقنا املكس ور( مل نعد نبرص فيه سوى  البحر اذلي محل مرة حضارة املاكن من ايفا اإىل قرطاج، والأجبدية الأوىل )لوح الكتاابت( واحلضارة املوغةل يف التارخي )اإ

ن أأرواحنا مكتلقني تتلقف تكل الصور قبل أأن تعهيا   .هذا املاكن   حر يف ب يثري ال   اليشء مججمة االإنسان احلارض فهل مات البحر يف البحر حقا، أأم مات فينا؟   اإ

انبثقت من عامله ادلاخيل  عقولنا وقبل أأن تبدأأ بتفكيك روابطها وعلقات التشابه والمتثيل فهيا. ذكل أأن الشاعر اس تطاع القبض عىل الوميض املفاجئ للمشاهد اليت  

حترير   -ويه كذكل  -أأو ثنائية احلمل/ الواقع تتجىل يف التدفق العفوي للصور واليت تبدو كام لو  -ثنائية اذلات واملوضوع -وتنس يقها ابللغة. وهذه الثنائية تأأليفهاليعيد 

من هاجس الضياع الاكمل والنس يان عرب تثبيته يف الصورة الشعرية اليت وجدت    - اذلي هو الوطن الضائع  - لذلات من ضغط اذلكرايت والتارخي، وحترير للموضوع  

تتكرر  اللغة الانشائية يف النداءات اليت    وتأأيت اهتا يف اندفاعة روحية همومة حول ماكهنا البديئ، وأأخريا حترير للواقع من ضغط اللحظة الرتاجيدية املنكرسة .  جتلي 

حنجرة الشاعر،  معىن البعد والنفي والاغرتاب وذلكل جند أأن الشعر يتخذ شالك نرثاي عىل بياض الورق ليستنفذ الشحنة الانفعالية العالية اليت غصت هبا  زلتعز 

يف    مركزايً   دوراً الاس تفهام والنداء  يثري البحر يف هذا املاكن( . لقد لعبت اللغة الانشائية من خلل التناوب بني    اليشءمث تأأيت هناية التأأمل بتكرار اللزمة )

ل السابقة وامجلل  يصال الشحنة الانفعالية من الشاعر اإىل املتلقي، وكذكل لعب الشّك النرثي اذلي اس تخدم فيه الفاصةل لدلالةل عىل الفصل والوصل بني امجل اإ 

يقاع، ليتيح التأأملللقافية أأثرا يف القسم الثاين من جند  د ال ناكاللحقة يف سطر شعري اكمل خيفي االإيقاع الوزين ويكرس راتبته، بيامن  ادلاخيل المنو والتصاعد   للإ

  ل وهو اخليانرص الثالث  يف مونولوج درايم محمول عىل لغة غنائية ابهرة، جعلتنا نعيد طرح التساؤالت الوجودية نفسها واس تعادة البداايت والهناايت نفسها، والع 

 ، والعنرص الرابع هو الايقاع فقد أأثرى املقطع موس يقيا ودالليا أأرواحنا مكتلقني ابة الوجدانية املبارشة والعفوية يف اذلي اكن هل كبري الأثر يف الاس تج

 :وذكل لتعدد مصادره

 :الايقاع الناشئ عن التكرار

 تكرار حرف: تكرر حرف النداء اثنتا عرشة مرة  -1
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عن التضاد بني املعاين، وال يقترص   ، واالإيقاع يف هذا الأسلوب ينشأأ (21)االإيقاع الناشئ عن املقابةل: واملقابةل يه ) امجلع بني أأكرث من ش يئني متضادين يف املعىن

يقاعاهتا اليت تكرس الراتبة الزمنية/ الوزن/ وختلق  عىل الألفاظ فقط بل يتجاوزها اإىل الرتاكيب، ومن هذا   التصادم والتنافر تتفجر املداليل اجلديدة اليت حتمل معها اإ

يصالها من هجة، ويسامه يف اإعلء املواطن امجلالية يف النص ومن مث ) فهو يسامه يف حتقيق   شعرية النص جنبا اإىل  س ياقا جديدا يؤكد ويثبت الفكرة اليت يراد اإ

ومثاهل: سلما أأهيا البحر املريض، أأحبر من صور اإىل   (22)العنارص الأخرى اكلصورة، خاصة أأن الصورة أأحياان يه اليت تودل الك من هذه املتضادات  جنب مع

س بانيا، يسقط، تس نده، ترفعه، جثتنا، غبطتنا، روحنا الهامد(. واالإيقاع املتودل بني داللتني متضادتني أأكرب أأثرا، وأأبلغ يف النفس لأنه ينتج جفوة ختلق توترا انش ئا    اإ

 .من املتناقضات واليت ختلق بدورها جوا معداي تضع املتلقي يف قلب التجربة الانفعالية

ليه مثل، وق -4 متام املعىن عندما تعرتض بني املس ند واملس ند اإ وهذا    تقرص  وأأ د تطول  االإيقاع الناشئ عن الاعرتاض: ومعروف أأن امجلةل املعرتضة تقف حائل بني اإ

 :من هجة، والتأأكيد عىل معانهيا من هجة اخرى ومثالها  اً يحتدده ادلفقة الشعورية اليت يريد الشاعر استنفاذها عاطف

 [حبر البداايت ...] يغيب البحر اي

 :ييل هذا السطر سطران شعراين طويلن، مث يأأيت جواب النداء عىل شّك تساؤل معلق خيمت به تأأمهل

 يف االإنسان  ناكالإنساهل ميوت البحر 

 أأم يف البحر 

  - وحتديدا  - وهو هنا  تكرار اللزمة: اللزمة تشّك خامتة لتأأمل وبداية ل خر ومن هماهما الربط بني املقاطع، والعود عىل بدء الإشاعة جو نفيس موحد للقصيدة، -5

 .عاطفة احلنني جو الفقد واملفارقة اذلي ينتج بدهيًا 



ما أأن يكون اتما بتكرار الّكمة جبميع حروفها، او انقصا، أأي تكرارها ببعض حروفها واجلناس حامل ثري ملا االإيقاع ال  -6 فيه )من    ناشئ عن اجلناس: واجلناس اإ

هيامه للعقل بتشابه احلروف واخملالفة اليت تتبع هذه التشاهب ومثاهل: احملارص،   (23)اتقوى التأأثري اخملتلفة عرب اجلرس، وتشابه احلروف، ورمس الّكامت، وأأيضا اإ

به احلروف، والاختلف  صور، جثتنا، غبطتنا، الكتاابت، احلضارات، غبطتنا، دهشتنا. ومن هذا الصدام بني اخملالفة واملشألكة يتودل االإيقاع الصويت نتيجة لتشا

 .يف املعىن اذلي خيلق ادلهشة والتوتر

الراء الساكنة، التاء املبسوطة   ذا املقطع، وجندها عىل التوايل: النون الساكنة، التاء املربوطة املضمومة،االإيقاع الناجت عن الروي: لقد تعددت القوايف يف ه -7

رخوة الشديدة، ابالإضافة اإىل  الساكنة، النون املطلقة، وأأخريا النون املكسورة يف اللزمة. والقوايف اليت اختارها جند لها الصفات التالية: املهموسة الشديدة، وال

بريقنا، غبطتنا، دهشتنا، قد اثرى املقطع مبزيد  صفة  من االإيقاعات. التكرير يف حرف الراء. وأأخريا اإن تكرار س تة ضامئر ابلأصوات ذاهتا: غبطتنا، روحنا، اإ

 التأأمل احلادي عرش 

وحني يعتاد املنايف، تصبح لك الأمكنة زبدا/ هباء/ يطفو عليه جند يف هذا التأأمل اختصارا لفلسفة الشاعر بعد الهجرة الثانية: حني يكون االإنسان مكرسا للرحيل،  

حدة منذ الأزل: عبيد يف  ومييل مع اجتاه الرايح ايامن شاءت، وتصبح الأزمنة حلظة لقتل هذا االإنسان املستباح، ويصبح الّك مرتبصًا ابلّك، والكهنة هلم همنة وا

 :للجامل الطبيعي البس يطخدمة السلطان، والعاشق هل همنة واحدة: أأن يكون عبدا 

 حني نعتاد الرحيل 

 مرة 

 تصبح لَك الأمكنة

 زيداً نطفو عليه

 و منيل 

 لكام مالت بنا الري

 ونعتاد باكء الأحصنة

 حني نعتاد الرحيل 

 مرةً 

 تصبح لُك الأزمنة

 حلظًة للقتل 

 مك متنا ومك متنا،

 و اكن الكهنة

 خدمًا للس يف منذ املعبد الأولِ 

 الثوراِت حىت أ خر 

 و العاشق عبَد السوس نة

ال السطر  تتجىل الروح املنكرسة يف الهزامئ املتكررة ) نعتاد باكء الأحصنة (، ويف متثيل املاكن ابلزبد، و الزمان ب )حلظة للقتل ( وال ينقذ ه ذا املشهد احلزين اإ

 الشعري الأخري

 والعاشق عبد السوس نة

االإلهيي _ امجلال احلقيقي، وسواء اكنت السوس نة وردة رسعان ما تذبل، أأم اكنت جمازاً حلبيبة تذبل ابنتظار حبيهبا يف  نفق مظمل ييضء هنايته عاشق يتعبد امجلال 

هاء  قبلها و تسمى   مفتوح ماهذا التأأمل يعلو االإيقاع الشعري الوزين الناجت عن الوزن و القافية ونلحظ تبادل القوايف الساكنة : القافية املطلقة ويه هاء ساكنة  

واليت    - اما قبله، والهاء الساكنة املفتوح  اما قبلهالوصل )موس يقى الشعر العريب( الأمكنة، الأحصنة، الأزمنة، الكهنة، وتتناوب القافيتان اللم الساكنة املكسور  

لرنني هاتني القافيتني من اللني والضعف والانكسار،  يف عدد متوازن من تفعيلت البحر املديد اذلي يتلعب به فيستنفذ جوازاته، والخيفى ما    -تسمى هاء الوصل

 .وبذكل يكون الشّك واملضمون قد احتدا يف وحدة عضوية، ويف صدقية فنية عالية وجدت صداها يف اس تجابتنا لتجربة الشاعر الانفعالية

 التأأمل الثاين عرش 

نسان اذل ي اختار املعصية وتقبل عقابه من أأجل ان ميتكل املعرفة، ولكهنا جنة أأسرية غازهيا،  تتحول الأرض يف هذا التأأمل اإىل جنة هللا بعد أأن اكنت عقابه للإ

 :يد روما الأوحدواالإنسان اذلي يدافع عهنا حتول اإىل حضية الحول لها وال قوة، مفن س يحتاهجا؟؟ من س يحتاج حبرا أأو ميامة أأو قيامة ليكرس قوته وليكون س  

 يهتا الأرض الأسرية أأ  وسلماً 

 نت عقاب هللا فينا اليت اك اي



 مث صارت جنة هللا الصغرية 

 من س يحتاج حضية

 لريى البحر امامه؟ 

 من س يحتاج ميامة 

 لرييب طفهل يف املصل أأو يف البندقية؟ 

 من س يحتاج القيامة

 التوأأم جمهول الهوية -لريى قاتهل 

دفعها االإنسان يف سبيل تثبيت مبادئ احلق والعداةل واحلرية، ولكن الأحلم تتحول  هو منطق القوة يف الأرض يتوج لروما عىل الرمغ من الأمثان الباهظة اليت    وها

 : اإىل انر حترق أأحصاهبا والنتيجة يه: الضحية يه االإنسان والأرض معا 

 من س يحتاج البقية 

 من 

 س يحتاج 

 البقية؟ 

 يه الأرض مبن فهيا ومن مييش علهيا  ها

 بندقية

 يه الأرض لروما  ها

 ولروما دقت الساعة 

 قت، د

 :لك يوم يعيشه املهزوم يمتىن أأن يكون أ خر الأايم، وأأحلمه كوابيس

 لك يوم أ خر الأايم، والأحلم انر معدنية 

نكرس، اإىل الامتيه مع  وينهتيي التأأمل مبثل ما ابتدئ به: حتية وداع اإىل الأرض الضحية. الحظنا كيف انتقل الشاعر بتصاعد تدرجيي من الصوت الفرد املهزوم وامل 

يريد أأن يقوهل    ماامجلاعة/ جامعته/ املهزومة واملنكرسة أأيضا لضياع الأرض/ املاكن واذلي هو أأيضا املاكن الشخيص للشاعر/ ليصل يف هذا التأأمل اإىل ذروة  صوت  

نه انتقل من تصوير قدره الشخيص - برأأينا  – ارخي ويه ان التارخي مكل للأقوايء ومه   ملروية اترخيية كربى ختترص رؤيته للت اإىل التأأيّس  - اذلي هو قدر امجلاعة  - : اإ

لكه مه الأرض واالإنسان معا،    وحدمه اذلين يكتبونه لأهنم ميتلكونه، وال ماكن لتارخي املهنزمني واملنكرسين اذلين فقدوا حقهم فامي اكن هلم، ومن يدفع المثن يف هذا

نه )يضفي الزمانية عىل التارخي بوساطة جدل بني أ اثر ال   وبّكمة أأخرى: يروي هذه الصريورة بلغة راثئية، ولكهنا حيادية ومتجردة من أأحقاده     تارخي السلبية فينا،اإ

نساهنا لتحل    الشخصية اجتاه من سلبه ماكنه/ وطنه/ ليطل عىل سؤال وجودي أأكرب: ما  جدوى احلياة عىل هذه الأرض مادامت تغيب عهنا قميها الكربى وأأحلم اإ

هنا حمنة االإنسان يف لك زمان ويف لك ماكن  حملها )أأحلم انر معدنية( من س يح  تاج بقية من معر مادام االإنسان أأصبح يريب أأطفاهل )يف املصل أأو يف البندقية( اإ

نه ميتكل نظرتني: نظرة تتطلع هنا الأرض الضحية. وهنا جند درويش يؤسطر الواقع بواسطة خمياهل التارخيي والاجامتعي: اإ التارخيية  اإىل أأفق التجربة    عىل هذه الأرض: اإ

أأن يكونه، وهو ينطلق من الأفق اخلاص اإىل الأفق االإنساين املنرسح فتصبح    نما ميكاليت عاشها شعبه، وأأخرى تتطلع اإىل أأفق مس تقبيل حتاول استرشافه وتوقع 

نساين كبري) الأرض جنة ئ ملبدجتربته وجتربة شعبه يف هذا الس ياق جزءا من سريورة التارخي االإنساين وترس يخا  هللا الصغرية( وتأأخذ امجلةل الوداعية )سلما أأيهتا  اإ

 الأرض الضحية( بعدها ادلاليل اذلي يويح بفقدان االإنسان جلنته للمرة الثانية 

 التأأمل الثالث عرش 

يف هذا املقطع اإىل الفكرة اليت    بعد ان ودعنا الأرض الضحية ننتقل اإىل راثء من نوع أ خر، راثء )للأان( من املنظور نفسه اذلي تركه راثء الأرض . يعود الشاعر

طيورها، أأجشارها، غيوهما، تنأأى  -يلح دامئا علهيا ويه أأنه مل يتبق هل غري شعره )نش يده( فالأماكن تبتعد، واملرأأة/ الأم/ احلبيبة/ تتلىش والأرض جبميع عنارصها  

قصاء ال خر صاحب الأرض    يف الزمان ويف املاكن، ويتحول جامل الطبيعة اإىل علمات للحزن املقمي لأهنا ال  تدل اإال عىل الغياب، وتتجىل مهجيّة الاحتلل ابإ

 هذه القصيدة اترخيا  واحلق، ويصبح منفى الشاعر أأكرث قسوة لأنه مل يعد حيمل القمي اليت عاشها الشاعر يوما وجسدها قصيدة ثورية وموقفا ثوراي. ولهذا جند يف

حمه يف شعره طيةل حياته لكها، ولهذا ايضا جند حزان معيقا شفيفا، حزان ايئسا خمتلفا يف خصائصه عام اكنه أأايم الثورة  لبداية تفكيك لّك عامله القدمي اذلي محل مل

نه احلزن اذلي ينطوي عىل اإدراك اللجدوى والعبثية والهاوية اجلديدة اليت يطل علهيا مع شعبه واليت   :لها قرارا وال يبدواحلصار والغضب، اإ

 أأان - لليل اإىل الليللك من يرحل يف ا

 :لك اني قسم احلقل اإىل اثنني



 أأان  -هال يناديمناد ومنادى 

 حيتهل الظل هنا  ما يعجبين لك 

 لك من تطلب مين قبةل عابرة 

 ترسق رويح... وخطاي 

 لك طري عابر يأألك خزبي من جرويح 

 . ويغين لسواي

 لك من يرضبه احلب يناديين 

 ليك يزداد أأعدايئ ... فراشة 

 ... تلمس هندهيا ليك خيمش عصفوران قليب لك من 

 تتلىش

 . لك جذع ملس ته راحيت طار حسابة

 لك أأرض أأمتناها رسيرا 

 تتدىل مش نقة

ذ يتذكر احلب، ويتذكر   يزرعها  جيد موطئا لها فهيام، وحينو عىل الزنبقة ذات العمر القصري واحلمل املؤجل ذلكل    الشعر لعهل مث ينثين الشاعر عىل روحه يف لفتة حانية اإ

 :يف نش يده لتمنو هناك بعد ان مل يعد لها أأرض واقعية

ذ يبتعد احلب،   وأأحب احلب اإ

 أأحب الزنبقة

 نش يدي  عندما تذوي عىل كفي وتمنو يف نش يدي فانتظرين اي

 رمبا حنفر يف هذا املاكن 

 موطئا للروح من أأجل غريبني ميران عىل الأرض

 يلتقيان  وال

أأي من  ،  عىل تكرار اللزمة  التأأكيدوينهتيي التأأمل بأ ه التوجع مكررة مرتني بعد س ياق طويل للغربة والفراق: التوجع من الغربة يف املاكن، والتوجع من اضطراره  

 موت القلب يف هذا املاكن 

 أ ه من هذا املاكن 

 هيز القلب يف هذا املاكن  اليشءأ ه 

ترتدد يف اإشهار    من اإعلن جراهحا، وال   ل ال ختجاس تقطاب بني قطبني متصارعني، الطرف الأول فيه روح جرحية ولكهنا    يف هذا التأأمل جند أأنفس نا أأمام جدلية

لك ما يعجبين حيتهل الظل هنا...( والقطب    -يأأسها من اكفة معطيات الواقع، وكذكل من اإعلن استسلهما لضعفها البرشي) لك من يرحل يف الليل اإىل الليل أأان

ه عىل التلزم بني  نفس متعالية متكل يقظة االإحساس، وقوة االإرادة، وذاكء االإدراك مباكمن القوة عىل الرمغ من هذا املشهد الواقعي املهتاكل. ولكنه برتكّي الثاين  

س تعارات املبتكرة الأصيةل اليت  هذين القطبني املتناقضني اذلي حيتاج مع ذكل لك مهنام اإىل ال خر. ولقد حتقق ذكل من خلل لغة غنائية متوترة، وحقل من الا

 أأدت اإىل اإحداث صدمة ودهشة عند املتلقي،

عادة بنائه. وليك نؤ  ل الاس تعارات يف هذا التأأمل البد ان  وّ كام أأدت اإىل خرق املعتاد واملأألوف وادلخول يف عامل شعري كعامل مواز للواقع اذلي منتكل االإرادة يف اإ

لهيا، ذكل لأن الاس تعارة تفتح موسوعة من التداعيات اذلهنية اليت تقوي املعىن وتنري قصدية  نكتشف اخملزون ادلاليل اذلي تنطوي عل  يه واالإحياءات اليت حتيل اإ

ول   الليل يف السطر الأ الشاعر: فالناي هنا مؤنسن اإىل درجة انه يناديين فأأمسعه وأأانديه فيظل راحل منسحبا داخل حلنه احلزين، وتبقى الوحدة س يدة املاكن، كام

وهو من أأقىس    - حيتهل    )لك من يرحل يف الليل اإىل الليل أأان(، ولنلحظ كثافة املعىن ادلاليل اذلي تفتحه الاس تعارة )حيتهل الظل هنا( لقد أأس ند الشاعر الفعل 

وهبذا انزاح الفعل )حيتهل( عن معناه احلقيقي لأنه  اذلي تويح حروفه ومعناه ابخليايل، واللواقعي، والزائل،  -الظل -اإىل الفاعل  -الأفعال وأأكرثها دالةل عىل الواقع

واقعي ودامه، واختذ  اكتسب لك ظلل املعاين ودالالهتا للفاعل )الظل( بفعل التجاور واالإس ناد، وابلتايل انكرست حدة الشعور ابالحتلل عىل أأنه فعل حقيقي و 

ورمبا تكون اإحدى مقاصد الشاعر من وراء اختياره لهذه املفردة )الظل( ان يذكر   ال ظلً معىن جمازاي يويح ابملؤقت والزائل لأن من يقوم بفعل الاحتلل ليس اإ 

ريية اليت اختارها الشاعر  الناس حبقيقة هؤالء احملتلني القادمني من الومه والأسطورة مبوجب )صك الهيي( ليرسقوا املاكن من احصابه احلقيقيني. أأما الأدوات التعب 

نشاء جدولني واحدا   من رصيده املعجمي وتوزيعها عىل املقطع جند أأن املس توى الصويت فهيا قد اس تغرق املقطع باكمهل. ولو اردان ان نتبع طريقة )جاكوبسون( ابإ

 :للختيار وأ خر للتوزيع الكتشفنا مدى التطابق بني املعاين اليت أأراد توصيلها، والألفاظ والرتاكيب والصيغ ادلاةل علهيا 
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يقاع فقد لعب الشاعر بوزن البحر املديد وجوازاته حبسب الشحنة العاطفية اليت يشعر   ومل يتقيد بوزنه: فاعلتن فاعلن فاعلتن، فنجده يف    هبا أأما ابلنس بة للإ

ة، الهاء الساكنة، الهاء  السطر الشعري الأول قطعه عىل الشّك التايل: فاعلتن، فعلتن، فعلتن، فعلن، وتناوبت القوايف التالية: النون الساكنة، الياء الساكن 

ها قواف حزينة لينة تدل عىل الوهن والضعف:) النون ذات الغنة، والياء اللينة الواهية، وكذكل الهاء  السكنة، مث النون املكسورة اليت أأهنيى هبا املقطع، ويه لك

التقابل: بني اجلذع  احللقية الساكنة املتوجعة ( وهكذا جند ان االإيقاع اخلاريج الناشئ عن الوزن والقافية والتكرار) كتكرار لكمة لك يف بداية لك سطر(، و 

لرتاكيب والصور  مي والك بة، وبني الرسير واملش نقة، قد امزتج مع االإيقاع ادلاخيل الناشئ عن البىن اللغوية والألفاظ ادلاةل عىل معانهيا مع الصيغ واوالطريان، وبني الغ

 .امجلالية اليت اكنت جسدا احتوى لك ذكل ليشرتك الّك يف اإخراج اخملزون العاطفي والوجداين ذلاكرة الشاعر وحسه ويدلنا عىل رفعة ذائقته

 التأأمل الرابع عرش 

يعود التداخل بني اللغة التقريرية االإخبارية، والتساؤل الوجودي الصعب عن أأصل الأش ياء: اين يه؟؟ وكيف ضاعت؟؟ يك يطل عىل روحه    التأأمليف هذا  

ن  أ سن خلف مأأساة اترخيية بسبب انسحاب هذه الشعوب م منذ عقود. واقع راكد يشءاملنكرسة، وشعبه املهزوم، من خلل تشخيصه للواقع اذلي مل يتغري فيه 

 :الفعل اذلي من شأأنه وحده أأن يغري واقع احلال

 حنن ما حنن عليه،

 .حنن جيل اجملزرة 

 أأمة تقطع ثديي اهما 

 أأمة تقتل راعي حلمها 

 يف الليايل املقمرة 

 . دون ان تبيك عليه

 أأين ظل الشجرة؟  

أأيضا عىل حاهل، لهذا جند السطر الشعري ) اين ظل الشجرة(    لما يزايزال عىل حاهل من جهرة اإىل جهرة اتلية، واستبداد الأنظمة بشعوهبا    املشهد الفلسطيين ما 

وب وحاكهما، وبني  كتب بني مساحتني من البياض، مث يأأيت عىل حرب الأهل لبعضهم، مث مقع السلطات احلامكة لشعوهبا، ومن هنا جاء الانفصام الكبري بني الشع

 :اذلات والوطن

 حنن ما حنن عليه

 حنن من كنا لنا 

 من رصان ... ملن؟ حنن 

 خنجرا ابمس الوطن 

 ويصيل لينال املغفرة 

  ويأأيت التساؤل عن أأصل الأش ياء وجذورها بني مساحتني من الفراغ الأبيض

 أأين شّك الشجرة؟ 

سها اليت ال تنفتح اإال عىل هجة الفضاء  مث تتتاىل التساؤالت اليت حتمتل أأكرث من تأأويل: تساؤالت تقريرية مبعىن أأهنا عىل اإجاابهتا، واستناكرية لواقع تكل االإجاابت نف 

 :الصحراوي، أأما الشجرة وظلها وخصهبا ودفؤها وامنه فيلفها تساؤل حزين

 حنن ماحنن عليه ال ن،



 ماتوا لأغين 

 أأم ليبنوا خمية من أأجل اني؟ 

 لكام سارت خطاي 

 انفتحت حصراء من أأجيل، 

 وماتت قربة 

 أأين بيت الشجرة؟ 

  احلاكيئ الأثري)البحر(، البحر ال ن مل يعد يتسع ليكون مرشوعا لهجرة أأخرى، وهنا تدخل البندقية مبعنني متضادين: فهيي أ ةل لدلمار وزرع مث يعود اإىل فضائه  

 :خنر  كغصنٍ   نكسارعرب التارخي اذلي يكتبه الأقوايء واملنترصون، وتكون حارسا للروح حني تكون بيد املقاومة الباسةل اليت تأأىب الا الرشور اليت تتوادل الرشور

 حنن ماحنن عليه

 . البحر لهجرة  عال يتسال ن 

 . البحر لنا  عال يتسأ ه 

 فكرة ختلق فكرة 

 وتكون البندقية

 حارسا للروح 

 العبد الغصون النخرة 

 اين جذع الشجرة 

السليب للشاعر من الأمة العربية الراضية حبالهتا املزرية واخلاضعة لّك رشوط فناهئا ونلحظ تقشفا نسبيا يف اخليال التصويري    فلتؤكد املوقوتعود النربة االإخبارية  

الساكنة ه قافية الهاء  أأما االإيقاع فيبدو متثاقل تعرب عن   يف هذا املقطع، وتراجع الصور الباذخة لصاحل لغة اإخبارية رتيبة تتناسب وفقر الواقع العريب وحالته املترشذمة.

 :أأعطاان وهام ابلرسعة اما بعده تشّك افتتاحية وخامتة لّك فكرة جديدة، ولكن تتابع الأفاكر يف أأسطر شعرية قصرية لك فكرة مرتبطة مبا قبلها وتس تدعي  اليت

 حنن ما حنن عليه

 امة تقطع ثديي اهما 

 امة تقتل راعي حلمها 

 يف الليايل املقمرة 

 دون ان تبيك عليه

نه لمثن   قليل ان  فغدر الأهل ببعضهم مرتبطة بفكرة سابقة) حاكم طغاة وشعوب مس تعبدة( وتس تدعي فكرة الحقة ويه التساؤل عن جدوى موت الشهداء، واإ

 ) حلن اللجوء(: فال يتوقميوتوا من اجل نش يد أأو خمية جديدة تبىن يف س ياق حلن  

 ماتوا لأغين 

 أأم ليبنوا خمية من أأجل اني 

رة داةل عىل  عاين مع الفاظها يف دالالت الس ياق العام وتراجع اخليال التصويري الكثيف اذلي وجدانه يف املقاطع السابقة ليخيل املساحة لصور متناثاإن تعانق امل

ن ذاتية الشاعر وانامتئه القويم  احلدث الواقعي لكام اقتىض الأمر ذكل) أأمة تقطع ثديي أأهما، أأمة تقتل راعي حلمها، فارس يغمد يف صدر اخيه خنجرا( ينبئنا اوال ع

اذلي خلقه فينا اكن حيواي ومتحراك بفعل االإيقاع رسعة وتثاقل، وأأخريا    التأأثريالقوي، واثنيا عن اجلو النفيس املشحون اذلي عاشه ونقهل )شعرا( للمتلقي، واثلثا اإن  

 .يجة الطبيعية اليت تقابل الصحراء اليت انفتحت لأجهل وملأت مساحة الفراغ)أأين ...أأين الشجرة( اكنت النت  التأأملاإن الصورة اليت اختارها لتكون خامتة 

 التأأمل اخلامس عرش 

بأأمكهل، ولكننا    التأأملبه سابقه جبمةل اإخبارية صغرية تقرر وتوصف واقع احلال، مث يأأخذ الشعر شالك نرثاي حىت ياكد يس تغرق    يبتدئ هذا التأأمل الأخري مبا ابتدأأ 

يك تس تعيد عافيهتا بغنائية تطل من الصور والبىن والصيغ والألفاظ لتحنو عىل الشاعر اذلي يسكنه اليأأس وال يس تطيع هل كامتان يك خيفف    نشعر أأن اللغة تناضل

رة أأخرى اكنت  كرمية بل أأنتج جه   ةحلياة حر فهيا سوى املوت اجملاين، موت المعىن هل لأنه مل يؤسس    ى ال ير عن القلب بعض العبء بعد هذه الهجرة املضنية اليت  

يغاال يف الابتعاد عن املاكن/ اجلنة املفقودة، والزمان يترسب فمل يعد الشاعر ذكل الفىت اذلي حتدى احملتل ذات يوم وانشد )جسل    أأان عريب( ابالإضافة اإىل   أأكرث اإ

رساهئا وترس يخها أأن عامله لكه يتفكك أأمامه ليس بتارخيه وجغرافيته حفسب بل بقميه ومبادئه اليت انضل مع شعبه ولك   :الشعوب العربية يف سبيل اإ

 حنن ما حنن عليه،

 ليس فينا دعوة للناس من مذحبة منيش اإىل  يك نرى ما ليس فينا خصرة يف حادثنا املايئ فلنذهب اإىل ما يقاع للصخرة ال اإ  فيه ال ن ال تال مو موتنا 



 :مذحبة منيش ليك هنتف

 يه الوردة ...فلنسجد مرىح! ها 

 شعيب(  )أأسأأان كل اي

ن يعرتف بفشل  أأ ورمبا يريد الشاعر   .أأو صلوات تطلب الغفران   نبين فوقها أأصواتنا  خصرة  شعب نش يدي، منذ جاء الرب من فكرته مش يا اإىل القدس، وال  اي

ال اإىل جهرة اخرى ومناف أأكرث قسوة ذ أأنه مل يؤد اإ ليه وينبثق اعرتافه بس يطا واحضا . التجربة الفلسطينية يف بريوت اإ قراره ابالإساءة اإ وجريئا يف اعتذاره من شعبه واإ

ال ما  شعيب( وهذا الزمن ال  ) اسأأان كل اي تبقى هل من صدى يف اذلاكرة، وحىت املوت يبدو فارغا من اي    امس هل غري ما خيتاره الشاعر هل، وأأي ماكن المعىن هل اإ

ذن مل يتبق للشاعر سوى حرية القول كام ان للعصا  :يس تطيع احد مصادرهتا او الس يطرة علهيا  فري احلق يف الفضاء، وحرية احلمل اليت المعىن او مضمون. اإ

 ويل حرية القول 

 وللاكهن حق القتل

 يل حق العصافري 

 وللقايض حدود الأفق الوارف 

 يل رشعية احلمل 

 وللجلد ان يسمعين أأو يفتح الباب ليك هترب احليم 

 وان اقفز من حرف اإىل حرف 

 . ي زمينوان اقطع كفي يك امس 

 موت يف املوت اذلي يتبعين اكلظل  ال

 نىث حرمتين ذلة احلرمان أأو يزنلق ال ن عىل جسمي كأ 

  د ال يريناس، لهذا هو  لكن هذا احلمل انقة جيرها الشاعر يف سوق الأغاين، غن نش يد الشاعر املكرس دامئا لتجس يد احلمل ابس تعادة املاكن/ الأرض أأصبح خسرية ال 

 :أأن ميوت بل شهية دال يريبل معىن،   يشءان ميوت يف اللحظة اليت يبدو فهيا لك  

ال ليك يضحكين  ج ال خير   مين حمل اإ

 او يضحك الناس عىل خشص جير احلمل اكلناقة يف سوق الأغاين 

 ليس هذا املوت موات وال أأعرف شيئا عن بدااييت . لهذا أأمتىن أأن أأحاذي

 . فيه تال مو تطيع املوت يف املوت اذلي الهنر حىت أأصبح الهنر وال أأس  

ؤكد عىل فكرة ارص  مث تأأيت خامتة القصيدة يك تلقي نظرة يف معق الشاعر وتصف حاهل بأأمانة وصدق عاليني، تصف امجلود الرويح واذلهين، واخلواء النفيس، ولت 

 :وماكهنا املناس بني  ان ميوت ميتة انقصة، ميتة غري مش هتاة وال تأأيت يف زماهنا دال يري علهيا وهو انه 

 جحر رويح 

 وانثاي وحلمي جحر 

 .ان أأش هتيه ييال أأش هت

 . فيه  نال لوجحر 

 جحر لييل،

 . وبيين  ما بيين وظيل جحر يندس 

 جحر خزبي

 . نبيذي جحر

 املوت يف املوت اذلي  عال أأس تطي 

 ... فيه ال ن  تال مو 

 يثري املوت يف هذا املاكن  اليشء

من بداية املقطع الأخري وحىت  .أأفقا حلياة قادمة   حال يفتيثري املوت يف هذا املاكن، وهو هبذا يتخىل لكيا عن فكرة املوت اجملاين اذلي    اليشءينهتيي املقطع ابللزمة :  

اإىل التشبث ابلأمل حيث    -مبكر رمبا  -، ولكنه يقودان  يدخل معيقا اإىل طيات النفس والروح، ويبدو أأمينا يف توصيفه للحاةل اليت هو علهيا  التأأمل هنايته يبدو لنا  

ذا اكن البد فاعل فلتؤجل هذه الرغبة حيث زماهنا وماكهنا    يىال يش هت  -يتداعى    يشءويف هذه اللحظة املهنارة وحيث لك    -املوت ال ن   همام بلغ اليأأس مداه، واإ

فلتؤجل احلياة ايضا، يه اإذن حلظة ) التحجر( او رمبا يه حلظة ) التأأمل    - يثريها    اليشءواليت    - أ ن القصيدة    - املناس بني، وحيث يأأيت املوت ابذخا هبيا، أأما الان  



هجدا مبذوال يف اللغة    ( يف التارخي الشخيص، واالإنساين، وامجلاعي، ويف جتربة الشعب، ويف التجربة اذلاتية .. لعل ماءا يتفجر من احلجر. يف هذا املقطع نلحظ 

يقاعا، حيث   :جتاهد يك تدفع بّك العنارص املكونة للعوامل اخلارجية وادلاخلية يك تبلغ هناايهتا القصوى تصويرا واإ

 حنن ماحنن عليه،

 من نش يدي شفق ادلين النحايس وال يصطف  ال يتدىل الش بق العايل ليخفي جبل يف ساعد  بال يرشئ الهنر من الرسج وال  ئ ال يبتدفيه ال ن   تال مو موتنا 

 الذلة الكربى شعب يف حجمي 

هنا بؤر للضوء اكفية  ومع ذكل ) فالشعر( يأأخذ بأأيدينا لنظل عىل النافذة الوحيدة اليت ابقاها مرشعة عىل أ مال متواضعة: حرية القول، وحرية التأأمل، وحرية ا حلمل. اإ

وهذه الصورة متثل مشهدا هزليا يف حلظة   .الناس عليهويس تثري حضك    -اذلي جيره ال ن يف سوق الأغاين  - يك تنري قصدية الشاعر من وراء تسليطها عىل احلمل

هزليني أأحضكوا الناس علهيم )كشخصية حجا وحامره عىل سبيل املثال( ولكنه حني يعلن عن عدم رغبته يف املوت    صشخالأ عبثية تس تثري من اذلاكرة مشاهد مماثةل  

مو )اذلي   مرة    تال  ليضعنا  ابتذاهل  من  الهزيل  املشهد  هذا  ينتشل  مفتوح:  فيه(  وجودي  تساؤل  امام  هأأخرى  موات؟؟   وما  املوت  فيه  يكون  اذلي   املوت 
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