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 .1أستاذة مشاركة ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربي مدرس ،طهران
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(تاريخ االستالم 2017/8/16 :؛ تاريخ القبول)2018/6/3 :

امللخّص
ر
ر املعاصــر باملدينــة اهتمامــا فائقــا؛ أل ّن األســاس يف الصــراع القــائم بــني الفلســطي ّ
لقــد اهــت ّم الشــعر الفلســطي ّ
والصهيوينّ كان وما زال حيوم حول املكان واألرض؛ فظلّ املدن واستدعاءها في ينبوع خـري وعطـاء تتـدفّق جداولـ
املنسالة يف ضمري الشاعر الفلسطيرّ لتسوق صور الشعرية حنو هدف حمـدّد صصّـ شـاعريت  ،ولكـن تكرارهـا يف
شعر حممود درويش مصدر إحياء ينمّ عن ذاتيت ويرسّخ هويت املقاومية مستعينا بدالالت ورمـوز تصـل بـاملتلقي إىل
جلّة موقف الشـعوريّ واالجتمـاعيّ ونظرتـ إىل مكـان احنـدر منـ أصـل الشـاعر أو مل ينحـدر .كانـ بـريوت يف شـعر
حممود درويش مدينة احتلّ معظم التكرارات عن املدن حبيت يدلّ تكرارها املتعاقب على صـلة وطيـدة بـني الشـاعر
وبين ها كدالالت رمزية عديدة يستخرجها وهي تتراوح فيها بـني جتربـة احلـزن واملةسـاة ،والسـطوع واالزدهـار ،فضـال
عن ذلك توحي مدينة بريوت لدى الشاعر باسم األرض الفلسطينية وذلك حـني تترسّـخ جـذورها عـق االقتـراب مـن
تراث الشاعر واالتّصال باملتغريات الزمنيـة الّـل حتـدث ضـربا مـن التناسـق الزمكـاينّ بينـ وبـني املدينـة .ترعرعـ
هذ الدراسة املستفيضة من خالل املنهج الوصـفيّ  -التحليلـ ّي لتعـاأ أصـداء صـورة مدينـة بـريوت يف شـعر حممـود
درويــش مشــرية مــن ناياهــا إىل الــدالالت والصــور الكامنــة مــن تكرارهــا يف مجيــع القصــائد علــى حتليــل النصــوص
األدبية وفك الرموز والدالالت فيها.

الكلمات الرئيسة
بريوت ،الشعر الفلسطيرّ املعاصر ،حممود درويش ،املدينة.
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مقدمة
لقد شغل املكان ،الفكر البشري منذ القدم وذلك أنّ عامل مشـترك لـ مـع احلركـة واحليـاة،
يقدّم حلّا منقذا للمبدع حني يريد اهلروب (أمني2013 ،م)214 :؛ فيشـكل املكـان امتـداد الـزمن
يف البشر واهلوية الّل صلق صورا للتعريف بالذات والعالقـة بـني الفـرد والعـامل .حتمـل كلمـة
املكان والسيما املدينة الكإري من دالالت تسرّب مالحمها يف معظم امليادين املعرفية ووجـدت
أصداءها يف أدب املقاومة كالشعر الفلسـطيرّ املعاصـر الّـذي كـان فيـ احلـبّ لـضرض ناجتـا
عن بلـورة الفكـرة املقاوميـة؛ فالشـعر الفلسـطيرّ هـو شـعر املكـان أو شـعر يـصّ املكـان علـى
اإلطالق وذلك أنّ موضوع  ،وخيالـ  ،وتةريـ انعقـد مجيعهـا بـةرض حتوّلـ إىل هاجسـة يف
املخيلة الشعرية الفلسطينية وخباصّة املدينة الّـل تعـدّ إطـارا مكانيـا ملـا جيـيش فيـ اجملتمـع
من احلركات والتكوينات املتتاليـة للقـيم وأمنـاط احليـاة (أبوغـاي1995 ،م)63 :؛ فتمإّـل املدينـة
للشاعر الفلسطيرّ عاملا خصـبا زاخـرا بالنمـاذج البشـرية ،واحليـاة ،واملفارقـات الّـل متكنـ
من رصدها والعإور فيها على عوامل ال حدّ هلا من التجارب واألحاسيس.
أمّا املدينة يف شعر حممود درويش فبوصفها إحدى الظـواهر الفنّيـة البـارزة يف قصـائد ،
تتنـوّع مظاهرهـا باحلالــة النفسـية والشـعورية الّــل أحـدق بالشـاعر أ نــاء جتربتـ الشــعورية
وحلظــة اإلبــداع؛ لقــد كان ـ وظيفــة املدينــة يف شــعر حممــود دروي ـش والس ـيمّا مدينــة ب ـريوت
اســتجابة عاطفيـة لتشــخيص عــامل احملسوســات الّــذي يتناســق مــع عــامل الواقــع وقــد يالف ـ
أيضــا ،وذل ـك يف صــور ومفــردات يســتعني الشــاعر يف روافــدها بفــن الرســم والتصــوير لك ـي
يكسب القارئ فكرة أو وجهة نظر عن مفهوم إنساينّ اجتماعيّ للهوية البريوتيـة والفلسـطينية
مع ــا؛ إذ يض ـمّ هب ــا الش ــاعر أبع ــاد ال ــروح اإلنس ــانية وحيظ ـى باملكوّن ــات الرمزي ـة والعناص ــر
اإلحيائي ـة الّ ـل تتعاضــد عل ـى تشــخيص مجالي ـة املدينــة يف شــعر وتوظيفهــا بةســاليب ع ـدّة
وتش ـكيالت ف ـذّة لتش ـييد الرؤي ـة الشــعرية للواقــع أو حســب صيي ـل الشــاعر؛ إذ هنال ـك بعــض
املواضيع ،واألفكار ،والصور األ رية الّل تغلب أحيانا ،يكرّرها درويش ملواكبة مجيـع األحـداث
املتّصــلة بقضـية مدينتـ احملبّبــة/بريوت بغيـة التــة ري يف املخاطــب أو إزالــة الســتار عــن حـسّ
باطرّ يالزم دوما من خالل احلياة .لذلك إنّ اهلدف اجلوهريّ الّذي تتابعـ هـذ الدراسـة
هو الكشف عن صورة مدينة بـريوت يف شـعر حممـود درويـش بوصـفها مدينـة غـري فلسـطينية
توقّف فيها الشاعر مطرودا وأ ّرت أحدا ها من السلبية واإلجيابيـة يف صـور الشـعرية ومـدى
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اقتراهبــا مــن األحــداث الفلســطينية املؤملــة؛ علم ـاا بــذلك يتمحــور هــذا البحــت حــول ســؤالني
رئيسني ومها:
 .1مــاهو دور مدينــة بـريوت يف شــعر حممــود درويـش بـني الــدواوين والقصــائد إحصــائيا
ودالليا؟
 .2كيف يتمّ تقدمي صورة مدينـة بـريوت ودورهـا التـوظيفيّ يف شـعر حممـود درويـش علـى
أساس الفكرة ،والواقع ،والرمز؟
وأما بالنسبة خللفية البحت فقـد كإـرت الدراسـات الّـل تناولـ موضـوع اسـتدعاء املكـان
والســيما املدين ــة يف الش ــعر الع ــريبّ ،من ــها :رس ــالة «توظيــف املكــ ان يف الش ــعر الفلس ــطير
املعاص ــر» للباح ــت خال ــد راض ــي خليفـ ــة مص ــطفى؛ وأطروحت ــا «دالالت املكـ ـان يف الشـ ــعر
الفلســطير املعاصــر بعــد  »1970جلمــال جمنــاح؛ و«مجالي ـات املك ـ ان يف الشــعر اجلزائــري
املعاصر» حملمد صاحل اخلريف؛ وكتاب «املدي نة يف الشعر العريب احلديت» لعبـداهلل رضـوان؛
واآلخر هو «املدي نة يف الشعر العريب املعاصر» للباحت خمتار علي أيب غاي؛ وأيضـا «صـورة
املدينة يف الشعر العريب» لزهري عبيدات.
ولكن ما كتب عن املكان يف شعر حممود درويش على اإلطالق واملدينة خاصّة ،يشمل هذ
الدراسات:
دراسة موسومة ب ـ «التقاطب املكاينّ يف قصائد حممود درويش احلديإة» ،كتبتها رقية رستم
بــور ملكــي ســنة 1391ش وقامـ فيهــا بــالتعبري العــامّ عــن صــورة املكــان يف شــعر درويــش وبيــان
دالالت ضمن مفهوم التقاطب علـى أسـاس أعمالـ الشـعرية احلديإـة؛ لـذلك أشـارت الباحإـة يف
حبإهــا املــذكور إىل مضــامني درويــش الشــعرية الّــل أصــبح حمفوفــة بــاملفردات الدالّــة علــى
املكــان ،وهــذا املكــان الّــذي يه ـمّ الباحإــة لــيس هــو املكــان احلقيق ـيّ بةبعــاد احمل ـدّدة ومقاييس ـ
املوضوعية املتعارف عليها ،بل مكان مصوّر تركـز فيـ علـى التقاطبـات ا ّلـل قـد وظّفهـا الشـاعر
يف شعر كإنائية الوطن واملنفى ،و نائية هنا وهناك ،و نائية االنقطاع واالتصال و...
رسـالة «داللــة املكــان يف شــعر حممــود درويـش» ،ناقشــتها فاطمــة شــريزاد ســنة 1392ش يف
جامعة الزهراء  ،وقسمّ حماورها إىل ال ة فصول؛ أوّهلا نظرة عامّة إىل املكان ،والإـاين
ص ســرية حممــود درويــش وأدب ـ املقــاوميّ ،و الإهــا يتنــاول صــلب البحــت وهــو دور املكــان
يـ ّ
ودالالت املختلفة يف أدب الشاعر من حيـت أن يكـون رمزيـا أو واقعيـا كمـا تـدرس الباحإـة املكـان
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ضمن مفهوم التقاطب ( نائيات) كةداة ضرورية ملعرفة صورت يف شعر حممود درويش.
دراسة عنون ب ـ «املكان وحتوالت اهلوية عند حممود درويش» ،وهـي رسـالة كتبتـها ليانـة
عبدالرحيم كمـال عبدربـة سـنة 2012م يف جامعـة بريزيـ مـن فلسـطني ،وفرّعتـها إىل ال ـة
فصول؛ الفصل األول يزاول العالقة بني املكان واهلوية عنـد الفلسـطينيني عـق نقـاط متعـدّدة
تطــرح ســؤال اهلويـة وســؤال املكـان ،والإــاين يتّصــل بتحــوالت اهلويـة بــالتوازي مــع املكـان عنــد
الشــاعر داخــل الــوطن ويعتمــد الفصــل األخـري علـى حتــوالت اهلويـة إبّــان خــروج الشــاعر مــن
املــوطن إىل املنف ـى مثّ عودت ـ إىل حــدود الــوطن ،يف الواقــع تقصــد الباحإــة يف دراســتها هــذ
إضاءة تة ري املكان أي املوطن الرئيس يف نفـس الشـاعر إىل جانـب املفارقـات الّـل يقبلـها يف
هويت وذاتي من خالل الزمن.
حتسّــبا هلــذ الدراســات األدبيــة الّــل جــرت بشــةن املقاومــة وشــعرها مل يكشـف عــن دراســة
تكون قد ارتكزت على صورة مدينة بريوت يف شعر حممود درويش ،عالوة على جدّة تزوّدت هبـا
دراستنا يف األسلوب واملنهجية ،وهي القصد خبطوة واسعة حنو العإور على حملات هـذ املدينـة،
وإعداد إحصائية شاملة من دورها املكرّر يف كلّ القصائد مع حتليلها األديبّ والداليّ.

املدينة ودورها املقاومي
إنّ املدينة تعبّر عن وجهة النظر النقدية اخلالصة ،وهلا خطـاب شـعريّ ولغـة جمازيـة خاصـة
تشـب قصـيدة يعيشـها األديـب معايشـة يوميـة (الشـاذي2006 ،م )291 :وهـي متيـزت مبناظرهــا
اخللّابــة يف رســم لوحــات شــعرية مفعمــة باحليوي ـة ومتدفّقــة باحلي ـاة ،وتش ـكل ســاحة فس ـيحة
للشعراء الفلسطينيني الّذين ينـهلون مـن ينابيعهـا ويتجوّلـون بـني أحضـاهنا ،واحلـقّ أنّ عالقـة
اإلنسـان الفلســطيرّ باملدينـة عالقــة تال يـة تالزميـة؛ فهــي جتسّــد حلقـة وصــل الفلســطيرّ
برحم األرض وترتبط هبناء الصغر وذكريات الشباب إىل الشـيخوخة حيـت يكإـر الشـعور هبـا
جت ـذّرا وتعمّقــا ح ـني يتع ـرّض وطن ـ للنــهب ،واالحــتالل ،واخلطــر .انعقــدت املدينــة يف الشــعر
الفلسطيرّ املعاصر باحلديت عما يعاين الشـاعر مـن ظلـم ،واسـتدمار ،وضـياع يـرتبط ذكـر
بالــدعوة إىل القي ـام لتخليصــها مــن القي ـود بعي ـدا عــن االنتمــاء املض ـيق يف املواقــف الشــعرية
ملدينــة خاصّـة وعــن االحنصــار يف حــدود جغرافيـة حمـدّدة؛ فكانـ أحــزان كـلّ املــدن أحزانـ
ســواء كان ـ املدينــة فلســطينية أو لبناني ـة ،لك ـنّ امله ـمّ يف مجيعهــا هــو البعــد املقــاوميّ الّــذي
جيعلــها يف مواقــف فكريـة مشــتركة .مــن مثّ لقــد لـ املدينــة يف الشــعر الفلســطيرّ رمــوزا
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فنيـة ودالالت حإيإــة تســهم يف تشـكيل البنيـة اجلماليّــة يف الــنص األديب املعاصــر؛ فهــي رمــز
للعذاب ،ورمز للقبح ،والقسوة ،ورمز للمرأة أو رمز للوطن بةمجع .
أمّا املدينـة يف شـعر حممـود درويـش فيتجلّـى حضـورها املكـرّر يف قصـائد الّـل هلـا أشـدّ
صلة بنبض احلياة اليومية فعال وفاعلية حيت ال يةيت الشاعر يف شةن مدن بالصورة الواقعة
يف ساحة اخليال إلّا على قدرما يسرد عن واقع ملموس يعيش كلّ جزئيات ؛ فريسم لنـا املـدن
والسيما بريوت مركزا على مكانتها اللفظية وكيفية استقرارها يف املقطوعات الشعرية ليحـرز
من خالهلا شبكة من العالقات والرؤى يف تشكيل مكان دراميّ أحاط ب .

بريوت يف شعر حممود درويش
بريوت مدينة لبنانية اشتقّ انها من "بئروت" وبالعقانية جيمع لبئـر (بـن حيـ 1902 ،م،)8 :
تقــع وســط الشــاطق الشــرقيّ للبحــر األبــيض املتوسّــط وهــي بوّابــة الشــرق ونقطــة وصــل ب ـني
القارات الإالث؛ أسيا ،وأفريقيا ،وأروبا .يعيش يف هذ املدينة خمتلف احلضارات والديانات،
وحبكم موقعها الفذّ تستتبّ بني البحر واجلبل احملـيطني هبـا وحتمـل يف جوفهـا خلفيـة قدميـة
تتجاوز آالف السنني بدخول انها نصوصا مكتوبة باخلطّ املسماريّ العائد إىل القرن الرابع
عشر للهجريّ القمريّ ،وبعدما اشتعل حرب 1975م فيها بات هي وطنا رديفا بصـفّ طويـل
من األدباء املتوغّلني يف فضائلها.
مبــا أنّ حممــود درويـش كـان مــن مجلــة الشــعراء الفلســطينيني العمالقــة املهــتمّني باملكـان
واملقاتلني ل  ،متتاز قصائد بتواجـد ألـوان املدينـة حبيـت تبـدأ بينـها عالقتـ مـع بـريوت منـذ
نزوح عن فلسطني وتوجّه إليها؛ وأنّ بريوت كان ل منفـى بـني سـائر املنـايف ،وملجـة ميـنح
الشــاعر فضــاء نفس ـيا وجتدي ـديا مل جي ـرّب مإل ـ يف أيّ مــن مــدن أخــرى ملشــاهبة أحــدا ها
وكوار ها ملا وقع يف فلسطني ومدهنا؛ يف الواقع هو برؤيت ملةساة بريوت يتذكر معاناة اإلنسـان
الفلسطيرّ وقضية موطن يف واقع ملموس؛ فتعدّ لدي بريوت مكانـا مرموقـا لـوالدة القصـيدة
الدرويش ـية حي ـت أنشــد فيهــا مــن أعظــم املالحــم الدرامي ـة يف الشــعر العــريبّ خــالل ســنوات
السبعينات والإمانيات ك ـ "قصـيدة األرض" ،و"أ ـد الزعتـر "،و"قصـيدة بـريوت" إىل أنّـ قـال
ذويفرت يف نفي درويش عن الوطن والتطوّرات النفسية الّـل تقبّلـها مـن خاللـ يف بـريوت إنّ
«خروج درويش من الوطن والتحاق حبركـة املقاومـة يف املنفـى الـبريويتّ أشـب بـدراما خـروج
فلسطينية» (أبوهشهش2001 ،م.)239 :
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لقــد انطلــق الشــاعر يكتــب بعــد التقائـ هبــذ املدينــة وتعرّفـ إليهــا عــن هويتـ السياسـية
وحيرص على االنتماء إىل املعىن السياسـيّ علـى أسـاس األعمـال األدبيـة الّـل يسـمها بقضـية
هويت الوطنية الفلسطينية والّل كان أقلّ ممّـا كتبـ بعـد مرحلـة بـريوت (ناصـر2008 ،م)2 :
حبيت تشري أشعار يف هذ املرحلة إىل ذائقة مجالية مليئة بالتفاصيل الّل تفيد بةنّ املنفـى
"بريوت" أ ّر يف هويت تة ريا بالغا أبعد عن البعد الوطرّ والنضـال املباشـر ،وجتسّـدت قمّتـ
فضــال ع ــن حكايت ـ النإري ـة يف أعمال ـ األخ ــرى كـ ـ "يومي ـات احل ــزن الع ــادي" ،و"يف حض ــرة
الغياب" ،و"يف ذاكرة النسيان" والّل يـزاول فيهـا قضـية إبعـاد وطـرد إليهـا؛ فتحظـى بـريوت
حبالــة مكانيـة زمانيـة خاصّــة يف إنتاجــات الشــاعر ،يتعامــل معهــا شــعريا بشـكل مكإّـف؛ ألنّهــا
تنشر ل ذكريات عديدة وروائح هنيئة كما يوجـد مإيلـها يف بقيـة الظـواهر الكونيـة والطبيعيـة
كرائحة الشمس ،والبحر ،والدخان ،والليمون (عبد رب 2012 ،م.)56 :
تعـدّ بـريوت يف شــعر درويـش مــن أكإــر املــدن تــواترا حتّـى مــن املمك ـن أن يـدّعي بةنّ ـ مل
يزاوهلا أحد من الشعراء الفلسطينيني على قدر ما اعتىن هو بشةهنا؛ فهي حتمل لدي صـورا
ورموزا عديدة بعضها للحزن واملةساة بتشبيهها بالدمعة (درويش2005 ،م ،)334/2 :أو للسـطوع
ع ــن طريــق تش ــبيهها ب ــالنجم (دروي ــش2005 ،م ،)506/2 :أو لالس ــتغا ة بتجســيدها يف ص ــوت
يصدر من الضـحية (درويـش2005 ،م )531/2 :وهـي ظهـرت يف شـعر درويـش يف قمّـة أحاسـيس
الشــاعر بــاملنفى؛ فعلمــا بــذلك قبــل أي ممارســة حتليليـة ملدينــة بـريوت مــن املفضــل أن يـؤتى
بإحصائية شاملة ترسم تكرارية لفظتها يف مجيع قصائد الشاعر حبيت إهنـا تؤيـد علـى بلـوال
عدد التواتر هلا  97مرّة كما يلي:
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هذا وقد انتخب درويش عناوين شعرية تقترب من بريوت لفظـة ومضـمونا ،منـها قصـيدة
"بـ ـريوت" الواقع ــة يف ديـ ـوان "حص ــار مل ــدائح البح ــر" ،وقصـ ـيدة "يف بـ ـريوت" يف ديـ ـوان "أ ــر
الفراشة" .وحيمـل ديوانـ "أعـراس" أيضـا صـورا مـن احلـرب األهليـة يف لبنـان عامّـة وبـريوت
خاصّة والسـيما جلبتـ مـن دمـار وخـراب ألمكنتـها ،ويتنـاول يف قصـيدة "مـديح الظـلّ العـاي"
الّل كان من أكإر القصائد الدرويشـية تـواترا للفظـة بـريوت ( 53مـرّة)  -كمـا بينـ الرسـم
األعلى واجلانب الداليّ الّذي يلحقـ  -وصـف الـدمار يف بـريوت بوصـف داعيـا الهنيـار املكـان
الع ــريبّ النم ــوذجيّ للوح ــدة والتض ــامن؛ فيقـ ـدّم الش ــاعر يف قصـ ـيدة "م ــديح الظ ــل الع ــاي"
تراجيديا املكان الّذي يرتبط بالرحلة األوديسية الفلسطينية داخل حبار الغربة كنتاج للحرب
األهلية يف بريوت حيت كان دور الفلسطيرّ فيها مشبها إلغريقي ابتعد يف مواصلة رحلت عن
الوطن ،كما نرى أنّ يعىن هبا منصرفا اىل األصعدة الشعورية وامللحمية:
بَريوتُ املَدينةُ لَيسَ امرَأتِي /وَبَريُوتُ املَكانُ مُسَدَّسِي الباقِي /وَبَريوتُ الزمـانُ
هُويةُ «أالنِ» املُضرَّجِ بِالدُّخانِ 1فِي كلِّ مِئذنةٍ (درويش2005 ،م)351/2 :

يصف الشاعر مدينة بريوت وصفا معزوال عن حيز احلقول الرومنتيكية ولـذلك سـلب منـها أن
تكــون لـ يف التشــبي مــرأة خياليــة؛ ألنّ الشــاعر يتّقــي أن يــورد املدينــة واشــتياق هلــا يف األوصــاف
الغزلية احلسية البحتة؛ فهو لو قام هبا لقلّل هبـذا النـهج مـن شـةهنا؛ ـ ـ ولـو مل يلتـزم هبـذ العقيـدة
 .1املضرّج بالدخان :امللطّخ ب .
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متاما وقد يصف املدينة يف مكان آخر حبيبة خيالية ل (درويش )505/2 :2005 ،ـ من مثّ مييـل عنـها
إىل األوصاف امللحمية جبعلها آلة بنّاءة للحرب والنضال "بريوت املكان مسدّسي البـاقي" ،ولكـن ال
يكتفي هبذا التعريف للمدينة بـل يعتقهـا هويتـ احلاليـة ا ّلـل صتلـف عـن هويتـ السـالفة ،يطـر
هذا املعتقد يف الذهن عندما نرى يف الالحق أنّ يصف أكاذيـب احلكـام الّـذين كـانوا قـد يبشّـرون
باألندلس ـ هي مدينة احللم العريبّ ـ بالدنوّ من زمن بـريوت الّـذي ميإّـل املسـتقبل العـريبّ الـراهن
وهويتـ املتخبّطــة يف مسـتنقع احلــروب ،فتصـري بــريوت يف مواصـلة هــذ السـطور الشــعرية مــذكرّة
بةحــداث القــدس ،وحلــب ،واألنــدلس ،وذلــك حينمــا ياطــب بــريوت بةنّهــا للفلســطيرّ املنفـي عــن
موطن  /فلسطني تشب األندلس أ ناء حماصرة حلب:
هَل كنّا هواء ماحلا كي تفتَحي رئتيك لِلماضِي /وَتَبر هيكـلَ القُـدسِ القدميـة.
كم سنة /... /وعروشنا قصب /يف كل مئذنة /حاوٍ ،ومغتصب /يدعو ألندلس /إن
حوصرت حلب (درويش2005 ،م)356-352/2 :

يبتغي الشاعر هنـا أن يقـيم التـرابط بـني زمـنني يف أربعـة مـدن ومهـا زمـن احلـال ا ّلـذي
ظهر يف بريوت بدمارها ،والّـل تـبني موقـف املـدن األخـرى يف خـارج بلـداهنا ،أينمـا كانـ يف
فلسطني أو يف سوريا ،واآلخر هو زمـن املاضـي الّـذي جعـل فيهـا الشـاعر مدينـة بـريوت تشـب
مدينة أخرى وهي أندلس بوصفها ملجة هنائيا للعرب األسالف كما وقع مإيل حملمود درويـش
الشاعر املطرود الّذي مل جيد مالذا مةمونا غري بريوت ليلجة إلي  .واحلقّ يستطرد منـها إىل
القضية الفلسطينية ،والسورية ،واألندلسية استطرادا مضمرا ذكيـا كـان مـن أهـداف حممـود
دروي ـش البــاذل جهــد أن ينظــر هبــذ الطريقــة أو بطــرق أخــرى إىل املضــاعفات اإلجيابي ـة
والسلبية يف التفاعل الفلسطيرّ مع حياة الإقافة اللبنانية أو يف التفاعل اللبناين مـع القضـية
الفلسطينية (وازن2006 ،م.)141 :
بريوت واستلهام القيم
لقد ظلّ بريوت يف شـعر درويـش رمـزا للقـوة واالنتصـار ،وذلـك حينمـا جيعلـها تعـادل اجلنّـة
اخلال ــدة قيم ــة ومكان ــة آلدم الّ ــذي ب ــزعم الش ــاعر أنّ خروجــ من ــها أج ــدى لــ الغلب ــة
احلقيقية على الدنيا على حنو فلسطيرّ يرج من بريوت ويشارك يف هذا املوقف:
لَس ُ آدمَ كي أقولَ خَرَج ُ مِن بَريوتَ مُنتصِرا عَلَى الدُّنيا /وَمُنـهزِما أمـامَ اهلل
(درويش2005 ،م)388/2 :
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يالحظ أنّ الشاعر أصبح حمبطـا ممّـا أصـاب وانتابتـ أحاسـيس اهلزميـة ،وذلـك للقـرار
الّذي اتّخذ على مغادرة بريوت وترك النضال فيها؛ يف الواقع يرفض الشاعر أساس اخلروج
من هذ املدينة واملغادرة هلا ،ويندّد هبذا الواقع أكيدا مرتكزا على الفكرة الّـل اسـتقي مـن
القصّــة الدينيـة ناقلــة الــزمن األزيّ إىل الــزمن احلــاي كمــا فعل ـ أ نــاء القي ـاس بـني مدينــة
بريوت واملدن السالف ذكرها؛ فاخلروج منها للفلسطيرّ يعادل اخلروج مـن اجلنّـة آلدم
ومه ــا يس ــران هب ــذا اخلي ـار ،ولك ـن يب ــدو أنّ تلميح ـ ال ــديرّ ي ـةيت بص ــورة خمالف ــة؛ ألنّــ
يستدعي شخصية آدم مباشرا ويعدّ هزميت أمـام اهلل سـبحان وتعـاىل منطقيـة طبيعيـة
متوقّعة؛ ففي رحلة آدم املتطوّعة انتصار وهزمية ،ولكن خروج الشاعر من بريوت جمرّد
هزمي ـة ال نصــر فيهــا يكــون إعــالن ســقوط وفشــل غــري صــاحل للتقيــر واالحتجــاج .احلــق أنّ
الشاعر يرى يف خروج آدم التغلّب على الدنيا ،غري أنّ مازال يرغب يف بريوت أن يقـاوم
احلياة ويذوق مشقّاهتا لتإمر هـذ املقاومـة الظفـر والنجـاح للمهـزومني وال هزميـة أمـام اهلل؛
فيتمّ كلّ ذلك لتعظيم املدينة ورفع شةهنا.
على الرغم من أنّ الشاعر يتوق إىل بريوت وال يرغب يف اخلروج منـها ،غـري أنّـ كـان قـد
يكابد فيها اندالع احلرب والضغوط السياسية الّل تفرض علي وتذكر من جديد باألحـداث
الفلسطينية املشبهة هلا؛ فيوّج خطاب يف حلظة اليـةس والقنـوط إىل اهلل املختـق يف بـريوت
وخارجها صمود الشاعر واصطبار على الفراق والبعد عنها:
وحّدنا مبعجزة فلسطينية /...بَريوتُ قِصّتُنا /بَريوتُ غُصّتُنا /وَبَـريوتُ اختِبـارُ
اهلل /مَـن أعطــاك هــذا اللغـزَ1؟ مَــن سَـمّاك؟ /مَــن أعــالك فَــوقَ جِراحِنــا لِــرياك؟/
فةظهر مِإلَ عَنقاء الرماد مِن الدّمارِ (درويش2005 ،م)336/2 :

يـرى يف هـذا املقطـع أنّـ لقـد كانـ بـريوت وقضـيتها مـن أهـمّ املواضـيع الّـل اسـتقطب
فكـرة الشــاعر حنوهــا بســبب تكـرار خصّصـ هبــا وهــذ املـرّة ــالث مـرّات ليحقـقّ الشــريطة
األوىل للتك ـرار وهــي التةكي ـد واإلحلــاح الّلــذان يش ـيدان أســاس حضــور املدينــة وروافــدها يف
شعر ؛ مثّ يتّوج الشاعر إىل إنشاء الوشـائج الّـل تـربط قضـية بـريوت بقضـية موطنـ معلنـا
بةنّ قصّتها ليس غريبة ومنفصلة عن قصّت وقصّة شعب ؛ فيدرك مـن هنـا أنّ نفـس القصّـة

 .1اللغز :ما يعمّى ب أو ما كان ملتبسا مشكال.
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بــني بـ ـريوت وم ــوطن الش ــاعر مش ــتركة ،ولكــن يف املواص ــلة تص ــل االش ــتراكات إىل األج ــواء
الدرامية احلزينة ،وذلك حني جيعل الشاعر املكانني مشتركني يف احلزن واملةساة.
أمّا بريوت يف املرتبة الإالإة فتتبدّل إىل جمال الختبار اهلل وها هو االنسجام مع اخلطاب
الديرّ اآلخر.
القضية األخرى يف هذ األسطر الشعرية هي إشـارة الشـاعر إىل أسـطورة عنقـاء الرمـاد
الّل جتدّد روح احلياة بعدما يصـيبها مـن مصـائب وكـوارث ملـا حيتويـ هـذا الرمـز مـن بعـت
روح التفاؤل ،واألمل ،واالنبعاث ( دان2008 ،م .)6 :جيسّد درويـش يف هـذ املقطوعـة شـعور
باحلزن واألمل على فقد الـدافع الـرئيس وهـو بـريوت؛ فيصـورّ فيهـا مـا القـا يف سـبيل حتقيـق
أهداف ـ إلطــالق ســراح املدينــة مــن ي ـد احملــتلّني مــن عقبــات وحــواجر؛ لــذلك يقــول "ب ـريوت
قصّتنا /بريوت غصّتنا /بريوت اختبار اهلل" ،أللهمّ إلّا اعتماد على الرمز األسطوري "عنقـاء
الرماد" جيعل املتلقي يدرك أنّ الشـاعر مل يستسـلم املـوت ومل يطحنـ الشـجن واهلمـوم؛ ألنّـ
يتإبّ بةنّ "العنقاء" ستنهض من رمادها وتغري مسرية بريوت املعتّمة يف مستقبل قريب.
بريوت واستدعاء التراث الدير
حتسّبا ملا تقـدّم ومـا سـيعرض يف املواصـلة تبـيّن أنّ عمليّـة اسـتدعاء مدينـة بـريوت وتوظيفهـا
الداليّ يف شعر حممود درويش متلك تال ـاا بالغـاا مـع قافتـ الدينيّـة ،كمـا ميكـن أن يشـعر
حبضورها اجلليّ والباهر يف قصيدة "مديح الظلّ العاي" أ ناء تعبري الشاعر عن معانات من
قس ــاوة احلص ــار واحل ــرب حيــت تتس ـرّب بص ــماهتا يف خي ـال الش ــاعر املس ــتلهم م ـن اآلي ــات
القرآنية يف شعر لتصبغ املدينة صبغة قداسية:
باسم الفدائي الّذي يبدأ /إقرأ /بـريوت -صـورتُنا /بـريوت -سـورتنا /.بـريوت-
ال /ظهري أمام البحرِ أسوارٌ و ..ال /قد أخسرُ الـدنيا ..نَعَـم /قـد أخسـرُ الكلمـاتِ/..
لكنّـي أقـول اآلن :ال /.هـي آخـر الطلقــاتِ -ال /.هـي مـا تبقّـى مـن هــواء األرض -ال/.
هي ما تبقّى من نشيج الروح -ال /بريوت -ال (درويش2005 ،م)345-344/2 :

كمــا نالحــظ يف هــذ املقطوعــة ،ي ـتكلّم الشــاعر عــن أحــد الفــدائيني الــوطنيني يف ب ـريوت
مبالغــا يف التعــبري عمــا قــام بـ الفــدائيّ مــن التضــحية واالفتــداء ،ولكـن مــا يلفـ النظــر عــن
بريوت لوحدها هو غلبة النص املستدعى أو الغائب «نص القرآن» على الـنصّ احلاضـر «نـصّ
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الشعر» وهذ الغلبة للنص القرآينّ ملموس ومستعار مـن اآليـة الشـريفة عـق التنـاص﴿ :1اقررأ
بِ ِ
اسم َربِّك ال ِّذي َخلَ َق﴾ (العلق .)1/يف الواقـع يشـبّ هنـا الشـاعر املدينـة بـوحي يـزنل عليـ مـن

السماء لإلشارة ـ ولو كان غري مباشرة ـ إىل اتّخاد حتديات املنحى الديرّ يف بريوت فضال
عـن املنحـى السياسـي حبيـت يسـاعدها مـا جيمــع يف حنايـا حقـوال دالليـة تتـرجّح بـني جمــال
التحدّي والصمود يف ألفاظ وتركيبـات ك ـ "بـريوت صـورتنا" و"بـريوت سـورتنا" و"ظهـر يف أمـام
البحر أسوار" .وهي ألفـاظ تـؤدّي لـبريوت التعدّديـة وجتتـاز إىل الإنائيـات املتضـادة الّـل هـي
من أهمّ اخلصائص لشعر املقاومة ،يعتمَـد فيهـا علـى املـؤ ّرات اإلجيابيـة واالنتقـال مـن منـاخ
التشــاؤم يف األحــداث إىل ج ـوّ التفــاؤل أو عكس ـ (طــاهري وقــر خــاين1389 ،ش ،)95 :بوصــفها
مركبّا أكإر جاذبية يف إدراك القضيتني املتبادلتني الّلتني ليستا مبعزل عن عمق املعانـاة الّـل
يعيشها الشاعر وشعب معاناة عنيفة ال توصف؛ فسيطرت عليها احلركة ،والتداخل ،والتناسق
كما سبق مناذجهـا يف "بـريوت صـورتنا وبـريوت سـورتنا" وهـي مـن وجهـة التكـرار إىل هنايـة
القص ـيدة أصــبح شــعارا وهتافــا مقاومي ـا للشــاعر إىل جانــب ازدي ـاد االســتخدام حلــروف
اإلجابــة "ال" و"نعــم" املضــادّة معــا عــن طريـق املونولــوج الــداخليّ «حــديت الــنفس» ليوسّــع اجلـوّ
الشعريّ بالتقاطبات/الإنائيات على قبول املوقف أو رفض .
بريوت واشتغال الزمن
انعقدت بريوت وقضيتها يف شعر درويش بعامل الزمن الّذي يسـتطيع تطـوّر املسـتمر أن يـؤ ّر
عن كإب يف وقائع مةسات الفردية والعامّة يف ظلّ اللجوء واالعتصـام حيـت ربّمـا تغـدو عودتـ
إىل فلســطني منقوص ــة؛ فــالزمن ي ـرتبط ارتباط ــا و يقــا حبي ـاة اإلنســان ،ووعي ـ  ،وطموع ـ ،
وتعاملـ مــع النــاس كدميومــة حمسوســة يقطعهــا إىل حلظــات قصـرية أو طويلــة تؤلّــف حياتـ
النفسية وتـؤ ّر يف أفعالـ جتـا احلـوادث ،واملواقـف ،واألشـياء (الفرجيـات1998 ،م ،)180 :فظـلّ
دروي ـش يتعــايش مــن خــالل األزمنــة املختلفــة ليوسّــع أجنحت ـ ومينح ـ القــدرة العالي ـة عل ـى
التحليق مع بريوت وحدها من جهـة ومـع األرض الفلسـطينية الذائبـة يف بـريوت ووقائعهـا مـن
جهــة أخــرى؛ فلك ـلّ مــن هــذ األزمنــة البريوتي ـة الّــل تســتوعب الفجــر ،والظهــر ،والعصــر،
واملساء ،والليلـة ـ ـ وفقـا لنسـق حمـدّد ـ ـ داللـة ومعـانٍ وصـفية صصّـها ،كمـا نـرى يف البـدء أنّـ

1. Intertextuality
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يصبح الفجر نقطة انطالق لتفقد الطبيعة البريوتية من البحر ،والعصفور ،واحلمـام باملغـارة
واالحتالل ديناميكيتها ونشاطها:
بــريوت فجــرا /:يطلــق البحـرُ الرصــاصَ علــى النوافــذ .يفــتح العصــفور أغنيـةا/
مبكـرة .يطـريُ جارنــا رفَّ احلمـام إىل الــدخان .ميـوت مــن ال /يسـتطيع الــركض يف
الطرقات :قليب قطعة من برتقال /يابس (درويش2005 ،م)357/2 :
إنّ دراسة أسلوب فكرة اإلنسان عـن الطبيعـة ميكـن أن تتـة ّر مبكوّنـات كـالزمن (

،

1391ش ،)77 :ودرويش أيضا يف هذا املقطع تعبرياا عن زمن الفجر لـبريوت اآلخـذة يف النـهب
واالحتالل يتوغّل يف التقريـر والتسـجيل عـن مشـاهدات يف الطبيعـة لريسـم  -بوصـف شـاعرا
متة ّرا بالزمن  -لوحات شعرية نابضـة باحليويـة ومتدفّقـة باحليـاة ،منـها التعـبري عـن البحـر
الّذي هو يف الفجر بدال من بتّ السكينة واهلـدوء يطلـق الرصـاص علـى مدينـة بـريوت وأيضـا
العصافري الّل تغـرّد يف منـاخ طلـق تغريـدا مبكـرا يتشـائم باحلـادث الضـخم ،واحلمـام الّـل
يطريهــا اجل ـريان حنــو الــدخان ،واإلنســان الّــذي ي ـركن إىل الفــرار لينقــذ حيات ـ مــن املــوت
املفاجق حبيـت إنّ كلّهـا مشـهد مـن األحـداث البريوتيـة الّـل ال صـرج عـن نطـاق اخلصـائص
املوضوعية والذاتية ،وما يضمّها من مفارقات الوجود ويصلها حبركة النفس بـل تقـع يف زمـن
الفجر الفاشي عن مكنون الشاعر الفرح واملبتهج هلذا الضوء الّذي يغمر األحياء ،واألغراس،
والرياض ،لكنّ خالفا لصميم صورة رهيبة يقدّمها الشاعر من الفجر حماوال تغليب الرؤيـة
الداخليـة علـى الرؤيـة البصــرية وإجيـاد حركـة زمنيـة مــن خــالل األلفــاظ وهــي حركـة زمنيـة
طويلة يف الفجر تتباطة وال تنتهي عمّا قريب كما يقول الشاعر:
يا فجرَ بريوت الطويال /عجّـل ألعـرفَ جيـدا /إن كنـ ُ حيـا أو قتـيال (درويـش،
)358/2 :2005

يعرف أنّ الشاعر ليس قادرا على التنبّؤ مبستقبل الّذي يطرء ل  ،إمّا حييا وإمّا يقتل من
خالل الزمن؛ فيتضرّع إىل زمن الفجر الطويل الّذي ال ينكشف ،يف الواقـع ال يـؤدّي الفجـر يف
قاموس الشاعر الزمرّ داللة مهدّئة تظهر بعد زوال الليلة وانعدامها بل هو أوّل حادث زمـرّ
سجّل وقائعها املخيفة يف خلد الشاعر واقعا موقع الليلة القامتة الّل ال تنجلـي وال تسـتعيض
مبكاهنا عن الضوء واإلشراق .تستمرّ هذ الصورة الزمنية من الفجر حتّى أنّهـا تـرد يف زمـن
آخر وهو الظهر الّذي يستمرّ في الفجـر منـذ الفجـر ويـةيت املـوت فيـ قريبـا مـن األبنـاء عـق
انفجارات تذكر الشـاعر مبـا فعلتـ أمريكـا هبريوشـيما مـن قصـف املـدافع والطـائرات؛ لـذلك
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جي ـدّد الشــاعر طلب ـ العاجــل للمعرفــة يف ي ـوم ب ـريوت املكسّــر يف الظه ـرية (درويــش2005 ،م:

 ،)360-358/2مثّ ميضي الظهر من خـالل مشـهد يتعـدّى بـريوت وقضـيتها حنـو العصـر الّـذي
يتج ــاوز الش ــاعر جت ــاوزا ســريعا حبيــت يكتف ــي فيــ بوص ــف معاناتــ ممّ ــا وق ــع حولــ م ــن
مضاعفات احلرب كازدياد احلشرات ،وارتفاع الرطوبـة ،وارصـاء العضـالت باحتقـان األرض
يف مفاصل وهو وصف من طبيعة الدمار واخلراب؛ فيصرخ ويستغيت بالبطل امللحميّ ليظهـر
ويرج من قوقعت تغيرياا للزمن القامت واملنبـوذ (درويـش2005 ،م)360/2 :؛ مـن أجـل ذلـك كـلّ
زمن لدى الشاعر يوحي يف بريوت حباد ة جديدة وصور مزعجة حيرص عليها كإمكانية مـن
اإلمكانيـات التعبرييـة الّــل ميكـن أن يســتعان هبــا علـى رســم لقطاتـ املغريـة مــن املدينــة مــن
خالل الزمن الّذي يدنو شيئا فشيئا من الزوال والنهاية بدخول يف الليلة.

النتائج
.1

.2

.3

.4

كان بريوت يف شـعر حممـود درويـش مـن أكإـر املـدن تـواترا بعـددها البـالغ  97مـرّة يف
مجيع قصائد الشاعر لفظة حبيت خلق كإافتها يف شعر مناخا نفسيا وجتديديا قلّما
يشعر مبإيلها بني املدن األخرى من حيت التجربة والوظيفة الشعرية.
تعدّ قصيدة "مديح الظلّ العاي" من أبـرز القصـائد الّـل حيتفـي فيهـا الشـاعر مبدينـة
بريوت ويـنجح يف تكـوين مجاليّتـها ومعرفتـها الصـائبة ملـا يف هـذ القصـيدة مـن معظـم
التكـارير الّــل تبلــغ ( 53مـرّة) علـى بنــاء منظومــة كاملــة يــدخل مجعيهــا يف نطــاق مــن
اإلشارات والصور املةلوفة هادفا إىل قضية الدمار يف بريوت وأحدا ها مما يتناسـق مـع
ما وقع يف موطن من النهب والفوضى.
تعبّر مدينة بريوت عـن غايـة أحاسـيس درويـش بـاملنفى حبيـت مل تكـن هـذ األحاسـيس
بالنســبة هلــا ســلبية ورافضــة بــل كان ـ حمبّبــة ومنشــودة ،وجتــنح إىل مواقــف إحيائيــة
موجبة كالصمود ومواجهة األعداء أيضاا.
تتســرب مالمــح املدينــة يف لغــة الشــاعر املتق ّشــفة متتاليــة مــن خــالل اخليــال والرمــوز
املتطوّرة ،لكنّ صورها ال صلد يف حالة واحدة بل صصّ بعضها للحزن واملةساة ،واآلخر
للسطوع ،واالستعانة ،والقوّة.
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 .5تقتــرن صــورة مدينــة بــريوت اقترانــا متناميــا بــالتراث كتــراث أســطوري تتحـوّل بـ مســرية
بريوت القامتة إىل مسرية زاهرة ،وتراث دير يتجسّد يف خطابـ هلل تعـاىل أ نـاء اختبـار
صمود يف بريوت ،مثّ يف غلبة نص غائب جيعل بريوت شبيهة بوحي ناويّ يزنل.
 .6ت ــرتبط ب ــريوت ارتباط ــا و يق ــا ب ــالزمن وتغرياتــ الّ ــل أ ّ ــرت يف أفع ــال الش ــاعر جت ــا
األحداث واملواقف؛ وذلك أنّ الشاعر يقصد هبذ العالقة ضربا مـن التناسـق الزمكـاين
بــني بــريوت وأحــدا ها؛ فيكشــف ك ـ ّل زمــن لــبريوت عــن صــورة تســجيلية جديــدة نشــةت
بتغليــب الرؤيــة الداخليــة يف الشـاعر علــى الرؤيــة البصــرية مــع حركــة زمنيــة تنســال وال
تتوقّف عجلتها.

أظالل صورة بيروت في شعر محمود درويش
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