
 
 

 

 أظالل صورة بريوت يف شعر حممود درويش

 *2ىحشمتپور حامد ، 1كبرى روشنفكر
 داهبا جبامعة تربي  مدرس، طهران، قسم اللغة العربية وآةمشارك ةأستاذ .1

 كرمانشا ، جبامعة رازيالعربية وآداهبا طالب دكتورا ، قسم . 2
 

 (3/6/2018؛ تاريخ القبول:  16/8/2017)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

لقــد اهــتّم الشــعر الفلســطيّر املعاصــر باملدينــة اهتمامــا فائقــا؛ ألّن األســاس يف الصــراع القــائم بــني الفلســطيّر            

زال حيوم حول املكان واألرض؛ فظلّ  املدن واستدعاءها في  ينبوع خـري وعطـاء تتـدفّق جداولـ       الصهيوينّ كان وماو

املنسالة يف ضمري الشاعر الفلسطيرّ لتسوق صور  الشعرية حنو هدف حمـدّد صصّـ  شـاعريت ، ولكـن تكرارهـا يف      

املقاومية مستعينا بدالالت ورمـوز تصـل بـاملتلقي إىل     شعر حممود درويش مصدر إحياء ينمّ عن ذاتيت  ويرسّخ هويت 

ينحـدر. كانـ  بـريوت يف شـعر       إىل مكـان احنـدر منـ  أصـل الشـاعر أو مل     ونظرتـ   جلّة موقف  الشـعوريّ واالجتمـاعيّ   

حممود درويش مدينة احتلّ  معظم التكرارات عن املدن حبيت يدلّ تكرارها املتعاقب على صـلة وطيـدة بـني الشـاعر     

ها كدالالت رمزية عديدة يستخرجها وهي تتراوح فيها بـني جتربـة احلـزن واملةسـاة، والسـطوع واالزدهـار، فضـال        وبين

مدينة بريوت لدى الشاعر باسم األرض الفلسطينية وذلك حـني تترسّـخ جـذورها عـق االقتـراب مـن        يعن ذلك توح

تناسـق الزمكـاينّ بينـ  وبـني املدينـة. ترعرعـ        دث ضـربا مـن ال  حتـ تّصال باملتغريات الزمنيـة الّـل   تراث الشاعر واال

التحليلـّي لتعـاأ أصـداء صـورة مدينـة بـريوت يف شـعر حممـود          - هذ  الدراسة املستفيضة من خالل املنهج الوصـفيّ 

درويــش مشــرية مــن  ناياهــا إىل الــدالالت والصــور الكامنــة مــن تكرارهــا يف مجيــع القصــائد علــى حتليــل النصــوص     

 .والدالالت فيهااألدبية وفك الرموز 
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 ةمقدم

اة، يـ ة واحلكـ لـ  مـع احلر   كأنّ  عامل مشـتر  كر البشري منذ القدم وذلكالف ،انكلقد شغل امل

ان امتـداد الـزمن   كـ ل املكشـ ي؛ ف(214م: 2013)أمني، د اهلروب يري نيقدّم حلّا منقذا للمبدع حي

لمـة  ك الفـرد والعـامل. حتمـل    نيف بالذات والعالقـة بـ  يا للتعرة الّل صلق صورييف البشر واهلو

ة ووجـدت  ين املعرفيادي من دالالت تسرّب  مالحمها يف معظم املريإكنة اليما املديان والسكامل

  احلـبّ لـضرض ناجتـا    يـ ان فكـ رّ املعاصـر الّـذي   يالشعر الفلسـط كأصداءها يف أدب املقاومة 

ى ان علـ كـ صّ امليـ ان أو شـعر  كـ رّ هـو شـعر امل  ير الفلسـط ة؛ فالشـع يـ رة املقاومكـ عن بلـورة الف 

هاجسـة يف   عهـا بـةرض حتوّلـ  إىل   ي  انعقـد مج يـ الـ ، وتةر يأنّ موضوع ، وخ كاإلطالق وذل

  اجملتمـع  يـ ش فيجيـ ا ملـا  يـ انكنة الّـل تعـدّ إطـارا م   ية وخباصّة املدينية الفلسطيلة الشعرياملخ

نـة  ي؛ فتمإّـل املد (63م: 1995)أبوغـاي،  اة يـ أمنـاط احل م وية للقـ يـ نات املتتاليوكات والتكمن احلر

نـ   كاة، واملفارقـات الّـل مت  يـ ة، واحليرّ عاملا خصـبا زاخـرا بالنمـاذج البشـر    يللشاعر الفلسط

 س.يحدّ هلا من التجارب واألحاس عوامل الى ها عليمن رصدها والعإور ف

ة البـارزة يف قصـائد ،   يـ نّالظـواهر الف ى ش فبوصفها إحدينة يف شعر حممود درويأمّا املد

ة ية الّــل أحـدق  بالشـاعر أ نــاء جتربتـ  الشــعور   ية والشـعور يتتنـوّع مظاهرهـا باحلالــة النفسـ   

وت رينــة بــ يمّا مديش والســيــنــة يف شــعر حممــود درو يفــة املديانــ  وظكوحلظــة اإلبــداع؛ لقــد  

ــذي  ية لتشــخيــاســتجابة عاطف الفــ  يتناســق مــع عــامل الواقــع وقــد  يص عــامل احملسوســات الّ

ي كــر لي الشــاعر يف روافــدها بفــن الرســم والتصــو   نيســتعييف صــور ومفــردات   كضــا، وذلــ يأ

ة ينية والفلسـط يـ وترية البيرة أو وجهة نظر عن مفهوم إنساينّ اجتماعيّ للهوكسب القارئ فيك

ة والعناصـــر يـــوّنـــات الرمزكباملى ظـــحية ويضـــمّ هبـــا الشـــاعر أبعـــاد الـــروح اإلنســـانيمعـــا؛ إذ 

ــيــائحياإل ب عــدّة يفهــا بةســال ينــة يف شــعر  وتوظ ية املديــص مجاليتشــخى ل تتعاضــد علــ ة الّ

بعــض  كل الشــاعر؛ إذ هنالــ ييــة للواقــع أو حســب ص ية الشــعريــد الرؤييالت فــذّة لتشــ كيوتشــ

ع األحـداث  يـ بة مجكش ملوايرّرها درويكانا، ية الّل تغلب  أحريار، والصور األ كع، واألفياملواض

 يف املخاطــب أو إزالــة الســتار عــن حــسّ  رية التــة يــوت بغريبّبــة/بنتــ  احملية مدياملتّصــلة بقضــ

إنّ اهلدف اجلوهريّ الّذي تتابعـ  هـذ  الدراسـة     كاة. لذليالزم  دوما من خالل احليباطرّ 

ة يني فلسـط رينـة غـ  يش بوصـفها مد يـ وت يف شـعر حممـود درو  رينة بـ يشف عن صورة مدكهو ال

ى ة ومـد ية يف صـور  الشـعر  يـ ابجية واإليا من السلبها الشاعر مطرودا وأ ّرت أحدا هيتوقّف ف
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ــة؛ ينياقتراهبــا مــن األحــداث الفلســط    ــااة املؤمل ــذل علم  نيتمحــور هــذا البحــت حــول ســؤال    ي كب

  ومها:نيسيرئ

ا ين والقصــائد إحصــائي الــدواونيش بــيــوت يف شــعر حممــود درورينــة بــيمــاهو دور مد .1

 ا؟ يودالل

ى ش علـ يـ فيّ يف شـعر حممـود درو  يلتـوظ وت ودورهـا ا رينـة بـ  ي صورة مدميتمّ تقديف كي .2

 رة، والواقع، والرمز؟كأساس الف

ان كـ إـرت الدراسـات الّـل تناولـ  موضـوع اسـتدعاء امل      كقـد  وأما بالنسبة خللفية البحت ف

ر يان يف الشـــعر الفلســـطكـــف امليـــتوظ»نـــة يف الشـــعر العـــريبّ، منـــها: رســـالة  يما املديوالســـ

ان يف الشــــعر كـــ دالالت امل»؛ وأطروحتـــا  ىفــــة مصـــطف يللباحـــت خالـــد راضـــي خل   « املعاصـــر 

ان يف الشــعر اجلزائــري كــات امليــمجال»جلمــال جمنــاح؛ و« 1970ر املعاصــر بعــد يالفلســط

لعبـداهلل رضـوان؛   « تينة يف الشعر العريب احلدياملد»تاب كحملمد صاحل اخلريف؛ و« املعاصر

صـورة  »ضـا  ييب غاي؛ وأللباحت خمتار علي أ« نة يف الشعر العريب املعاصرياملد»واآلخر هو 

 دات. ي عبريلزه« نة يف الشعر العريبياملد

شمل هذ  ينة خاصّة، ياإلطالق واملدى ش عليان يف شعر حممود دروكتب عن املكن ما كول

 الدراسات:

، كتبتها رقية رستم «التقاطب املكاينّ يف قصائد حممود درويش احلديإة» دراسة موسومة بــ

فيهــا بــالتعبري العــامّ عــن صــورة املكــان يف شــعر درويــش وبيــان   ش وقامــ  1391بــور ملكــي ســنة 

دالالت  ضمن مفهوم التقاطب علـى أسـاس أعمالـ  الشـعرية احلديإـة؛ لـذلك أشـارت الباحإـة يف         

ــى        ــة عل ــل أصــبح  حمفوفــة بــاملفردات الدالّ حبإهــا املــذكور إىل مضــامني درويــش الشــعرية الّ

ــذي يهــمّ الباحإــة لــي    ،املكــان س هــو املكــان احلقيقــيّ بةبعــاد  احملــدّدة ومقاييســ     وهــذا املكــان الّ

املوضوعية املتعارف عليها، بل مكان مصوّر تركـز فيـ  علـى التقاطبـات الّـل قـد وظّفهـا الشـاعر         

 يف شعر  كإنائية الوطن واملنفى، و نائية هنا وهناك، و نائية االنقطاع واالتصال و...

ش يف 1392اقشــتها فاطمــة شــريزاد ســنة ، ن«داللــة املكــان يف شــعر حممــود درويـش »رسـالة  

، وقسمّ  حماورها إىل  ال ة فصول؛ أوهّلا نظرة عامّة إىل املكان، والإـاين  جامعة الزهراء 

ــا يتنــاول صــلب البحــت وهــو دور املكــان            ــ  املقــاوميّ، و الإه يــصّ ســرية حممــود درويــش وأدب

واقعيـا كمـا تـدرس الباحإـة املكـان      ودالالت  املختلفة يف أدب الشاعر من حيـت أن يكـون رمزيـا أو    
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 ضمن مفهوم التقاطب ) نائيات( كةداة ضرورية ملعرفة صورت  يف شعر حممود درويش.

انـة  يتبتـها ل ك، وهـي رسـالة   «شية عند حممود درويان وحتوالت اهلوكامل» دراسة عنون  بــ

 ال ـة   ، وفرّعتـها إىل ني  مـن فلسـط  يـ زريم يف جامعـة ب 2012مـال عبدربـة سـنة    كم يعبدالرح

 عـق نقـاط متعـدّدة    ينينية عنـد الفلسـط  يان واهلوك املنيزاول العالقة بيفصول؛ الفصل األول 

ان عنــد كــة بــالتوازي مــع امليــتّصــل بتحــوالت اهلويان، والإــاين كــة وســؤال امليــتطــرح ســؤال اهلو

ــان خــروج الشــاعر مــن  يــحتــوالت اهلوى  علــريعتمــد الفصــل األخــ يالشــاعر داخــل الــوطن و  ة إبّ

حــدود الــوطن، يف الواقــع تقصــد الباحإــة يف دراســتها هــذ      مثّ عودتــ  إىلى املنفــ إىل املــوطن

قبلـها يف  يجانـب املفارقـات الّـل     يف نفـس الشـاعر إىل   سيان أي املوطن الرئك املريإضاءة تة 

   من خالل الزمن.يت  وذاتيهو

ف عــن دراســة حتسّــبا هلــذ  الدراســات األدبيــة الّــل جــرت بشــةن املقاومــة وشــعرها مل يكشــ 

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،   

 يّ.  وإعداد إحصائية شاملة من دورها املكرّر يف كلّ القصائد مع حتليلها األديبّ والدال

 نة ودورها املقاوميياملد
ة خاصـة  يـ ة اخلالصة، وهلا خطـاب شـعريّ ولغـة جماز   ينة تعبّر عن وجهة النظر النقديإنّ املد

زت مبناظرهــا يـ وهـي مت  (291م: 2006)الشـاذي،   ةيـ وميشـة  يب معايـ شـها األد يعيدة يتشـب  قصـ  

حة يل ســاحة فســكاة، وتشــيــة ومتدفّقــة باحليــوية مفعمــة باحلياخللّابــة يف رســم لوحــات شــعر 

 أحضـاهنا، واحلـقّ أنّ عالقـة    نيتجوّلـون بـ  يعهـا و ينابينـهلون مـن   ين ي الّذينينيللشعراء الفلسط

رّ ية؛ فهــي جتسّــد حلقـة وصــل الفلســط يـ ة تالزميــنـة عالقــة تال  يرّ باملدياإلنسـان الفلســط 

ا إـر الشـعور هبـ   يكت يـ خوخة حيالشـ  ات الشباب إىليركرتبط هبناء الصغر وذتبرحم األرض و

نــة يف الشــعر يتعــرّض وطنــ  للنــهب، واالحــتالل، واخلطــر. انعقــدت املد  ي نيجتــذّرا وتعمّقــا حــ 

ر  كـ رتبط ذيـ اع يعاين الشـاعر مـن ظلـم، واسـتدمار، وضـ     يت عما يرّ املعاصر باحلديالفلسط

ة يق يف املواقــف الشــعر يدا عــن االنتمــاء املضــ يــود بعيــصــها مــن الق يام لتخليــالق بالــدعوة إىل

لّ املــدن أحزانــ  كــانــ  أحــزان كة حمــدّدة؛ فيــة وعــن االحنصــار يف حــدود جغرافنــة خاصّــيملد

ــذي    ينّ املهــمّ يف مجكــة، ليــة أو لبنانينينــة فلســط يانــ  املدكســواء  عهــا هــو البعــد املقــاوميّ الّ

رّ رمــوزا ينــة يف الشــعر الفلســطية. مــن مثّ لقــد  لــ  املدكة مشــتريــركعلــها يف مواقــف فجي
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ة اجلماليّــة يف الــنص األديب املعاصــر؛ فهــي رمــز  يــل البنكيم يف تشــإــة تســهية ودالالت حإيــفن

 للعذاب، ورمز للقبح، والقسوة، ورمز للمرأة أو رمز للوطن بةمجع .

رّر يف قصـائد  الّـل هلـا أشـدّ     كـ حضـورها امل ى تجلـّ يش فيـ نـة يف شـعر حممـود درو   يأمّا املد

يف شةن مدن  بالصورة الواقعة  ةيت الشاعري ت الية حية فعال وفاعليومياة اليصلة بنبض احل

سم لنـا املـدن   ريات ؛ فيلّ جزئكش يعيسرد عن واقع ملموس يقدرما ى ال إلّا علييف ساحة اخل

حـرز  ية ليقرارها يف املقطوعات الشعركيفية استة ويانتها اللفظكمى زا علكوت مرريما بيوالس

 ان دراميّ أحاط ب .كل مكييف تشى ة من العالقات والرؤكمن خالهلا شب

 شيت يف شعر حممود درووريب

، (8م: 1902)بـن حيـ ،    مع لبئـر جية ية اشتقّ انها من "بئروت" وبالعقانينة لبنانيوت مدريب

ــط وهــي بوّابــة الشــرق ونقطــة وصــل بــ        نيتقــع وســط الشــاطق الشــرقيّ للبحــر األبــيض املتوسّ

ت والديانات، نة خمتلف احلضارايش يف هذ  املديعيا، وأروبا. يقيا، وأفريالقارات الإالث؛ أس

ة ميـ ة قديـ م موقعها الفذّ تستتبّ بني البحر واجلبل احملـيطني هبـا وحتمـل يف جوفهـا خلف    كوحب

تتجاوز آالف السنني بدخول انها نصوصا مكتوبة باخلطّ املسماريّ العائد إىل القرن الرابع 

ل يـ وفا بصـفّ ط يها بات  هي وطنا رديم ف1975عشر للهجريّ القمريّ، وبعدما اشتعل  حرب 

  يف فضائلها.نيمن األدباء املتوغّل

ان كــ باملني العمالقــة املهــتمّينينيان مــن مجلــة الشــعراء الفلســط كــش يــمبــا أنّ حممــود درو

وت منـذ  ريبـ مـع   نـها عالقتـ   يت تبـدأ ب يـ نـة حب يقصائد  بتواجـد ألـوان املد   تازمت ل ، نيواملقاتل

نح ميـ سـائر املنـايف، وملجـة     نيبـ ى ان  ل  منفـ كوت ريها؛ وأنّ بي وتوجّه  إلنينزوح  عن فلسط

ــ  يف أيّ مــن مــدن أخــر   جيــا مل يديــا وجتديالشــاعر فضــاء نفســ   ملشــاهبة أحــدا ها  ى رّب مإل

ر معاناة اإلنسـان  كتذيوت ريت  ملةساة بي ومدهنا؛ يف الواقع هو برؤنيوار ها ملا وقع يف فلسطكو

دة يقـا لـوالدة القصـ   انـا مرمو كوت مري  بية موطن  يف واقع ملموس؛ فتعدّ لديرّ وقضيالفلسط

خــالل ســنوات   ة يف الشــعر العــريبّيــهــا مــن أعظــم املالحــم الدرام يت أنشــد فيــة حيشــيالدرو

أنّـ  قـال    وت" إىلريدة بـ يدة األرض"، و"أ ـد الزعتـر،" و"قصـ   ي"قصـ  ـكـ ات يات والإماننيسبعال

ت إنّ ورية الّـل تقبّلـها مـن خاللـ  يف بـ     يش عن الوطن والتطوّرات النفسيفرت يف نفي درويذو

ويتّ أشـب  بـدراما خـروج    ريالـب ى ة املقاومـة يف املنفـ  كـ ش من الوطن والتحاق  حبريخروج درو»

 .  (239م: 2001)أبوهشهش، « ةينيفلسط
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ة ياســيتــ  السيهــا عــن هوينــة وتعرّفــ  إليتــب بعــد التقائــ  هبــذ  املد يكلقــد انطلــق الشــاعر  

ة يسـمها بقضـ  ية الّـل  يـ األدب أسـاس األعمـال  ى اسـيّ علـ  يالس املعىن االنتماء إىلى رص علحيو

 (2م: 2008)ناصـر،   وتريتبـ  بعـد مرحلـة بـ    كان  أقلّ ممّـا  كة والّل ينية الفلسطيت  الوطنيهو

ى د بةنّ املنفـ يل الّل تفيئة بالتفاصية مليذائقة مجال  أشعار  يف هذ  املرحلة إىلريت تشيحب

، وجتسّـدت قمّتـ    املباشـر  والنضـال  ا بالغا أبعد  عن البعد الوطرّريت  تة يوت" أ ّر يف هوري"ب

ات احلـــزن العـــادي"، و"يف حضـــرة يـــومي" ـى كـــة يف أعمالـــ  األخـــريـــتـــ  النإرياكفضــال عـــن ح 

وت ريبـ ى هـا؛ فتحظـ  ية إبعـاد  وطـرد  إل  يهـا قضـ  يزاول فيـ ان" والّل يرة النسكاب"، و"يف ذايالغ

ف؛ ألنّهــا إّــكل مكا بشــيتعامــل معهــا شــعرية خاصّــة يف إنتاجــات الشــاعر، يــة زمانيــانكحبالــة م

ة يـ عية والطبيـ ونكة الظـواهر ال يـ لـها يف بق يوجـد مإ يما كئة يدة وروائح هنيات عديركتنشر ل  ذ

 .(56م: 2012)عبد رب ،  مونيرائحة الشمس، والبحر، والدخان، واللك

ــ  مل ي دّعيــن أن كــمــن املمى إــر املــدن تــواترا حتــّ كش مــن أيــوت يف شــعر دروريتعــدّ بــ  بةنّ

  صـورا  يهو بشةهنا؛ فهي حتمل لد قدر ما اعتىنى  علينينيء الفلسطزاوهلا أحد من الشعراي

، أو للسـطوع  (2/334: م2005)درويش،  هها بالدمعةيدة بعضها للحزن واملةساة بتشبيورموزا عد

دها يف صـــوت ي، أو لالســـتغا ة بتجســـ(2/506 :م2005)درويـــش، هها بـــالنجم يق تشـــبيـــرطعـــن 

س يش يف قمّـة أحاسـ  يـ وهـي ظهـرت يف شـعر درو    (2/531 :م2005)درويـش،   ةيصدر من الضـح ي

ى ؤتيــوت مــن املفضــل أن رينــة بــية ملديــليقبــل أي ممارســة حتل ك؛ فعلمــا بــذلىالشــاعر بــاملنف

بلـوال  ى د علـ يـ تؤ هنـا إت يع قصائد الشاعر حبية لفظتها يف مجيراركة شاملة ترسم تيبإحصائ

 لي:يما كمرّة  97عدد التواتر هلا 
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دة يوت لفظـة ومضـمونا، منـها قصـ    رية تقترب من بين شعريش عناويهذا وقد انتخب درو

ــ ــة يف دري"بـ ــوت" الواقعـ ــر"، وقصـــ  يـ ــدائح البحـ ــار ملـ ــيوان "حصـ ــوت" يف دريدة "يف بـ ــر يـ وان "أ ـ

وت رية يف لبنـان عامّـة وبـ   يـ ضـا صـورا مـن احلـرب األهل    يوانـ  "أعـراس" أ  يمـل د حيالفراشة". و

ح الظـلّ العـاي"   يدة "مـد يل يف قصـ تنـاو ينتـها، و كما جلبتـ  مـن دمـار وخـراب ألم    يخاصّة والسـ 

نـ  الرسـم   يمـا ب ك- مـرّة(   53) وترية تـواترا للفظـة بـ   يشـ يإر القصائد الدروكان  من أكالّل 

ان كـ ار امليـ ا الهنيـ وت بوصـف  داع ريوصـف الـدمار يف بـ    -لحقـ   يواجلانب الداليّ الّذي ى األعل

ــامن؛ ف  ــاعر يف يالعـــريبّ النمـــوذجيّ للوحـــدة والتضـ ــدّم الشـ ــقـ "مـــديح الظـــل العـــاي"  دة يقصـ

نتاج للحرب كة داخل حبار الغربة ينية الفلسطيسيرتبط بالرحلة األوديان الّذي كا امليديتراج

قي ابتعد يف مواصلة رحلت  عن يها مشبها إلغريرّ فيان دور الفلسطكت يوت حرية يف بياألهل

 ة:ية وامللحمياألصعدة الشعور منصرفا اىلهبا  عىنيأنّ  ى ما نركالوطن، 

الزمـانُ   بَريوتُاملَكانُ مُسَدَّسِي الباقِي/ وَ بَريُوتُاملَدينةُ لَيسَ  امرَأتِي/ وَ بَريوتُ

املُضرَّجِ بِالدُّخانِ« أالنِ»هُويةُ 
1
 (2/351 :م2005)درويش، فِي كلِّ مِئذنةٍ  

يصف الشاعر مدينة بريوت وصفا معزوال عن حيز احلقول الرومنتيكية ولـذلك سـلب منـها أن    

التشــبي  مــرأة خياليــة؛ ألنّ الشــاعر يتّقــي أن يــورد املدينــة واشــتياق  هلــا يف األوصــاف    يف  تكــون لــ

ولـو مل يلتـزم هبـذ  العقيـدة      ـــ الغزلية احلسية البحتة؛ فهو لو قام هبا لقلّل هبـذا النـهج مـن شـةهنا؛     

                                                      

 لدخان: امللطّخ ب .املضرّج با .1
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مييـل عنـها    من مثّ ــ (2/505: 2005)درويش، يصف املدينة يف مكان آخر حبيبة خيالية ل   متاما وقد

 إىل األوصاف امللحمية جبعلها آلة بنّاءة للحرب والنضال "بريوت املكان مسدّسي البـاقي"، ولكـن ال  

يكتفي هبذا التعريف للمدينة بـل يعتقهـا هويتـ  احلاليـة الّـل صتلـف عـن هويتـ  السـالفة، يطـر           

ذين كـانوا قـد يبشّـرون    هذا املعتقد يف الذهن عندما نرى يف الالحق أنّ  يصف أكاذيـب احلكـام الـّ   

بالدنوّ من زمن بـريوت الّـذي ميإّـل املسـتقبل العـريبّ الـراهن        ــهي مدينة احللم العريبّ  ــباألندلس 

يف مواصـلة هــذ  السـطور الشــعرية مــذكرّة   وهويتـ  املتخبّطــة يف مسـتنقع احلــروب، فتصـري بــريوت    

عــن  يبةنّهــا للفلســطيرّ املنفــ بةحــداث القــدس، وحلــب، واألنــدلس، وذلــك حينمــا ياطــب بــريوت  

 فلسطني تشب  األندلس أ ناء حماصرة حلب: موطن /

هَل كنّا هواء ماحلا كي تفتَحي رئتيك لِلماضِي/ وَتَبر هيكـلَ القُـدسِ القدميـة.    

كم سنة/ .../ وعروشنا قصب/ يف كل مئذنة/ حاوٍ، ومغتصب/ يدعو ألندلس/ إن 

 (356-2/352: م2005)درويش، حوصرت حلب 

زمـنني يف أربعـة مـدن ومهـا زمـن احلـال الّـذي         نيم التـرابط بـ  يقـ يهنـا أن   بتغي الشاعري 

انـ  يف  كنمـا  ييف خـارج بلـداهنا، أ  ى  موقـف املـدن األخـر   نيوت بدمارها، والّـل تـب  ريظهر يف ب

وت تشـب   رينـة بـ  يهـا الشـاعر مد  يا، واآلخر هو زمـن املاضـي الّـذي جعـل ف    ي أو يف سورنيفلسط

ش يـ ل  حملمود درويما وقع مإكا للعرب األسالف يي أندلس بوصفها ملجة هنائوهى نة أخريمد

 ستطرد منـها إىل ي . واحلقّ يلجة إليوت لري بريد مالذا مةمونا غجيالشاعر املطرود الّذي مل 

ان مـن أهـداف حممـود    كـ ا كيـ ة استطرادا مضمرا ذية، واألندلسية، والسورينية الفلسطيالقض

ــدرو ــاذل جهــد  أن  ي ــة أو بطــرق أخــر  يظــر هبــذ  الطر نيش الب ة يــابجياملضــاعفات اإل إىلى ق

ة ية أو يف التفاعل اللبناين مـع القضـ  ياة الإقافة اللبنانيرّ مع حية يف التفاعل الفلسطيوالسلب

 .  (141م: 2006)وازن، ة ينيالفلسط

 واستلهام القيمبريوت 

علـها تعـادل اجلنّـة    جينمـا  يح كش رمـزا للقـوة واالنتصـار، وذلـ    يـ وت يف شـعر درو ريلقد ظلّ  ب

لـــ  الغلبـــة ى الّـــذي بـــزعم الشـــاعر أنّ خروجـــ  منـــها أجـــد  انـــة آلدم كمـــة ومياخلالـــدة ق

   يف هذا املوقف:كشاريوت وريرج من بيرّ يحنو فلسطى ا عليالدنى ة عليقياحلق

لَس ُ آدمَ كي أقولَ خَرَج ُ مِن بَريوتَ مُنتصِرا عَلَى الدُّنيا/ وَمُنـهزِما أمـامَ اهلل    

 (2/388 :م2005)درويش، 
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للقـرار   كة، وذلـ ميـ س اهلزيالحظ أنّ الشاعر أصبح حمبطـا ممّـا أصـاب  وانتابتـ  أحاسـ     ي

أساس اخلروج رفض الشاعر يها؛ يف الواقع يالنضال ف كوت وترريمغادرة بى الّذي اتّخذ  عل

  مـن  يرة الّـل اسـتق  كالفى زا علكدا مرتكيندّد هبذا الواقع أينة واملغادرة هلا، ويمن هذ  املد

ــة الدا نــة ي مدنياس بــيــمــا فعلــ  أ نــاء الق كالــزمن احلــاي  ة ناقلــة الــزمن األزيّ إىليــنيلقصّ

  عادل اخلروج مـن اجلنّـة آلدم  ي رّيرها؛ فاخلروج منها للفلسطكوت واملدن السالف ذريب

ةيت بصـــورة خمالفـــة؛ ألنّـــ  يـــرّ يحـــ  الـــديبـــدو أنّ تلمين كـــار، وليـــســـران هبـــذا اخليومهـــا 

ة يـ عية طبيـ منطق ت  أمـام اهلل سـبحان  وتعـاىل   ميعدّ هزيمباشرا و  آدمة يستدعي شخصي

وت جمرّد رين خروج الشاعر من بكة، ولمياملتطوّعة انتصار وهز  رحلة آدمي متوقّعة؛ فف

. احلــق أنّ يكــون إعــالن ســقوط وفشــل غــري صــاحل للتقيــر واالحتجــاج    هــا ينصــر ف ة الميــهز

قـاوم  يوت أن ريرغب يف بي أنّ  مازال ريا، غيالدنى التغلّب عل  ج آدميف خروى ريالشاعر 

ة أمـام اهلل؛  ميـ  وال هزنيذوق مشقّاهتا لتإمر هـذ  املقاومـة الظفـر والنجـاح للمهـزوم     ياة وياحل

 نة ورفع شةهنا.يم املديلتعظ كلّ ذلكتمّ يف

ان قـد  كـ أنّـ    ريغـ رغب يف اخلروج منـها،  ي وت والريب توق إىليالرغم من أنّ الشاعر ى عل

د باألحـداث  ير  من جدكتذو  ية الّل تفرض علياسيها اندالع احلرب والضغوط السيابد فيك

وت رياهلل املختـق يف بـ   ةس والقنـوط إىل يـ وّج  خطاب  يف حلظة الية املشبهة هلا؛ فينيالفلسط

 الفراق والبعد عنها:ى وخارجها صمود الشاعر واصطبار  عل

اختِبـارُ   بَـريوتُ غُصّتُنا/ وَ بَريوتُقِصّتُنا/  / بَريوتُ...طينيةوحّدنا مبعجزة فلس

اهلل / مَـن أعطــاك هــذا الل غــزَ 
1

؟ مَــن سَـمّاك؟/ مَــن أعــالك فَــوقَ جِراحِنــا لِــرياك؟/  

 (2/336 :م2005)درويش، فةظهر مِإلَ عَنقاء الرماد مِن الدّمارِ 

ع الّـل اسـتقطب    يأهـمّ املواضـ  تها مـن  يوت وقضـ ريانـ  بـ  كيف هـذا املقطـع أنّـ  لقـد      رىيـ  

طة يحقــقّ الشــريرار خصّصــ  هبــا وهــذ  املــرّة  ــالث مــرّات ل كــرة الشــاعر حنوهــا بســبب تكــف

ــللت األوىل ــرار وهــي التةك ــذان  كي ــة وروافــدها يف  يدان أســاس حضــور املد يشــيد واإلحلــاح الّل ن

موطنـ  معلنـا   ة يوت بقضـ رية بـ يإنشاء الوشـائج الّـل تـربط قضـ     تّوج  الشاعر إىليشعر ؛ مثّ 

مـن هنـا أنّ نفـس القصّـة      كدريبة ومنفصلة عن قصّت  وقصّة شعب ؛ فيس  غريبةنّ قصّتها ل

                                                      

 اللغز: ما يعمّى ب  أو ما كان ملتبسا مشكال.. 1
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ــ ــاعر مشـــتر ري بـــنيبـ ــترا كـــة، ولكوت ومـــوطن الشـ ــلة تصـــل االشـ األجـــواء  ات إىلكن يف املواصـ

 . يف احلزن واملةساةكني مشترنيانكعل الشاعر املجي نيح كنة، وذلية احلزيالدرام

جمال الختبار اهلل وها هو االنسجام مع اخلطاب  املرتبة الإالإة فتتبدّل إىلوت يف ريأمّا ب

 رّ اآلخر.يالد

أسـطورة عنقـاء الرمـاد     ة هي إشـارة الشـاعر إىل  ييف هذ  األسطر الشعرى ة األخريالقض

تويـ  هـذا الرمـز مـن بعـت      حيوارث ملـا  كـ بها مـن مصـائب و  يصـ ياة بعدما يالّل جتدّد روح احل

ش يف هـذ  املقطوعـة شـعور     يـ سّد دروجي. (6م: 2008) دان،  واألمل، واالنبعاثروح التفاؤل، 

ق يـ ل حتقيهـا مـا القـا  يف سـب    يصـورّ ف يف ؛وتريس وهـو بـ  يفقد الـدافع الـرئ  ى باحلزن واألمل عل

ــة مــن  يأهدافــ  إلطــالق ســراح املد  ــن وت ريقــول "بــ ي ك مــن عقبــات وحــواجر؛ لــذل  نيد احملــتلّي

الرمز األسطوري "عنقـاء  ى اختبار اهلل"، أللهمّ إلّا اعتماد  علوت ريوت غصّتنا/ بريقصّتنا/ ب

طحنـ  الشـجن واهلمـوم؛ ألنّـ      يستسـلم املـوت ومل   يأنّ الشـاعر مل   كدريعل املتلقي جيالرماد" 

 ب.يوت املعتّمة يف مستقبل قررية بري مسريتإبّ  بةنّ "العنقاء" ستنهض من رمادها وتغي

 واستدعاء التراث الديربريوت 

فهـا  يوت وتوظرينـة بـ  ية اسـتدعاء مد يـّ ن أنّ عمليّعرض يف املواصـلة تبـ  يحتسّبا ملا تقـدّم ومـا سـ   

شـعر  ين أن كـ ميمـا  كة، يـّ نيتال ـاا بالغـاا مـع  قافتـ  الد     كش متليالداليّ يف شعر حممود درو

من   الشاعر عن معانات ريح الظلّ العاي" أ ناء تعبية "مدديحبضورها اجلليّ والباهر يف قص

ن اآليـــات مـــال الشـــاعر املســـتلهم يـــت تتســـرّب بصـــماهتا يف خيـــقســـاوة احلصـــار واحلـــرب ح

 ة:  ينة صبغة قداسييف شعر  لتصبغ املد القرآنية

 -بـريوت سـورتنا./   -بـريوت صـورتُنا/   -بـريوت الفدائي الّذي يبدأ/ إقرأ/  باسم

ال/ ظهري أمام البحرِ أسوارٌ و.. ال/ قد أخسرُ الـدنيا.. نَعَـم/ قـد أخسـرُ الكلمـاتِ../      

ال./  -ال./ هـي مـا تبقّـى مـن هــواء األرض     -لكنّـي أقـول اآلن: ال./ هـي آخـر الطلقــاتِ    

 (345-2/344 :م2005)درويش، ال  -بريوتال/  -هي ما تبقّى من نشيج الروح

وت ري يف بــيني الــوطنينيلّم الشــاعر عــن أحــد الفــدائ كتيــهــذ  املقطوعــة، مــا نالحــظ يف ك

لفــ  النظــر عــن ين مــا كــة واالفتــداء، ولي عمــا قــام بــ  الفــدائيّ مــن التضــح ريمبالغــا يف التعــب

نـصّ  »الـنصّ احلاضـر   ى عل« نص القرآن»أو الغائب  ىوت لوحدها هو غلبة النص املستدعريب
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﴿اقررأ : 1فة عـق التنـاص  ية الشـر يـ ملموس ومستعار مـن اآل  وهذ  الغلبة للنص القرآينّ« الشعر
  مـن  يـ زنل عليـ نـة بـوحي   يشـبّ  هنـا الشـاعر املد   ي. يف الواقـع  (1/)العلق بِاسِم رَبِّك اّلِذي َخَلَق﴾

وت فضال ريرّ يف بيالدى ات املنحياتّخاد حتد إىل ــ مباشرة ريان  غكولو  ــالسماء لإلشارة 

 جمــال نية تتـرجّح بـ  يـ ا  حقـوال دالل يـ مــع يف حناجيسـاعدها مـا   يت يـ حبي اسـ يالسى عـن املنحـ  

وت سـورتنا" و"ظهـر يف أمـام    ريوت صـورتنا" و"بـ  ريـ "بـ كـ بـات  كيالتحدّي والصمود يف ألفاظ وتر

ات املتضـادة الّـل هـي    يـ الإنائ ة وجتتـاز إىل يـ وت التعدّدريالبحر أسوار". وهي ألفـاظ تـؤدّي لـب   

ة واالنتقـال مـن منـاخ    يـ ابجياملـؤ ّرات اإل ى هـا علـ  يتمَـد ف عيمن أهمّ اخلصائص لشعر املقاومة، 

، بوصــفها (95ش: 1389)طــاهري وقــر  خــاين،    ســ كجــوّ التفــاؤل أو ع  التشــاؤم يف األحــداث إىل 

ستا مبعزل عن عمق املعانـاة الّـل   ي لني الّلتني املتبادلتنيتيالقض كة يف إدرايإر جاذبكبّا أكمر

ة، والتداخل، والتناسق كها احلريطرت عليتوصف؛ فس الفة يشها الشاعر وشعب  معاناة عنيعي

ة يـ هنا رار إىلكـ وت سـورتنا" وهـي مـن وجهـة الت    ريوت صـورتنا وبـ  ريما سبق  مناذجهـا يف "بـ  ك

ــا مقاوم  يالقصــ ــدة أصــبح  شــعارا وهتاف ــب ازد ا للشــاعر إىلي ــجان اد االســتخدام حلــروف  ي

وسّــع اجلــوّ يل« ت الــنفسيحــد»خليّ ق املونولــوج الــدايــاإلجابــة "ال" و"نعــم" املضــادّة معــا عــن طر

 قبول املوقف أو رفض .  ى ات عليالشعريّ بالتقاطبات/الإنائ

 واشتغال الزمنبريوت 

 رسـتطيع تطـوّر  املسـتمر أن يـؤ ّ    يش بعامل الزمن الّذي يتها يف شعر درويوت وقضريانعقدت ب

ت ربّمـا تغـدو عودتـ     يـ ة والعامّة يف ظلّ اللجوء واالعتصـام ح يإب يف وقائع مةسات  الفردكعن 

 ، وطموعـــ ، يـــاة اإلنســان، ووع يـــقــا حب يرتبط ارتباطـــا و يـــ منقوصـــة؛ فــالزمن  نيفلســط  إىل

اتــ  يلــة تؤلّــف حية أو طوريحلظــات قصــ قطعهــا إىليومــة حمسوســة ميدكوتعاملــ  مــع النــاس  

، فظـلّ  (180م: 1998)الفرجيـات،   اءية وتـؤ ّر يف أفعالـ  جتـا  احلـوادث، واملواقـف، واألشـ      يالنفس

ــدرو ــة املختلفــة  ش مــن خــالل األ يتعــايش ي ــ  و يلزمن ى ة علــيــنحــ  القــدرة العال ميوسّــع أجنحت

مـن   وت ووقائعهـا رية الذائبـة يف بـ  ينيمن جهـة ومـع األرض الفلسـط   مع بريوت وحدها ق يالتحل

ة الّــل تســتوعب الفجــر، والظهــر، والعصــر،     يــوتريلّ مــن هــذ  األزمنــة الب  كــ؛ فلجهــة أخــرى 

يف البـدء أنّـ    ى مـا نـر  كة صصّـها،  يصـف داللـة ومعـانٍ و   ـــ  وفقـا لنسـق حمـدّد   ـــ  لـة  يواملساء، والل

                                                      

1. Intertextuality 
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ة من البحر، والعصفور، واحلمـام باملغـارة   يوتريعة البيصبح الفجر نقطة انطالق لتفقد الطبي

 تها ونشاطها:يكيناميواالحتالل د

فجــرا:/ يطلــق البحــرُ الرصــاصَ علــى النوافــذ. يفــتح العصــفور أغنيــةا/   بــريوت

ان. ميـوت مــن ال/ يسـتطيع الــركض يف   مبكـرة. يطـريُ جارنــا رفَّ احلمـام إىل الــدخ   

 (2/357 :م2005)درويش، الطرقات: قليب قطعة من برتقال/ يابس 

 ،) الزمنكـ وّنـات  كن أن تتـة ّر مب كـ ميعـة  يرة اإلنسان عـن الطب كإنّ دراسة أسلوب ف

وت اآلخـذة يف النـهب   ريعن زمن الفجر لـب  ااريتعبضا يف هذا املقطع يش أي، ودرو(77ش: 1391

بوصـف  شـاعرا    -سـم  ريعـة ل يل عـن مشـاهدات  يف الطب  ير والتسـج يـ توغّل يف التقريحتالل واال

 عـن البحـر   رياة، منـها التعـب  يـ ة ومتدفّقـة باحل يـ وية نابضـة باحل يلوحات شعر -متة ّرا بالزمن 

ضـا  يوت وأرينـة بـ  يمدى طلـق الرصـاص علـ   ينة واهلـدوء  كيالّذي هو يف الفجر بدال من بتّ الس

تشـائم باحلـادث الضـخم، واحلمـام الّـل      يرا كـ دا مبيـ تغـرّد يف منـاخ طلـق تغر    الّل ريالعصاف

ــذي   ريهــا اجلــ ريطي اتــ  مــن املــوت   ينقــذ حيالفــرار ل ن إىلكريــان حنــو الــدخان، واإلنســان الّ

صـرج عـن نطـاق اخلصـائص      ة الّـل ال يـ وتريلّهـا مشـهد مـن األحـداث الب    كإنّ ت يـ املفاجق حب

يف زمـن   قـع تة النفس بـل  كصلها حبريفارقات الوجود وضمّها من مية، وما ية والذاتياملوضوع

غراس، اء، واأليحغمر األينون الشاعر الفرح واملبتهج هلذا الضوء الّذي كالفاشي عن م الفجر

ة يـ ب الرؤيقدّمها الشاعر من الفجر حماوال تغليبة يم  صورة رهينّ  خالفا لصمكاض، ليوالر

ة يــة زمنكــة مــن خــالل األلفــاظ وهــي حريــزمنة كــاد حرجيــة وإية البصــريــالرؤى ة علــيــالداخل

 قول  الشاعر:  يما كب يتنتهي عمّا قر لة يف الفجر تتباطة واليطو

)درويـش،  الطويال/ عجّـل ألعـرفَ جيـدا/ إن كنـ ُ حيـا أو قتـيال        بريوتيا فجرَ 

2005: 2/358) 

قتل من يا وإمّ ايحيطرء ل ، إمّا يالتنبّؤ مبستقبل  الّذي ى س قادرا عليأنّ الشاعر ل عرفي

ؤدّي الفجـر يف  يـ  شف، يف الواقـع ال كني ل الّذي اليزمن الفجر الطو تضرّع إىليخالل الزمن؛ ف

لة وانعدامها بل هو أوّل حادث زمـرّ  يقاموس الشاعر الزمرّ داللة مهدّئة تظهر بعد زوال الل

ض يوال تسـتع  تنجلـي  لة القامتة الّل اليفة يف خلد الشاعر واقعا موقع الليسجّل  وقائعها املخ

أنّهـا تـرد يف زمـن    ى ة من الفجر حتّياهنا عن الضوء واإلشراق. تستمرّ هذ  الصورة الزمنكمب

بـا مـن األبنـاء عـق     ي  قريـ ةيت املـوت ف يـ   الفجـر منـذ الفجـر و   يستمرّ فيآخر وهو الظهر الّذي 

 كلما مـن قصـف املـدافع والطـائرات؛ لـذ     يوشـ ريا هبيكـ مرأر الشـاعر مبـا فعلتـ     كانفجارات تذ
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ــ   جيــ  :م2005)درويــش،  ة ريسّــر يف الظهــ كوت املريوم بــيــللمعرفــة يف لعاجــل ادّد الشــاعر طلب

تها حنـو العصـر الّـذي    يوت وقضـ ريبـ ى تعـدّ يضي الظهر من خـالل مشـهد   مي، مثّ (2/358-360

تـــ  ممّـــا وقـــع حولـــ  مـــن  ا  بوصـــف معانيـــتفـــي فيكت يـــحب ريعاســـتجـــاوز  الشـــاعر جتـــاوزا ي

حلشرات، وارتفاع الرطوبـة، وارصـاء العضـالت باحتقـان األرض     اد ايازدكمضاعفات احلرب 

ظهـر  يت بالبطل امللحميّ ليستغيصرخ ويعة الدمار واخلراب؛ فييف مفاصل  وهو وصف من طب

لّ كـ  ك؛ مـن أجـل ذلـ   (2/360 :م2005)درويـش،  القامت واملنبـوذ  غيرياا للزمن ترج من قوقعت  يو

ة مـن  يانكإمكها يرص علحية وصور مزعجة ديوت حباد ة جدريوحي يف بيالشاعر ى زمن لد

نــة مــن ية مــن املديــرســم لقطاتــ  املغرى ســتعان هبــا علــين أن كــمية الّــل يــريات التعبيــانكاإلم

 لة.ية بدخول  يف الليئا من الزوال والنهايئا فشيدنو شيخالل الزمن الّذي 

 

 النتائج

مـرّة يف   97البـالغ  إـر املـدن تـواترا بعـددها     كش مـن أ يـ وت يف شـعر حممـود درو  ريان  بك .1

ا قلّما يديا وجتدينفس ناخامإافتها يف شعر  كت خلق  يحبع قصائد الشاعر لفظة يمج

 ة.يفة الشعريت التجربة والوظيمن حى  املدن األخرنيلها بيشعر مبإي

نـة  يمبد الشـاعر هـا  فيتفـي  حيح الظلّ العاي" من أبـرز القصـائد الّـل    يدة "مديتعدّ قص .2

دة مـن معظـم   يهـذ  القصـ   تـها ومعرفتـها الصـائبة ملـا يف    يّن مجاليوكـ نجح يف تيـ وت وريب

يف نطــاق مــن يــدخل مجعيهــا املــة كبنــاء منظومــة ى مــرّة( علــ 53) ر الّــل تبلــغياركــالت

تناسـق مـع   يوت وأحدا ها مما رية الدمار يف بيقض اإلشارات والصور املةلوفة هادفا إىل

 ى.ما وقع يف موطن  من النهب والفوض

تعبّر مدينة بريوت عـن غايـة أحاسـيس درويـش بـاملنفى حبيـت مل تكـن هـذ  األحاسـيس           .3

وجتــنح إىل مواقــف إحيائيــة  كانــ  حمبّبــة ومنشــودة،  رافضــة بــل  بالنســبة هلــا ســلبية و 

 .موجبة كالصمود ومواجهة األعداء أيضاا

ــال والرمــوز         تســربت .4 ــة مــن خــالل اخلي مالمــح املدينــة يف لغــة الشــاعر املتقّشــفة متتالي

آلخر صلد يف حالة واحدة بل صصّ بعضها للحزن واملةساة، وا املتطوّرة، لكنّ صورها ال

 للسطوع، واالستعانة، والقوّة.
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تقتــرن صــورة مدينــة بــريوت اقترانــا متناميــا بــالتراث كتــراث أســطوري تتحــوّل بــ  مســرية   .5

بريوت القامتة إىل مسرية زاهرة، وتراث دير يتجسّد يف خطابـ  هلل تعـاىل أ نـاء اختبـار     

 يزنل. وحي ناويّ بعل بريوت شبيهة جيصمود  يف بريوت، مثّ يف غلبة نص غائب 

تـــرتبط بـــريوت ارتباطـــا و يقـــا بـــالزمن وتغرياتـــ  الّـــل أ ّـــرت يف أفعـــال الشـــاعر جتـــا    .6

األحداث واملواقف؛ وذلك أنّ الشاعر يقصد هبذ  العالقة ضربا مـن التناسـق الزمكـاين    

بــني بــريوت وأحــدا ها؛ فيكشــف كــّل زمــن لــبريوت عــن صــورة تســجيلية جديــدة نشــةت        

 اعر علــى الرؤيــة البصــرية مــع حركــة زمنيــة تنســال وال  بتغليــب الرؤيــة الداخليــة يف الشــ 

 تتوقّف عجلتها. 
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