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اليّاُت املكاِن الطُّفولّي يف ديوان  جمَ
»ملاذا تركت احلصان وحيدًا« 

للشاعر حممود درويش

د. خليل عبد القادر قطناني

  أستاذ مساعد/ مشرف لغة عربية في وزارة التربية والتعليم/ نابلس. 
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ُملّخص: 

يتكهنه  اأن  ويحاول  دروي�ص،  حممود  �صعر  يف  االأليف  املكان  مفردة  البحث  يتناول 
مو�صوعيًا وجماليًا يف ديوان »ملاذا تركت احل�شان وحيداً« 

عالج الباحث يف املحور االأول جماليات املكان عند ال�صاعر من خالل م�صح �صمويل 
لعنا�رش املكان يف الديوان مو�صوع الدر�ص، وبيان خلفياته الفيزيائية والذاتية، واأبعاده 
ال�صاعر وانتمائه وهويته رغم  بذاتية  ارتباطه  االجتماعية واالقت�صادية والوطنية، ومدى 

الرحيل املبكر عنه.

يف املحور الثاين تعمق الباحث يف جتلية املكان جماليًا على م�صتوى اللغة التعبريية 
من خالل تفكيك بنية اللغة ال�صعرية، كاالأن�صنة والتج�صيد، والن�ص الغائب، وعّرج على بالغة 
االإيقاع ال�صوتي عنده، وقد خل�ص اإىل نتيجة موؤداها اأن ال�صاعر قد تغّزل يف املكان االأليف، 

وعرث فيه على ذاته بعد ا�صتالبها وته�صمها.
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Abstract:
This research deals with the expressions of (the familiar place) in the 

poetry of Mahmoud Darwish particularly in his volume of poetry titled «Why 
Did You Leave the Horse Alone?». The researcher tried to demonstrate this 
issue from the thematic and aesthetic points of view.

In the first part, the researcher dealt with the aesthetic aspects of the 
place for the poet by surveying the components of the place aspects from 
the physical, personal, social, economic, national background and how much 
attached to the poet's identity in spite of his early departure from this place. 

In the second part, the researcher discussed deeply the aesthetic aspects 
of the place through the analysis of the linguistic expressions used in the 
structure of the poem such as personification and embodiment. He also 
studied the sound rhythm in the work. 

The researcher concluded that the poet has expressed his deep love for 
the «familiar place» as it enabled him to find his true self which has been 
taken away from him and designified. 
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مقدمة: 

لعل الدرا�صة النقدية للمكان اأدخل تاأويليًا وجماليًا يف الق�صة والرواية منه يف ال�صعر، 
النرث  على  الدرا�صات  اقت�رشت  فقد  حديثًا،  اإال  ال�صعر  يف  املكان  جماليات  اإىل  يلتفت  ومل 
يف  منها  كل  خ�صائ�ص  وانحلت  االأدبية  االأجنا�ص  تداخلت  اإذا  حتى  والق�ص�صي،  الروائي 
االآخر، وذابت الفروق، وزالت احلدود نهد نفر من النقاد لتجلية هذه اجلماليات، م�صتندين اإىل 
اآخر ما تو�صل اإليه نقد الرواية احلديثة من تاأ�صيالت وتطبيقات، حيث تنوعت مقارباتها، 
وتعددت اجتاهاتها ما بني التاأ�صيل والتاأويل اأح�صاها عدداً الدكتور عبد اهلل اأبو هيف يف 
كتابه املو�صوم »جماليات املكان يف النقد الأدبي العربي املعا�رس«، حيث ق�صم كتابه 
ثالثة اأق�صام: عالج يف االأول منه ماآل وحدة الكتابة يف نظرية االأدب وتطوراتها اجلمالية 
اختالف  النقدية على  املمار�صة  املفهوم وجتلياته يف  الثاين  الق�صم  والداللية، وتناول يف 
االأجنا�ص االأدبية، ونحا يف الق�صم الثالث اإىل تبيان تطورات النقد التطبيقي ملفهوم املكان، 
وختم بحثه باأبرز النتائج التي تو�صل اإليها من ا�صتخال�صات، وا�صتقر راأيه من خالل الكتب 
التي ا�صتقبلها اإىل ات�صاع عمليات التعريب للمناهج احلديثة فيما يخ�ص املكان وجمالياته 

يف االأدب العربي قدميه وحديثه. )1( 

)aesthetic aprouth( للمكان الطفويل يف �صعر حممود دروي�ص  واملقاربة اجلمالية 
تتكئ على ثنائية الذات واجلغرافيا، وتندغمان يف عالقة تفاعلية؛ فاجلغرافيا التي غادرها 
دروي�ص اإىل مطارات املنايف، والذات التي ت�صظت يف قطارات الرحيل. ان�صهرت يف �صعره، 
يحمل  اأن  اإال  ال�صاعر حينئذ  بو�صع  يكن  ومل  بديعًا،  وو�صفًا  رفيعًا،  فنًا  الن�صي  متنه  اأعني 
ال�صاعرة  خماطبًا  قوله  ذلك  على  يدل  �صعره،  �صفحات  على  وي�صقطها  قلبه،  يف  اجلغرافيا 

فدوى طوقان: )2( 
نحن يف حلٍّ من التذكار. فالكرمل فينا

وعلى اأهدابنا ع�شُب اجلليل

�صعره  يف  التاأويل  عبء  ويحمل  دروي�ص،  عند  للمكان  لدرا�صة  يت�صدى  الذي  والنقد 
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يندرج يف اإطار الدرا�صات املتعددة واملتنوعة التي تناولت �صعره. والأن املنت ال�صعري ممتد 
عرب م�صاحات وا�صعة من م�صاحات الوطن، وي�صمل مراحل متعاقبة من مراحل الق�صية، فقد 
اختار الباحث اأن يقارب جماليًا– املكان الطفويل يف ديوان »ملاذا تركت احل�صان وحيداً«. 
فقد �صدرت الطبعة االأوىل منه اأواخر عام 1995، وميكن اال�صتدالل اأن تاريخ كتابة ق�صائد 
مرحلة  اإىل  دالة  اإ�صارة  هذا  ويف  بالتاأكيد،  العام  ذلك  قبل  كان  الكتابي(  )الزمن  الديوان 
اأو�صلو( 1993، وما   ( اتفاق  ،واأعني بها مرحلة توقيع  الق�صية  �صيا�صية فارقة يف تاريخ 
ترتب على ذلك من ا�صتقالة ال�صاعر من تنفيذية )م . ت . ف( هذا من جهة، ومن ناحية اأخرى 
ت�صابه  باب  من  هنا-  ويذكر  الوطن،  اأر�ص  اإىل  الناق�صة  ال�صاعر  عودة  اإىل  الديوان  يوؤرخ 
احلال- زيارة ال�صاعر لقريته ) الربوة( حيث مل يعرث على اأية معامل اأثرية تركها يف مرحلة 
الطفولة. وظلت ت�صكنه حتى العودة، وميكن االإ�صارة اإىل ق�صيدته »طللية الربوة« يف ديوانه 

االأخري »ل اأريد لهذي الق�شيدة اأن تنتهي« )3( .

ال�صاعر وعثوره على طفله الذي تركه  ويجلّي البحث مدى انعكا�ص املكان على ذات 
تركه  الذي  احل�صان  �صهيل  مع  �صداها  وتردد  البئر،  وحافة  اخلروب،  �صجرة  اأمام  هناك 

وحيداً.

يحمل  الذي  االأليف  املكان  الطفويّل  باملكان  يعني  الباحث  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
ذكريات طفل حّي يف ذات ال�صاعر اإنه يحمل اجلاذبية والذكريات واجلمالية واحلب واحلماية 
»اإنه ميلك جاذبية يف اأغلب االأحيان وذلك الأنه يكثف الوجود يف حدود تت�صم باحلماية« )4(. 
اإنه البيت الطفويّل وما يحيط به من اأحياز وف�صاءات، منها ما يتعلق باالإن�صان، ومنها ما 

يتعلق مباهّيات املكان، و�شي�شري البحث يف اجتاهني: 

االجتاه االأول: التو�صيف املو�صوعي ملحتويات املكان. ● 

االجتاه االآخر: جماليات املكان. ● 

ونرث  بعامة،  ال�صاعر  �صعر  حول  �صابقة  قراءات  اإىل  املقاربة  هذه  يف  البحث  وي�صتند 
اإليه من  الباحث  يذهب  ما  ليوؤكد  العادي«  احلزن  »يوميات  بكتابه  يتعلق  فيما  ال�صاعر 

تعالقات بني ال�صعر والنرث. 
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احملور األول: التوصيف املوضوعي للمكان الطفولّي.

اإن القارئ للديوان قراءة م�شحية للمكان الطفويّل وحمتوياته �شيخرج بالرت�شيمة 
الآتية: 

املكان الطفويّل

املكاننا�ص
بيت الطفولة

احليواناتاالأ�صجار والنباتاتاأجزاء البيت وحمتوياتهال�صخ�صيات

االأب 
االأم

اجلد 
واجلدة 

اإ�صماعيل 
العم جميل

البئر 
اخلزانة 
املفتاح 

درج البيت 
احلظائر

اخلزائن اليدوية 
النوافذ املناجل
الباب النبوي 

بل  احلرَ
باحة البيت 
الفناجني 

طبق اخليزران

حيوان املكان 
احل�صان 
االأبقار 
املاعز 
النحل 
احلمام 
الفرا�صة 

الغراب الدوري 
احل�صون 
الوعل 
الظبية 
االأيائل

ال�صف�صافة 
اللوز 

�صجرة اخلروب 
البلوط 

ال�صنديان
ال�صبار
ال�رشو 
اللوز

الزيتون
الدالية

ال�صماق
الزنزخلت  
اليا�صمني 

عباد ال�صم�ص  
املريمية

اخلبيزة  
الفرفحينة 
الطيون  

الليلك 
�صنابل القمح   
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التحليل: 

املكان  حمتويات  ا�صتق�صى  قد  ال�صاعر  اأن  يجد  ال�صابقة  الرت�صيمة  اإىل  النظر  املنعم 
الطفويل، وربطها ب�صبكة عالقات مادية واإن�صانية، وعليه ميكن تق�شيم املكان عنده اإىل: 
املكان املغلق: ويتمثل يف البيت وحمتوياته املادية كاخلزانة واملفتاح وكل ما  1 .

يتعلق بهذه الدوال من مفردات كال�صال والعباءة والدرج والفناجني والطبق اخليزراين.
به من  يحيط  وما  للبيت،  اخلارجي  الف�صاء  على  ينفتح  ما  وهو  املفتوح:  املكان  2 .

معامل جغرافية كالطيور وال�صهول والتالل.
ومن املوؤكد اأن تو�صيف ال�صاعر ملعامل الف�صاء املكاين هو تو�صيف فيزيائي وتاريخي 
وواقعي اأعني اإذا ما رحنا نعيد النظر يف املكان الذي عاي�صه ال�صاعر يف طفولته، �صنجد البيت 
وحمتوياته و�صخ�صياته حا�رشة هناك يف املكان. وهو اأي�صًا ذات بعد ذاتي – نف�صي يعك�ص 
ال�صاعر  لقد عرث  املت�صظّية.  املكان على �صفحتها  وانطباع  املكان  الذات يف  انحالل  مدى 
على طفله حينما ا�صتدعى )received( املكان االأليف الذي عاي�صه يف طفولته. و�صرنى مدى 
انعكا�ص البعد الذاتي يف تو�صيف املكان من خالل املقتب�صات ال�صعرية ملنت الديوان، اإنه 

مكان جّد ل�صيق بنف�صية ال�صاعر وروؤيته ملا�صيه وحا�رشه.
اإنه يجرد املكان من  – فل�صفي يف بع�ص املقاطع منه،  اأي�صًا ذو بعد جتريدي  وهو 
حا�صة االإب�صار اإىل حا�صة التجريد لريى املتلقي فكرته الفل�صفية حول االأحداث التي مّر بها 

يف طفولته. و�شيقوم الباحث بتحليل الرت�شيمة املكانية على النحو الآتي: 
اأواًل: نا�ص املكان )Place character( ◄ : يف الن�ص املحيط للديوان اأهدى ال�صاعر 
متنه ال�صعري اإىل نا�ص املكان الذين عا�ص معهم طفولته: »اإىل ذكرى الغائبني: جدي ح�صني، 

وجدتي اآمنة، واأبي �صليم، واإىل احلا�رشة حورّية اأمي« )5( . 
و�صف  ويعّد  واأ�صحابه،  نا�صه  فهم  طبيعية؛  عالقة  بال�صخ�صيات  املكان  وعالقة 
ال�صخ�صيات من عنا�رش بناء املكان املحكم للعمل االأدبي »هناك بناٌء فوقي للمكان، ياأتي 
لها داللة  احلركة  وا�صتقراراً، وهذه  �صفراً  واإيابًا،  املكان ذهابًا  ال�صخ�صيات يف  من حركة 

مهمة، فاإن االنتقال من مكان اإىل مكان ي�صاحبه حتّول يف ال�صخ�صية« )6( .
)اأيقونات من  الن�صو�ص والق�صائد، فالق�صائد املعنونة  ال�صخ�صيات يف منت  وتنحّل 
بّلور املكان( جّلها ق�صائد �رشدية وحوارية بني ال�صاعر و�صخ�صيات املكان االأليف، ويبدو 
ال�صاعر فيها مت�صائاًل، ومت�صحًا بالب�صاطة التعبريية، عن طفولته وخروجه من القرية. وموعد 
عودته اإليها، وتظهر قدرة ال�صاعر على ا�صرتجاع اأحداث الطفولة مع �صخ�صيات املكان بلغة 

ال�صاعر الطفل، ال بلغة ال�صاعر الرجل.
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اأولً- الأب:  ● 

يبدو ال�صاعر متعلقًا ب�صخ�صية االأب الكادح تعلقًا �صديداً ونرثه يعّج بذكر االأب، يقول 
حتت عنوان »القمر الذي مل ي�صقط يف البئر«: )7( 

ماذا تفعل يا اأبي؟ 
- اأبحث عن قلبي الذي وقع يف تلك الليلة.

- وهل جتده هنا؟ 
- اأين اأجده اإذن! انحني على الأر�س واألتقطه حبات حبات 

كما جتمع الفالحات يف ت�رسين حبات الزيتون.
االأب  بني  رابطًا  غيمة«  يدي  »يف  بعنوان  ق�صيدة  يف  اأباه  وا�صفًا  ال�صاعر  يقول 

وحمتويات املكان يقول: )8( 
اأبي ي�شحب املاء من بئره ويقول

له: ل جتف، وياأخذين من يدي
لأرى كيف اأكرب كالفرفحينة.

ويف ق�صيدته )اأبد ال�صّبار( يت�صاءل ال�صاعر عن وجهة خروجه: )9( 
اإىل اأين تاأخذين يا اأبي؟ 
اإىل جهة الريح يا ولدي

ومن ي�شكن البيت من بعدنا يا اأبي؟ 
�شيبقى على حاله مثلما كان يا ولدي.

ويظهر االأب يف الديوان ب�صورة امللهم لل�صاعر حب االأر�ص، ويف حمايته له، كما يبدو 
ال�صاعر متعاطفًا مع اأبيه يف حياته القا�صية، وهي �صورة قدمية على هذا الديوان تظهر يف 

دواوينه االأوىل، يقول ال�صاعر مفتخراً مادحًا: )10( 
اأبي من اأ�رسة املحراث 
جُنِب ���ش��ادة  م��ن  ل 

ثانياً- الأّم:  ● 

متثل االأم يف املنت الن�صي املمتد لل�صاعر حيزاً وا�صعًا ابتداًء من ق�صيدة »اأحّن اإىل خبز 
اأمي« ولي�ص انتهاء ب�صخ�صية االأم يف الديوان مو�صوع البحث، حيث تظهر ك�صخ�صية نامية 
دائرية، ويف مواقع مرتبطة باملكان ارتباطًا روحيًا. لقد تعلق ال�صاعر باأمه، ولكنه فارقها 
قبل اأن يدرك �رّش العالقة بني االبن واأمه، وقبل اأن يفهم �رش عاداتها التي قد تبدو غريبة على 
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طفل مثله. يقول دروي�ص يف ق�صيدته »قرويون من غري �صوء«: )11( 
مل اأكن اأعرف بعد عادات اأّمي ول اأهلها

عندما جاءت ال�شاحنات من البحر.
القرية، ومل يكن بو�صعه  االإ�رشائيلية  القوات  اجتاحت  عندما  ال�صاعر �صغرياً  لقد كان 
تف�صري كثري من عادات اأمه وعالقتها االأ�رشية يقول دروي�ص يف »يوميات احلزن العادي«:)12( 
»كانت جميلة وقا�صية، تن�رش الرعب يف البيت، وحني تكون وحدها تبكي بال منا�صبة وبال 
انقطاع، وتهدهد اأختي ال�صغرية باأغاٍن م�صجّية، تذكر فيها �صوء الطالع، واحلنني اإىل اأ�صياء 
�صائعة، كاأنها مزامري بدائية، مل تذهب يومًا اإىل اأعرا�ص القرية، ولكنها اأول من يذهب اإىل 
يف  وبارعة  البكاء،  على  قادرة  الفرح،  عن  عاجزة  املجاورة  القرى  اأو  القرية،  يف  جنازة 

ال�صخرية«. 
ويف الديوان ق�صيدة بعنوان »تعاليم حورية« هي عبارة عن تداعيات حزينة ي�صتدعي 
ال�صاعر فيها مرحلته الطفولية مع اأمه، لقد فارقها قبل اأن يكرب، وقبل اأن تراه اأمام عينيها 
�صابًا م�صتعداً للزواج، رحل عنها قبل اأن تقول االأم البنها املري�ص: كيف حالك؟ اإنه ي�صتذكر 

كالمها الطيب وعملها الب�صيط يقول: )13( 
اأمي تعّد اأ�شابعي الع�رسين عن بعد

مت�ّشطني بُخ�شلة �شعرها الذهبي، تبحث يف
ثيابي الداخليِة عن ن�شاء اأجنبيات

وترفو جوربي املقطوَع – مل اأكرب على يدها
كما �شئنا اأنا وهي ... افرتْقنا عند منحدر الرخام

ولّوحت �شحب لنا، وملاعٍز يرث املكان
 )14( : )syntagmatic( ويف مو�صع اآخر من الق�صيدة ال�صابقة يقول بلغة اال�صتعارة

ما زلت اأحيا يف خ�شّمك مل تقويل ما
تقول الأم للولد املري�س.

والن�ص ذو �رشدية حزينة، اإال اأنه مل يزل يحيا يف خ�صمها واخل�صم: )البحر لكرثة مائه 
وخريه( ، خمتتمًا ق�صيدته بتاأكيده على بقاء �صورة االأم حتى الرمق االأخري من ق�صيدته اأي 

من حياته، وم�صتدعيًا اال�صم القدمي لفل�صطني )اأر�ص كنعان( يقول: )15( 
اأمي ت�شيء جنوم كنعان الأخرية

حول مراآتي
وترمي يف ق�شيدتَي الأخرية �شالها.
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لثاً- اجلّد:  ثا ●
ثمة اإ�صارات متفرقة للجد يف منت الديوان، ق�صرية، ولكنها دالة على الت�صاق ال�صاعر 
بجده، اإن ال�صاعر ي�صتدعي �صورة اجلد، وما تثريه من كوامن املكان ورائحته وانعكا�صاته 

على �صخ�صية الطفل يقول ال�صاعر: )16( 
لكنني كنت اأعرف رائحَة التبغ حول 
عباءة جِدي ورائحة القهوة الأبدّية

يف  والعمق  باالأ�صالة  تتمتع  للجد  تراثية  �صورة  ال�صابقة  االأ�صطر  يف  ال�صاعر  ير�صم 
اإنها �صورة مكانية ت�صي  الدائمة،  القدمية، ويف تبغه غري امل�صنع، وقهوته  العباءة  لبا�صه 
مبدى ح�صور املكان يف ذاكرة ال�صاعر الطفل. ويقول يف مو�صع اآخر مربزاً قوة اجلد رغم 

كرب �صنه: )17( 
ويقول اأب لبنه: كن قوياً كجّدك

ويف املو�صع الثالث تكتمل �صورة اجلد الذي ينه�ص مبكراً ليزور كرمه قبل تدمريه، 
دوحة  الكرم،  البئر،  الطفويل:  املكان  عنا�رش  معدداً  القراآن  الطفل  اجلد  تعليم  اإىل  ويلمح 

االإميان ... يقول ال�صاعر: )18( 
جّدي ينه�س من نومه، كي يجمع الأع�شاَب من كرمه 

املطموِر
حتت ال�شارع الأ�شود

علَّمني القراآن يف دوحة الإميان، �رسَق البئر
من اآدٍم جئنا ومن حواء

يف جّنة الن�شيان
يا جدي: اأنا اآخر الأحياء يف ال�شحراء فلن�شعد.

ويحن ال�صاعر اإىل �صيء من لوازم اجلّد يف �صورته املر�صومة وهي العباءة، اإنها تذكره 
ال�صاعر هذه العالقة مع �صخ�صية اجلد يف  باملكان واخلزانة واجلل�صة القروية. )19( ويوؤكد 
يومياته فيقول: »كان جدي مالكًا موفور احلال، وحني حدث ما حدث، و�صار هو حا�رشاً 
غائبًا، كان يق�صي اأيامه اأمام مكتب احلاكم الع�صكري يف انتظار ت�رشيح �صفر اإىل عكا ال 
ل�صيء اإال لريى اأر�صه من خالل نافذة �صيارة البا�ص، كان يق�صي يومه يف قراءة اجلرائد 
ويق�صي ليله يف التاأمل وا�صتعادة الذكريات وينتظر ... هو الذي رباين، وكنت اأحبه اأكرث من 
الزيتون. وكان ي�صرتي يل كتبًا من  االأر�ص واأعمار  القراءة، وم�صاحة  ... علمني جدي  اأبي 
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عكا، وياأخذين اإىل اأ�صدقائه ليفاخر بالطفل الذي يقراأ اجلريدة والكتب، ويحفظ ال�صعر القدمي، 
وال يخطئ اإال يف قراءة �صورة ي�ص. )20( 

ّدة:  رابعاً- اجل ●
يف الديوان ثالث اإ�صارات تتعلق ب�صخ�صية اجلّدة، 

االأوىل: قوله يف ق�صيدة البئر: )21( - 
وقلت للذكرى: �شالماً يا كالم اجلّدة العفوي ياأخذنا

اإىل اأيامنا البي�شاِء حتت نعا�شها.

والثانية وردت يف ق�صيدة »تعاليم حورية« هي قوله: )22( - 
ول حتنَّ اإىل عباءة جدك ال�شوداء، اأو ِر�شواِت

جّدتك الكثرية.

واالإ�صارة االأخرية ترد يف ت�صويره الدوري الطائر )23( - 
ياألف ال�شقف ك�شيف مرٍح، ياألف

حو�س احلبق اجلال�س كاجلدة يف نافذة

حني  تراثية،  واقعية  �صورة  وهي  العفوي،  ال�صعبي  بكالمها  اجلدة  �صورة  وتتجلى 
يجتمع ال�صغار يف الليل حول اجلدة التي ت�صبه حو�ص احلبق، ال�صتماع احلكايا، ويف النهار 

يتحايلون الأخذ القرو�ص منها، اإنها �صورة تعك�ص نف�صية ال�صاعر وفكره حينئذ.
�صخ�صية  هما  مروراً  ال�صاعر  عليهما  مّر  الديوان ●  يف  �شخ�شيتان  ثمة  خام�شاً: 
العّم جميل بائع التبغ واحللويات، وقد جاءت يف �صياق احلديث عن البيت واملكان االأليف 
كمعلم دال على طريق الو�صول اإليه. )24( . وال�صخ�صية االأخرى هي �صخ�صية اإ�صماعيل املغني 
رْب اأحلان عوده اأماًل  �صاحب العود. ا�صتدعاه ال�صاعر رمزاً ووعاًء ليحمله ذكرياته الغريبة عرَ

يف العودة املفقودة: يقول حتت عنوان »عود اإ�صماعيل«: )25( 
هو �شاحب العود القدمي، وجارنا يف غابة البلوط

يحمل وقته متخفياً يف زّي جمنون يغّني.

هذه املقدمة ال�رشدية الو�صفية تعطي تفا�صيل اأراها �رشورية اإنه �صاحب عود، وهو 
فنية  حيلة  اإنها  البلوط  غابة  يف  واأين؟  جمنون  ثياب  يف  متخفية  �صخ�صية  ال�صاعر،  جار 
توحي بقدرة ال�صاعر الروائية وهي اأي�صًا متهيداً لبّث روؤيا ال�صاعر وحنينه اإىل االأيام ال�صالفة. 

يقول ال�صاعر: )26( 
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اأنا الغريب، واأنت مثلي يا غريب الدار
عد يا عود باملفقود، واذبحني عليك

من الوريد اإىل الوريد
هللو يا، هللو يا

كل �شيء �شوف يبداأ من جديد

ال�صاعر ا�صتدعى هذه  اأن  اإىل  ال�صخ�صيات  اإىل القول يف احلديث عن  ويخل�ص الباحث 
ال�صخ�صيات بو�صفها جزءاً حّيًا من املكان الطفويل، و اإذا كانت الرواية ت�صف املكان و�صواًل 
للحديث عن ال�صخ�صية وديكوراً الإبراز اأحداثها، فاإن الباحث يعتقد اأن ال�صاعر قد ا�صتدعاها 
بو�صفها مرتبطة باملكان االأليف، واإْن يف جانب حمدد من جوانب هذه املقاربة مبا متثله 
ال�صخ�صيات من ارتباط باالآخر، ومبا حتمله من عنا�رش احلماية لذات ال�صاعر التجاأ اإليها 

يف وحدته وانتكا�صته.
 : ◄ )place childhood( ثانياً- بيت الطفولة

عمد ال�صاعر اإىل و�صف البيت الطفويّل بكل جزئياته وتف�صيالته بدءاً من اأدق االأ�صياء 
من مثل حبل اخلزانة حتى النافذة فالبئر، واعتمد ال�صاعر على الذهنية والذاكرة احلية يف 
ا�صتدعاء حاجيات البيت الذي تركه �صغرياً، وعاد اإليه م�صّوهًا. غري اأنه – وعلى الرغم من 
ذلك –يحمل نب�ص التاريخ الفل�صطيني، وميثل الرتاث الذي نا�صل من اأجله ال�صاعر عقوداً عدة 
منايف االأر�ص، ولي�ص هذا االأمر م�صتغربا لدى �صاعر كدروي�ص؛ فلو اأننا عّرجنا على الرواية 
الفل�صطينية ف�صنجد باحثًا يقول: »يربز يف الرواية الن�صائية الفل�صطينية البيت )التذكري( ، اأو 
ما ميكن و�صفه بذاكرة البيت، اإذ حتمل ال�صخ�صيات الروائية الفل�صطينية بيتها يف ذاكرتها، 
ارتباطها وحنينها عندما ال يعود هذا  اأينما حلت وارحتلت، ويزداد  الطفولة  �صيما بيت  ال 

البيت موجوداً« )27( .
جتربة  يعي�ص  »اإنه  االأليف  البيت  بو�صفه  ما�صيه  اأحيا  قد  ال�صاعر  اأن  الباحث  ويرى 
البيت بكل واقعيتها وحقيقتها خالل االأفكار واالأحالم، اإننا ال نعود »نعي�ص« البيت حقًا من 
اإّن ما�صيًا كاماًل  خالل �صماته الو�صعية، وال من خالل االأوقات التي تتبني فيها منافعه 

ياأتي« )28( 
والناظر اإىل الرت�صيمة يرى معامل البيت القدمي متبدية يف �صعرية مكانية اأنيقة. �صجرة 
وما  والنوافذ  املالب�ص،  وخزانة  واالأبقار،  املاعز  وحظائر  والبئر،  البيت،  اأمام  ال�صف�صاف 
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تطل عليه... و�صاأ�رشب ملحتويات املكان اأمثلة حّية وعميقة. مف�صحًا املجال للمحور الثاين 
الذي يتحدث عن بالغة الو�صف ولغة املكان.

لعل ال�شاعر قد وّفق يف ح�شن املطلع حينما �شّدر اأوىل ق�شائد الديوان بالزمة 
مكرورة هي: )29( 

اأريد ما  على  بيت  ك�رسفة  اأط��ّل 

اإن ال�رشفة العالية للبيت تعادل روؤيا ال�صاعر للم�صتقبل من خالل املا�صي البعيد،وال�رشفة  
اأعني  العالقة  اأن  اإال  الت�صبيه بعيدان هنا  اأن طريف  )vision( معنوية، ومع  ح�صّية، والروؤيا 
وجه ال�صبه عميق وممتد يتمثل يف االنتقال من احل�صي اإىل املجرد يف توليفة لغوية وو�صفية 

متناهية يف االإبداع ي�صتك�صف من خالل روؤيته الغيب انه يحمل نبوءة ال�صاعر.
 : ● )wellseme( دال البئر

البئر جزء ال يتجزاأ من مكونات البيت العربي بعامة، والفل�صطيني بخا�صة؛ اإذ ال غنى 
للبيوت القروية عن وجود املاء لظروف احلياة ال�صعبة يف الزمن القدمي. واأول مقطع �صعري 

يطالعنا يف القراءة قول ال�صاعر: )30( 
جتف ل  له:  ويقول  بئره  من  املاء  ي�شحب  اأبي 

اإن العالقة بني البئر واالأب عالقة اجل�صد بالروح، وقد وفق ال�صاعر عندما عرب عن هذه 
اإليه ) بئره( بئر + الهاء وهما كال�صيء الواحد. وترد مفردة  العالقة بامل�صاف وامل�صاف 
البئر يف �صياق رحلة اخلروج مع االأب من الربوة اإىل لبنان، ويوؤكد ال�صاعر اأن االإن�صان عندما 

يرحل عن املكان الذي يحب يرتك اآثاره هناك يقول دروي�ص: )31( 
يا اأبي خّفف القول عني

تركت النوافَذ مفتوحًة لهديل احلمام
تركت على حافة البئر وجهي ...

رحل ال�صاعر مع اأبيه مكرهًا، ولكنه ترك وجهه )�صورته( على حافة البئر لريى وجهه 
يف مائه العذب، داللة على تر�صخه يف املكان. والبئر معلم دال على البيت الطفويّل كغريه 

من املعامل، يقول ال�صاعر: )32(
ال��ب��ي��ت  ب����اح����ة  ويف 
وح�شان و�شف�شافة  بئرٌ 
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واملعنى ذاته يرد يف �صياق التعرف على البيت من خالل دال البئر، ولكن بلغة �صعرية 
اأكرث نب�صًا وحيوية، يقول ال�صاعر: )33( 

ال�شيف. يف  القرويات  �شينتظر  بئر  اأي  ويف  ال�شحاب،  خّط  اأع��رف 

لقد عرف ال�صاعر البيت بعمق وخربة عقلية بحيث ي�صتطيع اأن ي�صيم �صري خط ال�صحاب، 
ويف اأي بئر �صي�صقط حمولته، لتنتظره القرويات فيمالأن جرارهن. ويتوقف الباحث مليًا عند 
اإ�صارية  اأو�صع تنطلق بلغة  ق�صيدة البئر. حيث ينفتح دال البئر يف الق�صيدة على ف�صاءات 
اأبدع، فهي اأواًل: البئر احلقيقية القدمية املمتلئة باملاء ،ويف هذا ا�صتح�صار للمكان الذي هو 

م�صدر املاء يقول ال�صاعر: )34( 
�شماًء امتالأت  رمبا  القدمية  بالبئر  لأم��رّ  غائماً  يوماً  اأختار 

واملق�صود بال�صماء هنا املاء »جماز مر�صل عالقته املكانية«. وهي ثانيًا: البئر الرمزية 
)م�صدر االإلهام ال�صعري( التي تفي�ص باملعنى يقول: )35( 

الراعي اأمثولة  وعن  املعنى،  عن  فا�شت  رمبا 

الن�ص  يعدل من معنى  ال�صاعر  لكن  اإخوته،  األقاه  النبي حني  يو�صف  بئر  ثالثًا:  وهي 
القراآين، فهذه البئر مل ت�صهد بعد ق�صة يو�صف مع اإخوته الأنها بئر القرية امل�صاملة يقول:)36( 

اأعرف اأنني �شاأعود حياً، بعد �شاعات من البئر
التي مل األق فيها يو�شفاً اأو خوف اإخوته من الأ�شداء

وهي رابعًا: البئر االأنثى املمتلئة حيوية وجن�صية يقول ال�صاعر: )37( 
كن اأخي، واذهب معي لن�شيح بالبئر القدمية

رمبا امتالأت كاأنثى بال�شماء

وهي اأخرياً �صورة لذات الطفل تتنا�ص بوجه اأو باآخر مع البئر االأوىل جلربا اإبراهيم 
جربا يف �صريته الذاتية )البئر االأوىل( يقول: )38( 

ورمبا فا�شت عن املعنى وعما �شوف يحدث يف
انتظار ولدتي من بئرَي الأوىل �شن�رسب حفنة من مائها.

وثمة لفتة جميلة اإن ال�صمري امل�صتخدم يف الق�صيدة بعامة هو �صمري املتكلم املفرد 
�صمري  اإىل  ينتقل  االأخري  املقطع  يف  ال�صاعر  اأن  غري  والدتي(  اختار،  اأنني،  )اأعرف،  )اأنا(  
ال�صاعر ودقة ت�صويره، وقدرته على  ، وهذا من لطائف  )�صن�رشب(  اجلمع )نحن( يف كلمة 
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االنتقال من بوؤرة الذات املفردة اإىل الذات اجلمعية، اإنها البئر – فل�صطني القدمية –، ويدل 
ينجح  »وال  هالل:  غنيمي  حممد  الدكتور  يقول  عنده،  ال�صعرية  التجربة  ا�صتعالء  على  هذا 
ال�صاعر يف التعبري عن جتربته حتى ي�صرّي اأفكاره الذاتية مو�صوعية، باأن يجعلها مو�صوع 

تاأمله«)39(.
 : ● )key seme( داّل امِلفتاح

ومن حمتويات البيت الطفويل االأدوات، وهي من الدوال التي تعد من متعلقات البيت 
املغلق من مثل: املفتاح، واخلزائن اليدوية، والنوافذ، واحلظائر، والطبق اخليزراين، واالأبواب 
التي ت�صري اإىل احلالة االجتماعية واالقت�صادية التي كانت تعي�صها االأ�رشة الفل�صطينية اإبان 
النك�صة فاخلزائن اليدوية، واحلظائر امل�صنوعة يدويًا، هي من �صمات البيت الفل�صطيني الذي 
)املفتاح(  وي�صكل  اآنذاك.  اأ�رشته  مع  يعي�صها  ال�صاعر  كان  التي  والعفوية  بالب�صاطة  يت�صم 
موتيفًا نف�صيًا واإن�صانيًا للفل�صطيني، يدل على مدى ارتباطه باملكان، ويعرب دروي�ص عن هذا 

املعنى بقوله وا�صفًا اأباه: )40( 
حت�ّش�َس مفتاَحه مثلما يتح�ّش�ُس

اأع�شاءه واطماأّن

واملعادلة االآتية تدل على اأن: 
املفتاح- عن�رش مادي ____ ي�صبح نف�صيًا ____ الع�صو اجلارحة. - 

وجود املفتاح = الطماأنينة. - 

غياب املفتاح = القلق. - 

 : ● )coffee seme( دال القهوة
هامًا  موؤ�رشاً  »ي�صكالن  فهما  وامل�رشب(  املاأكل  اأدوات   ( اأي�صًا  البيت  متعلقات  ومن 
بالن�صبة اإىل الطبقة االجتماعية و اإىل مزاج ال�صخ�صيات املختلفة وطبيعتها« )41( ومن ذلك 

و�صف ال�صاعر للقهوة، يقول ال�صاعر: )42( 
لكنني كنت اأعرف رائحة التبغ حول عباءة جدي

ورائحة القهوة الأبدية.

�صفة  تكون  اأن  التاأويل  ويحتمل  باالأبدية،  القهوة  رائحة  اأو  القهوة  ال�صاعر  ي�صف 
االأبدية ملتب�صة بالرائحة لنفوذها وانت�صارها، واإّما اأن تكون القهوة هي املو�صوفة باالأبدية. 
وبخا�صة اأن مفردة )االأبدّية( مل ُت�صّكل يف الديوان، وهكذا ت�صمح لنا التفكيكية بتعدد القراءة، 
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وال تعرتف بوحدة املعنى ومركزيته. واالإ�صارة الثانية للقهوة تظهر يف قول ال�صاعر: )43( 
لنا حلم واحد: اأن ميرّ الهواء

�شديقاً، وين�رس رائحة القهوة العربية
فوق التالل املحيطة بال�شيف والغرباء.

لقد اأ�صبح حلم ال�صاعر خمتزاًل ب�صيء واحد هو نفاذ رائحة القهوة اإىل الغرباء، ورائحة 
القهوة هنا رمز النت�صار االأ�صالة العربية يف االأعداء املرموز لهم بالغرباء. 

ال�صاعر  و�صف  فقد  دروي�ص  لدى  عالية  مزاجية  على  يدل  القهوة  ال�صاعر  و�صف  اإن 
النب  اإن رائحة  اإىل املطبخ ل�صنع فنجان قهوة،  الو�صول  لبنان يف  اجتياح  اإبان  معاناته 
هنا جغرافيا وتاريخ يقول: »الأن القهوة، فنجان القهوة هي مراآة اليد ... فالقهوة هي القراءة 

العلنية لكتاب النف�ص املفتوح، وال�صاحرة الكا�صفة ملا يحمله النهار من اأ�رشار «. )44( 
 : ● )horse seme( دال احل�شان

اأي�صًا )حيوان املكان( ومنه احل�صان ولعل اختيار ال�صاعر لعنوان  ومن معامل البيت 
ديوانه »ملاذا تركت احل�صان وحيداً« خلري دليل على ارتباطية ال�صاعر باخليل وباملكان يف 

توا�صج متداخل، فاحل�صان يوؤن�ص البيت وهو يعد- بذلك- اأحد �صكانه، يقول: )45( 
ملاذا تركت احل�شان وحيداً 
لكي يوؤن�س البيت يا ولدي 

فالبيوت متوت اإذا غاب �شكانها 

وعالقة العربي باحل�صان عالقة اإن�صانية، وما خيل عنرتة العب�صّي عنا ببعيد حينما 
قال خماطبًا مهره: )46( 

وقلت ملهري والقنا يقرع القنا تنّبه وكن م�شتيقظاً غري ناع��ِس
فجاوبني مهري الكرمي وقال يل اأنا من جياد اخليل كن اأنت فار�شي

البيت  متعلقات  االأليف، ومن  البيت  تربى يف  التي  االأليفة  احليوانات  فاحل�صان من 
واخلروب،  كال�صف�صاف،  بالبيت  حتيط  التي  واالأ�صجار  والنباتات  االأزهار  الطفويل 
النباتات الربية  اإن مدلول هذه  وال�صنديان، واملريمية، والفرفحينة، واخلبيزة، واليا�صمني. 
التي يعرفها جّل الفل�صطينيني، وتكاد ال تخلو منها البيوت اأقول ال تخلو من مدلول وجودي 
يوؤدي اإىل تالحم االإن�صان باملكان. بل لعل ال�صاعر قد ارتقى بهذا الوجود باأن جعل من نف�صه 

وذاته جزءاً من نباتات املكان االأليف، يقول دروي�ص: )47( 
املريمّية خ�شلة  م��ن  ال��ب��ي��ت  اأع����رف 
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ويف مو�صع اآخر يقول: )48( 
مثلما اأعرف الدرب اأعرفه

يا�شمني يطوق بوابة من حديد
وعّباد �شم�س يحدق يف ما وراء املكان

ولعل فيما �صبق من مقاطع �صعرية اإ�صارات واإملاحات لهذا اجلانب من الو�صف املكاين 
ومدى انعكا�صه على ذات ال�صاعر.

اأو مبحتوياته.  بنا�صه،  �صواًء فيما يتعلق  الطفويّل  اأمر و�صف املكان  ومهما يكن من 
فقد بني الباحث عنا�رش املنزل الطفويّل من خالل املقاربة املو�صوعية عن متعلقاته مربزاً 
تو�صيفاته املادية، واأبعاده النف�صية واالجتماعية والفكرية ومدى انعكا�صه على ذات ال�صاعر 
يف تداعياته الالواعية )unconscious( ، واأ�صري هنا اإىل ما قاله ال�صاعر يف يومياته حينما 
جلاأ اإىل تذّكر املكان قائاًل: »وعلى الطريق من دير االأ�صد اإىل عكا تقف الربوة على اله�صبة 
اإياها. مل تدلني عليها الالئحة التي حتمل ا�صمًا اآخر، دلتني عليها �صجرة اخلروب ال�صخمة 
التي بداأت منها البحث عن اأمي قبل �صنتني، ودلتني عليها حبات قلبي التي اكتنزت باملطر 
اإنه اأ�صالع  اأي�صًا، وال ال�صجر �صجر  اإنه حالة نف�صية  واحلنني. لي�ص املكان م�صاحة فح�صب، 

الطفولة«. )49( 
اإن ا�صتق�صاء ال�صاعر ملفردات البيت الطفويل هو ا�صتق�صاء لدواخل ال�صاعر، وقد ك�صف 
هذا اال�صتق�صاء »عن �صعة املخيلة ال�صعرية وهي جتمع يف اأبعادها كونًا مت�صعًا يعطي يف 
اأعماق دالالته معنى ح�صيًا بالطبيعة واملا�صي، بالعام واخلا�ص« )50( ، واإن متيز البيت 
االجتماعي  البعدين  عك�ص  اأنه  اإال  ديكوراً  االأّويل  تو�صيفه  يف  فاأ�صبح  الفيزيائي  بالبعد 
اأ�صد على ال�صاعر من االأ�صياء ذاتها لقد »كان هذا الديكور  والنف�صي لل�صاعر، ووقع االأ�صياء 
ت�صكن  التي  لل�صخ�صية  بدياًل  كانت  الدار  اأثاث يف  لالإن�صان، كل حائط، وكل قطعة  �صورة 

الدار«. )51( 
وا�صتكمااًل للمكان وتو�صيفاته وانعكا�صاته يجيب الباحث عن �صوؤال مفرت�ص ابتداًء، 
مل يلجاأ �صاعر مثل دروي�ص اإىل مرحلة الطفولة، وي�صف املكان الطفويل االأليف؟ اإنه ت�صاوؤل 

م�رشوع يثري اإ�صكاالت عديدة.
هل هي حيلة فنية؟  - 

هل هي نوع من كتابة ال�صرية الذاتية الطفولية �صعراً؟  - 

هل يرجع ال�صبب اإىل حب الذات، وبخا�صة اأنه مل ينجب طفاًل يحمل ا�صمه، فخلق من  - 
ذاته احلا�رشة طفاًل �صغرياً؟ 
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هل هي �صهادة حية على جيل �صابق ي�صجل ويوثق؟  - 

هل يرجع ال�صبب اإىل االنتكا�ص من الواقع والت�صادم معه؟  - 

اإىل ال�رشاع  الرئي�ص واملركزي يعود  ال�صبب  اأن  الباحث يعتقد  اأن  كل ذلك ممكن غري 
والتوتر  واالإحباط  بالياأ�ص  واإح�صا�صه  فل�صطني،  اأر�ص  اإىل  عودته  بعد  ال�صاعر  عا�صه  الذي 
الناجت من ذكريات موؤ�صفة، لقد كان ا�صتدعاء الطفل يف ال�صاعر، واال�صتنجاد مبركز احلماية 

وهو املا�صي بكل حيثياته هو الداعي وراء ذلك النهو�ص.
لقد �صلك ال�صاعر لتخفي�ص هذه التوترات، والدفاع عن وجوده وانتمائه حياًل دفاعية 
دافع بها عن االأنا امله�صمة املمتلئة اغرتابًا، ويرى الباحث اأن دروي�ص مل ينكفئ ومل ين�صحب 
بل وظف اآلية دفاعية اأقرها )فرويد( وهي النكو�ص وهي »حالة دفاعية ال �صعورية يرتد 
بوا�صطتها ال�صخ�ص اإىل مراحل �صابقة من النمو حيث ينك�ص ال�صخ�ص اإىل مناذج من ال�صلوك 
مثل  اآليات  وظف  فقد  وكذلك   ،  )52( احلايل«  عمره  تنا�صب  ال  التي  البدائية  الت�رشفات  اأو 
الت�صعيد )53( ، والّت�صامي )54( ليعرث على ذاته من خالل و�صف املكان االأليف، ولعل ذلك 

يظهر من خالل التحليل اللغوي للمكان الذي �صنعاجله يف املحور الثاين من هذا البحث.

 : )Aesthetics Place( احملور الثاني- جالياّت املكان
اإن ثنائية ال�صكل وامل�صمون من الق�صايا امل�صكلة يف النقد احلديث، وتبدت انعكا�صاتها 
الواقعية واجلمالية، وال�صكلية والبنيوية... مما يحتم على  النقدية املختلفة؛  على املدار�ص 
الن�ص  جماليات  عن  الك�صف  يف  التاأويل  يحتملها  التي  اللغوية  طاقته  يفرغ  اأن  الدار�ص 
ال�صعري كما تقف الذائقة النقدية �صاهدة على مثل هذه الطاقة و�صواًل اإىل ال�صعرية. يقول 

دروي�ص يف ديوان: »اأحد ع�رش كوكبا«: )55( 
املكان مديح  يف  األفاظنا  اآخ��َر  �شنفرُغ 

نقطة  اأوج  يف  ويلتقيان  الن�ص،  على  اللغة  اإحداثيات  ال�صابق  ال�صعري  املقطع  يحمل 
املعاين  لتوليد  وجماليًا  لغويًا  مركزاً  االإبداعي  الن�ص  يف  املكان  بنية  تعّد  »اإذ  جمالية 

املتجددة البعيدة كل البعد عن االأو�صاف ال�صطحية«. )56( 
وتقوم املدر�صة اجلمالية على تفكيك بنية ال�صكل، واجلمال نوعان: مو�صوعي، وفني. 
ال�صاعر قد  اأن  ويتمثل اجلمال املو�صوعي هنا يف املكان الطفويل وهو جمال ن�صبي، غري 
ال�صاعر على  الذي يتمثل يف قدرة  الفني  يحوله مطلقًا ومثاليًا. واملعّول عليه هو اجلمال 
معر�ص  يف  احلديث«  االأدبي  »النقد  كتاب  �صاحب  يقول  املو�صوعي.  اجلمال  عن  التعبري 
اإىل  يلجاأ  ال  لوحته،  الر�صام  يختار  اجلمالية: »حني  والفل�صفة  املثالية  النظرية  حديثه عن 
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اأجمل االأ�صياء يف الطبيعة لري�صمه ولكنه يلجاأ اإىل ما يالئم منظره ومو�صوعه؛ فقد ي�صور 
يف لوحته �صجرة ال�صنديانة مثاًل، ويرتك الورود، والورود يف الطبيعة اأجمل من ال�صنديانة، 
ولكن ال�صنديانة يف لوحته اأجمل ملالءمتها، ويقا�ص على ذلك الت�صبيهات وال�صور يف االأدب، 
ال تختار على اأ�صا�ص جمالها يف ذاتها، ولكن ملا يتطلبه موقعها من جملة العمل االأدبي«)57(.

وبو�صع الباحث اأن يتلم�ص طرق التج�صيد اللغوي للمكان، و�صواًل اإىل ال�صورة املكانية يف 
عدة عنوانات ت�صلح اأن تكون مدخاًل عامًا لدرا�صة ظاهرة املكان يف �صعر دروي�ص.

 : ◄ )diagnostic( اأولً- الأن�شنة
تبدو  بحيث  االأ�صياء  على  الدرامية  واحلركة  الروح  اإ�صفاء  الرمزية  خ�صائ�ص  من 
�صاخ�صة حت�ّص وت�صعر، وكاأنها اإن�صان، والطبيعة جمال ف�صيح لهذه املعاين املتوالدة. يقول 

ال�صاعر يف معر�ص حديثه عن والدته وعالقته باملكان: )58( 
كان املكان معداً ملولده: تلّة من رياحني اأجداده

تتلّفُت �رسقاً وغرباً. وزيتونٌة قرب زيتونٍة يف امل�شاحف
ُتعلي �شطوح اللغة.

يف التاأويل البالغي تنك�رش اللغة املعيارية نحو اال�صتعارية والرمزية؛ فالتلة تتلفت، 
والزيتونة تعلي �صطوح اللغة. وامل�صتعار له )التلة( يكت�صب من امل�صتعار منه )االإن�صان( �صفته 
لتدل على اأن�صنة الطبيعة. واملنطقي اأن االإن�صان هو من يتلفت يف االجتاهني املت�صادين، 
ولكن قدرة ال�صاعر جتعل من الالمنطقي )وهو هنا تلفت التلة( منطقيًا، وقد اأطلق النقاد على 
هذه التقنية م�صطلح )الفجوة( )gap( ، اأو )م�صافة التوتر( التي هي من خ�صائ�ص ال�صعرية، 
يقول ناقد: »اإن الفجوة: م�صافة التوتر تتحقق على م�صتويني: امل�صتوى الروؤيوي الذي يتناول 
البنى ال�صعرية اأو الت�صورية اأو االأيديولوجية، وامل�صتوى الل�صاين ال�رشف الذي يتناول البنى 

اللغوية اإنه يتناول – اخت�صاراً- كل ما ي�صكل روؤيا العامل« )59( .
ويف الق�صيدة ال�صابقة ي�صتدعي ال�صاعر دال ) البئر( يف حوارية مع االأب قائاًل: )60( 

اأبي ي�شحب املاء من بئره ويقول
له: ل جتف، وياأخذين من يدي لأرى كيف
اأكرب كالفرفحينة اأم�شي على حافة البئر.

متار�ص اللغة ال�صعرية هنا �صلطتها على املتلقي ) الناقد( كما ياأتي: 
بئره  البئر + ال�صمري العائد على االأب  م�صاف وم�صاف اإليه 

فعالقة  �صورها؛  اأبهى  يف  و�صاحبه  املكان  بني  العالقة  يجّلي  اللغوي  والرتكيب 
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امل�صايفة جاءت ال لتفيد التعريف فقط، فهذا �صاأن النحوي، ولكنها جاءت لت�صري اإىل العالقة 
االإن�صانية بني االأب والبئر، فهي عالقة احتاد وجتاذب واندغام، واللفتة االأخرى تكمن يف 
خماطبة البئر: )ال جتف( . وتقف اللغة ال�صاعرية �صاخمة لتكّفر عن ال�صاعر خطيئته يف هجره 

املكان واإن مكرهًا. وكاأن البئر تعي ما يقول �صاحبها اإنها تعقل كاالإن�صان. 
امل�صبه  ت�صبيهي:  بيان  وثمة  كالفرفحينة.  اأكرب  الأرى كيف  قوله:  االأجمل يف  واللفتة 
ال�صمري امل�صتكن يف الفعل، يعود على ال�صاعر، وامل�صبه به الفرفحينة وهو نبات بري يوؤكل، 

واالأداة الكاف.
الطفل  ال�صاعر  لرت�صم عالقة  اللغة  ت�صتعلي  الت�صبيه؟  ال�صبه بني طريف  ما وجه  ولكن 
النامي بنبات االأر�ص النامي، اإن منو )الفرفحينة( منو طبيعي يف االأغلب ال يحتاج لالعتناء 
وال�صقاية واحلرث، بل تنتجه االأر�ص وهو جزء من مكوناتها. وال�صاعر كذلك. يكرب برعاية 
اأن ال�صاعر ا�صتخدم الفعل )اأرى( ب�صيغة املتكلم. في�صبح  االأر�ص التي ولدته. ومن الالفت 

الرائي واملرئّي هنا واحداً.
االمتزاج  »هذا  اأن  وتدل على  للمكان  ال�صاعر  روؤيا  املتكررة جت�صد  ال�صور  ومثل هذه 
بروحية االأ�صياء مل يتم بروؤية مثالية غلب عليها اإح�صا�ص فطري غيبي قدري، بل تتم بروؤية 
معاي�صة منفعلة جلانبها الذاتي عمق وا�صح، وملوروثها امليثولوجي ارتباط حياتي«. )61( 
اإن هذه ال�صورة ومثيالتها واأخواتها �صور تقع �صمن ارتباطية انفعالية مع االأر�ص، 
وتوؤكد ت�صبث الذات بهوّيتها.اإّن »اإدراك االإن�صان للمكان مبا�رش وحّي، و�رشاعه معه ما هو 

اإال تاأكيد لذاته، وتاأ�صيل لهويته« )62( .
 : ◄ )concretization( ثانيًا- التج�صيد

حماوالت  من  بالرغم  البقاء-  يف  املكان  قوة  جت�ّصد  التي  التعبريية  املالمح  ومن 
الطم�ص والت�صويه- املقطع ال�صعري االآتي حيث يقول ال�صاعر: )63( 

مل تكن للمكان م�شامري اأقوى من الزنزخلْت
عندما جاءت ال�شاحنات من البحر، كّنا

نهيئ وجبة اأبقارنا يف حظائرها، ونرتِّب
اأيامنا يف خزائَن من �شغلنا اليدوّي

ونخطب ودَّ احل�شان.

تتفكك بنية اللغة ال�صعرية اإىل �صور مكانّية مرتبطة ببنية ذات داللة موجبة، ويق�صد 
بذلك »العن�رش املكاين، اأو املفردة املكانية التي جاءت يف �صياق �صعري لتدل على مكان 

األيف اأو املكان الذي نحبه، ونتطلع اإىل حتقيقه اأو عودته«. )64( 
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اأولها: الزنزخلت يثبت املكان كامل�صامري. فالذي يثبت املكان جذور الزنزخلت وهي 
اأقوى من امل�صامري احلديدية وهنا تفعل اللغة فعلها يف تبادل ال�صفات بني مكونات املكان 

)ال�صجر( وبني مكونات املادة خارج املكان )امل�صامري( .
ثانيها: »نرتب اأيامنا« وهو هنا جماز مر�صل عالقته الزمانية واملق�صود نرتب اأعمال 
الب�صيطة. والالفت هو  اليدوية  اأدوات ومالب�ص تو�صع يف اخلزائن  يومنا وما نحتاجه من 
ا�صتقرار الزمن يف حياة االأ�رشة، وكاأن االأيام تخ�صع للرتتيب ودورة الزمن م�صيطر عليها، 

ومل يك �صيء يعكر هذا اجلّو الرومان�صي �صوى قدوم ال�صاحنات من البحر. 
يف  احلميمية  بالعالقة  توحي  جاهزة  �صعرية  جملة  احل�صان«  ود  »ونخطب  ثالثها: 

الداللة اللغوية فت�صبح املعادلة كاالآتي: 
نخطب ود الفتاة حقيقة لغوية 

نخطب ود احل�صان عالقة جمازية 
اأن يرتدد ذكر احل�صان يف  ولي�ص غريبًا  البيت،  اأهل  الود مع  قيمة  واحل�صان يحمل 

الديوان بظالله ومرتادفاته مرات عديدة يف مواقع تعبريية.
ويريد الباحث من خالل هذا التو�شيف اأن يوؤكد حقيقتني: 

االنتماء  وحتقيق  اغرتابها،  بعد  عليها  والعثور  املكان،  يف  الذات  جت�صيد  االأوىل:  - 
والهوية »اإن ما يكمن يف املكان الفريد املتميز هو تلك اخل�صائ�ص التي تعمل على تن�صيط 

التعبريات الرمزية عن الذات، وعن ذكريات هذه الذات وطموحاتها وخياالتها« )65( . 
الذات فلو قمنا بتجميع ال�صور  والثانية: تفجري قدرات اللغة يف ت�صكيل املكان –  -
املوؤولة �صابقًا يف �صياق �صعري مت�صل ومتحد �صكاًل وم�صمونًا حل�صلنا على �صورة مكانية 
التداعيات ت�صكل ما يدعى بوحدة  »تقدم تداعيات متعددة مرتبطة بفعل ما وهذه  مركبة 

اجلزئيات يف النهاية«. )66( 
 : ◄ )sub- text( ثالثاً- الن�س الغائب

ي�صري املفهوم العام اإىل ا�صتدعاء ال�صاعر ن�صو�صًاُ �صابقة اأو معا�رشة، مما يحتم على 
املتلقي النموذج اأن يرجع اإىل الن�صو�ص احلقيقية بكل حمايثاتها، فهو جزء من التنا�ص، 
وامل�صكوت عنه فرع عليه، وتوظيف الرتاث منه اأي�صًا: »والن�ص الغائب م�صطلح نقدي جديد 
باالأعمال  عالقته  يف  يدرك  االأدبي  العمل  اأن  وعنى  اجلديدة،  النقدية  االجتاهات  يف  ظهر 
�صابقة  لن�صو�ص  ت�صكيل  والن�ص  االآخرين،  بكلمات  مليء  عامل  يف  ينمو  فاالأدب  االأخرى 
اإن�صانية  وال�صاعر دروي�ص �صاحب جتربة   )67( ب�صكل جديد«.  اأعيدت �صياغتها  ومعا�رشة، 
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ممتدة، وقراءات متنوعة، انحلت يف الن�ص الدروي�صي بعامة ويف الديوان بخا�صة. ويوظف 
ال�صاعر تقنية االمت�صا�ص يف الن�ص الديني بقوله: )68( 

�شبع �شنابل بني يدّي
ويف كل �شنبلة

ينبت احلقل حقالً من القمح

وامل�صكوت عنه يف الن�ص ال�صعري قوله تعاىل: {مثل الذين ينفقون اأموالهم يف �صبيل 
اهلل كمثل حبة اأنبتت �صبع �صنابل ، يف كل �صنبلة مائة حبة ...}. )69( ولو عقدنا مقارنة بني 

الن�شني – اإن جاز ذلك – لنتج عندنا ما ياأتي: 
اختالف امل�صمون يف الن�صني، فالن�ص القراآين يتحدث عن االإنفاق يف �صبيل اهلل  - 

ودروي�ص ال عالقة له بهذا امل�صمون، اإذ اأراد الرمزية يف التعبري وهو تعبري وطني.
للداللة على اأ�صل الت�صعيف فيما مل  اللغة: نرى اأن القراآن ا�صتخدم لفظ )احلّبة( –  -

يتطرق دروي�ص لذلك، ووظف لفظ احلقل بو�صفه عن�رشا من عنا�رش املكان.
 – املكان  - اإنه  و�صيجة  عالقة  بال�صاعر  ال�صنابل  وعدد  بال�صنابل  املكان  عالقة 
الن�ص  يك�صب  مما  اآنذاك،  الرئي�ص  البلد  قوت  هو  والقمح  القمح.  فيه  يزرع  الذي  )االأر�ص( 

ال�صعري وظيفة اجتماعية ونف�صية.
اأّما عن عدد ال�صنابل فاإنها تتوافق اأواًل مع عدد �صنابل الن�ص القراآين »�صبع �صنابل« - 

وهي رمز لعمر ال�صاعر اآنذاك عندما ترك الربوة مهاجراً اإىل لبنان برفقة اأبيه.
ويقول ال�صاعر )70( : 

وزيتونة قرب زيتونة يف امل�شاحف
ُتعلي �شطوح اللغة

الفل�صطينية.  اجلغرافيا  يف  املزروعة  احلقيقية  زيتونتان:  اأي�صًا  الن�ص  يف  والزيتونة 
والزيتونة الرمزية املقد�صة يف القراآن.

وبذا تت�صكل التعادلية الفنية بني الزيتونتني، ويريد دروي�ص هنا اأن ي�صقط �صفة التقدي�ص 
على زيتونة املكان، لقد �صكت ال�صاعر هنا عن الن�ص القراآين ليف�صح لذاكرة القارئ اأن ميالأ 
ما تركه من فجوات يف الن�ص. قال تعاىل: {مثل نوره كم�صكاة فيها م�صبح امل�صباح يف 
الزجاجة كاأنها كوكب درّي يوقد من �صجرة مباركة زيتونة ال �رشقية وال غربية  زجاجة 
تعطي  التي  هي  املقد�صة  الزيتونة  ،وهذه   )71( نار...}.  مت�ص�صه  مل  ولو  ي�صيء  زيتها  يكاد 
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القيمة للغة ال�صعرية يف مدح االأر�ص .والن�ص ذاته تكرر يف مقطع اآخر يقول فيه: )72( 
واأبي حتَت يحمل زيتونة عمرها األف عام

فال هي �رسقّية ول هي غربّية

ومن الن�صو�ص املاثلة التي يتنا�ص معها دروي�ص دينيًا ق�صة الغراب وهابيل. واأقتب�ص 
هنا االأ�صطر ال�صعرية من ق�صيدة »حربالغراب« يقول ال�صاعر: )73( 

يل خلوة يف ليل �شوتك
خطاي على خطاي فكن اأخي الثاين

اأنا هابيل يرجعني الرتاب اإليك خروباً لتجل�س
اأنا اأنت يف الكلمات

اإن  الذاكرة والذائقة معًا؛  االأولنّي تثري  الغراب مع االأخوين  ال�صاعر ق�صة  ا�صتدعاء  اإن 
اأ�صقائه حينما تركوه نهب  الفل�صطينية التي تعر�ص لها من قبل  ال�صاعر يعرب عن املاأ�صاة 
االحتالل االإ�رشائيلي، فال�صاعر يتوّحد مع هابيل الطيب )املقتول( ومع الغراب احلكيم الذي 
دفنه يف وح�صة اخلروب. ويقفل ال�صاعر هذا الن�ص با�صتدعاء الن�ص القراآين الذي ي�رشد ق�صة 
الغراب قائال )74( : وي�صيئك القراآن: {فبعث اهلل غرابا يبحث يف االأر�ص لرييه كيف يواري 
�صوءة اأخيه قال: يا ويلتى اأعجزت اأن اأكون مثل هذا الغراب}. »وهكذا يبدو الن�ص الغائب 
مكّونًا رئي�صا للن�ص املاثل، ذلك اأن الن�ص املاثل مل ين�صاأ من ال �صيء، واإمنا تغذى جنينيًا 

بدم غريه«. )75( 
 ◄ ثالثاً- الإيقاع واأثره يف جتليات املكان: 

 )The Rhythm And Its Effect in Revelation of The Place(

يحتاج هذا الق�صم اإىل جمهود ممتد يقراأ اإرث ال�صاعر كله بو�صفه متنًا واحداً مت�صاًل، 
والذي يهمنا هنا هو اإيقاع اللغة ال�صعرية واأثرها يف جتليات املكان الطفويل. وعلى الرغم 
من ال�صكل ال�صعري احلديث الذي حتلل فيه ال�صاعر العربي من بع�ص قيود الق�صيدة التقليدية 
كالقافية املوحدة، والت�رشيع، ووحدة البيت وعدد التفعيالت، فاإّن اأن ال�شاعر دروي�س ظل 

مم�شكاً بعنان الإيقاع املو�شيقي من خالل امل�شارب الآتية: 
وخطة ال�صاعر يف هذا  القافية املتجاوبة: ويتبدى ذلك يف معظم ق�صائد الديوان –  ●
اأن يبداأ ق�صيدته بقافية تنتهي بروي معني. ثم ينهمك �صعريًا باالأ�صطر التي تليه  امل�رشب 
غري عابئ بالروّي االأول. فاإذا ما اأح�ص اأن �صلك االإيقاع املو�صيقي �صينفرط منه تدارك ذلك 

وعاد على جن�ص الروّي االأول، وهذا ديدنه يف جّل ق�صائد الديوان.
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ال�صاعر  يبني  املعلقات«  اأجل  من  »قافية  ق�صيدته  ففي  االآتي:  باملثل  هنا  ونكتفي 
ولكّنه  الداخلية،  االأ�صطر  يف  القوايف  ينّوع  ثم  بال�صم،  امل�صبعة  الالم  روي  على  ق�صيدته 

�رشعان ما يعود اإىل روّي الالم حتى يتما�صك النغم املو�صيقي يقول ال�صاعر: )76( 
ما دلني اأحٌد علّي، اأنا الدليل، اأنا الدليُل

اإيّل بني البحر وال�شحراء، من لغتي ولدُت
على طريق الهند بني قبيلتني �شغريتني عليهما

قمر الديانات القدمية، وال�شالم امل�شتحيُل
وعليهما اأن حتفظا فلَك اجلوار الفار�شي

وهاج�َس الروم الكبري ليهبط الزمن الثقيُل.

فدوال )الدليل، امل�صتحيل، الثقيل( تتجاوب اأنغامها عرب مقطع الن�ص ال�صعري.
اأو  تامًا،  �صعريًا  اأو �صطراً  �صعريًا كاماًل  الالزمة املتكررة: حني يعيد علينا مقطعًا  ● 

كلمة يف كل الق�صيدة. من مثل ق�صيدة »اأرى �صبحي قادمًا من بعيد«: )77( 
اأريد. ما  عل�ى  بيت  ك�ش�رفة  اأط��ّل 

مقاطع  كل  يف  مو�صيقية  الزمة  وجعلها  نف�صها  بال�صيغة  مرات  خم�ص  كررها  حيث 
ال�صامع  اأذن  لدى  املتوحد  االإيقاع  ي�صتجلب  وهذا  اأي�صًا.  ق�صيدته  بها  واأنهى  الق�صيدة. 
واملتلقي. وميكن يف هذا االإطار االإ�صارة اإىل ق�صيدتي »ُعود اإ�شماعيل« فهو يكرر املقطع 
ال�صعري كاماًل، وينهي به ق�صيدته حمتفظًا بخيط متما�صك ي�صعف القارئ يف التقاط البوؤرة 
االإيقاعية املوحدة. وميكن اال�صت�صهاد اأي�صا بق�صيدة »متارين اأوىل على جيتارة اإ�شبانية« 

)78( حيث كرر كلمة )جيتارتان( �صبع مرات ب�صيغة املثنى ال�صاكن النون.

اجلنا�ص ال�صوتي الناق�ص: الذي يعتمد على تكرير بع�ص املفردات املختلفة املعنى  ● 

مع تغيري طفيف على احلركات واالأ�صوات، مثل قوله: )79( 
الليل اآخر  يف  اخليل  اأ�رسجوا  ولكنهم 

فاخليل والليل مفردتان تتفقان يف معظم احلروف، حيث يبقى النغم املو�صيقي مرتدداً 
عرب �صوت الالم، وقوله: )80( 

ومل نكن يف الظل اإل �شاهدين �شحيتني
ق�شيدتني – ق�شريتني عن الطبيعة ريثما ينهي وليمته اخلراب.
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فالعالقة بني )ق�صيدتني، ق�صريتني( عالقة جتان�ص �صوتي الذي اأعطى تكراراً نغميًا 
وبيانيًا للن�ص ال�صعري، ويعتقد اأن هذا من اأ�رشار جمال �صعر دروي�ص رغم حداثته ال�صعرية.

باملقطع  وتختتم  تفتتح  التي  الق�صيدة  هي  واملق�صود  االإيقاعي:  الدائري  ال�صكل  ● 

)عود  ق�صيدة  نف�صها،  النغمة  وعودة  املو�صيقي.  الرتديد  مبداأ  يحقق  مما  نف�صه.  ال�صعري 
اإ�صماعيل( مثااًل لهذا ال�صكل اجلديد يف مو�صيقى ال�صعر العربي احلديث، يقول ال�صاعر: )81(

هللو ليا، هللو ليا
كل �شيء �شوف يبداأ من جديد املفتتح واملختتم

وت�صيف نغمة )هللو ليا( تاأثرياً �صمعيًا فيما يت�صل بالغناء ال�صعبي ويتفق اأي�صًا مع 
الن�ص  هذا  على  امل�صيطر  هو  الغنائي  اجلو  اأن  فاملالحظ  اإ�صماعيل(  )عود  الق�صيدة  عنوان 
�صعر  يف  النقاد  �صهوة  اأثارت  ق�صية  عن  باحلديث  البحث  اختم  اأن  يح�صن  ولعله  ال�صعري. 
دروي�ص تكمن يف الت�صاوؤل الذي يقول: هل كان دروي�ص طفاًل �صعيداً؟ اإن القارئ لهذا البحث 
يرى مدى ت�صبث ال�صاعر باملكان الطفويل، مكان احلماية االأليف، غري اأن مقطعًا �صعريًا يف 

جداريته فّجر مكامن الت�صاوؤل هو قوله: )82( 
ومل اأكن ولداً �ش��عيدا كي اأقول: الأم�س اأجمل دائماً.

ثم يعود ليقول بعد ذلك: )83( 
اأريد اأن اأُلقى ال�ّشالَم عليَّ حيث تركُتني ولداً �شعيداً 

]مل اأكن ولداً �شعيد احلظ[ يومئذ.

اأنه فقد طفولته يف �صن  ب�صبب  ال�صاعر مل يكن طفاًل �صعيداً  اأن  النابل�صي  ويرى �صاكر 
مبكرة بعد جميء االحتالل وا�صطراره للرحيل اإىل لبنان، ثم العودة اإىل )اجلدْيدة( للدرا�صة 
دون هوية. وي�صت�صهد بالقول: »كانت طفولة حممود دروي�ص طفولة معذبة جداً �صاأنه يف ذلك 

�صاأن اأي طفل فل�صطيني من الطبقة الفقرية«. )84( 
ويدلل على راأيه ذلك مبقوالت عدة لل�صاعر نف�صه يف اعرتافاته ومقابالته اأنقل منها 
قول ال�صاعر يف لبنان »ا�صتمعت الأول مّرة اإىل كلمات جديدة، فتحت اأمامي نافذة اإىل عامل 
بداأت  الكلمات  هذه  وبوا�صطة  احلدود.  اجلي�ص،  الالجئون،  االأخبار،  احلرب،  الوطن،  جديد؛ 

اأدر�ص واأفهم واأتعرف على عامل جديد، وعلى و�صع جديد حرمني طفولتي«. )85( 
لفظ  م�صتعر�صًا  ال�صاعر  طفولة  عن  احلديث  يف  االأ�صطة  عادل  الدكتور  وي�صتفي�ص 
الطفولة يف جل دواوينه، وي�صري اإىل اأن ال�صاعر حتدث عن طفولة عامة ت�صمل اأطفال ال�صعب 
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الفل�صطيني كله، وعن طفولة خا�صة بال�صاعر، واأخل�ص راأيه كما ياأتي: 
اإّن ال�صعادة ن�صبية باختالف مراحل ال�صاعر العمرية ومواقفه يقول: »وامل�صافة ما بني 
دروي�ص االآن، وهو يف عكا زائراً حيث تذكر طفولته، وما بني طفولته يوم كان يف عكا قبل 
تذكر  ولكنه حني  �صعيداً،  ولداً  تركتني  يقول: حيث  التي جعلته  عامًا هي  واأربعني  خم�صة 
طفولة  »تبدو  اأي�صًا  ويقول   )86( يومئذ«.  احلظ  �صعيد  ولداً  اأكن  »مل  قائاًل:  ا�صتدرك  طفولته 
اإذن طفولة �صعيدة ولكنها مل حتقق من ال�صعادة ما هو جدير  دروي�ص له يف حلظة مر�صه 

بال�صعادة« )87(.
املبكرة  فال�صاعر يتحدث عن طفولته  يتكامالن؛  ال�صابقني  الراأيني  اأن  الباحث  ويرى 
بو�صفها طفولة اأي فل�صطيني، ولكنه حينما يتذكر طفولته وهو يف املنفى، اأو يف املر�ص، اأو 

يف زيارة عابرة، فاإنه ي�صعر ب�صعادة الطفل الذي تركه اأمام البيت وال�صف�صافة واحل�صان.
ومهما يكن من اأمر املكان والطفولة يف �صعر دروي�ص فاإن الباحث يعتقد اأن ال�صاعر 
اأرادته الفال�صفة من احلق واخلري تعبرياً مت�صحًا باجلمال املو�صوعي والفني،  قد عرب عّما 
واإن كانت القيمة النفعية للغة اأ�صبحت اأمراً غري مرغوب فيه يف النقد احلديث، فاإن القيمة 
االأخالقية وال�صعور االإن�صاين قد حتققا يف الن�ص الدروي�صي، وبخا�صة يف التعبري اجلمايل 

عن املكان الطفويّل االأليف.
ويخل�س الباحث اإىل اأهم النتائج، وميكن تكثيفها فيما ياأتي: 

اأكد البحث اأن �صعر دروي�ص ما يزال قابال للقراءة على الرغم من الدرا�صات الكثرية  - 

التي تناولت �صعره، وبخا�صة فيما يتعلق بدرا�صة املكان يف �صعره بعامة.
�صرية  يكتب  وكاأنه  �صعرا،  الطفولة  مكان  ا�صتدعاء  على  ال�صاعر  قدرة  البحث  اأثبت  - 

�صعرية بلغة تنا�صب جّو الو�صف.
اأكد البحث من خالل امل�صح ال�صمويل قدرة ال�صاعر على و�صف اأدق تفا�صيل املكان  - 

ابتداء من البيت وحمتوياته اإىل املكان املفتوح حوله، وبخا�صة الطبيعة ومكوناتها.
اللغة يف  ال�صاعر على تفجري طاقات  قدرة  الق�صائد  البحث من خالل حتليل  بني  - 

التعبري عن جماليات املكان من مثل توظيف الرمز واالإيقاع.
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