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ملخص: 

ي�سكل البحر اأحد الأمكنة الأكرث ح�سورا يف ال�سعر الفل�سطيني املعا�رش، وهو ما لفت 
انتباهي اإىل املو�سوعة الكامنة خلف �سورة البحر، فهو يف حّد ذاته ف�ساء للتاأملت ال�سعرية 
الباحثة عن معنى الوطن من خلل جدلية الأر�ص واملنفى. ومادام البحر وما يرتبط به من 
اأ�سكال مكانية )املوج، املوانئ، النوار�ص، ال�سفن والأ�رشعة...( من علمات اخلروج والبتعاد 
عن الأر�ص ملا علق ب�سورته يف الذاكرة اجلماعية ويف اخليال ال�سعري من �سور الرحيل 
واملغامرة يف املجهول، فاإنه يف الوقت نف�سه يظل علمة على انتظار العودة والعائدين ملا 

اختزنه من اآمال واأحلم املنفيني الذين ظل ارتقاب موعد العودة هاج�سهم الأبدي. 
ومن ثم اخرتت يف هذه الدرا�سة بحث دللت �سورة البحر يف ال�سعر الفل�سطيني من 
منظور جماليات املكان، وباعتبار هذه ال�سورة املكانية اأحد النماذج ال�سعرية التي �سكلت 
منوذجا  اأ�سبح  لكونه  نظرا  ال�سعري  املنت  يف  ل�سورته  اأيقونيا  وم�ستوى  رمزية  ظاهرة 
ولقد  والعودة.  واملنفى  الأر�ص  بق�سايا  املرتبطة  املو�سوعاتية  التمثيلت  من  ملجموعة 
ا�سرت�سدت يف هذه الدرا�سة مبقاربات اجتاه ال�سيمياء الثقافية »يوري لومتان« واملفاهيم 

الظاهراتية لدى »غا�ستون با�سلر« و »كري�ستني دي بوي« وغريهما. 
وبالن�سبة ل�ستجلء البنية الكلية للخطاب الكامن يف �سورة البحث، فاإن التحليل اجته 
ثّم درا�سة  للتاأملت. ومن  العنا�رش املكانية املرتبطة بالبحر باعتباره ف�ساء  اإىل درا�سة 
البحر  مكانية  ربط  والذي  النمذجة،  مفهوم  خلل  من  ال�سعري  للخيال  امل�سكلة  العنا�رش 
بدللت املنفى والأر�ص والوطن والغربة والعودة، وهي كلها من الدللت الرئي�سية التي 

رّكز فيها ال�سعراء على خيال املنفى. 
الكلمات املفتاحية: بحر، مكان، ف�ساء، دللة، �سعرية، ن�سق ثقايف. 
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Abstract: 

Sea, as a space, is so present in Palestinian contemporary poetry, but 
what strikes my attention is the potential hidden behind the sea. It is itself 
a space for poétic contemplations that search for the meaning of homeland 
through dialectical dichotomy: The land and the exile.  Space is closely related 
to all the spacial forms (waves, ports, boats, gull, sails…) and elements to exit 
the homeland, all that is stuck in the collective memory, and the imaginative 
poetic images of leaving and adventure towards the unknown. Still, it stands 
forever as a sign for looking forward to return. It has stored all the hopes 
and wishes of the exiled whose return to the homeland has been an eternel 
concern.  

Based on the elements mentioned above, I chose to search for the 
meaningfulness of the sea in Palestinian contemporary poetry of space and 
beauty as a perspective of such image as a poetic case. This perspective forms 
a symbolic phenomena and an iconic level to its imagery in poetic text. More 
over, it has become a model to several representative objects closely related 
to the land ,exile and return. 

In this study I have been guided by the systemic cultural approach of 
yuri « Lothman» and the phenomenological concepts of « Gaston Bachelard» 
and «Christine Dupouy» and others. In what concens the global structure of 
the discourse within the image under research, The analysis first targeted 
the study of space elements linked to the sea as a space for contemplation; 
then the study of elements structuring the poetic imagination through the 
concepts of modelization, that linked the space of the sea standing for exile, 
land, home, migration, nostalgy return, and all principal allusions that poets 
have strongly used in the exile imagination. 

Key Words: Sea , Place , Space , Semantic , Poetic ,Systemic cultural
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متهيد: 
العلمي  للنظام  املهمة  املكونات  من  والعاملي  العربي  ال�سعر  يف  البحر  �سورة  تعّد 
وال�سياب  ولمارتني  واإليوت  فرجيل  اإىل  الأودي�سا  �ساعر  فمنذ  ال�سعري،  باخليال  املرتبط 
وحممود دروي�ص وغريهم من �سعراء العاملني القدمي واحلديث، مازالت �سورة البحر تفنت 
وعلقاتها  امل�سمرة،  الثقافية  واأن�ساقها  املعريف  خمزونها  ل�ستك�ساف  وتغريه  القارئ 
املكانية املرتبطة مبو�سوعات التيه والنفي واملغامرة والعودة والنتماء والوجود، وغريها 
ال�سعراء  ربط  ومثلما  الن�ص،  منت  يف  البحر  مكانية  اكتنفتها  التي  والأبعاد  الدللت  من 
هذه ال�سورة املكانية بالرحلة والتاأملت، فاإنهم �ساقوا لها يف خمتلف ت�سوراتهم اأ�سول 
اجلانب  هذا  يف  لأنها  والقراآنية،  التوراتية  امل�سادر  من  ال�سعري  اخليال  ا�ستمدها  مقد�سة 
اأفعال مقد�سة حمّملة بفكرة الوطن و الأر�ص  ارتبطت مبفهوم اخلروج والعودة باعتبارها 

يف اأبعادها الإن�سانية. 
فاإنها  احلديث،  الفل�سطيني  ال�سعر  يف  البحر  مو�سوعة  اإىل  الدرا�سة  هذه  اجتهت  واإذا 
ت�سعى اإىل حتليل مكانية البحر يف املدونة ال�سعرية الفل�سطينية من خلل مقاربة �سيميائية 
واأبعاد دللية حتيل على منذجة املفاهيم  اأن�ساق ثقافية م�سمرة  املكان وما يختزنه من 
املكانية املرتبطة ب�سعرية املكان )البحر( يف اخليال ال�سعري. ذلك لأن ال�سعراء �سّكلوا من 
خلل هذه ال�سورة منوذجا مكانيا تقاطع مع ثنائية اخلروج والعودة باعتبارها بنية كلية 

ملو�سوع الأر�ص والوطن املفقود. 
و�سمن هذا املنظور نتجه اإىل حتليل اخلطاب ال�سعري بالرتكيز على حتليل الدللت 
الكامنة يف �سورة البحر، باعتباره منوذجا مكانيا �سّكل اأحد اأهّم البوابات املو�سوعاتية يف 
ال�سعر الفل�سطيني بعد �ستينيات القرن املا�سي. واإجرائيا فقد ا�ستعانت الدرا�سة بتطبيقات 
ال�ساعر  ر�ّسمه  البحر باعتبارها منوذجا مكانيا  اإىل �سورة  الثقافية، حيث تنظر  ال�سيمياء 
ال�سعري.  العامل اخلارجي، ومن ثّم حّوله علمة ُمنمذجة لعامله  ليكون و�سيطا بينه وبني 

الذي �سّكل الأبعاد والدللت املختلفة ل�سورة البحر.  

ذجة املنفى والوطن:  ْ  خيال البحر ومنمَ
انفتاح البحر على املنفى بالدرجة الأوىل يعك�ص رمزية عامة يف جماليات الق�سيدة، 
لأنه اللمتناهي املقرتن يف اخليال ال�سعري باملغامرة واأ�ساطري الرحيل القدمية وق�س�ص 
حتول  عندما  العام  الفهم  حيث  من  يتقارب  به  ال�سعراء  خيال  وافتتان  والغرق،  ال�سياع 
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الوطن اإىل فكرة لأ�سباب تاريخية و�سيا�سية، فبعد »احتلل فل�سطني بالكامل حتول الوطن 
اإىل فكرة، وحتول ال�سعب الفل�سطيني اإىل كيان هلمي اأي�سا، مبعنى اأن فل�سطني، كجغرافيا، 

التب�ست متاما فيما �سار ال�سعب الفل�سطيني موزعا يف اأرا�ص ومناف كثرية« )1( . 
وذلك ما يوؤكد حتّول �سورة البحر اإىل معادل مو�سوعي ل�سورة املنفى يف جانب �سلة 
م�سهده بالواقع التاريخي حلياة املنفى يف حّد ذاته. فخيال البحر املفتوح على مو�سوعة 
الن�ص  يف  ي�سبح  عندما   )2( الكينونة«  حالت  من  متقطعة  »حالة  جوهره  يف  هو  املنفى 
ال�سعري بنية مكانية حتمل جدليتها اخلا�سة يف ذاتها، اإذ اإن نف�ص ال�سورة تقوم على جدل 
املنفى والعودة، فهو مكان بداية التيه وبداية العودة معا، بحيث ي�سبح« �رشبا من اجلهد 

امللحمي الرامي اإىل حتويل اأغاين ال�سياع اإىل دراما العودة املوؤجلة« )3( . 
املنفى  بف�ساءات  ارتبطت  التي  الفل�سطيني  ال�سعر  بوابات  من  البحر  مكانية  تعدُّ 
وتداعياته، كما اأنها من الأمكنة التي ا�ستلهمها ال�سعراء على اختلف اأجيالهم، خا�سة اإذا ما 
عرفنا اأن الق�سيدة الفل�سطينية ارتبطت بنواتها اخللفية »الوطن«، وبالتايل فمن الطبيعي اأن 
تتجه يف جمالياتها اإىل خمتلف العنا�رش واملرجعيات الفكرية والثقافية والفنية، والتي من 
بينها تنوع الأمكنة املت�سلة بالأر�ص، اأوالتي �سّكلت ذاكرة الأر�ص يف املحطات املختلفة. 
ف�سورة البحر رافد من روافد املكان، كما اأنها الف�ساء املفتوح على املنفى بامتياز، واملثري 
العودة.  اأمل  على  املفتوحة  النافذة  هو  والبحر  والغربة،  والرحيل  ال�ستات  لتجارب  املهم 
»ويف ال�سعر العربي املعا�رش كان البحر بعدا جماليا كما كان بعدا اإن�سانيا، ولكن حممود 
دروي�ص متيز عن باقي ال�سعراء العرب يف مدلولته للبحر باعتباره بابًا من اأبواب القد�ص 
وبابًا من اأبواب فل�سطني وكان ا�ستعماله لهذا الباب لأول مرة يف ديوانه »اأحبك اأو ل اأحبك« 

يف ق�سيدته عازف اجليتار املتجول« )4( . 
غريه  عن  بالتمّيز  دروي�ص  حممود  خ�ّص  عندما  قْيميا  حكما  النابل�سي  راأي  يعّد  قد 
الإبداعية  املكانة  ورغم  فل�سطني،  حل�سور  بوابة  باعتبارها  البحر  �سورة  مع  التعامل  يف 
ال�سعر  مدونة  يف  البحر  مكانية  باأن  الدعاء  من  مينعنا  ل  ذلك  فاإن  العظيم،  ال�ساعر  لهذا 
الفل�سطيني، تطورت منذ موجات اللجوء الأوىل، وزيادة على ذلك فاإن الن�ص الذي ي�سري اإليه 
ورد يف جمموعة �سدرت �سنة 1972 )5( ، لكن املهم يف هذه امل�ساألة هو ات�ساع مو�سوعة 
الأجيال-  خمتلف  -عرب  بت  تخ�سّ دللية  تبادلت  يف  مركزية  علمة  وجعلها  البحر 
بت�سورات ومفاهيم اأ�سبعت مبكونات ثقافية تنوعت حمولتها بني ال�سيا�سي والجتماعي 
ال�ساعر »البحر وما يقرتن به من رحيل وغرق  والديني والأ�سطوري، والإن�ساين، فقد جعل 
للبحر    ،  )6( واأ�رشعة وموانئ وم�سافرين ووداع، م�رشحا حلزنه وملذا ملنفاه«  ول نهاية 
فل�سطني،  بوابات  اأحد  النابل�سي هو  �ساكر  �سماه  الفل�سطيني، وكما  ال�سعر  خ�سو�سياته يف 
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للفل�سطيني  بالن�سبة  اأنه  كما  الحتلل  منه  جاء  الذي  الباب  كونه  من  خ�سو�سيته  يحمل 
بداية رحلة التيه واملنفى وهو م�سدر الهواج�ص والروؤى، ومن ثم فهو كذلك منبع التاأملت 
الت�سجيلية والتاأملية، كما  البحر بجمالية مكانية زاوجت بني  التي رفدت �سورة  ال�سعرية 

�سّكلت �ساعرية املكان خيال املنفى واحتمالت العودة، يقول حكمت العتيلي: 
ــا ــن ــل ــس ـــاك و� ـــن ـــدمـــت عـــي �ـــس
ـــو ـــس ـــر� ن اأن  نــــخــــرت  مل 
للميناء رمـــانـــا  ــبــحــر  ال ــكــن  ل
ـــــاً؟  هـــل نــهــمــ�ــس لــلــبــحــر وداع
عــزاء؟  بع�س  ال�ساطئ  يف  ولنا 
مبركبنا؟  لــلــبــحــر  نــرمــي  هـــل 
ــا  ــن ــل ــس ـــاك و� ـــن ـــت عـــي ـــدق �ـــس
 )7( مــركــبــنــا  للبحر  ــرمــى  ــس و�

جمالية البحر ل توؤ�س�سها امللمح الب�رشية فح�سب، بل اإن اخللفية النف�سية ممثلة يف 
الكامنة يف  املكان  �ساعرية  تاأملت  بدل  ال�سورة  توؤّطر م�سهد  املنفى وتداعياته  هواج�ص 
ال�ساعر،  على  العودة،  اأمل  وفقد  الرحيل  وال�ستات وخماوف  املنفى  وقع  البحر، حيث كان 
قد حتّول يف خميلته خلفية  دام  ما  اأخرى،  اأية �سورة جمالية  فيه  يرى  اأن  من  عليه  اأ�سد 
وف�ساء لهواج�ص وخماوف الرحيل، »فهو بجميع عنا�رشه ومكوناته موانئ ومراكب و�سفن 
الذاكرة  يف  فهو  املرحلة،  غمو�ص  بعده  ومن  الرحلة،  بغمو�ص  اإل  ينتهي  ل  اأزرق  ولون 
لإرادة  الذات  تخ�سع  اأن  اإىل  ذلك  يتعدى  بل  ال�ستفهامات،  كل  م�سدر  واجلماعية  الفردية 
البحر فتتو�ّسل اإليه اإنهاء الرحلة اأو اإنهاء املعاناة، ومن النادر اأن يرى فيه ال�سعراء �سورة 
للعودة، اأو اخلل�ص، ومن هذا النادر » يعود العتيلي اإىل البحر مرة اأخرى طالبا منه اخلل�ص 
ووا�سعا فيه تفاوؤله« )8( وهو تفاوؤل رمبا تكون قد بعثته حلظة عابرة، اأو طماأنينة موؤقتة 

حركها �سكون البحر وهدوءه، يقول حكمت العتيلي:  
ــادة ــب الــبــحــر الــيــوم �ــســيــكــون وع
قلبي ويف  عيني  ع�س�س يف  النور�س 
ولد العامل هذا اليوم وما اأروع ميالده

 )9( واحلــــب  بـــالألـــفـــة  ــا  ــوم ــس ــو� م
تنه�ص بنية البحر مبكانية تبعث التاأمل، اأو هي حتاول ا�ستعادة الثقة يف بحر اخلوف، 
رمّبا  العنا�رش،  ت�سكيل  لإعادة  ت�سعى  التي  ال�ساعر  ذات  اإل يف  يقيم  الهادئ ل  البحر  فهذا 
اإن  اإذ  اأن يلقيها،  اأو حنني لبقية النوار�ص التي ياأمل ال�ساعر  اإح�سا�ص بالغربة،  هي حلظة 
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النوار�ص والع�سافري، كثريا ما رمزت للفل�سطيني التائه عرب بحار العامل، لأن ارتباطها يف 
الن�ص بالع�ص يف القلب والعني يحمل دللت احلنني للألفة ولذاكرة َمن اأبحر اإىل �سواطئ 

بعيدة. 
مكانية البحر يف لوحتها ال�سابقة بقدر ما اأوحت اإليه من �سكون وطماأنينة واألفة اأ�سارت 
بقوة اأكرب من ذلك اإىل وقع احلنني، فهي اأظهريف الن�ص، اإنه يف �سكونه وطماأنينته يخفي 
ذاكرة الألفة، وذاكرة من رحلوا بعيدا، ويف ذلك تركيز على عامل قادم، فقوله »ولد هذا العامل 
اليوم وما اأروع ميلده« اإمنا هو ميلد يف حلظة تاأملية اآنية يف زمانها ومكانها، وهو ما 
يعك�ص حتول البحر اإىل ف�ساء من التاأملت ال�ساردة، واإىل حلم بالعودة، لأن النوار�ص يف 

انتظار ميلد عاملها. 
دون  �ساعر  عند  وال�سفن  واملوانئ  والع�سافري  والنوار�ص  البحر  تبادلت  تتوقف  ل 
غريه، ول اختلف يف ت�سكيل هذه ال�سورة فيما بينهم اإل من حيث متابعتها وتطويرها اإىل 
اأو بتخ�سيبها ببعد معريف ي�سند دللتها امل�ستقرة ويطور عربها التاأملت  اأ�سكال اأخرى، 
تاأملت يف  والتفا�سيل، بل هي  الب�رشية  ال�سور  البحر ل تتوقف عند  املختلفة. فمكانية 
املنفى والرحيل حّولت البحر من جمرد مكان ثابت اإىل ف�ساء دليل بلغ به ال�سعراء اأق�سى 
اأخرى  اإنه كغريه من الأمكنة يتماهى مع �سور  الفل�سفية، بل  درجات التجريد، والتاأملت 
�ساع ا�ستعمالها عند انزواء ال�سعر يف دواخل الذات، فهو مكان للعامل اخلارجي كما اأنه بعد 

داخلي، اأو بحر يف عمق متوجات الذات وما �ساحبها يف حلظات العزلة. 
ف�سورة البحر علمة �ساملة ذات مرجعية مو�سوعاتية حتتفظ بعلقات املكان خا�سة 
من  كثري  يف  ي�سّكل-  ما  وهو  والعودة،  املنفى  اأو  والقرب  البعد  ثنائيات  منها  ُيَنْمِذُج  ما 
من  للبحر  ملا  الإن�ساين  وال�سياع  الغربة  تاأملت  على  مفتوحًا  �سعريًا  عاملًا  الن�سو�ص- 
علقة تاريخية بالأحداث واملعاناة ال�سخ�سية والعامة حيث ارتبطت كثري من �سور البحر 

ببداية ماأ�ساة املنفى وال�ستات، ومن مناذج ذلك قول دروي�ص:
اهلل.    �سوى  ــه  اإل ل  مطر،  فاجاأنا  البحر،  اأبوابنا  يجيئون 
غربة واحلقائب  �سجادة،  الأر�س  هنا  ور�سا�س،  مطر،  فاجاأنا 

والظهور  مــوعــد،  بــال  تــاأتــي  كــواكــب  فلترتجل  يجيئون، 
 )10( حدث؟  وماذا  لل�سقوط.   م�سطرة  للخناجر  ا�ستندت  التي 

الزمن  و يخت�رش  املكان،  م�ساحات  يلتقط  و �رشيع،  تلخي�ص مكثف  يولد احلدث من 
الذاتي  امل�ستوى  على  اآثارها  ويتعقب  الفل�سطينية،  للماأ�ساة  التاريخية  احلركة  ليوؤ�س�ص 
الذاكرة،  يف  تر�ّسب  ما  لتثري  الدللية  وم�ساتها  وتلحقت  ال�سور،  فت�سارعت  واجلماعي، 
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ولتبعث الده�سة واملعاناة، لأن البحر يرتبط يف الذاكرة مباأ�ساوية اخلروج املعا�رش، ولذلك 
اأغفلت تاأمل املكانية املفتوحة ل�سورة البحر »يجيئون اأبوابنا البحر« فاخلطاب ل يتوجه 
اإىل �سورة البحر واإمنا يتحّول هنا اإىل جمرد علمة حمدودة الفاعلية داخل ال�سورة الكلية، 
حركتي  بني  فارقة  عتبة  كونه  يف  املكان  اأثر  اخت�سار  هي  الوحيدة  املكانية  والعلقة 
اخلروج  ذاكرة  ت�ستعيد  العام  التاريخي  امل�ستوى  على  احلركة  وهذه  واخلروج،  الدخول 
الأر�ص، حيث  املكان  فقد  وبداية  الدخول  ذاكرة  لها،  املقابل  الو�سع  املنفى، ويف  وبداية 
وال�سياع، من خلل حدوث ما مل يكن متوّقعا  النهيار  لر�سد  النفعايل، يتجه  اأن اخليط 
التجربة  مثلت  فقد  لل�سقوط«  »م�سطرة  غربة،  احلقائب  �سجادة«  »الأر�ص  مطر«  »فاجاأنا 
املكانية للبحر ا�ستعادة ذاكرة �سياع الأر�ص، بحيث تنتقل �سورة »اأبوابنا البحر« للدللة 
على املجهول والدخول الفردي واجلماعي عرب بوابة البحر، فيرتاءى املجهول عاملا موازيا 
غام�سا مثريا للمخاوف ولهواج�ص التيه، فالن�ص هنا، يتجه اإىل العامل اخلارجي ويتفاعل 
وجدانيا مع الذاكرة التاريخية امل�سرتكة. فالق�سيدة »حني تومئ اإىل ما يقع خارجها من 
الذاكرة  وتوقظ  واجلمهور،  ال�ساعر  بني  م�سرتكا  مرياثا  تفتح  ومرويات  واأحداث  ن�سو�ص 

الوجدانية اجلمالية للمتلقي.« )11( 
ومثلما كانت الأر�ص خلفية للق�سيدة، منذ موجات اللجوء الأوىل، فاإن البحر هوالآخر 
الرحيل.  وماأ�ساة  ذاكرة  وبا�سرتجاع  الفقد،  وبتجربة  بالأر�ص  ترتبط  ثانية،  خلفية  �سّكل 
فعنا�رش البحر وما تعّلق به من اأ�سياء غالبا ما ت�ستح�رش النوار�ص والع�سافري، ومواقع ال�سفن 

التي ظلت �سطاآنها، لت�سّور جانبا من الإح�سا�ص باملجهول،  يقول عزالدين املنا�رشة: 
وي�سطرب  لــعــكــا  ــول  ــق ن وداعــــا 
نقو�س دون  البحر  قلعة  يف  القلب 
فــوق  والــــنــــوار�ــــس  دولـــــة  ول 
ـــار مـــــاأوى ـــس ـــار الــــــذي � ـــن ـــف ال
قرا�سنة البحر  بطيء بريدك يا وطني 
 )12( العا�سقني  ت�سل  ل  والر�سائل 

الوداع  يلزمه  فم�سهده  واملنفى،  بالرحيل  لرتتبط  مرة  كل  البحر  �سورة  تعود 
والنوار�ص والقرا�سنة، ول يكتفي اأن يكون �سورة تطل على املنفى بل اإنه مكان ي�ستدعي 
البحر  اإل  ماأوى  لها  يعد  مل  للبحر  امللزمة  فالنوار�ص  فيه،  الطبيعية  احلياة  معطيات  كل 
البحر  �سورة  الوطن.  لربيد  النتظار  حالة  الأخري  ال�سطر  يعلن  بينما  للرحيل،  وال�ستعداد 
ورغم هذه اجلغرافيا احلزينة ت�سكل جماليات املكان بدءا من حتويلها اإىل عن�رش فاعل يف 
الن�ص، حيث يتحول البحر من جمرد �سورة ملتقطة اإىل ف�ساء دليل ي�ستقطب بوؤرة الرتكيز 
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لتفكيك اأبعاده املحتملة. فهو �سورة م�ستمرة احل�سور يف الن�ص من خلل اجلزئيات التي 
القلب جزء  فا�سطراب  ا�ستمرار ح�سوره.  تدل على  التي  اللغوية  والقرائن  ال�سورة  تنتجها 
اإىل عدم  من ا�سطراب البحر وتقلباته، والنوار�ص فوق الفنار، �سورة ملزمة للبحر، ت�سري 

ال�ستقرار وانتظار معاودة الإبحار اأو الرحيل ريثما يهداأ ا�سطراب القلب/ البحر. 
جمالية البحر، رغم ماأ�ساوية الرحيل، تنبعث من حتّوله اإىل خيال يرتبط بالأر�ص/ 
الوطن، والنقو�ص يف البحر هي الذاكرة التي تاأبى اأن مّتحي، وهي البحر يف حتّوله ذاكرة 
تعّودها  النوار�ص، ورغم  فاأ�رشاب  �سواطئه،  اإىل  املنفى، وتعاود احلنني  الوطن من  ت�ستعيد 
الإبحار مل تن�ص �سواطئها مهما طال الرحيل، وعرب هذه ال�سورة الف�سيف�سائية يعيد ال�ساعر 

�رشد اأحلم العودة التي تراود خيال امُلبعد يف املنفى. 
لكن العوامل املجهولة التي يفتحها البحر ت�سّخم الإح�سا�ص باملعاناة، اإذ اإن املجهول 
املفتوح ي�سّكك يف اإمكانية العودة، كما يفتح الت�ساوؤل على الوجهة القادمة اأو نحو اأي �ساطئ 

�سيعاود الإبحار، مبا اأن هذا املكان يبعث دائما اإىل )الهناك( املجهول. 
ولذلك فاإن �سورة البحر لي�ست بهذه ال�سطحية التي هي جمرد خلفية مكانية، بل اإنها 
اأوالرتحال  اإذا مثلما كان عنوانا للنفي  اأعمق من ذلك لأنها تتعلق مب�سكلة وجود، فالبحر 
اأي�سا عنوان لفقد الأر�ص، وكما قال دروي�ص، »ومن لبّر له ل بحر له«.  اأو الل�ستقرار هو 

فالبحر يرافقه اإح�سا�ص ال�سياع، يقول ال�ساعر: 
ال�ساحبة اأر�سفتنا  البكاء  يهجر  حني 
بال�سخرية  الغريبة  املقاهي  وتكتحل 
باملقا�سل  �سم�سها  تــتــاأرجــح  املـــرة 
ــر ــــد املــدّم املــنــتــ�ــرشة يف �ــســمــاء الأب
البي�ساء بــاأ�ــرشعــتــه  الــبــحــر  يــاأتــيــنــا 
بالألق املتوهج  كال�سيف  ــق  الأف ت�سّق 
اخلريفية مراثيه  ي�ستويف  البحر  ذا  هو   
ال�رشي بــاحلــر  الــعــا�ــســقــات  لتكتبه 
ــا عــرو�ــس الــبــحــر تــقــربــنــي من  ــه ــت اأي
 )13( ــرون  ق منذ  مني  ال�سائعة  اللجة 

البحر »كمكان« يتحّول اإىل ن�سق يختزن قيمه الدللية التي ل تظهر يف ال�سطح اإل من 
خلل ما ترتبط به من قرائن متّدها بالظلل الدللية املنا�سبة، فهو يرتبط يف املقطوعة 
ال�سابقة بعرو�ص البحر التي يناجيها ال�ساعر كي تو�سله اإىل �ساطئه، ولي�ص بال�رشورة اأن 
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يكون ال�ساعر منفيا، اأو بعيدا عن اأر�سه، فقد يكون منفيا اأو لجئا يف وطنه. ي�سبح البحر 
مرادفا للموت من حيث اأن اأ�رشعته كال�سيف، ل يحمل اإل املراثي، واملوت اإمنا هو موت من 
نوع اآخر ول علقة له يف الن�ص بفقدان احلياة، فهو موت يف البعد عن اأمكنة الألفة، وموت 
يبداأ من الإح�سا�ص بفقد املكان، فهو موت م�ستمر يف الزمن، ولن تعود احلياة اإل بالعودة اإىل 

اللجة ال�سائعة، ولذلك �سكلت �سورة البحر وجه الغربة واملنفى، يقول حممد القي�سي:  )14( 
وحتققت يقينا  اأن درب الغربة دربي
وبحار  بحارا  املنفى  اأخمر  اأنني 
ــيــعــتــه واملـــركـــب  مــرفــئــي �ــس
ــه الـــريـــاح ــئ ــب ــن املـــــهـــــزوم ت

تبدو �سورة البحر معادًل للذات يف تاأملتها حيث يتداخل خطاب البحر بخطاب الأنا 
لي�سكل ف�ساءات دللية تنا�سب طبيعة التجربة، فدروب الغربة/ املنفى، هي نف�سها عباب 
البحر عندما متخره �سفن الروح يف رحلة التيه. فالمتداد الذي تفتحه �سورة البحر يتوغل 
باجتاه �سرية الغرتاب والتيه وهو المتداد نف�سه الذي تختزنه �سورة البحر باعتباره علمة 
دالة على الرحلة منذ اأن ارتبط خيال ال�سعر بالبحر. فالتغريبة واحدة واملكان بحري، هو 
بها يف التغريبة الفل�سطينية، وهو ما يجعل �سورته ت�ستح�رش  فقط �سّيد الن�سو�ص وخم�سّ
اأ�سياءها وما تعّلق بعامله الغام�ص، اإذ يتقارب الو�سف وتتقاطع ال�سور الرامزة للنوار�ص 
واملوانئ وال�سفن والعوا�سف والرياح م�ستجيبة للتجارب ال�سعرية التي ت�ستلهم هذا امل�سهد، 
م�سهد  اإنتاج  اأو  الأ�سطورة  ا�ستلهام  اإىل  �سعريا  ف�ساء  باعتباره  البحر  امتداد  يتجه  وقد 
اأ�سطوري غائب، وعلى م�ستوى العلقات الإن�سانية، فاإنه يفتح التاأملت على عوامل النف�ص 
التي ترتبط بالأر�ص واملراأة »فالبحر مرجعية مطلقة ت�سايف بني  كما يوؤ�س�ص للعلقات 

اأجزاء كل العنا�رش ال�ستعارية وبذلك تكون م�سدر اأغلب الت�سورات« )15( .  
باعتباره  البحر  مكانية  اأخرى  مرة  القي�سي  حممد  يبني  حمدة  ثلثية  جمموعة  ويف 
اأيقونة هذه التغريبة، ويف تنويعه بني التفا�سيل والّتحولت، وبني الأجنا�ص الأدبية »نرث، 
�سعر.. » يتوا�سل بناء ف�ساءات البحر بني الذاكرة والتاأملت، والأبعاد النف�سية والتاريخية، 
فالبحر اأخذ كل هذه الت�سورات، هو جزء من الذاكرة، وهو نافذة تطّل على املكان الأليف، 

كما اأنه من علمات التغريبة الفل�سطينية احلديثة، يقول ال�ساعر: 
و برمل البحر  يختلط الآن ن�سيدي
ـــيـــاء واأنــــــــا ممـــتـــزج بـــالأ�ـــس
تطلع،  لْيلكة  هنا  البحر  هنا 
نكهة  تاأخذ  حرويف  جتيئني،  اأنت 
 )16( غام�سة  لرياح  ي�ست�سلم  من 



137

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

اإىل  اإذ يتحول  تاأملتها،  ال�ساعر يف  التي يغو�ص  النف�سية  اإىل امل�ساحات  البحر  ميتد 
ف�ساءات نف�سية مغرقة يف الذات لدرجة التوحد، فالأ�سياء تختلط وتتمازج لإعادة �سياغة 
�سورة البحر من الداخل حيث اإن فكرة التمركز تبدو املنتج الرئي�سي لف�ساءات الن�ص »هنا 
البحر« جزئية مكانية حتّول ف�ساءات املكان اإىل الداخل، لتعود ال�سورة لإنتاج نقي�ص البحر 
�سواطئ  التاأملت يطّل على  امتداد  اإن  الواقعية، حيث  البحر  اأو املكان اخلفي وراء �سورة 

الأر�ص، وهو ما يف�رّش اختلط الرمل بالبحر يف مقّدمة ال�سورة. 
التخوم  نحو  الذاتية  التاأملت  متّتد  الأر�ص  ب�سورة  يرتبط  دليل  ف�ساء  ولإنتاج 
لرياح  ي�ست�سلم  من  نكهة  تاأخذ  »حرويف  املجهول  على  البحر  انفتاح  حماكيا  املجهولة، 
غام�سة«، ف�سورة البحر تتماثل مع �سورة الرحيل اإىل غري وجهة معروفة واملعلوم منها 
اأنها تبعد عن الوطن، ولذلك يتذكر ال�ساعر الأر�ص الأم من خلل علقتها بالبحر يقول حممد 

القي�سي يف ثلثية حمدة: 
بكتابك  يل  ـــك  ـــرشي � الـــبـــحـــر 
يدخل،  بنوار�سه  بقواقعه،  يدخل 
ــه،  ــب ــحــطــام مــراك مبـــراكـــبـــه،  ب
يل  ومــعــيــدا  �سفحاتي  جمــرتحــا 
الرج�س  ودمــوع  اجلبلية،  اأيامي 
قدميا،  كنِت  كما  الكلمات  األتقط 
لنا  فيجتمُع  الزيتون  تلتقطني 
البحِر  مـــن  الــكــلــمــات  ــط  ــق ــت األ
  )17( تــ�ــســكــيــلــك  يف  واأ�ـــســـعـــى 

م�سرتكة  لذاكرة  ا�سرتجاعا  كونهما  حيث  من  البحر،  ب�سورة  الكتاب  �سفحة  تقرتن 
بني  فالتلزم  بكتابك«  يل  �رشيك  »البحر  الألفة  بحنني  الغربة  اأحا�سي�ص  خللها  متتزج 
بعد  عن  البحر  املكان  يتخلى  وهنا  البيت،  اإىل  واحلنني  الذات  بني  تلزم  والبحر  الكتاب 
املنفى لأنه يتحول اإىل �سفحة من �سفحات الذاكرة، وبالتايل فاإن مفهوم املكان ينتقل اإىل 
ال�سفحة باعتبارها م�ساحة مفتوحة لكتابة التاأملت، فال�ساعر يطلق خيال ال�سورة لتبني 
»القواقع«  املكان  هند�سة  يف  تدخل  اإذ  واأنواعها  الأمكنة  اأ�سكال  عرب  يتعّمق  لولبيا  مكانا 
وهو �سيء متعلق بالبحر ومن عنا�رشه فالقوقعة منوذج للبيت كما اأنها منوذج للغمو�ص، 
لكن ال�سكل الهند�سي اخلفي يحاول اأن يقرتب بالذات وباخليال نحو ت�سكيل �سورة للحياة 
تقوم على مبداأ اللتفاف اأو دورة احلياة والتي مياثلها خيال ال�ساعر ب�سكل القوقعة، فالبحر 
»يدخل بقواقعه« ت�سوير يعيد املكان )البحر( اإىل مفهومه الأول منوذج احلياة امل�سطربة 

يف املنفى، ومنوذج التيه والدوران يف اأ�سقاع الأر�ص.  
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وبهذا الرتكيب بني البحر والقواقع تتجه ال�سورة اإىل اإنتاج منوذج اآخر من الثنائيات 
املكانية ترتجم جدل العلقة بني املتناهي يف الكرب واملتناهي يف ال�سغر والت�ساع وال�سيق 
ومفاهيم الجتاه، غري اأن �سورة البحر ل تدخل يف القواقع فح�سب، بل اإن اخليال ميتد اإىل 
عنا�رش اإ�سافية يلتقطها من فو�سى الهند�سة التي ي�سعى اإىل ت�سكيلها عرب فو�سى احلوا�ص، 
فيتابع اإنتاج املكان مبا تخّلله من اأ�سكال احلياة، »بنوار�سه يدخل، مبراكبه، بحطام مراكبه، 
جمرتحا �سفحاتي ومعيداً يل اأيامي اجلبلية، ودموع الرنج�ص«، من البحر اإىل القواقع تت�سكل 
احلياة داخل الذات من خلل ا�سرتجاعات الذاكرة والت�سجيل الب�رشي للواقع، فال�سورة متزج 
بني اأمكنة الواقع واأمكنة الذاكرة يف حلظة ال�سرتجاع نف�سها فمن جهة البحر، يح�رش م�سهد 
املراكب والنوار�ص وحطام املراكب، ومن جهة الذاكرة، تعود الأيام اجلبلية ودموع الرنج�ص، 
وعلى م�ستوى النفعال تت�سابك اأحا�سي�ص اخلوف والده�سة باأحا�سي�ص الغربة واحلنني، وهي 

انفعالت يثريها يف الن�ص اجلمع بني الواقع والذاكرة. 
وبرمزية ب�سيطة عودنا ال�سعر الفل�سطيني على توظيف النوار�ص والطيور رمزا للإن�سان 
الفل�سطيني املهاجر وعلى توظيف ال�سفن واملراكب واملوانئ رموزا للمنفى، واإذا ما اأعدنا 
تركيب كّل هذه العنا�رش ن�ستنتج البعد الوجودي ل�سورة البحر من حيث كونه رمزا للحياة 
امل�سطربة والتيه، لكنها ت�ستح�رش يف الوقت نف�سه القوة الكامنة يف الذات ومدى ا�ستعدادها 
تتوهج  اأنها  حقيقة  يف  تكمن  املتطرفة  ال�سور  هذه  »دينامية  واأن  احلياة  هذه  ملواجهة 
باحلياة من خلل جدل الظاهر واخلفي« )18( ، وهو جدل انبثق يف �سورة املكان/ البحر منذ 

البداية عرب متاثل البحر والقواقع يف بداية امل�سهد. 
وهو  احلياة  بعنا�رش  مرتبطا  املكان  تنتج  البحر  �سورة  يف  واخلفي  الظاهر  جدل 
باحلياة  املو�سولة  البحر  ف�سورة  واحللم،  الواقع  اأو  والذاكرة  الواقع  اإىل  كذلك  ميتد  جدل 
وم�سكلتها تقيم يف الذات التوازن ال�رشوري ل�ستعادة الطماأنينة من الذاكرة بدل مل�ساعر 
اخلوف والده�سة الكامنة يف الواقع ونحو هذه اجلدلية يوا�سل ال�ساعر ا�ستنطاق البحر من 

خلل اإ�سقاطات الذاكرة: 
ليتيم فقد البحر وقاد التيُه خطاه 
الـــــقـــــول   اإىل  ـــــــــــــــاآواه  ف
الليل  ــوب  ــث ب الآن  ــح  ــس ــ� اأّت ل 
ولــكــنــي مــنــغــمــ�ــس بــ�ــســوؤون 
ــت ــب تـــتـــعـــلّـــق بـــغـــ�ـــســـون ذه
وظالل غربت تتعلّق مبديح ما اكتمل
ــي  مـــديـــح لأ�ـــســـابـــع اأمـــــي وه
  )19( روؤاي  ــني  ــج ع تـــخـــو�ـــسُ 
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من تاأملت �سورة البحر يعيد الن�ص �سياغة املفاهيم املكانية املتداخلة عرب علقات 
جديدة، والغرابة هنا يوّلدها اخليال من اللمتوقع »ليتيم فقد البحر« قد نت�ساءل ملاذا يرتبط 
الُيتم بفقد البحر؟ وما وجه العلقة بينهما على م�ستوى القيم املكانية؟ هنا يتحّول البحر 
من مفهوم املنفى اإىل مفهوم الألفة وهو حتّول يفاجئ القارئ، لكن الغرابة �ستزول عندما 
نتعامل مع املكان/البحر يف هذا الن�ص على اأنه متخيل يحاول اأن يعيد حميمية العلقة بني 
اخليال والواقع، فالبحر يظل حمتفظا ب�سورة املنفى والتيه، وفقد اليتيم للبحر هو فقد هذه 
العلقة احلميمية بني اخليال وواقع الذات، اإذ اإن ال�سورة املكانية مفتوحة على التاأملت 
وتتوا�سل  الأم/الأر�ص  ت�سرتجع  ذاكرة  من  والألفة  احلميمية  ي�سرتجع  فاخليال  والذاكرة، 
معها يف احلا�رش على م�ستوى اخليال، وهكذا يتحول اخليال اإىل عامل خا�ص وكون ذاتي 
يعيد تنظيم العلقة مع اخلارج اأو الواقع، وباإعادة تركيب �سورة البحر، فاإنه يف املتخيل 
ف�ساء مفتوح على املجهول، وهو ما جعل مفهوم التيه يكت�سب دللة غري متوقعة اإذ اإنه قاد 
اخليال والذاكرة اإىل ا�ستعادة م�سهد الأم »وقاد التيه خطاه فاآواه اإىل القول«، تاأملت الواقع 
لأ�سابع  »مديح  الأم  اإىل ح�سن  بالعودة  واحللم  »القول«  عامل  داخلي هو  عامل  على  تفتح 
اأمي«، وهنا يحدد اخليال العلقة بني يتيم البحر والأم، اإذ اإن �سورة البحر ومهما ات�سعت 

للمجهول حتمل كذلك اإمكانية العودة اإىل الأم/ الأر�ص. 
بني  يجمع  عندما  املكانية  العلمات  بني  املفقود  الن�سجام  يعيد  املكان  فخيال 
املتناق�ص البحر/الأر�ص والتي تقوم كمقابل ل�سورة اليتم/البحر، ومن هنا يرّكب اخليال 
تنتجها  التي  القيم  مع  ويتوافق  للذات  الداخلي  العامل  مع  ين�سجم  ب�سكل  املكان  �سورة 
الذات كينونتها، يقول  اإىل مكان متار�ص فيه  الق�سيدة عندما تتحول  الروؤيا يف  م�ساحات 

معني ب�سي�سو:  
ــدة  ــي ــس ــ� ــــن يـــــدي ق نــــزلــــت م
اجلديدة  �سفينتي  يــا  اآه  للبحر 
تك�رشت  كم  قدمي  عا�سق  والبحر 
ـــــره املــــراكــــب  ـــــرشي عــــلــــى �
تك�رشت  كم  قــدمي  �ساعر  والبحر 
ـــب  ـــواك ـــك ـــى �ـــــرشيـــــره ال ـــل ع
تبحثني  ــر  ــم ــع ال طــــول  ـــــت  واأن
ــــــن بــطــل  عـــــن �ــســفــيــنــة وع
يدي هي ال�سفينة التي  �سرت�سمني 
طويلة  ــا  ــه ــس ــو� رم لــيــلــة  ذات 
 )20( ـــرية  ـــس ـــ� ق قـــ�ـــســـيـــدتـــي 
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الكتابة »نزلت  الق�سيدة و�سفحة  البحر يف خيال املنفى ليتماهى مع  متتّد حتولت 
نحو  اجتاها  يعّد  ما  وهو  »نزلت«  احلركة  للمكان من  يوؤ�س�ص  فال�ساعر  ق�سيدة«،  يدي  من 
ال�سورة  ال�سيء والذي حتّدده  الولوج يف  النزول يحمل كذلك معنى  اإن فعل  اإذ  الذات  عامل 
املتوقعة بني  العلقة غري  َينتج من  الغرابة  لكن وجه  للبحر«  »نزلت  البحر  بالكينونة يف 
اإذ ت�سري و�سيلة  الق�سيدة والبحر لياأخذ امل�سهد بعدا جديدا تكت�سبه الق�سيدة يف حّد ذاتها 
الإدها�ص والتاأمل والروؤية، فهي التي ت�سبح �سفينة ال�ساعر يف الإبحار، ومن هذه التحولت 
معنى  يكت�سب  خا�سا  �سعريا  كونا  بتاأملتها  الذات  تفتح  كما  جديدا  عاملًا  ال�سورة  تنتج 

اإ�سافيا للوجود يف املكان. 
فالق�سيدة اأو الكتابة اأو اخليال، هي الأمكنة والبحر الذي يفتحه ال�ساعر على وجوده 
وغربته يف املكان، ومن ثّم تكت�سب اأبعادها املكانية من حركة الإدها�ص التي حتّولها اإىل 
اأمام  الإدها�ص  من  نوع  »الق�سيدة  اأن  الذات، حيث  اإ�سكالية وجود  تعالج  دللية  ف�ساءات 
العامل، ويف نف�ص الوقت هي و�سيلة ذلك الإدها�ص« )21( ، اإن الو�سيلة التي يتحقق بها اإدها�ص 
الن�ص ل ميكن اأن تكون اإل تاأملت الذات والروؤى التي تخرتق املكان، فالق�سيدة بتحولها 
ال�سفينة  الق�سيدة/  العلقة بني  الأمكنة يتماهى يف جدل  ظاهرة مكانية تنتج عاملا من 
والبحر، فال�سورة مل حتتج اإىل براعة ال�ستعارة لأنها تواجه املكان بدءا من �سوؤال يتعّلق 
التحولت  بحر  تواجه  التي  احلياة  جمرى  يف  للذات  �سورة  ميّثل  ما  وهو  ال�ساعر،  بوجود 
والعوا�سف، ولذلك ي�ستغرق ال�ساعر هذه ال�سورة لي�ستمّر يف تعميق تاأملته مبا حتتفظ به 
الذاكرة من مواقف وت�سورات اجتاه البحر/احلياة، اإذ اإن الده�سة تتحول اإىل حرية وخوف 
ال�ساعر، فهو »عا�سق قدمي تك�رّشت على  املاأثور يحذره  البحر  من املجهول املنتظر، عنف 
البحر يف  الكواكب«. يدخل  �رشيره املراكب«، وهو كذلك »�ساعر قدمي تك�رشت على �رشيره 
مفارقات مكانية ودللية ي�سملها اإح�سا�ص اخلوف واحلذر، مادامت ال�سفينة/الق�سيدة تفتقد 

بطلها وقائد وجهتها »واأنت طول العمر تبحثني عن �سفينة وعن بطل«. 
والواقع  والغياب  احل�سور  ثنائيات  بني  الق�سيدة  م�ستوى  على  البحر  �سورة  ت�ستقر 
واحللم، والعودة والغربة، وغريها من الثنائيات اجلدلية التي توؤ�س�ص القيم املكانية لل�سورة 
باملنفى  املرتبطة  املو�سوعية  خلفيتها  عن  تنقطع  ل  البحر  فتاأملت  ف�ساءاتها،  وتنتج 

والغربة، اإذ هو اأي�سا حالة انتظار م�ستمرة ترتقب العائدين، يقول املتوكل طه:  
العائدين  ليلك  ــا  ي بــحــر ُ  ــا  ي
معنُي،  هـــذا  ــور  ــن ال �سهقة  ويـــا 
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املرافئ  يف  ــنــا   نــوار�ــس ـــذي  وه
اأ�سعارنا  ونكتب  بال�ستاء  ممهورة 
بــــاجلــــراح لــيــ�ــســعــدنــا املـــوت  
 )22( يبقى  احلقيقة  وجه  وال�سعر 

يعيد ال�ساعر �سياغة البحر من منظور النتظار »يا بحر« هي وقفة ال�ساعر على ذاكرة 
البحر ورحيل النوار�ص، وكاأن النداء نف�سه الذي وظفه ال�ساعر القدمي عندما وقف على الطلل 
اإن�سانيا �سامل جتاوز امل�ساحة  ال�ساعر هنا اتخذ ت�سورا  اأن بحر  م�ستذكرا من رحلوا، غري 
اإنه يف ن�ص املتوّكل طه ل ميتّد لأفق  اإذ  اجلغرافية وامتّد عرب امل�ساحات املمكنة للروؤيا، 
مغلق، واإمنا يتجه وجهة حمّددة نحو النور املنتظر، فالروؤيا باإ�رشاقها على نور الأمل تتجه 
الن�ص  يف  املكان  م�ستوى  ترفع  كونية  ثنائية  باعتبارها  النور/والظلم  ثنائية  لعتماد 
ارتقاء  فاإنها  الن�ص، وبالتايل  الظاهرة يف  النور  اإىل جدل خفي يرتاءى من خلل �سورة 
باملكان من راهنية الواقع واحتجازه يف ظلم املرافئ وال�ستاء اإىل نورانية الك�سف وروؤيا 

املكان من خلل احلقيقة املت�سورة للذات. 

 البحر ومنذجة القيم:
فم�سهد البحر ل يكاد يتخّل�ص من اأ�سيائه املاألوفة حتى يعود اإليها يف ثنائيات واأبعاد 
جديدة، وكاأنها مقامات يف ال�سفر عرب املكان، فمن ثنائية النور والظلم، اإىل ثنائية املوت 
واحلياة، ومن املنفى/البحر، اإىل ح�سور املوت كف�ساء اآخر ي�ساعف الروؤيا والجتاه نحو 
العامل النوراين للذات. فجمالية املوت يكت�سفها ف�ساء ال�سورة: »لي�سعدنا املوت« بحيث يتحول 
املفهوم اإىل ت�سور ما ورائي للواقع، يتخل�ص من مادية احلياة والواقع لك�سف احلقيقة، غري 
اأنها حقيقة ت�ستنتج من قدرة اخليال على تركيب هذه الأبعاد، والتي ل ميكن فهمها اإل عرب 
التعرف  بال�سعر ل ميكن  املرتبة  يبقى«، فاحلقيقة  »وال�سعر وجه احلقيقة  ال�سعري  اخليال 
اإليها وت�سورها اإل من خلل ال�سورة ال�سعرية التي جتعل من املكان بنية تتجاوز اأبعاده 
الب�رشية اإىل اأبعاد ذهنية جمردة يحكمها منطقها اخلا�ص، ولذلك فاإن تاأملت البحر، واإن 
التجريدية  م�ستوياتها  اإىل  بال�سورة  تتجه  تظّل  واأ�سياء،  لونا  الب�رشية  معامله  ح�رشت 
لتلّخ�ص يف النهاية فكرة حتقيق الوجود عرب مواجهة الذات للعوامل املمكنة، ومن ثّم فاإن 
�سورة البحر وعنا�رشه ترتبط »بعلقة مبا�رشة بالأ�سياء اأي بالوجود نف�سه« )23( ، وعندما 
نعود اإىل �سورة البحر يف بداية املقطع، نلحظ اأنها تتجه اإىل نوع من التعايل الذي يحاول 
وعي الأ�سياء، كما تظهر يف احلد�ص والتاأمل، ولذلك اأنتج اخلطاب �سورة النور مبا�رشة بعد 
مادية البحر »يا بحر.. يا �سهقة النور« وال�سهقة هنا تك�سف عن انبثاق الروؤيا واإعلن الوجود 
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ي�ستح�رش  �سعري جديد  ن�سيج  للظلم يف  النور كمقابل  اإىل �سورة  ال�ساعر  املمكن. ويعود 
البحر والعودة من خلل اأ�سياء الواقع يقول ال�ساعر: 

ــدن النور ــادم مــن م ــق ــذا ال يــا ه
لل�سعراء؟  دربــا  �رشيانك  تفتح 
املتدفق  الع�سق  كنه  ــدرك  ن ــا  اإن
اأوجاعك   نعرف  خ�سبية  قدم  من 
البحر  اأن  نـــعـــرف  ل  ــا  ــن ــك ل
ــمــ�ــس  ــم اأطـــــــــراف الــ�ــس ــل ــم ــل ي
 )24( �سنني..  ــوج  امل يف  ويلقيها 

حتّول �سورة النور املكان اإىل مطلق، فهو ف�ساء مفتوح على اإ�رشاق الذات »يا هذا القادم 
من مدن النور«، فال�سورة تفتح على اأمكنة نورانية ل ميكن اأن توجد اإل من خلل تركيب 
لل�سعراء«  دربا  �رشيانك  »تفتح  ال�سعراء  بع�سق  ال�ساعر  ها  يخ�سّ ولذلك  مل�ساحاتها،  اخليال 
وعرب هذا التوجه ال�سويف يف التعامل مع الأمكنة تلتقط ال�سورة عنا�رشها من عامل متخّيل 
متداخل احلدود هو عامل الذات يف مقابل عامل الواقع. فالنورانية التي ت�سمل اأمكنة ال�ساعر 
متتّد اإىل �سورة البحر املفتوح على الداخل »لكنا ل نعرف اأن البحر يلملم اأطراف ال�سم�ص«، 
يرتقي  للمكان  الب�رشية  امل�ساهدات  والو�سوح، ومن هذه  ال�سم�ص  اأنوار  ت�سمله  اأي�سا  وهو 
ال�سعرية وم�ساهدات  الروؤيا  اآفاق  اإىل  بالواقع  البحر من ماديتها املرتبطة  اخليال ب�سورة 
تر�سيمة  تختزن  متعالية  �سورة  اإىل  عادية  لغة  من  املكانية  البنية  تتحول  وهنا  اخليال، 
اأو مفهوم املتعايل كف�ساء مفتوح يتجاوز الواقع ويقيم جدل املكان عرب ثنائية  الرتقاء 
احل�سور والغياب، فالعامل املاثل يف اخليال يفتح حدود التماهي بني »مدن النور والبحر 
الذي يلملم اأطراف ال�سم�ص« وباإلغاء هذه احلدود تفتح ال�سورة املكانية م�سهدها على عامل 
نوراين تختفي فيه اآثار املادة اإذ اإنه انبثاق ناجت عن �سمولية النور لبقية العنا�رش وبالتايل 
فاإن البحر واملدينة يت�سايفان داخل امل�سهد، ومن هنا تتحول الأمكنة اإىل »رموز م�سهدية 
توؤكد متظهراتها الأ�سطورية اخليالية يف الربط بني املرئي وامل�سموع، كما يتج�سد املجال 
تر�سيمة  مع  ال�سور  جمموعات  وتتجان�ص  ما،  مب�سهد  احتفايل  كتج�سيد  وال�سيا�سي  الديني 
الرتقاء، ذلك اأن ما يجمع ال�سور والرموز اأ�سا�سا هو البعد الب�رشي« )25( ، غري اأن مفهوم 
الب�رشية هنا ل يعني الروؤية العينية بقدر ما يعني متظهر هذه ال�سورة يف اخليال، ولو عدنا 
اإىل �سورة املدينة والبحر جند اأن الت�سور الإدراكي امل�سبق والناجت عن امل�ساهدة العينية 
العينية  الروؤية  ت�سو�ص  البحر  اأو  املدن  اللحقة على  النور  اإن �سفة  اإذ  ما يرتاجع  �رشعان 
ليتحول بوا�سطتها اخليال اإىل اإنتاج الف�ساءات املمكنة، ولذلك ا�ستعان ال�ساعر بلغة �سوفية 
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نقي�سا  يقوم  نوراين  الداخل، وهو عامل  املت�سور يف  العامل  اإىل  التي توحي  املعامل  �سّكلت 
اأن هذا التقابل ميّكن من اإعداد تر�سيمات  لعامل الواقع ومببداأ ال�سدية هو عامل مظلم، كما 
اإ�سافية ترتبط باملكان، وتفتح على التقابل بني الرتفاع والنخفا�ص وبني النور والظلم 
والأعلى والأ�سفل واحل�سور والغياب، اأي اأن التحليل �سوف يقودنا اإىل مفهوم النمذجة، وما 
يرتبط بها من معرفة واأن�ساق ثقافية حتتفظ باإمكانيات القراءة والتاأويل الديني والأ�سطوري 
النمذجة فاإن الأمكنة عموما حتتفظ برمزيتها امل�سبعة بالحتمال  وال�سيا�سي. ووفق هذه 

رغم اأن ال�سور قد ُتقّدمها متناثرة، يقول ال�ساعر: 
تائهة البحر  يف  �سفينتنا  كانت 
واللجج  الأريــــاح  بدفتها  تلهو 
غارقة  الليل  ملء  فل�سطني  كانت 
ـــح   ـــب ـــس ـــ� ال اإىل  تــــــرنــــــو 
  )26( ــج  ــل ــب ــن ي ــح  ــب ــس ــ� ال اأنـــــى 

م�سهد ال�سفينة ي�ستدعي بال�رشورة م�سهد البحر، وكلهما ينتج املكان على م�ستوى 
وعوا�سفه  البحر  خماطر  تواجه  ل�سفينة  �سعريا  منوذجا  تقدم  الب�رشية  فال�سورة  الن�ص، 
غري  الواقع.  من  ينقله  ما  اأو  الب�رش  يلتقطه  ما  هذا   ، بالنجاة!!  قادما  �سبحا  تتاأمل  وهي 
اجلزئيات  برتكيب  ال�سورة  عنا�رش  فيها  وتتجاور  اأخرى  اأبعاد  يف  تتجلى  املكانية  اأن 
ال�سفينة.  الن�ص، م�سهد  التي يبعثها، يف  الغائبة  البحر  اإىل بع�سها، فخلفية امل�سهد �سورة 
وانطلقا من هذه اخللفية ي�سهد املكان/ البحر بداية التحولت مبا يحتفظ به اخليال من 
ذجة، حيث تتجه الأبعاد اإىل بلورة مفهوم ال�رشاع واحلركة من خلل مقاومة  اإ�سقاطات ومَنْ
ال�سورة  ن�سقا ي�سفي على  البحر بو�سفها  بنية  والعوا�سف، وهنا تدخل  للأمواج  ال�سفينة 
ما ا�ستقر يف الأذهان من اأ�ساطري واأحداث تتعلق بالوجه املظلم والعاتي ل�سورة البحر، اأو 
اخلوف من املجهول، ومن التيه، ومن خلل منذجة الأبعاد املكانية ي�سبح املجهول مرادفا 
للتيه والظلم واملوت، ف�سورة ال�سفينة يف البحر توّجه نحو كّل هذه الأن�ساق التي ن�سجها 
اخليال ال�سعري، كما ترتبط بالنماذج الكامنة يف اللوعي. وباملقابل ينتج الف�ساء الدليل 

عاملا نورانيا يجاور به العامل املظلم. 
رمزيًا  بعداً  يتخذ  اأنه  كما  املرئي،  والعامل  الواقع  ي�سايف  الن�ص  يف  البحر  فح�سور 
يف  تنبثق  والتي  فل�سطني،  النواة  حول  يتمركز  حمدد  تاريخي  ولزمن  الواقعي،  للوجود 
ال�سورة من خلل جمموعة بدائل رمزية اأولية ترت�سم يف اأفقني متقابلني هما: »�سفينة يف 
الثانية:  الرت�سيمة  تعادل  ب�رشية  �سورة  وهي  واللجج«  الرياح  بدفتها  تلهو  تائهة  البحر 
يعتمد  وكلهما  الثاين،  امل�سهد  مياثل  الأول  فامل�سهد  غارقة«،  الليل  يف  فل�سطني  كانت 
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على املعاجلة الب�رشية ونظام التجاور بني ال�سور، وهذا الأفق الأول ي�سمله العامل املظلم 
اأواملجهول، فم�سري ال�سفينة م�سابه مل�سري فل�سطني، تتقاذفهما الأمواج نحو عوامل جمهولة 
وم�ستمرة،  باقية  تزال  ما  ال�رشاع  حركة  لأن  يكتمل  ل  امل�سهد  اأن  غري  الظلم،  عوامل  هي 
اإىل  »ترنو  ال�سبح  انتظار  اإىل  الأول  الأفق  واقع  من  اأفقا جديدا ميتّد  ال�سورة  تفتح  ولذلك 
ال�سبح اأنى ال�سبح ينبلج«، فالنور ل يح�رش يف الن�ص لكنه متوّقع وهو ما يف�رش كرثة اللغة 
الدالة على العتمة واملجهول »الليل، التيه، الغرق« بينما يح�رش النور »ال�سبح« يف نهاية 
النور  لرمزية  يوؤ�س�ص  لأنه  اأهمية  اأكرث  يبدو  امل�سهد  اآخر  احل�سور يف  اأن هذا  ال�سورة، غري 
م�سعا يف  الأمل  هذا  يبدو  وكم  الأمل  يرمز لنبعاث  النهاية  بالقيم، فوجوده يف  وعلقته 

م�سهد خلفيته مظلمة! 
الدليل واجلمايل من خلل ما متار�سه من  تكت�سب اخللفية املكانية لل�سورة بعدها 
تنتهي عند حدود ح�سور  ال�سابق ل  النموذج  البحر يف  واإحالت متنوعة، ف�سورة  منذجة 
الرتكيب  خارج  اأ�سلوبية  و�سيلة  منها  جتعل  الفنية  وظائفها  اإن  بل  فح�سب،  والتيه  املنفى 
تقوم بتوحيد ما يبدو متناثرا من امل�ساهد الب�رشية، فل ميكن للخيل اأن يجمع بني ال�سفينة 
كما  للبحر،  اخللفية  ال�سورة  تر�سيمة  خلل  من  اإل  العنا�رش  من  وغري  وال�سبح  وفل�سطني 
اأن مفهوم الأن�ساق الثقافية الكامنة يف ت�سور الأمكنة هو ما يزودها بالف�ساءات الدللية 
املمكنة، ولذلك فاإن »العامل الذي ك�سفه �سعراء املكان لي�ص هو العامل نف�سه الذي نراه حتى 

واإن بدا لنا اأنه كذلك« )27( . 
العوامل املمكنة، كما  البحر بعدا يتمثل يف كونه منوذجا مكانيا مفتوحا على  ياأخذ 
اأن مناذجه الكامنة يف اخليال الإن�ساين جعلته �سورة مكانية مرنة و�رشيعة التحول ميكن 
من خللها بناء الف�ساءات الأكرث تباعدا وتناثرا، وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإنها اكت�سبت نوعا 
املنفى  اإىل  تتجه  الفل�سطينية  ال�سعرية  املخيلة  اللغوي جعلت دلللته يف  التخ�سي�ص  من 
اأو  اأن الذاكرة اجلماعية حتّولت اإىل لوعي يتاأمل ال�ساعر عرب نوافذه منفاه  والوطن، حيث 
به يطل على وطنه، ويف ق�سيدة »جملة واحدة قالها البحر..« )28( ، ينوع ال�ساعر عز الدين 

املنا�رش م�سهد البحر بقوله: 
الــــزقــــاق والــــوحــــ�ــــس يف  ـــف  عـــا�ـــس ـــحـــر  ـــب ال
م�سيق يــا  �ــســواك  يل  �سديق  ل  ا�ــســرتحــت،  الليلة 
التاني�س،  �سارع  اإّن  اأقول  اأن  اأو�سكُت  البحر كان هائجا 
قد يفي�س رغم بعد وجهك ال�سبوح، رغم اأن قلبك الغريب

 )29( ـــــوب  اأت اأن  اأو�ـــســـكـــت  يل،  ــالة  ــس ــ� ــال ب ــــرّف  ي
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بني رهبة البحر و�سكونه يقيم ال�ساعر تاأملت املنفى، حيث متتّد ال�سورة يف مو�سوعة 
الغربة، كمو�سوعة تعتمد يف اإنتاج دللتها على �سورة البحر، بل اإنها عامل يرتبط باملكان 
ويوؤ�س�ص عليه كل الأبعاد. فمرجعية البحر عندما توؤ�س�ص للغربة تنغلق على العوامل الأخرى 
املوازية من حيث هو مكان للعزلة يتميز بل نهائية المتداد »البحر عا�سف والوح�ص يف 
الزقاق.. ل �سديق يل �سواك يا م�سيق« فاملقارنة بني البحر والزقاق »تك�سف عاملا موح�سا 
رغم رحابته لأنه يخلو مما يبعث احلياة يف المتداد ال�سا�سع له، ولذلك يتحول احلوار بني 

البحر والذات اإىل خطاب داخلي يركز على العزلة كم�ساحة نف�سية تنتجها الغربة« )30( 
البحر قال جملة ترّن يف الأعماق: 
ميل  األف  متتّد  قد  الزرقاء  الغربة 
ــة  ــن ــــذه املــدي ــر ه ــح األـــيـــ�ـــس ب
مرجانها  يف  نــعــيــ�ــس  الـــتـــي 
احلنطور ــاحــة  �ــس حــتــى  ــّد  ــت مي

ــي  ــت تــــزورهــــا الـــ�ـــســـفـــائـــن ال
ـــوهـــن؟!!  وال ــوال  ــج ــت ال يعلكها 

الغربة  مبا�رشا ملو�سوعة  البحر خطابا  الن�ص يجعل من �سورة  يفتحه  الذي  احلوار 
التي تتقم�ص كل الأ�سياء، حيث اإن م�سهد البحر يغطي كل العنا�رش لونا وفكرة ومو�سوعا 
القيا�سات،  م�سمون  عن  هنا  المتداد  مفهوم  يتخلى  ميل«،  األف  متتّد  قد  الزرقاء  »الغربة 
اإىل  اأو  النفعال  اإىل  امل�ساحة  يتحول من  المتداد  اإن  اإذ  نف�سيا خال�سا،  مفهوما  ليتقم�ص 
نف�سيا  م�سهدا  البحر  م�سهد  ي�سبح  وبذلك  وال�ساحات.  املدن  اإىل  متتد  فهي  الغربة،  جتربة 

بامتياز ويتقل�ص الف�ساء املفتوح الذي ينتجه اإىل �سيق نف�سي يوؤثر يف الأ�سياء. 
جدل الداخل واخلارج:

فامل�ساحات الب�رشية للأمكنة تتل�سى يف ال�سورة ويتحول املرئي اإىل ل مرئي ومهما 
تكن التحولت التي تبعثها �سورة البحر فاإنها تبدو م�سبعة بالأبعاد النف�سية، فهي بالدرجة 
الأوىل ترّكز الدللة يف هذه الأبعاد وتنعزل فيها عن بقية العوامل، اإذ اإن لغة املكان تتقم�ص 
انفعالت الإح�سا�ص بالعزلة والوحدة »الغربة الزرقاء متتد...« واملدينة تاأخذ م�سهد البحر 
اإنتاج حتولتها، وبدءا من  »األي�ص بحر هذه املدينة.«، من هنا تبداأ املفاهيم املكانية يف 
حتّول  خا�سة  روؤيا  البحر  للمكان/  ت�سبح  اخلارجي،  العامل  عن  الب�رشية  امل�ساهد  عزل 
م�ساهداته اإىل تاأملت داخلية تتوا�سل مع اخلارج كما يبدو من الداخل، ولذلك تنتج �سورة 
املكان/البحر ثنائية جديدة ت�ساف اإىل الثنائيات الأخرى التي تقيم جدل الداخل واخلارج 

على م�ستوى الن�ص ال�سعري. 



146

مكانية صورة البحر في اخليال الشعري الفلسطيني املعاصر

ظاهراتية سيميائية،  أ. جمال مجناحمقاربة 

باجتاه  المتداد  مفاهيم  حتويل  من  ميّكن  ما  هو  )الداخل/اخلارج(  اجلدل  هذا 
املو�سوعات والف�ساءات املختلفة التي ينتجها اخلطاب ال�سعري، اإذ به يتوا�سل تدفق الروؤى 

املختلفة التي تراوح بني املرئي والتاأملي يف اإنتاج املكان على م�ستوى ال�سورة: 
ــظــر الـــبـــحـــر قــــد ميـــرّ  ــت ــن ــن ــل ف
ــّم رمــلــك احلنون ــس اأ� مــن  هــنــا، 
ـــــــــــــــواج   ــــــن الأم ــــــس ــــــ� اأح
ــوهــاج   ــن �ــســحــرك ال ــْيــمــة م ُنــ�ــسَ
 )31( والعقبان  اخلليج  ــوار�ــس  ن

من موقف العزلة يف املكان يتحول امل�سهد اإىل حوار داخلي ينتقل من ر�سد معاناة 
ال�سفة  مع  تلقيه  البحر يف  امل�سهد �سورة  على  تهيمن  وهنا  احلنني،  اإىل جتليات  الغربة 
الداخل،  تفاعل  اإنتاج  اإىل  اخلارج  م�ساهدات  من  املكان  اإنتاج  ويتحول  للوطن،  الأخرى 
العامل اخلارجي ولي�ست ن�سخة مطابقة له  الذات مع  ال�سورة ت�سبح نتاج تفاعل  اأن  حيث 
ينقلها الو�سف، فهي »منتوج تفاعل الذات مع هذا العامل« )32( . وعلى م�ستوى الداخل تنتظم 
جمموعة مفردات ت�سكل فيما بينها الدللت النف�سية »اأ�سمُّ رملك، اأح�سن الأمواج، ُن�َسْيمة من 
�سحرك« حيث اأن هذا احلقل اللغوي واإن ارتبط باأبعاد ب�رشية »املوج، الرمل« فاإن ال�سورة 
حتوله اإىل قناة تو�سل الذات مبا ي�سملها من عامل الداخل والوطن باعتباره الغائب احلا�رش 
يف خلفية ال�سورة، ولذلك يتجه ن�ص البحر اإىل اإعادة اإنتاج املكان الغائب دون اأن ي�ستقّر 
باعتباره علمة  �سيء دون حتديد  اإىل كل  ي�سري  اإنه  اإذ  اأو دليل معني  على جمال ب�رشي 
تفتح على عامل اخلارج، وهو ما يح�رشه على م�ستوى اخليال مللم�سة وقائع ممكنة جديدة 

في�سيف ال�ساعر اإىل التحولت املكانية حتولت نف�سية غري متوقعة، يقول: 
ـــــــــزف الــــــــبــــــــحــــــــر دمــــــــا   ـــــــــن ـــــــــــل ي ه
ـــــدا  ـــــدي �ـــــس الــــــبــــــحــــــر  ـــــــزف  ـــــــن ي اأم 
املـــــــوعـــــــودا؟؟  حـــبـــيـــبـــه  بــــكــــى  ــــــــه  اأن اأم 
تـــبـــوح  اأن  الــــــرمــــــال  يـــنـــتـــظـــر  اأنــــــــه  اأم 
ـــدا؟؟  ـــهـــي �ـــس ــــه  رمــــل ــــــوق  ف ــــذف  ــــق ت اأن  اأو 
القطار  اأم يا ترى حبيبتي يف هداأة امل�ساء يف حمّطة 
الأ�سجار  ذوائب  الوديان يف  ندور يف  العظيم   اأيها  يا 
ــــرة  ــــراب ـــان والـــعـــقـــبـــان وال ـــت ــا احلـــي ــن ــس ــر� ــه ت
ترحاله يف  الــغــريــب  مينح  مــن  اأحــالمــنــا  معّتمة 

 )33( ــا�ــرشة؟؟  ــن ــل ل اأو  لــلــقــد�ــس  الـــدخـــول  ــرية  ــس ــاأ� ت
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ل تغيب �سورة البحر كاإطار خارجي للتجربة لكن ح�سوره يتحول اإىل م�ساءلة داخلية 
الدللية،  ر�سالتها  الب�رشية  ال�سورة  ت�سكل  املتتالية  ال�ستفهامات  وعرب  البحر،  ت�ستنطق 
اأمكنة  لت�ستح�رش  البحر  من  حقولها  ن�سيج  يف  تتو�ّسع  الرامزة  املكانية  اللغة  فمنظومة 
اإ�سافية ت�سرتك يف بناء ال�سورة الكلية »الرمال، حمطة القطار، الوديان، القد�ص، النا�رشة« 
ويف  اأي�سا،  الداخل  من  واإمنا  فح�سب،  اخلارج  من  ل  باللغة،  تت�سّكل  الب�رشية  فالر�سالة 
طبيعتها الب�رشية ذاتها، اإذ اإنها ت�سبح قابلة للفهم بف�سل اأبنيتها اللغوية« )34( ، وترتافق 
هذه الأمكنة بلغة تتجه نحو الفجائعية لت�سبع ال�سورة بالأبعاد النف�سية، ففي هذه الأمكنة 
كل �سيء ملتب�ص بالقلق واخلوف واحلنني، و�سمولية �سورة البحر على كل امل�سهد تعزز هذه 
الأبعاد التي منها ي�سوغ ال�ساعر اأ�سئلته الباحثة عن مكان، ومادامت �سورة البحر حتتفظ 
بذاكرة ال�سياع واملجهول فاإن هذه الدللة متتّد اإىل احللم ليتحول حقل معتما يتقاطع مع 
�سورة البحر يف مفهوم التيه واملجهول »معتمة اأحلمنا«، تتحول �سورة الظلم »معتمة« 
اإىل الداخل لتبعث الواقع وما يثريه يف الذات من روؤى معتمة �سملت كّل الأ�سياء والأمكنة، 
البحر رغم  الب�رشية، لأن  امل�ساهد  الوطن تظل كامنة خلف هذه  اإىل  العودة  اأن رغبة  غري 
ارتباطه بدللة الغربة واملجهول والتيه يظل يحتفظ ب�سلة خفية بالوطن، مادام يثري ذاكرة 

الأم ومدن الوطن يقول ال�ساعر:  
هل ينزف البحر دما، اأم اأن قلبي متعب يف هذه الأيام؟؟ 
ـــــام؟؟  الأي تـــراكـــم  مـــن  ـــرف  ت ـــا  رمب عــيــنــي  اأن  اأم 
تـــــنـــــام؟؟؟  ل  ـــل  ـــي اخلـــل يف  ـــــــي  اأم اأن  اأم 
ي�سفو �ــســوف  الأ�ـــســـبـــاب  يــذكــر  �ــســوف  ــحــر  ــب ال
ـــــــالم ـــــــالأح ك يف  ــــــــات  ــــــــوج امل ــــل  ــــب ــــق ت
ــــك احلــــزيــــن، يـــفـــوح الـــرغـــام   ــــوق ذل تــفــيــ�ــس ف
وريــــــدي  يل  والــــبــــحــــر حــــــزّ  هــــــزين  ـــحـــر  ـــب ال
الرياح ت�سّفر  املياه  املدينَة  تدفن  يفي�س،  قد  البحر 

 )35( كـــــالـــــدجـــــاج  املــــــوجــــــات  ــــس  ــــ� ــــرك وت
اإىل خطاب  البحر تدريجيا من جمرد م�سهد ب�رشي و�سورة ت�سجيلية  تتحول �سورة 
يتفاعل مع الذات والواقع، بل جتعل منه ال�سورة ال�سعرية حمور الدللت، لأنه بالإ�سافة 
اإىل حتقيق مهمة تو�سيل الر�سالة الب�رشية ي�سبح و�سيلة اكت�ساف عامل الذات التي بها يقيم 
ال�ساعر علقاته باملكان، ومن خلل متابعة اللغة املكانية املوظفة يف ال�سورة بدًءا من 
الوحدة الكلية »ينزف البحر دما« يتدرج عرب ال�سورة ح�سور الأمكنة الأليفة بحيث تاأخذ 
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�سورة البحر مهمة التوا�سل مع هذه الأمكنة وا�ستدعائها عرب الذاكرة »الأم، اخلليل، املدينة« 
ومن خللها ميزج ال�ساعر بني احلنني والغربة، وتفتح احللم باجتاه الذاكرة: 

ـــــول  ـــــس �ـــســـبـــيـــة بــــحــــريــــة الأ�
ـــــــادرت الــطــلــول  ــــا، غ ــــه ــــادرُت غ
ومل اأجد من �سوتها �سوى �سدى الرنني

ميل  ــف  األ متتّد  قــد  ــاء  ــزرق ال الغربة 
تــــقــــول:  اأن  قــــبــــل  �ـــســـحـــكـــت 
ـــك الـــرقـــيـــق  ـــل كـــــف عـــــن تـــدجـــي
�سديق  يا  �سواك  ول  فاتنا  كان  البحر 
 )36( ول �سواك يعرف اجلليل يا �سديق 

ال�سورة  على  املهيمن  الب�رشي  المتداد  البحرحّولت  �سورة  على  املرّكزة  التداعيات 
بفعل خيال البحراإىل امتداد زمني عرب الذاكرة، فال�سفحة ال�سعرية للبحر تثري الذاكرة لتعقد 
بلغة  ي�ستح�رشه  واإمنا  اإليها اخلطاب مبا�رشة  والطلل، ل يتجه  البحر  مقابلة مفاجئة بني 
تعتمد الإ�سارة »�سبية بحرية الأ�سول« لنكت�سف ح�سور الطلل اإل بعد اأن ت�سري ال�سورة اإىل 
خلفيته من خلل تكملة اجلملة يف ال�سطر الثاين »غادرتها، غادرت الطلول«. وبهذا التوظيف 
توجه ال�سورة دللة البحر اإىل غري املرئي واللمتوقع بربط البحر بالطلل، اإذ اإن تخ�سيب 
ال�سورة بهذا املوروث ال�سعري بالدرجة الأوىل يك�سف عن التقاطعات املمكنة عرب الف�ساءات 
الدللية، ف�سورة ال�سبية البحرية ت�ستدعي �سورة الطلل عندما ربطه ال�ساعر باملراأة اأو بذكر 
ي�ستكمل  اخلطاب  اإن  بل  املو�سوع،  هذا  عند  يتوقف  ل  املماثلة  وم�سهد  الغائبة،  احلبيبة 
جزئيات ال�سورة الطللية، وكما مل يجب الطلل �ساعره عندما ا�ستنطقه، ل يرجع من البحر 

�سوى �سدى الذاكرة اأو بقايا رنني ال�سوت املحفوظ يف الذاكرة. 
ويف بحث العلقة بني البحر والطلل على م�ستوى ال�سورة نلحظ اأنهما يتقاطعان يف 
الف�ساءات الدللية املفتوحة على الذات وما يثريه اإح�سا�ص الغربة وهواج�ص الرحيل، وهذه 
�سورة  اأن  بحيث  اللوعي،  يف  الكامنة  البديلة  العوامل  على  اأولية  نافذة  تفتح  النفعالت 
البحر اأو �سورة الطلل توؤولن ب�سورة املراأة الأم، واملراأة احلبيبة، واملراأة الأر�ص، وهذا ما 

يف�رش ح�سور الأم وربطها باخلليل يف املقطع ال�سابق »اأم اأن اأمي يف اخلليل ل تنام«. 

 البحر وفضاء التاريخ: 
اإىل جمال  البحر من ملحمه الب�رشية املفتوحة على جغرافيا الوطن والعامل  ينتقل 
جزئيات  ترتيب  تعيد  وقائع  اأو  تاريخية  مواقف  من  ت�ستدعيه  وما  الذاكرة  على  مفتوح  
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واللغوية  التاريخية  الرموز  اإثارة  على  بنائه  يف  ويعتمد  معه،  اأو  املكان  يف  العلقات 
التحولت قول  والإن�سان واجلغرافيا، ومن هذه  الذات  العلقات بني  �سبكة من  باعتبارها 

املنا�رشة يف ق�سيدة »يتوهج كنعان«: 
مرج  لــلــرعــي يف  جــــوادك  هــيــئ 
ــاء ــل املــ�ــس ــب ــم ق ــي ــغ ذاكـــــرة ال
البحر  اأمـــ�ـــســـك  اأن  اأحـــــــاول 
ــــزي ــــرم ــــق مــــــن خـــــ�ـــــرشه ال
اأراه كذالْك الدخان يقيم جبال من 
البحر   فيطرده  غربا  يرحل  احللم 
لكنه  البحر  ــم  ــس اأر� اأن  اأحــــاول 
�سديقا  يبدو  الينابيع  كن�ساء 
ويهرب بني كّفي مثل حقول القطار 
ال�سخر من  انظْر حجاجا  واأرك�ُس: 
البحر اإلــيــه مــن  ـــاأوي احلــمــام  ي
 )37( املقد�سية  والتينة  البحر  من 

رغم متركز اخلطاب على الذات، يفتح ال�ساعر جمال مل�ساركة الذاكرة اجلماعية »هيئ 
جوادك للرعي يف ذاكرة الغيم« كما يبدو اأن هذه الذاكرة مفتوحة على املكان واملفارقات 
القائمة على تك�سري العلقات بني الأ�سياء، ويف اأول م�سهد للبحر »اأحاول اأن اأم�سك البحر من 
خ�رشه القرمزي« تتفاعل العلقات املتباعدة بني اللون والبحر والإم�ساك.. وكاأن ال�سورة 
والقول  البحر  العلقة بني �سورة  اإذا ما عقدنا  تبدو  ا�ستحالة قد  اأمام حالة  القراءة  ت�سع 
املاأثور »كالقاب�ص على املاء« وهذه ال�ستحالة تتكرر يف نهاية املقطع عندما يعلن ال�ساعر 
تبدو  التحويلت  هذه  القطار«،  حقول  مثل  كفي  بني  ويهرب  كفيه«  بني  من  البحر  هروب 
اأولية لعتمادها على ذاكرة غائمة »ذاكرة الغيم« فمنذ البداية تتهياأ �سورة البحر  نتيجة 
املوؤ�س�ص  والنف�سي  والثقايف  املعريف  التنويع  على  واملفتوحة  املفاجئة  التحولت  لهذه 
على جتارب الذاكرة »واإذا كان ال�ساعر يريد عن طريق ال�ستعارة اأن يقوم بعملية حتويلية 
للأ�سياء، فاإن مادته )البحر( تراوغ هي الأخرى يف حماولة حتويلية من خوا�ص البحر اإىل 

خوا�ص الربيع« )38( . 
املكان/البحر على علقات كونية  تفتح  البحر،  املقامة على خلفية  التنويعات  هذه 
متداخلة توزعها ال�سورة عرب م�ساهد الأ�سياء احلا�رشة يف الذاكرة، فاملكان ل يتحدد بتعدد 
الأنواع التي يلتقطها اخليال ل�سورة البحر، لأن هذه ال�سورة بعيدة عن امل�ساهد الب�رشية 
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عزلته  الذاتية ومن  روؤاه  ال�ساعر يف  يقيمه  بحر  اإىل  يتجه  املنطقية، فاخلطاب  وعلقاتها 
ومنفاه الداخلي ولذلك يكرر اخليال حماولت الإم�ساك بالبحر ويف كل حماولة يدخل يف 
علقة جديدة، فهو »كن�ساء الربيع، اأحاول اأن اأوقظ البحر من نومه ال�رشمدي..«، وعرب م�سافات 
هذه التحولت تعود الذاكرة من البحر اإىل املدن والتاريخ »اخلليل، كنعان، وهران، تلم�سان، 
الأندل�ص...« ومن هذه التنويعات املفتوحة على خمتلف الأبعاد يتحول »البحر« مو�سوعا 
خلطاب �سامل يتوزع على تفا�سيل املنفى والتاريخ، و »البحر هنا يكت�سب مدلولت اأخرى 
للدخول يف  الدائم  التفاو�ص  عن  اللغوي  الو�سع  كما هو يف  الأول  املدلول  يكف  اأن  دون 
الواحدة الأخرى، مما  اأن تلغي  اأخرى مع املدلولت الأخرى، تتمازج الدللت دون  علقة 
يجعل كل دللة تك�سب الأخرى عمقا اأكرث وثراء اأ�سد من خلل تبادل بع�ص اخلوا�ص« )39( .   
الروؤيا، بحيث تكّون بنية مكانية تتفاعل مع جمموع  البحر عنا�رش  تتقم�ص �سورة 
امل�ساهدات الواردة على البحر، كما اأن مو�سوعة املنفى واحلنني ترتدد عرب الفاعلية نف�سها، 
ولذلك فاإن اإنتاج �سورة البحر ل تنف�سل عن البعد الذاتي وما يك�سفه اخليال، اإذ اإنه نتاج 
تركيب اخليال بدرجة اأوىل، لأن ال�سورة لتوجد يف الطبيعة لكنها نتاج اخليال »لأنها ل 
تعترب �سورة اإل بف�سل ما تختزنه من وعي« )40( ، وما ي�سفيه اخليال عليها من �ساهدات 
وتاأملت ذاتية، فالبحر يرتبط يف كثري من امل�ساهدات باإ�سقاطات اخليال، مّما يحوله، يف 

بع�سها، مراآة تعك�ص �سفحة الداخل، فتفك رموز الروؤى اأو ت�ستعيد اأزمنة الذاكرة واأمكنتها. 
لتاأمل  مبعثا  البحر  �سورة  ت�سبح  غزة«،  بحر  »هادئ  ن�رشاهلل  اإبراهيم  مطولة  ويف 
الألفة  واأماكن  الأمكنة بني املنفى، والوطن،  اإىل تنويع  اإذ تتجه  الذاتي واجلماعي،  الواقع 
واحلميمية، وت�ستمّر التنويعات على هذه ال�سورة ليتحّول البحر رمزا �سامل تتقّم�سه الذات 

و ي�سبح و�سيلة اخليال لعبور الروؤيا، يقول ال�ساعر: 
ــــــزة  ــــــر غ ــــــح هـــــــــــــــادئ ب
ماء واأ�رشعة  زرقة و�سباح عري�س 
ونافذة للنوار�س اأو جدول يف الوريد 
ــــــزة  ــــــر غ ــــــح هـــــــــــــــادئ ب
يل رغبة اأن اأرى وجه اأمي ومدر�ستي 
موجا  يّف  انت�رشت  اأ�سئلتي  كــّل 
فقد يب�س الغ�سن  لكّن اأ�سئلتي اكتملت 
ـــــال..  ـــــق ـــــرت وا�ــــــســــــتــــــوت ب
�سباه  منذ  البحر  ــرف  اأع لكنني 
والعر�س ــد  ــزغــاري ال يف  طــاعــن 
 )41( ـــــه  اإل وجـــبـــني  ـــــا  اأن ــــذا  ه
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�سورته  تاأمل  من  وبدءا  البحر  �سورة  يف  العلقات  ت�سكيل  اإعادة  اإىل  ال�ساعر  يعمد 
التاأملت،  ب�سكل متكرر يجعل منه حمور  البحر  الواقعية »هادئ بحر غزة« يح�رش خيال 
وا�ستدعاء  تاأمل  على  البحر  بوابة  تفتح  زمنية  حلظة  اإل  لي�ست  له  امللزمة  الهدوء  ف�سفة 
جغرافيا الوطن، اإذ اإن العلقة هنا تدخل يف تركيب ثنائية البحر/ الوطن من خلل املدينة 
»غزة«، فيكون امل�سهد يف �سفائه وزرقته واإ�رشاقة �سباحه مطابقا للتجربة ال�سعورية الآنية 
املرافقة للحظة التاأمل وهي هنا حلظة توا�سل مع الوطن، غري اأن هذه التاأملية �رشعان ما 
ت�ستعيد ذاكرة البحر امل�سبعة بهاج�ص الرحيل لتدخل ال�سورة بداية التحولت حينما ي�سبح 
م�سهد البحر نافذة للنوار�ص، فتبعث النطباع بح�سور ما يخفيه البحر من هواج�ص »فنافذة 
بجدلية  ال�سورة  دللة  ومتّد  مفتوحة،  الرحيل  احتمالت  على  تبقي  والأ�رشعة«  النوار�ص 
احلل والرتحال لأن البحر الذي بدا �سافيا هادئا اإمنا يجهز بذلك ال�ستعداد لرحيل النوار�ص 

وغياب غزة. 
امل�سهد يبقي على مفارقاته التي تتاآلف مع الروؤية الداخلية والتي تلغي هنا ال�سورة 
اخلارجية للبحر وحترك يف اللوعي هواج�ص اخلوف من البحر اأو اخلوف من املجهول، وهو 
ما يوّجه ال�سورة ال�سعرية اإىل تاأملت تثري يف الذات الرغبة يف العودة اإىل الطفولة وعامل 
ال�سكينة وهو العامل الذي حتتمي به الذات »يل رغبة اأن اأرى وجه اأمي ومدر�ستي«، واإذا عدنا 
اإىل املقارنة بني ال�سورة الواردة على م�سهد البحر فاإن احتمالت القراءة �سوف تقودنا اإىل 
املوازنة بني �سورة البحر الهادئ الذي يغري بال�سفر والذي يهيئ للرحيل وبني الرغبة يف 

روؤية وجه الأم. 
الألفة والغربة، ف�سفاء  اأنها تقوم على جدل  امل�سهد يبدو  املاثلة وراء هذا  فاخللفية 
مغلفة  طماأنينة  لأنها  زائف  اإح�سا�ص  لكنها  الطماأنينة  من  بنوع  البداية  يف  اأوحى  البحر 
باخلوف وهواج�ص املنفى والبعد، ولذلك �رشعان ما احتمت الذات بالعامل البديل وامللجاأ 
الآمن الذي يقوم يف مواجهة املخاوف، فوجه الأم وذاكرة الطفولة وفرت هذا العامل البديل، 
والف�ساءات  املجهولة  للعوامل  مرجعية  علمة  البحر  �سورة  فاإن  ذالك  اإىل  وبالإ�سافة 
العامل  بني  التقابل  وجه  يقيم  اآخر  احتمال  وهو  املطلق  وعلى  اللنهائي  على  املفتوحة 
املفتوح والعامل املغلق، وهذه الفر�سية يبعثها اخليال ال�سعري عندما تتحّول �سورة البحر 
اإىل عامل مفتوح على الأ�سئلة: »كل اأ�سئلتي انت�رشت يّف موجا... لكن اأ�سئلتي اكتملت«. الأ�سئلة، 
اأنها كثرية املعاودة »انت�رشت  هي الأخرى، تاأتي مفتوحة لأنها مل حتّدد مو�سوعها، غري 
تلم�ص  اإنها  اإذ  النفعايل  توّترها  اإنتاج  اإىل  تتجه  للمكان  احل�سية  فاملظاهر   « موجا  يف ّ
ت�سبح  املكان/البحر،  ف�سورة  النت�سار«،  »املوج،  احلركة  خلل  من  النفعالية  املثريات 
العلقة بني احلقول  ان�سيابا يف  اأحدث  �سورة متعددة املداخل، كثرية الحتمال »وهو ما 
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الدللية« )42( ، فمن م�سهد �سفاء البحر يحدث النتقال اإىل جمموعة انفعالت متداخلة عرب 
ال�سورة، الطماأنينة، الألفة، اخلوف، ثّم اأخريا اإىل قلق الأ�سئلة، ويبدو هنا التحول املركزي 
اإىل  الب�رشي  الواقع  ر�سد  من  بالنتقال  البحر  م�سهد  فتحها  التي  الدللية  الف�ساءات  يف 
ر�سد الواقع النف�سي الداخلي، واأخريا المتداد اإىل حماورة الذات وم�ساءلة وجودها يف هذا 
اإىل ح�سور املقد�ص مقرتنا بالأنا  ال�سورة  اأق�ساه عندما تنتهي  التوّتر يبلغ  اإن  اإذ  الواقع، 
»هذا اأنا وجبني اإله«، ويبدو اأن ال�ساعر يتحول اإىل الت�ساوؤل يف مو�سوع احلياة واملوت وهو 
حتّول تربره املقاربات الوجودية لل�سورة، فمن �سورة البحر وما ترمز اإليه من تيه وانفتاح 
على العوامل املجهولة اإىل احلنني للأم وما ترمز اإليه من طفولة وميلد يفتح اخليال ف�ساء 
دلليا جديدا يتجه اإىل الت�ساوؤل عن جدوى احلياة يف عامله املجهول واملحفوف بالهواج�ص 
والقلق »هذا اأنا« متركز يف الذات يت�سكل يف ثورة �سك وت�ساوؤلت يف احلياة واملوت، يقول 

ال�ساعر:  
ل اأقول لك الآن اإين �ساأم�سي اإىل املوت 
ل اأع�سق املوت  لكنه �سلّمي للحياة

ــــــزة  ــــــر غ ــــــح هـــــــــــــــادئ ب
هذا ال�سباح األيف واأطيب مما �رشبناه 
ــل  اج ـــات   ـــرق ـــط ال يف  ورد  ل 
ـــات ـــي ــــا الأغـــن ــــن ـــن وردت ـــك ول
ــــــزة  ــــــر غ ــــــح هـــــــــــــــادئ ب
ـــــوت الـــتـــي   ـــــي ـــــب ــــــــذي ال ه
ت�سبهني الـــــــروح  ــن  ــك ــس ــ� ت
ــــوء.. األـــفـــتـــه  ــــس ــــ� خــــطــــوة ال
ي�سبهني  املــحــطــات  و�سجيج 
الأر�ـــــــس حتى   ــل  ــم ــمــة حت غــي
ــال..  ــق ــرت ــوم.. وبـــيـــارة ال ــج ــن ل
 )43( ــهــنــي  ــب ــس تــ� ـــــق..  ـــــدائ احل

اإذ يجعل  اإىل حدود املطلق،  البحر  من جدلية امليلد/الوجود، يتجه اخليال ب�سورة 
منه نواة التاأملت الوجودية يف مو�سع احلياة واملوت »ل اأقول لك الآن اإين �ساأم�سي اإىل 
املوت، ل اأع�سق املوت لكّنه �سّلمي للحياة«. وهنا تعود �سورة البحر اإىل ما درج عليه كثري 
ال�سعراء مع  الفل�سطيني عندما وظفها �سورة خلفية للوطن، ونافذة توا�سل بها  ال�سعر  من 
الق�سايا الإن�سانية املختلفة. فاخليال الذي ارتبط بالبحر حّركه واأ�ّس�ص اأبعاده واقع املنفى، 
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والوجود يف اخلارج، وترد هذه الق�سايا ب�سور متقاربة زاوجت بني املنفى واملوت وبني 
الوجود والوطن. فالبحر �سورة تعامل بها ومعها اخليال ال�سعري متاأثرا مبخزونه الرمزي 
اختزنت  فاعلة  �سورة  باعتبارها  الإن�سانية  الأدبية  التجارب  عمق  يف  املمتد  والطبيعي 

تراكمات تلك التجارب الكامنة يف اخليال. 
ت�سكل  التي  املتداخلة  وتراكيبها  الت�سويرية  اأبنيتها  كثافة  البحر على  تعتمد �سورة 
معاناة  فيها  ويج�سد  الرموز  وي�ستمد  ال�سورة  عنا�رش  اخليال  منه  يقتن�ص  الذي  »احلقل 
اأعماقها وي�سيء جوهر  الواقع ويعطيها وظائف جديدة يغور يف  ال�ساعر، فيفكك عنا�رش 
وجودها«)44( ، وعرب م�ساحات البحر ي�سرتجع اخليال ذاكرة الوطن اأو املدينة بتحول روؤيا 
البحر مراآة تعيد ت�سكيل مدن الطفولة وذاكرة الوطن »هذه البيوت التي ت�سكن الروح ت�سبهني«، 
»ت�سكن  فهي  املكان،  البعد عن  اأنتجها  فكرة  ا�ستحالت  لأنها  الداخل،  فالبيوت حت�رش يف 
الروح« وهي ت�سبه الذات عندما ت�سبح عاملا ي�سكن خيال ال�ساعر وروؤاه، وبذلك فاإن تراكم 
اإ�ساري متجاور  ال�سور اجلزئية يبعث رمزية الأمكنة وينوع دللتها وحتولتها عرب بناء 
ميتد من الذات اإىل الآفاق املمكنة للروؤيا، و »خطوة ال�سوء« اأول اإ�سارات التحول من واقع 
املكان اإىل نورانية امل�سهد الذي مينح ال�سورة منذجة مت�سامية »غيمة حتمل الأر�ص حتى 
الواقع/احللم،   ثنائية  من  تتحول  ال�سورة  ت�سبهني«  احلدائق..  الربتقال..  وبيارة  النجوم.. 
التي  القيم  �سّلم  معطيات  يف  املكان  �سورة  ُتدِخل  ثنائية  وهي  العتمة/النور،  ثنائية  اإىل 
تقيم جدل الداخل واخلارج، وهو ما يجّدد يف الن�ص فاعلية املكان وتوجيهه لإنتاج قيم 
ا�ستبدالت  �سل�سلة  ا�ستبدالية ت�ستثمر ظلل املكان، فالأر�ص والنجوم والربتقال واحلدائق 
تتجّدد عرب اخليال وتقرتن ب�سورة البحر لأنها، بح�سورها املفاجئ يف ال�سياق، حتيي اأمل 

العودة من رحم الغربة، وهي الغيمة التي حتمل الأر�ص حتى النجوم. 
يوؤ�س�ص خيال البحر لت�سكيل متداخل العنا�رش، اإذ ينوع الروؤية ال�سعرية على خمتلف 
الذات  تفا�سيل املكان، فال�ساطئ واملوجة والزرقة والعوا�سف م�ساهدات ب�رشية تختفي 
باملتوقع  لتتو�ّسل  ال�ستبدال  اآلية  وت�ستعيد  الروؤيا  ف�ساءات  توّلد  مكانية  كعوامل  خلفها 

املح�سو�ص اللمتوقع الذهني، يقول ال�ساعر يف ق�سيدة »املوجة« )45( : 
ال�ساطئ على  هناَك  كنت  عاليًة 
تهداأ ل  اأجنحة  من  �رشير  البحر 

ملتهب  ــــي  دم كـــنـــِت  عـــالـــيـــًة 
ـــــــالعـــــــي تـــتـــقـــافـــز  اأ�ـــــــس

من  به  يحفل  ما  خلل  من  البحر  اإىل  فيتجه  املكان،  جزئيات  على  اخلطاب  يرّكز 
ال�ساعر  ي�ستدعي  املكان  قيم  ومن  ال�ساطئ«  »املوجة،  ف�ساءاته  على هيمنة  دالة  علمات 
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الرتفاع اإ�سارة اإىل جتاوز امل�ساحة الب�رشية اإىل روؤيا داخلية »عالية كنت«، ف�سورة البحر 
اإذ تتدّعم �سورة البحر مبا يعّزز �سفة  تك�سف مبا�رشة عن التماهي بينها وبني التاأملت، 
العلو وتناهيه يف القدم، فالفعل كنت يتجه اإىل دللة ال�ستمرار يف الوجود، كما اأن البحر 

يكت�سب هذه ال�سفة من باب دللة اجلزء على الكل »البحر �رشير من اأجنحة ل تهداأ«. 
اإذ حتركها  الواقع،  ال�سورة حدود  الغريب ملعطيات املكان تتجاوز  الرتكيب  يف هذا 
الرغبة الداخلية للذات يف اقتحام اللنهائي وجتاوز املعقول اإىل اللمعقول، حيث اأن ت�سكيل 
ال�سور يفتح تاأ�سي�ص الأمكنة على جدل الرتفاع/ النخفا�ص، واملحدود/اللحمدود، وهي 
ال�ساطئ  الواقع واحللم، ومن ثّم فاإن علو املوجة على  هنا �سل�سلة قيم مكانية تف�سل بني 
يت�سّمن الإ�سارة اإىل �سمو الذات باحللم، ومن هنا يتخذ املكان �سبيل له تتخل�ص فيه الذات 
من مادية املح�سو�ص لل�سمو بروحانية املجرد، فالبحر هنا يتحول يف احللم اإىل م�ساحات 
اأرحب منه يف الواقع متليها رغبة الذات يف اخلل�ص من ذاكرة املنفى، ولذلك يحّول ال�ساعر 
ن�ساط احلركة من املكان اإىل اجل�سد »دمي ملتهب، اأ�سلعي تتقافز«، اإن الرغبة يف اخلل�ص 
والتحرر من الواقع توؤجج يف الذات حلم التوّحد والتماهي يف املطلق، فالبحث يتحول من 
الوحيدة  و�سيلته  احللم  الرتكيب،  املادة روحاين  اإىل مو�سوع متحرر من  املكان  مو�سوع 

املمكنة والأ�سوات ل ي�سمع منها اإل نداء الروح املتعايل:  
ـــــت  ـــــن ــــــــــة ك ــــــــــي عــــــــــال
روحي  اإىل  ين�ساب  �ــرشيــا  نـــداء 
ــــــالأزرق  اأتـــبـــعـــه مــــاأخــــوذا ب
ـــــوذا بـــهـــ�ـــســـاب املــــاء   ـــــاأخ م
تتقاطع  خــطــى  ــس  ــا� ــن ال كـــان 
ــــال اأ�ـــســـمـــاء ــــرمــــل ب ـــــوق ال ف
والأ�ــــــســــــداف رئــــــات الـــريـــح 
 )46( خــر�ــســاء  طـــيـــور  ـــس  ـــ� وري

من عامل الواقع اأو املادة يتجه املكان اإىل تاأ�سي�ص اأمكنة الروح، فالبحر هنا ل ياأخذ 
ت�سكيله املعهود، لأنه حتّول من �سفته املكانية التج�سيدية اإىل مفهوم الف�ساء املفتوح على 
اإىل تر�سيمة  اأن كان ذاكرة املنفى والغربة املرتبطة بالوطن/الأر�ص، اجته  املطلق، فبعد 
مماثلة، لكنها ترتبط بغربة الروح. وف�ساوؤه املجهول هو ما يحيل اإىل العامل املا ورائي، اأو 
عامل الروح، ومن ثّم فاإن �سفة العلو املهيمنة على م�سهد ال�سورة ترمز اإىل رغبة الروح يف 
ال�سمو اإىل عاملها، ومن ثّم فاإن رغبة العودة اإىل الوطن املفقود تتقاطع مع رغبة الذات يف 
العرفاين  البعد  اإىل روحي«، ولتاأكيد هذا  الأثريي »نداء �رشيا ين�ساب  اإىل عاملها  الت�سامي 
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ا�ستبدلت ال�سورة »البحر« بالأزرق لأنه عامل لوين يرّكز الدللة على اأثريية املكان فالزرقة 
�سفة عادة ما ُت�سند للبحر ولل�سماء معا، ولذلك تتخذها الذات لونا لعاملها، وهو عامل يت�سّكل 
يف الداخل ويتمركز حول الهناك، كما ينتج رغبة الروح وحنينها اإىل حرية نف�سية داخلية. 

تت�سّكل �سورة البحر يف تعبري ترميزي »يعرّب عن بنية من العلقات الدللية املتداخلة 
التي تتماهى مع انعكا�سات الل�سعور يف م�سارب اإ�سارية متعددة يهدف من خللها ال�ساعر 
اإىل ا�ستك�ساف اأ�رشار احللم الذي يعجز عن حتقيقه يف الواقع، وا�ستبطانه واكتناز احتمالته 
 ، )47( املمكنة، ثم يعيد ت�سكيله ح�سيا وفق روؤية متمّوجة مراوغة تفتح قنوات عديدة لها« 
ولذلك فاإن اإنتاج املكان يف الن�ص ال�سعري ي�ستجيب لرغبة داخلية يف التوحد به واإعادة 
الألفة اإليه، باعتباره اأحد مكونات احللم التي توّحد الذات بالأ�سياء وحتقق بها الإح�سا�ص 

بالوجود يف املكان:  
ـــــت  ـــــن ــــــــــة ك ــــــــــي عــــــــــال
فيك  اجتمعت  الأر�ــس  جهات  كاأن 
كاأنك روحي تتجلى  وذهويل الطفل 
البحر  وبعد  ــرِّ  ال بعد  ما  كاأنك 
 )48( الأ�سياء  يف  الغام�س  و�سم�س 

تتوحد م�ساهد الأمكنة يف حلظة احللم اإذ تتماهى �سورة املوجة العالية يف كّل الأمكنة 
»جهات الأر�ص، الروح، ما بعد الرّب، ما بعد البحر، �سم�ص الغام�ص«، فاحللم يتقّم�ص املكان 
ويتحول اإىل مكان مفتوح على اللنهائي لأنه يتعاىل عن كّل الأمكنة واحلدود ويثبت فكرة 
اإىل  يعود  ما  الدليل �رشعان  الجتاه  اأن هذا  النهائي، غري  والوجود  املطلق  النفتاح على 

مفهوم الألفة واحلنني للأر�ص/الأم: 
ـــــت ـــــن ــــــــــة ك ــــــــــي عــــــــــال
حلــظــات  الألــــفــــة يف  دخــلــنــا 
ــــــدا نـــحـــوي  حـــــني مـــــــددت ي
ــا ــوق ــس � الأزرق  ــط  ــس ــ� ــب ــان ف
جماعة  ــب  ــل ــق ال يف  واتـــقـــدت 
ــجــورة  قــلــبــي لـــالأعـــرا�ـــس املــه
ــداء  ــه ــس ــ� ـــوجـــوه ال لــلــحــنــطــة ل
نـــــــاديـــــــتـــــــك.. يـــــــا اأمـــــــي   
انــدفــعــت كـــّل ظباء  نـــاديـــُت...  
 )49( اإليك  عدوت  يّف  ظماأى  العامل 
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ال�ساعرتوا�سله  بها  افتتح  لزمة  �سّكلت  اإنها  اإذ  للمكان،  الآخر  الوجه  هي  املوجة 
فهي  وبالتايل  للداخل،  موازيا  عاملا  باعتباره  اخلارج  ومع  الداخلية  وعواملها  الذات  مع 
الف�ساء املفتوح للذات والنافذة املطلة على احللم والذاكرة، ولذلك وظف لغة اللون »الأزرق« 
يحمل  فالأزرق  الن�ص.  يف  ح�سوره  على  الإبقاء  مع  »البحر«  املكان  م�ساحة  به  ليتجاوز 
دللة ال�سبابية والعامل املفتوح على املجهول وهو يف هذا اجلانب �سبيه بالبحر ومرتبط 
بال�سماء باعتباره الف�ساء الكوين للروح. فدخول الألفة، دخوٌل اإىل احللم والف�ساء الكوين، 
ب  فاخليال ياأخذ اجتاهه من اخلارج ليغو�ص يف عمق اللوعي، وهو بعد كوين، ل لأنه خم�سّ
بعنا�رش املكان اأو الطبيعة فح�سب، ولكن لأنه يتحول اإىل عامل و�سيط تن�سطه ال�سورة ال�سعرية 
بحيث تتداخل على م�ستواه �سور الداخل واخلارج، وبالتايل فاإن ف�ساء امل�ساحات املكانية 
»املوجة العالية، البحر... » تتقاطع مع ف�ساءات الذات التي متوج بتجارب الغربة واملنفى 

واحلنني، وعامل اخلارج الأم/الأر�ص...  
ف�ساءات الغربة واحلنني للوطن الأم ترتبط دائما بالبحر وما ميثله من عوامل يعتربها 
البحر بعدا يتمثل يف كونه نقطة  املتخيل جمال مفتوحا على املنفى والوجود كما ياأخذ 
اأو بداية العامل وبوابته التي يخرج منها الفل�سطيني من احل�سار اإىل احل�سار )50( ،  تكوين 
وهذا الإح�سا�ص »الغرب واحلنني« هو بوابة ال�ساعر اإىل البحر باعتباره عاملا للروؤى وزرقة 

تفتح ف�ساءات احللم، يقول حممد القي�سي: 
الغربة  عـــذاَب  البحر  يف  واأرى 
ـــول  ــل مــر�ــســاة واأق ولــكــنــي اأحــم
نـــهـــار  ذات  غــــــدا  اأراِك 
ـــــوّزع بـــالـــعـــدل  ـــــت جـــبـــلـــي ي
ــحــر ــب ال اأطــــيــــار  تــعــلــن  ول 

املـــــتـــــغـــــرّي عـــــــن مــــوعــــد 
ـــة  زاوي اإىل  ـــــاأروح  ف اأ�ـــســـفـــاري 
ــة يــ�ــســرتهــا الــ�ــســوء  ــم ــت ــع م
يـــزّيـــنـــهـــا الأ�ــــســــف الـــغـــالب 
 )51( الــبــدء  كلمات  عــن  واأ�ـــســـاأل 

تفتح الروؤيا ال�سعرية على �سورة البحر مرتبطة مبعاناة الغربة، وهو ت�سوير ينجزه 
اأن  غري  املكان،  �سورة  مع  الغربة  دللة  فيها  تت�ساوى  معادلة  �سبه  يف  مبا�رشة  ال�ساعر 
املكان يحمل يف الوقت ذاته املفهوم املناق�ص للت�سور ال�سابق، حيث ي�سبح البحر بوابة 
لل�سفر وانتظار موعد العودة القادم، وذلك يربطه مبفهوم الزمن باعتباره احلا�رش وبداية 



157

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

الرحيل اإىل امل�ستقبل »اأراك غدا ذات نهار«.  غري اأن املكان يتجه يف اآخر امل�سهد اإىل تاأمل 
يتحول  الرحيل عندما  اإن  اإذ  اللمكان،  الوجود يف  واقع  الناجتة عن  الوجودية  امل�سكلت 
اإىل �سفر دائم تفقد معه الذات مفهوم النتماء للمكان اأو ال�ستقرار فيه، ومن تاأملت �سورة 
من  التاأملت  تخرج  ال�سوء«،  ي�سرتها  معتمة  »زاوية  العزلة  عتمة  اإىل  اخليال  يعود  البحر 
ي�ستدعيه  اإ�سايف  مكان  وهو  »الزاوية«  عتمة  يف  لتدخل  الرحبة  وف�ساءاته  البحر  زرقة 
خيال املنفى، غري اأنه هو الآخر عاملا و�سيطا بني الداخل واخلارج، اإذ اإن الزاوية املعتمة 
امل�ستغرق  الداخلي  العامل  اأو  الداخل  الذي ي�سرتها هو �سوء  الغربة، وال�سوء  ترتبط بعذاب 
يف تاأملته واملنفذ الوحيد لنور الأمل، ولذلك فاإن الزاوية املعتمة تفقد مفهومها الظاهر 
الأنوار، ولذلك  اإىل مكان مقد�ص وعتبة مطلة على عامل  لتتقّم�ص مفهوما جديدا بتحّولها 
خ�سها اخليال بال�سوؤال »عن كلمات البدء« وما يختزنه هذا املفهوم من بعد ديني يرمز اإىل 
بداية الوجود »يف البدء كانت الكلمة«، وهو يرتبط يف خيال املنفى باحلاجة اإىل النتماء 
اإىل مكان ثابت »حيث اأن الإن�سان يعلن دائما عن حاجته اإىل اإقرار وجوده والربهنة على 
الإقامة يف مكان ثابت �سعيا وراء رغبة متاأ�سلة يف ال�ستقرار وطلب  كينونته من خلل 
اإن  اإذ  اأبعاد املكان  البحر ت�ستغرق هذا الجتاه يف  ، ولذلك فاإن جمالية   )52( الأمن للذات« 

ال�سفر والرحيل والغربة حركة نف�سية باجتاه ال�ستقرار يف املكان. 
ولقد ارتبطت غربة الذات باأمكنة اخت�ست بها كعوامل تفتح املكان على املتعدد، ومن 
املتجه  الت�سويري  الن�ساط  وافر من  بن�سيب  ال�سعري  تفّرد يف اخليال  البحر  فاإن عامل  ثّم 
اإىل املكان باعتباره مفهوما وجوديا تعّمقت يف جت�سيده خميلت ال�سعراء، ولعّل كثريا من 
خلله  من  ووفرت  البحر  بخيال  اعتنت  دروي�ص  حممود  ا�ستلهمها  التي  ال�سعرية  النماذج 
رمزية مكثفة اأحيانا و�سورا ب�رشية جت�سيدية اأخرى، غري اأن امل�سهد يظّل يتقاطع فيه خيال 

البحر مع البحث عن الأر�ص وبدء التكوين يقول دروي�ص: 
داخله  من  البحر  يرى  مرة  لأول 
ـــــّر  �ـــســـفـــيـــنـــتـــنـــا حتــــمــــل ال
بـــاحـــثـــة عــــن مــــرافــــئ لـــلـــّر. 
الكلمات   ــب  واج عــن  نــدافــع  كنا 
وعـــــــــن كـــــعـــــب اآ�ـــــســـــيـــــل. 
البدء،  اإىل  الرحيل  كنا نوا�سل هذا 
ــــــــن يـــــــوقـــــــف الــــبــــحــــر  م
 )53( �ساحله  يف  الــبــدء  جنــد  كــي 



158

مكانية صورة البحر في اخليال الشعري الفلسطيني املعاصر

ظاهراتية سيميائية،  أ. جمال مجناحمقاربة 

توؤ�س�ص ثنائية الداخل/اخلارج مكانية البحر اإذ اإنها ثنائية مفتوحة على عامل الذات، 
وتوّحد العاملني يف داخلها، حيث تعتمد �سورة البحرعلى لغة اإ�سارية جتعل ال�سفر داخليا 
ت�ستدعي  خا�سة  جتربة  عرب  بتلقيها  الأ�سياء  يعك�ص  موقف  وهو  داخله«  من  البحر  »يرى 
رّكب  ما  عند  ملنطق  يخ�سع  ل  عامل  البحر  فم�سهد  اللمعقولية،  مبنطق  املكانية  �سورها 
�ساحله..«  يف  البدء  جند  كي  البحر  يوقف  »من  الرّب«  حتمل  »�سفينتنا  اأ�سيائه  بني  اخليال 
وبهذا الرتكيب حتتفظ ال�سورة بالقدرة على ت�سكّيل جمموعة ثنائيات مكانية م�ستقلة جتمع 
بني البحر/الرب، والبدء/النهاية، والو�سول/الرحيل، وهي كلها ثنائيات ب�رشية ترّكز على 
اأبعاد التجربة يف جانب بناء علقة القرب/البعد، والنتماء، وبذلك يلخ�ص اخلطاب م�سكلة 
الوجود مب�سكلة البحث عن املكان اأو النتماء اإىل مكان حمّدد، وهو ما يف�رّش �سورة »الرّب 
اإذ ميتّد البحث اإىل بداية التكوين فوجود الذات يبداأ من  اأو البحث عن مرافئ،  يف �سفينة«، 
الأر�ص، ومن ثّم كان تركيز امل�سهد على عن�رشالزمن، باعتبار »البدء« حلظة زمنية تنهي 

الرحيل وتعلن بداية الوجود يف املكان. 
ترجمني  واجلـــدران  اأمــامــي،  بحر 
الولد  اأيها  وا�سلم  نف�سك  عنك  دع 
يحملني  كيف  مني  اأ�سغر  البحر 
اأحمله  كيف  مني  ــر  اأك والبحر 
�ساقت بي اللغة، ا�ست�سلمت لل�سفن 
الزبد  امت�ّسه  حني  بالقلب  وغ�ّس 
الأبد   – الأبي�س  ويّف  علّي..  بحر 
 )54( مــــنــــفــــرد  ــــــزف  ــــــع وال

يفتح دروي�ص عامله على ثنائية: البحر/الغربة البحر، ونلحظ اأن اخلطاب يعتمد على 
عزل اخلارج واإبعاده عن عامل الداخل، حيث اأن �سورة البحر تتحول فكرة ترتّد اإىل الداخل 
اأرادت  الذي  وهو  بح�سيته  اخلارج عامل معزول  اأن  الذاتية، حيث  بالتاأملت  كعامل خا�ص 
الذات اإلغاءه منذ بداية امل�سهد »بحر اأمامي واجلدران ترجمني«، وهو اإعلن للعودة اإىل عامل 
الداخل وحتّول نحو تاأملت العزلة، »وبهذا الرتداد ي�سنع لنف�سه زمنا خا�سا مفارقا للزمن 
الوجودي املطلق، ولأن الزمن اخلارجي زمن مبتذل باأحداثه فاإن الزمن الداخلي يجب اأن 
تكون له بكارته وخ�سو�سيته حتى ولو قاد الذات املتكلمة اإىل عامل الوحدة والتفرج« )55(، 
وهذا التحول نحو الداخل يبعث بحرا بديل من التاأملت ي�ستغرقه ال�ساعر يف زمن خا�ص 
ال�سعرية لعتبارها عاملا بديل »البحر  ال�سورة  ال�سوؤال والبحث عن وجود داخل  هو زمن 
اأ�سغر مني كيف يحملني، والبحر اأكرب مني كيف اأحمله«، فاملكان/البحر يف ال�سورة مل يعد 
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قابل للمنطق الب�رشي لأن اخليال يخلق له طبيعة خا�سة تبتعد عن العامل احل�سي واحلدود 
ال�ساعر اجلديد »�ساقت  احتواء عامل  القادر على  الكوين  الف�ساء  اأ�سبحت  فاللغة  املاألوفة، 
بي اللغة وا�ست�سلمت لل�سفن« فهي فاعل الذات املمكن لأنها »تتحرك بالطاقة الكامنة يف 
اللوعي، كما يوجهها الوعي نحو معاي�سات التحليل النف�سي والتحليل الظاهراتي« )56( ، وهو 
ما يف�رّش ا�ست�سلم الذات لزمن احللم والتاأملت ال�ساردة »وغ�ّص القلب حني امت�سه الزبد«، 
فالتجليات النف�سية للبحر باعتباره عاملا داخليا ل تتجه اإىل تفجري املكبوتات اأو ا�ستنطاق 
اإنتاج عامل للعزلة تتداعى خلله  اإىل  اإذ تكت�سب بعدا ظاهراتيا يحّول خيال ال�سور  الذات، 
متّوجات الذات يف �سكل اأحلم وروؤى �ساردة، يتحّول فيها البحر »اأمكنة للعزلة واحللم« )57( 
م�سكونة بهواج�ص الرحيل والتيه«بحر علي، ويف الأبي�ص الأبد«. ويف ق�سيدة اأرى ما اأريد 
يربط ال�ساعر بني روؤيا الأر�ص والبحر يف ثنائية تعتمد على نف�ص العلقات املكانية التي 

يحكمها هاج�ص فقد املكان وما يرتتب عليه من اآثار نف�سية يقول: 
ــر..  ــح ــب ال ـــن  م اأريــــــد  ـــا  م اأرى 
الـــنـــوار�ـــس  هـــبـــوب  اأرى  اإين 
فــاأغــمــ�ــس عيني الــغــروب  عــنــد 
اأندل�س اإىل  يـــوؤدي  ال�سياء  هــذا 

وهذا ال�رشاع �سالة احلمام علي )58( 
تتمركز الذات يف عاملها بالغو�ص يف عوامل الداخل امل�سكونة بفكرة البحث عن وجود 
اأريد من البحر«،  ممكن يف املكان، فيوا�سل فعل الروؤيا تنويع اخليارات املمكنة »اأرى ما 
خلفيته  من  يقرتب  مفهوم  وهو  الختيار  فعل  حرية  على  الروؤيا  تفتح  اأريد«  »ما  عبارة: 
الوجود احلر  اإىل فكرة  ال�سورة تعود يف كّل مرة  اأن  اأي  الفكرية املرتبطة باملكان عموما 
للطاقة  املفّجرة  العنا�رش  اختلف  مع  الِروؤيا  توليد  حيل  اأبرز  وهذه  اأمكنتها،  يف  للذات 

الرمزية واملوؤ�س�سة لبنية اخلطاب الكلية. 
فعل الروؤيا ملحاح، يظل ُم�سندا اإىل املتكلم/ال�ساعر/ القارئ، وهو امل�سهد املرئي الذي 
ين�سّب هذه املرة على البحر الأزرق ونوار�سه الذائبة يف الإيقاع ال�رشابي للريح. تتم ترجمة 
وهنا  �رشاع  اإىل  ال�سكون  يتحول  كما  املوقع،  يف  التبادل  طريق  عن  ال�سياع  اإىل  ال�رشاب 
تتم اإ�سافة عن�رشين فاعلني يف توليد الدللة الكلية للن�ص )59( . فهبوب النوار�ص والغروب 
بات ترميزية ترّكب- يف خيال- البحر تعدد ال�سياقات  وال�سياء والأندل�ص وال�رشاع، خم�سّ
والإ�سارات التي ت�سكل اخللفية الدللية ل�سورة البحر، حيث »نرى اأنه اأخذ من دللت البحر 
الكثرية هبوب النوار�ص، اأي الرحيل وهو حالة فل�سطينية دائمة« )60( كثريا ما ربطها دروي�ص 
للمكان  العودة  »الأندل�ص« حلم  من  اخذ  كما  الروح  اأر�ص  عن  الباحث  الطري  منطق  بفكرة 
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والفردو�ص املفقود، ولذلك فاإن كل العنا�رش الرحيل والنوار�ص والبحر تتداخل يف ت�سكيل 
بعد املكان الكامن خلف الروؤيا »�سياء الأندل�ص« حيث اأن املجال الفكري ل يتجه اإىل البحث 

عن الوطن املفقود فح�سب، بل اإن ال�سورة ت�سمو باملكان اإىل مفهوم املقد�ص. 
روؤى  منها  جانب  يف  فهي  والعام،  اخلا�ص  بني  البحر  مكانية  على  دروي�ص  وينّوع 
تر�سد  اأخرى  جوانب  يف  اأنها  كما  بديلة،  داخلية  عوامل  اإنتاج  اإىل  بالذات  تناأى  وتاأملت 
اليومي واجلماعي وماآ�سي املنفى والغربة، »ويف ق�سيدة تاأملت �رشيعة يف مدينة قدمية 
وجميلة على �ساحل البحر الأبي�ص املتو�سط يتحول البحر اإىل مهجع للموت اأو اإىل رمز من 

رموز املوت لأنه ل يحبل اإل بالفواجع« )61( 
ــــــــا ا�ـــــــســـــــم الأر�ـــــــــــــس م
البحر.  قرب  يرميك  حبيبة  �سكل 
مــــــــا ا�ـــــــســـــــم الـــــبـــــحـــــر؟  
ــــد الأر�ـــــــــــس، حـــار�ـــســـهـــا،  ح
اأزرق  اأزرق،  املـــــاء  ــار  ــس حــ�
البحر،  عناق  اإىل  يــدان  امــتــدت 
البدائيون،  القرا�سنة  فاحتفل 
واملـــــتـــــحـــــ�ـــــرشون بـــجـــثـــة، 
ف�رشخت: اأنت البحر، ما ا�سم البحر؟ 
الأر�س  قرب  يرميك  حبيبة  ج�سم 
ــــــم الأر�ــــــــــــــس؟  ــــــس ـــــــا ا� م
ــر اأخـــ�ـــرش، اآثــــــار اأقــــــدام،  ــح ب
عا�سقات.  لــ�ــســو�ــس،  دويــــالت، 
 )62( الأر�ــس؟  ا�سم  وما  اآه،  اأنبياء، 

يقرتح  اخليال  اإن  اإذ  والأر�ص،  البحر  منوذج  بني  املزج  نحو  املكان  ت�سكيل  يتجه 
تر�سيمة ترّكب بني النموذجني باعتبارهما حتّول متبادل العوامل، فكلهما ينتج الآخر من 
خلل �سوؤال الهوية )هوية الذات وهوية املكان( ، وبهذا التداخل ينتج اخليال وحدة بنائية 
عرب حركة التبادل املتوا�سلة، والتي متاثل حركة التداعي على م�ستوى ال�سورة »ما ا�سم 

الأر�ص؟ بحر، ما ا�سم البحر؟ اأر�ص«. 
اإذ  يوّحد اخليال الأمكنة »البحر، الأر�ص« ويتكئ ب�سكل لفت على ما ينتجه ال�سوؤال، 
اإن ال�سوؤال عن ال�سم، يت�سمن دللة ال�سوؤال عن املاهية، وهنا يحيلنا ال�ستفهام على بعد 
فكري يتجه بال�سورة ال�سعرية اإىل دللت تتعّمق يف البعد الوجودي، وكاأن ال�ساعر يعاود 
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اأين«.  فاخللفية الدللية ترتكز على ثنائية الأر�ص/البحر، يف ت�ساوؤل  �سيغة ال�سوؤال »اإىل 
مفتوح على روؤيا عميقة، و م�سو�سة،  ملا حتمله من متزق و هموم ح�سارية، و ذاتية »ما ا�سم 
الأر�ص؟« بحر يت�سع لكل الجتاهات و الأبعاد هو الذاكرة، و ال�سياع و الغربة، و الهزائم، و 
النك�سار، و الأمل، وهو بوابة العودة مثلما كان بوابة املنفى اإذ اإن ال�سورة جتمع كل هذه 
الأبعاد املتناق�سة، مادام البحر قد ا�ستقر يف اللوعي رمزا للرحيل والفقد، وبذلك ينتهي 

دائما عند الذات يف �سعورها بالغرتاب و ماأ�ساويته. 
  ويف ق�سيدة »مديح الظل العايل« تخرج �سورة البحر ب�سعرية تلخ�ص جتربة املنفى 
يف بعديها اجلمايل الإن�ساين والتاريخي، حيث يتماهى البحر يف كل العنا�رش املاأ�ساوية 
املمكنة، كما يلخ�ص من خلله التجربة اجلماعية للمنفى وعلقاتها املتداخلة، كما ي�سبح 

البحر مرحلة زمنية، وبداية تكوين واإ�سكالية وجود يقول ال�ساعر: 
ـــر لأيـــــلـــــول اجلـــــديـــــد..  ـــح ب
ـــــواب  خــريــفــنــا يــدنــو مـــن الأب
ــا  ــاأن ــّي ــر لــلــنــ�ــســيــد املـــــرّ ه ــح ب
كلها  الـــقـــ�ـــســـيـــدة  ــــريوت  ــــب ل
ـــهـــار  ـــن بـــحـــر ملـــنـــتـــ�ـــســـف ال
ــــــات احلــــمــــام  ــــــراي بــــحــــر ل
ــا الـــفـــردّي ــالحــن ــس ــ� ــا ل ــن ــظــل ل
ــار  ــع ــت ــس ـــان املــ� ـــزم ـــل بـــحـــر ل
يديك  �رشقت  موجة  من  كم  ليديك 
ـــاري  ـــظ ـــت مــــن الإ�ــــــســــــارة وان
�ــــســــع �ـــســـكـــلـــنـــا لـــلـــبـــحـــر، 
�سع كي�س العوا�سف عند اأول �سخرة

ــاري  ــس ــ� ــك ـــراغـــك وان ـــل ف واحـــم
ـــــز لأجــــلــــنــــا  ـــــاه بــــحــــر ج
ـــبـــحـــر.  ــــذا ال ــــه ومــــفــــتــــاح ل
 )63( الـــتـــكـــويـــن  ــة  ــط ــق ن كـــنـــا 

كما يف ق�سيدة بريوت، يفتح ال�ساعر املكان على زمن احلدث، فال�سياع مل يعد يرتبط 
باملكان لأنه زمن قائم بذاته، ومن هنا حتدث اأول التحولت عندما ي�سبح البحر بنية زمنية 
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ومكانية معا، »بحر لأيلول« وهو اأول املنبهات الن�سية التي ت�سري اإىل تاريخها اإذ اإن الزمن 
�سهر«اأيلول« له ذاكرته يف التاريخ الفل�سطيني احلديث، كما اأن البحر يختزن تاريخه القدمي 
الزمن احلا�رش،  يت�سل ببريوت،  القدمية، وهو  املنايف  املختلفة وطرق  بالهجرات  و�سلته 

الذي ي�سهد هجرة جديدة. 
ومن هذه الأبعاد الزمنية ي�رشع البحر يف الت�سكل والتحول باجتاه الأزمنة والأمكنة 
عدد  جتميع  عرب  الت�سكل  يف  ت�رشع  الروؤيا  فاإن  وهكذا  امل�ستعار«،  للزمان  »بحر  املختلفة 
الإ�سارات امل�ستحدثة يف �سياقات جديدة ت�سبه احللم املوؤلف من م�ساهد ب�رشية لكن  من 
تكوينها ل يتم اإل يف حالة واحدة هي اإغما�ص العينني والدخول يف غيبوبة احلوا�ص. وما 
البنية اجلمالية  اإمنا هو �سعور بتما�سك  يفعل فعله يف نفو�سنا بالتوازي مع هذا النك�سار 

للن�ص عرب التفاعل التاأثريي الن�سط بني جمالت املفردات املتبادلة )64( . 
بديل  لي�سبح  املكان،  تاريخ  اخليال  ي�ستلهم  الراهنة  اللحظة  وعي  الدخول يف  وقبل 
»كي�ص  �سورة  فاإن  ثم  ومن  متاهاته،  يف  واملوت  العوا�سف  اأ�ساطري  اختزنته  ما  البحر 
العوا�سف على ال�سخرة« ل تفقد قدرة البوح ببعدها الأ�سطوري واأ�سوله اليونانية )65( وهي 
تتقاطع مع راهن الزمن احلديث »زمن ال�سياع« الذي ي�سري اإليه الن�ص، ولذلك يدخل ال�ساعر 
يف �سل�سلة من التاأملت التي ت�ستنطق البحر، ويتحّول اخلطاب اإىل البعد اجلماعي امل�سند اإىل 

�سمري املتكلمني، فحالة البحر هنا حالة جماعية قبل اأن تكون فردية: 
�ـــســـاعـــة  ـــي  ـــب ـــي حـــب ـــــا  ي من 
الأوىل  اأحــــالمــــك  مـــن  ــر  ــم ــن ل
البحار   اإىل  البحار  عط�س  اإىل 
بحر  كلّه  بحر  الآن  بحر   الآن 
له  بـــحـــر  ل  لــــه  لبــــــرّ  ومـــــن 
تذهب متاما  فال  �سورتنا   والبحر 
تذهب متاما  فال  اأخرى  هي هجرة 
هي هجرة اأخرى اإىل ما ل�ست اأعرف )66( 

ياأخذ اخليال �سفة التناهي يف الكرب كبعد ملزم ل�سورة البحر، ويحول ذلك ليطابق 
والفراغ  املجهول  على  مفتوحة  �سورة  البحر  ي�سبح  حيث  امل�سهد،  لزمن  العامة  احلالة 
واللانتماء، فاملجهول وال�سياع يقدمان �سورة متثيلية لوجه املعادلة بني البحر واحلالة 
العامة لل�سياع الإن�ساين »ومن ل بّر له ل بحر له« وتتجه بنية الن�ص اإىل ت�سكيل هذه الدللة 
بحيث ي�سبح البحر واقع الأ�سياء وواقع الذات »البحر �سورتنا« ومن ثم يفتح امل�سهد على 

خيال املنفى والتيه »هي هجعة اأخرى اإىل ما ل�ست اأعرف«.  
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التنويعات التي تقوم عليها الت�سورات املتعددة- رغم ت�سّعبها يف امل�ساهد املختلفة 
 )67( اجلماعة«  ب�سوت  ومّرة  البطل،  الفرد  ب�سوت  »مّرة  والأ�سوات  اجلزئيات  متابعة  ويف 
-  مل ُتفقد الق�سيدة متا�سك بنيتها لعتمادها على مفهوم البنية الكلية للخطاب ، كما مل 
مبرونة  يحتفظ  ظل  اإذ  امل�ساهدات.  خمتلف  مع  التماهي  على  القدرة  البحر  خيال  ي�ستهلك 
بالرحيل  املرتبطة  الدللية  بنيته  عن  التخلي  دون  اأخرى  اإىل  روؤيا  من  والنتقال  احلركة 

وال�ستات، مع الرتكيز على تنويع الأ�سوات و الإحالت الزمكانية واملعرفية املختلفة: 
ـــــس  ـــــ� ـــــي ـــــــحـــــــر اأب ـــــــب وال
ـــي الأخـــــــــرية  ـــن ـــف ـــس ـــــــذه � ه
ــة  ــن ــــع املــدي تــر�ــســو عــلــى دم
ــــــع رايـــــتـــــي  ــــــرف ـــــــــي ت وه
بـــريوت  يف  ــاء  بــيــ�ــس ـــــٌة  راي ل 
�سكرا للذي يحمي املدينة من رحيلي 
ــا  ــه ــريت ــف ــس ـــي مـــــــّدت � ـــت ـــلّ ل
الأخـــرية  �سفني  اإىل  لتحملني 
الدنيا  هذه  اأوزع  بل  اأودع  ل  اأنــا 
عـــــلـــــى الـــــــزبـــــــد الأخـــــــــري 
ــــــــــــــــــــــن تــــــــذهــــــــب؟  واأي
ـــور  ـــي ـــــت ط ـــــّط اأيـــــنـــــمـــــا ح
ــكــبــري  ال الـــبـــحـــر  يف  الـــبـــحـــر 
ه�سا�ستنا  دهــ�ــســتــنــا،  الــبــحــر 
وغـــــربـــــتـــــنـــــا، ولـــعـــبـــتـــنـــا 
والبحر اأر�س ندائنا امل�ستاأ�سلة )68( 

البحر عامل مفتوح على ف�ساء �سعري كثيف التاأملت »البحر اأبي�ص« فالبيا�ص م�ساحة 
الأ�سياء ولون اللنهائي وهذا يعني اأن البحر حالة من حالت النف�سال وال�سفر والرحيل، 
كما اأنه حالة الغمو�ص وال�سدمة، ولذلك فهو يلخ�ص توتر امل�سهد ويعود بالذات اإىل اأ�سل 
واملجال  البحر  بني  واملكانية  الزمانية  العلقات  �سبكة  تتحول  اأذهب؟«  »واأين  امل�سكلة 
اخلا�ص بالروؤيا اإىل بناء اأ�سطوري، ي�سنع ابتداء من �سوؤال املرحلة »واأين اأذهب« حكايته 
الأ�سطورية اخلا�سة فيحرِّك عنا�رش الن�ص �سمن �سبكة فراغية زمنية حتمل املعنى املعريف 
للأ�سطورة، من حيث علقات الزمن )املطلق( املتوا�سج مع مكان مرتبط مبثيولوجيا وقدا�سة 

املخيال والذاكرة. 



164

مكانية صورة البحر في اخليال الشعري الفلسطيني املعاصر

ظاهراتية سيميائية،  أ. جمال مجناحمقاربة 

حلركة  جديدة  اآفاق  فتح  على  قدرته  من  م�رشوعيته  و  الأ�سطوري  بعده  البحر  ياأخذ 
ترابطها  عرب  حتريكها  ثم  الدوال،  فرتكيب  فاللغة،  فالروؤية،  املو�سوع،  من  ابتداًء  الن�ص؛ 
مبنظومة الدللت، انتهاء بف�ساءات الن�ص ال�سعري التي يحيل اإليها �سياق القراءة. فالبحر 
الأ�سطورية،  الأجواء  عليها  تهيمن  دللية  بوؤرة  املكان �سمن  يوؤطر  يف علقته مبو�سوعه 
وهي ف�ساءات حتاكي الواقع يف ل معقولية احلدث، وبني البحر واملدينة )بريوت( تنتقل 
الب�رشيات بني التج�سيد واخليال الأ�سطوري: املدينة متّد �سفائرها ل�سفن الراحلني، و�سفن 
يف  واجلماعية  الفردية  للذات  �سورة  البحر  ي�سبح  وبذلك  املجهول،  نحو  للإبحار  تتهياأ 
الغربة والتيه واله�سا�سة، »البحر ده�ستنا، ه�سا�ستنا، وغربتنا«، وهو املجال الوحيد املفتوح 
فال�سوؤال  امل�ستاأ�سلة«،  ندائنا  اأر�ص  »والبحر  احلقيقة،  اأر�ص  عن  البحث  رحلة  ل�ستئناف 
ال�سابق »واأين تذهب؟« ل يبحث عن الجتاه بالقدر الذي يثري الذات لتاأمل احلقيقة، فالبحث 
هنا يتعلق باحلقيقة اأو اأر�ص احلقيقة، ، ولذلك تفتح الذات ف�ساءات احلقيقة املطلقة بال�سوؤال 

عن املكان لتكون الإجابة �سوؤال اآخر يف املقطع املوايل:  
ــــا  ــــن ــــورت ــــــحــــــر �ــــس ــــــب وال
لــــه   ـــــــــــــرّ  ب ل  ـــــــــــــن  وم
ــــــه  ل بــــــــــــحــــــــــــر  ل 
. . بحر اأمامك فيك، بحر من ورائك 
بحر  حتته  بحر  البحر  هــذا  فــوق 
ــد هـــــذا الــبــحــر  ــي ــس ــ� واأنـــــــت ن
الكحلي  الأزرق  نحب  كنا  كــم 
البحر  فــوق  املك�سور  ظلنا  لــول 
الولئم  اأيلول  ل�سهر  نعّد  كنا  كم 
ـــى يف  ـــت عــــــّم تـــبـــحـــث يـــــا ف
املك�سور؟  ـــة  ـــس الأوديـــ� زورق 
ــــن جـــيـــ�ـــس يـــحـــاربـــنـــي...  ع
فتوحاتي  ت�سميها  جـــزر  ــن  ع
البحر  يف  �سيعتها  مــوجــة  عــن 
ـــج الــعــامل  ـــّي ـــس ــــامت لأ� ـــن خ ع
بـــــــــحـــــــــدود اأغـــــنـــــيـــــتـــــي 
 )69( ت�سيع  اأم  لت�سكن  بــحــر 
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املنفى  ذاكرة  م�ستثمراً  مكانيته،  ف�ساءات  وبناء  الن�ص،  خيال  ن�سج  البحر  يتابع 
وال�سياع، وعرب هذا البناء تتداخل املفاهيم املكانية بالأبعاد الزمانية، فالبحر جتربة العامل 
الواقعي يف زمنه احلا�رش، اأي يف زمن الروؤيا التي يبعثها اللوعي اإىل اأزمنة اأخرى يتحرك 
امتدادها عرب جمال املا�سي– امل�ستقبل. فخيال املنفى يبداأ من �سرية املكان الغائب، »ومن 
ل بر له ل بحر له«، ونفي املكان يتلزم مع غياب الوجود اإذ اإن ال�سورة امل�ساهدة »البحر 
�سورتنا« حم�ص خيال وحلول للذات يف املظاهر الكونية، وهو ما يحيلنا على الت�سورات 
املرت�سبة يف حفريات الذاكرة ومعادلة البحر للف�ساءات املفتوحة والعوامل املجهولة، حيث 
اأن دللة التيه هنا تتجاوز البعد املكاين )التيه يف املكان( اإىل بعد زماين مادام املكان ل 
يف�سي اإىل اأمكنة وهو ما يحوله اإىل ن�سق تاريخي يراجع حكايات املنفى الفردي واجلماعي، 
ويفتحه على كل اجلهات والأزمنة » بحر اأمامك، فيك، من ورائك، حتتك«. اإن مفاهيم الجتاه 
هنا واملتعلقة معرفيًا بقيا�سات املكان واأبعاده باعتباره مركزاً تقا�ص منه الأبعاد، تتخلى 
اإليه من ت�سورات، ولذلك فاإنها  اإىل مفاهيم الزمن مبا ي�سري  عن دللتها الأ�سلية فتحيل 
تتحول اإىل علمات دالة على الزمنية وتوؤ�س�ص لربط املكان »البحر« ببعد وجودي خا�ص، 
تت�سكل نواته من �سوؤال البحث عن الهوية والنتماء وامل�سري الإن�ساين اجلماعي »عما تبحث 

يا فتى يف زورق الأودي�سا املك�سور؟«. 
املكان،  يف  تيهًا  يكن  مل  التيه  لأن  الأ�سطورية،  املرجعية  حدود  ال�سوؤال  يتجاوز     
فالزورق الوافد من الأ�سطورة »زورق الأودي�سا« يح�رش يف الن�ص لتخ�سيب �سورة املكان 
ولتجاوز واقع ال�سفن املعا�رشة املحّملة باملنفيني، وهي �سفن تتقاطع مع �سفن الأودي�سا 
حلم  وهو  الداخل،  اإىل  احللم  يتحول  ولذلك  مك�سور«،  »زورق  عليها  العوا�سف  ا�ستمرار  يف 
اإىل ف�ساء  وال�سياع  للتيه  البحر من عنوان  ال�ساعر علقته مع  يعيد  اإذ  الذات،  اإىل  العودة 
الوطن  املبعدين عن  �سوؤال  نف�سه  الأودي�سا هو  زورق  البحث يف  و�سوؤال  الذات.  للبحث عن 

والباحثني عن موعد عودة ال�سفن بهم اإىل اأر�ص الوطن.  
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