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املعريف وسریوته ،وﻫو تكوين متکامل يُعرف فيه
لقد ُعد األدب ظاﻫرةً نشيطةً يف منظومة التكوين
ّ
الشعر بوصفه منوذجاً أكثر نشاطاً وديناميكيةً علی التجاوز للحدود التعبریية املعرقلة ونيل ٍ
إبداعي يف
نظام
ٍّ
ّ
ّ
التأرخیي والتعبری عن مآزق النماذج اإلبداعيّة وأزمات اجملتمع
ط
النصوص األدبيّة متّجهاً إلی مسار اخل ّ
ّ
البشري الراﻫنة .لقد كان الزمن حالةً ذاتيةً اجتماعيةً ال ترتبط يف أصلها مبحاور الزمن احلاضر فحسب،
ّ
مكوناته
بل تقتضي ضرورته السرديّة يف الشعر
العرب املعاصر إنشاء العالقة مع السریوة اجلماعيّة بنی ّ
ّ
خاص من الواقع
الثالث "املاضي ،واحلاضر ،واملستقبل" ،وﻫي الّيت تتداخل وتتواشج لتشكيل زم ٍن عضو ٍي ٍّ
الفلسطيين املعاصر موضوع املكان
االجتماعي يف القصيدة العربية .ونظراً إلی قضيّة الزمن ،تناول الشعر
ّ
ّ
حد فتح فيه البعد عن الوطن واحلضور يف املنفی أبواباً جديدةً أمام
كمحور الرجاء واألمل يف املستقبل إلی ٍّ
الفلسطيين العمالق الّذي حينما ارحتل
الشعراء الفلسطينينی عرب الزمن ،منهم حممود درويش ﻫو الشاعر
ّ
ٍ
ٍ
ٍ ٍ
مرحلة
حتوالهتا عن نفسه وذﻫبت به إلی
إلی بریوت منفيّاً أدرك فيها الكثری من أبعاد زمنيّة متباينة شغلته ّ
ٍ
ٍ
تداعيات تستنفرﻫا ذات الشاعر وتُفيضها من احلوافز
لعرب والصهيونّ ومبا فيها من
زمكانية بنی حتديات ا ّ
وتدل
الوصفي –
البالغة للمواجهة والتح ّدي .ترعرعت ﻫذه الدراسة املستفيضة من خالل املنهج
التحليلي ّ
ّ
ّ
الظل العايل" حملمود درويش بؤرة االستقطابات الدالليّة
حصيلتها علی أ ّن الزمن كان يف قصيدة "مديح ّ
ٍ
ٍ
وتقنيات كاسرتجاع
خمتلفة
تزود بأساليب لغويٍّة
عن بریوت حبيث يتّسع مدلوله حتت ظالل ﻫذه املدينة وي ّ
ٍ
متأز ٍ
وجرحیة من املدينة؛ فتتناغم مجيع ﻫذه
مة
الزمين احمل ّدد لتعميق صورةٍ ّ
الزمن ،واستباقه ،والتسلسل ّ
صة الّيت انصرفت يف الكثری من ﻫذه القصيدة عن موقفها
التقنيات مع خلجات نفس الشاعر وجتاربه اخلا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
التحوالت الزمنيّة وسطوهتا علی أحداث مدينة
اال
ّ
عتيادي إلی كنوز نفسيّة ووجدانيّة تنری مدی شعوره ب ّ
بریوت.
الظل العايل".
كلمات مفتاحیة :السرد ،الزمن ،بریوت ،حممود درويش ،قصيدة "مديح ّ
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المقدمة

طبيعة متحر ٍ
يع ّد الزمن مقولةً فلسفيةً ذات ٍ
كة شغلت البشر منذ بداية اخلليقة لصلته هبم وتصاحله مع
ّ
1
أنفسهم أش ّد ٍ
صلة وتصا ٍل وﻫو ظاﻫرة نشيطة يف حتريك احلياة ،حیمل بتفاصيله كلّها القدرة علی التحويل
ٍ
دالالت ثريٍّة من الرمزيّة والكونيّة إلی الفلسفيّة والدينيّة حبيث أصبح يف
يف البيئة مستبطناً فيه الكثری من
العرب
العرب فضاءً واسعاً للمجاالت الذاتيّة والذﻫنيّة علی قالب الذات ،والسيّما يف الشعر
األدب
ّ
ّ
املعاصر ،إنّه زمن إنسان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسرد؛ فال حملة للسرد دون اخلضوع للزمن النابع من
الحیسب زماناً واقعيّاً حبتاً ،بل ﻫو
التجارب واالنفعاالت الّلتنی تالزمان املبدع أثناء حالته الشعوريّة وﻫو ُ
زمن نفسي يفعم باحلياة الداخلية متميزاً يف كل شاع ٍر عن آخر ٍ
ببنية لغويٍّة فيه وتبين اهليكلة الرئيسة أو
ٌّ
ّ ّ
وتعرب عن كون الزمن الّذي حیدث استمراره خلفيّةً من التجارب الشعريّة فيه.
احلبكة لفكرة الزمان يف أدبه ّ
الشعري وسرديّته ،إذ ّادخر له
نصه
احتل الزمن يف شعر حممود درويش مكانةً عاليةً يف كينونة ّ
ّ
لقد ّ
الفين لقصائده الّيت تثمر من بطنها دالالت
الشاعر جمموعةً كثيفةً من األلفاظ املوحية يف متاسك البناء ّ
الزمن وتنقلها إلی املتل ّقي مباشرةً أو غری مباشرةٍ حبيث ينحدر توظيفها إلی تركيب األلفاظ وتنسيقها وفقاً
ملا میليه عليه ضمریه أو ما يلفت عنايته حنوﻫا من أحداث عامله الواقع .يتعاطی الشاعر الثقافة الزمكانيّة
وتصرفاته يف حلّه وترحاله حبيث رﻫنت ﻫذه الثقافة
الّيت أدركها وتوغّل يف متاﻫتها منذ عاش يف ّ
تأمالته ّ
بثنائييت الزمان واملكان ،والسيّما حينما طُرد إلی بریوت يف زمننی خمتلفنیّ ،أوهلما حنی عمد إليها مع أسرته
سنة  1948وثانيهما ﻫو سنة 1972م عندما قصد بریوت شاعراً تسبقه أشعاره حيث أمضی فيها عشر
سنو ٍ
ات ٍ
كاملة أثّرت وقائعها فيه وأفسحت أمامه آفاقاً تراجيديّةً جديدةً من جتربة احلصار ،واالحتالل،
بأم عينيه إبّان
والدمار .يری الشاعر يف بریوت املأساة الفلسطينيّة واقعيةً ملموسةً تشبه كثریاً ما شاﻫده ّ
طفولته يف األرض الفلسطينية ،لذلك بعد مشاﻫدته املقاتل و املذابح يف بریوت تنسحب خميّلته إلی
الكارثة الفلسطينية ،علی اخلصوص أنّه ما حدث آنذاك سنة 1982م علی يد الكيان الصهيونّ ساﻫم
وقوةً يف قصائده املائلة إلی املسرحية والدرامية السرديّة؛ فبات الرافد
يف بلوغ شعره للمرحلة األكثر نضجاً ّ
مهتمةً بتوسيع الصور وتعميقها منها قصيدة "مديح الظل العايل" الّيت
واألساس يف القصائد أشكاالً سرديّةً ّ
املكررة من
نرى فيها بصمة ﻫذه املدينة ،إذ جعل ﻫذا التكرار املثری حبكةً ّ
متكونةً من املوتيفات ّ Motif
ﻫذه املدينة والّيت تع ّد أصغر وحدةٍ سرديٍّة يُكشف من خالهلا عن العالقة الزمانيّة والسببيّة .إ ّن الهدف
اجلوﻫري الّذي تطمح إليه ﻫذه الدراسة ﻫو الكشف عن التقنيّات الزمنيّة الّيت واجهتها مدينة بریوت يف
ّ
 -1رابح األطرش ،مفهوم الزمن في الفكر واألدب ،ص.140
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شعر حممود درويش بوصفها مدينةً غری فلسطينيّ ٍة استوطن فيها الشاعر لزم ٍن ٍ
طويل مطروداً وبقيت
أحداثها من السلبيّة واإلجیابيّة يف أعماله وصوره الشعريّة الّيت تغطّي أهمیة دراستنا وضرورتها الواقفة عند
الظل العايل".
كيفيّة اشتغال الزمن وحتوالته املمنهجة عن بریوت يف قصيدهتا الشهریة "مديح ّ

يتمحور ﻫذا البحث حول سؤالین رئیسین مها:
خاصةً؟
عامةً وبریوتياته ّ
-1ما دور الزمان يف شعر حممود درويش ّ
حتوالت الزمن وأحداثه يف الدالالت والصور الّيت يعرضهما الشاعر عن مدينة بریوت
-2كيف أثّرت ّ
الظل العايل"؟
يف قصيدة "مديح ّ
الدراسات السابقة:
العرب وﻫي:
لقد كثرت الدراسات الّيت تناولت موضوع الزمن ّ
العام يف الشعر ّ

"الزمن في الشعر العربي" كتاب حملسن جاسم املوسوي الّذي تناول فيه دراسة الزمن مركزاً علی
موقف الشعراء منه.

"الزمن في الشعر؛ دراسةٌ فنیةٌ تطبیقیةٌ" كتاب لرعد طاﻫر باقر كوران درس فيه النصوص الشعريّة
وطبّق عليها دالالت الزمن.
الشعري وعين يف مؤلّفه مبواقف الشعراء
"الشعر والزمن" كتاب جلالل الدين اخليا الّذي زاول الزمن
ّ

منه.

"قمصان الزمن؛ فضاءات حراك الزمن في النص الشعري العربي  -دراسةٌ نقدیةٌ  "-ألّفه مجال

العرب
الدين اخلضور الّذي عكف فيه علی مواضيع كالزمن ،والنقد ،واحلداثة ،وأنرتوبولوجيا الزمن
ّ
الشعري ّ
وصلته بنظريّة التل ّقي وعنصر املكان.
ّأما الدراسات الّيت تناولت ظاﻫرة الزمن يف شعر درويش فمنها:
"في سردیة القصیدة الحكائیة (محمود درویش نموذجا)" كتاب ألّفه يوسف حطيين سنة 2010م

العامة وحكاية األشخاص ،مثّ درس مناذج الشخصيّات
وتناول فيه القصيدة احلكائية وضروب احلكاية من ّ
السائدة يف شعر حممود درويش إلی جانب وجود املكان والزمان وعالقتهما معا بشعره ،إضافةً إلی
حتديدا ٍ
ت يق ّدمها الباحث عنهما ويصلهما بقضيّة األرض ،والوطن ،واملنفی.
«حیویة الحراك الفني والتنامي الزمكاني في القصیدة عند محمود درویش» دراسة نشرﻫا عباس

حریوقة سنة  2010يف موقع مؤسسة حممود درويش اإللكرتون لإلبداع وقام فيها بذكر الضروريّات املعرفيّة
ملاسة الّيت الب ّد أن يلتزمها القارئ يف إدراك املالمح اجلمالية واآلفاق الفنيّة للشاعر حممود
واحلاجات ا ّ
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درويش دون أن يقطع الباحث نفسه عن طريق نظرته التطبيقية ﻫذه األطوار املعرفيّة الّيت يذﻫب إليها يف
الفين لقصيدة من قصائد حممود درويش من حيث الزمان واملكان.
تشكيل التنامي ّ

"بررسی اندیشه مرگ و زندگی در شعر محمود درویش (دراسة فكرة الموت والحیاة في شعر

محمود درویش)" دراسة كتبها علی اكرب حمسنی وطيّبة أمریيان سنة 1390ش ومارس فيها الباحثان يف
جرهبا الشاعر حبيث
طيّات العناية ّ
مبكونات الفكرة عن املوت واحلياة سریاً عابراً يف األطوار الزمنيّة الّيت ّ
وطورت شعره منحصرًة يف سبع مراحل شعريٍّة تبتدئ مبرحلة التأثّر بالشعر القدمی إلی
أثّرت يف نفسيّته ّ
ٍ
مرحلة جديدةٍ من الشعر احلديث والرغبة يف الذاتيّة والرمزيّة.

"المكان وتحوالت الهویة عند محمود درویش" ،رسالة كتبتها ليانة عبدالرحيم كمال عبد ربه سنة
2012م يف جامعة بریزيت من فلسطنی ،وناقشت فيها العالقة بنی املكان واهلويّة عند الفلسطينينی عرب
نقا ٍ متع ّددةٍ تطرح سؤال اهلوية وسؤال املكان ،مثّ مالت إلی حتوالت اهلويّة بالتوازي مع املكان عند
الشاعر داخل الوطن ودرست حتوالت اهلويّة عند خروج الشاعر من املوطن وبعد عودته إليه دراسةً مكانيّةً
قريبةً من الزمن.
وعلی الرغم من ٍ
جهد وف ٍری بذلناه يف التنفتيش عن در ٍ
اسات تباشر التقنيات السردية للزمن يف شعر
حممود درويش ،باء سعينا يف العثور علی حملة من حملاهتا يف قصيدة "مديح الظل العايل" بغاية اخليبة
مكونات الزمن وتقنياته املثریة يف بریوتيات حممود درويش مركزةً
واإلخفاق؛ لذلك ترمي الدراسة إلی حتديد ّ
علی ﻫذه القصيدة املذكورة.
سردیة الزمن وعالقته بالمكان:
اللغوي الّذي يرتجم إلی «اسم جامع
نقدي حديث له مفاﻫيم عديدة تبدأ بأصله
السرد مصطلح
ٌّ
ّ
بنوع ما
للدروع وسائر احللق وفالن يسرد احلديث سرداً إذا كان جيّد السياق له» 1وﻫو يف املصطلح ٍ
شاسعة أو قر ٍ
ٍ
قطع واختيار للوقائع الّيت قد حتدث يف ٍ
يبة حبيث تقتضيهما احلاجة الفنيّة 2الّيت تقيم
أزمنة
ٍ
ٍ
وقصصية يف
تقنيات حكائ ٍية
القصة وحبكتهاّ ،أما السرديّة يف الشعر فهي العكوف علی أساليب و
نسق ّ
صوت و ٍ
النص لتعرب عن جوانب إنساني ٍة جتعله غری مقتصرةٍ علی ٍ
احد وﻫو صوت الشاعر ،بل أصبحت
ّ ّ
ّ
ٍ
ٍ
متباينة إلثارة املشاعر
لتحتضن نظاماً قصصيّاً يصوغه الشاعر السارد ،بوقائع ذات أبعاد دالليّ ٍة
 -1اجلوﻫري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،ج ،2ص.487
 -2آمنة يوسف ،تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ،ص.39
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واالنفعاالت .ولقد كان السرد أو احلبكة ركيزةً جوﻫريّةً يستعنی هبا السارد لرتتيب األحداث وتنسيقها يف
حنايا الزمان ،واملكان ،والشخوص ،وما فيها ينزع إلی ٍ
ٍ
متكامل حیتاج إليه العمل اإلبداعي.
نظام
الشعري املعاصر من أكثر العناصر جتانساً مع العناصر األخری؛ إذ ﻫو يبلغ
النص
يُعترب الزمن يف ّ
ّ
قالب منفصلٍ ٍ
أحياناً درجةً من اإلحیاء اللغوي الّذي ال يدع جماالً يستتب يف ٍ
بعيد عن االمتزاجات
ّ
ّ
والتالمحات1؛ فمعظم البحوث األدبيّة والنقديّة يف حتليلها للنصوص جتمع بنی الزمن واملكان؛ وذلك أ ّن
ٍ
أحداث و ٍ
ٍ
أزمنة يستوعبها
تتم من خالل
«طبيعة ّ
األدب مهما اختلف جنسه إّمنا يدور يف إطار أفعال ّ
النص ّ
حيّز مكانٌّ؛ فالزمان يكسب املكان ﻫويّته ومكانيّته»2؛ فال میكن اإلقدام علی دراسة الزمان واملكان
بالفصل بنی العنصرين املتماسكنی الّلذين يصنعان مصطلح الزمكانيّة الّيت نالت غاية توظيفها يف الشعر
الفلسطيين املعاصر الذي نشأ من أجل املكان ويتالحم معه من خالل زمن النهب واالحتالل.
ّ
التقنیات السردیة للزمن في قصیدة "مدیح الظل العالي

يع ّد الزمن يف قصيدة "مديح الظل العايل" حملمود درويش 3زمناً غری ٍ
حمايد وﻫو مشبه للغاية لقصيدةٍ
ّ
ٍ
حتوله ظروفها االجتماعيّة والسياسيّة لكونه
أو
بریوت
أحداث
من
يوجهه حدث
حبلی بألف احتمال ّ
ّ
 -1حازم حسن سعدون ،تحوالت الزمن في شعر البهاء زهیر ،ص.56
 -2عصام شرتح ،جدلیة الزمان والمكان في شعر المتنبي وأبي فراس ،ص.151
 -3ولد حممود درويش يف  13مارس سنة  1941للميالد يف قرية الربوة الواقعة شرقي عكا ونزح مع أسرته إلی لبنان وﻫو
يف السابعة من عمره وبقي ﻫناك سنة واحدة ،مثّ عاد اىل فلسطنی عود ًة غری قانونيّ ٍة ومكث يف قرية دير االسد (مشال ،بلدة
جمد كروم يف اجلليل) لفرتةٍ قصریةٍ وأهنی دراسته االبتدائيّة بعد عودته من لبنان يف مدرسة دير االسد خمتفياً ،خشية أن
3
يتحرر طوال
يتعرض للنفي من جديد ويتّضح أمر دخوله غری القانونٍّ ،وعاش تلك الفرتة دون أن میلك اجلنسيّة  ،لكنّه مل ّ
ّ
ٍ
مرة منذ العام  1961ملا يرتبط بأحاديثه ونشاطاته السياسيّة،
عمره من مضايقات االحتالل ،بل ألقي القبض عليه اكثر من ّ
حىت عام  1972إلی أنّه رحل اىل مصر وانتقل بعدﻫا عام 1982م إىل لبنان موظّفاً يف معاﻫد النشر والدراسات التابعة

ملنظمة التحرير الفلسطينيّة .وكانت لبنان ومدينتها الشهریة /بریوت للشاعر باعثاً ملحوظاً لتبلور أعظم األعمال الدرامية
طوال أعوام السبعينات والثمانيات حبيث أثّرت األزمنة الّيت أمضاﻫا الشاعر يف ﻫذه املدينة يف حكاياته النثرية ك "يوميّات
احلزن العادي" ،و"يف حضرة الغياب" ،و"يف ذاكرة النسيان" والّيت تتناول قضية نفيه إليها ،فضال عن ذلك استخدم درويش
بریوت يف كثری من قصائده الشعرية منها "قصيدة األرض" ،و"أمحد الزعرت "،و"قصيدة بریوت" ،و"يل مقعد يف املسحر
مرة يری البحر" ،و"احلوار األخری يف باريس" ،و"قصيدة خبز"،
املهجور" ،و"يف بریوت" ،و"أبعد من التماﻫي"ّ ،
و"ألول ّ
خاصةً ،ويف النهاية قصيدة
عامةً وبریوت ّ
إضافةً إلی ديوانه "أعراس" الّذي حیمل صوراً نامجة عن احلرب األﻫليّة يف لبنان ّ
الظل العايل" التسجيليّة الّيت كانت من أكثر القصائد الدرويشيّة توظيفاً والتزاماً بقضية بریوت حبيث تطرح صراعي
"مديح ّ
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ٍ
میر عليه الزمن املرّكب املفروض علی الالجئنی واملشردين من األمس،
شاعراً
اليستقر علی زم ٍن واحد بل ّ
ّ
امتدادي ال يثبت رغم قتادته علی
واليوم ،والغد ،1واحلق أ ّن الزمن يف بریوتيات حممود درويش متقلّب
ّ
ٍ
ٍ
زمين تتداخل فيه املفارقات ليضعها تلقاء
حالة واحدة؛ فيلتقی املاضي ،واحلاضر ،واملستقبل كحيّ ٍز ٍّ
العالمات املكانية ويستعمل هلا الكثری من املفردات الّيت حتيل داللياً إلی ٍ
أبعاد زمني ٍة ،ممّا حتمل ِ
الشيم
ّ
ّ
ّ
املباشرة من الزمن يف مدينة بریوت ك "الفجر ،والساعة ،واليوم ،الظهر ،املساء ،الليلة و "...مما اختفت
العام الّذي انعقدت
فيها الداللة الزمنيّة ّ
وتعرب غری مباشرةٍ ،ولكن تتناغم مجيع ألفاظه مع الزمن النفسي ّ
الشخصي للزمن ،يف الواقع تأخذ الصيغ
التصور
أواصرﻫا مبعاناة الشاعر االجتماعيّة الغالبة علی
ّ
ّ
املستخدمة للزمن يف قصيدة "مديح الظل العايل" جوانب فنيّةً حم ّدد ًة حتديداً فيزيائيّاً؛ فيق ّدر هلا درويش
وقتاً معيّناً له منطلق وهناية من العالقات الزمنيّة املرتبطة حبالته الشعوريّة الّيت خیضع فيها الزمن ألسباب
نتطرق من اآلن فصاعداً إلی أوصاف الزمن وحتوالته يف القصائد الّيت
التجارب واألحاسيس .وعياً بذلكّ ،
أنشدﻫا حممود درويش عن بریوت ونعمد إلی ثالثة مواضيع كشفناﻫا يف سرديّة بریوتياته ،منها اسرتجاع
الزمن ،واستباقه ،ويف النهاية ترتيب الزمن واألحداث الواقعة يف ﻫذه املدينة؛ علی اخلصوص ما تركت
آثارﻫا يف صور الشاعر ودالالته.
 .1استرجاع الزمن
يع ّد االسرتجاع  Analepsisضرباً من الرجوع بالذاكرة وإحالتها إلی الوراء البعيد أو القريب الّذي
التقليدي املعروف ب
يضم حقبةً زمنيةً سابقةً «المتصاص الداللة النفسيّة الّيت قد يوحي هبا املصطلح
ّ
ّ
 Retrospectionويتمثّل يف إيقاف السارد جملری تطور أحداثه ،ليعود الستحضار أو استذكار أحداثٍ
ٍ
ماضية» ،2أو بعبارة أخری ﻫذا االسرتجاع تقنية اليضاح الزمن احلاضر مع استعادة الزمن املاضي
واألحداث الّيت تقع قبل نقطة البدء واالنطالق ،3وﻫذا االسرتجاع مبنزلة مرج ٍع يضيف اللمسة اجلمالية إلی
البنية السرديّة ،يستدعي به األديب ما ورد يف املاضي ويتناسق مع جتربة حاضره ليحدث به يف املتل ّقي
إدراكا للوقائع املاضية ومقارنتها بنظریﻫا يف الزمن احلايل .كثرة االسرتجاعات يف الشعر الفلسطيين متنح
الزمن واملكان/بریوت كليهما مع تقدمی مجيع األحداث املفاجئة املؤثّرة اليت وقعت يف املدينة ﻫذه خالل فرتةٍ أحا هبا
الكيان الصهيونّ وسيطر عليها.
 -1يوسف حطيين ،في سردیة القصیدة الحكائیة (محمود درویش نموذجا) ،ص.123
 -2عبدالعايل بوطيب ،إشكالیة الزمن في النص السردي ،ص.136

 -3مسر روحي الفيصل ،الروایة العربیة البناء والرویا – مقاربات نقدیة ،ص.107
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املعربة عن
وينم نشاطها باستدعاء الصور املاضية ّ
نتاجاته األدبية إيقاعا روائيّا يزيد من مجاليّتها الفنيّة ّ
النص وإضاءته ،إذ يقصد به علی
تشبّث الشاعر بالذكريات الّيت حیاول من خالهلا الكشف عن زوايا ّ
األغلب الشامل إيضاح ما يبدو يف خميّلة خماطبه مغلقاً وغامضاً.
يستفيد حممود درويش من أساليب االسرتجاع للعودة إلی ما حدث يف بریوت ويعتمد فيه علی تقنية
ٍ
حبدث قد يبلغ مبلغ املطابقة والتناسق مع اعتبار
الفلسطيين إلی بریوت
التداعي يف وصف اخلروج
ّ
اجلزئيّات املكانية والزمنيّة بقرائنها وأوصاف تفاصيلها الدقيقة ،ومبعث ذلك ﻫو رغبة الشاعر يف اإلظهار
التفصيلي للحظات الرحلة إلی املناخ اجلديد وإسباغ اجلوانب املتّسقة علی احلالة الفلسطينية املشرودة حول
ّ
تناقضاهتا وانفصاهلا عن أي ٍ
حالة طبيعيّ ٍة معاصرةٍ؛ فكانت بریوت وأحداثها يف شعر درويش وعاءً يفيض
بتغریات الزمن بوصفها مكاناً لالنتقال من ٍ
باهلم
أحالم ح ّققتها يقظة املاضي إلی واق ٍع مر ٍّ
ّ
ئي راﻫ ٍن يفيض ّ
والسرور ،والدمار ،والعمران .يقوم درويش بوصف أحوال بریوت من خالل االسرتجاع املرتبط باحلدث
احلايل أو املبين عليه ،وإيضاح ﻫذه الصلة بنی املاضي والراﻫن يقتضي القرائن الزاﻫرة الّيت تساعد علی س ّد
فراغات زمنيّة الب ّد أن يقوم هبا علی الوعي مبسار األحداث يف حياة الشاعر ومن ﻫذه القرائن عودته إلی
الزمن السالف الّذي يتخطّاه لوحده يف مدينة بریوت عرب استحضار الرموز الدينيّة واألسطوريّة:
ِ
ْح الم ِ
ِ
الصحابةَ /و ْح ِدي.
ف َّ
انصر َ
دینة َواقِ ٌ
وب َ
ماتَ ،وماتَت َ
ف /...أی ُ
َو ْحدي َعلَی َسط ِ َ
العنقاءُ َو َ
فسي /ووح ِدي /ك ْن ُ ِ ِ
أرا ِود نَفسي الثَّكلَی فَتأبی أ ْن تُ ِ
ساع َدنِي َعلَی نَ ِ
ت َو ْح ِدي/
قام ْ
ُ
ََ ْ
ت َو ْحدي /عن َد َما َ
َ
َ
ِ 1
وح األخیرة
الر ِ
َو ْح َدةَ ُّ
ٍ ٍ
مكونات
الشعري عن طريق االعتماد
النص
يقوم الشاعر ﻫنا بصياغة ّ
ّ
بشکل کبری علی استحضار ّ
ٍ
مشرتك بينه وبنی املتل ّقي اجتاه مدينة بریوت؛
مناخ
قصيدته من اخللفيّات املعرفيّة الّيت تقدر علی خلق ٍ
اخلارجي املرتكز علی الشخصيّات
املوجه يف االسرتجاع
فينتخب من خمزونه ما يتناسب مع اخلطاب ّ
ّ
األسطوري  Circular Timeالّلذين يطلبهما زمن
الديين  Religious Timeو
بالولوج
ّ
التناصي يف الزمننی ّ
ّ
خیص شخصية أيوب (ع)
االجتماعي .الزمن
اغرتاب الشاعر الّذي يفرض عليه ألوان القهر
الديين ﻫنا ّ
ّ
ّ
الديين إلی الصالبة وطول االنتظار يف احتمال املعاناة واملصائب ،وﻫو اآلن رمز
الّذي يرمز يف الرتاث
ّ
للشاعر الّذي يری نفسه وحيدا يف املعركة؛ فأثقلت املصائب كاﻫله ،فهو مهما يقاوم ال يتغلب علی
األسطوري الّذي يعطي األشياء صفتها التأرخیيّة ليخلق منها عناصر طبيعيّة
خصمه .ﻫذا ولقد كان الزمن
ّ

 -1حممود درويش ،محمود درویش؛ الدیوان /األعمال األولی ،ج ،2ص.342
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متداخلة مع الرمز األسطوري املتفتح علی قراءةٍ
تأويلية جديدةٍ ٍ
ٍ
ورؤية ختلقها التجربة الشعرية ،1وقد متثّل يف
ّ ّ
ﻫذه املقطوعة بطائر العنقاء الّيت تع ّد من أساطری البعث واحلياة املتج ّددة ،لكنّها حتتضن ،يف بریوت،
شحنةً دالليةً جديد ًة ختضع هلواجس الشاعر الراﻫنة الّيت جتعلها متوت وتفقد خلودﻫا الدائم؛ فيستحضرﻫا
ٍ
ليعرب هبا عن امتناع حتقيق األمل واملعجزات يف زم ٍن ال يسمح لعنقاء الشاعر أن
درويش يف أم ٍر
مستحيل ّ
حترتق وتنبعث من رمادﻫا .يف الواقع ،اسرتجاع الشاعر األزمنة الدينية واألسطورية بشخصياهتا املثاليّة ال
ٍ
مبفارقة كبریةٍ لعمق املأساة الفلسطينية الّيت أصابته وﻫو
جیدي يف اخلروج من املأزق وليس ذلك ّإال التذكری
بزعم الشاعر أكثر إيالماً من املعاناة الّيت جرت يف زمن الشخصيّات الدينيّة واألساطری.
تؤدی االسرتجاعات مهمةً كربى من الناحية الزمنيّة يف استحضار ذكريات املاضي يف بریوتيات حممود
ّ
درويش وتنسيقها مع زمنه احلاضر والسيّما الذكريات الّيت تبوح باحلزن الّذي اعرتی الشاعر يف زمن الفراق
والوداع احلزين ،إذ كان فيه للصيغ املاضية حضور كبری يف جتسيد زمنيّة النص:
ِ
ین َم ْن
ین َم ْن جاؤوا َوَم ْن ذَ َهبُواَ /وأنا التَّ ُ
َوأنا الت ُ
ین َم ْن َسلَبُوا َوَم ْن ُسلبُوا /وأنا التواز ُن بَ َ
واز ُن بَ َ
َّواز ُن بَ َ
2
ص َم ُدوا َوَم ْن َه َربُوا
َ
ِ
النص ُعرض عرضاً مباشراً عن طريق ضمری املتكلم
إ ّن االسرتجاع الّذي تشبّث به درويش يف بداية ّ
املكرر الّذي ﻫو  -فضالً عن إلقائه حديث النفس مع النفس يف التزام عهد قاطع التراجع عنه  -طريقة
ّ
جلأ إليها الشاعر للربط السريع بنی البداية واألحداث اليت تقع الحقاً ،إذ إ ّن االبتداء بضمری املتكلم
املتعالق مع آلية االسرتجاع حتذير وإنذار مبا ستؤول إليه األحداث مشبهاً ملا جیری يف املسرحيّة .فضالً عن
ذلك تتجلّى غاية االسرتجاع يف ﻫذه املقطوعة بكثرة استخدام األفعال املاضية وﻫي حملة من حملات
االسرتجاع؛ فریتبط اسرتجاع الزمن علی األغلب بأفعال املاضي ،إذ يسوق النصوص الشعريّة إلی أعمال
الزمن القدمی وجمرياته3؛ لذلك استعمل درويش ﻫنا رديفاً ملحوظاً من أفعال املاضي ك "جاؤوا ،ذﻫبوا،
حساً ماضويّاً اليسكن يف وجوده ،بل تكسب دفقاً
سلبواُ ،سلبوا ،صمدوا ،ﻫربوا" الّيت تعكس حيويّتها ّ
شعوريّاً متزامناً مع عمق مأساة الشاعر بانفالت زمنه ،ولكن اليسكن درويش باملدينة لوحده وإّمنا بروح
املدينة وإحساسه بوجودﻫا داخل اإلطار املكانّ والزمانّ الّذي يرمسه لنفسه .فضال عن ذلك ﻫناك عالقة
كل فعل
نسقيّة تسود األفعال املاضية ضمن اسرتجاعها وﻫي عالقة بلغت حدود التضاد والتعارض بنی ّ
 -1مصطفی خضر ،الشعر والهویة ،ص.57

 -2حممود درويش ،محمود درویش؛ الدیوان /األعمال األولی ،ج ،2ص.356
 -3صدام عالوي سليمان الشياب ،البناء السردي والدرامي في شعر ممدوح عدوان ،ص.76
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ٍ
ماض مع جماوره ك "جاءوا وذﻫبوا" ،و"سلبوا وسلبوا" ،و"صمدوا وﻫربوا" والّيت أسهمت رغم دالالهتا
الزمين.
تضام القصيدة وترابطها
املتعاكسة مبظه ٍر ٍّ
جلي يف ّ
ّ
البنيوي إلی جانب اتّساقها ّ
 .2استباق الزمن

يع ّد االستباق  Prolepsisأو االستشراف إعالنا وتذكریا ملتل ّقي احلكاية حبدث سریوی يف حينه ،1أو
ﻫو ذلك «الطرف اآلخر يف تقنييت املفارقة السرديّة :االسرتجاع/االستباق وﻫو يعين من حيث مفهومه
ائي» .2إ ّن االستباق اشتغال
ّ
الفين تقدمی األحداث الالحقة واملتح ّققة حتما يف امتداد بنية السرد الرو ّ
يوجه األديب يف حنايا االستشرافات عنايته
اخليال علی التنبّؤات والتخمينات املستقبليّة للقارئ الّذي ّ
ٍ
ملتابعة حتول األحداث اآلتية يف ٍ
شبيهة باالنتظار والتطلّع؛ فيكثر االستباق يف النصوص السردية
حالة
الزمين الّذي يسمح للمسرحي أو احلكائي باستشراف املستقبل أو اهلجس به علی حتقيق
ّ
املزودة بالطابع ّ
3
االتصايل مع املتل ّقي كما يتّسع جماله لإلشعار باألحداث الالحقة دون أن
الغايات اجلمالية وتعزيز الرصد
ّ
ٍ
ٍ
الزمين .جتلو فائدة االستباق – وإن كان میتاز بقلّة
إخالل
أي
ونقص يف منطقيّة ّ
يتم ّ
ّ
النص وتسلسله ّ
النص إذا قيس باالسرتجاع يف التواجد - 4يف أنّه يأيت ليع ّد القارئ للتطلّع إلی األمام واستقبال
يف
انتشاره
ّ
ٍ
ٍ
الزمين الواقع من القفز حنو
األحداث اآلتية وحیاول فيه استكشاف اجملهول مبنزلة توطئة ومتهيد للتالعب ّ
ٍ
مفاجئة
الشعري واملعلومات الّيت يق ّدمها األديب غری
النص
املستقبل ،إذ يصبح فيه احلاضر طاغياً يف ّ
ّ
ويقينيّ ٍة.
يشق هبا آفاق املستقبل
وقد أفاد حممود درويش من تقنية االستباق والسيّما يف شعره إذ متكن أن ّ
ٍ
عالمات مستقبليّ ٍة بطريقة االستباق لألحداث املعاشة حبيث
العرب ويرنو إلی حتسينها من خالل إعطاء
ّ
ٍ
مفقود اليستطيع الشاعر أن يعيدﻫا إلی ظروفٍ
تكشف قراءة ﻫذه العالمات واستشفافها عن حاضرٍ
ٍ
مستقبل حی ّقق له مبتغاه ،كما يقوم بذلك يف اآليت:
منشودةٍ ّإال من خالل خرق الواقع ونقله إلی آفاق
5
ب ی روت لَیال /آ ْه ،یا أفقا تَبدَّیِ /من ِح ِ
ذاء ُم َقاتِ ٍل /التَ ْن غَلِ ْق /التَ ْن غَلِ ْق أبَ َدا /لِئال..
َْ ُ َ ْ
ْ
َ
 -1جریار جنيت ،خطاب الحكایة؛ بحث في المنهج ،ص.81
 -2آمنة يوسف ،تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ،ص.119

 -3موسی سكران ،التعاضد الجمالي للزمن في نسق البناء الدرامي ،ص.52
 -4أمساء دربال ،زمن السرد في روایات – فضیلة الفاروق  ،-ص.36

 -5حممود درويش ،محمود درویش؛ الدیوان /األعمال األولی ،ج ،2ص367و.366
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أحالم وأمني ٍ
ٍ
ات صارت
تعكس استباقات الزمن ﻫنا ما جیول يف عامل الواقع يف مدينة بریوت من
ّ
التضجر وعدم االستقرار
بكل العراقيل واملنغصات الّيت تنتهي إلی
ّ
مكبوتةً ومغمورةً يف غمرة ضغط احلاضر ّ
معربًة عن انتصار
وجتعله يهرب من حاضرﻫا متطلّعاً إلی آفاق زاﻫرةٍ هلا .الحظ أ ّن الشاعر يرسم ﻫنا لوحةً ّ
سردي جمالس
املقاومة البریوتيّة تعبریاً شعريّاً يقع يف زمن استباق املستقبل ،طبعاً بدأﻫا من الليلة وﻫي زمن
ٌّ
ليكون ما يرتبط بتخطيط املشهد من الزمان ،واملكان ،واحلالة الذاتيّة الّيت يتخبّط فيها
ملدينة بریوت ّ
اعي المیكن إدراكه استعاريّاً ّإال باملكان املعترب حسب موقع الناظر أحد النماذج
الشاعر؛ فالزمن مفهوم انتز ٌّ
داللة انتزاعي ٍة ٍ
النشيطة إلدراك ٍ
مغلقة يف الزمن ،1فيتنبأُ الشاعر بتشكيل املستقبل عن طريق الصورة اخلياليّة
ّ
الّيت يصل هبا إلی آفاق املدينة الشاسعة ومصریﻫا احلاسم حبذاء ٍ
مقاتل "يا أفقا تب ّدی من حذاء مقاتل"
جيل ٍ
وﻫو ليس ّإال رسم الطريق ألبناء اجلهاد واستدعاءﻫم إلی الصمود واملقاومة من بعده بنی ٍ
جماﻫد إلی
ٍ
يوسع أفق ما يُتوقع ويُنتظر
جيل آخر .فضالً عن ذلك إهناء املقطوعة ب ّ
"لئال" وتزويدﻫا بالنقطتنی "ّ "..

ويدل علی أ ّن استشراف الزمن يف لوحة الشاعر الحت ّد آفاقه ،لذلك استعان الشاعر بصناعة
بعدﻫا ّ
يتكهن هبذا املستقبل
االكتفاء
ليشرك املتل ّقي مع نفسه يف مدلول الصورة والزمن ،وجیعله ّ
البالغي يف البديع ّ
ّ
ٍ
اضح.
الّذي أصبحت وجهته مرسومة ومعيّنة علی يد الشاعر
بشكل و ٍ
إضافةً إلی ﻫذا االستباق الصوري والداليل للشاعر عن مدينة بریوت ،فإنّه لكي يتح ّقق له االنتقال
تسجل هلا
يتمسك بكافّة املمارسات واألساليب اللغويّة الّيت ّ
الزمين من حاضر بریوت إلی مستقبلها ّ
ّ
األحداث االستشرافيّة وفقاً ملا يصبو إليه:
ض ما فِي ال َقل ِ ِ
نَ ِامي قَلِیال ،یا اب نتِيِ ،
ِ
س ٍل /فَ نَ ِامي فِي
نامي قَلِیال /الطَّ ُ
َْ
ائرات تَ َعضُّنيَ .وتَ َع ُّ َ
ْب م ْن َع َ
طَ ِر ِیق النَّح ِل ،نَِامي /قَ بل أ ْن أَصحو قَتِیال /الطَّ ُ ِ ِ
ٍِ
ٍ
الحم ِام،
ْ
إلی َ
ُْ
َْ
ائرات تَط ُیر م ْن غَُرف ُم َجاورة َ
ِ
ِ
ضطَ ِج ِعيَ /علَی َدر ِ
ایاها كثِیرا م ْنك َو ْارتَ ِجفي
الح َج ِر ِّ
جات َه َذا ُّ
يَ ،وانْ تَبِ ِهي إِذا اقْتَ َربَ ْ
فَا ْ
تَ /شظَ َ
السلَّ ِم َ
َ
2
قَلِیال
يتح ّدث ﻫنا الشاعر عن مدينة بریوت وخیاطبها  -واثقاً مبخيلته الّيت مازالت تدعمه بصوٍر و ٍ
أخيلة
ّ
حول استشر ٍ
ٍ
كطفلة صغریةٍ طار النوم من عينيها لصخب الغارات اجلويّة ونسفها علی األرض
افات حمز ٍنة -
اللبنانية وحتاول ّأمها "الشاعر" تنومیها بالتعاطف واحلننی .لقد استخدم ﻫنا درويش معظم األساليب
االستباقية للزمن كأسلوب األمر ،وأسلوب الشر  ،وتوظيف الفعل املضارع ،والسيّما حنی يالزم "أن"
 -1گلفام ارسالن واآلخرون ،استعاره زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیگاه زبان شناسی شناختی ،ص125و.124
 -2حممود درويش ،محمود درویش؛ الدیوان /األعمال األولی ،ج ،2ص.345
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ويعرب عن انفصاله عن بيئته
املصدرية الذاﻫبة به إلی مناخات املستقبل ليكسر هبا صياغة مفردات الواقع ّ
وحتوله إلی زم ٍن حیوم حوله خطابه ،ولكن ما يظهر ﻫنا بنی استشرافات الزمن ﻫو
االجتماعيّة والنفسيّة ّ
تركيز الشاعر علی أفعال األمر "نامي ،اضطجعي ،انتبهي ،ارجتفي" الّيت حرص الشاعر علی توظيفها
النص مبنزلة دعوةٍ شعريٍّة تبين من االستباقات ﻫيكالً أساسيّاً لنفسها
توظيفاً متتالياً ،إذ إ ّن ازديادﻫا وضع ّ
مرات ليلّح هبا علی الزميّة
مكررةً يبلغ تواترﻫا أربع ّ
والسيّما حنی تصبح بعض ﻫذه األفعال ك "نامي" ّ
وتوقعها لدی الشاعر عن طريق استحالة النوم للالجئنی الفلسطينينی حبيث يبلغ طلب الشاعر منه
الزمن ّ
ح ّد األمنيّة.
 .3ترتیب الزمن واألحداث
لقد انعقدت بریوت وقضيّتها املقاومية يف شعر درويش بعامل الزمن الّذي أثّرت اختالفاته عن ٍ
كثب
ظل التجربة،
يف وقائع مأساته الفرديّة واجلماﻫريّة الّيت يساﻫم وفقاً هلا الشعب اللبنانّ و
الفلسطيين يف ّ
ّ
واللجوء ،واالعتصام مسامهةً مأساويةً مشرتكةً ،إذ رّمبا تغدو عودته إلی فلسطنی منقوصةً؛ فالزمن يرتبط
ٍ
ٍ
حمسوسة يقطعها إلی
كدمیومة
ارتباطاً متماسكاً حبياة اإلنسان ،ووعيه ،وطموحه ،وتعامله مع الناس
1
ٍ
ٍ
ٍ
فظل
حلظات قصریة أو طويلة تؤلّف حياته النفسيّة وتؤثّر يف أفعاله جتاه احلوادث ،واملواقف ،واألشياء ؛ ّ
يوسع أجنحته ومینحه
حممود درويش يتعايش من خالل أحداث األزمنة املختلفة مع املنفی "بریوت" الّذي ّ
جهة ومع األرض الفلسطينية الذائبة يف بریوت ووقائعها من ٍ
القدرة العالية علی التحليق من ٍ
جهة أخری.
ّ
السردي حماوالً احلفاظ علی تسلسلها الواقع
ينظّم الشاعر أحداث الزمن ويرتّبها ترتيباً طبيعيّاً يف اخلطاب
ّ
فلكل من ﻫذه األزمنة البریوتية الّيت استوعبت الفجر ،والظهر ،والعصر ،واملساء ،والليلة –
يف بنية الشعر؛ ٍّ
علی أساس تر ٍ ٍ
ٍ
ختص ظروفها ،وحیمل كل مقطع وقائع معيّنةً يف زمانه
تيب حم ّدد -داللة ومعان وصفيّة ّ
تدل سلسلتها وترتيبها علی تكامل الزمن يف وحدةٍ
ٍ
التوصيفي
ملتحمة ترسم صورًة فريد ًة من املوتيف
حبيث ّ
ّ
لبریوت الّيت احتضنت املفارقات الزمنيّة املختلفة.
أ.

بیروت فجرا

ٍ
لرتتيب حم ّد ٍد ،إذ يكثر بينها
يبنی الشاعر مجيع املراحل الزمنية لبریوت من فجرﻫا إلی الليلة وفقاً
ّ
خاص يربط كل حلقةٍ
معنی وقناع
ٌّ
احلديث عن الفجر وتبعاً له احلديث عن الليلة .لكل مقط ٍع مشهد ّ
ّ
املنطقي املتتابع من البداية إلی النهاية .بداية أحداث
باألخرى ويرافقها علی حنو جنزي ٍر فيمتلك التسلسل
ّ
 -1عادل الفرجیات ،رحلة في رحاب فكرة الزمن ووجوهها ،ص.180
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ٍ
املكونة من البحر،
ظل نقطة انطالق لتفقد فيه الطبيعة البریوتيّة ّ
الزمن يف بریوت حتدث بزمن الفجر الّذي ّ
والعصفور ،واحلمام باملغارة واالحتالل ديناميكيّتها ونشاطها:
ِِ
ص ُف ِ
جارنا َر َّ
ف
وت فَ ْجرا /:یُطْلِ ُق البَ ْح ُر َّ
بَ ُیر َ
یفتح ُ
الر َ
ص َ
اص َعلَی النَّوافذُ .
ور أ ْغنیةُ /مبَ َّكرة .یُطَیِّ ُر ُ
الع ْ ُ
ٍ ِ 1
ِ
الرْکض فِي الطُّر ِ
ُّخ ِ
قات :قَلْبي قِط َْعةٌ ِم ْن بُرتُقال/یاب ٍ
س
ان .یَ ُم ُ
الحمام إلَی الد َ
یع َّ َ
َ
وت َم ْن ال /یَ ْستَط ُ
ُ
2
مبكونات كالزمن  ،وكان درويش أيضاً
إ ّن دراسة أسلوب فكرة اإلنسان عن الطبيعة میكن أن ترﻫن ّ
للتعبری عن زمن الفجر لبریوت اآلخذة يف االحتالل يتو ّغل ﻫنا يف التقرير والتسجيل عن مشاﻫداته يف
ٍ
لوحات نابضةً باحليويّة ومتدفّقةً باحلياة ،منها التعبری عن البحر الّذي ﻫو يف زمان الفجر
طبيعتها لریسم
مناخ ٍ
طلق
تغرد يف ٍ
بدالً من ّ
بث السكينة واهلدوء يطلق الرصاص علی مدينة بریوت وأيضاً العصافری الّيت ّ
اجلار حنو الدخان ،واإلنسان الّذي يركن إلی
تغريداً مب ّكراً يتشائم باحلادث الضخم ،واحلمام الذي ّ
يطریه ّ
الفرار لينقذ حياته من املوت املفاجئ ،وﻫذه احلياة مشهد من األحداث البریوتيّة الّيت الخترج على نطاق
يضمها من مفارقات الوجود ويربطها حبركة النفس ،بل وقعت أحداث
اخلصائص املوضوعيّة والذاتيّة ،وما ّ
يف زمن الفجر الفاشي عن مكنون الشاعر الفرح واملبتهج هبذا الضوء الّذي يغمر األحياء ،واألغراس،
والرياض ،لكن املشهدين املكان ،والزمان ،خالفاً ملا يتضمناه من صورةٍ ٍ
رﻫيبة يعرضهما الشاعر من الفجر
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
حماوالً تغليب الرؤية الداخليّة علی الرؤية البصريّة وإحداث حركة زمنيّة من خالل األلفاظ وﻫي حركة زمنيّة
عما قريب كما يقول الشاعر:
طويلة يف الفجر تتباطأ والتنتهي ّ
كنت حیا أو قتیال
فجر بیروت الطویال /عجل
َ
ألعرف جیدا /إن ُ
یا َ

3

فيتضرع
الشاعر ليس قادراً علی التنبّؤ مبستقبله الّذي سيطرأ له ،فهو حیيا ّ
وإما يُقتل من خالل الزمن؛ ّ
الزمين للشاعر داللةً مه ّدئةً
إلی زمن الفجر الطويل الّذي الينكشف ،يف الواقع ّ
اليؤدي الفجر يف القاموس ّ
ٍ
سجل وقائعه املخيفة واهلائلة يف خلده عن بریوت واقفاً
تظهر بعد زوال الليلة ،بل ﻫو ّأول حادث ٍّ
زمين ّ
موقف الليلة القامتة الّيت ال تنجلي وال تستعيض مبكاهنا عن الضوء واإلشراق.
ب .بیروت ظهرا

 -1حممود درويش ،محمود درویش؛ الدیوان /األعمال األولی ،ج ،2ص.357
 -2زﻫرا پارساپور ،بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر ،ص.77

 -3حممود درويش ،محمود درویش؛ الدیوان /األعمال األولی ،ج ،2ص.358
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يستمر
ال تنتهي الصورة الزمنيّة من الفجر يف بریوت حتّی ترد يف زم ٍن آخ ٍر من اليوم وﻫو الظهر الّذي
ّ
ٍ
نسفات تذ ّكر الشاعر مبا فعلته الواليات املتّحدة
فيه الفجر منذ الفجر ويأيت املوت فيه قريباً من األبناء عرب
املكسر يف الظهریة:
هبریوشيما عرب إلقاء قنبلة ذريّة عليها؛ لذلك جی ّدد طلبه العاجل للمعرفة يف يوم بریوت ّ
ِ
ِ
السماء َعلَی ر ِغ ِ
یف ال ُخ ْب ِز /یَ ْن َك ِس ُر الَهواءُ َعلَی
بَ ْی َ
َ
روت ظُ ْهرا /:یَ ْستَم ُّر ال َف ْج ُر ُم ْن ُذ ال َف ْج ِر /تَ ْن َكس ُر َّ ُ
َّاس ِمن ِع ِ
وبة /ب ع َد َش ْه ٍر ی لْت ِقي ُك ُّل الملُ ِ
ِ
ِ
ِ
ُر ِ
وك بِ ُك ِّل
ََ
الع ُر َ ْ
بء الدُّخان َوال َجدی َد لَ َدی ُ
ؤوس الن ِ ْ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وال
األح ُ
الع ِمید ،لیَْب َحثوا َخطََر الیَ ُهود َعلَی ُو ُجود الله أماْ /اْل َن فَ ْ
العقید /إلَی َ
أنْواعِ الملُوك ،م َن َ
ِ ِِ
هِ
َ ِ
ت َو َّ
ريِ .ملیُو ُن انِْف َجا ٍر فِي
إن
ي َوالبَ ْح ِّ
ي البر ِّ
الج َّو ِّ
ادئةٌ تَماما ِمثْ لَ َما كانَ ْ
َ
الموت یَأتینا بِ ُك ِّل /سالحه َ
ِ ِ1
المدینة

ٍ
ٍ
ومضاعفات مؤ ٍ
ملة ككارثة ﻫریومشا الشبيهة
أحداث
لقد ذكر الشاعر ما وقع يف بریوت إبّان الظهریة من
هبا يف عنف احلدث ودماره؛ فأصبح إحساس الشاعر بزمان الظهر الّذي أمضاه يف بریوت يغرق يف اجلزئيّة
وما برح الزمن فيه يعطي أللفاظه صفة الذبول ويو ّشح خطاﻫا برداء األحزان ،يف الواقع ﻫذا الزمن يشبه
بشكل متباط ٍئ ،إذ يوحی تأثریه حبدوث ٍ
ٍ
ضرب من
الزمن السابق يف اضطراب األحوال وتفاقم املوقف
وصف صحف ٍي ٍ
ٍ
بسيط؛ فالوقفة الوصفيّة
الزمين الناتج عن تعليق سری األحداث والعكوف علی
القطع ّ
تسفر عن إبطاء جريان السرد دون أن يتّفق مع أي ٍ
زمان من أزمنة اخلطاب ويكون ﻫذا الوصف أيضاً
ّ
ٍ
ٍ
التفسریي مبنزلة اسرتاحة زمنيّة يف وسط األحداث ،ولكن ابتدأت الصورة
اإليضاحي و
فضالً عن دوره
ّ
ّ
وتتصل بالنهاية وﻫي املوت.
الزمنيّة تكتمل يف ذاكرتهّ ،
ت .بیروت عصرا

ٍ
مشهد يتع ّدی بریوت وقضيّتها حنو زمن العصر الّذي يكتفي فيه الشاعر
لقد انتهی الظهر من خالل
بوصف معاناته ممّا وقع حوله من تداعيات احلرب كازدياد احلشرات ،وارتفاع الرطوبة ،وارختاء العضالت
امللحمي،
باحتقان األرض يف مفاصله وﻫو وصف من طبيعة الدمار واخلراب؛ فيصرخ ويستغيث بالبطل
ّ
مغریاً الزمن القامت واملنبوذ:
ليظهر ،وخیرج من قوقعته ّ
الت /نَ ْشعر َّ ِ
ِ
ألر ِ
احتِقانا فِي
داد ُّ
الح َ
الع َ
ش ُ
بَ ْی ُر َ
رات /تَ ْز ُ
وت َع ْ
ض ْ
الرطُوبَةُ /تَ ْرتَخي َ
أن ل ْ
صرا /تَ ْكثُرُ َ
ض ُ ُُ
ِ ِ 2
م ِِ
خ :أیُّ َها البَطَ ُل انْ َكس ْر فینا
ص ُر ُ
فاصلنا /فَ نَ ْ
َ
 -1المصدر السابق ،ص359و.358
 -2حممود درويش ،محمود درویش؛ الدیوان /األعمال األولی ،ج ،2ص.360
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ث .بیروت مساء
جتاوز الشاعر زمن العصر لبریوت جتاوزاً عاجالً وتناول زماناً آخر يليه ﻫو مساء بریوت والسيّما حنی
ويغری زاوية بصره وينظر إلی املدينة من األعلی مهدياً إليها صوراً دراميّةً جديد ًة ،إذ تنقلب
يعتين بأعالﻫا ّ
الغمام األرض كما يقول:
وتتکون يف رسم املشهد حبيث يذحبه احلمام وحیمل
ُ
الصورة ّ
الرخام /ینِ ُّز َدما ،وی ْذبحنِي الحمام /إلَی من أرفَع ال َكلَ ِ
مات َس ْقفاَ /و َه ِذي
ساء /فَو َق بَ ْی ُر َ
ََ ُ
وتُ َ َ َ َ َ ُ ُّ /
َْ ْ ُ
َم َ
ِ
ِ
األر ُ ِ
المسد ِ
هو ُملْقیَ /علَی
ض یَ ْحملُها الغَ َم ُ
حو ْتی ِهي /أ َ
ْ
ام؟َ /ویَ ْر َح ُل ،ح َ
َّسَ ،و َ
ین یَ ْر َح ُل ،نَ َ
ُح ِّد ُق في َ
1
ِ
طَر ِ
ِ ِ
ِ ِ
الم
ف َّ
الم ُك ُّل َما َحولي ...ظَ ٌ
الم /ظَ ٌ
الس ِری ِرَ ،وأ ْشتَ ِهیهَ /ویُ ْنق ُذنيَ ،ویُ ْنق ُذني ال َك ُ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يق ّدم الشاعر يف مساء بریوت الصورتنی من فضاء طلق "مساء فوق بریوت "...وفضاء مغلق "أح ّدق
ارجي املفتوح
يف املس ّدس ،وﻫو ملقی علی األرض علی طرف السرير "...ولكن ما يالحظ يف الفضاء اخل ّ
ﻫو أ ّن الطبيعة البریوتية
وخباصة مساءﻫا يف املساء فقدت مجاهلا وروعتها اآلنفة وﻫي التثمر للشاعر داللةً
ّ
ينز من السماء الدم
قبل ،حيث تنقلب فيها املفاﻫيم والرموز ،منها الرخام الّذي ّ
متفائلةً انصرمت هلا من ُ
دل يف املوروث العامل ّي علی
للحب ،والسالم ،والوئام ،2وي ّ
واحلمام الّذي يع ّد يف الفن الشعيب رمزاً عامليّاً
ّ
األمن واالستقرار متثيالً ملا فعلته بركاب سفينة نوح (ع) ،وملا رمسه الفنّان العامل ّي بيكاسو جیعل احلمامة
ٍ
يل يف مساء
جسد رمزﻫا للسالم ،لكنّها عالوةً علی ّ
حاملةً مبنقارﻫا غصن زيتونة لي ّ
حتوهلا الرمزي والدال ّ
ٍ
دالالت
يتضمنه من
بكل ما ّ
بریوت تصبح قاتلةً وذاحبةً له .يف الواقع املساء الّذي جیثو علی املدينة ّ
ينز دما ويذحبين احلمام" .بعد
للحزن ،واالضطراب ،والقلق يدعم املنظر بشعوٍر انقسم إلی "الرخام الّذي ّ
ذلك ينقل الشاعر صورته إلی داخل الغرفة ليبدأ التصوير
الداخلي يف زم ٍن مفاج ٍئ وخیلق صورةً إحیائيّةً
ّ
الضجة واالضطراب.
متشاهبةً بنی ما يوجد يف خارج الغرفة وداخلها من ّ
ج .بیروت لیال
التعبریية الّيت نالحظها يف رسم لقطات الشاعر من مدينة بریوت من خالل الزمن
ﻫا ﻫي اإلمكانات ّ
الّذي ﻫو يف أثناء دخوله يف الليلة يدنو من الظلمة واالنعدام .يكثر الشاعر من استخدام ليلة بریوت
ويرمي به إلی احلديث عن الوقائع الفاجعة الّيت راحت تتكرر كل ٍ
ليلة؛ لذلك وصف الشاعر ليلة بریوت
ّ
 -1المصدر السابق ،ص361و.360

 -2منی حممد أنور عبداهلل ،الرمز في الفن الشعبي التشكیلي بمصر واستخدام رموز الحب والكراهیة في تصمیم

المنسوجات ،ص.13
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ظالم أش ّد منه يف أية ٍ
بأوصاف الليلة كظالمها البالغ مبلغاً مل يعثر درويش علی ٍ
ليلة من ليايل بریوت،1
ّ
بباذجنانة ٍ
ٍ
يانعة أدركت سوادﻫا
أضف إلی ﻫذا الوصف تشبيه الشاعر ليلة ﻫذه املدينة يف السواد والتعتيم
كما جیب:
2
ِ ِ ٍ
الح ْر ِ
ال َخ ْیال
ب لَهُ األطْ َف ُ
بَ ْی َ
روت ل َْیال /مثْ َل بَاذنْجانَة ..قَ َم ٌر غَبِ ٌي َم َّر فَ ْو َق َ
َم یَ ْرَك ْ
ب /ل ْ
بفن
األدب ّ
لقد انغمس الشاعر ﻫنا يف وصف ليلة بریوت وتصويرﻫا تصويراً سيميائيّاً يبايل يف جتسيدﻫا ّ
تتغری مكانة الداللة اللونيّة املستحصلة
خاصةً انفرد هبا وحده ،إذ ّ
العالمات والدالالت؛ إلنّه اجتلب ليلةً ّ
وتستتب يف موضع تشبيه القلب وإن يقلّل من مصدريّة لونه ،ولكن يفسح اجملال له أن
من مفردة "الليل"
ّ
يفارق طبيعته احملسوسة وحیمل داللةً خياليّةً بديعةً ،كما فعل الشاعر بذاك وجعل املتل ّقي أمام النسق
ٍ
بباذجنانة
الزمين واللونّ عن طريق تشبيه ليلة بریوت
التخييلي الناجم عن الصورة االستبطانيّة للمشهدين ّ
ّ
ملو ٍنة باللوننی اخلارجي والداخلي .قصد ﻫنا الشاعر قشر الباذجنانة اخلارجي لليلة؛ فهو يوحي ،بليلة حربٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
الداخلي للمدينة وذاك يُضاف إلی الغباوة الّيت اعتربﻫا
تكون املقطع
ودمار سرتت املدينة البيضاء الّيت ّ
ّ
داليل ٍ
الشعري
معزول عن التوظيف
الشاعر للقمر ،إذ يذﻫب ﻫذا االعتبار مبركبه
جو انز ٍ
ياح ٍّ
ّ
ّ
الشعري إلی ّ
املشوﻫة من زمن الليلة الّذي أخذه الشاعر
املبتذل للقمر ،غری أ ّن اجلدير بالعناية ﻫنا ﻫو تكثيف الصورة ّ
بعنی االعتبار ملدينة بریوت.
النتائج
ٍ
ٍ
جديد
حبادث
كل زمن يف قصيدة "مديح الظل العايل" حملمود درويش يوحي عن املنفی/بریوت
.1
ّ
ٍ
التعبریية الّيت میكن أن يستعان هبا
متجددة حیرص عليها الشاعر وجیعلها إمکانيّةً من اإلمکانيّات ّ
وصوٍر ّ
فيتجول درويش يف األزمنة املختلفة من العودة إلی املاضي
علی رسم لقطاته املغرية للمدينة وأحداثها؛
ّ
ٍ
اجتماعي يشغر منه زمنه
جديد له تناسب ذايتٌّ وانسجام
حتّی التطلّع إلی املستقبل تفتيشاً عن زم ٍن
ٌّ
احلايل.
وحتوله يف
 .2حت ّققت العالقة الزمكانيّة يف بریوتيات حممود درويش متأثّرةً حبضور الزمن ّ
ٍ
بتقنيات أسهمت يف حتويل الزمان الراﻫن كاسرتجاع الزمن واستباقه.
املكان/بریوت وتأثریه فيه

 -1حممود درويش ،محمود درویش؛ الدیوان /األعمال األولی ،ج ،2ص.361
 -2المصدر السابق ،ص.364

134

التقنیات الزمنیة السردیة في بیروتیات محمود درویش ،قصیدة  – ...علي سليمي وحامد پورحشميت

 .3لقد أخضع الزمن يف بریوت ملكو ٍ
نات نفسيّ ٍة أدركها الشاعر منذ رحلته إليها وﻫي أسهمت يف
ّ
فوضی الشاعر واالختالجات النفسيّة الّيت تراوده ،إال أ ّن معاناة الشاعر االجتماعيّة وﻫواجسه اجلماﻫريّة
املتطرفة وخلعت عليها خصائص الواقع.
غلبت علی ذاتيّته ّ
 .4ظهرت تقنية االسرتجاع يف بریوتيات حممود درويش مستم ّدةً من األزمنة األسطوريّة والدينيّة
وأساليب االسرتجاع اللغويّة إلقامة التشابه بنی اخللفيّات املعرفيّة للشاعر وواقعيّاته املاثلة للتذكری بعمق
حترك ساكناً للشاعر ،ومل تساعده علی حتويل
املأساة البریوتية ومعاناهتاّ ،
لکن ﻫذه العودة إلی املاضي مل ّ
األوضاع البشعة بسبب استحالة حتقيق األمل يف س ّد العوائق واملوانع.
ٍ
بأحالم
يشق حممود درويش باستباق الزمن أستار عامل الواقع يف بریوت ويتفائل ملستقبلها
.5
ّ
وأمني ٍ
ات جديدةٍ انغلقت منافذﻫا يف ضغو احلاضر؛
ّ
ّ
فيتوسل بتقنية االستباق ليعد الشعب اللبنانّ
ٍ
ٍ
املناضل بأفق زاﻫ ٍر بعيد عن املنال ،إذ شاركت صيغ األفعال احلاوية علی الزمن املستقبل يف القضاء علی
صياغة الواقع وحتقيق إعادة بناء الزمن مشاركةً نشيطةً.
يدل حقل الزمن عن بریوت على شعور الشاعر بتساوي األوقات بعضها مع ٍ
بعض ،ولكن
ّ .6
ٍ
يؤدي تسلسلها املنطقي إلی التكامل الزمين احمل ّدد والتوصل إلی ٍ
مطلوبة ،وﻫذه النهاية ﻫي
هناية
ّ
ّ
ّ
ّ
وينص عليها الرسم اآليت.
الصورة املتفاقمة من مدينة بریوت ،كما ّ
يبنی تلك ّ
اللیلة:

المساء :صورة عنف الكیان الصهیوني وهمجیته

العصر:
آثار

إفساح
الظالم

الزمن واألحداث

والمناخ

المرعب

الفجر :صورة النهب واالحتالل

الظهر :استمرار صورة الدمار

االحتالل
ومضاعفاته
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قائمة المصادر والمراجع

أ.المصادر العربیة
الكتب

 .1جنيت ،جریار ،خطاب الحكایة؛ بحث في المنهج ،ترمجه حممد معتصم ؛عبداجلليل األزدي؛ عمر

حلی ،الطبعة الثانية ،اجمللس األعلی للثقافة1997 ،م.

 .2اجلوﻫري ،أبونصر إمساعيل بن محاد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،حتقيق أمحد عبدالغفور
عطار ،اجمللّد الثان ،الطبعة الرابعة ،بریوت :دار العلم للمالينی1987 ،م.

 .3حطيين ،يوسف ،في سردیة القصیدة الحكائیة (محمود درویش نموذجا)( ،د ،) .دمشق :اهليئة
العامة السوريّة للكتاب2010 ،م.
ّ
 .4خضر ،مصطفی ،الشعر والهویة( ،د ،) .سوريا :دار الذاكرة للتأليف والنشر والتوزيع( ،د.ت).

 .5درويش ،حممود ،محمود درویش؛ الدیوان /األعمال األولی ،اجمللد الثان  ،الطبعة األوىل ،بریوت:

رياض الرئيس للكتب والنشر2005 ،م.

 .6الفيصل ،مسر روحي ،الروایة العربیة البناء والرویا – مقاربات نقدیة( ،د ) .دمشقّ :إحتاد الكتاب
العرب2003 ،م.
 .7كاميل ،روبرت ،أعالم األدب العربي المعاصر( ،د ،) .سری وسریة ذاتيّة :بریوت1996 ،م.

 .8يوسف ،آمنة ،تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ،الطبعة الثانية ،بریوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنشر2015 ،م.
البحوث:
 .1األطرش ،رابح ،مفهوم الزمن في الفكر واألدب ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،العدد،9
2006م ،صفحات.139-160
 .2بوطيب ،عبدالعايل ،إشكالیة الزمن في النص السردي ،جملة فصول ،مصر ،العدد1993 ،46م،
صفحات .127-145
األول،
 .3سعدون ،حازم حسن ،تحوالت الزمن في شعر البهاء زهیر ،جملّة كلية الرتبية ،بغداد ،اجمللد ّ

العدد2011 ،4م ،صفحات .41-74
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تکنیكهای زماني روایت در بیروتیات محمود درویش؛ بررسي موردی قصیده
"مدیح الظل العالي"
**

علي سليمي* وحامد پورحشمتي
چکیده

ادبيات به عنوان پدیدهای پویا در منظومة ساختارشناختي است و شعر آن همگام با
سير خط تاریخ و پرداختن به تنگناهای زمانه از قابليتهای فرآواني به منظور
رهایيبخشي از محدودیتهای بياني بازدارنده و دستيابي به ساختاری ابتكاری در متون
ادبي برخوردار ميباشد .زمان در خود حالتي ذاتي و اجتماعي دارد که ضرورت روایي آن
در شعر معاصر عرب ،اقتضای نوعي برقراری ارتباط با جریانات اجتماعي توام با عناصر
سهگانه یعني "گذشته ،حال و آینده" مينماید .در کنار توجه به مسالة زمان ،شعر
معاصر فلسطين به موضوع مكان به عنوان کانون اميد و توجه نسبت به آینده نگریسته
است ،به حدی که دوری از وطن و حضور در تبعيد در گذر زمان ،درهای جدیدی به
روی شاعران فلسطيني ميگشاید ،نمونة بارز این شاعران ،محمود درویش است ،کسي
که با تبعيد به شهر بيروت ،چنان فضای جدیدی را تجربه نمود که او را از فردیت خود
خارج ساخته و تمایالت وی را با گسترة توجه به رخدادهای زمانه عجين کرده است.
برآیند این پژوهش با تكيه بر روش توصيفي – تحليلي حاکي از آن است که زمان در
قصيدة "مدیح الظلّ العالي" محمود درویش ،در کانون توجهات محتوایي نسبت به
بيروت قرار دارد ،به گونهای که مدلول آن در زیر سایة رخدادهای این شهر گسترش
یافته و به منظور تحقّق تصویر بحراني و آسيبدیده نسبت به آن ،اسلوبهای زباني
متعدد و تكنيکهایي زماني چون استرجاع ،استباق و تسلسل زماني مشخص را به خود
ميگيرد .تک تک این تكنيکها ،همصدا با دغدغههای شخصي شاعر نسبت به این شهر
بود و به توصيف رخدادهای آن در گذر زماني مشخص تعلّق دارد..
کلیدواژهها :زمان ،بيروت ،محمود درویش ،قصيده "مدیح الظل العالي".
*  -استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،إیرانsalimia1387@gmail.com .
** -دانشجوی دکتری گروهزبان وادبيات عربي دانشگاهرازی( .نویسنده مسؤول) poorheshmati@gmail.com
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Narrative-Time Techniques in the Poetry of Mahmoud Darwish: The Case of
“Madih ul-Zell el-Ali” Ode
Ali Salimi, Razi University Professor, Iran,
Hamed Poorheshmati, Ph.D. Student, Razi University, Iran
Abstract

Literature plays a major role in the cognitive and mental world. Poetry,
among other things in literature, may overcome many of the limitations in
literature which structural barriers impose. Literature also has non-literary
implications concerning historical and social issues at critical periods. The
issue of time is not ubiquitous not just in dealing with social events, but is
necessarily interwoven in contemporary Arab poetry as it requires some
kind of communication which includes all the three elements of Past,
Present and Future. Modern Palestinian poetry uses the concept of as a
source when hopes about the future and returning to home from exile are
expressed. This potentiality has opened new doors to the Palestinian poets
such as Mahmoud Darwish, who incorporates his exile in Beirut in his work
with many different time dimensions. The developments in Beirut and the
Arab-Zionist conflict have taken away the poet from his own self and
plunged him into resistance and confrontation. This research uses a
descriptive-analytical method and the results suggest that time plays a major
role in "Madih ul-Zell el-Ali” ode by Mahmoud Darwish. The thematic
focus revolves around Beirut which means the events take place in this city;
Different temporal elements have been resorted to in harmony with the
goals of the author, such as foreshadowing, anticipation, flashback, and
sequence. The employment of these techniques reflects Mahmoud
Darwish’s concern about the events of his time and sufferings which he
observes in Beirut.
Keywords: Narration, Time, Beirut, Mahmoud Darwish, Madih ul-zell elAli Ode.

