مدينة األمس والحلم :عالم المدينة كما يتجلّى في أشعار محمود درويش
المدينة في ال ّشعر العربيّ الحديث:
يعتبر موضوع المدينة ووصف تجربة ال ّ
شاعر في عالم المدينة من القضايا المهمّة والبارزة الّتي يتناولها
ال ّ
شعراء العرب المعاصرون ،ونكاد ال نجد شاعرً ا عرب ًّيا معاصرً ا لم يطرق موضوع المدينة ،بل ونجد أنّ
شعراء الّذين استحوذ موضوع المدينة على غالبيّة تجاربهم ال ّ
هنالك بعض ال ّ
شعريّة .ولم يقتصر موضوع المدينة
شعراء العرب في مختلف تيّاراتهم ومذاهبهم ال ّ
على مدرسة أو مذهب شعريّ معيّن ،بل طرقه جميع ال ّ
شعريّة:
ال ّنيوكالسيك ّية ،الرّومانسيّة ،الواقعيّة والرّمزيّة .وقد برز موضوع المدينة في ال ّ
شعر المعاصر ،خاصّة في القرن
العشرين ،بال ّتزامن مع ال ّتطوّ رات العلميّة ،ال ّتكنولوجيّة ،الصّناعيّة ،االجتماعيّة ،والسّياسيّة ،والّتي شهدتها المدن
العربيّة في العصر الحديث.
ومن يتتبّع موقف ال ّ
شعراء العرب المعاصرين من المدينة ،يالحظ أنّ هذا الموقف ،عمومًا ،موقف سلبيّ رافض
للتكيّف مع المدينة وعالمها الماديّ  ،فمن ال ّناحية الوجدانيّة ،يصف ال ّ
شعراء إحساسهم بالغربة ،والوحدة،
والضّياع ،والعزلة ،واالنطواء على ّ
الذات ،والخوف ،والقلق ،والضّجر ،وأحيا ًنا اليأس في عالم المدينة؛ ومن
ال ّناحية االجتماعيّة يدين ال ّ
شعراء فقدان العالقات اإلنسانيّة ،ففي المدينة ،يفقد الفرد ال ّتواصل اإلنسانيّ  ،ممّا يجعله
يتمركز حول ذاته ،وبال ّتالي يشعر بالضّيق والمرارة واأللم .والحياة في المدينة ،كما يصفها ال ّ
شعراء ،حياة
مصطنعة وليست حقيقيّة ،إذ تفتقر للوجه الحقيقيّ الصّادق لإلنسانيّة ،وتقدّم بالمقابل حياة مصطنعة وزائفة
ومظاهر خدّاعة .باإلضافة إلى ذلك ،يدين ال ّ
شعراء االنحالل الخلقيّ والمفاسد االجتماعيّة في المدينة ،ومنها
ظاهرة البغاء ،ومظاهر الضّجيج واالزدحام ،وضخامة ال ّتجمّع البشريّ  ،وفقدان الهدوء وال ّراحة ،فهذا االزدحام
يؤدّي إلى انسحاق الفرد وعدم وضوحه؛ وبال ّرغم من ا ّتساع المدينة الجغرافيّ ّ ،إال أ ّنها ،بازدحامها السّكانيّ ،
شعراء ّ
تصبح أقرب إلى السّجن منها إلى الحريّة .كما ويدين بعض ال ّ
الطبقيّة االجتماعيّة في المدينة ،وفقدان
العدالة االجتماعيّة في توزيع ّ
الثروة ،وانقسام المجتمع إلى طبقتين بارزتين :طبقة العمّال الكادحين ،وطبقة
اإلقطاع ورأس المال ،ويطرح ال ّ
شعراء ال ّنظام االشتراكيّ كبديل للواقع االجتماعيّ المشوّ ه .ومن ال ّناحية
االقتصاديّة يصوّ ر ال ّ
شعراء مظاهر الجوع والفقر والحاجة المل ّحة إلى المال في عالم المدينة .أمّا من ال ّناحية
السّياسيّة ،يعبّر ال ّ
شعراء العرب عن رفضهم للواقع السّياسيّ للمدينة العربيّة ،الواقع الرازح تحت وطأة
ّ
ّ
والطغيان السّياسيّ  ،هذا الواقع
واالضطهاد
االستعمار واالحتالل واألنظمة الدّكتاتوريّة والحروب الدّامية والقمع
تسيطر به قوى ّ
الظلم ونفوذ المستغلّين ممّا يولّد اإلحساس بالقهر ،والكبت ،والخوف ،وسلب الحريّات اإلنسانيّة،
واالغتراب السّياسيّ  ،من هنا تصّور المدينة على أ ّنها ممارسة ّ
للظلم واالستعباد واالستبداد مع أهلها .ولم يكتف
شعراء العرب بإدانة ّ
ال ّ
الطغيان السّياسيّ في عالم المدينة ،بل اقترنت هذه اإلدانة عندهم بروح ال ّتمرّ د وال ّنضال
ّ
والثورة ال ّرافضة ،والّتي تقود إلى الوالدة الجديدة واالنبعاث والخالص .ونجد هذا الموقف الرّافض للمدينة عند
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الكثير من ال ّ
شعراء العرب الحديثين ،نذكر منهم ،على سبيل المثال ال الحصر :ال ّسيّاب ،وحاوي ،والبياتي ،وعبد
الصّبور ،وأدونيس ،والحيدري ،وحجازي ،والفيتوري ،والماغوط ،وأمل

دنقل1.

المدينة في أشعار محمود درويش:
ّ
ومكثف لموضوع المدينة في أشعار محمود درويش ،وي ّتضح ذلك من خالل إحصاء عدد
هنالك حضور بارز
المرّ ات الّتي ذكر بها ال ّ
شاعر لفظة المدينة المحدّدة وغير المحدّدة في أشعاره ،فقد وصل عدد تكرار كلمات
شر إلى أنّ ال ّ
المدن إلى ما يقارب المائتين وأربعين كلمة ،وهذا مؤ ّ
شاعر طرق موضوع المدينة بشكل كبير
وبارز ،وقد يتضاعف هذا العدد إذا ما أخذنا بعين االعتبار الحاالت الّتي يتطرّق بها ال ّ
شاعر إلى موضوع
المدينة بشكل تلميحيّ إيحائيّ  ،دون ذكر كلمة المدينة بشكل صريح ومباشر ،وإذا أضفنا ،أيضًا ،أسماء المدن
غير المحليّة الّتي ذكرها ال ّ
شاعر في دواوينه ،مثل بيروت ودمشق وبغداد ونيويورك وباريس وروما وغيرها.
ولع ّل تن ّقل ال ّ
شاعر بين المدن والبلدان المختلفة ،المحليّة واإلقليميّة ،العربيّة والغربيّة ،على ح ّد سواء ،جعله ي ّتخذ
موق ًفا واضحً ا وصريحً ا من عالم المدينة ،وبال ّتالي يعبّر عنه من خالل أشعاره ،فهو ال ّنازح عن قرية البروة،
ّ
الالجئ في جنوب لبنان ،السّاكن في دير األسد والبعنة والجديدة ،الدّارس في كفر ياسيف ،ال ّناشئ في حيفا،
المسافر إلى موسكو ومصر ،ال ّناشر في بيروت والخارج منها ،المتن ّقل بين رام هللا وعمّان ،والمتوفى في
هيوستن2.

وبال ّنظر إلى عناوين القصائد ،نالحظ أنّ ال ّ
شاعر ذكر أسماء مدن محليّة في بعض العناوين ،هذه العناوين هي:
"تحت ال ّ
شبابيك العتيقة :إلى مدينة القدس" (آخر اللّيل" ،)1967 -امرأة جميلة في سدوم" (العصافير تموت في
الجليل" ،)1969 -عائد إلى يافا" (أح ّبك أو ال أح ّبك" ،)1972 -حجر كنعانيّ في البحر الميّت" (أحد عشر
كوك ًبا" ،)1992 -غيمة من سدوم" (سرير الغريبة" ،)1999 -في القدس" (ال تعتذر ع ّما فعلت" ،)2004 -في
رام هللا" (ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي .)2009 -هذا باإلضافة إلى العناوين الّتي ّ
وظف بها ال ّ
شاعر لفظة
المدينة ،وهي" :قاع المدينة" (العصافير تموت في الجليل" ،)1969 -غريب في مدينة بعيدة" (العصافير تموت
في الجليل" ،)1969 -المدينة المحتلّة" (أح ّبك أو ال أح ّبك" ،)1972 -تأمّالت سريعة في مدينة قديمة وجميلة
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على ساحل البحر األبيض المتوسّط" (حصار لمدائح البحر .)1984 -أمّا عناوين الدّواوين فهي خالية من
اإلشارات إلى أسماء

المدن3.

أمّا المدن أو القرى المحليّة الّتي ذكرها درويش في دواوينه ،وهي مر ّتبة حسب نسبة تكرارها ،ابتدا ًء باألكثر
تكرارً ا ،وانتها ًء باألق ّل تكرارً ا ،فهي :المدينة /المدن ،القدس -أورشليم ،أريحا ،يافا ،سدوم ،ع ّكا ،حيفاّ ،
غزة،
اللّد ،الرّملة ،ال ّناصرة ،الخليل ،رام هللا وصفد .ومن المالحظ أنّ أكبر نسبة تكرار هو لكلمة المدينة أو المدن،
دون تحديد اسم المدينة ،واالكتفاء بال ّتعبير عن عالم المدينة بشكل عا ّم؛ أمّا المدن المحليّة الّتي احتلّت أكبر نسبة
ظهور في أشعار درويش ،فهي مدينة القدس ،والّتي أشار إليها في بعض األحيان باسمها العبريّ أورشليم ،تليها
أريحا ،يافا فسدوم .وفيما يلي جدول يوضّح عدد الم ّرات الّتي ذكر بها ال ّ
شاعر لفظة المدينة المحدّدة أو غير
المحدّدة في دواوينه في ك ّل مرحلة من مراحل مسيرته ال ّ
شعريّة.

المدينة
المدينة /المدن
القدس
أريحا
يافا
سدوم
أورشليم
كفر قاسم
ع ّكا
حيفا
غ ّزة
اللّد
الرّملة
ال ّناصرة
الخليل
صفد
رام هللا
المجموع

المرحلة األولى
1977-1964
75
20
5
12
3
3
7
2
6
5
2
1
1
1
1
0
144

المرحلة ّ
الثانية
1992-1983
41
2
5
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
56

المرحلة ّ
الثالثة
2008-1995
18
2
5
0
8
4
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
42

المجموع
134
24
15
14
13
9
8
8
6
5
2
1
1
1
1
1
243

ي ّتضح من اإلحصائيّات السّابقة أن نسبة تكرار كلمة المدينة في أشعار درويش متغيّرة وغير ثابتة ،ففي المرحلة
األولى وصل مجموع كلمات المدن الّتي ذكرها ال ّ
شاعر ،سواء المدن المحدّدة أو غير المحدّدة ،إلى مائة وأربع
ست وخمسين ،وفي المرحلة ّ
وأربعين ،غير أنّ هذا العدد ق ّل في المرحلة ّ
الثانية بشكل ملحوظ ،ليصل إلى ّ
الثالثة
وصل هذا العدد إلى اثنتين وأربعين كلمة ،وهذا مؤ ّ
شر واضح إلى أنّ موضوع المدينة برز في المرحلة األولى

 3باإلضافة إلى عناوين القصائد الّتي تحمل كلمة المدينة أو أسماء المدن المحليّة ّ
وظف ال ّ
شاعر في بعض العناوين أسماء مدن غير
محليّة ،عربيّة وغربيّة ،تاريخيّة وحقيقيّة ،هذه العناوين هي" :طريق دمشق" (محاولة رقم " ،)1973 -7حوار شخصيّ في سمرقند"
(حصار لمدائح البحر" ،)1984 -الحوار األخير في باريس" (حصار لمدائح البحر" ،)1984 -اللّقاء األخير في روما" (حصار
لمدائح البحر" ،)1984 -قصيدة بيروت" (حصار لمدائح البحر" ،)1984 -مطار أثينا" (ورد أقل ّ" ،) 1986 -ذهبنا إلى عدن" (ورد
أقل ّ" ،)1986 -أحد عشر كوكبًا على آخر المشهد األندلسيّ " (أحد عشر كوك ًبا" ،)1992 -شكرً ا لتونس" (ال تعتذر ع ّما فعلت-
 .)2004راجع :درويش ،محمود .ديوان محمود درويش .ط  .1مج  .2بيروت 1994؛ درويش ،محمود .ديوان محمود درويش .ط
 .14مج  .1بيروت 1996؛ درويش ،محمود .األعمال الجديدة .بيروت 2004؛ درويش ،محمود .كزهر اللّوز أو أبعد .بيروت
2005؛ درويش ،محمود .ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي .رام هللا وعمّان .2014
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شعريّة ،خاصّة في المرحلة الّتي كان فيها م ّت ً
من مسيرة درويش ال ّ
صال بالمدن المحليّة قبل خروجه من البالد،
فقد عاش ال ّ
شاعر في هذه الفترة داخل المدن المحليّة المذكورة في أشعاره ،ولكن بعد سفره إلى موسكو عا ّم
 1970ابتعد عن هذه المدن ،وانكشف على مدن أخرى غير محليّة ،عربيّة وغربيّة ،ممّا أدّى إلى انخفاض نسبة
تكرار أسماء المدن المحليّة في أشعاره.
ضا إلى ال ّتحوّ ل الّذي طرأ على مضامين القصيدة الدّرويشيّة ،ففي بدايات المسيرة ال ّ
ويرجع هذا ال ّتغيير أي ً
شعريّة
عند الشاعر برزت المضامين الجماعيّة الجماهيريّة مثل القضيّة الوطنيّة والقضايا السّياسيّة واأليدلوجيّة ،خاصّة
شاعر انتمى إلى الحزب ال ّ
وأن ال ّ
شيوعيّ في هذه المرحلة ،وقد ج ّند أشعاره لخدمة القضيّة الفلسطينيّة ومقاومة
شعريّة طغت المضامين ّ
االحتالل ،أمّا في المراحل المتقدّمة من مسيرة درويش ال ّ
الذاتيّة على الجماعيّة ،فتخ ّففت
القصيدة من عبء القضايا الكبرى ،وتناولت بالمقابل القضايا اإلنسانيّة وتفاصيل الحياة اليوميّة وال ّتجارب ال ّذاتيّة
والمضامين الميتاشعريّة .وبإمكاننا اعتبار موضوع المدينة من المضامين الكبرى الّتي تناولتها القصيدة
الدّرويشيّة في بدايتها ،والّتي تخ ّففت منها فيما بعد لتأنس إلى القضايا ّ
الذاتيّة .هذا باإلضافة إلى ارتباط هذا
شاعر ،فبعد أن كانت أشعاره في بداية مسيرته ال ّ
االنخفاض بال ّتحوّ الت الّتي طرأت على أسلوب ال ّ
شعريّة ت ّتسم
بالوضوح والمباشرة والخطابيّة ،الحظنا أنّ هذه األشعار ت ّتجه بشكل تدريجيّ نحو الغموض واإليحاء وال ّترميز،
ضا على موضوع المدينة ،فقد عبّر ال ّ
وذلك كلّما تقدّمنا في المسيرة الفنيّة ،ممّا ينعكس أي ً
شاعر عن عالقته بعالم
المدينة في المراحل األولى بشكل صريح ومباشر ،وذلك من خالل ال ّتصريح باسم المدينة ،أمّا في المراحل
المتأخرة يلجأ ال ّ
ّ
شاعر إلى ال ّتلميح واإليحاء عوضً ا عن ال ّتصريح

وال ّتقرير4.

موقف محمود درويش من عالم المدينة:
شعريّة الفلسطينيّة حالة متف ّردة لها سمات وخصائص تميّزها من حيث ّ
تعتبر ال ّتجربة ال ّ
الظرف ال ّتاريخيّ الّذي
ً
تم ّر به .وقد سبق وذكرت أنّ ال ّ
تعامال سلب ًّيا ،إذ ا ّتخذوا
شعراء العرب المعاصرين تعاملوا مع المدينة ،غالبًا،
منها موق ًفا معاديًا ورافضً ا؛ أمّا في حالة ال ّ
شعر الفلسطينيّ بشكل عا ّم ،وشعر محمود درويش بشكل خاصّ ،
شاعر بعالم المدينة هي عالقة روحانيّة قويّة ،إذ يصوّ ر ال ّ
نالحظ أنّ العالقة الّتي تربط ال ّ
شاعر المدينة بصورة
المحبوبة أو المعشوقة أو األ ّم ،ممّا يمنحها طاب ًعا مق ّد ًسا ،وألنّ ال ّ
شاعر فقد المدينة نجده يحنّ إليها ويبكي على
أطاللها المندثرة ،باعتبارها الفردوس المفقود ،وكثيرً ا ما ترتبط المدينة عنده برمز األندلس وحادثة خروج
العرب والمسلمين من األندلس ،لما تحمله من دالالت الخسارة والضّياع .وبال ّرغم من أنّ المدينة ارتبطت عند
درويش بمشاعر الحزن واألسى والفقدانّ ،إال أ ّنه لم يعبّر عن مشاعر اليأس أو االستسالم ،بل يربط خالص
المدينة بفعل المقاومة ّ
والثورة وال ّتضحية والفداء ،كيف ال وهو أحد أضالع مثلّث المقاومة ال ّ
شعريّة الفلسطينيّة؟
شتات وال ّتهجير جعلت ال ّ
إنّ تجربة المنافي وال ّ
شاعر يتمسّك بمدينته الضّائعة ،باعتبارها مر ّكبًا أساس ًّيا من
مر ّكبات الهو ّية ،وقد حاول ال ّ
شاعر تعويض خسارة المدينة من خالل استحضارها بتفاصيلها ومالمحها وبيئتها
ورموزها الماضويّة وذكرياته فيها ،فهي مدينة مستعصِ ية على المحو وال ّنسيان وال ّتالشي ،وذلك إلثبات ح ّقه
 4راجع ال ّتطوّ رات وال ّتحوّ الت الّتي طرأت على القصيدة الدّرويشيّة من ناحية المبنى ،المضمون واألسلوب في :حا ّج يحيى ،آثار.
صورة ال ّ
وتطورها .أطروحة دكتوراه .رمات جان  .2013ص -102
شعر ّية في شعر محمود درويش وأمجد ناصر :مالمحها
ّ
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ووجوده ال ّتاريخيّ  ،خاصّة في ظ ّل محاوالت تهويدها وأسرلتها من خالل تغيير مالمحها ،وطمس هويّتها،
الفلسطينيّة ،وتغييب أسمائها العربيّة .يقول ال ّ
شاعر في قصيدة "قاع المدينة" من ديوان العصافير تموت في
الجليل (:)1969
”تنفجرين اآلن برقو ًقا
وأنفجر اعترا ًفا جارحً ا بالحبّ :
لوال الموت
ت حجارة سوداء
كن ِ
ت ي ًدا مح ّنطة نحيلة
كن ِ
ال لون للجدران،
لوال قطرة الدّم
ال مالمح للدّروب المستطيلة
[]...
شكرً ا -صليب مدينتي
شكرً ا..
لقد علّمتنا لون القرنفل والبطولة
يا جسرنا الممت ّد من فرح ّ
الطفولة-
يا صليب -إلى الكهوله
اآلن،
نكتشف المدينة فيك
آهٍ ...يا مدينتنا

الجميلة"5

ّ
الموظفة في عنوان القصيدة إلى عمق المأساة الّتي حلّت بالمدينة في ظ ّل االحتالل ،ويسته ّل
تشير لفظة "القاع"
ال ّ
شاعر قصيدته بالفعل "تنف ّجرين" ،الّذي يد ّل على استمراريّة المأساة والمعاناة في ال ّزمن الحاضر ،والّذي يحمل
بداخله داللة الحروب الدّامية ،والموت ،والدّمار ال ّناتج عن عمليّة االنفجار ،خاصّة إذا ما ربطنا داللة الفعل
بداللة "البرقوق" ،وهي ثمرة يشير لونها األحمر إلى لون الدّماء المسكوبة في المدينة دفاعًا عنها .مقابل هذه
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الحروب الدّامية في المدينة هنالك حروب أخرى وانفجارات أخرى عاطفيّة تحصل داخل وجدان ال ّ
شاعر نتيجة
تعلّقه بالمدينة وحبّه لها ،ممّا يؤ ّكد أنّ عالقة ال ّ
شاعر بالمدينة عالقة ايجابيّة ،بل ومقدّسة ،وقد لمسنا من خالل
القصيدة نبرة العاشق الّذي يخاطب محبوبته ،ويبرز ذلك من خالل مناداته لها في نهاية القصيدة "يا مدينتنا
الجميلة" .كما ويشير ال ّ
شاعر من خالل هذه القصيدة إلى فعل ال ّتضحية والفداء ،والّذي أنقذ المدينة من كونها
"حجارة سوداء" ،أو "ي ًدا نحيلة" ،كما وحافظ على مالمحها من االندثار ،وقد ّ
ً
وظف ال ّ
رمزا دين ًّيا يحمل
شاعر
داللة ال ّتضحية والفداء ،أال وهو رمز الصّليب.
هذا ور ّكز ال ّ
شاعر على معاناة س ّكان المدينة ال ّرازحة تحت وطأة االحتالل ،فصوّ ر الحياة في المدينة على أ ّنها
حياة كبت واضطهاد وسلب للحريّات ،وقد برز في هذا المجال وصف تجربة السّجن في المدن اإلسرائيليّة،
خاصّة وأنّ الدّولة تعاملت مع أشعار درويش بشيء من الحساسيّة ،فقد سجن ال ّ
شاعر مرارً ا وفرضت عليه
اإلقامة الجبريّة ،وذلك لما تحمله قصائده من مشاعر ّ
الثورة وال ّتم ّرد وال ّنضال ،والّذي اعتبرته الدّولة اإلسرائيليّة
ضا ض ّد أمنها .ومن مظاهر الكبت الّتي يعاني منها الفرد في المدينة المحتلّة ،أي ً
تحري ً
ضا ،سلب حريّة ال ّتن ّقل بين
المدن المختلفة ،وإن كان الهدف البحث عن مصادر ال ّرزق ،وذلك من خالل فرض نظام ال ّتصاريح والحصار
والقتل .يقول ال ّ
شاعر في قصيدة ”قال المغ ّني“ من ديوان عاشق من فلسطين (:)1966
"المغ ّني على طريق المدينه
ساهر اللّحن ..كالسّهر
[]...
أبعدوا عنه سامعيه
والسّكارى..
وقيّدوه
ورموه في غرفة ال ّتوقيف
شتموا أمّه ،وأ ّم أبيه
والمغ ّني..
يتغ ّنى بشعر شمس الخريف
يضمّد الجرح..

بالوتر!"6

شاعر من خالله إلى وظيفته ال ّ
يحمل هذا المقطع أبعا ًدا ميتاشعريّة ،فيشير ال ّ
شعريّة ،فهو المغ ّني السّاهر الّذي
يحمل هموم أبناء شعبه ،والّذي تفرض عليه القيود وتكبّل ح ّريّته في عالم المدينة بسبب أشعاره ،وقد أب ِعد هذا
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المغ ّني عن جمهور ق ّرائه ،ث ّم ح ِبس في غرفة ال ّتوقيف ،ونكل به من خالل ال ّ
شتائم ،علّه يرت ّد عن تمرّده وثورته
في وجه االحتالل ،وفي ذلك إشارة إلى سجن محمود درويش واإلقامة الجبريّة الّتي فرضت عليه مرارً ا بسبب
أشعاره وتصريحاته السّياسيّة.
شاعر عالم القرية ،والّذي ي ّتسم ببساطة العيش وبدائيّته وطيبة س ّكانه ،وعالقة ال ّ
مقابل عالم المدينة يذكر ال ّ
شاعر
بعالم القرية تحمل أبعاد رومانسيّة ممزوجة بالحنين إلى المكان األوّ ل الّذي تركه درويش عا ّم  ،1948الحنين
إلى قريته "البروة" الّتي ودّعها أثناء الحرب ،وعندما عاد إليها اكتشف أ ّنها لم تعد موجودة ،ومنذ ذلك الوقت
يعيش ال ّ
شاعر حالة من ال ّنفي واالغتراب وال ّتش ّتت والضّياع في عالم المدن ،وهو يحمل قريته في ذاكرته
ويحتفظ بتفاصيلها بوجدانه ،من هنا نجد أنّ موضوع القرية عنده غالبًا ما يقترن بالهجرة وال ّتش ّتت ،وكأنّ عالقة
شاعر المأزومة بعالم المدينة هي نتيجة لتلك اللّحظة الّتي فقد بها مكانه األوّ ل .يقول ال ّ
ال ّ
شاعر في قصيدة
”كلمات“ من ديوان ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي (:)2014
ت كلماتٍ ...تسقط األوراق/
كلما ٍ
أوراق البتوال شاحبات ،ووحيدات
شارع /ذاك ال ّ
على خاصرة ال ّ
شارع
المهجور منذ انتهت الحرب .ونام القرويّون
الودودون على أرصفة المدن الكبرى،
فرادى وجماعات/
على ال ّ
شارع يمشي شاعر
في قلبه ثقبٌ سماوي
ٌ
سابق،
وفي عينيه مر ٌج
يمشي على

أطالله"7

يصف ال ّ
شاعر من خالل القصيدة أعاله تش ّتت أهالي القرى المه ّجرة "الودودين" في مدن المنافي ،بعد أن فقدوا
بيوتهم ،وناموا على األرصفة في العراء .وفي نهاية المقطع يعبّر ال ّ
شاعر عن حنينه إلى قريته وإلى مكانه
األوّ ل ،البروة ،الّذي يحتفظ بتفاصيله وكأ ّنها ماثلة أمام عينيه.
ولم يخل وصف المدينة في أشعار درويش من اإلشارات إلى األحداث ال ّتاريخيّة والسّياسيّة الّتي حدثت في القرن
الماضي ،من أبرزها حرب  ،48وما تقترن به من تهجير للفلسطينيّين ،الهجرة اليهود ّية من ال ّ
شتات إلى البالد،
كذلك حرب  ،67وما تقترن به من هزيمة للدّول العربيّة وخسارة الوطن بشكل كامل ،كما ونجد عند ال ّ
شاعر
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نوعً ا من الجلد ّ
للذات الّتي تركت المدينة في حرب ال 48ولم تتشبّث بها أو تدافع عنها بما فيه الكفاية .يقول
شاعر في قصيدة ”تحت ال ّ
ال ّ
شبابيك العتيقة :إلى مدينة القدس“ من ديوان آخر الليل (:)1967
”إ ّنني أقرأ في عينيك ميالد ال ّنهار
إ ّنني أقرأ أسرار العواصف
لم تشيخي ..لم تخوني ..لم تموتي
إ ّنما غيّرت ألوان المعاطف
عندما انهار األحبّاء الكبار
وامتشقنا ،لمالقاة البنادق
باقة من أغنيات

وزنابق“8

وفي المقطع السّابق إشارة إلى حرب حزيران  ،1967فالنا الدّالة على الفاعل في قوله "امتشقنا" تحمل داللة
ّ
والزنابق،
الدّول العرب ّية الّتي خاضت حرب  ،67هذه الدّول واجهت األسلحة الف ّتاكة (البنادق) باألغنيات
تبث روح ّ
شعارات الرّنانة والعنتريّات والخطابات الّتي ّ
والمقصود ال ّ
الطمأنينة واالنتصار الموهوم ،غير أنّ هذه
األسلحة (ال ّ
شعارات والخطابات) لم تتم ّكن من ال ّتغلّب على البنادق ،ونتيجة لذلك "انهار األحبّاء الكبار" ،وفي
ذلك إشارة إلى الحركة ال ّناصريّة وباقي الدّول العربيّة الّتي خاضت حرب  ،67وقد أسفرت الحرب عن خسائر
فادحة في الجانب العربيّ .
وفي ال ّنهاية ال ب ّد من اإلشارة إلى تمسّك ال ّ
شاعر بحلم العودة إلى المدينة المسلوبة أو المحتلّة .ح ّتى وإن كانت
العودة منوطة بالموت أو االستشهاد .يقول ال ّ
شاعر في قصيدة ”رباعيّات“ من ديوان أرى ما أريد (:)1990
”أرى ما أريد من اللّيل ..إ ّني أرى
نهايات هذا الممرّ ّ
الطويل على باب إحدى المدن
سأرمي مف ّكرتي في مقاهي ال ّرصيف ،سأجلس هذا الغياب
على مقعد فوق إحدى

السّفن“9

يتنبّأ ال ّ
شاعر أو يستشرف في المقطع أعاله نهاية رحلة ال ّنضال عند بوابات "إحدى المدن" ،فبعد الوصول إلى
مدينة الحلم أو الواقع المسلوب ،سيضع الغياب على متن سفينة ويودّعه ،ذلك أل ّنه عاد إلى مدينته ،ولن يغيب
عنها م ّر ًة أخرى.
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