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  "أحد عشر كوكباً على آخر املشهد األندلسي"
  احلِداد يليق بغرناطة

  صبحي حديدي
  

إىل ذلك " أحد عشر كوكباً على آخر املشهد األندلسي"تنتمي قصيدة حممود درويش   ١
تعيد تعريف مشهد شعري بأسره، أو تقوم بوضعه النوع االستثنائي من القصائد التي 

متقدمة تتعدد فيها /على عتبة جديدة بوسيلة انطوائها بذاتها على أسلوبية جديدة
األسلوبية السابقة السائدة، كما تقدم ) واالختالف عن(مستويات التواصل مع 

قرائن . نائهتطبيقات مكتملة جلدل الوالدة وطبيعة القيم اإلبداعية وراء ذلك كله ويف أث
التوتر املالزمة لهذه السيرورة يمكن أن تأخذ أشكاالً عديدة تشمل خمتلف عناصر 

مع التنظير األدبي والنقدي، ألسباب ليست ) أو التناحر(الكتابة والتأويل والتطابق 
يف (، وال تدور حول الشكل بالضرورة )إذ قد يكون العكس هو الصحيح(سلبية دائماً 

أما أعمق أشكال التوتر فتدور ). طية النظرية لألداء اجلديد على األقلحالة إشكالية التغ
حساسيات القراءة : يف احلقل الذي ينبغي للوالدات األسلوبية الكبرى أن تدور فيه

  .وأواليات استقبال النص
ومن املدهش أن سطوح التوتر األكثر جدية وشدة ال تتمحور حول انعطافات 

املوضوعات التي اعتاد القارئ على " ثوابت"ل سلسلة الشكل أو األسلوب، وإنما حو
التاريخية " اإلسقاطات"تنظيم خطوط استقباله وفقاً لها، وحول التفريعات و

والسياسية واألخالقية التي تأخذ شكل مصائر حمددة من النصوص اإلبداعية التي 
غ عن قضاياه وهبها القارئ ثقة جمالية وفلسفية عالية، وبلغت عنده شأو التعبير األبل

األمر املدهش الثاين أن القارئ يستدخل انعطافات الشكل واألسلوب . الكونية الكبرى
بيسر وحماسة وتفاعل بالنسبة إىل نوع النصوص العالية التي أشرنا إليها، لكنه يقوم 

                                                            

  ٣١ – ٧، ص )١٩٩٢دار اجلديدـ / بيروت" (أحد عشر كوكباً . "حممود درويش. 
  ناقد سوري. 
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بالعكس تماماً حين يكون االنعطاف األسلوبي غاية يف حد ذاته، وبعيداً عن توافر 
من التوازن الدقيق املعقد بين الشكل واحملتوى يف السياق التمثيلي  الدرجة الكافية

أواليات دفاع القارئ هنا تأخذ شكالً عنيفاً من اإلعراض عن . حلقبة تاريخية ما
النص، حين يكون شديد النطق بثوابت املوضوعات الساخنة التي جتد هوى تلقائياً يف 

  .نفس القارئ، أو يف حقول القراءة ذاتها
إىل أن شكل النص الشعري عند حممود درويش  أشرنا يف مناسبة سابقة ولقد

ينفتح يف مساحة معناه، ربما حتت ضغط السياق التناسبي الذي تتطلبه عالقات 
وألنه . حضاري أو تاريخي –املعنى وخيارات الشكل يف إطار أعرض ذي طابع ثقايف 

النص والشاعر واملتلقي،  حياة(ليس واقعة أدبية معلقة خارج حياتها االجتماعية 
، فإن راهنه األسلوبي نوع )والعالقات األيديولوجية والسياسية والتاريخية األخرى

من املراجعة الدائمة لبعض ما هو قائم ومنجز، ولكثير مما هو يف طور الوالدة 
أو قبل أن (نصيّة أكثر من كونها  –قصيدة حممود درويش ممارسة أدبية . والتكوّن

ء خطابياً أسلوبياً، وثمة على الدوام سطوح متعددة للمعنى والشكل، وجدل إنشا) تكون
  .إشكايل نشيط يطال سُبُل دخول النص يف وظيفته الشعرية

عالقة الشدّ واجلذب التي حتكم تعاقد حممود درويش مع قارئه هي نموذج 
لتي صحي على الطرف األول الذي أشرنا إليه من أوالية الدفاع الثنائية املدهشة ا

يمارسها القارئ، حتى ليمكن القول إن جوهر تلك العالقة هو سعي مشترك الكتشاف 
مهمة القارئ أن يكتشف . العنصر الواحد يف الكل، وردّ الكلّ إىل جمموع عناصره

يف قصيدة جديدة قياساً على الكلّ األقرب إليها يف ) األسلوبي(االنعطاف اإلنشائي 
مة الشاعر هي تلمّس التأثير األخالقي والفلسفي مه. إطار املنجز الشعري الطويل

الفكري، وإجادة إقامة  –يف تلك البرهة من الوعي اجلمايل ...) األيديولوجي، السياسي(
العالقة بين هذه البرهة احملددة ومسار الوعي األقرب إليها يف سياق خالصة الهوية 

  :ويشكتب حممود در" مأساة النرجس وملهاة الفضة"يف . التاريخية
                                                            

  أيقونات شعرية حتى إشعار آخر: 'أحد عشر كوكباً'حممود درويش يف "صبحي حديدي، : راجع" ،
 .٢٤/١٢/١٩٩٢، "القدس العربي"
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كانت . مل يذهبوا أبداً ومل يصلوا، ألن قلوبهم حبات لوز يف الشوارع
وكانوا . وكان البحر ينساهم. الساحات أوسع من سماء ال تغطيهم

يعرفون شمالهم وجنوبهم، ويطيّرون حمائم الذكرى إىل أبراجها 
. األوىل، ويصطادون من شهدائهم جنماً يسّيرهم إىل وحش الطفولة

أيها البطل ابتعد . خرّ أولهم على قوس البداية. .وصلنا: كلما قالوا
أيها البطل املضرّج ! عنا لنمشي فيك نحو نهاية أُخرى، فتبّاً للبداية

كم مرّة ستكون رحلتنا البداية؟ أيها : بالبدايات الطويلة قل لنا
سوف نحنّط ! البطل املسجّى فوق أرغفة الشعير وفوق صوف اللوز

بحليب ليل ال ينام؛ بزهرة : ندىبال.. اجلرح الذي يمتص روحك
نشيدنا؛ وبريشة مقلوعة من  –الليمون؛ باحلجر املدمّى بالنشيد 

  –طائر الفينيق 
 !إن األرض توَرَثُ كاللغة

فانخرط القارئ يف عمليات استدعاء الذاكرة اجلمعية، وتصحيح املقوالت الباعثة على 
ق التجربة وقيم التمثيل وضمير الوجود أو النافية له، يف خطوط استقبال تكيّفها حقائ

أحد عشر كوكباً على آخر املشهد "ويف املقطع األول من قصيدة . الغائب بصيغة اجلمع
  :، كتب حممود درويش"األندلسي

  يف املساء األخير على هذه األرض نقطع أيامنا
  عن شجيراتنا، وبعد الضلوع التي سوف نحملها معنا

  يف املساء األخير... والضلوع التي سوف نتركها، ههنا
  ...ال تودِّع شيئاً، وال جند الوقت كي ننتهي

  كل شيء يظل على حاله، فاملكان يبدل أحالمنا
  فجأة مل نعد قادرين على السخرية. ويبدل زواره

  هنا يف املساء األخير... فاملكان معدّ لكي يستضيف الهباء
نحو يمكن تخطيط بعض  فانخرط القارئ يف العمليات ذاتها بعد أن بدّل احملتوى على

  :عناصره هكذا
  "أحد عشر كوكباً "        "مأساة النرجس"

  حداد جمعي          ذاكرة جمعية
  ضمير املتكلم        ضمير الغائب

  الزمن احلاضر        الزمن املاضي
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  التصاعد املشهدي      التصاعد السردي
  الصوت الغنائي      الصوت امللحمي

  الشعريةتقطيع السطور       تدوير السطور الشعرية
  احلس املألوف بالشكل      احلس املركب بالشكل

صحيح أن القراءة مستقلة نصّياً ومتباعدة زمنياً، ولكن القراءة تكرر نفسها   
القارئ يحاصص ذاته يف . وتتكرر بعكس الكتابة التي ال تكرر نصّها وال تتكرر

، بحيث ال القصيدة بمعنى أن النص ينتهي إىل تأويل للذات وألولوياتها ومشاغلها
) وفذّاً يف حالة حممود درويش(يكون النص وسيلة بذاته ولذاته، وإنما وسيطاً جباراً 

لدارة قصيرة من االشتباك والتماهي بين معنى النص ومعنى حياة القارئ، ثم معنى 
خالصة الهوية التي يجسدها يف القراءة هذا املبدع أو ذاك يف السياق الشخصي 

  .والتاريخي احملدد
/ ت هذه العالقة قد تنتهي إىل توليد ثنائية تأويلية من نوع التفاؤلمآال  

أشبه بسائل " املعنى"مفاوضات السالم، ويصبح / اليأس، االنتفاضة/ التشاؤم، األمل
ال شيء يستطيع إلزام القارئ بقبول صفقة . ثمين يمكن ضخّه يف القصيدة من اخلارج

ولكن حين . حين تكرر القراءة نفسها" سقوط غرناطة"بـ" مفاوضات السالم"مبادلة 
ال لشيء ) فضالً عن إحلاحه(فإن اإلبدال يصبح أمراً واقعاً ) أو القراءات(تتكرر القراءة 

سوى أن اخليار األول هو درجة الصفر يف التأويل، أو الدرجة اخلام التي يحملها 
اقد حممود الدرجات التالية هي البعد األيقوين لتع. القارئ إىل النص وليس العكس

. درويش مع قارئه، ولعالقة كل قصيدة طويلة جديدة بالتي سبقتها أو التي ستليها
القصيدة الواقعة يف : إنها الوظيفة التي تقسم وعي القارئ وتنظم استقباله يف منحيين

التي تمهد لرؤية شعرية وزمنية مضمرة ) ذاتها(الزمان وعبره ومن خالله، والقصيدة 
اكتسبت هويتها الوظيفية القصوى، وحين ولدت " ان يشرب القهوةسرح. "مل تولد بعد

قبل أن " سرحان يشرب القهوة"ظلت تتماهى يف وعي القارئ مع أيقونة " أحمد الزعتر"
تكتسب بدورها الهوية الوظيفية القصوى اخلاصة بها، وتتحول إىل أيقونة بالنسبة إىل 

، وهذه األخيرة بالنسبة إىل "عايلمديح الظل ال"بالنسبة إىل " بيروت"، ثم "بيروت"
  ؟"الهدهد"و" مأساة النرجس وملهاة الفضة"
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يروي الشاعر واملسرحي اإليرلندي جون مللنغتون سنج أن سكّان جزر آران كانوا  ٢

يستعيدون ذكرى أسالفهم حتى ثالثة أو أربعة قرون، وذلك كي يمارسوا احلداد على 
لوعي الداخلي فرصة االنكشاف الصريح أمام أنفسهم بين احلين واآلخر، وكي يعطوا ا

. العزلة الروحية والتأمل يف الكون الرهيب الذي يحيط بهم يف أطوار الضنك والكوارث
واحلق أن احلداد اجلمعي يعطي فكرة مالئمة عن الطبيعة األصلية للشعر أكثر من أي 

ر والفوري االشتراك املباش. معطى آخر منذ أن بدأ الشعر يحتل مكانه كفن خطابي
  .للجمهور يف الشعر يعيد إىل التجربة بعض ما فقدته على مرّ العصور

يعيد حممود درويش إىل الشعر " أحد عشر كوكباً على آخر املشهد األندلسي"يف 
بالغة الذاكرة التراجيدية واملوضوع الكوين، حين يحوّل استعادة احلدث إىل حكمة 

التاريخ، ومفردات اخلروج اجلارح من  موسوعية حتتشد فيها مفردات الوجود داخل
ثمة مراكمة جدلية مدهشة لتفاصيل ووقائع متباعدة يف مظهرها . جملة تواريخ

أو (اخلارجي، لكنها تتوحد يف الزمن امللتقط ميكروسكوبياً، وتخضع لقراءة املاضي 
احلاضر هو حمصلة العامل كما تصفه ). ألكثر من قراءة واحدة للماضي وللمستقبل

يدة، وتناقض احلاضر ال يكمن يف املاضي أو املستقبل، وإنما يف حالة الغياب، القص
  :حالة الالحاضر إذا جاز القول

  وعما قليل سنبحث عما[....] 
  كان تاريخنا حول تاريخكم يف البالد البعيدة

  هل كانت األندلس: وسنسأل أنفسنا يف النهاية
  أم يف القصيدة؟... ههنا أم هناك؟ على األرض

حممود درويش يسند إىل الشعر دور الوسيط اخلطابي بين التاريخ واخمليلة،   
فيصطحب القارئ يف رحلة خاطفة داخل فساد احلاضر، كي يقتاده بعد ذلك نحو 

التجواب البانورامي املفصّل واجلراحي يف ميادين انقضاض : التوسيع األهم للرحلة
املتكافئ يف درجة . ء ومضاعفاتهاملاضي على املستقبل، أو يف احتماالت ذلك اللقا

رديف طبيعي لغير املتكافئ يف درجة ) مع استمرار غيابه(اقترابه من املستقبل 
، والشعر هنا ال يؤسس الفارق بين )من دون أن يكون حاضراً(ابتعاده عن احلاضر 

  :احلاضر واملاضي وإنما بين احلضور والغياب
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  سأخرج بعد قليل[....]  –] ١[
  تي غريباً عن الشام واألندلسمن جتاعيد وق

 أعرف أن الزمان[....]  - 
  [....]ال يحالفني مرتين 

 كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي؟ وأهلي - 
  [....]يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم يف البيوت 

  لكن غرناطة من ذهب[....]  - ] ٢[
  من حرير الكالم املطرز باللوز، من فضة الدمع يف  
  ...غرناطة للصعود الكبير إىل ذاتها. وتر العود  

 هذه األرض ليست سمائي، ولكن هذا املساء مسائي - 
  واملفاتيح يل، واملآذن يل، واملصابيح يل، وأنا

  . [....]يل أيضاً

يخلق إحساساً بالتواصل داخل ) املكان والزمان(تكرار امتالك العناصر   
الزمن . الذي يقترن بالغياب الغياب، وبنسق غير منقطع هو نقيض الفناء أو االندثار

. ذاته يبدو مشبعاً بتفاصيله وليس مصدراً مفتوح النهاية أمام احتماالت الفجيعة
ثمة ما هو طافح : معادلة حممود درويش يف ترسيم ميتافيزيقا الفقد هي التالية

بحقيقته وتاريخه بات غائباً أو سابقاً، لكن هذا املوضوع الذاكرة هو الذي يعرّف 
من أنا؟ ماذا فعلت (تكرار السؤال . واقعاً جديداً مركباً هو جدل الفقد ذاتهويختط 

يشدد نبرة املوقف الرثائي، ولكنه ) بقلعتنا قبل هذا النهار؟ من سيدفن أيامنا بعدنا؟
يقوم بالوظيفة األخرى األقرب إىل تعويذة طرد األسى بتكرار جتلياته وميادين 

قد تكفل وقف الفقد وجتلس الراحة أو حترّض على انبعاثه، وخلق حواجز الدفاع التي 
اجلانب الشعائري هو يف اآلن ذاته جزء من مظاهر الرثاء . التجاوز بوسيلة العزاء

  :واملظاهر االحتفالية التي تكتنف التأبين والعزاء
  وأنا من هناك، فغنّي لتبني احلساسين من أضلعي

  غنّي فروسية الصاعدين إىل. درجا للسماء القريبة
  غنّي طيور احلديقة. حتفهم قمراً قمراً يف زقاق العشيقة

  [....]حجراً حجراً 



  ١٧٠ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ثقافة

 

٧ 

 

والفنان الكبير، بحسّه اإلنساين الشمويل، يقودنا إىل ذروة آالم هذا الفقد حين   
يذكّرنا بأننا نفقد البشر مثلما األشياء واألفكار، وأننا ال نمارس احلداد املستديم على 

األذان األخير، األندلس، احلنين : التواريخ واألفكار والذاكرة البشر فقط، بل أيضاً على
إىل أول النخل، رائحة البن، القمر البدوي، خمطوطة البن رشد وطوق احلمامة 

السياقات الرعوية تقوم هنا ... والترجمات، ساحل املتوسط، مصر، الشام، عسل التين
، كما )نقائض الفناء( بتشديد طقس التجدد ودورة الفصول وحركة عناصر الطبيعة

  .تعيد إنتاج درجة عالية من الوعي بالذات عبر وعي احمليط
عنصر آخر يف تكوين مشهد احلداد هو استخدام الزهور، سواء بوظيفتها    

  :االحتفالية أو بأشكال دخولها يف تشكيل األسى والعزاء وطقس التجدد
  [....]ال أطلّ على اآلس فوق سطوح البيوت ] ١[
  كن نرجساً، بيد أين أدافع عن صورتيمل أ] ٢[

  أما كنتَ يوماً، هنا، يا غريب؟. يف املرايا   
  ال شيء يوجعني] [....] ٣[
  ال حبق يف صباحك، ال... ال الهواء، وال املاء  
  ...زنبق يف مسائك يوجعني بعد هذا الرحيل  
  أترك الفلّ يف املزهرية، أترك قلبي الصغير] ٤[
  يف زمن. من بساتين شالكالشبابيك خالية ] ٥[

  آخر كنت أعرف عنك الكثير، وأقطف غاردينيا    
  . [....]من أصابعك العشر   

كذلك تقوم صورة الضوء بما تقوم الزهور به، ولكن يف مستوى قهر الظالم والتوازي 
والنور هو ). ويف العالقة باملرآة بعض األحيان(مع تخليد املكان يف الزمان والتاريخ 

ويحدث أيضاً أن ... ارة والقمر البدوي طوراً، بقع الضوء، روائح شمس، النهارالفجر ت
  :تتبادل العتمة األدوار مع النور بحيث يتناسب األسى طرداً مع ازدياد الوضوح

  يف زمن آخر كان يل لؤلؤ[....] 
  حول جيدك، واسم على خاتم شعّ منه الظالم

باستثناء املقطع األول الذي (عبء الصوت يف القصيدة حتمله شخصية الغريب   
يعتمد ضمير املتكلم بصيغة اجلمع، واملقطع األخير الذي ال يعتمد أي صوت أو يعتمد 

والغريب ضمير املتكلم الذي يطرح سؤال األندلس ههنا ). ضمير املتكلم املفرد ضمناً
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مرّ من هنا، كي يمرّ "أو هناك، على األرض أم يف القصيدة؛ وضمير اخملاطب الذي 
غير "؛ ورصيف الغريبة الذي أقام فيه الغريب خمسمئة عام ومل يبق منه "لغريب هناكا

؛ وهو عشق الغريبة، بعده ال يستطيع "خمطوطة البن رشد وطوق احلمامة والترجمات
وكلما . أو النزول إىل قاع الهاوية" أخوتي قرب نخلة بيتي القديم"الغريب الرجوع إىل 

ي تشعب موضوع الغريب وانتظمت وحداته السابقة، تابعت القصيدة صعودها الدرام
أو يوشك على (والغريب منفي . وأقام هو الروابط بينها قبل أن يوحدها ويتوحد فيها

يف املساء األخير على أرض كونية يفتش فيها عن ) مباشرة النفي الداخلي واخلارجي
إىل احمليط خارجاً الغريب الذي يغادر . انكسارات وعي كوين هو بيت اإلنسانية الشامل

من اجللد واللغة واألرض والسماء، ال يلبث أن يتحول إىل مركز يدافع عن صورته يف 
  .املرايا، وعن برهة تصهر منفاه فيه ويف اآلخرين

  
والبحث ." القصيدة التي تتضمن التاريخ"امللحمة، يف تعريف عزرا باوند، هي   ٣

يدور أساساً حول الشكل " أحد عشر كوكباً على آخر املشهد األندلسي"امللحمي يف 
الشعري الذي يستطيع احتواء ما يرد إىل الذهن من دالالت متشابكة عند احلديث عن 

إن مشكلة امللحمة يف العصر احلديث هي وليس بجديد القول . الكوين والتاريخي
كيف يمكن للشكل : مشكلة العثور على نظام للشكل واإلجابة عن السؤال احلاسم التايل

املعنى العاصف ) أن يصنع حمتوى: أي باختصار(الشعري أن يواجه ويتضمن ويؤمّن 
آخر أحد عشر كوكباً على "واملركَّب للمشهد التاريخي؟ أوجه النظام التي توفرها 

" التحرير"تتعدد وتتشعب، لكنها ال تخرج من حيث اجلوهر عن مبدأ " املشهد األندلسي
  .يف دفقها العنيف" حرّة"و" سائبة"وعدم ترك القصيدة 

ولقد التزم حممود درويش املقطع املؤلف من عشرين سطراً، والذي يستمد   
حيث يقترب " لكمنجاتا"عنوانه من جملته األوىل، وال ينقسم إىل مقاطع فرعية إال يف 

 – ٧، ٧(املقطع من صيغة املوشح املزدوج السطور ويلتزم عدداً منتظماً من الكلمات 
وعلى الرغم من أن ). ٧، ٧ – ٦، ٦ – ٧، ٧ – ٧، ٨ – ٨، ٧ – ٧، ٨ – ٧، ٧ – ٧، ٧ – ٧، ٧

، هذا التقسيم الطويل ال يوحي بالرتابة، فقد وجد حلوالً فنية عديدة ال إللغاء الرتابة
  :وإنماء إلثراء البناء اإليقاعي كلما اقتضت طبيعة املقطع ذلك
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" يف املساء األخير"توزيع عبارة ": يف املساء األخير على هذه األرض" -
على شكل فاحتة والزمة داخلية وقفلة إيقاعية الستكمال امتداد السطر، 

 .باإلضافة إىل اعتماد نسق مرن للقافية
غنائية وئيدة أقرب إىل جملة الرابسودي ": ال أريد من احلب غير البداية" -

 .أو الرباعيات الوترية حتديداً
يف الداخل كما يف نهايات (تشديد القافية ": من أنا بعد ليل الغريبة" -

مباشرة بعد ثماين (، واستخدام إشارة االستفهام أربع مرات )السطور
 ").للحقيقة وجهان والثلج أسود"مرات يف 

استخدام العنوان كالزمة أربع مرات، ": ك أكثريف الرحيل الكبير أحب" -
 .ست مرات" الرحيل"واستخدام مفردة 

بحث للشعر عن عالقة ممكنة مع التاريخ باعتماد مادة التاريخ، والبحث 
امللحمة وحدها قادرة على تفجير . عن نظام قادر على تعيين املستقبل وتمثيله

ة على التاريخ بكشف سطوحه هذه املقولة الكالسيكية الهادئة، إذ إن السيطر
الداخلية هي احلافز املركزي يف البحث الشعري عن مبدأ ناظم ووحدة إنسانية 

ويف سياق هذا البناء امللحمي يقوم حممود درويش بإزاحة األسطورة . شاملة
لكنه يشحن اللغة . ملصلحة اخلطاب البشري) كما يستبعد النمط البدائي(نهائياً 

تدنيها من األسطورة، ويترك للقارئ فرصة اقتفاء آثار بطاقة إيحائية سحرية 
  :اإلزاحة يف املواقع احلسية على وجه التحديد

  أترك الفلّ يف املزهرية، أترك قلبي الصغير
  يف خزانة أمي، أترك حلمي يف املاء يضحك

  أترك الفجر يف عسل التين، أترك يومي وأمسي
  يف املمر إىل ساحة البرتقالة حيث يطير احلمام

) املركزية يف أي جتواب ملحمي(ويوزع حممود درويش موضوعة الترحال 
ضمن موتيفات صغيرة مبثوثة بعناية كي تضيف إىل التصاعد الدرامي قرائن 

إضافية، وتصنع ما يشبه املرآة املوازية كلما تنوع نمط الغريب أو تبدل موقعه 
  :داخل احلقل التاريخي الواحد
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 .موتيفات املكان، الزمان، الفتح والفتح املضاد": يف املساء األخير" -
 .غرناطة، الغناء، احلب": كيف أكتب فوق السحاب" -
احلد األدنى من (الغريب، اخلروج من العناصر، ": يل خلف السماء" -

 ).االستعارة
املستقبل،  –احلاضر  –عالقات املاضي ": أنا واحد من ملوك النهاية" -

 .لصلحالظل، معاهدة ا/ سيكولوجية الذات
الغريب، رصيف الغريبة، / الغريبة": ذات يوم سأجلس فوق الرصيف" -

 .اخلريف/ التاريخ يف عنصر املاضي
 .معاهدة الصلح، التساؤالت، اليأس": للحقيقة وجهان" -
 .الغريبة، النخيل احملاصر، األسئلة": من أنا بعد ليل الغريبة" -
تبسيط (فتح، الذاكرة، املاء، ال": كن جليتارتي وتراً أيها املاء" -

 ).االستعارة
 .احلب، أنسنة العناصر، الرحيل": يف الرحيل الكبير" -
 .الغنائية، الشجن، احلب": ال أريد من احلب غير البداية" -
 .الوطن الضائع، الغجر، العرب/ األندلس، الزمن الضائع": الكمنجات" -

هذه االستراتيجية البارعة، التي نعرف أنها تأتي من مبدع هضم التراث 
" عامة"لثقايف اإلنساين ويحسن توظيفه وتمثيله على نحو تشكيلي، أشبه بإلقاء نظرة ا

، ثم االقتراب من القماش )من مبعدة متر أو مترين(مألوفة على أحد أعمال فان كوخ 
وتدقيق التفاصيل الصغيرة وطيات األلوان وانكساراتها وعالقاتها اخلفية وما تصنعه 

  :نتيمتر مربعمن تآلفات وتكوينات يف كل س
  من أنا بعد ليل الغريبة؟ أنهض من حلمي

  خائفاً من غموض النهار على مرمر الدار، من
  عتمة الشمس يف الورد، من ماء نافورتي

  خائفاً من حليب على شفة التين، من لغتي
  خائفاً، من هواء يمشط صفصافة خائفًا، خائفاً 

  [....]من وضوح الزمان الكثيف 
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مشهداً جمازياً عاماً وتفاصيل استعارة وكناية تصنع مناخاً ما أو  املثال السابق يوفّر
  :يف االقتراب من نسيج النص نكتشف. سلسلة مناخات عند القراءة املألوفة األوىل

ليل، حلم، (خائفاً من غموض النهار ) بعد ليل الغريبة(أنهض من حلمي 
يف ) غموضليل، حلم، (النهار، على مرمر الدار، من عتمة الشمس ) غموض

، خائفاً من حليب )مرمر الدار(، من ماء نافورتي )عتمة يف الورد(الورد 
يمشط ) وتين(من هواء ) بعد ليل الغريبة، حلم، غموض(على شفة التين 

الزمان الكثيف ) الشمس، النهار، غموض(صفصافة، من وضوح ) الغريبة(
  ).ليل الغريبة، غموض النهار، عتمة الشمس، مرمر الدار(

تراتيجية أُخرى تتصل بهندسة االستعارة والصوت الشعري وأطوار املفردة اس  
" إثقال السياق"الواحدة، وعشرات التطبيقات البديعة املذهلة التي تتكاثر يف متتاليات 

بوصفها (عند حممود درويش تدخل االستعارة . كما عبّر جورج سيفيريس ذات يوم
يف عالقة مركبة من سيرورة ) تجاوربوصفها صورة ال(والكناية ) صورة املشابهة

التكوين الداليل، بحيث يكون إبراز املشابهة من الشبيه يف االستعارة، وإبراز الكل من 
شبيه / مشابهة(اجلزء يف الكناية، هما جتميع تشكيلي للعامل من اخلارج واحلدود 

  ):كلّ/ وجزء
  . [....]ال حليب لرمّان شرفتنا بعد صدرك] ١[  
  هنا حول بيتك يعوي ويبكي الزمان اجلميل،فاتركيه ] ٢[  
  [....]كي أرى شارع الناي أزرق ] ٣[  
  الكمنجات صوت النبيذ البعيد على رغبة سابقة] ٤[  
  [....]من حرير الكالم املطرز باللوز ] ٥[  

  :متتاليات إثقال السياق يمكن أن تأخذ األشكال التالية
 خف النخيل[....]  )١(

  شوارعنا يف األصيلخف وزن التالل، وخفت 
  خفت الكلمات. خفت األرض إذ ودّعت أرضها

  [....]واحلكايات خفت على درج الليل 
 صقلت الرخام كالماً، ظل الشجيرات –فضة الدمع، فضة احلور  )٢(

  –فوق الرخام، يمرض بيني وبينك هذا الرخام، مقبرة من رخام 
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  كر وجهي يفواملرايا كثيرة، صورتي يف املرايا، أن املياه مرايا، أتذ
  يبكي حليباً لليل القصيدة، حليب على شفة التين، –املرايا 

  ال حليب لرمان شرفتنا بعد صدرك، قمراً يف حليب لياليك أبيض
 مصاحبة اإليقاع حلركة العين صوت املشهد وتكوّن التأثير املزدوج )٣(

  :عند حجز الرؤية
  )بقع الضوء(الكالم لتعبر امرأتي ) صقلت رخام(كان يعرف أين 

  أسرار غرناطة كلها) يشعل(كان ) قمراً (كي ال أرى ) الليل(حافية، ال أطلّ على 
اإلدخال املتغاير لهذه العناصر يف شبكاتها املتعددة يسفر عن تخطيطات   

أقرب إىل بناء فينومينولوجيا مشهدية، ومواقع استخدام الزهور والنبات والطير 
على جتواب بانورامي آسر، يشارك يف  وعناصر الطبيعة األخرى، نماذج مدهشة أُخرى

إثقال السياقات ويعترض العالمة السابحة على غير هدى يف ملكوت القول، قبل أن 
  :يعيدها صوب األرض والداللة األرضية

  الكمنجات خيل على وتر من سراب، وماء يئن
  الكمنجات حقل من الليلك املتوحش ينأى ويدنو

  يف قدم الراقصة الكمنجات فوضى قلوب جتنِّنها الريح
  .الكمنجات أسراب طير تفرّ من الراية الناقصة

مثل شعر حممود درويش قرأ جان بول سارتر حين : ذلك يجعلنا نكرر ثانية  
ما يميّز كاتب الشعر من كاتب النثر هو أن الشاعر يرى الكلمات أشياء ال "قال 

  ."عالمات
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