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 للشَّاعر "محمود مفلح" شعرية المكان في ديوان "ال تهدموا البرج األخير"

 

 تخلص :المس

لقد شكل المكان في الشعر العربي بؤرة فنية للشعراء، ابتدأها الشاعر الجاهلي      

بالوقوف على األطالل وبكاء الديار واستمر حضور المكان معانقا حضور القصيدة، 

ليؤكد على ما للمكان من خصيصة فنيَّة في الروح العربية على مر العصور ، والشك أن 

فلسطيني ارتباط وثيق ظهر جليا  في تجارب رواد ارتباط الشعر بالمكان في الشعر ال

الشعر الفلسطيني كما ظهر أيضا في تجربة الشاعر محمود مفلح وخاصة  ديوانه : ال 

تهدموا البرج األخير" فالمكان عنده يأخذ أبعادا ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياته الشخصية 

ان محطة مهمة في حياته؛ لذا التي شهدت أحداثا ووقائع وتقلبات كثيرة،وقد مثل هذا الديو

اخترته للبحث محاوال استجالء دالالت المكان للكشف عن األنساق الثقافية والرؤى 

 الفكرية المضمرة في شعر محمود مفلح.

 النسق الثقافي –الداللة -فلسطين -مكان -: الشعر العربي الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
       The place in Arabic poetry has formed an artistic focus for 

poets. The pre-Islamic poet started it by standing on the ruins and 

the crying of the homeland, and the presence of the place 

continued to embrace the presence of the poem, to confirm the 

artistic specialty of the place in the Arab spirit throughout the 

ages. There is no doubt that the connection of poetry with the 

place in Palestinian poetry is a close link that appeared It was 

evident in the experiences of the pioneers of Palestinian poetry, 

as it also appeared in the experience of the poet Mahmoud 

Mufleh, especially his book: Do not demolish the last tower. The 

place for him takes on dimensions closely related to his personal 

life, which witnessed many events, facts and vicissitudes, and 

this diwan represented an important station in his life, so I chose 

it for research. Attempting to elucidate the significance of the 

place to reveal the cultural patterns and the implicit intellectual 

visions in Mahmoud Mufleh's poetry. 

Keywords: Arabic poetry - place - Palestine - significance - 

cultural pattern 
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عرية.تمهيد:   المكان بين الذَّاكرة الُّلغوية والذَّاكرة الش ِّ

يُعددددل المكدددان عنصدددرا مهمدددا مدددن عناصدددر التجربدددة الشدددعرية، والمكدددان فدددي الشدددعر    

دددد  يتشدددكل مدددن خدددالل اللةدددة الشدددعرية التدددي تمتلدددك بددددورها طبيعدددة م دوجدددة، فلهدددا بُع 

دي في يدددائي يدددربا بدددين األلفددداظ وأصدددولها الحسددديَّة، ولهدددا ن دددام مدددن العالقدددات التدددي مدددا

تعتمدددد علدددى التَّجريدددد الدددذهني والبعدددد التخيلدددي. والمكدددان فدددي الشدددعر يتشدددكل مدددن خدددالل 

دددد مددادي في يدددائي يدددربا  اللةددة الشدددعرية التددي تمتلدددك بدددورها طبيعدددة م دوجدددة، فلهددا بُع 

ن دددام مدددن العالقدددات التدددي تعتمدددد علدددى التَّجريدددد  بدددين األلفددداظ وأصدددولها الحسددديَّة، ولهدددا

الدددذهني والبعدددد التخيلدددي،إن ارتبددداط الشدددعر العربدددي بالمكدددان ارتبددداط وثيدددق وقدددديم قددددم 

نشدددأة الشدددعر بدددل إن تسدددمية الجددد ء الشدددعري بالبيدددت هدددو إشدددارة وا دددحة إلدددى هدددذا 

ددداعرة فدددي الوجددددان العربدددي وهدددو ارتبددد الوثيدددق االرتبددداط اط بدددين المكدددان والدددذَّات الشَّ

 .مستمر في الذَّائقة العربية قديما وحديثا

:هددو المو ددع والجمددع أمكنددة وجمددع الجمددع أمدداكن وفددالن مكددين عنددد  والمكااان لغااة  

فالن بَي ِّن المكانة. 
(1)

 

و"المكدددددان يتنايعددددده فدددددي اللةدددددة اشدددددتقاقان؛ إم يمكدددددن إحالتددددده إلدددددى أي جدددددذر مدددددن    

( وهددددذه أولددددى ا شددددكاليات التددددي يطرحهددددا، الجددددذرين اللةددددويين )م. .ن ( أو )  .و.ن

فلسددنا إياء تصددورين فحسددم. بددل مددوقفين يثريدددان المحتددوى الددداللي للمكددان فددي بعدددده 

الدددذهني. وينبثدددق هدددذان الموقفدددان مدددن إدرا  للددددور المددد دوج الدددذي يؤديددده المكدددان فدددي 

يمثدددل  دددرورة مدددن  دددروريات االسدددتقرار واالحتدددواء،  -مدددن ناحيدددة  -حياتندددا، وهدددو 

يددددة أخددددرى توجددددد ثمددددة بداهددددة تحيددددل إلددددى كوندددده شددددرطا قبلي ددددا للحدددددو  ومددددن ناح

والحضور والتبدي للعيان" 
(2)

 

ددددددعرية لددددددي  مجددددددرد مو ددددددع جةرافددددددي بوصددددددفه     فالمكددددددان فددددددي الددددددذاكرة الش ِّ

االصدددطالحي بأنددده: )وسدددا ييدددر محددددد يشدددتمل علدددى االشدددياء( 
(3)

وال بكونددده )أبعدددادا  

هندسدددية وحجومدددا( 
(4 )

يشدددمل األرجددداء واألشدددياء( وال يعندددي: )مجددداال ممتددددا 
(5)

فهدددذا  

المعندددى ي دددل  دددي ِّقا، إن لدددم نقدددل قاصدددرا عدددن المعندددى الُمدددراد فدددي تجليدددات المكدددان فدددي 

" أن الدددوعي الشدددعري يعيدددد تشدددكليا شدددحن عناصدددر العدددالم بكدددل القددديم التدددي الشدددعر ملدددك

                                           
 .517، ص 1968ابن من ور: لسان العرب ،المجلد الثالث دار صادر بيروت  -1
2
د. هدى عطية عبد الةفار : جماليات المكان في الشعر المعاصر ، طبعة الهيئة العامة  - 

 .39ـ 38لقصور الثقافة ص
3
 .191، ص1983إبراهيم مدكور: المعجم الفلسفي، مجمع اللةة العربية القاهرة  -
4
 .5ص  1988إ اءة النص، دار الحداثة بيروت لبنان : إعتدال عثمان -
5
بالخير: مفهوم المكان في القصيدة العربية، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد: د. أعتاب  -

 .134، ص: 2000، سنة: 114/115
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 تدعم وجوده وتكفل للذات خالصتها. 

إليهددا وو ددعها فددي االعتبددار حينمددا هددذه هددي الفكددرة المبدئيددة التددي ينبةددي االلتفددات     

نتحدددد  عدددن تأسدددي  جمدددالي للمكدددان" 
(6)

فالمكدددان هندددا هدددو المو دددع الدددذي عدددا  فيددده  

ا نسدددان واصددددطبت برائحتدددده ومالمحدددده؛ لددددذلك مهمددددا ابتعددددد عندددده ي ددددل محفددددورا فددددي 

ماكرتددده، مرسدددوما فدددي وجدانددده، فينفعدددل ا نسدددان بهدددذا المكدددان ويتعددداي  معددده )وفدددي 

صدددبح كدددل شددديء مشدددحونا بمكانددده األليدددف الدددذي هدددو مركددد  هدددذا التعددداي  المشدددتر  ي

كدددل المكدددان( 
(7)

فددددي يحدددن إليددده كلمدددا هاجدددت مشددداعره وانتفضدددت مكرياتددده الكامندددة  

دددداعرية المكانيَّددددة جوانحدددده وبددددؤرة شددددعوره،  وفددددي إشددددارة دالددددة إلددددى هددددذه الفاعليددددة الشَّ

دداعرية المكانيددة، والتددييقددول )باشددالر تتوجدده مددن  (: "هددذه الفاعليددة التددي تتسددم بهددا الشَّ

األلفدددة العميقدددة إلدددى المددددى الالنهدددائي، متحددددة فدددي تمددددد متماثدددل، تشدددعرنا بالفخامدددة 

تنبعددث فددي داخلنددا. وكمددا قددال ريلكدده: "عبددر كددل كددائن إنسدداني ينفددتح مكددان فريددد حمدديم 

علددددى العدددددالم ..
 

ويبدددددو أن عبدددددارة )باشددددالر( ومفددددداد عبددددارة ريلكددددده: "هددددو محاولدددددة 

ددداعرة، ومدددا تفتحددده اسدددتخالص داللدددة الفاعليدددة للطوبةر افيدددا وتأثيرهدددا علدددى الدددذَّات الشَّ

فددددي الددددنص مددددن فضدددداءات" 
(6 )

ائيددددة فتلددددب  األمكنددددة  حددددين تختمددددر فددددي الددددذَّات الرَّ

والمددددائن، لوندددا مدددن التَّشدددكيل الفن ِّدددي الخددداص يتفاعدددل فدددي تخلقددده وتناميددده الفدددذ، مدددع 

ما ددددي الددددذات مددددن وجدددده، ومددددع تددددداعيات اللح ددددة المأيومددددة مددددن وجدددده  خددددر" 
(8 )

مكددان الهندسدددي البحددت ال يمتلدددك قيمدددة فنيددة مدددالم يصدددطبت بالددذات الشددداعرة ويحدددد  فال

 هذا التفاعل المؤثر في العمل الفني.

 مدخل: أبعاد المكان في ذاكرة محمود مفلح

دددداعر العربددددي محمددددود مفلددددح يأخددددذ أبعددددادا ارتبطددددت لمددددا كددددان       المكددددان عنددددد الشَّ

ارتباطدددا وثيقدددا بحياتددده الشخصدددية التدددي شدددهدت أحدددداثا ووقدددائع وتقلبدددات كثيدددرة، حيدددث 

م فدددي بلددددة "سدددما" علدددى  دددفاف بحيدددرة طبريدددا فدددي 1943ولدددد الشددداعر فدددي عدددام 

ة الخالبدددة، فلسدددطين تلدددك البلددددة المجللدددة بالع مدددة والجمدددال، والمكللدددة بمفددداتن الطبيعددد

م انتقددل الشدداعر مددع أسددرته إلددى سددورية 1948وحددين حلددت النكبددة بفلسددطين فددي عددام 

تنقددددل فددددي مدددددن سددددوريا مددددن "درعددددا" ثددددم مدينددددة ليسددددتقر فددددي مدينددددة "درعددددا" ثددددم 

                                           
6
 .53هدى عطية عبد الةفار : جماليات المكان في الشعر المعاصر ، ص - 
3
جاستون باشالر: جماليات المكان ، ترجمة يالم هلسا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   - 

 .185، ص1984وييع بيروت والت

 .184السابق  ص:  - 6

. كتاب البيئات 15د. حسام عقل: بحث تجليات المكان في القصيدة المصرية الجديدة ص:  -8

الثقافية والتنوع األدبي مؤتمر اليوم الواحد األدبي بفرع ثقافة الجي ة دورة الدكتور عبد الوهاب 

 م.2016ع ام 
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"السددددويداء" ثددددم درا اللةددددة العربيددددة فددددي جامعددددة "دمشددددق" ونددددال إجايتهددددا عدددددام 

م، 1976ا إليهدددا فدددي عدددام م، ثدددم ارتحدددل الشددداعر إلدددى المملكدددة المةربيدددة معدددار1967

كمدددا تنقدددل الشددداعر فدددي ربدددوع الدددوطن العربدددي بدددين األردن والسدددعودية ولبندددان لددديحا 

رحالدددده بمصددددر 
(9)

مترجمددددا ترحالدددده ومعايشددددته لتلددددك األمكنددددة فددددي تجددددارب شددددعرية  

 مثلدددت صدددورة لحياتددده بكدددل تفاصددديلها وج ئياتهدددا، فالشددداعر محمدددود مفلدددح الدددذي ولدددد

بدددددع؛ قددددد عددددا  مرحلددددة هامددددة مددددن مراحددددل م، ومددددا يال يحيددددا وي1943فددددي عددددام 

 القضية الفلسطينية فانفعل بها وتفاعل معها وكابد بنفسه حياة التهجير والةربة.

الدراسددة التددي تناولهددا وقددد تعددرر شددعر مفلددح للدراسددة مددن خددالل يوايددا متعددددة مثددل 

الددددكتور صدددبري عبدددد الددددايم تحدددت عندددوان :"أحددد ان الدددوطن" والتدددي خصصدددها فدددي 

دراسددددة عددددن  وكددددذلكلشدددداعر وهددددو ديددددوان: "شددددموخا أيهددددا الددددوطن" ألحددددد دواويددددن ا

البعددددد االستشددددرافي فددددي شددددعر محمددددود مفلددددح" للبدددداحثتين الج ائددددريتين: "سددددميحة "

باليمددددة" و"صددددليحة ربعددددي" 
(10 )

أو دراسددددة "شددددعر الصددددحوة عنددددد محمددددود مفلددددح"
 

(11)
وتكمدددن جدددد ة هدددذه الدراسدددة التدددي تتنددداول  شدددعرية المكدددان عندددد محمدددود مفلدددح مدددن  

خددددالل ديواندددده "ال تهدددددموا البددددرج األخيددددر" فددددي اسددددتجالء واسددددتكناه تشددددكَّل المكددددان 

وتم هددددره بكافددددة أبعدددداده ودالالتدددده ومسددددتوياته عنددددد محمددددود مفلددددح، عبددددر نصوصدددده 

 الشعرية المن ومة في هذا الديوان 

شدددعر بالمكدددان فدددي التجربدددة الشدددعرية الفلسدددطينية ارتبددداط وثيدددق والشدددك أن ارتبددداط ال

وقددددد ظهددددر ملددددك االرتبدددداط جليددددا فددددي تجددددارب رواد الشددددعر الفلسددددطيني مددددن أمثددددال 

إبدددددراهيم طوقدددددان وفددددددوى طوقدددددان ، وعبدددددد الدددددرحيم محمود،ومحمدددددود درويددددد  ، 

وسدددميح القاسدددم، وييدددرهم كمدددا ظهدددر وا دددحا جليدددا فدددي شدددعر الشددداعر  محمدددود مفلدددح 

جددددداء حصددددداد السدددددنوات  والدددددذي "ال تهددددددموا البدددددرج األخير"يوانددددده وخاصدددددة فدددددي د

الثال  األخيرة من عمر الشاعر كما أشار لذلك في مقدمة الديوان" 
(12)

  

 المكان .. الطفولة

للمكددددان الددددذي ينشددددأ فيدددده ا نسددددان أثددددر وجددددداني خدددداص يبقددددى فددددي نفدددد  ا نسددددان    

 ويستمر معه طيلة الدهر؛ ولذلك قال أبو تمام: 

                                           
9
 األلوكة الثقافية.موقع الشاعر على شبكة  - 
10
في اللقاء الخاص الذي جمعني بالشاعر في رابطة القلم العربي بالقاهرة يوم السبت الثامن  - 

 م.2017عشر من نوفمبر 
11
د. خليل أبو مياب مالمح جيل الصحوة في شعر محمود مفلح دراسة بمجلة األدب  - 

 م.2005هـ/1426 - 48ا سالمي العدد 
12
ديوان ال تهدموا البرج األخير ،القاهرة دار بورصة الكتم للنشر  الشاعر محمود مفلح: - 

 .7م ص2016والتوييع 
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 فؤاد  حيث شئت من الهوى ... ما الحم إال للحبيم األولنقل 

كم من ل في األرر يهواه الفتى ...  وحنينه يبقى ألول من ل. 
(13)

 

ألن هدددذا المكدددان األول يحمدددل مكريدددات تجمدددع بدددين الحدددم والحمايدددة، ويبقدددى هدددذا    

المكدددان "المكدددان الدددذي نحدددم، وهدددو مكدددان ممتددددح ألسدددباب متعدددددة ... إنندددا ننجدددذب 

؛ ألنددده يكثدددف الوجدددود فدددي حددددود تتسدددم بالحمايدددة" نحددوه
(14 )

ففدددي أحضدددان هدددذا المكدددان 

يعدددي  األنسدددان لح دددات العمدددر الجميدددل و"العمدددر الجميدددل هدددو مالمدددح الجمدددال العدددابرة 

لل مددددان والمكددددان، هددددو الحلددددم الددددذي نسددددتدعيه لتسددددتأن  بدددده أرواحنددددا، هددددو الشددددعر 

والبدددراءة والصدددفاء، هدددو الحسدددن" 
(15)

التدددي تنفعدددل مدددع هدددذا وتبقدددى وظيفدددة الشددداعر  

كلدددده فتضددددفي علددددى الجمددددال جمدددداال فددددوق هددددذا  الجمددددال، فالشدددداعر الحددددق هددددو الددددذي 

يسددددتنطق لنددددا المكددددان ويسددددتدعي لنددددا الددددذكريات ويهدددد  فينددددا أوتددددار الحنددددين ويحددددر  

كددوامن الدددنف  لتدددرى مدددن الجمدددال مدددا لدددم تكددن تدددرى، وتهددديم بمشددداعرها فدددي عدددوالم لدددم 

دددداعر بأجنحددددة مددددن خيالدددده فصددددارت تحلددددق معدددده  تكددددن لتهدددديم بهددددا إال حددددين أمدددددها الشَّ

وتطددوف فددي تلددك العددوالم، ولعددل ملددك هددو الددذي قددال عندده الشدداعر "إيليددا أبددو ما ددي" 

 في قصيدته: 

 عندما أبدع هذا الكون ربل العالمينا 

 ورأى كل الذي فيه جميال وثمينا 

 خلق الشاعر كي يخلق للناا عيونا 

 تبصر الحسن وتهواه حراكا وسكونا 

 كانا وشخوصا وشؤونا.ويمانا وم

"وال شدددك أن أكثدددر لح دددات الما دددي التصددداقا بدددالنف  وقربدددا منهدددا، وأشددددها فاعليدددة    

فدددي مواجهدددة حددد  التنددداهي المددداليم الحباطدددات الحا دددر، هدددي لح دددات الطفولدددة بمدددا 

تنطدددوي عليددده مدددن مكريدددات هنيئدددة، وبمدددا تدددوفره مدددن مدددالم مؤقدددت مدددن هجيدددر الواقدددع 

وحا ريته اآليلة لل وال" 
(16)

 

وهددذا هددو عدددين مددا فعلدده الشددداعر محمددود مفلدددح حددين طددوف بمشددداعره حددول موطنددده  

" وهددددي قريددددة فلسددددطينية بددددالقرب مددددن  األول؛ حيددددث ولددددد الشدددداعر فددددي قريددددة "َسددددَما 

بحيدددرة طبريدددا تمتددداي بالخضدددرة والنضدددرة واألجدددواء الصدددافية التدددي فيهدددا تتفدددتح بدددراعم 

                                           
13
 أبو تمام: حبيم بن أوا بن الحار  الطائي. - 
14
ترجمة يالم هلسا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر جماليات المكان، : جاستون باشالر - 

 .31ص والتوييع بيروت
15
ر العمر الجميل دراسة نقدية في أشعار سيد حجاب، صدر محمد علي ع ب: تجليات طائ - 

 م.2017عن الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم القاهرة وشمال الصعيد 
16
 .185هدى عطية عبد الةفار : جماليات المكان في الشعر المعاصر ، ص - 
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اء وأدبدداء فلسددطين الشددعر، وهددي قريددة شدداعرة أو مشددعرة فقددد أنجبددت عددددا مددن شددعر

الددددذين طبعددددت لهددددم أعمددددال أدبيددددة ومددددن بيددددنهم الروائددددي الفلسددددطيني يحددددي خلددددف، 

والشددداعر صدددالح الهدددواري، والشددداعر فدددواي عيدددد، وكدددذلك الشددداعر أحمدددد مفلدددح أخدددو 

الشاعر، والشاعر عدنان عمامة، والشاعر يياب ع ي . 
(17)

  

َب قلددم مفلددح حددم قريتدده، وامتدد ج هواهددا بنبضددات     ددرِّ قلبدده وخلجددات نفسدده، وقددد أُش 

فهددا هددو يطددوف حددول قريتدده بقلددم الوالدده المشددتاق فددي قصدديدته التددي امتطددى فيهددا ثددب  

البحددر الخفيددف لينفددث عددن طاقاتدده الشددعورية تجدداه بلددده ومسددقا رأسدده "سددما" فهتددف 

 قائال:

 سمُا" والتراب مسٌك وعنبر 

 . ر  َجلَّ من أبدع الجمال وصوَّ
(18)

 

لمحبدددة، وقدددد شددددها الشدددوق إلدددى" سدددما" فلدددم يعدددد هدددا نحدددن ندددرى الدددذات الشددداعرة ا   

يبصدددر فيهدددا مدددا يشددداهد واقعدددا، وإنمدددا أبصدددر بعدددين الشددداعر أن تدددراب "سدددمُا" هدددو 

المسدددك والعنبدددر، وهدددو تعبيدددر يسدددتمده الشددداعر مدددن موروثددده الدددديني الدددذي يخبدددر إن 

الجنددة فددي الدددار اآلخددرة ترابهددا المسددك، فهددو هنددا يضددفر الشددوق بددا جالل والتقدددي ، 

ن الدددذي يدددرتبا بددده ا نسدددان وجددددانيا حدددين تسدددتعيد الدددذاكرة صدددورته تكشدددف لددده فالمكدددا

مدددن خدددالل تأملددده "ال عدددن وجدددوده الدددواقعي، بدددل عدددن بعدددده العددداطفي الدددذي انددددا فدددي 

موجوداتندددا الشدددعورية والجماليدددة فهدددو يعدددي  فدددي داخدددل جهايندددا العصدددبي كمجموعدددة 

فه مكدددرى، ومدددن مددن األفعدددال التدددي ال تكددرر الوجدددود المدددادي المشددخص لددده، بدددل بوصدد

هندددا تصدددبح صدددورته مات طبيعدددة شدددعرية" 
(19)

ولتطمدددئن القلدددوب إلدددى أن مدددا صدددايه  

حقيقدددة ولدددي  خيددداال أو شدددطحة مدددن شدددطحات الشدددعراء، يبدددادر مسدددبحا مدددن خلدددق هدددذا 

الجمددال وصددوره وأبدددع بلددده علددى هددذه الصددورة، وربمددا يقدددم تبريددرا منطقيددا حتددى ال 

بددر عددن بلددده بةيددر الواقددع ولسددان حالدده يلددوم عليدده الئددم أو يعجددل عليدده عددامل حددين أخ

؛ فقريتي التي أحبها:  يقول: ال تعجبوا وال تعجلوا وال تلوموا علي 

 "سمُا" بلدتي ومسقا رأسي 

 . وبها العي  كان لويا وُسَكر 
(20)

 

فددـ "سددما" بلدددة الشدداعر ومسددقا رأسدده وحياتدده بهددا كانددت فددي ن ددره لددويا وسددكرا     

وحيددداة طيبدددة، يعددددد الشددداعر فيهدددا ألدددوان النعددديم والمتدددع التدددي ألفهدددا الشددداعر وهدددام بهدددا 

                                           
 م.2017ر في لقاء خاص مع الشاعر برابطة القلم العربي يوم السبت الثامن عشر من نوفمب - 2
18
 .74ديوان ال تهدموا البرج األخير طبعة دار بورصة الكتم للنشر والتوييع ص - 
19
علي حداد: جماليات المكان عبر ماكرة الطفولة )قراءة في االنبهار والدهشة ل يد مطيع  - 

 .3ص 2009دماج(  من كتاب )ييد مطيع دماج، دراسات وقراءات نقدية اليمن 
20
 .74برج األخير صديوان ال تهدموا ال - 
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 فيقول: 

 "قد عشقنا فجر البحيرة فيها 

 وشممنا بها النسيم المعطر 

 ما ألذ الشراب ماء يالال

 وألذ الطعام ييتا ويعتر

 إن كوخا بها يعادل قصرا 

فارها من قصور كسرى وقيصر. 
(21)

 

فالشدددداعر يُصددددحبنا معهددددا ويجددددذب إحساسددددنا إلددددى البحيددددرة التددددي تقددددع قريتدددده علددددى    

 دددفافها، وهدددي بحيدددرة "طبريدددة" فيصدددف تلدددك األنسدددام المعطدددرة التدددي تهدددم فجدددرا، 

هدددا والتدددي تعشدددقها قلدددم الشددداعر واسدددتلذ العدددي  بقربهدددا واسدددتطابت حياتددده إلدددى جوار

فوجدددد لدددذة الشدددراب والطعدددام؛ فالمددداء فدددي فمددده هدددو المددداء الددد الل، كمدددا يسدددتلذ الطعدددام 

ريدددم كونددده طعامدددا عاديدددا، وهدددو ال يدددت وال عتدددر، إال أنددده يشدددعر بلذتددده فعشدددقه لقريتددده 

ومددوطن طفولتدده جعددل األشددياء العاديددة أجمددل مددا تكددون؛ فالمكددان هنددا هددو الددذي يرفددع 

البلدددة ليعددادل القصددر المنيددف مددن قصددور  مددن قيمددة األشددياء حتددى أن الكددو  فددي تلددك

 كسرى وقيصر تلك القصور التي بالت الناا في وصفها على مدار األيمنة. 

ثدددم ينتقدددل الشددداعر نقلدددة شدددعورية ليقدددارن بدددين حياتددده الهانئدددة وطعمهدددا فدددي قريتددده ومدددا 

 يعيشه اآلن من بعدها فيقول: 

ا   لم أجد في الحياة بعد  طعم 

أنا أمشي على يجاج مكسر. 
(22)

 

والشدداعر يخبرنددا أندده لددم يفقددد طعددم الحيدداة وحسددم، بددل إندده مددن بعدددها يحيددا فددي ألددم    

وعنددت يتددأمى مددن بعدددها تددأمى مددن يمشددي علددى ال جدداج المكسددر، ثددم يعددود بعددد تلددك 

 النقلة منجذبا إلى قريته مرة أخرى واصفا أيام طفولته في تلك القرية: 

 كم درجنا على التراب صةارا 

 وبا معصفر ولبسنا التراب ث

 سمك المشا في البحيرة يلهو 

 وعلى الساحل الحبيم تبختر 

 وبها البرتقال يكتم شعرا 

 فاسأل التين عن قصائد مرمر

 أيها الجبل إن جذر  باق 

فتويل في عشقها وتجذر. 
(23)

 

                                           
21
 السابق - 
22
 75السابق ص - 
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والشددداعر هندددا يمتددد ج بددداألرر والتدددراب الدددذي درج عليددده صدددةيرا ويسدددتمر علدددى    

 كان وامت اجه به فهو يلب  ترابه كالثوب المعصفر.نف  المنوال من تشعير الم

وعلدددى كدددل حدددال فمدددوطن الطفولدددة يضدددفي الجمدددال والحيويدددة علدددى كدددل شددديء فدددي     

ناظريددده، فهدددا هدددو يرقدددم سدددمك المشدددا فدددي البحيدددرة وهدددو يلهدددو بهدددا أو يتبختدددر علدددى 

سدددداحلها الددددذي مددددا ورد مكددددره علددددى خدددداطر الشدددداعر، إال وبددددادر بوصددددفه بالحبيددددم 

متددددرع بالجمددددال والشدددداعرية، حتددددى أن البرتقددددال بقريتدددده يكتددددم الشددددعر  فالمكددددان هنددددا

وكدددذلك التدددين فالبرتقدددال، والتدددين فدددي قريدددة الشددداعر يكتبدددان قصدددائد رائعدددة الجمدددال، 

وهددي فددي جمالهددا أشددبه بددالمرمر؛ فكمددا أن البرتقددال والتددين فددي قريتدده شدداعرين، فهددذا 

رر، وقدددد صدددرح الجبدددل الصدددامد المتجدددذر فدددي هدددذه األرر قدددد تجدددذر فدددي تلدددك األ

الشددداعر كاشدددفا سدددر تجدددذر الجبدددل وبقائددده فدددي تلدددك األرر، وهدددو أنددده عاشدددق متويدددل 

 في العشق لها هائم بها.

ثددم ينتقددل الشدداعر مددن عشددق الجبددل إلددى عشددق الشددعم الددذي ينتم ددي إليدده الشدداعر،    

ملدددك العشدددق الدددذي سيقصدددر مددددة الةيددداب، وقدددد تحدددول إلدددى يضدددم شدددعبي متفجدددر فدددي 

 ا يم ج بين مشاعره الخاصة والمشاعر العامة فيقول: الصدور، والشاعر هن

 لن يطول الةياب عنا وهذا 

يضم الشعم في القلوب تفجر. 
(24)

 

بدددل إن حالدددة العشدددق ألر ددده كمدددا تسدددري فدددي الجبدددل الراسدددا والشدددعم الةا دددم    

فهددي كددذلك تسددري فددي تلددك المفدداتيح التددي هددي كالنسدداء المتعطددرة، وهددي صددورة تشددع 

لفدددتح حيدددث يجمدددع الشددداعر كلمدددة المفددداتيح ليددددل علدددى أن أسدددباب باألمدددل فدددي اقتدددراب ا

 فتح قريته وانتهاء يربته عنها كثيرة، وأبوابه متعددة ومفاتيحه مهيئة للفتح:

 والمفاتيح في يدي نساءٌ 

عاشقات قلوبها تتفطر. 
(25)

 

ويخددتم الشددداعر قصدديدته المترعدددة بحدددم بلدتدده مدددوطن طفولتددده ب شددهاد   علدددى هدددذا    

الحددم المسددتمر، والعشددق الدددائم لهددا ريددم الفددراق وأن حبدده هددذا لددم يتةيددر ريددم مددا مددر 

بدده، ومددا مددر عليدده، ولعددل فددي و ددعه نقطتددين بعددد كلمددة فارقتهددا إشددارة إلددى األشددياء 

 و مع كل ملك لم ولن يتةير: الكثيرة التي مرت به في رحلة الفراق وه

ا   "شهد   ما تةيرت يوم 

                                                                                                       
23
السابق، وأنوه هنا على هنة وقع فيها الشاعر وهي مخالفته للقاعدة، فكلمة المعصفر  - 

منصوبة على أنه صفة للثوب، وهنا يقتضي عند الوقف عليها أن يقول ثوبا معصفرا، ولكن 

 بالتسكين.القافية ا طرته إلى أن يحذف األلف ويقف على الراء 
24
 السابق. - 
25
 السابق. - 



  سلطان إبراهيم عبد الرحيم .... شعرية المكان في ديوان

 

 

42 

منذ فارقتها.. ولن أتةير. 
(26)

 

"وإما كدددان تدددذكر مكدددان الطفولدددة ينبثدددق مدددن ريبدددة فدددي االلتحددداق بالما دددي الخدددالي    

مدددن وعدددي الددد من، وتعمدددد بندددا كليدددة الفدددرد عبدددر اسدددتدعاء النفسدددية التدددي عاشدددت مدددن 

قبل" 
(27)

 

وكمدددا أنهدددى الشددداعر قصددديدته السدددابقة  بهدددذا الملمدددح الدددذي يددددل علدددى بقددداء الوفددداء    

والحددم لقريتدده حددين أشددهد   أندده لددم ولددن يتةيددر ف ندده يتجدداوي ملددك إلددى الدددعاء علددى 

نفسدددده إن نسدددديها أو خددددان عهدددددها فيقددددول فددددي قصدددديدته نسددددجها علددددى بحددددر الكامددددل 

ينِّي":   وحملت عنوان: "ُشلَّت  يَمِّ

ينِّي إن نسيت بالدي ُشلَّت  يَ   مِّ

 أو خنت يوما ملحها في يادي 

ينِّي إن نسيت شجيرة   ُشلَّت  يَمِّ

 خضراء في سما ببطن الوادي 

 روحي هنا  ومسجدي وطفولتي 

وصهيل حرفي وانطالق جوادي. 
(28)

 

فالشدددداعر يبدددددأ قصدددديدته بالدددددعاء علددددى يددددده أن يصدددديبها الشددددلل؛ وملددددك إن نسددددي    

و يتعامددل مدددع الذائقددة العربيدددة مددن خدددالل وصددف الخدددائن الشدداعر بدددالده أو خانهددا، وهددد

بأنددده مدددن ال يصدددون العدددي  والملدددح، ويكدددرر الددددعاء بشدددلل يمينددده إن نسدددي حتدددى ولدددو 

شدددجيرة خضدددراء؛ فددد ن أقدددل شددديء فدددي بدددالده جددددير بدددأن يتدددذكره الشددداعر وال ينسددداه 

وأن يسددددتحق العقدددداب بشددددلل يميندددده إن نسددددي حتددددى ولددددو شددددجيرة فددددي بددددالده الحبيبددددة 

فدددي قريتددده أشدددياء محفدددورة فدددي الدددذاكرة ومنهدددا المسدددجد الدددذي يضدددفي علدددى )سدددما( ف

المكددان قدسددية، والمسدداجد ال شددك موجددودة ومنتشددرة فددي كددل مكددان يحددل بدده الشدداعر، 

لكنددده هندددا مسدددجد لددده رم يدددة خاصدددة وداللدددة معيندددة فدددي نفسددده؛ لدددذا فهدددو يضددديف إليددده 

فدددي سدددما  اليددداء فيقدددول )مسدددجدي( فكأنددده جددد ء مدددن كينوندددة الشددداعر، وهندددا  أيضدددا

طفولدددددة الشددددداعر وأيامددددده األولدددددى التدددددي ال يالدددددت تعدددددانق الدددددذاكرة، وتفدددددرر عليددددده 

حضددورا فددي األفددراح واألتددراح، فهددا هددو مددوطن الطفولددة األولددى يلددوح للشدداعر وهددو 

يرثددي شدددقيقه الشددداعر الراحدددل أحمددد مفلدددح فدددي قصددديدته )دمعتددان، علدددى أخدددي الشددداعر 

رحدددل ولدددم يددددر  حلمددده فدددي  أحمدددد مفلدددح وعلدددى وطندددي( فيقدددول مخاطبدددا أخددداه الدددذي

 العودة إلى مسقا رأسيهما: 

 كم كنت ترجو بأن نمضي إلى البلد
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 وأن نسير معا فيها يدا بيد

 كم كنت تأمل أن نلقى بحيرتنا 

 ونمتطي صهوة األمواج وال بد 

 كم كنت تحلم أن نمضي إلى سما

 فيورق العمر بعد الهم والنكد 

 وأن نشم عبيرا من سنابلنا 

 بيسان أو صفد وأن نطل على

 وما حسبت بأن نبقى بال وطن 

 وال قبور وال أهل وال سند 

 وأن تطول مع األيام يربتنا 

وأن ن ل  حايا ال لم لألبد. 
(29)

 

فهدددو هندددا يثيدددر مواجعندددا ويصدددحبنا فدددي رحلدددة الحلدددم الدددذي لدددم يتحقدددق، واألمنيدددات    

تمنيددا أن يعدددودا التددي دفنددت بمدددوت شددقيقه تلددك األمنيدددات التددي طالمدددا حلمددا بهددا معدددا، و

إلددددي مددددوطن الطفولددددة، وهمددددا يسدددديران معددددا يدددددا بيددددد، يسدددديران معددددا علددددى  ددددفاف 

البحيدددرة، فيدددورق العمدددر الدددذي جدددف فدددي الةربدددة، ويعدددود ربيعدددا تسدددترد فيددده شدددجرة 

العمدددر أوراقهدددا بعدددد أن أسدددقطها خريدددف الهدددم والنكدددد، كمدددا تمندددى الراحدددل أن يعدددودا 

طوفددددا معددددا فددددي ربددددوع فلسددددطين فددددي معددددا فيتنسددددمان عبيددددر السددددنابل والحقددددول، وأن ي

بيسدددان أو صدددفد، ولكدددن كدددل تلدددك األمددداني تحطمدددت برحيدددل الشددداعر أحمدددد مفلدددح فدددي 

الةربددة التددي فقدددا فيهددا معددا الددوطن واألهددل والسددند، بددل وفقدددا حتددى القبددور وهددو قمددة 

االيتددراب الددذي طددال فددي ظددل ملددك ال لددم، وهكددذا "تنطلددق تبدداريح المكددان فددي رحلددة 

تدعي فدددي حلقدددات الرصدددد المتالحمدددة، فلدددذة حيدددة مدددن أربدددار الرصدددد والتقصدددي، لتسددد

الفترة" 
(30)

 

وتلدددك فتدددرة الطفولدددة فدددي قريتددده سدددما تلقدددي ب اللهدددا علدددى ندددب  الشددداعر، فيصدددور    

ملدددك الندددب  ويمنحددده وجدددودا فدددي شدددعره، وهدددذا شدددأن الشددداعر األصددديل "ولدددي  فقدددا 

لفدددن، ولكدددن علدددى الشددداعر األصددديل أن يتمتدددع بقددددرة الخلدددق وا بدددداع التدددي هدددي روح ا

عليدده أن يتمتددع أيضدددا بالقدددرة علدددى االسددتجالء التدددي هددي جدددوهر الجمددال، وبدددالم جين 

معدددا قددددرة النفدددام والتجدددوال وقددددرة التأمددددل والخلدددق يسدددتطيع الفندددان الحدددق أن يدددد يح 

الحجدددم ليجلدددو العدددوالم والمعددداني؛ ألنددده موهدددوب، وهكدددذا يتواصدددل الدددوعي الشدددعري 

اد، ومثلمددا يصدديت المكددان حيدداة ا نسددان فدد ن مددع المكددان خددارج منطددق  القيدداا واألبعدد

                                           
29
 .119السابق ص:  - 
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هذا الكائن الخالق  يستجيم أيضا  عادة صيايته" 
(31)

 

وهكدددذا تجددداويت داللدددة المكدددان الطفدددولي عندددد الشددداعر محمدددود مفلدددح الفكدددرة الذهنيدددة 

المجدددردة والج ئيدددة لتصدددبح داللدددة إنسدددانية رحبدددة نجدددح الشددداعر فدددي توظيفهدددا، فصدددار 

مددددن أركددددان بنائدددده الشددددعري ال ينفصددددل وال ينفصددددم  المكددددان الطفددددولي مجسدددددا لددددركن

 عنه.

 المكان ... الوطن

"كانددددت فلسددددطين فددددي نكبتهددددا ومعركتهددددا المقدسددددة الحيددددة الباقيددددة الممتدددددة مصدددددرا    

لإللهدددام، فهدددي باعتبارهدددا بدددؤرة معركدددة )التجمدددع والمقاومدددة( قدددد هددد ت الشدددعراء فدددي 

ا باألحدددا " كددل مكددان وكددان شددعراء فلسددطين بددالطبع فددي مقدمددة مددن تددأثرو
(32)

فهددم  

عاشددوا المحنددة وانفعلددوا بهددا، ودفعددوا الضددريبة مددن أعمددارهم، والشدداعر هددو أول مددن 

ينفعدددل بدددنالم وطنددده ومواجعددده ويصدددور أفراحددده وأتراحددده. "قدددد يمثدددل الشددداعر الحلدددم 

والمثددال، أي أندده يةشددى الواقددع بةاللددة الددوهم والخيددال، ويبدعدده كمددا يتمندداه أن يكددون، 

انا  خددددر مددددن أنقددددار الددددوطن المهدددد وم وإهدددداب ا نسددددان يبدددددع وطنددددا  خددددر وإنسدددد

ُق بدددددالواقع ويبصدددددره علدددددى حقيقتددددده،  المتخدددددامل إال أن األحددددددا  تددددددع الشددددداعر يَُحدددددد ِّ

وعندئددددذ تتددددداعى قبدددداب الحلددددم وقصددددور الكبريدددداء وال تخلددددف فددددي نفسدددده إال شددددعورا 

واحدددا، مطلقددا هددو شددعور الخدد ي والعددار" 
(33)

وقددد كددان مفلددح وعائلتدده ممددن عايشددوا  

 عاناة فلسطين فهتف: م

 فالجرح أوله بلد 

 والعمر أوله وأوسطه و خره نكد 

 والبيت ال سقف لديه وال عمد

 لو تعلمون عن الجراحات العميقة في الجسد

وعن العذابات التي تلتف حول رقابنا حبال مسد. 
(34)

 

فمعاندددداة الشدددداعر وجراحدددده مرتبطددددة بوطندددده وبلددددده الددددذي يعدددداني ويددددذوق أصددددناف    

ا يددذاء وهددو مددا يجددرح شددعور الشدداعر ويطددوق عنقدده فددالوطن فددي محنتدده هددذه  ددائع 

تائدده بددل قددد تنكددل مددن القدداموا كمددا أشددار وهددو يرثددي يوجدده وأم أوالده فددي قصدديدته 

                                           
31
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 سكن حين قال: 

 مألت بيتي فرسانا يدو وطنا

ي قاموسنا الوطن. لما تنكل ف
(35)

 

 فالعدو قد كدر الحياة على شعم فلسطين و يق عليهم سبل العي :    

 وال يحسبون لشيء حسابا كأنَّا بعور ٌ

 يذبلوننا بالرصاص الكثيف 

 وإن أشفقوا .. فالرصاص الكثيف!!

 ومنذ عقود وهم يبطشون وما من أحد!

 ويسقوننا الموت سما يعافا 

 وما من أحد

 وهم يسحقون البراءة في الطفل ومنذ عقود 

وال من أحد. 
(36 )

 

ففدددي ملدددك الدددبط  والقهدددر الدددذي تعددددى الحدددد، فالعددددو ال يدددرحم أحددددا بدددل إن شدددفقته     

هددددي الرصدددداص الكثيددددف والمددددوت سددددما يعافددددا وهددددم يسددددحقون بددددراءة الطفددددل منددددذ 

 سنوات طويلة.

وهددددذا الهددددم وتلددددك المعاندددداة نجدددددها فددددي الددددذات الشدددداعرة علددددى طددددول الطريددددق حددددين 

يصددددور معاندددداة أهددددل فلسددددطين وتجددددرعهم للمددددرارة بكددددل صددددنوفها، والمحددددن بشددددتى 

ألوانهددددا والشدددداعر المددددأيوم يعبددددر عددددن تلددددك المعاندددداة فددددي قصدددديدته الممتلئددددة بالشددددجن 

 والتي تحمل عنوان )فلسطيني( فيقول: 

 ولكني فلسطيني

 وا سوى ظهري ألمطار السكاكين وما وجد

 ألني من فلسطين!

 وقالوا: أنت ممنوع سوى من جوف تنين

 ألنك من فلسطين 

 وقالوا: أنت مطلوب بأن تبقى بال ظهر 

 وتبقى عاريا في الشم  مقطوع الشرايين 

 ألنك من فلسطين 

 فال تسأل عن األسباب .. عن سر القوانين 

 بيعفأنت عالمة استفهام منذ بداية التط

                                           
35
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 حتى حفلة التهويد.. حتى الكاف والنون 

ألنك يا حبيم القلم يا عيني فلسطيني. 
(37)

 

وبهددذا الشددجن الممتدد ج بالسدددخرية المددرة يعبددر عددن الواقدددع الُمددر ِّ و االيتددراب الدددذي    

الفلسدددطيني، وريدددم هدددذا هدددو مدددا يال يددددعو إلدددى التمسدددك بدددالوطن والبقددداء فيددده؛  يحيددداه

فالبقددداء فيددده مدددع المعانددداة أفضدددل وأكدددرم فدددي عينددده مدددن تدددر  الدددوطن اختيدددارا والبحدددث 

عددن مكددان وادع وعددي  هددان  فددي بلددد  خددر؛ لددذا فهددو يبدددأ قصدديدته )سددؤال مشددروع( 

عتمدددددد بدددددن عبددددداد علدددددى بمقدمدددددة تاريخيدددددة نثريدددددة يسدددددتعيد فيهدددددا مدددددن التددددداريا رد الم

"ألفونسددددو" حددددين رفدددد  التصددددالح معدددده علددددى أن يكددددون تابعددددا لدددده فقددددال: ألن أكددددون 

راعيدددا لجمدددال "يوسدددف بددددن تاشدددفين" أكدددرم مدددن أكددددون راعيدددا لخندددايير "ألفونسددددو" 

والشدداعر هنددا يددرى أن البقدداء فددي الددوطن هددو العدد ة والكرامددة والنخددوة مددا لددم يضددطر 

فهدددو يبكدددت هدددؤالء الفدددارين بأسدددئلة متتاليدددة  االنسدددان ا دددطرارا إلدددى النددد وح عنددده؛ لدددذا

 ويهتف بهم: 

 "إلى أين تمضون؟! إن فلسطين ليست هنا  

 وإن الديو  التي توقظ الفجر .. ليست هنا  

إلى أين تمضون؟! إلى البحر والقهر ثم الهال " 
(38)

 

إن الشددداعر هندددا يدددرى أن البعدددد عدددن الدددوطن  هدددو الهدددال  والهدددوان و أن البقددداء فدددي    

 هو الحياة والكرامة حتى وإن كانت تلك الحياة في المخيمات فيقول:  الوطن

 "لمن تتركون المخيم، والسير في طرقات المخيم عند المساء؟

 لمن تتركون فلسطين فوق الرصيف تنادي وال أحد حافل بالنداء؟

 لمن تتر  الشاي بالميرمية يشفي المصابين من كل داء

 ى الشةل وفنجان قهوة جار  قبل الن ول إل 

يدعو  إلى جلسة من إخاء. 
(39)

 

والشدددداعر هنددددا يسدددداءل هددددؤالء الددددذاهبين ويخدددداطبهم فددددي لةددددة بسدددديطة تنسدددداب فددددي    

شددددداعرية تناسدددددم شدددددتى المسدددددتويات، حتدددددى أنندددددا نلحدددددظ اسدددددتخدامه للكلمدددددات التدددددي 

يسددددتخدمها الندددداا فددددي حيدددداتهم اليوميددددة مثددددل كلمددددة )الشددددةل( و)الشدددداي بالميرميددددة( 

هدددا أمدددور تدددذكرهم بحيددداتهم وأصدددالتهم وامتددددادهم إلدددى الدددوطن، و)فنجدددان القهدددوة( وكل

                                           
* القصيدة تجري على تفعيلة )مفاعلتن( وهي تفعيلة البحر الوافر، إال أنه هنا في هذا السطر 

الميم فألجأته الشعري نجد أن كلمة استفهام من حقها أن تنون بالكسر، ولكنه أكتفى بكسر 

 الضرورة الشعرية إلى ملك األمر.
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 ثم ها هو يواصل السؤال: 

 "لماما تركتم طيور المخيم يارقة بالدماء؟!

 لماما نسيتم شبابا كأنهم الورد في قبضة السجن 

 يمتصهم برد الشتاء؟!

 لمن تتركون الجذور التي أنبتت كل  أوراقكم أيها األشقياء

 طيور التي بايتتها الرصاصة لماما تفرون مثل ال

إلى بلد لي  فيها لكم يير مل المنافي وبع  الحساء؟ 
(40)

 

والشدددداعر هنددددا يشددددتد علددددى الفددددارين مددددن الددددوطن والهدددداربين مددددن التضددددحيات، وال    

يدددفعهم إلددى هددذا الهددروب سددوى الخددوف والددذل والطمددع فددي عددي  أهنددأ،؛ لددذلك يشددتد 

 عليهم في النكير ويخبرهم أنهم ما طلبوا يير الذل والنسيان والضياع فيقول لهم: 

 سماء؟ت نون أن بها مجدكم، وأن الطريق بها سالٌك لل

 يدا سوف يكبر أبناؤكم

 يدا سوف ينسون أسماءكم، وأسماء  بائكم

 سوف ينسون حتى حروف الهجاء 

 وحين تعودون بعد فوات األوان ستلعنكم 

 الفتات المخيم، شاهدات القبور 

 سيلعنكم حتى الهواء 

 ولن تجدوا يير قبر كبير كتبنا عليه 

هم الطارئون.. ونحن البقاء. 
(41)

 

هايدددة المكثفدددة يختدددتم الشددداعر قصددديدته معلندددا: أن المضدددحي والصدددامد فدددي وبهدددذه الن   

أر دددده هددددو المسددددتحق للنصددددر والخلددددود، أمددددا الهددددارب مددددن ميدددددان البددددذل بايترابدددده 

وهجرتددده را ددديا فدددال يسدددتحق إال النسددديان؛ ألن تةربددده هدددو التةدددرب السدددلبي الدددذي لدددم 

ايجدددابي يدددريم عليددده "فدددااليتراب فدددي ن دددر )جدددان جدددا  روسدددو( تنايعددده جانبدددان: 

وسدددلبي؛ فدددأن يسدددلم ا نسدددان ماتددده إلدددى الكدددل، وأن يضدددحي بهدددا فدددي سدددبيل هددددف نبيدددل 

وكبير، كقيام المجتمع أو دفاعا عن الوطن .. فهذا ايتراب إيجابي" 
(42)

 

ولعدددل هدددذه الشدددحنة الشدددعورية قدددد وصدددلت إليندددا عدددن طريدددق تلدددك األدوات واللةدددة    

التددي اسدددتخدمها الشددداعر فدددي قصددديدته، وأن الشددداعر قدددد أوصدددل لندددا الصددددق الفندددي فدددي 

ي والمعددددداني الدددددذي تفترسددددده حسدددددرة  دددددد ِّ ي، والشددددداعر الجِّ دددددد ِّ قصددددديدته فهدددددو شددددداعر جِّ

هدددا، حتدددى تسدددتجيم لددده الرؤيدددا التجربدددة الكليدددة والمعانددداة الكاملدددة، فيبدددذل أعصدددابه دون
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وينددد ل عليددده القدددول وتحضدددره الصدددور والرمدددوي، فتشدددعر إثدددر االنتهددداء مدددن مشددداركته 

فدددي التأمدددل والتقصدددي أنددده قتدددل مو دددوعها وأماتددده" 
(43)

وهدددذا هدددو عدددين مدددا صدددنعه  

مفلدددددح حدددددين أشدددددعرنا بقيمدددددة الدددددوطن، وقيمدددددة البقددددداء فيددددده والصدددددمود علدددددى أر ددددده 

 والتضحية من أجل تحريره. 

 . الغربة والمنفىالمكان .

"وإما كدددددان منبدددددع الشدددددعر هدددددو الوجددددددان، وارتبددددداط ا نسدددددان بالمكدددددان ارتباطدددددا    

وجدددانيا، فدد ن أقددوى البواعددث وأحقهددا الداعيددة إلددى قددول الشددعر هددو الوجددد واالشددتياق 

والحنددددين إلددددى المنددددايل المألوفددددة عنددددد فراقهددددا وتددددذكر عهودهددددا وعهددددودهم الحميدددددة 

فيها" 
(44) 

 الم الةربدددة وتجدددرع مدددرارة التهجيدددر القسدددري، وفدددي متاهدددة هدددذا  وكثيدددر مدددنهم ماق    

االيتددددراب عددددن الددددوطن والمعاندددداة عددددا  مفلددددح حياتدددده فددددذاق  الم الةربددددة وتجددددرع 

مددددرارة التهجيددددر القسددددري بعيدددددا عددددن فلسددددطين، وهددددا هددددو يصددددور رحلددددة الةربددددة 

 والوحدة في قصيدته )رحلة العمر( حين يقول: 

 قدر   أن أظل وحيدا 

 ذا الشقاء الجديدا وأعاني ه

 قدر   أن أدوا على الجمر

 طويال وأن أع  الحديدا

 هكذا المرء قد يكون شقيا 

 في بالد وقد يكون سعيدا 

 ال تلوموا شيخا إما فار وجدا 

 ال تمسوا يرامه في يدا 

 ال تلمني إما أطلت دموعي

لي  قلبي رمال وال جلمودا.  
(45)

 

فمعانددداة الةربدددة وألدددم الفقدددد والوحددددة تيمدددات يشدددتةل علددديهم الشددداعر طدددول الوقدددت    

ليبدددوح بمدددا يعتمدددل فدددي صددددره الجدددريح مايجدددا بدددين الوجدددع الخددداص والوجدددع العدددام، 

وكيددددف ال يشددددعر بهددددذا الشددددعور واألحبدددداب مددددن حولدددده يرتحلددددون، ومددددن يربددددة إلددددى 

 يربة تمضي جموعهم فيهتف الشاعر في قصيدته راحلون: 

 لذين أحبهم رحلوا كل ا
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 لم يبق إال أنت يا حجل!

 لم تبق إال جمرة خمدت 

والدمع يوق ها فتشتعل! 
(46)

 

فمددددا يال رحيددددل األحبدددداب يبكددددي عيوندددده ويدددددمي مشدددداعره ويشددددعل الجمددددر فددددي     

 حناياه، وكم ارتقم مقدمهم واجتماع الشمل بهم في موطنه فما تهيأ له ملك: 

 قالوا يدا يأتون في عجل 

ُت يدا وما وصلوا. كم ما بلة
(47)

 

 ثم هو يصور حاله في وحدته وانقطاعه من أحبابه فيقول: 

 فعالم تبقى نخلة يبست 

 والناا إن مروا بها جفلوا

 ال همسة منهم فتسمعها 

 ال  جة بالباب إن دخلوا 

 ال أين كنت هنا  يا ولدي 

إني بقيت عليك منشةل. 
(48)

 

فةيددداب األحبدددة يوجعددده حتدددي يشدددتاق إلدددى  دددجتهم واالنشدددةال علددديهم، ويدددرى الحيددداة    

 من بعدهم خالية من بهجتها ورونقها وحيويتها:

 ال موسم ال يتون أدركنا 

 وبه جرار ال يت تحتفل 

 ال وردة حمراء أقطفها 

لحبيبتي وأقول يا عسل. 
(49)

 

مكددان فعددالم البقدداء فيدده وحيدددا خلددت الحيدداة بفقدددان أحبابدده مددن كددل جمددال فددي هددذا ال   

 يعاني ألم الفقد، وكيف يبقى وحيدا وهم السند والدفء:

 وإما بقيت بال عصا  وال

 ثوب يقيك و اقت الحيل 

 فعالم ال تروي روايتهم 

وتقول إني سوف أرتحل. 
(50)

 

وأن أقسدددى ألدددوان الةربدددة هدددي تلدددك التدددي تنتهدددي بمدددوت الةريدددم بعيددددا عدددن داره    
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وموطنددده، وتنهدددي حلمددده فدددي العدددودة ولقددداء األحبددداب، وهدددذا مدددا يحددددثنا الشددداعر عنددده 

 وهو يرثي أخاه الذي مات يريبا 

 وما حسبت بأن نبقى بال وطن 

 وال قبور وال أهل وال سند

 وأن تطول مع األيام يربتنا 

 وأن ن ل  حايا ال لم لألبد

 فكم تحملت من قهر ومن ش ف 

 جلدوأنت أجلد في البلوى من ال

 وكلما برقت في الليل بارقة 

 رأيت خطونا شدت إلى وتد

 أقول يا بلدا  مت رفات أخي 

 هل تشعرين بقبر فيك منفرد

 قد مات فيك يريبا ال صريا له 

وكان أحمد مثل البلبل الةرد. 
(51)

 

بتلدددك البكائيدددة التدددي يرثدددي الشددداعر فيهدددا أخددداه يبدددين كيدددف كاندددت أنانيددده تتوجددده نحدددو     

لكدددن المطددداف قدددد انتهدددى بددده إلدددى المدددوت يريبدددا وال بدددواكي لددده؛ وهدددو  العدددودة للدددوطن،

 أمر يعج  لسان الشاعر عن المقال: 

 ماما أقول إما كانت قصائدنا 

 تبكي وال أحد يبكي على أحد 

 تفرق الشمل فاألبناء قد ن حوا 

 واألمهات كسيرات بال عضد

  اقت بنا األرر إال بع  يابسة 

 خلف البحار أرادتنا ولم نرد 

 ماما أقول لشعم صار مضطهدا 

فمن لشعم كسير القلم مضطهد. 
(52)

 

وهدددو يسدددير مدددع هدددذا الوجدددع فدددي الةربدددة يشددددو بقصدددائده الباكيدددة التدددي تبكدددي أبياتهدددا    

حدددين تنعددددم المواسددداة، وتمدددوت المشددداعر فدددال يبكدددي أحدددد علدددى أحدددد، وقدددد بلدددت بهدددم 

ألبنددداء عدددن اآلبددداء، واألمهدددات عدددن أبندددائهن، بدددل الشدددتات حدددد التمددد ق؛ فقدددد تفدددرق ا

ولف ددت المنددافي الجميددع إال بعدد  األمدداكن التدددي قبلددت بهددا، وهددي مددن السددوء بمكدددان 

وحددال يجعددل المنفددي ال يريددد الددذهاب إليهددا والمقامددة فيهددا، والشددعم علددى تلددك الحالددة 
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 يئن من القهر واال طهاد وال أحد يسمع شكواه أو يرحم أناته.

لوحددددة وألدددم الفقدددد يضددداف إليددده مدددرارات أخدددرى للمةتدددرب الفلسدددطيني وال فمدددرارة ا   

سددديما المقيمدددين بدددالمالج  والمخيمدددات؛ تلدددك األمددداكن التدددي تضدددم األجسددداد وتفدددر منهدددا 

القلدددوب؛ فا نسدددان فيهدددا حا دددر بجسدددمه يائدددم عنهدددا بقلبددده منفصدددم عنهدددا بوجدانددده 

مكددددن ألبتددددة تصددددور مشدددددود إلددددى وطندددده وهويتدددده وانتمائدددده وماكرتدددده المكانيددددة" فددددال ي

هويدددة مدددائ ة فدددي ييبدددة المكدددان، وال يتصدددور أن يئدددوب الطيدددر الندددافر أو السدددابح فدددي 

المنددافي دون أن نتصددور لددده وكددر يددأوي إليددده وماكددرة مكانيددة راسدددخة تسددتوعم أوبتددده 

وحضوره المستعاد الجديد" 
(53)

 

وهندددا يعددددي  الالجددد  مددددرارة مركبدددة ومعاندددداة دائمدددة وهددددم ِّ مت ايدددد؛ فيضدددداف إلددددى    

صددديد الوحددددة رصددديد مدددن القلدددق أحياندددا، ومدددن المذلدددة فدددي أحدددايين أخدددرى؛ فهدددا هدددو ر

الشددداعر يمثدددل لندددا حالدددة الالجددد  فدددي قصددديدته )لجدددوء( حدددين يصدددف لندددا حالددده وحدددال 

 انت اره ألحبائه أو حتى خبرا عنهم فيقول: 

 أنا منذ عام أو ي يد 

 تمتد كفي للوداع وال تريد 

 وأظل مرتبكا 

 لعل رسالة سقطت هنا

سهوا بصندوق البريد.  
(54)

  

وهددا هددو الشدداعر يصددور لونددا مددن الحيدداة فددي المنددافي حددين ينت ددر الالجدد  المعونددة    

التدددي تقددديم أوده مدددن يدددد خصدددومه أو مدددن يعددداونون خصدددومه، فيسدددطر لندددا الشددداعر فدددي 

ة قصيدة بعنون )إعانات( يقول فيها:   سخرية ُمرَّ

 يقول جاري لقد جاءت معونتنا 

 ا الفول والعدا ُفيها األري وفيه

 يدا عليك بأن تمضي لحضرتها 

 قبل الديو  وفي الطابور تنةرا

 هذي حقوقكم جاءت مقررة 

 ودعك ممن لةوا فيها ومن همسوا 

 كل الذين على أشكالكم وقفوا 

 وكلهم فرحوا فيها وما نبسوا

 وكلهم أسرعوا يبةون حصتهم 
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 وكلهم في مياه الذل منةم 

 نُفٌ  دع عنك ما قيل أننا أمة أُ 

 أو أنها عثرت في جريها الفراُ 

 ودع يمانا مضى وادفن منثره

ُا.  فالناا ُمف تَرٌا فيه ومفترِّ
(55)

 

هددا هددو الشدداعر يبدددأ بنددداء مددن جددار لدده ليلحددق بركددم الطددالبين للمعونددة قبددل ديددو      

الفجدددر لينةدددرا فدددي الطدددابور ليددددر  حصدددته مدددن الفدددول واألري والعددددا، وعليددده أن 

ير دددى ويفدددرح، فهدددذه هدددي حقدددوق أشدددكاله، فعليددده أن يعدددي  الواقدددع وينسدددى ما ددديه 

كددذلك وهددذا حددالهم فددي انت ددار  وأيددام ع تدده ومفدداخره ومددنثره، ألن دنيددا الواقددع ليسددت

 المعونة يصور ملك: 

 ن ل والشم  تشوينا على مهل

 حتى ندو ، وحتى يقرع الجرا 

 وحين يسقا منا واحد تعبا 

قالوا يمثل .. والتمثيل مقتب . 
(56)

 

يصددددف الشدددداعر تلددددك الحددددال المهينددددة مددددن االنت ددددار فددددي الشددددم  حتددددى يلحقهددددم     

ضددددربة شددددم  فدددد ن مددددويعي المعونددددة ال التعدددم، فدددد ن سددددقا مددددنهم أحددددد أو أصددديم ب

ين دددرون إليددده ن دددرة إشدددفاق، وإنمدددا يتهمونددده بالتمثيدددل، ثدددم هدددا هدددو يعدددود إلدددى التدددذكير 

 بحرمة الطابور ونسيان الما ي، فهذا هو الواقع الذي يعيشه المةترب.

 دع عنك هذا فللطابور حرمته 

 وان  الذي كان إن األم  مندرا 

 لو كنت في البلد األصلي صارية 

أنت في الةربة السوداء منطم . ف
(57)

 

وبهددددذا البيددددت الددددذي يكثددددف فيدددده الشدددداعر أحسدددداا الةربددددة ليخددددرج أشددددبه بالحكمددددة    

مصددورا مدددى معاندداة المةتددرب، ثددم هددو فددي  خددر القصدديدة يرسددل بيتددا  خددر ينبدد  عددن 

 قلقه فيقول:

 إني ألخشى بأن نبقى بال وطن 

ويشةل الناا هذا الفول والعدا.  
(58)

 

ثدددم هدددو يصدددور لوندددا مدددن القهدددر يعددداني منددده الالجددد ، ولدددي  أشدددد قهدددرا لدددنف  األب    
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مدددن عجددد ه عدددن تلبيدددة حاجدددة ولدددده وإدخدددال السدددرور عليددده فدددي يدددوم العيدددد، وهدددذا مدددا 

 سطره الشاعر في قصيدته )اعتذار الج  لولده صبيحة العيد( حين قال: 

 لو كنت أملك أن اشري لك الل ِّعبا

 العتبا وأمسح الدمع من عينيك و

 لو كنت أملك شيئا ما بخلت به 

 وال رأيتك يوم العيد مضطربا 

 إني ألخجل أن ألقا  منع ال 

عن الصةار وأن ألقا  مكتئبا. 
(59)

 

ولددي  هددذا الحددال الموصددوف فددي عيددد واحددد بددل هددو فددي أعيدداد متكددررة؛ فهددو فددي    

 المنفى يقتله الشوق والحنين إلى بلده فيقول في قصيدة )عيد  خر(: 

 لعيد َمرَّ ولم أرجع إلى بلدي ا

 ولم أقل لشقيقي طبت يا سندي 

 العيد َمرَّ ولم أوقد به حطبا 

ولم أويع به الحلوى على أحد. 
(60)

 

ففدددي هدددذا الحرمدددان يقضدددي الشددداعر عيددددا مدددن بعدددد عيدددد يدددئنل فدددي يربتددده، وينفطدددر    

 قلبه حنينا إلى بلده التي نأى عنه طويال فيقول: 

 ناجرنا بعدت عنها وقد جفت ح

 كأن يربتنا حبالن من مسد

 وكلما ُحلَّت  عقدة نهضت 

من عالم الةيم  الف من العُقد. 
(61)

 

فالمسدددافات تباعددددت، ومعوقدددات العدددودة تددد داد، والشدددوق يسدددتبد بددده إلدددى كدددل معدددالم    

 وطنه فيقول: 

     يا ييتون بلدتنا 

 لو كنت أفر  في أفيائه جسدي 

 لو كنت أسمع  يات معطرة

من مسجد الحي كي أروي بها كبدي. 
(62)

 

هدددذا الشدددوق المسدددافر فدددي شدددرايينه، وال مدددأ الممتدددد إلدددى بلدددده، ي يدددد مدددن معاناتددده      

ومواجددده، ولكندده يسددمع علددى البعددد نددداء بلددده وهددو يأتيدده مطمئنددا فاتحددا لدده طاقددة أمددل 
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 فيأتي الجواب منها: 

 قالت له ونداء الروح في فمها 

 األبد هون عليك فلن نشقى إلى 

 ال تيأسن ف ن   ناصرنا 

رب السموات لم يولد ولم يلد. 
(63)

 

وهكدددذا يخدددتم قصددديدته بدددذلك الشدددعاع الندددوراني مدددن األمدددل المسدددتمد مدددن قددددرة       

تعددالى القددادر علددى إنهدداء تلددك المعاندداة مددن الةربددة والتشددريد والشددتات والشددقاء، حتددى 

المسدددتمدة مدددن ملدددك الشدددعاع الندددوراني  إننددا لنكددداد نهتدددف معددده فدددي نهايدددة قصددديدته بثقتندددا

 بهتافه الذي ردده في نهاية قصيدته )اعتذار الج  لولده صبيحة العيد( حين قال:  

 البد يوما به نلقى أحبتنا 

 ويكشف   عنا الضر والنصبا 

 وسوف تةدو خوابي ال يت طافحة 

 ومن كروم الروابي نعصر العنبا 

 ويرجع الناا كل الناا صاهلةٌ 

خيولهم ويعود الحق منتصبا. 
(64)

 

 الخاتمة والنتائج

مدددن خدددالل تتبدددع شدددعرية المكدددان فدددي ديدددوان )ال تهددددموا البدددرج األخيدددر( للشددداعر    

 الفلسطيني محمود مفلح خلص البحث إلى النتائ  اآلتية: 

إن توظيدددف المكدددان فدددي الشدددعر يُعَددددل أحدددد الروافدددد التدددي تثدددري التجربدددة الشدددعرية  -1

ويندددى، كمدددا أنددده يسدددهم فدددي تكدددوين البنددداء الشدددعري ويضدددفي جمالياتددده فتددد داد رحابدددة 

فيشددددع بددددذلك وجدددددان المتلقددددي الددددذي يشددددار  الشدددداعر أحاسيسدددده ومكرياتدددده وتجاربدددده 

 الشعرية.

أكدددد البحدددث علدددى أن شدددعر محمدددود مفلدددح جددددير بالدراسدددة، وال سددديما الدراسدددات  -2

 خرى.التي تتعلق بالمكان وتوظيفه في شعره في سائر دواويينه األ

أكدددد البحدددث علدددى قددددرة الشددداعر محمدددود مفلدددح علدددى توظيدددف المكدددان فدددي البنددداء  -2

الشددعري؛ حيددث إن داللددة المكددان فددي شددعره لددم تكددن ترجمددة لفكددرة مهنيددة، بددل كانددت 

 تجربة إنسانية حيةٌ رحبة.

أكددددد البحددددث نجدددداح الشدددداعر فددددي توظيددددف المكددددان كرافددددد أساسددددي فددددي التكثيددددف  -3

 ى استدعاء أماكن الطفولة والةربة.الدرامي لقصائده وقدرته عل

أكددد البحدددث علددى قددددرة الشدداعر علدددى الوصددف ألدق تفاصددديل  المكددان ومدددا يدددرتبا   -4
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 به من مشاعر وجدانية لتلك األماكن التي تمثل خصوصية لدى الشاعر.

كشددددف البحددددث مددددن خددددالل التحليددددل للقصددددائد التددددي تشددددع بشددددعرية المكددددان فددددي  -5

قدددات شدددعرية متفجدددرة يمتلكهدددا الشددداعر مدددع لةدددة الطفولدددة والدددوطن والةربدددة عدددن طا

 سامية عبرت بصدق ووعي عن جماليات المكان الفلسطيني.   

أكدددد البحدددث علدددى ملمدددح هدددام مدددن مالمدددح شخصدددية الشددداعر وهدددو انتمائددده القدددوي  -6

لوطنددده وحبددده الشدددديد لددده، وألمددده لمدددا يلدددم بددده واسدددتعداده للددددفاع عنددده بدددالنف  والنفدددي  

 إليه.في سبيل تحريره والعودة 
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