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محمود درويش في مجموعاته
الشعرية األولى وقصائده األخيرة
كاظم جهاد
الراحل محمود درويش بحار الظلمات الفاصلة بني احلياة واملوت وعاد منها
مرتني َ
عبر الشاعر ّ
ّ

التاريخية
املرة الثالثة في إمكان اجتيازها بقلب أوهنته اخليبات
متوج ًا بالظفر .وعندما ّ
َّ
ّ
شك في ّ

وجوالته الغفيرة في مجاهل املعنى والكالم ،ذهب ملقابلة املوت بشجاعة وصحو نادرين.

وقرائها ،خال بضع االستثناءات ،أ ّنه بات ينقص دنيا
اكتشف جميع ك ّتاب
وبرحيله
َ
ّ
العربية ّ

يفسر العدد الهائل من كلمات الرثاء التي
العرب عنصر أساس .هذا ّ
الشعور بفقدان فادح هو ما ّ
بأن شيئ ًا من اإلسفاف قد
كنت أوافق بعض األصدقاء االعتقاد ّ
حظي بها الفقيد العزيز .ولئن ُ
َ

َ
أن م ْثل هذا اإلسفاف ميكن فهمه وقبوله
حصل في بعض املقاربات ،فأنا أحسب في األوان ذاته ّ
ندر أن حظي بها شاعر قبل درويش .بل قد أسمح لنفسي باالستغراب
محبة عالية َ
باعتباره ثمن ّ

شاعر وناقد من العراق يقيم في باريس
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العفوية عن ألم
من كون بعض األصدقاء واألدباء راحوا "يحاسبون" اآلخرين على تعبيراتهم
ّ

تقوله ما
تشوه صورة الفقيد وال ّ
الرثاء ما دامت ال ّ
الفقد .ينبغي في اعتقادي قبول جميع كلمات ّ
ٍ
ومحبيه ،سواء في حياته أو في مماته.
ألحد أن يحول بني شاعر
لم يقلْ  .ال
ّ
حتضرني هنا صفحة من كتاب "أسير عاشق" Un Captif amoureuxجلان جينيه Jean

املخيمات
العربية والذي يستعيد فيه الكاتب ذكريات إقامته في
 ، Genetالذي ترجم ُته إلى
ّ
ّ
السبعيني من القرن املنصرم .يسرد جينيه في هذه
الفلسطينية في األردن ولبنان في أوائل العقد
ّ
ّ
الفدائيني يتحلّق حول ياسر
الصفحة كيف رأى ذات يوم ،في أعقاب أيلول األسود ،حشد ًا من
ّ

املخيمات بلبنان .كان اجلميع يتدافعون باألكتاف ،والكلّ يسعى إلى مصافحة
عرفات في أحد ّ

آثر البقاء منعز ً
ال .لم يكن ليريد أن يحرم واحد ًا من
القائد ومحادثته .يقول جينيه إ ّنه،
شخصياًَ ،
ّ

فرصة
أفراد هذا اجلمع الذي كان يبدو واضح ًا ّ
أن الصدمة قد أصابته باالعتالل ،أقول يحرمه من ّ
ال ّتدواي من آالمه مبالمسة عرفات واالستماع إليه.

يجربها البعض للتدواي من هول
فلم ال نرى في ضخامة املراثي َّ
َ
املوجهة لدرويش محاولة ّ

الصدمة ،إن لم تكن صدمة فقدان درويش نفسه فعلى األقلّ  ،أو في األوان ذاته ،صدمة فقدان

واملعبر عنها.
الرامز إليها
بقوة نشيده
أشياء
ّ
أساسية استطاع هو أن يفرض نفسه ّ
ّ
ّ
الشعري باعتباره ّ
ضد التيار .لقد أشيع أو صار شبه ٍ
ثابت لدى كثيرين
سأجرب في هذه القراءة شيئ ًا من السباحة ّ ّ
ْ
ّ
أن أشعار درويش األولى ،خصوص ًا تلك املكتوبة قبل خروجه إلى املنافي ،تنضوي حتت لواء
ّ
الذاتية.
جتاوزها فيما َبعد إلى شعر هو أكثر انخراط ًا في جتربته
السياسي أو املناضل ،وأ ّنه
الشعر
َ
ّ
ّ

ثمة تطّ ور ًا منسجم ًا يخترق أطواره العديدة ،وأ ّنه منذ بداياته لم يسقط في فخاخ
أرى بالعكس ّ
أن ّ

شعر السياسة بقدر ما أفلح في تأسيس سياسة للشعر ال تتنازل عن شروط القصيدة قيد أمنلة.

("السفير")2008/8/15 ،
الفلسطيني حسن خضر في معرض رثائه للشاعر
لقد سر َد الكاتب
ّ
ّ
ِ
"عيونك شوكةٌ في القلب توجعني
تذكره لبعض أبيات درويش ،وبالذات األبيات القائلة:
أن ّ
كيف ّ

تعرض لها
يح،"...
الر ِ
َ
ساعده في الصمود أثناء جلسات التعذيب التي ّ
وأعبدها ،وأحميها من ّ
اإلسرائيلية في مقتبل شبابه.
هو في السجون
ّ

يتقدموا بشهادات مماثلة عن حلظات شكّ ل لهم فيها
أن
ال ّ
شك ّ
فلسطينيني عديدين ميكن أن ّ
ّ

أن شعر ًا
شعر درويش حصانة
والروح .وال ّ
شك أيض ًا ّ
معنوية ّ
ّ
وعزز فيهم إمكانات صمود اجلسد ّ
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القابلية على ترميم النفس وحتويلها إلى كتلة مقا ِومة يتجاوز بساطة الشعار واحلماسة
له مثل هذه
ّ

حتول االستجابة العاطفية أو االنفعال احملض إلى قرار وإرادة ووعي.
فنية عالية ّ
ويوظّ ف إمكانات ّ
السائدة في أشعار محمود األولى .وسيتم ّثل خيط
سأحاول هنا التو ّقف عند بعض هذه اإلمكانات ّ

ينبث في
إضافي من قراءتي هذه في التأشير على شعور بالعزلة ،ونوع من عدم الوثوق بالتاريخّ ،
ّ

بعض أشعاره األولى ليعود فيطغى في مجموعاته األخيرة.1

شعري
ِحجاج
ّ

ميكن اعتبار "أوراق الزيتون" ( )1964املجموعة التأسيسية احلقيقية لدرويش ما دام الشاعر

نفسه أهمل مجموعته األولى "عصافير بال أجنحة" الصادرة في  ،1960فحذفها من أعماله ولم
يسمح بإعادة طبعها ّ
قط .حتمل القصيدة األولى في "أوراق الزيتون" عنوان "إلى القارئ".

الوالدية ،أو مسقط رأسه ،عن حاجته إلى التواصل.
املنفي على أرضه
بادئ ذي بدء يعلن الشاعر
ّ
ّ
هويته ،كما يتم ّثلها هو ،وكما
تواصل يسمح له خصوص ًا برسم مالمحه
ّ
اخلاصة ،وحتديد بطاقة ّ
ترتسم في التاريخ ،ال كما يشاء لها اآلخرون.

األساسية لشعر درويش ،رافقته منذ
الهوية هذه تشكّ ل أحد احملاور
إن صياغة
ميكن القول ّ
ّ
ّ

وتطور ثقافة
بتحوالت التجربة
ّ
بداياته ح ّتى أشعاره األخيرة ،وا ّتخذت وجوه ًا عديدة ،واغتنت ّ

شعري
الظاهرية منطق
رغم بساطتها
ّ
ّ
الشاعر نفسه وممارسته لصناعة الكلمات .قصائد يحكمها َ
ِ
جاجي َ
محكم وعميق.
وح
ّ
ما هو "البروتوكول" أو منط "التعاقد" الذي يقيمه الشاعر مع قارئه في هذه الديباجة املوجزة
يحدد املتكلّم في
األول وبالنتيجة لعمله
لعمله
الشعري كلّه؟ بإيجاز ،ودفعة واحدةّ ،
ّ
ّ
الشعري ّ
القصيدة سماته الرئيسة ،أو عالماته الفارقة ،ويتواضع مع القارئ على النبرة التي ستطبع

نشيده.

ّهب" :هو بيان ّأول ال دوران فيه عن ازدواج مفروض
السود في قلبي وفي شفتي الل ْ
"الزنبقات ّ

اخلاص :قلبه ،أي عامله احلميم ،منحاز لألوراد ،أي للطبيعة
يضطلع به املتكلّم باعتباره شرطه
ّ

 1على امتداد هذا البحث ،سأكتفي باإلشارة إلى كلّ قصيدة بعنوانها وعنوان املجموعة املندرجة هي فيها ،مهم ً
ال اإلشارة إلى
لتعدد طبعات آثار محمود درويش الشعرية ،بني مجلّدات األعمال الكاملة واملجموعات
أرقام الصفحات ،وذلك نظر ًا ّ
املنفردة ،وأل ّنه ال يصعب على القارئ العثور على القصيدة باالهتداء بعنوانها وعنوان املجموعة املنطوية عليها.
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ِ
وا َ
البراني ،الذي
السود") .أما سلوكه
جلمال ّ
بعامة ،سوى إ ّنها أوراد مطبوعة باحلداد ("الزنبقات ّ
ّ

ميليه ظرف محفوف بالعدوان ،فيضفي عليه طبيعة غاضبة تفصح عنها مفردة "اللّهب".

وأن تكون الطبيعة الغاضبة مفروضة عليه فرضاً ،فهذا ما يفصح عنه البيتان التاليان عبر سؤالهما
ْ
أي ٍ
الغضب؟" .يليه على الفور فعل حتويل
غاب جئتِني /يا كلَّ صلبان
االحتجاجي" :من ّ
ْ
ّ
املجرحة ،أو املعوق بينها
إن الذات
وصافحت
"بايعت أحزاني
واضطالع:
غب"ّ .
ُ
ُ
والس ْ
التشرد ّ
َّ
ّ
إرادي يجعلها تعي ما
متر بفعل
وبني حضورها في العا َلم ،ح ّتى جتد سبيلها إلى
ّ
ّ
احلرية ،ينبغي أن ّ

بعدما كان مفروض ًا
تتكبده لتعمل على حتويله .هكذا يصبح احلزن موضوع "مبايعة" ،واختيارَ ،
ّ
ِ
طقس حفاوة واحتفال ("مصافحة").
عنصرين في
والسغب
بفعلِ عدوان .كما يصبح
َ
التشرد ّ
ّ

"غضب يدي،
بقوة:
بعد هذا يصير االنحياز للغضب
متقبلة وطبيعة ثانية َّ
ٌ
مشدد ًا عليها ّ
سجية َّ
ّ
غضب".
عصير من
غضب فمي ،ودماء أوردتي
ٌ
ْ
ٌ

في التعبير األخير ،يالحظ القارئ منذ اآلن قدرة ستتواتر األمثلة عليها في شعر درويش ،قدرة

واملشخصة في
املجردة
ّ
الفني ،مشفوعة بإمكانية عالية على مزاوجة األسماء والنعوت ّ
على التكرار ّ
واملجازي إلى مدى بعيد" :عصير من غضب".
التصويري
حيوي يدفع العمل
تصاهر
ّ
ّ
ّ

مبرم ًا
بهذا االعتناق للغضب يختتم أيض ًا املقطع األخير ،الذي
ّ
يتضمن تواضعاً ،أي ميثاق ًا َ

والقارئ مباشر ًة:
َ

الطر ْب /هذا عذابي ،ضربةٌ في الرمل طائشةٌ وأخرى
ترج م ّني
الهمس ،ال ُ
"يا قارئي ،ال ُ
َ
ترج َ

غضب".
غاضب ،وال ّنار ّأولها
السح ْب /حسبي بأ ّني
ٌ
في ُ
ْ

أو ً
واالنتصاري ،الذي يرافق بعض املبادرات
املتهور
ال اليقني
ّ
ما يبتعد عنه الشاعر هو ّ
ّ

أن هذا هو عنوان آخر قصيدة كتبها
االحتجاجية أو الغاضبة :كم ْثل "العب النرد" (وال ننسى ّ
ّ

علوها املأمول
الشاعر أو ظهرت للنور قبيل رحيله) ،يؤمن هو ّ
بأن ضرباته تطيش تار ًة وحت ّقق ّ
متكبد ًا كم ْثل صليب يعتليه الشاعر (أو املتكلّم في القصيدة) دون
طوراً .والغضب الذي كان َّ

معدل عنها ،ح ّتى ليستحيل في آخر القصيدة إلى قرار نافذ
اختيار ،صار هو يقترن به كضرورة ال ْ
وإلى صيغة وجود.

غضب") من تطريز أو تعويل على
وال يفوت القارئ ما في البيت األخير ("والنار ّأولها
ْ

حجاجية متواترة في شعر درويش
منطق البداهات ،ولغة املنطق .وفي هذا جند بيان ًا عن معاجلة
ّ
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أن للشعر عم ً
حو َر الفالسفة
خاص ًا به .يكفي أن ّ
معروف ّ
ال باملنطق ّ
نتذكر الشاكلة التي بها ّ

األرسطيني.
فن الشعر والبالغة
والن ّقاد العرب القدامى العاملون باألثر
فهم كلّ من ّ
اليوناني َ
ّ
ّ
أن أرسطو يتكلّم
"فن الشعر" وشرحه في كونهم حسبوا ّ
يكمن أحد أخطائهم اخلالّقة في ترجمة ّ

"الدرامية" .لقد عكسوا على الشعر ما كان هو
عن الشعر فيما كان كالمه معقود ًا على األعمال
ّ
التراجيدي.
املنطقية لكالم املسرح
احلجاجية أو
يقوله عن البنيات
ّ
ّ
ّ

أن الشعر يعمل
الفارابي ،وفي أثره قدامة بن جعفر ،وعبد القاهر
قرر
اجلرجانيّ ،
هكذا ّ
ّ
ّ

ِ
بحجاج مشابه حلجاج املناطقة (أهل املنطق) ،سوى أ ّنه حجاج مخصوص ال يسعى إلى نيل
الوجداني.
يتوخى نيل "تصديقه" ،أي تعاطفه
"قناعة" القارئ ،أي استجابته
العقلية ،بقدر ما ّ
ّ
ّ

البرهاني إلى
املادية بقدر ما يعمل بحقيقته هو .وفي حني يهدف املنطق
فالشعر ال يعمل باحلقيقة ّ
ّ
"التدليل" و"التعليل" ،يهدف هو إلى "التخييل"ُ .ي ِ
حدث "التعجيب"ُ ،فيري القارئ أو املتل ّقي
ويثير.
ويسحر ُ
في جوانب من الواقع املعيش نفسه أو في التجربة العارية مواطن حبلى مبا ُيدهش َ
يتقدم أيض ًا مبعرفة للواقع عميقة ومفاجئة.
وبقدر ما يطفح الشعر من هذه الناحية باإلثارة ،فهو ّ

كثيرة هي أمناط "التعجيب" و"ا ُملبا َدهة" التي نقابلها في مناذج الشعر الكبرى ،القدمية منها

الشعري حاضر في شعر سان-جون بيرس  Saint-John Perseورنيه شار
إن احلجاج
واجلديدةّ .
ّ
طرفي نقيض.
أن لغتيهما
 René Charمع ّ
ّ
الشعريتني على َ

شعرية عالية،
القوي ،الذي ستدعمه بالتدريج ثقافة
الشعري
وبدوره كان درويش ،بفضل حدسه
ّ
ّ
ّ

قضيته
أواليات احلجاج
ّ
الشعري هذهّ ،
وعما فيها من فائدة للتعبير عن ّ
ملتفت ًا منذ البداية إلى ضرورة ّ

اخلاصة من جهة أخرى .وهذا كلّه يعمل لديه بتساوق
الشعرية
اإلنسانية من جهة ،ولتحقيق نفاذ لغته
ّ
ّ
ّ

قوته من تعويله على
الشعري هذا
وتناغم وتكافل واطّ راد .وال داعي للتأكيد على أن منطقه
ّ
ّ
يستمد ّ

قوة املجازات ،تفضي ً
ال لها على الشعارات الباردة والتصريحات الباترة
ّ
الص َور ،ومن ارتكانه إلى ّ
والكالم ِ
والتقريري .وهذا كلّه ،ومنذ البداية ،ظلّ ُيبعد شعره عن أن يكون ال أكثر من شعر
اآلمر
ّ
املرحلي.
الفوري ،والتحميس
كفاحي ًا ويرافقه مبا يشبه الهتاف
نضالي ينشر برنامج ًا
ّ
ّ
ّ
ّ

فإن قصائده الالحقة
وكما أعرب الشاعر في القصيدة السابقة عن قدرة على التكرار
االرتقائيّ ،
ّ

في مجموعاته األولى التي كتبها داخل فلسطني ،سترينا قدرات متصاعدة في توظيف التكرار،
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"املوازنة" .ولفرط ما ت ّتسم به هذه املمارسات لديه من ُيسر وسالسة
وش ّتى أمناط البناء املتناغم أو
َ

طورها الشاعر دون
بأن األمر يتعلّق مبوهبة
يترسخ لدى قارئه ّ
ّ
وعدم افتعال ،فإن االعتقاد ّ
عفوية ّ

وتفن كما هو شائع لدى بعض الشعراء والك ّتاب .األسلوب ال األس َلبة؛
يحولها إلى حذلقة نُّ
أن ّ
والفصاحة الفطرية ،والذائقة املدربة ،ال التفاصح املهووس الناجت عن ِ
ٍ
إعمال للعقل.
فرط
ّ
َّ
شعرية ،أرى أنا فيه مسعى
إلى ما يح ّققه هذا التكرار واملوازنة والبناء السيمفوني من غايات
ّ

موجه بالطبع لبناء عا َلم متماسك ومليء يهبه الشاعر لذلك الذي
وجودي ًا أيضاً .فهذا ّ
الصنيع كلّه َّ
ّ

الفلسطيني املطرود من أرضه أو املصا َدرة حقوقه على أرضه نفسها،
يحسب نفسه بال عا َلم :أي
ّ
يتمخض انفصام عالقته باألرض ،وبتجربة العيش البسيط ،عن إحساس لديه
والذي غالب ًا ما ّ
نفسي رهيب.
بخواء
ّ

ومده بصورة عن نفسه وبحضور في العا َلم واللّغة والتاريخ ،هذه
ترميم دواخل
الفلسطيني ّ
ّ

اضطلع بها إلى جانب شعراء آخرين قالئل.
العطية الكبرى لشعر درويش (ولي إليها عودة)،
هي
َ
ّ

قصاصو فلسطني ،وعلى
اإلبداعية،
املهمة
ويجدر القول ّ
والكيانية ،التي كان ّ
إن هذه هي أيض ًا ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
وغسان كنفاني ،قد رسموها ألنفسهم قبل أن تشهد الرواية
رأسهم سميرة ّ
عزامّ ،
ّ

اجلذرية والشاملة.
والدتها
ّ

االرتقائي
التكرار
ّ

اللفظي وحده .بل هو تكرار
ليس التكرار في أشعار درويش األولى منحصر ًا باملستوى
ّ

مستدخل في بنية ،ويستند في الغالب إلى متواليات مرسومة ببراعة ،وإلى تقسيمات تتخ ّفى
َ

احلجاجية،
عفويتها على د ّقة عالية .وهذا التكرار يخدم ،من جهة ،في ترسيخ البنية املنطقية ،أو
ّ
ّ

موسيقي ًا وتشكيلي ًا باهراً .لنأخذ قصيدته
بناء
أو
اجلدلية ،لهذا الشعر ،ويهبه ،من جهة ثانيةً ،
ّ
ّ
األول على سلسلة من أفعال العسف:
الثانية ،وعنوانها "عن إنسان" .نقف في املقطع ّ

أنت قاتلْ ".
"وضعوا على فمه السالسلْ  /ربطوا يديه بصخرة املوتى وقالواَ :

إذن على األفعال الثالثة "وضعوا /ربطوا /قالوا" .والفعل الثالث ،فعل
يتمحور املقطع ْ

مادية ،ما دام ينطوي على مسخ
"القول" ،ال ّ
يقل عسف ًا عن الفعلني السابقني ،على كونهما أكثر ّ
الضحية أو نفي لها .بل لعلّ فعل "القول" هذا أعنف من سواه .على م ْثل هذا الثالوث
لهوية
ّ
ّ
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سارق //طردوه
أنت
"أخذوا طعامه واملالبس
ْ
ْ
والبيارق /ورموه في زنزانة املوتى وقالواَ :

الجئ".
أنت
ثم قالواَ :
ْ
من كلّ املرافئ /أخذوا حبيبته الصغيرة ّ

للضحية في
تتكرر جملة القول ،مع تنويع على الصفة املعطاة
ّ
باإلضافة إلى تكرار األفعالّ ،

األول
جدولية
مرة .وبقراءة املقاطع قراءة
تعامدية ،نقف على "سجلّني" أو مستويني اثننيّ :
ّ
ّ
كلّ ّ

مينحنا تشخيص ًا لطبيعة األفعال التي ميارسها الغزاة ،وهي جميع ًا أفعال تنكيل وسلب ومصادرة.
الفلسطينية" :قاتل"" ،سارق" أو "الجئ"،
بالضحية
يجرد لنا النعوت التي يلصقونها
والثاني ْ
ّ
ّ
ٍ
فساد للحجاج يأتي حجاج الشاعر ليفضحه.
متهد لنفيه ضمن تالعب باملنطق أو
نعوت ّ

األول من القصيدة ،وهي
يصورها النصف ّ
هي سلسلة من أفعال التقتيل والنفي واإلنكارّ ،

الضحية مع هذه األفعال وتقبل بها باعتبارها شرطها
الفلسطيني .يكفي أن تتماهى
تالحق
ّ
ّ

الضحية ،على ّامحائها ،وتهب مشروع نفيها
رده ح ّتى تصادق ،أي
املستح ّق أو العاجزة هي عن ّ
َ
ّ

الضحية شرفها اخلاص وح ّقها في احلياة عليها بالعكس أن تتماهى
مصداقية وتبريراً .كي تنال
ّ
ّ

عد اضطالعاً ،كما الحظنا في
مع غضبها املفروض عليها في البداية فرض ًا واملضط َلع به من َب ُ
القصيدة السابقة.

ُ
بقية القصيدة
هذه هي ّ
املهمة التي يريد الشاعر أن ْيعقد عليها أسس الكالم ،وهو ما تقوم به ّ

َ
املخاطب بعدما
الضحية بضمير
ويتوجه إلى
يتدخل الشاعر
على أكمل وجه .ففي األبيات الباقية ّ
ّ
ّ

تتحول
أهمية بالغة .بفضلها
الشخصية هذه لها
كان ُيخبر عنها بضمير الغائب .لعبة الضمائر
ّ
ّ
ّ
يزج بها في
معرضة للتشييء الناجم عن انتفاء وعيها مبأساتها .إ ّنه ّ
ّ
الضحية إلى كيان بعدما كانت َّ
اخلاص:
قدره
املشهد كطرف فاعل ُتناط به مسؤولية في صناعة َ
ّ

إن الليل زائلْ  /ال غرفة التوقيف باقيةٌ وال زرد السالسلْ  /نيرون
دامي العينني والك ّفني ّ
"يا َ
ٍ
جتف ستمأل الوادي سنابلْ ".
وحبوب
متت روما ،بعينها تقاتلْ /
سنبلة ّ
مات ولم ْ
ُ

مبقابل أفعال العنف والنفي املوصوفة في املقاطع السابقة ،يقف هذا املقطع بأبياته األربعة ليقلب

متعددة للكالم:
املعادلة
وليؤسس ملنطق صراع ومجابهة .على وجازته ،يوظّ ف املقطع مستويات ّ
ّ

ويرسخ ،كما سيفعل بصورة
ويتوسل بالتاريخ القدمي،
الطبيعي (الليل ال يدوم)،
يبدأ بالناموس
ّ
ّ
ّ

الروماني،
الفلسطيني فيه نفسه إلى جانب
متواترة في القادم من شعره ،منطق ًا كنائي ًا وتبادلي ًا يجد
ّ
ّ
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ثم
والهندي األحمر،
واإلسباني،
ّ
املتمردين في التاريخ القدمي واحلديثّ .
واليوناني ،وسواهم من ّ
ّ
ّ
االنتشاري بطبعه واملتوالد من ذاته .هذه املستويات متارس
يعود إلى س ّنة األرض وإلى منطق نباتها
ّ

ويفهرس عناصرها ،كاشف ًا
ليسميها ُ
في العادة أثرها على القارئ بعفوية ّ
تامة ميكن أن يأتي التحليل ّ
والتاريخي يجمع الشعور الواعي
اللغوي
ألن وعيه
عن براعة ميارسها الشاعر هو أيض ًا
بعفويةّ ،
ّ
ّ
ّ

حدسية تعمل بال اصطناع وال ع َنت.
للجماعة ،وال شعورها ،ويوظّ فهما في وحدات
ّ

هذه الغاية التي يرسمها الشاعر لنفسه ،واملتم ّثلة في تعبئة ٍ
كيان ،وإيقافه على إمكانات احلياة
ِ
ودية
تفسر وفرة أفعال األمر
املجردة من كلّ نبرة آمرة ،بل هي إيعازات ّ
والعمل عنده ،هي التي ّ
َّ
إيعازية ،مشبعة أحيان ًا باحلكمة،
لقرائه املباشرين ،أي عموم شعب فلسطني .نبرة
ّ
ّ
يوجهها الشاعر ّ

تذكرنا بأفعال اإليعاز
حكمة جديدة ومستندة إلى منطق
تعليلي وإرادة حف ٍز وتوعية .ومن هنا فهي ّ
ّ
مطولة شار التي كتبها في خنادق املقاومة أثناء احلرب العاملية
والتوعية وتعبئة اإلرادة التي تخترق ّ

الثانية" :صحائف هيبنوس" .Fueillets d’Hypnos

التوجيهية ،ال تأتي معزولة ،وال يطلقها الشاعر على عواهنها ،بل
اإليعازية ،أو
هذه األفعال
ّ
ّ

وشرعيتها .في قصيدة "أمل"،
قوتها
يؤسسها تأسيس ًا بأن ُيدخلها في مشهد
ّ
هو ّ
تستمد هي منه ّ
ّ
منطقي ًا
مؤسسة على ثالثة عناصر ميكن "ترجمتها"
من املجموعة نفسها ،نقف على متوالية
منطقية ّ
ّ
ّ

حتويلي أو بالغة
كما يأتي" :األمر احلاصل هو كذا ،فلتقوموا بكذا ،ليحصل كذا" .هو إذَن منطق
ّ

وقوة ،في تنويعات عديدة.
إقناعي
ّ
ة-شعرية ُيدخلها الشاعر ،لكي ُيكسبها مضاء ّ
ّ

أساسية للتكرار جند مناذج عديدة منها
"التربوي" ،إذا جاز القول ،تكمن وظيفة
البعد
ّ
في هذا ُ
ّ

ٍ
األول" :ما زال في
في القرآن ،وفي نصوص
استنهاض وتثوي ٍر وحتويلٍ عديدة .نقرأ في املقطع ّ

اإلرشادية
ردوا الذباب عن صحونكم /لتحفظوا العسلْ " .هذه البنية
بقية من العسلْ ّ /
ّ
صحونكم ّ

عناقد
ينوع عليها الشاعر في أربعة مقاطع متتالية ،كأن يكتب" :ما زال في كرومكم
ٌ
والتعليلية ّ
ّ
العنب".
لينضج
الكروم/
ردوا بنات آوى /يا حارسي
من
العنبّ /
َ
ْ
ْ
ْ

الصور واملشاهد أو املواقف
آلي ًا الب ّتة .فهو ال يكتفي بتغيير
ّ
َ
لكن التكرار عند درويش ليس ّ

أن القارئ قد هضم منطقه
املعروضة ّ
مرة ،بل نالحظ في نهاية القصيدة أ ّنه يبدو وقد تي ّقن من ّ
كل ّ

منطقية تأخذ بعناصر اخلطاب الثالثة املذكورة
جيداً .وعليه ،فبدل أن يختتم مبتوالية
ّ
التعليلي هضم ًا ّ
ّ
مقدمتها
األول منها ،كم ْثلِ َمن يحذف من مقولته
املنطقية ّ
أعاله ،يكتفي بالتأكيد على العنصر ّ
ّ
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الصغرى ونتيجتها" :ما َ
اللهب".
حطب /وقهو ٌة وحزمةٌ من
زال في موقدكم
ْ
ْ

مقومات ما برحت قائمة ،وبفضل الفقرات السابقة
ّ
يؤكد اخلطاب على جملة عناصر أو ّ

َ
املخاطب عارف ًا مبا عليه أن يفعل بها ،وكذلك مبا ميكن أن ينتج عن فعله .يكفي أن يقوم
بات

يعبر في خامتة القصيدة عن ثقة
هو به .وفي هذا اإلضمار أو احلذف بيان عن حنكة الشاعر الذي ّ
مبتل ّقيه وبقدرتهم على استخالص الدرس .هكذا ّيزجهم في فعلِ تفكي ٍر هو بداية لفعلِ حتويلٍ

ٍ
ذاتي.
أو
تأسيس ّ

أشرت إليه أعاله) أكثر ما
الشعري املخصوص الذي
املنطقية (مبعنى املنطق
ت ّتضح هذه البنية
ُ
ّ
ّ

الضحية،
ت ّتضح في الشعر الذي ينشد املخاطبة ،ويلتمس التحويل ،حتويل قارئ قابع في مقام
ّ

معدل عنه هو أن يعمل م ْثل هذا املنطق بخفاء ،وميارس
الذي يريد الشاعر إخراجه منه .الشرط ال ّ
ال ْ

وصور ،أي ،بإيجاز ،خطاب
أثره
فنية ،أي استعارات َ
ّ
بعفوية ،وأن تتضافر إليصاله عناصر ّ

التأسيسي من
خطابي .وهذا هو ما يحصل في أغلب شعر درويش في هذا الطور
شعري ال شعر
ّ
ّ
ّ
شعره ومن شعر فلسطني.

اليتها القصوى على متل ّقيه املباشرين ،يختار الشاعر مصادرها من
ولكي متارس
َ
الصور ّ
فع ّ

التاريخي :العسل املنحول
اليومي ،ويجذّ رها في أفقهم
حياتهم نفسها .يتل ّقفها من معيشهم
ّ
ّ
بالريح ،املوقد
املهدد بسارقي الكروم ،األطفال ّ
بجهد جهيد واحملفوظ بعناية ،العنب ّ
املهددين ّ

احملتاج إلى مزيد من احلطب وإلى إذكاء النار فيه ،أي ،إجما ً
ال ،كلّ ما هو كفيل بتأسيس جماعة
قراءه املباشرين ،وهم هنا شعب فلسطني ،ما دام يعمل
وصيانة حياةّ .
لكن الشعر يجتاز بالطبع ّ

لكل قارئ بأن يجد مكانه فيه.
كنائية أو
تبادلية تسمح ّ
مبقتضى ّ
ّ
قوة ّ

أي قارئ،
معينة ح ّتى يتيح للقارئّ ،
عبر بصدق وعمق وابتكار عن حالة ّ
مبجرد أن يكون الشاعر ّ
ّ

مكرس لتشخيص "حالة
إمكان أن يتماهى وهذه احلالة ويجد نفسه فيهاّ .
إن أغلب شعر درويش ّ

والروح.
حصار" طويلة يعيشها
الفلسطيني في الداخل واخلارج ،على مستوى ّ
كل من اجلسد ّ
ّ

الكوني ما يجعلها قابلة للتأثير فوراً ،ما
الرصيد
حالة كهذه ميكن أن يعيشها ّ
كل ٍّ
متلق ،ولها من ّ
ّ
واملوسيقية.
والتنوع
إن تضطلع بالتعبير عنها لغة ت ّتسم مبا يكفي من النفاذ واالنتظام
ّ
ّ

ميكن أن يستأنس القارئ بالبحث في أشعار درويش األولى هذه عن مختلف أشكال التكرار
الفني ،والتنويع على املتواليات الشعرية ،واال ّتساق الهندسي ،واملنطق ِ
جاجي والتعجيب.
احل
ّ
ّ
ّ
ّ
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بديهي
قرائه إلى معطى
أشكال
ْ
ضمنت لها أثرها الواسع ّ
وحولتها لدى متل ّقيه املباشرين وسائر ّ
ّ
الفلسطيني في هذا العصر.
مكونات الشعور
أهم ّ
وإلى واحد من ّ
ّ
تشكّ ل قصيدة "مطر ناعم في خريف بعيد" (مجموعة "العصافير متوت في اجلليل"،

 )1970مثا ً
وتشكيلية
وموسيقية
شعورية
ال فذّ ًا على التكرار الذي يضطلع لدى درويش بغايات
ّ
ّ
ّ

في ٍ
األول:
آن معاً .نقرأ في املقطع ّ
ٍ
عيد /ال تقولي أنا غيمةٌ في
زرقاء
زرقاء
والعصافير
بعيد/
ناعم في
ُ
واألرض ْ
خريف ْ
ُ
ُ
"مطر ٌ
ٌ
ُ
سقطت من زجاج القطار /غير منديل ّأمي وأسباب ٍ
موت
أريد /من بالدي التي
املطار /فأنا ال ْ
ْ
ْ

جديد".
ْ

وفي املقطع الثاني نقرأ:
ٍ
ٌ
ُ
برتقال
املغيب /وأنا
بيضاء والشمس ّبيار ٌة في
والشبابيك
غريب/
خريف
ناعم في
ُ
ْ
ْ
"مطر ٌ
ٌ
والعندليب /غير منديل ّأمي
أريد /من بالد السكاكني
ين من جسدي /وأنا ال ْ
تفر َ
ْ
ْ
سليب /فلماذا ّ
وأسباب ٍ
جديد".
موت
ْ
املعزوة لعناصر
الص َور
يلي هذا مقطعان ثالث ورابع ميارس فيهما الشاعر التنويعات نفسها على ّ
ّ

الفلسطيني ،وعالقة "أنا"
واإلنساني
الطبيعي
اخلريفي وأشياء أخرى من املشهد
محورية (املطر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

املتكرر الذي
واألم احلاضرة عبر منديلها ،وباملوت
اخلاصة ،وبالبالد ،واحلبيبة،
القصيدة مبحنتها
ّ
ّ
ّ
مرة،
أن التكرار مصحوب بالتنويع ّ
يريده بطل القصيدة جديد ًا باستمرار) .يالحظ القارئ ّ
كل ّ

تنويع يصيب األشياء والنعوت ،ليس فيها من ثابت سوى "مطر ناعم في خريف "...والعبارة
الشعرية "وأنا ال أريد /من بالدي التي /...غير منديل موتي وأسباب ٍ
جديد".
موت
ْ
ّ

ثم "غريب" فـ "حزين" ،فـ "بعيد" من جديد .والبيت القائل "والعصافير
اخلريف "بعيد" ّ

زرقاء زرقاء ،واألرض عيد" يخلي املجال في املقطع الثاني إلى" :والشبابيك بيضاء بيضاء
طني"،
املغيب" ،وفي الثالث إلى" :واملواعيد خضراء خضراء
والشمس ّبيار ٌة في
والشمس ْ
ْ
ُ
عيد".
الرابع يعاود الظهور البيت القائل" :والعصافير زرقاء زرقاء واألرض ْ
وفي ّ

تفرين
ومخاطبة احلبيبة" :ال تقولي أنا غيمةٌ في املطار" تصبح في املقطع الثاني" :فلماذا ّ

َ
رأيناك في مصرع الياسمني" ،وفي الرابع" :وتريدين
من جسدي" ،وفي الثالث" :ال تقولي

أن تعرفي وطني /والذي بيننا" .نعت البالد هو اآلخر يشمله التنويع" :بالدي التي سقطت من
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نسيت لهج َة الغائبني" و"بالدي
والعندليب"" ،بالدي التي
القطار"" ،بالد السكاكني
زجاج
ْ
ْ
ْ

املعبر عنه
األساسي ،إلى جانب املشهد
التي ذبح ْتني" .وعليه فالثابت
الطبيعي وفعل اإلرادة َّ
ّ
ّ

ينوع الشاعر على
اللغوية
بنفي يليه استثناء ("ال أريد ...غير") ،هو بنية القصيدة
ّ
واإليقاعيةّ ،
ّ
جمالية ُتكسب
مأسوي ،طالوة
وعفوية متنحان القصيدة ،على ما فيها من عمق
عناصرها ببراعة
ّ
ّ
ّ
أن من قوانني اإلبداع ا ُملفا ِرقة أن يضمن العمل ملتل ّقيه متعة،
القراءة قدر ًا من اإلمتاع كبيراً .ذلك ّ

وتطهيراً ،وتعجيباً ،ح ّتى في قلب تعبيره عن جتارب تضرب جذورها عميق ًا في تربة املأساة.

ترميم الكيان

خاص،
األساسيان لدرويش في استيالد معجم
الفنية ،يتم ّثل اإلجنازان
ّ
ّ
إلى هذه العناصر ّ

واملتطور ،وإدخال هذا املعجم
الفلسطيني الوليد
وواسع ،مبا فيه الكفاية ليشمل كامل جتربة الوعي
ّ
ّ
ِ
يكتف درويش باملفردات السائدة لدى شعراء احلماسة
ومتطورة هي األخرى .لم
في تراكيب دالّة
ّ
السياسي من
اجلاهلية واإلسالم ح ّتى سليمان العيسى واجلانب
أول شعراء
والهجاء
السياسي من ّ
ّ
ّ
ّ

الشعرية وترقيقها)،
شعر نزار ّقباني (الذي كان درويش يحترمه على مستوى "تطرية" العبارة
ّ
واألم،
واجلد ،واألب،
األساسية هي األرض،
صنع لشعره ولشعبه معجم ًا جديد ًا مفرداته
ّ
بل َ
ّ
ّ
فبيارات البرتقال فالياسمني
ْ
واإلخوة ،واحلبيبة ،وطبيعة فلسطني من األرض إلى الزيتونّ ،

فمكونات احلياة من مصنع وحقل ومدرسة ،وعناصر تاريخية وأسطورية وأدبية تذهب
فالزعتر،
ّ
العهدين القدمي واجلديد والقرآن إلى يوليسيس فروما فلوركا فجيفارا ،إلخ ،ومالمح واقع
من
َ

بالزنابق البيضاء" إلى ريتا العاشقة
اجلندي
جديد مفروض عليه ،من
اإلسرائيلي الذي "يحلم ّ
ّ
ّ

املدنية في دوائر االحتالل ،فالسجن فامللهى الذي يرقص
بندقية،
ّ
فسجل األحوال ّ
التي تفصله عنها ّ
فيه اآلخرون غير مكترثني مبأساته ،الخ..

اليومية،
الفلسطيني ،وحياته
هذه العناصر مستقاة جميعاً ،كما أسلفنا في قوله ،من واقع
ّ
ّ

القوة التي مت ّتع بها هذا الشعر والسرعة التي بها انتشر
الثقافي
وطبقات وعيه
والتاريخي ،ومن هنا ّ
ّ
ّ

امللموسية،
الشعري الواسع والشديد
أن تكوين هذا املعجم
القراء داخل فلسطني وخارجها .بيد ّ
ّ
ّ
بني ّ

ألن األمر ال ينحصر في
والذي تصادق عليه جتربة الشاعر ،واملجموع لم يكن بالطّ بع كافياًّ ،

احلساسية القدمية ،واملعاجلات املعهودة
شعري يظلّ محتكم ًا إلى
تطريز كلمات جديدة في نسيج
ّ
ّ
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للعواطف واإلدراكات.

ليفتح املعاجم من يشاء ،فهو لن يصنع
لكن هذا ال يعني شيئاً.
ّ
ِ
إن القواميس مليئة بالكلماتّ .

مجرات
بالضرورة شعراً ،وخصوص ًا شعر ًا كبيراً .املفردات في الشعر
احلقيقي أجرام سابحة في ّ
ّ

قاموسية .هكذا كان على درويش أن ُيدخل كلماته
مجرد عناصر
ّ
ّ
حي ،ال ّ
شعرية وعناصر من نظام ّ

عالئقي
يزج بها في نسق
شعري كامل ،أي في تركيب ف ّن ّي
"نحو"
ّ
ّ
اجلديدة في ْ
ووجودي ،وأن ّ
ّ
التأسيسية.
وصراعي ويشحنها بسل ِّم قيم جديدة .وهنا تبرز قيمة شعره
ّ
ّ
تعرضت التجربة الرائدة لشعراء فلسطني
لم يجد درويش في هذا االتجّ اه سوابق خطيرة .لقد ّ

األربعة السابقني له إلى الب ْتر بصورة بالغة القسوة :إبراهيم طوقان بدأ بسخرية صاحية من الغرب

جراء املرض
الوطنيني ،والعرب املزعومني،
صانع إسرائيل ،ومن القادة
ّ
ّ
ولكن وفاته املبكّ رة من ّ
في  1941حرمته من الذهاب أبعد .وعبد الرحيم محمود أنشأ حماسة عالية مدعومة بجزالة

ولكن سقوطه في ميدان املعركة في  1948وضع
الشعري،
مستقاة من أصفى مناهل التراث
ّ
ّ
مضطر ًا إلى االنتقال إلى
الكرمي (أبو سلمى) ألفى نفسه
شعرية باهرة .وعبد الكرمي
حد ًا لتجربة
ّ
ّ
ّ
ّ

يوجه لفلسطني أغاني حنني بالغة الر ّقة وهبته مكانة معتبرة في الشعر
املنفى
الدمشقي ،منه راح ّ
ّ

بالتأسيسية من حيث عالقتها بالشعر اجلديد الذي كان
لكن ال ميكن نعتها
الفلسطيني
بعامةْ ،
والعربي ّ
ّ
ّ
ّ

تأسيسية،
الفلسطينيون بحاجة إليه .من هنا كان على محمود درويش ومجايليه أن يعملوا بروح
ّ
ّ
ُ
العراقيان
وغربية ،يقف في طليعتها ،في حالة درويش،
عربية
ّ
ّ
وأن يلتفتوا إلى مصادر أخرى ّ

وأجنبية بقدر
عربية
والبياتي،
السياب
ّ
واإلسباني لوركا  ،Lorcaثالوث سيغتني مبصادر أخرى ّ
ّ
ّ
ّ
الشعرية.
يوسع الشاعر ثقافته
ّ
ما ّ

املهمة الرئيسة التي رسمها درويش لنفسه ولقصيدته :اختزال املسافة بني
على هذا النحو تتجلّى ّ

الفلسطيني ،وجتربة
الفلسطيني وبني نفسه ،وبينه وبني العا َلم ،وبينه وبني الفعل ،وأخير ًا بني الشعر
ّ
ّ
مهدد باملصادرة واالبتالع
نفسي
احلداثة .كان ينبغي بناء وطن
فعلي ّ
ّ
ووجودي على أنقاض وطن ّ
ّ

الفعلي ألبنائه ،وليس فحسب عودة
إن شرط عودة الوطن
ومبحو اسمه نفسه من لدن األعداءّ .
ّ

كياني ،وامتصاص
أبنائه إليه ،هو بناء هذا الوطن في الكلمات ،وحتويل الهشاشة النفسية إلى ثقل
ّ
ِ
يهدد كلّ شيء
هوية
وإمكانات غناء .إحداث تناغم جديد حيثما ّ
اإلحباط الشامل وحقنه بعناص ِر ّ

واالمحاء .صناعة حضور مستعاد مبواجهة ما يدعوه
على أرض الواقع بإشاعة النشاز والتفكّ ك
ّ
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يتلخص فيه
الفلسطيني الياس صنبر "صناعة الغياب" أو "تغييب
املؤرخ
الفلسطيني" ،الذي ّ
ّ
ّ
ّ

الصهيوني .من أبسط العالمات وأكثرها لصوق ًا باحلياة ،يستولد الشاعر مالمح
جوهر املشروع
ّ
ٍ
جديد" بتعبير رنيه شار.
"اإلنسان ا ُملعاد تأهيله من
أن الثورة ليست بحاجة إلى تخطيط وقيادة ٍ
وأيد حتمل السالح
منذ البداية
حدس درويش ّ
َ

مخيال منتعش بأحالم ،ومشحوذ بحساسية ،وممتلئ بتوق
فحسب ،بل كذلك ،وخصوصاً ،إلى ْ

إدراكية ،وإلى لغة .فجعل من شعره وسيلة لصناعة م ْثل
للحرية واجلمال ،وما إليهما من عناصر
ّ
الفلسطينية التي وجد فيها واجبه كشاعر .صنع درويش لنفسه
النفسية
ولعملية ترميم
هذا املخيال،
ّ
ّ
ّ

وللفلسطينيني ،وملن يتماهى معهم من العرب ،وسواهم ،ترنيمة شاسعة ،باملعنى الذي وهبه
ّ
جيل دولوز وفيليكس غواتاري للترنيمة  :ritournelleال أغنية بسيطة بل بيان ًا عن الوجود ،مثلما

سيجه بصوته أو جسده.
إميائي معينّ مجا َله
يسور بغنائه ،أو بنظام
اخلاصُ ،
ّ
يحدث لطائر أن ّ
وي ّ
ّ
ِ
وإنساني ًا
بأن مشروع ًا وطني ًا
لم
بصور الصمود والبطولة واملقاومة .كان عارف ًا ّ
يكتف درويش َ
ّ
شعري
حقيقي ،أو مشروع
شعري مقا ِوم
مكون ًا من احملاربني وحدهم ال يكفي لصنع مشروع
ّ
ّ
َّ
ّ

واألم واحلبيبة
صور األب
ّ
ومنوعة ،تقف على رأسها َ
وكفى .ولذا أدخل في املشهد وجوه ًا عديدة َّ

يومية طاحنة في ظلّ االحتالل
واإلنسان األعزل واملهاجر
ّ
واملتوحد الذي تسحقه عجالت حياة ّ

أو في أجواء التهجير.

وبياراتها وزيتونها
إلى هذه العناصر البشرية ،أضاف الشاعر األرض بتاللها وحقولها ّ

والسجن ووحدات مكانية أخرى أدخلها هي أيض ًا في عالقات وفي منطق
وقمحها ،واملدينة ّ

وإياه ويسكنه ،بباعث
صراعي وفي تاريخ .وإلى جانب اجلميع يقف وجه املغ ّني ،يتماهى الشاعر ّ
ّ

وشعرية ،بدل أن يختار صورة البطل التي كانت ستبدو لسواه ،أي
كيانية
من نزاهة
ّ
ّ
وجودية ود ّقة ّ
واملوضوعية ،أكثر مداراة خليالئه كفرد .وهو لم يقم بهذا التنويع من
أقل انهماكا منه بالد ّقة
لشاعر ّ
ّ

الشخصية
املتعددة ملأساته
أجل التنويع ،بل أل ّنه مسكون بالفعل بجميع هذه الوجوه .هي الوجوه
ّ
ّ

والوجودية .مبعاينته لها في قلب
الشعرية
صنع خارطته
والوطنية ،مبرافقته لها وبتصويره ّإياها َ
ّ
ّ
ّ
احلق ،التي سأحاول هنا اإلشارة إلى بعضها كما تتجلّى في
امتحانها
هو مالمحها ّ
ّ
رسم َ
اخلاص َ
أشعاره األولى هذه.
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الهوية
األرض ،ال ّتاريخ،
ّ

أو ً
ال صورة األرض .واألرض مأخوذة لديه دائم ًا بوجهيها االثنني املتكام َلني :واهبة
هناك ّ

فلسطيني"( 2مجموعة "حبيبتي تنهض من
"يوميات جرح
يتمخض عن حياة .نقرأ في
موت ّ
ّ
ّ
هداءِ /
وكواكب".
الصيف بقمح
متتص جلد ّ
تعد ّ
نومها )1970 ،مثالً" :هذه األرض التي ّ
ْ
الش ْ

األرض ِ
لكن الشاعر العامل بالبوح والتورية والتلميح
تعد بقمح وكواكب بفضل دم الشهداء نفسهّ ،
الشعري درجة من التك ّتم معقولة ،تبعده عن املباشرة ،وفي األوان
يحرص على أن مينح جدله
ّ

كل انغالق.
ذاته عن ّ

مجازية ،أو تبادالت
هذه القراءة لألرض تسمح بسلسلة من ال ّتماهيات ،وتتيح معاجلات
ّ

السابق مباشر ًة:
كنائية عديدة بني عاشق األرض وجسدها نفسه .كتب ّ
الشاعر في ّ
تتمة املقطع ّ
ّ
يحارب" .وفي مقطع آخر ،شهير بأبياته
جرح
ْ
وماء /وعلى أحضانها ٌ
"نحن في أحشائها ٌ
ملح ْ

البسيطة ،كتب درويش:

مسافر /إ ّنني العاشق واألرض حبيب ْة".
لست
"وطني ليس حقيب ْة /وأنا ُ
ْ

تأويلي ،أو
للشوق بسيطاً ،بل نراها خاضعة لعنف
لكن األرض ال تشكّ ل هنا مسرح ًا ّ
ّ
ّ

واحلق ،فلطاملا برع درويش في رصد االجتياح الذي
حتريفي ،وحملاولة دائبة ملصادرة تاريخها.
ّ
ّ

ميارسه اإلسرائيليون ال على األرض وحدها بل على تاريخ مواطنها نفسه .كتب في القصيدة
املذكورة:

رجمت حتى ال ّنخاع…".
مهجور ويافاُ /ت
"منزل األحباب
ْ
ٌ
وفي مقطع آخر أبعد:

ٌ
مشغول بتحليل احلجارة /إ ّنه يبحث عن عينيه في ردم األساطير لكي يثبت أ ّني/
"عالم اآلثار

حرف في سفر احلضارة".
ني لي ،ال
َ
الدرب ال عين َ
عابر في ّ
ٌ

السعي املضطرد لتحريف العالمات ،ال يفعل بطل القصيدة سوى أن يعرب عن
أمام هذا ّ

حبي أغ ّني".
انصهاره بطبيعة املكان" :وأنا أزرع أشجاري على مهلي وعن ّ

ضروري
 2القصيدة مهداة إلى فدوى طوقان ،وإن تكن بعض الطبعات ُتسقط اإلهداء ،وهو كما ال يخفى على قارئ األدب
ّ
الشعري.
لتحديد طبيعة "البالغ"
ّ
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الطبيعي ،أو االنغراس في األرض ،يرفعه درويش في قصائد عديدة في مواجهة
هذا االنتماء
ّ

قافوي" باملعنى الذي تكون فيه ال ّثقافة صناع ًة وتدويناً ،وبال ّتالي
"األرشيفي" ،أو "ال ّث
االنتماء
ّ
ّ
اإلسرائيليون على عناصر
بالشاكلة التي نعرف كيف ميارسها
معرضة لل ّتالعب والتزوير ّ
ّ
فهي ّ
الفلسطيني ،وكنوز أرض فلسطني.
ال ّتاريخ
ّ

غنائية عميقة له في "جواز سفر" ("حبيبتي تنهض من نومها") .تقوم
هذا كلّه جند معاجلة ّ

تضادات
الشاعر بينهما
القصيدة على تعارض
أساسي بني سجلّني ،أو الئحتني من العناصر ينسج ّ
ّ
ّ
ختامية ال غبار عليها،
وعالقات تنافر وجتاذب يدفعها جميعاً ،بكثير من احلذق ،إلى خالصة
ّ
يضم عناصر ال ّثقافة مبا هي اصطناع ،وتأطير وإرساء للحدود،
معدل عنها.
ّ
السجل ّ
وال ْ
األول ّ

يكرس
ومصادرة للكيان (جواز سفر ،مطار ،معارض صور ّ
للسياح ،إلخ ،).والسجلّ ال ّثاني ّ

الطبيعي لألرض وما عليها من كائنات وأشياء( :أغاني املطر ،حقول القمح ،األشجار،
االنتماء
ّ
الوديان ،العصافير ،املناديل ،العيون ،إلخ.).

قوي:
معرض لفعل إنكار ّ
املتكلّم في القصيدة َّ

فر /وكان جرحي عندهم معرضاً/
"لم يعرفوني في الظّ الل التيّ /
متتص لوني في جواز ّ
الس ْ

ور".
ٍ
لسائح يعشق َ
جمع ّ
الص ْ

الفعلية:
هويته
مؤسسات الغزو ،يدفع هو بعناصر ّ
أمام هذا اإلنكار من لدن ّ
ّ

جون /كلّ القبور البيض ،كلّ احلدو ْد /كلّ املناديل التي
الس ْ
"كلّ حقول القمح ،كلّ ّ
السفر".
حت ...كلّ
ْ
ّلو ْ
العيون /كانت معي لك ّنهم /قد أسقطوها من جواز ّ
"السجلّني"ّ ،مما يحمي عناصرهما من كلّ
أن "تسلّالت" ّ
يالحظ القارئ ّ
تظل ممكنة بني ّ

سجل العالمات
األول،
فالسجون ،مثالً ،تنتمي
ّ
منطقي ًا إلى السجلّ
ّ
فيّ :
ّ
تقسيم باتر أو ْ
حر ّ

السجن باعتباره مكانه األليف ،يستح ّقه
الغازية واملفروضة على بطل القصيدة فرضاً .لك ّنه يتب ّنى ّ

يسجل املفارقة ،مفارقة نفيه عن
هويته .وبعدما ّ
هو بعظمة نضاله ،ويجعل منه إحدى عالمات ّ
أرضه على أرضه ("عا ٍر من االسم من االنتماء /في ٍ
يقرر أ ّنه ،كم ْثلِ
تربة ّ
ربي ُتها باليدين")ّ ،
أشياء الطّ بيعة ،ليس بحاجة إلى تسمية" :ال تسألوا األشجار عن اسمها /ال تسألوا األشجار عن
اخلتامي:
الهوية ،يطرح الشاعر تقريره
ّأمها" .وباالستناد إلى هذا ال ّترسيخ ملفهوم مغاير ملنطق
ّ
ّ
فر".
"كل قلوب ال ّناس
ّ
جنسيتي /فل ُتسقطوا ع ّني جواز ّ
ّ
الس ْ
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قراءة األب

بي املتكلّم ،في بعض أشعار درويش هذه وبني األرض ،وكذلك بينه
بني الطّ فل ،أو ّ
الص ّ

يتوسط
الصراع الذي يل ّفه ويتحكّ م بتجربته
وبني وعيه لتاريخه ولعناصر ّ
اليومية العارية ،يقف أو ّ
ّ

األم في هذا العمل بحضور مماثل حلضور األب .هناك طبع ًا
عنصر
أساسي .إ ّنه األب .ال تتم ّتع ّ
ّ

("أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي وملسة أمي ،"...مجموعة
القصيدة-األغنية الشهيرة "إلى ّأمي"
ّ

الشاعر بنفسه في حوارات معه عديدة ،أشبه
"عاشق من فلسطني") .هذه القصيدة ،كما يروي ّ
كيانية مع ّأمه التي كانت قسوتها الناجمة عن قسوة الظّ روف توهمه بأ ّنها
ما تكون بقصيدة مصاحلة ّ
السجن يتي ّقن من أ ّنه
حتبه مبا فيه الكفايةّ ،
ثم جعلته عاطفتها املتد ّفقة لدى زيارتها له في ّ
لم تكن ّ
كان قد أساء قراءة مشاعرها نحوه.

تركت احلصان
حورية" (مجموعة "ملاذا
وهناك ،ضمن أشعاره األخيرة ،قصيدة "تعاليم
َ
ّ

الشاعر فيها من نصائح ّأمه معرفة في مواجهة املوت الذي بدأت ُن ُذره األولى
وحيداً؟")،
يستمد ّ
ّ

تتهدد قلبه .إ ّ
يظل أكثر حضور ًا وتواتر ًا في قصائد درويش .واألب هنا أبوان ،أو هو
أن األب ّ
ال ّ
ّ

أو ً
الشخصي ،هذا
ال ،األب
مثنوية تصنع في احلقيقة صورة األب
اثنان في واحد:
احلقيقي .هوّ ،
ّ
ّ
ّ
ٍ
يؤمن
مزي وال ّت
الر ّ
اريخي ،هذا الذي ّ
الذي جتمعه بابنه عالقة رأفة ساهرة وتكافلٍ حنون .وهو األب ّ
ّ
التاريخية ال تشوبه شائبة وال يح ّفه غموض .وبني
لهويته ،ومحنته
ثقافياً ،وإدراك ًا ّ
ّ
البنه استيراث ًا ّ

إشارات عديدة لألب في أشعار محمود األولى تنتصب قصيدته "أبي" ("عاشق من فلسطني")
كافلية التي جتمع األب واالبن.
أمنوذج ًا باهر ًا لتصوير هذه العالقة ال ّت ّ

الطبيعي الذي يحيلها إلى تاريخ كامل وإلى
ولقد برع محمود في إحالل هذه العالقة في إطارها
ّ

القمر /وانحنى يحضن ال ّتراب وصلّى/
ض طرف ًا عن
جغرافية
روحية كاملة .إ ّنه يبدأ بالقول" :غَ َّ
ّ
ْ
ٍ
إن عالقته
الر
ومنسيني ،بل ّ
لسماء بال مطر"ّ .
ّ
يغض األب طرف ًا عن القمر أل ّنه ليس من ّ
عباد الطّ بيعة ّ
حقيقي .لذا ينحني لل ّتراب ،ويصلّي
بالطّ بيعة قائمة على استكناه دائم ،وخبرة موروثة ،وإميان
ّ
تشح عليه باملطر ،أل ّنه ال يفقد األمل بربيعات قادمة كثيرة .هذا كلّه يراقبه
للسماء حتى عندما ّ
ّ

حية ،وعصارة فلسفة ،متليها معايشة دائمة لألرض واحلياة في
ّ
الصغير ويعرف أ ّنه خالصة جتربة ّ
األساسي الذي يختتم
ثم يأتي البيت
تواتر اجلدب واخلصب وانقالب اللّيالي
ّ
واأليام والفصولّ .
ّ

السفر".
املقطع ّ
األول كما سيختتم القصيدة" :و َنهاني عن ّ
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املغزوة أرضه إنمّ ا يكمن في مواصلة اإلقامة عليها ،إ ّ
ال إذا أبعده عنها فعل
إن خالص الكائن
ّ
ّ

ألن
طرد ،كما حصل لشطر واسع من شعب فلسطني .هجرة درويش نفسه كانت
اضطرارية ّ
ّ

والنضالي بلغت ،كما يعلم
الشعري
يتعرض لها بقدر ما راح يتصاعد جنمه
ّ
املضايقات التي بدأ ّ
ّ

إن هجرته نفسها لم تكن شبيهة مبن يهاجر سعي ًا
ثم ّ
اجلميع ،حدود ًا خانقة لصوته ولتجربتهّ .
في جتارة ،أو نشدان ًا لبحبوحة واستقرار ،بل كانت تعميق ًا الرتباطه بشعب فلسطني العامل في

املنافي على اختزال املسافة الفاصلة بني فلسطني وشعب فلسطني ،أي بني فلسطني ون ْفسها في
ال ّتحصيل األخير.

يدسها داخل القصيدة،
يكرر ّ
الشاعر ال ّتعبير عنه في أغنية ّ
الرفض ّ
للسفر ،وال ّنهي عنهّ ،
هذا ّ

يس ّفه فيها جتربة أوديس (يوليسيس) املسافر باملقارنة مع حياة أدويس ما قبل اإلبحار:

ٌ
"كان أوديس فارساً /كان في البيت أرغف ْةٌ /
مر ًة/
ونبيذ وأغطي ْة/
وخيول وأحذي ْة /وأبي قال ّ

فر".
ض طرف ًا عن
حني صلّى على
حجر /غُ َّ
القمر /واحذر البحر ّ
والس ْ
ْ
ْ

اريخي
الشاعر انغراس أبيه في األرض ،وفي الوعي ال ّت
يصور ّ
مبقابل مغامرة أوديس العاثرةّ ،
ّ
سلبي للعذاب بل عن
ميهد الستعادة لـ "س ْفر ّأيوب" تعرب ال عن قبول
للعالقة بها .وهذا كلّه ّ
ّ

مستمدة من األلم ،ألم يشكّ ل هو نفسه امتياز ًا للكائن مبا هو كائن:
حتويلية
خبرة
ّ
ّ

الدود
العذاب /:كان ّأيوب
زند ْه /في حوا ٍر مع
"فروى لي أبي ،وطأطأ َ
يشكر /خالق ّ
ْ
ُ
ٍ
دم".
فد ِع اجلرح
حابُ /خ ِل َق
صنمَ /
والس ْ
ُ
واأللم /وأع ّني على ال ّن ْ
ْ
اجلرح لي أنا /ال مليت وال ْ
ّ
طبيعي يشهد النغراس األب في
وهذا احلوار كلّه يدور ،كما أسلفنا في قوله ،وسط إطار
ّ

ذاكرة األرض ،فإذا هو أب راهن وقدمي في ٍ
آن معاً ،وإذا به يشكّ ل ،في جسده نفسه ،امتداد ًا

واملتجدد ذاته:
يتمم صنيعها اخلالّق
ّ
لألرضّ ،

مي ويخلق األشجاراِ /جلده يندف
يربي احلجارا /من قد ٍ
"أشعل البرق أودي ْة /كان فيها أبي ّ

األفق أغني ْة."...
الشجر /فبكى
ال ّندى /يده ُت ْورق
ُ
ْ

املدينة أو املعت َقل الكبير

استالبية نافية .مدينة يصبح
مبقابل األرض التي هي موضع انغراس وانتماء ،تقف املدينة بنية
ّ

91

وعالم يرقص هؤالء؟"
السماء؟/
َ
الرقص مناسب َة استبعاد" :يا شارع األضواء ما لون ّ
فيها ح ّتى ّ
إشكالي ًا في مدينة
احلب نفسه يصبح
("خواطر في شارع" ،مجموعة "عاشق من فلسطني")ّ .
ّ

الفلسطيني بامرأة من ساللة الغزاة عاجزة عن اخلروج عن
العاشق
كهذه ،خصوص ًا عندما يجمع
َ
ّ
توسعاته
كل املغ ّنني وريتا /بني ريتا وعيوني
انتمائها ذاك" :واملدين ْة/
كنست ّ
ْ
بندقية" .ضمن ّ
ّ

املغزوة وبابل وروما ويتم ّنى أن يراها
تار ًة بني مدينته
الكنائية
واملجازية العديدة ،يطابق ّ
ّ
ّ
الشاعر ّ
ّ

محررة مثلهما" :ففرعون مات /ونيرون مات /وكلّ السبايا ببابلَ
عادت إليها احلياة" ("صالة
ْ
ّ
بالديكتاتورية" :نامي!
أخيرة" ،مجموعة "عاشق من فلسطني") ،وطور ًا بينها وبني أثينا املبتالة
ّ

أحبيني" ،مجموعة
كالزيتون
هنا البوليس
منتشر ،هنا البوليس ّ
ٌ
ٌ
منتشر طليق ًا في أثينا" ("ريتاّ ...
"العصافير متوت في اجلليل")" .ح ّتى الكآبة صادرتها شرطة اليونان" ،نقرأ في القصيدة نفسها،

أساسية
عما سيدعوه درويش الحق ًا "تربية األمل" مبا هي مشغلة
كما نقرأ صورة أولى نافذة ّ
ّ

الشعب املصادرة منه أرضه:
مفروضة على ّ
ٍ
نخبي في أثينا /قمر ًا وأغنية ونؤوي ياسمينا".
"في كلّ أمسية ّ
الفعالة هذه ،ترتسم أيض ًا صورة ملدريد أو لألندلس ،ومن ورائهما يتماهى
ضمن لعبة ال ّتماهيات ّ
اخلفاء/
الطرقات /ويغ ّني في
املغ ّني ،ولوركا ،الشاعر القتيل" :عازف اجليتار في اللّيل يجوب
ْ
ْ
َ
دقات" ("لوركا" ،مجموعة "أوراق الزيتون".)1964 ،
الص ْ
يلم ّ
وبأشعارك يا لوركا ّ

والسجني الذي يعيد في
اإلنسان األعزل
ّ
مية غازيةّ ،
املتوحد الذي تزحف البتالعه آلة جه ّن ّ

املعتقل ابتكار أرضه وعالقاته وركائزه ،واملهاجر الذي يذهب في رحلة ال يعود منها إ ّ
ال ميتاً ،هذه

األساسي املتم ّثل في
الشعري إلى جانب البطل
هي الكائنات التي جعل منها درويش أبطال عامله
ّ
ّ
والفدائي .هكذا يرسم في إحدى قصائده املبكّ رة سيرة هي في احلقيقة بيان بليغ عن انتفاء
املقاتل
ّ

شجن /عن صاحبي
السيرة ،حياة صودرت منها إمكانات احلياة" :يحكون في بالدنا /يحكون في
ْ
ّ

الزيتون").
كفن" (قصيدة "وعاد في كفن" ،مجموعة "أوراق ّ
الذي مضى /وعا ْد في ْ

والتعبيرية التي يوظّ فها درويش.
ّغوية
ّ
السيرة هذا في الوسائل الل ّ
مرة أخرى ،يبرز انتفاء ّ
ّ

فأغلب أبيات القصيدة تبدأ بأداة نفي ،وبتراكم أدوات ال ّنفي هذه ترتسم ،رغم بساطة احملتوى،
املمض:
املروعة في تراكمها
ّ
املنفية ومن ا ُملصادرات ِّ
الئحة من مناسبات العيش ّ
ِ
"لم ِ
هر /... /لم يعرف الغزلْ /.../
يبك حتت شرفة
الساعات ّ
القمر /لم يوقف ّ
بالس ْ
ْ

92

جهاد :عزلة الشاهد
ألمه الوداع /ما قال لألحباب،
ولم يفكّ ر بالهوى كثيرا /ما قال حني زغردت خطاه خلف ْ
البابّ /

لألصحاب /:موعدنا غدا".

الفلسطينيني
في قصيدة أخرى" :رسالة من املنفى" ("أوراق الزيتون") ،يتب ّنى لغة الالّجئني
ّ

البياتي في قصيدته "امللجأ
في رسائلهم املبثوثة إلى أهاليهم عبر موجات األثير (وسبق أن استلهمها ّ
وبعد /أقول
"حتية وقبلة
الرائدة "أباريق ّ
ْ
مهشمة") .كتب درويشّ :
العشرون" في مجموعته ّ

الشعرية التي تسلّم ناصية الكالم لكائنات بسيطة مكتنزة مبأساتها
بخير" .هذه
ّ
للمذياع :قلْ أنا ْ

األول وذيوعه .فالكائنات البسيطة نفسها،
العالية هي أيض ًا من عوامل جناح شعر محمود درويش ّ

الوجودي نفسه.
الشعر بيان ًا عن اختبارهم
وقراء الشاعر أنفسهم طاملا وجدوا في هذا ّ
ّ
ّ

إيجابية ما دامت
الشاعر جتربة
السجن نفسه يصبح ضمن القراءة املفا ِرقة التي ُيخضعه إليها ّ
ّ
ّ

السياسي:
اإلدراكي للمعتقل
الكياني ،وعلى إنعاش العالم
قادرة على ال ّتحويل
ّ
ّ
ّ

عطر ،وطعم الطّ بيعة
علي هنا ...صار أحلى
"وح ّتى
القمرٌ /
وأكبر /ورائحة األرض ٌ
ْ
ْ
عزيز ّ

("السجن" ،مجموعة "عاشق من فلسطني").
سكّ ر".
ّ

وشكر هي القصيدة
إطراء
ٌ
ٌ

قوة األحداث ،ولك ّنها ليست "كرونولوجيا"
هي ،على وجه اإلجمال ،قصائد تهمني عليها ّ

تشرد وضياع وخيبة ومواجهة
أو متابعة
ظرفية لألحداث :الشعر هو نفسه َ
ّ
حدث ذاته .حكايات ّ
للموت وبورتريهات شهداء غفيرين ،غفل أو معروفني ،وإلى هذا كلّه حتقيق إمكان عودة تبدأ

بإعادة الكائن إلى ذاته ومصاحلته مع كينونته .في معرض رثائه للفقيد العزيز ،كتب الصديق
أن محمود درويش كان "شاعر رثاء بامتياز" (صحيفة "السفير"،
الشاعر
عباس بيضون ّ
اللبناني ّ
ّ

إن درويش كان "شاعر
 .)2008/8/11ومبعنى غير متعارض مع ما يذهب إليه بيضون ،أقول ّ
اجلذري للتعبير.
مديح" باملعنى
ّ

القيرواني مثالً ،كانوا يقسمون الشعر إلى فئتني
أن قدامى الن ّقاد العرب ،ابن رشيق
معروف ّ
ّ

إن الغزل هو
رئيستني :املديح والهجاء .فليس اإلطراء على خصال األحياء هو وحده املديح ،بل ّ

مديح َ
وحسن األماكن ،والرثاء مديح لألموات،
جلمال املرأة ،والوصف تقريظ لصفات الطبيعةُ ،
ال معكوس املديح ،بل هو أيض ًا مديح غير مباشر للخير وا َ
إن هو إ ّ
جلمال باإلبانة
والهجاء نفسه ْ
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أساسية ،والرثاء يدعونه "تقريظ
يخصون باملديح املوتى بصورة
عن تهافت نقيضهما.
الغربيون ّ
ّ
ّ

فرنسي معاصر
جنائزي"  .)éloge funèbreولقد جاء شاعر
احلرفي "تقريظ
املوتى" (بالتعبير
ّ
ّ
ّ

احلية ال البشر وحدهم،
فن املديح في الشعر
ُليعلي من ّ
ّ
ويعممه على الطبيعة وسائر الكائنات ّ

الرجال :إ ّنه سان-جون بيرس،
التمجيدي ماضي طفولته
وليتغمد بنبره
ّ
ّ
ّ
الشخصية وأفعال كبار ّ

التقريظية تنتشر على سائر
الفاعلية
لكن
الذي حتمل إحدى مجموعاته عنوان "مدائح" ّ ،Éloges
ّ
ّ
الشعري.
عمله
ّ

أن
محمود درويش بدوره كان شاعر مديح وثناء وشكر بامتياز .كتب هايدغر ّ Heidegger
وشكر" .فما مينع من أن نشمل مبقولته الشعر أيضاً ،والشعر منط من أمناط التفكير
"الفكر ِعرفان ُ

حي في احلياة ،وعلى إعالء شأن كلّ ما هو جميل ح ّتى
أساسي ،بقدرة عالية على متجيد كلّ ما هو ّ
ّ
التقليدي للتعبير،
في قلب الهشاشة .أمضى درويش جلّ حياته ينشئ مدائح .مدائح ال باملعنى
ّ

مجازية كأحمد
زمنية ،بل ألبطال منحهم أسماء
ْ
كأن تكون َّ
ّ
موجهة ألفراد ذوي سلطان أو وجاهة ّ

عربي ،كماجد أبو
إسرائيلي أو
حقيقيني سقطوا على مذبح النضال ،مغتالني برصاص
الزعتر ،أو
ّ
ّ
ّ

قوة نضالهم إلى مصاف األسطورة وأبطال "متواضعني"
شرار ّ
وعز الدين قلق؛ أبطال عظام رفعوا ّ

يستفزون املوت استفزاز ًا
بإنسانية رفيعة؛ أبطال "راشدين"
اليومي
يتجاوزون شرط االحتالل
ّ
ّ
ّ
الدرة).
وأبطال "صغار" ش ّقوا بطفولتهم املغتالة طريق ًا إلى البطولة
(محمد ّ
ّ

واملغيبني (كان مثااله
الرجال والنساء ،األرض وساكنيها ،الشعراء الغائبني
َ
َّ
مدح درويش ّ

وصور نفسه أمامها عاشق ًا مشبوب ًا ال غازي ًا
ومدح اللغة نفسها
والسياب)،
الروحيان هما لوركا
َ
َّ
ّ
ّ

وحي الذي يضيفه أبطاله الكثار
مخطوف ًا بأسطورته
ّ
الشخصية .وفي مدائحه كلّها كان البهاء ّ
الر ّ

األساسي .من هنا فأنا أعجب من الشاكلة التي أساء بها أحد الك ّتاب العرب
للوجود هو جاذبه
ّ

وصور
إن محمود ًا كان قد أصبح ب ِرم ًا بالورود
قراءة عنوان درويش الشهير "ورد أقلّ "
وكتب ّ
َ
َ
التفاؤل املفرطة وما إليها .لو كان الشاعر يقصد فع ً
ال املطالبة باإلقالل من أكاليل الورد لكانَ ،

يتفجع الشاعر على
جيد ًا َمبداخل اللّغة َ
ومخارجها ،سيكتب" :ورد ًا أقلّ " .بل إنمّ ا ّ
هو العارف ّ

أقل فأقلّ انتشار ًا وحضوراً ،وهنا أيض ًا تراه ميتدح ا َ
كون الورد ،أي ا َ
جلمال
بات ّ
بعامةَ ،
جلمال ّ
بأن يحزن لتضاؤله.
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أو ً
ال زمن
يشيران إلى فضائني ،إلى عالمَ ني اثنني ،أو إلى حالتني متعارضتني لعا َلم بذاته .هناك ّ

الطفولة املعيش ببراءة مطلقة ،وزمن الغزو اآلتي لتلويث فردوس الطفولة .قبل أن يعرف محمود
احلقيقي ،عاش املنفى على أرضه نفسها وعرف قسوته املطلقة .قبل أن تكون جتربته جتربة
املنفى
ّ

لوث ،وإلى مسافة
الطرد من الفردوس ،كانت هي جتربة َمن يرى إلى فردوسه
َ
املتوارث وهو ُي َّ
وجد ِك
جدي ّ
سيجهّ /
وكرم اللّوز ّ
متزايدة وهي تقوم بينه وبني مجاله األليف ("من أين جاؤوا ْ
ِ
ِ
والكبد؟"" ،سقفوط القمر" ،مجموعة "العصافير متوت في اجلليل").
باألشواك
قدمي من هو سائر عليه،
سحب من حتت َ
صارت اإلقامة حبلى باملنفى ،واألرض بساط ًا ُي َ

فإذا هو على األرض نفسها بال أرض .ينبغي التفكير طوي ً
ال وعميقاً ،واستنفار أقصى إمكانات

اللغوي للتعبير عن هذا الترحيل في قلب السكنى ،ما ال مينح عنه التعبير
والتضاد
الفكر املفارق
ّ
ّ
اخلي" إ ّ
جتريدية وفقيرة.
ال صورة مبتسرة،
الشائع "املنفى ّ
ّ
الد ّ

وذرع جميع
امللوث هذا في داخله طيلة حياته،
َ
بقي محمود يحمل صورة فردوس الطفولة َ

أن التلويث
متاهات العا َلم مدفوع ًا بأمل العودة إليه .وعندما عاد إليه بعد اتفاقية أوسلو ،وجد ّ

ثمة إمكان للكالم على
والعنف قد ذهبا فيه إلى أقصاهما ،ح ّتى لقد ّ
شك في أن يكون بقي ّ

فكأن املكان غادر مكانه.
فردوس،
ّ

سنيه األخيرة قد يكون خامره
كان في قصائده األولى يسخر من أوديس (يوليسيس) ،وفي ّ

االعتقاد بأ ّنه ما من عودة ممكنة .أو هي عودة مبتورة تنطوي على االختالط ا ُملريع والقدمي نفسه،
يخص شعب ًا
يخصه هو وحده ،بل
املتم ّثل في امتزاج اإلقامة والنفي .ومع ذلك،
ّ
ّ
وألن األمر ال ّ

كام ً
يتردد
بقوة النشيد
رهن هو وجوده
ال َ
ّ
الشعري ،فهو بقي ّ
الشخصي لشحذ استعداداته للوجود ّ
ّ

عمان ،هو الذي
على رام اللّه ،واختار مكان إقامته الثاني على قاب قوسني أو أدنى منها ،في ّ

استثنائياً.
سترحب به محاضر ًا وزائر ًا
ومؤسسات في العالم كثيرة
كانت جامعات
ّ
ّ
ّ

التاريخية
الشاهد في عزلته
ّ
ّ

اضطر
بندقية ،وعلى كونه
قلت ّ
سبق أن ُ
إن محموداً ،مع أ ّنه عاش شرط املقاتل ،وإن لم يرفع ّ
ّ
اليومية في بيروت املجتاحة في  ،1982وواجه املوت واحتفل بالنجاة منه
للتحوط في تن ّقالته
ّ
ّ

مرار ًا عديدة ،لم يضع نفسه ّ
محاوره ومغ ّني
يصور نفسه أخا البطل،
َ
قط في موضع البطل .بقي ّ
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الصدق والد ّقة اضطلع
مجده في مناسبات البطولة وكاتب رثائه في حالة موت البطل .مبنتهى ّ

اخلاص ،شرط احملفِّز على النضال ،أو صائغ النضال ،وخصوص ًا شرط الشاهد الذي
بشرطه
ّ

وحيد أغلب األحايني.
لكن الشاهد
يرى وينغمس بكامل وجدانه في ما يراه،
ٌ
ويشهدّ .
ويسجل َ
ّ
شاهد للشاهد" ،كتب باول تسيالن  Paul Celanفي عبارة شهيرة .هكذا كان درويش
"ال
َ

تاريخي .صارت عزلته
يلفى نفسه وحيد ًا في أعقاب كلّ انكسار كبير للقضية ،وفي أثر كلّ أفول
ّ

نهائي ًا
شاسعة غداة اتفاقية أوسلو ،وهي التي دفعته في دواوينه األخيرة إلى االضطالع اضطالع ًا ّ
اخلاص ،منه يطلّ على مأساة اجلميع.
الذاتي
ومبرم ًا بعالمَ ه
ّ
َ
ّ

بقية هذه املقالة لقراءة هذا التصاعد ،في أشعار درويش األخيرة ،للشجن
أكرس ّ
قبل أن ّ

أن هذا اإلحساس بالعزلة ،عزلة املغ ّني
الشخصي الشديد التقاطع والشجن
العام ،أشير إلى ّ
ّ
ّ

البيروتية ،وقصائده املكتوبة بعد
والشاهد ،كانت حاضرة في بعض أشعاره األولى وأشعاره
ّ

الفدائي كانا
أن فسحة األمل املتزايدة وتصاعد العمل
اخلروج الكبير إلى تونس
وأوروبا .ال ّ
شك ّ
ّ
ّ

والبيروتية يجعالن هذا اإلحساس بالوحدة وباالنقذاف خارج العالم محدود ًا
في األشعار األولى
ّ

بأبيات قليلة ،كهذه التي الحظناها في كالمه عن عزلته في مدينة يرقص سكّ انها على مقربة منه
لكن هناك في املجموعة نفسها قصيدة
("خواطر في شارع" ،مجموعة "عاشق من فلسطني")ّ .

حتمل عنوان "صالة أخيرة" ،تعرب بصورة مفاجئة عن إحساس املتكلّم بالعزلة وبكونه منذور ًا

أن األبيات
قصير /وأ ّني على األرض
أن عمري
سائح" .صحيح ّ
خيل لي ّ
لتجربة مبتورةُ :
ْ
"ي َّ
ْ

اآلخرين /خمير َة ّأيامنا
صنعت مع
جماعي" :أل ّني
معتبرة في جتربة تأسيس
ُ
ْ
اخلتامية متنحه مكانة َ
ّ
ّ

الرما ْد" ،إ ّ
أن القارئ تستوقفه في وسط القصيدة أبيات مثقلة
القادم ْة/
ال ّ
َ
وأخشاب مركبنا في بحار ّ

بيأس املتكلّم من أن يدرك في حياته اخلالص املنشود ،كما في قوله:
الفرح /وقوس
وأن أغاني
احلزين /وهذي
أن ِشعري
القصائد /ستصبح ذكرىّ /
خيل لي ّ
ْ
ْ
ُ
ْ
"ي َّ
سينشدها آخرون".
َ
قز ْحُ /
بدء مبجموعته "أعراس"
ويتواتر ال ّتعبير عن هذا الهاجس في أشعار درويش الالّحقةً ،

( .)1977جند هنا قصيدتني فيهما بيان وال أوضح عن هذا الشعور .ففي القصيدة الطويلة "أحمد
الزعتر نفسه ،البطل املتكلَّم
الزعتر" ،وهي من أشهر قصائد درويش ،تتالقى عزلتان ،عزلة أحمد ّ
ّ

عليه بضمير الغائب ،وعزلة املتكلّم نفسه ،أي املغ ّني .عن العزلة األولى كتب درويش:
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الرهين ْة /تركت شوارعها املدين ْة /وأتت إليه لتقتله" .وعن العزلة ال ّثانية ،عزلته
"أحمد اآلن ّ
ٍ
أحببت عاصم ًة
فرت الطّ رق البعيدة والقريبة /كلّما
مرت خطاي على
ُ
طريق ّ
هو نفسه ..." :كلّما ّ

فالتجأت إلى رصيف احللم واألشعار."...
رمتني باحلقيب ْة/
ُ

وداوية عن عزلة
الس
ّ
وفي قصيدة عنوانها "ستحمل عبء الفراشة" ،نقف على تعبير شديد ّ

الشعر نفسه:
متعددة املصادر يرينا محمود ،بنباهة عالية ،أ ّنها قد ال تكون مفصولة عن طبيعة ّ
ّ
بقوة غنائه إمكانات حتويل الواقع ليجد نفسه في خامتة املطاف عرض ًة لل ّنسيان،
ّ
فالشاعر ّ
يوسع ّ

ال بل للنكران:

َ
تسمي خصل َة القمح البال َد ،وزرق َة البحر البال َد،
"لنشيدك ا ّت ْ
نعم ّ
سعت عيون العاشقاتْ ،

َ
الدرب
ثم تنام
تسمي
َ
وحدك بني رائحة الظّ الل وقلبك املفقود في ّ
نعم ّ
سيدة من ال ّنسيان ّ
ْ
األرض ّ
ِ
شاعر يستخرج األزهار والبارود من بي َت ِ
والعمال
ني،
الطّ ويلْ  /.ستقول طالبةٌ  :وما نفع القصيدة؟
ّ
ٌ
الزهر والبارود في حرب ِ
ني .ما نفع القصيدة."...
مسحوقون حتت ّ
الشاعر
مارين ّ
ترسخ أكثر من سابقاتها عدد ًا من املهارات سيبرع بها ّ
ّ
أن هذه القصيدة ّ
نسجل ّ

التلقائية الذي
العروضي للكلمة) الشديد
أهمها ال ّتدوير (باملعنى
في مجموعاته الالّحقة ،ومن ّ
ّ
ّ
الداخلية التي تشكّ ل عناصر ٍ
وقف داخل ال ّنشيد ،ركائز
مينح نبرته امتداد ًا
ّ
َ
واستمرارية ،وال ّتقفية ّ ّ
الشعري من مخاطر ال ّتبعثر ،ومن ذلك التد ّفق املصطنع الذي كان البعض ،ومنهم
املد
بها يحتمي ّ
ّ
احلر.
الشاعرة نازك املالئكة ،قد أخذوه على بعض ممارسي ّ
ّ
الشعر ّ

ميجد ا َ
بالعدم لم تكن متليه مشاغل
كل طاقته
جلمال
ويكرس ّ
الشعرية لتطويع شعور َ
بقي درويش ّ
ّ
ّ

عبر عن يأسه في ومضات نادرة أشرنا إلى بعض منها،
ميتافزيقية بل انسداد األفق
التاريخيّ .
ّ
ّ
إن جتربة العودة شكّ لت
قلت ّ
ولكن مساحتها ستزداد في أشعاره التالية التفاقية أوسلوَ .
سبق أن ُ
ّ
الفلسطينيني العائدين اكتشاف ًا مرير ًا الستحالة العودة الكاملة
بالنسبة إلى درويش وجميع الكّ تاب
ّ

تلوث فردوس الطفولة.
والستمرار ّ

باحملررة إلى سجن كبير في الفضاء الطلق (طلق وفي األوان
املدعوة
العدو األراضي
حول
ّ
ّ
ّ
َّ

جحيمية اجلحيم .لم يعد صوت الشاعر
مسور) ،وجاءت حروب اإلخوة األعداء لتزيد من
ذاته َّ
ّ
مسموع ًا إ ّ
املتوحدين داخل اجلماعة مثله.
عشاق الشعر وسكّ ان مدائن األلم،
ال من لدن أمثالهّ ،
ّ

يتفن في اجتراح
فراح في مجموعاته األخيرة ،خصوص ًا في "كزهر اللوز أو أبعد" ( ،)2005نّ
َ
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فرص َجمال أو عناصر
صيغ شعرية لطرد أشباح َ
العدم الطاغي ،وإلنقاذ كلّ ما ميكن أن يهب احلياة َ
َ
َ
َ
للمخاطب في أولى قصائد املجموعة
بغيرك" ،هي نصيحته أو التماسه
إضافية" .فكّ ْر
تبري ٍر
ّ

َ
مخاطب قد يكون هو املتكلّم نفسه أو قارئه أو االثنني .وكما في مناسبات أخرى
املذكورة،
معنيي "املنفى"
سأعود إليها قبل االختتام ،يجد في جناته من املوت تبرير ًا كافي ًا للفرح ،مع ّ
أن َ

و"البيت" صارا مختلطني بال فكاك:

لك/
سريع يوقدون
نعم في البيت ،في الس ّتني من عم ٍر
الشمع ْ
ٍ
َ
"اآلنَ في املنفىْ ...

الطريق َ
الزحام...
فافرح بأقصى ما
ألن موت ًا طائش ًا ضلّ
استطعت من الهدوءَّ ،
َ
َ
إليك من فرط ّ
ْ
وأج َل ْك".
ّ

تعر ضه للنسيان نعمة
في قصيدة أخرى ،يحتفي الشاعر بالطبيعة العارية ،ويجد في ّ
مباركة:

َ
َ
كأسك فارغٌ
والشمس متأل نصفها
نصف
لست
وأنت مع اجلريدة
وحدكُ ،
جالس ،الَ ،
"مقهى َ
ُ
ٌ
ً
ِ
الثاني ...ومن خلف الزجاج َترى املشا َة املسرعني وال ُترى [إحدى صفات الغيب َ
تلكَ :ترى
وأنت مع اجلريدة").
حر ّأيها
املنسي...؟" ("مقهى َ
ولكن ال ُترى] كم َ
أنت ٌّ
ّ

أجلس،
والعدم إحداهما بالثانية ويأنس لوحدته" :في البيت
أو تراه ينسخ مقول َتي الوجود
َ
ُ

أحد" ("في البيت أجلس") .وفي قصيدة "ال أعرف الشخص
ال سعيد ًا ال حزيناً ،ال أنا أو ال ْ
ِ
ِ
ٍ
شخص غريب ويتساءل
جنازة
تشييع
موكب
يندس في
فن السخرية السوداء،
ِ
يجرب ّ
ّ
الغريب"ّ ،
ٌ
ٍ
كبير في
يؤجلها،
إن لم تكن اجلنازة جنازته هو،
ّ
إلهي ًا ّ
ألسباب عديد ْة /من بينها خطأ ٌ
"لكن امر ًا ما ّ

القصيد ْة" .هي جتربة مضنية وظافرة يخوضها شاعر املعاني الكبرى لتطويق كساد املعنى وانهياره
بالرواقية اختزا ً
فالرواقية تعمل على جتميل األلم والشاعر يريد
ال لها،
الكبير .جتربة سيشكّ ل نعتها
ّ
ّ

الذهاب إلى ما وراء األلم ،وإلى ما يقبع وراء انكسار العالمات ،في املنقلب اآلخر الذي يكون
فيه اخلواء امتالء ًا والعكس بالعكس.

محمود درويش أو انتصار احلياة

قوي ًا في ما كتبه درويش عن جتربته في مالقاة للموت.
لقوة احلياة جند شاهد ًا عليه ّ
هذا التمجيد ّ

كتبت ُبعيد رحيل الشاعر في كلمة نشر ْتها صحيفة
محاورة للموت هي انتصار للحياة ،كما
ُ
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"السفير" ( )2008/8/15أسمح لنفسي هنا باستعادة بضع فقرات منها أل ّنني أجد فيها خامتة

تصور الشاعر وتصويره لتجربة األقاصي هذه.
مناسبة ملا أذهب إليه بخصوص ّ

كتب الفقيد
العملية
في أعقاب خروجه من
اجلراحية الثانية التي ُأجريت لقلبه في َ 1998
ّ
ّ

"جدارية محمود درويش" ،التي صدرت في  .1999وق َُبيل خضوعه
العزيز قصيدته الكبرى
ّ

العربي" في الثالث من متوز/
نشر في "القدس
للعملية
اجلراحية الثالثة التي ستودي بحياته َ
ّ
ّ

الشعرية .كلتا
وصيته
يوليو املنصرم قصيدته الكبرى الثانية "العب ال ّنرد" ،التي ميكن اعتبارها
ّ
ّ

الشعري .ولئن كانت
اخلاص لإلبداع
القصيدتني تشكّ الن بيان ًا بليغ ًا عن فلسفته في احلياة وفهمه
ّ
ّ
األولى حتمل لهجة العائد من املوت والثانية تنطق بهواجس الذّ اهب إلى مقابلته ،فمع ذلك ال

يخفى على القارئ ما فيهما من انتصار للحياة ،باملع َنيني االثنني لل ّتعبير.

العربية عبر اإلضافة املباشرة ("انتصار
اللغوية ،التي ميكن أن تتح ّقق في
ثمة في بنية اإلضافة
ّ
ّ
ّ

حيوي بالغ ال ّثراء طاملا
ثمة لبس
بتوسل
ّ
ّ
احلياة") أو ّ
اجلار واملجرور ("انتصار للحياة") ،أقول ّ

واإلجنليزية ،عاشق للحياة وراحل مبكّ ر آخر هو الفيلسوف
الفرنسية
يحبذه ،عبر صيغتيه
ّ
ّ
كان ّ

أو ً
افتراضيني في ما يشبه خطاب ًا
فعليني أو
دريدا .إ ّنهّ ،
جاك ّ
ّ
ال ،انتصار الف ّنان ال على أعداء ّ

محبة احلياة
احترابياً ،بل هو انتصار للحياة مبعنى
التشيع لها ّ
ضد كلّ من يريد أن يلغي في الكائن ّ
ّ
ّ

احلية .وهو ،ثانياً ،انتصار للحياة مبعنى انتصارها هي نفسها على كلّ ما يناوئها
ّ
وقوة الفرح ّ

ويأتي الستئصالها بعمل مدروس ومنظَّ م أو بضربة مفاجئة.

قبل أن أطرح شواهد دالّة على هذا االنتصار للحياة في شعر درويش ،ح ّتى في املنقلبات

"اجلدارية"
يهمني أن أشير إلى ما يتخلّل
ّ
تصوره عائد ًا من املوت أو ذاهب ًا إليهّ ،
اخلطيرة التي ّ
تراجيدية إلى الوجود،
و"العب ال ّنرد" من قدرة طاغية على الفرح .فرح معهود في كلّ نظرة
ّ

واملركب ذاته ،وجع من أجل احلياة وتهليل
القوي
هذه النظرة التي ميتزج فيها ،داخل اإلحساس
َّ
ّ

اليونانية،
األملاني امتداداته في التراجيديا
أساسي يرينا الفيلسوف
نيتشوي
ظافر للحياة .درس
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلاهلي.
اإلنسانية ،مبا فيها شعرنا
وميكن أن نلمس له جذور ًا في جميع اآلداب
ّ
ّ

نحب احلياة إذا ما استطعنا إليها
من قبل ،في "ورد ّ
أقل" ،كتب محمود درويش" :ونحن ّ

سبيال" ،طارح ًا اعتناق احلياة كقرار صارم وفي األوان ذاته كمشروع أو احتمال .ذروة املأساة
الفعلي واإلخوة-األعداء)
(العدو
حتب احلياة عندما "يتلطّ ف" اآلخرون
هي هنا بال ريب :أن ّ
ّ
ّ
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ويدعون لك إمكان اعتناقها ولو للحظات .في بيت واحد ،في صيغة بسيطة يعجز عنها َمن
َ

الرغبة
ّ
يتوهمون في البساطة سهولة نافلة ونفي ًا للعمق ،يضع الشاعر جنب ًا إلى جنب خطاب ّ

وانتصاب العائق الذي يريد وأد كلّ رغبة.

الداللة على ما دعو ُته "اعتناق احلياة" .اعتناقها
في "العب ال ّنرد" جند تعابير أخرى شديدة ّ
شخصية صارمة ،منفتحة مع ذلك والعبة ،وذلك ح ّتى في
كم ْثل َمن يعتنق مبد ًأ عزيز ًا أو ديانة
ّ
يصور الفقيد الكبير احليا َة
اللحظات التي تبدو فيها احلياة وال أكثر هروب ًا ومت ّنعاً .بادئ ذي بدء ّ
الصاحي أمامه إ ّ
جزء من
ال أن يحسب اخلسارة ً
كمجازفة ورهان رابح-خاسر ال ميلك الوعي ّ

الغنيمة ،والغنيمة نفسها شطر ًا من اخلسران .كتب محمود:
قل قليالً".
" َأنا العب ال َن ْر ِدَ ،أربح حين ًا و َأخسر حيناً /أنا
مثلكمَ /أو َأ ُّ
ْ
ٍ
الفلسطيني،
الشاعر
بعد هذه البداية التي حتفر في اخلطاب نبرة
تهوين لألنا طاملا عمل به ّ
ّ

يسرد والدته نفسها باعتبارها عم ً
ّ
ويختط لنفسه مكان ًا في شجرة أنساب حتمل على
ال للصدفة،

ّ
وخط نهايته
لعمليات متوالية
عرضه
ّ
أحد فروعها املرض الفادح (عطب القلب املوروث الذي ّ
املبكّ رة على نحو فاجع):

ِ
ِ
لدت بال َز ّف ٍة وبال
كالر
لدت إلى جانب البئ ِر ّ
اهباتُ /و ُ
"و ُ
ْ
ُ
والشجرات الثالث الوحيدات ّ

فات/
يت باسمي ُم َصا َد َف ًة
ُ
وس ِّم ُ
والص ْ
وانتميت إلى عائل ْة /مصاد َفةًَ ،
قابل ْةُ /
وو ِرث ُْت مالمحها ّ
مراضها."...
و َأ َ

فرص ال ّنجاة غير املأمولة التي وهب ْته أن يبقى في احلياة.
بعد ذلك يسرد الشاعر سلسلة من َ

السخرية ا ُمل ّرة التي مينحها ّإياها الشاعر .في
فرص ينبغي أن نسردها في ّ
َ
تعددها الالّفت وبنبرة ّ

ثم انتبهت إلى
الرهيبة يوم كان في ّ
ّ
السابعة وأضاعته والدته ّ
سن ّ
أولها يقف ضياعه في ليلة ال ّنزوح ّ
غيابه ،وعادت تبحث عنه في الظالم:

ٍ
كنت َأ صغر من َه َد ٍ
نحلة تتنقل بني زهور
وأكبر من
عسكري /
ف
"جنوت مصادف ًة ُ :
ُ
ّ
َ
َ
اختفت من هناكُ /م َصادف ًة  ،أو هروب ًا من
ياج  /.../ومن حسن حظّ َي أن الذئاب
ْ
الس ْ
ّ

اجليش".

"كانت
سير:
تأخره عن باص
مقدر ًا ّ
يليه ّ
مدرسي كان َّ
ْ
لركابه ّ
الصغار أن يحصدهم حادث ْ
ّ
َ
ِ
املدرسي ْة" .تليه حادثة
تأخ ْر ُت عن رحلتي
احلي في حادث
الباص حيث َّ
ّ
مصادف ًة أن أكون أنا ّ

100

غرق وإنقاذ ِ
معجز:

جهاد :عزلة الشاهد

يدي".
آدمي /رأى املوج يصطادني
ور لي في ال ّنجاة من البح ِرَ ،أ ْنق ََذني
ُّ
ويشل ّْ
ٌ
"وال َد َ
نورس ّ

الصغار نفسه:
ثم ّ
تأخره عن موعد إقالع طائرة ستلقى مصير باص ّ
ّ
َ
َ
فتأخ ْر ُت
"كان ميكن أن تسقط الطائر ْة /بي صباحاً ،ومن حسن حظّ َي أ ّني َن ُؤوم الضحىَّ /
الساحر ْة".
عن موعد الطائر ْة /كان ميكن َأ َّال أرى ّ
الشام والقاهر ْة /وال متحف اللّوفر ،واملدن ّ
كنت َأبط َأ في
ثم جناته من رصاصات ق ّناص في إحدى حارات بيروت" :كان ميكن ،لو ُ
ّ
الساهر ْة" .وفي اخلتام ،التفاته في اللحظة املناسبة
املشيَ ،أن تقطع
البندقي ُة ظ ِّلي /عن األرزة ّ
ّ

اجلراحية الثانية:
عمليته
لتعب قلبه قُبيل إجراء
ّ
ّ

"ومن حسن ِّ
صد ُق موهبتي في اكتشاف
حظ َي َأ ّني أنام وحيداً /فأصغي إلي جسدي و ُأ ِّ
خيب
األلم /فأنادي الطبيب ،ق َُبيل الوفاة ،بعشر
ْ
دقائق /عشر دقائق تكفي ألحيا ُم َصا َد َف ًة و ُأ ِّ
ْ
العد ْم".
ظن َ
ّ
الساهر
أسباب ال ّنجاة هذه يحيلها الشاعر تار ًة إلى صدفة ُمحسنة ،وطور ًا إلى عناية اآلخر ّ

والعدم ،نقيض
وحسن إصغائه إلى إنذارات جسده.
َ
عليه دوماً ،وطور ًا آخر إلى نباهته هو نفسه ُ

الوجود كما يدلّ عليه اسمه ،هو ما يندحر بهذا اإلصرار العجيب للحياة على إنقاذ عاشقها
الضاحك ملناسبات اخلالص الذي يخطّ ه شاعر يعرف
ومغ ّنيها من مآزق عديدة .وفي هذا ال ّتعداد ّ

فن محمود درويش
أ ّنه ذاهب إلى مناورة مع املوت قد ال يعود منها تتجلّى أسرار عديدة من ّ
وري صبحي حديدي
الشعري .أسرار بها َ
الس ّ
ّ
عرف أن ميوقع قصيدته ،كما ذكر صديقي الناقد ّ
حرة" و"قصيدة
في إحدى دراساته عن شعر الفقيد ،ميوقعها خارج القسمة
ّ
الشكلية إلى "قصيدة ّ

تفعيلية (هكذا أدعو
حرة غير
حرة
نثر" ،أو (بقاموسي
ّ
ّ
تفعيلية وقصيدة ّ
الشخصي) إلى قصيدة ّ
ّ
التفعيلي
احلر غير
األبيات املنثورة على شاكلة املاغوط) .فلئن كان من النوابض
ّ
األساسية للشعر ّ
ّ
وحس النادرة َّ
املوظفة
اليومي،
ولقصيدة النثر اإلقالل من سطوة الغناء واستدخال لغة اخلطاب
ّ
ّ

واجد
الشعري عن
السرد
سردية احلكاية ،فإ ّنك َل ٌ
ّ
بذكاء ّ
ّ
يتميز ّ
وفن اإلضمار أو احلذف الذي به ّ
التجديدية في شعر درويش.
هذا وسواه من العناصر
ّ

انتصاري ًا ملناسبات
األساسي في تعداد ف ِرح أكثر منه
هكذا جتد قصيدة "العب ال ّنرد" مرتكزها
ّ
ّ

اخلاص وبها يجابه املوت القادم .يجابهه
يقدمها الشاعر باعتبارها إرثه
خالص سابقة عديدة ّ
ّ
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هو.
ويسجل بادئ ذي بدء إن لم أقل انتصاره عليه فعلى
ّ
ّ
عبره َ
األقل انتصار احلياة َ

مرة أخرى)
ّأما
"جدارية محمود درويش" ّ
ّ
فيوجهها منطق آخر .هي قصيدة ال ّناجي (ال ّنجاة ّ

الذي داس على أعتاب املوت البليلة الغامضة وعاد منها بوصف متنحه صيغة احلاضر (ما يدعوه

السرد") طراوة باهرة:
الفرنسيون ُ
"مضارع ّ
ّ
ِ
"ال شيء ُي ِ
العواطف .ال ُأ ِح ُّس بخ َّف ِة األشياء َأو
الزمانُ وال
وج ُعني على باب
ُ
القيامة .ال ّ
َ
ِ
ثِ َقلِ
أين مدين ُة املوتى؟ ( )...وكأ ّنني قد
الهواجس .لم َأجد َأحد ًا
أين "أيني" اآلنَ َ ،
ألسألَ :

مت قبلَ اآلن…".
ُّ
يتمخض لديه ،كما
عودنا عليه محمود في أغلب أشعارهّ ،
فإن تعداد فرص ال ّنجاة ال ّ
وكما ّ
ٍ
قرارات من أجل صيرورة قادمة:
لدى كثيرين ،عن إحساس بالظّ فر ،بل هو ميلي
َ
ُ
مرتني أو
يكررها ّ
يكررها بعد وصفه لتخوم املوت؛ ّ
"سأصير يوم ًا ما أريد" هي الالّزمة التي ّ

ثم ُي ْغنيها بضمير اجلمع" :سنكون يوم ًا ما نريد".
ثالث ًا ّ

ودي معه ،ودعوة إلى تعامل صريح يذهب فيها الشاعر بعيد ًا في
ثمة دعابة مع املوت ،حوار ّ
ّ

استخدام كلمات أليفة غايتها استئالف املوت أو حتقيق انعدائه بألفة الكلمات:
َ ِ
وصحتي ،لتكون
الربيع
أستعيد
موت ،حتى
" ...ويا َم ْو ُت
َ
انتظر ،يا ُ
ّ
صفاء ذ ْهني في ّ
ْ
ِ
فلتكن العالق ُة بيننا ُو ّد َّي ًة وصريحةً."...
صيد الظَّ ْب َي قرب ال ّنبع.
صياد ًا شريف ًا ال َي ُ
َّ

الشاعر الوحيدة في تطويع صالفة
نضارة القصيدة وما تستند إليه من ذخر
عدة ّ
أسطوري هما ّ
ّ
واحد يكفي ألهمس للفراشةِ :آه ،يا ُأختي،
نهر
رض قصيدتي
املوت:
"خضراءَ ،أ ُ
ٌ
ُ
ُ
خضراءٌ .
ِ
إلغواء األساطير القدمية بالبقاء" .وإذا كانت القصيدة خضراء ،فامتدادها
واحد يكفي
و َن ْه ٌر
ٌ
ِ
اخلضراء من َز َم ٍن إلى َز َم ٍن…".
جلجامش
األسطوري هو كذلك أيضاً" :سائرون على ُخطى
َ
ّ

الرواد ،بل
واحلق ،فطاملا وجد محمود في األسطورة ال مصدر ًا لألقنعة
ّ
ّ
البطولية كما في شعر ّ

ينبوع معرفة وحكمة:

أجنبية ،بدأت نعيها للشاعر بالتذكير بأ ّنه هو القائل" :هزم ُت َك يا
عربية ،ومن ورائها أكثر من صحيفة
ّ 3
ّ
إن أكثر من صحيفة ّ
أن "تاء" الفعل "هزم ْت َك" تشير في القصيدة
موت" (كذا) ،وفي هذا حتريف للبيت الذي نستشهد به هنا .يالحظ القارئ ّ
الساكن ،الذي يحيل إلى فاعل مختلف هو "الفنون"
املبني على
ّ
الضم بل إلى ضمير الغائب املؤ ّنث ّ
ال إلى ضمير املتكلّم ّ
ً
رغم ما ينطوي عليه ،أي اخلطأ ،من إساءة فهم
املوت
على
الشاعر
بانتصار
ا
جماعي
ا
إقرار
اعتباره
ينبغي
وما يتبعها .خطأ قد
ً
َ
ّ
الشخصية التي حتيل أعجوبة الظّ فر من املوت إلى احلياة نفسها ال إلى "أنا" املتكلّم.
لفلسفة درويش
ّ
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الر ِ
افدينِ .م َس َّل ُة
موت الفنونُ
جميعها  /.3هزم ْت َك يا ُ
"ه َز َم ْت َك يا ُ
َ
ُ
موت األغاني في بالد ّ
النقوش على حجارة ٍ
ِ
َ
كمائنك
وانتصرت ،وأ ْف َل َت من
معبد َه َز َم ْت َك
الفراعنة،
املصري ،مقبر ُة
ُ
ِّ
ْ

َ
تريد".
واصنع
فاصنع بنا،
اخللود/
بنفسك ما ُ
ُ
ْ
ْ

الشاعر ينسب إلى احلياة نفسها معجزة بقائه ،حياة يشكّ ل غموضها
هكذا يالحظ القارئ ّ
أن ّ
ِ
جدير ٌة بغموضها
لكن احلياة
اص ُر
نفسه إمكانَ ثراء" :و َأنا ا ُمل َس ِاف ُر داخلي /و َأنا املحُ َ َ
بالثنائياتَّ ،
َ
يتعمد االحتفاء بحياته ،فإ ّنه معرفته الوثيقة بنحو العبارة تسعفه
وبطائ ِر
ِّ
الدوري…" .وعندما ّ

التقليلية إلى حياته هو" :أنا َح َّب ُة القمح التي ماتت لكي َت ْخ َض َّر
على الفور وجتعله يضيف "ما"
ّ
ابي ًا (أشير إلى
ثانيةً .وفي موتي حيا ٌة ما…" .ولئن كان احتفاؤه بال ّنجاة ي ّتخذ هنا نبر ًا
وسي ّ
إجنيلي ًا ّ
ّ
صرت بذرة") ،فهو
"صرت مستقبالً،
حبة احلنطة وإلى بيت بدر:
ُ
ُ
مقولة املسيح املعروفة في ّ
نحو العبارة (صيغة املستقبل
مينحنا في أبيات أخرى توظيف ًا جديد ًا ألسطورة العنقاء يحميه أيض ًا ُ

يقينية ج ازمة:
التي تعني قرار ًا أو تعبير ًا عن رجاء) من كلّ
ّ

اقتربت من احلقيقة،
وأس ُّل من عدمي وجودي ،كلّما احترق اجلناحان
ُ
"سأصير يوم ًا طائراًُ ،

الرما ْد".
ُ
وانبعثت من ّ
ِ
"ه َي احليا ُة ُسيو َلةٌ  ،و َأنا أك ِّثفُ ها" ،كتب محمود في العمل نفسه .وكما كان عاشق ًا للحياة
متواضع ًا أمام احلياة ،فقد كان عاشق ًا للّغة متواضع ًا أمامها .لم يكن ّممن يتخايلون داخل اللّغة

كتب في "العب ال ّنرد":
على اللّغة ويزعمون انتصارهم عليها واغتناءها بهم ،بل لقد َ
ِ
"جدارية محمود درويش"" :وآث َْر ُت
غير امتثالي إليقاعها" .وفي
ّ
"ال َد ْو َر لي في القصيدة ُ
حلر بني ا ُمل ْفر ِ
الشعر نحو ال ّنثر…"
داتَ .س َت ْع ُث ُر ا ُألنثى على الذّ كَ ر ا ُمل ِ
الئم في ُج ُنوح ّ
َ
َ
الزواج ا ُ َّ
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