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دروي�ش ظاهرة �أخاذة. محمود 

ف�ِصعره ذو �صحر ي�صعب 

تف�صيره، �أو �ختز�له �إلى �لخطاب �لنقدي 

ل
َّ
�لمح�ش لفرط ما يتخطاه. فيه ت�صج

خ �لمحن، فيتحول 
َّ
�نك�صار�ت �صعب جريح وتوؤر

بقدر ما يحِبط فخ �لآمال �ل�صاذجة، وي�صطدم 

بال�صك �لذي يملي عليه بال هو�دة تغيير�ت 

�إيقاعية وفكرية متو�لية.

و�ختبار �ل�صك هذ� له عدة �أوجه. فلئن 

كانت �أ�صعار دروي�ش في تطور م�صتمر، �إّل �إن 

�ل�صك �لذي ي�صكنها متحرك بدوره، منقلب �إلى 

�صده �أحيانًا. هو �أوًل �صك يتكبده �ل�صاعر، ذلك 

�ل�صك �لآتي من �لآَخر، و�لمتمثل في �إنكاره 

�لعتباطي للفل�صطيني. تنت�صب �لق�صيدة 

�أمامه كمتر��ش، مقاِومًة و''ملتزمة'' )مزدوجات 

تبدو �صرورية لما نعرفه عن رف�ش دروي�ش 

هذه �لت�صمية(، و�إز�ء هذ� �لجرح �لفاغر �لمتاأتي 

من فقد�ن �لأر�ش تقف �أولى �لأ�صعار، �أ�صعار 

يمليها يقين بديهي ون�صال ب�صيط �لمعالم 

غنائي �لتعبير. كان �نثيال �لأنا�صيد مدموغًا 

بمقاومة �لبد�يات، ونابعًا من �صرورة �أولية، 

لكن لفل�صطين زمنًا �صيا�صيًا متع�صر�ً ما برح 

يح�صي �لندوب. و�إذ طال �أمد �نتظارها، فاإن 

�ل�صك في حا�صرها و�آتيها ��صت�صرى في نفو�ش 

�أبنائها و��صتقر. فاإذ� بيقين �لبد�يات �لذي ل 

يتزعزع يف�صح �لمجال لمرحلة �ل�صك، و�إذ� 

بانعد�م �ليقين �ل�صيا�صي يغّذي بالغة �ل�صك 

�لتي �صتجتاح �لق�صيدة في زمن �لخيبات 

�لوطنية و�لفردية. هكذ� تاأتي �أ�صعار �لطور 

ر عن �نق�صاع �لوهم في �آونة 
ّ
�لثاني لتعب

رميا �سليمان*

�سعرية الو�سل لدى حممود دروي�ش

فل�صطين ب�صيطة، ب�صيطة

محمود دروي�ش1

�لآمال  فر�صدت  عقود،  مر  على  �لفل�صطيني  �لوجع  دروي�ش  محمود  ق�صائد  دت 
ّ
ج�ص

متعرجة  �صعرية  ذ�كرة  �لمتعاقبة  وكبو�ته  �لحلم  �صولة  من  و�صاغت  و�لخيبات، 

�أح�صت �لهز�ئم و�حدة تلو �أُخرى، ولملمت �لجرح في قالب �صعري متحول.

* �أكاديمية لبنانية.
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نفهمه ل باعتباره دعوة �إلى مقاومة منِقذة 

فح�صب، بل باعتباره يحيل على تعبير ''�لموت 

�ل�صغير'' �لذي يكّني عن �لذروة �لجن�صية، هذ� 

�ل�صر�ع �لنهائي بين �إيرو�ش وتاناتو�ش. بيد 

�أن �ل�صطر�ب يطال �لعنفو�ن �لجن�صي �أي�صًا. 

ففي بد�ية �لق�صيدة لم تكن �لخ�صوبة قد 

وهنت بعد، وكانت زوجة �لمقاتل حاماًل 

ت�صاأله: ''�أين �أُهديك طفلَك؟'' بينما �صتظل 

. فكيف 
ّ

�لعرو�ش �ل�صابة عذر�ء ل ُتم�ش

للمقاومة �أن ت�صتمر وقد بد�أت تخ�صر �أبرز 

رهاناتها، بما فيها �صيا�صة �لمقاومة 

بالإنجاب؟ هذ� �لرهان �لأ�صا�صي للمقاومة 

�لفل�صطينية، �لمتمثل في غز�رة �لولد�ت، غد� 

ه�ّصًا ومهدد�ً هو �لآخر. حتى �لمفردة ''فتى''، 

دعى بها �لعري�ش �ل�صاب، و�لتي تحيل 
ُ
�لتي ي

ي �لب�صالة 
َ
في �لموروث �لعربي �إلى مفهوم

رمى به على نحو 
ُ
و�لفحولة، تغدو لقبًا هازئًا ي

ط في ممار�صة 
َ
�صاخر في وجه رجل محب

فحولته، �أخ�صته �أعباء �لتاريخ �لمنّك�ش. 

تتر�كم �لإخفاقات، وبعد �أن يطال �لعطل 

�لهوية، يتخذ �صكاًل جن�صيًا، ثم فكريًا وبالغيًا.

ت�صهد على ذلك كلمات ''�لأديب''، هذه 

�ل�صورة �لباهتة لل�صاعر �لنبي �لذي ل ي�صكل 

نا �صاقٌط ل 
ُ
م

ّ
ح: ''مخي

ّ
 �صوؤم. ي�صر

َ
يقينه �إّل نذير

محالَة.'' �لإفال�ش �أيديولوجي �أي�صًا، و�لأديب ل 

يحمل غير كالم �أجوف تعززه بالغة مّدعية. 

ب�صيء من �لتهريج يردد: ''ل محالَة''، وهو 

بطله �ل�صتخد�م �لنا�صز 
ُ
تعبير متهكم بامتياز، ي

ل�صيغة �لنفي �لمطلق في �صياق هذ� �ل�صك 

�لمعمم. لي�ش هذ� �لأديب مثاًل لفن �لخطابة 

ول ل�صفاء �لب�صيرة. �إن عهد �لن�صالية �لظافرة 

و�ليقين �لأيديولوجي وّلى و�نق�صى.

بيد �أن �ل�صك �صعري �أي�صًا، وهو يلقى على 

�صعيد �ل�صكل تعبيره في �لنت�صاب غير 

�لمنفى �لمتجدد. نجد على هذ� مثاًل في 

ق�صيدة ''مطار �أثينا''،2 وهي ق�صيدة وجيزة 

كتبها دروي�ش في �صنة 1986، تكثِّف في 

 م�صير.
َ
�صطور معدودة مجاز�ِت ق�صية وتدهور

1 ــ ''مطار اأثينا'' )1986(: التفّتت 

واختبار ال�سك

ُكتبت هذه �لق�صيدة بعد �أعو�م من 

�لجتياح �لإ�صر�ئيلي للبنان وخروج 

�لفل�صطينيين عن طريق �لبحر. �صخو�ش 

�لق�صيدة مقذوف بهم في مطار له �صمات 

دهم �نتظار �فتر�قهم �لمعلن، 
ّ

�أوقيانو�ش. يوح

و�لموؤجل من دون �نقطاع. ي�صاألهم موظفو 

�لجمارك: ''من �أين جئتم؟'' فيجيبون: ''من 

�لبحر''. ي�صاألونهم: ''�إلى �أين تم�صون؟'' 

فيجيبون: ''�إلى �لبحر''. هذ� �لكالم �لماأ�صوي 

ر عن حالة �لقلق �لعام، ويلخ�ش �ختبار 
ّ
يعب

�ل�صك. في تنافذ �لأ�صد�د هذ� يتز�من �لرحيل 

و�لو�صول، ويختلط �لخروج و�لدخول. وفي 

�لو�قع، فاإن �لفل�صطيني يعالج ماأ�صاته ب�صيء 

من �ل�صخرية، كهذ� �لعري�ش �لذي �ألفى نف�صه 

مح�صور�ً مع عرو�صه في �لمطار، و�لذي 

يت�صاءل: ''�أين �أف�ّش بكارتها؟'' �إن فيه حاجة 

�إلى �لتبادل �لإيرو�صي، �إلى هذه �لأحالم 

�لب�صيطة �لتي يتكلم عليها محمود دروي�ش:

�لحد،  هذ�  �إلى  عًا 
ّ
طي �لبحر  يكن  لم  ل، 

ولكن ل وظيفة لالأحالم �لكبيرة، �أ�صاًل، 

لن�صياب  �لمالئم  �لمناخ  توفير  �صوى 

�لأحالم �ل�صغيرة للعادي فينا...3

على هذه �ل�صاكلة يجب �أن نفهم �أي�صًا ما 

تقوله �لق�صيدة: ''يموتون من �أجل �أّل يموتو�''. 
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رو�ش �لكال�صيكية، فهي ل تز�ل منتَظرة 
َ
�لع

رجاأة فقط �إلى 
ُ
على �لرغم من كل �صيء. �إنها م

حين، وهي معّلقة كما لو �أنها تخ�صع لتجربة 

�صك منهجي. فالآ�صرة �لتي تربطها بالتر�ث 

ممطوطة قلياًل، لكنها لي�صت منف�صمة، وهذ� 

ما �أدعوه هنا ''�صعرية �لو�صل''، �أي هذه 

�لملكة �لتي تتمتع بها �لق�صيدة في �إعادة 

ن�صج �لعرى �لتاريخية بطرق �أدبية. �إن �صعرية 

�لو�صل تنت�صب في �أ�صعار محمود دروي�ش 

�لأخيرة في وجه �لنف�صام �ل�صامل، وبهذ� 

�لمعنى ت�صكل ق�صيدته ''قافية من �أجل 

�لمعّلقات''،4 �لتي �أّلفها في �صنة 1996، �أي 

بعد ''مطار �أثينا'' بع�صرة �أعو�م، مثاًل فّذ�ً. �إنها 

ق�صيدة �ل�صك �لمنهجي �لتي تعيد �ل�صلة 

بالما�صي، عاملة بذلك على �إحباط �ل�صك 

و�إعادة �إر�صاء �لم�صّلمات و�لبديهيات.

2 ــ ''قافية من اأجل املعلّقات'' 

)1996(: ال�سك املنهجي والربهان

ح محمود دروي�ش في مقالة له: يو�صّ

�إن �لموقف �لأيديولوجي �لإ�صر�ئيلي )...( 

�صروَط  �لفل�صطينيين  على  يملي  ز�ل  ما 

تفتر�ش  تاريخية  عقلية  تعك�ش  بقاء 

�لغز�ة  فلول  �لفل�صطينيين، من  �أي  �أنهم، 

�لعرب لأر�ش �إ�صر�ئيل، وتطالبهم بقر�ءة 

�لأر�ش  هذه  على  ووجودهم  تاريخهم 

باعتباره وجود�ً غير �صرعي.5

�إن هوية �لفل�صطيني تتعر�ش لختبار �ل�صك، 

ولالرتياب. فال�صاعر في مجابهته �لإنكار 

ي�صتعيد �ل�صلة مع �لما�صي، ويعيد �لإم�صاك 

باإرثه �لأبعد، ليخلق من جديد �نتماء بَنويًا 

�لكافي �إلى �لأ�صكال �ل�صعرية �لموروثة �أو 

�لمبتكرة �أيًا تكن. �إن ق�صيدة ''مطار �أثينا'' 

تتقدم في كتلة و�حدة، ول تقيم بين 

مكوناتها فو��صل كما في ق�صيدة كال�صيكية، 

كما �أنها ل ت�صكل ق�صيدة نثر )�صاأعود لحقًا 

�إلى ت�صخي�ش هذ� �ل�صكل �ل�صعري �لم�صمى 

''ق�صيدة مدورة''(. هذه �لق�صيدة تاأبى تغذية 

�لوهم في قالب غنائي. فهي ل تمثل �أغنية 

بل كالمًا يعدل عن تنمية �لمجاز على ح�صاب 

�لو�قع، ول ينخدع ب�صر�ب �للغة �لتي توظف 

في �ل�صتعارة �أو �لكناية ذلك �لتر�دف 

نظم، و''�لبيت'' 
ُ
�لمغري بين ''�لبيت'' �لذي ي

قطن. ل يمكن �أن ن�صتعي�ش ببيت �ل�صعر 
ُ
�لذي ي

عن �لأر�ش، ول للغة �أن تكون وطنًا بدياًل. 

ر خيار دروي�ش في �تباع هذ� �ل�صكل 
ّ
ويعب

�ل�صعري عن �إدر�جه �لق�صيدة نف�صها تحت 

طائلة �ل�صك. فكلمة ''نظم'' تحيل، بح�صب 

�لنموذج �لكال�صيكي، �إلى فن ترتيب �لكالم 

�لمنظوم و�لمقفى، ��صتناد�ً �إلى وزن ونظام، 

ا �لق�صيدة �لمتو��صلة، في �إهاب ق�صيدة 
ّ
�أم

نثر كاذبة، فتوظف على �لعك�ش �إحدى �أولى 

دللت �لمفردة �لعربية ''نثر''، �لتي تعني 

''رمى وبعثر''، ما د�مت تروي �أخبار �لنتثار 

و�لفتر�ق، وُت�صتهل بمعاينة �لت�صتت: ''مطار 

�أثينا يوزعنا للمطار�ت.'' و�لكلمات �لأخيرة 

ُن 
ْ
َنح

َ
تعيد تاأكيد �أن �لرحيل لن يتحقق �أبد�ً: ''و

 
ْ
. َكم

َ
ر

ْ
ح

َ
 �لب

ُ
قاِعِد َنْنَتِظر

َ
قاِعَد َفوَق �لم

َ
ِقيَنا م

َ
ب

 �أَِثيَنا!...''. هكذ� ُتختتم �لق�صيدة 
َ
َطار

َ
ا م

َ
نًة ي

َ
�ص

با�صتح�صار َفْقٍد مزدوج، �صيا�صي وبالغي في 

�آٍن و�حد، ذلك باأن مفردة ''�لبحر'' هذه تحيل 

�أي�صًا على �لوزن �ل�صعري. فال�صاعر يو�جه 

�صعوبة في �لإم�صاك بالماأ�صاة �ل�صيا�صية 

�لخارقة بانتهاج �صبل �لأوز�ن �لعربية 

�ل�صالكة، لكنه ل يتخلى كليًا عن هذه 
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''�لمعّلقة'' هي، كما هو معلوم، �ل�صم �لذي 

�أعطاه �لعرب للق�صيدة ما قبل �لإ�صالمية �لتي 

ّد دروي�ش نف�صه وريثها �لجدير بها، وهو 
ُ
ع

َ
ي

�صهر �صلته بها كنهج مقاومة، مثلما يقاوم 
ُ
ي

�لخيط حين ياأبى �أن ينف�صم. هنا ي�صبح 

�لو�صل فعل مقاومة، وبهذ� �لمعنى يجب �أن 

نفهم �صيغة ''من �أجل'' �لماثلة في عنو�ن 

�لق�صيدة. هذه �لقافية �لمنهجية موجهة �إلى 

تاأمين �لوحدة، وتتمثل مهمتها في �لو�صل 

بين مختلف �لعبار�ت، و�لم�صادقة على 

عائدية كل جزء �إلى �لكل. وت�صكل وحدة 

�لقافية، باعتبارها معيار�ً �صعريًا، مع �أن 

دروي�ش ل يمار�صها با�صتمر�ر، مثاًل بالغيًا 

�أعلى يفيد �لتالحم و�لنتماء �لبَنوي، وي�صكل 

بطاقة جينية �أو ور�ثية للق�صيدة �لعربية. 

ت، 
ّ
َنوي �لمثب

َ
وبهذه �ل�صلة من �لنتماء �لب

�صية �لتاريخية �لمزعومة.
َ
يجابه �ل�صاعر �لعر

هذه �لعودة �إلى �لما�صي ي�صفها محمود 

دروي�ش كما يلي: ''لن نعود �إلى �لمنفى، �إّل... 

لمتطلبات �لن�صيد!..''.7 وق�صيدة ''قافية من �أجل 

�لمعّلقات'' هي تج�صيد لهذ� �لمنفى �لبالغي، 

ورّد �صعري على �إنكار هوية �لفل�صطيني، وهي 

تطرح مو�صوعها دفعة و�حدة: �لبحث عن �لأنا 

في �صرب من �إعادة كتابة حديثة للق�صيدة 

�لجاهلية. معلوم �أن �ل�صم ''ق�صيدة'' �آٍت من 

�لفعل ''ق�صَد''، بمعنى ''�أر�د'' �أو ''�نتوى''، وكذلك 

 .''...
َ
م وجهه �صطر

ّ
بمعنى ''�تجه �إلى'' �أو ''يم

ومنذ �لبد�ية نرى ''�لأنا'' محددة باعتبارها 

''�لمق�صد'' �لنهائي لهذه �لق�صيدة، كما �أن 

�لق�صيدة تبد�أ ب�صيغة نفي ُتذّكر بخلفية 

�لإنكار هذه. وفي �لو�قع، فاإن �ل�صاعر ي�صطلع 

بفعله ويتقدم مثل ''فتى'' حقيقي هذه �لمرة، 

فار�ش مترحل لزمن غابر. وينجم عن هذ� 

�إعادة كتابة لأغر��ش �لق�صيدة �لجاهلية، من 

خياليًا )imaginaire)، �أي �آهاًل ب�صور �لما�صي 

)images( وخيالته، مكماًل �إر�صاء �لحا�صر في 

ح 
ّ
�لما�صي ليلغي لعنة �للحظة �لر�هنة. �صر

محمود دروي�ش في حو�ر معه �أن �لم�صكل 

�لأدبي �لد�ئم بالن�صبة �إليه و�إلى �أقر�نه �إنما 

يتمثل في كون �لفل�صطينيين محكومًا عليهم 

باأن يكونو� �أبناء �للحظة �لر�هنة، لأن 

حا�صرهم ''ل يريد �أن يبد�أ ول �أن ينتهي.''6

�إن �إعادة �ل�صلة بالموروث �لعربي �لأقدم، 

و�إر�صاءها بين �ل�صاعر �لفل�صطيني و�ل�صاعر 

�لجاهلي، �إنما يعنيان �لقطع مع �لر�هن 

باإدر�ج �لحا�صر في زمنية �صرمدية، فيتحقق 

�لو�صل �أدبيًا عبر �لمماثلة )analogie(، ذلك 

باأنه من خالل عمل �لتد�عيات، يقوم هذ� 

 )généalogie( ب
َ
 �صتات �لن�ص

ّ
�لو�صل بلم

�ل�صعري، معيد�ً ت�صطيره. وعملية �لو�صل هذه 

لي�صت مجرد �إجابة، فال�صاعر يرف�ش �لدخول 

في لعبة �لتبرير�ت:

ن �أنا؟
َ
م

هذ� �صوؤ�ل �لآخرين ول جو�ب له.

هذ� �لنفي �لمطلق يعني �أي�صًا �أن هذ� �ل�صوؤ�ل 

''ل ينتظر جو�بًا''، فمقا�صد �ل�صاعر بعيدة عن 

�أن يد�فع عن نف�صه، و�أن يدخل في منطق 

تبرير �لذ�ت. ل بل بالعك�ش، �إنه ي�صتقر خارج 

مجال �لتهامات، ويتجاوز �ل�صك �لتاريخي 

بال�صطالع به عن طيب خاطر على �صاكلة 

�صك منهجي، وذلك بجعله يت�صادى مع 

�صدمات ما�صية:

...... ل غٌد في هذه �ل�صحر�ء �إّل ما ر�أينا 

�لزمان   
َ
لينك�صر معّلقتي   

ْ
�أم�ِش،/فالأرفع

�لد�ئري/ويولَد �لوقت �لجميل!
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هي  ''�لجمهرة''  في  و�لر�بعة  �لثالثة 

�لمعّلقات  لي�صت  �أنف�صهم، لكنها  لل�صعر�ء 

ع�صر  من  ننتقل  يجعلنا  فارق  نف�صها؟ 

معّلقات �إلى �ثنتي ع�صرة معّلقة.8

هكذ� نرى �أن ثمة �صكًا في عدد �لمعّلقات 

ا ت�صميتها فهي نف�صها مو�صع 
ّ
�لحقيقي، �أم

جد�ل �أي�صًا:

�إن �لر�أي �لقائل �إن �ل�صم ''معّلقة'' ي�صير 

بماء  ُكتبت  �لق�صائد  هذه  كون  �إلى 

�لكعبة،  جدر�ن  على  ّلقت 
ُ
وع �لذهب 

قد�مى  كّتاب  به  �أخذ  �لذي  �لر�أي  وهو 

خلدون،  و�بن  ه 
ّ
رب عبد  �بن  �أمثال  من 

مثل  �لزمن  في  منا  قريبون  وكّتاب 

�ش 
ّ
تعر قد   ،)1914 )ت.  زيد�ن  جرجي 

للطعن في �لقرن �لعا�صر �لميالدي، على 

يد �أبو جعفر �لنحا�ش. فبع�ش �لباحثين 

تز�ل  ل  كانت  ح�صارة  في  �أنه  يرى 

مطبوعة بال�صفاهية، فاإن من �لم�صتبعد 

�أن يختار �لعرب �لتدوين لإبر�ز �أثر �أدبي 

وتثمينه.9

وعليه، لي�ش ثمة برهان مادي على وجود 

ممار�صة كهذه ول على قيمتها �لتاريخية، بيد 

ن يقاربون �لمفردة ''معّلقة'' من 
َ
�أن هناك م

روى �أن هذه 
ُ
''ِعْلق'' )�لنفي�ش من كل �صيء(: ''ي

ّلقت لنفا�صتها، وكانت بمثابة 'زينة' 
ُ
�لق�صائد ع

في مكتبات �لملوك و�لأمر�ء.''10 ومحمود 

دروي�ش في ق�صيدته هذه يتلقف هذ� �ل�صك، 

في�صتخدمه لم�صلحته م�صتعينًا بتعدد 

بطل هذ� �ل�صك بالغو�ش فيه 
ُ
�لرو�يات، كاأنه ي

حتى �أق�صاه، نا�صر�ً �إياه حتى نفاده. هكذ� 

كتب عن عدد �لمعّلقات:

�لمطلع �لمتمثل في �لوقوف على �لأطالل، 

�لذي ي�صف �لمخيم و�لأحبة �لظاعنين، �إلى 

�لرحيل وو�صف �لرحلة �لطويلة و�لمحفوفة 

بالمخاطر �لتي يقوم بها �ل�صاعر. لكن بينما 

كان �ل�صاعر �لقديم يقوم بهذ� �ل�صفر �صعيًا 

للو�صول �إلى ملك �أو خليفة في �أغلب �لأحيان، 

فاإن �ل�صاعر يقوم به هنا بغية �لو�صول �إلى 

ذ�ته، وبحثًا عن هويته �لمزعوم �أنها وهمية. 

ولئن ذكرُت �ل�صك �لديكارتي فالأن �ل�صاعر 

�لجاهلي ي�صاطر �ل�صاعر �لفل�صطيني �ل�صدمة 

د �ختبار �ل�صك. 
ّ
ذ�تها، �لمتمثلة في كونه تكب

وفعاًل، فاإن محمود دروي�ش ي�صتعيد عنا�صر 

�لموروث �لجاهلي �لمتجاَدل فيها و�حد�ً 

و�حد�ً.

ماذ� عن ت�صمية هذه �لق�صائد وعددها؟ 

يو�صح �لباحثون �أن ت�صمية ''�لمعّلقات �ل�صبع'' 

تحيل في �لو�قع على عدة رو�يات ل�صبع 

ق�صائد. فاإذ� ما قارّنا �لمعّلقات �ل�صبع مع 

�لمعّلقات �لماثلة في �لأنطولوجيا �لكبرى 

لل�صعر �لعربي �لتي و�صعها �أبو زيد �لقر�صي 

و�لم�صماة ''جمهرة �أ�صعار �لعرب''، و�لتي تزيد 

عليها معّلقة و�حدة، ي�صبح لدينا ثماني 

ا �أبو جعفر �لنحا�ش فز�د معّلقتين، 
ّ
معّلقات، �أم

وبهذ� ي�صبح لدينا ت�صع معّلقات. و�إذ� ما 

�أ�صفنا رو�ية �بن قتيبة، �لتي ت�صيف معّلقة 

عبيد بن �لأبر�ش، ي�صير لدينا ع�صر معّلقات، 

وهو �أي�صًا عددها عند �لخطيب �لتبريزي.

�كت�صاف  يتيح  ربما  لِغزة، 
ُ
م نقطة  تبقى 

�كت�صافها(  �إعادة  )�أو  �أُخرى  م�صادر 

يمكن  كيف  يومًا:  عنها  �للثام  �إماطة 

تف�صير هذه �لظاهرة غير �لمتوقعة، وهي 

في  و�لتا�صعة  �لثامنة  �لمعّلقتين  �أن 

منتخبات �أبو جعفر �لنحا�ش، و�لمعّلقتين 
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كما نقر�أ في ''قافية من �أجل �لمعّلقات''، ذلك 

باأن �لمفردة ''دليل'' في �لبيت �لأول تحمل 

في �لعربية هذين �لمعنيين. �إن لغة �لبدوي 

محمولة في ق�صيدة دروي�ش كبرهان نهائي 

على وجود يتعر�ش للنكر�ن. كذلك هو �ل�صك 

�لديكارتي �لذي ينبثق في �صميمه يقيُن ذ�ٍت 

مفّكرة، فاللغة هي في نظر دروي�ش بديهية 

�أمبريقية تخرج ظافرة من �ختبار �ل�صك 

�لمتطرف. يبدو ل�صان حال دروي�ش كاأنه 

يقول: ''�أنا �أتكلم، �إذ�ً �أنا موجود.'' �إنه دليل �أو 

برهان لي�ش بحاجة �إلى �أن ي�صدر عن 

ل خطاأً �أو  ��صتنتاج منطقي، ول يمكن �أن ي�صكِّ

وهمًا، ما د�م ل يخ�صع للفهم. هو معطى 

 من ح�صو موّفق وناجع هذه 
ٌ

�أمبريقي، �صرب

�لمرة: ''�أنا لغتي''.

وعليه فاإن عمل �ل�صاعر يتمثل في عر�ش 

هذه �لبديهية و�لم�صادقة عليها، وكذلك في 

�لك�صف �صعريًا عن ميزتها غير �لزمنية �لتي 

�صي. هكذ� يبتكر ما يمكن 
َ
تفلت من �أ�صار �لعر

�أن ندعوه خريطة �إيقاعية لل�صلة، �أو للو�صل، 

ل من �أجل �قتر�ح وطن خيالي بديل، و�إنما 

لر�صم �لمادية �لح�صية لهذه �لبقعة �لأ�صلية 

وحدودها وت�صاري�صها.

3 ــ اخلريطة الإيقاعية للو�سل

كيف ت�صتند �صعرية �لو�صل هذه �إلى 

�صالت �أو تقنيات و�صل �إيقاعية؟
َ
و

هناك �أوًل ''�لق�صيدة �لمدورة'' �لتي ت�صكل 

�لتقنية �لأثيرة لدى دروي�ش، و�لتي كتب وفقًا 

لها �لعديد من ق�صائده، وخ�صو�صًا في �أ�صعاره 

�لمتاأخرة. ق�صيدته ''مطار �أثينا'' مدورة 

بكاملها، و''قافية من �أجل �لمعّلقات'' مكتوبة 

في فقر�ت �صعرية مدورة. ما هي هذه �لتقنية؟ 

رو�ش �لعربية، تعميم 
َ
باخت�صار هي، بلغة �لع

معّلقتان...  معّلقٌة...  /و�أنا  �أنا  لغتي  �أنا 

، هذه لغتي/�أنا لغتي.
ٌ
ع�صر

ثم �أ�صاف ب�صاأن �ل�صم:

هذه لغتي/قالئُد من نجوٍم حوَل �أعناِق 

ِة...
ّ
�لأحب

نقاط �ل�صك هذه، وبدًل من �أن ت�صكل ثغر�ت 

تاريخية، نجد �ل�صاعر يعيد �بتكارها 

وي�صطلع بها حتى يقودها �إلى تال�صيها. غير 

�ش للطعن �أكثر من �صو�ه هو �صحة 
ّ
�أن ما تعر

هذ� �لمتن �ل�صعري، �أي �لمعّلقات، �إذ ذهب 

 �عتبارها منحولة 
ّ
بع�ش �لباحثين �إلى حد

بكاملها. لنتذّكر ب�صورة خا�صة �لأفكار �لتي 

طرحها طه ح�صين في كتابه ''في �ل�صعر 

�لجاهلي'' )1926(، �لذي ي�صع فيه تحت 

مجهر �لم�صاءلة حتى وجود �صعر�ء �لجاهلية 

ر 
ّ
�أولئك. وهنا تتخذ حكاية �أ�صل عربي مزو

�أو مزعوم معناها �لكامل، وتت�صادى مع 

معي�ش �ل�صاعر �لفل�صطيني �لذي يتماهى مع 

�ل�صاعر �لجاهلي من حيث �إنهما، كليهما، 

يتقا�صمان منزلة كيان غير و�قعي، موجود 

غير موجود. لكن لنتذكر كيف حّل �لعرب 

م�صكل �صحة �لمعّلقات هذه، �أو �أ�صالتها، 

با�صتبعادهم �لعن�صر �لتاريخي بالذ�ت. كانو� 

يقولون �إن �لقيمة �لتاريخية لهذه �لن�صو�ش 

 حقًا، فنحن ل نقر�أها ونعيد قر�ءتها 
ّ
ل تهم

بحكم كونها �صاهد�ً على �لتاريخ، بل لأن 

�لتما�صك �للغوي و�لأدبي لهذ� �لمتن �ل�صعري 

يخلع عليه قيمة تاأتينا من ِحقب نائيات. 

وحدها هذه �لقيمة �للغوية و�لأدبية �لتي 

�صتوؤخذ في �لح�صبان. هكذ� يكون �ليقين 

�لأوحد هو يقين �للغة، فهي �لدليل و�لبرهان، 
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وهذه �لإ�صافة، عبر �لمحاكاة، تكرر ذلك 

نتزع �نتز�عًا في �إثر 
ُ
�لإح�صا�ش بالقلب �لذي ي

�لفر�ق، وهي هنا �إعادة كتابة حديثة لطور 

�لبكاء على �لأطالل في �لق�صيدة �لعربية 

�صن 
ُ

�لكال�صيكية، وللوجه �لبالغي �لم�صمى ''ح

�صِلمنا �إلى �لطور �لالحق، 
ُ
�لتخل�ش''، �لذي ي

ا على �ل�صعيد 
ّ
�لمتمثل في ''�لرحيل''. �أم

ر جديد 
ّ
�لرمزي، فاإن �لرحيل �نبثاق ت�صو

يمثل �لفر�ق فيه، وب�صورة مفارقة، فعَل 

ل 
َ
ل، ذلك باأن �صيغة ''معهم'' هذه لم ُتهم

ْ
و�ص

حقًا، بل �إنها م�صتعادة في حركية �لتعبير 

�لتالي: ''... وهاجرو�/�أخذو� �لكالم وهاجر 

�لقلب �لقتيُل/معهم...''. هكذ� يف�صي �لت�صمين 

�لذي هو �إرجاء بع�ش �لعنا�صر و�إحالتها على 

ل، 
ْ

لحق �لعبار�ت، نقول يف�صي دومًا �إلى و�ص

و�إلى حركة تربط �لعبارة باآتي �لكالم. هذ� 

�لإرجاء �لد�ئم للعبارة �ل�صعرية، وللـهوية 

�لفل�صطينية �أي�صًا، ل يقود �إلى �نتز�ع، ول �إلى 

قطيعة، و�إنما �إلى تمف�صل وتر�بط و�ت�صال، 

تها 
ّ
مثلما تقوم كل وقفة دللية بدفع تتم

�لالزمة �إلى �لأمام. و�إن رق�صة هذه 

لة �إلى تو��صالت �إنما تلغي 
َّ
�لنقطاعات �لمحو

دها �لفل�صطينيون. 
ّ
�لقطيعة �لتاريخية �لتي تكب

وجمالية �ل�صتمر�رية هذه تعيد �إر�صاء �ل�صلة 

�لتاريخية من حيث �إنها ل تترك �لكلمة 

�لأخيرة، كلمة �لح�صم، للفر�غ �أبد�ً. فال�صيغة 

�لمرجاأة لي�صت ملغاة، بل مدفوع بها �إلى 

�لأمام لتعانق �ل�صيغة �لتالية ول تنف�صل 

عنها �أبد�ً، فال هي ت�صقط، ول هي تتنازل عن 

حقها في �لوجود. وما هو عدم �لتنازل �إن لم 

يكن مقاومة �صعرية ق�صوى؟

ل �لبالغية �لتي 
َ
وفي �لو�قع، فاإن �لحي

تر�صم �لخريطة �لإيقاعية لهذ� �لو�صل متعددة، 

لكني لن �أطيل �لوقوف عندها، بل �صاأ�صير �إلى 

�لت�صمين، �أي و�صُل �لبيت بالبيت. وكما 

يو�صح كاظم جهاد ح�صن:

تعميم  �صوى  �لمدورة  �لق�صيدة  تمثل  ل 

تدفع  وهي  له،  تجذير  �أو  للت�صمين 

�أق�صى  �إلى  �لعرو�صي  �لإجر�ء  بهذ� 

�لق�صيدة منذ  �إمكاناته. لقد �صاعت هذه 

وهي  �لما�صي،  �لقرن  �صتينيات  �أو��صط 

ت�صكل  �صفحات  عدة  على  �أحيانًا  تمتد 

ُتقر�أ  �أن  فتر�ش 
ُ
ي بكاملها عبارة �صعرية 

تمامًا  نت�صور  �أننا  بيد  و�حدة.  دفعة 

قر�ءته  في  حدث 
ُ
ي �أن  يمكنه  �لقارئ  �أن 

ذلك  في  يقوده  د�خلية،  وقفات  لها 

�لفقر�ت  تمف�صالت  �أو  �ل�صعري  حد�صه 

�لق�صيدة  وهذه  وتر�بطاتها.  �ل�صعرية 

�لمتدفقة  �لطبيعة  من  تبريرها  ت�صتمد 

و�لمندفعة �لتي �كت�صبها �لن�ش �ل�صعري 

�أي  �لأمر،  بها  �نتهى  وقد  �لحديث، 

�لق�صيدة �لمدورة، �إلى فر�ش نف�صها في 

�لمر��ش �ل�صعري في �لعربية، و�عتمدتها 

�أ�صو�ت  �أهم  بع�ش  متفاوتة  بدرجات 

�ل�صعر �لعربي �لحديث.11

ويو�صح �لباحث �أن �لوقفات هنا تكون دللية 

ل عرو�صية، فالق�صيدة، كما �أ�صلفنا، موجهة 

�إلى �أن تكون مقروءة بال وقف. وفي �لو�قع، 

ل رمزيًا نظام هذه 
ّ
فاإنه يجب �أن نوؤو

�لق�صيدة، فعلى �صبيل �لمثال، �إن ق�صيدة 

''قافية من �أجل �لمعّلقات''، بتكر�رها �لمفردة 

''هاجرو�''، تعيد ر�صم �ل�صدى، وتخّط في 

''ج�صدها'' �لأثر �لمادي للفر�غ، وذلك بعودة 

�ل�صوت �للغوي �لذي يرتطم به، لكنها تفعل 

ذلك �أي�صًا باإرجاء �صيغة ''معهم'' )''�أخذو� 

�لمكان وهاجرو�/�أخذو� �لزمان وهاجرو�''(. 
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ذ�ته، لحن �لو�صل، بتوظيف دروي�ش �لجذر 

�للغوي ذ�ته:

 
َ
�صار  / �بتعد�  ُكَلّما  بعيٌد  �لبعيد  َد 

ْ
ع

َ
ب

ُه 
ُّ
�أُِح�ص  /  

ْ
يدي خطوط  من  قريبًا  �لبعيُد 

�إيقاُع  َلُه  �أحد� / على هو�ٍء   و�حد�ً 
ُ
و�أر�ه

�أُغنيتي.

لحن ر�ئع يدل )يكفي �أن نعيد قوله نثر�ً، �أو 

ننثره كما كانت تقول �لعرب لن�صتدل على 

ب، وعلى �أن 
ّ
بِعد بل يقر

ُ
ذلك( على �أن �لبعد ل ي

�لمت�صظي يلتئم في �لوحدة )''و�حد�ً �أحد�''(: 

وحدة �لق�صية و�لذ�كرة �لوطنية، و�صعريًا 

وحدة �لوزن و�لقافية. هنا يجب �أن نتلقى 

وحدة �لجذر بمعناها �لقوي، فتتقدم �لعبارة 

حاملة كلمات عائدة �إلى �لجذر ذ�ته، في 

�نت�صار يقول �إن �لرحيل لي�ش �قتالعًا، بل 

�نتقال جذر، �أي هجرة ثابتة.

هكذ� ل تنحل �لآ�صرة، ول ينف�صم �لو�صل، 

حتى في �صياق �صك و�أزمة. و�لحر�ك �لذي 

فر�صته مناٍف متو�لية يفر�ش ترحاًل، لكنه ل 

ل ل يف�صم في حركته  رى �أبد�ً. هو تنقُّ
ُ
يحّل �لع

 و�ل�صبيُل''.
ُ
�لو�صل مطلقًا: ''�أنا �لم�صافر

***
جاهر محمود دروي�ش د�ئمًا برف�صه 

رو�ش �لعربية تحرر�ً كاماًل. 
َ
�لتحرر من �لع

ورف�صه هذ� ل ي�صدر عن �فتقار �إلى �لجر�أة 

�لفنية، ول عن �متثالية �أدبية، بل بالعك�ش، 

، وبالرجوع �إلى كبار 
ّ

فمن خالل �لتنا�ش

�ل�صعر�ء �لعرب، كالمتنبي وجميل بثينة، يخلق 

متحفًا خياليًا، بالمعنى �لذي ذهب �إليه �أندريه 

قيمه �لفكر �لإن�صاني 
ُ
مالرو، معنى متحف ي

ويكون موثوقًا به و�أقل خ�صوعًا ل�صروف 

اه 
ّ
�لتاريخ، �أي �صلة ذهنية تعيد ت�صكيل ما �صم

�أهمية �لجنا�ش، تامًا كان �أو ناق�صًا، وهو هذه 

�لقربى �ل�صوتية بين عنا�صر تغطي في 

�لعربية عدة دللت. ففي نهاية ق�صيدة ''مطار 

�أثينا'' نالحظ تو�تر حرف �لقاف في محاكاة 

لوْقع �صقوط �لأ�صخا�ش: ''بقينا مقاعَد فوَق 

ي �ل�صخب �لذي 
ّ
�لمقاعد''، و�للغة �لعربية ت�صم

ُتحدثه �أ�صياء ثقيلة ت�صقط ''قرقعة''. و�لتو�فق 

�ل�صوتي هنا ي�صطلع بوظيفة �لو�صل من 

خالل عودة �ل�صوت �للغوي، فاللفظ يحمل في 

طياته هذ� �لخيط غير �لمرئي و�لفريد �لذي 

ن �إمكان 
ّ
ي�صل بين �لعبار�ت �ل�صعرية، ويوؤم

�إحالتها على �أ�صل م�صتـرك: ''على ريـٍح وقفُت. 

وطاَل بي ليلي �لطويُل''. هنا �ل�صلة �أو �لو�صلة 

 مع 
ّ

مزدوجة: خارجية، من خالل �لتنا�ش

 
َ
�صطر بيت �صهير للمتنبي: ''على قلٍق كاأن �لريح

تحتي''، ود�خلية، عبر �لجنا�ش، هذ� �لترجيع 

�لر�ئع لحرف �لالم، و�لذي تحمل فيه كل 

مفردة في د�خلها بع�صًا من �لمفردة �ل�صابقة، 

وبع�صًا من �لمفردة �لالحقة، ما�صيها 

وم�صتقبلها في �آن و�حد.

في هذ� �لم�صعى ينخرط �أي�صًا ��صتخد�م 

دروي�ش لال�صتقاق. فعلى �صبيل �لمثال، في 

ق�صيدة ''مطار �أثينا''، يورد �ل�صاعر كلمات �آتية 

من �لجذر ذ�ته: ''مقاِتل، �أُقاِتل/موظف، 

د 
ّ
�أُوّظف/مالي، ماَلك''. �إن هذ� �لإجر�ء، �لم�صع

�إلى م�صاف حيلة بالغية، علينا �أن ن�صمعه 

مجازيًا باعتباره �صل�صلة �نف�صالت �أو 

�نق�صامات تحدث �نطالقًا من �لجذر ذ�ته، من 

م �إلى ق�صمين قبل �أن ي�صار 
َ
ق�ص

ُ
�لأ�صل �لذي ي

�إلى ترحيله. بيد �أن �لكلمات مو�صول بع�صها 

ببع�ش، �صاأنها �صاأن جميع �لأفر�د �لمقذوف 

بهم في عر�ش �لبحر، و�لذين ي�صكلون، خ�صيَة 

�لغرق، �صل�صلة ب�صرية.

في ق�صيدة ''عزف منفرد''،12 ن�صمع �للحن 
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لكًا عامًا وخير�ً م�صتركًا. وعليه، لي�ش 
ُ
�صارت م

�صعره ن�صيد�ً وطنيًا مح�صًا، ول ما ي�صبه نثر�ً 

مذِعنًا، بل هو هيكل ��صتعاري يعيد �إحالل 

�لذ�ت �أو �لفاعل في قلب ترجيعات �لما�صي 

ر هو نف�صه عن ذلك �إذ 
ّ
وروؤى �لم�صتقبل. وقد عب

ح قائاًل: ''بمقدور �لق�صائد ت�صييد وطن 
ّ
�صر

مجازي في �أذهان �لنا�ش، و�أنا �أعتقد �أن 

دت في هذ� �لم�صهد ب�صعة 
ّ
ق�صائدي قد �صي

بيوت.''13  

 un imaginaire de( ''مالرو ''ِمْخياَل حقيقة

vérité(. وبمو�جهة عمليات �لنهب و�ل�صلب 
�لتاريخية وت�صويه �لهوية، يدمج دروي�ش 

ق�صيدته في جماعة، طامحًا �إلى �إدخال هذ� 

�لخير �لم�صترك في موروث �لأمم، ويمكن 

�لقول �إنه �أفلح في ذلك تمامًا. فعلى نحو 

ملمو�ش، نجد �أن كل عربي �ليوم ي�صتطيع �أن 

يردد عن ظهر قلب بيتين من �إحدى �لمعّلقات، 

وكذلك بيتين لمحمود دروي�ش. ق�صيدته 

املصادر
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