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حتية اإىل ح�سني الربغوثي

اأ�رشف الزغل*

 �صعرية ح�صني الربغوثي: من الإ�صغاء

اإىل تاأتاأة الوجود اإىل اللعب مع مراياه

ن ال ي�ستطيع اأن يلهو اإاّل وهو في قطيع.. البطل الحقيقي يلهو وحيداً
َ
هناك م

بودلير

حياة ت�سبه حياة الروح وتحوالتها، فالق�سيدة تبداأ اأول ما تبداأ للق�سيدة 

ل، مو�سوع تتفاو�ض اأطراف ال�ساعر على مقاربته. 
ْ
م

َ
كمو�سوع للح

في المو�سوع ثقل ما، وفيه ده�سة قليلة اأو كثيرة، لكنها في الجوهر ده�سة ذات وزن ما، 

ال مو�سوعات �ستى، منها ما هو من 
ّ
م

َ
اًل بالمعنى النيت�سوي، ح

َ
م

َ
وبذلك يكون ال�ساعر ج

�سناعة االآخرين، ومنها ما هو من �سناعته. يغرق ال�ساعر في التقاط اأكبر عدد من 

االأفكار، لكنه يلتفت اإلى هند�ستها الداخلية، ويقارن بين ذلك وبين اأفقه الذاتي 

واإحداثياته التي ي�ستهي، وال يجد اإاّل �سحراء وا�سعة، فيها ما ياألفه وفيها ما ال ياألفه. 

يبحث ال�ساعر بعد ذلك عن ''اأناه''، عن ''الروؤيا''، عن اأفكار و''األفاظ اأوح�ض'' من تلك التي 

ية، فيه جوع 
ّ
ورثها وحملها يومًا ما، فيختال حينئذ كاالأ�سد، كامل البهاء، كامل الحر

لال�ستثناء، للمتغير، لالآخر. تتحول قيمة ال�سعر بذلك من م�ستوى الذاكرة الجمعية اإلى 

اني. فيما بعد، ياأتي الطفل، 
ّ
م�ستوى الحدث ال�سخ�سي. ثمة توتر في الم�سهد، ثمة قلق جو

تاأتي قوانين جديدة للعب، قوانين تحمل براءة ما، لكنها براءة ماكرة تدرك اأنها ال تريد 

اًل اأو اأ�سداً، حيث �سراع ما يحكم هوية االإبداع. اإحداثيات الطفل هي حيث 
َ
م

َ
اأن تكون ج

''الحياة تحتفل بكامل عظمتها.''

ارتاأيت اأن من المفيد والمنطقي اأن تتم درا�سة التتابع الزمني والتكويني لق�سيدة 

ال�ساعر ح�سين البرغوثي وم�سروعه ال�سعري عن طريق مماثلة نيت�سه في درا�سة تحوالت 

* �ساعر وكاتب فل�سطيني.
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الروح. فالقارئ المتمعن في مجموعات ح�سين ال�سعرية االأربع: ''الروؤيا'' )1988(؛ ''ليلى 

وتوبة ــ ق�سائد من المنفى اإلى ليلى االأخيلية'' )1996(؛ ''توجد األفاظ اأوح�ض من هذه'' 

)1998(؛ ''مرايا �سائلة'' )2000(، يالحظ تحوالت �سعرية في تلك المجموعات ت�سي بدينامية 

ل ــ االأ�سد ــ الطفل(. الثقل االأيديولوجي الكثيف الذي نراه في المجموعتين االأولى 
َ
م

َ
نيت�سوية )الج

والثانية ال نراه في الثالثة والرابعة. اأي�سًا، في المجموعة الثالثة دعائم اأولية تختلف عن تلك 

الموجودة في المجموعة الرابعة، منها: انكما�ض الولع في النب�ض في التراث؛ دخول َنَف�ض 

االآخر/االأجنبي؛ الحرية الت�سكيلية والمعمارية في الق�سائد. المجموعة الرابعة فيها مرح في 

ال�سعر وال�سرد، و�سهولة )اأو �سيولة( في المعنى والمبنى، وهناك اأي�سًا عالمات اأولى لتجربته 

ال�سردية الالحقة في ''ال�سوء االأزرق'' )2001(.

اجَلَمل ــ امل�صي مع الآلهة وحمل موؤونتها

في مجموعة ''الروؤيا'' )1988(، يجمع ح�سين بين ''تاأتاأة الوجود'' وخّفة الراعي. هناك 

توازن ما بين االأنا الموروثة واالأنا الم�ستهاة، لكنه توازن ه�ض، فيه خوف ماثل للعيان على 

الرغم من محاوالت ال�ساعر اإخفاءه عن القارئ؛ خوف من الم�سافة، من اختالف اللون/االأفق، 

وخوف من االأنا العليا بالمعنى الفرويدي. ثمة ا�ستئنا�ض ب�سخو�ض يريد لها ال�ساعر اأن تعطيه 

ة ما للرق�ض، وللحرية، وللم�سي في اأفقه الخا�ض:
ّ
حج

 خطى لتمالأ غيري
ّ

لي�ست لدي

وال اإ�ساءة لي

غير ظالل زرقاء ت�سعد الدرج لياًل

)وظاللي لي(

والرق�ض لذاته لي�ض حرامًا مثلما قال الغزالي

ل في ''الروؤيا'' )1988( كثيرة، منها تعدد االأ�سوات وزوايا النظر ال�سردية، مقاومة 
َ
م

َ
ر الج

َ
و

ُ
�س

الوزن ال�سعري والقافية ثم الر�سوخ لهما، وخ�سو�سًا في نهايات بع�ض الق�سائد حيث يبحث 

 مع بديع الزمان 
ّ

ال�ساعر عن ت�سوية ما بين اإيقاعه الداخلي واإيقاع اأناه الجمعية. التنا�ض

الهمذاني ومحمود دروي�ض لي�ض غريبًا في هذا ال�سياق، فاالأول هو �ساحب كتاب المقامات، 

عّد نموذجًا عربيًا رائداً في جمع ال�سعر بال�سرد، والثاني هو الذي حمل المبنى ال�سعري 
ُ
والذي ي

ه وتجّليه بتعبير ح�سين. اأ�سياء الوطن وا�سحة هنا اأي�سًا: الم�سنقة؛ االأ�سالك؛ 
ّ
العربي اإلى �سمو

ي مظفر النواب 
َ
ال�سجون؛ المنافي. قامو�ض ال�ساعر في هذا الم�ستوى ال يختلف كثيراً عن قامو�س

ومحمد الماغوط، وبالذات النواب الذي تاأثر ح�سين البرغوثي بـ ''وترياته''. تاأثر ح�سين بغ�سب 

النواب، ب�سوره الخاد�سة للذوق العام، بنف�سه الحزين، والطريف هنا اأن النواب مركز تاأثير 
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مخ�سرم، يجمع الطللية الجاهلية التي اأحبها ح�سين، وثيمة الفخر العربي التي اأ�س�ست ل�سعرية 

كثير من ال�سعراء العرب في ال�سبعينيات والثمانينيات. اإلى جانب ذلك، ثمة غنائية رومانتيكية 

وجودية تذّكر بمجموعة اأدوني�ض ال�سعرية )''اأغاني مهيار الدم�سقي''(، وخ�سو�سًا مزاميره التي 

افتتح بها ق�سائده المتعددة داخل المجموعة.

ل في تحليل مجموعة الروؤيا هو ا�ستدعاء اإن�ساني بالدرجة االأولى، 
َ
م

َ
ا�ستدعاء مرحلة الج

ه اإن�سانيان؛ تنا�ض ي�سارك في تاأليف العالم وتوليفه معًا، فهو يزاوج 
ّ

 ح�سين وتنا�س
ّ

فن�ض

ة ال�سومرية( مع حروب البيلوبونيز مع الطقو�ض الرعوية، لكن 
ّ
الميثولوجيات )اإنانا الرب

بقالب اأيديولوجي جاهلي/وطني/قومي موروث، وبطللية وا�سحة. في مجموعة ''ليلى 

وتوبة ــ ق�سائد من المنفى اإلى ليلى االأخيلية'' )1996(، المفردات الطللية اأ�سد وقوعًا على 

الق�سيدة ومنهجها الروؤيوي من ق�سائد ''الروؤيا''. مفردات الوعد واالنتظار في كل مكان، 

والحزن �سيد الم�سهد، لكنه حزن متوح�ض و�سائع. ''اأن تعرف يعني اأن تتناق�ض''، قال 

بودلير يومًا. نالحظ هذه الجدلية وب�سغف جميل وحارق في ن�سو�ض ''ليلى وتوبة'':

في عرق زيتونة اأو �سخرة: اأرنب �سائع اأو ب�سل

ئ كل ما يحيا هنا، وعلى كل وح�ض اأن ي�سيد طعامه
ّ
ني

من موجة الوحل، فالرم�ض �سوك،

والمحبة اأفعى والثقة 

جهل، فكيف انتهينا اإلى هذه المنطقة

تطغى ح�سا�سية جمالية ب�سيطة ورقيقة عبر ن�ض ''ليلى وتوبة'' الطويل. تختلط حوا�ض كثيرة 

عبر الم�سافة، والم�سافة غام�سة وحالمة:

 ــ 
ّ
تجولت في الغابة الزرقاء ــ اللون �سر

اأتابع مثل الغزالة خيط عطر من عطور االأخيلية

.''
ّ
لكن الحزن قا�سم م�سترك كبير هنا وفي )''الروؤيا''(. االأزرق الحزين يطل براأ�سه، و''اللون �سر

 ال، ولدى ال�ساعر ''فائ�ض من الحوا�ض''، بتعبير اأالن 
َ
حزن بالف�سحى وبالعامية اأي�سًا. لم

باديو، يلقيه على اأج�ساد تعبيرية كثيرة لتحمله وتم�سي. فكاأنها حفلة تنكرية عجائبية ت�سبه 

تلك التي نراها في اأفالم االأنيمي اليابانية:

�سافرتو في ليلة قمر

خليتو قلبي عالدرج
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يلمع مثل دبو�ض ف�سة. اآه

لو حطيتو قلبي في جدايلكم

�سه ل�سخ�سية االأنثى ليلى االأخيلية؛ حزنها على قبر توبة بن الحمير، 
ّ
ح�سب لل�ساعر هنا تقم

ُ
ي

وترددها، وقفزاتها ال�سريعة في فقه المنا�سبة، وحذرها من الرثاء بخلق حوار اآ�سر للمخلوقات 

والموجودات في جوار توبة الميت:

اآه توبة... اأهاًل

كنَت قد اأهديت لي جندبًا من ذهب

الأ�صد ــ األفاظ اأوح�ش

في مجموعة ''توجد األفاظ اأوح�ض من هذه'' )1998( اأن�ساق �سعرية نا�سجة، تعتمد في كثير 

منها على ال�سونيتة اأو المو�سح حيث مجاميع �سعرية تنتهي بقافية موحدة. هناك اإيقاع داخلي 

يتدحرج بين الكلمات، قافية داخلية وخارجية، وهند�سة مرنة لفراغات الق�سيدة. اإذاً، مع هذه 

المجموعة يتحرك الجمالي بخطوات وا�سعة اإلى االأمام، نحو هياكل واأن�ساق اأكثر قوة وثباتًا 

على ال�سفحة، على الرغم من كال�سيكيتها، االأمر الذي لم يخجل منه ح�سين. ماذا ب�ساأن 

الروؤيوي؟ هناك رجوع وترجيع اإلى النبوءة والنبوة، لكن )وكما ينبغي لالأ�سد اأن يفعل(، هناك 

ب من الفعل ال�سحراوي الخالد:
ّ
تمرد على الترحال، وتعج

عجب اأمرنا ومرورنا

في اأر�ض نخلة

ل يكت�سب ترددات اأو�سع واأعلى حين يعلن ال�ساعر اأنه لي�ض هنا كي يحمل االأثقال، 
َ
م

َ
التمرد على الج

واإنما ليحدد اإحداثياته الخا�سة، ليقول ''ال'' ويذهب في حال �سبيله، اإلى منطقته الخا�سة:

 على االأر�ض كاأني ل�ست معنيًا اإذا ما
ّ
ر

ُ
اأم

مررت باأن اأدافع عن قطعة االأر�ض التي

اأوجد فيها، اأمر على االأر�ض حتى

اأودعها

ن عليها وفيها
َ
م

وجئت غريبًا اإليها
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ل، واكت�سافه حريته. مع الحرية 
َ
م

َ
كاأنه في هذه المجموعة ي�سف لنا هربه من مرحلة الج

الجديدة نزق جديد وجدل جديد اأي�سًا. ليلى االأخيلية انتهت، والمراأة التي بال ا�سم ظهرت بقوة 

خا�سة وفل�سفة ذاتية تعتمد على عالقتها مع االأ�سد الذي يحاول الدخول فيها واإليها. ق�سيدة 

''من مذكرات زنجي''، ق�سيدة مثيرة لالهتمام في هذا ال�سياق. هي اأقرب اإلى ال�سرد، اأقل مجازاً، 

واأكثر اإثارة.

وهربت اإلى �سوق عبيد بم�سر، ا�سترتني غانية

من بالد الفر�ض. قلت الطريق بال قمر واأ�سم هنا مذبحة

قالت ''تع�ض فاإن عاهدتني ال تخونني

ن يا ذئب
َ
نكن مثل م

ي�سطحبان'' ا�ستريتك كي

اأحول هذا التوح�ض فيك اإلى مروحة

ّ
�سيفًا تزيح العطور اإلي

ل. ال�سحراء تتبعه اأينما يحل، وهو يريد 
َ
م

َ
وطبعًا، لم يتخل�ض ال�ساعر حتى االآن من ظل الج

ل بما حمل عن طريق ابتالعه كله:
َ
م

َ
التخل�ض من الج

يا اإلهي اُتركوني

اأحفظ االإرث كله!

ن اأنه 
ّ
فهو واإن اختلفت �سوره واأن�ساقه ال يزال ي�ستخدم الحرف ذاته، اأو جثة الحرف التي خم

ابتعد عنها واجترح مكانه ومكانته:

نازعتني على جثة الحرف عب�ض وطيء

عيناه هنا واالآن تجمعان ملاًل كامنًا من مخلفات ال�سحراء، ومعدنًا من مخلفات محمية االأ�سد، 

حيث االآخر الذي ي�سكن في الجوار لي�ض بال�سرورة ذاته الذي ي�سكن اأو ت�سكن الطلل القديم:

وعيناي من ملل ومعدن

هي متاهة اإذاً. عّلمته �سيئًا ثمينًا يمكنه اأن يعول عليه كي يعبر المرحلة المقبلة، ربما!
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ن عّلمِك الرق�ض؟
َ
قلت م

قالت: متاهة!

الطفل ــ اللعب مع املرايا

في مجموعته ال�سعرية االأخيرة ''مرايا �سائلة'' )2000(، يمار�ض ح�سين البرغوثي اأكثر من 

لعبة في مران فكري /�سعري يحمل ثقل الروح اإلى مناطق غير ماألوفة. يتبّنى ال�ساعر 

�سيناريوهات مبنية على التقطيع والو�سل في محاوالت ت�ستك�سف احتماالت المعنى:

االنتباه المركز ين�سي العر�سي

ّ
ُق�ض

هذا الجزء

من الفيلم

االأ�سياء تلعب دورنا فيه

التاأملية ال�سردية هي مفتاح ال�سعر في هذه المجموعة، وهي تاأملية في اتجاه معروف ومحدد 

الوجه والوجهة:

ف اإلى المخرجة بظروف م�سبوهة، اأحبها. قالت اإنها لن تتزوجه اإاّل اإذا كتب ''الق�سيدة''. 
ّ
تعر

اأي ق�سيدة. ''تلك التي في ذهني''

هنا تقع اأ�سئلة ال�ساعر على الفكرة ال على تفكيرها. الق�سيدة هنا هي الفل�سفة، والفل�سفة هي 

الق�سيدة:

توقظ معرفة كامنة اأم تخلق معرفة جديدة؟

في خلفية الم�سهد مو�سيقى كارمينا بورانا ال�ساخبة، اأو بتعبير علي ال�سوك ''البربرية الوثنية 

�سديدة االإقناع.'' المو�سيقى �سرورية هنا للخروج من الحلم وخلق الق�سيدة كحالة فكرية حية 

ونا�سجة. يبحث ال�ساعر ببراءة عالية عن الق�سيدة التي في ذهن الكون، اأو ''الق�سيدة التي في 

ذهنها''، كاأنها الق�سيدة ذاتها، فالكون اإن�سان كبير، واالإن�سان كون �سغير، بتعبير الفيل�سوف 

الروماني ماكروبي�ض.

وال�سعر لعبة مع ال�سيولة:
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ال�سعر ماء ــ مراآة تته�سم با�ستمرار، مرايا �سائلة

طل ال�ساعر بعينه الناقدة المتفل�سفة على ن�سه عن طريق التماهي مع ذائقة المخرجة، ويعّلق 
ُ
ي

على ثبات/م�سافة/حركة �سعره. هنا دينامية �ساحرة، حوار بين االأن�ساق وحوار بين 

طل على الم�سهد ب�سهوة الالعب، فيق�ض 
ُ
ل ي

َ
م

َ
ال�سخ�سيات. والخوف القديم بطل مرحلة الج

ال�سريط ويل�سقه كي ي�سل اإلى ''الق�سيدة التي في ذهنها'':

كان المونتير م�سكونًا بخوف قديم وطفولي من اأن ي�ساء فهمه

قواعد جديدة للعبة الق�سيدة تتجلى لل�ساعر:

1 ــ يجب اأن تكون الفكرة وا�سحة تمامًا.

2 ــ يجب اأن تكون الق�سيدة ق�سيرة جداً.

3 ــ ال بد على االأقل في البع�ض، من دمج ''االأ�سماء'' و''االأمكنة'' و''االأ�سخا�ض''.

4 ــ بع�ض المقطوعات يجب اأن يوحد بين ''هاج�ض الموت'' وفن النحت، اأي بين الموت 

والجداريات.

5 ــ ا�ستخدام اللون اأكثر.

6 ــ اال�ستفادة من المونتاج: ق�ض االإيقاعات.

وببراءة تحمل فهمًا الذعًا للق�سيدة المطلوبة، يكون ''كل ما ي�ستحق الوجود ي�ستحق 

المعرفة''.

الرغبة في الفل�سفة تنتهي اإلى مكان يريده ال�ساعر، بعد الحلم وقبل الفكرة:

اأفعل بال�سعر الذي يحذف مني رغبتي في الفل�سفة

في الطريق اإلى الطفل، الطفل النبي:

�سوف اأرجع لالأر�ض طفاًل نبيًا، واأم�سي

بين التاأمل والفهم

اأثرثر لالأبد؟

عادتي

ثرثرة تن�سج الحركة بين الثوب وقطعه من جهة، والمرايا من جهة اأُخرى، تحت ''مطر 

اإلكتروني'' تنبت فيه ''زنبقة زرقاء''.  


