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حتية �إىل بريوت

دمية ال�شكر*

بريوت: ال�شعر من بوابة املاأ�شاة

بيروت 
قديمة، وقد �شهدت في تاريخها �لذي يمتد �إلى ما قبل �لميالد، و�أكثر من 

�ء �لخر�ب و�لزالزل و�لحروب، فكانت تكاد 
ّ
مرة، �نقطاعات باترة جر

تختفي فعاًل، ثم تعود لتنبعث بعد محن مماثلة، في ظروف خا�شة لي�شت �لحرب وال 

�ال�شتحو�ذ �لع�شكري وال �لكو�رث �لطبيعية بعيدة منها.

لكن بيروت في جميع �أحو�لها �لقديمة تلك، ما كانت لتناف�س �لمدن �لعربية 

و�لم�شرقية �لكبرى �أو �لمتو�شطة، �لر��شخة و�لمثقلة بتاريخها �لمزدحم ومكانتها، �أكانت 

مقد�شة �أم �شبه مقد�شة مثل �لقد�س ودم�شق وبغد�د وحلب و�لقاهرة، وهو ما تدل عليه 

�شعريًا �لق�شائد �لقديمة �لمتناثرة في مدونات �إغريقية ورومانية وعربية طبعًا. وتناثر 

تلك �لق�شائد �لقليلة في مدى زمني و��شع يعك�س بدوره �أمرين معًا: �النقطاعات �لباترة، 

ومكانة بيروت قبل �لقرن �لتا�شع ع�شر. �إاّل �إن �لنقد �لتاريخي في �لقرن �لع�شرين، وتحديد�ً 

في لحظة ثقيلة �لوطاأة، لحظة �لحرب �لرهيبة �لممتدة بين �شنَتي 1975 و1990، جال 

�لغبار عن تلك �لق�شائد �لقديمة و�أك�شبها �أهمية �شبه م�شطنعة، �إذ �نطلق من فكرة تقول 

�إن تاريخ �لق�شيدة �لقديم دليل على عر�قة �لمدينة، و�إن وجود ق�شيدة يونانية و�أُخرى 

�أموية دليل على ��شتمر�رية وجودها.

بَيد �أن بيروت �ل�شاحرة و�البنة �شبه �لوحيدة للحد�ثة �لعربية، ولدت دفعة و�حدة 

لت�شير �أبهى مدن �لم�شرق و�أكثرها ليونة وقدرة على ��شتيعاب �لحد�ثة و�لتمدن. و�إذ� كان 

�لموؤرخون، وعلى ر�أ�شهم �شمير ق�شير في كتابه �لبديع عنها ''تاريخ بيروت''، يولون �أفول 

�ء �حتالل فل�شطين وبزوغ مرفاأ بيروت، مرّكزين في ذلك 
ّ
نجم مرفاأ حيفا �أهمية كبرى جر

على جانب �قت�شادي فائق �الأهمية، فاإن ��شتجابة �أهل �لمدينة وتفاعلهم �لحيوي مع 

ذلك �لتغيير �القت�شادي ال يقاّلن �أهمية، بل لعل تاأثير ذ�ك �لتغيير كان حا�شمًا في �شقل 

�شخ�شية تلك �لمدينة �ل�شاحرة �لمنغر�شة بقوة وثبات في مياه �شرق �لبحر �الأبي�س 

* كاتبة وناقدة سورية.
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ي مثلث منمنم كوردة، و�شلب ك�شوكة.
َ
�لمتو�شط، ب�شكلها �الأقرب �إلى �شلع

رية ب�شكل ملتب�س، �إذ �إن �رتباطها بالياب�شة - يمكن تقدير 
ْ
ح

َ
�لمدينة هي �أهلها، و�لمدينة ب

قوة تاأثير هذ� �الرتباط من عالقتها �ال�شتثنائية بدم�شق، محبوبة �ل�شعر�ء على مر �لع�شور - 

برهان �إ�شافي على حيوية �أهلها و�نفتاحهم على �لغريب و�لمختلف و�لالجىء و�لمنفي، وعلى 

فر��شتهم في جعل �لمدينة ذ�ت عينين مختلفتين نظر�ً: �شوب �لبحر و�شوب �لياب�شة، لكن 

مت�شاويتين قوًة. وربما يمكن تف�شير �الأمر باأطروحة �لموؤرخ �لفل�شطيني �شليم تماري �لجميلة 

عن �لفروق بين �أهل �لبحر و�أهل �لجبل في كتابه ''�لجبل �شد �لبحر'' �لذي ُن�شرت نو�ته �الأولى 

في دورية ''�لكرمل'' �لفل�شطينية.

�لميل �إلى �أهل بيروت، و�نعكا�س �شخ�شيات �ل�شعر�ء في �لق�شائد �لتي قدحت زنادها �لحرب 

د 
ّ
�الأهلية �للبنانية، ربما يكونان �أطروحة مقبولة في هذه �لمقالة، مثلما �أرجو، ذلك باأن تفر

بيروت بما�شيها �لخفيف ووالدتها �ل�شلبة في �لقرن �لتا�شع ع�شر، طبعا �إلى حد كبير نظرة 

�شعر�ء �لحد�ثة �إليها، �إذ ال �أو�بد تاريخية وال معالم لقالع وق�شور ت�شدهم �إليها، في حين �أن 

�لمعرفة و�لعلم ومفرد�ت �لتمدن وطريقة �لحياة �لع�شرية – وما يعك�س ذلك من ب�شر مثقفين 

ومختلفين - هي �لتي �شتظهر ب�شورة �شبه م�شتمرة لتتبلور لبيروت مكانة ثقافية و�قعًا وحلمًا.

قبل ظهور بيروت �شعريًا في �لربع �الأخير من �لقرن �لع�شرين بالتز�من مع نكبتها، ثمة 

ق�شيدة غير متوقعة لجهة دقتها و�أ�شاها وتح�شرها من �شاعر �لحب و�لجمال ب�شارة �لخوري 

)1885 - 1968( �لملقب باالأخطل �ل�شغير عن بيروت، يقول فيها بعد �أبيات غزلية جريًا على 

عادة �لعرب في �لن�شيب:

لهفي عليك �أكل يوم م�شرع

للحق فيك وكل عيد ماأتم

و�الأمر �أمرك لو رجعت �إلى �لهدى

�لحب يبني و�لتباغ�س يهدم

رباه هل تر�شى �ل�شقاء الأمة

ما �أذنبت �إاّل الأنك تحلم

عدٌل ق�شا�شك كم نبي جاءهم

و�أر�د �أن يتجمعو� فتق�شمو�.

ن لبنان برمته، ال بيروت 
ّ
من �لو��شح �أن �الأخطل �ل�شغير �أجمل في �أبيات قليلة مع�شلة تكو

فقط، مثلما جاء عنو�ن �لق�شيدة. فاالنق�شام و�لتباغ�س ال يتوقفان، ويوحي �ال�شتنجاد بالرب 

و�الأنبياء �إلى �ن�شد�د �الأفق تمامًا، وال �شيما �أن �نتفاء �لحب يبدو �لثابت �لوحيد هنا، و�شرط 
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ا لو كانت حادثة بعينها جرت في 
ّ
�لرجوع �إلى �لهدى و�قع في خانة �لتمني. وبقطع �لنظر عم

ر و�لدقيق يبدو �شالحًا �إلى 
ّ
بيروت و�ألهمت �الأخطل ق�شيدته هذه، فاإن معناها �لو�قعي و�لمعب

يومنا هذ�.

�إن �لمدينة �لتي �شارت منارة ثقافية في �شتينيات �لقرن �لما�شي، جذبت �إليها �شعر�ء عربًا 

كثيرين، وخ�شو�شًا من �لدول �لقريبة منها، �لم�شرقية تحديد�ً، والأ�شباب �شيا�شية غالبًا. ومن 

هنا يكت�شب �لنظر في بع�س ق�شائد �ل�شوريين و�لفل�شطينيين �لذين �أقامو� فيها �أهمية خا�شة، 

ا جرى في �أثناء �لحرب �الأهلية، حكم �إلى حد كبير تلك �لق�شائد، 
ّ
�إذ �إن �لموقف �ل�شيا�شي مم

نظر�ً �إلى �لعالقة ''�لوثيقة'' �لتي تجمع تلك �لدول �لتي �شكلت فيما م�شى �شبه وحدة ��شمها بالد 

�ل�شام، على نحو يمكن فيه �لقول �إن �لنظرة �إلى بيروت بقيت محكومة بالنظر �إلى ن�شوء ''لبنان 

�لكبير'' من جهة، و�أثر ت�شع�شعه في �لحرب �الأهلية غير �لخالية من �لعو�مل �لخارجية 

و�الأجنبية من جهة ثانية.

ولعل هذ� ما يف�شر نفور �ل�شاعر �ل�شوري �أدوني�س من بيروت، في ق�شيدته ''ري�شة �لغر�ب''؛ 

�شحيح �أن �أدوني�س د�أب على �النطالق من �نتقاد �لو�شع �لعربي ظاهر�ً، لكن نظرة �أعمق �إلى 

ن �إلى حد كبير �أن �لكر�هية تحرك جزء�ً كبير�ً من �شعره. ففي 
ّ
طريقته في روؤية �لو�قع تبي

�لق�شيدة �لمذكورة يبد�أ من نفي باتر لجذره ومنبته حين ي�شل بيروت: �آٍت بال زهر وال حقوْل/

''، وذلك قبل �أن ي�شفي على نف�شه مالمح 
ْ
ياح

ّ
مل في �لر

ّ
 لي في �لر

َ
�آٍت بال ف�شوْل؛/ال �شيء

�لمقد�س، وهو �أمر من�شجم مع نظرته �إلى نف�شه ومع �نتمائه �إلى تيار �الأ�شطورة في �ل�شعر 

عّد �أدوني�س �أحد �أعمدته. لكنه حين ينظر �إلى بيروت نر�ه ينفي 
ُ
�لعربي �لحديث، و�لذي ي

وجودها و�أ�شباب حياتها موؤكد�ً وجوده وذ�ته في �آن و�حد:

بيروُت لم تظهر على طريقي

 وها حقولي
ْ
بيروُت لم ُتزهر

ْ
بيروُت لم ُتْثِمر

 �لجر�د و�لرمل على حقولي،
ُ
وها ربيع

وحدي بال زهٍر وال ُف�شوِل

ْ
وحدي مع �لثمار

حاها من مغرب �ل�شم�س �إلى �شُ

�أعبر بيروَت وال �أر�ها

�أ�شكن بيروت وال �أر�ها

وحدي �أنا و�لحب و�لثمار
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نم�شي �إلى �لنهار

نم�شي �إلى �شو�ها.

�لمعنى �لرهيب �لذي وّلده �أدوني�س في ق�شيدته هذه، ي�شير �إلى ��شتحالة تالزم وجود �ل�شاعر 

و�لمدينة وحتمية �لفر�ق، ف�شاًل عن نزع كل ما له عالقة بالطبيعة عنها – �أي بالحياة - 

و�إ�شفاء قد�شية على �ل�شاعر �لنبي �لذي بدوره يمتلك �لطبيعة )حقولي(. من �ل�شحيح �لقول �إن 

�لمتطلبات �لفنية في تيار �الأ�شطورة ي�شتلزم �للجوء �إلى �الآلهة و�لطبيعة، �إاّل �إن �لمعنى �لرئي�شي 

�لذي يوّلده ينحو منحى �لحب و�لخير و�إقامة �لعدل، فاآلهة �الأ�شاطير �لقوية تفر�س �لعقاب 

ا �أدوني�س في ق�شيدته هذه، 
ّ
وتقيم �لعدل بيدها متحالفة مع �لطبيعة الإعالء �لخير ال �ل�شر. �أم

في�شتند �إلى �لمقد�س و�لطبيعة ليلعن مدينة بيروت ويحرمها من �لطبيعة/�لحياة؛ يعاقبها 

وينفي وجودها ثم يبتعد عنها �إلى �شو�ها غير �لمحدد، متجاهاًل تمامًا �أ�شا�س قوة �الآلهة �لتي 

ال تن�شرف بل تعاقب وقد تقتل وت�شيطر الإعالء �لخير. �ل�شيطرة �لنهائية و�نت�شار �الآلهة �أمر 

حتمي، ال �لعقاب ثم �الن�شر�ف كما فعل �أدوني�س.

تقول الفتة عري�شة �إن من تيار �الأ�شطورة �أي�شًا، ظهرت �لتجربة �لقوية لل�شاعر �للبناني 

خليل حاوي )1919 - 1982(. ولعل �شخ�شية �ل�شاعر �لقلقة �لمطبوعة على �لياأ�س و�لت�شاوؤم، 

هي �لتي �أ�شفت على ق�شائده نظرة و�قعية ترى �لهزيمة �أحيانًا قبل وقوعها، وفي هذ�، تبدو 

ن�شبة �ل�شاعر �إلى تيار �الأ�شطورة غير دقيقة بل متعجلة ومبت�شرة لتجربته. �شحيح �أن حاوي 

كان بارعًا في ت�شليل ''�أنا �ل�شاعر'' عبر �شوتين: �ل�شوت �لمتوقع في تيار �الأ�شطورة، و�ل�شوت 

ن �نت�شب �إلى �لحزب �ل�شوري �لقومي �الجتماعي، �إاّل �إن ذلك لم يحجب 
َ
''�لوطني'' �لمتوقع لم

تمامًا ذ�تية حاوي �لطاغية، �لم�شقولة قبل �أي �شيء من ع�شاميته �لقوية. حاوي في م�شيرته 

�ل�شخ�شية، مثال ممتاز لبناء �شخ�شية �لمثقف �لدوؤوب، ثم �نك�شارها نظر�ً �إلى و�قعنا �لعربي 

�لذي نعرفه، و�شيظهر �لتمازج بين هذه �لموؤثر�ت كلها )�الأ�شطورة، �لحزب �لقومي �ل�شوري 

�الجتماعي، �لثقافة و�لتعليم(، في ق�شائده �لتي تعك�س �نك�شار �لمثقف قبل �أي �شيء �آخر. علينا 

و�شع �الأمور �الآنفة في �العتبار عند قر�ءة ق�شيدته ''ليالي بيروت'':

يِق و�لحرماِن في ليالي �ل�شِّ

ْ
ي في متاهاِت �لدروب

ِّ
و�لريِح �لمدو

ْ
ِل �ل�شليب

ْ
م

َ
ينا على ح

ِّ
َقو

ُ
ن ي

َ
م

ر�ِء.
ْ
ح

َّ
 �ل�ش

َ
اأم

َ
قينا �ش

َ
ن ي

َ
م

�ل�شيق، و�لريح، و�لمتاهة، و�ل�شليب، و�ل�شحر�ء، جميعها كلمات �أكثر من موحية، فهي تبني 
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معاني �لو�قعية �ل�شيا�شية، �إن جاز �لقول، �لتي حكمت نظرة حاوي �لمت�شائمة و�ل�شائبة، و�لتي 

ْة''. وحين ي�شل �إلى 
َ
 َدميم

ٌ
م�ِس/و�أ�شباح

َ
�شتزد�د نكد�ً كلما �متدت �لق�شيدة: ''�أعيٌن م�شبوَهُة �لو

و�شف �لمدينة، يبرع بانتقاء عبار�ت قليلة �شديدة �الإيحاء وبعيدة من �لعاطفة:

 دنيا
َ
�إنَّ في بيروَت دنيا غير

ْ
وِت �لرتيب

َ
�لَكدِح و�لم

�إنَّ فيها حانًة م�شحورًة

ْ
خمر�ً، �شرير�ً ِمن طيوب

للحيارى

ى
َ
في متاهات �ل�شحار

في �لدهاليِز �للعيَنْة

ومو�خيِر �لمديَنْة.

كاأن حاوي �لو�قعي يد�ري قلبه �لعاطفي، فهو دقيق �لو�شف، ماهر في �الإيجاز و�الإيحاء، 

ها، بل �شيوؤ�خي �لمدينة باأهلها – عن 
ّ
عارف و�قع مدينته جيد�ً، مهذب لن يلعنها ولن يذم

/
ْ

و ِمن ِغو�ياِت �لذنوب
ُ
/كيف َننج

ْ
ينا على حمِل �ل�شليب

ِّ
ن يقو

َ
طريق �شمير نحن – فيكتب: ''م

ْة''، قبل �أن ينعطف بقوة نحو ''�أنا �ل�شاعر'' �لغارقة بالت�شاوؤم و�النهيار، فيقول:
َ
ريم

َ
و�لج

�آِه ِمن نومي وكابو�شي �لذي

ْه
َ
حيم

َ
ج

َ
هي و

ْ
ج

َ
 بو

َ
ب

ْ
ع

ُّ
ينُف�ُس �لر

خدعي ِظلُّ جد�ٍر يتد�عى
ُ
م

ْ
ْدري �لِجد�ر

َ
 على �ش

ُ
 ينهار

َّ
ُثم

�مٍة
َّ
تًا �أطفو على َدو

ِّ
وغريقًا مي

ْ
و�ر عميني �لدُّ

ُ
ى وي

َّ
حر

ٌ
�آِه و�لحْقُد بقلبي ِم�شهر

ْه.
َ
 �شموم

ُّ
، �أجتر

ُّ
�أمَت�س

غرفة �ل�شاعر هي حياته �لد�خلية �لنف�شية �لمنهارة �لتي تعك�س �نهيار �لمدينة، فالنوم 

و�لمخدع و�ل�شدر و�لجد�ر و�لقلب، هي عنا�شر غرفة �ل�شاعر �لنف�شية، غرفة �شاعر منهار متاألم 
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د ذ�ته �لم�شكينة مع �لمدينة 
ّ

ومت�شائم، ق�شى �نهيار بيروت �أمام عينيه عليه تمامًا، فوح

�لم�شكينة، ورفع �شوت �أناه بال�شر�خ، و�أبعد �شوت �لجماعة؛ �نعك�س �نهيارها على روحه، وز�د 

في ماأ�شاته ماأ�شاة... ثم �نتحر.

�شتقال �أ�شباب كثيرة في �نتحاره، لكن ما ال ريب فيه �أنه كان �شادقًا جد�ً في معاناته، 

يد �أنه لم ينجح في و�شع عاطفته في �لق�شيدة، وعاقب 
َ
و�أن قلبه �نفطر لروؤية حال بيروت. ب

نف�شه �لك�شيرة بحرمانها من �لتعبير عن �لحب، وربما لو فعل الرتاح قلياًل. لكن �شخ�شيته 

�لع�شامية، و�إيمانه بالثقافة و�لعلم، و�الأهم و�قعيته �ل�شيا�شية �لمت�شائمة، كبتت روحه �لقلقة 

�لمعذبة �لرقيقة. خليل حاوي �شاعر معذب �أواًل و�أخير�ً، حاّد �لوعي، وماهر في �لتعبير عن 

رها مر�آته في لحظة 
ّ
َك�س �شخ�شيته �لقلقة �لمنهارة على �لمدينة و�شي

َ
�لت�شاوؤم و�لماأ�شاة. ع

محددة. و�إذ ظلم نف�شه في حجب قلبه، قتلته تلك �للحظة �لمحددة بـ ''�جتياح �إ�شر�ئيل لبيروت''. 

ال بد من �أنه �أحب بيروت كثير�ً، فلم يلعنها ولم يمدحها، و�إنما منحها روحه كلها.

بيروت بوؤرة وعي �ل�شعر�ء بذو�تهم، فالمدينة غاوية مهما تكن لحظتها ماأ�شوية، ومهما 

تكن ظالمة �أو متكبرة، ك�شيرة �أم مهزومة، وهي ب�شبب تعدد �أهو�ء �شكانها وتنوعهم، تظل بوؤرة 

م�شعة تجذب �لنا�س بمغناطي�شها �لمتعدد �لوجوه.

�شاعر �آخر �نتمى – ربما الأ�شباب طريفة - �إلى �لحزب �لقومي �ل�شوري �الجتماعي و�شكن 

في بيروت، هو �ل�شوري محمد �لماغوط �لذي تنتقل ق�شيدته ب�شال�شة الفتة من �ل�شخ�شي �إلى 

�لعام، وت�شتطيع عبر �لحكاية �ل�شخ�شية �لهام�شية �لتعبير عن حكاية �لجماعة؛ جماعة �ل�شعوب 

�لعربية �لمقهورة. يعتمد �لماغوط، من �أجل هذ�، على لعبة �لمفارقات و�ل�شخرية وتلك �ل�شينيكية 

�لو��شحة للقارىء �أكان متمر�شًا في قر�ءة �ل�شعر �لحديث، �أم ال. بب�شيط �لكالم، ير�شم  ]�لكلبية[ 
�لماغوط �شورة بيروت في ق�شيدة عنو�نها دقيق، هو ''مقهى في بيروت''. يبد�أ �لق�شيدة �شاخر�ً: 

ن يلم�س زهرة فيها/
َ
''ال �شيء يربطني بهذه �الأر�س �شوى �لحذ�ء''، ثم ي�شير عاطفيًا: ''لكن م

يلم�س قلبي''. و�لتو�زن بين �الأمرين هو قوة �لماغوط �لذي يوؤكد �لطابع �لمديني �لحديث لبيروت 

من خالل: �أواًل، �ختيار �لمقهى، وثانيًا، عبر ذكر �أ�شماء �شو�رعها في منطقة �لحمر�ء �ل�شهيرة: 

''من بل�س �إلى جاند�رك، ومن جاند�رك �إلى بل�س''. ثم كما فعل حاوي، �شينعطف نحو نف�شه، 

م�شير�ً ب�شكل و�ٍه �إلى �أهل �لمدينة �لذين يعرفونه: ''رفعت يدي مئات �لمر�ت/محييًا مئات 

�الأ�شخا�س/باليد �لتي تكتب/�ليد �لتي تاأكل/و�ليد �لتي تجوع''. وتمتد �لق�شيدة عبر خيال 

�لماغوط �لذي ي�شتدعي �أطياف عائلته، �الأخت �ل�شغيرة و�الأب ومن ور�ئهما يظهر م�شهد م�شقط 

ر�أ�شه، على نحو تبدو فيه بيروت ذريعته للكالم عن نف�شه، �أو ب�شورة �أدق، يعك�س �لماغوط نف�شه 

في مر�آة بيروت، متجاهاًل �إلى حد ما �لمدينة �لتي نجح في �لقب�س على مز�جها:

�شرت �آالف �لكيلومتر�ت �لمر�شوفة فوق بع�شها

ر�أيت �أطنانًا من �لن�شاء و�لخادمات
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تاأملت �لنقود �لبرية

و�لحلوى �لهادرة تحت �لج�شور

تاأملت �أ�شابع �لنادل �لرفيعة

وهي تم�شح دموعي عن طاولة �لح�شاء.

وقبل �النتقال �إلى �شاعرين هما �الأ�شهر في �لكتابة عن بيروت: محمود دروي�س ونز�ر قباني، 

�شيكون �الإ�شغاء �إلى �شوت بع�س �ل�شاعر�ت مفيد�ً الإظهار �ختالف ''�أنا �ل�شاعرة'' عن ''�أنا 

�ل�شاعر''.

�لبد�ية مع �ل�شاعرة �للبنانية ناديا تويني )1935 - 1982( �لتي كتبت بالفرن�شية، نظر�ً 

�إلى �أهميتها في �لم�شهد �للبناني �لثقافي ذي �لطابع �لفر�نكوفوني. فهذه �ل�شاعرة �لتي و�شفها 

نز�ر قباني بـ ''�لفر��شة''، لي�شت فر��شة حقًا، �إذ على �لرغم من �لرقة �لفائ�شة في ق�شائدها، 

فاإنها ناجحة �أي�شًا في �بتكار ��شتعار�ت رقيقة، لكن خالية من �لميوعة �لعاطفية 

و�لرومان�شية، وفي �أحايين كثيرة باترة. تكتب ما ي�شبه حافة ن�شل حاد؛ �لحافة �الأرّق و�الأدّق 

و�الأقوى في �لبتر: في فم �لمدن �الأ�شود/يدق جر�س �لزهور �لحزين/مات �لبلد جمااًل/مقتواًل 

بقهقهة/قنبلة في �الأر�س حفرت ب�شمة''.

في ق�شيدتها عن بيروت تر�شم تويني �شورة ملحمية لبيروت تقوم على تز�وج من 

�لمتناق�شات: ''لئن كانت محظية �أو عالمة �أو ورعة/�شبه جزيرة �ل�شجيج و�الألو�ن و�لذهب''، 

وعلى ��شتلهام �الأ�شاطير وفعل �آلهتها في �النبعاث: ''ماتت �ألف مرة وعا�شت �ألف مرة من جديد''، 

تين هما، �إن �شح �لتعبير، �الإغريقية 
ّ
ن مكانها �الأ�شطوري هذ� من ح�شارتين بحري

ّ
وقد تعي

و�لفينيقية. فمن �الأولى نجد ��شم �لكاهنات: ''ن�شاوؤها بعيونهن �ل�شاطئية �لتي ت�شعل �لليل/

لوها ي�شبهون كاهنات بيثيا قديمة''، ومن �لثانية �ال�شم �لفينيقي: Béryte، ''بيروت 
ّ
ومت�شو

�لق�شور �لمئة وبيريت من �الأحجار''. لكن ذلك ال يعني، باأي حال من �الأحو�ل، �أن �ل�شاعرة تنفي 

عن مدينتها ح�شارتها �لعربية، فتويني ت�شتعمل �للفظ �ل�شريح )عربية( في و�شف �لمدينة 

�أي�شًا: ''كونها فينيقية، عربية �أو من �لعامة''. لكن �لجملة �الأ�شا�س في �لق�شيدة، تبدو �أقرب �إلى 

روح �لمدينة �لتي عرفتها �ل�شاعرة و�أحبتها قبل �لحرب في �إبان ع�شرها �لذهبي، �إذ تكتب: ''في 

بيروت كل فكرة ت�شكن منزاًل/في بيروت كل كلمة مباهاة''، حيث تتحدد �لمدينة ال من خالل 

جغر�فيتها بل من خالل عنا�شر ثقافية )�لفكرة/�لكلمة( متوّطنة في �لمكان ومدعاة فخر الأهله، 

و�شيظهر �لدور �لمحوري لهذه �لجملة من خالل �أثرها في خاتمة �لق�شيدة: ''بيروت في �ل�شرق 

هي �لمالذ �الأخير/حيث �الإن�شان ي�شتطيع دومًا �رتد�ء �ل�شوء''. فتحديد �لمكان بـ ''�ل�شرق'' 

وربطه بالحرية هما ماآل �لفكرة و�لكلمة، �أو ب�شورة �أُخرى، فاإن بيروت تكت�شب �أهميتها من 

ر هو �ل�شرق، ففيه تن�شهر �لح�شار�ت �الأُخرى 
ّ
زها �لجغر�في بلفظ ب�شيط معب

ّ
ن حي

ّ
�لثقافة، ويتعي

�لتي وردت في �لق�شيدة و�أ�شارت �إليها �ل�شاعرة. �إن دقة �ل�شاعرة تويني في �لو�شف، جّنبتها 
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�لوقوع في فخ �لمبا�شرة و�الأيديولوجيا و�لبروباغاند� �لر�ئجة عادة في تلك �لفترة، وخ�شو�شًا 

في ق�شائد مو�شوعها �الأ�شا�شي هو �لمكان. ونظرة تويني �إلى بيروت تن�شجم مع �شورة بيروت 

�لم�شتهاة ال باعتبارها منارة ثقافية فح�شب، بل هي �أي�شًا �ل�شورة �لتي تتجاهل و�قع �لمدينة 

�لمعقد �شيا�شيًا وطائفيًا، وتبدو �أقرب �إلى نظرة خارجية. فالمدينة وفقًا لتويني ''ملعونة''، لكنها 

ر 
ّ
تنبعث با�شتمر�ر، ب�شبب قوتها �لكامنة في ثقافتها وحريتها. وبكالم �آخر، فاإن �لحروب �لمعب

عنها بـ ''ملعونة'' تحيل على �أمر خارجي، وهو ما ين�شجم ب�شال�شة مع �لمقولة �ل�شيا�شية �لر�ئجة 

وقتذ�ك: حروب �الآخرين على �أر�س لبنان.

�ل�شاعرة و�لفنانة، �ل�شورية �ليونانية �لمولودة في بيروت في �شنة 1925، �إيتيل عدنان �لتي 

تكتب باالإنجليزية و�لفرن�شية، غزيرة �الإنتاج، وو��شعة �لثقافة، و�الأمور في ذهنها و��شحة فنيًا 

و�شيا�شيًا. ففيما يتعلق بتحديد مو�قفها �ل�شيا�شية، تبدو �إيتيل منحازة فعاًل �إلى �الأ�شعف 

و�ل�شحية، ذلك باأن م�شاعرها �الإن�شانية ونز�هتها ت�شعها في موقع متفرد في خريطة �شعر على 

�لحافة، مكتوب بغير لغة �ل�شاد، لكنه نابع ذهنيًا وح�شيًا و�إن�شانيًا من هموم �الإن�شان �لعربي. 

عدنان من طينة �ل�شعر�ء �لذين يجمعون �لوعي �إلى �لالوعي برهافة، ويقودها في ذلك �نتماوؤها 

�ل�شريح �إلى �لق�شايا �الإن�شانية. وكان �ل�شوري نذير �لعظمة قد �أفرد لها ف�شاًل في كتابه ''�أدب 

 بالمقاومة، و�لذي يرقى �إلى 
ّ
�لمقاومة بين �الأ�شطورة و�لتاريخ''، تناول فيه �شعرها �لذي ''ي�شج

م�شتويات �إن�شانية �شامية''، مركز�ً على ق�شيدتها �ل�شهيرة ''�لقطار �ل�شريع - بيروت �لجحيم'' 

�لتي ن�شرتها في باري�س في �شنة 1973، وفيها تنباأت بالكارثة �للبنانية قبل �أن تقع، وكذلك 

لة ''روؤيا �لعربي �الأخيرة''، ''وهي ق�شيدة طويلة ''تبتدىء بالكالم عن �لفاجعة 
ّ
ق�شيدتها �لمطو

�للبنانية �شم�شها �لمت�شكلة دمًا وم�شاء وبحر�ً وف�شواًل، وتنتهي بالح�شارة �لعربية �لو�ثبة من 

رحم �لتاريخ فر�شًا �أ�شيلة ال يلجمها �ل�شوط رغم زحام �لرهان وتناف�س �الأمم و�لح�شار�ت''.

تكمن قوة �إيتيل عدنان �ل�شعرية في ت�شافر عدة عو�مل: ثقافتها �لو��شعة، و�هتمامها 

بالفل�شفة، ونقاء نظرتها �ل�شيا�شية، وغيرها من �الأمور �لحا�شمة في تهيئة خامة ق�شائد كبرى، 

لكن �لخامة تتحول �إلى ق�شيدة كبرى من خالل موهبة �ل�شاعرة �لتي يمكن لم�شها فنيًا.

قدرة �إيتيل على �لترميز و�ال�شتعارة وبناء ت�شبيهات غير ماألوفة وال م�شبوقة، تكمن في لغة 

هي ن�شيج تجربة �ل�شاعرة؛ لغة �أجنبية بروح عربية معا�شرة، بل معا�شرة جد�ً، ف�شاًل عن 

وعيها �لمرهف بالحرية باأ�شمى معانيها، �أكانت تتعلق بحياة عدنان �ل�شخ�شية، �أم باالنت�شار 

لل�شعيف وللق�شايا �الإن�شانية كافة. هذه �لحرية �لمتوهجة يمكن و�شفها بكلمة و�حدة: 

�لنز�هة، وهي �ل�شفة �لتي ال يمكن �إطالقها �إاّل على عدد محدود جد�ً من �ل�شعر�ء �لذين كر�شو� 

حياتهم ومو�قفهم لل�شعر �لذي ي�شيف وي�شيء.

كتبت �إيتيل عدنان كثير�ً عن بيروت، نثر�ً في ر�شائلها �ال�شتثنائية �إلى فو�ز طر�بل�شي في 

''عن مدن ون�شاء: ر�شائل �إلى فو�ز''، و�شعر�ً حيث ح�شرت بيروت با�شمها �ل�شريح في �أكثر من 

ق�شيدة.
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في ''�لن�شيد �لخام�س ع�شر'' )ترجمة خالد �لنجار(، وعبر خم�شة مقاطع فقط، تكّثف عدنان 

�لم�شهد كله. يبد�أ �لمقطع �الأول حياديًا وموحيًا في �آن معًا: ''ِ�ّتبعني، قال �لمالك/ثم �نزلق من 

ا./وهجم �ل�شوء/من كل �شوب.'' وفي �لمقطع �لثاني ثالثة �ألفاظ ممهدة لوجهة 
ّ
على كتفي

�لق�شيدة )م�شرط، وبوؤ�س، و�لماء �الأزرق(: ''�لزمن ي�شتخدم م�شرطًا/فوق ج�شده. و�لليل/لم يعد 

�أبد�ً كافيًا لتاأمل/بوؤ�شنا. وهناك برودة/في هذ� �لماء �الأزرق''. لو �أن �لقارىء فكر �أن بيروت 

يد 
َ
هي �لمق�شودة لتلونت معاني �الألفاظ �لثالثة �لب�شيطة، و�شكلت �أمام عينيه م�شهد �لمدينة. ب

�أن دور تلك �الألفاظ هو تمهيد فقط، ليكون �لمقطع �لثالث محوريًا في تاأدية �لمعنى: ''بيروت 

هي تكد�س/حو�جز في طريق/�لجّنة''.

للمرء �الآن �أن ي�شتمر في قر�ءة �لق�شيدة �أو يعيد من �لبد�ية، ليتاأمل �شنيع �إيتيل عدنان 

�لمتفرد في �لتعبير بجمل ب�شيطة عن بيروت. �لحب و�النحياز �إليها و��شحان، و�لموقف 

�ل�شيا�شي كذلك، لكنهما ال يظهر�ن �لبتة ب�شورة مبا�شرة. فال�شاعرة تتقن بناء �لق�شيدة فنيًا، 

وهي ماهرة حقًا في و�شع �لجرعات �لمالئمة �ل�شحيحة �شو�ء للجانب �لفني، �أو للمعنى 

�ل�شيا�شي.

لكنها �شاعرٌة مقاومة وموهوبة، ولو �أر�دت �أن تكون مبا�شرة من دون �لتنازل عن �لفني في 

�لق�شيدة، ال�شتطاعت، ففي مقطع من ق�شيدة �أُخرى عن بيروت تكتب:

لن �أرى بعد �ليوم تلك �لنظرة �لخ�شر�ء

لها �لموت �إلى حجر!
ّ
�لتي حو

وفي برك �لماء �لمنت�شرة في �ل�شو�رع

كان ظلي يتاأوه طو�ل �شنو�ت

لَكم قلُت لكم �إن حياتي �شاحنة ملغومة

في �لق�شيدة �كتملْت فحولة ر�مبو �لمنقو�شة

قي في �لثكنة �لخاوية
َ
ر

َ
هذ� �لطفل �متزج بع

في �شاحية بيروت.

�شيكون �الأمر مجازفة نقدية متهورة، ربما، لو تم ''�شرح �لق�شيدة''، فاالأمر �أ�شبه بتف�شير �لماء 

يد �أن �الأمر ي�شتحق �لمجازفة، فهذه �لجمل 
َ
بالماء لقارىء متدرب على قر�ءة �ل�شعر �لحديث. ب

�لثماني تخت�شر م�شهد�ً يتحدث عن �أثر �لحرب في عين �ل�شاعرة وقد تحولت ب�شبب �لموت �إلى 

حجر، في مكان مدمر، و�أن �ل�شاعرة تعذبت وتاألمت ب�شببه الأعو�م. ثمة طفل �أي�شًا وثكنة 

ر�ن عن �لخ�شارة �لكبرى في مكان محدد هو بيروت.
ّ
خاوية، يعب

من �لنادر �أن يجد �لمرء ح�شا�شية مماثلة في �لتعبير �ل�شعري، و�الأمثلة �لم�شتقاة من 
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ع ح�شا�شية �ل�شاعر�ت، بعد�ً 
ّ
�ل�شاعرتين �ل�شابقتين )تويني وعدنان(، ت�شفي على �لقول بتنو

ملمو�شًا، �الأمر �لذي يمكن �الإ�شاءة عليه من خالل ق�شيدة ''بيروت'' لمنى �ل�شعودي �لفنانة 

و�ل�شاعرة: ''بيروت/�الأر�س مقفلة بالمفتاح/�ل�شماء حظيرة مهجورة، و�ل�شجرة بال باب''. هذه 

�لجمل �لثالث ت�شف �لم�شهد �لقيامي لبيروت مثلما هو و��شح، و�شنجد في �لق�شيدة �أي�شًا 

�الألفاظ �لد�لة على طابع �لمدينة �لثقافي: ''ي�شكنها كالم كثير يطفو حول ترّهل بطنها''، �أو 

''ي�شكنها كالم ميت وال ي�شبه �لموت''. ف�شاًل عن �أن �ل�شعودي - كما عدنان وحاوي - �شتنحني 

�شقطون حالتهم �لنف�شية 
ُ
�أمام تاأثير �لمدينة �ل�شاطع في جعل �ل�شعر�ء ينعك�شون في مر�آتها وي

عليها: ''�أيها �ل�شقوط �لجميل �أعطيك قلبي و�أفعالي''. من هنا، فاإن �لقول بتاأثير بيروت �لعميق 

في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، ي�شير �أكثر من وجيه، �إذ لدينا �إلى �الآن �أربعة �شعر�ء )�الأخطل �ل�شغير، 

و�أدوني�س، و�لماغوط، وحاوي( وثالث �شاعر�ت )تويني، وعدنان، و�ل�شعودي(.

وماذ� عن �أ�شهر �شاعرين - محمود دروي�س ونز�ر قباني - في �أ�شهر �لق�شائد لبيروت؟ 

ق�شائد خرجت من �لكتب و�شارت في �لحياة �ليومية و�لوجد�ن، وهي �لتي ت�شتعاد كلما 

��شتلزم ذلك حدث �شيا�شي �أو ماأ�شوي �أو غيره، بل ت�شتعاد �أي�شًا من دون منا�شبة.

في ق�شيدته �ل�شهيرة �لمغناة ''يا �شت �لدنيا يا بيروت''، ينطلق �ل�شوري نز�ر قباني 

)1923 - 1998(، من تقاليد �شعرية عربية ر��شخة في رثاء �لمدن، فهو �لذكي �لماهر �لذي لم 

يّتبع مرة ''مو�شة'' هجاء �لمدن �لتي �شادت في �شبعينيات �لقرن �لمن�شرم، تقليد�ً ل�شعر غربي 

ينتقد مدنًا حديثة ع�شرية تطحن �الإن�شان، فاأبدت كر�هيتها لمدن عربية �شبه مهزومة و�شبه 

حديثة )مثلما فعل �أدوني�س عن دم�شق، وعبد �لمعطي حجازي عن �لقاهرة(.

في هذه �لق�شيدة، و�لعنو�ن م�شتمد من �لمحكية وهو �إنجاز نز�ر �الأقوى، يبد�أ بالرثاء، 

بو�شف �نتقال �لمدينة من �لجمال �إلى �لبوؤ�س:

يا �شت �لدنيا يا بيروت...

من باَع �أ�شاورِك �لم�شغولَة بالياقوْت؟

َّ
من �شادر خاتمِك �ل�شحري

ْة؟
ّ
 �شفائرك �لذهبي

َّ
وق�س

من ذبح �لفرح �لنائم في عينيك �لخ�شر�وين؟

من �شّطب وجهِك بال�شّكين،

و�ألقى ماء �لنار على �شفتيك �لر�ئعتين.

ن كان يفكر �أن تنمو 
َ
ولن يتاأخر قباني في �إد�نة �لفاعل مبا�شرة: ''رماد �لحرب �الأهليه'' �أو ''م

 �أّن �لعين تقاتل في يومٍ  �شد �الأهد�ب؟'' هنا خطاب 
ُ
ن كان يفكر

َ
للوردة �آالف �الأنياب؟/م
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�شيا�شي �شهير مناق�س للخطاب �لذي �ن�شوت تحته ق�شيدة ناديا تويني، و�لذي يحيل �إلى 

''�لحرب �الأهلية''، في و�شف ما جرى في بيروت )1975 - 1990(. لكن ح�شا�شية نز�ر وميوله 

�لقومية، �شتقف بالمر�شاد الأي ��شتنتاج مماثل، �إذ �إن �شاعر �لحب �شيغطي في �لق�شيدة كلها، 

بيروت بالغزل و�لحب و�لمديح، و�شيمرر �أي�شًا موقفًا �شجاعًا الإد�نة خذالن �لعرب لبيروت، وهو 

ل..''، �أو 
َّ

ِك كالبدو �لرح
ُّ
موقف من�شجم مع ميوله �لقومية: ''نعترف �الآن.. باأّنا ُكّنا يا بيروت، نحب

''نعترف �الآن.. باأّنا كّنا �أميين../وكّنا نجهل ما نفعل../نعترف �الآن، باأّنا كّنا من بين �لقتلة../

ذ  ور�أينا ر�أ�شك../ ي�شقط تحت �شخور �لرو�شِة كالع�شفور/نعترف �الآن../باأّنا كّنا - �شاعة ُنفِّ

فيِك �لحكم -/�شهود �لزور..''. �أمر�ن �ثنان مهمان في �لمقطع �ل�شابق: ��شتعمال �شمير نحن، 

و�الإ�شارة �إلى �أقوى ما يميز بيروت: �لعلم و�لمعرفة، عبر تو�شيف كل ما عد�ها باالأمية و�لجهل.

يخطو نز�ر خطوة �أُخرى في �لرثاء - �لمعا�شر حقًا - حين يكتب: ''نعترف �أمام �للـه 

�لو�حد../�أّنا كّنا منِك نغار../وكان جمالِك يوؤذينا..''. ربما توحي عفوية ق�شائد نز�ر 

بـ ''بر�ءتها''، لكن لفظ �للـه في �لمقطع �ل�شابق دخل �إلى �لق�شيدة ليوؤدي دور�ً �أ�شا�شيًا في ر�شم 

�شورة بيروت بعيَني نز�ر: �لمدينة �لمقد�شة، فحين ي�شتنه�شها للقيامة و�النبعاث في �أ�شهر 

مقاطع �لق�شيدة، يقول: ''قومي �إكر�مًا لالإن�شان ../ �إّنا �أخطاأنا يا بيروت ../ وجئنا نلتم�س 

�لغفر�ن''، فالغفر�ن يلتم�شه �لب�شر عادة من �الإله.

�شحيح �أن نز�ر قباني �شار فوق طريق معبدة في رثاء �لمدن ومديحها، و�شكب موهبته 

�ل�شعرية في ق�شيدته تلك، �إاّل �إن قوته تاأتي �أي�شًا من تفّلته �لبارع من تحميل �لق�شيدة خطابًا 

�شيا�شيًا خا�شعًا الأيديولوجيا محددة، فا�شتعمل نحن، بعد �لقول بالحرب �الأهلية، ومرر نظرته 

�ل�شخ�شية �إلى بيروت مدينة مقد�شة )في عينيه(، ولم يبخل عليها باأي حب، و�إنما �أغرقها به.

 بيديه �لمرهفتين ما قبله وما 
ّ
ا �ال�شتثنائي محمود دروي�س )1941 - 2008( ف�شيلم

ّ
�أم

بعده، ويقدم للنقد فر�شة ممتازة لتاأمل �لتطوير �لكبير في م�شروعه �ل�شعري بفترة قيا�شية 

مد�ها هو �لزمن بين ق�شيدتين فقط هما: ''ق�شيدة بيروت'' و''مديح �لظل �لعالي''. لكن ال بد من 

�لتذكير بو�شع �ل�شاعر في �لمدينة: فهو �لفل�شطيني في بيروت، وكانت منظمة �لتحرير 

�لفل�شطينية �لتي ينتمي �إليها �ل�شاعر، طرفًا م�شتهدفًا ومنخرطًا في �لحرب في �شنة 1975، ولم 

يكن �لفل�شطينيون ''�لر�شميون'' موجودين حين حطت �أوز�رها في �شنة 1990 عبر �تفاق 

�لطائف، �إذ كانو� قد �أُخرجو� منها �شوب �لبحر وتون�س.

 لدروي�س ح�شا�شيات متنوعة تعمل مثل القطات �شعورية ممتازة، وح�شا�شيته �لمتعلقة 

بـ ''�لت�شاري�س و�لجغر�فيا'' من �أقو�ها )الأ�شباب مو�شوعية كما ال يخفى(، ومن هنا يتخذ �لبحر 

دور�ً محوريًا كلما جاءت بيروت ق�شيدته.

تبد�أ ''ق�شيدة بيروت'' من �لبحر: ''تفاحة للبحر. نرج�شة �لرخام. فر��شة حجرية. بيروت. �شكل 

�لروح في �لمر�آة''. هذه �لت�شابيه �لثالثة تجمع �لحياة �إلى �لموت، ففي مقابل �لثمر و�لزهر 

و�لفر��شة، ثمة بحر ورخام وحجر. وهذ� �لت�شو�س �ل�شعوري تجاه �لمدينة �لتي يحبها، وتحت 
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�لوطاأة �لثقيلة للو�شع �لفل�شطيني فيها، �شيجد منفذ�ً عاطفيًا – ربما ب�شورة غير و�عية - حين 

ي�شتعمل دروي�س لو�شف بيروت مكانين بعيدين منها حين يكتب: ''بيروت من تعب ومن ذهب 

و�أندل�س و�شام''. و�الأندل�س و�ل�شام في جميع �لمدونات �لعربية رديفتان، تقريبًا، للجّنة، و�إن 

كانت �الأولى قد �شاعت، فاإن �ل�شام �أي دم�شق )محبوبة �ل�شعر �لعربي �الأولى( في متناول قلبه.

يد �أن �لت�شو�س �ل�شعوري �شي�شتمر في �لق�شيدة، في �لمقطع �لذي يبد�أ بـ ''�شبايا نحن في 
َ
ب

هذ� �لزمان �لرخو''، وتوؤكد عليه الزمة �لق�شيدة ''بيروت خيمتنا''. هنا مثال ممتاز للتعبير عن 

�شعور �لفل�شطيني في نهاية �ل�شبعينيات وبد�ية �لثمانينيات �لملتهبة في بيروت. رويد�ً رويد�ً 

�شتغيب بيروت عن ق�شيدتها، ليحل مكانها خطاب فل�شطيني: ''وجئنا من بالد ال بالد لها... 

فاأُعطينا جد�ر�ً و�حد�ً لن�شيح يا بيروت''.

�شتظهر بيروت عبر كلمات متناثرة في ق�شيدة تقب�س على لحظة �لفل�شطيني فيها قبل �أي 

�شيء �آخر، مثاًل: ''�شكر�ً للجريدة''، �أو ''�أحمل �للغة �لمطيعة كال�شحابة/فوق �أر�شفة �لقر�ءة 

و�لكتابة''، �أو ''هل ك�شرت �شظاياه كوؤو�س �ل�شاي في �لمقهى؟''

ته وبكل 
ّ
تغيب بيروت كلما �متدت �لق�شيدة، وينفتح �لم�شهد على �لعالم �لعربي برم

تعقيد�ته: ''�أ�شاأل �آخر �الإ�شالم/هل في �لبدء كان �لنفط/�أم في �لبدء كان �ل�شخط؟'' و�لم�شهد 

�لعربي �لبائ�س حقًا، يف�شي �إلى ''�شورة'' على حافة هجاء بيروت: ''خذ بيروت من بيروت، 

وّزعها على �لمدن/�لنتيجة: ف�شحة للقبو/�شع بيروت في بيروت، و��شحبها من �لمدن/�لنتيجة: 

حانة للـهو''. تت�شعب �لق�شيدة �لملحمية، وت�شتوعب حو�ر�ت و�أو�شافًا مبا�شرة: ''�أحرقنا زو�رقنا، 

ن ب�شكل و��شح �لوطاأة �لثقيلة للحظة �لفل�شطينية فيها، وثقل �لخطاب 
ّ
وعانقنا بنادقنا''، وتبي

�ل�شيا�شي. �لمقاطع �لمتر�ق�شة عن بعلبك وبيروت في �لق�شيدة، �شتوؤدي دورها في كبح �لوطاأة 

�لثقيلة تلك ولو قلياًل. نحن في �لمح�شلة �أمام ق�شيدة ُكتبت في ظروف �شديدة �لوطاأة 

و�ال�شتثنائية، فكيف يفعل �ل�شاعر؟

ربما ال م�شافة زمنية تقريبًا بين ''ق�شيدة بيروت'' و''مديح �لظل �لعالي''، لكن �لفرق بينهما 

ا �لثانية فببر�عة قب�شت على لحظة 
ّ
كبير. �أر�دت �الأولى و�شف �لمدينة ف�شو�شتها فل�شطين، �أم

�لفل�شطيني في بيروت في زمان محدد، فظهرت بيروت �لمدينة غير �لمنبّتة عن و�قعها 

 �لفل�شطيني.
ّ
وتعقيد�ته، وغير �لمنف�شلة عن �لهم

دروي�س من �أ�شطر �ل�شعر�ء في �لمطالع، �شيبد�أ ''مديح �لظل �لعالي'' بقوة )و�لنا�س �شتحفظه 

اأنا لبيروَت 
َّ
. هي

ِّ
 للن�شيِد �لمر

ٌ
 الأيلوَل �لجديِد. خريُفنا يدنو من �الأبو�ِب.../بحر

ٌ
عن ظهر قلب(: ''بحر

 لمنت�شِف �لنهاِر''. لن يتلكاأ �ل�شاعر ''�لعاطفي'' – و�إن كان ال يحبذ و�شفًا 
ٌ
�لق�شيدَة ُكلَّها./بحر

تُه �الأخيرَة''، 
َّ
 �أن يرمي لنافذٍة تحي

ُ
مماثاًل - في �شكب قلبه في �لق�شيدة: ''و��شتطاَع �لقلب

تنا/وبيروت 
َّ

ُتنا/بيروت غ�ش
َّ

ب �لالزمة، فبداًل من ''بيروت خيمتنا''، نجد: ''بيروت ق�ش
ّ
و�شي�شو

 �للـِه''. �نتقلت بيروت من ت�شو�س �شورتها بفل�شطين، �إلى بيروت �لتي �نك�شر �لفل�شطيني 
ُ
�ختبار

 في 
ٌّ
 مر

ُ
فيها، وتمامًا تحت وطاأة عين �لمقد�س. �الأمر �لذي �شيوؤكد عليه في مقطع الحق: ''�لقمح
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''، وطبعًا �شيتجه �شوب فل�شطين 
ْ
 جارح

ُ
/و�لغيم فوالٌذ. وهذ� �لنجم

ْ
 مالح

ُ
حقول �الآخريْن/و�لماء

و�للحظة �لفل�شطينية في �لق�شيدة. لن نورد مقاطع للداللة على هذ�، الأنه خارج مو�شوعنا، مع 

�أن تاأمل �متز�ج �للبناني بالفل�شطيني في �لق�شيدة جدير بدر��شة نقدية.

لم يكن و�شف دروي�س بـ ''�ل�شاعر �لعاطفي'' نزوة نقدية، فالقلب �أحد مفاتيح �شعر دروي�س. 

ر دروي�س عن بيروت وعن حبه لها وعن �للحظة �لفل�شطينية فيها �شمن ثالثة مقاطع 
ّ
و�شيعب

في ''مديح �لظل �لعالي''. ت�شير بيروت في �الأول �بنة �ل�شاعر لفرط عاطفيته:

نامي قلياًل، يا �بنتي، نامي قليال

ٍل
َ
ني. وتع�سُّ ما في �لقلب من َع�ش �لطائر�ُت تع�شُّ

فنامي في طريق �لنحل، نامي

قبل �أن �أ�شحو قتيال

ام، فا�شطجعي
َّ
ٍف مجاورٍة �إلى �لحم

َ
�لطائر�ُت تطير من ُغر

، �نتبهي �إذ� �قتربْت
ِّ
ّلم �لحجري

ُّ
على درجات هذ� �ل�ش

�شظاياها كثير�ً منِك و�رتجفي قليال

نامي قليال.

ولن ي�شتعمل دروي�س �لح�شا�س �شمير نحن بل �أنا حين تنق�ّس �لطائر�ت، فالق�شد �أن 

�لفل�شطيني م�شتهدف، و�إذ هو على �أر�س بيروت، ف�شيحاول عن طريق �لحب تجنيبها روؤية 

�لموت من خالل �لمقطع �لذي يبدو �أقرب �إلى هدهدة �ل�شغار. لكن �لعاطفة ال ت�شو�س �ل�شاعر 

�شرى 
ُ
دُّ على �أ�شابع كفِّك �لي ُ

�لعاطفي �لذي �شيف�شل بو�شوح بين هويته وبيروت: ''كنا َنع

دي  ها رحيال''، و�شيفي�س حبًا حين يرّتب بيروت كما لو �أنها قلبه/بيته: ''وَتَفقَّ
ُ

م�شيرَتنا وُنْنِق�ش

 �شاينا، ودعي �لَغ�شيال/نامي قليال/لو 
ْ
ي

َ
؟/و�تركي كفِّي، وكاأ�ش

ْ
 ج�شمِك،/هل �أُ�شيبت

َ
�أزهار

د/ههنا   �لتردُّ
ُ
ر

َ
�أ�شتطيع �أَعدُت ترتيب �لطبيعِة:/ههنا �شف�شافٌة... وهناك قلبي/ههنا َقم

َقي قليال''. وهو �لذكي 
ْ
ع�شفورٌة لالنتباِه/هناَك نافذٌة تعّلمِك �لهديال/و�شارٌع يرجوِك �أن َتب

�لنابه �لذي لن يفوته �العتذ�ر منها موؤكد�ً من جديد هويته �لمنف�شلة عن بيروت، لكن �لوثيقة 

َة 
َّ
ر

ُ
�ْشنا �ش

َ
�ل�شلة بها: ''هل كنِت غا�شبًة علينا، دون �أن ندري.. وندري/�آِه ِمّنا... �آِه ماذ� لو َخم

ِق''.
َ
ْخِم�ُس �لغرقى يد�ً تمتدُّ/كي تحمي من �لَغر

َ
�الأُفِق/قد ي

في �لمقطع �لثاني �شيخاطب بيروت كما لو �أنها كبرت ولم تعد �لطفلة �لتي تهدهدها �أغنية، 

و�إنما �شارت �مر�أة:

ِك،
ُّ
�أنا ال �أُحب
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ِك!
ُّ
كم �أُحب

 ب�شرخٍة
َ
جان �النتباه

ِّ
َتو

ُ
غيمتاِن �أنا و�أنِت، وحار�شان ي

دِّد�ن �لليَل حتى �لليل �الأخير. �أَقول حين �أَقوُل َ
م

ُ
وي

بيروُت �لمدينُة لي�شت �مر�أتي

دَّ�شي �لباقي َ
�ش

ُ
وبيروُت �لمكاُن م

رِج بالدخاِن ُة ))�الآِن(( �لم�شَّ
َّ
وبيروُت �لزماُن ُهِوي

�أنا ال �أُحبِك،

كم �أُحبِك !

َثَثي
ُ

ن يم�شي على ج
َ
ك و�نثريها فوق م

َ
�شي با�شمي زهور

ِّ
غم

ْ
ر�ي

َّ
ليّت�شع �ل�ش

ْ
 ومن هو�ي

َّ
ال ت�شحبيني من بقاياِك، ��شحبيني من يدي

.
ْ

ْن ر�آني �شائر�ً كالعنكبوِت على خطاي
َ
وال تلوميني، ولوكي م

ر في بد�ية �لمقطع، فاإن من �ل�شعب على �لمرء �أن يمنع نف�شه من 
ّ
ف�شاًل عن �لمثنى �لمعب

َثَثي''، 
ُ

ن يم�شي على ج
َ
ك و�نثريها فوق م

َ
�شي با�شمي زهور

ِّ
�النتباه �إلى �لجملة �الآتية: ''غم

�لزهور ن�شيب �لمدينة، و�لجثة ن�شيب �لفل�شطيني �لقتيل. هل نقارن بين هذ� �لمقطع ومقطع 

من ''ري�شة �لغر�ب'' الأدوني�س؟ نعم نقارن لنتاأمل �لفرق بين �ل�شاعر �لذي ينطلق من �لكر�هية 

ن 
َ
ن يمنع �لحياة عن �لمدينة، وم

َ
)�أدوني�س( و�ل�شاعر �لذي ينطلق من �لحب )دروي�س(، بين م

يجترح من موته حياة لها. ن�شتطيع �أن نزيد، فنتاأمل داللة �ال�شم في �لمقطع نف�شه، دروي�س 

 )
ْ

يمنح روحه و��شمه للمدينة. لو �أردنا �لت�شنيف، العتبرنا �لمقطع حتى نهايته )و�أ�شير ناي

و�قعًا في غر�س �لرثاء، ولو تابعنا �لقر�ءة لوجدنا �لحب:

�أنا ال �أحبِك

ِك و�نثريها
َ
�شي بدمي زهور

ِّ
غم

حول طائرٍة تطارُد عا�شقيْن

ن.
ْ
ُع �شوَتُه بين �ليَدي ، �أو يوزِّ

ُ
 ي�شمع

ُ
و�لبحر

و�أنا �أحبِك

ِك و�نثريها
َ
�شي بدمي زهور

ِّ
غم

 لي.
ُ
حول طائرٍة تطاردني وت�شمع ما يقول �لبحر
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من الممكن ال�ضتمرار اأكثر لنرى بيروت مديح الظل العالي، جامعة لأف�ضل معاني وتقنيات 

ال�ضعراء ال�ضابقين، ومتفوقة عليها. لكن هذه الق�ضيدة الملحمية الغنائية، امتازت اأي�ضًا بقدرتها 

على الك�ضف والتلون، وعلى بّث المعاني المتجددة، والبناء المحكم، والخطاب ال�ضيا�ضي، 

والواقع المعقد لتلك اللحظة الفل�ضطينية في بيروت، فبيروت عك�ضت دروي�س، وهو انغم�س فيها 

من دون اأن يفقد �ضيئًا من هويته ال�ضاطعة الجريحة. اإن كان النقد يقول اإن دروي�س هو 

الأف�ضل، فالكالم اأعاله اقتراح نقدي ب�ضيط يمكن ال�ضتزادة فيه بالمقارنة بناء وبالغة 

وعرو�ضًا اأي�ضًا، ف�ضاًل عن تلك النزاهة الرفيعة التي تمتع بها دروي�س، في �ضعره كما في 

مواقفه.

وبعد، فاإن المدينة البحرية ال�ضاحرة المتعددة لم تكن محظوظة �ضعراً، ومن �ضوء الحظ اأنها 

دخلت ال�ضعر العربي الحديث من بوابة ماأ�ضاتها )1975 - 1990(. وكم يتمنى المرء اأن 

ت�ضتجيب المدينة ل�ضورتها ال�ضهيرة فتنه�س من ماأ�ضاتها الأخيرة، باأفرادها وبق�ضائد تراها 

من دون نظارة الحروب والماآ�ضي. 
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