امللف

حتية �إىل بريوت

دمية

ال�شكر*

بريوت :ال�شعر من بوابة امل�أ�ساة

بيروت

قديمة ،وقد �شهدت في تاريخها الذي يمتد �إلى ما قبل الميالد ،و�أكثر من
جراء الخراب والزالزل والحروب ،فكانت تكاد
مرة ،انقطاعات باترة ّ
تختفي فع ًال ،ثم تعود لتنبعث بعد محن مماثلة ،في ظروف خا�صة لي�ست الحرب وال
اال�ستحواذ الع�سكري وال الكوارث الطبيعية بعيدة منها.
لكن بيروت في جميع �أحوالها القديمة تلك ،ما كانت لتناف�س المدن العربية
والم�شرقية الكبرى �أو المتو�سطة ،الرا�سخة والمثقلة بتاريخها المزدحم ومكانتها� ،أكانت
مقد�سة �أم �شبه مقد�سة مثل القد�س ودم�شق وبغداد وحلب والقاهرة ،وهو ما تدل عليه
�شعري ًا الق�صائد القديمة المتناثرة في مدونات �إغريقية ورومانية وعربية طبع ًا .وتناثر
تلك الق�صائد القليلة في مدى زمني وا�سع يعك�س بدوره �أمرين مع ًا :االنقطاعات الباترة،
ومكانة بيروت قبل القرن التا�سع ع�شر� .إلاّ �إن النقد التاريخي في القرن الع�شرين ،وتحديداً
في لحظة ثقيلة الوط�أة ،لحظة الحرب الرهيبة الممتدة بين �سن َتي  1975و ،1990جال
الغبار عن تلك الق�صائد القديمة و�أك�سبها �أهمية �شبه م�صطنعة� ،إذ انطلق من فكرة تقول
�إن تاريخ الق�صيدة القديم دليل على عراقة المدينة ،و�إن وجود ق�صيدة يونانية و�أُخرى
�أموية دليل على ا�ستمرارية وجودها.
بَيد �أن بيروت ال�ساحرة واالبنة �شبه الوحيدة للحداثة العربية ،ولدت دفعة واحدة
لت�صير �أبهى مدن الم�شرق و�أكثرها ليونة وقدرة على ا�ستيعاب الحداثة والتمدن .و�إذا كان
الم�ؤرخون ،وعلى ر�أ�سهم �سمير ق�صير في كتابه البديع عنها ''تاريخ بيروت'' ،يولون �أفول
مركزين في ذلك
جراء احتالل فل�سطين وبزوغ مرف�أ بيروتّ ،
نجم مرف�أ حيفا �أهمية كبرى ّ
على جانب اقت�صادي فائق الأهمية ،ف�إن ا�ستجابة �أهل المدينة وتفاعلهم الحيوي مع
ذلك التغيير االقت�صادي ال يقلاّ ن �أهمية ،بل لعل ت�أثير ذاك التغيير كان حا�سم ًا في �صقل
�شخ�صية تلك المدينة ال�ساحرة المنغر�سة بقوة وثبات في مياه �شرق البحر الأبي�ض
* كاتبة وناقدة سورية.
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�ضلعي مثلث منمنم كوردة ،و�صلب ك�شوكة.
المتو�سط ،ب�شكلها الأقرب �إلى َ
المدينة هي �أهلها ،والمدينة َب ْحرية ب�شكل ملتب�س� ،إذ �إن ارتباطها بالياب�سة  -يمكن تقدير
قوة ت�أثير هذا االرتباط من عالقتها اال�ستثنائية بدم�شق ،محبوبة ال�شعراء على مر الع�صور -
برهان �إ�ضافي على حيوية �أهلها وانفتاحهم على الغريب والمختلف والالجىء والمنفي ،وعلى
فرا�ستهم في جعل المدينة ذات عينين مختلفتين نظراً� :صوب البحر و�صوب الياب�سة ،لكن
مت�ساويتين قو ًة .وربما يمكن تف�سير الأمر ب�أطروحة الم�ؤرخ الفل�سطيني �سليم تماري الجميلة
عن الفروق بين �أهل البحر و�أهل الجبل في كتابه ''الجبل �ضد البحر'' الذي ُن�شرت نواته الأولى
في دورية ''الكرمل'' الفل�سطينية.
الميل �إلى �أهل بيروت ،وانعكا�س �شخ�صيات ال�شعراء في الق�صائد التي قدحت زنادها الحرب
تفرد
الأهلية اللبنانية ،ربما يكونان �أطروحة مقبولة في هذه المقالة ،مثلما �أرجو ،ذلك ب�أن ّ
بيروت بما�ضيها الخفيف ووالدتها ال�صلبة في القرن التا�سع ع�شر ،طبعا �إلى حد كبير نظرة
�شعراء الحداثة �إليها� ،إذ ال �أوابد تاريخية وال معالم لقالع وق�صور ت�شدهم �إليها ،في حين �أن
المعرفة والعلم ومفردات التمدن وطريقة الحياة الع�صرية – وما يعك�س ذلك من ب�شر مثقفين
ومختلفين  -هي التي �ستظهر ب�صورة �شبه م�ستمرة لتتبلور لبيروت مكانة ثقافية واقع ًا وحلم ًا.
قبل ظهور بيروت �شعري ًا في الربع الأخير من القرن الع�شرين بالتزامن مع نكبتها ،ثمة
ق�صيدة غير متوقعة لجهة دقتها و�أ�ساها وتح�سرها من �شاعر الحب والجمال ب�شارة الخوري
( )1968 - 1885الملقب بالأخطل ال�صغير عن بيروت ،يقول فيها بعد �أبيات غزلية جري ًا على
عادة العرب في الن�سيب:

لهفي عليك �أكل يوم م�صرع
للحق فيك وكل عيد م�أتم
والأمر �أمرك لو رجعت �إلى الهدى
الحب يبني والتباغ�ض يهدم
رباه هل تر�ضى ال�شقاء لأمة
ما �أذنبت �إلاّ لأنك تحلم
عدل ق�صا�صك كم نبي جاءهم
ٌ
و�أراد �أن يتجمعوا فتق�سموا.
تكون لبنان برمته ،ال بيروت
من الوا�ضح �أن الأخطل ال�صغير �أجمل في �أبيات قليلة مع�ضلة ّ
فقط ،مثلما جاء عنوان الق�صيدة .فاالنق�سام والتباغ�ض ال يتوقفان ،ويوحي اال�ستنجاد بالرب
والأنبياء �إلى ان�سداد الأفق تمام ًا ،وال �سيما �أن انتفاء الحب يبدو الثابت الوحيد هنا ،و�شرط

بيروت :الشعر من بوابة املأساة

امللف

عما لو كانت حادثة بعينها جرت في
الرجوع �إلى الهدى واقع في خانة التمني .وبقطع النظر ّ
والمعبر والدقيق يبدو �صالح ًا �إلى
بيروت و�ألهمت الأخطل ق�صيدته هذه ،ف�إن معناها الواقعي
ّ
يومنا هذا.
�إن المدينة التي �صارت منارة ثقافية في �ستينيات القرن الما�ضي ،جذبت �إليها �شعراء عرب ًا
كثيرين ،وخ�صو�ص ًا من الدول القريبة منها ،الم�شرقية تحديداً ،ولأ�سباب �سيا�سية غالب ًا .ومن
هنا يكت�سب النظر في بع�ض ق�صائد ال�سوريين والفل�سطينيين الذين �أقاموا فيها �أهمية خا�صة،
مما جرى في �أثناء الحرب الأهلية ،حكم �إلى حد كبير تلك الق�صائد،
�إذ �إن الموقف ال�سيا�سي ّ
نظراً �إلى العالقة ''الوثيقة'' التي تجمع تلك الدول التي �شكلت فيما م�ضى �شبه وحدة ا�سمها بالد
ال�شام ،على نحو يمكن فيه القول �إن النظرة �إلى بيروت بقيت محكومة بالنظر �إلى ن�شوء ''لبنان
الكبير'' من جهة ،و�أثر ت�ضع�ضعه في الحرب الأهلية غير الخالية من العوامل الخارجية
والأجنبية من جهة ثانية.
ولعل هذا ما يف�سر نفور ال�شاعر ال�سوري �أدوني�س من بيروت ،في ق�صيدته ''ري�شة الغراب''؛
�صحيح �أن �أدوني�س د�أب على االنطالق من انتقاد الو�ضع العربي ظاهراً ،لكن نظرة �أعمق �إلى
تبين �إلى حد كبير �أن الكراهية تحرك جزءاً كبيراً من �شعره .ففي
طريقته في ر�ؤية الواقع ّ
حقول/
الق�صيدة المذكورة يبد�أ من نفي باتر لجذره ومنبته حين ي�صل بيروتٍ � :آت بال زهر وال
ْ
ياح'' ،وذلك قبل �أن ي�ضفي على نف�سه مالمح
� ٍآت بال
ْ
الر ْ
ف�صول؛/ال َ
الرمل في ّ
�شيء لي في ّ
المقد�س ،وهو �أمر من�سجم مع نظرته �إلى نف�سه ومع انتمائه �إلى تيار الأ�سطورة في ال�شعر
عد �أدوني�س �أحد �أعمدته .لكنه حين ينظر �إلى بيروت نراه ينفي
العربي الحديث ،والذي ُي ّ
وجودها و�أ�سباب حياتها م�ؤكداً وجوده وذاته في �آن واحد:

بيروت لم تظهر على طريقي
ُ
زهر وها حقولي
ُ
بيروت لم ُت ْ
بيروت لم ُت ْث ِم ْر
ُ
ربيع الجراد والرمل على حقولي،
وها ُ
وحدي بال زه ٍر وال ُف�صولِ
الثمار
وحدي مع
ْ
من مغرب ال�شم�س �إلى ُ�ضحاها
بيروت وال �أراها
�أعبر
َ
�أ�سكن بيروت وال �أراها
وحدي �أنا والحب والثمار
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نم�ضي �إلى النهار
نم�ضي �إلى �سواها.
المعنى الرهيب الذي و ّلده �أدوني�س في ق�صيدته هذه ،ي�شير �إلى ا�ستحالة تالزم وجود ال�شاعر
والمدينة وحتمية الفراق ،ف�ض ًال عن نزع كل ما له عالقة بالطبيعة عنها – �أي بالحياة -
و�إ�ضفاء قد�سية على ال�شاعر النبي الذي بدوره يمتلك الطبيعة (حقولي) .من ال�صحيح القول �إن
المتطلبات الفنية في تيار الأ�سطورة ي�ستلزم اللجوء �إلى الآلهة والطبيعة� ،إلاّ �إن المعنى الرئي�سي
الذي يو ّلده ينحو منحى الحب والخير و�إقامة العدل ،ف�آلهة الأ�ساطير القوية تفر�ض العقاب
وتقيم العدل بيدها متحالفة مع الطبيعة لإعالء الخير ال ال�شرّ � .أما �أدوني�س في ق�صيدته هذه،
في�ستند �إلى المقد�س والطبيعة ليلعن مدينة بيروت ويحرمها من الطبيعة/الحياة؛ يعاقبها
وينفي وجودها ثم يبتعد عنها �إلى �سواها غير المحدد ،متجاه ًال تمام ًا �أ�سا�س قوة الآلهة التي
ال تن�صرف بل تعاقب وقد تقتل وت�سيطر لإعالء الخير .ال�سيطرة النهائية وانت�صار الآلهة �أمر
حتمي ،ال العقاب ثم االن�صراف كما فعل �أدوني�س.
تقول الفتة عري�ضة �إن من تيار الأ�سطورة �أي�ض ًا ،ظهرت التجربة القوية لل�شاعر اللبناني
خليل حاوي ( .)1982 - 1919ولعل �شخ�صية ال�شاعر القلقة المطبوعة على الي�أ�س والت�شا�ؤم،
هي التي �أ�ضفت على ق�صائده نظرة واقعية ترى الهزيمة �أحيان ًا قبل وقوعها ،وفي هذا ،تبدو
ن�سبة ال�شاعر �إلى تيار الأ�سطورة غير دقيقة بل متعجلة ومبت�سرة لتجربته� .صحيح �أن حاوي
كان بارع ًا في ت�ضليل ''�أنا ال�شاعر'' عبر �صوتين :ال�صوت المتوقع في تيار الأ�سطورة ،وال�صوت
لمن انت�سب �إلى الحزب ال�سوري القومي االجتماعي� ،إلاّ �إن ذلك لم يحجب
''الوطني'' المتوقع َ
تمام ًا ذاتية حاوي الطاغية ،الم�صقولة قبل �أي �شيء من ع�صاميته القوية .حاوي في م�سيرته
ال�شخ�صية ،مثال ممتاز لبناء �شخ�صية المثقف الد�ؤوب ،ثم انك�سارها نظراً �إلى واقعنا العربي
الذي نعرفه ،و�سيظهر التمازج بين هذه الم�ؤثرات كلها (الأ�سطورة ،الحزب القومي ال�سوري
االجتماعي ،الثقافة والتعليم) ،في ق�صائده التي تعك�س انك�سار المثقف قبل �أي �شيء �آخر .علينا
و�ضع الأمور الآنفة في االعتبار عند قراءة ق�صيدته ''ليالي بيروت'':

ال�ضيقِ والحرمانِ
في ليالي ِّ
ِ
الدروب
متاهات
المدوي في
ِ
والريح ِّ
ْ
َمن ُي َق ِّوينا على َح ْملِ
ال�صليب
ْ
ال�ص ْحرا ِء.
َمن َيقينا َ�س� َأم َّ
ال�ضيق ،والريح ،والمتاهة ،وال�صليب ،وال�صحراء ،جميعها كلمات �أكثر من موحية ،فهي تبني
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معاني الواقعية ال�سيا�سية� ،إن جاز القول ،التي حكمت نظرة حاوي المت�شائمة وال�صائبة ،والتي
الو ِ
ميم ْة'' .وحين ي�صل �إلى
أعين
�ستزداد نكداً كلما امتدت الق�صيدةٌ �'' :
َ
م�ض/و� ٌ
أ�شباح َد َ
م�شبوه ُة َ
و�صف المدينة ،يبرع بانتقاء عبارات قليلة �شديدة الإيحاء وبعيدة من العاطفة:

غير دنيا
� َّإن في
َ
بيروت دنيا َ
والم ِ
الرتيب
وت
ال َك ِ
دح َ
ْ
� َّإن فيها حان ًة م�سحور ًة
طيوب
خمراً� ،سريراً ِمن
ْ
للحيارى
ال�صحارى
في متاهات
َ
في الدهالي ِز اللعي َن ْة
ومواخي ِر المدي َن ْة.
ك�أن حاوي الواقعي يداري قلبه العاطفي ،فهو دقيق الو�صف ،ماهر في الإيجاز والإيحاء،
يذمها ،بل �سي�ؤاخي المدينة ب�أهلها – عن
عارف واقع مدينته جيداً ،مهذب لن يلعنها ولن ّ
نجو ِمن ِغ ِ
يقوينا على حملِ
الذنوب/
وايات
ال�صليب/كيف َن ُ
طريق �ضمير نحن – فيكتبَ :
''من ِّ
ْ
ْ
ريم ْة'' ،قبل �أن ينعطف بقوة نحو ''�أنا ال�شاعر'' الغارقة بالت�شا�ؤم واالنهيار ،فيقول:
َ
والج َ

�آ ِه ِمن نومي وكابو�سي الذي
حيم ْه
ين ُف ُ
بو ْجهي َو َج َ
الر ْع َب َ
�ض ُّ
ُمخدعي ِظ ُّل جدارٍ يتداعى
دار
ُث َّم
ُ
ينهار على َ�ص ْدري الجِ ْ
ميت ًا �أطفو على َد َّوام ٍة
وغريق ًا ِّ
وار
ويعميني ُّ
حرى ُ
الد ْ
َّ
�صهر
�آ ِه والح ْق ُد بقلبي ِم ٌ
�سموم ْه.
أجتر
َ
�أم َت ُّ
�صُّ � ،
غرفة ال�شاعر هي حياته الداخلية النف�سية المنهارة التي تعك�س انهيار المدينة ،فالنوم
والمخدع وال�صدر والجدار والقلب ،هي عنا�صر غرفة ال�شاعر النف�سية ،غرفة �شاعر منهار مت�ألم
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فوحد ذاته الم�سكينة مع المدينة
ومت�شائم ،ق�ضى انهيار بيروت �أمام عينيه عليه تمام ًاّ ،
الم�سكينة ،ورفع �صوت �أناه بال�صراخ ،و�أبعد �صوت الجماعة؛ انعك�س انهيارها على روحه ،وزاد
في م�أ�ساته م�أ�ساة ...ثم انتحر.
�ستقال �أ�سباب كثيرة في انتحاره ،لكن ما ال ريب فيه �أنه كان �صادق ًا جداً في معاناته،
و�أن قلبه انفطر لر�ؤية حال بيروتَ .بيد �أنه لم ينجح في و�ضع عاطفته في الق�صيدة ،وعاقب
نف�سه الك�سيرة بحرمانها من التعبير عن الحب ،وربما لو فعل الرتاح قلي ًال .لكن �شخ�صيته
الع�صامية ،و�إيمانه بالثقافة والعلم ،والأهم واقعيته ال�سيا�سية المت�شائمة ،كبتت روحه القلقة
حاد الوعي ،وماهر في التعبير عن
المعذبة الرقيقة .خليل حاوي �شاعر معذب �أو ًال و�أخيراًّ ،
و�صيرها مر�آته في لحظة
الت�شا�ؤم والم�أ�ساةَ .ع َك�س �شخ�صيته القلقة المنهارة على المدينة
ّ
محددة .و�إذ ظلم نف�سه في حجب قلبه ،قتلته تلك اللحظة المحددة بـ ''اجتياح �إ�سرائيل لبيروت''.
ال بد من �أنه �أحب بيروت كثيراً ،فلم يلعنها ولم يمدحها ،و�إنما منحها روحه كلها.
بيروت ب�ؤرة وعي ال�شعراء بذواتهم ،فالمدينة غاوية مهما تكن لحظتها م�أ�سوية ،ومهما
تكن ظالمة �أو متكبرة ،ك�سيرة �أم مهزومة ،وهي ب�سبب تعدد �أهواء �سكانها وتنوعهم ،تظل ب�ؤرة
م�شعة تجذب النا�س بمغناطي�سها المتعدد الوجوه.
�شاعر �آخر انتمى – ربما لأ�سباب طريفة � -إلى الحزب القومي ال�سوري االجتماعي و�سكن
في بيروت ،هو ال�سوري محمد الماغوط الذي تنتقل ق�صيدته ب�سال�سة الفتة من ال�شخ�صي �إلى
العام ،وت�ستطيع عبر الحكاية ال�شخ�صية الهام�شية التعبير عن حكاية الجماعة؛ جماعة ال�شعوب
العربية المقهورة .يعتمد الماغوط ،من �أجل هذا ،على لعبة المفارقات وال�سخرية وتلك ال�سينيكية
[الكلبية] الوا�ضحة للقارىء �أكان متمر�س ًا في قراءة ال�شعر الحديث� ،أم ال .بب�سيط الكالم ،ير�سم
الماغوط �صورة بيروت في ق�صيدة عنوانها دقيق ،هو ''مقهى في بيروت'' .يبد�أ الق�صيدة �ساخراً:
''ال �شيء يربطني بهذه الأر�ض �سوى الحذاء'' ،ثم ي�صير عاطفي ًا'' :لكن َمن يلم�س زهرة فيها/
يلم�س قلبي'' .والتوازن بين الأمرين هو قوة الماغوط الذي ي�ؤكد الطابع المديني الحديث لبيروت
من خالل� :أو ًال ،اختيار المقهى ،وثاني ًا ،عبر ذكر �أ�سماء �شوارعها في منطقة الحمراء ال�شهيرة:
''من بل�س �إلى جاندارك ،ومن جاندارك �إلى بل�س'' .ثم كما فعل حاوي� ،سينعطف نحو نف�سه،
م�شيراً ب�شكل ٍ
واه �إلى �أهل المدينة الذين يعرفونه'' :رفعت يدي مئات المرات/محيي ًا مئات
الأ�شخا�ص/باليد التي تكتب/اليد التي ت�أكل/واليد التي تجوع'' .وتمتد الق�صيدة عبر خيال
الماغوط الذي ي�ستدعي �أطياف عائلته ،الأخت ال�صغيرة والأب ومن ورائهما يظهر م�شهد م�سقط
ر�أ�سه ،على نحو تبدو فيه بيروت ذريعته للكالم عن نف�سه� ،أو ب�صورة �أدق ،يعك�س الماغوط نف�سه
في مر�آة بيروت ،متجاه ًال �إلى حد ما المدينة التي نجح في القب�ض على مزاجها:

�سرت �آالف الكيلومترات المر�صوفة فوق بع�ضها
ر�أيت �أطنان ًا من الن�ساء والخادمات

بيروت :الشعر من بوابة املأساة

امللف

ت�أملت النقود البرية
والحلوى الهادرة تحت الج�سور
ت�أملت �أ�صابع النادل الرفيعة
وهي تم�سح دموعي عن طاولة الح�ساء.
وقبل االنتقال �إلى �شاعرين هما الأ�شهر في الكتابة عن بيروت :محمود دروي�ش ونزار قباني،
�سيكون الإ�صغاء �إلى �صوت بع�ض ال�شاعرات مفيداً لإظهار اختالف ''�أنا ال�شاعرة'' عن ''�أنا
ال�شاعر''.
البداية مع ال�شاعرة اللبنانية ناديا تويني ( )1982 - 1935التي كتبت بالفرن�سية ،نظراً
�إلى �أهميتها في الم�شهد اللبناني الثقافي ذي الطابع الفرانكوفوني .فهذه ال�شاعرة التي و�صفها
نزار قباني بـ ''الفرا�شة'' ،لي�ست فرا�شة حق ًا� ،إذ على الرغم من الرقة الفائ�ضة في ق�صائدها،
ف�إنها ناجحة �أي�ض ًا في ابتكار ا�ستعارات رقيقة ،لكن خالية من الميوعة العاطفية
أدق
أرق وال ّ
والرومان�سية ،وفي �أحايين كثيرة باترة .تكتب ما ي�شبه حافة ن�صل حاد؛ الحافة ال ّ
والأقوى في البتر :في فم المدن الأ�سود/يدق جر�س الزهور الحزين/مات البلد جما ًال/مقتو ًال
بقهقهة/قنبلة في الأر�ض حفرت ب�سمة''.
في ق�صيدتها عن بيروت تر�سم تويني �صورة ملحمية لبيروت تقوم على تزاوج من
المتناق�ضات'' :لئن كانت محظية �أو عالمة �أو ورعة�/شبه جزيرة ال�ضجيج والألوان والذهب''،
وعلى ا�ستلهام الأ�ساطير وفعل �آلهتها في االنبعاث'' :ماتت �ألف مرة وعا�شت �ألف مرة من جديد''،
الغريقية
تعين مكانها الأ�سطوري هذا من ح�ضارتين
بحريتين هما� ،إن �صح التعبير ،إ
ّ
وقد ّ
والفينيقية .فمن الأولى نجد ا�سم الكاهنات'' :ن�سا�ؤها بعيونهن ال�شاطئية التي ت�شعل الليل/
ومت�سولوها ي�شبهون كاهنات بيثيا قديمة'' ،ومن الثانية اال�سم الفينيقي'' ،Béryte :بيروت
ّ
الق�صور المئة وبيريت من الأحجار'' .لكن ذلك ال يعني ،ب�أي حال من الأحوال� ،أن ال�شاعرة تنفي
عن مدينتها ح�ضارتها العربية ،فتويني ت�ستعمل اللفظ ال�صريح (عربية) في و�صف المدينة
�أي�ض ًا'' :كونها فينيقية ،عربية �أو من العامة'' .لكن الجملة الأ�سا�س في الق�صيدة ،تبدو �أقرب �إلى
روح المدينة التي عرفتها ال�شاعرة و�أحبتها قبل الحرب في �إبان ع�صرها الذهبي� ،إذ تكتب'' :في
بيروت كل فكرة ت�سكن منز ًال/في بيروت كل كلمة مباهاة'' ،حيث تتحدد المدينة ال من خالل
متوطنة في المكان ومدعاة فخر لأهله،
جغرافيتها بل من خالل عنا�صر ثقافية (الفكرة/الكلمة)
ّ
و�سيظهر الدور المحوري لهذه الجملة من خالل �أثرها في خاتمة الق�صيدة'' :بيروت في ال�شرق
هي المالذ الأخير/حيث الإن�سان ي�ستطيع دوم ًا ارتداء ال�ضوء'' .فتحديد المكان بـ ''ال�شرق''
وربطه بالحرية هما م�آل الفكرة والكلمة� ،أو ب�صورة �أُخرى ،ف�إن بيروت تكت�سب �أهميتها من
معبر هو ال�شرق ،ففيه تن�صهر الح�ضارات الأُخرى
الثقافة،
حيزها الجغرافي بلفظ ب�سيط ّ
ويتعين ّ
ّ
التي وردت في الق�صيدة و�أ�شارت �إليها ال�شاعرة� .إن دقة ال�شاعرة تويني في الو�صف ،ج ّنبتها
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الوقوع في فخ المبا�شرة والأيديولوجيا والبروباغاندا الرائجة عادة في تلك الفترة ،وخ�صو�ص ًا
في ق�صائد مو�ضوعها الأ�سا�سي هو المكان .ونظرة تويني �إلى بيروت تن�سجم مع �صورة بيروت
الم�شتهاة ال باعتبارها منارة ثقافية فح�سب ،بل هي �أي�ض ًا ال�صورة التي تتجاهل واقع المدينة
المعقد �سيا�سي ًا وطائفي ًا ،وتبدو �أقرب �إلى نظرة خارجية .فالمدينة وفق ًا لتويني ''ملعونة'' ،لكنها
المعبر
تنبعث با�ستمرار ،ب�سبب قوتها الكامنة في ثقافتها وحريتها .وبكالم �آخر ،ف�إن الحروب
ّ
عنها بـ ''ملعونة'' تحيل على �أمر خارجي ،وهو ما ين�سجم ب�سال�سة مع المقولة ال�سيا�سية الرائجة
وقتذاك :حروب الآخرين على �أر�ض لبنان.
ال�شاعرة والفنانة ،ال�سورية اليونانية المولودة في بيروت في �سنة � ،1925إيتيل عدنان التي
النتاج ،ووا�سعة الثقافة ،والأمور في ذهنها وا�ضحة فني ًا
تكتب با إلنجليزية والفرن�سية ،غزيرة إ
و�سيا�سي ًا .ففيما يتعلق بتحديد مواقفها ال�سيا�سية ،تبدو �إيتيل منحازة فع ًال �إلى الأ�ضعف
وال�ضحية ،ذلك ب�أن م�شاعرها الإن�سانية ونزاهتها ت�ضعها في موقع متفرد في خريطة �شعر على
الن�سان العربي.
الحافة ،مكتوب بغير لغة ال�ضاد ،لكنه نابع ذهني ًا وح�سي ًا و�إن�ساني ًا من هموم إ
عدنان من طينة ال�شعراء الذين يجمعون الوعي �إلى الالوعي برهافة ،ويقودها في ذلك انتما�ؤها
ال�صريح �إلى الق�ضايا الإن�سانية .وكان ال�سوري نذير العظمة قد �أفرد لها ف�ص ًال في كتابه ''�أدب
''ي�ضج بالمقاومة ،والذي يرقى �إلى
المقاومة بين الأ�سطورة والتاريخ'' ،تناول فيه �شعرها الذي
ّ
م�ستويات �إن�سانية �سامية'' ،مركزاً على ق�صيدتها ال�شهيرة ''القطار ال�سريع  -بيروت الجحيم''
التي ن�شرتها في باري�س في �سنة  ،1973وفيها تنب�أت بالكارثة اللبنانية قبل �أن تقع ،وكذلك
المطولة ''ر�ؤيا العربي الأخيرة'''' ،وهي ق�صيدة طويلة ''تبتدىء بالكالم عن الفاجعة
ق�صيدتها
ّ
اللبنانية �شم�سها المت�شكلة دم ًا وم�ساء وبحراً وف�صو ًال ،وتنتهي بالح�ضارة العربية الواثبة من
رحم التاريخ فر�س ًا �أ�صيلة ال يلجمها ال�شوط رغم زحام الرهان وتناف�س الأمم والح�ضارات''.
تكمن قوة �إيتيل عدنان ال�شعرية في ت�ضافر عدة عوامل :ثقافتها الوا�سعة ،واهتمامها
بالفل�سفة ،ونقاء نظرتها ال�سيا�سية ،وغيرها من الأمور الحا�سمة في تهيئة خامة ق�صائد كبرى،
لكن الخامة تتحول �إلى ق�صيدة كبرى من خالل موهبة ال�شاعرة التي يمكن لم�سها فني ًا.
قدرة �إيتيل على الترميز واال�ستعارة وبناء ت�شبيهات غير م�ألوفة وال م�سبوقة ،تكمن في لغة
هي ن�سيج تجربة ال�شاعرة؛ لغة �أجنبية بروح عربية معا�صرة ،بل معا�صرة جداً ،ف�ض ًال عن
وعيها المرهف بالحرية ب�أ�سمى معانيها� ،أكانت تتعلق بحياة عدنان ال�شخ�صية� ،أم باالنت�صار
لل�ضعيف وللق�ضايا الإن�سانية كافة .هذه الحرية المتوهجة يمكن و�صفها بكلمة واحدة:
النزاهة ،وهي ال�صفة التي ال يمكن �إطالقها �إلاّ على عدد محدود جداً من ال�شعراء الذين كر�سوا
حياتهم ومواقفهم لل�شعر الذي ي�ضيف وي�ضيء.
كتبت �إيتيل عدنان كثيراً عن بيروت ،نثراً في ر�سائلها اال�ستثنائية �إلى فواز طرابل�سي في
''عن مدن ون�ساء :ر�سائل �إلى فواز'' ،و�شعراً حيث ح�ضرت بيروت با�سمها ال�صريح في �أكثر من
ق�صيدة.

بيروت :الشعر من بوابة املأساة

امللف

في ''الن�شيد الخام�س ع�شر'' (ترجمة خالد النجار) ،وعبر خم�سة مقاطع فقط ،تك ّثف عدنان
الم�شهد كله .يبد�أ المقطع الأول حيادي ًا وموحي ًا في �آن مع ًاِ '' :ا ّتبعني ،قال المالك/ثم انزلق من
كتفيا/.وهجم ال�ضوء/من كل �صوب ''.وفي المقطع الثاني ثالثة �ألفاظ ممهدة لوجهة
على ّ
الق�صيدة (م�شرط ،وب�ؤ�س ،والماء الأزرق)'' :الزمن ي�ستخدم م�شرط ًا/فوق ج�سده .والليل/لم يعد
�أبداً كافي ًا لت�أمل/ب�ؤ�سنا .وهناك برودة/في هذا الماء الأزرق'' .لو �أن القارىء فكر �أن بيروت
هي المق�صودة لتلونت معاني الألفاظ الثالثة الب�سيطة ،و�شكلت �أمام عينيه م�شهد المدينةَ .بيد
�أن دور تلك الألفاظ هو تمهيد فقط ،ليكون المقطع الثالث محوري ًا في ت�أدية المعنى'' :بيروت
هي تكد�س/حواجز في طريق/الج ّنة''.
للمرء الآن �أن ي�ستمر في قراءة الق�صيدة �أو يعيد من البداية ،ليت�أمل �صنيع �إيتيل عدنان
المتفرد في التعبير بجمل ب�سيطة عن بيروت .الحب واالنحياز �إليها وا�ضحان ،والموقف
ال�سيا�سي كذلك ،لكنهما ال يظهران البتة ب�صورة مبا�شرة .فال�شاعرة تتقن بناء الق�صيدة فني ًا،
وهي ماهرة حق ًا في و�ضع الجرعات المالئمة ال�صحيحة �سواء للجانب الفني� ،أو للمعنى
ال�سيا�سي.
لكنها �شاعر ٌة مقاومة وموهوبة ،ولو �أرادت �أن تكون مبا�شرة من دون التنازل عن الفني في
الق�صيدة ،ال�ستطاعت ،ففي مقطع من ق�صيدة �أُخرى عن بيروت تكتب:

لن �أرى بعد اليوم تلك النظرة الخ�ضراء
حولها الموت �إلى حجر!
التي ّ
وفي برك الماء المنت�شرة في ال�شوارع
كان ظلي يت�أوه طوال �سنوات
قلت لكم �إن حياتي �شاحنة ملغومة
ل َكم ُ
اكتملت فحولة رامبو المنقو�صة
في الق�صيدة
ْ
بع َرقي في الثكنة الخاوية
هذا الطفل امتزج َ
في �ضاحية بيروت.
�سيكون الأمر مجازفة نقدية متهورة ،ربما ،لو تم ''�شرح الق�صيدة'' ،فالأمر �أ�شبه بتف�سير الماء
بالماء لقارىء متدرب على قراءة ال�شعر الحديثَ .بيد �أن الأمر ي�ستحق المجازفة ،فهذه الجمل
الثماني تخت�صر م�شهداً يتحدث عن �أثر الحرب في عين ال�شاعرة وقد تحولت ب�سبب الموت �إلى
حجر ،في مكان مدمر ،و�أن ال�شاعرة تعذبت وت�ألمت ب�سببه لأعوام .ثمة طفل �أي�ض ًا وثكنة
يعبران عن الخ�سارة الكبرى في مكان محدد هو بيروت.
خاويةّ ،
من النادر �أن يجد المرء ح�سا�سية مماثلة في التعبير ال�شعري ،والأمثلة الم�ستقاة من
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بتنوع ح�سا�سية ال�شاعرات ،بعداً
ال�شاعرتين ال�سابقتين (تويني وعدنان) ،ت�ضفي على القول ّ
ملمو�س ًا ،الأمر الذي يمكن الإ�ضاءة عليه من خالل ق�صيدة ''بيروت'' لمنى ال�سعودي الفنانة
وال�شاعرة'' :بيروت/الأر�ض مقفلة بالمفتاح/ال�سماء حظيرة مهجورة ،وال�شجرة بال باب'' .هذه
الجمل الثالث ت�صف الم�شهد القيامي لبيروت مثلما هو وا�ضح ،و�سنجد في الق�صيدة �أي�ض ًا
ترهل بطنها''� ،أو
الألفاظ الدالة على طابع المدينة الثقافي'' :ي�سكنها كالم كثير يطفو حول ّ
''ي�سكنها كالم ميت وال ي�شبه الموت'' .ف�ض ًال عن �أن ال�سعودي  -كما عدنان وحاوي � -ستنحني
وي�سقطون حالتهم النف�سية
�أمام ت�أثير المدينة ال�ساطع في جعل ال�شعراء ينعك�سون في مر�آتها ُ
عليها�'' :أيها ال�سقوط الجميل �أعطيك قلبي و�أفعالي'' .من هنا ،ف�إن القول بت�أثير بيروت العميق
في ال�شعر وال�شعراء ،ي�صير �أكثر من وجيه� ،إذ لدينا �إلى الآن �أربعة �شعراء (الأخطل ال�صغير،
و�أدوني�س ،والماغوط ،وحاوي) وثالث �شاعرات (تويني ،وعدنان ،وال�سعودي).
وماذا عن �أ�شهر �شاعرين  -محمود دروي�ش ونزار قباني  -في �أ�شهر الق�صائد لبيروت؟
ق�صائد خرجت من الكتب و�صارت في الحياة اليومية والوجدان ،وهي التي ت�ستعاد كلما
ا�ستلزم ذلك حدث �سيا�سي �أو م�أ�سوي �أو غيره ،بل ت�ستعاد �أي�ض ًا من دون منا�سبة.
في ق�صيدته ال�شهيرة المغناة ''يا �ست الدنيا يا بيروت'' ،ينطلق ال�سوري نزار قباني
( ،)1998 - 1923من تقاليد �شعرية عربية را�سخة في رثاء المدن ،فهو الذكي الماهر الذي لم
ي ّتبع مرة ''مو�ضة'' هجاء المدن التي �سادت في �سبعينيات القرن المن�صرم ،تقليداً ل�شعر غربي
الن�سان ،ف�أبدت كراهيتها لمدن عربية �شبه مهزومة و�شبه
ينتقد مدن ًا حديثة ع�صرية تطحن إ
حديثة (مثلما فعل �أدوني�س عن دم�شق ،وعبد المعطي حجازي عن القاهرة).
في هذه الق�صيدة ،والعنوان م�ستمد من المحكية وهو �إنجاز نزار الأقوى ،يبد�أ بالرثاء،
بو�صف انتقال المدينة من الجمال �إلى الب�ؤ�س:

يا �ست الدنيا يا بيروت...
ِ
بالياقوت؟
أ�ساورك الم�شغول َة
باع �
من َ
ْ
ِ
ال�سحري
خاتمك
من �صادر
َّ
الذهبي ْة؟
وق�ص �ضفائرك
َّ
ّ
من ذبح الفرح النائم في عينيك الخ�ضراوين؟
ِ
وجهك بال�س ّكين،
�شطب
من ّ
و�ألقى ماء النار على �شفتيك الرائعتين.
''من كان يفكر �أن تنمو
ولن يت�أخر قباني في �إدانة الفاعل مبا�شرة'' :رماد الحرب الأهليه'' �أو َ
يفكر � ّأن العين تقاتل في يوم ٍ �ضد الأهداب؟'' هنا خطاب
للوردة �آالف ال
َ
أنياب؟/من كان ُ
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�سيا�سي �شهير مناق�ض للخطاب الذي ان�ضوت تحته ق�صيدة ناديا تويني ،والذي يحيل �إلى
''الحرب الأهلية'' ،في و�صف ما جرى في بيروت ( .)1990 - 1975لكن ح�سا�سية نزار وميوله
القومية� ،ستقف بالمر�صاد لأي ا�ستنتاج مماثل� ،إذ �إن �شاعر الحب �سيغطي في الق�صيدة كلها،
بيروت بالغزل والحب والمديح ،و�سيمرر �أي�ض ًا موقف ًا �شجاع ًا إلدانة خذالن العرب لبيروت ،وهو
الرحل� ،''..أو
موقف من�سجم مع ميوله القومية'' :نعترف الآن ..ب�أ ّنا ُك ّنا يا بيروتُّ ،
نحب ِك كالبدو َّ
''نعترف الآن ..ب�أ ّنا ك ّنا �أميين/..وك ّنا نجهل ما نفعل/..نعترف الآن ،ب�أ ّنا ك ّنا من بين القتلة/..
ور�أينا ر�أ�سك /..ي�سقط تحت �صخور الرو�ش ِة كالع�صفور/نعترف الآن/..ب�أ ّنا ك ّنا � -ساعة ُن ِّفذ
ِ
فيك الحكم �/-شهود الزور� .''..أمران اثنان مهمان في المقطع ال�سابق :ا�ستعمال �ضمير نحن،
ال�شارة �إلى �أقوى ما يميز بيروت :العلم والمعرفة ،عبر تو�صيف كل ما عداها بالأمية والجهل.
و إ
يخطو نزار خطوة �أُخرى في الرثاء  -المعا�صر حق ًا  -حين يكتب'' :نعترف �أمام اللـه
ِ
الواحد�/..أ ّنا ك ّنا ِ
جمالك ي�ؤذينا .''..ربما توحي عفوية ق�صائد نزار
منك نغار/..وكان
بـ ''براءتها'' ،لكن لفظ اللـه في المقطع ال�سابق دخل �إلى الق�صيدة لي�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا في ر�سم
�صورة بيروت بعي َني نزار :المدينة المقد�سة ،فحين ي�ستنه�ضها للقيامة واالنبعاث في �أ�شهر
مقاطع الق�صيدة ،يقول'' :قومي �إكرام ًا للإن�سان � /..إ ّنا �أخط�أنا يا بيروت  /..وجئنا نلتم�س
الله.
الغفران'' ،فالغفران يلتم�سه الب�شر عادة من إ
�صحيح �أن نزار قباني �سار فوق طريق معبدة في رثاء المدن ومديحها ،و�سكب موهبته
ال�شعرية في ق�صيدته تلك� ،إلاّ �إن قوته ت�أتي �أي�ض ًا من تف ّلته البارع من تحميل الق�صيدة خطاب ًا
�سيا�سي ًا خا�ضع ًا لأيديولوجيا محددة ،فا�ستعمل نحن ،بعد القول بالحرب الأهلية ،ومرر نظرته
ال�شخ�صية �إلى بيروت مدينة مقد�سة (في عينيه) ،ولم يبخل عليها ب�أي حب ،و�إنما �أغرقها به.
ف�سيلم بيديه المرهفتين ما قبله وما
� ّأما اال�ستثنائي محمود دروي�ش ()2008 - 1941
ّ
بعده ،ويقدم للنقد فر�صة ممتازة لت�أمل التطوير الكبير في م�شروعه ال�شعري بفترة قيا�سية
مداها هو الزمن بين ق�صيدتين فقط هما'' :ق�صيدة بيروت'' و''مديح الظل العالي'' .لكن ال بد من
التذكير بو�ضع ال�شاعر في المدينة :فهو الفل�سطيني في بيروت ،وكانت منظمة التحرير
الفل�سطينية التي ينتمي �إليها ال�شاعر ،طرف ًا م�ستهدف ًا ومنخرط ًا في الحرب في �سنة  ،1975ولم
يكن الفل�سطينيون ''الر�سميون'' موجودين حين حطت �أوزارها في �سنة  1990عبر اتفاق
الطائف� ،إذ كانوا قد �أُخرجوا منها �صوب البحر وتون�س.
لدروي�ش ح�سا�سيات متنوعة تعمل مثل القطات �شعورية ممتازة ،وح�سا�سيته المتعلقة
بـ ''الت�ضاري�س والجغرافيا'' من �أقواها (لأ�سباب مو�ضوعية كما ال يخفى) ،ومن هنا يتخذ البحر
دوراً محوري ًا كلما جاءت بيروت ق�صيدته.
تبد�أ ''ق�صيدة بيروت'' من البحر'' :تفاحة للبحر .نرج�سة الرخام .فرا�شة حجرية .بيروت� .شكل
الروح في المر�آة'' .هذه الت�شابيه الثالثة تجمع الحياة �إلى الموت ،ففي مقابل الثمر والزهر
والفرا�شة ،ثمة بحر ورخام وحجر .وهذا الت�شو�ش ال�شعوري تجاه المدينة التي يحبها ،وتحت
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الوط�أة الثقيلة للو�ضع الفل�سطيني فيها� ،سيجد منفذاً عاطفي ًا – ربما ب�صورة غير واعية  -حين
ي�ستعمل دروي�ش لو�صف بيروت مكانين بعيدين منها حين يكتب'' :بيروت من تعب ومن ذهب
و�أندل�س و�شام'' .والأندل�س وال�شام في جميع المدونات العربية رديفتان ،تقريب ًا ،للج ّنة ،و�إن
كانت الأولى قد �ضاعت ،ف�إن ال�شام �أي دم�شق (محبوبة ال�شعر العربي الأولى) في متناول قلبه.
َبيد �أن الت�شو�ش ال�شعوري �سي�ستمر في الق�صيدة ،في المقطع الذي يبد�أ بـ ''�سبايا نحن في
هذا الزمان الرخو'' ،وت�ؤكد عليه الزمة الق�صيدة ''بيروت خيمتنا'' .هنا مثال ممتاز للتعبير عن
�شعور الفل�سطيني في نهاية ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات الملتهبة في بيروت .رويداً رويداً
�ستغيب بيروت عن ق�صيدتها ،ليحل مكانها خطاب فل�سطيني'' :وجئنا من بالد ال بالد لها...
ف�أُعطينا جداراً واحداً لن�صيح يا بيروت''.
�ستظهر بيروت عبر كلمات متناثرة في ق�صيدة تقب�ض على لحظة الفل�سطيني فيها قبل �أي
�شيء �آخر ،مث ًال�'' :شكراً للجريدة''� ،أو ''�أحمل اللغة المطيعة كال�سحابة/فوق �أر�صفة القراءة
والكتابة''� ،أو ''هل ك�سرت �شظاياه ك�ؤو�س ال�شاي في المقهى؟''
برمته وبكل
تغيب بيروت كلما امتدت الق�صيدة ،وينفتح الم�شهد على العالم العربي ّ
تعقيداته�'' :أ�س�أل �آخر الإ�سالم/هل في البدء كان النفط�/أم في البدء كان ال�سخط؟'' والم�شهد
العربي البائ�س حق ًا ،يف�ضي �إلى ''�صورة'' على حافة هجاء بيروت'' :خذ بيروت من بيروت،
و ّزعها على المدن/النتيجة :ف�سحة للقبو�/ضع بيروت في بيروت ،وا�سحبها من المدن/النتيجة:
حانة للـهو'' .تت�شعب الق�صيدة الملحمية ،وت�ستوعب حوارات و�أو�صاف ًا مبا�شرة�'' :أحرقنا زوارقنا،
وتبين ب�شكل وا�ضح الوط�أة الثقيلة للحظة الفل�سطينية فيها ،وثقل الخطاب
وعانقنا بنادقنا''ّ ،
ال�سيا�سي .المقاطع المتراق�صة عن بعلبك وبيروت في الق�صيدة� ،ست�ؤدي دورها في كبح الوط�أة
الثقيلة تلك ولو قلي ًال .نحن في المح�صلة �أمام ق�صيدة ُكتبت في ظروف �شديدة الوط�أة
واال�ستثنائية ،فكيف يفعل ال�شاعر؟
ربما ال م�سافة زمنية تقريب ًا بين ''ق�صيدة بيروت'' و''مديح الظل العالي'' ،لكن الفرق بينهما
كبير� .أرادت الأولى و�صف المدينة ف�شو�شتها فل�سطينّ � ،أما الثانية فببراعة قب�ضت على لحظة
الفل�سطيني في بيروت في زمان محدد ،فظهرت بيروت المدينة غير المنب ّتة عن واقعها
الهم الفل�سطيني.
وتعقيداته ،وغير المنف�صلة عن ّ
دروي�ش من �أ�شطر ال�شعراء في المطالع� ،سيبد�أ ''مديح الظل العالي'' بقوة (والنا�س �ستحفظه
لبيروت
هي�أنا
أبواب
عن ظهر قلب):
''بحر ل َ
أيلول الجدي ِد .خري ُفنا يدنو من ال ِ
َ
المرَّ .
/...بحر للن�شي ِد ِّ
ٌ
ٌ
ِ
لمنت�صف النهارِ'' .لن يتلك�أ ال�شاعر ''العاطفي'' – و�إن كان ال يحبذ و�صف ًا
ها/.بحر
الق�صيد َة ُك َّل
ٌ
ٍ
تحيت ُه الأخير َة''،
القلب �أن يرمي
مماث ًال  -في �سكب قلبه في الق�صيدة:
َ
لنافذة َّ
''وا�ستطاع ُ
غ�صتنا/وبيروت
ق�ص ُتنا/بيروت َّ
و�سي�صوب الالزمة ،فبد ًال من ''بيروت خيمتنا'' ،نجد'' :بيروت َّ
ّ
اختبار اللـ ِه'' .انتقلت بيروت من ت�شو�ش �صورتها بفل�سطين� ،إلى بيروت التي انك�سر الفل�سطيني
ُ
مر في
''القمح
الحق:
مقطع
في
عليه
ؤكد
�
�سي
الذي
أمر
ال
المقد�س.
عين
أة
�
وط
تحت
ا
وتمام
فيها،
ً
ُ ٌّ
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جارح'' ،وطبع ًا �سيتجه �صوب فل�سطين
النجم
مالح/والغيم فوال ٌذ .وهذا
آخرين
حقول ال ْ
ْ
ُ
ُ
/والماء ْ
واللحظة الفل�سطينية في الق�صيدة .لن نورد مقاطع للداللة على هذا ،لأنه خارج مو�ضوعنا ،مع
�أن ت�أمل امتزاج اللبناني بالفل�سطيني في الق�صيدة جدير بدرا�سة نقدية.
لم يكن و�صف دروي�ش بـ ''ال�شاعر العاطفي'' نزوة نقدية ،فالقلب �أحد مفاتيح �شعر دروي�ش.
و�سيعبر دروي�ش عن بيروت وعن حبه لها وعن اللحظة الفل�سطينية فيها �ضمن ثالثة مقاطع
ّ
في ''مديح الظل العالي'' .ت�صير بيروت في الأول ابنة ال�شاعر لفرط عاطفيته:

نامي قلي ًال ،يا ابنتي ،نامي قليال
وتع�ض ما في القلب من َع َ�سلٍ
تع�ضني.
ُّ
الطائرات ُّ
ُ
فنامي في طريق النحل ،نامي
قبل �أن �أ�صحو قتيال
ٍ
الحمام ،فا�ضطجعي
الطائرات تطير من ُغ َر ٍف
ُ
مجاورة �إلى َّ
اقتربت
الحجري ،انتبهي �إذا
ال�س ّلم
ْ
ِّ
على درجات هذا ُّ
�شظاياها كثيراً ِ
منك وارتجفي قليال
نامي قليال.
تنق�ض الطائرات ،فالق�صد �أن
ولن ي�ستعمل دروي�ش الح�سا�س �ضمير نحن بل �أنا حين
ّ
الفل�سطيني م�ستهدف ،و�إذ هو على �أر�ض بيروت ،ف�سيحاول عن طريق الحب تجنيبها ر�ؤية
الموت من خالل المقطع الذي يبدو �أقرب �إلى هدهدة ال�صغار .لكن العاطفة ال ت�شو�ش ال�شاعر
الي�سرى
العاطفي الذي �سيف�صل بو�ضوح بين هويته وبيروت'' :كنا َن ُع ُّد على �أ�صابع ك ِّفك ُ
م�سير َتنا و ُن ْن ِق ُ�صها رحيال'' ،و�سيفي�ض حب ًا حين ير ّتب بيروت كما لو �أنها قلبه/بيته'' :و َت َف َّقدي
ِ
ج�سمك/،هل �أُ
أزهار
�صيبت؟/واتركي ك ِّفي ،وك� َأ�س ْي �شاينا ،ودعي ال َغ�سيال/نامي قليال/لو
ْ
� َ
التردد/ههنا
عدت ترتيب الطبيع ِة/:ههنا �صف�صاف ٌة ...وهناك قلبي/ههنا َق َم ُر ُّ
�أ�ستطيع �أَ ُ
/هناك نافذ ٌة تع ّل ِ
ِ
يرجوك �أن َت ْب َقي قليال'' .وهو الذكي
الهديال/و�شارع
مك
ع�صفور ٌة لالنتبا ِه
َ
ٌ
النابه الذي لن يفوته االعتذار منها م�ؤكداً من جديد هويته المنف�صلة عن بيروت ،لكن الوثيقة
ال�صلة بها'' :هل ِ
كنت غا�ضب ًة علينا ،دون �أن ندري ..وندري�/آ ِه ِم ّنا� ...آ ِه ماذا لو َخ َم ْ�شنا ُ�ص َّر َة
تمتد/كي تحمي من ال َغ َرقِ ''.
الأُفقِ /قد َي ْخ ِم ُ�ش الغرقى يداً ُّ
في المقطع الثاني �سيخاطب بيروت كما لو �أنها كبرت ولم تعد الطفلة التي تهدهدها �أغنية،
و�إنما �صارت امر�أة:

حب ِك،
�أنا ال �أُ ُّ
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حب ِك!
كم �أُ ُّ
غيمتانِ �أنا و� ِ
االنتباه ب�صرخ ٍة
أنت ،وحار�سان ُي َت ِّوجان
َ
قول
وي َم ِّددان اللي َل حتى الليل الأخير�َ .أقول حين َ�أ ُ
ُ
بيروت المدين ُة لي�ست امر�أتي
ُ
المكان ُم َ�س َّد�سي الباقي
وبيروت
ُ
ُ
رج بالدخانِ
وبيروت
الم�ض ِ
الزمان ُهو َِّي ُة ((الآنِ )) َّ
ُ
ُ
�أنا ال �أُ ِ
حبك،
كم �أُ ِ
حبك !
زهورك وانثريها فوق َمن يم�شي على ُج َث َثي
غم�سي با�سمي
ِّ
َ
راي
ال�س ْ
لي ّت�سع َّ
ِ
هواي
ال ت�سحبيني من
يدي ومن ْ
بقاياك ،ا�سحبيني من َّ
ِ
خطاي.
كالعنكبوت على
وال تلوميني ،ولوكي َم ْن ر�آني �سائراً
ْ
المعبر في بداية المقطع ،ف�إن من ال�صعب على المرء �أن يمنع نف�سه من
ف�ض ًال عن المثنى
ّ
زهورك وانثريها فوق َمن يم�شي على ُج َث َثي''،
''غم�سي با�سمي
االنتباه �إلى الجملة الآتيةِّ :
َ
الزهور ن�صيب المدينة ،والجثة ن�صيب الفل�سطيني القتيل .هل نقارن بين هذا المقطع ومقطع
من ''ري�شة الغراب'' لأدوني�س؟ نعم نقارن لنت�أمل الفرق بين ال�شاعر الذي ينطلق من الكراهية
ومن
(�أدوني�س) وال�شاعر الذي ينطلق من الحب (دروي�ش) ،بين َمن يمنع الحياة عن المدينةَ ،
يجترح من موته حياة لها .ن�ستطيع �أن نزيد ،فنت�أمل داللة اال�سم في المقطع نف�سه ،دروي�ش
ناي)
يمنح روحه وا�سمه للمدينة .لو �أردنا الت�صنيف ،العتبرنا المقطع حتى نهايته (و�أ�صير ْ
واقع ًا في غر�ض الرثاء ،ولو تابعنا القراءة لوجدنا الحب:

�أنا ال � ِ
أحبك
زهور ِك وانثريها
غم�سي بدمي
ِّ
َ
ٍ
عا�شقين
تطارد
طائرة
حول
ْ
ُ
اليد ْين.
والبحر
ي�سمع� ،أو يو ِّز ُع �صو َت ُه بين َ
ُ
ُ
و�أنا �أحبكِ
زهور ِك وانثريها
غم�سي بدمي
ِّ
َ
ٍ
البحر لي.
طائرة تطاردني وت�سمع ما يقول
حول
ُ
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من الممكن اال�ستمرار �أكثر لنرى بيروت مديح الظل العالي ،جامعة لأف�ضل معاني وتقنيات
ال�شعراء ال�سابقين ،ومتفوقة عليها .لكن هذه الق�صيدة الملحمية الغنائية ،امتازت �أي�ض ًا بقدرتها
بث المعاني المتجددة ،والبناء المحكم ،والخطاب ال�سيا�سي،
على الك�شف والتلون ،وعلى ّ
والواقع المعقد لتلك اللحظة الفل�سطينية في بيروت ،فبيروت عك�ست دروي�ش ،وهو انغم�س فيها
من دون �أن يفقد �شيئ ًا من هويته ال�ساطعة الجريحة� .إن كان النقد يقول �إن دروي�ش هو
الأف�ضل ،فالكالم �أعاله اقتراح نقدي ب�سيط يمكن اال�ستزادة فيه بالمقارنة بناء وبالغة
وعرو�ض ًا �أي�ض ًا ،ف�ض ًال عن تلك النزاهة الرفيعة التي تمتع بها دروي�ش ،في �شعره كما في
مواقفه.
وبعد ،ف�إن المدينة البحرية ال�ساحرة المتعددة لم تكن محظوظة �شعراً ،ومن �سوء الحظ �أنها
دخلت ال�شعر العربي الحديث من بوابة م�أ�ساتها ( .)1990 - 1975وكم يتمنى المرء �أن
ت�ستجيب المدينة ل�صورتها ال�شهيرة فتنه�ض من م�أ�ساتها الأخيرة ،ب�أفرادها وبق�صائد تراها
من دون نظارة الحروب والم�آ�سي.
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