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�سليمان*

�شعرية الو�صل لدى حممود دروي�ش
فل�سطين ب�سيطة ،ب�سيطة
محمود دروي�ش1
ج�سدت ق�صائد محمود دروي�ش الوجع الفل�سطيني على مر عقود ،فر�صدت الآمال
ّ
والخيبات ،و�صاغت من �صولة الحلم وكبواته المتعاقبة ذاكرة �شعرية متعرجة
�أح�صت الهزائم واحدة تلو ُ�أخرى ،ولملمت الجرح في قالب �شعري متحول.

محمود

دروي�ش ظاهرة �أخاذة.
ِ
ف�شعره ذو �سحر ي�صعب
تف�سيره� ،أو اختزاله �إلى الخطاب النقدي
ت�سجل
المح�ض لفرط ما يتخطاه .فيه َّ
انك�سارات �شعب جريح وت� َّؤرخ المحن ،فيتحول
بقدر ما يحبِط فخ الآمال ال�ساذجة ،وي�صطدم
بال�شك الذي يملي عليه بال هوادة تغييرات
�إيقاعية وفكرية متوالية.
واختبار ال�شك هذا له عدة �أوجه .فلئن
كانت �أ�شعار دروي�ش في تطور م�ستمر� ،إ ّال �إن
ال�شك الذي ي�سكنها متحرك بدوره ،منقلب �إلى
�ضده �أحيان ًا .هو �أو ًال �شك يتكبده ال�شاعر ،ذلك
ال�شك الآتي من ال َآخر ،والمتمثل في �إنكاره
االعتباطي للفل�سطيني .تنت�صب الق�صيدة
�أمامه كمترا�س ،مقاوِ م ًة و''ملتزمة'' (مزدوجات
تبدو �ضرورية لما نعرفه عن رف�ض دروي�ش

هذه الت�سمية) ،و�إزاء هذا الجرح الفاغر المت�أتي
من فقدان الأر�ض تقف �أولى الأ�شعار� ،أ�شعار
يمليها يقين بديهي ون�ضال ب�سيط المعالم
غنائي التعبير .كان انثيال الأنا�شيد مدموغ ًا
بمقاومة البدايات ،ونابع ًا من �ضرورة �أولية،
لكن لفل�سطين زمن ًا �سيا�سي ًا متع�سراً ما برح
يح�صي الندوب .و�إذ طال �أمد انتظارها ،ف�إن
ال�شك في حا�ضرها و�آتيها ا�ست�شرى في نفو�س
�أبنائها وا�ستقر .ف�إذا بيقين البدايات الذي ال
يتزعزع يف�سح المجال لمرحلة ال�شك ،و�إذا
بانعدام اليقين ال�سيا�سي يغ ّذي بالغة ال�شك
التي �ستجتاح الق�صيدة في زمن الخيبات
الوطنية والفردية .هكذا ت�أتي �أ�شعار الطور
لتعبر عن انق�شاع الوهم في �آونة
الثاني ّ
* �أكاديمية لبنانية.
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المنفى المتجدد .نجد على هذا مثا ًال في
ق�صيدة ''مطار �أثينا'' 2،وهي ق�صيدة وجيزة
كتبها دروي�ش في �سنة  ،1986تك ِّثف في
ِ
وتدهور م�صير.
مجازات ق�ضية
�سطور معدودة
َ

 1ــ ''مطار �أثينا'' ( :)1986التف ّتت
واختبار ال�شك
ُكتبت هذه الق�صيدة بعد �أعوام من
االجتياح الإ�سرائيلي للبنان وخروج
الفل�سطينيين عن طريق البحر� .شخو�ص
الق�صيدة مقذوف بهم في مطار له �سمات
يوحدهم انتظار افتراقهم المعلن،
�أوقيانو�سّ .
والم�ؤجل من دون انقطاع .ي�س�ألهم موظفو
الجمارك'' :من �أين جئتم؟'' فيجيبون'' :من
البحر'' .ي�س�ألونهم�'' :إلى �أين تم�ضون؟''
فيجيبون�'' :إلى البحر'' .هذا الكالم الم�أ�سوي
يعبر عن حالة القلق العام ،ويلخ�ص اختبار
ّ
ال�شك .في تنافذ الأ�ضداد هذا يتزامن الرحيل
والو�صول ،ويختلط الخروج والدخول .وفي
الواقع ،ف�إن الفل�سطيني يعالج م�أ�ساته ب�شيء
من ال�سخرية ،كهذا العري�س الذي �ألفى نف�سه
مح�شوراً مع عرو�سه في المطار ،والذي
أف�ض بكارتها؟'' �إن فيه حاجة
يت�ساءل�'' :أين � ّ
�إلى التبادل الإيرو�سي� ،إلى هذه الأحالم
الب�سيطة التي يتكلم عليها محمود دروي�ش:

طيع ًا �إلى هذا الحد،
ال ،لم يكن البحر ّ
ولكن ال وظيفة للأحالم الكبيرة� ،أ�ص ًال،
�سوى توفير المناخ المالئم الن�سياب
الأحالم ال�صغيرة للعادي فينا3...
على هذه ال�شاكلة يجب �أن نفهم �أي�ض ًا ما
تقوله الق�صيدة'' :يموتون من �أجل �أ ّال يموتوا''.

نفهمه ال باعتباره دعوة �إلى مقاومة من ِقذة
فح�سب ،بل باعتباره يحيل على تعبير ''الموت
ال�صغير'' الذي يك ّني عن الذروة الجن�سية ،هذا
ال�صراع النهائي بين �إيرو�س وتاناتو�س .بيد
�أن اال�ضطراب يطال العنفوان الجن�سي �أي�ض ًا.
ففي بداية الق�صيدة لم تكن الخ�صوبة قد
وهنت بعد ،وكانت زوجة المقاتل حام ًال
طفلك؟'' بينما �ستظل
ت�س�أله�'' :أين �أُهديك
َ
م�س .فكيف
العرو�س ال�شابة عذراء ال ُت ّ
للمقاومة �أن ت�ستمر وقد بد�أت تخ�سر �أبرز
رهاناتها ،بما فيها �سيا�سة المقاومة
بالإنجاب؟ هذا الرهان الأ�سا�سي للمقاومة
الفل�سطينية ،المتمثل في غزارة الوالدات ،غدا
ه�ش ًا ومهدداً هو الآخر .حتى المفردة ''فتى''،
ّ
التي ُيدعى بها العري�س ال�شاب ،والتي تحيل
مفهومي الب�سالة
في الموروث العربي �إلى
َ
والفحولة ،تغدو لقب ًا هازئ ًا ُيرمى به على نحو
محبط في ممار�سة
�ساخر في وجه رجل َ
فحولته� ،أخ�صته �أعباء التاريخ المن ّك�س.
تتراكم الإخفاقات ،وبعد �أن يطال العطل
الهوية ،يتخذ �شك ًال جن�سي ًا ،ثم فكري ًا وبالغي ًا.
ت�شهد على ذلك كلمات ''الأديب'' ،هذه
ال�صورة الباهتة لل�شاعر النبي الذي ال ي�شكل
�ساقط ال
''مخي ُمنا
ي�صرح:
ٌ
ّ
يقينه �إ ّال َ
نذير �ش�ؤمّ .
محال َة ''.الإفال�س �أيديولوجي �أي�ض ًا ،والأديب ال
مدعية.
يحمل غير كالم �أجوف تعززه بالغة ّ
ب�شيء من التهريج يردد'' :ال محال َة'' ،وهو
تعبير متهكم بامتيازُ ،يبطله اال�ستخدام النا�شز
ل�صيغة النفي المطلق في �سياق هذا ال�شك
المعمم .لي�س هذا الأديب مثا ًال لفن الخطابة
وال ل�صفاء الب�صيرة� .إن عهد الن�ضالية الظافرة
واليقين الأيديولوجي و ّلى وانق�ضى.
بيد �أن ال�شك �شعري �أي�ض ًا ،وهو يلقى على
�صعيد ال�شكل تعبيره في االنت�ساب غير
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الكافي �إلى الأ�شكال ال�شعرية الموروثة �أو
المبتكرة �أي ًا تكن� .إن ق�صيدة ''مطار �أثينا''
تتقدم في كتلة واحدة ،وال تقيم بين
مكوناتها فوا�صل كما في ق�صيدة كال�سيكية،
كما �أنها ال ت�شكل ق�صيدة نثر (�س�أعود الحق ًا
�إلى ت�شخي�ص هذا ال�شكل ال�شعري الم�سمى
''ق�صيدة مدورة'') .هذه الق�صيدة ت�أبى تغذية
الوهم في قالب غنائي .فهي ال تمثل �أغنية
بل كالم ًا يعدل عن تنمية المجاز على ح�ساب
الواقع ،وال ينخدع ب�سراب اللغة التي توظف
في اال�ستعارة �أو الكناية ذلك الترادف
المغري بين ''البيت'' الذي ُينظم ،و''البيت''
الذي ُيقطن .ال يمكن �أن ن�ستعي�ض ببيت ال�شعر
عن الأر�ض ،وال للغة �أن تكون وطن ًا بدي ًال.
ويعبر خيار دروي�ش في اتباع هذا ال�شكل
ّ
ال�شعري عن �إدراجه الق�صيدة نف�سها تحت
طائلة ال�شك .فكلمة ''نظم'' تحيل ،بح�سب
النموذج الكال�سيكي� ،إلى فن ترتيب الكالم
المنظوم والمقفى ،ا�ستناداً �إلى وزن ونظام،
� ّأما الق�صيدة المتوا�صلة ،في �إهاب ق�صيدة
نثر كاذبة ،فتوظف على العك�س �إحدى �أولى
دالالت المفردة العربية ''نثر'' ،التي تعني
''رمى وبعثر'' ،ما دامت تروي �أخبار االنتثار
واالفتراق ،و ُت�ستهل بمعاينة الت�شتت'' :مطار
�أثينا يوزعنا للمطارات ''.والكلمات الأخيرة
''و َن ْح ُن
تعيد ت�أكيد �أن الرحيل لن يتحقق �أبداًَ :
الم ِ
َب ِقي َنا َم ِ
الب ْح َرَ .ك ْم
قاع َد َف َ
قاع ِد َن ْن َت ِظ ُر َ
وق َ
ار �أَ ِثي َنا! .''...هكذا ُتختتم الق�صيدة
َ�سن ًة َيا َم َط َ
با�ستح�ضار َف ْق ٍد مزدوج� ،سيا�سي وبالغي في
�آنٍ واحد ،ذلك ب�أن مفردة ''البحر'' هذه تحيل
�أي�ض ًا على الوزن ال�شعري .فال�شاعر يواجه
�صعوبة في الإم�ساك بالم�أ�ساة ال�سيا�سية
الخارقة بانتهاج �سبل الأوزان العربية
ال�سالكة ،لكنه ال يتخلى كلي ًا عن هذه
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منتظرة
العرو�ض الكال�سيكية ،فهي ال تزال
َ
َ
على الرغم من كل �شيء� .إنها ُمرج�أة فقط �إلى
حين ،وهي مع ّلقة كما لو �أنها تخ�ضع لتجربة
�شك منهجي .فالآ�صرة التي تربطها بالتراث
ممطوطة قلي ًال ،لكنها لي�ست منف�صمة ،وهذا
ما �أدعوه هنا ''�شعرية الو�صل''� ،أي هذه
الملكة التي تتمتع بها الق�صيدة في �إعادة
ن�سج العرى التاريخية بطرق �أدبية� .إن �شعرية
الو�صل تنت�صب في �أ�شعار محمود دروي�ش
الأخيرة في وجه االنف�صام ال�شامل ،وبهذا
المعنى ت�شكل ق�صيدته ''قافية من �أجل
المع ّلقات'' 4،التي �أ ّلفها في �سنة � ،1996أي
بعد ''مطار �أثينا'' بع�شرة �أعوام ،مثا ًال ف ّذاً� .إنها
ق�صيدة ال�شك المنهجي التي تعيد ال�صلة
بالما�ضي ،عاملة بذلك على �إحباط ال�شك
و�إعادة �إر�ساء الم�س ّلمات والبديهيات.

 2ــ ''قافية من �أجل املعلّقات''
( :)1996ال�شك املنهجي والربهان
يو�ضح محمود دروي�ش في مقالة له:
ّ

�إن الموقف الأيديولوجي الإ�سرائيلي ()...
�شروط
ما زال يملي على الفل�سطينيين
َ
بقاء تعك�س عقلية تاريخية تفتر�ض
�أنهم� ،أي الفل�سطينيين ،من فلول الغزاة
العرب لأر�ض �إ�سرائيل ،وتطالبهم بقراءة
تاريخهم ووجودهم على هذه الأر�ض
باعتباره وجوداً غير �شرعي5.
�إن هوية الفل�سطيني تتعر�ض الختبار ال�شك،
ولالرتياب .فال�شاعر في مجابهته الإنكار
ي�ستعيد ال�صلة مع الما�ضي ،ويعيد الإم�ساك
ب�إرثه الأبعد ،ليخلق من جديد انتماء ب َنوي ًا
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خيالي ًا (� ،(imaginaireأي �آه ًال ب�صور الما�ضي
( )imagesوخياالته ،مكم ًال �إر�ساء الحا�ضر في
�صرح
الما�ضي ليلغي لعنة اللحظة الراهنةّ .
محمود دروي�ش في حوار معه �أن الم�شكل
الأدبي الدائم بالن�سبة �إليه و�إلى �أقرانه �إنما
يتمثل في كون الفل�سطينيين محكوم ًا عليهم
ب�أن يكونوا �أبناء اللحظة الراهنة ،لأن
حا�ضرهم ''ال يريد �أن يبد�أ وال �أن ينتهي6''.
�إن �إعادة ال�صلة بالموروث العربي الأقدم،
و�إر�ساءها بين ال�شاعر الفل�سطيني وال�شاعر
الجاهلي� ،إنما يعنيان القطع مع الراهن
ب�إدراج الحا�ضر في زمنية �سرمدية ،فيتحقق
الو�صل �أدبي ًا عبر المماثلة ( ،)analogieذلك
ب�أنه من خالل عمل التداعيات ،يقوم هذا
الن�سب ()généalogie
الو�صل ّ
بلم �شتات َ
ال�شعري ،معيداً ت�سطيره .وعملية الو�صل هذه
لي�ست مجرد �إجابة ،فال�شاعر يرف�ض الدخول
في لعبة التبريرات:

َمن �أنا؟
هذا �س�ؤال الآخرين وال جواب له.
هذا النفي المطلق يعني �أي�ض ًا �أن هذا ال�س�ؤال
''ال ينتظر جواب ًا'' ،فمقا�صد ال�شاعر بعيدة عن
�أن يدافع عن نف�سه ،و�أن يدخل في منطق
تبرير الذات .ال بل بالعك�س� ،إنه ي�ستقر خارج
مجال االتهامات ،ويتجاوز ال�شك التاريخي
باال�ضطالع به عن طيب خاطر على �شاكلة
�شك منهجي ،وذلك بجعله يت�صادى مع
�صدمات ما�ضية:

غد في هذه ال�صحراء �إ ّال ما ر�أينا
 ......ال ٌ
� ِ
لينك�سر الزمان
أرفع مع ّلقتي
أم�س/،فل ْ
َ
ويولد الوقت الجميل!
الدائريَ /

''المع ّلقة'' هي ،كما هو معلوم ،اال�سم الذي
�أعطاه العرب للق�صيدة ما قبل الإ�سالمية التي
َي ُع ّد دروي�ش نف�سه وريثها الجدير بها ،وهو
ُي�شهر �صلته بها كنهج مقاومة ،مثلما يقاوم
الخيط حين ي�أبى �أن ينف�صم .هنا ي�صبح
الو�صل فعل مقاومة ،وبهذا المعنى يجب �أن
نفهم �صيغة ''من �أجل'' الماثلة في عنوان
الق�صيدة .هذه القافية المنهجية موجهة �إلى
ت�أمين الوحدة ،وتتمثل مهمتها في الو�صل
بين مختلف العبارات ،والم�صادقة على
عائدية كل جزء �إلى الكل .وت�شكل وحدة
القافية ،باعتبارها معياراً �شعري ًا ،مع �أن
دروي�ش ال يمار�سها با�ستمرار ،مثا ًال بالغي ًا
�أعلى يفيد التالحم واالنتماء الب َنوي ،وي�شكل
بطاقة جينية �أو وراثية للق�صيدة العربية.
المثبت،
الب َنوي
وبهذه ال�صلة من االنتماء َ
ّ
العر�ضية التاريخية المزعومة.
يجابه ال�شاعر َ
هذه العودة �إلى الما�ضي ي�صفها محمود
دروي�ش كما يلي'' :لن نعود �إلى المنفى� ،إ ّال...
لمتطلبات الن�شيد! 7.''..وق�صيدة ''قافية من �أجل
المع ّلقات'' هي تج�سيد لهذا المنفى البالغي،
ورد �شعري على �إنكار هوية الفل�سطيني ،وهي
ّ
تطرح مو�ضوعها دفعة واحدة :البحث عن الأنا
في �ضرب من �إعادة كتابة حديثة للق�صيدة
الجاهلية .معلوم �أن اال�سم ''ق�صيدة'' � ٍآت من
''ق�صد'' ،بمعنى ''�أراد'' �أو ''انتوى'' ،وكذلك
الفعل
َ
�شطر.''...
بمعنى ''اتجه �إلى'' �أو ّ
''يمم وجهه َ
ومنذ البداية نرى ''الأنا'' محددة باعتبارها
''المق�صد'' النهائي لهذه الق�صيدة ،كما �أن
ذكر بخلفية
الق�صيدة تبد�أ ب�صيغة نفي ُت ّ
الإنكار هذه .وفي الواقع ،ف�إن ال�شاعر ي�ضطلع
بفعله ويتقدم مثل ''فتى'' حقيقي هذه المرة،
فار�س مترحل لزمن غابر .وينجم عن هذا
�إعادة كتابة لأغرا�ض الق�صيدة الجاهلية ،من
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المطلع المتمثل في الوقوف على الأطالل،
الذي ي�صف المخيم والأحبة الظاعنين� ،إلى
الرحيل وو�صف الرحلة الطويلة والمحفوفة
بالمخاطر التي يقوم بها ال�شاعر .لكن بينما
كان ال�شاعر القديم يقوم بهذا ال�سفر �سعي ًا
للو�صول �إلى ملك �أو خليفة في �أغلب الأحيان،
ف�إن ال�شاعر يقوم به هنا بغية الو�صول �إلى
ذاته ،وبحث ًا عن هويته المزعوم �أنها وهمية.
ذكرت ال�شك الديكارتي فلأن ال�شاعر
ولئن
ُ
الجاهلي ي�شاطر ال�شاعر الفل�سطيني ال�صدمة
تكبد اختبار ال�شك.
ذاتها ،المتمثلة في كونه ّ
وفع ًال ،ف�إن محمود دروي�ش ي�ستعيد عنا�صر
الموروث الجاهلي
المتجادل فيها واحداً
َ
واحداً.
ماذا عن ت�سمية هذه الق�صائد وعددها؟
يو�ضح الباحثون �أن ت�سمية ''المع ّلقات ال�سبع''
تحيل في الواقع على عدة روايات ل�سبع
ق�صائد .ف�إذا ما قار ّنا المع ّلقات ال�سبع مع
المع ّلقات الماثلة في الأنطولوجيا الكبرى
لل�شعر العربي التي و�ضعها �أبو زيد القر�شي
والم�سماة ''جمهرة �أ�شعار العرب'' ،والتي تزيد
عليها مع ّلقة واحدة ،ي�صبح لدينا ثماني
مع ّلقاتّ � ،أما �أبو جعفر النحا�س فزاد مع ّلقتين،
وبهذا ي�صبح لدينا ت�سع مع ّلقات .و�إذا ما
�أ�ضفنا رواية ابن قتيبة ،التي ت�ضيف مع ّلقة
عبيد بن الأبر�ص ،ي�صير لدينا ع�شر مع ّلقات،
وهو �أي�ض ًا عددها عند الخطيب التبريزي.

تبقى نقطة ُمل ِغزة ،ربما يتيح اكت�شاف
م�صادر ُ�أخرى (�أو �إعادة اكت�شافها)
�إماطة اللثام عنها يوم ًا :كيف يمكن
تف�سير هذه الظاهرة غير المتوقعة ،وهي
�أن المع ّلقتين الثامنة والتا�سعة في
منتخبات �أبو جعفر النحا�س ،والمع ّلقتين
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الثالثة والرابعة في ''الجمهرة'' هي
لل�شعراء �أنف�سهم ،لكنها لي�ست المع ّلقات
نف�سها؟ فارق يجعلنا ننتقل من ع�شر
مع ّلقات �إلى اثنتي ع�شرة مع ّلقة8.
هكذا نرى �أن ثمة �شك ًا في عدد المع ّلقات
الحقيقيّ � ،أما ت�سميتها فهي نف�سها مو�ضع
جدال �أي�ض ًا:

�إن الر�أي القائل �إن اال�سم ''مع ّلقة'' ي�شير
�إلى كون هذه الق�صائد ُكتبت بماء
وع ّلقت على جدران الكعبة،
الذهب ُ
وهو الر�أي الذي �أخذ به ك ّتاب قدامى
ربه وابن خلدون،
من �أمثال ابن عبد ّ
وك ّتاب قريبون منا في الزمن مثل
تعر�ض
جرجي زيدان (ت ،)1914 .قد ّ
للطعن في القرن العا�شر الميالدي ،على
يد �أبو جعفر النحا�س .فبع�ض الباحثين
يرى �أنه في ح�ضارة كانت ال تزال
مطبوعة بال�شفاهية ،ف�إن من الم�ستبعد
�أن يختار العرب التدوين لإبراز �أثر �أدبي
وتثمينه9.
وعليه ،لي�س ثمة برهان مادي على وجود
ممار�سة كهذه وال على قيمتها التاريخية ،بيد
�أن هناك َمن يقاربون المفردة ''مع ّلقة'' من
ِ
''ع ْلق'' (النفي�س من كل �شيء)''ُ :يروى �أن هذه
الق�صائد ُع ّلقت لنفا�ستها ،وكانت بمثابة 'زينة'
في مكتبات الملوك والأمراء 10''.ومحمود
دروي�ش في ق�صيدته هذه يتلقف هذا ال�شك،
في�ستخدمه لم�صلحته م�ستعين ًا بتعدد
الروايات ،ك�أنه ُيبطل هذا ال�شك بالغو�ص فيه
حتى �أق�صاه ،نا�شراً �إياه حتى نفاده .هكذا
كتب عن عدد المع ّلقات:
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�أنا لغتي �أنا /و�أنا مع ّلق ٌة ...مع ّلقتان...
ع�شر ،هذه لغتي�/أنا لغتي.
ٌ
ثم �أ�ضاف ب�ش�أن اال�سم:

حول �أعناقِ
قالئد من
نجوم َ
ٍ
هذه لغتيُ /
أحب ِة...
ال ّ
نقاط ال�شك هذه ،وبد ًال من �أن ت�شكل ثغرات
تاريخية ،نجد ال�شاعر يعيد ابتكارها
وي�ضطلع بها حتى يقودها �إلى تال�شيها .غير
تعر�ض للطعن �أكثر من �سواه هو �صحة
�أن ما ّ
هذا المتن ال�شعري� ،أي المع ّلقات� ،إذ ذهب
حد اعتبارها منحولة
بع�ض الباحثين �إلى ّ
لنتذكر ب�صورة خا�صة الأفكار التي
بكاملها.
ّ
طرحها طه ح�سين في كتابه ''في ال�شعر
الجاهلي'' ( ،)1926الذي ي�ضع فيه تحت
مجهر الم�ساءلة حتى وجود �شعراء الجاهلية
مزور
�أولئك .وهنا تتخذ حكاية �أ�صل عربي ّ
�أو مزعوم معناها الكامل ،وتت�صادى مع
معي�ش ال�شاعر الفل�سطيني الذي يتماهى مع
ال�شاعر الجاهلي من حيث �إنهما ،كليهما،
يتقا�سمان منزلة كيان غير واقعي ،موجود
غير موجود .لكن لنتذكر كيف ح ّل العرب
م�شكل �صحة المع ّلقات هذه� ،أو �أ�صالتها،
با�ستبعادهم العن�صر التاريخي بالذات .كانوا
يقولون �إن القيمة التاريخية لهذه الن�صو�ص
تهم حق ًا ،فنحن ال نقر�أها ونعيد قراءتها
ال ّ
بحكم كونها �شاهداً على التاريخ ،بل لأن
التما�سك اللغوي والأدبي لهذا المتن ال�شعري
يخلع عليه قيمة ت�أتينا من ِحقب نائيات.
وحدها هذه القيمة اللغوية والأدبية التي
�ست�ؤخذ في الح�سبان .هكذا يكون اليقين
الأوحد هو يقين اللغة ،فهي الدليل والبرهان،

كما نقر�أ في ''قافية من �أجل المع ّلقات'' ،ذلك
ب�أن المفردة ''دليل'' في البيت الأول تحمل
في العربية هذين المعنيين� .إن لغة البدوي
محمولة في ق�صيدة دروي�ش كبرهان نهائي
على وجود يتعر�ض للنكران .كذلك هو ال�شك
يقين ٍ
ذات
الديكارتي الذي ينبثق في �صميمه ُ
مف ّكرة ،فاللغة هي في نظر دروي�ش بديهية
�أمبريقية تخرج ظافرة من اختبار ال�شك
المتطرف .يبدو ل�سان حال دروي�ش ك�أنه
يقول�'' :أنا �أتكلم� ،إذاً �أنا موجود� ''.إنه دليل �أو
برهان لي�س بحاجة �إلى �أن ي�صدر عن
ً
ا�ستنتاج منطقي ،وال يمكن �أن ي�ش ِّكل خط�أ �أو
وهم ًا ،ما دام ال يخ�ضع للفهم .هو معطى
�ضرب من ح�شو مو ّفق وناجع هذه
�أمبريقي،
ٌ
المرة�'' :أنا لغتي''.
وعليه ف�إن عمل ال�شاعر يتمثل في عر�ض
هذه البديهية والم�صادقة عليها ،وكذلك في
الك�شف �شعري ًا عن ميزتها غير الزمنية التي
العر�ضي .هكذا يبتكر ما يمكن
تفلت من �أ�سار َ
�أن ندعوه خريطة �إيقاعية لل�صلة� ،أو للو�صل،
ال من �أجل اقتراح وطن خيالي بديل ،و�إنما
لر�سم المادية الح�سية لهذه البقعة الأ�صلية
وحدودها وت�ضاري�سها.

 3ــ اخلريطة الإيقاعية للو�صل

كيف ت�ستند �شعرية الو�صل هذه �إلى
َو�صالت �أو تقنيات و�صل �إيقاعية؟
هناك �أو ًال ''الق�صيدة المدورة'' التي ت�شكل
التقنية الأثيرة لدى دروي�ش ،والتي كتب وفق ًا
لها العديد من ق�صائده ،وخ�صو�ص ًا في �أ�شعاره
المت�أخرة .ق�صيدته ''مطار �أثينا'' مدورة
بكاملها ،و''قافية من �أجل المع ّلقات'' مكتوبة
في فقرات �شعرية مدورة .ما هي هذه التقنية؟
العرو�ض العربية ،تعميم
باخت�صار هي ،بلغة َ

شعرية الوصل لدى حممود درويش

و�صل البيت بالبيت .وكما
الت�ضمين� ،أي
ُ
يو�ضح كاظم جهاد ح�سن:

ال تمثل الق�صيدة المدورة �سوى تعميم
للت�ضمين �أو تجذير له ،وهي تدفع
بهذا الإجراء العرو�ضي �إلى �أق�صى
�إمكاناته .لقد �شاعت هذه الق�صيدة منذ
�أوا�سط �ستينيات القرن الما�ضي ،وهي
تمتد �أحيان ًا على عدة �صفحات ت�شكل
بكاملها عبارة �شعرية ُيفتر�ض �أن ُتقر�أ
دفعة واحدة .بيد �أننا نت�صور تمام ًا
�أن القارئ يمكنه �أن ُيحدث في قراءته
لها وقفات داخلية ،يقوده في ذلك
حد�سه ال�شعري �أو تمف�صالت الفقرات
ال�شعرية وترابطاتها .وهذه الق�صيدة
ت�ستمد تبريرها من الطبيعة المتدفقة
والمندفعة التي اكت�سبها الن�ص ال�شعري
الحديث ،وقد انتهى بها الأمر� ،أي
الق�صيدة المدورة� ،إلى فر�ض نف�سها في
المرا�س ال�شعري في العربية ،واعتمدتها
بدرجات متفاوتة بع�ض �أهم �أ�صوات
ال�شعر العربي الحديث11.
ويو�ضح الباحث �أن الوقفات هنا تكون داللية
ال عرو�ضية ،فالق�صيدة ،كما �أ�سلفنا ،موجهة
�إلى �أن تكون مقروءة بال وقف .وفي الواقع،
ف�إنه يجب �أن ن� ّؤول رمزي ًا نظام هذه
الق�صيدة ،فعلى �سبيل المثال� ،إن ق�صيدة
''قافية من �أجل المع ّلقات'' ،بتكرارها المفردة
وتخط في
''هاجروا'' ،تعيد ر�سم ال�صدى،
ّ
''ج�سدها'' الأثر المادي للفراغ ،وذلك بعودة
ال�صوت اللغوي الذي يرتطم به ،لكنها تفعل
ذلك �أي�ض ًا ب�إرجاء �صيغة ''معهم'' (''�أخذوا
المكان وهاجروا�/أخذوا الزمان وهاجروا'').
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وهذه الإ�ضافة ،عبر المحاكاة ،تكرر ذلك
الإح�سا�س بالقلب الذي ُينتزع انتزاع ًا في �إثر
الفراق ،وهي هنا �إعادة كتابة حديثة لطور
البكاء على الأطالل في الق�صيدة العربية
''ح�سن
الكال�سيكية ،وللوجه البالغي الم�سمى ُ
التخل�ص'' ،الذي ُي�س ِلمنا �إلى الطور الالحق،
المتمثل في ''الرحيل''ّ � .أما على ال�صعيد
ت�صور جديد
الرمزي ،ف�إن الرحيل انبثاق ّ
فعل
يمثل الفراق فيه ،وب�صورة مفارقةَ ،
همل
و�صل ،ذلك ب�أن �صيغة ''معهم'' هذه لم ُت َ
ْ
حق ًا ،بل �إنها م�ستعادة في حركية التعبير
التالي ...'' :وهاجروا�/أخذوا الكالم وهاجر
القتيل/معهم .''...هكذا يف�ضي الت�ضمين
القلب
ُ
الذي هو �إرجاء بع�ض العنا�صر و�إحالتها على
و�صل،
الحق العبارات ،نقول يف�ضي دوم ًا �إلى ْ
و�إلى حركة تربط العبارة ب�آتي الكالم .هذا
الإرجاء الدائم للعبارة ال�شعرية ،وللـهوية
الفل�سطينية �أي�ض ًا ،ال يقود �إلى انتزاع ،وال �إلى
قطيعة ،و�إنما �إلى تمف�صل وترابط وات�صال،
تتمتها
مثلما تقوم كل وقفة داللية بدفع ّ
الالزمة �إلى الأمام .و�إن رق�صة هذه
المحولة �إلى توا�صالت �إنما تلغي
االنقطاعات
َّ
تكبدها الفل�سطينيون.
القطيعة التاريخية التي ّ
وجمالية اال�ستمرارية هذه تعيد �إر�ساء ال�صلة
التاريخية من حيث �إنها ال تترك الكلمة
الأخيرة ،كلمة الح�سم ،للفراغ �أبداً .فال�صيغة
المرج�أة لي�ست ملغاة ،بل مدفوع بها �إلى
الأمام لتعانق ال�صيغة التالية وال تنف�صل
عنها �أبداً ،فال هي ت�سقط ،وال هي تتنازل عن
حقها في الوجود .وما هو عدم التنازل �إن لم
يكن مقاومة �شعرية ق�صوى؟
الحيل البالغية التي
وفي الواقع ،ف�إن َ
تر�سم الخريطة الإيقاعية لهذا الو�صل متعددة،
لكني لن �أطيل الوقوف عندها ،بل �س�أ�شير �إلى
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�أهمية الجنا�س ،تام ًا كان �أو ناق�ص ًا ،وهو هذه
القربى ال�صوتية بين عنا�صر تغطي في
العربية عدة دالالت .ففي نهاية ق�صيدة ''مطار
�أثينا'' نالحظ تواتر حرف القاف في محاكاة
فوق
لو ْقع �سقوط الأ�شخا�ص'' :بقينا
مقاعد َ
َ
ت�سمي ال�صخب الذي
المقاعد'' ،واللغة العربية ّ
ُتحدثه �أ�شياء ثقيلة ت�سقط ''قرقعة'' .والتوافق
ال�صوتي هنا ي�ضطلع بوظيفة الو�صل من
خالل عودة ال�صوت اللغوي ،فاللفظ يحمل في
طياته هذا الخيط غير المرئي والفريد الذي
ي�صل بين العبارات ال�شعرية ،وي� ّؤمن �إمكان
وقفت.
ريـح
�إحالتها على �أ�صل م�شتـرك'' :على ٍ
ُ
الطويل'' .هنا ال�صلة �أو الو�صلة
وطال بي ليلي
ُ
َ
التنا�ص مع
مزدوجة :خارجية ،من خالل
ّ
الريح
�شطر بيت �شهير للمتنبي'' :على قلقٍ ك�أن
َ
تحتي'' ،وداخلية ،عبر الجنا�س ،هذا الترجيع
الرائع لحرف الالم ،والذي تحمل فيه كل
مفردة في داخلها بع�ض ًا من المفردة ال�سابقة،
وبع�ض ًا من المفردة الالحقة ،ما�ضيها
وم�ستقبلها في �آن واحد.
في هذا الم�سعى ينخرط �أي�ض ًا ا�ستخدام
دروي�ش لال�شتقاق .فعلى �سبيل المثال ،في
ق�صيدة ''مطار �أثينا'' ،يورد ال�شاعر كلمات �آتية
من الجذر ذاته'' :مقا ِتل� ،أُقا ِتل/موظف،
الم�صعد
وظف/مالي ،ما َلك''� .إن هذا الإجراء،
�أُ ّ
ّ
�إلى م�صاف حيلة بالغية ،علينا �أن ن�سمعه
مجازي ًا باعتباره �سل�سلة انف�صاالت �أو
انق�سامات تحدث انطالق ًا من الجذر ذاته ،من
ق�سم �إلى ق�سمين قبل �أن ي�صار
الأ�صل الذي ُي َ
�إلى ترحيله .بيد �أن الكلمات مو�صول بع�ضها
ببع�ض� ،ش�أنها �ش�أن جميع الأفراد المقذوف
بهم في عر�ض البحر ،والذين ي�شكلون ،خ�شي َة
الغرق� ،سل�سلة ب�شرية.
12
في ق�صيدة ''عزف منفرد'' ،ن�سمع اللحن

ذاته ،لحن الو�صل ،بتوظيف دروي�ش الجذر
اللغوي ذاته:

�صار
بعيد ُك َّلما ابتعدا /
َب ْع َد البعيد
ٌ
َ
ِ
ُ
يدي � /أح ُّ�س ُه
ُ
البعيد قريب ًا من خطوط ْ
إيقاع
أراه واحداً �أحدا  /على هوا ٍء َل ُه � ُ
و� ُ
ُ�أغنيتي.
لحن رائع يدل (يكفي �أن نعيد قوله نثراً� ،أو
ننثره كما كانت تقول العرب لن�ستدل على
يقرب ،وعلى �أن
ذلك) على �أن البعد ال ُيب ِعد بل ّ
المت�شظي يلتئم في الوحدة (''واحداً �أحدا''):
وحدة الق�ضية والذاكرة الوطنية ،و�شعري ًا
وحدة الوزن والقافية .هنا يجب �أن نتلقى
وحدة الجذر بمعناها القوي ،فتتقدم العبارة
حاملة كلمات عائدة �إلى الجذر ذاته ،في
انت�شار يقول �إن الرحيل لي�س اقتالع ًا ،بل
انتقال جذر� ،أي هجرة ثابتة.
هكذا ال تنحل الآ�صرة ،وال ينف�صم الو�صل،
حتى في �سياق �شك و�أزمة .والحراك الذي
ٍ
مناف متوالية يفر�ض ترحا ًال ،لكنه ال
فر�ضته
العرى �أبداً .هو تن ُّقل ال يف�صم في حركته
يح ّل ُ
وال�سبيل''.
الم�سافر
الو�صل مطلق ًا�'' :أنا
ُ
ُ
***

جاهر محمود دروي�ش دائم ًا برف�ضه
العرو�ض العربية تحرراً كام ًال.
التحرر من َ
ورف�ضه هذا ال ي�صدر عن افتقار �إلى الجر�أة
الفنية ،وال عن امتثالية �أدبية ،بل بالعك�س،
التنا�ص ،وبالرجوع �إلى كبار
فمن خالل
ّ
ال�شعراء العرب ،كالمتنبي وجميل بثينة ،يخلق
متحف ًا خيالي ًا ،بالمعنى الذي ذهب �إليه �أندريه
مالرو ،معنى متحف ُيقيمه الفكر الإن�ساني
ويكون موثوق ًا به و�أقل خ�ضوع ًا ل�صروف
�سماه
التاريخ� ،أي �صلة ذهنية تعيد ت�شكيل ما ّ

شعرية الوصل لدى حممود درويش

مالرو ِ
يال حقيقة'' (un imaginaire de
''م ْخ َ

 .)véritéوبمواجهة عمليات النهب وال�سلب
التاريخية وت�شويه الهوية ،يدمج دروي�ش
ق�صيدته في جماعة ،طامح ًا �إلى �إدخال هذا
الخير الم�شترك في موروث الأمم ،ويمكن
القول �إنه �أفلح في ذلك تمام ًا .فعلى نحو
ملمو�س ،نجد �أن كل عربي اليوم ي�ستطيع �أن
يردد عن ظهر قلب بيتين من �إحدى المع ّلقات،
وكذلك بيتين لمحمود دروي�ش .ق�صيدته

مقاالت
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�صارت ُملك ًا عام ًا وخيراً م�شترك ًا .وعليه ،لي�س
�شعره ن�شيداً وطني ًا مح�ض ًا ،وال ما ي�شبه نثراً
ِ
مذعن ًا ،بل هو هيكل ا�ستعاري يعيد �إحالل
الذات �أو الفاعل في قلب ترجيعات الما�ضي
عبر هو نف�سه عن ذلك �إذ
ور�ؤى الم�ستقبل .وقد ّ
�صرح قائ ًال'' :بمقدور الق�صائد ت�شييد وطن
ّ
مجازي في �أذهان النا�س ،و�أنا �أعتقد �أن
�شيدت في هذا الم�شهد ب�ضعة
ق�صائدي قد ّ
بيوت13''.
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