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حتية اإىل ح�سني الربغوثي

عبد الرحيم ال�شيخ*

مرايا �شائلة: ر�ؤية ال�شوت، �شماع ال�شورة 

�سنة ١٩٧٩، التحق ح�سين البرغوثي ببرنامج الكتابة الإبداعية في جامعة اآيوا، في 

وهو اأول برنامج يمنح درجات جامعية عليا في ''الكتابة الإبداعية''، فالجامعة 

تقيم ور�سة �سنوية لثالثة اأ�سهر بعنوان ''ور�سة اآيوا للكتابة الإبداعية''. وقد بداأ البرنامج 

ل في �سنة 
ّ
بمنح م�ساقات تخ�س�سية في الكتابة الإبداعية منذ �سنة ١٨٩٧، ثم تحو

١٩36 اإلى برنامج يمنح درجة جامعية عليا في الكتابة الإبداعية. و�سمن هذا البرنامج، 

�سِرف كّتاب ومبدعون كبار على كّتاب في بداية حياتهم الإبداعية لتعلم تقنيات الكتابة 
ُ
ي

واإنجاز م�سروع اإبداعي خالل فترة الدرا�سة اأو الإقامة. وعلى الرغم من اأن البرغوثي لم 

يذكر كثيراً عن هذه الإقامة التفرغية للتجريب الإبداعي، ولم يدرجها حتى في �سيرته 

ح اإليها على نحو عابر في ''ال�سوء الأزرق'' 
ّ
الذاتية المهنية المكتوبة بالإنجليزية، فاإنه لم

في اأقل من �سطر واحد ي�سف فيه انتقاله من فل�سطين اإلى الوليات المتحدة الأميركية، 

ومن فقد والده اإلى ارتباطه، لأول مرة، بامراأة اأميركية منف�سمة ال�سخ�سية، منحها ا�سمًا 

م�ستعاراً هو ''ماري''.١

ولعل في التحاق البرغوثي بهذا البرنامج، ما يلهمنا، اليوم، على قراءة ديوانه ''مرايا 

�سائلة''،2 اآخر تجاربه ال�سعرية بح�سب ت�سنيفه هو، ككرا�س لتعليم الكتابة ال�سعرية 

والتاأمل في الحرفة الإبداعية. فالديوان هو ''ور�سة كتابة اإبداعية'' بحد ذاته، اإذ في 

ال�سياق الغربي ُتعتبر الكتابة الإبداعية حرفة تتم درا�ستها، كما بداأ بع�س الأكاديميات 

نحت رخ�سة جمالية من 
ُ
الفل�سطينية والعربية يعمل على ذلك موؤخراً، وخ�سو�سًا بعد اأن م

الراحل محمود دروي�س حين اأعلن اأن ''ال�سعر: موهبة، وحرفة، وهواية.''3 ولتد�سين هذه 

المقولة، تعالج هذه الدرا�سة خم�سة جوانب: )١(  ال�سياق: ا�ستدعاءات الموؤلف؛ )2( ال�سكل: 

)عدم( موت الموؤلف؛ )3( المنهج: ال�سامن )لبلوغ( الم�سمون؛ )٤( كتابة مونتاجية 

معكو�سة للديوان؛ )٥( اإ�سارة اأخيرة: عن العقل والخيال، و�سرورات الكولج.

* اأ�ستاذ الفل�سفة والدرا�سات الثقافية والعربية في جامعة بير زيت.
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I ــ ال�شياق: ا�شتدعاءات املوؤلف

�سدر ديوان ''مرايا �سائلة'' في �سنة 2٠٠٠، وفيه بلغ البرغوثي ذروة �سنام التنظير الفكري 

والتجريب ال�سعري في اآن واحد. ولول اعتبار ت�سنيف البرغوثي نف�سه للعمل ب�سفته ''�سعراً'' 

ته 
َ

كجن�س اأدبي، لأدرجته �سمن كتبه النقدية، على عك�س ''حجر الورد'' الذي، وللمفارقة، اأدرج

دار راية للن�سر في حيفا، التي اأ�س�سها ويديرها ال�ساعر ب�سير �سل�س، �سمن الآثار ''النثرية'' 

ال�سادرة في �سنة 2٠١٤ لمنا�سبة الذكرى ال�ستين لولدة البرغوثي في �سنة ١٩٥٤ .٤

ثمة �سبب اآخر لإدراج ''مرايا �سائلة''، هنا، �سمن نقد الأعمال ال�سعرية وتقديمها، وهو 

د البرغوثي اإدخاله اإلى علم النظر والتجريب ال�سعري في تلك 
ّ

مفهوم ''الكولج'' الذي تق�س

المرحلة من تجربته الإبداعية. لكن، بما اأن الت�سنيف لالأجنا�س الأدبية هو مقولة �سيا�سية 

واإبداعية واأيديولوجية )ideological category(، فاإننا لن نتوقف مطوًل عنده الآن.

ثر عليها 
ُ
وقبل ولوج الن�س، ل بد من بع�س الإحالت ال�سياقية. ففي مقالة غير من�سورة، ع

في اأدراج مكتبه في بيت ال�سعر الفل�سطيني، يبدي البرغوثي اأ�سفه، بل ندمه، على اأي قاعدة اأو 

تقليد �ساهم في اإر�سائهما في كتابته ال�سعرية. كما يبدي اإعجابه المطلق باأفكار الفيل�سوف 

الفرن�سي جان فرن�سوا ليوتار )Jean François Lyotard( )١٩2٧ - ١٩٩٨(، الذي ناق�س فكرة 

الحداثة واأعلن اإفال�س ما بعدها، و�ساحب كتاب ''�سرط مابعد الحداثة'' الذائع ال�سيت فيما 

يتعلق بديناميات الكتابة.٥

ق ليوتار بين نوعين من الكتابة: الكتابة تبعًا لقواعد حداثية منجزة وجاهزة، والكتابة 
ِّ
فر

ُ
ي

بحثًا عن اأ�س�س ما بعد حداثية من خالل عملية الكتابة نف�سها. وبناء على هذا التفريق يقول 

البرغوثي بوجود نوعين من العقل الإبداعي: واحد ثبوتي، �ستاتيكي، يعي�س ب�سالم مع المبادئ 

الرا�سية والقواعد الم�سّلم بها في نظرية الأدب، ويبذل ق�سارى جهده للحفاظ عليها. وهذا العقل 

ا النوع الآخر، فهو العقل 
ّ
الإبداعي، في نظر البرغوثي، يوؤدي اإلى ''اغتيال طاقة الروح.'' اأم

عتبر اأن خلق الجديد والإتيان بالأفكار العذراء التي لم ي�سبق اإليها اأحد 
َ
الإبداعي النبوي الذي ي

هما عّلة وجوده ومعلولها. اإن محاولة الكتابة لالإتيان بالجديد هي �سمة ع�سوية للعقل 

النبوي، وهنا تتجلى مهمة الفل�سفة بالن�سبة اإلى البرغوثي في مقدرتها على التمييز بين هذين 

النوعين من العقل، وطاقتهما الإبداعية وما ينتجان من اإبداع.

ي�ستخدم البرغوثي هذا التنظير في �سرح دوافعه اإلى كتابة ديوانه )ما قبل( الأخير ''مرايا 

�سائلة'' الذي �سدر عن اتحاد الكّتاب والأدباء الفل�سطينيين في �سنة 2٠٠٠، وفيه يتو�سل اأ�سلوب 

الكولج الذي يمّكنه من اإنتاج ن�س �سعري يبدو كفن ت�سكيلي، اأو كتابة درامية، اأو معمار، اأو 

م�سرح، اأو غناء في الآن نف�سه. اإن تقنية الكولج مرتبطة عند البرغوثي بمفهوم الذوق، اإذ يعتقد 

البرغوثي اأن الذوق يتكون في عملية لنهائية من مجموعة من الطبقات المتحولة للمعرفة، 

والح�سا�سية، والحتراف التي يطورها ال�ساعر عبر كل كلمة يكتبها اأو يقراأها.

اإن النقلة النوعية على ال�سعيد الفني في ديوان البرغوثي ''مرايا �سائلة'' تكمن في كتابته 

لي�س للق�سيدة فح�سب، بل لما يدور في ذهنه في اأثناء عملية الكتابة نف�سها، بمعنى اأنه اإذا 
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تذّكر فيلمًا وثائقيًا في اأثناء كتابة الق�سيدة، فاإن اأحداث الفيلم الوثائقي تتم كتابتها جنبًا اإلى 

جنب مع اأفكار الق�سيدة الأ�سلية التي كان العمل جاريًا عليها حين التقطت الذاكرة لمحة 

الفيلم الوثائقي. وهنا، من ال�سروري التذكير بتاأثر البرغوثي بلوحات بول كلي على وجه 

التحديد عند كتابته هذا الديوان.6

وفي خطوة تالية، يتطرق البرغوثي في مقالته غير المن�سورة، بعنوان: ''بين ال�سعر 

والفل�سفة''، اإلى التقنية ما بعد الحداثية في ''مرايا �سائلة''، فيقول: ''اأول فكرة كانت كتابة 

ق�سيدة م�ستلهمة من التاأمل العميق، الحد�سي، للوحة ت�سكيلية ما، عند بول كلي. بعد عدة 

ق�سائد من هذا النوع، خطرت في بالي فكرة اأكثر اإثارة: لماذا ل اأكتب معها، اأو فيها، كل ما 

اأفكر فيه واأنا اأكتبها؟ ول �سرورة، عندئذ، لأي 'هام�س'، لأن الهوام�س ت�ستحيل اإلى تف�سيالت 

ل 'تعليقات' الآخرين، اأي�سًا، على 'الق�سيدة' اإلى 
ّ
في الن�س ال�سعري ذاته، ثم: لماذا ل اأحو

تفا�سيل في الن�س نف�سه؟ وعثرت على فكرة اأن كل ما اأفكر فيه واأنا اأكتب الق�سيدة هو 

الق�سيدة، حتى ولو فكرت في كونها تافهة جداً، فهذا جزء منها. كنت اأيامها اأعمل في فيلم 

رت' الق�سيدة الم�ستلهمة من بول كلي اإلى ق�سيدة تقراأها مخرجة 
ّ
وثائقي معين فـ 'حو

�سينمائية ما. ولكن الفكرة 'ع�سوائية جداً'، فمن تجربتي في كتابة ال�سيناريو، اأدركت اأنه ل 

يوجد تبرير درامي، فني، لمخرجة تقراأ ق�سيدة. مثاًل: هناك جملة تقول: 'ل ! لي�س هذا الحزن، 

 كل هذا الجزء من الفيلم'. فالق�سيدة كلها، والتي تبدو كلوحة، هي اأي�سًا، م�سهد في فيلم 
ّ

ُق�س

 هذا الجزء من الفيلم؟ لنف�سها؟ اأم لآخر؟ واإن كان اآخر، 
َّ

ن تقول: ُق�س
َ
تخرجه المخرجة، ولكن لم

ن اأف�سل من 'مونتير' م�ساعد في 'منتجة الفيلم' 
َ
ن هو؟ يجب اأن يكون تابعًا ياأتمر باأمرها، وم

َ
م

لهذا الدور؟''٧

II ــ ال�شكل: )عدم( موت املوؤلف

على الرغم من لخطية مقولة ''موت الموؤلف'' التي جاء بها رولن بارت )١٩١٥-١٩٨٠(،٨ 

وعدم ات�ساع المقام لمناق�ستها هنا، فاإنه ل بد من الإ�سارة اإلى اأن ديوان ''مرايا �سائلة''، في 

الأ�سل، هو ديوان �سعري ببنية ''عادية''، اأي من دون الإدخالت الدرامية التي تجعل منه 

 ن�سخة منه اأ�سلية لم ين�سرها ح�سين البرغوثي، بعنوان: ''مونتاج اأخير''، كعنوان 
ّ

كولجًا. ولدي

لملف على ذاكرة جهاز الكمبيوتر الخا�س بالبرغوثي،٩ وعنوان داخلي هو ''ديوان مونتاج''، 

ي�ستمل على معظم المقاطع ال�سعرية الواردة في ''مرايا �سائلة''، لكن بمقاطع �سعرية تحمل 

الأرقام من ١ اإلى 26، ف�ساًل عن ق�سيدتين، الأولى بعنوان: ''اإلى هيراقليط�س ــ �سيد 

الديالكتيك ــ ١٩٨٥''، والثانية بعنوان ''عودة الح�سان الأ�سفر''، وهي �سياغات �سعرية مطولة 

لبع�س المقاطع في ''الق�سيدة التي في ذهنها''، والواردة في ''قطعة ٩ من الثوب''.١٠ وقد 

ح�سلُت على ن�سخة من ذاكرة جهاز الكمبيوتر الخا�س بالبرغوثي، في اأثناء عملي على اإنجاز 

ترجمة رائعته ''ال�سوء الأزرق'' اإلى الإنجليزية، كجزء من ر�سالتي لنيل درجة الدكتوراه في �سنة 

١١. 2٠٠3
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ن بنية 
ُّ
ولعل هذه الإ�سارة، بالإ�سافة اإلى ما تقدم من حيثيات �سياقية، ُتعين على تبي

الديوان كم�سروع كتابة �سعرية، ولي�س كديوان �سعري فقط. فالديوان، �سكليًا، هو بنية مذهلة 

كم�سروع هند�سي، اإذ تقوم فكرته، اأو ''خطه الحكائي'' )narrative line( الذي كان البرغوثي 

يان في اآٍن واحد في �سنة 2٠٠٠، على ما يمكن 
َ
غارقًا فيه، في عالم التجريد وفي عالم الع

ال�ستدلل عليه ب�سكل خّطي ومبا�سر من مقولت البرغوثي نف�سه. ولعل ما يزيد في و�سوح هذه 

البنية الواردة في متن الديوان، وفي مقالة ''بين ال�سعر والفل�سفة''، غير المن�سورة، ما اأورده مراد 

ال�سوداني في ر�سالته للماج�ستير مقتب�سًا من البرغوثي، في مقالة غير من�سورة عنوانها: 

''تاأمالت �سريعة في الم�سهد الثقافي الفل�سطيني''، يقول فيها عن ''مرايا �سائلة'': ''يبدو الن�س 

كمحاولة لتهديم مفهوم ال�سعر كما هو معروف، ويروي ق�سة مخرجة �سينمائية ي�ساعدها في 

مونتاج الفيلم �ساب اأعمى، ويطاردهما البولي�س، ويحبها فتقول اإنها تحبه ب�سرط اأن يكتب 

'الق�سيدة التي في ذهنها'، وهذه مهمة بدت م�ستحيلة. وفي اإحدى الليالي المقمرة في �سقتها 

يتحول اإلى مراآة �سائلة تحت القمر، وعندما ياأتي محقق ال�سرطة لالإ�ستوديو، لحقًا، للتحقيق 

في الجريمة، يجدها قد تحولت اإلى تمثال من الرخام في يده وردة، وعلى �سا�سة الكمبيوتر 

ي�سعد حلزون �ساحبًا قوقعته.''١2

وعلى ذلك، يمكن الآن و�سف بنية الديوان بقليل من الطمئنان اإلى �سدق التحليل، اإذ يبدو 

الن�س كمحاولة لتهديم مفهوم ال�سعر كما هو معروف، ذلك باأن الن�س يروي ق�سة مخرجة 

�سينمائية ي�ساعدها في مونتاج الفيلم �ساب )هو الممنتج/اأو المحرر/الـ Monteur، والذي 

ن لحقًا اأنه يتطابق مع �سخ�سية البرغوثي بامتياز( اأعمى ثقيل الل�سان، كثير ''التاأتاأة''. 
ّ
�سيتبي

وتجدر الإ�سارة اإلى اأن التاأتاأة هنا، كما �سيبدو لحقًا في الديوان ــ الق�سيدة، هي تاأتاأة 

مو�سوية، واإن جاز التعبير، نبوية، كي يتمكن من نطق الأحرف، وتوزيع الكلمات مو�سيقيًا. 

بمعنى اأن التاأتاأة، كعيٍب نطقي، جرى توظيفها اإبداعيًا، اأي اأنها م�سممة تمامًا كالعمى الذي 

اف الإغريقي تيريزيا�س في ''م�سرحية 
ّ
يوؤدي وظيفة دللية مذهلة تتمثل في ا�ستدعاء �سبح العر

اأوديب'' ل�سوفوكلي�س،١3 لأن ال�سعر تاأتاأة الحد�س، والروؤيا تاأتاأة الب�سيرة.

''ل�سُت اأعمى لأرى'' يقول دروي�س، وبذلك تكون حا�سة الب�سر المفقودة اأداة الِعرافة، ومفتاح 

الب�سيرة، ذلك باأن البرغوثي ي�سف المونتير باأنه ''كان اأجبن من اأن يك�سر ال�سعر كما يعرفه، 

وبالتالي يغرق في حوارات ل اأول ول اآخر لها عن الوزن والتقاليد والأذن العربية والبحور 

والغنائية، حتى �سعر اأنه اأخذ يمّل حتى من نقا�س ال�سعر، وي�سعر بالخواء. ولذا �سار مونتيراً، ل 

ل�سيء اإّل لتعّلم �سيء جديد، على الأقل. اأراد اأن 'ي�سمع �سيِنما'.''١٤ وبالتالي، فالعمى هو مهمة 

تجاوزية تجعل التركيز كله على ال�سمع، وحين يكون ال�سمع ت�سويريًا، يعود التركيز ثانية اإلى 

الذاكرة الب�سرية لل�سمع الخا�سة بالمونتير الأعمى! وهنا، تتولد رغبة جارفة في �سماع 

ال�سورة، وروؤية ال�سوت، ل كلعبة بالغية مبتذلة، واإنما كفعل اإبداعي ومعرفي.

' كل م�سهد ت�سفه، 
ّ

المونتير ''اأعمى، ويتح�س�س ال�سور على ال�سا�سة بع�ساه فقط، ثم 'يق�س

بعيون اأ�سابعه التي تدور على لوحات اأزرار ومفاتيح.''١٥ وخالل هذا الم�سروع ال�سينمائي 
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ال�سعري، تطاردهما ال�سرطة، ويقع المونتير الأعمى في حب المخرجة الغام�سة، فتقول اأنها 

�ستحبه �سرط اأن يكتب ''الق�سيدة التي في ذهنها'' )التي ت�سبه حديقة، اأو �سحراء نحا�س مكتوبة 

باأبجدية غريبة(. وخالل هذه المهمة �سبه الم�ستحيلة، وبعد العديد من ال�سجالت والتجريب، 

 والل�سق، والإقبال وال�سدود، يتحول المونتير ''في اإحدى الليالي المقمرة، في �سقتها، 
ّ

والق�س

اإلى مراآة �سائلة تحت القمر''، بينما تتحول المخرجة، في اآخر الديوان، اإلى ''تمثال من الرخام''، 

وتقفل ال�سرطة الملف اإلى الأبد.

عقلنات اإقدام مخرجة مب�سرة على ا�ستئجار مونتير اأعمى، فيت�سح من خالل 
ُ
ا عن م

ّ
اأم

اف تيريزيا�س في حكمته ومتاهات روؤاه، كان 
ّ
ال�سرد اأن ''ا�ستئجار'' ال�ساب الذي يبدو كالعر

اء تاأثرها باآخر مرة ا�سُتدعيت 
ّ
''لي�ساعدها في الرقابة الذاتية على فيلمها الجديد''،١6 وذلك جر

فيها اإلى مبنى ال�ستخبارات للتحقيق معها ب�ساأن فيلمها ال�سابق، و�سدمتها من �سوء المعاملة. 

وكان لدى ال�ساب اإح�سا�س باأن المخرجة ُتجري عليه تجربة لم�سلحة الإن�سانية، ولربما كان 

محقًا: فهي تجربة ــ ور�سة لكتابة ال�سعر.

III ــ املنهج: ال�شامن )لبلوغ( امل�شمون

في اإِثر جمع هذه المقولت ال�سياقية من خارج الن�س، يتاأمل المرء في اأكثر مقاربة مالئمة 

لقراءة الن�س نقديًا، ول يجد منهجًا ي�سمن بلوغ الم�سمون اأكثر من الم�سمون نف�سه: 

''المونتاج''. وقد ي�ستغرب البع�س من اأن ثمة منهجًا نقديًا في مقاربة ال�سعر ا�سمه ''المنهج 

المونتاجي''؛ ح�سنًا، ما �سنذكره هو مثال له.

اإن ن�س ''مرايا �سائلة'' هو في الأ�سل، ديوان عادي مكون من 26 مقطعًا �سعريًا مرّقمًا، 

وق�سيدتين لكل واحدة منهما عنوان، وقد ُكتبتا، على ما يبدو، قبل عقد ون�سف عقد من كتابة 

''مرايا �سائلة''، اأي في �سنة ١٩٨٥، وذلك كما يت�سح من خالل ن�س الديوان في �سيغته الأولى 

قبل تجريب تقنية ''الكولج'' عليه، وحين كان عنوانه ''ديوان مونتاج''. وبعد اأن عزم البرغوثي 

ب من نف�سه ''مونتيراً'' 
ّ

على تجريب تقنية ''الكولج'' عليه، اأحاله اإلى ور�سة كتابة �سعرية، ون�س

يعمل لدى مخرجة �سينمائية على اإنتاج الفيلم/''الق�سيدة التي في ذهنها''، اأي: في ذهنه قبل 

وجود �سبح المخرجة وبعد وجودها.

بعد العديد من محاولت ولوج الن�س من دون جدوى، قررُت العمل على الن�س في �سيغته 

المطبوعة على الكمبيوتر )soft copy( ب�سكل مونتاجي/تحريري على ال�سا�سة نف�سها، وذلك على 

النحو الذي كّنا نعيد فيه كتابة الدرو�س اأو حفظ الق�سائد والن�سو�س الدينية في مدار�سنا 

البتدائية الأقرب اإلى الكتاتيب. واأعتقد اأن التجربة نجحت، بمعنى اأن اأف�سل طريقة لقراءة 

الحركات التي تمت خالل المونتاج، من حذف اأو اإ�سافة، هي القيام بعملية ''مونتاج معكو�س'' 

ن مفا�سل الن�س وما جرى عليه من تغييرات بين الن�س الأول 
ّ
)reversed montage( لتبيـ

والن�س النهائي. وبعبارة اأُخرى، اإن اأف�سل منهج لفهم ''ديوان مونتاج/مرايا �سائلة'' هو اإعادة 

ْنَتجة الديوان، اأي: اإذا كان ال�ساعر هو المونتير )monteur(، فاإن الناقد، هنا، هو المونتير 
َ
م
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.)anti-monteur( الم�ساد

وعليه، ل بد من الإ�سارة اإلى اأن هذا المنهج، اأو بمزيد من التب�سيط، اأن هذا النمط القرائي ل 

جديد فيه �سوى اأنه يجري على �سا�سة الكمبيوتر التي عمل عليها ال�ساعر، ومن بعده الناقد بعد 

قرابة عقدين، لإنتاج الن�س في �سيغته النهائية. الجديد اإذاً هو في �سورة التقنية، ل في 

التقنية نف�سها، ذلك باأن الآمدي )توفي ٩٨٠م( �سبقنا اإلى ذلك ما يقرب من قرن اأو يزيد قلياًل، 

رف بكثرة النظر في ال�سعر، والرتيا�س به، وطول 
ُ
ن ع

َ
اإذ يقول في ''الموازنة'': ''فمن �سبيل م

قبل 
ُ
�سلَّم له الحكم فيه، وي ُ

ق�سى له بالعلم بال�سعر والمعرفة باأغرا�سه، واأن ي
ُ
المالب�سة له، اأن ي

�سلَّم  ُ
عمل على ما ي�ستّله، ول يناَزع في �سيء من ذلك، اإذ كان من الواجب اأن ي

ُ
منه ما يقوله، وي

ن كان مثلهم نظيراً في 
َ
لأهل كل �سناعة �سناعتهم، ول يخا�سمهم فيها، ول ينازعهم اإّل م

الخبرة وطول الدربة والمالب�سة.''١٧

الِب�س''/الناقد ح�سانة 
ُ
ومع اأن الآمدي، �سحب جودة تقنية ''الـمالب�سة'' لي�سفي على ''الـم

ر�سولية، اإّل اإن ذلك ل يقلل من قيمة تقنية المالب�سة والدربة، والتي تمت الإ�سارة اإليها اأي�سًا، 

في اأ�سكال الت�سوف الإبراهيمية الثالثة )اليهودية، والم�سيحية، والإ�سالمية(، وخ�سو�سًا في 

اله اليهودية، اإذ ل �سبيل اإلى معرفة الن�س من دون ''لم�سه'' حرفيًا، اأي ''مالب�سة'' الورقة 
َ
القاب

نف�سها ل المكتوب على الورقة فقط. ولذا، لم يكن م�ستهجنًا اأن يخ�س�س جاك دريدا )١٩3٠ - 

2٠٠٤( كتابًا ''حول اللم�س'' تعقيبًا على رائعة جان لوك ــ نان�سي )١٩٤٠( ''المقتحم''.١٨ 

والعبرة في هذا ال�ستطراد، اأن ''مالب�سة'' الن�س هي طريق فهمه، وهي، وحدها، �سامن بلوغ 

م�سمونه.

IV ــ كتابة مونتاجية معكو�شة للديوان

يجب هنا، وقبل عر�س ''ال�سورة'' الجديدة لن�س ''مرايا �سائلة''، بعد منتجته على نحو 

معكو�س، الإ�سارة اإلى ثالثة م�ستويات من الإحالت المرجعية التي يمكن اأن تف�سر معمارية 

ا تمت الإ�سارة اإليه اآنفًا. فمالب�سة الن�س تفيد بهذه ال�سنافية لمرجعياته 
ّ
الديوان، ف�ساًل عم

الثقافية:

اأ�اًل ــ مرجعيات تاأطيرية: يبدو اأن البرغوثي )عندما انتهى من الديوان ب�سيغته ال�سعرية 

الأولى ''ديوان مونتاج''(، وبعد اأن قرر كتابته على �سكل فيلم، ا�ستند اإلى مرجعيتين ثقافيتين 

ناظمتين للديوان، هما عمالن مو�سيقيان عالميان: الأول، ''كارمينا بورانا'' لكارل اأورف 

)١٨٩٥ - ١٩٨2(، وهو العمل الذي اأنجزه في �سنة ١٩3٧ تحويراً لـ 2٤ ق�سيدة تعود اإلى 

ته محاولة 
ّ
الع�سور الو�سطى في نحو �سنة ١2٨٠، والتي يبدو ديوان ''مرايا �سائلة'' برم

لمحاكاتها: �سعريًا، ومو�سيقيًا، وفل�سفيًا؛ الثاني هو ''اأوبرا كارمن'' بمرجعياتها الثقافية 

المتعددة التي ت�سكل الإطار العام لكتابة ''الق�سيدة التي في ذهنه/ا''. فـ ''اأوبرا كارمن'' لجورج 

ر�ست اأول مرة في �سنة ١٨٧٥ في باري�س، هي تحويل 
ُ
بيزيه )١٨3٨ - ١٨٧٥(، والتي ع

لرواية ق�سيرة بالعنوان نف�سه للروائي الفرن�سي برو�سبير ميريميه )١٨٠3 - ١٨٧٠(، وقد قام 
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بتاأليف ن�سو�سها كل من هنري ميالك )١٨3١ - ١٨٩٧(، ولودوفيك هاليفي )١٨3٤ - 

١٩٠٨(.١٩ وبينما اعتمد البرغوثي على الن�س الأول في عمارة المرايا في الجزء الأول من 

الديوان، اعتمد على الن�س الآخر في تطريز قطع ثوب الغجرية كارمن في الن�سف الثاني من 

الديوان، اإذ تف�سل بين الن�سفين المقطوعُة التي تحمل العنوان الفرعي ''الق�سيدة التي في 

ذهنها''.

ثانيًا ــ مرجعيات �شبه تاأطيرية: وهي مرجعيات �ساعدت في ت�سميم ''مرايا �سائلة'' على 

نحو اأقل تاأثيراً، اأي اإذا كان ن�سا ''كارمينا بورانا'' و''اأوبرا كارمن'' هما العمارة ال�سعرية 

الخارجية، فاإن المرجعيات �سبه التاأطيرية هي الت�سميم الداخلي للعمارة ال�سعرية. وهنا، يمكن 

ر�سد ثالث مرجعيات، هي على نحو ظهورها في الن�س: )اأ( ال�سيمفونية الخام�سة لبيتهوفن 

)١٧٧٠ - ١٨2٧(، والتي اأنجزها خالل الفترة ١٨٠٤ - ١٨٠٨، وقد ا�سُتخدمت ''مرايا �سائلة'' 

''لتف�سير'' ل ''لتبرير'' عبثية المقادير و�سوريالية النهايات؛2٠ )ب( اأغنية فرانك �سيناترا 

)١٩١٥ - ١٩٩٨( ''غرباء في الليل'' المفرطة في رومن�سيتها، وح�سيتها، وعدم تحققها، في اآن 

كّنه المونتير للمخرجة؛2١ )ج( فيلم ''حانة 
ُ
واحد، لالإ�ساءة على عالقة الحب الأعمى الذي ي

التانغو'' )١٩٨٧(، وهو فيلم درامي مو�سيقي للمخرج ماركو�س زوريناغا )١٩٥2( لت�سوير 

 )6٠٤ ق. م.(، 
ْ
 ولي�س في قلبه فرح؛22 )د( لو ْت�سو

َ
فِرح العالم

ُ
الحالة النف�سية للمونتير الذي ي

الحكيم المتاأله و�سائغ اإنجيل التاوية ''كتاب التاو تيت�سينغ'' الذي يقود المونتير في مجاهل 

الح�سارات، ويعّلمه ''اأ�ساليب'' التحول في مملكة �سو ال�سينية؛23 )هـ( كاهن نجران، الروح 

ال�ساعرة التي ت�سكن نخلة، والذي يحاور الكهنة وال�سعراء، وي�ساجل المونتير عن ال�سعر 

والفل�سفة )ويتحول اإلى ال�سادن في اأعمال البرغوثي الالحقة في الريا�سيات المقد�سة: ق�س�س 

عن زمن وثني، وال�سادن، والناقة كفن معماري(.2٤

ثالثًا ــ مرجعيات تجميلية: وهي في اأغلبيتها اقتبا�سات، اأو تنا�سات عامة، واإحالت اإلى 

ري  مقولت �سعرية اأو فل�سفية تمتد من: هيرقليط�س واأفالطون، ولو ت�سو وكاهن نجران، والنِّفَّ

وابن عربي، والمتنبي وت. �س. اإليوت، وبيكا�سو وبول كلي، ونيت�سه وفيورباخ، ومظفر النواب 

ومحمود دروي�س.

وا�ستناداً اإلى التاأثيرات المبا�سرة وغير المبا�سرة، ت�سكياًل وم�سمونًا، لهذه 

المرجعيات، فاإن ن�س ''مرايا �سائلة'' يبدو كم�سهد طويل تظهر فيه مجموعتان من 

المو�سوعات: الجزء الأول من الديوان يحتوي على ١١ مراآة، تليها ''الق�سيدة التي في 

ذهنها''؛ الجزء الثاني من الديوان مكون من ٨ قطع من ثوب تف�سل بينها ''اأن�سودة 

ال�سبح''، لينتهي الديوان بمراآة اأخيرة تحمل ا�سم ''المراآة ناق�س 2''، لي�سير عدد المرايا 

في الديوان عامة ١3 مراآة. وبذا، يكون عدد مقاطع الديوان ال�سعرية 22 مقطعًا.

وعليه، فاإن ترتيب المرايا وقطع الثوب وما بينهما من فوا�سل ونتائج، يكون كالتالي: 

المراآة ١/المراآة 2/المراآة 3 ناق�س ١/المراآة ٤/المراآة ٥/المراآة �سفر/المراآة �سفر ناق�س 

واحد/المراآة ٩/المراآة ١١/المراآة 6/المراآة ٧ ناق�س ١/''الق�شيدة التي في ذهنها''/قطعة ١ 
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من الثوب/قطعة 2 من الثوب/قطعة 3 من الثوب/قطعة ٤ من الثوب/اأن�سودة ال�سبح/قطعة ٥ 

من الثوب/قطعة 6 من الثوب/قطعة ٧ من الثوب/قطعة ٩ من الثوب/المراآة ناق�س اثنين. 

وفي محاولة لفهم حبكتها، وخطها الحكائي، �ستتم اإعادة منتجتها وحدة واحدة، مرقمة من ١ 

اإلى 22 كما يظهر في الجدول التالي:

قطع الثوبمرايا �شائلةالمرايا

١3 ]قطعة ١ من الثوب[١2 ]الق�سيدة التي في ذهنها[١ ]المراآة ١[

١٤ ]قطعة 2 من الثوب[2 ]المراآة 2[

١٥ ]قطعة 3 من الثوب[3 ]المراآة 3 ناق�س واحد[ 

١6 ]قطعة ٤ من الثوب[٤ ]المراآة ٤[

١٧ ]اأن�سودة ال�سبح[٥ ]المراآة ٥[

١٨ ]قطعة ٥ من الثوب[6 ]المراآة �سفر[

٧ ]المراآة �سفر ناق�س 

واحد[

١٩ ]قطعة 6 من الثوب[

2٠ ]قطعة ٧ من الثوب[ ٨ ]المراآة ٩[ 

2١ ]قطعة ٩ في الثوب[٩ ]المراآة ١١[

١٠ ]المراآة 6[

١١ ]المراآة ٧ ناق�س واحد[

22 ]المراآة ناق�س اثنين[

١ ــ ''املراآة ١''

في ''المراآة ١''، توؤ�س�س المخرجة قانون ال�سوغ والحذف في الفيلم/الق�سيدة، ذلك باأن 
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 كل هذا الجزء من الفيلم!''، كاأنها 
ّ

المخرجة في كل مراآة، وقطعة ثوب تقريبًا، تعيد مقولة ''ُق�س

هي المتحكمة الفعلية في كل ما يجري في الق�سيدة بالفعل، اإذ اإنها ''بدل ولدة طفل، تحاول 

ْنَتجته بكامله. 
َ
ه وم

ّ
ْقَطع من فيلمها'' تريد ق�س

َ
اأن تلد فيلمًا''،2٥ حتى لكاأن ''ال�ساب نف�سه، هو م

وبالتالي، فاإن معيار الفعل الإبداعي، ومنذ المقطع الأول في الن�س، ي�سهد ثنائية يحركها 

الت�ساد: بين رغبة المخرجة ورغبة المونتير؛ بين ''الفيلم'' و''الق�سيدة''؛ بين ''الب�سري'' 

و''ال�سمعي''.

٢ ــ ''املراآة ٢''

 كالم�سيح الذي يم�سي على 
َّ

في هذا الت�ساد تت�سور المخرجة، في اأغنيتها العابثة، ال�ساب

الماء، لكنه ي�سححها وعلى ل�سانها، اأنه: ''لي�س كالم�سيح، بل كالنار الإغريقية التي تطفو لياًل 

على �سطح الموج.''26 ثم يورد رّدها على طلبه منها اأن تكتب الق�سيدة، على �سكل مقطع   

�سعري ــ فل�سفي مطول جداً، لعله الأطول في جميع اأعمال البرغوثي المن�سورة )با�ستثناء ر�سالة 

الدكتوراه(،2٧ يتناول فيه ''اأ�ساليب'' النم�ساخ والتحول، والفرق بينها. وعلى امتداد ''المراآة 2''، 

تحاول المخرجة تقديم مداخلتها النقدية الخا�سة في مفاهيم الإلهام، وروؤيا كتابة ال�سعر، 

والتحول المراآوي لمبداأي الذكورة والأنوثة في ذات ال�ساعر:

١( تعلق المخرجُة على دعوة المونتير لها اأن ''تكتب الق�سيدة التي في ذهنها''، فترّد: ''ل! 

ال�ساعرة وا�سطة روحية، ناي في يد قوى مجهولة. قراأت ق�سيدة قديمة ل�ساعر ما، يقول باأنه 

حلم باأنه تمثال من النحا�س في حديقة، في راأ�سه جرارات من النحا�س وت�سابيه من النحا�س، 

وياأتي اأطفال ناعمون �سباحًا يلعبون على قدميه ويتكلمون عن الخلود. حين تم�سخك قوى 

الغيب هكذا، فت�سير 'تمثاًل من نحا�س'، ج�سدك ي�سير، لكن، وهذا غريب، تعرف، رغم كونك 

تمثاًل، باأنك لم تزل اأنت، ج�سدك ا�ستحال لتمثال، لكن روحك هي هي. �سيء ي�سبه انم�ساخك 

لقطة، وطردك من بيت اأهلك، ووقوفك، واأنت لم تزل قطة، في الليل، خارج بيتك، فترى 

ال�سبابيك م�ساءة، واأباك يجيء ويروح، واأمك، وتعرف اأنك ب�سر اأي�سًا، واأنك اأنت نف�س الب�سر 

القديم، واأنك حتى ُطردت، ورغم ذلك �سكلك، ج�سمك، قطة. كيف يمكنك اأن 'تقول' ما ت�سعر به 

عندها؟ هل �ستحاول تذّكر طريقة كالمك التي كنت تعرفها عندما كنت ب�سراً، واأن 'تروي'، بهذه 

رة'، وحتى غير مجدية، لأن الم�سكلة اأنك الآن 'قطة'، بتجربة  اللغة، ما ت�سعر به؟ هذه لغة 'متذكَّ

'قطة'، اأخر�س، ل ت�ستطيع قول �سيء، المواء اأف�سل الآن، اأكثر �سدقًا. وهل 'المواء' على الدرج، 

وخرم�سة الباب يكفي لأن يفهمك النا�س؟ �سيقولون 'ما لهذه القطة'، لحظ، 'القطة'، تموء، ولن 

يخطر ببال اأحد اأنك �سيء اآخر، ب�سر ب�سكل اآخر. اأتخيل �سخ�سيًا اأنه توجد لغة لها �سكل قطة! 

هذه معتقدات قديمة... لنرجع للمو�سوع. ِافتر�س الآن اأنك حلمت باأنك تمثال من النحا�س 

يكتب ق�سيدة عن م�ساعره. ل�ست 'اأنت' كاتبها، بل التمثال! اأريد 'لغة تمثال'، ولي�س لغتك. لغة 

قطة ولي�س اأي �سيء اآخر... ال�ساعر بالدرجة الأولى �سخ�س قادر على النم�ساخ، التحول اإلى 

'اأ�سكال اأُخرى'، والعثور على لغة لكل �سكل. اإنه '�ساحر' ل يلب�س 'قناع قطة' اأو 'ثور' اأو '�سبح'، 
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مثاًل، ل، اإنه ي�سير 'قطة' اأو 'ثوراً' اأو '�سبحًا'، ي�سير اأي �سيء، والأقنعة، بدون هذا، 'مكياج'، حفلة 

تنكرية، ترف. عمق التجربة هو '�سدق التحول' فيها.''2٨

ر البرغوثي لها لحقًا في عدة منا�سبات عن كيفية  2( تقول المخرجة ب�ساأن الروؤيا التي نظَّ

ر تحت القدمين 
ّ
 ما تركه ه�سًا يتك�س

ُ
ولدة فكرة الديوان: ''اأتخيل لغة ــ مرجًا من جليد ــ المطر

د في �سقف كهف فيه قوارب من حجر فيها هندي 
ّ
الحافيتين، حروفًا ــ �سقفًا من اإبر ماء تجم

اأحمر يعزف نايًا ــ لغًة ــ دهليَز قوى مغناطي�سية خفية تجذب الروح كاإبرة بو�سلة، تياراٍت 

، ل حزَن، 
َ
لني، ل ك�سر

ّ
 قوى في عماِء معابر التكوين بالحركة يجم

َ
تب�سم في الجلد، ورق�س

ر فوق ح�سى ال�ساطىء، مثل اأر�س القلب، باردة هي 
ّ
 ياأخذني، لغًة مثل موج البحر تك�س

ُ
الملم�س

�سكلي الآخر.''2٩

3( اأخيراً، تحكي المخرجة للمونتير ق�سة انف�ساماتها الداخلية بين مبداأ ذكوري واآخر 

اأنثوي، كل منهما يوا�سل نق�س الآخر عبر عملية لنهائية من التحولت: ''في داخلي... رجالن: 

رجل اأ�سود، بحذاء لمع، يرق�س دائمًا رق�سات �سخيفة، وطريفة، وي�سحكني، كلما اأحزن. اأحبه. 

فيه حكمة الفكاهة. رجل اآخر يجل�س دائمًا بعيداً عن كل �سيء، على راأ�س جبل، مثاًل، ويراقب، 

 اأنثى �ساردة، مم�سوخة اإلى رجل �سارد الذهن ــ بعيد، 
َّ
يراقب، ول يتدخل. اأنا اأنثى، ولكن في

يراقب، يراقب. واأنثى اأُخرى، هي اأي�سًا اأنا، ترق�س، وفيها ح�س فكاهة. اأعني عندما تكون، 

ية تاأكل جماجم 
ّ
مثاًل، رجاًل عنيفًا، وتحلم اأنك قطة، تنم�سخ لقطة، فعلى الأغلب �ستكون قطة بر

الحمام، وت�ستمتع بقتل الع�سافير. واإن كنت رجاًل حزينًا تتحول لقطة نائمة وراأ�سها بين 

مخالبها، اأعني ل يتحول اأحد اإّل اإلى �سيء كامن وموجود فيه. ال�ساعر �ساحر يغامر في الكامن 

فيه، والخفي. لي�س �سهاًل اأن تكون قطة. بالمنا�سبة، مراآة نف�سك.''3٠

٣ ــ ''املراآة ٣ ناق�ص �احد''

 بالبحث عن 
ّ
في ''المراآة 3 ناق�س واحد'' تظهر �سخ�سية جديدة هي: النا�سر، وهو المعني

تاريخ المونتير ال�سخ�سي على نحو ا�ستخباراتي، ليجد، في ملفات ال�ستخبارات، اأن ال�ساب 

ية. يقول باأن ال�سعر قوالب ل 
ّ
''�ساعر. �سد القيم القديمة والنظم المنبثقة عنها. هاج�سه الحر

ي بالقوالب. خولف مرتين من 
ّ
ر عن كل ما فيه، وبدل الت�سحية بالحرية �سي�سح

ّ
تكفي لكي يعب

قبل ال�سرطة، وا�ستمر في الوقوف في اأماكن ممنوعة. على �سلة بقوى مدمرة.''3١

جدت في �سلة المهمالت لل�ساعر ال�ساب ــ 
ُ
ومن �سمن ما ورد في تقرير النا�سر، اأن ورقة و

المونتير الأعمى، ربما يمكن قراءة ما ورد فيها كاأهم مفتاح لفهم الديوان، وتحديداً المعلومة 

التي تفيد بمعرفته بكنتاتا ''كارمينا بورانا'' لكارل اأورف )قام بكتابتها �سخ�سان كما هي 

جدت في �سلة 
ُ
ِرُد في النتفة ال�سعرية التي و

َ
الحال في ''مرايا �سائلة'' بين المخرجة والمونتير(. ي

المهمالت محاولت بدئية ل�سوغ ق�سيدة على ل�سان طفل، حزنه بو�سلة، وروؤاه غريبة، ل يكاد 

يعرف كيف يلهج با�سم ''كارمينا بورانا'': و''بعد ع�سرين �سنْة. لم يبق له اإّل اللعب ال�سامت 

بالكمبيوتر... حزٌن تحت ال�سوء الأزرق )ي�سيُل َك('' حيث ''في �سا�سة عيني التلفزيونية ترقب 
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 ْد.''32
ْ
ع

ُ
كارمينا بورانا م�سل�سَل تاريخ يحكم اأقدارنا بجهاز تحّكم عن ب

يلي ذلك التف�سيالت ال�سخ�سية المو�سحة لماهية المونتير الخجول من تاأتاأته، اإذ: ''كان 

يعرف اأنه �سيخ�سر اإن تكلم، واإن لم يتكلم �سيخ�سر، واأخذ يتاأتئ، وكاأنه ي�سحب ما يقوله في 

ف على المخرجة في ظروف م�سبوهة. اأحبها 
ّ
نف�س الوقت الذي يقال فيه، تفكك الكالم. تعر

قالت لن تتزوجه اإّل اإن كتب 'الق�سيدة'. اأية ق�سيدة؟ 'تلك التي في ذهني'. من يومها وهو 

يحاول كتابة الق�سيدة التي في ذهنها، لأنه يحبها. زاد الأمر �سعوبة اأنها هي نف�سها ل تعرف 

الق�سيدة التي في ذهنها، لكنها '�ستعرفها اإن كتبها'، قالت.''33

٤ ــ ''املراآة ٤''

في ''المراآة ٤''، تدخل عملية �سوغ ''الق�سيدة التي في ذهنها'' منحنى �سورياليًا اآخر، اإذ 

تت�سع �سا�ستا الكمبيوتر اللتان ي�ستغالن عليهما عملية المنَتجة، لت�سيرا مقترحًا جديداً 

ب�سا�ستين عمالقتين على جبلين: الجبل الذي ي�سكن فيه المونتير، والجبل الذي ت�سكن فيه 

المخرجة، وذلك على النحو التالي: ''تخيَلت �سا�سة �سينمائية محدبة، بحجم هائل، تغطي 

ت عليه، قبل مدة، اأن تن�سب �سا�سة كهذه في الليل في 
َ

راأ�س الجبل الذي اأمام بلكونها. اقترح

راأ�س الجبل الذي ي�سكن فيه في ال�سمال، واأن تن�سب �سا�سة اأُخرى �سبيهة بتلك في راأ�س 

الجبل الذي ت�سكن فيه، في اأق�سى الجنوب. كاميرا خفية، في غرفتها، تبّث ما تلتقطه، 

لأقمار �سناعية تعيد بّثه على ال�سا�سة المن�سوبة في ال�سمال. وهكذا ي�ستطيع اأن يراها 

وي�سمع ما تهم�سه لنف�سها، ويتل�س�س عليها. وقد يقدر على كتابة 'الق�سيدة التي في 

ذهنها'.''3٤

وحين ت�سعب المهمة على المونتير، ''لم يقتنع لأنه اأعمى''، تبت�سم المخرجة ابت�سامة 

العارفين الذين يوؤدلجون خفة الدم، وتقترح تقنية �سوريالية اأُخرى لكتابة الق�سيدة، تجمع بين 

الف�سيف�ساء العربية وقد تم تكبيرها لت�سير واحدة من كنتاتات اأورف. ولم يكن هذا اقتراحًا 

 �سيِنما'، 
ُ
مجانيًا، بل على ما يبدو اأن المخرجة اأرادت اأن تجعل المونتير الأعمى 'ي�سمع

فاقترحت التالي: ''اأن تعيد ت�سميم م�سطبة بيتها بطريقة مذهلة وجديدة: تر�سفها ببالط 

عربي عليه تزيينات، اأو بقرميد اأحمر. كل بالطة اأو قرميدة تحتها زنبرك معدني، وكلما دع�س 

اأحد فوق اأية قرميدة اأو بالطة تتحرك م�سدرة نوتة مو�سيقية محددة، كاإ�سبع بيانو بال�سبط. 

وهكذا ي�ستطيع اأن ي�سمع، كلما م�سى فوق الم�سطبة، مو�سيقى خطاه، ومو�سيقى خطاها. ومن 

الفرق بين الإيقاعين يدرك الفرق بينه وبينها، وقد يعرف كيف يكتب الق�سيدة التي في ذهنها: 

�ستكون مثل اإيقاع خطاها. اأعجبته الفكرة.''3٥

عند هذه النقطة، يورد البرغوثي تفريقًا دقيقًا بين ذهن المخرجة وذهن المونتير )ال�ساعر(، 

وبالتالي الفرق بين �سيناريو الفيلم و''الق�سيدة''، �سواء التي في ذهنها اأو التي في ذهنه، يقول: 

'']....[ الق�سيدة، اإذن، ل وظيفة لها اإّل اإيقاظ المعرفة النائمة في ذهنها هي، المخرجة، عن 

ال�سعر... كيف يمكن اأن يكتب ق�سيدة جديدة تمامًا؟ جديدة اإلى حد اأن كاتبها، عندما يكتبها، 
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ن يحد�س باأن هذه 'ق�سيدة'؟ ل بد اأن تكون مغايرة تمامًا لما هو كامن فيه هو، 
َ
يكون اآخر م

المونتير، وفي المخرجة. وظيفة هذه الق�سيدة، التي �سماها بـ 'الق�سيدة �س'، اأن ل 'توقظ' معرفة 

كامنة، بل اأن تخلق معرفة جديدة.''36 هنا، تمامًا ياأتي التفريق الأكثر جدة بين اإيقاظ القوى 

النائمة والمعرفة الجديدة، اأي بين اللوغو�س والنومو�س، بتعبير اأكثر وفاء لنظرية البرغوثي في 

''ال�سوت الآخر: مقدمة اإلى ظواهرية التحول'': ''قال لها: هل تعرفين ما قاله اأفالطون ما قاله 

ما... ما قاله... قال الروح قبل اأن ت�سقط... قط... ت�س... قط اإلى الأر�س تكون �ساكنة في عالم 

المثل، عند اللـه! وكل ما تعرفه على الأر�س... ر�س... اأر... ر�س... مجرد تذّكر لما �سبق وعرفته 

عند اللـه، قبل اأن ت�سقط على الأر�س... المعرفة تذّكر... الق�سيدة ذاكرُة ق�سائد �سبق 

وعرفناها.''3٧

٥ ــ ''املراآة ٥''

 من نظر( اأكثر 
ّ

 من نظرية، ونظري
ّ

في ''المراآة ٥'' يذهب البرغوثي اإلى تعقيد نظري )نظري

لمًا للمخرجة، بفيلم يتخيله المونتير، ويحدثها عنه، خالل 
ُ

�سوريالية، اإذ يت�سمن الم�سهد ح

حلمها بخيال المونتير! ففي الليلة التالية، ل ياأتي المونتير اإلى الإ�ستوديو، وبعد انتظار 

و�سرود، تنام المخرجة تحت الأ�سعة الإلكترونية في العتمة التي يجل�س فيها المونتير ببذلته 

ال�سوداء عادة، وتحلم حلمًا مذهاًل يحاول البرغوثي من خالله التفريق بين العوالم ثنائية البعد 

والعوالم ثالثية البعد واأثرهما في حا�سَتي ال�سمع والب�سر، وبالتالي اأثرهما في الت�سكيل الفني: 

'']....[ حلمت باأنها ترك�س خلف ح�سان عربي يهرب منها في المطر في ال�سوارع الم�ساءة 

عر�س فيلم 'الم�سير' ليو�سف �ساهين. لحقت 
ُ
لياًل، وي�سعد درجًا، ثم يدخل قاعة لل�سينما فيها ي

به، فدخل الح�سان في ال�سا�سة، و�سار �سخ�سية في الفيلم، في عالم ببعدين. عبثًا حاول 

الح�سان بعدها الرجوع للقاعة، لعالم بثالثة اأبعاد، وعبثًا حاولت المخرجة اأن تدخل لل�سا�سة، 

لعالم ببعدين. حاجز غريب بدا وكاأنه يف�سل بينهما. وقفت في القاعة ونظرت حولها: الكرا�سي 

محطمة تمامًا، والإ�ساءات خفيفة، و�سخ�س جال�س وحده مثل اإنجيل الحطام في الو�سط: 

المونتير يح�سر الفيلم.''3٨

وبعد حوار ق�سير تحاول المخرجة فيه ا�ستراق نظرة على ما ل يراه المونتير لكنه يتخيله، 

يجيبها بلغة �سعرية عن تف�سيالت �سوريالية لم�سهد في طوبوغرافيا نحا�سية، فتعلق على 

و�سفه باأنه: ''ق�سيدة حلوة، ق�سيدة غنائية.''3٩ فال يروق هذا التعليق للمونتير، لأنه ل يوؤمن 

ن�سى''. وكي يقنع المخرجة 
ُ
باإطالق ''الجمال'' كحكم نقدي على اإطالقه، بل يوؤمن ''بالذي ل ي

بذلك، ي�ستعين بحوارية دارت بين �سلفادور دالي )١٩٠٤ - ١٩٨٩( وزوجته غال داياكونوفا 

)١٨٩٤ - ١٩٨2(: ''تعرفين �سلفادور دالي؟ عر�س على غا..غا..ل..غال لو..لو..لوحة له قالت له 

ن�سى. اأريد ق�سيدة ل ُتن�سى، ولي�س جميلة!.''٤٠
ُ
'جميلة'. قال اأنا ل اأر�سم الجميل، بل الذي ل ي

ول تلبث المخرجة حتى ت�ستيقظ من حلمها ''على �سوت ع�سا المونتير على درج 

الإ�ستوديو'' في الوقت ذاته الذي كان في حلمها، فهو موجود في لحظتين متتابعتين مراآويتين: 
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في حلمها، وفي الإ�ستوديو في اآن واحد. وحين نطقت بذلك، اأجابها المونتير الذي �سعر 

بالغبطة باأنها حلمت به، واعتبر ذلك فاأل خير: ''هذه مثل بداية الق�سيدة التي في ذهني!.''

يوا�سل المونتير قول مقاطع �سعرية فيها اأبواب �سائلة، واأُخرى جامدة، ومرايا عدة... على 

نحو ي�ستفّز المخرجة التي تتهمه بالف�سام: ''ف�سام �سخ�سية! هذا ف�سام �سخ�سية! 'وجوه عدة'؟ 

جملة من ت�سابيه و�سور مفككة، ل يربطها رابط واحد، �سظايا ما. 'الحقيقة مراآة مه�سمة'، قال 

�سوفي، في كل �سظية حقيقة. كل الق�سيدة محاولة لإعادة تركيب المراآة قبل ته�سمها. ما الذي 

تكتبه؟.''٤١

حرين في وجهه: ''كل الإن�سانية تكتب ق�سيدة 
ُ
فيجيبها المونتير ذو العينين المفقوءتين كج

واحدة لن تكتمل اإّل في نهاية التاريخ، وعند كمالها ينتهي ال�سعر اأي�سًا. وبالتالي فالق�سيدة 

التي في ذهنها هي، المخرجة، لي�ست اإّل �سظية، ربما �سطراً فقط، ك�سرة، من الق�سيدة التي في 

ذهن الكون، والتي ُتنهي التاريخ. نعم، نعم، قال بحما�س، علي اأن اأح..اأح..اأحد�س النهاية هذه 

عندما اأك.. اأك..اأكتب اأي بيت من ال�سعر.. ال�سعر تاأتاأة هذا الحد�س. ق�سيدتي مفككة، �سظايا، 

ف�سام �سخ�سية. مثاًل، تخيلي لو..لو..حة لم ير�سم ر�سامها فيها غير مثلث غريب، بالبّني، اأقرب 

لقطعة من تراب ب�سكل باهت، بعد مدة تك..تك..تك.. تمل اللوحة فتدركين اأن المثلث فم لكائن 

خرافي له وجه قناع اأفريقي. المثلث ينقلب معناه وي�سبح 'فمًا' في قناع من اأفريقيا. كل ما 

نكتبه من �سعر �سينقلب معناه بنف�س الطريقة، عندما تكتمل الق�سيدة التي في ذهن الكون! 

وربما تكون ق�سيدتي �سبغة، تزيينات على طرف القناع عندها، مثاًل. قبل ذلك المثلث مثلث، 

والوجه حد�س. اأعني باأن معنى الق�سيدة، اأية ق�سيدة، ق�سائد ت. �س. اإليوت، مثاًل، اأو لوركا، ل 

 معنى لها اإّل في �سياق معين. عندما نقراأ المتنبي وت. �س. اإليوت الآن نقراأ الثنين معًا،

فنرى المتنبي بطريقة مختلفة، وت. �س. اإليوت بطريقة اأُخرى، في �سياق عربي، مثاًل. ومع ذلك، 

ل المتنبي ول ت. �س. اإليوت يعرفان �سيئًا عن بع�سهما. في الق�سيدة التي في ذهن الكون 

ن يدري كيف 
َ
'يتعارف' كل ال�سعر العالمي، في طوال تاريخه، على بع�سه، وتكتمل اللوحة! م

�سيقراأ اإله ال�سعر هذه الق�سيدة؟.'' ٤2 

فترّد المخرجة على هذا المقترح العبقري بالق�سيدة الكونية مو�سحًة المرجعية المعرفية 

التي ا�ستمد منها البرغوثي عنوان ديوانه حين �سار فيلمًا، بعد اأن �سار ال�ساعر نف�سه مراآة 

�سائلة: ''حلو! حلو! في اأ�سطورة حّثية قديمة اأح�سروا لرجل اإناءين من الماء ليحدق فيهما في 

طقو�س �سحرية، وبدل اأن ُت�سمي الأ�سطورة هذين بـ 'اإنائين من ماء'، تقول اأتوا له بـ 'مراآتين 

�سائلتين'. هذا �سعر. النظر في الماء هو اأول مراآة في التاريخ. هذا هو: ال�سعر ماء ــ مراآة تته�سم 

با�ستمرار، مرايا �سائلة.'' فيجيبها المونتير: ''حلو! حلو! في ق�سر الحمراء في الأندل�س، مثاًل، 

بركة م�ستطيلة عمقها �سحل، لي�ست لل�سباحة. في البركة ينعك�س الق�سر. الق�سر، رغم عظمته، 

مجرد ظل في بركة ماء، ولو لم�س طفل �سطح البركة بطرف اإ�سبعه لته�ّسم الق�سر كله، فالمجد 

للـه وحده. والحقيقة ظل ق�سر في مراآة الماء هذه: تكوين ه�س، وت�سبيه. الق�سيدة التي في 

ذهنها بركة ينعك�س فيها ظل الق�سيدة العظمى للكون، والتي لن تكتمل اإّل في نهاية التاريخ. 
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كة، مراآة �سائلة، تعك�س جزءاً من هذه الق�سيدة كما تعك�س بركة ق�سر الحمراء جزءاً 
ْ
ال�ساعر ِبر

من الق�سر....''٤3

يوا�سل البرغوثي مقاربة ال�ساعر ــ المراآة، وال�سعر ــ ال�سورة، قائاًل: ''حديث المونتير ذّكر 

المخرجة باأ�سطورة 'نرج�س' الذي ع�سق �سورته المنعك�سة في ماء بركة اأو بئر في الغابة، فظل 

يزور �سورته معتقداً اأنها حورية ماء، حتى غرق، ووجدوا زهرة نرج�س مكانه. ل..ل. النرج�سية 

لي�ست ع�سقًا للنف�س، 'تمتمت فجاأة'، بل هي ذهن يحدق في نف�سه، وي�ساأل نف�سه عن ماهيته، عن 

كله، مهما تعددت �سوره، مثل �سظية مراآة ت�ساأل حوافها المك�سرة عن ال�سظايا الأُخرى. نرج�س 

ن هو. فاعتقد اأنه هي، اأنه حورية ماء، اأي اأنه امراأة. ال�سعر 
َ
ن هو، ولكنه ل يعرف م

َ
يحد�س م

ن هي، فيقول لها الماء اإنها هو!.''٤٤
َ
حد�س النرج�سة. ترى النرج�سة نف�سها في الماء فت�ساأله م

6 ــ ''املراآة �شفر''

بعد هذا التكثيف البليغ لمعنى ال�سعر، وال�ساعر، وال�سعور، تت�سح في ''المراآة �سفر'' العالقة 

ع ال�سورة، وُترى 
َ
التي تنتظم الديوان بكامله، ''العالقة بين الفن الت�سكيلي وال�سعر''، حتى ُت�سم

المو�سيقى، ذلك باأن المخرجة التي لم تكن تعلم اأن المونتير �ساعر حين التقته قبل اأعوام، 

كانت تنتظره في الإ�ستوديو، ولت�سرية الوقت: ''تفتح م�سجاًل �سغيراً في الإ�ستوديو، لت�سمع 

�سريطًا قديمًا لفيروز. كانت متع�سبة لفيروز، وتحب اأغنية 'كانوا يا حبيبي، ثلج و�سهيل 

وخيل، مارق ع باب الليل'.٤٥ وخالل �سماع الأغنية، ت�سطح بخيالها، فت�سير قاعة الإ�ستوديو 

مفازات ثلج �سايبيرية، ول يقطع �سطحها اإّل نطح ت�سجيل لل�ساعر ــ المونتير، كان قد �سجله 

ن يعرف �سعر البرغوثي وكاأنها �سياغة 
َ
فوق اأغنية فيروز لآخر تجاربه ال�سعرية، والتي تبدو لم

اأولى من حواريات ديوان 'ليلى وتوبة: ق�سائد من المنفى اإلى ليلى الأخيلية'.''٤6

تبداأ المخرجة بال�ستماع، وعلى كل مقطع �سعري تورد تعقيبًا فنيًا اأو نقديًا يربط المقطع 

بما يدور في ذهنها على م�ستوى الت�سكيل ال�سوري والدرامي. وحين ياأتي المونتير، ت�ستف�سر 

منه عن الحوار الذي في ''ق�سيدته''. في�ساألها: ''اأية ق�سيدة؟''. فتجيب: ''الم�سجلة على الخيل 

�سدم المونتير بما تقوله: '']....[ لأنها، هي المخرجة، عرفت �سلفًا اأن هذه 
ُ
والثلج يا حبيبي.'' ي

ن؟' 
َ
ن وم

َ
'ق�سيدة'، اأي اأن كل ما كتبه ماألوف، عادي، مكرر مهلهل الن�سج كاذب! 'حوار بين م

'بين الفن الت�سكيلي وال�سعر'، قالت: تتكلم عن 'لوحة بالفحم'، وبين ال�سعر والت�سوير، فتتكلم عن 

 بين ال�سعر وبين ت�سميم الأزياء. 'حلو! 
ّ

'اإطار'، وبعد ذلك، حين يتخيل نف�سه '�ساًل'، هناك تما�س

ل بد دائمًا من تك�سير اللغة الخا�سة بال�سعر عبر اإدخال مفردات م�ستمدة من الفنون الأُخرى. 

 تفكر؟' 'في الموت!'.''٤٧
َ
لي�س مفردات فقط'.. 'وانتبهت اأنه لم يقل �سيئًا'. 'فيم

7 ــ ''املراآة �شفر ناق�ص �احد''

ا في ''المراآة �سفر ناق�س واحد''، فيبلغ البرغوثي حد العبث ال�سوريالي في و�سع ''�سروط'' 
ّ
اأم

للق�سيدة، واإعطاء ''اأمثلة'' فعلية لها. لكن هذا العبث له ما يبرره، اإذ اإن المونتير الذي يمثل 
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ة مع كتابة ال�سعر حين يتحول اإلى ''�سوء فهم''. يقول: 
ّ
ر

ُ
�سخ�سية البرغوثي بامتياز، له ذاكرة م

�ساء فهمه'، حتى عندما فقد 
ُ
''كان المونتير م�سكونًا بخوف قديم، وطفولي: بالخوف من اأن 'ي

ب�سره، في حادثة غام�سة، قيل من التعذيب في المخابرات، وقيل من 'ماء النار'، وقيل اأعمته 

طريقة تفكيره، ولكن الحادث بقي غام�سًا، واأرجعه اإلى '�سوء تفاهم' ما. ولذا، قرر، قبل اأن 

يلتقي بها، اأن يكتب �سعراً ل '�سوء تفاهم' فيه. وو�سع 'لئحة' ب�سروطه.''٤٨

وقد قام البرغوثي، فعاًل، بكتابة هذه ال�سروط ال�ستة التي نكتفي بذكرها هنا من دون اإيراد 

الأمثلة ال�سعرية التي تجتاحها التنا�سات من كل حدب و�سوب:

١( يجب اأن تكون الفكرة ''وا�سحة'' تمامًا. واأول فكرة وا�سحة هي الموت، هي عالقة الموت 

بمعنى الحياة؛

2( يجب اأن تكون الق�سيدة ''ق�سيرة'' جداً، اإن اأمكن، اأطول قلياًل من �سعر ''الهايكو'' الياباني؛

3( ل بد، على الأقل في البع�س، من دمج ''الأ�سماء''، و''الأمكنة''، و''الأ�سخا�س''، معًا. موت 

ال�سخ�س هو موت ا�سمه ومكانه، وموت المكان هو موت اأ�سمائه واأ�سخا�سه؛

د بين ''هاج�س الموت''، وفن النحت، اأي بين الموت 
ّ

د من اأن يوح
ُ
٤( بع�س المقطوعات ل ب

والجداريات؛

٥( لكن ''النحت'' يتم بالإزميل، بخطوط حادة. ولذا، ل بد من الخال�س منه بوا�سطة 

ن 
َ
ن ''ير�سمون بالخط''، وم

َ
ا�ستخدام ''اللون'' اأكثر، وكان المونتير قراأ تمييز بودلير بين م

''ير�سمون باللون''؛ النمط الثاني حد�سي، اأنثوي، ديني، غام�س. ولم يكتب �سيئًا من هذا الطراز، 

حتى التقى بالمخرجة واأحبها. فكتب لها خفية؛

 الإيقاعات كما ُتَق�س اأ�سرطة ال�سور لخلق فيلم، 
ّ

6( يجب ال�ستفادة من ''المونتاج'': ق�س

ول�سق الإيقاعات المق�سو�سة معًا، بحّدة، وفي الوقت المالئم.

8 ــ ''املراآة ٩''

في ''المراآة التا�سعة''، يتوا�سل الحوار بين المونتير والمخرجة عن الق�سيدة التي في ذهنها، 

توا�ساًل ت�ساديًا: فهو يحاول، جاهداً، القتراب من الق�سيدة التي في ذهنها ذكوريًا )الم�سمون 

ال�سمعي(، وهي تن�سغل بتف�سيالت ال�سلب والإيجاب اأنثويًا )ال�سكل الب�سري(. وبالتالي، يحدث 

الت�سادم على نحو دائم حين ترميه بال�سلبية، فيجيء دومًا بالجديد �سمن لعبة لنهائية من 

المرايا والأطر التي ل ناظم لها اإّل ذهن الحالم وواقع المحلوم اللذين ل تراهما جميع الأعين: 

 ...
ُ
! وبع�س العيون رماٌد، وبع�س العيون انبهار

ْ
''لم يرِك الكل روؤياي، لي�س على الأعمى حرج

 .
ُ
م�س، وي�سعل الأر�َس، ولم تم�س�سه نار

ُ
ح�س، ول ي

ُ
حلمتِك. �َسعرِك كان �سماء زجاج مع�سْق. ل ي

، وبع�س العيون مرايا، وبع�س 
َ

 بالحب حتى اأراه، ويجلو عماي
َّ
، واأم�سح عيني

ُ
نوره الحد�س

٤٩''.
ُ
المرايا غبار

هنا، تبداأ المخرجة بمقاربة الم�سافة بين ''عيون الرماد وعيون الغبار'' و''عيون المرايا 

وعيون النبهار''، فتح�س باأنه اقترب من الق�سيدة التي في ذهنها، والتي ت�سبه الزجاج القوطي 
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المع�سق، الف�سيف�ساء ال�سفافة المغايرة للف�سيف�ساء الأر�سية، ف�سيف�ساء �سماوية، اإذ اإن اللـه ''بنى 

ال�سماء كهند�سة معمارية'' قوطية، ''معمار مقد�س''. لكن ذلك القتراب في الروؤى، اأو القتراب 

عقلنات ت�سغيل المخرجة 
ُ
ال�سكلي بالأحرى، يزيد في ا�ستفزاز المونتير الذي ي�سائل نف�سه عن م

له مونتيراً اإن كان لديها هذه الح�سا�سية العليا في اإدراك الهند�سة المقد�سة للكون، ذلك باأن 

رغبتها الملحة في ت�سغيل المونتير لتنظيم مخيلتها هو ''انتهاك للواقع كما �ساغه اللـه. 

َلي�س، بكلمات اأُخرى، كونًا من '�سظايا' ل حقيقة فيه اإّل ما تعتبره المخرجة 'حقيقة'؟ وتذّكر 
َ
اأَو

قول محمود دروي�س: 'وعظامي كالع�سا في قب�سة المخرج، لكني اأقول: اأتقن الدور غداً يا 

 ي�سبح الواقع كله 'ع�سا' في قب�سة �سركات ال�سينما والتلفزيون 
ْ
َلم

َ
�سيدي. ولهذا اأ�ستقيل'. اأَو

وكتل المونتيرات والمخرجات والمخرجين والممولين والموزعين، وبعد ذلك اأجهزة المخابرات 

وال�سرطة والجوا�سي�س؟ اأية 'حقيقة' �ستبقى لـ 'الق�سيدة التي في ذهنها؟' بعد ذلك كله، ول�سماء 

'من زجاج مع�سق؟' وم�سى وحده في المطر، تاركًا المخرجة خلفه. ا�ستدار لل�سارع الخلفي 

المظلم، �ساربًا الأر�س بع�ساه كاأوديب عندما غادر 'طيبة'. اإلى اأين؟.''٥٠

٩ ــ ''املراآة ١١''

لم يغادر المونتير طيبة، ولم ي�سل اإلى غيرها، وعيناه مفقوءتان اأ�ساًل ول داعي لفقئهما 

ثانية، لكن المونتير والمخرجة ينتهيان في حانة توؤن�سها اأ�سباح العابرين، وتطربها كلمات 

فرانك �ِسناترا )١٩١٥ - ١٩٩٨(، اأغنية ''غرباء في الليل''. تحاول المخرجة مجاملته لترطيب 

الو�سع، فيجيبها بحزم: ''كل فنان خالق. عند نيت�سه ماهية الإن�سان، جوهره، حاجته الأ�سل، 

لي�ست ال�سهوة، ول ال�سيطرة، ول ال�ستهالك، ول اأن يحمل اأعباء الوطن اأو الألوهة اأو العائلة اأو 

الفن، بل الخلق. نعم، الخلق. عندما تتدهور ثقافة �سعب، وتنحّط روحه، يحتاج للمجاملة. زمن 

الرجل الأخير. هذا زمن الرجل الأخير، ول�ست رجاًل، ول اأخيراً!'' ويطلب مزيداً من الوي�سكي، 

ويوا�سل: ''ما هو '�سلبي' جزء من الق�سيدة التي في ذهن الكون! تمامًا كالعمى في تاريخ 

الأعين، وكالمر�س في تاريخ النا�س، اإنه لون من الروح، كالأ�سود في تاريخ الب�سريات، 

كاأثواب الحداد في تاريخ البكائيات! كل ما ي�ستحق الوجود ي�ستحق المعرفة، هكذا قال 

فيورباخ في 'جوهر الم�سيحية'.''٥١

١0 ــ ''املراآة 6''

م�سهد ''المراآة 6'' ف�سيف�سائي بامتياز: �سرفة، و�سوء قمر خارجي، ومو�سيقى بلوز �سحراوية، 

ومواويل بربرية، واأغاٍن من فيلم ''حانة التانغو''، و�سوء �سموع داخلي. في هذه الأجواء التي 

ور ــ المونتير طائر ل يغّني''، يتاأمل المونتير حقيقة اأن ثمة ''�سوء 
ُ
ْني

ِّ
خال�ستها اأن ''في قلب ال�س

اءها، ذلك باأن: ''الق�سيدة الممكنة الوحيدة التي في ذهنها ل 
ّ
تفاهم'' ما دائمًا في الق�سيدة وجر

يمكن اأن تبداأ 'منها'، فهي اأدرى بنف�سها، بل منه فقط، على اأمل اأن يلم�س �سيئًا ما في روحها، 

ور، 
ُ
في روح تبقى روحًا 'اأُخرى'.''٥2 ثم يعود المونتير لتاأمل مقولة المخرجة ''في قلبك، يا �ِسْني
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طائر ل يغّني''، وتف�سيرها المتعلق بمتن الفيلم نف�سه، فيقول: ''المغني قد يطرب العالم كله، 

وفي قلبه هو، من بين كل عباد اللـه، تبقى منطقة ل تطرب ول تغّني. ن�ساأت رق�سة التانغو في 

بار قديم في �ساحية فقيرة في 'بيون�س اآيرو�س' على يد �سلة من فنانين فقراء. اأحدهم، مع 

قدوم الفا�سية لالأرجنتين، ومع حب فا�سل، لأن التي اأحبها في ال�سلة اأحبت غيره، يحزم حقائبه 

ويرحل لل�سمال، لنيويورك. ومن هناك، على يديه، تغزو رق�سات التانغو العالم كله. بعد خم�سة 

ع�سر عامًا في المنفى، والالجدوى، يحزم حقائبه ويرجع للبار القديم نف�سه، وي�ستقبله 

ور، طائر ل يغّني'.''٥3
ُ
اأ�سدقاوؤه القدامى بـ 'في قلبك، يا �ِسْني

ه، و�سبهه الكبير ببطل فيلم ''حانة التانغو''، الذي كان 
َ
يتاأمل البرغوثي ــ المونتير نف�س

طرب؛ تاأمل تاريخه الخا�س، وكتابته الأغاني لـ ''فرقة �سابرين''، 
َ
طرب العالم وقلبه ل ي

ُ
ي

والحادثة التي يذكرها في اإدراكه لفعل الأغنية في ''ال�سوء الأزرق''. يقول في و�سف ذلك: 

''�سرد المونتير لما�سيه. كان يكتب اأغنيات، قديمًا. وانت�سرت اأغانيه. وفي ليلة ما، كان مارقًا 

ن الحفل؟ قيل له للمغنية التي تغّني اأغانيه. هو وحده 
َ
اأمام م�سرح فيه حفل �ساخب. �ساأل لم

دَع للداخل، ولم يعرف. فم�سى �ساربًا الأر�س 
ُ
وقف اأمام الدرج الرخام، في الخارج، وحده لم ي

بع�ساه، بين رذاذ المطر واإ�ساءات ال�سيارات، ومن بعيد ياأتيه �سدى المو�سيقى واأغانيه، و'في 

ور، طائر ل يغّني'.''٥٤ بعد ذلك يكتب ن�سًا �سعريًا جمياًل ي�سف فيه نف�سه، ويبرر 
ُ
قلبك، يا �ِسْني

يُت المتاهاِت في 
ّ
لماذا على المخرجة اأن تخ�ساه: ''مرة قالت له، قالت: احذرني اأنا ممثلْة! رب

. رّكبُت ق�سيدْة. ومن 
ْ
�ستُه بالعطور

ّ
 غم

َ
. ومن قطٍة وبقايا خنجٍر من حبٍر اأحمر

ْ
حو�ِس زهور

 في 
َ

يِن رّكبُت واقعًا. وبنقطْة ف�سلُت حدوَد امبراطوريِة وعٍي عن اأُخرى. قال: جذوري
َ
لم

ُ
ح

، وحباًل 
ْ
 ت�سابيه و�سا�سَة وهم

َ
 واأعماقي مجاْز. ونهر

َ
 حرفي

َ
. ووجهي

ْ
هيروغليفيِة الظل والنور

٥٥''.
ْ
على هاويْة. كنُت، ولحنًا ن�ساْز. فاحذري في العبور

 البرغوثي مع نف�سه، حين ت�سيء 
ّ

ولعله لي�س من باب ال�ستطراد هنا بيان كيف يتنا�س

بع�س اأجزاء �سيرته الذاتية بع�س كتاباته، وانطباق �سخ�سية البطل عليه في كل اأعماله. 

فالبرغوثي ي�سف هذه الحادثة، عيانًا، في ''ال�سوء الأزرق'' �سارحًا ''جفاف قلبه'': ''... من هذا 

الوجع والجفاف، بداأت اأكتب اأغنيات، عندما كبرت. اأغنية 'جبينه'، التي تذكرتها واأنا اأ�سقي 

البغلة الحوراء من العين، حولتها اإلى اأغنية لفرقة ]�سابرين[ غنتها اأمام عدة اآلف في 

مهرجان فل�سطين في بير زيت، وتفاعل الكل وراء اأي حد كنت اأت�سوره، وكنُت جال�سًا على �سور 

الأ�سمنت، بعيداً عن الجميع، واأراقب فقط. عمق الغناء ياأتي اأحيانًا من كثرة المتاهات. كتبت 

٥6''.
ْ
اأغنيات كثيرة، ولكن قلبي جف بالتدريج

لم يكن ذلك، كما راآه المونتير، اإّل اإمعانًا في ''خداع النف�س'' الذي يعتقد اأنه فهمه اأكثر من 

فهمه ''النف�س'' ذاتها. وعند هذه النقطة يحدث التحول الأكبر الأول في الديوان للمونتير 

ل اآخر للمخرجة في نهاية المقطوعة الأخيرة من الديوان ''المراآة ناق�س اثنين''( 
ّ
)و�سيتلوه تحو

الذي ي�سير مراآة في طرفة عين: '']....[ اأكملت رق�ستها، واأغنيتها، ونظرت للبلكون كي ترى 

�سدى الأغنية في وجهه. لم تجد اأحداً البتة. كان المونتير قد تحول اإلى مراآة �سائلة يلمع فيها 
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القمر وت�سيل، قطرة قطرة، على البالط، ويتجمع في �سكل بحيرة �سغيرة، بينما تحول ال�سقف 

اإلى غيوم خ�سراء ذّكرتها بلوحات فان غوغ. وقبل اأن ت�ستوعب ما حدث، �سمعت دقات على 

الباب ي�سبه اإيقاعها بداية ال�سيمفونية الخام�سة لبيتهوفن: 'القدر يدق على الباب'. وانفتح باب 

ال�سقة الزجاجي، ودخل �سحفي يحمل كاميرا، مع �سابط ال�سرطة ورجال مخابرات بم�سد�سات. 

ن قتل المونتير؟'. �ساألها �سابط ال�سرطة، واأ�سعل ال�سوء، وحدق في عينيها، عينيها 
َ
'م

الخ�سراوين الجميلتين القلقتين. 'ما الذي حدث للمونتير؟' �ساألها، ب�سوت فيه اإغراء، وعذوبة، 

و�سعر. ناولها �سيجاراً كوبيًا، واأ�سعله لها بقداحة مذهبة، 'ما.. ما... ما... ما.. ذا.. حدث..؟' كان 

مرتبكًا، وح�سبت، للوهلة الأولى، اأنه يناديها بـ 'ماما! ماما'. نفخت الدخان في عينيه، وقالت، 

 كل هذا الجزء من الفيلم!'.''٥٧
ّ

حين حدق في �سفتيها ب�سهوة: 'ُق�س

١١ ــ ''املراآة 7 ناق�ص �احد''

ل المونتير اإلى مراآة، والدخول ال�سوريالي لل�سحافة وال�سرطة وال�ستخبارات، 
ّ
بعد م�سهد تحو

على اأنغام دقات القدر على الباب )التي ت�سبه �سيمفونية بيتهوفن الخام�سة(، والذي تنتقل 

َدُث التحول والمداهمة قد 
َ

المخرجة بعده، بحركة ماركيزية عابثة وغير مبررة، اللـهم اإن كان ح

حدثا في ذهنها فقط... هذه النقلة غير المبررة التي اأعلنت نهاية الح�سور الفيزيائي للمونتير 

على الرغم من بقاء ح�سوره المراآوي كوجود �سعري مرئي وم�سموع في اآن واحد، تتمثل في 

ور الذي في قلبه 
ُ
ْني

ِّ
مغادرة المخرجة �سقتها )التي جرت فيها الأحداث الغريبة لختفاء ال�س

ع�سفور ل يغّني(، اإلى الإ�ستوديو، حيث بداأت برق�ِس الق�سيدة: '']....[ القاعة فارغة. ال�سعاع 

الإلكتروني للكمبيوترات فقط ي�سكل اأفقًا. و�سعت ال�سيجار في المنف�سة. خلعت مالب�سها كلها. 

ج�سد فاتن، اأنثى. وقالت للفراغ في القاعة، متخيلة اأن المونتير لم يزل معها: �ساأرق�س الآن 

الق�سيدة التي في ذهني، لك، وحدك، ل غير. وبداأت ترق�س، وت�ستدير، وبالتدريج �سار لون 

وجهها �سافيًا، وكاأنه من عالم اآخر، و�سال العرق، واأغم�ست عينيها، ورق�ست، رق�ست، رق�ست. 

ت كاأ�س �ساي لنف�سها، ب�سمت، بال كالم، وقعدت في مقعد الجلد الأ�سود، حيث كان 
ّ
ومنهكة �سب

يجل�س المونتير. بعد زمن، انتبهت لل�سا�سة الإلكترونية: عليها كانت، بخط كوفي، في الو�سط 

بال�سبط، جملة: 'الق�سيدة التي في ذهنها'. اآخر محاولت المونتير... اآخر... اآخر... �سربت 

مفتاحًا وبرزت على ال�سا�سة.''٥٨وبعد هذا الإرجاء الدرامي )dramatic suspense(، يظهر العنوان 

التالي في الديوان، وهو: ''الق�سيدة التي في ذهنها'' على �سا�سة الكمبيوتر. ول تتمالك نف�سها 

في ال�سغط على مفتاح الدخول لتقراأ ''الق�سيدة التي في ذهنه/ا''!.

١٢ ــ ''الق�شيدة التي يف ذهنها''

ي�سّكل هذا المقطع من الديوان ''مف�ساًل''، بالمعنى الت�سريحي، لأنه ي�سل ويف�سل في اآن 

واحد، العديد من ثنائيات الن�س: فهو يف�سل اأوًل، بين وجود المونتير العياني، ووجود ''�سورة'' 

ته وح�سور ذكراه؛ ويف�سل، ثانيًا، بين 
ّ
ني

ْ
ي

َ
ل اإليها، اأي بين ح�سور ع

ّ
عنه في المراآة التي تحو
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ل المخرجة نف�سها في الق�سم الأخير من 
ّ
ل المونتير كحدث درامي اإرجائي اأول، وتحو

ّ
تحو

ر عن 
ّ
الديوان المو�سوم بـ ''المراآة ناق�س اثنين''؛ ويف�سل، ثالثًا، بين في�س المرايا التي تعب

ر عن معمارية الثبات )واإن 
ّ
معمارية ال�سيولة ال�سمعية في ال�سعر، و�سالدة قطع الثوب التي تعب

كان ثباتًا ا�ستيهاميًا موزعًا بين ف�سيف�سائية جغرافيات متوالدة في الق�سيدة بمقدار ما تتوالد 

فيها الق�سيدة اإذ هو ''جغرافيا من قما�س الكالم''(. وبعبارة اأُخرى، ي�سّكل هذا الجزء من الديوان 

)الذي ي�سف الق�سيدة ول يقولها، اإذ ل ُتقال الق�سيدة اإّل في الجزء ما قبل الأخير من الديوان 

المو�سوم بـ: ''قطعة ٩ في الثوب''( قنطرة للعبور من المرئي اإلى الم�سموع، من المو�سيقى اإلى 

الفن الت�سكيلي، وبالعك�س. في هذا الق�سم ''المف�سلي''، تتاأمل المخرجة ما ظهر على ال�سا�سة، فال 

تجد الق�سيدة، بل تجد نعَتها، وو�سف �سياقها بالروؤيا ل بال�سمع، على عك�س ما كانت عليه 

حال المونتير الأعمى.

فتقراأ على ال�سا�سة، وتتخلل قراءَتها بع�ُس الأ�سئلة ال�ستنكارية: ''راأيت 'بو�ستراً' لأوبرا 

كارمن في بار ليلي )راأى؟ فكرت المخرجة، اأم اعتقد اأنه راأى؟(، هي، كارمن، تلب�س ثوبًا 

ني 
ُ
غجريًا اإ�سبانيًا مكونًا من اأثواب عدة. قطعة حمراء عالقة بالخ�سر تحتها قطعة من الب

الداكن اأطول من �سابقتها، تحتها قطعة �سفراء اأطول من �سابقتها تحتها قطعة بلون اآخر 

 ملونة من الخ�سر للكاحلين ت�سبه مدرجًا رومانيًا ل يتوقف عند 
ٌ
اأطول من... وهكذا وهكذا. بقع

كاحليها، بل ي�ستمر ويبتعد وينت�سر حتى ير�سم المنطقة المحيطة بها: ه�سابًا، ومروجًا، 

وتالًل، جغرافيا الأندل�س مر�سومة بثوب! ن�سيج الق�سيدة التي في ذهنها كثوب كارمن، 

جغرافيا من قما�س الكالم. هل يوجد معنى لثوب دون تاريخ الج�سد، لقطع الثوب دون 

جغرافيا الأندل�س والغجر، دون 'كارمن'، اأي�سًا؟ ل! وكذلك الق�سيدة التي في ذهنها ل معنى 

لها دون '�سياقها'. ما اأكتبه من تعليقات، هوام�س، مقدمات، وكالمي عن 'بو�ستر كارمن' هو 

ل 
ّ

ن يف�س
َ
'�سياق الق�سيدة'، جزء من معناها، ولي�س 'خارجها'. هكذا هو فن 'ت�سميم الأزياء': م

ل 'لج�سد اأنثى'، في �سياق، ودون ذلك ما معنى 
ّ

ثوبًا ن�سائيًا في جزيرة نائية، يدرك اأنه يف�س

'الثوب؟'.''٥٩

هنا، يمكن القول اإنه اإذا كان ن�س ''كارمينا بورانا'' لكارل اأورف، ومرجعياته الثقافية، هو 

الإطار العام لكتابة ديوان ''مرايا �سائلة''، اإذا كان هو المرجعية الخارجية لعمارة الن�س، فاإن 

ن�س ''اأوبرا كارمن'' بمرجعياته الثقافية المتعددة هو الإطار العام لكتابة ''الق�سيدة التي في 

ذهنه/ا''، اأي الت�سميم الداخلي للعمارة. فـ ''اأوبرا كارمن'' لجورج بيزيه ــ هي خريطة الديوان 

في جزئه الثاني.

ثمة اأكثر من تقارب بين اأعمال البرغوثي، واأعمال ميريميه، وخ�سو�سًا ''اأوبرا كارمن'' 

التي كثيراً ما اأُ�سيء فهمها، اإلى حد رف�سها، قبل اأن تنال حظها من القبول وال�سهرة. 

ولربما كان ذلك ب�سبب ك�سرها لكثير من الم�سّلمات الأوبرالية كما ك�سر البرغوثي كثيراً 

من م�سّلمات ال�سعر في ''مرايا �سائلة'' وفي غيره من اأعماله، ف�ساًل عن وفاة كل من بيزيه 

والبرغوثي بعد وقت ق�سير من كتابتهما للن�سين )الأول بعد اأقل من عام، والآخر بعد اأقل 
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من عامين( قبل اأن يعرفا اأي مقام بلغ ن�س كل منهما، على الرغم من اأن البرغوثي لم 

ينل حظوته التي ي�ستحق، بعد، على الم�ستوى العالمي. ولعل اأهم ما يربط ''اأوبرا كارمن'' 

بديوان ''مرايا �سائلة''، وعلى نحو محدد، بمقطوعات الثوب لـ ''الق�سيدة التي في ذهنها''، 

هو اعتمادها ب�سكل مركزي على مقطوعَتي ''رق�سة الهافاني الكوبية'' و''اأغنية م�سارع 

الثيران''.

وؤ مثير لالهتمام بين ''مرايا �سائلة'' و''اأوبرا كارمن''، على 
ّ
ثمة تقابل، اأي�سًا، اأو بالأحرى تمر

م�ستوى ال�سخو�س اأي�سًا: المونتير الراوي الذي يتلب�س �سخ�سية البرغوثي في''مرايا �سائلة''، هو 

مثيل الراوي الذي يتلب�س �سخ�سية ميريميه في ''اأوبرا كارمن''؛ المخرجة التي تلعب بالزمن 

ع قلب الراوي وت�سرق عمره 
ّ
و�سلطة ا�ستدعائه، هي الغجرية كارفت�سيا )كارمن( التي تلو

و�ساعته؛ النا�سر الذي يراجع ملف المونتير و�سيرته الذاتية، ويناف�سه �سمنيًا على حب 

المخرجة، هو الل�س البا�سكي نافارو؛ ال�سرطة هي ال�سرطة، وال�ستخبارات هي ال�ستخبارات: 

�سهود على الجريمة، وبراءة من ال�سعر وال�سعراء، على الرغم من اأن ''مرايا �سائلة'' ل ت�سهد موت 

لهما''، بينما ت�سهد كارمن قتل كارمن على 
ُّ
البطلة ول البطل، ول قتل اأحدهما لالآخر، بل ''تحو

يد ع�سيقها الذي قتلته بحبها!

١٣ ــ ''قطعة ١ من الثوب''

الراوي في قطع الثوب ل يزال هو المونتير نف�سه، لأنه هو الذي كتب ''الق�سيدة التي في 

ذهنه/ا'' على الكمبيوتر، وكذلك فاإنه يوا�سل التاأتاأة في المقاطع ال�سعرية التي هي قطع الثوب. 

في ''القطعة ١ من الثوب''، وعلى الرغم من اتباع الت�سكيل الأوبرالي لـ ''كارمن''، من حيث 

المزج الحواري والخط الق�س�سي للق�سيدة التي في ذهن المخرجة، يتجه البرغوثي اإلى تقديم 

جغرافيات جديدة خارج اأوروبا، في ال�سرَقين الأق�سى والأدنى، ثم يعود اأدراجه اإلى جغرافيات 

اأوروبية وما ــ بين ــ نهرية. هنا، ي�ستدعي البرغوثي خيالت عوالم ''اأوبرا كارمن'' باأ�سلوب 

تروبادوري، موؤكداً مبداأ مركزيًا في نظرية التحول، فحواه: ''عندما تنف�سل الروح عن ج�سمها 

في حلمها، ترحل نحو عوالم اأُخرى، وتقابل هناك اأرواحًا هائمة مثلها''،6٠ ثم ينتقل، في اأجواء 

حلمية تناثر فيها ''مثل �سرب الفرا�سات... في الجهة المظلمة لجبل القمر''، اإلى ال�سرق الأق�سى 

.''
ْ
على ''حدود مملكة �سو'' حيث يرى ''ْت�سو

وهنا، ل بد من الإ�سارة اإلى اأنه اإذا كانت الإحالة اإلى ''حدود مملكة �سو'' وا�سحة )اإحدى 

الممالك ال�سينية الثالث التي تناف�ست على حكم ال�سين خالل الفترة 22١م ــ 263م مع مملكة 

ي �سي�سوان وت�سونغ 
َ
واي ال�سمالية، ومملكة وو الجنوبية... والتي تقع تقريبًا في حدود اإقليم

'' تظل ع�سية على الح�سم النهائي، اإذ اإن ثمة اأكثر من 
ْ
كينغ المعا�سرين(، فاإن الإحالة اإلى ''ْت�سو

 )6٠٤ ق. م.(، 
ْ
حتمل اأن يكون المق�سود، غير اأن الغالب هو اأن البرغوثي ق�سد لو ْت�سو

ُ
َلم ي

َ
ا�سم ع

ف البرغوثي اإلى عمله 
ّ
الحكيم المتاأله و�سائغ اإنجيل التاوية ''كتاب التاو تيت�سينغ''، والذي تعر

الالفت من خالل بع�س كتابات هيغل وهايدغر. والأمر ذاته ينطبق على الإ�سارات المعدودة 
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'' من دون ذكر الق�سم الأول، ما 
ْ
في كتابات البرغوثي التي ذكرت الجزء الأخير من ال�سم ''ْت�سو

 )٥٥١ - ٤٩6 ق. م.( الفيل�سوف الحكيم 
ْ
ْن ْت�سو  اآخر، هو �سِ

ْ
يمكن اأن يحدث التبا�سًا مع ْت�سو

والجنرال ال�ساعر الذي و�سع كتاب ''فن الحرب''6١ الذائع ال�سيت، والذي عا�س معظم حياته، 

، في مملكة وو، اإحدى الدول الثالث المتنازعة على حكم مملكة ت�سو.
ْ
في فترة قريبة لالو ْت�سو

١٤ ــ ''قطعة ٢ من الثوب''

 معلقًا 
ْ
في ''القطعة 2 من الثوب''، يعر�س البرغوثي م�سهداً �سينمائيًا للحكيم المقاتل ْت�سو

بين ال�سماء والأر�س، كاأن الريح تحته، على حافة �سخرية �ساهقة في اإحدى غابات اإقليم 

المملكة ال�سينية القديمة المطلة على اأودية ت�سبه هاوية مقمرة... لكنه ل يطرف له جفن، ول 

يخ�سى ال�سقوط، بل يغمغم قبل التنبوؤ ب�سقوط المملكة، بالقول: ''الدرب يبحث عن توازنه: 

، وقد 
َ

ردف حين ي�سمع لحنًا قديمًا: ''الحزن خيط خفي في غناي
ُ
''، وي

ْ
التوازن رق�س ل غ�سب

، الذهُن كالعقرب ال�سفراء في عز الظهيرة، حين تطوق 
َ

 اإذا ما ق�س�سُت على �سواي روؤاي
ُ
اأ�سيء

ها، اإن لم تجْد ما تلدغْه!.''62 وبعد نبوءته الفجائعية بالدمار القادم من 
َ
بالنار: تلدغ نف�س

الغرب، يدعو الراوي )المونتير اأو ذكرى �سوت المونتير( اإلى الدخول اإلى معبده. وهنا، ل بد من 

الإ�سارة اإلى اأن مجاز ''الذهن الذي يلدغ نف�سه'' هو مجاز متكرر عند البرغوثي، وثيمة حا�سرة 

في اأطروحته للدكتوراه ''ال�سوت الآخر: مقدمة اإلى ظواهرية التحول''.

١٥ ــ ''قطعة ٣ من الثوب''

 معبداً �سينيًا قديمًا، ''ربما لرهبان بوذيين من خبراء 'الكونغ فو' 
ْ
يدخل الراوي مع ْت�سو

ة ترق�س على راأ�س َذَنِبها. 
ّ
الذين توقظ مغناطي�سات ال�سخور فيهم قوى غام�سة، فيرى حي

 عنها، يخبره اأنها، في الأ�سل، امراأة داكنة، تحولت، وتتعدد حالت 
ْ
وحين ي�ستف�سر من ْت�سو

ن تدركها حوا�سه. ومن ثم يخبر الراوي بمقولة �سوفية 
َ
تحولها، وهي ذات اأثر �سحري على كل م

عن �سرورة تاأمل المكان، و�سرورة 'عدم النوم' اإذ 'الغابة م�ستيقظة' على نحو يذكرنا بق�سة 

'الرجل الذي نام' في رائعة 'منطق الطير' لفريد الدين العطار.''63 فحوى المقولة هو: ''حكمة اللـه 

ْلُه: من حكمة الأفعى الزحُف فوق التراب، ومن حكمة الن�سر ما ت�ستاقه 
َّ
كامنة في المكان، تاأم

' ندعو ذلك 'اأ�سلوبًا'. الغابة مثل الكتاب، 
ْ
الأفعى: الطيران فوق ال�سحاب... وفي حكمة 'مملكة �سو

وفيه الأ�ساليب عدْة. وكزنبقة النهر جذورها في العمق ثابتة، وزهرتها التي في ال�سطح ت�سبح 

ا تعوده 
ّ
قرع ال�سنج النحا�سي للمعبد، فينغ�سل ال�سمع مم

ُ
...''،6٤ ثم ي

ْ
في الريح، مع الموج، و�سده

حين يرتد ال�سدى في اأرجاء الغابة.

١6 ــ ''قطعة ٤ من الثوب''

ا ''القطعة ٤ من الثوب''، فهي تقديم كورالي لدخول �سخ�سية جديدة هي ''ال�سبح'' الذي 
ّ
اأم

ن ي�سمعه ي�سعى، وي�سبه في 
َ
يدندن ويردد اأ�سداء قرع الطبل ''في نعومة راأ�س اأفعى'' يكاد م

 :
ٌ
ه في ''ال�سوء الأزرق'': ''وبدا �سبح كله مرح

َ
هيئته الإله راجني�س الذي و�سف البرغوثي اأتباع
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. رفع اليد نحوي واأن�سد: 
ْ
 خ�سب

ُ
زهرة زرقاء في يده اليمنى، واأُخرى خلف الأذن الي�سرى، وقبقاب

 د دا تْك ِد دا َتْك!.''6٥
ْ
ُدم

١7 ــ ''اأن�شودة ال�شَبْح''

لكن ال�سبح ل يتوقف عن الإن�ساد، بل يلهم الراوي باأن�سودة بالعامية الفل�سطينية. اإذ على 

�سكل فا�سل داخل فا�سل، تاأتي ''اأن�سودة ال�سبح'' على نمط الأوبرا المع�سقة بالحوارات والأغاني 

ال�سعبية )comique opéra( التي اجترحها جورج بيزيه في ''اأوبرا كارمن''، في�ستدرج البرغوثي 

اأغنية �سعبية هي ''اأن�سودة ال�سبح'' )التي غناها لحقًا الفنان الفل�سطيني با�سل زايد ــ فرقة 

تراب( كي تكون جزءاً من ن�سيج ثوب كارمن/المخرجة/الج�سد/الق�سيدة:

ِرْة من 
ْ
لفتْة عنيفْة تلف الِنم

ْ
قفزْة خفيفْة و

ْ
ِرْة. نمرْة رقطا ْت�سم اإيديْك. ِوب

ْ
 ِنم

ْ
�سير

ْ
لما الليْل ي

عنيفْة  ولفْة  َقفزْة خفيفْة 
ْ
ِوب من حواليْه.  النمرْة  مثْل  رق�سْة.   

ْ
ترق�س ْك 

َ
روح حواليْك. خل 

�سيرو 
ْ
تعلى عليْك. خِل اإيديْك ي

ْ
 �ِسرِوْة. �سروْة طويلْة و

ْ
�سير

ْ
ت�سم الورِدْة بين اإيديْه. لما الليْل ي

�سيروا اإيديْك.
ْ
 ي

ْ
 الن�سر

ْ
ناح

ْ
. ج

ْ
ناح

ْ
ج

١8 ــ ''قطعة ٥ من الثوب''

وبعد اأن يناول ال�سبح الراوي وردة، ويم�سي بع�س الوقت الغيبوبي، اإن جاز التعبير، 

، الذي يقول 
ْ
لي�سحو �سباحًا راجفًا مبتاًل عاريًا وعلى حجر، وليرى راهبًا ي�سعل النار وهو ْت�سو

، اأن يحيا 
ْ
ن ل ي�ستاألف الخطر

َ
 م

ْ
له: ''كما يركب الطفل فهداً، عليك باأن تركب خوفْك. فَقَدر

خائفًا.''66

١٩ ــ ''قطعة 6 من الثوب''

لكن الراوي ــ المونتير لم يتجاوز خوفه، وخ�سو�سًا في تف�سير مفازات اأحالمه ولجج 

 ليف�سر له حافة البرزخ بين المعرفة العقلية والمعرفة القلبية، 
ْ
لوعيه. وهنا، ي�ستعين بْت�سو

ري، اإذ ال�سيغة  ري التي تتجاوز البرازخ كلها )اأو ما يبدو كمقولة للنِّفَّ  مقولت النِّفَّ
ْ
فيعيد له ْت�سو

 فاأو�سلوه اإلى 
ُ
ري فردية(: ''ل ُتخرجوا قلبًا عن حد معرفتْه، فاإن اأخرجتموه غ النِّفَّ

َ
ي جمعية، و�سِ

 !.'' ويلتزم المونتير بالعودة، اإلى ''حد معرفته''، لكْن 
ْ
 هو فال تمنعوه

َ
، فاإن رجع

ُ
حيث اأخرجتموه

ر�س 
ُ
اأّنى له ذلك؟ فهو يدخل حلمًا اآخر، ويرجع اإلى كهف الذاكرة، وي�سمي با�سم اللـه، لكن ع

الجن في اأر�س الزيتون الم�ساع يثير فيه الرعب: '']....[ الخطوُة وْقْف. با�سم اللـْه. اأعلُق خيطًا 

. هتفُت 
ّ
 يخنُق ما في

ّ
 ما في

ّ
ُت الكف اإ�سبعًا، اإ�سبعًا، كي اأخنق في

ْ
رر

َ
اأ�سفر في مدخل كهٍف. ح

من الخوف: ْت�سو! قال: كن نمراً، زنبقًا، ثعلبًا، حية، قطة، اأ�سداً في دورة للتنا�سخ ل تنتهي اأبدا! 

تلك 'حكمُة �سو'.''6٧ 

 بالتحول بعيد المنال، ول يحرر المونتير ــ ال�ساعر من خوفه، بل 
ْ
غير اأن اقتراح ْت�سو

يتوا�سل كابو�سه المفزع، ويرى كائنات تحمل نع�س اأبيه في قدا�س جنائزي يتقدم كاهن 
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قا�ٍس الموكب فيه ويعاتب المونتير ــ ال�ساعر ــ ح�سين لأنه ترك والده �ساديًا، ولم يبعث له 

، وحبيبته ال�سغيرة ال�سمراء من الآثار....''6٨ ثم يوا�سل 
ْ
بَة ماء

ْ
، وِقر

َ
''مائة األف فر�س بي�ساء

المونتير تلّقي ال�سفعات من الكاهن الذي يعاتبه ويلومه قائاًل اإنه على الرغم من معرفة 

المونتير بعالقات القوة بين ''قوى العالم العلوي'' التي تحتكر الف�سائح والقوة، و''قوى العالم 

ّل عط�س اأبيه بما يملك من نبع الدمع، 
َ
ال�سفلي'' الغارقة في الرغبة والحتياج، فاإنه يحّثه على ب

 اأباْك!''.
ْ
وياأمره موبخًا: ''�سالح

٢0 ــ ''قطعة 7 من الثوب''

عند هذه النقطة، يدخل المونتير في حالة تاأمل �سوريالية نادرة )خالل حلمه، كا�سراً 

اأطروحات التحليل النف�سي كلها التي تفيد بحتمية ال�سحو حين تدرك الذات ذاَتها، اأي: حين 

يعود الذهن/الوعي اإلى العمل، تتوقف فو�سى الذهن/الالوعي عن العمل، وي�سحو الحالم من 

 الذي 
ْ
 اأدخله في كهف ثالثي: الكهف العياني الذي هو ْت�سو

ْ
ن من خاللها اأن ْت�سو

ّ
حلمه(، يتبيـ

ُلمي الذي راأى فيه الراوي ــ المونتير ــ ح�سين 
ُ
ظهر في اأول ''القطعة 3 من الثوب''؛ الكهف الح

 الجنائزي لأبيه ودار فيه الحوار مع الكاهن؛ الكهف البرزخي للذاكرة التي بين عالم 
َ
الموكب

الغيب وعالم ال�سهادة، بين الوعي والالوعي... اأو طبقة ''الوعي'' الفريدة التي كثيراً ما نظر اإليها 

البرغوثي في كتاباته، والتي يمكن و�سفها بـ: القدرة على التنقل، ب�سكل واٍع، بين الوعي 

والالوعي: اأن ترى الوعي ب�سكل واٍع واأنت في منطقة/حالة الالوعي، كما ترى الالوعي ب�سكل 

واٍع )وتحللـه( واأنت في منطقة/حالة الوعي.

هنا، يتاأمل الراوي ــ المونتير ــ ح�سين وداعة والده الميت ويتاأمله، وي�ستذكر حبه، لكن 

الأهم من ذلك هو ا�ستدعاء دورة الحياة الممتدة من: جميل البرغوثي، اإلى ابنه ح�سين جميل 

البرغوثي، اإلى ابن ابنه اآثر ح�سين جميل البرغوثي: ''ما كنت اأ�سعر كم اأحببتني اأبداً. ما كنت 

د. 
َ
ر

َ
نِة اللـه كنهر النيل اأو ب

ُ
اأدرك ما معنى الأبوة حتى جاءني ولُد عمره �سنة... جاء من �س

وفهمتَك. قلُت: كرهتَك، لم اأُك اأدرك كم نتحول، كم ت�سعب تربية الأبناء بال حكمة الأخطاء. 

. عمره �سنٌة... جاء يا اأبتي... منك، مني، 
ْ
 مثُلكم

ٌ
غمغم: لم اأُك اأي�سًا من الأنبياء فما اأنا اإّل ب�سر

َنُد قال: نبدو عمالقة من بالد 
َ
ه... جاء لالأر�س منفرداً. مثلي ومثلَك ه�سًا ما له �س

ّ
ومن اأم

الخرافة في عين اأطفالنا! �سمعٌة في يد الراهب المتبتل في الليل تكفي ليولَد في معبد القلب ظل 

 من اأ�سِله، واأنا راهب في منارة قلبَك يمتد في ظله، بَك رفقًا وبي اأيها الوالُد ــ 
ُ
 واأ�سخم

ٌ
غريب

الولُد....''6٩

هنا، تحدث مفارقة �سوريالية، اإذ يفاجئ والد الراوي ــ المونتير ــ ح�سين ابنه بالقول: ''تلك 

�س روح والده 
ّ
 تقم

ْ
ذهل الراوي ــ المونتير ــ ح�سين حين يكت�سف اأن ْت�سو

ُ
' ''، في

ْ
'حكمُة �ُسو

. اأتقم�سَت 
ْ
؟ اأفاأنت هو

ْ
المتوفى ليعّلمه دورة الحياة ــ ''الأ�سلوب'' ــ ''التحول''. يقول: ''فهتفُت: ْت�سو

. ل فرَق! ما كان كاَن، اأما زلت تلعُق جرحْك؟ تعاَل، لنذهب، هيا 
ْ
اأبي؟ قال: اأنا اأنَت اأو اأنا هو

ْك؟.''٧٠
َ

 اللـُه �سدرَك كيف �ساأكمُل �سرح
َ
واإن �سرح
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٢١ ــ ''قطعة ٩ يف الثوب''

لي، ُت�سدم المخرجة بانقطاع الن�س، وتوا�سل تحريك الملف 
ّ
وبانتهاء ق�سة الكابو�س التحو

على �سا�سة الكمبيوتر، لتجد المحاولة الأكثر اكتماًل لكتابة ''الق�سيدة التي ذهنه/ا'' على يد 

المونتير الحا�سر ــ الغائب. لكن المونتير، وكعادته في ال�ستطراد البنيوي، ل يبداأ الق�سيدة 

فوراً في ''القطعة ٩ من الثوب''، بل يقدم لها بفقرتين: الأولى، تاأملية يو�سح فيها وظيفة 

 هي 
ْ
ح

َ
'' في دورة التحول متخذاً من �سبح �سك�سبير في ''هاملت'' مثاًل للقول اإن فكرة ال�سب

ْ
ح

َ
''ال�سب

 فكرٍة في ذهن 
َ
�سبح في حد ذاتها،٧١ وي�سحب ذلك على البن الذي '']....[ ما هو اإْن لم يك �سبح

اأمه واأبيه، م�سرحية في خيالهما؟ وعندما يولد يتوقع الأب والأم منه اأن 'يمثل' ما توقعاه منه 

قبل ولدته، طموحاتهما، تخيالتهما عن الحياة''؛٧2 الثانية، و�سفية ي�سرح فيها البنية الفنية 

، بطلها ''كاهن نجران'' الذي كان ي�سكن، قبل ذلك، 
ْ
للق�سيدة التي هي م�سرحية من تاأليف ْت�سو

َنْته قوى ''تراَك ول تراها'' )والذي �سيتحول اإلى ال�سادن في اأعمال البرغوثي 
َ
في �سباأ في ق�سر ب

الالحقة في الريا�سيات المقد�سة: ''ق�س�س عن زمن وثني''، و''ال�سادن''، و''الناقة كفّن 

 الذي راح يكلم الراوي ــ المونتير ــ ح�سين، 
ْ
 نف�ساهما، ْت�سو

ْ
معماري''(، وممثالها المونتير وْت�سو

وفي كالمه لكنة غريبة، ويلب�س قالئد من الكرز تلمع كال�سراج، وجلبابًا عربيًا، ويحمل ع�سى، 

ويم�سي كعجوز يعرج... �سمن ق�سيدة مطولة تبلغ ١٨6 �سطراً �سعريًا.

خة تظهر على 
َ
و''الق�سيدة التي في ذهنها''، اأو بالأحرى التي في ''ذهنه''، هي ق�سيدة متنا�س

''، يحكيها كاأنها ''ق�سيدة في ذهن كاهن نجران'' الذي 
ْ
�سكل م�سرحية فل�سفية في ''ذهن ْت�سو

ي�سكن في نخلة في نجران، ويعّلق عليها �سيفه الذهبي، ويجادل الكهنة وال�سعراء. وبما اأن 

 ،
ْ
 التي اخترعها ْت�سو

ْ
ح

َ
، فاإن كاهن نجران، ال�سخ�سية ــ ال�سب

ٌ
الراوي ــ المونتير ــ ح�سين �ساعر

 يعلم بهو�س 
ْ
تجادل ح�سينًا كما تجادل غيره من الكهنة، وال�سعراء، والفال�سفة. وبما اأن ْت�سو

رفيقه باأوروك وجلجام�س، فاإن الق�سيدة كلها تتمحور حول اأ�سئلة: الوجود، والمعرفة، والخلود.

تبداأ الم�سرحية ال�سعرية ب�سوؤال المونتير اإن كان من اأوروك، واإن كان ي�سّدق ما قيل عنها 

(، يعّلق ب�سكل �ساخر 
ْ
من اأ�ساطير. وعلى الرغم من اإجابته بالنفي، فاإن كاهن نجران )ْت�سو

و�سارم في مرافعة مذهلة �سد الإيمان: ''فاإذن توؤمُن بالذي قيل عنْه؟ اأن توؤمَن يعني اأن تثَق، 

اأن تثَق؟ اأن ل ت�ساأَل، اأن ل ت�ساأَل؟ يعني انطباَق المكان عليْك!'' ول يكتفي بالن�سيحة، بل 

 في �سوريا، 
َ

يتبعها بال�سخرية من اأن الَفناء هو م�سير البلهاء: ''رجٌل كان يثق بي، من بيبلو�س

قلُت له اأن يدخَل في قف�ِس الأ�سِد فدخل ولم يجدوا بعده غير ف�سِل ردائِه. �سبحاَن ربَك في 

٧3''.!
ْ
حكمِته: ل معنى للعقِل دون الكثرِة في عدِد البلهاء

لكن الكاهن النجراني، نزيل نخلة ال�سماء، يتراجع قلياًل عن لهجة ال�سك وال�سخرية من حمق 

رف موري�س بالن�سو، ويوؤكد للمونتير اأن لحن 
ُ
الإجابات، اإذ اإن ''الجواب �سقاء ال�سوؤال'' في ع

الأ�سئلة يعلو من القلب حتى في اأق�سى لحظات تهديد الوجود واأق�ساها، حيث ي�سير ''ال�سوؤاُل هو 

 
ٌ
. ف�سكر

َ
 القلب

ُ
�سكر

ُ
 لياْل. قيل اإن الكوَن دن. ي

َ
 عين. ت�سبر الأنجم

َ
ال�سائُل''، فيعرف المرء اأن: ''البحر

 من 
ٌ
رف الكاهن، ينبثق ''�سر الكون''، اإذ الكون ''ِقدر

ُ
قوُل قي�ٍس: 'اأنا ليلى!'.''٧٤ ومن القلب، في ع
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 باأنهم ''نخل''، 
ُ

رف النا�س
ْ
ع

َ
.'' ثم ي

ْ
 فيَك ُهو

ُ
عُد الخياِل ــ الذي يتفتح

ُ
الطاقِة يغلي، ومن طاقاته ب

اأي اأ�سجاراً تقيم فيها اأرواح، كما �سياأتي ذكر ذلك تف�سياًل في اأطروحة الدكتوراه ''ال�سوت 

الآخر: مقدمة اإلى ظواهرية التحول''. عند النخلة، يدور حوار حول جدوى الإقامة فيها، وربما 

ر الكاهن من اإقامته، وعدم الجدوى من مجادلة الكهنة 
ُّ
يعني اإقامة الروح في الج�سد، وتذم

الذين اعتقد الكاهن اأن المونتير ــ الراوي ــ ح�سين منهم، وي�ساأله م�ستنكراً اإن كان منهم.

َتاأله هو الراوي ــ المونتير ــ ح�سين نف�سه، ولي�س 
ُ
هنا، يتحول دور البطولة لي�سير الحكيم الـم

 ول كاهـن نجـران ول الــروح التـي في النخـلة ول القـرين الذي في الج�سد. فيجيب �سارحًا 
ْ
ْت�سو

، يفقر 
ٌ
معنى ال�سعر ومحنته: ''ل �ساعراً كنُت ول �سبه ذلك، بل فيل�سوفًا، وذلك اأ�سواأُ، ال�سعر �سحر

 في �سدِه ــ نثرِه، ال�سكَل في الال�سكِل، اأي مهنتي الفو�سى، 
َ
. اأُْدِخُل ال�سعر

ُ
العمر لكي يغنى الكالم

. مثل فهٍد خارٍج لل�سيِد من جحرِه، 
ُ
 الكالم

ُ
 ير�سى، حين ينهار

ُ
. والذي يغ�سب

ُ
ليرتبك النظام

 حذُف الال�ساعري من ال�ساعري؟ 
َ
ن قاَل اإن ال�سعر

َ
. في هداأِة ال�سبِح. اأتعرُف م

ُ
فاجاأْتُه ال�سهام

!''.٧٥ وعند هذا 
ُ
 عنك ال�سوؤاُل، وحين تقفلُه؟ لَك هذا الرخام

ُ
 عندي �سوؤاٌل حين ت�ساألُه ي�سبح

ُ
ال�سعر

التاأزم، يبداأ تعريف ال�سعر كما يراه البرغوثي، ل ماهية ''الق�سيدة التي في ذهنه/ا'' فح�سب، بل 

يد، كما تقول المعاجم الح�سيفة، اإذ ال�سعر خلخلة وزلزلة  ُد الَق�سِ
ْ

تعريف ال�سعر وغايته، اأو َق�س

 وكونَك، 
ُ
ك حين ي�سكنك الغير

ُ
 غير

َ
َك �سد ماألوِف قومَك، وْهو

ُ
 حرب

ُ
ة. '']....[ ال�سعر

ّ
لكل معرفٍة قار

رغم ذلَك، اأنَت، في عز الن�سيِد. وهو موُتَك، نب�ُسَك المكبوت فيَك، وحبَك للكائناِت، ونقدَك، وهو 

�سجٌن لالإرادِة في المريِد.''٧6

بعد هذا التعريف لل�سعر، ياأتي المونتير ــ الراوي ــ ح�سين على ذكر ال�ساعر، واإرثه، و''اأ�سلوب'' 

تحوله في �ساللة المتناق�سات من هيرقليط�س اإلى جلجام�س اإلى ح�سين، بين اليونان والعراق 

وفل�سطين، مع اأن ''الحقيقة مراآة مه�سمة'' و''الم�ستقبل للخيال ل للذاكرة''، لكن الحركة هي التي 

تنظم الحقيقة والخيال. وعليه، فاإنه يجد نف�سه ملزمًا بترديد اأغنية الحركة لفيل�سوف النار 

ال�سفيف )ح�سين( الذي يرى هيرقليط�س، وهذه الق�سيدة يبدو اأنها ُكتبت منذ ١٥ عامًا كما 

يتبيـن من تاريخها في الديوان غير المن�سور، اأو م�سودة ''مرايا �سائلة'' المو�سوم ''مونتاج اأخير''، 

وهذه مقاطع منها:

 في العجيِن، واأنَت التحوُل في الم�ستنقعاْت. اأنت ا�ستثناءاُت الزمِن العادي. 
ُ
]....[ اأنت التخمر

والرجولُة  الرجولِة  في  الأنوثُة  اأنت  م�سافاْت.  فاأنت  فاَت،  وما   
ُ
يجيء �سوَف  ما  تداخُل 

تناق�ُس  المتناق�ساِت،  َتحرُك  العقوِل،  في   
ٌ
نجم واأنت  النجوم  في  عقٌل  اأنت  الأنوثِة،  في 

المتحركاِت، فاأنت مثل الكوِن: كنَت، تكوُن، �سوف تكوُن ناراً لالأبْد ت�ستعُل بمقيا�ٍس وتخبو 

٧٧.
ْ

بمقيا�س

ال�سمكْة  بين مزاج  فرَق  . ل 
ْ
الوتر بالحركْة. كالتوتِر في   

ُ
ترتاح المتناق�ساْت...  �سر في  ل 

ت�ستعُل  لالأبْد.   
ٌ
نار والكوُن   :

ْ
هو منَك   

ْ
الذي الكوَن   

ُ
يحكم واحد  منطٌق   .

ْ
النَهر في  والتعكِر 

 للماِء في الملعقْة. واحتراُق 
َ
. زرقُة البحِر في ال�سم�ِس وجٌه تغير

ْ
بمقيا�ٍس وتخبو بمقيا�س
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 للقيِد في ال�سرنقْة. ومداراُت النجوم مرايا لرتفاعاِت الج�سْد، 
َ
الفرا�سِة في الناِر، وجٌه تحرر

 في المتناق�ساْت. ل 
َ
و�سقوِط ال�ساقطيَن على ال�ساقطاْت. يا �سيد الحركاِت المرِهقْة: ل خير

 في المتناق�ساْت.٧٨
َ
خير

 ،
ٌ
، كائٌن �سخم

ّ
، ووجُه النا�ِس ِزي، والكوُن �ِسر

ٌ
 دور

ُ
 روحي، وعندي العمر

ٌ
اإن �سئَت راأيي، م�سرح

٧٩.]....[ 
ُ
 على غمِرها عقُلنا الأولي، وانتهى ال�سحر

ّ
وحي في الأ�ساطيِر كانت ظلمٌة �َسع

اأنا فيل�سوٌف. بربَك، ما الذي �سوف اأفعُل بالفل�سفِة ما دامت لي�ست �سعراً؟ وما اأفعُل بال�سعِر 

 تماثيُل �سوتي. اأعبُد 
ُ
الذي يحذُف مني رغبتي في الفل�سفْة؟ مثاًل، مثاًل، قلُت، مثاًل! والكالم

 بين النجوِم لالأبِد، ال�سوارُع بين النجوِم طريقي لبيتي... كيف؟ ما راأيك في 
ُ
ال�سوَت، ي�سافر

الأغنيْة؟٨٠

فيرّد عليه كاهن نجران، اأو على ل�سان الكاهن يرجع ال�سدى، اأن ثمة مهمة في كل حياة: 

الحياة الأولى نحياها لنعرف، ثم نعود، في حياة ثانية، اأطفاًل اأنبياء، وناأخذ، حينها، 

رف البوذية ''التفكير في الالمو�سوع''، وفي عرف 
ُ
ل'' الذي هو في ع

ُّ
ل التاأم

ُّ
: ''تاأم

ْ
بن�سيحة ْت�سو

ٌن.'' 
ْ
يـ

َ
ـَن المريد والمراد ب

ْ
ي
َ
ري ''كي ل يكون ب ال�سوفية ''و�سول المريد اإلى مراده''، وفي عرف النِّفَّ

ل التاأمل، لكن الكاهن ''يمّل من دوره''، على 
ّ
ل يدخل الكاهن ول ح�سين في هذه الطبقة من تاأم

 في فيئها، واأجادُل 
ْ
 ''في فيء النخلِة في نجراَن، اأعّلُق �سيَف الذهب

َ
راأي محمود دروي�س: فـ

 اإبريَق ماء 
ُ
 اأو هكذا فهمُت، ل؟ تاجر؟ ل، �سكراً، تيممُت بالتراِب، ول اأحتاج

ُ
الَكهنْة. واأنت منهم

!''،٨١ ويكون الوداع.
ْ
من ذهب

٢٢ ــ ''املراآة ناق�ص اثنني''

في الق�سم الأخير من الديوان، وهو بالمنا�سبة لم يحمل عنوان ''القطعة الأخيرة من الثوب''، 

يعود البرغوثي اإلى عناوين المرايا في الق�سم الأول من الديوان، اإذ يحمل الق�سم عنوان: ''المراآة 

ناق�س اثنين''، وهو عنوان داّل، اإذ في هذا المقطع الأخير الموجز والمباغت، تختفي المخرجة 

اأي�سًا، اأو تتحول اإلى تمثال رخامي، فيكون الحا�سل: ناق�س المونتير وناق�س المخرجة، 

لتكون المح�سلة: ''المراآة ناق�س اثنين''. يقوم الن�س الأخير على مفارقة جارحة اأي�سًا هذا 

ت 
َ
ن�سها: ''المخرجة منهكة. ل �سيء �سوى رذاذ من مطر اإلكتروني يغمر ج�سدها العاري. �سعر

 كل هذا الجزء من الفيلم!' قالت، وغفت. جاء ال�سابط وال�سرطة لالإ�ستوديو للتحقيق 
ّ

بالبرد. 'ُق�س

معها في اختفاء المونتير، �سباحًا، وخلعوا الباب ودخلوا، لم يجدوا غير امراأة من رخام، 

تمثال جامد وجميل، في مقعد اأ�سود الجلد، وفي يده زنبقة زرقاء من حجر. على �سا�سة 

 ال�سابط بع�س اأوراق على طاولة 
َ
المونتاج حلزون يحاول اأن يت�سلق �ساحبًا قوقعته خلفه. قلب

الكمبيوتر مكتوبة بلغة 'بريل'، وخرج، مع �سرطته، قائاًل لم�ساعده: 'اأغلق الملف تمامًا'.''٨2
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V ــ اإ�شارة اأخرية: حول العقل �اخليال، ��رض�رات الكوالج

اإن مفهمة البرغوثي لل�سعر كانت وجهًا اآخر لمقولت ما بعد الحداثة في التفريق بين 

الفكري ال�سرف، والخيالي، اأي بين عمليات الذهن المنتجة للفكر الوظيفي، وبين تلك المنتجة 

ح الجمالي الجديد للواقع ''الذي يربك النظام''، الت�سمية الجديدة لالأ�سياء، عدم 
َ
للخيال، اأو المقَتر

الر�سى عن ت�سمية الخالق الأول، اأو الثاني، اأو الثالثين. اإنها العناية نف�سها التي اأولها اإدوارد 

بوند للتفريق بين المفهومين اللذين بين �سلبهما والترائب ينبت الإبداع الإن�ساني الذي يمتاز 

به الإن�سان من غيره من الكائنات: يقول بوند: ''الكائنات الالاإن�سانية ُتعنى بماذا ومتى، ل 

بلماذا، فالتخيل �سروري لن�ساأل: لماذا؟ التخيل، ل التفكير، هو ما يجعلنا ب�سراً. اإننا واعون 

دا، الواحد من دون الآخر، اإذ كالهما 
َ

بذواتنا، ول يمكن للتخيل ول للوعي بالذات اأن يوج

ِلي للتفكيري، وهو منبثق من الواقع 
ْ
متعالق بالآخر )ومظهر له(. فالعقالني، فينا، �سرط َقب

المو�سوعي. اإن قدرَتنا على التفكير ل تجعلنا، بال�سرورة، عقالنيين، اإذ مخيالنا هو )اآلة( 

 غايته العقالني، 
ُ
تفكيرنا، والمخيال لي�س �سابقًا على التخيل، لأنه اإن�ساني على الكلية. التفكير

والمخياُل ين�سد المنطقي: اإيمانًا اأو حرية. الواقع غير مبال بالعقالنياتنا. ومع اأننا قد، وقد ل، 

ننجو من اأخطاء التفكير، اإّل اإن تخيلنا، على نحو لمنطقي، عاقبُتُه دمارنا: اأكان ذلك فرديًا اأو 

جمعيًا. اإن كنا نبتغي اأن نكون ب�سراً، فاإن ثمة ممار�سة منطقية لخيالنا. ومنطق التخيل، باأكثر 

من ذلك، يقت�سي اأن نكون ب�سراً )اأوًل(.''٨3 وبذا، يمكننا النحياز اإلى القول اإن البرغوثي، بميله 

ل اإلى اأن يكون ب�سراً: اأوًل، وثانيًا، وثالثين، �سواء 
َ
ل التاأمل، كان اأمي

ُّ
اإلى المتخيل المحلوم، وتاأم

اأكان الخيار الجمالي �سعراً، اأو فيلمًا، اأو تطريزاً، اأو كهانة، اأو نحتًا، اأو عزفًا، اأو فنًا ت�سكيليًا... 

اأو كولج ذلك جميعًا في ''الق�سيدة التي في ذهنه/ا''. 

املصادر

ح�شين البرغوثي، ''ال�شوء االأزرق'' )بير�ت: الموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات �الن�شر، ٢00٤(، �ص 78.  ١

ح�شين البرغوثي، ''مرايا �شائلة'' )رام اهلل: االتحاد العام للكّتاب �االأدباء الفل�شطينيين ، ٢000(.  ٢

محمود در�ي�ص، ''ال�شعر: موهبة، �حرفة، �هواية''، ''الكرمل''، العدد 7٩ )٢00٤(، �ص ١٩8 ــ ٢07.  ٣

ا�شتملت هذه االآثار ''النثرية'' من اأعمال ح�شين البرغوثي على: ''ال�شوء االأزرق ــ االآثار النثرية ١''   ٤

)حيفا: دار راية، ٢0١٤(؛ ''�شاأكون بين اللوز ــ االآثار النثرية ٢'' )حيفا: دار راية، ٢0١٤ (؛ ''حجر 

الورد ــ االآثار النثرية ٣'' )حيفا: دار راية، ٢0١٤(؛ ''ال�شفة الثالثة لنهر االأردن ــ االآثار النثرية ٤'' 

)حيفا: دار راية، ٢0١٤(؛ ''الفراغ الذي راأى التفا�شيل ــ االآثار النثرية ٥'' )حيفا: دار راية، ٢0١٤(.

لمزيد من التف�شيالت، انظر: ح�شين البرغوثي، ''بين ال�شعر �الفل�شفة''، مخطوطة غير من�شورة،   ٥

١٩٩٩. �انظر اأي�شًا:
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 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge,  

translated by Geoff Bennington and Brian Massumi (Minneapolis: The 
University of Minnesota Press, 1984).

عبد الرحيم ال�شيخ. '' 'ال�شعر كخيار ب�شري اأ�اًل': اأ� مفهمة ال�شعر عند ح�شين البرغوثي''. محا�شرة   6

عامة اأُلقيت في موؤ�ش�شة بيت المقد�ص لالأدب ــ رام اهلل )٣0 اأيار/مايو ٢006(، في موقع ''بيت 

ال�شعر'' االإلكتر�ني، في الرابط التالي:

http://www.ping-palestine.pna.ps/activities/abed.html  

البرغوثي، ''بين ال�شعر �الفل�شفة''، م�شدر �شبق ذكره.  7

دار  )دم�شق:  المقداد  قا�شم  تعريب:  اليومية''،  الحياة  اأ�شاطير  ''اأ�شطوريات:  بارت،  ر�الن  انظر:   8

نينوى، ٢0١٢(.

ح�شين البرغوثي، ''ديوان مونتاج''، مخطوطة غير من�شورة، ١٩٩٩.  ٩

ح�شين البرغوثي، ''االآثار ال�شعرية'' )رام اهلل: بيت ال�شعر الفل�شطيني، ٢008(، �ص ٣٣٣ - ٣٤7.  ١0

 Abdul-Rahim Al-Shaikh, Beyond the Last Twilight: A Critical and Annotated  ١١

 Translation of Barghūthī’s Autobiography al-Daw’ al-Azraq (The Blue Light)
(Salt Lake City: University of Utah Press, 2003).

مراد ال�شوداني، ''مد�نة ح�شين البرغوثي في قوانين ال�شعر العربي'' )بير زيت: جامعة بير زيت،   ١٢

٢0١٢(، �ص 66 - 67.

�شوفوكلي�ص، ''م�شرحية اأ�ديب''، في ''تراجيديات �شوفقلي�ص ــ التراجيديات اليونانية )١(''، ترجمة   ١٣

عبد الرحمن بد�ي )بير�ت: الموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات �الن�شر، ١٩٩٤(. �ص 77 - ١٤8.

البرغوثي، ''االآثار ال�شعرية''، م�شدر �شبق ذكره، �ص ٢76.  ١٤

الم�شدر نف�شه، �ص ٢60.  ١٥

الم�شدر نف�شه، �ص ٢٥8.  ١6

اأبو القا�شم الح�شن بن ب�شر الب�شري االآمدي، ''الموازنة بين اأبي تمام �البحتري''، تحقيق ال�شيد   ١7

اأحمد �شقر )القاهرة: دار المعارف، ١٩7٢(، ج١، �ص ٤١٣.

لمزيد من التف�شيالت، انظر: جان لوك نان�شي، ''المقتحم: قلب الفيل�شوف''، ترجمة �تقديم عبد   ١8

الرحيم ال�شيخ، ''الر�زنة ــ مجلة اتحاد المراأة االأردنية''، العدد 8 - ٩ )٢0١١(، �ص ١٢٤ - ١٣٤. 

�انظر اأي�شًا:

Jean-Luc Nancy, L’Intrus (Paris: Galilée, 2000); Idem., “L’Intrus”, translat-  
 ed by Susan Hanson, The New Centennial Review, vol. 2, no. 3 (fall 2002), pp.
 1-14; Jacques Derrida, On Touchin Jean-Luc Nancy, translated by Christine

 Irizarry (Stanford: Stanford University Press, 2005).
 Georges Bizet, Carmen: Opera in Four Acts (New York: G. Schirmer, 1958);  ١٩
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