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شماس*
أنطون ّ
بحجم الغيمة :طه حممد علي
يف ثالثة أمثال
ُّ
صفورية
تعيد هذه املقالة اكتشاف الشاعر الفلسطيني طه حممد علي ،ابن بلدة
املهجرة ،وتتناول نصوصه الشعرية ومضامينها ورموزها ،وعالقتها بالبيئة
ّ
احمليطة :الطبيعية والسياسية والثقافية.

1ـ َم َث ُل القنفذ وابن آوى

زعموا أن الشاعر اليوناين أركيلوكوس
الذي عاش يف القرن السابع قبل امليالد،
اشتهر بتنويعاته املبتكرة على األوزان
الشعرية املعروفة يف عصره (إذ كان
أول َمن كتب الشعر على الوزن العمبقي /
بمن
 ،)iambicوبنزعته املتفردة ،مقارنة َ
حصر شعره
سبقه من الشعراء ،فض ً
ال عن ْ
باحلديث عن جتاربه وعواطفه الشخصية،
واضع ًا ضمير املتكلم غير اجلماعي يف
مركز الكالم .وقد يبعث هذا على التساؤل عن
العالقة بين األمرين يف التجربة الشعرية،
إذا سلّمنا بوجود مثل هذه العالقة أساس ًا،
وعما إذا كان يمكن التعامل معها كقاعدة،
ّ
وخصوص ًا حين نعيد النظر يف تاريخ الشعر
العربي احلديث (منذ خليل مطران ،على
سبيل املثال) .ويف ظ ّني ،فإن اهتمامي هنا

بأركيلوكوس ،كتمهيد حلديثي الالحق عن
طه حممد علي ،ال عالقة له بتلك العالقة،
وإنما سببه سطر واحد هو كل ما وصل إلينا
نص ُينسب إليه ،يقول فيه" :الثعلب يعرف
من ّ
أما ال ُقنفذ فيعرف أمراً واحداً
أموراً كثيرةّ ،
كبير الشأن ".وقد تنوعت اآلراء يف تفسير هذا
َ
القول ،يف معزل عن سياقه املفقود ،ولعل
أحد أسباب ذلك هو أن الثعلب والقنفذ لهما
مل متميز من التداعيات،
يف كل ثقافة عا ٌ
و َن َس ٌب خمتلف من الدالالت .فالقنفذ يف
يحظ بما
األدب العربي ،على حد علمي ،مل
َ
حظي به الثعلب من اهتمام؛ فباستثناء القول
سمع من قنفذ" ،واالعتقاد
الذي كان مأثوراً "أَ ُ
اجلن ربما يأخذ
الذي كان سائداً ذات يوم أن
ّ
* كاتب ومترجم وأكاديمي فلسطيني.
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أحيان ًا شكل القنفذ ،وباستثناء مقطع قصير
يف "كتاب احليوان" للجاحظ ("والقنفذ ال
أي موضع َق َبض من األفعى ...فمتى
ُيبايل َّ
فتحت فاها ،لتقبض على شيء منه ،مل َت ِ
ص ْل
إىل ِجلده مع شوكه النابت فيه") ـ فإن القنفذ
مل ينل شهرة الثعلب ،أو ابن آوى كما نلقاه
صاحب أشهر ثعلبين يف
عند ابن املقفّع،
ِ
تاريخ األدب قاطبة ويف تاريخ بنات آوى،
وهما كليلة ودمنة اللذان كانا ،كما يصفهما
ساحر الكالم ذاك" ،ذوي دهاء وعلم وأدب".
ويف خمسينيات القرن املاضي عاد
إشعيا برلين ،وهو مفكر ومؤرخ وفيلسوف
بريطاين ذو "دهاء وعلم وأدب" ،إىل جملة
نص
أركيلوكوس تلك ،مستلهم ًا إياها يف ّ
ُمميز قد يكون من أروع وأذكى النصوص
التي ُكـتبت عن تولستوي وروايته "احلرب
والسالم" (The Hedgehog and the Fox:
.)An Essay on Tolstoy's View of History
ويذهب برلين ،بنبرة ال تخلو تمام ًا من عنصر
الدعابة واملشاكسة (كما أوضح الحق ًا)،
إىل أن القراءة اجملازية للجملة" ،الثعلب
أما ال ُقنفذ فيعرف أمراً
يعرف أموراً كثيرةّ ،
واحداً كبير الشأن" ،قد تعني التباين اجلذري
الك ّتاب واملفكّرين،
يميز بين ُ
والعميق الذي ّ
وربما بين بني البشر عامة ،فيقسمهم إىل
فريقين رئيسيين ،ال فضل ألحدهما على
ال باملوهبة .إنه التباين ،من جهة،
اآلخر إ ّ
بين أولئك الذين يعزون األمور إىل منظومة
واحدة تهيمن على كل شيء ،إىل فكرة كبرى
تنظّ م العامل ومن خاللها يدركون األشياء
فكري ًا وعاطفي ًا ،وبين أولئك الذين يطاردون،
برهافة الفنان ،أموراً ش ّتى قد تبدو يف غالب
األحيان متناقضة للناظر ،ال عالقة ظاهرة
بينها ،وال تنضوي حتت مبدأ أخالقي أو
جمايل واحد ،من جهة ُأخرى" .الفريق األول"،
يقول برلين" ،ينتمي إىل القنافذ ،والفريق

الثاين إىل الثعالب .ومن دون اإلصرار على
تصنيف صارم يرسم احلدود بوضوح ،ومن
دون أن نخشى كثيراً الوقوع يف التناقض،
ال إن دانتي ينتمي إىل الفريق
يمكننا القول مث ً
األول بينما ينتمي شكسبير إىل الفريق الثاين"
(ص  .)٨وقياس ًا على ذلك ،يضيف برلين،
فإن أفالطون وهيغل ودوستويفسكي ونيتشه
وبروست ينتمون ،بدرجات متفاوتة ،إىل
معسكر القنافذ ،بينما ينتمي أرسطو وموليير
وغوته وبوشكين وبلزاك وجيمس جويس
أما تولستوي ،بحسب
إىل معسكر الثعالبّ .
برلين ،فكان ثعلب ًا بالسليقة ،لكنه كان يؤمن
دائم ًا بأن عليه أن يكون قنفذاً (ص .)١١
نطبق هذا التصنيف على األدب
وإذا أردنا أن ّ
العربي ،من دون أن نثير العصبيات القبلية
املعهودة واملريدين واملرتدين ،يمكننا
ال،
مث
القول (وبمنتهى احلذر) إن ابن املقفع،
ً
ينتمي إىل القنافذ ،بينما ينتمي اجلاحظ إىل
الثعالب .فاالستطراد ،ذلك الفن الذي أوصله
اجلاحظ إىل رتبة الكمال ،هو من صفات
الثعالب ،فابن آوى ال يسير نحو غايته
بخط مستقيم ،كما يفعل القنفذ ابن املقفّع،
وإنما يتحايل على الطريق ويراوغ ،ويلجأ
إىل الطرق االلتفافية مبتعداً عن الصراط
ومموه ًا وجهته النهائية بحيث
املستقيم،
ّ
إنه ال يصلها من دون أن يكون قد أفرغ كل
أما ابن املقفع ،وعلى العكس
ما يف جعبتهّ .
من تولستوي ،فكان قنفذاً آمن بأن عليه أن
سماهما كليلة
يكون ثعلب ًا فابتدع توأمين ّ
ودمنة ،وأناط بهما تمثيل "أناه" العليا.
(وأنا أترك للقراء تصنيف األدباء والشعراء
العرب يف القرنين املاضيين على هواهم،
من أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاين،
مروراً بنجيب حمفوظ وجمال الغيطاين ،حتى
إميل حبيبي وغسان كنفاين؛ والسجع جملرد
الدعابة).
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وبعد هذه الديباجة املتثعلبة أرى أن
الوقت حان كي أطرح مقولتي :طه حممد
علي ( ١٩٣١ـ  ،)٢٠١١يف اعتقادي ،ينتمي
إىل القنافذ ،بينما ينتمي حممود درويش
( ١٩٤١ـ  )٢٠٠٨إىل الثعالب ،وهذا ربما
يفسر البون الشعري الشاسع بينهما ،وربما
ّ
يفسر حقيقة كون طه حممد علي ،مقارنة
ّ
بدرويش ،شاعراً فلسطيني ًا عاش شبه مغمور
طوال حياته األدبية ،ومل ينل ما يستحقه
ال يف أعوامه األخيرة .وتلك
من انتباه نقدي إ ّ
هي ،إذا أمكن القول ،مأساة القنافذ حين
يكون معاصروها بقامة درويش الشعرية
وبحسه الثعلبي اخلارق .وقد ال نخطئ
ّ
نحب
ال
عامة،
بصورة
أننا،
قلنا
إذا
كثيراً
ّ
نحب الثعالب ،والله أعلم.
القنافذ بمقدار ما
ّ
فالذي عرفه طه حممد علي طوال حياته،
كقنفذ نادر الصفاء واأللق "يعرف أمراً
وتمسك به بكل جوارحه
واحداً كبير الشأن"،
ّ
جميع
شطره
ويممت
ووهبه كل تفكيره ّ
ُ
َ
قصائده ،كان اسمه صفّورية .وصفّورية،
العبرية يف سنة
مسقط رأسه ،حمتها الدولة
ّ
وهجرت سكانها ،وفوق أطاللها
،1948
ّ
اخملفية غرست األشجار ،يوم كان هو يف
ّ
السابعة عشرة ،فغدت حياته منذ ذلك اليوم
حماولة يائسة لعودة ضمير املتكلم إىل ذلك
الفردوس املفقود املطمور حتت األشجار.
أما درويش ،ففي مطلع حياته الشعرية،
ّ
وقبل أن يخرج إىل العامل العربي ،كانت
البروة احلقيقية مسقط رأسه الذي حمته
الدولة العبرية يف سنة  ،1948وفوق أطالله
غرست بالعنف رواية املنتصر التي ُتعتبر
الفكرة القنفذية التي مل يستطع ثعلبه أن
يكتفي بالتعامل معها ،وتاق إىل املزيد ،إىل
ـ]كون يوم ًا ما يريد" ،فتحولت البروة
أن "[ي
َ
بالتايل إىل استعارة تومض أبداً يف اخللفية،
وانصرف هو ،بعبقرية ال ُتبارى ،إىل حتقيق
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ذاته الثعلبية على هواه ،تلك الذات التي كانت
تستطيع أن تقول فيما بعد ،يف اجلدارية،
وبحس جمايل فذّ" ،كلما فتشت عن نفسي
ّ
لست يل".
"أنا
ـ
ف
اآلخرين"،
وجدت
ُ
ُ

أم ِة الله واألرمني والضباع
 ٢ـ َم َث ُل َ
املرقطة
طه حممد علي ،تاجر العملة القديمة
والقطع األثرية واأليقونات واجلِ مال اخلشبية
يف سوق الكازانوفا يف الناصرة ،وصل
إىل الشعر الجئ ًا ،على الرغم منه .ففي
اخلمسينيات ،حين كانت مواهب َمن أطلق
عليهم غسان كنفاين فيما بعد اسم "شعراء
األويل يف
املقاومة" ما زالت يف قيد التكوين ّ
مرحلة الدراسة الثانوية ،وكانوا يجتمعون
يف دكانه األسطوري لتبادل األفكار
واألشعار والكتب املنسوخة والسجائر،
كان هو ،الذي بالكاد أكمل الصف الرابع
االبتدائي ،يمارس يف اخلفاء تثقيف نفسه
وصقل جواهره العتيدة .وكان يفعل ذلك
برفقة صديقه الثعلب ميشيل حداد ،الشاعر
النصراوي اآلخر الذي يكاد يكون مغموراً
أكثر منه كثيراً ،ألسباب خمتلفة ،والذي
سماه
كان بالنسبة إىل طه حممد علي ،كما ّ
يوم أهداه قصيدته املنشورة األوىل" ،رفيق
درب وزميل خندق"؛ ذلك اخلندق الذي كان
عليهما أن يختبئا فيه حين كانت تسنح
لهما الفرصة الستراق القراءة يف أعداد جملة
"شعر" املهربة ،يوم كانت جملة "اآلداب" يف
عنفوانها االلتزامي (وذلك التاريخ ال يحتاج
إىل اإلسهاب) .ويف اعتقادي أن ميشيل حداد
كان القوة الدافعة التي حفّزت طه حممد
علي على كتابة قصائده املبكرة يف مطلع
السبعينيات ،والتي حملت ،بتأثير من حداد،
نزعة ثعلبية مميزة تخلّى عنها طه حممد
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علي فيما بعد ،ملصلحة القنفذ احلقيقي يف
داخله.
حين أصدر ميشيل حداد يف سنة ١٩٦٩
جمموعته الشعرية األوىل" ،الدرج الـمؤدي
جترأ على إصدارها ،إذ كانت
إىل أغوارنا" ،أو ّ
كلها من قصائد النثر التي مارس كتابتها
الكفّار واملارقون ،طلب من صديقه أن يكتب
نص ًا يمكن
له املقدمة ،فكتب طه حممد علي ّ
فن التردد والتم ّنع .فهو
وصفه كإحدى روائع ّ
مع قصيدة النثر ومع التجديد يف الشعر بكل
جوارحه ،لكنه يخشى أن تقوم عليه القيامة
يف صحافة احلزب الشيوعي آنذاك ،رافعة
راية االلتزام اإلدريسية ،على الطالع والنازل.
وقد يكون هذا التردد الدبلوماسي الذي
كان يستحيل فصله عن الدماثة الـمزمنة،
من إحدى ميزات أو مواهب طه حممد علي
التي رافقته طوال حياته ،وجعلته صديق ًا
بغض النظر عن
تعرف إليه،
ّ
حميم ًا لكل َمن ّ
االنتماءات واأليديولوجيات.
حين أعيد اليوم قراءة تلك املقدمة التي
مل يستطع طه حممد علي أن يكتبها من دون
أن تتسرب إليها روح الدعابة والسخرية التي
كانت ماركته املسجلة طوال حياته ،وأعيد
قراءة ميشيل حداد ،أكتشف أنه مل يعد يف
استطاعتي أن أقرأ حداد كما قرأته حين أصدر
"الدرج" ،وكنت يومها كتبت عنه مراجعة قد
تكون الوحيدة التي هلّلت للديوان .مل يعد يف
استطاعتي أن أقرأه كما قرأته آنذاك ألنني،
يف هذه األثناء ،أدمنت قراءة طه حممد
وترجمته إىل العبرية (سأعود إىل هذه
علي،
َ
املغامرة فيما بعد) ،فلم تعد قراءة ميشيل
حداد ممكنة بمعزل عن شعرية طه .وأنا هنا
أواصل سرقة األفكار من اآلخرين ،فقد ذهب
خورخي لويس بورخس إىل أننا بعد أن نقرأ
كاتب ًا مثل كافكا ال يعود يف إمكاننا أن نعود
إىل قراءة الك ّتاب الذين سبقوه كما كنا نقرأهم

قبل أن نقرأه ،أي أن بعض الك ّتاب يؤثّرون
تراجعي ًا يف َمن سبقهم ،وليس العكس .ويف
ملقدرة على
"الدرج" تقع جملة "وداع ًا أيتها ا َ
التنفس!" يف خاتمة قصيدة بعنوان " َن ْم ٌل
له أجنحة" (ص  ٧٥ـ  ،)٧٨وهي ما
ص َن َع ُ
َ
زالت إىل اليوم تثير يفّ تلك القشعريرة التي
بجرة
أثارتها يف حينه ،ولعلها ّ
تلخص ّ
قلم عبقري ٍة خالصة ما كان يشعر به يف
اخلمسينيات الفلسطينيون الذين مل يبددهم،
بعدَ ،ي ْه َوه إسرائيل "على وجه كل األرض"،
ُ
كما جاء يف التوراة.
ملقدرة على
أتوهم أن عبارة "وداع ًا أيتها ا َ
ّ
التنفس!" هي مليشيل حداد ،لكن الرئتين هما
لطه حممد علي ،ولعل هذا ما يحدث حين
يتسع الكالم وتضيق أو ُتض َّي ُق رئ ُة العبارة.
بعد عامين من صدور "الدرج" ،وكنت
يومها أعمل يف حترير جملة أدبية شهرية
تصدر يف القدس ،أرسل إ ّ
يل ميشيل حداد
قصيدة للنشر كتبها طه حممد علي يف 1
ذيلها ،وعنوانها
آب  /أغسطس  ،١٩٧١كما ّ
"شرخ يف اجلمجمة" .مل أقرأ الرسالة
املقتضبة املرفقة التي كتبها ميشيل حداد
بخطه اجلميل ،إذ ما إن وقع نظري على
األسطر األوىل من القصيدة (التي ُنشرت
فيما بعد يف "القصيدة الرابعة"،١٩٨٣ ،
ص  ٤٣ـ :)٤٩
ِ
امل ْد َر َسةِ
ف ُم َد ِّر ُب َ
ين ُت ُو ِّ َ
ح َ
الب َل ُد
َس َّك َرت َ
الن َساءِ
َت َر َّه َل ْت َأ ْث َد ُاء ِّ
الع ْصرِ
اس ِم َن َ
َو َن َ
ام النَّ ُ
ِ
ِ
احل ْزن
ِم ْن ش َّدة ُ
حتى شعرت على الفور بشرخ يف جمجمتي،
شرخ الكشف واالكتشاف ،ذلك بأن أقل ما
يقال هو أن هذا الكالم ،باستثناء ما كان
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يكتبه ميشيل حداد ومل يقرأه أحد ،مل يكن
مألوف ًا على اإلطالق يف الشعر الفلسطيني يف
صيف سنة " .١٩٧١ترهلت أثداء النساء ...من
شدة احلزن" ـ كان تعبيراً يبعد سنة ضوئية
عما كان ُيكتب يف ذلك الزمان يف
كاملة ّ
السياق الفلسطيني .وحين ظهرت القصيدة
يف عدد تشرين الثاين  /نوفمبر  ١٩٧١من
اجمللة ،كان حممود درويش قد انتقل إىل
القاهرة قبل ذلك بتسعة أشهر ،وكان امللحق
األدبي لصحيفة "االحتاد" ،حيث كان يعمل،
قراء كان أغلبهم يف
قد نشر رسائل من ّ
بعثات دراسية يف دول املعسكر الشرقي
آنذاك ،وكانوا يرجون درويش فيها ،وبلهجة
سموه النزعة
ال تقبل املساومة ،أن يترك ما ّ
الرمزية التي بدأت تظهر يف شعره ،وأن "يعود
إىل القرية" ،إىل نبرة البساطة وااللتزام ،إىل
"سجل أنا عربي" .والبقية ،كما يقال،
شاعرية
ّ
أصبحت تاريخ ًا.
أما يف الناصرة ،يف صيف سنة ،١٩٧١
ّ
فقد ُو ِلد شاعر ُيدعى طه حممد علي ،وكان
يومها يف األربعين من عمره .األصدقاء
الذين كانوا يترددون على دكان أثرياته
يف الستينيات كانوا يعلمون أن يف أدراجه،
عالوة على قطع النقد القديمة ،والتي كان
بعضها على األرجح مزيف ًا أو يكاد ،هناك
أيض ًا قصائد خمفية ومتخفية .وكانت عالقة
طه بقصائده يف ذلك الزمان شأن عالقته
بقطع النقد املزيفة :فبذالقة اللسان ،وبروح
الدعابة النادرة التي ال تخلو من "مكر بائع
سمك" ،كما سيقول يف إحدى قصائده فيما
بعد (قصيدة "فالح" ،ديوان "إله" ،ص ،)٣٢
أفلح دائم ًا يف إقناع أصدقائه بأن تلك
ليست سوى مسودات عابرة ،ليست سوى
وبحس
تشرف الصيادين.
ّ
أسماك صغيرة ال ّ
املماحكة الذي ال يخيب أهاب بهم ،جمازاً،
بأن ينشروا الشائعة بأن كل ما لديه هو
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جمرد قطع شعرية مزيفة.
َأ ْح َضروا َل ُه َّ
ِيب
الطب َ
ماغ.
ِالب ْطنِ َو ِّ
َف ْاه َت َّم َك ً
الد ْ
ثيرا ب َ
الد َم َع ْن َي َاق ِتهِ،
َج َّف َف َّ
نات َر َمادِ َّي ًة،
َ َوأ َخ َذ مِ ْن ُج ُيو ِب ِه َع ِّي ٍ
َو َّز َعها َعلى َأ ْفرادِ ُ
األ ْس َر ِة
الك ْع ُك
َكما ُي َو َّز ُع َ
ميس.
اخل ِ
َأ َّي َام َ
("شرخ يف اجلمجمة"" ،القصيدة
الرابعة" ،ص  ٤٣ـ .)٤٤

جترأ على
بعد ذلك بعقود سيقول طه أنه ّ
الكتابة والنشر يف أوائل السبعينيات بعد
أن اطّ لع على الشعر الذي كان يكتبه حممد
املاغوط ،واقتنع بأن ما يكتبه هو أيض ًا
يمكن تسميته الشعر .فأرجح الظن أنه مل
ير حرج ًا يف كتابة جملة تثير االستغراب
َ
"وأَ َخ َذ ِم ْن
األحوال:
أحسن
يف
واالستهجان
َ
راد
اد َّي ًة َ /وز ََّعها َعلى أَ ْف ِ
نات َر َم ِ
ُج ُيو ِب ِه َع ِّي ٍ
ميس".
ام َ
األ ُْس َر ِة َ /كما ُي َوز َُّع َ
اخل ِ
الك ْع ُك  /أَ َّي َ
وأنا أميل إىل االعتقاد ،على الرغم من انعدام
األدلة املقنعة ،أن طه حممد علي ال يقول
شيئ ًا غير احلق .فالذي يشهد على نفسه يف
قصيدة الحقة بالقول" :أَنا ا َّلذي َل ْم أَ ْب ُق ْر  /يف
مال ِ
قاصرٍ/
عاج َلتي َ /ب ْط َن َن ْم َل ٍة َ /ل ْم أَ ْس ُل ْب َ
ِ
ِ
ُ
يال َز ْيت" ("شاي ونوم"ُ ،كتبت
َو َل ْم أ َز ِّو ْر م ْك َ
يف سنة ٢٠٠٤؛ "ليس إالّ" ،ص  ٤٥ـ ،)٥٠
ال أن يقول احلق .وهذا ال يعني
ال يستطيع إ ّ
أننا نستطيع جتاهل املاغوط حين نقرأ تلك
القصائد املكتوبة يف مطلع السبعينيات،
وذلك للسبب نفسه الذي ذكرته أعاله بشأن
نص ما بمعزل عن النصوص
استحالة قراءة ٍّ
التي سبقته أو عاصرته .فاملاغوط ،تراجعي ًا،
هو قوة مهيمنة ليس يف اإلمكان جتاهلها؛
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هو أشبه بجزيرة املغنطيس التي ورد ذكرها
يف حكاية القلندري الثالث يف "ألف ليلة
احلمال والصبايا
وليلة" ،يف إطار قصة
ّ
الثالث .فالتيارات املائية تقود املراكب
التائهة إىل جزيرة املغنطيس ،فيجتذب
املغنطيس مساميرها احلديدية ،وتغرق
بمن عليها ،وال ينجو غير سعيد
املراكب َ
احلظ:
الو َفاة:
َذ َك َر َأ َه َّم َأ ْس َبابِ َ
قوش الب ِ َيز ْن ِط َّيةِ
َش ْر ٌخ يف ُّ
ِ
الن
َّالتي ُت َغ ِّطي ِ
اجل ْم ُج َمة؛
ج َد َار ُ
اجل ْم َلةِ َّ
الالتين ِ َّيةِ
َأ ْو َر ٌام يف ُ
الي ْم َنى؛
ُ
جوعَ ،و َت َش ُّر ْد،
،
ب
ع
ٌ
َت َ ٌ
ِ
ِ
ات.
ُد ٌ
يونَ ،و َت َعاطي ُم ْهل َك ْ
("شرخ يف اجلمجمة"" ،القصيدة
الرابعة" ،ص  ٤٥ـ .)٤٦

جوعَ ،و َت َش ُّر ْد/
"ت َع ٌب،
فالسطران األخيرانَ :
ٌ
يونَ ،و َت َع ِ
ات" ،هما بال شك
ُد ٌ
اطي ُم ْه ِل َك ْ
مسماران يف قارب طه حممد علي ،يف
طريقهما إىل مغنطيس املاغوط .غير أنني،
مع احترامي اآلخذ بالتدريج بالتالشي حملمد
املاغوط ،ال أعتقد أنه كان يمكنه أن يكتب
هذه السطور:
الفاج َعةِ
ِ
ال َش ْي َء َك
امل َقابِر ِ
يد َخ َد َم َ
ُيعِ ُ
إىل ُل َغةِ األُ ِّم.
كين
َأ َخ َذ امل ِ ْس ُ
َي ْش َه ُق بِاأل َْر َمن ِ َّيةِ:
يك!
"سأ َ ْحمِ َ
َ
ميك ،يا ْاب َن َأم ـةِ اللهِ،
َسأ َْ
ح
َ
َ
ِم َن القا ِ
ق

َو ِّ
امل َر َّق َطةِ"
الضبا ِ
ع ُ
("شرخ يف اجلمجمة"" ،القصيدة
الرابعة" ،ص  ٤٧ـ .)٤٨

قح ،ذلك بأن شارع
فأم ُة الله لغة نصراوية ّ
َ
الكازانوفا يف الناصرة ،حيث دكان طه
حممد علي ،هو الطريق املؤدية إىل كنيسة
أمة الله؛ واملاغوط الذي اتهم
البشارة ،بيت ِ
سليم بركات ذات يوم بالشعوبية ،وهو من
أجمل ما حدث لنا منذ ابن املقفّع ،مل يكن
ليفسح مكان ًا ألرمني يف شعره ،والضباع
لغته األم
املرقطة ال تخطر إ ّ
ال يف بال فالح ُ
ُتدعى صفّورية.

 ٣ـ َم َث ُل السائح والترجمان

على مدى السبعينيات واصل األصدقاء
حماولة إقناع طه بأن يجمع تلك القصائد
التي كانت تختبئ يف األدراج ،يف ديوان.
فاسترضاهم بنشر شحيح لبعض القصائد
يف بعض املالحق واجملالت ،ومل ينشر
ديوانه األول" :القصيدة الرابعة وعشر قصائد
ُأخرى" ،حتى سنة  ،١٩٨٣حين كان قد جاوز
اخلمسين ،ثم نشر بعده أربعة دواوين ُأخرى،
وجمموعة قصصية ("ما يكون".)٢٠٠٣ ،
والالفت أن النتاج الشعري لطه حممد علي ال
يتجاوز من حيث عدد الكلمات ديوانين اثنين
فقط حملمود درويش.
وهذا ما أغراين قبل ثمانية أعوام لقبول
دعوة الصديقة ياعيل ليرير ،صاحبة
"أندلس" ،دار النشر طيبة الذكر يف تل أبيب،
املتخصصة بترجمة األدب العربي احلديث،
إىل ترجمة خمتارات من شعر طه حممد علي
إىل اللغة العبرية .ومل يكن ذلك هو املشروع
األول الذي عملنا عليه مع ًا ،ومل تكن تلك
أول مرة أترجم فيها قصائد طه حممد علي.

بحجم الغيمة :طه حممد علي يف ثالثة أمثال

إذ كنت قد عملت مع ياعيل على حترير
ترجمة "باب الشمس" ،رائعة الياس خوري،
و"حالة حصار" حملمود درويش ،وكنت قبلها
قد أفنيت العمر والطاقة يف ترجمة ثالث
روايات إلميل حبيبي .فحين وصلت إىل
طه حممد علي ،أو وصل هو إيلّ ،كانت أمور
الترجمة بالنسبة إ ّ
يل قد بدأت تختلف ،ذلك
بأن عالقتي باللغة العبرية بدأت تختلف،
ألسباب ليس هنا اجملال لطرحها ،وبدأت
أشعر ،بعد أعوام طويلة من انغماس متفاوت
الدرجات ،بأين قد أصبحت جمرد سائح داخل
هذه اللغة ،وأن الترجمة إليها بالنسبة إ ّ
يل قد
فقدت بريق التحدي ،وهبطت إىل املستوى
العملي البحت .ثم انصرفت إىل قراءة قصائد
طه حممد علي للمرة الثانية أو الثالثة ،وبدأت
أشعر ،وأنا أتابع مساره القنفذي ،بأن طبيعة
السائح التي تملكتني وأمسكت بتالبيبي يف
تعاملي مع اللغة العبرية بدأت باالنحسار
والتراجع أمام الترجمان الذي يف داخلي.
ويف ظني اليوم أن ذاك التحول كان ممكن ًا
فقط ألن طه حممد علي جعله ممكن ًا.
لكن التحدي األكبر كان يف جعل اللغة
حولت حياة طه حممد علي ،وحياة
التي ّ
مئات اآلالف من الفلسطينيين يف سنة
النكبة ،إىل فجيعة ،يف جعل هذه اللغة
تتوقف لإلصغاء إىل صوت فجيعته ،يف
جعلها تفتح الباب يف وجهه للرجوع
االفتراضي إىل صفّورية ،لسماع روايته
واالعتراف ضمن ًا باملسؤولية عن نكبته يف
أواسط تموز  /يوليو :١٩٤٨
 ...فقد جاؤوا قبل الفجر
بدباباتهم وراجماتهم ،وجنودهم،
فقتلوا وجرحوا واعتقلوا ،وشتتوا
األهايل يف كل اجتاه .ثم شرعوا
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ال
بتدمير البلد تدمير ًا كام ً
فنسفوا بيتنا ،ومدرستنا ،وثالثة
املساجد واملدرستين األهليتين
وثالث غرف اجمللس البلدي
ودار اخملتار ،وهدموا منزول دار
بكر وقطعوا شجرة التوت ،وبيت
الشيخ األبيض الذي على يمين
الذاهب إىل املنزول ،واملسجد
فجروهما ،وبعد أن فرغوا
الكبيرّ ،
من إزالة جميع األبنية ،وكل
اخلشش ،والسناسل ،عمدوا إىل
األشجار فأحرقوها واقتلعوا
أشجار الزيتون ،وأزالوا كل َم ْعل ٍم
ّ
يذكر بنا أو يشير إلينا .ونحن أنا
وأبي وأمي جلأنا إىل لبنان.
دق ،ظلّك ّ
("دقّ ،
ّ
دق"" ،ما يكون"،
ص  ٣٢ـ .)٣٣

فبعد أن "أزالوا كل َم ْعل ٍم يذكّ ر بنا أو يشير
إلينا" ،واللغة هي التي تزيل املعاملُ ،أنيط
بالترجمة أن تعيد حضور تلك املعامل داخل
اللغة .فاملكان ،كما كتب طه حممد علي يف
وفضاء  /وليس
سنة " ،٢٠٠٤ليس تراب ًا
ً
ص ّرفيها"" ،ليس إالّ" ،ص
حجارة" ("ليتك ما ْت َ
تك ُّب ُد كل
 .)٣٢وقد يتساءل املتشككون :وملاذا َ
هذا العناء ،وما الفائدة الفعلية التي ُترجى
من ترجمة الوجع الفلسطيني إىل ِ
لغة َمن
سبب هذا الوجع؟ أنا ال أملك اإلجابة املقنعة
ّ
عن هذا السؤال ،لكني أعلم يف داخلي أن
ترجمة طه حممد علي إىل اللغة العبرية كانت
بالنسبة إ ّ
يل نوع ًا من الصالة ،أنا العلماين
املـلحد ،ألن الصالة تسير يف اجتاه واحد،
واملصلّي ال ينتظر سماع اإلجابة الفورية
على ابتهاالته ،لكنه يواصل الصالة.
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وحين أقرأ يف "عبد الهادي يصارع دولة
عظمى"
َو َم َع َذل ِ َك،
ض َّي ًة َخ ِ
َف ُه َو َي ْحيا َق ِ
اس َر ًة.
وس ِم ْنها،
َ
حال ُت ُهَ ،م ْي ُؤ ٌ
َو َح ُّق ُه َذ َّر ُة ِم ْل ٍح
احملي ِط.
َس َق َط ْت يف ُ
اد ُة،
أ َ ُّيها َّ
الس َ
َّإن ُم َو ِّكـلي ال َي ْعر ُِف َش ْيئ ًا َع ْن
َع ُد ِّوهِ.
َوأ ُ َؤ ِّك ُد َل ُك ْم،
ار َة ِ
ـرايز
اإل ْن َت ْر ْب ْ
َأ َّن ُه لَ ْو َرأَى َب َّح َ
امل ْق ِل َّي،
ض َ
َل َق َّد َم َل ُه ُم ْال َب ْي َ
الكيس!
َولَ َب َن
ِ
(تموز  /يوليو ١٩٧٣؛ "القصيدة
الرابعة" ،ص  ١٢٣ـ .)١٢٦

أشعر بأن موكّ لي ،طه حممد علي ،يريدين،
يف تنويع على عبارة إلنسي احلاج ،أن أنقله
إىل جميع اللغات لتسمعه حبيبته .وحبيبته
تدعى أحيان ًا ص ُّفورية ،لكن اسمها احلقيقي
هو أميرة ،احلبيبة التي اختفت من حياة
طه يف أواسط تموز  /يوليو من سنة النكبة،
اختفاء صفّورية:
َل ْم أ َ ْسر ِْق َق ْمح ًا
َل ْم أ َ ْن َه ْب ماعون ًا ـ
َف ِب ُو ِّدي:
ض يل
أَ ْن ُي َق َّي َ
أَ ْن أَ ْل َم َح َم َّر ًة ُك َّل َش ْهر ٍ
أ َ ْو ُك َّل َش ْه َر ْي ِن
تِ ْل َك الّ تِي ُحر ِْم ُت ِم ْن ُر ْؤ َي ِتها
فار ْق ُتها
ُم ْذ َ

يف َص ْدرِ ُع ْمري.
اآلج َلةِ
ِ
بات يف
َأ َّما َ
الط ِّي ُ
َف َح ْس ِب َي ِم ْن َلذّ ا ِتها
اي َوالنَّ ْو ْم.
ّ
الش ُ
("شاي ونوم"" ،ليس إ ّ
ال" ،ص  ٤٩ـ .)٥٠

وص ُّفورية أحيان ًا هي "قاسم" ،صديق
الطفولة الذي اختفى ومل يكبر واختبأ عند
العاشرة ،حين توقّف الزمن .أين هو اليوم،
يتساءل الراوي ويخاطب الغائب" :أنا مل
أنس َك  /خالل هذه السنين  /الطويلة /
َ
تزوجت؟  /ولك خيمة
كأسوار املقابر / ...هل ّ
حججت؟  /أم قتلوك  /على
وأوالد؟  /هل َ
مداخل تالل الصفيح؟" ("ضحك على ذقون
القتلة"" ،ضحك" ،ص  ١٣ـ  .)١٤وص ُّفورية
َ
احلبـل،
أكلت
التي
البقرة
بحة"،
"ص
هي
ا
أحيان
ً
َ
ْ
ف ُذبحت وهي تنازع ،لكن أحداً يف القرية
مل يشأ أن يأكل من حلمها ،ألنهم اعتبروا
األمر كاألكل من جثّة قتيل .والقصيدة تروي
احلكاية بلغة الصفافرة ،بشكل حوار بين
الراوي وزوجته ،إذ يتخلى طه حممد علي
املدون ويلجأ ،بجرأة ال تعير
عن لغة التاريخ
ّ
"قدسية" اللغة الفصحى اهتمام ًا كبيراً ،إىل
لغة احلكاية الشفاهية ،فتتحول القصيدة إىل
حكاية ال تطمح إىل أن تكون شعراً بقدر ما
تطمح فقط إىل أن تكون .وال أدري ما إذا كان
يف الشعر العربي احلديث َمن يتقن هذه اللعبة
املاكرة إتقان طه حممد علي لها .فحين يصل
القارئ إىل نهاية القصيدة يكون قد اقتنع
تمام ًا بأن هذا النص ال يمكن أن يكون له
وجود داخل الفصحى ،وأن هذه اللوعة ال
ال بصيغتها احملكية
تلوع القارئ إ ّ
يمكنها أن ّ
احلقيقية:
زيز!
ْ
الع ْ
وكتابِ اللهِ َ
ِ
ِ
َأنا م ْس ْتع ّْد َو َب َف ِّض ْل
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مقاالت

َو ِم ْن ُك ْل َق ْلبي ْموافِ ْق ـ
يومها َب َلعِ ْت َحب ِ ْل
أَ ْ
كون ْ
َأ ْط َو ْل ِم ْن َحب ِ ْل َص ْب َحة
كون
َب ْس ْن ْ
ْبقينا ْب َب َل ْد َنا!

َكدِي ِك َح َج ٍل ـ
َل ْي َس َف َرح ًا.
قون ـ
َص ِّد ِ
َف َر ِ
حي
ح!
الف َر ِ
الق َة َل ُه بِ َ
ال َع َ

صبحة"" ،ضحك" ،ص .)٩٨
َ
("ح ِبل ْ

("حتذير"" ،ضحك" ،ص  ٧ـ .)٨

واللوعة على فقدان صفّورية" ،بلدنا" ،تخترق
القصائد كالنصل ،وتمأل ،حتى الذروة،
اخلالء الذي خلّفه الفقدان .ويف هذا اخلالء
َ
تفقد املفردات معانيها ،وتفقد املشاعر
تلقائية اإلحساس بها وسهولة التعرف
إليها .فالتهجير ال "يحدث" فقط للناس
حين ُيفصلون بالقوة عن املكان الذي ألفوه
ويل َقون خارج امللكوت ،بل "يحدث" أيض ًا،
ُ
وبشكل ال يقلّ فظاعة ،حين يتم تهجير الكالم
عن معانيه:
َف َما َت َر ْو َن ُه
أَنِيق ًا َو َسريع ًا
َك َغ َزا ٍل،
اتاهٍ
َو َيف ِ ُّر يف ُك ِّل ِّ َ
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علي أن
ّ
أما املقطع الذي أقنعني نهائي ًا بأن ّ
أجعل اللغة العبرية تساهم ،على الرغم منها،
املهجرين من الناس واملعاين إىل
يف عودة
ّ
هجرتهم،
أماكنهم ولو حلين ،داخل اللغة التي ّ
فهو هذا املقطع الذي ُكتب قبل أربعين سنة:
َس َأ ْب َقى ُب ْق َع َة َد ٍم
الغ ْي َمةِ
بِ َح ْج ِم َ
ِ
العال ْم !
ميص َه َذا
َعلى َق
َ
("تْ رمبوزة يف شرايين النفط"،
"القصيدة الرابعة" ،ص  ٥٦ـ .)٥٧

ذاك هو طه حممد علي ،بحجم الغيمة ،على
عودة ،بشكل
قميص اللغة العبرية .وتلك هي
ٌ
من األشكال.
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