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على دوزان  هبيد املشهد الثقايف وناقعه مذ تعاقدناين قولة الصدق واحلق ويتجرع معي يشافهالذي ، ورأس  احلربة الثقافية ،العارفة

، وحيمل عين ثقل احلرف كلما دمهين التأخري وناخ على ورقي، إىل آخري وإىل آخره ..النشيد عاليا من أول الشرد إىل آخر الربد
  .فطوىب لألوفياء... ر ووفاء عميمني الربغوثي باقتداحلس وقد تقدم مبتابعاته النقدية الفارقة

  
والشكر موصول لألخوين والصديقني األستاذين الدكتور علي خواجه والدكتور وليد الشرفا اللذين أسندا املقولة قبال يف االحتاد 

ويغفران يل تأخري  وها مها جيددان اإلسناد، للجميل واحلر واملعاىف للحقيقة واحتيازاً العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني احنيازاً
  .فلهم أرفع القلب حتية عارمة ،ويتلمسان يل العذر يف كل بطء إلعداد هذه الرسالة بكل صرب وأناة 

  
مجال حويل وحنن  صديقي وشقيق البندقية والدراسة، ولألخ احملارب اجلسور والفذ مهندس معركة خميم جنني وصمودها الناجز

حد أُ ليبقى الرجال على ظهر ،باالحنناء هذا اجلمال الذي يعلي راية املنازلة فعال جديراً. الداهمالق الكالم يف غرة العام نتجاور يف إط
  ."  حىت انتصار الشهيد" املواجهة ثابتني على الثابت حىت فلسطني كاملة غري منقوصة

  
الذي منحين الفضاء الوفري ، الياتبييت األعز واألجل وقنطرة الرماة واجلم) بيت الشعر(والشكر واجب باتساع جهات الريح ألسرة 

. يتان وجديرتان باالحترامعال. اينونغم احللو ،سيما الكيشي :الوارفتني)بيت الشعر(كر رحيانيت إلجناز هذه الرسالة وأخص بالذ
نت هذه األوراق ا ملا كادعمها وإسناده اليت لوال: والثانية .بضرورة اإلجناز مجالياً "وتقمعين"هي حتثين ألكمل ما بدأت و :األوىل

البادىء ألن  ،وال أرد مجيال أو بعضه. حما عليافلهما سلمة اخلري بإطالقه جا، فثابرت على طباعتها بدأب ملكة النحل ،حية تسعى
  .فهزمين بذهلهما ايدفقد سبقتا إىل اخلري عطاء ووفاء،  ،أكرم
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له احلب يف . ح بأن يرى مثرة اجلهد تتأكد وفاءد وهو يفروللجميل بطلته اليوسفية شقيقي وصديقي األقرب الشاعر يوسف احملمو
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  ملخص الرسالة
  

حسني الربغوثي من خالل عدد من احملاضرات اليت قدمها يف عن اجلهد النقدي والقرائي لدى ذه الرسالة الكشف حتاول ه
وتكنيكات كتابة ) قوانني الشعر العريب(منهجية تتناول -اضرات الوهي عبارة عن حم).. 1995( جامعة بريزيت العام

اليت احتفظت جبلّها طيلة سبعة عشر عاماً، واستكملت ما نقص أثناء حتاول الرسالة استجالء هذه األوراق اخلاصة .. الشعر 
.. البحث يف مكتبة الشاعر وأوراقه اخلاصة اليت عثرت عليها بعد حصويل على كافة متعلقاته الكتابية ومسوداته اجلربية 

نسخ األصلية للربغوثي، حيث احتفظت حينها بال. 1995حسني الربغوثي مطلع العام . واحملاضرات اليت اقترحتها على د
حيث أن هذه احملاضرات كان هلا الفضل األكيد يف تأسيس جيل التسعينيات الشعري يف جامعة .. إضافة لتسجيلها بصوته 

  . ن املهتمني بتكنيكات كتابة الشعرومت االنتباه هلا الحقاً من خالل عدد م. بريزيت 
  

الكشف عن أوراق نقدية وقراءات تفكيكية لعدد من الشعراء من خالل استعراض جتارم وتتجلى أمهية هذه الرسالة عرب 
ب وبيان دور هذه مظفر النوا.. حممود درويش، حممد عفيفي مطر، سعدي يوسف، أمحد عبد املعطي حجازي : اإلبداعية 

، الذي ختلق من بني يدي هذه )جيل التسعينيات(املدونات يف التأصيل ملا بات يعرف حبركة الشعراء الشباب الشعرية 
أن تلهم  –مبا فيها من جهد  -تستطيع هذه األوراق) .. 1995(احملاضرات واملتابعات اليت اجترحها حسني الربغوثي العام 

افداً صافياً هلم يف معرفة القوانني الشعرية واإلطالع على جتارب كتابية عليا الستخالص الدروس األجيال القادمة وتشكل ر
  . االجترار وفجاجة التكرار اآلسن واملعرفة برؤيا نقدية تقترب من اجلماليات والسياق الرؤيوي، بعيداً عن

  

وعرب منهجية شعرية، ال تنظِّر للشعر وقوانينه مبقدار ما تقوهلما، تعمل هذه الرسالة على حتقيق سبع عشرة حماضرةً ومقالة يف 
وإلجناز ذلك، فقد مت . لشعر العريب، والتقدمي هلا مبنظومة نقدية إلضاءة مدونة حسني الربغوثي يف قوانني الشعر العريبقوانني ا

تقسيم الرسالة إىل تسعة فصول، تتلوها مرجعية، ومالحق حمققة باحملاضرات واملقاالت املنشورة للمرة األوىل حلسني 
الفصل  وفكرا الناظمة؛ يتوىل الرسالة خطاطة ،مة عن الشاعر املختلفدمق: الفصل األولفيما يستعرض . الربغوثي

. يف رحاب جامعة بريزيت مهمة التأطري الزمكاين للمحاضرات ،وقوانني الشعر العريب عن احملاضرات : سرية بدء: الثاين
ورة الفعل الشعري عن فواعلها أسط ،إرادة األسطرة والتكنيك الكتايب حوارية الوعي والوحي: الفصل الثالث وفيما يرتع

وعالقتها بالبىن املوسيقية اخلدجية  لربغوثي يف هندسة املخيال الشعري الطقسيةحفرية حسني ااإلنسانية باستعراض -فوق
الشاعر مركزية الفعل بني اإلهلام والوثنيات " أنا"ماحناً  واخللق الشعري" األنا: "الفصل الرابعيستكنه  ؛للشعر العريب

، تضور الروح والقلق الرؤيوي-عن الكتابةالكتابة : الفصل اخلامسويف خطوة استكمالية ملهمة الشاعر، يضيء . الكونية
بني ما هو معرف العربية الشعرية يف  مسار التحوالت... يطريق الشعر عند الربغوث-أوالنية الكتابة: الفصل السادسو

، التجريب واخلصوصية-اآلثار الشعرية: الفصل السابعهنا، يتوج . ، وبني القرآن والنثر اإلهليشعراً وما هو معرف نثراً
شعرية الفلسفة وفلسفة  :الفصل الثامن؛ يتلوه دواوين ةمدونة الشعر عند حسني الربغوثي بقراءة آثاره الشعرية يف مخس

كمحاولة تأويلية تقول على الشعر من ... )كتايب نفسي( حكمة املتاهة-خامتة: الفصل التاسعو، الشعر عند الربغوثي
    . النظرية وىل مدونتهبعد أن قرأت يف الفصول األ لقيةاخلَي تقرأ مدونته الشعر وه
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Thesis Abstract 

  
This thesis aspires to recover the groundbreaking theses on poetry Hussein Al-Barghouthi 
delivered as extracurricular activities in Birzeit University in 1995. The lectures tackled the 
foundations of Arabic poetry and the techniques of its writing. In this thesis, I introduce the 
lectures that I kept for almost two decades preceded by an extensive commentary that forms the 
body of my thesis. In so doing, I sought aid for Al-Barghouthi’s own library and personal 
collection of papers, cassettes, and other unpublished manuscripts. 
 
In addition to the importance of Al-Barghouthi’s lectures in triggering the emergence of the 
movement of the Palestinian Poets of the 1990s, these lectures deconstruct the doctrine of Arab 
poetics from the pre-Islamic era and the Quran to the modern era. In this monumental enterprise, 
the works of grand Arab poets such as Mahmoud Darwish, Mohammad Afifi Mater, Sa‘di Yousif, 
Ahmad Abdul-Mo‘ti hijazi, and Mozaffar al-Nowwab… were given a special emphasis.     
 
Employing a poetic methodology that does not theorize poetry as much as it creates it, this thesis 
introduces and annotates seventeen lectures and essays to construct Hussein Al-Barghouthi’s 
Doctrine in Arab Poetics. To realize this project, my thesis is divided into nine chapters, followed 
by a comprehensive bibliography and an annotated index of the seventeen lectures published 
here for the first time.   
    
While Chapter I: Introduction to a Different Poet, presents the general outline of the thesis, 
Chapter II: The Odyssey of the Lectures on Arab Poetics, historically frames the lectures 
delivered in the milieu of Birzeit University during the year of 1995. And whereas Chapter III: The 
Osmosis between Inspiration and Revelation, rids the myth of poetry creation from its meta-
human agency throughout Al-Barghouthi’s archeology of the architecture of Arabic poetry in 
relation to the nascent rhythms and meter; Chapter IV: The “I” and the Synthesis of Poetry, 
reveals the central role of the self of the poet as a threshold between “inspiration” and “cosmic 
fetishism.” To further illustrate the location of the poet within the act of writing, Chapter V: The 
Writing on Writing , introduces poetry as a contested creation between the soul and the vision of 
the poet. Chapter VI: The Beginnings-Al-Barghouthi’s Path of Poetry, discusses the trajectory of 
transformations in Arab poetics between what is defined poetry and what as prose, what is Quran 
and what is divine prose, and so forth and Al-Barghouthi’s contribution to this controversy . At this 
point, Chapter VII: Al-Barghouthi’s Poetry Legacy, reveals a parallel diminution of Al-Barghouthi ’s 
doctrine of Arab poetics through his praxis in five collections of poetry. Chapter VIII: On The 
Philosophy of Poetry, presents the intertwining terrains between poetry and philosophy in Al-
Barghouthi’s literary enterprise. Finally, Chapter IX: The Wisdom of the Labyrinth, presents the 
conclusion of the thesis.           
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ا نبين".ن واعياً امن عاملٍ آخر ومن حلُمٍ خمتلف، عالمةً بعثت من قوى أعل حىت هو مل يك كنيب ومضى كنيب ىأت"
وملح ،اً، كنجمٍ حزينبعيداً، بعيداً جد ،مر :اكن وما كانَ ق ،نفعينيدكربتقالة يف يديه يساً، ولكنه كانَ يرمي وجهه 

ك ما يكفي من األرض خلُطْوة حني جاْء، وال ما يمل .حلظات كتلك بال حلمٍ، مثلَنا كُلَّنا ، يفيف الثلوجِ، ويبدو
كان، شعر كمن جاَء يودع املأنه شعر بإزاحة من كو ي من السماِء لوجه ماطرٍ أو لدعوة، ومل يك أيضاً حزيناً،يكف

 فائدةْ، وكنا حنن أيضاً متعبني، مياه كثريةٌ وقمر واحد، أقمار أكثر مما ت بالتعاليمه كان: أعرفو. سكّانَ األرضِ
 منكسعدان آيلٍّ بفيضٍ  اًنوحـىت هو كان ينفلت أحيا. ِء، ومل يك ماٌء وال أملالصحراِء احلمرا جيب، يف هذه

ر شجراً عارياً يف الضباب لكي يبدأ  ظأنت. شبذاكرة دمية من اخل كلمات متلبسة يشعر ا كتشابيه حناسٍ يف
كان يهتمْ، ! إهلي كم كان متكبراً وياعينيه، ر عصافري املطر عند النهرِ لكي تشرب سواد ظبالرننيِ كالـجرس، أنت

ـوها بوطننا، ويف لـحظة إحياٍء مفاجئة، عيهتم بكلِّ شيٍء يف هذه الرباري اليت هـجرتها اآلهلة والــيت ند
  ."يـمضي، شـــعر وفعلْجة ألن حاـالكومضة برقٍ يف شـتاِء األودية، شـعر ب

  حجر الورد
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 الشاعر املختلف :املقدمة

    
  مفتتح 1.1

حسني مجيل . فقد استحق الشاعر والشمويل د.. وألنه املالحظ الفذّ .. ألنه املنبئ الكفء واملستقصي النبيه األمت 
لقد استطاع باقتدار ونبوغ الفتني أن يؤصل ملريديه .. الربغوثي أن يكون حالة ثقافية بال مواربة، ودون أدىن شك 

حسني الربغوثي، املثقف .. االقتراح واجلدل واحلوار، منحته القدرة على املغايرة واالختالف  وتالمذته مساحة من
اإلشكايل الذي مأل بالدنا وشغل الساحة الثقافية باإلجناز األمجل واجتراح املختلف، متكن من حتقيق بعض مقاصده 

رغم من صراعه احملموم مع الزمن الذي مل مينح على ال.. من إمتامها .. املوت.. اإلبداعية اليت حال املختلس األبدي 
  .كافياً لتقدمي عطاياه املعرفيةالربغوثي وقتاً 

  
كان حسني الربغوثي طاقة تنحاز للجميل واخلري والنقي والذي يستحق الدفاع عنه، والربي واملتمرد وما يرجى 

لزمن، والفعال ال املنفعل، تلبسته طاقة العطاء ولعنة النفع منه، والنبيل والعايل، وليس املتعايل، واملتجاوز، والعابر ل
املنفى غزاالً للرباءة واجلمال  –وساح يف مناف اختيارية ليقع يف الوطن .. فأحب وارتضى .. البذل األنبل واألمجل 

  .ماً حنو فضاءات احلرية والنقاء العنيف املنفلت دائ
  

لسطيين والعريب واإلنساين ليستحق اإللتفات إىل موهبة وعطاء نادرين يف إنَّ ما تركه الربغوثي يف املشهد الثقايف الف
هنا يف فلسطني ولد .. فقد طغى سناج كتايب ولف البالد سواد التكاذب املعريف .. زمن قد فيه النادر والرؤيوي 

لنفسه مكاناً  جعل.. وبعد رحلته إىل هنغاريا والواليات املتحدة عاد إىل فلسطني .. ومنا واغترب الربغوثي 
للبدايات وحنيناً للخطا األوىل واألسئلة األوالنية وجمال البحث عن اجلذور املعرفية واأليام اليت استحقت العيش 

منح احليز العام ما منح من حراك وإيقاظ لعقارب الذهن النائمة ليسيل وعياً إىل خارج يغىن من داخل .. واحلياة 
 –ليعلو غناء القلب .. دفه من بشر يبحثون عن الرغبة يف تشكّل الروح وغناها يفيض وجيتاح ره املعريف ما يصا

فشدة ويشافه ما بعد الياء حبثاً عن اجلديد وغري املكتالسي .  
  

قدم الربغوثي للمؤسسة الثقافية الفلسطينية كبري جهد من املشورة واإلفادة إضافة لعمله األكادميي حماضراً للفلسفة 
وإذ أضيف لذلك قدراته اإلبداعية يف الشعر والرواية .ثقافية يف جامعة بريزيت وجامعة القدس والدراسات ال

واملسرح والنقد والسينما وكتابة األغاين فإننا جند أنفسنا أمام حالة ثقافية مائزة خاصة حتتاج للدرس واملتابعة 
حسني الربغوثي من خالل عدد من . د حتاول هذه الرسالة الكشف عن اجلهد النقدي والقرائي لدى. واإلستقصاء

قوانني (وهي عبارة عن حماضرات ال منهجية تتناول ).. 1995( احملاضرات اليت قدمها يف جامعة بريزيت العام
حتاول الرسالة استجالء هذه األوراق اخلاصة اليت احتفظت جبلّها طيلة .. وتكنيكات كتابة الشعر ) الشعر العريب

ملت ما نقص أثناء البحث يف مكتبة الشاعر وأوراقه اخلاصة اليت عثرت عليها بعد حصويل سبعة عشر عاماً، واستك
حسني الربغوثي مطلع العام . واحملاضرات اليت اقترحتها على د.. على كافة متعلقاته الكتابية ومسوداته اجلربية 
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حيث أن هذه احملاضرات  ..حيث احتفظت حينها بالنسخ األصلية للربغوثي، إضافة لتسجيلها بصوته . 1995
ومت االنتباه هلا الحقاً من خالل . كان هلا الفضل األكيد يف تأسيس جيل التسعينيات الشعري يف جامعة بريزيت 

  . عدد من املهتمني بتكنيكات كتابة الشعر 
 

 أن حسني الربغوثي إنّ السبب الرئيس إلجناز هذه الرسالة هو حماولة التأكيد مبا ال يدع جماالً لاللتباس أو الشك يف
استطاع أن يقدم رؤيا خاصة، بل واستثنائية فيما يتعلّق بتجربته الشعرية مضيفاً اجلديد واملختلف، بعبقرية فذّة 

هو ما استفزين يف مقدمة  -واقتدار مكني، وما حفّز يب باإلضافة للوفاء للربغوثي على ما اجترحه من عطاء جليلنا 
  .. للضوء األزرق بالفرنسية الشاعر الراحل حممود درويش 

 
  أمهية الدراسة  1.2

حممود : الكشف عن أوراق نقدية وقراءات تفكيكية لعدد من الشعراء من خالل استعراض جتارم اإلبداعية 
مظفر النواب وبيان دور هذه املدونات .. درويش، حممد عفيفي مطر، سعدي يوسف، أمحد عبد املعطي حجازي 

، الذي ختلق من بني يدي هذه )جيل التسعينيات(يعرف حبركة الشعراء الشباب الشعرية يف التأصيل ملا بات 
 –مبا فيها من جهد  -تستطيع هذه األوراق) .. 1995(احملاضرات واملتابعات اليت اجترحها حسني الربغوثي العام 

إلطالع على جتارب كتابية عليا أن تلهم األجيال القادمة وتشكل رافداً صافياً هلم يف معرفة القوانني الشعرية وا
االجترار وفجاجة  الستخالص الدروس واملعرفة برؤيا نقدية تقترب من اجلماليات والسياق الرؤيوي، بعيداً عن

  .التكرار اآلسن 
  

وتكمن األمهية يف أن هذه األوراق سترى النور بعد هذه السنوات يف إطار التأكيد على قدرة حسني الربغوثي على 
 الوقت الذي عجزت فيه املؤسسة الثقافية واألكادميية الفلسطينية عن تقدمي حالة ثقافية ذا العمق واالقتدار التأثري يف

سياق األسئلة .. كما تؤكد األوراق سياق االختالف الذي انتهجه الربغوثي وأشاعه يف حماوريه وتالمذته . الالفح
ابن تربة الرؤيا .. خللق احلر واحلراك الثقايف املهجوس بالتحوالت سياق ا.. املغتربة عن إجاباا اجلاهزة واملعلَّبة 

  .اخلضراء واملكابدة املعرفية يف حمرق التجربة واشتعاالت الروح واشتدادها الباذخ 
  

  املنهجية  1.2
ملرتبطة ال تعتمد هذه الدراسة املدارس النقدية الغربية وذلك الغتراب هذه املدارس عن خصوصية احلالة الفلسطينية ا

حيتاج إىل أدواته الداخلية املنفتحة ) هنا(يناسبه متاماً، وما صيغ ) هنالك(إن ما صيغ ) .. الزمكان(بشرطي وجودها 
املبين ) النقد الرؤيوي(حتاول الدراسة استئالف . على احليز اخلاص الستكشاف غوامضها وسرائرها وفهم سياقها

فبالضرورة حنتاج إىل آلية خمتلفة فاعلة، .. ن نقارب ذهنية إبداعية عليا خاصة وحن.. على جذر الرؤيا وحتوالا 
  :االجتاه النقد اإلبداعي لصيق اإلبداع احلقيقي، ومما قاله حسني الربغوثي يف هذا.. تالئم طاقة اخللق 
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ه غرينا أساسي ما يقوم ب" تشريح"ال يوجد مبدع حقيقي يف األدب والفن ال يكمن يف داخله ناقد، أيضاً، إذ إن 
ومرحلة فنية  عند أسلوب معين" نتجمد"لصياغة رؤيانا اإلبداعية ذاا، وللتحول الرؤيوي املستمرة إن مل نرد أن 

إن كان هناك ناقد جيد للشعر، مثالً ولكنه ليس شاعراً جيداً، فإن . الكاتب العاجز، أيضاً، ناقد عاجز . معينة 
له، مبدئياً عن العملية اإلبداعية املباشرة، ولكن كل شاعر ال يستطيع أن ينظر نقده سيتخذّ منحى واستقاللية تفص

من أسس . (ألية نظرية نقدية إالّ يف عالقتها باهلاجس اإلبداعي، بكيف مثالً تنفعه يف عملية اخللق الفعلية للشعر
  ).حسني الربغوثي: الشعر عند العرب 

  
جس احلرية الذي خيلق الرؤيا اإلبداعية وحتوالا وعالقة ذلك باخللق فلكسر اجلمود والضمور العاجز ال بد من ها

حتاول الدراسة أن .. الناقد اخلالق املهجوس باحلرية وقوانينها هو الذي يعول عليه . اإلبداعي وأتون الكتابة املوار
اسة جير الباحث حنو تنأى عن احلياد وتقترب من املوضوعية، ولكنها ال تنجو من ظالل احلياد ألن موضوع الدر

بني املوضوعية واحلياد تتأرجح . دوزانه وإيقاعه اجلم ومغناطيسه املعريف ليصبح الباحث بني جتاذب الفكاك منه
  .الكتابة مثل بندول نافر

  
  اإلشكالية  1.3

عبد . فت ما كتبه دمثة إشكالية تتبدى وهي قلّة الدراسات النقدية اليت تناولت جتربة الربغوثي اإلبداعية باستثناء ال
الرحيم الشيخ يف رسالة الدكتوراة اليت تناولت فيها حسني الربغوثي يف سياقه املعريف واإلبداعي، إضافة لألوراق 

من هنا فإن البحث سيستأنس ذه الكتابة ) الشعراء(باإلضافة لقراءاته يف جملة .. النقدية اليت قدمها يف غري ندوة 
حسني الربغوثي، وقد أدرك الربغوثي عجز النقد عن سرب أغوار . هاليز املعرفية يف جتربة داجلادة حماوالً ولوج الد

  .الكتابة الشعرية وهو ما أشار إليه يف حواراته ولقاءاته
  

اإلشكالية األخرى اليت تواجه الدراسة املقارنة بني احملاضرات حيث يوجد غري نسخة للمقالة الوحيدة ما يثري إرباكاً 
باإلضافة لتفريغ بعض احملاضرات عن ... حسني . لتعرف إىل النسخة النهائية اليت وقف عليها دأحياناً ل

كل ذلك متّت معاجلته مبا .. ما اقتضى بعض اخليانة يف الصياغة وحتوير اللهجة الدارجة إىل الفصحى ) الكاسيتات(
  .كاتب بريء منهجعل الكتابة تستقيم كما أرادها الكاتب، وكل نقص تتحملّه الدراسة، وال

  
  ومداخلتها  فرضية الدراسة 1.4

وهي املرة اليتيمة اليت يقول فيها  –الذي صدر بالفرنسية قال الشاعر حممود درويش " الضوء األزرق"يف تقدميه لِـ 
ويلة هذا الكاتب االستثنائي ليس معروفاً على نطاق واسع ، ربما ألنه أنفق سنوات ط": الربغوثي قلمياً عن حسني 

فقد دفعه تكوينه األكادميي إىل حتميل قصيدته . على كتابة شعرية مل تنجح يف االقتراب من الذائقة اجلمالية العامة
فالتبس الشعر فيها أو اختلط يف ما .. التجريبية حبمولة معرفية زائدة، وتنظيم ملا ينبغي أن يكون عليه الشعر اجلديد 
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ما مل تتحقق يف ، ك" الضوء األزرق" ية حسني الربغوثي احلقيقية يف لقد حتققّت شاعر: " ويضيف". ليس منه
  ".حماوالته الشعرية

  
حيث أنَّ ما أورده الشاعر حممود درويش ال خيلو من القسوة واإلطالقية اليت حتتاج .. وفيما سبق يل قول على قول 

لربغوثي ارتضى لنفسه منتأى للعبور إىل وجتدر اإلشارة إىل أن حسني ا.. إىل توكيدات وبراهني إلثباا وتدعيمها 
ولبس من األقنعة ما يساعده على االبتعاد عما هو عام ... آنس منتبذه االختياري " .. أنا" األنا الكتشاف ما ليس 

وعليه فإنَّ الربغوثي لك يكن " .. الضوء األزرق" أو مل يقل ذلك يف .. ، والتمس لنفسه حفنة من األصدقاء 
ودليل عدم املعرفة أوقلتها ندرة النقود واألوراق اليت .. ة اليت يستحق، حىت من قبل مدعي صداقته معروفاً املعرف

عبد الرحيم الشيخ من أوراق نقدية تقارب جتربة الربغوثي، . كتبت عن جتربة الشاعر باستثناء ما قام به د
لإلجنليزية، ويكاد الشيخ أن يكون الوحيد " الضوء األزرق"وحماضرات تناولت جتربته الشعرية وترمجته الفارقة لـ 

مس زنبقة الذي تناول بعمق جتربة الربغوثي، وما قيل عنه مل يتعد احملاورات والنقاشات اليت مل ترتقِ يف أغلبها لل
  .روح معلِّمي املتوهجة 

  
لتقصري النقاد  –حتديداً  الفلسطيين –أسوق هذا الكالم لتوضيح أنَّ الربغوثي ملَّا يزل غريباً يف املشهد الثقايف  

وعجزهم وغياب املؤسسة الثقافية اليت من الضروري أن تشكِّل رافعة للعقول املتفوقة فترعاها وتقدمها، أعتقد أن 
يف أثناء حوارايت . الغالبية السابقة من النقاد جتنبت كل ما أكتب وأغلبية األقلية ممن تبقى كانت جتامل فتمدح

فون بأنين أمتلك رؤية خاصة يف الفن واألدب، ومعظمهم مل يكتب يف النقد، عندنا الشخصية معهم، كانوا يعر
مشكلة كثري من النقاد ليسوا كتاباً مبدعين، وال يعرفون كيفية التعامل مع النص، لكن الربغوثي فيما تركه من 

ما . ة نصه ومشوليته ،شاهد ناجزاملؤسسة ، ومكتبة متجولة ، وإشكالوي -إبداعات وحوارات ناجزة أثبت أنه الفرد
جتريبية جترح الذوق اجلمايل العام لصياغة مجالياا اخلاصة وخلق " رؤيا"جعله عصياً على الفهم حيناً ومؤسساً لِـ

وحسني االستثنائي الذي نور كالمه ".. إنّ قدماً ال تننقي خطوها ال حيق هلا أن تفاخر بالطريق "املنفرد ، طريقها 
م يباس زمننا ومجود األرواح استطاع أن ينتقي خطواته وأن يأخذ من العادي ما جيعله خاصاً، خمتلفاً أو كما قال رغ
  ."كتايب نفسي"
  

.. ورغم الظلم الذي وقع على الربغوثي إالّ أنه آثر العزف والغناء منفرداً لينجو من غبش الدمهاء وجرأة اجلهالء 
رواح وتنخل فاستحق أن يكون واحداً من عشايب النباتات السامة اليت تتسلَّق األ.. وغمز املدعني وملز املتعاملني 

  .األجساد اخلضراء
  

وعدم املعرفة مبا اجترحه الربغوثي ، أو التجاهل الذي حاق به جعل الكثريين يقعون يف سوء الفهم وهو ما أقلق 
" حجر الورد"باستثناء .. لقاءاته وحماضراته وحواراته الربغوثي فكان مييل إىل تفسري وشرح بعض نصوصه من خالل
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وهذا ما فعله، حيث . حرية واحدة ، كان معنياً بأن يقول كلمته وميضي حيث قدم التجربة دون التنازل عن نبضة 
  .، قال "من ليس جديراً بالسر وافه بالتفسري." قال وحنن من بعده نتقول 

   
مل توقعه يف فخاخها ومل جتعله أسرياً، بل خلق لنفسه مساحة ) األكادمييا(مييا إال أا رغم مزاولة الربغوثي لألكاد

.. فكان منحازاً لطريقته وجتربته .. لالختالف واملغايرة وأخذ منها ما مينحه قدرة على جتاوزها خللق ما هو خاص 
على مشروعه الشعري، على العكس فقد وهكذا يف الشعر فإن محولته املعرفية والفلسفية مل تكن عائقاً أو ثقالً 

فهاجس الربغوثي كان دائماً أن ال تتلبسه جتربة، وهذا ما أشار إليه ذات مرة أن " .. حكمة املتاهات"أوصلته إىل 
حبه لشعر حممود درويش جعله ينأى بنفسه وبتجربته عما أحب، مستفيداً من جتربة غريه ليرتاح إىل ما خيالفها، 

ولنأخذ الشاعر أدونيس مثاالً، فغن معرفته الشمولية وتنظريه ملدرسته الشعرية مل حيل . خصوصية لنحت طريق أكثر
  .ونيس فلسطني إن جاز لنا القولحسني الربغوثي أد.. دون أن جيعل منه شاعراً مائزاً وذاتاً متفوقة 

  
بالضرورة  –رجاً لكتابته الشعرية ختتلف يف جتربته الشعرية أسس الربغوثي لرؤاه اخلاصة وجتريبه الذي اقترح فيه خم

.. وال بد من اإلشارة أنَّ جتريب املعلِّم كان ينطلق من معرفته بأدواته وقدرته على الصياغة والتحويل . عن غريه  –
والربغوثي قدم جتربته بغري طريقة ونثر فلسفته يف غري مكان واآلن أحاول الربط بني أقوال وشروحات متباعدة ال 

معتقداً إنَّ يف هذا االشتباك  –الفلسفية اليت ومست جتربته الكتابية والشعرية " الرؤيا"مع بينها غري أنها تصب يف جي
بني ما سيتم إيراده ميكن العثور على املفتاح الشعري الذي طاملا حرص الربغوثي على إِجياده للقبض على نواة روحه 

لقواعد اجلديدة يف رحلته خللخلة القواعد والثوابت يف سياق البحث عن ا الشاعرة واإلمساك واجسه اليت اقترحها
  .واألسس املختلفة 

  
.. هنا أستدرج األوراق اليت نثرا ريح احملاولة لتنصهر يف إطار مينح املتلقي مساحة ملقاربة جتربة الفيلسوف الشاب 

  ".. معلِّماً"  واملتاهي اجلميل فقد  حرص الربغوثي على اإلفالت من قيد أن يكون
  

آراءه حتليالته متناثرة ولكنها تكشف قدرة على االجتراح والتجريب الفذّ والقدرة العبقرية على االختالف الفاعل 
ولقريب من الربغوثي أُتيحت يل فرصة االحتفاظ بالكثري من أوراقه وحماضراته اليت تكشف عطاياه اإلبداعية لنا .. 

ري الكشف عن هذه األوراق وربطها مبا جيعلها تشكِّل عتبة للدخول لعامل وأجد من الضرو.. معشر تالمذته 
والالفت .. حسن الربغوثي املكثّف واملتنوع وتقدمه للدارسني والباحثني وتطلق صوته يف براري الصمت والركود 

وكان .. بغموض كتابته أن الربغوثي يكاد ينفرد بكونه شار بِه نصه وناقده ، ألنه كان يف كثري من األحيان يعتقد 
فكان حيرص على تفكيك ما يكتب واألوراق اليت بيد أيدينا تبين جبالء الطاقة .. مهتماً بأن ال يساء فهم نصوصه 

  .ص لغة مضرس بالتجارب واملعرفةاالستثنائي حلسني الربغوثي باعتباره سائح أعماق وغوا
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وراق أقدم رؤيا الربغوثي لتجربته الشعرية، فجمعت كل ما وقع ومثلما كان الربغوثي إشكالوياً فإنين عرب هذه األ
 - بني يدي من أقواله وحواراته وحماضراته وأوراقه غري املنشورة، ووضعتها يف سياق يساعد يف أن يضع بني يديك 

  . وللمرة األوىل نظرة حسني الربغوثي للشعر وللشاعرية مستشهداً على ذلك بتجربته اخلاصة -عزيز القارئ
  

وصل خورخي لويس بورخيس إىل جامعة هارفرد، كمحاضر زائر ليلقي سلسلة حماضرات  1967يف خريف العام 
يف حني حلّ ) Norton Lectures(عن الشعر من كرسي تشارلز إليوت نورتون، ضمن برنامج نورتون لكتشرز 

م املكتبة األوىل يف زمن البطاملة، تقليد أدونيس ضيفاً على مكتبة اإلسكندرية، إحياء لتقليد قدمي كان معموالً به أيا
أما حسني . امسه الباحث املقيم، حيث ألقى أدونيس عدداً من احملاضرات حول شعره ونقده وثابته ومتحوله

الربغوثي فقد وجد يف جامعة بريزيت فضاء حملاضرات ختصه وختصنا، حماضراً أقلّ ما ميكن أن يقال فيها أا 
  .جيل التسعينيات يف الشعرية الفلسطينية  أخرجت من بني طياا

  
  مراجعة األدبيات 1.5
يف سياق .. الشعر، النقد، املسرح، السينما، الرواية، األغاين : مت الرجوع إىل كافة أعمال حسني الربغوثي لقد 

كثري من خصوصاً أن ال.. اإلحاطة جبماع إبداع حسني الربغوثي، كما مت الرجوع إىل احملاضرات موضع الدراسة 
ىل املصادر واملراجع شواهد احملاضرات اعتمد فيها الربغوثي على الذاكرة ما يستدعي تدقيق هذه الشواهد بالرجوع إ

  . ومن اجلدير ذكره أن ما خص به حسني الربغوثي من الدراسات قليل حد الندرة باستثناءات قليلة .ذات الصلة
  

عبد الرحيم . راءات النقدية اليت أجنزت حول الراحل وحتديداً ما كتبه دكان ال بد من العودة إىل الدراسات والق
 .افيني مع الراحل حسني الربغوثيكذلك الرجوع إىل احلوارات اليت أجراها عدد من املبدعني والصح.. الشيخ 

ال نصر حامد أبو أعم: حسني الربغوثي أثناء إجنازه للمدونات مثل . باإلضافة لعدد من املراجع اليت اعتمد عليها د
أثينا السوداء، وأعمال الشاعر حممود درويش، وحممد عفيفي مطر : زيد واملتنيب والصعاليك، ومارتن برنال يف كتابه 

  .ومظفر النواب وسعدي يوسف ، إضافة ألوراق غري منشورة عثرت عليها يف مكتبة الراحل
  

احة وفضاء من تقدمي هذه املدونات مبا هجس به إن اإلحاطة مبا ذكر أعاله من شأنه أن يفتح أمام الباحث مس
  .ظ بكبري حظ من الدرس واالنتباه صاحبها ويضيء الكثري من اجلوانب يف جتربة الربغوثي اليت بقيت ومل حت

  
  بنية الدراسة 1.6

  : استداراتمتّ تقسيم الرسالة إىل سبع  لقد
وتتناول ختلُّق جيل التسعينيات يف الشعرية : عريبعن احملاضرات وقوانني الشعر ال-سرية بدء: االستدارة األوىل

الفلسطينية من بني أصابع احملاضرات اليت اجترحها حسني الربغوثي؛ وخروج هذا اجليل عن رتابات األكادمييا يف 
  .    دوائر اإلنسانيات والعلوم االجتماعية يف جامعة بريزيت
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لذاكرة وقد مت التطرق فيها إىل  ):وعي والوحيحوارية ال( وإرادة األسطرة والتكنيك الكتايب: ثانيةاالستدارة ال

  .قلب والعقل يف العملية اإلبداعيةوجدل ال ،والعرافة ،والبحور ،القمرية وهواجس الربغوثي حول أسئلة الشعر
  

ة واملكانية ومتظهراا اللغوي" نااأل"تأكيد على تصور الربغوثي لـ يف ال :واخللق الشعري" األنا: "لثةاالستدارة الثا
يوحي " آخر"فثمة حلم حيلمنا، ومثة .. خادم لقوى عليا تستخدمها لكتابة مذكراا وحلمها " األنا"مشرياً أن .. 

  . لنا ما نكتبه
  
مل ينشغل القدامى بالعملية اإلبداعية ذاا  ):تضور الروح و القلق الرؤيوي(ة الكتابة عن الكتاب: رابعةالستدارة الا

نشغل ا احملدثون، حسني واحد من األرواح املقمرة اليت انشغلت واجس الكتابة وطقوسيتها، حد كسؤال مثلما ا
  .يف تضورات الروح وتوترها اجلامحوذهب عميقاً .. اجلنون واهلاية حىت كتب املتاهة بل حكمة املتاهة 

    
خطاه يف حماولته اإلبداعية،  حيث تتبعت :طريق الشعر عند الربغوثي-أوالنية الكتابة: امسةاالستدارة اخل

لدى حسني الربغوثي، وحماولته  تقدمي املختلف واجلديد بعد ) نظرية الشعر(املعيقات واحللول اليت اقترحها، مبا يعزز 
جتريب أخذ منه الكثري من الوقت واجلهد يف حماولة لتقدمي اقتراحات مجالية وتأصيل رؤاه اإلبداعية مبا يضيف ما 

لكتابة السابقة وأسسها حيث وجد يف القرآن الكرمي خمرجه السليم باعتباره خروجاً على ا. يستحق االنتباه
  .اإلبداعية

  
حول مدونة حسني الشعرية من خالل  وهي مقولة: التجريب واخلصوصية- اآلثار الشعرية :سادسةاالستدارة ال

وهو ما .. وثي من تفصيالت وشروح لتجربته استقراء جتربته الشعرية يف جمموعاته الشعرية، مفيداً مما قدمه الربغ
حيث تناول الفصل اموعات الشعرية وجتديد الربغوثي يف كل منها ومساحة التجاوز .. أغىن النصوص وأضاءها 

اليت أصر عليها الربغوثي باعتباره خروجياً فذاً، ومتجاوزاً أكيداً، حيث حوارية السطح والعمق، والنحت اللغوي 
كعيب اللغوي وحلمنة النص والتوغل يف النفس وصوالً إىل جحيم أخضر، وحدائق مقطّرة من ناقع والكوالج والت

التجربة، حيث نلمس تغول التجربة، حيث يسيطر االغتراب والعنف والقسوة على التجربة، وهو ما يعبر عنه 
  . الربغوثي حبرية عالية

  
حيث هجس الربغوثي بفلسفة خاصة وحاول  :لربغوثيالسفة وفلسفة الشعر عند شعرية الف: السابعةاالستدارة 

من خالهلا تكثيف جتربته وتأمله ما بني طقوسية السحر والشعر والتقسيم على السكني، كما جاء يف املوروث، 
  .اعد جديدة وسبر النوايا بعمق وخلص توليفة لذاذية عرب النص، والتدمري دف اخللق واإلبداع حبثاً عن قو

  
  



9 

 

  االستدارة األوىل:ينالفصل الثا
  عن احملاضرات : ســرية بدء 
  يـربـعر العـن الشـوانيـوق

  

  
  هلل البداية: جامعة بريزيت 2.1
  !ودائرة اللغة العربية" أغربة العرب" 2.2
  ..نستمع ومل: حقدم النصائ 2.3

  
  
" متعـة " "اللعـب، "وأن نبدأ  بـِـ  "اجلدية"أن نتخلّص من : علينا أن نتعلَّم إحدى أهم النقاط يف الرشاقة الذهنية"

أحياناً، يف احلياة، نكون لعبة يف يد الدنيا، وأحيانـاً  . الذهن واملعرفة، والضحك، بأن ال نأخذ أنفسنا نفسها جبدية
تقود إىل فرض جو ثقيـل  " اجلدية"و." يبحث"الطبيعة تلعب واإلنسان : مثلما قال هرياقليطس. تكون الدنيا لعبةً لنا

ملاذا ينتظر الطالب حلظـة  : السؤال، هنا، هو. قدرتنا على االرجتال حبرية" االستمتاع،"وتقتل " الصف" ومملٍّ على
يف جتربيت . ملقنة، مملّة، روتينية" جاهزة،" "ميتة،"من احلصة بدل القدوم إليها؟ ألنه ال يستمتع، ألن املعرفة " اهلرب"

يف روحي أنـا،   باملادة امليتة، بل مبا هو حي وحر وطيب وعضوي" مألتز"التعليمية وجدت أنَّ أفضل حلٍّ هو أن ال 
وجتربيت أكتشف زوايا جديدة دائمـاً لشـرح املـادة،    " قليب"وعندما أكتشف احلياة يف كالمي، الكالم احلي من 

فينا نصـل  " يلاآل"أخطر شيء هو اإلنسان اآليل الكامن فينا، عندما نذهب وراء . والكتشاف ما هو حي يف البقية
إنَّ اإلنسان الـذي  : قال آينشتاين مرة. إىل ما هو حي وعميق وأصيل يف غرينا، ويف كلِّ ما ندرسه ونلمسه ونعيشه

ونكتبـه علـى   " نقولـه "ليس فقط، ما " التعليم"أقصد بأنَّ . فقد املقدرة على االندهاش يكون مبثابة إنسيان ميت
  !"الذي ال يستطيع أن يشعر باحلياة يف معلِّميه ال يتعلَّم منهم إالّ املوت والطالب. ، إنه فن حياة"اللوح"

  
  الرشاقة الذهنية
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  ...سرية بدء : االستدارة األوىل
  عن احملاضرات وقوانني الشعر العريب

  
  هلل البداية: جامعة بريزيت 2.1
يف بداية ذلك ..  -رمحه اهللا  -، تلك رغبة والدي ، إنها جامعة بريزيت إذاً، والتحاقي بدائرة الكيمياء1991العام 

العام الدراسي أعلنت دائرة اللغة العربية عن مسابقة شعرية، فتقدمت هلا ومعي عدد من األصدقاء أذكر منهم 
وىل ألمري الكتلة اإلسالمية فخري فأعطيت اجلائزة األ ،الشاعر عاهد حلّس، الغزي الذي انقطعت أخباره الحقاً 

وبعد انتهاء املسابقة حلق يب فخري، ومل أكن أعرفه قبالً، وقال، تستحق .. نحت درعاً عن اجلائزة الثانية صباح وم
ويف اليوم ذاته أراد .. ومضى على عقد صداقة بيننا  ،كان لطيفاً حينها .. اجلائزة األوىل، وأنت حبق شاعر اجلامعة 

لقصيدة اليت فازت، ظاناً أنه يستحق اجلائزة، خصوصاً أنه عاهد حلّس والذي كان حمسوباً على اليسار، أن يقرأ ا
استدعاين األستاذ عمر مسلّم، والذي كان من ضمن اللجنة .. كان معروفاً كشاعر يف اجلامعة، وأنا قادم جديد 

حبث وفعالً سجلت يف دائرة اللغة العربية، حينها كنت أ ،اليت أشرفت على املسابقة ونصحين بدراسة األدب العريب 
  :وكلما أمسكت ا فرت وغابت فتمثّلت قول الشاعر.. عن لغة جديدة، أحلم ا وأحس بقدرا وفاعليتها 

   
  "انته فروج األصابعخعلى اجلمر   وأصبحت من ليلى الغداة كقابض "  

  
انزحت جتاه املكتبة   .الوسائل التلقينية التعليمية ،املساقات اليت كنت أدرسها كانت استكماالً ملا تعلمته يف املدرسة 

يف تلك .. وجع باللى تلك اللغة اليت حتمل ما يتقطّر يف الروح من غربة وحزن مشبوب ضاليت يف العثور ععلّي أجد 
.. إصالح جاد . األيام سجلت للمتطلب اجلامعي يف دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية وجاء نصييب يف شعبة د

وذلك اجلدل املشتعل .. اجلنس واحلضارة  ،للحضارة بعد مضاجعته املومسوأذكر طرحها لسؤال حتول أنكيدو 
، حىت ردواستمر الفصل بني شد و.. أخذت حق الطالب مبجادلتك  :الذي أخذ نصف احملاضرة، فرفعت صوا

  .. رسبتين يف املادة عقاباً على جدلٍ مل يرمحها طيلة الفصل
  

كنت أمسع  .ومل ألتقيه الربغوثي. مل أعرف وقتها د .يل الربغوثيحسني مج. فانسحبت للتسجيل ألكون يف شعبة د
هذا التوصيفات يقرعان أذنيك " .. عبقري"وآخرون بـ " جمنون"آراء بعض الطلبة واألصدقاء الذين ينعتونه بـ 

ية التجارة، وذهبت إىل غرفة الدرس يف الطابق السفلي من كلّ.. فأنا مل أعرف الرجل .. يومياً وال تلقِ باالً لذلك 
نظرت من فتحة الباب فإذا برجل غريب الزي، خلته طالعاً من عصور قدمية وردم األساطري، عدت للوراء هامساً 

هذا جمنون، لقد صدق ما مسعته إذاً، ترددت قبل الدخول، فال منجاة من حضور الدرس، شئت أم : يف سريريت
وهذا هو مدرسي، وكان علي ،خول، وجلست يف دأن أقرر، طرقت الباب مستأذناً بال أبيت، أنا يف هذا الصف

شعرت .. وأخذت باالستماع مشدوهاً بالذي أمسعه .. كان الدرس يتناول ملحمة جلجامش .. مقعد قريب 
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ا،  بنشوة ال توصف، لقد وجدت اللغة اليت تعبر عين وتشرحين وتقولين، تلك اللغة اليت كنت أمحلها وأهجس
  .. وجدا .. وجدا .. هي وجدا  ها، هيوشقيت يف العثور علي

  
وارحتت متاماً بعثوري على احلجر األساسي يف معمارية الذهن، واستمرت الدروس وكان يستمع بدقة لألسئلة اليت 

يفتح .. ال مينح جواباً وال مه األجوبة .. جيادلك وحيترم رأيك .. معلم إىل متعلّم  نيتحول أحياناً م.. ترمي عليه 
وميد لك .. حيفزك على املناقشة وأن تقول ما تريد .. أبواب األسئلة ويبقيها كذلك، ينحاز للتحول ويؤمله الثبات 

كنت أخاف من .. متوثّب الذهن وحاد النظرات، له قدرة على اهليمنة واالستيالء ... احلبل قدر استطاعتك 
كنت أتأرجح كالبندول بني االقتراب منه .. بتلعت القيعان اهليمنة، فقد كان له سطوة البحر، وإن مل تكن سباحاً ا

.. وكان ال بد يل من أحسم أمري .. وبني االبتعاد عنه خوفاً من اخلطفة واألخذ .. إلغناء روحي ورفدها باجلديد 
يف  قوالتحدي "األنا"فثمة مسؤولية تتوقف علي اآلن وال بد من املواجهة، مواجهة .. وهذا هو قراري .. إا حيايت 

وأخرياً قررت املواجهة والذهاب يف قاربه الروحي وليكن ..  كشالل نارالذي يدمهك " اآلخر"ملعرفة .. أعماقها 
فاقتربت منه واستمعت .. تعلّم منه، وإما أن تتكسر على شواطئه تفإما أن تصارع أمواج هذا العقل و.. ما يكون 

  ..حبذر وتوجس الفحني
  

يلملم مرآة املعرفة املبعثرة، ويقدم أفكاره بأسلوبية أبسط مساا النفاذ واالختراق .. الصوفية بالبوذية ميزج الفلسفة و
.. ومثّة حجارة قدمية يف أرض روحي بدأت تتقلّب .. كنت أشعر بأن كثرياً من األفكار والرؤى بدأت تتزحزح .. 

فقد كان .. يف قراءة الوجوه وحتريك كوامن حماوره وتظهر عقارب بدأت رياضة ملسح الذهن وإيقاظه، كان بارعاً 
عليك أن تستجمع كل ما .. ميتلك وسائل العبث بالروح وتقليبها، والويل كل الويل ملن ال ميتلك صالبة القلب 

، ألن من هواياته )النسر(والسيطرة جناحاه، أو مل يسم إحدى قصائده  نسر ستطيع من أدوات الدفاع ألنّ اهلجومت
  ..لغوامض والسياحة يف األعماق كشف ا

  
يفتح .. يرغب يف االختالف ويرغب عن املشاة .. ، معلماً استثنائياً، يهجر املألوف وينأى عن العادي حبقكان و

بسيطاً ومتواضعاً يف .. الذهن على مرجعيات معرفية لإلفادة وسرب األغوار واإلمعان يف الفهم واستجالء األمور 
مل يكن أسري مكتب ومولعاً مبا هو منطي ورمسي، .. من عينيه طاقة هلا قدرة على االستحواذ سلوكه وهندامه تشع 

.. ات املعدة بكان اخلروج على األمناط، ومن هواة الصريورة، ابن النهور واجلريان، عدو القوالب اجلاهزة، واإلجا
  ..املتدفق والتحول كان 

  
.. نلتف حوله معشر الطلبة ألننا وجدنا فيه روحاً متفوقة فصادقنا .. ة كان يرتاد كافترييا اجلامعة كواحد من الطلب

حينها أدركت كطالب عما هو حقيقي وفاعل وخمتلف أننا جيب أن نفيد .. ومنحنا وقتاً وجهداً وما ضن فأحببناه 
فهو املوجود ليعطي ويهب .. وأن هذا العقل الفعال ال بد من االنتباه إليه ملنح عطاياه .. من هذه الطاقة اليت لدينا 

أتقنت فن الصمت، ألن فيما يقوله ختط .. مل أترك حلظة لالنفراد به واالستماع آلرائه وحتليالته إال وانتهزا .. 
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ستمع وأدون بعض اجلمل والتعابري أ..  الزيفوألن رنني كلماته يفضح اخلواء ويهدد .. للواقع وحفر يف األعماق 
م أستدرجه ملواضيع كنت أحبث هلا عن تفاسري لما يدونه، وبثعلبة طالب الع يبعه وتقركنت يف حالة من تت.. 

ويقترح علي ما يساعدين على .. فأشعر بأنه يعرفين متاماً ويشرع يف تفكيك ما أطرحه عليه وما يؤرقين .. وحلول 
اكها ومضى تاركاً لنا لذة احلرية ها وهز شبلالروح ومستها السكينة قلق توكلّما هدأ. اهلدوء والثبات والتماسك 

  ..وشهوة البحث 
  

ويوجهنا إىل غري مرجع وكتاب وبعد قراءا ومتابعتها نتناقش فيها .. ولطاملا أشار علينا أن يكون دليلنا هو املكتبة 
وحىت ال تذهب هذه النقاشات أدراج ا لرياح فكرت يف أن خنصص عدداً من اللقاءات .. ويديل كل منها بدلوه 

 الربغوثيلتقي خالهلا بالدكتور حسني على أن تقتصر هذه اللقاءات على عدد حمدد من املريدين وممن يرون يف ن
طرحت الفكرة على صديقي أكرم مسلم ومجال أبو الرب ومحودة .. طاقة إبداعية مهووسة باخللق والتقصي 

وافق اجلميع، . اللغة العربيةدائرة  الربغوثي وصادق اخلضور وفوزي العملة وطه الرمياوي وآخرين وأخريات يف
  .. فدهش لطلبنا وبدأت الفكرة تأخذ مسار التنفيذ .. مبا نويناه  الربغوثيأبلغنا 

  
أنا وأكرم مسلّم .. نادي اللغة العربية كانت تشرف عليها الكتلة اإلسالمية .. ومن هنا بدأت ساحة االشتباك 

فكنا ننظر للصعلكة باعتبارها .. لرغبة يف تطبيق األفكار القدمية ، إا ا)نادي الصعاليك(وآخرين أسسنا حينها 
واجدين يف ظاهرة الصعلكة ما يستحق التقدير واإلشادة، كيف ال .. خمترباً للرجولة والشدة وفلوذة القلب والروح 

فكان يغمز مبا .. هجناه نادي اللغة العربية مل يرق له ما انت.. وهم اول من تبنى املسلكية الثورية والكفاح املسلح 
ورغم .. نقوم به، ويرمينا باخلروج وعدم االنضباط ويعكّر األجواء من حولنا للحؤول دون تطبيق أهدافنا ورؤانا 

ذلك فقد استطعنا أن نثبت حضوراً على صعيد دائرة اللغة العربية وحضوراً يف اجلامعة ومشاركة فاعلة يف كافة 
  ..امعة األنشطة واللقاءات على صعيد اجل

  
  !ودائرة اللغة العربية" أغربة العرب" 2.2

جتنباً لطول  -فوافقت على مضض .. حسني الربغوثي . عرضنا على رئاسة الدائرة نيتنا بعقد لقاءات خاصة مع د
ت اليت ألسنتنا وإرباكاتنا املتكررة يف حني مل يلق اقتراحنا هوى يف نفس أعضاء نادي الدائرة الذين قاموا برتع الالفتا

  ..علقناها على مداخل الكليات واليت نعلن فيها عن موعد احملاضرات حول قوانني الشعر العريب 
  

جباهزية  فأبلغتنامل تثننا هذه الفعلة وهذا التخريب عن مواصلة الفكرة واجتراحها، ذهبت إىل عمادة شؤون الطلبة 
كانت .. أجنحنا اللقاء األول من هذه اللقاءات  وهكذا.. إحدى غرف التدريس وخلوها من الطلبة إلجناح نشاطنا 

هذه احملاضرات تتميز باجلدية والرغبة يف معرفة ما هو جديد ويثري اجلدل ويؤسس ملعرفة خمتلفة ويفتح طرقاً جديدة 
للها من عصف آراء وجدل ومتارين ذهنية أقوم بتصوير ختبعد االنتهاء من احملاضرة وما .. يف الوعي والتفكري 
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اضر املكتوبة وأوزعها على حلقة الدرس، إلعادة قراءا وحتليلها والتجريب عليها وطرح ما استغلق علينا على احمل
  .للتوضيح واإلبانة  الربغوثي

  
وشاع يف اجلامعة نبأ هذه احملاضرات، وتواترت األسئلة حوهلا، عم تتحدث ؟ من حيضر هذه اللقاءات؟ من ينظمها؟ 

أثار حضورها .. ن جتذم حوارات صاحبنا وممن حضر اللقاءات أمرية الكتلة اإلسالمية فانضم إلينا عدد جديد مم
قلق أعضاء النادي والكتلة اإلسالمية ومل تثنها االنتقادات اليت رشقت ا عن مواصلة االستماع للدكتور حسني 

إن قدرة معلمنا .. عنه  ، بكل ما محلته تلك اللقاءات من حرية نقاش وسخونة حوار وتفكيك للمسكوت)معلمنا(
وغريها من زميالت الدراسة على االستماع ملعلم  )األمرية(على اإلقناع وثقته بنفسه وما يطرحه حفّزت تلك 

  .إشكالوي يثري اجلدل واخلالف وختتلف حوله ومعه اآلراء
  

قة تناوهلا لإلرث كل حماضرة من احملاضرات كانت تتناول موضوعاً جديداً، وما يشدنا يف تلك احملاضرات طري
فقام بتوضيح .. الشعري، والنظرة اجلديدة اليت تشاطئ الفلسفة لفهم النص الشعري واستجالء إشكاالته وكوامنه 

قصيدة (وذجني لالستدالل على ما قدمه واستخدم من.. البنية الرباعية واملقطع  املستطيل يف تناوله هلندسة القصيدة 
، مث تناول هندسة املكان )الوقائع اخلنومية للشاعر املصري حممد عفيفي مطر(دة ، وقصي..) عجب أمرنا ومرورنا 

ملاذا تركت احلصان (واستمرت لقاءاتنا، الرسم والشعر، قراء يف .. عرب منوذجي سعيد يوسف وعفيفي مطر 
ب واحملاولة واملقارنة سامهت هذه احملاضرات يف تدريبنا ذهنياً على التجري اخل،.) ..أرى ما أريد(، قراءة يف )وحيداً

  . واللعب اللغوي
  

واليت كانت تشكّل هاجساً عند معلمنا، ما دعاه إلعادة .. كما أسست لرؤيا جديدة يف فهم قوانني الشعر العريب 
وتلك الرياضيات املقدسة وبنية الشعر العربية .. النظر يف املوروث الكتايب العريب، وأصول اإليقاع وحبور الشعر 

قصص (، واليت نشرت قبل رحيله حتت اسم )السادن(وخلّص رؤيته عما سبق يف روايته .. اشتقاقاا ومصادرها و
، وهي حبث يف املعتقدات اجلاهلية وهندسة املثلث واملربع واملستطيل واستخالصات تداخل هذه )عن زمن وثين

ولت علم العروض اليت تنا -برأيي -وهو من أخطر البحوث .. األشكال وعالقتها مبطالع القصائد اجلاهلية 
  .وأصوله

  
: باحثني عن لغة ما، أسئلة تبقى كذلك وفينا اإلصرار على أن نتعلم، وللدقة) أغربة العرب(وتواصلنا حاملني راية 

كيف نتعلم؟ وننقذ أنفسنا وعقولنا من ضالل طرائق التعليم امليكانيكي يف وسيلة لبناء عقول جدية، كنا دائمي 
كتب جديدة، قصيدة خمضرة، حماضرة : ا نريد، والتفتيش عن عروق الذهب يف الكتابة واملعرفةالتنقيب والبحث عم

  .خمتلفة
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كادمييا وجتاوزت سقف األ.. كرب سعياً للخلخلة، خلخلة السائد، وحتريكاً للواقع األ اتوجاءت هذه احملاضر
يه واالنزياح عنه فرض عني علينا معشر فكان التمرد عل.. السطحي والتقليدي الذي شكّل عبئاً أكثر منه فائدة 

  .الباحثني عن نقاط الضوء يف عباءة الغبش اليت زحفت بعنكبوتيتها على عقول جيلنا
  

. بعد االنتهاء من هذه احملاضرات استطعنا أن منسك بطرف اخليط وأن نضع أقدامنا على عتبة التجريب واحملاولة
  .ة واألسلوب لنصل إىل الرشاقة الذهنية ومرونة التفكري وهذا ما هدف إليه أستاذنا أن يعلّمنا الكيفي

  
وبقدر ما كان أستاذنا جدياً يف جدله وعرضه وشروحه بقدر ما كان هازالً يف كثري من مداخالته، وهذه عالمة 
مائزة يف طريقة تدريسه، فكم كان يضحك حىت تدمع عيناه، فنضحك كذلك، وأذكر مرة أن طالباً متديناً ناكفه 

وضوع االستنساخ، حيث خلص الطالب إىل أن االستنساخ حرام، وفشل أستاذنا يف إقناعه بضرورة مقاربة يف م
لتبقى :  التطور واالنتباه لعجلة التاريخ اليت تتخطى عقولنا وقلوبنا وتفعل فعلها، حىت وصل األمر بأستاذنا للقول

وضحك اجلميع جراء هذه النكتة . بشيكلعلى رؤيتك حىت يتم االستنساخ للبشر ويصبح كل عشرة من أمثالك 
ورغم ذلك مل يكن أستاذاً متحيزاً لفكرة، متشيعاً ملذهب لقد كان حراً متاماً ومينح نفسه فرصة .. ثقيلة العيار 

صغرت آراؤهم وخف وزا يدافع عن رأيه بعناد ومثابرة ويفيد من حماوريه مهما .. االستماع للرأي اآلخر
  .وتأثريها

  
ت اليت مل تتجاوز أصابع اليدين استطاعت أن متنحنا قدرة على مقاربة مواضيعنا من زاوية نظر خمتلفة، احملاضرا

أصبحنا ننتبه لضرورة جتديد لغتنا وإسنادها إىل إرث معريف يضرب جذوره يف احلضارة العربية اإلسالمية، ال بد  من 
وبدأنا نتمكّن من أدواتنا يف حتليل النصوص . وأصيلوعي وإعادة استقراء هلذه املرجعيات لإلتيان مبا هو خمتلف 

إيقاعات احلروف .. الشعرية واإلبداعية، القفالت والوصالت الشعرية، قوة الفكر، الصورة الشعرية وتشابكها 
ضرورة .. مزج البحر الكالسيكي مبا خيرجه عن قدامته كما هو عند حممد عفيفي مطر .. والصورة اإليقاعية 

الشعر، حيث كان يرى بأن الشعر الفلسطيين مصاب بعمى ألوان، ولطاملا أشار بأنه يقرأ للعديد  حضور اللون يف
من الشعراء وال جيد لوناً يف نصوصهم، فلفت أنظار جيلنا إىل ضرورة ذلك، هذه التأثريات كانت تأخذ طريقها إىل 

  .أوراقنا الصفية
  

وما ما أثار حفيظة عدد من أساتذتنا يف دائرة اللغة . التأثريكانت حممولة على هذا  اختبارات الدراسةوإجابتنا يف 
  !!؟ العربية، فقرعونا وأنبونا بأنه مت ختريب عقولنا وأننا يف طريقنا إىل جنون ما، وضالل مبني

  
وقعت يف حب ورقة بيضاء من غري سوء، لذة للناظرين، وأخذت بتبيان عالقيت ذا الفراغ  اختباروأذكر أنين ذات 

وجاء .. ونظريت لسطح الورقة كمكان يعاد هندسته وتصميمه .. ف أقوم بتشكيله عندما أمرر قلمي عليه وكي
انظروا .. يف الكتابة  "أشطح"تعليق أستاذي أنين الوحيد من زمالئي الذي أكتب ذه الطريقة وهذه اللغة ولكنين 
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عاد أستاذي لقاعة .. بعد فترة قصرية ..  فضحكت.. لقد مدح بعني وقدح باألخرى، رماين بوردة وقذفين حبجر 
الورقة غياب وفيه ! ال بد أن تكون عالقتكم مع ورقة الكتابة خمتلفة.. الدرس وإذا به ميطرنا مبواعظه الصفية احلديثة

فلكزت صديقي محودة الربغوثي بأنين قلت ذلك .. ذهلت مما مسعت .. واستمر بتفكيك البياض .. قوة احلضور 
لقد قال مراد ذلك قبل أيام فلم تعره اهتماماً وامتته بالشطح والذهاب : مين، فإذا بالربغوثي يقولآنفاً وسخر 

  ).مبا مل تستطعه األوائل جاء(بعيداً، فالتف على التعقيب وكأنه 
  

 كنت قد هضمت احملاضرات وأعقبتها حبوارات دوختين مع معلمي، وها هي تفعل فعلها وحترك ما مجد من أذهان 
شجعين ذلك على أمهية النقد وإحراج مدرسي معرفياً ما أمكنين .. وما ثبت من آراء وتزحزح تقليدية األكايدمييا

وأذكر إشكالية .. ، ويبدأ احلوار وأشبعها حبثاً.. سنناقشها صفياً  أرتاد املكتبة وأحضر جبنون للمواضيع اليت.. ذلك 
يف احلب (مثة ما يسمى باحلب العذري، وارتكزت حينها على كتاب تناويل ملوضوعة احلب العذري، نافياً أن يكون 

إنه : وما إن تفوهت بذلك حىت طلبت مدرسيت من الطلبة السكوت قائلة.. لصادق جالل العظم ) واحلب العذري
از كنت راغباً يف استفز.. وبدأ احلوار حىت انتهى الدرس واملعركة الكالمية يعلو أوارها .. يقول كالماً خطرياً 

املعلمة لتقوم بتحضري ما هو جديد لنا، وأن تنتبه لوجود عقول يف الصف مل ترض بالقليل، ولديها رغبة يف املعرفة، 
  .. دفعنا بأساليب التدريب ملناطق أبعد غوراً وأخصب تربة وأكثر عطاًء .. ومعرفة جديدة، معرفة حتول وحتيل إىل 

  
فثمة الكثريون .. هذه احلياة وال يغير فيها شيئاً ال يستحق ذكر امسه  وكنت آخذ برأي أستاذي بأن الذي مير على

ولكننا ال نرى سوى أمساء قليلة بقيت وحفظت أمساءها على جدارية الزمن .. مروا، والشعراء ميألون بطون املتون 
  .وها هم حضور بيننا أكثر من كثريين جيايلوننا .. 
  

وجدااليت يف تغيري األشياء ومواجهتها، وكنت على استعداد لدفع ضريبة  من هنا كان ال بد يل من توظيف قراءيت
واحدة من اجلمل اليت كانت تسمع من ) .. ألنك أنت الوحيد الذي سيسددها.. تأكد من فاتورة احلساب .. (

  ..معلمي 
  

  ..نستمع ومل: حقدم النصائ 2.3
يقرأ لنا ما يكتب ، يتحدث يف .. نستمع إىل معلمنا  ورحنا نزور معلمنا يف سكنه يف رام اهللا، ساعات طوال وحنن

أمور عدة، يعلن حزنه على العقول اليت تأيت من املدارس مدمرة، ال تعرف، ومل تؤسس على ما جيعلها عقوالً ال 
اخل، وحيفزنا بضرورة أن خنتلف عن هذه العقول وأن ال نسلم عقولنا .. حتاور، تبحث عن اإلجابات، معلبة فقرية 

د، وال نتبع أحداً، بل نتبع خياراتنا ونتحمل مسؤولية قراراتنا، وأن ال نتبعه، وكلما ابتعدنا عنه وانتمينا ألنفسنا ألح
والتلميذ اجليد هو من ال يتبع معلميه، يتجاوزهم، ويأخذ منهم ما يساعده على أن .. كلما شعر بأنه معلم جيد 

توطنته، وعندما خيرج آخر شبح تكون الروح قد وصلت إىل يكون هو، ويطرد من بئر روحه كل األشباح اليت اس
  .جوهرها وصفائها ونقائها 
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كان يقول بأننا يف مشوارنا القرائي وجتربتنا احلياتية منر بأمساء ونتعرف إىل ذوات تترك آثارها فينا وتتوغل عميقاً يف 

ليت حتلّ فينا تتطلب قوة روحية وصالبة قلب مقاومة هذه األرواح ا.. ذواتنا، تشكّلنا تعيد تصميمنا وفق تصوراا 
وال بد من تدريب القلب والرؤية .. واملبدع احلقيقي هو طارد لألرواح بامتياز .. خشية الوقوع يف هوة كل روح 

  ..ألنه أنفذ وأبلغ وأصدق وهو ميزات األشياء فهو هدهد اجلسد والدليل .. بعينه 
  

والشعر احلقيقي هو الذي .. وكان يصر على أمهية احللم .. ونتأمل اآلخرين  يدعونا دائماً لتأمل أنفسنا، سلوكنا،
يطفو على سطح املاء احللمي، واإليغال يف طبقات احللم واإلمساك ا، هو االقتراب من بؤرة التوهج الشعري، 

وناا، كان يقول ومسكوتاا، بواطنها ومكن" األنا"فالشعر احلقيقي الزاخر بالصور الشعرية، والفياض مبهجوس 
وسر مهنته مفتاح .. فليس سهالً أن ننتزع منه أدوات شغله .. ذلك كله كأنه يكشف عن سر من أسراره الكتابية 

وإذا استطعت أن تكتب حلمك كما .. وأذكر أنه عندما أشار علي باإلنصات وإعادة تأمل حلمي وكتابته .. رؤاه 
  .. حصل فأنت ستكتب نصاً مجيالً ورائعاً 

  
وكأنه راضٍ عن منحي هذا السر، مشرياً بأنه ال .. إن نص ما قالته الغجرية هو نص حلمي، وضحك : قال، وتابع 

مينح خفاياه ألحد، ولكن عن طيب خاطر قال يل ما قال، حباً يف وضعي على جوهر الرؤيا، وتنبيهاً يل على عواملي 
ماسكة، متداخلة ومنشبكة األقمار بالسماء، والروح باجلسد، لغة احللم تكثيفية، صلبة ومت.. الداخلية وجوانييت 

جماميع ومجاعات حتضر يف .. يعلو املخيال عربها ويتسامق، يتجاوز ويكف عن التدفق، هو جار املكان ولصيقه 
وعلى شجر اخليال تنعقد الصور الشعرية .. تتكاثر وتتشعب، إنه عامل بأكمله، بشره وحجره " األنا.. "الذات 

رمبا تأيت صعوبة بعض النصوص، إذاً، واستغالقها ألا تنبع من كهف .. ة يف الال وضوح والغموض أحياناً ذاهب
 هل تصلُ اللب هناك النار لطري، ويزيدك عمق الكشف ( احللم، والوصول إىل جوهر احللم هو الغوص يف اللب

  ) .مظفر النواب -وضوحاً، فالكشف طريق عدمي 
  

.. قيعان والوصول إىل الروح وأعماقها وأغوارها ، حيث طراوة اللب وشبوب الكشف ليس سهالً مالمسة ال
ال عدم هناك وال ( إنه عدم .. الوصول ال مينح حالً، الكشف يف أعمق جتلياته وجالئه ينفتح على الغموض، العماء 

  ) .مسناً شبق إىل التكوين.. حياة 
  

.. والصرخة يف شقوق املكان .. رب ترفرف على ماء الغمر هل التكوين أول املساحات يف احللم، حيث روح ال
  .. حتويل العدم واهلباء إىل حياة .. هي حتويل احللم إىل واقع 

حلمت مرة بأنين حديقة زهور، ممرات ورد مقصوص يف شكل مستطيالت، رائحة " : "مرايا سائلة"أو مل يقل يف 
جول فيها ورد مقصوص وبوابة حديد وميكنك أن تت شذى، باب حديد، مل ال توجد قصيدة كهذه، فيها ممرات

  )13ص" .(كهذه احلديقة بالضبط
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هل النص الصويف إحبار يف ماء احللم؟ هل العبقرية واستوالد الوجه اآلخر للغة يكون حبلمنة األشياء، تكوننا أو 

وأشار إىل .. انظروا : مرق قال معلمي وحنن منشي يف طريق اجلامعة وكان حيدثنا عن مصادر الكتابة .. نكوا 
إذا أردت أن تكتب عن السروة جيب أن تكون سروة، أن تصريها، إذا مل تتحول : قال. سروات أمام جملس الطلبة

: وتصبح أنت هي ، مل تكتبها ولو كتبتها فسوف يكون كالماً قشرياً فائضاً ال طائل منه ورائه، سطح ، ثرثرة 
فتقمص األشياء كي تتقمص األشياء وحدتك (عر الفذّ هو الذي يتقمص ، الشا)السطح يثرثر أما العمق فيستمع(

عمليات .. أن تكون شجرة يعين إحساسك بانساغها وجذوة اليخضور ) .. مديح الظل العايل/ درويش.. احلراما 
هذا .. اهنا تتحول من مراقب إىل عارف وابن للتجربة وسائح فضاءا.. البناء واهلدم، قوة النماء ودفق احلياة 

املراقبة صنو .. يقودنا إىل التركيز وحدة التأمل، وينفذ الشعر إىل حقيقته وطاقته ويفعل فعله ويترك نثاره وتأثريه 
برودة وموت ، رخام وجفاء، التقمص لذة الكشف ومالمسة اجلذور، فيوضات احلياة خمبوءة يف اخلضرة .. احلياد 

  .ارتعش التراب الطاقة قد اندلعت على الروح واجلسد، ف.. 
  

حندد ما نريده ونبوحه أو أن تقولنا، عرب هذا اجلدل حتقق اللغة .. يدعونا ألن نقول األشياء ال أن ندور حوهلا 
هنا ثرثرة، الفكرة ضعيفة، ال .. مل يكن جماالً فيما يتعلق برأيه يف النصوص اليت نكتبها .. غائيتها وتبتعد عن اللغو 

أين اللون، كانت آراؤه النقدية ختيفنا، توجسنا، وتربكين أحياناً، ولكنها .. ية يوجد جديد يف الصورة الشعر
  .. حرضتنا على القراءة بعمق والتجريب الفاعل وفن االستماع 

  
يف إحدى حوارايت معه أخربته بنييت يف إصدار جمموعيت األوىل، أفدت من احملاضرات، وبدأت أعي أدوايت الكتابية، 

م أستمع، دفعت له بتجربيت اجلديدة ليقدمها، كانت على ما أعتقد باكورة جيل التسعينيات يف نصحين بالتريث فل
كانت اموعة انقالباً على ..الشعرية الفلسطينية وجتاورت مع إصدار مشترك لعبد الرحيم الشيخ وأشرف الزغل 

ور األمت يف تقومي التجربة ليصلّب العود جتربيت السابقة، واحنيازي لعمود الشعر والنسق الكالسيكي، كان للمعلم الد
 .1998الذي صدر عن وزارة الثقافة الفلسطينية العام " رغبوت"وليعود الدوزان الشعري يف .. 
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  االستدارة الثانية:الفصل الثالث
  يـي والوحـوارية الوعـح 

  إرادة األسطرة والتكنيك الكتايب

  

  

  األسطرة: كالم البدايات 3.1
  الشاعر والنيب بني 3.2
  بني رواية السادن وقصص عن زمن وثين: حبور الشعر 3.3
  قصص عن زمن وثين 3.4
  السادن 3.5
   الناقة كفن معماري 3.6
  مأزق اخلليل وخمرج خروجي 3.7

  
، وهن آهلات، يرتبطن )Muse(ومجع ) Muses(ونسب اإلهلام، أيضاً، يف الغناء واملوسيقى وامللحمة إىل "

، شيطان "الدوندي"العربية، وأما يف إسبانيا فهناك ) موسيقى(و) Music(ومن هنا جاء اسم  بعبادة القمر،
، وساهم يف هذا الفصل "الشاعر"عند العرب عن مفهوم " النيب"على كل حال، انفصل بالتدريج مفهوم ). إهلامي(

أي (وإم  ). الصاحلون(م ، على حني أن األنبياء يتبعه)الشعراء يتبعهم الغاوون(القرآن الكرمي نفسه حيث 
كما " (اجلنون"وارتبط مفهوم الشاعر بِـ". واد عبقر"يهيمون، ورمبا أن هذا التعبري إمياء بـ " واد"يف كل ) الشعراء

، من قوة خارجية تتلبس الشخص، وما جاء من أنّ "جين"واجلنون مشتق كما يبدو من ) جند يف جمنون ليلى مثالً
، فمن الواضح أن جمنون ليلى مل يكن جمرد جمنون عادي، بل "اهليام. "واد يوحي باجلنونيهيمون يف كل ) الشعراء(

كما نفهمه حالياً فمن املمكن أنه " الشعور"وجيب أن نفهم ". الشعور"، وكذلك ارتبط الشاعر بِـ"هائماً"كان 
اخل، آهلة وآهلات .. واإلشاعة واحللم  كان يعين ارتباطاً غيبياً ما، عند اإلغريق القدماء، مثالً الرغبة واحلسد والغضب

" العقل"وهذه اجلذور وأمثاهلا، كان تعين يف الوعي العريب متايزاً وانقالباً حاداً بني . وليست مشاعر حمضة
  ."الوحي"و
  

  املقالة الثالثة-قوانني الشعر العريب
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  حوارية الوعي والوحي: االستدارة الثانية
  ايبإرادة األسطرة والتكنيك الكت

  
  األسطرة: كالم البدايات 3.1

واحدة من " إرادة األسطرة"فكانت .. كمريدين كنا نرغب أن منسك مبفاتيح اخللق الكتايب واجلنون احلربي 
. اإلشارات النافذة اليت أضاءت لنا مساحة الكتابة والتجريب الشعري، وهو ما أفادين يف جتربيت الشعرية حتديداً

بني مفهوم " الفصل"ما يهمنا فيما خيص إرادة األسطرة، هو : "ي، صادماً بامتياز قولهوكم كان انقالباً يف وعي
، بل شيء آخر يتجاوزها وكذلك تتضمن هذه الرؤيا "األنا"اإلبداع ليس هو " مصدر. "ومفهوم اإلبداع" األنا"

  1.املشهورة يف التراث العريب" السليقة"و" الصنعة"الفصل بني 
  

ويف مرحلة اإلهلام تقرأ ما هو مكتوب يف هذا الشريط، فالنحات تنحته قوة " : "حجر الورد"وهو ما أكّده يف 
  2".أخرى، واملغني ناي يف يد غامضة تعزف عليه، والوعي قلم يف يد قوى أعلى تستخدمه لكتابة مذكّراا

  
هذا ضروري لقلب املفهوم .. أداة وواسطة ميلى عليها من علٍ ، من وراء ما تكتبه وتسجنه على الورق " األنا"فـ

دون معرفة ذلك تبقى عملية الكتابة مشوشة وتفقد  .بفعل اإلبداع مهي اليت تكتب وهي من تقو" األنا"السائد أن 
الشاعر واسطة " :يضيف" مرايا سائلة"يف  وهاهو ال تعي ما حيدث أثناء وخالل عملية اخللق اإلبداعي.. بوصلتها 

   3".ةروحية، ناي يف يد قوى جمهول
  

االجتاه العقلي ومثاله أبو العالء : بني اجتاهني )الثابت واملتحول(ويورد الربغوثي تفرقة سبق وأشار إليها أدونيس يف 
" الذوق"، ومثاله قيس بن امللوح، مث االجتاه الصويف العرفاين الذي يعتمد )جنون ما(املعري، واجتاه قليب ينتهي بِـ 

  .ح صويف، ال يصح عليه نقلٌ وال عقل كاحلالج وابن عريب ، أي شط"العقل"كمرحلة أعلى من 
  
طح ربتما يقترب من هنا الش.. اجتاه سليقة، فطرة يف اإلبداع العريب، عكس املعري وأيب متام، مثالً " ألف ليلة وليلة"

، "اجلنة"و" اجلن"يبدو يل مشتقة من  فكلمة جنون ما"صفة نطلقها على من ال نفهمهم، " وناجلن"ما و" جنون"من 
مشتقة، حسب اعتقادي من اسم اإلله القمري القدمي عند " أبله"ما يربطهما مباشرة بالعبقرية، متاماً كما أن كلمة 

) Lunatic(، وهذا يقابل يف االجنليزية كلمة "أهبل"، مبعىن بالهة أو "هبلْ: "، ومل نزل نقول "هبل"العرب، أي 

                                                        
 . 1عن قوانني الشعر العريب، املقالة الرابعة، ص: الربغوثي، حسني 1
 . )2011( ، )51(ر الفلسطيين، ص ، بيت الشع1ط حجر الورد:  الربغوثي، حسني 2
 .)2000(، )14(ص  ،، احتاد الكتاب الفلسطينيني، القدس1ط مرايا سائلة: الربغوثي، حسني 3
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أن مثة ما هو خفي وغييب، قمري، رمبا وراء طاقة اإلهلام اليت ب على ، نالحظ بوضوح 1"أي القمر) Luna(من 
  ".الذات املبدعة"
  

من هنا، يف الشعر العريب، : "يعود الربغوثي إلضاءة املساحة ذاا واحلفر يف طبقاا  )الصورة الشعرية(يف مقالته 
فيه، أي يلزم التعامل مع القصيدة  ، عن النمط البدائي، الذي مل يزل قائماً"األسطورة"ميكن الكالم عن 

" الكهانة"، إن من البيان لسحرا، و"الشعر"و" السحر"ما يهمنا هو أن العرب ربطوا بني . من الوعي" طبقات"كـ
  ". النبوءة"و
  

وبكلمات أخرى، مل يكن الدين بعد، قد متيز متيزاً حاداً عن الشعر، فكانوا يرون أنه قوة سحرية ما، ولذلك جند 
كان " الشاعر"ومفهوم " النيب"بني مفهوم " الفصل"يتم  يولذلك لك". الشعراء يتبعهم الغاوون"آن الكرمي القر

نسبة إىل وادي عبقر يف اجلزيرة العربية، حيث كان يعتقد أن كائنات غيبية ما تسكن " إن الشاعر عبقري: "يقول
يبدو يل أن " .. اإلهلام"أخرى تتجلّى يف مفهوم هناك، وهي تتلبس الشاعر ومتلي عليه شعره فيصري عبقرياً، نظرة 

، وإن كان هذا )آهلة/ إله (، العربية )وهيمإل(، واليت تكمن يف جذر )إله(الكنعانية " إيل"ر الكلمة هذه هو دمص
  . ة/الشاعر) آهلة(يشري إىل أصل إهلي ) اإلهلام الشعري(صحيحاً فإن 

  
" شيطان"عند اإلغريق القدماء للمقارنة، نسب اإلهلام لِـ ). دينيةما ذات جذور " هبة"من " (موهبة"وكذلك تعبري 

يف اإلجنليزية مبعىن عبقري، وهناك من حاول الربط بني ) genius(عبقري، وتستخدم كلمة ) genius(ما 
، هكذا ينسب سقراط يف دفاعه عن نفسه يف احملكمة الشعرية "جين"هذا وكلمة ) genius(مفهوم الـ 

  2."ما)genius(راجيديا وكوميديا وامللحمة إىل واملسرحية من ت
  

صنو العبقرية " اجلنون"من هنا  .بهِجن ما يوحي وي/ فاإلهلام إذن مصدره ما ورائي، غييب، مثة عبقر ما، شيطان
فمجنون ليلى الذي ترك كل هذا اإلرث الشعري . وليس تدمرياً فيزيائياً للذهن، أو إدانة كما يعتقد البعض

.. بل نون واهلباجل رميهتسلوكه  ستطيع فهمه وتفسريتهكذا ترمي العامة من ال .. ليس جمنوناً باعتقادنا واإلبداعي 
  .إىل آخره

  
عن نفسه أمام احملكمة، جند سقراط " دفاع سقراط"و" حوارات أفالطون"لكن يف األدب الفلسطيين اإلفريقي، "

، بل من )صنع الشاعر(، ليس بالضبط من "إهلامي"الشعر ال يعرف حقيقة ما يقوله، وذلك ألن " الشاعر"يعتقد أن 
وبالتايل فإنه ال يفهم، بالضرورة كلّ ما يقوله، عندما أدرك الصوفيون أن الشطح اللغوي ". قوة غيبية أهلمته شعره"

على  أكثر منها قبضاً على ما تعنيه، من هنا تفتح الصوفيون" إشارات"فاللغة . الصويف ال يصح عليه نقل وال عقل
                                                        

 . 1عن قوانني الشعر العريب، املقالة الرابعة، ص: الربغوثي، حسني 1
 . 2، ص)بال عنوان(عن قوانني الشعر العريب، املقالة الثالثة : الربغوثي، حسني 2
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، املفارقة إذاً راسخة يف "املعرفة املرتبة"ال بد من جتاوز : ، أو كما قال النفري)فوق العقل(، )عامل خارج اللغة(
القدرة على خلق سوء تفاهم، أو أا : أساس الرؤيا الصوفية، اللغة قادرة على التضليل، أو موهوبة هبة خاصة

   1."أضيق من الرؤيا"
  

املعرفة (مع القلب أداة تبث من خالهلا ) ابن عريب(تعامل : "ملعرفة وجوهرها األنقىهي طاقة القلب مرتكز ا
الراحل يوسف اخلطيب  الشاعر ، ويف التفاتة مبدعة أشار2، وهي مبعىن آخر، البؤرة اليت تتجلي فيها املعرفة)الذوقية
) القلب(ابلها يف اللغات سوى مفردة مفردة تفردت ا العربية عن غريها من اللغات طراً ال تق) الفؤاد(إىل أن 

هو املركز النهائي واملطلق لكل ما خيتص به اإلنسان من وعي  )الفؤاد("أن " عندهم ليصل إىل استخالص مفاده
أو جمرد إدراك حسي . وإدراك، سواء أكان ذلك وعياً وإدراكاً عقلياً، بالتجربة، واملعايشة، واحلدس، واالستنتاج

  3"وية التقليدية اخلمسعن طريق حواسه العض
  

  بني الشاعر والنيب 3.2
كسر املعرفة امليكانيكية واملرتبة وجتاوزها، وبالتايل الغيب هو منبع .. دفع اللغة وراء حدها، هو هاجس املتصوفة 

ة لعقل من جهة والوحي من جهحىت اهليام يف كل واد يرد إىل مصدر غييب، هيام ما يفصل بني ا.. اإلهلام وأساسه 
  .أخرى

  
، وهن آهلات، يرتبطن )Muse(ومجع ) Muses(ونسب اإلهلام، أيضاً، يف الغناء واملوسيقى وامللحمة إىل "

، شيطان "الدوندي"العربية، وأما يف إسبانيا فهناك ) موسيقى(و) Music(بعبادة القمر، ومن هنا جاء اسم 
هذا الفصل يف ، وساهم "الشاعر"عرب عن مفهوم عند ال" النيب"على كل حال، انفصل بالتدريج مفهوم ). إهلامي(

أي (وإم  ). الصاحلون(، على حني أن األنبياء يتبعهم )الشعراء يتبعهم الغاوون(القرآن الكرمي نفسه حيث 
كما " (اجلنون"وارتبط مفهوم الشاعر بِـ". واد عبقر"يهيمون، ورمبا أن هذا التعبري إمياء بـ " واد"يف كل ) الشعراء
، من قوة خارجية تتلبس الشخص، وما جاء من أنّ "جين"واجلنون مشتق كما يبدو من ) جمنون ليلى مثالًجند يف 

، فمن الواضح أن جمنون ليلى مل يكن جمرد جمنون عادي، بل "اهليام. "يهيمون يف كل واد يوحي باجلنون) الشعراء(
كما نفهمه حالياً فمن املمكن أنه " الشعور"وجيب أن نفهم ". الشعور"، وكذلك ارتبط الشاعر بِـ"هائماً"كان 

اخل، آهلة وآهلات .. كان يعين ارتباطاً غيبياً ما، عند اإلغريق القدماء، مثالً الرغبة واحلسد والغضب واإلشاعة واحللم 
" العقل"تعين يف الوعي العريب متايزاً وانقالباً حاداً بني  توهذه اجلذور وأمثاهلا، كان. وليست مشاعر حمضة

  4."الوحي"و

                                                        
 . 148هندسة القصيدة، مقدمة يف مفهوم املكان، ص : الربغوثي، حسني 1
 .9، ص2009، 1قاسم حممد عباس، ط: ماهية القلب، حتقيق :ابن عريب، حميي الدين 2
 .17ص، رام اهللا 2، دار فلسطني، االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني، ج1ط جمنون فلسطني، سيأيت الذي بعدي: اخلطيب، يوسف 3
 . 2، ص )بال عنوان(الثالثة قالة عن قوانني الشعر العريب، امل: الربغوثي، حسني 4
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السبب  لهو ه: وأذكر خالل احملاضرات عندما حتدث الربغوثي عن أن الشاعر يهيم يف كل واد، قاطعته بالقول

يا خيتعور يا كبري الشيصبان، أنقذين مما : ديذاته الذي حدا بعرار، مصطفى وهيب التل، أن يهبط الوديان ليالً وينا
.. ج شاعر كعرار من هذا التلبس الغييب، من حالة االخنطاف املاورائي أنا فيه، مبعىن حىت يف العصر احلديث مل ين

، هكذا اصطلح عليه، فضاء لصفاء الروح اليت تقطّر طفحها وفيضها اإلبداعي على "النفس الشعري"هكذا يبدو 
ر وتكبد ه اخلاص القتراح خصوصيته واختالفه وهنا مسؤولية الشاعِسفَوجيب أن يصل الشاعر إىل حمض ن.. الورق 

  . ااهدة للوصول إىل سياق االختالف
  

ويف ). س احلركات.ف.ن: املادة(، من املصدر نفسه "نفس"يف العربية كلمة : "هذا ما أورده الربغوثي بقوله 
، "نفسه"، أو إن شئتم "هواؤه"أو " روح الرب: " كلمة واحدة" اهلواء"و" الروح"، "سفر التكوين"العربية القدمية يف 

 - يف النفس حرف األلف، كمدة : واضحة، لغة، هذا ما انتبه له الصوفيون" تنفُّس"و" نفَس"و" نفْس"لة بني والوص
  1."إهلياً"النفس اعترب 

  
وبالتايل ال بد من اإلشارة . إيقاع روح، حمض خلق يرفرف باقتدار" إهلياً"من هنا يبدو النفس الشعري نفساً مقدساً 

 رمبا هذا ما دفع الربغوثي ألن ينصحين كتابياً يف. ن يسرب أغواره بعمق ويتبصر بصدقإىل أن الشاعر اجليد هو م
  ."رغبوت"تقدميه هلللي الشعري 

   
ال أحد بال موهبة يكون شاعراً، وال موهبة بال علم، قد يكون الواحد شاعراً بفضل وحي أو جن أو شيطان، "

تقريباً ذه الكلمات عبر لوكا عن جتربته !" ا هي القصيدةولكنه لن يكون شاعراً بدون أن يعرف أوالً، ويعلم م
حيث أوضح يف هذه املقدمة اقتراحاته لتكنيك كتابة الشعر، تاركاً لنا  2".والعلم هنا علم بالروح وبالتكنيك معاً

  3.التجريب وحتمل تبعاته

                                                        
 .176مقدمة يف مفهوم املكان ص  - هندسة القصيدة: الربغوثي، حسني 1
 .)1998(، )5(، وزارة الثقافة، ص 1ط رغبوت: السوداين، مراد 2
قد يكونُ الواحد شاعراً بفضلِ وحيٍ أو جن أو شـيطان،  . وال موهبةً بال علم. شاعراًال أحد بال موهبة يكونُ : للمزيد أنظر مقدمة رغبوت  3

  .تقريباً ذه الكلمات عبر لوركا عن جتربته ! ولكنه لن يكونَ شاعراً دونَ أن يعرف أوالً، ويعلم، ما هي القصيدةُ
كل جتربيت مترد ضد : "قاله حممود درويش، عندما سأَلْته ملاذا ال يكتب عن جتربتهومن قوانني الروحِ ما . والعلم هنا علم بالروح وبالتكنيك معاً

، "أستاذه يف الشعر"ومراد السوداين يعتربين !". أنا؟ أعوذُ باهللا"هل لك أتباع أو تالمذة، : ومنها قولُ خمرج سينمائي إيطايل، عندما سألوه". جتربيت
وال أقول هذا ! ، جتاوزين، لتربهن أنك تلميذٌ ناجح وأنين معلم جيد"مل أحذّرك سلفاً من أن تكون تلميذ أحد هذا يعين بأنين! أعوذ باهللا: وجوايب

  !للتربؤ، بل إلكمالِ التعليم
قاءات خارج السياق، طلبوا مين ل. ، على رأسهم مراد السوداين"املريدين"أيام كنت يف جامعة بريزيت، معلّماً للدراسات الثقافية، التقيت خنبةً من 

قلت هلم ما جممله إنّ . والتقينا. ، عن قوانني الشعر العريب"خيتارونَ طعامهم خارج الالئحة"، فعلى رأي أنسي احلاج، هناك من "خارج الالئحة"أو 
حلّلنا نصوصاً " األجنحة"لتوضيح  .، والرؤيا، والبصريات"األحرف"املوسيقى، عاملوه كموسيقى محضة بأوتار : الشعر بثالثة أجنحة على األقل
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الغيب والوحي، وال يتخلى عن العقل  فالربغوثي، كما نرى يدمج املوهبة بالعلم الجتراح الكتابة الشعرية، يتلبس

حوارية العقل والقلب اليت أشار إليها سابقاً يف التاريخ العريب واليت مجع بينها املتنيب بشاعرية فذّة . واملعرفة الذهنية
ما أمسيه بالقلب، أو ما مساه التاريخ سيفهم بشكل خاطئ، إذا : "وعن هذه احلوارية يضيف الربغوثي. وعبقرية باقية

ما مت تصوره مستقالً عن املنطق، سواء أكان منطقاً أسطورياً، أو رياضياً أو عقلياً، القلب ال ينمو وحده، هناك 
إنين : جدل قائم بني العقل والقلب، والقلب أيضاً ينضج ويتطور مثله مثل العقل، لذلك ميكن أن أقول شخصياً

إذا كانت توجد مشاعر كاحلسد : طر ببايل أسئلة من نوعأنتقد القلب بالعقل، فمثالً عندما كنت مراهقاً كانت خت
، وليست هي الشكل الوحيد للمشاعر. ) .قروية(واحلقد، قد تكون هذه املشاعر بدائية أكثر من الالزم، أو مشاعر 

  ). كما يوجد ختلف قلب، هناك متخلفون عاطفياً أيضاً(، هناك مجلة ذا املعىن "الضوء األزرق"يف النص اجلديد 
  

، عقلي ضخم، لكنه )موسم اهلجرة إىل الشمال(إن مصطفى سعيد يف . وهذا يعين العمل الدائم على تطوير القلب
أنا ضد أن يوضع العقل يف قفص االام . وهذه اللعبة بني العقل والقلب ضرورية يف أية رؤية. من ختلّف قلب

نيتشة ). راجع األصل(إىل مستوى األلوهة أو النبوة  باعتباره ال يعين شيئاً، وضد أن يرفع القلب دون أية شروط
  1".إن العقل جيب أن يكون مبثابة أحشاء القلب: "يقول

  
هكذا تتخلّق الرؤيا  2.ومقياساً، فالشاعر نساج، ونقّاشقدمياً انشغل النقّاد العرب بصناعة الشعر وجعلوا له معياراً 

". األنا املبدعة"القلب والعقل يف انشباق جواين وعصف يغلي يف  وهذه احلوارية بنيلدى الشاعر عرب هذا االندغام 

                                                                                                                                                              
وحلّلنا، مع . ، وحممد عفيفي مطر، وسعدي يوسف)الشعر كنحت(، وعبد املعطي حجازي )اإليقاع كمنمنمات(للشاعر املصري حسن طلب 

  .وأخرياً حللت هلم وهلن شيئاً من جتربيت. لوحات فعلية، الشعر كرسم، كفن تشكيلي
قاعات حسن طلب، وباللغة اليت تفوح منها رائحة تراث سحيق ممزوجة برؤيا فلسفية وثورية حديثة عند حممد عفيفي مراد السوداين بدا مفتوناً بإي

يرى "، "منفرد"روح الشاعر قلم تستخدمه قوى أعلى لكتابة مذكراا، الشاعر ! كن أنت، وكوين أنت. وهذان، أساساً، حاضران يف شعره. مطر
تكونوا قطيعاً، ال تكونوين، وال تكونوا غريكم، فليكن كلّ هو هو، وعندما ننضج نتعلّم أن ال نكونَ شـيئاً، أن ال  ، ال "الوحشة األنس األنيس

شقي مراد السوداين يف فهم الفكر احلديث، من إدوارد سعيد إىل أدونيس وروالن بارت وما بعد احلداثة، . نكون أسرى حىت ملا نبدعه حنن أنفسنا
إنه . ، ليس ومضةَ ورد من العدم"تراكم! "، ليس انتظاراً سلبياً لرتول وحي أو هبوب اجلن"جهد"يلةَ عادةً ما تغيب عن غريه الشعر لكنه ميتلك فض

ي، يف فجرِ الكون كانت مجيع املخلوقات تسبح يف نغمٍ علو" : "ماين"على لسان النيب الفارسي " حدائق النور"أقرب ملا يورده أمني معلوف يف 
. ومراد، يف ديوانه األول هذا، يبشر باخلري". وقد أنسانا إياه سدمي اخللقِ، غري أن عوداً مدوزناً، مع روحِ فنان قادرٍ على بعث تلك النغمات األصلية

ت األصلية، كي تسـتعيد  دوزن العود جيداً حىت تصل تلك النغما: "واآلن أقول له. لقد اقترحت عليه أن ينتظر، ولكنه يطمح ألن يهب عطاياه
النغمـات  "ولد شاعر، ولكن الوالدة ليست ضمانة بالبقاء، وله شخصية مميزة، لغته، عوده، ولكن ". جبالُ روحك صياغَتها حني يغطى السدمي

  !واصل". دوزنة العود جيداً"، حني مل يكن غري روحِ الرب ترفرف فوق الغمرِ، حباجة إىل "األصلية
 !لعلّنا خبري. ليس وحيداً، هناك آخرون وأخريات، مثل غادة الشافعي هذا النفس الشاب

 . .9/5/2002زياد خداش، مالك الرمياوي، وليد الشيخ، اخلميس : حوار مع حسني الربغوثي، أجراه: احلياة اجلديدة 1
 ).11(، ص)1982(ية، ، دار الكتب العلم1العلوي، بان طباطبا، شرح وحتقيق عباس عبد الستار، عيار الشعر ط: أنظر 2
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جيب أن يكون هناك داخل القلب كنوز، باملعىن الصويف إن جاز التعبري، جيب أن تستند الرؤية : "يضيف الربغوثي
  1".إىل تنوير داخلي وليس، فقط إىل مرجعية تارخيية، ألن نتائج ذلك قادت إىل جرائم

  
حيث مجاليات الرب وإيقاعات الوعر، وسياقات االنتباه لفوران ..والذاكرة الرعوية والقمرية  وحسني ابن الريف

يصل ها هو يتأمل ليالً .. الطبيعة يف الذات الشاعرة، الذاكرة القمرية هي اليت تطغى ويمن وحتفر يف الذات بعيداً 
يقال يف : "موضحاً.. خلرائط املساحة الذهنية بتعبريه  إمنحاء املعامل.. يتبعه " إهلام"و" هيام ما"إىل فقدان اإلدراك 

احتار يف الثلج فلم يبصر فيه، يف  ، تعين)بفتح الكاف وكسر امليم(فالن " قمر"و" أقمر"قريتنا عم تلبسته حالة كهذه 
  : ثلج القمر رمبا، وقدميا قمر املتنيب فقال 

    ا علي ها ببياضها سوداُء  مسالكي  لبس الثلوجفكأن"  
، )برفع اهلاء وفتح الباء" (هبل"الذي كان إهلاً قدمياً، يف اجلاهلية، يدعى ) القمر(مشتقة من " أقمر"ويبدو يل أن .. 

فمصدر ). آهلة القمر - Luna(جاءت من ) Lunatic(ويف اإلجنليزية أبله ) بالهة) (أهبل(اشتقت " هبل"ومن 
" إله "، "إيل"بالعربية اليت اشتقت من " آهلة"أي " إيلوهيم"ة إىل البالهة إهلي أذن، أي أا ضرب من اإلهلام نسب

  2".بالكنعانية، املهم قمرت أنا
  

اإلسالمي وما قبل اجلاهلية  -وهكذا ال بد من اإليغال يف هذه املساحة املقمرة يف الذهن ويف نسق الوعي العريب 
عميمات ال بد من القبض عليها للقبض على لكشف ما حتت حجارة الروح يف امتدادها واشتدادها من ألغاز وت

هذه اإلضاءة اليت قدمها الربغوثي أحدثت انشقاقاً يف وعينا القروي والرعوي، .. مصدر اإلبداع وسره األول 
وتصدعاً عالياً وخلخلة كانت واجبة لنرى عملية اإلبداع بشكل غري ما تعودنا عليه، إا معرفة جديدة متاماً قادتنا 

  .ة والقلق الكتايب بامتياز لألسئل
  

السادن، الناقة، قصص عن زمن (وهو قلق صاحب الربغوثي طيلة أيام حياته، وهو ما قاده يف حبثه العبقري والالفت 
كيف بزغت حبور الشعر العريب من عبادة الربة القمرية البيضاء، : "، وهو انتباه يدور حول نقطة واحدة )وثين

اليت كانت تعرفها العرب، ليس هذا حبثاً فيه أحفظ شيئاً وتغيب عين أشياء، بل حدوس  عشتار، وهيئاا املختلفة
  3".وختيالت وشطحات، أيضاً، ورغم ذلك مزروعة يف التاريخ الفعلي

  
، "العامل الوثين"ارت بترا الربغوثي إىل أن أول ما فعله الربغوثي عندما أبلغ بأنه مصاب بالسرطان هو العودة إىل شأ

أي العودة إىل األسطرة، إىل املساحة القمرية يف نسق الوعي وسياحة الروح، حيث رافق ). 1999(عام وذلك ال
يف األشهر األخرية اليت قضاها حسني الربغوثي "سادن الكعبة حسني أوىل سنوات مرضه بالسرطان، وتؤكد بترا 

                                                        
 . مصدر سابق 1
 . )76(ص  )2006(رام اهللا،  -دار البريق  ،1،طتقدمي مراد السوداينو حترير الفراغ الذي رأى التفاصيل، 2
 . )23(، املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي، ص 1مراد السوداين، ط: إعداد وحتقيقالسادن، الناقة، قصص عن زمن وثين، : الربغوثي، حسني 3
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قصص : "ى إىل هذا الزمن فكتب، عاد مرة أخر)2002وبداية العام  2001أواخر العام (يصارع املرض أي يف 
بكل ما حتتويه من " الناقة كفن معماري"عن زمن وثين، وكان بذلك قد عثر على األسلوب الفين الذي مجع بني 

بسحر عامله ولغته ودفئه، مل يتنازل أبداً عن الوفاء إىل هذا العامل " السادن"نظريات وحسابات رياضية وفلك وبني 
  1".قعر ذاكرته وذاكرتنا مجيعاً الذي هو امتداد له، وميثّل

  
هذه العودة إىل األسطرة عرب هذا الثالوث الذي اجترحه الربغوثي كان حصيلة مخسة عشر عاماً من البحث واحلفر 
والتجريب واملعرفة والتفكري والترمجات فرجع إىل حقول معرفة خمتلفة من األساطري القدمية، فن العمارة اإلسالمية، 

الشعر اجلاهلي واملعلقات والصعاليك، اآلهلة الكنعانية، السحر يف مصر القدمية، الفولكلور األصول اللغوية، 
رحالته .. املعرفة الصوفية . واألساطري القدمية، تاريخ الثقافة العربية، علم الفلك والتنجيم والرياضيات العليا

يعد املربعات واملثلثات يف كل شكل اسطنبول، تأمل القباب والزخرفات،  1997ومشاهداته، فمثالً زار العام 
  .وحماضرات لطلبة جامعة بريزيت حول العالقة بني الشعر واهلندسة املعمارية . هندسي

  
أَيامها، كان معلّمي مهجوساً بالبدايات، حين إِىل أوله، حنني األرض إىل الشمس بعـد املطـر، منـذ منتصـف     

ويتوغّـل يف  . خيط يربطه بالعبقرية األوىل وجذورها الضائعة التسعينيات، ورمبا قبل ذلك كان يتأمل ليصل طرف
املعلّقات، الصعاليك، األساطري، وعبادة األصنام، وينفتح على املقدس يف ذلك الـزمن الغـامض،   : العصر اجلاهلي 

الـيت   ويقلّب احلقائق واألوهام، وحيفر يف نفق الذاكرة والنبوءات، ويصطدم بسجع الكهان واملطلسمات والروايات
  ..تلف املكان يف شبه جزيرة العرب 

  
يبدو النسق الثقايف مرآةً تشظَّت؛ حاول معلمي إِعادة نثارها إىل ما كانت عليه فربط ما انفك، وألقى الصدور على 
األعجاز، وغاص يف ركام املاضي، وحاول جتميع ما اعتقد أنه يؤسس لرؤيا جديدة وجدية يف قراءة تاريخ ما قبـل  

  ".جاهلية"م مبائة ومخسني سنة، والذي مساه القرآن الكرمي اإلسال
  

ونغرق يف حماورات وجداالت حول القرآن وعبقريتـه  .. وكنا نلتقي، غالباً يف بيته بالقرب من مكتبة بلدية رام اهللا 
لـوثنيني  حينها أشار إىل اهتمامه بالبحث وتفكيك الذهنية اجلاهلية، اإلدراك، طريقـة الـتفكري، معتقـدات ا   .. 

  .وسحرهم، حبث ينحاز للحدوس والشطحات أكثر ما ينحاز للوقائع رغم استحضارها وإثباا هنا وهناك
  

وأوضـح أَن حبثـه   .. اليت شكّلت عتبةً لعبقرية ما زالت ماثلة وحاضرة " نواة الروح"إِنه حيلم التاريخ ليقبض على 
ما التقينا يشري إىل شذرات مما يشغله، وكان سـعيداً بأنـه   وكلَّ.. وكان على أول الطريق " .. السادن"حيمل اسم 

إنّ من مير على هذه األرض وال يغير شـيئاً ، أو  : ويقول . سيحقق يف النهاية ما يستحق االهتمام، وجدير باملتابعة
  ..وكان يعين ما يقول .. يضيف شيئاً ال يستحق ذكر امسه 

                                                        
 ).18(، املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي، ص 1مراد السوداين، ط: السادن، الناقة، قصص عن زمن وثين، إعداد وحتقيق: الربغوثي، حسني 1
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  عن زمن وثين بني رواية السادن وقصص: حبور الشعر 3.3

للنشر، وال يظهر النص يف الة لسـبب أو  ) السادن(لتصدر من رام اهللا، ويدفع معلّمي بِـ) الكرمل(وعادت جملة 
آلخر، ما دفع مبعلّمي السترداده، وكأنه تلقّى ضربة ال يستحقها، كيف ال وقد أخذ هذا البحث من عرقه وجهـده  

  . ما يزيد على أربعة عشر عاماً
  

ه عرب هذا البحث استطاع لقد عوص كثرياً، ولطاملا أعلن بأنأن يضع يـده   -بقدر أو بآخر –ل معلمي على هذا الن
على مفتاح نسق كامل من الشعرية العربية، وأن فك لغز حبور الشعر ما زال هاجسه، لتقدمي اجلديـد واملختلـف   

  .وسرب غور ظلمات الوثنيني وغموض زمنهم
  

.. يف رام اهللا ) شـهداء األقصـى  (ليستقر على سرير املرض يف مستشـفى  ..  الربغوثي خنّل السرطان العدو جسد
حيث عمـل  ) .. قصص عن زمن وثين(على سريره كانت .. ونتردد على زيارته ونلتف حوله وكذلك األصدقاء 

ـ وعلى صفحات املخطوطة مالحظات ومدونات ل.. مع املسرحي فرانسوا أبو سامل ملسرحة هذا العمل ..  وثيلربغ
قصص عـن  (فأخربتين بأنّ ) .. السادن(عن " بترا"سألت  هبعد رحيل.. هذه املرة ) الكرمل(يف ) القصص(وتنشر 

وأحصل على النصـوص  . القصص، السادن، الناقة كفن معماري: تشكِّل فصالً أول من ثالثة فصول ) زمن وثين
لقد قادين حنو .. ل إيلّ أنين أقرأ معلمي ألول مرة   للبحث خييف قراءيت.. وأغرق فيهن وأتوه توهاناً مجيالً .. الثالثة 

ما يزيد على عشرين مرة قلبت أوراق البحـث،  .. جماهيل ووحشة قلب وغربة عمر، وسفر صعب يف طرق وعرة 
 متتلك الكلمات لديه طاقة فعالة يف االستقطاب، ومغناطيسه الروحي يهـيمن .. وما إن أنتهي حىت أبدأ من جديد 

  ..مثّة سحر ما فيما يقول، أو هكذا بدا يل، وإشارات عبور ونفاذ .. ويسيطر 
  

  قصص عن زمن وثين 3.4
يتقمص معلّمي شخصية تاجر مياين يف قافلة عائدة إىل مكّـة، وتعـرب القافلـة منـاطق     ) قصص عن زمن وثين(يف 

ن على حفايف وأعماق وادي عبقر، موحشة، وبراري ال مأنوسة، وأودية مظلمة حيث مالعب الشياطني وزجل اجل
وتوسوس به ظـالل شـعاب   .. هناك الشجر حيلم، واللغة أجراس من جنوم وضوء بارد، وما تستوحش الروح منه 

  .وخنل الوعر املقمر
  

دليل القافلة رجل من بين سهم يغزل الصحراء بقدميه، النوق ترغي، ومثَّة هرج ومرج، وجتار قادمون من جماهيـل  
ويظهر الفظ بن الحظ، كبري اجلن، شيطان امرئ القيس على ظهر ظليم، ويبدو شبحاً أطول .. جتزون الصحراء ير

  ..من ناقة، بظهر عارٍ تتشعب عليه طحالب من منش أخضر 
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ويلتقـي الـراوي   .. ذاهل بني اليقظة واحللم، يتأرجح كوتر ربابة جمـروح بالليـل    –الرواي  -والتاجر اليماين 
وينتقل الراوي إىل غرائبيـة  .. وضح له قصة الفظ بن الحظ هذا وهبيد، شيطان عبيد بن األبرص الذي ي" القرشي"

الطفل الذي سلَّمته كاهنة إىل سادن الكعبة، طفل ولدته نساء حيبلن بأحجار ، طفل من نسل اجلن، يكتحل باإلمثد 
  .األسود، مربع الوجه ينطق بلغة غري مفهومة

  
اوي وامرئ القيس حيث سلطة الذاكرة، الروح، يبدو امرؤ القيس فكرة هائمة يف الزمن، يف حوارية متوترة بني الر

، هذه الشبحية "حقيقة الروح"شبحية امرئ القيس تشكِّل جزءاً من .. تبحث عن كائنات من حلم ودم لتحلّ فيها 
بصوت أمري جليل، ميزج وامرؤ القيس .. اهلائمة يمن وتسيطر، حيث تظهر كهمزة وصل بني الصحراء واملستقبل 

  ..صالبة البدوي بنعومة اللغة، ترنُّ ذبذبات قلبه كأجراس قصر غمدان 
  

، )28(و) 7(، ليقـبض علـى الـرقمني    "حجر سنمار"ويذهب احلوار إىل املعلَّقة يف حماولة لتفكيكها للعثور على 
تصري النجوم حروفـاً والسـماء   .. سة وعالقة ذلك ببحور الشعر عند اخلليل بن أمحد الفراهيدي والرياضيات املقد

  .كتابة متاهية موشومة
  

  السادن 3.5
شيء ولد بال نظام، ليس قبيحـاً أو منفِّـراً أو   .. على مولد طفل عجائيب، ابن غيب، ربما ) السادن(تنفتح مقدمة 

 ه فرخ جنر بفوضى األشكال، وصوت حصان فظٍّ يتكلَّم من معدته وكأنهاً، يبشفّقوا حوله األسـاطري  ول.. مشو
هذا الطفل اخلرايف ابـن لالفـظ بـن    .. ونسجوا احلكايات، وقيل بأنه بال رأس وال عنقٍ أصالً، ووجهه يف صدره 

  "..دومة اجلندل"وقد وجد يف الطريق إىل .. الحظ 
  

ربـع الشـكل،   ويتأمل يف وجه الطفل ليجده م.. سيدة األمكنة .. الطفل حيث الكعبة " عبقوس"ويأخذ السادن 
بفكَّني فيهما قسوة، وجبني واسع، وشعر خفيف أمسر، ونسب طاقة وجهه للمربعات املقدسة، أوليسـت الكعبـة   

ـ "زلل"حتتل . مبزاجه املتقلِّب قلقله الطفل خبرافيته وغرائبية أطوره" السادن"و  مربعة؟ صـاحبة  "، العرافة املعروفة بـ
أيهم "أخاها يف الرضاعة، والذي يعرف الحقاً بِـ" الطفل"اليت تلتقي بـ" فوز"ىل ابنتها دوراً بارزاً باإلضافة إ" الناقة

  " ..بن سلمى
  

عن األقواس والزوايا واملربعات، التصريع وسجع الكهان، الذكورة واألنوثة، وغناء املناهل وجنيات املاء، وكتابـة  
الذي يهجس أكثر ما يفكِّر، وحيلم أكثر ما يرى، كيف  )السادن(ورجز الصحراء، كلِّ ذلك حيتلُّ مساحة يف ذهن 

يتأمـل  .. ، ويعـود إىل األنثـى أول األشـياء    "البتراء"ال وهو قارئ العتبات الذي يرجع إىل أوله، يف األنباط يف 
  ". أيهم"ليقبض على ما هو خارج الزمن، لفك طلسم ) الزمن الدائري" (السادن"
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وائر، والقالئد دوائر، والسمط دائري، واألعناق دائرية، واألبراج دائريـة، واألنـواء   وتسحره الدائرة، فاملعلَّقات د
.. حامل بكتابة األفالك وحجر الـروح السـري    )السادن(و" .. الزمن باإلنسان دواري"دائرية، والقافية دائرية، و

فصل "إىل " فصل السفر"من .. ة وبغمزة عني ينسج املستقبل بالكالم، ليحيا كبقية اجلاهليني طفل الذكريات الرطب
علـى كثبـان    )السادن(، وحيفر "كتاب اخلشب"إىل " .. فصل اهلندسات"و" فصل املربع عن املثلَّث"، و"األحرف

كان خائفاً من أنَّ حدوسـه  " السادن"و.. الرمل ما يتوصل إليه من حساباته وتعقيداته اليت طاملا غرق فيها وحوهلا 
كان منهكاً، بصندل جلد، وركَب مـدماة مـن   .. عرب سنواته اخلمسني سيذهب قبض ريح  وختيالته وما يلحظه

: الوقوع املستمر، وشعور بدنو األجل، وضع خده على زهرة يف عرق حجر، وحدق يف النجوم ومهس يف صـمت  
وشعر بـأنَّ  .. حاً ، ولسبب ما تأمل بيت منل يف الطريق، فحن إىل بيت، وجثا بال حول وبكى فر"بوركت الرحلة"

، حيـث  "كـوبر "ذاته، حسني الربغوثي أمام بيته يف  )السادن(إِنه .. رغم شعوره شاشتها .. احلياة تستحق احلياة
.. ابنـه  " آثر"إالّ " أيهم بن سلمى"إالّ زوجه، و" صاحبة الناقة"وما .. يف أيامه األخرية .. النحل والنمل واألزهار 
، "القرشي والـزوزين "بفصل ) السادن(وخيتتم ..وخطواته هي جذوره بلغة مهيار الدمشقي إِنَّ هذا البحث هو حبثه 

واخلالفات حول عدد املعلَّقات، ويغرق يف حساباته وأرقامه للوصول إىل رابط يصله بالدورة القمريـة، والنظـام   
  .الفلكي، وطالسم التنجيم الشعري

  
اليت تربط حبور الشـعر  " هندسة املقدس"للعثور، وكشف طالسم  احلفر يف إرثه" السادن"بإصرار االستثنائي واصل 

  .كما جاء) السادن(بل، هكذا نقدم بنهاية مفتوحة على الزمن والذاكرة واملستق العريب ودورة القمر واألجبدية معاً،
  

   الناقة كفن معماري 3.6
.. األسس اهلندسية للذاكرة الشعرية عند العرب ثالثة األثايف وقفلة النص، وتشكِّل دراسة يف ) الناقة كفن معماري(
من حيـث  ) السادن(و) القصص: (حبث أقرب للمتاهة والتفكري البارد، وهو بالضرورة خيتلف عن سابقيه " الناقة"و

تكنيك الكتابة، وهو حبث يف أصل الشعر عند العرب، األوزان، وهندسة األبيات والقصائد وعالقة ذلك باملكـان،  
مي لربهنة أنَّ حبور الشعر العريب كلِّها جاءت من أسس هندسية مقدسة هي عبادة املربع واملثلَّـث  حيث يسعى معل

  .عند العرب يف اجلاهلية
  

عـدد  " (الكميات"موضحاً أنَّ هذه ) كاألوزان والبحور(للشعر العريب " الكمية"حيث يستعرض األسس اهلندسية 
، كما أنَّ األسس اهلندسية للمقـدس  "هندسة املقدس اجلاهلي"باطاً وثيقاً بـ، ترتبط ارت)التفعيالت يف كل حبر، مثالً

اجلاهلي هي نفسها أُسس الشعرية العربية، باإلضافة إىل أنَّ حبور الشعر اخلليلية املعروفة هي بنية هندسية صـارمة،  
ند العرب املسـلمني الحقـاً، وحـىت    وبرمسها تنكشف عالقاا اهلندسية الدقيقة بالفن املعماري عند اجلاهليني، وع

  ..عالقتها باملوسيقى والرقص والتطريز، والغناء الشعبيني 
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أن العرب يف اجلاهلية واجهوا فراغني " فرضية"جبدية، وعليه انطلق معلّمي من  معرفياً كلُّ هذه املوضوعات مل حترث
ويطلق  ".الصحراء حبراً والبحر صحراء"لتصبح البحر والصحراء، مث وحدوا بني هذين الفراغني يف مساحة واحدة : 

: وثانيـاً  ) أوزان حبور وشـعر (وهذا الفراغ اشتق منه هندسة شعرية " .. الفراغ املوحد"على هذه املسافة الواحدة 
  ..هندسة معمارية مقدسة تتمثّل يف الكعبة 

  
اتباع املبادئ اهلندسية نفسها، وبذلك ترمجوا ويشتعل جدل معلمي حول أنَّ اجلاهليني أقاموا الكعبة وصاغوا الشعر ب

معتقدام احلياتية ومفاهيمهم إىل هندسة، رياضيات، وبفك شيفرة أسس هذه اهلندسة املقدسة واليت تشكِّل العمود 
 الفقري للذاكرة الشعرية العربية، يكون معلّمي قد المس مفتاح الذهب يف تربة الذاكرة، ليقدم قراءة خمتلفة وعبقرية

  .يف الكشف عن البدايات
  

، كـذلك  "الفـراغ املوحـد  "يغوص معلمي يف أعماق اللغة ملعرفة منط اإلنتاج الذهين اجلاهلي، مثَّة الناقة واجلمل و
كما يوضح معلمي العالقـة بـني   ) .. التصريع(والبيت الشعري، و) اخلباء(املعلَّقات كفن معماري ومفهوم البيت 

ن والفن املعماري واملعلَّقات، وأيضاً، إشكالية السمط، والعالقة بني الكعبة واملسـمط،  هندسة جسد الناقة واإلنسا
تقديس املربع واملثلَّث يف اجلاهلية وهندسة الكعبة، وتقديس املثلَّث واملربع والدائرة يف األزمنة القدميـة، وقدسـية   

ي كلَّ ما سبق بشكل هندسي يفسر عالقة حبور الشـعر  الدائرة يف اجلاهلية، واملعلَّقات كدوائر قمرية، وجيمل معلم
العريب بتقديس املربع واملثلَّث والدائرة، ويفكّك هذا الشكل اهلندسي إىل مكوناته شارحاً خصوصية كـلَّ شـكل   

ة ليصل معلمي إىل أزمة اخلليل ومأزق نظامه، لينتقل بعدها إىل علم الفلك اجلاهلي وعالقته ندس.. وعالقته بغريه 
  .حبور الشعر ومعمار الكعبة

  
ومن معتقدات البابليني وقدسية كوكب الزهرة والدائرة، إىل األنواء وهي أمساء مثانية وعشرين جنماً معروفة للعـرب  

قصـص  (يف اجلاهلية، إىل املعلَّقات وعبادة النجوم وفلكيات اجلاهلية، يتجاور كلُّ ذلك، وعليه فإنَّ النصوص الثالثة 
تشكِّل معماراً نصياً متماسكاً يقدم رؤية واقتراحاً مبنياً على اجلـدل  ) السادن، الناقة كفن معماري عن زمن وثين،

واملعلوماتية واحلدوسات والتوقعات والفرضيات والوقائع لفهم جذور الذاكرة الشـعرية وعالقتـها بالرياضـيات    
  ..الشعري العريب والقبض على أصوله املقدسة، ما جيعل هذه احملاولة خطوة فذّة يف استقراء اإلرث 

  
ألعثر على مسـودات الـنص   ). يف قرية كوبر، مشال غريب رام اهللا(أُتيحت يل فرصة تقليب أوراق معلمي يف بيته 

وأُتابع خطوط إجناز العمل مبقارنة األوراق والقصاصات اليت متتلـئ ـا   ).. السادن، الناقة، قصص عن زمن وثين(
كما وقعت عينـاي علـى   .. ة جهد مهول، وجتريب فذّ ورسومات معقّدة توزعت بني األوراق مثّ.. أدراج مكتبته 

حينها، وينتـهي البحـث   ) الكرمل(بدايات البحث والذي كان دراسة تزيد على ثالثني صفحة أعدها معلمي لة 
، ونتيجة للتعقيدات الكـبرية  سس التكوين هذهيف العدد القادم من جملة الكرمل سنتابع دراسة أُ: "مبالحظة فحواها 

كافية، " مساحة"يف األجزاء التالية، ويف هندسة الذاكرة ذاا، سننهي احلديث اآلن، كي نعطي كلَّ قضية حقّها يف 
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ـ  يف " احلريـة "أسئلة خمتلفة مل جنب عليها هنا سنتناوهلا بالتفصيل فيما بعد، باجتاه شعر جديد كلياً، ورؤيا خمالفة لـ
  ".التكوين

  
تسمح له باإلفاضة والتفصـيل  " مساحة"ث تكشف هذه املالحظة تعقيدات النص ورغبة معلمي يف تقدميه عرب حي

  .لكي يتأتى للنص أن يصل للقارئ بسهولة ويسر.. لغموض البحث وتشابكه 
  

ـ )الناقة(مثَّة فصول بال عناوين يف دراسة  د يبـدو  ، ما اقتضى وضع عناوين باجتهاد شخصي، باإلضافة إىل تكرار ق
فالتكنيك الكتايب للنص مهم ألنـه  .. للقارئ كذلك، غري أَنه تكرار مقصود يفصله عن سابقه فقرة أو مجلة أحياناً 

إىل " الناقة كفن معمـاري "كما جلأت يف .. منسوج بدقَّة وقصدية متاماً متنح البحث خصوصية االختالف واملغايرة 
ل وتقسيماا بطريقة متتابعة ومتسلسلة ال حتدث تشويشاً لدى القارئ، إجراء بعض التعديالت لكي تظهر الفصـو

  .فوصلت ما انقطع
  

يف جامعـة بريزيـت   ) 1995العـام  (حول قوانني الشعر العـريب   الربغوثيكما ميكن اإلشارة إىل أنَّ حماضرات 
وات الـيت ذبلـت كـان    طوال تلك السن الربغوثيمبعىن أنَّ ذهن .. جتاورت، بصورة أو بأُخرى، مع هذا البحث 

  .مشغوالً برؤياه وتأمله حول الكينونة األوىل للذهنية اجلاهلية وأوالنية الشعر آنذاك
  

  مأزق اخلليل وخمرج خروجي 3.7
ففي حتليله لقصائد حممود درويش وحممد عفيفي مطر أشار هلندسة املكان، وهندسة القصيدة، واملقطع املسـتطيل   

  .األسطرة، ومصادر اإلبداع واملربع، باإلضافة إلرادة
  

 :ومما قاله يف إحدى حماضـراته  . وقد أملح يف حماضراته إىل مأزق اخلليل والذي بات قيداً يتحكّم يف الشعرية العربية
يف قالب أبدي أو بوتقة ما، كالبحور، ولكـن  " حنشرها"إنَّ مجالية العشر العريب القدمي، إذاً، أعقد وأعمق من أنَّ "

ختراعه للبحور الشعرية، وسـيطرته علـى   ا، عرب "احلشر"د ساهم، بوعي أو دون وعي، يف مثل هذا اخلليل بن أمح
  ".على املسرح الغريب كلِّه" شعر" نا لتراثنا الشعري ال تقارن إالّ بسيطرة رؤيا أرسطو طاليس يف كتابتؤيرطريقة 

  
معلمي يف إحدى حماضراته حال يف التعامـل   وللخروج من مأزقية النظام اخلليلي ومجود القوالب الكالسيكية اقترح

أقترح، كمخرج، أن نوحد رؤيـا  " :مع تراث شعري غين جداً، متنوع جداً كتراثنا مضافاً إليه القرآن الكرمي نفسه 
  :تعقيداً تتكون من النقاط التاليةاخلليل بن أمحد مع رؤيا أخرى أكثر مشوليةً و

  
  ). -ب، (عربية تتكون من احلركة والسكون كلُّ أيقاعات اللغة ال: أوالً 
  .، ولكنها ليست األشكال الوحيدة) -ب، (كتشفها اخلليل ليست إالَّ أشكاالً معينة من االتفعيالت اليت : ثانياً 
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ت األشـكال  ، تنظَّم عدد، وترتيب تفعيالت معينة، ولكنها ليس"قوالباً"البحور ليست إالّ أشكاالً معينة، أي : ثالثاً 
  :الوحيدة لترتيب وتنظيم التفعيالت، كما يبين ذلك، مثالً، القرآن الكرمي، ففي آية 

  "ما أغىن عنه ماله وما كسب  ،    تبت يدا أيب هلبٍ وتب"
  -ب /  -ب  –ب /  -ب  - -/ - -،        -ب /  -ب ب  –ب / -ب  - -

  عو،مستفعلن مفاعلنت فعو    ،   فعلن مستفعلن مفاعلن ف
  

  .وهو ترتيب غري موجود يف البحور، ولكنه خيلق إيقاعاً مجيالً وجديداً مل يكن معروفاً يف الشعر الكالسيكي
أكثر من مرتني متـواليتني، وهـذا   ) ب(قانون احلركات الثالثة، أين يكرر " يتجاوز"مبا أنَّ القرآن الكرمي :  رابعاً

لفهـم اإليقـاع القـرآين،    ) فَعلَ ب ب ب(تفعيالت جديدة، كتفعيلة  ممنوع يف البحور، فإننا نستطيع أن ننحت
يف  يقاعات الشعر احلديث الذي جند فيه جتاوزاً للقانون نفسه، كما، مثالً، يف قول حممد عفيفي مطـر إِوأيضاً، لفهم 

  :"إيقاعات الوقائع اخلنومية"
  : كيف هنا

"كارةالطالعني من ع هلُ الوطن فتيتيتنخ  
  ارسيا وصممِ اُألمية وحيوانية اجلوعالبله

  ).احتفاليات املومياِء املتوحشة: ديوان . (1"إخل... ورهبة العبيد وطاعة اإلماِء وجربوت الوحشِ 
  

  :حيث جند التجاوز نفسه يف 
  " وصمم اُألمية وحيوانية اجلوعِ"
  ".، مثالً)ب/  - -ب /  - -ب ب / ب ب ب/   - - -ب / ب ب (

  ):ملاذا تركت احلصان وحيداً(لتقط معلمي ما قاله حممود درويش يف وهكذا ا
"من نثرٍ إهلي دال ب  

 .2"لينتصر الرسولُ

قد يكون حالً سحرياً لتجاوز اإليقاعات الكالسيكية وحنـت إيقاعـات   " النثر اإلهلي"ليكتشف أنَّ الذهاب بإجتاه 
  .خمتلفجديدة يف سياق التجريب احلي واحلقيقي لتقدمي ما هو 

   
وال بد من اإلشارة إىل أَنَّ مسودات البحث توضح دون شك مسامهة الفنان التشكيلي مجال األفغـاين يف إضـاءة   

 من خالل، )الناقة كفن معماري لتكوين الذاكرة الشعرية(يف دراسة  الربغوثيالكثري من أبواب النص، حيث يشري 
الربغوثي ملخصاً فيه حوارات طويلة بينه كشاعر وبـني مجـال   كتب املقال حسني مجيل : "لذلك  البحثهوامش 

  ".سس التكوين األديب والتشكيلي عند العربفغاين كفنان تشكيلي عن أُألا

                                                        
 ).504(، ص )1998(، دار الشروق، 1احتفاالت املومياء املتوحشة، ط: مطر، حممد عفيفي 1
 .384، ص 2004الريس للكتب والنشر، ، دار رياض 1األعمال اجلديدة، ط: درويش، حممود 2
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وبقي القول بأنه، مبقدار ما أعلم، مل يقدم أحد حىت اآلن أجوبة وحلوالً ألسئلة ما زالت تتوهج حىت اآلن من نـوع  

عريب، وكيف متَّت هندسته قراءة تتجه للمستقبل حممولة علـى إرث القـدماء والـذاكرة    ما هي جذور الشعر ال: 
 .الشعرية العربية

   
إنّ املوت هو موت للفيزياء، وكل فيزياء مصريها الزوال، غري أنّ اإلنسان هو امتداد ملكونات هذا الكون من شجر "

ق ليمونة، ولكن ما يتركه بين البشر من أثر هو باقٍ، وتراب، يتجدد دائماً وخيرج إما على شكل نوارة لوز، أو عر
  .هكذا قال الربغوثي يف كلمته األخرية" وهو ما يدل عليهم، وأنا أشعر بالرضى عما قدمت
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  ستدارة الثالثةاال:الرابعالفصل 
  " اــــــــــاألن" 

  ريــعـق الشـلــواخل

  

  

  خادمة غيب ما" األنا" 4.1
  حوارية وتناحرية" األنا" 4.2
  الكتابة عن الكتابة 4.3
  وشاعرية املكان" األنا" 4.4

  
  
هي موقعها يف خارطة ذهنية ما، وانقالب اخلارطة انقالب لألنا واملوقع واملرجعية " األنا"فألغامر بالقول بأن "

القامة واألشباح القمرية شعرت  بعد مخس دقائق من الوعر والشجر القصري... واجلهات واألمساء واألشياء املسماة
بأنين مل أصل حيث جيب، فهنا جيب أن تكون شجرة، وحملّها عدة أشجار، وبالتدريج انطمس الطريق، وحلّت 

النجوم أيها . مل أعد اعرف أين أنا، حالة من حاالت شاعرية املكان رمبا، أو رخاوة األشياء: حالة يب أعرفها جيداً
  ". من النجومالسادة، النجوم، شيء يأيت

  
  األنا واملكان
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  واخللق الشعري" األنا": االستدارة الثالثة
  

  خادمة غيب ما" األنا" 4.1
وضرورة ملعرفة آليات اخللق إذاً ليست مصدر اإلبداع كما أشار الربغوثي، آنفاً وهذا انتباه عارم وفذّ " األنا"

يتقدم " البحث عن لغة أخرى"تحديق فيها عالياً، يف مقالته اجلمالية وال" األنا"الشعري، ال بد من سرب أغوار هذه 
عندما يرسم شاعر بالكلمات لوحة، فأقطّر االنتباه لكي : "وحماوراً فضاءها بقوله" األنا"الربغوثي مداوراً هذه 

 تتخيل فقط، صورة وتتشكّل ا، اللالشعرية، فإن صوره تسكن يفّ وتصريين، والنفس تسيل يف ا" صوره"أسكن يف 
، وال أمكث خلف ما أختيله إالّ كما ميكث األخطبوط يف كهف خفي يف عمق "أنا خيال. "بل تصري ما تتخيله

 ت، رمبا من قبيل احلذر واملراقبة، لكن أذرعه منه وليس"مركزه"البحر، وميد أذرعه املفترسة يف العمق بعيداً عن 
  1".خارجه

 
ال ميكن رد جو الصورة الشعرية : "فعال الصورة الشعرية بانتباه يشري إىل ذلك بقولهفإبرة القلب تلتقط عرب التوتر ال

  2".، إا توتر يف لوحة ذهنية، حقل مغناطيسي تقرأه إبرة القلب فقط"فكرة"إىل 
  

  حوارية وتناحرية" األنا" 4.2
إنه يغىن بصور غريه وال يستغين  .لديه سيولة، احنياز للفيوضات حنو اخلارج، الذهن يسيل بإيقاع بوذي" فاألنا"

يف التحول " األنا"عنها، وها هو يتوحد بكل صورة أكثر ألوهية، لوسه وتتقمصه كمتفرد، حيث يقتحم 
األنا إذاً، ليست : "وها هو يؤكّد.. والصريورة والالثبات، راً تصري وليست حبرية يغتاهلا الركود والسكون الكايب 

يف كل " اآلخر"إىل األبد، بل طينة غريبة تتشكّل باستمرار، تتقمص حاالت غريها وتصري رخاماً منحوتاً مرة و
  حلظة، إا انتقال أكثر منها إقامة،

  ال يتغيريا عز ومن ذا الذي     تعيرين أين تغيرت بعدها   
  3)كثري بن عبد الرمحن(                

 
زاوية " األنا"ودها يف طفح وسهولة مقدسة، وعليه تصري األنا يف طينتها وصريورا املتحولة تكسر رخامها ومج

إىل آخر، هنا عمل " األنا"تنفعل، وصريورة  "األنا"و، إنه يفعل "تنفعل به"اليت " لألنا"نظر، والشعر إعادة صياغة 
: له ؟ اجلواب األب"خرآ"قبل أن تتحول إىل " األنا"سحري مغرق يف الطقوسية، إن من البيان لسحرا، وماذا تكون 

" األنا"متجمدة وغري قادرة على أن تسيل آخريتها منها، أن تسيل إىل آخر " أنا"، أي كما كانت تكون هي هي
  4.")رامبو(هي آخر، كما قال 
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شبكة عالقات بتعبري " األنا. "عالقة ذات وموضوع، انشباك واشتباك حوارية وتناحرية يف آن" االنا"وعليه تصري 

كان، هذا احلفر اللغوي يف املكان، حفر حفر يف جدارية امل: مكان أو بلغته " األنا"أن  ويصل الربغوثي إىل. حسني
  ..مقدس وغامض 

 
يسيل بعيداً عين، خارجي، يف شكل إيقاع لغوي، أوزان، رقص صويت، موسيقى " األنا" ـلكن ما أمسيته ب"

. خطويت عندما أسبح يف ماء اللفظة شحنات اإلحساس وطاقة اخلاليا، إا سرعة" روحي"للفظات، فتلك أيضاً، 
يف صريورا كالنار هي، إما أا ترقص يف العتمة أو مكان آخر إذا، عن حضورها احلق إالّ " األنا"وال تكشف 

إا حلظة ). مظفر النواب، وتريات ليلية" (أنا يا وطين: فأجبت كنار مطفأة يف السهل"، "إا منطفئة"تتوهج أو 
مذهلة كالنار، إن أعطيت حرية احلركة، ومن املمكن أن " األنا" ،عندما تندلع نارها يف أخشاا التحوالت احلرجة،

  1.ثابتة، منمطة" األنا"تظهر كالطني و
 

جتاوزاً وهروباً إىل األمام له مساحة وسيعة يف التخطي والتحوالت "باعتبارها " أنا"للـأدونيس بدوره ينظر 
وصريورة ال تترك أثراً لكي ينقل أو يتبع، إا على العكس، حتريض على اخلروج من  ابوصفها تفرد" األنا: "والفرادة

جتاوز، ومسرح للتجاوز والدور اخلالق للشعر هو إذا، يف أنه : كل اتباع ودعوة ملزيد من التفرد والتحول، إا شعر
  2".خيترق األثر، وجيعل من كل شيء بداية

 
، ليس من "مفارقة"ذاا " األنا"اخل، .. والنحن " األنا"كاملة، أيضاً، يف ماهية  فإن املفارقة" أنا لغيت"إن كنت "و

كان الشاعر ". حمافظة"و" عقالنية"إن أمكن أن نقبض عليها أصالً يف االجتاه األكثر ، السهل القبض عليها بسهولة
ه أسئلة، عندما خيتص األمر بالقضايا ، عنده أجوبة أكثر مما عند"بوجود"و" ماهية احلياة"بِـ " من هو" أكثر ثقة بـ

أحتول كاألسطورة، ): "ما قالته الغجرية(، أو كما قلت عنه يف "واثق"اجلوهرية يف احلياة، أما الشاعر احلديث فغري 
، عن الوجود الكلي "من أنا"، كهاجس عن عن الكتابة ةنرى هاجس الكتابمن هنا ". وتتغير دالاليت، كيف أميز

، عميق اآلن، ففي اية املطاف الصويف صويف لديه رؤيا ميكن بالنسبة "القلق الرؤيوي"ات أخرى إن ومعناه، بكلم
على : فكما قال املتنيب يف بيت اقتبسه حممود درويش. الشاعر احلديث أقلّ قدرة على ادعاء هذا. له أن تقدم حالً

ولكن قلق كهذا يفترض أنين أعرف على ) .. و مشاال، أوجهها جنوباً أ)التكملة مل يقتبسها.." (قلق كأن الريح حتيت
ويف . إىل سؤال أكثر منها جواباً" األنا"تتزعزع اآلن، ولذا حتولت  "األنا"الثقة ذه . كوحدة واحدة" أنا"األقل من 

ري جند رؤيا حديثة أعمق بكث) صوص احلكمف(فهذا الذي تسميه أنا خيال يف خيال : "الصوفية عندما يقول ابن عريب
  3".اليت جندها عند املتنيب" الثقة"من 
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  الكتابة عن الكتابة 4.3
، غبش جيتاحها وهي حالة توهان مفاصلهاغري معرفة، خملّعة من " األنا"القلق الرؤيوي يف الشعر احلديث جعل 

حالة من  ..قال النواب مرة" وما قصة روحك.. من أنت  .. "تبدو كشجرة يف أعايل العصف " األنا"واغتراب، 
املشار إليه واحد من املسائل املهمة يف الشعر ) القلق الرؤيوي( .وتتقمصها" األنا"الال تعريف والالإبانة تتلبس 

، نص ال يعول عليه، حيتاج إىل إعادة قهوكل نص ال حيمل قل.. الشعرية ناقصاً احلديث وبدوا يظلّ فهم العملية 
  : سؤال صارخ ال بد من تدويره، يضيف الربغوثي " األنا"اهية، حمض نظر وتفكيك، وبالتايل النظر يف امل

 
بني " أداة"مل تعد اللغة جمرد : هنا رؤيا مهمة جداً يف الشعر العريب احلديث كلّه، بعد احلرب العاملية الثابتة فأوالً"
الكتابة عن "وبالتايل فإن . فيها ومعها ، يتأملها الشاعر لذاا، يتأمل جتربته"أرض من الكلمات"إا : والعامل " األنا"

يف : وثالثاً). حممود درويش" (أنا لغيت"اللغة هي الذات ولغة ذات فاعلة، : وثانياً. صارت كتابة مهمة جداً" الكتابة
ومل خيطر ببال الشاعر الكالسيكي ) جاهزة(منذ اجلاهلية، نتلقى القصيدة ) 1945(الشعر الكالسيكي املمتد حىت 

، القصيدة" تاريخ حياة"عرب . وال كتابة قصيدة عن كيفية تكتب القصيدة. يف ذاا) ماهية اللغة(شغل بـ ال أن ين
وهذا يشبه إخراج فيلم عن كيف أخرجنا فيلما ما، " تضورات الروح، عملية اإلبداع نفسها"، عن "تكتمل"قبل أن 

  1."خارج إشكالية اللغة أو كيف نولده، مل تعد، إذن عالقتنا باللغة وذواتنا كتجربة شيئاً
 

اللغة ليست أداة للرؤيا : "يف إحدى حواراته يؤكّد الربغوثي أن اللغة سؤال وغاية، هي رؤيوية متاماً، كشف يقول
لغة ). لغتان(أن الرؤيا فيها نقص، يف داخلي توجد حقيقة  بالعكس اللغة رؤيوية، إذا كانت اللغة حمافظة، هذا يعين

مل أصل إىل مستوى كالمهم . ولغة أخرى عندما أكتب وهذا انفصام يف الرؤيا عنديادي أتكلم ا باملعىن الع
اللغة اليت . وهناك انفصام بني املكتوب كنص وما أتكلّم، يف كلّ مناسبة ولكن أيضاً، ال أكتب كما أتكلم. كعراف

تابات اليت تزعجين أرى أن الذي يتكلّم أتكلمها منطقية عقلية تفتقر إىل األبعاد التطويرية واازات يف كثري من الك
2".والذي هو خيال أديب فقري حيول نفسه إىل نص  

 
القطان عبد احملسن يف سيولتها تأخذ ثالثة أبعاد، وهو ما أشار إليه يف حماضرته يف مؤسسة " األنا"ويرى الربغوثي أن 

ـ ب" األنا"ده الربغوثي عن عالقة ومما أور )"يةاآلخر"و" األنا"(عزمي بشارة حول . دمبشاركة حسن خضر و
وضوع ما، أو بينها وبني ذات أخرى، أو بينها وبني نفسها، هذا إما عالقة بينها وبني م: "ثالثة أشكاليف  "اآلخر"

ال عالقة هلا بأي شيء آخر، " أنا"لن يأيت يف يوم من األيام شيء عام ومنطقي، يف املنطق شيء عام وشامل ودائم، 
هكذا إذا، رمبا يكون اإلبداع نابعاً من آخر ما، كما يؤكّد  3".كون فراغ منطقي، ليس ممكناًيف هذه احلالة ي
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كما يف حالة " العامل اآلخر"من . من هنا، قد يأيت إبداعي ليس من أنا، بل من اآلخر الذي يفّ"الربغوثي تكراراً 
  1".اإلهلام

 
أكثر تواضعاً، وقد يكون متوحشاً  نبياً، شيطانياً أو بشراً كائناً رمبا، إهلياً،.. هذا اآلخر متعدد، وليس واحداً و

هكذا .. أعمى كالباب أو أي شيء ممكن آخر كالغول، أو شجراً أكثر أسطورية من شجرة املعرفة واحلياة، أو شيئاً
  . يرى حسني مصدر اإلبداع ومنابعه، حيث يتلقّى الشاعر إبداعه من إهلام ما، آخر ما، آخرية ما 

  
  وشاعرية املكان" نااأل" 4.4

وفاض املكان الذي .. وكثرياً ما انشغل الربغوثي باملكان، فهو ابن الذاكرة القمرية، أقمر غري مرة يف جبال روحه 
ة ما، هي موقعها يف خارطة ذهني" األنا"بالقول بأن  فألغامر" .فيه عليه، قوى مغناطيسية سحرته يف طرقه الليلية

  2".نا واملوقع واملرجعية واجلهات واألمساء واألشياء املسماةوانقالب اخلارطة انقالب لأل
 

وهكذا يبدو املكان كمصيدة، جنون وتقمص، أخذ وخطف، طغيان الشبحية القمرية، بالغة النار وطقوسية بهب 
أصل بعد مخس دقائق من الوعر والشجر القصري القامة واألشباح القمرية شعرت بأنين مل : "بالسيولة والالعادي 

عدة أشجار، وبالتدريج انطمس الطريق، وحلّت حالة يب أعرفها حيث جيب، فهنا جيب أن تكون شجرة، وحملّها 
، النجوم، النجوم أيها السادة. عرف أين أنا، حالة من حاالت شاعرية املكان رمبا، أو رخاوة األشياءأمل أعد : جيداً

  3".شيء يأيت من النجوم
 

النجوم اليت وجد .. لرعوي، والطاقة القمرية والظالل الشبحية كلها حتت تأثري النجوم هذه الرخاوة يف املشهد ا
ب وب هِالنجوم ت.. يف الذات والوعي فيها الربغوثي كما األقدمني طاقة وفعالً وهيمنة وقدرة على حتريك الراكد 

ما كانت احلجارة رطبة واألشجار حتلم منذ البدء عند.. قول وإرنان إبداعي  ،وتطلق إشاراا فيكون وحي وغمغمة
  .والكون يف فيض رخو وشاعرية مكانية

 
إليها  كهندسة تنظر" هندسة القصيدة"فالبدء مبجرد النظر إىل "لدى الربغوثي واحدة من انتباهاته " وشاعرية املكان"

    . 4"مفهوم للمكان"كـ 
 

نتبه ويلتذّ باملشاهدة ي ،، كان الربغوثي مشاء"نهندسة املكا" ختتص بِـوبالتايل فإن هندسة القصيدة، أيضاً 
الطول، (من هنا كان إحساسه باملكان عميقاً، بأبعاده الثالثة  ،اإلحساس باألشياء، وعدم االكتفاء مبراقبتها، واملعاينة
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ح، مكان وزمان على حمور التجربة واشتعالت الرو) .. زمكان(نا الرابع الزمن، فاألوالبعد ) العرض، اإلرتفاع
  .بتعبري الربغوثي 1)إمكانياته(و) ممكناته(فاملكان هو "وعليه 

 
أنا : نا مثالً، هي كلمة أنا، كلمة ما، كل فرد يستخدمها ليقول األ: "ثي يف مقاربته لألنا بالقولوخيلص الربغو

استعملت كلمة وألتقط هذه الكلمة ألدلّ ا على نفسي كما ألتقط أفعى، . اخل.. شاعر أو أنا قارئ أو أنا طبل 
فأنا إذاً، عضو يف مجاعة لغوية مهما كان نوع . كلما شعرت بأنين أستويل على ملكية مشاعية، على أرث عام" أنا"

عام، مفرغ من . مفهوم كليغفلة اللغة؟ األنا إذا .. هذه اجلماعة، شعباً أم طبقة، أو جيالً، أم عائلة، أم قبيلة، أم 
كفرد خاص، خصوصية وجودية مطلقة، وكل مفهوم عام عمومية مطلقة إىل هذا احلد أي ال يدلّ علي أنا ، التعيني

أي لكني . ولكن هذا الفراغ الذي يف حمور الكلمة هو بالضبط ما يترك يل مكاناً ألسكن يف اإلزرقاق. مفهوم فارغ
  .أنا كذا ولست كذا : أن أقولأحوله إىل مفهوم خاص يب يدلّ علي، ولذا أستطيع 

 
مفهوم مجعي وفردي معاً عام فسي وليس فقط عن اجلماعة، عن كل عضو آخر يف القطيع اللغوي، فاألنا عن ن

  2".، هنا يكمن السروخاص يف الوقت نفسه
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  ستدارة الرابعةاال:اخلامسالفصل 
  تضور .. كتابة ـكتابة عن الـال
  ويـلق الرؤيـوالق.. روح ـال

  

  

 جدوى الكتابة  5.1

 ...بني معرفتني 5.2

  توليفة اللذة وفتنة البياض 5.3
  
األم، حركة األشياء ترفعه حنو مقامات أعلى، أو أن حركة ذلك ترفع األشياء إىل  -أما الشاعر فإن الزلزلة وطنه "

 علو شاهق ال يستقر دون اهلاوية، ما هو العلو إن مل يكن طريقة أخرى خللق اهلاوية والشعر بالنسبة يل، حوار
مرعب مستفز، وله نشوته بني القمم واهلاوية، بني احللم واليقظة، بني املوت واحلياة، بني املوجود والوجود، إنه 

ن الكون صدفة وبأن الصدفة ال تفسره، بأن العابر واملستقر وجهان للتفسري وليس تفسرياً، أعين بأن الشعر أحدس ب
ذهول مطلق بني املوجود ". الرب على أصغر برعم ورد"ورؤية احلقيقي رؤيا تشبه رؤية العدم يف قبضة من تراب 

  ".الالمسمى"وبالتايل البحث الدائم عن " تسمية األشياء"وحىت إزاحة هلذه اللغة اليت تسمح لنا بـ .. والوجود 
  

 حماولة أخرى لتقدمي نفسي
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  : االستدارة الرابعة
  لق الرؤيويوالق.. تضور الروح .. الكتابة عن الكتابة 

  
 جدوى الكتابة  5.1

، رغبة يف التغيري "أنا"إنه حماولة ملعرفة من . الشعر يف اية املطاف، شكل من أشكال وعي الذات، قال الربغوثي
وشامل، إىل قدرة على هضم ما تقرأ وفرزه حبيوية قلب وليس التفسري، وعي الذات حيتاج إىل التهام معريف واسع 

  .. لى االنتباه والتجاوز والتخطي ورشاقة ذهن مدرب ع
 
جتربيت الشعرية لو شئت صياغتها، ليست إال تاريخ سرب، ال أول وال آخر له من أجسام ذهنية تلبستين، ومن "

إنّ كل شاعر يقع حتت سطوة شعراء كثريين، مث تالياً، : صراع معها لكي أكون أنا أنا، ال غري، قال إليوت مرة
واحد يسكن فيه، وحيمل هواجسه، مث تالياً، إن بلغيت حتت هيمنة جسم ذهين هائم حتت سطوة واحد فقط، أو 

 جتاوز ذلك، صار شاعراً له كيانه اخلاص، حممود درويش هو هذا اجلسم األوحد، هاجسي الذي عبدته، وكان علي
  1".جتاوز حلوله يفّ

 
واستمر يف طرد ..  استقرت يف بئره الروحيإذن فالربغوثي عمل خالل جتربته الشعرية واإلبداعية على األرواح اليت

التجاوز مفردة أثرية لدى .. هذه األرواح بقوة روحية خاصة وبقي الرهان على طرد الروح الدرويشية لتجاوزها 
مراد السوداين يعتربين أستاذه يف الشعر، . "طاملا حذرين من اتباعه كمعلّم وقد هيمن علي وتلبستين صوره.. حسني 

هذا يعين بأنين مل أحذرك سلفاً من أن تكون تلميذ أحد، جتاوزين، لتربهن أنك تلميذ ناجح ! عوذ باهللاأ"وجوايب 
  2".وال أقول هذا للتربؤ، بل إلكمال التعليم! وأنين معلم جيد

 
تأكدوا من فاتورة احلساب : قلت هلم: "ويف إحدى حواراته أضاف عندما سئل عن ظاهرة الشعراء الشباب بقوله

الذين سوف تدفعون الثمن، ميكن أن ختتار ما تشاء ولكل شيء مثن، جيب أن تتأكد من خياراتك، أوضحت فأنتم 
ختويف من أن يقود هذا إىل نتائج كارثية عليهم، ال أريد يف املستقبل أن أحتمل مسؤولية ذلك، ادفعوا احلساب 

  .وحدكم
 

الفسحة اليت جاءت بعد أوسلو وايارات  التجارب ككل غري متوقفة، ظاهرة الشعراء الشباب جاءت نتيجة
هي مساحة جديدة كونت ذاا يف سياق التسعينيات، مل أكن أتوقعها، لكن كنت أعتقد أن هناك صوتاً . املرحلة

  3".جديداً سيجيء، باملقابل ال جيب أن يبالغ الشعراء الشباب يف تقييم جتربتهم
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إذا " :وكثرياً ما ردد الربغوثي!! ين، وها أنذا أمتاثل للشفاء منهانتومنذ ذلك احلني وأنا أصارع هذه الروح اليت سك
التقيت أهلك اقتلهم، وإذا التقيت بوذا اقتله، إذا التقيت أحد أجدادك اقتله، عندها فقط، تكون قد نلت اخلالص 

هو ما أوضحه يف وهي تعاليمه جليلنا و .ات الصحيحة تقود إىل نتائج صحيحةاملقدم: ويتبعها بقوله). ريرتاريكو(
ال هذا خطأ يف التشخيص، صحيح أنا ابن : "مقابلة عندما سئل حول أن البعض يرى فيه شيخ طريقة، فأجاب

، وعندما كنت أستاذاً يف جامعة بريزيت مل أختل عن طريقيت هذه، )الصعلكة(املقاهي والشوارع واألمكنة املختلفة و
ناصب تعين يل شيئاً، لكن ما أنا متأكد منه أنين مل أنوِ يف يوم من وصحيح أنه مل تكن الدوائر الرمسية وال حىت امل

جمموعات من الطالب وجدت ولست كذلك، يف أية حال، لكن على ما يبدو أن " شيخ طريقة"األيام، أن أكون 
لدي أموراً كانت بأمس احلاجة إليها، أعتقد أم حباجة إىل أجوبة وجتارب على احلياة، كجيل جديد مل جيد 

  1".مرجعيات روحية له، لذلك كانت تستهويه وجود جداالت مه روحية عندي، رمبا
 

): الفراغ الذي رأى التفاصيل(هذا سؤال أجاب عليه يف ،، وما جدوى الكتابة لديه .. ملاذا يكتب حسني الربغوثي 
نين ال أريد بأن أرى، مل أكتب؟ ألين أخاف على نفسي، ومن نفسي، ألنين أرغب يف النسيان، ألنين أجتنب، أل" 

ركوب اخلوف، التجنب ولبس األقنعة وحماولة االكتمال، كل ذلك كان يتدفق يف ". ألنين أفرغ، ألنين حمدود
  .مازاد يف تضورها واضطرامها الالفح.. روحه كسواقي النار 

 
قدمت نفسي لنفسي، ومل ": قبل أن يقدم الربغوثي نفسه للخارج، كان جييد تقدمي نفسه لنفسه ببالغة مكينة عارفة

، ل، منذ أزمنه سحيقة، فكيف أعيدها تقدميها لآلخر، كوجه من اخلارج، ولكين يف مرآة نفسي وجه داخليزأ
واحملطّات القدمية منسية، ال يستفزين إليها الرجوع، فما كنته كنته وفعلت فيه وبه ما فعلت، الرغبة يف ، مسافر دائماً

تقدمي تقليص وأما الشعر فوجه كمي  ل، وهاجسي التغيري وليس التفسري، وبالتايل فكأناي القدمية، أيضاً" تفسري"
  2".جتربة، بل التجربة ذاا" معىن"غري مقلّص إىل تفسرياته، إنه ليس 

  
 ...بني معرفتني 5.2

مهجوس  فهو من جتويل الداخل ومستنبطي الذات،.. السفر الداخلي والتأمل اجلواين سياحة الربغوثي الفارهة 
ذاكرة، يستمد حربه من لغة موازية،  -بالنسبة يل ، هناك شعر.. "بالتغيري والعبور إىل ضفاف مل يسبق له وعربها 

متذكّرة مفسرة، وهناك شعر قيمته كلّها يف الزلزلة، إنتاج الزلزلة، ونتاج الزلزلة، أقصد أنه توتر يلمح خلف أو يف 
  3.... ".ومرعباً و أو حتت املوجودات وجوداً لغزاً، مذهالً

 
معرفة : ولكن هناك فرق بني معرفتني " :فقد سبق للربغوثي وأن فرق يف رحلته الشعرية والروحية بني معرفتني

حتمله ومعرفة حيملها، األوىل قارب يركب للعبور إىل الشاطئ اآلخر، تقويه، تساعده، تنقله، والثانية جتديف يف 
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صحاريه، عبء، ال حاجة إليه، وبدأ يفكّر يف ضرورة نسيان كل معرفة من هذا  التراب، قارب حيمله عندما يعرب يف
  1".النوع

 
يعرب .. وكواحد من متجويل الداخل والرتول إىل الذات فقد تاق إىل االرتياح يف جلّة املوج كسباح معريف ماهر 

هو التوق إن مل يكن قلقاً يف احملور،  ما. "يف حماولة هلندسة الذات عالياً، وتصميمها.. األتون بوثوقية ومتاسك فذّ 
الشجاعة احلقيقة تكمن يف القدرة : عبادة للمكان الكامن فينا؟ إنه اهلندسة العليا، الرغبة يف أن نصمم قدرنا وكتب

  2".واجلرأة على هدم ما خلقناه حنن وليس على هدم ما خلقه غرينا
 

شى الشاعر كل هذا العصف فهو يتأقلم مع كل ذلك يف الطوفان وفوران الدمار وحلظة التهشم الكوين، ال خي
األم، حركة األشياء ترفعه حنو مقامات أعلى،  -أما الشاعر فإن الزلزلة وطنه .. "ويكاتف التحوالت مبرونة وعمق 

أو أن حركة ذلك ترفع األشياء إىل علو شاهق ال يستقر دون اهلاوية، ما هو العلو إن مل يكن طريقة أخرى خللق 
ية والشعر بالنسبة يل، حوار مرعب مستفز، وله نشوته بني القمم واهلاوية، بني احللم واليقظة، بني املوت اهلاو

ن الكون صدفة وبأن الصدفة ال تفسره، بأن العابر واملستقر وجهان أواحلياة، بني املوجود والوجود، إنه حدس ب
الرب على أصغر "ية العدم يف قبضة من تراب ورؤية ؤللتفسري وليس تفسرياً، أعين بأن الشعر احلقيقي رؤيا تشبه ر

" تسمية األشياء"وحىت إزاحة هلذه اللغة اليت تسمح لنا بـ .. ذهول مطلق بني املوجود والوجود ". برعم ورد
  3".الالمسمى"وبالتايل البحث الدائم عن 

 
والنشوة املتأرجحة بني املتناقضات ، ةفقدان اإلدراك وسريان الطاقة الغامضة واحملو واإللغاء، واإلزاحة اللغوي

" الالمسمى"واملتضادات، الروح املستوفزة واللواذ باحلضور الطاغي والشامل لألشياء يف رخاوة رجراجة يقود إىل 
يف حلظة فقدان اإلدراك، أيها السادة، أشعر بطاقة روحية غامضة، قدرة على التحديق يف األشياء أو، : "بلغة التسو

أو باألحرى " أمساء األشياء"ر األشياء، وتبدو وكأا بال تاريخ، أو كأنين بال ذاكرة، قابلية حملو باألحرى، يف حضو
إنه ". الالمسمى: "تسو  -اإلشارات أو اللغة، ويبدو وكأن األشياء تتعرى من أمسائها، ويبزع ما يسميه الو 

  4.ودحضور شامل، لشيء ما وراء اللغة، إطاللة للوجود، أمثر مما هي للموج
 

" متاهة"من املمكن أن يتحول فقدان اإلدراك إىل لعبة، طريقة أخرى لرؤية األشياء وللنسيان "ويرى حسني أنه 
.. واغتراب، وأسى، وبالتايل، اإلدراك نفسه ال حاجة يل به، أعين قد يكون جبناً، خوفاً، حمافظة، لوحة ختفي لوحة 

  5".ألوف للمألوفهل أنا حر؟ صرت حراً، رغم أنفي من إدراكي امل
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طوفان داخلي لرؤية .. احلرية املشتهاة غاية الشاعر، وفقدان اإلدراك والوعي لعبة وليست متاهة وهجاج روحي 

  .زاوية نظر غري مألوفة ملا هو مألوف ،، عوامل أخرى 
 

راغ الذي رأى الف(فقط، حرية شاملة تصمم لتحرير كوين، عام، هذا ما هجس به يف " األنا"احلرية اليت ال حترر 
ملاذا مل أقم حىت اآلن بفعل واحد من أجل حترير العامل كلّه، داخلياً وخارجياً، بفعل أضع فيه كل قليب، ): "التفاصيل

  1".الداخل ومكتشفي الروح يرأنا من جتا
 

هاويته "دوران وشطح، .. تبدو يف الكشف الروحي وحلظة احملو األمت اهلاوية، قمة وحافة قلب على حفايف الذهن  
  2".، هل هاويته قلبه)برنارد شو(قلب اإليرلندي ليس إال يف خياله : يف سعة خياله، وقرأ 

 
  توليفة اللذة وفتنة البياض 5.3

اخل ، ليس إالّ فتحة من فتحات الكون على الكون .. املكان الذهين هذا الوعي املسمى بوعي الذات أو الروح "
مل يرها أحد من قبل، خارجاً حنو سطوح مل يرها هو من قبل، وكثرياً ما حيتاج  والشاعر يوسع الدهليز داخالً أعماقاً

فقط، بل لتحويل التجربة احلية إىل معرفة، معرفة تشبه اللذة، لذة الكشف، لذة إعادة الصياغة، " احلياة"ليس لـ 
  3".لذة القوة وإرادة تصور الوجود

 
وهندسة .. علة نار يف شتاء األودية، إفراغ الذهن من حمتواه هذه اللذاذات تستدعي الرشاقة الذهنية، الرقص كش

الذهن املليء يشبه كأس الشاي املليء حىت احلافة ال فراغ فيه، وكل ما تصبه . "الفراغ وتصميم الذهن ندسة عليا
عين بأن ، أ"اادالت"وأذهان مليئة بـ" آرائها"يطفح على الطاولة وال يبقى منه شيء، هناك أذهان مليئة بـ 

 4".فنجد ذهناً فارغاً أو مليئاً، ولكنه يفتقر للرشاقة، للرقص -الذهن يفتقر هنا ملا أمسيه باحلوار بني الفراغ واالمتالء 
  .والرشاقة الذهنية عند الربغوثي قدرة روحية على التحول الدائم، التحول احملمول على اإلدهاش 

 
فلماذا أوزع " صفحة فارغة بيضاء"إن كنت سأكتب على "لكتابة والورقة البيضاء هلا إغواؤها النهاب يف ا

  5".بشكل آخر" املكان الفارغ"يعيد تصميم " التوزيع"ذا الشكل أو ذاك؟ هذا " الكلمات"
  :  )اجلواشن(يف البحث عن لغة أخرى يقتبس الربغوثي من 

   
  ها أنت اآلن أمامك الفتنة "
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  جسد  
  بياض  
  خريطة   
  إغواء  
  مسة فو للمال  
  " .تقدم وأيقظها    

 
الورقة يف روحي صارت أنثوية، جسداً للسفر إليه، أي أنّ يف "إيقاظ الفتنة، القوى النائمة، اللذة املمنوعة والكامنة، 

، كائن من غموض، األنثى والذكر مسكتان يف إناء ظل فأنا ذكر وأنثىة أخرى، مزجأنثى تغري باللمس أ" أمزجيت"
هو نصها، إا مسكة واحدة نفسها فضي كالقمر، والترايب والقمري خيرجان مين اآلن واحد تكوين روحي، أو 

  1".وحيالّن يف مساحة بيضاء من ورق ينتظر أن أوقظ اللغة واألنثى فيه
 

مل أستنكر شيئاً إالّ : "ة، وعي وشقاء، فوران احلليب القمري يف الوعي وحفايف القلب مهذا اإليقاظ للذّة احملر
هذه املتاهة اليت يعربها  2".يف املمنوع، وأردت ملا مل أرد وحصلت على متاهة وجحيم أخضر رتأحب، ووجدته يفّ

  .، هل لديه الوقت للكتابة " حكمة املتاهة"الربغوثي من أجل كتابة حكمتها، سيكتب الطريق 
 
عندها، علّقت وأصغت  ، ستكون إهلا"سأصل إىل منطقة ال أحد فيها خياف وال خييف: عم تبحث؟ قالت صديقته "

هلدير احمليط، وشرد يف التعليق، إهلاً؟ وسيكتب الطريق، تعب من الكتابة املنهكة اخلائفة، من الضحايا وارمني؟ 
، وهبت زخم التجربة وأحرفه جسدهل رخيص، ال بد من خطى إله، ال وقت عنده للكتابة ألنه يرقص يف حاجلرمية 

  3".الالمسمىعليه رياح 
 

أرى الرجل هوية مزدوجة واملرأة هويات مزدوجة ذا املعىن، أرى بأن مفهوم "يرى اللغة ذكورة وأنوثة، إن حسني 
  4.األنوثة يف التاريخ الكون أسعد من األنثى ومفهوم الذكورة أبصر من الذكر

 
ري، ما بني اللني الربغوثي سيجد جتسيداً هلذه الرؤيا وهذا االندغام ما بني األنثوي والذكومن يتأمل جتربة حسني 

كنه يقوم بصياغة لذة عليا عرب هندسة روحية استثنائية فمرة تسيل ول.. واخلشن يف التجربة ويف النفس الشعري 
الكتابة كلذة، .. باالجتياح والتهور  اًطافح اًوتارة جتد اللغة طوفان.. املفردة أنعم من دمعة .. اللغة كنبع رقراق 

  .األمداء رغبوت ميد مداه يف األقاصي و
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عندما تقول أحرفاً تركبها معاً، لكي تعطي ما يسميه العرب القدماء باللفظ اجلزل فأنت حتول اللغة لكي تأخذ "

هذا اجلدل بني الذكورية ، نثىمنط القوة الذكورية، وعندما تنسج اللغة لكي تتحول إىل منديل فأنت تنسج األ
تبدو اللغة وكأا تقتحم أو جتتاح، وهو موقف فياضاين ميكن نوثة يف نصوصي موجود يف كل سطرـ أحياناً واأل

إن هذه : أن نسميه بالذكوري، ومرات تنحسر اللغة مثل املوج املنحسر، وهذا نوع من األنوثة، ميكن أن تقول 
وجزء من مشروعي الذايت هو إعطاء . أو نشوة عالقات لذةالعالقات بني ذبذبات الفيزياء داخل اللغة هي أيضاً 

أو ) حجر الورد(لذلك ففي . اللذة يف املوسيقى والتصوير، إعطاء اللذة باعتبارها املوقف األساسي من احلياة 
حىت أن . املوسيقى هي نشوة األحرف واملفردات: هناك حتويل لطاقة احلزن واالنكسار إىل النشوة ) الضوء األزرق(

ها بدقة هائلة من املوسيقى لكي تصبح  النشوة هي الكلمات عندما تقول معىن من احلزن واالنكسار فأنا أعاجل
  1".السائدة

 
قصاها كلذة طاغية، لذة مطلقة أتوليفة من اللذة والرغائب تلك اليت يبحث عنها الربغوثي يف نصه، دفع اللغة حنو 

 .. لذة وانتشاء بغري حد.  
 
ثنني  اللغة، موقف من اللذة جيتاح اإلوجود يفأنا أحبث عن توليفة من اللذة اليت ميكن تسميتها الذكر واألنثى، امل"

لست رجال وال امرأة وال أيضاً بني بني ، فأنا اختفاء النهر عند التقاء (ويسوقهما أمامه، أتذكر مقطعاً يل معناه 
اللذة ليست فقط جنسني، يف رأيي الرقص احلقيقي لذة، أنا شخصياً أحس بأن أمجل ما أكتبه يكون ). ضفتنيال

حول اللغة إىل لذّة مطلقة، اللذة كموقف كوين بيوكيميائي أكرب منها كموقف مع املرأة أو كموقف عندما تت
أو اللذة البيولوجية، تدل على حياة فقد أحياؤها ) البورنو(بيولوجي، اللذة احلالية عند الكثريين واليت تتمحور حول 

  2".قتهم باحلياة، أعيش اللذة يف النصاللذة فيها، حياة فقرية لدرجة أنه بقيت حلظة من اللذة هي عال
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                        
 ).2002(زياد خداش، مالك الرمياوي ووليد الشيخ، : احلياة اجلديدة، حاوره: الربغوثي، حسني 1
 .نفس املصدر 2
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  ستدارة اخلامسةاال:السادسالفصل 
   ....ة ــابــكتـة الـيـأوالن
  وثيـند الربغـعر عـريق الشـط

  

  

 الشاعر ناقداً: تكنيك كتابة الشعر 6.1

  املخرج السليم والنص القرآين 6.2
  التجديد والنثر اإلهلي 6.3

  
  
اجلاهلي والثقافة العربية اإلسالمية، ولكن أيضاً دخلت عميقاً يف الفن الغريب ، الفلسفة  أنا تربيت على األدب" 

اخل، وهذا خيلق دائماً انفصاماً يف الشخصية وقد خرجت من هذه األزمة باجتاه اهلند والصني والشرق .. الغربية 
لطرق االلتفافية وصلت إىل الصوفية وعدت حىت أساطري اهلنود احلمر وحكمتهم، وعرب هذه ا.. البعيد، اليابان مثالً 

هو نوع من العودة للشرق، ولكن حبكمة العامل، أعتقد أن ) حجر الورد(إىل الذات بعد طواف العامل، أو بثقافته، و
أيضاً الرؤية الصوفية، ولكن أرجو أن ال تكون صوفية باملعىن املتعارف عليه، ) حجر الورد(ويف ) ليلى وتوبة(يف 

يضاً أصبحت موضة، أعتقد أا صوفية خاصة، ليست بالضرورة صوفية ممتدة يف النفري مثالً، عندما فالصوفية أ
وجالل الدين الرومي، .. يف بوذا والوتسو " صوفييت"تتعامل معه بطريقة خاصة، جزء من " الكوالج"تتعامل مع 

بة الصوفية نفسها، لذلك لدي رؤية ابن عريب وماركس، لكن احذر أن تكون الكتابة منطية، مبعىن أن تكرر الكتا
  ".خمتلفة أو صوفية جديدة

  عن فن الكوالج
 

  
  
  

  : االستدارة اخلامسة
  طريق الشعر عند الربغوثي.. أوالنية الكتابة 

    
 الشاعر ناقداً: تكنيك كتابة الشعر 6.1

طلبة مساق النقد األديب الذي يف سياق تعريفنا بتكنيكات كتابة الشعر قدم لنا الربغوثي يف حماضرة، كان قد قدمها ل
عيسى أبو مشسية رمحه اهللا وهي من احملاضرات الالفتة واالستثنائية ألا تقدم شرحاً وافياً عن جتربة . كان يقدمه د
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، والعوائق اليت اعترضته واملخارج الفنية اليت اقترحها والتجديد اسلكه اليتالربغوثي يف الكتابة الشعرية والطريق 
  .ه، مستعيناً بأدواته املعرفية والنقدية وفلسفته املتعمقةالذي أتى ب

 
تقليد غرينا . "يرى الربغوثي أن الناقد الذي يكمن يف داخلنا هو الذي يقوم إبداعنا، ولكل مبدع ناقده الداخلي

، وبالتايل وأنفسنا أساس لكل مبدع، ولكنه أيضاً خطر جداً، إذ أنه قد يكبح قدرتنا على بلورة شخصية فنية مستقلة
إذ أن تقليد يكره أن يكرر نفسه، ) بيكاسو(كان  نقيم عالقة عاجزة بالتراث، نرمم فيه القيم القدمية ونكررها، وقد
مل أهتم بالنقد إالّ من هذه الزاوية، أي " اهلاجس"التراث تقليداً مبدعاً، جمدداً ال ميكن إالّ أن يكون أساسياً يف 

  1".وليس كمعرفة ميتة" التحويل" إجناز كشف، إىل إضاءة يف متاهة اخللق املعتمة، إىل الزاوية الرؤيوية اليت تؤدي إىل
 

أعتقد أن هناك فرقاً بني النقد األكادميي، "وقد فرق حسني بني النقد األكادميي والنقد املنشبك بالعملية اإلبداعية 
قاد الساحقة عندنا غري مدربة أكادميياً، وبني النقد أقصد النقد املدرب جيداً باملعىن األكادميي، وباملناسبة أغلبية الن

شيئاً جديداً، شعراً جديداً وجيداً، مثالً  باملرتبط بالعملية اإلبداعية بشكل محيمي وداخلي لكي تستطيع أن تكت
جيب أن تكون لديك رؤية نقدية خاصة بك، ولو كانت خطأ، أو ال واعية، وبذلك تكون أنت الناقد األول 

ذا املعىن أعتقد أن الرأي النقدي ألي كاتب مبدع مهم جداً، ألنه يرتبط بنظرته هو إىل العملية نفسها ألعمالك، 
  2".لكن من اخلارج ال ترى أشياء جديدة

 
مساعيل كامل، فقلّد التراث، واعترب كل إيقاع غري إيف أول سنوات املدرسة الثانية تعلّم العروض على يد أستاذه 

  .أمنوذجاً ) لزوم ما ال يلزم(بة له إيقاعاً، وتأثّر باملعري يف حبري مل يكن بالنس
 

صدمه النقد األكادميي باامه بالسرقة عندما قدم قصيدة وفازت يف مسابقة بني املدارس الثانية يف لواء رام اهللا 
أن  مسروقة ألنه ال ميكن لطالب مدرسة"واحلجة ) 1973- 1972(كان ذلك العام " مواكب الفن"دعيت بـ

  : هكذا قالت جلنة التحكيم، وهاكم بعضاً من القصيدة اليت مل ينشرها حسني " يكتب ذه القوة
  بقايا أثاث يف الثرى وحبائبِ  حنيناً من حشا الروم شيخةٌتريد "   
  كريه على اخلدين سهلُ طحالبِ    وتسفح إذ ريح القنوط هبوا    
  اقات األسى والنوائبِإىل الصدر ب    فجئت كربكان صغرية تضمه    
    نادبِ فقالت ويف العينني    أأم الصابرين قتيلةٌ: فقلت عوسج  
  إذا استعظم الزيتون بعض خمالبِ  خذوا فاشوا حلم اخلدود وصيروا    
  لصقن بنهد أو علقن حباجبِ    فذي قطع اخلدين غارقةٌ دماً    
  ت بالعناكبِكشمعة ديرٍ جلّل  وفاح عبري املوت يف الثغر فارمتت    

                                                        
عيسى أبو مشسية، رئيس دائرة اللغة العربية وآداا، جامعة . مقالة مقدمة إىل طلبة مساق النقد احلديث الذي يدرسه د: الربغوثي، حسني 1

 .) 115(بريزيت، ص 
 . )2002(زياد خداش، مالك الرمياوي ووليد الشيخ، : جلديدة، حاورهاحلياة ا: الربغوثي، حسني 2
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  كآهلة الرومان فوق القواربِ  وصرنا مجيعاً يف الغروب ثالثةً    
  1".دماهم فيها بعض زاد املناصبِ  هي احلرب تفري الكادحني كأمنا    

 
الذي كان " الشعر قنديل أخضر"تأثر بعدها برتار قباين يف .. قصيدة على النسج اجلاهلي، جزالة وقوة وتصويراً

  .روتشة، وزهور الشر لبودلري متأثراً فيه بنقد ك
 

أدخله الديوان حد التأزمي .. ، فقرر أن ال يكتب شعراً بعدها، وخان قسمه )عاشق من فلسطني(بعدها أصطدم بـ 
 بيتاً إيقاعياً حلل الديوان .. حىت الشعور بالعجز فقرر إعادة صياغة ذوقه الشعري والدخول إىل سياق الشعر احلر

الربغوثي جتربته  هانطالقاً من الصدق مع الذات والنفس وهو ما بين علي" تاحه املوسيقيمف"للعثور على بيتا، 
ومشواره اإلبداعي، هكذا قلب الربغوثي مجالية درويش وصفاء مجلته الشعرية إىل حتوير عرب إدخال مفهومي 

  : نصاً مل ينشره الحقاً  ليقدم املختلف، إنه يريد التحرر من سيطرة جتربة درويش عليه، فقدم) العنف والقبح(
  وطين دماغ كسروه على عصا"  
  ....ودمي   
  فرأيت يل يف الرمل ضاربة احلصى،  
  بيتاً وزيتوناً ودار  
  أرأيت وجه أيب املشوه  
  ح يصعد من خطوطك ؟يعنكبوتاً مثل لون الق  
  ورأيت يافا طفلة الوطن املموه  
  حرباء تصعد من خطوطك   
  ت بني أذرع أخطبوطك حنلة صفراء مات ورأيت صويت  
  هذي اخلرافات الغبية حفظتها  
  "ثار حقد الدم ثار  

 
االغتراب يف هنغاريا، بعد املدرسة مباشرة، حيث  باجلمالية املوسيقية، وهذا نتاج) القبح والعنف(هاهو ثانية يوحد 

إيطاليا، وبعضاً من  -لربتومورافيا أعمال أ: واجه الثقافة الغربية بكامل أبعادها يف املدرسة قرأ شيئاً من الفكر الغريب
أعمال ألبري كامو وسارتر، وروايات فيكتور هوغو وغوركي ومهنغواي، وأعمال ماركس بؤس الفلسفة ورأس املال 

  .وكذلك تأثري السينما الغربية 
 

 واملدارس يف هنغاريا اطلع على تاريخ الفلسفة الغربية والشعر الفرنسي واألمريكي واإلنكليزي واملسرح اليوناين
  .الفنية كالدادية والسريالية والوجودية وكل ما يتعلّق بالثقافة الغربية من الفن املعماري إىل املوسيقى إىل الطب 

 
                                                        

  ).1996(العام  -رمحه اهللا -كما نقلتها عنه عند إجرائي ألحد البحوث للدكتور عبد اللطيف الربغوثي 1
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أزمة "هذا أنشأ انفصام شخصية روحي بني النسق الشرقي العريب اإلسالمي وبني النسق الغريب ككل، ما خلق لديه 
س إليوت ورأى يف األخري أعظم شعراء الغرب ودرويش أعظم .تش وتتأثر بـ جورج لوكا. وضياغ ذات" هوية

شعراء العرب، ويف الكالسيكية املتنيب وامرؤ القيس والصعاليك مع تقدير للمعلّقات بشكل خاص ولبعض من 
لعامل جمنون ليلى ولوتريات ليليلة للنواب اليت اعتربها األرض اخلراب للعامل العريب مقابل إليوت يف األرض اخلراب ل

  .الغريب 
 

لقد صار أسري "اجلديد عربياً ليس حراً بالضبط " الشعر احلر"ومن هنا بدأ التجريب وعبور التجربة مدركاً أن 
يف سياق جتربته وعرب هذه املعرفة مل ينشر  .كالبحور والتجريبية الفجة " منطية"اليت صارت محلة و" التفعيلة"اجتاهني 

 ) .1988(حىت ) 1972(سوى ثالث قصائد ما بني 

  
  املخرج السليم والنص القرآين 6.2

كانت املسألة كيف خترج من هذا املأزق النمطي خروجاً سليما، توسع يف األحباث الكتابية والتجريب حبثاً عن 
أزمة الشعر احمللي ، (وجد الشعر احمللي تراجيديا فنشر أول كتاب يف النقد ) 1977(خمرج وبعد عودته العام 

  .ـ هيغل وماركس وجورج لوكاش وتأثّر فيه ب) 1978ح الدين، منشورات صال
   

يف لقائه بالناقد صبحي شحروري الذي اعتربه من أكثر النقّاد احملليني اطالعاً وجدية أفاد حسني من هذه احملاورات 
 ، حيث نشر الربغوثي يف)االغتراب(عبد اللطيف عقل حول . وكذلك حماوراته مع الشاعر واملفكر الراحل د

، حيث رفضت كل دور النشر )الصراع النفسي يف األدب: سقوط اجلدار السابع (استدارة لألدب العريب والعاملي 
  . نشره، ورفضت التيارات السياسية دعمه، فنشره ووزعه على نفقته وبنفسه

 
ليماً من لكن مهي بقي الشعر وكيفية اخلروج خروجاً س: "ويف خضم كل ذلك بقي الشعر هاجساً لدى الربغوثي
إن . ، ولكن دفع حدود الشعرية إىل النثر "القصيدة النثرية"منطية التفعيلة، إنّ أجرأ جتربة كانت، عربياً اخلروج عرب 

عنف "إن الشعر :  يقولون" الشكليني الروس"فقدنا املوسيقى العاملية والصورة الشعرية املذهلة، والكثافة اليت جعلت 
الذين ال يتقنون البحر وال التفعيلة فيدعون خلالص سهل هو " الضعفاء"نثرية خيار ، إن كانت ال"يقترف على اللغة

القصيدة النثرية، وغري ذلك من املشاكل، فإننا نرمي الطفل مع ماء الغسيل، كما يقول املثل اإلجنليزي، القصيدة 
الذي يدخل حواراً " ع املسرحيالصرا"أي " للدراما"عربياً، تفتقر ) البحرية(النثرية وكذلك احلرة والكالسيكية 

روبرت (مثالً يف األرض اخلراب و) إليوت. س.ت(وقصة وحبكة، أي الذي يوحد الدراما بالشعر، كما حاول 
يف قصائده اليت تتميز باحلوار الذايت الدرامي، أي أن القصيدة العربية بقيت وصفية، هناك حماوالت جدية ) براوننغ

خليل مطران، وبعده سعدي يوسف يف العراق، إىل حد أضيق حممود درويش  ذا االجتاه قام ا كالسيكياً



50 

 

لكن يل حتفظات ) األخري مثالً يف وصايا كليب العشرة وديوان البكاء بني يدي زرقاء اليمامة(وأدونيس وأمل دنقل 
  1.على كل هذه احملاوالت

 
دمج الكل، لفت نظر الربغوثي الذي جرب الذي دعا إىل كتابة موحدة ت) الكتابة(ما أورده أدونيس حول مفهوم 

الضفة (يصدر حسني ) 1983(العام . له األولوية على الفكرة) اللون(حيث بتعبري نزار قباين ) الرسم بالكلمات(
إىل " حسية"مستخدماً التداعي احلر يف السريالية، ودمج احللم بالواقع، والشعر بالنثر يف لغة ) الثالثة لنهر األردن

لقاسم حداد وأمني صاحل كان ذا االجتاه، ورغم ذلك مل يشعر الربغوثي بأن ) نص اجلواشن(يدة، عربياً بعدرجة 
  .كل ذلك يشكّل خمرجاً سليماً وواصل البحث يف اإلشكالية شعراً دون نشر أية قصيدة 

بأي عدد ) ب(كرر إن الشعر العريب هنا يفترق متاماً عن النثر حيث ميكن أن ن: "ويرى الربغوثي إيقاعياً   
نية على أساس التفعيلة، أو على ب، إن كررنا يف قصيدة ما، سواء أكانت م)-(وبأي ترتيب وكذلك احلال مع 

أكثر من مرتني ) ب(فإن قانون عدم تكرار ) قصيدة حرة مركّبة(أساس البحر، أو على أساس عدة تفعيالت حرة 
  .القرآن الكرميكلها ولكن هذا بالضبط ما فعله " ملوسيقى الشعريةأساس ا"متواليتني أساسي وإن فعلنا ذلك خرقنا 

   
دون الوقوع يف نثرية فجة، فهو باإلضافة للخروج " خرق أسس الشعر"فإن القرآن الكرمي بالذات هو الذي يعلّمنا "

حدة، كما يف كما يف البحور، وال على قافية وا" مقولب"ولكن بشكل " القافية"على اإليقاع الشعري، حيافظ على 
  2".بأي قالب" االلتزام"املعلقات، ففيه تعددية قافية وحرية من 

 
: يف اآلية الشهرية ، مجالياً " : ويورد الربغوثي املثال التايل من القرآن الكرمي يف التوضيح الفذ هلذا اخلروج اإليقاعي 

 : ، جند اإليقاع التايل " ن يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدي"

  
   -ب - -/  -ب  –ب ب ب ب ب ب /  -ب  - -/ -ب ب  -

  مستفلعن/                       متفاعلن / مستفعلن /   مستعلن   
  -/  -ب  -  -/  -ب  –ب ب ب ب /   

  زائد/  مستفعلن  /  متفاعلن                    
  جتاوز العروض    جتاوز العروض

 
، ومن جهة ال تتقِّيد بقوالبٍ يف العروض" املوسيقى العالية"عن البنية اإليقاعية ، من جهة ، ال تتنازل  حيث نرى أنَّ

عروضية وال يتدهور، بالتايل ، اإليقاع إىل إيقاعٍ نثري فج وال يبقى مقولباً ، واآلن فلنقطِّع اآلية السابقة نفسها 
 : بطريقة أُخرى 

  
                                                        

  . )119(، ص من أسس الشعر عند العرب: الربغوثي، حسني 1
 . )121(نفس املصدر، ص  2
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  /   –ب  - / ب ب ب / ب  ب ب/  - ب  - -/  -ب ب / ب
  / فاعلن      / جتاوز   / جتاوز   / مستفعلن  /     فعلن/ زائد

      -/  -ب  - -/  -ب  –ب / ب ب ب /  -ب  - -

  زائد                             / مستفعلن            /  فاعلن  /  جتاوز /  مستفعلن    
  :ولنقطِّعها بطريقة ثالثة 

  /  -ب  –ب ب / ب ب ب ب / ب  –ب /  - -/  -ب ب /  -
  /متفاعلن/ جتاوز       /   فعول  / فعلن / فعلن    /زائد 

   -ب /  - -/  -ب  –ب ب / ب / ب  –ب /  - -
  فعو        فعلن     متفاعلن       جتاوز    فعول     فعل  

  .وهكذا دواليك
 

عن احلرية يف القرآن " التنازل"لعريب ، إذاً ، كان مؤسساً على البحرية والتفعيلة يف الشعر ا" تقديس العروض " إنَّ 
الذي يعادون التجريب يف الشعر هم أعداء اإلبداع فقط ، وال شيء غري، ال سند هلم ال يف " احملافظني"إنَّ . ذاته 

، بني التراث وبني تثويره،  القرآينُّ الذي رأينا مثاالً عليه ، جيمع ، أيضاً" املخرج السليم"إنَّ . العقل وال يف الدين 
والقرآن  ".جديدة" أصالة "بني التشابه مع عادات العرب اإليقاعية يف الشعر وبني االختالف عنها ، ويصل إىل 

يف "فهم : يف القرآن الكرمية تقول آية عن الناس يف هذه احلالة: "الكرمي كما يراه حسني مساحة وعي متجاوز يقول
من شيء جديد، وهذا ليس لبساً " اللبس: "آن الكرمي نفسه عادته العرب لنفس السبب، والقر"لبس من خلق جديد

نفسه، الحظوا ذلك، بل يف العيون اليت تراه، العيون تاريخ، وذاكرة أيضاً، وككل تاريخ، ستعاد دائماً " اجلديد"يف 
، "احلواس القدمية"مثالً، وستبزغ دائماً طرق جديدة يف الذوق والنظر واللمس والبصر والشم، : صياغة احلواس

  1".ستقاوم، كأي شيء آخر، أية قوة تطمح إلعادة صياغتها وحتويلها
 

البحرية والتفعيلة يف الشعر العريب، كان مؤسساً " إن تقديس العروض: "ليصل الربغوثي إىل نتيجة أكيدة مفادها
جيمع، أيضاً، بني  ين الذي رأينا مثاالً عليهالقرآ" املخرج السليم"إن .. عن احلرية يف القرآن ذاته " التنازل"على 

" أصالة"التراث وبني تثويره، بني التشابه مع عادات العرب اإليقاعية يف الشعر وبني االختالف عنها، ويصل إىل 
  2".جديدة

  
 التجديد والنثر اإلهلي 6.3

، ال معىن لذلكجاء يف القرآن الكرمي نفسه أن البشر لن يأتوا مبثله، وأدبياً : "ويضيف الربغوثي يف هذا السياق
أيضاً، ألن كل شاعر ال ميكن أن يكون شاعراً أصالً إال إذا كان خمتلفاً عن سواه، وأتى جبديد خيصه وحده، فاملتنيب 

                                                        
 ).1(، أوراق غري منشورة، ص شعر والفلسفةبني ال: الربغوثي، حسني 1
 .)28(ص  مصدر سابق، 2
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.. يهما شعراء املعلقات وأمحد شوقي وخليل مطران وأبو العالء مثالً كتب على البحر الطويل والكامل، وكتب عل
لقد حتدثت حىت اآلن عن . عبقرياً ال يكمن هنا بتاتاً" شاعراً"اخل ، املتنيب مل يأت هنا جبديد أبداً، وبالتايل فإن كونه 

  1".خمرجه اخلاص"خمرج، بل توجد خمارج، وكل مبدع عليه إجياد " ال"يف احلقيقة ال يوجد ". املخرج السليم"
 

فالقرآن . ن االنتباه جلمالياته ومشوله واجب الوجود وعدم حصره بالنص الديين فقطإوبالعودة للقرآن الكرمي ف
الكرمي مبا يقدمه من رؤيا وعبقرية لغوية يستحق احلفر والدرس حبثاً عن خمرج تطويري كما أشار له حسني آنفاً، أما 

ونعرف مجيعاً : "يقاً كسياق للبحث والتساؤل باعتباره نصاً لغوياً وثقافياً وروحياًأدونيس فدعا إىل رؤية القرآن عم
 لك نص ثقايف جامع، حيتضن النصوصأن القرآن الكرمي ليس جمرد نص ديين باملعىن احلصري للكلمة، وإمنا هو كذ

قتها أو عاصرا، لكنه مل يناقش إال اإلنسانية اليت سب -الدينية الوحدانية اليت تقدمته إىل جانب النصوص الثقافية 
هل هو معجز أم غري معجر، غري أنه مل يدخل عميقاً يف حركية الثقافة العربية، . دينياً، هل هو خملوق أو غري خملوق 

ويف حركية الكتابة خصوصاً، كما تدخل التوراة واألناجيل، وبقية الكتب الدينية املقدسة يف حركية الثقافة الغربية 
شرعي، كأنه جمرد كتاب يف  -وهذا عائد إىل مستوى قراءته يف عصره وال تزال يف نطاق تعليمي فقهي  ية،والكون

هكذا جيعلون من القرآن الكرمي املؤسس روحياً ولغوياً وثقافياً .. األمر والنهي، وليس كتاباً يف التساؤل والبحث 
  2".تعليمي"جمرد كتاب 

 
حملمود درويش وقمنا مبناقشته يف جامعة بريزيت، وقدم حسني الربغوثي ) اًملاذا تركت احلصان وحيد(عندما صدر 

حيث اعتقد الربغوثي أن " ال بد من نثر إذاً، ال بد من نثر إهلي ينتصر الرسولُ"مقالته الفريدة حوله توقف عند 
وكأن حسني يرى أن ، ريوسيتجه ذا السياق جتديداً وتطويراً يف نصه الشع" النثر اإلهلي"درويش سيجد حالً يف 

ولألسف مل يذهب درويش .. درويش وجد حالً سحرياً يف سياق التحول الشعري وحركية الكتابة وصريورا 
  .وعبقريته يف آن  لّعلى الرغم من انتباه حسني ألمهية احل.. هذا املذهب 

 
أن اجلمع بني الفكرة والصورة الشعرية  أيضاً، متاماً كما" ملاذا تركت احلصان وحيداً"نقطة قوة يف " والنثر اإلهلي"

ملاذا (ككل، ويف " أرى كل ما أريد"هذا ولكن كيفية اجلمع، فنياً، كانت ناجحة يف " النثر اإلهلي"أحد أسس 
جتديداً جدية ككل، التجربة، أضعف  ،جند إشكاليات جدية جداً، مبىن ومعىن، وهناك أيضاً" تركت احلصان وحيداً

  ".أرى ما أريد"من 
 

وسنحاول أن نتتبع كيف واصل حسني الربغوثي مشروعه الشعري تأسيساً على ما هو خمتلف مبا جيعله  استثناًء، 
هي هذه الطريقة اليت .. وكيف أفاد من كل معرفته وجتربته الروحية يف وضع أسس نظريته الشعرية، نظريته ختصه 

ن التهم العديد من التجارب الروحية واملعرفية وصهرها يف اخل ، بعد أ.. عربها شاعراً وفيلسوفاً، وجمنوناً شعرياً 

                                                        
 . )7(، ص نفس املصدر 1
 . )11- 10(ص  ، مصدر سابق، سكندريةحماضرات اإل 2
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، مستخدماً التداعي احلر يف السريالية، ودمج احللم بالواقع، 1983العام ) الضفة الثالثة لنهر األردن(جتريب روائي 
  .، برأيه " حسني"والشعر بالنثر يف لغة 
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، أطلق حسني أوىل جمموعات الشعرية مستنداً إىل احلمولة املعرفية والتفكيك للعديد من التجارب )1989(العام 
جتنب جتاوز القانون : ""الرؤيا"فماذا فعل يف ، "اخلاصة"ورؤاه " اخلاص"لشعرية يف حماولة للوصول إىل خمرجه ا

باإليقاع حبرية كاملة، داجماً ليس فقط " لعبت"أكثر من مرتني متواليتني، و) ب(اإليقاعي األساسي، أي تكرار 
القصائد بطريقة اخلليل بن أمحد لن يستطيع " تقطيع"ن من يصر على أخمتلف التفعيالت معاً، ولكن مؤكداً على 

هنا؟ أحدهم، " النقاد"ماذا كان رد فعل .. ، إذ أنه قابل للتقطيع بأشكال شتى "مفتاح املوسيقى"العثور على 
كالم طلسم، والسبب يف انطباعه هذا هو،  -وهذه مين  -يف الديوان، بل " رؤيا"إبراهيم جوهر، قال يل أنه مل جيد 

 : أشياء غابت عنه بساطة، أنه ال يعرف شيئاً عن اإليقاع مثالً وبالتايل بكل

  
 فقل ملن يدعي يف العلمِ فلسفة

  
 حفظت شيئاً وغابت عنك أشياُء  

  
أكثر من مرتني، ألنين أعي بأنَّ هذا سهل جداً ، ليست ) ب ( املهم ، لقد جتنبت اخلروج على قانون عدم تكرار 

يف إيقاعية فجة ترفضها اُألذن ، ليس ألنها " تتكسر املوسيقى"، بل يف كيف خنرقه دون أن "خرقه" املشكلة يف
ئة جديدة ، بل ألنلت احلذر. ها فاشلة وسيإنَّ حممود درويش بقي ملتزماً ، : من املضحك ، مثالً ، أن نقول . فض

  . ، أسهل شيء هو اهلدم " خيرقه"أيضاً ، ذا القانون ألنه ال يستطيع أن 
 

حقة هلذا الديوان ، وال أقصد فقط تأماليت يف اإليقاع ، فالشعر كلٌّ متكامل وليس جمرد إيقاع يف تأماليت الال
قد قاربت ) الضفة الثالثة لنهر األردن(استنتجت ضرورة إعادة النظر يف موقفنا من اللغة كلِّها ، ومثالً ، إن كنت يف 

اللغة كفن : رسم ، من جهة، وبني اللغة واملوسيقى ، من جهة أُخرى ، فإنين بدأت أفكِّر يف طريق آخر بني اللغة وال
احلاد إلخراج " القطع " باألزميل ، على " القص" كما هو معروف كالسيكياً ، قائم على " فنون النحت " من 

  1".ذاا" اللغة حنت"من املادة اخلام ، وهكذا فكَّرت يف جتربة " التمثال"
   

يف حماوالته الكشف الرؤيوي يعتمد ": وعن الرؤيا يف جتربة الربغوثي يشري الناقد خليل حسونة إىل ذلك بقوله
والكشف عن عالقة أية رؤيا بالكل الشعري هو وحده الذي  "احلقيقة هي الكل" يةغلاهلي"حسني الربغوثي الفكرة 

اليت تفسر بأا حالة اندماج مع الروح السامية ) العدم(النريفانا / روحي بني حقيقتها، نوع من السيولة والرقص ال
  2".للكون وحالة ابتهاج ال تتبدل

 
اإلشكالية . فحسني يعي تفاصيل اخللق الشعري وينتبه ألدق التفاصيل، ال مشكلة لديه يف اهلدم فهو سهل بالضرورة

فانزاح ثانية إىل اللغة ذاا . ازاً سيئاً تعوفه األذن وتنأى عنهيف بناء جديد ال خيلق تشوهاً يف الكتابة وخيلق نش
مينحه الرضى عن اهلدم إلجياد اجلديد واملختلف " سليم"ذاهباً فيها وا إلحداث خرق .. باعتبارها سؤاالً وكشفاً 

                                                        
 . )122(ص  ، مصدر سابق،من أسس الشعر عند العرب 1
 ).دراسة غري منشورة(ولوجي هو الذي رأى، حسني الربغوثي ناقداً، رؤية يف النقد املعريف واالبستم: حسونة، خليل 2
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أن تكون  لغة حتاول ": والذي يؤسس عليه وما هي اللغة اليت حبث فيها وعنها حسني جييب على ذلك بقوله 
: تسطيح املكان الذهين . بال عمق ، أن تبدد هيمنة العمق على السطح أي تسطيح العامل الداخلي. ببعدين فقط 

اخللند"ها رجعة إن" نةمن األعماق إىل السطوح احملص،  جة الغَّم لَّالعمق أعمق من أن نتك واص الذي اكتشف أن
  1".عنه بعمق

  
مبعىن استعان به لكسر النمطية " التناص"سيكية يف هذا الديوان عرب استدخال وواصل خرق احلساسية الكال

يوجد مثالً اقتباس مطول من بدر شاكر السياب، ) 1989(الذي أصدرته العام  الرؤيايف : "الكالسيكية يف الشعر 
احلاضرة مباشرة من " اآلخرية"من " منقاة متاماً"وهذا كان خرقاً للحساسية الكالسيكية اليت تطمح خللق قصيدة 

  ".نص آخر
  

القتباس أو التناص جزءاً أصيالً اوعليه يصري ). إليوت.س.ت(وعليه نفهم القصيدة بفهم تناصاا كما هو األمر عند 
إنه اندغام أساسي دونه ال ميكن تفكيك النص الشعري وفهمه وسيبقى مستغلقاً .. من النص ومن عملية اخللق ذاا

مستجمعاً هذه املعرفة الفلسفية ليكثف ) الرؤيا(محولته املعرفية والفلسفية صاغ حسني ديوان بكامل  .يف جانب منه
على مستوى الفكرة أميل إىل االعتقاد أن :"عبد الرحيم الشيخ . عن ذلك يقول د) الرؤيا(شعريته كما ظهرت يف 

سقوط اجلدار (ليت وردت يف كتابه النقدي منا كان تكثيفاً شعرياً آلراء الربغوثي الفلسفية واألدبية اإهذا الديوان 
ويتعرف حىت على بعض . يلحظ بعض اجلمود الفلسفي على أجواء الديوان عامة) الرؤيا(ولعل قارئ ديوان ) السابع

األسئلة الفكرية والوجودية اليت طرحها أدباء كبار كان الربغوثي متأثراً م يف تلك احلقبة، وخباصة فريدريك 
مستوى تكنيك الكتابة الشعرية، فقد حاول الربغوثي توظيف معرفته اخلصبة بنظرية الشعر العريب  نيتشة، أما على

ه إن الربغوثي أراد لديوانه األول أن يكون جتسيداً لتنظريات: وعروضه الختراع أوزان جديدة ولإلجياز ميكن القول
  2.النقدي الشعري نبوءاته الفكرية، حاله يف ذلك حال أدونيس يف معظم مشروعهوالنقدية 

  
ولكن الربغوثي كان دائم التحول وهاجسه التجاوز من هنا جاء نقده للغة الفلسفية، فالفلسفة لديه أداة ميكن 

تربيت لفترات طويلة، وحىت باملعىن األكادميي على اللغة الفلسفية اجلافة، : "جتاوزها كذلك جاء يف إحدى حواراته 
لكين أكتشف الحقاً أن هذه اللغة ذاا تقوم بقمع الذات ، ثل املنطق الرياضيواليت تقوم على جمادالت منطقية، م

استخدمها بتجاوزها، : وجيب نقدها وجتاوزها، هلذا مل تتحول الفلسفة عندي إىل اهلدف هي أداة أيضاً يتم جتاوزها
اة حاولت يف اختالف أو أجتاوزها باستخدامها  لكنها ليست هي احلل بالضرورة، لذلك مثالً يف رسالة الدكتور

                                                        
 ).100(، مصدر سابق، ص حماولة أخرى لتقدمي نفسي 1
، )2006أيار، 30(رام اهللا،  - بيت املقدس لآلدب  أو مفهمة الشعر عن حسني الربغوثي،: الشعر كخيار بشري أوالً : الشيخ، عبد الرحيم 2

 .أسبوع حسني الربغوثي
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جذري بني منطق القلب ومنطق العقل، وأرى أنه ميكن استخدام املنطقية، علماً بأن األدب واللغة يالئمهما منطق 
  1.القلب، هلذا استخدم العقل وأنتقده، القلب كذلك، ألن القلب بال عقل قلب جمنون

  
  )قصائد من املنفى إىل ليلى األخيلية( :ليلى وتوبة 7.2

  
قصائد من املنفى : ليلى وتوبة: بدأ بكتابة ديوانه.. دراسة الربغوثي للدكتوراة يف الواليات املتحدة األمريكية  أثناء

، وهي قصائد حنني وشوق وتوق تتصادى )1994الصادر عن احتاد الكتاب الفلسطينيني العام (إىل ليلى األخيلية 
   2.ةمع قصة توبة بن احلمير العاشق الفارس لليلى األخيلي

  
اويل ..  نزل الربغوثي إىل ذاته عميقاً، يف رحلة داخلية معرفية فيها من األمل والوجع الكثري  )ليلى وتوبة( يف

من هنا كان احللّ .. تعصف ا وتتغرب .. كانت روحه على احلافة، على حفايف اجلنون .. اغتراب وضياع ناهب 
االستعانة باجلمال هلدهدة الروح وختفيف مساحة ) .. ليلى وتوبة(داً يف الذهاب بعيداً يف هذا النسق اجلمايل وحتدي

  . االغتراب ببوح عشقي ولذاذي 
  

اسم يشبه " األخيلية("يأخذ الربغوثي من النثر قولة لتبيان تلبسه بقصة العشق املشهورة هذه ) مقدمة ممكنة(يف 
فيه نزول الريح " توبة"وصفري ضائع يف الشاطئ، و ، فيه رائحة الورد واملوج املوحشيشباكاً يدخله هدير حبر ليل

إىل غروب متعب سكنين لليلى األخيلية منذ عصور سحيقة، عندما كنت طفالً، ومسعت عنها ألول مرة شاعرة 
  3".عربية قدمية فقدت حبيبها توبة

  
طورة، ومل يعد مييز بني حتولت إذاً، ليلى األخيلية إىل هاجس يف روح الربغوثي، إىل وهم أو منفى أو شبح، أو أس

بهب الغربة وناقعية املنفى، وها هو يف جلّة العصف واالغتراب .. هكذا "كما أشار يف مقدمته .. األخيلية واخليال 
يف هذه اللحظة املوجعة .. يعود إىل جذره إىل احلر يف روحه، إىل الطفل الذي فيه، وخيلص أسطوريته الذاتية 

عندما تالمس اللغة الصمت الكامن : "تنحت هذا الوجع وتفيض إىل ما ورائه فيهجس بقولهوالكاوية ال بد من لغة 
  4"يقطر وحي غامض" األخيلية"فيها، واملمتد خارجها، تالمس عدمها، وتبوح بشيء ماورائي، ومن وحي 

  
 التسطيح السابق بت حتويلجر: "يف تسطيح العمق يقدم الربغوثي رؤيا جديدة متاماً) الرؤيا(وعلى عكس ديوان 

حبيث يصبح التشبيه سطحاً " تكثيفه"و" تركيزه" و "فكر"إىل تعميق ، أي إثقال السطح بتفسريات بـ  )الرؤيا(

                                                        
 . )2002(لك الرمياوي ووليد الشيخ، احلياة اجلديدة، زياد خداش، ما: حاوره: الربغوثي، حسني 1
  ).22-15(، ص )2005(، املركز الفلسطيين للدراسات والنشر، 1ليلى األخيلية، ط(عاشقة العرب : صاحل، جهاد: أنظر 2
 . )95(ص  ،)2008(، بيت الشعر ،1طاآلثار الشعرية،: الربغوثي، حسني 3
 .97نفس املصدر ص  4
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نضع فوق هذا الزجاج شبكاً أسود  نفسه لزجاج ويف الوقتاه لوح من منقطاً باألسود نستطيع أن نرى عربه وكأن
السطح هنا مرشوش بفكر كاحلرب  نَّإِه ، فلنقل السطح كلِّ حبيث نرى فقط عرب فتحات يف السطح وليس عرب

هذا التنقيط بصرياً ، استحضار للعمق يف السطح أي . ى برذاذ احلرب ه مغطَّاألسود يف غاية الكثافة ولكن ليس كلَّ
  1".ليس عمقاً كالسيكياً

  
وحي يف عامل متغول ومتوحش، يبحث عن متاسك ر.. تأمل الذات قاده إىل فكرة التماسك عندما ينهار كل شيء 

  . طرد اخلوف أمسى هواجسه .. الفشل واجلنون رمبا .. النجاة هي ما يبحث عنه خوف االنكسار 
  
هو فكرة أخرى، لقد وجدت أن اإلنسان يتحول إىل كائن هش وضعيف ويبكي على ) ليلى وتوبة(املوقف يف "

هذه مشاعر الضعف والنكسة ، ترحام واالستعطاف واحلزننفسه عندما يشفق عليها أو عندما يشعر بالذنب واالس
بدأت أكفر بقصائد حب ليست هذه هواجسها األساسية، هذا يعين تقليب الذات . واهلزمية واهلشاشة يف التاريخ

عرب حتويل الروح إىل متثال منحوت من حجر، أكثر مما هي دمعة، ولو كانت هذه الدمعة املنحوتة من حجر، 
ملترجم فنياً إىل حنت، الفرق بني الدمعة والتمثال، أردت أن أنقل الذات، النفس من دمعة إىل متثال، تقليب الذات ا

هذا يعين أن أقوم بقص " التمثال يف الصخرة والفنان خيرجه منها" :املقياس النحيت يقوم على ما قاله أحد النحاتني
يضاً، جيب أن نقص منها كل ما ال يلزم مهما كانت كل ما ال يلزم، وأن أبقي على ما يلزم، لذلك اإليقاعات، أ

  2".مجيلة
تصري الذات رخاماً صلباً، حنتاً عالياً، مراجعة عميقة .. تقليب الذات وفلوذا ملقاومة الغربة والضياع  واملتاهة 

  .ام الذات صوفية ختصه للتخلص من انشقاق الوعي وانفص) .. حجر الورد(للذات فيصل إىل صوفية متتد الحقاً يف 
  
أنا تربيت على األدب اجلاهلي والثقافة العربية اإلسالمية، ولكن أيضاً دخلت عميقاً يف الفن الغريب ، الفلسفة " 

اخل، وهذا خيلق دائماً انفصاماً يف الشخصية وقد خرجت من هذه األزمة باجتاه اهلند والصني والشرق .. الغربية 
اهلنود احلمر وحكمتهم، وعرب هذه الطرق االلتفافية وصلت إىل الصوفية وعدت  حىت أساطري.. البعيد، اليابان مثالً 

هو نوع من العودة للشرق، ولكن حبكمة العامل، أعتقد أن ) حجر الورد(إىل الذات بعد طواف العامل، أو بثقافته، و
باملعىن املتعارف عليه، أيضاً الرؤية الصوفية، ولكن أرجو أن ال تكون صوفية ) حجر الورد(ويف ) ليلى وتوبة(يف 

فالصوفية أيضاً أصبحت موضة، أعتقد أا صوفية خاصة، ليست بالضرورة صوفية ممتدة يف النفري مثالً، عندما 
وجالل الدين الرومي، .. يف بوذا والوتسو " صوفييت"تتعامل معه بطريقة خاصة، جزء من " الكوالج"تتعامل مع 

                                                        
 .)100( ص، مصدر سابق، دمي نفسيحماولة أخرى لتق 1
، ص )2001(، شتاء )10(عاطف أبو سيف، الشعراء، بيت الشعر، العدد : حاوره: أجرب أن أحلم حرفياً ما أكتب: الربغوثي، حسني 2
)206.( 
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لكتابة منطية، مبعىن أن تكرر الكتابة الصوفية نفسها، لذلك لدي رؤية ابن عريب وماركس، لكن احذر أن تكون ا
  1".خمتلفة أو صوفية جديدة

  
" حنت اللغة"وهكذا فكَّرت يف جتربة : "، أي حنت الذات عرب اللغة يقول"حنت اللغة ذاا"صوفية خاصة عرب جتربة 

تأثَّرت ) 1993( -) قصائد من املنفى إىل ليلى األخيلية: ليلى وتوبة(ذاا ، هذا ما أدى إىل إيقاعات الديوان الثاين 
الفلسفية والرؤية عند بودلري " التأملية"وبني " اجلديد"و" الصفاء"بالصورة الشعرية اليت جتمع بني . فيه ، أيضاً 

داً ، حملمود درويش فيه تصويرية عالية ج) عاشق من فلسطني(ولتقريب املسألة أكثر ، مبثالٍ آخر ، شعرت أنَّ 
، " اإلشكالية "جتاوز حممود درويش هذه . ملظفر النواب ) وتريات ليلية(ولكن يفتقر للتأمل الفلسطيين املوجود يف 
" و" الصورة "بني . ، كنت أحبثُ عن رؤيا للعالقة ) أرى ما أريد: (يف أهم وأعقد وأمجل دواوينه بالنسبة يل 

ولكن الصورة عنده أضعف مما هي عليه عند " شعر الفكرة " و العالء املعري يف تراثنا الكالسيكي ميثِّل أب". الفكرة 
  2".كانت على حساب الصورة" الفكرة "املتنبي ، مثالً ، أو عند شعراء املعلَّقات ، أي أنَّ 

  
وبرية يف كما هو عند حممود درويش، عند الربغوثي مثة وحشية وغولية " مجالياً"لدى الربغوثي ليس حنتاً " النحت"و

ما .. التجربة، قسوة نافرة، هدير غربة، عنف وبالتايل تبدو الرؤيا واإليقاع ملتبستان ذه الغولية وهذه القسوة 
يتطلب حنتاً رخامياً حيمل كلّ ذلك، ولتبيان عالقة اإليقاع بالرؤيا نورد شرحاً وافياً كمثال ملا قدمه الربغوثي لنا يف 

وقدرته على التحكّم .. ائده موضحاً احلركة الشعرية لديهحيث فكّك بعض قص) ااإليقاع والرؤي(حماضراته عن 
جبملته الشعرية، قدرة تنم عن معرفة واقتدار الفتني لروح تنحاز للتحول والتجاوز حبثاً عن فن التماسك عندما 

  3.تتدهور األشياء واملواضيع من حوهلا
                                                        

 ).25/6/1998(زياد خداش، اخلميس : ، حاوره"ثقافة األيام"يف حوار مع : الربغوثي، حسني 1
  .)9(ص  ، مصدر سابق،لعربمن أسس الشعر عند ا 2
عند حممود درويش يتميز " النحت"من هنا نرى أنَّ : ) اإليقاع والرؤيا(ملزيد من التحليل يف تفكيك الربغوثي لتجربته، انظر ما جاء يف حماضرة  3

يقى الشعرية رؤيا ، أو أنَّ هلا رؤياها اخلاصة ا ، ، إيقاعاً ورؤياً ، النقطة األساسية هي أنَّ املوس" مجيل جداً"، شعره  أوالً وقبل كلِّ شيء باجلمال
إنَّ إيقاع بيت : اخلاصة ا ، ومن غري املفيد أن نسمع اإليقاع الشعري كمجرد تابع فج للمعىن ، من نوع القول " موسيقاها"كما أنَّ لكلُ رؤيا 

  .، أيضاً" من الكلماتحصان "، مباشرة ، ولذا أتكلَّم عن " حركة احلصان"امرئ القيس تعبري عن 
يقول توبةُ لليلى عن عامله " ليلى وتوبة " يف إِحدى قصائد " النحت " لتبيان مسألة اإليقاع وعالقتها بالرؤيا بشكل أكثر ملموسية ، سأحلِّل اآلن 

  :ورحلته يف احلياة 
" الواحدة ليالً أخننا اجلمالَ قبيلَ الساعة  

  ردةيف بطنِ أودية جائعة لضباعٍ منف
  وخطاً أو عواٌء داخل العتمِ كلُّ اعتراف ، وما 

  من رموزٍ تفَك وما
  من عالمة 
  .جلميع من مروا هنا فاإلقامة  

  يف عرقِ زيتونة أو صخرة ، أرنب ضائع أو بصلٌ
نىيء كلُّ ما حييا هنا ، وعلى كلَِّ وحشٍ أن يصيد طعامه  
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  فالرمش شوك ،. من موجة الوحل 

  أفعى ، والثقة واحملبةُ
  جهلٌ ، فكيف انتهينا إىل هذه املنطقة ؟

  صدفةً أم قدراً ، 
  حنن مرميون يف معدة اخلوف ،

  ".لنبحث فيها عن سالمة
، "وثةٌ، أو أُن" حب"، أو " شهوة جنسيةٌ"ال توجد هنا . يسيطر على الرؤيا " العنيف"و" والربي" "اخلائف"و" املتوحش"و" القاسي"الحظوا هنا أن 

بالتأكيد إنَّ . ، ببساطة ، واإليقاع ال رمحة فيه" قدراً " أم " صدفة"، ويبدو االغتراب " حرية"حزن على النفس ، أو إحساس بالذنب ، وال حىت 
 رؤيا كهذه ال يناسبها إيقاع"و" عسلي"ا . كما يف حنت أمحد عبد املعطي حجازي" ناعم"و" منسابكتلةً مـن  فثقيلةٌ " الكلمات"وأم تشبه ،

، قصر اجلمل اإليقاعية ، وطوهلا خيتلفان فجأةً ، كلُّ مجلة تتوقَّف فجأةً ، وتندفع ، حروف تتنافر وتتالطم، مـا  " حطَّها السيلُ من علِ"الصخر 
جد مجالية خاصة وعاليةٌ يف اإليقـاع ،  بالنسبة يل تو. يف التجربة " القسوة"يعطي اإلحساس خبشونة امللمس ، بالزوايا اجلارحة احلادة ،  أي بـ

  :، وتتميز بشيئني " مسرح القسوة"لكنها غريبة ، وتبدو كمسرحية يف 
، مسافةً تصدم وغري " املنساب"و" اجلميل"، أو على " اإليقاع الكالسيكي"مسافةً بني األذن اليت تعودت على  تغريب اإليقاع حبيث خيلق: أوالً 

  .التجربة وشذوذها، عن طعمها اخلاص وفظاظتها " فردية"بر عن متوقعة ، حبيث تع
يف التجربة ، بل إنها هي نفسها قاسيةٌ وحشية ككلِّ شيء آخر " العنيف"و" القاسي"و" الوحشي"هنا أداة للتغلب على " اجلماليةُ"ليست :   وثانياً  

  . الليلي هذا" بطن الواد"يف 
  :، مألوفاً ، أقلَّ قسوة وخشونة يف ملمسه ، لنكتب املقطع نفسه كما يلي " أسلس"و" أنعم"يقاع ، حبيث يبدو اإل" استئالف"فلنحاول اآلن 
" ، وخطاً أو عواٌء داخل العتمِ كلُّ اعتراف  

  وما من حروف تفك وما من 
  عالمةْ     

  ".جلميع من مروا هنا فاإلقامة
علينا اآلن اللعب ذه النون الساكنة نفسها ، " سائد"وكمفتاح " . ما"إىل قافية بدل " وما من"اكنة يف كلُّ ما تغير ليس أكثر من حتويل النون الس

، ما خيلـق  " اعتراف"، مث الكسرة يف " عواٌء"مثَّ الضمة يف " خطاً"فأوالً الحظوا أنها تتقلَّب ثالث مرات يف البيت األول ، حيث تتبع الفتحةَ يف 
  : ضاً إيقاعياً ، كما يف بيت امرئ القيس ، فلنوحد اإليقاع ضمن احلد األدىن من التغيري يف املعىن ، ليصري ، مثالً وتناق" خشونة"
  :بكلمة أُخرى " خطاً"، ولنستبدل " أو عواٌء داخل العتم ، هذا اعتراف" وخطاً"
"أو عواٌء داخل العتم ، هذا اعتراف ورؤى "،  

  :، فقلت باإلضافة لذلك مل تزل هناك وقفة إيقاعية قوية يف " عواٌء"أو " رؤى"مفتاح قويّ يتكرر ثالث مرات يف إىل " اهلمزة"حيث تتحول 
  ) - -ب  - /  -ب  - -/  -ب  –ب ب " (جلميع من مروا هنا ، فاإلقامة" 

  :ا ، وميكن جعلُه" فاعالتن"إىل " متفاعلن"، أي عند النقلة من إيقاع " إقامة"و"  هنا"بني 
  ) - -ب  - -/  -ب  –ب ب /  - ب  –ب ب " (جلميع من عربوا عبوراً فاإلقامة" 

فاعالتن ، / متفاعلن / ، بدل متفاعلن )  - -ب  - -/  -ب  –ب ب /  -ب  –ب ب (حيث يصري مجيع اإليقاع يف هذه اجلملة متفاعلن 
، ما يوحد اإليقاع باملقطع ككلَّ ، ولكن ال حظوا أنَّ كلَّ هذه اجلملة " هنا"مدودة يف ، بدل النون امل" عبوراً"باإلضافة لكوننا رحبنا نوناً ساكنةً يف 

  :، يف حني أنَّ الوزن يف " متفاعلن"على وزن 
  وما من "

  حروف تفك وما من 
  عالمة

  .ملن عربوا عبوراً فاإلقامة 
، ولكنها حولته من موسيقى خشنة وصلبة تشبه احلفر بالسكني إىل نقالت تشـبه   كلُّ التفاصيل  اجلديدة هذه مل تتطلَّب تغيرياً جذرياً يف املعىن

كتلةُ الكلمات " : الرؤيا"يف  ولكن خسرنا شيئاً مركزياً، مألوفةً أكثر ، ربما أمجل ، " كالسيكية"حركة املاء ، ورحبنا موسيقى أكثر نعومة ، أكثر 
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توجد ألفاظ أوحش من (كانت جذوره وأسسه يف  استخدم الربغوثي تكنيكاً جديداً) ليلى وتوبة(يف   
سأذكر هنا منوذجني معقَّدين ، نوعاً ما ، : "وهذا يتطلب جهداً معقداً، فنياً، يضيف" التكعيبية اللغوية"إا ) هذه

 ، هاليضاح ، ة ، باستثناء بسيط سنأيت إليه  اآلنعليهحممود درويش مل يستخدمه باملر.  
  :رأ نق" ليلى وتوبة"يف 
  لنا ضوٌء ويف" يف كلِّ عتم " 

  كلِّ ضوٍء لنا درب ويف
  كلِّ دربٍ لنا شرب ويف

  كلِّ شربٍ لنا فخ ويف
  كلِّ فخ لنا حلم فخذ ويف

همحنن أول من نت كلِّ فخد. "  
  

إِنْ " . لِّ عتميف ك" كحرف جر ، كما " ويف"مبعىن واو العطف " ويف: "هنا هلا معنيان خمتلفان كُلِّيا " ويف"كلمة 
" . يف"حبرف اجلر " جمرورة " كلِّ "، أي ستكون " كلَّ ضوٍء لنا درب ويف: " قرأنا هكذا فإِنَّ اجلملة الثانية هي 

، املعىن هنا " وفاء" مبعىن " ويف"أما املعىن الثاين فهو ". حاد " ، غري " سريع"وهذا هو املعىن كما سيفهمه أي قارئ 
مضمومة " كلُّ"هنا تكون . إخل ... لنا ، وكلّ ضوٍء درب شديد الوفاء " الوفاء"كلِّ عتم ضوًء شديد أنَّ لنا يف 

 جديدة من " هندسة"أخلق  املعىن ، كانت الفكرةُ أن " ازدواجية"من هنا تنشأ . كمبتدأ ، وليست مكسورة باجلر
املعماري الفن إىل غرفة"ة من غرف" البيت" أي أن ندخلَ  "الكلمات تشابه " العادي هذا ما . ، بالتتابع اهلندسي

  :)بالعامية ( املعروفة لصابرين نفَّذته يف إيقاعات األغنية 
  
"يف بابني باب بعلبك  

                                                                                                                                                              
، قامت بوظيفة معينة هي التخفيف  إِن شئتم مجاليته املألوفة هذه، أو " نعومة اإليقاع"إِنَّ . ت قطّاً برياً متوحشاً حتولت إىل قطٍّ أليف بعد أن كان

ولكن هذا بالضبط ما ". الناعم"و" اجلميل"يف التجربة الروحية كلِّها ، أي قاومت الإنسانية العامل بـ" االغتراب " و" اخلشونة "و" التوحش"من 
  " .تدجني التجربة: "دت أن أجتنبه أر

: اآلن " القصيدة"ذا االجتاه أو ذاك ، وسأروي لكم قصة هذه " حتويل اإليقاعات"، هنا ، وليست مسألة عجز عن  احلرية الشعرية"املسألةُ مسألةُ 
ريبة من احمليط ، مطر وريح وليلٌ ، واألشجار حتت كنت عائداً إىل بيت صديق ياباين كنت أسكن معه يف الواليات املتحدة، يف غرفة صغرية ق

يف احلقيقة كنت بال بيت ، ضيفاً غري . أضواء النيون تز بعنف يف الشارع ، والعاصفة تكاد تقتلعين من خطاي وكنت أمسع من بعيد هدير احمليط 
  " .حرب كيماوية"أت، وكنت خائفاً على أهلي من مرغوبٍ فيه يف تلك الغرفة، وكنت جائعاً، وقد مسعت عن أنَّ حرب اخلليج قد بد

يف العامل ، شعرت أنَّ الريح كتلةٌ ماديةٌ، كاملطر ، " القسوة"فجأةً توقفت يف وسط املطر وخطرت يف بايل، كما مل ختطر ذه احلدة من قبل ، فكرةُ 
كون ، وكلُّ كتلة  تدافع عن نفسها ، وتغزو غريها ، وكلُّ كتلة ، أيضاً واحمليط ، والضوء ، والشجر ، وبأنين ، أيضاً، كتلةٌ ككلِّ شيء آخر يف ال

وشعرت أنين سأنتهي وأتدمر يف حالة واحدة فقط ، إن مسحت لنفسـي  . األضعف يتدمر ، واألقوى يبقى . ، تقاوم كي حتافظ على وجودها
إنَّ : وهكذا قلت . للعامل أو للظروف أو لآلخرين" ضحية"نْ شعرت بأنين إ: بالشفقة على نفسها، وباحلزن، واإلحساس بالذنب، وأهم من ذلك 

  . جداً ، كالبلُّور" هشة " إىل كتلة " أنا " اليت أُمسيها بِـ" الكتلة"أي إحساس من هذا النوع سيحول 
  .نفسها هذه" قسوةَ روحي"جلست يف الشباك وتأملت . من احلجر، ال هشاشة فيها ، قاسيةً كظروفها " صلبة"إىل كتلة " الروح"قررت أن أُحول 
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  ح وباب يودي ععيننيبباب يودي على ص
  وعني تودي على حب ، وعني تودي عبابني
  وباب يودي عالنسيان وباب يودي عسجنني

  " .ة وحر وحراس وزنزان
   

يف الواليات املتحدة ، كنت أجلس على شباك ليلي ، واملدينةُ تبدو " . هندسة " الحقاً بدأت أُفكِّر يف اللغة كـ 
" يف كل عتم " ، فكتبت " فوق"منظوراً إليه ، هندسياً ، من " وسط املدينة "فكَّرت يف كتابة قصيدة عن " حتيت"

، ومل أكن أدرك ، شخصياً " التكعيب" ، وليس ، مثالً ، أفقياً ، جزء من " األشياء من فوق " النظر إىل" . إخل ... 
عندما . ، بأنني كنت أوحد بني اللغة والتكعيب بطريقة ما، املهم هنا هو ضرورة التفرقة بني التكنيكني السابقني

  :"أرى ما أريد"ول حممود درويش يف يق
  
  وق صبارِ الرباري من يديكأنت املعلّق ف" 

 من خماوفنا عليك صقر وعليك. "  
  

ملاذا تركت احلصان "، ويستخدم التكنيك نفسه يف " عليك"يف) املبىن( فإِنه يلعب باختالف املعىن ووحدة اللفظ 
   1".أحد عشر كوكبا ، أيضاً"، و" وحيداً 

  
هلذه التفاصيل يف جتربة حسني كان واسعاً من قبله، مبعىن كان  االنتباه.. عند حسني التكنيك أعقد، تكعيب بامتياز 

توجد ألفاظ ندسة شعرية أكثر " سفر"يدرك مساحة احلرية اليت يتحرك منها وهندسة املساحة ليقوم ويف قصيدة 
منساب، الرباعية بتحويلها إىل مقطع مستطيل " بتكسري"حيث يقوم . كلها" اهلندسة الرباعية"تعقيداً باخلروج على 
أن نعرف مىت وكيف نقفل : املوسيقية إىل أي مدى نريده بشرط واحد " تطويل اجلملة"وحيدث التكسري عرب 

  . اإليقاع واملعىن معاً، أو اإليقاع، على أالّ يقل حسب ما قاله حسني الربغوثي
  

 اأخننالً لي"ته يف قصيدة يشتق النص من وجع التجربة، ولننظر إىل جترب.. التجربة لدى حسني هي أساس الكتابة 
كنت : " ، ما الذي دفعه إىل هذه الكتابة الغولية يورد تفاصيل ذلك بقوله 2"اخل.. اجلمال قبيل الساعة الواحدة 

 وريح قريبة من احمليط ، مطر صغرية حدة، يف غرفةعائداً إىل بيت صديق ياباين كنت أسكن معه يف الواليات املت
ت أضواء النيون تز بعنف يف الشارع ، والعاصفة تكاد تقتلعين من خطاي وكنت أمسع من وليلٌ ، واألشجار حت

يف احلقيقة كنت بال بيت ، ضيفاً غري مرغوبٍ فيه يف تلك الغرفة، وكنت جائعاً، وقد مسعت عن . بعيد هدير احمليط 
  " .حرب كيماوية"أنَّ حرب اخلليج قد بدأت، وكنت خائفاً على أهلي من 

                                                        
 .)162(للقصيدة وفن املقطع املستطيل ص فن الرباعية كهندسة : الربغوثي، حسني 1
 ..ليالً أخنن : القصيدة  2
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يف العامل ، شعرت " القسوة"، فكرةُ كما مل ختطر ذه احلدة من قبلأةً توقفت يف وسط املطر وخطرت يف بايل، فج

أنَّ الريح كتلةٌ ماديةٌ، كاملطر ، واحمليط ، والضوء ، والشجر ، وبأنين ، أيضاً، كتلةٌ ككلِّ شيء آخر يف الكـون ،  
األضعف يتدمر . ، وكلُّ كتلة ، أيضاً ، تقاوم كي حتافظ على وجودهاوكلُّ كتلة  تدافع عن نفسها ، وتغزو غريها 

وشعرت أنين سأنتهي وأتدمر يف حالة واحدة فقط ، إن مسحت لنفسي بالشفقة علـى نفسـها،   . ، واألقوى يبقى 
وهكـذا  . خرينللعامل أو للظروف أو لآل" ضحية"إنْ شعرت بأنين : وباحلزن، واإلحساس بالذنب، وأهم من ذلك 

  . جداً ، كالبلُّور" هشة " إىل كتلة " أنا " اليت أُمسيها بِـ" الكتلة"إنَّ أي إحساس من هذا النوع سيحول : قلت 
  

جلست يف الشباك . من احلجر، ال هشاشة فيها ، قاسيةً كظروفها " صلبة"إىل كتلة " الروح"قررت أن أُحول 
  . 1"ا هذهنفسه" قسوةَ روحي"وتأملت 

  
فال .. فهو حيول اهلش والرخو والضعيف يف الروح إىل رخام قاس، إىل صالبة كصالبة الواقع املوازنة يف املنازلة 

 ناأخن:جمال للشفقة على الذات، ألن ذلك سيقود إىل التدهور والتالشي والسقوط يف اللحظة، ففي القصيدة 
بري وعنيف وغويل يسيطر على الرؤيا، اإليقاع هادر وقاس، مثة سيطرة ملا هو قاس ومتوحش وخائف و 2"اجلمال

  . كلمات ثقيلة تشبه ليالً كموج ليلى اجلاهلي، ومجيل قصرية تندفع وتتالطم، خشنة، وفظّة، بزوايا حادة وجارحة
  

 "مسرح القسوة"بالنسبة يل توجد مجالية خاصة وعالية يف اإليقاع، لكنها غريبة، وتبدو كمسرحية يف : "ويضيف
  : وتتميز بشيئني

، "املنساب"و" اجلميل"تغريب اإليقاع حبيث خيلق مسافة بني األذن اليت تعودت اإليقاع الكالسيكي، أو على :  أوالً
  .التجربة وشذوذها، عن طعمها اخلاص وفظاظتها" فردية"مسافة تصدم وغري متوقعة، حبيث تعبر عن 

يف التجربة، بل إا نفسها قاسية " العنيف"و" القاسي"و" الوحشي"لى هنا أداة للتغلب ع" اجلمالية"ليست : وثانياً 
  3.الليلي هذا" الواد"وحشية ككل شيء آخر يف بطن 

  
مجاليات قاسية ألن التجربة كذلك، فجدير بالروح أن تتفلوذ وتصلب .. مجاليات الوحشة رمبا ما قصده الربغوثي 

  .بة يف محأة التجربة وتوقّدها األكيد والناجز إا حلظة وعي باشتعاالت الكتا.. جاحمة جارحة 
  
  
  

                                                        
 ).8(عن قوانني الشعر العريب، املقالة الثانية، ص : الربغوثي، حسني 1
 ..". أخننا اجلمال: "أنظر القصيدة السابقة 2
  . )6(، ص املصدر نفسه 3
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  توجد ألفاظ أوحش من هذه 7.3

    
الياً عالياً عرب إدخاله مفهوم مجاموعة الشعرية التالية اليت حاول فيها حسني أن يضيف جديداً وأن يقدم اقتراحاً 

ذات مرة ويف إحدى حوارايت ... شعري بكامل فيوضاته وفوضاه وجوانيته اهلادرة والالفحة إىل النسيج ال" احللم"
  : يف إحدى حواراته الحقاً حني قال وهذا ما كشفه.. نه حياول أن يكتب ما حيلم أأسر يل ) بيت الشعر(يف  همع
  

حىت اسم الديوان حلمته حرفياً، لذلك .. كنت أجرب أن أحلم حرفياً ما أكتب " توجد ألفاظ أوحش من هذه"يف 
يف أغوار النفس، وعندما تزور هذه املكتبة ليس من املسموح لك أن تضيف بيتاً واحداً، بل أعتقدت بوجود مكتبة 

قرأته ومل أكتبه، وحرييت أمامه أكرب من حرية أي شيء آخر " توجد ألفاظ" من أبيات كثريأن تقرأ ما متت كتابته، و
دث مرات بالفعل ألين أنسى بالضبط ما حلمته، أنا هنا مل أكن كاتباً، رمبا كنت قارئاً حافظاً، التدخل كان حي. متاماً

، وعندما أفكّر "يف املكتبة، وأحياناً يفتقر ما قرأته لبعض الشروط اإليقاعية اليت أعتربها شرطاً فنياًما قرأته يف احللم، 
فجاً،  اآلن يف التعديالت هذه اليت حتولت عربها إىل كاتب للنص، وليس إىل قارئ فقط، أعتقد أن بعضاً منها كان

  1".ومن األفضل لو مل أقم به
  

هنا حييل حسني إىل مساحة من اإلعتام والظالل يف الروح، يف عمق النفس وأغوارها وبالتايل يهب عليه الشعر من 
مكان آخر من سياق خمتلف، يصري حافظاً ملا يتلقّاه من معرفة ووحي شعري وهو ما أكّد عليه أن مثة إهلاماً ما 

سياحة يف هذا الفضاء إنه حفر يف داخل النفس الكتشاف هذه املنطقة " حلمنة القصيدة"ظة اخللق يتلبس الشاعر حل
  .امللغزة واملعماة اليت حتتاج لشرح وإبانة 

  
أؤمن بوجود طاقات داخل كل ": ما الذي حيصل يف هذه اللحظة تلقي القصيدة من مكتبة النفس، جييب حسني 

زمن كاثرين "م من هذا الذي نسميه حسني أو فالن أو عالن، مثالً قصيدة وهي أعظ"إنسان، هو آخر من يعرفها
لكن عندما استيقظت ألكتبها مل أستطع تذكّرها كلها، بعض منها مل حينما حلمتها، قرأا يف احللم، " ميشيل

أنين كتبتها أستطع كتابته، من األفضل أن تعدل وأنت يف هذه احلالة فأمجع بني اللحظة واحللم، ولكن ليس مبعىن 
وكتبتها بني اليقظة واحللم، كتبتها كذاكرة وليست . وليس مبعىن أين كتبتها، بل قرأا يف احللم. بني اليقظة واحللم

هي نتاج استمر أكثر من سنة ") ما قالته الغجرية"مثل بعض القصائد يف (كخلق، بعض القصائد يف الديوان نفسه 
الدور وبالطريقة اليت أخربتك عنها، وفيها العقل وفيها التأمل، توليفة دقيقة واعية يف توليفة دقيقة قام خالهلا احللم ب

وال واعية، عقالنية وال عقالنية، كلية ودقيقة، أريد أن أقول، املكتبة ال حتتوي فقط، على قصائد مكتوبة، ميكن أن 
  2".تسمع صوتاً يلقى يف القصيدة

                                                        
 ).208(مصدر سابق، الشعراء، ص : الربغوثي، حسني 1
 .)209 - 208(مصدر سابق، ص  2
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حلظة االشتعال هذه والتذكّر الفذّ يرى حسني الربغوثي أنه من األفضل هنا تتكشف نقطة تنوير إشعاع داخلي، يف 
كتابة احمللوم به .. هنا ال نتحدث عن خلق بل تذكّر وكتابة الذاكرة .. أن تعدل وأنت يف التوتر بني اللحظة واحللم 

الكتابة إىل الكشف  إنه عبور طلسمي تنحال فيها الروح من.. هي توليفة دقيقة يندغم فيها الوعي بالالوعي .. 
اليت تقوم " نااأل"أحالم تتواتر وتعيد هندسة .  املعريف، التحول الغامض الذي يسببه الوحي من علٍ وعبقرٍ ال يرى

  .ما حتفظه على الورق ليصري نصاً مشحوناً يف توليفة مجالية تنبع من مكان يف احللم وبتثبيت ما تسمعه 
  

منها ما تقرأه ومنها ما تسمعه، من هذه اجلمل اليت مسعتها ومل أضف " :وعن تفاصيل هذه اللحظة يضيف حسني
أسأت "مجلة أخرى تقول ... لو طلب ر الفرات هذه القالدة الفضية اليت يف عنقي ألعطيته قمحاً كثرياً "إليها شيئاً 

ت إىل هذا الصوت بدقة وأشر.. وال أقصد هنا مجالً، بل أقصد أن املكون احملوري يكمن هنا " قراءة املوج الدقيق
، اجلملة اليت بني )أوالً تلك كانت فراشي(قال صوت مثل موسيقى النيب : "عندما قلت مثالً يف إحدى القصائد

قال صوت مثل صوت موسيقى النيب لكي تصف ما : يف احللم حرفياً، هذا شرط فين، أعين قويل قوسني مسعتها 
أخرى، ألن الداخل مبهم حىت أمامك، ويوجد شرط ما عليك حدث يف املكتبة، مثلما حيدث معك يف أي قصة 

.. عامل طريف.. ال تستطيع مرات أن تنقل ما تسمع من غري هذا الشرط فلن يفهم مما تقول شيء إطالقاً . اإليضاح
مرة مثالً قلت إنين يف جبل بري كنت القمر وبقريب جتلس فريوز، وكنت أقدم على ذلك بوعي وبنية التجريب، 

والشفق سبع "ت كانت أمجل ما مسعت يف حيايت ولكين نسيتها متاماً، ما زلت أذكر شظايا منها، مثالً الكلما
طلسمية الوجود اليت تنقل الروح بالشعر أو الكتابة من التجربة إىل الكشف املعريف، إىل التحول حنو " .. طبقات

وراً هائالً يسحقين دائماً باملسؤولية لذلك أعتقد أن هناك شع .غموض آخر، وليس بالضرورة حنو وضوح ائي
  1".الدفقة املعرفية تكشف وحتول، تقف يف مركز كل ما عملته... يفتقر للمعرفة تافه  ل نصكاملعرفية مبا أقوله، 

  
غموض بالضرورة ال يقود إىل وضوح، ولكن الوضوح شرطه للكتابة حىت .. إنه إام جواين مثلما أشرنا سابقاً 

التأمل  بعمق هو الدفقة .. غموض ولود حيتاج إىل وضوح ليصري سهالً على الفهم .. مقاربته  يفهم وحىت تتم
 اًوعليه يصري احللم مترين.. املعرفية اليت حيتاجها حسني إذ فيها يكمن التحول والصريورة والكشف وصوفيته اخلاصة 

 كل ما هو معتم وموحش يف الروح وتلك يصري لعبة قلب قادر على الكشف والتبصر واإليغال يفيستهويه،  اًيومي
توجد (يف ديوان "مساحة تغري بالبحث والتأمل والفهم واحللم كذلك .. غري املكتشفة يف نسق الروح الدهاليز 

ي الشارع ليالً وسقط عليه املطر ففتح فيه فتحات فف داًأرسم سطحاً يشبه جليداً متجم ، )ألفاظ أوحش من هذه
اً يتكجعلنه هشساملنطقة الغريبة يف الوعي تأيت باملوسيقى  2."راً موسيقى من نوع غريبر حتت القدمني ، مد

  .الغريبة واإليقاع الغريب والرؤيا املختلفة
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الغربة الغريبة بكامل ثقلها وقوستها جتتاح الشاعر، فما احلل يف بالد االغتراب الكاوي ) اإليقاع والرؤيا(يف حماضرة 
وادي " تشـبه  " من اإلهلام الشـيطاين  " إىل منطقة " داخله " ما يشعر الشاعر بالسأم يتجه إىل وعند: " هذه يقول 

صار غولياً، آخرون ، مثل " الواقع" ، ألنَّ " الواقع" اجتاه حنو القوى الغيبية ، وهروب من " إبداعه"، أي أنَّ " عبقر
، واألبراج، " ، حجرته ، وهو أيضاً ، يبدو من عبدة النجوم " ناحلارس على السور مجدته رؤاه ، جعلته شارد الذه

  .املمكن بأشكال شىت " يضيع"هكذا 
  

غييب ، يؤمن باجلن والسحر واملعجـزات ،  "الفلسطيين أيضاً ، ال وعي " أرض الالوعي"األهم هو أنَّ هذه رحلة يف 
، " امللحـد واملسـلم  "بابيكهن ، أرض يلتقي فيهـا  يف ش" إِناث اجلن "  ، حيث يرى الذكر" أرض من الشهوات

، والغول ، مع " جبينة "عن اجلن ، وعن " احلكايات الشعبية"ولقد فيها مع  –" العجائب"العلماين واملتدين ، أرض 
عسـيب ، جبـل   مقيم ما أقام "، وأنه "أيا جارتا إِنا غريبان ها هنا:ِ "مرئ القيس يف قوله اوكذلك مع ". اخلرافة"

يسـمع  " ، مع غربته اُألوىل ، وكذلك مع املتنبي الذي كان يرحل من بلد لبلد بني منطقة " عسيب، يف أرض خنلة 
" أُخرى يف داخلِ "نصوص "، أي إدخال  " التناص "هذا يسمى يف الشعر احلديث بـ" . زجل" للجن يف مفاوذها 

، حيـث تبـدو   "الالوعي"و" الوعي"االغتراب ، هنا قطعية بني منطقة " . هتناص"ويصعب فهم النص دون " النص
أسطرة "كلِّ الصور الشعرية ، بكلمات أُخرى ، هناك " اجلو السحري " من هنا يلف" . غريبة علينا"أعماق روحنا 

  1".للتجربة 
  

ي التماسك يف هذه الغربة للهروب من فاالحنياز لإلرث املقدس، إرث الوعي والالوعي يف بالدنا هو ما منح الربغوث
  .الواقع لريتد إىل ذاته، إىل عوامله اجلوانية، وخرافاته وأساطريه، ليقوم بصياغة أسطورته هو ومتاهته هو

  
  مرايا سائلة 7.4

  
اً يقدم حسني اقتراحاً خمتلف) 2000مرايا سائلة، الصادر عن احتاد الكتاب الفلسطينيني، القدس، العام (يف ديوانه 

متاماً عن جتربته السابقة، أوغل يف التحول حىت أقاصيه، ويف أسطرة جتربته حداً أتعبه، من أين أتى مبراياه السائلة 
فيهما يف طقوس سحرية، وبدل أن تسمى يف أسطورة حثية قدمية أحضر الرجل إناءين من املاء ليحدق "هذه؟ 

هذا شعر، النظر يف املاء هو أو مرآة يف ". مرآتني سائلتني"تقول أتو له بـ "إناءين من ماء " هذين"األسطورة 
  2".مرآة تتهشم باستمرار، مرايا سائلة -الشعر ماء : هذا هو. التاريخ 

  
تأمالت سريعة يف املشهد الثقايف : ياها بترا واليت جاءت حتت عنوانإيف إحدى أوراقه اليت عثرت عليها ومحلتين 

يبدو النص كمحاولة لتهدمي مفهوم الشعر كما هو : "غوثي عن مراياه السائلةالفلسطيين، اية العقد، قال الرب
                                                        

  ).167(، ص فن الرباعية كهندسة للقصيدة وفن املقطع املستطيل: الربغوثي، حسني 1
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معروف ويروي قصة خمرجة سينمائية يساعدها يف مونتاج الفيلم شاب أعمى، ويطاردمها البوليس، وحيبها فتقول 
الليايل املقمرة  ، وهذه مهمة بدت مستحيلة من يأسه، ويف إحدى)القصيدة اليت يف ذهنها(أا حتبه بشرط أن يكتب 

ستوديو الحقاً للتحقيق يف اجلرمية جيدها قمر، وعندما يأيت حمقق الشرطة لأليف شقتها يتحول إىل مرآة سائلة حتت ال
  ".قد حتولت إىل متثال من الرخام يف يده وردة، وعلى شاشة الكمبيوتر يصعد حلزون ساحباً قوقعته

  
االمنساخ والتحول والعثور على لغة لكل شكل، األنا ال تلبس قناعاً، بل  األنا تلك قدرة هائلة على" مرايا سائلة"يف 

ومن هنا يصبح الشاعر حراً يغامر يف الكامن فيه، ينقمر ". صدق التحول فيها"عمق التجربة هو  ،تطري وتتحول
لخلة الساحر نصه بلذاذة وحدوس غامضة، وخ -بني مقامات أعلى وخط اهلاوية خيلق الشاعر .. ويتحول 

  .متجاوزة ترى يف التوتر وطناً، واقتراح اجلديد اجنازاً عارماً 
  

يف مرايا سائلة يتوسل الربغوثي أسلوب الكوالج الذي ميكّنه : "عبد الرحيم الشيخ. يف مقاربته ملرايا سائلة يضيف د
آلن نفسه، إن تكنيك من إنتاج نص شعري يبدو كفن تشكيلي، أو كتابة درامية، أو معمار، أو مسرح أو غناء يف ا

الكوالج مرتبط عند الربغوثي مبفهوم الذوق، إذ يعتقد الربغوثي أن الذوق يتكون يف عملية ال ائية من جمموعة من 
اليت يطورها الشاعر عرب كل كلمة يكتبها أو يقرأها، النقلة النوعية الطبقات املتحولة للمعرفة واحلساسية واالحتراف 

 ا ديوان الربغوثي األخري مرايا سائلة تكمن يف كتابته ليس للقصيدة وحسب، بل وكتابة معلى الصعيد الفني يف
القصيدة، فإن أحداث الفيلم  يدور يف ذهنه أثناء عملية الكتابة نفسها، مبعىن أنه إذا تذكّر فلما وثائقياً أثناء كتابة

يت كان العمل جارياً عليها حينما التقطت الذاكرة الوثائقي تتم كتابتها جنباً إىل جنب مع أفكار القصيدة األصلية ال
على وجه التحديد عند كتابته  )بول كيلي(وهنا من الضروري التذكّر بتأثّر الربغوثي بلوحات . حملة الفلم الوثائقي

  1".هلذا الديوان
  

يخ  األعني، وكاملرض متاماً كالعمى يف تار! جزء من القصيدة اليت يف ذهن الكون" سليب"ويشري الربغوثي إىل ما هو 
 يف تاريخ الناس، إنه لون من الروح، كاألسود يف تاريخ البصريات، كأثواب احلداد يف تاريخ البكائيات ، على حد

  .تعبري الربغوثي
  

، والعثور على "الشاعر بالدرجة األوىل شخص قادر على االمنساخ، التحول إىل أشكال أخرى: "ويضيف الربغوثي
، "شيء"أو " ثور"أو " قطة"مثالً، ال، إنه يصري " شبح"، أو "ثور"ال يلبس قناع قطة أو " ساحر"لغة لكل شكل، إنه 

  2".فيها" صدق التحول"، حفلة تنكرية، تسرف، عمق التجربة هو "مكياج"يصري أي شيء، واألقنعة، بدون هذا، 
  

                                                        
 .)4(ص  ،لشعر كخيار بشري أوالًا: مصدر سابق، الشيخ، عبد الرحيم 1
 .)15(ص  ،مرايا سائلة: الربغوثي، حسني 2



68 

 

فالشاعر يراقب، ليس هو هنا واألشياء  احملتشد بالتوتر والفوران واإلضاءة "األنا" االمنساخ، هو التحول يف حمور
إنه يصري األشياء ويكونها حمض التحول بعمق وصدق ، ما نلمحه يف كامل التجربة وتتابعها هو سياق .. هناك 

 ،وأيت على االمنساخ أتى علي: "يف ليلى وتوبة حيضر االمنساخ كذلك.. الصريورة والتحوالت وتعميق صدقها 
  1".ت ماءصرت وحالً يف احلقول وصر

  
وهو جديد متاماً يف ) مرايا سائلة(، واندماج األشكال الفنية ضمن وحدة الكتابة وتوحدها ما مييز " الكوالج"هذا 

" توقظ"أن ال " قصيدة س"وظيفة هذه القصيدة اليت مساها بـ . "املشهد الثقايف الفلسطيين والعريب على حد سواء
  ".ةمعرفة كامنة، بل أن ختلق معرفة جديد

  
يقاظ القوى النائمة حتت حجارة الروح، بل السعي خللق معرفة جديدة، مساحة وعي إفاهلاجس لدى الربغوثي ليس 

الذي ال "ليس ما يسعى إليه، بل " اجلميل"جديد، إضافة جديد، حتول يقدم ما هو استثنائي وخمتلف، ولذا فـ
  .قال" بل الذي ال ينسى ،ال أكتب اجلميل"، "ينسى

  
مرايا (وجتريبه يف يتطرق فيها لتجربته ) بني الشعر والفلسفة(ء يف أوراق الربغوثي غري املنشورة، مقالة بعنوان مما جا
بول "أول فكرة كانت كتابة قصيدة مستلهمة من التأمل العميق، احلدسي، للوحة تشكيلية ما، عند ": يقول) سائلة
ملاذا ال أكتب معها، أو فيه، كل ما أفكّر : رة أكثر إثارةبعد عدة قصائد من هذا النوع، خطرت يف بايل فك، "كلي

: ، ألن اهلوامش تستحيل إىل تفاصيل يف النص الشعري ذاته، مث"هامش"فيه وأنا أكتبها؟ وال ضرورة عندئذ ألي 
ل ما إىل تفاصيل يف النص نفسه؟ وعثرت على فكرة أن ك" القصيدة"اآلخرين، أيضاً، على " تعليقات"ملاذا ال أحول 

كنت أيامها . أفكّر فيه وأنا أكتب القصيدة هو القصيدة، حىت ولو فكرت يف كوا تافهة جداً، فهذا جزء منها
. إىل قصيدة تقرأها خمرجة سينمائية ما" ليكبول "القصيدة املستلهمة من " حورت"فـأعمل يف فيلم وثائقي معين 

لسيناريو أدركت أنه ال يوجد تربير درامي، فين، ملخرجة تقرأ فمن جتربيت يف كتابة ا" عشوائية جداً"ولكن الفكرة 
  : هناك مجلة تقول: قصيدة، مثالً 

  
  ليس هذا احلزن قص! ال "    
  كل هذا اجلزء           
  ".من الفيلم          

  
قص هذا اجلزء من : فالقصيدة كلها، واليت تبدو كلوحة، هي أيضاً، مشهد يف فيلم خترجه املخرجة، ولكن ملن تقول

" مونتري"فيلم؟ لنفسها؟ أم آلخر؟ وإن كان آخر، من هو؟ جيب أن يكون تابعاً يأمتر بأمرها، ومن أفضل من ال
  "هلذا الدور؟" منتجة الفيلم"مساعد يف 

                                                        
 ).101(اآلثار الشعرية، ص : الربغوثي، حسني 1



69 

 

  
سينمائي، فقام بنحت مفهوم جديد عرب " سيناريو"هكذا بدت القصيدة لديه كمشاهد يف فيلم، أو كجزء من 

 :بال شوائب، ال حيذف الالشعري منها ليختم بقوله" نقية"فالقصيدة مل تعد  ،"ليكبول "استلهامه من لوحات 
الشكل الفين اجلديد يولد من " .. احلرية أساس هنا، البحث ال جيري عن حرية جديدة، بل وجيري حبرية، أيضاً"

  1".هذه احلرية وفيها
  

  حجر الورد 7.5
  

كان شتاًء بارداً ليلتها، واإلضاءة خافتة عندما بدأ بقراءة .. اهللا أتذكّر تلك الليلة اليت زرت حسني فيها يف بيته برام 
كنت مأخوذاً بطاقة اللغة وبالغة النسيج وهيمنة .. وكان يراقب بدقة ردة فعلي وانطباعايت ) .. حجر الورد(

 أتى كنت مستمتعاً مبا أمسع حىت.. أجبت : نعم : كان يسأل ! هل أكمل ؟.. الصورة الشعرية وهدير اإليقاع 
اليت كان ) األدب الشعيب(يف حماضرة ) حجر الورد(الحقاً قدمت عرضاً عن .. عليه وبدأ الفجر تفكيك العتمة 

  .سأحدثكم اآلن عن نص خمتلف، فوق أرضي: ته وأذكر مما قل.. عبد اللطيف الربغوثي رمحه اهللا . يقدمها د
  

أعين ما أقول، كان حسني يتغاوى بـ : ازي للنص، فقلتمين ختفيف احني هنا تدخل الربغوثي رمحه اهللا، طالباً
وفيه .. من أعقد نصوصه وأمجلها ، ال يكف عن احلديث عنه كلما سنحت له فرصة للشرح، وهو )حجر الورد(

وضع محولته املعرفية والروحية وحكمة الطريق موضحاً رؤيته للعالقة بني السطح والعمق اليت جرا يف ديوان 
 : "يقول الربغوثي! ماذا أضاف ؟) حجر الورد(بتعميق السطح، يف ) ليلى وتوبة(يح العمق ويف بتسط) الرؤيا(

رؤياي للسطح  اً جيمع كلَّوأخرياً ، كتبت نص– راً من التشابيه أغواره الروحي ة العمق ، يف غاية الكثافة يشبه
وهو احلجر الذي كتبت عليه " (حجر الورد ": ته ير وعطر مل يستنشق بعد ومسمقطَّ فة جداً ، سموالفكرية مكثَّ

اللغة اهلريوغليفية ، وفك 2)طلسم الثقافة الفرعونية القدمية ألغازه فك  
  
مبقدار ما يطمح وحين للحرية، ألنه مل يزل يف " حراً"الذي ليس " الراوي"هو " الدوار"والذي يصاب باإلاك و"

يتجاوز، وهذه هي أهم نقطة ، ثنائية العمق ) احلر" (اآلخر"و" إا كان"ك هنا ، فهنا"فرخ النسر"، أو "التلميذ"طور 
  " .وراء العمق والسطح"السطح، إنه  -
  
مثل جرافة " سطح"، بل حيوله إىل "عميقاً"أي ال يراه " جتاوز"عبودية هذا، لذا يرى التاريخ كتطريز وكـ" ينتقد"و

املرأة "خيلق عمقاً، هذا ما قصده نيتشه إىل حد ما عندما قال بأن " السطح"ومن " شارع"فتحوله إىل " بئراً"دم 
ألنه " عميقاً"الرجل ليس  -كالرجل " عميقة"وليست " جمرد سطح"من أن تكون " سطحيتها" "ةيليست سطح
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ري عجز حتويل العمق إىل سطح ، أي بالنسبة لنيتشه، العمق السطحي جداً، باملعىن السيئ أنه مل يتحرك كالوتر ويص
، والسطح مبتذل، ساذج، إن كان عاجزاً عن التحول إىل عمق، هذه احلركة الشاملة، األغنية، التوليفة، "سطحاً"

 روتتجا حيث، ما بعد حداثية "انتقائية"وهذا، يف الفن املعماري، " (جتاوزية"، و"تطريز"التحول املستمر، 
  1".التارخييات

  
حىت .. ازي مع لوحات تشكيلية ينجزها صديق الفنان إبراهيم املزين حدثين حسني ليلتها أن النص سينشر بالتو

 اللحظة النعدام  متويل املشروع، يتجاوز النص مع التشكيل إلكمال الفكرة وتعميقها، ولكن ذلك مل يتم حىت
شار يف غري حوار أ، وكما فهمت من املزين باتصايل معه أنه أجنز اللوحات ولكنها ضاعت، رمبا يف مسرح القصبة

  .مع  اللوحات التشكيلية  متوازياً "حجر الورد" نيته نشر الربغوثي إىل
  

وهو ) اجلواشن(والنص التايل هو ) ألف ليلة وليلة(تأثّر حسني بنص طاملا احناز إليه وهو ) حجر الورد(أثناء كتابة 
جناز نصه املتجاوز الذي مل أفاد الربغوثي من النصني إل.. نص مشترك للشاعر البحريين قاسم حداد وأمني صاحل 

  . يلق االهتمام والفهم الواجبني من قبل مجهرة النقاد يف بالدنا حىت اللحظة
  

لقد كانت الرؤيا واألسلوب يف حجر الورد عصيان على الفهم حىت ألكثر النقاد : "الشيخعبد الرحيم . يقول د
" سوء الفهم"لربغوثي العمل على حلّ ما كان يسميه بـ والشعراء نضجاً يف املشهد الثقايف الفلسطيين، ولذا حاول ا

فكان كتابة أعمال نثرية فيها من املباشرة ما جيعل من أفكاره : أما األول: الذي أحدثه حجر الورد من خالل أمرين
. وجيزةقابلة للهضم واالستيعاب، ونشمل هذه األعمال كتاباته السردية األتوبيوغرافية اليت أجنزها قبل رحيله بفترة 
  2".وأما اآلخر، فكان نشر جمموعة من الكتابات النقدية اليت أوضحت رؤياه ملاهية كيف ينبغي للشعر أن يكون

  
أي يف إحدى حواراته يكشف الربغوثي عن رؤيته حلجر الورد، ماذا أراد منه، ما هي هواجسه خالل كتابته؟ إىل 

من كونه املقياس أو ) الواقع(جيب أن جترم فيها ما يسمى  هو حماولة رؤية للتاريخ،: " أن يصل؟ يقول مساحة أراد
أعتقد أن اهلدف هو حتويل الواقع ذاته إىل سطح أو خيار ال . املعيار القيمي واألخالقي أو الفين أو اجلمايل للنص

ا مرجعية ثابتة أو صحيحة بالضرورة، كنت أطمح إىل حتويل الواقع بواسطة النص إىل نص آخر، ألن التاريخ كم
رسخ، رسخ باعتباره املرجعية األوىل للخيال والروح، وهذا واقع مبتذل، لذلك جيب جتريده من زعمه أنه يستطيع 
كما هو أن يكون مقياساً، اهلاجس الثاين يف حجر الورد كان دفع اللغة حنو أقصاها، حنو املوسيقى احملضة، وعندما 

ات، أو ختتفي كمفردات، تصبح موسيقى أو إيقاعات، تتحول اللغة إىل موسيقى حمضة تتحول إىل لعبة الكلم
لتتحول إىل لوحة مبقدار ما ميكن، ويف هذه املساحة املتطرفة من املوسيقى يف . أيضاً يف االجتاه املعاكس متاماًودفعها 

طاب، تقوم بفعل جذري إلحداث ايار يف اخل. لغة تكاد تنهار إىل موسيقى حمضة، ولغة تكاد تنهار إىل لوحة حمضة
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الفكرة اليت تبلورت مع إبراهيم املزين . ويف هذه املساحة من االيار تفتح ثغرة جديدة لرؤية الرؤية اليت أحتدث عنها
أن يقوم هو برسم جمموعة لوحات تعرب عن رؤياه حلوار أجريناه معاً حول النص، وأقوم أنا بكتابة رؤياي اخلاصة،  

للوحات جمرد تعليق أو ترمجة أو ملحقة بالنصوص، ال يكون النص ونضع اللوحات والنص معاً، حبيث تكون ا
  1".بني النصني بطريقة تفتح الباب واشتعاالً للتناقضات) ختالف(ملحقاً باللوحات فيكون هنا 

  
حتويل اللغة : عدم التعامل مع الواقع كمرجعية، ثانياً: هنا نلمح ما كان يطمح إليه الربغوثي من حجر الورد أوالً 

كل .. حتويل اللغة إىل لوحات تشكيلية : دفع اللغة إىل أقصاها، اللغة كتوليفة للذة، ثالثاً ..  موسيقى حمضة إىل
وحدة وصراع  "حجر الورد". ذلك يف هندسة معمارية يتجاور فيها كل ذلك كخورنق إبداعي عالٍ واستثنائي

  :األضداد يف آن، يقول الربغوثي
    

وحدة وصراع املتناقضات فقد كنا نريد أن خنلق نصاً فيه وحدة وصراع األضداد، إذا كان صحيحاً أن التاريخ "
 .أعتقد أن النصوص األدبية عموماً، رمبا بسبب بنية اتمع العريب جتنح إىل التشابه داخل النص، وتطمح إىل التصاحل

على رأي " األسعار يف احلسبة"ب مثالً أطمح لقصيدة تستوع. أما أنا فأطمح إىل بىن تقود إىل تناقض يف القصيدة 
واملتنوعة وال تنعزل إىل جمرد غنائية بسيطة، هذا قصيدة تدخل إىل داخلها احلياة بكل جزيئاا الصغرية . درويش

أيضاً له صلة باملتناقضات، تناقض بني األدب واحلياة وجعل األدب منعزالً عن نبض احلياة الدائم، وهذا أحد اجلذور 
  2".فقصيدة النثر كانت تريد صلة أكرب بإيقاعات احلياة. صيدة النثراليت قادت إىل ق

  
برأي الربغوثي نص يقترب من تفاصيل ونبض احلياة بكامل تناقضاا اليت تصبح جزءاً أصيالً من  )حجر الورد(

بني الشرق  يف مزجه.. ويعترب جديداً يف الكتابة العربية )حجر الورد(وبذلك يقدم الربغوثي كوالجاً يف .. النص 
حسب املفهوم ) الكتابة(نيس يف ووبالتايل متايز عن رؤية أد.. واالحنياز للشرق كحلّ روحي .. والغرب كثقافة 

  .. األدونيسي 
  

أعتقد أنين يف حجر الورد مثالً، قدمت منطاً جديداً من أنساق الكتابة، من العودة للغة : "عن ذلك يقول الربغوثي 
أعتقد أن حجر . إليها، من االستفادة من التراث الروحاين العاملي وخلق روحانية خاصةالعربية، وطريقة العودة 

وع من اللغة اجلديدة يف الكتابة النثرية العربية، إنه كوالج غري موجود يف التراث مستلهم من نوع من نالورد 
س منذ مدة طويلة، أعطاناً أدوني.. الشرق والغرب، ولكنه منط جديد من الكتابة له نكهة خاصة متفردة متاماً 

" جوارير"الكتابات يف رفوف و" أنوع"، أي جيب أن نتخلص من حشر "الكتابة"له، هو مفهوم  هوماً أساسياًمف
جتربة ذا االجتاه، حبيث كان ) حجر الورد". (ريراواجل"، أي ضرورة وجود الكتابة خارج نطاق " قوالب"و

براهيم املزين، أن أخلق نصاً يدفع اللغة إىل لون حمض، إلفنان التشكيلي هاجسي فيه عرب حوارات أثناء كتابته مع ا
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وأيضاً، كان دفع اللغة حنو املوسيقى املطلقة، حيث تنتهي كلغة وتبقى كموسيقى وإيقاعات حمضة وإكمال ذلك 
اللغوي، قام إبراهيم املزين برسم لوحات تشكّل رؤاه هو، وليست تعليقاً أو مرآة حلجر الورد ". كوالج"بـ 

العائق كان " . حجر الورد"ككوالج باسم . كنص واحد. كانت الفكرة نشر اللوحات والتجربة اللغوية معاً 
" الكتابة"تكاليف الطباعة املالية، حىت اآلن مل ننشر النص واللوحات وما يسمى حبجر الورد معاً، ما أقصده هنا أن 

  1".لغوي فقطال تشمل، كما فهمته، النص ال" كما فكرها أدونيس(
    

، خروجاً )حجر الورد(مستمدة من نسقي الشرق والغرب صاغ الربغوثي جتربته الناجزة يف .. عرب صوفية خاصة 
مل تعد واسطة أو أداة لنقل املعرفة، أو ) حجر الورد(فاللغة يف  .على املعرفة املنمطة وامليكانيكية والثابتة واملعلبة

  : هدف ، يف إحدى حواراته يؤكد على ذلك بقوله واسطة للتعبري والقول، إا غاية، 
  
ليست لإليصال، وال هي واسطة بني الذات والواقع، ال يوجد وجود للذات وال للواقع ) حجر الورد(اللغة يف "

الذات والواقع مها مفهومان قبل كل شيء، ما هي الذات؟ هي ما نسميه ذاتاً، الطفل ال يقول عندي . خارج اللغة 
يعرف الكلمة، الذات ال تظهر إال يف اللغة وهي ليست سابقة هلا وال هي واسطة، كم من اجلمل إذا ذات دون أن 

أردت أن تعزف املقطوعة نفسها يف كل مجلة ويف كل فقرة، هذا عمل مكرور، إنه أشبه بسمفونية من األصوات 
مل يكن، فهذا من "ندما تقول هو استخدام معروف وسائد وع" مل يكن"مثالً استخدام كلمة .. وأصداء التاريخ 

على االنتباه، فالكلمات مثل العملة ترئ باالستخدام، واألدب ) القارئ(التاريخ، ولكنها كلمة غري مألوفة جتربك 
هكذا أرى الذات والواقع كمفردتني يف لعبة اللغة، ومن هنا .. هو سك عملة جديدة، وطبعاً قد تكون من ذهب 

  2".ر الوردحج"وظيفة اللغة ككل يف نص 
  

فاملعرفة هنا مربر : "اجتياز املعرفة وحبث دائم عنها وألجلها يشري الناقد وليد الشرفا بقوله) حجر الورد(فالتجربة يف 
  3".الوجود، وهنا ذلك التأثر املطلق بلغة القرآن كنموذج للكتب املقدسة

  
النحت مبا خيرج التمثال من ) يلى وتوبةل(على عكس .. نه حنت لغوي، بكالم من ذهب له توهجه وإرنانه وقيمتهإ

تدفق، سيولة، إذابة التمثال، أن يصري موجة ) حجر الورد(يف .. اإلبقاء على التماسك، على الرخام .. الصخرة 
ينظر إىل النحت الروحي هذا ) حجر الورد(يف آخر : "يضيف الربغوثي يف هذا االجتاه .. مثالً، اشتعاالً، ناراً رمبا 

يريد استعادة الدفعة ) حجر الورد(ميداً يف دفقة احلياة، أقل من سائل، وهذه الدفقة يف جتمدها متقدة، وباعتباره جت
أحبث عن تذويب التمثال وعن ) حجر الورد(يف .. يريد تدفق الروح وال يريد اجلماد النحيت وليس التجميد، 

األوىل صاغها نظرياً : يتذبذب بني رؤيتني اريخ الفن كلهحتويله إىل موجة، دعين أضع املسألة يف قالب آخر، ت

                                                        
 ).25/6/1998(زياد خداش، األيام، : حاوره: مصدر سابق 1
 .)206(جملة الشعراء ص  -عاطف أبو سيف : هوراح: مصدر سابق 2
 .205، ص2003إلذابة ثنائيات التاريخ، جملة الشعراء، بيت الشعر، " املتخيل"الشرفا، وليد، حجر الورد حلسني الربغوثي، التوحد  3



73 

 

وتتلخص يف أن كل شيء هو شيء واحد فقط، ال يتغري وال يتحرك، وكل حركة وهم ، واألخرى " برمايندس"
عند ترمجة . والصريورة، وكل ثبات وهمإن الكل هو عبارة عن نار دائمة احلركة : وتقول .. هرياقليطس "صاغها 

كان حياول " ليلى وتوبة"ولد تذبذب بني اهلرم واملومياء وبني الشطح الصويف والرقص هذا إىل إرث املنطقة هذا ي
وعندما ترمجت هذا إىل " حجر الورد"الدفع حنو النار، وهذا مذكور يف " حجر الورد"دفع اللغة حنو األحداث، يف 

ية، جلبت اهلرم، كنت معنياً بالصراع تاريخ أكثر جتذراً يف الثقافة الصناعية جلبت الدراجة اهلوائية والثقافة الفرعون
واحلوار، إحدى مهمات النص عندي هي خلص األساطري اجلديدة وفقدان ما ختلقه ، أيضاً، تفقد نفس 

  1".األسطورة
  

يف .. شطح وكشف، خلص أسطورة تتعلق خبطاه وجتربته وطرقه ومتاهته، وتوجسه وتوتره .. إا صوفية خاصة 
لست : "يقول حسني " حجر الورد"ويف رده على مالحظات تقدم ا أكرم مسلّم حول إحدى أوراقه اليت مل تنشر 

، ، فإن طقوسي من خلقي وحدي"الوقوع يف سطوة أسطورته"، بل "غريه"إىل األساطري، أساطري" إحالة"ممن جيند 
  2".يف حجر الورد

  
توليفة اللذة اليت تسيل من األحرف أسطورة حسني األثرية، جتاربه املوحشة وتأمالته الباذخة، " حجر الورد"و

الراقصة، والصور املتدفقة كالنهر، والنحت ككتل باردة تشبه ثلجاً جارحاً ورحياً مرة ب بناقعها األثيم والرجيم 
  : على جهات الروح، أمل يقل 

  تربيت بني حدائق سم مقمرة"  
  وأعبر عما متازج يف الروح منها  
   عين أدافع فيها وعنها! أناهي   
  تغين) عليها إليها(وأرضٍ إن مشيت   
  3".لك شيئاً وتعين  

  
ويؤكّد . يف قصيدة جاز شرقي" حكميت يف خطويت: "قال أدونيس ذات مرة، أما حسني فقال" خطوايت جذوري"

.. أتكون كاألسطورة : إذا اتسعت حاجاتك تتسع أنت، فمن أنت؟ فأجبت : "على أسطورته، يقول بوضوح
فالتجربة هي الطريقة الوحيدة : "فهو يعرف ويعترف أن خطواته هي أساس معرفته 4".ف أميز ؟وتتغري دالاليت، كي

  . 5"للمعرفة
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خلق "حجر الورد يشبه من : "عنه يقول". اخلطوة"تكثيف، وتركيز، درز باقتدار، واستمتاع بـ ) حجر الورد(

، أكثر منه من "حلظة"ه ختطيط، من أكثر من" تفصيل"متخالفة، " ملمس"بألوان وأحجام و" رقع"من " موضوعه
ملا يربط " تصور مسبق"، أعين بأن كل طاقة الروح تكون مركزة يف السطر، مث السطر الذي يليه، بدون "الكل"

تشكّل مع غريها حجراً من " بؤرة"وكل " بؤر"يف ". الطاقة املركزة"رمبا أن مفتاح اآلخر كلّه يف . األول بالثاين
ال تطمح " األجنة"حنني، ولكن كل " غرزة"كتطور اجلنني، كل " بناء عضوي"ح إىل أي ال تطم". فسيفساء"

، بل "صورة حمضة" يف حجر الورد ال توجد ، قل، باملعىن التقليدي على األ"واحد كائن حي متكامل"لتشكيل 
تنازالً عن  إىل أقصى حد ومصورة إىل حد يبدو فيه" مذهنة"، "املفاهيم"و " األجواء"حمملة بـ (صورة ذهنية 

تأيت من حتت أرضية املعبد األبيض، وكأا " .. موسيقى"لن تستطيع يف فيلم تصوير ) . احملضة(للبصريات " الذهن"
من عامل سفلي فيه سجناء لآلهلة مقيدون بسالسل من ذكريات من العصر احلجري يف غرف هلا رائحة كهف 

هذا " بأن أقول ما أريد"أريد .. مصور يف الكلمات " ردالذهن ا"ولكن . مضغوطة من رياح ذهنية جامدة، مثالً
أعين بأن احلرية جيب أن تطفح . هذه هواء ال ميكن التنازل عنه ال باسم املسرح وال الشعر " حرية الكلمة"أساس و

  1".الطوفان"من مسامات كل حرف وبعدها 
  

وعلى القارئ أن .. التنازل بتاتاً  دون )دحجر الور(احلرية بكامل فيضها ودفوقها اجلارف هي األساس يف جتربة 
ليسقط مرارة التجربة ويستنشق من حدائق الورد املسمومة عبقاً يف الروح حييل املر ! جيهد يف قطف ما وراء اللغة

هذا احلجر الذي اكتشف يف مصر سنة "أعقد نصوصه " حجر الورد"وبرأي حسني فإن .. إىل سائغ ولذاذي 
  2".نييت كانت كتابة نص عن هريوغليفية الذات اإلنسانية. إىل اكتشاف اهلريوغليفية وفك طالمسه قاد) 1799(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                        
 . الرد على أكرم مسلّم: مصدر سابق 1
 ).226(، ص )2000(، ربيع )8(حلظة اخللق، الشعراء، بيت الشعر، العدد : نيالربغوثي، حس 2
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  ستدارة السابعةاال :الثامنالفصل 
  ة ـفـفة وفلسـعرية الفلسـش
  يـوثـرغـند البـعر عـالش

  

  

  حلمنة القصيدة  8.1
  الشعر حقيقة وجتاوز 8.2
  الشعر والتقسيم على السكني 8.3
  وتصميم النفس: ة العلياسداهلن 8.4
  امليول.. النوايا 8.5

  
وكان علي أن أسافر يف املشوار وحدي، بقويت اخلاصة، من هنا تعلّمت منك أن أكتشف القوة الروحية اليت يف "

مل أرث شيئاً، إرثي الوحيد، أعز أنواع اإلرث، هم هؤالء ! زواديت وزادي عند عبور املتاهات العميقة: داخل النفس
صادقتهم فعلّمتهم شيئاً وعلّموين شيئاً، وشكّلوا ضرورة، أو فلنقل حموراً، من حماور احلياة وضروراا، أعين  الذين

أن أمثال أبو سعدو وعائلته جتعل احلياة مجيلة، وحمتملة، رغم كل مرارا، إم جزء من معىن احلياة ومن قدرا على 
  ".عيشها رغم كل شيء

  
  رسالة إىل حسن احللواين
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  :االستدارة السابعة

  شعرية الفلسفة وفلسفة الشعر عند الربغوثي
  

  حلمنة القصيدة  8.1
.. وذهبوا يف تعريفه ما وراء احلد .. انشغل العرب بالشعر واشتغلوا على تطويره باعتباره ديوام األجل واألعم 

 اتق: قالوا" به ما جاء على لسان الشاعر احلطيئة  ومما جاء يف األوراق القدمية عن اهتمام العرب بالشعر وشغفهم
  :أوصيكم بالشعر: قال. اهللا وأوصِ
  فالشعر صعب وطويلٌ سلّمه "   
  إذا ارتقى فيه الذي ال يعلمه  
  زلّت به إىل احلضيض قدمه  
  والشعر ال يستطيعه من يظلمه  
  يريد أن يعربه فيعجمه   
  ومل يزل من حيث يأيت حيرسه  
  1"ألعداَء يبق يِيسمهمن يِسمِ ا  

  
أو " الفيض"وجدها نوعاً من ) ابن سينا(لقد اهتم الفالسفة العرب بعملية اإلبداع مداورة ودرساً، حيث أن 

) ابن رشد(، حيث يقترب الشاعر من مكانة قريبة من النبوة، ألنه يتلقى اإلهلام، أما "اإلهلام الغامض"، أو "الوحي"
  ".ةصناعة خميل"يرى أن الشعر 

  
يوكّد نص الفارايب أن عملية اإلبداع الشعري ليست طبعاً أو إهلاماً، إا صناعة تعتمد : "فله رأي آخر) الفارايب(أما 

على الروية أساساً، وهلا قوانينها ومواصفاا اليت ينبغي أن يلم ا الشاعر، واليت سبق أن قيل أا من اختصاص 
  2".إالّ من مجع جودة الطبع وجودة الصنعة" ساًمسلج"املنطقي، ومن مث ال يسمى 

  
يغين احلياة وللحياة، يكتب ويبدع خللق اجلميل، بل . والربغوثي ارتقى يف الشعرية وعلم قوانينها مبثابرة ومهارة

أذكر حلماً فيه . ميكن للفرد أن حيلم القصيدة"والقصيدة لدى الربغوثي حلم . الذي ال ينسى، وميسك بعشبة اخللود
القصيدة، قوة أعلى " أكتب"أنا ال ". منقوشة فيه"قرأت قصيدة . يت كتاباً صفحاته من حناس مفتوحة حتت املطررأ

خلق قصيدة أو نص هو فعل سحري، ويل فيه طقوس، الضوء ال جيب أن يكون قوياً، أو . ما تكتبها يل، أحياناً
شعاع القمر، شيء جيعل األشياء غامضة، ظالل، من ضوء مشعة إىل . أبيض، عندما أكتب، النيون تدمري دماغ

                                                        
 .136، ص2003، 1محدو طماس، دار املعرفة بريوت، ط: اعتىن به وشرحه: ديوان احلطيئة 1
 ).67(، ص)2007(، دار التنوير، 1، ط)شدمن الكندي حىت ابن ر(نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني : الرويب، ألفت كمال 2
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اخللق شكل من . موحية، أكثر مما أفهم، حرب أسود، ورق مجيل، هذه هي بعض أدوايت الطقوسية، الليل هو ما أريد
  1.أشكال تنومي النفس مغناطيسياً

  
فتصري قصائد . ما" آخرٍ"تدون ما ميلي عليها من غيب ما، من " أداة"مسرمناً ومقموراً يصري الربغوثي، يتحول إىل 

واحدة من ميزات  -وهي إحدى قصائده  -" التحوالت"عرب حبث روحي عميق لتصبح " سرية حتول"الربغوثي 
  .الكتابة اإلبداعية له 

  
موسيقى الكلمات إيقاع منحوت من . وكلنا محائم قادمة من هذا اجلبل. كلنا حلم حيلمنا حلم آخر يدعى الكون"

املرآة يف بيتك، أشعل مشعتك ليالً وتأمل وجهك، املرآة تقلّد، واهللا خيلق، وأنت : يلقال . الصوت، قمر نسمعه
بشر مبن هو أعظم منك، كن جسراً حنو مستقبل فشعرت باملأساة كتبت عن . السفر الدائم بني املرآة ووجه اهللا

  2).1989 رام اهللا(كيمياء الروح حتول احلزن إىل غضب فتحولت يف : وقال يل" جاي احلمام"
  

احللم هو عقل رجل واحد، أما الواقع فهو : مهما فعلت جيب عليك أن تتذكّر"املساحة احللمية هي هاجسه إذن، 
أستطيع أن أختيل كيف اكتشف بيكاسو ."عرب هذه احللمنة فعل اخللق يتوهج كنار يف شتاء األودية 3".جنون اجلميع

". الغرفة العادية"ب أن تكون هناك غرفة تكعيبية خمبأة خلف هذه جي: "كان جالساً يف غرفة ويفكّر" : التكعيبية"
تضرب " ذات"الـ . حنن نعيش يف غرفة من اللغة". مرئية"أن جيعلها ". الغرفة األخرى"هذه " جيد"وظيفة الفنان أن 

شكال ، يف أ"التراث"، من نظام الكلمات، من موسيقى شعرية تفيض من "اخلطاب"جبذورها يف أشكال حمددة من 
الذات، وليس أن أضعها فقط أمام مرآة، أن أغير " حتويل"، النص أو القصيدة أو األغنية، بالنسبة إيلّ، هو "متذكّرة"

  4.جذور الذات، أن أزحيها ، أي أن أعيد تصميم غرفة اللغة
  

د، واخللق تردد وبذلك جيمع الشاعر يف حلظة اخللق هذه بني املنطقي والساحر، انقطاع، شيء خارج السياق السائ
معترباً أن . حالة من التنومي املغناطيسي، هذا ما يراه الربغوثي يف محأة اخللق الكتايب -بني أن يكون مرآة أو عرافاً 

احلرية أعلى قوانني اخللق، حماوالً الكتابة حبثاً عن قواعد وليس بناء على قواعد، ال يكتب املتاهات، بل حكمة 
وليست العالقة بني أ. متاهة : من علّمك الرقص، قالت ): "ما قالته الغجرية(لما جاء يف مث" كتايب نفسي"املتاهات 

يبدو وأن العالقة بني العراف والشاعر كانت وثيقة : "العراف والشاعر لصيقة ووثيقة كما جاء يف األوراق القدمية
دلول ذاته، كما أن الشاعر والكاهن والعراف أكثر، فعلى الصعيد املعنوي، فإن لفظي شعر وعرف هلما يف الواقع امل

                                                        
 . )225(، ص حلظة اخللق 1
 ) .جاي احلمام(مقدمة كاسيت  2
 .30، ص 2007، 1عدنان حممد، دار ورد سورية، ط: أيام وليالٍ أو ضحكة سارة، ت: سينويه، جيلبري 3
 .)226(، ص حلظة اخللق : مصدر سابق 4
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غري أن الشاعر كان يف األصل هو املؤمتن على علم سحري أكثر مما هو  ،كان هلم منبع إهلام واحد أال وهو اجلان
  1".فأقواله وإيقاعاته كانت تسعى إىل سحر من يستمع إليها.. كهاين 

  
: فقد كتب لينوردو دافنشي.  ، بل جيعله مرئياً"املرئي"م إن الفنان ال يرس): بول كلي(وهكذا مستعيناً بقولة 

الذي كان رساماً بارعاً ) كمنجز. أي. أي(الرسم شعر يرى وال يسمع وإن الشعر رسم يسمع وال يرى، أما "
بأنه كاتب صورة ورسام كلمات، كما وصف عملية ) Ciopw(وشاعراً، فقد وصف نفسه يف مقدمة ديوانه 

  2".لوحات مثل هذه ومشاهدة قصائد مثل هذهاإلبداع بأا مساع 
  

الشاعر . "والشاعر وطنه الزلزلة واخللخلة.. فهناك لغة متذكرة وشعر ذاكرة . حيذّر الربغوثي من سلطة الذاكرة
يوسع الدهليز داخالً أعماقاً مل يرها أحد من قبل، خارجاً حنو سطوح مل يرها هو من قبل، وكثرياً ما حيتاج ليس 

فقط، بل لتحويل التجربة احلية إىل معرفة، معرفة تشبه اللّذة، لذة الكشف، لذة إعادة الصياغة، لذّة " اةاحلي"لِـ 
اللذة كالفن، قد تنشأ من نقص احلياة، وقد تنشأ من : "اللذة اليت قال عنها ذات مرة 3".القوة وإرادة تصور الوجود

  4".فيضها
  

فالكتابة عنده هي التجربة وال شيء .. تعب من الكتابة املنهكة واخلائفة هذه اللذة اليت قادته لكتابة الطريق، ألنه 
ال تقفزن كقرد على أصابع البيانو، : قال يل: "إا املعرفة الناجزة واحلقّة برأيه، فنراه يعتمد القلب.. غري اخلطى 

كن : وقال يل. ينقلوب اآلخر: وماذا سأجد فيه؟ قال: هناك شيء يدعى القلب، اذهب عميقاً يف قلبك، قلت
ال حيق ألحد أن يكتب إال جتربته، فالتجربة هي الطريقة الوحيدة . شالالً كي حتق لك الكتابة عن الشالالت

احلذف نصف الكتابة، فتعلّم الكرم يف احملو، والصمت نصف الكتابة، : وأوقفين عند بوابة احلجر وقال يل. للمعرفة
  5".تعلّم الصمت

  
  الشعر حقيقة وجتاوز 8.2

الشعر هو . "إنه احلقيقة، استقصاء، رحلة جوانية، وسياحة عمق.. من هنا يرى الربغوثي أن الشعر سفر كلّه 
، جمرد تشبيه منسي، الشاعر ال ينسى الوجود كتشبيه ولكنه ينسى باستمرار أي تشبيه )نيتشه(احلقيقة مثلما أشار 

  6".هو بالضبط
                                                        

، ص )2007(، دار قدمس للنشر 1رضوان السيد، ط. د :عودة حسن ورندة بعث، تقدمي: الكهانة العربية قبل اإلسالم، ت: مهند، توفيق 1
)97  - 98.( 
 . 46، ص 1990مي مظفر، دار املأمون، بغداد، : الشعر والرسم، ت : روجرز، فرانكلني  2
 .)66(مصدر سابق، حماولة أخرى لتقدمي نفسي، ص  3
  . 121بعة بابل، ص ، مط1996، آذار، 1الفراغ الذي رأى التفاصيل، أوغاريت عدد : الربغوثي، حسني 4
 ) .جاي احلمام(مقدمة كاسيت  5
 .)67(فسي، ص حماولة أخرى لتقدمي ن: مصدر سابق 6
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لعب حبثاً عن سياق يتعود ال، حث واالكتشاف هاجس دائم يف جتربتهفالب ،من هنا كان للربغوثي فلسفته يف الشعر
، والكتابة حبثاً عن قواعد )حداثية(ميز املفكّر الفرنسي، ليوتار، بني الكتابة بناء على قواعد ": خمتلف وجديد

حبثاً عن قواعد، ألول مرة، فقد كتبها ) التفعيلة(، مثالً، يف الشعر العريب، عندما كتب السياب قصائد )حداثية(
عصر "، أي أن الفلسفة قدرة على "فلسفة"اخل، هذه .. واكتشف جديداً، صاغ مفهوماً، وقلب أشكال فنية سائدة 

هذا حيدث مثالً، بسؤال بسيط يراه كل كاتب جدي بعد إجناز أي . لرؤية ممكنات جديدة إلعادة الصياغة" التجربة
ال بد من ذكاء أو قدرة خاصة ما، أساسها " بعد"هذه الـ  وماذا بعد ؟ هل سأكرر نفسي؟ ولتحديد: عمل

ويف هذه املنطقة الغامضة اليت يتم فيها السريان من ". مقوعد سلفاً"، وعدم االستكانة ملا هو "البحث عن قواعد"
ضاً، أن هذا يعين أي. الوضوح الكامن يف قواعد سابقة إىل القلق املتجه حنو ما مل يقوعد بعد تكمن القدرة الفلسفية

ما مل يزل جمهوالً، " كل فين"الكتابة حبثاً عن قواعد ليست بالضرورة رفضاً مطلقاً للقواعد املعروفة، بل احلدس بـ 
" قبل"له مجالياته وأسئلته وأجوبته اخلاصة، التجريب أساس هنا، مبعىن أن القواعد اليت نبحث عنها تبزغ، أحياناً 

  1".الفلسفة"لية البزوغ هذه هي ما أمسيه بِـ التجربة نفسها، وتستمر حىت بعدها عم
  

سفر مستدمي، حتول، عبور، حدوس وخميال .. حالة من القلق، نفض غبار الذاكرة عن مجرة القلب ليتوهج عالياً 
 ..الشعر احلق يرى املألوف برياً أكثر مما يرى الربي مألوفاً ": فضاءات غري مأنوسة أو مألوفة  يفيد من اإلرث ليعرب

حىت املألوفية تتساقط عن الوجه، ويبدو الشاعر الذي صار سفراً بأنه يصطنع العادية، حياول أن يكون مألوفاً، رمبا 
  2".حبثاً عن سفر آخر ألن مهنته هي استئالف الربي وأيضاً، إطالق سراح الشيء الربي من استئالفاته

  
عقل حين للماضي وحيافظ عليه، عكس قوى القلب : لمن هنا ميز الربغوثي بني مساحتني أو نظامني خمتلفني للعق

العقل احملنط يشبه حتنيط اجلثث .. اليت تكسر األشكال وتصنع أشكاهلا اخلاصة عرب طاقة خلق وفيض شعور عفوي 
  . مجود إىل األبد .. عند الفراعنة 

  
أساس " مبدع"نظام عقلي "ا الثاين أم.. العقل البارد واجلامد، املعلّب واحملنط يرى يف اخلروج إدانة، فساد، ختريب 

بالنسبة له ليس أكثر من " إرث"، القواعد اجلديدة، وكل "سن السنن اجلديدة"كل وجوده، وتربير كل وجوده، هو 
حالة سابقة ما، مثالً، حبور الشعر، ولكنه ال يدمر إال " يدمر"هذا العقل املبدع . ينحت به أو منه متثاالً آخر" طني"

، ولست "احملافظ"لست ضد العقل الذي حيفظ، ولكنين ضد .. جاً أو طاقة تدمري من أجل التدمري ليخلق، وليس هو
  3".وهلذا فهو أساس يف اإلبداع. ، إنه خادمها"سيد الروح"مع أن يكون العقل الذي حيفظ هو 

  

                                                        
 .)1(بني الشعر والفلسفة، ص مصدر سابق،  1
 .)66(مصدر سابق، حماولة أخرى لتقدمي نفسي، ص  2
 .)1(، ص بني الشعر والفلسفة  مصدر سابق، 3
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لة معرفية من نسق أن يتسيد املاضي على احلاضر يعين، الزمان الدائري، دون نبض إبداع، من هنا ال بد من محو
اإلرث لتحقيق اخللق والتجاوز واإلبداع وفق أعلى درجات احلرية، من هنا ال بد من كسر دوائر املاضي ليولد 

فيض خلق . فالذاكرة قبالً كانت سياقاً إبداعياً ،ألن الوفاء للذاكرة هو بتجاوزها.. إبداع وخلق خمتلف وجديد 
الفلسفة عندي، هي قدرة على "لق مساحتنا، نؤسس لطرق جديدة علينا أن خن.. إبداع مت وكان .. معريف 

  1".كهذه، بني نظم العقل، مثالً، وقدرة على معرفة ما الذي جيب عمله، يف خدمة نبضة اخللق" متييزات"
  

قال عليك أن خترج من .. "بنشوة وبعمق عني النسر ينظر الربغوثي للتجربة املفتوحة واملنفتحة على اتساع احللم 
دائرة، وإن ما بعدها قد يكون أكثر وعورة، فال تكن أرعناً، جوهرك ميتد فال تقولبه، ميكنك أن تقرأ جتارب كثرية ال

كانت أول مرة  -وأن تتأمل، وبشيء من النشوة والتأمل، ميكنك أن ترقص فوق هذه املساحة، خالصة جتربيت 
النسر برأي أحدهم يرى أبعد لكن اإلنسان يغوص  أنين ختوفت من اجلنون ومن عقلنيت لألشياء، -يبوح يل ا 

  2".أعمق، هذه الصخرة اليت جنلس عليها، النسر يرصدها وأنت تغوص داخلها
  

ولكنه يف .. دائماً يرافقه سوء الفهم هذا .. انتبه الربغوثي إىل قارئه، متلقيه، خاف من أن ال يفهم أو يساء فهمه 
القارئ يريد منك كتابة القصيدة اليت ": و تفهم أو مدح أو جماملة لنصهء فهم أأحايني كثرية مل يتنازل عن حريته لقا

يف القصيدة خدعة أو " اجلديد"بالتايل يبدو ". التعريف"، تدخل يف نطاق "قصيدة"ويعرف، سلفاً أا " يعرفها سلفاً"
، ولكن ليس إىل احلد الذي خيرب ضمرياً فاسداً، أو قطيعياً، أكتب يل ما أريده، وما أعرفه، وضع فيه شيئاً جديداً

علي طريقيت يف التفكري والشعور، تعريفايت للشعر الذي سبق وعرفته، وعندئذ أنا القارئ، سأكون حليفك، 
  " .قصيدة"سأفهمك، سأعترف ليس بأا قصيدة مجيلة، مثالً، بل بأا قبل ذلك 

  
ألنك تسوق نفسك، مألوفك، " شاعر"اً، بالتايل، أنك ال ميكن للشعر إالّ أن يتطور، وال ميكن إالً أن يتطور زحف

، ما أعتربه شعراً، أي ما عرفته سلفاً، حنن، أنا "أتوقعه"ما .  مألوف قومك وتسومه يل بأن تكتب املألوف يفّ
  3".القارئ وأنت الشعر نرمم القيم القدمية معاً، ننسج املاضي بضمري فاسد

  
مقتل الكتابة كما يراه هنا .. وتقدمي إرثها ومجودها باعتباره طاق اخللق وفقط  ها هو يعود ثانية للذاكرة وهيمنتها

، الشعر بالتايل، دائماً تقليد للشعر السابق له، إنه عودة املاضي "إبداع"أي منرر هذه الفعالية كـ "ويتابع . الربغوثي
، "قناعاً"يف الثانية يبدو ). Dejavew(يبدو يف احلالة األوىل ". كماضٍ" "املقنع"الذي يبدو مستقبالً، أو املستقبل 

، جديد متاماً، جديد ال ميكن استيعابه "جديد ما"، بل فيه "ما مضى بالضبط"أو لثاماً، خيفي عن القارئ كونه ليس 
خبارطة قدمية "وماض، إنه جر القارئ حنو منطقة جديدة ولكن " مبدأ معروف"وعاد إىل . إالّ إن برر وغلّف نفسه

                                                        
 .نفس املصدر 1
 ).222(، ص )2003(، صيف )21(، العدد ال حياً، جملة الشعراءما ز: أبو الرب، مجال 2
  .)بال عنوان(أوراق غري منشورة  3
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، بدون أن "املدى القدمي"، بدون قطيعة مع )حممود درويش" (مد املدى"واملمكن، " الكامن"، إنه " نيةوبسوء 
  1".يقظة مقنعة بالنوم، كاملشي املسرمن. فعالً " يسبق زمنه"
  

  الشعر والتقسيم على السكني 8.3
 التفاتة فذّة يرى الربغوثي أن ويف.. يقترحها العقل والقلب معاً ويقترفاا بعنف لغوي .. إا طقوسية سحرية 

اخل، بأن يتم القراءة .. الشعر تقسيم على السكني، وهي عادة أهل بالدنا عندما يضيع هلم حالل، شاة أو بقرة 
والشعر، تقسيم على السكني، أداة عنف خفي، وسكينة وطمأنة ". على السكني حلفظ ما ضاع" سيمالتق"ويسمونه 

القصيدة هو املاضي الشعري، املتكرر، الثابت، " الضائع"ه الوحش، الضائع سيعود، وبأن الضائع سيعود، لن يفترس
، وأما اجلديد كأن البقرة أكلت، وقد ال "طمأنة"التراث نفسه " طمأنة"القارئ اخلروج عنه، ويريده شعراً  ىما خيش

كن أن يكون تكراراً ملا سبق من شعر، الشعر فيه إقرار بأنه ال مي ،نعثر عليها ثانية، قد ال يرجع الشعر ملا مضى منه
، تقسيم على سكني، طمأنة بأنه "جديدة"ضاع ويضيع يف كل قصيدة " شيئاً ما"للمألوف واملعروف، أي إقرار بأن 

دائماً شيء نعرفه، " القصيدة"هكذا تكون . الحقاً، يف املستقبل" سنجده"مل يضع شيء، فعالً، وإن ضاع فإننا 
، جيب أن يتحول الشعر من "الضمري الفاسد"، ووعد بأننا سنسترجعه، هذا هو "البقرة"وفيها ضاع شيء نعرفه، 

  2".إىل اعتراف كامل بالالعودة، بعدم جدوى الطمأنة يف زمن الطمأنينة والضمري السعيد" وعد بالرجعة"
  

اً لالجيء بالعودة وبقي احللم معلق" ضاعت أرضه"من هنا يرى الربغوثي وعطفاً على ما سبق أن الشعب الفلسطيين 
هذا اهلاجس حتول إىل وعد شعري، فصار الشعر رجعة . املكان املشتهى واألصلي" أرض الغزالة واألرجوان"إىل 

، "رعوية"يف األدب الفلسطيين والشعر كذلك " الصورة الشعرية"ألذلك بقيت . ألرض شعرية سابقاً أيضاً
  !؟"طبيعية"
  

  وتصميم النفس: سة العلياداهلن 8.4
) اهلندسة العليا(واالمتالء، يصل الربغوثي إىل ) الفراغ(اعتماده الكشف الرؤيوي وإبرة القلب يف رشاقة ذهنية بني ب

لكل ذهن فقد قدرته على تصميم نفسه  سيقوم غريه بتصميمه، مسيت القدرة على إعادة تصميم النفس "للذات، و
إنه يتوق هلدم : قال. 3"سيت أن أصمم نفسي وصميت غنايإن هند". "الضوء األزرق"هكذا قال يف " اهلندسة العليا"

قيمة اإلنسان ال تكمن يف إجنازاته، بل فيما يتوق . "خللق شيء ما، لإلضافة واإلبداع" فعال"وتدمري ولكنه تدمري 
؟ إنه من قال هذا؟ جربان خليل جربان؟ وما هو التوق إن مل يك قلقاً يف احملور، عبادة للمكان الكامن فينا". إليه

الشجاعة احلقيقية تكمن يف القدرة واجلرأة على هدم ما خلقناه : "اهلندسة العليا، الرغبة يف أن نصمم قدرنا وكتب

                                                        
 .)بال عنوان(أوراق غري منشورة  1
 .أوراق غري منشورة  2
 ).226(، ص )2008(، 1اآلثار الشعرية، بيت الشعر، ط : الربغوثي، حسني 3
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، حنني حنو مستقبل، ولكن )توق(الذهن ": "الضوء األزرق"أو مل يقل يف  1."حنن وليس على هدم ما خلقه غرينا
عندي ). "ص(كمال قال الرسول " ولكل امرئ ما نوى"لنوايا ، إا طاقة ا2"إالم يتوق، وماذا يريد من توقه؟

  3".األزرق لون الغربة، والغيب، ومساء الطفولة، وربما أن لنواياي السيئة لوناً أزق
  

  امليول.. النوايا 8.5
، ، معرفة النوايا"السياج"، "احلافة"، الوقوف على "اجلنون"، والذهاب يف "سبر النوايا"يرى الربغوثي ضرورة 

  .نواياك، سفر يف القلب ليكون اخللق، وجهل النوايا ضالل وضياع
  : ميول، توق، نوايا، يقول الربغوثي" األنا"  

  .الكون ر وهرم "
ع النهر مع  املوج رحتإن ملت إىل تتب  

 وإن ملت إىل جهة األهرامات كنت مع الثبات.  
  .. قدر الروح ما متيلُ إليه 

...  
  !ك فاعرف ميولك تعرف قدر

  .واعرف قدرك تعرف حاجاتك 
  .واعرف حاجاتك تعرف من أنت 
  فمن أنت ؟..إذا اتسعت حاجاتك تتسع أنت 

  :فأجبت 
  4"كيف أميز؟. أتكون كاألسطورة، وتتغير دالاليت

  
اً ناقعاً من هنا كان اغتراب الربغوثي، من سبر لنواياه، ومعرفته حلاجاته، فرأى قلبه فيضاً أزرق، غربة غريبة واغتراب

. ليصل الربغوثي إىل شطح ماورائي، وكشف العرافني، الشاعر عراف بامتياز" السياج"وعرب ". املتاهة"وكتب .. 
)  dereglement(جيعل نفسه عرافاً عرب خلخلة . أن جيعل نفسه عرافاً. أقول بأن على الشاعر أن يكون عرافاً"

نه يبحث يف نفسه، أها، كل أشكال العشق واملعاناة، واجلنون ، للحواس كلّ)معقلنة(طويلة، ضخمة، حمسوبة، 
عذاب عذب ال يوصف حيث حيتاج الشاعر لإلميان ). املقطرة(يستنفذ كل السموم يف نفسه، لكي حيتفظ خبالصتها 

                                                        
 ).35(الفراغ الذي رأى التفاصيل، ص : الربغوثي، حسني 1
 ).13(، ص )2004(، 3الضوء األزرق، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: الربغوثي، حسني 2
 ).97(مصدر سابق، ص  3
 ).245(اآلثار الشعرية، ص : الربغوثي، حسني 4
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والعارف األكرب، املعلون األكرب، كلّه، إىل كلّ القوة فوق اإلنسانية، حيث يصبح، بني الكلّ، املريض األكرب، ارم 
  1".نفسه، اليت كانت سلفاً غنية) ثقّف(حيث رعى ! ألنه يصل للمجهول! األعظم

 
وكان : "عرب الربغوثي بقوته الروحية الرحلة بوثوقية الكتشاف قواه وطاقته اخلاصة ، أمل يقل ذلك يف إحدى رسائله

القوة الروحية اليت يف داخل علي أن أسافر يف املشوار وحدي، بقويت اخلاصة، من هنا تعلّمت منك أن أكتشف 
مل أرث شيئاً، إرثي الوحيد، أعز أنواع اإلرث، هم هؤالء الذين ! زواديت وزادي عند عبور املتاهات العميقة: النفس

صادقتهم فعلّمتهم شيئاً وعلّموين شيئاً، وشكّلوا ضرورة، أو فلنقل حموراً، من حماور احلياة وضروراا، أعين أن 
عائلته جتعل احلياة مجيلة، وحمتملة، رغم كل مرارا، إم جزء من معىن احلياة ومن قدرا على أمثال أبو سعدو و

  2".عيشها رغم كل شيء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ).79(، ص )1996(، آذار )1(، أوغاريت، العدد 1871من رسالة آرثر رامبو إىل بول دمييين سنة  1
 .معلمه يف الكراتيه األستاذ حسن احللواين، أثناء دراسة الربغوثي يف الواليات املتحدة األمريكية لنيل درجة الدكتوراة من رسالة إىل  2



84 

 

  خـاتـمـة  :التاسعالفصل 
  حـكـمـة الـمـتـاهـة

  )كــتـابـي نـفـسـي(

  

  

  حد الشعر وخلق القصيدة 9.1
  التحوالت عرب التجربة 9.2
  احلل: ؤيا خرق السائدر 9.3

  

  
  :فاستمع يل اآلن"

  .أنتال توقظ القوى النائمة فيك، قبل أن تستيقظ 
  .وانتفع بالذي تعرفه

  ال تتكئن على الريح، هناك جبال حتسبها ثابتةً وهي 
  ."وهي مترق مثل مروق السحاب

  
 )أيضاً( ما قالته الغجرية
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  "فسيكتايب ن" -حكمة املتاهة: خامتة

  
  حد الشعر وخلق القصيدة 9.1

  
  

إنه ليس . كُلّ تقدمي تقليص، وأما الشعر فوجه كمي غري مقلّص إىل تفسرياته: "يف حماولته لتقدمي نفسه، قال مرة
 ذاكرة، يستمد حربه من لغة موازية، متذكّرة، مفسرة، -هناك شعر . معىن التجربة، بل التجربة ذاا بالنسبة يل"

زلزلة، ونِتاج زلزلة أو يف، أو حتت  . وهناك شعر قيمته كلها يف الزلزلة، إنتاج ،ح خلفيلم أقصد أنه توتر
. ، فالشعر لديه خلخلة للراكد والثابت، وتوتر حممول على اإلملاحِ واستبطان الزلزلة"املوجودات وجوداً لغزاً

األشياء ترفعه حنو مقامات أعلى، أو أنّ حركة ذاته ترفع األشياء  أما الشاعر، فالزلزلة وطنه األم، حركة: "ويضيف
ما هو العلو إن مل يكن طريقةً أخرى خللقِ اهلاوية؟ والشعر، بالنسبة يل، حوار . إىل علو شاهق ال يستقر دون اهلاوية

إنه .. احلياة، بني املوجود والوجودمرعب مستفز، وله نشوته بني القممِ واهلاوية، بني اليقظة واحلُلم، بني املوت و
  ".حدس بأنّ كلَّ الكون صدفةٌ، وبأنّ الصدفة ال تفسره

  
إنه تأتأة ). التسو(بلغة " الالمسمى"الشعر عنده حدوس، رؤيا، حوارية فذةٌ بني املتناقضات، حبثٌ دائم عن 

الكتابة تصري لذّة ونشوةً يف سياق إعادة الصياغة، لذّة  .انزياحات متواترةٌ. الوجود، دفع للحد وراء نفسه، كما قال
الشعر احلق يرى املألوف برياً، أكثر مما "لذة القوة، وإرادة تصور الوجود، ليصلَ الشاعر إىل أنّ . "للكشف والتبصر
  ".يرى الربي مألوفاً

  
سي مشمولٌ بسحرٍ وألنَّ حلظة اخللق فعلٌ طقكان دائم اخلشية من الوقوع يف العادية والتكرار، وفضيحة التشابه، و

أذكر حلماً رأيت . يمكن للفرد أن حيلم القصيدة: "ما، كما يراها، فقد أشار، ذات مرة، إىل هذه اللحظة، فقال
أنا ال أكتب القصيدة؛ قوةٌ ما أعلى . فيه" منقوشة"قرأت قصيدةً . كتاباً صفحاته من حناسٍ مفتوحة على املطر

  ".تبها يل، أحياناًتك
  

عندما أكتب ،أن يكون قوياً، أو أبيض ويل فيه طقوسي، الضوء ال جيب ،هو فعلٌ شعري ،القصيدة، النص خلق .
. شيء جيعل األشياء غامضة، موحية، أكثر مما أفهم. ظاللٌ من ضوء مشعة إىل شعاعِ القمر. تدمري للدماغ " النيون"

اخللق شكلٌ من أشكال تنومي النفس . الليل هو ما أريد. ه هي بعض أدوايت الطقسيةحرب أسود، ورق مجيل، هذ
الشاعر مجع بني املنطقي والساخر، انقطاع شيٌء خارج السياق السائد، واخللق تردد بني أن يكونَ مرآة . مغناطيساً
  .حالة من التنومي املغناطيسي -أو عرافاً 
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 أخرى. كنص، كحلم، بال أية قوة، على أن خيدم كمرجعية للخيال" سطح"أن يظهر كـ" الواقع"أريد بكلمات :

ال : "ليخلص، يف النهاية إىل مقولة" .. جيب جتريده من امتيازاته، من الزعم بأنه ضروري، أو جوهري" الواقعي"
ن علّمك الرقص؟ م": "ما قالته الغجرية"كتاب نفسي، مثلما قلت يف "، و"حكمة املتاهات"أكتب املتاهات، بل 

  ".متاهة: قالت
  

قلد البحور . يف بداياته الشعرية، قلّد التراث لتجاوز املعرفة امليتة إلجناز كشف، وإىل إضاءة أساسها التحويل
وربح " احلرية"يف البدايات فقد . للمعري أمنوذجه" لزوميات ما ال يلزم"الشعرية حىت بات متعصباً هلا، واعترب 

  ".كيف نوحد املعرفة باحلرية؟ تلك هي املسألة"سه املعرفة، وكان هاج
  

  التحوالت عرب التجربة 9.2
مث يقوم بتفكيك اموعة، .. ، فيقسم أن ال يكتب شعراً بعده "عاشق من فلسطني"ويصطدم باموعة الشعرية 

رأى عند حممود درويش . كان صادقاً مع نفسه وجتربته. فيبدأ يف دوزان شعريته من جديد، وإعادة صياغة التجربة
 حتويلها عرب إدخال مفهومي السائدين يف العامل، وذلك الغترابه وخروجه " العنف والقبح"اجلمالية الصافية، فأراد

للدراسة يف هنغاريا، وبالتايل االنفتاح على املدينة؛ سياق خمتلف، مكان خمتلف، وعي خمتلف، وقراءات كذلك، 
  .وأزمة هوية" ضياع ذات"وقاده كلّ ذلك إىل 

  
اعترب حممود درويش أعظم الشعراء العرب، ويف الكالسيكية احناز إىل املتنيب، وامرئ القيس، والصعاليك، 

ملظفر النواب، األرض اخلراب للعامل العريب، مقابل " وتريات ليلية"واملعلّقات، ولبعضٍ من جمنون ليلى، واعترب 
  .للعامل الغريب إلليوت" األرض اخلراب"
  
التفعيلة : "ليس حراً متاماً، ورأى أا سريةٌ يف اجتاهني" الشعر العريب"ليدرك أن " الشعر احلر"حول، بعد ذلك، إىل يت

؛ عن حرية ما ختصه، يف حني "حل"كالبحور، والتجريبية الفجة، استمر يف البحث عن " منطية"اليت صارت مملّة و
: يضيف. والصورة الشعرية املذهلة، والكثافة التأملية، ودفع الشعرية إىل النثرأنه كان يدرك فقدان املوسيقى العالية، 

خيار الضعفاء الذين ال يتقنون البحر وال التفعيلة، فيدعون إىل خالص سهلٍ هو القصيدة النثرية، " النثرية"إن كانت 
  ".اإلجنليزي، كما يقول املثلُ "نرمي الطفل مع ماء الغسيل"وغري ذلك من املشاكل، فإننا 

  
؛ كتابة موحدة لألنواع األدبية وتبصر يف القرآن الكرمي الذي "الكتابة"لفت نظر حسني الربغوثي ما أمساه أدونيس 

جتاوز العروض، وقدم كتابة أخرى، فال هو بالشعر، وال هو بالنثر، خلق جديد، حيث وجد أن القرآن الكرمي 
القرآين، جيمع بين التراث " إن املخرج السليم" :ويتابع. وع يف النثرية الفجة، دون الوق"خرق أسس الشعر"يعلّمنا 

  ".أصالة جديدة"وتثويره، بني التشابه مع عادات العرب اإليقاعية يف الشعر واالختالف عنها، ويصلُ إىل 
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د توصل إىل كتابة وماذا بعد أن استلهم حسني الربغوثي هذه األنساق الثقافية املتداخلة يف هذا التجريب؟ لق

جتنبت جتاوز القانون اإليقاعي : "، وهي األوىل اليت ينشرها، وعنها يقولُ)1988" (الرؤيا"جمموعته الشعرية 
أكثر من مرتني متواليتني، ولعبت باإليقاعِ حبرية كاملة، داجماً ليس فقط، خمتلف ) ب(األساسي، أي تكرار 

على التفعيالت، ولكن مؤكّداً على أن من ي القصائد بطريقة اخلليلِ بن أمحد الفراهيدي، لن يستطيع " تقطيع"صر
، واليت جند فيها لغة ببعدين، بال عمق، "الرؤيا"لقد حاول إعادة النظر يف اللغة عرب جمموعته . العثور على املوسيقى

  .العمق يصري سطحاً  ،وتسطيحِ املكان الذهين، وتسطيح العامل الداخلي
  

حنت "، حيث قدم جتربة يف )1993" (قصائد من املنفى إىل ليلى األخيلية -ليلى وتوبة "اءت جتربته بعد ذلك، ج
  .الفلسفية والرؤية عند بودلري" التأملية"وبني " اجلديد"و" الصفاء"القطع احلاد يف القوايف، وجمع بني . ذاا" اللغة

  
السابق إىل تعميق، أي إثقال السطح بتفسريات بـ " سطيححتويل الت"، جرب حسني الربغوثي "الرؤيا"على عكس 

، حبيث يصبح التشبيه سطحاً منقّطاً باألسود، نستطيع أن نرى عربه كأنه لوح من "تكثيفه"و" تركيزه"و" فكر"
الزجاج، ويف الوقت نفسه، نضع فوق هذه الزجاج شبكاً أسود، حبيث نرى فقط، عرب فتحات يف السطح، وليس 

  ".طح كلّهعرب الس
  

، وهو مينحين مفتاحاً )بيت الشعر(، فقد قال يل مرة يف )1998" (توجد ألفاظ أوحش من هذه"أما جمموعته الثالثة 
حىت اسم اموعة حلمه حرفياً، فكان يرى مكتبةً ". كنت أجرب أن أحلم حرفياً ما أكتب: "من أسراره الشعرية

هذا التحول، وهذا . قارئة حافظةً هلذه املكتبة وليست كاتبة" األنا" تطفح الكلمات، فتصري. يف أغوارِ النفس
من هنا كان يرى حسني . الغموض يف أعماقِ الروح غين باملعرفة، وكلُّ نص ال حيمل معرفة، هو نص فقري وتافه 

ففي تقدميه لـ إضافةٌ باقتدار اجترحها حسني وتعمق يف تأملها، " احللمنة"إنّ . الربغوثي مسؤولية ما يكتبه
بني احلُلم واليقظة تتأرجح روح الشاعر ". روح الشاعر قلم تستخدمه قوى أعلى لكتابة مذكراا: "قال" رغبوت"

يف حلظة اخللق الباذخة، ولذلك نأى عن الشعر املرتب اجلاهز، وانفتح على شعرية مصدرها نبع احلُلم والغموضِ 
  .وتتأسس على نقاط الضوِء يف شعرية املاضي، وليس على العدملغةٌ تأيت من املُستقبل، . الشفيف

  
؛ اموعة الشعرية الرابعة واألخرية اليت أصدرها حسني الربغوثي قبل رحيله، هي تأملٌ )2000" (مرايا سائلة"

صيدة هو ، ليعثر على فكرة أنّ كلّ ما يفكّر فيه وهو يكتب الق)بول كيلي(حدسي عميق، لوحةٌ تشكيلية ما عند 
  .القصيدة، حيث فتح الطريق حنو حرية جديدة 
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مرايا "من هنا، ختلّق الشكل الفني لـ . البحث ال جيري عن حرية ما فقط، بل وجيري حبرية، أيضاً، كما يقول
 ،"الفلسفة"هذه احلُرية يف صياغة مفاهيم جديدة حبثاً عن قواعد ما أُمسيه بـ : "ويضيف. من هذه الزاوية" سائلة

  ".وهي فلسفة تدخلُ يف سفرِ تكوين العمل الفني، تبقى، إىل حد ما، خارجه
  

اَألنا ال تلبس قناعاً، . ، األنا متلك قدرةً هائلة على االمنساخ والتحول والعثور على لغة لكل شكل"مرايا سائلة"يف 
  .الشاعر ساحراً يغامر يف الكامن فيه ، ومن هنا يصبح"صدق التحول فيها"عمق التجربة هو . بل تصري وتتحول

  
 اعرالش أعلى وخطّ اهلاوية، خيلق مقامات وسٍ غامضة، وخلخلة متجاوزة، ترى يف  -بنيده بلذاذة وحاحر نصالس

  .التوتر وطناً، واقتراح اجلديد إجنازاً الفحاً 
  
من خالله كتابة هريوغليفية للذات  أراد. بأعلى درجات احلرية كتب.. أعقد نصوص الربغوثي " حجر الورد"

حنت . عرب حتويل اللغة إىل توليفة من اللّذة، حيث تصري اللغة موسيقى حمضة ودفع اللغة إىل ما ورائها.. اإلنسانية 
وحدة وصراع األضداد، كوالج يذهب عميقاً يف الروح وجتلياا " حجر الورد. "يسيل صوراً ولوحات تشكيلية

  .الكشفية 
  
مثّة  ..ل ما سقناه سابقاً نرى بوضوح حماولة الربغوثي اقتراح سياق خاص يف الشعرية الفلسطينية والعريب من خال 

لغة حملمنة تقترب من لغة العرافة والكشف، إا صوفية الربغوثي .. حيث نرى أنه ما يكتب حرفياً .. جتريب عالٍ 
اإلسالمي، وهذه الذاكرة الشعرية  -نهل من التراث العريب اليت تفيد من املعرفة اإلنسانية شرقاً وغرباً وت. اخلاصة

اليت تعود إىل ما قبل اجلاهلية، يف حماولة لتطوير الكتابة الشعرية وخلق كتابة جديدة وجدها الربغوثي يف جتاوز 
ريف هائل ودمج األنواع األدبية باحتراف، حمموالً على وعي مع) الكوالج(باملفهوم األدونيسي عرب ختليق ) الكتابة(

  .وجتريب فذّ
  

من هنا ذهب الربغوثي ألسطرة جتربته عرب حكايته والتوغّل يف التفاصيل واهلامش، والسفر اجلواين، وكتابة املكبوت 
فهو .. عرب متاهة حياوهلا الربغوثي معرفة وانتباهاً .. إا اللّذة جبماعها واكتماهلا .. واملسكوت عنه واحمللوم به 

  ..كما قال " كتايب نفسي"و" مة املتاهةحك"يسعى لكتابة 
  

هذا التجريب الذي أصر عليها الربغوثي هو ما دعاه منذ البداية لتقدمي رؤيا خاصة بتجربته الشعرية، فالربغوثي 
فهو ينحاز ليأخذ من شعر الذاكرة ما يكفيه للتجديد والعبور . هم مكنيبفيفسر نفسه ببالغة، ويقدم رؤاه 

.. لخلة والتوتر بني الوجود واملوجود، فالزلزلة هي وطن الشاعر، وهاويته قلبه وحدوسه وإزاحاته والتجاوز عرب اخل
  .شطحاته وتشبيهاته، جمازاته وخمياله الوسيع
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الوعي خادم للسيدة  نمن هنا نرى الربغوثي يسعى خالل عملية اخللق الشعري الستكناه مهجوس الذات، ليدرك أ
لى على الذات لتقوم بالكتابة، وأحياناً الذات تسمع صوتاً، غيباً ما، إهلاماً ما يوحي هلا مبا القلب، وأن مثّة ما يم -

بني وعي ووحي تلتقط إبرة القلب يف حالة طقوسية .. وبانشباك القلب والعقل تتخلّق الكتابة الشعرية.. يكتب 
.. أقصى درجات احلرية يعبر عن نفسه وب.. سحرية تشبه التنومي املغناطيسي والتحديق يف وضوح النار وائها 

  .وال بديل عن احلرية إالّ باملزيد منها.. فاحلرية هي األساس أثناء اخللق الشعري 
  

  احلل: رؤيا خرق السائد 9.3
، وعرب جدل األنوثة والذكورة يف النص يصل الربغوثي إىل )نيتشه(غوثي هو احلقيقة كما يراها فالشعر لدى الرب

هل : وظلّ هم الربغوثي كيفية اخلروج خمرجاً سليماً من منطية التفعيلة، وظلّ منشغالً بسؤال .نص لذة.. نص اللذة 
على العكس رأى أنه استناداً إىل هذه الذاكرة وإىل نسق ! التخلّي عن اإلرث املوسيقي لألذن العربية يشكّل حال؟

حيث وجد أن القصيدة الكالسيكية أو احلرة أو . نسىالوعي وهذا الغىن اإليقاعي لتقدمي االستثنائي والذي ال ي
يف ) إليوت. س.ت(أي الصراع املسرحي الذي يوحد الدراما بالشعر كما حاول ) الدراما(النثرية العربية تفتقر إىل 

  .بقصائده الدرامية) روبرت براوننغ(و) األرض اخلراب(
  

فالقرآن . خرق أسس الشعر، دون الوقوع يف نثرية فجةويصل الربغوثي إىل حلّ هو القرآن الكرمي الذي يعلّمنا 
 العادي ليكون خمتلفاً من هنا ال بد للشاعر أن يقدم اجلديد وغري ،فهو خمتلف وجديد ،الكرمي ليس كمثله شيء

  .بالضرورة
  

! ؟احلياة ى يف الثبات واجلمود إالّما هو إالّ ختلّف قلب وعقل ال ير" احملافظني"إن تقديس العروض من قبل بعض 
  . وهم يقتلون احلياة بادعائها ويلغون احلرية اليت هي أساس اإلبداع

  : وهنا يصل الربغوثي إىل خمرجه الفذّ استناداً إىل القرآن الكرمي  
  :تعقيداً تتكون من النقاط التاليةأقترح، كمخرج، أن نوحد رؤيا اخلليل بن أمحد مع رؤيا أخرى أكثر مشوليةً و"

  ). -ب، (أيقاعات اللغة العربية تتكون من احلركة والسكون  كلُّ: أوالً 
  .، ولكنها ليست األشكال الوحيدة) -ب، (كتشفها اخلليل ليست إالَّ أشكاالً معينة من االتفعيالت اليت : ثانياً 
معينة، ولكنها ليست األشـكال  ، تنظَّم عدد، وترتيب تفعيالت "قوالباً"البحور ليست إالّ أشكاالً معينة، أي : ثالثاً 

  :الوحيدة لترتيب وتنظيم التفعيالت، كما يبين ذلك، مثالً، القرآن الكرمي، ففي آية 
  "ما أغىن عنه ماله وما كسب  ،    تبت يدا أيب هلبٍ وتب"

  -ب /  -ب  –ب /  -ب  - -/ - -،        -ب /  -ب ب  –ب / -ب  - -
  لن مستفعلن مفاعلن فعو،مستفعلن مفاعلنت فعو    ،   فع

  
  .وهو ترتيب غري موجود يف البحور، ولكنه خيلق إيقاعاً مجيالً وجديداً مل يكن معروفاً يف الشعر الكالسيكي
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أكثر من مرتني متـواليتني، وهـذا   ) ب(قانون احلركات الثالثة، أين يكرر " يتجاوز"مبا أنَّ القرآن الكرمي :  رابعاً
لَ ب ب ب(نا نستطيع أن ننحت تفعيالت جديدة، كتفعيلة ممنوع يف البحور، فإنلفهـم اإليقـاع القـرآين،    ) فَع

يقاعات الشعر احلديث الذي جند فيه جتاوزاً للقانون نفسه، كما، مثالً، يف قول حممد عفيفي مطـر يف  إِوأيضاً، لفهم 
  " :إيقاعات الوقائع اخلنومية"

  : كيف هنا
  عني من عكارةيتنخلُ الوطن فتيته الطال"

  البلهارسيا وصممِ اُألمية وحيوانية اجلوع
  ).احتفاليات املومياِء املتوحشة: ديوان . (1"إخل... ورهبة العبيد وطاعة اإلماِء وجربوت الوحشِ 

  :حيث جند التجاوز نفسه يف 
  " وصمم اُألمية وحيوانية اجلوعِ"
  ".، مثالً)ب/  - -ب /  - -ب ب / ب ب ب/   - - -ب / ب ب (

  
يف حماولة لإلجابة على ) السادن، الناقة، قصص عن زمن وثين(وهذا ما دعاه إىل حبثه العبقري ورؤاه النافذة يف 

  من أين بزغت حبور الشعر العربية؟ وما عالقة ذلك بالنجوم والرياضيات العليا؟: سؤال
  

جتربته استطاع أن يؤسس لرؤيا خمتلفة وغري أن حسني الربغوثي وعرب  -بتواضع كبري  -وبعد ما سبق فإنين أرى 
حيث قدم للشعرية العربية خمرجاً استثنائياً جند تفاصيله يف القرآن " .. الكتابة"لـ ) أدونيس(مسبوقة جتاوزت رؤيا 

وأن ال يكتشف ذلك من قبل النقاد والشعراء يف جتربة الربغوثي دليل على عدم متابعة وتفكيك التجربة .. الكرمي 
ا اليت كان الربغوثي شارحها األمتّ ذاا وليس خلالً يف التجربة ذا .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ).504(، ص )1998(، دار الشروق، 1احتفاالت املومياء املتوحشة، ط: مطر، حممد عفيفي 1
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 ):1(ملحق رقم 
  حماولة أخرى لتقدمي نفسي 

  
عيد تقدميها لآلخر ؟ كوجه من اخلارج فكيف أُ. ومل أزل ، منذ أزمنة سحيقة . مت نفسي لنفسي قد .ي يف مرآة نفسي وجه ولكن

واحملطَّ. مسافر دائماً .  داخلية ات القدمية منسي .الرغبة يف . وبه ما فعلت فيه  فما كنته كنته وفعلت. ين إليها رجوع ال يستفز "
 كعة وفطَّواللغة سرطان ميشي على الرمل تاركاً خطوطاً منحنية ومق. وهاجسي التغيري وليس التفسري . أيضاً ، أناي القدمية " تفسري

 ، جتربة" معىن" ه ليسإن. تهاص إىل تفسريلَّغري مق يا الشعر فوجه كمتقدمي تقليص وأم وبالتايل فكلُّ ، رموزها ليس له شيفرة واحدة
  .بل التجربة ذاا

إنتاج زلزلة ، . ها يف الزلزلة ة ، وهناك شعر قيمته كلُّرمفس. رة متذكَّ. مد حربه من لغة موازية يست. ذاكرة  –هناك شعر . بالنسبة يل 
املوجودات إشارات . أيضاً  ، ومنتشياً ومرعباً مذهالً. لغزاً وجوداً  يلمح خلف أو يف أو حتت املوجوداتر ه توتأقصد أن. ونتاج زلزلة 

يه حىت بـالوجود  مسأُد أن ين مبجرتفسريات له ، أعين أن وما هو هذا الوجود ؟ ال أملك إالّ. رسائل للوجود القابع يف نفسه . رموز . 
يف  ، أيضاً،  عن نفسه يف كونه حيلُّ ، أيضاً، قبض عليه ويبوح حماولة لل ب من كلِّه يتهروبالتايل فإن إىل نص" . موجودي " حيله إىل أُ

برهاناً على فشـله يف أن   ليس إالّ كائن حي كلَّ متاماً كما أنَّ. موجود قدرته على أن يستوعب الوجود  يفقد كلُّ. التفسري واحملاولة 
. لوجود للموجود ومن املوجود للوجود بال قدرة على أن أستقر ولذا أهرب من ا. أيضاً ، ومع ذلك فاحلياة فيه وله وبه . د احلياة سجي

ون وجهـات  حني تتكَّ" هيغل " بتعبري " الضمري السعيد " ر بني املوجود والوجود ال يكشف عن نفسه يف زمن الطمأنينة و هذا التوت
موجود عـن احليـاة    حيث ينعزل كلُّ" املشترك الوعي"يف عامل . نظر ثابتة منعزلة تسمح لإلنسان بالسلوك سلوكاً معقوالً يف احلياة 

خلخلة النفس  ة به ال ميلك الشاعر إالّوالوجود يف قوقعة خاص .ل إىل شظايا وانفجارات إدخال ذاته يف الطوفان وحىت تذويبها والتحو
  " . ما  كلٍّ" ، ال خيوط تلملم وجوده يف حر ك عفويإىل حلم مفكَّ. 
 

 جوهره املستقلُّ مة ، حني يدرك العامل أنَّشياء ذاا حني جيتاحها الطوفان والدمار حني تتساقط كاملرايا املهشك األولكن عندما تتفكَّ
يتخلخل ويهتز ىل نفسه وعامله إف ويتزلزل ، ال أحد من ذوي الطمأنينة والضمري السعيد يتعر .األم ،  –الزلزلة وطنه  ا الشاعر فإنَّأم

إن مل يكن  ما هو العلو –دون اهلاوية  شاهق ال يستقر وحركة ذاته ترفع األشياء إىل عل أو أنَّ. عه حنو مقامات أعلى حركة األشياء ترف
بني احللم واليقظة ، بني املوت . ، وله نشوته بني القمم واهلاوية  النسبة يل ، حوار مرعب مستفزبخرى خللق اهلاوية ؟ والشعر طريقة أُ

وجهان للتفسري وليسا  العابر واملستقر بأنَّ. رهسالصدفة ال تف الكون صدفة وبأنَّ كلَّ ه حدس بأنَّإن.  املوجود والوجود واحلياة ، بني
ذهول مطلق من .  "على أصغر برعم ورد الرب"ورؤية . الشعر احلقيقي رؤيا تشبه رؤية العدم يف قبضة من تراب  أعين بأنَّ. تفسرياً 

وحىت إزاحة هلذه اللغة . رابطة تستأنف املوجود والوجود  معىن وكلِّ تفسري وكلِّ جود يظهر يف حماولة دائمة إزاحة كلِّاملوجود والو
هذا حبث . وراء نفسه  نوع من دفع احلد. ا ال اسم لهمع. ىوبالتايل البحث الدائم عن الالمسم" تسمية األشياء "اليت تسمح لنا بـ

بلغة " ر الوجود إرادة لتصو" ه والشعر كتابة عن هذه احلدود املرتاحة دائماً ، اليت ال استقرار فيها أو هلا ، إن .حمكوم عليه بالفشل 
عه الذي حيفر سطح األرض للدخول إىل دهليز فيها يوس) بالعامية" (اخللند"ة ، إرادة تشبه غريزة هذا احليوان العجيب إرادة قو) نيتشه(

اخل .. ى بوعي الذات أو الروح املكان الذهين هذا الوعي املسم أعين بأنَّ. خرى ، على السطح ة أُة جيد نفسه ، مرمدباستمرار ، وبعد 
ع الدهليز داخالً أعماقاً مل يرها أحد من قبل ، خارجاً حنو سطوح مل يرها هو سوالشاعر يو. فتحة يف الكون على الكون  ليس إالّ ،
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ة إعادة ة الكشف ، لذَّة ، لذَّة إىل معرفة ، معرفة تشبه اللذَّبل لتحويل التجربة احلي، فقط " احلياة" حيتاج ليس لـ  من قبل ، وكثرياً ما
  .ر الوجودة القوة وإرادة تصوالصياغة ، لذَّ

 
بعـدم   "اخللنـد "د من مطالبة وال أبل. ل الشعر عيشاً ضمن حدود وليس خلقاً حلدود واالنزياح الدائم يف احلدود غري مفهوم ملن يتخي

. راً بالنسبة للشاعر احلق حىت الذات تبدو تشبيهاً جمازاً ، وجهاً عابراً وليست شـيئاً أو مسـتقِّ   ،مطالبة اجلسد بعدم االشتهاء احلفر إالّ
الفكرة ، وما هـي الفكـرة ؟    ه ظلُّمة له ، رؤيانا له ، إنراء عنه ، التفسريات املقدالثقة به ،اآل ليس إالّ) أي شيء ( الشيء  أعين بأنَّ

والشعر سريان من مكان ملكان ، . ها مكان آخر كاألحالم إن. بالنسبة يل ، الفكرة مساحة مكانية ، فتحة يف املكان ، انتشار غامض 
 خرى سبق لنا ورأيناها ، ونردمكنة أُها تشبه أشبهت علينا تبدو وكأنما أُاألمكنة كلَّ ألنَّ"  التشبيه "ى أحياناً بـمانبثاقات متوالية تس

اً أكثر مما يـرى  يرى املألوف بري الشعر احلق. أي االستئالف  :ةهذا يشبه تدجني احليوانات الربي. املكان اجلديد دائماً إىل املألوف فينا 
مألوفاً  الربي .حىت املألوفية تتساقط عن الوجه ، ويبدو الشاعر الذي صار سفراً بأنما حبثاً ه يصطنع العادية ، حياول أن يكون مألوفاً رب

  .من استئالفاته إطالق سراح الشيء الربي، وأيضاً  مهنته هي استئالف الربي عن سفر آخر ألنَّ
 

سى باستمرار أي ه يند تشبيه منسي ، الشاعر ال ينسى الوجود كتشبيه ولكنجمر) نيتشه ( احلقيقة مثلما أشار  الشعر هو احلقيقة ألنَّ
بيه شت" جها كـ حقيقة مألوفة من ذاا لتسترجع توه ، وتعرية لكلِّث عن تشابيه حبث عن حقائق من جهةوالبح! تشبيه هو بالضبط 

بيت ق بني ة فهم حرية الشاعر العريب القدمي الذي فرحاولوا مر. حبفر أمكنة تشبه األمكنة "اخللند"أصلي وهكذا نالحق الوجود مثل " 
اإلنسان العادي يقيم يف البيت الثاين والشعر بالنسبة له زائد عن احلاجة ، ) . بنصب الشني ( وبيت الشعر ) بكسر الشني ( الشعر 

عر  نَّما أربإذا كان تشبيهاً آخر أي غري حقيقي  ويرى البيت احلقيقي زائداً عن احلاجة ، إالّ) يف تشبيه ( الشاعر يقيم يف بيت الش .  
 
. خرى ختتلف متاماً عن دخويل باب تشبيه شعري ذهلين أنين عندما أفتح الباب ليالً ألدخل بييت وأنام أجد نفسي أدخل بطريقة أُي

  .ون من ثالثة أبعاد ، من طول وعرض وارتفاع له ولكن الفرق بني البابني والبيتني كالفرق بني العامل الذي حنن فيه ، دهليزنا املتكِّ
 

. ى السطح أي تسطيح العامل الداخليبال عمق ، أن تبدد هيمنة العمق عل. لغة حتاول أن تكون ببعدين فقط ) 1989،ؤياديوان الر(يف 
العمق أعمق من أن  واص الذي اكتشف أنَّجة الغ  ،نةمن األعماق إىل السطوح احملص "اخللند"ها رجعة إن: تسطيح املكان الذهين 

بت حتويل التسطيح السابق إىل تعميق ، جر)1992قصائد من املنفى إىل ليلى األخيلية ، : ليلى وتوبة (، يف الحقاً ! م عنه بعمق لَّنتك
حبيث يصبح التشبيه سطحاً منقطاً باألسود نستطيع أن نرى عربه " تكثيفه"و" تركيزه" و "فكر"إثقال السطح بتفسريات بـ  ، أي
ق هذا الزجاج شبكاً أسود حبيث نرى فقط عرب فتحات يف السطح وليس عرب السطح نضع فو نفسه ه لوح من لزجاج ويف الوقتوكأن
هذا التنقيط بصرياً ، . ى برذاذ احلرب ه مغطَّالسطح هنا مرشوش بفكر كاحلرب األسود يف غاية الكثافة ولكن ليس كلَّ نَّإِه ، فلنقل كلِّ

  .استحضار للعمق يف السطح أي ليس عمقاً كالسيكياً 
 

ي الشارع ليالً وسقط عليه املطر ففتح فيه فتحات فف داًأرسم سطحاً يشبه جليداً متجم ، )توجد ألفاظ أوحش من هذه( يف ديوان
اً يتكجعلنه هشسراً موسيقى من نوع غريب ر حتت القدمني ، مد .العمق ، يف غاية  –رؤياي للسطح  اً جيمع كلَّوأخرياً ، كتبت نص

وهو " ( حجر الورد ": يته ر وعطر مل يستنشق بعد ومسمقطَّ فة جداً ، سمة والفكرية مكثَّالتشابيه أغواره الروحي الكثافة يشبه راً من
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احلجر الذي كتبت عليه اللغة اهلريوغليفية ، وفك طلسم الثقافة الفرعونية القدمية ألغازه فك (الفراغ الذي رأى "آخر  وتبعه نص
الصراع : سقوط اجلدار السابع(، ) 1979ي أزمة الشعر احمللِّ( كتبت سابقاً  .ئد هلا اجتاه ما بعد حداثي وبعض قصا" . التفاصيل

 . )الضفة الثالثة لنهر األردن (ورواية . ) النفسي يف األدب 
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 ):2(ملحق رقم 
  الرشاقة الذهنية

  
  . نوع من السيولة والفن ، ن فروع الرقص الروحيالرشاقة الذهنية بالنسبة يل هي فرع م

 
دائماً كان االهتمام احلقيقي عند .  وفشلت.  ة جاهزة يف ذهينماد ، ثالثني عقالً أو أكثر"  معلِّأُ "لكي  لصفاكنت يف السابق أدخل 
واألسوأ من ذلـك أنَّ األغلبيـة    ، تدل على تعب ومللوأحياناً تنهدات  ، أحياناً خييم الصمت ، علِّمه مفقوداًالطالبات والطالب مبا أُ

"  اآلراء "ـبِ"  مليئةٌ" عقوهلن/ وعقوهلم ، لكلٍّ لونٌ سياسي ممكن ، ينتمون جلميع ألوان قوس قزح مييناً ويساراً منهن/  الساحقة منهم
الرشاقة الذهنية هي قدرة ذهنية .  هذه"  بة اجلاهزةاألجو "على "  أسئلة "ولكن ال توجد  ، أو أجوبة ، سؤال جواب لكلِّ . اجلاهزة

  .  إىل أسئلة وكلِّ سؤال إىل أجوبة"  جواب "على حتويل كلِّ 
 

هناك أذهان  ، ه يطفح على الطاولة وال يبقى منه شيءما نصب وكلُّ ،ة ال فراغ فيهيشبه كأس الشاي املليء حىت احلافَّ"  املليء "الذهن 
 "بِـ ؛ وأذهان مليئة " آرائها "على "  يعتدي "من  ة للدفاع حىت النفس األخري ضد كلِّومستعد ، عن األشياء " آرائها "مليئة  بِـ
 للرقص ،ه يفتقر للرشاقةولكن ، فنجد ذهناً فارغاً أو مليئاً -  يه باحلوار بني الفراغ واالمتالءمسالذهن يفتقر هنا ملا أُ أعين بأنَّ". اادالت

ة خلف هذه الرغبة تكمن رغبةٌ خفي ، " أرغب يف التعليم "ين أنا نفسي وجدت سببه هو أن.  يف فشلي يف تعليم شيء جدي رتفكَّ. 
 والسيطرة ، رغبة يف اهليمنة:  رغبة أعمق من سابقتها" الدكتاتورية"وخلف هذه .  من العقول" صف"يف تغيري  ، اآلخر" تغيري عقل"يف 

، ع وأريد من وأتوقَّ ، وتركيبات ذهنية"  قوالب "و"  عاتتوقُّ "و"  خطط "انت عندي ؛ ك ةإرادة قو" عقل فيه  من كلِّ ، " الصف
 ، حيث يوجد قمع.  اخلضوع إلراديت" الصف"ريد من أُ ، خرىوبكلمات أُ ، " عاتالتوقُّ"و" اخلطط"بناًء على هذه "  يتغير "أن 

.  مة كذاستاذ كذا واملعلِّاُأل"  يريده "ملا "  املقاومة "ة من د وعدم االهتمام أشكال خفيوامللل والتنه - توجد مقاومة ، خفي أو علين
بالتعليقات  - " التغيري "ر عن أكمامنا لفرض نشم ، باسم رغبتنا يف تغيري العقل اآلخر ، عندما نفشل يف فرض إرادتنا ، وكالعادة
أي باخلري كما  –" اخلري"و"  ةحسن الني "هذه السلطوية  بِـ ونغلِّف كلَّ" جهل الطالب"باحتقار  ، باالمتعاض ، بالعقاب ، الساخرة
  .اخل..  ")ه ال مصلحة لناوكأن " " ( مصلحة الطالب"بِـ)  تنا حننني (ة حبسن الني ، نراه حنن

 
شيء بأنَّ قبل كلِّ ، علينا االعتراف ا أمناء مع أنفسنا فإنَّإن كن أو "  جامعة "و"  غرفة تدريس "و ، " صفّاً "يه هذا املكان الذي نسم

  .اخل..  " الربنامج "و"  النظام "يها  بِـنسم –ة هو بؤرةٌ تسودها عالقات قو" مدرسة"
 

مللمعلِّ:  مةم أو املعلِّميزان القوى ملصلحة املعلِّ ، ة هذايف تنظيم القو/كما يف هذا  - عند الضرورة"  لبقيةإخراس ا "و"  الكالم " ة حق
 هحقُّ"فهذا  ، وخيرج بال نقاش تقريباً" وحيكي حماضرته" نفيلقِّ " ة للتعليم/جاهز "ة /مالنمط الرديء من التدريس الذي يدخل فيه معلِّ
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 عقابه عقاباً شديداً يكون تلقني اآلخر درساً يعين " هكذا انتشرت على املستوى الشعيب فكرة أنَّ" النظام التعليمي"كما حيدده " 
  ." ! درساً له"
 

  . والتأثري على مستقبله أو مستقبلها ، اآلخر" تقييم" ة حق/وللمعلم
 ، ةمبحض إرادم احلر"  يف الصف "وال هو وال طالبه موجودان "  الصف "م يقبض أجراً ليكون يف معلِّ كلُّ ، يف اية املطاف

ه ال يوجد على ما أنرب . ة إن كانت له أو هلااإلنسان كائن حيب القو ، على احلائط يغري باالستعمال قالسيف املعلَّ.  لالستمتاع
مني كمعلِّ ،" دميقراطيني"ا مهما كن ، الكن علينا االعتراف اآلن بأن ، مساماته ة من كلِّالقو األقل بديل للنظام التعليمي هذا الذي ترتُّ

  . ةيف سياق من سياقات القونعمل  ، ماتومعلِّ
 

من أهم عناصر القوة هذه شيء خفي الطالب /الطالبة"  أنا "ة مع /ماملعلِّ"  أنا "عادة ما تتصادم  ، ؛ مثالً"أنا"يه بالـوواضح معاً نسم
 "ـف نفسي كعرإنَّ كوين أُ ،ثالًم ، سة يف الغالبرة ومتيبمتحج ، نوع من املستحاثّات"  األنا " .اخل..  " رأي "أو " مشكلة"حول 
 ، ل إىل إنسان آيلما بسبب قدرة أي إنسان على التحووبالتايل رب ، أي لست طالباً ،"مأتعلَّ"لكي  ين لست يف الصفيعين بأن"  معلِّم
م وأتعلِّ ، يمن"  ميتعلِّ "ر حباجة لكي م عندما يكون اآلخأعلِّ ، "ممتعلِّ"ل من معلِّم إىل لست قادراً بعد على أن أحتو ، "ماكنة"إىل 

حلظة جيب أن  يف كلِّ (ل الدائم الرشاقة الذهنية قدرة روحية على التحو ، خرىوبكلمات أُ.  معندما ال يكون اآلخر مستعداً للتعلُّ
 ). ماً متعلِّماً معاًأكون قادراً على تبديل األدوار فأصري معلِّ

  
. " يعتمد على حاجتك أنت ، اهمك إيعلِّإنَّ ما أقدر أن أُ"  :"تلميذه"روحي لـ "  ممعلِّ "يقول "  ملطريق حمارب مسا : " يف رواية

 "هل أنا  ، ولكن الطالبة حتتاج للهندسة ، ين خبري يف التاريخما أن؟ رب مهة تعلِّ/ما حيتاج الطالب ، مهل لديه كمعلِّ ،خرىوبكلمات أُ
ين أو أن أكون حكيماً كسقراط وحكميت الوحيدة تكمن يف أن ، ال أعرف:  أوليس من األفضل أن أقول ، ؟ وإن مل لتعليمها"  مؤهل

؟ ه ال يعرفالوحيد الذي يعرف أن  
 

بأمانة ، اإلقرار إنَّ:  " األنا "ل وهنا تتدخ ، أو أنَّ ، أو ال أعرفه بالكامل ، ين ال أعرف شيئاً عن املوضوعبأن يبدو  ،به شةمعرفيت مشو
ه هجوم على نفسيكأن ، معرفيت "على من يشكِّك يف  وأرد  "مأُعلِّ " أي باإلصرار أنين سأظلُّ ، ين ال أعرفبإنكار أن "  . ة قال مر

إمكاين كان ب.  " أفهم عليه "ومل  ، ف املوضوع الذي يتكلَّم عنهين ال أعرِبأن ه حيسبأن - أي خبوف –باحترام  ، يل طالب ما
لتحضري  لكن هل أنت مستعد.  ممكن : " قلت له ، "عرتة ولو طارت "يعين  ، " فاهم "ين بأن رصأن أُ)  سأمدح نفسي اآلن: اانتبهو(
 أقصد بأنَّ.  " طالب "لت إىل يف هذه اللحظة حتو". ما سأفهم عليك عندهارب ، ة القادمة عن املوضوعيف احلص ، " حماضرة قصرية"

"  س " ب صداماً إذا أدركنا ببساطة أنَّأحياناً ميكن أن نتجن.  " الصدام "ب لتجن هي فن ، كفرع من فروع الرقص ، الرشاقة الذهنية
من الطالب والطالبات يبحث أو تبحث عن جمرد االعتراف بأنها ه يفهم أو بأن"ما يقوله "لديه  بأنَّ ، "ةمهم " ، ها قامت بعمل بأن

أت على الكالم بعد أن كانت اعتادت  ، مثالً ، هاكبري ألنبه بنكتة ، " الصمت "جتروأحياناً نتجن  . 
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أذكر طالباً قال يل مرإذا كانت املادة :  عادة تفهم هذا كهجوم"  األنا . " " مادة دراسات ثقافية كالم فارغ " كلَّ بأنَّ ة يف الصف
م كالم اثنتا عشرة سنة يف املدرسة وأنت تتعلَّ " :أجبته. هنا ال جمال إال للصدام ، " أنا كالم فارغ "إذاً  ، سهادرأُ"  أنا "كالماً فارغاً و

تضايق من النكتة وبالذات ألنَّ.  " ! ب الكالم الفارغمالن فلنجر موين ثالثني سنة كالم أنا علَّ : " فأكملت ، ه ضحككلَّ الصف
صرنا مثل  "أي  - " مضحوك عليه"لتين من ضاحك إىل اجلملة الثانية حو ؟ ألنَّ ملاذا.  بدأ يضحك ، " مثالً ، وطلعت فارغ ،مالن
  . " الصداقة"هذا يقودين ملفهوم  ، " بعض

 
 مثل"الصداقة هي استعداد األستاذ أن يصري .  " هرمي "ة ونظام بل عالقات سيطرة وقو ، " صداقات "مكان هيمنة ال توجد  يف كلِّ
إن مل يعترف األستاذ  ، وحبق ، ستبدو نفاقاً كامالً" املساواتية"بالطبع هذه .  أن يرضى هلم ما يرضاه لنفسه ، " فوقهم "وليس "  الكلِّ
 ، ة يلبالنسب ، األمانة هنا ، ال أمل يف إصالحه"  هالوضع كلَّ " أي بأنَّ ، ال مساواة فيه"  نظام "قائمة على أساس "  املساوة"هذه  بأنَّ

 "جيربين على أن أكون "  الشارع "و"  الساحة"ال شيء يف الكافترييا أو يف  - " أصدقاء "نكون  أن على"  خارج الصف"تعين القدرة 
ما حىت إىل ما "  صداقة " أن تستمر اهلدف هنا يبدو وكأنَّ.  عليهن/أو عليهم يستطيع فرض ذلك علي" نظام"و ، " صديقاً للطالب

  .  " الدراسة " بعد
 

وليس "  ة/املساعد "ها جيب أن يكون موقف /ة من طالبه/األستاذ"  موقف " أقصد بأنَّ ، ةال بد من فهم معىن هذا بدقَّ ، عملياً
 أعرف:  فكرة ممتازة لدي قلت له بأنَّ.  فمثالً سألين طالب عن موضوع ما أعرف فيه.  حىت يف داخل الصف ، " ة/املسيطر "موقف 

أن يقرأ يل واحدة منهما لكي نتناقش بعد ذلك حول املوضوع  ، وسألته إن كان بإمكانه أوالً ، عنوان كتابني مجيلني عن املوضوع
دوره  ، ليست هذه مهمته ، " معرفة "و ، " أجوبة "من ميلك  ، هنا ال يقوم بدور ايب" املساعد. " هذا مثل افتراضي بالطبع.  نفسه

م"ات الطالب وأن يساعدهم يف م حاجأن يتفهالبحث عن حاجا ."  
 

الطالب املذكور يف  بأنَّ ، من اخلطأ أن نفترض مثالً ، هي القيام به/ أن نقوم مبا جيب هو ، " اآلخر حملَّ حنلَّ "من اخلطأ بالنسبة يل أن 
ابة تغلق بو"  جابات اجلاهزةاإل " ، فاصيل املوضوعفقاً جديداً عندما يدخل إىل تلن يفتح أُ ، أسئلة جديدة"  يكتشف "املثل أعاله لن 

جيـب  .  عملية إغراء وإغواء -  ة يف العهد القدمياء يف اجلنة آدم وحوكما يف قص" املعرفة" إنَّ:  باإلمكان القول.  البحث واالستطالع
  .أسئلة ودهشة وحب استطالعإغراء يثري  ، " أجوبة "عن  ها/ة بالبحث بنفسه/وإغراء الطالبأن نقدم على إغواء 

 
التعليم "بأن نعرف ما هو  ، أيضاً ، الرقص هذا يرتبط بفن "  .ا"  جاهزة "ة رقصة يف مدارس الرقص ال يعلّمون أيمن أجل ذا ، 

على االرجتال "ناس قادرين أُ ، انني يف احلياةاهلدف هو إنتاج فن"، ى التفكري بأنفسهماجلرأة عل ، االستقاللية ، التفكري احلر/ أنفسهن
 ، " املادة" ، هو أن تنتج عقالً قادراً على التفكري الرياضي املبدع املهم ، " يات من املعارف الرياضيةكم "تلقني  ، مثالً ،ليس املهم هو

أيا"  اللعب "تشبه طينةً خاماً تساعد العقل على  ، ةة ماد ، فة من الطينة نفسهاخلق أشكال خمتل ، إعادة تشكيلها ، نا نعلِّم ما أي أن
  . " حنفظ ونكرر املعلومات "وليس كيف  ،كيف نفكّر ونبدع ، ما الذي يعنيه أن نتعلَّم ، هو التعليم

 
س ا رياضيني ندرإن كن ، ما نريد تعليمه"  تعلُّم "يريدون  الكلَّ بأنَّ ، " عاتتوقُّ "بِـ  ال جيب أن نذهب للصف ، ومع ذلك

ات كثرية نصادف طالباً مر ، وليس رياضياً مثلنا ، أو شاعراً ، اناً تشكيلياً أو اقتصادياًطالباً ما لن يكون فن الرياضيات فهذا ال يعين بأنَّ
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 ،"هئذكا "أي  ، خرىلنحاول اكتشاف ذكاءه يف جماالت أُ ، بالعصا" تعلميه"على  بدل أن نغضب ونصر ،"موضوعنا "بليداً يف 
على  ، أو.  ولنساعده ليكون ما يريد أن يكون وما يطمح ألن يكون ، أحالمه ، طموحاته ، مشاعره ، اهتماماته ، حاجاته ، بساطةب

  . " ملعاقبته "نا مر عن كُبدل أن نشم ، ونتركه وشأنه"  صديق "أن نعامله كـ ، األقل
 

وتضع  ، ةإن شئنا أكثر من مر ، ةة ألن تسمح لنا بكتابة تقرير عن املاددكانت مستع ، مين األدب اإلجنليزيمة كانت تعلِّأذكر معلِّ
ستسجل  ، أو أكثر" فرصتني "من اآلن فصاعداً لن تعطيين :  هاقالت بأن ، يف منتصف الفصل ، فجأة.  العالمة على التقرير األفضل

احلياة ال متنحنا الفرصة  إنين مقتنعة بأنَّ.  ة/ذا ليس عقاباً ألي واحده:  وأكملت جبمل لن أنساها يف حيايت" ل تقريرأو"العالمة على 
ما ميكن أن نفعله أن ال خنطئ يف كلَّ يف التجربة فإنَّ"  إن أخطأنا " ، ب مرتنيلكي جنر هكذا ساعدتنا على فهم احلياة.  ة القادمةاملر، 

رتنا للمسؤولية فيهاوحض، بالقوة"  تغيري عقولنا "يد ها ترولكن ال كعقاب وال ألن ، صديقة"ها بل ألن ."  
 

باب ينفتح يف الذهن جيب أن  وكلَّ"  نتيجة "حوار له  وكلَّ ،"جواب"سؤال له  كلَّ ترى أنَّ/ مات من يرىاملعلِّ ، منيهناك من املعلِّ
ملاذا نريد اإلحياء .  اًمن تفسريات ستبقى سرمنا له ومهما قد ، احلياة نفسها سر ، " حاسم "أو جواب  ، ما" حقيقة"نغلقه  بِـ
هناك  أو بأنَّ ، املمكن" التفسري الوحيد"ه هو أو أن  "ائي "مونه منه أو يقدأو يقد ، مهالذي نقد" التفسري" الطالبات بأنَّ/للطالب

 ؟ تفسرياً أصالً
  

الذهن "  متعة " ، " اللعب "وأن نبدأ  بِـ"  ةيداجل "ص من أن نتخلَّ:  ةعلينا أن نتعلَّم إحدى أهم النقاط يف اللياقة الذهني أقصد أنَّ
.  وأحياناً تكون الدنيا لعبةً لنا ، نكون لعبة يف يد الدنيا ، يف احلياة ، أحياناً.  ةبأن ال نأخذ أنفسنا نفسها جبدي ، والضحك ، واملعرفة

وتقتل "  الصف "على  ثقيل ومملٍّ تقود إىل فرض جو"  ةاجلدي"و.  " يبحث "الطبيعة تلعب واإلنسان :  مثلما قال هرياقليطس
ه ال ؟ ألن ة بدل القدوم إليهامن احلص"  اهلرب "السؤال هنا هو ملاذا ينتظر الطالب حلظة .  ةقدرتنا على االرجتال حبري ، " االستمتاع"

  .روتينية ، ةمملَّ ، نةملقَّ ، "جاهزة" ، " تةمي "ألنّ املعرفة  ، يستمتع
 

 ، يف روحي أنا ب وعضويوحر وطي بل مبا هو حي ، ة امليتةباملاد"  ألتزم "أفضل حلٍّ هو أن ال  يف جتربيت التعليمية وجدت أنَّ
كتشاف ما هو وال ، ةوجتربيت أكتشف زوايا جديدة دائماً لشرح املاد"  قليب "من  الكالم احلي ، وعندما أكتشف احلياة يف كالمي

حي اآليل "عندما نذهب وراء  ، أخطر شيء هو اإلنسان اآليل الكامن فينا.  ةيف البقي  "وعميق وأصيل يف  فينا نصل إىل ما هو حي
  .  ويف كلِّ ما ندرسه ونلمسه ونعيشه ، غرينا

 
تنَّ اإلنسان الذي فقد املقدرة على االندهاش يكون مبثإِ"  . ةقال آينشتاين مرما  ، ليس فقط"  التعليم " أقصد بأنَّ. " ابة إنسيان مي

  ! ميه ال يتعلَّم منهم إالّ املوتوالطالب الذي ال يستطيع أن يشعر باحلياة يف معلِّ.  حياة ه فنإن ، " اللوح "ونكتبه على "  نقوله"
 
 
 



106 
 

 ):3(ملحق رقم 
  حلظة اخللق

  
.   فيه" منقوشة"قرأت قصيدة . فيه رأيت كتاباً صفحاته من حناس مفتوحة حتت املطر أذكر حلماً .   ميكن للفرد أن حيلم القصيدة .1

  .، قوة أعلى ما تكتبها يل ، أحياناً  القصيدة" أكتب"أنا ال 
2. ويل فيه طقوسي ، الضوُء ال جيب أن يكون قوياً خلق قصيدة أو نص ، النيون تدمري  . ، عندما أكتب ، أو أبيض هو فعل سحري

؛  ، ورق مجيـل  ، حرب أسود ، أكثر مما أفهم ، موحية ، شيء جيعل األشياء غامضة ، من ضوء مشعة إىل شعاع القمر ظالل.    دماغ
  .ريدالليل هو ما أُ.  هذه هي بعض أدوايت الطقوسية

  : ، التشبيه الشعري ، أن أرى يف وضوح وحركة ار ليالًالتحديق يف الن حبأُ.  اخللق شكل من أشكال تنومي النفس مغناطيسياً .3
  عيناك أنقى من النار يف باب كهف يف شتاٍء ،"    

  وآيت إليك كأين أغنية  
  أو شراع  
  )من أغنية كتبتها( . "يف ضفة النهر  

؛ وكنت  ، بسبب من مطر سابق ة، ويئات هش ؛ وكان اجلليد ناعماً، مليئاً بفتحات يه جليدكنت ماشياً ليالً فوق رصيف يغطِّ.  4
جيب أن تكون هناك لغة تبدو ، وأشعر ا ، وأذوقهـا ،  : " وخطرت يف بايل فكرة غريبة.   مسع موسيقى اجلليد املتكسر حتت قدميأ

 "توجد ألفاظ أوحش من هذه: " كانت بداية جمموعة شعرية جديدة" الصورة"هذه .  "وأمسعها ، مثل هذا اجلليد األشبه بقطعة تطريز
  . بعد" معىن"، ومل يكن هلا  ، ال ذاكرة يل عنها منه" استخراجها" لغة هذا اجلليد جيب. 
5  .ـ  : " ركان جالساً يف غرفة ويفكِّ:  "التكعيبية"ل كيف اكتشف بيكاسو أستطيع أن أختي أة جيب أن تكون هناك غرفة تكعيبيـة خمب

  . "مرئية"، أن جيعلها  "خرىالغرفة اُأل"هذه " جيد"ان أن وظيفة الفن.   "الغرفة العادية"خلف هذه 
، من موسـيقى   ، من نظام الكلمات "اخلطاب"دة من تضرب جبذورها يف أشكال حمد" ذات"الـ.  حنن نعيش يف غرفة من اللغة.  6

ن أضعها ، وليس أ الذات" حتويل"، هو  غنية ، بالنسبة إيلَّأو القصيدة أو اُأل النص" . رةمتذكِّ"، يف أشكال  "التراث"شعرية تفيض من 
  .، أي أن أعيد تصميم غرفة اللغة   ، أن أزحيها  ر جذور الذاتغي، أن أُ  أمام مرآة ، فقط

حالة من - افاً د بني أن يكون مرآة أو عر، شيء خارج السياق السائد ، واخللق ترد  الشاعر مجع بني املنطقي والساحر ، انقطاع.  7
  .التنومي املغناطيسي 

8  .1799(اكتشف يف مصر سنة " احلجر"، هذا " حجر الورد"هو  يل أعقد نص( طالمسه قاد إىل اكتشاف اهلريوغليفيـة   ، وفك .
نيعن هريوغليفية الذات اإلنسانية يت كانت كتابة نص.  
خـرى ،  لمات أُللخيال ، بك" ةمرجعي"ة ، على أن خيدم كـة قو، كنص ، كحلم ، بال أي" سطح"أن يظهر كـ" الواقع"أريد .  9
  " .جوهري"، أو " ضروري"ه من الزعم بأن" امتيازاته"جيب جتريده من " الواقعي"

  ": ما قالته الغجرية"مثلما قلت يف . وكتايب نفسي " . حكمة املتاهات"ال أكتب املتاهات ، بل .  10
"مالرقص؟علَّ ن مك  
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  " .متاهةْ:  قالت            
  .بل جيعله مرئيا" املرئي"نان ال يرسم الف إنَّ: بول كلي قال .  11
12  .عن قواعد  حاول أن أكتب ، ليس بناء على قواعد ، بل حبثاًأُ. ة أعلى قوانني اخللق احلري.  
  " .تسكننا"أفضل األعمال الفنية تغرينا ، عرب كوا .  13

 
ل صفحة مـن  ، وال أقول عنها شيئاً ، وكاعتذار ، هذه أو هناك أشياء كثرية حتدث يف حلظة اخللق. ما قلته كالم فارغ  كلُّ:  أعرف

  .من عاملٍ ومن حلم خمتلف ، عالمةً بعثت من قوى أعلى حىت هو مل يك واعياً ا  ومضى كنيب أتى كنيب" : "حجر الورد"
ه كان يرمي وجهه يف يديه كربتقالـة يف الثلـوج ،   يساً ، ولكنكنا نفعيني ، وما كان قد: بيننا مر ، بعيداً جداً ، كنجمٍ حزين؛ وملح

تعاليمـه  .  ه شعر بإزاحته من املكان شعر ، كمن جاَء يودع سـكانَ األرض  وكأن :ويبدو ، يف حلظات كتلك بال حلمٍ ، مثْلنا كُلَّنا
يلٍّ ، بفيضٍ من كلمات متلبسة يشعر ـا  آ ، كسعدان كانت بال فائدةْ ، وكنا حنن ، أيضاً ، متعبني ، وحىت هو كان ينفلت ، أحياناً

  .ية من اخلشبكتشابيه حناسٍ يف ذاكرة دم
  

ويا إهلـي كـم كـان     لكي تشرب عينيه ، النهرِ عند املطرِ انتظر عصافري يف الضباب لكي يبدأ بالرنني كاجلرس ، عارياً انتظر شجراً
بكلِّ شي! راًمتكب يهتم ، ْا اآلهلةُ واليت ندعوها كان يهتمويف حلظة إحياٍء مفاجئة ، كومضة برقٍ يف " بوطننا"ٍء يف الرباري اليت هجر ،

شتاِء األودية ، شعر باحلاجة ألن ميضي ، شعر وفعلْ ، ونظر إىل اخللف ، بدا كشفق ومل يهتم أحد ، وحزنْ ، قال إن ما حدثَ كان 
وكان من الكربياء حبيثُ ال يبقى ، وهن القوة حبيثُ ال . ، أو ميالً ، إن شيئاً ، قالَ ، حلَّ ذه البالد  حظاً ، أو جنونياً إهلياً ، أو قدراً

  .يصلب ومضى عيونه واسعةٌ كقارات ، ويف قلبِه كلُّ أنواع النهورِ ودعوات األدغاالت 
  

، لكنه كان يتخلَّل الفضاَء األزرق الغامض كموسيقى حاملـة   غامضاً كحدس ، ومل يك يرى قرب النهر يف صباحٍ ماطرٍ مل أر مكاناً
  .جاَء من املستقبلْ ، آخرونْ ، بأنه يعيش للمستقبلْ : وتأيت من أعلى ، بعضنا قالَ

ك ما يف وسعنا كي نشعره بوحدته أكثر من ذي قبلْ ، وجهه كان مصنوعاً من كلمات ، وخمطوطات قدمية ويتحـر  ولكن فعلنا كلَّ
ويستمع ، فقط يستمع لنا ، كطفلٍ مث يدفن وجهه يف يديه كما يف عش موسيقى عن مدينة جتذبه لألسفلِ حىت متـتص منـه   . كقّطةْ 

  احلُلْم ، ومل يك ضحيةً أو مبتذالً ، أو انتحارياً ، ولكن فعلنا كلَّ شيٍء كي يكون كذلك ، ال لشيٍ ألننا حنب املرايا يف هذه
  ةْلد القدميالب"

  ملصابيح الزيت واحلزنْ
  بلد الصهاريجِ العميقةْ
  بلد موت بال عيونْ ،

وسهام. "
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  البحث عن لغة أخرى): 4(ملحق رقم 
  

والنفس تسيل . الشعرية فإنَّ صوره تسكن يفَّ ، وتصريين " صورة "فأُقطِّر االنتباه لكي أسكن يف عندما يرسم شاعر بالكلمات لوحةً ، 
وال أمكث خلف ما أختيله إالّ كما ميكث األخطبوط يف " أنا خيال . " صورة وتتشكَّل ا ، ال تتخيل فقط ، بل تصري ما تتخيله يف ال

ربما من قبيل احلذر واملراقبة ، لكن أذرعه منه ، " مركزه" كهف خفي يف عمق البحر ، وميد أذرعه املفترسة يف العمق ، بعيداً عن 
  .رجه وليست خا

  :أدخل عتبة الصورة ليالً فتصري مرتل روحي ، فأمهس مع املتنبي هلا 
  "القلوبِ منازلُ       أقفرت أنت وهن منك أواهلُ  يف لك يا منازلُ" 
نسميه  الصورة إضافة ، إضافة مرتل جديد إىل حي قدمي. تنفتح منازل يف الروح وينبض ورد آخر  "وكومضة برق تضيء ليل األدوية" 

وككلِّ شيء آخر ، هناك صـور  " . الغين عن"ليس كَـ  "والغني بـ"غريي ، " صور" أعين بأنين أغتين مبا استلهمته من  : بالنفس 
 ، أنا نقيم عالقة ا ، ونبقى خارجها ، أنا هنا والصورة هناك ، ولكن الصور األكثر ألوهية تتوحد يب وأتوحد ا ، لوسين وتتقمصين

  :املتفرد 
  أرى عرب زنبقة املائدةْ" 

  وعرب أناملك الشاردةْ 
1. وجهي القدمي خيطف أرى الربق  

  ) .حممود درويش، أحبك أو ال أحبك ". (  إىل شرفة ضائعة
طينـةً غريبـةً تتشـكَّل    ليست رخاماً منحوتاً مرة وإىل األبد ، بل لكن أنا، األنا إذاً،  . فة ضائعة يرى وجهه هو خيطفه برق إىل شر 

  .، يف كلِّ حلظة ، إنها انتقال أكثر منها إقامةً ما " اآلخر" باستمرار ، تتقمص حاالت غريها وتصري 
  "ومنذا الذي يا عز ال يتغير؟          تعيرين أني تغيرت بعدها"  .2

  ).كثري بن عبد الرمحن (
الباب يغلق مرة : " أن تفهم مثالً "  أنا من أنا: " وتعرف نفسها كالرب حني قال ملوسى  تقيم يف نفسها ،" أنا"كيف تستطيع أية 

  " .أُخرى ووجهك ليس يأيت 
دون أن يتخيل القارئ نفسه يغلق باب غرفته يف اهلزيـع  ) حممود درويش ، آخر الليل" . ( أنا وأنت مسافران والجئان أنا وأنت" و

الشاعر ، ليس قارئـاً  " مكان" نفسه يف " يتخيل" تظار ألنها مل تأت ؟ من يقرأ يتحول ، ومن ال يتحول ، أي ال األخري من الليل باالن
ماذا تتخيل امرأة إن قرأت هذا " . مسافة" جيداً ، بل مراقباً ، هناك فرق بني من يدخل النار ومن يتفرج عليها من بعيد ، حمافظاً على 

ل أنلت هذا فقد احتلَّت مكان الذكر ، صـارت ذكـراً ، أي   " الشاعر" ها هي ؟ هل تتخيالذي مل يأت وجه حبيبته إىل بابه ؟ إن ختي
ماذا تسر لـك  ": موجه هلا ، وهي مسافرة الجئة ويسأهلا ، ويأمرها " اخلطاب" أي أنَّ " معه"أُعيدت صياغتها ، وإن ختيلت نفسها 

. ، فإنها تتحول بطريقة خمالفة لـُألوىل  " صميت كان فحم الليل يرمسها على متثال! ال تسمعيها ! يت الكواكب ؟ إنها من دون ب
وصريورة األنا إىل آخر ، هنـا ، عمـل   . به ، إنه يفعل واألنا تنفعل " تنفعل" فاألنا إذاً ، زاوية نظر ، والشعر إعادة صياغة لألنا اليت 

  ".من البيان لسحرا  إنَّ"  ،سحري مغرق يف الطقوسية
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متجمدة وغري قادرة علـى أن  " أنا"تكون هي هي ، أي كما كانت : ؟ اجلواب األبلد  "آخر"قبل أن تتحول إىل  "األنا"وماذا تكون 
  ) .رامبو(، كما قال " آخر"هي " األنا"تسيل آخريتها منها ، أن تسيل إىل آخر ؟ 

  :لقصــــيدة ، إن قــــال شــــاعرتفترضــــها ا "أنــــا"أنــــا القــــارئ ، أصــــري إىل أيــــة 
  مغارة اجلوع أنا" 

  أكلت يف الظالمِ األنبياَء األربعني
  أكلتهم ،

  أكلت بعدهم رغيفهم
  )خالد أبو خالد" . ( ألنَّ خبزهم عقيم 

صرت طينةُ يف  إذاً ، أنا أتشكَّل ألنَّ يل قدرة على التشكُّل وذا اغتنيت بتجارب من تشكَّلوا وشكلِّوا قبلي ، أي. صرت مغارة جوع 
  .، إذن ، اغتنيت ، ورب غىن يستبعد صاحبه ) مبقدار ما أعرفه وما صرته ( كلِّه " التراث" يد 
  أرى الربق خيطف وجهي القدمي" 

  ! "إىل شرفة ضائعة 
يعي نفسه ويعي غـريه أي  فالرائي هنا . مرئية ، وأنا الرائي ، واملرئي والرائي متمايزان " مواضيع" الربق والشرفة ووجهي ، تلك ثالثةُ 

. ال يراين ، وجوداً أعمى " موضوعاً" إذاً أنا أرى . ال تعي ذاا وال غريها ) الثالث(ويعي ما ليس هو ولكن املرئيات  يعي ذاته هو ،
، فـ  ه هوأنا اآلن من يرى وجوداً أعمى ، صرت مثله ، سجيناً يف عالقته هو مبوضوع: وملَّا صرت الشاعر وجدت نفسي يف املصيدة 

هذه العالقة خلقها الشاعر ، كونها يف ذهنه وختيله ، حنتها بنفسه يف لغته هو ، ولو مل أقرأ لغته لكانت . موضوع - عالقة ذات " األنا"
فعـل  كلُّ هذه العالقة بني ذاته وموضوعه عالقة خاصة به وحده ، مل أعشها ومل أكنها ، ليست بالنسبة يل موجودة ، فالقراءة هنـا  

ا الشاعر وتنضاف كلية عالئقية خيلقه: هي شبكة من العالقات ، وكذلك الشعر " األنا"أضاف كلِّية العالقة إىل عاملي ، ذا املعىن ، 
، هكذا قال ماركس ، مرة ، وكلُّ ما ، أو من خيلق شـيئاً  " اإلنسان يف جوهره هو جمموعة من العالقات االجتماعية"إىل روح قارئه 

خيلق شيئاً يفَّ ، والشعر خلق لضاحية جديدة يف مدينة إنسانييت ، أي لكلية من العالقات لوال وجودها لكان وجـودي  " عالقايت "من 
الباب يغلق مرة " قصيدة فلنرجع ، إذاً إىل ال تبىن أصالً،هناك أحياء من األفضل أن دم أو أفقر مما هو عليه يف الشعر ، كما يف املدن ، 

  ". أُخرى
جوم فأرى النجوم نفسها بـال بيـت   أنظر اىل مرآة الن. تتكثَّف كالبخار على زجاج اإلحساس باألشياء أو أشياء اإلحساس " األنا"
شعب أو علـى  " أي " موزع"طل علي من مرآة النجوم ، أنا نفسي الذي ال بيت له ي ا، أي أنين خلقت عاملاً على صوريت أن" مثلي"

  .أن تنشعب " ألنا"لـ األقل ، ميكن 
نفسـي مـن   " سالت" من تضاريس الصورة ؟ لقد " اجلو " تتوزع يف الصورة الشعرية ويف جوها ، كيف أمللم نفسي من هذا " األنا"

حة الصورة مسا. كخطى توغل يف أرضٍ ليست هلا ، وكأنَّ كلَّ خطوة يف املكان خطوة خارجة : مساحات املكان ويف تنفُّس األشياء 
ضربات فرشاة لرسام ما يدهنين على جدران املكان ، ومن يدهن روحي على جدران منفـاي حيـول   " األنا"حمسوسة ، لوحة ما ، و

  .حفر يف جدارية املكان : مكان ، أو فلنقل " األنا. "الفضاء كلِّه من فضاء حمايد تاماً إىل فضاء فيه تسيل الروح 
أي  - ، جيسـد  " جدارية مكانية"وهو جيسد معاناة روحه ، أو روح معاناته ، من فراق ليلى يف شكل فلننظر مثالً إىل قيس بن امللوح 

  :حيول إىل جسد 
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" أو يراح غدى       بليلى العامريةليلةَ قيلَ ي كأنَّ القلب  
اجلناح وقد علق جتاذبه          فباتت ها شركقطاةٌ عز  

  رٍ         فعشهما تصفِّقه الرياحهلا فرخان قد ترِكَا بوك
  )1(إذا مسعا هبوب الريح نصا      وقد أودى به القدر املتاح

 فال يف الليلِ نالت ما ترجى      وال يف الصبحِ كان هلا براح"  
  

له يف موسيقى الريح ، يف عزلـة  ك" اجلِّو" مشتتة يف " األنا"لقد حفر روحه يف جدارية مكانية ، يف صورة ، يف فيلم من الكلمات فـ 
مساحة ممتدة وتتابع زمين ما ، والصورة الشعرية ، وبالتايل ، ال تبـزغ  " األنا"فـ . الفرخني ، يف حركية ما ، أي يف مساحة زمكانية 

  .دفعة واحـدة ، بل كسماء تتزايد فيها جنوم كثرية بتتابع زمين 
يسيل بعيداً عني ، خارجي ، يف شكل إيقاع لغوي ، أوزان ، رقص صويت " األنا"أمسيته بـ لكن ما !  الغامضة يتلست أدري يا رفيق

. شحنات اإلحساس وطاقة اخلاليا ،  إنها سرعة خطويت عندما أسبح يف ماء اللفظـة  " روحي" ، موسيقى للفظات ، فتلك ، أيضاً ، 
إما أنها ترقص يف العتمة أو يف مكان آخر تتوهج أو إنها : " ا كالنار هي ، إذاً ، عن حضورها احلق إالّ يف صريور"األنا"وال تكشف 

  " . منطفئة" 
  .  )وتريات ليلية : مظفر النواب ( ! " أنا يا وطين  :فأجبت كنار مطفأة يف السهل "

ار ، إن أعطيت حرية احلركة ، ومـن املمكـن أن   مذهلة كالن" األنا. "إنها حلظة التحوالت احلرجة ، عندما تندلع نارها يف أخشاا 
وكلٌّ على قدر الزيت فيه " و: منمطة ، ثابتة ، وال يكلِّف اهللا نفساً إالّ وسعها ، أو كما قال النواب . ثابتة : ناء تظهر كالطني واإل

زرقـاق ، ونسـج   لكي ينحت فيها مكاناً يف اال ملهاوتنفَّس فيها ، واستع" لآلخر"  تراثها اللغوي ، فكلُّ كلمة سبق" األنا" . "يضاء
كما  –ترقص رقصته هو ، أعين بأنَّ الكلمات اليت ورثتها مسكونة ، كاآلبار املهجورة حتت القمر ، بأرواح شتى "  مجل" إيقاعاته يف 

علـي أن  ، ال يكفي أن أرثها ، بل ، أي لكي تصري بئراً يل أنا كفرد روسي ، ولكي أمتلك خطاباً أصيالً، اللغوي ال" باختني " أشار 
األرواح هي الـيت   إنَّ أصعب أنواع. كانت لدي روح  رد منها األرواح اُألخرى ، ومن سبق واستعملها ، إنأمتهن طرد األرواح فأط

  ..تصري حالة النص حاليت ) أي إىل آخر( إىل أنا الشاعر " أحتول" وتكمن فيه ، مبجرد أن " حالة النص" تشكِّل 
 أقرأ " اجلواشن" يف نص ،:  

  أجلسين أمام الورقة" 
  :قال يل 

  الفتنةُ نائمةٌ ، أيقظها
  وكنت شغوفاً باألبيضِ املاكرِ

  من منا سيغوي اآلخر ،: أكاد أن أسأل 
  :وهو يصرخ يب من خلف قرمزه املستتر 

  .أيقظها 
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ومن كبدها ينبعث . الثمرة احملَّرمة حىت ترتعش وختضلُّ أطرافها  ما أن أضع عليها رحيق. هذه الباهرة ابولةُ حبليبِ الغموض  
  .ذلك الزفري املثري 

  :ينهرين 
  .أيقظها 

  .كمن يدفع أشالئي إىل هاوية العناصر اليت تنحدر من الكهوف حنو اشتباك العواصم  
  " .اختبار الكتابة يف غفلة اللغة 

 ام ورقـة  ) . 1989 - شن قاسم حداد وأمني صاحل ، اجلوا" ( هذا هو النصص أنا حال املتكلِّم ، أصري هو ، وأجلس قداآلن أتقم
الورقي يدخل ، أيضاً ، يف " البياض" لكن . بيضاء ، فالورقة موضوع خارجي ، ليس أنا ، وكلُّ غزال يركض على البياض يفهم ذلك 

هذه مساحات من غياب اللغة ، املمتدة كموج من حليب . وأقرأه يصري فتنة : التحول ، ألنَّ كيمياء النفس مسته ونفخت روحها فيه 
  كيف ؟، ال كتابة عليه وال أمساك فيه ، خترج ، ربما بقوة صمتها ، اُألنثى اليت يفَّ أنا

" تعرف"ن جيعلها التهامها لتفاحة ما أ يف العهد القدمي ، سقطت حواء من جنة الرب ألنها أكلت التفاحة املمنوعة ، كيف كان بإمكان
" تفاحـة  "املعرفة نائمة ، إن جاز التعبري يف موضوع خارجي ، يف . واملعرفة سقوط ما " الذي يعرف يشقى "اخلري والشر فتسقط ؟ 

ايداً مغترب من التفاحة ، اغتراباً حم) معرفة اخلري والشر نوع من أنواع وعي الذات" ( وعي الذات" إن . معلَّقة يف فرع شجرة املعرفة 
" موضوع" ، بارداً ، وبال أمل ، وعلى حواء أن توقظه من الشجر ، من النوم األلياف والعصري األخضر ، وبني هذا الوعي املغترب يف 

من غفلته ، غياب الشعر الذي مل يلد بعـد  " إيقاظه"اللغة الكامنة ، أي ما جيبِ " اجلواشن "كذلك يف نص . وبني حواء مسافة مغربة 
  :نائمة " أُنثى " حة الورقة ، هي يف مسا

  : ها أنت اآلن ، أمامك الفتنة " 
جسد  

 بياض  
  خريطةُ
  إغواء

  فو للمالمسة
  " .تقدم وأيقظها 

أُنثى تغري باللمس أمزجة أُخرى ، فأنا ذكر وأُنثى ، كـائن  " أمزجيت"جسداً للسفر إليه ، أي أنَّ يف الورقة يف روحي صارت أُنثوية ، 
األنثى والذكر مسكتان يف إناء ظلٍ واحد تكوين روحي ، أو هو نصها إنها مسكة واحدة نصفها فضي كالقمر ، والترايب  .من غموض 

حبليـب  " مساحة بـاهرة جمبولـة   . والقمري خيرجان مني اآلن وحيالّن يف مساحة بيضاء من ورق ينتظر أن أوقظ اللغة واُألنثى فيه 
اي رحيق الثمرة نثفها أنا أمد إىل أُ" . والذي يعرف يشقى "ساحة كاقتراب حواء من التفاحة املمنوعة ، يب من هذه املاواقتر" الغموض

  " :خطيئة الصمت " فإنَّ الورقة " الزفري املثري " ذلك " الترايب والقمري" احملرمة اليت ترتعش باللذَّة ، ويصعد من 
  سدميهاالشباك اليت أتوارى يف  من أنت حىت تكشف عين" 
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3. لفضولِ الطهاةُ والصيادين وتبذله الصمت حديد لتجس من أنت  
  من أنت يا من تضع الطريق أمام خطوايت وتسمي الورقةَ

  " .خطيئةَ الصمت 
حماولة لتعريفهـا   وكلُّ. إنها العالقة الصائرة " : شيئاً" وال حىت " جامدة"النار يف شتاء الكون ، ليست  األنا ، حاالا ، إزهار زهور

أو ملزاج ، لردة فعلٍ ، ُألنثى شطح من ورقة بيضاء لشفة ترشـح  " والبحر خالٍ ومتسع" ليست إالّ مللمة لشعور يسكن يف فضاء ما ، 
يضعها مبلح االنتظار حتت جنوم بال بيت ، لصورة انفتحت يف الروح كاملرتل ، ومن يستطيع مللمة ضوء القمر عن موج البحر يف سلَّة 

األنا ، كفراشة حمنطة ، والقبض عليها كاملة ليس إالّ طموحاً لكلية فارغة ، " تثبيت " على شباك مرتله ، أنا ال أستطيع ، ألنَّ مشروع 
مباشر أي لتفاصيل ، حلسية ال تكشف ثروا احملسوسة إالّ عن فقر مدقع ،  وذلك على األقل ، ألنَّ اللغة نفسها ليست حسية بشكل 

والبحث عن احلسية الكاملة يقع خارج قدرة اللغة مبدئياً ، إنه ،  اللغة حسية بشكل جمرد جداً ، إنها تقف بيننا وبني األشياء كحاجز ،
  .امتياز ، ربما للقردة والعصافري

وألتقط هذه الكلمـة  . إخل ... ارئ أو أنا طبل ، أنا شاعر أو أنا ق: كلُّ فرد يستخدمها ليقول . األنا مثالً ، هي كلمة أنا ، كلمة ما 
فأنا . كلَّما شعرت بأنين أستويل على ملكية مشاعية ، على إرث عام " أنا"استعملت كلمة . كما ألتقط أفعى . ألدلَّ ا على نفسي 

غفلة اللغة ؟ األنا ... م عائلة ، أم قبيلة ، أم مهما كان نوع هذه اجلماعة ، شعباً أم طبقة أم جيالً ، أ –إذاً ، عضو يف مجاعة لغوية ما 
وكلُّ مفهوم عام عموميـة  . إذاً مفهوم كلِّي ، عام ، مفرغ من التعيني ، أي ال يدلُّ علي أنا كفرد خاص خصوصية وجودية مطلقة 

يترك يل مكاناً ألسكن يف االزرقـاق ، أي  ولكن هذا الفراغ الذي يف حمور الكلمة هو بالضبط ما . مطلقة إىل هذا احلد مفهوم فارغ
أنا كذا ولست كذا ، عن نفسي ، وليس فقط عن اجلماعة ، عن : لكي أُحوله إىل مفهوم خاص يب ، يدل علي ولذا أستطيع أن أقول 

 مفهوم مجعي وفردي ، معاً عام وخاص ، يف الوقت نفسه ، ه" األنا"فـ . كلِّ عضو آخر يف التقطيع اللغوي ولـذا  . نا يكمن السر
  . "أنا وأنت ،  أنا وأنت مسافران والجئان: "عندما أقرأ 

من السهل علي أن أصري إىل آخر ، أي أن أتقمص أنا الشاعر ، أن أحتلَّ مكاناً يل يف لغته ، فال كلمة أنا ، وال كلمـة أنـت ، وال   
ات إرث مجعي أساساً وفقط بصفيت عضواً يف مجاعة لغويـة مـا   إخل ، ملك للشاعر وحده ، الكلم... حرف الواو الذي يربطهما ، 

األنا انتساا إىل لغة ، ولذا " ! سجل أنا عريب"إذاً ، . خارج أية لغة ، لست فرداً ، وال حىت بشراً . ميكنين أن أُعبر عن فردييت بلغة ما 
  .إخل... عريب ، أملاين ، إجنليزي تعرف ذاا كـ أنا 

  ق مرة أُخرىالباب يغل"
  " .ووجهك ليس يأيت 

وسواُء أرأيت الربق خيطف وجهي ، أم الورقة اليت أجلس أمامها ، أم أي شيء أعمى آخر ، أنا . أعمى ، موضوع أعمى  يءالباب ش
االسـتثناء ، وليسـت    ، هي" نيتشه" املادة العضوية ، كما قال . موضوع  –األنا ، إذاً عالقة ذات . يف عالقة ذا املوضوع أو ذاك 

هو االستثناء كلّنا حنيا يف دهليز ، يف قفص مغلق من املواضيع  –ككائن عضوي يعي ذاته وموضوعه  –واإلنسان . يف الكون القاعدة 
ـ  اً العمياء ، يف بطن كون نائم ، كائناً يف جفن الردى وهو نائم ، أنا شيء من أشياء كون يفيض باألشياء ، وكشيء واعٍ أواجه دائم

إذن أواجه حاالت املوضـوع ، أي  . أعي ، مثالً أنَّ الباب يغلق مرة أُخرى ، أي بأنه أغلق سابقاً ، أيضاً . موضوعاً ما ، أشياء العامل 
  : صريورة األشياء ، أقيم عالقة حباالا ، وليس مبواضيع ثابتة مرة وإىل األبد 
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  أرى ما أريد من السلم إني أرى"  .4
. غزاالً وعشباً وجدول مـاء  : ، أشياء أُخرى ، غريي ) وباحلواس ككل ، إذ كنتم تكر هو ، امتيازات األعني( بعيين ، أواجه اآلن 

 وماذا أرى حني أُغمض عيين:  
  " .غزاالً وعشباً وجدول ماء فأغمض عيين 

  فأغمض عيين"  .5
  هذا الغزال ينام على ساعدي

يف مكان ، قرب أوالده ، نائم ادهقصي  وصي. "  
  )أرى ما أريد. حممود درويش (

. أنا املواضيع املذيتة ، أي اليت تسكن صورها يف خيايل ، يف روحي ، وتنتمي عرب ذلك إىل شـعبة الـذات   : أرى أشياء العامل متتد يفّ 
ميز هنا بالتأكيد بيين وبينها ، وأ. حني أُغمض عيين ، حني أكون مغلقاً على نفسي فقط ، أجدين مطَّوقاً مبساحات من صور املواضيع 

ارجيـة  أي بني ما هو يفَّ ولكنه ليس أنا وال ينتمي إيلَّ ، وبني أناي ، أي أميز بيين وبيين ، كما ميزت سابقاً نفسي عن املواضـيع اخل 
وكل بقايا الوجود . قصي يف روحي فلست أنا ، بالتأكيد ، هذا الغزال ، وال ذلك العشب ، وال الصياد النائم يف مكان . امللقاة هناك 

" ، قلت عن هذه اآلخرية يف الرؤيا" األنا"هذه ، أي هذه املساحات هناك ، تتمايز عين كآخرية ، أي كمساحات أُخرى تلتفت حول 
:  
  .االخضرار ، متاهات غابٍ بأكملهاتلتف حويل ، املسالك شائكةُ " 

  ." تلتف حويل ، كل الذي يلتف حويل قشري 
  ). 1989حسني الربغوثي ، الرؤيا ( 

وإنَّ . كالقشرة حول اللب ، أو هكـذا تبـدو   " األنا"كما يتجاوز البحر السمكة ، وتلتف حول " األنا"اآلخرية ، إذاً ، حبر يتجاوز 
  :اغترب اآلخر عني اآلن فإنه سيغترب عين يفَّ ، فقد يتحولُ إىل ساحة من اجلليد ، إىل 

سجينة يف زنزانة " األنا"قد تتوحش اآلخرية هذه ، وتصري ) . مظفر النواب ، وتريات ليلية"( خضراء احترقت يف الوعيمساحات " 
  .ويفّ –، أنا قادر ربما ، علي محل منفاي الذي هو أرض روحي على أن أكون سجيناً يف ذايت ككل أنا ، إذاً ، قادر. اآلخر املقفلة 

ـم يف داخلـي   ) وضوعغربة امل(خارج الوعي ، الغربة املوضوعية ي وتبقى ملقاة هناك يف اآلخرية اليت تغترب عنتـرى اآلن كالس .
ل خارج فاملساحات النفسية ، أو الذاتية ، أو الداخلية ، مهما كان امسها ، جتليات ملساحات اخلارج ، أعين بأنَّ اخلارج داخل والداخ

  : ، أو كما قال جوزيف أتيال الفرق جمرد فرق بني املساحات : 
  " .يف الداخل العذاب ويف اخلارج التفسري" 

فهناك فرق بني آخرية أعترف ا كحقول خضراء يف روحي ، وأشعرها كامتداد يل وكوطن،  وتعترف يب كحرية ، وبني آخرية هي 
إنَّ اإلنسان ، كمـا قـال   . ئكة بيين وبيين منفاي ، هي الكابوس حني أغمض عيين وحني أحلم ، هي اآلخر الذي يقف كأسالك شا

  .ماركس، حني يواجه ذاته يف أعماقها ، يواجه اآلخر 
ــاب   ــوتك غــ ــدنا وصــ ــا توعــ ـ   ـمل
ــاب  ـ ــكرت الـب ــايل ســ ــا علحــ ـ   وـمل

 

ــايل   ــر اخلـــــ ــــ ــاداين العـم ــــ   وـن
ــايل    ــني حـــ ــ ــني وـب ــ ــك ـب ــ   لقيـت
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  )أغنية فريوزية ( 
  .وبني حاهلا " األنا"فاآلخر يف األغنية يقف بني 

، ا اآلخر كائناً مثلي ، أنا ما ، إهلاً أو نبياً أو شيطاناً أو بشراً أكثر تواضعاً ، وقد يكون خرافياً متوحشاً كالغول أو طائراً وقد يكون هذ
، أو شيئاً أعمى كالباب ) حممد مسعد. ( "شجراً تغول فارتدى خشب العناد " أو شجراً أكثر أُسطورية من شجرة املعرفة واحلياة، 

. ق مرة أخرى وكالربق الذي خيطف وجهي إىل شرفة ضائعة ، قد يكون مجاداً أو حيواناً أو نباتاً ، أو أي شيء ممكن آخـر  الذي يغل
العـامل  " من  –عالقة بآخريتها وأخرها ، وكلِّ فرد عامل ، من هنا قد يأيت إبداعي ليس مني أنا ، بل من اآلخر الذي يفَّ " األنا"لكن 
  .الة اإلهلام مثالً كما يف ح" اآلخر

  :فآخرييت تعيد صياغيت ، أو كما قالت فريوز 
ــود  ــوت العــ ــى صــ ـ ــوين عـل ـ   غزـل

                          
ــوين  ـــــــــ ــة وعـن ـــــــــ   غِّنـي

 
  .اآلخر يغزلين ، فهل يعترف يب اعتراف اخلالق مبخلوقه 
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  من أسس الشعر عند العرب): 5(ملحق رقم 
  

  : وال نطحاً ، "صويف"بتعبري ، "عليه نقلٌ وال عقلٌ ال يصح"لست أقصد شطحاً 
ــها ــاطحٍ صــخرةً يومــاً ليوهن   كن

  
  فلم يضـرها وأوهـى قرنـه الوعـلُ      

  
  . أيضاً ، ي حتت االحتاللل بالتأريخ حلركة النقد احمللِّوتتص ، وشخصياً حول مسائل غري عادية وغري شخصية"  عادياً "بل حديثاً 

أساسـي   وما يقوم به غرينـا يقوم به ما "  تشريح "إذ إِنَّ  ؛ أيضاً ، ناقدال يكمن يف داخله  يقي يف األدب والفنال يوجد مبدع حق
الكاتـب  .  ية معينةن ومرحلة فنسلوب معيعند أُ"  دنتجم "مل نرد أن  نْإ. ل الرؤيوي املستمر وللتحو ، لصياغة رؤيانا اإلبداعية ذاا

خذُ منحـى واسـتقاللية   نقده سيت نَّإف ، ليس شاعراً جيداًولكنه مثالً  ، د للشعرهناك ناقد جيإن كان .  ناقد عاجز ، أيضاً ، العاجز
ولكن كلَّ شاعر جيد ال يستطيع أن ينظر ألية نظرية نقدية إالّ يف عالقتـها باهلـاجس    ، مبدئياً عن العملية اإلبداعية املباشرة ، تفصله
يف " التكعييب"كفنان تشكيلي مل يكن ليستطيع خلق اُألسلوب ) بيكاسو( ، بكيف مثالً تنفعه يف عملية اخللق الفعلية للشعر ، بداعياإل

مستقلَّة "  وجهة نظر صحيحة"تكفيه هنا وال  ،وألين جيب أن يتجه هو كفنان. الرسم دون أن ميتلك رؤيا جديدة ملاهية الرسم ككلٍّ
أساس لكـلِّ   –تقليد غرينا وأنفسنا  –"  التقليد " . " الذي ال يقلِّد شيئاً ال يبدع شيئاً إِنَّ ": مرة  )بيكاسو(قال .  " التطبيق "عن 

 ، وبالتايل نقيم عالقةَ عاجزة بـالتراث  ، على بلورة شخصية فنية مستقلةإذ إنه قد يكبح قدرتنا  ، خطر جداً ، أيضاً ، ولكنه ، إِبداع
جمدداً ال ميكـن إالّ أن   ، إذ إنَّ تقليد التراث تقليداً مبدعاً ، يكره أن يكرر نفسه) بيكاسو(وقد كان  ، م فيه القيم القدمية ونكررهارمن

ىل إ ، أي الزاوية الرؤيوية اليت تؤدي إىل إجنـاز كشـف   ، بالنقد إالّ من هذه الزاوية ، شخصياً ، مل أهتم ."اهلاجس"يكون أساسياً يف 
كالقافية  ، عندما بدأت كتابة الشعر طفالً قلَّدت التراثفمثالً  . وليس كمعرفة ميتة ، "التحويل"إىل  ، يف متاهة اخللق املعتمة ، إضاءة

بة فواصلت الكتا ،ومل يكن هناك أحد يعلِّمين العروض ، دون معرفة بالبحور ، " األبيات"وتكرار بنية  ، املوحدة للقصيدة الكالسيكية
وأخرياً يف أول سنوات املدرسة الثانوية تعلَّمت العروض على يد األستاذ إمساعيل كامل الذي  ، خبط عشواء ، "كما وي يب الرِجلُ"

  . ومبجرد تعلُّمي للبحور قلَّدا حىت صرت متعصباً ،وكان قد خترج من جامعة دمشق ، مل يزل حياً يرزق
.  للمعري منوذجي"  ال يلزملزوم ما  "أنين اعتربت  إىل حد ، بل ضجة حركة وغوغاء ، كن بالنسبة يل إِيقاعاًكلَّ إيقاع غري حبري مل ي

ة ؟ كيف نوحد املعرفة باحلري ، ورحبت املعرفة"  ةاحلري "ين فقدت أي أن ، ه يف الوقت نفسه يقولبهولكن ، هكذا يبين التراث ذوقنا فنياً
  .ملسألةتلك هي ا

حيث كتبت قصيدةً ملسابقة بني املدارس  ، ت كانت يف تلك السنة األخرية من الثانويةيل مع النقد األكادميي املي"  مواجهة "أول 
 ، كيموكان من جلنة التح ، هاالقصيدة كُلَّ"  سرقت "ي ين جلنة التحكيم بأنتماف ، " مواكب الفن "الثانوية يف لواء رام اهللا دعيت بـ

ه الميكن لطالب مسروقة ألن : "ستغربت من احلجة اوكم ) 1973 – 1972(زيت ريمدرس لألدب العريب يف كلية ب ، كما أذكر
ذه القو امالعجاب واإلستاذي أمساعيل كامل وقف ما بني اوحىت أُ ، " ةمدرسة أن يكتب ،  يف املدرسة "  حماكمة "فعقدت يل

اليت مل يكتشفها " السرقة"كتشف أحد ان فازت القصيدة وإعلى مستوى اللواء "  فضيحة "خوفاً من  ، اًمن معلِّحبضور أكثر من عشري
  .أحد من اللجنة 

  :املسألة إلعطاء فكرة عن  ، ما يلي ، أذكر من القصيدة اليت مل أنشرها أبداً
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 مـن حشـا الـرومِ شـيخةٌ     –حنيناً  –تريد  
 هبوب القنـــوط ــح   هـــاوتســفح إذ رـي

ــان ــت كربكـ ــمه فجئـ ــغريٍ تضـ   صـ
 قتيلـــةٌ ؟ : فقلـــت الصـــابرين أأم  

ــيروا  ــهود وص ــم الن ــوا حل ــذوا فاش   خ
ـ   ــع اخلـ ــذي قط   ينِ غارقــةٌ دمــاً دف

ــت  ــرِ فارمت ــوت يف الثغ ــبري امل ــاح ع   وف
  وصـــرنا مجيعـــاً يف الغـــروبِ ثالثـــةً
ــا  ــادحني كأنم ــري الك ــرب تف ــي احل   ه

  

ـــبِ     ــا أثــــاث يف الثـــرى وحباـئ   بقاـي
  كريـــه علـــى اخلـــدينِ ســـهلَ طحالـــبِ

ــبِ   ــات األســـى والنوائـ   إىل الصـــدرِ غاـب
ــت ــادبِ  ، فقاـل ــج ـن ــننيِ عوسـ   ويف العيـ

ــتعطم ــبِ – إذا اسـ ــض خمالـ ــونُ بعـ   الزيتـ
 بنهـــد حباجـــبِ  ، لصـــقن أو علقـــن  

ــرٍ جلِّلـــت بالعناكـــبِ      كشـــمعة دـي
ـــوق القــــواربِ   كآهلــــة الرومــــان ـف

ـ    ــض زاد املناصــ   بِدمـــاهم فيهـــا بعـ
  .إخل....
  

أيلول "ليت دفنت حتت أنقاض بيتها يف ار فرنسي لعجوز تبحث عن حفيدا لتقطها مصوايت القصيدة من صورة مل أرها حكنت استو
على .  ها جترح مشاعر املشاهدينة فرنسية نشرها ألنورفضت جملَّ ، العجوز كانت متسك رأس حفيدا املهشم وقرأت أنَّ ، "األسود
وحدةُ  "وال  ، ل االعتراضية والتقدمي والتأخريمجلاواحلبكة الشعرية اليت تعتمد على  ، ال خيفى البناء املوسيقي الكالسيكي ، حال كلِّ

 "تعبري  ، مثالً: "ولكن تقليد التراث أوسع من هذا  ، مجهررفيها خليل مطران يف قصيدته عن بز دتاليت قلَّ تهوقصصي"  املوضوع
يا أم الصابرين  : "من أُغنية مصرية كانت مشهورة أيامها ) مصر" ( الصابرين أم "و ، أخوذ من جربان خليل جربانم" بركان صغري
الب تأثر طححىت منت عليه ال دوالفكرة يف البيت الثاين عن الدموع اليت سالت على اخل ، " يا أم الصابرين عاألمل حتدينا! نا والتقينا 
طريقة تعبري معروفة عند . بدل أمطرت فنما العشب ،"أمطرت عشباً: "وتسميةُ الشيء بنتيجته كالقول ، ب عند املتنيبسلوباملبالغة كأُ

ال يصلُ أبداً إىل " صور" ،تكرار إيقاعي ، )البحر(قوالب موسيقية  ، أكثر من الالزم" قدمية"املفردات . وهكذا دواليك ، العرب
قنديل  "عرب نزار قباين يف الشعر  ، الحقاً ومل أدركها إالَّ ، " إشكاليات "أي هناك  ، مثالً ، يبمستوى الصورة الشعرية عند املتن

 ثورياً "و ، تصويرياً ، حديثاً ، ساعدين شعره الذي كان سلساً"  نقده "وأكثر من  ، " كروتشه "راً فيه بنقد الذي كان متأثِّ ، "أخضر
  :كقصيدته عن أيب متَّام  –" 

  احلرف ا قد قتلنا مهنةَنإري احلرف ساحمنا فأم "
  والوصف والتشطريِ والتصنيف وأشبعناه بالتقطيعِ

  ومازلنا جنادلُ بعضنا بعضاً 
واملمنوعِ من صرف عن املصروف " .  

الديوان الذي قلب  إنَّ . إخل... ري لبودل " زهور الشر "ر فيها بـاجلديدة اليت تأثَّ"  مواضيعه "وساعدتين : ة إن كنت أذكر األبيات بدقَّ
 ، " عاشق مـن فلسـطني   "هو  ، ين خنت قسمي الحقاًرغم أنعلى ال ، فأقسمت أن ال أكتب شعراً بعده ، عقلي رأساً على عقب

اين ، ين من خملوقات ما قبل العصورشعرت أنوأنَّ ، بتعبري لرتار قب صياغة ذ علي يف إعادة أن أبدأ من جديدوباالنتقال  ، وقي الشعري
 كـلَّ  لتجلست وحلَّ ، " الصدمة"بعد  . م والشعور الكامل بالعجزكانت املهمة مستحيلة إىل حد التأز ، وهكذا ، "الشعر احلر"إىل 
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ـ  دبال  ، خرىة أُالذي بدأ يل كمعجزة مر" مفتاحه املوسيقي "لكي أعثر على  ، بيتاً بيتاً ، الديوان إيقاعياً مـة  كمقد ، دهمن أن أقلِّ
مت أوالً وأخرياً أن أكـون  تعلَّ . وليس نسخاً ، يترك يل شيئاً أقوله "تقليداً "ولكن  ، ة يبة ورؤياي اخلاصاخلاص"  أناي "للعثور على 

فمثالً: ة صادقاً مع نفسي وجتربيت اخلاص ، أردت : حممود درويش مل ترق يل بالكامل يف مساٍء ماطر عند  رااجلمالية اليت تشبه صفاء الن
 ،منـها  ، ده ولكن ختتلف عنهقصيدة تقلِّ ، بعد سنة فقط ، السائدين يف العامل فكتبت"  العنف والقبح "حتويلها عرب إدخال مفهومي 

  :ها أبداً رإذ أنين مل أنش ، وليس لشيء آخر ، وأقتبس إليضاح اإلشكاليات النقدية
  روه على عصا كس غٌوطين دما" 

ودمي تبخر يف مطار  
   ، احلصى ضاربةُ ، فرأيت يل يف الرملِ
  بيتاً وزيتوناً ودار

أرأيت وجه أيب املشوه  
  عنكبوتاً مثل لون القيحِ يصعد من خطوطك ؟

الوطنِ يافا طفلةَ ورأيت املموه  
  ؟ تصعد من خيوطك حرباَء
رعِماتت بني أذ صويت حنلةً صفراَء ورأيت ؟ أخطبوطك  

ةُ هذي اخلرافاتالغبي طيها حن!  
ثار ثار الدم حقد " !  

ال بالعنف"و" القبح" إنَّ: ها يف إطار أوسع هنا من فهم اإلشكاليات كلِّ د" ، كانـا نتاجـاً ملموسـاً     ، ين باجلمالية املوسيقيةاملوحد
كنت يف املدرسة قد قرأت .  الثقافة الغربية بكامل أبعادها ، ةل مرجهت ألوحيث وا ، - بعد املدرسة مباشرة  –غاريا هنخلروجي إىل 

 ، "فيكتور هوغو"ـ لوروايات  ، "رسارت"و "موالبريكا"وبعضاً من أعمال  ، إيطاليا -  "يافلربتوموراأ"أعمال  –شيئاً من الفكر الغريب 
 ، لين مل أفهم شيئاً مـن األو ولكن ، " رأس املال "و " لفلسفةبؤس ا "وبدأت دراسة أعمال ماركس كـ ، "مهنغواي"و ، "غوركي"و

مرباطوريـة  الحيث كنت مغرماً باألفالم عـن ا  ، ولكن تأثرياً أكرب كان للسينما الغربية ،ة صفحات يف الثاينتقدم ألكثر من عدأومل 
لعت علـى  طَّاغاريا حيث هنقاس بالتجربة الروحية يف ال ي"  هذا كلَّ"لكن  ، يف بريوت ، )1967(قبل سنة  –الرومانية أثناء سكننا 
ـ ية والدية كالداوالشعر الفرنسي واألمريكي واإلجنليزي واملسرح اليوناين واملدارس الفن ، تاريخ الفلسفة الغربية  ،ريالية والوجوديـة س

 وهـذا مـا أنشـأ يفَّ    ، وغريمها املوسيقى والطب املعماري إىل من الفن"  الثقافة الغربية"  وجه من وجوه هتمامي كان تقريباً بكلِّاو
   . ككل"  وبني النسق الغريب" " اإلسالمي –النسق الشرقي العريب "نفصام شخصية روحي بني ا

ة مالي "كنت أدرس  –االقتصاد يف اجلامعة وة سال دراسيت يف السيامكإفتنازلت عن  ، ةوأزمة هوي"  ذات عضيا "كان هناك  : فلنقل
جورج "بشكل خاص بِـ تتأثَّر ، مع ذلك - شعرالقها من رياضيات عليا وغريها يف النقد األديب وحوما يل ، صكتخص ، "ولةالد

 ، " القرن العشرين"أقصد  ، همومن الشعراء العرب كلِّ ، طبةاذ رأيت يف األخري أعظم شعراء الغرب قإ" ليوتإ. س .ت"و" لوكاتش
ولبعض من  قات ككلِّللمعلَّ القيس والصعاليك مع احترام خاص أ املتنيب وامرنيالسيكيكويف ال ، عتربت حممود درويش أعظمهما
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األرض  " ، ةفاملعرو" ليوتإ"مقابل قصيدة  –لعامل العريب ل ، "األرض اخلراب"ا ر النواب اليت اعتربمظفَّ "وتريات"ولِـ ، جمنون ليلى
  . لعامل الغريبل ، " اخلراب
أدرك أنَّ ، ربةبالتج ، وبدأت " اجلديد"  الشعر احلر ، اً"ليس  ، اًعربيراليت صارت " التفعيلة" :جتاهني القد صار أسري  ، بالضبط" ح

 . باملناسبة ، يف السبعينيات من مناذجها ، "الشعر احمللِّي"و ، ث عنها الحقاًاليت سأحتد –ة والتجريبية الفج ، كالبحور" ومنطية"ة مملِّ
دون  ، وهكذا واصلت التجريب الشعري ،لتمما ختيال بد من رؤيا أعمق  ، " القيود اجلديدة"أي من  ، هذه" ةماألز"وللخروج من 
  ما هي املشكلة بالضبط هنا ؟ ، ) 1988 (حىت  ) 1972 (ما بني ) باستثناء ثالثة قصائد(أن أنشر شيئاً 

فعولن مفاعيلن فعولن (ن من يتكو ، إيقاعياً"  املسروقة"ليه القصيدة الكالسيكية الذي كتبت ع" البحر الطويل" ، كمثال ،خذوا
 ، - - -ب  ، ب –ب  - - ب (أي  ، )ملفاعيلن(ومفاعل )  ملفاعيلن (فعولُ  ، رمنهما شكل حمو أي من تفعيلتني لكلِّ ،)مفاعيلن

 مثالً ، إن اكتفينا ، يف الثاين) 4(منها يف الشطر األول و )4( ، تتفعيال) 8(ي ويلتزم البحر الطويل بكون العدد الكلِّ ، ) - ب –ب 
سنصل إىل قصيدة التفعيلة باملعىن الضيق  ،ر بشكل منتظمد يتكردون التزام بعدد حمد ، لكتابة قصيدة كاملة) فعولُ/ فعولن (وبِـ ،
ولكن املركَّب الذي يلتزم " الشعر احلر"للقصيدة نصل إىل  معاً كأساس) مفاعلُ/ مفاعيلن ( ، )فعولُ/ فعولن (ن أخذنا إو  لكلمةل

ا على مإ) كحبأُ ك أو الحبباستثناء بعض القصائد يف أُ(قصائده تقريباً  كتب كلَّ ، مثالً ،حممود درويش . بأكثر من تفعيلة واحدة
  .)ومفاعلتني ، وفعولن ، فاعالتن ، متفاعلن(ويفضل بالذات  ، أساساً تفعيلة واحدة أو على تفعيلتني

ة متاماً ال جديد عنده البت ، هنا حممود درويش كغريه ، ة عن سجون البحور الكالسيكيةيقاعي سجن جديد ال يقل قوإلهذا االلتزام ا
"  سبقوا"حمض ملن " يدتقل"نا أمام إن ، قات ال جديد عندهه قبله شعراء املعلَّماملتنيب عندما استخدم البحر الطويل الذي استخد كما أنَّ

وهذا ليس موضع  ، "ي العامالشكل الفن"ويف  ، "يقاعيةإلالتفاصيل ا"عبقرية حممود درويش هي التجديد يف  إنَّ . "السلف الصاحل"من 
  .احلديث عن ذلك
حممود درويش نفسـه مل  كون  إنَّ . سليماً خروجاً رجيف خنكبل  ، " حراً"ي ن مسإو"  القيد "ن مج ركيف خت ،املسألة ليست فقط

مـثالً الـيت    ، "قصيدة النثـر  "يف  ، دراك وحدس شعري عميق بالصعوبات واملخاطر اهلائلة الكامنة يف هذا اخلروجإخيرج دليلٌ على 
  . عاًباباً خملَّ ، مثله ، أعتربها

أتو كنتعن ن مل يكن إ ، على األقل" خمرج"ة حبثاً عن سع يف األحباث والتجربة الكتابي" يف تقرير إىل ) كافكا(حسب متييز  ، " يةحر
فنشرت أول كتاب يف  ،ي تراجيدياًوجدت الشعر احمللِّ )1977(العام عت لألراضي احملتلة رجعندما  ، "البحثني"كادميية الفرق بني ألا

 وباألخص ، جورج لوكاش أساساً ، كسمار –هيغل  :بتيار راً متأثِّ) 1978 ، منشورات صالح الدين،  أزمة الشعر احمللي(:  النقد
ي عند ه لنشر نتائج دراسايت للشكل الفنولكن أفردت النصف الثاين من الكتاب كلِّ "فكر هيغل"يغل يف هلبتفسري روجيه غارودي 

الذين انتقدم وأعنف  ينيعلى املستوى الشخصي أغلبية الشعراء احمللِّ ، أثرها علىقاطعين : مها ة أياأثار الكتاب ضج . حممود درويش
   . اه الحقاًالذي تصادقت وإي –كانت مع الشاعر املرحوم عبد اللطيف عقل  ، ت تصل إىل صراع باأليديكاد ، مواجهة

ة والنقد يعتمد على الشكلي ، أفضل" املدح" وعلى أنَّ ، قدح ، مهما كان منهجياً ، نقد كلَّ ين على أنَّكان الشعراء والنقاد معاً مصر
 . إخل... واالنتفاعية  ، وااملة العشائرية ، واالنطباعية ،"انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً: "ودعم التيار السياسي ألنصاره على طريقة 

مجعتين الصدف أيامها بالكاتب والناقد صبحي  . أفضل دليلٍ على جهل أصحابه ، ومل تزل أغلبيته كذلك ، كان النقد ككلٍّ
ه ميتلك معرفة وحتاورنا يف جلسات طويلة جداً أدركت خالهلا أن ، طالعاً وجديةايني عتربه من أكثر النقاد احمللِّأ الذيالشحروري 

واستفدت منه يف هذا اال وكذلك عبد اللطيف عقل الذي كان  ، ين كثرياًوهو حقل مل يكن يهم ، سوسيولوجية باألدب الفلسطيين
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يف نظرية " صتختص"كنت قد  ، "غتراباال"وأفادتين مالحظاته حول نظرية  ، ر هلا صبحي الشحروريميتلك عقلية فلسفية جيدة يفتق
مثالً يف  ، العامل وجهة نظري كانت أنَّ ،"الذايت" "االغتراب املوضوعي"اختلفنا حول الفرق بني  ، تراب أثناء دراسيت يف هنغارياالغا

نشقاقاً يف اهذا العامل مغترب فقط إذا أحدثت عنده التجربة  بينما كان رأيه أنَّ ، هاملستوطنات مغترب موضوعياً عن فعاليته ونفس
م عن تكلَّ ، زيترييف إحدى حماضراته يف جامعة ب ، والحقاً ، ه غري مغتربفإن وإالّ ، "غترابهايعي "أي إذا كان  ، شرخاً ، الوعي

 ."اآلن"غتراب يف الوأخرياً ا ،"تراب املستقبلغا"أي ،آلمال مستقبلية "اهلرب"الرجوع للماضي الذهيب أو  ،"تراب يف الزمنغاال"
ر وأقد ، هذه النقاط استفدا منه كلُّ ، إخل... يف التمييز بني البيت واملرتل  ، قبل وفاته ، يف مقدمته لديوانه األخري وواصل هذا اخلطَّ

جاالت مترك الشعر احمللي والرواية احمللية وشأما ك) 1980(رت قد قرين كنت ألن ، حتديداً"  تراب الذايتغاال "حواري معه حول 
 : " يف كتايب الثاين )1981(العاملي لدراسة الصراع النفسي وظهرت هذه الدراسة العام وميؤوس منها واالستدارة لألدب العريب 

فنشرته على  دعمهورفضت التيارات السياسية  ، دور النشر نشره رفضت كلُّ ،"الصراع النفسي يف األدب: سقوط اجلدار السابع 
عته بنفسيحسايب ووز.  

اً ، جتربة كانت أأجر إنَّ .وكيفية اخلروج خروجاً سليماً من منطية التفعيلة ، ي بقي الشعرمهِّ لكنالقصيدة النثرية"اخلروج عرب  ، عربي" 
 الشكليني الروس"والكثافة اليت جعلت  ، والصورة الشعرية املذهلة ، مليةإن فقدنا املوسيقى العا ، ولكن دفع حدود الشعرية إىل النثر ،
الذين ال يتقنون البحر وال التفعيلة فيدعون خلالص  "الضعفاء"خيار  "النثرية"إن كانت  ، " عنف يقترف على اللغة "الشعر  نَّإيقولون "

   . كما يقول املثل اإلجنليزي ، "لطفل مع ماء الغسيلا مينر"نا فإن ، وغري ذلك من املشاكل ، سهل هو القصيدة النثرية
ة الذي يدخل حواراً وقص" الصراع املسرحي "أي " للدراما"تفتقر  ، عربياً) البحرية(ة والكالسيكية وكذلك احلر ، القصيدة النثرية

يف قصائده  )ت براوننغبررو(و ، "ض اخلرابرألا"يف  ، مثالً ، )اليوت .س .ت(كما حاول  ، د الدراما بالشعرأي الذي يوح" وحبكة
ذا االجتاه قام ، " وصفية"القصيدة العربية بقيت  أي أنَّ ، ز باحلوار الذايت الدرامياليت تتمي ةهناك حماوالت جدي كالسيكياً ،ا ، 

وصايا "يف  ، مثالً ، األخري(ل أضيق حممود درويش وأدونيس وأمل دنق وإىل حد ، وبعده سعدي يوسف يف العراق ، خليل مطران
  . هذه احملاوالت ظات كثرية على كلِّفُّلكن يل حت) ةوديوان البكاء بني يدي زرقاء اليمام ، " كليب العشرة

 ةوقص ، ة غنائيةومسرحي ، "مسرحية"اليت تتجاوز التقسيم والتصنيف امليت لألدب إىل " ةالكتاب"فت نظري رؤيا أدونيس ملا أمساه بـل
يدمج  ب كتابة نصجرأُ ، ة كتاباته ذا االجتاهءكنت أثناء قرا.  كلَّالتدمج " دةموح"إىل كتابة  احيث دع ، إخل... وشعر  ، ورواية ،

األنواع األدبية معاً وختيالرسم بالكلمات" : أو كما قال نزار قباين ، أي كشكل من أشكال الرسم ، من جهة ، لت اللغة كلوحة" ، 
على  ، ومن جهة ، خرىمن لوحة إىل لوحة أُ حبيث ينتقل النص ، "للتلوين"بل  ،" للفكرة"لوية يف دالالت اللغة ليس وما يعين إعطاء أ

وأن ندمج مع ذلك احلوار املسرحي  ، اعٍ حمضقكإي ، ل صوتيةتكك" الكلمات "أي أن نتعامل مع  ، "موسيقى"هذه اللغة أن تكون 
السرية الذاتية"و ةة القصريوالقص " .   

 ، يف السـريالية " التداعي احلر "على  ، أيضاً ، اليت قامت) 1983( ،)الضفة الثالثة لنهر األردن(ظهرت نتيجة هذه التجارب يف رواية 
ن أجنحها م ، موازيةكانت جتري جتارب  يف األدب العريب ككلِّ . إىل درجة بعيدة"  حسية"يف لغة  رثنوالشعر بال ، ودمج احللم بالواقع

واصـلت   . " خروجاً سليماً"ل ه شكَّهذا كلَّ مل أشعر أنَّ ، بأمانة ، لكن (1)لشاعرين من البحرين )اجلواشن(يدعى  نص –الحقاً  –
  . دون نشر أية قصيدة ، البحث يف اإلشكالية شعراً

                                                
قاسم حداد وأمني صاحل   (1)  
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مجيع التفعيالت إىل تفعيلة واحدة وأخذت أحبـث ـذا    رديف فكر  ، همسه أو عنوان حبثامل أعد أذكر  ، رت كثرياً بباحث عراقيتأثَّ
/  -  - ب  (: وزنه هـو   ، فلنأخذ وزن البحر الطويل كالسيكياً . أُفضل إظهار ذلك مبثال عيين ، االجتاه ونتيجة لتعقيدات املسألة هنا

  . ) -  -  - ب /  -  - ب /  -  -  - ب 
  . )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن (

ميكن أن ) - - -ب ( و ) ب –ب (ميكن أن تكون فعول )  - -ب  (فعولن  ر أي أنَّونتني له شكل حموالتفعيلتني املكَّمن  ولكلٍّ
ال يوجد شيٌء يلزمنا أن نقطِّع  ، ولكن حقيقةً ، للبحر الطويل ههكذا صاغ اخلليل بن أمحد مفهوم ، )- ب –ب (تكون مفاعل 

    ) - - -ب /  - -ب /  - - -ب  ، - -ب : ( اإليقاع كما قطَّعه هو فمثالً
   ) - /  -ب  -/ -ب  - -/  -ب (: ميكن تقطيعها بالشكل التايل 

  ) فعو فاعلن مستفعلن فاعلن فعلن (
   ) - -/  -ب  -/  - -ب /  - -ب  (: أو بالشكل التايل 

  )فعولن فاعلن فاعلن فعلن لنفعو (
أي ) - (و ) ب(من  ةنة مكولتفعي ما هي ؟ كلُّ . اذا"  التفعيلة"من فهم  دال ب ، ةدقَّم عنه بلفهم ما نتكلَّ ، وبالتايل ، وهكذا دواليك

ـ هلما متحروأ وعند لفظ حرفني معاً) ب(نشري إليه بـ، عندما نلفظ حرفاً واحداً فقط  ، فمـثالً ) - (ك والثاين ساكن نشري لذلك بـ
وإيقـاع رابـع   ) - (ن من ثالثة إيقاعات ها تتكوإذ أن ، عدد اإليقاعات:  أوالً ، ختتلف عن غريها يف شيئني)  -  - ب  - (فاعالتن 

ب (مفاعيلن  يف حني أنَّ ، ترتيب اإليقاعات :وثانياً ، )ب(ك متحر -  -  - (إنة بالضبط من أربعة مكوك يقاعات أحدمها متحر)ب(، 
يكون  ، )- (حركة  مثَّ )- (ركة ـح مثَّ) ب(تتبعها حركة ) - (كة حر لبد: ختالف يف الترتيب الا فإنَّ ، )فاعالتن(أي ال ختتلف عن 

ليسـت   ،خـرى تفعيلة من اُأل زان البنية اإليقاعية لكلِّيالعدد والترتيب معاً مي . )- (يف البداية تتبعها ثالث وحدات ) ب(عندنا حركة 
نـا  فإن"  ةقوي "ن نقرنا على الطبلة نقرة إيف املوسيقى فلنقل   ، سس اإليقاع العريب يف النقر على الطبلةهذه البنية اإليقاعية خمتلفة عن أُ

ـ  ،ب القارئ ذلك بنفسهوليجر ، " فاعالتن ) "ب(نا ننتج فإن"  خفيفة "وإن نقرنا نقرة ) - (ننتج  علـى  (ة ليست أكثر من نقرة قوي
) ب(: مهـا   "جسد التفعيلة"ن منهما تني اللتني يتكواخللي إذن فإنَّ ، نقرتان قويتان تتبعها نقرة خفيفة مثَّ) خشبة وعلى أي جسم آخر

ولكـن   ،أوالً ، "الترتيب"و " العدد "قانون عرب بل  ، يةيقاعني حبرإلر على أن ال نلعب ذين اإن اخلليل بن أمحد قد أص . فقط) - (و
ها يف عـدد  حنصرت اإليقاعات كلُّامن هنا  ، ترتيب نريده وال بأي ، يدهنرة وحدة إيقاعية بأي عدد حىت هنا ال يسمح لنا بتكرار أي

قليل جدالتفعيالت "ت بـياً من الوحدات حىت مس "يةوواصل اخلليل سلب احلر ، ية سلبها الشعراء من أنفسـهم  أو وضع قوانني حلر
ـ ن وصغري من البىن املوسيقية مسة يف عدد معياإليقاعي"  الوحدات"ن من اليت تتكو "األجسام" ، أيضاً ، وبناء على هذا حصر ، هقبل  ااه

 ، تني متـواليتني أكثر من مر) ب(ال يسمح بتكرار وحدة  ، نقطة وهذه هي أهم ، البحور والتفعيالت قاطبة واآلن يف كلِّ ، بالبحور
هنا " الشعر العريب " نَّإ : إيقاعياً ، وبإمكاين القول ، كةحيث تتتواىل ثالث حروف متحر ، )ب ب ب(أي ال يوجد إيقاع من نوع 

إ . )- (وكذلك احلال مع  ، بأي عدد وبأي ترتيب) ب(ر يفترق متاماً عن النثر حيث ميكن أن نكرسـواء   ، رنا يف قصيدة مـا ن كر
قانون عدم  فإنَّ ، )بةركَّة مقصيدة حر " (ةحر"ة تفعيالت أوعلى أساس عد ، أو على أساس البحر ، ساس التفعيلةأأكانت مبنية على 

كلَّها ولكن هذا بالضبط ما يفعله القرآن " أساس املوسيقى الشعرية"تني متواليتني أساسي وإن فعلنا ذلك خرقنا كثر من مرأ) ب(تكرار 
  !الكرمي 
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وهو بالتأكيد ، ه ال هو بشعر وال هو بنثرلقد قيل عنه بأن ، نا إليه دينياًبالعربية على اإلطالق إن نظر أشهر نص ، فإنس من قبل ه مقد
 ، وإن نظرنا إليه أدبياً . هأو كاتب أو أديب يف العامل كلِّ ، "شاعر "وهذا ما ال حيلم به  ، هاات كلِّراآالف املاليني من البشر يف الق

سس الشعرأُ خرق"منا القرآن بالذات هو الذي يعلِّ ومع ذلك فإنَّ ، معاً "ةيدين لغوية"ه معجزة فإن "ةدون الوقوع يف نثرية فج ، 
وال على  ، يف البحرر كما"  بلمقو"ولكن ليس بشكل  ، "القافية "حيافظ على  ، باإلضافة للخروج على اإليقاع الشعري ، فهو

  .ذلكإذاً كيف حيدث  رنلبأي قالب ف"  االلتزام "ية من دية قافية وحرتعد قافية واحدة كما يف املعلَّقات ففيه
  : جند اإليقاع التايل  ، " رأيتهم يل ساجدين والقمر كوكباً والشمس عشر أحد إين رأيت يا أبت" : مجالياً ، يف اآلية الشهرية

   -ب - -/  -ب  –ب ب ب  ب ب ب/  -ب  -  -/ -ب ب  -
  مستفلعن/                       متفاعلن / مستفعلن /   مستعلن   

  -/  -ب  - -/  - ب  –ب ب  ب ب/   
  زائد  /مستفعلن    /   متفاعلن                 

  
  اوز العروضجت    جتاوز العروض 

يد بقوالبٍ عروضية وال ومن جهة ال تتقِّ ، يف العروض" املوسيقى العالية"ال تتنازل عن  ، من جهة ، البنية اإليقاعية حيث نرى أنَّ
  : خرى ة أُقواآلن فلنقطِّع اآلية السابقة نفسها بطري ، وال يبقى مقولباً فج اإليقاع إىل إيقاعٍ نثري ، بالتايل ،يتدهور

    / –ب  -/ ب ب ب / ب ب ب /  -ب  - -/  -ب ب / ب
  / فاعلن      / جتاوز   / جتاوز   / مستفعلن  /     فعلن/ زائد

      - /  -ب  - -/  - ب  –ب / ب ب ب /  -ب  - -
                               زائد /مستفعلن            /  اعلنف  /  جتاوز /  مستفعلن    

  :ولنقطِّعها بطريقة ثالثة 
  /  -ب  –ب ب / ب ب ب ب / ب  –ب /  - - /  -ب ب /  -

  /متفاعلن/ جتاوز       /   فعول  / فعلن / فعلن    /زائد 
   -ب /  - -/  - ب  –ب ب / ب / ب  –ب /  - -

  فعو        فعلن     متفاعلن        جتاوز   فعول     فعل  
  .وهكذا دواليك

" احملافظني" إنَّ . عن احلرية يف القرآن ذاته" التنازل"ساً على كان مؤس ، إذاً ، البحرية والتفعيلة يف الشعر العريب"  س العروضيتقد " إنَّ
 "املخرج السليم" إنَّ . هلم ال يف العقل وال يف الدين دسنال  ،وال شيء غري ، الذي يعادون التجريب يف الشعر هم أعداء اإلبداع فقط

بني التشابه مع عادات العرب اإليقاعية يف الشعر وبني  ، بني التراث وبني تثويره ، أيضاً ، جيمع ، الذي رأينا مثاالً عليه القرآينُّ
  .جديدة"  أصالة"ويصل إىل  ، ختالف عنهاالا

 شاعر ال ميكن أن يكون شاعراً أصالً إالَّ كلَّ ألنَّ ، أيضاً ، اً ال معىن لذاتوأدبي ، ر لن يأتوا مبثلهالبش جاء يف القرآن الكرمي نفسه أنَّ
عليهما شعراء  بوكت ، كتب على البحر الطويل والكامل ، مثالً ، فاملتنيب ، ه وحدهجبديد خيص يتأو ، إذا كان خمتلفاً عن سواه

عبقرياً  ، "شاعراً"كونه  وبالتايل فإنَّ ، املتنيب مل يأيت هنا جبديد أبداً ، إخل... وأبو العالء املعري قات وأمحد شوقي وخليل مطران املعلَّ
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مبدع عليه  بل توجد خمارج وكلُّ ، خمرج" لا"يف احلقيقة ال يوجد  . "املخرج السليم"ثت حىت اآلن عن دلقد حت . ال يكمن هنا بتاتاً
  . " خمرجه اخلاص "إجياد 

وهو ) 1989(لت إليها لكتابة ديوان الرؤيا ستلهمت هذه النتائج اليت توصالقد  . النظرية النقدية شيٌء والتطبيق شيء آخر ، مهامل
اأووهذا مهم ، فيه . ل جمموعة شعرية نشر ، جتاوز القانون اإليقاعي األساسيجتن ب(أي تكرار  ، بت (تني متواليتنيأكثر من مر ، 
القصائد بطريقة " تقطيع"على  من يصر على أنَّ اًدولكن مؤكِّ ، خمتلف التفعيالت معاً ،داجماً ليس فقط ، ةباإليقاع حبرية كامل" لعبت"و

  .رأينا امك ، ه قابل للتقطيع بأشكال شىتإذ أن ، "مفتاح املوسيقى"اخلليل بن أمحد لن يستطيع العثور على 
إقال يل  ، م جوهريراهبإ ، نا ؟ أحدهمه ، "ادالنقَّ"فعل  ماذا كان ردبل ،يف الديوان"  رؤيا"ه مل جيد ن - كالم طلسم -  يوهذه من، 
 : وبالتايل غابت عنه أشياء  ، مثالً ، ه ال يعرف شيئاً عن اإليقاعنأ ، بساطة بكلِّ ، نطباعه هذا هواوالسبب يف 

فلسفة عي يف العلمِفقل ملن يد 
  

 أشياُء عنك ت شيئاً وغابتظحف 
  

اخلروج على قانون عدم تكرار  ، املهم بتب (لقد جتن  (تنيأكثر من مر، هقخر"ليست املشكلة يف  ، هذا سهل جداً ي بأنَّعين أألن"، 
لت فض . ئةة وسيها فاشلبل ألن ، ةها جديدليس ألن ، ذنة ترفضها اُأليف إيقاعية فج" ر املوسيقىتكست"بل يف كيف خنرقه دون أن 

أسهل شيء  ، "خيرقه"ه ال يستطيع أن ذا القانون ألن ، أيضاً ، حممود درويش بقي ملتزماً إنَّ: أن نقول  ، مثالً ، من املضحك . احلذر
   . هو اهلدم

حقة هلذا الديواناليت الاليف تأم ، متكامل وليس  فالشعر كلٌّ ، اليت يف اإليقاعوال أقصد فقط تأمستنتجت ضرورة إعادة اد إيقاع جمر
وبني اللغة  ،من جهة ، قد قاربت بني اللغة والرسم )الضفة الثالثة لنهر األردن(إن كنت يف  ، ومثالً ، هاالنظر يف موقفنا من اللغة كلِّ

قائم  ، هو معروف كالسيكياًكما "  فنون النحت "من  اللغة كفن: ر يف طريق آخر ين بدأت أفكِّفإن ، خرىمن جهة أُ ، واملوسيقى
هذا ما  ، ذاا" ت اللغةحن"ربة جترت يف وهكذا فكَّ ، ة اخلاممن املاد" التمثال" جإلخرا احلاد " القطع "على  ، باألزميل" صقال "على 

بالصورة الشعرية  . أيضاً ، فيه رتتأثَّ) 1993( - )إىل ليلى األخيلية ىقصائد من املنف: ةليلى وتوب(ى إىل إيقاعات الديوان الثاين أد
عاشق ( شعرت أنَّ ، مبثالٍ آخر ، ة والرؤية عند بودلري ولتقريب املسألة أكثريالفلسف" ليةالتأم"وبني " اجلديد"و" الصفاء"اليت جتمع بني 
جتاوز  . ملظفر النواب )يات ليليةوتر( املوجود يف يينل الفلسطولكن يفتقر للتأم ، جداً ةعالي ةحملمود درويش فيه تصويري )من فلسطني

بني  . عن رؤيا للعالقة كنت أحبثُ ، )أرى ما أريد(: وأعقد وأمجل دواوينه بالنسبة يل  يف أهم ، " اإلشكالية"حممود درويش هذه 
ضعف مما هي عليه عند ولكن الصورة عنده أ"  شعر الفكرة "ل أبو العالء املعري يف تراثنا الكالسيكي ميثِّ ." الفكرة "و"  الصورة"

عنده " الفلسفة"قترب الشعر من امن هنا  ، حساب الصورة كانت على"  الفكرة" أي أنَّ ، قاتأو عند شعراء املعلَّ ، مثالً ، ياملتنب
 ، " للغةا "ا بعض أفكاري حول أم ، )ليوتإ .س .ت(عند  . وقبلهما ، )أرى ما أريد(ويف  )بودلري(اجلانبني عند " توازن"وأعجبين 

  . " خرىالبحث عن لغة أُ ": حتت عنوان  ،)جملة عشتار(ذاا فنشرا يف مقالٍ نقدي يف 
الت يف املوقـف  نقد يؤدي إىل رؤى وحتـو  ، ت ونقد حينقد مي ،يوجد فقط ، ال يوجد بالنسبة يل نقد أكادميي ونقد غري أكادميي

 . يعرفون حدود معرفتهم وال حدود جهلهم الجلهلة " كتيب "ونقد  ، به معرفة حيةنقد يعرفه صاح ، اإلبداعي ونقد يؤدي إىل الشلل
 األكادميية"ومن كتابات طه حسني  ،وإبداع ، وأدب ونقد ، والكرمل ، وجملة شعر ، من كتابات أدونيس وغريه ، لقد استفدت مثالً

 "ل الدكتور شوقي ضيف للصورة الشعرية يف اجلاهليـة ومـن   ومن حتلي ، وغريمها .) حديث األربعاء (و ) يف األدب اجلاهلي ( ، "
زيت ريويف جامعة ب ،مي يف املدرسة إمساعيل كاملاألدب الفلسطيين وتارخيه استفدت من معلِّ وفيما خيص ، التارخيية عنده"  املعلومات
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ومـن أحبـاث    ، يب خالد البطراويمن حماضرات الدكتور عيسى أبو مشسية واحلوارات مع عبد اللطيف عقل وصبحي الشحروري وأ
 . وال أستثين بعض مقاالت مسيح القاسم يف هذا اال ، لتاريخ األدب الفلسطيين"  سوسيولوجية"يف تكوين صورة  ، الياغي األكادميية

 األحياء "و ىمع املوت ،فسنا وغرينامع أن ، ما نعرفه ونرثه اإلبداع دائم مع كلِّ كلِّ هذه املقالة القصرية هو أنَّ نه يفما أردت أن أبي إنَّ
عند العرب إىل حوايل مائة ومخسني سـنة قبـل    ميتد ، هالنسق الثقايف الشعري وحد ، فالفرد يلد يف نسق ثقايف تارخيي ، يف التراث" 

ليس هو ببساطة العقـل   ، مثالً ، والعقل عند هيغل" عدم"أو "  فراغ"وليس يف  ، ياآلن يلد يف هذا النسق الكلِّ" الشاعر"و ، اإلسالم
   .ه النسق الثقايف الكلينإبل  ، "دماغي"ود يف جاملو ، الفردي

اً أنتجته قنس ، سابقاً لوجوده كفرد ، "جاهزاً"فرد يستبطن بوعي أو دون وعي نسقاً كلياً جيده  وكلُّ ، "النسق الشعري"ومن مجلة 
عقل "مبقدار ما يكون لديه ر فيهويغي ، ويتصارع ، همع يتحاور ، يهحويستو ، ومبقدار ما ميلك الفرد هذا النسق ، " أجيال سابقة"

فاألدب الكالسيكي العريب فيه جذور  . خرىإنسانية أُ عريب منفصل عن أنساقال يوجد نسق ثقايف  ، ولكن حىت تارخيياً ، "خاص به
" نقد عاملي"و "أدب عريب"هناك  ، ذهلم إلنسانية إىل حدندجمت األنساق ااويف عصرنا  ، إخل... هندسية وفارسية وأفريقية  ويةق
 ، )بداعإ(مثل ت من هنا أمهية جمالَّ ، لدبه مبقدار ما يتب ةخاص" قوقعة"فرد أن ينعزل يف  ومبقدار ما حياول أي ، "عاملية ةحضار"و
من يكتب نقداً أو  وكلُّ ، املعاصر" النسق الكوين"لى عها إِطاللة إن ، وغريها )فصول(و) سابقاً(وشعر  )الكرمل(و ، )أدب ونقد(و

 ليس يف احلقيقة إن" نفسي"لته عن قما  وكلُّ ، اآلنجارف وعريض يدعى النقد والشعر العامليني  ريكتب يف  ، على األقل ، شعراً
فالن "و ، "النفتأثر فالن ب"ستوعبها مفهوم وتلك عالقة ال ي ، يوالنسق الثقايف الكلِّ" الفرد"مدى تعقيد العالقة القائمة بني قورن عرب 

   . يمن املفاهيم اليت تطغى على النقد احمللِّ ، إخل... "ملتزم"و" واقعي
 ، ااجلرمية الذي يطلب من -وال داعي هلذا التواضع  ، ننة وفرد معيجتربة وجتربة لذات معي كلَّ ة ألنَّزت على جتربيت اخلاصلقد ركَّ

 ، وحنن بالنسبة لآلخرين  ، نهاعم ا بالتكلُّمن جتارب آخرين هم أحق ، عن جتارب اآلخرين ، م فقطتكلَّنن أ ، لكي نكون مقنعني
  ! " آخرون"
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  الصورة الشعرية): 6(ملحق رقم 
  

فمثالً يف ملحمة جلجامش جند  ، اكان اإلنسان ينظر للظواهر كلَِّها ككائنات واعية عاقلة لذا ، عند العرب القدماء ،قدمياً وليس فقط
إلدراك هذا أقدم منط ولعلَّ منط ا ، إخل" ... أنليل"واهلواء " اإلله أدو "والرعد" اإلله سني"وكذلك القمر  ، "اإلله مشاش"الشمس تسمى 

 ، ") كائن حـي "الظاهرة  –حيائي اإل" ( أو أنيمي ، " السحري"أو "  اُألسطوري"أو " الوعي البدائي"عادةً ما يسمى بِـ ،يف التاريخ
  .إخل ... وتأليه الكواكب والنجوم )  إخل... تأليه احلجارة " ( الوثنية "وجنده يف 

 والقمـر  عشر كوكباً والشمس أحد ي رأيتيا أبت إِن: "خذوا منوذجاً على ذلك شواهد من القرآن الكرمي اآلية املشهورة جبماهلا  
  ". رأيتهم يل ساجدين

فإنَّ هذه النون والواو إنما تكونان يف مجع ذكران اجلن واإلنس ومـا   : "قدمياً فقال يف تفسريها  ، )الفراء(إنَّ هذه اآلية حيرت  
قـد  الكباش : ذكر إىل التأنيث فيقال فإذا عدوت هذا صار املؤنث وامل ، واملالئكةُ ساجدون ، الناس ساجدون: أشبههم فيقالُ 
 وإنما جاز يف الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء ألنهم وصفوا بأفعال اآلدميني. وال جيوز مذحبون  ،مذحباتذحبن وذحبت و

وقـالوا جللـودهم مل   : "ومثله  ، أال ترى أنَّ السجود والركوع ال يكونان إالّ من اآلدميني فأخرج فعلهم على أفعال اآلدميني ،
فما أتاك موافقاً لفعل  ، " يا أيها النملُ ادخلوا مساكنكم : "وكذلك  ،  إذ كلَّمتهم وكلَّموهافكأنهم خاطبوا رجالً"  شهدمت علينا

دراسة يف قضية ااز يف القرآن  ، نصر حامد أبو زيد االجتاه العقلي يف التفسري. د: ي /انظر( " اآلدميني من غريهم أجريته على هذا
  . )107ص ، 1993لبنان  ، بريوت ، رالتنوير للطباعة والنش ، عند املعتزلة

قليلُ الغىن إنْ  ، إنَّ شأننا: "كقول امرئ القيس للذئب  ،"النمط من الوعي "وأما يف الشعر اجلاهلي فنجد شواهد كثريةً على هذا 
ه مل يزل يستخدم هذا املنطق إنَّ الشعر العاملي كلَِّ: وميكن القول  ، الفرزدق املشهور مع الذئب"  حديث"وبعده  ، "كنت ملَّا متولِ

عاقالً "  شخصاً "أي اعتبار الظاهرة  ، "شخص"نسبة إىل " ( التشخيص "يف النقد األديب سمي هذا بـ ، اُألسطوري حىت اآلن
ما جيعل من  ، ري اهللاأو بإله آخر غ ، بالتشخيص" اإلميان"فإنَّ التوحيد يف القرآن الكرمي يستبعد كلياً  ، "اإلميان"والفارق هو  ،)واعياً

كما كان احلال عند الكنعانيني والسومريني واألكاديني  ، كأساطري وليس كديانات حقيقية" أساطري األولني"الضروري التعامل مع 
  . إخل ... واملصريني القدماء 

أي يلزم التعامل مع  ، زل قائماً فيهالذي مل ي" النمط البدائي"عن  ، " اُألسطورة "ميكن الكالم عن   ، يف الشعر العريب ، من هنا
" الكهانة"و ، "من البيان لسحرا إنَّ" : "الشعر"و" السحر"ما يهمنا اآلن هو أنَّ العرب ربطوا بني  ، من الوعي" طبقات"القصيدة كـ

ولذلك جند يف  ، أنه قوةٌ سحرية مافكانوا يرون  ، قد متيز متيزاً حاداً عن الشعر ، بعد ، مل يكن الدين ، وبكلمات أُخرى" النبوءة"و
الشاعر  إنَّ : كان يقالُ ، "الشاعر"بني مفهومِ النيب ومفهوم " الفصل"وذلك لكي يتم  ،"الشعراء يتبعهم الغاوون: "القرآن الكرمي 

هي تتلبس الشاعر وتملي و ، حيث كان يعتقد أنَّ كائنات غيبية ما تسكن هناك ، نسبة إىل وادي عبقر يف اجلزيرة العربية" عبقري"
  .  "اإلهلام"نظرةٌ أُخرى تتجلَّى يف مفهوم .  "عبقرياً"عليه شعره فيصري 

 وإن كان هذا صحيحاً ، )آهلة/ إله (العربية " ليوهيم"واليت تكمن يف جذر  ، )إله(الكنعانية " إيل"يبدو يل أنَّ مصدر الكلمة هذه هو 
  ).ما ذات جذور دينية"  هبة"من " (موهبة شعرية"وكذلك تعبري . ة/الشاعر" أهلم"صل إهلي يشري إىل أ" اإلهلام الشعري" فإنَّ
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يف " genius"وتستخدم كلمة  ، عبقري( genius: ما " شيطان"لـ ، أيضاً ، نسب اإلهلام ، للمقارنة ، عند اإلغريق القدماء
هكذا ينسب سقراط يف دفاعه عن  ، "جني"هذا و كلمة "genius"وهناك من حاول الربط بني مفهوم الـ ، )اإلجنليزية مبعىن عبقري

  .ما"  genius"نفسه يف احملكمة الشعر واملسرحية من تراجيديا وكوميديا وامللحمة إىل 
ومن  ،وهن إهلات يرتبطن بعبادة القمر ، " Muse"ومجع  ،"Muses"إىل الـ يف الغناء واملوسيقى وامللحمة ،أيضاً ،ونسب اإلهلام
 ، انفصل ،على كلَِّ حال) . شيطان إهلامي( - "الدوندي"وأما يف إسبانيا فهناك  ، العربية" موسيقى"و"  Music" هنا جاء اسم

 الشعراء يتبعهم"وساهم يف هذا الفصل القرآن الكرمي نفسه حيث  ،"الشاعر"عند العرب عن مفهوم  ، "النيب"بالتدريج مفهوم 
واد "وربما أنَّ هذا التعبري إحياء بِـ ، يهيمون"  واد"يف كلَِّ ) أي الشعراء(وإنهم  ، "الصاحلون"ألنبياء يتبعهم على حني أنَّ ا ، "الغاوون

  ".عبقر
 وذمه ، مثالً ، مل يكن يعين فقط اهلجوم على شخص ما" فاهلجاء" ،وال بد هنا من ذكر االرتباط العميق بني الدين والشعر يف اجلاهلية

، بل يتة للكلمةصلُ باإلميان بالقوة السحري.  
، من قوة خارجية تتلبس  "جني"واجلنون مشتق كما يبدو من  ، )مثالً"جمنون ليلى"جند يف كما " (اجلنون"وارتبط مفهوم الشاعر بـ

أنَّ جمنون ليلى مل يكن جمرد جمنون فمن الواضح  ، "اهليام: "واد يوحي باجلنون  يهيمون يف كلَِّ" الشعراء "وما جاء من أنَّ  ،الشخص
ه كان  ،كما نفهمه حالياً" الشعور"وجيب أن ال نفهم  ،"الشعور"وكذلك ارتبط الشاعر بـ ، "هائماً"بل كان  ، عاديفمن املمكن أن

وليست  ،  آهلة وآهلاتإخل... الرغبة واحلسد والغضب واإلشاعة واألحالم  ، مثالً ، عند اإلغريق القدماء.  يعين ارتباطاً غيبياً ما
  . حمضة" مشاعر"

وحتولت ألسباب معقَّدة مسألة العالقة بني  ، "الوحي"و" العقل"كانت تعين يف الوعي العريب متايزاً حاداً بني  ، وأمثاهلا ، وهذه اجلذور
  .ى عن هذه وبالتأكيد الشعر مل يكن مبنأ.  مثالً ، العقل والوحي إىل حمور للصراع بني األشاعرة واملعتزلة

 أقلَّ" الصنعة"ويعتربون  ، ككلٍّ يبدو أنَّ العرب يعطون األولوية للسليقة. كمقابل للسليقة " الصنعة"اإلشكالية األهم هنا هي مفهوم  
 ، )التقليـدي " الـوحي " ، القوة املتخيلة" (النيب"وبني ) العقل(" الفيلسوف"ايب فرقاً جذرياً بني صاغ الفار ، فلسفياً ، وهكذا ، مرتبة

وإن كان الفارايب ال يستبعد أنَّ الفيلسوف والنيب موحدان يف شـخص   ، نه يوحى إليه من النيبإواعترب الفيلسوف أحق بأن يقال فيه 
  . درجة كمال عالية" ة املتخيلةالقو"ومن ) العقل" (ة الناطقةالقو"واحد ميتلك من 

أي بالعقل الفعال عرب  ، فالنيب يتصل بالوحي اإلهلي عرب اخليال ،"النيب"ايب فيبدو يل أدىن حىت من مرتبة عند الفار"ة/الشاعر"وأما موقع 
والنيب يف  ، الفلسفي يف املرتبة اُألوىل" العقل"هكذا جند  ، قد ال يصل إىل مثل هذه املرتبة" الشاعر"فيما  ، بلغة الفارايب ، القوة املتخيلة

  . والعقل يف الثانية ، يف حني أنَّ النيب يف الدين يف املرتبة األوىل ، الثانية
عنده حتتلُّ " الفكرة العقلية"أي أنَّ  ، "فيلسوف الشعراء وشاعر الفالسفة"أبا العالء املعري سمّي بِـ  جند أنَّ ، يف تاريخ الشعر العريب

عندما يقول مثالً " املعقلنة"غري  ، الشعورية اخلام" العاطفة"و" الصورة الشعرية"موقعاً أعلى من  ، يف فلسفة الفارايب" الفيلسوف"موقع 
:  

ــلُ  ــان أهـ ــلٍ األرضِ اثنـ ــال ذو عقـ   ـب
  

ــنٍ  ــر دـي ــلَ  وآخـ ــن ال عقـ ــه ديّـ   لـ
  

  :أو 
ــاك وال تــــرنم شــــادي   غــــري جمــــد يف ملّــــيت واعتقــــادي ـ ــوح ـب ـ   ـن
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الرسـم  "الشـعري أو  " التصوير"من هنا يصري  ، حمور شعره" العاطفة العقلية"فلنقل  ، وليس جمرد الشعور ، هي احملور" الفكرة"جند 

لـيس   ،جمنـون ليلـى   ، مثالً ، مبا فيها اللعب بإيقاعات للتعبري عن أمزجة وعواطف كما يعرب عنها ، وفلتات الشعور ، "بالكلمات
دجماً نفتقر له عنـد   ، "الصورة"و " الفكرة"د دجماً مجيالً بني عند املتنيب جن. حتتلُّ مرتبة ثانوية ، "جنون شعوري"بِـ" بل  ، "فكرة"بـ

  :املعري 
ــــرومِ   إذا غـــــامرت يف شـــــرف ـم

  
ــومِ   ــا دونَ النجــ ــع مبــ ــال تقنــ ـ   ـف

  
يقول  ، حىت يف القرآن الكرمي ، "التصوير"يف مثل هذه احلالة وجد القدماء صعوبة ما يف فهم . فكرة حادةٌ مصورة تصويراً حاداً ، مثالً

  : نصر حامد أبو زيد ذاكراً حالة أيب عبيدة  .د
) 207مات  ، ىمعمر بن املثن(فإذا تركنا احلذف إىل وسائل التعبري التصويرية كالتشبيه والتمثيل واالستعارة فسنجد أبا عبيدة "

: فقوله سـبحانه  ، اجلمال فيها بدالً من أن حيلِّلها ويتذَّوقها ويكشف عن مناحي ، يلجأ لتبسيط التراكيب االستعارية والتمثيلية
  : وقوله  ، "الزموا املسكنة"يتحول إىل "  ضربت عليهم الذَّلة واملسكنة: "وقوله  ، "ميتة"يصبح معناه " كلُّ نفس ذائقة املوت"
  :أما أخذ اهللا لألمساع واألبصار يف اآلية  ، "جعلنا"يصري " وألقينا بينهم العداوة والبغضاء" 
فألقوا إليهم القول : "وقوله تعاىل  ، فمجازه إن أصم اهللا أمساعكم وأعمى أبصاركم" "أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم قل أرأيتم إن"  

جمازه وجعل فيها رواسي أي جباالً قد " وألقى يف األرض رواسي: "وكذلك قوله  ، قالوا إنكم لكاذبون: "معناه " إنكَّم لكاذبون
  ).102ص ( ،"يأيت باحلق : "تصري " ريب يقذف باحلق عالَّم الغيوب قل إنَّ: "وقوله تعاىل  ، رست وثبتت

حماولة ال تتحقَّق إالّ  ، "فكرة واضحة"إىل " اللوحة"أو " الصورة ردّ"اولة من قبل قارئ النص إىل إذاً مشكلة التصوير تتبلور يف حم
  .ما" ةترمج" ، "أي جعلها جمرد لباس خارجي للفكرة ، حذفها ، "قتل الصورة"بـ

هكذا كانوا ! هللا إذاً يد ، "يد اهللا فوق أيديكم. "كانت تؤخذ حبرفيتها" الصورة"فإنَّ  ، وهم تيار مبكَِّر يف اإلسالم ، "ةاملشبه"أما عند 
  . ضرورة" الترتيه"ما جعل الرد عليهم بِـ ، اهللا بأَشياء مادية" شبهوا" ، أقرب للفهم احلريف

سيبقى " فكرة"إىل  ، "معىن ما"إىل " اللوحة"ومهما حاولنا حتويل   ،"احللم"أو " الفيلم"تشبه  ، صور ، حاتلو" الرسم بالكلمات"
فستجدون أنه ال ميكن  ، ما لكفيف" وردة"بوا وصف جر. بصرياً " نراه"ما  ، مثالً ، "اللون"هناك شيء يفلت منا باستمرار؛ حضور 

  .له حدوده" معىن مسموع"وحتويله باللغة إىل  ، "إنه جيب أن يرى ، "وصف اللون"
رؤية "إذ أدركوا أنَّ  ، "البصرية"و" البصر"لقد فرق العرب بني  .ذهنياًً" نراه"صوير الشعري هي أن هكذا فإنَّ أول نقطة يف فهم الت

  :قول حممود درويش خذوا مثالً  ، "رؤياه"ختتلف عن "  شيء
  يلِ األعاصريِ فتحت الباب والشباك يف ل"

  على قمرٍ تصلَّب يف ليالينا
  وقلت لليليت دوري         

  وراَء الباب والسورِ 
  .   فلي وعد مع الكلمات والنور
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هذه صورة تتكون من أحاسيس ما أبصره  ، أنا أختَّيل نفسي أفتح الشباك يف الريح وأرى قمراً: ة احملضة الصورة احلسي ، أوالً ، الحظوا
لكـن بالتأكيـد    ، )إن ختيلت رائحة ما(ومشِّي  ، )مثالً ، صوت الريح(وربما من إحساس مسعي  ، )الريح(باجللد " أملسه"عني وما بال

ال بد من االنتباه لالمتيازات الـيت تعطيهـا الصـورة     ، يف الشعر ، هنا. الرؤية وامللمس واالستماع للريح تشكَِّل مكوناا األساسية 
ال اسـتدارة  و" تصلُّب القمر" "أمسع"فال ميكنين أن  ، يف الصورة ، أولياً ، تلعب دوراً مركزياً" العني"إنَّ  ، مثالً ، بال شك ، للحواس

يعطـى فيهـا   " ليلى وتوبة "قارنوا هذه الصورة بصورة من ".  النور"وال  ، والسور) يف رواية أُخرى ، "الليل"أو(الليلة خلف الباب 
"الشم "ة دوراً مركزياً كحاس:  

" الزرقاِء واللونُ سر يف الغابة جتَّولت–   
خيطَ عطرٍ من عطور األخيلية مثل الغزالة أتابع  

 والعنادلُ يف سبيلي نصف سامهة"...  
أو شاعرٍ  ، ثقافة من املهم أن ندرك أنَّ كل. يطغى الشم على البيت الثاين  ، على البيت األول) العني –اللون (فبينما يطغى األزرق 

الشعرية " املوسيقى"جند أنَّ  ، من ناحية اإليقاع ، لكن ، أحياناً على األقل ، على حساب حواس أُخرى ، حلاسة ما" امتيازاً "يعطى 
 ، سهكذا يتكَّون مقطع حممود درويش من إحساس مرئي ومسموع وملمو. إخل ... وليس للعني  ، "لألذن املوسيقية"تعطي االمتياز 

 ، "شكل ما"فالشباك والقمر هلما  ، "اللون"و" الشكل: "تتكون من عنصرين مهمني " املعينية"الصورة احلسية  ، "اللمس"نسبة لـ 
" تصلُّب"يف انفتاح الشباك و" احلركة "ني من هنا يربز التناقض ب" . حركة"فتح الشباك يعين  ، بالضرورة" شكالً جامداً"ولكنه ليس 

فالتناقض بني " ليلى وتوبة"أما يف الصورة من  ، واألبيض القمري) الليل" (األسود: "والتناقض الثاين بني لونني  ، القمر" تثبا"أو 
يف حني أنَّ األزرق هو  ، )إخل... صامتة  ، شاردة" (نصف سامهة"وكون العنادل ) إخل.. حركة الغزالة  ، أتابع ، جتَّولت(احلركة 

  . اللون السائد
إذاً ، أقترح ،  ا " الصورة الشعرية"كنهجٍ لدراسةية"أن نبدأ دائماً بتحليلها إىل مكوناب إحساسات احلواس أي بكيفية تتركَّ ، "احلس

عندما ندرس ما  ، "البصرية"وليس " البصر" ، إذ أننا سنفهم فقط ، وحدهنفعاً ولكن هذا لن جيدي  ، اخلمسة معاً يف تكوينها الداخلي
  . مثالً ،)إحساس العني(اه نر

دنا الصورة الشعرية من أيد كُلَّما جرة أبعاد روحية كلَّما تدهورت إىل جمر"الذي ال قيمة له يف الشعر  ، من النوع الساذج" وصفية
. حد ممكن عنا إىل أبعد مستقلٍّ" شيء"وليس تصوير  ، تصوير أنفسنا ، "وصف روحنا"هو  ، هنا ، "البصرية"أهم شيء يف . كفن 

وصف "كنموذج على خذوا قول جمنون ليلى . ه الشاعر يصف القمر كما يشعر ب" تصلَّب"القمر  فمثالً قول حممود درويش إنَّ
  " :الروح

ــدى   ــلَ يغـ ــةَ قيـ ــب ليلـ ــأنَّ القلـ   كـ
  ــت ـ ــرك فباـت ــا شــ ــاةٌ عزهــ   قطــ
ــوكرٍ    ــا ـب ــد تركـ ــان قـ ــا فرخـ   هلـ
ــى   ــا ترجـ ــت مـ ــلِ ناـل ــال يف الليـ   فـ

  

ــى   ــ ــراح بليـل ــ ــة أوـي ــ العامريـ  
 ــاح ـ ــق اجلـن ـ ــد عـل ـ ــه وـق ـ   جتاذـب
 ــاح ــ ــفقه الرـي ــهما تصـــ   فعشـــ
   احــر وال يف الصـــبحِ كـــان هلـــا بـ  

  
هذا واضح ولكن كيـف؟ لـيس    ، "شعوره"إنه يصف  ، "البصرية"ولكن من األصعبِ أن حنلَِّل  ، الصورة" نبصر"من السهل جداً أن 

ولكن  ، القطاة اليت تعاين ، إنها هي . "القطاة"شعورِه على " إسقاط"عرب بل  ، إخل...ِ ق أشعر باليأس والفرا : كأن يقول ،"مباشرة"
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: ة أي بطريقة أُسطوري ، "إنسان"يتعامل مع القطاة وكأنها  ، حقيقةً ، الحظوا هنا أنه ، "تشبه قليب"القطاة هي الشكل اآلخر يف أنها 
إنسانية " بالفراخ"تشعر  ،تفشل فيه ، شيئاً ما" ترجو"ها إن أنا قيس: "إىل شقني " انفصام األنا"إخل فلتتكلَّم هنا عن ... كما تشعر أُم "
فالقلـب   ، إخل... ني وهذا القلب ليلة قيل يغدى إىل شقَّ" كأنَّ"كلُّ ما يلزمنا إلدراك العالقة بعمق هو استبدال كلمة  ، "أنا القطاة"و

  . لعكس بالعكسوا ، هو الشكل اآلخر للقطاة
من ". قليب قطاة"ولكن ليس " قليب كالقطاة" ، وليس مطابقة كلِّية ، بني القطاة والقلب" وجه شبه"هو " كأنَّ"إنَّ الذي تقدمه كلمة 

هذا  ، "واحدة"ا ولكن اجلسر يدلُّنا على أن األن ، "أنا"وإىل القطاة  ظلّ أو شبه ) قليب أنا(إىل أنا " نا الشاعرأ"داخل  يف" الفصام" هنا 
أنا أُخرى تتابع عطر "وإىل " أنا"تنشق إىل " األنا"إنَّ " : ليلى وتوبة"كذلك يف . مهم جداً لفهم الشعر كُلِّه" االنشقاق الشعوري"

  . القطاة والغزالة: يف كلتيهما احلالتني جند األنا اُألخرى تأخذ شكل كائن غري إنساين  . )الغزالة" (األخيلية
ولكن يبدو  ، شعوره هو" ليالينا"الشعور بأنَّ القمر تصلَّب يف  إنَّ: عند حممود درويش " انشقاق األنا"الً من هذا أن نرى أصعب قلي

وقلت لليليت "كذلك نلحظ عملية اُألسطرة يف  ، "تصلُّب القمر"إنه  ،إنه ليس شعوري ، منقذفاً إىل اخلارج ، هذا الشعور مطروداً منه
 ، فإنني" دوري: "وعندما أقولُ هلا  ، "ليليت أنا"إىل " ملك لألنا"إىل  ، ةظاهرة مستقلَّ ، يف ذاا" ليلة"ل من يلة تتحوفالل ، "دوري
أخاطب  ، أيضاً ، فإنين" دوري"وعندما أقولُ هلا  ،"ليليت أنا"إىل " ملك لألنا"إىل  ، ةأطلب منها ظاهرة مستقلَّ ، أخاطب نفسي، أيضاً 
  : عة بنيهكذا تبدو األنا موز ، "الكلمات والنور"ملاذا ؟ ألنَّ يل وعداً مع  ،"االختفاء"أطلب منها  ، نفسي

  . )وقلت(أنا املخاطب ) 1
   . )مثالً ، وليست ليلة غريي ، "ليليت" ، اليت تعترب الليلة ملكاً هلا(  .األنا املالكة) 2
يخرج األنا من " الكلمات والنور"ال حظوا كيف أنَّ الوعد مع  ، "املستقبلية"األنا  ، "الكلمات والنور"األنا اليت على موعد مع ) 3
فإنين أنا كمخاطب أطلب من أناي اليت صارت  ، "النور"من السواد إىل " اللون"من هنا يتحول " منتظرة للنور"إىل " مالكة للميل"

  ).والكلماتبالنور (رهينة لليل أن تذهب لكي تبزغ أناي املوعودة 
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الكليـة هـي   الصفة األساسية لألنـا   ، )املتكلِّم" (األنا املخاطبة"و" ليةاألنا الك"ال بد من التفرقة بني  ، إذاً ، يف مجيع هذه احلاالت
 "مرآة مهشمة"األنا الكلية  ، "احلقيقة مرآة مهشمة: "إنها تشبه احلقيقة يف قول أحد الصوفيني  ، "االنقسام" ، "التوزع"أو  ، "التهشم"
  .معاً وتركيبها معاً" مللمة القطع"البد من " نراها"ولكي  ،

كشيء  ، الشعرية" عتبة البصرية"عندما ندرك هذا نكون قد دخلنا  ، "شم األنا"صور لـ  ، فعالً ، هي  الصور الشعرية الثالث
 "الصورة"الروح اليت حلَّت يف : فلنقل  ، املصور يف صورة حسية" التهشم"رية اآلن هي الصورة الشع ، ومرتبط به ، "البصر"متميز عن 

.  
" أرى شبحي قادماً من بعيد"يقول يف قصيدة  ، ونتيجةً لصعوبة إدراك هذه املسألة املركزية سأورد منوذجاً أكثر وضوحاً حملمود درويش

  ) :ملاذا تركت احلصان وحيداً(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فيما املسافة املمتدة بـني   ، )الدائرة الصغرى يف الرسم" (الوسط"يف  ، الكلِّية" األنا"املتكلِّمة تقف يف مركز " األنا"أنَّ  ، الًأو ، الحظوا
  " :مناطق"املقسمة إىل " األنوات اُألخرى"حميط الدائرة الصغرى وحميط الكربى تشكَِّل 

  
بيت على ما أريد أطلُّ كشرفة  

األنا األوىل                أطلُّ على أصدقائي وهم حيملونَ بريد  
  ، املساِء نبيذاً وخبزاً

  ....وبعض الروايِات واألسطوانات 
  
  

  األنا الثانية             وعلى شاحنات جنود ، أطلُّ على نورسٍ
  تغير أشجار هذا املكان

  "البقية"األنا المتكلِّمة تطلُّ عل 

  ري كلب جا  ي الطيبباسم أ

  النورس الشاحنات 

  األصدقاء 

.  

.  

.  

.  

.  

.  
  الوردة الفارسية
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  اجرِ           أطلُّ على كلب جاري امله

  األنا الثالثة          ..منذ عامٍ ونصف  ، من كندا
  

  أطلُّ على اسم أيب الطيبِ املتنيب
            األنا الرابعةاملسافرِ من طربيا إىل مصر  

  ... فوق حصان النشيد
  

ولكن سرعان ما  ، ة بيته على كذا وكذا وكذاشخصاً يطلُّ من شرف: من الصور احلسية" جمموعة" نرى هنا يدعونا لكي " البصر" إنَّ 
ولكن سرعان ما  ، "يراه"ما " خيتار) "أي املتكلَِّم(بأنه  ،كجملة ، توحي" أطلُّ على ما أريد: الصور" الحرفية"تدلُّنا على " قرائن"جند 

  : ثالًفما الذي يعنيه قوله م ،"حرفياً"وليس " إطاللة روحية"تتجلَّى لنا حقيقة أنه يطلُّ 
  أُطلُّ على صوريت وهي رب من نفسها"

  .إىل السلِّم احلجري وحتملُ منديل أمي ؟ 
لة" (مابعد املوت"ويطلُّ على  ، "الذاكرة"أي على مناظر من  ، "طفولته" ه يطلُّ علىإنمتخي على مساحة: (  
  :أطُلُّ على ما وراء الطبيعة "

  " .ماذا سيحدث بعد الرماد ؟.. ماذا سيحدث 
أي أنه يطلُّ ، )إخل.. خماوفه  ، ذاكرته" (نفسه كلَِّها"ولكن سرعان ما نكتشف أنها إطاللة على  ، حمضة" مادية"فاإلطاللة ليست  ، إذاً

  " :شبحه"على 
"أطلُّ على شبحي قادماً من بعيد" .  

  .إخل" ... على جسدي خائفاً من بعيد ُأطلّ: "وجسده 
شخصاً ينظرإن الً  ، هكذا ميكن أن نرسم الرسم السابق . "وجهه اآلخر" يف مرآة فريى  ه يشبهمعد:  

  مرآة  روحية
  

  أنا املتكلَِّم
  

  "!.وجهان" ، والكلَِّية والوجه نفسه يف مرآة روحية ما" وجه املتكلَِّم"هكذا ينفصم الوجه إىل 
على ما  وتطلُّ ، وتتخيل ، وتتذكَّر ، تتأمل ، "مراقبة"وثانياً أنا  ،"شرفة بيت"نها مثل إ: املطَّلةُ تبدو أوالً يف مركز األنا الكلِّية "  أنا"

  . "ما أريد"على  ، تتأمله وتتذكَّره وتتخيله
  :بقول مسيح القاسم  ، مثالً ، حادة قارنوها ، "املسافة"هذه  ، "االنفصالية"هذه 

  ".يننا مليون جمنونةأنا أنت وأنت أنا وكلُّ يد تفرق ب"
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 مطلقة" قطيعة"ال تدلُّ على " املسافة"ولكن .  
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  عالقة إرادة األسطرة مبوسيقى الشعر والرسم بالكلمات): 7(ملحق رقم 
  

شخص " العبقري"بأنَّ  كان االعتقاد ، سابقاً). Personal(مبعىن ، "القناع"تعبر عن  ، كما قلت ، إرادة األسطرة: الرؤيا املنفصمة 
وإن أخذنا بعني . غيبية ، فالعبقرية ر ينبع من منطقة ماورائية ، تملي عليه أقواله كائنات غيبية تسكن يف وادي عبقر يف اجلزيرة العربية

بدا  ، يف الكنعانية) إله( - "إيل"بدورها من  العربية املشتقَّة" إيلوهيم"مشتقَّةٌ من  ، كما يبدو األمر يل ، العربية" إِهلام"االعتبار أنَّ كلمة 
وإىل  ، اإلجنليزية ذات أُصول مشـاة ) عبقري/ genius(كلمة  ، "شيطاين"ا إهلي أوكانت ذات مصدر غييب إم" الرؤيا"واضحاً أنَّ 

ه إىل تـراثٌ آخـر يـرد    ، نـان يرد سقراط اإلهلام عند الشعراِء التراجيديني وغريهم يف اليو) genius(الـ" الشيطان الشعري"هذا 
وكن يلهمن  ،معاً وهن آهلات يف الديانة األوملبية اليت تتمحور حوهلا رؤيا هومريوس يف اإللياذة واألوديسة ، "ميوز"مجع " : امليوزات"

اشتقَّت كلمة  ، ي غناءه واملوسيقي موسيقاهالشاعر شعره واملغن أو ، "موسيقى"ونسبة هلن ، يكا"ة بالعاميمز "ةالعربي  .  
 ،واملعتقدات الغيبية  مرتبطة بالسحر ،"الشعور"أي من  ، "شعر"املشتقَّة من  ، "شاعر"بناء على هذا من املمكن جداً أن تكون كلمة  

أن يقوم القرآن  وربط بني الشاعر والساحر والنيب حبيث كان من الضروري ،"إِنَّ من البيان لسحرا: "من هنا قيل  ، "األسطرة"أي بـ
وربما أنَّ يف هذا إشارة ما  ، "يف كلَِّ واد يهيمون"و" الغاوون"حيث أنَّ الشعراء يتبعهم  ، "النيب"متيزاً له عن  ، "الشاعر"الكرمي بإدانة 

  . "وادي عبقر"إىل 
 ، من نفسـه  ، أيضاً ، أو من شيطان ما وال" عبقري"من أو نبوته " إهلامه"أي كونه مل يستمد  ، "الوحي"هي " النيب"النقطة اليت متيز  

اليت توحي بأنَّ القدرة على خلق الشعر " موهبة"وكذلك كلمة  ، "اإلحياء"وهذا يرتبط بقوة . اإلهلي" الوحي"بل من قوة خارجية هي 
  .من كائن غييب ما" هبة"وغريه 

بل شـيء   ، "األنا"اإلبداع ليس هو "مصدر: "ومفهوم اإلبداع " األنا"ني مفهوم ب" الفصل"هو  ، فيما خيص إرادة األسطرة ، ما يهمنا
وهذا ما أشـار إليـه    –من هنا  ، املشهورة يف التراث العريب" السليقة"و" الصنعة"وكذلك تتضمن هذه الرؤيا الفصل بني  ، يتجاوزها
 ، ومن هذه اجلذور منا تيـاران  ، ما" سليقة"بل نتاج  ، "صنعة"على أساس أنه ليس  ، وتفضيلهم له ، متييز العرب لشعرهم –أدونيس 

فيلسوف الشعراء وشـاعر  : "أيب العالء املعري الذي سمي كما نرى يف شعر ، "عقلياً"اُألوىل تتجه اجتاهاً " : رؤيتان"أو فلنقل متايزت 
  .  "انون"وبني قيس بن امللوح املسمى بـ ، "الفالسفة

 ، مشتقَّة" أبله"؛ متاماً كما أنَّ كلمة  بالعبقرية ، مباشرة ، ما يربطها ،"اجلنة"و" اجلن"مشتقَّة من  ، ى ما يبدو يلفكلمة جنون عل
وهذا . إخل" .. أَهبل"أو  ، مبعىن بالهة" هبل": ومل نزل نقول  ."هبل"أي  ، من اسم اإلله القمري القدمي عند العرب ، حسب اعتقادي

  .أي القمر Luna)(من ) (Lunaticيف اإلجنليزية وغريها كلمة يقابلُ 
َمثالً ، "ألف ليلة وليلة"ا تراثاً ككتاب وإن قارن ، السليقة"سنجده أقرب إىل تراث  ، يباملعر" ، عقلي "ة واإلهلام منه إىل تراث والعبقري

الذي يزعم أنه  –للشيخ حميي الدين بن عريب " فصوص احلكَم"كـ ، وضمن االجتاه نفسه أضع الكثري من التراث الصويف ، "فلسفي –
" العرفاينّ"االجتاه املسمى بـ وهذا ، للحالّج وغريمها" الطواسني"وكتاب  ، يف حمروسة دمشق" النيب"تلقَّى نص كتابه هذا جاهزاً من 

وأعلى مـن  ) كما كان الغزايلُّ يعتقد" (العقل"كمرحلة أعلى من  ، هاأي بالتجربة الصوفية احلية واملعرفة النابعة من ، "الذوق"يتميز بـ
  . صويفّ " شطح"أي كَـ  ، "النقل"
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 ، إن شئتم ، أو ،"املعرفة املرتبة"يدعو إىل جتنب  ، وهو النِفَّري ، مثالً ، من هنا نرى أحد املتصوفني الذين مارسوا تأثرياً على أدونيس
  . يف الشعر وغريه "الصنعة"أو  ، "العقلية"

" الشعور"فاألخري أقرب إىل  ، "القلب"و" العقل"أو بني  ، "الالعقل"و" العقل"التمييز بني  ، إذاً ، من الواضح يف التراث العريب وغريه
ة وما إىل ذلك يف تاريخ الروح العريبوالصوفي .  

" التصـوف "و" الرؤيـا "و" القلب"ضمن االجتاه إىل  ، ا املختلفةبأمناطه ، يف الشعر العريب احلديث" إرادة األسطرة"وميكننا أن ندرج 
عنـد جـربان   ) اإلجنيل مثالً(هكذا  مثالً جند تأثرياً كبرياً للتراث املسيحي ". النقل"و" الصنعة"و" العقل"يف مقابل  ، إخل"... الذوق"و

وكذلك جند تأثرياً للعهـد   ، اب إىل حممود درويش وغريمهار النوأو للقرآن الكرمي عند عدد كبري من الشعراء من مظفَّ ، خليل جربان
مبا  ، ولكن األسطرة متتد إىل أبعد من استيحاء التاريخ العريب اإلسالمي ، عند أمل دنقل وحممود درويش وغريمها ، أي التوراة ، القدمي

 ، فينيقي(ة إىل التراث العاملي بعام ، "منطق الطري"طَّار يف لشعر الع" أرى ما أريد"يف " اهلدهد"استيحاء حممود درويش يف  ، مثالً ، فيه
  . )إخل... كنعاين  ، إغريقي ، سومري ، أشوري ، فرعوين

مبيناً  ، حملمود درويش" ةمأساة النرجس ملهاة الفض"سأركِّز على  ، ولضرورة فهم هذه النقطة بتفاصيل أكثر من جمرد إشارة عابرة
  . من جهة أُخرى" الرسم بالكلمات"و ، من جهة) اإليقاع(وسيقى الشعرية بامل" األسطرة"عالقة 

 ،وناعم" رخو"بني كائن حي  ، ملسياً ، أول ما يلفت النظر هو احلوار اللوين بني االصفرار يف النرجس والبياض يف الفضة بصرياً ولكن
وبالتأكيد أنَّ النرجس جيمع هو ذاته يف طبيعته  ، ا األبيض الصلباألصفر وكوميدي" مأساة"وكذلك بني  ، وصالبة أو قسوة الفضة

الفضي يتوزع على مساحة أبعد مما يبدو " البياض"أي أنَّ  ، بني الفضي واألصفر" التداخل"ما يوحي بـ  ، اللون األصفر واألبيض معاً
  . للوهلة اُألوىل

ـ  ، العربيـة " نرجس"الذي جاءت من امسه كلمة  ، "نارسيس"أو " نارسيسس"الشهرية عن " األسطورة"إنَّ  ة الفلسـطينية  وبالعامي
ووجدوا بعـده زهـرة    ، ا" التوحد"وغرق ملا حاول  ، ةً مافحسبها حوري ، تتكلَّم عمن عشق صورته ملّا رآها يف املاِء ، "رنجِس"

حيث يفهـم الشـاعر اُألسـطورة     ، "نرجسةٌ وماُء تكسر العشاق"و" : هارب... رب األيائل يا أيب "يف  ، النرجس على حافّة املاَء
قاتل يـوحي بالتوليفـة   " عشق ذاته"الذي يلتف على ذاته يف " النرجس الكاسر"وهذا  ، للعشاق من قبل املاِء والنرجس" كسر"كـ

إىل " يتعـرف "ولكن نـرجس ال   ، )عكسة يف املاءصورة األنا من(آخر أعشقه "و" أنا العاشق"انفصام شخصية نرجس إىل : األساسية 
  . أُنثى ، "مجيلة"و" غريبةً"صورةً  ، يف عينيه هو نفسه ، وتبدو ، "اآلخر"نفسه يف شكلها 

 "مرآة" "نرجس"بالنسبة لـ" املاء"الواضح أنَّ فمن  ، املرآة والقمر بالنرجس: عند حممود درويش ال بد من ربط رموز تتكرر يف شعره 
ينيات جند تعبرياً مهمـاً  يف الست" . اآلخر"مأساة نرجس مع " دجيس"أو الذي  ، وتدلَّ على الفصامِ الروحي الذي يقود للمأساة كُلِّها ،
عـه  دون أن تطال" حجـراً "كما يرى  ، أي شيء ، ما جيعله يتمنى أن يرى شيئاً ما ،حيث تبدو املرآة خميفةً ، "مرآتنا حجرَ ليت": له
"هشاً  ، من هذا الشيء" صورتـ  . "يين أتى القمرخبئِّ:" يف القصيدة نفسها يبدو القمر خميفاً ومتوح أنَّ ي هـو  ويبدو يل أنَّ املعىن اخلف

 يشبه أُخرى ومن الستينيات  ، "املرآة"القمر ذاته هذا املعىن يظهر يف قصيدة:  
6.  "عندما يسقطُ القمر  

  كاملرايا احملطَّمة
  قطُ الظلُّ بيننايس
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  . "واألساطري حتتضر
كُلُّها والظلُّ يشبه القناع أو احلجاب الذي مينع العاشق من رؤية حبيبته " تنتهي اُألسطورة"مرآة القمر ضرورياً لكي " شم"حيث يبدو 

ويعمم  ، القمر" يسقط"عندما " سقوط الظلّ"من هنا  ، قائم بذاته ، بل كآخر مستقلِّ ، "كصورة نرجسية له"أي ليس  ، كما هي
  ) : 7حماولة رقم (الشاعر الحقاً يف 

"ملاذا حناوِلُ هذا السفر ...  
  وكلُّ البالد مرايا
وكلُّ املرايا حجر" .  

" رة لنـا صـو "ال نرى فيه وجهنا احلقيقي وال حىت " حجراً"واملرايا صارت  ، حبيث تتحول جتربةُ الرحيل الفلسطينية إىل سفرٍ يف املرايا
  ؟" كل البالد مرايا.. " وملاذا ، كما نريدها

  :قد يشري إىل جواب " سبب"يف قصيدة أُخرى يوجد 
  ومن ذا حيولُ فحم الليايل مرايا " .7
  غري حزن املصفَّد حني يرى  .8

أخته ، هبح ، هأُم  
لعبةً بني أيدي اجلنود  

  وبني مساسرة اللغة احلاميةْ
  :بني نارينِ 

  . "نار من البيت تأيت ونار من الضاحية
يف  ، "عاشق من فلسطني"يف  ، ويرى فيها حزنه ومأساته وخماوفه ، جترب العاشق أن حيوّل كلَّ شيء إىل مرآة" قسوة التجربة"أي أنَّ 

  :القمر " قتل"أي يقوم بـ ، جنده يقوم بإعادة تأويل القمر تأويالً جذرياً ، الستينيات
  سأملُّ جثّتك الشهيدة"

  وأذيبها بامللحِ والكربيت مثَّ أعبها  .9
  كالقصيدة ، كاخلمرِ الرديئة ، كالشايِ

  ، يف سوقِ شعرٍ خائبٍ
  :وأقولُ للشعراِء 

  :تنا ايدة ميا شعراء أُ
  . "أنا قاتلُ القمرِ الذي كنتم عبيده

فالقمر هو الوجه : يوحي بانفصامٍ أساسي " وهذا التشخيص ،اسمن الن "حنان"عن " النوافذ"فالقمر يبحث يف : ويواصلُ التأويل 
 ، على القمر" حنان"الشاعر شعوره بأنه حيتاج لـ " يسقطُ"و ، ولكنه يبقى وحيداً ، حلنان" حيتاج"الطفل الذي  –اآلخر للشاعر 

ردوه عن كلَِّ " : القمر"إىل مطلبٍ بأن ال يعترف أحد حباجة " ترافعدم االع"ومن هنا يتحول  ، ولكنه يقابل بعدم االعتراف حباجته
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أحن إىل خبز ": املشهورة " إىل أُمي"كما يظهر يف قصيدة  ، حاجةٌ حلنان األم ، حقيقةً ، هذه احلاجة ،النوافذ وهو يبحث عن حنان
  :  "القمر خائن"يصل إىل أنَّ  ، وأيضاً ، إخل" ... أمي

   ، أيها البؤساُءال تظلموين "
  مل أقتلْ سوى نذلٍ جبانْ

   ، يف الليلِ عاهدين
  . "وحني أتيت عند الصبحِ خانْ
ال تفـتح األبـواب يف   / حتت الريح واألمطار مطعون اجلنان ) "الشاعر(بينما كان  ، أيضاً ، ويتهم القمر بأنه هجره ومل مينحه احلنان

يف  ، معـاً  ، وتندمج صورة الطفل احملروم بصورة األم ، كأم جر ابنها ، أيضاً ، ن هنا يبدو القمرم ، "وجهي وال متتد حنو يدي يدان
:  "انفمصـت "ن أنَّ الذات نفسـها  ولكن تبي ، أي عشق الذات ، ال تبين فقط مأساة النرجس" مرآةُ القمر"من هنا  ،"احلنان"مسألة 

قتل القمـر  : وهذا يعين البحث عن اخلالص باجلرمية . وتعود ككائن غريب وخميف إيلّ  ينفسها اليت أُنكرت عل" حاجايت"القمر هو 
  ".أرى نفسي"كيال 

" املـرآة "وكـذلك   ، يف عنيِ الذات اليت تراه" هو هو"ومل يعد  ، أُسطورة ، "حكاية"القمر صار "من الواضحِ أنَّ  ، يف اية املطاف
  ".املاء"و" النرجس"و

بطلٌ " عوليس"أو " يوليسيز" . من األوديسة" يوليسيز"أعين رمز  ، "عاشق من فلسطني"جنده يف  ، أُخرى" أُسطورة" أي ، رمز آخر
متاهة  –وبعد سقوط طروادة يرجع إىل وطنه رجعةً  ، يضع كلَّ قدرته يف خدمة احلرب ضد طروادة ، داهيةٌ ، إغريقي ماكر جداً

 ، كما رأينا يف حالة نرجس ، عند حممود درويش تتكون" إرادة األسطرة. "ها ة كلَِّالطروادي أي بطول احلرب ، تستمر عشر سنوات
  . أي أسطرة مرفوعة للتربيع ، "إعادة أسطرة اُألسطورة"من 

 ، ةأجل احلري ة ومقاوِم منضحي ، من طروادة ،ه حقيقةإن ، بل مغزو ، مبعىن أنه ليس غازياً ، "عوليس النقيض"فالشاعر هنا هو 
يف " النقيض –عوليس "رغم أنَّ الوعلى  ، "ألم أشداء"منحن بكارن للغزاة  ، من أيام طروادة" سبايا"بأن ينشدن والفلسطينيات 

عد سقوط ب ،"متاهة"وانتهى بـ ، يف دواوين الحقة ،ال تنتهي" هجرة"فإنه ينتهي بـ ، يرفض السفر ونداء البحر" عاشق من فلسطني"
  .هاجسه العودة ولكن قدره املنايف ، "طروادته" 

فإنَّ الشاعر يتجاوز هذه الثنائية كلَّها  ، ما" أُنثى"يف عشق " الذكر –األنا "إن كانت الثنائية احملورية يف شعر حممود درويش ككل هي 
األوديسة الذي يروي " يمغن"هومريوس أو  يقوم بدور" يمنشد ملحم"فاألنا تتحول إىل راوية أو  ، "ةمأساة النرجس ملهاة الفض"يف 

  . بعد انتهاء احلرب ، عرب املتاهات ، وشعبه" عوليس"السرية امللحمية لـ 
ويتجلَّـى يف   ، والحقاً يف هيمنة أثينا وإسـبارطة  ، تراث اهليمنة واإلمرباطوريات القدمية الذي جنده يف اإللياذة واألوديسة ، على كلٍّ

اً تاريخ اليونـان القدميـة   يربط عسكرياً وثقافياً وحضاري ، اه القرآن الكرميكما مس" ذي القرنني"أو  ، اطورية اإلسكندر املقدوينّامرب
مـن   ، كان اإلغريق أنفسهم يعتربون حضارم كُلّها نتاجاً هلـم : أعمق وأبعد  ، حقّاً ، "الرابطة"ولكن هذه  ،بتاريخ املتوسط ككلٍّ

ولكن منظَِّـري الرأمساليـة    ، إخل... والفينيقي " السامي"لعالقام املعقَّدة مبصر القدمية وما بني النهرين ومشال أفريقيا والتراث و ،جهة
ة كانوا يبحثون عن ترسيخ الغربي" ر وتساهم يف عملية اهليمنة الغربية على  ، هلم"  ةهويالشرق"ترب" ، فاعتربوا أنَّ اهلويسة على ة املؤس

اإلسالمي أو السامي أو الشمال  –املصري أو العريب " اآلخر"من " منقَّاة"يشمل الرومان واإلغريق جيب أن تكون " امتداد يف املاضي"
  .أُورويب  –واهلندو  ، مؤسسة ومتمحورة حول العرق اآلري"  ةعرقي"أي جيب أن تكون  ، إخل... أفريقي 
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  .مثالً ، يف القرن الثامن عشر والتاسع والعشرين يف أملانيا ، لتاريخ اإلغريقي القدمي كلِّها" فربكة"من هنا كان عليهم 
 و"واليت شارك فيها  ، )أثينا السوداء(يف مارتن برنالة الفربكة هذه وقد درس عمليخمتلفون من علماء آثار ولغات وتـاريخ  " نخمتص

تشـريق  "ومتت عملية  ، "االستشراق"إدوارد سعيد يف  ، مثالً ، ن ذلككما بي ، "رقوناملستش"ار ويلتقي مع هذا التي ، إخل... وأدب 
وهكذا ترافقت عملية اهليمنـة   ، عرب حنت هوية منقَّاة له" لتغريب الغرب أكثر"ما شكَّل الوجه اآلخر  ، شرق ما" فربكة"و ، "املشرق
ة الرأمسالي"الشرق"على"ةالغربي" ، ونبتت جذور  ، أيضاً ،"التشويق"و" األرينة"جتلَّت يف  ، هلذه اهليمنة" طاب ثقايف شاملٍخ"مع  ، اًفعلي

اآلنف "اخلطاب الغريب "ومن رحم " حضن"يف  ، ة يف فلسطنية استيطانية يهودييف أثناء التحضري خللق رأمسالي ، الفكر الصهيوين نفسه
يف الغرب نفسه كانت ال " "اهلوية املنقَّاة"ولكن  ، )The question of Palestine(إدوارد سعيد يف  ،مثالً ، كما بين ، الذكر
وترفض أن تعترب  ، أيضاً ، "ةسامي"اهلويناً فيها" ةة اليهوديتف" نظرية"يف  ، مثالً ، كما يظهر ، عنصراً مكوالـيت  " اآلري"ق العـرق  و

ة تـرى يف  ومن جهة أُخرى كانت الرأمسالية الغربي ،ةد كعرق يف املعسكرات النازيإىل حماوالت إبادة اليهو ،يف القرن العشرين ، قادت
  .نفسه  ة التوسع الغريبوالستخدام اليهود يف عملي ،"املسألة اليهودية"عنصراً من عناصر استراتيجيتها لكلِّ " قيام إسرائيل"
 ، )العهد القدمي(تترسخ يف " ةأُسس سامي"مؤسسة على  "منقَّاة"هوية  لفربكة ، أيضاً ، ة كانت حتتاجكحركة قومي ، والصهيونية 

ة هوي"لفربكة " أسساً"اليوناين  –وجد يف النسق الثقايف الروماين  ، مثالً ، املنقى عند اآلريني" النسق الثقايف"إن كان  ، وباختصار
 ، "صراع األضداد"يف أثناء عملية  ، وباملقابل" ةيهودي" "اةهوية منقَّ"اً لفربكة م أساسفإنَّ النسق الثقايف السامي اليهودي قد ، "اةمنقَّ

بفربكة  ةة الفلسطينيقامت احلركة القومي"سة على النسق العريب " ة منقَّاةهويوعلى النسق الثقايف  ،من جهة ، اإلسالمي –أُخرى مؤس
 ، عند اإلخوان املسلمني(وجهاً دينياً  ، فلسطينية أخذت ومل تزل" ةهوي"صياغة  مبقدار ما أنَّ ، من جهة أُخرى ، السامي كالكنعاين

   . )مثالً
وهو أساس اهلوية هذه  –ولكون القرآن الكرمي  ، حىت هنا ، ولكن ، أساساً ، اإلسالمي - كانت أُسس اهلوية تتوقَّف عند النسق العريب

– ة ، )املسيحية" (العهد اجلديد"وبـ  ، "العهد القدمي" أي بـ ، ةيعترف باليهوديها  ، كرساالت مساويعلى رغم أن"رلت "و" فتحبد
مع النسق السامي  –كان يتداخل النسق العريب  ، ةمن وجهة نظر إسالمي واملسيحي –اإلسالمي وغري ذلـك املسـيحي   ، اليهودي - 

والـذي   ، هـذا " نكون أو ال نكون"وهكذا يف صراع  ، زول القرآن الكرميعند نقطة ن" التوقف"ومل يكن من السهل  ،الغريب والعريب
أي  ،وإىل أبعد من ذلك ، هة إىل أعماق تاريخ حوض املتوسط كلِّممتد ، واسعة" أنساق"تتصادم  ، نفسه فيه" النقيض –عوليس "وجد 

إن جـاز   ، بالسيف أو بـالقلم  ، "حتاور"جدت نفسها و ، "النقيض –عوليس "أو إن شئتم ذاكرة  ،الفلسطينية" الذاكرة اجلمعية"أنَّ 
 ، )هيغـل (كما يراه " العقل"وعلينا أن نتذكَّر هنا أنَّ  ، )فلسطني التارخيية(اجلغرافية احملضة " حدودها"ذاكرة أوسع وأبعد من  ، التعبري

أو " املنشـد "هو "أساة النرجس وملهاة الفضة م"يف  ، "الفرد"هذا  " .عقل الفرد"يتجلَّى يف " تاريخ نسق حضاري" ، يف حقيقته ، هو
  . "ملحمة األنساق"الذي يروي  ، النقيض –هومريوس  ، الراوي

أي ليست هوية  ، هوية أُخرى تنفي كلَِّ) شرقية أم غربية" (ة منقَّاةهوي"وال يتكون عند حممود درويش من  ، معقَّد جداً" احلوار"هذا 
ب قوميـ نرجس  ، تعصكل  ، "األنا"ل ة املنقَّاة"بالعكس إنَّ  ، "آخر"ضدة أم فلسطينية" اهلويأم  ، سواء أكانت يهوديعربيةة إسالمي 

  .ة بعام" احلرية اإلنسانية"ختضع لنقد جذري يفتح على  ، أم شرقية ، أم غربية ،
بني : يفصل الشاعر بني شيئني  ، "مع امرئ القيس ، غري لغوي ، خالف"ويف قصيدة  ، مثالً ، "ملاذا تركت احلصان وحيداً "يف  

  :عندما قال  ، واهليمنة ، "اإلمرباطورية"والقيصر مع  ، امرئ القيس الذي كان مستعداً للتحالف مع الرومان
    ـهدون ــرا     بكى صـاحيب ملَّـا رأى الـدرب ــان بقيص ــا الحق ــن أن   وأيق
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  : شعره ككلّ  ، معلَّقته ، لغته: ات اإلنسانية والعربية المرئ القيس واإلجناز ، لقيصر" سفره"أي بني 

  ماذا صنعت: مل يقل أحد المرئ القيسِ "    .10
  بنا وبنفسك ؟ فاذهب على دربِ  

يطلُّ ، قيصر دخان خلف  
أسود من الوقت ، على دربِ قيصر واذهب ،   

دكوح ، كوحد ، كدوح ،  
  . "لغتك ، ههنا ، واترك لنا

" سوفوكليس"من كتابات  ، حضاري –نسق ثقايف  لكلَِّ ما هو إنساينّ يف كلَِّ" ابن"بأنه " أرى ما أريد"وكذلك ينوه يف 
  :  على أنَّ ويصر ، ةاآلري" اهلوية املنقَّاة"أي أنه يرفض  ، "أثينا"إىل  ، عند اإلغريق ، واألدويسة ، "أسخيلوس"و

  نافينا من أثي" .11
  .  "ا جيعل البحر القدمي نشيدنام

 ، أيضـاً  ، "احلقيقـة التارخييـة  "إنه مؤسس على  ، جمردة" إنسانية"مثالً  ، "دعوى أخالقية"لتراث اهليمنة جمرد " هذا الرفض"وليس 
والنسـق   ، إخل... الفينيقـيني  مستمدة من حـروف  " حروفهم"؛ و الفينيقي" قدموس"فاإلغريق أنفسهم ينسبون بناء مدينة أثينا إىل 

العريب - ألنساق عد سعوالتراث اهلندي والفارسـي   ، وأفلوطني ، كتراث أفالطون وأرسطو ، دخلت يف تكوينه ، ةاإلسالمي ذاته يت
تشرق أو منظر عرقي آري وجذوره أعمق من أن خيلعها مس ، إنه ليس نسقاً مغلقاً ، إخل... واإلسباينّ ) مثالً ، مشال أفريقيا(واألفريقي 
  :جند الشاعر يقبل ويرفع عالياً روما اليت قاومت حرق نريون هلا  ، وكذلك ، جبرة قلم

  . "نريون مات ومل تزل روما بعينيها تقاتل" .12
 ، مرئ القيس لقيصـر ن يف رفضه لسفر اكما هو بي ، وتراثها كامرباطورية" روما"ولكنه يرفض هيمنة   ، يف الستينيات" آخر الليل"يف 

  .إخل... ة منقَّاة مسيحية ه يرفض هويولكن ، وجنده يستمد رموزاً كالصليب وشخصية املسيح من اإلجنيل
 حىت اآلن ، وإن كنت اقتصرت ، "مأساة النرجس وملهاة الفضة"جندمها يف " هذا النشيد امللحمي"ملحمة وسجلُّ هذا احلوار املعقَّد أو 

" ةرؤيا فكري"و" نظرية"و" فلسفة"فالقصيدة ليست  ، "التفاصيل"سأدخل يف  ، الحقاً ، أننيإال  ، الكلية" الرؤيا"كيز على على التر ،
  .أوالً وأخرياً ،"قصيدة"ها إِن ، حمضة
ِّجماالً إنَّ املغن ا" للشخصيات"ي امللحمي يف األوديسة يفسحها أي  ، كي حتاور وجتادل وتتكلَّم بلساولكن  ، عن الراوي" تستقل"أن

"ذه " ةمأساة النرجس وملهاة الفض كشخصـية ذات  " النقـيض  –عوليس "بأن يظهر  ،أيضاً ، وال تسمح ، "االستقاللية"ال تسمح
  . كعوليس عند هومريوس  ، مالمحٍ متفردة

 –إدخـال احلـوار املسـرحي    "قدرا على " القصيدة"تفقد و ، ةيسيطر صوت املنشد على احلركة امللحمية الكلي ، حقيقةً ، من هنا
 ال يستويل على كـلَِّ " ترييزياس"حيث الراوي  ، )اليوت.  س . ت(لِـ" األرض اخلراب"عن  ، مثالً ، هذه نقطة متيّزها ، "امللحمي
احلـلُّ  "هذا  ، حمية تبعدها عن الغنائية الكاملةلكن رؤياها املل ، تتميز بطابعٍ غنائي ، كقصيدة ، "مأساة النرجس"ولذا فإنَّ  ، املساحة
كما يف عاشـق   ، طابع غنائي فيه الشاعر يدور حول نفِسه فقط(كمنشد لنفسه " األنا"بني امللحمية والغنائية يظهر يف حتول " الوسط
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 ، "هـم "ة شخصية من هؤالء الـأي" ةفردي"أساساً ولكن عدم تبلور  ، "هم"لسرية الـ ، كامل" شعب"إىل راوية لسرية ) من فلسطني
دون  ،"حنـن "و" هم"ستتحول إىل رواية سرية " رواية سريم"أي أنَّ  ،إىل وجه كلِّي" هم"ل  الـحيو ، "النقيض - عوليس" وال حىت 

 مثالً ، يف األوديسة" يوليسيز"جند ذلك يف شخصية . ة له امسه ومالحمه وقصة حياته الفردي ، من هؤالء" فرد"دون متيز ألي  ، تفاصيل
: دة إقاعات حمـد الشاعر  –ال ميكن إالّ أن تفرض على الراوي " الرؤيا"لذلك سنجد أنَّ هذه  ، "املسرح"اليت تقترب ذا املعىن من  ،

ىل جنب مع إيقـاع  جنباً إ ، إىل مفتاح موسيقي مهم" هم"أي إيقاع  ، "منافيهم" ، "أصابعهم" ، "ماعزهم"ل كلمات مثل أعين حتو
خـذوا   ، فمـثالً  ، بني هذين املفتاحني تنتقل احلركة املوسيقية ، إخل...  " بيوتنا "و"  بالدنا"و"  يتقاتلون : "النون اجلمعية مثلما يف 

غة مجاعيـة  ستفرض الرؤيا صـي  ، وأخرياً. اً يف اإليقاع ستجدونه عنصراً مهم ، من القصيدة" صفحة"حىت يف أول  ، "هم"مفتاح الـ
إىل قافيـة تقفـلُ اجلملـة    " هم"حتويل إيقاع الـ إنَّ ، مثالً ، "وعادت"أو " عدت"بدل و ، "وعادوا: "الفعل اليت تبدأ ا القصيدة 

ات يتقود إىل إشكال ، وإن كانت ممكنة ، واملغامرة به ، صعب جداً") البيت"حيث القافية تقفل  ،كما يف الشعر الكالسيكي(املوسيقية 
يف تاريخ الشعر العريب كلِّه  ، كقافية ، قليلة االستعمال" هم"وليس عبثاً أنَّ  ، ةإيقاعي.  

وليس يف  ، داخل اجلملة املوسيقية" يف"تقع " قافية"أي  ،إىل مفتاح داخلي" هم"اإليقاعي بتحويل الـ" احللَّ"حممود درويش جيد  
 ، يف شعره السابق ككل ، حممود درويش نفسه مل يقم إذ إنَّ ، اًطعماً خاص" ةفضمأساة النرجس وملهاة ال"ِهذا يعطي  ، آخرها

هذا هو ": ومطلعها  ، قصيدته عن استشهاد ثالثة قادة يف بريوت ، مثالً ، باستخدام هذه الصيغة كمفتاح أساسي من االستثناءات
  . "العرس الفلسطيين

مأساة "يف مطلع  ، أو كيف أنَّ اإليقاع يترجم ذاته إىل رؤيا ما ، ذاا إىل إيقاعات" رجمتت"كيف أنَّ الرؤيا  ، اًقواعدي ، هنا نرى
  " : النرجس

  وعادوا " .13
  . "من آخر النفق الطويل إىل مراياهم

ذ إنَّ وزن إ ، اًإيقاعي ، إىل قافية يف اية البيت مستحيل" هم"أنَّ حتويل الـ ، هنا ، فنالحظ ، "هم"نستدلُّ حاالً على مفتاح الـ
" مراياهم"عند " التوقف"أي أنَّ  ، اليت تشكَِّل أساس الوزن)  -ب  - -/  -ب  –ب ب (خيرج على تفعيلة البحر الكامل " مراياهم"

ل إىل قافيةأي أنَّ  ، )-ب  - -/  -ب (إىل )  - -/  -ب (إنَّ على الشاعر االستمرار لتكملة التفعيلة من    إذ ، ال ميكن أن يتحو
  :بالتأكيد ميكن أن نقول  ، لكي يستطيع التوقف ووضع قافية هنا ،) - -ب (أو مقطعني  ، ) -ب (هناك ضرورة لزيادة مقطع 

  وعادوا "... 
  . "من آخر النفق الطويل إىل املرايا

ومنذ  ، يف اإليقاع ، "هم"كُلُّه جيعل من األفضل مواجهة إشكالية الـ" الرؤيا"ولكن طابع  ، املسألة حرية الشاعر نفسه ، ونتوقف
أي كلَّما تناقصت قوة  ، صرفة" غنائية"اجنذبت كلُّ إيقاعات القصيدة إىل هذا إذ كلَّما متَّ جتنب " : اهلرب منه"أسلم من  ، البداية

بل وأيضاً من مفتاح  ، "هم"من مفتاح الـ ،أسهل ليس فقط ،اًنسبي ، فسهل" بالدنا"كما يف " النون اجلمعي"أما مفتاح . امللحمية
وهذا املفتاح مستخدم يف القرآن الكرمي بكثرة  ، "راحلني" "عائدين" ، "يقتلون" ، "جنون: "كما يف" النون"و" الياء"و" النون"و" الواو"
.  
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  البنية اإليقاعية): 8(ملحق رقم 
  

يرجع إىل خلط ساذجٍ  ، " قصيدة النثر "و ، ذلك القرآنوك ، العريب كلِّهالقدرة على فهم إيقاعيات الشعر إنَّ عدم : كتلخيصٍ أقولُ 
وكذلك  ، من جهة أُخرى ، كما بينت ، وبني البنية اإليقاعية الكلِّية ، وهو عنصر واحد من عناصر اإليقاع ، من جهة ، "الوزن"بني 
هي احلرف أو  ، القافية كالسيكياً ، فمثالً. ن جهة أُخرى م ، واجلملة والفقرة املوسيقيتني ، من جهة" القفلة املوسيقية"و" القافية"بني 

يف هذه احلالة فإنَّ القافية عنصر من عناصر إيقاع األحرف والنوتـات   ، "البيت"األحرف اليت تقع يف آخر اجلملة املوسيقية املسماة بـ
قد يتكرر حرف يف أَول كلَِّ كلمة أو يف  ، مثالً ، "كر مفرم"كما رأينا يف  ، ولكن ،وقفلةٌ معاً) قواعدياً ، والسكون احلركة(األربعة 
 وكذلك أن تكرر يف آخرها ، إن شئنا ، الكلمات جيب أن نعطيه امساً خاصاً" أول"وهذا التكرار يف  ، )حرف امليم والراء هنا(آخرها 

 ، هلا تعقيدات ال ختطر علـى البـالِ   ، كما سنرى ، إذ إنَّ األخرية ، لكي ال خنلط بينه وبني القفلة ذاا ، )أو اثنني منفصلني(امساً  ،
اجلملـة املوسـيقية   " البيـت "حيث ال ميكننا أن نعترب  ، وباألخص يف الشعر احلديث ، يف اجلملة املوسيقية" احلرف األخري"وتتجاوز 

  :إنَّ  ، مثالً ،األساسية نتيجة هلذا اخللط نقول
  عيونك شوكةٌ يف القلبِ"

  توجعين وأعبدها
  وأمحيها من الريحِ 

   أغمدها.. واألوجاعِ  وأغمدها وراَء الليل
  " ليشعل جرحها ضوَء املصابيحِ

 ةدن من عه يتكَّون من  ، هذا خطأ ، "بيوت"مقطع يتكومجلة" بيت"كلُّ  ، "مجل موسيقية"إن ، بالضرورة ، ولكن ليست كلُّ مجلة ، 
  . "بيتاً"

مـا   ، حيث إنَّ بنيةُ الوزن يف الصدر تتكرر يف عجز البيت ،بني الصدر والعجز" التناظر"م قوانني بنية البيت الكالسيكي هو أه:  أوالً
 ، "توازـا " ، ناـا تناظر مكو ، اجلملة املوسيقية التقليدية" منطية"واجه إشكالية  ، بالتايل ، إنَّ الشعر احلر. اًموسيقي" توازناً"يعطيه 

قد يبدو أنين أتكلَّم .  ساذج جداً" البيت"هذه و" اجلمل"واخللط بني  ، وبكسر هذه النمطية كان ال بد من تشكيل مجل من نوع آخر
نتيجة لعدم فهم "لغزاً "ه صار ولكن احلقيقة أنَّ حتليل الشعر احلديث كلَّ ،"باستثناء مراعاة الدقة ، ليست هلا نتائج تذكر" تفاصيل"عن 

  . "ذه التفاصيله"
 ،أو إن شئتم ، هنا حلٌّ" شكل الكتابة"و ، اجلمل بشكل حمدد" كتابة"من عناصرها  ، الفقرة السابقة حملمود درويش ، كبداية ، خذوا

تابة أو ك ، يفصلهما فراغ ، وكتابتهما يف سطر واحد ، وهو فصل الصدر عن العجز ، كالسيكياً" املتناظر"على شكل كتابتها " مترد"
 ،كتابةً ، والقصيدة كلُّها تعطي ، سيظهر متناظراً" شكل البيت"مهما كان  ، أو الدمج بني الشكلني ، الصدر يف سطر والعجز يف سطر

 كي نفهم ، جتاوزاً ، "تقليدية"مثالً لنكتب املقطع نفسه اآلن بشكل أكثر . يف كتاب ما " املعلَّقات"طالعوا  ، معروفةً" ةمنطي"مساحةً 
  :يبين عليها حممود درويش كلَّ شعره  ، دون مبالغة ، بنية الفقرة اليت
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  س                         عيونك شوكةٌ  يف القلبِ توجعين وأعبدها"
  القافيةفقرة موسيقية  ص            بنية                                  وأمحيها من الريحِ

  س                                            عِ أغمدها وأغمدها وراء الليلِ واألوجا
  ص                                   ".فيشعلُ جرحها ضوَء املصابيحِ

  
  . كالسيكية مبعنيني" ةالرباعي"هذه البنية

ح"ال ختتلف عن بنية : الً أوأي عن  ، اختالفاً حاداً" املوش:  
ــى  ــثُ مه ــثُ إذا الغي ــادك الغي   ج
ــاً  ــلك إالّ حلمـ ــن وصـ   مل يكـ

  

ــدلسِ    ــل باألن ــان الوص ــا زم   ي
ــتلسِ ــةَ املخ ــرى أو خلس   يف الك

  
كما أشار  ، فكلُّ شكل جديد ، أيضاً ، ولتأكيد ذلك يكتبها الشاعر بطريقة أُخرى ، مكسور متاماً فيها"  التناظر"إالّ أنّ  ،مثالً

   . حيلُّ حملَّ  شكل قدمي ،"الشكليون الروس"
املفصل : موقع نادر يف تاريخ األدب العريب  ، مع نازك املالئكة ، شئنا أم أبينا ، ولألخري ، كتب مثلها بدر شاكر السياب:  ًوثانيا

: يقولُ السياب  ، "يبدأ"ولكن مل " ساهم"إنه  ، ةوحممود درويش هنا ال فضل له باملر ، "تارخيني"الذي قسم تاريخ الشعر إىل 
  ) :وعذراً على ما ميكن أن أخطئ  فيه ، ن الذاكرةاالقتباسات م(
"عيناي واملصباح سهرت فكلُّ شيء ساهر  

  وأوراقي
أنا املاضي الذي سدفاأللواح الباب وا عليه  
  . "غدي واحلاضر الباقي

يواجه ) إن كانت ذاكريت دقيقة( الحظوا أنَّ السياب ، وتتكَّون من أربع مجل إيقاعية) ص ، س ، ص ، س(فقرات كهذه تتميز بقافية 
إذ إنَّ من الصعب  ، "يوازن البنية"وبدل أن  ، وىليف اجلملة اُأل) -(يزيد ) وحدات من مفاعلنت 4(إذ إنَّ جمزوء الوافر :  ةمشكلة وزني

 ، )عيناي مصباح( كلِّياً سينقلب املعىن" مصباح" فجعلها  ، مثالً ، وإن حذف ، "واملصباح" إجياد توازن كهذا إذا أصر على كلمة 
 .. "عيناي"ما يتطلَّب تغيري كلمة  ، جداً" قلقاً" ، أو على األقل ، وإنَّ فصل الكلمتني بفاصلة سيكون إيقاع اجلملة كلَّه أقرب للنشاز

   . وهكذا دواليك
فإنه من غري املنطقي أن يتكلَّم  ، "مصابيح" :وقال مثالً  ، كمحمود درويش ، لو قلب اإليقاع: الحظوا هنا العالقة بني الوزن واملعىن 

السياب حاول خلـق تـوازن    ، بساطة بكلِّ. ويريد أن  يعبر فيها عن عزلته  ، وفقرية ، "األلواح"يف غرفة مقفلة من " مصابيح"عن 
مسطرة "إذ إنَّ كونه على  ، مجلة يف كلَِّ" عدد التفعيالت"نية هي املشكلة الثا. هناك ) - (أي زاد  ، بكسر آخر يف اية اجلملة الثالثة

أشعر  ، اًشخصي ، بالنسبة يل ، موسيقي جديد" لتوزيع" وإن غيرنا لكسر قانون التناظر يعين أننا حنتاج  ، يعين بنية كالسيكية" واحدة
فكلمـة   ، "نشازاً"خيلق  ، الذي اختاره ضمن إيقاع الكلمات والنوتات ، )وزناً) (2(إىل) 4( إىل) 1(وحدات إىل) 4( أنَّ النقلة من

  .  تبدو مصطنعةً أو شاذّةً إيقاعياً" وأوراقي"
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) 4(إىل ) 2(إىل )  4(وباالنتقال من  ، من جهة ، من اجلملتني ةالزائد) - (حبذف " ويوازا"حممود درويش يأخذ البنية األساسية هذه 
ال أقصد هنا  ، ناهيكم عن بقية عناصر اإليقاع ، مثَّ االنتقال إىل ثالثة أرباع ازوء ، يهمثَّ العودة إل ، أي من ازوء إىل نصفه ،)3(إىل

ـ " الشعر احلر"يف " البىن النمطية"بل فقط توضيح  ،إخل" ... درسها"أو أنه  ، أنَّ حممود درويش كان يعرف بفقرة السياب هذه  ، هكلِّ
  :يقفلُ حممود درويش بـ  ، بعد الفقرة املذكورة أعاله" ةالقفل"واآلن نأيت لـ. وعند األول منهما

  
  
        وأنسى بعد حني يف لقاِء العنيِ بالعنيِ"

  قفلة ختتلف قافية عن الفقرة          ".بأنا مرة كنا وراء الباب اثنني
  :الفقرة والقفلة هلما بنية  ، قافية

  ) ص ، س ، ص ، س( 
  ) ب ب( 

وإالّ فإنَّ  ، هناك تكنيكات لإلقفالما؛ يف املوسيقى كفن " ية إيقاعيةا"الفقرة كلَّها تنحدر حنو  اإلحياء بِأنَّإحدى أهم وظائف النقلة 
 ، العشوائية عندما يقطع الراديو شيئاً عن املوسيقى يشعر بالوقفة حىت من ال يعرف ، املستمع لألغنية مثالً سيبقى مصغياً انتظاراً للمزيد

 ، "يتعبـون "عن الكتابة عندما " يتوقَّفون" ، كما أرى ، كثري من الشعراء احملليني ، "قفلتها"دون انتظار  ، فجأة ألغنية ما البثّ ، مثالً
لوا قصيدة طويلـة   ، "منطية جديدة"إنَّ تكرار الفقرة والبنية السابقتني خيلق  ، على كلَِّ حال. القفلة بالذات  نتيجة جلهل كبري بفنختي

" البيت"يف تكرار " املعلَّقات"لن ختتلف كثرياً عن  ، مبنية كلُّها على أساس هذا فقط ، اليت اقتبست الفقرة منها ، من فلسطني كعاشق
بوساطة لعبِ ال ينتـهي بـالفقرة    ، هلا" حلٍّ"اليت تنهض دائماً من الرماد بعد كلَِّ  ، حممود درويش حيلُّ اإلشكالية! حىت يوم القيامة 

  :بينها وبني القفلة فيحشر الفقرة بينهما كفاصلة موسيقية " تناظراً"تسبق الفقرة حبيث يوجِد " افتتاحية"يدخل  ، مثالًوالقفلة 
  

  رأيتك ملَء ملحِ البحرِ والرملِ
  افتتاحيةوكنت مجيلةً كاألرضِ كاألطفالِ كالفلَِّ        

 وأقسم:  
  من رموشِ العنيِ سوف أخيطُ منديالً 

وأنقش فوقه                           فقرةشعراً لعينيك  
ترتيالً             وامساً حني فؤاداً ذاب أسقيه  

 األيك عرائش ميد..  
  : سأكتب مجلة أغلى من الشهداِء والقبلِ

  قفلة!"                         فلسطينيةً كانت ومل تزلِ
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حبيث  ،واالختالف مع الفقرة يف الوسط هو لعب بالقافية ، إيقاعاً ،االفتتاحية معاً هلما بنيةُ فقرة أُخرىأنَّ القفلة و ، باملقابل ، حظواال
 ترتيالً(ه يف فإن ، جيمع كلَّ مجلة باُألخرى) الالم(رغم أنَّ احلرف واحد الوعلى   ، )]قفلة(ص  ، ص) افتتاحية(س  ، س[إنَّ بنيتها هي 

ب  - ، مثالً ،يف ترتيال ---(نفسها " الكلمات"خيتلف باختالف النوتات وخيتلف إيقاع  ، )تزلِ ، والقبلِ ، رمل ، وفلّ ، منديالً ،
  . )يف كالفل ---و  ، يف والقبل –ب 
زداد وقد يكون هرماً معكوساً فيه ي ، مثالً ، )2(إىل ) 4(من  ،حبيث يقلُّ العدد تدرجيياً ، عدد التفعيالت ميكن أن يكون هرمياً ، وزناً

 3 ، 4والقفلة  ، )هرم معكوس( 4 ، 3االفتتاحية  ، فمثالً ، وميكن اجلمع بني اهلرمني معاً ، )4(عدد كلَّما صعدنا يف عدد اجلملال
 ، مثّ يرتل) 4(إىل ) 3(مثّ يصعد من ) 3( ، )4(إذ إنه يرتل من  ، أي جتمع بني اهلرمني)  2 ، 4 ، 3 ، 4(والفقرة  ، )هرم عادي (

  .ة متوجيةيف حرك
  :مثالً يف  ، ستصبح بنيةً منطيةً تتطلب كسراً ، أيضاً ، واآلن هذه

"يف ليلِ األعاصريِ فتحت والشباك الباب  
  مجلة -رباعية= ثالثية على قمرٍ تصلَّب يف ليالينا                      

  ... "وقلت لليليت دوري 
  :فينتقل إىل  ، وغريه" يقلَِّد نفسه"فسوف ) ليالينا(نون املمدودة إنْ أكمل اآلن جبملة ثالثة على قافية ال 
  اجلملة الرابعة يف الفقرة معدلة القافية        قفلة لثالثية" وراء الليل والسورِ"  قفلة  
  ".فلي وعد مع الكلمات والنور"    تندمج 

  ).انظر الحقاً(بالفقرة  
يف األخريِ يرجع إىل البنية  ، )1990(يف " أرى ما أريد"إىل ) 1966( يف" من فلسطنيعاشق "من  ، يف الزمن ، فلنقفز اآلن   

ا يف قصيدة الرباعية ذا"ملاذا ؟ ، "اترباعي  
  :جند بىن كـ  ، ذاا قافيةً" الفقرة األساسية"واللعب بـ ، ياًلِّك" القفالت"هي حذف " الرباعيات"إنَّ أهم ميزة لفقرات 

  
)               2)           (1(ة رقم رباعي ، ق ، د ، ق ، ع  ،  د، ه ، د ، س   ،  ص ، ب ، ص ، س  ،  ب ، ب ، ص ، س 
)3 )             (4(  
  إخل...     ص ، ص ، ع، س   ،    ص ، ص ، ص ، س 
       )5)                    (6(  

د قافية مجلتني متتاليتني يف البنية الربعندما نوحاختالف ) . ص ، ص ، س ، س(جند ) وهي الفقرة األساسية عند حممود درويش(ة اعي
القافية ال يغية ميكن ، ةر شيئاً يف كون الفقرة رباعيفنبدو  ، )ص ، ص(عن  ، مثالً ، )س ، س(اللعب بالبنية حبيث نفصل  ، طبعاً ،باملر

ثالث فقرات ناقصة مجلة واحدة  ، مثالً ، كأن حنول ، اليت تربط فقرة بأُخرى" لةالنق"وميكن اللعب بـ ، "غري مترابطة"أمام أربع مجل 
تلك صورا وهذا انتحار "مثالً خذوا فقرة من  ، منطية العدد" نكسر"وزناً الفقرة كلَّها حبيث  ، ميكن أن نطيل ، واحد" مقطع"إىل 

  :فهذه قصة أُخرى  ، عن كيف يكتبها على الورق ، مرة أُخرى ، بغض النظر ، "العاشق
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" ص األسوارأن أتقم بالصمت: وأريد أنين غطَّيته أشهد قرب البحرِ ، قد كذب املساُء عليه ، أن أشهدبني  ، ين ودعته مث تركته
  . "الندى واالنتحار

 ، ب ا بوساطة حتويلها إىل مجلة واحدةميكن اللع ، السابقتني ،"وأنقش مجلة"أو  ، "أنسى بعد حني"على غرار و ، املنفصلة   القفلةُ
  :كما يف " القفلة املوحدة"بالنسبة يل من أمجل القفالت  ، "اتالرباعي"أو حىت حذفها كما يف  ، بدل مجلتني

     "بعيد يف خريف ناعم مطر  
  مجلة واحدة–رباعية= قرة ثالثية ف    والعصافري زرقاُء زرقاُء

عيد واألرض  
  ال تقويل أنا غيمةٌ يف املطارِ     رباعية
  فقرة مكررة ثالثية                       فأنا ال أريد    خمفية 

  من بالدي اليت سقطت من زجاجِ القطارِ
  قفلة.        "جديد  ميّ وأسباب موت غري منديل أُ

أي  ، "فقرة غري مرئية"نقلته اجلميلة تتكَّون هنا من خلق : ة تربز إشكالية النقلة حبد ، بالتايل ، وهنا ، هكذا يدمج هنا فقرتني معاً
ا كيف خيفي  ، ة يف داخل الفقرتني الثالثيتنيرباعيد بني الثالثيتني" الرباعية"أمفينتج عن تكنيك دمج القوايف بشكل حمد ، من جهة، 

  :هذا ما يكشفه بناء الفقرات الالحقة  ، وتوحيد قافية القفلة بالفقرتني معاً ، )زرقاء(فالتة " قافية"وإدخال 
"غريب يف خريف فقرة تناظر مع الفقرة الثالثية       مطر ناعم  

  اُألوىل يف املقطع السابق                                    
  تتناظر) بيضاء(قافية فالتة              والشبابيك بيضاُء بيضاُء
  .سابقاً ) زرقاء(مع                                       
ارة يف املغيببي والشمس  

  فلماذا تفَِّرين من جسدي
  فقرة خمفيةوأنا ال أريد                                ثالثية  

السكاكنيِ والعندليب من بالد  
  قفلة".        غير منديل أُمّي وأسباب موت جديد   

ة بال إا جزٌء من رباعي: حبيث تقوم القفلة بوظيفتني خمتلفتني  ،ةعرب إدخال القفلة يف الفقرة املخفي" النقلة"لعب بـإنَّ اجلميل هنا هو ال
  :القفلة يف الفقرة  ،أيضاً ، الحظوا أنَّ املقطع السابق يدخل ، وقفلة لثالثية مدموجة بأُخرى ، قفلة

" عيد واألرض  
  يف املطارِ  ال تقويل أنا غيمةٌ    رباعية 

 ة          خمفي   فأنا ال أريد  
  من بالدي اليت سقطت من زجاج القطار  بأُخرى          

 منديلِ أُمي جديدغري وأسباَب موت."  
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  تكنيكات كتابة الشعر): 9(ملحق رقم 
  

هنا ال أمل  ، دون فهم بعض األسرار ، ما اخلاص" تكنيك الشعر"و ،القافية والوزن : سأُركَِّز اآلن على عنصري إيقاع مشهورين مها
ولقد فهمت أنكم تريـدون تعلُّـم    ، وال يف فهم أمجل وأعمق جتاربه ،األكثر تعقيداً" إيقاعات الشعر العريب احلديث"يف الدخول إىل 

أول ما يلفت  ، والفهم بدقَّة ملا تفعلونه وإما الدراسة ، "خبط عشواء"إما السري : وال يوجد هنا إالَّ طريقتان  ، تكنيكات كتابة الشعر
  .ملاذا ،وبالتايل سقوط كلَِّ جتربتهم وهم آخر من يدركون ، تكنيكياً ، كثريين حملَِّيني هو اجلهل املطبق مبا يفعلونه" شعراء"نظري يف 
ولفهم جتارب أُخرى " مدحه"بدل  ، من جهة ، هذه مفتاح أويلٌّ لفهمه ، أهم بنية يف تكنيك حممود درويش  خذوا ، كمدخل

  . إخل... اب وحممد عفيفي مطر وبدر شاكر السياب ر النوكمظفَّ
  :ة خذوا رباعي ، "اتالرباعي"من هنا يسمّيها حممود درويش بـ ، من أربع مجل موسيقية ، تكنيكياً ، تتكَّون هذه البنية

  عيونك شوكةٌ يف القلبِ توجعين وأعبدها "
  يها من الريحِوأمح

  غمدها وأغمدها وراَء الليلِ واألوجاعِ أُ
  " .فيشعلُ جرحها ضوَء املصابيح

تتكَّون كلُّ مجلة من عدد حمدد من التفعيالت يتراوح بـني   : ثانياً. هناوعنصر القافية مهم  ، )ص ، س ، ص ، س(لقافية هي ا :أوالً
 ،ويتميز بالتناظر ، هو اجلملة املوسيقية األساسية يف الشعر الكالسيكي" البيت" ، ونكما تعلم" البيت"ختتلف عن " اجلملة). "6 – 1(

وإمـا إيقـاع   ) قافية العجز(ي لتقفل إما اإليقاع الكلِّ" القفلة املوسيقية"وتلعب القافيةُ فيه دور  ، بني الصدر والعجز" التوازن"أي بـ
  .  )قافية موحدة هلما(الصدر والعجز معاً 

ألنه تناظر وألنه  ، إيقاعياً ، مملَّة ورتيبة ، مثالً ، "املعلَّقات"الذي جيعلُ  ، قانون التناظر هذا" كسر"أول جتارب الشعر احلديث كانت 
تتوقَّع " تثاب"أي ليست يف مكان  ، "متوقَّعة"وبالتايل تصبح القافية غري  ،يف اجلملة" عدد التفعيالت"هذا حدث بوساطة تغيري  ، يتكرر

 )1966(يف " عاشق من فلسطني"وكذلك يف  ، )1990" (أرى ما أريد"هذه البنية الرباعية يلعب ا حممود درويش يف  ، قفلته سلفاً
ول عة يف أسأكتفي هنا بإيراد أشكال القافية املتنو ، "اترباعي"أي بقصيدة  ، فلنبدأ باألحدث ، ورافقت كلَّ حياته الشعرية ومل تزل ،
)6 (ة هي : حيث أرمز لكلَِّ قافية حبرف خمتلف  ، اترباعياألشكال الست:  

 ب  ب  ص  س .1
 ص ب  ص  س .2
 د    ه  د  س .3
 ق   د   ق   ع .4
 ص   ص  ص  س .5
  ص ع  ص  ع  س .6

ربط القافية : لى حمورين يتنقَّل ع ، تكنيكياً" ربط الرباعيات"ولكن  ، مستقلَّة" اترباعي"كلَّها تتكَّون من " القصيدة"حظوا أنَّ ال
اخلاص بكلَِّ رباعية على حدة ، تكنيك الربط نفسه" تكرار"مع احلذر الكبري من  ، من جهة، ة ختتلف إيقاعات لذا ترون أنَّ كلَّ رباعي
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من الواضح هنا .  )الًمث ، ع ، د ، ص ،س " (القوايف املشتركة"ة باُألخرى عرب يربط كلَّ رباعي ، من جهة أُخرى ،وكذلك ، قافيتها
 فقط ، "التوزيع"فن فليس املهم ، أحرف خنتار كقافية بل كيف  ،أي"ب " عهانوزالبيت"يف " النمطية"حبيث نتجن."  

رك ما هـو  لند ، قليالً ، يف شعره" تاريخ الرباعية"لننظر إىل  ، "الرباعيات"جمرد فسيفساء من  ، كما يبدو ، "بسيط"إنَّ التكنيك هنا 
  .هنا" اجلديد"

رباعي ة حماولة لبناء قصيدةربط"تواجه حاالً مشكلة  ، أساساً ، ةإنَّ أي "قدمياً مل يكن حممود درويش يستطيع العثور علـى  . اتالرباعي
ال خنتار الفسيفساء كنموذج ما دمنا  ، أول تكنيك. كما سنرى ، فجرب طرقاً معقَّدة وفذَّة ، هكما ميكن أن نسمي ، "ربط احملورين"

هكذا يكتسب . إليها مرة أُخرى  ، آجالً أو عاجالً ، النقلة مثَّ ، "خارجها"إىل  ، مهما كان ، من إيقاع الرباعية" النقلة"هو  ، توزيع
وظائفهما ولكن  ، نية اإليقاعية الكلِّيةكلتامها جزء من الب ، "القفلة"و " القافية"جيب التمييز احلاد بني . أمهية حامسة هنا " القفلة"مفهوم 
يف . يف هـذا   ، علـى األقـل   ، أو املسامهة ، "ايتها"وظيفة القفلة هي اإلحياء املوسيقي بأنَّ املقطوعات املوسيقية تتجه إىل : خمتلفة 

يقول شاعر  ، ر إن كنت ال أتذكَّر شيئاً ماوالعذ ، "الذاكرة"خذوا مثالً كالسيكياً من  ،ولكن ليس دائماً ، أيضاً ، القافية قفلةٌ" البيت"
:  

  قالـت فــإنَّ القصــر مــن دوننــا 
  قالــت فــإنَّ البحــر مــن دوننــا
ــبعةٌ   ــوة س ــويل أُخ فَح ــت   قال

  

    ظـــاهر ي فوقــهفـــإن قلــت  
   مــاهر ي ســابحفــإن قلــت  

  ــاتر ــارم ب ــيفي ص ــت فس   ...قل
  

مـن هنـا ال    ، أي كيف ستكملُ وتتوقَّف ، يشعر أين سيذهب الشاعر بالقصيدةولكن القارئ ال  ، "البيت"الحظوا أنَّ القافية تقفل 
هذا يترك  ، "عشوائياً"أي أن يتوقَّف  ، "يتعب"أن يكتب ويكتب حىت  ، تكنيكياً ، من اخلطأ" . القفلة الكلِّية"ختدم القافية اآلن وظيفة 

إىل  ، املقتبسة أعاله ، "عاشق من فلسطني"من أول رباعية يف قصيدة  كيف ينتقل حممود درويش. بناء املوسيقى واملعىن معاً مهلهلني 
  ؟" غريها"

  يف لقاء العنيِ بالعنيِ ، بعد حني ، فأنسى"  : يواصل 
  " .بأنا مرةً كُنا وراَء البابِ اثنني

  :وبالتايل يتحول الشكل الفنِّي إىل 
  قفلة  ص ، س ، ص ، س
  قفلة   هـ ، هـ

ة السابقة للرباعي" البنية"يكرّر حممود درويش . املوسيقية " النقلة"إذ إنَّ اخلروج من هنا يتطلَّب فهم تكنيكات معقَّدة يف  ، النتوقَّف هن
  :يقولُ  ، بعد مرحلة من القصيدة" النمطية"ولكن عليه اآلن حلُّ مشكلة  ،والقفلة

  رأيتك ملَء ملحِ البحرِ والرملِ
 كالفلِّ.. كاألطفالِ . .وكنت مجيلةً كاألرضِ 

  
 افتتاحية
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 وأقسم:  
  من رموشِ العنيِ سوف أخيطُ منديالً 

                        اً لعينيكعرش فوقه رباعيةفقرة     وأنقش  
 األيك عرائش ترتيالً ميد وامساً حني أُسقيه فؤاداً ذاب..  

  :وأكتب مجلة أغلى من الشهداء والقبلِ 
 !ةٌ كانت ومل تزلِ فلسطيني

 قفلة   

  
يتكَّون  ، ككلَّ ، لتأكيده) الالم(تركيبياً يوظَِّف القافية " متاسكاً"ما خيلق  ، وكذلك االفتتاحية ، نصف رباعية" القفلة"الحظوا أنَّ 

يعتمد  ، كما قلت ، ولكنه ، "تعديل"التناظر الفسيفسائي الذي ميكن أن خيلقه تكرارمها بال " كسر"ولكن مع  ، املقطع من رباعيتني
عن  ، من تكرار نفسه" خمرج"إجياد  ، دائماً ، ما يتطلَّب ، ةكثرياً على الرباعي ه يكفد"وإالّ فإنخذوا اآلن تكنيكاً آخر . هنا " التجد

  " :النقلة"يف 
"الباب يف ليلِ األعاصريِ فتحت اكوالشب  

  على قمرٍٍ تصلَّب يف ليالينا
 دوري : لليليت وقلت. "...  

فيتابع  ، "عيونك شوكة"أي  ، مثالً ، فسيعيد بالضبط بنية الرباعية اليت يفتتح ا القصيدة) النون(اآلن إن أكمل جبملة رابعة على قافية 
  :إيقاعي " تعديل" عرب 

  وراء الليلِ والسورِ"
  " .فلي وعد مع الكلمات والنور 
وليس  ، اليت تتكون اآلن من مجلة واحدة" القفلة"على  :ثانياً و ،على إيقاع اجلملة الثالثة :أوالً  ، نيميكن أن نفهم النقلة هنا كتعديل

  :فالبنية هي  ، من مجلتني
  فقرة  س ، س ، ص ، س

  قفلة                     س  
  :ة ناقصة أي برباعي ، "الثالثية"سننتهي بشكل  ، لةلنضمنها للقف ، ولكن هنا جيب أن ننتبه إىل أننا إن فصلنا اجلملة األخرية من الفقرة

  س ، ص ، س
  س ، س

فلنفترض  ، فإنَّ اخلروج من الرباعية جبملة تكنيك ممكن ويستخدمه ، كما أنَّ القفلة ميكن حتويلها إىل قفلة من مجلة واحدة ، ولكن
وهو فصل  ، هنا ميكن إدخال تكنيك نقلة أُخرى ،واحدة فقطإىل قفلة من مجلة  س ، س ، ص ، ساآلن أنَّ عليه أن خيرج من بنية 

  : والثانية تقفل الرباعية كلَّها  ، اُألوىل تكمل البنية الثالثية إىل رباعية: صغريتني " مجلتني"اجلملة اليت تقفل إىل 
   عينيك حتت خذيين"             افتتاحية 

  خذيين لوحةً زيتيةً يف كوخِ حسرايت    
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مقطع                             خذيين آية من سفر مأسايت    ةرباعي  
  فقرة           حجراً من البيت ، خذيين لعبةً    
  الرباعية                                           نصف مجلة تكمل     اآليت جيلنا ليذكر    

         
    نصف مجلة تشكِّل القفلة    "البيت إىل مساربه  

/ وراء الليل والسـور  : "هي ما يستخدمها يف " النقلة"هذه . يف بنية حمكمة التركيب" بالقفلة الفقرة"مجالية هذا التكنيك هي دمج  إنَّ
هو استخدام " إخل.. وراء الليل "و ، "مساربه إىل البيت/ ليذكر جيلنا اآليت "الفرق إذاً  بني النقلة يف  ، "فلي وعد مع الكلمات والنور

ولكـن سـأورد    ، ال أريد أن أطيل احلديث هنا ، ما يوحي بالوحدة اإليقاعية كلَِّها ، ذاا يف قافية الفقرة والقفلة معاً" البيت"كلمة 
  :يف قوله ) 1977(بل من  ، تكنيكاً ليس من الستينيات

  
  مطر ناعم يف خريف بعيد ْ       "

  مجلة واحدة –ة رباعي= ثالثية والعصافري زرقاُء زرقاءُ       
       عيد واألرض  

  ال تقويل أنا غيمةٌ يف املطارِ     
  ثالثية ثانية                                 فأنا ال أريد       الرباعية 

  من بالدي اليت سقطت من زجاج القطارالسرية        
  لةقف                  غري منديل أميقفلة                

  ".وأسباب موت جديدالرباعية         
لكنه يفصـل   ، )مجل موسيقية 8(تني الحظوا أننا أمام رباعي ،يف البدء. من أمجل نقالته املوسيقية " الرباعية"هنا من وإىل " النقلة"إنَّ 

فأنسـى  "أي ال حاجة لقفلة مستقلَّة على منط  ، دجماً كلَِّياً تنيهذا يدمج القفلة بالرباعي ، "القفلة "آخر مجلتني من الرباعيتني لتشكََِّالن 
  . ة تتحول إىل ثالثية اإليقاع إذ إنَّ كلَّ رباعي" تفكُّك تركيب"لكن اخلطر هو  ، إخل" ... وأكتب مجلة" "أو " بعد حني

: انظـر (ال ينتبه القارئ هلـا دون حتليـل دقيـق     يةالسر يكمن يف خلق رباعية سركيف ينتقل من ثالثية إىل أُخرى ذه اجلمالية ؟ 
 ،والثانية تقفل كلَّ املقطـع  ، )يمغري منديل أُ(األوىل تكمل الرباعية   ،ويفصل اجلملة األخرية يف الرباعية إىل مجلتني قصريتني،)أعاله

فإنَّ انتباه القارئ يتركَّز علـى  ) ص(ا قافية ولكن مبا أنَّ القفلة هل ، هـ ، ص ، ص ، سالحظوا كيف أنَّ الرباعية السرّية هلا شكل 
وبكلمـات  ) . قافية املـيم " (هـ"وجود  من رغمالعلى  ، )ص ، س ، ص ، س(أي بالعودة إىل  ، ما يسمح بانتقال سلس ، القفلة
 ، أيضـاً  ، ولكنها ، وهي كذلك ، املقطع أي لكلَِّ ، معاً" ةرباعي"تبدو قفلةً لثالثية " وأسباب موت جديد"قفلة الرباعية يف  ، أُخرى

  . وليست قفلة منفصلة ، جزء من الرباعية السرّية
ونصفه وثالثة " جمزوء الوافر"بنية الوزن اليت تنطلق من  ،إخل" ... أقسم من"و" عيونك شوكة"الحظوا يف رباعية  ، على كلَِّ حال

يقلُّ عدد التفعيالت : اهلرم ) 1: ( أهم أشكال توزيع التفعيالت هو. يكي الكالس" البيت"هنا تقسيم معقد لبنية " التوزيع" ، أرباعه



148 
 

وهذه  ، "الرسوخ"يعطي انطباعاً بـ" املثلَّث"التشكيلي أنَّ من املعروف يف الفن  ، أي يتناسب عكسياً معها ، كلَّما ازداد عدد اجلمل
  " :مقلوب" البنية ميكن النظر إليها كمثلَّث 

  
  
وميكن النظر هلذا كعكس لبنية  ، أي التناسب طردي هنا ،يزداد عدد التفعيالت كلَّما ازداد عدد اجلمل:  rخ  املثلَّث الراس )2

  . بدل رأسه ، إيقافه على رجليه ، اهلرم
  . عرب نقالت وقفالت وتكنيكات خمتلفة" املثلَّثني"دمج ) 3

   : لنذكر شاعراً آخر ،ابيكتب الس) ، 3 ، 4 ، 2 ، 4(تتكَّون من " عيونك شوكة"بنية  ، مثالً
  
  
  
  سهرت فكلُّ شيٍء ساهر عيناي واملصباح"

  فقرة                                     وأوراقي  
  أنا املاضي الذي سدوا عليه الباب فاأللواح

  . "غدي واحلاضر الباقي
أما يف ) . 2(وليس إىل  ، )3(ثّم إىل)  4(ثَّم إىل  ،  واحدوليس إىل ، )2(إىل ) 4(ينتقل من  ، باملقابل ، الحظوا أنَّ حممود درويش

  . )2 ، 4 ، 3 ، 4( فيقلب البنية إىل ، "وأقسم من رموش العني:  "فقرة 
" البنيـة املسـتطيلة  "يف كلَِّ مجلة حنصل على ) 4(  بشرط أن يكون العدد ، إنْ وزعنا عدد التفعيالت بالتساوي بني اجلمل األربع) 4

  :بالتايل  ، بىن مستطيلة ، كاملعلَّقات ،هنا القصائد الكالسيكية ، على جمزوء الوافر" قصيدة: "كيةالكالسي
  
  
  
  
  

  :جند  ، أيضاً ، "عاشق من فلسطني"يف قصيدة 
  عينيك حتت خذيين"   افتتاحية  

  بنية مستطيلة         كنت أينما خذيين
                                        كنت كيفما خذيين

  
  ∇بنية مثلَّثة    أرد إيلَّ لونَ الوجه والبدن           بنية مثلَّثة مقلوبة 

    4 
    1 

    4 
    2 
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  وضوَء القلبِ والعنيِ
  وملح اخلبزِ واللحنِ

 وطعم األرضِ والوطنِ

  
 بنية مستطيلة

  
يواجـه   ، عـاجالً أو آجـالً   ، أنَّ الشاعربالتأكيد الحظ القارئ ". النقلة"تلعب دوراً مركزياً يف " اجلملة الرابعة"ال حظوا كيف أنَّ 

 ال بد من اللعب أكثر بطول اجلملة ، أي ال يكرر هذه البىن ، عها على اجلمل وإلجياد حلَِّالتفعيالت احملدود اليت يوز    عدد: مشكلة
خروجاً علـى البنيـة    ، أشكاهلا السابقةمقارنة ب ، لتبدو  sويوسّع بنية اهلرم  ، بشكل جديد متاماً" القفلة"مثالً يستخدم  ،هكذا ،

  ) :أزهار الدم (القدمية يف 
  يغرق يف  ، مثَل جبينك الومهي ، منذ الظهرية كان وجه األفق  6
  الضبابِ   
        والظلُّ جيمد يف الشوارع مثلَ وقفتك األخرية عند بايب  5
                   ة         رباعي    وخطاك تعرب يف مكان ما كهمسٍ يف اغترايب  4
  يا أيها اليوم املسافر يف الرمال         3
  ؟ أتكن يل بعض املودة      2

" قطع"وتدركون كيف أنَّ القافية تلعب دور  ، مثالً ، "الغيابِ"يا أيها اليوم املسافر يف " : الباء"إىل " الالم"قافية " قلب"تستطيعون 
  . تشكَّل جزءاً من القفلة والرباعية معاً) 4(؛ أي أنَّ مجلة  وحتويلها إىل ناقصةالرباعية 

  :مثالً  ، "مأساة النرجس ملهاة الفضة"يف  ، "أرى ما أريد"جديدة للفقرة يف " بنية"واآلن خذوا التكنيك السابق وانظروا كيف خيلق 
  
  
  ..عادوا " 1
  وعادوا .. مراياهم من آخرِ النفقِ الطويلِ إىل  4
  حني استعادوا ملح إخوم فرادى أو مجاعات وعادوا  5
5  من الكالم من أساطريِ الدفاعِ عن القالعِ إىل البسيط  
  أيديهم وال رايام للمعجزات إذا أرادوا  ، من بعد ، لن يرفعوا 6

                   
  بوا هذا اهلواَءويرتَّ ، عادوا ليحتفلوا مباِء وجودهم 5
  ويرقَّصوا جسداً توارى يف الرخام ، ويزوجوا أبناءهم لبنام 7
  وماً للشتاْءثقوا بسقوفهم بصالً وباميةً وويعلَِّ 5
  ".وغيماً سالَ من ريشِ احلماْم... وليحلبوا أثداء ماعزهم  5
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وثالثة وربع ونصف   ، "البيت"أي يشمل جمزوء الكامل و ،) 7 – 1( الذي يتراوح من" الطول"هو  ، هنا ، إنَّ أول ما يلفت النظر
 واالحنصار يف اجلمل الطويلة ، اإلطالة ، وسبق له وفعل هذا ، بالتأكيد إطالة أكرب للفقرات ، ) 7- 4( ويتمحور حول ، أرباع ازوء

حيدث هنا باللعب  ، الذي رأيناه سابقاً ، اتإخفاء الرباعي ، على كلَِّ حال" وحتملُ عبء الفراشة"يف ) أعراس(مثالً يف  ،جندها ،
 ، وتنفصل بالتايل ، )متفاعلن(خترج على وزن تفعيلة الكامل ." وعادوا : "غريبة" افتتاحية"وتقدمي  ، مثالً ، كالقافية ، بعناصر اإليقاع

  . الفسيفسائية ذات البنية" اترباعي"أما تكنيك الربط بالقافية فقد رأيناه يف  ، عن البقية ، إيقاعاً
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  اإليقاع والرؤيا): 10(ملحق رقم 
  

  :اد يقول عنترة بن شد ، ظاهرياً ، لنسأل أنفسنا سؤاالً بسيطاً
  هل غـادر الشـعراُء مـن متـردمِ    

  
  أم هلَ عرفـت الـدار بعـد تـوهمِ      

  
  ويقول املتنيب

ــموس اجلاحنــ  ــأيب الش ــاب   ات غوارِب
  

ــا    ــر جالبب ــن احلري   الالبســات م
  

رغم أنَّ هلما وزناً واحداً هو البحر الكامل ؟ االختالف ناتج عن عدة أشياء من دوا علىال ، ملاذا وكيف ختتلف املوسيقى بني البيتني
قدميه وحديثه ، هكلََّ لن نفهم شيئاً من إيقاعات الشعر العريب .  

وال  ، ةُ والفتحةُ والكسـرةُ والسـكون  الضم: موسيقية هي " نوتات"بع توجد أر ، أيضاً ، ويف الشعر ، يف اللغة العربية ككلٍّ:  فأوالً
فيما نرمز ألي منـها إن   ، )ب(ونرمز هلا بـ ، يتطلَّب حدة إِدراك أن نرى أنَّ احلركات الثالث اُألوىل تظهر يف موسيقى الشعر كلَِّه

إيقاع حـرف التـاِء إن    ، مثالً ، خيتلف ، أُخرى وبكلمات) . - (بـ ،وكذلك للحرف الساكن إن كان وحده ،تبعه حرف ساكن
  .واعدية ختتلف املوسيقىـركة القـأي باختالف احل ، وماًـوحاً أو مضمـمفت لفظناه ساكناً أو مكسوراً أو

إذ إنَّ  ، ركته القواعديـة حل"نتيجة  ، وليس فقط ، خيتلف إيقاع كلَُّ حرف من أحرف العربية نتيجة لنوعيته اليت متيّزه عن غريه:  وثانياً
  .ليست هي اهلاء ،ببساطة ، ألنَّ التاء ، خيتلف عن حرف التاء ، مثالً ، حرف اهلاء

ألنَّ نظام تتابع األحرف  ، "حتف"عن كلمة " فتح"كاختالف كلمة  ، احلرف فيها" موقع"خيتلف إيقاع كلِّ كلمة باختالف : ً وثالثا
مخس " الراء"يف بيت عنترة تتكرر  ، خذوا البيتني السابقني كمثال ، ونان معاً من األحرف نفسهارغم أنهما تتكالعلى  ، معكوس فيها

ل ما أو هذه األحرف اليت تتكرر أكثر من غريها تشكَِّ ، هذا احلرف. ات مخس مر ، أيضاً ، وتتكرر امليم ، مرات يف مواقع متباعدة
ما يوجد أكثر من مفتاحٍ يف بيت واحد ،"املفتاح املوسيقي السائد"ه بـأمسيويف  ، بالضرورة ، ال يعين الوحيد" السائد"أي أنَّ  ، رب

مثالً اليت يتكرر فيها وأما  ، )هل هو الراء أم األلف(فهناك اختالف بني البيتني يف نوعية املفتاح  ، مرات) 8(بيت املتنيب تتكرر األلف 
فحرف امليم املكسورة يقفلُ " القفلة املوسيقية"ما يعطي  ، أيضاً ، ثالً يستخدم الشاعران املفتاح السائد كقافيةفم ، فمهم جداً" املوقع"

  . وكذلك حرف األلف عند املتنيب ، يف صدر البيت وعجزه معاً ، اإليقاع عند عنترة
 ا إىل أية املفاتيح فيظهر لو تابعنا قراءة القصأميعي املتنيب أمهي فالبيت الثاين هو  ، يدةمدى:  

  املنـــهبات قلوبنـــا وعقولنـــا
  

  وجنـــان الناهبـــات الناهبـــا  
  

هذا يذكَِّرين بقول  ، مرة) 11(فيما يتكرر مفتاح الباء  ،مرة يف البيتني) 16(أي  ، مرات أُخرى) 8(حيث يتكرر حرف األلف 
  ." ي ال يعرف كم مرة يتكرر كلُّ حرف يف البيت ال يستحق لقبهإنَّ الشاعر الذ" : إن كنت أَذكر القائل  ، بودلري

ومع  ، يتطلَّب حبك املفاتيح املوسيقية السائدة معاً ، الشعري" النسج"أو  ، هذا يعين أنَّ حبك اإليقاعات املوسيقية ، على كلِّ حال
 ، فمثالً. من جهة أُخرى  ، فتح والسكون مع إيقاعات األحرفوالكسر وال وحبك إيقاع الضم ، من جهة ، األحرف األكثر ثانوية
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 ما خيلق وحدة إيقاع ، "عرفت"و ، "الدار"و ، "رغاد"حبيث يكون مفتوحاً يف  ، يتكرر يف بيت عنترة" الراء"الحظوا كيف أنَّ حرف 
.  

وحدة اإليقـاع األساسـية يف    ، "البيت"ية املسماة بـالكلَِّ" اجلملة املوسيقية"و ، البنية املوسيقية هذه" تفاصيل "فلنفصل مبدئياً بني 
ال يتكرران وال مرة واحدة أُخرى يف مجيـع الشـعر    ، منظوراً إليهما كجملتني موسيقيتني ، البيتني السابقني القصيدة الكالسيكية أنَّ

نسـخاً  " نسخهما"هي  ، جبميع تفاصيلهما املوسيقية ، اًألنَّ الطريقة الوحيدة لتكرارمها حرفي ، وال حىت يف شعر عنترة واملتنيب ،العريب
ال بـد مـن    ، إن شئنا أن نكرّرمهـا  ، من هنا ،وليس تكراراً حرفياً ، "اختالفاً"يعين  ، مهما كان صغرياً ، أي تغيري عليهما. حرفياً

  . ومل يقتبس أحد أياً منهما بعد. الوإالّ ف ، االقتباس هو احلالة الوحيدة اليت ميكن عربها تكرارمها ، "اقتباسهما"
من هنا التناقض يف داخل الشعر الكالسيكي بني .  أي نسيج وحدها ، ومتغرية دائماً ، متفردة متاماً"  مجلة موسيقية "وكذا فإنَّ كلَّ 

 ، وتعميماً ، يتكرر عرب قرون ، منطي ، إذ إنَّ الوزن ثابت ، الشعري" الوزن"و ، واليت هي نسيج وحدها ، البنية املوسيقية العينية
حملمود درويش مثالً خيتلف " بيت"متاماً كما أنَّ كلَّ  ، نسيج وحده ، وكلُّ بيت فيها ، كلُّ قصيدة ، التناقض يظهر يف شعر التفعيلة

  .اعر آخرالقائم على التفعيلة يشبه كلَّ وزن آخر من النوع نفسه عند أي ش" وزنه"ولكن  ،عن أي بيت ألي شاعر آخر
  

  :خذوا هنا قول امرئ القيس 
ــاً  ــدبر مع ــلٌ م ــر مقب ــر مف   مك

  
  كجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ مـن عـلِ    

  
 جند أنَّ " التفاصيل اإليقاعية"من ناحية"و" مكر"فرمقبـلٌ "فيمـا   ، ) -  - ب /  -  - ب (أي على فعـولن   ، على الوزن نفسه" م "

حنن  ، ) - ب (هلا إيقاع منفصلٌ هو فعو " معاً"والكلمةُ األخرية  ،)- ب  - /  - ب  - (و فاعلن هلما وزن واحد وخمتلف ه" مدبر"و
ما جيعلُ للصـدر   ، وال تتكرر يف عجز البيت ، ختتلف متاماً عن بعضها ، إذاً أمام ثالث إيقاعات موسيقية مركّبة معاً يف صدر البيت

 ، من حرف إىل حرف ومن كلمة إىل كلمـة " النقلة"أو " الوصالت املوسيقية"فهناك  ، اولكن القضية ال تتوقف هن ، إيقاعاً خاصاً به
ومن النـون   ، "نمفر"إىل امليم املكسورة يف " مكرن"االنتقال من النون الساكنة يف " جزالة"أو كما مساها األقدمون " صالبة"الحظوا 

ولكـن   ، إذ إنَّ كلَّ كلمة تبدأ به ، ذا يبقى موقع امليم ثابتاً يف طول صدر البيتهك" معن"الساكنة يف األخرية إىل امليم املضمومة يف 
ولكن النون تبقـى   ، كلَّ كلمة ، موسيقياً ، أي يقفلُ ، فيما موقع النون الساكنة يبقى ثابتاً ، إيقاع هذا احلرف خيتلف ثالثَ مرات

وبـاألخص ألنَّ   ، النتقال بانسياب ونعومة من النون إىل امليم يف مجيع الصـدر من ها جند أننا ال نستطيع ا ، ساكنة يف مجيع احلاالت
وما نكاد نتوقَّف حىت  ، فما نكاد ننطلق حىت جنرب على التوقف فجأة ،)ب ، - ب  -  ، -  - ب (الوزن الداخلي خيتلف ثالث مرات 

فاحلصانُ يكر ويفر ويقبلُ ويـدبر  : حركة احلصان يف احلرب  ، ملن لديه حساسية شعرية ، يبني" اإليقاع الفجائي"هذا  ، ينطلق ثانية
  :قارنوا هذا بوصف حركة امرأة يف حلظة داللٍ وغزل  ، أوقعها السيلُ من األعلى" الصخر"وكأنّه كتلة من  ، يف اللحظة ذاا ، معاً

 ــدافعت ــدفعتها فتـــ ــ   ـف
  

ــديرِ    ــاة إىل الغـ ــي القطـ   مشـ
  

" مشي"فيما يندمج إيقاع الياء يف  ، )-ب  –ب ب  ، متفاعلن(ولكنه على وزن واحد  ، "منفصل" الصدر حيث إيقاع الكلمتني يف
/ تدا "و" دفَع تها"الحظوا ال فرق بني إيقاع ". قطاة إىل الغدير"بعد حلظة توقُّف ننطلق إىل  ، مثَّ ، وزناً ، )- -" (القطاة"والالم يف 
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يف البحر ) 8(مقابل  ، تفعيالت يف البيت) 4(اإليقاع ككلٍّ قصري  ، وىل مقابل األلف املمدودة يف الثانيةالناتج عن السكون األ" فعت
  . "املعىن"أي عن  ، ر عن حركة املرأةكلُّ هذا يدلُّ على موسيقى تعب ،..."مكرن "الطويل يف 

املوسيقى " خارج"نعرب إىل شيٍء  ، نظر إىل املوسيقى كمرآة تعكس املعىنعندما ن ، أي أننا ، "عبر"جاء من الفعل  ، لغةً ، "التعبري"إنَّ 
أن ال ننسى أنَّ املوسيقى فن قائم  ، أيضاً ، ولكن علينا ، ما تتجاوز املوسيقى يف ذاا ولذاا" داللة"يتجاوزها باجتاه  ، الشعرية ذاا

وبالتايل علينا أن نتعلَّم أن نسمع  ، وسيقى الشعرية جمرد فرع من فروع فنّ كاملوامل ، له مداه اخلاص واستقالليته اخلاصة به ، بذاته
  . "معىن البيت"مستقلَّة إىل حد ما عن  ، املوسيقى الشعرية بطريقة أُخرى

إنها  ، قبلُ وتدبروت ، كلمات تفر وتكر" حصان من الكلمات"هي  ، الزاوية همن هذ ، "مفرن مكرن مقبلن مدبرن معن" موسيقى 
أي  ، ة إىل هذا املستوىعندما نطوّر حساسيتنا الشعري .والصوت كتلةٌ فيزيائية حمضة ، صوت" الكلمة"هنا  ، "كتلةٌ صلبةٌ من احلجر"

ذا . نحت أي املوسيقى ك ، اإليقاعي" النحت"يه بـندرك بداية ما أُمس"ٍ فيزيائية"ككتلة  ، نشعر باملوسيقى كحصان من الكلمات
  ".ينحت من صخر"الحظ القدماء أنَّ الفرزدق  ، أيضاً ،املعىن

وال  ، ال نلمسه كما نلمس كتلةً من احلجر أو الطـني  . أحياناً ، فلنفكَِّر يف املوسيقى هنا كتمثالٍ من الصوت تعشقه األذن قبل العني
ألمحـد  " حنـت : "وسأضرب مثاالً على ذلك قصيدةً بعنوان  . مذهب ولكلِّ امرئ يف النحت ، ولكننا نسمعه ، نرى لوحةً نراه كما

  :إذ يقولُ يف مطلعها   ، )1994 ، العدد الثامن ، جملة إبداع(عبد املعطي حجازي 
"صاحبةَ اجلسد لست  

مل تكونيه ه كائنهنا ، إن فجأةً ، حني دخلت ،  
  . وجلست على مقعدي

  يابكزائر غامض جاء كالظلِّ متشحاً بث
  مثَّ جترّد يل 

املفرد د يف ركنِهوتفر" .  
ولكنه يريد حنت أُنثـى مـن    ، "كما خلقها اهللا"ألنها تأيت إىل بيته  ، نيةُ الشاعر هنا ليست حنت جسد أُنثوي غامض ومجيل وناعم

وذا الفصل بني  ، "صاحبته"إنها ليست  ، "أناها" عن مستقلٌّ ، جسد املرأة احلية يظهر له ككائن قائم بذاته. أوالً وأخرياً  ، الكلمات
" منسـاب "و" ناعم"وجسد الكلمات هذا . بنحت صورة له بالكالم " يقلِّده"و ، "اجلسد ككتلة"واجلسد يصل الشاعر لرؤيا  "األنا"

ب /  -  - ب  - (اعالتن فعولن واإليقاع األساسي هو ف ،إن قورن ببيت امرئ القيس عن كتلة احلصان" أُنوثة"فيه  ، اًإيقاعي -  - (  .
وموقعه يف كلِّ اجلملـة سـلس    ، فلنالحظ كيف أنَّ املفتاح السائد هو حرف التاء ، )ئن/ إنه كا (و) مض/ زائر غا(يبدأ اجلملة يف 

ونه يشكِّل القافية يتحول إىل إيقاعٍ ولك ، فيما املفتاح اآلخر هو الدال الذي يقفلُ اجلمل املوسيقية كلَّها ، وناعم عند االنتقال منه وإليه
فلنقل أننـا   ، كالطاء والقاف والضاد واخلاء" احلروف الغليظة"مساه حممود درويش بـقارنوا حريف الدال والتاء مبا  ، قوي ينافس التاء

  . بالدرجة اُألوىل" إيقاع مجيل"أمام 
رجات اجلميـل مـا   أعلى د ، يف الروح إىل حدّ ما" واالغتراب" والقبيح" اسيالق"و" العنيف"يف التجربة هي قمع " اجلميل"إِنَّ وظيفة 

 ، "املخيـف " من هنا ارتباط اجلميل بـ ، يعين أخاف" راع"والفعل  ،"روعنا"أي الذي يلقي بشيء قوي يف  ، "الرائع"مساه العرب بِـ
ويبدو يل أنَّ الربط  ، "ناقة"جاءت من " أناقة"و ، "جمل"جاءت ككلمة من املصدر نفسه الذي جاءت منه كلمة " مجال"يف حني أنَّ 
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/ الرائـع  "إىل الصلة بـني  ) عمانوئيل كانط(يشري  ، مثالً ، هكذا، بني أعلى درجات اجلميل واخلوف موجود عند حضارات أُخرى
Sublime "يف علم اجلمال هو اخلوف يف دراسات.  

إِنه يدمج بـني   : وميكننا القول ، زه األشياء اجلملية بعامة ، الً وأخرياً عن عقل مجايلوعند حممود درويش جند النحت الشعري يعرب أ
إنَّ اجلمال ": كأنني به يقول ) أحد عشر كوكباً(يف " شتاء ريتا الطويل"مثالً يف  ، أو الرغبة اجلنسية" االشتهاء"و" واُألنثوي" اجلميل"

 ، يف احلكاية والقبح والشر ، أي إِنقاذه من العنف والقسوة واالغتراب يف العامل ، "عامل جيب إِنقاذهلن ينقذ العامل ولكن اجلمال يف ال
" احلـب " "مفهـومي "كيف يوازن بني اجلانبني ؟ إنَّ .  رؤياه القبيح والعنيف واالغترابيف  ، أيضاً ، ولكن حممود درويش يدمج

ينشق إىل عنـف الغـزاة   " العايل مديح الظلِّ"يف " العنف"الحظوا كيف أنَّ  ، فمثالً ، الدمجالن املفتاح السحري هلذا يشكَِّ" ةاحلري"و
  :فيقول للفدائي  ، "العنف من أجل احلرية"أي  ، وعنف من نوع آخر ، عنف اجلرمية ، والبوليس

  ماذا تريد ؟ سيادةً فوق الرماد ؟"
  . "وأنت سيد روحنا يا سيد الكينونة املتحولة

هكذا عندما يلتقي  . فيدينه كلياً ،كقصف بريوت ،االحتاليل ،راملدم ، أما العنف املنفلت ، "سيد الروح"حيث العنف من أجل احلرية 
مديح "تعبري  . كما تعرفون ، "اإلهلي"و" املقَّدس" يقود لـ ،من جهة أُخرى" احلرية"وبـ ، من جهة" العنف"و" املخيف"بـ" اجلميل"

هو " أمحد"إذ إن  ، هذا االرتفاع نفسه جنده يف قصيدته عن تل الزعتر ، "مديح اهللا"إنه بلغة إسالمية  ، مستمد من التوراة" العايل الظلِّ
حمم بـ ، يف السماء) صلى اهللا عليه وسلم(د اسم النيب ة" أخي أمحد"وتسمية الفدائيملرتبةٌ النبو فأنت: " من هنا يقول له  ، يرفعه 

عندما . هنا " الرؤيا"لكن املهم هو  ، "املقدس"العنف من أجل احلرية يفتح على  ، بلغة أقرب للتصوف إذاً ،"العبد واملعبود واملعبد
دمر واملبتذل بل إىل القبيح وامل ، جنده ال يقود إىل املقدس ، كُلّه" ةاحلري"دون بعد  ، مباشرةً ،"الرغبة اجلنسية"بـ" العنيف"    يلتقي

  " :مديح الظل العايل"كقوله يف  ، واالحنالل الشامل يف أُسس الروح
  :وتقولُ امرأةٌ جلندي قبيحِ الوجه "

  . "هيا فضني بني الركامِ أصري أحلى
لكي  ، مباشرةً ، لقبيحوا" العنف"بني  ، عمداً ودائماً ، حيث يدمج النواب ، "وتريات ليلية"واب يف ر النقارنوا ذلك بتجربة مظفَّ

  :كقوله  ، يكشف االبتذال يف التجربة نفسها
"أوالد القحبة لست أصارحكم حبقيقتكم  خجوالً حني:  

  " .إِنَّ حظرية خرتيرٍ أطهر من أشرفكم
  أعـين  ، ع عنـها كقيمة تسـتحق الـدفا  " الطهارة"ولكن النواب هنا يضع  ، أخالقياً" القذر"و" العاهر"حيث تنفتح التجربة على 

ة واب حبدر النمن هنا مييّز مظفَّ. ولكن الروحاين يف العامل جيب إنقاذه  ، إنَّ الروحاين لن ينقذ العامل : وكأنه يقول ، ككلٍّ" الروحاين"
به بني خاص يف أجواء من السكر واالبتذال  ، "العبودية"وكذلك بـ ، اليت تلتقي بالعنيف واالغترايب والعاهر والسكري" الرغبة اجلنسية"ة

أي مـا يسـمّيه    ، عندما تدلُّ على احلربية واملقاومة والروحانية واجلمال ، أشكاهلا ىوبني الرغبة يف أعلى وأنق ، واالتساخ الروحي
جتاه حنـو رؤيـا مظفـر    مينع جتربته الشعرية من اال ، باملقابل ، حممود درويش. كما يف حب رابعة العدوية  ، "العشق اخلالص هللا"بـ

إنَّ حممود :  ذا املعىن قلت ، االغتراب على الروح بوساطة االحنياز الدائم للحب واحلرية واجلمال معاً استيالءأعين أنه يقاوم  ، النواب
  . ملنع العنيف والقاسي والقبيح يف التجربة" اجلميل"ف درويش يوظَِّ



155 
 

النقطـة   ، إيقاعـاً ورؤيـاً   ، "مجيل جداً"شعره  ، يتميز أوالً وقبل كلِّ شيء باجلمالعند حممود درويش " النحت"من هنا نرى أنَّ 
ومن غري املفيد أن  ، اخلاصة ا" موسيقاها"كما أنَّ لكلُ رؤيا  ، أو أنَّ هلا رؤياها اخلاصة ا ، األساسية هي أنَّ املوسيقى الشعرية رؤيا

 ، مباشرة ، "حركة احلصان"إيقاع بيت امرئ القيس تعبري عن  إنَّ: من نوع القول  ، معىنللمع اإليقاع الشعري كمجرد تابع فج نس
  .أيضاً ، "حصان من الكلمات"ولذا أتكلَّم عن 

يقـول توبـةُ   "  ليلى وتوبة "يف إِحدى قصائد "  النحت "سأحلِّل اآلن  ، ةلتبيان مسألة اإليقاع وعالقتها بالرؤيا بشكل أكثر ملموسي
  :ن عامله ورحلته يف احلياة لليلى ع

" الواحدة ليالً أخننا اجلمالَ قبيلَ الساعة  
  يف بطنِ أودية جائعة لضباعٍ منفردة

  وما  ، أو عواٌء داخل العتمِ كلُّ اعتراف اًوخط
  من رموزٍ تفَك وما

  من عالمة 
 وا هنا فاإلقامةجلميع من مر .  

  أو بصلٌأرنب ضائع  ، يف عرقِ زيتونة أو صخرة
  وعلى كلَِّ وحشٍ أن يصيد طعامه ، نىيء كلُّ ما حييا هنا

  ، فالرمش شوك. من موجة الوحل 
  والثقة ، واحملبةُ أفعى

  فكيف انتهينا إىل هذه املنطقة ؟ ، جهلٌ
   ، صدفةً أم قدراً

  ، حنن مرميون يف معدة اخلوف
  ".لنبحث فيها عن سالمة

 "حب"أو  ، "شهوة جنسيةٌ"ال توجد هنا  . يسيطر على الرؤيا" العنيف"و" والربي" "اخلائف"و" حشتوامل"و" القاسي"الحظوا هنا أن 
واإليقاع ال  ، ببساطة ، " قدراً "أم " صدفة"ويبدو االغتراب  ، "حرية"وال حىت  ، أو إحساس بالذنب ، حزن على النفس ،"أو أُنوثةٌ ،

وأمـا  . كما يف حنت أمحد عبد املعطي حجـازي " ناعم"و" منساب"و" عسلي"ال يناسبها إيقاع بالتأكيد إنَّ رؤيا كهذه . رمحة فيه
كلُّ مجلة تتوقَّـف   ، وطوهلا خيتلفان فجأةً ، قصر اجلمل اإليقاعية ، "حطَّها السيلُ من علِ"تشبه كتلةً من الصخر  ، فثقيلةٌ" الكلمات"

 يف التجربة" القسوة"أي بـ  ، ةبالزوايا اجلارحة احلاد ، ما يعطي اإلحساس خبشونة امللمس ،حروف تتنافر وتتالطم ، وتندفع ، فجأةً
  : وتتميز بشيئني ، "مسرح القسوة"وتبدو كمسرحية يف  ، لكنها غريبة ، بالنسبة يل توجد مجالية خاصة وعاليةٌ يف اإليقاع .

مسـافةً   ، "املنساب"و" اجلميل"أو على  ، "اإليقاع الكالسيكي"ن اليت تعودت على تغريب اإليقاع حبيث خيلق مسافةً بني األذ : أوالً
تصدم وغري متوقعة ، ة"ر عن حبيث تعبعن طعمها اخلاص وفظاظتها  ،التجربة وشذوذها" فردي.  

بل إنها هي نفسها قاسيةٌ وحشـية   ، يف التجربة" العنيف"و" القاسي"و "الوحشي"هنا أداة للتغلب على " اجلماليةُ"ليست    :ًوثانيا  
  . الليلي هذا" بطن الواد"ككلِّ شيء آخر يف 
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لنكتب املقطع نفسه كما  ، قسوة وخشونة يف ملمسه أقلَّ ، مألوفاً ، "أسلس"و" أنعم"حبيث يبدو  ، اإليقاع" استئالف"فلنحاول اآلن 
  :يلي 

   ، أو عواٌء داخل العتمِ كلُّ اعترافاً وخط"
  حروف تفك وما من  وما من

  عالمةْ     
  ".جلميع من مروا هنا فاإلقامة

علينا اآلن اللعب ـذه النـون   " سائد"وكمفتاح " . ما"إىل قافية بدل " وما من"ر ليس أكثر من حتويل النون الساكنة يف يكلُّ ما تغ
مث  ، "عـواءٌ "مثَّ الضـمة يف  " خطـاً "حيث تتبع الفتحةَ يف  ، لفأوالً الحظوا أنها تتقلَّب ثالث مرات يف البيت األو ، الساكنة نفسها

اإليقاع ضمن احلد األدىن من التغيري  فلنوحد ، كما يف بيت امرئ القيس ، وتناقضاً إيقاعياً" خشونة"ما خيلق  ، "اعتراف"الكسرة يف 
  : مثالً  ، ليصري ، يف املعىن

  : بكلمة أُخرى "خطاً"ولنستبدل  ، "هذا اعتراف ، أو عواٌء داخل العتم" اًوخط"
  ، "هذا اعتراف ، ورؤى أو عواٌء داخل العتم"

فقلت باإلضافة لذلك مل تزل هناك وقفة إيقاعية قوية  ، "عواٌء"أو " رؤى"إىل مفتاح قويّ يتكرر ثالث مرات يف " اهلمزة"حيث تتحول 
  :يف 
  ) - -ب  -/  -ب  - -/  -ب  –ب ب " (فاإلقامة ، جلميع من مروا هنا" 

  :وميكن جعلُها  ، "فاعالتن"إىل " متفاعلن"أي عند النقلة من إيقاع  ، "إقامة"و  "هنا"بني 
  ) - -ب  - -/  - ب  –ب ب /  -ب  –ب ب " (جلميع من عربوا عبوراً فاإلقامة" 

/ متفاعلن / بدل متفاعلن  ، ) - -ب  - -/  -ب  –ب ب /  -ب  –ب ب (حيث يصري مجيع اإليقاع يف هذه اجلملة متفاعلن 
ولكن ال  ، ما يوحد اإليقاع باملقطع ككلَّ ، "هنا"بدل النون املمدودة يف  ، "عبوراً"باإلضافة لكوننا رحبنا نوناً ساكنةً يف  ، فاعالتن

  :يف حني أنَّ الوزن يف  ، "متفاعلن"حظوا أنَّ كلَّ هذه اجلملة على وزن 
  وما من "

  ما من حروف تفك و
  عالمة

  . ملن عربوا عبوراً فاإلقامة
ولكنها حولته من موسيقى خشنة وصلبة تشبه احلفـر بالسـكني إىل    ، اجلديدة هذه مل تتطلَّب تغيرياً جذرياً يف املعىن  كلُّ التفاصيل

ولكن خسرنا شيئاً مركزياً يف  ، ربما أمجل ، ثرمألوفةً أك ، "كالسيكية"أكثر  ، ورحبنا موسيقى أكثر نعومة ، نقالت تشبه حركة املاء
 أو إِن شئتم مجاليته املألوفة هذه ، "نعومة اإليقاع"إِنَّ . كتلةُ الكلمات حتولت إىل قطٍّ أليف بعد أن كانت قطّاً برياً متوحشاً " : الرؤيا"
أي قاومت الإنسانية العامل  ، يف التجربة الروحية كلِّها"  راباالغت "و"  اخلشونة"و" التوحش"قامت بوظيفة معينة هي التخفيف من  ،

  . "تدجني التجربة: "ولكن هذا بالضبط ما أردت أن أجتنبه ". الناعم"و" اجلميل"بـ
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ذه وي لكم قصة هوسأر ، ذا االجتاه أو ذاك" حتويل اإليقاعات"عن وليست مسألة عجز  ، هنا ، احلرية الشعرية"املسألةُ مسألةُ 
مطر  ، يف غرفة صغرية قريبة من احمليط ،حدةكنت عائداً إىل بيت صديق ياباين كنت أسكن معه يف الواليات املت:  اآلن" القصيدة"

والعاصفة تكاد تقتلعين من خطاي وكنت أمسع من بعيد هدير  ، واألشجار حتت أضواء النيون تز بعنف يف الشارع ، وريح وليلٌ
 ،وقد مسعت عن أنَّ حرب اخلليج قد بدأت ،وكنت جائعاً ،ضيفاً غري مرغوبٍ فيه يف تلك الغرفة ، احلقيقة كنت بال بيتيف  . احمليط

  . "حرب كيماوية"وكنت خائفاً على أهلي من 
الريح كتلـةٌ   شعرت أنَّ ، يف العامل" القسوة"فكرةُ  ، كما مل ختطر ذه احلدة من قبل ،فجأةً توقفت يف وسط املطر وخطرت يف بايل

 ، كتلة  تدافع عـن نفسـها  وكلُّ  ، كتلةٌ ككلِّ شيء آخر يف الكون ،أيضاً ، وبأنين ، والشجر ، والضوء ، واحمليط ، كاملطر ،ماديةٌ
دمر وشعرت أنين سأنتهي وأت.  واألقوى يبقى ، األضعف يتدمر. تقاوم كي حتافظ على وجودها ، أيضاً ، وكلُّ كتلة ، وتغزو غريها

إنْ شـعرت بـأنين   : وأهم من ذلـك   ،واإلحساس بالذنب ،وباحلزن ،إن مسحت لنفسي بالشفقة على نفسها ، يف حالة واحدة فقط
إىل كتلة "  أنا "يها بِـمساليت أُ" الكتلة"إنَّ أي إحساس من هذا النوع سيحول : وهكذا قلت . للعامل أو للظروف أو لآلخرين" ضحية"
" كالبلُّور ، جداً"  ةهش .  

" قسوةَ روحي"جلست يف الشباك وتأملت .  قاسيةً كظروفها ، ال هشاشة فيها ،من احلجر" صلبة"إىل كتلة " الروح"قررت أن أُحول 
 بشر بن املعتمراُألوىل ل. كانتا أقرب إىل روحي من غريمها يف تلك اللحظة ، وتذكَّرت جتربتني من الشعراء العرب القدماء. نفسها هذه 

  : يف قصيدة غولية تتحدث عن كيف التقى أسداً يريد افتراسه يف أحد األودية فقال ،
    بـبطنِ خبـت أفاطُم لـو رأيـت  
  تبــهنس إذ تقــاعس عنــه مهــري
  نصحتك فالتمس يـا ليـثُ غـريي   

  

  وقــد القــى اهلزبــر أخــاك بشــرا  
  عقــرت مهــرا: فقلــت . حمــاورةً 

ــي   ــاً إنَّ حلم ــرا طعام ــانَ م   ك
  

ما جعل الالمألوف  ، "خبت"و " تبهنس"والكلمات الغريبة  ،)الطاء واخلاء" (بطن خبت"و " أفاطم"يف " الغليظة"الحظوا هنا احلروف 
 "وغرابته زادت من إحساسي بِـ ، " واد "أو " بطن شعب "إن قورن بِـ ،غريب ومتوحش"  خبت "فإيقاع  ، يطغى علي فيها

" رادة اهلجومإِ"ولكن أهم من هذا شعرت أَنه قاوم األسد بتطوير ".  حماورة"و ، " عقرت مهرا"يين وبني جتربته وأعجبتين ب" املسافة
والتجربة اُألخرى .  يف الروح واجه قسوة التجربة"  قسوة "أي بِـ ، دون إدانة أخالقية لقوة األسد ، دون شفقة على نفسه ، عنده

  : برياً خالياً من كل نبتة وحياة يف قوله و وادياً حني يصف ، ما قيلك ، المرئ القيس
  قفــراً قطعتــه العــريِ وواد كــبطنِ

  
  به الذئب يعـوي كـاخلليعِ املعيـل     

  
 ،فيه  س ويهضم من هوأي أنه يفتر ،"اهلضم"إنه يعين  ، هنا داللتان" للبطن"و. لوصف التوحش" بطن"كلمة  ، أيضاً ، حيث تستخدم

إذ كانت قبائل العرب اليت  ،"األم"كان يدلُّ على  ، أيضاً ،"البطن"ولكن . ر باألسودشوعند بِ   ،وباألخص ألنه مسكون بالذئاب
الذي جاءت منه " (العصب"و" الفخذ"مقابل التقسيم على أساس  ،"بطون"إىل األم تقسم نفسها إىل " النسب"حافظت على ذكريات 

 ،ومنه جاءت تعابري رمحة" (رحم"من هنا يف النسب املقابلة بني . وكلُّ هذه ترتبط باالنتساب للذكور" الصلب"و ، )عصبية وتعصب
ولكنه يف القصيدتني يتحول إىل  ، "الوالدة"فالبطن كان يعين اُألمومة واخلصوبة و). للذكر"(صلب"وبني ) إخل" ... ذي األرحام"و

من هنا . البيت عندما طرده أبوه وتصعلكإِنَّ األخري قال هذا  : ويقال ،عند امرئ القيس ،والذئبيةمسكون بالقفر  ، مكان متوحش
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لكنه فقري احلال لذا قال و ،من عنده عائلة" املعيل" ،منها" خلعته"أي الذي طردته قبيلته و ،"كاخلليع"الذئب كان يعوي  نَّإ: قوله
  :للذئب

  فقلــت لــه ملــا عــوى إنَّ شــأننا
  

  قليــلُ الغــىن إن كنــت ملَّــا متــولِ  
  

  :ومن امللفت للنظر أنه يرى عالقة بينه وبني الذئب 
يف قصيدة " اجلو"بني  ، أيضاً ، ربما أنَّ القارئ اآلن بدأ مبالحظة عالقة خفية ، والتوحش" ظروف االغتراب نفسها " كالمها أبناٌء لـ

" قسوة"و" فظاظة" ، أيضاً ،وأرجو أن يكون قد الحظ  ، املذكورة أعاله" ليلى وتوبة"قصيدة " واءأج"بشر ومعلقة امرئ القيس وبني 
للتعبري عن  ، مع هزبر التراث" حماورة" ، حنو اإليغال أكثر يف تصوره وتوحشه" جر اإليقاع"هو  ، إذاً ، كلُّ ما فعلته ،اإليقاع املشتركة

  . الغربة احلديثة بالذات
*  

بن أمحد اولكن اخلليل  ، كالبحور ، أو بوتقة ما ، يف قالب أبدي" حنشرها"من أن   أعقد وأعمق ، إذاً ، مجالية الشعر العريب القدمي إنَّ
ال  ، وسيطرته على طريقة رؤيتنا لتراثنا الشعري ، عرب اختراعه للبحور الشعرية ، "احلشر"يف مثل هذا  ، بوعي أو دون وعي ، ساهم

  . على املسرح الغريب كلِّه" شعر"الّ بسيطرة رؤيا أرسطو طاليس يف كتاب تقارن إ
هي أنَّ الشعراء العرب أيام اخلليل بن أمحد وقبله وبعده كانوا يكتبون يف القصائد  ، يف هذا اخلصوص ، إنَّ النقطة اليت أريد أن أُبرهنها

  .خلليلوغري موجودة يف حبور ا ، اليت تتبع حبور اخلليل إيقاعات أعقد
  :خذوا بيت امرئ القيس 

   فـرم كـرمعــاً مم قبــلٌ مـدبر  
  

  كجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من عـلِ   
  

تفصل بينـهما   ، تتكَّون الكلمتان من حرفني مها امليم والراء ، أوالً: من ناحيتني  ، إيقاع واحد" مكر مفر "سبق وأشرت إىل أنَّ لـ
مفر وسيتبقى نوعية األحرف تتوحد مع موسيقى الكسر فالفتح فالضـمة املنونـة يف   "والفاء املفتوحة يف " مكر "الكاف املفتوحةُ يف 

بينما تكـون   ، له استقالليته" مقطعاً موسيقيا"؛ من هنا تكونان  )-  - ب " (فعولن"وتكتمل مبوسيقى وزن واحد هلما هو  ، الكلمتني
ومن ناحية نوعية األحرف تشترك الكلمتان معاً يف  ، )- ب  - (هو فاعلن  ، "مدبرٍ"مع كلمة  ، إيقاعاً واحداً من ناحية الوزن" مقبلٍ"

  .وختتلفان يف الالم والقاف وتشكِّالن وحدة موسيقية خمتلفة من اُألوىل ، حريف امليم والباء
 ، كلمة يوحد الصدر كلِّه ف امليم يف أول كلَّالحظوا أنَّ ورود حر) - ب " (فعو"ا على وزن  اًإيقاعاً خاص" معاً"تشكِّل  ، وأخرياً

  . كما بينت سابقاً ، يتالطم ويفترق" اإليقاع"ولكن هناك ما جيعل  ، ويكتمل التوحيد بكون النون الساكنة تنهي كلِّ كلمة فيه
ب /  -  - ب (يف الصـدر  )  مفاعل فعولن مفاعيلن فعولن(أي  ، إنْ نظرنا إىل هذا البيت بعيون اخلليل فسنراه على وزن البحر الطويل

من كلِّ البنية املوسيقية امللموسـة يف   ، كما يقال ، جبرة قلم ، "التخلص"يتم  ، وبكلمات أُخرى)  - ب  –ب /  -  - ب /  -  -  - 
  ) .فعو/ فاعلن / فعولن (أي من  ، صدر البيت

" اإليقاع الداخلي" أي أننا نعمى عن رؤية ، ة أُخرى عن فهمهومتنعنا من جه ، على فهم اإليقاع ، من جهة ، من هنا تساعدنا البحور
فعـولن  (ياً هو يف وزن آخر خيتلف كلِّ) فعو/ فاعلن / فعولن (هكذا يدمج اخلليل  ، دون تفاصيل ، على اإليقاع الكلِّي ، ونركز فقط

  كيف نوفِّق بني رؤيتني خمتلفيت للمقطعِ اإليقاعي نفسه ؟ ، )مفاعيلن
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ألنَّ  ، وإيقاعات أُخرى  تفصيلية ال ميكن فهمها بطريقة اخلليل ، من جهة ، يف صدر البيت إيقاعاً واحداً هو إيقاع اخلليل املشكلة أنَّ
خذوا مثاالً آخر كي أبني إىل أي مدى ميكن أن يصـل التنـاقض بـني     ، ليست هي تفعيالت البحر الطويل) فعو/ فاعلن / فعولن (

  . اجلانبني
  :يقول املتنيب 

  بأيب الشـموس اجلاحنـات غواربـا   
ــا ــا وقلوبنـ ــهبات عقولنـ   املنـ
 ــات ــاتالت احمليي ــات الق   الناعم

  

ــن احل   ــاالالبســات م ــرِ جالبب   ري
  الناهبـــا وجنـــان الناهبـــات

ــا  ــداللِ غرائب ــن ال ــديات م   املب
  

جد اتاملنهب"و" الالبسات"و" اجلاحنات"ةً يف احلساسية املوسيقية أن ندرك أن ال يتطلَّب " ب  - -( هلا وزنٌ واحد هو مستفعالت– 
كلُّ األبيات الثالثة على  ، حسب حبور اخلليل ، ولكن ، يف البيت األخري ، واللعب ا ، ويتابع املتنيب هذه الوحدة اإليقاعية . )ب

  .  "متفاعلن"أي على وزن  ، البحر الكامل
 ، ة خمتلفةلكي نتمسك بإيقاعٍ آخر جيربنا على رؤية إيقاعي ، واضحٍ كالشمسسيجعلنا ننكر وجود إيقاعٍ " مستفعالت"إنَّ التخلي عن 

 "من الداللِ غرائبا"ويف  ، تتكرر كقفلة للبيت الثالث ، "من احلرير جالببا"من الواضحِ أن قفلة البيت األول :  أوالً: خذوا نتائج ذلك 
تنا (هبا ) هن نا(إذ يلعب املتنيب مبفتاح النون يف وجنات  ، كلياً قفلة البيت الثاينفيما ختتلف  ، )مفاعلن متفاعلن( كلتامها على وزن  ،

  . وتتوسط بينهما ، يف القفلتني السابقتني" القطع"وهذه الوصلة املوسيقية ختتلف عن ) هبا 
الناعمات "تلف عن الوصلة اإليقاعية يف خت" املنهبات"و" الالبسات"و" اجلاحنات"الحظوا كيف أنَّ النقلة من حرف التاء يف :  وثانياً

" مستفعالت"ونرجع الوزن  ، حيث ينقطع الوصل ، "املبديات"حىت نصل  ، حيث تلفظ التاء والالم معاً ، "القاتالت احملييات املبديات
إنَّ املتنيب مل يكن يدرك ما  : نقوليكون من قبيل التطاول على كلِّ تراثنا الشعري أن  أنَّ ، "من الدالل غرائباً"متهيداً لقفلة  ، السابق
أي ال يكفي البحر الكامل  ، فقط" متفاعلن"خيضع إليقاع " اإليقاع الداخلي" ولكن سيكون من احلماقة أن ال نعترف أنَّ ، يفعله

عندما نتعامل مع تراث  ، إذاً  ، ما هو احللُّ . لفهم تعقيدات اإليقاع كلِّها ،األبيات على البحر الكامل الطويل وال معرفة أنَّ ، الطويل
  مضافاً إليه القرآن الكرمي نفسه ؟ ، كتراثنا ، عٍ جداًمتنو ، شعري غين جداً

ج ، أقترحرد رؤيا اخلليل بن أمحد مع رؤيا أُخرى أكثر مشوليةً وتعقيداً تتكَّون من النقاط التالية  ، كمخأن نوح:  
ب(ة تتكون من احلركة والسكون كلُّ إيقاعات اللغة العربي  :الً أو ، -.(  

  . لكنها ليست األشكال الوحيدة ، )-، ب( أشكاالً معينة من شفها اخلليل ليست إِالَّـي اكتـعيالت التـالتف :ثانياً 
ال الوحيـدة  ـشكا ليست األـولكنه ، هاـتنظم عدد تفعيالت معينة وترتب ، "قوالب"أي  ، البحور ليست إالَّ أشكاالً معينةً :ثالثاً 

  :ففي آية  ، القرآن الكرمي ، مثالً ، كما يتبني ذلك ، رتيب لتفعيالت وتنظيمهاـلت
   ــب ــبٍ وت ــدا أيب هل ــت ي بت  

  
       ومـا كسـب مالـه ما أغـىن عنـه  

  
  –ب /  -ب  –ب /  -ب  - -/  - - ،  -ب /  -ب ب  –ب /  -ب  - -

  فعو/ لنمفاع/ مستفعلن/ فعلن     فعو / مفاعلنت/ مستفعلن 
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  . ولكنه خيلق إيقاعاً مجيالً وجديداً مل يكن معروفاً يف الشعر الكالسيكي ، وهو ترتيب غري موجود يف البحور
 ،وهذا ممنوع يف البحور   ، أكثر من مرتني متواليتني) ب(ر أي يكر ، قانون احلركات الثالث" يتجاوز"مبا أنَّ القرآن الكرمي  : رابعاً 

لفهم إيقاعات الشعر احلديث  ، وأيضاً ، لفهم اإليقاع القرآين) فَعل ب ب ب(كتفعيلة  ، يع أن ننحت تفعيالت جديدةفإننا نستط
  :  "إيقاعات الوقائع اخلنومية"يف قول حممد عفيفي مطر يف  ، مثالً ، كما ، الذي جند فيه جتاوزاً للقانون نفسه

"من عكارة الطالعني لُ الوطن فتيتهيتنخ  
  البلهارسيا وصممِ األمية وحيوانية اجلوعِ

  إخل"  ... ورهبة العبيد وطاعة اإلماِء وجربوت الوحشِ
  )احتفاليات املومياء املتوحشة: ديوان ( 

  " وحيوانية اجلوعِ ،وصمم األمية"حيث جند التجاوز نفسه يف 
  ، مثالً ،)ب/- -ب- -ب ب/ب ب ب/- - - ب/ب ب(
  فعولن /    فعالتن  /  جتاوز  /  مفاعيلن  / جتاوز  

ال يستند ال إىل الشعر العريب وال إىل القرآن  ،طرحها عليكم   ورفض رؤيا كاليت ،اجلديد من قبل القوى احملافظة" رفض"أعتقد أنَّ 
رراً ألي مبدعٍ أصيل ألن يتبع عبيداً وال أعتقد أنَّ هناك مب ، "صمم األمية"إىل   ، وأيضاً ، "رهبة العبيد وطاعة اإلماِء"بل إىل  ،الكرمي

   بدل طاقة اإلبداع الكامنة فيه ، وإماء وصماً
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  "املقطع املستطيل"فن الرباعية كهندسة للقصيدة وفن ): 11(ملحق رقم 
  

 ، من جهـة  ، اعيةالقائمة على أساس الرب" هندسة القصيدة"واخترتها كمدخل لفهم  ، )1(القصيدةُ السابقة من ديوان مل أصدره بعد 
  .عند حممود درويش " هندسة القصيدة"متهيداً للدخولِ يف  ، من جهة أُخرى ، "القفلة"و" النقلة"وإليضاح مفهوم 

ة يف الرباعي)I( ، نةاً ، املكومبدئي ، من أربع مجل إيقاعية ،  يتم"اجلملة األخرية إىل مجلتني مسـت " ةكسر الرباعي تني قلَّعرب تكنيك شق
لكسـر   ، ولكـن . كلُّ القافية يف اجلمل األربعة اُألوىل قائمة على حرف النون  - " مفتاح النون" ويتم اللعب بـ) . 5(و) 4(مها 

  ." ممكننا"و " كائن" و" يسمن"و" مرورنا: "بني ثالثة إيقاعات " التبديل" يتم  ، من الرتابةاإليقاع والتخلُّص 
 ،"والذي سوف يأيت ذهـب " ، وكلُّ الشطرة" (ذَهب "بـ ) 5(ر تنتهي مجلة ولتوطيد الكس ، )مستعلن ، لنفاع ، فاعلن ، مفاعلن(

  .حبرف الباء  ، )ذَهب /  - ب(ذا خيرج إيقاع القافية إىل قفلة على وزن فعو ) . اقتباس بتحويل بسيط من املتنيب
2(ة واآلن جيب االنتقال إىل رباعي (أي دون  ، كاملة"مجلة " شق)كان ميكن االنتقال كما يلي . فيها إىل نصفني ) 4:  

 "بنعبثٌ حبثُنا عن ع  
  . "هنا قمر خائن " : دومٍ" حتت أشجار 

ة تتحول قافي ، سابقاً) 4(مع شقِّها بالطريقة نفسها يف مجلة " تتابعاً رتيباً " ما يعين  ، إىل قسمني هنا) 1(باإلضافة لشق اجلملة  ، لكن
ا أسـتخدم  من هن. وهذا منط كالسيكي معروف  –" ذَهب" إذ إَِّا تتلو القافية نفسها يف  ، أيضاً ،"ورتيبة " قوية " إىل وقفة " الباء"

  " :منساب"إيقاع خمفي " أي إىل"خلية دا" قافية" تايل تتحول الباُء إىل وبال ، "نقلة"ىل إ" الوقفة"تكنيكاً آخر هو حتويل 
  ،"هنا قمر خائن : دومٍ   حبثُنا من عنبٍ حتت أشجار عبثٌ"

  :لو حولنا األخرية إىل  ، يف الرباعية اُألوىل) 3(مجلة " مع قافية " تتناظر" ميكن أن  ، "خشب مبهم "  ، )2(باملقابل فإنَّ قافية مجلة 
" من أَكْلِ شحمٍ يف شواٍء على سفُّود ّجن " مدع هم حتويل  ، باتباع  التكنيك نفسه ، ولكن ، )كلِّها " كائن"ف حبذ" ( ناريت " عدم "

أي ال تتكرر وجديـدة   ، فالتة متاماً" قافية " ذهب " حىت اآلن أمام الباء يف  ، من هنا تبدو" . عنب"متاماً كما يف  ، من وقفة إىل نقلة
 ، "ذهب" أُخرى على إيقاع "قافية  أي تقدمي ، "إما العود على بدء: ارين ام خيوحنن اآلن أم" . مبهم "وكذلك قافية  ، على اإليقاع

يف اُألوىل عن تكنيـك   ، "القفلة الفالتة"تكلم عن  تكنيك يف احلالة األخرية ن ، "فالتتني" وإما تركهما  ، "مبهم"على إيقاع " وقافية 
  ) . موسيقية" نقطة " بدل  ، موسيقيةفاصلة ( أو لكي نستمر  ، إما ائياً" إقفال اإليقاع"

 نون ، ميم ، نون (ص  ، س ، ص ، س: اخترت هنا تكملة اإليقاع يف القافية الرباعية كاملة وكالسيكية تترتب فيها القافية كما يلي 
حيث حيري اللعب هنـا  ، )3(ة ل مجلة يف رباعييف أو) ذهب( باإليقاع نفسه ) I(ة  يف آخر رباعي" ذهب" وأقفلت إيقاع :  )ميم ،

هذه اللعبة  ، وذهب كمعدن ، أي مضى" ذهب" ولكن مبعىن  ، "ذهب"ولكن مبعىن  ، "ذَهب "  الكلمةرغم تكرار   باختالف املعىن
مبعـىن كـلُّ شـيء     ، "والذي سوف يأيت ذَهب " يف " ازدواجية املعىن كلِّه "عبة األهم يف هذا التكنيك هو الل. تبين تكنيكاً معروفاً 

هذه تكنيك مستقلُّ وخمتلف "االزدواجية ) . ا قصدها املتنيبكم"  (ءمضي"ومبعىن  ، كما تستخدم يف العامية" ذَهب "  ، سيكون ممتازاً
نوعـاً   ، هنا منوذجني معقَّدين سأذكر. اً فني ، لغوية يتطلَّب جهداً معقَّداً" تكعيبية " إِنه . متاماً عن تكنيك اختالف املعىن وتوافق املبىن 

  .باستثناء بسيط سنأيت إليه  ، اآلن حممود درويش مل يستخدمه باملرة ، اليضاحه ، عليه ، ما

                                                
  .توجد ألفاظ أوحش من هذه ،آنذاك كان خمطوطاً: صدر الديوان بعنوان :   (1)
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  :نقرأ " ةليلى وتوب"يف 
  لنا ضوٌء ويف" يف كلِّ عتم " 

  كلِّ ضوٍء لنا درب ويف
  كلِّ دربٍ لنا شرب ويف
  كلِّ شربٍ لنا فخ ويف

  ويف ذحلم فخكلِّ فخ لنا 
  . "حنن أول من نتهم ذكلِّ فخ

إِنْ قرأنا هكـذا فـإِنَّ   " . يف كلِّ عتم" ما ك ، كحرف جر" ويف"مبعىن واو العطف " ويف: "هلا معنيان خمتلفان كُلِّيا  هنا" ويف"كلمة 
أي وهذا هو املعىن كمـا سـيفهمه   " . يف" حبرف اجلر" جمرورة " كلِّ "أي ستكون  ، "كلَّ ضوٍء لنا درب ويف: " اجلملة الثانية هي 

وكـلّ   ، لنا" الوفاء"لنا يف كلِّ عتم ضوًء شديد املعىن هنا أنَّ  ، "وفاء" مبعىن " ويف"أما املعىن الثاين فهو  ".حاد " غري  ، "سريع"قارئ 
 ، املعـىن " ازدواجيـة "من هنا تنشأ . اجلر ت مكسورة بوليس ، مضمومة كمبتدأ" كلُّ"هنا تكون . إخل ... ديد الوفاء ضوٍء درب ش

بالتتـابع   ، "إىل غرفة"من غرفة " البيت" أي أن ندخلَ " الكلمات تشابه الفن املعماريجديدة من " هندسة"كانت الفكرةُ أن أخلق  
 العادي يف إيقاعات األغنية املعروفة لصابرين . اهلندسي ة ( هذا ما نفَّذتهبالعامي: (  

  ب بعلبك يف بابنيبا" 
  ح وباب يودي ععيننيبباب يودي على ص

بي على حي عبابني ، وعني تودوعني تود  
  وباب يودي عالنسيان وباب يودي عسجنني

  " .وزنزانة وحر وحراس 
فكَّـرت يف  " يتحت" ملدينةُ تبدو وا ، كنت أجلس على شباك ليلي ، يف الواليات املتحدة" . هندسة " فكِّر يف اللغة كـ الحقاً بدأت أُ 

األشياء من فوق "النظر إىل " . خل إ" ... يف كل عتم " فكتبت  ، "فوق"من  ، هندسياً ، منظوراً إليه" وسط املدينة "كتابة قصيدة عن 
 املهم ،اللغة والتكعيب بطريقة ما د بنيبأنني كنت أوح ، شخصياً ، ومل أكن أدرك ، "التكعيب" جزء من  ، أفقياً ، مثالً ، وليس ، "

  : "أريد أرى ما"عندما يقول حممود درويش يف . هنا هو ضرورة التفرقة بني التكنيكني السابقني
 "فوق املعلّق أنت صارِب الرباري من يديك  

 من خماوفنا عليك صقر وعليك. "  
أحد "و ، "ملاذا تركت احلصان وحيداً "ويستخدم التكنيك نفسه يف  ، "عليك"يف) املبىن( عىن ووحدة اللفظ فإِنه يلعب باختالف امل

  " . أيضاً  ، عشر كوكبا
ميكـن أن   ، إيقاعياً ، هنا ، "قافية ذَهب" عرب)  3(ة بأول مجلة يف رباعي) 1(ة بربط إيقاع آخر مجلة يف رباعي) 3(تبدأ رباعية  ، اآلن

حبيث ال " املعىن"البد من إاء   ، يف هذه احلالة: لكن  ، من رباعيتني وربع ، ككلِّ ، حبيث يتكون ، قلنقفل كلَّ هذا اجلزء على األ
) : " 3(يف رباعية ) 2(االنتقال إىل مجلة  ، بالضرورة ، فإِنَّ علي ، أي مل أقفله ، "تابعت املعىن" ومبا أنني  ، وعشوائياً" مبتوراً"يبدو 

  .. "حجمه قزم  ، طبب الضحكة
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مشدودتني جيداً بشكل ) 2(و ) 1(من هنا تبدو رباعية . بقافية امليم ) 3(برباعية ) 2(رباعية  ، إيقاعياً ، هنا نربط ، للتأكيد
ة بشرط أن نقفل سيكون رباعيتني ونصف الرباعي) أو املقطع(أي أنَّ كلَّ اجلزء  ، اِإلقفال كُلياً ، أيضاً ، ونستطيع هنا ، حمكم

  " : عاشق من فلسطني"يف  ، مثالً ، كما استخدم حممود درويش هذا التكنيك ، املعىن واإليقاع معاً
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  منديال                     قسم من رموش العنيِ سوف أخيوأ"   ، مستقل ، مقطع كلِّي

ة ونصف من رباعي   شعراً لعينيك فوقَه وأنقش  
  وامساً حني أُسقيه فؤاداً ذاب ترتيال                        

                        األيك عرائش ميد  
  قفلة النصف رباعية:        وأنقش مجلةً أغلى من الشهداء والقبلِ                       
  " فلسطينيةٌ كانت ومل تزلِ                        

  
  .بشكل ما " املتابعة " ال بد من  ، ضرورةً ، و بالتايل ، ولكن اخترت عدم إقفال املعىن". القفلة اإليقاعية " مع " توقَّف" املعىن هنا 
ومع ذلك شدها بشكل حمكم مـع   ، كُلِّها" اهلندسة الرباعية " اخلروج على : أكثر تعقيداً بكثري من السابق "هندسة شعرية " هنا تبدأ 

  .ختتلف عن الرباعية وتبتعد بالتدريج " حتضريات " وعرب  ، "بطيئة "نا من اهلندسة اُألوىل للثانية ه" النقلة"لكن  " .اهلندسة اجلديدة "
  :عرب بنية  من السهل فهمهما ببساطة لو أعدنا كتابة القصيدة كما يلي  ، تكنيكياً ، لذا حيدث

  
 .1   ورأينا راعياً أسود  بمن ذَه هوقالئد "طي مقَز حجمه الضحكة ب  
  مقطع        سورٍ حارس جسدته النجوم على ظهرِ عجيبقال أنا وجبةُ الغولِ على نار العشاِء     2. 

       قَر الوحش ويسعى حني يعكلُهويرعى ب يعلك الفقع شاعر هأسقرب مستطيل            يف جبلٍ يفم  
  منساب            ..." زجلٌ عجيب  ائهأرجأرض خنلة يسمع للجن يف        

إىل . املوسيقية " تطويل اجلملة"وحيدث التكسري عرب  ، "مقطع مستطيلٍ منساب" الرباعية بتحويلها إىل " تكسري " إنَّ ما حدث هنا هو 
  .ى األقل عل ، أو اإليقاع ، أن نعرف مىت وكيف نقفل اإليقاع واملعىن معاً: بشرط واحد  ، أي مدى نريده

عرب حتويالت  ، هلا بنيتها الداخلية اخلاصة" فيسفسياء"املقطع املستطيل إىل " نقطِّع  "ميكن أن  ، آخر وخمتلفوهذا تكنيك  ، لكن
تكنيك أي  ، باستخدام  التكنيكني معاً ، واآلن". إىل فسيفساء إيقاعية ، كلَّه" املقطع"، بالتايل ، لقد حولت. اإليقاعات واللعب ا 

) ى الورقعل" الكتابة "تظهر يف(إىل فسيفساء  ، باإليقاع ، مث تقطيع املقطع نفسه ، الرباعية للمقطع املستطيل املنساباخلروج من 
بل  ، اجلديد ليس هنا ، أيضاً ، ويستخدمهما غريه ، التكنيكنييستخدم حممود درويش . بالتدريج  ، املختلفة" اهلندسة"حصلت على 

  " .تفاصيل اإليقاع" فقط يف 
  :يف  ) وهذا تكنيك مل يستخدمه حممود درويش "(النقلةُ املزدوجة  " ستخدمتها اليت ا" التكعيبية " من التفاصيل 

  . جلٌ عجيبز يسمع للجن يف أرجائه
ها الذئب النصيبأي  

  :يف اجلملة التالية  ، ولكن ، )باملناسبة  ، نيباملعىن أَصالً للمت( أي أنَّ للجن زجالً عجيباً  ، صفةٌ للزجل" عجيب" حيث 
" النصيب ها الذئبأي. "  
  سمع للجن يف أرجائه رجلٌ ي" من املمكن أن نقرأ اآلن : يزدوج املعىن 

نصف 
 رباعیة
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عجيب  
" النصيب ها الذئبأي. "  

 ، واضحاً" التكعيب "أي جلعل  ، ذا السببهل" النقطة" ولكنني حذفت . أيها الذئب  ، نصيبنا عجيب –حيث عجيب صفةٌ للنصيب 
 الحقاً ، كذلك" . النصيب عجيب ، أو أيها الذئب ، "النصيب"الذئب هو : هلا معنيان" يها الذئب النصيب أ/ عجيب " ، مرةً أُخرى

ويف "وكذلك " ، أرض تداركها اهللا"لة وكلُّ غريبٍ نسيب يف أرض خن: فاملعىن  ، جند تكعيباً" أرض تداركها اهللا ، يف أرضِ خنلة"يف  ،
يف " وبالتـايل فـإنَّ    ، هناك سياقان متداخالن معاً ومكثَّفان ، وبكلمات أُخرى". إخل ... تائه  أرض تداركها اُهللا هاللٌ ، أرضِ خنلة
هذا التكنيك استخدمه حممود ) وتبدأ ما بعدها معاً ، تكتمل ما قبلها" (نقلة مزدوجة" تكتسب صفة " أرض تداركها اُهللا  ، أرض خنلةٌ
ملاذا تركت احلصان وحيداً "يف  ، وبشكل بسيط ، مبقدار ما أعلم،   ة واحدةً فقطدرويش مر ":  

  من صواب ، كأسالفهم ، واثقني" ... 
  ... "الشرائعِ 

واثقني كأسالفهم : كن أن نقرأ املعىن وكأنه مي. مبربع صغري ، عن املقطع الثاين) صواب" (قفلة" مع  ، ليس عبثاً أنه فصل املقطع األول
" ما حيـول القفلـة يف    ، "صواب الشرائع" يكمله بـ  ، وفجأة ، وإِقفال املقطع هنا ال يترك جماالً إالّ هلذه القراءة ، "ما"من صواب 

" جرد أن نقرأ مب ، لكن. بطريقة أخرى  ختتلف عن غريها بكوا تفرض إعادة قراءة النص"أقصد إىل نقلة   ، إىل نقلة تكعيبة" صواب
يف النقلة التكعيبية كما استخدمتها يزدوج املعىن دون أن تلغي القراءة التالية القراءة السابقة  ، املعىن األول) مهم اوهذ(ينتهي " الشرائع 

  .   هلا 
اهلندسة "هذه . النقلة التكعيبية كتكنيك عرب استخدام " ةهندسة ثالث"ملقطع املستطيل الفسيفسائي إىل يتم اخلروج من ا ، إذاً ، هكذا
 ، شديد التقطيع) هن(التحول إىل مفتاح موسيقي  ، إيقاعياً ، فيه ،املهم. ةله تعقيداته اخلاص ، مقطع مستطيل فسيفسائي آخر" الثالثة

  :خدام النقلة التكعيبيةاست ،أيضاً ، ويف داخل املقطع يتم ،خمتلف من املفاتيح السائدة السابقة
" فيكسرنه حني يرمقن هالالً بان من ب/ وينكرنه نهالالً " ينكرنه حني: "مبعنيني " حني"متكن قراءة .." ا يرمقن .. هحني . أو ينكرن

 يرتبكن هفيكسرن نيمتاهةٌ (يف القراءة اُألوىل مجلة ..." يرمقن هالالً بان من با نوجةٌم –يرتبكن كأ-  لَما ) حمجلة مستقلَّة عم
  .لسابقتها فقط " يف القراءة الثانية ال معىن للجملة كُلِّها إِالّ كتكملة " . فيكسرنه" وميكن وضع نقطة بعد  ، قبلها

  . ث ال تلغي اُألوىل الثانية أبداًحي ، هي الصحيحة" والقراءة املزدوجة "
" قفلة "ال توجد أيةُ قافية  ، وهذا مهم ، ولكن. قفلة ائية للمعىن واإليقاع ..."كها اهللا أرض خنلة أرض تدار يف - آخر مجلة  ، واآلن

يشـكِّل   ، أو يف داخلـها  ، سواء أكان يف آخر القصيدة ، هذا النوع من القفالت"  : يتيمة"أي أنَّ القافية هنا " اهللا" أُخرى تلتقي مع
 ،ال جديـد هنـا يف القصـيدة    ، وباستثناء التفاصيل اإليقاعية ،رويش كثرياً منذ الستينياتاستخدمه حممود د". القفلة الفالتة"تكنيك 

  .ذه الدرجة أو تلك من الرباعة  ، واستخدمه شعراء كثريون
اإليقاع " بفصل"تقوم القوايف  ، أوالً" : القافية"ضح وظيفتني أساسيتني إليقاع على يسار نص القصيدة كُلَّه تو" اخلطوط اهلندسية"إنَّ 

واحـدة  " إيقاعية" وشده ليشكِّل وحدة "بربط الكلّ "تقوم القوايف  ، وثانياً. ما" قافيةٌ"إىل مجلٍ مستقلَّة لكلٍّ منها  أي حتوله ، الكلِّي
ختتص  ، "ةبنيوي"وىل قفالت اُأل ، "قفالت املعىن"و" قفالت اإليقاع"ز هنا بني لكن علينا أن مني" . كاملة"مقطوعة موسيقية " أشبه بـ

قفلـة   ، أيضاً" البنيوية"عندما تكون القفلة . القصيدة " عىنم"ختتص بـ  ،"معنوية"وأما الثانية فقفالت  ،القصيدة املوسيقي" مبىن"بـ 
كما يف (فقط " جلملة"أو  ، ن القصيدةم ، قد يكون هذا مبىن ومعىن ملقطع فقط ، للمبىن واملعىن معاً" ةكلي"نتكلَّم عن قفلة  ، "معنوية"
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هذه القفلة النهائية  ، أو للقصيدة كُلِّها) عن غريها" ميكن فصلُها ، بذاا" قائمة" مستقلَّة  ةُوحد" البيت"ما جيعل  ، الشعر الكالسيكي
مثل من يبين بيتـاً   ، "عشوائياً " الشاعر يتوقَّف  وإِالّ فإِنَّ ، "جيدة"و ، حرة" حديثة"داً يف أي قصيدة ة جمهم" املبىن واملعىن  كلِّ"لـ 
ائه قبل أن يبين السقفويقرية. مثالً  ، ر إمستطلٍ ، يف املوسيقى العاد كفن ، ـاِء ملقطوعـة    جيب أن حيضر املوسيقار املسـتمع إل

  " .ا مفتاحه" ، حنو آخر املقطوعة ، يكات معينةعرب تكن ، بواسطة االجتاه ، املوسيقية
 ، يف حني يقفل اإليقاع ، معنوية"دون أن يصل لوقفة  ،قد يستمر املعىن ، هندسياً ، لفهم الشعر احلديث ، جداً وهذا مهم ، لكن

 يف –) 1(ة يف رباعي ، فمثالً" . البيت الكالسيكي"أكثر تعقيداً بكثري من " هندسية"يقود لبنية " التناقض"هذا .  أو العكس ، جزئياً
) . من هن أو هو أو من هم ؟(_ ) 2(وكذلك يف رباعية  ، ة معىن ومبىنتقفل الرباعي" الذي يأيت ذَهب " و: القصيدة السابقة  مجلة 

 ،مثالً ، "أرض تداركها اهللا  ، يف أرض خنلة/ وحىت مل يصدق عينه ملحد أو مسلم " هاللٌ تائه"من  ، يف النصف األخري ، ولكن
أرض تداركها (حىت قفلة النهائية  ، وهكذا ، يبدأ مث يتوقف مثَّبينما اإليقاع يتوقَّف ) ض تداركها اهللارأ(دفَّق املعىن حىت قفلة النهائية يت
النقلة "كما رأينا يف  ،يف اإليقاع أو يف املعىن" نقلة" إىل  "الوقفة"من هنا ضرورة حتويل . ة ائيةقفلة معنوي ، أيضاً ، اليت هي) اهللا

مثالً  ، "ة التكعبي.  
  :  يقول املتنيب . يف القصيدة " الرؤيا"اآلن لنوضح 

ــة إِالّ   ــأرضِ خنل ــامي ب ــا مق   م
  

ــامِ   ــيحِ كمق ــني املس ــود ب   . اليه
  

وبالذات يف  ، )1(ة يف رباعي ، "املتنيب"احلوار مع     ويستمر. باألحرى ، أو غربةٌ فيها ، "رحلةٌ يف أرض خنلة" ، مبدئياً ، كلُّ القصيدة
 هقول :  

ــد مضــى ــذي ق ــئُ ال   يظــلُّ جيي
  

   ــب ــأيت ذَه ــوف ي ــذي س   ألنَّ ال
  

  " :  وتكرارها ألشبه بقوله  ، "احتواء التجربة "ويبدو  ، يتكرر" املاضي"أي أنَّ 
  يد بأية حالٍ عـدت يـا عيـد ؟   ع

  
  " أم ألمـرٍ فيـك جتديـد؟   . مبا مضى   

  
بل جمرد عود ملا  ، يبدو املستقبل نفسه وكأنه ليس مستقبالً ، "وبني االغتراب يف أرض النخلة  ، املاضيِ يتكرر يربط املتنيب بني كون

هنا فإِنَّ  اأم" . يعود دائماً"املاضي الذي ينهض من رماده و ومل يبق إِالّ" املستقبل ضاع" وبالتايل فإنَّ ، "مبا مضى"أو  ، مضى
ما  ،"احلاضر أنه ما نريده  -واملمكن نقيض للواقع  ، كبشر ، ما ميكن أن نكونه حنن ، "املمكن"سر على أساس أنه مفَّ" ستقبلامل"

نستهدفُه ، ها ، إخل... ق رغباتنا اليت تنظر بأن تتحقَّ ، ما نتوقَّعه ونشتاق لقدوم يف شكل وضياع املستقبل هو ضياعنا حنن لذي يظهر
من هنا . بعدمية الوجود "  العدم"إخل بـ.. أو حدس  ، اإلمكانيات الضائعةً تظهر يف شكل شعورٍ"  فلسفة هيغل يف. "ضياع ممكنناً"

وضاع الذي سوف يأيت  ، "كائن يف روحنا حينما ضاع ممكنناعدم "يف أرضِ خنلة وبني " مقامنا"بني  ، )1(ة يف رباعي ، جاَء الربط
من أكل الشحم من  ، يسمن من يسمن"للبعض " مرحبةٌ "عدمية حياتنا  ،"العدم" لكن هذا " املتكرري املاض"وتلبسنا  ، "اجلديد"
  . وجيوع من جيوع وخياف من خياف  ، على حد تعبري حممود درويش" وليمة اخلراب"

حلوم "ألكلة  ، )3(ة كما جاَء يف رباعي ، أو ، وحمتلِّني ، ار بالضياعمن انتهازيني وجتَّ ، للبعض" نافع" االغتراب  ، وبكلمات أُخرى
متاماً كما أنَّ  ،رغم طيبة هذا الراعي  ، " يتعشى عليه"لكي  ، وثانياً ، "يرعى أغنامه"الغول أوالً لكي  حيث جند راعياً استبعده ،"البشر
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من اإلهلـام  " إىل منطقة " داخله " اعر بالسأم يتجه إىل وعندما يشعر الش ، "بقَر الوحش " مل تبق من مهمة  إِالّ أن يرعى " الشاعر" 
 آخرون ،صار غولياً" الواقع" ألنَّ  ، "الواقع" وهروب من  ، اجتاه حنو القوى الغيبية" إبداعه"أي أنَّ  ، "وادي عبقر" تشبه " الشيطاين 

هكـذا   ،واألبـراج  ، "يبدو من عبدة النجوم  ، وهو أيضاً ، هحجرت ، "جعلته شارد الذهن ، مثل احلارس على السور مجدته رؤاه ،
"املمكن بأشكال شىت " يضيع.  

 "أرض من الشهوات ، يؤمن باجلن والسحر واملعجزات ، غييب" ال وعي ، الفلسطيين أيضاً" أرض الالوعي"األهم هو أنَّ هذه رحلة يف 
ولقـد   –" العجائب"أرض  ، العلماين واملتدين ، "امللحد واملسلم"أرض يلتقي فيها  ، يف شبابيكهن"  إِناث اجلن"  حيث يرى الذكر ،

أيا جارتا إِنـا  :ِ "وكذلك مع أمرئ القيس يف قوله . "اخلرافة"مع  ، والغول ، "بينة ج"وعن  ، عن اجلن" احلكايات الشعبية"فيها مع 
ي الذي كان يرحـل  وكذلك مع املتنب ، مع غربته اُألوىل ، "يف أرض خنلة  ،عسيبجبل  ،مقيم ما أقام عسيب "وأنه  ،"غريبان ها هنا

نصـوص  "أي إدخـال    ، "التنـاص  "هذا يسمى يف الشعر احلديث بـ" . زجل" يسمع للجن يف مفاوذها " من بلد لبلد بني منطقة 
حيـث تبـدو    ،"الالوعي"و" الوعي"هنا قطعية بني منطقة  ، االغتراب" . هتناص"ويصعب فهم النص دون " النص" أُخرى يف داخلِ "

  ".أسطرة للتجربة "هناك  ، بكلمات أُخرى ،الصور الشعرية  كلِّ"  اجلو السحري" من هنا يلف" . غريبة علينا"اق روحنا أعم
  .مثالً " وحيداً  تركت احلصانملاذا "  أساس هندسة" املقطع املستطيل"يشكِّل . رويش واآلن لنرجع حملمود د

 Iمقطع مستطيل                  مر القطار سريعاً   " 
أنتظر كنت  

على الرصيف رقطاراً م ،  
املسافرون إىل وانصرف  

  وأنا... أيامهم 
مازلت انتظر  

"عن بعد مقطع مستطيل         ، تبكي الكمنجاتII 
  "أنكسر ،أنتظر" ،قافية موحدة                                   فتحملين     

  للمقطعني " قفلتان                                  سحابةٌ من نواحيها
وتنكسر  

  
" فسيفسـاء "ن القصيدة من من هنا تتكو. يف النوتة املوسيقية ) املستديرة( "الروند"أي عالمة  ، )0(عالمةويفصل الشاعر كلَّ مقطع ب

أرى ما أريد"استخدمه يف " الفسيفساء"تكنيك . ومتتابعة  ، مستقلَّة" مقاطع"نة من متكو "،   بــ  لكن كانت القصـيدة املسـم اه "
" يف  ، مثالً ،اكتشفها من مدة طويلة واستخدمها" الفسيفساء" هندسة  ، وليس من مقاطع مستطيلة ،"اترباعي"مكونة من " رباعيات

 إيقاعياً أوالً ، مستقلَّة" أجزاء"إىل " تقسيم القصيدة" سرها يكمن يف : وبشكل كثيف  ، "مطر ناعم يف خريف بعيد "و ، "آخر الليل 
ولكن  ،نةاإليقاع بسالسة معي" يسيل"أشكال اإليقاع الذي فيه    هي إحدى" اإلنسابية . "لكلِّ جزء " اإليقاع الداخلي"واللَّعب بـ ،

فبـدل   ، "قص املعىن" كيف يتم  ، أعاله) 1(يف مقطع  ، مثالً ، الحظوا" .  منسابة" وليست بالضرورة  ، جداًهناك أشكاالً كثرية 
" املعىن بـ  ، مثالً" كنت منتظراً على الرصيف قطاراً مر ة " وقفة" أي بـ  ، "القافية"يقصحاد" : وهلذا السبب " أنتظر"  كنت انتظر
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ـ  .  "كنت أنتظر/ القطار سريعاً  مر" للمعىن واإليقاع يف " ة قفل ، أوالً ، تبدو ه ولو حذف كلَّ ما تبقَّى من املقطع لكان املعـىن كلَّ
يقطع املقطع  ، مثالً ، "القص" أي  ، هذا التكنيك. "أنتظر على الرصيف قطاراً مر كنت" ، "وصلة"إىل " الوقفة"ل فجأة حيو ، واضحاً

 ، يستخدمه بشكل مجيـل  ، بالقافية ، تكنيك القص والفصل ، إىل منط آخر" نسيابالا"ويغيره من  ، داخلية" وحدات"املستطيل إىل 
  :فمثالً  ، "أطوار أَنات"كمفتاح إيقاعي يف قصيدة  ، وجديد

  وال حياةُ... ال موت هناك " .. 
 ةُ احليوانوصرخ اللهاث وقصيديت زبد  
  عند صعودهِ العايل 
  !أنات : ند هبوطه العاري وع 

  يا أنات  ، حباً وحرباً ، أنا أرديكما معاً
 م يب فإىل جهن... "  

  
ال بد من قص  .ولكن يف املقاطع أعاله. )إخل ..ُ حياة  ، كأنات ، أنات( : الحظوا أنَّ القافية األساسية يف كلِّ قصيدة هي التاء 

 أنا أرديكما معاً" بينما يف  ، فالتاء تلفظ بشكل خاطف جداً... عند هبوطه العاري أنات أنا أرديكما و"لئالّ ينكسر الوزن يف  ، القافية
ية فاق"و " قافية  مقصوصة"بني  ، التبادل" اللعب"و " وال حياةُ"على وزن  ، ال بد من لفظ التاء بطيئة وممتدة" يا أنات ، حباً وحرباً ،

" مثال آخر على . كاملة: اس لكلِّ إيقاع القوايف يف قصيدةمل يسبق أن استخدمه كأس: تكنيك جديد  ، ةيف طول القصيد ، "ممتدة
 مجيل ومفاجئ ، اإليقاعي" القص ،  قوله:  

"يف الكلمات جيمعنا كتاب أنا أنت  
  واحد. "  

هذا  . الذي ذكرته سابقاً " الشرائع / صواب "  كما يف ، واحد" : يكملها" وفجأة  ، قوية يف اإليقاع" وقفة" حيث الباء ممدودة
" التقطيع املنساب"  ، شخصياً ، ما أعجبين. حنت املوسيقى  ، اللغوي" النحت"  ، إن شئتم ، أو ، "التقطيع الداخلي"منوذج على 

  " .أقولُ"ية هي قافية الالم يف إحدى القوايف األساس ، "قافية من أجل املعلقات"يف  ، مثالً: أيضاً " القص " الذي يستخدم فيه 
  كوين ملتقى جسدي مع... " 

  " .كوين كي أكون كما أقولُ . األبدية الصحراء
ها مع قافية داخلية ويدجم" ) وقفة" وليس  ، "وصلة" حبيث يقيد  ، الالم اخلاطفة جداً" ( القص " يستخدم  ، الحقاً. هنا الالم ممتدة 

  :مقطَّعا جداً ومنساباً معاً " مقطعاً مستطيالً ولكن ليخلق ) رؤاي:  وزن( أُخرى 
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  املقطع املستطيل.. البناء : دراسة يف هندسة القصيدة ): 12(ملحق رقم 
  

فلنترك ما تعوقليالً ، دنا عليه ، شعراء مصر اآلن ولنسر شـعراء التفعيلـة  . حممد عفيفي مطر:  حنو شاعر مناضلٍ من أهم دجلقد و ، 
 ، ا حممد عفيفي مطر فكتب شعراً كالسـيكياً ؛ أم املفردة إىل أساس إيقاعي" التفعيلة"رجاً من اهلندسة الكالسيكية للقصيدة بتحويل خم

أخذ كل البحر الكالسيكي والتعامل معه :  ولكن عثر على خمرجٍ مل خيطر ببالِ أحد ، وهذا ال جديد فيه ، حيناً ، وشعر تفعيلة ، حيناً
ةً مديح"مثال ذلك هندسة ". تفعيلةٌ واحدة"ه وكأنولديكم نسخةٌ لقسم منها ، "فاصلةُ إيقاع النمل"يف ديوان " درعي.  

واو العطـف يف   ، إيقاعيـاً  ، "ويا جارتا"املقطع  بِـ ؛ ويقفل كلَّ وتفعيلة ، املقطع هذه تشكِّل افتتاحية كلِّ:  "يا جارتا"فلنبدأ  بِـ
توحي بأن يف املقطع الثاين" (سيواصل الكالم"ه األخرية( ، املعىن أ"وأبدلناها  بِـ   ، ولو حذفنا الواو. من ناحية) "لكانـت  ) أيا جارتا

كُنا مـن الرمـلِ   ..  أيا جارتا"ولكن .  ها تعود إىل بداية سابقة ماإن": القفلة الدائرية"يها  بِـمسلذلك أُ. القفلة هي االفتتاحية نفسها
 لكان من الواضـح أنَّ  ، واألخريةَ قفلةً ، ها افتتاحيةلو اعتربنا اجلملة األوىل كُلَّ ، "ا من العشق قُبلَةًكن..  ويا جارتا"وزن  على" نطفةً

إدخال تكنيك جديـد   ولكن يتم ، "القفلة دائرية" أنَّ ، وأيضاً ،أي املقطع الثاين ، ما بعده" يفتتح"و" يصل"يربط و" تكنيك األقفال"
 ، "القفلـة الدائريـة  : " لعب حممود درويش بـالتكنيكني ". وىلنفس األُّ"ها هي أو أن" تتشابه"ها رغم أن ، ما على البنية" تغيري" هو
ـ . افتتاحية وقفلة مشهورة جداً" سجل أنا عريب"و ، مثالً ، "آخر الليل"يف  ، منذ الستينيات". لةاملعد"و ـ حممد عفيفي مطر يتمي ه ز بأن
  : من أيب فراس احلمداين يف" يقتبس"

  
  أيا جارتا ما أنصف الـدهر بيننـا  "

  ".ويا جارتا" : ويلعب ا
  

  "تعايل أقامسك اهلموم تعايل  
  

الوزن نفسه  - ى البحر الطويلها بيتاً واحداً علل كلَّعملياً تشكِّ ، على البحر الطويل) األرقام على ميني النص(اآلن أول ثالثة أبيات و
  : قة زهري بن أيب سلمىمبعلَّ ، ةبقو ، ؛ لكن القافية تذكِّر لقصيدة أيب فراس الذي

  ما علمـتم وذقـتم   وما احلرب إالّ"
    

    مِ  وما هو عنـها باحلـديثاملـرج".  
  

قافية امليم سينتهي فل اإليقاع بإن أق:  وهنا كان أمام خيارين حامسني ، بواسطة بيت كالسيكي آخر) 5(و ) 4(واآلن تابع الشاعر يف 
بل يواصل يف  ، )هإجناز يف املقطع كلَّ حذف القافية هنا أهم(وبالتايل ال يقْفَل . ةال جديد فيه باملر ، ومألوف" شكل كالسيكي"بِـ

"يف السطر (فجأةً  مثَّ ، "فاألفق ملعب (* على البحر الطويل ويقفل هنا يأيت بنصف شطرة)ِبالتا.  )من الطني والدمل كلُّيل تتحو 
له بيت من الكون يظلِّ): "4(وبشكل أحد يف بيت  ، ة أخرىمر ، واخلطورة تربز. طويل ونصف ، طويل:  هيكلية األبيات إىل

نصف طويل ويأيت ) 6( ألنَّ ، "التكنيك اجلديد" سيقضي على كلِّ ، "والدم"على وزن  ، الالم املكسورة -إن أقفل بقافية:  "شاسع
 ، باإلضافة. منط كالسيكي متاماً - ها إىل ثالثة أبيات على البحر الطويلل البنية كلَّوحما سي" إضافةُ"ة بعد النصف السابق مباشر
يف الصدر (ه أقفل نصفي البحر أي أن ، والقافية اجلديدة على امليم" من الطني والدمِ: " ه أقفل مرتنيبامليم يعين بأن) 6(إقفال  ، لذلك
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سيضيع اإلجناز ولن  ، إذن ، تفتح ببيت مقفل يف الصدر والعجز معاً ، مثالً ، قاتاملعلَّ كلُّ:  وهذا تكنيك مألوف جداً جداً) جزوالع
  ".شاسع"هكذا أقفل بالعني يف . يربح شيئاً

يف  ، وأكمل ، وىلفل بالطريقة اُألإن أق ، )شاسع(أو بطيء ) شاسع(بالضبط عليه أن خيتار بني إقفال سريع " شاسع"عند قفلة  ، واآلن
ولكن  ، ما إىل مقطع مستطيل منساب إىل حد - 12مبا فيه  -  )12إىل  6(سيتحول املقطع املمتد من  ، نفسه بالتكنيك ، )10(بيت 

ب هذا بتجنب قفلة يتجن"فاجأين هذا اخليار ، شخصياً". شاسع ، بطريقة جيدة  :ذه اللعبة ا ، هإذ أنل البنية كلِّ ، بسيطةلهـا قد حو 
؛ واآلن +*)5+4يف (نصف طويل + ه عكس اهلندسة السابقة اليت كانت طويل ؛ أي أن) طويل+ نصف طويل (إىل ) 10 -  6( من
  : ميكن أن نلخص البنية كما يلي. يت على البحر الطويلب:  يرجع إىل البنية الكالسيكية )12+  11 ( يف

  3+2+1طويل 
            مستطيل

  )عمودي(كالسيكي 
  5+4ويل ط

  )4تفعيالت إىل  8يرتل من (نية املثلث املقلوب ب 
  نصف طويل    بنية مدسوسة

        بني  
  نصف طويل    بىن كالسيكية

  )4- 8يصعد من (ث بنية املثلَّ
  طويل    مستطيل 

  طويل  كالسيكي
  

د بيت واحد آخـر  إىل جمر" البنية املدسوسة"ث ال تتحول ف على كيف يقفل اإليقاع حبيكانت تتوقَّ" هذه اهلندسة" كلَّ الحظوا أنَّ
  .يطغى عليها" مقطع مستطيل"يف " البنية املدسوسة"ع أو سيضي ، متاماً" قصيدة عمودية"مقطع إىل  ل كلَّما سيحو ، على البحر الطويل

صـدفاً  "تشـبه  " مجل قصرية"تقطيع اإليقاع إىل :  يستخدم حممد عفيفي مطر تكنيكاً يستخدمه كثرياً ، بروزاً" اهلندسة"ولكي تزداد 
يف "و" مٍيف ـيمٍ مـرقَّ  " ، )دانهلما وزن وإيقاع موح" (السر ساطع"و" الكون شاسع"من  ، مثالً.  يرصف به جمرى اإليقاع" حبرياً

مرج مِحديث) "د والذي تتبادل فيه  ، )دانإيقاع ووزن موحمجـرٍ " ، "سالالت"يف " التنوين"األدوار لِـ والحظوا اإليقاع املتباع" ، 
"حديث" ، "معاً؛ وهناك تفاصيل كثرية من هذا " يتالطم"ما جيعل اإليقاع " بيت" ، "دافئ" ، "صقر" ، "ملعب" ، "نطفة"مث  ، "رمية

  .النوع
ولكن من مميزاته  ، وفيها ثقل تراثي ، "قدمية"و ، "قاموسية"تبدو  ،مقارنة مثالً بلغيت نزار قباين وحممود درويش ، لغة حممد عفيفي مطر

  .ة جداًما جيعل لشعره نكهة خاص ، "سحيقة"و ، "مغرقة يف القدم"وبني لغة  ، اجلمع بني رؤيا حديثةً جداً
نطفة من "نا عندما كُّ - "عربصحراء ال"يف  ، أو كونتنا ، اهاأو كن ،ناهالقد كو:  ة العربيةبرؤياه للغ ، مثالً ، يف املقطع السابق ، يبدأ
 -  أنساقاً ثقافية –" نسقاً"فالشعر العريب يشكّل  ، "ورؤيا سالالت من الشعر"ا قبضة مجر ختفي هليباً وكن ، بداياتنا - يف بداياا" رمل
ة جداً يف الشعر هنا رؤيا مهم. ناوأصولنا وبدايات" إسبانيا"كما للخيول العربية وللقبائل سالالا اليت توقد فينا البحث عن " سالالته"له 
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ليسـت حمايـدة أو    ، ما" معىن"خارجية للتعبري عن " أداة"د مل تعد اللغة جمر ، فأوالً ، بعد احلرب العاملية الثانية ، هالعريب احلديث كلَّ
 ، يتأمل جتربته فيها ومعها ، الشاعر لذاا لهايتأم" من الكلمات"إا أرض :  بني األنا والعامل ، أرضاً حراماً تقف بني الذات واملوضوع

) حممود درويش" (أنا لغيت" ، ولغة ذات فاعلة ، اللغة هي الذات ، وثانياً:  صارت كتابةً مهمة جداً" الكتابة عن الكتابة"وبالتايل فإنَّ 
د حـىت  يف الشعر الكالسيكي املمت ، وثالثاً ،ذا الصدد" خرىالبحث عن لغة أُ"عن  ، ة عشتاربإمكانكم الرجوع ملقالة نشرا يف جملَّ

وال  ، يف ذاا" ماهية اللغة"ومل خيطر ببال الشاعر الكالسيكي ال أن ينشغل  بِـ  ". جاهزة"ى القصيدة نتلقَّ ، منذ اجلاهلية ، )1945(
رات الـروح يف عمليـة اإلبـداع    تضو"عن  ، "تكتمل"القصيدة قبل أن " تاريخ حياة"عن  ، كتابة قصيدة عن كيفية تكتب القصيدة

  ". دهنولِّ"أو كيف  ، وهذا يشبه إخراج فيلم عن كيف أخرجنا فيلماً ما ، "نفسها
ـ  ، "الشيء هو تارخيـه "يف فلسفة هيغل . شيئاً خارج إشكالية اللغة ، وذواتنا كتجربة ، عالقتنا باللغة ، إذن ، مل تعد الشـيء  "ا وأم
يف . على الشعر ، أيضاً ، وهذا ينطبق.  وتارخيه سائل ، "متجمد"اجلاهز  ، ورة الشيء شيئاً جاهزاًصري" آخر حلظات"فمجرد " اجلاهز

  : يف أثناء عملية اخللق الشعري" حالة الروح"عن  ، يقول حممد عفيفي مطر ، "فاصلة إيقاعات النمل"من " التحتلُّ"
"الطنيِ يف ظُلُمِ التكوينِ -واخللق أولُ خفق- عجمرت  

  ينقد من فلَذ األشعارِ قافيةً من بعد قافية حىت
مرِ بالنظرِ احملضِ يف حمضِ القصيدةامتالِء ظالمِ الغ"..  

  
 ، ولكن ليس من عدم(يف خلق الكون  الرب" يبدأ"وقبل أن  ، آدم من طني خلق الرب) التوراة(يف العهد القدمي " سفر التكوين"يف 

وكانت على وجه الغمر  ، )الغمر( ترفرف فوق املاِء البدئي كانت روح الرب ، من مادة خام ما" توليده"أي يف  ، ")سفر التكوين"
فعل اخللق اإلهلي "عرب مقارنة  ، ومفرداته "سفر التكوين"ة عرب استيحاء دحممد عفيفي مطر جتربة خلق القصي "يؤسطر"من هنا ". ظلمة"

الذي ينتشر يف ظالم الغمر هنا " النور"فإنَّ  ، "فليكن هناك نور فكان هناك نور: " ما خلقه الرب لهو أو" النور"وإن كان  ، بالشعري
  ". النظر احملض يف حمضِ القصيدة"هو 

اللغة "ا يدمج الشاعر وهكذ ، اً هذا التعبريمجيل جد! حمض القصيدة –أمجل االستخدامات اليت أعرفها " حمض"هذا االستخدام لكلمة 
ات قاموسي"لوال هذا لكانت لُغته جمرد . فتكتسب الكلمات القدميةُ دالالت جديدة وسياقات تعيد صياغتها ، "الرؤيا"بِـ " لقدميةا

خذوا تعبرياً آخر.  وترميم للقيم القدمية". تةمي " :يف ديوان آخر" (خللق الرميم املستعادا"أو " م القصيدةمترد(.  
  : من هنا يقولُ. اخل.. واملنفى والقلق والشك ، والنعومة ، د النشوةيف صريورة اخللق ذاته جن

  
 .."تغلي هواجسه مد هل هذا الرخام  
أم هذه حتت تلتم نمقِ التكوينِ دريف ح اتالنح يد ،  
دنٌ أمم موتاها إىل زمنٍ أخفت سالئب  

  ، مرموزةُ اجلسد العريانُ
تعوي خواجلُ عا أم مدنرٍ يف نعومته  
والشبقِ املوتورِ أم رعدةٌ جبنون الكشف  



172 
 

  !!" فضنتترنو وت عاصفةٌ
  
فقدان عنده " والتواري يف الرخام: " ية والرقصوعدم القدرة على احلر ، "اجلمود"بِـرمز استخدمه حممود درويش ليوحي  "الرخام"

:  وألبيه يف ، "لريقِّصوا جسداً توارى يف الرخام"هم عادوا ينيني بأنعن الفلسط" يف مأساة النرجس"من هنا يقول  ، للحركية والطاقة
"هل  ، "األيائل رب"رخام جسده"حممد عفيفي مطر يتساءل عن " ؟ خرجت من الرخام لتعود يا أبيت إليه"  :يغلي  ، هل فيه روح مد

ات حيترق بالرغبة اجلمرية يف حنَّ -خالق–م حتت يد شاعرٍ تد دمنٍ تلجمر ، "حمض النظر يف حمضِ القصيدة"ما يراه  أم أنَّ ، باهلواجسِ
ته يف اخللق عواٌء أم أنّ ني ، "يمن التعر"أم أنه مدنٌ ختفي ما سلب من موتاها حىت يأيت زمن  ، آخر" سفْر تكوين" ، تكوين جديد

 ، "وتصبح روحي قبلَ العشقِ بثانية فوضى":  ابر النور الذي يشبه قول مظفَّالتوت أم أنَّ ، لذئاب الندمِ اليت تشعر بالعارِ من شيء ما
ليس إالّ رجفة تسري من شدة اجلنون بالكشف ، أيضاً ، ؟ أسئلة كهذه هي العاصفة – واللذة ، ن أنا؟ من أكون؟ ملاذا أسئلة عم

 علي" الدمن"ة الشبقية وبني الرغبة يف اخللق؟ بيين وبني عاملٍ من أبدع؟ ماذا ختفي روحي؟ ما معىن وجودي؟ ما هي العالقة بني اللذ
" نوازع"ما يف " غيب"هناك  ، "اكتب: وقال الغيب يل"..  : إخل؟ أو كما قال حممود درويش".. جسدي"ما هو  ، إعادة صياغته

وتريات . ابر النومظفَّ" (ها غري الضالعِ باألضواءلغة ليس يفك طالمس"وهذه ) حممود درويش( -"أنا لغيت: " الروح املبدع" هواجس"و
، يقول  اههذا ما كن ، "نطفة رملٍ  - "األمس"إىل  ، "الصحراء"و"  الرمل "نا إىل والعربيةُ تشد.  حنن كطلسم -اللغة-ها إن) ليلية

  : حممود درويش 
  ين أصلييشد - يا قمري القدمي –ويف عينيك "

  ."والنخلِ الشمسِ حتت إىل إغفاءة زرقاَء
بالتأكيد ، ليس" التجربة -اللغة -األنا" هذا اهلم ، وكتب دواويناً حمورها  ، فمحمد عفيفي مطر سجن وعذب وطورد. الوحيد اهلم

من هنا . )مظفر النواب" (انسجان ميسك سج/ الوطن املمتد من البحر إىل البحر"الشتات يف بالد من القمع فيها  -هذه احلياة
لألمسِ". زمنٍ دائري"نا يف اإلحساس بأن كلَّ"و ، فيه املستقبل ليس أكثر من عودة واخللق اجلموع ما بيدت أعيدت يف براح العصف
ة. حممد عفيفي مطر" (الرميم املستعادرجعة دائ كأنَّ ، "مستعاد"خلق رميم :  ")إيقاعات الوقائع اخلنومي رية املستقبل عظام رميم ترجع

  : "ملاذا تركت احلصان وحيداً"يف  ، أيضاً ، يقول حممود درويش". مستقبل"يف شكل 
  يف ال غد. وال نطيلُ حديثنا عما سيأيت".. 

  ، هذه الصحراِء إالّ ما رأينا أمس
  قيت لينكسر الزمانُ الدائريفألرفع معلَّ

  ".ويولد الوقت اجلميلُ
  
  
  

 الذات –يعيد صياغة اللغةَ " لغة القمع احلديث"قات وأيب فراس احلمداين لـ من املعلَّ" الشعر سالالت"وحوار حممد عفيفي مطر مع 
 ، "احلوار"هو جزء من هذا  ، كما رأينا ، واللعب ا ، كوحدة واحدة" البحر"تكنيك أخذ ". يبزغ الوقت اجلميلُ"العاملَ كي  -



173 
 

العصف "ها إن ، "نذر القيامة"يف زمنٍ تبدو فيه الوقائع من  ، كتايب" تكتيك"أو " كتكني"تأخذ شكل  "رؤيا"ه إن ، وليس جمرد تسلية
والرؤيا وتنحلُّ البالد البشر"ويبدو فيه  ، )يقاعات الوقائع اخلنوميةإ" (الذي تنحلُّ فيه الروح "خنوم جمرد متاثيلٍ من الفخ ار صنعها اإلله

الشاعر  نَّأ ،"إيقاعات الوقائع"يف  ، وليس عبثاً ، اخلوف" فيها"لها سجانني وإماء وعبيداً يتوحش ليجع ، )إله الفخار املصري القدمي(
  : صبع العدوايناإليفتتح القصيدة باقتباس من ذي 

ــهد اُهللا" ــ ويش ــأن كموي ال أحب  
  لو تشربونَ دمي مل يرو شاربكم

  وال ألومكمـــو أالّ تـ ح   وينبــ
ــاؤكم ــاً  ووال دم ــرومجع   ".يينت

  
الشاعر املبدع جمرد  أن ال حتسبوا أنَّ ، للوجه اآلخر يف رؤياه" االلتفاتة"وأردت من هذه . فاحلرب مع سلطات القمع ال هوادة فيها

مه مثقف تفسريمها"و" العامل "و" تأمل الكتابة"ه "مالتغيري: " هه" ، ية العامل وحىت  ، واخللق ، واحللمِ ، احلرية الشاملة حىت يف اللغةحر
وهذا ليس هم –ليحفر موقعاً له يف تاريخ األشياء " السالالت"ذاا؛ ولذا حياور "  املستعادة "من نفسه "  اخللق الرميم املستعاد"حريةُ 

  : إن أمجل بيت أعجبين لسميح القاسم قوله. حممد عفيفي مطر وحده
"ةْ يا سيديهذي احلروف املدهلم ، أُم ةْأحقاد"!  

 النذير الذي  -  النبوءة –والشاعر"ياراً ، "يرى ما سيصريكمحمد عفيفي مطـر  ، هذا واجبه وهذه دعوته؛ أمل دنقل ، ولو كان ا، 
ـ "حىت " عيوا"اليت كذّبوا " زرقاء اليمامة"كان يبكي على " البكاء بني يدي زرقاء اليمامة"عندما كتب  رت الـبالد احتلت ودم" ، 
  : منذرةً ، تقول ليلى له ، "ليلى وتوبة"وكذلك يف 
"وستبكي على حجرٍ واحد  

  ".حنناْءاإليف جبالٍ كاد يقتلها 
سيجيء : " الحقاً ، وتقول ، !"حجر واحد: " من هذه البالد أو ستبكي على ما ظلَّ ، ستبكي جالساً على حجرٍ يف جبال كهذه

ا لن يبقى من: " يف وتريات ليلية ، ومظفر النواب. ةنبوءة بأزمنة مر!". وحنتملُ التيهنطيع الرملَ ! اهللا! اهللا: وتقولُ!/ زمانٌ حتزنُ فيه
ظلَّ إنْ/ واحد عريبإىل العالقة بني  !"حالتنا بني حكومات الكسبة احلالةُ يهذ ت الساحر"و) النبوءة ، النبأ" (النيب"سبق وأشرت "

  .والشاعر
 عصف ستنحلُّ"أم عالمةٌ على " من نذُر القيامة"ما يراه  حريته عندما يسأل عن هل إنَّ:  "لنبوءةا"جند  ، أيضاً ، عند حممد عفيفي مطر

فيه الروح والرؤيا وتنحلُّ البالد" اليمامة زرقاء"ه رؤيا ؟ إن"، يرى ما تراه "عليه أن  ، االسم وقارئ الشعر العريب إن كان قارئاً يستحق
وعـن   ، أمام القـبح " عن اجلمال"وجزء من هذه القضية الدفاع  ، وليس ترفاً ، ةالشعر قضي. ها الحقاًلئال يبكي هو بني يدي" زرقاء

حىت يبـزغ   ، "الزمان الدائري"وعن اجلديد أمام !" يف زمن السواد الطويل" الضحك"وعن ! احلرية الشاملة أمام زحف الوباء األصفر
  . وبعد أن يبزغ ، الوقت اجلميلُ

  
18/4/95 
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  " مفهوم املكان"مقدمة يف  -هندسة القصيدة ): 13(لحق رقم م
  

لتبيان  ، )1991(يف مصر العام " ةرمعتقل طُ"كتبها يف  ، مفضلة لدي حملمد عفيفي مطر ، سوف أتناول اآلن أجزاء من قصيدة طويلة
  ".هندستها"

من منت " جزء"هذا  ، ينقطع اإليقاع بذكر االسم مباشرة حتتهوفجأة  ، )وزن البحر البسيط(من ذي اإلصبع العدواين " اقتباس"تبدأ بـ
 ، أيضـاً  ، كما رأيتم ، أي اقتباس نصوص حرفية ، تكنيك االقتباس من آخرين ، خارجية كما سبق وقلت" مقدمة"وليس  ، القصيدة

ال جنده يف الشعر الكالسيكي  ، )ييتس. ب . و و  ، مثالً ، اقتباس من القرآن الكرمي" (ملاذا تركت احلصان وحيداً"و" ةليلى وتوب"يف 
  :باستثناءات منها قول ابن الرومي يف قصيدة هجاء  ، بعامة

  مســتفعلن فــاعلن فعــولُ  "
ــه            ــيس في ــاك ل ــت ملعن بي

  

ــول    ــاعلن فعـ ــتفعلن فـ   مسـ
ــول   ــه فض ــوى أن ــىن س   ".مع

  
الـذي   ، "الرؤيا"حكم مجايل كان سائداً يف  ، وفضولٌ ، احلاجةال معىن له سوى أنه زائد عن " االقتباس"نَّ هذا أوحكم ابن الرومي ب

وهذا كان خرقاً للحساسية الكالسيكية اليت تطمح خللق  ، مثالً اقتباس مطول من بدر شاكر السياب ، يوجد) 1989(أصدرته العام 
 متاماً"قصيدة آخر ، "اآلخرية"من " منقَّاة هـو استعصـاء    ، سبق أن رأينـاه  ،له شكل آخر" اصالتن"هذا . احلاضرة مباشرةً من نص

 ، اليونـاين  –ككل جند استلهام التراث اُألسطوري األفريقـي   ،يف األدب اإلجنليزي ، "التناص"القصيدة كلِّها على الفهم دون فهم 
ما يهمين اآلن لـيس   ، )اليوت. س .ت(قصيدة  ، "واألرض اخلراب" ، جليمس جويس" يوليسيز"املسيحي كما يف رواية  –والعربي 

واليت يستلهمها حممود درويش  ، يف األوديسة لوطنه" يوليسيز"بل كون اُألسطورة األصلية مثالً عودة  ، اُألسطوري" التناص"  ، فقط
 ، فنجد ، تفقد دالالت أُخرىو ، بل يعاد تفسريها وتكتسب دالالت جديدة ،كما هي ال حتضر يف داخل النص" مأساة النرجس"يف 
ننسج "إرادة أن  ، لقد تكلَّمت سابقاً عن إرادة األسطرة ، "النقيض –عوليس "وصار الفلسطيين  ، صار فلسطينياً" عوليس"أنَّ  ، مثالً

أي عن أسطرة مرفوعة للتربيـع أو   ، وبإمكاننا هنا احلديث عن إرادة أسطرة األسطورة ذاا ، حول شيء بسيط يوجد لذاته" حكاية
  :ربما أنه من غري الواضح كيف أنَّ اقتباس بيتني من ذي اإلصبع العدواين مثالً  ، للتكعيب

ــو ــم أين ال أحبكمــ ـ   اهللا يعـل
  لو تشربون دمـي مل يـرو شـاربكم   

 

ـــوين    وال ألومكمــــو أال حتـب
ــرويين   ــاً ت ــاؤكمو مجع   وال دم

 
كجزء  ، إنهما يكتسبان سياقاً جديداً متاماً ، تنيللبي" أسطرة"كمطلع لقصيدة كتبت يف السجن عن جتربة التحقيق القاسية جِداً يشكِّل 

إيقاعـات الوقـائع   : "واضحة من العنـوان  " سطورةأسطرة اُأل"لكن  ، أو ربما من أية سلطة ، من موقف املبدع من السلطة القمعية
أسـطرة  "نة هي فالنية البي ، )ها الشاعرانظر احلواشي اليت وضع" (خنوم إله صناعة الفخار وتشكيل الطني يف مصر القدمية"و ، "اخلنومية

متخيلة أو حقيقيـة   ، "واقعة ما"حول " حكاية "يف كلتا احلالتني ننسج  ، "أسطرة جتربة السجن" ، أيضاً ، وبالتايل ، "سطورة خنومأُ
 عاملياً ، ض مغاليق الشعر احلديثسيسمح لنا بفهم بع ، هذه ، يف إرادة أسطرة األسطورة" التناص"وتتبع  ،كما هي" الواقعة"وال نأخذ 

  ". خلق قصيدة جاهزة"بل كان هاجسه األول  ، وحتوالت الروح فيه ،
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أستثين هنا الشعر الصـويف   ، مل تكن تلعب دوراً يذكر يف الشعر العريب الكالسيكي ، املعقَّد ، عملية األسطرة بشكلها احلديث: وثانياً 
بن عـريب  بني فلسفة ا ، مثالً ، اخلفِّي" التناص"دون فهم  ، م الرؤيا والتجربة والفلسفة الصوفيةة الذي من الصعب فهمه دون فهخباص

الرومانية  –واإلغريقية  ، واألكادمية ، والسومرية ،الكنعانية ، وكذلك ال جند تناصاً يذكر بني األساطري املصرية ، ككلِّ وبني قصائده
 ، )إخل.. إسالمي  –عريب  ، فارسي ، تراث هندي" (ألف ليلة ولية"موجود يف أعمال كـ  ناصربما أنَّ أكثف ت ، وبني الشعر العريب

علـى   ، عن اجلذور والنصوص اُألخرى" خلفية"دون  ، حىت من قبل طفل" فهم العمل"صعوبة متنع  ل التناصولكن حىت هنا ال يشكِّ
  .مثالً ،"األرض اخلراب"عكس 

من فهـم  " الغريب"ومع ذلك ال مينع هذا االسم  ، )اإلسكندر املقدوين" (ذو القرنني"ورد فيه اسم : سه وميكنين ذكر القرآن الكرمي نف
ذا اخلصوص ، انظر(مثالً  ، "ذي القرنني"دون فهم ملاذا كان يدعى بـ النص ،   كتـاب"The white Goddess " -   اإلهلـة
ومع ذلك ميكـن أن   ، أي باختالفات ، بشكل آخر) التوراة(العهد القدمي وقصص أُخرى جندها يف  ، ة الطوفانوهناك قص ، )البيضاء

 ، وبالتـايل  ، يعين إضافة أبعاد أُخرى للنص كلها ؟ يبدو يل أنَّ التناص" التناص"على إشكالية " التركيز"ملاذا  ، نفهم النص القرآين إذاً
" بل جمـرد   ، له" التفسري"وتعقَّدت الزوايا كلَّها صار من الصعب تقدمي وكلَّما تعددت  ، جديدة للنظر منها إليه" إضافة زوايا ، مثالً

  . تفسريات"واحد يوجد " تفسري"ال يوجد  : أوالً ، "اإلطالق"دون الـ" تفسريات
  .بل جمرد تفسري ، ال يوجد التفسري باإلطالق:  ثانياً

أبعـاد  "ربمـا أنَّ   ، ن ومكان معيننيايف ضمن زم ، ألي نص" ةحمدود"دائماً يوجد تفسريات  ، ال توجد تفسريات ال متناهية :ثالثاً 
ديوان أيب " تفسري"أو  ، "شرح ديوان املتنيب"جند  ، تقليدياً مثالً ، جتعل حماولة تفسري الشعر احلديث مضحكة ، هاملغتنية بتناص ، "النص
الكالسيكي كـان يتركَّـز   " الشرح"ألنَّ  ، جزئياً ، لبدا ذلك ساذجاً" شرح ديوان حممود درويش"ولكن لو كتب ناقد حديث  ، متام

لكـن   ، إخل... يف املبىن اللغـوي  " والتقدمي والتأخري" ، وتفكيك البنية القواعدية املعقَّدة ، الغريبة ، على التعريف باملفردات الالمألوفة
 ، ولكـن  ،له" شرح"ي يربر كتابة شيء جدال يوجد  ، كما يف شعر حممود درويش ، والقواعد سهلة ،عندما تكون املفردات سهلة

تفسـري نقدمـه هـو     سيكون من السذاجة الزعم أنَّ أي ، دةومداخل متعد ، دةوحتتمل زوايا نظر متعد ، ألنَّ الرؤى معقَّدة ، أساساً
وبالتايل ما كـان   ، ختتلف الظروف ، قارئ واحد"وال يوجد  ، "قدر عقله وروحه"على " يعيد خلق النص"وكلُّ قارئ  ، "التفسري"
  .هكذا دواليك ، جيالً ما ال يهم جيالً آخر بالضرورة" يهم"

قون معه وحيقِّ ، التاريخ" ضحايا"بني من قني ومعذَّسلطة ختتار حمقِّ: قصيدة حممد عفيفي مطر بسيط  لنص ، من زاوية ما ، اجلزء األول
ة عالقةحول أي ، أُناس مثل ابن رشـد وسـقراط    ، يف نظر احملقِّقني ، "اإلرهابيون" ، تاريخ الروحي لإلنسانيةبال ، لة أو واقعيةمتخي

حيوان خرايف يتوالد من سـفاد اجلـن   (والنفَّري واملغني اُألسطوري أورفيوس والسعالة  ، )حشرة خرافية تعيش يف النار(والسمندل 
رين بالرقابة يف اململكة العربية السعودية اليت منعت مـن  يذكِّ" اجلهل املطبق"هذا  إِنَّ"! أمساء حركية"وهؤالء  –وأفالطون ) واحليوانات

شخصية خيالية لطفـل  " (أوليفر تويست"و ، حممود درويش وأدونيس: تشمل  ، "الئحة سوداء"دخول أراضيها كلَّ من ورد امسه يف 
ني وفالسـفة صـوفي  " كائنات خرافية"كذلك جيمع هؤالء بني  )!يف القرن التاسع عشر ، يف رواية تشارلز ديكرت املشهورة ذا االسم

تعترب كـلَّ   ، معاً ، عرب وغري عرب ، )كابن رشد(ني خرافيني وفالسفة عقليني ومغن ا إالَّ أُميون يف خدمة سلطة يف خلطة ال يقوم
  . تفتح روحي جرمية
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  :كيف هناك "
  ةيتنخلُ الوطُن فتيته الطالعني من عكار .14
 البلهارسيا وصممِ األمية وحيوانية اجلوعِ .15
 ورهبة العبيد وطاعة اِإلماِء وجربوت الوحشِ .16
 :مثَّ ينتقي  .17
18. على قالبٍ واحد واحدة من صخرة تقُد أجساد 
 فال استثناء يف شيء .19
20. الشمسِ املعتلَّة مسفوعةٌ بصفرة وجوه 
21. وغبارِ األحذية 
 راووق البن املتخثرِعيونٌ ختتلطُ فيها محرةٌ ب .22
 وال يشبهها شيٌء إالَّ عيونُ الكالبِ امليتة يف   .23
24.  الننتِ الدهري جمرورِ النهرِ ومستنقعات 
 كان يدخرها يف فواخريه األزلية" خنوم"كأنَّ   .25
 حرساً سرمدياً لفراعنة كلِّ الدهورِ  .26

  !".وسوى خنوم ال آهلةَ هناك       
  

؛ وبناء مقطع مستطيل ـذا الشـكل مل   ) ب ب ب(؛ أي ترد فيه "التجاوز"على  نَّ املقطع املستطيل السابق مبينأ ، أوالً ، ال حظوا
ة تالطم اإليقاعـات  من الصعب مالحظتها من شد" وصلة"إىل " قافية"كلَّ  ،يف ذات الوقت ، لكن حيول ، جيربه حممود درويش أبداً

 ، "األحذية" ، "املعتلَّة" ، "بصفرة" ، "جربوت"و ، "طاعة" ، "رهبة" ، "ةحيواني" ، "ةاألمي"ربوطة يف امل" التاء"أقصد قافية : اخلنومية 
محرة" ، و ، "امليتة"مستنقعات" ، "األزلية"، "أكثر مـن  " القوايف"إذا استثنينا االفتتاحية والقفلة الرئيسينت فسنجد أنَّ عدد  ، "الفراعنة

" املسافة"ولكن  ،ولو أنَّ القافية كانت يف اية كلِّ بيت حلصلنا على شكل رتيب ومملٍّ.  )1سطر " عكارة: "أضيفوا (ت عدد األبيا
 ، يف الشعر العمودي املسافة ثابتة متاماً: جداً  مهم" املسافة اإليقاعية"مفهوم  ، كبري خرى خمتلفة إىل حدواحدة عن اُأل اليت تفصل كلَّ

ليست  ، رغم ذلك ، من اللعب بأطواهلا إىل أي مدى ممكن هذه املسافة ، مبدئياً ، وال مانع ،حرة" املسافة"يف الشعر احلديث . منمطة
إذاً فنحن نـتكلَّم عـن    ، والتوتر الروحي ، "الدفقة العاطفية"أي  ، "النفَس الشعري"يه بـ إنها تتحدد مبا ميكننا أن نسم ، ميكانيكية

  . روحية ما  ، "تنفسية" وصالت"ات أو وقف
" الـروح : " "سفر التكوين"لعربية القدمية يف ويف ا ، )متل احلركات ،س .ف .ن :املادة ( من املصدر نفسه "  نفس" يف العربية كلمة 

هذا  ،لغةً ، واضحة" وتنفُّس" سنفْ"و" نفَس"والوصلة بني  ،"نفسه" ، إن شئتم ، أو" هواؤه"أو " روح الرب: "كلمة واحدة " واهلواء"
يالً عن فهم ابن عريب لألحـرف  انظر حبثاً مج( ، مثالً ، "إهلياً"النفس اعترب  –كمدة يف النفس  ، حرف األلف: ما انتبه له الصوفيون 

جود اللغ: فصل  ، دراسة يف تأويل القرآن عند حميي الدين بن عريب: فلسفة التأويل  ، نصر حامد أبو زيد. د: يف  397ص  ، ة والو
  ).فما فوق

فتتاحیة لكل المقطع من ا
 ھنا

 افتتاحیة فالتة لما سیتبع من ھنا

فالتة وقفة  

 قفلة دائریة معدَّلة لكلِّ المقطع حتى ھنا 
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 - اإليقاع هو نفَـس   ، "النفس"وبني  ، كعملية فيزيائية" النفس"هنا فرق بني  ، "البصرية"و" البصر"سبق أن تكلَّمت عن الفرق بني 
فْسما أنَّ هذا يوضح بعض ما أقص ،من بني أشياء أُخرى ، "املسافة"الذي يتجلَّى يف " إيقاع الروح"أي  ، نده من القول إنَّ الرؤيـا  رب

  .إيقاع أو إنَّ اإليقاع رؤيا
 ، "رهبـة العبيـد  " ، "طاعة اإلمـاء : "الذين جيسدون تاريخ تدمري الروح " فتيته"يتنخل " الوطن"إنَّ  : بعد قول الشاعر  ، يف البداية

تـدمري  "ينتقل لوصـف   ، على قالب واحد ، فظَّةًخشنة أو  ،صلبةً" أجساداً"وينتقي  ، إخل" ... عكارة البلهارسيا" ، "صمم اُألمية"
يف مسـتنقعات وادي   كعيون كالب ميتة ملقاة ، أعني ختتلط صفرا حبمرة ، صفرةُ وجوه من مشسٍ مريضة وغبار أحذية" : اجلسد

طني املصري القدمي كان يـدخر هـذه   وتشكيل ال ، كأنه إله الفخار: األسطرة الفرعونية " بعد آخر"يبدأ  ، ومثَّ فجأةً ، النيل وأزمنته
تاريخ "فجأة نرى . يف العامل السفلي ، أيضاً ، "األهرام"احملنطة يف " املومياءات"أي  ، "فراعنة كلِّ العصور"اجلرار يف تنور ناره لتحرس 

واملعتلُّ جسدياً على املبدع واملعاىف  ، اًواملدمر روحي ، وامليت على احلي ، املاضي يسيطر على احلاضر  ، حىت اآلن ، الفرعونية" مصر
وكـذلك علـى    ، ه يف وادي النيلاملادي كلَِّ –اللحظة احلاضرة لتفتح على تاريخ النفق الثقايف " تنشعب"من هنا . يف التاريخ احلاضر

إىل قمع ابـن  ) الفلسفة هنا أول جرمية ضد(من إعدام سقراط بالسم  ، على تاريخ قمع العقل ، اجلاهلي –اإلسالمي  –النسق العريب 
 ،مكـان " اجلسد"إنَّ  ، أيضاً ، بالتأكيد.   يف التجربة" األربعة"عن األبعاد  ، الزمان –إنه يتكلَّم عن املكان  ، )شارح أرسطو(رشد 

تصميم "هناك فرق بني . هو تصميم للمكان " السجن"و ، وإنَّ النسق الثقايف الروحي نسق يف املكان ، حتنيط للمكان ، "املومياء"نَّ إو
هنا فكِّروا يف خشبة املسـرح  " . تصميم املكان"وبني ) حيث املكان ينظر إليه وكأنه جمرد صندوق فارغٍ نصمم فيه سجناً" (يف املكان

عن املسألة يف  أو كما ، كلُّ جسمٍ يوضع على اخلشبة يعيد تكوين املكان ، "مكان فارغ"د كمجر رتحنن الوعول اليت  ، "الرؤيا"عب
مـن هنـا    ، صار سجناً" مكاناً" ، "تصميماً للمكان"جيعل السجن " ملكانا"لـهذا املنظور  ،حفرت يف اإلزرقاق مكاناً لتسكن فيه

  :الحقاً يقول حممد عفيفي مطر 
  :هذه كانت حدود العبقرية يف املكان "

  أدوار اخلنوميني ما بني  ، سجن وجالدونَ   
  ".اباهلزائم واخلر

 "وهنا أنا" "وأنا هنا"" : مأساة النرجس"هذا ما أشار إليه حممود درويش يف  ، فيه" موقع" ، "مكان"أي  ، نفسها جسد" األنا"ولكن 
خيتصـر  " السجن"إذاً " أنا"هي ) املكان" (وهنا" ، أنا مكاين: واهلنا خرب  ، كمبتدأ ، األنا: ليس هذا تكراراً ". أنا أنا"و ، "وهنا هنا"
 يف احلاضر" مصر كلها"إىل  ، اإلسالمي –والتراث العريب  ، عرب املماليك ، تلك التجربة املمتدة من إله الفخار ، "التجربة يف املكان"
  " :املنايف"عن " مأساة النرجس"عندما يقول حممود درويش يف  ، "سجناً - دميةً  –جسداً  –مكاناً "باعتبار األنا  ، "األنا"إىل  ،

  بلدوهي ال"
  . يف جسد الطبيعةَ واختصر وقد انتمى للعرشِ

األنا "يف  ، ")وكان عرشه على املاء" ، االنتماء لعرش اهللا(عرب معجزة إهلية ما  ، املكان كلَّه" اختصرت" اليت " البلد"هو " املنفى"فإنَّ 
من . غريبٍ عليها ، "مكان ليس هلا وليست له"يف ) يتالب ، الوطن" (املكان احلق"يطرد األنا ويشردها من " املنفى"أي أنَّ  ، "كجسد

من هنا أتكلَّم عن  ، أنا هنا خمتصرة ،"مكاين الوحيد"هو " اجلسد" ، بل فقط لنفسها كجسد مكان ، "هللمكان كلِّ"هنا ال تنتمي األنا 
لكلِّ البلـد والطبيعـة والتـاريخ    " اختصاراً" وتصري ، مثل مغناطيس متوترٍ ، غرفة التحقيق تتكثف ، "فاملكثََّ"أو " املكان املختصر"
  ".الترميز"كيف تتم عملية  ، ر لنا ذلكال يفس" الرمز"ولكن  ، "رمز"إنَّ السجن  : بلغة النقد الكالسيكي كان سيقال ، "القمعي"
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"إىل مراعي الضأن لٌ يدبرو هكأن العنكبوت،  
  ،خيطٌ من شعاعِ الشمسِ يقطعه إىل نصفني

  وتترك نقش ،فاألطراف تنبض بالدم القاين
  ،رقصتها الذبيحة يف سقوف األرضِ
  ".نسج هلهلته الريح يف أُفق البالد

  
حيوان صحراوي " (الورل"العنكبوت يوحي بِـ - إنَّ املكان. املكثَّف" خلق املكان املختصر"األمكنة يف عملية " تركيب"هكذا جيري 

حول سيقان األغنامِ ويرضعها حىت يدميهازاحف يقول البدو إن قوية املكون من عقد ذيله التشبيه"هذا ). حواشي القصيدة) (ه يلف "
ينقل وحشـية الصـحراء إىل    ،أو العكس ، )العريب- بداية النسق الثقايف(إىل مكان يف الصحراء العربية ) السجن(ينقل املكان احلاضر

" سـقوف األرض "يف )  ألنَّ شعاعاً قصه إىل نصـفني (فالعنكبوت يرقص رقصةً داميةً  ، ى بعضهااألمكنة عل" تنفتح"أي  ،"السجن"
يف مصر  ، "السماء"لكونه من القمع كانت  ، سقفاً كونياً ، يف عينيه ، فسقف السجن يصبح ، "سقف السجن" ، وليس فقط ، كلِّها

نسج "وكذلك  ، ")السقف"السماء " (سفر التكوين"ت هذه األساطري إىل دوامت ، للدنيا" سقف"تأسطر وينظر إليها كـ ، الفرعونية
من  ، "أُفقها العنكبويت"إنه  ، "البلد"خيتصر " سقف السجن"حيث  ، كلِّها" أُفق البالد"ميتد ليشكِّل نسجاً هلهلته الريح يف " العنكبوت

  .سجن لكلِّ األشياء" كان كلِّيم" ، آخر" مكان" ، كما نعرفه ينهار ويرتف" تصميم املكان"هنا 
" اإلقامـة يف املكـان  " ، "املكان كإنتاج"و ، "املكان كسيطرة"و" املكان كإقامة"لقد ميز باحثون يف فلسفة ماوراء احلداثة بني 

يعـين  " املكان كسيطرة"ولكن  ، )كما يف ملحمة جلجامش(ختتلف عن اإلقامة يف املكان كنفي أو كعامل سفلي ) مثالً ،البيت(
" جسدي مكـان " "جسد السجني"وعلى  ،من قبل السلطة" املكان"السجن مكان جيسد السيطرة على " (السيطرة على املكان"
" يستأجرها شخص مـا  ، ةشقَّ"بني  ، هنا ، قارنوا ، فإقامة اجلسد يف السجن سيطرة للمحقِّقني على اجلسد ، )حممود درويش(
وتصـميمها  " ةبناء الشقَّ"ولكن  ، ")أُجرة البيت"والضربة هي  –سيطرة على املكان (ر املؤجة نفسها اليت ميلكها والشقَّ) إقامة(
 ، "مكان مـذبوح "؛ العنكبوت املدمى  "بلور املكان"أنتجت من " أيقونات" ، )ًملاذا تركت احلصان وحيدا(يف " إنتاج للمكان"

  " :اإلله خنوم"من خلق  ، "تجمنظوراً إليه كمكان من ، بالتايل ، املكان كلِّه –واجلسد 
  هل كلُّ جمدك يا خنوم"

  هذي الدمى الفخار تذروها اهلشاشةُ يف 
  ، رياحِ السجنِ والتعذيبِ من جيلٍ جليل

  حشد يكسر بعضه بعضاً فال يبقى سوى 
  !" واألمم الطلول ، ورهزة الغوغاِء ، منِ الوجوهد

 م بعضها بعضاً؛ إذاً" : منتجةٌ"أمكنة ) مبا فيها أجساد احملققني(األجساد كأمكنةش من الفخار م"حنن نتكلَّم عن  ، دمىاملكان املهش "
مفتاح املكان كإنتاج كلِّي " هشاشة"من هنا تشكِّل كلمة  ، )فوضى(وغوغاء  ، مموأطالل أُ ، "دمن وجوه"الذي ال تبقى منه سوى 

 : املكان البعيد"حممود درويش عن  قولي" مأساة النرجس"يف ". تذروها اهلشاشة"دمى":  
  فأتى البعيد من البعيد مضمخاً بدمائهم"

 مقطع  مستطیل ، بقفلة الدال
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  ".وهشاشة البلور
  :مقابلٍ للتهش ي اجلسد كمكان هشأدرك أبو العالء املعر ،مكسراً أو على األقل قابالً للكسر كالسيكياً ، يأيت دامياً وهشاً" املكان"

ــا" ــام حــىت كأنن   شــمنا األي
  

    لـه سـبك ولكن ال يعاد زجاج"  
  

إلنتاج مكـان   ، مةٌ للخرابإذ هو مقد ، "انطباق األبعاد"بالنسبة حملمد عفيفي مطر !  ذه اهلشاشة ؟ اإلله خنوم" سبكه"ومن الذي 
  :هناك على األقل أربعة أمكنة تتالطم حىت كأنها زجاج  ، مهشم
   
  

" العتـاةُ "و ، والتاريخ الفرعـوين  ، والتاريخ العريب اإلسالمي ، ا نسج هلهلته الريح يف أفق البالدوالبالد اليت أُفقه ، السجن ومن فيه
)م " ينتجون) "فراعنة كلِّ الدهور ، ون كلُّهماخلنوميالفوضى  –هذا املكان املهش:  

  احملدثون كان العتاةُ األقدمونَ"
  يترتَّلونَ خالئفاً من هيلمان اجلوعِ والفوضىِ

ويف أُفقِ املدينة  
  نافورةٌ تعلو وتنفسح امتدادات اهلواجسِ يف

  ، انتشار رمادها يف الريحِ
واألجواُء تربق ،  

  ...تفح جدائَل الدخان واحلَّيات .. هذه الشمطاُء عاريةٌ 
  أم ، هذا املغزلُ الكوينُّ من نذرِ القيامة

  ".البالد ؟ هو العصف الذي تنحلُّ فيها الروح والرؤيا وتنحلُّ
  

لو استحضرنا األمكنة األساسية األربعة اليت يتكلَّم عنها  ، والعمق ، والعرض ، الطول: كعالقة بأربعة أبعاد " املكان"عادةً ما نفكِّر يف 
  :قريبة من التالية" بنية"صل على الشاعر بيانياً سنح

مقطع 
مستطیل ، 
قفلة الدال 

 توحدِّه بغیره
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كلـها  " ايارها" ، كلِّ األمكنة" انكماش: "إليها من زاويتني أوالً  األمكنة اُألخرى ميكن النظر" يكثِّف"خيتصر و" كسجن" املكان" 
.  )"السجن يف مصـر املعاصـرة  (تنهار كلُّ اللوحة وتسقط يف الدائرة "هو السجن  ، "خراباً ، فوضى ، ماًمكاناً واحداً مهش"لتصري 
ية من مصر الفرعونية للجاهلية واملماليك واملرحلـة التركيـة   دائرة السجن تشمل كلَّ اللوحة اخلنوم" اتساع" ، املكان" متدد: "وثانياً 

  .ذاته" جسد األنا"حىت ) الباشوات(
) السهم الذي ينطلق من املاضي للحاضر للمستقبل" (حمور الزمن"لكوا مركَّبة حول ) العمق ، العرض ، الطول" (الثالثة"هذه األبعاد 

ليشـمل  ) الدائرة –السجن (أو متدد مكان ما  ، املكان" انكماش"املكان ممتداً عربالزمن  تارخياً يف" : الزمن"متتابعة يف " أمكنة"تبدو 
  .مع ايار املكان" ايار الزمن" ، إن شئتم ، أي" شكله"و ، "اجتاه الزمن"انقالباً يف  ، بالضرورة ، يعين ، هكلَّ" الكون"

وتنفسح امتدادات اهلواجس يف انتشار رمادهـا يف  " (هواجسه"رى نافورة متتد فيها إذ إنه ي: على االيار " املستقبل"يف البداية يوشك 
يف رياح السجن والتعذيب " (الرماد"تنتشر يف  ، "وتنفسح"واألنا تتفسخ  ، رماداً"تصري  ، "ماء"اليت هي عادةً من  ، النافورة ، )الريح

ويتوحش املكان كلُّه فيسأل  ، "تفح الدخان واحليات"فق ينسخ إىل عجوزٍ أُ ، "كارثة"فق برق ينبئ باقتراب واُأل ، ")تذروها اهلشاشة"
األفق نسيج عنكبوت  ، "دمى من الفخار"اجلسد (وحتُّوالا املسخية  ، األمكنة" انطباق"فإنَّ  ، "غزل الكوين من نذر القيامة؟هذا امل: "

هل  ، ذه الطريقة" األمكنة"يغزل " املغزل الكوين"و ، األمكنة" نسجوا"وم وأتباعه جيعله يبدو وكأنَّ اإلله خن) إخل" ... هلهلته الريح"
يـوم  "اإلهلي الذي يبـدأ بــ    –مقابل الزمن الديين " (الزمن األرضي"؟ هناك حس واضح بأنَّ من نذر القيامة" املكان املغزول"هذا 

 ، إىل االنقالبات يف نظام األشـياء ") نذر القيامة"عرب تعبري (هذا يشري  ، بدأ يقترب من ايته ليبدأ الزمن اآلخر") اآلخرة"و" الساعة
؛  الفاحتة للزمن اآلخـر  ، املكان الدنيوي ، للزمن" اخلامتةُ"حيث ستوضع  ، يف القرآن الكرمي ، "قدوم الساعة"عند  ، رأساً على عقب

هو العصـف  "كلِّي ؟ هل " تفسخ"و" حتلُّل" ،ُء األمكنة واألزمنةانطفا"إذ هل ما أراه هو  ، يشارف على الدمار ، املستقبل كما نعرفه
  ".الذي تنحلُّ فيه الروح والرؤيا وتنحلُّ البالد ؟

  :هذا الكل " الكلُّ"كلِّه ؟ هل سيصري " التحلُّل"فما الذي سينشأ من رماد وخراب  ، وإن كانت هذه نبوءة كونية باخلراب
  ضيئةُ والظالممجيزةٌ تتغاصن األهوالُ والكسف امل"

  بشكلها املمتد يف اآلفاق ؟
 أم جنونك بالدك هذه  –هل كانت–  

  أم أنت من فجرِ اخلليقة الزب الطنيِ املقدرِ
  ".للغواية واجلنون ؟

 ، أم أنني ، أم أن ما أراه جنوناً" بالدي"يف هذه الساعة ؟ هل هذه هي " أنا"أي مصريي  ، ما هو مصري اجلسد املكان: فالسؤال اآلن 
" قـدري "أي أنَّ  ، وكنت مصاغاً من الغواية وهذا اجلنون ، وره فخاراًويشويه يف تن ، الطني جسداً" يصيغ "من أيام ما كان خنوم 

  هكذا ؟
زمـن  "ولـه إىل  ؛ حت" شم الزمن"وهذا ما ينقلنا إىل  ، اجلنون أزيل ، يف اخللق اخلنومي: هذه كامنة يف البدايات نفسها " النهاية"إنَّ 

  :هل هو  ، فجسدي كمكان ، دائرة ، عود على بدء: وكذلك تاريخ اخلنومية  ، "مستقيماً"بدل أن يكون  ، "دائري
  
  ، متقلِّب األشكالِ بني يدي خنومٍ"

  طالع من وقدة الفاخورة العظمى
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أُعيدت صفوفاً كلَّما بليت ومصطف  
  ".تعاد ؟يف براحِ العصف واخللقِ الرميمِ املس

  
 –إىل كائنات من البشر  ، من الفخار تكسر بعضها بعضاً" دمى"إىل  ، من طني إىل حلم ودم ، بني يديه" يقَلِّب أشكال اجلسد"خنوم 

د إىل يف خلق رمـيمٍ مسـتعا   ، أبدية ، يف عملية متكِّررة ، ت إىل رماد يف الريح أُعيدت مرة أُخرىوكلَّما احنلَّ ، اخلزف من اهلشاشة
 ، إلعادا إىل حطام رميم ؟ دائرية الزمن هذه ميكن استحضارها" وهي رميم"تشبه إحياء العظام  ، يف تناسخ الائي الدورة ،"البداية"

  :كمايلي  ،بيانياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقلُّب األشكال يف الزمن الدائري اخلنومي
دائرية الزمن واملكان كما يف أُسطورة العنقاء اليت تنهض دائماً مـن  " يقلِّد"مد عفيفي مطر أنَّ حم ، بالتحليل السابق ، ال أريد اإلحياء

مـن جهـة    ، وتفكُّك لنظام األشياء يف املكان والزمن ، من جهة" دائرية واضحة"لكن يف قصيدته  ، الرماد بعد كلِّ مرة حترق فيها
... خلق  ل مثَّحتلُّ ؛ الدمى من الفخار مثَّ "خلق جديد"يتبعه " لحتلُّ: "ا املنطقية إىل أقصى احتماال" يقود هذه الرؤيا"دون أن  ، أُخرى
  .ألمهتيها ، فقط ، لكن لتوضيح النقطة بشكل أفضل ،"الدائرية"ربما أنين بالغت يف أثناء احلديث عن  ، إخل

وانقالب نظـام   ، أشبه بنذرٍ بقيام الساعة" حمور"يتمركز حول  األمكنة واألنساق الثقافية" تداخل"إنَّ : صياغة ما قلته  ، إذاً ، سأعيد
ال يؤكـد   ، أي يف حلظة ظهور االنقالب كنذير شؤم ، وهذا ، )كما يعبر القرآن الكرمي عن مثل هذا االنقالب(األشياء كما نعرفه 

أم جنوين  ، الذي تنحلُّ فيه الروح والرؤيا والبالد أم العصف ، هل هذه من نذر القيامة: يف احتماالا " يشك"بل  ، "حتلَّلها"الشاعر 
" اخللق الرميم املسـتعاد "ويف ضمن هذا الشكل يطرح  ، "األجوبة اليقينية"ولكن ليس من  ، األسئلة املوحية"إخل ؟ هنا صف من ... 

  :مثَّ يؤكدها يف مقاطع الحقة ، )الدائرية(
"اإلرث سوى دوي ال كالم  

يف دمِ التعذيبِ يف ليلِ القراءة ، دواهلولِ املؤب  
  يف بالدك واخلنوميني يف منفى التواريخِ اليت 

ويستعاد القتلى يبيد دم أبقت. "  

التاریخ 
كزمن 
 دائري

"تنحلُّ فیھا الروح والرؤیا وتنحلُّ البالد"لحظة   

القدر -الجمیزة  –لحظة الجنون   

... من الفخار  خلق من الطین لدمى: البدایة 
إلخ ،   
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أي (وتصل األنا نفسها إىل بوابة انفصام الشخصـية   ، مثالً ، "كلُّ األشياء"وليس  ، يبيد ويستعاد" دم القتلى: "ولكن حبذرٍ شعري 
  : )التفكُّك الداخلي

  ، ..."حدقَّت يف وسخِ الزجاجِ فروعتين نظرةُ الشخص احملدقِ "
 أوشك على أن يكون حتلُّالً كلِّياً" حتلُّل األشياء"بل أوشك على أن يتوطَّد؛ كذلك  ، األنا" يتوطَّد تفكُّك"أي ال  ، ولكن فقط إىل هنا

  .غة لتوضيح الرؤيا بدقة معقولةمن املبال" أعدل"ثَّم  ، أوالً" أبالغ"كان من الضروري أن  ،
ديـوان احتفاليـات   " (إيقاعات الوقائع اخلنومية"األكثر أمهية عند حممد عفيفي مطر يف " هندسة القصيدة"أريد أنْ أستدير اآلن لـ

بـل يف   ، "قصيدةخارج نص ال"يقع  ، هذا ليس تقليدياً ، من ذي اإلصبع العدواين" اقتباس"يفتتح القصيدة بـ ، )املومياء املتوحشة
ة يف الشـعر  ستخدمه ألول مـر او ، "خارجها"على نصوص أُخرى " فتح القصيدة"أي  ، "التناص"وهذا منوذج على  ، داخلها ومنها

وحىت أني قرأت رسالة دكتوراه  ، وهي أعقد قصيدة قرأا يف حيايت ،"األرض اخلراب"يف ) اليوت. س .ت(اإلجنليزي مبقدار ما أعلم 
عادة ما جند مثالً . لكن يف الشعر العريب الكالسيكي ال جند التناص املعقَّد أبداً. القصيدة" تناص"تبها أحد الباحثني العرب عن كاملة ك

وإن مل ختين الذاكرة فإنَّ  ، لشاعر آخر" نصاً حرفياً"ىف داخل النص " يضمن "ولكن وال مرة  ، معاين أخذها من غريه ، يف شعر املتنيب
  :ابن الرومي يف قوله  ، كالسيكياً ، هذا التكنيك" استخدم"عر الوحيد الذي الشا

  مســتفعلن فــاعلن فعــولُ  "
ــت ــاك بي ــه  كمعن ــيس في   ل

  

ــولُ    ــاعلن فعـ ــتفعلن فـ   مسـ
ـ  معــىن   ه فضــولُســوى أنـ

  
" سرقة أدبيـة "أو " أخذاً"أو " تأثراً" "التناص"وعادةً ما كان يعترب  ، "زائد عن احلاجة" ، كالسيكيا كان فضوالً ، املباشر" التناص"و

" يل" "اآلخـر "من " قصيدة منقاة"كان خلق ) قبل الشعر احلر ، 1945حىت (ولكن الطموح املركزي للشاعر الكالسيكي  ، إخل... 
ـ   " تقليد"مثالً يف  ، فكِّروا ، لآلخرين" تقليد"ن هناك كا ، بالتأكيد ، "مباشرة"الـ" اآلخرية"مقطوعة عن  ائد أمحـد شـوقي لقص

ولكن هذا ليس  ، "قلَّدوا"من كتبوا على البحور  فكلُّ ، "التناص"ولكن جيب التمييز بني هذا و ، كالسيكية كان ينسج على غرارها
  .على األقل باملعىن الذي أتكلَّم عنه هنا ، "تناصاً"

خيفـي املقطـع   " ، أوالً ، ولكن ، ملستطيلإىل جزء أول من القصيدة مبين على املقطع ا ، ينتقل حممد عفيفي بعد االفتتاحية بالتناص
وبقيـة   ، )أبرز مثالٍ على ذلـك  ، "سوى خنوم ال آهلة هناك"و ، "كيف هناك: " مثالً(بالكاد تالحظ " مقالت"بواساطة " املستطيل
" تفعيلـة "وال يتبع  ، ن التجاوزكونه يتبع قانو") اعترفت بأدق التفاصيل"مثالً قفلة " (القفلة الفالتة"ويزيد من تأثري  ، "فالتة"القفالت 

" شكل كالسـيكي "من هنا ينتج .  )ما" قافية"على  ولكن دون أي اعتماد مهم ، كما يف القرآن" (النثر اإلهلي"أي يتبع  ، "حبراً"وال 
 مقاطع مستطيلة متداخلة معاًولكن لبناء . إىل اختاذ البحر الكامل كتفعيلة) 1(مثَّ ينتقل يف  ، يتبعه شكل نثري قوي ، )االقتباس(متاماً 

أنه حيافظ علـى   ،هناك ، فيها معلَّقة زهري بن أيب سلمى لوجدنا" يقلِّد"لو قارنا قصيدته اليت : أوالً  ،شيئني " متداخلة"وأقصد بـ ،
مثـل  : قافية الدال (ب وينتقل إىل مقطع مستطيل منسا ، هنا يلغي متاماً هذه السمة اإليقاعية. وقوافيه إىل حد ملحوظ" إيقاع البحر"

 ، أيضـاً  ، "القفلة الدائرية"ويدمج يف اهلندسة  ، )إخل... البالد  تنحلُّ فيه الروح والرؤيا وتنحلُّ"و ، "نسج هلهلته الريح يف أفق البالد
لة يف املعد" نمر 76ص " (وأزمنةً عليه ، معه زمناً: هل يدري اخلليفة أنَّ هذا السيف.(  

  ) .78ص " . ( وأزمنة عليه ، معه زمناً:  وأن السيف مرن ، هل يدري اخلليفةُ أنَّ احلشد خمتلق) : "مع تعديل بسيط(مثَّ يرجع هلا 
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مين يف هذه البنية ما ميكننا أن نسمالشـكل  "و" النثـر اإلهلـي  "يضع جنباً إىل جنـب   ، وزناً: "تركيبة األشكال الفنية"يه بـ ما يه
تتخذ  ، عند حممود درويش ، "الفسيفساء"إنَّ  ، املستطيل الذي يتخذ من البحر الكامل كله تفعيلته األساسيةواملقطع  ، "الكالسيكي

  . أشكاله فنية ، "كوالج: "هنا اجتاهاً آخر مل يفعله حممود درويش 
 )13/3/1991( ة يف ريف معتقل طُ تروي قصة تعذيبه: متاماً" موحدة"ن القصيدة كلِّها مع كو" يتالطم"يف األشكال " الكوالج"هذا 

 "ووقائع" ، "إيقاعات: "لوا عنوان القصيدة فقط تأم ، أيضاً. "موحدة"ورؤياه فيها " ر السجونشع"من ضمن " سرية ذاتية"وتشكِّل  ،
ه خنوم إله اجتاه جنده عند اإلل ، "وقائع السجن" ، معىن ، ولكن ، الفني" إيقاع الوقائع"كوالج األشكال هو ": إيقاعات وقائع"أي  ،

ولـيس   ،إخل) ... ليلى وتوبـة (يف  ، أساساً" أرى ما أريد فما فوق"بدر شاكر السياب والبيايت وحممود درويش يف مرحلته املتأخرة 
 " ،"  خنـوم أُسـطورة   "يكتبها الشاعر حول  ، "أُسطورة أُخرى"ختلق  ، "إرادة أسطرة اُألسطورة"جديداً حد أنه ميكننا الكالم عن 

 ةروجتربة سجن طُ" رؤيا حديثة"فيما يعيد صياغتها رؤيوياً لتعبر عن  ، "جاهلية"متاماً كما أنَّ اللغة تبدو سحيقةً و"  أسطرة األسطورة
صعوبة كلما وتزداد ال ، "املعىن"حيجب  ، أشبه بباب مغلق عصي على الفتح ، "افةسامل"و" نوعاً من احلاجز"والعمليتان معاً ختلقان  ،

فلسطيين يف الشعر يتميز بالسالسـة   –لبناين  –أو تربى على تراث سوري  ، "القدمية"كان القارئ جاهالً باألدب الكالسيكي واللغة 
لكن من يبذل جهداً لن . إخل ... كما جند عند نزار قباين وحممود درويش وأدونيس و  ، "اللغة املستخدمة"من " قرب اللغة الشعرية"و
 الذي جيعله يدخل يف القصيدة ببطء" التركيز"هذه جترب القارئ على " الصعوبة"إنَّ . مجالية فائقة هلا نكهة خاصة : عدم تعويضاً كبرياً ي
  .الشديدة اليت استولت على روح الشاعر أثناء التحقيق معه" حالة التركيز"وإىل حد معني يصل إىل   ، "بالتفاصيل"ويستمتع  ،

روايـة  " (أبسالوم أبسالوم"أو  ، )إليوت. س .ت( لـ " األرض اخلراب"جربوا قراءة  ، "االنغالق"ألدب احلديث هذا من اجتاهات ا
 ،من هنا ال جيوز أن نقـرأ الشـعر احلـديث   . لتدركوا ما أعنيه  ، مثالً ، س جويسمجلي" يقظة فيفجان"و" يوليسيز"أو  ، )رنلفولك

  : يف البدء ، يف عمق ومجالية قوله ، مثالً ، تأملوا ، "نصف قلب"و" بربع ذهن"حنن و ، "تسلية"واألدب احلديث بعامة كـ 
  :كيف هناك "

من عكارة فتيته الطالعني يتنخلُّ الوطن  
  وصممِ األمية وحيوانية اجلوعِ  ، البلهارسيا

  ورهبة العبيد وطاعة اإلماء وجربوت الوحشِ
  : قي تمثَّ ين

  رة واحدة على قالبٍ واحدأجساد قدت من صخ
  ..".فال استثناَء يف شيء 

  
اجلوع الذي يرد اإلنسـان حليوانيـة    ، "طرشاً روحياً"اُألمية اليت ختلق : ومؤملٌ جداً  ، قني كثيف ومجيلٌاحملقِّ" الروح" إن وصفه هنا 

شةانتقاء " املستنقعات الروحية"ومن هذه  ، اًالطاعة اليت ختلق إماًء وخدم ، اليت ختلق روحاً عبدةً" الرهبة" ،متوح علـى  " أجساد"يتم
ذيب تدريباً عسكرياً يفقدها ما تبقَّـى مـن   عهي اليت ستدرب على الت" وهذه النخالة ، "خمتلف"كلَّ من هو " تنخيل" ، قالبٍ واحد

واها اإلله خنوم واختزا لتصـري حرسـاً علـى    ش" دمى من الفخار"إنهم " : استيحاء اُألسطورة"ومن هنا يبدأ  ، مالحمها اإلنسانية
حتضـرياً   ،"األهرامات"ط ويوضع يف ؛ حني كان الفرعون ميوت وحين"قبور"ويف " قبورٍ"حرساً على  ، إىل األبد" مومياءات الفراعنة"

هي اليت  ، املوميائية ، ة امليتةوهذه السطل ، "بعد املوت"حىت تستمر  ، "حتنيط السلطة"كان جيري  ، للحياة والرحلة يف العامل السفلي
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العبيد  ، شني على املناضلنياجلوعى املتوح ، ني على الشعراءاألمي ، إنها سلطة املوتى على األحياء ، "دمى الفخار"حتتفل اآلن بوحشية 
  . اإلماء على من حياربون سيادة إنسان على آخر ، على من يريدون حرية الكلِّ

ويستدير ضد من هـو ضـد    ، يصري أداةً يف يد الذين سلبوا منه إنسانيته ، رد من إنسانيته ويصري دمية متوحشةعندما جي"  اإلنسان "
ألنه إشـارةً   ،إرهاب ، واإلبداع الفكري عدو" غىن الروح"كلُّ ما يشري إىل  ، السيد املطلق" : خنوم"أو  ، وال آهلة هناك ، استعباده

حيوان خرايف ( ،"السعالة"يوضعون جنباً إىل جنب مع  ، السمندل والنفري ، سقراط وأفالطون" : صمم األمية"ملن صاروا فخاراً من 
مـن  " ميامـة "العرافة الرؤيوية اليت كان بإمكاا أن تنقذ " (زرقاء اليمامة"وقبل الشاعر عذبت  ، )ينشأ من سفاد اجلن مع احليوانات

  ). دمارها
ال بد هنا من اإلشارة إىل فارق مركزي مـع الشـعر    ، "صمم اُألمية"مثل " عابرة"يف مجل تبدو " كنوز الدفينةال"هذا جمرد مثال على 

مثالً أشعر  ، "شرح ديوان املتنيب"هكذا جند  ، مرة وإىل األبد" تفسريه"وإن مل يكن واضحاً فباإلمكان   ، واضح"األخري : الكالسيكي
شرح ديـوان حممـود   "والبالدة أن يكتب أحد شيئاً كـ ، "املستحيل"سيكون من قبيل . شيء منه " شرح  "باالبتذال عند حماولة 

خارج هذه الرتعـة الضـيقة    ، مت لهلقد قد ، القرآن الكرمي" شرح"اقترفت كانت " جرمية"أهم . تقليدياً  ، "أدونيس"أو " درويش
 ، وستبقى ، كانت ، "تفسري"د وليس جمر ، له" التفسري"بتقدمي " نيط القرآنحت"ولكن حماولة  ، تفسريات ال أول هلا وال آخر ، األفق

للـنص  " التفسـري "جيب أن حنذر من تقدمي  ، أيضاً ، وبالتايل ، اإلسالمي –يف النسق الثقايف العريب " صمم اُألمية"دائماً عالمة على 
ال يوجـد   ، وليس املقصود منـه اآلن  ، توضيحي لنقاط نظرية ما" تفسري"وما أُقدمه جمرد  ، "الفن"أي نص يستحق لقب  ، احلديث

 ، "الائيـة "ال توجد تفسـريات  : وثالثاً  ، "تفسريات"توجد  ، تفسري واحد فقط : ثانياً ، ال يوجد ، "تفسري"بل فقط  ، "التفسري"
ألن ال  ، ه الدائمة إلعادة التفسري لزوايا نظر جديـدة وإحدى عالئم األدب اجليد هو قابليت ، ولكن فقط ثروة من التفسريات ، بالطبع

ثـروة  "جزءاً مـن   ، قوالً معقوالً جداً" أقصى الوضوح هو الغموض"ويش رجيعل قول حممود د" الغىن"أو " التشابك"هذا  ، يسترتف
  " . التفسريات

" مرئـي "إىل لغة تفسرها يعين حتويلها إىل نص غـري  " هاترمجت"و ، البصرية –بصرية تقدم ذاا للبصر "  دةالصورة الشعرية اجلي " إنَّ
ال ميكن ترمجة لغـة   ، "اللون ال يسمع"و" الصوت ال يرى"متاماً كما أنَّ  ، "حملَّ الصورة"وبالتايل كلُّ تفسري ال ميكنه أن حيلَّ  ،بصرياً
مسعي أو مشي أو ملسي ن استيعاب كلِّي ملا هو بصري أو ا عذا" عجز اللغة"متاماً؛ أعين هناك " حمكية"إىل لغة ) مثالً ، املوسيقى(مسعية 

لغوياً ال تقـدم  " الصورة الذهنية"فإن حماولةَ تفسري ") بصريية"بل  ، "بصرية"ليس " (صورة ذهنية"أو ذوقي ومبا أنَّ اللغة حتتوي على 
  .وهنا أحلظ عجزاً ما ، "معىن"بل تفسري يترمجها إىل  ، "التفسري هلا"

هناك  ، )Irony ، املفارقة(مثل هذا األسلوب يدخل ضمن  ، مما قلته ، بشكل ما ، "أتنصل"وأحاول أن " تفسرياً"وا أنني أقدم الحظ
 ، ميتد مثل جليد متحرك حتت أقدامنا حيث حتركنا؛ يف النقد الكالسيكي كان النقاد أكثر ثقةً بتفسـريه للشـعر  " الاليقني"نوع من 

 عن نفسه أمام احملكمة" دفاع سقراط"و ،"حوارات أفالطون" ، يف األدب الفلسفي األفريقي ، لكن ، "ما يقوله"ثقةً بـوالشاعر أكثر 
بل مـن   ، "صنع الشاعر"ليس بالضبط من  ، "إهلامي"وذلك ألنَّ الشعر  ،ال يعرف حقيقةً ما يقوله" الشاعر"جند سقراط يعتقد أنَّ  ،
اللغوي الصـويف ال  " الشطح"عندنا أدرك الصوفيون أنَّ  .كلَّ ما يقوله ، بالضرورة ،  يفهمه البالتايل فإنو ، "قوة غيبية أهلمته شعره"

فوق " ، "عامل خارج اللغة"من هنا تفتح الصوفيون على  ، على ما تعنيه" قبضاً"أكثر منها " إشارات"فاللغة  ، يصح عليه نقل وال عقل
؛ اللغة قادرة على  راسخة يف أساس الرؤيا الصوفية ، إذاً ، املفارقة" . املعرفة املرتبة"ال بد من جتاوز : ري أو ال كما قال النفَّ ، "العقل

  ".أضيق من الرؤيا"أو أا  ، القدرة على خلق سوء تفاهم: أو موهوبةٌ هبة خاصة  ، التضليل
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ليس من السهل القبض عليها  ، "مفارقة"األنا ذاا  ، إخل" ... النحن"ألنا ويف ماهية ا ، أيضاً ، فإنَّ املفارقة كامنةٌ" أنا لغيت"وإن كنت 
ماهيـة  "بـ ، "من هو"كان الشاعر أكثر ثقةً بـ ، "حمافظة"و" عقالنية"إن أمكن أن نقبض عليها أصالً يف االجتاه األكثر  ، بسهولة

أما الشاعر احلديث فغـري   ، األمر بالقضايا اجلوهرية يف احلياة عندما خيتص ، أكثر مما عنده أسئلة" أجوبة"عنده  ، "الوجود"و" احلياة
هاجس الكتابة "من هنا نرى ". كيف أميز؟ ، وتتغير دالاليت ، أحتول كاُألسطورة" : "ما قالته الغجرية"أو كما قلت عنه يف  ، "واثق"

ففـي ايـة    ، عميق اآلن" القلق الرؤيوي"إنَّ :  لمات أُخرىوبك. عن الوجود الكلِّي ومعناه ، "أنا من "كهاجس عن " عن الكتابة
فكما قال  ، الشاعر احلديث احلقيقي أقلُّ قدره على ادعاء هذا. أن تقدم حالً  ، بالنسبة له ، لديه رؤيا ميكن ،الصويف صويف ، املطاف

ولكن قلقـاً   ، )أوجهها جنوباً أو مشاالً) : مل يقتبسها التكملة..." (على قلق كان الريح حتيت : "املتنيب يف بيت اقتبسه حممود درويش 
أكثر " سؤال"ولذا حتولت األنا إىل  ، تتزعزع اآلن" األنا"الثقة ذه  ، كوحدة واحدة ،"أنا"كهذا يفترض أنني أعرف على األقل من 

أعمـق   ، جند رؤيا حديثةً) فصوص احلكم" ( خيالفهذا الذي تسميه أنا خيال يف"عندما يقول ابن عريب  ، ةيف الصوفي ، منها جواباً
  . اليت جندها عند املتنيب " الثقة"بكثريٍ من 

 ، تقريباً ، فمن املستحيل ، ولكنها حاضرة بعد ذلك حضوراً كثيفاً ، ككل) 1945(غري ملحوظة يف شعر ما قبل " الزعزعة"هذه 
مظفَّأن جند شاعراً كالسيكياً يسأل ك ، نيباستثناء الصوفيمن أنت ؟ وما: " باور الن ةُقص روحك واأليام  ؟ ماذا يف الدنيا املألوفة

فقدت ؟ ومن انني"حىت يف شعر  ، "؟تزور جئتأقصى ما نسـبت   ، يف ماهية األنا يف شعره" اًشكَّ"ال جند  ، ؛ مثل جمنون ليلى"ا
من هنـا ال   ، ذو مصدر صويف) باحلب ، "أو ميكن أن تصري آخر" أنا آخرأي " (أنا ليلى": أنه قال  ، وإن مل جنده يف شعره ، إليه

 "زاوية األنا"إىل العامل من " النظر" فإنَّ ، إنْ كان ما قلته صحيحاً ، كموقف" شم األنا"أو " جند تعابري إىل مسألة انفصام الشخصية
ـ  ) (ego-centric Demanding(نـراه    الذي خيدم كمرجعية للعامل كما" املوقع الثابت"أي كون األنا هي  ، ماه كمـا س

" يتسـلَّط "خلقت لكي ) احلياة ، األرض(احليوانات والطيور واألمساك  هذا املوقع الذي جنده يف العهد القدمي يف شكل أنَّ ، )البوذيون
قد  ، مركزه" أنا "إن كنت " املكان"و من أين ه: الشاعر احلديث  م" امةدو"صار  ، املركز" املوقع"باعتبارمها  ، عليها آدام وحواء

شـعور  "عند الكثري من الشعراء املعاصرين يأخذ شكل  ، مبدئياً ، هذا االنزياح" . وموقعي" "داً من نفسيأو لست متأكِّ ، تفكَّكت
 ، واملتنيب ، وليس عنترة ، غربة امرئ القيس ، مثالً ، الصعاليك" (تراث املنفى"من هنا حتول  ، "الغربة"و) املكان املنفى" (باملنفى

ألمر يسافر هذا "أو  ، )أدونيس" (كون املتنيب روحاً هائمة ، للشاعر احلديث" مركز جذَّاب"مثالً إىل  ، وليس أيب متام أو جرير
ا كليـب  وصاي"أو  ، )حممد عفيفي مطر(أو ذو اإلصبع العدواين  ، )باور النمظفَّ" (الذي امسه املتنيب وتعشقه بالعذاب النساء

  .ةمثل هذه النقاط من التراث تكتسب أمهي ، )أمل دنقل" (العشرة
أحد احللول  ، "االغتراب"ال ميكن فهم الشعر العريب احلديث كلِّه دون فهم  ، بساطة بكلِّ ، "االغتراب"املسألة احلامسة هنا هي 

والنفـري   ، )ليلى وتوبة" (تعقيب"و  ، )حممود درويش( "اهلدهد"ة والصوفي ، )األسطرة احلديثة(هلذا كانت االجتاه لُألسطورة 
  .وهكذا) باور النمظفَّ(ورابعة العدوية وغريها  ، )أمل دنقل(والنص الديين  ، )أدونيس(

أرض مـن  "الرحلة حنـو  : لعلَّ االجتاه للتجريب اللغوي أخذ هذه الدالئل ! ما الذي يعنيه هذا ؟ عامل فقد القدرة على تربير وجوده 
عند حممـود   ، مثالً ، أما. من نفسه يف املكان ،على األقل ، ه كان واثقاًولكن ، "األمكنة"ي حيس بالغربة عن كان املتنب ، "كلماتال

هي مبتدأ " هنا"حيث الـ ، "يف مأساة النرجس ملهاة الفضة"وأنا أنا وهنا هنا  ، أنا –هنا : مترابطان جداً " األنا"و" فاملكان"درويش 
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املنفى الذي ال يترك " البلد"وبالتايل تتلبسه فكرة االغتراب عن  ، كما قال يف ديوان أقدم ، "جسدي مكان: "ا والعكس بالعكس األن
  " : اجلسد املكان"له إالَّ 

  البلد] املنايف[وهي 
الطبيعةَ يف جسد وقد انتمى للعرشِ واختصر."  

إن كنت " (أنا شظايا" ، "لغيت شظايا" : "شتاء ريتا الطويل"ولكن عندما يقول يف  ، ملتنيبربما أنَّ هذا أحد من جتربة االغتراب عند ا
وهذا مل خيطر ببـال   ، "تشظي األنا"فإننا أمام  ، هاجساً ولعنة حب مطَّوق باملرايا" هاجساً"وبأنه بني اإلشارة والعبارة  ، ")أنا لغيت"

 "هيلمان اجلوع والفوضى: "كذلك جند عند حممد عفيفي مطر  ، "فوضى ، قبلَ العشقِ بثانية " واب فتصبحر النأما روح مظفَّ ، املتنيب
ا يدور بروحه أثناء خلـق  كما رأينا يف عملية حبثه عم" احلالة البدئية"إىل  ، الروح قد رجعت إىل سفر التكوين ما يشعر الشاعر أنَّ ،

  "!الفوضى –العامل "القصيدة 
 النظام والفوضى ، "اخللق"و" اإلرث"توتر بني : يف هندسة القصيدة " الفسيفساء"و"الكوالج"يف شكل  ، أيضاً ، تظهر الشظاياً"جتربةُ 

من األشـكال  " التحلُّل"إىل  ، "النثر"إىل  ، بسبب التوتر الكلِّي هذا ، تتجه األنا: ؛ فلنقل " ة املنقَّاةللهوي"األنا أقرب للكوالج منها  ،
  "!ما رأينا أمس ال غد يف هذه الصحراء إالّ"جند ضغطاً تراثياً يشدنا للخلف  ، باملقابل ، لكن ، "البحث عن شكل"قلق و ، القدمية

  :يقول  ، "مأساة النرجس"يف " املنايف"حممود درويش عندما يتكلَّم عن . غريب " مكان مكثَّف"ربما أنَّ تعبري 
"وهي البلد  

  ". الطبيعةَ يف جسد واختصر ، وقد انتمى للعرشِ
 ،إخراج األنا من نفسها"هو " املنفى"فإنَّ  ، "جسدي مكان: "أو كما قال يف ديوان قدمي له  ، )وهنا أنا ، أنا هنا" (األنا مكان"مبا أنَّ 

وأمكنـةٌ تغيـر    أزمنةٌ"فاملنايف  ، "للمكان"من هنا ال تنتمي . عليها" مكان غريب"وقذفها يف  ، "الوطن"من  ، أعين من مكاا احلق
" الطبيعـة "فكـأن   ، "مكانه الوحيـد "ه إن ، "جسده"يرتد إىل  ، باغترابه عن املكان ، واملنفي ، هامشية فيه ، "عابرة"إنها  ، "أهلها

غرفـة  "واآلن  ، خمتصـرة " أنا هنـا "لكن مل يبق يل إالَّ " امرأة أو جسدي" جسد"ربما  ،فقط" جسداً"اختصرت وتكشفت لتصري 
  " :كلَّ البلد الطبيعة"متتد بدل أن تتكثف وتصري هي  ، كمكان متوحشٍ ، "التحقيق
"إىل مراعي الضأن ه ورلٌ يدبكأن العنكبوت ،   

   ، خيطٌ من شعاعِ الشمسِ يقطعه إىل نصفنيِ
 نقش بالدمِ القاين وتترك تنبض فاألطراف  

  ، رقصتها الذبيحة يف سقوف األرضِ
  ".لته الريح يف أفقِ البالدنسج هله

ه يلف ذيله املكَّون مـن  حيوان صحراوي زاحف يقول البدو إن(" بالورل"العنكبوت يوحي " املكان"إنَّ : فلننتبه لتركيب األمكنة 
العريب  –ثقايف النسق ال" بداية" ("الصحراء"ما جيعل املكان اآلن يتداخل مع  ، )عقد قوية حول سيقان األغنام ويرضعها حىت يدميها

" :ولكن التراكـب   ، "هنا"الـ - " األصل –الصحراء  –السجن "إذاً  ، )كما قال يف قصيدة أُخرى.." ا من الرمل نطفةًأيا جارتا كن
بح غرفة التحقيق يص" سقف"أي أنَّ  ، األرض كلَّها" سقوف"من الرقص يف " نقشاً"فالعنكبوت يترك آثار دمه : املكاين ميتد إىل أبعد 

هذا منـوذج يف   ،كلِّها" أفق البالد"ل ونسج العنكبوت جيلِّ ، ")سقفاً"كانت  ، باملناسبة ، يف التراث الفرعوين ، السماء(سقفاً لألرض 
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" املكان كسيطرة"ز بعض الباحثني بني لقد مي". أسطرة املكان"أو إن شئتم " تداخلها"أو  ، "تركيب األمكنة"على " الرسم بالكلمات"
يتداخالن "ولكن املكانني هذين  ، واملكان كإقامة ، ")السجن: "وما فيه " سيطرة على املكان"طرة القمعية مثالً تترجم حاالً إىل السي(

هذا املكان املغترب واملغـرب معـاً    ، "هلهلته الريح"نسيج  ، "مكان مذبوح" ، شعاع مشس يشقُّه إىل نصفني ، دامياً ، والعنكبوت
ويبـدو   ، أجساداً فخاراً صـنعها خنـوم  "يبدو احملققِّون  ،كما رأينا ، لكن ضمن أسطرة أُسطورة خنوم". الوطن"و" البيت"يناقض 

  :أُخرى " ةًدمية هش"السجني 
  هلْ كلُّ جمدك يا خنوم "

  هذي الدمى الفخار تذروها اهلشاشةُ يف 
  رياحِ السجنِ والتعذيبِ من جيلٍ جليل 

  فال يبقى سوى  حشداً يكسر بعضه بعضاً
الغوغاِء واألممِ الطلول ، دمنِ الوجوه ورهزة."  

 –السـجن  "مكاناً مركباً من  ، كمكان ، من هنا تصبح الغرفة ،تكسر بعضها بعضاً يف التاريخ" دمى فخار"املكان كلُّه  –فاجلسد 
  ".السجن –املكان "مازال حاضراً يف " ينفرعو"كطغيان  ، كتصميم له ، والتاريخ الذي يتجلَّى كموقف من املكان" كمكان

أطـالل  " وال يبقى إالّ ، "اليت شم بعضها بعضاً"هو الدمى " املكان املهشم" : "التهشيم"الكلمة املفتاح لفهم تراكب املكان هنا هي 
فراعنة كـلِّ الـدهور   "و" نومفخار خ"مع  ، كمكانني" اجلسد –السجن "إنَّ تداخل . أُمم طلول  ، غوغاء ، دمن الوجوه" : مكان

بل  ، عن اآلخر" مستقل"حيث كلُّ منديل  ، ليس جمرد وضع منديل فوق منديل آخر ، "سبع مسوات طباقاً"ليس شبيهاً بـ ، كأمكنة
شتتالطم و م نفسهايشبه دمى ، "شدرويش يقول حممود " مأساة النرجس"يف  ، أساس التركيب كلِّه" هشاشته"أي  ، "م املكان:  

"فأتى البعيد خاً بدمائهم من البعيدمضم  
  " .وهشاشة البلور

مضمخاً : وثانياً  ، )مكاناً جرميةً يأيت" (مضمخاً بدمائهم ، أوالً ، وهذا املكان يأيت إليهم ، "املكان  البعيد" ، "الوطن"هنا هو " البعيد"
تصـادم أربعـة   "هذا حيدث عرب " للمكان املهشم"إن رسم حممد عفيفي مطر  ، للكسر مكسراً أو قابالً ، هشاً ، "هشاشة البلور"بـ

الصحراء العربية  :ثالثاً . اليت أُفقها نسيج عنكبوت مدمى لهله الريح " البالد" :ثانياً . السجن ومن فيه :أوالً  ، أساساً ،"أمكنة هشة
هنا تتالقـى  . اخلنومية  –مصر الفرعونية  :وأخرياً ). يزحف المتصاص دم القطعانالذي " الورل"اليت يوحي ا تشبيه العنكبوت بـ(
الـدمى   ، اهلشاشة ، "املذحبة"ويتحول كلُّ بعد إىل جزٍء من . معاً ، والفرعوين ، املصري املعاصر ، اإلسالمي - العريب " أبعاد التاريخ"

 "الكون كلَّه" إنَّ: فلنقل  ، "أبعاداً كلية" من هنا يكتسب املعىن  ، كلِّ املهشمأي إىل خطٍّ من اخلطوط يف لوحة ال ، السجن ، الفخار
نسـبج  "بعد مقطع  ، مباشرة ، ويكمل اآلن الصورة بشكل واضح ، مهشم ، إىل غرفة السجن إىل تاريخ الفراعنة" من أفق البالد ،

  :يكمل  ، "هلهلته الريح يف أفق البالد
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  ةُ األقدمونَ احملدثونَكان املماليك العتا
  اً من هيلمان اجلوعِ والفوضىئقيترتَّلونَ خال

  فقِ املدينةويف أُ
  نافورةٌ تعلو وتنفسح امتدادات اهلواجس يف 

  ، انتشارِ رمادها يف الريحِ
واألجواء تربق ،   

  ..تفح جدائلَ الدخان واحليات ... هذه الشمطاُء عاريةٌ 
  من نذر القيامة أم  هذا املغزلُ الكوينُّ

  "هو العصف الذي تنحلُّ فيه الروح والرؤيا وتنحلُّ البالد ؟
  

 ، كحطـام أمكنـة   ، إذا شـئتم  ، أو ، "كمكان فوضى" ، "هيلمان اجلوع والفوضى"يظهر اآلن كـ" ليس عبثاً أنَّ املكان املهشم
وهنا يسـهل فهـم   . فراعنة الطغاة  ، "عتاةُ التاريخ"له هكذا ؟ من جع ، "أثراً بعد عني"ولكن هذا املكان يشبه األطالل  ، كخراب

  ) . إنتاج املكان(بني هذين وبني املكان كإنتاج  ، أيضاً ،ولكن ، واملكان كسيطرة ،كإقامة –التفسري ليس فقط بني املكان 
وبالتايل تدلُّ على  ، "رحلوا"مثَّ  ، وسيطروا عليهأقاموا يف املكان " بشر"متاماً كما أنَّ األطالل يف الشعر العريب آثار : وبكلمات أُخرى 

" السـجن " ، "عتاة التـاريخ "أنتجه  ، املهشم ، "املكان الفوضى"فإنَّ هذا  ، واستهلكوه فتركوه خربةً وراءهم" أنتجوه"املكان كما 
إبـداع حشـوة   "على  ، "إنتاج"دلُّ على وبالتايل ي ، "فراعنة"و" عتاة"يشرف عليه ويديره وخيطِّط بناءه وحياصره باألسالك الشائكة 

  : قائالً ، الحقاً يسخر من خنوم ،من هنا. " إنتاج املكان كسجن"يتم ) إنتاج مكان إنساين" (روضة أطفال"فبدل بناء  ، "للمكان
  :كانت حدود العبقرية يف املكان  هذه"

سجن  اخلنوميني ما بني وجالّدون أدوار  
  " .اهلزائمِ  واخلراب

ر بعضها بعضاً هـي  والدمى الفخار اليت يكس ، "مكان خنوم"هو " املكان املهشم"فإنَّ  ، )الذي بناه" (بيت فالن"نسمي البيت  فكما
اخلنوميون من فراعنة ومماليك "وأصحابه هم  ، "تاريخ خنومي"ونوابه هو " خنوم"الذي صممه وأداره " التاريخ"وألنَّ  ، "دمى خنوم"

  .إخل... 
 ،يف ذاته" كما هو"أو باألحرى حساًً مكثَّفاً باملكان كما يظهر لنا ليس  ، "مكاناً مكثَّفاً"ختلق  ، هذه ، "األمكنة"فإنَّ جدلية  ، واآلن

يفهـم  هذه نقطة حامسة لكلِّ من يريد أن  ، "عالقة"أي أنه  ، به" عالقتنا" "املكان"وأهم نتيجة هي أنَّ . بل كما نراه وندركه ونعقله
ميكن استحضارها كالتايل  ، أيضاً ، ونقطة صعبة ، العامليني شيئاً يف األدب والفن:  

  
  
  

)قافیة الدال(قفلة المقطع   

 مقطع مستطیل 
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كلَّ هذه األمكنة يف ) تدخل" (فتكثِّ"القصيدة  ، معاً" تتركَّب"يف الزمن قبل أن " األمكنة"ح توض" الكاريكاتريية"هذه الصورة البيانية 
" األمكنـة : "بلغـيت   ، لكلِّ هذه األمكنة" رمزاً"أصبح " السجن"إنَّ  :كالسيكي كانوا سيقولونيف النقد ال ، "الدائرة الصغرية"داخل 

  ".التهشم"وتلك عملية  ، "الدائرة"كلُّها اارت وتراكم حطامها املهشم يف 
ايـار   ، بالضرورة ، سوف يتبعه "ايار املكان" فسنجد أنَّ ،"عرب األمكنة"الذي ينطق من املاضي  ، "سهم الزمن"رنا اآلن يف إن فكَّ

ويتداخل مـع  " ماضياً"كونه " املاضي"يفقد  ، اآلن يف السجن" حاضراً"اإلله خنوم قبل آالف السنوات مازال : مثالً " سهم الزمن"
هـو  " فق البالدأُ" من هنا . يف الغرفة نفسها يف السجن ، البالد اارت وصارت هي أيضاً كلَّ أو أنَّ ، "السجن" حاضر  ، "احلاضر"
ها هلهلته الريح يف أفق البالد كلِّ" ونسجه  ، بأكملها" سقوف األرض" العنكبوت على سقف السجن عنكبوت على  ، "فق الغرفةأُ"

. "  
فسح امتـداد  وتن( ه يرى نافورةً متتد فيها هواجسه هو نفسه إذ إن: أيضاً " املستقبل  –الزمن " ينهار ، السابقيف آخر املقطع  ، واآلن

حيـث   ، وعجوز عاريةٌ تفح جدائل الدخان واحليـات  ، برق اجلو ، "رماداً" األنا صارت  ، "اهلواجسِ يف انتشار رمادها يف الريح
فيقول " كابوساً" يبدو  كُلُّهالكون  ، ش املكانيتوح:  

  "هذا املغزل الكوينّ من نذر القيامة ؟" .. 
ر طبعاً بـانقالب  ما يذكِّ ، ايته" اقتراب"ينبئ عن ") احلياة اآلخرة "اإلهلي يف  –مقابل الزمن الديين (  "األرضي" الزمن  إحساس بأنَّ

 ، الفاحتـة  ، "الزمن الـدنيوي  "  اخلامتة لكلِّ –" قدوم الساعة"عند  ، كما هو موصوف يف القرآن الكرمي ، األمكنة رأساً على عقب
 "الرماد"بل من  ، كنافورة ليس من املاء" املكان" صورة  ، يقترب من االنطفاء يف هذا السجن الكون ، إذاً ، ؛ املستقبل"اآلخر"للزمن 

متاماً كما  ،  انقالبان يف نظام األشياء كما نعرفهنيوكلتا الصورت ، اتجدائل الدخان واحلي" تفح" النافورة كشمطاء  –فق صورة اُأل ،
انتـهاء  " ( للزمن " ، وأيضاً ، "للمكان" انقالباً  ،املعروفة" دماً يف نظام األشياء انقالباً قا" يبني " امةالقي" أنَّ الوصف القرآينّ لساعة 

أم أنـه  " ، هاهل ما أراه نذير بايار األبعاد كلِّ"و: شكل سؤال  هحينما يأخذ األفق كُلُّ ، وبالتايل تكتمل األسئلة ، )الزمن كما نعرفه
  ."والرؤيا وتنحلُّ البالد ؟  ، فيه الروح العصف الذي تنحلُّ

" ر بعضها بعـض  اليت تكس" اردمى الفخ" ومن ، بعنف ، املكان –هذا عصف من الدمار ـ ايار الزمان  ) العاصفة" ( العصف"  إنَّ
ـ " . روح والرؤيا وتنحلُّ البالد تنحلُّ فيه ال" م املكان املهش –وهذا الزمان  ، "يالتهشيم الكلِّ" حىت اللحظة " من جيل جليل  –ل التحلُّ

 كـلُّ  ، مهلـهل  ، "منحلّ" تركيب الصورة الشعرية يتمحور حول مركزٍ  كلَّ أعين أنَّ ، "األمكنة –تركيب األزمنة "هذا هو مركز 
  .انطفاء  –يف رماد " رماد" شيء فيه 

  :ويكمل اآلن 
  مالظمجيزة تتعاصن األهوالُ والكسف املضيئةُ وال" 

يف اآلفاقِ ؟  بشكلها املمتد."  
 ، "بل إىل مجيزة" رماد " أو  ، "عدمٍ" ستنحلُّ ليس إىل " الروح والرؤيا والبالد" الكلّي إىل كون " لالتحلُّ" من " النقلة" من املثري هنا 

 ، ماورائي" رعب مطلق "  فالتحللُّ" : لظالموا ضيئةُاألهوالُ والكسف امل" تتداخل معه  ، يف اآلفاق شكلُها ممتد" ري مجيزة تصس" أي 
  :فيسأل  ، مكاناً وزمناً ، كلِّه "الكون " من  ، معتم

 أم جنونك هذه  –هل كانت بالدك–  
رِ  أم أنتالطني املقد الزب من فجرِ اخلليقة  
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  للغواية واجلنون ؟
 األشكالِ بني يدي خنومٍ" متقلِّب" ،  
 الفاخورة من وقدة العظمىطالع ،  

  عيدت يف براحِ العصفأُ ما بليتومصطف صفوفاً كلَّ
  ؟ الرميم املستعاد واخللقِ

هذه "لوهلة تبدو احلرية بني كون  ، معتمة يف ما ورائيتها" يزةمج"إىل  ، مهابعد ش ، وانطفاء الزمان واملكان" لالتحو سر"وهنا ندرك 
 كنت طيناً قدره اجلنون ؟ من املهم ، بلغة دينية ، "آدم وحواء"منذ بداية  ، "من فجر اخلليقة"أم جنونك املطلق ؟ أم أنت " هي بالدك
.. القدر  –باجلنون ) وزمن الطني البدئي هذا ، من آدم" سفر التكوين"الطني الذي خلق الرب يف (" اخللق –بداية الزمن "هنا ربط 

الذي تكلمت عنه سـابقاً يف  " (الزمن الدائري"من هنا ينشأ  ، اجلنون أزيلّ: بداية ذاا كامنةٌ يف ال) اآلن هنا يف السجن" (النهاية"إن 
 ، نفس اإللـه خنـوم   بني يدي ، مثالً ، "دمية فخار"من بشرٍ اىل  ، ب أشكالهتتطلَّ) جسدي(املكان  –ن اجلسد إ) : لقاءات أخرى

 كالطني(ومشوي (وبعد ذلك ، يف فرنِه ، خيرجين من  ، وهنا األهم"هذه مثل صفوف " ار األبديفرن الفخ) ـ مى الفُخار الـيت  من د
أعيـد   ،صفراً يف الريح ، ت صارت رماداًما حتللَّكلَّ) من اهلشاشة ؟ ، اخلزف –البشر  ، تكسر بعضها بعضاً ؟ من كائنات من الطني

لت الـروح  ما حتلَّكلَّ ، "تناسخ األرواح"يشبه  ، "دائري" ، ذاته فعل اخللق اخلنومي ، اخللق". اخللق الرميم املستعاد"و" العصف"لنفس 
عـرب   ، يبدأ من نقطة مـا يف املاضـي  (ي من سهم خطِّ" سهم الزمن"ل هنا يتحو ،ليبيدها ثانية يف دورة ال ائية" ة ترزقحي"أعادها 
) . تعاد الدورة" (الزمن الدائري"له ينشأ ن خرابه وحطامه وحتلُّوم ، كفخارة" مزمن مهش" ، أوالً ، إىل) القيامة"هاً إىل جمت ، احلاضر

عند  ، ولكن ، خرىلتبدأ حياة أُ( - " حييي العظام وهي رميم"يوحي للنص القرآين  –" خلق رميم مستعاد"إىل " اخللق"ل من هنا يتحو
" ال تنحلّ الروح والرؤيا وتنحلٌّ الـبالد : خرى مات أُوبكل) . يف تناسخ ال ائي الدورة ، استعادة للسابقة" خرىاحلياة اُأل" ، خنوم
  : رميم ميكن استحضارها كالتايل " دائرية"فعل اخللق ذاته إىل  بل ينحلُّ ، فقط

  
  
  
  
  
  
  
  
  

) الصفحة األقـدم انظر (الرسم األويل للمكان  أي أنَّ ، يلتف حول الزمن الدائري" مكان"لكان عندنا " املكان"لو حاولنا اآلن رسم 
دائرة"ل إىل سيتحو) "واخللق الرميم املستعاد"م حلظة التهش . ("  

  
  : بني ق احملاط بكلبني مدريقولُ له احملقِّ: وهنا يبدأ اجلزء الثالث 

الزمان - م المكان ل وتھشُّلحظة التحلُّ  

 القدر - الجنون  – ةلحظة الجمیز

) الخلق من طین(لحظة البدء 
)الزمن الدائرّي( لُدمى من الفخار  



191 
 

  ..".اخلع ثيابك  - "
 ، "ويشـهد اهللا أنـي ال أحبكمـو   "  :فنالحظ أن القصيدة كلّها تبدأ بلحظة احلاضر ، "املعىن"من ناحية  ، فجأة ، هنا نعاد للحاضر

"العنكبوت " ، "ل الوطن فتيتهيتنخ ...بداية اجلزء الثاين" (يدب( ، االسترجاع"عرب تكنيك  ، ولكن الصيغة احلاضرة للفعل"Flash) 
– (Back ، سـيكية  كما يف املعاجلة الكال –ولكن ليس  ، قواعدياً ، يتداخل احلاضر واملاضي"وهكذا  ، س املاضيتتلم–  ـر د
" املاضـي "أو " عودة احلاضـر "من هنا " . زمن دائري"له إىل وحتو" م الزمن املستقيمش"بل كجزء من  ، للحاضر" عطاء بعد آخرإ"

الدائري  –" زمن اخللق الرميم املستعاد"هي  ، ة التداخلاملستمر .  
املكان هو  –م الزمان ش وبالتايل فإنَّ ، )اهلنا= األنا  ( ،"هنا أنا": ويش و كما قال حممود درأ ، موقع ، "األنا مكان" سبق قلت إنَّ

فصـام  "م األنـا إىل حلظـة   الحقاً يصل ش". جنون" ، البالد تنحلّ فيه الروح والرؤيا وتنحلُّ ، أو كما رأينا ، نفسها" األنا"شم 
  : "الشخصية

"حدالشخص عتين نظرةُقت يف وسخ الزجاج فرو قاحملد ."  
 ، وزماناً آخـرين  ، الزمان مكاناً –صار املكان  ، إذا شئتم ، أو ، "الثانية"وىل من وترتعب الشخصية اُأل ، "آخر"صار يف عيين نفسه 

" األنـا "ولكن ) . أصل وظلّ" (شخصيتني"احنلت إىل ) اليت عاشت الزمن األول" (األنا"وكذلك  ، "مستقيمني"بعد أن كانا  ،دائريني
هـا  من الزجاج تدرك األنـا أن  إىل آخر يطلُّ" الظلُّ"حىت عندما ينفصل  ، "تقاوم"ها مل تزل إن: األصلية مل تزل ممسكة بزمام نفسها 

" األزلية"ضد هذه الدائرية  ، "ضد التاريخ اخلنومي"والسبب ؟ السبب هو وعي دائم بأنها " . نفسها"متلك " صلبة"ها ولكن ، "مرتعبة"
إن مل  ، "الفصـام "و" اجلنون"مصريها  استسالمها له يعين أنَّ ها تسبح ضد التيار ؟ إنَّإن : خرىوبكلمات أُ ، "العصور كلِّ"اعنة وفر

وأسـاس    ،هـا يف وسط الـدوامات كلِّ  ، تقف الروح فيها" جزيرة"ل تشكِّ" للمكان"يف املكان " املقاومة"هذه . ي يكن الدمار الكلِّ
  ) : كرغبة ، على األقل" (االنتقام"و" املواجهة"و" الغضب"هو " اهلشاشة"اليت تقاوم " حصالبة الرو"

"ــ ويشــهدي ال أحبكمــواهللا أن  
  شـاربكم          لو تشربون دمـي مل يـرو

  

ــو أالّ حتبــــ     وين وال ألومكمــ
 ــرو ــاً ت ــاؤكم مجع   " . يينوال دم

  
بـدل   ، عن املوقـع " الدفاع"د وليس جمر ، "إرادة اهلجوم" : تعبري نيتشه لى حدع ، هي ، مركز األنا ، "االفتتاحية –اللحظة "هذه 

 ، "احلقـد " ، "الرغبة يف الثـأر " ، "املقاومة –الفعل "و " اإلدانة الراسخة والنهائية" حتلُّ " الشكوى "بدل  ، "الغضب"حيلّ " احلزن"
  " . البالد"و "  الرؤيا"و " احنالل الروح"ه ة يواجالروحي" األدوات"وذه  ، الشهوة املتبادلة للدم
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    األنا واملكان): 14(ملحق رقم 
  

أول ما يلفت النظر فيه هو . أية مساحة أُخرى  على الورق أو شاشة كمبيوتر أو" نص مكتوب"ميكن النظر للشعر العريب احلدث كـ 
  . سيكي عنها يف الشعر العمودي الكال" شكل القصيدة املكتوبة"اختالف 

ـ    . خارجياً ، كمكان خمتلف "املكان"بِـهكذا يتجلَّى الشعر احلديث يف عالقته  وبالتايل فإنَّ هندسة القصيدة ، أيضـاً ، ختـتص بـ
ذا الشـكل أو  " الكلمات"فلماذا أوزع " صفحة فارغة بيضاء"عند كتابة القصيدة نفسها ؛ إن كنت سأكتب على " هندسة املكان"

ـ ) لتأخذ شكالً(، مثالً ، لتصبح شبه تصميم قطعة من احلرير اخلامبشكل آخر ي" املكانَ الفارغ"يعيد تصميم " التوزيع"ذاك ؟ هذا  اً زي
" توزيع األصوات"حاالً سأالحظ : ، بدل أن أنظر إىل قصيدة مكتوبة للشاعر وهو يلقي القصيدة "أستمع"من األزياء ؛ فلنفترض أنين 

يعيـد  " إيقاعاً رتيبـاً "السرعة نفسها سنسمع بثابت إىل حد ما ، وإن قرأناها " العمودية"زمنياً يف القصيدة " بيتطول ال: "يف الزمن 
  . ، ختتلف عن طرق الشعر احلديث "كالسيكية"بطريقة ) الصوت ذبذبة يف املكان(تصميم املكان 

للقصيدة احلديثة يـوحي بأننـا   " الشكل اخلارجي"هذا " . كانتصميمات امل"حتليلُ هندسة القصيدة ، كما سبق أن فعلنا ، حتليل لـ 
بشكل " تصميم املكان"، أن ندرك ) الشكل اخلارجي(قنا قليالً خلف ن تعمإميكن . نتكلَّم عن عالقة أُخرى ، خمتلفة نوعياً ، باملكان 

على الورق ، فاملسـألة  " شكل آخر"قصيدته احلديثة بـ " نكتب"وليس عبثاً أنَّ كلُّ شاعر جدي يرفض أن " . باطنية"أعمق ، أكثر  
" قافيتـه "حبيث تكون " البيت"زائدة على احلاجة ، حىت يف الشعر الكالسيكي سيكون من اخلطأ أن نكتب " قشورٍ خارجية"أعمق من 

إيقاعية حمددة العدد ، وبالتـايل  ) عيالتتف(اإليقاع كلَّه ، إذ إنَّ القافية تتكرر بعد وحدات " سيخربط"هذا  –ضمن السطر الذي يليه 
 إذاً ، ليس من الصحيح أن نعترب أنَّ شكل القصيدة اخلارجي على الورق أو الشاشـة  . كلَّه " توازنُ إيقاع البيت"أو " التناظر"سينكسر

أي كسطورٍ متتابعة على الـورق ،  : لنثر لو جربنا كتابة معلَّقة من املعلَّقات بطريقة ا. وحمض شكل خارجي" مهم"، غري .. إخل ... 
، سيتغير شيء ما يف مفهومها كمعلَّقة بالشكل الذي نعرفه ، وستتغير املوسيقى ، فليس كلُّ فرد جمـرباً أن  " شكل عمودي"ليس هلا 

  .، مثالً" املتناظر"إيقاع القافية " مييز"يعرف البحور حىت 
  " . مفهوم للمكان"كهندسة تنظر إليها كَـ " يدةهندسة القص"فالبدء مبجرد النظر إىل 

  ) . 1999مصر العام  –، اليت كتبها حممد عفيفي مطر يف معتقل طُره " إيقاعيات الوقائع اخلنومية"سأتناول هذا املفهوم يف أجزاء من (
االقتبـاس  " (التنـاص "هذا النوع مـن  " . ذو اإلصبع العدواين: "تبدأ القصيدة باقتباس مباشر لبيتني كالسيكيني حتتهما اسم قائلهما 

) 1989" (الرؤيـا "شخصياً استعملت هذا التكنيـك يف  . بالنسبة للنص " مقدمة خارجية"جزٌء من القصيدة نفسها ، ليس ) املباشر
ككلٍّ ) سنرى كما(، وحديثاً ، استخدمه سعدي يوسف ، " ملاذا تركت احلصان وحيداً"، استخدمه حممود درويش يف " ليلى وتوبة"و

من أوزان اخلليل بن أمحد ، هاجياً " وزناً"مثالً عندما يقتبس ابن الرومي ، . ، هذا التكنيك نادر جداً ، وغريب عن الشعر الكالسيكي 
  :شخصاً يدعى عمرو يقول 

  
  مســـتفعلن فـــاعلن فعـــولُ  
ــيس فيـــه   بيـــت كمعنـــاك ـل

  

ــولُ    ــاعلن فعـ ــتفعلن فـ   مسـ
  معــىن ســوى أنــه فُضــولُ   
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، هـو  ن التناص ، غري االقتباس املباشرشكلٌ آخر م. عترب االقتباس جمرد فضول وليس فيه معىن آخر ، وهذا حكم مجايلٌ كان سائداً ي
كاستلهام حممود درويش لألوديسـة   استلهام األساطري والنصوص اُألخرى بشكل واضحٍ وحاضرٍ حضوراً مباشراً يف النص الشعري، 

ة ، وقد يصلُ هذا الشكل من التناص حداً معقَّداً جداً ، حبيث تستعصي القصيدة كلُّها على الفهم دون تناصـها ،  واألساطري الكنعاني
يف األدب اإلنكليزي ، ككلٍّ ، جند تناصاً قوياً جداً مع التـراث اُألسـطوري   "). األرض اخلراب"إليوت يف . س. كما جند عند ت(

يف الشعر العريب احلديث شق هذه الطريق ، منذ البداية ، بدر شاكر السياب والبيـايت ،  . النسق اليهودي املسيحي، و اليوناينِّ الروماينِّ
  . وعند األخري مل يزل هذا من مميزات قصائده ككلّ 

ر يف داخل القصيدة كما هـو فقـط ،   إخل ، ال حيض" ... االقتباس"املستلهمة ، أو " األسطورة"ما يهم من هذا الشكل من التناص أنَّ 
يف األوديسة كما هي ، بل يعيد تفسريها ، فتكتسـب  " عوليس"، ال يستحضر الشاعر عودة  "مأساة النرجس ملهاة الفضة"فمثالً يف 

 إرادة اُألسطرة"مثَّة " . النقيض –عوليس "دالالت جديدة ، وتفقد دالالت أُخرى ، فنجد" حـول شـيء   " حكاية"، إرادة أن ننسج
" قوة أعلى"ذاا ، أي أسطرة مرفوعة للتربيع أو للتكعيب أو أية " أسطرة األسطورة"بسيط يوجد لذاته ، وهنا ميكن احلديث عن إرادة 

  . رياضياً 
ذي اإلصبع العدواينّ رب اً ن جتربة التكمطلع لقصيدة كتبت يف السجن ع(ما من غري الواضح أن اقتباساً بريئاً لبييتحقيق القاسية جـد( ،

أسـطرة  "إنَّ . املثقف املبدع ضد أي سلطة قمعيـة  " موقف"ما هلما ، إذ أنهما يكتسبان سياقاً جديداً ، كجزء من " أُسطرة"يشكِّل 
صر القدميـة ؛  هو إله صناعة الفخار وتشكيل الطني يف م" خنوم"، و"نوميةإيقاعات الوقائع اخل"واضحة من العنوان نفسه ، " األسطورة
ما ، " واقعة"حول " حكاية"، وبالتايل جتربة السجن تكتسب أبعاداً أسطورية ، إذ إنَّ الشاعر ينسج " أُسطرة أسطورة خنوم"فالنية هي 

  . متخيلة أو حقيقية ، وال يأخذ الواقعة البسيطة كما هي 
 يف القصيدة واضح حمققني معه حو: اجلزء احملوري لإلنسـانية ،    سلطةٌ ختتار لة أم حقيقية ، بالتـاريخ الروحـية عالقة ، متخيل أي

والنفـريّ  ) ضفدعة خرافية تعـيش يف النـار  " (السمندل"ابن رشد ، وسقراط ، و : ، أناس مثل" للخنوميني"، بالنسبة " اإلرهابيون"
  !، باإلضافة إىل أفالطون) سفاد اجلن واحليوانات حيوان خرايفٌّ يتوالد من(، والسعالة ) املغين اُألسطوري(، وأورفيوس ) صويف(

خلطة عجيبة !  "أوليفر تويست"يذكِّر بأدوات قمعٍ مشلت الئحتها السوداء أدونيس وحممود درويش و) صمم اُألمية(هذا اجلهل املطبق 
  : دسة املقطع األول ، إذاً ، هنفلتتأمل. عترب املعرفة جرميةال خيلطها إالّ أُميون يف خدمة سلطة قمعية ت

  : كيف هناك "
يتنخلُ الوطن فتيته الطالعني من عكارة البلهارسيا وصمم األمية وحيوانية اجلوع ، ورهبة العبيد ، وطاعة اإلمـاء ،  

  : ينتقي  وجربوت الوحشِ ، مثَّ
  أجساداً قُدت من صخرة واحدة على قالبٍ واحد ، فال استثناء يف شيء"

 الشمسِ املعتلَّة وجوه مسفوعةٌ بصفرة  
  وغبارِ األحذية 

  عيونٌ ختتلطُ فيها محرةٌ براووق النب املتخثّر 
 الننتِ الدهري يف جمرورِ النهرِ ومستنقعات ال يشبهها شيٌء إالّ عيونُ الكالبِ امليتة  

  خنوم كان يدخرها يف فواخريه األزلية  كأنَّ
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  الدهورِ حرساً سرمدياً لفراعنة كلِّ
  !"وسوى خنومِ ال آهلة هناك 

، "حيوانية"، " األمية" "عكارة" :يف " التاء"من الصعب مالحظتها ، بسبب قوة اإليقاع ، أقصد " وصلة"حيول الشاعر ، كلَّ قفلة إىل 
"رهبة " ،"طاعة " ،"جربوت " ،"بصفرة " ،"املعتلَّة " ،"األحذية " ،"محرة " ،"امليتة"  ،"مستنقعات " ،"الفراع"، " األزليةلـو أنَّ  . "نة

" فن استخدام املسـافة "حلصلنا على شكل رتيب جداً ، ومملٍّ لكن التكنيك الذي مينع هذا هو " بيت"القافية هذه كانت يف اية كلِّ 
حمـددة  " مسافة"مبا أنَّ لكلِّ بيت طوالً ثابتاً ففي آخر و" بيت" يف الشعر العمودي هذه هي املسافة ثابتة ومنمطة كلَّ آخر  ،اإليقاعية 

  .تفعيالت هذه هي املسافة األساسيةبعدد ال
إنهـا  : أبداً " ميكانيكية" ومع ذلك ليست . ، وال مانع ، مبدئياً من اللعب بأطواهلا إىل أي مدى ممكن "ةٌ حر" يف الشعر احلر املسافةُ 

" قفـالت "و" وصـالت " إخل إذاً ، فنحن نتكلَّم عن ...  "العاطفة ، التوتر الروحي –النفَس الشعري " يه بـ تتحدد مبا ميكننا أن نسم
" الـنفس "و " النفَس "، من هنا " فْسن"اليت اشتقَّت منها ) س .ف. ن( بالعربية ، مشتقَّةٌ من نفس املادة " نفس" وكلمة . وحية ما 

الـرب يف  " نفـخ  " الرب مترابطتان كَكلمتني ، من هنا كان " نفَس "أو " هواء"الرب و " روح" عربية القدمية اليف . مترابطتان جداً 
 فسهآدمٍ نفخاً لن منخاري " هأو " هوائ"حـرف   " . روحه ، الصوفيون ، قدمياً ، لألحرف كأنفاس ما ، فاعتربه ابن عريب ، مثـر انتبه

نصر حامد أبو زيد حبثاً مجيالً ذا اخلصـوص ،  . باملناسبة ، كتب د [" . إهلياً" النفس ،  –يز باالمتداد يف النفَسِ األلف ، الذي يتم
فاملسافة إيقاع  ، ]دراسة قي تأويل القرآن الكرمي عند حميي الدين بن عريب  "فلسفةُ التأويل : " ، يف كتابه " اللغة والوجود " عن 

  .، وميكانيكية نفْسِ ، وإالّ فإنها مصطنعةللنفَسِ ، ولل
 يصف الشاعرِ عفيفي مطر ، يف البداية ، كيف " لُ الوطنصفوةً من " يتنخ ، هتاريخ تدمري الروح ، طاعة اإلماء "  النخالة" فتيت دجتس

قدت من الصخر ، بأوجه صـفراء مـن   " قالب واحد"ينتقي أجساداً على " : تدمري اجلسد" إخل ، و .. ، رهبة العبيد ، صمم األمية 
وفجأةً يبدأُ بعد آخر . صفوة مشس مريضة وغبار أحذية ، عيونٌ ختتلط صفرا حبمرة ، كعيون كالبٍ ميتة يف مستنقعات النيل وأزمنته 

يف تنـور نـارِه ،   " اجلرار"كان يدخر هذه  - " خنوم" –كأن إله الفخار وتشكيل الطني املصري القدمي : األسطرة الفرعونية : للرؤيا 
  .ت على احلي ، املدمر روحياً على املعاىف واملبدع املاضي يسيطر على احلاضر ، واملي" . لفراعنة كلِّ الدهور" حرساً 

علـى   –الحقاً  –ادي النيل ، وكذلك املادي يف و –من هنا تتشعب اللحظة هنا واآلن ، احلاضرة ، وتنفتح على تاريخ النسق الثقايفَّ 
، وعلى تاريخ قمع العقل من إعدام سقراط بالسم ) قبل اإلسالم " ( اجلاهلي" اإلسالمي ، و –اإلسالمي ، والعثماين  –النسق الثقايفَّ 

، وكلُّ جتربة جتربةٌ يف ) البعد الرابع (والزمان ) طول ، عرض ، عمق : بأبعاده الثالثة ( إنه يتكلَّم هنا عن املكان . حىت قمع ابن رشد 
  .املكان  –الزمان 

" ، والسـجن  " مكـان " مادي نسق يف  –، وأنَّ املومياء حتنيط للمكان ، وأنَّ كلَّ نسق ثقايفِّ " اجلسد مكان " بالتأكيد ، مثالً أنَّ 
؛ " املكـان " لسـجن يف   " تصميم" أنه  ،ى األقل من زاويتني عل" إىل السجن" باإلمكان ، فوق ذلك ، أن ننظر " . تصميم للمكان

قبـل  " الورقة " ؛ هنا نركِّز على أن املكان يشبه الفراغ الواسع يف " تصميم للمكان" وهذه هي الزاوية األهم هنا ، ميكن أن نراه كـ 
، وإن كانت ، " تصميم للمكان" قصيدةُ هذا ليأخذ شكل قصيدة مكتوبة ؛ فال" تعيد تصميم الفراغ" كتابة قصيدة عليها ، والقصيدةُ 

  :، قائالً ، من هنا يسخر الشاعر ، الحقاً فعاليةٌ خمتلفةٌ جداً" سجن " ليأخذ شكل " املكان " املكان ، ولكن تصميم    أيضاً ، يف
  

  :هذه كانت حدود العبقرية يف املكان  " 
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  ."ابوميني ما بني اهلزائمِ واخلرسجن وجالّدون ، أدوار اخلن
، حياول فيه أن يبحث يف تـاريخ  " عبقرية املكان" ، تويف قبل مدة ، كتب كتاباً عن  )1(حيث يبدو أنه يشري خفيةٌ إىل مفكِّر مصري 

 وأستخدم األنا ، عمداً ،( نفسها " األنا" ولكن . كسجن : املهم تصميمه ، خنومياً ) . وادي النيل" ( املكان" مصر كعبقرية أنتجها 
، هكذا قال حممود درويش قدمياً ، وكرر العالقة بني األنـا  " جسدي مكان . " ، موقع ما " مكان" ، أي " جسد) " بصيغة املؤنث 

  " .، وأنا أنا وهنا هنا " هنا أنا "و" وأنا هنا"، " مأساة النرجس" ، يف " أريد أرى ما" واملكان يف 
هنا ؟ والعكس بالعكس ؛ وهذا ال يغير - أنا) : هنا( هي مكان " األنا" ، إنه يقصد أنَّ "  تكراراً ساذجاً" ليست هذه اجلمل الفلسفية 

، " مأساة النـرجس " ويف ) . وأنا وأنا ( تبقى هي هي " األنا"، أو أنَّ " وهنا هنا" كاناً ، شيئاً يف كون املكان يبقى هو نفسه ، أي م
  :قائالً " املنايف" ، يتكلَّم عن أيضاً

 "وهي البلد  
 الطبيعةَ يف جسد وقد انتمى للعرشِ ، واختصر"  

" الطبيعـة يف   كلِّ" اختصار" وصارت لديه قدرة على اجتراح معجزة هي ) وكان عرشه على املاء( فاملكان ، كأنه اتصل بعرش اهللا 
يف مساحات ليست ملكاً لألنا ، غريبـةً  " األنا" شرد ها ت، إن" البيت  –الوطن "، كأمكنة ، ليست هي " املنايف "وذلك ألنَّ " د سج

" ، فاجلسـد هـو   " جسدي مكان" ، أو ال جند ما تنتمي إليه يف املنفي إالّ لنفسها ، ومبا أنَّ " األنا" إليها ، كأمكنة ، وبالتايل تنتمي 
للداللـة  " املكثَّف"أو  " املكان املختصر" تعبري  الذي بقي يل ، أنا هنا خمتصرةً ، حدودي هي جسدي ، لذا سأستخدم" املكان الوحيد

  .على عالقة كهذه 
ف ، إنه اختصار للتجربة يف املكان ، تلك التجربة اخلنومية املمتدةُ من إله ومكثَّ" خمتصر" ، عند حممد عفيفي مطر ، مكان " السجن" 

الفخ أمكنة  –أجساداً " ار القدمي الذي كان خيلق "أو ، كما قال الحقاً عن هذا ارمن الفخ ،:  
 "هل كلُّ جمدك يا خنوم  

  هذي الدمى الفخار تذروها اهلشاشةُ يف
  ؟" رياحِ السجنِ والتعذيبِ من جيلٍ جليلْ 

صر ، ، إىل حاضر م) د شكما يف قمع ابن ر( اإلسالمي مبقدار ما كان خنومياً  –، والتاريخ العريب " باشوات تركيا" عرب املماليك و
  " .املكان  –السجن " املرمية يف " األنا" و

نقد أكثر كالسيكي كان سيقال أنَّ بلغة ، إىل أُشياء أُخرى ، وإنَّ كنت أنا شخصياً ال أعرف كيف أفهم كلمـة  " السجن يرمز" ة "
  . املكان اخلنومي كلَّه ؟ " اختصر" لسجن ، إذاً، نفهم أن اكيف. فسريِ هو نفسه غري مفسر السحرية هذه ، اليت استخدمت كت" رمز

العنكبوت كأنه ورلٌ يدب إىل مراعي الضأن ، خيطٌ من شعاع الشمس يقطعه إىل نصفنيِ ، فاألطراف تنبض بالدم القاين ، وتترك "
  ."لهلته الريح يف أفقِ البالدنقَش رقصتها الذبيحة يف سقوف األرضِ ،نسج ه

حيوان صحراوي زاحـف  "وهو " ( الورلَ " ، يشبه ) نمكا –كوجود يف املكان ، ووجود (مكان ، منظوراً إليه ك" كبوتالعن" إنَّ  
من مالحظات الشاعر علـى حواشـي    ، "قان األغنامِ ويرضعها حىت يدميهايقولُ البدو إنه يلف ذيلَه املكونَّ من عقد قوية حول سي

  .القصيدة 

                                                
  .عبقرية املكان : مجال محدان   (1)
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وجـه  " عرب " املكانني معاً " تطلُّ على " يف الذهن" ، أي تنفتح طاقةٌ ن احلاضر ، بالصحراء والبدويربطُ الشجن ، املكا"التشبيه " هذا 
ر. بينما " الشبه سقوف األرضِ كُلَّهـا ؛ أي أنَّ  " ، ويف " السجن  –سقوف املكان "قصته الداميةَ ، الذبيحةَ ، يف والعنكبوت يرقص

، يف مصر الفرعونية ، تؤسطر ، وينظـر  " السماء"باملناسبة ، كانت . يه ، يصبح سقفاً كونياً ، لكون من القمع سقف السجن يف عين
  . يف التوارة " سفْر التكوين " األرض ، وانتقلت أُسطورة السماء السقف إىل  –للدنيا " سقف" إليها كأا 

 يف أُفق البالد كلِّكنسجٍ هلهلت" نسج العنكبوت " وكذلك يرى الشاعر الريح ه هها ، إن "السجن ،  –لكلِّ البلد ، وليس للمكان " أفق
  فقط ؟

غرفـة  " ، أو تنكمش وتنهار األمكنة كُلُّها لتصبح خمتصرةً ، مكثَّفةً ، يف "  األمكنة اُألخرى" ليبتلع "املكان  –ميتد السجن " من هنا 
إنـين  " . سجن لكلِّ األشـياء " ، ككُّل ، كما نعرفه ، ينهار ، ويبزغُ مكان آخر ، كلِّي ، " كانتصميم امل" من هنا فإنَّ " . السجن 

  .، طبعاً ، ولكن كلَّ وعيٍ ، هو وعي مكاينّ ، مبدئياً " وعي الشاعر للمكان"أتكلَّم هنا عن التغيرات يف 
اليت  تابه عن حتوالت اتمع الغريبيف ك" ديفيد هاريف"ز باحثون ، منهم مثالً لقد مي. من املهم ، ربما ، أن نتوسع قليالً يف هذه النقطة 

  : بني ثالثة أشكال من املكان) Thepostmodernity of Condition( ، واملسمى" ملا وراء احلدائة" قادت 
1.   إخل .. كالبيت ( املكان كإقامة. ( 
2.  كالسجن (املكان كسيطرة. ( 
 ) .كبناء مكان هو سجن ، مثالً ( املكان كإنتاج  .3

، فالسجن مكان جيسد السيطرةَ على املكان من السلطة اخلنومية ، ) تأخذ شكالً مكانياً " ( تتمأكن " إنَّ املكان كسيكرة يعين سيطرة 
املكان ، بالتايل  –سد واجل" . السيطرة على جسده " وعلى جسد السجني ذاته ، كمكان ؟ فإقامته السجني ، جسدياً يف السجن تعين

  :، من إنتاج اإلله خنوم ؛ هذا ما يتجلَّى يف قولِ الشاعر " كمكان منتجٍ " ، ميكن أن ينظر إليه 
 " هل كلُّ جمدك يا خنوم  

  هذي الدمى الفخار تذروها اهلشاشةُ يف
  رياحِ السجنِ والتعذيب من جيلِ جليلْ

  حشد يكسر بعضه بعضاً فال يبقى
  اِء ،غى دمنِ الوجوه ، ورهزة الغوسو

  " .واألممِ الطلولْ ؟ 
 بعضه" فاألجساد مش من الفخار مىاَ" ا بعضاً ، دةٌ جدنا أتكلَّم عن من ه. أمكنةٌ هش "م"و" املكان اهلشاملهش " الذي ال يبقى منه

لـدمى تـذورها   "ح لفهم املكان كإنتاج ، هنـا ،  مفتا" هلَشاشةا" مفهوم . أمم ، وفوضى احلطام " أطاللِ " وجوه و" دمنِ" سوى
  : فيقول) رمبا الوطن" (ان البعيداملك"يصف حممود درويش " أساة النرجسم"و. اهلشاشةُ

  " .وروأيت البعيد من البعيد مضمخاً بدمائهم وهشاشة البلُّ" 
، ولكن دامياً ،  وهشاً ، قابالً للكسر ، أو حىت ) " بصرةُ يف األحالمِ وتأخذينتأيت الأو : " النواب  ركما يف قول مظفَّ( يأيت " املكان" 
  ) :مكان هش  - يف الشعر الكالسيكي ، كانَ أبو العالء املعري قد أدرك اجلسد كمادة هشة " . مكسراً "

ــمنــا األحطِّتحــىت كأننــا ي ام       سـبك عـاد لـهولكن ال ي ، زجاج  
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إنَّ السجن كمكان مكثَّف خيتصر أربعة أمكنة ، على األقلِّ ، تتالطم وكأنها زجـاج  . دمى من الفخار : هشاً " سبكَه"خنوم واإلله 

فراعنة كـل  " اخلنومية " العتاةُ"كبوت ، وذات السجن مبن فيه ؛ واليت أُفقها نسج عن" البالد"اإلسالمي ، والفرعوين و –التاريخ العريب 
  :الفوضى  –" االختصار" ينتجون هذا  ،" الدهور

  كان العتاةُ األقدمونَ احملدثونَ" 
  والفوضى اجلوعِ اً من هيلمانفلونَ خالئيترتَّ
  فقِ املدينةويف أُ

  نافورةٌ تعلو وتنفسح أمتدادات اهلواجسِ يف
  انتشارِ رمادها يف الريحِ ،

، واألجواُء تربق  
  ..هذه الشمطاُء عاريةٌ 

  ...لَ الدخان واحليات تفخ جدائ
  هذا املغزلُ الكوينُّ من نذُر القيامة أم

والرؤيا وتنحلُّ البالدالذي تنحلُّ في هو العصف ؟ه الروح"   
  :ميكن النظر إىل السجن كمكان مكثَّف من زاويتني 

هل هذا عصف تنحلُّ فيـه  : راباً إىل حد التساؤل ، فوضى ،  خها لتصري مكاناً واحداً مهشماًكانكماش لألمكنة ، ايارها كل :أوالً 
  الروح والرؤيا والبالد ؟ 

، من مصر الفرعونية للجاهلية للمماليك وباشوات تركيـا  " األمكنة اُألخرى" كاتساع ومتدد يف مساحة السجن حيث تلتهم  :ثانياً 
الزمن اخلطِّـي  " (حمور الزمن" مركَّبةٌ حول )  ، والعمقلطول ، والعرضا(املكان الثالثة أبعاد . األنا ذاته  –حىت مصر احلاضرة وجسد 

، تـأيت قبـل مصـر    ، مثالً ية، أي أنَّ مصر الفرعون) التجربة " البعد الرابع " الذي ينطق من املاضي عرب احلاضر للمستقبل ، ويشكِّل 
يف " التـاريخ " ، وتشكِّل "الزمن " نساق الثقافية ، كأمكنة ، يف األ"  تتابع" احلاضرة وقبل سيطرة تركيا على مصر ، زمنياً ، من هنا 

  " .مكنة نظام األ" ، يف "نظام األشياء" عين انقالباً يف ده واتساعه ، ال فرق ، يانكماش املكان ، أو متد. املكان واملمتد يف الزمن 
، فالنافورة ) انتشار رمادها يف الريح/ وتنفسح امتدادات اهلواجس يف (جني متتد فيها هواجس الس" نافورة " فق املدينة فيصري ، مثالً ، أُ

فـق  ، واُأل) "تذروها اهلشاشةُ" سجن والتعذيب يف رياح ال" ( الرماد"تنتشر يف " هواجس األنا"، و" رماداً"ادة من ماء تصري اليت هي ع
 كمكان إىل عجوزٍ عارية تفح ، ينبئ عن كارثة ، وينمسخ برقجدائل الدخش األمكنة" ات ، أي ان واحليرأساً على "تتوح وتنقلب ،

، حيث األجساد دمى من الفخار يكسر بعضها بعضلً ، واُألفقٍ نسيج عنكبويت مهلهل ، بـأنَّ  "النظام اخلنومي " عقب ؛ ويوحي هذا 
نذر " هل املكان املغزول هكذا من " غزلُ الكوين من شارات القيامة ؟ امل" يغزلُ األمكنة ذه الطريقة ، هل هذا " اً مغزالً كوني" هناك 

  ؟" القيامة 
؛ ومـن الطبيعـي ، إنَّ أن   " يوم القيامة " إنَّ هذه اإلشارة ليوم القيامة ، طبعاً ، توحي لنا بالوصف القرآينِّ النقالب نظام األمكنة يف 

، ، من زمن آخر وجديد" يوم الساعة "بدأ يقترب من ايته ، من " الزمن األرضي " ينهار نظام الزمن معها ؛ هناك حس واضح بأنَّ 
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؛ فاملستقبل كما نعرفُه يشارف على دمار جذَرين "مش"له كزمن دنيوي ، ومن فاحتة الزمن اآلخر ، أي من حلظة " اخلامتة"إهلي ، من 
هو العصف الذي تنحلُّ فيه الروح والرؤيا وتنحلُّ البالد ؟ " وتفسخٍ شامل ؟ هل هل ما أراه نذير بتحلل : ، والسؤال "االنطفاء" على 
 –، هذا املكـان املغـزولُ   " الكلُّ " هل ما أراه مقدمة لكي يصري . يف هذه األسئلة  –متاهةٌ  –هناك حريةٌ ، شك ، عدم جزمٍ " . 

  :الزمان املتحلِّل ؟ 
  املضيئةُ والظالم بشكلها املمتد يف اآلفاق ؟ تتغاصن األهوالُ والكسف مجيزةٌ" 

 أم جنونك ك؟ -هذه  –هل كانت بالد  
رِ  أم أنتالطَني املقد الزب من فجرِ اخلليقة  

  "للغواية واجلنون ؟   .27
الـزمن  " ما ينقلنـا إىل   هذا. قد شكَّل من طني اجلنون األزيلّ " خنوم" عما إذا كانت جمنونة ، عما إذا كان " األنا" حيث تتساءل 

  :كمكان صاغه خنوم  –، عود على بدء ؛ فاجلسد "الزمن دائري" ساس غامر بأنَّ ، على األقل ، إىل إحأو" ئريالدا
  متقلَّب األشكال بني يدي خنومٍ" 

  طالع من وقدة الفَاخورة العظمى ،
  ومصطف صفوفاً كلَّما بليت أُعيدت

  " .الرميمِ املستعاد ؟ يف براحِ العصف واخللق 
 " ٍار حيولِّ املكان بني يديه ، فمن طني يصوغه حلماً ودماً مثَّ –يقلّب اجلسد " خنوممن الفخ مىتذروها اهلشاشـةُ  " ه إىل د "  ـريكس

  " . خلق رميم مستعاد " جديدة ، يف " خنومية" دورة  –يعضها بعضاً ، إىل كائنات من البشر 
،  يشبه دائـرةً  " اخللق الرميم املستعاد" ، ولكن يف " السهم" ن ينطلق باستمرار من املاضي للحاضر للمستقبل فإنه يشبه إن كان الزم

مستوحاة من القرآن الكرمي " اإلبداع" ترجع اجلسد إىل بدايته ليعيد تكرار ما سبق ، يف نوع من أنواع التناسخ الالائي ، وبالتايل فإنَّ 
هذا ما يشري إليه مقطع آخر ، الحقاً ، عندما يطلب منه احملقِّقون خلـع  . ، ال جديد فيه" مستعاد" ، و" ) مي العظام وهي رميحيي: " 

  :  م وال يتلفَّتثيابه  وأالّ يتكلَّ
 "اإلرث سوى دوي ال كالم  

  القراءة يف دمِ التعذيب ، واهلولِ املؤبد يف ليلِ
واخلنوميني يف منفى التواريخِ اليت يف بالدك  

 ويستعاد م القتلى يبيدد أبقت. "  
يف زمنٍ دائري ، أو ، على حد تعبري حممود " يبيد ويستعاد " الدموي هذا ، واهلول ، واملنايف ، أبديةٌ خنومية لدم قتلى " اإلرث" أبدية 

  " .الصحراء إالّ ما رأينا أمس  ال غد يف هذه" " : ملاذا تركت احلصان وحيداً " درويش يف 
" جسدي مكان " ، أي إن كان " أنا  –هنا وهنا  –أنا " إن كنت : واملكثَّف هذا يطرح سؤاالً آخر على كلِّ حال ، املكان املختصر

مـاذا  . ، زماناً ومكاناً " ألنال" األمكنة وايار الزمن سوف يعين شماً " شم " الزمان ، فإنَّ  –، موقع ما يف املكان " ومكان"وأنا 
  : حيدث مع حممد عفيفي مطر؟

  ... "احملدق " الشخصٍ" حدقت يف وسخ الزجاجِ فروعتين نظرةُ " 
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. جبلدها ، بفضل صالبتها الداخلية ، وغضبها ، ومقاومتها " تنجو"انفصام الشخصية ، و إنَّ كانت  تصلُ عتبةَ" األنا " يبدو يل كأنَّ 
سجل أنا " هناك مسافة وعي بني قوله  ، كما يقول حممود درويش فإنَّ" أنا لغيت" إن كنت . ؟  يف اُألسس "زعزعة ما "  ك لكن هنا
يف أعماق اهلوية جندها يف الشعر العـريب  " الزعزعة"، مسافة من " شتاِء ريتا الطويل" ويف "  لغيت شظايا"وبني ) يف الستينيات" ( عريب

ة " العالقة" فهم هذه الزعزعة هو فهم " مفتاح" إنَّ . الفت للنظر  احلديث إىل حدخاص باملكان يف كل حالة.  
  
  

  يف) املكان(
  )سعدي يوسف(لـ  "خريف وامتثال ألبيات يابانية"

  
، هو سعدي يوسـف وقـد   ال بأس من توسيع أُفقنا قليالً ، بتحليل مفهوم املكان يف قصيدة عراقية ، هذه املرة ، لشاعرٍ معروف جداً 

  . )19/4/1995(املصرية يف" األهايل " نشرا جريدة 
. ، من قصيدة لسعدي يوسف ) 7(أول مرة ، مسعت به كانت عرب مقالة يف السبعينيات تتهم حممود درويش بالسرقة ، يف حماولة رقم 

ـ " لشعر العاملي ، كترمجته لـ قرأت ، بعدها ، جمموعات ال بأس ا له ، وكذلك عدة مترمجات من ا العشب ل وولـت  "ـ أوراق
هذا االنفتاح على األنساق الثقافية العاملية أثَّر بالطبع يف شعره ، كما نرى يف القصيدة اليت حنن بصددها . الواليات املتحدة  – "ويتمان

القرن الثاين ، والتاسع ، والسابع ( ات من أزمنة خمتلفة ، حيث يقتبس من ثالث شاعرات ياباني" خريف وامتثاالت ألبيات يابانية " ، 
  ) .عشر بعد امليالد 

 9.ق ( نو نو كوماشي املقاطع باقتباس من أو منها رقم ، ويصدر لكلِّ خارجياً ، تتكون هندسة هذه القصيدة من ثالثة مقاطع ، لكلِّ
  : )بعد امليالد

  يا لوحديت" 
  تطفو غن جسدي قصبةٌ

  ذورمقطوعةَ اجل
وإناملاَء الذي جيذبين  ي ألتبع. "  

  ) :القرن السابع عشر ( هذه االفتتاحية الكلية يتبعها املقطع األول يقفله باقتباس آخر من كامنانو تشيو 
"للخريف ي قمر  

كلَّما سرت  
  أبعد فأبعد تناءت
  " .جمهولة  مساٌء
  ) :القرن الثاين( كيش بقفلة ثالثة من املرية شي) 2(ويتبعه مقطع

  مل يتبدل شيء" 
يف صباي ين أعدلكن  
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ب اخلريف ريح  
  " .وأنا قلقةٌ ، كَشأين من قبل 

ي خيلق به إنَّ االفتتاح واإلقفالَ ، إذن ، ليس إالّ تناصاً مل يستخدمه حممود درويش أبداً ، بني نسقي الشعر العريب احلديث والياباينّ ، أ
. العـريب   –، بالنسق القرآينّ ) 3(اإلسالمي ، ويف  –، كمعىن ، إحياُء واضح بالنسق الثقايفّ التركي ) 2(يف املقطع . فنياً  "كوالجاً"

ه ال " شعر التفعيلة" ة ، أي ال يتبع وزناً ، ينتقل بني مجيع أشكال التفعيالت حبرير أكثر مـن  " ( يتجاوز" ، ولكنب ب" ال يكر " ،
قفلةٌ دائريةٌ معدلة يف داخل : تني واملالحظة األخريةُ ، قبل أن أنتقلُ لتحليل املقاطع ، ختتص بقفلتني مهم) . ا فعل حممد عفيفي مطركم

  ) :3(واهلم هي القفلة الغربية ملقطع  –" مجلةٌ يف املسجد التركي  –) 1(مقطع 
  ".خريف خفيف"تبعهما مجلةُ خطَّان من النقاط يشريان إىل وقفة صامتة طويلة ، ي
م نفـس  يـتكلَّ ) 1(م يف كلِّه مع ذكر ال يقولُ شيئاً ؛ بينما يف مقطع تتكلَّ) . 3(فلنبدأ بأمجل وأهم مقطع ، من وجهة نظري ، رقم 

اُألنثى ، أو  –على ما يبدو  –ة املقطع ، تتكلَّم خمتلف عن بقي - آخر ،  ولكن  يف القفلة املقتبسة يف آخره ، واملكتوبة خبطٍّ) ؟(الذكر 
ة ، وإن كان ال حيق لنا ، مبدئياً ، شاعرة ياباني –؛ وكذلك تتصدر املقاطع مجلٌ مقتبسة من أَُنثى ) 2(ما ، كما يف قفلة مقطع " أُنثى" 

  :تقول املتكلِّمة  ، فقد يكون املتكلِّم ذكراً أو أُنثى أُخرى" املتكلمة"أن نعترب الشاعرة هي 
  أنت من أين جئت يل ؟" 

  ومل نعد.. إننا ، اإلثنني ، كنا 
، يف فجاءة ، هكذا ، يف غفلة  

 ا مل نعدغري أن. "  
 " مل يعودا ؟ يف " مل نعد املقطع تقولُ " األبيات" ، ولكن إىل أين اليت تفتتح:  
  .. "ندساً ، وثوب مراث ا س قد دجا الليلُ عاملٍ مث من أين جئت يل؟ حنن كنا يف بساتنيِ" 
: من القرآن الكرمي " ( سندساً " و " عاملٍ بساتنيِ"  ، يوحي بذلك استخدام كلمة" اجلنة" ، يف " العامل اآلخر" ، إذن ، يف " حنن كنا" 
  ") .من سندسٍ واستربق "
 " هل هذا هو املكان املقصود ؟ تقولُ، الحقاً" مل نعد ، ةإذن ، من اجلن ، :  
  "لغيبِ ، ملاذا هجرت سدرته ؟ملاذا تنازلت ، فقرياً ، عن سدة ا" 

  :؛ وتكملُ" الغيب " اجلنة ، يف يف" سدرة املنتهى" أي أنه كان عند 
 "املقد حنن الغياب، س  

  .. "ثياب الشهيد ، والسندس األخضر .. الطوىب  الرجعةُ
اجلنـة ، فجـأة    دخال" شهيدين " ، وليس أنت فقط ، ويتعزز الشعور بأنهما معاً كانا " حنن" ول إذن ، فقد كانت معه ، إذ أنها تق

  :، اآلن ، يف قربص تكشف عن أنهما
  ماذا أردت ؟" 

  ماذا أردت اليوم ، يب ، يف صباح قربص ؟
  ] الربغوثي نيحس. ميانيون : رمبا [ ميانون ،  –مثلما نقول  –إنا إخوةٌ 
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  ..وإنا ألهلنا 
 غري أنا مل نعد . ومل نعد. "  

من  اجلنة ، أم مل نعد للجنة نفسها، أم لن نعد موجـودين وجـوداً   ) قربص( ألهلنا ، أم مل نعد لألرض " مل نعد" ما الذي تقصده ؟ 
  .ة جداً شيء ؟ آخر؟ ال يقينيةُ املكان ، هذه ، مهم" إىل" أم " من" أم مل نعد  حقيقياً ،

  ) .1(األسئلة عن املكان ، باملقطع / فلنربط هذا السؤال 
  " )نفس األنثى" ها إن افترضنا بأنَّ احلديث ألنثى ، وبأن: ( تقولُ 

ـ  "مساٌء جمهولـة  / تناءت أبعد بعد / كلَّما سرت / قمر ي للخريف "  ذا ؛ هذا يوحي بالذبولِ ، والسفر ، واملتاهة ، وإن ربطنا ه
" فهل املتكلِّمان شهيدان عادا ، خفيـةً ، مـن   " . العامل االخر" املتاهة يف  –، بالسفرِ " املوت" ، جند يوحي بـ ) 3(اإلحياء مبقطع 

  ؟" اجلنة
، كأوراق  ؛ ذبلت إذن "قبلوأنا قلقةٌ كشأين من / ريح اخلريف ب / لكنين مل أعد يف صباي /مل يتبدلْ شيء " ) : 2(قفلة مقطع 

كُلَّـه  ) 2(إن كان هذا هو اجلواب ، فإنه يف مقطع . أو عائدة من  العامل اآلخر "  ميتة"وليست " قلقة" ، وهرمت ، ولكنها اخلريف
الليـل  دجـا  / حنن كنا قي بسالتني عاملٍ قد " بـ) 3(لكن تبدأ مقطع . ، مثالً ، أو تركيا " قربص"بينما هي يف " اجلنة"خياطبها من 

 مراث سندساً وثوب " ،"أنت من أين جئت يل؟ : " ويبقى سؤاهلا. فقط " أنت" وليس " حنن "ه كان يف مكان آخـر ،  حميراً ، فكأن
، لبداية البداية ، أي املقطع األول ، لنعثر، إن قـدرنا ، علـى   ؟ فلنرجع ، إذن" كانت" أو" كان" ، أين " إليها" وحده ، وعاد فجأة 

  .ح ما عن ماهية املكان مفتا
يف صراع ما ؟ يشدد مـن هـذا   " استسالم ما " الرايات البيضاء دليلٌ على " رفع" هل " . شهر تشرين مقبلٌ يرفع الرايات بيضاً" 

ولكن على " يف غفلة  مثَّ الصباح  أتى. ضائعة حتدق يف مرآة قصدير " السماء" االحتمال تشبيه السماء التشريبية ، وهي الليل ، أي أنَّ 
من هو املتكلِّم هنا ؟ الراوي ؟ سعدي يوسف " . انتهى اليوم وهو مل يبتدئ بعد... " ؟ " أين بط اإلصبع اآلن"من ؟ على اجلندي مثَّ 

 ن؟ م ؟ إذاً افترضنا بأنَّ " اليوم" ما هو الذي مل يبتدئ ؟ اجلندي أم / ؟ اجلندي "الـذي    هو حمور احلديث ،" اجلندي ـهه هو نفسفإن
املتاهة " خارج" إنه يتكلَّم على من يدخلها أن يربط طرف اخليط يف ". اتركي ولو حباشية الردان خيطاً أشده كلما ضعت : " يكمل 

اء جبندي فقدت وبالتايل فإنَّ الربط واضح مع تشبيه السم. وميسك بطرفه األخر ، كي يستطيع العودة ، باالستعانة باخليط إن ضاع " 
  . أو ضاعا معاً " ضاع" أخباُء وحدته ، أي ضاعت ، أو 

وتـأيت  . ويشبه اجلندي ، الحقاً ، صدغه مبرآة قصدير ، ما يوحي برابطة بني السماء اليت تشبه جندياً حيدق يف مرآة قصدير، وبينه هو 
. ه يتساءلُ يف البداية أين ستهبط األصبح اآلن ؟ واآلن يودع أصبعه نفسه فلنالحظ بأن" . وداعاً إلصبعي: " بعدها كلمات تراجيدية 

هذا يوحي . "يف عتمة األدغال ما بني إصبعي وصدغي وداعاً لشرار خيتض" ، بعد ضياعه ؟ " يستشهد" أو " ميوت" مبا يوحي بأنه 
إحساسه بأنَّ " ةالطلق"هل قتل ؟ أم انتحر ؟ هل يوحي بـ. يف صدغه ، ليالً " بـ طلقة رس "قصد" صدغَه ير ، وكونه انتظـر  كمرآة

من شاعرة أُنثى ولكن يف داخل النص نفسـه ،  " اليابانية"بدل أن يعرق ؟ وهنا تأيت القفلة " تقصدر" ، ولكن الصدغ عرقاً على صدغه
" . مساٌء جمهولـةٌ  / تناءت أبعد فأبعد/ ما سرت كلَّ/ قمر ي " ، ال نعرف هل هو أم هي من يلفظ مجلة " احلواشي"بغض النظر عن 

( يف آخر حلظاته ؛ وإن كان هو املتكلِّم فإنَّ املعىن هو أنه يرحلُ خلف مساء جمهولـة  " األبيات" مثالً ، إنه يتذكَّر هذه / فمن املمكن ،
  ) . حنو العامل اآلخر؟
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حديثَـه  " تكمـل " إن كان هذا هكذا ، فإنها  ؟) 3(س الصوت نفسه يف مقطع هل ميكن أن نفترض بأنَّ اُألنثى هي اليت تتكلَّم ، نف
هل . ، أو أنها تتحدث عن نفسها ، أي هي بقَيت وحدها ، تسري خلف مساء جمهولة بعده )  تتحدث بلسانِه ومتوت موته( وموته معاً 

  " .ن آخرزم" توجد أمهية لكوا من القرن التاسع ، أي ، ربما ، من 
  
  
  
  

  خريف وامتثاالت أبيات يابانية
  سعدي يوسف  .28
29.   
  يا لوحديت .30
  إنَّ جسدي قصبةً تطفو .31
  مقطوعةَ اجلذورِ .32
  )1(وإني ألتبع املاِء الذي جيذبين  .33
34.   
35. I                                    
36.  
37.  وحدة فقدت بيضاً ، هي السماُء بال غيمٍ كجندي الرايات مقبلُ يرفع تشرين حدق يف مرآة قصديرٍ شهريف الليلِ أخبارها ي

  أين بط األصبع اآلن ؟" ، الصباح أتى يف غفلة 
وهو مل يبتدئ بعد انتهى اليوم  انة يف مراعي البقرِ املثقالته كلَّما ضعت ، اتركي يل رمخيطاً أشد اتركي يل ولو حباشية األردان ،

  .بالعشبِ والزبدة 
وداعاً ، .  نات عرائس أارٍ جنوبية . مرنّ ... وصدغي اآلنَ كمرآة قصديرٍ ... على صدغي ، ولكنه تأبى إني انتظرت عرقاً 

  .وداعاً إلصبعي ، ووداعاً لشرارِ خيتص يف عتمة األدغالِ ما بني إصبعي وصدغي . إذن ، للغيمِ والدهشة الصغرية والطريِ 
  
  

    قمر ي للخريف
كلِّما سرت  

  ناءت أبعد فأبعدت
  )2(مساٌء جمهولة 

                                                
  .الشاعرة اليابانية أونو نو كوماشي ، من القرن التاسع   (1)
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 تز تركي اِء.. واجلبالُ الرماديةُ موسوقةٌ بأعبائنا . سعفةٌ يف البعيد ، يف املسجد انَ منضى إىل الغالل ، ومنضي عناجلبال ،  أي
عنهم واحداً واحداً  سأسألُ. عن مفاتيحها  للريحِ والنملِ واألرانبِ والثلجِ ، اتركي يل رسالةً يف صناديقِ الربيد اليت ختلَّى ذووها

 ي حتيةً وسالماً . ، آلخذها من واحدق فيهديين صباحيفي ليته...  
 ور يف املسجِد التركييد سعف أي   !  

 ى كغاسولٍ ، كإسفنجةشفيفاً ... يا كوخنا املند هر أمساكيف الطني ، اتركي يل رسالةً .. ويا ن راً غارعبة  ، خوصةًيا ميف سعف
 التركي املستحيِل واملسجد ..  

اخلريف ريح  
نافذةٌ من معدن  

  ؟ هل أرى الشناشيلَ يف املاِء
  قطعانه البيض... اخلريف اخلفيف يف هذه اللحظة يأيت 

  .يت أت
  مل يتبدل شيَء

  لكني مل أعد يف صباي
ب اخلريف ريح  

      )3(وأنا قلقةٌ ، كشأين من قبل 
  
  

               III                                
 

  مثَّ من أين جئَت يل ؟ حنن كنا يف بساتنيِ عاملِ قد دجا
 مراث ا سندساً وثوب ُالليل.  

  أنت من أين جئت يل ؟
  دومل نع... إننا ، اإلثنني ، كنا 

  ..هكذا ، يف غفلة يف فجأة 
  .غري أنا مل نعد 

  
حواليك ها فالتفتةً ؟ أيوجهاً أو وجِه هل تعرف ،  

  املقرور برداً ، يا أيها امللك احلايف

                                                                                                                                      
  .من القرن السابع عشر / شاعرة اليابانية كاغنو تشيو ال  (2)
  .األمرية اليابانية شيكيشي ، من القرن الثاين   (3)
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  :ويا صوريت ... 
الغيب ؟ ملاذا هجرت ةدفقرياً ، عن س ، ملاذا تنازلت  

، ساملقد الغياب ه ؟ حننسدرت  
  ثياب الشهيد ، والسندس... الرجعةٌ الطوىب 

األخضر ...  
  ماذا أردت ؟

  ماذا أردت اليوم ، يب ، يف صباح قربص ؟
  )حسن الربغوثي: ميانيون (ميانون ،  –مثلما نقول  –إنا إخوةٌ 

  ..وإنا إلهلنا 
 دعا مل نغري أن .مل نعد .  

..............................  

..............................  
 خفيف خريف.  
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  ) أرى ما أريد(الرؤيا الفلسفية يف : )15(ملحق رقم 
  

الفلسفية عنـد   "ارؤيال"لِـفكّرت يف إعطاء مقدمة . بعني االعتبار الزمن والوقت واملقدمات اًكنت أفكّر بدراسة أعمق من هذه آخذ
أوالً .  لذي سـأقوله من هنا يوجد نوع من التبسيطية يف ا ، معقّدة جداً "رؤيا"وهي  ، حممود درويش أكثر من الدخول يف تفاصيلها

املوحدة معتقداً كما قال  "الرؤيا"أي عن  ، ع الرؤيويوإن كنت أسعى لكشف اجلذر املشترك للتنو ، بل رؤى ، "رؤيا"حنن لسنا أمام 
:  دة األوىلالقصـي .  الكشف عن عالقة أية رؤيا بالكّل الشعري هو وحده الذي يبين حقيقتـها  وبأنَّ ،" احلقيقة هي الكلُّ إنَّ:  هيغل

ل حلقة من حلقات هـذا  جتربة أو ذكرى تشكِّ وكلُّ ، ل إىل لغزوبالتايل يتحو ... ه يرى ما يريديؤسس الشاعر حقيقة أن ، الرباعيات
  : سلسلة عالمة سؤال واحدة يف اية املطاف يقوهلا ألبيه وكلُّ ، التاريخ

 .."هل خرجت من الرخام  
لَّ يا أبيت إليه لتعود؟ دجئت ميب ين ل".  

  
ه هو ذاته فإن وإن كان تارخيه منذ الوالدة مغترباً ، "إنسان هو تارخيه وكلُّ" ، على اغتراب موحش يدلُّ" األنا"جممل احللقات يف تاريخ 

الكلمات أرض من : "الشاعر ينتهي منفياً يف  أي أنَّ ، هذا االغتراب يف أصفى أشكاله وأبعاده عن اإلدراك هو الشعر ،مغترب
  : د بالغريزة يقول مثالًوالشعر املوح ، "والشهوات

 .."منفاي أرض  
من الكلمات حيملُ أرضإىل اليمامِ ها اليمام ، منفى وأنت  
ينقلُ منفى من الغزواتإىل الكالمِ ها الكالم  ..وأنت أرض  

من النعناعِ أرض تدنو قصائدي تدنو وتأىن مثَّ حتت".  
  

 وتقف يف أعمـاق " مأساة النرجس ملهاة الفضة"ز خرى اليت متييف الرؤيا اُأل..  و وقت للدخول يف تفاصيل هذه الرؤياال يوجد جمال أ
ـ  ، كسمفونية للتناقض" األنا"ه ينظر إىل إن ، "األنا"ف كل إشكالية وجود يكثِّ ، اليت أعتربها من أعمق رؤاه وحـدة وصـراع   "ـك

عين مب ، فاملأساة اليت هي نقيض كامل للملهاة تشكِّل وحدة واحدة معها ، هذا واضح يف العنوان ، ركسيةاملا - باللغة اهليغلية  "لألضداد
"رها يف القصيدة ، "ةمأساة النرجس هي ملهاة الفضالحقاً نفسها أو كما يفس :  

  يوماً يف امللهاة املأساةُ قد تدخلُ"
  .. يوماً يف املأساة امللهاةُ قد تدخلُ
  كانوا يسخرون املأساة يف نرجسِ
امللهاةة من فض" .  

.  ة معدنوالفض كائن حي ، النرجس أوالً حي ، ومل أزل أتابع العنوان ، النرجس أوالً). تراجيدي كوميديا(احلياة يف هذه احلالة تبدو 
  : النرجس رخو وبلغته
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واألهـم هـو    ة ضحك وملـهى زين ومأساوي والفضح النرجس ،ة صلبةوالفض ، "من اجلفاف خياف رخو فيهم نرجس ما زالَ"
ه النرجسية؛ إن ، ها حورية املاء وغرقفعشق صورته واعتقد أن ، ق فيهاالذي كان خيرج لربكة ماء حيد "نرسيس"سطورة املثرية عن اُأل

  : يف قصيدته سابقة الذكر يقول ، عشق النفس عشقاً مأساوياً
"سأنام بعدك ، هذا امله بعدرجان اهلش ، الدماُء تسود  

   "وماُء نرجسةٌ اقالعش وتكسر..  كالنبيذ املعابد على متاثيلِ
ه من املاء مرآة ولكن ، "املرآة"الرمز املركزي يف شعره لعشق النفس هو  إذ أنَّ ، عند حممود درويش جديد نوعاً ما "النرجس"ورمز 

  :  عن املراياث يف السبعينيات مثالًهكذا حتد. منط آخر
 "الليايل مرايا من ذا الذي يرى فحم  
غري حزن املصفَّد حني يرى أخته حبه  
  احلاميةْ اللغة ومساسرة بني أيدي اجلنود لعبةً
بني نارين نار من البيت من الضاحية تأيت ونار" 

  : حىت يف الستينيات كان يقول
"مةالقمر كاملرايا احملطَّ يسقطُ حني  

  ."حتتضر ا واألساطرينبين يسقط الظلُّ
  : "أحد عشر كوكباً"أو كما صاغ املسألة يف  ، النرجسية تعشق نفسها" األنا"
  

  فارس يف أغنية يالنرجس"
عن لعنة احلب باملرايا قِاملطو."   

عنـدما   "النرجس" وبالتايل فإنَّ "مرآة"إىل " يةآخر" ل كلَّأي حيو ، "اآلخر"بِـ  النرجس ال يقر. "تاء ريتا الطويلش"يف قصيدته عن 
من رغمعلى ال ةيواجه الفض الصراع والتناقض بني رخاوته وصالبة الفضة يقر ، دوال ب هلـا  " أنا"ال توجد .  احلياة تناقض بأنَّ أن يقر
ا وحدها تاريخ خاص ، هذا هو اإلقرار أو فُألصراع األضداد  ، "اآلخر"و" األنا"بني  ، والنقيض" األنا"االعتراف املتبادل بني : ه مس

مأساة النرجس ملـهاة  "ويف  ، أي يف الروح الفرد". األنا"يف داخل " اآلخر"مع " األنا"يتخذ أوالً شكل صراع " اآلخر"و" األنا"بني 
حنـن "صراع بني  واحللقة الكونية الثالثة يف كلِّ ، بني الفلسطينيني واليهود مثالً ،"هم"و" حنن"احللقة الثانية بني الصراع ل ة يشكِّالفض "

يف دوائـر  " اآلخر"مع " األنا"أو  "اآلخرية" –" األنا"فاحملور هو الصراع بني  ، بني الشرق والغرب ، يف التاريخ اإلنساين مثالً" هم"و
كلُّ ، يف املاء ىيرم كالدوائر اليت يتركها حجرى تتجلَّ "وحدة وصراع األضداد"و ، دلة بشكل معقََّجات متتابعة ومتداخها موجة أو متو

دون أيب مل أكـن   ، دونه لست موجوداً وال ذاكرة يل ، يف اية املطاف حواري مع تارخيي الفردي "أنا".  بالضبط يف عملية الصراع
  : الفلسطيين مثالً يقول عن هذه الوحدة يف الصراع .الصراع من رغمال على ، "هم" عيف وحدة م" حنن"و  ، ألولد مثالً

  كانوا معاً"
  بونْويغلَ ، ويغلبِون ، حاربونتكانوا معاً ي
  كانوا معاً
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ساللةَ وينجبونَ وجونَيتز اجلنونْ أو نسلَ األضداد  
  كانوا معاً
  على اجلحيمِ ويرفعونَ ، على الشمال يتحالفونَ

الروحِ إىل انتصارِ من اجلحيمِ العبورِ جسر همكلِّ فيهم"  
  : يقولَ إىل أن

  ."القيامة على مواعيد هم لوال اخلالفنا تارخيُتارخيُ"
فلوال حـروب   ، سكندر املقدوين الذي صهر الغرب والشرق يف احلضارة اهليلينةملستوى الكوين تتجلى مثالً يف اإلوهذه الوحدة على ا

خ غريب حمض ال يعرف عن الشرق شيئاً وليسـت لـه   للغرب تاري ، أيضاً ، ولسار ، اً بهر الشرق مساراً نرجسياً خاصاسلسكندر إلا
  : ويقول عن هذا ، عالقة بالشرق
  أكرب الكونُ وكانَ ، ذا قرن ذو القرنني لو كانَ"

لتشرق الشرقي يف ألواحه  ..وتغرب الغريب أكثر".  
جسر "الصراع هو يف اية املطاف والدمار  من رغمعلى الاحلدود ومن رغم على ال لقاء الشعوب ، توحيد الكرة األرضية وبالتايل فإنَّ

لكي تبدأ حلظة سالم وكي  ، "اآلخر"و" األنا"قف يف أساسه حلظة اعتراف متبادل بني تجسر  ، "للعبور من اجلحيم إىل انتصار الروح
 "بالسيف"فسهم وصلوا األندلس والعرب أناليهودي ،  –يف الصراع العريب  ،وليس فقط ، يبدأ تاريخ جديد يف التاريخ اإلنساين ككلّ

  : ويقول عن ذلك ، وجعلوها جزءاً من تاريخ النخل والبدو يف جزيرة العرب
"ولنخلة البدوي أن متتد حنو األطلسي  

(...)  
   "تارخيهم  تارخينا

  .تارخيهم تارخينا
حيـث يصـف    ،  املقارنة بني ملحمة األوديسةأصفى وأنقى تعبري عنها يف الكونية هذه جتد مجالياً وشعرياً "وحدة وصراع األضداد"

" سيوليسي"وبني كون الفلسطينيني هم  ، ؛ يعين لبالد اإلغريق عودته إىل وطنه ، "سيوليسي"ادة وعودة وهومريوس غزو اإلغريق لطر
  :د درويشبكلمات حممو وأ ، عاد إىل وطنه من املنفى د يف األرض مثَّالذي تشر الفلسطيين هو املغزو ، باملقلوب

  ."ذلك يا بنات البحر إذا أراد النقيض كون عوليسنو"
  :والنتيجة النهائية هي ، ت سنوات من األهوالكانت حبرية وبني العودة كانت متاهته الشهرية اليت استمر "عوليس"ودة ع إذ أنَّ

"مهانقيض سريته بعيداً عن هبوبِ صاغَ ن ؟وعن البطولة  
ال أحد .. . "  

مل نعد نعرف محنن" ن"  ناآلخر"يف حالة الصراع مع " حنن"دون أن تعرف م" ، مل يعباإلمكان كتابة تاريخ فلسـطني دون كتابـة    د
أي " اآلخـر "و" األنا"االعتراف بني  وعندما يتم. ة جداً عند حممود درويشوهذه حلظات مر. .. تاريخ ،تاريخ العدو ،تاريخ نقائضها

يقول ، يف الصراع" األنا"ما الذي يبحث عنه الفلسطينيون؟ ما الذي تبحث عنه  ، راع إذا جاز التعبريالص حلَّ يتم :  
"نعلِّ سوفإذا استطعنا أن نعلِّ احلمامِ تربيةَ األعداَء ممهم  ..وسوف ننام  



208 
 

الظهرِ بعد حتت العنبِ عريشة حولنا قططٌ ، الظليلة تنام الضوء على رذاذ .  
  ال ينام ديك. األعشاب وميضغُ ينام بقر ، شرودها على احنناِء تنام أحصنةٌ

  العنبِ عريشة حتت الظهرِ بعد ننام وسوف.  يف الدنيا دجاجات ألنَّ
كَ.  الظليلةكَ..  تعبنا مم تعبنا موالصحراْء البحرِ هواِء ن  

  كانوا يرجعونَ.. 
   "هم وصلوابأن وحيلمونَ

اً أصلياً يف التاريخ سواء أكان هذا هو تارخيه الفردي أم محممود درويش يرى ش نَّإ:  هنا يف هذه القصيدة بالقول "الرؤيا"دعين أمجل 
يف االغتراب الذي تصـبح فيـه    ، "اآلخر"و" األنا"يف مركز الوجود بني  ، م يف احملوره التهشإن ، تاريخ شعبه أم تاريخ النوع اإلنساين

 وترى ما تريد يف هذه املتاهات ، وصحارى وحبار ومتاهات ، ةأي وحيدة منعزلة وترى يف داخلها هو.  "آخر"لنسبة لنفسها با" األنا"
  .عند حممود درويش يف تارخيه "املرآة"و "النرجس"الرمز املركزي هلذا  يف هذه اللحظة اليت ما يعين اعتربت فيها أنَّ. 

بركة ماء أم  ، أو كائناً آخر ، شيئاً آخر "اآلخرية"سواء كانت هذه  ، ما "آخرية"عندما تواجه " نااأل" حمور هذين الرمزين هو يف أنَّ
ـ   . ها احملور األبدي للتاريخكوسيلة لكي ترى نفسها أن إالّ" اآلخر"ال تريد بأن تعترف بوجود  ، حبيبة أم عدواً ز هذا بالضبط ملـا ميي

هـي البطلـة األوىل   " األنا" ا يف الشعر فإنِّأم .ة يف عملية تطاحنخمتلفة ومستقلِّ" أنوات"بني الدراما هي صراع ..  الشعر عن املسرح
  : واألخرية كما جند يف الشعر اجلاهلي

ــةَ" ــاللٌ خلول ــةَ أط ــد بربق   ثهم
 

 ظاهرِ يف كباقي الوشمِ تلوح  اليـد".  
 

 ، ما صار الشاعر يدوروكلَّ ، هيهنتبدأ العزف منفردة وت" األنا"و ، جورطلل مه ، من البداية غائبة" اآلخر"قة أي يف مطلع املعلَّ "خولة"
من هنا شعور درويش  ، "الدراما"ما اقترب الشعر من كلَّ" األنا"مستقل وحاضر ويف حالة صراع مع  "آخر"بل حول  ، ليس حول أناه

  : دواوينه السابقة أو مثلما يقوليف "مرآة"العامل  كشاعر بأنَّ
  هذا السفر لُملاذا حناو"

  عيناك البحر جردتين منوقد 
  ...واشتعلَ الرملُ فينا 

  ملاذا مل حناولُ ؟ 
  والكلمات اليت مل نقلها

شردنا ت..  
  مرايا البالد وكلُّ
  ."جراملرايا ح وكلُّ

وحتووطموح النرجسي  ، أن يرى فيه صورتهإىل شيء ال يستطيع  ، ل العامل بالنسبة للنرجسي إىل باب مغلقل املرآة إىل حجر هو حتو
ة لت إىل راوٍ يروي قصهذه وقد حتو" األنا"جند " ملهاة الفضة مأساة النرجس"يف ". ليت مرآتنا حجر: " للخالص من مراياه هو أمنيته

  : شعب
  وعادوا"



209 
 

  إىل مراياهم من آخر النفق الطويلِ
  ".وعادوا

هذه حمورها الـ " األنا". "يوليسيس"الراوي هلذه امللحمة أي العودة " أنا"هم يعودون و ، هذه هي اجلملة اليت تقف يف مطلع القصيدة
دوا من وطنهم راملنفيني الذين ش مبعىن أنَّ ؛ نرجسية" حنن" ، كشعب هي أيضاً"  حنن "نرى أنّ هذه الـ من الضروري أنَّ ."حنن"

وحمور شخصية املنفي هو عدم التأقلم مع املكان  ، يشعرون دائماً بالنفي خرىخرجوا منه كغزاة لبالد أُ وخرجوا منه أومكام أو أُ
س املهاجر الطوعي الذي يرى يف املنفى وطناً جديداً وليس كعلى ع ، إىل أصل. هو احلنني الدائم إىل مكان واحد بعينه ، الذي هو فيه

  : منفى
  .. سوء مل يصبها أي من منافيهم بالد منفى يف كلِّ"

  ما وكلَّ. الطيور وشادوا للحصى ألق ، خرافتهم بأيديهم كما شاءواصنعوا 
  ماوكلَّ..  من احلننيِ وأحرقوه ، مزقوه..  مروا بنهرٍ

وا بسوسنةبكوا وتساءلوا مر  :هل حنن شعب اجلديدة؟ للقرابنيِ نبيذٌ أم."  
 لالذاكرة اليت ال تتبد ، "جغرافيا السحر اإلهلي"الوطن هو  ، لوطنلذا يؤسطرون املنفى ويؤسطرون ا ، هلم " مرآة "فاألشياء يف املنفى 

، ه سيظلُّإن تغي ركما هو كما تتذكّره وكما حنميه من أي ، من هنا ، ة وملقاومة ولبطولةاملنفى حيتاج لقو  :  
  ".كي يشبهوا أبطاهلا فوا أسطورةًألَّ شعبٍ من كلِّ"
أو  قوافـلَ ":  ويعودون إىل الوطن هذا يف املاضي.  سطورياً وحكايةأُ: ريون العامل كما يريدونه ف ، ةزهرة ينسجون قص وحول كلِّ

األصيل ،الوطن الذي هو الشيء البعيد ، إىل الوطن املؤسطر.  "أو ذاكرة أو فكرةً رؤى ، معرب وليس  ، ة ومطارحمطَّ : ا املنفى فهوأم
  : وطناً

  عن ثبات شال يفت رٍ كلِّ سليقةَ ، كما كانوا ، كانوا".. 
  ."من الشتات النجاة يأخذهم إىل دربِ الدرب يف الدنيا لعلَّ جيرونَ

املكـان األول   ، م بني مكانني خمتلفني جذرياًيبزغ انقسام وش ، "حنن"لـأو يف روح ا" حنن"ي يف حمور الـ من هذا االنقسام الروح
واملكان الثا ، "الوطن"ـى بِهو املسمـ   " األنا"و ، "املنفى"ـى بِين هو املسم مة باعتبارها عالقة مكانية زمانية هـي بالضـرورة مهش

 هذه هو حلظة االعتراف" حنن"لكن اجلديد يف سرية حياة الـ ، سة وأرض ملعونة إذا جاز التعبريهناك أرض مقد ، ومنفصمة الشخصية
  وبالتايل ماذا سيحدث؟ ، الصراع تتجه الدراما حنو احللّ ومن ، اعترفت بنقيضها واعترف نقيضها ا" حنن"الـ ،

ون سيسـتقر  ، جون أبناءهم لبنـام ون ماعزهم ويزوسريب ، حكايةالكما يرى الناس الزهور ب ، سريون الزهو ، ستسقط األساطري
 جيدوا البيلسـانة ذاـا وال   نول" ، مر ومل يبق كما حسبوه وكما كان يف ذاكرالوطن تغي سيكتشفون بأنَّ ، كالنسور يف القصور

  !ولكن يبقى هذا احللم حلماً ، حلم أكثر واقعية ، والعودة ستواجههم حبلم آخر ، هم كانوا حيلمون فقطذاا ويعرفون بأن األسكدنيا
ه حممود درويش من مثـل  تجي" مأساة النرجس"الذي نراه يف حمور " اآلخر"و" األنا"أو يف هذا التهشيم األساسي بني  ، يف هذا الصراع

تتجه بقيادة اهلدهد  ، سرب من الطيور: " منطق الطري"وىل من شعر العطّار يف ها بالدرجة اُألهذه الرؤيا إىل الرؤيا الصوفية اليت يستمد
يعـين   ، الثني طرياًوهو منحوت من ث ، اًموجود ليسهو طائر و ، "السيمورغ"ار يها العطَّيسم أظن للبحث عن ذاا بشكل أو بآخر
كـائن   ، ويف فرد واحـد  ، حلظة واحدة يف للحظة يندمج فيها السرب مجيعه النهايةيف  نويوصلو ، الوجه اآلخر لسرب الطيور هذا
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ملسرحية فرانسوا أبو سامل عـن   .دة شاملةيوجد نوع من الغناء يف ذات موح" آخر"و" أنا"حلظة كشف صويف فيها ال يوجد  ، واحد
  : املسرحية من العطّار مبعىن هترمجت يف هذ" لطريمنطق ا"

  بنا اندجمنا فصـرنا واحـداً أحـداً   ذُ"
  

  )1(."حىت نـرى نفسـنا مرآتنـا اهللاُ    
 

حلظة االندماج الصوفيها يف ماهيتها شيء واحدة هذه تدرك فيها مجيع الطيور بأن ، دة إىل إدراك االختالفوترجع هذه املاهية املوح ، 
ة مأساة النرجس"ا يف أمملهاة الفض  "الطيور ال  ، على هذه الرؤيا الصوفية بالدرجة األوىل ، ةوهي مأساة غري قائمة على الرؤيا الصوفي

  .ذات ماهية واحدة ، ها هي هيها مل تدرك بعد أنهي يف وحدة لكن ، الصراع ال تدرك إالَّ ، االختالف تدرك إالَّ
يينخلِّ" ، ةهذه اللحظة الصوفي "يهاأمس ، رويش بأن التاريخ ية املوحدة اليت يدرك فيها حممود دحلظة احنالل الصراع بإدراك املاهية واهلو

  . وجتارا" األنا"الدموية فيه تاريخ  كلَّ من رغمف على اليف اية املطا
حلم  ، إىل حلم ، أيضاً ، ه يطمحولكن ، نساينكما قلت يرى حممود درويش يف اية الصراع والوحدة يف الصراع هي قدر التاريخ اإل

  . ويبقى هذا احللم حلماً يف اية املطاف ، حلم الوصول إىل حلظة سالم ، الوصول إىل حلظة اندماج
 على،"أحد عشر كوكباً"يرجع يف " ملهاة الفضة مأساة النرجس"يف الذي نراه وبعد هذا التناقض  ، بعد هذه الرؤيا الصوفية للوحدة

 . م األساسيةش اإىل رؤي ،سبيل املثال

                                                
، وهي ) الساميورغ(لفريد الدين العطّار وحمور الكتاب أن ثالثني طرياً تبحث عن ) منطق الطري(واألشعار اليت كتبها الشاعر الراحل مستوحاة مما جاء يف    (1)

هذه الطيور يف رحلتها الصوفية تصل للحظة االندماج واحللول يف ... ، طري ال وجود له ويعين امسه بالفارسية ثالثني طرياً ) مورغ –ساي (وتة من كلمة منح
  : ات ذه األبي" الفراغ الذي رأى التفاصيل"ذات واحدة لتصبح طرياً واحداً حيث الفناء يف الذات اإلهلية وقد اختتم حسني الربغوثي نصه 

  وعن حبيبٍ مضى كُنا عشقناه    كُنا نفتش عن أَهلٍ وعن وطنٍ 
  حىت وصلنا إىل قصرٍ عرفناه     وعن ندميٍ وعن كأسٍ وعن سكنٍ

  وكلَّ فعلٍ مضى كنا فعلناه    رأينا فيه أوجهنا –" قصر املرايا"
  ناه ملَّا رأينا الذي باألمسِ كُ  حرنا ، ارتبكنا ، وذاب الوجه من خجلٍ

منطقة ا طيوراً ، عربنا ألفكُن    وكالنهورِ تركنا ما عربناه  
  يف سكرنا ونسينا ما عرفناه    رمينا كلَّ ذاكرة –طرنا خفافَاً 

  حىت نرى نفسنا ، مرآتنا اُهللا     صرنا غباراً ، شعاع الشمسِ طيرنا
  ب إِياهمثَّ انفصلنا فعدنا السر    ذُبنا اندجمنا فصرنا واحداً أحداً 
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  أسئلة الوجود ولعبة الظالل " .. ملاذا تركت احلصان وحيداً): "16(ملحق رقم 
  

  
عندما واجه هاملت شبح أبيه يف ". أرى شبحي قادماً من بعيد"يف " الشبح"، جند مسألة  "ملاذا تركت احلصان وحيداً"منذ البدء ، يف 

يطلُّ "يراقب ، أو " أنا"، بني " شبح األنا"وبني " أنا"بني " األنا"ا الشبح هنا فانفصام يف ماهية ؛ أم" آخر"واجه شبح  ،" ليزنيورإ"قلعة 
على مساحات من ذاكرته ، والذاكرة " األنا"ككلِّ ، يطلُّ .  خرىأُ" أنا"اقبة ، ر، وبني مساحات شبحية م "كشرفة بيت على ما يريد

، بعد موته ، وذاك سؤال خميف أنبأنا عنه " بعد الرماد"عما سيحدث " من التخيالت"ء باألشباح، وأيضاً ، مساحة متحف جاهز ملي
ومن أين يبدأ هذا الطريق؟ اجلواب هو إهداء .  "سأقطع هذا الطريق إىل آخري وإىل آخره": ، وهنا ، أيضاً" أحد عشر كوكباً"يف 

لديه حنيناً ، يظهر يف الفصام ذاته ، إىل أن يرجع إىل ، ويتأمل ، ويروي سرية ميالده  ه ، أي أنَّبيه وأمته وأه وجده إىل جدالديوان كلِّ
تدخل " الذاكرة"ولكن هذه ". الذاكرة"اة  بِـ، يف سلسلة من حلقات التجربة املسم" آخره وآخر هذا الطريق"وبداياته صاعداً حىت 

لة ، يف حوارٍ مع القوة املتخيشعراً"ه يعيد صياغتها ، أي أن "د سرية من احلقائق، مثالً ، وال يرويها كمجر .  
سليم ..  ، من أنا ، حممود درويشرة إىل أبعد من الساللة العائليةدهاليز الذاك ومتتد ...    مجعيـة اخل ، إىل نسـقٍ أو أنسـاقٍ ثقافيـة :

وبالتايل يكشف .  اليت يبدو فيها لنفسه شبحاً" انفصام"ة اآلن ، إىل حلظة ه حوريمني وإسبانيني إىل أُيسومريني وكنعانيني وعرب جاهل
له ، وليس فرداً مطلق الفردية ، وكذلك عن كونه مبدعاً ، بتخي لّكاآلن عن كونه موقعاً يف نظام األشياء ، يف أنساق النوع اإلنساين ك

موقعه قوة فاعلة يف تاريخ األشـياء ، يف املكـان    ياً ، أي أنَّال تلتهمه كُلِّ خل ، لشيء ما يف تاريخ النسق ، وجذوره هذهإ .. وفكره
  . املوقع -  والزمان

الشرفة حيزاً يف البيت ، فقط ، بل كمسـاحة مـن    زاً ، كما حتتلُّفيه حي واملكان هذا يبدو ، منذ البداية ، ليس كخالٍء أو فراغٍ أحتلُّ
تبدو كأيقونة ، لوحة مقدسة مـن  " األنا" إنَّ ." أيقونات من بلور املكان"ت الديوان جتده قصائد هي ، صلبةً ، وأول خلجا" ورالبلُّ"
على هـذا العـامل ،   " شقوق املكان"ت من ها أطلَّوكأن" األنا"وبتعبري آخر ، تبدو .  أو مسبوكة منه" منحوتة"ها ور املكان ، أي أنبلُّ

وكأنور عنها ، كاشفاً ما كان خمفياً يف باطنهالبلُّ ها بزغت متاماً عندما انشق .  
ة يف ، عندها مل نكن إال أجن" ما قبل البزوغ"ر ليس فقط ، حلظة والدتنا أو طفولتنا ، بل البداية ، بداية البداية ، عندما نتذكُّ"هذه هي 

  .  "بدايام"، ماذا كانت  "هم" - أين جاؤوا  أمهاتنا وآبائنا ، ونتأمل ، أيضاً ، من" عقل"جناب األرحام ، أو حىت خمططات إل
   ".ربها.. رب األيائل يا أيب"يف 
سؤال منها " ؟ملَ جئت يب".  جند ملحمة حوارٍ حول هذا مع أبيه ، وكتبت القصيدة ملناسبة موت أبيه ، كما فهمت" أرى ما أريد"يف 

؛ لغـز انشـقاق البلـور    "لغز هو امليالد":  الوجود؟ وباختصار هل ستغفر يل جنوين بطيور أسئليت عن معىن ؟، مل خبأت قلبك عين
ر حممود درويش أمنية شاعر جاهلي . اخل..  سة ، أو طفالً أو شاعراً أو امرأةًليخرجين من جوفه أيقونةً مقديكر .."ليت الفىت حجر" 

 .  
" أصـل " وال حممود درويـش بـأنَّ   )1(البيت يف أحد كتبهرمبا مل يعرفه أدونيس الذي أورد  –حقيقة ، كان هناك اعتقاد يف اجلاهلية 

  :، متاماً كقول شاعرٍ آخر" أصله"ـد ثانية  بِل إىل حجر رغبةٌ لوجود هش ، يف أن يتوحوأمنية التحو. اإلنسان من حجر
                                                

  .مقدمة للشعر العريب )1(
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مـويت ومبعثـي    أال ليت ي يـومأن  
  

   ــي ــاً ال عل ــون تراب ــا أك   وال لي
  

من ". ماذا سيحدثُ بعد الرماد"، ملعرفة " للنهايات"وأيضاً ". للبدايات"يكتمل حبننيٍ " األصول"حلنني إىل وا. األصل تراب اعتقاداً بأنَّ
؟ملاذا تركت احلصان وحيداً: " هنا السؤال ألبيه "ومصري فردي كونية دائم ، مل يفارق حممود درويش يوماً ، بعزلة حس :  

"خبأت فآوتين حيايتعين يا أيب  قلبك  
  . "األيائل رب"كما قال يف  ،" نُ كائنايتيما أرى من كائنات ال تكوف

، اليت " الطيار"يف قصيدة ) ييتس. ب .و(ر عنه والوجود الكلّي ، هي، أيضاً ، ما عب" األنا"والعامل ، بني " األنا"بني  هذه" املسافة" إنَّ
الذين  ال أحب":  واألصل.  "ين ال أعادي الذين أحارمافع عنهم ، كما أنأنا ال أحب الذين أد:  "العدو"يقتبس منها ، على لسان 

" األنا"، بني " أرى شبحي قادماً من بعيد"نفسها جندها يف " املسافة". "روحية"ار يف عزلة ، طي "أدافع عنهم ، وال أكره من أحارم
  : وشبحها يف مرايا الروح؛ فمنذ البداية" األنا"واملستقبل ، " األنا"والذاكرة ، " األنا"واألشياء ، 

  ،  حذر ال يالئم طيش النباتاتيف صرخيت:  كانوا يقولون"       
يف صرخيت مطر."  

 "أرى ما أريد"يف  ." اهلدهد"له يف  ه وجد حالوبدا وكأن. البداية لغز ، سر ما ، كالكون". شقوق املكان"يف " صرخة الوالدة"يقصد 
، أي " هناك الكثري لكي يرى يف الطريق: " ، أو تفسري صويفّ ، أو كما قال نيتشة للسواح ، وهذا حلٌّ" حلتنا إىل السريالسر ر": 
" مأساة النرجس ملهاة الفضة"يف . اغتراب عن احلاضر ، من هنا ال معىن للخطوة إالّ اخلطوةُ نفسها "السري إىل هدف مستقبلي ما" أنَّ

ما ، نبتة ، مثلنا يف " جمرد شيء"هبوا أنَّ الزيتون  "روحنا ألقاً عليه؟ يف الزيتون ما يكفي من املعىن لندلقهل كان " :  يتساءل
  .ه؟، هل يكفي ليقدم معىن لوجودي الفردي كلّ" شقوق املكان"

هذا السر من الشعاع يف التاريخ ، يف تاريخ طفلٍ ، شاعرٍ ، من شعب ، أيضاً ، ميتد يطارده الشتات ، أي أنّ  مثل وجه"تارخيية السر "
تنتمـي ، أو  " رحياً"هي حورية ، وأب هو سليم ، لست  دة ، ألمد ، وظروف تارخيية حمد، يف زمان حمد يف مكان حمدد" أنا"جتعلين 

طوىب للصخرة اليت ختتار عبوديتها ": " كحبال أُ   ك أوحبأُ"، أو كما قال يفة لكن يف الفراغمكان فتبقى حر حتاول االنتماء ، لكلِّ
ة الريحعلى حري" .ي الكلّي؛ من هـذا احلـنني   إن اخترنا أنفسنا فإننا ، بالضرورة ، خنتارها يف موقع حمدد من النسق الروحي واملاد

  . حنني ، أيضاً ، ملوقعٍ أويلّ خيصنا يف تاريخ األشياء وبلّور املكان" لألصول"
  األرض يألفه الفىتكم مرتلٍ يف "
   "وحنينه دوماً ألولِ مرتلِ 
  . "وسأقطع هذا الطريق إىل آخري وإىل آخره/ وإىل أوله/ إىل أويل هذا احلنني وسأمحلُ" : أو كما قال هو. كما قال أبو متام 
الكون انشق فجأة كاشفاً عن مساحة كامنة  ياً كونياً ، وكأنَّه كان جتلِّالبلور ، يبدو كأن- "شقوق املكان"الفرد ، عندما يبزغ من  إنَّ 

، أيضاً ،  وريي البلُّ؛ وهذا التجلِّ كما قال هو "ت شرقاً وغرباًةٌ من رياحني أجداده تتلفَّتلَّ" : اً ملولدهكان املكان معد.  "اعن"فيه ، 
هو  مخرى ، رحم اُأل، وبكلمات أُ" شقوق املكان"ته يف املرأة ، اليت أطلقت صرختها يف الرباري فولدت صرخ -  ميات اُألهو من جتلِّ

"يالتجلِّ/ الكون/ من هنا الربط ، الحقاً ، بني املرأة.  الذي بزغ منه" املكان شق .  
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فة بيت على كشر"بني حياة مشلولة بأسئلتها عن الوجود والعدم واملعىن ، مثالً ، بالتأمل ، تطلُّ :  دعوين أميز بني سؤالني ، أو حياتني
 يب ، وأنا ما زلت القطار سريعاً ، مر مر":  "مر القطار"، من نوع قول الشاعر يف " انتظار عودة غودو"، شلالً يشبه يف " ما يريد
أو على "عبثياملسرح ال"على " االنتظار" ولكن عندما يطلُّ ،"أنتظر ،"بأننا ، يستويل علينا ال" أرى ما أريد"، يف "املهرجان اهلش وعي

إىل " الكينونة"وبالتايل يبقى اخليار الوجودي اآلخر ، الذي عبر عنه سارتر ، أعين خيار اخلروج من . وهذا ما يرفضه الشاعر .ب هباء
مديح الظل "ئي يف ه الفعل الذي جيعله يقولُ للفداما ، إن بالقيام بفعل جذري من الشلل الوجودي إىل تأكيد الوجود الفردي ." الفعل"

  : "العايل
  ماذا تريد؟ سيادةً فوق الرماد؟"

املتحو الكينونة دروحنا يا سي دلةْ؟وأنت سي."  
ك ظلِّ وراَء الوجود أسئلة مجيع" ل حلظة الفعل الفدائي ، أنَّ؛ من هنا يعترب ، عندما يتأم "فاعل"الفعل الذي يدب يف الكائن ليحوله إىل 

  : "اللهيب"إىل " الرماد"اخلروج من ، "مهزلة
"وال وجود هناك ال عدم  .إىل التكوينمس نا شبق :  

  : من وترين يندلع اللهيب.  من وترٍ يسيلُ املاُء
  يالتجلِّ/ الكونُ/ ومن ثالثتهم تشع املرأةُ
   .."غن ، إمساعيلُ ، للمعىن

حلظة الفعل  مثلث ، أي أنَّ" وتر"، أي " وفن"، شهوة يف أساس التكوين ، " ىل اخللقشبق إ"، هنا ، هي " لةالكينونة املتحو" أي أنَّ
  : املتحولة -حلظة الكتابة احملولة": يةفن"هي حلظة 

  : ويف الصحراء قالَ الغيب يل"
اكتب!  
الوجود سراب أي أنَّ[  على السراب كتابةٌ أخرى:  فقلت[  

السراب ليخضر أي [   فقال اكتبل معىن الوجود إجياباًليتحو[  
صينينق:  فقلت، الغياب   
مِمل أتعلَّ : وقلت ، بعد الكلمات  

  اكتب لتعرفها ،:  فقالَ يل
، أنت وأين ، كنت أين وتعرف  
  .. وكيف جئت ، ومن تكون غداً

يرثْ:  فكتبت من يكتب حكايته  
   ".أرض الكالمِ وميلك املعىن متاماً

ة اليت تغرب ، املسافة الوهم ، املساف-  ، السراب" خالء العامل"ه يبدو حال ، فقط ، يبدو؟ هلْ مواجهة ، أم أن" السر لُّح"هل هذا هو 
  ، كحلّ؟" خيضر السراب"، بكتابة ختلق معىن آخر ، أو معىن أولياً ، منه الغريبة
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م يف وحدة واحدة جديدة ، أي أن تقـد " اآلخر"و" األنا"ها برهنةُ ذلك بأن تلم علي ، فإنَّ" الكينونة املتحولة" سر" الكلمة"إن كانت 
  :للشبح ، وهكذا تبدو" املراقبة"، من " املسافة"، من " كائنات ال تكون كائنايت: " اخلالص من االغتراب عن

"أنا أنت جيمعنا كتاب ، يف الكلمات  
ومل نك.  واحد ، من الرماد يل ما عليكن  

  تنيِ ،حييف الظلِّ إالّ شاهدينِ ض
  قصيدتنيِ

  تنيِقصري
نهي وليمتريثما ي ، عن الطبيعةاخلراب ه" .  

ومن املمكن أن حنتج ريثما " الرماد"فالنجاةُ للضحايا ، والشراكةُ يف .  ة، هنا ، بقو ،"ينهي وليمته اخلراب "الجنده ، أعين  ، ليست ح
إن كان بأنَّ السر ، يبدو تسليةً ، قدراً يف الرماد الكلِّه ، فإنَّ حلَّللكون ، للوجود كلِّ سر ذه الطريقة يه  .  

، يف وسط " كلمات سقفاًوملن سترفع ال"،  "الشاعر افتضحت قصيدته متاماً":  ةهذه حلظة مدركة حبد" مديح الظل العايل"يف 
  ": أحد عشر كوكباً"يف  .."أرض من الكلمات/ منفاي أرض"": أريد أرى ما"يف  "واألرض يرفعها الغمام؟"، قصف بريوت

  :  "ملاذا تركت احلصان وحيداً"ويف . "األنبياء مجيعهم أهلي ، ولكن السماء بعيدةٌ عن أرضها ، وأنا بعيد عن كالمي"
  ."وساءلتها من أنا؟/ مذ وجدت القصيدة شردت نفسي"

  : ية واحدةآخر ، أي أننا هو - األنا ، على أنَّ" صان وحيداًملاذا تركت احل"ومع ذلك يصر ، يف 
  أنا ،" أنت"يف كلِّ "

املخاطب أنا أنت  .منفى ليس  
منفى ليس ، أن أكونك  

أنت أن تكونَ أناي  .وليس منفى  
والصحراُء أن يكون البحر  

  .." أغنية املسافرِ للمسافر
ه انفصـام يف  ، إن" األنا"و" النحن"و" األنت"الكون اخلارجي ، سر  ليس جمرد سر" والسر"، " ألناا"حنن ، إذن ، أمام تناقض يف ماهية 

عنـهم وال أكـره مـن     الذين أدافع ال أحب"ليس منفى أن أكونك؟ إذن ، كيف . وشقوقه" ور املكانبلُّ"، يف " شخصية الوجود
مضت إىل اهول ، حافيةً ، "بِـ"  شتاء ريتا الطويل: " ، أو كيف تنتهي قصيدة" يةبني ريتا وعيوين بندق"، أو كيف تكون  "أحارم

ملـاذا تبـدو   : منفى لالثنني؟ وكيف تبزغُ املسافة بيين وبني كالمي ، وباختصار" اآلخر"أي ملاذا تبدو العالقة مع . "وأدركين الرحيل
  .؟"كشرفة بيت"،  ، وعلوعن بعد ،" أطلُّ"؟ ملاذا إيلَّ" شبحاً قادماً من بعيد"نفسها " األنا"

، حلظـة  " شبق إىل التكوين"ها حلظة ؛ إن املتحولة، كما رأينا ، حلظة فذّة - احملولة- حلظة الفعل اليت خترج من الكينونة إىل الكينونة إنَّ
وأرفعه مياماً":  ة فيهافني وأتبعه معهمغرية ، حلظـة جتعلـين   ..   "مساِء أغنييت/ سماءيف الطريق إىل ال/ مل أمسع سوى اإليقاع ، أس ،

ها ، أيضاً ، تبدو مأساة ، مسافة ، ولكن. حلظة نشوة ورقص ، خلق إهلي ؟أعرف من أنا ولم جئت ، ومن أكون ، ومن سأكون غداً
  : "عاشق من فلسطني"ن قولَه يف وكأَّ يبدو يل. لنا التاريخدنا اهللا وحو، أي حلظة تنكر أننا قلَّ" أرضٍ من الكلمات"يف  ىغربة ، منف
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  . "وأقسم حتت عينيها ميني قناعة اخلالّقِ باملخلوق"
سوف  )2("؟أغرب من صاحلٍ يف مثود"ين ه خلق آدم ، ولكن ملاذا أبدو مقتنعاً ، أيضاً ، بأنأنا مقتنع باللحظة اقتناع اهللا بأن:  متتد إىل هنا

  . خرىوسأرجع هلا يف لقاءات أُ أترك اإلجابة هنا ، جانباً ،
حلوله؟ اجلديد هو االجتاه للسرية الذاتية     ه أوللسر وحلِّ" ملاذا تركت احلصان وحيداً؟"يف " رؤيا جديدة"هل توجد :  السؤال هنا هو

.  فنياًوناً وشكالًضعيف مضم" أرى ما أريد"، بِـن هذا االجتاه ، إن قورن ، مثالًولك.  بشكل أكثر جذرية ، وأوضح من السابق
:  ا رأيناه يفية ، واحلوار مع أبيه هنا أضعف بكثري مم، قصيدة فيها الكثري من اإلشكاليات الفن"أرى شبحي قادماً من بعيد"، فمثالً

  :  "أبد الصبار"يقول له أبوه يف :  ، ومبثال "ربها..  رب األيائل يا أيب"
"ليلتني! رين تذكَّيا اب: ومها يعربان سياجاً من الشوك ارةالذاكرة هنا تطغى .  "ومل يعترف أبداً/ هنا صلب اإلجنليز أباك على صب

  : "األيائل رب"ة املتخيلة ، حني ، مثالً ، عبر عن الفكرة نفسها يف مع القو شيء ، أي تفتقر للتفاعل الفذِّ على كلِّ
"فوق املعلّق أنت ارِ الرباري من يديكصب  

  . "ك صقر من خماوفنا عليكوعلي
ة ، على ، وهي جتربة فذَّ" شتاء ريتا الطويل"، مثالً ، يف  "أحد عشر كوكباً"مع أبيه تراجع كبري عن إجنازاته السابقة يف " احلوار"يف 

 هذا ، لريتد ر للقوة يف كلِّة يف التصوير الروحي ، والكثافة ، بينما احلوار هنا يفتقحوارية ، حيث اإليقاعات ، والدقَّ -  قصيدة درامية
قارنوا بـني  . فمألوفة جداً ، أحياناً ، وأحياناً تكرار ألجوبة سبق وقدمها هو نفسه" السر"ا األجوبة على وأم.  "متحف الذاكرة"إىل 

  .. ، ال جديد البتة" أرى ما أريد"،  بِـ" فة بيت على ما أريدكشر طلُّأُ: " القول
  ". الصورة"وبني " ةالفكرة التأملي"مبحاولة التوحيد بني  تصالنقطة الثانية خت

ـ   " أحد عشر كوكباً"، ولكن يف " أرى ما أريد"سابقاً جرب ذلك بنجاح ال نظري له ، يف  ة تراجعت الرؤيا وطغـت الصـورة القوي
م شاعر عريب حىت اآلن مثل هذه الثروة اإليقاعية اإليقاع باملناسبة أقوى نقاط حممود درويش ، دائماً فيه جديد ، ومل يقد(واإليقاعات 

 على كلٍّ ، أهـم .  "الفكرة ذاا"الصورة ، مع ضعف يف  - ة فريجع ملسألة وحدة الفكر" ملاذا تركت احلصان وحيداً"ا يف ؛ أم )ةالفذَّ
 )النثر اإلهلي(مع " التجربة"كن أن أمسيه ،  بِـ، إىل ما مي، مثالً  " هي أغنية" و" أحد عشر كوكباً) "غنائية(شيء هنا ، هو اخلروج من 

 :  
"من نثر ، إذن ، ال بد دال ب  ، لي"من نثرٍ إهلي ا الفعلية يف " النثرية اإلهلية"هذه . "الرسولُنتصرأرى ما أريـد "تستمر هنا ، وبدايا "

 "ًأحد عشر كوكبـا "يف  واستمر. اخل..  كنعانية واإلغريقيةإىل األساطري ال" منطق الطري"وديسة إىل على تراث أسطوريٍ واسعٍ من اُأل
هـذه  " مفردات"حدود اللغة الشعرية عنده ، الستيعاب " تفجري"ب هذا تطلَّ إنَّ.  "ملاذا تركت احلصان وحيداً"و) رؤيا اهلنود احلمر(

  .  األساطري ، أي التثوير اإليقاعي ليعبر عن انفجارات الرؤى
النثـر  "سس اجلمع بني الفكرة والصورة الشعرية أحد أُ ، متاماً كما أنَّ، أيضاً" اذا تركت احلصان وحيداًمل"ة يف قطة قون" النثر اإلهلي"و

شـكاليات  إجند " ملاذا تركت احلصان وحيداً"ككل ، ويف " أرى ما أريد"، هذا ولكن كيفية اجلمع ، فنياً ، كانت ناجحة يف " اإلهلي
ومعجدي وهناك ، أيضاً ، جتديدات جة جداً ، مبىن ، دىنأرى ما أريد"ككلّ ، التجربة أضعف من . ةي.."  

                                                
  .……: اقتباس من قول املتنيب )2(
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 -  الرؤيا هناك تصـوير  إنَّ: إيقاعية ، من هنا أقول- جند توليداً للرؤية عرب توليد لغة تصويرية" أحد عشر كوكباً"يف :  النقطة األخرية
يوجد ارتداد ناتج عن االنشغال ـواجس مألوفـة كـاملوت    " ى ما أريدأر"، كما أراها يف " الفكرة املركزية"إيقاعي على مستوى 

أحـد  "، فيغلب عليها اإليقاع ، التصوير أضعف من " ملاذا تركت احلصان وحيداً"ا العودة للفكرة املركّزة يف أم. اخل..  والغربة واملرأة
 ة يف القسم األخري ، ولكن الرؤيا ككلِّاملوسيقى الغنائية خاص د ، ويقترب باإليقاع من، واإليقاع أكثر نثرية ، وهذا جي" عشر كوكباً

  ".هارب.. رب األيائل يا أيب"، والسرية الذاتية ، تتراجع ، فنياً ، مقارنة  بِـ  "مأساة النرجس"و" اهلدهد"ةً بِـ تتراجع ، مقارن
من ناحية الوزن جيرد عفيفي مطر ، وهو اختاذ مجلة موسيقية كالسيكية واللعـب  به قبله حممب حممود درويش شكالً جديداً عليه جر

 هذا اجتاه يـدلُّ ". أيام احلب السبعة"، أو البحر البسيط يف " النون يف سورة الرمحن"يف كـ ) مستفعلن مستفعلن فاعل(كإيقاع : ا
ـ اال: ؛ أعين خرىشعره عن التجارب اإليقاعية اُأل ر حممود درويش جداً يف كلِّعلى تأخ ـ لتزام بالتفعيلة كثرياً ، أو بأمناط معتادة ك

ه ما أنهل سيأيت درويش هنا لإلدالء بدلوه يف مشكلة اإليقاع ، خارج التجديد ضمن قيود التفعيلة رب:  ، والسؤال) فعولن/ فاعالتن(
د خمرج من مأزق التفعيلة ، إن مل يـرد  قائم على إجيا" نثر إهلي"أمسك بطرف خيط سيواصله يف دواوينه القادمة ، وأتوقع أن يتجه إىل 

  . التراجع
ة يف القسم األخري من ككلّ ، وقوي" أيقونات من بلور املكان"ضعيفة يف " ملاذا تركت احلصان وحيداً"البنية اهلندسية الكلّية لديوان  إنَّ

تضـعف جـداً يف القسـم     ، مثَّ) حلب السبعةمطر فوق برج الكنيسة ، يف متارين أوىل على جيتارة إسبانية وأيام ا: ( القسم اخلامس
  . "أطوار أنات"و" حرب الغراب"، حسب القصيدة ، من أمجلها يف رأيي ة، يف البقية يوجد ضعف وتوجد قو) أغلقوا املشهد(السادس 

مستطيلة يفصل كلَّ" مقاطع"ن من البنية اهلندسية األساسية تتكو كلَّ ع مرسوم ، وخيتتممقطع عن أخيه مرب ده مـع  مقطع بقفلة توح
، "، مصر العنقاء" أمشاط عاجية"،  "تعاليم حورية" "فوضى القيامة"، " حرب الغراب"، " نزهة الغرباء"، " مساعيلإعود "البقية كما يف 

د حممود درويش ، مع تفاصيل إيقاعية ال مكان للدخول فيها اآلن ، حيث جيد" للغجرية مساء مدربة"، و" الدوري كما هو كما هو"و
  .  دائماً

وىل علـى جيتـارة   متارين أُ"، الغنائية العالية يف  "أرى ما أريد"تواصل مغامرة  "النثر اإلهلي"جديد ، جتربة مع " إيقاع نوعية األحرف"
  ".السبعة أيام احلب"و" إسبانية
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  ): 17(ملحق رقم 
  صورة اليهودي يف األدب الفلسطيين -حضور الغياب 

 )1992 – 1967(احملتلني فة الغربية وقطاع غزة يف الض 
  
  

مسم أقصد ليلَ األودية أكثر مما تشكِّ ، ى أو تقييماً لألدب حتت االحتالللست هو  ، ل مصباحاًبل ومضة برق تكشف نم"اليهودي "
  بالنسبة لنا ؟

يعـرف ـا   " ةٌماهي" ، اليهوديةُ دين وثقافةٌ". صهيوين"و ،"إسرائيلي"و" يهودي"بني  ، مل تدرس بعد ، توجد تفرقةٌ خفيةٌ يف روحنا
"هو اليهودي بالضبط ، نفسه ،"الشعب اليهودي نفقني على مةُ"يف اإلسالم .  وإن كان اليهود أنفسهم غري متاليهودي " دين إهلـي ، 

إهلي من  ، والتوراة كتاب واألنبياُء اليهود  ، "أهل الكتاب"واليهودبنبو م يف القرآنمعترف ،  وإن كانت النظرة السائدة بني املسلمني
فتالفلسطينيني هي أن التوراة األصليربالتايل ، والقرآن ، ةَ ح ، هو كلمة اهللا األخرية والنيب مد آخر املرسلنيحم .   

ولكن مثل هذا التعريف لـيس   ، ةيهودي مهو من ولد من أُ وديفاليه ، مييلون إىل تعريف أنفسهم بيولوجياً ، على األقل ، بعض اليهود
ـ  ، ة لليهود يف فلسطنيفتعريف يستند إىل مفهوم الدولة القومي" اإلسرائيلي"أما  ، مقبوالً حىت بالنسبة ليهود آخرين يف " املـواطن "ه إن

 ولكن لـيس كـلُّ   ، يف املواطنة" إسرائيلي"الفلسطيين املقيم يف إسرائيل  بأنَّ ، أحياناً على األقل ، نوهذا يتضم ، دولة تدين باليهودية
 ، فهي حركة أسستها الربجوازية اليهودية –مثالً  ، عند أميل توما ، يف حتليالت اليسار –الصهيونية "وأما  ، إسرائيلي يهودياً إسرائيلياً
دذات برنامج سياسي حمد ، لليهود يف فلسطني استهدفت تأسيس وطن قومي ، ة العامليـة   ، بالتحالف مع االستعمار الغريبوالربجوازي
إدوارد سـعيد يف   ، مـثالً  ، كما درسـها  ، من مميزاا ، وإنكار حىت وجود شعب فلسطيين ، والتوسعية ، والتحالف مع االستعمار

ليس دراسة التفرقة بـني املفـاهيم    ، على كلِّ حال ، هنا ينما يهمThe question of Palestine  .(- املسألة الفلسطينية (
هي " ةالصهيوني" .حىت تتضح املسألة يف األدب الفلسطيين حتت االحتالل يف الوعي القومي الفلسطيين ، بل فقط اإلشارة إِليها ، السابقة

وهو القانون الـذي   ،"لعني بالعني والسن بالسنا" : أو على أساس قانون محورايب ،العدو الذي نتطاحن معه يف صراع حياة أو موت
ا قصاية بني  ، وبالتايل ، )العني والسن(ة استوحت منه فرقة احلكوايت اسم إحدى مسرحيتفرقةٌ جد الصـهيوينِّ "متت وبـني  " العدو

كمـا   ، واإلسرائيلي والصهيوينُّ مفاهيم تندمج معاً فإنَّ اليهودي ، ذلك من رغمعلى ال ،قومياً ، "ليسوا أَعداءنا"فهم  ، اليهود كيهود
بل بأعني  ، مميةة أو أُليس بأعني قومي" اإلسرائيلي –العريب "اليت ترى الصراع  ، وحركة محاس ، "املستوطن"جند ذلك مثالً يف مفهوم 

   . "إسالمي –يهودي "أَميلُ لرؤية الصراع كصراع  ، "إسالمية"
خيرب خيرب يا يهـود  : "جند أنها احلركة الوحيدة الكبرية عندنا اليت تكتب شعارات من نوع  ، أثناء االنتفاضة ، ياسيةويف شعاراا الس

من  ، يكاد يسود تعبري واحد استخدمه اجلميع ، ة جداًوهي مسألة مهم ، يف العالقة مبسألة األرض ، ولكن". جيش حممد سوف يعود
" الصـهيوين "و" اليهودي"يف الالوعي اجلمعي الفلسطيين بني  على األقلِّ ، ما يربط ، "ويد األرض"هو  ، أدباء وصحافيني وغريهم

" صـورة اليهـودي  "ولتجنب إشكالية التفاصيل اخترت أن أسـتخدم   . "املستوطن"يف مفهوم  ، مثالً ، ربطاً جنده ، "اإلسرائيلي"و
دون  ، ككـلّ  ، "الصـهيوين "و ، )باستثناء الفلسطينيني اإلسرائيليني من حيث املواطنة( "اإلسرائيلي"و" اليهودي"كمفهوم يدلّ على 

  .  التشويه الذي قد جيلبه استخدام كهذا من رغمال على ، الدخول يف تفاصيلِ الصورة
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أي تلك املساحة اليت تشمل  ، "تلةاملناطق احمل"د كتلك اليت حتد ، اجلغرافية –ة احلدود السياسية يف األدب ال توجد حدود مرسومةٌ بدقَّ
 ، "وتريـات ليليـة  " ، كان هناك تأثري واسع لشعرِ حممود درويش ، فمثالً ، )1963(لعام الغربية وقطاع غزة واليت احتلت االضفة 

ميها املتفائلون بإقامة دولة كما يس ، "دولة فلسطني"أو " احملتلة راضىاأل"على الشعر احمللي يف  ، ابر النوللشاعر العراقي اليساري مظفَّ
  . فلسطينية يف الضفة والقطاع

وتناقلتـها   ، فقد طبعت منها أكثر من عشرة آالف نسـخة  ، ةً وتأثرياً هائالًضج) وتريات ليلية(يف السبعينيات والثمانينيات أحدثت 
مثالً على وليد اهللّـيس   ، يلٍ كامل من الشعراءأَثَّرت على ج: وأهم من هذا  ، وحفظ الكثريون مقاطعاً منها عن ظهر قلب ، األيدي

ولكنـهما مـن أمجـل     ، وأذكر هنا أمساء شاعرين غري معروفني كثرياً ، د مسعدوعلى شعر حمم ، "الذهاب إىل املوت مبكراً: "يف 
  . وال نستطيع فهم الشعر احمللي إن عزلناه عن كلية عالقاته بالشعر العريب عموماً . األصوات الشعرية

ة يف عهـد  ظهـرت أول مسـرحي   ، )1975 – 1970إذ كتبت بني (بعدة سنني  "الوتريات"أي قبل ظهور  ، )1968(يف سنة 
وشارك فيها مصـطفى الكـرد    ، زكريا شاهني اًفنيوأخرجها  ، أخرجتها نقابة احلدادين ، )هزمية الشيطان: ("االحتالل اإلسرائيلي"

هـو  " الشـيطان "و ، أخالقـي  كشـر  ،"دينية"كس لغة امليلِ إىل فهم االحتالل اإلسرائيلي بلغة والعنوان نفسه يع ، وأيوب حجازي
 ، ال يظهـر اليهـود   ، ةقفزة مهم "وتريات ليلية"جند يف  ، مقارنة مبثلِ هذا الفهم ، ان اجلعبة ولكنحسب حبث كتبه حي ، االحتالل

  :ع األول يقولُ الشاعريف املقط. إالّ يف مقاطع قليلة جدا ، مباشرةً
  !يا مجهوراً يف الليل يداوم يف قبو مؤسسة احلزن"

حنن د التاريخ سنصبحيهو ،   
  . "ونعوي يف الصحراء بال مأوى

 ،العـرب  هو مستقبل" اليهودي"اب بأنَّ أ النوويتنب ، "ذئباً يعوي"والذي صار  ، د بال وطناملشر ، "التائه اليهودي"سطورة ما يذكر بأُ
ـ  ، هنا حماولةٌ للرتول باليهودي إىل مرتلة احليـوان  ال توجد ، اليهود يف الصحراء" ذئبية"اإلشارة إىل  من رغمال على ولكن رنا وإن فس

  : ال ميتنع عن خماطبتهم قائالً ، ف للعربه التطرحب من رغمعلى ال ، ابفالنو ،أسوأ" العرب"حالة  فإنَّ ، املقطع ذا الشكل
  أصرخ أين شهامتكم ؟"

  حيوانات... بشراً ... إن كنتم عرباً 
  ، فالذئبةُ حىت الذئبةُ حترس نطفتها

   ، والكلبةُ حترس نطفتها
  ، والنملةُ تعتز بثقب األرضِ

وأما أنتم ،  
  فالقدس عروس عروبتكم ؟

  !"أهالً
باملعىن الذي أستخدم أنا فيه " (اليهودي"يظهر  ، ملقطع السابق مباشرةيتلو ا ، احملتلّة األراضييف ) الوتريات(يف مقطع من أشهر مقاطع 

 ، "عـروس "فالقدس  ، نثىكمغتصبٍ لألرض كما تغتصب أُ ، )اخل باالسم... أو الصهيوينّ  ، النص ال يذكر اليهودي إذ أنَّ ، الكلمة
وطلبوا  ، متنافخني شرفاً ، وسحبوا خناجرهم ،صرخات بكاراووقفوا يسترقون السمع ل ، "زناة الليل إىل حجرا"أدخل العرب كلَّ 
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حتـتلم اجلينـات   "أرض  ، أخـرياً  ، وفلسـطني  ، "أوالد القحبة هل تسكت مغتصبة؟ :" فيصرخ ، "أن تسكت صوناً للعرض"منها 
ما يوحي بأنه ال خيلطُ بـني   ، "جيتو صهيوين"بل عن  ، "جيتو يهودي"ولنالحظ بأنه ال يتكلَّم عن  ، "الصهيونيةُ بالعقد التوراتية فيها

مفهوم اليهودي العقد التوراتيـة "يبدو الربطُ واضحاً بني االغتصاب وبني  ، حال على كلِّ . "الصهيوين"وبني مفهوم  ، كيهودي" ، 
 ، هر اليهودي كحيوان باملعىن احلريفّال يظ ، وهذه نقطة مهمة ، ولكن ، بني األرض واملرأة ، بني السياسة واألخالق ، وبني االحتالل

بأنهـا  ) احملتلة األراضي(إالّ إذا اعتربنا أنَّ وصفاً ألعمال اليهود يف  ، أو ككائن ما حتت إنساين أبداً ، أو كشيء حمصن ، أو كمسخ
  . يؤخذ ذه احلرفيةولكن التشبيه الشعري ال جيب أن  ، مثالً ، باملعىن احلريفّ" وحش"يعين بأنَّ اليهودي " وحشية"

بل يظهر  ، أو شيئاً حمضاً ، )demoniged(أو كائناً مشيطناً  ، أو مسخاً ، ليس اليهودي حيواناً ، أيضاً ، يف األدب الفلسطيين كلّه
اً وبشكل أساس كعدوجد أي كـ ، لدود"و ، "حمقِّق"و ، "مستوطن"و ، "جندي"ع"و ، "مسلّح"و ، "مغتصب"و ، "انسجنصري" ، 

الذي يطمح إىل حـذف وجـود األنـا    " اآلخر" ، إنه النقيض ، وما إىل ذلك ، "قاتل"و ، "صاحب عمل"و ، "خواجا"و ، "سيد"و
 ، أساسـاً  ، والعالقة معه ، خرى تتجاوز بعده كمحتله ال ميتلك أبعاداً أُولكن ، "إنسان"اليهودي  ، ياًوإنكاره إنكاراً يؤدي حلذفه كلِّ

عرب ومع السجون واملعتقالت والرصاص والقوانني العسكرية وتصاريح العمـل   ، "مع وعرب األشياء احملضة"أي  ، تبدو كعالقة متشيئة
بتعـبري   ، "صـنمية "والعالقةُ معـه   ، بتعبري ماركيوزه ، "اإلنسان ذو البعد الواحد"ه إن.  اخل... ومصادرة األراضي ونسف البيوت 

وللصراع صراع حياة  ، باملعىن الروحي ، والعالقةُ معه أقرب للحاجز ، مباشرة مباشرة أوالً ، بكلِّ بساطة ، "االحتالل"إنه  ، ماركس
مـثالً   ، حملمود شـقري  ، كما يف الولد الفلسطيين ، كولد فلسطيين ، والفلسطيين يظهر ككائن أعزل" للعنف"؛ إنه جتسيد  أو موت
إنه النقـيض الـذي يـرفض     ، وكفدائي ،وكبطل ، وكشهيد ، وكسجني ، وكعامل مأجور ، )فتح الباءب(وكمستعبد  ، كضحية

اً ، االعتراف بنقيضه اليهوديأو الذي ال يريد أن ميوت قبل أن يكون ند ، ة غسان كنفاين لهحسب وصي ، ليس جمر د لكن الفلسطيين
ه باختصاروهذا ما سأحاول الربهنة علي ، ة فعل بسيطةرد.  
 ، ه ونقيضـه ة عالقة حقيقية بعـدو والعنف املتجسد فيها متنع الفلسطيين من إقامة أي –كاألسلحة والسجون  –أشياء االحتالل "إنَّ 

مود يف شعر عز الدين املناصرة وحم ، ة اة حاضرة يف مساحتها اخلاصعلى الرجوع إىل نفسه كذات مستقلَّ ، عرب جتربة العنف ، وجتربه
ولكـن   ، جند الرجوع حىت للتراث الكنعاين ، "هنا"من  ، مثالً ، ويف شعر وسيم الكردي ، )ةاحملتلَّ راضياأل" (خارج"من  ، درويش

وحـىت   ، حاضرةٌ حضوراً مكثفاً ، يف عينيه هو بالذات ، "صورة الفلسطيين"ما أقصده هو أنَّ  ، فقط هذا الرجوع هو املقصود ، ليس
" املثـل "أحياناً إىل التحولُّ إىل  ، ياً ولكن الغياب شكلٌ من أشكال احلضورواليهودي يبدو غائباً كلِّ ،يف مرات كثرية ، اًحضوراً وحيد

  . الوحيد على مسرح الصراع
سحب إىل عاملٍ ين ، جباناً أمام نفسه وعامله ، جند شخصاً وحيداً ،) 1980(للعام  ، لعادل الترتري ، مثالً ، )راس روس(يف مونودراما 

من الدمى ومهي ، هلا يف عينيه إىل كائنات حيوحيو مىحيث يضع دعليها غضبه ، وحياورها ، ة وكبديلٍ لعجزه ولعجزهـا   ، ويصب
خالقهـا  أي أنَّ الدمية ستحلُّ حمل  ، وأوسع رؤياً ، أَكثر جرأة على مواجهة الواقع املوضوعي منه هو نفسه ، حياولُ خلق دمية جديدة

 ، يسمع صاحبنا صوت تظاهرة مجاهريية ضد االحتالل قادمة من بعيد ، عندما يكتملُ عامل الدمى ، يف مواجهة العامل اخلارجي وأخرياً
  .  معه" عامله املستقلُّ"وملا يرى عجزها الذي هو عجز خالقها ينهار هو وينهار  ، فيهيب بالدمية أن خترج بدالً منه للتظاهر

فقط اليهودي د للعامل اخلارجي ، كأساس للمأساة ، هنا حاضرة ،كسيوغيـاب   ، "خارج املسرح"ولكن  ، كشرط موضوعي وكقو
هنا هو  ، صورة اليهودي"هلا" تغييب ة إىل ما هـو   ، حىت ولو كان فعل التغييب صادراً عن إحساس بالعجز ، قصديوعن انسحابي

"أو حىت  ، "ومهي"يف احلياة" مرضي ، معني بأن تستقلََّ ، ه فعل يسمح للذات بأن حتتفظ بنفسها لنفسهافإن ل بالتايل  ، إىل حدوتتحو
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ة كقو ، "اهلامش"واليهودي على  ، لعاملها اخلاص دةدةً بذلك حضورها الوحيد واملباشر كسيمؤكِّ ، الوحيد على املسرح" لاملمثِّ"إىل 
  . وعيبال مالمح ملقاة على آخر حدود ال

سنجد حتوالً )     -  1987(يف أثناء االنتفاضة  ، يف التسعينيات") س"قضية املدعو (بِـ ، يف مطلع الثمانينيات) راس روس(إن قارنا 
  .نوعياً يف منط وجود الشخصية املنسحبة

 ، أيضـاً  ، وهو ، ولذلك هو ال أحد ، هو أي شخص" س"إنَّ  ،وهامشي إىل حد أَنه ال ميلك امساً ، متجاهلٌ ، نكرة") س"املدعو (
السلطة قـوة   ، لكي ينفذ أمرها باغتياله ، "س"نكرة آخر بعثته سلطةٌ غامضةٌ إىل عقر دار  ، "ص"ويأيت إليه السيد ". املدعوسني"أحد 

" أوهامه"وال البقاء يف  ، وال تغييبها ، "اخلارج"ال يستطيع أن يدفعها إىل  ، )راس روس(على عكس بطل  ، "س"ولكن  ، خارجيةٌ هنا
ةاخلاص ، دة بالكمبيوتراتإنحياة وتطمح إىل إلغاء كلِّ ، وترسل إليهم الرسائل ، وحتتفظ مبلفّات عن خصومها ، ها سلطة حديثة مزو 

 ويـوقظ كـلَّ   ، نفسه" س"الكامنة يف أعماق " غريزة املوت"ينبش " ص"د والسي ،املوت الشامل": السيد البهي" لكي ال يبقى إالّ ،
 ، يف سجنه يف مـرآة دائريـة  " س"ينجح  ، بعد صراع مرير ، وفشل الثورة واملبادئ وأخرياً ، لالمعىن يف الوجود ، القرف من احلياة
 ينصحه أن حيلّ" س"ويف حواره مع . ؟"هل قتلته" : من بني اجلمهور سائالً إياه) يعقوب إمساعيل(وهنا خيرج املخرج  ، ويبقى وحده

نفسه " س"الكامن داخل " ص"ولكن  ، إنَّ جولة من الصراع انتهت ، مشاكله ألنَّ اجلمهور أتى للتسلية وليس حللِّ ، مشاكله بنفسه
من الداخل اخلارج ، أو باألحرى ، أو من اخلارج ، من الداخل ، خرىة أُسيظهر مر .  

ـ  أكثف نص فالنص ، جداً معقد") س"املدعو (يف قضية ) اآلخر(و) األنا(التطاحن بني  ه دون مسرحي يف تاريخ املسرح الفلسطيين كلِّ
 ، )راس روس(كمـا يف   ، مل يعد يستطيع العيش يف عامله الومهي واخلاص بـه وحـده  " س" ميكن التأكيد بأنَّ ، الدخول يف تفاصيله

 أي دليلٍ مباشر على وجود اليهودي" تغييب"ب يظهر يف حضور الغيا ، وبني السلطة اخلارجية" بيته"واحلفاظ على مسافة معقولة بني 
د يف ومتتد فيه عرب حضور السـي  ، من جهة ،كامنة خارج املسرح ، فالسلطةُ بال وجه وال اسم ، أو حىت على االحتالل اإلسرائيلي ،

ر يف روح الشخصية بني كلتا املسرحيتني لقاٌء سرمدم لقاٌء جن" الداخل واخلارج"ييف أعمال أدبي أُده خرى مثالًة ، ة أنصار يف مسرحي
 ، ةبني اخليام العسكري ، نرى صديقني مبالبس السجن الزرقاء  ، املستمدة من جتربة واقعية يف سجن النقب الصحراوي أثناء االنتفاضة

اليهودي أحد الصديقني حلماً غريباً ، فقط" السجن"على وجوده من  إننا نستدلُّ ، مباشرةً أبداً ولكن ال يظهر حـني تبـدأ    ، وحيلم
 ، حتت إضاءة موحيـةٌ  ، يف اخلليل كعادة كبار السن ، البساً عباءةً ، يأيت إليه أبوه يف احللم: روحه يف التفكُّك حتت قسوة التجربة 

حني كانت قصص  ، ةٌ إىل الالوعي اجلمعيوهذه إشار ، "إوعى الضبع يضبعك: "ة اجلنون ويقول له يف منطقة تقع على حافَّ ، وخافتة
أي يتفرد  ، خارج القرية ، يف الليل ، ؛ عادة ما يالقي الضبع ضحيته يف منطقة موحشة افتراس الضباع للفالحني الفلسطينيني مشهورة

وتتبعه حىت كهفـه أو  ! .. يابا! يابا! اياب: منادية عليه " بإرادا"ش ا حىت تفقد عقلها وتلحقه بل يتحر ، وال يهامجها مباشرة ، ا
فيصري الضبع أباً واألب ضـبعاً يف عيـون    ، تندمج صورة األب وصورة الضبع معاً ، إذاً ، يف الالوعي . مغارته حيث يفترسها هناك

ة روحية مـا يـتالمس   ويف نقط ، "االحتالل اإلسرائيلي –الضبع  –األب : " والربط واضح هنا بني مثلّث خطر : الضحية املضبوعة 
  .  اجلنون والوهم واملوت

هذه ال بد أًصالً يف التكوين الروحي للشخصية  يف نقطة التماس ا" فكرة"كاخلوف من األب و(من التمييز بني ما هو كامناألب ذا( 
كالضبع أو كاجلندي أو كالسيد " (اخلارج" وبني ما يأيت من ، ولكنه ال خيلقه ، واالحتالل أو الضبع يوقظُ هذا الكامن يف أعماقها ،

  .  )ص
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الـوعي  "أي مـن   ، السجني" ذاكرة"ة الضبع تأيت من لقد رأينا أنَّ قص ، يف املسرحيات السابقة الثالثة يتالمس الداخل واخلارج معاً
ة قص ، مثالً ، "س"ر يتذكَّ: تلف الصورة ال خت" س"يف املدعو  ، "احللم"وتظهر يف  ، ة يف رمحهت الذاكره املفرديلالذي تشكَّ" اجلمعي

وذكريات الطفولة املليئة بالسـلب   ، "اهلارمونيكا ماتت" بأنَّ ، وما قيل له ذات يوم ، الذي كان ملفوفاً كرزمة ، موت أخيه الصغري
السيد  ، ة من قوى املوتتستيقظ يف الوعيه وتصبح قو راس (نفسـه حيـدث يف   الشيء  ، "س"يف مشروع اغتيال " ص"أي تساعد

ة يدرسون طالب الصف االبتدائي األول اللغـة  سو اللغة العربيحني كان مدر ،"الالوعي اجلمعي"من  ة مستمدفاسم املسرحي ، )روس
إىل عامل من  ، إن كان بطالً أصالً ، )راس روس(وانسحاب بطل  ، "يف دار ساري مسمار ، راس روس"كة من شاكلة عرب مجل مفكَّ

 كلّه" الواقع"وذا العامل الطفويل يريد مواجهة . كما يف املسرح ، حيث اللعب واجلد ميتزجان معاً ، لدمى انسحاب إىل عامل الطفولةا
، هذا اإلحساس  ، من هنا اإلحساس باحلصار والطوق ، "مكاناً للعب"هو السلطةُ اليت تواجه طفالً ال جيد  ، إذاً ، واالحتالل اليهودي

 ، جتري األحداث يف متاهة من الدوائر تبدأ بشمعة يف وسط طاولة مستديرة") : س"قضية املدعو (يشكِّل الديكور األساسي يف  الذي
 ، قاعة العرض وتتجاوزها روحياً وتتجاوز ذلك إىل دائرة كنسيج العنكبوت حتيط بكلِّ ، ومتتد حىت الدائرة اليت جيلس حوهلا اجلمهور

  .  سياسية وعائلية ، وليست فقط ، سلطة ميتافيزيائية ، أيضاً ، والسلطة ، فالطوق هنا كوينّ
ا الشخصية املنسحبة يف السبعينياتوإذا ما قارن ، ملا اجننينا(ة يف مسرحي( ،  ا يف ًمثال)سنجد أنَّ  ، ")س"قضية املدعو (و) راس روس

وإن كانـت   ، وبني الشخصـية املنسـحبة  ) اخل... االحتالل اإلسرائيلي (ودي احملور األساسي يدفع باجتاه املواجهة املباشرة بني اليه
حيث من املمكن أن تبقى الشخصية يف عاملها الذايت  ، )راس روس(و) ملّا اجننينا(تأخذ شكل حضور الغياب على األقل يف " املواجهة"

تعبري حملمود درويش ، يف زوبعة مندثرة"ة تشبه املوت خارج العامل الذي يقترب من أزمة روحي على حد.  
مشكِّالً حميطها بينما يـدور   ، ةوجيلس اجلمهور حول الدائرة اخلارجي ، يف دوائر داخل دوائر ، أيضاً ، جتري األحداث) ملّا اجننينا(يف 

لفظ بني احلني واآلخر بنشـرة  يت ، "جنون"، كإنه ذهن مفكَّ ، اًوجودي ، يف كرسي للمقعدين بني الدوائر يف حلقات مفرغة" عنترة"
"أخبار سرياليالدمج بني أخبار راقصات البطن وحالة الطقس والسكرتري العام لألمم املتحدة وهذه إشارة إىل حتو مسلسل "له إىل ة تشبه

ل وتشكَِّ ، لسطيين إيلي ساملخمرج األفالم الف ، ةبطريقته اخلاص ، وهي فكرة عثر عليها ، عن القضية الفلسطينية ، "سريايلّ من األخبار
فيدور " أبو اخلنازير" ، ويسوق عنترة شخص أكثر عجزاً منه يزعم بأنه سيعاجله من مرضه ، بدايات لنهاية جدال املهم(حموراً يف فيلم 

بـه   لـف "بأنه على األقل يفخر  ، ا يفشل يف معاجلتهوملَّ ، من كيسنجر إىل املشعوذين ، العامل ويعرضه على كلِّ ، به من دائرة لدائرة
  .  "العامل

ترقص رقصة حامله علـى   ، امرأة تشبه حورية ، بعيداً جداً ، تظهر وراء اجلمهور ، وحتلّ العتمة فوق اجلميع ، وعندما تنطفئ األضواُء
ويعيـد   ، اول عنترة الوصول إليهاوحي ، اخلالص البعيد واملستحيل ، احللم اخلاص ، ها املرأة احللمإن ، فوق صندوق ، موسيقى ناعمة

جـزٌء مـن    ،أيضـاً  ، هو ، هو احلاجز بينه وبني خالصه ، اليت تطوقه" الدائرة"ولكنه ينهار عند أقدام اجلمهور فاجلمهور هو  ،يديه
 ، ولكـن اليهـودي  يف السبعينيات ) العتمة(وأعمالٌ أُخرى كمسرحية ") س"قضية املدعو ( ، أيضاً ، وهذا ما تطرحه –) اإلشكالية

إا فعل كامل يقوم بـه   ،"ردةُ فعل"هذه ليست  ، ال يظهران إالّ كحضورٍ غائب ومغيب وكما قلت ، اخل... االحتالل اإلسرائيلي 
دائماً إىل نفسه اخلاص ة بهعامل فلسطيين يرجع،  آخر"فاليهودي األنـا (والتطاحن بني  ،له استقالليته وإشكالياته ومنط حياته ، "علم (

  . للتطاحن بني ثقافتني خمتلفتني ، يف اية املطاف ، رمز) اآلخر(و
هذا يظهر ، ات أخرى يف الثمانينيات ، بوضوحٍ شديدألف ليلة وليلة يف سوق اللّحامني(و.  )1983ناطرين فرج (كـ ،يف مسرحي( 

على اخلشبة تاريخ القـدس   ومير ، ف الكمنجة يف أروقة قصرتبدأ املسرحية بشخصية تعز ، كتفي هنا باحلديث عن األخريةأو ،مثالً ،
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ون مبالبس خضراء يرقصون على إيقاعات طبول ، يف ومضات سريعة ، "الفلسطينية"أي  ، ةالقدمية الشرقيممثِّ ، صوفي ه ل شبه عار جيـر
لسوق ال"وحىت يف االسم .  اخل.. بساط الريح  ، ه دميةً شخص آخروكأنألف ليلة وليلة"ويف  ، د القدس بأسواقها املوروثةجن" امنيح "

 ، عضوية:  وحدةً معمارية"وال يشكِّالن  ، بني فوق بعضهمامركَّ" طابقني"ن الديكور من يتكو ، إشارةٌ واضحة للتراث العريب الشرقي
ترتلُ وتصعد عليه امـرأة تزعـق    ،"التحتاين"على " الفوقاين"بل بنيةً وظيفيةً ختدم هيمنة العامل  ، املعماري بلغة الفن فيصل بينهما سلَّم

 ، يـذكر بطـري   ، يف قارب فضي ، يف مكان كالعرش اإلهلي ، "فوق" ، وحتمل مسدساً تستخدمه عند الضرورة ، زعيقاً غري مفهوم
 يا يف الفقر واجلاسوسية والقمعيوجد عامل منفصل حي" حتت"و ، جتري حفالت الكوكتيل واهلرج واملرج واملوسيقى الغربية السيمفونية

بـني   ، بني االحتالل وضـحاياه  ،"غرب وشرق"والتطاحن هنا بني  ، اخلاصة به وحده" الشرقية"ولكن له تراثُه وجذوره وروحه  ،
ويف  ، ورويبحىت يف لباس اإلنـاث األ  ، العالقة املنفتحة بني اجلنسني عند اليهود ، مثالً ، "االختالف"من ضمن هذا  ، ثقافات مجعية

 يف املسرح كمـا يف الشـعر والفـن    ، يالكلِّ" اخلطاب الفلسطيين"فلسطينيني يف هذا " أبطال"هذا لفت نظر  ، السباحة" مايوهات"
  .  مباشرة ، وليس اليهودي ، جند األنا الفلسطينية ختاطب نفسها ، التشكيلي والرواية بعامة

إنإىل احلضور الالمباشر ، ةها تقف يف مركزها اخلاص وقفةً نرجسي الـيت كتبـها  " حضور الغياب"أو إىل  ، وتدفع باآلخر اليهودي ، 
إىل حوارٍ روحي إِنسـاينّ حيمـلُ احلاجـةَ    ) اآلخر(و) األنا(وتتجاوز الصراع الطاحن على البقاء بني  ، يف سجن عسقالن ، أساساً

  .  "وار الطرشانح"وللتفاهم بدل  ، للسالم بدل الدم ،لالعتراف بدل احملو
ها رسائل مبعوثة من اإلنسان الذي يف السجني لإلنسان الذي يف سجانيهإن ، ولعلّ هـذا   ، ان فيهوليس من السجني يف اإلنسان للسج

زها عن تيهو ما ميي ـ  ) سجن عزت غزاوي مثاين سنوات متتالية( ، "أدب السجون"ار كاملٍ يف األدب احمللي اور هذه الرسائل الـيت حت
ة الفلسطينية ككلّ عرب رؤية الفلسطيين يف ة القوميلقد تبلورت اهلوي ، "رسائل مل تصل بعد" ، رغم ذلك ، وكإنسان ، اليهودي مباشرةً

رؤيـةُ   ، وليس اإلنسان يف الفلسـطيين واليهـودي   ، ة اليهودي تبلورت عرب رؤية اليهودي يف اإلنسانمتاماً كما أنَّ هوي ، اإلنسان
جتعل أي مشروع إنساينّ شـامل مشـروعاً    ، اليت تتطاحن مع رؤية اليهودي لنفسه كيهودي أوالً ، الفلسطيين لنفسه كفلسطيين أوالً

تـه  يف أغلبي ، ومبا أنَّ األدب الفلسطيين حتت االحتالل ، ففي الواقع يفتقر لإلنسانية ، هذا يفتقر للواقعية" مبدأ اإلنسانية"إذ أنَّ  ، جمرداً
كما سبق وقلت ذلك  ،هايف الشعر يف السبعينيات كلِّ ، ضعيف" السلحفاة"و" القوقعة"فإنَّ التمييز فيه بني  ، "واقعياً"كان  ، الساحقة
.. قوميتـه   ، حاله ،ملكيته ، أرضه(اإلنسان " قواقع"إنَّ  ، توجد عدم مركزية لإلنسان ،"يف أزمة الشعر احمللي" ، )1979(يف العام 

  .هي احملور) إخل
فين نقدي عندنا فال خيلو تاريخ املسرح من نقد جدي وجذري أحيانـاً   –خطاب أديب  ، )رسائل مل تصل بعد(قبل  ، لقد كان هناك

 ، ةومن البحث عن خطاب شامل يستطيع اإلجابة على أسئلة الوجـود األساسـي   ، ومن نبش سلبياا ، حلركة املقاومة الفلسطينية
) العتمـة (أو أبسط من ذلـك بكـثري كمـا يف     ، ")س"قضية املدعو (كما يف  ، ة جداًمعقد ، كإجاباا ، لة هذه قد تكونواألسئ

ومن ممثليه عبد اللطيف عقل الذي كان نقدياً باستمرار حىت وفاته يف  ، وكذلك يف الشعر القومي ، من السبعينيات ، )ةمصارعة حر(و
وكذلك يف  ،جند نقداً من أَحد ما كتب يف نقد املقاومة" بيان العار والرجوع"أي يف  ، مثالً ، خر دواوينهيف آ ، )1993(هذه السنة 

مـن منطلقـات    ، كان هناك تيار نقدي مستمر ، إذاً ، املذكور أعاله" التقوقع"يف ضمن هذا  ، "البالد طلبت أهلها"مسرحياته كـ
ذاتية "وأحياناً كانت  ، كما يف شعر خليل توما ووسيم الكردي ، األممية عند اليساريني أساساً لهاأليديولوجية "أحياناً شكّلت  ، خمتلفة
ها مل تنشر ككل حىت وهي قصائد ممتازة لكن ، ويف قصائد حممد مسعد ، )الذهاب إىل املوت مبكّراً(كما عند وليد اهلليس يف " املثقف
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 ، اب وأدونـيس وغريمهـا  ر النـو ذات امليول الصوفية والوجودية املتأثرة مبظفَّ ، "عبد اهللاموت : "كان قد نشر شيئاً منها مثل  ، اآلن
  . إضافةً إىل هذا البحث عن الرؤيا اإلنسانية الشمولية" رسائل مل تصل بعد: "وتشكِّل 

يـذكرنا حبساسـية   " فضـائحي "طاب العداء العام له كخ من رغمال على ، امتد هذا اخلطاب النقدي ليشمل اتمع الفلسطيين نفسه
اليابانيني من الكشف الفنكان صراعاً مع اليهـود   ، بالطبع ، الصراع القومي الفلسطيين إِنَّ ، ي عن خفايا ثقافتهم أمام العامل اخلارجي

وغالباً ما  ، ويطمح إلزالتهاصراعاً مع عدو ينكر حىت وجود الذات الفلسطينية  ، ميزان قوى مييلًُ ملصلحة إسرائيل بشكل هائل يف ظلِّ
 ، ويدفع حنو مبعد املقاومة فوق كـل اعتبـار   ، وحىت إلخراس الصوت الذي حيتج ، ينتج أي صراع من هذا الطراز احلاجةَ ملنع النقد

ي نفسهوحىت فوق فنيي واألديب ، ة العمل الفنذاتيـة  "على " لعامةاملصلحة ا"و ، وسيطرة السياسي والشعار السياسي على اخلطاب الفن
ـ    ، والذايت ، دواملتمر ،النشاز ، "الصوت اآلخر"ذلك فإنّ  من رغمال على ، "الفرد وال  ،"اإلدارة العامـة "الـذي ال حيتفـل ال بِـ
  . ةموجود بقو ، أو كما يف املسرح واألدب احملليني ، "وتريات ليلية"كما يف  ، ويرى يف اجلمهور حاجزاً عاجزاً ، "اجلمهور"بِـ

أفضل وأوضح صياغة لإلشـكالية   ولعلَّ ، االلتزام باحلدود السياسية اجلغرافية ، كما سبق وأشرت ، لفهم الروح الفلسطينية ال يكفي
  . حملمود درويش ، "مأساة النرجس ملهاة الفضة: "هي قصيدة  ، مثالً ، بني الفلسطيين واليهودي ، )اآلخر(و) األنا(بني 

ال ميكن حىت أن تكون ) األنا(فـ ، املاركسي للتعبري –باملعىن اهليغلي  ، "وحدة وصراع اإلضداد"نَّ الصراع هو يرى حممود درويش بأ
  :ونفسها ) األنا(يتوسط العالقة بني " اآلخر"دون  ، "آخريتها"دون 

  من صاغ سريته مبنأى عن هبوب نقيضها وعن البطولة ؟"
  ! .."ال أحد

وتـارخي   ، تاريخ نقيضـها  ، أيضاً ، هي ، ة كتاريخ هلاليست إالّ تارخيها وحركتها املستمر) أنا( وكلَّ ، )ااألن(وبالتايل فإنَّ تاريخ 
  :  من هنا فإنَّ ، "ضدها"صراعها مع 
  تارخينا تارخيهم"

  تارخيهم تارخينا
على مواعيد القيامة لوال اخلالف" .  

الوجـه اآلخـر لتارخينـا     ، جزءاً من تارخينـا  ، شئنا أم أبينا ، الذي صار" اآلخر"باعتباره هذا  ، من وراء الستار ، يظهر واليهودي
 )1963(انون يف املناطق احملتلة للعام ومبقدار ما عجز األدباء والفن ،وتارخينا صار توليفاً صراعياً مع تاريخ هذا النقيض ، كفلسطينيني

مبقدار ما كانوا مييلـون إىل   ، يف وحدما وصراعهما معاً ، واآلخر كأنا ، آخروعن رؤية األنا ك ، عن رؤية هذه اجلدلية  يف العالقة
يف األدب  ، ؛ مـثالً  أو إىل الربط امليكـانيكي بينـهما   ، "وحدة األضداد"أَكثر من رؤية " الصراع"إىل رؤية :  نوعية من امليكانيكية

 ، "الواقـع األسـود  "وبني " الرؤيا املتفائلة"بني  . "الذايت"و" وضوعيامل"بني  . "اإلنساين"و" الطبقي"و" القومي"الربط بني  ، اليساري
ميكانيكياً تسـتدعي تقطيـب   " الفرديـة "و ، مـة " الذّاتية"هكذا كانت  ، "الواقعية"و" االلتزام"عادة ما جرى تربيره باسم  ، ربطاً 

ال  ، نب يف رسم الشخصية اليهودية والفلسطينية معـاً وأحادية اجلا ، "للتقوقع"ما دفع  ، أساس كل شيء" العام"وصار  ، احلواجب
ذات أبعـاد   ، كما يقال يف النقـد  ، "مستديرة" ، فنياً ، ة مقنعةً جداًها شخصية يهودييف تاريخ الرواية كلِّ ، حقيقةً ، نستطيع أن جند

أم "هـي   ، واآلن يف طور النشـر  ، فيق عوضألمحد ر ، )1985(كتبت العام  ، شاملة ولنضرب مثالً على ذلك روايةً مل تنشر بعد
  ".الضباع
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اليهودي كحاخام يظهر ، رة تكنولوجياً ، عمل وكرباملومس" ، أيضاً ، وتظهر ، وكصاحب ملزرعة متطو "نكتشـف يف   . ةاليهودي
بشكل قانوين وغـري   ، رض فلسطينينيبالتعاون مع جواسيس ومساسرة أ ، النهاية أنَّ اجلميع متورطون يف شبكة لبيع األراضي لليهود

 ، مها الـبطالن احلقيقيـان  " الوضع التارخيي"و" احلدث"إِنّ : رؤيةً متميزة لكلِّ الشخصيات  ، ذلك من رغمعلى ال ، قانوين يف الرواية
فكـرة  "هناك  ، ري هيغليأو بتعب ، "بقوانني موضوعية" ، تتحرك بقدر ما يتجاوز فرديتها كلياً ،يتهاحرمن رغم على الوالشخصيات 

 إذ أنَّ ،كـبري للبعـد الروحـي    أن تفتقر الشخصيات إىل حـد  ، بالتايل ،وليس عبثاً ، تدفع مثن تطورها من أعصاب األفراد" مطلقة
" التاريخ الكلي"مة اليت تشكِّل القوة احلاك" الفكرة امللطقة"ة نفسياً من قبل الراوي يدلُّ على ماهي" حتليلها"وتاليف عملية " تسطيحها"

مـن إىل منـط    )أميل زوال(أميل للمدرسة الطبيعية عند  ، سريعاً ، يوصف وصفاً حمايداً ، يف النهاية ، حىت قتل اجلواسيس ، يف املنطقة
اليهـودي  و ، عند إطالق النار عليه عن العمل ، د كيان بيولوجي توقّفوكأنَّ الراوي يرى يف اجلواسيس جمر ، مثالً ، دوستويفسكي

ـ  ، عرب االحتالل والرصاص والبغاء واملال ، عرب شبكة جواسيس ومساسرة ، هو الذي حيبك خيوط القدر السائدة  ، ط خفـي إِنه خمطَّ
أقصد جممل الشخصيات اليهودية(ه هو نفسه ولكن (وال يظهـر  ، ة تاريخ منه إىل فردية هلا قدرها املستقليبدو أقرب إىل جتسيد قو ، 

 يستحق ة عمق روحيفال يوجد للشخصيات اليهودي ، ة مستديرة متاماًنة أبعد ما تكون عن أبعاد شخصية فنيإالّ يف حدود معي ، ايلبالت
 ، ككـلّ " اجلماعة"مع  ، يف اخلارج" ما حيدث"التركيز على  ، حىت ولو كان موجوداً يف رسم الشخصية الفلسطينية ، فعالً ، االنتباه

 ، يـة والشخصيات الفردية نتوٌء يسمح باستقصاء األحـداث الكلِّ  ، كمكان جديد للسكن اجلمعي" أم الضباع"مع  ،كاملةمع قرية 
  . مبا فيها شرط االحتالل نفسه ، ضمن شروطه ، تشارك يف التاريخ اليت وجدت نفسها فيه

جند اليهودي  ، كما يف أي مكان آخر ، ولكن هنا ، أو كمحتل ،كرب عمل ، لسحر خليفة) ارالصب(كذلك جند اليهودي يف رواية 
ليـل  (يف  ، فإن مل يظهر كحضور غائب أو مغيب يظهر كأحادي اجلانـب  ، ومشولية" مستديرة"أَشبه ما يكون مبقطع منه بشخصية 

 ،احملتلة األراضيأرحيا إىل  ريباً عرب )1967( يرجع بعد حرب ،شخصاً عادياً إىل حد كبري ، ألسعد األسعد جند فلسطينياً) البنفسج
 ،وتدمر مشروع العادية عنده ، "سرية حياته"ولكن املخابرات اإلسرائيلية تتدخل يف  ، وحيب حباً عادياً ، وحياول أن حييا حياة عادية

حلياة اخلاصة والعامة إذ حيول اخلاص وميحو الفارق بني ا ، ه النقيض الذي جير األنا؟ حلبة الصراعإِن ، اليهودي هو احلرمان من العادية
" استقاللية"ر وهم كشفاً فظّاً يدم ، العام خاص وبأنَّ ، يكشف بأنَّ اخلاص يف ماهيته عام ، بتعبري أدق ، أو ، إىل عام والعام إىل خاص

  .آمنة يف حدودها ، مع غريها" جنباً إىل جنب"دائرة موجودة  حيث كلُّ ، اخلاص عن العام
ال يعين بأنَّ تاريخ اجلاسوس والسمسار وتاريخ الفدائي والبطل " تارخيهم تارخينا/ تارخينا تارخيهم "بأنَّ  ، إذاً ، قول حممود درويش إِنَّ

 ، وال أنَّ التاريخ اليهودي والفلسطيين نفس الشيء ، مباشرة ، وال أنَّ تاريخ رجل املخابرات هو تاريخ ضحاياه ، القومي شيء واحد
ولكنهما  ، هلما تارخيان خمتلفان) النقيض(و) األنا( إِنَّ ، أوالً ، ما يعنيه هو : تاريخ نقيضها ، مباشرة ، هو نفسه) األنا(تاريخ  أي أنَّ

ذا املعىن ال  ، جان ملا وجد السجنيولوال الس ، حيتالّن موقعني خمتلفني يف تاريخ كلّي واحد لوال االحتالل ألنشأت مقاومة االحتالل
ذا املعـىن   ، االحتالل: بة تاريخ نقيضهامن كتا ولكتابة تاريخ املقاومة البد ، يوجد اليهودي كمحتل دون صراعه مع الذين حيتلهم

 ، معـاً " تارخينـا وتـارخيهم  "ل بتناقضاته يشكِّ" الكلُّ"وهذا  ، يف تاريخ واحد هو تاريخ الكلّ ، يف اية املطاف ، املتناقضات تتحد
ع حممود درويش اإلشكالية إىل أبعد من هذا  ، "مأساة النرجس ملهاة الفضة"يف  ، ا معاًدمهويوحإىل البحث عن معىن شـامل  : يوس

يف وحدما وصراعهما وبالتايل يربط " تارخيهم"و ، "تارخينا"ميكن فهم  ، كلحظة من حلظاا فقط ، ويف هذه الكلية ، يللتاريخ الكلِّ
  :مثالً؛ الصراع دموي جداً  ، الفلسطيين –إللياذة واألوديسة وبني الصراع اليهودي يف ا ، بني حرب طروادة

"من مات مات ،   
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ه قتلَومن تذكَّر بيت من العجائزِ املزيد والبنات  
ألقى بأطفال املدينة م إىل الوادي السحيقمن أسر  

قبلَ ليعود من طروادة الشيطان  املوت"...  
 ، ")مواعيد القيامة"كاخلالف على (أو دينيتها  ، مثالً ، عسكريتها ، )اآلخر(و) األنا(ط الشكل املغترب للعالقة بني عندما يسق، وفقط

 ل كال واحداًتشكِّ ، شيء كلِّ من رغمعلى ال ، ه كانتأنَّ سريته وسريةَ عدويدرك  ، وىلويعود الفرد إىل نباح كالبه خلف خيامه اُأل
من تلميـع   ، من ذاكرة جديدة ، ال بد ، ليست إالّ أرشيف صراع ، "اإلغريق والطرواديني"كذاكرة  ، ين واليهوديفذاكرة الفلسطي ،
"مـن   ، ذاكرة جديدة للفرد تشكِّل أساس ذاكرة جديدة للجماعة ، "ما ال يرى من قلبه"حىت يرى اإلنسان " قبة األفق النحاسي البد

  . على حرية شاملة لألنا واآلخر معاً ، بعد الدماءخلق ذاكرة قائمة على االعتراف 
متلك قدرها ومصريها وهويتها احلر ولكن هـذا   ، ةيف روح األدب الفلسطيين حتت االحتالل يقف مثل هذا البحث اإلنساين عن ذات

 أي أنَّ ، )اآلخـر (و) األنـا (شاملة  ىل إنسانيةإف عليها أن تتعر ، فلكي متتلك أية ذات نفسها فعالً ، البحث كان ومل يزل متناقضاً
أيضاً ، هو ، املفتوح ، ر اإلنساين الشاملالتحر ، من  ، "فلسطينيتهم"ر الفلسطينيني من حتر ذاكرتنـا "مـن   ، "يهوديتـهم "واليهود "

ة حبثـاً عنـها يف   احلري حىت اآلن كان هذا البحث من" أنفسهم"ومن " أنفسنا احلالية"من  ، من القوقعات بشىت أصنافها ، "وذاكرم
سواء أكانت قائمة كإسرائيل أو قادمة كالدولة الفلسطينية اليت مل تـزل   ، "دولة قومية"ة واحلرية الشاملة يف أي ، أساساً" الدولة القومية

  . كابوساً مهماً بدا لطيفاً ،ليست إالّ انتظاراً لعودة غودو ، يف رحم الصراع الدموي القائم
 ، "الواقـع املتقوقـع  "كلَّما ملسـنا   ، هلوسة وجتريداً ، علماً مستحيالً ، ةطوباوي ، شيء بالرغم من كلِّ ، كل قوقعة تبدو احلرية من

. "مأساة النـرجس " كما قال حممود درويش يف " يفعل املاضي حباضرهم"ناهيك عن املاضي وعما  ، "املستقبل القريب"و ،"احلاضر"و
  .  حلسني برغوثي" الضفة الثالثة لنهر األردن" يف ، مثالً ،هذا ما جنده

اليت أخرجـت مسـرحياً يف   " (تقرير إىل األكادميية"يف ) كافكا(باملعىن الذي يستخدمه  ، "خمرج"إِنَّ بطل الرواية فلسطيين يبحث عن 
ة أو الطبقة أو العشـرية أو  أوالقوميمن كلِّ قوقعة سواء أكانت العائلة أوالقرية  ، "إنساناً"من كونه " خمرج" ، )1992القدس العام 

فيوضع  ،ل والتخريبيعتقل بتهمة التسلُّ" وطنه"وعندما يرجع إىل  ، ولكنه ينتهي يف متاهة روحية ، معاً" الشرق والغرب"من  ، الوطن
العامل "يف زنزانة فيها  ، "خلارجا"وليس يف  ،البحث عن خمرج يف روحه هو ، قبل بدء استجوابه وتعذيبه ، ويواصل ، ةيف زنزانة انفرادي

التضحية بنفسه من أجل أي شـيء   ودائماً أحب ، ويدرك أنه كان دائماً صفراً يف أعماق روحه ، "اخلارجي ذكرى والداخلي متاهة
) ألدورادو( ، ةته اخلاصفرد جن ثه أنَّ لكلِّحيد ، ويف النهاية يظهر له كاهن يف معبد يف غابة رؤيا مذهلة األلوان ، بالضبط ألنه ال شيء

اذهب يـا ولـدي   : "ويقول له  ،هااإلنسانية كلِّ) ألدورادو(ولكن احللم الوحيد املمكن هو  ، وكذا لكلِّ شعب أو قبيلة ، مفقود ما
يف ال ، وبعدها مباشرة يبدأ التعذيب اإلسرائيلي له ، "واحلياةُ بدون أحالم خميفة ، رفالوقت متأخ قاً كاملشـنوق بـني   نهاية معلَّوخيرج

النفصـام   ،اًعملي ، فالرؤيا اإلنسانية الكلِّية تقود ، "مثله مثل بقية الناس"الرؤيا والواقع العادي فال جيد من خمرج إالّ الغرق يف الشارع 
ولكن هذه الرؤيـا  .  نايف والسجونوال حياة بطل الرواية يف امل ، إِنسانياً ،ان وجندي مقنعفال اليهودي كمحقِّق وسج ، شخصية ما

 ، يف اية املطـاف  ، ولكنه ، أنكرت الرواية إنكاراً يصعب فهمه ، على كل حال ، ةة أكثر مشوليزاوية نظر نقدي ، على األقل ، تقدم
  . د وجود القواقع نفسهايهد ، هية كهذوحنيناً حلر ، ألنَّ نقداً كهذا ، ية كاملةحنني ونقد باسم حر أفكار من قبل القواقع لكلَّ

اً دائماً ، والنقيض ومل يزل موجوداً كان اخلطاب النقديه كان جزئينقدت بـرامج منظمـة التحريـر     ، مثالً ، يف السبعينيات ،لكن
الوطنية يف جتيري جهد من ممارسات احلركة  ، االجتماعية –ونقدت احلياة السياسية  ، )بناية من ورق(و) مصارعة حرة(الفلسطينية يف 
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ويف الثمانينيـات   ، )باسم واألب واألم واالبن(ونقدت اهليمنة الذكورية وسلطة العائلة والتقاليد يف  ، )العتمة(من يعمل ملن يثرثر يف 
  . خرىنقدت أشياء أُ

هـا  إن ، يف أواخر السـبعينيات ) تغريبة سعيد بن فضل اهللا(حماولة للنقد اإلنساين الشامل كانت يف  ، وإن مل تكن أعمق ، لعلّ أصغر
 ، فيقرر احلصول على عمل بأي مثن ، كوميديا عن شخص بسيط وفقري حياول الزواج فريفضه أهل البنت ألنه ال ميلك عمالً وال ماالً

يكون قد احندر إىل مسـتوى   ، ويصري مشهوراً ، ا جيمع املال الالزموملَّ ،بشراً ، يوماً ما ، حيواناته كانت ويعمل كلباً يف سريك كلِّ
كلب فعلي ، وزواجه مستحيل هذه املره جمرصاحب السـريك  " بقية احليوانات"د حيوان وهكذا ال جيد خمرجاً إالّ أن جيمع ة ألن ضد

  . وإن كانت ساذجة ، ة ونقديةالرؤيا كوميدي ، لكي يستعيد اجلميع إنسانيتهم
 ، كمحتل مل يكن الفنانون واألدباء جبناء يف نقد االحتالل واليهودي ، آخر ما ان جيري عبور خطٍّاألعمال املذكورة أعاله ك يف كلِّ
 ، لكن اجلرأة اليت كانت تنقصهم هي جرأة نقد الذات الفلسطينية دون رمحة وال جماملة ، الرقابة والسجون وغري ذلك من رغمعلى ال

بل يدخل  ،ال يبدأ احلدث على خشبة املسرح ، )بنباسم األب واألم واإل(يف  ، مثالً ، وهنا بالذات كانت اخلطوط احلمراء حادة جداً
: ة قاً يف أعني اجلمهور حبـد حمد ،ويغني ، كالدراويش ، يلبس جلباباً أبيض ، يف إِضاءة خافتة ، شخص من مكان ما خلف اجلمهور

بل  ، أنتم لستم حجارةً وال شجراً: "ة لعباً على مجلة شكسبري يف يوليوس قيصر ما كانت هذه اجلملورب ، "إِحنا مش أنبيا إِحنا بشر"
 ، "أجا دورنا تنا نفضح تنـا حنكـي  " ، لكي يسمح اجلمهور بالنقد اجلدي" مش أنبياء"نا التأكيد بأن لقد كان من الضروري ، "بشراً

  .  "الفضائح"وجاءت . تتواصل األغنية
 وأشكاهلم تدلُّ على تاريخ من الترويض ، فيهم فظاظة حىت يف طريقة أكلهم ، وابن يف قفص للحيواناتتنكشف الستارة عن أب وأم 

ونرى األب يعملُ عمالً أسود  ، وهكذا خترج العائلة على فرقعة سوط املروض ،لزكريا تامر) يف اليوم العاشر رالنمو(يشبه الرؤيا يف  ،
 االحتالل( ، ونراه يثور ويبصق على عدو ما يف خياله ،ولكن ال نرى اآللة ، دان مسته الكهرباءعلى آلة حلفر الطرق يهتز منها مثل سع

مروض آخر  ، "رب عائلة"سلطة و ، أيضاً ، فهو ، ويرجع للبيت حيث تغسلُ له زوجته رجليه ،وال نرى العدو) اخل.. رب العمل  ،
طاولة تشـريح يف   ، أيضاً ، فيه تستلقي األم على ظهرها فوق طاولة للوالدة تشبه ت اجلمهور مشهدوالفضيحة اليت هز. لألم واالبن

 ، بينما تعزف موسيقى سيمفونية صاخبة جداً تزيد اجلو توتراً ، وتصرخ وجعاً بأعلى صوا ، ويسلَّط ضوء يعمي العينني ، مستشفى
كهربائي حتت ثوب املرأة ويقوم  هـو اِإلحيـاُء أنَّ    ، ما أثار اجلمهور باإلضافة للفضيحة اجلنسية ، "بإخصائها"ويبحث رجلٌ مبصباح 

أو قمع األب  ، الهاً كان أم فلسطينياً لعمالعمل يهودي أو رب ، سواٌء أكان قمع االحتالل اإلسرائيلي للفلسطينيني ككلّ ،القمع واحد
  .  نثىأو قمع الذكر لُأل ، بنلألم واإل

ولكن نقداً شامالً قائماً علـى أسـاس    ، ر أحداًواضح لرؤية القمع الواحد هذا مبنظار نقدي واحد ال يوفِّكانت هناك مقاومة وعداٌء 
مها زياد رحباين عـن احلـرب   كتلك املسرحيات اليت قد ،ل أساساً لفن وأدب عميقنيحرية إنسانية شاملة هو الوحيد القادر أن يشكِّ

  . كما قال البريقصريي ، "ليس مثّة أجانب يف األدب: "ضاً أي ، وكموسيقى زياد ، األهلية يف لبنان
ولكن يف هذا النمط من النقد الشامل ال توجد نقطة روحيـة   ، رؤياها معقَّدة ، فكما قلت") س"  قضية املدعو(هناك نقد شامل يف 

ار توجـد  للعطَّ) منطق الطري(يف  ، فمثالً ، ةومأساا ولكن تبقى هذه النقطة نفسها فوق االيار واملأسا ، نرى منها ايارات الروح
هال أساس نقد كلِّة تشكِّرؤيا صوفييف " اهلدهـد "واستوحى حممود درويش هذه الرؤيا يف قصـيدة   ، رؤيا للتجاوز ، أيضاً ، ي ولكن

 يف الديوان نفسه أنّ اإلرادة" ةمأساة النرجس ملهاة الفض"وتوجد رؤيا أخرى أشرت إىل بعض جوانبها يف  ، )1990 ، أرى ما أريد(
اليت تدفع حنو  ، )منطق الطري(ها إرادة التجاوز يف إِن ، ونريد ما نرى ، حبيث نرى ما نريد ، د ما نراههي اليت حتد ، عنوانه كما يدلُّ ،
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الطاويـة عنـد الوتسـو    واإلرادة  ، لنيتشـه ) هكذا تكلَّم زرادشت(واإلرادة اليت تقف يف أساس  ، رؤيا جديدة لإلنسان والوجود
)LAOT3U (يف الصني  .  

هل هناك إِشارات كهذه إىل بـدايات  . )1993(يف القدس العام ) منطق الطري(؛ خمرج احلكوايت أخرج مقاطع من  فرنسوا أبو سامل
قضية املـدعو  ( ، رعلى سبيل املثال ال احلص ،منها ، وإىل أدب وفن جديدين؟ أعتقد ذلك ، يف االنتفاضة ، برزت فقط ، جديدة فعالً

 ، هناك أَدب ينسف وخيلق ، )رسائل مل تصل بعد(و ، )قصائد من املنفى إىل ليلى األخيلية: ليلى وتوبة (و ، )أرى ما أريد(و ، ")س"
والتسـعينيات يف   ، ورؤى ترى األشياء اجلديدة بشـكل قـدمي   ، رؤى ترى األشياء القدمية بشكل جديد ، وأدب يرمم القيم القدمية

أحياناً يولّد رؤى جديدة بدل احلفاظ علـى   ، ك األشياءوتفكُّ ، كما يقال" ة حكمفلَّ"ويف  ،يف حالة خلخلة شاملة) احملتلة األراضي(
 ، الفلسـطيين  –وإِعالن املبادئ اإلسرائيلي  ، حتت تأثري االنتفاضة ومرحلة مدريد ، وصورة اليهودي اآلن تتغير ، القدمي" التماسك"

 ، يف واقع سـاقط  ، يسبح يف الدم ، أيضاً ، ولكن هذا االجتاه اجلديد مل يزل ، اخل.. املتبادل بني منظمة التحرير وإسرائيل  واالعتراف
أن يدخل املستوطنون اليهود يف هذا اليوم الذي أَكتب فيه هذه املقالة على مدرسة اهلامشية يف رام اهللا ويقتلون طالباً  ، مثالً ، فليس عبثاً

وأحس باألمل والغضب نتيجـة   ، )رسائل مل تصل بعد(وهذا الشهيد ليس إالّ ابن عزت غزاوي نفسه الذي كتب  ، حون آخرينوجير
  . هلذا

 ، ألمحد حرب) اجلانب اآلخر ألرض امليعاد(يف رواية  ، مثالً ،نلحظه ، هناك تغير يف صورة اليهودي يف التسعينيات ، على كلِّ حال
مثالً  ، أي التوراة ، يف الرواية عرب استيحاء العهد القدمي" القناص"من العناوين نستطيع أن نرى  ، )إمساعيل(ين من رواية وهي اجلزء الثا

عـاً يف أثنـاء   خيوطٌ متشابكة م ، بعة يف كتابتهاالتكنيكات احلديثة املت من رغمعلى ال ، واليت هي رؤيا واقعية ، يف رؤيا أمحد حرب
  .  نساينإويف صراع داخلي بني رؤيا إنسانية وبني واقع ال  ، وحمتار ، كعادة املثقَّفني ، دالراوي مثقف مترد)  - 1987(االنتفاضة 

إِمساعيل ، ليف اجلزء األو ، بني يهودي ةُ حبةُ دينها وتترك  ، ة وفلسطيينقصر اليهوديولكن هذا ، لكي تعيش معه" ثقافتها"حيث تغي 
روميو (يف  ، مثالً ، كما هو ، هنا ليس جتاوزاً لعالقة الصراع أي أنَّ احلب ، يشبه اخلروج من قفص للدخول يف آخر ، كما يبدو يل ،

" معكوس حب"يف  ، أيضاً ، وعجز احلب عن التجاوز هو دليلٌ على املأزقية العامة اليت جندها ، بل تأكيداً للصراع نفسه ، )وجولييت
يف " حيرس"وكان  ، جندياً يهودياً يشارك يف قمع االنتفاضة ، وديعة ، أخت املثقف الراوي فهنا حتب) ألرض امليعاداجلانب اآلخر (يف 

 ، "خمابرات إسـرائيلية "يف احلقيقة رجل  ، وهو اسم اجلندي ، )يوسي(فـ ، يعرف تنظيم فتح عن العالقة ، وبالطبع ، دورية عند بيتها
 ، )يوسـي (خيطط التنظيم الغتيال  ، داًوإن كان تعاوناً مترد ، وبتعاون مع الراوي نفسه ، من اخليانة ، "العائلة مسعة"و ، ولتربأة وديعة

ة الذي تزوج من اليهودي(جند هادي  ، وتقتل وديعة يف انفجار قنبلة كان عليها بأن حتضرها كجزء من عملية االغتيال وبشكل أو بآخر
وىلة احلب اُأليف قص (عية سالم بني الشعبنيدا ، طاً مع املخابرات يف قصة ومتور)يصطدم  ، )يوسي(يف حالة  ، هكذا ، أيضاً ، )يوسي

مع احلبكة الدموي ويدخل املثقـف  ، وتدخل العائلة ،وتدخل املخابرات ، فيدخل فيها التنظيم  ، ة العامة اصطداماً ال مناص لهاحلب ، 
" ة التـاريخ قو"و" أقدام األفراد"هي الرواية الوحيدة عن االنتفاضة اليت نرى فيها ) اجلانب اآلخر(إِنَّ . يعةيف ود" وتنفجر القنبلة كلّها"

مقنع متشابكة معاً إىل حد  .  
هناك مسـاحةٌ أوسـع للصـراع     ، املذكورة سابقاً ، ي بعيون الراوي رؤياً واضحة مقارنة برواية أمحد رفيق عوضونرى املأزق الكلِّ

 ، قوة التـاريخ الكلِّـي   ، "الفكرة املطلقة"أي أننا نرى توازناً أكثر بني  ، أكثر" ةفردي"و ، وبالذات يف روح الراوي ، سي ككلّالنف
  .  وبالتايل تفاعالً أعلى بينهما ، ةوبني الفردي ، احلدث
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ةشخصية اليهودي والفلسطيين بالتايل أكثر استدارة وملموسي ، اً ، "ضار اإلنسان اليهودياً وبدل استحفنيرسـائل مل  "كما يف  ، غيابي
خارج تاريخ " ألرض امليعاد"الراوي ميتلك يف أعماق روحه حنيناً إِنسانياً  ، ككلّ ، ال استحضاراً ، جند حضوراً لليهودي ، "تصل بعد

ة بالذات يسمح له برؤية عـد " تردده"إِنَّ  . اخل" .. ةالكتاب"أو إىل  ، إىل أمريكا ، إِن مل يكن ذاك ممكناً ، وحىت حاجة للهروب ، الدم
ـ "والنتيجة؟ إِنها تذكرين بقول حممود درويش يف  ، للصراع ، ال زاوية واحدة ، زوايا عـن اليهـود    ، "ةمأساة النرجس ملهاة الفض

  :أيضاً  ، وعن غريهم ، والفلسطينيني معاً
  كانوا معاً"

  يغلبونْكانوا معاً يتحاربون ويغلبون و
  كانوا معاً

  . "يتزوجون وينجبون ساللةَ األضداد أو نسل اجلنون
ضعيفة  ، مثالً كما رآها حممود درويش ، "وحدة صراع األضداد"أي لرؤية  ، )اآلخر(و) األنا(لكن الرؤيا الكلّية تتجاوز الصراع بني 

ة تسمح بقلب كل العمل وليس كقصدي ، عميقة يف الراوي ، سانيةوبالتايل تظهر كرتعة إِن ، أي ليست جذرية باملعىن الرؤيوي ، جداً
انني  ، "اِإلنساين والواقعي"وهذا الضعف يف ذاته دليل على عدم العثور على رؤيا تتجاوز التناقض بني  ، الفينمعاً وهذا يطرح على الفن

بدل أن تصعد بنا إىل منطقـة   ، "أخالقية"اليت تتدهور إىل مسألة  ، "اِإلنسانية اردة"هل من الضروري جتاوز : سؤاالً واألدباء ككلِّ
"ة"و"سياسة اللوم"ووراء " وراء اخلري والشريهكما أُ ، اخل ؟ يبدو بأنَّ النقد الشامل" ..احملرم والضحيأن يقف هنا ، مس بل أن  ، ال ميكنه

 تخلق وتباد ، دةان حباجة إىل رؤى متعدكل كاتب وفن ، وبالتايل ، هو نفسه" أُسسه"وأن ينتقد دائماً  ، أيضاً" دةاِإلنسانية ار"ينتقد 
، وتنتقد نقدت ، إىل عدم استقرار رؤيوي .  

مـا أننـا   ويبدو يل رب ، )الضفة الثالثة لنهر األردن(ويف  ، )رسائل مل تصل بعد(نفسه قاد إىل ضعف يف " املوقف اإلنساين"غياب نقد 
جند أنَّ حممود  ، مثالً ، ذا املعىن ، "اإلنسانية"وراء احلنني التقليدي  ، والبحث عن جديد" ة واجلحيماء اجلنرو"ا إىل البحث عم حباجة

يف   ، إن جازت تسمية العطـار بالصـويفّ   ، ةويستوحي الرؤيا الصوفي ، )أحد عشر كوكباً(يف  ، درويش يستوحي رؤيا اهلنود احلمر
الشاعر والكاتب والفنان قلق  ، وباختصار ، مثالً ، "سجل أنا عريب"يف  ، والقومية العربية ، ة سابقاًكما استوحى املاركسي ، "اهلدهد"

يف " اخللخلـة "هذا هو البحث عـن   ، "االستقرار الرؤيوي"وليس عن  ، عن اخللق ، عن التجاوز ، رؤيوي مستمر يبحث عن اجلديد
  . )اآلخر(و) األنا(لـ" صورة رؤيا"إِنها  ، "صورة سياسية"وليست جمرد  ، كم هنا ، يةإشكالية فن ، "يهوديصورة ال"فـ ، الوجود
فاملوضوعيةُ يف البحث عـن   ، "حبث موضوعي"وال حىت تقدمي  ، أو مسحاً سوسيولوجياً ، مل أقصد كما سبق وقلت تقييماً ، وأخرياً

فإنَّ أول شيء  ، وإذا ما أردت أن أخلّص الظواهر األكثر أمهية يف هذه البدايات اجلديدة) أرى ما أريد( ، أيضاً ، إِنَّ ، الروح ال تغريين
  . تعبري" واسطة"و" كأداة"أي الوعي اَألعلى باللغة كلغة وليس ا  ، هو التجريبية اللغوية

بشـكل حـاد   " الضفة الثالثة لنـهر األردن "ف يظهر يف هذا العن ،"عنف يقترف على اللغة: "فالشعر على حد قول الشكليني الروس 
قضية (ويف  ، يف الرواية ، )رسائل مل تصل بعد(و ، )اجلانب اآلخر ألرض امليعاد(و ، ألمحد رفيق عوض" العذراء والقرية"ويف  ،ومبكّر
 ، وقصائد حممد مسـعد  ، )راًملوت مبكِّالذهاب إىل ا(ويف  ، يف املسرح ، قبل ذلك" احلكوايت"واالجتاه املسرحي عند  ، ")س"املدعو 

مع نضوج أكرب لتجربة علي اخلليلي وعبـد   ، يف الشعر ، حلسني برغوثي  ، )قصائد من املنفى لليلى األخيلية: "ليلى توبة (و) الرؤيا(و
وكـذلك يف   ، شاكلهام من رغمعلى ال ، واتساع وتعدد الرؤى" التناص"وثاين شيء هو  ، اليت بدأت يف السبعينيات –اللطيف عقل 

وهذا اجلديد  ، )ةأي فقط يف الشعر والرواية والقص ، باستثناء املسرح(تفجري املوضوع الذي كان سياسياً أحادي البعد يف السبعينيات 
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ويف  ، )انميشيل خليفة وإيلي سـليم (وعلى نطاق أبعد من األراضي احملتلة يف السينما  ، يف جتربة فرقة صابرين ، نلحظه يف املوسيقى
أحـد  (و ، )أرى ما أريد(واجتاهات حممود درويش اجلديدة يف  ، مثالً ، )ة سرايا بنت الغولخريفي(ومنها  ،أعمال أميل حبييب الروائية

ويف  "لغرقار يعتذر عن االبح"يف  ، مثالً ، جنده عند عثمان حسني ، جتريباً شعرياً ، أيضاً ، ويبدو أَنَّ قطاع غزة يشهد ، )عشر كوكباً
  . وهذا أول الغيث) رأس اململوك جابر(مسرحيات كـ
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 ،إِدوارد معلّـم  ، عامر خليـل  ، فرنوا أبو سامل ، أمحد أبو سلعوم ،عادل الترتري: جمموعة من املقابالت أجراها مع كلّ من  .18

 .واالطّالع على نصوص غري منشورة ، ختتلف أشكاهلا" املشاركة احلية"وغريهم يف الثمانينيات والتسعينيات  ، يعقوب أمساعيل
احتاد الكتاب الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطـاع  ). 1987–1913(اليهود يف األدب الفلسطيين بني  ، عادل ، األسطة .19
 .1992 ، القدس ، غزة
 .1992 ، القدس ، احتاد الكتاب الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ، البحار يعتذر عن الغرق ، عثمان ، حسني .20
وأُم  ، 1991 ، القـدس  ، احتاد الكتاب الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غـزة  ، العذراء والقرية ، أمحد رفيق ، عوض .21

 ).مل تنشر بعد(الضباع 
سواحري اليت الخلليل " الطريق إىل القدس"ويف  ، مثالً ، ألمحد رفيق عوض) أم الضباع(يف  ، ةمن خلفيات ثقافية أكثر حمافظ .22

حيث جند لقاء الفالح القروي مع املدينة الرأمسالية األكثـر   ، )1969–1967(أي بني  ، مباشرة )1967(كتبت بعد االحتالل 
أو اتصـال   ، واملومسات ، أو شكل ارتياد دور البغاء ، "ني أَخالقياًمنحلِّ"وقد يأخذ هذا اللقاء شكل اعتبار اليهود  ، تطوراً وانفتاحاً

أننا أمام منط حياة وسلوك خمتلف يف ثقافة خمتلفة ، اخل.. رات واجلاسوسية واملخابرات اجلنس باملخد املهم. 
سية ، رئيس دائرة الللغة العربية وآداا ، جامعة مقالة مقدمة إىل طلبة مساق النقد األديب احلديث الذي يدرسه الدكتور عيسى أبو مش(

  ).بريزيت
 


	1
	2
	3

