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وأولنا
أجملنا ّ

محمود درويش:
ماذا نفعل بعد شكسبير؟
1
عن فلسطني والشعر واحلب واحلياة
عما فعلت» ،عنوان ديوانك
•«ال تعتذر ّ
اجلديد ،ال نريد استخدام كلمة األخير،
فنحن في انتظار دواوين أخرى كثيرة« .ملاذا
عما فعلت» هل جاء احلوار نتيجة
ال تعتذر ّ
حوار داخلي ،هل ّ
فكر محمود درويش في
أشياء في حياته ،وهل ندم عليها ،ما هي
عما فعلت»؟
فلسفة «ال تعتذر ّ
محمود :تفسيرك صحيح ،وهو نتيجة
تدقيق وتفكير وتأمل في مسيرة حياتي ،كل
إنسان في آخر الليل ،أو في آخر طور معينّ في حياته ،يعيد النظر في جتربته ،ومسيرة
حياته الشخصية ،وعالقتها باملوضوع العام .اإلنسان يرتكب كثيراً من اخلطأ،
مقتطفات من مقابلة متلفزة خاصة أجراها في رام اهلل السياسي واإلعالمي الفلسطيني نبيل عمرو مع
الشاعر محمود درويش في أواخر العام  .2003شارك في املقابلة إلياس خوري ومرسيل خليفة من
بيروت ،وممدوح عدوان من دمشق ،وغسان زقطان وحسن خضر من رام اهلل.
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ويرتكب قلي ً
ال من الصواب ،إذا جاز القول :يرتكب صواباً .وفي احملصلة اإلنسان
نتاج جتربته وواقعه االجتماعي والتاريخي .وبالتالي ،النظر إلى الوراء بندم ال يفيد.
معنى ما لوجوده على
ضرورة االستمرار بطاقة داخلية تسمح لإلنسان أن يجد
ً
هذه األرض .وبالتالي ،فهذا كتاب بحث عن األنا وتشظيها ،وبحث عنها في
داخل املكان ،وتأمل في مسيرة اعترضتها الكثير من املشاكل والعقبات وعانت من
االنقطاع.
ولكن في احملصلة ،وبعنادي الشعري ،قررت أن ال أعتذر عن أي شيء ،وأال أندم
على شيء فعلته ،ألنني ال أستطيع أن أعيد النظر في املاضي .املاضي أكثر ثبات ًا من
احلاضر ،وال ميكن أن نعيد ونغ ّير فيه.
•لن يكون هذا احلوار مقتصراً على الشعر واإلبداع واألدب ،سنحاول الدخول إلى
عاملك الشخصي ،نحاول العودة إلى الذاكرة األولى لنقرأ سطور البدايات ،بداية
محمود درويش ،الذي اكتشف في نفسه شاعراً في حلظة ما ،هل تستعيدها لنا
بعد كل هذه السنوات الطويلة ،في الرحلة الشاقة واملمتعة في آن؟
محمود :من الصعب استعادة البدايات في حوار كهذا .ميثل كل عملي الشعري،
منذ حوالي عشرين عاماً ،محاولة لكتابة سيرة ذاتية تستعيد تلك البدايات.
البدايات :ال يستطيع اإلنسان التحرر منها ،مهما تغ ّير وتط ّور .فهي البذور التي
خصبت جتربته الشعرية واإلنسانية .ال ّ
أتذكر من البدايات إال ما أتذكر من البدايات:
ّ
طفولتي ،وهي عبارة عن طفولة عادية .طفل قروي نشأ بني احلقول ،وعناصر الطبيعة،
واألشجار واألزهار ،ووجد نفسه فجأة منقطع ًا عن هذه الطفولة ،وملقى به في عالم
الكبار ،وذلك بسبب نكبة .48
أكثر ما أذكره ،من هذه املرحلة ،كيف انتقلت من الطفولة إلى عالم الكبار في
مسيرة قسرية ،عندما وجدت نفسي مع أهل قريتي ذاهبني في اجتاه املجهول ،في
اجتاه الوديان واجلبال ،حتى وصلنا إلى بلد ،سمعت اسمه للم ّرة األولى :لبنان ،وبقينا
هناك حوالي سنة.
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•وكم كان عمرك آنذاك؟
محمود :كان عمري ست سنوات.
•هل كنت تعي ما حدث؟
محمود :ال يستطيع اإلنسان في هذا العمر أن ينسى شيئاً ،خاصة التجربة
القاسية .السيئ يدوم في الذاكرة أكثر من احلسن .بقينا في لبنان حوالي سنة في
انتظار أن تنتهي احلرب ،ويحرر جيش اإلنقاذ فلسطني .ك ّنا نعيش ما يشبه سياحة
مؤقتة .هكذا كان الوعي الشعبي في تلك املرحلة ،حتى أدرك أهلي احلقيقة ،وعادوا
متسللني إلى فلسطني ،لم يجدوا أثراً أو َمعلم ًا للمشهد الطبيعي األ ّول :قريتهم
األولى ،التي ُد ّمرت متام ًا في احلرب ،وهكذا وجدت نفسي أحمل اسم ًا جديداً :اسم
الالجئ ،أو احلاضر ـ الغائب في بالدي.
•تصبح الطفولة ،التي تكلمت عنها ،أغنى وأصعب وأعقد في حياة إنسان يجد
نفسه في مواجهة عاصفة عاتية ،اسمها مأساة شعب بأكمله ،والعاصفة مستمرة
ال ما يحدث
حتى اآلن .اجليل الذي تنتمي إليه فتح عينيه على شيء استثنائي قلي ً
آلخرين .هل هذا هو األساس ،وما هي املؤثرات األخرى؟
محمود :أنا ابن بيئتي ،وجتربتي الشخصية ،وابن حلظتي التاريخية .ولو لم أكن
هناك ،لو كنت ابن بيئة أخرى سأكون شخص ًا آخر ،بالتأكيد .اإلنسان ال يستطيع
أن يطرح على نفسه أسئلة كهذه ،ما دام هو نتاج تلك املؤثرات.
على في تلك املرحلة االنقطاع الذي حصل في تاريخ العائلة ،في
أكثر ما أ ّثر ّ
تاريخ العالقة باألرض ،وفي تاريخ الوعي الفلسطيني :صحونا وإذا بنا بال وطن،
أصبحنا الجئني ،وبال مصدر رزق أيضاً ،صودرت كل األراضي واملمتلكات اخلاصة
بالعائلة .غمرت حياتي مأساة يستحيل نسيانها .وكثير مما أفعله محاولة للثأر من
تلك املرحلة القاسية.
وأذكر ،أيضاً ،أنني وجدت عزائي وتعويضي عن كل هذا التيه في القراءة.
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التهمت الكثير من الكتب في سن مبك ّرة جداً ،دون استيعاب ما أقرأ .كانت القراءة
تنقلني إلى عالم آخر مضاد للعالم الذي أعيش فيه ،وتع ّوضني عن اخلسائر الكبرى
التي حلقت بنا .قرأت في البداية قصص األطفال ،ثم تأثرت كثيراً بحكايات «ألف
ليلة وليلة» ،وما فيها من شعر ،وبأشعار الفروسية ،وقصص الفرسان.
حلمت في ذلك الوقت أن أكون فارس ًا بالكلمة ،أي أن أكون شاعراً ،وكان
هذا الطموح ّ
املبكر طائشاً .كانت شخصية الشاعر مبثابة التعويض عن كل الهزائم
ال في السن أثرت
واخلسائر ،التي حلقت بي .لذلك ،التهمت الشعر ،وبعد التقدم قلي ً
على ،وما تزال ،وهي من مصادري الشعرية :التراجيديات اإلغريقية .وكذلك دون
ّ
كيخوت لسرفانتيس .أحببت القراءة عن الشخصيات واألبطال ،والسير الذاتية التي
يكتبونها .وأذك ُر :كان حلمي الصغير أن أكتب شعراً.
•كيف تلمست القدرة على أن تكون شاعراً ،ليس فقط ألنك تريد ذلك ،هل
قرأت في سيرة شخص ما كيف أصبح شاعراً ،كيف كانت البدايات؟
ليست متيقن ًا حتى اآلن بأنني حققت طموحي..
محمود:
ُ
•هذا تواضع!!..
محمود :ال ليس كذلك .لكي أكون شاعراً ،باملعنى األعمق للكلمة ،ال يعني
مجرد كتابة الشعر ،بل أن يكون شعري مؤثراً في الواقع ،ال مج ّرد أغنيات ،أو قصائد
يقرأها بعض الط ّ
الب ،وينتهي مفعولها .ما زلت مقتنع ًا بأن للشعر فاعلية لم يحققها
بعد .وهذا الطموح دافعي دائم ًا إلى التط ّور ،وإلى البحث عن أشكال وفعاليات
جمالية جديدة.
أما ما دفعني في البدايات فكان تشجيع األهل ،فعندما كنت «أخربش» أبيات ًا
في موهبة قد تتفتح إذا ُرعيت جيداً ،وإذا منّت نفسها.
شعرية ،كان أهلي يرون ّ
رمبا البذرة األولى ،أو املوهبة األولى اخلام ،كانت موجودة ،ولكنها كانت حتتاج إلى
تثقيف ورعاية وتطوير.

أجملنا وأوّلنا | ماذا نفعل بعد شكسبير؟ | 11

•القصيدة األولى ،ثم الديوان األ ّول ،مباذا شعرت عندما استلمت الديوان مطبوعاً،
رائحة الديوان عندما يخرج من املطبعة ،وجتد اسمك على صفحة الغالف؟
واضح ملاذا فرحت،
محمود :من املؤكد أنني فرحت ،ولكنني شعرت باخلوف.
ٌ
فقد متكنت من التعبير عن نفسي بطريقة ما .أما مصدر اخلوف فكان السؤال:
أهذا شعر ،حقاً ،يستحق أن ُيبنى عليه ،هل ميلك قابلية للتط ّور .تراودني كل هذه
األسئلة ،وتؤرقني حتى اآلن.
•مبعنى أن الناقد استيقظ معك عندما بدأت الكتابة ،وظل حارس ًا لطريقة تقييمك
لكل ما فعلته حتى اآلن؟
محمود :النقد الذاتي مفيد ،ونقد اآلخرين مفيد ،لكن النقد الذاتي األعمق
أن تكون ناقداً لنفسك ،وأال تكتفي بإجنازك ،وأال تفرح مبا فعلت ،وأن تكون قادراً
في يقظ جداً ،وشديد الصراحة.
على رؤية اجلانب السلبي والناقص .لذا ،الناقد ّ
•فلنعد م ّرة أخرى إلى الطفولة ،إلى العائلة ،و َم ْن شجعك على االستمرار
محمود :كان جدي صاحب التأثير األكبر ،فهو الذي رعاني .كان يأخذني
معه في نزهاته وسفره ،ويعلمني قراءة اجلريدة :يأخذني إلى مجالس الكبار فخوراً
وكنت أجلس في سهراتهم ،واستمع إلى قصص
بطفل يتمكن من قراءة اجلريدة.
ُ
عنترة وعبلة ،و»ألف ليلة وليلة» ،وغيرها من القصص الشعبية ،التي نقلتني من
عالم الطفولة إلى عالم التأمل في إمكانية صياغة أحالم قابلة للتحقيق .جدي ،في
احلقيقة ،كان أبي من ناحية عملية .أبي ،رحمه اهلل ،كان خجو ًال ،لم يوبخنا قط،
ال مسامل ًا وخجو ًال.
ولم يسألنا عن دروسنا وامتحاناتنا ،وال عن أي شيء آخر ،كان رج ً
لذا ،جدي هو صاحب التأثير األكبر .ومن األساتذة مع ّلم اللغة العربية في األساس.
وأشعر باالمتنان ألنني في جتربتي األولى كنت بال ُمع ّلم باملعنى األدبي ،ولم
يرشدني مرجع ثقافي أو أدبي إلى ما أقرأ ،أو كيف أكتب .كانت القراءة عشوائية
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في البداية ،قرأت كل ما ت ّوفر في كافة األجناس األدبية وغير األدبية ،واعتمدت،
لعدم وجود ُمع ّلم ،على نفسي ،وع ّوضت ما فاتني بقراءة منهجية فيما بعد.
•الالفت ما قلته عن اجلد الذي كان مزهواً بك وأنت تقرأ اجلريدة .ساقتك األقدار
إلى الكتابة في جريدة «االحتاد» ،والعمل في احلركة الوطنية الفلسطينية،
وتع ّرضت للسجن واالعتقال .لم تكن مج ّرد شخص يقول الشعر .كيف تستعيد
ذلك كله؟
محمود :استعيد تلك الفترة بكثير من االمتنان لإلطار السياسي الذي عملت
فيه ،وللفرص التي و ّفرت الدخول في عالم القضايا الثقافية والصحافية في سن
مبكرة .أتيحت لي رئاسة حترير مجلة «اجلديد» ،وهي مجلة أدبية ،وأنا في العشرين
من العمر .وفي هذا العمر كنت محرراً في جريدة «االحتاد» أيضاً.
وبالتالي ،أنا مدين في وعيي األ ّول لذلك اإلطار .كان احلزب الشيوعي اإلسرائيلي
املع ّبر عن مطالب العرب حتت حكم الدولة اإلسرائيلية .مطالبهم القومية من جهة،
واالجتماعية وحقهم في املواطنة من جهة أخرى ،على أساس توازن بني املطلب
القومي ،أي نيل احلقوق كأقلية قومية ،ووعي الهوية على اعتبار أننا جزء من الشعب
الفلسطيني ،وأن الشعب الفلسطيني جزء من أمة عربية كبيرة .ولم تكن ثمة من
وسيلة أخرى لنضال يجب أن ُيخاض داخل املؤسسات اإلسرائيلية للحصول على
حقوق متساوية كمواطنني.
•أحاول ،اآلن ،الوصول إلى نقطة تثير التساؤل :أنت تنتمي إلى شعب احتلت
أرضه ،وصودرت حريته ،وجدت نفسك تعيش في ظل مجتمع آخر ،أي املجتمع
اإلسرائيلي ،هل تفاعلت مع اجلانب الثقافي لهذا املجتمع ،وكيف عاجلت األمر
في سن ّ
مبكرة؟
محمود :كان فضولي شديداً .أدركت ،في سن ّ
مبكرة ،ضرورة االطالع على
الثقافة اإلسرائيلية واألدب .أي على نتاج اآلخر ألمتكن من فهمه .وبالفعل ،استفدت
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كثيراً من االطالع على أدبيات املشروع الصهيوني ،األمر الذي دفعني ـ وآخرين ـ إلى
االنخراط في معركة فكرية ّ
مبكرة للدفاع عن وجودنا.
يبدأ املنطق الصهيوني بفكرة «عودة اليهود إلى بالدهم» بعد شتات طويل .هذا
كنت محت ً
ال للمكان.
يعني أن وجودي كعربي في فلسطني مشكوك فيه ،وأني ُ
وهذا املنطق أدخلنا ليس في معركة الدفاع عن هويتنا الثقافية وحسب ،بل وفي
معركة الدفاع عن ماضينا أيضاً.
انخرطنا في معركة ثقافية حول شرعية املاضي ،ألنها كانت مهددة ،طاملا أن
اليهود «عادوا إلى بالدهم» وليسوا محتلني ،وال أصحاب مشروع كولونيالي .دخلنا
في نقاش حول الرموز واألساطير والدين واخلرافات التاريخية ،ال لكي ننفي اآلخر،
ولكن لتثبيت حقنا في الوجود :في املاضي واحلاضر واملستقبل ،أيضاً.
•هل اطلع اإلسرائيليون على ما كتبت في ذلك الوقت ،هل تُرجمت قصائدك،
و»سجل أنا
وكيف تفاعلوا معها ،وأنت الذي كتب« :عاشق من فلسطني»
ّ
عربي»؟
محمود :من الطريف مالحظة أن االهتمام اإلسرائيلي بالثقافة واألدب الفلسطيني
لم يكن أدبياً ،بل كان اهتمام ًا أمنياً ،مبعنى أن أجهزة املخابرات ،واحلكم العسكري،
هي التي تتابع وتدقق في قراءة املزاج الفلسطيني ،وقد أوكلت هذه املهمة ليس
للمستشرقني ،وإمنا لرجال املخابرات.
في السنوات األخيرة تط ّورت هذه القراءة ،أصبح جانب منها قراءة أدبية خالصة.
ولكن ،بشكل عام ،االهتمام اإلسرائيلي باألدب العربي ،حتى في اخلارج ،يندرج في
باب «أعرف عد ّوك» ،وفي باب دراسة وحتسني شروط الصراع مع العدو.
وبالنسبة للعرب ،أيضاً ،قرأ العرب إسرائيل من هذا املنظور ،من منظور الصراع.
ُيقرأ اإلسرائيلي إما لكي تعرفه ،أو تصاحله ،أو حتاربه .وما تزال القراءة املتبادلة بني
الثقافتني العربية واإلسرائيلية خاضعة ملتطلبات الصراع والسياسة.
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•وأنت ،أيضا ،مارست العمل السياسي ،في البداية من خالل احلزب الشيوعي
(راكاح) ،ومن خالل العمل في جريدة «االحتاد» ،وتعرضت لالعتقال كما
يحدث للمناضلني في السياسة ،كيف متكنت من التوفيق بني شخصية السياسي
وشخصية الشاعر في تلك الفترة وبعدها؟
محمود :من الترف اعتبار مشاركة الشاعر في السياسة ،أو ّ
تدخل السياسة في
الشعر ،مسألة اختيارية ،أو مجرد خيار ثقافي ،أو على سبيل التضامن مع مواقف
سياسية عادلة .السياسة شرط ُيفرض علينا في عالم يفتقر إلى ما يعالج مشاكله دون
سياسة ،أي في عالم يفتقر إلى قيم ،وعدالة ،وال يعترف بحق اآلخرين في احلرية.
لذلك ،لم أر تناقض ًا بني عملي السياسي وعملي الشعري .اإلنسان ٌ
كل ال يتجزأ،
فيه السياسي ،وفيه اإلبداعي .طبيعة كل نشاط هي التي تخلق االختالف .طبيعة
النشاط السياسي تختلف عن النشاط اإلبداعي ،ولكل منها حقول تعبير مختلفة.
وبالتالي ،ال أنظر إلى جتربتي باعتبارها أضرت ،أو أخذت من وقتي اإلبداعي ،وال
أقول إن وقتي اإلبداعي تش ّوش بفعل العمل السياسي .بالعكس .ما هي السياسة؟
في آخر األمر :السياسة أن تكون جزءاً من مجتمع ،وأن تصغي إلى مشاكل املجتمع،
وأن تُسهم في طريقة حلها ،بحث ًا عن مستقبل أفضل.
السياسة ،باملعنى الرفيع ،تص ّور لبناء مستقبل آخر لإلنسان ،وليست املماحكات
احلزبية اليومية..الخ .ولكن هذا التطابق بني السياسي والشاعر يصل إلى مرحلة
انفصام ما عند اليوم األ ّول إلعالن االستقالل .حينها يحق للشاعر أن يعطي وقت ًا أكبر
إلبداعه ،ومن حقه أن يختلف مع السياسي ،الذي كان معه باألمس ،فاالستقالل
رمبا يؤدي إلى استبداد ،وقمع ،أو خيبة أمل ال ميكن تفاديها .بيد أن هذا االنفصال
سياسي أيضاً .أنت انفصلت عن السياسي الذي كان فيك ملصلحة سياسي أفضل.
لذا ،أعتقد أن املماحكة بني شخصية الشاعر وشخصية السياسي غير ضرورية،
وخاصة في عاملنا الثالث ،حيث مشاكلنا األساسية سياسية.
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عاصرت فترة مورست
•هذا مفهوم ،وال أتك ّلم عن االهتمام السياسي العام ،فأنا
ُ
عليك خاللها ضغوط لتكون في اإلطار القيادي ،ولكي تكون عضواً في اللجنة
وشعرت بأنك
وترددت في ذلك الوقت،
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
َ
ُ
تواجه معضلة من نوع ما..
محمود :هذا شيء مختلف .ينبغي التمييز بني العمل السياسي والعمل الرسمي،
بني أن أكون مواطن ًا صاحل ًا (أي أنتمي إلى شعب وقضيته الكبرى) وأن أكون ناطق ًا
رسمياً .عندما استمعت من الراديو إلى خبر تعييني في اللجنة التنفيذية ،ولم أكن
موجوداً في املجلس الوطني ،بكيت وكتبت مقا ًال نُشر في «اليوم السابع» عنوانه
«قبل كتاب االستقالة» .ولكن هذه االستقالة تأخرت خمس سنوات ،ألنني لم
أمتكن من الصمود أمام ضغط الرئيس ياسر عرفات ،والقيادة الفلسطينية.
أنت تعرف :أنا رجل عندي الكثير من اخلجل ،وال أحب أن أجرح مشاعر
وحتملت كل العذاب الداخلي ،ال ألنني ال أريد
اآلخرين ،لذلك بقيت ُمرغماًّ ،
االشتغال بالسياسة ،ولكن ألنني ال أريد أن ُيص ّنف كل ما أكتبه باعتباره موقف ًا
رسمي ًا ملنظمة التحرير .ذلك يضع قيداً على حريتي في التعبير عن رأيي الشخص،
وال أريد أن توريط املنظمة مبواقف ال تقبلها.
وبالتالي ،اعتبرت أن هذا اإلطار الرسمي ،وليس السياسي ،هو ما يشكل قيداً
على ،وعلى حرية جنوني اإلبداعي ،وما قد يحرج منظمة التحرير الفلسطينية .لذا،
ّ
أم ّي ُز بني السياسي والرسمي ،وما زلت مصراً على عدم تولي مناصب رسمية ،مع
احترامي لكل الرسميني في السلطة.
عما فعلت؟
•إذاً ،أنت ال تعتذر ّ
محمود :في هذا اجلانب أعتذر ألنني خضعت.
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ماذا نكتب بعد شكسبير
•تأثرت مبن سبقوك من الشعراء الفلسطينيني والعرب والعامليني ،أيضاً ،يقول
البعض إن محمود درويش وصل بالشعر إلى سقف من اإلبداع فأتعب الشعراء
الفلسطينيني ،الذين يجدون صعوبة في الوصول إليه .أنت سمعت كالم ًا كهذا،
كيف تع ّقب على املوضوع؟
محمود :أجيب على القسم األ ّول :تأثري بالشعراء الفلسطينيني والعرب
تأثرت كثيراً .ما من شاعر يحترم هذه املهنة ،أو هذه الكتابة ،كان نتاج ًا
والعامليني.
ُ
لذاته .الشاعر ال يولد من نفسه ،بل هو استمرار التراكم الشعري العميق والغني في
التراث البشري كله .الشاعر الذي يزعم أنه لم يتأثر يدعي اإللوهية .تأثرت بالشعر
اجلاهلي كثيراً ،ثم شاعري األكبر ،أو جدي األكبر شعري ًا هو املتنبي.
تأثرت ،أيضاً ،بالشعراء العامليني ،أ ّول شاعر علمني كيفية تغيير وظائف احلواس
بالصورة الشعرية كان لوركا ،الشاعر األسباني ،الذي فتنني فتنة كبرى .ثم تع ّرفت
على نيرودا ،وت .س .إليوت ،وسائر الشعراء العامليني الكبار ،وأعتقد أن القرن
العشرين ،خاصة نصفه األ ّول ،كان أغنى قرون الشعر اإلنساني قاطبة.
صحيح ،شكسبير لم يظهر في هذا القرن ،وال دانتي ،أو هوميروس ،ولكن النادي
الشعري بكل لغاته العاملية ،في النصف األ ّول من القرن العشرين ،كان غني ًا ومتنوع ًا
إلى حد ميكن وصفه بالعصر الذهبي للشعر.
وبالنسبة لتأثري بالشعراء الفلسطينيني :ال بد لنا ،في بحثنا عن تأصيل هويتنا
الثقافية ،من البحث عن جذور لهذه الهوية ،وال بد أن ندعي أننا امتداد ملا فات
من تراث وطني وشعري .بيد أن اعترافي رمبا يجرح النرجسية الوطنية الفلسطينية،
ألنني لم أتأثر بشعراء فلسطينيني ،ولم يسهموا في تكويني الشعري ،وال في همومي
ومشاغلي التجديدية .قرأتهم باحترام ،وأقرأهم كجزء من تراث ،وكأشخاص أسهموا
في محدود،
في تشكيل وبلورة الهوية الثقافية الفلسطينية ،ولكن أثرهم الشعري ّ
أو رمبا ال يوجد.
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•أذكرك مبوضوع السقف الشعري؟
محمود :أنا سمعت هذه التهمة ،والتي ال اعتبرها تهمة .أعتقد أن الشاعر ليس
له سقف .للشعر فضاء ،فضاءات ،والشعر ليس مثا ًال واحداً .ال أستطيع أن أدعي
أن لي هيمنة من نوع ما معنوية وشعرية في الشعر الفلسطيني ،ال أنفي ذلك .ولكن
هذا ال يعني أنني أحجب أصوات غيري من الشعراء ،أو أن ما تقوله كبح تدفق
الشعرية الفلسطينية لدى الشباب الفلسطينيني .هذا ليس صحيحاً ،فالشعر كما
قلنا فضاء ،أو فضاءات ،وليس منوذج ًا واحداً ،وهو مفتوح على اقتراحات ومشاريع ال
تنتهي .احلركة الشعرية تتك ّون من أصوات مختلفة في اخليارات ،وأشكال التعبير،
وفي األساليب الشعرية.
كل شاعر شاب يتأثر بشاعر في زمنه ،ولكن هذا التأثر يجب أن يدفعه إلى
االختالف معه .وأنا من دعاة االختالف .مثالً ،ال أحب القصائد التي تشبهني،
وأشجع ،وأمني التجارب التي تختلف معي .االختالف شرط تطوري
وأسعى إلى،
ّ
وتط ّور الشعراء اآلخرين.
وبالتالي ،ال أرى أنني أشكل سقفاً .الشعر ليس سباقاً ،وال أقبل مصطلح الشاعر
األ ّول والثاني ،الفضاء الشعري يتسع ملئات وآالف الشعراء ،وكل واحد يضيف
صوته اخلاص ،وهذا ما مينح الشعر التن ّوع والتعددية ،والفضاء الال محدود لإلبداع
اإلنساني .أدقق في كل األصوات الشعرية التي أراها ،وأشجع األصوات التي تختلف
عني .مثالً ،قبل أيام قرأت في جريدة «األيام»[ ،ملحق «يراعات» الذي ينشر ما
يكتبه األطفال] ،ولفت نظري اسم شاعرة ،فبحثت عنها ،عمرها  16سنة ،بحثت
عنها لتشجيعها ،إذ رأيت صوت ًا خارج تقاليد الشعر الفلسطيني الذي كنت في
السابق أحد ممثليه.
•لم أتوقع أن يقر محمود بفكرة السقف ،هل تعتقد أن من السهل اخلروج من عالم
محمود درويش في الشعر ،أم أن ثمة استجابة إيجابية لطريقته الشعرية؟ [سؤال
موجه إلى غسان زقطان]
ّ
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غسان زقطان :ال ميكن تفادي طغيان قصيدة محمود درويش شعرياً ،وهذه
حملوا األزمة التي
املقولة نقدية ،وليست مقولة محمود درويش ،النقاد هم الذين ّ
حملوها على قوة النص الذي قدمه محمود درويش،
يواجهها العديد من الشعراءّ ،
وق ّوة نصه ال تكمن في فرديته ،بل في حقيقة أنه يقدّ م اجلديد دائماً ،يقدّ م محصلة
ملنجز شعري ،ويتجدد مع كل جيل ،ويطرح أسئلة بشكل متتابع ومتصل .وهذا،
بالتأكيد ،مشروع ُيفترض أو يخلق أزمة في احلالة الصحية .ومع ذلك ،أرى أن هناك
أزمة قراءة حملمود درويش ،لم ُيقرأ بالشكل املُفترض أن يقرأ به شاعر بهذه الق ّوة.
•لدى الن ّقاد أم الشعراء؟
غسان زقطان :لدى النقاد والشعراء .هناك أزمة قراءة ال تقتصر على شعر محمود
درويش ،بل أزمة قراءة للكثير من املُنجز الشعري العربي .ولكنها تتضح في حالة
محمود درويش حتديداً ألنه يطرح مجموعة من األسئلة واالقتراحات الكبيرة والبالغة
األهمية منذ  40سنة تقريباً .هناك أزمة قراءة ال أزمة كتابة ،وال وجود لسقف ميكن
أن يضعه شاعر حتى الشاعر محمود درويش ،هناك اقتراحات جمالية وشعرية عالية
جداً ومتعددة في مشروع الشعر العربي.
محمود :ماذا نفعل جتاه هذه الظاهرة .كيف جنرؤ نحن ،وكل الشعراء العرب،
أن نكتب بعد شكسبير ،من يقرأ شكسبير ال يكتب شعراً ،لكن الشعر استمر
بعده ألنه تفادى املثال بتنويعات أخرى وحساسية جديدة .وبالتالي ،إذا كانت هذه
مصيبتي فأنا أصلح ألن أكون عامل حتريض الختالف الشعراء عن خياري الشعري،
واخليارات مفتوحة إلى ما ال نهاية.
الشعراء الفلسطينيون مظلومون في العالم العربي ،كما أعتقد ،الرتباطهم املسبق
مبكان جغرافي وقضية محددة .وأستطيع أن تسمية  10شعراء فلسطينيني هم اآلن
في طليعة الشعر العربي ،ال يشبه أحد منهم اآلخر ،ولكل صوته املختلف .لذا ،إذا
كانت الهيمنة موجودة فهي هيمنة سابقة مت جتاوزها .كيف؟ ليس بالسباق ،لسنا
في ماراثون للرياضيني ،من يركض أسرع ،بل في حقل تعددت أزهاره ،وتعددت
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التضاريس ،وهذا ما مينحه الشرعية ليكون مشهداً شعري ًا واسع ًا ومتعدد الصفات.
•هذا التفسير مقبول ،وإن كان املوضوع مثار جدل دائما ،ولكن أريدُ تقييما
حلركة ومكانة الشعر الفلسطيني ،هل كون الشعراء الفلسطينيني أصحاب مأساة
أغدق عليهم نوع ًا أكبر من االهتمام ،أم أن قيمتهم الفنية واإلبداعية هي التي
فرضت مكانتهم؟
محمود :فلنعترف أن االهتمام مبا سمى بشعر املقاومة ،الذي انفجر بعد العام
 ،1967جنم عن دوافع لدى الق ّراء والنقاد على حد سواء ،فقد رأوا فيه تعويض ًا
عن هزمية حزيران ،بينما لم يحمل ذلك الشعر جماليات متكنه من متثيل البديل
الشعري ،الذي أعتقد بعض الن ّقاد في ذلك الوقت أنه يحملها .ولكن ،سرعان ما
أرتد أولئك الن ّقاد على الشعر الفلسطيني فحاصروه في موضوعه ومنطيته.
ولنقل في معزل عن هذا السجال أننا انتقلنا من مرحلة التعاطف مع الشعر
الفلسطيني ألسباب سياسية ،ووطنية ،وقومية ،إلى قراءة هذا الشعر وإخضاعه ملعايير
نقدية .وإذا أخضعناه لهذه املعايير أستطيع القول إن الشعر الفلسطيني يحتل الصف
األ ّول ،واملكانة األولى في مشروع تطوير احلداثة الشعرية العربية ،والشعر العربي
املعاصر.
طرحت هذا السؤال انطالق ًا من قول لك مفاده أنك حتلم أو تأمل أو حتب أن ترى
•
ُ
الشعب الفلسطيني وقد أصبح شعب ًا عادياً .وهذه جملة عميقة وجميلة .نُالحظ
دائما ما يشبه التح ّيز إلى اخلصوصية الفلسطينية ،وكثيرا ما يتم التغاضي عن
الشروط الفنية .الكثير من األعمال واألفالم الفلسطينية حصدت اجلوائز ألسباب
سياسية.
محمود :هذا التح ّيز خ ّفت حدته ،بالعكس املوضة القومية اآلن ال تنحاز إلى هذا
التح ّيز ،بل حتاول حتجيم األسطورة الفلسطينية بكل أبعادها سواء أكانت نضالية أم
إبداعية ،أو حتى ق ّوة احلياة لدى الفلسطينيني البسطاءُ .حلمي أن نتح ّول إلى شعب
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عادي في ظروف غير عادية ميثّل محاولة للشكوى من ثقل الرموز واألساطير التي
ننوء حتتها .نحن شعب مثقل باألساطير والرموز.
ومصدر هذا ليس النرجسية ،بل ألننا ك ّنا مضطرين للوقوف في وجه أساطير
ورموز مضادة ،مبعنى أننا ك ّنا نكسر األسطورة األخرى مبحاولة خلق أسطورتنا .بيد
أن هذا اإلرهاق قد يصيب النرجسية الفلسطينية بجرح عميق ،فقد ننتبه إلى أنفسنا
ونحن ننظر إلى مرآة وال جند فيها صورة وجوهنا احلقيقية .لذلك ،محاكمة الذات،
والنقد الذاتي ،يحتاجان إلى حد أدنى من العادية في احلياة .البحث عن العادي في
ظروف غير عادية شكل من أشكال اقتراح بطولة أخرى.
غير ُمتاح لنا أن نكون طبيعيني وعاديني .أن نكون طبيعيني يعني أن نستقل ،وأن
ننتصر ،وأن نقيم دولة دميقراطية .هذا يبدو غير ممكن في الوقت احلاضر ،ويحتاج
إلى مزيد من البطوالت .إذاً ،نحن نقاوم فكرة البطولة األسطورية باجتراح بطولة
أبسط .الشعب الفلسطيني ال يريد أن يكون بطالً ،وال يريد أن يكون قرباناً .يريد
أن يعيش حياته الطبيعية كبقية الشعوب ،خاصة وأن الشعوب تعيش متحررة من
عبء التاريخ الثقيل ،ومن عبء األساطير ،ومن عبء معبودات الذاكرة القدمية.
•أنت عانيت ،إلى حد ما ،من األساطير ،وذلك عندما ُوضعت في سجن شاعر
األرض احملتلة ،ثم في سجن شاعر املقاومة ،ورمبا في سجن ثالث ،أعني بذلك
شد وثاق الشاعر إلى معنى معينّ من معاني احلياة .أنت اآلن األكثر قراءة في
العالم العربي ،وكتبك املُترجمة تتصدّ ر قائمة أعلى املبيعات في بلد كفرنسا،
وقد ت ّرسخ حضورك في املشهد الثقافي العاملي ،لذا رمبا جاز القول :لقد حتررت
مما كان يبدو ذات يوم سجن ًا مجيداً!!..
محمود :كل سجن يكون مجيداً ،إذ ميثل شهادة تثبت وطنيتك ،وروحك
النضالية ،وانحيازك إلى أخالقيات وقيم عالية ،لكن السجن ليس هدفاً .يعني
أستطيع أن أكون وطني ًا خارج السجن ،أستطيع أن أكون تقدمي ًا خارج احلصار،
ال في متجيد األشياء الصغيرة ،غير البطولية.
أستطيع أن أكون بط ً
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هل أعاني من السجن ،بأي معنى أعاني منه؟ يشرفني أنني كنت هكذا،
ُيشرفني أكثر من أي شيء آخر أنني ُولدت في أرض فلسطني املليئة بتعدد الثقافات
واحلضارات والرموز واألديان واألنبياء ،إلى حد أنك عندما متشي في القدس ال جتد
موطئا لقدميك فاألنبياء يحتلون املكان ..املُقدّ س مهيمن إلى حد يتعدى على
بساطة اإلنساني والدنيوي فيك.
أنا فخور بذلك كله ،ولكن عندما نبحث موضوع الشعر ال أريد أن ُأقرأ من هذا
املنظار .أريد أن ُأقرأ مبنظار النص اخلاضع حملاكمة نقدية عادية تنطبق على جميع
اآلداب .أريد أن ُيقرأ شعري ،أو فعلي النضالي ،بصفته شعراً ،ال بصفته شهادة
وطنية .لذلك ،الشعر الفلسطيني مظلوم مرتني :م ّرة بتمجيده إلى حد يطمس
جدارته ،وم ّرة بإهماله على فرض أن أهميته جنمت عن القضية .نُظلم في احلالتني:
م ّرة بالتمجيد وم ّرة باإلنكار .وحتى اآلن ال يتناول الن ّقاد الشعر الفلسطيني إال في
معرض تناول القضية الفلسطينية ،على اعتبار أن الشعر الفلسطيني وثائق تفيد
الباحث في القضية الفلسطينية .وهذا ظلم فادح حلق بشعر قدّ م كل هذا اإلجناز ،وله
هذا الدور في تطوير القصيدة العربية احلديثة.
•مقياس انتشار الشاعر ُيقاس في جانب منه بعدد وحجم ما ُيترجم من أشعاره،
عندما جتد كل هذا االستقبال واحلضور في العالم ،أال تشعر بإمكانية عالية جداً
الختراق العاملية ّ
بشكل ف ّعال؟
محمود :بصراحة :العاملية مصطلح فضفاض وغامض ،وال يعنيني كثيراً .قلت
إن العاملية تبدأ من احمللية .ال يوجد إنسان ال تاريخي ،وال وجود لنص غير محمول
على تاريخ وأرض .ال وجود لنص يأتي من الالمكان .وبالتالي ،في العالقة بني احمللية
والعاملية البداية ،دائما ،من اجلذور احمللية ،وهي التي ّ
متكن هذا النص من الوصول،
وتضمن قضايا إنسانية تخاطب اإلنسان أينما كان.
إذا توفرت فيه شروط جمالية،
ّ
عندما تتح ّول فلسطني ،أو تكون صاحلة ،شعرياً ،كأرضية ملعاجلة قضايا وجودية،
وميتافيزيقية ،وإنسانية عميقة ،ال وجود لسجن ،وال لعقبة تعترض طريق الشاعر
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الفلسطيني في احتالل مكانة يستحقها في صفحة الشعر العاملي .املسألة هي :كيف
نكتب فلسطني؟ هل إذا حتررنا من فكرة فلسطني ،إذا محونا فلسطني من الكتابة،
نصبح عامليني؟ وإذا كتبنا فلسطني نصبح محليني؟ السؤال هو الشعر ليس مبا يقوله
بل بطريقة تعبيره.
قد يجد الق ّراء األجانب في شعري عدة مستويات ،فهم يهتمون باملستوى
اجلمالي ،وبقصة الشعب الفلسطيني ،أيضاً ،ورمبا معاناته ،كما ويهتمون مبدى
التقاء ثقافة هذا الشاعر بثقافاتهم .وبهذا املعنى يصبح الشعر منبراً مفتوح ًا للحوار
العاملي ،وفي هذا احلوار ال يكون الشعر وطني ًا باملعنى الضيق للكلمة ،فالشعر في
العمق سفر ورحيل بني ثقافات وحضارات ولغات وأزمنة وأمكنة ،وفي هذه الرحلة
يلتقي الشعر الصيني مع الشعر الباكستاني والفرنسي واألميركي والفلسطيني.

ّأول احلب
•تكلمنا كثيراً عن الشعر ،ولكنني أود الكالم اآلن عن املرأة في حياة محمود
درويش منذ احلب األ ّول ،أنت ال حتب هذه املفردة ،وسأترك لك تصحيحها!!..
ولست جريئ ًا إال عندما أكتب عن
محمود :أو ًال دعني أعترف بأنني خجول،
ُ
احلب ،ولكن عندما أتك ّلم عنه في مقابلة فهذا يسبب لي حرج ًا شديداً..
•وماذا لو حاولنا كسر هذا احلرج؟
محمود :نحاول!!
•التمادي في بعض األسئلة ،مثالً!!..
محمود :كما قلت :احلب األ ّول من أسخف املصطلحات التي اخترعها البشر.
يتذكر اإلنسان حبه األ ّول يضحك في نفسه ،وعندما ّ
عندما ّ
تتذكر املرأة حبها األ ّول
تضحك في نفسها أيضاً .ال نريد أن نضع اخليبة على عاتق الرجل فقط.
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•هذا عن التجربة بشكل عام ولكن ال تبتعد عن السؤال
محمود :أنا أقرأ الكتب ،يعني عندي ثقافة حب من خالل القراءة ،أنا ّ
أفضل
تعبير أ ّول احلب..
•آه ،نعم هذه هي الكلمة.
محمود :اختلفت م ّرة مع مترجمي الفرنسي السابق ،لن أسميه ،حول هذه
أمجد فيها ما يمُ ّجد في احلياة ،من هذه األشياء أ ّول احلب.
الكلمة .عندي قصيدة ّ
قلت له :هذا املعنى عكس أ ّول احلب.
فترجمها احلب األ ّولُ .
•تقصد أ ّول احلب أشهى؟
محمود :ال .أول احلب :أنت ذاهب إلى أ ّول مغامرة ،وإلى مجهول ،تتفتح كل
حواسك ،كل إشعاعك الداخلي يتفتح من أجل سفر ملالقاة شخص آخر ،لقاء عاملني
مجهولني وجها لوجه .وبالتالي ،هذه الفكرة ،أو هذا االستدعاء النفسي والروحي
هو أجمل ما في احلب .عندما يتط ّور احلب ،وتنكشف املرأة ،وينكشف الرجل،
كل واحد منهما أمام الثاني ،أعتقد أن درجة الكالم تخف بشدّ ة .طبعاً ،أنا ال أقدّ م
درس ًا في احلب.
•هذه وجهة نظرك ،طبع ًا
محمود :هذه وجهة نظري .وأنا ملزم باجلواب .أما أن تسألني عن مكانة املرأة:
أعترف بعدم وجود قصة حب كبيرة في حياتي .يعني عندي حب كثير ،عندي أ ّول
حب كبير ،ولكن ليس عندي قصة حب كبيرة أحتدث عنها ،وأرجو أن نكف عن
الكالم في هذا املوضوع.
فكرت قبل أن متنعني عن السؤال في القول:
•سأحاول االلتزام ،بصعوبة بالغة،
ُ
من هي ،ودون ذكر أسماء ،التي أشعلت وأضرمت ما في داخلك ،ذلك املزيج
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السحري من الرغبة والشوق ،هناك حكاية من نوع ما..
لدى مرجعية عاطفية .أراغون كتب
محمود :رمبا هناك حكايات .ولكن ليس ّ
لدى ليلى قيس .أعتقد تلك أساطير اخترعها قيس .احلرمان يعني
عن إلسا ،وليس ّ
عدم حتقق احلب في عالقة جدية .لو مت ذلك لتغ ّير الشعر العذري أصالً .املرأة التي
تترك أعظم األثر هي املرأة غير املتحققة ،نبحث عنها وإذا عثرنا عليها سرعان ما
تختفي .يبدو لي أن عدم حتقيق الرغبة ،وبلغة أبسط ،احلرمان ،أو الظمأ هو حافز
أكبر للكتابة الشعرية عن احلب .وكل كالمنا عن الشعر اآلن ،وكل مبرر كالمنا عن
احلب هو الشعر.
•ولكن قبل الكف عن السؤال..
لدى جتربة
محمود :أما عندما يتحقق احلب ،ويعيش في مؤسسة ـ وال توجد ّ
كاملة في هذا املوضوع ،عندي جتارب ناقصة ـ فقد يتخذ أشكا ًال أخرى :بناء األسرة،
واحلب ينتقل من شبق وحنني جارف إلى صداقة ومشاركة في بناء أسرة ،وينتقل إلى
األطفال .احلب يتح ّول ولكنه ال يختفي .لم أصل إلى مرحلة أرى فيها حبي وقد
حت ّول على أسرة وأطفال.
•مفهوم ،أنت تفلت أيض ًا من أسطورة احلب التي ُفرضت عليك!!..
محمود« :أسطورة حلوة»
•وقد نستمتع بها ،جند عندما نقرأ شعرك ذلك االلتباس بني حاالت احلب الكثيرة
نساء عاديات في ثنايا القصائد ،كما ُيقال .على أية
في هذا الشعر ،كما ونرى ً
حال ،سنترك هذا املوضوع.
محمود :هذا التباس فظيع .كأن اإلنسان يعانق شجرة .جميل أن نق ّبل شجرة،
ولكن ليس بهذا الشبق .املشكلة أن كل امرأة تظهر [في القصائد] تُسقط عليها
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كلمات خارج كينونتها النسائية ،وتحُ ّول إلى ُمعادل للوطن.
عما قريب .ولكن أريد العودة إلى املراحل
•نحن في انتظار ضيوف سيلتحقون بنا ّ
الشعرية املختلفة ،الفصول األربعة ،في حياة محمود درويش ،ال أريد اخلوض في
النقد األدبي ،باختصار كيف تصف هذه املراحل؟
على أن أكتب كتاب ًا عن الفصول األربعة ،ولكن ميكن أن
محمود :أنت تقترح ّ
نضع عناوين لهذا الكتاب
•نعم ،عناوين ،وال أعرف ما إذا كان أصدقاؤك ومحبوك يسمعوننا اآلن ،نكتفي
بالعناوين وننتقل إليهم..
محمود :أستطيع حتديد املرحلة األولى ،وهي كتابتي في حيفا .مرحلة الشعر
البسيط ،الذي يتك ّلم عن األم واألب واجلد واألرض وأ ّول احلب..الخ في هذه
«سجل أنا عربي» ،فيها
املرحلة عدّ ة تيارات ،يعني ليست متجانسة ،وفيها أيض ًا ّ
حيرة العثور على خيار ،ولكن الطابع العام كان البساطة .قصائد ربيعية ،وهذا فصل
الربيع.
املرحلة الثانية :اصطدامي بواقع العالم العربي ،عندما دخلت التجربة العربية في
القاهرة ،وفي بيروت .كانت أ ّول احتكاك لي باحلداثة الشعرية والعربية عموما في
صخبها ونقاشها ومعاركها وتعدد خيارتها .وقد حت ّول شعري ،أو أخذ طابع الدخول
في معمعة هذا السؤال احلداثي ،واخترقت احلرب هذه املرحلة ،أيضاً ..احلرب في
لبنان واالجتياح اإلسرائيلي .وبالتالي ،هذه احلرب أخرجتني من مشروعي الشعري،
من بلورة وتطوير احلداثة الشعرية إلى متطلبات نداء الدم املسفوك ،مراثي الكثير من
أصدقائي ،والكتابة عن تل الزعتر ،وغيرها من القصائد الكبيرة ،التي ال أعرف مدى
انسجامها مع بدايات ما كتبته في بيروت ،وخاصة عندما سبقتها نقطة انعطافي في
الكتابة الشعرية ،في قصيدة «سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا» ،التي كتبتها في
القاهرة .وهذا ،أيضاً ،ربيع.
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الصيف :مرحلة إقامتي في باريس .أعتبر هذه املرحلة من أخصب مراحل جتاربي
الشعرية ،فاملسافة و ّفرت لي فرصة للتأمل في ذاتي ،وفي لغتي وموضوعي .مسافة
التأمل هذه هدّ أت إيقاعي الشعري ،وخففت احلماسة التي سيطرت على الكثير من
قصائدي ،وجعلتني أتأمل أسئلة الوجود واحلياة والشعر ،التي يطرحها إنسان طبيعي
في هذا العالم.
كتبت «اجلدارية» ،و»ملاذا
مرحلة اخلريف :ما بعد جتربتي مع املوت ،عندما
ُ
تركت احلصان وحيداً» حني رويت سيرتي الذاتية بطريقة شعرية .أما مرحلة الشتاء
فلم أصلها بعد .أريدُ أن ُأطيل عمر اخلريف ،ألن اخلريف أجمل فصولي .أحب
اخلريف أكثر من بقية الفصول ،فهو فصل يلتقي فيه الشباب مع احلكمة ،تلتقي فيه
الطفولة مع التأمل احلكيم.
[في هذه اللحظة يظهر عبر نظام الفيديو كونفرس الفنان مارسيل خليفة]

سالم من بيروت
•أهالً ،بالفنان الكبير ،الذي يحبه الفلسطينيون والعرب ،نرحب بك من رام
اهلل ،ونرسل حتية إلى بيروت وأهلها .نحن ،هنا ،مع شاعرنا وصديقك محمود
درويش ،بني محمود ومارسيل خيط من اإلبداع ،جتلى في قصائد مغ ّناة وجتربة
موسيقية فريدة.
ال مارسيل..
محمود :أه ً
مارسيل خليفة :مساء اخلير .بني رام اهلل وبيروت «فشخة» [مسافة قصيرة]
ولكن ما العمل !!..في بداية العام  1970كنت طالب موسيقى في املعهد املوسيقي
في بيروت ،واشتعلت احلرب ،ولم يكن معي سوى دواوين محمود درويش .كانت
عندي بعض التجارب املوسيقية ،وفي فترة من الفترات ُسجنت في قريتي بسبب
األحداث ،وصعوبة احلركة .ولم يكن معي في هذا السجن ،في بيتي ،سوى دواوين
محمود درويش.
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كنت أستخرج املقاطع ،وأبدأ في تلحني القصائد .القصيدة األولى كانت «وعود
ُ
من العاصفة» ،ثم تتابعت القصائد :ريتا ،أمي ،جواز السفر .ولم أكن أعلم أن هذه
القصائد ستتح ّول بعد فترة إلى قصائد مغ ّناة على نطاق واسع.
كثير من الناس ال يجيدون القراءة والكتابة ،لكنهم سمعوا هذه القصائد وحفظوها
وغ ّنوها في كل مكان ،من بيروت إلى طنجة ،يعني من احمليط إلى اخلليج .لم أقابل
محمود إال بعد سبع سنوات ،ك ّنا نقيم في نفس املدينة (بيروت) ولكن دون أن
وكنت أ ّحلن القصائد دون إذن ،واعتبرها ملكية عامة ،حتى التقينا ،وبدأت
نلتقي،
ُ
صداقة جميلة ،واستمرت حتى اليوم.
لحنة ،أم كان
•هل شدتك جماليات مع ّينة في القصائد ،حيث تبدو وكأنها ُم ّ
التكامل بني املضمون والكلمة معيارك األ ّول؟ عندما غنيت قصائد حملمود
درويش ،ك ّنا في بداية احلرب األهلية ،إلى أي حد طغى هذا اجلانب على جوانب
أخرى؟
مارسيل خليفة :في احلقيقة كانت القذائف تنهال على بيروت ،وكنت أغني
«أمي» ،مثالً ،وهي خارج اإليقاع العسكري .وكذلك أغنية هادئة مثل «ريتا».
على لكي أحلنه أو أغنيه .أشياء كثيرة
شعرت في البداية وكأن هذا الشعر هبط ّ
تتشابه :األرض نفسها ،واألم ،أم محمود درويش تبدو وكأنها أمي ،وعيون ريتا
تشبه عيون التي أعرفها .تعاملت مع هذه القصائد ،وكأنني أنا الذي كتبها.
املسألة لم تكن احلرب فقط .في قصائد محمود درويش موسيقى ،وقد حاولت
إخراجها ،ووضعها في نوطات موسيقية ،يعني على الورق .ساعدني شعر محمود
على اكتشاف إيقاعات وجمل موسيقية جديدة.
حتى في القصائد الكبيرة التي اشتغلت عليها ،قصيدة أحمد العربي ،مثالً،
وفي القصيدة األخيرة التي اشتغل عليها ،ولم أسجلها بعد «يطير احلمام» .لقصائد
محمود موسيقى تخصها ،وما أفعله أنني أكتب املوسيقى املوجودة في تلك القصائد.
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•في السنوات العشر األخيرة ،في شعر محمود درويش وبعد عودته إلى الوطن،
حت ّوالت ،وكذلك غزارة في اإلنتاج ،هل تالحظ الفرق ،وأنت تتعامل مع هذه
القصائد؟
مارسيل خليفة :أرى أنها سلسلة متصلة احللقات منذ القصيدة األولى وحتى
ال جديداً حملمود درويش أشعر برغبة في تلحينه كله،
آخر القصائد .كلما قرأت عم ً
لكن الوقت ال يتسع للكتابة املوسيقية .أنا أحببت هذا الشعر قبل أن التقي بصاحبه،
وبعدما التقيت به أحببت االثنني معاً.
[يلتحق باملقابلة الياس خوري عبر نظام الفيديو كونفرنس]
ال بك أخي الياس ،نرحب بك من رام اهلل
•أه ً
الياس خوري :حتياتي لكم ،ولكل أهل رام اهلل وفلسطني
•عالقتك قدمية وحميمة مع محمود درويش ،نريد الكالم عن جوانب شخصية
ثم ننتقل إلى العمل اإلبداعي ،كيف تقرأ محمود درويش اآلن ،بعد كل هذه
السنوات ،وهذا اإلنتاج الغزير؟
الياس خوري :هذا سؤال صعب ،فنحن نتك ّلم عن مسيرة شعرية طويلة وغنية
ومتعددة املستويات واألوجه واملراحل .تك ّلم محمود عن املراحل ،وأعتقد أن حت ّوالت
كبيرة طرأت على شعره ،من شاعر البدايات ،عاشق من فلسطني ،مرورا بالتجربة
اجلديدة ،أي اخلروج من فلسطني ،والعيش في القاهرة ،ثم في بيروت ،وهنا أيض ًا
وقعت حت ّوالت :أحمد الزعتر ،ومحاولة رقم  ،7وتلك صورتها .مرحلة اإلقامة في
فرنسا جديدة ،أيضاً« ،ورد أقل» .كل هذه التح ّوالت تكشف نقطتني أساسيتني.
األولى هي فلسطني .فلسطني ليست في بدايات محمود درويش وحسب،
ولكن في بدايات كل الشعراء أيضاً .وهي نقطة ثقيلة :نقطة تقاطع بني التراجيديا
الفلسطينية وهذا التاريخ العاملي املت ّوحش ،وهي بهذا املعنى نقطة مركزية ،فالصراع
على فلسطني ،وفي فلسطني ،هو ما فتح الباب أمام الشعر العربي احلديث.
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وأهمية محمود درويش تنبع من خلق إمكانية اللقاء بني أقصى التشدد باملعنى
الفني ،وأقصى اإلخالص للمحلية واملوضوعات احلميمة املرتبطة بالتجربة اليومية
املُعاشة .وقد احتاج محمود إلى وقت للوصول بشعره إلى هذا املستوى ،الذي أحب
تسميته بكتابة احلاضر.
نحن ،في الثقافة العربية ،إما نحب النظر إلى املاضي ،املاضي الذهبي للشعر
العربي ،ونتك ّلم عن الشعر في العصر العباسي ،مثالً ،أو النظر إلى املستقبل الذي
يتجلى أحيانا في صورة النموذج الثقافي الغربي .ولكن ،هذه هي امل ّرة األولى التي
تلتقي فيها العناصر الشعرية حول احلاضر لتكتبه ،فيصير التجديد ليس رغبة في
التجديد وحسب ،ولكن محاولة الكتشاف عوالم جديدة في األدب واحلياة أيضاً.
وهذا جوهر التجربة الفلسطينية كما أعتقد .وفي املستقبل ،في تاريخ األدب العربي،
سيؤرخ لفلسطني باعتبارها نقطة هذا اللقاء ،وبوصفها منعطف ًا أساسي ًا في الثقافة.
النقطة الثانية :جتربة محمود درويش كشاعر رفض البقاء في اإلطار الذي ُوضع
فيه .كان محمود في اخلامسة أو السادسة والعشرين من العمر عندما أصبح جنم ًا
في العالم العربي .وهذا ،في جانب منه ميثل مشكلة ،وقد يحكم عليه باجلمود،
إذ يضطر إلعادة نفسه لكي يبقى الناس مبسوطني منه .وأعتقد أنه مر بأربع مراحل
كانت كل واحدة منها مغامرة ،وحلظة خطر حقيقية ،ألنه لم يبحث عن عالقته
باجلمهور فقط ،فالعالقة قائمة استناداً إلى بنية القصيدة ،وما يضبطها من إيقاع،
بل بحث عن التعبير ،عن احلقيقة الشعرية ،وهذا ما مينحه مكانة متم ّيزة ليس في
التجربة الفلسطينية وحسب ،ولكن في الشعرية العربية أيضاً.
وهذا ما يجعل منه صوت ًا متف ّرداّ ،
متكن من الربط ما بني االستمرارية ،مبعنى
أن شعره استمرار للشعر العربي ،وإيقاعات هذا الشعر استمرار لذاكرتنا املوسيقية
واإلبداعية ،وفي الوقت نفسه هذه االستمرارية انقطاع أيضاً ،حيث أدخل عناصر
جديدة متام ًا ترتبط بتجربتنا ،وكما نعيشها نحن.
محمود :شكراً ،الياس ،أنا أتع ّلم منك
الياس خوري :ال .أنت أستاذنا يا محمود .وأرجو أن نراك في بيروت قريباً .أنا
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التقيت مبحمود درويش في مركز األبحاث الفلسطيني في بيروت ،ك ّنا في مطلع
العمر في تلك األيام ،اآلن شابت رؤوسنا .مارسيل حليته شابت ،وأنا َشعري شاب،
إال محمود ما شاء اهلل .كان اللقاء في مركز األبحاث حول األدب ،ورمبا لعب محمود
دوراً أساسي ًا في أنه كان أستاذاً دون أن يدري ،أستاذ مبعنى أنه فتح لي آفاق ًا جديدة
للتفكير في التجربة األدبية والفنية والثقافية ،في قلب التجربة السياسية الكبرى التي
عشناها ،في احلرب األهلية اللبنانية وما تالها.
محمود :من مكونات ذاكرتي الثمينة أن بداية لقائي بك كانت في بداية
كنت محرراً في مجلة «شؤون فلسطينية» ،وزارني شاب
السبعينيات .عندما التقينا ُ
شقي وعصبي ومتوتر ،ويحمل مقالة عن غسان كنفاني ،رحمه اهلل..
تناقشنا،كان عصبياً ،ولكنني توسمت فيه كاتب ًا مهماً ،ودعوته فوراً للعمل مع ًا
في مجلة «شؤون فلسطينية» .ومن يومها نشأت صداقة شخصية وفكرية وثقافية،
وسياسية أيضاً .وأسعدني كثيراً أن الياس كان من الن ّقاد الواعدين في دراسة القصيدة
العربية احلديثة ،التي كانت محرومة من مواكبة نقدية في مستواها ،إذ كان الشعر
يسبق النقد ،وكان الشعر ميشي وحده دون رعاية نقدية .كان الياس من الن ّقاد
الواعدين ،ولكن لسوء حظنا ،وحلسن حظنا أيضاً ،أنه تف ّرغ للرواية ،وأصبح اآلن
أحد أهم الروائيني العرب ،مما أهله ،وكان لنا شرف أن مننحه جائزة فلسطني للرواية.
مارسيل خليفة ،أيضاً ،حصل على جائزة فلسطني للموسيقى ،وفي حيثيات
قرار اجلائزة أن مارسيل غنى لفلسطني كما غنى للبنان ،وأنه يق ّرب القصيدة العربية
احلديثة إلى الذائقة العامة .وحلسن احلظ فإن مارسيل يتك ّلم عن الشعر ببراعة متذ ّوق
الشعر عالي املستوى ،ويتك ّلم عن املوسيقى بحكم املهنة.
ومن سوء احلظ أنني ال أستطيع أن أتك ّلم عن املوسيقى كما تتك ّلم أنت يا
مارسيل عن الشعر ،لذا مديحي لك سيكون ناقصاً ،ولكن أنا فخور بك ،وفخور
أيض ًا باملرحلة اجلديدة في عملك املوسيقي ،صرت تعطي القصيدة موسيقاك ،كنت
في السابق تأخذ من موسيقى القصيدة ،واآلن أنت تعطيها من عندك .هذا التكامل
لحن مارسيل خليفة ث ّبت القصيدة العربية
بني املوسيقى الشعرية وموسيقى الفنان املُ ّ
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احلديثة في الذائقة العامة ،وأثبت لنا أن األغنية الشائعة ليست بالضرورة أغنية
تافهة .شكراً ملارسيل والياس ،س ّلموا على بيروت ،كل عام وأنتم بخير ،ونرجو أن
تكون السنة اجلديدة أقل سوءاً من السنة السابقة.

في مديح املدن1-
•كالمك مع مارسيل والياس أثار في داخلي رغبة السؤال عن املدن في حياتك،
القدس ،حيفا ،وحياتك في بيروت وباريس والقاهرة ،املدن التي رأيناها في
قصائدك..
محمود :عالقتي مع أربع مدن رئيسة .عالقتي األولى كانت مع مدينة حيفا .أنا
ابن بيئة قروية ،وحيفا كانت بالنسبة لي مدينة كبيرة باملقارنة مع القرى .في حيفا
تفتح وعيي األ ّول ،السياسي والثقافي ،وهناك اصطدمت مبعنى حياة املدينة ،وشروط
احلياة املدينية .وبالتالي ،أجنزت الكثير من التحرر الشخصي ،والتفتح على مظاهر
احلياة احلديثة.
القاهرة ،كانت املدينة األكبر واألعظم ،التي رأيتها أل ّول م ّرة .رأيت فيها مدينة
ورأيت ،طبعاً ،آثارها
تتكلم العربية ،وأسماء شوارعها بالعربية .وهذا ما فتنني.
ُ
املعمارية والتاريخية وحيويتها ،وفوق هذا بالنسبة لي االنخراط ّ
املبكر ـ وأنا شاب
صغير دون الثالثني ـ في عالقة صداقة وزمالة مع كبار أدباء وك ّتاب مصر ،الذين
قرأتهم في طفولتي ،وجدتهم أمامي.
كنت في مبنى جريدة األهرام في غرفة واحدة ،مع العمالقني جنيب محفوظ
ُ
ويوسف إدريس وابنة الشاطئ .كانت لدينا مكاتب في غرفة واحدة .وإلى مييننا،
والباب مفتوح دائم ًا األستاذ الكبير توفيق احلكيم ،وفي طابق حتتنا لويس عوض،
والعديد من الك ّتاب املصريني.
القارئ الذي كنته وجد نفسه في حضرة كاتبه أو ك ّتابه املفضلني .وهذه التجربة
أغني جتربة ثقافية في حياتي .هذا كان يعني الكثير بالنسبة لي ،أن أعيش مع هؤالء
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الكبار ،وأن أقيم صداقات معهم ،وهذا أيض ًا علمني أشياء كثيرة .كما تع ّرفت إلى
وربطتني صداقة عميقة مع مثلث الشعر املصري احلديث :صالح عبد الصبور،
أحمد عبد املعطي حجازي ،وأمل دنقل ،ومع شاعر العامية األكبر عبد الرحمن
األبنودي.
سبحت في جتربة ومغامرة ثقافية كبرى .ولكن ،كما قال لي لويس عوض :جئتنا
ُ
في وقت الشقاء .كانت مصر في حينها خارجة من هزمية العام  ،1967والوضع
ضبابي قبل حرب العام  ،1973وبالتالي كانت القاهرة إلى حد ما مدينة حزينة
ومتوترة ،بيد أنني أحمل عنها أجمل الذكريات ،وأحرص على زيارتها ،على األقل،
م ّرة في السنة ،فهي عاصمة الثقافة العربية دون منازع ،وفيها أيضا نشأت النهضة،
وأشرق التنوير ،في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
•قربك من هؤالء الكبار ،وارتباطك معهم بعالقات شخصية ساعدك في تقييم
أكثر دقة لشخصياتهم وإبداعهم .باختصار ،ماذا لو سألنا عن رأيك في مكانة
جنيب محفوظ الروائية ،وفي العالم بعد نوبل ،أنت عرفته عن قرب..
محمود :جنيب محفوظ بسيط جداً ،لكن بساطته مح ّيرة جداً .ففي داخله إنسان
آلي منظم جداً ،كل شيء مبوعد محدد .عندما كنت أسأله أستاذ جنيب« :تشرب
قهوة؟» أول ما يفعله ينظر إلى الساعة ،قائال لم يحن الوقت بعد ،وعليه أن يغادر
املكتب في الساعة الواحدة إال الربع .يأتي إلى املكتب الساعة الثامنة والربع .مواعيده
منظمة بشكل مدهش .وهذا التنظيم والنظام في حياة جنيب محفوظ صنع منه ذلك
الكاتب العمالق .كان موظف ًا حكومياً ،وعليه ترتيب وقت للكتابة والعمل ولقاء
األصدقاء .كان وقته مرتباً ،وميكن أن أسميه عبقرية النمل ،كان لديه دأب ومثابرة
النملة.
وهذا عكس شخصية يوسف إدريس .إدريس ف ّنان مقبل على احلياة بطريقة
عشوائية ،ال يكتب بانتظام ،وال يأكل بانتظام ،نظامه الفوضى املطلقة ،ولكنه كان
عبقري ًا في كتابة القصة القصيرة .أهمية جنيب محفوظ أنه املؤسس احلقيقي للرواية
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العربية ،والكاتب الذي أسهم في تطويرها أيضاً ،حتى اآلن .فهو املؤسس واملُط ّور.
وهذا يعود إلى عمق جتربته ،وإلى نظامه الدقيق في العمل .كان العمل املقدّ س األكبر
في حياته.
•وماذا عن زمالئك الشعراء؟
محمود :تعرفت إلى كل شعراء مصر ،كان املرحوم صالح عبد الصبور ِم ْن الذين
ربطتني بهم عالقة يومية .وهو من شعراء احلداثة األوائل في مصر ،كان مشغو ًال
بهاجس الشكل الشعري دائما ،وكيفية تطوير القصيدة العربية ،والوصول بها إلى
حد التقشف البالغي .وأعتقد أن مسرحياته أسهمت في حتقيق انتشاره ،وفيها زاوج
بني اإلبداع الشعري ،والرؤية الفكرية والفلسفية للعالم .وهذا أمر يصعب حتقيقه في
القصيدة الغنائية .وقد اتضح مشروعه الشعري عندما كتب املسرح الشعري.
الصديق اآلخر هو أحمد عبد املعطي حجازي .وهو أجزل الشعراء العرب لغة.
لغته العربية متينة جداً ،وأكثر ارتباط ًا من صالح عبد الصبور بقضايا العالم العربي
اليومية .حجازي مشغول بالقضايا القومية ،وشعره محاولة للتفاعل معها واالستجابة
لها .أمل دنقل كان احلل الوسط بني عبد الصبور وحجازي .ومن املؤسف أن مشروعه
الشعري لم يكتمل بسبب وفاته ّ
املبكرة ،ولكنه كتب على سرير املرض أجمل ما
ُكتب في الشعر العربي احلديث.
األبنودي شاعر مح ّير .أنا ال أحب تسميته بشاعر العامية .طريقة بناء نصه
الشعري حديثة جداً ،وال تختلف عن الفصحى .وهو شاعر حديث ،من الظلم
تسميته بشاعر العامية .األبنودي شاعر معاصر وحديث ،تشغله هموم الشكل وبنية
القصيدة ،وهذا ما يتحقق من خالل حساسية شعرية مفرطة تتجلى في العامية
املصرية.
•وماذا عن الفنانني ،األستاذ محمد عبد الوهاب ،مثالً ،وعبد احلليم حافظ ،هل
نشأت عالقة شخصية معهم؟
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محمود :أ ّول فنان كبير قابلته كان األستاذ محمد عبد الوهاب .بعد وصولي إلى
القاهرة ،وفي أقل من أسبوعُ ،رتبت لي زيارة إلى بيت األستاذ عبد الوهاب .الكل
يعرف أن األستاذ عبد الوهاب هو املوسيقار األكبر ،والصوت األجمل ،ولكن ما ال
يعرفه الكثير من الناس أنه يغني الكالم العادي ،عندما يتك ّلم يغني الكالم ،وهو
محدث بارع ملئ بالقصص واألساطير واملدن والعالم ،وحكايات امللوك والرؤساء.
تعرفت إلى عبد احلليم حافظ في بيت
وعندما يتك ّلم تشعر وكأنك تسمع أغنية.
ُ
يوسف إدريس .في الصراع بني عبد احلليم حافظ وفريد األطرش ك ّنا منحازين إلى
عبد احلليم حافظ ،نحن من هذا اجليل .وقد كان لطيفاً ،دمثاً ،وكرمياً ،وكانت
صحبته جميلة جداً.
•يعني القاهرة أغنت جتربتك ،وكانت احلضن الدافئ إلبداع شاعر جاء إليها ووجد
نفسه في القمة..
على .املغامرة الكبرى في حياتي هي رحيلي
محمود :كان هذا يشكل خطراً ّ
كنت طائراً بجناحني ضعيفني ،وريشي لم يكن قوياً ،وإذا بي أدفع نفسي
عن حيفاُ .
نحو املجهول ،وجدت نفسي وسط الكبار والعمالقة ،وهذا كان ميكن أن يصيبني
بالغرور ،لوال التماسك الداخلي الذي ال أعرف س ّره أو مصدره ،ولوال موهبة في
التمييز بني األشياء ،وعدم االنخداع بالضوء .عندي حصانة داخلية ضد الضوء.
وهذا ما حماني.
•أود تقدمي مداخلة قصيرة في هذا الصدد ،أنت لست متطلباً ،وتهتم باألشياء
البسيطة واملتع الصغيرة ،ورمبا هذا ما حماك .أعرف هذا بحكم اجليرة على
األقل ،ورؤية عاملك اليومي عن كثب .وأنت ،أيضاً ،تضع شروط ًا صارمة حلماية
شخصيتك ،وشخصية الشاعر واملبدع ،ورمبا احتاج األمر إلى بعض الوقت
للوصول إلى هذا التوازن في عالم ال يعرف طريقة التعامل مع املبدعني والنجوم
الكبار ،الذين يحاولون اخلروج من أسر النجومية .ثمة ،أيضاً ،مسألة احلرص على
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املستوى .رمبا يبدو السؤال بسيطاً :البعض يفكر أن اإللهام يهبط على الشاعر
فيمسك الورقة ويكتب ،هل تخطط للقصيدة ،وهل ثمة من طقوس خاصة في
الكتابة ،ما هي حدود املصنوع والتلقائي في شعر محمود درويش ،املستمر معنا
بهذا القدر من املستوى الصاعد دائماً؟
محمود :من الضروري أن يعرف الق ّراء ،والشعراء أيضاً ،خاصة الشباب ،أن
الشعر رهان ال ضمانة له .أنت ال تستطيع أن تتأكد بأنك ستكتب قصيدة أخرى،
ال توجد ضمانة .وبالتالي ،هذا السر الشيطاني الذي اسمه الشعر ،ال أحد يعرفه،
يستعصي على التعريف ،ال نعرف حتى اآلن ما هو ،كما ال نعرف ما هو احلب.
ولكن الشعر موجود ،واحلب موجود .أنا اآلن غير متأكد بأنني سأكتب م ّرة أخرى.
ولكن ،عندما أشعر بنداء داخلي ،أو بدبابيس في الدم ،حترضني على الكتابة،
على أو ًال استكشاف احلالة ،حالتي أنا ،أبدأ عادة ـ وليست قاعدة عامة ـ باستكشاف
ّ
على :يناديني موضوع ،تناديني عاطفة،
حالة ،أو فكرة ،أجد موضوع ًا يضغط ّ
يناديني غياب ما ،شيء ما ينادي .وهذا ال يتح ّول إلى شعر إال إذا أخذ شكله صورة،
مبعنى أن الفكرة أو الشعور يجب أن يتح ّول إلى صورة شعرية .الصورة الشعرية
بدورها ال تعد بالكتابة ،إذ ينقصها اإليقاع .وعندما أعثر على اإليقاع أعرف أنني
أستطيع الكتابة .دون توفر إيقاع املعنى ،أو إيقاع الفكرة ،تصبح الكتابة مستحيلة.
هذا ،إذاً مفتاحي األ ّول لكتابة قصيدتي .وهذه ليست قاعدة عامة .لكل إنسان خبرة
جمالية مختلفة ،وجتربة خاصة.
للكتابة عندي عدة مستويات .أكتب أو ًال تاركا الالوعي والوعي يتجاذبان
املعنى .تصبح التجربة في حالتها اخلام على الورق ،ثم تبدأ الكتابة الثانية ،وهي
كتابة املُدرك ملا يريد ،الذي ال يريد أن يشبه ما كان عليه ،مبعنى أن الناقد أو املفكر
الشعري يبدأ في مراقبة القصيدة .أحيان ًا أكتب القصيدة ثالث م ّرات ،ولكن كما
قلت :ال أبدأ قبل العثور على اإليقاع.
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•هل ثمة خطة ،مبعنى تقول سأكتب البداية بهذه الصورة أم أن هذه األشياء تأتي
في السياق؟
محمود :اخلطة موجودة مسبقاً ،فأنت تكتب قصيدة .ولكن إذا فك ّرنا في
القصيدة امللحمية ،مثالً ،ثمة ضرورة للتحضير ،وتص ّور شكل القصيدة ،ولكن في
سياق الكتابة يخضع التص ّور لتح ّوالت كثيرة وتبدالت مفاجئة.
سالم من دمشق
•املفاجأة ،الليلة ،أن ممدوح عدون سيطل علينا من دمشق[ .يظهر ممدوح عدون
عبر نظام الفيديو كونفرانس] نرحب بك من رام اهلل ويسعدنا أن تكون معنا،
ولعل أ ّول ما يتبادر إلى الذهن سؤال :متى تعرفت إلى محمود درويش ،وكيف
منت العالقة بينكما؟
ممدوح عدوان :ك ّنا في دمشق .عرفناه عندما نشر دواوينه األولى ،وأطلقنا عليهم
شعراء األرض احملتلة هو وتوفيق ز ّياد وسميح القاسم .عرفته تقريب ًا من ديوانه األ ّول،
وأعدنا طباعة الديوان في جريدة الثورة ،وقتها كنت اشتغل في اجلريدة .أما اللقاء
باملعنى الشخصي فحصل عندما جاء إلى بيروت .أنا أقدّ ره كثيراً ،وهو ال يستخف
لدى اهتمامات
بجهودي في الكتابة ،سواء في الشعر ،أو الترجمة ،أو املسرحّ .
متعددة.
محمود :جتمعني وممدوح احلروف ،اسمي واسمه يتكونان من احلروف نفسها.
•وأشياء أخرى..؟
محمود :صداقتي مع ممدوح بدأت ،فعالً ،منذ اللقاء األ ّول .وأنا معجب به ليس
كشاعر فقط ،فممدوح من الشخصيات الثقافية النادرة :متعدد املجاالت واألجناس
األدبية ،هو شاعر وكاتب مسرح وروائي وناقد ومترجم وكاتب سيناريو ،ورمبا
سيمثل بعد قليل..
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ممدوح عدوان :لم يكتشفني أحد بعد يا محمود..
محمود :وهو صديق رائع ،رحب جداً ،وموسوعة في اإلنتاج األدبي..
•أعتقد أن ممدوح عدوان رفع مستوى الدراما العربية على شاشة التلفزيون.
التلفزيون أصبح وسيلة العصر في التأثير واالتصال ،وإسهام األستاذ ممدوح متم ّيز
وأثره واضح متاماً .وما نود أن نسأل عنه ما تراه أنت في شعر محمود درويش في
هذا الوقت بالذات ،فترة املآسي واحلصار والعواصف التي جتتاح فلسطني..؟
ممدوح عدوان :عندما وصلتنا أشعاره األولى وجدنا فيه صوت ًا متميزاً عن زمالئه
الذين ك ّنا نسميهم شعراء األرض احملتلة .كانت عنده غنائية عالية وعذوبة في
تناول املوضوعات ،التي اتفق على أنها جافة في األصل .اشتهر محمود بقصيدته،
وبالفني في هذه القصيدة ،لكنه لم يستسلم للشهرة التي حازها ،وال لغزارة اإلنتاج
التي امتاز بها ،بل بدأ في مطالبة النقاد العرب ،عندما كتب «أنقذونا من هذا
احلب القاسي» ،عدم مجاملة شعراء األرض احملتلة ،كما ظل مهموما ومهتم ًا بتطوير
قصيدته ،والشغل عليها فنياً ،ولم أشعر م ّرة واحدة أنه استسلم لتيارات عاصفة
حوله ،سياسية كانت أم فنية ،وظل مصراً على متابعة خطاه في اجتاه واحد.
وهو الذي أنقذ سمعة الشعر العربي ،وسمعة الشعر املهتم بالقضايا .ميكن أن
يكون في شعره مهتم ًا بالقضايا ،ويحمل عمق ًا إنسانياً .هذا ما ّ
مكن محمود من
احتالل مكانة خاصة بني الشعراء العرب ،وشعراء القضايا .من يشبهونه قلة قليلة،
رغم عدد الذين حاولوا تقليده .وله جاذبية خاصة شخصية ،وكذلك طريقته في
إلقاء الشعر لها جاذبية .وال تضيع اجلاذبية عندما نقرأ النص مبعزل عن اإللقاء ،وعن
جتلي صاحبه على املنصة .الشعر نفسه هو الذي يحمل القيمة ،وهذه القيمة تصل
بسهولة إلى القارئ.
•لم يكتب محمود درويش للمسرح ،نثره يوازي إلى حد كبير شعره من حيث
القيمة اجلمالية ،هل نحاول إقناعه بالكتابة للمسرح ،مثالً ،وهل من نصيحة في
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هذا الشأن؟
ممدوح عدوان :ليته يكتب ،ولكنني ال أستطيع النصح ،لم يأخذ بكل نصائح
أمه ،فما أدراك بنصيحتي .الطريق التي يسير فيها ،طريق القصيدة ،غنية وحتمل
شاعراً كبيراً في وزنه .ستغتني التجربة أكثر لو كتب املسرحية الشعرية ،ولكن وأنا
شاعر أيض ًا ال أكتب املسرح الشعري[ .ينتهي اللقاء مع الشاعر ممدوح عدوان]
في مديح املدن 2-
•فلنعد إلى موضوع املدن ،جنوت من القاهرة املدينة الكبيرة ،ولم يصبك الغرور،
ثم انتقلت إلى بيروت ،املدينة الساحرة باختالفها وتعدديتها ،كيف كانت
جتربتك في بيروت؟
محمود :ال أخشى االعتراف بأنني أرى في بيروت أجمل مدينة في العالم.
ففي بيروت التقاء الشرق والغرب .تستطيع أن تكون غريب ًا في بيروت .ولكن
تعددية بيروت لم حتمها من احلرب األهلية .أنا أرى في بيروت ما أريد أن أرى :أرى
فيها ثقافة الدميقراطية التي حمتها من االنهيار ،أرى فيها االنسجام بني التعددية
واحلصرية ،احلرية الصحافية وثراء الصحفي ،وأجمل صناعة كتاب في العالم العربي،
أرى فيها التقاء البحر باجلبل ،والقدرة على االنبعاث من رماد احلرب والدمار،
وتعايش الطوائف .يعني :أرى في بيروت ما أريد أن أراه في مستقبل العالم العربي.
التعايش والتعددية ضمن إطار يتفق عليه دون استحواذ طرف على آخر.
دخلت بيروت في العام  ،1971فتنتني هذه اخللطة بني أوروبا والعالم العربي.
تستطيع أن تقرأ كل الصحف األجنبية يوم صدورها ،وأن جتد الكتب األجنبية
كلها في مكتبة أنطوان في شارع احلمرا ،وفيها املسرح والسينما ،وحرية املرأة،
والتحرر الشخصي ،احلرية الشخصية محمية ،وإلى حد ما مقدسة .وأهم من هذا
كله :احليوية الثقافية والسياسية .كانت بيروت ورشة أفكار ،وصراع أفكار .كل ما
يحدث في العالم يتردد صداه في بيروت .مبعنى ما جتد كل العالم في بيروت .وهناك
احلداثة الشعرية ،وورشتها األساسية كانت في بيروت ،كما كان فيها ملتقى لكل
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املثقفني العرب من املنفيني وغير املنفيني .كانت ساحة حوار مفتوح للعالم العربي.
أظن أن بيروت ال حتب الكثير من املديح ،وال حتب الكثير من الهجاء ،بل حتب أن
تكون ذاتها ،وأن يحبها العرب دون أن يقتربوا منها أكثر مما يجب ،وحتب أن ُيسمح
لها أن تبني حياتها دون متجيد الس ّواح والزائرين.
•مبعنى أن تحُ ب كما هي..
محمود :دون أن يسقطوا عليها رغباتهم.
•رأينا إسقاط الرغبات واألوهام ،وإلى أين أوصل هذه املدينة الساحرة اجلميلة.
أنت ذهبت إلى بيروت تسبقك شهرتك ،وعشت هناك بني أشخاص تأنس
إليهم ،وتفاعلت مع أدباء وفنانني ،ومع الناس العاديني ،وعندما غادرنا على
البواخر [ ]1982لم تغادر ،وبقيت متشبث ًا باملكان ،هل حتدثنا عن الناس الذين
عشت معهم وبينهم؟
محمود :رمبا تستغرب إذا قلت إن أ ّول شخصية ثقافية ذات وزن التقيت بها
في بيروت الشاعر سعيد عقل .التقيت به في بيت الرحابنة ،وفتنني الرجل ،يتك ّلم
كتمثال إغريقي ،وعنده وسامة كبيرة ،وطالقة ،وسباحة في الثقافات ،والفلسفة.
ال ساحراً جداً ،وقد كتب في النهاية مقاالت تتناقض مع جوهر شعره ،كتب
كان رج ً
ضد الفلسطينيني ،ومع ذلك فهو أكبر شاعر أجنبه لبنان ،ومن كبار الشعراء العرب في
القرن العشرين .وعلى الرغم من كل اخلالفات السياسية ،ومواقفه ضد الفلسطينيني،
إال أن ذلك لم يلغ إعجابي غير احملدود بشعره.
في بيروت تعددت صداقاتي :أدونيس ،وصداقة خاصة جداً مع نزار قباني ،ومع
أنسي احلاج ،ومع الشعراء الذين أسموهم شعراء اجلنوب ،إضافة إلى صداقة دائمة
مع إلياس خوري .هنالك الكثير من الفنانني والرسامني ورجال السياسية والصحافة،
وميكنني القول إن معظم صداقاتي هي تلك التي نشأت في بيروت.
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•حتضرك بالتأكيد أسماء المعة في الصحافة اللبنانية..؟
محمود :كان من عادتنا كل مساء أن نلتقي في مكتب أنسي احلاج في جريدة
النهار ،كان مكتبه كاملنتدى وهناك يأتي دائما غسان كنفاني ،وغيره من الك ّتاب،
كان املكتب ملتقى ألغلب املثقفني والصحفيني في لبنان ،أو الذين يزورون بيروت.
وهذه ذكرى جميلة جداً .أذكر ،أيضاً ،جريدة السفير ،وصديقنا طالل سلمان،
ومجموعته الصحفية احملترمة .يعني كانت بيروت تفتح ذراعيها لكل زائر ،وهذا ما
أعطاها مكانة خاصة في الثقافة العربية.
•وفي النهاية اضطررت ملغادرة بيروت؟
محمود :بعد رحيلكم في السفن ،ووطأة احلصار الطويل ،لم يخطر في بالي
بعد انسحاب القوات الفلسطينية من بيروت ،أن يأتي اإلسرائيليون .رمبا تعبنا
من التفكير والتوقعات ،فارتأيت أن أرجئ رحيلي إلى وقت آخر .ولكن فوجئت
بعد أسبوع على الرحيل ،وكنت ذاهب ًا لشراء اخلبز من فرن مجاور ،بدبابة إسرائيلية
في حجم بناية ،وعليها كتابة باللغة العبرية .لم يكن قد ُأعلن بعد عن دخول
اإلسرائيليني إلى بيروت .كانت الدبابات أسرع من اخلبر.
ذهبت إلى شارع الكومودور فوجدته مليئ ًا بالدبابات ،أينما ذهبت وجدت
دبابات .لذلك ،اضطررت إليجاد ملجأ في مطعم ألحد أصدقائي ،منت هناك ليلتني،
ألن اإلسرائيليني كانوا يأتون إلى البناية التي أقيم فيها ويسألون عني .وقد اضطررت
لالختفاء ،ثم دبرت أمر املغادرة.
•غادرت ،إلى أين؟
محمود :إلى دمشق.
•لدمشق ،أيضاً ،خصوصية لديك ،أظن أنهم ّ
نظموا لك ذات يوم أمسية شعرية في
ملعب لكرة القدم الستيعاب العدد الكبير من الناس .محبوك كثر في دمشق..
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محمود :مع محبتي لكل الق ّراء ،وجمهور الشعر في املدن العربية ،إال أن العالقة
اخلاصة جداً ،الكيمياء املشتركة لم أجدها في مكان كما وجدتها في دمشق .سحر
لقائي مع جمهور الشعر في دمشق .صحيح ،قرأت في مالعب هناك ،ولكن ليس
هذا هو املهم .عند الدمشقيني حساسية للشعر ،وكأن الواحد منهم يحمل مفتاح ًا
لسر القصيدة .يالمسون العالم الداخلي للقصيدة بسرعة شديدة .مكثت أسبوعني
في دمشق ،ثم ذهبت إلى تونس ألزوركم ،ورأيت الوضع املأساوي ملنظمة التحرير
الفلسطينية.
•تعني املنفى؟
محمود :ليس املنفى .ولكن لو كنت روائي ًا لكتبت رواية مأساوية عن فندق
سلوى في تونس.
•انتقلنا من العالم الرحب والنفوذ الواسع إلى فندق على شاطئ البحر..
محمود :لم أتص ّور أن بوسع الفلسطينيني أن ينجزوا معجزة االنبعاث من هذه
التجربة ،ولكن..
•ومع ذلك ،وأنا من الذين عاشوا هذه التجربة ،أرى أن أخوتنا في تونس خففوا
اإلحساس بالغربة ،ونحن على مسافة ثالثة آالف ميل من املكان الذي نتطلع
إليه ،وقد أعطونا الكثير من حرية احلركة واالتصال ،ونسجل ألهلنا في تونس أن
تلك كانت فترة اإلجناز السياسي الناضج ،واستبدال اجلغرافيا املفقودة بالسياسة
املمكنة ،رمبا نضجت هذه األشياء في تونس..
محمود :قبل الكالم عن الفكر السياسي ،ال شك أن كل فلسطيني شعر بامتنان
كتبت عن تونس وعن الشعب التونسي ،الذي حمانا من
جتاه كل مواطن تونسي.
ُ
اإلحساس باالنهيار النفسي ،واإلحساس بالغربة .في نظرة التونسي إلى الفلسطينيني
نوع من األسطرة ،كانوا ينظرون إلى الفلسطيني كأسطورة قادمة من البحر ،بعدما
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أجنزت عم ً
ال بطولياً ،وبالتالي أحاطونا برعاية وحنان كبيرين.
في قلب كل فلسطيني تونس ما .وأنا ،عندما و ّدعت تونس في املسرح البلدي
ال أعرف ملاذا بكيت .فجأة الدموع سبقت كلماتي .إذا كان اإلنسان خارج ًا من
تونس وفي الطريق إلى بالده :ملاذا يبكي؟ اختلطت املشاعر ،وحتى اآلن ال أعرف
ملاذا بكيت .رمبا عمق اإلحساس بالفقدان إزاء العائلة التونسية الكبيرة التي أعطتنا
كل هذا االحترام واحلب .وعلينا أن ّ
نتذكر أن تونس البلد الوحيد الذي لم نخرج
مطرودين منه.
•رمبا لهذا السبب بكيت؟
محمود :رمبا ،لقد طردنا من عدة بلدان ،لكن تونس هي التي ودعتنا حتى
املطار ،وحتى امليناء ،بالزهور.
•عودة إلى املدن ،حضور باريس قوي في حياتك ،وقد ك ّونت عالقة مع اجلمهور
الفرنسي ،لباريس سحرها اخلاص لديك ،وحلضورها ظالل في شعرك ،وإليها
تنتمي مرحلة نضج مع ّينة في تطورك الشعري..
محمود :ثمة إجماع عاملي على أنها أجمل مدينة في العالم .قال عنها همنغواي
إنها عيد متح ّرك .ولها من املزايا أنها جتمع أكبر عدد من املثقفني املنفيني في العالم،
وهي مالذ الك ّتاب املنفيني من أميركا الالتينية ،وأوروبا الشرقية .وهناك ،يشكل
املنفيون مجتمع ًا يخفف عنهم وطأة املنفى ،ويعطيهم أيض ًا فرصة للتأمل في ذواتهم،
وفي العالقة اجلدلية بني الوطن واملنفى.
باريس هي فصل اخلريف في حياتي الشعرية .الفصل الذي استطعت فيه أن
ال على جتربتي الشعرية ،وإحداث حت ّول في بنية القصيدة ،وفي
أجرى انقالب ًا كام ً
منظورها أيضاً ،من ناحية ثقافية وفلسفية ،ومن خالل التأمل في الذات اإلنسانية
بشكل عام ،بحيث ال تبقى فلسطني مج ّرد جغرافية ،وإمنا بوابة لاللتحاق واحلوار مع
قضايا اإلنسان الوجودية في كل مكان.
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كما أعتقد أن باريس احتضنتني ،وأعطتني الكثير ،أكثر اللغات التي ترجم إليها
شعري هي الفرنسية ،أكثر من  21كتاب ًا تُرجمت إلى الفرنسية ،وتقول اإلحصاءات
إن كتبي هي األعلى مبيع ًا هناك .وبالتالي ،أحمل كل هذه الذاكرة اجلميلة عن
باريس دون أن أكتبها ،لم أكتب حتى اآلن عن هذه التجربة ،ورمبا أكتبها في ما
بعد .وأنا حريص على زيارة باريس م ّرة في العام على األقل .باريس ،أيضاً ،تُرغمك
إلى،
على النطق ،ينهمر الشعر هناك كأوراق اخلريف .واخلريف أحب الفصول ّ
ومرحلتي الذهبية ،إذا جازت التسمية ،هي املرحلة الباريسية.
اخلريف في الطريق إلى البيت
•فصل احلريف ما يزال مستمراً ،هل تخاف الشتاء؟
محمود :أنا أرجئ هذا التقومي ،أريد أن أرى اخلريف لكي أنتج أكثر ،ألن الشتاء
فصل املوت ..ال أريد أن أموت ،مت مبا يكفي .هذه إرادتي ،ورغبتي ،وحيلتي
الشعرية ،ال أريد لهذا اخلريف أن ينقضي اآلن ،أريده أن ميتد ألن ما بدأته من كتابة
لم يكمل حلقته بعد ،فما يزال املشروع مفتوح ًا على إضافات وحتسينات ومتنياتي
في العام اجلديد أن يطول اخلريف أكثر ،لكي آخذ وقت ًا وأكتب ما لم أكتب حتى
اآلن.
•في مرحلة العودة كتبت الكثير واجلميل .تفصلك عن مكانك األ ّول مسافات
وحواجز ،جميل أننا عدنا إلى الوطن ،واملوجع أننا محاصرون أيضاً .وأنت ترى
كيف يحتفي بك الناس هنا .في الشوارع جداريات حتتفي بك وبأشعارك .كيف
تنظر إلى هذه املرحلة؟
محمود :ال استطيع أن أقبل مصطلح العودة دون حتفظات .أعتقد أننا لم
نعد ،العائد هو الذي يعود إلى مكان خرج منه .صحيح أن الوطن وطن وكينونة
اجلميع ،ولكن توجد أوطان شخصية أيضاً .مبعنى أن هذا اجلزء من الوطن ليس
وطني الشخصي .هذا وطن شعبي ،ويسعدني أن أكون فيه ،ومبا أنه لم يكن وطني
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لدى ذكريات هنا .لذا ،أعتبر إلى حد ما أنني موجود في غربة
الشخصي ال توجد ّ
ما في جزء من الوطن .وطني احلقيقي هو حيث ُولدت ،ونشأت ،وتك ّونت الذاكرة.
ظروف عودتنا ،إذا جازت هذه التسمية ،محاطة بأسالك شائكة كثيرة .لم تتح
لنا فرصة االحتفال بهذا الفرح .دخلنا في حالة حصار ،وفي حرب جديدة .وحتى
الذين اعترضوا على أوسلو ،من أمثالي ،وكانت لديهم حتفظات ،كانت قلوبهم
تصغي إلى وعد ما :رمبا ينتج شيء عن هذا املشروع .وهذا ما جاء بي ،ولكن خيبة
األمل كانت كبيرة ،لألسف.
خليبة األمل عدة مستويات :كل طرف فهم أوسلو بطريقة مختلفة .فهم
اإلسرائيليون أوسلو كمشروع أمني يح ّول السلطة الفلسطينية إلى تابعة إلسرائيل.
والفلسطينيون فهموا أن أوسلو يعد بدولة مستقلة ،وينجز محطة في التحرير.
أوصلنا هذا الفهم بني الطرفني إلى املأزق احلالي.
امللف الفلسطيني ُفتح مجدداً على هاوية جديدة ،وعلى مخاطر جديدة ،وليس
على احتمال الوعد .ومع ذلك ،ال منلك من خيارات سوى تكريس جهودنا في هذا
اجلزء من الوطن ،لعل ق ّوة األشياء فينا ،أو معجزة ما ،أو حت ّوالت في الوضع اإلقليمي
والدولي تغ ّير املعادلة لتحقيق هدف شديد التواضع :إقامة ما يشبه الدولة على ما
يشبه الوطن ،على ما يشبه اجلغرافيا ،على ما يشبه احللم ،ونحن قبلنا بذلك.
أتك ّلم اآلن كشاعر ،ال كسياسي ،فاسمح لي أن أخطئ ،ألن أخطاء الشعراء
مغفورة .أنا أرى دولة ،وال أرى األمل في دولة فلسطينية فقط ،بل أرى الدولة وراء
األمل ،وأرى خيبة األمل .فلنفترض بأننا أقمنا دولة هنا ،ما معنى هذا؟ أين املُبدع،
وأين دورنا في العالم؟ انشغلنا حتى اآلن بتكريس طقوس الدولة :العلم ،والنشيد
والسجاد األحمر ،والسجون ،والشرطة ،والضرائب ،والفساد اإلداري،
الوطني،
ّ
وفساد الدميقراطية.
كل مظاهر الدولة متحققة عندنا ،ولكن ينقصنا أن نسأل :إلى أي حد يتمتع
اإلنسان باحلرية ،ويتمكن من ممارسة حياته دون قمع سواء من داخله أو خارجه.
سؤال الدولة سؤال شعري ووجودي ،وليس مجرد سؤال في السياسة .ما هو مشروعنا
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احلضاري ،ماذا نريد أن نبني ،وإذا واصلنا الشكل اإلداري احلالي ،فلن نندم على أننا
أعددت نفسي
أقمنا دولة وحسب ،ولكن سنصاب إلى حد ما بخيبة األمل .وقد
ُ
خليبة األمل من اآلن.
•تختلف الصورة ،دائماً ،ما بني وجودها في اخليال ،ووجودها في الواقع..
محمود :كما يحدث لكل األحالم املتحققة .وعلى الشاعر الرائي أن يرى ما بعد
حتقق األحالم ،هل عندنا قدرة أن نخلق ُحلم ًا جديداً ،هذا هو السؤال ،وأن نعمل
على صياغة إنسان جديد ،بعقلية وثقافة جديدتني ،وهل نقيم حواراً مع العالم
بشكل نوعي ومختلف أم ال .ال يجب تأجيل هذه األسئلة ،وتركها للمستقبل،
املستقبل قريب.
فجرت هذه األسئلة شعراً غزيراً ،وأنت لم تثرها مؤخراً بل منذ سنوات عندما
• ّ
الحت في األفق إمكانية العودة إلى جزء من الوطن ،أو العودة اجلزئية كما
وصفتها..
محمود :ما أكبر الفكرة ما أصغر الدولة..
•هذا في ..
محمود :العام 1986
فجرت هذه األسئلة شعراً غزيراً ،هل إحلاح هذه األسئلة ما فعل ذلك،
•كما قلت ّ
أم ثمة عوامل أخرى؟
محمود :عندنا أزمة من نوعني :سياسية تاريخية ،ووجودية .أجلنا طرح األسئلة
الوجودية ألننا كنا مشغولني بالطريق أكثر من البيت .الطريق أكثر إلهام ًا ألنه يكدس
الوعود ،وينتج صوراً وأحالم ًا ومخيلة ،وعندما تقترب من البيت قد ال جتد البيت
بهذه اجلمالية .ك ّنا ،إذاً ،مشغولني في وصف الطريق ،وعندما وصلنا إلى البيت ،ما
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كان يجب أن نقول وصلنا إلى البيت ،وصلنا إلى ساحة خلفية للبيت ،ومن الطبيعي
أال جند البيت .هذا مجاز أدبي تاريخي :رحلة أودسيوس إلى إثاكا ،وعودته ليجد
بنيلوب العجوز ،وهي وجدته عجوزاً أيضاً .هل تستحق الرحلة هذا كله؟ ولكن ال
بد من الرحلة ،وال بد أن يكون هدف الرحلة هو الوصول ،وإال تصبح رحلة عبثية.
•من خالل متابعتك التفصيلية لشعر محمود درويش ،كيف تقرأ ما لديه من نفاذ
بصيرة سياسية ،وكيف يتجلى هذا في شعره؟ [سؤال موجه إلى حسن خضر]
حسن خضر :أود ،أو ًال ،التعقيب على العالقة بني الشعر والسياسة .أعتقد أن
محمود درويش ميارس دوره كشاعر ،هذه نقطة أولى .وثانياً ،وهذا أمر مختلف
متاماً ،ميارس دور ما أسماه إدوارد سعيد باملثقف العام .الشاعر ليس مثقف ًا بالضرورة،
لكن املوقف واملمارسة السياسية يضفيان عليه هذه الصفة ،ومحمود درويش يجمع
بني الصفتني.
ثمة مسألة أخرى أنه شاعر دائم التجاوز واملفارقة ،ال يقف عند حد ما ،مبعنى
أن الديوان األخير ليس العمل املُشتهى ،بل الذي لم ُيكتب أو يصدر بعد ،وهذا
يفسر حالة من التجاوز من عمل إلى آخر ،أعتقد أنها غير مسبوقة في الثقافة العربية.
محاولة التجاوز هذه ال تقتصر على املضمون الشعري ،بل وتتجاوزه إلى الشكل،
أيضاً .رمبا نال هذا اجلانب قدراً أقل من االهتمام ،لكن محمود درويش يج ّرب في
طريقة القول الشعري ،في شكل القصيدة العربية.
هذا اجلانب ال يثير انتباه القارئ العادي ،ومع ذلك يحظى التجريب بإعجابه
بدليل أنه يالحق هذه املغامرة .وإذا تكلمنا مبفردات النقد األدبي فلنقل إن ثمة
محاولة للتجديد في القول الشعري ،وفي أدواته أيضاً.
نفسر نفاذ البصيرة السياسية وجتلياتها في الشعر ،وما داللة هذا
•ولكن كيف ّ
البعد في شعر محمود درويش؟
حسن خضر :هذا البعد يصدر عن خصوصية .وهذه اخلصوصية تتجلى في
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إمكانية اجلميع بني الصوتني الفردي واجلمعي .وهذه اإلمكانية غير مت ّوفرة للجميع،
بل هي من سمات محمود درويش :ملاذا يحبه الفلسطينيون ،ليس ألنه فلسطيني
وحسب ،ولكن ألنه يشكل أحالمهم وأفكارهم ،و ُيسهم في صياغة هذه األحالم،
أيضاً.
ال أريد الكالم بطريقة شاعت قبل عشرين عاماً ،ومفادها أن الشاعر هو الرائي
الذي يضع برنامج ًا ملا يجب أن يكون عليه املستقبل .هذا الكالم إشكالي وغير
دقيق .محمود ال يرى املستقبل ،بل يهجس به ،ثمة هواجس وأسئلة دائمة ،وال
ميكن القول إنها أسئلة ُمنجزة ،مبعنى أن املستقبل أمامنا ناجز وعلينا اللحاق به.
هذا غير موجود لدى محمود درويش ،هناك أسئلة تتع ّلق باملستقبل وتصدر عن
هموم جتد ما يبررها في احلاضر ،فإذا كان احلاضر مبا هو عليه ،ميكن التفكير في صور
محتملة للمستقبل.
•لقصيدتك أبعاد متعددة ،هل ينتج ذلك عن طريقة تركيبها ،أم عن اتصالك
بالناس ،وجناح القصيدة في الوصول إليهم ،ما يؤدي إلى تعددية في فهمها؟
محمود :من خصائص العمل الشعري أن يكون متعدد املستويات :مستويات
القراءة والتأويل .شكوت دائما من القراءة السياسية لقصائدي ،اآلن خفت هذه
النـزعة إلى حد ما ،وأصبح النص يقرأ كنص أدبي ،بصرف النظر عن هوية كاتبه.
النص ،طبعاً ،ال يتخلى عن تاريخه الشخصي ،تاريخ كاتبه ،وخلفيته الثقافية
والقومية .ومع ذلك يتمتع بنوع من االستقالل الذاتي ،وهو نتاج واقع منفصل .لذا،
ال عنه أيض ًا ميلك حياة جديدة ،في
عندما يكون النص ابن واقع ما ،ويكون منفص ً
مكان آخر ،وفي زمان آخر.
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أثر الفراشة
•إذا استعرضنا بعض األسماء بطريقة برقية سريعة فماذا تقول ،بابلو نيرودا؟
محمود :من أعظم شعراء القرن العشرين ،وعنده وحشية وثراء في الصورة الشعرية
واإليقاع .صوره مدهشة ،وإيقاعه مدهشُ .عرف عندنا نحن العرب كمناضل ،وهذه
ميزة حميدة أن يكون الشاعر مناضالً ،ولكن أهم أشعاره ذلك النشيد الكوني من
التأمالت لتاريخ أميركا الالتينية ،وأهم من ذلك أشعار احلبُ .عرف في طوره األ ّول
«بعشرين قصيدة وحب وأغنية يائسة واحدة» ،و»مبائة سونيتة حب» .هو من كبار
الشعراء ليس في اللغة األسبانية وحسب ،ولكن في العالم أيضاً.
•ناظم حكمت؟
محمود :من أعذب الشعراء اإلنسانيني ،ومن أكثر الشعراء بساطة .ناظم حكمت،
وعلى الرغم من إنسانيته وعذوبته ،إال أنه قاتل ملقلديه .فهو شاعر ما نسميه ،نحن
العرب ،بالسهل املمتنع .وهو أيض ًا من الشعراء الكبار في القرن العشرين .وقد طغت
عليه في الثقافة العربية صورة الشاعر املناضل على حساب الشاعر املُبدع.
•لوركا؟
محمود :من أحب الشعراء إلى قلبي :الشاب الساحر الراقص .شعره كله رقص،
ومسرحه مهم أيضاً ،مسرحياته الشعرية ال تقل أهمية عن شعره الغنائي .وهو من
أكبر الشعراء الغنائيني في القرن العشرين.
•أعرف أن لديك عالقات شخصية مع كثير من الشعراء والكتاب ،الذين عاصرتهم،
ماذا عن رسول حمزاتوف؟
محمود :صديق حميم .هو من بلد صغير اسمه داغستان ،ويكتب بلغة محلية،
ولكنه كان من أكبر شعراء االحتاد السوفياتي ،ومن أعظم شعراء اللغة الروسية،
صحيح أنه كتب بلغته ،لكن أشعاره كلها تُرجمت .وهو أحد ص ّناع الشخصية
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الداغستانية ،عندما تريد أن تعرف ما هي داغستان تقول :بلد رسول حمزاتوف.
يعني أصبح اسم الشاعر أكبر من اسم بلده .شعره غنائي وساحر ،وله كتاب مذكرات
جميل جداً اسمه «داغستان بلدي» .وهو رجل كرمي ،لطيف املعشر ،يحب املزاح
والسخرية .آخر مرة رأيته فيها كانت في أيام البيروسترويكا ،كان محبط ًا جداً وخائف ًا
من هذه التجربة.
•تربطك صلة شخصية ،أيضاً ،مباركيز ،أحد عمالقة الرواية في العالم ،وتلتقي به
من وقت إلى آخر..
محمود :من األشياء التي أفخر بها أنني تعرفت إلى أسطورة أميركا الالتينية
الروائية ،أي ماركيز .التقينا في أواخر السبعينيات في املكسيك .كنت هناك،
وزرته في بيته ،وتعرفت على عائلته .وكان شديد احلماسة للموضوع الفلسطيني.
يومها حضر ذلك اللقاء مندوب منظمة التحرير الفلسطينية في املكسيك فق ّرعه
ماركيز لتقصيره في االتصال به وبالكتاب اآلخرين ،خللق حالة ثقافية حول املسألة
الفلسطينية .تكلمنا بعد فوزه بجائزة نوبل لآلداب .وآخر م ّرة التقينا كانت في
باريس في اليونسكو.
•ننتقل إلى شخصيات فلسطينية ،ونحن ما نزال في أجواء رحيل فدوى طوقان،
وقبلها إدوارد سعيد ،ومحمد القيسي .في هذا العام رحل مبدعون وأصدقاء
النجاب .ماذا يتبادر إلى
كنت على صلة بهم وكتبت عن بعضهم مثل سليمان ّ
ذهنك ،مثالً ،عندما نقول أبو سلمى؟
محمود :التقيت بأبي سلمى في وقت ّ
مبكر جداً ،في موسكو أعتقد في العام
 .1970وهو رجل يشبه شعره .شاعر غنائي تقليدي إلى حد ما :شاعر احلنني
الفلسطيني األ ّول .أعتبره شاعر احلنني في مجموعة الشعراء الثالثة ،التي تتكون منه
ومن عبد الرحيم محمود ،وإبراهيم طوقان .وبعد اللقاء األ ّول توالت اللقاءات في
القاهرة ودمشق وأماكن أخرى.
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إدوارد سعيد الشخصية األهم في تاريخ الثقافة الفلسطينية .إدوارد سعيد ليس
ابن الثقافة الفلسطينية ،ولكنه ابن فلسطني .وتتجلى عبقريته في كونه من أكبر ن ّقاد
الثقافة الغربية من داخل الثقافة نفسها .فهو ابن الثقافة الغربية وليس دخي ً
ال عليها.
وعالقته بفلسطني ،والقضية العربية ،وقضايا العالم الثالث ،أخالقية ومرفوعة على
قيم الدفاع عن احلرية والعدالة ،ورفض املركزية الثقافية للغرب ،ألن الثقافة العاملية
تتك ّون من ثقافات .أعتقد أن التاريخ الفلسطيني لم ُينجب عبقرية ثقافية ونقدية
في حجم إدوارد سعيد ،ومن حقنا كفلسطينيني أن نفخر به ،فهو صورتنا وصوتنا،
وق ّوته أنه ابن الثقافة العاملية وليس العربية فقط.
•قلت في وقت سابق إن املرحومة فدوى طوقان ،وإن كانت شقيقة إبراهيم طوقان،
إال أنها لم تتأثر به بل ك ّونت شخصية مستقلة..
محمود :فدوى طوقان إنسانة عذبة وجميلة جداً .ال أحد يشبه شعره مثلما
تشبه فدوى شعرها ،بعذوبتها ،وتقشفها .فهي متقشفة في احلياة ،وفي الشعر.
عما تريد،
وهي ،أيضاً ،صوت الذات النسائية املت ّوحدة السجينة املمنوعة من التعبير ّ
عن احلب في مجتمع ذكوري.
واملفارقة في شعر فدوى طوقان أنها عاصرت جيل النكبة لكنها لم تكن منه،
وعاصرت جيل الر ّواد في احلداثة العربية ،ولم تكن واحدة منهم .عاصرت جيل
شعراء املقاومة ولم تكن واحدة منهم .حافظت ،دائماً ،على غرفتها الشعرية اخلاصة،
الغرفة البسيطة ،الرومانتيكية ،التي تقدس احلب ،وترى في احلب جواب ًا على مشاكل
العالم ،وسؤال الوجود .ولم تتأثر ،أيضاً ،بشعر أخيها إبراهيم ،على الرغم من تأثيره
البالغ عليها باملعنى الشخصي.
•ال ميكن أن ننسى معني بسيسو
محمود :معني بسيسو صديق العمر الشقي .كان ظاهرة ،ال تعرف أين يبدأ
الشعر فيه ،وأين يبدأ الصعلوك .فهو مزيج من صعلكة وشعر وجموح .وقد برزت
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شعريته بشكل أكبر في مسرحه ،ال في شعره الغنائي.
•وهناك اجلانب النضالي املباشر في حياته ،أيضاً..
محمود :كان مشغو ًال بالعواصف ،وكان جزءاً من مظاهر حياتنا في بيروت
بشكل خاص ،ومن املؤسف أنه رحل مبكراً.

