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دراسات

محمود درويش في «سرير الغريبة»:

الملحمي
الحب والنداء
قصيدة
ّ
ّ
صبحي حديدي
I
في سنة  1999صدرت مجموعة محمود درويش «سرير الغريبة» ،املك ّرسة بأكملها
احلب ،واملنتمية بق ّوة إلى مرحلة التفات درويش إلى ش���ؤون نفس���ه
ملوضوعة قصيدة ّ
كش���اعر وإنسان ،وإلى شؤون الفلس���طيني بعد أن غادر مرحلة «البطولة» ،أي ًا كانت
مضامينه���ا الفعلي���ة أو املجازية ،امللموس���ة أو الرمزية ،الواقعي���ة أو املتخ َّيلة ،احمللية أو
والعادي ،في ّ
ظل االحتالل
اليومي
العربية أو الكونية ...وانتقل ،ببساطة ،إلى مرحلة
ّ
ّ
واملؤسسة الوطنية ،سواء بسواء .ولقد كان طبيعي ًا أن تثير تلك املجموعة سلسلة من
األس���ئلة ،الطارئة أو القدمية املتجددة ،في ضوء مغزى اس���تقرار درويش على قصيدة
احلب في ذلك الطور من جتربته الشعرية احملتدمة بالتجدّ د الدائب.
ّ
ح���ق درويش (وهو «ش���اعر املقاومة» و«ش���اعر القضية» و«ضمير
فه���ل كان من ّ
فلسطني» و«مجنون التراب» و«عاشق األرض» كما تقول العناوين الكبرى التي دأب
النقد العربي على متثيله فيها واختزاله إليها ،وحدها ،حصراً في معظم األحيان) ،أن
صبحي حديدي،كاتب وناقد من سورية يقيم في باريس
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احلب؟ هكذا ...قصيدة عشق
يصدر مجموعة ش���عرية مك ّرسة ،بأس���رها ،لقصيدة ّ
طليق���ة ،منس���رحة ،متخففة إال من أثق���ال القلب ،ال تنتصب فيه���ا بندقية بني ريتا
وعيون���ه( ،)1وال يكون فيها عاش���ق ًا حلبيبة واحدة وحي���دة هي األرض؟ وهل يطيق
درويش قول الكلمة الطبيعية« :أح ّب ِك» ،دون أن يردف بعدها مباشرة:

ِ
وجهك،
على املاء
ّ
ظل املساء
يخاصم ظ ّلي
ومتنعني من محاذاة هذا املساء
نوافذ أهلي.
متى يذبل الورد في الذاكرة؟
متى يفرح الغرباء؟
لكي أصف اللحظة العائمة
على املاء ــ
أسطورة أو سماء)2(..
إجاب���ة أولى طبيعية ميكن أن تقول :نعم! باردة جازمة مطلقة ،دومنا وقبل احلاجة إلى
تأتأة أو أدجلة أو تفلس���ف ح���ول حقوق وواجبات هذه الـ»نع���م» .فمن البديهي أن
حب خالصة المرأة
يعش���ق درويش كما يعش���ق أبناء آدم وح ّواء ،وأن يكتب قصيدة ّ
من بنات آدم وح ّواء ،وأن تكون حبيبته هذه من حلم ود ّم وليست مجازاً عن فلسطني
أو األرض أو القضية .بيد أن هذه الـ»نعم» الطبيعية ليست بسيطة أو قابلة لنوع من
التبسيط الذي يقترن عادة بتثبيت بداهة جل ّية ،يسهل التسليم بها ألنها في األساس
اخلاص الذي ال يحتاج إلى مرجعية منطقية.
مش َبعة مبنطقها الطبيعي
ّ
املس���ألة ،في الواقع ،أكثر تعقيداً من هذا التمرين األ ّولي في إحكام البداهة حول
حق���وق ش���اعر يحظى بالكثير من اإلجم���اع على البداهة .ذلك ألنّه���ا ال تدور حول
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املوق���ف من هذا «الغرض» الش���عري مقاب���ل ذاك ،أو حول واجب الش���اعر هنا وح ّقه
صحت العبارة ،وحول
هناك ،بل حول الغرض بوصفه انتقاص ًا من «واجب» الشاعر إذا ّ
«حق» اجلماهير في املطالبة باألغراض األثيرة لديها ،ورمبا واجبها (!) في الدفاع عن
ّ
موقع فريد منحته لدرويش ،وش���غله ويشغله في الوجدان العربي العريض .إنه صوت
فلسطني (فردوس العرب الضائع) ،وعاشق أرضها (املقدّ سة ،وطني ًا ودينياً) ،واملقاوِم
الفلس���طيني (بوصفه نقيض امله���زوم العربي) ،والرمز املتح ّرك أنّ���ى كان وأنّى يكون
(في يافا ،في القاهرة ،في بيروت ،في باريس ،أو في رام اهلل) .وإنه قيثارة فلس���طني
التي تداوي حتى حني جترح ،وتش���جي حتى حني تدمي ،وتش���حذ ق ّوة الروح حتى
حني تقف على اندحار الروح ،وتبدو واضحة حتى حني تَغْ ُمض ،ومتفائلة حتى حني
تتشاءم ،ورامزة إلى اجلماعة حتى حني تص ّرح عن الفرد...
بي���د ّأن دروي���ش هو الش���اعر ف���ي ذلك ك ّل���ه :املع ّلم ،املاه���ر ،احملب���وبَ ،
املنتظر،
املعش���وق ...وهو ،في اآلن ذاته ،الش���اعر املمنوع من أن يكون ش���اعراً أ ّو ًال ،الشاعر
 tout courtكما يع ّبر الفرنسيون ،الذي قد يحلو له أن يغادر أدوار «شاعر املقاومة»
و«ش���اعر القضي���ة» و«ضمير فلس���طني» و«مجنون التراب» و«عاش���ق األرض» لهذا
الس���بب الذات���ي أو لذاك الس���بب املوضوع���ي ،أو حلصيلة معقدة من األس���باب التي
ليست بالذاتية وال باملوضوعية ،أو دومنا أسباب على اإلطالق.
إنه ش���اعر كبي���ر مع ّلم ،ولكن���ه كان ُمل َزم ًا بأن يكون أكثر بكثير من ش���اعر كبير
ووحد (حني كان آخرون
مع ّلم .إنه ،من جانب أ ّول ،الش���اعر الذي رأى ون ّبه وجمع ّ
ثان ،الش���اعر الذي كتب قصيدة
ف���ي صمت ،أو خ���در ،أو ُفرقة)؛ وهو ،من جانب ٍ
حتفظ كرامة الش���عر (في مقابل نكوص معظم الشعر ،واعتالل عالقته بالناس) .إنه،
ببس���اطة ،ذاك الذي كان ممنوع ًا من االنفكاك عن نفوذه املعنوي (األدبي والسياس���ي
واجلمالي) ،وممنوع ًا من االعتذار عن ممارسة هذا النفوذ أيضاً!
وم��� ّرة أخ���رى ّ
نتذكر ّأن نفوذ هذا املوق���ع الفريد هو من طينة ذل���ك النفوذ اخلاص
الذي مت ّتع به كبار الش���عراء في األطوار الس���حيقة من ازدهار الشعر ،حني كان الشاعر
بنبي األ ّمة ،والناطق املع ّبر عن كيانها ،وع ّرافها الذي يس���تبصر أقدارها املاضية
أش���به ّ
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واحلاضرة ،وتلك الكامنة في مجهول ال يرى معلومه سواه ،في السم ّو واالنتصار كما
في االنكسار والهزمية .وفي ثقافات األمم تكررت على الدوام تلك البرهة االستثنائية
مهم���ة رؤيوية كبرى مث���ل التقاط الوجدان
الت���ي تُلق���ى فيها على عاتق ش���اعر واحد ّ
ا َجل ْمعي لأل ّمة ،وحتويل الشعر إلى ق ّوة وطنية وثقافية ،روحية ومادية ،جمالية ومعرفية.
ولقد تو ّفرت لدرويش أس���باب موضوعية وأخرى ذاتية لبلوغ هذا املوقع ،وحدث
أحيان ًا ّأن التفاعل بني هذين النوعني من األس���باب كان في صالح مش���روعه الشعري،
كما حدث في أحيان أخرى ّأن ضغط الش���روط املوضوعية ألزم الشاعر بدفع برنامجه
ّ
ّ
الصف األ ْول .ولكنه
الصف الثاني ،والس���ماح للمهمة الوطنية باحتالل
اجلمالي إلى
في احلالتني أثبت حساس���ية فائقة (وعناداً
اس���تحق التصفيق احلا ّر ،والتضامن!) جتاه
ّ
تطوير لغته وأدواته وموضوعاته ،خصوص ًا في العقدين األخيرين من مسيرته الشعرية
حني استق ّرت كثيراً
معادالت أشدّ هدوءاً للعالقة التبادلية بني تطوير جمالياته الشعرية
ٌ
وتط ّور نفوذه األخالقي والثقافي في الوجدان العربي.
ومنذ األشهر األولى بعد خروجه من األرض احملتلة إلى العالم العربي ،حني أخذت
س���لطته األدبية تتعاظم وتترسخ ،تن ّبه درويش إلى إشكالية موقع الشاعر الناطق باسم
الوجدان اجلمعي لأل ّمة ،وأدرك أن س���بيله األفضل للس���ير في هذه العالقة الوعرة مع
توجب
جمهوره ليس ّ
أي خيار آخر س���وى االنش���قاق عن أعراف العالقة ذاتها كلما ّ
األمر ،بل ومغادرة أرضها كلما ضاقت وض ّيقت فضاء مشروعه الشعري .وكان ذلك
يقتضي ،أ ّو ًال ،تطوير املوضوعات واألدوات واألساليب التي تضمن للشعر أن يواصل
احلياة حتت اس���م وحيد هو الش���عر ،وأن ال تنقلب العالقة إلى تعاقد س���كوني نصف
إيديولوجي /نصف شعبوي ،بني الشاعر الذي ّمتت ترقيته إلى مصاف الرائد الرائي،
احلق في تكييف امليول وردود
والوجدان اجلمعي الذي أسلم للشاعر قسط ًا كبيراً من ّ
األفعال.
ولم تكن تلك «احلرب» الصامتة سهلة أبداً!
وكم���ا هو مع���روف ،حدث مراراً أن اجلمهور كان يطال���ب درويش بقراءة قصيدة
«بطاق���ة هوي���ة»( ،)3التي كتبها داخل األرض احملتلة وظلت طيلة عقد كامل أش���به
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بالتعويذة الس���حرية التي تش���عل احلم���اس والفخار الوطني .ولكنه بدل االس���تجابة
إلى هذا اإلحلاح (الذي ّ
يظل ش���رعي ًا في الواق���ع) ،كان درويش يتعمد قراءة قصائده
النبي ،وصادمة
اجلديدة ،التي كانت تبدو للوهلة األولى مستجدة على صورة الشاعر ّ
مبعنى غرابتها عن صورته في أذهان جمهوره .وكانت في معظم األحيان تلوح صعبة
عل���ى الذائقة الراهنةّ ،
النص الدرويش���ي الذي بني
ألن قارئ درويش كان مدمن ًا على ّ
يديه ،مؤمن ًا به ومس���تمتع ًا وس���عيداً ،إلى درجة اخلش���ية من االنتقال إلى س���واه من
النصوص اجلديدة.
واملفارق���ة ّأن دروي���ش (إلى جانب موهبته الرفيعة ،وطاقت���ه الهائلة على التجدّ د،
وذكاء إدراكه لطبيعة دوره في املش���هد الشعري العربي ،وحيوية ممارسته لهذا الدور،
وعناده الشخصي ،وإصراره على تطوير برنامجه اجلمالي ،)...حظي مبساعدة كرمية
من القارئ ذاته ،لسبب مدهش هو ّأن ذلك القارئ كان في اآلن ذاته رفيع االستجابة،
ال قبل أن ينخرط في الطور اجلديد من مسار درويش
متأه ّب ًا على حذر ،ال يتردد طوي ً
الشعري.
ولقد تبدّ ى هذا الوضع في القصائد امللحمية الطويلة بصفة خاصة ،حيث كانت
يدي القارئ ،والقصيدة
هذه تكتس���ب ُبعداً أيقوني ًا يس���ري على القصيدة التي بني ّ
متهد خليارات ش���عرية قادمةّ ،
تبش���ر بها قصيدة جديدة .فعلى س���بيل
(ذاتها) وهي ّ
املثال ،اكتس���بت قصيدة «سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا» ( )1972وظيفتها
األيقونية في شخص سرحان بشارة سرحان قاتل روبرت كنيدي ،واستق ّرت هكذا في
الذائقة .وحني كتب درويش قصيدة «أحمد الزعتر» ( ،)1977ظ ّلت هذه تتماهى
في وعي القارئ مع «س���رحان ،»...قبل أن تكتسب وظيفتها بدورها ،وتتح ّول إلى
أيقون���ة بالنس���بة إلى «مديح الظ���ل العالي» ( ،)1983وهذه بالنس���بة إلى «قصيدة
بي���روت» ( ،)1983وهك���ذا ...وصو ًال إلى «أحد عش���ر كوكب ًا على آخر املش���هد
ال جديداً ودراماتيكي ًا في مسار الشاعر
األندلس���ي» ( ،)1992التي استكملت فص ً
النبي ألنها ـ ببس���اطة صاعقة ـ تنبأت باملنعطف األخطر رمبا في التاريخ الفلس���طيني
املعاصر ،أي اتفاقية أوسلو.
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القصائد األخرى ،حيث ال تضغط البرهة الوطنية على البرهة اجلمالية في مشروع
الشاعر ،تو ّفرت على الدوام ،وأكثر بكثير من القصائد األيقونية« :مزامير» و«تقاسيم
عل���ى املاء» ( ،)1972معظم قصائد مجموع���ة «محاولة رقم « ،)1973(»7تلك
صورته���ا وه���ذا انتح���ار العاش���ق»(« ،)1975كان م���ا س���وف يك���ون»« ،قصيدة
األرض»(« ،)1977س���نة أخ���رى ...فق���ط» ( ...)1983بع���د ذل���ك أخ���ذت
املجموعات املس���تق ّلة تلعب األدوار التي كانت تلعبها القصائد املس���تق ّلة في تطوير
البرنامج اجلمالي ،عبر نقالت نوع ّية أس���لوبية وموضوعاتية بني مجموعة وأخرى هذه
امل ّرة ،وليس عبر تغليب البرنامج اجلمالي بني قصيدة أيقونية وسواها من القصائد.
هك���ذا كان ح���ال مجموع���ات «ه���ي أغني���ة ،ه���ي أغني���ة»(« ،)1986ورد
ّ
أق���ل»(« ،)1986أرى م���ا أريد»(« ،)1990أحد عش���ر كوكب���اً» ،و«ملاذا تركت
احلص���ان وحي���داً» ( .)1995وهذه األخيرة ّ
دش���نت طوراً جديداً متام ًا في مش���روع
درويش الش���عري ،ألنه هذه امل ّرة ك ّرس مجموعة بأس���رها ملوض���وع محوري واحد هو
كتابة السيرة ،وألنه أعطى فسحة سخ ّية متام ًا (لع ّلها غير مسبوقة في شعره) لصعود
الـ «أنا»« ،أنا» الفرد الش���اعر في فسيفساء عالقتها بالذات والتاريخ واملكان والزمان،
ووقوفه���ا على قدم املس���اواة مع ــ أو تف ّوقها أحيان ًا على ــ التمثيل اإلنس���اني والوطني
للذات ا َجل ْمعية.
كان من ح ّقه أن يفعل.
وكان قد آن له أن يفعل!
II
روى األصفهان���ي ،صاحب «األغاني» ،احلكاية التالي���ة« :قلت لرجل من بني عامر:
أتعرف املجنون وتروي من شعره شيئاً؟ قال :أو َقدْ فرغنا من شعر العقالء حتى نروي
أش���عار املجان�ي�ن! إنهم لكثير! فقلت :ليس هؤالء أعني ،إمن���ا أعني مجنون بني عامر
الشاعر الذي قتله العشق .فقال :هيهات! بنو عامر أغلظ أكباداً من ذلك ،إمنا يكون
هذا في هذه اليمانية الضعاف قلوبها ،السخيفة عقولها ...فأ ّما نزار فال»!
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الفلسطينيون ليس���وا أغلظ أكباداً بالطبع ،ودرويش لم يكن كذلك حتماً .لكن
احلب في «سرير الغريبة»( )4ليست من النوع الذي يتبادر سريع ًا إلى الذهن
قصائد ّ
«حب» ،وال صلة
عند احلديث عن قصيدة «غزل» أو «نس���يب» أو «تش���بيب» أو
ّ
عربي اختصر قدامة بن جعفر صفاته هكذا:
جتمعها بتراث شعري ّ
«م���ا كث���رت فيه األدلة على التهالك في الصبابة ،وتظاهرت فيه الش���واهد على إفراط
الوجد واللوعة ،وما كان فيه من التصابي والر ّقة أكثر مما يكون من اخلش���ن واجلالدة،
ومن اخلشوع والذلّة أكثر مما يكون فيه من اإلباء والع ّز ،وأن يكون جماع األمر فيه ما
ضا ّد التحافظ والعزمية ،ووافق االنحالل والرخاوة».
لي���س في قصائد «س���رير الغريب���ة» صبابة أو وج���د أو لوعة أو خش���وع أو انحالل أو
رخ���اوة ،ولكن لي���س فيها عكس هذه الصفات أيضاً :خش���ونة أو ج�ل�ادة أو إباء أو
ع��� ّز أو حتافظ أو عزميةّ .
احلب التي كتبها
ولعل من اإلنصاف الق���ول ّإن معظم قصائد ّ
درويش كانت مختلفة دائماً ،ليس فقط ّ
ألن جمالياته ظ ّلت تواصل حال االختالف
والتبدّ ل (وهذا هو السبب الف ّني واجلوهري)؛ بل أيض ًا ّ
ألن موقع الشاعر الناطق باسم
الوج���دان اجلمع���ي لأل ّمة ّ
أي قصيدة بعينها ،وعلى
ظل ميارس ضغوطات هائلة عل���ى ّ
وجمي���ع القصائد التي لم تنضوِ مباش���رة في املوضوعات الوطنية (وهذا هو الس���بب
السوسيولوجي).
وباس���تثناء حفنة من قصائد احلب في مجموعة «عاشق من فلسطني» (،)1966
حيث احلبيبة:

والهم/
«فلس���طينية العينني
والوش���م /فلس���طينية االس���م /فلس���طينية األحالم ّ
ِ
ِ
والصمت /فلسطينية
واجلسم /فلس���طينية الكلمات
فلس���طينية املنديل والقدمني
ِ
ِ
ِ
واملوت»،
الصوت /فلسطينية امليالد
ّ
فإن القصائد س���ارت عكس أعراف الغزل العربي ،فكان السبق فيها لوطأة التاريخ
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قبل وطأة الوجدان ،وكان فيها من النفي والغربة والغرباء أكثر مما فيها من االس���تيطان
خاصة ّأن دروي���ش افتتح مجموعته الثانية «أوراق
وال َف���ي ِء واللقاء .وليس بغير داللة ّ
الزيت���ون» ( ،)1964وه���ي األولى ف���ي ترتيب أعماله الش���عرية الكاملة ألنه حذف
مجموع���ة «عصافير بال أجنحة» الصادرة في عكا س���نة  ،1960باعتذار من القارئ
«بايعت أحزاني /..وصافحت التش��� ّرد والسغب /غضب يدي /..غضب
يقول:
ُ
ترج م ّني الهمس! /ال
فم���ي /..ودماء أوردتي عصير من غضب! /يا قارئ���ي! /ال ُ
ت���رج الطرب» .كذلك ّ
فإن أول���ى قصائد درويش في موضوع���ة «الغزل» ،وهي التي
ُ
يبدو فيها متأ ّثراً بالش���اعر الراحل ن���زار ق ّباني ،قصيدة بعنوان «املوعد األ ّول» ،تصف
موع���داً غرامي ًا لم يكتم���ل! ّ
ومبكراً منذ هذه املجموعة ،وحتدي���داً في القصيدة التي
حب» وتبدأ بالسطور الشهيرة« :كما ينبت العشب بني مفاصل
حتمل اسم «أجمل ّ
صخرهُ /وجدنا غريبني يوماً»...؛ ّ
تطل موضوعة الغريب والغريبة ،وس���وف تهيمن
احلب في نتاج درويش الالحق.
على تسعة أعشار قصائد ّ
احلب تتط ّور ضمن املنطق الداخلي العريض لتط ّور مش���روع
آن���ذاك كانت قصيدة ّ
درويش الش���عري ،وكانت تس���اهم في صناعة اخلصائص العريضة التي ستم ّيز شعره
عن أقرانه (س���ميح القاس���م ،توفيق ز ّياد ،س���الم جبران) صانعي «ش���عر املقاومة»:
غزارة إنتاجه (أصدر في الداخل الفلس���طيني خمس مجموعات ش���عرية بني 1960
وح ْسن توظيفه لألسطورة
و ،)1971واألفق اإلنساني األرحب ملوضوعات قصائدهُ ،
والرموز احلضارية ،وبراعته في َ
أسطرة احلدث اليومي واالرتقاء به إلى مستوى ملحمي
في اآلن ذاته ،ورهافة ترميزه للمرأة باألرض ،ومزجه بني الرومانسية الغنائية والتبشير
الثوري ،وسالسة خياراته املوسيقية واإليقاعية ،وحرارة قاموسه اللغوي ،وميله إجما ًال
إلى الصورة احلسية بدل الذهنية.
احلب أكثر من مج ّرد «غرض» ش���عري ،ألنها في الواقع
آنذاك أيض ًا كانت قصيدة ّ
الذاتي ش���به الوحيد من احملتوى اإلنساني لفعل املقاومة.
حملت عبء متثيل اجلانب
ّ
احلب أداء هذا الدور
وأ ّم���ا بعد خروج درويش من األرض احملتلة فقد واصلت قصيدة ّ
ثان و ّفرت للش���اعر هامش��� ًا ثمين ًا ملمارس���ة نوع آخر من
التمثيلي ،ولكنها من جانب ٍ
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املقاوم���ة :املقاومة اجلمالية في حروب الش���دّ واجلذب بينه وبني قارئه ،بحيث حت ّولت
قصيدة احلب إلى أوالية دفاع عن البرنامج اجلمالي بني قصيدة أيقونية وأخرى.
وليس بغير داللة ها ّمة ،هنا أيضاًّ ،أن اس���م أ ّول مجموعة ش���عرية كتبها درويش
خ���ارج األرض احملتلة كان «أح ّبك ،أو ال أح ّبك» (ّ ،)1972
وأن هذه العبارة تفتتح
قصي���دة «مزامير» ،وه���ي أ ّول (وظ ّلت ،عملياًِ :آخر!) قصيدة ج��� ّرب فيها درويش
املراوحة بني التفعيلة وقصيدة النثرّ ،
وأن القصيدة األيقونية «س���رحان يش���رب القهوة
في الكافتيريا» هي التي تختتم املجموعة.
احلب التي كتبها درويش بعدئذ:
هذه األوالية الدفاعية تش���مل عش���رات قصائد ّ
«كأنّ���ي أحب���ك»« ،النهر غريب وأنت حبيبي»« ،بني حلمي وبني اس���مه كان موتي
بطيئاً»« ،موت آخر ..وأحبك» (من مجموعة «محاولة رقم )»7؛ مروراً بالقصيدة
الطويلة «تلك صورتها وهذا انتحار العاش���ق» ()1975؛ وانتهاء بقصيدة «هيلني،
تركت احلصان وحيداً» ،التي خرجت عن عادات
ي���ا له من مطر» في مجموعة «ملاذا
َ
درويش الشعرية في ّأن قصائدها ُك ّرست ملوضوعة واحدة هي كتابة السيرة .و«سرير
الغريب���ة» كانت املناس���بة الثانية خلروج درويش عن عادات���ه ،في ّأن قصائدها تناولت
موضوعة واحدة هي قصيدة احلب.
مل���اذا هذا «الغرض» الش���عري بالذات؟ مل���اذا في تلك املرحلة الزمني���ة؟ وما الذي
احلب كما اقترحها درويش في هذه املجموعة حالة فريدة غير مسبوقة
يجعل قصيدة ّ
ف���ي تراث الغ���زل العربي القدمي واحلدي���ث؟ قارئ قصائد املجموع���ة ليس بحاجة إلى
مرجعية تأويلية تهديه س���واء الس���بيل في الوصول إجابات شافية على هذه األسئلة،
واألرج���ح أنه لن يتع���ب كثيراً قبل ّأن تز ّوده القصائد بإجاب���ات كافية؛ بل ّإن القارئ
في سياق عثوره على إجابات متعددة للسؤال الواحد سوف يكتشف أنه إمنا يستولد
أس���ئلة أخرى من وحي تلك اإلجابات ،األمر الذي يعيدنا إلى مفارقة العالقة احليوية
بني درويش وجمهوره.
كم ْن قد ق ّرر كتابة قصيدة عش���ق
م���ن جانب���ي أميل إلى القول ّإن درويش ال يبدو َ
طليقة منس���رحة متخفف���ة إال من أثقال القل���ب ،ولن نعثر في «س���رير الغريبة» على
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مص���ارع العش���اق وأطوار العش���ق كما ألفناها ،وم���ا من غزل أو نس���يب أو صبابة أو
ج���وىْ .
وإذ يب���دو الش���اعر بعيداً عن تعري���ف قدامة بن جعفر لقصي���دة الغزل (وهو
التعري���ف الذي يجيد تش���خيص معظم تقالي���د الغزل العربي ،قدميه���ا وحديثها في
احلب اقترحه تراث عربي
الواق���ع) ،فإنه في اآلن ذاته قريب متام ًا من مفه���وم فريد في ّ
ّ
والعشاق ،على لسان ابن حزم األندلسي هذه امل ّرة .صاحب
آخر تناول فلسفة العشق
احلب« :وقد علمنا ّأن س��� ّر التمازج والتباين
«طوق احلمامة» يقول في معرض ماهية ّ
في املخلوقات ،إمنا هو االتّصال واالنفصال ،والش���كل دأب ًا يس���تدعي ش���كله ،واملِ ْيل
إلى مثله س���اكن ،وللمجانس���ة ٌ
ش���اهدٌ  ،والتنافر في األضداد
عمل محسوس وتأثير ُم َ
واملوافق���ة في األنداد والنزاع فيما تش���ابه موجود فيما بيننا ،فكي���ف بالنفس وعاملها
العال���م الصافي اخلفي���ف ،وجوهرها اجلوهر الص ّع���اد املعتدلِ ،
وس���نخها امله ّيأ لقبول
االتفاق وامليل والتوق واالنحراف والشهوة والنفار».
ومنذ الس���طور األولى يعلن درويش« :لنذهب كما نحن /س ّيدة ح ّرة /وصديق ًا
وف ّياً /لنذهب مع ًا في طريقني مختلفني /لنذهب كما نحن م ّتحدَ ْين /ومنفص َلينْ ».
«عما قليل يكون لنا حاضر
«كان ينقصنا حاضر» يقول العاش���ق للعاشقة ،ويردفّ :
ِ
نظرت وراءك لن تبصري /غير منفى وراءك» .مواعيد العش���ق مش���روعات
آخرْ /إن
مناف قادمة ،والعاش���قان يشهدان خامتة احلرب بني أثينا وجاراتها ،وحفلة السلم بني
ٍ
وعم���ا قليل يعودان إلى َغ ٍد واقع خلفهما ،إل���ى بابل التي جاءا منها،
روم���ا وقرطاجّ ،
أنت أخرىِ /
فيسأل العاشق« :هل أنا ِ
وأنت أنا آخر»؟ ثم يقول:

فعما قليل ستنتقل الطير من زمن نحو آخر،
ّ
هل كان هذا الطريق هبا ًء
على شكل معنى ،وسار بنا
سفراً عابراً بني أسطورتني
فال بدّ منه ،وال بدّ م ّنا
غريب ًا يرى نفسه في مرايا غريبته؟
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منذ السطور األولى ،إذاً ،تهيمن موضوعة الغريب/الغريبة على برهة العشق ،ويلقي
التاري���خ ظ�ل�ال عالقاته على صلة احلاض���ر بنقصان احلاضر ،وعلى دائ���رة من «التنافر
في األضداد واملوافقة في األنداد والنزاع فيما تش���ابه» .ومنذ الس���طور األولى يتضح
احل���ب إال من موقع ملحم���ي يتيح للتاريخ
أن قصي���دة دروي���ش لن تقارب موضوعة
ّ
أن مي���ارس حضوره الطاغي ،الضاغط على برهة العش���ق في س���ياق ضغطه على برهة
الهوية .هنا حفنة من اإلش���ارات املتفرقة ،املنتزعة من قصائد املجموعة ،والتي تس���ير
احلب املعتادة:
علي منوال ملحمي يندر أن نعثر عليه في قصائد ّ

 ال حلول ثقافية لهموم وجودية ال حلول جماعية لهواجس شخصيةَ
فامش الهوينى إلى موتك االختياري
عما قليل
سيمتصك البحرِ ،
 ِّ
منفى بألالئ ِه؟
 هل تذهبني معي ،أم تسيرين وحدك ،فيمنفى يك ّلل ً
اسمك ً
مصير ْ
يعذبه حاض��� ٌر عاب ٌر ،وغدٌ
 وهن���ا ل���ي حياتي على قدر خبزي ،وأس���ئلتي عن ٍُ
جميل
فوضوي
ٌ
 ٌلي���ل ُّ
ازددت خوف ًا من الغد في قبضة
ينث غموض ًا مضيئ ًا على لغتي ،كلما اتضح
ُ
اليد
 ال اسم لنا يا غريبة ،عند وقوع الغريب على نفسه في الغريبة َمن يقول لي اآلنَ :دعك من األمس ،واحلم بكامل الوعيك احل ّر
 وجلست وح ّريتي صامتَينْ نحدّ ق في ليلناَ .من أنا؟ َمن أنا بعد ليلك ،ليل الشتاءاألخير؟
 مسا ًء ،على منش الضوء ما بني نهديك ،يقترب األمس والغدُ م ّنيأصبح اثنني؟
 ك ّنا غريبني في بلدين بعيدين قبل قليل ،فماذا أكون غدا َة غد عندماُ
صنعت بح ّريتي؟ كلما ازداد خوفي َ
اندفعت إليك ،وال فضل لي يا حبيبي
منك
ماذا
َ
ُ
الغريب سوى ولعي
ُ -ق ْل إننا /طائران غريبان في أرض مص َر وفي الشامُ .ق ْل إننا طائران غريبان في ريشنا
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 فاذه���ب كم���ا تذهب الذكريات إل���ى بئرها األبدية ،لن جتد الس���ومري َة حامل ًة ج ّر ًةللصدى في انتظارك
منفى ،ويبعدني خطو ًة عن س���ريري وإحدى
أي
ٍ
ش���رق ٍ
 واذهب إلى ّوغرب يزيدك ً
سماوات نفسي احلزين ِةّ ،إن النهاية أخت البداية
ُ
سنفعل؟ ماذا /سنفعل /من /دون /منفى؟
 وماذااحلب هي حلبة التصارع بني احل ّرية والضرورة؟ وكيف ال يكون
كيف ال تكون ساحة ّ
ّ
لق���اء العش��� ّاق صراع ًا من أج���ل جتزئة ّ
ال���كل الضائع؟
الكل الراهن ،بهدف اس���تعادة
كل ه���ذه الهموم أن ّ
حب حتمل ّ
حب مألوفة؟
تظل قصي���دة ّ
وكي���ف ميك���ن لقصيدة ّ
وكي���ف لها أن تهرب ،أو حتى تته ّرب ،من نداء ش���به قس���ري ه���و املقاربة امللحمية
للوجدان الفلسطيني؟ واحلال ّإن جتسيد هذه األسئلة بالذات في هيئة عشرات احللول
احلب امللحمية ،هو االقتراح األكبر في «س���رير الغريبة» ،وهو
الف ّني���ة لكتاب���ة قصيدة ّ
ّ
احملطة األحدث في املقاربة امللحمية ـ الغنائية التي أخذت تتط ّور وتتنامى وتتغاير منذ
مطلع الس���بعينيات ،واتضح أنها جوهر مشروع ش���عري مديد لم ّ
يكف درويش عن
مباغتتنا بتنويعاته الثرية املدهشة ،في املوضوعة والشكل وجماليات األسلوب.
احلب ذاتها ،وإعادة
موضوعة ثانية في قصائد «س���رير الغريبة» هي تغري���ب حالة ّ
تقدميها في أمناط وس���ياقات وأطوار تتولّى بدورها تغريب مدركاتنا اخلام عن أنس���اق
نظن أننا نعرفها وال نحتاج بالتالي إلى التنقيب في مك ّوناتها ،أو على
في العشق ك ّنا ّ
ّ
األق���ل ال نحت���اج إلى تنقيب يتط ّل���ب إحاالت إلى ما هو خارج موقف العش���ق ذاته:
حب يس���ير على قدميه
التاريخ ،احلياة ،تفاصيل اليومي والعادي ّ
واملجاني« .هنالك ّ
«حب صغير فقير يب ّلله مطر
احلرير َتينْ  /سعيداً بغربته في الشوارع» ،يقول درويش.
ّ
«حب فقير يحدّ ق في النهر /مستس���لم ًا للتداعي».
عابر /فيفيض على العابرين».
ّ
«حب فقير ،ومن طرفني /يق ّلل من
«ح���ب فقير ومن طرف واحد /هادئ ه���ادئ».
ّ
ّ
«حب مي ّر بنا /،دون أن ننتب���ه /،فال هو يدري وال نحن ندري».
عدد اليائس�ي�ن».
ّ
«ح���ب فقير ،يطي���ل /التأ ّمل في العابري���ن ،ويختار /أصغرهم قم���راً» .وإ ْذ يواصل
ّ
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حب ملحمية ،فإنه يقول التالي في وصف احلب:
درويش كتابة قصيدة ّ

 ..ال أحدٌ يستطيع
أحد .تصنع األبدي ُة
الرجوعَ إلى ٍ
أشغالها اليدوية من عمرنا و ُت َع ّم ُر...
وليكن
احلب ضرب ًا من الغيب،
ِ
ِ
فليكن ُّ
عجبت
احلب .إنّي
ُ
الغيب ضرب ًا من ّ
ُ
يحب!
احلب كيف ّ
ملن يعرف ّ
احلب لي ،ي���ا جميل /ألحفظه
وعاش���ق درويش يس���أل جميل بثينة« :هل تش���رح ّ
ْ
فاحترق ،ال لتعرف
باحلب أكثرهم حير ًة/
فكر ًة فكر ًة» ،فير ّد جميلَ « :أ ْع َر ُف الناس
ّ
َ
نفسك ،لكن /لتشعل ليل بثينة .»...كذلك يتع ّلم ّأن العاشق مخلوق على صورة
العاش���قةّ ،
أي
«أي ٍ
زمان تريدينّ ،
وأن كتابة شعر العش���ق ضرب من ضروب العشقَّ :
وجدت
زمان /ألصبح ش���اعره ،هكذا :كلما /مضت امرأة في املس���اء إلى س��� ّرها/
ْ
ش���اعراً س���ائراً في هواجس���ها /كلما غاص في نفسه ش���اع ٌر /وجد امرأة تتع ّرى أمام
قصيدت���ه .»...ومن مجنون ليلى يس���تعير عاش���ق درويش قناع ًا يجعل���ه َ
آخر ذاته،
فيهتف« :أنا قيس ليلي ،أنا /وأنا ...ال أحد».
ومن التراث اإليروتيكي الهندي يتل ّقى العاش���ق درس��� ًا في آداب انتظار احلبيب:
«بصب���ر احلصان املُع���دّ ملنحدرات اجلب���ال /انتظرها /ب���ذوق األمير الرفي���ع البديع/
انتظرها /بس���بع وس���ائد محش��� ّوة بالس���حاب اخلفيف /انتظرها» .هو ح���وار أ ّو ًال،
وتقاط���ع أزمنة ومفاهيم وهواجس وجدانية ووجودية ثانياً ،وهو ثالث ًا محاوالت تع ّلم
واقتداء وتناقل ...فالعاشقون رفاق كما قالت العرب!
موضوعة ثالثة هي احلوار املتكافئ الذي تديره قصائد «س���رير الغريبة» بني الذكر
واألنثى .وثمة س���بع قصائد تسير على لس���ان ضمير املتك ّلم املؤنّث ،ضمير العاشقة
ولي���س العاش���ق ،فتعكس بذل���ك رؤية األنثى ال رؤي���ة َ
الذكر .هذه واح���دة من أكثر
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موضوع���ات املجموعة نُب�ل�اً وتعدّ دية ودميقراطي���ةّ ،
ألن دروي���ش ال يكتفي باحملتوى
امللحمي التاريخي (وهو أيض ًا محتوى وجودي وفلس���في) إلشكالية اللقاء والتضاد
بني العاش���ق الغريب/العاش���قة الغريبة ،بل يذهب بهذا احملتوى اجلدلي إلى مس���توى
«التغري���ب» حتدي���داً :تغريب املأل���وف بحيث ميتلك فرصته ف���ي التعبير عن غرابته،
وتطوير هذه الغرابة اجلديدة بحيث تطلق ّ
كل ما في الغريب الوافد من ثراء مي ّيزه عن
املألوف املقيم .وفي قصيدة بعنوان «ال ّ
أقل ،وال أكثر» تقول األنثى:

أنا امرأة .ال ّ
أقل وال أكث َر ()...
أنا َمن أنا ،مثلما
في
أنت َم ْن َ
َ
أنت تسكن ّ
فيك َ
وأسكن َ
إليك و َل ْك
ُ
ْ
املشترك
أحب الوضوح الضروري في لغزنا
ّ
أنا َ
أفيض عن الليل
لك حني ُ
لكنني لست أرض ًا
وال سفراً
أنا امرأة ،ال ّ
أقل وال أكث َر
وجه آخر للتعدّ دية في هذه القصائد الس���بع متثّل���ه املواقف املفتوحة التي قد تتخذها
حتن إلى
األنثى (كأن تغزل الصوف لكي تلبس���ه ال لكي تكمل قصة هوميروس ،أو ّ
سوسن آخر غير ذاك الذي خلف جبال مؤاب ،أو تتخ ّيل أن عاشقها قال لها إنها نخلة
ّ
حام���ل ،أو تطل���ب منه أن ّ
ويفك على مهل جدائل ش���عرها ،أو تقتبس
يحك ظهرها
يانيس ريتس���وس فترى «ف���ي عروق الرخ���ام حليب الكالم اإلباح���ي يجري ويصرخ
بالشعراء اكتبوني» ،أو تهتف ببساطة :يا ليتني لم أح ّبك)...؛ أو تلك املواقف التي
قد يتخذها الذكر (كأن يكون قيس احلنني ،وأن يقول لها ما قال آدم في س��� ّره ،وأن
أي شرق وغرب
يعرب عن رغبته في الرجوع إلى ليل منفاه أو تني بيته ،أو يذهب إلى ّ
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يزي���ده منف���ى ،أو يرفض املوت ح ّباً .)...واملواقف التعددية بني العاش���ق والعاش���قة
تتضمن تفاصيل تأخذ هيئة ما ّدة املعنى في القصائد ،وقد تبدأ من الترنيمة والتنومية
ّ
وأغني���ة الزف���اف ،وق���د ال تنتهي عند التدبي���ر املنزلي واالنتظار واجلف���اف .ودرويش
حريص (وحاذق متاماً!) في التش���ديد على وظيفية ه���ذه التفاصيل ،ألنه يبرزها في
عناوين القصائد ،ويعيد التذكير بها حني يضعها في شبكات من التكرار والتركيب
واإلحالة املتغايرة ،حتى ليبدو أحيان ًا أنها تستأثر بحركة املعنى في القصيدة بأسرها.
وحوارات العاش���ق والعاشقة ال تس���تمدّ ما ّدتها من مصارع العشق بل من مصارع
التاريخ ،ومصارع اآلدمي في التاريخ على وجه الد ّقة .واحلال ّأن درويش ال يس���تطيع
االستغناء عن هذه اإلستراتيجية إذا شاء للتمثيل امللحمي أن ّ
أي حوار بني
يتدخل في ّ
عاشقني ،ولكنه ال يركن إلى إستراتيجية واحدة أو مي ّوه اللجوء إلى اإلستراتيجية ذاتها
حت���ت هذه أو تلك من حلول اإلحال���ة إلى التاريخ (املكان ،األس���طورة ،االقتباس).
لكل حوار إحالة ،ويطلق ّ
إنه يفرد ّ
كل إحالة في حقل فس���يح من مالقاة التاريخ .وال
يتوهمن أحدٌ أن فلسطني غائبة عن مشهدية «سرير الغريبة» بداللة غيابها عن حقول
ّ
الذكي الذي أراده درويش هذه امل ّرة:
التس���مية ،بل هي حاضرة على النحو اإلحال���ي
ّ
ثمة جلعاد وس���دوم ومؤاب وأريحا ،وثمة نشيد األنش���اد ومرمي واملسيح واألناجيل،
إلى جانب سومر وبابل ومصر والشام واألندلس وسمرقند!
III
وثمة ،في اجلانب الثاني الها ّم من املعادلة الش���عرية التي تقوم عليها مجموعة «س���رير
الغريبة» ،سلس���لة األواليات التي يعتمدها درويش في الدفاع عن برنامجه اجلمالي،
والذهاب أبعد في تطوير مشروعه الشعري؛ بينها املسائل التالية:
 تركيب املجموعة ومنطق توزيع قصائدها؛ست قصائد ،وما الذي يعنيه هذا اخليار
 استخدام شكل الـ «سونيت»  Sonnetفي ّاملفاجئ ،وملاذا جلأ إليه درويش على هذا النطاق الواسع()5؛
 -اس���تخدام درويش لتفعيلة واحدة على امتداد املجموعة ،األمر الذي يق ّرب الفجوة
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بني خيار التفعيلة وخيار النثر في الكتابة الشعرية ،ويطرح للم ّرة األولى صيغة وسيطة
صح القول؛
أقرب إلى «التفعيلة املنثورة» أو «النثر التفعيلي» إذا ّ
 وأخيراً ،الديناميات التنويعية في حتقيق القافية.ترك���ت احلصان وحيداً»،
و«س���رير الغريب���ة» ،مثل املجموعة التي س���بقتها «ملاذا
َ
حتت���وي على قصائ���د ُكتبت لكي تظهر دفع���ة واحدة ،في كت���اب ذي غرض محدّ د
اختاره الش���اعر مسبقاً .إنها قصائد كتبها درويش على مدار العا َمينْ  1996ـ 1997
احلب ،فلم ينشر أ ّي ًا منها ،وحاورها (طويالً ،كما
وفي ن ّيته غرض صريح هو قصيدة ّ
يب���دو) على خلفية خدمتها لذلك الغرض احملدّ د بال���ذات وليس على خلفية متثيلها
ألي ع���دد متغاي���ر من األغ���راض األخرى املتغاي���رة .واألرجح أنه لم يق��� ّرر دفعها إلى
ّ
املطبعة إ ّال حني اس���تنفد درجة كافية من مس ّببات احلوار مع القصائد ،حول املوضوع
املشترك في هذه القصائد ،وحول غرض املجموعة الشعرية.
ثم���ة ،بالتالي ،نظ���ام محدّ د حكم ق���رار درويش بإدراج هذا الع���دد من القصائد
ف���ي املجموعةْ ،إذ ليس س��� ّراً أنه «غربل» عدداً من القصائ���د املكتوبة في الغرض ذاته
وللمجموعة ذاتها ،فاستبعدها ألسباب متباينة قد تلتقي عند تفصيل مشترك واحد
هو خدمة ذلك النظام الذي ش���اء درويش أن يجعله منطق اجتماع وانتظام القصائد.
وهذه ،في الواقع ،مس���ألة نقدية ها ّمة ال تس���تطيع الدراس���ة األدبية اجلا ّدة ّ
غض النظر
عنه���ا أو التقلي���ل من أهميتها عن طريق صرفها في باب االعتبارات الش���كلية (األمر
الذي قد يكون مشروع ًا متام ًا في حالة مجموعة مؤلّفة من قصائد متفرقة ،إذ ال طائل
هن���ا وراء البحث عن «نظام» ما لترتيب املجموعة) .واألمر يرتدي أهمية إضافية في
خاصة ،حيث
حالة ش���اعر مع ّلم مثل درويش إجما ًال ،وبص���دد هذه املجموعة بصفة ّ
يبدو الشاعر وقد بلغ ذروة دراماتيكية من استدعاء مهاراته الفن ّية الرفيعة ،وتطبيقها
خاصة من
احلب ،ال يخلو من «وعورة» اس���تقبال ّ
في غرض ش���عري واحد هو قصيدة ّ
جانب قارئ درويش العريض ،أو على ّ
األقل ذلك القارئ الذي تر ّبى على «رأي عام»
يصف درويش بـ «عاشق األرض» و«مجنون التراب».
ّ
وألن انس���راح الذات ،وتو ّفر مس���احة أكثر رحابة لتد ّفق الوجدان ،وانثيال التعبير
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العاطف���ي في أنس���اق طليقة عفوية أكثر تس���امح ًا إزاء ضوابط العق���ل ،هي في رأس
احلب؛ ّ
فإن
اخلصائص الس���يكولوجية التي تطغى على الش���اعر في برهة كتابة قصيدة ّ
لتلمس أس���باب اس���تقرار درويش
اعتبارات «ضبط» هذه اخلصائص هي و ِْجهة أولى ّ
عل���ى «نظام» ما يحك���م تركيب وترتيب قصائ���د هذه املجموع���ة .وإذا كانت هذه
تخص القارئ وبرهة
تخص الشاعر ،وبرهة الكتابة حتديداً ،فإنها في اآلن ذاته ّ
الوجهة ّ
القراءة حتديداً .والنظام هنا يسعى إلى التفاوض مع القارئ حول حدود انسراح القراءة
بالقياس إلى انس���راح الذات (ذات الش���اعر مثل ذات القارئ) ،وحول املس���احة التي
يتوج���ب أن تس���مح بانفالت الوجدان (وجدان القارئ مثل وجدان الش���اعر ،هنا
ال ّ
نوع ما بني انثيال
أيضاً) مبعدّ الت قد حت ّول التد ّفق إلى طوفان ،وحول بلوغ ميزان من ٍ
ّ
يك���ف درويش عن تذكير
العاطف���ة وانضب���اط العقل .وفي س���يرورة هذا التفاوض ال
ّ
قارئه (وتذكير نفسه أ ّو ًال ،في الواقع) ّ
منفك
بأن العاشق الناطق في هذه القصائد غير
عن معضالت أخرى كبرى ،ليست ذات صلة بشؤون الذات والوجدان والعاطفة ،أو
ّ
حصة ما من انسراح تلك الشؤون.
هي ال
تتصل بها إال لكي تفسد ّ
يصب مباشرة في منطق التفاوض مع القارئ والقراءة« :أمثالنا
وهو يقول ،بوضوح
ّ
ال ميوت���ون ح ّباً /،ولو م ّرة ،في الغن���اء احلديث اخلفيف /وال يقفون ،وحيدين ،فوق
الرصيفّ /
ألن القطارات أكثر من عدد املفردات /وفي وسعنا دائم ًا أن نعيد النظر».
أو يذه���ب أبعد حني يش���دّ د على ّأن األمس س���يتبع العاش���قني «كما يتب���ع النهوند
الوتر»ّ ،
وأن أناش���يد العاش���ق س���وف تنقطع عند النش���يد ما قبل األخير ،وستفضي
عندئذ إلى ما هو أكثر شدّ ة من املوت ح ّباً:

ِ
عشت
حياتك،
على اجلسرُ ،قرب
ُ
كما عاش عازف جيتارة قرب جنمته.
غن لي مائ ًة من أناشيد ح ّب َك َتدْ خُ ْل
ِّ
احلب تسع ًا
حياتي! فغ ّنى عن ّ
وتسعني أغنيةً ،وانتحر.
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و ِْجهة أخرى لقراءة النظام الذي يحكم تركيب وترتيب القصائد هي تقسيم املجموعة
تركت احلصان
إل���ى «أب���واب» ،األمر الذي كان درويش قد جلأ إليه مباش���رة في «ملاذا
َ
وحي���داً» ،حيث تتوزّع ّ
محطات العمر على أبواب ه���ي موضوعات العمر مبعنى ما:
احلب ،الشعر ،السجن ،املاضي في مرآة
الطفولة ،الصبا ،التهجير ،اللجوء ،الشبابّ ،
احلاض���ر ...و«س���رير الغريبة» ،وفق ه���ذه الوجهة في البحث عن نظام ،تنقس���م إلى
تسعة أقسام:
أ  -الفاحت���ة األش���به ب���ـ «برول���وغ» ،حي���ث يدير درويش ح���واراً بني عاش���ق /غريب
وعاش���قة /غريبة ،حول االحتاد في االنقس���ام والعكس ،بني األنثى وبني الذكر ،حول
احلاضر واملنفى واملاضي ،حول ُ
الطرق إلى املعنى واحل ّرية واجلسد ،السالم واحلرب بني
أثين���ا وجاراتها ،بني روما وقرطاج ،بني «أنا ِ
و«أنت أنا آخر» ...وهذه
أن���ت أخرى»
َ
متهد وتؤ ّهب ،وتفتح ب ّوابة القراءة على طراز ملحمي من
الفاحتة تتأ ّمل وتستش���رفّ ،
خطاب العش���ق (س���وف يتك ّرر مراراً ف���ي القصائد التالية) ،حي���ث يهيمن التاريخ،
وحيث يعود العاش���قان إلى َغ ٍد يقع خلفهما ،وحيث ال يكفي أن يكونا معاً« :كان
ينقصنا حاض ٌر» كما يقول عنوان القصيدة الفاحتة هذه.
ب  -األقس���ام  ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2ويتألّ���ف ٌّ
كل منه���ا من ثالث قصائد ،مس���بوقة
بقصي���دة مكتوبة في ش���كل الـ «س���ونيت» ،يطلق عليها درويش اس���م «س���وناتا»،
ال بني قس���م وآخر ،كما تؤ ّدي سلس���لة
ال أو واص ً
وتلعب دوراً وظيفي ًا اس���تهاللي ًا فاص ً
م���ن الوظائف الف ّنية والداللية (األمر الذي س���وف أتوقف عن���ده مبزيد من التفصيل
الحقاً) .هذه األقس���ام الس���تة هي الكتلة األساس���ية للمجموعة ،وف���ي قصائدها الـ
 24يط��� ّور درويش موضوعات ش��� ّتى بالغة التن ّوع والثراء ،بينه���ا موضوعه األثير عن
للحب ،وحياكته للشبكات
أطوار العاشق /الغريب والعاش���قة /الغريبة ،وتعريفاته
ّ
التاريخية والثقافية واجلغرافية واألس���طورية والش���عائرية التي تش���دّ خطاب العش���ق
(وهنا حتتش���د أسماء مع ّرفة ّ
مركبة املوقع والوظائف ،مثل روما وقرطاج وأثينا وساحة
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التروكادي���رو وحدائ���ق قيصر؛ س���ومر وبابل وب�ل�اد الرافدين والعراق وبغداد؛ س���دوم
وجلعاد وأريحا ومؤاب؛ األندلس والش���ام ومصر وس���مرقند؛ الفرات ودجلة والنيل؛
نصر؛ هوميروس وامرؤ القيس وبول تسيالن وبول إيلوار ويانيس
يوسف وآدم ونبوخذ ّ
ريتسوس.)...
الست حتافظ على حجمها الكالسيكي ( 14سطراً،
وإذا كانت قصائد السونيتات ّ
موزّع���ة عل���ى مقاطع متغايرة)ّ ،
فإن القصائد الـ  18األخ���رى تتن ّوع كثيراً في أطوالها
(بني  27و 100س���طر)؛ وتتباين في أش���كالها (قصيدة «تدبير منزلي» تتألّف من
أربعة مقاطع ،وقصيدة «ربمّ اّ ،
ألن الش���تاء ّ
تأخر» تقوم على  20خماسية)؛ وتتقاسم
وظيفة الصوت الناطق في القصيدة ،بني ّ
مذكر ومؤنّث ،بني النبرة التأ ّملية أو املنفردة
أو احلوارية ،بني املتك ّلم واملخاطب في املفرد أو اجلمع ،وبني أزمنة األفعال في املاضي
أو املضارع أو املستقبل.
ج  -القس���م الثام���ن في املجموع���ة يتألّف من ثالث قصائد« :أن���ا ،وجميل بثينة»،
«قناع ملجنون ليلى» ،و«درس من كاما س���وطرا» .ومن اجللي ّأن هذا القس���م يتولّى
عبء اخلروج عن س���ياقات األقسام السبعة السابقة ،التي تتح ّرك في الفضاء امللحمي
خلطاب العاش���ق ،وتنهض ُبنيتها العليا على «وقوع الغريب على نفس���ه في الغريب»
كما يقول عنوان إحدى القصائد ،ليس في رخاء من لقاء العاشق بالعاشقة ،بل حتت
وط���أة التاريخ ،وفي ّ
ظل جدليات النفي والغربة والغرباء أكثر من االس���تيطان وال َفي ِء
واللقاء .إنه القس���م الذي يخرج عن الس���ياقات الس���ابقة لكي يدير حواراً مع جميل
احلب وصورة بثينة ،ومع مجنون ليلى حول تيه
بثين���ة حول الوثاق احملكم بني ص���ورة ّ
هو ّية العاش���ق في الترحال نحو العشق كما في كتابة العشق ،ومع التراث اإليروتيكي
الهندي حول آداب تنظيم الزمان واملكان والذات قبيل طقس لقاء احلبيب.
وفي هذا القس���م ثم���ة «انفالتات» إيروتيكية هنا وهناك ،تب���دو وكأنها ف ّرت من
رقاب���ة دروي���ش الصارمة ،ولكنها تكش���ف عن رهافة رفيعة في التصوير االس���تعاري
مضمرة:
حسية َ
ملشهدية ّ
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فسالت
تز ّوج ُتها .وهززنا السماء
ْ
حت
حليب ًا على خبزنا .ك ّلما جئتها ف ّت ْ
َ
وأراق غدي
جسدي زهر ًة زهر ًة،
خم َره قطر ًة قطر ًة في أباريقها.
د  -القسم التاسع هو القصيدة اخلتامية «طوق احلمامة الدمشقي» ،والتي تتألّف من
 22مقطوعة قصيرة .هنا ذروة فريدة الحتاد خطاب العاش���ق بترنيمة العش���ق ،عش���ق
امل���كان واألنثى في املكان ،وهذا بيان ش���عري ولغوي وموس���يقي بليغ حول ما يعنيه
درويش حني َي ِعدُ بكتابة «ش���عر أفضل» .وهذا ليس رسم ًا بالكلمات فحسب ،كما
حل���م الش���اعر الراحل نزار قباني ،بل هو تفجير ّ
لكل ما ف���ي باطن الكلمات من طاقة
في األداء الكورالي ،في الرقص اإليقاعي ،في تشكيل وإعادة تشكيل القاموس ،وفي
اس���تيالد الكلمة لس���حرها الدفني بارتباط وشيج مع سحر ش���قيقتها التي تسبقها أو
تليها .وفي بيان كهذا تتح ّقق تلك الكيمياء النادرة التي تس��� ّلح ال َق ْول بالقدرة على
تش���ريد اللغة ،وتس��� ّلح اللغة بالقدرة على اس���تضافة ال َق ْول .وهنا فقط يصبح الشعر
أضي���ق من اللغة وأوس���ع منها ف���ي آن :أضيق ألنه ال ميلك س���وى اختيار «بردى» في
سياق التسمية ،وأوسع ّ
ألن هذه التسمية سرعان ما تغادر أرض االسم املع ّرف لتح ّلق
أي تعريف:
بعيداً وعالياً ،مبنأى عن االسم ،وفوق ّ

في دمشقَ
ينا ُم ٌ
غزال
إلى جانب امرأةٍ
في سرير الندى
فتخلع فستانها
ّ
وتغطي ب ِه بردى!
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IV
يذهب الناقد األمريكي بول أوبنهامير إلى حدّ احملاججة ّ
بأن ابتكار شكل الـ «سونيت»
هو احلدث الذي ّ
يدش���ن ابتداء الفكر احلديث واألدب احلديث ،مشدداً على حقيقة
لحن ،بل
أن الس���ونيت كانت أ ّول ش���كل ش���عري غنائي ُيكتب ال لكي ُي���ؤ ّدى أو ُي ّ
لكي ُيقرأ قراءة صامتة ،وبذلك فإنها أ ّول شكل غنائي يخاطب «الوعي الذاتي» ،أو
يتناول «الذات في حالة الصراع»(.)5
خاصة إذا ُوضع
وال يجان���ب أوبنهامير الص���واب كثيراً في هذا التفصيل حتدي���داًّ ،
رأيه هذا في سياق اخلصائص الفكرية للمرحلة التاريخية التي شهدت والدة وترعرع
الس���ونيت (إيطالي���ا مطلع القرن الثالث عش���ر) ح�ي�ن كان اضمح�ل�ال اإلمبراطورية
الرومانية يفس���ح املجال أمام َ
نقاشينْ حاس���مينْ  :التنازل عن منوذج اإلله البطل لصالح
العادي ،والتنازل عن الس���لوك البطولي التطهيري ال َقدَ ري لصالح الس���لوك
اإلنس���ان
ّ
احلب.
الفردي الوجداني العاطفي ،واالنتقال من النشيد التراجيدي إلى قصيدة ّ
وليس مصادفة ّ
أن الشكل يتألّف من  14بيتاً ،تنقسم إلى مقطع ُثماني Octave
يط���رح وضعية توتّر ذات «ش���حنة» عاطفية دافقة ،ومقطع ُسداس���ي  Sestetيهدّ يء
الش���حنة ويخ ّف���ف التوتّر .ذل���ك ّ
ال
ألن أفالطون كان قد وضع تخطيط ًا حس���ابي ًا مماث ً
لـ «هندس���ة» العالقة بني النفس َ
والك ْون ،وكان أوائل مبتكري ش���كل الس���ونيت قد
حاولوا محاكاة تلك الهندسة عن طريق استقراء «األنغام غير املسموعة» من موسيقى
ال���روح اإلنس���انية ،لكي نقتبس عبارة الش���اعر الرومانتيك���ي اإلنكليزي جون كيتس
(.)1821-1795
وجتمع املصادر األدبية عل���ى ّأن جياكومو دي لنتينو ( )1240-1188كان أ ّول
أي من األشكال
من ابتكر الشكل ،وكان من املدهش أنه لم يعتمد في اكتشافه على ّ
الغنائية التي كانت س���ائدة وطاغية آنذاك (أشعار التروبادور والبروفنسيال) ،بل ط ّور
ال لألغنية كان ش���ائع ًا عند الف ّ
الحني في صقلية .أكثر من ذلك ،تش���ير أفضل
ش���ك ً
األبحاث في تاريخ الس���ونيت إلى ّأن هذه األغنية الصقلية اس��� ُتعيرت في األساس من
ش���عر الغزل العربي األندلس���ي الذي تناقله العرب املقيمون ف���ي صقلية .بعد لنتنينو
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تولّى دانت���ي أليجييري ( )1231-1265وفرنسيس���كو بترارك ()1374-1304
أمر تطوير الشكل اإليطالي من السونيت .وسرعان ما انتقل الشكل إلى أوروبا انتقال
النار في الهشيم ،فعكف على تطويره كبار الشعراء في فرنسا وأملانيا وإسبانيا ،وشهد
في إنكلترا ازدهاراً كبيراً على يد إدموند سبنسر ( )1599-1552ووليام شكسبير
( )1616-1564وجون ملتون (.)1674-1608
وميكن القول ،باختصار ،إنه ما من شاعر أساسي قاوم إغراءات هذا الشكل الفاتن،
رغم ّأن جتريبه كان في اآلن ذاته ينطوي على مجازفة العجز عن حتدّ ي ق ّوة الشكل من
جانب ،والفش���ل في امتالك املفاتيح الكفيلة بكشف أسرار الشكل (وبالتالي إطالق
مفاتنه) من جانب آخر .وإلى جانب الشعراء املذكورين أعاله ،كان بني أعظم مناذج
السونيتات تلك التي كتبها غوته ،شليغل ،فون بالتن ،ريلكه ،تراكل ،وشرودر في
اللغة األملانية؛ وغوتييه ،نرفال ،بودلير ،فرلني ،ماالرميه ،رامبو ،وفاليري في الفرنسية؛
ال عن مئات الشعراء
ولوبي دي فيغا ،أنتونيو فيريرا ،وغارسيا لوركا في اإلسبانية؛ فض ً
هنا وهناك في الثقافات اإلنسانية.
ملاذا اختار درويش شكل السونيت على نطاق واسع في «سرير الغريبة»؟ ملاذا في
تلك الفترة الزمنية؟ من جانبي أعتبر فلس���فة والدة الشكل كما عرضتها في السطور
خاصة)،
أع�ل�اه (التن���ازل عن من���وذج اإلله البط���ل لصالح اإلنس���ان
ّ
العادي ،بصف���ة ّ
والتحدّ ي���ات التي يطرحها الش���كل على ش���اعر كبي���ر أعلن العزم على كتابة «ش���عر
أفضل» ،واخليار املوس���يقي الع���ا ّم الذي يحكم املجموعة بأس���رها (التركيب اخلافت
احلب (التي كان ش���كل السونيت عمادها على
وا َجل ّهر اخلفيض) ،وموضوعة قصيدة ّ
الدوام)ّ ...
كل هذه أسباب ترجيحية كافية لتفسير خيار درويش.
ملاذا آنذاك؟ رمبا ّ
ألن ذلك الطور من مشروع درويش الشعري الذي نهض على نوع
حب ،)... ،استدعى بالتالي هذه أو
من
ّ
«التخصص» املوضوعاتي (س���يرة ،قصيدة ّ
تلك من األشكال الشعرية التي تقترن عادة بهذا أو ذاك من أساليب تطوير موضوعات
التخصص .ولع ّله أراد اس���ترداد بعض البضاعة الثمينة التي اس���تلفها األوروبيون من
ّ
أج���داده األندلس���يني ،خصوص ًا ّ
وأن جاذبية هذه البضاعة ل���م تصمد على م ّر القرون
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مرجح أخير ه���و ّأن الرجل رأى،
فحس���ب ،بل اغتنت وازدادت وتزداد فتنة .س��� ّبب ّ
ّ
يس���خر أفضل ما راكمته جتربته من مراس رفيع في
أخي���راًّ ،أن األوان كان قد َآن لكي
كتابة الش���عر الرفيع ،ولكي يضع موهبته على ّ
محك اختبارات قاسية ...هكذا ،في
وضح النهار!
ولكن درويش لم يكن الش���اعر الذي يضع شكل السونيت نصب عينيه ،فيج ّربه
ّ
بالتزام ميكانيكي أو بحيادية بريئة ،دون «ابتكار» في تقسيم املقاطع هنا ،أو«عبث»
بتصميم هندسة القافية هناك .وإذا كان قد التزم بعدد السطور الشعرية في السونيتات
الس���ت ،فإنه لم يتردد في خرق قواعد الش���كل على هواه ،بل وفعل ما هو أدهى حني
ّ
ّ
حطم بعض القواعد «املقدّ سة» ،كما حني ّ
غض النظر عن إنهاء السطر الشعري بقافية
منضوي���ة ف���ي التصميم املختار لهندس���ة القواف���ي ،أو أبقى القافي���ة املطلوبة في ثنايا
الس���طر وليس في آخره ،أو كس���ر وتيرة انقسام اجلزء السداس���ي إلى مقطعني ثالث َيينْ
واقترح صيغة ...2 ،4 ،4 ،4
ولكنه ،أيضاً ،لم يكن الش���اعر الذي يطلق العنان للتجريب في ش���كل السونيت
إلي حدّ االس���تهانة مبواصفات احلدّ األدنى ،التي ليس���ت في نهاية األمر سوى شروط
الدخول في لعبة التحدّ ي .فالس���ونيت األولى تعتمد نظام  ،3 - 3 - 4 - 4وتس���ير
هندس���ة التقفي���ة فيها كما يلي :ـ���ـ /أ /أ /ب /ب /ج /ج /ب /ب /ــ /ــ /ــ/
ُ
«فليكن /لنا/
ب .وه���ي في القصي���دة متثّل الكلم���ات التالية في أواخر الس���طور:
أثوابهن /القافية/
هن���ا /واليما ُم /الكال ُم /القصيدة /البعيدة /الرخ���ا ُم /الزحا ُم/
ّ
شع ٌر /قاله /الكال ُم» ،وهذا يعني أن درويش أسقط القافية في خمسة سطور ،وكاد
أن يبعث���ر روح ّية الهندس���ة بأس���رها ،لوال أنه ّ
تدخ���ل في منت الس���طر الواحد لزخرفة
هندس���ة أخرى خف ّي���ة ،يصنعها تواتر األص���وات الواحدة أو التقفي���ة الثنائية التي ال
تدخل بالضرورة في مخطط أواخر السطور.
ف���ي الس���ونيت الثالث���ة يلتزم درويش بتنظي���م صحيح األطراف لألج���زاء (4 - 4
 ،)3 - 3ومبخط���ط س���ليم لهندس���ة القافي���ة :أ /أ /أ /ب /ج /ج /ج /ب/د /د /ب /هـ /هـ /ب ،ميثّل املفردات التالية في أواخر الس���طور« :معا /مقطعا/

 | 30الكرمل الجديد |  | 2خريف 2011

وال تُس���رعاُ /متعب ْه /قليال /جميال /الوصوالَ /ع َتبة /اخلافية /القافية /التجربة/
بابلي /داخلي /الط ّيبة» .غير ّأن هذا املخطط ،هنا أيضاً ،ليس بني األنواع الشائعة،
وهو صعب التنفيذ بسبب انقطاع القافية (أ) وتباعد الصلة بني القافية (ب) ،األمر
الذي يتط ّلب من الش���اعر إحكام الروابط املوسيقية على امتداد املقاطع التي ال ترتبط
بقافية متجانس���ة ،واختيار وحدات داللي���ة وصوتية تتيح للقارئ فرصة مغادرة املناخ
املوس���يقي مؤ ّقتاً ،دون كس���ر انس���ياب اإليقاعّ .
ولعل هذا هو السبب في ّأن درويش
يطلق ،في املقطع الثالث من هذه السونيت ،تصريحات تدعو القارئ إلى التأ ّمل دون
فن الشعر:
أن تدفع به إلى مغادرة ّ

ساخن .وعلى الناي أن يتأنّى قليال
حري ُركما
ٌ
علي غموض ًا جميال
ويصقل سوناتةً ،عندما تقعان ّ
كمعنى على ُأهبة العري ،ال يستطيع الوصوال
وال االنتظار الطويل أمام الكالم ،فيختارني عتب ْة
أحب من الشعر عفوية النثر والصورة اخلافية
ّ
بال قمر للبالغة :حني تسيرين حافي ًة ُ
تترك القافي ْة
ِجماعَ الكالم ،وينكسر الوزن في ذروة التجرب ْة
غي���ر أن اللجوء إلي ش���كل الس���ونيت ليس مج��� ّرد مترين في التكنيك الش���عري ،أو
اس���تعراض ملدى س���يطرة الش���اعر على أدواته وخبراته ،بل هو ف���ي اجلوهر (وحتديداً
ينم ع���ن جناح صريح ،كم���ا في أمثلة دروي���ش) مترين في ضب���ط الوجدان،
عندم���ا ّ
وموازنة الش���خصي والع ّام ،الذاتي واملوضوعي ،الش���كل واحملتوى ،والقلب والعقل.
ال في تفس���ير األس���باب التي جتعل
وال ريب ّأن مؤ ّرخي األدب س���وف يحارون طوي ً
قصائد السونيت كفيلة بتفجير أصفى ما في نفوس الشعراء من ق ّوة :روحية وعقلية،
وحسية ،غنائية وملحمية ،ف ّنية وفكرية .ومن العجيب ّأن هذا الشكل الوجيز
ذهنية ّ
ظل قادراً عل���ى اإلتيان بالعجائب ،في ّ
املت���راص ّ
كل اللغات اإلنس���انية ،وحيثما تو ّفر
ّ
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فن الش���عر ،قادر على ضبط انزياحات الوجدان دون وأدها،
ش���اعر قابض على أدوات ّ
س���خي ف���ي التماس حق���وق امتداد العالم اخلارج���ي إلى عوامله الداخلي���ة ،رهيف في
ّ
التقاط البارقة اجلمالية اخلاطفة بني مفردة تس���بح في فضاء املبني واملعنى وأخرى جتثم
مثل حجر ثقيل على صدر القصيدة.
وهذا يقودنا إلى مس���ألة العالقة بني الش���عر والنثر ،والعبارة املفاجئة الغامضة التي
«أحب من الش���عر عفوية النثر» .إ ْذ م���ا الذي ميكن أن تعنيه عبارة
يردده���ا درويش:
ّ
«عفوية النثر» عند ش���اعر مثل درويش ،يؤمن بثراء ال ُبنية اإليقاعية للعروض العربي،
تلمس ذل���ك الثراء ،ويعرف أفضل ُ
الط ُرق لتجس���يده وكش���ف الغطاء عن
ويحس���ن ّ
اخلاص باملس���يو
مكنوناته؟ ومن حيث املبدأ ال يعني النثر عند درويش ذلك «النثر»
ّ
جوردان في مس���رحية موليير الش���هيرة ،حني اكتش���ف البرجوازي املتحذلق أنّه كان
على الدوام يستخدم نوع ًا من «الشعر» ُيدعى النثر ،دون أن يدري! إنه ،أيضاً ،ليس
النثر الذي ال يفضي إلى نوع أدبي آخر س���وى الش���عر في النماذج املتقدمة أو املمتازة
من قصيدة النثر العربية ،وإ ّال الختار درويش ذلك الوس���يط بالذات في كتابة قصيدة
أو أكثر.
نثر درويش ،حيث العفوية مح ّببة لديه كما يقول ،هو اللغة الشعرية وقد امتلكت
سيولة داخلية كثيفة بقدر ما هي طل ّية القوام ،يوم ّية بقدر ما هي قادرة على االرتقاء
ّ
اليومي املعطاة ،وكيميائي���ة التحويل ألنها
مصاف ليس���ت في أبجدي���ة
باليوم���ي إلى
ّ
ّ
أي أش���كال أخرى من االس���تخدام اللغوي.
تفع���ل ف���ي اللغة ما تعجز ع���ن القيام به ّ
عفو ّية عن س���ابق وعي تارة ،ولكنها ال تنس���اق خلف التجاورات املألوفة في مرادفات
القاموس .وعفو ّية عن س���ابق اعتباط غامض ط���وراً ،ألنها هنا إمنا تنبجس بفعل ذلك
اللغز األبدي الذي يجعل الش���اعر غريب الوجه واليد واللس���ان عن لغة التصريح في
الصحيفة واإلعالن ،حني يعرف الش���اعر ّأن لغته هي هذه وليس���ت هذه في آن معاً.
وفي قصيدة بعنوان « َل ُي ُل ِك من َل ْي َل ٍك» نقف على هذه التمثيالت العفوية الالقاموسية
ملفردة واحدة هي «الليل»:
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 يجلس الليل حيث تكونني لي ُلك ظ ُّل ِك  -قطعة أرض خرافية للمساواة ما بني أحالمناباملقيم على ِ
ليلك الليلكي
 ما أنا باملسافر أوِ
حدست مبنزلة القلب بني منزلتني
 كلما عسعس الليل فيكُ
 ك ُّل ِك َلي ُل ِكٌ ...يشع كحبر الكواكب
ليل ّ
 ٌليل على ذ ّمة الليل
 ٌليل ّ
ينث غموض ًا مضيئ ًا على لغتي
 ٌليل يحدّ ق في نفسه آمن ًا مطمئن ًا إلى ال نهاياته
 ال ّحتف به غير مرآت ِه
 ٌاجلاهلي على نزوات امرىء القيس واآلخرين
ليل ترعرع في ِشعره
ّ
ووسع للحاملني طريق احلليب إلى قمر جائع في أقاصي الكالم...
 ّوعفوي���ة النثر هي أن «ينثر» دروي���ش عماراته اإليقاعية ،كأن يخت���ار تفاعيل البحر
املتقارب وحدها لكي تكون الوحدة الدنيا والوحدة العليا في سائر قصائد املجموعة،
القصار منها والطوال ،الرباعيات واخلماسيات والسونيتات ،من أ ّول سطر في القصيدة
وثمة هنا اقتراح ف ّني
االس���تهاللية وحتى آخر س���طر في «طوق احلمامة الدمش���قي»ّ .
تنويع أخذ يضيق رويداً
لردم اله ّوة بني شعر عربي ما يزال يعتمد التفاعيل (في سياق ٍ
املوحدة ألنها أس���هل
روي���داً حت���ى كاد أن ينحصر في البح���ور املفردة ذات التفاعيل ّ
تن���او ًال ،خصوص ًا عند الش���عراء ذوي اخلبرة العروضية احملدودة) ،وبني ش���عر عربي ال
يعتمد س���وى النثر في صراع مرير من أجل اعتصار الش���عر من باطن وس���يط خطابي
ُمباح (في س���ياق من التماثل أخذت تنويعاته الفن ّية تضيق رويداً رويداً) .وتفاعيل
فضاء وس���يط ًا بني وزن معتدل ليس
املتق���ارب ،الل ّينة اخلافتة ا َجلرس ،ميكن أن تكون
ً
بالوزن وحده ،ونثر مو ّقع ليس بالنثر وحده .ولعلها ،بهذا املعنى ،في منطقة مشتركة
بني «التفعيلة املنثورة» و«النثر التفعيلي».
وقد يكون البحث عن العفوية في هذه «التفعيلة املنثورة» هو الذي قاد درويش إلى
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عدد من األشغال اجلديدة بصدد القافية ،على نحو ّ
يوطد عنصر العفوية من جانب،
دون أن يأت���ي متام��� ًا على م���ا تلعبه القافية م���ن أدوار حيوية في الصياغة التش���كيلية
للموس���يقى واملعنى .وإذا كان يط ّور املزيد من بحثه عن ِص َيغ التقفية الداخلية حيث
تنكس���ر رتابة تثبيت القافية ككتلة ذات موقع معلوم سلف ًا في جسم القصيدة ،فإنّه
في «سرير الغريبة» يقترح ِ
الص َي َغ التالية:
أ  -التقفي���ة املتباع���دة (كما في قصيدة «أغنية زفاف» حيث تفصل ثمانية س���طور
شعرية بني قافية وقافية)؛
ب  -التقفي���ة املقطعي���ة (كما ف���ي قصيدة «تدبي���ر منزلي» حيث ترب���ط القافية بني
املقاطع األربعة املستقلة ،وبني أ ّول املقطع وآخره:
 - 1كم أنا ... /مَ
ون يا حبيبي َن ْوم الهنا.
 - 2كم أنا ... /وال صورة امرأة من نساء أثينا تدير تدابيرها /العاطفية مثلي هنا.
فليح ُلم /اآلن أكثر من غيره بيننا.
 - 3كم أناَ ... /من كان فينا الضح ّية ْ
 - 4كم أنا ... /كم أنا! َمن أنا!
ج  -التقفية املتناوبة ،كما في قصيدة «رمباّ ،
ألن الش���تاء ّ
تأخر» ،حيث تتك ّرر قافية
تربط املقطع  1مع  3و 6و 8و 01و 12و 14و 16و ،20ولكنها ال تربط بني املقاطع
 2و 5و 7و 9و 11و 13و 15و 18مثالً:
املقطع:10
بي ُ
مثل ما ِ
بك من َو َحم الليل
شخص« :أنا امرأتي
يصرخ
ٌ
في املنام .وتصرخ أنثى« :أنا رجلي»
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أنتِ .
أنت؟ نضيق
أ ّينا َ
نضيق ،وي ّتسع املُ ْنحدر/...
املقطع :11
أضم ِك حتى أعود إلى عدمي
ُّ
زائراً زائالً .ال حياة وال
أحس به
َ
موت في ما ّ
طائراً عابراً ما وراء الطبيع ِة
أضم ِك/...
حني ُّ
املقطع:12
باحلب؟ ِ
قلت
ماذا سنفعل
ّ
ِ
احلقائب
ندس مالبسنا في
ونحن ّ
نأخذه معنا ،أ ْم نع ّلقه في اخلزانة؟
ليذهب إلى حيث شا َء
قلت:
ُ
ْ
شب عن طوقه ،وانتشر.
فقد ّ
د  -التقفي���ة اخلف ّي���ة ،حيث تتر ّدد القافية على نحو ما في النس���يج الصوتي للمقطع
تتجسد متام ًا في املفردات نفسها ،كما هو حال أحرف الكاف والهاء والقاف
دون أن
ّ
في املثال التالي:

لك النثر والشعر ي ّتحدانِ ،
لك التوأمانِ :
ِ
وأنت
زمن نحو آخ َر ،ساملة كامل ْة
تطيرين من ٍ
ِ
قتالك ،ح ّر ِ
اسك الط ّيبني
هودج من كواكب
على ٍ
ِ
سماواتك السبع قافلة قافل ْة.
وهم يحملون
ْ
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ِ
ِ
يديك ونه َر ْي ِك يقتربون
نخيل
ُرعاة
خيولك بني ِ
أكثرهن امتال ًء
من املاء «أولى اإللهات
ّ
فيجن
بنا» .خالق عاشق يتأ ّمل أفعاله
ّ
ويحن إليهاُ :
فعلت
بها
أأفعل ثاني ًة ما ُ
ّ
ُ
اب ِ
وأحفادهم
برقك يحترقون بحبر السماء،
وك ّت ُ
ْ
ينشرون السنونو على موكب السومرية...
صاعد ًة كانت السومر ّية أم نازلة.
ه��ـ  -التقفي���ة املفتوحة ،حي���ث يتيح التحري���ك املفتوح ألواخر الكلم���ات ،وال َق ْطع
املباغت للسطر الشعري عند قافية ممكنة ،فرصة متكافئة للقارئ في إضمار أو إشهار
ضم أو تس���كني مفردة «املش���اة» بالقياس إلى كسر أو تسكني مفردة
القافية ،كما في ّ
«احلياة» ،بالقياس إلى مفردة «ذكرياتي»:

ونصغي إلى ما يقول املشا ُة [املشاةْ]
على اجلسر:
«لي ٌ
عمل آخ ٌر غير هذا،
«ولي مقعد في السفين ِة
حصة في احليا ْة [احليا ِة]
«لي ّ
«وأ ّما أنا،
فعلي اللحاق مبترو الضواحي
ّ
ّ
«تأخرت عن ذكرياتي ،وعن موعد الساكسفون،
وليلي ُ
قليل.
و  -استخدام مفردة واحدة لتؤ ّدي الوظائف اإليقاعية في التكرار وتلعب دور القافية
أيض ًا (كما هو حال مفردة «انتظرها» في قصيدة «درس من كاما سوطرا»:
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املرصع بالالزور ِد
بكأس الشراب ّ
انتظرها،
على بركة املاء حول املساء وزهر الكولونيا
انتظرها،
بصبر احلصان املُعدّ ملنحدرات اجلبالِ
انتظرها،
َبذ ْوق األمير الرفيع البديع
انتظرها،
بسبع وسائد محش ّوة بالسحاب اخلفيف
انتظرها... ،
***
في لقاء مع اجلمهور الفرنسي ،جرى في باريس ،أيار (مايو)  ،1997أثناء فعاليات
«الربيع الفلسطيني» ،قال درويش:
«كان على السالم أن يريح الهو ّية الفلسطينية ،وأن يريح أسئلة الثقافة الفلسطينية،
وأن ينقلنا من وضعنا األس���طوري إلى وضعنا الواقعي ،وأن يدلّنا على ّأن الواقع أغنى
نص أسطوري فيه اجل ّ
الد
النص .وبدأنا فع ً
ال بطرح أسئلة تتصل بكيفية حت ّولنا من ّ
من ّ
والضح ّية ،إلى أناس عاديني ،نبني حياتنا العادية ،نع ّبر عن ضعفنا اإلنساني العادي،
يلتفت ّ
كل م ّنا إلى صوته الش���خصي ،نش���كو املرض والكس���ل والضجر .ال نريد أن
نك���ون أبط���ا ًال وال نريد أن نكون ضحايا .بعبارة أخ���رى ،بدأنا في البحث عن احلياة

العادي���ة ،ولك���ن يبدو ّأن البحث عن حياة عادية في ظروف غير عادية هو بحث عن بطولة
أخرى».
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وتابع درويش ،ر ّداً على سؤال حول عالقة الشعر باملنفى:
«على مس���توى اللغة الش���عريةّ ،
فإن الش���عر بش���كل عام هو رحلة بني الثقاف���ات واللغات
واألزمنة .ال يستطيع الشعر أن يكون «وطنياً» باملعنى الض ّيق للكلمة ،ولكن بسبب وجود
تعاقد موضوعي بني الش���عر واجلماعة ،وباعتبار ّأن الشاعر ابن نتاجه وظرفه التاريخيّ ،
فإن
له دوراً في بلورة الهوية الثقافية لش���عبه .ال أعرف إذا كان في وس���عي أن ّ
أنظف نفسي من
اجلماليات الثقافية للمنفى .وال أعرف إذا كان في وسع الفلسطينيني الذين ولدوا وترعرعوا
خارج وطنهم (أي في املنفى) أن يجدوا ذاكرتهم الفردية خارج شرط املنفى .وال أعرف إذا
كان في وسعنا ــ عندما تتحقق العودة ــ أن نواصل وضع املنفى كمفهوم مطلق مضا ّد ملفهوم
الوطن .ولكن ّ
كل هذه األس���ئلة مؤجلة ...هذه أس���ئلة مترفة حتتاج إلى ش���رط موضوعي
لطرحها ،وهو أن يكون للفلسطينيني حقّ في وطن يلعنونه أو يكرهونه .أنا ال أستطيع أن
أم���دح املنفى ما دمت ممنوع��� ًا من هجاء الوطن ،ولكن يبدو لي أن فلس���طني املُ َتخ ّيلة أكثر
إطاعة ملخ ّيلتي الش���عرية من فلس���طني الواقعية .وهذه مشكلة شخصية ووطنية ،ال تسمح
لإلسرائيليني بأن يواصلوا وضعي في املنفى .ولهذا يجب أن أكتب شعراً أفضل»!
ونبرة الس���خرية امل ّرة في العبارة األخيرة («يجب أن أكتب ش���عراً أفضل») انطوت في
خفي حول احلقائق الش���عرية اجلديدة التي أخذت تكتنف مش���روع
اآلن ذات���ه على تلويح ّ
درويش الش���عري في أعقاب اتفاق أوسلو والتفات الفلسطيني إلى صوته الشخصي ،األمر
تركت احلصان
الذي تبلور في التفات درويش إلى س���يرته الش���خصية في مجموع���ة «ملاذا
َ
ثم تبل���ور بوضوح أكثر في قصائد «س���رير الغريبة» حي���ث التفت درويش إلى
وحي���داً»ّ ،
األهم واألكثر داللة أنه ّ
سخر
شؤون قلبه العاشق .وليس األمر أنه كتب «شعراً أفضل» ،بل ّ
أرقى ما راكمته جتربته الطويلة من مراس رفيع في كتابة الش���عر الرفيع ،واستدعى أفضل ما
ط ّورته عقود ذلك املراس من خبرات فن ّية عالية ،فائقة ،فريدة ،ومنفردة .إنه ،بعبارة أخرى،
استعرض أمضى األسلحة الشعرية في اختبار الق ّوة ذاك :مع اآلخر ،إزاء عالقات «فلسطني
املُ َتخ ّيل���ة»« /فلس���طني الواقعية» ،إزاء جدل التاريخ والراه���ن ،إزاء «البطولة األخرى» في
الذات واجلماعة)6(.
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