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الملخص
ٌتناول الباحث فً هذه الدراسة عددا من التقنٌات الفنٌة المتعلقة ببناء القصٌدة
الحدٌثة ،وعلى رأسها البنٌة الدرامٌة ،وذلك من خالل التجربة الشعرٌة للشاعر
الراحل محمود دروٌش.
جاءت هذه الدراسة فً أربعة فصول ،إضافة إلى مقدمة وخاتمة:
الفصل األول :أصول النظرٌة الدرامٌة ومفهومها وامتداداتها فً الفكرٌن :الغربً
والعربً.
الفصل الثانً :موضوع الصراع الدرامً ،بقسمٌه:
 الصراع الخارجً الذي تمثل -غالبا -فً الصراع (العربً اإلسرائٌلً) الصراع الداخلً الذي تمثل فً معركة دروٌش الداخلٌة مع نفسه.الفصل الثالث :الحدث الدرامً ،حٌث بٌن كٌف تجلى استخدام الحدث فً القصٌدة
الدروٌشٌة بصورة واضحة من خالل نماذج متعددة عرض لها البحث فً شًء من
التحلٌل.
الفصل الرابع :الشخصٌة الدرامٌة ،من خالل طبٌعة حضورها فً القصٌدة
الدروٌشٌة ،ثم تنوع أنماطها (من شخصٌات تارٌخٌة ،وعامة ،وقناعٌة ،ودٌنٌة).
الفصل الخامس :البنٌة الحوارٌة ،المتمثلة فً الحوار الخارجً (الدٌالوج)،
والحوار الداخلً (المونولوج)
الخاتمة :وقد ضمت أهم النتائج التً توصل إلٌها الباحث فً هذه الدراسة.
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Abstract
The researcher in this study attempts to present techniques related to the
composition of modern poetry, more specifically the dramatic structure in
the light of the poetic experience of contemporary poet Mahmoud
Darwish.
The study is expounded in four parts excluding the introduction and
conclusion; the first part of which asserts the theory and concept of drama
and its extensions in the comparative opinions of Westerners and Arabs.
In chapter 2, he discusses the subject of conflict in drama, divided into
two parts :
1. External conflict – as is often represented by the Arab-Israeli
conflict;
2. Internal conflict – represented by the internal battle that
Darwish has within himself.
The third chapter addresses the second element of dramatic structure, viz.
Event Drama or the Act, demonstrating the methodology of the use of
events in Darwish’s poetry via the presentation of multiple models of
analysis.
The fourth chapter refers to the third element of dramatic structure,
personal drama. Elaboration is made on the presence of natural
personality within the poem of Darwish as well as the diversity of
archetypes represented by historical figures and other religious or notable
figures.
This chapter also addresses the structure of dialogue via external and
internal monologues.
The conclusion reveals the most important findings of the study.
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المقدمة
عنٌت الدراسات النقدٌة الحدٌثة عناٌة واضحة بالفن الدرامً ،ووسَّعت من مفهوم الدراما،
لتصبح األجناس األدبٌة حقبل لتجاربها ،وتضعؾ الحدود الفاصلة بٌن جنس أدبً وآخر.
وقد لجؤ الشعراء المحدثون إلى رسم أنموذج جدٌد للقصٌدة الحدٌثة ،موظفٌن البنٌة الدرامٌة فً
بنابها ،مستفٌدٌن  -فً ذلك  -من الواقع الٌومً .والحٌاة التقنٌة الحدٌثة ،وما رافقها من مٌبلد
عصر الفضابٌات ،والسٌنما ،والشبكة الدولٌة ،ناهٌك عما وصل إلٌه الفن الروابً من تطور فٌما
عرؾ بعصر ما بعد الحداثة ،ومن هنا ،فإن تناول القصٌدة الحدٌثةٌ ،قود إلى تناول تلك المدخبلت
مجتمعة أو متفرقة ،بعد أن ضعفت الحدود الفاصلة بٌن لون أدبً وآخر ،ودخلت األنواع األدبٌة
كلها ضمن مفهوم النص أو الخطاب.
ولعل وقفة متؤنٌة على أهم تلك التحوالت التً مست جوهر القصٌدة العربٌة من نحو ،وإشكالٌة
المصطلح النقدي (الدراما) و(الدرامٌة الشعرٌة) أو(البنٌة الدرامٌة) الخ ،وتطوره من نحو آخر،
سٌإسس لقراءة منهجٌة واعٌة.تعتمد على مفهوم البنٌة فً تناول هٌكلٌة النص ،وتبحث عن أفق
التحول فً تجربة شاعر من شعراء العربٌة الذٌن تركوا بصمات واضحة على هذا اللون
الشعري ،ومضوا بعٌدا فً التجرٌب اإلبداعً ،حتى عد من أشهر شعراء العربٌة المحدثٌن.
وقد جاءت هذه الدراسة لتعٌد قراءة النص الدروٌشً وفق هذه التحوالت الفنٌة ،التً نقلت
جوهر التجربة من واقعها الؽنابً إلى واقع أكثر دٌمقراطٌة ،وأعمق رإٌة.فدروٌش الذي بدأ حٌاته
ؼنابٌا فً"عصافٌر با اجنحة "أو "أوراق الزٌتون" ،لم ٌعد كذلك فً "أحد عشر كوكبا" و"ورد
اقل" ،و"حصار لمدابح البحر" ،و"حالة حصار" ،و"سرٌر الؽرٌبة" ،و"الجدارٌة" ،و"ال تعتذر
عما فعلت" ،و"كزهر اللوز أو أبعد" ،و"ذاكرة النسٌان " ... ،الخ.
وال بد لكل دراسة جادة من أساس قوي تعتمد علٌه ،ومنهج سوي واضح تنطلق منه ،وال ٌتؤتى
ذلك إال بوضوح المصطلح ،وسبلمة المنهج ،ومن هنا ،فقد أفرد الباحث الفصل األول من هذه
الدراسة لٌتناول فٌه مفهوم الدراما والدرامٌة ،وعبلقتها بالقصٌدة الحدٌثة.
أما فً الفصول األربعة األخرى فقد تناول عناصر البناء الدرامً واحدا تلو اآلخر وطبقها
على القصٌدة الدروٌشٌة ،فبدأ بالصراع ،باعتباره أهم مشكل للدراما ،ثم جاء دور الحدث فً
الفصل الثانً ،والحدث هو الذي ٌفرق بٌن قصٌدة درامٌة وأخرى ؼٌر درامٌة ،ثم تناول فً
الفصل الثالث الشخصٌة ،وما حوته القصٌدة الحدٌثة من بنٌة سردٌة شكلت الشخصٌة جزءا مهما
منها ،وانتهى البحث فً فصله األخٌر بالحوارٌة على اعتبار أن الحوار هو الذي ٌفرق بٌن
المسرح وباقً الفنون؛ فهو أساس فٌه وفرع فٌها.

2

وال شك أن دروٌش درس ؼٌر مرة ،وفً ؼٌر زاوٌة ،بٌد أن تناول التجربة الدروٌشٌة من
خبلل تقنٌة فنٌة حداثٌة "البنٌة الدرامٌة " ٌشكل إضافة جدٌدة ،لم ٌقم بها باحث من قبل.
إن الباحث ٌرى أن إعادة تناول التجربة الشعرٌة الدروٌشٌة من خبلل البنٌة الدرامٌة سٌضٌؾ
جدٌدا إلى الدراسات النقدٌة الحدٌثة ،ذلك أن طبٌعة النص الدروٌشً تراوح بٌن السردٌة
واإلٌقاعٌة ،ولعل القارئ لشعر دروٌش ٌلمح بوضوح تلك النزعة الدرامٌة القابمة على بنٌة الفعل
والحدث والحكاٌة وتصوٌر الصراع ،وبروز عدد من الظواهر الفنٌة ذات العبلقة بالبنٌة الدرامٌة:
كالحوارٌة وتعدد األصوات.
لذا ،فإن واحدة من األهداؾ األساسٌة لهذه الدراسة تكمن فً البحث عن البنى الجمالٌة التً
قدمتها هذه التقنٌات الفنٌة ،ومدى عبلقة هذه التقنٌة بطبٌعة الشعر ،وهل اصطدمت هذه التقنٌة مع
الذابقة العربٌة أو مع الشكل الفنً للقصٌدة العربٌة القدٌمة؟ أم تبلحمت معها ،وشكلت امتدادا
طبٌعٌا لحركتها الشعرٌة؟

3

الفصل األول

يف أصول البنية الدرامية

4

مفهوم البنية
البنٌة لؽة" :ال َب ْنًُ  :نقٌض الهدم ،بنى البناء َبنٌا وبناء وبنى ،مقصور ،وبُنٌانا وبنٌة وبناٌة وابتناه
وبناه ،والبنا ُء :المبنًُّ والجمع أبنٌة ،وأبنٌات جمع الجمع واستعمل أبو حنٌفة البناء فً السفن.
ُنً علٌها(.)1
البنٌ َة الهٌبة التً ب َ
والبنٌ ُة والبُنٌ ُة :ما بنٌته ،وهو البنى والبُنى .كؤن ِ
ِ
أما المعنى االشتقاقً لمفردة البنٌة فهو ٌد ّل -فً تضاعٌفه  -على داللة معمارٌة ...وقد تكون
بنٌة الشًء تكوٌنه ...وتعنً :الكٌفٌة التً شٌد على نحوها هذا البناء ،لذا ٌمكن التحدث عن البنٌة
مضافة إلى الشًء نحو :بنٌة المجتمع ،أو بنٌة الشخصٌة ،أو بنٌة اللؽة.
ولم ترد لفظة (بنٌة) فً القران الكرٌم لتدل على الشكل اللؽوي ،أو األسلوب التعبٌري ،ولكن
وردت"على صورة الفعل (بنى) أو األسماء (بناء) و(بنٌان) و(مبنً) نٌفا وعشرٌن مرة ،وٌبدو أن
()2

معانٌها التً وردت فً القران الكرٌم ال تخرج عن مدلولها اللؽوي المشار إلٌه.

ولعل كلمة البنٌة فً اصطبلح النحاة واللؽوٌٌن وردت لتدل على الشًء الثابت حٌنما فرقوا بٌن
المبنً والمعرب ،أو بٌن المعلوم والمجهول؛ فقالوا :المبنً للمعلوم ،والمبنً للمجهول .أو حٌن
تحدثوا عن أبنٌة الكلمات :كؤبنٌة األفعال ،وأبنٌة المصادر ،وما شابه ذلك.
أما فً اللؽات األجنبٌة؛ فإن كلمة " "structureمشتقة من الفعل البلتٌنً"  "strucreبمعنى:
ٌبنً أو ٌشٌد .و حٌن تكون للشًء بنٌة (فً اللؽات األوروبٌة)؛ فإن معنى هذا -أوال وقبل كل
شًء -أنه لٌس بشًء "ؼٌر منتظم" أو "عدٌم الشكل"  ،amorpheبل هو موضوع منتظم ،له
صورته الخاصة ،ووحدته الذاتٌة .وهنا ٌظهر التقارب بٌن معنى البنٌة ومعنى (الصورة) ،form
ما دامت كلمة"بنٌة" فً أصلها تحمل معنى المجموع أو (الكل) المإلؾ من ظواهر متماسكة،
ٌتوقؾ كل منها على ما عداه ،وتحدد من خبلل عبلقته بما عداه"(.)3
ووردت مفردة (البنٌة) فً النقد العربً القدٌم ،لتدل على حالة بناء اللفظة المعروفة؛ فهً عند
ابن طباطبا تعنً :اإلنشاء والتكوٌن ،وٌتضح ذلك من خبلل قوله" :فإذا أراد الشاعر بناء قصٌدة
َّ
مخض المعنى الذي ٌرٌد بناء الشعر علٌه فً فكر ِه نثرا ،وأعد له ما ٌلبسه إٌاه من األلفاظ(.)4

( )1ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (د .ت) لسان العرب ،مادة "بنى" ص 39-39بيروت،
دار صادر ،ج.49
(ِ )2كّذ عؼ١ذ قغ ،ٓ١جٌرٕ١س جٌمقق١س ف ٟجٌؾؼش جألِ ،ٞٛؿ ،11أهشٚقس دوطٛسجٖ ،وٍ١س جٌطشذ١س -جذٓ جٌشؽذ،
ؾحِؼس ذغذجد. :1116 ،
( )3صوش٠ح ئذشجِ٘ ،ُ١ؾىٍس جٌرٕ١س ،ؿِ ،21ىطرس ِقش ،د .ش،
(ِ )4كّذ ذٓ جقّذ ذٓ هرحهرح جٌؼٍ ،ٞٛػ١حس جٌؾؼش ،ؿ ،11ؽشـ ٚضكم١ك ،ػرحط ػرذ جٌغحضش ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س،
ذ١شٚش.2005 ،
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وجاءت لفظة (بنٌة) فً مواضع متفرقة ،من كتاب (نقد الشعر) ،فقال قدامة فً حدٌثه عن
التصرٌع" :ألن بنٌة الشعر إنما هً التسجٌع والتقفٌة ،)1(" ...وهً عنده ال تخرج عن مدلولها عند
ابن طباطبا ،وإن كانت -هنا -أقرب إلى الصٌؽة أو القالب.
وجاءت هذه المفردة بالمعنى نفسه عند كل من اآلمدي والحاتمً .أما مفهوم القٌروانً لهذا
المصطلح ،فكان ٌعنً" :مجموع العبلقات بٌن األجزاء التً تتكون منها القصٌدة مع بعضها ،فكان
()2

ٌرى أن من األفضل أن ٌكون كل بٌت مستقبل بذاته ال ٌحتاج إلى ما قبله أو ما بعده".

أما مصطلح البنٌة  -كما ورد عند عالم النفس السوٌسري (جان بٌاجٌه) – فهو "نسق من
التحوالت ،له قوانٌنه الخاصة ،باعتباره نسقا (فً مقابل الخصابص الممٌزة للعناصر"( ،)3علما
بؤن من شؤن هذا النسق أن ٌظل قابما وٌزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحوالت نفسها،
دون أن ٌكون من شان هذه التحوالت أن تخرج عن حدود ذلك النسق ،أو أن تهٌب بؤٌة عناصر
()4

أخرى تكون خارجة عنه" .

أما (لٌفً شتراوس) فهو ٌقرر أن "البنٌة تحمل -أوال وقبل كل شًء -طابع النسق أو النظام؛
فالبنٌة تتؤلؾ من عناصر ٌكون من شؤن أي تحول ٌعرض للواحد منها ،أن ٌحدث تحوال فً باقً
()5

العناصر األخرى"

وتنسب البنٌوٌة للبنٌة ،وتعنً :مجموعة العبلقات الداخلٌة التً تمٌز مجموعة ما ،وتوصؾ
البنٌة بؤنها :شاملة ،ومتحولة ،ومتحكمة بذاتها.
أما شمولها فٌعنً :أنها كلٌة ،تقوم على أنظمة وعبلقات ،والبنى الجزبٌة داخل هذا النظام
الكلً متكررة؛ فهً واقعة داخل النظام الكلً .من خبلل هذا التصور الكلً ٌقوم التحلٌل البنٌوي
على رصد الثنابٌات التناقضٌة فً النص ،معتمدا على القراءة الوصفٌة ،وهذا الرصد ٌتناول
النص من خبلل مستوٌاته المتعددة :الصوتٌة ،والصرفٌة ،والتركٌبٌة.
أما التحول؛ فذلك أن الطبٌعة البنٌوٌة تفترض السكون من خبلل الربط بٌن هذه الثنابٌات ،لكن
الذي ٌكسر هذا الجمود هو تلك الحركة الداخلٌة .وٌؤتً الضبط الذاتً لٌعلن عن استقبلل البنٌة،
وان النص ٌستمد هذه التحوالت من ذاته.

( )1لذجِس ذٓ ؾؼفشٔ ،مذ جٌؾؼش ،ؿ ،91ضكم١ك جٌذوطٛس ِكّذ ػرذ جٌّٕؼُ خفحؾ ،ٟجٌّىطرس جألص٘ش٠س ٌٍطشجظ،
جٌمح٘شز ،ـ.2006
( )2جذٓ سؽ١ك ،أذ ٛػٍ ٟجٌم١شٚجٔ ٟجألصد ،ٞجٌؼّذز فِ ٟكحعٓ جٌؾؼش ٚآدجذٗ ٔٚمذٖ ،ؿ ( ،262-261ش:
٘456ـ) ،ضكم١كِ :كّذ ِك ٟ١جٌذ ٓ٠ػرذ جٌكّ١ذِ ،طرؼس جٌغؼحدز -جٌمح٘شز.1155 ،
(ِ )3ؾىٍس جٌرٕ١س ،ؿ.30
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.30
(ٔ )5فغٗ ،ؿ .31
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هذه الرإٌة التً حاولت أن تعزل النص عن سٌاقه ،وتتعامل معه من داخله ككابن مستقل
ومؽلق ،تعد سلسلة من تحوالت نقدٌة فً القرن العشرٌن تمثلت فً مدارس عدٌدة ،تؤثرت بعلم
اللسانٌات الحدٌث ،وما حمله من نظرٌات تخص اللؽة والكبلم ،مما سرَّ ع فً عملٌة االنقبلب
والتؽٌر المنهجً فً تناول النص ،وبدأ النقاد ٌتحدثون عن نظرٌة لؤلدب ،تطال النص وتبحث عن
ماهٌته وأدواته ،بعٌدا عن سٌاقه ،وهذا النقد الفنً الجدٌد لٌس واحدا فً كلٌته ،بل تعددت مدارسه،
وكثر دعاته ،ولم ٌرس على بر تستقر عنده معالمه ،بل شهد حركات متسارعة من التطور
والتؽٌر؛ فكانت حركة النقاد الجدد ،التً بدأت مع (سبانجرن) و(كرو رانسم) و(كلٌنث) و(ادموند
ولسون) و(دٌفد دٌش) و(رٌنه وٌلٌك) .ثم كانت حركة الشكلٌٌن الروس وأفكار (جاكبسون) فً
الشعرٌة واألدبٌة .ثم انفتح الباب سرٌعا على الدراسات البنٌوٌة مع (شارلز بالً) و(لٌفً
شتراوس) و(بارت) وما تبعها من ردود أفعال ولدت التفكٌكٌة ،والسٌمٌابٌة ،والظاهراتٌة،
والتارٌخانٌة الحدٌثة ،والنقد الثقافً ،والنسوي؛ لٌصبػ العصر بهذه المناهج النصٌة التً تتجاوز
السٌاقات التارٌخٌة والنفسٌة واالجتماعٌة.
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مفهوم الدراما والدرامية
لم تعرؾ المعاجم العربٌة كلمة دراما وال الدرامٌة المشتقة منها ،ولم ٌنشؽل النقاد القدماء بهذا
النوع وانصرفوا عنه ألسباب سٌبٌنها الباحث فً صفحات قادمة.
ومع أن أصلها الٌونانً ٌشٌر إلى الفعل إال أن استعمالها كعنوان معٌن لنوع من الفنون قد
جعلها واحدة من الكلمات التً ٌصعب تفسٌرها أو شرحها؛ ذلك أننا سرعان ما نتصور الفن
المسرحً حٌنما نقرأ كلمة "الدراما" ،أما الدرامٌة فهً صفة األداء أو خصٌصة من الخصابص
التً تدرس ضمن سمات الفنون األدبٌة.
فالدراما :كلمة إؼرٌقٌة تفٌد مصدر الفعل أو العمل أو األداء(.)1
()2

"واشتق مصطلح (الدراما) من كلمة (دارمٌنون) الٌونانٌة ،ومعناها"عمل الشًء".

والدراما فً مفهومها العام تشٌر إلى "نوع من أنواع الفن األدبً ارتبطت من حٌث اللؽة
()3

بالرواٌة والقصة ،واختلفت عنهما فً تصوٌر الصراع ،وتجسٌد الحدث ،وتكثٌؾ العقدة" .

لكن كلمة (الدراما) كانت تطلق على "كل ما ٌكتب للمسرح ،أو على مجموعة من المسرحٌات
تتشابه فً األسلوب ،أو فً المضمون .ودلت – أٌضا  -على أي موقؾ ٌنطوي على صراع،
()4

وٌتضمن تحلٌبل لهذا الصراع  -لؤلؼراض المسرحٌة  -عن طرٌق افتراض وجود شخصٌات"

ومن أهم عناصر التعبٌر الدرامً :الحدث ،والحكاٌة ،والصراع ،واللوحات النامٌة،
والشخصٌة ،والحوار ،وتعدد األصوات ،والمفارقة.

( )1ط .دذٍ .ٛ١دٚعٓ ،جٌذسجِح ٚجٌذسجِِٛ( ٟعٛػس جٌّقطٍف جٌٕمذ ،)ٞؿ ،146ضشؾّس :ػرذ جٌٛجقذ ٌإٌإزٚ ،صجسز
جٌػمحفس ٚجإلػالَ -دجس جٌشؽ١ذ ٌٍٕؾش ،ذغذجد.1191 ،
( )2د .عّ١ش عشقحْ ،دسجعحش ف ٟجألدخ جٌّغشق ،ٟؿِ .23ىطرس غش٠د ،جٌمح٘شز ،د .ش.
( )3جٌذوطٛس ػٕحد غضٚجْ ئعّحػِ ،ً١مذِس وطحخ"جٌذسجِح ٚجٌذسجِ١س" ،ؿ( ،9ط .ٚ .دجٚعٓ) ضشؾّس :ؾؼفش فحدق
جٌخٍ ،ٍٟ١ضمذ ُ٠جٌذوطٛس ػٕحد غضٚجْ ئعّحػِٕ ،ً١ؾٛسجش ػ٠ٛذجش ،ذ١شٚش -ذحس٠ظ ،ه.1191 ،2
( )4قغ ٓ١سجِض ِكّذ سمح ،جٌذسجِح ذ ٓ١جٌٕظش٠س ٚجٌططر١ك ،ؿ ،21 ،29ذ١شٚش. ،1192 ،
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تاريخ الدراما وتطورها
الدراما اليونانية:
وعند تناول موضوع الدراما مفهوما وتطورا سرعان ما تبرز شخصٌة الفٌلسوؾ اإلؼرٌقً
القدٌم (أرسطو طالٌس) الذي ٌعده كثٌر من النقاد المورد األول الذي استقى منه العالم المفهوم
الدرامً ،على الرؼم من أن "كتاباته الدرامٌة ال تقاس بكتاباته األخرى المختلفة ،وآراإه الدرامٌة
جاءت عرضا فً معرض رده على أفبلطون ،الذي نعت الشعراء بؤنهم ؼٌر قادرٌن على إعطاء
تفسٌر كامل لما ٌفعلونه؛ فكان رده بمثابة نظرٌة درامٌة ما زلنا نتابعها حتى الٌوم ،رؼم أنها
()1

عرفت فترات ازدهار ،أو انحسار عبر التارٌخ الدرامً".

والحدٌث عن الدراما والدرامٌة -من خبلل تناول تصورات األوابل من اإلؼرٌق والرومان-
ٌقود إلى فتح بوابات األدب على مصارعه ،والولوج إلى طبٌعة التصورات األدبٌة لدى القدماء.
ولعل الحدٌث عن الدراما سٌنطلق من تلك القسمة المنطقٌة لؤلنواع األدبٌة التً أرسى قواعدها
(أرسطو) نفسه ،وتبعه النقاد من بعده ،فؤضافوا ما أضافوا ،وحذفوا ما حذفوا ،لكنهم بقوا عالة
على نقده ،هذا التقسٌم ٌنهض على اعتبار األنواع الشعرٌة ثبلثة :الملحمً ،والؽنابً ،والدرامً.
وقد كان لكتاب (أرسطو) " فن الشعر" األثر البارز فً توجٌه هذا التصور والبناء علٌه؛ لذا
فإن تناول الظاهرة الدرامٌة ،وتشعباتها االصطبلحٌة ،وتطورها التارٌخً ،سٌفرض على الباحث
أن ٌقؾ أمام هذه األنواع وقفة تؤمل ،لفض ذلك االشتباك والتداخل ،واستكناه طبابعه ،ووجوه
التحول فٌها عبر حركة التارٌخ .مع األخذ فً االعتبار أن تناول أي مصطلح نقدي ال ٌعنً حسم
جدلٌة االختبلؾ حول مفهومه ،ما دامت المفردة األدبٌة المتناولة -أصبل -مفردة قابلة للتحول
الداللً ،واإلشعاع ،واإلشارة إلى أكثر من قٌمة داللٌة.
إن هذا التزاوج بٌن األنواع ،والخلط -عبر حركة التارٌخ الطوٌلة -سٌفرض على الباحث نوعا
من االستقصاء ،والمقاربة؛ من أجل رصد حاالت التطور ،والتؽٌر الداللً ،فً المصطلح
(الدراما) ومتعلقاته كـ(الدرامٌة) و(والمٌلو دراما).
وأولى تلك الجدلٌات المربكة -فً رأي الباحث -تتمثل فً وجه العبلقة بٌن المسرح والشعر،
من حٌث النشؤة والمفهوم ،وإلى حد ٌتطابق المفهوم االصطبلحً لكلمة دراما مع مصطلح الشعر.
ثم ماذا عن طبٌعة ذلك التزاوج بٌنهما؟ متى بدأ؟ وكٌؾ؟ وأٌهما اسبق؟ فالدراما فن مسرحً ،قد
ٌؤخذ شكل الشعر ،بوزنه وقافٌته ،أو قد ٌتحرر من هذٌن القٌدٌن؛ حٌث ٌؤخذ شكل النثر.
( )1جٌذوطٛس فح٠ض ضشق ،ٟٕ١جٌذسجِح ِٚزج٘د جألدخ ،ؿ ،15جٌّإعغس جٌؿحِؼ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ٚجٌطٛص٠غ،
ذ١شٚش.1199 ،

1

إن تناول المصطلحات األدبٌة بعٌدا عن العمومٌة سٌقلل من إشكالٌة الداللة المفترضة فً
إطبلق كلمات عامة كالشعر مثبل.
أما الدراما ،فهً وإن دلت على لون من ألوان األدب كما مر فً التعرٌفات التً قدمت ،إال أنها
من السعة بحٌث ٌتناول الباحث معها جملة من المتعلقات؛ فمن متعلقاتها القدٌمة مصطلحً
(التراجٌدٌا) و(الكومٌدٌا) ،أما األول (التراجٌدٌا) فهو مصطلح ٌتكون من لفظتٌن)tragos( :
بمعنى :جدي ،أو ماعز ،ومن ( )oideبمعنى نشٌد أو أؼنٌة.

()1

أما كلمة كومٌدٌا فتتكون من :كلمة ( )komoidaiaبمعنى الحفل ،أو الصخب ،ومن()aeiden
()2

وتعنًٌ :ؽنً أو ٌنشد.

وقبل أن أدلؾ إلى عالم الفصل بٌن األنواع األدبٌة( ،)3والتفصٌل فً حركة التؤصٌل النقدي لها،
من خبلل تطور المصطلح الدرامً تارٌخٌا ،ال بد من اإلشارة إلى منابع اآلداب ومنطلقاتها لدى
الشعوب التً ستلتقً جمٌعها عند نقطة واحدة ذات بعد دٌنً ؼالبا؛ "فقد نشؤ الفن المسرحً ،الذي
ٌعد وسٌلة للتعبٌر الفنً -بعد حلبات المصارعة والسباقات -عند الشعوب القدٌمة :كالمصرٌٌن،
والهنود ،والٌونان ،فً ظل المعابد ،على اعتباره جزءا من عبادتهم ،ومن ثم تطور وانفصل عن
()4

المعبد؛ فخرج إلى الحٌاة العامة مستقبل عن الدٌن ،بقصد به المتعة الفنٌة" .

وإذا كانت أقدم النماذج المسرحٌة ،وأروعها ،قد وصلتنا من التراث الٌونانً؛ فإن هذه النماذج
قد ارتبطت بالجانب الدٌنً بشكل واضح ،ولعل الناظر فً إنتاج شعراء المسرح اإلؼرٌقً
البارزٌن( :اسخٌلٌوس ٕ٘ٗق .م) و(سفوكلٌس ٘ٗ9ق .م) و(ٌوربٌدس ٗٗ 4ق .م) ،وهإالء
"كانوا معاصرٌن لمعركة"سبلمٌس" التً خلصت العالم الؽربً من عبودٌة فارسٌة أكٌدة ،كما
تحولت إلى مصدر لبلحتفاالت الدٌنٌة"()5؛ فإنه ٌلمح ذلك األثر الدٌنً بوضوح.
أما الشعر "الهومري" الذي شكل نبعا لكثٌر من المنطلقات النقدٌة فقد أخذ" بداٌاته األولى من
األناشٌد ،والتراتٌل الدٌنٌة ،ومن إلقاء مؽنً المعبد ،أو منشده ،كما أخذ أجنته الدرامٌة األولى من
أسطورة (اٌزٌس) و(أزدرٌس) الفرعونٌة ،و(ؼاربت الفٌنٌقٌة ،و(جلجامش) البابلٌة ،وؼٌرها من
( )1أسعط ،ٛفٓ جٌؾؼش ،ؿ 60ضشؾّس ٚضؼٍ١ك جٌذوطٛس .ئذشج٘ ُ١قّحدزِ ،ىطرس جالٔؿٍ ٛجٌّقش٠س ،د .ش.
(ٔ )2فغٗ ،ؿ60
(٠ )3ش ٜأسعط ٛأْ جٌطش٠مس ٘ ٟجٌط ٟضفشق ذ ٓ١أٔٛجع جٌؾؼش :جٌٍّكّٚ ٟجٌغٕحتٚ ٟجٌذسجِٟ؛ أ ٞذ ٓ١جٌغشد ٚجٌذسجِح
ٚضؿٟء ٘زٖ جٌطش٠مس أ ٚجألعٍٛخ:
 ئِح ف ٟف١غس ِكحوحز غ١ش ِرحؽشز وّح ف ٟجٌشٚج٠س جٌخحٌقسٚئِح ف ٟفٛسز ِكحوحز ،ؾضء ِٕٙح ِرحؽش وّح ٘ ٛجٌكحي ف ٟجٌّالقُ جٌط ٟضكِ ٞٛمحهغ سٚجت١سٚ ،أخش ٜضٕطك ذٙحجٌؾخق١حش
 ٚئِح ف١٘ ٟثس ِكحوحز ِرحؽشز وٍٙح وّح ف ٟجٌذسجِح ،ق١ع ضم َٛجٌؾخق١حش ذطّػ ً١جألفؼحي.جٔظش :ضؼٍ١ك د .ئذشج٘ ُ١قّحدز ػٍ ٝوطحخ فٓ جٌؾؼش ،ؿ94
( )4ػضِ ٟجٌقحٌف ،أ١ٌٚس جٌّغشـ ،ؿِ ،439ؿٍس وٍ١س ج٢دجخ ،جٌّؿٍذ جألٚي ،ذغذجد ،ػذد.14
(ٔ )5فغٗ ،ؿ431 .
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أساطٌر الشرق ومبلحمه؛ وهذا ٌعنً أن المبلحم (الهومرٌة) سبقت بماض طوٌل ،وتراث أدبً
شرقً عرٌق ،لم ٌصلنا مكتمبل.
والشعر (الهومٌري) ٌعد المرحلة الجٌنٌة المتطورة للدراما اإلؼرٌقٌة وبدون تلك األجنة
()1

والتوقؾ عندها ال ٌمكن فهم الدراما اإلؼرٌقٌة الناضجة"

وتبدو أهمٌة الحدٌث عن الشعر (الهومٌري) مرتبطة بفرضٌة ترى أن المبلحم-وخصوصا
(الهومٌرٌة) منها -قد انبثقت من الدراما ،وهذا مهد لنشوء مرحلة جدٌدة تمثلت مع عبادة
()2

(دٌونٌسوس) إله الخمر ،الذي ٌمثل قوى اإلخصاب فً الطبٌعة"

وإذا كانت الملحمة قد نشؤت فً جو وثنً؛ فإن ذلك لن ٌنفً عنها هذا البعد الدٌنً؛ فالوثنٌة دٌن
أرضً ،لكن الطابع الوثنً منحها فرصة أوسع ،ومرونة" سمحت للخوارق بالنمو ،فً حٌن أن
()3

األدٌان السماوٌة تضع حدا للمعتقدات وتجمد الخوارق".

وقد انطلق (أرسطو)  -فً حدٌثه عن الدراما -من خبلل فكرته عن "المحاكاة" فحٌنما عرؾ
التراجٌدٌا وصفها بؤنها " :محاكاة لفعل جاد ،تام فً ذاته ،له طول معٌن ،فً لؽة ممتعة؛ ألنها
مشفوعة بكل نوع من أنواع التزٌن الفنً ،كل نوع منها ٌمكن أن ٌرد على انفراد فً أجزاء
المسرحٌة ،وتتم هذه المحاكاة فً شكل درامً ،ال فً شكل سردي ،وبؤحداث تثٌر الشفقة،
()4

والخوؾ ،وبذلك ٌحدث التطهٌر".

ولعل الذهاب إلى المعنى اللؽوي لكلمة تراجٌدٌا سٌإكد ما ذهب إلٌه الباحثون من عبلقة النشؤة
بالتصور الدٌنً؛ فمعنى كلمة تراجٌدٌا :أؼنٌة الماعز ،التً تعٌد ألذهاننا "النشٌد الذي كانت تردده
جماعة الراقصٌن فً الكورس ،عند تقدٌم أحد القرابٌن على مذبح (دٌونٌسوس) أو (باموس) اله
()5

الخمر ،أو الكرمة ،أو البراعم ،أو الزرع" .

بل إن أرسطو ربط بٌن نشؤة التراجٌدٌا واالحتفاالت الدٌنٌة من خبلل" الموازنة بٌن صورة
المؤساة ومضمونها الروحً ،والشعابر الدٌنٌة التً تمثل فكرة محاكاة الفعل التً جاءت فً كتابه"
()6

فن الشعر"؛ فالشعابر تحاكً الفعل من ناحٌة ،والمؤساة تحاكٌه من ناحٌة أخرى" .

أما المحاكاة التً قصدها أرسطو ،فهً لٌست محاكاة العقل السلبً ،أو الفعل الجامد ،بل هً
اإلبداع الفنً ذاته؛ فؤرسطو ٌرى" :أن الفن ٌكمل ما لم تكمله الطبٌعة ،أو أنه ٌنجح من حٌث ٌفشل
()1

الواقع".

( )1جٌذسجِح ِٚزج٘د جألدخ ،ؿ. ،69
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.69
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.19
( )4فٓ جٌؾؼش ،ؿ 15
( )5أ١ٌٚس جٌّغشـ ،ؿ.432
(ٔ )6فغٗ ،ؿ .444
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أي أن المحاكاة لٌست محاكاة أشخاص ،بل محاكاة أفعال ،أو محاكاة للحٌاة ،للسعادة والشقاء،
والحدث -هنا -ممكن أو مستحٌل.
أما الكومٌدٌا ،وهً الشق الثانً الذي تناوله أرسطو-فً سٌاق حدٌثه عن الدراما -فإنك واجدها-
هً أٌضا -قد تطورت من الطقوس الدٌنٌة؛ ذلك أنها "تطورت من االحتفاالت (الدٌونٌسٌة) التً
()2

كانت تتضمن ؼناء ،وارتداء لؤلقنعة ،وتشترك فٌها جمٌع الطبقات والفبات"

وهذا ٌعنً أن نشؤة الكومٌدٌا شبٌهة بالنشؤة التراجٌدٌة حٌث أنهما تؤثرتا بالبداٌات نفسها،
وكلمة (كومٌدٌا) تجمع بٌن كلمتً (كوٌوس) بمعنى احتفال أو موكب رٌفً صاخب ومعربد،
و"أودي" بمعنى أؼنٌة من األؼانً والرقصات التً كانت تإدى فً أنحاء الرٌؾ اإلؼرٌقً إبان
الحصاد ،وال سٌما قطاؾ العنب المرتبط بعبادة (دٌونٌوس) إله الخمر ،أي أنها نشؤت من
()3

االحتفاالت الدٌنٌة الشعبٌة

أما المزج بٌن المتناقضات فهو أهم ما ٌمٌز الكومٌدٌا الٌونانٌة القدٌمة ،التً بلػ (ارستوفانس)
الذروة فً تصوٌرها بعبقرٌته الفذة ،حٌنما قدم لنا صورة واقعٌة عن المجتمع البلتٌنً المتناقض
()4

أطلق علٌه "الصورة األرستوفانٌة للحٌاة البلتٌنٌة"

وهناٌ ،مكن القول إن تناول موضوعً التراجٌدٌا والكومٌدٌا عند أرسطو ٌنبع من فكرة
المحاكاة؛ ذلك أن اإلنسان إما أن ٌكون فً صفاته وممٌزاته أعلى مما علٌه المعدل العام من أفراد
الجنس البشري؛ فٌكون فً منطقة المثال ،وٌصبح موضوعا للتراجٌدٌا ،وإما أن ٌكون فً صفاته
وممٌزاته على نفس مستوى المعدل العام؛ فٌكون أقرب إلى الواقعٌة ،وإما أن ٌكون دون المستوى
()5

العام؛ فٌصبح موضوعا للكومٌدٌا.

أما طرٌق المحاكاة الشعرٌة -عند أرسطو -فهً متنوعة" :فقد ٌستخدم فٌها السرد فً جزء ،ثم
ٌروي القول على لسانها-كما كان ٌفعل (همٌروس) -وأحٌانا ٌتكلم بلسانه هو دون إحداث مثل هذا
()6

التؽٌٌر ،وإما أن ٌعرض الشخصٌات وهً تإدي كل أفعالها أداء درامٌا".

وعند تجاوز إشكاالت النشؤة واالصطبلح حول مادة الدراما ،والذهاب إلى تارٌخها ،وتطورها،
والشروع فً تناول أعبلمها عبر تارٌخها الطوٌل ،تبرز شخصٌة (ثٌسبٌس  ٕ٘5ق .م) أول
درامً ٌعود إلٌه الفضل فً اكتشاؾ التراجٌدٌا الحقٌقٌة ،فهو الذي حول أؼنٌة الجوقة (الدٌثرامب)
إلى مسرحٌة تمثٌلٌة ،وأوجد الممثل ألول مرة فً مقابل المؽنً أو الراقص .والحدٌث عن
( )1د .ػرذ جٌؼض٠ض قّٛدز ،جٌرٕحء جٌذسجِ ،ٟؿ  ،41جٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس ٌٍىطحخ.1119 ،
( )2جٌذسجِح ِٚزج٘د جألدخ ،ؿ.92
(ٔ )3فغٗ ؿ .92
( )4جٌذسجِح ِٚزج٘د جألدخ ،ؿ.93
( )5جٔظش ف٘ ٟزج ِح روشٖ (أسعط ٛهحٌ١ظ) ف ٟوطحذٗ" :فٓ جٌؾؼش" ،ؿ ِٚ 69ح ذؼذ٘ح.
(ٔ )6فغٗ ،ؿ.61
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(ثٌسبٌس) له أهمٌته ،حٌنما ٌنتقل القارئ إلى مصطلح الدراما تارٌخٌا ،؛" فالدراما -تارٌخٌا -بدأت
كفن أدابً ،فلم تكن هناك نصوص مكتوبة ،بمعنى الكلمة ،بل أداء شفوي ٌقوم به متخصصون ،بل
إن األداء ،أي الممارسة ،هو الذي ساهم عبر التارٌخ فً تطوٌر الشكل الدرامً ،ولٌس
()1

العكس".

أما (اسخٌلٌوس) ،فقد نقل البنٌة الدرامٌة نقلة نوعٌة؛" فكانت الدراما -عنده -تتضمن مبادئ
وأفكارا متناقضة ،وكل شخصٌة من شخصٌاته تمثل نظاما أخبلقٌا ،أو فكرٌا معٌناٌ ،صطدم مع
المٌول والمبادئ المتمثلة فً الشخصٌات األخرى ،وهذا ٌإدي إلى الحدث الدرامً ،وباستخدامه
للممثل الثانً ،عقد عناصر الصراع ،مما خلق العقدة أو الحبكة الدرامٌة ،وقدم المتصارعٌن
درامٌا ،أي وجها لوجه .وهذا ما خلع على مسرحٌاته الدؾء والحٌوٌة ،وكان لهذه الخطوة تؤثٌر
أدى إلى تحول جذري فً عملٌة الكتابة الدرامٌة ذاتها ،التً تقوم على أساس األؼانً الجماعٌة
للجوقة ،أو مقطوعات وصفٌة سردٌةٌ ،توجه بها الممثل للجوقة ،أو حتى حوار بٌن الجوقة
()2

والممثل"

وجسد (سوفوكلٌس) المرحلة الثالثة من تطور الدراما اإلؼرٌقٌة ،ولعل أهم تجدٌد أدخله على
()3

الشكل الدرامً للتراجٌدٌا" ،هو إدخال الممثل الثالث".

أما (ٌوربٌدسٓ ٗ4ق .م) فإنه أستاذ الواقعٌة  -إن جاز التعبٌر" -فمسرحٌاته تنحى إلى الواقعٌة
بوضوح ،وشخصٌاته فً مجموعها ترتفع عن مستوى اإلنسان العادي ،و"تسمو قلٌبل لكنها تخطا
()4

وتصٌب".

أما فٌما ٌخص الكومٌدٌا؛ فقد عد (ارستو فانس) أشهر الكومٌدٌٌن األثٌنٌٌن ،فهو منفردٌ ،مثل
الكومٌدٌا القدٌمة ،والوسط ،بموضوعات تطرقت إلى قضاٌا إنسانٌة عامة ،ومشاكل سٌاسٌة
وفكرٌة جوهرٌة ،كالحرب ،والسلم والمرأة ،والرجل والثروة ،والفقر ،والعدالة ،والمساواة"(.)5
وإلى جانب (ارستو فانس) ٌؤتً (مٌناتادروس) الذي ٌمثل المرحلة الحدٌثة فً تطور الدراما
اإلؼرٌقٌة؛"فشخصٌاته لم تكن كابنات فردٌة ،ممٌزة ،لها أسماء معروفة لدى جمهور المتفرجٌن،
كما هو الحال عند(ارستو فانس) ،بل رسم مبلمح شخصٌاته من وحً خٌاله ،مستلهما سمات
األفراد المعاصرٌن له ،فمثل أهل القاع  -حسب تعبٌر (ؼوركً)  -فكان مسرحه ٌقوم على

( )1جٌرٕحء جٌذسجِ ٟؿ.5
( )2جٌذسجِح ِٚزج٘د جألدخ ،ؿ.936
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.96
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.91
(ٔ )5فغٗ ،ؿ.10

13

تصوٌر الحٌاة الخاصة لؤلفراد ،وما فٌها من قضاٌا صؽٌرة ،أو مسابل طفٌفة تحدث فً الحٌاة
()1

الٌومٌة".

( )1جٌذسجِح ِٚزج٘د جألدخ ،ؿ.10

14

الدراما الرومانية
أما الدراما الرومانٌة ،فلعل أهم ما ٌقال فٌها -على حد تعبٌر (فرانك .هواٌتج) "-هو الكبلم فً
عدم وجودها؛ ولعل السر فٌه هذا ٌعود إلى طبٌعة هذه األمة بعد أن أضحت إمبراطورٌة ،عتٌدة،
وتحولت إلى دولة ؼازٌة ،وأصبح اإلؼرٌق من ضحاٌاها ،حٌن ذاك وقفت روما من الفن موقفا
()1

ٌقلل من شؤنه".

لكن األثر الرومانً فً الدراما ٌبدو بارزا فً كتابات (هوراس ٘ٙق .م) وخصوصا كتابه
الموسوم بـ" فن الشعر".

( )1فشجٔهٛ٘ .َ .ج٠طؽ ،جٌّذخً ئٌ ٝجٌفٕ ْٛجٌّغشق١س ،ؿ ،39ضشؾّس :جألعطحر وحًِ ٛ٠عف ٚآخش ،ْٚدجس جٌىطحخ
جٌؿحِؼ ،ٟجٌمح٘شز.1114 ،
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الدراما األوروبية الحديثة
وفً العصور الوسطى تناسى األوروبٌون (أرسطو) وما كتبه عن الدراما ،وانكبوا على كتابات
()1

(هوراس) أو الدراما االٌطالٌة وخصوصا نتاج (سنكا ق .م)

وفً اٌطالٌا نمت كومٌدٌا "االٌرودٌتا" على أٌدي كتاب كبار مثل (ارتٌنو) ثم ازدهرت مع
(مٌكافلً.)ٕٔ٘5-ٔٗٙ9
()2

أما فً برٌطانٌا فقد افرز المجتمع الٌزبثً واقعا طبقٌا انعكس إٌجابا على الدراما بشكل عام.

إن درامٌة العصور الوسطى شهدت تحوالت كبٌرة ،وتؤثرت بوقابع متعددة؛ ففً هذه الفترة
انتشرت حركة (مارتن لوثر) ٖ ،ٔ٘ٗٙ-ٔٗ4حٌث "ثارت على الكنٌسة ومزقت سلطة الؽفران،
وصبلحٌات البابا ،والتبتل الكهنوتً ،وآالم القدٌسٌن والتشفع بهم"(.)3
لكن هذا العصر -أٌضا -شهد حدثا مهما فً تارٌخ الدراما العالمٌة ،تمثل فً مٌبلد الكاتب
والشاعر الكبٌر(شكسبٌر)؛ إذ ٌمكن القول :إن شكسبٌر طور النتاج المسرحً بل لعله خلقه من
جدٌد؛ حٌث تحكم فً وسطه بٌنما بقً اآلخرون أسرى لذلك الوسط ،كان ٌبنً حكاٌته بمقدرة لم
ٌجاره فٌها أحد ،باإلضافة إلى أن اختٌاره للكلمات كان دقٌقا ،واختٌاره لؤلشكال كالذروة والتناقض
()4

وؼٌر ذلك ،كان منوعا وقلٌل التعقٌد"

أما أهم ما قدمته اٌطالٌا فً هذا العصر ،فقد تمثل فً الكومٌدٌا؛ ولعل مسرحٌة "اللقاح" التً
()5

كتبها (مٌكافللً) خٌر مثال على هذا.

ثم جاء القرن الثامن عشر بانقبلباته النوعٌة ،ودخول األدب فً تحوالت فرضتها المناهج
النقدٌة ،التً أخذت تصبػ الفكر واألدب والفلسفة ،وخصوصا المدرسة الرومانسٌة ،وهنا ظهرت
(المٌنودراما) أو الدراما الشعبٌة ،وهً عبارة عن "مسرحٌات بسٌطة التركٌب تقوم على المبالؽة،
وتظهر الصراع بٌن الخٌر والشر وتنتصر دابما للضعٌؾ وأحداثها مكررة ،واشخاصها
معروفة"(.)6

( )1جٌذسجِح ِٚزج٘د جألدخ ،ؿ103
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.106
(ٔ )3فغٗ ،ؿ . 106
(ٔ )4فغٗ ،ؿ .123
 -5جٌّذخً ئٌ ٝجٌفٕ ْٛجٌّغشق١س ،ؿ.41
ِ -6كّذ غٕ٘ ّٟ١الي ،جٌٕمذ جألدذ ٟجٌكذ٠ع ،ؿ ،595دجس جٌػمحفس ،ذ١شٚش.1193 ،
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وفً القرن التاسع عشر شهدت الدراما تطورا آخر تمثل فً مٌبلد الشاعر المسرحً الكبٌر
(ابسن)  ،ٔ4ٕ4ثم دخلت أوروبا إلى مرحلة جدٌدة مع المنهج التعبٌري الذي ظهر فً ألمانٌا على
()1

ٌد كتاب كبار ،أمثال (فرنك ودكند) و(سترتدبرغ).

والمسرح التعبٌري ٌختلؾ فً عناصره وفً بناءه عن المسرح الدرامً الكبلسٌكً؛
"فالكبلسٌكٌة تقوم على تخطٌط منطقًٌ ،ضع فً اعتباره المستقبل؛ حٌث نرى فٌه بداٌة وتطورا
ونهاٌة ،واالختبلؾ فً التعبٌرٌة ٌقع فً أن التعبٌرٌة تعتمد على متوالٌات متتابعة من اللحظات
المتصاعدة ،حٌث تتوالى فٌها سلسلة من المنولوجات المركزة والمكثفة على حساب التضحٌة بكل
()2

األحداث الخارجٌة ومضمون القصة أٌضا".

ثم جاءت الحركة الرمزٌة ،فً أواخر القرن التاسع عشر ،كرد فعل طبٌعً على تحوالت
المدرسة الطبٌعٌة فً محاكاة الواقع؛ حٌث وجد الرمزٌون أن الحٌاة-بطبٌعتها -ال ٌمكن تصنٌفها أو
تحدٌدها ،وأن هناك كثٌر من العواطؾ واألحاسٌس ،قد ال ٌلتفت إلٌها علماء االجتماع فً شًء،
ؼٌر أنها ترمز للوجود كله.
أما المسرح العبثً ،فقد كان ُدرجة القرن العشرٌن؛ حٌث كان الناقد (مارتن أسلن) أول من
ابتكر مصطلح مسرح العبث فً كتاباته النقدٌة عن المسرحٌات التً كتبت فً الفترة ما بٌن
ٓ٘ ،ٔ9ٙٓ -ٔ9وقد اشتق هذا المصطلح"من بحث أسطورة (سٌزٌؾ) ،الذي قدمه الباحث
()3

والفٌلسوؾ الفرنسً (البٌركانو) ٕٗ.ٔ9

وقد تؤثر مسرح العبث بالفلسفة الوجودٌة؛ حٌث اإلؼراق فً التشاإم ،واؼتراب اإلنسان،
واإلٌمان المطلق بالوجود الفردي.

(ِ )1ؿذ جٌمققِ ،ٟذخً ئٌ ٝجٌّقطٍكحش ٚجٌّزج٘د جٌّغشق١س ،ؿِٕ ،105ؾٛسجش أِحٔس ػّحْ جٌىرش،ٜ
.2006
(ٔ )2فغٗ ،ؿ 106 -105
(ٔ )3فغٗ ،ؿ111
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الدراما العربية
من المعروؾ أن فن المسرح ٌعد من الفنون الوافدة على العرب فً منتصؾ القرن التاسع ،بٌد
أن المادة الخاصة للعمل المسرحً كانت موجودة ،وقد تمثلت فً جملة من اإلشارات؛ كظاهرة
الصعالٌك ،والعبٌد ،وموضوعات المرأة ،وأٌام العرب ،واألساطٌر ،وقصص األبطال .ؼٌر أن
واقع التجربة األدبٌة ،أثبت أن العرب لم ٌستؽلوا تلك البذور ،وانشؽلوا بالشعر الؽنابً الذي مثل-
لهم -دٌوانهم األوحد ،وال داعً للحدٌث عن بذور أخرى تمثلت فً خٌال الظل واألراجوز
وؼٌرها ،ألن المفهوم االصطبلحً الذي أحاول معالجته ،هنا ،ضمن مفهوم الدراما التً تتبعت
تطورها عبر التارٌخ األوروبً ال وجود لها فً هذا وال ذاك ،ولعل أسبابا عدٌدة حالت دون مٌبلد
دراما عربٌة كتلك التً تناولتها فً التارٌخ الؽربً قدٌمه وحدٌثه.
ولعل نشؤة هذا الفن كجزء من ألوان العبادة ال تساعد المنطق العربً فً الجاهلٌة ،أو فً
اإلسبلم لتبنً هذه الرإٌة الوثنٌة ،ثم إن حٌاة العرب ببداوتها لم تعن على وجود المسرح العربً
الجاهلً؛ ألن المسرح ٌحتاج إلى استقرار فً الحٌاة ،وهو مرتبط بالحٌاة الراقٌة وبالمدٌنة ،أما فً
الفكر اإلسبلمً الخالص؛ فإن الحٌاة اإلسبلمٌة فً سمتها الدٌنً لم تكن تعٌن على وجود المسرح؛
ألنها تحرم مبدأ التجسٌم الذي ٌقوم به المسرح ،ثم إن الحٌاة االجتماعٌة بوضعها السٌاسً كانت
()1

تنظر إلى المرأة نظرة تحجبها عن الوجود المسرحً.

أما شعراء العربٌة ،فقد كان التصاقهم فً الذات بالؽا ،واهتمامهم بالمجتمع طفٌفا ،وتؤثٌرهم
بالثقافة األخرى نزرا ،ولذلك صبؽت أشعارهم بالؽنابٌة ،والذاتٌة.
إن المسرح العربً لم ٌنشؤ إال فً بٌبة متحررة ،متؤثرة بالؽرب ،بٌبة قبلت أن تتخفؾ من أثر
الثقافة اإلسبلمٌة إلى حد كبٌر ،وبدأت تبحث عن آفاق أخرى عبر الثقافات الؽربٌة ،وقد كانت
بٌروت فً القرن التاسع عشر أول مدٌنة عربٌة تتؤثر بهذا الفن الوافد ،وكان مارون النقاش،
صاحب الرحبلت التجارٌة الكثٌرة قد تعرؾ على هذا الفن فً اٌطالٌا ،وشاهد بعض المسرحٌات
فشؽؾ بها ،ولما عاد إلى بٌروت شعر بدافع قوي ٌدفعه إلٌه ،فؤلؾ فرقة من بعض الشبان ،وفً
سنة  ٔ4ٗ5م مثل معهم أول مسرحٌة له فً بٌته ،وهً مسرحٌة "البخٌل" (لمولٌٌر) ،حٌث دعا
()2

لها وجوه المدٌنة وقدم لها بخطبة.

( )1جٔظش ف٘ ٟزج :دِ .كّذ عشجؼ جٌذ ،ٓ٠فٓ جٌّغشق١س ٚعؼطٗ ف ٟجألدخ جٌؼشذ ،ٟؿ ِٚ 24ح ذؼذ٘حِ ،ؿٍس
دسجعحش جٌؿحِؼس جإلعالِ١س ،ؽٕطحغٔٛغ ،جٌّؿٍذ جٌػحٌع ،د٠غّرش.2006
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .26
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ثم جاء بعده سلٌم النقاش الذي ألؾ فرقة فً بٌروت ،ثم انتقل بها سنة ٔ45ٙم إلى اإلسكندرٌة،
()1

فكانت أول فرقة دخلت وادي النٌل.

وقد تؤخر مٌبلد المسرح المصري الحقٌقً إلى بداٌات القرن العشرٌن ،ولكن سرعان ما بدأ
أعبلمه ٌقودون هذه الحركة ،من أمثال الشٌخ سبلمة حجازي ،وجورج أبٌض ،وعزٌز عبٌد ،ثم
كانت النقلة النوعٌة الحقٌقٌة على ٌد الكاتب المسرحً توفٌق الحكٌم ،الذي ألؾ أكثر من عشرٌن
مسرحٌة بٌن قصٌرة ومتوسطة ،معظمها من باب الكومٌدٌا ،وقد عالج فٌها بعض المشاكل
االجتماعٌة واألخبلقٌة؛ من نحو :مشاكل المرأة ،وفساد الحكم ،وتدهور األخبلق ،وما إلى ذلك.
ثم برز نجم شوقً ومسرحٌاته الشعرٌة ،وقد "ارتبط شوقً بالمسرحٌة الشعرٌة منذ أن كان
طالبا فً بارٌس ،وكان المسرح الشعري فً فرنسا فً أوج ازدهاره؛ فتسنى له أن ٌشاهد روابع
المسرحٌات الكبلسٌكٌة والرومانسٌة وهً تعرض إلى جمهور النظارة فً مسارح بارٌس ،كما
تهٌؤ له فً أثناء إقامته فً فرنسا وفً أثناء رحبلته إلى أوروبا أن ٌقرأ لمشاهٌر الشعراء واألدباء
األوروبٌٌن ،مثل( :شكسبٌر)( ،كورنً)( ،بودلٌٌر) ،و(هٌجو) ،وٌتؤثر بنزعاتهم المسرحٌة ،فكان
أن عكؾ على نظم أولى مسرحٌاته الشعرٌة وهً "علً بٌك الكبٌر" أو دولة الممالٌك ،وهو فً
بارٌس ،ولكنه لم ٌنشرها فً تلك األٌام ،وانصرؾ عن الشعر المسرحً إلى الشعر الؽنابً ،ولم
ٌكتب للمسرح إال فً أواخر حٌاته حٌن بوٌع بإمارة الشعر عام ٔ9ٕ5م وطلب منه بصفته أمٌر
الشعراء أن ٌكمل فنه األدبً باتجاهه إلى المسرح الشعري ،وكانت كل الظروؾ آنذاك مواتٌة له
ألن ٌضع تجارب مسرحٌة؛ فالتؤلٌؾ المسرحً بلػ ذروته أو كاد فً اآلداب الؽربٌة ،كما ساعدت
فترة االستقرار واالستقبلل الفكري النسبً التً أعقبت عصر الجهاد ضد اإلنجلٌز على التؤلٌؾ
المسرحً المنظم ،فضبل عن أن شوقً قد وطن نفسه على االستقرار والتفرغ إلنتاج الشعر،
فوضع أربعا من المآسً الشعرٌة ،وهً :مصرع كلٌوباترا ،ومجنون لٌلى ،وقمبٌز ،وعنترة،
وملهاة واحدة وهً الست هدى .واتجه شوقً فً مسرحٌاته الشعرٌة إلى التارٌخٌ ،ستمد منه
موضوعات مسرحٌاته وحوادثها متؤثرا فً ذلك بمسرح شكسبٌر الشعري ،وبالمسرح الفرنسً
()2

الكبلسٌكً.

وجاء بعد شوقً الشاعر عزٌز أباظة الذي اتخذ شوقً إماما له ،فؤلؾ من النمط الوطنً:
"شجرة الدر" ومن النمط العربً" قٌس ولبنى" و"العباسة" و"الناصر" و"ؼروب األندلس" واستمد
( )1أٔ١ظ جٌّمذع ،ٟجٌفٕ ْٛجألدذ١س ف ٟجٌٕٙنس جٌؼشذ١س جٌكذ٠ػس ،ؿ ِٚ 533ح ذؼذ٘ح ،ذ١شٚش ،دجس جٌؼٍُ ٌٍّال،ٓ١٠
.1199
( )2ػٓ ذشٔحِؽ عؿً ف ٟئرجػس جٌش٠حك ضكص ػٕٛجْ :قذ٠ع جٌغٙشز  َٛ٠ /جألسذؼحء ٚ ،1195/9/1ضُ ٔؾشٖ ػرش
ِٛلغ جٌٕحد ٞجألدذ ٟذكحتًٚ ،سجذو جٌّٛمٛعhttp: //www. adabihail. com/inf/articles-action- :
show-id-447. htm
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بعض مسرحٌاته من األساطٌر ،فؤلؾ مسرحٌة "شهرٌار" واستمد مسرحٌة أوراق الخرٌؾ من
واقع عصره.
ومن مظاهر التطور التً طرأت على الشعر المسرحً اللجوء إلى الشعر المرسل فً كتابة
المسرحٌة ،ورابد هذه المحاولة محمد فرٌد أبو حدٌد ،فقد كتب مسرحٌة "مٌسون الؽجرٌة" فً
قالب الشعر المرسل.
أما التجربة الثانٌة فً هذا المجال ،فكانت مسرحٌة "أخناتون ونفرتٌتً" للكاتب علً أحمد
باكثٌر.
ولعل باكثٌر أبرز شخصٌة ٌمكن الوقوؾ علٌها فً تارٌخ المسرح العربً الحدٌث بعد شوقً،
فقد اكتشؾ فً الحجاز ألول مرة فً حٌاته الشعر المسرحً ،فقد كان شوقً شاعره األثٌر فً
حضرموت ،ولكنه لم ٌعلم أن له شعرا مسرحٌا إال عند وصوله الحجاز ،بل ما كان ٌظن أن الشعر
ٌمكن أن ٌكون على شكل قصة وتدور فٌه أحداث ومساجبلت وحوار" .وقد وصؾ باكثٌر هذا
االكتشاؾ فً كتابه( :محاضرات فً فن المسرحٌة من خبلل تجاربً الشخصٌة) .وقد كانت نتٌجة
هذا االكتشاؾ أن كتب باكثٌر أثناء إقامته بالطابؾ أول مسرحٌة شعرٌة له ،بل أول مسرحٌة له
على اإلطبلق ،وهً بعنوان( :همام فً ببلد األحقاؾ) التً نشرتها المطبعة السلفٌة قبل وصوله
مصر بسنة ،وسار فٌها على درب شوقً ،وإن كان موضوعها اجتماعٌا معاصرا من واقع الحٌاة
فً حضرموت .وقصة المسرحٌة تعكس معاناة باكثٌر فً حضرموت ،ودعوته لئلصبلح كما أنها
()1

تصور حزنه العمٌق على فقدان زوجه التً أورثه موتها حزنا مقٌما رافقه طول العمر".

وقد أدت اللؽة اإلنجلٌزٌة -التً كان ٌتقنها باكثٌر -إلى انقبلب جذري فً اتجاهات باكثٌر األدبٌة،
كما اعترؾ بذلك فً كتابه( :فن المسرحٌة من خبلل تجاربً الشخصٌة)؛ إذ اجتذبه شعر
شكسبٌر ،وصرفه عن شوقً ،الذي كان مثله األعلى عندما كتب مسرحٌة(همام فً ببلد
األحقاؾ) ،ومن باب اإلعجاب بشعر شكسبٌر فهم باكثٌر أسرار الفن المسرحً ،واجتذبه هذا
االكتشاؾ الجدٌد إلى درجة أنه عدل من اتجاهه فً أن ٌكون شاعرا كبٌرا كشوقً إلى إعداد نفسه
لٌكون كاتبا مسرحٌا مثل شكسبٌر ،وهو ما كتبه فً رسابله الخاصة إلى أخٌه فً حضرموت وكان
من جراء هذا التعدٌل أن أهمل باكثٌر نشر شعره وإن ظل ٌنظم الشعر طوال حٌاته ،لكنه لم ٌهتم
بجمعه فً دواوٌن إلى أن مات.
لقد شؽل باكثٌر بفن المسرح ،وفتن بشكسبٌر وشعره المرسل المنطلق ،لدرجة أنه بدأ فً
ترجمة مسرحٌة (اللٌلة الثانٌة عشرة) ،ونشر أجزاء منها فً مجلة الرسالة (العددان -ٔٗ٘ ،ٖٔ5
( )1دِ .كّذ أذ ٛذىش قّ١ذ ،ػٍ ٟأقّذ ذحوػ١ش ِىطؾف جٌفٓ جٌّغشقِٛ ،ٟلغ ٌٙح أْ ال -01 ،ٓ٠ر ٚجٌكؿس1425 -
http: //www. lahaonline. com/index.
٘ـ| ٕ٠ -12ح٠ش ،2005 -سجذو جٌّٛلغ:
php?option=content&task=view&id = 8585
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 )ٔ9ٖٙوهو فً السنة الثانٌة بالجامعة ،ولكن ترجمة شكسبٌر إلى الشعر العربً المقفى لم ترق
له ،ورأى أنها تجافً روح شكسبٌر الشعرٌة ثم كان ما حدث له فً مقاعد الدرس مع أستاذه
اإلنجلٌزي الذي قال متبجحا" :إن اللؽة اإلنجلٌزٌة هً اللؽة الوحٌدة التً تتسع لؤلشكال الجدٌدة،
وإن وسٌلة التعبٌر بالشعر الحر أو المرسل المنطلق ال توجد بؽٌرها من اللؽات ،ومنها لؽتكم
العربٌة" ،فؽضب الشاعر الشاب باكثٌر ؼٌرة على لؽته العربٌة ،فقال ألستاذه" :إن اللؽة العربٌة
تتسع لكل أشكال التعبٌر ،وإنه من الممكن كتابة الشعر المرسل بها" ،فسخر منه أستاذه وقال له:
(كبلم فارغ) ،وتحدٌا لهذا األستاذ الصلؾ ذهب الطالب باكثٌر وأمسك مسرحٌة (رومٌو
وجولٌٌت) التً كانت مقررة علٌه فً ذلك العام وبدأ فً ترجمتها شعرا مرسبل منطلقا ،واستمر
فٌها حتى أتمها ،وكان ذلك سنة ٔ9ٖٙم؛ فكانت تجربة رابدة لٌس فً ترجمة مسرح شكسبٌر إلى
العربٌة فحسب بل أصبحت فٌما بعد التجربة األم فٌما سمً بعد ذلك بالشعر الحر" .

()1

واستمرت هذه المحاوالت بعد ذلك ،فؤلؾ الشاعر صبلح عبد الصبور مسرحٌة "الحبلّج"
و"لٌلى والمجنون".
وخبلصة القول :إن هذه التجارب وما تبعها من أعمال ،أثبتت قدرة القصٌدة العربٌة على
التحول ،والمطاوعة ،ومواكبة النمط الؽربً ،وتبنً النسق التعبٌري الدرامً ،ولكنها مع ذلك
تجارب محدودة ،تثبت أن عبلقة العرب بالمسرح جدٌدة ،ومتواضعة إلى حد ما ،وجهدهم النقدي
فً هذا الجانب ما زال دون جهد ؼٌرهم ،بل ال تكاد تجد لهم فٌه شٌبا ٌذكر ،إال ما كان من
ترجمة ،أو تكرار لما قٌل من قبل.
إن الحدٌث عن مسرح عربً بجذور خالصة ،ال ٌستند إلى دلٌل قوي ،فبل مندوحة من ربط
نشؤة المسرح فً الوطن العربً بتؤثٌر الحضارة الؽربٌة فً القرنٌن الماضٌٌن.
أما مصطلح الدرامٌة ،فهو مرتبط فً النقد الحدٌث بجملة من المصطلحات األخرى ،بحٌث
تخرجه من استقبللٌته التً نشؤ منها وهو عبلقته بالدراما ،لٌصبح سمة لفن قولً أو أدابً ،فهو
مرتبط بالموقؾ واالستجابة ،وبالشخصٌة ،وباللؽة بحٌث تقول شخصٌة درامٌة ،أو موقؾ درامً،
أو لؽة درامٌة.
فإذا كانت الدراما تعنً التمثٌلٌات؛ فإن الدرامٌة تعنً خصابص تلك التمثٌلٌات.
ؼٌر أن تناول مصطلح (الدرامٌة) كصفة من خبلل بنٌتها الصرفٌة ٌجعلها تصلح أللوان كثٌرة
من ألوان األدب ،ومن هنا؛ فإن الحدٌث عن بنٌة درامٌة حدٌث عن خصابص فنٌة ال عن أنواع
أدبٌة ،وهذا ما ٌعطً مشروعٌة لتناول درامٌة القصٌدة ،أو البنٌة الدرامٌة فٌها ،والنقد األدبً
( )1دِ .كّذ أذ ٛذىش قّ١ذ ،ػٍ ٟأقّذ ذحوػ١ش ِىطؾف جٌفٓ جٌّغشقِٛ ،ٟلغ ٌٙح أْ ال -01 ،ٓ٠ر ٚجٌكؿس1425 -
٘ـ| ٕ٠ -12ح٠ش. ،2005 -
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الحدٌث ٌزخر بمفردات شكلتها الصٌؽة االشتقاقٌة لهذا المصدر الصناعً ،فلناقد أن ٌتحدث عن
السخرٌة الدرامٌة ،أو المفارقة الدرامٌة ،أو الشخصٌة الدرامٌة ،أو الموقؾ الدرامً ،أو الحدث
الدرامً ......إلخ.
وٌبدو أن القصٌدة الحدٌثة قد خطت خطوات جلٌلة نحو الدرامٌة ،وشكلت هذه الخطوات ما
ٌمكن اعتباره ثورة على نظامها التقلٌدي الذي واكبها عبر قرون ،وهذا ما سٌتناوله البحث فً
الصفحات القادمة.

22

الشعر :خصائصه وعالقته بالفنون األخرى
تتمثل خصابص الشعر فً عدد من المعطٌات ،تبدأ باللؽة الشعرٌة؛ "فاللؽة فً الشعر لها
شخصٌة كاملة ،تتؤثر وتإثر ،وهً تنقل األثر من المبدع إلى المتلقً نقبل أمٌنا ،ولٌست المسؤلة
مجرد نقل أمٌن فحسب ،ولكنه النقل األمٌن عن المبدع ،عندما ٌفكر أوال وقبل كل شًء باعتباره
فردا ،لذلك كانت لؽة الشعر ممتلبة بالمحتوى الذي تنقله نقبل أمٌنا ،وهً  -بعد -لؽة فردٌة ،فً
مقابل اللؽة العامة التً ٌستخدمها العلم ،وهذه الفردٌة هً السبب فً أن ألفاظ الشعر أكثر حٌوٌة
من التحدٌدات التً ٌضمها المعجم .واأللفاظ الشعرٌة تعٌن على بعث الجو بؤصواتها؛ فالعبلقة بٌن
األصوات فً الشعر -كالموسٌقا تماماٌ -مكن أن تثٌر متعة تذوق االنسجام الحً ،سواء باألجزاء
المكررة ،أو المنوعة ،أو المتناسبة ،والكلمة الشعرٌة ،لذلك ٌجب أن تكون أحسن كلمة تتوافر فٌها
عناصر ثبلثة :المحتوى العقلً ،واإلٌحاء عن طرٌق المخٌلة ،والصوت الخالص .وٌجب أن ٌكون
اتصالها بالكلمات األخرى اتصاال إٌقاعٌا ،بحٌث ٌإدي هذا التلوٌن اإلٌقاعً إلى الؽاٌة
()1

المطلوبة"

فالشعر انحراؾ جمالً ،وتحول مفاجا تنتجه الكلمات تحت تؤثٌر خاص ،وأخص مقوماته
التصوٌر والمجاز ،ولٌس فً مقدورنا أن نحدد هذه الخاصٌة ،أكثر مما فً مقدورنا أن نحدد حالة
من الجمال ،ومن خصابصه  -أٌضا -اتكاإه على العاطفة والتخٌل؛ وال ٌعنً هذا انتفاء الفكر عنه،
وإنما أعظم الشعراء" هم الذٌن ٌقدرون على إثارة العواطؾ المختلفة فً نفوسنا بدرجة قوٌة،
كالحماسة ،والشفقة ،والحب ،واإلعجاب واإلجبلل؛ وهً موهبة قل أن تتوافر لشاعر أو كاتب،
وإن كان ذلك ال ٌحول دون عظمته أو شهرته ،فً باب واحد ،أو بعض أبواب األدب؛ كؽزل
()2

عمر ،ومرح البهاء زهٌر ،وفلسفة المعري ،وحكمة المتنبً" .

والعاطفة ،مهما بلؽت أهمٌتها وخطرها وأصالتها فً هذا الفن ،إال أنها لٌست العنصر الوحٌد
الذي ٌتؤلؾ منه النظم ،فبل بد من صدق التجربة الشعرٌة ،والصدق ٌمثل الحقٌقة التً تقوي
العاطفة وتسندها ،أي أن الشعر محتاج إلى رإٌة فكرٌة ٌعبر عنها صاحبها بدفق شعوري ،وأما
تلك األفكار الؽنٌة ،فهً تعٌد هٌكلة الشكلً إلى واقعه الوظٌفً ،وهنا ٌقع االختبلؾ بٌن األدب
والموسٌقا ،فالعواطؾ فً األدب لٌست مجردة ،وإنما تحملها الكلمات مع المعانً ،من خبلل هذه

( )1ػض جٌذ ٓ٠ئعّحػ ،ً١جألعظ جٌؿّحٌ ٟف ٟجٌٕمذ جٌؼشذ ،ٟػشك ٚضفغ١ش ِٚمحسٔس ،ؿ( ،)215-214دجس جٌفىش
جٌؼشذ ،ٟجٌمح٘شز.1112 ،
( )2جقّذ جٌؾح٠د ،أفٛي جٌٕمذ جٌؼشذ ،ٟؿِ ،201ىطرس جٌٕٙنس جٌّقش٠س ،جٌمح٘شز ،ه .1114 ،10
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المزاوجة بٌن الشكل والمضمون ،وان شبت بٌن العقل والقلب ،فهً التً تجعل من األدب شٌبا
رفٌعا سامٌا.
أما الخٌال الشعري السابح فً عالم اإلبداع ،فهو -أٌضا -مشروط بصدق فنً ،وال ٌعنً أنه
()1

ابتكاري

أن ٌكون مجافٌا للحق ،معارضا للفطرة؛ فالخٌال الشعري تفسٌر للجمال ،وتصوٌر له،

وتعبٌر عن مؽزاه الحقٌقً .أي أنه" صورة واحدة نفسرها بما توحً إلٌنا من معان؛ كالزهرة التً
تصبح كابنا حٌا ،أو فتاة مزهوة بجمالها تلبس الثٌاب الخضراء وتتزٌن بالجواهر الحمراء"(.)2
ومما ال شك فٌه أن العبلقة بٌن العاطفة والخٌال وثٌقة جدا؛ فالخٌال هو الذي ٌشكلها وٌبعث
أثرها فً النفوس ،وٌوقد جذوتها .وقوة الخٌال مرتبطة ارتباطا طردٌا بقوة العاطفة؛ فكلما كانت
صادقة استوجب ذلك أن ٌجلب لها صورا رابعة وخٌاال بدٌعا ،فتتكامل الصورة.
إن الحدٌث عن الخٌال ٌقود إلى الحدٌث عن الصورة الشعرٌة ،وقد رأى الدكتور عبد القادر
القط أن الصورة الشعرٌة هً" :الشكل الفنً الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ِّ
ٌنظمها الشاعر
فً سٌاق بٌانً خاص ،لٌعبِّر عن جانب من جوانب التجربة الشعرٌة الكاملة فً القصٌدة،
مستخدما طاقات اللؽة ،وإمكانٌتها فً الداللة ،والتركٌب ،واإلٌقاع ،والحقٌقة ،والمجاز ،والترادؾ،
والتضاد ،والمقابلة ،والتجانس وؼٌرها من وسابل التعبٌر الفنً ...واأللفاظ والعبارات هما مادة
الشاعر األولى التً ٌصوغ منها ذلك الشكل الفنً لـه ،أو ٌرسم بها صوره الشعرٌة"(.)3
ولما كانت الصورة الشعرٌة هً الرسم بالكلمات التً "تتشكل فً إطار نظام من العبلقات
اللؽوٌة ،وٌعبر بها الشاعر عن المعانً العمٌقة فً نفسه ،وٌفلسؾ بها موقفه من الواقع ،وٌخلق بها
عالمه الجدٌد من خبلل توظٌفه لطاقات اللؽة المجازٌة ،وما تحمله من إمكانات داللٌة وإٌقاعٌة،
وٌقرب بها عناصر األشٌاء المتباعدة ،لٌجمع بٌن الفكر والشعور فً وحدة عاطفٌة فً لحظة من
الزمن تتجلى منها أحبلم الشاعر وطموحاته؛ وتكشؾ عن سحر الشعر ،وما ٌحمله من دهشة
()4

وجدة"

وهً"الوسٌط الذي ٌستكشؾ الشاعر به تجربته وٌتفهمها"( .)5لذلك؛ فإننا بحاجة إلى دراسة
الصورة الشعرٌة عند الشاعر؛ لكً نستطٌع الوقوؾ على مذهبه الفنً ،وسبر أؼوار جوهر تجربته
الشعرٌة.

( )1جٌخرحي جالذطىحس ٛ٘ :)creative imagination( ٞجٌز ٞضخطحس ػٕحفشٖ ِٓ ضؿحسخ عحٌفس ٠ٚإٌفٙح جألد٠د فٟ
ؽىً ؾذ٠ذ ،فحْ وحْ عطك١ح أ ٚعخ١فح عّّ٘ٚ ٟح ،جٔظش ،أفٛي جٌٕمذ جٌؼشذ ،ٟؿ. 214
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.219
( )3ػرذ جٌمحدس جٌمو ،جالضؿحٖ جٌٛؾذجٔ ٟف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ،ٟؿ ِ ،.439طرؼس ِىطرس جٌؾرحخ ،جٌمح٘شز.1199 ،
( 4ف١شٚص جٌّٛع ،ٝجٌقٛسز جٌفٕ١س ف ٟجٌّٛؽكحش جألٔذٌغ١س ،ؿ ِ ،32ؿٍس ذكٛظ ؾحِؼس قٍد.-2003 ،
(ٔ )5فغٗ ،ؿ.33
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إن هذه الخصوصٌة المتشكلة من القٌم اإلٌحابٌة ،واإلٌقاع ،والعاطفة ،والتخٌل ،ال تنفً -أبدا-
تداخل الفنون؛ فكما تداخل الشعر مع المسرح ،فً عبلقة جدلٌة ،تداخل مع الرواٌة أٌضا؛ ذلك أن
عبلقة الشعر بالراوٌة قدٌمة ومتؤصلة؛ ترجع إلى ما قبل استقرار الرواٌة كجنس أدبً مستقل
بقرون طوٌلة ،حٌث كانت "الرواٌة مجرد حكاٌات خٌالٌة ،لٌس لها أسس فنٌة مستقرة ،فقد
استعارت القصٌدة من الرواٌة  -منذ هذه الفترة المبكرة جدا فً تارٌخها -عنصر القص أو الحكاٌة
وهو جوهر الرواٌة أو القصة فً ذلك الحٌن ،ولكن صلة القصٌدة بالرواٌة لم تقؾ عند هذا الحد،
فبعد أن نضجت الرواٌة ،وأصبحت جنسا من أهم األجناس األدبٌة ،وتعددت اتجاهاتها وتٌاراتها،
وتعددت تبعا لذلك تكنٌكاتها الفنٌة ،ابتدأت القصٌدة تستعٌر من الرواٌة اخص تكنٌكاتها
()1

وأحدثها".

ولعل أهم ما استعارته القصٌدة الحدٌثة من الرواٌة تلك التكنٌكات المتمثلة فً الرإٌة السردٌة
واالرتداد والمنولوج.
أما االرتداد فهو" :قطع التسلسل الزمنً ،والعودة من اللحظة الحاضرة إلى بعض األحداث
()2

التً وقعت فً الماضً" .

وقد استعار الشاعر الحدٌث هذا البناء ،وطوعه لعمله الشعري ،واستخدمه ألؼراض شبٌهة
بتلك التً ٌستخدمه من أجلها كاتب الرواٌة ،وقد ٌكون االرتداد فً القصٌدة من اللحظة النفسٌة
()3

الحاضرة إلى لحظة نفسٌة أخرى سابقة علٌها فً الزمن ،وقد ٌكون من حدث إلى حدث آخر".

أما المنولوج الداخلً فهو تكنٌك حواري من أبرز التكنٌكات التً نقلت القصٌدة إلى عالم
الشخصٌة؛ فرسمت معالمها الداخلٌة ،النفسٌة والفكرٌة ،وهو أسلوب ٌتناول وعً األبطال الداخلً،
وٌنقل لنا خفاٌا وأسرار الشخصٌة وأحبلمها ،وٌركز فٌه الكاتب  -أساسا "-على ارتٌاد مستوٌات ما
()4

قبل الكبلم ،من الوعً ،بهدؾ الكشؾ عن الكٌان النفسً للشخصٌات".

والحدٌث عن درامٌة القصٌدة الحدٌثة ٌقود إلى الحدٌث عن عبلقة الشعر بالمسرح؛ وعبلقة
الشعر بالفنون األدبٌة األخرى ،بل وبالفنون الجمٌلة أٌضا؛ فالمسرحٌة تعتبر من أوثق الفنون
األدبٌة صلة بالشعر ،وال ؼرابة فً ذلك؛ فقد بدأ الشعر مسرحٌا ،وإن شبت فقل :بدأ المسرح
شعرا ،وكان مصطلح الشعر فً التراث الٌونانً محصورا فً إطار المسرحٌة والملحمة ،وهذا ما
فعله أرسطو فً كتابه "فن الشعر"" ،وقد ظل هذا الفهم مبلزما للنقد حتى بدأت القصٌدة الؽنابٌة،
( (1ػٓ ذٕحء جٌشٚج٠س ،ؿ.220
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.221
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.221
( )4سٚذشش ّ٘فٛج ،ٞض١حس جٌٛػ ٟف ٟجٌشٚج٠س جٌكذ٠ػس ،ؿ ،22ضشؾّس جٌذوطٛسِ :كّذ جٌشذ١ؼ ،ٟدجس جٌّؼحسف،
ِقش.1194 ،
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منذ الحركة الرومانتٌكٌة تنازع المسرحٌة هذا المصطلح ،بعد أن انقرضت الملحمة كشكل أدبً،
حتى انتزعته منها ،وأصبح مصطلح الشعر مقصورا على القصٌدة الؽنابٌة بٌنما استقر المسرح
()1

كفن أدابً له شروطه وضوابطه ،دون أن ٌعنً ذلك انقطاع الصلة بٌن الطرفٌن" .

إذا ،فعبلقة الشعر بالمسرحٌة عبلقة متبلزمة ،بل إن الباحث ٌستطٌع القول :إن العبلقة العملٌة
بٌن الشعر والمسرح -من خبلل تتبع حركة التارٌخ-قد تحققت فعبل؛ ذلك" أن المسرحٌات التً
توارثتها البشرٌة منذ أول مسرحٌة إؼرٌقٌة متكاملة حتى المرحلة التً تسمى مرحلة الكومٌدٌا
الجدٌدة ،فً تارٌخ المسرح الرومانً ،والتً كانت جمٌعها مسرحٌات شعرٌة"(.)2
وهذا ٌعنً أن المسرح حٌنما أراد أن ٌتقولب فً شكل فنً ،لم ٌجد له أداة تعبٌرٌة أفضل من
الشعر.
ولعل من أهم التكنٌكات المسرحٌة التً استعارتها القصٌدة الحدٌثة ظاهرة "تعدد األصوات"؛
فقد حاول الشاعر المعاصر فً البداٌة أن ٌعبر عن هذه الظاهرة بوسابل شعرٌة خالصة،
كالموسٌقا ،لكنه سرعان ما انتقل نقلة نوعٌة معتمدا على النزعة الدرامٌة فً إبراز رإٌته
الشعرٌة ،وقد تجسد ذلك فً استخدام عنصر الشخصٌة والصراع والحوار ،هذا الصراع الدرامً
من شؤنه أن ٌجعل بناء القصٌدة ٌنمو نموا عضوٌا ،وقد تعددت نماذج الشخصٌة فً القصٌدة
الحدٌثة ،وهذه الشخصٌات" فً الؽالب تعبر عن أبعاد فكرٌة وشعورٌة متصارعة من أبعاد رإٌة
الشاعر أكثر مما تعبر عن أحداث درامٌة تتطور وتنمو ،أي أن هذه الشخصٌات المتحاورة
المتصارعة بمثابة رموز ألفكار الشاعر وأحاسٌسه"(.)3
ومن التكنٌكات المسرحٌة األخرى التً استعارتها القصٌدة الحدٌثة وطورتها ،وأضحت مشكبل
أساسٌا فً بنٌتها الحوار ،والحوار مرتبط ارتباط وثٌقا بتعدد الشخصٌات فً القصٌدة؛"حٌث
ٌفترض الحوار وجود أكثر من صوت ،أو أكثر من شخصٌة فً القصٌدة ،ومن ثم ،فهو فً الؽالب
ٌستخدم كتكنٌك إضافً مع تعدد األصوات أو الشخصٌات ،ولكنه فً بعض القصابد ٌستخدم
()4

باعتباره تكنٌكا أساسٌا".

وقد استعارت القصٌدة الحدٌثة -أٌضا -من المسرح فكرة الكورس أو الجوقة ،وهم جماعة من
المنشدٌن والمؽنٌن فً المسرحٌة اإلؼرٌقٌة القدٌمة ،وقد كانت مهمة الكورس شرح األحداث
والتعلٌق علٌها ،واإلشارة إلى بعض األحداث التً ال ٌمكن تقدٌمها على المسرح ،ومن خبلل هذا

( )1ػٍ ٟػؾش ٞصج٠ذ ،ػٓ ذٕحء جٌمق١ذز جٌؼشذ١س جٌكذ٠ػس ،ؿ ،205دجس جٌفقكٌٍ ٝطرحػس ٚجٌٕؾش1191 ،
( 2جٌرٕحء جٌذسجِ ،ٟؿ.12
( )3ػٓ ذٕحء جٌمق١ذز ،ؿ .106
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.201
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الدور التقنً للكورس استعار الشاعر المعاصر هذه التقنٌة ،ووظفها فً بعض قصابده؛ لتكون
بمثابة صوت آخر خارجً لٌراقب المسار العام للقصٌدة.
وقرٌب من هذا ،فقد اعتمد الشاعر المعاصر على الوثابق التسجٌلٌة ،والوثابق التسجٌلٌة من
أهم تكنٌكات المسرح التسجٌلً؛ وهو واحد من" التٌارات الحدٌثة فً المسرح المعاصر" ٌعتمد فً
مادته الدرامٌة -كما ٌقول واحد من رواده وهو الكاتب األلمانً بتر فاٌس -على السجبلت
والمحاضر والرسابل والبٌانات اإلحصابٌة ،ونشرات البورصات والتقارٌر السنوٌة للبنوك
والشركات الصناعٌة ،والبٌانات الحكومٌة الرسمٌة ،والخطب والمقاببلت والتصرٌحات التً تدلً
بها الشخصٌات المعروفة ،والربٌورتاجات الصحفٌة واإلذاعٌة"(.)1
وخبلصة القول إن مٌدان استفادة القصٌدة الحدٌثة من المسرح واسع ومتنوع؛ إذ لم تقؾ
استعارة القصٌدة الحدٌثة من المسرحٌة عند حدود استعارة التكنٌكات المسرحٌة الجزبٌة ،من تعدد
أصوات وشخصٌات وحوار ووثابق تسجٌلٌة وكورس وؼٌر ذلك ،بل تجاوزتها إلى الحد الذي
ٌمكن أن نتحدث فٌه عن مسرحة القصٌدة ،أو عن قصٌدة تقولبت فً قالب مسرحً ،بحٌث تجد
فٌها كل العناصر المسرحٌة المطلوبة.
ولٌست العبلقة بٌن الشعر والمسرح هً العبلقة الوحٌدة التً تتشكل ضمن هذه التزاوجات
الفنٌة ،فثمة عبلقات متعددة ،بٌن أنواع كثٌرة من فنون األدب كالعبلقة بٌن الشعر والقصة ،بل
حتى بٌن الشعر والموسٌقا ،أو الرسم والسٌنما؛ فالشعر رسم بالكلمات ،والشعر إٌقاع أٌضا .بل إن
تداخبل منطقٌا واسعا ٌجمع بٌن اللونٌن األدبٌٌن الكبٌرٌن :الشعر والنثر ،ولم تعد المقاٌٌس القدٌمة
تصلح للتمٌٌز بٌنها فبل قٌمة للحدٌث عن وزن وقافٌة فقط للتمٌٌز بٌنهما.
صحٌح أن للشعر خاصٌة خارقة ،من خبلل نزعة االنحراؾ واإلدهاش ،التً تتشكل من خبلل
البناء الفنً الذي ٌفرضه الشكل اإلٌقاعً ،من نحو ،وطبٌعة الشعر التً تعتمد الرمز واإلٌحاء؛
فاللؽة الشعرٌة تجمع بٌن القٌمة الشكلٌة ،والداللٌة ،لذا ٌصعب -معها -تحدٌد أسرار الجمال
المشكلة لذلك اإلدهاش ،بٌد أن التمٌٌز الجوهري بٌن الشعر والنثر" ال ٌمكن أن ٌكون اختبلفا فً
خصابص سطحٌة؛ كالوزن والقافٌة -مثبل -وهو-أٌضا -لٌس اختبلفا فً بنٌة النص فً أي ضرب
من ضروب البناء كان ،بل هو اختبلؾ فً الصمٌم"(.)2
بل إن القصٌدة الحدٌثة ذهبت بعٌدا فً استعاراتها التكنٌكٌة ،فولجت باب السٌنما وأخذت
تستعٌر منها تكنٌكاتها الفنٌة؛ كالمونتاج ،والسٌنارٌو ،وسواهما من أسالٌب صناعة السٌنما.

( )1ػٓ ذٕحء جٌمق١ذز  ،ؿ.215
(٘ )2شذشش س٠ذ ،هر١ؼس جٌؾؼش ،ؿ ،40ضشؾّس جٌذوطٛس ػ١غ ٝػٍ ٟجٌىحػٛخِٕ ،ؾٛسجش ٚصجسز جٌػمحفس ،عٛس٠ح،
.1119
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أما المونتاج السٌنمابً فهو عبارة عن" ترتٌب مجموعة من اللقطات السٌنمابٌة على نحو معٌن
بحٌث تعطً هذه اللقطات -من خبلل هذا الترتٌب -معنى خاصا لم تكن لتعطٌه فٌما لو رتبت
()1

بطرٌقة مختلفة ،أو قدمت منفردة"

والمونتاج بهذا المعنى "هو القوة الخبلقة فً الحقٌقة السٌنمابٌة ،وأن الطبٌعة تمدنا فقط بالمادة
()2

الخام التً ٌعتمد علٌها التركٌب"

وقد استعار الشاعر المعاصر هذا التكنٌك بؤنماطه وأسالٌبه المختلفة؛ حٌت لجؤ-فً كثٌر من
األوقات -إلى" تقدٌم مجموعة من الصور أو العناصر المختلفة ،التً تإلؾ فً مجموعها إطارا
عاما لرإٌته الشعرٌة ،أو تحدث تؤثٌرا متكامبل لم تكن هذه الصور أو العناصر -أو لنقل اللقطات
()3

بالمصطلح السٌنمابً -لتحدثه لو قدمت منفصلة ،أو مرتبة على نحو آخر".

أما السٌنارٌو ،فهو تكنٌك آخر لجؤ إلٌه الشاعر المعاصر ،بحٌث أعاد ترتٌب قصٌدته وحولها
إلى مناظر أو لقطات أو لوحات اتخذت شكبل سٌنمابٌا محضا.

( )1ػٓ ذٕحء جٌمق١ذز ،ؿ .229
( )2وحس ً٠سج٠ظ ،فٓ جٌّٔٛطحؼ جٌغّٕ١حت ،ٟؿ ،15ضشؾّس أقّذ جٌكنش ،ٞجٌّإعغس جٌّقش٠س جٌؼحِس ٌٍطأٌ١ف
ٚجٌطشؾّس ٚجٌطرحػس ٚجٌٕؾش ،جٌمح٘شز.1165 ،
( )3ػٓ ذٕحء جٌمق١ذز ،ؿ.221
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تحوالت القصيدة العربية من الغنائية إلى الدرامية
إن التجدٌد فً الشعر ظاهرة طبٌعٌة تطورٌة فً كل مكان وزمان" ،وقد عرؾ الشعر العربً
فً تارٌخه الطوٌل مظاهر تجدٌدٌة كثٌرة ،بدءا من بشار بن برد ،الذي كان آخر القدماء وأول
المحدثٌن إلى أبً نواس الذي تمرد على نهج القصٌدة ،ثم كانت ثورة أبً تمام الفعلٌة على (عمود
()1

الشعر) ولذلك وقؾ علماء اللؽة ٌهاجمون ثورته هذه ،وعلى رأسهم ابن األعرابً".

ثم عرؾ الشعر العربً ثورة فً الشكل الموسٌقً ،من خبلل الموشح ،وبعض الفنون
المستحدثة إلى أن جاء العصر الحدٌث ،وبدأت الثورة الجامحة من خبلل تبنً الشكل الجدٌد الذي
عرؾ بقصٌدة التفعٌلة.
والناظر فً تارٌخ القصٌدة العربٌة ٌلمح فٌها ذلك التحول التدرٌجً من الؽنابٌة نحو الدرامٌة،
أو من الذاتً إلى الموضوعً .ولعل ذلك عابد إلى طبٌعة الوظٌفة التً ٌقوم بها الشعر ،بعد أن
تحررت القصٌدة من كونها نظما إلى اعتبارها رإٌة ،والى طبٌعة التكوٌن البنٌوي للشكل الشعري
المستخدم ،بعد أن تحرر من شكله التقلٌدي العمودي ،واختار له شكبل مؽاٌرا متحررا من الوزن
والقافٌة ،والى االنفتاح الثقافً الهابل على الثقافة الؽربٌة ومدارسها النقدٌة ،وما أورثه ذلك من اثر
للحداثة على شعراء العربٌة فً هذا القرن.
وهذه المداخل تشكل المحددات األساسٌة لجوهر الخبلؾ بٌن القصٌدة الؽنابٌة والقصٌدة
الدرامٌة ،أو بٌن القصٌدة القصٌرة المعتمدة على وحدة البٌت ،والقصٌدة الطوٌلة المعتمدة على
وحدة الموضوع.
فقد شكلت الحداثة فً مجال الشعر"تحوال جذرٌا شامبل فً بنٌة القصٌدة شملت مستوٌاتها
جمٌعا ،وشكلت من جانب آخر رإٌة ارتبطت بنزوع ج ّديٌ ،تبنى التؽٌٌر موقفا ومبدأ ومحركا
باتجاه األفق الجدٌد(ٕ).
والحداثة كما ٌراها من َّ
ٌنظرون لها.

(ٖ)

ال تتمثل فً كم من المتؽٌرات واإلضافات الشكلٌة بل

هً تحول رإٌويٌ ،حمل فً ثناٌاه ثورة ،وٌصدر عن حساسٌة مٌتافٌزٌقٌة فً نظرته نحو الكون
واإلنسان.
وال أعنً بالحداثة -هنا -ذلك التطور الطبٌعً المواكب لحركة القصٌدة وتحوالتها الشكلٌة ،منذ
النشؤة حتى اللحظة ،بل الحداثة التً اقصدها منتج ؼربً أوروبً فرنسً على وجه التحدٌد ،إذ
( )1أذ ٛذىش جٌق ،ٌٟٛأخرحس أذ ٟضّحَ ،ؿ ( )244ضكم١ك خٍِ ً١كّٛد ػغحوش ٚصِ ،ٗ١ٍ١ذ١شٚش .د .ش.
( )2جقّذ ػض٠ض فغ١ش ،ؾذٌ١س جٌكذجغس ف ٟؽؼش ػرذ هللا جٌرشد ،ٟٔٚؿ ،123سعحٌس ِحؾطغ١ش ،وٍ١س جٌطشذ١س (جذٓ
سؽذ) ؾحِؼس ذغذجد. 2001 ،
( )3جٔظشِ :ح لحٌٗ جد١ٔٚظ ػٓ جٌكذجغس ف ٟوطحذٗ صِٓ جٌؾؼش ،دجس جٌؼٛدز ذ١شٚش ،ؿِٚ 10ح ذؼذ٘ح .
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ٌمكن أن نقرنها بالمذهب الرمزي عند (إدؼار أالن بو) الذي اثر على (بودلٌر) ،ثم نستحضر معه
(وولؾ وتمان) ودٌوانه "أوراق العشب" الذي صدر عام ٘٘ٔ4م ،كبداٌة حقٌقٌة لحداثة الشعر،
وكان ثورة على التقالٌد العروضٌة.
ولعل أهم ما ٌمٌز هذه الحداثة األوروبٌة" موقفها من التارٌخ ،والتراث؛ فالرمزٌة واالنطباعٌة
والمستقبلٌة والدادابٌة ،والسرٌالٌة رفضت الماضً وتراثه رفضا قاطعا ،وقد عبرت عن ذلك
الموقؾ بنفً األسالٌب الموروثة فً كل أشكال الفنون وأنواع األدب ،فسادت البلتمثٌلٌة أو
البلتصوٌرٌة فً الرسم ،والبلنؽمٌة فً الموسٌقا ،والبلسردٌة فً الرواٌة والبلشكلٌة
(ٔ)

والبلعروضٌة فً الشعر" .

كان البٌت فً الشعر العمودي سٌاجا فنٌا له ضوابطه وحدوده ،لذلك كان قوامه الوزن ،وقوام
كل وزن تفعٌبلته ،سواء تماثلت أو اختلفت ،وفً خدمة هذا السبٌل كان "من معاٌٌر الشعر اتحاد
قوافٌه ،وانشطار أبٌاته إلى مصراعٌنٌ ،واكب اإللهام اإلبداعً عند اإلفضاء بالشعر"(ٕ) ،لكن هذا
االنضباط سرعان ما تحطم وتناثر مع متؽٌرات الحداثة.
وإذا كانت تلك المكونات االنضباطٌة التً جعلت تعرٌؾ العرب للشعر ال ٌتفق إال مع القصٌدة
الؽنابٌة ،فإن تجاوز هذا التعرٌؾ هو تجاوز لسمت تقلٌدي ،وتحول عن منهج تراثً.
ومع أن مصطلح الؽنابٌة لم ٌستخدمه العرب فً حدٌثهم عن الشعر ،بل استخدمه المستشرقون،
لكنه فً داللته ٌنطبق على بنٌة القصٌدة العربٌة؛ وما ورد عن العرب من لفظ ٌشٌر إلى القٌمة
اإلٌقاعٌة لهذا اللون الشعري كقول حسان:
تؽن بالشعر إما كنت قابله

إن الؽناء لهذا الشعر مضمار

(ٖ)

إن التصور العربً لمفهوم الؽنابٌة قد ٌلتقً مع التعرٌؾ القدٌم الممٌز لها عن الشعر الملحمً
والدرامً ،فالشعر الؽنابً -قدٌما :-هو مجموع القصابد الشعرٌة التً ترافقها القٌثارة ،أو الشعر
المؽنى ،فً حٌن أن بعض المعاصرٌن ٌنظر إلى الؽنابٌة باعتبارها مصطلحا مستنفذا.

(ٗ)

وإذا كانت القٌمة اإلٌقاعٌة تمثل عصب األساس للقصٌدة الؽنابٌة؛ فإن الذات ُتش ّكل عصب
الؽنابٌة اآلخر ،وحافز انبنابها داخلٌّا ،وقد شاع فً نظرٌّة األنواع األدبٌة أنّ "الشعر الؽنابً هو
شخصٌة الشاعر نفسها ،أو هو األثر األدبً الذي ٌتكلم فٌه الشاعر بمفرده ،ولذلك فإنّ الذي ٌتكلم
فً الشعر الؽنابً إ ّنما هو الشاعر وأناه األصلٌة الّتً ترتبط ب "ملفوظٍ واقعً” .فإذا كان ك ّل
( )1د .عٍّحْ دجٚد جٌٛجعط ،ٟف ٟؾذي جٌكذجغس ف ٟجٌؾؼش ،ؿ ،41فقً ِٓ وطحخ جٌؾؼش ِٚطغ١شجش جٌّشقٍس ،دجس
جٌؾإ ْٚجٌػمحف١س جٌؼحِس ،ذغذجد.1195 ،
( )2ف ٟؾذي جٌكذجغس جٌؾؼش٠س ِٓ ،وطحخ جٌؾؼش ِٚطغ١شجش جٌّشقٍس ،ؿ.19
( )3دٛ٠جْ قغحْ ذٓ غحذص :ؿ ،240ضذل١ك ١ٌٚذ ػشفحش ،ؼ ،1دجس فحدس ،ذ١شٚش .2006
( )4جٔظش :فالـ فنً :جألعحٌ١د جٌؾؼش٠س جٌّؼحفشز ،ؿ  ،96دجس ج٢دجخ.1115 ،
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ملفوظٍ "واقعٌّا” على نحو خاصّ  ،فإنّ "واقع” الملفوظ ٌنش ّد إلى تل ُّفظه من خبلل ّ
الذات الحقٌقٌة
واألصلٌة .هذا ما ُتفٌدنا به نظرٌة التلفّظٌ .كتب (كٌت هامبورؼر)" :إنّ اللؽة اإلبداعٌة التً ُت ْنتج
القصٌدة الؽنابٌة تنتمً إلى نظام اللؽة التل ُّفظً ،وهو السبب الربٌسً والبنٌوي الّذي من خبلله
نتلقّى القصٌدة باعتبارها نصّا أدبٌّا ،أكثر من كونها نصّا تمثٌلٌّا ،سردٌّا أو درامٌّا .نتل ّقاها كملفوظٍ
متنازعا حولها ،هً ّ
َ
ت متل ِّفظة .إنّ األنا الؽنابٌة ،ح ّتى وإن كان
لذا ٍ
الذات المتل ِّفظة” .وفً ما ٌخصّ
الجدال حول مطابقة األنا الؽنابٌة بالكاتب كشخصٌ ،إ ّكد (هامبورؼر) أن ذلك ال ٌت ّم إال فً
المستوى المنطقً بدون أن نحكم مسبقا على أيّ عبلقة بٌوؼرافٌة أ ّنى كانت ،وٌضٌؾ" :بطبٌعة
الحالٌ ،مكن أن تكون التجربة تخٌٌلٌّة ،بٌد أنّ ذات التجربة ـ ومعها الذات المتل ِّفظة واألنا الؽنابٌة ـ
ال ٌمكن أن تكون ّإال حقٌقٌّة” وهذا ما ذهب إلٌه (أدورنو) عندما اعتبر أنّ "من ٌتكلّم داخل الفنّ هو
ذاته الحقٌقٌة ،ولٌس ّ
الذات التً ُت ْنتجه أو تتل ّقاه” .وفً عبورها من المحور اللّسانً إلى األدب،
والشعر أساسا ،تمت ّد الذات من استعمال عوامل التل ُّفظ إلى االنتظام فً نسق الخطاب بؤكمله .داخل
الخطاب ،تصبح الذات تارٌخٌّة اجتماعٌّا وفردٌّا ،ومن ث ّم تتمظهر ّ
الذات المتلفظة كعبلقة أو جدل
(ٔ)

بٌن الفرديّ والجمعًّ " .

وإذا كان للقصٌدة الؽنابٌة سمات تمٌزها من ؼٌرها و ُتعرؾ بها ،فإن للقصٌدة المتكاملة التً
تزاوج بٌن الؽنابٌة والدرامٌة سمات تمٌزها عن القصٌدتٌن :الؽنابٌة والدرامٌة معا ،ففٌها من
سمات القصٌدة الؽنابٌة ،ولكنها قد تحولت بتفاعلها مع العناصر الدرامٌة إلى سمات جدٌدة ،وفٌها
من السمات الدرامٌة التً اكتسبت بتفاعلها مع العناصر الؽنابٌة طابعا جدٌدا .وإذا كان العمل
الؽنابً ال ٌخلو ،فً عرؾ النقاد ،من العناصر الدرامٌة أو الملحمٌة ،كما ال تخلو الدراما الناجحة
من العناصر الؽنابٌة والملحمٌة ،فإن القصٌدة المتكاملة تسمو بما فٌها من عناصر ؼنابٌة ودرامٌة
متفاعلة لتخلق جنسا شعرٌا جدٌدا فً تارٌخنا الشعريٌ ،تكامل بمقدار تفاعل هذه العناصر.
فمن سمات القصٌدة المتكاملة" أنها قد انفصلت عن الؽناء ،ولكنها لم تنفصل عن الؽنابٌة،
فالشعر الؽنابً نوعان :نوع ٌُنظم للؽناء ،وهذا ما ال نجده فً القصٌدة المتكاملة العسٌرة على
الؽناء ،ونوع ٌتضمن إحساسات الشاعر ،وهو ٌحرّ ك العناصر الدرامٌة فً القصٌدة المتكاملة،
وهً ؼنابٌة ؼٌر مباشرة ،ال تتناول إحساسات الشاعر من خبلل الضمٌر (أنا) ،وإنما تتناولها من
خبلل الشخوص التً قد ٌكون بعضها قناعا ٌتخفى وراءه الشاعر ،أو شخصٌة ٌُطلقها حرة تنفصل
عنه بمقدار ما تتصل به"(ٕ).
( )1ػرذ جٌٍط١ف جٌٛجس :ٞجٌغٕحت١س ف ٟجٌؾؼش جٌؼشذِ ،ٟؿٍس جٌؿغشز جٌػمحف١س جٌمطش٠س ،جٌؼذد  ،23ف١ف -2010
0سجذو جٌقفكسaljasra. org/archive/cms/?p=556 :
( )2خٍ ً١جٌّٛع ،ٝجٌمق١ذز جٌّؼحفشز جٌّطىحٍِس ذ ٓ١جٌغٕحت١س ٚجٌذسجِ١س ،ؿ ،159سعحٌس دوطٛسجٖ ،ئؽشجف ػرذ
جٌىش ُ٠جالؽطش ،ؾحِؼس دِؾك ،جٌشعحتً جٌؿحِؼ١س  /جٌؿحِؼس جألسدٔ١س.
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والقصٌدة المتكاملة وإن احتاجت إلى الموضوعٌة والدرامٌة والؽنابٌة ،إال أنها لن تكون كذلك
إال إذا صدرت عن تجربة إبداعٌة ذات مقومات شعرٌة خالصة؛"فقد ترد بعض هذه العناصر
حشوا ،أو للداللة على سعة أفق الشاعر وثقافته ،وٌتطلب العمل المتكامل أن تؤتً هذه العناصر
عفوٌة ،تتفاعل وتتكامل بقدرة الشاعر المبدع الذي ٌقصد أحٌانا ذلك التكامل ،وٌخطط له ،ولكن
ذلك ال ٌقلل من شؤن القصٌدة إذا استطاع الشاعر أن ٌتفاعل مع عمله بصدق وعفوٌة"(ٔ).
وخبلصة القول إن الشعر"ٌبدأ ؼنابٌا مطلقا ،ثم ؼنابٌا مقٌدا بحدث ،ثم ٌمٌل إلى الحكاٌة
والحبكة والسرد والروح القصصً والملحمً ،ثم ٌقترب من الدراما عفوٌا فتتولد فٌه جذور تعد
(ٕ)

النواة الدرامٌة األولى ،وتتعقد فتستقل الؽنابٌة عما تفرع منها أنواعا شعرٌة أخرى"

ومهما ٌكن من أمر ارتباط القصٌدة العربٌة بالؽنابٌة ،وافتقارها إلى السمات الدرامٌة الكاملة،
ألسباب عالجتها فً صفحات سابقة ،إال أن البذور الدرامٌة كانت موجودة ،كالصراع ،والحكاٌة،
والفكر ،والحوار ،والناظر لبعض هذه القصابد فً العصر الجاهلً وما بعده ،سٌجد هذه البذور
جلٌة واضحة ،فً مؽامرات امرئ القٌس ،والصراع الطبقً عند الصعالٌك ،والحوار عند عمر بن
أبً ربٌعة ،والفكر والفلسفة عند المتنبً وأبً تمام وأبً العبلء وؼٌرهم.
لذا أستطٌع القول :إن الشاعر الجاهلً كاد ٌبدع الملحمة والدراما ،لوال أنه ألزم نفسه بنمط
تعبٌري قابم على ؼنابٌة نمطٌة ،تتخذ من وحدة البٌت أساسا لتشكلها؛ فؤشكال الصراع أو المظاهر
الدرامٌة متوفرة من خبلل النظام القبلً أو االجتماعً ،إال أن الشعراء الجاهلٌٌن كانوا قد اكتفوا
بمعالجة ذلك كله من خبلل الؽنابٌة التً هً تعبٌر عن الواقع ،ومن هنا لم ٌحاولوا أن ٌبدعوا
نصوصا درامٌة محددة ،فؤؼفلوا الملحمة والدراما ،وقصروا إبداعهم على الؽنابٌة وكؤن الشاعر قد
حقق نوعا من االستقبلل والتمٌز الفردي فصبػ الشعر العربً على حد تعبٌر محمد مندور "النؽمة
الخطابٌة والوصؾ الحسً".

(ٖ)

ومن حٌث البناء الشكلً فقد احتفظت القصٌدة العربٌة بطبٌعتها من حٌث الطول والقصر،
فجاءت معتدلة فً ذلك ،فلم تؤت مطولة لتتخذ شكبل درامٌا ٌسمح للمحاكاة التً كانت تظهر فً
المبلحم الكبرى ،ومع ذلك فإن الباحث قد ٌلمح بعض األشكال الدرامٌة التً اتخذت طرٌق
القصص الشعري من خبلل السرد ،ولو أن القارئ تؤمل قصابد الجاهلٌن ومن تبعهم من الجٌل
اإلسبلمً األول والثانً لوجد أن القصٌدة العربٌة لم تخل من هذا المنسق السردي.
ت الفُـــإا ِد الم َّ
ب
خلٌـــلًّ مرّ ا بـــً على أم جندب
ُعذ ِ
ُن َقضِّ ل ُ َبا َنــا ِ
َفإ ّن ُكـــ َما إنْ َت ْن ُ
اعة
انً َســــــــ َ
ظ َر َ

ب
دهر َتنفعْ نً لَدى أ ُ ِّم جُندَ ِ
من الـ ِ

(ٔ )1فغٗ ،ؿ.159
( )2د .ؾالي جٌخ١حه ،جألفٛي جٌذسجِ١س ف ٟجٌؾؼش جٌؼش ،ٞؿ ،59دجس جٌشؽ١ذ ٌٍٕؾش ،ذغذجد.1192 ،
(ٔ )3فغٗ ،ؿ. 60
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ُ
جبت طـــــــارقا
ألم ترٌانً كلـــما

وج ْد ُ
ب
ت بـِ َها طِ ـٌـبـَا وإنْ لـَ ْم تـ َ َطـٌّـ ِ
َ
َوال َذ ُ
لق إن تؤ ّمــــ َ
ب
لت َجـــؤ ّن ِ
ات َخ ٍ

أال لٌت شعري كٌؾ حادث وصلها

ب
ْؾ ُت َراعً وُ صْ ــــــلَة َ ال ُم َت َؽ ٌِّ ِ
وكٌ َ

أ َقا َم ْ
ت على َما َب ٌْ َنــــ َنا مِنْ مـــــ َو ّدة ٍ

ب
أمٌـــمة أم صــارت لقول المخب ِ

لها ،ال دَ مٌِ َمـــــة
َعقـــــٌلَة ُ أ ْت َرا ٍ
ب ِ

فإن تــــــنؤ عنـــها حقبة ال ُتبل ِقـها

(ٔ)

ب
فإنك ممـاأحدثت بالمـــــــــجر ِ
َ

هناٌ ،لمح القارئ فً هذه األبٌات منحا قصصٌا واضحا ،ووحدة موضوعٌة تربط بٌن هذه
األبٌات وحدثا قاببل للتطور واإلدهاش؛ مما ٌجعل هذه القصٌدة أنموذجا صالحا لدراسة البذور
الدرامٌة فً شعرنا القدٌم ،ولٌست هذه القصٌدة وحدها التً تحمل بذورا درامٌة ،بل إن أكثر شعر
المعلقات والقصابد الجاهلٌة ال ٌخلو من حادثة ٌقصها الشاعر وٌبنً علٌها قصٌدته.
ومن القصابد النموذجٌة التً تجلت فٌها هذه النزعة الدرامٌة فً عصور ما بعد الجاهلٌة
قصٌدة مالك بن الرٌب ،حٌث نجد قصة حٌاة كاملة من خبلل حدث معٌن استطاع الشعر الؽنابً
أن ٌحتوٌها بؤبٌات ،والصراع فٌها قابم بٌن االضطراب والنظام والحرٌة المطلقة ،والتخلً عنها،
وهذا ٌدخل الشاعر فً عالم بعٌد عن الؽنابٌة ،عالم ٌقترب من الملحمة أو الدراما لوال قضٌة
الطول فً القصٌدة ،فإذا ما قارنا بٌن صراع الشاعر بٌن الضبللة والهدى بموقفة أمام الموت،
ووعٌه التام بمصٌره واقترابه الدابم وبعده عن واد الؽضا ،حتى ٌلوح له سهٌل منار.
ففً المطلع االفتتاحً ٌجد القارئ صراعا داخلٌا ٌمثل مبتدأ رحلة المعاناة فً ؼربة الشاعر؛
حٌن ٌتعملق فً ذاكرته الحنٌن لوادي الؽضا:
أال لٌت شعري هل أبٌتـــــــن لٌلة
فلٌت الفضا لم ٌقطع الركب نحره

بجنب الؽضا أزجً القبلص النواجٌا
(ٕ)

ولٌت الؽضا ماشى الركاب لٌالٌا

ثم تبدأ المعاناة تؤخذ بعدا فكرٌا فً خطاب العتاب:
ألم ترنً بعت الضـــــــبللة بالهدى

وأصبحت فً جٌش بن عفان ؼازٌا

وأصبحت فً ارض األعادي بعدما

(ٖ)

أرانً عن ارض األعادي قاصـٌا

الشاعر -هنا -كاد ٌقترب من الدرامٌة ،ولو أنه عمق هذا الصراع ،ونوع من أشكال التعبٌر فً
القصٌدة لقدم لنا قصٌدة درامٌة متمٌزة .إذا استطاعت الؽنابٌة العربٌة أن تحقق أول شروط
(ٗ)

الدراما" بما اتبعته من منحى قصصً وأسلوب خطابً ،وتكثٌؾ فً الجملة الشعرٌة"

( )1دٛ٠جْ جِشؤ جٌم١ظ ،ؿ ،94ػٍك ػٍٚ ٗ١ؽشقٗ :ػرذ جٌشقّٓ جٌّقطح ،ٞٚدجس جٌّؼشفس ذ١شٚش ،ه.2004 ،2
( )2دٛ٠جْ ِحٌه ذٓ جٌش٠د ،ؿ ،99ضكم١ك جٌذوطٛس :فٛص ٞقّٛد ٞجٌم١غٔ ،ٟمال ػٓ ِؿٍس جٌّخطٛهحش جٌؼشذ١س /
ِؽ  ،15ؼ.1
(ٔ )3فغٗ ،ؿ .99
( )4جألفٛي جٌذسجِ١س ف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ،ٟؿ .91
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وظلت الدراما مرافقة للشعر العربً على َمرّ العصور بشكلها العفوي ،حتى العصر الحدٌث؛
إذ اتجهت فٌ ِه القصٌدة العربٌة اتجاها نحو الدرامٌة البحتة .وهذا ما قررهُ الدكتور عز الدٌن
إسماعٌل عندما رأى" أن الشعر العربً أخذ ٌتطور فً القرن العشرٌن نحو المنهج الدرامً
تطورا ملحوظا"(ٔ).
وقد انتقل التٌار الدرامً إلى الشعر العربً الحدٌث "بتؤثٌر شعر(الٌوت) ومقولته عن المعادل
الموضوعً بصورة خاصة ،إذ ٌلجؤ الشاعر إلى نقل انفعاالت ِه إلى عقل القارئ عبر وسٌط هو
مجموعة من الموضوعات ضمن موقؾ وسلسلة مِن األحداث"(ٕ).
إن طرٌقة التعبٌر عن المعادل الموضوعً ،وضحها (الٌوت) بقول ِه" :إنَّ الطرٌقة الوحٌدة
للتعبٌر عن العاطفة ،إنما تكون بالعثور على معادل موضوعً ،بعبارة أخرى العثور على
مجموعة أشٌاء ،على موقؾ وعلى سلسلة م َِن األحداث تكون هً الصٌؽة التً توضع فٌها
(ٖ)

العاطفة"

ؼٌر أن القصٌدة العربٌة الحدٌثة على الرؼم مما حدث فٌها من تنوع هابل فً األسالٌب
واالتكنٌكات واألشكال والرإى ،والتحول السرٌع والمهول نحو الدرامٌة ،متؤثرة بكافة المدخبلت
جنس أساس ،هو الشعر الؽنابً ،وٌبدو أن طبٌعة الحس الشرقً
الؽربٌة؛ فؤنها تنتمً إلى
ٍ
المرهؾ ،وطبٌعة اللؽة الشعرٌة العربٌة اإلٌقاعٌة ،وما توارثته الذات الجمعٌة من تراص ضخم
حمل عروض الخلٌل وحفظ معلقات الجاهلٌة وحكم أبً تمام ،تبقى تدور فً فلكها الذاتً مهما
حاول التؤثٌر الؽربً أن ٌنحرؾ بها عن سالؾ نهجها.
وهذا ال ٌلؽً اعترافنا بؤن" التفكٌر الدرامً تؽلؽل فً نسٌج بعض القصابد الؽنابٌة المعاصرة،
ؾ عاطفً بسٌط أو طابفة م َِن القصابد الؽنابٌة القصٌرة
فما عاد الشاعر ٌطرب لتؽنٌّه بموق ٍ
(ٗ)

والطوٌلة ،التً تمتلك حسا درامٌا ؼنابٌا إذا جاز التعبٌر"
ُ
فوظؾَّ الدراما فً القصابد.

باإلفادة من تداخل األجناس األدبٌة

وٌعد التفكٌر الدرامً عنصرا هاما من عناصر الموضوعٌة فً القصٌدة الحدٌثة ،حتى "عندما
ٌكون المعبر عنه موقفا ذاتٌا صرفا"(٘) .والتفكٌر الدرامً مرتبط بالتجسد ،والتجسٌد له عبلقة
بالحدث أو الموقؾ ،والدراما تبتعد عن التجرٌد ألنها ال تتمثل فً المعنى ،بل فً الوقابع
( 1ػض جٌذ ٓ٠ئعّحػ ،ً١جٌؾؼش جٌؼشذ ٟجٌّؼحفش لنح٠حٖ ٚظٛج٘شٖ جٌفٕ١س ٚجٌّؼٕ٠ٛس ،ؿ ،224جٌّىطرس جألوحد١ّ٠س،
ه،1114 ،5
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.292
( )3ف .أِ .حغرغٓ ،ش .ط .جٌٛ١ش ،جٌؾحػش جٌٕحلذ ،ؿ ،132ضشؾّس :جٌذوطٛس أقغحْ ػرحط ،جٌّىطرس جٌؼقش٠س-
ذ١شٚش.1165 ،
( )4دٔ .ؼ ُ١جٌ١حف ،ٟضطٛس جٌقٛسز جٌفٕ١س ف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ٟجٌكذ٠ع ،ؿ ،291دِؾك.1195 ،
(ٔ )5حفش ػٍ ٟئذشج٘ ،ُ١ذٕ١س جٌمق١ذز ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،34سعحٌس دوطٛسجٖ ،جٌؿحِؼس جألسدٔ١س ،أ٠حس
.2000
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المحسوسة .ومن هنا؛ فإن تطور القصٌدة العربٌة الحدٌثة ،هو نقل لها من ؼنابٌتها الشكلٌة إلى
ؼنابٌة فكرٌة ،أي التحام بٌن مادتً الفكر والشعور إلنتاج الرإٌة الذاتٌة للشاعر.
وعند تناول النص الدروٌشً ٌلمح الباحث ؼلبة الجمل الفعلٌة على إنتاجه الشعري ،والتحام
الذاتً بالموضوعً ،واتكاء الصورة الفنٌة على بعد فكري مما ٌشجع على القول :إن النص
الدروٌشً" ٌتجه إلى الحركة مرتبطا فً ذلك بالبعد الدرامً الذي أنتج مٌبل إلى كتابة القصٌدة
الطوٌلة التً تمور بحشد هابل من الحوارات والمشاهد والتداعٌات منتجا فً الوقت ذاته الحوار
(ٔ)

بٌن شطري الوعً".

وشعرٌة القصٌدة الدروٌشٌة ال تقؾ عند هذا الحد ،بل تتجاوزه إلى الحد الذي ٌسمح بالحدٌث
عن لؽة دروٌشٌة خاصة ،تتلون بذابقة صاحبها ،وتهٌا لدراسة جادة فً المنطق األسلوبً
التشابكً الذي ٌثٌر الدهشة ،من خبلل ذلك البعد الفنً فً تلك التجربة.
هذه الفنٌة ال تقع على عاتق االستخدام الشعري للؽة الفاتنة فقط ،بل تتجاوز ذلك لتقع ضمن
دابرة التشكٌل الهندسً المنضبط لنص مثقل بقٌمه الفنٌة والداللٌة ،حٌث تلعب فٌه الصورة دورا
بارزا ،وٌتجلى فٌه اإلٌقاع تجلٌا فرٌدا دون أن ٌرزح تحت نٌر النمطٌة والتقلٌد .وتعمل فٌه
التجربة الخاصة ذات البعد الثقافً دورها فً تطوٌر مجاالت التحلٌق من خبلل تقنٌات عصرٌة
تتشابك مع حقول ؼٌر شعرٌة كالرسم والمسرح والمونتاج والقناع والمفارقة واألسطرة والفلسفة
والؽموض والسرد.....
هذا التنوع األسلوبً فً البنٌة الشعرٌة الدروٌشٌة ،جعل مكانة التجربة الدروٌشٌة متقدمة
وفاعلة ،وإذا كانت البنٌة الدرامٌة واحدة من تلك التشكٌبلت البارزة فً هذه التجربة ،فان هذه
البنٌة لٌست شكبل مستقبل وإنما نسٌج مرتبط بؤنسجة متنوعة تصنع كبل هو النص الدروٌشً .فبل
ٌمكن دراسة البنٌة الدرامٌة بمعزل عن تقنٌات فنٌة أخرى عملت على تشكٌل البنٌة الشعرٌة للنص
من نحو:
البنٌة السردٌة أو األسلوب القصصً ،وهو أسلوب ٌتمٌز باشتماله على حدث "ٌتطور من بداٌة
إلى نهاٌة ،إضافة إلى شخصٌة أو أكثر تنمو وتتطور أٌضا"(ٕ).
ومنها -أٌضا -االستخدام األسطوري الذي ٌتداخل مع النص لتقدٌم رإٌة ذات بعدٌن :فنً
وتارٌخً ،واألسطورة تقدم فً البناء الشعري باعتبارها ُبعدا رمزٌا داللٌا مثقبل بقٌم تتعانق مع
النص تعانقا تكاملٌا فً استحضار مقصود ال للذات األسطورٌة بل ألبعادها الداللٌة ،وربما قدمت
(ِ )1كّذ فحٌف جٌؾٕط ،ٟخقٛف١س جٌشؤ٠س ٚجٌطؾى ً١ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿِ ،131ؿٍس فقٛيِ ،ؿٍذ ،4
جٌؼذد جألٚي ٚجٌػحٔ.1196 ،ٟ
( )2د .ػحهف أذ ٛقّحدز ،جٌقٛسز جٌؾؼش٠س ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،195جالضكحد جٌؼحَ ٌٍّشجوض جٌػمحف١س،
غضز.1119 ،

35

هذه األسطورة باعتبارها قناعا مما ٌدخل النص فً تقنٌة جدٌدة هً القناع األسطوري أو القناع ال
دٌنً أو ؼٌر ذالك.
ومنها التكرار الذي ٌقوم على خلق ترابط عضوي بٌن "الصور الجزبٌة فً النص
الشعري"(ٔ).
وال ٌمكن إؼفال الصورة الفنٌة وما تقدمه من أبعاد تنزاح معها اللؽة من حٌث هً أداة للتعبٌر
والشرح ،لتتحول إلى أداة شعرٌة بامتٌازٌ ،مكن وصفها بؤنها أداة الخلق التعبٌري التً تمٌز بٌن
لؽة الشعر ولؽة الواقع أو الكبلم.

(ٔ )1فغٗ ،ؿ113
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الفصل الثاني

بنية الصراع الدرامي
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توطئة:
إذا كانت الدراما تعنً الصراع  -فً بعض تعرٌفاتها(ٔ) كما مر سابقا ،وإذا كان الصراع ٌمثل
العمود الفقري فً البناء الدرامً ،وكان ارتباطه بالحدث ارتباطا وثٌقا الزما؛ إذ ال قٌمة للحدث
دون صراع؛ فإن الحدٌث عنه-كمشكل أساسً فً البنٌة الدرامٌة -ضرورة من الضرورات.
وقد استمد الصراع الدرامً جذوره من الفكر الدٌنً لئلنسان البدابً؛ حٌث وجد اإلنسان نفسه،
وجها لوجه ،أمام الطبٌعة بكل تعقٌداتها وصلفها وقسوتها؛ وجد الموت والحٌاة بكل تفصٌبلتهما،
فؤعظم أمر هذا ،فعبده من دون هللا ،واحتقر ذاك ،فظلمه وتجبر علٌه .ووصل إلى معرفة الحقٌقة
أحٌانا ،وأخفق فً مواطن كثٌرة؛ فضل وؼوى .وما قصة إبراهٌم -علٌه السبلم -إال واحدة من تلك
الجوالت العدٌدة التً تمثل حٌاة اإلنسان الباحث عن حقٌقة وجوده ،قال تعالى :ﭽﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ [األنعام:
.] ٥3 – ٥٧
هذه اآلٌات تمثل جانبا من جوانب المشهد التصوٌري لطبٌعة الصراع الداخلً الوجودي الذي
ٌعتمل فً كل نفس بشرٌة من خبلل ذلك السإال أو األسبلة الكبرى :من أنا؟ كٌؾ جبت إلى هذا
الوجود؟ وإلى أٌن أنا ذاهب؟ ومن ذا الذي أوجدنً؟ وما مصٌر الروح والجسد حٌنما ٌواري
الجسد التراب؟
بل إن الوجود اإلنسانً األول على هذه األرض كان قد تشكل من خبلل قانون التدافع الذي هبط
به آدم وإبلٌس ،بعد قصة الصراع بٌنهما التً تمثلت فً رفض إبلٌس السجود آلدم مع أن هذا
المطلب كان أمرا ربانٌا خالصا ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ
[األعراف.] ٤9 :
( )1ؾّٔ ً١ق١ف جٌطىش٠ط ،ٟلشجءز ٚضأِالش ف ٟجٌّغشـ جإلغش٠م ،ٟؿ ،10جٌؾإ ْٚجٌػمحف١س جٌؼحِس -ذغذجد،
ٚجٔظش أ٠نح :ػرحط ػر١ذ ػٍ ،ٞٛ١جٌّغشق١س جٌؾؼش٠س ف ٟجٌؼشجق ِٕز جٌٕؾأز قط ٝػحَ  ،1115ؿ ،65سعحٌس
ِحؾغط١ش ،وٍ١س ج٢دجخ -ؾحِؼس ذغذجد.1119 ،
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إن قانون التدافع هذا ٌفسر ارتباط األدٌان السماوٌة بفكرة الخٌر والشر ،وعنصر الؽواٌة
المتمثل فً الشٌطان ،ونقطة الضعؾ التً تزٌن لئلنسان هواه ،وارتكاب الخطؤ بما ٌستتبع ذلك من
عقاب(ٔ).
وسرعان ما انتقلت هذه البذور األولى إلى اإلنسان البدابً "الذي كان قد عرؾ الحدوتة عن
طرٌق مٌله الفطري للمحاكاة ،وجدنا أن إدراكه للصراع أو إحساسه به لم ٌكن منفصبل عن إدراكه
للقوى الؽٌبٌة التً تحكم الحٌاة من حوله ،بمعنى أن البداٌة الحقٌقٌة لفكره الدرامً ترتبط بالبداٌة
الحقٌقٌة لفكره الدٌنً البدابً ،ولم ٌكن أٌسر على عقله البدابً البسٌط من تفسٌر الحٌاة كلها على
أساس هذٌن الفصلٌن ،فبدأ ٌرى القوى التً تحكم عالمه على أساس أنهما قوتان أساسٌتان فقط،
قوة الحٌاة وقوة الموت ،قوة ترتبط فً ذهنه بالوفرة والخٌر ،وقوة ثانٌة ترتبط فً ذهنه
(ٕ)

بالجفاؾ"

والمهم فً هذا العرض التارٌخً هو االنتقال السرٌع إلى دور الصراع فً البنٌة الدرامٌة،
فالصراع ٌمثل العمود الفقري فً البناء الدرامً ،فبدونه ال قٌمة للحدث ،أو ال وجود له .وهو
صراع إرادي ،أي صراع بٌن إرادتٌن ،وال ٌعنً ذلك أنه صراع عفوي ٌحدث نتٌجة الصدفة
المحضة ،بل هو صراع ٌؤتً نتٌجة حتمٌة لمعطٌات محددة(ٖ).
والصراع الدرامً ٌمثل بٌت القصٌد فً النص المسرحً ،وهو أعم أجزاء المسرحٌة" ،إذ
ٌوجب على المإلؾ المسرحً إبراز قصة مقنعة له ،والعمل على توضٌح مساره بدقة ،والتوطبة
له ،والتقاط بعض التفاصٌل التً تمنحه القوة ،وتضفً علٌه شٌبا من التوتر كً ٌؽدو قادرا على
شد انتباه المتلقً"(ٗ).
وعلٌه ٌمكن القول :إنه" ما دام هناك صراع فبل بد من توافر أصوات ؼٌر صوت البطل ،ألن
(٘)

الصراع ٌعنً وجود قوى أخرى تقؾ موقؾ الضد تتجلى هذه القوى فً المسرح بالشخصٌات".

وإذا كانت القصٌدة الحدٌثة -أو باألحرى -القصٌدة الدرامٌة ،قد احتفلت بعنصر الصراع كسمة
واضحة من سماتها؛ فهو الذي ٌمدها بالحركة والتوتر ،وٌجعل منها صورة أو منظرا متوجها إلى
عقل القارئ وحواسه -معا -فً آن واحد؛ فإن شعرنا القدٌم لم ٌؽفل هذا الجانب ،بل لعل وقفة
متؤنٌة مع المقدمات الطللٌة تإكد اكتناز القصٌدة الؽنابٌة بعنصر الصراع ،وانبنابها من خبلله؛
حٌث شكلت ثنابٌة المكان والزمان جدلٌة مركبة فً عبلقتها مع المبدع اإلنسان ،فالشاعر الذي
( )1جٔظش جٌرٕحء جٌذسجِ ،ٟؿ.19
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.11
(ٔ )3فغٗ ،ؿ .126
( )4جٌّغشق١س جٌؾؼش٠س ف ٟجٌؼشجق ِٕز جٌٕؾأز قط ٝػحَ  ،1115ؿ119
( )5دسجعحش ف ٟجألدخ جٌّغشق ،ٟؿ24

31

ٌقؾ على الطلل البالً ٌبكٌه ،لعله ٌفعل ذلك كً ٌستدعً ماء السماء الممثل للخٌر فً مواجهة
الجدب المهدد الستمرار الحٌاة ،وال تقؾ قصة الصراع عند هذا االستدعاء بل تتجاوزه لكشؾ آثار
المعركة من خبلل الحدٌث عن الرحٌل ،والمرأة ،وما بعد ذلك من تفصٌبلت.
وقد استفاد الشاعر المعاصر من هذه التقنٌة ،ووظفها توظٌفا واسعا فً شعره .ولعل دروٌش-
موضوع هذه الدراسة -كان واحدا من أولبك الذٌن تخٌروا لقصابدهم أحسن ما أبدعته إرهاصات
القرن العشرٌن من تقنٌات فنٌة ،فجاءت قصابده ؼنٌة بتنوٌعات اإلٌقاع ،مستفٌدة من البنٌة السردٌة
على شكل حكابً ،ولم تخل من الشكل الدرامً ،من خبلل اعتمادها على البنٌة الحوارٌة،
والمفارقة ،وتعمٌق الصراع ،وحضور الشخصٌة البارز ،واالنتقال بالصورة من سذاجة التشبٌه
إلى تراكمات البناء ،مستفٌدا من تقنٌات المسرح والسٌنما فً ذلك كله؛ فانك واجد فً شعره تكثٌفا
وعمقا ،وقدرة على نقل التجربة الذاتٌة من حالتها المجردة إلى عالم من اإلبداع والتصوٌر.
وسٌتناول البحث فً هذا الفصل بنٌة الصراع فً التجربة الدروٌشٌة التً بدت ظاهرة منذ
دٌوانه األول؛ هذه البنٌة التً استطاعت أن تكشؾ الحجاب عن أعماق التجربة الدروٌشٌة ،وتنقل
القارئ إلى معٌن الصدق الفنً المطلوب -أصبل -الكتمال صدق التجربة ،فكل تجربة شعرٌة
صادقة تحتاج إلى صدقٌن :صدق الشعور ،وهو صدق أخبلقً ،وصدق فنً ٌستحضر جمالٌات
اإلبداع ،من تقنٌات توظؾ توظٌفا موفقا فً مكانها الصحٌح.
وبنٌة الصراع تمثل دلٌبل واضحا على صدق انتماء النص لصاحبه أو لموضوعه؛ على اعتبار
أن الصراع كشؾ لواقع التجربة.
وسٌنهض هذا البحث على منطقٌن فً تناول هذه البنٌة ،إذ سٌنقسم الصراع -من حٌث طبٌعته
المضمونٌة -إلى صراع خارجً مع اآلخر ،وصراع داخلً؛ صراع الذات مع نفسها ،أما من
الناحٌة الفنٌة ،فإن دروٌش قد اتكؤ على جملة من التقنٌات الفنٌة إلبراز حالة الصراع فً نصه
الشعري ،تمثلت فً المفارقة ،والسرد ،والتنوٌع بٌن األسالٌب الخبرٌة ،واإلنشابٌة ،والحوار
(الخارجً ،والداخلً) ،والمونتاج ،والرمز ،والقناع ،واألسطورة.
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أوال -الصراع الخارجي
لٌس سرا أن تكون القصٌدة الدروٌشٌة قد نهضت على أعتاب الصراع (العربً -اإلسرابٌلً)،
وتشكلت مقاطعها األولى من ذلك اللهٌب ،الذي أشعل األرض عبر سنٌن طوٌلة من كفاح الشعب
ونضاله ،وصبؽت بتلك الصبؽة الثورٌة التً جعلت من دروٌش شاعراٌ ،صنؾ ضمن شعراء
المقاومة ،فً مرحلة الستٌنات وما بعدها ،إن لم ٌكن أشهرهم.
فمنذ أول نص كشؾ لنا دروٌش عن آفاق هذا الصراع ومساحاته ،وتشعباته ،ومفرداته ،وكان
دٌوانه األول حلبة من حلبات هذا الصراع ،وسجبل وثابقٌا لطبٌعته.
والصراع الذي صورته قصابد دروٌش لم ٌكن صراعا متخٌبل مصنوعا ،بل كان صراعا
واقعٌا ،عاشه دروٌش منذ طفولته المبكرة ،حٌنما ترك قرٌته (البروة) مشردا مع المشردٌن ،اثر
نكبة فلسطٌن األولى.
وٌحدثنا دروٌش عن هذه الفترة قاببل" :الرصاص الذي انطلق فً تلك اللٌلة من صٌؾ
ٔ9ٗ4فً سماء قرٌة هادبة (البروة) لم ٌمٌز بٌن أحد ،ورأٌت نفسً وكان عمري ٌومها ست
سنوات أعدو فً أحراش الزٌتون السوداء ،فالجبال الوعرة ....مشٌا على األقدام حٌنا ،وزحفا على
(ٔ)

البطون حٌنا ،وبعد لٌلة دامٌة ملٌبة بالذعر والعطش وجدنا أنفسنا فً بلد اسمه لبنان"

وٌروي دروٌش فً حدٌث هام -آخر -نشرته صحٌفة (زوهد ٌرخ) اإلسرابٌلٌةٌ" :خٌل إلً أن
تلك اللٌلة وضعت حدا لطفولتً بمنتهى العنؾ؛ فالطفولة الخالٌة من المتاعب انتهت ،وشعرت فجؤة
أننً انتمً إلى الكبار .توقفت مطالبً ،وفرضت علً المتاعب .منذ تلك األٌام التً عشت فٌها فً
لبنان لم انس ،ولن أنسى إلى األبد تعرفً على كلمة الوطن ،فؤلول مرة وبدون استعداد سابق كنت
أقؾ فً طابور طوٌل ألحصل على الؽذاء الذي توزعه وكالة الؽوث "وكالة الؽوث لبلجبٌن
الفلسطٌنٌٌن" كانت الوجبة الربٌسٌة هً الجبنة الصفراء ....بعد أكثر من سنه ،عشت خبللها حٌاة
الجا .اذكر جٌدا أنً لم انم فً تلك اللٌلة ..لم انم من شدة الفرح .فالعودة إلى البٌت تعنً -بالنسبة
لً -نهاٌة الجبنة الصفراء ،نهاٌة تحرشات األوالد اللبنانٌٌن الذٌن كانوا ٌشتموننً بكلمة الجا
(ٕ)

المهٌنة"

هذه البذور التكوٌنٌة الشرسة -من خبلل رحلة التشرٌد لطفولة برٌبة -شكلت بداٌات التكوٌن
النفسً لدروٌش الشاعر ،وفرضت علٌه منهجا ما فً التفكٌر ،وبناء نصوصه الشعرٌة ،وتمثل له
( )1سؾحء جٌٕمحطِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ؽحػش جألسك جٌّكطٍس ،ؿ ،16دجس جٌٙالي ،هٔ ،2 ،مٍٗ جٌٕمحػ" ػٓ ِؿٍس
جٌطش٠ك جٌٍرٕحٔ١س جٌطٔ ٟؾشش جٌٍمحء ضكص ػٕٛجْ " ،أدخ جٌّمحِٚس ف ٟفٍغط ،"ٓ١ذطحس٠خ ضؾش ٓ٠جٌػحٔٛٔ ،ٟفّ١رش /
وحٔ ْٛجألٚي ،د٠غّرش .1169 /
(ٔ )2فغٗ ،ؿ100
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الصراع من خبلل مفرداته الواسعة ،وبدأت مشاهد هذا الصراع الدامً تتجلى أمام ناظرٌه صورة
صورة ،حتى إذا بلػ سن الرشد ،واستوت له لؽته ،بدا مشروعه الشعري ٌتشكل من خبلل معالم
هذا الصراع.
عاد دروٌش إلى وطنه بعد عام أو ٌزٌد قلٌبل لٌصدم بواقع مخٌؾ ،وتؽٌرات جذرٌة ٌحدثنا عنها
قاببل :عندما عدت من "لبنان" إلى قرٌة "دٌر األسد" كنت فً الصؾ الثانً .كان مدٌر المدرسة
إنسانا طٌبا ،وأنا اذكر عندما كان ٌزور المدرسة مفتش وزارة المعارؾ ،كٌؾ كان المدٌر
ٌستدعٌنً وٌخببنً فً ؼرفة ضٌقة .فقد كانت السلطات تعتبرنً متسلبل ،وكان المعلمون ٌرؼبون
فً الدفاع عنً .لقد أضاؾ ذلك الحادث" حادث العودة من لبنان إلى فلسطٌن"كلمة أخرى إلى
(ٔ)

قاموسً الخاص ،إلى قاموس الحٌاة :كلمة "متسلل"

هذه البذور التً فتحت عٌن الشاعر على الواقع االحتبللً جعلته رهٌن المواكبة للفعل المتشكل
على األرض .ومن هنا؛ فإن دراسة دروٌش -خصوصا فً مراحله األولى -تعد وقوفا على واقع
الصراع (العربً اإلسرابٌلً) .ولعل نظرة سرٌعة إلى عناوٌن القصابد األولى تثبت ذلك.
لكن ،هل مثل دروٌش الصراع العربً اإلسرابٌلً خبلل تجربته الشعرٌة الممتدة عبر سنوات
تنٌؾ على األربعٌن سنة وفق رإٌة اٌدٌلوجٌة؟ أم من خبلل خطاب انفعالً ٌتكا على رؼبة
المتلقً (الجمهور) فً سماع ما ٌدؼدغ عواطفه؟ وهل كانت التجربة الدروٌشٌة ثابتة عبر سٌاقها
التارٌخً؟ أم أن شٌبا من التحول الجذري الزم هذه الرإٌة عبر مسٌرة دروٌش الطوٌلة؟ وهل
اعتماد الباحث على المشهد الشعري -وحدهٌ -كفً الستنطاق حقٌقة الرإٌة التً مثلها دروٌش لهذا
الواقع (الصراع)؟ وهل ٌمتلك النقد الجاد قوة لٌقول كلمته العادلة فً قضاٌا االلتزام دون أن ٌخرج
عن هدؾ الدراسة المعلن (تجلٌات التقنٌة الفنٌة فً البنى الدرامٌة المنذورة فً النص)؟ أم أن
ولوج عالم المحاكمة لصاحب النص بعٌدا عن نصه تجاوز للموضوعٌة األكادٌمٌة ،وخروج عن
النص خروجا ال تبٌحه المناهج الحدٌثة فً النقد البنٌوي؟ أم أنها ضرورة من ضرورات البحث
كما ٌشترط ذلك المنهج التارٌخً؟.
ولعلً أسارع  -هنا -للقول :إن تناول موضوع الصراع فً الشعر الفلسطٌنً المقاوم ٌفتح
موضوع االلتزام فً الشعر على مصراعٌه؛ لٌندمج الفنً مع المضمونً ،فالشاعر عند تناوله
موضوعا سٌاسٌا ٌنطلق فً ذلك من رإٌة ،وهذه الرإٌة لها عبلقة بالهوٌة الثقافٌة ،والحدٌث عن
الرإٌة السٌاسٌة فً نص أدبً ال ٌلؽً خصوصٌة النص ،ولكنه سٌضعه فً سٌاقه المعرفً
المطلوب .فبل بد للباحث أن ٌلتفت إلى سإال الهوٌة عند تناول بنٌة الصراع فً النص المقاوم.

( )1سؾحء جٌٕمحطِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ؽحػش جألسك جٌّكطٍس ،ؿ .100
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من بٌن قصابد دروٌش األولى التً تمثل مظهرا من مظاهر الصراع الخارجً قصٌدة طوٌلة
تتؤلؾ من ستة مقاطع جاءت فً دٌوانه (آخر اللٌل) وتحمل عنوان (أزهار الدم) ،فً هذه القصٌدة
صور دروٌش شهداء كفر قاسم ،وقد تحولوا إلى أوتار ٌؽنً الشاعر على ألحانها .وٌصر الشاعر-
فً هذه القصٌدة -على نفً صفة الموت عن الشهداء ،وإنكارها معلنا أنهم أصبحوا أصواتا إلهٌة
تعزؾ لؤلمل وللمستقبل.
وٌنفتح هذا النص على مشهد دموي كبٌب متكا على قٌم رمزٌة داللٌة؛ تجعل من الرٌح
والمطر أدوات قاسٌة تقض المضاجع ،لكن بنٌة الصراع فً هذا المشهد تبدو خافتة ،لخلو المشهد
من الحركة التً ٌحدثها الفعل الدرامً ،فالجمل الشعرٌة -هنا -كلها خبرٌة خالٌة من األفعال ،إال
ما جاء فً السطر الخامس ،حٌث استخدم الفعل "تاب" دون أن ٌقوم بوظٌفة فاعلة فً توجٌه دفة
الصراع الدرامً ،وربما كان ذلك عابدا إلى طفولة التجربة الشعرٌة الدروٌشٌة:
لمؽنٌك ،على الزٌتون ،خمسون وتر
ومؽنٌك أسٌرا كان للرٌح ،وعبدا للمطر،
ومؽنٌك الذي تاب عن النوم ..تسلّى بالسهر..
سٌسمً طلعة الورد ،كما شبت ،شرر

(ٔ)

لكن البناء الدرامً ٌبدأ فً التشكل بعد ذلك من خبلل الجملة الطلبٌة التً ٌتصدرها فعل األمر
(افتحً)؛ حٌث تنفتح الستارة على مشهد حركًٌ ،مثل واقع الجرٌمة التً سٌصورها المشهد
الشعري:
افتحً األبواب ٌا قرٌتنا
افتحٌها للرٌاح األربعة
ودعً خمسٌن جرحاٌ ..توهج:
كفر قاسم
قرٌة تحلم بالقمح ..وأزهار البنفسج
(ٕ)

وبؤعراس الحمابم

وهنا ٌحدث اختراق فنً لفضح داللة الرمز(الرٌاح) فالرٌاح -هنا -تشٌر إلى آلة الفتك
الصهٌونٌة ،أو إلى العدو ذاته ،أما الجراح الخمسون؛ فهم عدد شهداء المجزرة ،وٌنؽلق هذا

( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،209دجس جٌؼٛدز ،ذ١شٚش ،ه.1194 ،11
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.209

43

المشهد الشعري على مفارقة

(ٔ)

تصوٌرٌة رابعة ،تتجلى فً صورة "كفر قاسم" القرٌة الوادعة

التً تحلم بالقمح وأزهار البنفسج وأعراس الحمابم.
لكن قمح كفر قاسم الذي ٌنتظر موعد الحصاد السنوي لٌقتات الناس به وٌعٌشوا بؤمن وسبلم،
ٌستعجل بحصاد مرٌ ،مثل الجانب اآلخر من معادلة المفارقة التصوٌرٌة ،لٌكتمل -هنا -طرفا
الصراع فً مشهدٌن متقابلٌن :مشهد القرٌة الوادعة المنتظرة للسبلم ،ومشهد الرٌاح العاتٌة التً
تقتلع كل شًء:
احصدوهم دفعة واحدة..
احصدوهم
...........
.....
حصدوهم..
................
.............
.............
آهٌ ،ا سنبلة الموت على صدر الحقول
ومؽ ّنٌك ٌقول:
لٌتنً اعرؾ سر الشجرة
( )1ظٙشش وٍّس ِفحسلس ف ٟذؼل ضشؾّحش وطحخ جٌؾؼش" ألسعطٌ "ٛطف١ذ" جٔمالخ جٌكحي جٌّفحؾة" .جٔظش (دّٓ٠
وشجٔص)ِٛ :عٛػس جٌّقطٍف جٌٕمذ ،ٞؿ ،25ضشؾّس جٌذوطٛس :ػرذ جٌٛجقذ ٌإٌإز ،جٌّإعغس جٌؼشذ١س ٌٍذسجعحش
ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش ،جٌّؿٍذ جٌشجذغ.1113 ،
أِح وٍّس (ج٠ش١ٔٚػ١ح) فمذ ٚسدش ف ٟوطحخ (أفاله )ْٛجٌؿّٛٙس٠س ٚضف١ذ" جٌطش٠مس جٌٕحػّس جٌٙحدتس ف ٟخذجع ج٢خش"ٓ٠
ٔفغٗ ،ؿ.26
 ٌُٚضظٙش وٍّس جٌّفحسلس ف ٟجالٔؿٍ١ض٠س قط ٝػحَ ٠ ٌُٚ ،1502ظٙش ِف َٛٙجٌّفحسلس جٌذسجِ١س ئال ف ٟجٌمشْ جٌطحعغ
ػؾش ف ٟأٌّحٔ١ح ػٍ٠ ٝذ( :فشدسن ؽٍ١غً) (ٚجٚؾغص فٍ(ٚ )ٍُٙ١وحسي صٌٚىحس)ٚ ،لذ ذ )ٌٍُٙٚ( ٓ١أْ جٌّفحسلس"ٔٛع
ِٓ جالػطشجف جٌّطغٍغً ف ٟجٌطّػٔ ً١فغٗ٠ ،ض٠ذ إٔ٠ ٚمـ فٚ ٟمٛـ جٌطؼر١ش٠ ،طُ ػٓ و ْٛجٌطّػ ً١رٌه ِػمال ذؿحٔد
ٚجقذ ِٓ ؾٛجٔد جٌطقٛس ٚجٌؾؼٛس ،فطؼ١ذ جٌّفحسلس جٌطٛجصْ ئٌ ٝعحذك ػٙذٖ " .جٌّقطٍف جٌٕمذ ،ٞؿ.31
ٕ٘ٚحن ٔٛػحْ ِٓ جٌّفحسلسِ« :فحسلس جٌّٛلف» ٚ Situational Ironyلذ عّ١ص ِفحسلس ألٔٙح ضرذِ ٚؾحذٙس ٌٍّفحسلس
جٌٍفظ١س  ٌُ ٟ٘ٚ ،Verabal Ironyضىٓ ِؼشٚفس أِ ٚذسوس قط ٝجٌمشْ جٌػحِٓ ػؾش ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ أْ جٌىػ١ش ِٓ
جٌٕحط وحٔٛج ٠ؾؼش ْٚذٙحٚ ،سذّح وحٔص ِفحسلس جٌّٛلف وؾٟء ٠طُ ئدسجوٗ ال ضمً لذِح ػٓ جٌّفحسلس جٌٍفظ١سٌٚ ،ىّٕٙح
ضخطٍفحْ ،فرّٕ١ح ضّ ً١جٌّفحسلس جٌٍفظ١س ئٌ ٝأْ ضى٘ ْٛؿحت١س ،ضِّ ً١فحسلس جٌّٛلف ئٌ ٝأْ ضى ْٛرجش ففس أوػش
و١ِٛذ٠س أِ ٚأعح٠ٚس أ ٚفٍغف١سٔ( .ؿـــــحز ػــــٍِ ،ٟف َٛٙجٌّفحسلس ف ٟجٌٕمذ جٌغشذِ ،ٟؿٍس ٔض ،ٜٚجٌؼذد جٌػحٌع
ٚجٌخّغ ،ْٛسجذو جٌّمحي ػٍِٛ ٝلغ جٌّؿٍس)http: //www. nizwa. com/articles. php?id=1961 :
غحٔ١ح -جٌّفحسلس جٌٍفظ١س؛ ٚلذ سأٛ١ِ( ٜن) أْ ضؼش٠ف جٌّفحسلس جٌٍفظ١س -ذحػطرحس٘ح ؽىال ِٓ أؽىحي جٌمٛي٠ -ؼذ أِشج
غ١ش ِالتُ ذحٌذسؾس جٌالصِس ،ف٠ ٛٙغطِ ٝغحقس فغ١شز ِّح ٔؼشفٗ ذحٌّفحسلس جٌٍفظ١سٌ ،Verabal Ironyىٓ ٘زج
جٌّقطٍف جألعحع« ٟجٌّفحسلس جٌٍفظ١س» ٠كذد فمو دسؾس فشػ١س ِٓ دسؾحش أخش١ٌ ٜظ ٌٙح جعُ ِػً جٌّفحسلس
جٌّٛع١م١س ٚجٌّفحسلس جٌطق٠ٛش٠سٚ ،جٌّفحسلس جٌّؼّحس٠سٚ ،ؾّ١ؼٙح ضطنّٓ جٌطرحعح ٠قؼد ضخِ( .ٍٗ١ف َٛٙجٌّفحسلس فٟ
جٌٕمذ جٌغشذ.)ٟ
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لٌتنً ادفن كل الكلمات المٌتة
لٌت لً قوة صمت المقبرة
ٌا ٌدا تعزؾٌ ،ا للعار ،خمسٌن وتر
لٌتنً اكتب بالمنجل تارٌخً..
وبالفؤس حٌاتً..
(ٔ)

وجناح القبرة

إذا ،هً سنبلة الموت ،سنبلة المفارقة ،سنبلة تنحنً وتذوي قبل أن تعرؾ سر هذه الشجرة.
وهناٌ ،بلحظ -مما سبق -أن الشاعر لم ٌقؾ عند حد تسجٌل التناقض بٌن روح البراءة،
واإلخبلص ،والسبلم عند العرب ،لكنه طوره لٌصور امتداد المؤساة إلى الطبٌعة؛ فالطبٌعة لم تعد
ودٌعة كما كانت ،وهذا المشهد التصوٌري ٌذكر بحدٌث أرسطو عن المحاكاة التً تعٌد تشكٌل
الطبٌعة.
إن هذا التشكٌل  -فً حد ذاتهٌ -عد ملمحا درامٌا ٌنقل الصراع من واقعٌته التارٌخٌة إلى
واقعٌته الفنٌة:
ؼابة الزٌتون كانت دابما خضراء
كانت ٌا حبٌبً.
إن خمسٌن ضحٌة
جعلتها فً الؽروب..
بركة حمراء ..خمسٌن ضحٌة
ٌا حبٌبً ..ال تلمنً..
قتلونً ..قتلونً..
قتلونً(ٕ)..
وإذا كانت الطبٌعة (األرض) جزءا من تكوٌن اإلنسان الوجودي ،وكان احتفاء الشاعر
الرومانسً -بها -نوعا من التعانق الوجدانً ،للتعوٌض عن الؽربة والضٌاع ،أو لترسٌخ معانً
الحب واالنتماء؛ فإن دروٌش ٌنصهر فً هذه الرإٌة محاوال عكس هذا التزاوج ،من خبلل توسٌع
هذا البعد اإلنسانً فً قصٌدته ،لتتحول صورة المشهد المؤساوي من مجرد مجزرة وقعت فً
قرٌة صؽٌرة من قرى فلسطٌن لعدد مخصوص من أبناء شعب خاص ،لتصبح مسؤلة كونٌة
إنسانٌة.
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.209
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.216
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وٌتكا نص دروٌش على اللؽة السردٌة فً محاولة هادبة منه لكشؾ أستار هذه الجرٌمة،
ونقلها إلى معانٌها الكونٌة الواسعة ،لٌتحول الخطاب الشعري إلى ملحمة وجودٌة إنسانٌة:
كان قلبً مرة عصفورة زرقاءٌ ...ا عش حبٌبً
ومنادٌلك عندي ،كلها بٌضاء ،كانت ٌا حبٌبً
ما الذي لطخها هذا المساء؟
أنا ال افهم شٌبا ٌا حبٌبً !
...............
أوقفوا سٌارة العمال فً منعطؾ الدرب..
وكانوا هادبٌن..
و أدارونا إلى الشرق ...وكانوا هادبٌن..

(ٔ)

فً هذا المقطع تجد أن اللؽة الشعرٌة المتدفقة لعبت دورها فً نقل صورة الصراع نقلة نوعٌة
من خبلل تقنٌة السرد القصصً من نحو ،واستخدام أسلوب المفارقة من نحو آخر؛ حٌث تتم
الجرٌمة الصاخبة فً ظل ذلك الهدوء القاتل ،أما المنادٌل البٌضاء فتلطخ فً ذلك المساء.
وواضح أن صورة الموت فً هذه القصٌدة -المبكرة من تجارب دروٌش -تنسجم مع الدفق
الشعوري الثوري العمٌق ،الذي ٌتحول معه الشهٌد إلى كابن شفاؾ جمٌل رقٌق ،وهً صورة
تختلؾ كثٌرا عن صورة الموت الثقٌل الذي أطل على دروٌش فً جدارٌته -مثبل -كما ستبٌن ذلك
الدراسة فً صفحات قادمة:
لك منً كل شًء
لك ظ ّل ..لك ضوء
خاتم العرس ،وما شبت،
وحاكورة زٌتون وتٌن
وسآتٌك كما فً كل لٌلة
ادخل الشباك ،فً الحلم ،وارمً لك فُلّة
ال تلمنً إن تؤخرت قلٌبل
إنهم قد أوقفونً...

(ٕ)

( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.215
(ٔ )2فغٗ.215 ،
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دروٌش ٌهدي الشهٌد كل ما ٌملك اعترافا له بقدره؛"فإذا كان جسد الشهٌد قد رحل عن األرض
التً ٌحبها؛ فإن ما فً قلبه من عواطؾ أصٌلة ،وأفكار بسٌطة ونبٌلة لم ترحل وال ٌمكن أن
ترحل"

(ٔ)

"وجدوا فً صدره قندٌل ورد ،وقمر
وهو ملقى ،مٌتا ،فوق حجر
وجدوا فً جٌبه بعض قروش
وجدوا علبة كبرٌت ،وتصرٌح سفر
(ٕ)

وعلى ساعده الؽض نقوش"

هذه صورة فرٌدة لشهٌد ال ٌنتهً مده ،فطالما أن هناك مكافحا آخر ٌبذل عرقه أو دمه ،فً
الشوارع أو فً السجون ،أو فً مٌدان من مٌادٌن العمل ،فإن مد الشهادة لن ٌنتهً:
ٌا كفر قاسم !
من توابٌت الضحاٌا ،سوؾ ٌعلو
علم ٌقول :قفوا! قفوا!..
واستوقفوا !
ال ..ال ..تذلوا !
دٌن العواصؾ أنت قد س ّددته.
وانهال ظ ّل
ٌا كفر قاسم! لن ننام ..وفٌك مقبرة ولٌل
ووصٌة الدم ال تساوم
ووصٌة الدم تستؽٌث بؤن نقاوم
أن نقاوم...

(ٖ)

إن هذا التوقٌع األخٌر فً نهاٌة القصٌدة ٌإسس لرإٌة ثورٌة ظل دروٌش ٌإمن بها حتى
أواسط الثمانٌنات  -تقرٌبا -حٌنما ارتج الخٌار الوطنً الفلسطٌنً ،وتبدل من خبلل قراءات
سٌاسٌة -قدرتها المنظمة -انتهت إلى تبنً خٌار السبلم ،والدخول فً العملٌة السلمٌة عبر اتفاقات
بدأت فً (كامب دٌفد) مرورا ب(أسلو) ،ولم تنته بعد.
هذه التحوالت السٌاسٌة فً تناول طبٌعة الصراع مع العدو التً فرضت نفسها على الواقع
السٌاسً الفلسطٌنً فرضت نفسها على دروٌش نفسه فً نصوصه األخٌرة ،وقد أحدثت فً نفسه
( )1جٔظش ،دس٠ٚؼ ؽحػش جألسك جٌّكطٍس ،ؿ.41
( )2دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.219
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.220
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صراعا من نوع آخر ،صراعا بٌن الماضً الدروٌشً ،والحاضر ،أو المستقبل الذي ٌرٌده
للقصٌدة.
وأنا -هنا -ال أتحدث عن القٌم الفنٌة الجمالٌة؛ فهذا موضوع آخر له مكانه فً البحث ،ؼٌر
أننً أتحدث عن تحوالت فكرٌة فً الرإٌة السٌاسٌة للصراعات التً ٌتناولها الخطاب الشعري.
كانت القصٌدة المقاومة لدى دروٌش فً هذه المرحلة مثقلة بالهم الوطنً الثوري ،وهً بهذا
تعد امتدادا لحركة شعرٌة نشطة صبؽت النتاج الفلسطٌنً بهذه الصبؽة الوطنٌة؛ منذ ثبلثٌنات
القرن الماضً؛ بعد أن وقعت فلسطٌن تحت نٌر االنتداب البرٌطانً ،الذي مهد بدوره لبلحتبلل
الصهٌونً .وكانت أسماء شعراء فلسطٌن قد لمعت آنذاك ،وأخذت موقعها فً خرٌطة األدب
العربً ،كشعراء مقاومة ،بل كشعراء مقاومٌن ،من أمثال :إبراهٌم طوقان ،وعبد الرحٌم محمود،
وعبد الكرٌم الكرمً (أبو سلمى).
كان الصوت الثوري الصاخب ٌتجلى بوضوح فً نتاج هإالء الثبلثة ،وانتشرت قصابدهم بٌن
الناس ،وحفظها من حفظ من السلؾ والخلؾ ،ورددها المناضلون؛ وتوارثها من بعدهم جٌل بعد
جٌل ،لتبقى رصٌدا ثقافٌا لكل جٌل ،تجلت فً هذه القصابد صورة الفدابً األول ،الذي ال ٌلٌن وال
ٌستكٌن:
(ٔ)

هو بالباب واقؾ والردى منه خابؾ

وتجلت صورة الشهٌد -لدى عبد الرحٌم -فً مشهد علوي رابع ،فٌه طعم التحدي ،وألق
التضحٌة:
سؤحمل روحً على راحتً

وألـقً بها فً مهاوي الردى

فإمّا حٌاة تســـــرّ الصــدٌق

ٌ
ممات ٌؽٌظ العـــــدى
وإمّا

(ٕ)

هكذا تجلى الخطاب الشعري -لدى رواد الشعر المقاوم  -صرخة ثابرة ،وؼضبا مجلجبل؛
لٌرسم منهجا فرٌدا فً القراع ،على خطى كعب وحسان ،وإذا كانت هذه القصابد تمثل خبلصة
رأي الشعراء فً طبٌعة المعركة ،وأبجدٌات الصراع؛ فإن المد الشعري لهذه المرحلة لم ٌنحرؾ
عن هذا المسار التقلٌدي إال فً مراحل متقدمة ،بعد أن اهتزت الخٌارات والثوابت الفلسطٌنٌة ،إثر
دخول المنظمة فً دهالٌز الحل السلمً ومتاهاته؛ مما جعل ذلك ٌنعكس على النتاج الشعري.
كان دروٌش-فً مراحله األولى -قد ورث من أساتذته الثبلثة الحس الوطنً ،والنبرة الثورٌة
النضالٌة ،ومثل شعرهم -له -ؼذاء ولهٌبا .و"كان هذا الجٌل (جٌل شعراء المقاومة  )ٔ9ٖٙجٌل

( )1ئذشج٘ ُ١هٛلحْ ،جألػّحي جٌؾؼش٠س جٌىحٍِس ،ؿ ،93ئػذجد ِحؾذ جٌكىٛجضِ ،ٟإعغس ؾحتضز ػرذ جٌؼض٠ض عؼٛد
جٌرحذطٌ ٓ١إلذذجع جٌؾؼش.2002 ،ٞ
( )2جألػّحي جٌىحٍِس ٌٍؾحػش ػرذ جٌشقِ ُ١كّٛد ،ؿ ،31ضكم١ك ػض جٌذ ٓ٠جٌّٕحفشز ،دجس جٌؿٍ.1199 ،ً١
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التراث الفنً والنضالً الذي تجدد شعرا وكفاحا فً محمود دروٌش وفً جٌله من شعراء
(ٔ)

المقاومة"

أستطٌع القول إن النفس الثوري البلهب فً مقاطع دروٌش الشعرٌة -فً هذه المرحلة -ال
ٌختلؾ عن نفس من سبقوه ،من جٌل طوقان وعبد الرحٌم والكرمً .ولعل السمات الفنٌة التً
تمثلت فً تلك القصابد تكشؾ  -لنا -عن لؽة خطابٌة ثورٌة انفعالٌة إلى حد كبٌر ،قابمة على
الصوت الواحد الذي ٌلقٌه الشاعر من خبلل خطبته الشعرٌة إن جاز التعبٌر.
أما المإثرات السٌاسٌة التً ساعدت على تشكٌل هذه الرإٌة فً بناء القصٌدة ،فقد كانت ثورة
القسام قد أمدت جٌل الرواد بنفس ثوري جعل الخطاب الشعري مجلجبل إلى حد كبٌر ،لكن (نكبة
عام  )ٗ4أحدثت انكسارات مخٌفة فً جدار النفس الثوري ،وحطمت الكثٌر من اآلمال المرجوة
عند الشعب الفلسطٌنً المحتل ،وكان ٌمكن لهذه الهزٌمة أن تتسلل إلى دروٌش وؼٌره ،لكن
ارتباط دروٌش بفكر ثوري آنذاك ،وتمتعه بثقافة جٌدة ،جعله أكثر صبلبة أمام تلك االنكسارات؛
ولعل قصٌدة "الورد والقاموس" تإكد هذا:
و لٌكن.
ال بد لً..
ال بد للشاعر من نخب جدٌد
وأناشٌد جدٌدة
إننً أحمل مفتاح األساطٌر وآثار العبٌد
و أنا أجتاز سردابا من البخور
والفلفل ،والصٌؾ القدٌم
وأرى التارٌخ فً هٌبة شٌخ،
ٌلعب النرد وٌمتصّ النجوم
ولٌكن
ال ب ّد لً أن أرفض الموت،
وإن كانت أساطٌري تموت (ٕ).
ٌتكا النص -هنا -على فلسفة مسبقة ترفض االنصٌاع للواقع ،وتوجه دفة الصراع من صراع
الكلٌات إلى صراع الجدلٌات ،صراع مع الذات المجابهة الرافضة ،الذات المهددة فعبل ،لكنها ،وإن
كانت دامعة مهددة مجروحة؛ فإنها ستنبت مقاتبل جدٌدا ٌكمل المشوار.
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ ،ؽحػش جألسك جٌّكطٍس ،ؿ.90
( )2دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ191
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إن المد الثوري ما زال قابما فً تحدٌد هوٌة النص ،عبر فلسفة الرفض ،وتجدٌد األمل ،بل لعل
النص الجدٌد الذي ٌبحث عنه الشاعر فً السطور :الرابع والخامس والثانً عشر؛ هو ما تجدد فً
رحلة الكفاح المتواصل .لذا كان ال بد لدروٌش أن ٌرفض الموت أذا كانت أساطٌره تموت،
وصورة الٌؤس التً عمقت سوداوٌة المشهد فً قوله:
إننً أبحث فً األنقاض عن ضوء ،وعن شعر جدٌد
آه ..هل أدركت قبل الٌوم
أن الحرؾ فً القاموسٌ ،ا حبً ،بلٌد
كٌؾ تحٌا ك ّل هذي الكلمات!
كٌؾ تنمو؟ ..كٌؾ تكبر؟
نحن ما زلنا نؽذٌها دموع الذكرٌات

(ٔ)

بل إن دروٌش قد صرح بذلك -فً حدٌث له مع الكاتب اللبنانً "محمد دكروب" نشر فً
"مجلة الطرٌق" عام  -ٔ9ٙ4إذ ٌقول" :أدبٌا لم تخلق حرب حزٌران تؤثٌرا مفاجبا ،ولم تقلب
أفكاري رأسا على عقب ،ولم تحطم قٌمً كما فعلت ،ومن الخٌر أنها فعلت بالكثٌرٌن من الشعراء
خارج ببلدي ،لم أكن جالسا فً برج حمام لكً تقنعنً بمثل هذا الدلٌل الفادح على ضرورة
النزول إلى الشارع .ولكنها كانت كاشفة جارحة .وأضافت ،لكن لم ٌصدق حتى ذلك الحٌن برهانا
جدٌدا ضرورة ممارسة العمل والفكر الثورٌٌن الحقٌقٌٌن ،وعلى أن األدب لٌس سلعة أو متعة.
(ٕ)

وهذا ما كنا نإمن به حتى النخاع ،قوال وعمبل ،وما زلنا بعد حزٌران اشد إٌمانا"

ؼٌر أن الواقع العربً المؤساوي لم ٌمنع هذا الشاعر المتفابل من أن ٌتخلله شًء من خٌبة
األمل ،وقد بدا ذلك واضحا فً دٌوانه "آخر اللٌل" الذي صدر عام ٔ9ٙ5م ،وحمل عناوٌن قاتمة
تدل على الندب والحزن ،من نحو :الجرح القدٌم ،وأؼنٌة حب على الصلٌب ،وخارج من
األسطورة ،والورد والقاموس ،وكبر األسٌر .وفً هذا الدٌوان ٌجدر بالقارئ أن ٌقؾ على قصٌدة
(رٌتا والبندقٌة) التً تمثل نمطا آخر من أنماط الصراع ،و(رٌتا) ربما كانت فتاة حقٌقٌة عرفها
الشاعر فً صباه ،وإن كان قد أنكر حقٌقة وجودها فً ذاكرته.
ؼٌر أن القصٌدة تكشؾ عن رإٌة فكرٌة للصراعٌ ،تزاوج فٌها العاطفً مع السٌاسً ،فرٌتا
أمل الشاعر وؼاٌته المنشودة المستحٌلةٌ ،تؤملها بصمتٌ ،رسم مبلمحها برٌشة فنان فً معبد
مقدس .وٌنفتح الخطاب الشعري فً هذه القصٌدة على ثنابٌات متعددة :األنا واآلخر ،المذكر
والمإنث ،الفلسطٌنً والٌهودي ،الحب والكره ،السبلم والمقاومة:
(ٔ )1فغٗ ،ؿ .190
( )2دس٠ٚؼ ؽحػش جألسك جٌّكطٍس ،ؿ.12
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بٌن رٌتا وعٌونً بندقٌة
والذي ٌعرؾ رٌتا ٌنحنً وٌصلً
(ٔ)

إلله فً العٌون العسلٌة

ٌذكر الشاعر(رٌتا) مثلما ٌذكر العصفور ؼدٌره ،لكن (رٌتا) قتلت على حد تعبٌر الشاعر بنار
البندقٌة؛ فؤي بندقٌة تلك التً هدمت حلم الشاعر ونسفته لتتبخر رٌتا وتصبح سرابا؟ ٌتعمق
الصراع فً ذات الشاعر من خبلل البنٌة السردٌة ،وأسلوب االستفهام اإلنكاري أحٌانا ،والتعجب،
وٌؽلق هذا الخطاب على صمت قمري ،هاجر فً الصبح بعٌدا لٌكنس كل المؽنٌٌن ،وٌكنس رٌتا،
وتبقى البندقٌة عامبل من عوامل التفرقة بٌن الثنابً اإلنسانً الذي مثل حلما لم ٌكتمل لدروٌش
الشاعر أو دروٌش اإلنسان.
ومن القصابد األخرى التً تستوقؾ القارئ وهو ٌتناول هذا النمط من الصراع ،قصٌدة"
سرحان ٌشرب القهوة فً الكفاتٌرٌا"؛ هذه القصٌدة ٌمكن اعتبارها تتوٌجا لمرحلة فنٌة ما ،أو بداٌة
لمرحلة فنٌة أخرى؛ فهً من الناحٌة التارٌخٌة جاءت فً بداٌة السبعٌنات ،فهً من قصابد
دٌوان"احبك أو ال أحبك" الصادر عام ٕٔ95م ،فهً من هذه الزاوٌة تقع ضمن النمط الدروٌشً
القابم على النص الثوري المقاتل ،تنتمً إلى عالم دروٌش الملتزم بقضٌته ،إلى دروٌش صوت
الجمهور ،ونبض القضٌة ،فهً بهذا سابقة لذلك التحول الذي طرأ على النتاج الدروٌشً فً
مرحلة الثمانٌنات ،عندما بدأ الخطاب الشعري عند دروٌش ٌرتد إلى الذات باحثا عن الهالة
الشعرٌة ،وهموم األنا على حساب أنا الجمع أو أنا القضٌة.
تنهض هذه القصٌدة بشكل واضح على عنصر المفارقة والسخرٌة ،والتكثٌؾ الداللً والرمز؛
حٌث ٌنفتح الخطاب الشعري على جمل قصٌرة ذات قٌم رمزٌة متعددة:
ٌجٌبون
(ٕ)

أبوابنا ،البحر ،فاجؤنا مطر ،ال إله سوى هللا

وٌنشد ذهن القارئ إلى هذا اإلدهاش الذي تحدثه كلمة (ٌجٌبون) فٌبحث عن إحالة لضمٌر
الجمع ،من هم الذٌن ٌجٌبون عبر البحر؟! ثم ما داللة "المطر" و"هللا" فً هذا السطر الشعري .ثم
تبدأ العبارة الرمزٌة تتفكك ذاتٌا من خبلل عنصر التكرار:
فاجؤنا مطر ورصاص.
(ٖ)

هنا األرض سجادة ،والحقابب ؼربة! ٌجٌبون

( )1دٛ٠جْ دس٠ٚؼ ،ؿ.112
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.445
(ٔ )3فغٗ ،ؿ .445
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إن المجاورة بٌن المطر والرصاص -هنا -فً حالة من التشابه والتشابك ٌنقل الخطاب إلى عالم
الصراع ،لكن إصرار الشاعر على تكرار كلمة "ٌجٌبون" دون إحالة محددة ٌعطً النص بعدا
رمزٌا آخر ،وٌضٌؾ إلٌه شٌبا من التهوٌل أو التشوٌق ،تهٌا المشهد الشعري لتوسٌع أفق
الصراع ،أو تعمٌقه.
وهنا ٌؤتً السإال الدرامً للكشؾ عن درامٌة الحدث التً حملتها تلك القٌم الرمزٌة السابقة
الموؼلة فً اإلبهام والخصوصٌة:
وماذا حدث؟
أنت ال تعرؾ الٌوم .ال لون .ال صوت .ال طعم.
(ٔ)

ال شكلٌ ..ولد سرحانٌ ،كبر سرحان

نحن -هنا -أمام مشهد أو سٌنارٌو لبناء شخصٌة درامٌة ،هً شخصٌة سرحان ،لكن
عبارة"ٌجٌبون" ما زالت داال ٌستدعً مدلوال ؼاببا أو مرجؤ؛ فهل تتابع الهجرة الٌهودٌة التً كانت
سببا فً نشوب الصراع وتفاقم المؤساة هً التً خلقت هذا الواقع

(ٕ)

سرحان ٌبدأ فً رسم معالم صورة قاتله ،ثم ٌمزق صورته ،ثم ٌقتله حٌن ٌؤخذ شكبل أخٌرا ،ثم
ٌرتاح سرحان ،ولكن هل ارتاح سرحان فعبل؟
إن سرحان هذا ٌولد ببل طفولة ،وببل فرحٌ ،كبر وٌتشرد ،ال ٌشرب إال خمرة قاتلة.
بعد هذا السرد الحكابً المكثؾ ،فً لؽة شعرٌة مجازٌة ٌنتقل دروٌش إلى تقنٌة الحوار
الدرامً ،وأسلوب المفارقة.
سرحان! هل أنت قاتل؟
وٌكتب سرحان شٌبا على كم معطفه ،ث ّم تهرب
ذاكرة من ملؾ الجرٌمة ..تهرب ..تؤخذ
منقار طابر.
وتؤكل حبة قمح بمرج بن عامر
وسرحان م ّتهم بالسكوت ،وسرحان قاتل

(ٖ)

سرحان الذي مزق صورة قاتله مثقل باأللم والمرارةٌ ،رجع إلى الماضً السحٌقٌ ،رسم مشهد
الجرٌمة الحقٌقٌة ،فبل ٌسعه إال أن ٌصمت ،وتؤتً عبارة "سرحان قاتل" ،هنا ،شدٌدة الوطؤة ،مثقلة
بكل دالالت القسوة ،لكن هذا االسترجاع للماضً من خبلل هروب الذاكرة من ملؾ الجرٌمة
ٌجعل المشهد الدرامً أكثر عمقا ،وأبلػ أسى ،حٌث ٌنساب شرٌط الذكرٌات-عند سرحان -عن
( )1دٛ٠جْ دس٠ٚؼ ،ؿ .445
( )2د .جقّذ جٌضػر ،ٟجٌؾحػش جٌغحمد ،ؿ.1115 ،16
( )3دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.446
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طرٌق تٌار الوعً واالرتداد ،فٌرسم بداٌات الجرٌمة الحقٌقٌة وآثارها فً ضٌاعه وتشرٌده ،ثم
خطوته الحاضرة فً القتل.
وهنا ،تصبح كلمة "قاتل" تحمل بعدا ثنابٌا ٌتشكل من منظورٌن اثنٌن :منظور القاضً
الصهٌونً الذي حكم علٌه بهذه العجالة ،ومنظور سرحان نفسه الذي عاش التجربة من بداٌتها،
وعرؾ خلفٌات المشهد الدرامً ،لٌعطً الصورة كاملة"وٌإسس لتارٌخ الصراع والعذاب ،ومن
(ٔ)

هنا ٌتحول سرحان إلى رمز جمعً للشعب المضطهد الذي ٌعانً وٌتوجع بشكل مستمر"
ٌدان تقوالن شٌبا ،وتنطفبان
قٌود تلد
سجون تلد
مناؾ تلد
(ٕ)

ونلتؾ باسمك

تتجلى جمالٌة المفارقة-هنا -فً قدرتها على كشؾ ما تخفٌه الكلمات الرمزٌة ،وذلك بعد أن
ترتبط هذه التقنٌة بتقنٌة االرتداد لكشؾ ذكرٌات الماضً ،والوقوؾ على حقٌقة الصراع التً
تكشؾ بدورها زٌؾ االدعاء الصهٌونً ،بل إن النسق التعبٌري ال ٌستكمل هنا إال بعد أن ٌوظؾ
الشاعر تقنٌات أخرى ذات عبلقة لصٌقة بالمفارقة :كالسخرٌة ،والتضاد ،فكٌؾ لسرحان أن ٌعرؾ
الحب فً عالم ٌؽص بالسجون والمنافً والقٌود والموت والتشرٌد!!!!:
(ٖ)

ما كان حبّا

ٌعرؾ سرحان -انطبلقا من مشهد القتل والتشرٌد -أن أمته التً كانت قوٌة صارت دخانا
وخرابا ،وساحات حرب وأسىٌ ،عرفها معرفة تامة من خبلل معاٌشته الٌومٌة لها ،لكنه ٌعرؾ-
أٌضا -أن القٌود القدٌمة ستصبح أساور ورد أو بكارة فً المنافً الجدٌدة وتلتؾ حول سرحان
واسمه:
ونعرؾ ،كنا شعوبا وصرنا حجارة
ونعرؾ كنت ببلدا وصرت دخان ونعرؾ أشٌاء أكثر
نعرؾ ،لكنّ كل القٌود القدٌمة
تصٌر أساور ورد
تصٌر بكارة
(ٔ)

فً المنافً الجدٌدة

( )1جٌؾحػش جٌغحمد ،ؿ .16
( 2دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼٔ ،ـ.446
(ٔ 3فغٗ ،ؿ.446
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ثم ٌعود دروٌش إلى الحوارٌة المباؼتة التً تنقل القارئ إلى قاعة المحكمة حٌث األسبلة
الخاطفة واألجوبة السرٌعة:
ما اسمك؟
ـ نسٌت.
وما اسم أبٌك؟
ـ نسٌت
وأمك؟
ـ نسٌت

(ٕ)

سرحان الذي ٌمثل الرمز أو صورة الفلسطٌنً التابه فً المحٌطات ،المتحرك نحو المنفى ،نحو
البحر ،نحو المقهى ببل وطن ،دابم الهروب إلى الذاكرة إلى الماضً ،من ؼرفة التحقٌق إلى واقع
الصراع ،هذا االرتداد ٌزٌدنا معرفة وإلماما بطبٌعة الصراع ،وحقٌقة المؤساةٌ ،تحول سرحان فً
ثناٌا الخطاب الشعري إلى قاض ٌحاكم جبلدٌه ،وٌصرخ فجؤة:
ـ لماذا أكلتم خضارا مهربة من حقول أرٌحا؟
ـ لماذا شربتم زٌوتا مهرّ بة من جراح المسٌح؟
وسرحان م ّتهم بالشذوذ عن القاعدة

(ٖ)

تٌار الوعً وحده الذي تحرك -هنا -بحرٌة عبر المكان والزمان ،لٌنقل الخطاب إلى تفاصٌل
المعركة ،ومفردات الصراع ،فقضٌة سرحان هً قضٌة الجمع ،قضٌة الماضً ،قضٌة الحاضر
والمستقبل .وإذا كان تٌار الوعً كشؾ لنا عن حٌثٌات الصراع وحقابقه ،من خبلل حركة الزمان
االرتدادي فً ذاكرة سرحان؛ فان هذه الذاكرة تحتفظ بتداعٌات أخرى من شانها أن تعمق هذا
الصراع وتشعبه .هذا التٌار ٌكشؾ عن خٌوط جدٌدة فً مؤساة سرحان ،تجعل الذٌن ساهموا فً
ماساته أكثر من طرؾ؛ ولكن مشهد التداعً ٌسرده الراوي هنا عن طرٌق صوت الجماعة ،وهنا
ٌعود سإال اإلحالة إلى من ٌعود الضمٌر فً" رأٌنا" حٌنما ٌقول:
رأٌنا أصابعه تستؽٌث .وكان ٌقٌس السماء بؤؼبلله
زرقة البحر ٌزجرها الشرطًّ ٌ ،عاونه خادم آسٌويّ ،
ببلد ت ّؽٌر سكانها ،والنجوم حصى
و كان ٌؽ ّنً :مضى جٌلنا وانقضى.

(ٗ)

( )1دٛ٠جْ دس٠ٚؼ ،ؿ.449
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.449
(ٔ )3فغٗ ،ؿ. 449
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.449
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لكن هذا الؽناء المحموم الذي ٌبشر بنهاٌة وخٌمة لماض مشرقٌ ،تبعه تكثٌؾ داللً،
ومفارقات درامٌة تصل إلى أؼوار الصراع النفسً الذي ٌندمج مع عوامل الصراع الخارجً
المشكلة لعالم سرحان المؤساوي .وهنا تجد دروٌش قد نقل سرحان من جو المحكمة ،إلى جو آخر
شبٌه ،ولكن السابل -هنا" -نحن" ،التً أجرى الشاعر السرد على لسانها ،مستخدما تقنٌة الحوار
الدرامً:
سؤلناه :سرحان عم تساءلت؟
قال :اذهبوا ،فذهبنا
إلى األمهات اللواتً تزوّ جن أعداءنا.
و كنّ ٌنادٌن شٌبا شبٌها بؤسمابنا.
فٌؤتً الصدى حرسا
ٌنادٌن قمحا
فٌؤتً الصدى حرسا
ٌنادٌن عدال
فٌؤتً الصدى حرسا.
ٌنادٌن ٌافا
فٌؤتً الصدى حرسا
و من ٌومها ،كفت األمهات عن الصلوات وصرنا
(ٔ)

نقٌس السماء بؤؼبللنا

انؽلق هذا المشهد على مفارقة عجٌبة؛ حٌن تحول المد الكونً فً عبلقة األرض بالسماء ،من
خبلل حسبة رٌاضٌةٌ ،قاس من خبللها أفق الحرٌة باألؼبلل ،كناٌة عن واقع الكبت والحرمان
ونهاٌة األمل فً تحقٌق حلم الحرٌة المنشود .وٌعطً دروٌش سرحان قدرات فابقة فً رسم مبلمح
أمته من خبلل هذه التقنٌات المستخدمة ،ففً إشارة دروٌش" الخادم األسٌوي" التً وردت على
لسان سرحان" داللة على حالة هذه األمة التً قبلت الدنٌة واستجابت لمطلب العبودٌة .ؼٌر أن
لهذه القٌم الرمزٌة اإلشارة خصابص أخرى تقدمها اللؽة الشعرٌة؛ إذ نراها مكثفة مثقلة بدالالت
التوتر النفسً ،مما ٌعمق الصراع وٌنقله نقلة نوعٌة إلى الجو الدرامً المطلوب كتقنٌة جمالٌة،
واقرأ معً هذا المشهد الذي كثفت فٌه العبارة الشعرٌة ،وحملت قٌما رمزٌة إشعاعٌة كثٌرة
ومتراكمة تساعد فً تطوٌر الصراع وتعمٌقه:
شوارع أخرى اختفت من مدٌنته (أخبرته األؼانً
( )1دٛ٠جْ دس٠ٚؼ ، ،ؿ.441
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وعزلته لٌلة العٌد أن له ؼرفة فً مكان)
ورابحة البن جؽرافٌا
و ما شرّ دوك ..وما قتلوك.
أبوك احتمى بالنصوص ،وجاء اللصوص
و لست شرٌدا ..ولست شهٌدا ..وأمك باعت
ضفابرها للسنابل واألمنٌات( :و فوق سواعدنا
فارس ال ٌسلم (وشم عمٌق) .وفوق أصابعنا
كرمة ال تهاجر (وشم عمٌق)
خطى الشهداء تبٌد الؽزاة
(نشٌد قدٌم)
و نافذتان على البحر ٌا وطنً تحذفان المنافً ..وأرجع
(حلم قدٌم -جدٌد)
شوارع أخرى اختفت من مدٌنته (أخبرته األؼانً
وعزلته لٌلة العٌد أن له ؼرفة فً مكان).
ورابحة البن جؽرافٌا
ورابحة البن ٌد
و رابحة البن صوت ٌنادي ..وٌؤخذ
رابحة البن صوت ومبذنة (ذات ٌوم تعود).
ورابحة البن ناي تزؼرد فٌه مٌاه المزا رٌب ٌنكمش
(ٔ)

الماء ٌوما وٌبقى الصدى.

وباإلضافة إلى التكثٌؾ ،وتراكم الصور المركبة ،فقد لجؤ الشاعر إلى خاصٌة التولٌد؛ أي
االنتقال من صورة إلى صورة ،لٌشكل سلسلة مترابطة ،سلسلة مشهدٌة متحدة ،تلعب كلها دورا
فً التكثٌؾ الداللً ،والبناء الدرامً ،إضافة إلى أدوات الرابط والتكرار ،التً جعلت هذه السلسلة
متواصلة ومنسجمة مع سٌاق القصٌدة العام؛ فسرحان"تابه جوال فً ببلد هللا ،وٌسمع أن المحتل
ٌطمس معالم وطنهٌ ،ؽٌر شوارعه وٌهدم تراثه وحضارته ،وتارٌخه وسرحان ٌشرب القهوة"(ٕ)،
فً مفارقة عجٌبة تستكمل مشهد األلم واألسى ،ورابحة القهوة السرحانٌة تبلحقه حٌثما حل
وارتحل.
( )1دٛ٠جْ دس٠ٚؼ ،ؿ.450
( )2جٌؾحػش جٌغحمد ،ؿ.106
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رابحة الجؽرافٌا تنقل الصراع من صراع شخصً إلى صراع جؽرافً ،وٌؤتً حضور
الوطن -هنا -كمفردة لتإكد سٌاسة القضٌة ،وٌستخدم الشاعر بعض أسماء اإلشارة لتحدٌد جؽرافٌة
المكان ورسم حدود الصراعٌ ،ؤتً الوطن لٌصرخ فً وجه سرحان صرخة عتاب ،تبكٌه ٌشكو
إلٌه وٌتضرع:
هنا القدس.
ٌا امرأة من حلٌب الببلبل كٌؾ أعانق ظلً
وأبقى؟
خلقت هنا ..وتنام هناك
مدٌنة ال تنام وأسماإها ال تدوم .بٌوت تؽٌّر
سكانها .والنجوم حصى.
وخمس نوافذ أخرى ،وعشر نوافذ أخرى تؽادر
حابط
(ٔ)

وتسكن ذاكرة ..والسفٌنة تمضً.

أما المرحلة الثانٌة ،التً تستحق أن ٌقؾ علٌها الباحث -من خبلل رإٌة دروٌش الذاتٌة
للصراع الخارجً ،وتقنٌاته الفنٌة فً رسم معالمه -فهً مرحلة ما بعد خروجه من لبنان ،ودخول
المنظمة فً مفاوضات مباشرة مع المحتل ،واندالع االنتفاضة الفلسطٌنٌة على األرض.
فدروٌش كان له موقؾ ؼٌر معلن من هذه المفاوضات ،لكن ٌبدو أن قصابده كشفت عن هذا
الموقؾ من خبلل نؤي القصٌدة عن تناول الموضوع السٌاسً بالصفة الثورٌة ،لكن دروٌش لم
ٌترك الخطاب السٌاسً الشعري ،بل لجؤ إلى تقنٌات أخرى ساعدت على تناول الموضوع
السٌاسً بعٌدا عن مإثراته الواقعٌة ،فقد دخلت األساطٌر والرموز كتقنٌات أساسٌة فً نصوصه
المحدثة ،وبدأ البعد التارٌخً فً الصراع ٌؤخذ شكل الحوار السٌاسً أكثر من فضح تجلٌاته كما
كان سابقا ،وسؤقؾ ،على قصٌدتٌن فقط ،هما" :عابرون فً كبلم عابر" و"حالة حصار".
وقبل البدء فً تناول القصٌدة األولى ٌمكن القول :إن هذه القصٌدة سٌتم تناولها من خبلل ثبلث
قضاٌا مهمة فً نظري ،وهً:
النص والمتلقً وعبلقة ذلك بالصراع.
القٌم الرمزٌة واألسطورٌة.
القصٌدة وعبلقتها بالتجربة الشعرٌة الدروٌشٌة وتحوالتها.

( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.451
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فٌما ٌخص عبلقة النص بالمتلقً ،فقد جوبه نص دروٌش" عابرون فً كبلم عابر" بؤربعة
نماذج من القراءٌ ،مثل ثبلثة منهم القراءات السٌاسٌة االنفعالٌة ،المتعددة للنص المقاوم ،أما القارئ
الرابع فهو الناقد المتجرد ،الذي ٌتعامل مع بنٌة النص ،وهو المطلوب فً بحثنا هذا.
والمتلقون الثبلثة هم :القارئ اإلسرابٌلً ،ثم القارئ العربً ،ثم دروٌش نفسه ،ولن اسمً هذه
القراءة األخٌرة القارئ الضمنً ،ألنً أتحدث -هنا -عن جدلٌة أو إشكالٌة التبنً ،وتعامل الشاعر
مع نصوصه عندما ٌثار حولها جدل ما ،ال عن طرٌقة التلقً الجمالً ،فتلك قضٌة أخرى .بل عن
طرٌق الصراع السٌاسً الذي سٌوجه النص وجهة داللٌة ،تخضع لمزاجٌة القارئ أكثر من
خضوعها ألفق التوقع الذي تفرضه البنٌة اللؽوٌة للنص.
لقد أثار نص دروٌش  -الذي واكب اندالع االنتفاضة األولى -ردود فعل متباٌنة تمثلت -كما
أشرت -فً تعدد أنماط القراءة والقاربٌن؛ فعلى المستوى السٌاسً اإلسرابٌلً اعتبرت هذه
القصٌدة تجاوزا لكل الخطوط الحمراء المفترضة فً شاعر معتدلٌ ،مثل منظمة التحرٌر
الفلسطٌنٌة ،التً تربطها بالجانب اإلسرابٌلً عبلقات طٌبة ،تمثلت فً اتفاقات السبلم ،التً كانت
قد بدأ تنفٌذها على األرض" .فهذه القصٌدة من زاوٌة المتلقً الصهٌونً نص محرم بامتٌاز ،لذلك
فقد شؽل الرأي العام اإلسرابٌلً وأثار ردود فعل عنٌفة من طرؾ كل القراء الصهاٌنة ،حتى
أولبك الذٌن ٌحسبون على الٌسار ،والذٌن كانوا ٌرفعون شعارات السلم والتعاٌش مع الفلسطٌنً
الذي سلبت منه أرضه ،لم تتسع صدورهم لمعانً هذه القصٌدة ،فرفضوها بقوة وسموها تسمٌات
عدة من بٌنها :القصٌدة المسمومة ،والقصٌدة الخطٌرة ،والقصٌدة الحاقدة ،والمتعطشة للدم،
والمعادٌة إلسرابٌل ،كما وصؾ محمود دروٌش -من طرؾ الٌهود المستقرٌن فً أوروبا
وأمرٌكا ،والمتعاطفٌن معهم -بكونه شاعرا إرهابٌا ،كما وصؾ بالعنصري المعادي للٌهود،
والناطق الرسمً باسم القتلة ،والمحرض على الكراهٌة العرقٌة .هذه عٌنة فقط من النعوت التً
ألصقت بالشاعر وبقصٌدته ،وهً وحدها تكشؾ عن درجة التوتر الذي سببه هذا النص للقارئ
اإلسرابٌلً ،وعن حدة العنؾ الذي تم تصرٌفه ،من أجل مواجهتها وقراءتها بشكل ٌنزع عنها
(ٔ)

قٌمتها األدبٌة التً ال ٌمكن نكرانها" .

أما القراء ة السٌاسٌة لهذه القصٌدة من خبلل مستوٌات تمثل القٌادة الصهٌونٌة ٌعطٌها بعدا
مختلفا فً دالالت الصراع المحتملة ،ولعلً أقؾ على واحدة من هذه القراءات ،وهً قراءة
(شامٌر)  -ربٌس وزراء الدولة العبرٌة -آنذاك ،-هذه القراءة السٌاقٌة تدخل -فً رأًٌ -فً تحدٌد
طبٌعة الصراع الخارجً الذي ٌحدثه النص من خبلل فرضٌة التؤوٌل المحتملة لدى القارئ

( )1سجؽذ جٌذس٠ؾ ،ٟفشجع جٌطأ٠ٚالش" ػحذش ْٚف ٟوالَ ػحذش"ؿ ،24جٌؼشخ جألعرٛػ.2001/1/10 ،ٟ
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المتلقً ،عند تنوع زواٌا القراءة؛ فتتنوع بذلك إشعاعات الداللة ،وهنا ٌكون أفق التوقع أو اإلرجاء
هو المحدد األساس لهذه القٌم الداللٌة ،التً تفرض نفسها على النص.
لقد كشفت قراءة ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً -آنذاك( -إسحاق شامٌر) لهذه القصٌدة عن لون
جدٌد من ألوان النقد السٌاسً فً تحدٌد اثر الصراع الدرامً الذي تفرضه القصٌدة ،حٌنما تقرأ
قراءة سٌاسٌة بحتة ،بعٌدا عن جمالٌات التلقً ،التً تحدث عنها أصحاب مدرسة التؤوٌل والتلقً،
وقد عملت هذه القراءة -التً جاءت على شكل تعلٌق من (شامٌر)  -على توجٌه القراءة نحو
التصعٌد بدل المهادنة ،التً سلكتها بعض األصوات األخرى ،بحٌث -ومن خبلل تدخله هذا،
وبقراءته للقصٌدة بوصفها دعوة إلى القضاء على (إسرابٌل)  -وضع المجتمع اإلسرابٌلً فً
وضع شبٌه بمن ٌرفع فً وجه الجمٌع شعار من لٌس معً فهو ضدي .وبما أن األمر ٌتعلق بحٌاة
أو موت الكٌان الصهٌونً وبوجوده أو عدمه ،فقد انخرط الجمٌع فً تبنً قراءة (إسحاق شامٌر)
الذي ألقى كلمة أمام الكنٌست اإلسرابٌلً قال فٌها:
”إنه من الواضح أن السبلم لٌس هو ما ٌرٌده المنتفضون ،ومن ٌوجهونهم وٌساندونهم ،لٌس
من الضروري أن ٌكون المرء كاهنا لكً ٌتبٌن نواٌاهم ،وعلى كل ،فإن التعبٌر الدقٌق عن
األهداؾ التً ٌراد تحقٌقها من طرؾ جماعات القتلة المنتظمة تحت الؽطاء المسمى منظمة
التحرٌر الفلسطٌنٌة ،تم تقدٌمه من طرؾ محمود دروٌش أحد شعرابهم ووزٌر الثقافة المزعوم
للمنظمة ،والذي ال ٌسعنا إال أن نتساءل كٌؾ أمكنه اكتساب سمعة المعتدل ،لٌعلق بعد ذلك قاببل:
”كان بودي قراءة هذه القصٌدة أمام البرلمان ،لكننً ال أرٌد أن أمنحها شرؾ الدخول إلى أرشٌؾ
الكنٌست“ لٌصؾ بعد ذلك القصٌدة بؤنها بلٌدة والشاعر بؤنه مشبوه وبؤنه لم ٌقؾ عند حد مطالبة
(ٔ)

الٌهود بمؽادرة البلد بل بحمل موتاهم معهم" .

هذه القراءة (المتطرفة) ،من قبل القارئ الصهٌونً ،جوبهت بقراءة أخرى لٌست أقل تطرفا،
من قبل القارئ العربً ،الذي اعتبر القصٌدة فتحا قرٌبا ،ونصرا مإزرا ،وكلمة (متطرفا)  -هنا-
ال تعنً خلبل فً االستجابة بالقٌم الداللٌة للنص ،ولكنها تعنً وقوعها ضمن دابرة النقد السٌاسً،
وهً بهذا المعنى تشترك مع القراءة األخرى باعتبارها قراءة سٌاقٌة سٌاسٌة فً مجابهة قراءة
سٌاقٌة وسٌاسٌة أخرى.
ولعل القارئ العربً قد قبل هذه القصٌدة واستجاب لها باعتبارها نفسا ثورٌا ٌجدد طبٌعة
النصوص الدروٌشٌة التً اعتاد علٌها منذ "أوراق الزٌتون" ،و"عاشق من فلسطٌن" حتى لحظة
مٌبلد هذه القصٌدة؛ لذا فإن هذه القراءة ال تدخل أبدا ضمن معطى جمالً ،ولكنها ستشكل طرفا
من األطراؾ التً أحدثها األثر الجمالً للقصٌدة فً تكوٌن جبهتً الصراع :العربٌة واإلسرابٌلٌة،
( )1سجؽذ جٌذس٠ؾ ،ٟفشجع جٌطأ٠ٚالش" ػحذش ْٚف ٟوالَ ػحذش ،ؿ.24
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أما النص ذاته فسٌنبا عن هذه الجدلٌة من خبلل بنٌته التكوٌنٌة ،وستلعب التقنٌات الفنٌة التً
سٌتناولها الباحث دورها فً إبراز هذا الصراع المفترض؛ ذلك الصراع الدرامً الذي ولد
الصراع السٌاسً فً فضاءات النص عند المتلقً.
أما قراءة دروٌش -نفسه -لهذا النص بعد أن أثٌر حوله جدل ،فهً قراءة تقع ضمن دابرتٌن:
دابرة االلتزام واالستجابة من نحو ،ودابرة صدق التجربة وعبلقة القصٌدة بصاحبها من نحو آخر.
وتتمثل هذه القراءة فً أراء دروٌش المعلنة تعلٌقا على قصابده التً تثار حولها األسبلة ،أو فً
إجراءاته العملٌة لحذؾ أو إضافة أو تؽٌٌر بعض المقاطع فً نصوص محددة؛ استجابة لثورة
األسبلة تلك ،وفً هذا السٌاق ٌستحضر المر ُء بعض المقاببلت التً أجرٌت مع الشاعر إلٌجاد
تفسٌر لهذا الحذؾ ،فإنه ٌكرر مقولة الشاعر التً وردت فً المقابلة التً أجراها معه عباس
بٌضون ،وكانت نشرت فً العدد الثالث من مجلة"مشارؾ"الصادرة فً حٌفا فً تشرٌن األول من
عام ٘ ،ٔ99وفٌها ٌقول دروٌش" :لٌس للشاعر أن ٌقدم برامج سٌاسٌة للقارئ" .وهذا التمٌٌز
ٌسمح لً بإعادة النظر فً قصابد كتبتها ،وقصابد أكتبها اآلن .بإعدام قصابد كاملة بحثا عما أسمٌه
الخبلص الجمالً من األزمة التارٌخٌة المعاصرة.
هذا الذكاء الدروٌشً فً الهروب من أزمة االستجابة -فً رأًٌ -لم ٌقتصر على قصٌدة
"عابرون" ،بل ورد فً ؼٌر واقعة؛ إذ نراه ٌقول" :ال أخجل من طفولتً الشعرٌة ،ولكن الطفولة
شًء ،والمراهقة شًء آخر ،وهذا هو المبرر الوحٌد إلقدامً على قطع بعض أجزاء من جسدي
(ٔ)

الشعري…"

كل شاعر ٌرتكب الكثٌر من الحماقات .هذه المراجعة لٌست مرفوضة أو

مستهجنة ،بل هً سمت لكل الشعراء ،لكن هل ٌجوز للناقد أن ٌؽفل سٌاقات التبرٌر؛ لٌقبل من
الشاعر ما ٌرٌد ،وهو ٌعلم أن النص واقع فً لهٌب الجدل السٌاسً كما بٌنت سابقا.
وما ٌخص قصٌدة "عابرون فً كبلم عابر" فقد تم حذفها من أعماله الكاملة ،ألسباب ٌعرفها
القارئ ،لكن دروٌش رفض هذه األسباب وقرر أن ٌحسم الجدل من خبلل تعلٌقه "لم أدرج
عابرون فً كبلم عابر فً مجموعة شعرٌة لحرصً كما قلت دابما على تخلٌص الشعر مما لٌس
شعرا .أعنً مما لٌس فً صلب العملٌة الشعرٌة .وتمٌٌز النص الشعري مما ٌرسم له من وظابؾ
اجتماعٌة ،أي تخلٌص الشعر من السٌاسة المباشرة ،دون أن ننسى أن لٌس فً الوسع قراءة نصً
الشعري ،بشكل عام ،من دون الرجوع إلى مستوى سٌاسً"(ٕ) ،فؤهمٌة هذا التعلٌق تكمن فً
طرٌقة التلقً للقصٌدة بعٌدا عن المنحى الجمالً .وان كان دروٌش حاول ربط هذه القضٌة
بالموضوع الجمالً ،لكن استحضار القراءات الثبلث السابقة :القراءة الصهٌونٌة ،وقراءة الجمهور
(ٚ )1سد ٘زج جٌىالَ فِ ٟمذِس ألػّحٌٗ جٌىحٍِس جٌقحدسز ػحَ  1199ػٓ دجس جٌؼٛدز ،ؿ.9
( )2ػحدي جألعطسِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ،ضخٍ١ـ جٌؾؼش ِّح ٌ١ظ ؽؼشج ،ؾحِؼس ٌٕؿحـ جٌٛهٕ١س ،سذو جٌّمحيhttp: :
//www. najah. edu/file/Essays/arabic/Adel%20Usta%20Essays/77. doc

60

العربً ،وقراءة دروٌش نفسه ،ووضعها فً سٌاق واحد ٌجعل الناقد الحصٌؾٌ ،صر على وضع
هذه القراءة ضمن القراءة السٌاسٌة ،حتى وان صدرت من شاعر كبٌر مثل دروٌش.
أما القراءة النقدٌة الرابعة لبنٌة الصراع -وان كانت منعزلة عن سٌاقها السٌاسً ،الذي أحدث
التنوع فً القراءات السابقة -فإنها سترتبط بالقراءات السابقة من حٌث إنها أسست لؤلثر الفنً
المشكل لتلك القراءات السٌاقٌة.
وأول اثر بنٌوي إلحداث درامٌة الصراعٌ ،تمثل فً العنوان نفسه؛ فالعنوان"عابرون فً كبلم
عابر" ٌقرأ بطرٌقتٌن من خبلل داللة اللؽة؛ فالعبور ،-وان كان انتقاال عبر المكان والزمان ،إال أن
ارتباطه بالضمٌر الذي ٌحٌل إلى الٌهودٌ -ذكرنا بما تشٌر إلٌه كلمة عابرون من داللتها على
العبرانٌٌن ،فالعبرانٌون" ارتبطوا بفكرة العبور أكثر من مرة ،ولعل قصة الضٌاع فً سٌناء واحدة
من تلك المشاهد التً تشٌر إلى نمط العبور عندهم ،فهو عبور مإقت ال ٌخلؾ حضارة ،وهنا ٌبدأ
البعد التارٌخً الذي فرضته القٌمة الرمزٌة فً العنوان تشكل استراتٌجٌات الصراع فً بناء
القصٌدة.
أما النص المعرفً الذي تشكلت منه مقاطع القصٌدة ،فقد اعتمد على تقنٌتٌن مهمتٌن لتشكٌل
البنٌة الدرامٌة ،وهما :الحوارٌة واألسطورة .وتكون من أربعة مقاطع صدرت ببلزمة شعرٌة
تكررت مع بداٌة كل مقطع "أٌها المارون بٌن الكلمات العابرة"؛ ٌكاد ٌكون واحدا من النصوص
الممٌزة التً ٌنكشؾ فٌها الصراع عن رإى ثقافٌة بعٌدا عن قعقعة السٌوؾ ،وأزٌز الرصاص.
وٌتكا النص الشعري -أٌضا -على الجمل الطلبٌة من نداء وأمر على وجه التحدٌد؛ لٌتشكل
الحدث الشعري وفق رإٌة ٌطالب بها الشاعر بعٌدا عن القص السردي الذي تفرضه الجمل
الخبرٌة المتكبة على الفعل الماضً.
أما حوارٌة النص ،فتنطلق من خلٌط ٌصنع صورة كلٌة من النص ،ثم تتجزأ هذه الصورة إلى
صور جزبٌة دون أن ٌفصل الصورة الكلٌة عن جزبٌاتها ،هذا الخلٌط ٌتشكل من خبلل ذلك الوهم
الذي ٌعٌشه الٌهود ،وتؤتً أسطورة العجل المقدس إلههم المعبود لتجسد هذا االنحراؾ ،وذلك
الوهم المفضً إلى فساد فً التصور ،وفساد فً السلوك.

(ٔ)

أما المرجعٌة التارٌخٌة التً بنى علٌها دروٌش نصه ،فهً مرجعٌة تتكا إلى ؼٌر نص دٌنً
ٌمثل اإلسبلم واحدا منها؛ حٌث وردت إشارات عدٌدة لقصة الٌهود وعبادتهم للعجل ،وذلك من
مثل قوله تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
( )1ف٘ ٟزج ،ع١ذ لطد ،ف ٟظالي جٌمشآْ ،ؿ  ،1366دجس جٌؼٍُ ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش ،ؾذز ،هِ ،1196 ،12ؿٍذ ،3
.1396
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﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    
          ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [جٌرمشز:
.]12

أما المرور بٌن الكلمات العابرة التً جاءت من خبلل األسلوب الطلبً" أٌها" كفاتحة للخطاب
الشعري ،فقد عملت على توسٌع دالالت الصراع وانفتاحه على إشارات الزمان والمكان والفكر
معا ،ثم جاءت أفعال األمر فً السطور األربعة البلحقة ،لتلقً بثقلها فً معركة المثاقفة؛ حٌث
ٌطالب الشاعر هإالء المارٌن بؤن ٌحملوا أسماءهم وٌنصرفوا ،وأن ٌسحبوا ساعاتهم من وقت
الشاعر وٌنصرفوا ،وٌسرقوا ما شاءوا وٌنصرفوا ،ولكنهم سٌدركون -حٌنبذ -أنهم لن ٌعرفوا كٌؾ
ٌبنً الحجر من أرض الشاعر سقؾ السماء:
أٌها المارون بٌن الكلمات العابرة
احملوا أسماءكم وانصرفوا
واسحبوا ساعاتكم من وقتنا ،وانصرفوا
وخذوا ما شبتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة
و خذوا ما شبتم من صور ،كً تعرفوا
أنكم لن تعرفوا
(ٔ)

كٌؾ ٌبنً حجر من أرضنا سقؾ السماء

هذا الحجر الصلب الذي ٌبنً حضارة شامخة للفلسطٌنً ،جسد واقع الصراع وحتمٌته ،إذ ال
ٌمكن أن ٌهزم صاحب األرض ،مهما كان السٌؾ حادا ،وسٌبقى هإالء المتؽطرسون عابرٌن فً
كبلم عابر ،وستتشكل جدلٌة الصراع من خبلل المفارقة المبنٌة على ثنابٌة المقابلة؛ السٌؾ فً
مقابلة الدم ،والفوالذ والنار فً مقابلة اللحم ،والدبابة فً مقابلة الحجر ،وقنبلة الؽاز فً مقابلة
المطر ،ولكن جدلٌة هذا الصراع ستنتهً بؤن ٌؤخذ الؽاصبون حصتهم من الدم الفلسطٌنً
وٌنصرفوا ،وٌبقى أصحاب الحق ٌحرسون ورد الشهداء وٌعٌشون كما شاءوا:
أٌها المارون بٌن الكلمات العابرة
منكم السٌؾ -ومنا دمنا
منكم الفوالذ والنار -ومنا لحمنا
منكم دبابة أخرى -ومنا حجر

(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ ،ػحذش ْٚف ٟوالَ ػحذش ،ؿِ" ،41محالش ِخطحسز" ،دجس ضرمحي ٌٍٕؾش ،جٌذجس جٌر١نحء.
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منكم قنبلة الؽاز -ومنا المطر
وعلٌنا ما علٌكم من سماء وهواء
فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا
وادخلوا حفل عشاء راقص ..وانصرفوا
وعلٌنا ،نحن ،أن نحرس ورد الشهداء
(ٔ)

و علٌنا ،نحن ،أن نحٌا كما نحن نشاء

إن البنٌة الدرامٌة القابمة على تعمٌق الصراع ،من خبلل عقد حوارٌة بٌن طرفٌن تتطور
تطورا ملحوظا من خبلل طبٌعة التشكٌل الهندسً المعماري ،الذي اختاره دروٌش لبناء نصه عبر
المقاطع األربع ،ففً المقطع الثالث ٌتحول المارون بٌن الكلمات العابرة كؽبار مر ،وٌبدأ النص
ٌإسس لرإٌة الشاعر التً تجعل من حقه أن ٌعمل فً أرضه ما ٌشاء ،فٌربً القمح وٌسقٌه من
ندى األجساد ،وإذا كان هذا ال ٌرضً أعداءه ،فإن ارتباط الشاعر بخصوصٌات األرض" الحجر
والحجل" ٌنسؾ وهم الماضً القابم على زعم ال واقعً ،والحاضر القابم على جرٌمة ٌبررها
منطق القوة ال قوة المنطق.
وهنا تدخل األسطورة األولى كمشكل أساس لتعمٌق الصراع الحضاري بٌن أصحاب األرض
الراسخٌن فٌها ،والعابرٌن عبورا مإقتاٌ .تشكل ذلك كله من خبلل أكذوبة الهٌكل ،أو رمز الهدهد
مما ٌجعل المستقبل المحتوم من نصٌب الشاعر ومن ٌمثلهم:
فخذوا الماضً ،إذا شبتم إلى سوق التحؾ
وأعٌدوا الهٌكل العظمً للهدهد ،إن شبتم
على صحن خزؾ
لنا ما لٌس ٌرضٌكم ،لنا المستقبل ولنا فً أرضنا ما نعمل

(ٕ)

أما المقطع األخٌر فهو مكتنز داللٌا ،تتكثؾ فٌه العبارة الشعرٌة ،وتؤخذ أبعادا محددة من خبلل
أسطورة العجل المقدس ،هذا العجل لم ٌكن سوى أوهام تكدست فً حفرة ال ٌمكن لها أن تهزم
الواقع مهما كان نازفا حزٌنا ،ولذا فقد آن األوان لذاكرة الواهمٌن أن تقؾ عند حدود الواقع ،فتعٌد
عقرب الوقت إلى شرعٌة العجل المقدس ،آن لهإالء العابرٌن بؤن ٌتوقفوا عن ممارسة العبور
الوهمً ،وٌقٌموا إقامة أٌنما شاءوا بعٌدا عن هذه األرض التً لٌست لهم ،فؤصحاب هذه األرض
الحقٌقٌون لهم فٌها ماضٌهم العمٌق ،لهم صوت الحٌاة وصوت الحاضر وأمل المستقبل ،بل إن لهم

(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ ،ػحذش ْٚف ٟوالَ ػحذش  ،ؿ.42
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.42
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فٌها الدنٌا ولهم فٌها اآلخرة ،فلٌخرج العابرون من أرض الشاعر ،وبحره ،وملحه ،وجرحه ،من
كل شًء ،حتى من ذكرٌات الذاكرة ،ألنهم وباختصار مارون بٌن كلمات عابرة.
أما فً "حالة حصار" وهو النص الثانً الذي سؤتناوله من خبلل هذه المعٌارٌة ،اعنً ثنابٌة
الفنً والسٌاسً فً قراءة النص؛ فسٌنتقل الخطاب الشعري -هنا -لمجابهة قضاٌا ساخنة فً تارٌخ
الصراع ،من خبلل رإى جدٌدة ٌقدمها النص ،تتعلق برإٌة الشاعر لهذا لحصار وتداعٌاته.
وتتجلى صورة الشهٌد كواحدة من التحوالت التً طرأت على منطق التناول الدروٌشً فً
هذا الدٌوان ،وتتجلى -أٌضا -حقابق الصراع بتموجاتها السٌاسٌة وإفرازاتها الفكرٌة ،بل وسإال
الهوٌة ،ثم جدلٌة التارٌخ الحضاري لكبل الشعبٌن ،وهنا ٌلتقً النص مع ما طرحته قصٌدة
"عابرون" لكن بلهجة أخؾ.
ٌنفتح الخطاب فً"حالة حصار" على مكونٌن أساسٌٌن :الزمان والمكان" هنا ،عند منحدرات
التبلل" التً للمكان ،ثم" الؽروب وفُ َّو َهة الوقت" التً للزمان ،لكن الخطاب الشعري هنا ٌنزاح
إلى عملٌة دمج" زمانٌة -مكانٌة" لٌتشكل الحدث الدرامً منهما معا:
هنا ،عند ُم ْن َحدَ رات التبلل ،أمام الؽروب وفُ َّو َهة الوقت،
الظل،
بساتٌن مقطوع ِة
ب
َ
قُرْ َ
ِ
نفع ُل ما ٌفع ُل السجنا ُء،
وما ٌفعل العاطلون عن العمل:
ُن َربًِّ األم ْل.

(ٔ)

ولعل اتكاء النص على ضمٌر الجمع" نفعل" ،و"نربً" ٌشٌر إلى الجمع المشكل لطرؾ من
أطراؾ الصراع ،وهو الشعب الفلسطٌنً ،ودروٌش واحد من أفراده.
وإذا كان األمل-فً شعر دروٌش الثوري -وقود القصٌدة الدابم؛ فإنه ٌتحول فً هذه القصٌدة
إلى عبء ثقٌلٌ ،ثٌر شكوك الشاعر ،وٌدخل ضمن تقنٌات المفارقة ،لتعذر تحققه ،وكؤن مستوى
اإلٌمان بإمكانٌة النصر قد انخفض تحت تؤثٌر حالة الحصار التً ٌعالجها النص:
ببل ٌد علً أُهْ َب ِة الفجر .صرنا أَق َّل ذكاء،
ألَ َّنا ُن َحمْ ل ُِق فً ساعة النصر:
ال لَ ٌْ َل فً لٌلنا المتؤللا بالمدفعٌَّة.
النور
أَعداإنا ٌسهرون وأَعداإنا ٌُ ْشعِلون لنا
َ
فً حلكة األَقبٌة.

(ٔ)

(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ ،جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ  ،199س٠حك جٌش٠ظ ٌٍىطد ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش ،وحٔ ْٛغحٕٔ٠/ ٟح٠ش
.2001/
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سٌتعانق األمل بصبر أٌوب ،وان كان صبر أٌوب -هنا -فٌه إشارات إلى صعوبة المرحلة ،ال
إلى ثبات المواقؾ ،ذلك أن التشكٌك الوارد فً المقطع السابق ٌحٌل داللة الصبر فً" :صرنا،
نحملق ،لٌلنا" إلى دال زمنً منتظر وصعب جدا:
ّوب لم ننتظر أَحدا…
هنا ،بعد أَشعار أٌَ َ
سٌمت ُّد هذا الحصار إلً أن نعلِّم أَعداءنا
نماذج من شِ عْ رنا الجاهلًّ .
َ
أَلسما ُء رصاصٌ ٌّة فً الضحى
بُرْ تقالٌ ٌَّة فً اللٌالً .وأَمَّا القلوبُ
فظلَّ ْ
ت حٌادٌَّة مث َل ورد السٌاجْ .

(ٕ)

إن التحدي الذي ٌنبجس من المقطع أعبله ٌحٌلنا إلى صعوبة المهمة التً ٌرٌد أن ٌركبها
الشعب الفلسطٌنً ولكنها لٌست مستحٌلة ،وال نشك قطعا بقدرته فً إنجاز هذه المهمة بنجاح ،ما
دام هذا الشعب قد أدرك حقٌقة المفارقة بٌنه وبٌن عدوه ،بٌن عقلٌة التنوٌر وعقلٌة الظبلمٌٌن ،فمن
حق هإالء أن ٌعلموا أعداءهم تارٌخهم الماجد المتمثل فً نماذج من شعرهم القدٌم.
وحٌنما ٌنتقل الخطاب الشعري لمعالجة حالة الحصار التً تشكل عصب الصراع-فً هذه
المرحلة -بٌن المحاصر بكسر الصاد ،والمحاصر بفتحها ٌتجلى المكان والزمان كدالٌن رمزٌٌن
ٌعكسان حالة الشاعر النفسٌة ،واثر الحصار على المحاصرٌن:
ًِ ال ُ
وقت
فً الحصار ،تكونُ الحٌاةُ ه َ
بٌن تذ ُّك ِر أَ َّولها.
آخرها.
ِ
ونسٌان ِ
هنا ،عند مُرْ َت َفعات ال ُدخان ،علً دَ َرج البٌت،
ال َو ْق َ
ت للوقت.
نفع ُل ما ٌفع ُل الصاعدون إلً هللا:
َ (ٖ)
ننسى األل ْم.
وتتجلى صور المفارقة بٌن المحاصر والمحاصر فً عبلقة كل منهما بالمكان والزمان ،وكان
الحصار بمتعلقاتها (المكانٌة -الزمانٌة) قد شكل طبٌعة البنٌة الشعرٌة التً تراوح بٌن فضاءٌن
ضمن معادلة المفارقة التً تتكشؾ من خبللها طبٌعة الصراع:
العدَ ْم
ٌقٌسُ الجنو ُد المساف َة بٌن الوجود وبٌن َ
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ ،جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ 199
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.190
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.193
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بمنظار دبّاب ٍة…
نقٌسُ المسا َف َة ما بٌن أَجسادنا والقذابؾِ بالحاسّة السادس ْة.

(ٔ)

سٌتشكل البشري"اإلنسان" على األرض من خبلل المفارقة التً تفرضها هذه القسمة ،أو
الرإٌة التناقضٌة لدى الطرفٌن:
ُ
ُ
الحمامات،
الطابرات تطٌرُ
عندما تختفً
بٌضا َء بٌضا َء ،تؽسِ ُل َخ َّد السماء
بؤجنح ٍة حُ رَّ ٍة ،تستعٌ ُد البها َء وملك ٌَّ َة
الجوِّ واللَهْو .أَعلى وأَعلى تطٌ ُر
ُ
الحمامات ،بٌضا َء بٌضا َء .لٌت السما َء
حقٌقٌ ٌّة قال لً َر َج ٌل عاب ٌر بٌن قنبلتٌن:
ُ
والبرق
الومٌضُ  ،البصٌرةُ،
َقٌْدَ ال َت َشا ُب ِه…

(ٕ)

لكن حالة الحصار هذه التً ارتبطت فً ذهن القارئ بالحصار الفعلً ،الذي ضرب على
الشعب الفلسطٌنً اثر انتفاضة األقصى ،وقد تشٌر سنة صدور الدٌوان إلى شًء من هذا ،إذ جاء
صدور الدٌوان عام ٕٕٓٓم وهو نفس العام الذي حاصرت فٌه قوات االحتبلل مدن الضفة
واجتاحتها وأنهت الوجود الفعلً للسٌادة الفلسطٌنٌة على تلك المناطق ،لكن النص سٌنفتح على
أنواع أخرى من الحصار ،وٌتحول بدالة الحصار من مضمونها المتوقع إلى إشعاعات أخرى،
تشكل آخرٌن للشاعر ٌحاصرونه ،وال عبلقة لهم بالتصور المبدبً الذي ٌفرضه العنوان على
قارئ دروٌش ،وأول هإالء المحاصرٌن هم النقاد ،الذٌن ٌحاصرون الشاعر بمنطقهم النقدي:
إلً ناق ٍد :ال ُتفسِّر كبلمً
بملعق ِة الشايِ أَو بفخِاخ الطٌور!
َ
ٌحاصرنً فً المنام كبلمً
كبلمً الذي لم أَقُ ْل ُه،
وٌكتبنً ثم ٌتركنً باحثا
عن بقاٌا منامً...

(ٖ)

هل انتقل الخطاب الدروٌشً-فً هذه المرحلة -إلى مساحات أخرى ؼٌر التً أراد أن ٌسمعها
المتلقً لشعر دروٌش؛ خصوصا أن دروٌش سٌرسل رسابل كثٌرة :لقاتل ،لشهٌد ،الم الشهٌد،
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ ،جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.195
(ٔ )2فغٗ ،ؿ112
( )3جٔ-فغٗ ،ؿ.113
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لوالد الشهٌد ،لناقد ،وسٌكشؾ النص عن معادالت رٌاضٌة فً تناول موضوع الشهادة ،وما بعد
الموت.
وسؤكتفً -هنا -بتناول موضوع الشهادة ،لكشؾ مجاالت التحول فً الرإٌة الدروٌشٌة التً
فرضها التحول الفكري لدٌه ،وكٌؾ تصبح هذه القضٌة من خبلل الصراع الفكري ،وتحوالت
المرحلة إلى جدلٌة تعٌد تشكٌل الهوٌة السٌاسٌة كما ٌفرضها النص.
وبداٌة ٌجب االعتراؾ بؤنه ال ٌمكن لدارس أن ٌتناول قصٌدة الشعر الفلسطٌنً المقاوم بمنؤى
عن الحركة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة ،وأثرها على طبٌعة النص المنتج منذ بداٌاته األولى فً عهد
االنتداب حتى هذه اللحظة .ولربما كان موضوع الشهٌد -الذي تناوله أكثر الشعراء فً فلسطٌن
المحتلة -واحدا من الموضوعات الجدلٌة التً شكلت معالم الهوٌة السٌاسٌة فً أدب المقاومة .ؼٌر
أن الدارس لقصابد رثاء الشهداء لدى الرعٌل األول من شعراء المقاومة ،ال ٌستطٌع أن ٌتلمس
معالم االختبلؾ فً توجهات الشعراء الفكرٌة والسٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة؛ فؽالبا ما كانت تتراوح
صورة الشهٌد -عندهم -ما بٌن مفهومها الدٌنً المشتق من الفعل الثبلثً"شهد" والدال على المقتول
فً سبٌل هللا ...الذي تشهد له المبلبكة فً الجنة ،أو الشهٌد الذي ٌجعل نفسه فداء لوطنه(ٔ)؛ وهكذا
اختلطت المشاعر الدٌنٌة فً الدفاع عن الوطن بالمشاعر الوطنٌة كما ٌقول البارودي:
فهل دفاعً عن دٌنً وعن وطنً

ذنب أدان به وأؼــــــــــــــــترب

(ٕ)

 .وكما ٌقول إبراهٌم طوقان فً قصٌدة" الثبلثاء الحمراء":
ما نال مرتــــــبة الخـــــلو

د بؽـــــٌر مرتبـــــة رضٌة

عاشت نفــــــوس فً سبً

ل بـــــبلدها ذهبت ضحٌة(ٖ).

ومثل ذلك قوله أٌضا:
أجسادهم فً تربة األوطان

(ٗ)

أرواحهم فً جنة الرضوان

وعندما ٌتناول الدارس موضوع الشهٌد فً انتفاضة األقصى المباركة ،فإن إمكانٌة التمٌٌز بٌن
دالالت النصوص الشعرٌة وظبلالتها السٌاسٌة والفكرٌة واألٌدٌولوجٌة تصبح أكثر سهولة،
وأقرب إلى عالم التصوٌر المنطقً فً قراءة تحلٌلٌة تعتمد على فضاءات النص وارتباطاته.
إن إمكانٌة فرض صورة نمطٌة واحدة لشهداء االنتفاضة أمر عبثً ؼٌر واقعً؛ فعلى سبٌل
المثال ال الحصر؛ فإن الحدٌث عن الشهٌد محمد الدرة -رحمه هللاٌ -نقلنا للحدٌث عن الصورة
( )1ػحدي أذ ٛػّؾس ،جٌؾ١ٙذ ف ٟؽؼش ئذشج٘ ُ١هٛلحْ ٚأذ ٟعٍّٚ ٝػرذ جٌشقِ ُ١كّٛد ،ؿ ِ ،.94 -51ؿٍس ؾحِؼس
ذ١ص ٌكُ /جٌّؿٍذ 1115 ،14
( )2دٛ٠جْ جٌرحسٚدِ ،ٞكّٛد عحِ ٟجٌرحسٚد ٞذحؽح ،ضكم١ك ػٍ ٝجٌؿحسَ ،جألؾضجء ِٓ ( ،)4-1دجس جٌؼٛدز ،ذ١شٚش،
 ،1119ؿ.94
( )3ئذشج٘ ُ١هٛلحْ ،جألػّحي جٌؾؼش٠س جٌىحٍِس ،ؿ.96
(ٔ )4فغٗ ؿ.99
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العامة للمشهد الشعري فً شهداء االنتفاضة؛ فالقصابد التً تناولت هذا المشهد الرهٌب تتوزع بٌن
األلم واألمل ،واآلهات والصمود ،وإذا كان المشهد النمطً فً قصابد رثاء محمد الدرة قد أخذ
منحى الحزن والندب بشكل كبٌر ،فالمشهد فً الجانب اآلخر ،لٌس كذلك ،والنبض الشعري فً
القوافً لٌس محصورا -كما ٌرى الباحث الفلسطٌنً سمٌر عطٌة -على النزؾ فقط(ٔ).
وهنا ٌستطٌع الدارس أن ٌستحضر صورة الشهٌد "فارس عودة" ،التً ّ
تمثل صورة اإلرادة
والصمود واإلقدام ،وهً صورة ال تتناقض مع صورة الضحٌة البرٌبة التً مثلها محمد الدرة ،أو
صورة الشهٌد ٌحٌى عٌاش التً تمثل أفقا علوٌا لرمزٌة الفعل المقاوم .ومع ذلك فهً صور تسٌر
فً السٌاق ذاته ،المتؤثر بعاطفتً المتلقً والمنتج معا.
والحدٌث عن الشهداء فً صفحة اإلبداع الشعري ٌفتح بوابات واسعة ألنماط الدرس النقدي
بدءا من المساحة اإلبداعٌة المواكبة لهذه الكواكب المبلبكٌة من نسٌج الشكل الفلسطٌنً المقاوم،
ولٌس انتهاء بطرح أسبلة عصٌة على كبار الشعراء؛ بل إن الحدٌث عن مواكبة الشعراء للشهداء
فً فلسطٌن المحتلة هو حدٌث عن الموقعٌات السٌاسٌة ،وتشكٌل الهوٌة ،من خبلل خلفٌات التناول
الفكري أو األٌدٌولوجً لموضوع الشهادة .وهذا نمط آخر من أنماط الصراع الخارجً الذي
تناولته فً قصٌدة عابرون -سابقا -وأتناوله -هنا -إلبراز جملة من المتعلقات بمفهوم الشعر المقاوم
من نحو ،وكٌفٌة تشكل الصراع الدرامً من نحو آخر ،فثمة مإثرات حقٌقٌة تحدث أثرها فً
طبٌعة البنٌة التكوٌنٌة للنص وتخرجها إخراجا ٌنسجم مع رإى الشاعر ،مما ٌقتضى البعد عن
التفاعل الوجدانً مع النص ما دام النص تعتوره رإى فكرٌة واضحة.
إن موضوع الشهادة ٌبدأ من جدٌد لٌطرح نفسه بقوة أمام شعراء عرفوا -ولمدة طوٌلة -بؤنهم
رموز مدرسة الشعر المقاوم وأساتذتها الكبار .ودروٌش واحد من هإالء الشعراء الذٌن ارتبطت
أسماإهم بفلسطٌن ،بل لعله أشهرهم ،ال ألنه فلسطٌنً فحسب ،بل ألنه ال ٌفتؤ ٌفاجا قاربه
بالجدٌد ،فنا ورإٌة(ٕ) .وقد ظل دروٌش ومعه شعراء المقاومة اآلخرون (سمٌح القاسم وتوفٌق
زٌاد ومعٌن بسٌسو وؼٌرهمٌ ،مثلون للشعب الفلسطٌنً -خبلل فترة الستٌنات والسبعٌنات تقرٌبا-
رافدا ثورٌا مواكبا لؤلحداث وخالقا لمعالم اإلبداع الشعري فً أدب االلتزام الثوري ،فكتبوا عن
األرض والمنفى ،عن األسر والشهادة ..ولكنه ،ومع تطور التشكل السٌاسً على رقعة الفعل
الفلسطٌنً المقاوم ،ودخول الحركات اإلسبلمٌة -بل وتصدرها -ساحة الفعل المقاوم على األرض،

( )1عّ١ش ػط١س ،جٌؾٙذجء… ٚضؾى ً١جٌ٠ٛٙس ف ٟأدخ جٌّمحِٚس ،جٌّشوض جٌفٍغطٌ ٟٕ١إلػالَhttp: //www. :
palestine-info. info/arabic/poems/salah/thekra3. htm
( )2د .قغٓ جالِشجٔ ،ٟجألعحه١ش جٌّـإعغس ٌمق١ذز (قحٌس ققحس) ،جٌّشوض جٌفٍغطٌ ٟٕ١إلػالَ ،جٌشجذوhttp: :
//www. mafhoum. com/press5/his138. htm
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فرض على شعراء الٌسار نوعا من االنزوابٌة فً التمثٌل الصداري المواكب للحدث المقاوم.
وتسلم الراٌة أدباء جدد لم تعرفهم صفحات الجرابد فً زمن المد الثوري االشتراكً.
كانت الحلقات المشكلة للتجربة األولى فً النصوص الدروٌشٌة تإكد حقٌقة موضوعٌة واحدة،
هً :أن ال ثقافة بدون مقاومة وال مقاومة بدون ثقافة ،وكانت القصٌدة الدروٌشٌة تبنى على فلسفة
التحدي القابم على جدلٌة اإلصرار والمواجهة:
سنخرج من معسكرنا
ومنفانا
سنخرج من مخاببنا
وٌشتمنا أعادٌنا هبل… همج … .عرب
نعم عرب وال نخجل(ٔ).
هذه هً الثورٌة القومٌة التً حولت الوطن سابقا -عند دروٌش -إلى حالة ذهنٌة استقطبت
الكثٌر من الرموز ،لتكون واجهة القصٌدة الفلسطٌنٌة المتكررة ،وٌصبح الشعر المقاوم -من
خبللها -نمطا ممٌزا للقصٌدة الفلسطٌنٌة الفاعلة.
كانت مكانة الشهٌد عند دروٌش فً نصوصه األولى عالٌة مستقرة تعادلت من خبللها قضٌة
الموت مع قضٌة الحٌاة ،فمن موت الشهداء تولد الحٌاة من جدٌد وٌنسجم هذا التصور-إلى حد
كبٌر -مع التصور اإلسبلمً للموت كما ورد فً قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [البقرة .] 4٧9 :فالموت بالنسبة لدروٌش معاٌشة الحٌاة؛ ألن
هناك فعبل قابما على األرض هو فعل الموت والشهادة؛ فالموت الذي ٌعنى به دروٌش لٌس هو
الموت العادي ولكنه الذي ٌتم بناء على فعل مقاوم(ٕ) .ففً قصٌدة أحمد الزعتر امتزجت دماء
الشهداء مع نٌران المقاومة فً ثناٌا أفعال األمر التً خاطب بها دروٌش أحمد الزعتر قاببل:
ٌا أٌها الولد الموزع بٌن نافذتٌن ال تتبادالن رسابلً
قاوم ٌا أٌها الولد المكرس للندى قاوم
(ٖ)

ٌا أٌها البلد المسدس فً دمً قاوم

نعم ،كان هناك نص مقاوم عند دروٌش ،وإٌمان بالفعل المقاوم ،أٌضا ،إٌمان ٌصل إلى حد
االعتقاد الراسخ الذي ٌعتبر الخروج على هذه الشاكلة الشعرٌة نوعا من الخٌانة المرفوضة .ومن
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .151
( )2ؽحوش جٌٕحذٍغِ ،ٟؿٕ ْٛجٌطشجخ ،ؿ  ،405جٌّإعغس جٌؼشذ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش.1199 ،
( )3دس٠ٚؼ ،جٌذٛ٠جْ ،ؿ .595
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هنا ،فإننً عندما أطرق موضوع الشهداء فً الشعر الفلسطٌنً المقاوم فً انتفاضة األقصى .ال
استطٌع أن أعطً دروٌش لواء شاعر المقاومة ،فؤردد ما ٌردده بعض النقاد من أن دروٌش
(شاعر المقاومة) قد قال كذا وأراد كذا ،فقد بدا واضحا -على المستوى السٌاسً-أن المواقع قد
تبدلت ،والظروؾ التً جعلت من دروٌش شاعر األرض المحتلة لم تعد متوفرة له .فقصابد
دروٌش المتؤخرة ذات البعد السٌاسً تحمل رإٌة تنسجم كثٌرا مع الخٌار الواقعً ،التً ترى فً
المقاومة استنزافا وخسارة وتهورا ،وقد تجلى ذلك بوضوح فً دٌوانه "حالة حصار"
دروٌش فً حالة حصار -حٌث تبدو حال الشهادة فعبل اعتٌادٌا ٌ -تجاوز الخٌار الشخصً ربما
وٌدلؾ إلى عالم الجدلٌات الكبرى:
" نحب الحٌاة ؼدا
عندما ٌصل الؽد سوؾ نحب الحٌاة
كما هً،
عادٌة ماكرة
رمادٌة أو ملونة..
ال قٌامة فٌها وال آخره(ٔ).
هذا هو المشهد الشعري الذي ٌقدمه دروٌش -حول الشهٌد -راسما من خبلله معالم الصورة
التً ٌفترضها أٌدٌولوجٌا؛ هروب من واقع مستحٌل التشكل إلى عالم هبلمً ال حقٌقة له -فً نظر
دروٌش -سوى بعض اآلمال المزروعة فً عالم المٌتافٌزقٌا؛ فهو ال ٌعبؤ بذلك اإلٌمان الجبار الذي
ٌحرك االستشهادٌٌن وٌنقلهم إلى ساحة التضحٌة بالؽالً والنفٌس ،بل ٌسخر عبلنٌة من ذلك
التصور الذي ٌقدمه اإلسبلمٌون فً تعلٌل فلسفة االستشهاد؛ فلٌس هناك سوى حب األرض حبا
طبٌعٌا دون أٌة مإثرات مٌتافٌزٌقٌة أو مٌثولوجٌة(ٕ):
تقول القصٌدة :الشهٌد ٌوضح لً:
لم أفتش وراء المدى عن عذارى الخلود،
فإنً أحب الحٌاه على األرض،
بٌن الصنوبر والتٌن
لكننً ما استطعت إلٌها سبٌبل
ففتشت عنها بآخر ما أملك،

(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ ،قحٌس ققحس ،ؿ ،29سجَ هللا ،2002 ،ه.1
( )2جألعحه١ش جٌّـإعغس ٌمق١ذز (قحٌس ققحس) .
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(ٔ)

الدم فً جسد البلزورد

لم تعد ثقافة االستشهاد -كما ٌفترضها دروٌش -قابمة على المحركات الدٌنٌة فً وعود
اإلسبلمٌٌن بجنة الخلد ،بل هً حالة من االنهزامٌة المفروضة حٌن ٌبحث المرء عن السعادة فً
الدنٌا فبل ٌجدها؛ فٌلجؤ إلى االنتحار متعلقا بسبب ؼٌبً ،مفتشا من خبلله عن آخر أدوات البحث.
وهو من هذا النحو ٌكاد ٌقول :أن ال فرق بٌن االنتحار وبٌن االستشهاد ،ألن الشهٌد نفسه ٌكذب
المزاعم التً تقول إنه فرح بما أصابه:
الشهٌد ٌحذرنً :ال تصدق زؼارٌدهن
(ٕ)

وصدق أبً حٌن ٌنظر فً صورتً باكٌا

أو هذا حقا هو كل ما ٌبحث عنه الشهٌد؟ وهذه الصور التً نراها للشهداء ،قبل استشهادهم،
وهم ٌقرءون وصاٌاهم وٌقبلون المصحؾ الكرٌم ،وهذه األم الباسلة التً تعانق ولدها وهو مقبل
على االستشهاد ،أكل ذلك زور وبهتان؟!!
وٌعود دروٌش إلى المزاوجة بٌن معنى الخسارة فً أرواح الشهداء المتساقطٌن ،وأؼصان
الزٌتون ،وما ٌصٌب القصٌدة التً ترٌد أن تعلً من صوتها لتكشؾ فداحة الخسارة فٌعاجلها
السقوط أٌضا:
" خسابرنا :من شهٌدٌن حتى ثمانٌة كل ٌوم
وعشرة جرحى
وعشرون بٌتا
وخمسون زٌتونة
(ٖ)

باإلضافة الخلل البنٌوي الذي سٌصٌب القصٌدة والمسرحٌة واللوحة الناقصة

وهذا التصور السٌاسً لموضوع الشهادة-وفق قاعدة الربح والخسارة -ال ٌنعزل عن بعض
الطروحات السٌاسة التً كانت تدعو إلى وقؾ االنتفاضة ،أو إعادة قراءتها ،وفق قاعدة النتابج
االقتصادٌة فً األرواح واألموال!!.
وإذا كان دروٌش قد رفض المنطق اإلسبلمً األصولً فً بناء تصوراته الفكرٌة حول فلسفة
الموت والحٌاة؛ فإنه فً المقابل حاول أن ٌجد له بدٌبل عن ذلك كله ،من خبلل اعتماده على
األساطٌر القدٌمة -كما ٌرى الناقد المؽربً حسن األمرانً -لٌإسس من خبللها حلم السبلم
الموهوم ،وٌدؼدغ عواطؾ الجندي الصهٌونً ،لعله ٌتذكر ما نزل به من ألوان العذاب على ٌد
النازٌٌن ،فٌرتدع عن إنزال العذاب بالفلسطٌنٌٌن ،وٌقتنع ببناء مجتمع السلم ،إنها أكبر األساطٌر
( )1قحٌس ققحس ،ؿ .99
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.249
( )3قحٌس ققحس ،ؿ.91
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المعاصرة التً ٌبتز بها الشعوب المؽلوبة على أمرها ،وٌحكمون قبضتهم بها على العالم الؽربً
منذ ما ٌزٌد عن نصؾ قرن هً أسطورة (الهولوكوست) ،أسطورة ؼرؾ الؽاز التً أنشؤها
النازٌون بزعامة هتلر لتحصد الٌهود ،وقد أثبت الباحثون المنصفون أنه لم ٌثبت تارٌخٌا أي وجود
لؽرؾ الؽاز التً ٌتحدث عنها الٌهود .فماذا تقول القصٌدة؟
[إلى قاتل] لو تؤملت وجه الضحٌة
وفكرت ،كنت تذكرت أمك فً ؼرفة الؽاز،
كنت تحررت من حكمة البندقٌة وؼٌرت رأٌك،
(ٔ)

ما هكذا تستعاد الهوٌة

وهنا ،أجد أن الشاعر قد وقؾ موقؾ الواعظ ،مسلّما بؤسطورة ؼرفة الؽاز التً ٌتوكؤ علٌها
الصهٌونً لممارسة جرابمه البشعة ،وٌتصور أن الموعظة ستجد سبٌلها إلى نفس القاتل ،وأن
تذكٌره بؽرؾ الؽاز سٌوقظ فً نفسه الشعور بالرحمة ،وأن ذلك سٌجعله ٌتخلى عن البندقٌة،
والحال أن العكس هو الواقع حاال ،فؤطفال الٌهود فً المسماة (إسرابٌل) ٌشحنون بؤسطورة ؼرؾ
الؽاز لٌزدادوا حقدا على من حولهم ..ولٌقبلوا بعدما ٌكبرون على القتل دون قلب ،كما ٌفعل قادة
الكٌان ،فؤي هوٌة تستعاد؟ واألخطر من ذلك أن الوهم ٌذهب بالشاعر بعٌدا وٌستولً علٌه وٌملك
علٌه أقطار نفسه ،حتى أنه ٌنسج من خٌاله أسطورة جدٌدة تجعل الذبب والشاة أخوٌن ،تملكهما
الوداعة والمحبة والتسامح:
على طللً ٌنبت الظل أخضر،
والذبب ٌؽفو على شعر شاتً
وٌحلم مثلً
ومثل المبلك بؤن الحٌاة هنا ..ال هناك(ٕ).
مع أن هذه الصورة الؽرٌبة قد تقرا فً سٌاق المفارقة ،إال أن المنطلقات الفكرٌة الواضحة
التً ٌنهض من خبللها الخطاب تإكد رؼبة الشاعر فً بناء جسور الثقة والتعاٌش.
هناك أٌن؟ فً عالم قزحً ٌتخٌله الشاعر مولودا من رحم ذلك الزواج الؽرٌب ما بٌن الذبب
والشاة ..الجبلد والضحٌة ..وهكذا ٌوجه الحدٌث (إلى قاتل آخر) ،هكذا بصٌؽة اإلبهام ،وإن كنا
نعرؾ دابما أن القاتل لٌس ؼٌر ذلك الٌهودي الذي ٌدعوه الشاعر إلى الترٌث لٌعرؾ طرٌق
السبلم .وهكذا تسوق القصٌدة ذلك الحلم الوردي ،الذي لن ٌتجاوز فً الحقٌقة دابرة األحبلم
الكاذبة:
( )1قحٌس ققحس  ،ؿ .21
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.91
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(إلى قاتل آخر)
لو تركت الجنٌن ثبلثٌن ٌوما إذن،
لتؽٌرت االحتماالت،
قد ٌنتهً االحتبلل
وال ٌتذكر ذاك الرضٌع زمان الحصار
فٌكبر طفبل معافى
وٌدرس فً معهد واحد
مع إحدى بناتك! تارٌخ آسٌا القدٌم
وقد ٌقعان معا فً شباك الؽرام!
وقد ٌنجبان ابنة (وتكون ٌهودٌة بالوالدة) ماذا فعلت إذن؟
صارت ابنتك اآلن أرملة،
والحفٌدة صارت ٌتٌمة
فماذا فعلت بؤسرتك الشاردة
وكٌؾ أصٌبت ثبلث حمابم بالطلقة الواحدة؟(ٔ).
ثبلث حمابم إذا ،الطفل العربً (الذي ربما كان محمد الدرة ،لو أمهله القاتل) الذي كان سٌكبر
معافى ،وٌدرس فً معهد واحد مع ابنة القاتل الٌهودٌة ،لٌقعا معا قً شباك الؽرام ،وٌتزوجا
وٌنجبا الحمامة الثالثة! ٌا له من حلم .أهكذا إذا تحل مشكلة االحتبلل؟ أهكذا ٌتحقق السبلم المنتظر؟
ثم هل نجح دروٌش فً إقناع القاتل اآلخر على -حد تعبٌره -بجدوى المنطق السلمً ،المنطق الذي
حطمه الٌسار (اإلسرابٌلً) فً عهد باراك قبل أن ٌحسم الطبلق فٌه إجماع التجمع (اإلسرابٌلً)
فً اختٌار شارون -آنذاك -من أقصى الٌمٌن المتطرؾ.
هذه األسبلة التً ٌطرحها الدٌوان حول تصورات دروٌش عن الشهٌد ،ومسالة الربح
والخسارة ،وكذب االدعاء بوعد الجنة" وتصوره عن اآلخر تارٌخٌا من خبلل ؼرؾ الؽاز،
وحدٌثا ،من خبلل القاتل المحتل تجعل الصراع مختلفا عما تناولته نصوصه األولى.

( )1قحٌس ققحس ،ؿ .21
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الصراع الداخلي
هذا هو القسم الثانً من أقسام الصراع الدرامً ،وهو الصراع الذي ٌتعلق بالذات ،أي "بٌن
الشخصٌة الواحدة ونفسها أٌضا ،فتناقضات الشخصٌة مع نفسها ،والمفارقة الحادة بٌن واقعٌتها
(ٔ)

ومثالٌتها هً العناصر الربٌسة فً خلق الموقؾ الذي ٌنطوي على صراع"

وٌعد الصراع الداخلً من أهم العناصر المساعدة على تطوٌر البناء الدرامً؛ فهو ٌعمل على
إبراز الموقؾ الدرامً ،ذلك الموقؾ الفنً األساس القادر على كشؾ ورصد الصراع ،وصٌاؼته
على المستوى الفنً(ٕ).
واإلنسان فً حالتً الصراع ورصد المتناقضات ٌستطٌع -إذا ما أوتً القدرة التعبٌرٌة -أن ٌقدم
إنتاجا درامٌا من الطراز األول وأن "ٌقٌم بناء فلسفٌا ٌفسر فٌه الحٌاة تفسٌرا خاصا ،ناتجا عن
(ٖ)

ممارسة للحٌاة وتمثل لها"

والصراع الدرامً جزء من المكاشفة اإلبداعٌة التً تكشؾ عن صدق التجربة عند صاحبها
وجدٌتها ،وتبعدها عن السطحٌة والتسجٌلٌة والتقلٌد ،فاألدٌب الجاد هو الذي ٌعاٌن التجربة
بإحساسه المرهؾ ،ثم ٌنقلها إلى اآلخرٌن بقلمه السٌال؛ ومن هنا؛ فإن أي عمل ٌفتقر إلى صوت
صاحبه ،وتداعٌات تجربته ،سٌبقى شكبل ببل معنى ،وجسدا ببل روح ،ومعنى جافا ببل رإٌة
معمقة ،فشتان بٌن الثكلى والنابحة المستؤجرة!! والصراع بنٌة تركٌبٌة تظهر من خبلل تناقضات
التركٌب ،وهً تعكس حالة توتر صاحبها؛ ومن هنا ٌمكن تعرٌؾ الصراع على أنه" :الصراع من
أجل كلمة ،ضد كلمة أخرى"(ٗ) ،أي أن الصراع الداخلً شكل من أشكال التعبٌر الفنًٌ ،ظهر من
خبلل البنٌة نفسها القابمة على شدة االنفعالٌة والتوتر ،والتكثٌؾ؛ وانبناء اللؽة الشعرٌة على أفعال
ذات دالالت خاصة لصٌقة بخلجات النفس ،وذبذبات الروح.
وقد دار الحدٌث فً صفحات سابقة عن القصٌدة المقاومة ،التً رسمت معالم الصراع
الخارجً (السٌاسً) ،وكشفت عن جدلٌاته ،وآفاقه ،وحٌثٌاته ،ورإٌة الشاعر -له -وتحوالت هذه
الرإٌة عبر الزمن ،ولم تؽفل الجانب الفنً فً بنٌته؛ حٌث كانت المفارقة والحوارٌة ،واستخدام
ؼٌر أسلوب من أسالٌب الكتابة أدوات لتعمٌق هذا الصراع وإبرازه.

( )1دسجعحش ف ٟجألدخ جٌّغشق ،ٟؿ.24
( )2هشجد جٌىررغ ،ٟجٌغحذس ٚجٌفقٛي ،ؿ 241دجس جٌشؽ١ذ ٌٍٕؾش ،ذغذجد.1191 ،
( )3د .ؾّٔ ً١ق١ف جٌطىش٠ط ،ٟجٌّغشـ جٌؼشذ ٟس٠حدز ٚضأع١ظ ،ؿ ،100دجس جٌؾإ ْٚجٌػمحف١س جٌؼحِس -ذغذجد،
.2002
( )4ذ١١ش صّ٠ح :جٌٕمذ جالؾطّحػ ،ٟؿ199 ،ضشؾّس ػح٠ذز ٌطف ،ٟدجس جٌفىش ،جٌمح٘شز .1111
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والصراع الداخلً تقنٌة أخرى من تقنٌات القصٌدة الحدٌثة التً تحاول جاهدة أن تصوغ ذاتها،
مقتربة من البنٌة الدرامٌة ،أو البنٌة المتكاملة التً تدمج بٌن الؽنابً والدرامً فً آن واحد.
والصراع الداخلً لصٌق بالتجربة التً تعبر عن رإٌة.
وتتجلى مظاهر هذا الصراع عند تناول شخصٌات النص ،وتشرٌح أبعادها النفسٌة والفكرٌة،
ورصد حاالتها وتقلباتها ،ودراسة أصواتها ،وحاالتها الشعورٌة ،وأسالٌب التعبٌر عن هذه الحاالت
والرؼبات.
وال بد من اإلشارة -أوال -إلى حقٌقة تستحضر -هنا -وهً :أن تشابك الذات مع الجمع فً
الشعر المعاصر ،من خبلل طبٌعة الرسالة التً ٌحملها الشاعر ،قللت من الؽنابٌة أو الذاتٌة وقربت
القصٌدة من الدرامٌة أو الموضوعٌة.
وٌصبح هذا الزعم أكثر وثوقٌة عند الحدٌث عن تجربة شعرٌة بدت أكثر لصوقا بقضٌة
جمعٌة ،أعنً" :الشعر المقاوم"؛ ذلك أن ارتباط دروٌش بالشعر المقاوم ،خصوصا فً مراحله
األولى ،جعل إمكانٌة فك االرتباط بٌن الفردي والجمعً محاولة مضنٌة ،بل إن الفردي ٌندؼم -فً
ؼٌر قصٌدة -فً الجمعً للبحث عن هوٌة الذات الجمعٌة المنسحقة تحت تؤثٌر االحتبلل.
ولعل وقفة سرٌعة مع قصابد دروٌش األولى تثبت هذا االفتراض وتإكده ،ففً قصٌدة "بطاقة
هوٌة" ٌبرز حضور الذات الدروٌشٌة من خبلل "األنا الفلسطٌنٌة" ،بل "األنا العربٌة" ،فً محاولة
إلثبات وجودها أمام محاوالت طمس الهوٌة وإلؽاء اآلخر .وهنا ٌتجلى صراع الذات ال مع نفسها،
بل مع اآلخر" العدو" ،الذي ال ٌرٌد لها أن تكون.
أما اللؽة التقرٌرٌة التً شكلت من خبللها القصٌدة ،فهً لؽة تناسب الروح الثورٌة التً
استدعت نبرة خطابٌة ،وإن كانت -على المستوى الجمالً -قد قللت من قٌم فنٌة مرجوة .لكن
المشهد الحواري الذي تشكل من خبلل طرؾ واحد هو الشاعر ،وطرؾ مؽ ٌَّب هو الجندي
الصهٌونً ،خفؾ من تلك التقرٌرٌة ،وساعد على وجود تجلٌات درامٌة محدودة ،من خبلل بنٌة
الحدث التً جاءت من خبلل فعل األمر "سجل" ورسم معالم الشخصٌة فً الجمل الخبرٌة التً
تلت الفعل:
"سجِّ ل! أنا عربً
خمسون ألؾْ
ورق ُم بطاقتً
َ
ٌ
ثمانٌة
وأطفالً
وتاسعهُم ..سٌؤتً بعدَ صٌؾْ !
فه ْل تؽضبْ ؟
سجِّ ْل!
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(ٔ)

أنا عربً"

أما حضور األنا المإكدة للفعل سجل "أنا" فهو حضور الذات فً مواجهة اآلخر ،ثم جاءت
تفصٌبلت الحضور من خبلل وثابق ثبوتٌة للذات ،حٌث رقم البطاقة ،واستمرارٌة الذات من خبلل
التناسل ...الخ.
إن الصراع  -هنا -له شكبلن :شكل تفرزه جدلٌة العبلقة مع اآلخر" العدو" ،الذي ٌصر على
إلؽاء األنا لصالحه االحتبللً ،وشكل ٌكشؾ عن صراع األنا مع نفسها ،األنا الباحثة عن ذاتها،
عبر سإال الهوٌة؛ فعلى الرؼم من وجود نبرة خطابٌة عالٌة فً التشكٌل البنٌوي للجملة اإلنشابٌة"
سجل أنا عربً" إال أنها تكشؾ عن البلمنطوق فً العبارة ،والبلمنطوق -هنا -له عبلقة بشعور
الذات بانمحابها أو ذوبانها؛ لذا كان اإلصرار على استحضارها وبث الروح فٌها.
فالذات -هنا -مصرة على حضورها ضمن كٌنونة وجودٌة ،تتعدى حدود الزمان والمكان،
لترتبط باألرض "المكون اآلخر للهوٌة" ،فإذا كانت الذات األولى التً اختارتها القصٌدة هً ذات
دروٌش العربً "الجنس"؛ فإن هذه الذات -أٌضا -ذات تارٌخٌة وجؽرافٌة "الذات الهوٌة" فً
مواجهة زٌؾ مضلل ٌحاصرها:
"أنا اسم ببل لقب
صبور فً ببلد كل ما فٌها
ٌعٌش بفورة الؽضب
جذوري
قبل مٌبلد الزمان رست
وقبل تفتح الحقب
وقبل السرو والزٌتون
وقبل ترعرع العشب(ٕ).
ومع أن هذا المقطع ٌفتقر إلى تكامل البنٌة الدرامٌة؛ الفتقاره الى دٌنامٌكٌة الحدث ،حٌث جاءت
األفعال خافتة ،تفتقر إلى عنصري الحركة واإلدهاش" ٌعٌش" و"رست"؛ إال أن السٌاق العام
للقصٌدة سٌاق تتنامى من خبلله الدرامٌة.
أما خروج الذات من واقعٌتها إلى ذات رمزٌة ،فهذا ال ٌقلل من مصداقٌة النبرة الشعرٌة ،بل
هو استدعاء حقٌقً لمتطلبات سإال الهوٌة ،وهنا ٌتجلى الصراع الدرامً لتحقٌق هوٌة الذات من
خبلل جدلٌة الصراع الثنابً:
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،93ه ،11دجس جٌؼٛدز.1194 ،
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .94

96

فهل تؽضب؟ سجل… أنا عربً…
سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت افلحها
أنا وجمٌع أوالدي
ولم تترك لنا ولكل أحفادي
سوى هذي الصخور..
فهل ستؤخذها حكومتكم ..كما قٌبل
إذن !!!!!
سجل…
برأس الصفحة األولى
أنا ال اكره الناس ،وال أسطو على احد
ولكنً… إذا ما جعت ،آكل لحم مؽتصبً
(ٔ)

حذار… حذار… من جوعً ومن ؼضبً

وهنا ٌؤتً حضور اآلخر فً نهاٌة النص لٌكتمل حضور الذات؛ ذلك أن اآلخر الذي ٌمثله
ضمٌر المخاطب ،هو الذي ٌثبت وجود الذات رؼم محاولته الحثٌثة طمس معالمها.
لكن هذا النص الذي مثل -فً مرحلة من مراحل دروٌش الشعرٌة-قبسا ثورٌا فً مجابهة
األخر ،وتحقٌق األنا "الهوٌة" ،أصبح ٌمثل -له -عابقا ،وقلقا ،حٌن أراد قاربه أن ٌلزمه بما ألزم به
نفسه بالنص ،وذلك بؤن تكون "األنا الدروٌشٌة" هً "األنا الجمعٌة" التً تعرؾ من خبلل دروٌش
الفلسطٌنً ،أو دروٌش الشاعر أو دروٌش المقاوم .لقد اكتشؾ دروٌش هذه العقبة ،بعد منفاه الثانً
فً السبعٌنات" ،حٌن أخذت سلطته األدبٌة تتعاظم وتترسخ ،تنبه دروٌش إلى إشكالٌة موقع الشاعر
الناطق باسم الوجدان الجمعً لؤلمة ،وأدرك أن سبٌله األفضل للسٌر فً هذه العبلقة الوعرة مع
(ٕ)

جمهوره لٌس أي خٌار آخر سوى االنشقاق عن أعراؾ العبلقة ذاتها كلما توجب األمر"

وهنا بدأت معركة الذات مع الذات فً نصوص متقدمة ،تراجعت من خبللها "األنا" الجمعٌة
لتبرز "أنا" دروٌش اإلنسان ،أو"أنا" دروٌش الشاعر ،وقد مثلت نصوص ما بعد خروج دروٌش
من لبنان هذا التحول ،وذاك الصراع "بٌن األنا واالنا" ،وهذا ما سٌقؾ علٌه الباحث فً الصفحات
القادمة.

( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.95
( )2فرك ٟقذ٠ذِ ،ٞحرج ٠فؼً جٌؼحؽك ِٓ دِٕ ْٚف ،ٝدسجعس ِٓ وطحخِ :كّٛد دس٠ٚؼ جٌّخطٍف جٌكم١م ،ٟؿ،41
ٚلذ فذس جٌىطحخ وؼذد خحؿ ػٓ ِؿٍس جٌؾؼشجء ،سذ١غ ٚف١ف ِ ٟ٘ٚ ،1111ؿٍس غمحف١س ضقذس ػٓ ذ١ص جٌؾؼش
جٌفٍغط ٟٕ١ف ٟسجَ هللا..
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كان دروٌش دابم القلق حول قضٌة التطور واالنتقال بالقصٌدة من واقعها الجمعً إلى واقع
أكثر خصوصٌة ،أو قربا من عالمها الجمالً؛ ٌقول فً حوار أجراه معه مجموعة من األدباء:
" ......ولكن شعري ٌسعى إلى الخروج من دوره فً تمثٌل الجماعة شعرٌا بالطرٌقة التقلٌدٌة،
ألننا فً مرحلة ثقافٌة حساسة جدا ،لذلك ،المفردات ٌجب أن تكون دقٌقة ،فهناك خلط بٌن األخبلق
واإلبداع"(ٔ) .وقد بدا هذا التحول واضحا فً "لماذا تركت الحصان وحٌدا؟" وسرٌر الؽرٌبة،
والجدارٌة.
وعن سرٌر الؽرٌبة ٌقول دروٌش" :أحاول أن أنظؾ لؽتً من جمالٌاتها الزابدة ،أي أن هناك
(ٕ)

مشروع تقشؾ"

وال ٌمكن أن ٌفهم من كلمة التنظٌؾ فً هذه العبارة التخفٌؾ من القٌم الجمالٌة ،أو االنكفاء نحو
السطحٌة ،والتقرٌرٌة ،والمباشرة ،والتجرٌد ،بل ٌقصد بها إعادة هٌكلة البناء المعماري للقصٌدة
وفق رإٌة فنٌة ما من حٌث الشكل والمضمون؛ فسرٌر الؽرٌبة -مثبل -بالذات ٌمثل حالة "اؼتراب
الرجل فً المرأة ،والمرأة فً الرجل ،ودمجهما معا"(ٖ) ،وهو من هذه الناحٌة ٌمثل صراعا آخر
ٌتمثل فً عبلقة الذات الذكورٌة بآخرها.
وهذا القلق الجمالً ،الذي مثل لدروٌش هاجسا دابما ،جعله دابم التطور ،واالنتقال فً جدٌدة
للمدهش المختلؾ" :أنا دابما قلق على أننً طبعت كتبا ،وأتمنى لو أنه اآلن صدر دٌوانً األول،
(ٗ)

كً أبٌد ما أرٌد"

إن مبرر القلق الدابم ٌعكس حالة التطلع المستمر للنجاح والشهرة ،ومن هنا ٌبلحظ بروز"أنا"
العظمة فً نصوص دروٌش األخٌرة ،وهً حالة تإسس لصراع الذات مع نفسها ،صراع ٌفرز
ذوات جدٌدة ،تنتقل بالتجربة من واقع ؼٌر مرضً عنه ،إلى واقع منشود" :أحلم بؤن أصبح
الشاعر الذي أرٌد ،هناك كثٌر مما ٌجب قوله بشكل آخر ،أننً لست راضٌا عن نفسً ،وال أعرؾ
إن كنت سؤرضى عنها ذات ٌوم ،الرضا هو الببلدة الباحثة عن منفعة ،اإلبداع قلق متجدد،
(٘)

ومضًء الرضا"

تمثل هذا الصراع الذي شؽل دروٌش عبر تلك المراحل فً ثبلث قضاٌا متشابكة ،شكلت ذلك
الهاجس القلق ،وهً :المنفى ،والحب ،والموت ،دون إؼفال للقلق الدابم حول التجربة التً ٌرٌد لها
أن تكتمل .أما موضوع الصراع مع جمالٌة النص فقد تمثل فً تردد دروٌش عن ولوج عالم
( )1فرك ٟقذ٠ذِ ،ٞحرج ٠فؼً جٌؼحؽك ِٓ دِٕ ْٚف ،ٝدسجعس ِٓ وطحخ ِكّٛد دس٠ٚؼ جٌّخطٍف جٌكم١م ،ٟؿ.14
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.19
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.11
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.35
( )5ف١قً دسجؼ ،جٌٍمحء جألخ١ش ِغ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،261فقً ِٓ وطحخِ :كّٛد دس٠ٚؼ ػق ٟػٍٝ
جٌٕغ١حْ١ِ ،ؾحي عؼحدز ،س٠حك جٌش٠ظ ٌٍىطد ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش2001 ،
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قصٌدة النثر من نحو ،أو البقاء على شطآنها دون التوؼل فً القٌعان ،وربط عالمه الشعري بالقٌم
اإلٌقاعٌةٌ ،قول دروٌش فً قصٌدة "ٌختارُنً اإلٌقا ُع "من دٌوان" ال تعتذر عما فعلت":
ٌختارُنً اإلٌقاعُ ْ ٌَ ،ش َر ُق بً
ُ
عاز َف ُه
أنا َرجْ عُ الكمان،
ولست ِ
أنا فً حضرة الذكرى
ُ
تنطق بً
صدى األشٌاء
ُ
فؤنطق...
ُ
ُ
استمعت إلى
للحجر
أصؽٌت
ُكلَّما
ِ
هدٌل ٌَمام ٍة بٌضا َء
ِ
(ٔ)

تش َهق بً"

هذا الزهو االنفعالً العنٌؾ ٌذكر ب" أنا" المتنبً حٌن ٌقول:
ـر األعْ َمـى إلى أدَ بـً
أ َنا الذي َن َظ َ
َوأسْ َم َع ْ
ص َمـ ُم
ت َكلِماتـً َمنْ بـ ِه َ
ار ِد َهـا
أ َنا ُم ِم ْل َء ُجفُونـً َعـنْ َش َو ِ

ـق َجرّ ا َهـا َو ْ
الخ ْل ُ
َو ٌَسْ َهـ ُر َ
ٌخ َتصِ ـ ُم
ضحِكـً
َوجاه ٍِل َمـ ّدهُ فًِ َج ْهلِـ ِه َ

اس ٌ
ـة َو َفـ ُم
َح َّتـى أ َت ْتـه ٌَـ ٌد َفـرّ َ
.........
الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً
(ٕ)

والسٌؾ والرمح والقرطاس والقلم

لم ٌكن دروٌش مجرد شاعر تقوده موهبة متمٌزة فً بناء القصٌدة ،بل كان مثقفا من الطراز
األول ،ناقدا لذاته ،مطلعا على اآلداب والمناهج الؽربٌة بشكل جٌد ،وكان له رأٌه حول مفهوم
القصٌدة ،أو جمالٌة النص ،وهو -دابما -مسكون بشك دابم "ألن مفهوم الشعر عنده "طً النقاش
(ٖ)

والتجربة"

وهو ٌرى أنه "ال ٌمكن معالجة اإلبداع خارج السإال الثقافً"(ٗ) ،ومن هنا ٌنشؤ

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِسِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ  ،1ؼ ،1س٠حك جٌش٠ظ ٌٍىطد ٚجٌٕؾش ،هٕ٠ ،1ح٠ش .2001
( )2دٛ٠جْ أذ ٟجٌط١د جٌّطٕر ،ٟؿ ،613ذؾشـ جٌؼالِس جٌٛجقذ ،ٞضكم١ك ػّش فحسٚق هرحع ،دجس جألسلُ ،ؼ ،2د.
ش
( )3جٌٍمحء جألخ١ش ِغ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ. ،39
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.31
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التمرد على النص ،لتؤسٌس لؽة جمالٌة وفق رإٌة تفرضها الهوٌة الثقافٌة للشاعر .وهذا ما ٌلمحه
المتابع لتطور القصٌدة الدروٌشٌة منذ دٌوانه األول حتى" ال أرٌد لهذه القصٌدة أن تنتهً"
أما االؼتراب الذي الزم القصٌدة الدروٌشٌة منذ وقت مبكر ،فقد تمثل فً عدة أشكال(ٔ) .منها:
االؼتراب الثقافً ،واالؼتراب السٌاسً ،واالؼتراب النفسً؛ حٌث بدأ دروٌش ٌلتفت إلى
موضوعه الشخصً ،وسٌرته الذاتٌة :وقد تجلى ذلك واضحا فً" :لماذا تركت الحصان وحٌدا؟"،
و"سرٌر الؽرٌبة" و"الجدارٌة" و"فً حضرة الؽٌاب" و"ذاكرة النسٌان" .أما سٌاسٌا ،فقد بدأت
قصابده تبتعد عن التسجٌلً وتتخذ طابعا فكرٌا ،دخلت فٌه األساطٌر كمشكل أساس للبعد التارٌخً
الحضاري.
أما عوامل هذا االؼتراب ومسبباته فقد تمثلت فً :النفً واإلبعاد عن الوطن ،إضافة إلى
ثقافات الشاعر المختلفة ،وخصابصه التكوٌنٌة ،وتجربة حٌاته الخاصة .وفً بعض األحٌان كان
ٌمكن لتعبٌر الؽربة أن ٌحل محل لفظ االؼتراب؛ ألنه أقرب إلى الحالة لتً ٌعالجها النص؛ حٌث
عاش دروٌش تلك الفترة من حٌاته فً لبنان وبارٌس بعٌدا عن وطنه ،وهنا ٌمكن أن نلمح تجلٌات
الحنٌن إلى الوطن فً نصوص تقترب من الؽنابٌة المفعمة برومانسٌة الحنٌن والشوق:
"إلى أٌن أذهب؟
إن الجداول باقٌة فً عروقً
وإن السنابل تنضج تحت ثٌابً
وإنّ المنازل مهجورة فً تجاعٌد كفً
وإن السبلسل تلتؾّ حول دمً
ولٌس األمام أمامً
ولٌس الوراء ورابً
كؤن ٌدٌك المكان الوحٌد
كؤن ٌدٌك بلد
آه من وطن فً جسد!(ٕ).
واضح جدا أن أسبلة القلق -هنا -ال تمثل ؼربة فكرٌة ،أو جدال وجودٌا بقدر ما تكشؾ عن
حنٌن واسى ،لبعد الذات عن مسقط رأسها ،وتعذر وصول الحبٌب إلى الحبٌبة /األرض.

(ٕ٘ )1حن غشذس جٌّىحْٚ ،غشذس جٌضِحْٚ ،جٌغشذس جٌغ١حع١سٚ ،جٌغشذس جالؾطّحػ١سٚ ،غشذس جٌّٕفٚ ،ٝغشذس جٌزجش،
ٚغشذس جٌكر١رسٚ ،غشذس جٌٕـ ،جٔظش ف٘ ٟزج :أقّذ ِكّذ ؾٛجد ،جٌغشذس ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،دجس جٌفحسجذٟ
ذ١شٚش.2004 ،
( )2دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.521
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فً قصٌدة "مزامٌر" من دٌوان "أحبك أو ال أحبك" ٌكشؾ دروٌش عن صراع فً داخله ٌتمثل
فً الموازنة بٌن محاولة النسٌان والتعلق بالوطن المحتل ،وٌتفتت حبه بٌن أخراه التً ٌبثها
شجواه ،وفلسطٌن التً فارقها فً منفاه:
أذهب ،أترك خلفً عناوٌن قابلة للضٌاع.
وأنتظر العابدٌن ،وهم ٌعرفون مواعٌد موتً وٌؤتون.
أنت التً ال أحبّك حٌن أحبّك ،أسوار بابل
ضٌّقة فً النهار ،وعٌناك واسعتان ،ووجهك
منتشر فً الشعاع
كؤنك لم تولدي بعد .لم نفترق بعد .لم تصرعٌنً
وفوق سطوح الزوابع ك ّل كبلم جمٌل ،وكل
لقاء وداع
وما بٌننا ؼٌر هذا اللقاء ،وما بٌننا ؼٌر هذا الوداع.
أحبّك ،أو ال أحبك(ٔ).
وال بد أن أشٌر إلى ملح بارز فً قصابد المنفى لدى دروٌش حٌث تتشابك ثبلثٌة المرأة،
والوطن ،والموت؛ لتتجلى حالة الصراع من خبلل هذه المدخبلت .لذا؛ فإن المزج بٌن المرأة
والوطن فً شعر "محمود دروٌش" ٌمد تجاربه الفنٌة بنفس عاطفً خصٌبٌ ،ولد تلك الرإٌة
الحٌة ،حٌث تتحول القصٌدة إلى ومضة حلمٌ ،تمٌز فٌه الحب بالوطنٌة ،وٌمتزج فٌه
صورة الفتاة بالوطن ،فبل ٌعود باستطاعة أحد أن ٌفرق بٌن عاطفة الحب نحو الفتاة أو األ م،
وبٌن عاطفة الحب نحو األرض والوطن"(ٕ).
وقد تجلى االؼتراب  -هنا -من خبلل داللة الفعل المضارع "أذهب" إلى المستقبل تاركا خلفه
عناوٌن الضٌاع على أمل انتظار العابدٌن الذٌن ٌعرفون موعد موته ،أما الخطاب فً "ال أحبك
حٌن أحبك" فهو خطاب ٌجمع بٌن ذاتٌن ،ربما تكون فلسطٌن إحداهما ،وإذا كان الحب رهن
اإلمكانٌة ،فإن فعل اإلرادة سٌصبح بدٌبل عن فعل "أحبك" فً المقطع الثانً ،ولكن وفق ثنابٌة
تناقضٌة ٌعبر عنها السطر الشعري:
"أرٌدك حٌن أقول ال أرٌدك "أو السطر الشعري" أرٌدك حٌن أقول أرٌدك" والذي برر هذه
التناقضٌة ،ذاك القلق الذي ولده المنفى ،فحول األمنٌات إلى سراب ،أما استعمال لفظة "امرأة"
كدال ٌحٌل إلٌه الشاعر الضمٌر فً "أرٌدك" ،أو"أحبك" ،فً وصؾ اللفظة بذلك البعد الجؽرافً"
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.366-365
( )2دِ .كّذ ػرذ جٌٙحد ،ٞضؿٍ١حش سِض جٌّشأز ف ٟؽؼش" ِكّٛد دس٠ٚؼ"ؿِ :3خرش ٚقذز جٌطىٚ ٓ٠ٛجٌركع فٟ
ٔظش٠حش جٌمشجءز ِٕٚح٘ؿٙح .ؾحِؼس ِكّذ خ١زس ذغىشز ،جٌؿضجتش.2001 ،.
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وضعت ساحل البحر األبٌض المتوسط فً حضنها ،وبساتٌن آسٌا على كتفٌها ،وكل السبلسل فً
قلبها" ،فهو تعبٌر شفاؾ لمنطق الحب المتجذر فً وجدانه من خبلل الشوق والحنٌن لفلسطٌن.
فً هذه القصٌدة ٌتداخل التارٌخً بالواقعً ،وباألسطوري ،وتتداخل الذات مع الجمع ،وتتكرر
الصور التراجٌدٌة لتشكل معالم الصورة الكلٌة ،فٌخرج الشاعر من الذات إلى الوطن من خبلل
أسلوب النداء:
أٌّها الوطن المتكرر فً المذابح واألؼانً
لماذا أهرّ بك من مطار إلى مطار
كاألفٌون..
والحبر األبٌض
وجهاز اإلرسال؟!

(ٔ)

هذا االندماج بٌن ذات الشاعر المتشظٌة ،والوطن المتشظً هو الذي ٌحٌل الوطن إلى
"البلشكل" وعبثا ٌحاول الشاعر إعادة رسم معالم الوطن المبعثر فً الملفات والمفاجآت ،فبل
ٌستطٌع ألن الوطن تطاٌر مثل شظاٌا القذابؾ وأجنحة العصافٌر:
أٌّها الوطن المتكرر فً األؼانً والمذابح،
دلّنً على مصدر الموت
(ٕ)

أهو الخنجر ..أم األكذوبة؟

وهنا ٌبلحظ أن الشاعر ٌزاوج بٌن مؤساته ومؤساة وطنه لكً ٌجد شكله فٌه ،وٌحاول أن ٌنحو
منحى الوطن المتكرر فً المذابح واألؼانً ،مطالبا الوطن أن ٌدله على مصدر الموت ،أهو
الخنجر أم األكذوبة؟!! وهناٌ ،لمح القارئ قلقا وحٌرة ،مما ٌجعل دروٌش ؼٌر قادر على تحدٌد
مصدر الموت ،لتتشكل المعاناة فً داخله من خبلل هذه الثنابٌة التً تجلب الموت :العدو الذي
استوطن أرضه ،تحت ذرابع ودعاٌات كاذبة ،و"النظام العربً" الذي تخلى عن القضٌة وتحول
إلى خنجر خٌانة ٌطعنها من الخلؾ .وٌصبح النداء هنا اقرب إلى العبثٌة؛ ألن الوطن تبلشى
واندثر وال أمل للقاء مرتقب إال بعد الموت ،فلم ٌعد هناك أمل للقاء إال به فلٌستدعى هذا الموت
إذا.
لقد ارتبط الصراع الداخلً فً دروٌش بهذٌن العاملٌن :االحتبلل والمنفى ،مما شكل لدٌه
ذاتٌن :الذات الدروٌشٌة التً تحمل اسمها ،والذات الفلسطٌنٌة التً تبحث عن هوٌتها .ومن هاتٌن
الخاصٌتٌن تتجدد عبلقة الشاعر باإلبداع :وتتشكل مقاطع الشعر:
( )1دِ .كّذ ػرذ جٌٙحد ،ٞضؿٍ١حش سِض جٌّشأز ف ٟؽؼش" ِكّٛد دس٠ٚؼ  ،ؿ.361
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.391
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"على جثتً ٌنبت الشعر والزعماء،
(ٔ)

وكل سماسرة اللؽة العربٌة"

صراع دروٌش سرعان ما تحول" إلى مواجهة مع ذاته العربٌة أٌضا .لقد الذ دروٌش بالصمت
فً هذا الوقع الذي ٌكم األفواه .هو مراقب هنا وممنوع من الحرٌة .وهذا ما صدمه وزاد نفوره.
(ٕ)

ولكنه ال ٌستطٌع إن ٌشبه العرب باألعداء .من هنا نتج كبته النفسً الذي ٌولد صراعا مقلقا"
اعتقلت نفسً داخل نفسً
ألن نفسً لٌست جاسوسة على نفسً(ٖ).

وقد لعبت الثنابٌة التناقضٌة المتمثلة فً حضور المنفى ذهنٌا ،وؼٌاب الوطن عملٌا دورا بارزا
فً مٌبلد ؼربة نفسٌة وجودٌة ،مثلها الشاعر فً بعض مقاطع قصٌدة "الرمل" حٌث تساءل
بمرارة :هل تنتهً األرض كما ٌنتهً اإلنسان إلى الموت؟!!
هل تموت األرض كاإلنسان
هل ٌحملها الطابر شكبل للفراغ؟
ُ
البداٌات أنا
ُ
النهاٌات أنا
و
والرمل شكل واحتمال.
برتقال ٌتناسى شهوتً األولى.
األزهار الهش َة،
النسٌان ،قد ٌفترسُ
أرى فً ما أرى
َ
َ
والرم ُل هو الرم ُل .أرى عصرا من الرمل ٌؽطٌنا،
وٌرمٌنا من األٌام.
ْ
ضاعت
ضاعت فكرتً وامرأتً
الرمل..
وضاع الرمل فً
ِ

(ٗ)

أما فً "سرٌر الؽرٌبة" ،فقد كانت قصٌدة الحب تمثل فعل مقاومة مزدوجة ،أو صراعا داخلٌا
متعدد األصوات ،صراعا تتداخل فٌه الذوات :ذات الشاعر المبدع ،مع ذات دروٌش اإلنسان ،مع
ذات اآلخر األنثوي .و إذا كان "لماذا تركت الحصان وحٌدا؟ قد رسم الخطوط الكبرى لسٌرة
محمود دروٌش ،وأعاد التؤمل فً مبلمح خطابه الشعري ،وتساءل عن ماهٌة ذلك الخطاب ،وحدد
بعض مكوناته ،وطبٌعة تحوالته؛ فإن (سرٌر الؽرٌبة) الصادر عام ٌ ،ٔ999عود إلى الذاتً فً
( )1دِ .كّذ ػرذ جٌٙحد ،ٞضؿٍ١حش سِض جٌّشأز ف ٟؽؼش ،ؿ.396
( )2أقّذ ِكّٛد ؾٛجد ِغٕ١س ،جٌغشذس ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،39دجس جٌفحسجذ ،ٟذ١شٚش.2004 ،
(ِ )3كّٛد دس٠ٚؼ ،جإلػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.119
( )4دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ. 610
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ذلك الخطاب لٌرسم أفاقه وشخوصه ،وإشكاالته ،بعٌدا عن االشتباك المؤلوؾ فً شعر دروٌش بٌن
(ٔ)

الذاتً والجمعً ،بكل ما ٌنطوي علٌه هذا االشتباك من رموز ودالالت وآفاق" .

وقد شكل االؼتراب واحدا من تلك الجدلٌات التً أثرت الصراع الداخلً فً "سرٌر الؽرٌبة".
ولعلً أقؾ على قصٌدة "من أنا ،دون منفى؟" ،الستكناه معالم ذلك الصراع ،القابم على ؼربة
الذات ،وهً ؼربة قابمة على افتقاد األنا الذكورٌة لآلخر األنثوي (األرض /الحبٌبة):
ؼرٌبٌ على ضفة النهر ،كالنهرٌ ...ربطنً
باسمك الما ُء .ال شً َء ٌُرْ جعُنً من بعٌدي
إلى نخلتً :ال السبل ُم وال الحربُ  .ال
شًء ٌ ُْدخلنً فً كتاب األناجٌل .ال
الج ْزر
شًء ...ال شًء ٌُومِضُ من ساحل َ
والم ّد ما بٌن دجلة والنٌل .ال
شًء ٌُنزلنً من مراكب فرعون .ال
شًء ٌَحملنً أو ٌ َُحمِّلنً فكرة :ال الحنٌنُ
الوعْ ُد .ماذا سؤفعل؟ ماذا
وال َ
طوٌل
ولٌل
سؤفعل من دون منفً،
ٍ
ٍ
(ٕ)
ٌ َُح ِّد ُق فً الماء؟
إن هذه الؽربة تتشكل من خبلل ثنابٌة الوطن والمرأة ،الوطن الذي تمثل فً المكان ،والمرأة
التً ربط اسمها باسمه من خبلل الماء .وستتدخل فً هذه الؽربة جملة من المإثرات ،تمنع
الشاعر من التحلل من ؼربته؛ ألنها قاصرة قصورا أثبته واقع التجربة ،هذه المدخبلت تمثلت فً
الحرب والسبلم ،والمد القومً؛ لذا فقد بدا المنفى واقعا أزلٌا مبلزما للشاعر ،ال ٌستطٌع فعل شًء
دونه ،والفعل -هناٌ -حمل معنى اإلرادة من نحو ،والحدث من نحو آخر ،وارتباط الفعل -هنا-
بالمكان "المنفى" والزمان "لٌل طوٌل" ٌجعل حالة االؼتراب هذه تقترب من العدمٌة ،التً تجسد
ؼربة الذات المصٌرٌة ،وؼربة المكان المشكلة للهوٌة ،وتجعل البحث عن اآلخر"المرآة" محاولة
ٌابسة للتعوٌض عن الفقد القسري لهما:
لم َ
ٌبق م ِّنً سواكِ  ،ولم ٌبق منك
سواي ؼرٌبا ٌُ َم ِّس ُد ْ
فخذ ؼرٌبتهٌ :ا
َ
ؼرٌبة! ماذا سنصنع فً ما تبقى لنا
( )1خليل الشيخ ،عش٠ش جٌغش٠رس لشجءز ف ٟضؾىالش جٌرٕ١سِ ،ؿٍس ٔض ،ٜٚجٌؼذد جٌػحٔٚ ٟجٌؼؾش ،ْٚجذش،2000 ً٠
سجذو جٌّمحي ػرش جٌؾرىسhttp: //www. nizwa. com/articles. php?id=1187 :
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِسِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،119ؼ.2
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من ُه ُدو ٍء ...و َقٌْلول ٍة بٌن أسطورتٌن؟
ُ
ُ
البٌت.
الطرٌق وال
وال شًء ٌحملنا :ال

(ٔ)

إن استحضار األنثى -هنا -كبدٌل للذات الممحوة فً محنة االؼتراب ،محاولة ٌابسة تكشؾ عن
عمق الصراع المجسد لهذه الؽربة ،ولكن هذه األخرى تعانً مما تعانٌه "أنا الشاعر" إذ لم ٌبق
منها سوى الشاعر .لذا سٌتولد الهدوء من هذا التبلشً الثنابً فً ؼربة الذاتٌن ،وٌستحضر الفعل
مرة أخرى مصَّدرا بسٌن االستقبال لتجسٌد حالة االؼتراب وترسٌخها كدٌمومة ثابتة ،والزمة ال
تفتؤ تحاصر الشاعر:
(ٕ)

" ماذا سنفعل من دون منفى"

أما فً قصٌدة "لم أنتظر أحدا"؛ فإن النص ٌتكا على فعل ٌمثل حالة وعً مسبقة للشاعر
تمكنه من إدراك الذات ،التً ربما ذهبت مع الرٌح ،وٌؤتً حوار الذات للذات من خبلل ضمٌري
المتكلم والمخاطب ،الزمة حوارٌة تمثل جانبا من التناقض فً ذاتً الشاعر :الذات التً ستذهب
كما تذهب الذكرٌات إلى ببرها ،والذات التً ٌعرؾ الشاعر كٌؾ سٌعٌدها .الذات األولى موؼلة
فً ؼربتها ومنفاها ،والذات الثانٌة ذات مشدودة إلى األنا المدركة الواعٌة ،وإن أراد لها الشاعر
أن تكون فً هذا النص األخرى "الحبٌبة/الؽرٌبة" التً لن تنتظره ،ولن تنتظر أحدا:
سؤعرؾ ،مهما ذ َهب َ
ْت مع الرٌح ،كٌؾ
أُعٌدك .أعرؾ من أٌن ٌؤتً بعٌدك
فاذهب كما تذهب الذكرٌات إلى ببرها
األبدٌة ،لن تجد السومرٌة حاملة جرَّ ة
للصدى فً انتظارك
أمَّا أنا ،فسؤعرؾ كٌؾ أعٌدك
فاذهب تقودك ناٌات أهل البحار القدامً
و قافلة الملح فً َسٌرها البلنهابً .واذهب
نشٌدك ٌفلت منً ومنك ومن زمنً
باحثا عن حصان جدٌد ٌُرّ قِّص إٌقاعه
الحُ رّ  .لن تجد المستحٌل ،كما كان ٌوم
وجدتكٌ ،وم ولدتك من شهوتً
(ٔ)

جالسا فً انتظارك

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِسِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.119
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.111
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فالفعل االستكشافً" سؤعرؾ" ٌخفً فً ثناٌاه حوارٌة كان ٌمكن أن ٌبرزها الشاعر ،لتتجلى
العبلقة بٌن دروٌش الموؼل فً االؼتراب ،والؽرٌبة التً ترٌد أن ترده إلى سرٌرها ،لكن إبقاء
الخطاب على هذا الشكل من خبلل ضمٌري المتكلم والمخاطبٌ ،سمح بهذا التزاوج الصوتً ،وان
كان واضحا من دالالت النص أن الصوت األول الذي ٌحمله ضمٌر المتكلم فً "سؤعرؾ" ٌشٌر
إلى الؽرٌبة بٌنما ٌشٌر الضمٌر الثانً "المخاطب" فً "اذهب" و"لن تجد" إلى ذات الشاعر،
وربما ٌكون هذا نوعا من التعمٌة أو التؽرٌب الذي أراده دروٌش ،وحملته طاقات اللؽة الشعرٌة
القابمة على اإلدهاش والتورٌة ،لنقل الخطاب من مجرد حوار معرفً إلى حوار درامً قابم على
التوتر واالنفعالٌة .البنٌة وحدها  -هنا -هً التً تسمح بهذا التعلٌل؛ ألن إحالة الضمٌر إلى سابق
راو مجهول"
ؼٌر ممكنة -هنا -خصوصا أن النص انفتح مباشرة من خبلل ضمٌر المتكلم على ٍ
سؤعرؾ".
أما ؼموض اللؽة ،فهو ؼموض ٌنسجم مع ؼربة العنوان ،ومع الؽرٌبة التً تمثل ثنابٌة
للشاعر؛ فالنص بحد ذاته هجٌن ٌمٌل إلى النثرٌة ،وان التزم فٌه الشاعر إٌقاعا من خبلل
"السوناتات" السبع التً شكلت معظم الدٌوان.
واالؼتراب فً النص الشعري جاء منسجما مع الؽربة الرإٌوٌة التً قدمها النص ،وفق فلسفة
تنؤى بموضوع الحب عن نمطه الكبلسٌكً ،لٌدخل فً جدلٌات أسطورٌة ،ذات قٌم رمزٌة
ٌستحضرها النص فً بنابه الفنً؛ ذلك أن "الحدٌث عن الحب ال ٌؤتً فً خطاب دروٌش الشعري
عمبل تجرٌدٌا خالصا ،بل ٌمتزج هذا الحدٌث أو على األدق ٌنبثق من التجربة الذاتٌة التً ٌحرص
"سرٌر الؽرٌبة" على بلورة أفاقها وصٌاؼة رإاها الجمالٌة ،لذا تتبع نصوص الدٌوان تقنٌة شعرٌة
تقوم فً إطارها العام على المزاوجة بٌن رإٌة تنتج دالالت الحب ،وتؤمبلت تستبطن التجربة
الخاصة ،وتسعً إلى تشكٌل رموزها وصورها ومذاقها وشخوصها وتحوالتها ،لكن هذه المزاوجة
(ٕ)

تسهم فً صٌاؼة منظور شعريٌ ،جعل من الحب مدخبل أو مفتاحا لرإٌة العالم وتفسٌره" .

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِسِ ،كّٛد دس٠ٚؼ  ،ؿ.93
( )2عش٠ش جٌغش٠رس ،لشجءز ف ٟضؾى١الش جٌرٕ١سِ ،ؿٍس ٔضِ ،ٜٚشؾغ عحذك،
com/articles. php?id=1187

http: //www. nizwa.
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الصراع مع الموت
صراع دروٌش مع الموت ،مثل جانبا آخر من جوانب الصراع الدرامً ،وقد برز ذلك فً
"جدارٌته" بشكل واضح.
والموت عند دروٌش قبل "الجدارٌة" مختلؾ عما هو فٌها؛ حٌث كان الموت -فً قصابده
األولى -عرسا وطنٌا ،بل انبعاثا ثورٌاٌ ،سقط شهٌد لتنبت شجرة ،ألن الموت كان وسٌلة التحرر،
ومنطق الكفاح ،وحبل المودة مع الحبٌبة/األرض:
هذا هو العرس الفلسطٌنً
ال ٌصل الحبٌب إلى الحبٌب
(ٔ)

إال شهٌدا أو شرٌد

كان الموت واحدا من ثبلث ٌبلزمن دروٌش فً شعره:
أموت ،احبك
إن ثبلثة أشٌاء ال تنتهً:
أنت ،والحب ،والموت(ٕ).
لكن الجدارٌة"مواجهة للموت بسبلح الذاكرة الحٌة التً تختزن قدرا وفٌرا من األحداث
(ٖ)

والرموز الثقافٌة".

ومن هنا ،فإن خصوصٌة الموت فً الجدارٌة تؤتً من خبلل طبٌعة هذه

المساحة التً أتاحتها الجدراٌة لموضوع الموت.
وصراع المواجهة مع الموت فً جدارٌة دروٌش ٌتمثل فً بعدٌن :الموت الذي ٌطال الجسد
وٌتربص به ،والموت الذي ٌطمس الذاكرة ،وٌمحو آثار الشاعر .وهنا تحاول الجدارٌة -التً تقؾ
شامخة صلبة من خبلل إستراتٌجٌة الكتابة المخلدة لذاكرة الشاعر ،وتجربته الشعرٌة -أن تفضح
عرى الموت وجبنه ،فهو ال ٌستطٌع أن ٌنال من الشاعر إال ما هو جسدي هش ،لتبقى الحمولة
الرمزٌة خالدة فً الملكوت الجمالً واإلبداعً ،وال ٌنسى الشاعر أن ٌقدم أدلة تارٌخٌة تحرج
الموت ،وتإكد محدودٌة طاقته؛ حٌث ٌستذكر أسبلفه الكبار من الشعراء الخالدٌن  ،الذٌن هزموا
الموت بفنهم الرفٌع ،من أمثال :امرئ القٌس ،وطرفة ،والمعري ،والمتنبً......
وٌشكل الجدار واجهة صلبة ذات بعدٌن -ثقافً ودٌنً -فً مواجهة الموت ،فالنص هنا مرفوع
بالجدار ،أي أن النص نخبوي منافس متح ٍد؛ ولذا ،فإن معركة الشاعر مع الموت معركة إبداع
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .511
( )2دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .419
( )3ػرذ جٌغالَ جٌّغح ،ٞٚجٌّٛش ِٓ ِٕظٛس جٌزجش ،لشجءز ف ٟؾذجس٠س ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ػحٌُ جٌفىش ،ؿ  ،11جٌّؿٍذ
 ،35ػذد "4جذش2009 ،ٛ١ٔٛ٠_ ً٠
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وخلود ،بل إن "الجدارٌة" تمثل لدروٌش مخلصا ومنقذا ،وهذا ما صرح به دروٌش نفسه حٌنما
قال " :وإذا كان ال بد من تخلٌص ،فلتكن "جدارٌة" هً المخلص ،فالقارئ القادم لٌس لدٌه لقراءة
أي شاعر ،حتى ولو شكسبٌر ....سٌختزل أي شاعر بنص ما ،خاصة أننا مقبلون على زمن
(ٔ)

االنترنت ..........لقد كنت أرشح هذه القصٌدة أن تكون هوٌتً الشخصٌة"

وٌضٌؾ دروٌش فً قصٌدة "جدارٌة" كنت أكثر انتباها -أوال -للمسؤلة الوجودٌة ولٌس للمسؤلة
الشعرٌة ،وكنت أعتقد أننً أكتب وصٌتً وأن هذا آخر عمل شعري أكتبه ...وما دمت أكتب
(ٕ)

وصٌتً الشعرٌة ،فعلً أن أستعٌر وأستخدم كل أسلحتً الشعرٌة فً الماضً والحاضر.

كانت تجربة دروٌش مع الموت فً الجدارٌة تعبٌرا عن مجابهة حقٌقٌة ،إثر إحساس الشاعر
بقرب منٌته ،بعد أن ذاق فٌها موته الحقٌقً إثر عملٌة القلب المفتوح التً تعرض لها مرتٌن ،ولعل
ما أفضى به الشاعر إلى صدٌقه سمٌح القاسم فً إحدى رسابله ٌشٌر إلى حقٌقة تلك التجربة
وواقعٌتها " ،سافرت من الحٌاة إلى الموت فً فٌٌنا ،وعدت من الموت إلى الحٌاة ....قٌل لً إننً
ودعت الحٌاة بلفظة واحدة "ٌما" ،أمن البلبق أن أصؾ ....موتً ،اخترقت ؼابة من المسامٌر
صدري ،وانتشرت فً كل الجسد ..ذابت طاقتً ،وسقطت على أرض الؽرفة .ولكن سٌرة حٌاتً
حضرت كلها ألعرؾ أن الموت ٌحً ما مات من الذاكرة ..وحٌن أعادونً من نشوة النوم إلى
عذاب الٌقظة ...لقد أعادونً من الموت الذي استمر دقٌقتٌن ..أعادونً من النشوة إلى الوجع .أهذا
هو الموت؟ ما أجمله! أهذا هو الفارق بٌن الحٌاة والموت ما أكبره! ....لقد أزعجونً فً نومً
األبٌض الجمٌل(ٖ) .لهذه االعتبارات تشكل هذه القصٌدة -الدٌوان -واحدة من أجمل ما كتب
دروٌش .حٌث كان دروٌش فً هذا النص ٌتهٌؤ للموت ،ألنه ٌدرك أن لكل شًء نهاٌة:
ال شًء ٌبقى على حاله /للوالدة وقت
وللموت وقت /وللصمت وقت.....
وال شًء ٌبقى على حاله...
(ٗ)

كل نهر سٌشربه البحر
.................

لكن الموت -هنا -هو موت مادي ،فٌزٌابً ،ال ٌنال من اإلنسان سوى الجانب الطٌنً منه ،أما
روح األشٌاء فهً قادرة على مقاومة الموت وهزمه ،إن الموت الذي ٌخشاه الشاعر هو موت
( ِٓ )1قٛجس أؾشِ ٞغ جٌؾحػش ،قًّ ػٕٛجْ -جٌؾؼش جخطقحف -ٟأؾشجٖ ػضش جٌمّكحٚ ٞٚػرٍس جٌش ،ٟٕ٠ٚؾش٠ذز
أخرحس جألدخ ،ؿ  ،9جٌؼذد  ،316جألقذ11 ،فرشج٠ش. 2001 ،
(ٔ )2فغٗ ،ؿ . 9
(ِ )3كّٛد دس٠ٚؼ ٚعّ١ف جٌمحعُ ،جٌشعحتً ،ؿ ،116دجس ضٛذمحي ٌٍٕؾش ،جٌذجس جٌرنحء. 1110 ،
( )4جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؼ ،1ؿ . 522
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القصٌدة لدٌه بمعنى عجزه عن اإلبداع ،وموت قدرته على الكتابة ،ألن خلود األثر األدبً هو
القادر على مقاومة الموت:
ألدٌك وقت الختٌار /قصٌدتً.
ال .لٌس هذا الشؤن شؤنك ./
أنت المسبول عن الطٌنً فً البشري...
(ٔ)

هزمتك ٌا موت الفنون جمٌعها....

وإذا كانت الجدارٌة  -كنص -تمثل هوٌة الشاعر ،وخبلصة تجربته؛ فإن البنٌة التكوٌنٌة لها
تستحضر طاقات اللؽة الشعرٌة كلها ،لتشٌٌد جدار القصٌدة ،حٌث ٌنفتح النص على بنٌة سردٌة،
وأخرى حوارٌة:
هذا هو اسمك /
ت امرأة،
قال ِ
ْ
وؼابت فً الممرٌ اللولبًٌ “

(ٕ)

تؤخر الفعل "قالت" ،وتصدٌر النص باسم اإلشارة "هذا" ،أعطى الشخصٌة أهمٌتها فً البناء،
وكؤننا أمام سٌرة على شكل بطاقة هوٌة ،لكن السرد على ٌد "امرأة" له داللته التً ستإسس
لصراع الشاعر مع الموت؛ ألن هذه المرأة لٌست الحبٌبة بل الممرضة التً تمثل له ملمحا من
مبلمح الؽٌاب ،الذي تحقق فً ؼرفة التخدٌر ،بعد فقدان الوعً ،لذا ستؽٌب هذه المرأة فً الممر
اللولبً بعد أن تنهً رسالتها "هذا هو اسمك".
ومن خبلل المونتاج السٌنمابً تستحضر لحظة ما بعد الؽٌبوبة ،لٌسرد لنا الشاعر من خبلل
تٌار الوعً ،ما ٌراه فً العالم األبدي ،وٌدخلنا مع الموت لنعٌش لحظة ما بعد الحٌاة:
متناول األٌدي.
أرى السماء هناك فً
ِ
وٌحملنً جناح حمامة بٌضاء ْ
صوب
طفولة أخري .ولم أحل ْم بؤنً
كنت أحلم .ك ٌل شًء واقع ًٌ .ك ْنت
أعلم أننً ْألقً بنفسً جانبا“
وأطٌر .سوؾ أكون ما سؤصٌر فً
(ٖ)

األخٌر.
الفلك
ِ

(ٔ )1فغٗ ،ؼ ،1ؿ .496
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ ،441ؼ.1
( )3جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.441
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إن العودة إلى ذكرٌات الطفولة جزء من التكوٌن النفسً لتجربة الرحٌل المرتبطة بالبداٌات
األولى :بالببر ،والرحٌل ،والتشرد .ولكن انتقال الفعل من الحال فً قوله "أرى" إلى االستقبال فً
"سوؾ أكون ما سؤصٌر "ٌدخل النص فً جدلٌات الصراع ،وجؽرافٌة المواجهة ،وتارٌخانٌة
المستقبل .أما اتكاء الفعل المضارع "أحلم" على الفعل الناقص الماضً "كنت" ،فهذا ٌجعل
الخطاب مستؽرقا فً تراكماته ،منذ الطفولة حتى اللحظة ،أي أن الصراع مع الموت هو صراع
مع الزمن أٌضا.
وٌتجلى ملمح آخر من مبلمح الرحٌل ،بعد الؽٌاب؛ حٌث الؽربة الشعورٌة التً تستحضر
لمواجهة ما بعد الموت ،وتؤتً المشهدٌة ثانٌة لترسم معالم ذلك التجلً حٌث البٌاض المطلق الذي
ٌمؤل األرجاء ،وٌذكرنا البٌاض بالفراغ الذي ٌتركه الشاعر فً نصه ،فً هذا البٌاض تبدأ رحلة
المساءلة؛ حٌث ٌستلهم دروٌش من التصور اإلسبلمً معالم تلك المساءلة ،التً تشكل بداٌات
المرحلة /وهو سإال الملكٌن:
و ُك ُّل شًء أَبٌضُ ،
البحرُ الم َُعلَّ ُق فوق سقؾ ؼمام ٍة
بٌضا َء .والَّبل شًء أَبٌضُ فً
سماء الم ْ
ُطلَق البٌضا ِءُ .ك ْن ُ
ت ،ولم
أَ ُكنْ  .فؤنا وحٌ ٌد فً نواحً هذه
ُ
جبت قُ َبٌْل مٌعادي
األَبدٌَّة البٌضاء.
فلم ٌَ ْظ َهرْ مبل ٌ
ك واح ٌد لٌقول لً:
َ
فعلت ،هناك ،فً الدنٌا؟)
(ماذا
ِّبٌن ،وال
اؾ الطٌ َ
ولم أَسمع ُه َت َ
الخاطبٌن ،أَنا وحٌ ٌد فً البٌاض،
نٌن
َ
أَ َ
(ٔ)
أَنا وحٌ ُد …
الوحدة -هنا -سكون مقلق ومرعب ،وإن بدت من خبلل النص نزهة روحٌة فً ملكوت ابٌض
شفاؾ ٌرٌح النفس .ومهما حاول الخطاب الشعري أن ٌقلل من رهبة ذلك المشهد ،من خبلل الجمل
الخبرٌة التً تإكد استقرار الحالة النفسٌة للشاعر دون وجع أو قلق؛ فإن سٌاق الجدارٌة ٌكشؾ
عن البلمنطوق فٌها ،وهو عالم ملًء بالمخاوؾ والمحاذٌر:
الشًء ٌُو ِجعُنً على باب القٌام ِة.
ال الزمانُ وال العواطؾُ  .ال
(ٔ )1فغٗ ،ؼ ،1ؿ.442
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أُحِسُّ بخ َّف ِة األشٌاء أَو ِث َق ِل
(ٔ)

الهواجس.

لكن سإال الوجود المقلق الذي الزم الشاعر طوال حٌاته ما زال حاضرا هنا":
"لم أَجد أَحدا ألسؤل:
أٌَن (أٌَْنً) اآلن؟ أٌَن مدٌن ُة
الموتى ،وأٌَن أَنا؟ فبل َعدَ ٌم
هنا فً البل هنا … فً البلزمان،
(ٕ)

وال وُ جُو ُد

ٌتحرك الزمن السردي فً الجدارٌة فً ثبلثة مسارات تحدد طبٌعة الصراع الوجودي الذي
ٌختلج فً أعماق الشاعر ،وإذا كان الفعل الماضً فً البنٌة السردٌة التً افتتح بها النص قد تشكل
على لسان امرأة دلت الشاعر على اسمه ،ثم ؼابت فً الممر اللولبً؛ إال أن البنٌة السردٌة
سرعان ما تتخلص من أعباء هذا الماضً الثقٌل ،وتقفز سرٌعا إلى المستقبل حٌث ساحة المواجهة
تنتظر الشاعر حٌنما تحٌن لحظة المكاشفة مع الموت المحتوم:
أعرؾ هذه الرإٌا ،وأعرؾ أننً
أمضً إلى ما لسْ ت أعرؾ .ربٌما
ما زلت حٌٌا فً مكان ٍ ما ،وأعرؾ
ما أرٌد"
سؤصٌر ٌوما ما أرٌد

(ٖ)

لكن لحظة الوعً هذه المتمثلة فً داللة الفعل" أعرؾ" أو من خبلل الجملة األكثر داللة على
وجود الذات من خبلل المنطق الدٌكارتً المعروؾ "أنا أفكر فؤنا موجود" التً رسخها الخطاب
الدروٌشً من خبلل جدلٌة العبلقة بٌن قوله "أعرؾ "وقوله" ربما ما زلت حٌا فً مكان ما" ،هذا
الوعً هو الذي ٌعطً النص هوٌته من خبلل مبدأ القصدٌة لدى أصحاب المدرسة التؤوٌلٌة،
فالذات الواعٌة هً التً ستمتد إلى المستقبل وتخلد فكرٌا من خبلل فعل الصٌرورة الذي سٌنتصر
فً معركة المواجهة مع الموت ،لٌتجلى الفوز المحتوم من خبلل العبارة التً تتكرر ؼٌر مرة فً
الجدارٌة" :سؤصٌر ٌوما ما أرٌد"
هذا المصٌر هو االنتصار المنشود على الموت المحتوم فً معركة أعد لها الشاعر من أدوات
المجاز ما ال تستطٌع لؽة الموت أن تحطمه ،ألن الموت لن ٌنال من دروٌش إال اللحم والعظم،
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ.443
(ٔ )2فغٗ ،ؼ.443 ،1
(ٔ )3فغٗ ،ؼ ،1ؿ.443
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وهنا تتجلى البنٌة الدرامٌة لترسم معالم"الحبكة" لتطوٌر الحدث ،وزجه فً البلمتوقع حٌث
الصٌرورة المدهشة:
(ٔ)

سؤصٌر ٌوما فكرة ،ال سٌؾ ٌحملها إلى األرض الٌباب

إن تحول الفٌزٌابً إلى فلسفً سٌمنع الموت من إنجاز مهمته ،أي أن الصراع هنا سٌؤخذ مده
الوجودي ،مما ٌسمح لدروٌش بؤن ٌوجه منطق الصراع بالكٌؾ الذي ٌجعله ٌمر إلى ما بعد الموت
دون أن ٌنتهً أو ٌتبلشى.
وهذا ما ترٌده الجدارٌة :أن تهزم الموت كما هزمته فنون أخرى مرت على ذاكرة التارٌخ:
ُ
موت الفنونُ جمٌعُها.
َه َز َم ْت َك ٌا
ُ
موت األؼانً فً ببلد
هزمتك ٌا
ِسلَّ ُة المصريّ  ،مقبرةُ الفراعن ِة،
الرافدٌن .م َ
النقوشُ على حجارة معب ٍد َه َز َم ْت َك
ْ
وانتصرت ،و ِأ ْفلَ َ
ت من كمابنك
ُ
الخلُو ُد …

(ٕ)

أما تكرار الفعل :سؤصٌر ، :فهو تحد خطٌر لمبلقاة شرسة مع موت قاهر ،لم ٌترك أحدا ٌصنع
إرادته ،ومن هنا؛ فإن اإلرادة التً ٌتحدث عنها دروٌش ،ال ٌمكن أن تكون إال إرادة ذات بعد
فلسفً أو رمزي ،وقد جاء فضح قناع هذه اإلرادة من خبلل التصرٌح بماهٌتها فً قوله:
سؤصٌر ٌوما شاعرا

(ٖ)

وهنا ٌتحدد نمط الصراع المفتعل فً ساحة الموت ،وهنا تتحدد هوٌة دروٌش الذي ٌصر على
وجودها ،فإذا كانت الشاعرٌة قٌمة رمزٌة مجازٌة ،فإن وظٌفتها الرسالٌة ستعلو بهذه القٌمة
لتوضع فً مصاؾ المقدس البعٌد:
أنا الرسالة والرسول
أنا العناوٌن الصؽٌرة والبرٌد

(ٗ)

هذه األنا المنتفخة فً هذا الخطاب المجابه تستدعً بنٌة شكلٌة متٌنة ،تإسس لجدارٌة بارزة،
تقؾ شامخة أمام تحدٌات الذاكرة ،ال فً زمنها الماضً المنتهً بل فً زمن االستقبال البلمنتهً.
تؤتً البنٌة الشكلٌة فً جدارٌة دروٌش ،فٌنؽلق النص أمام أول انتصار معرفً لدروٌش من
خبلل فعل الصٌرورة "سؤصٌر :والتحول إلى المطلق الذي ٌضم العناوٌن الصؽٌرة والبرٌد ،ثم
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس /ؼ ،1ؿ.444
(ٔ )2فغٗ ،ؼ ،1ؿ496
(ٔ )3فغٗ ،ؼ ،1ؿ445
(ٔ )4فغٗ ،ؼ ،1ؿ449
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ٌنفتح مرة أخرى على رإٌة سردٌة ،تتعانق مع المقطع األول تعانقا ٌإكده االفتتاح الذي جاء على
لسان المرأة فً الزمة تتكرر مرة أخرى"هذا هو اسمك" ،حٌث إن العبلقة بٌن دروٌش واسمه
عبلقة تإسس لصراع الذات مع الذات ،صراع "األنا الشاعرة" مع "األنا الجسد"" ،أنا اإلبداع"
التً لن تنمحً أبدا ،و"أنا الجسد" التً ستؽادر ذات الشاعر بعد أن تقضً ما لها من وقت على
هذه الحٌاة ،ومن ثم فإن البنٌة الدرامٌة ستنتقل من تٌار الوعً إلى منولوج داخلً ،حٌث ٌبدأ حوار
الشاعر مع نفسه أو مع اسمه ،بحٌث ٌكشؾ هذا الحوار عن أسبلة جدلٌة تتعلق بفلسفة الوجود:
ٌا اسمً :سوؾ تك َب ُر حٌن أَك َبرُ
سوؾ تح ِملُنً وأَحملُ َك
الؽرٌبُ أَ ُخ الؽرٌب
ُ
سنؤخ ُذ األُنثى بحرؾ ال ِعلَّة المنذور للناٌات
ٌا اسمً :أٌَن نحن اآلن؟
قل :ما اآلن ،ما َ
الؽ ُد؟
ما الزمانُ وما المكانُ
(ٔ)

وما القدٌ ُم وما الجدٌ ُد؟

وٌتحول الضمٌر فً فعل اإلرادة من ضمٌر المتكلم إلى ضمٌر الجمع؛ فٌتعانق دروٌش مع
اسمه ،وٌشكبلن ذاتٌن منفصلتٌن ومندمجتٌن فً آن واحد ،وٌعبران إلى المستقبل بفعل الكٌنونة:
"سنكون ٌوما ما نرٌ ُد"
وإذا كان الموت هو اآلخر المفترض فً المواجهة الساخنة ،فإن البناء الشعري ٌحرص من
خبلل معٌار الكمٌة ،أن ٌحشد للنص أكبر قدر من الكلمات المعجمٌة ذات الداللة الخاصة على
الموت ،التً تساعد فً صٌاؼة الحدث ،وتحرٌكه إلى ذروة الصراع؛ ومن ثم فبل ؼرابة أن ٌتشكل
المعجم الداللً من نسب عالٌة أفرادا وتركٌبا؛ حٌث تخترق مفردات الموت الفقرات الشعرٌة من
بداٌتها إلى نهاٌتها ،وتتنوع هذه المفردات تنوعا ٌنسجم مع الرإٌة الفلسفٌة التً ٌعالج من خبللها
دروٌش هذه القضٌة الفلسفٌة .وهً دالالت تحٌل إلى حقول ثقافٌة ومعرفٌة وفلسفٌة" تتفق مع
المقصدٌة المراهنة على مبلمسة الحقٌقة الوجودٌة التً ٌنتهً إلٌها الشاعر فً طوافه الطوٌل؛ هذا
الطواؾ الذي ٌقترب من أجواء رحلة البحث عن الخلود التً كابدها (جلجامش) بحثا عن النبتة
النادرة"(ٕ).
ولذا ستتنوع صورة الموت فً ذاكرة الشاعر لتنوع الدالالت الممكنة لرحلة المواجهة:
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ. 449
( )2ػرذ جٌغالَ جٌّغح ،ٞٚجٌّٛش ِٓ ِٕظٛس جٌزجشِ ،ؿٍس ػحٌُ جٌفىش ،ؿ.103
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ٌا موت ! ٌا ظلًِّ الذي
َ
ثالث االثنٌنٌ ،ا
سٌقو ُدنًٌ ،ا
لَ ْو َن التر ُّدد فً ُ
الزمُرُّ د َّ
والز َبرْ َج ِد،
اص قلب
ٌا َد َم الطاووسٌ ،ا َق َّن َ
الذببٌ ،ا َم َرض الخٌال !..

(ٔ)

هذا التشكٌل المعجمً الزمه تشكٌل معماري ٌحٌل إلى قٌم داللٌة ذات بعد فلسفً ،حٌن توسل
الشاعر بعدد من األسالٌب التً مكنته من تحدٌد صفة الموت حسب مقتضى المقام ،ودرجات
التوتر الوجدانً فً معركة المواجهة؛ فمن جهة كانت البنٌة الحوارٌة واحدة من التقنٌات الدرامٌة
الفاعلة فً إدارة هذا الصراع بٌن الذات والموت ،وهو صراع ٌتمثل فً هاجس اقتراب لحظة
المواجهة ،ومن جانب آخر تجلى أسلوب النداء لٌإسس لخطاب علوي مجابه ٌتكا على الجمل
الطلبٌة ،وهنا سٌمتزج النداء مع األمر لبٌان قوة الذات المجابهة .وتحتشد الصور البٌانٌة لرسم
صورة مركبة للموت ،تحٌل الدال فً عبارة الموت إلى متعددٌ ،نسجم مع رؼبة الشاعر الفلسفٌة
فً ذلك؛ ومن هنا؛ فإن الحدٌث عن الموت ٌجًء فً الجدارٌة" مشتبكا مع رموز الحٌاة؛
فالجدارٌة تصنع موتا مختلفا ،وتإسس لجمالٌة جدٌدة فً مواجهته ،فإذا كان الموت ٌستطٌع إفناء
الجسد ،فإن الكتابة تؽدو جسدا ؼٌر قابل للفناء ،وهً قادرة على أن توسع فضابها لتنفتح على آفاق
(ٕ)

متباٌنة"

ومن اجل تحقٌق أقصى ؼاٌات الدرامٌة فً حوار الذات مع الموت ،من خبلل عقد ألفة بٌنهما،
فإن النص ٌلجؤ إلى أنسنة الموت وإدخاله فً حوار مباشر مع الذات ،وهاتان المبادرتان تعمبلن
على"تسكٌن القدر المٌتافٌزٌقً بدرجة ما ،كما تعمبلن ،كذلك ،على خلق مهاد مناسب الستكناه
(ٖ)

طبٌعة المجرد خبلل التعامل معه بوصفه محسوسا" .

لقد استطاع دروٌش أن ٌحطم الهالة األسطورٌة المبلزمة للموت من خبلل بناء أسلوبً ،أشبه
ما ٌكون بالرسم الكارٌكاتٌري الساخر من الموت ،عن طرٌق األسلوب الخبري.
إذا نحن -هنا -أمام موت مسكٌن مثٌر للشفقة ،موت" :ال ٌعٌش وال ٌموت" موت تعرى وبانت
نقاط ضعفه ،وهنا ٌتجلى الصراع مع الموت فً أوج ذروته ،لتبدأ معالم المجابهة تتشكل فً
نقٌضٌن متبلزمٌن؛ فحٌنما تكون القضٌة متعلقة بالجسد ،نرى مهادنة النص ومراوؼته ،تلٌن اللؽة
انسجاما مع مقام الرهبة ،أما عندما ٌشتد عود الذات ،وتجد نفسها قوٌة إلى الحد الذي ٌمكنها من
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌذس٠ٚؼ ،ؼ ،1ؿ.491
( )2خٍ ً١جٌؾ١خ ،ؾذجس٠س ِكّٛد دس٠ٚؼ ذ ٓ١ضكش٠ش جٌزجش ٚٚق ٟجٌطكشس ِٕٙحِ ،ؿٍس ٔضٚز ،ؿ ،123جٌؼذد ،25
ٕ٠ح٠ش.2001 ،
(١ٌٚ )3ذ ِٕ١ش ،جٌّٛش جألٌ١ف ،أ ٚؽؼش٠س جٌٛؾٛد جٌٍّرظ ،ؿِ ،59ؿٍس فقٛي ،ػذد (.2002 ،)51-59
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المضً إلى أبعد مدى ،فإن النص ٌنتهج إستراتٌجٌة المبارزة؛ لتظهر أفعال األمر وأدوات النداء،
وأسلوب السخرٌة والتهكم.
ال ٌتوقؾ البناء الشعري على صوت الشاعر وحده فً مواجهة الموت ،بل تلعب الحوارٌة
والتناص وظاهرة تعدد األصوات دورا بارزا فً الكشؾ عن أؼوار ذاك الصراع الدامً مع
الموت؛ فقد لجؤ الشاعر فً ؼٌر فقرة إلى حوار ثنابً بٌن الذات والموت:
كلما
أعددت نفسً النتظار قدومك
ازددت ابتعادا  ،كلما قلت :ابتعد
عنً ألكمل دورة الجسدٌن  ،فً جسد
ٌفٌض  ،ظهرت ما بٌنً وبٌنً
ساخرا:
(ٔ)

(ال تنس موعدنا)

والمجابهة مع الموت ال تعنً-دابما -عدابٌة مطلقة ،ورفضا وتحدٌا دابمٌن ،بل تتمثل فً
تناقضٌة ؼرٌبة؛ فتارة تجد النص ٌنزاح داخلٌا لعقد حالة تآلؾ مع الموت وانسجام ،وأخرى ٌنزع
بعٌدا فً تحد ورفض .من مثل قول دروٌش:
ُكن صدٌقا َطٌِّبا ٌا
موت ! ُكنْ معنى ثقافٌا ألُدرك
ك الخبٌب ِة ! رُ بَّما أَسْ َرعْ َ
ت
ُك ْن َه حكم ِت َ
فً تعلٌم قابٌ َل الرماٌ َةُ .ربَّما
أَ
َ
ب على
بطؤت فً تدرٌب أٌَُّو ٍ
الصبر الطوٌل .وربما أَسْ َرجْ َ
ت لً
َف َرسا لتق ُتلَنً على َف َرسً.

(ٕ)

ولعل أهم ما ٌجعل الموت ألٌفا -هنا -هو" قابلٌته للهزٌمة بقدر قابلٌته لبلنتصار والظفر ،أٌضا،
فإن تبدل وجهه أو قناعه مع الحب ٌنزع عنه شٌبا من ؼلظته وٌنال من عنفوانه ،وقدرته على
(ٖ)

البطش الؽشوم" .

تحاور الجدارٌة الموت من خبلل جدلٌة عبلقة اإلنسان بالزمان والمكان ،ومن هنا نجد
دروٌش ٌكثر تناصاته الشعرٌة التً تدخل النص فً جدلٌات الفكر والثقافة ،فقد ؼصت الجدارٌة
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌذس٠ٚؼ ،ؼ ،1ؿ.412
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.412
( )3جٌّٛش جألٌ١ف أ ٚؽؼش٠س جٌٛؾٛد جٌٍّطرظ ،ؿ.62
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بالتناصات الدٌنٌة ،واألدبٌة والصوفٌة واستخدمت ؼٌر قناع لؽٌر شخصٌة فً إشارات واضحة
جعلت قضٌة المجابهة قضٌة كونٌة" تستدعً معها سربا من أشعار كبار الشعراء.......
(ٔ)

كان (بودلٌر) قد كتب قصٌدة عنوانها ""dance makabaree

ٌتحدث فٌها عن الموت،

وهً تتشابه مع جدارٌة دروٌش فً كثٌر من فلسفتها .حٌث واجه كل من دروٌش و(بودلٌر)
قضٌة الموت من منظور فلسفً ،وهذا ٌدخلنا إلى عالم األدب المقارن ،وقد تناول الدكتور محمد
شاهٌن هذه القضٌة فً كتابه "ت .س الٌوت وأثره فً الشعر العربً" ،حٌث عقد فصبل للمقارنة
بٌن جدارٌة دروٌش وقصٌدة الٌوت" و" أؼنٌة حب جً الفرد بروفورك".
فالجدارٌة تطرح سإال الوجود البشري من خبلل فكرة الصراع ،وتصر على انعتاق صاحبها
من الموت؛ لتتحقق فكرة االنبعاث التً طرحتها األسطورة الكنعانٌة القدٌمة(ٕ) .أما الٌوت فً
"أؼنٌة حب جً الفرد بروفورك" فإن المواجهة مع الموت تبقً بروفورك حبٌس الخوؾ ،ؼٌر
قادر على اجتٌاز امتحانه الصعب(ٖ) لكنها تطرح فكرة المجتمع األوروبً المرٌض المستسلم لحالة
الهبلك.
إن جدارٌتً إلٌوت ودروٌش-كما ٌرى شاهٌن -تلتقٌان وتتقاطعان ولكنهما فً الوقت ذاته تفترقان
فً مسارٌهما .نهاٌة جدارٌة محمود دروٌش هً توضٌح لبداٌتها .فاالسم الذي ظنت الممرضة أنه
محمود دروٌش لٌس محمود دروٌش ،وأنه لٌس كما حاولت الممرضة تؤكٌده .أما اإلجابة فً
شكلها الدرامً فهً القصٌدة التً تقع بٌن البداٌة والنهاٌة .ثم إن وجود اسم دروٌش كجزء من
عنوان القصٌدة ال ٌخضع القصٌدة إلى شخصنة ٌكون االسم فٌها إشارة إلى شخص محمود
دروٌش ،إذ أن هنالك هوة بٌن عنوان القصٌدة ونصها ،مثل تلك الهوة بٌن (بروفروك) ونص
قصٌدته .فعندما نقرأ عنوان قصٌدة محمود دروٌش نتوقع على الفور أن القصٌدة ستحكً لنا حٌاة
محمود دروٌش وآالمه ومعاناته وهو على وشك أن ٌودع الدنٌاٌ ..............ختلؾ كل من
(الٌوت) ودروٌش بعد هذا التقاطع فً نقطة االنطبلق .فعند (الٌوت) تقع ذات (بروفروك)
المتمردة مرٌضة تمنعها من االنطبلق فً الفضاء الرحب .ولكن لدى الشاعرٌن الرؼبة والطموح
فً الوصول إلى ما وصل إلٌه السلؾ فً القدرة على اإلنشاد والؽناء المتمٌزٌن .وهذا هو منظور
القصٌدتٌن فً أوسع معانٌه ،حٌث ٌنجح (الٌوت) فً تصوٌر خٌبة األمل عند (بروفروك) فً
أعمق وأكثؾ أبعادها.

( 1دِ .كّذ ؽح٘ ،ٓ١ش .ط .جٌٛ١شٚ ،أغشٖ ف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ،ٟؿ  ،106آفحق ٌٍٕؾش ٚجٌطٛص٠غ.2009 ،
( )2أعطٛسز وٕؼحٔ١س لذّ٠س ضضػُ أْ هحتشج جعّٗ جٌف١ٕ١ك ،ػٕذِح ّٛ٠ش ٠ٚكطشق ٠ؼٛد غحٔ١س ٌٍك١حز.
( )3ش .ط .جٌٛ١شٚ ،أغشٖ ف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ "ٟجٌقفكحش ِٚ 11ح ذؼذ٘ح".
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فً جدارٌة دروٌش الذات الخارجٌة مرٌضة ،وأسٌرة موت مرتقب ٌتؤهب لبلنقضاض علٌها،
أي أنها تختلؾ عن الذات الخارجٌة فً(بروفروك) ،تلك التً تتكون من جسم مرٌض مجازا ،فً
(ٔ)

حالة تشكل امتدادا لمجتمع (هارفرد) البورجوازي المرٌض مجازا بدوره"

وال ننسى فً هذا السٌاق قصٌدة أمل دنقل" ضد من" التً عالج فٌها قضٌة الموت :حٌث
تشابهت بعض مقاطعها مع ما جاء فً الجدارٌة ،وان ظل دنقل"أسٌر عالم المشفى؛ حٌث التقط
صوره مما ٌحٌط به ،فً حٌن أن دروٌش طار إلى السماء على جناح حمامة بٌضاء ،صوب
(ٕ)

طفولة أخرى؛ حٌث سٌولد هناك فً األبدٌة" .
ٌقول دنقل:
فً ُؼ َرؾِ العملٌات،
أبٌض،
كان نِقابُ األطبا ِء
َ
لونُ المعاطؾِ أبٌض،
أبٌض ،أردٌ ُة الراهبات،
ت
تا ُج الحكٌما ِ
َ
ُ
المبلءات،
الشاش والقُ ْطن،
لونُ األسرّ ِة ،أربط ُة
ِ
قرصُ المنوِّ ِم ،أُنبوب ُة ال َمصْ ِل،
كوبُ اللَّبن،
الو َهنْ .
ك ُّل هذا ٌُشٌعُ ِب َق ْلبً َ
البٌاض ٌذ ِّكرنً بال َك َفنْ
ك ُّل هذا
ِ
(ٖ)
البٌضا ِء ،أَعلى من ؼٌوم النوم

وال ٌعنً هذا تماثل التجربة ،أو محاكاة احدهما لؤلخر وفق قاعدة األخذ عند القدماء والتناص
لدى المحدثٌن ،بل إن هذا ٌإكد عالمٌة التجربة من نحو وخصوصٌتها من نحو أخر ،وهنا
(ٗ)

ٌستحضر النقد تجارب شبٌهة عند طرفة ومالك بن الرٌب ،و(الٌوت) و(سٌلفٌا ببلث) وؼٌرهم.

لكن المقارنة من خبلل نظرٌة التوازي تتٌح للباحث أن ٌتعمق التجربة ،وٌبحث عن أفاقها
الفلسفٌة ،وآثارها المتعددة على التجربة اإلبداعٌة
( )1ؾٙحد فحمً ً٘ ،ضأغش دس٠ٚؼ ذاٌٛ١ش ف« ٟجٌؿذجس٠س»؟!ؾش٠ذز جٌمرظ.2001/11/11 ،
( )2د .ػحدي جألعطس ،أسك جٌمق١ذز ؾذجس٠س ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،32دجس جٌضج٘شز ٌٍٕؾش ٚجٌطٛص٠غ ،سجَ هللا،
فٍغط.2001 ،ٓ١
( )3أًِ دٔمً ،جألػّحي جٌؾؼش٠س جٌىحٍِس ،ؿِ ،369ىطرس ِذذ ،ٌٟٛجٌمح٘شز ـو.1199 ،3
(ٌ )4العطضجدز ف٘ ٟزج جٌّٛمٛع ،جٔظش ِح وطرٗ خٍ ً١جٌؾ١خ قٛي ضؿشذس جٌّشك ذ ٓ١عٍف١ح ذالظ ٚأًِ دٔمً فٟ
وطحذٗ"دٚجتش جٌّمحسٔس ،دسجعحش ٔمذ٠س ف ٟجٌؼاللس ذ ٓ١جٌزجش ٚج٢خش ،جٌقفكحش  ،213-199جٌّإعغس جٌؼشذ١س
ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚشٚ 2000 ،جٔظش أ٠نح أقالَ ٠ك : ،ٟػٛدز جٌكقحْ جٌنحتغ ،ؿ(ٜٕٛ١ٔ )195 -125
ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ،دِؾك.2003 ،
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إن محاولة تفكٌك الزمن من خبلل مجابهة الموت تشٌر إلى حلم دروٌشً ٌتشكل من خبلل
مراٌا أو أقنعة تناصٌة ٌستخدمها الشاعر متناثرة أو مجتمعة للعثور على وجوه أخرى تعكس
صورته فً تناصات الموتى جمٌعا" بوصفهم حاضرٌن فً أصالة الؽٌاب"(ٔ) ،ولكن صوت
الراوي الشعري ال ٌتناص مع صوت شخصٌة القناع ،أو مجموع األصوات المستخدمة ،بل ٌرتد
أٌضا لٌندؼم مع صوت الذات ،بوصفها حالة الحضور فً تقلبات الزمن.

 -1جٌّٛش جألٌ١ف أ ٚؽؼش٠س جٌٛؾٛد جٌٍّطرظِ ،ؿٍس فقٛي ،ؿ .65
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الفصل الثالث

بنية احلدث الدرامي

11

مفهوم الحدث الدرامي
لٌس سهبل على النقد األدبً الحدٌث أن ٌضع معاٌٌر ثابتة لتحدٌد مفهوم هذا المصطلح النقدي
(الحدث الدرامً)؛ بعد أن تداخلت األجناس األدبٌة ،وتنوعت أراء النقاد فً دالالتها ،وبعد أن
خضعت هذه المصطلحات لمدارس نقدٌة وتصورات فلسفٌة أو فكرٌة أو أدبٌة تجعل إمكانٌة تحدٌد
مفهوم ثابت لمصطلح  -كالحدث الدرامً -ؼاٌة فً الصوبة ،ومن هنا؛ فإن الباحث سٌنتهج مبدأ
المقاربة والتحلٌل فً عرض داللة هذا المصطلح (الحدث الدرامً) ،من خبلل صفته الدرامٌة،
وعبلقته بالفعل أو الحركة من خبلل داللة اللؽة ،مشٌرا إلى بعض تلك اآلراء التً حاولت تعرٌؾ
هذا المصطلح أو شرحه.
ولعل أول اشتباك اصطبلحً ٌنتاب هذا المصطلح (الحدث الدرامً) ٌتسرب من جذور
المصطلح التارٌخٌة نفسها ،وطرٌقة انتقالها عبر التارٌخ إلى فن الدراما .وهنا ٌمكن اإلشارة إلى
ثبلثة مصطلحات فً هذا الجانب ،تحدث عنها القدماء ،وتوارثها تبلمذتهم فً شًء من الخلط
واالرتباك ،وهً "plot" :والتً عرفها بعضهم بالحبكة أو بالقصة أو الحدوتة( ،)1والحدوتةfable
أو الحكاٌة ،عند من فصل بٌن الحبكة والحدوتة ،ثم" "actionالحدث ،وهو األقرب للحدث
الدرامً الذي أتحدث عنه هنا .مع أن (أرسطو) المنظر األول للدراما قد خلط بٌن هذه
المصطلحات ،حٌن تعرض للحدث فً سٌاق حدٌثه عن عناصر البناء الدرامً ،فقال" :إن أهم هذه
العناصر الست هً ال plot؛ فالتراجٌدٌا لٌست محاكاة ألشخاص ،بل محاكاة األحداث ،محاكاة
للحٌاة ،للسعادة والشقاء والسعادة والشقاء تؤخذان شكل حدث ،والهدؾ الذي ٌرٌد المإلؾ تحقٌقه
هو نوع من النشاط ولٌس قٌمه .صحٌح أن لنا صفات معٌنه تتفق مع شخصٌاتنا ،لكن ما نفعله هو
الذي ٌقرر سعادتنا أو تعاستنا .الممثلون إذن ال ٌقومون بالتمثٌل بؽٌه تصوٌر شخصٌة ما ،أبدا،
إنهم ٌقدمون الشخصٌة من اجل الحدث .والنتٌجة هً أن الؽاٌة التراجٌدٌة هً الحدث ،إي الحدوثه
()2

fableاو ال"plot

ُضرب برأي (أرسطو) عرض الحابط؛ ذلك أن الفرق بٌن الحدوتة
وال ٌعنً هذا الخلط أن ٌ َ
والحدث دقٌق جدا ،وفً هذا الفرق تكمن الذابقة األدبٌة فً التفرٌق بٌن ما هو فنً ،وما هو دون
ذلك.
( )1جٌرٕحء جٌذسجِ ،ٟؿ.33
( )2أسعط ،ٛفٓ جٌؾؼش ،ؿ ،13ضشؾّس ،ؾٚ ْٛجسفطِ ،ْٛىطرس (جٔشِ ٞحْ)ٛ٠ٛ١ٔ ،سنٚ ،1161 ،جٔظش جٌٕـ فٟ
جٌىطحخ ٔفغٗ ،ضشؾّس جٌذوطٛس ئذشج٘ ُ١قّحدز ،ؿ19ـ.
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ومهما ٌكن من أمر؛ فقد كان واضحا من تفصٌبلت الفصل األول ،حول مفهوم الدراما ،أن
الدراما-كما جاء فً تعرٌفها لدى القدماء -تفٌد مصدر الفعل أو األداء ،أي أن عبلقتها بالفعل عبلقة
ترادؾ وتجانس واندماج .وهذا ٌعنً أن الحدث الدرامً ٌتسم بالفاعلٌة من نحو والفنٌة أو الجمالٌة
من نحو آخر .وهو بذلك ٌمثل ركٌزة أساسٌة من ركابز الدراما.
فالحدث فً البناء الدرامً ٌشكل قلب البناء ،وهو ٌتعانق مع بقٌة العناصر عن طرٌق جدلٌات
متشعبة؛ فالصراع ال ٌتشكل إال من خبلل حركة خارجٌة أو داخلٌة ،والشخصٌة هً التً تقوم
بالحدث ،والحوار الدرامً حوار ٌدفع إلى تطور األحداث .والحدث بهذا المعنى حدث مصنوع
خدمة للنص ،من خبلل الوعاء الفكري وهو اللؽة ،وٌنهض تطوره على عاتق الشخصٌة وهً
مصنوعة  -أٌضا -خدمة للنص.
وعلى هذا األساس ٌمكن القول :إن الحدث الدرامً هو " :الحركة الداخلٌة لؤلحداث ،أو
الحركة الداخلٌة لما ٌتابعه المتفرج بؤذنه وعٌنه فقط ،ثم المحصلة النهابٌة لهذه الحركة فً آخر
العرض" )1(.أو هو :الحركة التً تقوم بها الشخصٌة داخل العمل الفنً ،من أجل خلق موقؾ ٌم ِّكن
العمل الفنً من بلوغ ؼاٌته اإلبداعٌة؛ ذلك أن الحدٌث ٌدور حول حدث فنً ال فعل واقعً.
والحدٌث عن الموقؾ فً هذا السٌاقٌ ،ستلزم الحدٌث عن "التوتر" أو "الموقؾ المتوتر"و" التوتر
كلمة ال بد أن تتكرر فً كل حدٌث عن الدراما .فنحن بالطبع نتحدث عن موقؾ متوتر عندما
نرؼب فً اإلعراب عن اإلحساس بؤن حالة ما قد تتحول فً أي لحظة إلى شًء متؤزم مختلؾ.
()2

إن أي عمل فنً ٌمكن إدراكه بفهم العبلبق المتداخلة بٌن أجزابه"

والدراما حافلة بؤنواع متعددة من التوتر"إال أن التوتر العام المستمر هو ذلك الحاصل بٌن
الموقؾ فً لحظة بعٌنها والحركة الكاملة ،فالمسرحٌة تظل فً حالة من التوازن حتى اكتمال
الحركة .إن من أبسط األمثلة البارزة على هذا التوتر هو التشوٌق ،وهذا ما نراه بجبلء على
()3

مستوى اإلبداع الدرامً الشابع فً األفبلم وفً التلفزٌون" .

هذا التحدٌد الدقٌق لطبٌعة الحدث الدرامً ،باعتباره أداة حركٌة داخلٌة لؤلحداث ،وعنصر
تشوٌق مقصود بذاته فً التشكٌل الفنً اإلبداعًٌ ،عد محاولة لفض االشتباك المتوقع بٌن مفهوم
"الحدوتة" و"الحدث"؛ كما ذكرت سابقا فً معرض حدٌثً عما قاله (أرسطو) ،حٌث جاء النقد
الحدٌث لٌضع حدا لهذا التداخل؛ فالحدوتة هً اإلطار الخارجً الذي ٌقدم المإلؾ عن طرٌقه
الحدث الدرامً.

( )1جٌرٕحء جٌذسجِ ،ٟؿ.43
( )2جٌذسجِح ٚجٌذسجِ١س ،ؿ. ،49
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.49
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وإذا كان الحدث بهذه األهمٌة؛ فإن توجٌه داللته االصطبلحٌة إلى تطوٌر البنٌة الدرامٌة،
والوصول إلى ذروة التشوٌق هو المقصود بدرامٌته ،أيْ  " :أيُّ شًء ٌدفع مجرى القصة إلى
األمام تجاه ذروة وخاتمة ،والفعل قد ٌكون فكرة ،أو حدٌثا ،أو حركة جسمانٌة"(.)1
واألدٌب هو من ٌقوم بإعداد مسرح األحداث ،من خبلل هٌكلٌة معمارٌة؛ فٌرسم الشخصٌة،
وٌحدد لها أبعادها وٌصنع لها إطارها العام الذي تتحرك من خبلله ،وهذا اإلطار ٌمثله الحدث
الفنً .ثم تبدأ هذه الشخصٌة تتحرك باتجاه خلق حبكة فنٌة تمثل ذروة التشوٌق ،وصوال إلى حل
ٌحسن الوقوؾ عنده ،وإنهاء العمل الفنً.
وتتحدد العبلقة بٌن الحدث والشخصٌة باعتباره مجموعة من األفعال والوقابع التً تصور
الشخصٌة ،وتكشؾ عن صراعها مع الشخصٌات األخرى ،فبدون الحدث ال ٌمكن أن تتحرك
الشخصٌة ،كما أن األحداث ال ٌمكن أن تجري وحدها ،بل ال بد من وجود شخصٌات تحركها،
حتى قٌل :إن (الشخصٌة والحدث صنوان ال ٌفترقان؛ إذ إن من الخطؤ الفصل أو التفرٌق بٌنهما،
ألن الحدث هو الشخصٌة فً حالة أداء فعل ما؛ فلو أن الكاتب اقتصر على تصوٌر الفعل من دون
الفاعل كانت قصته أقرب إلى الخبر منها إلى القصة"( ،)2فما الشخصٌة"سوى تحدٌد لؤلحداث وما
الحدث سوى تمثٌل الشخصٌة"( .)3وال بد من االستدراك -هنا-فؤقول :ثمة إمكانٌة لوجود حدث ال
ٌتكا على الشخصٌة ،بل ٌتمثل فً فكرة ما أو موقؾ؛ لكن األحداث من هذا النوع ستفتقر إلى
الفاعلٌة والدرامٌة ،ما لم تحط بجدار فنً مكثؾ ٌخرجها من عزلتها ،وٌدخلها فً مسار الدراما
وقد حاول (أرسطو) ربط الحدث بالمحاكاة ،حٌنما عد (التراجٌدٌا) " محاكاة لفعل جاد ،تام فً
()4

ذاته ،له طول معٌن ،فً لؽة ممتعة؛ ألنها مشفوعة بكل أنواع التزٌٌن الفنً"

وال بد من اإلشارة

هنا -إلى أن الحدث الذي ٌتناوله (أرسطو) فً هذه العبارة حدث فنً ،فلٌس المطلوب محاكاةالشًء كما حدث ،بل محاكاة"حدث من الممكن أن ٌحدث ،وقد ال ٌحدث على اإلطبلق ،لكن من
(٘)

المحتمل أن ٌحدث"

والحدث الدرامً -عند (أرسطو)  -حدث جاد حتمً -كما مر فً تعرٌؾ التراجٌدٌا -والحتمٌة-
هنا -عبلقة تنفً صفة االعتباطٌة أو الصدفة ،فبل بد أن تكون المقدمات تإدي إلى نتابج .وهنا ٌؤتً

( )1جٌذسجِح ذ ٓ١جٌٕظش٠س ٚجٌططر١ك :ؿ .425
( )2سؽحد سؽذ ،ٞفٓ جٌمقس جٌمق١شز ،ؿ ِ ،.30ىطرس جالٔؿٍ ٛجٌّقش٠س ،ه ،2جٌمح٘شز.َ1190 ،
(ٕ٘ )3ش ٞؾّ١ظ ٚآخشٔ ،ْٚظش٠س جٌشٚج٠س ف ٟجألدخ جالٔؿٍ١ض ٞجٌكذ٠ع ،ؿ ،32ضشؾّس :جٔؿ ً١ذطشط عّؼحْ،
ِشجؾؼس :د .سؽحد سؽذ ،ٞجٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس ٌٍطأٌ١ف ٚجٌٕؾش ،جٌمح٘شز .َ1191
( )4أسعط ،ٛفٓ جٌؾؼش ،ؿ .15
( )5جٌرٕحء جٌذسجِ ،ٟؿ.49
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دور الحبكة ،المشكل األساس لتطور الحدث(ٔ) ،وٌصبح تقسٌم الحدث من خبلل "الحبكة" إلى:
بداٌة ،ووسط ،ونهاٌة أساسا فً تحدٌد مفهومه ودوره.
وقد تتعدد األحداث وتتشعب ،فٌقوم األدٌب بترتٌبها بطرٌقة معٌنة ،هذا الترتٌب هو المفهوم
الفنً لوظٌفة الحبكة؛ فهً التً تنظم األحداث ،فإذا ما ارتبطت مع بعضها وسارت باتجاه معٌن؛
فتكوِّ ن ما ٌسمى بالحبكة المتماسكة(ٕ) .أما إذا كان هناك تقدٌم وتؤخٌر لؤلحداث ،أي أنها تفتقد إلى
(ٖ)

الترابط ،فهذا ٌمكن أن ٌسمى بالحبكة المفككة

إن البناء الدرامً ال بد له من أن ٌحتوي على "بداٌة تمهد لؤلحداث الخاضعة لقانون"
الضرورة أو االحتمال"ٌ ،لٌها وسط به عرض لهذه األحداث ،وتفصٌل دقابقها ،ثم نهاٌة بها ذروة
(ٗ)

هذه األحداث وحلها"

وأما الحبكة الدرامٌة ،فإما أن تكون بسٌطة ،أو معقدة ،وطبٌعة األحداث الٌومٌة تإكد هذا
التمٌٌز؛ فالحبكة البسٌطة هً :الفعل الواحد المتطور فً خط واحد ،فً حٌن أن الحبكة المعقدة
تتولد مع أحداث متنوعة ،تتشابك إلحداث تحول فً حٌاة الشخصٌة ،أو فً مصٌرها ،مما ٌطور
(٘)

الحدث ،وٌخلق التشوٌق.

وهنا تبدو أهمٌة كل من العقدة والحل فً البناء الدرامً؛ بل إن الدراما" هً فن العقدة ،ألن
()ٙ

الصراع الذي ال ٌإدي إلى عقدة هو صراع ؼٌر درامً"

فمن خبلل الحدث ٌنشؤ الموقؾ الدرامً ،وتنشؤ -أٌضا -المفارقة.

(٠ )1ؼطمذ (ذٛضؾش) ذأْ جٌكرىس ف ٟجٌذسجِح ٘ ٟجٌّؼحدي جٌفٌٍٕ ٟفؼً ف ٟجٌك١حز جٌٛجلؼ١س :جٔظش :فٓ جٌؾؼش ألسعط،ٛ
ؿ.100
( )2د .ػذٔحْ خحٌذ ػرذ هللا-جٌٕمذ جٌططر١م ٟجٌطكٍ ،ٍٟ١ؿ ،96دجس جٌؾإ ْٚجٌػمحف١س جٌؼحِس -ذغذجد ،ه.1196 ،1
( )3دِ .كّذ صغٍٛي عالَ ،دسجعحش ف ٟجٌمقس جٌؼشذ١س جٌكذ٠ػس (أفٌٙٛح ،جضؿح٘ٙح ،أػالِٙح) ،ؿ 13 ،ؽشوس
جإلعىٕذس٠س ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش ،جإلعىٕذس٠س1193 ،
(ٔ )4ظش٠س جٌذسجِح جإلغش٠م١س ،ؿ.43
( )5جلشأ قٛي ٘زجِ ،ح وطرٗ أسعط ٛف ٟوطحذٗ فٓ جٌؾؼش ،ؿِٚ 120ح ذؼذ٘ح.
(ٔ )6ظش٠س ٌذسجِح جإلغش٠م١س ،ؿ.93
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الحدث في القصيدة
والحدث فً القصٌدة من شؤنه أن ٌقربها من النزعة الدرامٌة ،وٌخفؾ من حدة الؽنابٌة فٌها،
وٌسمح للرإى السردٌة أن تؤخذ أبعادها فً تشكٌل درامٌة النص ،وتصبح الدفقات الشعورٌة جزءا
من البناء المتكامل للنص .تساندها النزعة الدرامٌة إلضفاء جانب الحٌوٌة على النص.
ومن أجل تشكٌل بنٌة درامٌة ،قابمة على حدث فنً ،تنزع القصٌدة الحدٌثة إلى استخدام نمط
الحكاٌة أو األسطورة؛ للتشوٌق من نحو ،ولتعمٌق القٌمة الداللٌة التً تحملها الفكرة العامة
للقصٌدة ،وقد ٌستعٌر الشاعر الحدث من واقعه االجتماعً المعاصر أو التارٌخ.
وتكمن درامٌة الحدث فً القصٌدة المعاصرة فً قدرتها على التعبٌر عن تجربة خاصة ،أو
عامة ،ومن هنا؛ فإن استلهام التراث ،أو األسطورة ،أو الحكاٌة الشعبٌة -لتشكٌل بنٌة الحدث -لن
ٌكون مقصودا لذاته ،بل لعلة أخرى تتمثل فً إضاءة الواقع من خبلل مشهد فنً ذي بعد تارٌخً
أو تخٌلً.
لكن ٌجب أن أشٌر من البداٌة إلى أنه ال ٌمكن تفرد الحدث فً قصٌدة شعرٌة تفردا تاما ،بل ال
بد من تعانق النزعة الدرامٌة القابمة على الحدث مع نزعات أخرى قابمة على الؽنابٌة كاإلٌقاع
والعاطفة والتخٌل ،لتشكٌل بناء درامً متكامل؛ فالبناء الدرامً المتكامل هو المعٌار الحقٌقً
لقٌاس جمالٌة الحدث الدرامً فً القصٌدة؛ فبواسطته ٌستطٌع الناقد أن ٌمٌز بٌن شاعر مجٌد وآخر
دون ذلك .وأعنً بالمتكامل-هنا -ما ٌضمن للنص شعرٌته المتمثلة فً :الدفق الشعوري ،واإلٌقاع
والتصوٌر ،والبعد الدرامً المتمثل فً جملة من التقنٌات تقلل من ذاتٌة النص ،وتقربه من
موضوعٌة التعبٌر فـ"البناء الدرامً ٌقوم على ترتٌب الجزبٌات المختلفة ،ثم تسلسلها بواسطة
(ٔ)

التقابل والتضاد والتوتر والصراع وتصاعد الحدث إلى الذروة والحل" .

وهذا من شؤنه أن

ٌحدث تؽٌٌرا فً األداء الصوتً ،فٌقلل من الؽنابٌة ،وتؽٌٌرا فً الشكل الهندسً ،لٌبلبم حاجة
الجملة الشعرٌة من دفقات الشعور.
لم تخل القصٌدة القدٌمة من مسحة درامٌةٌ ،مثل الحدث جزءا من بنٌتها ،مع أن وحدة البٌت
من نحو ،وإلزام الشاعر بالوزن من نحو آخر قد كببل البنٌة السردٌة شٌبا ما ،إال أن نفسا قصصٌا
قد اعتور بنٌة القصابد القدٌمة ،فحررها -بعض الشًء -من تلك القٌود ،وسمح بتسلل بذور حركٌة
للفعل السردي ،المولد األساس لحركة درامٌة داخل النص المنتظم.

( )1خٍ ً١جٌّٛع ،ٝجٌمق١ذز جٌّؼحفشز جٌّطىحٍِس ذ ٓ١جٌغٕحت١س ٚجٌذسجِ١س ،ؿ  ،105سعحٌس أػذش ٌٕ ً١دسؾس
جٌذوطٛسجٖ ف ٟجألدخ جٌكذ٠ع ،ؾحِؼس دِؾك ،ػحَ ،1196
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ولو تؤمل القارئ واحدة من قصابد امرئ القٌس ،لوجد كٌؾ ٌتطور الحدث تطورا ٌكشؾ عن
رإٌة سردٌة عالٌة الجودة ،وذلك عندما ٌتناول رحلة الصٌد مع جواده وقت البكور ،فٌشرح فً
وصؾ الجواد ثم وصؾ حركته ،ثم ٌصور ما حل بهما :هو وجواده فً رحلة المطاردة الساخنة،
وما آلت إلٌه األحداث بعد تلك الجولة:
وقد أؼتدي والطٌر فً وكناتها
بمنجرد قٌد األوابد الحه طراد

وماء الندى ٌجري على كل مذنب
الهوادي كل شــــــــــــؤو م َؽرّ ب

(ٔ)

إذا هً بداٌة رحلة ،لها ما بعدها ،تنتظر هذا الؽدو رحلة وصراع وقراع ،ومصٌر تحدده نهاٌة
الحدث فً القصٌدة:
فؤدرك لم ٌجهد ولم ٌثن شــــــؤوه

ٌمر كخذروؾ الولٌــــــــد المثقب

ترى الفؤر فً مستنقع القاع الحبا

على جدد الصحراء من شد ملهب

(ٕ)

ثم ٌتطور الحدث ،لٌنقلنا الخطاب الشعري إلى ذروة المؽامرة:
فلما دخلناه أضــــــــفنا ظهورنا

إلى كل حار جدٌد مشـــــــطب

كؤن العٌون الوحش حول خبابنا

وأرجلنا الجزع الذي لم ٌثـــقب

نمش بإعراؾ الجٌــــــــاد أكفنا

إذا نحن قمنا عن شواء مضهب

ورحنا كؤنا من جإاثً عشٌـــة

نعالً النعاج بٌن عدل ومحقب

وراح كتٌس الربل ٌنفض رأسه

أذاة به من صـــــــابك متحلب

(ٖ)

هذه إشارة سرٌعة لدرامٌة الحدث فً القصٌدة الكبلسٌكٌة القدٌمة ،وهً درامٌة وفرها ذلك
السمت السردي؛ ذلك أن جل القصابد الطوال فٌها بنى سردٌة تصور حدثا ما ،منها على سبٌل
المثال ال الحصر :قضٌة الرحٌل "رحٌل المحبوبة" ،ورحلة الشاعر فً قصٌدة المدٌح ،وما ٌعانٌه
فً هذه الرحلة من عناء ومشقة ،بل إن الوصؾ فً القصٌدة القدٌمة كان مقترنا بالحدث فً معظم
األوقات .ولكنها درامٌة مشدودة إلى األرض ،من خبلل طبٌعة اإلٌقاع الرتٌب الذي تفرضه
معٌارٌة القصٌدة التقلٌدٌة ،وتحد من طاقاته ،فبل مجال لرإٌة درامٌة متكاملة المعالم من خبلل
تقنٌات الدراما المعروفة.
لكن شؤن القصٌدة الحدٌثة مع الحدث مؽاٌر تماما؛ إذ أصبح الحدث الدرامً تقنٌة فنٌة ٌهندسها
الشاعر ،لتخرج القصٌدة إخراجا مسرحٌا فً ثوب حكابً أكثر موضوعٌة ،وأقل ؼنابٌة .فقد سمح
الشكل الجدٌد المتحرر من الوزن والقافٌة -أحٌانا -بشًء من حركٌة الفعل داخل النص ،وفق
( )1دٛ٠جْ" :جِشب جٌم١ظ" ،ؿ ،95جػطٕ ٝذٗ ٚؽشقٗ :ػرذ جٌشقّٓ جٌّقطح ،ٞٚدجس جٌّؼشفس ،ذ١شٚش ،ه،2
.2004
( )2دٛ٠جْ جِشب جٌم١ظ ،ؿ .96
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.99
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الدفقات الشعورٌة المرجوة لتشكٌل النص ،وهذه السمة عابدة إلى"جودة النص الشعري ،أو
(ٔ)

رداءته ،وهذه الحركة تعبر عن الوضع النفسً للشاعر"

بل" إن كل قصٌدة جٌدة ال بد أن

تحتوي على عنصر الحركة على صورة ما ،وإال كانت قصٌدة ردٌبة ،والشاعر ٌدرك هذا
بإحساسه ،وٌحاول أن ٌضفً هذا العنصر على قصٌدته من إحدى جهاتها"(ٕ).
ودرامٌة الحركة الشعرٌة فً النص الحدٌث دلٌل تعانق بٌن النص وصاحبه ،حٌث تكشؾ عن
موقع "أنا الشاعر" من النص ،فإن تحرك الذات فً النص إثراء للتجربة الدرامٌة؛ "ألنها تتفاعل
مع ما تنظر إلٌه ،مع العالم المربً من زاوٌتها ،أما إن كانت ثابتة؛ فهً اقرب إلى الؽنابٌة ،وإن
تحدثت عن العالم؛ فإن حدٌثها ال ٌعكس تفاعبل معه بل ٌعكس حركتها ،فهً حاكٌة عنه فً هذه
الحالة أو مشاركة"(ٖ).
وقد شكلت قصابد دروٌش -وخصوصا الطوال منها -بنٌة درامٌة قابمة على تعدد التقنٌات؛
فتجد فٌها :فاعلٌة الحدث ،وسردٌة اللؽة ،ودٌنامٌكٌة الحوار .وعمق الصراع.
وقد تناولت فً فصل سابق درامٌة الصراع .وبٌنت كٌؾ أنه تمثل للشاعر فً خطٌن ،كان
أحدهما خارجٌا ،مثلته قصابده المقاومة ،حول األرض واإلنسان الفلسطٌنً ،وصراع آخر بٌن
الذات والذات ،وهً درامٌة متعلقة بحركة الفعل ،أو بالموقؾ الذي ٌنطلق منه الشاعر فً رإٌته،
وصراع مشكل للمتناقضات ،وللتعبٌر عن هذه المتناقضاتٌ ،جًء الفعل كبنٌة معمارٌة تتحرك
داخل النص؛ فٌتطور معها ذلك الصراع فً شكل جدلٌات مرتبطة مع ذات الشاعر من نحو،
وآخره الخارجً من نحو آخر ،وإذا كانت هذه العبلقة ستشكل جدلٌة عبلقة الذات مع المكان
ومتعلقاتها؛ فإن عبلقة ثانٌة ٌشكلها الصراع ،تتمثل فً جدلٌة العبلقة مع الزمن ،وقد بدا ذلك
واضحا فً جدارٌة دروٌش ،حٌنما تصارعت الذات مع الموت.
وقد اتسعت بعض القصابد الدروٌشٌة لتقنٌات متعددة ،اتساعا مكنها أن تمثل حقبل من حقول
دراسة الشكل للقصٌدة الحدٌثة؛ فترى تعانق القصصً مع المسرحً دون إؼفال للؽنابٌة؛ وٌقؾ
الصوت الموجه للنص موزعا بٌن الشاعر وراو آخر ٌتقنع به ،مع تداخل ألصوات شخوص
النص المتعددٌن ،مما ساعد على إثراء دٌنامٌكٌة النص ،وحرره من رومانسٌته المعهودة فً
بداٌات دروٌش األولى.

( )1ػٍ ٟلحعُ جٌضذ١ذ ،ٞدسجِ١س جٌٕـ جٌؾؼش ٞجٌكذ٠ع ،ؿ ،19دجس جٌضِحْ ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش ،عٛس٠ح ،ه،1
.2001
(ٔ )2حصن جٌّالتىس ،لنح٠ح جٌؾؼش جٌّؼحفش ،ؿ ،246دجس جٌؼٍُ ٌٍّال ،ٓ١٠ذ١شٚش.1112 ،
( )3ػرذ جٌٛجعغ جٌكّ١ش ،ٞجٌزجش جٌؾحػشز ف ٟؽؼش جٌكذجغس جٌؼشذ١س ،ؿ ،194جٌّإعغس جٌؿحِؼ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش
ٚجٌطٛص٠غ ،ذ١شٚش.1111 ،
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استطاع دروٌش أن ٌفتح بوابة الشعر الؽنابً على الحكاٌة ،بعد أن انساحت المسافات بٌن كل
من الدرامً والؽنابً والسردي ،وبعد أن أخذت األجناس األدبٌة تقتبس من بعضها البعض تقنٌات
عدٌدة ،فتشكلت له قصابد ذات بنى تركٌبٌة تمزج بٌن الذاتً والموضوعً .وسٌحاول هذا الفصل
أن ٌتناول بنٌة الحدث من خبلل عبلقتها بالتقنٌات الدرامٌة المتعددة ،وسٌقؾ الباحث على محطات
مختلفة من أعمال دروٌش األخٌرةٌ ،بدأها مع دٌوانه"لماذا تركت الحصان وحٌدا؟" ،وهذا الدٌوان
واحد من دواوٌن دروٌش التً صدرت فً التسعٌنات(٘ ،)ٔ99وقد ضم حصٌلة وعً الشاعر
الفكري ،وتناول بشكل واضح سٌرته الذاتٌة مركزا على رحلة التشرٌد عام ( ،)ٔ9ٗ4وما واجهه
هو وشعبه من مصاعب ،والدٌوان حقل جٌد لدراسة الحدث السٌاسً الخارجً ،واالستخدام
األسطوري لبناء الحدث ،وتزاوج الحدث الخارجً مع الحدث الداخلً ،وتقنٌات السرد ،والزمن
السردي وعبلقته بالحدث.
ثم ٌنتقل الباحث فً محطة ثانٌة لٌقؾ على نمط آخر من أنماط الحدث تمثل فً الجدارٌة،
وٌنتهً بوقفة متؤنٌة مع قصٌدة" قطار سقط عن الخرٌطة" ،من دٌوانه األخٌر"ال أرٌد لهذه
القصٌدة أن تنتهً "ألن هذه القصٌدة تمثل أنموذجا آلخر ما كتبه دروٌش حول فلسطٌن ،وتناول
فٌه الصراع عبر ستٌن سنة.
أما الجانب السردي فً دٌوان "لماذا تركت الحصان وحٌدا" ،فقد اتخذ شكل الحكاٌة ،وهً
حكاٌة الذات؛ فدروٌش ٌحاول كتابة سٌرته معتمدا على التذكر؛ فٌرتد الزمن الحكابً إلى الماضً
البعٌد ،حٌث دروٌش ووالده ٌعتسفان جبال شمال فلسطٌن إلى دولة الرٌح ،وٌتعدد الرواة فً هذه
الحكاٌة؛ فؤحٌانا ٌسلم دروٌش البناء السردي للشخوص من خبلل الحوار ،وأحٌانا ٌنفرد االبن أو
األب بسرد األحداث ،وأحٌانا أخرى تجد السرد ٌتدفق على ٌد راو كلً المعرفةٌ ،رسم لك معالم
الرحلة ،وٌؽوص فً أعماق الشخصٌة ،كاشفا عن خلجاتها ،وأسبلتها الحابرةٌ ،ذهب معها بعٌدا
بعٌدا؛ فٌخرج خفاٌا التفكٌر ،وما لم تظهره عٌن الكامٌرا-أو عٌن الطابر فً عرؾ بعض النقاد-
من أحداث جرت فً أعماق الشخصٌة ،ومثلت جانبا كبٌرا من جوانب الصراع فٌها.
وحٌن ٌواجه النص راوٌا (علٌما) كلً المعرفة ،فإن القارئ ٌشعر أنه ٌقؾ مع من ٌمتلك سلطتً
الحكً والتفسٌر كلٌهما .فلتقرأ الحوار اآلتً من "أبد الصبار"ولتتؤمل أثر البناء السردي فً نفسك،
وأنت تستمع إلى حوار أب مع ابنه فً رحلة التشرٌد التً نقلها دروٌش على شكل دفقات شعرٌة،
شكلت مجموعة الدٌوان الذي تعالجه هذه الصفحات:
ـ إلى أٌن تؤخذنً ٌا أبً؟
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ـ إلى جهة الرٌح ٌا ولدي.

(ٔ)

هذا االنفتاح المعماري المدهش لبناء حدث درامً -من خبلل تقنٌة الحوار الخارجًٌ -حٌل
المتلقً إلى قضٌتٌن :البحث عن صوت السارد من نحو ،ثم البحث عن أثر هذا االفتتاح فً بنٌة
الحدث ،وكٌؾ انطلق مسار هذا الحدث ،وكٌؾ تشكلت مساراته المكانٌة والزمانٌة ،خصوصا أن
االستفهام ضم داللتً الزمان -من خبلل الفعل "تؤخذ" والمكان من خبلل أداة االستفهام "أٌن"
البنٌة السردٌة تنفتح على حوارٌة؛ ولد ٌسؤل وأب ٌرد .حوار ٌنبا عن رإٌة ذات دالالت بعٌدة ،لم
تؤت جزافا وال عبثا؛ فلم ٌكن رد األب محاٌدا موضوعٌاٌ ،قول ما ٌوافق العالم الخارجً ،بل كان
خطابا متلبسا بوعٌه ،ومتؤثرا بمنظومة القٌم التً تحكمه؟.
هذه هً البداٌة إذا ،قصة حكاٌة الرحٌل والتشرٌد ،وهً حكاٌة الذات والجمع معا ،حكاٌة
دروٌش الطفل ،وحكاٌة شعبه المنكوب.
وعند تؤمل البنٌة السردٌة ،فإن الطابع العام لهذه البنٌة ٌنحى منحى رمزٌا فلسفٌاٌ ،إطر لعبلقة
جدلٌة بٌن المكان والزمانٌ ،بدو ذلك واضحا منذ العبارة األولى "إلى أٌن تؤخذنً" لك أن تتساءل
عمن ٌقؾ وراء هذا الصوت :أهو صوت االبن فعبل؟ أم الشاعر ،أم الراوي؟ فإن ذلك سٌكون
مفتاحا لدراسة طبٌعة التشكٌل الهندسً لهذا النص .ولك أن تتساءل -أٌضا -ما قٌمة هذا االستفهام
فً سٌاق المشهد االفتتاحً؟ وما أثره فً تطور الحدث ودالالته؟
من حق القارئ أن ٌقول :إن النص ٌنتجه صاحبه ،وتقذفه مشاعره لٌرتسم على صفحة
الدٌوان ،أو ٌصافح آذن المستمعٌن فً صاالت اإللقاء ،فالقول كل القول لمن أنتج النص :أي
الشاعر ،وأن الحكاٌة هنا تمثل استذكارا دروٌشٌا على شكل حوارٌة بٌن االبن وأبٌه ،لكن الذي
أعطى المتحاورٌن فرصة الحوار هو الراوي "كلً المعرفة" الذي ٌعرؾ متى ٌجعل هذا ٌسؤل،
ومتى ٌسمح لذاك باإلجابة ،ومتى ٌنهً الحوار بٌنهما ،لٌنتقل إلى وصؾ ٌرتد معه الزمن إلى
حٌث شاءت إرادة الشاعر ،أو ٌسرد سردا ٌقدم الحدث خطوة إلى المستقبل .هذا الراوي تلمحه
وأنت تفكك البناء الهندسً للنص ،وتحاول فك االشتباك بٌن تداخل األصوات ،وهو راو ٌظهر
وٌختفً حسب اإلرادة الدروٌشٌة.
ذلك أن طبٌعة البناء الشعري القابم على إٌحابٌة الكلمات ،تجعل المتلقً ٌشعر بؤن دروٌش
ٌنشا نصا إبداعٌا مستلهما من ذكرٌات مرت بها تجربته.
فالراوي هنا هو من ٌقول على لسان األب" :إلى جهة الرٌح"؛ ألن منطق التلقً الواعً ٌرفض
قبول فكرة أن تكون إجابة األب هذه " :إلى جهة الرٌح" قد حصلت فعبل؛ ذلك أن هذه العبارة
شعرٌة فعبل ،ورمزٌة إلى حد االعتقاد بؤن دروٌشا هو من أنتجها ،ثم أسلمها إلى راو كلً
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المعرفة؛ لٌوزع األدوار بعدها؛ فٌجعل هذه العبارة من نصٌب األب ،نعم لقد استخرجها دروٌش
من قاموسه ،وأسلمها لراو اتكؤ علٌه النص ،ثم أجراها الراوي على لسان والد دروٌش الحقٌقً،
وما ٌدعو إلى هذا الزعم أنه :لم ٌحصل أن جاء فً حوارات دروٌش أن أباه قال له هذه العبارة،
وهما ٌؽادران فلسطٌن إثر النكبة األولى.
إن استحضار فكرة الراوي كلً المعرفة هً التً جعلت النص بوحٌا إلى درجة استخراج كافة
التفاصٌل الممكنة فً المقاطع الحوارٌة .لقد وقؾ الراوي هنا على مقربة من األب وابنه ،واستمع
إلى ما ٌدور بٌنهما .ولو شبت رصد مكانه ،فً هذه اللحظة ،لرأٌت شبحا واقفا فً بإرة اللوحة،
أو فً المنتصؾ منها ،ال ٌراه أي من األب أو االبن .فمن هو هذا؟ ..ربما ٌمكن القول :إنه جهاز
تسجٌل .أو آلة تصوٌر تنقل الحدث كما هو ،دون حذؾ أو زٌادة.
وتؤتً أهمٌة الراوي فً هذا النص من خبلل قدرته على تحدٌد هوٌة النص ،ورإٌة صاحبه؛
فالبنٌة السردٌة -فً أصلها تقنٌة -روابٌة ،لكن استعارتها لتشكٌل نص شعري ،تعتبر محاولة
للخروج من الذاتً إلى الموضوعً ،أي االقتراب من الدرامً؛ أما أن ٌكون الشاعر متخفٌا وراء
راو ٌدٌر دفة السرد ،فهذا ٌخفؾ كثٌرا من الحرج المتوقع إثر عملٌة السرد ،وٌجعل المتلقً أكثر
ثقة فً تقبل األحداث.
إن هذا الراوي (كلً المعرفة) -على حد تعبٌر النقادٌ -دٌر العملٌة السردٌة وفق رإٌة
إخراجٌة اختارها الشاعر؛ لتصب فً معمارٌة اللؽة الشعرٌة ،فإذا كان قد سمح للمتحاورٌن افتتاح
المشهد الدرامً فً هذا النص ،الذي ٌمثل جزءا من سٌرة الشاعر الذاتٌة ،من خبلل الحوار
المتكا على أسلوب االستفهام؛ فإنه سرعان ما ٌعود لٌستلم راٌة السرد؛ وٌشرع فً حكاٌة الحدث
من خبلل رإٌة "عٌن الكامٌرا" التً تصؾ كل شًء أمامها ،فٌتحرك الحدث على عٌنه:
السهْلَ ،حٌ ُ
ْث
" َوهُما ٌَ ْخ
رجان م َِن َ
ِ
َ
بونابرت تبلَّ ل َِرصْ ِد
أَقام جنو ُد
الظبلل على سور َع َّكا القدٌم ـ
(ٔ)
البنِه" ...
ٌقو ُل أَبٌ ِ
ربما كانت هذه هً المحطة األساسٌة التً ٌنطلق منها السرد لبناء الحدث الدرامً ،وهً نقطة
توتر حقٌقٌة ،تمثل أزمة الخروج من الوطن الفسٌح الذي دلت علٌه عبارة "السهل" ،وهو خروج
ٌحمل فً ثناٌاه أعباء التارٌخ ،وأوزار الماضً ،وصراع (الهوٌات)؛ فالنكبة لم تكن مجرد انتقال
من مكان إلى آخر ،بل كانت انهٌارا حضارٌا لكٌان أمة ،والصورة هنا تحمل ثنابٌة تناقضٌة
سٌاسٌة ،خروج األب وابنه من نحو ،وإقامة جنود بنابرت معسكراتهم على جراح النازحٌن ،ال
( )1جألػّحي جٌؾؼش٠س جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.219

101

لرصد العابرٌن إلى جهة الشمال أو من جهة الشمال ،بل لرصد الظبلل على سور عكا ،وهً
مهمة أعقد وأبعد من مهمة المراقبة العادٌة.
لكن العودة مرة أخرى من أسلوب السرد التتابعً إلى أسلوب الحوار الثنابً ،على شكل
وصاٌا ٌقدمها األب ،وتساإالت ٌثٌرها االبن ،تجعل الحدث بحثا عن أسبلة ؼاببة ،أو متخفٌة،
تكشؾ عنها القراءة الواعٌة للتارٌخ .أال تراه قد خفؾ من ثورة الحوار ،ومهد له بفعل مضارع"
ٌقول " وكؤنه أمام إخبار ال حوار
"ٌقول أب البنه :ال تخؾ،
ال تخؾ من أزٌز الرصاص! التصق
(ٔ)

التصق بالتراب لتنجو"

فالمشهد تراجٌدي من خبلل داللة "أزٌز الرصاص" ،ومن خبلل طبٌعة السإال الذي ٌكشؾ
عن حجم الكارثة التً خلفتها مؤساة النكبة:
"ومن ٌسكن البٌت من بعدنا ٌا أبً؟
سٌبقى على حاله مثلما كان ٌا ولدي !"(ٕ) ،وهو فلسفً من خبلل القٌمة الرمزٌة المتمثلة فًااللتصاق باألرض ،وما حملته عبارة السارد من قبل ،حٌنما قص علٌنا لحظة الرحٌل ،وكشؾ لنا
عن معسكر لجنود بونابرت لرصد الظبلل ،مع العلم أن الرجوع الحقٌقً للحظة الرحٌل لن
تصادؾ هذا المشهد؛ إال أن ٌكون هذا التصوٌر ٌنطلق من رإٌة فكرٌة ،تحاول محاكمة التارٌخ،
والوقوؾ على محطاته الكبرى التً أدت إلى ضٌاع فلسطٌن ،وتشرٌد أهلها المظلومٌن.
ثم ٌتوقؾ الحوار لحظة؛ فٌسمح الدفق السردي للتصوٌر السٌنمابً أن ٌؤخذ مداه فً نقل
صورة الحركة؛ فٌنقل لنا السارد مشاهد الرحٌل ،فً أدق تفصٌبلتها ،بعد أن ٌكون النص قد تحرر
من ضمٌر المتكلم فً األسلوب االستفهامً ،وانتقل إلى ضمٌر المخاطب ،وهو ضمٌر ٌناسب
القص والوصؾ:
"تحسس مفتاحه مثلما ٌتحسس
أعضاءه واطمؤن ،وقال له
وهما ٌعبران سٌاجا من الشوك:
ٌا ابنً تذكر!هنا صلب اإلنجلٌز
(ٖ)

أباك على شوك صبارة لٌلتٌن"
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مشهد ٌكتنز دالالت إٌحابٌة عمٌقة ،تكشؾ عن رإٌة سردٌة تحٌل النص إلى وثٌقة تارٌخٌة،
تتجاوز حدود السرد التقرٌري ،إلى نوع من التفسٌر المقصود لحقابق التارٌخ ،مع إشعاعات
تفرضها اللؽة اإلٌحابٌة .فالحدٌث عن اإلنجلٌز فً هذا المقطع؛ حدٌث عن مسببات االحتبلل،
وحلقاته الممتدة ،فاإلنجلٌز كانوا سببا ربٌسٌا فً تمكٌن الٌهود من فلسطٌن ،من خبلل االنتداب،
والقرارات الصادرة ،والوعود السخٌة ،والدعم منقطع النظٌر ،وتسهٌل الهجرة ،وتمكٌن الصهاٌنة
من العرب.
وإذا ما حاول القارئ الربط بٌن هذا المشهد والمشهد السابق الذي تمثل فً عبارة
الشاعر"وهما ٌخرجان من السهل ،حٌث /أقام جنو ُد بوناب َ
رت تبل لرص ِد /الظبلل على سور عكا
القدٌم" .فإن جنود (بنوبارت) ٌعودون مرة أخرى بثوب استعماري جدٌد" اإلنجلٌز" أي أن ثمة
إصرارا من الشاعر لربط التشرٌد بمسبباته ،وهنا تكمن الرإٌة فً توجٌه دفة السرد .ورؼم
سوداوٌة هذه الرإٌة إال أن استحضارها ٌإكد عزم وحتمٌة األب على الرجوع ،وهنا تتجلى داللة
الصبار فً المقطع األخٌر"
أباك على شوك صبارة لٌلتٌن
ولم ٌعترؾ أبدا"(ٔ):
هذا الموقؾ البطولً المشرؾ ،بل التارٌخ الوطنً المشرق ألب صبر على المحن ،واجتاز
امتحان السجن دون أن ٌعترؾ ،تحت وطؤة التعذٌب؛ سٌمتد إلى االبن ،ورٌثه الذي سٌسٌر على
دربه؛ لٌنجو من محنته القادمة -أٌضا-كما نجا والده؛ لٌعود مرة أحرى إلى بلده األصلً فلسطٌن:
(ٕ)

الشمال ،ونرج ُع حٌنٌ /عود الجنو ُد إلى أهلهم فً البعٌد".
"سننجو ونعلو على /جبل فً
ِ

إذا هً إرادة حقٌقٌة ٌجسدها البناء الدرامً من خبلل تعانق السرد مع الحوار الثنابً" ،ولكً ال
ٌترك الراوي ،فً صدورنا ،أثارت من شك فً ٌقٌن الفتى بالعودة؛ نراه ٌنزوي ،لٌفتح المجال
لبلبن لكً ٌفصح عن مكنونه .ونحن من جهتنا ،عندما نتؤمل خطاب الفتى ،فسوؾ لن نرصد فٌه
أدنى أثر من قلق ،بل على العكس من ذلك :سنرى فهما تارٌخٌاٌ ،ورث ٌقٌنا بالعودة .ومع ذلك فبل
بد من مراعاة البنٌة السردٌة للقصٌدة .نرى ذلك فً هذا االلتفات من األهم إلى األقل أهمٌة،
اعتمادا على ما كان قد تقرر من ضمان حدوث األهم ،إلى درجة تسمح بمناقشة التفاصٌل(ٖ):
َ
البٌت من بعدناٌ /ا أبً؟
"ـ ومن ٌسكنُ
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ـ سٌبقى على حاله مثلما كانٌ /ا ولدي!".

(ٔ)

إذن ،فالعودة حاصلة بالتؤكٌد .ولكن ما ٌناقشه الفتى هنا هو صحة البٌت ،طوال فترة الؽٌاب.
واألب ،المطمبن إلى الؽدٌ ،إكد للولد أن البٌت ـ بما هو معادل للوطن ـ سٌبقى فً انتظار
أصحابه .ها هنا درس جدٌد :الولد ٌسؤل عن البٌت المنزل .والوالد ٌجٌب عن البٌت الوطن .سٌبقى
الوطن على حاله فً انتظار عودة األبناء .هذا بعض مما ترٌد القصٌدة أن تقوله.
لكن هذا الوعً الفكري الذي تمثل فً عبقرٌة األسبلة من طفل صؽٌر ٌإكد وجود تدخل خفً
من الشاعر نفسه ،لبناء حبكة الفعل بناء فنٌا متناؼما مع طبٌعة المشهد المتشكل من العبارات
الشعرٌة المتعانقة فً سمتٌن متبلزمٌن :حواري ووصفً.
ولو تؤمل القارئ المقطع الرابع لوجد عٌن الراوي الفاحصة نرصد حركة الشخوص ،وهً
تراقب األب ،وتنقل حركاته وانفعاالته:
مفتاح ُه مثلما ٌتحسسُ  /أعضاءه ،واطمؤنَّ .
"تحسس
َ
(ٕ)

وقال له /وهما ٌعبران سٌاجا من الشوكِ ." ...

لكن هذا الرصد ٌخفً دالالت رمزٌة؛ فالمفتاح ٌرمز لحق العودة أو للعودة نفسها ،واستخدام
الفعل" تحسس" تإكد حرص الشعب على العودة ،واالحتفاظ بذاكرة حٌة ،وهذا ٌتؤكد من الربط
بٌن المفتاح وباقً أعضاء الجسم.
ال ٌلمح القارئ من خبلل هذا السرد رإٌة الراوي الخارجٌة فحسب ،بل كذلك رإٌته الداخلٌة
لما ٌجول فً خلد األب :فهو ال ٌكتفً بتحسس مفتاح البٌت ،بل ٌحرص على سبلمته ،كما لو كان
عضوا من أعضاء جسمه .فالراوي هنا ٌنقل مشاعر األب ،المتوحد مع الوطن .فالمفتاح الحاضر
هنا هو رمز مجازي للوطن الؽابب ،حٌث ٌنوب الجزء عن الكل :وألن المفتاح جزء من البٌت،
فهو ٌنوب عن الوطن كله .لذا فهو ٌستحق أن ٌتحول إلى جزء من اإلنسان .أي أن المفتاح دالة
لؽوٌة لثابت سٌاسًٌ ،ندؼم مع ثوابت الشعب لتتشكل هوٌة األمة ،من خبلل البٌت واألرض
واإلنسان؛ أال ترى كٌؾ ٌتوحد اإلنسان باألرض ،فً هذه القصٌدة!.
وبعد أن ٌطمبن األب إلى المفتاح ،وأنه ما زال فً مكانهٌ ،لتفت إلى الولد المشدود إلى جهة
الجواب ،بصفته وارث الحلم ،والمنوط به االنبعاث المتجدد .وهنا تدخل جدٌد من الشاعر ،إذ رسم
لنا شخصٌة الطفل من خبلل إسقاط زمنً واضح ،أسقطه الشاعر الذي كتب النص عن الطفل
الذي سٌقوم بدور الورٌث فً رحلة الرجوع .مستندا إلى األسطورة القدٌمة"أسطورة الفنٌق"ولكً
ٌنبعث طابر الفٌنٌق الفلسطٌنً ،فبل بد له من الرماد .ولكً ال ٌكون التجدد المؤمول مجرد هٌام فً
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فضاء ال أرض من تحته ،كان ال بد لؤلب من تمهٌد التربة تحت قدمً الولد .هذا التمهٌد ٌمثل
وعٌا دروٌشٌا بكٌفٌة بناء الحدث الدرامً بعٌدا عن مطابقته للواقع المحكً عنه؛ إذ ٌجب أن ٌكون
نهوض الولد أصٌبل ،مستندا إلى مجد كل من األرض وسكانها .وكما ٌبقى اإلنسان باألرض ،فإن
األرض تبقى باإلنسان ،فً عبلقة جدلٌة ال ٌقوم ركن منهما إال باآلخر ،كل منهما ٌهب اآلخر
الحٌاة .ولكً ٌكون ذلك كذلك ،نرى األب ٌقول للولد ،خبلل عبورهما سٌاجا من الشوك:
"ٌا ابنً تذ ّكرْ !
هنا صلب االنجلٌ ُز/
صبّار ٍة لٌلتٌن/ ،
أباك على شوك ُ
ولم ٌعترؾ أبدا .سوؾ تكبرُ ٌا/
ابنً ،وتروي لمن ٌرثون بنادقه ْم/
سٌر َة الدم فوق الحدٌد".

(ٔ)

لكً تعود ٌا ولدي ،فبل بد لك من الصبر والتعب والكفاح .ستعٌش ٌا ولدي ،حتى تدرك جٌبل
قادماٌ ،رث بنادقه لٌستعٌد الوطن .ومهمتك حٌنبذ هً أن تروي لهم قصة األرض ،أو تارٌخ
أجدادك؛ قصة كل هذا الدم ،وكل هذا الحدٌد .ستروي ٌا ولدي للجٌل القادم ـ جٌل النصر ـ قصة
مسٌرة الدم الفلسطٌنً فوق حدٌد بنً صهٌون .أال ترى كٌؾ ٌنتصر الدم فً قصٌدة محمود
دروٌش على الحدٌد! .أما االنتقال من الزمن الماضً إلى المستقبل الواعد ،فتلك تقنٌة أخرى
ٌستخدمها دروٌش -هنا -كً ال ٌبقى الحدث حبٌس مؤساة كبَّلت المشاعر ،وعمقت األسى فً
داخله:
"سوؾ تكبر ٌا
ابنً ،وتروي لمن ٌرثون بنادقهم سٌرة الدم فوق الحدٌد"(ٕ).
فً خضم هذا الصراع تؤتً وصٌة األب البنه ،لتستكمل رحلة الصبر ،وتصل إلى ؼاٌاتها فً
قطؾ الثمار ،حٌنها فقط سٌنتصر الدم على زرد الحدٌد.
قلت :إن البٌنة الدرامٌة هنا تراوح بٌن البنٌة الحوارٌة والبنٌة السردٌة ،وٌبقى الراوي ممسكا
بزمام األمور؛ فتارة ٌمنح الشخصٌات (األب واالبن) فرصة إضاءة المشهد من خبلل الحوار
الثنابً أو األسبلة المتكررة التً ٌطرحها االبن على أبٌه فً رحلتهما ،وطورا ٌنصب (آلة
تصوٌره) لٌلتقط بعض المشاهد المإثرة فً رحلة المسٌر.
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .211
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.211
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ٌنشد الحدث من زاوٌتٌن :زاوٌة الحوار المعمق لدالالت الصراع ،وزاوٌة السرد المجسدة
لحادثة النزوح ،وبٌن هذا وذاك تتجلى الدالالت الرمزٌة المإكدة على طبٌعة الصراع ،وتمظهراته
الفكرٌة والتارٌخٌة .وهنا ٌؤتً استحضار بٌت القصٌد " :لماذا تركت الحصان وحٌدا؟" فً صلب
النص؛ لتتؤكد إرادة الشاعر فً العودة ،أو فً تشكٌل رإٌة فلسفٌة تتكا على حقابق الصراع
وجدلٌاته .وهذا ٌتضح من خبلل اإلجابة التً ٌقدمها األب على ذاك التساإل:
(ٔ)

"لكً ٌإنس البٌت ٌا ولدي"

فالبٌت هو المكان النهابً الذي تقع علٌه عٌون المرتحلٌن ،وهم ٌنتظرون لحظة الرجوع ،لكن
الزمن سٌنفتح على عالم األبدٌة عندما تفتح أبوابها:
" تفتح األبدٌة أبوابها من بعٌ ٍد،
لسٌارة اللٌل .تعوي ذباب
البراري على قمر خابؾ .وٌقول
أب البنه :كن قوٌا كج ّدك!

(ٕ)

أي أن المشهد الدرامً سٌتوقؾ أمام ؼربة جدٌدة ،تتمثل فً انفتاح الزمن على مداه ،وهذا
ٌنسجم مع حالة الضٌاع من نحو ،وحالة الشوق الجنوح للعودة من نحو آخر؛ فالحدث هنا ال ٌرٌد
أن ٌصل إلى أفق محدودٌ ،توقؾ عنده الدفق السردي؛ ذلك أن الصراع ما زال قابما ،وإن كان
أمل العودة سٌظل متقدا فً ذاكرة من ارتحل .لذا فإن النص سٌنؽلق على نهاٌة مبهمة ،فٌها حدٌث
عن العودة ،متلفع بؤلم وأمل:
" عن بؽلة الحرب ،فاصمد معً
لنعو َد
ـ متى ٌا أبً؟
ـ ؼدا .ربما بعد ٌومٌن ٌا ابنً!

(ٖ)

تتجلى هنا المفارقة بٌن األمل المنشود الذي تبخر عبر سنٌن الضٌاع ،واأللم الجابم فوق صدور
الحالمٌن بالعودة ،ومن هنا ،كان الؽد طابشا ٌمضػ الرٌح ،فً أتون الٌؤس ،وضبابٌة المستقبل
الموصل إلى البٌت الذي ٌنتظر عواده:
وكان ؼ ٌد طابشٌ ٌمضػ الرٌح
خلفهما فً لٌالً الشتاء الطوٌلة
وكان جنود (ٌهوشع بن نون) ٌبنون
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.211
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.300
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.300
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قلعتهم من حجارة بٌتهما .وهما
ٌلهثان على درب (قانا) :هنا
مر سٌدنا ذات ٌوم .هنا
جعل الماء خمرا .وقال كبلما
كثٌرا عن الحبٌ ،ا ابنً تذ ّكر
ؼدا .وتذكر قبلعا صلٌبٌة
قضمتها حشابش نٌسان بعد
(ٔ)

رحٌل الجنود …

إذا تتمثل هذه النهاٌة بمشهد سٌنمابً ٌعٌد ترتٌب المناظر كلها؛ نرى أبا وابنه ٌسٌران مع
السابرٌن باتجاه فوهة األبدٌة .ورؼم كل هذا السواد " ،ال تهمل عٌن الراوي رصد ما ٌقوله األب
البنه :إنه ٌسرد علٌه سٌرة الحب ،الذي ؼرسه السٌد المسٌح ـ علٌه السبلم ـ فً هذه األرض
المباركة ،مقررا الحقٌقة األزلٌة القابلة بؤن هذه األرض عرفت دابما كٌؾ تؤكل ؼزاتها.
راو ٌروي قصة أو سٌرة .صحٌح أنه شاعر ،لكن الصحٌح كذلك،
إنه ٌمهد للختام ،كما ٌمهد أي ٍ
أن هذا الشاعر ال ٌذهل عن استخبلص نتٌج ٍة ما ،من كل هذا السرد الممعن فً الشجن .لذا فقد
أمكن رصد تقنٌة إخراجٌة درامٌة فً نهاٌة الحدث ،وسط خضم من حركات تشبه نهاٌات العالم؛
حٌث البراري الواسعة تكون اإلطار العام للمشهد ،المتشكل من خبلل هذا الزمن األبدي الذي
جسده على شكل بٌت ٌفتح أبوابه لسٌارة اللٌل ،فً جو مرعب مخٌؾ؛ ،فٌما ذباب متوحشة تعوي
(ٕ)

على قمر خابؾ ،وؼرباء ٌبنون قلعتهم من حجارة بٌوت ال ٌملكونها"

لكن حتمٌة العودة ستتحقق من خبلل سنة التارٌخ ،و"تلك األٌام نداولها بٌن الناس"(ٖ) ،فكما
رحل الجنود من قبل سٌرحلون فً القرٌب العاجل أو البعٌد المنتظر..
رحلة الصعود إلى الشمال فً حادثة التشرٌد التً تناولتها قصٌدة" ابد الصبار" لم تكن كافٌة
الستكمال محطات الوجع ،ولم ٌشؤ النص أن ٌنؽلق على نهاٌة معروفة كما ذكرت سابقا ،بل بقً
المشهد مفتوحا لٌرتبط بمشاهد أخرى تجود بها قصابد الدٌوان المعالجة لسٌرة الشاعر ،ومن هنا؛
فإن انتقاال من القارئ إلى قصٌدة أخرى سٌكشؾ له كٌؾ أن الحدث ٌتشكل من خبلل تشابكات

()1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.301
( )2خنش ِكؿض ِٓ ،أٚسجق ِإضّش ِكّٛد دس٠ٚؼ :جٌرٕ١س جٌغشد٠س ف ٟلق١ذز ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ػمذ ٘زج جٌّإضّش
ضكص ئؽشجف وٍ١س ج٢دجخ ٚجٌؼٍ َٛجإلٔغحٔ١س ذؿحِؼس جألص٘ش ذغضز  َٛ٠جألقذ  ،2001/10/25ئِح سذو جٌٛسلس جٌركػ١س
ػرش جٌؾرىس جٌؼحٌّ١س فhttp: //www. alsdaqa. com/vb/showthread. php?t=34336&page=1 :ٛٙ
( )3آي ػّشجْ.140 ،
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فكرٌة وتارٌخٌة ،تسبك بواسطة رإٌة سردٌة متنوعة ،تتراوح بٌن المشهدٌة والحوارٌة ،ولعل
الحوارٌة تتجلى بوضوح فً قصٌدة"إلى آخري وإلى آخره"
 ،إذا ،هناٌ ،مكن لنا رإٌة نوع من السرد المشهدي .لكنه سرد ٌتشكل من خبلل رإٌة
الشخصٌات ذاتها للحدث " ،ولبن كانت تدخبلت الراوي متعددة ومتكاثرة فً (أبد الصبار) كما
رأٌنا؛ فلقد ٌؽٌب الراوي هنا عن المشهد ،مفسحا المجال للشخصٌات لتعبر عن ذواتها ،فً حوار
ٌدور بٌن أب وابنه ،وٌستؽرق القصٌدة كلها .لكؤننا نجلس فً صالة مسرحٌ ،عرض علٌنا مشهدا
تدٌره شخصٌتان ،على هذه الشاكلة"(ٔ):
ـ هل َت ِعب َ
ْت من المشً
ْ
تعبت؟
ٌا ولدي ،هل
ـ نعمٌ ،ا أبً
ب،
طال لٌلُك فً الدر ِ
أرض لٌل َِك
والقلبُ سا َل على
ِ
خ َّف ِة ِّ
َ
القط
ـ ما
زلت فً ِ
ْ
فاصعد إلى كتفًَّ .

(ٕ)

االستفهام فً النص ٌكاد ٌكون الزمة حوارٌة ٌتطور من خبللها الحدث ،لتلبٌة حاجة المتلقً
فً معرفة خفاٌا ما حدث ،أو إلضاءة الجانب المعرفً التارٌخً عبر إجابات األب المجسدة لفكرة
الصمود.
أما الحوارٌة -من نحو آخر -فهً محاولة لنقل واقعً لطبٌعة التطور الدرامً فً رحلة الخروج،
فهناك تعب كشؾ عنه السإال ،لكن هناك-أٌضا -إرادة وتصمٌم على مواصلة الكفاح تمثلت فً
إجابة الفتى الواعً .أما اختفاء الراوي -هنا -فقد مكن المتلقً من مشاهدة النص كما هو دون
وسٌط ٌنقل له مجرٌات الحدث كما لو أن السرد بنً على طرٌقة القص ،فقد فسح الراوي
للشخصٌات أن تتحدث بؤرٌحٌة ،وتنقل لنا صورة واقع الرحلة كما تمت .ثم مكنت هذه التقنٌة من
نقل المشهد إلى زمن الحدث من خبلل تكافإ الزمنٌن :زمن الحدث وزمن السرد؛ حٌث جاءت
لحظة السرد على لسان الشخصٌات مطابقة للحظة الحدث دون تؤخر عنها أو تقدم ،أي أن القارئ
أمام لحظة انضباط زمنً؛ ألن الزمن الذي تستؽرقه أقوال الشخصٌات ،فً الحوار ،ال ٌختلؾ عن
الزمن الذي ٌستؽرقه المتلقً فً استهبلك المشهد .أما رحلة عودة األب واالبن التً تبتدئ من
لحظة باكرة فً هذا النص ،فلعلها لحظة النكبة نفسها .فهً تعادل ما جاء فً النص السابق" أبد
( )1خنش ِكؿض ِٓ ،أٚسجق ِإضّش ِكّٛد دس٠ٚؼ :جٌرٕ١س جٌغشد٠س ف ٟلق١ذز ِكّٛد دس٠ٚؼ.
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؼ ،1ؿ.306
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الصبار" ،ونستطٌع إدراك ذلك من خبلل العبارات الوصفٌة التً جعلت لبنان خلؾ السابرٌن:
"سنقطع عما قلٌل
ؼابة الب ُْط ِم والسندٌان األخٌر َة
هذا شمال الجلٌ ْل
(ٔ)

ولبنانُ من خلفنا.

فلبنان من خلفهم ،فٌما كانت فً قصٌدة"أبد الصبار" أمامهم .لكن الراوي ٌتدخل ثانٌة؛ لتشكٌل
ثقافة سٌاسٌة تتمثل فً نظرته إلى وحدة العروبة ،فالسماء كلها "لنا" من دمشق إلى سور عكا،
وهنا تختفً لوعة االحتراق ،وتبرز مفارقة ٌستحضرها الوعً الجمعً ،فإذا كانت أرض العروبة
ممتدة كل هذا االمتداد؛ فلم تركها العرب تضٌع!!
إن البنٌة السردٌة فً النصٌن السابقٌن أحالتنا على أحداث خاصة ،مر بها دروٌش؛ ولذا كان
حضور األب فً رحلتً الخروج والعودةٌ ،مثل دالة زمنٌة على طبٌعة الحدث وإرهاصاته؛ لكن
الزمن الكتابً لهذا النص سٌحٌله إلى جملة من التساإالت :هل أراد دروٌش أن ٌسجل فً هذا
الدٌوان سٌرته الذاتٌة فقط؟هل للزمن الكتابً (٘ )ٔ99أثر فً بنٌة الحدث وداللته؟وهل لؤلحداث
السٌاسٌة الساخنة التً شهدتها فلسطٌن فً هذه الفترة وجود أو أثر فً هذا الدٌوان؟
من المعروؾ أن الفترة التً أنجز فٌها هذا الدٌوان فترة حافلة بالمحطات السٌاسٌة الساخنة؛
"اتفاق أسلو"" ،عودة المنظمة إلى الداخل"" ،اندالع االنتفاضة" و"بروز العملٌات االستشهادٌة"،
و"تنامً الخط اإلسبلمً الجهادي" على حساب الخط العلمانً التفاوضً ،و"خروج محمود
دروٌش من المنظمة" .كل هذه األحداث حدثت قبٌل إنجاز هذا العمل؛ مما ٌجعل البحث عن اثر
ذلك فً هذه المجموعة أمرا ضرورٌا.
محمود دروٌش لم ٌكن على وفاق مع "اتفاق أسلو" ،ولكنه لم ٌكن على وفاق -أٌضا -مع النهج
المقاوم ،ولعل نظرته إلى الحسم العسكري كانت تنسجم مع رإٌة النظام العربً الذي رأى فً
السبلم إستراتٌجٌة وحبل ال بدٌل عنه؛ لذا فإن الصراع السٌاسً فً القاموس الدروٌشً سٌخضع
لهذه التصورات ،وسٌتشكل مفهوم العدو ضمن قبول اآلخر ،ال رفضه كما كان سابقا .أما إنهاء
الصراع وتحرٌر األرض ،فقد تحول لدٌه إلى حلم ،وهذا واضح من كثرة استخدام هذه اللفظة فً
الدٌوان ،فالحل إذا ٌكمن فً منطقة وسط ،تخضع لقانون التعاٌش السلمً:
بل إن دروٌش اعترؾ بذلك فً إحدى مقاببلته ،حٌنما ذ َّكر قابله" :للحقٌقة وجهان ،ال أحدد أي
(ٕ)

الوجهٌن ٌجب أن ٌختار آخر الملوكٌ ،كفً أن ٌتنبه القارئ إلى أن الحقٌقة وجهٌن"
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.309
( )2ؾش٠ذز جٌٛعو ،ػذد  ،112ذطحس٠خ .1115/10/2
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إن تناول قصابد الدٌوان سٌكشؾ للقارئ عن صور جدٌدة للعدو المحاٌد ،الذي ٌقبل به
دروٌش ،وٌمثل له ولمن هم على خطه بارقة أمل فً حل سٌاسً محتمل" :
… فً كوخنا ٌسترٌح العدوّ من البندقٌّة،
ٌتركها فوق كرسًّ ج ّدي.
وٌؤكل من خبزنا مثلما ٌفعل الضٌؾ.
ٌؽفو قلٌبل على مقعد الخٌزران.
وٌحنو على فرو ّ
قطتنا.
وٌقول لنا دابما:
ال تلوموا الضحٌّة!
نسؤله :من هً؟
فٌقول :د ٌم ال ٌجفّفه اللٌل…/

(ٔ)

فمحمود دروٌش-هنا"-ال ٌقبل أن ٌكون طرفا فً الصراع ،فجعل للعدو صورة جدٌدة ،صورة
(ٕ)

العسكري المحاٌد"

"وبذلك ٌخرج محمود الصراع من دابرة العرق أو العنصر إلى دابرة النمط الفكر ،ولعل
السبلم جعله أقوى؛ فاألرض عرفت أكثر من هوٌة ،وتارٌخ هذه األرض ال ٌفترض أن ٌنتمً
حامل الهوٌة إلٌها .فهو ؼٌر مهتم بتارٌخ المقاومة ،وتارٌخ االستسبلم ،ولم ٌفرق بٌن هوٌة سكان
(ٖ)

األرض األصلٌٌن ،وهوٌة المحتلٌن"

هنا ،جاء التركٌز فً رواٌة السٌرة الذاتٌة -من خبلل الدٌوان -على مرحلة الطفولة؛ ألن هذه
المرحلة ستحفظ للشاعر سمعته الوطنٌة كونه ٌتناول ذاكرة الوطن ،وتخرجه من الموقؾ السٌاسً
المحرج الذي ال ٌنقع جمهوره ،وقد عبر عن هذا بشًء من التورٌة فً مقابلة معه"أنا دابما
مشؽول بمشروع شعري ولٌس منفصبل عن الواقع ،وإنما أحاول أن أخلق مسافة بٌنً وبٌن
الراهن ،أي أننً ال أستطٌع أن أتعامل مع الواقع الملموس من خبلل نظرته الراهنة ،فبل بد أن
أقؾ على أرض أكثر صبلبة هً أرض الماضً ،ألننً أعتقد أن المرحلة الزمنٌة الوحٌدة الصلبة
هً الماضً ،فالحاضر متذبذب ومتحرك وٌنتج ما فٌه فً كل ساعة ( ،).......ومن هنا رأٌت أن

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،131ؼ.1
( )2دوطٛس ِكّذ خٍ ً١جٌخالٍ٠س ،لشجءز ف ٟدٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ" ٌّحرج ضشوص جٌكقحْ ٚق١ذج" ،ؿِ ،264ؿٍس
ؾحِؼس أَ جٌمشٌ ٜؼٍ َٛجٌٍغحش ٚآدجذٙح ،جٌؼذد جألٚيِ ،كشَ ٕ٠ ،ٖ1430ح٠ش .2001
(ٔ )3فغٗ ،ؿ .265
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أرضً الباقٌة هً أرض الذاكرة ،ذاكرة المكان واإلنسان ،والشعب والتارٌخ ،لذلك روٌت سٌرتً
(ٔ)

الذاتٌة من خبلل عمل شعري ٌصور مرحلة الطفولة"

وإذا كان زمن الكتابة قد كشؾ لنا عن بعض دالالت الحدث ،ورإٌة الشاعر فٌما ٌجري؛ فإن
استخدام التناصات التارٌخٌة والدٌنٌة ستكشؾ عن رإى أخرى لتجلٌات الحدث فً هذا الدٌوان.
وأول هذه الرإى تتجلى فً موقؾ الشاعر نفسه من االحتبلل :إذ إن حشد كم هابل من التناصات
التارٌخٌة ،لم ٌؤت سدى ،بل لعل قراءة واعٌة لعبلقة التناصات المستخدمة فً سطور القصابد
تكشؾ عن دالالت رمزٌة ذات قٌم سٌاسٌة وأٌدٌلوجٌة هامة :فمثبل جاء استخدام التتار فً معرض
القص ،وأثر االحتبلل على الشعب ،وذلك أن لفظ التتار ارتبط-فً ذهن العربً -بالوحشٌة
والتدمٌر والهمجٌة والقسوة:
" على قدر خٌلً تكون السماء .حلُ ُ
مْت
بما سوؾ ٌحدث بعد الظهٌرة .كان التتار
ٌسٌرون تحتً وتحت السماء ،وال ٌحلمون
بشًء وراء الخٌام التً نصبوها .وال ٌعرفون
مصابر ماعزنا فً مهبّ الشتاء القرٌب.
على قدر خٌلً ٌكون المساء .وكان التتار
ٌ ُدسُّون أسماءهم فً سقوؾ القرى كالسنونو،
وكانوا ٌنامون بٌن سنابلنا آمنٌن،
وال ٌحلمون بما سوؾ ٌحدث بعد الظهٌرة ،حٌن
تعود السماء ،روٌدا روٌدا،
(ٕ)

إلى أهلها فً المساء

تلعب لفظة التتار -هنا -دورا هاما فً توصٌؾ حالة الصراع ،وفً كشؾ حقابق هذا االحتبلل،
وأثره القاسً على األمة المنكوبة ،التتار جاءت من خبلل تقنٌة االسترجاع عن طرٌق الحلم ،وهو
استرجاع ملفع بمفارقة تصوٌرٌة ،تجلت فً قوله" وكانوا ٌنامون بٌن سنابلنا آمنٌن " ،فان هذا
النوم كان على حساب المجازر التً حلت بنا حٌنها ،وهً مجازر متكررة على ٌد التتار الجدد.
التناص إذا موجه لعقد مقارنة بٌن التتار الحقٌقٌٌن الذي ارتبطت أسماإهم بالهمجٌة ،ومع ذلك فقد
دسوها "فً سقوؾ القرى كالسنونو" والتتار الجدد المتمثلٌن فً المحتلٌن؛ لكن التتار ذهبوا،

( )1جٌمذط جٌؼشذ -1114/1/31-ٟخالي قٛجس ٌٗ ف "ٟأذ ٛظر."ٟ
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌذس٠ٚؼ ؼ ،1ؿ. ،324

111

وذهبت أسماإهم .فهل أراد الشاعر أن ٌقول ،من خبلل هذا التناص :إن مصٌر االحتبلل إلى زوال
مهما قسا وتجبر؟
المهم -هنا -أن اإلضاءة التارٌخٌة -من خبلل استخدام التناص -تفتح النص على تفسٌرات
بعٌدة ،وإشعاعات متنوعة ،من خبلل الوقوؾ على تداعٌات الماضً ،ثم ربطه بإمكانات الحاضر
وتوقعات المستقبل .وبنفس الطرٌقة ٌستحضر دروٌش الصلٌبٌٌن واالنكشارٌٌن وجنود (بانوبارت)
كما استحضر أقرانهم التترٌٌن فٌقول:
"ٌا ابنً ،تذ َّكرْ  :هنا وقع االنكشاريُّ
عن َب ْؽلَ ِة الحرب ،فاصم ُْد معً
ْ
لنعود.
 متى ٌا أَبً؟ ؼدا .ربما بعد ٌومٌن با ابنً!وكان َؼ ُد طابشُ ٌمضػ الرٌح
ْ
الطوٌلة.
خلفهما فً لٌالً الشتاء
وكان جنو ُد ٌُهُو ُ
نون ٌبنون
ش َع بن َ
َق ْل َع َت ُه ْم من حجارة بٌتهما .وهما
ٌلهثان على درب (قانا) :هنا
مرَّ س ٌَّ ُدنا َ
ٌوم .هنا
ذات ٍ
َج َعل الما َء خمرا .وقال كبلما
الحبٌ ،ا ابنً تذ ّكر
كثٌرا عن
َ
ؼدا .وتذ ّكرْ قبلعا َ صلٌبٌَّة
ض َم ْتها حشابش نٌسان بعد
َق َ
رحٌل الجنود....

(ٔ)

كل هذه التناصات وظفت-هنا -لؽاٌة واحدة تإكد حقٌقة االحتبلل ووحشٌته من نحو ،وحتمٌة
زواله كما زال هإالء المستعمرون من نحو آخر.
وال ٌقتصر التناص فً هذا الدٌوان على التناص التارٌخً؛ فهناك تناصات أدبٌة وأخرى دٌنٌة
تنهض فً قصٌدة "أرى شبحً قادما من بعٌد" وأول هذه التناصات تمثلت فً رحلة أبً الطٌب
المتنبً إلى مصر .فهل ثمة تشابه بٌن رحلة الشاعر مشردا من بٌته وأهله ،ورحلة أبً الطٌب
محزونا بعد أن فارق سٌؾ الدولة؟
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.301
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"أُطِ ّل على اسم أبً الطٌب المتنبً.
المسافر من طبرٌا إلى مصر.
فوق حصان النشٌد.
(ٔ)
أُطِ ّل ،ك ُ
شرفة بٌت على ما أرٌد
ثم ٌؤتً التناص الدٌنً مع موكب األنبٌاء القدامى وهم ٌصعدون حفاة إلى أورشلٌم:
"أُطِ ّل على موكب األنبٌاء القدامى.
وهم ٌصعدون حُ فاة إلى أورشلٌم.
وأسؤل :هل مِن َن ِبًّ جدٌد
(ٕ)
لهذا الزمان الجدٌد.
بل إن دروٌش ٌستخدم التناص اللؽوي الذي ٌتعانق مع تناصات أدبٌة متعددة ،وذلك من خبلل
سرد سلسلة أدباء مشهورٌن فً الشرق والؽرب ،وأخرى دٌنٌة وثالثة أسطورٌة:
"أُطِ ّل على جذع زٌتونة خبّؤت زكرٌا
أُطِ ّل على المفردات التً انقرضت فً
"لسان العرب"
أُطِ ّل على الفُرْ س ،والروم ،والسومرٌٌن،
والبلجبٌن الجُدد..
أُطِ ّل على ُع َقد إحدى فقٌرات طاؼور
تطحنه عربات األمٌر الوسٌم..
أُطِ ّل على هده ٍد مُجْ َهد.
.....
أُطِ ّل على ما وراء الطٌر
ماذا سٌحدث..
ماذا سٌحدث بعد الرٌح
......
أُطِ ّل على جسدي خابفا
أُطِ ّل ،كشرفة بٌت ،على ما أرٌد
أَطِ ّل على لؽتً بعد ٌومٌن..
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌذس٠ٚؼ ،ؿ.299
(ٔ )2فغٗ.291 ،
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ٌكفً ؼٌاب
قلٌل لٌفتح (أسخٌلٌوس) الباب للسلم
ٌكفً
خطاب قصٌر لٌشعل أنطونٌو الحرب
تكفً
ٌد امرأة فً ٌدي
كً أعانق حرٌتً
وإن ٌبدأ المد والجذر فً جسدي
من جدٌد..
..........
أطل ،كشرفة بٌت
أطل على شبحً
قادما
(ٔ)

من بعٌد

وفً قصٌدة" حبر الؽراب" تجد أن التناص الدٌنً ٌتكا على النص القرآنً بشكل واضح؛
حٌث توظؾ قصة القتل األولى بٌن قابٌل وهابٌل ،لٌسقطها الشاعر على واقع الظلم والقهر فً
فلسطٌن حٌث وحشة الحروب؛ فٌبحث الشاعر فً بستان آدم فبل ٌجد إال قاتبل ضجرا ٌحاول أن
ٌتوارى بعد أن قتل أخاه ،وتنؽلق خلفه سوداوٌة ٌنفتح علٌها القتٌل على مداه ،فبل ٌجد القاتل إال
ؼٌاب ،وهنا ٌؤتً القرآن لٌضًء هذه السوداوٌة ،وتنقل اآلٌة القرآنٌة من سٌاقها لتوظؾ فً النص
الشعري:
" وٌضٌبك القرآن:
" فبعث هللا ؼرابا ٌبحث فً األرض لٌرٌه كٌؾ ٌواري سوءة أخٌه ،قالٌ :ا وٌلتً أعجزت أن
أكون مثل هذا الؽراب"
وٌضٌبك القرآن :فابحث عن قٌامتنا ،وحلق ٌا ؼراب !"

(ٕ)

ولم ٌكتؾ دروٌش بالتناص كتقنٌة فً إدارة الحوار وإضاءته ،بل لجؤ أٌضا إلى األسطورة،
ووظفها توظٌفا موفقا؛"فجعل لها بعدا أسطورٌا؛ لٌخلق منها زمنا مضٌبا ،وقصة عندما ٌجعل
(ٔ)

الخٌال واقعا لحظة تقاطعه مع الواقع ،هذا الخلق ٌتم بفعل كابنات إما مقدسة أو خارقة"
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.291
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .323
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ولٌس المطلوب هنا تتبع األسطورة فً أعمال دروٌش كلها ،وإنما سٌقؾ الباحث على تجلٌات
استخدامها فً دٌوان" لماذا تركت الحصان وحٌدا" لتكون أنموذجا فً رصد تشكبلت البنٌة
المساعدة على بناء الحدث وتطوٌره ،خصوصا والحدث ٌتشكل على سٌرة ذاتٌة للشاعر كما ٌبدو
من خبلل تصفح الدٌوان.
لقد استخدم دروٌش األساطٌر الهندٌة والكنعانٌة والبابلٌة ،ولعل محاولة ربط هذه األساطٌر
بسٌاق النص (الدٌوان) سٌكشؾ عن الؽاٌة من هذا االستخدام ،وهو محاولة البحث عن إجابة
لسإال الضٌاع والؽربة ،الذي بدا واضحا أن الشاعر مزجه مع رحلة الذات منذ بداٌات التشرٌد
إلى تبخر األمل وتحوله إلى حلم مع اتفاقات السبلم ،والقبول بجزء من األرض واالحتفاظ بذاكرة
الحنٌن كمرجعٌة زمنٌة لؤلرض التارٌخٌة.
تكثر األسبلة التابهة فً ثناٌا هذا الدٌوان من مثل قوله:
وأسال :هل من نبً جدٌد
(ٕ)

لهذا الزمن الجدٌد"

هذا السإال مثقل بالمعاناة ،ومحمل بعبلمات الٌؤس والضٌاع الحقٌقً ،وهو ضٌاع جسدي فعلً
بسبب البعد عن التراب ،وضٌاع نفسً فكري بسبب انسداد األفق ،وتبدد الحلم ،وضبابٌة المستقبل
المنتظر:
هل سنبقى ههنا ٌا أبً
تحت صفصافة الرٌح
(ٖ)

بٌن السماوات والبحر"

بل إن ضٌاع الوطن والؽربة عنه ضٌاع للذات وقد بٌنت ذلك فً الفصل السابق عند الحدٌث
عن بنٌة الصراع؛ حٌث تنهض أسبلة قلقة فً الداخل الوجدانً تنتظر إجابات مصٌرٌة وتخلق
توترا نفسٌا ٌبلزم الشاعر وٌدخله فً جدلٌة الصراع الداخلً:
"من أنا؟
من أنا بعد منفاك فً جسدي؟
آه منً ،ومنك ومن بلدي
(ٗ)

من أنا بعد عٌنٌن لوزٌتٌن؟

( )1لشجءز ف ٟدٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ"ٌّحرج ضشوص جٌكقحْ ٚق١ذج" ؿ.296
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌذس٠ٚؼ ؼ ،1ؿ.291
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.303
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.319
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هذا الواقع القلق المتؤرجح بٌن الٌؤس والضٌاع والؽربة واالنفطار ،كان ٌحتاج إلى إضاءة
أسطورٌة تعمق قٌمه الداللٌة ،وتحٌله إلى حدث مشوق جمالٌا ،وعمٌق داللٌا .لذا دخلت األساطٌر
الدٌنٌة ،واإلؼرٌقٌة ،والهندٌة واألشورٌة ،والبابلٌة ،والفٌنٌقٌة فً هذا النص ،وسٌتناول الباحث
بعض هذه األساطٌر لٌربطها بسٌاق النص -عموما -لتكشؾ عن رإٌة الشاعر وفضاءات النص
وجمالٌاته.
من األساطٌر التً وظفها دروٌش فً دٌوانه أسطورة" الفٌنٌق" أو البعث والرماد ،وهً
(ٔ)

أسطورة عربٌة فٌنٌقٌة ،كما ٌرى المستشرقان الكرملً ،والمانس

َ
الفٌنٌق) ،وهو
تنصّ على أن (

طاب ٌر خرافًٌ ،جمع ـ عندما ٌشعر بدنو أجله ـ أعوادَ العنبر التً تحترق بؤشعة الشمس ،فٌشتعل
جسم ُه .ومن رماد احتراقه تنبعث دودةٌ صؽٌرة ،تكبر لتصٌر فٌنٌقا جدٌدا .فدروٌش القلق كان
ٌنتظر ما بعد الرماد ،فً حلم وردي لعله ٌتحقق ،وقد وظؾ لذلك األسطورة المعروفة فقال:
"أطل كشرفة بٌت على ما أرٌد
أطل على ما وراء الطبٌعة
(ٕ)

ماذا سٌحدث ...ماذا سٌحدث بعد الرماد؟"

أن شعور الشاعر هنا بالموت الحتمً شعور ٌقابله أمل فً التؽٌٌر ومٌبلد جدٌد من بٌن الرماد.
ومن هذه األساطٌر -أٌضا -أسطورة الهدهد وأسطورة أناث وأسطورة هولً؛ أما الهدد فٌمثل
منطق الرفض والسعً الدءوب للحٌاة الجدٌدة ،وقد استعمله السامٌون رمزا ألداة التؽٌٌر؛ فهو
رمز العواطؾ والرعد والهواء(ٖ)ٌ ،قول دروٌش:
(ٗ)

" أطل على هدهد مجهد من عتاب الملك"

واإلجهاد هنا ٌنسجم مع واقع الشاعر فً سٌرته ،وهما ٌقطعان الحدود من الجنوب نحو
الشمال ،أما أسطورة (هولً) فهً أسطورة البداٌة الجدٌدة الناتجة من الخصب ،و(هٌولً) رمز
للخصب وهو عٌد لدى الهندوس ،كانوا ٌلعبون به وٌعبثون؛ حتى أصبح لدٌهم مهرجانا للخصب
الذي ٌبشر بالربٌع(٘).
أما "أنات" فهً إلهة المطر ،وهً أسطورة كنعانٌة ،وٌؤتً حضورها فً الدٌوان لتؤكٌد
حقٌقتٌن :أن الهوٌة الفلسطٌنٌة متجذرة فً أعماق التارٌخ ،وان الرد على قسوة االحتبلل تستدعً
حالة بعث وجودي لؤلمة
(ٔ )1ز٠ش جٌؼظّس ـ عفش جٌؼٕمحء ،ؿ261ـ ٚصجسز جٌػمحفس ـ دِؾك .1116
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌذس٠ٚؼ ،ؿ ،209ؼ.1
( )3لشجءز ف ٟدٛ٠جْ" ٌّحرج ضشوص جٌكقحْ ٚق١ذج" ؿ.291
( )4جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌذس٠ٚؼ ،ؿ ،209ؼ.1
(ٌ )5طف ٟخٛسِ ،ٞؼؿُ جألعحه١ش ،ؿ ،226دجس جٌؾإ ْٚجٌػمحف١س ،ذغذجد1110 ،31 ،
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وستلعب هذه األسطورة على بعث البعد الدرامً الذي تنطوي علٌه األسطورة لٌتشكل النص،
وفق بنٌة جدٌدة ،تتجاوز الؽنابً إلى الحكابً من خبلل الثنابٌات التً ضمتها هذه األسطورة ،فمنذ
البداٌة ٌنفتح النص فً قصٌدة "أطوار أنات" على اإللهة الجمٌلة التً تعلق قمرا على حدٌقتها
كمرآة لعشاق ببل أمل ،امرأة تعٌد الماء للٌنبوع ،وتقود النار فً الؽابات ،إنها فكرة االنبعاث
والتجدد التً ٌصر علٌها الشاعر من خبلل هذه األسطورة الكنعانٌة التً تقؾ سدا منٌعا أمام زٌؾ
العدو وادعاءاته حول ملكٌة هذه األرض ،أو محاوالته لطمس هوٌتها ،واستبدالها بسكان جدد
أؼراب ،إن الشاعر ٌصر على استحضار هذه األسطورة لتبقى معه حبا وحربا كً ٌعٌد تكوٌن
المسافة على أرض األجداد:
عند صعوده العالً
وعند هبوطه العاري :أنات!
أنا أرٌد كما معا ،حبا وحرباٌ ،ا أنات
فإلى جهنم بً ...أحبك ٌا أنات
وأنات تقتل نفسها
فً نفسها
ولنفسها
وتعٌد تكوٌن المسافة كً تمر الكابنات
أمم صورتها البعٌدة فوق أرض الرافدٌن
فوق سورٌا .وتؤتمر الجهات
بصولجان البلزورد وخاتم العذراء :ال
تتؤخري فً العالم السفلً .عودي من هناك
إلى الطبٌعة والطبابع ٌا أنات !

(ٔ)

هذا السرد الحكابً المعمق للبنٌة الدرامٌة فً طبٌعته التشوٌقٌة جاء لٌإكد حقٌقة العبلقة الجدلٌة
بٌن المكان "األرض" ،والتارٌخ "الكنعانٌٌن" من خبلل أسطورة أنات ،بٌد أن هذا التؤكٌد محفوؾ
بمخاوؾ وقبلقل تمثل فً نصٌحة الشاعر ألنات بؤن ال تمكث كثٌرا فً العالم السفلً خوفا من
هبوط (إلهات) جدٌدة ،لكنه ٌرجوها المرة تلو المرة كً ترجع وترجع أرض الحقٌقة والكناٌة:
" فلترجعً ،ولترجعً ،ولترجعً أرض الحقٌقة
والكناٌة ،أرض كنعان البداٌة"

(ٕ)

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِسِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ،ؼ ،1ؿ .354
(ٔ )2فغٗ ،ؿ . 355
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أما (هٌلٌن) فهً َسٌدة عصرها ،وأسطورة قومها ..وملكة فًِ مملكته (هٌلٌن) التً أحبها
الحرب لِمدة عشر
دلعت َ
رار َمعْ ه إلى أرض َطرواد َة ..حٌث ا َن َ
(بارس) وملكك قلبها واختارت ال ْف َ
(ٔ)

سنوات

فقد جاءت فً الدٌوان؛ لتكشؾ عن سؤم الشاعر للحرب ،ورؼبته فً التحرر من واقعها

المدمر:
" الكبلم الذي لم اقله لها قلت :هو الكبلم الذي قلته لم اقله
لكن هلٌن تعرؾ ماال ٌقول الؽرٌب
وتعرؾ ماذا ٌقول الؽرٌب
لرابحة تتكسر تحت المطر
فتقول له:
حرب طروادة لم تكن
لم تكن أبدا...
ٌا له من مطر
(ٕ)

ٌا له من مطر

وسٌقؾ الباحث على الجانب األسطوري واستخداماته فً القصٌدة الدروٌشٌة فً الفصل القادم،
ولكن بطرٌقة أخرى ،وذلك عندما ٌتناول بنٌة الشخصٌة الدرامٌة ،لكن الحدٌث دار-هنا -عن
الحدث األسطوري باعتباره تقنٌة فنٌة وظفت لتعطً الحدث بعدا تارٌخٌا أو ثقافٌا أو أٌدٌلوجٌا،
ولتضفً على النص جمالٌة ما ،من خبلل األثر الذي تتركه األسطورة فً البنٌة السردٌة ،أو البنٌة
الدرامٌة.
والحدث فً هذا الدٌوان ال ٌشكل تتابعا منضبطا من حٌث التسلسل الزمنً ،أو الوحدة الهندسٌة
المتكاملة التً تبدأ من نقطة ما وتسٌر إلى الذروة ،ثم تبدأ بالسٌر نحو النهاٌة ،ولكنه ٌتمثل فً
دفقات شعورٌة ،وإٌقاعات ،ومواقؾ فكرٌة ،وتجلٌات رإٌوٌة ،تتعانق لتشكل وحدة عمل فنً
متكامل ،تتجاذبه الؽنابٌة المتمثلة فً اإلٌقاع ،والدرامٌة المتمثلة فً الحركة ،والفلسفٌة المتمثلة فً
الرمز واإلٌحاء واستلهام التراث وتوظٌفه ،لٌحمل أبعادا فلسفٌة ما.
لكن الحدث الذي تشظى فً مقطوعات دٌوان "لماذا تركت الحصان وحٌدا؟" سٌلتبم فً
الجدارٌة لٌصور مرحلة من مراحل حٌاة الشاعر المتؤخرة ،تعادل فً ماهٌتها مرحلة الطفولة التً
عالجها الشاعر فً"لماذا تركت الحصان وحٌدا؟" وتمثل لها استكماال زمنٌا ،وإن افتقر القطبان إلى
مرحلة الوسط ،التً عولجت فً قصابد متناثرة من أعمال دروٌش الكاملة ،لكن الجدارٌة فً رأي
(ِ )1ؼؿُ جألعحه١ش ،ؿ ،236ؼ.2
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِسِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ،ؼ ،1ؿ .315
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الباحث تتعانق مع دٌوان "لماذا تركت الحصان وحٌدا؟" وتشكل معه قطبا زمنٌا ،وتقؾ معه على
طرؾ نقٌض ،ففً هذا المرحلة كان الحدث ٌتشكل من خبلل جدلٌة الصراع مع الموت ،وقد أشار
الباحث إلى هذا الجانب فً حدٌثه عن الصراع الداخلً .ولكنه فً" لماذا تركت الحصان وحٌدا؟"
تشكل من خبلل رحلتً :االنبعاث والمعاناة التً مثلتها طفولة الشاعر.
إن تناول الجدارٌة  -من خبلل بنٌة الحدث فٌها -سٌكشؾ آفاقا جدٌدة حول بنٌة القصٌدة فً
شعر دروٌش ،وتطور القصٌدة الدرامٌة عنده ،وارتباطها بمفهوم فلسفً ٌعٌد تشكٌل الحٌاة تشكٌبل
إبداعٌا من خبلل انتصاب الجدارٌة كواجهة إبداعٌة تتحدى الموت ،وتإرخ لفعل النص ،ال لفعل
الواقع الذي تجسد فً حٌاة دروٌش؛ أي أننا أمام حدثٌن مختلفٌن ،حدث واقعً كان ٌمكن للجدارٌة
أن تتناوله كما تناوله دٌوان" لماذا تركت الحصان وحٌدا" ،وبالطرٌقة نفسها ،أي الحدث المتعلق
بسٌرة الشاعر نفسه ،والحدث اآلخر هو الحدث اإلبداعً ،أو التتوٌج المنتظر للصرح الشعري
الذي سٌخلد ذكرى الشاعر بعد رحٌله ،وهو حدث ٌدخل فً األبدٌة وٌنتصب من خبلل الجدارٌة
كتذكار ٌهزم الموت ،وٌلؽً ناموس التتابع الزمنً فً نظرٌة الحٌاة والموت.
سٌعمد الباحث إلى تبنً منهجٌة خاصة فً تناول الحدث ،حٌث سٌعتمد على رصد تعانقات
الحدث مع الزمن من نحو ،ومع الصراع من نحو آخر؛ فالحدث فً الجدارٌة لم ٌعد حدثا حركٌا
مجردا ،بل تعددت أشكاله وتنوعت؛ حٌث ٌجد المتلقً فً الجدارٌة الحدث الفعلً القابم على
تطور الزمن وحركة الشخصٌة ،ثم ٌجد الموقؾ ،وهو أشبه بالفهم الصوفً العرفانً ،الذي ٌتمثل
فً رإٌة تجسد من خبللها الشخصٌة تجسٌدا مكانٌا ،ثم نجد الحالة ،وهً رإٌة صوفٌة أٌضا،
ونجد تعانق الحدث مع الزمن ،بل إن الزمن فً الجدارٌة ٌعد حدثا ألنه المجابه للذات فً معركة
الخلود أو الفناء.
فمنذ السطر األول فً الجدارٌة نجد أن دروٌش ٌضعنا فً سٌاقٌن :زمنً ومكانً ،بحٌث
تتحرك الشخصٌة من خبلل بنٌة حوارٌة تحركا ٌضبط معاٌٌر العبلقة الثنابٌة بٌن الزمان والمكان،
فً المقطع األول جملة أسمٌة تشكل مفتاح السرد ،وجملتان فعلٌتان تشكبلن هٌكلٌة الحدث المرتبط
مكانٌا فً الممر اللولبً ،وزمنٌا بالفعلٌن الماضٌٌن " :قالت ،ؼابت":
هذا هو اسمك
قالت امرأة،
وؼابت فً الممر اللولبً

(ٔ)

إن هذا المشهد االفتتاحً الؽنً بالسردٌة ،والشعرٌة-أٌضا -مع األخذ فً االعتبار أن الشعرٌة
لٌست منحصرة فً الشعر -كان ٌمكن أن ٌمثل بداٌة منطقٌة لرواٌة حدٌثة ،وٌكون نقطة االنطبلق
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِسِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ  ،441ؼ.1
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األولى التً ٌتشكل منها الحدث الروابً؛ لكن انتقال البناء الفنً من هذا المشهد الواقعً إلى مشهد
آخر تخٌلًٌ ،سبك فً عالم األحبلم؛ سٌجعل الحدٌث عن الحدث -وفق المنطق التتابعً -فاقدا
للموضوعٌة ،ومن هنا؛ فإن استحضار مفهوم الحالة فً توصٌؾ االنتقال من مشهد حدٌث المرأة
عن الشاعر وؼٌابها فً الممر اللولبً ،إلى حدٌث الشاعر عن نفسه عبر تٌار الوعً ،بعد أن ؼاب
هو اآلخر عن الوعً فً المشفى ٌجعل الحدث رإٌوٌا أكثر منه واقعٌا ،فإذا كان الحدث األول"
الواقعً "قد تشكل من خبلل الزمان" دخول دروٌش ؼرفة العملٌات" ،والمكان" الؽرفة ذاتها
والممر اللولبً الذي ؼابت فٌه المرأة" ،فإن الحدث فً المقطع الثانً ،سٌتشكل بإرادة هندسٌة
تتشكل فً الوعً الشاعر؛ فثمة سماء فً متناول األٌدي ،وثمة حمامة تحمل الشاعر إلى طفولة
أخرى ،بل ثمة مشهد تناقضً ٌحاول الشاعر فٌه أن ٌنفً عن نفسه أنه كان ٌحلم ،وٌصر على أن
ما ٌنقله لنا واقعً جدا:
متناول األٌدي
ك فً
"أرى السماء هُنا َ
ِ
صوب
وٌحملنً جنا ُح حمامة بٌضا َء
َ
طفولة أخرى .ولم أحلم بؤنً
كنت أحل ُم .ك ُّل شًء واقعًّ ُ .ك ُ
ُ
نت
(ٔ)

أعل ُم أننً ألقً بنفسً جانبا" ...

ٌلعب تٌار الوعً هنا -دورا بارزا فً التحكم بالزمن ،وتشكٌله وفق رؼبة الشاعر و"إرادته"
التً تحررت على حد تعبٌر القصٌدة من قبضة الزمن وهٌمنته ،لذا سٌنهض المشهد"الحلم" على
فعل مستقبلً لتشكٌل صورة أخرى للحدث من خبلل ال وعً الشاعر:
(ٕ)

"سوؾ أكون ما سؤصٌر فً الفلك األخٌر"

ولعل فً استخدام الشاعر فً"الفلك األخٌر" دون "الفلك اآلخر" داللة على انتهاء الزمن
الواقعً ،وبداٌة الزمن األبدي ،أو البل زمن ،وهنا -سٌبدو الحدث ؼراببٌا النتفاء تعلقه بالزمن،
ولعل الشاعر حاول أن ٌعبر عن هذا العالم الهٌولً من خبلل البٌاض المطلق ،أو البحر المعلق
فوق ؼمامة بٌضاء ،أو البلشًء األبٌض ،أو انتفاء الذات فً حالة وجودها ،أو الوحدة فً نواحً
هذه األبدٌة البٌضاء ،كل ذلك ٌشكل عالم جدٌدا ال ٌخضع للمنطق الواقع األرضً
أبٌض،
البحر المعلق فوق سقؾ ؼمامة
بٌضاء.
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِسِ ،كّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.441
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.442
( )3ضفغٗ ،ؿ .442

(ٖ)

كل شًء
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والبلشًء ابٌض فً
سماء المطلق
البٌضاء.
كنت ولم أكن .فؤنا وحٌد
فً نواحً هذه
األبدٌة البٌضاء" .
هذه الخلخلة فً جدار الزمن الواقعً ،وإعادة تشكٌله من خبلل الزمن التخٌلً تحٌل الحدث
الذي ترسمه األفعال الماضٌة ،أو المضارعة ،أو االستقبال إلى حدث فكري متخٌل مصنوع فً
البلوعً ،مبرمج هندسٌا لخدمة قضٌة ما ،تحاول القصٌدة انجازها ،تتمثل فً مواجهة الموت،
واالنتصار علٌه من خبلل فكرة الخلود باإلبداع ،أو بالجدارٌة على وجه التحدٌد ،هذا التشكٌل
الهندسً فً رحلة الصعود إلى عالم األفبلك ٌحٌلنا إلى تجارب إبداعٌة سابقة وخصوصا"رسالة
الؽفران" للمعري ،و" الكومٌدٌا اإللهٌة" ل(دانتً) ،و" الفردوس المفقود" ل(جون مٌلتون) لكن
دروٌش لم ٌشؤ أن ٌقدم لقاربه رحلة فً النقد كما فعل أسبلفه ،لكنه أراد أن ٌقدم رحلة فً المجابهة
من خبلل رؼبة الذات الشاعرة فً تخلٌد ذكرى الذات اإلنسانة؛ ومن هنا؛ فإن العالم األخر الذي
رسمه دروٌش عالم مجرد من الزمان والمكان والوجود ،عالم ال ٌشعر فٌه بوجع الزمان وال بوجع
العواطؾ ،وال بخفة األشٌاء ،أو ثقل الهواجس ،عالم خال من العوابق فبل أحد ٌسؤل دروٌش عن
"أٌنه" أٌن هو؟ إنه عالم دروٌشً بامتٌاز ،الن دروٌش هو من رسمه ،وحدد طبٌعة األدوار التً
ستجري على مسرحه ،وقد جاءت أداة التشبٌه "كؤن" لتقرٌب هذا التصور التخٌلً إلى عالم
الحقابق:
وكؤنً قد مت قبل اآلن....
أعرؾ هذه الرإٌا ،وأعرؾ أننً
أمضً إلى ما لست أعرؾ

(ٔ)

ٌلعب تٌار الوعً هنا دوره الفاعل فً إعادة تشكٌل اللحظة الزمنٌة المتصورة لفعل قد تم فً
رحلة الحلم ،أو الؽٌاب ،حٌث تجلت هذه الرإٌا ،فسردها مستخدما األفعال المضارعة من نحو
"أحس" " أعرؾ" "ٌظهر" "ٌوجع" "أجد" ٌتم ذلك كله من خبلل وصؾ مشهدي للمكان من نحو،
وسردي من خبلل ما هو كابن ،وسرد الزمن المستقبلً دلٌل على رؼبة الشاعر فً أن ٌصٌر ما
ٌرٌد ،ومن هنا ٌؤتً حضور هذه العبارة بعد كل مشهد لتضبط قانون التعامل مع الزمن من خبلل
فعل اإلرادة:
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .443
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(ٔ)

" سؤصٌر ٌوما ما أرٌد"

الفعل" سؤصٌر" فً هذا السٌاق ٌحاول رسم صورة متوقعة أو مبتؽاةٌ ،صل إلٌها الفعل
الدرامً من خبلل طاقة إبداعٌة متكبة على التصوٌر الفنً :من تشبٌهات ،واستعارات ،وكناٌات،
ومجازات متنوعة لتعٌد رسم المشهد الشعري وفق رإٌة دروٌشٌة خالصة تهٌا النص لولوج عالم
التتوٌج المقصود من الجدارٌة ،وهنا ٌتحول فعل اإلرادة من إرادة مطلقة فً العبارة السالفة"
سؤصٌر ٌوما ما أرٌد" إلى عبارة منتقاه" سؤصٌر ٌوما فكرة" ،وإذا كانت الفكرة لها عبلقة بعبقرٌة
اإلبداع؛ فإن حاجة الشاعر إلى الحرٌة ستنتقل بفعل الصٌرورة إلى عالم التحرر واالنعتاق من
المكان والزمان المقٌدٌن ،ومن هنا تبرز عبارة:
" سؤصٌر ٌوما طابرا ،وأسل من عدمً
وجودي .كلما احترق الجناحان
اقتربت من الحقٌقة ،وانبعثت من
الرماد.

(ٕ)

ال شك أن اتكاء المقطع السابق على أسطورة طابر الفٌنٌق له عبلقة بفكرة التجدد واالنبعاث،
أو فكرة الخلود والبقاء ،وهً مرتبطة فلسفٌا بفعل اإلرادة" سؤصٌر" الذي ٌحاول دروٌش أن ٌبنً
من خبلله أساسات الجدارٌة.
من خبلل هذا التعانق بٌن الفكري فً"سؤصٌر ٌوما فكرة" والفلسفً الوجودي من خبلل عبارة
"سؤصٌر ٌوما طابرا وأسل من عدمً وجودي" ٌبقى الحدث  /الفكرة ٌبحث له عن مبرر فنً
لتطوٌر فكرة الصراع ،وقد تجلى ذلك فً أسطورة طابر الفٌنٌق كما أسلفنا ،ثم توظٌفها فً إنتاج
دروٌش اآلخر ،وهنا ٌؤتً الحدث الثالث الذي ٌنشبه فعل الصٌرورة الذي ٌتمثل فً عبارة
"سؤصٌر ٌوما شاعرا" ،وعند الرجوع عند اإلرادات الثبلث" :سؤصٌر ٌوما فكرة" و"سؤصٌر ٌوما
طابرا" و"سؤصٌر ٌوما شاعرا" وترتٌب هذه المراحل تصاعدٌا ٌنشا خطا إبداعٌا ٌتمثل فً مٌبلد
الفكرة ،ثم انطبلقها فً أفق اإلبداع ،لتصل إلى التتوٌج من خبلل الشاعرٌة ،وهنا ٌتحقق لدروٌش
ما أراد من خلود؛ أي أن الجدارٌة تتكا على فعل الصٌرورة" سؤصٌر" وهذا الفعل سٌنقل الحدث
أو السرد من زمنه الحالً إلى زمن متخٌل أو مستقبلً ،إلى عالم ما بعد الموت ،عالم ال بد فٌه من
تكسٌر الزمن واسترجاعه فً أي لحظة ،وتطوٌعه تطوٌعا ٌسمح للشاعر أن ٌرسم معالمه المساعدة
فً تشكٌل رإٌة الشاعر.
تتكرر البنٌة السردٌة مرة أخرى ،بإعادة المقطع االفتتاحً مع تؽٌٌر طفٌؾ علٌه"
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .444
(ٔ )2فغٗ ،ؿ . 445
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هذا هو اسمك/
قالت امرأة،
(ٔ)

وؼابت فً ننر بٌاضها.

إعادة هذا المقطع على هذه الشاكلة ٌسمح لدروٌش الهبوط من علٌاء الحلم الذي رسمه لنفسه
فً األبدٌة ،أو فً المطلق األبٌض ،للتعاٌش مع الواقع الطٌنً الذي ٌشكل نصفه ،أي الذات
الدروٌشٌة انشطرت إلى ذاتٌن :ذات محلقة فً سماء المنطلق ،وهً الذات التً سلت وجودها من
العدم ،وذات أخرى حبٌسة الواقع وهً الجسد الضعٌؾ المنهوك فً ؼرفة العملٌات المنتظر موته
المحتوم .وهنا ٌشتبك صوت الممرضة مع صوت دروٌش كما اشتبكت ذاتاه فً القصٌدة ،إذ ٌؤتً
الصوت من بعٌد
" هذا هو اسمك ،فاحفظ اسمك جٌدا
ال تختلؾ معه على حرؾ
(ٕ)

وال تعبؤ براٌات القبابل" .

ربما كان هذا صوت دروٌش الداخلً بعد أن سمع الممرضة تذكره باسمه ،فؤخذ ٌتعرؾ على
اسمه ،فً محاولة لدمج الذاتٌن معا ،وٌمكن أن ٌكون هذا صوت الممرضة وهً تؽادر الؽرفة
عبر ممرها األبٌض؛ ومهما ٌكن من أمر الصوت المنبعث والجهة التً تقؾ وراءه ،إال أن
التركٌز على االسم هناٌ ،نقل الحدث من بساطته إلى أهمٌته ،إذ ٌؽدو التعامل مع االسم مدار تطور
الحدث ،وبناء القصٌدة ،واالسم هو عنوان الهوٌة التً ترٌد الجدارٌة أن تخلدها .أما حوار الذات
مع الذات وان جاء قصٌرا ومندؼما مع السرد المتشكل عبر ثنابٌة تداخل األصوات ،فمن شؤنه أن
ٌحول الحدث من حدث له عبلقة بالزمن إلى حدث له عبلقة بالموقؾ ،وحدث الموقؾ حدث
مكانً ،أي أن ذات الشاعر هً الموضوع تبرز المشهدٌة والوصؾ لنقل عدة صور فً لحظة
واحدة.
وإذا كان الحدث الفعلً فً الجدارٌة محدود الطول؛ فإن اللؽة الشاعرة باتكابها على أفعال
االستقبال ستجعله مفتوحا وؼٌر متناه ،وهذا ٌنسجم مع رؼبة الشاعر فً تخلٌد ذكراه؛ أي أن
التطور الذي ٌحدثه الفعل على مستوى الزمن ال ٌحده حد ،ومن هنا تؤتً دعوة الشاعر للذهاب إلى
أعلى الجدارٌات:
"فلنذهب إلى أعلى الجدارٌات:
أرض قصٌدتً خضراء ،عالٌة،
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.449
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.449
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كبلم هللا عند الفجر أرض قصٌدتً.
وأنا البعٌد
(ٔ)

وأنا البعٌد.

هذا الولوج إلى عالم الجدارٌات ٌتشكل من خبلل صوت الشاعر ،أو من خبلل تٌار الوعً ،ثم
من خبلل حوار داخلً ٌحاول نقل الحدث إلى واقعٌة الدراما ،أو الحوار الخارجً بٌن صوت
الشاعر ،وصوت المرأة:
" من أي رٌح جبت؟
قولً ما اسم جرحك أعرؾ
الطرق التً سنضٌع فٌها مرتٌن !

(ٕ)

لكن هذا الحوار المشوب بالواقعٌة من خبلل اعتماده على صوتٌن بشرٌٌن :صوت الشاعر،
وصوت المرأة سرعان ما ٌرتد أسطورٌا فبل رجعة إال للصدى:
" قال الصدى :ال شًء ٌرجع ؼٌر ماضً األقوٌاء
على مسبلت المدى( ....ذهبٌة آثارهم ذهبٌة) ورسابل الضعفاء للؽد
أعطنا خبز الكفاؾ ،وحاضرا أقوى
(ٖ)

فلٌس لنا التقمص والحلول وال الخلود"

هذا الرأي الذي ٌقدمه الصدى ٌتعانق مع األسطورة التً ٌنهض علٌها البناء السردي فً مقطع
سابق ،حٌث ٌتم تطوٌر الحدث من خبلل استلهام الطقس االحتفالً السنوي الذي كان ٌخصصه
سكان السواحل السورٌة فً العصور القدٌمة لموت إلههم وانبعاثهم"(ٗ):
فً الجرة المكسورة انتحبت نساء
الساحل السوري من طول المسافة
واحترقن بشمس آب .رأٌتهن على
طرٌق النبع قبل والدتً .وسمعت
صوت الماء فً الفخار ٌبكٌهن:
(٘)

عدن إلى السحابة ٌرجع الزمن الرؼٌد"

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .441
(ٔ )2فغٗ ،ؿ 551
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.453
( )4جٌّغح ،ٞٚجٌّٛش ِٓ ِٕظٛس جٌزجش ،ؿ ِ ،111ؿٍس ػحٌُ جٌفىش.
( )5جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ  ،452ؼ.1
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فً سبٌل إنتاج تقنٌة هندسٌة ممزقة لروتٌن التسلسل الزمنً التتابعًٌ ،توقؾ الحدث ،وٌرتد
الوصؾ لكشؾ الذات واستحضارها فً ظل تموجات الفكر وصراعات النفس ،تستحضر الذات
بٌن حضور وؼٌاب ٌتمثل ذلك من خبلل حوارٌة "األنا" مع "الهو" فً منولوج داخلً مبرمج:
"وأَنا الؽرٌب ب ُك ِّل ما أ ُ ُ
وتٌت من
ُ
أخضعت عاطفتً بحرؾ
لُ َؽتً .ولو
الضاد ،تخضعنً بحرؾ الٌاء عاطفتً،
جاورُ
وللكلمات َو َ
هً بعٌدةٌ أَرضٌ ُت ِ
ٌ
قرٌبة
هً
كوكبا أَعلى .وللكلمات َو َ
منفى .وال تكفً الصفحات لكً أَقول:
ُ
وجدت نفسً حاضرا ِم ْل َء الؽٌاب.
ُ
و ُكلَّما َف َّت ْش ُ
وجدت
ت عن نفسً
اآلخرٌن .و ُكلَّما ف َّت ْش ُ
ت َع ْن ُه ْم لم
أَجد فٌهم سوى نفسً الؽرٌب ِة،
هل أَنا ال َفرْ ُد الحُ ُ
شو ُد؟

(ٔ)

وأحٌانا ٌنتقل الخطاب السردي إلى زمن تخٌلً ،وكؤن الذات قد انتقلت عبر رحلتها الطوٌلة إلى
ما بعد الموت ،وأخذ شرٌطها السٌنمابً ٌجول فً العالم األبدي لٌنقل للمشاهد ما تنتجه الذاكرة
التخٌلٌة ،ذاكرة الشاعر فً منامه ،أو قٌامته:
(ٕ)

"ورأٌت ما ٌتذكر الموتى وما ٌنسون"

وأحٌانا تتحول هذه الرإٌة إلى حلم وجدانً الزم الشاعر فً رحلته اإلبداعٌة عبر عبلقته
بالوطن:
" رأٌت ببلدا تعانقنً
بؤرض صباحٌة :كن
(ٖ)

جدٌرا برابحة الخبز"

أما الشكل النثري الذي ٌعتمده الشاعر فً كتابة بعض المقاطع الشعرٌة ،وخصوصا ما له
عبلقة بؤرض القصٌدة ،فإنه ٌمثل محاولة ملء الفراغ الوجودي بواقعٌة الحلم من نحو ،وتكثٌؾ
العبارة الشعرٌة ورصها رصا ٌشبه بناء الجدار المتماسك الممتلا العظٌم ،فً هذه المقاطع ٌنهض
الخطاب السردي على جملة من التقنٌات لمعالجة اللوحة المكانٌة التً تمثل أرضا للحدث الحكابً،
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .455
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .451
(ٔ )3فغٗ.464 ،
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ولعل ما ٌناسب هذه الرؼبة االبتداء بجملة خبرٌة وصفٌة" خضراء أرض قصٌدتً خضراء" ،ثم
االنتقال إلى جملة إنشابٌة" أه ٌا أختً" من شؤنها أن تمهد إلى حوار درامً ،ومفارقة درامٌة تعتمد
على المقاربة بٌن الشعب والسبلح:
" خضرا ُء ،أَرضُ قصٌدتً خضرا ُء .نهرٌ واح ٌد ٌكفً إلؼوا ِء
هْو ٌُ َب ِّد ُل
األساطٌر القدٌمة بالبقاء على جناح الصَّقرَ ،و َ
ت الجٌوشُ ممال َِك
ت والقم َم البعٌد َة ،حٌث أَنشؤ ِ
الراٌا ِ

ب أَصْ َؽ ُر من قصٌدته .ولكنَّ السبل َح
النسٌان لً .ال َشعْ َ
وؾ ُتلَمِّعُ
ٌ َُوسِّعُ الكلمات للموتى ولؤلحٌاء فٌها ،والحُ رُ َ

السٌؾ الم َُعلَّ َق فً حزام الفجر ،والصحراء تنقُصُ
َ
(ٔ)
باألمانً ،أَو تزٌ ُد"
هذا السكون األخضر الهادئ الجمٌل الذي سٌقٌم الشاعر علٌه جدار النص ٌشكل حدا فاصبل
بٌن تحوالت الزمن ،فالحدث ال ٌتخذ خطا تصاعدٌا زمنٌا ،بل ٌسمح لتؤمبلت فلسفٌة تفرض نفسها
بٌن الفٌنة والفٌنة لتشكٌل رإٌة جمالٌة تطال أرض القصٌدة من نحو ،أو ذات الشاعر المبدعة من
نحو آخر.
وإذا كان الزمن قد تصاعد إلى األبدٌة فً مقاطع سابقة ،فإنه سٌعود مرة أخرى إلى الماضً
السحٌق لٌستعٌر الشاعر األساطٌر وحكم القدماء فً بناء جدارٌة الخلود
إلهتً األثٌر َةٌ ،ا عناةُ،
"فؽ ِّنً ٌا
َ
قصٌدتً األُولى عن التكوٌن ثانٌة …
فقد ٌج ُد الرُّ َواةُ شهاد َة المٌبلد
للصفصاؾ فً َح َج ٍر خرٌفًّ  .وقد ٌج ُد
الرعاةُ
الببر فً أَعماق أُؼنٌة .وقد
َ
تؤتً الحٌاةُ فجاءة للعازفٌن عن
المعانً من جناح فراش ٍة َعلِ َق ْ
ت
إلهتً األَثٌر َة
بقافٌ ٍة ،فؽ ِّنً ٌا
َ
ٌا عناةُ ،أَنا الطرٌدةُ والسها ُم،
أَنا الكبل ُم .أَنا المإبِّنُ وا ِّ
لمإذنُ
(ٕ)

والشهٌ ُد"

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .465
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .499
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إن االهتمام بالبعد األسطوري إلى هذا الحد فً الجدارٌة ٌشٌر إلى محاولة من الشاعر إلى ملء
الخٌال الشعري بعالم التحلٌق ،هذا العالم الذي ٌحول الزمن إلى مملوك فً قبضة العشب األخٌر؛
حٌث ال مبلبكة ٌزورون المكان ،حتى ٌترك الشعراء ماضٌهم على الشفق الجمٌل ،وٌفتحوا ؼدهم
بؤٌدٌهم ،وهنا ستؽنً اآللهة عن قصٌدة التكوٌن األخٌرة كما جاءت فً األسطورة ،وإذا كان
الحدث قد تشكل عبر ارتدادات زمنٌة مختلفة فإن موضوع الجدارٌة سٌجعل زمن المستقبل هو
األساس المنتظر التً تجري المقاطع الشعرٌة لبلوؼه؛ حٌث المواجهة مع الموت المحتوم؛ وتؤتً
داللة الفعل "انتظرنً" قوٌة وفاصلة بٌن زمنٌن ٌتوسطها حاضر ،وإذا كان الزمن الحاضر ٌلزمه
مكان واقعً هو األرض ،فإن زمن األبدٌة ٌلزمه انعتاق من األرض ،وعبور إلى العالم الوجودي،
أو البلوجود:
" أٌها الموت انتظرنً خارج األرض،
انتظرنً فً ببلدك ،رٌثما أُنهً
حدٌثا عابرا مع ما تبقى من حٌاتً
خٌمتك ،انتظرنً رٌثما أُنهً
قرب
َ
قراء َة َطر َف َة بن العبدٌ .ؽرٌنً
الوجودٌون باستنزاؾ ُكل هُنٌه ٍة
َ
ونبٌذ آلهـ ٍة/ ..
حرٌة ،وعدالة،
ُ
موت ،انتظرنً رٌثما أُنهً
فٌا
تدابٌر الجنازة فً الربٌع الهش،
حٌث ولدت ،حٌث سؤمنع الخطباء
من تكرار ما قالوا عن البلد الحزٌن
والزٌتون فً وجه
وعن صمود التٌن
ِ
صبُونً
الزمان وجٌشِ ه .سؤقولُ :
بحرؾ النون ،حٌث َتعُبُ روحً
سورةُ
القرآن .وامشوا
الرحمن فً
ِ
ِ
صامتٌن معً على خطوات أجدادي
ووقع الناي فً أزلً .وال
فهو
ضعوا على قبري
البنفسجَ ،
َ
َت َ
ُحبطٌن ٌُذ ِّكر الموتى بموت
َزهرُ الم
َ
ض َعوا على
الحُبِّ قبل أوانه َِِِ .و َ
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سنابل خضرا َء إن
بع
التـابو ِ
ت َس َ
ٍ
عمان إن
عض
وُ ِجدَت ،و َب َ
شقابق ال ُن ِ
ِ
وُ ِجدَت .وإال ،فاتركوا وردَ
للكنابس والعرابِس"
ِس
ِ
الكناب ِ

(ٔ)

وهكذا ٌظل الخطاب الشعري ٌشكل الحدث من خبلل امتدادات متكررة دون أن ٌؽفل
استحضار الذات فً رحلتها التخٌلٌة ،وتؤسٌس بنٌة مكانٌة ٌبنى علٌها جدار القصٌدة الدروٌشٌة.
أما بنٌة الحدث الدرامً فً قصٌدة"على محطة قطار سقط عن الخرٌطة"فإنه ٌستدعً جملة
من الوقفات ،والتؤوٌبلت لرصد الطبٌعة البنٌوٌة ،والقٌمة الداللٌة لهذه القصٌدة.
وبداٌة أقول :ال ٌمكن تناول النصوص الدروٌشٌة الحدٌثة بعٌدا عن سٌاقاتها التارٌخٌة ،والفنٌة،
ولعل هذه القصٌدة األخٌرة أو شبه األخٌرة تإكد هذه المقولة؛ فالقصٌدة جاءت فً الذكرى الستٌن
للنكبة ،قبل رحٌل دروٌش نفسه ببضعة أشهر ،أي أنها من هذا النحو ارتبطت بقضٌتٌن ال بد من
استحضارهما دابما عند قراءة النص الدروٌشً ،وأعنً تجربة الشاعر الذاتٌة ،ورحلة القضٌة
الفلسطٌنٌة فً محطاتها المتعددة فً الداخل والشتات ،عبر المقاومة والمفاوضات.
ودروٌش لم ٌؽب عن المسرح السٌاسً ،بل كانت ثنابٌة الذات والوطن حاضرة مع كل نص
مبدع له.
من ناحٌة أخرى جاءت هذه القصٌدة ضمن مجموعة صدرت للشاعر بعد وفاته حملت عنوان:
"ال أرٌد لهذه القصٌدة أن تنتهً" ،ولعل هذا الدٌوان الذي أثٌرت حوله الكثٌر من االنتقادات قد
تناول جملة من سٌرة الشاعر وخصوصٌاته ،التً أشارت بطرؾ خفً إلى حدسه وشعوره بدنو
أجله ،وضمت الكثٌر من أرابه الفلسفٌة التً اختمرتها تجربة الشاعر الطوٌلة.
العنوان :هذا العنوان الطوٌل نسبٌا جاء منسجما مع طبٌعة القصٌدة التً تتناول رحلتٌن
متوازٌتٌن :رحلة الشاعر الفنٌة ،ورحلة القضٌة الفلسطٌنٌة عبر محطات القتل والتهجٌر والنفً
واإلبعاد .على محطة القطار ٌقؾ الشاعر ال لٌنتظر القطار ،ولكن لٌعرؾ كٌؾ جن البحر ،وإذا
كان القطار هو وسٌلة العبور أو الوصول إلى مرفؤ األمان ،وهو حامل المسافرٌن إلى مستقبل
القطار ،فإن قطار محمود دروٌش ٌسقط عن الخرٌطة ،وٌؽٌب فً متاهات المستقبل ،لتتجسد-هنا-
كل معالم الضٌاع ،وٌكتمل المشهد المؤساوي بهذه الفجٌعة ،وٌنؽلق األمل الرإٌوي ،فٌسقط القطار
عند المنعطؾ الساحلً ،وتشب النٌران فً قلب الخرٌطة ،وٌتبلشى القطار؛ فبل قطار هناك ،وال
أحد سٌنتظر القطار كما تقول القصٌدة.
لكن دروٌش الواقؾ على محطة القطارٌ ،علن من خبلل الحدس :أنه ما زال حٌا.
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .492
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وٌبدو أن دروٌش قد قسم قصٌدته إلى محطات تشكل فً مجملها مشاهد تصوٌرٌة ،تكشؾ عن
واقعٌن متناقضٌن :واقع مؤساوي ٌتمثل فً الحاضر الذي سقط معه القطار عن الخرٌطة،
والماضً الحالم الوادع الصاعد فً هدوء إلى السماء العالٌة.
ٌنفتح المشهد التصوٌري األول على صور مشهدٌة مإلمة ،تتمثل فً :العشب والهواء الٌابس
والشوك والصبار؛ حٌث شكل الشًء فً عبثٌة البلشكلٌ ،مضػ الظل ،حٌث العدم موثق ومطوق
بنقٌضه ،إذا نحن مع وقفة طللٌة لتصوٌر حالة قضٌة بعد ستٌن عاما من النكبة:
" ُع ْشبٌ  ،هواء ٌابس ،شوك ،وصبار
على سلك الحدٌد .هناك شكل الشًء
فً عبثٌة البلشكل ٌمضػ ظِ لَّ ُه...
عدم هناك موثق ..ومطوَّ ٌق بنقٌضه
وٌمامتان تحلقان
علً سقٌفة ؼرفة مهجورة عند المحط ِة
والمحط ُة مثل وشم ذاب فً جسد المكان
هناك أٌضا سروتان نحٌلتان كإبرتٌن طوٌلتٌن
تطرّ زان سحابة صفراء لٌمونٌّة
ٌ
سابحة تصوّ ر مشهدٌن:
وهناك
ْ
البحر
افترشت سرٌر
الشمس التً
األوّ َل،
َ
ِ
المسافر
والثانًُ ،خ َّلو المقع ِد الخشبًِّ من كٌس
ِ
ُ
المنافق من صبلبت ِه) "
(ٌضجر الذهب السماويُّ

(ٔ)

على هذا الخراب تقؾ حمامتان "رمز السبلم" على سقٌفة مهجورة "أثر النكبة" فتصبح المحطة
التً ٌقؾ علٌها الشاعر وشما ذاببا فً جسد المكان ،ولم ٌبق من هذا الطلل إال بقاٌا سروتٌن
نحٌلتٌن ،تحولتا إلى إبرتٌن تطرزان سحابة صفراء واهٌة.
فً هذا المشهد الفتوؼرافً تتجلى معالم النكبة متمثلة فً هذا المكان القفر بعد أن كان عامرا
بكل أسباب الحٌاة :من إنسان وشجر وطٌور وؼٌر ذلك .هذا المكان الذي كان ٌستقطب السواح
بجماله وعمرانه أصبح ٌستقطب سابحة تصور مشهدٌن :أولهما ،الشمس التً افترشت سرٌر
البحر ،وثانٌهما المقعد الخشبً الخالً من كٌس المسافر.
إذا كان ال بد أن ٌنؽلق هذا المشهد على عبارة مكتنزة ومكثفة
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ "ال أس٠ذ ٌٙزٖ جٌمق١ذز جْ ضٕط "ٟٙؿ ،26جٌذٛ٠جْ جألخ١ش ،س٠حك جٌش٠ظ ٌٍىطد ٚجٌٕؾشِ ،حسط
.2001
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تختصر الحكاٌة كلها ،وهذه العبارة شكلت الزمة شفع بها دروٌش مقاطع القصٌدة كلها؛ حٌث
نراه ٌنهً المقطع األول بقوله:
(ٔ)

"ٌضجر الذهب السماوي المنافق من صبلبته"

وإذا كان المشهد األول قد صور المكان الذي تؽٌرت آثاره بسبب النكبة من خبلل الكامٌرات
الفتوؼرافٌه؛ والمشهد الثانً جاء سٌنمابٌا تؤملٌا لٌصور ذات دروٌش الشاعر الواقؾ على اعتبار
النكبة وقوؾ امرئ القٌس وزهٌر على األطبلل ،وقوؾ المنكسر الضابع .وهنا نرى أن دروٌش ال
ٌقؾ على المحطة لٌنتظر القطار ،بل لٌعرؾ كٌؾ جن البحر ،وانكسر المكان كجرة خزفٌة.
لٌعرؾ متى ولد ،وأٌن عاش ،وكٌؾ هاجرت الطٌور إلى الجنوب ،وإلى الشمال.
أما فً المقطع الثالث فسنبلحظ أن دروٌش قدم لنا قطارٌن شكبل مفارقة تصوٌرٌة بٌن زمنٌن،
فقطار الماضً الذي ٌصوره دروٌش فً المشهد الثالث كان ٌسٌر كاألفعى الودٌعة.
كان قطار الماضً ٌسٌر من ببلد الشام حتى مصر دون أن ٌخاؾ من الذباب ،كان ٌعلو على
مسار الكرامة والكرم ،كانت الحٌاة معه:
"كان القطار ٌسٌر كاألفعى الودٌعة من
ببلد الشام حتى مصر .كان صفٌرُ هُ
المبحوح عن نهم الذباب.
الماعز
ٌخفً ُثؽا َء
َ
ِ
كؤنه وقت خرافً لتدرٌب الذباب علً صداقتنا.
وكان دخانه ٌعلو على نار القري المتف ّتحات
ت.
الطالعات من الطبٌعة كالشجٌرا ِ
(ٕ)
ٌ
(الحٌاةُ
بداهة .وبٌوتنا كقلوبنا مفتوح ُة األبواب) "
نعم كنا طٌبٌن وسذجا -كما ٌرى دروٌش-إلى الحد الذي جعلنا نقول :إن ببلدنا قلب الخرٌطة،
وأنها لن تصاب بؤي داء خارجً ،وأن السماء كرٌمة ،ولعل هذه البساطة المعٌشٌة قد اقتضت
بساطة فً التعبٌر؛ فجاءت لؽة الشاعر واضحة مباشرة تقرٌرٌة إلى حد ما ،فبل حاجة إلى أن ٌتكلم
البسطاء الفصحى إال لماما .فً مواعٌد الصبلة ،وفً لٌالً القدر .كان السمر حاضرهم ،كانوا
طٌبٌن وحالمٌن وكان:
(ٖ)

"حاضرنا ٌربً القمح والٌقطٌن قبل هنٌهة وٌرقص الوادي"

وعندما تعود القصٌدة إلى حٌث ٌقؾ دروٌش؛ تجد امرأتٌن :إحداهما تلمع فخذاها بالبرق،
امرأتان فً امرأة ،صدٌقتان وعدوتان.
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ "ال أس٠ذ ٌٙزٖ جٌمق١ذز جْ ضٕط ،"ٟٙؿ .26
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.29
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.29
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وٌعود السرد الحكابً إلى الوراء حٌنما كان القطار سفٌنة برٌه ترسو وتحمل الفلسطٌنٌٌن إلى
مدن الخٌال الواقعٌة ،وكانت نوافذ السحر حٌث تركض األمواج واألبراج ،واألشجار ،واألفكار
خلؾ المسافرٌن نعم( :كل شًء كان مختلفا ومإتلفا) هذا المشهد الوادع الحلٌم ٌقابله مشهد ما بعد
النكبةٌ ،قؾ الشاعر فٌه على المحطة مهجورا كؽرفة حرس األوقات ،لتنزؾ األسبلة من ذاكرته:
"هل كان ذاك الكنز لً"؟
(ٔ)

هل كان هذا البلزوردي المبلل بالرطوبة والندى اللٌلً لً؟

هل كان تلمٌذ الفراشة فً الهشاشة والجسارة؟وهل كانت أحبلمه الوادعة كاذبة؟
وٌعود الشاعر لٌقؾ على أطبلل محطة القطار من جدٌد؛ فٌجد العشب الٌابس المنسً ،فٌصدمه
هذا المشهد ،فتتساقط من علٌابها كل الصروح الحالمة التً بناها ،وتذوب فً المكان الزببقً.
وهنا ٌتؽٌر موقؾ الشاعر الخٌالً وٌقترب أكثر من الواقعٌة؛ فٌعلن انه ال ٌحب األقحوان على
قبور األنبٌاء ،وال خبلص ذاته بالمجاز ،ال ٌحب سوى الرجوع إلى حٌاته؛ كً ٌبدأ قصة السرد
من جدٌد من البداٌة إلى النهاٌة.
"ك ُّل ما فً األمر أنً ال أصدق ؼٌر حدسً.
للبراهٌن الحوار المستحٌ ُل .لقصة التكوٌن
تؤوٌ ُل الفبلسفة الطوٌ ُل .لفكرتً عن عالمً
َخلَ ٌل ٌسبّبه الرحٌل .لجرحً األبديِّ محكمة
ببل قاض حٌاديٌ .قول لً القضاة المنهكون
من الحقٌقة :كل ما فً األمر أن حوادث
الطرقات أمرٌ شابع .سقط القطار عن
َ
واحترقت بجمرة الماضً .وهذا لم
الخرٌطة
ٌكن ؼزوا!
ولكنً أقول :وكل ما فً األمر أنً
(ٕ)

ال أص ّدق ؼٌر حدسً"

ومع المقطع األخٌر ٌكون دروٌش قد انعتق من خٌاله الٌوتوبً ،ألن الفقهاء -على حد تعبٌره-
لٌس لهم أي دور فً تحدٌد مكان الموت فً الفردوس؛ لذا ال حاجة للتمسك باألحبلم السابقة التً
صدقت البٌارق وأمنت بؤن النصر سٌرفع على جناح نسر ،وإذا كان ال بد من المفاضلة فإن
دروٌش ٌقول مرة أخرى وكل ما فً األمر أنً ال أصدق ؼٌر حدسً ،وانه ال ٌزال حٌا).
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ "ال أس٠ذ ٌٙزٖ جٌمق١ذز جْ ضٕط ،"ٟٙؿ.21
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.34
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مدخل:
تحتل الشخصٌّة ( )Characterأهمٌة خاصة فً الدراسات النقدٌة ،منذ أرسطو إلى العصر
الحدٌث ،بوصفها عنصرا مركزٌا فً العمل القصصً والمسرحً .والحدٌث عن الشخصٌة لم ٌعد
حكرا على النقد األدبً ،بعد أن أصبح (علم الشخصٌة) حقبل قابما بذاته ،وان تشابكت معه حقول
أخرى ،كاالجتماع ،واألدب ،والسٌاسة ،والتربٌة ،وعلم النفس ،وما سوى ذلك.
و كان دخول مصطلح (الشخصٌة) للدراسات النقدٌة من بوابة علم النفس "حٌنما ظهرت
دراسات تحاول تفسٌر األدب تفسٌرا نفسٌا"(ٔ) .وهناك من ٌرى أنّ االهتمام بالشخصٌة ظهر فً
فترة قدٌمة تعود إلى أرسطو  .)(Aristotleوقد اشترط (أرسطو) جملة من الشروط فً الشخصٌة
الدرامٌة؛ حٌث قال" :أما فٌما ٌتعلق بالشخصٌات التراجٌدٌة ،فعلى الشاعر أن ٌهدؾ بشؤنها إلى
أربعة أمور:
ٔ -أن تكون (صالحة درامٌا بطبٌعتها) ،أو مإثرة .وتتضح الشخصٌة إذا ما أفصح الكبلم أو
الفعل عن قٌام الشخص باالختٌار؛ وتكون الشخصٌة مإثرة ،إذا كان االختٌار مإثرا ،وكل نوع من
الشخصٌات ٌمكن أن ٌكون مإثرا.
ٕ -واألمر الثانً ،الذي ٌنبؽً أن ٌهدؾ إلٌه الشاعر فً تصوٌر الشخصٌة ،هو المبلءمة.
فهناك -مثبل -نوع من الشجاعة الرجولٌة ،أو المهارة فً الكبلم ،ال ٌلٌق إسناده إلى المرأة.
ٖ( -مشابهة الواقع) :أي أن تكون الشخصٌة مشابهة للواقع ،وهذا األمر مختلؾ عما قلناه هنا
بشؤن مسؤلتً الصبلحٌة والمبلءمة.
ٗ -أما األمر الرابع فهو ثبات الشخصٌة ،أو تساوقها مع ذاتها طوال المسرحٌة ،وحتى لو كانت
الشخصٌة -موضوع المحاكاة  -ؼٌر متساوقة مع نفسها  -وكان ذلك صفة من صفات
(ٕ)

المسرحٌة"

والشخصٌة الدرامٌة شخصٌة مخلوقة مبدعةٌ ،قوم األدٌب برسم معلمها وإنتاجها؛ لتإدي دورا
فاعبل فً النص ،وهذا الدور ٌتعانق مع باقً العناصر الدرامٌة تعانقا تكاملٌا .ولن ٌنجح األدٌب،
ولن ٌبلػ مرحلة اإلبداع ما لم ٌبن شخصٌاته بناء محكما ،وٌعمد إلى إبراز خصابصها وسماتها
الجسدٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة.
وقد تناول النقاد موضوع الشخصٌة فً النقد الروابً وأفاضوا القول فٌه؛ فتحدثوا عن أنماطها
وخصابص كل نمط؛ فهناك (الشخصٌة الربٌسٌة) وهً" :الشخصٌة التً ٌدور علٌها محور
( - )1ؾحْ ئ٠فحْ ضحد .ٗ١٠جٌٕمذ جألدذ ٟف ٟجٌمشْ جٌؼؾش ،ٓ٠ؿ 111ضشؾّس :لحعُ جٌّمذجد ،دِؾكٚ :صجسز جٌػمحفس،
.1113
( )2فٓ جٌؾؼش ،ؿ.150-141
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(ٔ)

الرواٌة أو المسرحٌة"

وال ٌشترط فً هذه الشخصٌة أن تكون "بطبل" فً المسرحٌة أو الرواٌة،

بل مهمتها قٌادة العمل األدبً وتحرٌكه .وهناك (الشخصٌة المسطحة) ،وهً" :الشخصٌة التً ال
تزٌد فً العمل األدبً عن كونها اسما ،أو سمة ال أهمٌة لها ،وال تطور ألدابها ،وال ٌكون لها دور
مهم ٌثٌر القارئ ،أو المشاهد ،وهً عكس الشخصٌة التامة ذات العمق الواضح ،واألبعاد المركبة،
والتطور المكتمل"(ٕ) .ثم (الشخصٌة النمطٌة) ،وهً" :شخصٌة ال تكون أساسٌة فً العمل األدبً،
ولكنها معروفة بنمط معٌن عرفت به ،وجاهزة ألداء دورها المعٌن كؤبله القصر ،أو تابع األمٌر،
(ٖ)

أو البخٌل ،أو رجل الشرطة"

وأما توظٌؾ الشاعر للشخصٌة الدرامٌة ،فذلك أمر ٌنقل النص من ذاتٌة الشعر إلى
موضوعٌته ،ومن ؼنابٌة اإلٌقاع إلى سردٌة الحدث ،ومن الصوت الواحد إلى تعدد األصوات،
وهنا تتحقق الدرامٌة من خبلل حضور أكثر من شخصٌة فً القصٌدة الواحدة.
وعندما ٌقدم الشاعر الشخصٌة للمتلقً؛ فإنه ٌصورها له ،إما تصوٌرا مباشرا أو ؼٌر مباشر.
وقد تكون شخصٌات القصٌدة حقٌقٌة؛ كؤن ٌصؾ أو ٌمدح أو ٌهجو ،وإما أن تكون ؼٌر ذلك،
رمزٌة أو أسطورٌة أو تارٌخٌة ،وهنا سٌستخدم الشاعر تقنٌات عدةٌ ،تناول من خبللها الشخصٌة؛
كالقناع ،واألسطورة ،والرمز والتناص.
والشخصٌة فً العمل األدبً ال تقتصر على الذات؛ فقد اعتبرها (جٌنٌت " )Genetteأثرا من
آثار الخطاب ،ولكنها ال تنتمً إلٌه بل إلى الحكاٌة .وهو ٌفضل دراسة الوسابل التً ٌستخدمها
(ٗ)

الخطاب فً رسم الشخصٌة ،أي التشخٌص ،بدل دراسة الشخصٌة مباشرة" .

وقد تعددت نماذج الشخصٌة عند دروٌش ،وكثر استخدامها فً شعره ،وسٌقؾ البحث على
بعض تلك األنماط ،مبٌنا دورها فً بناء القصٌدة ،وتطورها الدرامً .وكٌفٌة رسمها وإعادة
تشكلٌها لتناسب النص الشعري.

( )1جٌذوطٛس ِكّذ جٌطٔٛؿ ،ٟجٌّؼؿُ جٌّفقً ف ٟجألدخ ،ؿ ،549دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش ،1111 ،ه ،2ؼ.1
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.549
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.549
( )4دٌ .ط١ف ص٠طِ ،ٟٔٛؼؿُ ِقطٍكحش ٔمذ جٌشٚج٠س ،ؿ ،115دجس جٌٕٙحس ٌٍٕؾشٌ ،رٕحْ.2002 ،
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الشخصيات العامة
كانت البنٌة التكوٌنٌة لقصابد دروٌش األولى تطال الجمعً ،وتنؤى عن الفردي التجرٌدي،
وتعالج الكل ،دون االنتباه إلى الجزبً الذاتً ،فً محاولة لحمل رسالة األدب من خبلل مبدأ
االلتزام الذي رضً به دروٌش ،كونه (ٌسارٌا) من نحو ،و(شاعر مقاومة) من نحو آخر.
ولكن حضور الشخصٌة فً قصابده كان واضحا من خبلل مواكبته للعمل الثوري ،وتناوله
لمقاومٌن مثلوا للوعً الجمعً نماذج بطولٌة رسخت مفهوم الهوٌة ،ورسمت معالم الثورة بدمابها
المنسكبة على ثرى األرض ،أو صمودها األسطوري تحت سٌاط الجبلدٌن .بل إن عبلقة دروٌش
مع المقاومة تشكلت من خبلل ارتباطه بالثورة؛ حٌث كان عضوا فً صفوؾ منظمة التحرٌر
الفلسطٌنٌة ،أو عبلقته باألرض وهً عبلقة كانت تتشكل من خبلل إستراتٌجٌة الحنٌن الثابتة فً
وعٌه كفلسطٌنً مشرد ،وقد جعلت هذه اإلستراتٌجٌة دروٌش ٌسعى ألنسنة األرض ،وربطها
بعالمً :الحب والقداسة.
وإذا كان الوطن هو الركٌزة األولى التً تشكل منها النص الدروٌشً؛ فإن المواطن هو الظل
الموازي لمفردة الوطن ،لتتجلى الوطنٌة بكل أبعادها فً مواجهة االحتبلل بكل تمظهراته؛ وقد
كان سإال الهوٌة الوطنٌة هو الموجه األساس لبناء الشخصٌة فً نصوص دروٌش األولى ،وٌصر
البحث على عبارة (األولى) باعتبارها محددا زمنٌا لهذا النوع من النماذج؛ ألن نماذج الشخصٌة
لن تبقى تدور فً هذا الفلك ،خصوصا بعد بروز فكرة السبلم فً أواسط السبعٌنات.
ولعل سقؾ الهوٌات الوطنٌة قد بدأ فً نصوص دروٌش من المظلة األوسع "العربٌة" ،وقد بدا
ذلك واضحا فً قصٌدته "بطاقة هوٌة".
هذه الشخصٌة التً تحمل صفات قومٌة ،وال تحمل اسما شخصٌا تعرؾ به ،تتفق معالمها مع
الرإٌة الفكرٌة (المإدلجة) التً انطلق منها دروٌش كٌساري ،وإن اختلطت بفكرة القومٌة العربٌة،
لتكتمل معالمها كشخصٌة ثابر مقاوم.
لم ٌشؤ دروٌش فً "بطاقة هوٌة" أن ٌمس داخل الشخصٌة إال فٌما ٌخدم سإال الهوٌة الكبٌر؛
ولذا جاء على عمومٌات تخدم ؼاٌته ،فقدم لقاربه بطاقة هوٌة ذات مؽزى قومً:
"سجِّ ل أنا عربً
خمسون ألؾْ
ورق ُم بطاقتً
َ
ٌ
ثمانٌة
وأطفالً

143

وتاسعهُم ..سٌؤتً بعدَ صٌؾْ !

(ٔ)

وإذا كان الراوي هو الشاعر نفسه فً هذا البناء السردي؛ فذاك ألن دروٌش ٌعتمد الصوت
الواحد فً مواجهة اآلخر ،وكؤن "األنا" -هنا -ستنوب عن الجمع ،فدروٌش عربً وكل عربً
مكافح .لكن شخصٌة دروٌش -هنا -وان كانت عامة إال أنها تتخذ طابعا خاصا من خبلل الخلفٌة
الفكرٌة التً تقدم من خبللها ،وهً خلفٌة الٌسار ،أو الخلفٌة االشتراكٌة:
"أنا عربً
الكدح فً محجرْ
رفاق
وأعم ُل مع
ِ
ِ
ٌ
ثمانٌة
وأطفالً

الخبز،
رؼٌؾ
أس ُّل له ْم
َ
ِ
واألثواب والدفترْ
َ
(ٕ)

الصخر
من
ِ
وسإال الهوٌة فً بنٌة هذه الشخصٌة ٌجعل دروٌشا ٌركز على الجانب العرقً(العروبة) ال
الجسدي فٌها ،من حٌث:
الشعر ..فحمً
"ولونُ
ِ
العٌن ..بنً
ولونُ
ِ
ومٌزاتً:
على رأسً عقا ٌل َ
فوق كوفٌّه
ٌ
كالصخر
صلبة
وك ّفً
ِ
مسها
تخمشُ من ٌبل َ
وعنوانً:
أنا من قرٌ ٍة عزال َء منس ٌّ ْه
شوارعُها ببل أسماء
(ٖ)

الحقل والمحجرْ "
وك ُّل رجالها فً
ِ

و هذه الشخصٌة لٌست ثابتة مسطحة ،كما ٌبدو للمتلقً من الوهلة األولى ،بل ثابرة ألسباب
صنعها المحتل ،فحولها من شخصٌة طٌبة إلى شخصٌة تؤكل لحم من ؼصبوا ومن ظلموا:
الناس
"أنا ال أكرهُ
َ
وال أسطو على أح ٍد
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.93
(ٔ )2فغٗ.94
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.96
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ُ
جعت
ولك ّنً ..إذا ما
آك ُل لح َم مؽتصبً
حذار ..من جوعً
حذار..
ِ
ِ
(ٔ)

ومن ؼضبً"

ومع أن هذه القصٌدة "بطاقة هوٌة" ،التً شاعت بعنوان مؤخوذ من سطرها الشعري األول:
"سجل أنا عربً" ،احتلت الوجدان العربً فترة طوٌلة من الزمن ،وصارت أشبه بنشٌد جماعً،
عرؾ العالم العربً من خبلله دروٌش شاعرا للمقاومة ،إال أن قصٌدة "عاشق من فلسطٌن"
( ،)ٔ9ٙٙتعد األكثر تعبٌرا عن أسبلة الهوٌة الوطنٌة" ،ألنها فً إصرارها على استعادة االسم
(ٕ)

الفلسطٌنً ،قامت بصوؼه انطبلقا من العبلقة الثبلثٌة بٌن األرض والتارٌخ واللؽة"

فقصٌدة"عاشق من فلسطٌن" جاءت لتضٌق نطاق الشخصٌة ،أو نطاق الهوٌة ،وتبحث عن
الوطنً بدال من القومً (الفلسطٌنً على وجه التحدٌد) وهذا واضح من خبلل العنوان" عاشق من
فلسطٌن" .وإذا كان سإال الهوٌة قد تحقق من خبلل معالم السمات الذكورٌة المستقلة فً قصٌدة
"بطاقة هوٌة"؛ فإن هذه المبلمح ستتحدد من خبلل العبلقة مع اآلخر المحبوب وهو (األرض)
وهذا ما تحمله لفظة "عاشق" من دالالت رمزٌة وسمات روماسنٌة .ؾ"االسم هو أرض الصراع
بشؤن الهوٌة ،والمرأة هً :األرض ،الوطن ،ال تستعاد إال ّ إذا استطاع الشاعر أن ٌسترجع االسم
الذي ٌرٌد االحتبلل محوه .واالسم الفلسطٌنً المستعاد هو عنوان معركة الوجود الفلسطٌنً الذي
أُخفً تحت ركام النكبة ومآسٌها"(ٖ).
وقد ٌبدو للوهلة األولى أن العنوان "عاشق من فلسطٌن" سٌحدد معالم النص بوصفه قصة
لشخصٌة فلسطٌنٌة ذكورٌة ،لكن النص سٌنفتح على األخرى (المعشوقة) التً حاول تشكٌل هوٌتها
من خبلل قٌم رمزٌة تربطها بسإال الهوٌة فً ذاكرة دروٌش ،وكؤن دروٌش الذي حاول أن ٌصنع
هوٌة "األنا اإلنسان" أو "األنا العربً" فً "بطاقة هوٌة" عاد لٌربط هذه الذات بمكونها الجؽرافً
"فلسطٌن" وقد استعار لفلسطٌن "المرأة المعشوقة" التً تشكل مع "أنا الذكورٌة" ثنابٌة التكامل.
إن "الهوٌة" -فً القاموس الدروٌشً -ال تزال تحمل السمات الفكرٌة واالنتماء الطبقً للهوٌة
مثلما عبّرت عنهما قصٌدة "بطاقة هوٌة" ،لكنها تحمل جدٌدٌن :األولٌ ،تمثل فً إخراج االسم
الفلسطٌنً من الركام ،وبنابه فً صورة أنثوٌة؛ أما الثانً ،فهو اإلشارة التارٌخٌة إلى خٌول الروم

(ٔ )1فغٗ ،ؿ.99
( )2ئٌ١حط خٛسِ ،ٞكّٛد دس٠ٚؼ :جٌ٠ٛٙس ٚعإجي جٌنك١س ،ؿ ،10ؾش٠ذز جأل٠حَ.2010-1-24 ،
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.10
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(ٔ)

والصلٌبٌٌن"

وهذا الجدٌد فً طبٌعة الشخصٌة منحها بعدا تارٌخٌا جدٌدا كونها بإرة لصراع

تارٌخً ممتد.
وحٌنما ٌبدأ الخطاب الشعري رسم معالم الشخصٌة ،تتجلى هذه المعشوقة على شكل حسناء
ذات عٌون قاتلة؛ فهً شوكة بالقلب توجع عاشقها ،لكنه ٌعبدها وٌحمٌها من الرٌح ،وٌؤتً حضور
كلمة"الرٌح" على شكل دال رمزي ٌشٌر إلى االحتبلل وخلفٌاته:
" عٌونك شوكة فً القلب
توجعنً ..و أعبدها
وأحمٌها من الرٌح
وأؼمدها وراء اللٌل واألوجاع ..أؼمدها
فٌشعل جرحها ضوء المصابٌح
وٌجعل حاضري ؼدها
ّ
أعز علًّ من روحً"

(ٕ)

إن عبلقة الشاعر مع شخصٌته المعشوقة عبلقة توحد واندماج ،فكبلهما انكسرت مراٌاه مع
فاجعة االحتبلل ،فصار الحزن إلفه ،وظله ،وواقعه ،ومن هنا؛ فإن الخطاب الشعري سٌتجه
لتشكٌل تكامل جمعً بٌن دروٌش العاشق ،واألرض المعشوقة ،من خبلل هذه العبلقة المصٌرٌة،
سعٌا وراء إعادة بناء الهوٌة المهشمة ،و سٌتكا البناء السردي-فً هذه القصٌدة -على مكونٌن
أساسٌٌن ،وهما :البناء السردي القابم على الفعل الماضً؛ إلعادة صٌاؼة الواقع الفلسطٌنً من
خبلل الذاكرة المسافرة إلى الماضً البعٌد ،أو من خبلل أسبلة الحٌرة والقلق الباحثة عن أسباب
الضٌاع .وتصبح هذه المعشوقة مجهولة الصوت ،مسافرة ببل أهل ،وعاشقها ٌركض إلٌها كٌتٌم
ساببل حكمة األجداد عن مصٌر البٌارة الخضراء:
"و لكنًّ نسٌت ..نسٌت ٌا مجهولة الصوت:
رحٌلك أصدأ الجٌتار ..أم صمتً؟!
رأٌتك أمس فً المٌناء
مسافرة ببل أهل ..ببل زاد
ركضت إلٌك كاألٌتام،
أسؤل حكمة األجداد:
لماذا تسحب البٌّارة الخضراء
( )1ئٌ١حط خٛسِ ،ٞكّٛد دس٠ٚؼ :جٌ٠ٛٙس ٚعإجي جٌنك١س ،ؿ.10
( )2دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .91
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إلى سجن ،إلى منفى ،إلى مٌناء
وتبقى رؼم رحلتها
ورؼم روابح األمبلح واألشواق،
(ٔ)

تبقى دابما خضراء؟"

وإذا كانت صورة المعشوقة قد تجلت فً السطر الشعري األول على شكل فتاة واسعة العٌنٌن،
فإن تحورا ما سٌطرأ على سمات هذه الشخصٌة؛ لٌعطٌها قٌما رمزٌة تتبلءم مع طبٌعتها الحقٌقٌة
"األرض":
ّ
محطمة .رأٌتك فً مقاهً اللٌل خادمة
"رأٌتك فً خوابً الماء والقمح
رأٌتك فً شعاع الدمع والجرح.
وأنت الربة األخرى بصدري..
أنت أنت الصوت فً شفتً..
وأنت الماء ،أنت النار!"

(ٕ)

إذا هً امرأة مصنوعة على عٌن الشاعر ،تستجٌب صفاتها النفسٌة لطبٌعة الواقع المؤساوي
الذي فرضه االحتبلل األثٌم.
وإذا كانت "بطاقة هوٌة" قد أخفت االسم الفلسطٌنً لتركز على صفات الهوٌة العامة ،فإن
حضور اسم فلسطٌن فً قصٌدة "عاشق من فلسطٌن" جاء كً تكتمل الهوٌة حٌن ٌتوحد الشاعر
بالمرأة ،وتتوحد المرأة باألرض"(ٖ) ،وهنا ٌجد القارئ تبرٌرا لتكرار عبارة"فلسطٌنٌة" فً القصٌدة
ؼٌر مرة لتؤكٌد هذه الهوٌة:
" فلسطٌنٌة العٌنٌن والوشم
فلسطٌنٌة االسم
فلسطٌنٌة األحبلم والهم
فلسطٌنٌة المندٌل والقدمٌن والجسم
فلسطٌنٌة الكلمات والصمت
فلسطٌنٌة الصوت
فلسطٌنٌة المٌبلد والموت

(ٗ)

( )1ئٌ١حط خٛسِ ،ٞكّٛد دس٠ٚؼ :جٌ٠ٛٙس ٚعإجي جٌنك١س ،ؿ.91
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.92
(ِ )4كّٛد دس٠ٚؼ :جٌ٠ٛٙس ٚعإجي جٌنك١س ،ؿ.10
( )4دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .94
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أما قصٌدة "أحمد الزعتر" فقد انتقل فٌها الخطاب الشعري نقلة نوعٌة متجها نحو الدرامٌة التً
تسمح "بتمثٌل الواقع وتجسٌده من زواٌا مختلفة ،وإبراز مجموع الصراعات التً ٌعٌشها
(ٔ)

الفلسطٌنً" .

وتحوٌل سإال الهوٌة من اإلقلٌمً المحلً إلى العالمً الكونً ،وان تداخلت

الهوٌات القومٌة تداخبل ٌعٌد تشكٌل "احمد الزعتر" الفلسطٌنً تشكٌبل كونٌا؛ ولذا ستدخل هذه
الشخصٌة إطار األسطرة والرمزٌة لتنسجم مع واقعها الكونً الجدٌد.
إن أحمد -فً سإاله ورحٌله الدابم ٌبحث -عن توازنه المفقود فً انتمابه العربً (المحٌط/
الخلٌج) ،وٌحاول رسم معالم كٌانه القومً والحضاري من خبلل التقابه بضلوعه ،وتبلحم أعضاء
الجسد الواحد الذي ٌستعمل عبلمة دالة على المكان ،على األرض ــ الجذور والتارٌخ والمصٌر،
بٌد أن لفظة "اآلن" فً نقطة ثالثة توحً بالزمن الحاضر الذي ٌهدد أحمد "زمن تترك فٌه المدٌنة
(ٕ)

شوارعها وتؤتً إلٌه لتقتله"

و"تؽدو حركة القصٌدة موصولة بالصراع الذي ٌرسم مسٌرة

"البطل" ،وٌعمق وعٌه بمؤساة شعبه (الرصاص ــ البرتقال ،البنفسجة الرصاصٌة)؛ حٌث تتبدى
االنزٌاحات االختبلفٌة وٌظهر المعنى الخفً من وراء األضداد ،فإذا البرتقال صورة ألبناء حٌفا
وقد بات فً أٌدٌهم رصاصا على أرض مات فٌها البنفسج ،وؼابت عنها الحٌاة بعد أن هجرها
أهلها"(ٖ(.
وعند البدء فً تحلٌل هذا الخطاب الشعري؛ فإن أول مإشر داللً ٌواجهه النص ٌتمثل فً
طبٌعة البناء التشكٌلً للعنوان القابم على ثنابٌة اإلنسان والنبات "أحمد" و"الزعتر" ،فهذا تركٌب
مرتبط بقٌمتٌن :إحداهما رمزٌة مكانٌة ذات خصوصٌة فلسطٌنٌة ،وثانٌهما رمزٌة دٌنٌة من خبلل
االسم "أحمد" .وهنا ٌنشؤ سإال الهوٌة مرة أخرى من خبلل هذا التركٌب الداللً؛ ؾ" أحمد" وإن
ٌكن فردا (الفلسطٌنً المشرد) ،فهو المكان (الطبٌعة والنبات) ،وهو التارٌخ القرٌب (الحصار)
(ٗ)

والتارٌخ البعٌد الموصول بالتراث"

لكن احمد المنسً بٌن فراشتٌن هو أسطورة دروٌشٌة بامتٌاز ،مثقل بقٌم رمزٌة ،عملت فً
تشكٌلها ٌد شاعرة ،حٌث خطت رٌشة الفنان أولى لمسات الشخصٌة األسطورٌة محلقة فً عالم
تخٌلً طرٌؾ:
"لٌدٌن من حجر وزعتر
( )1د .سمح ذٓ قّ١ذ /ضٔٛظ ،أعثٍس جٌٕـ ..أعثٍس جٌمشجءزِ ،ؿٍس جٌّٛلف جألدذِ -ٟؿٍس أدذ١س ؽٙش٠س ضقذس ػٓ
جضكحد جٌىطحخ جٌؼشخ ذذِؾك -جٌؼذد  431ضؾش ٓ٠جٌػحٔ "2009 ٟسجذو جٌقفكسhttp: //www. awu-dam. :
org/mokifadaby/439/mokf439-006. htm
( ّٕٝ٠ )2جٌؼ١ذ :ف ٟجٌمٛي جٌؾؼش ،ٞؿ ،109دجس ضٛذمحي ٌٍٕؾش ،جٌذجس جٌر١نحء ،1199
http: //www. awu-dam.
( )3أعثٍس جٌٕـ ..أعثٍس جٌمشجءز ،سجذو جٌقفكس:
org/mokifadaby/439/mokf439 -006 . htm
(ٔ )4فغٗ.
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هذا النشٌد ..ألحمد المنسًّ بٌن فراشتٌن
مضت الؽٌوم وشرّ دتنً
(ٔ)

و رمت معاطفها الجبال وخبّؤتنً"

هنا امتزج الجمادي مع النباتً لتكوٌن أحمد ثنابً التركٌب" أحمد الزعتر" لكن أحمد ذا
الطبٌعة االصطناعٌة واحد من البشر منسً بٌن فراشتٌن:
"نازال من نحلة الجرح القدٌم إلى تفاصٌل
الببلد وكانت السنة انفصال البحر عن مدن
الرماد وكنت وحدي
(ٕ)

ثم وحدي" ...

والوحدة هنا إشارة واضحة إلى التخلً العربً عن نصرة "أحمد العربً" بقً أحمد ٌعٌش
ؼربة الضٌاعٌ ،سؤل عن نقٌضه فً تراكمات المحنة:
"فً كل شًء كان أحمد ٌلتقً بنقٌضه
عشرٌن عاما كان ٌسؤل
عشرٌن عاما كان ٌرحل
عشرٌن عاما لم تلده أمّه ّإال دقابق فً
إناء الموز
وانسحبت.
(ٖ)

ٌرٌد هوٌّة فٌصاب بالبركان

إنها الصدمة الشعورٌة المتمثلة فً انسداد األفق ،وخٌبة األمل؛ حٌث تتجلى المفارقة بٌن
الواقع المعاش والمستقبل المنتظر ،وتتمطى العبارة الشعرٌة كاشفة عن مساحة جؽرافٌة متآكلة
وهمٌة:
"و من المحٌط إلى الخلٌج ،من الخلٌج إلى المحٌط
كانوا ٌع ّدون الرماح
وأحمد العربًّ ٌصعد كً ٌرى حٌفا
و ٌقفز"(ٗ).

( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.515
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.515
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.516
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.519
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هذه الشخصٌة المنسٌة المنكوبة ...الوحٌدة ..تحاول استعادة ذاتها من خبلل الصوت الثوري
الذي ٌطلقه الشاعر ،مستعٌنا بقٌم رمزٌة ثورٌة ،تدل على النقٌضٌن :الثورة واالضطهاد:
و هو الرصاص البرتقالًّ  ..البنفسجة الرصاصٌّة
و هو اندالع ظهٌرة حاسم
فً ٌوم حر ٌّة
ٌا أٌّها الولد المكرّ س للندى
قاوم !
ٌا أٌّها البلد -المسدس فً دمً
قاوم !"

(ٔ)

وإذ كان "احمد الزعتر" قد تشتت فً المكان الممتد من المحٌط إلى الخلٌج؛ فإنه -أٌضا -مشتت
فً الزمان الممتد من الماضً السحٌق إلى المستقبل البعٌد؛ فهو
" الماضً المستمر" :أنا الرصاص البرتقال الذكرٌات" .وهو"الحاضر" :أنا الببلد وقد أتت
وتقمصتنً" وهو" المستقبل" :أنا الذهاب المستمر إلى الببلد"
وما بٌن أحمد الكونً ،الناري ،البنفسجً ،األزرق ،البرتقالً ،وما سواه من زبد ،تتزلزل حالة
القصٌدة وتتفجر معالم التناقض ،وتفرز حاالت من الصراع الداخلً والخارجً؛ الذات ونقٌضها:
الذات والذات األخرى:
"هو أحمد الكونى فً هذا الصفٌح الضٌق
(ٕ)

المتمزق الحالم".

هذا االحتدام والتحول من صراع خارجً"بٌن الذات ونقٌضها" إلى صراع داخلً"بٌن الذات
والذات" هو أولى مقدمات التنامً الدرامً فً بناء الشخصٌة
"سابرا بٌن التفاصٌل ا ّت ُ
كؤت على مٌاه
(ٖ)

فانكسرت"

وتتشابك التفاصٌل الوصفٌة إلعداد أحمد األسطوري ،الراحل بٌن متناقضات الوجود الكونً،
المتشكل عبر رحلتٌن عدمٌتٌن ،تتمثبلن فً :ؼربة الذات ،وؼربة المصٌر المتمثل فً :انسداد
األفق ،وضرورة االنتقام /وإشعال الثورة واالنتصار والمقاومة؛ فهو الوحٌد الكل ،وهو المنسً
الحاضر ،وهو كل تلك التفاصٌل:
"فهو الخرٌطة والجسد
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.519
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.511
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.511
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و هو اشتعال العندلٌب
ال تؤخذوه من الحمام
ال ترسلوه إلى الوظٌفة
ال ترسموا دمه وسام
فهو البنفسج فً قذٌفة
صاعدا نحو التبام الحلم
ت ّتخذ التفاصٌل الردٌبة شكل كمّثرى
و تنفصل الببلد عن المكاتب
(ٔ)

و الخٌول عن الحقابب"

لكن هذه التفاصٌل المخٌفة ألحمد الكونً هً ذات التفاصٌل المتوقعة ألحمد العادي ،الذي
ٌطالبه الشاعر بالوقوؾ أمام الحصار وحٌدا وحٌدا ،كما قدر له ،وٌشعل معركته بصموده ،حٌث
تبلزمه لفظة"ال" التً ٌتسلح بها بعد آن عز الدعم ،وانقطعت أسبابه:
" صار الحصار مرور أحمد فوق أفبدة المبلٌٌن األسٌرة
صار الحصار هجوم أحمد
و البحر طلقته األخٌرة !
ٌا خضر كل الرٌح
ٌا أسبوع س ّكر !
ٌا اسم العٌون وٌا رخامًّ الصدى
ٌا أحمد المولود من حجر وزعتر
ستقول :ال
ستقول :ال
جلدي عباءة ك ّل فبلح سٌؤتً من حقول التبػ
كً ٌلؽً العواصم
و تقول :ال
جسدي بٌان القادمٌن من الصناعات الخفٌفة
و التردد ..والمبلحم
نحو اقتحام المرحلة
و تقول :ال
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.602
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و ٌدي تحٌات الزهور وقنبلة
مرفوعة كالواجب الٌومً ض ّد المرحلة
وتقول :ال
ٌا أٌّها الجسد المضرّ ج بالسفوح
وبالشموس المقبلة
وتقول :ال
ٌا أٌّها الجسد الذي ٌتزوّ ج األمواج
فوق المقصلة
وتقول :ال
وتقول :ال
(ٔ)

وتقول :ال"

وإذا كانت هذه النماذج قد مثلت "األنا الجمعٌة" فً مشروع دروٌش الشعري -من خبلل سإال
الهوٌة-؛ فإن أنموذج اآلخر ٌتجلى فً صورة "العدو" لٌكتمل الخطاب المنشود فً جدلٌة العبلقة
بٌن األنا واألخر ،مع أن نماذج الشخصٌة عند دروٌش تتعدد لتطال ؼٌر شخصٌة وؼٌر نموذج.
ولعل قصٌدة "جندي ٌحلم بالزنابق البٌضاء" تعد واحدة من القصابد النادرة التً تمثل قٌمة
فنٌة ،وجدلٌة سٌاسٌة فً ذات الوقت ،أما قٌمتها الفنٌة فتتمثل فً تلك البنٌة الدرامٌة التً اكتنفتها،
بٌنما تعود جدلٌتها إلى الرإٌة السٌاسٌة التً تحرك دالالت النص ،وهً رإٌة تكاد تقؾ على
طرؾ نقٌض مع النفس الدروٌشً المعالج للقصابد الثبلث التً مرت سابقا " بطاقة هوٌة"
و"عاشق من فلسطٌن" واحمد الزعتر" .أعنً أن سإال الهوٌة ،أو العاطفة الوطنٌة التً كانت تقود
دروٌش فً رسم شخصٌاته السابقة ،تحولت هنا إلى أسلوب عقلً ٌحاور وٌسترضً ،وكؤن فكرة
التعاٌش السلمً وقبول اآلخر قد حلت محل فكرة التحرٌر والطرد و"آكل لحم مؽتصبً"
وال بد قبل الولوج إلى عالم النص من تفٌإ ظبلالته ،والوقوؾ على عتبات التجربة الدروٌشٌة،
وما ٌتعلق بطبٌعة رإاه األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة ،فً محاولة لفهم دالالت البنٌة وآفاقها ،ولعل
حوارات دروٌش الكثٌرة والمتعددة ستقدم إضاءات ساطعة فً فضاءات هذا النص؛ ومن ذلك
قوله" :لكن على مستوى الداخل كان انجذابً إلى الحزب الشٌوعً اإلسرابٌلً الذي كان ٌطرح
قضاٌانا وٌدافع عنا كؤقلٌة ضمن المجتمع اإلسرابٌلً ،كنا نعتبره حزبنا والمدافع عنا ،وكنا
منسجمٌن جدا فً إطار هذا الحزب"

(ٕ)

( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.605
( )2جٔظش :قٛجس "ٔضِ "ٜٚغ جٌؾحػش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،6جٌىٍّس ،ػذد  ،21عرطّرش 2009
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و فً مقابلة أخرى -أجراها معه عباس بٌضونٌ -ذكر أنه " :كان صدٌقا لٌهود كثر ،وانه كتب
قصٌدة "جندي ٌحلم بالزنابق البٌضاء" عن أحد أفضل أصدقابه منهم ،وكان هذا جارا له ،وقد جاءه
(ٔ)

بعد حرب حزٌران لٌقول له :إنه قرر أن ٌترك الببلد نهابٌا"

وٌضٌؾ" :أحببت مرة فتاة ألب

بولندي وأم روسٌة .قبلتنً األم ورفضنً األب .لم ٌكن الرفض لمجرد كونً عربٌا .ذلك الحٌن لم
اشعر كثٌرا بالعنصرٌة والكره الؽرٌزي .لكن حرب  ٔ9ٙ5ؼٌرت األمور .دخلت الحرب بٌن
الجسدٌن بالمعنى المجازي ،وأٌقظت حساسٌة بٌن الطرفٌن لم تكن واعٌة من قبل .تصور أن
صدٌقتك جندٌة تعتقل بنات شعبك فً نابلس مثبل ،أو حتى فً القدس .ذلك لن ٌثقل فقط على
القلب .ولكن على الوعً أٌضا .حرب  ٙ5خلفت قطٌعة عاطفٌة فً عبلقات الشبان العرب
والفتٌات الٌهودٌات"(ٕ) ،وفً حوار آخر ٌحل دروٌش للمتلقً لؽز "رٌتا" التً وردت ؼٌر مرة فً
قصابده:
"إذا كان ٌرٌحك أن اعترؾ بؤن هذه المرأة موجودة ،فهً موجودة أو كانت موجودة .تلك كانت
قصة حقٌقٌة محفورة عمٌقا فً جسدي… فً الؽرفة كنا متحررٌن من األسماء ،ومن الهوٌات
القومٌة ومن الفوارق ،ولكن تحت الشرفة هناك حرب بٌن الشعبٌن"(ٖ).
وخبلصة رأٌه فً الٌهود أن" :الٌهود بٌنهم السٌا ،وبٌنهم الجٌد ،وهم لٌسوا مبلبكة كما ٌرٌدون
أن ٌقولوا عن أنفسهم ،ولٌسوا شٌاطٌن .وهذا ما ٌشٌر إلى أنهم شعب طبٌعً ،ومن حسناتهم أنهم
لٌسوا فقط شٌاطٌن أو مبلبكة ،وهم مجموعة من الشٌاطٌن والمبلبكة"(ٗ).
إن قراءة "رٌتا والبندقٌة" أو "جندي ٌحلم بالزنابق البٌضاء" بعٌن دروٌشٌة ستجعل النص أكثر
وضوحا ،وأقل تعقٌدا ،وهذا ٌقلل من وهج محاوالت النقاد الدفاع عن دروٌش ،عن طرق تخفٌؾ
حدة الداللة اإلشعاعٌة السٌاسٌة فً التعامل مع اآلخر (المحتل) بهذه الطرٌقة المفعمة بعاطفة الحب
والحنان؛ فبل داعً -مثبل -أن ٌإول النص التالً وٌلوى عنقه لٌثبت الناقد أن حضور "رٌتا" فً
النص ٌمثل داال وطنٌا ،أو رمزا ٌخرج دروٌش من مؤزق االفتخار باآلخر أو التعلق به:
"بٌن رٌتا وعٌونً بندقٌة
والذي ٌعرؾ رٌتاٌ ،نحنً
وٌصلً
(٘)

إلله فً العٌون العسلٌة"

( )1جٔظش ِؾحسف ،ؿ  ،96ع ،3ضّٛص .1115
(ٔ )2فغٗ ،ؿ95
( )3جٔظشِ :ؿٍس جٌىشًِ ،ؿ  ،220ػذد .)1119( ،52
(ٔ )4فغٗٔ ،ـ.59
( )5دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.112
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وكذا"شتاء رٌتا الطوٌل" التً ٌرد فٌها:
"البحر خلؾ الباب ،والصحراء خلؾ البحر ،قبلنً على
شفتً -قالت .قلتٌ :ا رٌتا ،أأرحل من جدٌد
ما دام لً عنب وذاكرة ،وتتركنً الفصول
بٌن اإلشارة والعبارة هاجسا؟
ماذا تقول؟
ال شًء ٌا رٌتا ،أقلد فارسا فً أؼنٌة
عن لعنة الحب المحاصر بالمراٌا..
عنً؟
وعن حلمٌن فوق وسادة ٌتقاطعان وٌهربان ،فواحد
ٌستل سكٌنا ،وآخر ٌودع الناي الوصاٌا
ال أدرك المعنى ،تقول
(ٔ)

وال أنا…" .

أما فً "جندي ٌحلم بالزنابق البٌضاء" فقد لعب الفن الناعم دوره فً قلب المشاعر المتكرسة
عبر عقود حول حقٌقة الجندي الصهٌونً ،المتمثلة بالبطش والعربدة والقسوة والهمجٌة ،وهنا ٌقدم
دروٌش صورة مؽاٌرة لما اعتاد تقدٌمه فً قصابده ،وتتجلى معالم هذه الشخصٌة كؤنبل ما ٌمكن
أن تنتجه البشرٌة من أخبلقٌات الجنود ،وهنا تتجلى المفارقة ،وتثار األسبلة حول حقٌقة االنتماء
الدروٌشً للنص المقاوم؟!!:
وإذا ما تجاوز البحث العنوان الطوٌل الدال على رؼبة دروٌشٌة مسبقة لتقدٌم صورة مشرقة
لهذا الجندي؛ فإن المقطع األول ٌنفتح على لوحة وردٌة رقٌقة المشاعر ،عمٌقة األحاسٌس:
"ٌحلم بالزنابق البٌضاء
بؽصن زٌتون..
بصدرها المورق فً المساء
ٌحلم_ قال لً _بطابر
(ٕ)

بزهر لٌمون"

اللوحة -هنا -سٌاسٌة من أولها ،من خبلل دالالت "ؼصن الزٌتون" ،والزنابق البٌضاء .وطبٌعة
الخطاب الشعري -هنا -ال تنتمً للسخرٌة التً تنتج المفارقة ،لكنها تحاول تجسٌد الحلم إلى حقٌقة
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ ،جألػّحي جأل ،ٌٝٚؿ ،335ؼ ،3س٠حك جٌش٠ظ ٌٍىطد ،ذ١شٚش.2005 ،
( )2دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.115
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واعٌة من خبلل رإٌة سٌاسٌة تتمثل فً قناعة الشاعر نفسه بالنهج التفاوضً ،ولٌس هذا ؼرٌبا آو
مبتدعا؛ فقد صرح دروٌش ؼٌر مرة بؤن السبلم هو الحل الذي ٌتوخاه لهذا الصراع الدامً؛ ففً
مقابلة له مع الجمهور الفرنسً ٌقول:
" ما ٌبدو حتى اآلن هو أن السبلم ٌجري بٌن رسمٌٌن ولٌس بٌن شعبٌن ،ومن دون ثقافة سبلم
ال ٌمكن الوصول إلى سبلم حقٌقً .وثقافة السبلم تقتضً أن ٌعترؾ اإلسرابٌلٌون بوجود شعب
فلسطٌنً ذي ذاكرة جماعٌة ،وأن ٌسمحوا لهذا الشعب بؤن ٌروي رواٌته التارٌخٌة كما ٌفهمها،
وأال ٌفرضوا على الفلسطٌنٌٌن رواٌة تارٌخٌة وحٌدة الجانب .طبعا هذا الحوار بٌن الرواٌتٌن لن
ٌإدي إلى نتابج ،ولكنه على األقل ٌوفر لكل طرؾ الحق فً أن ٌروي قصته ،لن أناقش
اإلسرابٌلٌٌن فً طرٌقة نظرهم إلى أنفسهم ،ولن أسؤل هل الٌهود دٌن أم قومٌة ،إذ ال ٌعنٌنً هذا
الموضوع .فلٌسم كل شخص نفسه كما ٌشاء ،ولكن على اآلخر أن ٌعترؾ بمثل هذا الحق لً.
وهكذا أعتقد أن السبلم ممكن ،ولكنه ٌحتاج إلى ثورة فً الوعً اإلسرابٌلً وفً الثقافة
اإلسرابٌلٌة ،لقد حدثت هذه الثورة فً الوعً الفلسطٌنً وقدم الفلسطٌنٌون تنازال أخبلقٌا وثقافٌا
ٌتمثل فً أنهم مٌزوا بٌن وطنهم التارٌخً وبٌن حقهم فً إنشاء دولة على جزء من هذا الوطن
التارٌخً .وبقً على اإلسرابٌلٌٌن أن ٌمٌزوا بٌن حدود التوراة وبٌن حدود الواقع ،وعلٌهم أن
ٌعترفوا أن الفلسطٌنٌٌن لٌسوا محتلٌن ألرض (إسرابٌل) .وإذا كانت هناك مفاوضات من أجل
انسحاب الفلسطٌنٌٌن من أرض"(إسرابٌل) ،فٌجب أن توضع شروط لهذه المفاوضات ،نحن
مستعدون لبلنسحاب من تل أبٌب فورا !"

(ٔ)

هذا النص ال أقدمه هنا محاكمة لدروٌش ،بل إضاءة فاعلة لتفسٌر دالالت البنٌة؛ حٌث رسمت
الشخصٌة هنا رسما ٌتفق مع منهج دروٌش الفكري ،ولعل الحالم فً النص هو دروٌش نفسه ال
الجندي؛ ألن هذا الجندي ٌمارس دوره فً أرض المعركة بسحق ما تبقى من طلل فً قرٌة
دروٌش "البروة" أما دروٌش فٌقدمه للقارئ على أنه جندي مسالم ،جندي لم تإدلجه حركة
الصراع؛ جندي ٌحمل فً بندقٌته وردا ،وفً قذابفه حبا؛ ألنه واقعً جدا ال ٌفلسؾ آراء:
"و لم ٌفلسؾ حلمه لم ٌفهم األشٌاء:
إال كما ٌحسّهاٌ ..شمّها
ٌفهم_ قال لً_ إنّ الوطن
أن أحتسً قهوة أمً
أن أعود فً المساء..
( ِٓ )1قٛجس جؾشِ ٞغ دس٠ٚؼ ذطحس٠خ  ،1191/5/5ػٍِ ٝغشـ (ذحسن د ٚالف١ٍ١ص) ف ٟذحس٠ظ ،ؿٔ ،351مال
ػٓ وطحخِ :كّٛد دس٠ٚؼ جٌّخطٍف جٌؼم١م.ٟ
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سؤلته :واألرض؟
(ٔ)

قال :ال أعرفها"

وما ٌؽرٌنً للقول أن هذا الجندي ٌمثل حلم دروٌش الداخلً وجود مفردات ترسم صورة
دروٌش فً النص؛ فدروٌش عاشق للقهوة من الطراز األول ،وقد أسهب فً الحدٌث عنها فً
"ذاكرة النسٌان"و "األم" من مفردات القصٌدة الدروٌشٌة ،وقد خصها فً ؼٌر قصٌدة .إذا هذه
الشخصٌة شخصٌة مصنوعة متوهمة ولٌست واقعٌة كما ٌحاول دروٌش تقدٌمها ،فالجندي ٌمثل فً
الوعً الجمعً الفلسطٌنً أداة المحتل فً القتل ومصادرة األرض ،وتشرٌد الشعب ،فكٌؾ ٌمكن
أن ٌتحول بقصٌدة شعرٌة إلى رمز للسبلم؟!! بل إن دروٌش نقل هذه القٌمة الرمزٌة من فردٌتها
وخصوصٌتها إلى عمومٌتها عندما تمنى على الحمام أن ٌكبر فً وزارة الدفاع ،حتى وإن جاءت
هذه العبارة على لسان الجندي نفسه:
"ٌحفر تحت جلده أمنٌة جدٌدة:
لو ٌكبر الحمام فً وزارة الدفاع
(ٕ)

لو ٌكبر الحمام !" ..........

ولن ٌؽفر للنص ذلك االعتراؾ الضمنً بؤن هذا الجندي قاتل "كان ٌهرب من مستنقع الدماء"
ألن هذه العبارة جاءت منسوخة بالحلم الوردي الذي تمثل فً زنابق الجندي البٌضاء ،وؼصن
زٌتونه النضر ،وطابره الذي ٌعانق الصباح فوق ؼصن لٌمونة ،أي أن شخصٌة هذا الجندي فً
هذا النص شخصٌة تحاول مسح ما تبقى من ذاكرة البؽض لذلك االحتبلل الؽاشم ،فإذا كانت
شخصٌة الجندي "أداة القتل" قد تبوأت مكانة مرموقة فً ثقافة دروٌش؛ فإن شخصٌات إسرابٌلٌة
أخرى ستستقبل فً أرٌحٌة وفق تصور دروٌش الثقافً؛ مما ٌجعل طبٌعة العبلقة بٌن القاتل
والضحٌة قابلة للتطور من خبلل عملٌة السبلم إلى عبلقة حمٌمٌة ٌسودها الحب واأللفة ،وذلك
بشرط واحد وهو توقؾ القتل مما ٌعنً أن سإال الهوٌة الفلسطٌنٌة أو" الجؽرافٌا والتارٌخ" لم ٌعد
له وجود فً معركة الصراع ،فللجانبٌن "اإلسرابٌلً والفلسطٌنً" أن ٌعٌشا جنبا إلى جنب بسبلم
وفق نظرٌة االعتراؾ المتبادل ،فالمطلوب فقط هو توقؾ التروٌع وتحقق األمن:
ٌفهم_ قال لً_ إن الوطن
أن أحتسً قهوة أمً..
(ٖ)

أن أعود ،آمنا مع ،المساء

( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .116
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.119
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.200
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وهذا ٌعنً أنه مسح تارٌخا ممتدا عبر أالؾ السنٌن واستبدله برؼبة البقاء ،وكؤن القضٌة كٌؾ
نقضً ٌومنا آمنٌن؟!! أي أن مشروع التحرر هو مشروع فردي للحفاظ على حٌاة الفرد ،ولٌس
مشروعا جمعٌا لحماٌة الهوٌة (دٌنٌا وثقافٌا وتارٌخٌا وجؽرافٌا).
ومع هذا فلٌس من ؼرٌب القول أن أقول :لم تكن نماذج دروٌش-فً بناء الشخصٌة -سٌاسة
كلها ،بل إن حضور الشخصٌة فً شعر دروٌش طال حركة اإلنسان وطبٌعته فً أفبلك جدٌدة،
ولعل تناول بعض النماذج الدروٌشٌة التً طالت بعض الشعراء والمفكرٌن ستفتح نافذة أخرى
على عالم الشخصٌة عنده ،وإن كان هذا الجانب لصٌقا بالحدث السٌاسً فً جزء من جزبٌاته،
كون المفردة الكونٌة فً شعر دروٌش تستحضر عبلقات متعددة؛ لٌس السٌاسً خارجا عنها ،ومن
هذه النماذج رثاإه لصدٌقه الشاعر راشد حسٌن ،ورثاإه أٌضا لصدٌقه المفكر ادوارد سعٌد ،ففً
قصٌدة "كان ما سوؾ ٌكون "التً رثى فٌها دروٌش زمٌله الشاعر" راشد حسٌن" تتشكل جمالٌات
الخطاب الشعري من خبلل تعانق السرد من الوصؾ فً رسم معالم الشخصٌة؛ حٌث ٌنفتح
الخطاب على شكل بناء سردي لقصة قصٌرة:
"فً الشارع الخامس حٌّانً .بكى .مال على السور
الزجاجً ،وال صفصاؾ فً نٌوٌورك.
أبكانً .أعاد الماء للنهر .شربنا قهوه .ثم افترقنا فً
الثوانً"(ٔ).
وإذا كان زمن الحدث ؼابما مبهما بعض الشًء فً هذه االفتتاحٌة ،فإن المقطع الثانً ٌرده إلى
معٌن:
"منذ عشرٌن سنه
وأنا أعرفه فً األربعٌن
وطوٌبل كنشٌد ساحلًّ  ،وحزٌن
كان ٌؤتٌنا كسٌؾ من نبٌذ .كان ٌمضً كنهاٌات
صبلة
(ٕ)

كان ٌرمً شعره فً مطعم" خرٌستو"

وٌفتح نافذة أخرى على طبٌعة الشخصٌة المتناولة" كان ٌرمً شعره فً مطعم "خرٌستو"،
وتقترب اللؽة الشعرٌة هنا من لؽة الحٌاة الٌومٌة ،لتحقق جانبا من الدرامٌة المقصودة "لؽة برٌبة
من التكلؾ مذهلة فً بساطتها"(ٔ):
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.595
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .595
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"ابن ّ
فبلحٌن من ضلع فلسطٌن
جنوبًّ
شقًّ مثل دوريّ (ٕ)"
أما صورته الجسدٌة؛ فإنها أكثر تبسٌطا ووضوحا:
"قوي
فاتح الصوت
كبٌر القدمٌن
واسع الكؾّ  .فقٌر كفراشه
أسمر حتى التداعً
(ٖ)

وعرٌض المنكبٌن"

وإذا كان المشهد الوصفً قد تجلى بهذا الوضوح والبساطة؛ فإن الحدث الدرامً سٌبنى
ببساطة -أٌضا -من خبلل مفارقة عجٌبة ،تشٌر إلى سذاجة الشخصٌة ،ال بمفهومها السلبً ،بل
عبر رؼبتها فً الحرٌة واالنطبلق:
" ال ٌحب المدرسة
وٌحب النثر والشعر
لع ّل السهل نثر
ولع ّل القمح شعر.
وٌزور األهل ٌوم السبت
ٌرتاح من الحبر اإللهً
ومن أسبلة البولٌس"(ٗ).
وهنا ٌدخل السٌاسً فً رسم معالم هذه الشخصٌة فً وضوح وصراحة تنسجم مع الجو النفسً
العام للقصٌدة:
"لٌدٌه الورد والقٌد .ولم ٌجرحه خلؾ السور ّأال
جرحه السٌّد .ع ّشاق ٌجٌبون وٌرمون المواعٌد.
رفعنا الساعد الممتد دشنا العناقٌد اختلطنا فً
( )1د ِكّذ فىش ٞجٌٕؿحس ،جٌقٛسز جٌؾؼش٠سٚ ،جٌطؾى ً١جٌؿّحٌ ٟػٕذ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ  ،199فقً ِٓ وطحخ:
ِكّٛد دس٠ٚؼ جٌّخطٍف جٌكم١مٟ
( )2دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.596
(ٔ )3فغٗ ،ؿ .599
(ٔ )4فغٗ ،ؿ .595
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صراخ الفٌجن البريّ  .كسرنا األناشٌد .انكسرنا
فً العون السود .قاتلنا .قتلنا .ثم قاتلنا .وفرسان
ٌجٌبون وٌمضون.
وفً كل فراغ"(ٔ).
لم ٌدخل دروٌش صاحبه فً عالم األساطٌر كما فعل فً"احمد الزعتر" بل حافظ على واقعٌته
وبساطته ،لٌنقل مكامن الشعور الشفاؾ المتدفق من لوعة الفراق على صاحبه ،وكؤن نسابم المحبة
هً التً نسجت خٌوط الشخصٌة؛ فظلت هادبة هدوء موتها الجمٌل ،ساكنة سكون سمتها الرتٌب.

( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .596
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الشخصيات األسطورية
تعود أهمٌة األسطورة إلى قدرتها على تحرٌر النص من أسبلة التلقً المحدودة ،والتحلٌق بها
إلى عالم تخٌلً قادر على مد مساحة التلقً إلى أفق ؼٌر محدد؛ مما ٌعفً صاحب النص من
المحاكمة المباشرة ،إضافة إلى الجانب الجمالً الخبلق الذي تضفٌه األسطورة على النص المنتج،
فٌمتزج الواقعً بالتخٌلً لٌلد الجمالً البدٌع ،وتلك ؼاٌة من ؼاٌات األدب الرفٌع.
أما استدعاء هذه الرموز األسطورٌة؛ فإنه ٌكشؾ عن قٌمة الوظٌفة الداللٌة والجمالٌة ،التً
ٌحققها الرمز فً سٌاق النص الشعري ،سواء أجاء هذا االستدعاء فً جزء من القصٌدة ،أم
استؽرقها كلها.
واألسطورة فً الفهم الكبلسٌكً" :مجموعة خرافات وأقاصٌص ،وهً اشتقاق من "سطر
األحادٌث" ،وموضوعها -إضافة لآللهةٌ -تناول األبطال الؽابرٌن وفق لؽة وتصورات وتخٌبلت
وتؤمبلت وأحكام تناسب العصر والمكان الذي صٌؽت فٌه ،وشكل األنظمة ،والمستوى المعرفً،
وهً فً الوقت ذاته تشكل ثقافة عصرها ،بحٌث تبدو ذات خصوصٌة تربطها ببٌبتها ومجتمعها،
بحٌث ٌمكن دراستها استقراء التارٌخ األصدق لزمنها ومكانها"(ٔ).
أما عبلقة الشعر باألسطورة فهً عبلقة تداخل واندماج ،فكبلهما ٌنبع" من تلك الخبرة الجمعٌة
العمٌقة الؽامضة اآلتٌة من أولى األفكار والتصورات التً راودت ذهن اإلنسان البدابً ،والتً
(ٕ)

أنتجت النماذج األصلٌة األولى فً تارٌخ البشر"

وثمة عبلقة أخرى تربط بٌن األسطورة

والدٌن؛ ذلك أن كلٌهما ٌنتج عن تصور عقدي وتخٌل ؼٌبً ،بل إن األسطورة كما ٌرى (اٌرٌك
فروم) تشرح بلؽة رمزٌة حشدا من األفكار الدٌنٌة والفلسفٌة واألخبلقٌة ،وما علٌنا إال أن نفهم
مفرداته لٌنفتح لنا عالم ملًء بالمعارؾ الثرٌة""(ٖ).
وٌؤتً التناص فً مقدمة التقنٌات الحدٌثة للربط بٌن الماضً والحاضر فً جدلٌات العبلقات
(ٗ)

اإلبداعٌة التراكمٌة ،والتناص -كما ترى جولٌا كرٌستٌفا -هو"التفاعل النصً فً نص بعٌنه"

( )1ع١ذ جٌمّٕ ،ٟجألعطٛسز ٚجٌطشجظ ،ؿ ،25جٌّشوض جٌّقشٌ ٞركٛظ جٌكنحسز ،جٌمح٘شز ،ه.3
(ِ )2كّذ ئذشج٘ ُ١جٌكحؼ فحٌفِ‹ :كّٛد دس٠ٚؼ ذ ٓ١جٌضػطش ٚجٌقرحس› .ؿِٕ54 ،ؾٛسجش ٚصجسز جٌػمحفس،
دِؾك(.)َ1111
( )3جألعطٛسز ٚجٌطشجظ ،ؿ.33
( )4ؽشذً دجغش ،جٌطٕحؿ عر١ال ئٌ ٝدسجعس جٌٕـ جٌؾؼش ،ٞؿِ 129ؿٍس فقٛي ،جٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس ٌٍىطحخ،
جٌّؿٍذ  ،16جٌؼذد جألٚي ،جٌمح٘شز.1119 ،
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وهو" سمة جوهرٌة فً الثقافة العربٌة حٌث تتشكل العوالم الثقافٌة فً ذاكرة اإلنسان العربً
ممتزجة ومتداخلة فً تشابك عجٌب ومذهل"(ٔ) كما ٌرى الؽذامً.
أما التناص األسطوري فهو " :استحضار الشاعر بعض األساطٌر القدٌمة وتوظٌفها فً
(ٕ)

سٌاقات القصٌدة لتعمٌق رإٌة معاصرة ٌراها الشاعر فً القضٌة التً ٌطرحها"

والجانب األسطوري فً شعر دروٌش مش ِّكل إبداعً ٌرتبط بالخلفٌة الثقافٌة للشاعر ،والرؼبة
بنقل الحدٌث من واقعٌته إلى فلسفته؛ ذلك أن القضٌة الفلسطٌنٌة تشكل ذاكرة جمعٌة تارٌخٌة ذات
أصول تكوٌنٌة متشابكة عبر حضارات عدٌدة مرت على ضفاؾ نهر األردن وشواطا عكا
وصخور بٌت المقدس.
ٌمتد البعد األسطوري إلى مكوناته األولى عن شاعر الٌونان األول (هومٌروس):
"ال صدى هومٌريّ لشًء هنا
فاألساطٌر تطرق أبوابنا حٌن نحتاجها.
ال صدى هومٌريّ لشًء .هنا جنرال
ٌنقب عن دولة نابمة
(ٖ)

تحت أنقاض طروادة القادمة".

وتناول الشخصٌات األسطورٌة -لدى دروٌشٌ -تم بطرق متعددة ،منها :أن ٌتم استدعاء
الشخصٌة وتدار حولها القصٌدة ،أو أن تكون الشخصٌة قناعا ٌتقنع به الشاعرٌ ،توصل من خبللها
لبث أفكاره ،وأحٌانا ٌتم استدعاء جانب من جوانب الشخصٌة لٌوظفها فً نصه خدمة لفكرة جزبٌة
أو عامة.
ففً نص -لهٌ -ستدعً دروٌش إله الخصب (أدونٌس) فً األسطورة الكنعانٌة القدٌمة ،بٌد أن
الخطاب فً هذه القصٌدة سٌتجه من الراوي إلى الشخصٌة ذاتها ،أو من دروٌش إلى قناعه ،بدال
من الحدٌث الذاتً للشخصٌة (المنولوج):
"نزؾ الحبٌب شقابق النعمان
فاصفرت صخور السفح من وجع المخاض الصعب واحمرت
وسال الماء أحمر
فً عروق ربٌعنا
أولى أؼانٌنا دم الحب الذي
( )1ػرذهللا جٌغزجِ ،ٟغمحفس جألعثٍس" ِمحالش ف ٟجٌٕمذ ٚجٌٕظش٠س" ،ؿ ،111جٌٕحد ٞجألدذ ٟجٌػمحف ،ٟؾذز ،ه،2
.1112
( )2أقّذ جٌضػر ،ٟجٌطٕحؿ ٔظش٠ح ٚضطر١م١ح ،ؿِ119إعغس ػٌٍّٕ ْٛؾش ٚجٌطٛص٠غ ،جألسدْ ،ه.2000 ،2
( )3جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ .194
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سفكته آلهة
وآخرها دم سفكته آلهة الحدٌد"

(ٔ)

وقد تجلت هذه التناصات األسطورٌة بشكل ملفت للنظر فً الجدارٌة ،ووظفت توظٌفا مركزا،
خدمة لفكرة البحث عن الخلود والتتوٌج اإلبداعً فً مسٌرة الشاعر الطوٌلة من نحو ،والكشؾ
عن أعماق العبلقة الجدلٌة بٌن الذات ونقٌضها فً صراع النفس مع الموت ،ومن هنا؛ فإن توظٌؾ
األساطٌر القدٌمة فً "الجدارٌة" ٌعبر عن وعً ثقافً لدي دروٌش؛ ذلك أن كافة األساطٌر التً
سٌتم استحضارها نمت وترعرعت فً سٌاق صراع اإلنسان مع الموت ،فؤسطورة "ادونٌس" أو
"تموز" أو "جلجامس" أو"انكٌدو" كلها ذات عبلقة بقضٌة البعث أو الموت ،ولكنها فً "الجدارٌة"
ستندؼم مع النسق التعبٌري ،وتشكل وحدة بناء متكاملة ،تتحول فً بعض األحٌان إلى حكمة كونٌة
خالدة:
" لم ٌبلػ الحكماء ؼربتهم
كما لم ٌبلػ الؽرباء حكمتهم
(ٕ)

ولم نعرؾ من األزهار ؼٌر شقابق النعمان"

فشقابق النعمان تشٌر إلى دم (أدونٌس) المتخثر عندما جرحه الخنزٌر البري كما ورد فً
حكاٌة الشاعر الرمانً "أوفٌد".
أما طابر الفٌنٌق فٌؤتً حضوره منسجما مع فكرة االنبعاث من العدم؛ حٌث ٌقول:
"سؤصٌر ٌوما طابرا
وأسل من عدمً
وجودي .كلما احترق الجناحان
اقتربت من الحقٌقة ،وانبعثت من الرمــاد"

(ٖ)

إن فعل الصٌرورة -هناٌ -سٌر باتجاه إعادة بعث الروح من رماد العدم ،ألن الذات المحاصرة
بفكرة الفناء والتبلشً تبحث عن سبب للخلود ،فبل تجده إال فً هذه األمنٌة الوهمٌة ،التً الزمت
اإلنسان فً مسٌرة حٌاته الطوٌلة؛ فجاءت األسطورة لتشبع ؼرٌزته فً الخلود.
وإذا كان الموت محورا أساسٌا فً "الجدارٌة"؛ فإن حضوره فً النصوص المقدسة قدٌما فً
األساطٌر واألدٌان ٌشكل الزمة تجعل إنسان العصر ٌعود إلٌها بحثا عن أسرار تلك األسبلة
الشابكة التً ال تستطٌع التقنٌات الحدٌثة أن تجٌب عنها.

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.50
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.441
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.445
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أما التؤلق األسطوري فً الجدارٌة فٌؤتً من خبلل استحضار أسطورة الملك السومري
"جلجامش" الذي حكم فً حدود ٕٓ٘ٙق/م ،وكان بطبل عظٌما وصاحب إنجازات عظٌمة" (ٔ)،
وال ٌخفى على القارئ ما تحمله هذه األسطورة من دالالت تخدم النص الدروٌشً فً فكرة البحث
عن الخلود ،فملحمة (جلجامش) قد عالجت"قضاٌا إنسانٌة عامة مثل مشكلة الحٌاة والموت ،وما
بعد الموت والخلود .ومثلت تمثٌبل بارعا مإثرا ذلك الصراع األزلً بٌن الموت والفناء المقدرٌن،
وبٌن إرادة اإلنسان المؽلوبة المقهورة فً محاولتها التشبث بالوجود والبقاء والسعً وراء وسٌلة
(ٕ)

الخلود ،أي أنها تمثل التراجٌدٌا اإلنسانٌة العامة المتكررة"

وال بد هنا من اإلشارة إلى القٌمة

اإلبداعٌة فً استحضار الشخصٌتٌن معا ،شخصٌة "انكٌدو"و" جلجامش"؛ فإذا كان (جلجامش) قد
أخفق فً تحقٌق آماله فً الخلود بسبب استبثار اآللهة به ،إال أنه استطاع أن ٌخلد بآثاره فٌبقى
ذكره ما بقً الدهر ،وهذا ما ترٌد أن تقوله"الجدارٌة" ،بل هذا ما ٌرٌد أن ٌقوله دروٌش الباحث
عن تتوٌج خالد لمآثره اإلبداعٌةٌ ،قول دروٌش ،أما (انكٌدو) فهو الطٌنً الفطري الذي روضته
الحٌاة فاستجاب لنظرتها الواقعٌة ثم قضى نحبه فً صراعه مع قوى الشر:
 .......كم من الوقت
انقضى منذ اكتشفنا التوأمٌن :الوقت
والموت الطبٌعً المرادؾ للحٌاة؟
ولم نزل نحٌا كؤن الموت ٌخطبنا،
فنحن القادرٌن على التذكر قادرون
على التحرر ،سابرون على خطى
(ٖ)

جلجامش الخضراء من زمن إلى زمن" ./ ...

إنه الؽٌاب المإلم إذا ،والموت الطبٌعً المرادؾ للحٌاة ،انه الصراع الدامً بحثا عن الخلود
كما فعل(جلجامش) ،فاألسطورة تحكً كٌؾ أن (جلجامش) "سلٌل الوركاء" جاب العالم كله من
أجل الوصول إلى رجل الطوفان (اوتانبشتم) لٌعرؾ منه سر الخلود وٌنال الحٌاة األبدٌة:
"إنه البطل سلٌل الوركاء والثور النطاح
انه المقدم فً الطلٌعة
وهو كذلك فً الخلؾ لٌحمً إخوانه وأقرانه
إنه المظلة العظمة حامً أتباعه من الرجال
( )1فحمً ػرذ جٌٛجقذ ػٍٍِ ،ٟكّس ؾٍؿحِؼ ،ؿ ِ ،35ؿٍس ػحٌُ جٌفىشِ ،ؿٍذ جٌغحدط ػؾش ،جٌؼذد جألٚي" ،
جذشِ ،ً٠ح1195 "ٛ١ٌٛ٠ ،ٛ٠
( )2جٌذسجِح ِٚزج٘د جألدخ ،ؿ .11
( )3جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس  /ؼ ،1ؿ.512
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انه موجة الطوفان عاتٌة تحطم جدران الحجر
وهو الذي فتح مجازات الجبال......
وعبر المحٌط إلى حٌث مطلع الشمس
لقد جاب جهات العالم األربع
وهو الذي سعى لٌنال الحٌاة الخالدة
وبجهده استطاع الوصول إلى أوتنابشتم القاضً
من ذا الذي ٌضارعه فً الملوكٌة
ومن ؼٌر (جلجامش) من ٌستطٌع أن ٌقول :أنا الملك؟
(ٔ)

ومن ؼٌره سمً (جلجامش) ساعة والدته؟"

وٌصل (جلجامش) إلى ؼاٌته ،وٌحقق ما تصبو إلٌه نفسه من أمنٌات ،عندما ٌصل إلى ؼابة
األرز ،لتخلٌد ذكراه بٌن األبطال ،وٌتؽلب على الوحش (خمباٌا) الذي أرعب الناس ،ثم ٌتؽلب
على الثور السماوي ،ولكن المد البطولً سرعان ما ٌبدأ بالتراجع؛ لتبدأ نهاٌة مؤسوٌة ،فٌموت
(انكٌدو) ،فٌحزن علٌه (جلجامش) حزنا كبٌرا.
وهناٌ ،ستحضر دروٌش هذا الجانب الذي ٌمثل ذروة الصراع فً األسطورة ،حٌث انكسار
اإلنسان أمام جبلل الموت الرهٌب ،وٌتقنع الشاعر بصوت (جلجامش):
"نام أنكٌدو ولم ٌنهض .جناحً نام
ملتفا بحفنة رٌشه الطٌنً .آلهتً
جماد الرٌح فً أرض الخٌال .ذراعً
الٌمنى عصا خشبٌة ،والقلب مهجور
كببر جؾ فٌها الماء فاتسع الصدى
الوحشً :أنكٌدو! خٌالً لم ٌعد
ٌكفً ألكمل رحلتً واقعٌا .هات
أسلحتً ألمعها بملح الدمع ،هات
الدمع ،أنكٌدو ،لٌبكً المٌت فٌنا
الحً ،ما أنا؟ من ٌنام اآلن
(ٕ

أنكٌدو؟؟ أنا أم أنت؟"

وٌتابع بعد أسطر فٌقول:
( )1جٔظش جٌذسجِح ٚجٌذسجِ١س ،ؿ.23
( )2جألػّحي جٌؿذ٠س جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ.513
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"البد لً من حل هذا اللؽز ،أنكٌدو ،سؤحمل عنك
عمرك ،ما استطعت وما استطاعت
قوتً وإرادتً أن تحمبلك .فمن
أنا وحدي؟ هباء كامل التكوٌن.
(ٔ)

من حولً"

وٌستمر بعد ذلك فٌقول:
"أنكٌدو ترفق بً وعد من حٌث مت ،لعلنا
(ٕ(

نجد الجواب ،فمن أنا وحدي؟"

(أنكٌدو) ٌمثل الجانب الطٌنً فً الجدارٌة ،فهو الجسد الذي شكل المرحلة الطبٌعٌة قبل أن
ٌخلد للمعرفة والثقافة ،إنه رمز للجزء الجسدي أو الطبٌعً فً ذات دروٌش" فهو ال ٌتردد فً
(ٖ)

التصرٌح بالندم على التفرٌط فٌه عن طرٌق تدجٌنه وقتل قوة الوحش الكامنة فٌه"

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس.515 ،
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.516
( )3جٌّٛش ِٓ ِٕظٛس جٌزجش ،ؿ113
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الشخصيات التاريخية
إذا كانت األسطورة قد حررت الشعر من طاقته المحدودة ،وحلقت به فً عالم تخٌلً بعٌد
الداللة؛ فإن االرتداد إلى الماضً البعٌد-بوعً من األدٌبٌ -عٌد ترتٌب الحلقات اإلبداعٌة وفق
فلسفة تنؤى عن الواقعً المضطرب ،وتإسس لعبلقة تشابكٌة مع الماضً أكثر رسوخا ووثوقٌة؛
ذلك أن استدعاء الشخصٌات األدبٌة فً النصوص الحدٌثة «ٌجعل النص ذا قٌمة توثٌقٌةٌ ،كتسب
بحضورها دلٌبل محكما ،وبرهانا مفحما على كبرٌاء األمة التلٌد ،وحاضرها المجٌد ،أو حاالت
انكسارها الحضاري ،ومدى انعكاسه على الواقع المعاصر ،أو بمعنى آخرٌ ،ستلهم الشاعر أوجه
التشابه بٌن أحداث الماضً ،ووقابع العصر وظروفه ،إن سلبا أو إٌجابا ،وهو فً هذا كله ٌطلق
العنان لخٌاله لكً ٌكشؾ عن صدى صوت الجماعة ،وصدى نفسه فً إطار الحقٌقة التارٌخٌة
العامة التً ٌبحث عنها ،أو الموضوعات التارٌخٌة الكبرى ،التً تشكل حضورا بارزا فً تارٌخ
األمة دون الخوض فً جزبٌات صؽٌرة"(ٔ).
والتارٌخ ملًء بالنماذج التً ٌحتاجها الشاعر المعاصر فً تعمٌق تجربته احتذاء بتجارب
اآلخرٌن ،وشحنها بطاقات إشعاعٌة ،ومن أهم تلك التجارب تلك التً تتعلق بكبار الشعراء
ؾ"الموروث األدبً أثرى المصادر التراثٌة وأقربها إلى نفوس شعرابنا المعاصرٌن؛ ومن
الطبٌعً أٌضا أن تكون شخصٌات الشعراء من بٌن الشخصٌات األدبٌة هً األلصق بنفوس
الشعراء ووجدانهم ،ألنها هً التً عانت التجربة الشعرٌة ،ومارست التعبٌر عنها ،وكانت هً
ضمٌر عصرها وصوته ،األمر الذي أكسبها قدرة خاصة على التعبٌر عن تجربة الشاعر فً كل
عصر ...فبل ؼرابة ـ إذن ـ أن تكون شخصٌات الشعراء من أكثر الشخصٌات شٌوعا فً شعرنا
المعاصر؛ وفً ذات الوقت من أكثرها طواعٌة للشاعر المعاصر ،وقدرة على استٌعاب أبعاد
(ٕ

تجربته المختلفة"

والمتابع للنص الدروٌشً فً رحلته الطوٌلة منذ "أوراق الزٌتون" حتى "ال أرٌد لهذه القصٌدة
أن تنتهً" ٌجد عالما زاخرا من األعبلم والحوادث التارٌخٌة ،التً تشكل سمتا بارزا فً هٌكلة
شعره المعماري ،وقد امتزج ذلك كله بثقافة كونٌة واسعة ،وظفت خدمة للنص؛ فقد حضرت
األندلس وحكاٌات الهنود الحمر والرومان والسومرٌون والكنعانٌون وؼٌرهم ،لٌشكل الشاعر من

( )1جٌر١حض ،ٟػرذ جٌ٘ٛحخ ،ـ دٛ٠جْ ػرذ جٌ٘ٛحخ جٌر١حض ،ٟؿ 26ـ  .29دجس جٌؼٛدز ذ١شٚش ،ؼ.1192 ./2
( )2عمي عشري زايد ،ـ استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،ص  ،837دار الفكر العربي،
مصر.8886 . ،
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هذه المادة التارٌخٌة صٌؽة للتعبٌر ؼٌر المباشر عن حكاٌة الفلسطٌنٌٌن الخارجٌن"من األندلس آو
من فردوسهم المفقود.
والجدٌر بالذكر أن حضور الشخصٌة التارٌخٌة ؼالبا ما ٌنصهر فً النسق التعبٌري الدروٌشً؛
لٌصبح جزءا من فكرة ٌتقنع بها الشاعر ،آو ٌسوقها على لسان شخصٌاته ،دون أن ٌنحصر النص
فً الشخصٌة ذاتها.
ولعل دٌوان "أحد عشر كوكبا" (ٌٕ )ٔ99صلح أنموذجا الستحضار التارٌخ وتوظٌفه توظٌفا
ٌخلق رإٌة تفسٌرٌة لحكاٌة الفلسطٌنٌٌن من خبلل رواٌة حكاٌات اآلخرٌن .بطرٌقة تنؤى عن
العاطفً المباشر ،وتؽوص عمٌقا فً أؼوار التجربة البشرٌة ،بحثا عن تعانق داللً رفٌعٌ ،كشؾ
عن حقابق الواقع بعٌدا عن التزٌٌؾ اإلعبلمً المقصود.
وهنا تتجلى صورة العرب الخارجٌن من األندلس فً قصٌدة "أنا واحد من ملوك النهاٌة" من
دٌوان "أحد عشر كوكبا" على آخر المشهد األندلسً ،وصورة الهنود الحمر فً "خطبة" "الهندي
األحمر"  -ما قبل األخٌرة -أمام الرجل األبٌض لتمثل األرضٌة األولى لما أراد الدٌوان قوله.؛ فقد
تجلت صورة أبً عبد هللا محمد الثانً عشر "الملقب بؤبً عبد هللا الصؽٌر" )ٕٔ٘5 -ٔٗٙٓ(-
وهو آخر ملوك األندلس المسلمٌن الملقب ب(الؽالب باهلل) .حٌث كان ملكا على ؼرناطة (من بنً
نصر من ملوك الطوابؾ) واستسلم ل(فردٌناند وإٌزابٌبل) فً الثانً من ٌناٌر ٕ -ٔٗ9فً شكله
المؤساوي المختصر لحكاٌة الهزٌمة:
"وأنا واحد من ملوك النهاٌة ...أقفز عن
فرسً فً الشتاء األخٌر  ،أنا زفرة العربً األخٌرة
ال أطل على اآلس فوق سطوح البٌوت .وال
أتطلع حولً لٌبل ٌرانً هنا أحد كان ٌعرفنً
كان ٌعرؾ أنً صقلت رخام الكبلم لتعبر امرأتً
بقع الضوء حافٌة .ال اطل على اللٌل كً
ال أرى قمرا كان ٌشعل أسرار ؼرناطة كلها
جسدا جسدا"(ٔ).
وإذا كان النص قد بدأ من خبلل رسم معالم شخصٌة آخر ملوك الطوابؾ ،الذي ٌرفض أن ٌطل
من فوق السطوح بعد أن تسربلت به فرس التارٌخ ،فخر صرٌعا ،فبل قمر لؽرناطة بعد الٌوم ،فإن
امتدادات النص ستفتح بوابة المشهد التصوري على التارٌخ القدٌم؛ حٌث:
"سترفع قشتالة
(ِ (1كّٛد دس٠ٚؼ جألػّحي جأل( ٌٝٚؼ  ،)3ؿ. 299
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تاجها فوق مبذنة هللا .أسمع خشخشة للمفاتٌح فً
باب تارٌخنا الذهبً .وداعا لتارٌخنا.
هل أنا من سٌؽلق باب السماء األخٌر؟ أنا زفرة العربً األخٌرة
(ٔ)

ذات ٌوم سؤجلس فوق الرصٌؾ ..رصٌؾ الؽرٌبة"

ربما كان هذا خرقا للقناع ،وانتقاال للصوت من آخر ملوك الطوابؾ إلى األنا الجمعٌة التً
ٌمثلها ذلك التارٌخ المهتز .وربما كان التارٌخ ٌعٌد نفسه فً حاضر ال ٌختلؾ كثٌرا عن ذلك
الماضً األلٌم ،والخرق ٌتجلى بوضوح فً لفظ "الرصٌؾ" األكثر لصوقا بمصطلحات العصر.
وٌتجلى خرق آخر فً دالة الزمن األتً من بعٌد:
"خمسمابة عام مضى وانقضى ،والقطٌعة لم تكتمل
بٌننا ،هاهنا ،والرسابل لم تنقطع بٌننا ،والحروب
لم تؽٌر حدابق ؼرناطتً .ذات ٌوم أمر بؤقمارها
(ٕ)

وأحك بلٌمونة رؼبتً .....عانقنً ألولد ثانٌة"

إذا هً إعادة قراءة تارٌخ األندلسٌٌن الخارجٌن من األندلس ،ومحاولة ذكٌة لتشكٌل معادلة
كونٌة ،ومظلة معرفٌة لطبٌعة الصراع ،ذي البعدٌن :التارٌخً واإلنسانً؛ حٌث ٌلعب الماضً
دوره بوصفه مرآة للحاضر ،وتضًء صورة "العرب الخارجٌن من األندلس" هزٌمة الحاضر
المدوٌة ،وتختلط الفاجعة باألمل ،بذكرى الفردوس األندلسً الفلسطٌنً المفقود:
"الكمنجات تبكً مع الؽجر الذاهبٌن إلى األندلس
الكمنجات تبكً على العرب الخارجٌن من األندلس
الكمنجات تبكً على زمن ضابع ال ٌعود
(ٖ)

الكمنجات تبكً على وطن ضابع قد ٌعود"

وإذا كانت األندلس تمثل فردوس العرب المفقود ،ومجدهم التلٌد البابد ،وتشبه فلسطٌن فً
محنتها ،فإن استحضارها فً المشهد الشعري الحدٌث ٌقع فً مكانه ،ولكن سرعان ما ٌلتفت
الشاعر إلى مشهد آخر ذات دالالت إنسانٌة كونٌة فً تجربة البشرٌة مع الظلم واإلرهاب؛ مشهد
"الهنود الحمر" وهم ٌقتلعون من أرضهم على ٌد الؽزاة األوروبٌٌن؛ ولعل هذا الحدث التارٌخً
الجدٌد -نسبٌاٌ -عٌد تفاصٌل الماضً ،وٌجعل القضٌة الفلسطٌنٌة قضٌة كونٌة ،علما بؤن البلعب
فً األندلس هو نفسه من قام بعملٌة التطهٌر العرقً فً القارة الجدٌدة..

(ِ (1كّٛد دس٠ٚؼ جألػّحي جأل ، ٌٝٚؿ.299
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.291
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.211
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ودروٌش ٌكشؾ عن سر استعارته لهذه الشخصٌة حٌن ٌضع عبارة "الهندي األحمر" بٌن
مزدوجتٌن؛ لٌحمل هذه العبارة قٌمة رمزٌة ،ربما دلت على الهندي األحمر الفلسطٌنً الذي ٌسحق
وٌشرد بنفس الطرٌقة على ٌد الجنس اآلري نفسه.
وإذا كان هذا الندب فد تشكل من فاجعة عربٌة صرفة ،فإن"خطبة الهندي األحمر" تمثل بعدا
كونٌا فً مؤساة الفلسطٌنٌٌنٌ ،نفتح النص معها على جرح نازؾ ثقٌل:
هل قلت موتً؟
ال موت فقط تبدٌل عوالم
سٌاتل
(ٔ(

زعٌم دوامٌش"

دروٌش ٌذهب بعٌدا فً رسم معالم الجرٌمة حٌن ٌنتقل إلى آثارها التً تعدت كل شًء:
"ٌا سٌّد الخٌل! علّم حصانك أن ٌعتذر
لروح ّ
الطبٌعة عمّا صنعت بؤشجارنا:
آه! ٌا أختً ال ّشجرة
عذبوك كما ّ
لقد ّ
عذبونً
فبل تطلبً المؽفرة
ّ
لحطاب أمًّ وأمّك(ٕ).
لكنها العنجهٌة الؽربٌة ،ال تلتفت إلى خلق ،وال تسلم لحقٌقة .إنها الجرٌمة بعٌنها ،منطق
االحتبلل الؽاصب ،الذي ال ٌرقب فً مإمن إال وال ذمة.
"لن ٌفهم ال ّسٌّد األبٌض الكلمات العتٌقه
هنا ،فً ال ّنفوس ّ
الطلٌقة بٌن السّماء وبٌن ال ّشجر...
فمن ّ
حق كولومبوس الحرّ أن ٌجد الهند فً أيّ بحر،
ومن حقّه أن ٌسمًّ أشباحنا فلفبل أو هنودا،
وفً وسعه أن ٌكسّر بوصلة البحر كً تستقٌم
وأخطاء رٌح ال ّشمال ،ولك ّنه ال ٌص ّدق أنّ البشر
سواسٌ ٌّة كالهواء وكالماء خارج مملكة الخارطة !
وأ ّنهم ٌولدون كما تولد الناس فً برشلونة ،لك ّنهم ٌعبدون
الطبٌعة فً ك ّل شً ٍء ...وال ٌعبدون ّ
إله ّ
الذهب...
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ جألػّحي جأل ،ٌٝٚؿ.215
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.211
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وكولومبوس الحرّ ٌبحث عن لؽ ٍة لم ٌجدها هنا،
ب فً جماجم أجدادنا ّ
الطٌّبٌن وكان له
وعن ذه ٍ
ما ٌرٌد من الحًّ والمٌت فٌنا .إذا
لماذا ٌواصل حرب اإلبادة ،من قبره ،لل ّنهاٌة ?

(ٔ)

إن إعادة صٌاؼة التارٌخ الفلسطٌنً الحدٌث من خبلل خطبة الهندي /الفلسطٌنً تكشؾ عن
حجم الكارثة االحتبللٌة ،وتمتد باألفق الداللً بعٌدا ،لٌطال العمق االستراتٌجً لبشاعة المحتل،
وٌؤتً حضور الطبٌعة كدلٌل قوي على إفساد المحتل وتدمٌره ،وٌبدد مقوالت التعمٌر واإلصبلح،
وأنه حضاري قادر على حفظ الناس وحماٌتهم.
ثم إن الزمن له منطقه ،فالحاضر المستبد ٌصبح ؼدا من مخلفات األمس ،وتستعٌد الذاكرة قوتها
فً إشارة واضحة بحٌلولة بقاء الحال على ما هو علٌه ،فهناك كوة من أمل ولو بعد حٌن:
"سٌمضً زمانٌ طوٌ ٌل لٌصبح حاضرنا ماضٌا مثلنا
شجر نرتدٌه
سنمضً إلى حتفنا ،أوّ ال ،سندافع عن
ٍ
قمر ،فوق أكواخنا نشتهٌه
وعن جرس اللٌّل ،عن ٍ

وعن طٌش ؼزالننا سندافع ،عن طٌن ّ
فخارنا سندافع
(ٕ)

وعن رٌشنا فً جناح األؼانً األخٌرة .عمّا قلٌل"

ثم ٌنتقل المشهد المكانً من خبلل مفردات االحتبلل المعاصر إلى الراهن ،وكؤنه امتداد
لصورة الماضً:
ٌ
ٌ
وبولدوزرات ،وموتى
ومستوطنات ،وموتى
هنالك موتى
ٌ
ومستشفٌات ،وموتى وشاشات رادار ترصد موتى
ٌموتون أكثر من مرّ ٍة فى الحٌاة ،وترصد موتى
ٌعٌشون بعد الممات ،وموتى ٌربّون وحش الحضارات موتا"(ٖ).
وفً سٌاقات أخرى تتجلى شخصٌات كبار الشعراء من أمثال :امرئ القٌس ،والمتنبً،
والمعري وطرفة ،وؼٌرهم؛ وٌؤتً استحضارها -ؼالبا -فً سٌاق تناول دروٌش لسٌرته الذاتٌة؛
فدروٌش الباحث عن التتوٌج اإلبداعًٌ ،جد فً سٌرة العظماء قبسا ٌسند به ما تصبو إلٌه نفسه،
فقد استثمر دروٌش فً جدارٌته محور الؽربة فً حٌاة امرئ القٌس ووظفه -فً نصه -بشكل
موفقٌ ،قول دروٌش:
"ٌا اسمً :سوؾ تكبر حٌن أكبر
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼ جألػّحي جأل ،ٌٝٚؿ.211
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.309
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.306

190

سوؾ تحملنً وأحملك
الؽرٌب أخ الؽرٌب(ٔ).
هذه الؽربة تلتقً مع ؼربة دروٌش فً البحث عن ذاته ،ورسم معالم الخلود فً تجربته،
ومواجهة المصٌر المحتوم بعد أن انفض عنه أهله األقربون من العرب الذٌن استصرختهم
فلسطٌن.
وفً موضع آخر ٌعود دروٌش الستحضار شخصٌة امرئ القٌس ،ولكنه -فً هذه المرة-
ٌستحضرها فً سٌاق الرحلة؛ "فرحلة امرئ القٌس بكل ما فٌها من ألم ومؽامرة تلتقً مع رحلة
دروٌش الماضٌة فً فضاء أبٌض شفاؾ هو نقاء النهاٌات التً ٌقابلها الشاعر بنوع من التحدي
حٌنا واالستسبلم حٌنا آخر ،فالؽربة واإلحساس بدنو النهاٌة جمع كبل الشاعرٌن"(ٕ)ٌ .قول:
"كبلبنا هدأت
وماعزنا توشح بالضباب على
التبلل .وشج سهم طابش وجه
الٌقٌن .تعبت من لؽتً تقول وال
تقول على ظهور الخٌل ماذا ٌصنع
الماضً بؤٌام امرىء القٌس الموزع
بٌن قافٌة وقٌصر.ٖ( ...
وعند الرجوع إلى ظروؾ تلك الرحلة؛ فان امرأ القٌس حمل عبء الثؤر على عاتقه دون
إخوته ،وأخذ ٌعد العدة لحرب بنً أسد وأظهر رؼبة أكٌدة فً إعادة ملك أبٌه وأجداده؛ فارتحل
طالبا العون مرة من أخواله بنً ربٌعة ،ومرة ٌستحث أبناء عمومته من الٌمن وقبابلها(ٗ) .ولكنهم
جمٌعا انفضوا عنه بعدما أمدوه ،بٌنما ٌرى أنه لم ٌشتؾ من بنً أسد ..وٌبدو أن الحظ قلب له
ظهر المجن مع القبابل العربٌة؛ بل لعل مما زاد األمر وباال علٌه ما فعله المنذر بن ماء السماء.
فقد جهز جٌشا كبٌرا ٌطلب فٌه عنق امرئ القٌس ،فهرب الجبا إلى (المعلى)  -وكان من جدٌلة
طًء"(٘) .فهل أراد دروٌش أن ٌلمز بطرؾ خفً بالخذالن العربً فً نصرة الذات الفلسطٌنٌة،
بعد أن أصابها ما أصابها؟ أم أن هناك داللة ذات عبلقة مباشرة بموضوع الجدارٌة "الصراع مع
الموت" ،وهو صراع ذو شقٌن :صراع داخلً تمثل فً صراع الذات الدروٌشٌة مع الموت،
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ.449
( )2جٔظش ،جٌطٕحؿ (جٌٕؾأز ٚجٌّف.)َٛٙ
( )3جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ ..504
( )4ألففٙحٔ :ٟجألغحٔ ٟؿ ،10جٌمح٘شز -جٌؿضء جٌطحعغٚ ،جٌؿضء جٌػحِٓ ػؾش -هرؼس جٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس
.َ1190
(ٔ )5فغٗ ،ؿ.13
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وصراع آخر ٌمثل الصراع على األرض ،ودروٌش جزء من هذا الصراع باعتباره جزءا من أمة
تواجه مصٌرا مإلما.
عل على شخصٌة ثانٌة ،كان لها حضورها الواضح فً
,وفً مشهد أخر ٌطل دروٌش من ٍ
تارٌخ الشعر العربً ،وبصمتها الجلٌة فً الحدٌث عن فلسفة الحٌاة والموت؛ فٌقول:
"رأٌت المعري ٌطرد نقاده
من قصٌدته:
لست أعمى
ألبصر ما تبصرون
فإن البصٌرة نور ٌإدي
(ٔ)

إلى عدم .......أو جنون

ولعل استحضار شخصٌة المعري فً سٌاق النقد ٌشٌر إلى منطق دروٌش فً التعامل مع
متلقٌه ،وحساسٌته المفرطة من أولبك الذي حاصروه فً شعره ،ولعل عبارة"ٌطرد" تشٌر إلى
حالة االستٌاء والمعاناة من نقاده المؽرضٌن المتربصٌن به ،وتستحضر"البصٌرة"؛ لتبحث عن علة
الرفض ،وتكشؾ عن مفارقة؛ فإذا كان المعري أعمى؛ فإنه ٌملك من عمق البصٌرة وبعد النظرة
ما ٌجعله فوق نقد المتربصٌن به.
أما شخصٌة طرفة بن العبد ،فقد جاء حضورها مبلزما لفكرة الصراع مع للموت ،ومن هو فقد
كان لقاإهما حوارا مع الموت:
"أٌها الموت انتظرنً خارج األرض
انتظرنً فً ببلدك رٌثما أنهً
حدٌثا عابرا مع ما تبقى من حٌاتً
قرب خٌمتك ،انتظرنً رٌثما أنهً
(ٕ)

قراءة طرفة بن العبد"

طرفة الفتى القتٌل لم ٌنتظره الموت ،ومن هنا؛ فإن استثمار دروٌش له فً نص الجدارٌة؛ فقد
ذكرت الرواٌات أن المتلمس"قدم وطرفة بن العبد على عمرو بن هند ،وكان ؼبلما معجبا تابها
ٌتخلع فً مشٌته بٌن ٌدٌه؛ فنظر إلٌه نظرة كادت تقتلعه من األرض ،وكان عمرو ال ٌبتسم وال
ٌضحك ...ثم ٌكمل المتلمس" فقلت لطرفة :إنً ألخاؾ علٌك من نظرته إلٌك هذه مع ما قلت "ثم
إن عمرا لٌكتب لهما كتابا إلى المكعبر عامله فً البحرٌن ،وفً الطرٌق إذا بهما بؽبلم من الحٌرة،
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ .464
(ٔ )2فغٗ ،ؿ..491
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ٌعرؾ القراءة ،فٌعرضان علٌه الكتب ،وٌفض المتلمس كتابه ،وٌدفعه للؽبلم ،فإذا به :إذا حاءك
كتابً هذا مع المتلمس فاقطع ٌدٌه ورجلٌه ،وادفنه حٌا .فما كان من المتلمس إال أن ألقى صحٌفته
فً النهر  ،وطالب صاحبه أن ٌفعل مثل ما فعل ،لكن طرفة أبى وأصر على متابعة سٌره ،حتى
(ٔ)

إذا ما أتى المكعبر قطع ٌدٌه ورجلٌه ،ودفنه حٌا"

أما لبٌد بن ربٌعة فبعد أنٌ :بلػ الٌؤس والٌقٌن مداه فً مقطع آخر من الجدارٌة وٌتدثر الشاعر
بعباءة الحكٌم ٌستحضر قول لبٌد:
(ٕ)

أال كل شًء ما خبل هللا باطل وكل نعٌم ال محالة زابل"
"باط ٌل باط ُل األباطٌل ....باط ْل
كل شًء على البسٌطة زابــ ْل

(ٖ)

( )1دٛ٠جْ هشفس ذٓ جٌؼرذ ،ؿ 9دجس جٌّؼشفس ،ذ١شٚش.2003 ،
( )2ؽشـ دٛ٠جْ ٌر١ذ ذٓ سذ١ؼس ،ضكم١ك د .جقغحْ ػرحط ،ؿ  ،256عٍغٍس جٌطشجظ جٌؼشذٚ ،ٟصجسز جإلسؽحد
ٚجألٔرحء ،جٌى٠ٛص.1162 ،
( )3جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ.519
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شخصيات القناع
القناع تقنٌة حدٌثة عبرت إلى القصٌدة الحدٌثة عبر تؤثر المحدثٌن بنماذج الشعر العالمً،
وخصوصا ما له عبلقة بالجانب الدرامً فٌه" .فقد بدأ االلتفات إلى تقنٌة القناع مع ظهور الحركة
التموزٌة فً الشعر العربً الحدٌث لدى خلٌل حاوي ،وأدونٌس ،والسٌاب ،وٌوسؾ الخال ،وجبرا
( )

إبراهٌم جبرا"

وقد كان لفكرة المعادل الموضوعً أثرها الواضح فً هذه التقنٌة؛ حٌث لجؤ

الشاعر العربً" بتؤثٌر من ذلك إلى موضعة عواطفه (أي جعلها موضوعٌة) وكان سبٌله إلى ذلك
إٌجاد تمٌز بٌن أنا الشاعر واألنا الفنٌة"(ٕ).
إن قصٌدة "القناع" تعد مٌبلدا جدٌدا لتناقح ثنابً بٌن الثقافتٌن العربٌة واألوروبٌة ،تناقحا ٌتمثل
بجٌل رواد الحداثة من جهة والمصادر االنجلو-سكسونٌة من جهة أخرى.
والعرب لم تعرؾ القناع كتقنٌة ،إال أنها عرفته ضمن فن التمثٌل؛ "حٌث كان الممثل الهزلً
(السمّاجة) الذي ٌقوم بمحاكاة حركات الناس وتقلٌد أصواتهمٌ ،لبس قناعا(ٖ) .وورد فً الموسوعة
البرٌطانٌة أن القناع ٌ Maskرتبط بمصطلح (الشخصٌة الدرامٌة) .وأن األصل البلتٌنً للمصطلح
هو  Personaالذي كان ٌضعه الممثل على وجهه أثناء تمثٌله.
أما فً االصطبلح النقدي الحدٌث ،فإن القناع هو ما" "ٌتخذه الشاعر المعاصر ،لٌضفً على
صوته نبرة موضوعٌة شبه محاٌدة ،تنؤى به عن التدفق المباشر للذات ،دون أن ٌخفً الرمز
المنظور الذي ٌحدد موقؾ الشاعر من عصره ،وؼالبا ما ٌتمثل رمز القناع فً شخصٌة من
الشخصٌات تنطق القصٌدةُ صو َتها ،وتقدمها تقدٌما متمٌزاٌ ،كشؾ عالم هذه الشخصٌة ،فً مواقفها
أو هواجسها أو عبلقتها بؽٌرها ،فتسٌطر هذه الشخصٌة على (قصٌدة القناع) وتتحدث بضمٌر
المتكلم ،إلى درجة ٌخٌّل إلٌنا أننا نستمع إلى صوت الشخصٌة .ولكننا ندرك ،شٌبا فشٌبا ،أن
الشخصٌة ـ فً القصٌدة ـ لٌست سوى (قناع) ٌنطق الشاعرُ من خبلله ،فٌتجاوب صوت الشخصٌة
(ٗ)

المباشر مع صوت الشاعر الضمنً تجاوبا ٌصل بنا إلى معنى القناع فً القصٌدة"

(ٔ )1ظش :خٍذ ْٚجٌؾّؼس ،ضمٕ١س جٌمٕحع ،دالالش جٌكنٛس ٚجٌغ١حخ ،ؿ  ،93فقٛي جٌّؿٍذ جٌغحدط ػؾش ،ػذد،1
ف١ف ػحَ .1119
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.94
( )3محمد حسين األعرجي ـ فن التمثيل عند العرب ـ ص ،45و ازرة الثقافة ـ سمسمة (الموسوعة الصغيرة) بغداد
8876
( )4ؾحذش ػقفٛس ـ ألٕؼس جٌؾؼش جٌّؼحفش١ِٙ :حس جٌذِؾم ٟـ ؿ ،123فقٛي ـ ِؿٍذ 1ع 4ػحَ .1191
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والقناع تقنٌة فنٌة لٌست مقصودة بذاتها ،ولكنها توظؾ لتإدي دورا تتطلبه القصٌدة ،وإن كان
ٌمثل"حالة من التماهً أو التلبس بشخصٌة أخرى ،تختفً فٌها شخصٌة الشاعر ،وتنطق خبلل
(ٔ)

النص بدال منه"

ولعل شخصٌة المتنبً من أكثر الشخصٌات التً تقنع بها شعراء الحداثة ،ومنهم دروٌش،
والسر فً ذلك -كما اعتقدٌ -كمن فً مدى استجابة هذه الشخصٌة للتجربة الدروٌشٌة ،وذلك عبر
محاولة تصوٌر الذات من خبلل مرآة اآلخر ،وٌبدو لً أن الطموح الدروٌشً توقؾ كثٌرا أمام
قامة المتنبً ،فحاكاها بقٌمها اإلبداعٌة والنفسٌة ،مع العلم أن توظٌؾ دروٌش ألحداث الماضً
ورموزه فً دواوٌنه األولى حتى دٌوان"أعراس" الصادر سنة  ،ٔ955ظل توظٌفا إشارٌاَِ ضمن
"اإللماعة" .وااللماعة"عبارة عن إشارة عابرة فً القصٌدة إلى شخصٌة أو حادثة ،أو أسطورة ،أو
عمل أدبً بهدؾ استدراج مشاركة القارئ ،واستدعابها ،باعتبارها تجربة تتكا على معرفة
مشتركة والمتلقً"(ٕ) ،ولعل النماذج التً تناولتها فً الصفحات السابقة تصلح لذلك ،من نحو
توظٌؾ طرفة ولبٌد وامرئ القٌس فً مقاطع محددة من قصابد الشاعر..
ولكن تحوال ملحوظا فً استخدام الشاعر لتقنٌة القناع بكثافة برز بشكل واضح فً دواوٌنه
األخٌرة بعد حصار بٌروت ،فٌبدأ الشاعر باستخدام قناع المتنبً فً قصٌدته "رحلة المتنبً إلى
مصر" ضمن دٌوانه "حصار لمدابح البحر" الصادر سنة ٗ ٔ94م .وٌستخدم قناع أودٌب فً
قصٌدته "أودٌب" ضمن دٌوانه "هً أؼنٌة ...هً أؼنٌة" الصادر سنة ٔ94ٙوٌستخدم قناع ٌوسؾ
علٌه السبلم -فً قصٌدته "أنا ٌوسؾ ٌا أبً" ضمن دٌوانه" ورد أقل" الصادر سنة  ،ٔ94ٙثمٌستخدم قناع أبً عبد هللا الصؽٌر فً قصٌدته "أحد عشر كوكبا على آخر المشهد األندلسً" ضمن
دٌوانه "أحد عشر كوكبا" الصادر سنة(ٕ.)ٖ( )ٔ99
وسٌقؾ البحث على هذه الشخصٌة من خبلل قصٌدة "رحلة المتنبً إلى مصر" ،وسٌجعلها
مثاال لشخصٌة القناع ،وهً إحدى قصابد مجموعة دروٌش "حصار لمدابح البحر" ،وقد ُكتبت هذ ِه
المجموعة -أو معظمُها -فً ظل األحداث الدامٌة التً عاٌشها دروٌش نفسه فً حصار بٌروت
الشهٌر ،وخروج المقاومة إلى "التٌه" ،وال عبلقة لهذه القصٌدة بالفترة التً قضاها دروٌش فً
مصر ،فً أواخر الستٌنات ،وعمل فٌها ثم خرج سرٌعا بعد أقل من عامٌن إال أن التجربة السابقة
لم تكن -فً رأًٌ -سببا كافٌا لهذه المحاكاة ،إضافة إلى أن استحضار تارٌخ صدور الدٌوان ٌشٌر
إلى رحلة دروٌش خارج بٌروت ال إلى مصر.
( )1جٌذوطٛس عحِف جٌشٚجؽذز ،جٌمٕحع ف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ٟجٌكذ٠ع ،ؿ ،10ؾحِؼس ِإضس1115 ،
( )2خٍذ ْٚجٌؾّؼس ،ضمٕ١س جٌمٕحع ،دالالش جٌكنٛس ٚجٌغ١حخ ،ؿ .94
( )3جٌذوطٛس ٔحفش ٠ؼمٛخ*""لق١ذز جٌمٕحع :لشجءز ف ٟلق١ذز"سقٍس جٌّطٕر ٟئٌِ ٝقش" ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ط،253
ِؿٍس ؾحِؼس دِؾك -جٌّؿٍذ  -24جٌؼذد جٌػحٌع+جٌشجذغ 2009
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ولعل أولى مبررات هذا االستحضار التارٌخً لهذه الشخصٌة تقع فً ذلك الجانب التشابهً
بٌن تجربة المتنبً فً مصر ،وتجربة دروٌش وشعبه بعد الطرد من لبنان؛ حٌث الخروج
ك
المزدوج تارٌخٌا وجؽرافٌا إلى حالة من الؽربة والضٌاع بعد انفضاض األهل عنهما؛ فقد" تر َ
المتنبً حلب مُرؼما ،رؼم عش ِق ِه لها وألمٌرها ،ودروٌش ٌُرؼم على االقتداء بخطوات ج ّده ،رؼم
لكثٌر من االنزٌاح والتحول؛ لقد أخذ دروٌش هذه
حبّه لبٌروت ،لكن متنبً القصٌدة ٌخضع
ٍ
(ٔ)
ت ماهر"
الخامه ،مُدركا خصوصٌتها ،وإمكاناتِها الطبٌعٌّة ،ولكن ُه اشتؽ َل علٌها كنحا ٍ
وعلى الرؼم من أن عنوان القصٌدة جاء واضحا ومباشرا؛ إال أن نصها حلق بعٌدا فً عوالم
فلسفٌة وتجلٌات رمزٌة صرفته عن سذاجة الداللة األولٌة التً ٌفترضها العنوان من خبلل تركٌبته
الرباعٌة ،حٌث تنفتح القصٌدة على حكمة فلسفٌة ،وتكثٌؾ داللً قابم على اإلٌجاز ،والمزاوجة بٌن
أسلوبً الحصر والتوكٌد:
ٌ
عادات
"للنٌل
(ٕ)

وإنًّ راح ُل"

وال ٌقع التكثٌؾ الداللً من خبلل اإلٌجاز اللفظً فقط ،ولكن التكرار المبلزم لهذه العبارة حتى
نهاٌة القصٌدة سٌعطٌها قٌمة إضافٌة فً ربط جزٌبٌات النص وتحوٌره تحوٌرا رمزٌا" ..وستم ُّد
هذ ِه البلزمة "القصٌدة بالنفس الملحمً! فهً تفص ُل بٌن األجزاء وتصل بٌنها فً الوقت نفسه،
بمعنى أنها تفصل إلفادة انتهاء مسرودٌّة ذات معنى جزبً وتصل بٌن المسرودٌّات كلها صوتٌّا
(ٖ)

إلكساب النص بناءه المعماري العام"

لكن التقنٌة الدرامٌة األكثر تؤثٌرا فً جمالٌات النص تعود إلى القناع ،واستخدام المنولوج
الدرامً؛ حٌث ٌتم" إنجاز هذا الحدٌث بضمٌر المتكلم ،وبذلك تسٌطر هذه الشخصٌة المتحدثة على
قصٌدة القناع ،وتتحدث بضمٌر المتكلم إلى درجة ٌخٌل إلٌنا-معها -أننا نستمع إلى صوت
الشخصٌة ،ولكننا ندرك شٌبا فشٌبا أن القصٌدة لٌست سوى "قناع"ٌ ،نطق الشاعر من خبلله،
فٌتجاوب صوت الشخصٌة المباشر وصوت (الشاعر الضمنً تجاوبا ٌصل بنا إلى معنى القناع فً
(ٗ)

القصٌدة"

أما جمالٌة القٌمة الرمزٌة ،فتنبع من الشخصٌة التارٌخٌة رمز التجربة المحورٌة ،وبحضور
متعلقاتها وظروفها التارٌخٌة ،التً تؤخذ فً بعض مقاطع النص البعد الرمزي .وأما الموضوعٌة،
( )1غحتش ص ٓ٠جٌذ ،ٓ٠أذ ٛجٌط١د جٌّطٕر ٟف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ٟجٌّؼحفش ،ؿِٕ ،49ؾٛسجش جضكحد جٌىطد جٌؼشخ،
دِؾك..1111 ،
(ِ )2كّٛد دس٠ٚؼ ،ققحس ٌّذجتف جٌركش ،ؿ ،39جٌذجس جٌؼشذ١س ٌٍٕؾش ٚجٌطٛص٠غ ،ػّحْ.1196 ،
( )3أذ ٛجٌط١د جٌّطٕر ٟف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ٟجٌّؼحفش ،ؿ94
( )4ؾحذش ػقفٛس .ألٕؼس جٌؾؼش جٌّؼحفش ِ١ٙحس جٌذِؾم .ٟؿ 123
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فتكمن فً الجدلٌة القابمة بٌن الحضور والؽٌاب ،فً عبلقة صوت الشاعر بصوت الشخصٌة
التارٌخٌة ،دون أن ٌلؽً أحدهما اآلخر ،وهذا ٌضفً على القصٌدة صبؽة الموضوعٌة.

(ٔ)

بعد هذا اإلدهاش فً عبارة االفتتاح تبدأ رحلة السرد من خبلل تقنٌة االرتجاع الزمنً ،لٌلتقً
دروٌش مع المتنبً مستعٌرا صوته الحكابً ،لتبدأ مناجاة الذات عبر تٌار الوعً ،أو المونولوج
الداخلً:
"أمشً سرٌعا فً ببل ٍد تسرق األسما َء م ّنً
ُ
العراق
ب وإنً ال أعو ُد إلى
جبت من حل ٍ
ْقد
ِ
سقط الشما ُل فبل أُالقً
ومصر"
ؼٌر هذا الدرب ٌسحبنً إلى نفسً..
َ

(ٕ)

إذا هً رحلة المسٌر من حلب ،وبداٌة التشكٌل الدرامً للتناص التارٌخً بٌن رحلتٌن:
ُ
اندفعت إلى الصهٌل
"كم
فلم أجد فرسا وفُرسانا
وأسلمنً الرحٌ ُل إلى الرحٌل
وال أرى بلدا هُناك
وال أرى أحدا هناك
خصر نحٌ ْل
األرضُ أصؽ ُر من مرور الرمح فً
ٍ
واألرض أكبرُ من خٌام األنبٌا ْء
وال أرى بلدا ورابً
ال أرى أحدا أمامً"

(ٖ)

هذا هو المتنبً الخارج من حلب باتجاه مصر؛ فؤٌن هو دروٌش الخارج من بٌروت؟ المقطع
السابق ٌصدق علٌهما وٌختصر المسافة وٌدمج التارٌخ فً زمن كتابً مكثؾ؛ فكبلهما خرج من
الشام (بٌروت/حلب) متجهٌن إلى الجنوب (تونس  /مصر) ،والمنافذ التً سدت فً وجه المتنبً
الذي لم ٌستطع الرجوع إلى الوطن  /العراق؛ ألنه هجا البوٌهٌٌن ،لٌست بعٌدة عن المنافذ التً
حال من
سدت فً وجه دروٌش الفلسطٌنً .وكبلهما كذلك مشرد دابم الترحال ،ال ٌستقر على
ٍ
القلق ،وٌعانً وضع سٌاسٌا اجتماعٌا مشابها لوضع اآلخر إلى ح ٍد كبٌر(ٗ):
"وطنً قصٌدتً الجدٌد ْة
( )1لق١ذز جٌمٕحع :لشجءز ف ٟلق١ذز"سقٍس جٌّطٕر ٟئٌِ ٝقش" ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ط.259
( )2ققحس ٌّذجتف جٌركش ،ؿ39
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.39
( )4لق١ذز جٌمٕحع :لشجءز ف ٟلق١ذز"سقٍس جٌّطٕر ٟئٌِ ٝقش" ٌّكّٛد دس٠ٚؼ ،ط..260
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أمشً إلى نفسً ،فتطردنً من الفسطاط
كم ألج المراٌا
كم أك ِّسرُها
فتكسرنً"

(ٔ)

هذه الؽربة المصٌرٌة ،والقلق الوجدانً المهٌبٌ ،ولد فلسفة كونٌة تتجاوز الحالً ،وتتعانق مع
آفاق أكثر بعدا وإثارة ،وستنداح الداللة عبر مساحات واسعة تفضً إلى بنٌة درامٌة تتفاعل مع
السرد فً حوار داخلً ،توجهه جملة من القٌم الرمزٌة والفلسفٌة والعجاببٌة ،؛ تصبح الدول معها
كالهداٌا وسباٌا الحروب تفترس السباٌا وإذا كان الشاعر ٌرى الضفاؾ فبل دلٌل بذلك على وجود
النهر ،تلك هً العدمٌة أو الضبابٌة أو نهاٌة الصدمة فً ظل المفارقة !
"أرى فٌما أرى دوال ّ
توزعُ كالهداٌا
ب السبً تفترسُ السباٌا
وأرى السباٌا فً حرو ِ
وأرى انعطاؾ االنعطاؾ
أرى الضفاؾ
وال أرى نهرا ..فؤجري
وطنً قصٌدتً الجدٌد ْة
كٌؾ أدري
أن صدري لٌس قبري"

(ٕ)

وهنا ٌدرك المتنبً الجدٌد" دروٌش" أنه جاء على ؼٌر مٌعاد ،ووقع فً شباك القدر ،فبلت
حٌن مناص:
"ال الحبُّ نادانً
النٌل كً أؼفو
وال الصفصاؾ أؼرانً بهذا
ِ
األبنوس
وال جس ٌد من
ِ
(ٖ)
َم ّزقنً شظاٌا"
ٌعرفُها وٌُحبُّها؛ إ ّنها
إذا بٌروت النازفة هً مصر دروٌش الجدٌدة؛ مصر أخرى ؼٌر التً ِ
مصرُ كافور ،مصر التً أ ُ
ْ
حرب ِه:
خرجت من
ِ
"والنه ُر ال ٌمشً إلًَّ فبل أراه
والحق ُل ال ٌنضو الفراش على ٌديَّ فبل أراه
( )1ققحس ٌّذجتف جٌركش ،ؿ.39
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.31
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.40
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مصر فً مصر التً أمشً إلى أسرارها
ال
َ
فؤرى الفراغ ،وكلّما صافح ُتها
ش ّق ْ
ت ٌدٌنا باب ُل
(ٔ)

فً مصر كافور وفًَّ زالز ُل"

وال بد أن ٌعلو صوت النحٌب ،وٌتمطى صلب األسى لٌصل السرد ذروة التشوٌق؛ فٌزفر
الشاعر زفرته:
"حج ٌر أنا
ٌا مصرُ هل ٌص ُل اعتذاري
أصعب منهُ؟
عندما تتك ّدسٌن على الزمان الصعب
َ
خطوي فكرتً ودمً ُؼباري"

(ٕ)

انه اعتذار ؼرٌب ،اعتذار بعد انتكاسة فً زمن عصٌب! ،
النهر مفتوحا لمن ٌؤتً
تتركٌن
"هل
َ
َ
(ٖ)
ُ
وعرش"
عاج
فخذٌن من
وٌهبط من مراكبه إلى
ٍ
ِ
ٍ
ولكن أهً سوداوٌة مطبقة ،أم أن كوة من أمل تفتح نافذتها أمام مستقبل مشرق؟ فاألعداء لن
مصر ،ولن ٌصعدوا األهرام .ولعل الحضور التارٌخً فً هذا المشهد من خبلل عظمة
ٌنزلوا
َ
تارٌخ مصر هو الذي أبقى رشفة األمل هذه لدى الشاعر:
" :أعرؾُ أننً أمتصُ فٌكِ الؽزو
أعرؾُ أننً سؤمرُّ فً لمح الوطن
ت
ت والؽزوا ِ
وأذوبُ فً الؽزوا ِ
ُ
لكن كلما
حاولت أن أبكً بعٌنٌكِ
ت إلى َعدوّ ي
التف ِ
ُ
فالتصقت بما تب ّقى منكِ أو م ّنً.
(ٗ)

وأدركنً الزمنْ "

ولعل االلتفات إلى العدو طارئ ،هو انزٌاح فً شخصٌة المتنبً ومحاولة لتطوٌعها كً تناسب
فكرة دروٌش ،وإال فمن أٌن جاء بهذا العدو؟ وهل اثبت التارٌخ حدٌثا للمتنبً عن أعداء طاربٌن

( )1ققحس ٌّذجتف جٌركش ،ؿ.41
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.41
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.41
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.42
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ٌحٌقون بمصر ،ثم انظر إلى هذا اإلسقاط الزمنً من خبلل حدٌث دروٌش عن الفبلح المصري
الحدٌث نسبٌا:
ْ
الصعٌد
القطن فً هذا
لجمع
ٌن حافٌة
"تمض َ
ِ
ِ

ُ
والفبلح
الطٌن
الفرق بٌن
ٌضٌع
وتسكتٌن لكً
َ
َ
ِ
ٍ
فً الرٌؾ البعٌد
وتجؾُ فً دمكِ الببلب ُل ُ
والذر ْه
(ٔ)

وٌطو ُل فٌكِ الزابل"

وقبل أن تسكن عواصؾ العتاب عنده ٌرتد فً عاطفة جٌاشة إلى عالمه الفلسفً ،عالم الحكمة:
"ببل ٌد كلّما عانق ُتها َفرّ ْ
ت من األضبلع
ُ
النسٌان فٌها
حاولت أن أنجو من
لكن كلّما
ِ
ْ
طاردت روحً
ْ
فصارت كل أرض الشام منفى"

(ٕ)

وتشتد البنٌة الدرامٌة تبلحما عندما تجتمع الذاتان المتعانقتان :ذات الشاعر مع قناعه ،فٌودع
دروٌش صاحبه ،وٌنسلخ عنه ،وٌوجه الخطاب لصاحبه ،لٌصل إلى حكمة بٌت المتنبً الرشٌد فً
الحدٌث عن الصراع الطبقً:
ُ
استطعت
"و ....وإلى اللقاء إذا
وك ّل من ٌلقاكِ ٌخطفُ ُه الودا ُع
َ
ب أضاعونً وضاعوا
هناك فً حل ٍ
الرفاق
ولكن
والقرمطًُّ أنا،
َ
َ
والرو ُم حول الضا ِد ٌنتشرون
والفقرا ُء تحت العناد ٌنتحبون
واألضدا ُد ٌجمعهم شرا ٌع واح ٌد"

(ٖ)

وسكون مِصر ٌش ّقنً:
"
َ
هذا هو العب ُد األمٌ ُر
(ٗ)

وهذ ِه الناسُ الجٌاعُ "

ثم ٌنؽلق النص بؤسبلة ٌشهرها الشاعر:
" اآلن أ ُ ْش ِهرُ ُك َّل أَسبلتً
ٔ -1فغٗ ،ؿ42
ٔ -2فغٗ ،ؿ43
ٔ -3فغٗ ،ؿ45
ٔ -4فغٗ ،ؿ46
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وأسا ُل :كٌؾ أسؤلُ؟
والصراعُ هو الصرا ُع
والروم ٌنتشرون حول الضاد
ال سٌؾٌ ٌطاردهم هناك وال ذراعُ
ُك َل الرماح ُتصِ ٌبُنً
و ُتعٌ ُد أسمابً إلًّ
وتعٌدنً منكم إلًّ
(ٔ)

وأنا القتٌل القات ُل؟

(ٔ )1فغٗ ،ؿ.49
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الشخصيات الدينية
تؤتً عبلقة الشعر بالدٌن من خبلل ذلك التعانق التارٌخً بٌنهما ،فاألمر مرتبط بالنشؤة األولى
سواء لدى الٌونانٌٌن -فً المبلحم التً تؽص باآللهة وأشباه اآللهة -أو عند العرب الجاهلٌٌن الذٌن
قرن اإلبداع الشعري عندهم بفكرة اإللهام القابمة على الوحً الشٌطانً ،بل" إن القصٌدة التً
أبدعت قبل ظهور اإلسبلم توصؾ بؤنها جاهلٌة .ووصفها بالجاهلٌة راجع إلى ذلك الموقؾ العقدي
الذي تتبناه ،سواء فً بنٌتها السطحٌة أو بنٌتها العمٌقة .إن الموقؾ العقدي لهذه القصٌدة نابع من
التصورات العقدٌة الفكرٌة والوجودٌة التً سادت فً تلك الفترة ،نابع من موقؾ اإلنسان الجاهلً
من الحٌاة ورإٌته للكون والوجود"(ٔ).
ومع أن العبلقة بٌن الفن والدٌن حساسة جدا ،ودقٌقة إلى الحد الذي ٌجعل سإال استحضار
النص الدٌنً فً الشعر أو ؼٌره ،والتناص معه من الجدلٌات المقلقة ،التً لم تهدا عواصفها ،ولم
تقنن مبادبها ،فما زالت أعمال محفوظ ودروٌش وادونٌس وؼٌرهم تثٌر جدال واسعا فً األوساط
الثقافٌة؛ وذلك بسبب اتكاءها بشكل مباشر وصرٌح على نصوص دٌنٌة ذات قداسة عظٌمة ،مع أن
استلهام النص الدٌنً لٌس واحدا عند مستخدمٌه؛ فمنهم المقتبس الذي ٌجد فً النص سندا عقدٌا،
ومنهم المشكك المحرؾ المنطلق من فكره اإللحادي ،هادما -به -شرؾ العقٌدة ،بانٌا (صرح)
الجحود ،ومنهم الساخر المناقض الذي ٌلوي عنق النص وٌحوره ،وٌتعامل معه كما ٌتعامل مع أي
نص آخر خالعا عنه قداسته.
وأحٌانا ٌؤتً االستخدام الدٌنً مطٌة لتمرٌر األفكار السٌاسٌة فً معارك المثاقفة ،؛ ألن
الشاعر ٌرٌد أن ٌحشد لنصه كل أدوات التؤٌٌد ،وٌحمله بطاقات إشعاعٌة ال ٌردها وعً المتلقً،
وٌبدو لً أن تنامً المد اإلسبلمً ،وبروز خطابه الفكري كطرؾ نقٌض للصوت العلمانً قد اكره
بعض الشعراء على ركوب موجة الدٌنً فً محاولة لشحن طاقاتهم الفكرٌة بما ٌلزم فً فن
الحوار أو المجابهة .وأحٌانا ٌعبر الموروث الدٌنً ساحة االستعمال األدبً من خبلل سإال
العبلقة؛ أي العبلقة مع الموروث وهً" إحدى أسبلة النهضة والتقدم التً تضع الموروث على
ك النقاش ما بٌن نظرة تطرح تجاوزه والمضًّ قدما ،وأخرى ترى فٌه األكمل والمثل والهّوٌة
مِح ّ
الحضارٌة ،ونظرات أخرى توفٌقٌة تمٌل إلى االعتداد الواضح بجوانب هذا التراث :العقلٌة
والعلمٌة والسٌاسٌة التً تفتح أمام الدارسٌن أبواب البحث فً أشكال الوعً بهذا التراث"

(ٕ)

( )1عشجضٗ جٌرؾ١ش ،جٌؼم١ذز ِٚح٘١س جٌمق١ذز جٌؼشذ ،ٟدٔ١ح جٌشأ ،2001/5/5/] ،ٞسجذو جٌّمحيhttp: //pulpit. :
alwatanvoice. com/content/print/164096. html
( )2سفمس دٚد‹ :ٓ٠ضٛظ١ف جٌطشجظ ف ٟجٌشٚج٠س جألسدٔ١س جٌّؼحفشز›ؿٚ .361صجسز جٌػمحفس ،ػّحْ(.)َ1119
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وٌبدو لً أن األثر الدٌنً فً شعر دروٌش ٌنبع من رؼبة دروٌش فً الوصول بالنص الشعري
إلى أقصى طاقاته الداللٌة ،من خبلل ذلك المخزون الثقافً الذي ٌتحرك به دروٌش بوعً ،دون
أن ٌقع تحت تؤثٌره العقدي؛ وهنا تجدر اإلشارة إلى أن دروٌش تعامل مع النص الدٌنً كموروث
إنسانً أدبً ،ال باعتباره كبلما مقدسا نزل تشرٌعا وتعبٌدا للبشر ،وقد اعترؾ دروٌش نفسه بهذا
حٌن سبل:
"ما دمنا نتكلم عن الدٌن نبلحظ أن فً شعرك أثرا توراتٌا وال سٌما من"نشٌد األناشٌد؟ فؤجاب:
"فً البداٌة ،درست فً األرض المحتلة ،وكانت بعض أسفار التوراة مقررة فً البرنامج باللؽة
العبرٌة ،ودرستها حٌنذاك .لكننً ال انظر إلى التوراة نظرة دٌنٌة ،أقرأها كعمل أدبً ولٌس دٌنٌا
وال تارٌخٌا .حتى المإرخون الٌهود الجادون ال ٌقبلون أن تكون التوراة مرجعا تارٌخٌا .أو ألقل
أننً انظر إلى الجانب األدبً فً التوراة .وهناك ثبلثة أسفار مملوءة بالشعر ،وتعبر عن خبرة
إنسانٌة عالٌة
وهً :سفر أٌوب ،سفر الجامعة الذي ٌطرح سإال الموت ،ونشٌد األناشٌد .بعض المزامٌر،
فهً أقل أدبٌة من األسفار التً ذكرتها .إذا التوراة هً كتاب أدبً بالنسبة إلًّ  ،وفٌها فصول أدبٌة
(ٔ)

راقٌة وشعرٌة عالٌة .وال شك فً أن التوراة أحد مصادري األدبٌة" .

وٌؤتً حضور الشخصٌات الدٌنٌة فً شعر دروٌش كدوال رمزٌةٌ ،عاد تشكٌلها خدمة للنص
الدروٌشً المنتج ،والتحرك من خبللها ضمن تقنٌات االلماع ،أو القناع ،أو التناص معها .وقد
شملت هذه الرموز األدٌان الثبلث :اإلسبلم ،والٌهودٌة ،والمسٌحٌة ،بل تجاوزتها أحٌانا إلى
الموروث الوثنً.
ودروٌش لم ٌعتمد رواٌة واحدة ،بل ربما اتكؤ على رواٌتٌن مختلفتٌن فً الشخصٌة الواحدة؛
فٌؤخذ مثبل قبسا من القران ،ثم ٌعود إلى التوراة أو اإلنجٌل لٌكمل الحكاٌة من منظورها اآلخر،
وأحٌانا ٌتجاوز النص الدٌنً وٌحوره بما ٌخدم فكرته.
وتؤتً شخصٌة ٌوسؾ -علٌه السبلم -لتشكل داال رمزٌا بعبلقة الفلسطٌنٌٌن بمن حولهم ،بٌنما
تتحول شخصٌة أٌوب -علٌه السبلم -إلى بإرة لتشكٌل دال الصبر والتضحٌة فً التجربة
الفلسطٌنٌة ،أما آدم -علٌه السبلم -فهو وذرٌته أصحاب الخطٌبة والهبوط السفلً نحو الكدح
والشقاء ،بٌنما حضرت صورة المسٌح -علٌه السبلم -كرمز للتضحٌة والمعاناة ،وال أجد لشخصٌة
المصطفى -صلى هللا علٌه وسلم -بروزا واضحا فً شعره ،إال من خبلل حاالت قلٌلة وباهتة من

( ِٓ )1قٛجس أؾشضٗ :فحٌكس سقٛض ،ٟضكص ػٕٛجْ" دس٠ٚؼ ..رٌه جٌمذ٠ظ جٌز ٞأس٠ذ ٌٗ أْ ٠ى ،"ْٛؿِ ،4ؿٍس:
جٌىٍّس ،عرطّرش  2009ػذد .21
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نحو استدعابه -علٌه الصبلة والسبلم كنبً العرب لٌخلصه من ظلم الٌهود ،ومن النساء تبدو
شخصٌة هاجر شخصٌة رمزٌة تشٌر إلى حالة التشرٌد والتهجٌر.
وعند تناول هذه الشخصٌات فً شًء من التفصٌل ٌجد الباحث دروٌشا ٌستدعً شخصٌة
أٌوب -علٌه السبلم -معتمدا على النص التوراتً ،موظفا له توظٌفا رمزٌا ،متكبا على قصة الببلء
التً مسته ،ثم ما كان من أٌوب من صبر على ذاك الببلء ،فلم ٌشك شٌبا مما حل به:
"ٌوم كان اإلله ٌجلد عبده .....قلت ٌا ناس ! نكفر؟ فروى لً أبً ...وطؤطؤ زنده
فً حوار مع العذاب
كان أٌوب ٌشكر
(ٔ)

خالق الدود والسحاب"

واضح جدا أن الحضور الدٌنً فً هذه القصٌدة لم ٌنطلق من انتماء عقدي ،بل انطلق بوعً
دروٌشً مسبق آللٌة استلهام هذه الظاهرة باعتبارها رمزا داللٌا ال ؼٌر ،فإذا كان أٌوب األول
ٌمثل رمزا للصبر على الشدابد واآلالم؛ فإن أٌوب الثانً "الفلسطٌنً" هو أٌوب الرفض واالنتقام،
إنه أٌوب ببل اسم ألنه -فً رأي دروٌش -فقد أرضه فلم تعد أرضه التً ربته بالٌدٌن؛ لذا سٌصٌح
أٌوب الفلسطٌنً -متقمصا شخصٌة أٌوب األول" -ال تجعلونً عبرة مرتٌن":
" أٌوب صاح الٌوم ملء السماء :ال تجعلونً عبرة مرتٌن!"

(ٕ)

أما شخصٌة آدم-علٌه السبلم -فقد استحضرها دروٌش بطرٌقة خلط فٌها بٌن الرواٌة القرآنٌة
والرواٌة التوراتٌة ،ثم أعاد تشكٌلها لٌخرجها وفق رإٌته الخاصة "إذ رأى دروٌش فً هذا الرمز
انتصار اإلنسان على كل المخلوقات لما ٌمتلكه من قوة خارقة ال تستطٌع باقً المخلوقات
امتبلكها" (ٖ).
وعند التؤمل فً النص الدروٌشً؛ فإن عقد مقارنة بٌن خروج دروٌش من بٌروت وخروج
آدم -علٌه السبلم -من الجنة فٌه تحد واضح لمعٌار الصدق الفنً فً التصوٌر األدبً؛ ذلك أن
عاطفة دروٌش المفعمة بالٌؤس لن تتساوق مع عاطفة آدم المفعمة بالخشٌة والتقوى والحسرة ،التً
ؼمرت آدم -علٌه السبلم -بعد تلقٌه إشارة الخروج من الجنة؛ إثر الخطٌبة التً عبر عن أثرها
القرآن بقوله :ﭽﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ [األعراف.] ٤٤ :
( )1دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ .145
( )2دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.359
( )3ػّش أقّذ جٌشذ١كحش ،جألغش جٌطٛسجض ٟف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،53دجس جٌ١حصٚسٌٍٕ ٞؾش ٚجٌطٛص٠غ ،ػّحْ،
2006
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فهل كان خروج دروٌش من بٌروت كخروج آدم من الجنة؟!ٌقول دروٌش:
َ
" َ
خرجت من بٌروت منتصرا على الدنٌا
لست آد َم كً أقول
ومنهزما أمام هللا.
أنت المسؤلة
األرضُ إعبلنٌ على جدران هذا الكون
ك
َح َّب ُة سُمْ سُم ٍ  ،قتبل َ
والباقً سدى
فاعط ِ المدى
اسم العٌون ِ المهملة
لك أن تكون -وال تكونْ
لك أن ُت َكوِّ نْ
أو ال ُت َكوِّ نْ "

(ٔ)

ثم إن اعتمار األرض وتشكٌل الجنس البشري كان قد ارتبط فً النص القرآنً بؤمل العودة إلى
هللا وعبادته" َو َما َخلَ ْق ُ
ون"
اإل َ
نس إِ َّال لِ ٌَعْ ُب ُد ِ
ت ْال ِجنَّ َو ْ ِ
وتحقٌقا لفلسفة الخلود التً بحث عنها آدم فً الجنة فلم ٌجدها ،فسعى لها فً األرض ،وحققها من
(ٕ)

ولكنه عند دروٌش بدٌبل عن اآلخرة،

خبلل امتداد الجنس البشري عن طرٌق الشهوة الجنسٌة التً هً فً أساسها بحث عن الخلود:
"ورأوا من الصورّ القدٌمة فتنة أو محنة تكفً لوصؾ اآلخرة
هل كانت الصحراء تكفً للضٌاع اآلدمًّ ؟ وصبّ آدم فً رحم زوجته ،على مرأى من ال ُتفّاح،
شهدَ الشهو ِة األولى .وقاو َم
(ٖ)

موت ُهٌ .حٌا ٌعبد ر ّب ُه العالً ،وٌعب ُد ر ّب ُه العالً لٌحٌا" .

دروٌش ٌحاول تقدٌم آدم -علٌه السبلم -باعتباره رمزا للقوة واالنتصار والمقاومة ،وأن وجوده
على األرض محاولة أخرى للخلود بعد أن واجه عملٌة النفً فً السماء على حد تصور دروٌش:
"هل ترٌد الرجوع إلى لٌل منفاك
فً شعر حورٌة؟ أم ترٌد الرجوع
إلى تٌن بٌتك .ال عسل جارح للؽرٌب
هنا أو هناك .فما الساعة اآلن؟
ما اسم المكان الذي نحن فٌه؟ وما
( )1ققحس ٌّذجتف جٌركش ،ؿ.192
( )2جٌزجس٠حش ،آ٠س .56
( )3جألػّحي جأل ،)3( ٌٝٚؿ.229
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الفرق بٌن سمابً وأرضك .قل لً
ما قال آدم فً سره .هل تحرر
حٌن تذكر .قل أي شًء ٌؽٌر لون
السماء الرمادي .قل لً بعض الكبلم
البسٌط ،الكبلم الذي تشتهً امرأة
(ٔ)

أن ٌقال لها بٌن حٌن وآخر" .

أما دال الخطٌبة ،فإن دروٌش سٌحاول نقله لٌصبح مفردة دروٌشٌة تتخذ وسٌلة لصقل التجربة،
وتجاوز المرحلة ،فهً خطٌبة خالٌة من الندم والحسرة ،خطٌبة ال تتفق والتصور الدٌنً لفعل
التوبة:
"أنا ادم الثانً ،تعلمت القراءة
والكتابة من دروس خطٌبتً
وؼدي سٌبدأ من هنا ،واآلن
ُ
تذكرت
إن شبت أن أنسى، ،
ٌ
ُ
ُ
ُ
أردت
وولدت كٌؾ
بداٌة..
انتقٌت
ال بطبل وال قربان
تتشعب الذكرى وتلعبُ ها هنا
زٌتونتان عتٌقتان على شمال الشرق
فً األولى وجدت بذور أؼنٌتً
وفً األخرى وجدت رسالة
من قابد الرومان
ٌا إخوة الزٌتون
أطلب منكم الؽفران
(ٕ)

اطلب منكم الؽفران"

أما ٌوسؾ -علٌه السبلم -فقد وظفه دروٌش ؼٌر مرة ،وتقنع به فً قصٌدة كاملة هً قصٌدة"
أنا ٌوسؾ ٌا أبً" من دٌوان"ورد اقل"؛ حٌث جاء حضوره رمزا على الوحدة والضعؾ ،وعند
الرجوع إلى تلك القصٌدة فإن العبارة الشعرٌة فً قصٌدة" أنا ٌوسؾ ٌا أبً"ستفتح أبوابها على
نداء مفعم بالشكوى وموجه لؤلب دون األخوة ،وٌتخذ المدلول شكلٌن متفاوتٌن تفرضهما العبارة
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس /ؼ ،2ؿ92
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ.51
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الرمزٌة؛ من خبلل أفق التوقع لتحدٌد ماهٌة المسكوت عنه؛ مما ٌثٌر أسبلة عاصفة فً ذهن
المتلقً ،فدروٌش ٌتوارى خلؾ الشخصٌة لٌقول كل ما ٌرٌد ،وٌإسس شكبل آخر من أشكال
الحضورٌ ،تسم بكثٌر من الؽموض والخفاء:
أَ َنا ٌُوسُؾٌ ٌَا أَ ِبً
ٌَا أَبًْ ،
إخ َوتً ال ٌُحبُّو َننًِ،
الَ ٌُرٌ ُدو َننً َب ٌْ َنهُم ٌَا أَ ِبً

ون َعلًََّ
ٌَعت ُد َ
ٌ ُِرٌ ُدوننً أَنْ
اب َب ٌْتِك ُدونً
ص ُدوا َب َ
َو ُه ْم أَ ْو َ

بلم
الح َ
َوٌرْ مُو َننً ِب َ
صى وال َك ِ
أَم َ
ُوت لِ َكًْ ٌَمدَحُ ونً

الح ْق ِل
طر ُدونًِ من َ
َو ُه ْم َ
ُه ْم َس َّممُوا عِ َنبً ٌَا أَبً
و ُه ْم َح َّطمُوا لُعبً ٌا أَ ِبً

(ٔ)

ولم ٌؤت الؽموض من طبٌعة اللؽة فاللؽة سهلة واضحة كما ترى ،ؼٌر أن القناع الذي تقنع به
دروٌش فتح النص على دالالت متعددة؛ فالكتابة لم تعد نقبل للنص أو تحوٌرا له ،بل صٌاؼة
تارٌخٌة لبٌان سٌاسً من ٌوسؾ الفلسطٌنً إلى النظام العربً"األب" حول العبلقة مع األخوة
"األعداء" هم أشقاء الٌوم المتخاذلٌن ،ولٌس هذا فقط ما ترٌد أن تقوله القصٌدة
لقد شكل ٌوسؾ -علٌه السبلم -فً نفس دروٌش رمزا للضعؾ ٌصلح مادة لقصٌدة تراجٌدٌة،
والشخصٌة الضحٌة شخصٌة بارزة الحضور فً شعر دروٌش ،فدروٌش تبنى فكرة البطل
المهزوم ،وشخصٌة ٌوسؾ -علٌه السبلم -من أبرز الشخصٌات التً تصلح للعب هذا الدور لما
تحمله قٌمة رمزٌة ملٌبة بمشاعر الحزن واألسى والوحدة والضعؾ والتوجس ،وما ٌحٌط بها من
قٌم رمزٌة أخرى؛ كالمكر والخٌانة والظلم والشقاء والؽربة:
ب َشعْ ِري
حٌن َمرَّ ال َّنسٌ ُم
والع َ
َ
َ
ْك،
َؼارُ وا وثارُوا علًَّ وثاروا َعلٌ َ
ص َنعْ ُ
ت لَ ُه ْم ٌَا أَبً؟
َف َم َاذا َ
ات َح َّط ْ
ال َف َرا َش ُ
ت َعلَىَّ َك َتفًَّ ،
و َمالَ ْ
ت َعلًَّ ال َّس َناب ُل،
الطٌْرُ َّ
َو َّ
حط ْ
ت على راحتًَّ
فع ْل ُ
ت أَنا ٌَا أَ ِبً،
َف َماذا َ
( )1جألػّحي جأل ،)3( ٌٝٚؿ.151
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َ
ولماذا أَ َنا؟.

(ٔ)

وستتسع قٌمتها الرمزٌة حٌن توظؾ كدال على الشعب الفلسطٌنً المحاصر المضطهد،
الموجوع من كثرة المحن ،المطعون بخنجر الخٌانة فً الخاصرة األضعؾ ،لكن صورة أخرى
تتجلى فً هذا الدال تمثل جانب القوة فٌه؛ من خبلل استحضار شخصٌة ٌوسؾ المقاوم للعبودٌة
فً مصر ،والثابت تحت وطؤة القٌد ،الوزٌر من بعد محنته.
وفً التفاصٌل تتجلى بعض القٌم المعرفٌة التً تبحث للمدلول عن أفق توقع ٌرضٌه؛ فتاتً
واقعة حصار بٌروت ،كببر ٌوسؾ؛ حٌن تخلى العرب عن إخوتهم هناك ،وتركهم للذبب
الصهٌونً ٌفعل بهم ما ٌشاء.
نعم تخلى عنه أخوته ،فبقً وحٌدا أمام حتفه المحتوم .وأمام هذا المفارقة العجٌبة تؤتً أسبلة
الضٌاع ،والبحث عن أسباب الكره والنكاٌة لهذا البريء الودٌع:
أَ َ
نت َس َّمٌْتنً ٌُوسُفا،
ُونً فً الجُبِّ  ،وا َّتهمُوا ِّ
الذ ْبب
َو ُهمُو أَ ْوقع َ
ِّ
والذ ْببُ أَرْ ح ُم من ْ
إخ َوتً

ْت َعلَى أَ َح ٍد عِ ْندما قُ ْل ُ
ت! هل ج َنٌ ُ
ت إ ِّنً
أ ُ َب ِ
(ٕ)
َرأٌَ ُ
س وال َق َم َر ،رأٌ ُتهُم لً َسا ِجدٌنْ ؟
ْت أَحدَ َع َش َر َك ْوكبا ،وال َّشمْ َ
وتستحضر شخصٌة هاجر كدال رمزي قرٌب من داللة شخصٌة ٌوسؾ-علٌه السبلم-؛ فقد
رأى فٌها دروٌش" رمزا من رموز الؽربة ،والتشرد ،والقهر ،والظلم لئلنسان العربً"(ٖ) ،ولعل
لفظة"هاجر" تنسجم مع دال"الهجرة" فً قاموس التشرٌد الفلسطٌنً .الهجرٌة القسرٌة إلى صحراء
الضٌاع والتشتت والمصٌر المجهول:
كانوا ٌقرأون صبلتها..
وٌفتشون أظافر القدمٌن والكفٌن عن فرح فدابً..
وكانوا ٌلحقون حٌاتها..
بدموع هاجر
كانت الصحراء جالسة علً جلدي
وأول دمعة فً األرض كانت دمعة عربٌة.
هل تذكرون دمعة هاجر
أول أمرأة بكت فً هجرة ال تنتهً..
( )1جألػّحي جأل ،ٌٝٚؿ151
(ٔ )2فغٗ ،ؿ151
( )3جٔظش ،جألغش جٌطٛسجض ٟف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.10
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ٌا هاجر احتفلً بهجرتً الجدٌدة
من ضلوعً القبر حتً الكون أنهض..
 ٌسكن الشهداء أضبلعً الطلٌقة..ثم امتشق القبور وساحل المتوسط
(ٔ)

احتفلً بهجرتً الجدٌدة" .

وفً قصٌدة" نشٌد" من دٌوان" أوراق الزٌتون" ٌستحضر دروٌش ثبلثة أنبٌاء فً نصه ،هم:
الٌسوع علٌه السبلم ،ومحمد علٌه السبلم ،وحبقوق:
ألو..
_أرٌد ٌسوع
_نعم! من أنت !
_أنا أحكً من" إسرابٌل"
و فً قدمً مسامٌر ..وإكلٌل
من األشواك أحمله
فؤي سبٌل
أختار ٌا بن هللا ..أي سبٌل
أأكفر بالخبلص الحلو
أم أمشً؟
أم أمشٌو أحتض ُر؟
_أقول لكم أماما أٌّها البشرُ !"
مع محمّد
_ألو..
ب
_أرٌد محمّد !العر ِ
_نعم! من أنت؟
_سجٌن فً ببلدي
ببل أرض
ببل علم
ت
ببل بٌ ِ
رموا أهلً إلى المنفى
(ِ )1كّٛد دس٠ٚؼِ ،كحٌٚس سلُ  ،9ؿِٕ ،45ؾٛسجش دجس ج٢دجخ.1194 ،
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و جاإوا ٌشترون النار من صوتى
ألخرج من ظبلم السجن..
ما أفع ْل؟
_تح ّد السجن والسجّ ان
فإن حبلوة اإلٌمان
تذٌب مرارة الحنظ ْل!
مع حبقوق
_ألو ..هالوا
أموجود هنا حبقوق؟
_نعم من أنت؟
_أنا ٌا سٌدي عربً
و كانت لً ٌ ٌد تزرع
ترابا سمَّدته ٌدا وعٌن أبً
و كانت لً خطى وعباءة..
و عمامة ودفوؾ
وكانت لً..
_كفً ٌا ابنً!
على قلبً حكاٌتكم
على قلبً سكاكٌنُ
بقٌة النشٌد
دعونً أُكمل اإلنشاد
فإن هدٌة األجداد لؤلحفاد:
"زرعنا ..فاحصدوا!"
و الصوت ٌؤتٌنا سمادا
بالمطر
ٌؽرق الصحراء
ِ
الشحر!
و ٌُخصب عاقر
ِ
(ٔ)

دعونً أكمل اإلنشاد"

( )1جٔظش جٌذٛ٠جْ ،ؿ.159
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إن التوظٌؾ الدٌنً هنا محاولة حشد كونٌة لثبلث رسل ٌمثلون األدٌان الثبلثة واستعمالهم
كشهود إدانة على سٌاسة االحتبلل.
وال ٌعنً وقوؾ البحث على هذه النماذج أن الشاعر اقتصر علٌها دون ؼٌرها ،بل هً إشارات
عابرة ،لتناول الشخصٌة الدرامٌة ،وكٌؾ مثل حضورها فً النص الشعري كسرا لرتابة اإلٌقاع
الؽنابً ،المتمثل فً الدفق الذاتً ،وانتقاال من الذاتً إلى الموضوعً ،ومن التسجٌلً إلى
اإلٌحابً ،ومن الواقعً الحاضر العلنً إلى الماضً الخفً.
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تمهيد
استطاع الدرس النقدي الحدٌث أن ٌتجاوز -من خبلل منهجٌة نقدٌة مقصودة أو متبناة-
الدراسات النقدٌة التقلٌدٌة القابمة على المتابعات التارٌخٌة ألدب كاتب أو شاعر .أو تناول نصه
ضمن منطق لؽوي ببلؼً محض ٌتكا على العبارة الشعرٌة ،وفق معٌارٌة الدرس النقدي القدٌم.
وأصبحت مجاالت الدرس النقدي تطال جملة من المعطٌات الفنٌة التً لم تكن -فً ٌوم من
األٌام -من معاٌٌر النقد للنص الشعري ،كالسردٌة الشعرٌة ،والبنٌة الحوارٌة ،والبنٌة الدرامٌة،
والتناص ،والرإٌة والتشكٌل ،والمإلؾ ،والراوي وتعدد الضمابر واألصوات ،وما سوى ذلك من
تقنٌات ومصطلحات استعارتها القراءة النقدٌة الحدٌثة للشعر من حقول عدٌدة ،كالموسٌقا ،والرسم،
والبناء ،والهندسة ،إضافة إلى الرواٌة ،والمسرحٌة ،والحكاٌة ،والسٌنما ،وما سوى ذلك من فنون
كانت -وفق الرإٌة الكبلسٌكٌة -منفصلة عن بعضها البعض ،ضمن نظرٌة فصل األنواع عند
أرسطو وتبلمذته؛ فجاءت الدراسات الحدٌثة لتمزج األنواع مزجا مرٌبا مربكا -أحٌانا -ومجددا
معمقا فً أحٌان أخرى ،وتطلق على المنتج المتناول عبارة "نص" دون تفرٌق بٌن شعر ونثر؛
فتداخلت مع هذا المسمى الجدٌد تسمٌات اقتضتها العملٌات اإلجرابٌة للنقد ،كالبناء والحوارٌة
والتناص.
(ٔ)

أما الحوارٌة فهً بنٌة تركٌبٌة تنطلق داللتها من داللة الخطاب

بشكل عام ،والخطاب وإن

انطلق -فً داللته -من التلفظ أي المنطوق به ،إال أن مفهومه اتسع لٌلتقً مع مفهوم "النص"(ٕ) أي

( )1لحي جٌشجغد جألففٙحٔ " :ٟجٌخطد ٚجٌّخحهرس ٚجٌطخحهد :جٌّشجؾؼس ف ٟجٌىالَ ِٕٗٚ ،جٌ ُخطرسٚ ،جٌ ِخطرسٌ ،ىٓ
جٌ ُخطرس ضخطـ ذحٌّٛػظس ٚجٌخطرس ذطٍد جٌّشأز لحي ضؼحٌٚ :ٝال ؾٕحـ ػٍ١ىُ فّ١ح ػشمطُ ذٗ ِٓ خطرس جٌٕغحء
(جٌرمشزٚ )235 ،لحي ضؼحٌ :ٝفّح خطرىُ أٙ٠ح جٌّشعٍ( "ْٛجٌذجس٠حش ٚ )31/لحي ضؼحٌٚ :ٝجضٕ١حٖ جٌكىُ ٚفقً جٌخطحخ
(ؿ )20/لحي جذٓ ػرحط :ذ١حْ جٌىالَ" جٔظش :أذ ٛجٌمحعُ جٌكغ ٓ١ذٓ ِكّذ ذٓ جٌّفنً جٌّؼشٚف ذحٌشجغد
جألففٙحِٔ ،ٟؼؿُ ِفشدجش أٌفحظ جٌمشجْ ْ ؿٔ190ذجس جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش .1119 ،أِح ِقطٍف
خطحخ" "Discoursجٌّأخٛر ػٓ جٌالض١ٕ١س"ِٚ"Discours Susؼٕحٖ (جٌشول ٕ٘ح ٕ٘ٚحن) ،فٍ١ظ أفال ِرحؽشج ٌّح
ِ٘ ٛقطٍف ػٍ ٗ١ذحٌخطحخ ،ئال أْ جٌؿزس جٌٍغ ٞٛجٌالض ٟٕ١أفرف ٠كًّ ِؼٕ ٝجٌخطحخ أِ ٚح جؽطك ِٕٗ ِٓ ِؼحْ ِٕز
جٌمشْ جٌغحذغ ػؾش ،فمذ دي جٌّقطٍف ػٍِ ٝؼٕ ٝهش٠ك فذف ،ٟغُ جٌّكحدغس ٚجٌطٛجفً ،وّح دي ػٍ ٝضؾى ً١ف١غس
ِؼٕ٠ٛس عٛجء أوحٔص ؽف١ٙس أَ ِىطٛذس ػٓ فىشز ِح.
ٌٚالعطضجدز ٠شجؾغ وطحخ :ضكٍ ً١جٌخطحخ جألدذٚ ٟلنح٠ح جٌٕـٌّ :إٌفٗ :د .ػرذ جٌمحدس ؽشؽحسِٕ ،ؾٛسجش جضكحد
جٌىطحخ جٌؼشخ ،دِؾك.2006 ،
(٠ )2ؼشف جٌذوطٛس ِكّذ ِفطحـ جٌٕـ ذأِٔٗ " :ذٔٚس قذظ والِ ٟرٚ ٞظحتف ِطؼذدز"جٔظش :دِ .كّذ ِفطحـ ،ضكًٍ١
جٌخطحخ جٌؾؼش ،ٞجعطشجض١ؿ١س جٌطٕحؿ ،ؿ ،120جٌّشوض جٌػمحف ٟجٌؼشذ ،ٟجٌذجس جٌر١نحء ،ه .1112 ،3غ١ش أْ ػٍُ
جٌٍغحٔ١حش لذ ضٛعغ فِ ٟف َٛٙجٌٕـ ق١ع ضطٍك وٍّس ٔـ ػٍِ ٝؿّٛع جأللٛجي جٌخحمؼس ٌٍطكٍ ،ً١فحٌٕـ ذٙزج
جٌّؼِٕ ٝشجدف ٌٍّطٓ جٌٍغ٠ٚ ،)corpus( ٞٛطٍك (ذٍغٍّ١ف  )hjelmslevوٍّس ٔـ ػٍ ٝجٌمٛي جٌؾف ٞٛأ ٚجٌخط،ٟ
جٌّٛعغ أ ٚجٌّٛؾض جٌمذ ُ٠أ ٚجٌكذ٠ع؛ فىٍّس"لف"ٔـٚ ،جٌشٚج٠س ذىحٌّٙح ٔـ " ..جٔظش :جٔظش ِؼؿُ ِقطٍكحش ٔمذ
جٌشٚج٠سِ ،حدز ٔـ ،ؿ.169
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المكتوب فً بعض دالالته ،ومن هنا؛ فإن كل نص منتج ٌحتمل -من خبلل عبلقته بمتلقٌه -داللة
تفاعلٌة حوارٌة.
والخطاب  -Discourseفً عرؾ المصطلح النقدي الحدٌث -لفظ مشتق من األصل البلتٌنً
 Discoursusأو  ،Discourereوتعنى فً البلتٌنٌة الحوار

(ٔ)

وقد عرفه (هارٌس) بقوله" :إن

الخطاب منهج فً البحث فً أٌما مادة مشكلة من عناصر متمٌزة ومترابطة فً امتداد طولً سواء
أكانت لؽة أم شٌبا شبٌها باللؽة ،ومشتمل على أكثر من جملة أولٌة ،إنها بنٌة شاملة تشخص
(ٕ)

الخطاب فً جملته ..أو أجزاء كبٌرة منه"

أما (مشلر) فقد حصر مفهوم الخطاب فً الحوار ثم قام "بإجراء تحلٌبلته للخطاب وكانت
توحً بتؤثره بآراء مدرسة (بٌرفكام) التً حصرت الخطاب فً "الحوار" ،والتً أثرت فً
تعرٌفات العدٌد من اللسانٌٌن الذٌن ٌكتبون اإلنجلٌزٌة مثل( :ماٌكل هوو) فً كتابه "حول ظاهر
(ٖ)

الخطاب" الذي أكد بؤنه سٌتعامل مع الخطاب باعتباره "المونولوج" شفوٌا كان أم كتابٌا"

لكن (بنفٌنست  )benvenisteتوسع فً تعرٌفه فرأى أنه "قول ٌفترض متكلما ومخاطبا،
وٌتضمن رؼبة األول بالتؤثٌر فً الثانً بشكل من األشكال ،وهذا ٌشمل الخطاب الشفهً بكل
أنواعه ومستوٌاته ومدوناته الخطٌة ،وٌشمل الخطاب الخطً الذي ٌستعٌر وسابل الخطاب الشفهً
وؼاٌاته ،كالرسابل والمذكرات والمسرحٌات والمإلفات التعلٌمٌة ،أي كل خطاب ٌتوجه به شخص
إلى شخص آخر معبرا عن نفسه بضمٌر المتكلم"(ٗ).
وقد اتخذ (باختٌن) التلفظ منطلقا لتفسٌر مفهوم الحوارٌة؛ فهو ٌرى أنه ال ٌوجد هناك -بصورة
(٘)

عامة"-من تلفظ ٌمكن نسبته إلى متكلم بصورة حصرٌة؛ إنه نتاج تفاعل بٌن المتحاورٌن"

و(باختٌن) ٌرى أن "التفاعل اللفظً خاصٌة واقعٌه أساسٌة من خصابص اللؽة .والحوار-بالمعنى
الضٌق للكلمة-هو فقط شكل من أشكال هذا التفاعل اللفظً ،وان ٌكن أهم هذه األشكال .لكن ٌمكن
لنا أن نفهم الحوار فهما أكثر اتساعا ،عانٌن به أكثر من كونه ذلك التواصل اللفظً المباشر
()ٙ

الشفاهً بٌن شخصٌن ،بل كل تواصل لفظً مهما كان شكله"

( )1جٔظش٘ :رس ػرذ جٌّؼض أقّذ ،ضكٍ ً١جٌخطحخِ ،شوض جٌٕٛس جٌػمحف ،2001/03/03 ،ٟسجذو جٌّمحيhttp: :
//www. alnoor. se/article. asp?id=42116
( )2د٠حْ ِىذِ :ً١ٔٚمذِس فٔ ٟظش٠حش جٌخطحخ ،ؿ  ،30ضشؾّس د .ػض جٌذ ٓ٠ئعّحػ ،ً١جٌمح٘شز :جٌّىطرس
جألوحد١ّ٠س ،ه،2001 ،1
 )3جٔظشMartyn Hammersley, Conversation Analysis and Discourse Analysis: Methods :
ٔor Paradigms?, Discourse & Society, Vol 14, No 6 , 2003 , pp 751-781مال ػٓ ٘رس ػرذ جٌّؼض
أقّذ ،ضكٍ ً١جٌخطحخِ ،شوض جٌٕٛس جٌػمحفٟ
( )4جٔظش ِؼؿُ ِقطٍكحش ٔمذ جٌشٚج٠سِ ،حدز خطد ،ؿ.99
( )5جٔظش :ضضفط١حْ ض١ذٚسٚف١ِ ،خحت ً١ذحخط ..ٓ١جٌّرذأ جٌكٛجس ،ٞؿ ،69ضشؾّس :فخش ٞفحٌف ،جٌّإعغس جٌؼشذ١س
ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ْ ذ١شٚش ،ه.1116 ،2
(ٔ )6فغٗ ،ؿ.14
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والتلفظ ٌقوم بدور هام فً البنٌة الدرامٌة للعمل األدبً؛ ذلك أن أبسط تلفظ فً نظر (باختٌن)
"ٌقوم بدور دراما صؽٌرة ،وٌضطلع بؤدوارها األقل :المتكلم ،والموضوع ،والمستمع"(ٔ).
والعنصر اللفظً فً الدراما ٌمثل (السنٌارٌو) األساس الذي تبنى علٌه المسرحٌة ،وهذا اللفظ
هو الذي ٌحدد طبٌعة الحدث ،وٌحدد -أٌضا -عبلقة الشخصٌة بالحدث ،وعبلقة الحدث بالزمن،
وما سوى ذلك من عناصر درامٌة.
وٌرى (باختٌن) أن الخطاب هو سٌنارٌو حدث محدد ،بحٌث ٌعمل المعنى التام للخطاب على
(ٕ)

"إعادة إنتاج هذا الحدث المإلؾ من عبلقات متبادلة بٌن المتكلمٌن"

كذلكٌ ،جب االنطبلق فً تحدٌد مفهوم (الحوارٌة الباختٌنٌة) من خبلل طبٌعة الخطاب العام
الذي ٌفترض وجود ثبلثة عناصر أساسٌة لعملٌة التواصل( :المإلؾ ،والمتلقً ،والرسالة).
والرسالة -فً المفهوم السٌمٌابً -تتحدد من خبلل نظام رمزي جاهز ومعد مسبقا ،ؼٌر أنها تتشكل
فً الحٌاة المعٌشٌة -من خبلل عملٌة التراسل والبث.لكن باختٌن ٌتوسع فً مصطلح "الحوارٌة" لٌلتقً مع مفهوم التناص الذي طورته (كرستٌفا)
الحقا.
ال بد من الوقوؾ أمام كل من فهم (باختٌن) و(جولٌا كرٌستٌفا) لطبٌعة العبلقة بٌن النصوص،
أي بٌن مفهوم الحوارٌة ( )dialogismلدى (باختٌن) والتناص ((Intertextuality

لدى

(كرستٌفا)؛ فـ(باختٌن) ٌنطلق فً تعرٌفه للحوارٌة من القاعدة العامة التً تقول" :ال ٌوجد تعبٌر ال
تربطه عبلقة بتعبٌرات أخرى"(ٖ) ،وهذه العبلقة التً ٌتحدث عنها (باختٌن) هً عبلقة داللٌة ،وقد
سماها (الحوارٌة) ،وهً عبلقة تقع ضمن دابرة التواصل اللفظً .وهذه" العبلقات (الحوارٌة)
خاصة وممٌزة بصورة عمٌقة ،وال ٌمكن اختزالها إلى عبلقات من نمط منطقً ،أو لؽوي ،أو
نفسً ،أو آلً ،أو أي نوع من العبلقات الطبٌعٌة ،إنها نمط استثنابً وخاص من العبلقات الداللٌة
التً ٌنبؽً أن تتشكل أجزاإها من تعبٌرات برمّتها (أو تعبٌرات تعد تامة أو تتضمن احتمال كونها
تامة)ٌ ،قؾ خلفها (وٌعبرون عن أنفسهم) فاعلون متكلمون حقٌقٌون أو فاعلون متكلمون محتملون،
مإلفو التعبٌرات موضوع الكبلم"(ٗ).

( )1ضضفط١حْ ض١ذٚسٚف١ِ ،خحت ً١ذحخط ..ٓ١جٌّرذأ جٌكٛجس ،ٞؿ .19
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.19
(ٔ )3فغٗ ٔـ.121
(ٔ )4فغٗ ٔـ .122
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وٌخلص (باختٌن) إلى حد اعتبار أن"التوجٌه الحواري هو بوضوح ظاهرة مشخصة لكل
خطاب ،وهو الؽاٌة الطبٌعٌة لكل خطاب حًٌ .فاجا الخطاب خطاب اآلخر بكل الطرق التً تقود
(ٔ)

إلى ؼاٌته ـوال ٌستطٌع شٌبا سوى الدخول معه فً تفاعل حاد وحً"

أما مصطلح التناص عند (كرٌستٌفا) ،فقد انبثق من توجٌهات (باختٌن) السابقة؛ حٌث رأت
(ٕ)

(كرٌستٌفا) أن التناص هو "التفاعل النصً فً نص بعٌنه"

وأن "كل نص ٌتشكل من تركٌبة

فسٌفسابٌة من االستشهادات وكل نص هو امتصاص أو تحوٌل لنصوص أخرى"(ٖ) ،وعرفه د:
محمد مفتاح بؤنه" :تعانق نصوص مع نص حدث بكٌفٌات مختلفة"(ٗ).
ٌمكن اعتبار التناص حوارٌة بٌن النصوص ،أي سمتا حوارٌا على مستوى النص ال على
مستوى التلفظ ،والحوراٌة وعاء لهذا وذاك ،أي وعاء للتشابك النصً ،وللعبلقة المتشكلة من
عملٌة التواصل بٌن المإلؾ والمتلقً ،فإذا كان التناص تعاقبٌا من خبلل تتابع النصوص؛ فإن
الحوار تزامنً من خبلل استحضار اللحظة والمكان النتقال اللفظ (من  /إلى) .مع أن التلقً قد
ٌتؤخر فً حالة النصوص المكتوبة.
والتناص ٌشكل ـ وفق تلك الرإٌة ـ قطبا منهجٌا فً مجال النصوص على اختبلؾ أجناسها
وأنماطها ،شعرٌة أم سردٌة ،وٌؤخذ بعٌن االعتبار أفق الفضاء التفاعلً بٌن العدٌد من النصوص.
وعلٌه ،فإن التقاطع بٌن نص وآخر ،هو أسلوب لتشكٌل فضاء النصّ من وجهة نظر (جولٌا
كرستٌفا) القابلة بتقاطع نصٌن أو أكثر داخل النص الواحد" وعلٌه ٌتحول ك ّل عمل فنً ٌدخل فً
عبلقة معقدة مع أعمال الماضً(٘).
أما الحوار-وهو األقرب إلى مفهوم "الحوارٌة" التً ٌنهض علٌها هذا الفصل -فهو مؤخوذ من
الح ْو ُر :الرجوع عن الشًء وإِلى
مادة ( َح َو َر) كما تنبا بذلك المعاجم العربٌة؛ ففً (اللسان) " َ
حار ٌَحُ و ُر َح ْورا
حارة وحُإُ وروا ،الجوهري:
الشًء،
َ
حار إِلى الشًء وعنه َح ْورا و َمحارا و َم َ
َ
حار علٌه؛ أَي رجع إِلٌه ما نسب
وحُإُ ورا رجع .وفً الحدٌث :من دعا رجبل بالكفر ولٌس كذلك َ
إِلٌه"( .)ٙوفً (المعجم الوسٌط) :حاوره محاورة وحوارا :جاوبه وجادله"( ،)5وفً القران :قال

( )1ضضفط١حْ ض١ذٚسٚف١ِ ،خحت ً١ذحخط ..ٓ١جٌّرذأ جٌكٛجسٔ ٞـ .125
( )2ؽشذً دجغش ،جٌطٕحؿ عر١ال ئٌ ٝدسجعس جٌٕـ جٌؾؼش ،ٞؿ ِ ،129ؿٍس فقٛي ،جٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس
ٌٍىطحخ ،جٌّؿٍذ  ،16جٌؼذد جألٚي ،جٌمح٘شز،1119 ،
( )3أقّذ جٌضػر ،ٟجٌطٕحؿ ٔظش٠ح ٚضطر١م١ح ،ؿ ِ 12إعغس ػٌٍّٕ ْٛؾش ٚجٌطٛص٠غ ،جألسدْ ،ه،2000 ،2
( )4ضكٍ ً١جٌخطحخ جٌؾؼش / ٞؿ.121
( )5جٌطٕحؿ ٔظش٠ح ٚضطر١م١ح/ ،ؿ.12
( )6أذ ٛجٌفنً ؾّحي جٌذ ٓ٠جذٓ ِٕظٛس ِكّذ ذٓ ِىشَ جألٔقحسٌ ،ٞغحْ جٌؼشخِ ،حدز قٛس ،ؿ ،219دجس فحدس،
ذ١شٚش ،ؼ .4د .ش.
( )9جٌّؼؿُ جٌٛع١وِ ،حدز قٛس ،ؿ.205
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تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [االنشقاق .]49 :قال القرطبً" :أي لن ٌرجع حٌا مبعوثا ..فالحور فً
كبلم العرب الرجوع"(ٔ).
وقال تعالى :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ [الكهف.] 99 :
(ٕ)

قال القرطبً" :أي ٌراجعه فً الكبلم وٌجاوبه ،والمحاورة :المجاوبة .والتحاور التجاوب".

مما سبق ٌتبٌن أن الحوار فً معناه اللؽوي :مراجعة الكبلم وتداوله ،وهو ما ٌكون عادة بٌن
طرفٌن أو أكثر.

( )1أذ ٛػرذهللا ِكّذ ذٓ أقّذ جألٔقحس ٞجٌمشهر ،ٟجٌؿحِغ ألقىحَ جٌمشجْ ،ؿِ ،293ؿٍذ  ،11دجس جٌىطحخ جٌؼشذٟ
ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش جٌمح٘شز.1169 ،
( )2جٌؿحِغ ألقىحَ جٌمشآْ (ؼ/10ؿ.)403
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الحوار الدرامي
أما الحوار الدرامً ،فهو حدٌث فنً "ٌنتمً بكلٌته إلى عالم الفن ،وال ٌجوز الحكم علٌه
بمقاٌٌس الحدٌث العادي فً الحٌاة الٌومٌة”(ٔ) ،وهو"ال ٌكسب صفة الدرامٌة إذا كان ٌفتقر إلى
الهدؾ أو األثر الكلً ،بمعنى أنه لٌس فٌه وحدة عاطفٌة أو فكرٌة تحكم الصراع الذي ٌصوره ذلك
الحوار ،ال ألنه ٌفتقر إلى الجدٌة أو الصراع ،ومثل ذلك ما ٌجري بٌن صدٌقٌن من حوار فً
المقهى أو قطار أو طابرة ٌتجاذبان أطراؾ الحدٌث فً مواضٌع شتى ،فهما ٌنتقبلن من موضوع
(ٕ)

إلى آخر دون رابط وكٌفما اتفق فهو مجرد تمضٌة وقت لٌس إال"

وقد ظل الحوار مرهونا بالفن المسرحً إلى أن جاءت النظرٌات النقدٌة الحدٌثة ،واتسع نطاق
السرد ،ومفهوم الخطاب ،والتناص؛ فؤصبح الحوار مادة أساسٌة مشكلة للبنى السردٌة .بل إن
(السٌمٌابٌة)(ٖ) ،وسعت من مفهوم الحوار ،وجعلته ٌدخل ضمن دابرة المنطوق ،أو ضمن دابرة
العبلقة بٌن المإلؾ والمتلقً ،مستفٌدة -بذلك -من علم اللسانٌات الحدٌث الذي"جمع بٌن البحث فً
اللؽة كفعل والبحث فٌها كلعب ،أي بٌن اللؽة المحققة فً االستعمال الفعلً واللؽة المحققة فً
(ٗ)

االستعمال الوهمً"

وارتباط الحوار بالدراما ٌجعله من أهم لوازم المسرح ،فبدونه ال وجود هناك ألدب مسرحً،
فهو أداة لتقدٌم حدث درامً ٌصور صراعا بٌن إرادتٌن تحاول كل منهما كسر األخرىٌ .قول
(راشٌل كروثرس) عن الحوار" :إنه ذلك الشًء السحري الذي ٌعد بمثابة الزهرة المتفتحة لكل ما
فً المسرحٌة من عناصر"(٘).
ُعد الحوار من أهم الفروق بٌن المسرحٌة والرواٌة ،فهو أساس فً األولى ،بٌنما ٌشكل السرد
أساس األخرى ،لكن الحوار فً العمل الدرامً" لٌس حوارا لذاته ،لٌس مجرد شخصٌة أو
شخصٌتٌن تقفان على خشبة المسرح لتتجاذبا الحوار أٌا كان ،فلٌس كل حوار ٌصلح أن ٌكون

(( )1ف .ف .وٛصٕٛ٠ف) ،قٛي دسجعس جٌىالَ جٌفٕ ،)ٟؿ 119ضشؾّس :ؾّٔ ً١ق١ف جٌطىش٠طِ ،ٟؿٍس جٌػمحفس
جألؾٕر١س ،ع ،11ذغذجد. ،1192 ،
( )2جٌرٕحء جٌذسجِ.164 -163 :ٟ
( )3ؽحع جعطخذجَ جٌغ١ّ١حت١س semiologyذحػطرحس٘ح ػٍّح ٌإلؽحسجش ذؼذ ظٙش وطحخ (عٛع١ش) ٚ ،1113ضشٜ
جٌغ١ّ١حت١س أْ وً ٔـ أدذٕ٠ ٟط ٞٛذطر١ؼطٗ ػٍ ٝئِىحٔحش ِطؼذدز ٌٍطأٚ ً٠ٚجعطخالؿ جٌّطٍم ٟألٔٛجع غ١ش ِكذٚدز
ِٓ جٌذالالش ٚجٌّؼحٔ "ٟجٔظش جٌذوطٛس ئذشجِ٘ ُ١كّٛد خٍ :ً١جٌٕمذ جألدذ ٟجٌكذ٠ع ِٓ جٌّكحوحز ئٌ ٝجٌطفى١ه،
ؿ ،105دجس جٌّغ١شز ٌٍٕؾش ٚجٌطٛص٠غ ،ػّحْ ،هٚ .َ2009 ،2جٔظش أ٠نح :د .عؼ١ذ ذٕىشجد ،جٌغ١ّ١حت١س جٌٕؾأز
ٚجٌّٛمٛع ،ؿِ ،1ؿٍس ػحٌُ جٌفىش ِ /ؿٍذ  ،35ػذدِ ،3حسط ٕ٠ٚح٠ش2009 ،ػذد خحؿ ذحٌغ١ّ١حت١س
(ِ )4ؼؿُ ِقطٍكحش ٔمذ جٌشٚج٠سِ ،حدز قٛجس ،ؿ.91
( )5جٌذسجِح ذ ٓ١جٌٕظش٠س ٚجٌططر١ك :ؿ.634
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حوارا درامٌا"(ٔ) ،فالحوار أداة لتقدٌم الحدث ،وتمثٌل عالم الصراع ،ورسم معالم الشخصٌة ،وهو
محكوم بقواعد فنٌة ،تستدعٌه الحاجة اإلبداعٌة.
وٌمكن تقسٌم الحوار الدرامً إلى قسمٌن عامٌن :الحوار الخارجً ،والحوار الداخلً ،وٌقسم
كل منهما إلى :مباشر وؼٌر مباشر.
أما الحوار المباشر :فهو حوار ٌتصؾ "بالواقعٌة والمباشرة ،وللشخصٌة فً هذا األسلوب
صٌؽة خاصة ،إذ تستعمل ضمٌر المتكلم (أنا) للتعبٌر عن ذاتها ،فضبل عن استخدام صٌؽة
المضارع للداللة على كبلم الشخصٌة فً حاضر وقتها ،فـ (الكبلم مخاطبة أو حوار ال ٌمكن أن
ٌكون إال فً زمن حاضر ٌستوجب صٌؽة المضارع له ،وهو ما ٌدل على أن المتكلم ٌنطق
بصوته"(ٕ).
أما ؼٌر المباشر ،فهو حوار" منقول ،إذ ٌبنى الشاعر وظٌفة نقل الصوت المحاور بطرٌقت ِه
الفنٌة"(ٖ) .لكن الحوار الداخلً (المونولوج)" :أحادي اإلرسال ُتعبر فٌه شخصٌة واحدة عن حركة
متلق ،واح ٍد ،متعد ٍد ،حقٌقً أو وهمً ،صامت ؼٌر مشارك فً
وعٌها الداخلً ،فً حضور
ِ
(ٗ)
اإلجابة"
والحوار وان كان تقنٌة بارزة فً كثٌر من قصابد الشعر الحدٌث ،إال أن وجوده فً الشعر
القدٌم لم ٌكن نادرا ،ولعل فً مؽامرات امرئ القٌس مع صوٌحباته ما ٌإكد هذا الزعم:
"و ٌَ ْو َم دَ َخ ْل ُ
ت الخ ِْد َر خ ِْد َر ُع َنٌ َ
ْـز ٍة
َتقُو ُل و َق ْد َما َل ال َؽ ِبٌ ُ
ْط ِب َنا َمعــــــا

َفقُ ْل ُ
ت لَ َها سِ ٌ ِْري وأَرْ خًِ ِز َما َمـ ُه

َف َقالَ ْ
الو ٌْبلَ ُ
ت إ َّنــــــ َك مُرْ ِجلًِ
ت لَ َك َ
َع َقرْ َ
ْس َفا ْن ِز ِل
ت َب ِعٌ ِْري ٌَا امْ رأَ ال َقٌ ِ
(٘)
ـل"
والَ ُتبْعـِ ِد ٌْنًِ مِنْ َج َناكِ الم َُعلَّ ِ

ٌتكا هذا الخطاب الشعري  -فً جملته -على تقنٌتٌن فنٌتٌن:
أوالهما  -البنٌة السردٌة ،التً تشكلت من خبلل الدال الزمنً المتمثل فً لفظة" ٌوم" وهو دال
مرتبط بالحدث المشكل للحكاٌة "دخلت الخدر" ،ثم بالشخوص الذٌن نهض السرد على عاتقهم،
شخصٌة البطل (الراوي  /الشاعر) وشخصٌة المعشوقة "عنٌزة" التً دارت مقاطع السرد حولها.
أما القٌمة الثانٌة -فهً الحوارٌة بٌن الشاعر ومحبوبته "عنٌزة" وقد دلت علٌها األفعال:
(قالت/تقول  /قلت).
ومن أمثلة الحوار الخارجً -أٌضا -ما ورد فً شعر عمر بن أبً ربٌعة من مثل قوله:
( )1جٌرٕحء جٌذسجِ ،ٟؿ .131
( ّٕٝ٠ )2جٌؼ١ذ ،ضمٕ١حش جٌغشد جٌشٚجت ٟف ٟمٛء جٌّٕٙؽ جٌرٕ ،ٞٛ١ؿ ،101دجس جٌفحسجذ ،ٟذ١شٚشٌ -رٕحْ.1110 ،
( )3جٌرٕ١س جٌذسجِ١س ف ٟؽؼش ٔضجس لرحٔ ،ٟؿ.60
(ِ 4كّٛد ػرذجٌ٘ٛحخ :جٌكٛجس ف ٟجٌخطحخ جٌّغشق ،ٟؿ ِ .52ؿٍس جٌّٛلف جٌػمحف ،ٟع:1119 ،10
( )5دٛ٠جْ (جِشؤ جٌم١ظ) ؿ.29
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"وآخر عهدي بالرباب مقالــــها

الست ترى من حولــــــــــنا فترقبا

من الضوء والسمار فٌهم مكذب

جرئ علٌــــــــــــنا أن ٌقول فٌكذبا

فقلت لها فً هللا واللٌل ســــــاتر

فبل تشعبً إن تسؤلً العرؾ مشعبا

فصدت وقالت بل ترٌد فضٌحتً

(ٔ(

فؤحبب إلى قلبً بها متؽضـــــــبا"

ولم ٌؽفل النص الشعري القدٌم تقنٌة الحوار الداخلً (المنولوج) ،إذ تنبه الشعر القدٌم إلى هذه
التقنٌة ،ووظفها فً شعره ؼٌر مرة ،حٌث كان الشاعر ٌحاور نفسه عندما ٌجد حاجة ملحة لذلك
نتٌجة للصراع الذي أل ّم به والناشا -عادة :-من بعد األحبة لرحلٌهم ،فٌلجؤ إلٌه لتقدٌم الحاالت
النفسٌة التً تتم فً وعٌه الخاص ،وفً شعر امرئ القٌس أمثلة كثٌرة على هذا النمط الحواري،
من مثل قوله:
ٌ
أقصرا
َسما لَك
شوق بعدما كان َ
ْ
بانت وفً الص ّْد ِر وُ ّدهـا
كِنانٌِ ٌّة

ظعنُ الـحًّ لمّا تحــملُوا
ِب َعٌنً َ

اآلل حٌن زهــاهم
َفشبّه ُته ْم فً ِ

وحلّ ْ
بطن ظبً ٍ َفعرْ َع َرا
ت ُسلٌَـمى َ
مجـاورة ؼســ ّـــان والحًّ ٌـعـمرا
ِ
األفبلج مِنْ جنب تٌمرا
ب
إل َى جان ِ
ِ
(ٕ)
دَوم أو َسفٌـنا مُقــــٌرَّ ا
عصابب ٍ

لقد أستهل الشاعر قصٌدته بمخاطبة نفسه ،التً ألم بها الشوق وأحاطها الحزن وذهب بها ك ّل
مذهب ،حٌث وصل إلى ذروته بعد ُبعد سلٌمى عنه .وقد تمثل صوت الشاعر فً قوله "لك"؛ حٌث
تبرز الضمابر فً المطلع الحواري للقصٌدة بتجلٌاتها المتنوعة لتسجل منبها أسلوبٌا مهما ٌفرض
هٌمنته فً إنتاج الداللة ،وتنوعها من خبلل التبادل (تبادل الضمابر) أو التحول (االلتفات)؛ حٌث
ٌبدأ الحوار ب"سما لك" وٌبدو -ألول وهلة -أن الكبلم ٌتوجه إلى شخص آخر (مخاطب) جاهل
باألمر ،إال أنه سرعان ما ٌتبٌن أن ال وجود لآلخر ،وأن من ٌخاطبه هو (ذات الشاعر) ،وقد سمى
القدماء هذه التقنٌة بالتجرٌد ،والتجرٌد-كما ذكر ابن األثٌر( :-إخبلص الخطاب لؽٌرك وأنت ترٌد
به نفسك ال المخاطب نفسه؛ ألن أصله فً وضع اللؽة من جردت السٌؾ إذا نزعته من ؼمده
وجردت فبلنا إذا نزعت ثٌابه)(ٖ).
أما الحوار فً القران الكرٌم؛ فبابه واسع ،ومنطقه عجٌب ،وفنونه لطٌفة؛ فقد تعددت أشكاله،
وتنوعت أسالٌبه ،لتشمل:
( )1دٛ٠جْ ػّش ذٓ أذ ٟسذ١ؼس ،ؿ ،39أؽشف ػٍٚ ٗ١فككٗ ،ذؾ١ش ّٛ٠ش ،جٌّىطرس جألٍ٘١س ٌٍطرغ ٚجٌطأٌ١ف
ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش ،د .شٚ ،لذ جػطّذ جٌٕحؽش ػٍ ٝجٌطرؼس جأل ٌٝٚػحَ ٌٍ ،1134ذجس جٌٛهٕ١س .ذ١شٚشٚ .جٌٕغخس جٌطٟ
جػطّذش ػٍٙ١ح ٔغخس (ٔ )pdfمال ػٓ ِٛلغ ِىطرس جٌّقطف ٝجالٌىطش١ٔٚسhttp: //www. al-mostafa. :
info/data/arabic/depot3/gap. php?file=i001001. pdf
( )2دٛ٠جْ جِشؤ جٌم١ظ ؿ.99
( )3م١حء جٌذ ٓ٠أذ ٛجٌفطف ٔقش هللا ذٓ ِكّذ ذٓ ِكّذ ذٓ ػرذ جٌىش ُ٠جٌّٛفٍ ٟجٌؾحفؼ ،ٟجٌّػً جٌغحتش ف ٟأدخ
جٌىحضد ٚجٌؾحػش ،ؿِ ،251قش ،هرؼس ػحَ ٔ ،1965غخس ٔ ،pdfمال ػٓ ِىطرس جٌّقطف ٝجالوطش١ٔٚس ،سجذو
ضكّ ً١جٌىطحخhttp: //www. al-mostafa. info/data/arabic/depot3/gap. php?file=i002059. pdf :
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ٔ -حوار هللا -سبحانه وتعالى -مع المبلبكة" :كقوله جل وعبل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [البقرة. ]9٣ :
ٕ -حوار هللا -سبحانه وتعالى  -مع الرسل واألنبٌاء -علٌهم صلوات هللا وسبلمه -قال تعالى:
ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﭼ [هود.] 9٥ - 9٧ :
ٖ -حوار هللا سبحانه وتعالى مع إبلٌس علٌه لعنة هللا :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﭼ [األعراف.] 4١ - 44 :
ٗ -حوار هللا مع األقوام عن طرٌق الرسل :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﭼ [سبأ.]9٣ – ٤3 :
٘ -حوار هللا مع اإلنسان كإنسان :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [يس.] ٥3 - ٥١ :
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 -ٙحوار اإلنسان مع اإلنسان( .حوار أهل الجنة والنار) :ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [األعراف.] 99 :
 -5حوار الرسل مع أقوامهم :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
     ﭼ [الزمر.]9١ :

 -4حوار اإلنسان مع المخلوقات األخرى( .الهدهد والنمل) :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [النمل.]٤٢ – ٤٣ :
 -9حوار األنبٌاء مع الطؽاة والحكام والجبابرة :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       
        ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
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ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ [األعراف.] 4٤٢ - 449 :
ٓٔ -حوار اإلنسان مع الجماد ،مثل حوار اإلنسان مع أعضابه التً تشهد علٌه وتنطق ٌوم
القٌامة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [فصلت.]٤٤ – ٤4 :
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البنية الحوارية عند درويش
حوارية األصوات المتعددة:القصٌدة الدروٌشٌة قصٌدة متعددة اإلشعاعات؛ وبناإها الهٌكلً قابم على تعدد التقنٌات الفنٌة؛
ذلك أن ثقافة الشاعر وعمق تجربته الشعرٌة جعلته ٌوظؾ جملة من التقنٌات الفنٌة :كاألسطورة،
والرمز ،والحوار ،والتناص ،والسرد ،إضافة إلى البٌان والبدٌع؛ لتشكٌل صورة فنٌة تشابكٌة ذات
عبلبق متعددة .وقد كان الحوار جزءا أساسٌا فً تركٌبتها الفنٌة منذ البداٌات ،ؼٌر أن مبلمحه
الفنٌة بدأت تتشكل وفق رإٌة فنٌة مختلفة فً أعماله األخٌرة ،مما جعل دراسة هذه الظاهرة جزءا
من اإلضافات المتوخاة فً الدرس النقدي.
لكن البنٌة الحوارٌة فً القصٌدة الدروٌشٌة لم تكن عمبل مستقبل حمل بصمات مرحلة من
مراحله الشعرٌة ،وإن بدا ذلك أكثر وضوحا فً بعض أعماله األخٌرة" لماذا تركت الحصان
وحٌدا؟" و"حالة حصار" و"كزهر اللوز أو أبعد" ذلك أن دروٌش كان ٌحرص -دابما -على أن
ٌبقى فً منطقة وسط تحفظ للشاعرٌة ألقها ،وال تتوؼل فً انزالقات التجرٌب الضابعة .فمحمود
دروٌش" كان فً كل ما كتب ٌلتزم الؽنابٌة فً شعره ،وهروبه منها أحٌانا ،أو وقوفه بٌن اإلٌقاع
والنثر لٌس وقوؾ المحاٌد ،فهو ال ٌخرج من اإلٌقاع ،وال ٌدخل فً النثر ،وإنما ٌقؾ فً المنطقة
التً تإهله الستخراج كل ما فٌهما من مثٌرات تؽري الشعر بالمؽامرة وبالبحث الدابم عن
الجدٌد"(ٔ) .بل إن اإلٌقاع هو من ٌختار دروٌش كما تقول القصٌدة:
"ٌختارُنً اإلٌقاعُ ْ ٌَ ،ش َر ُق بً
ُ
عاز َف ُه
أنا َرجْ عُ الكمان،
ولست ِ
أنا فً حضرة الذكرى
ُ
تنطق بً
صدى األشٌاء
ُ
فؤنطق" ...

(ٕ)

وإذا كانت هذه الؽنابٌة تشد النسق التعبٌري إلى األنا (الذات) ،وتقلل من الموضوعٌة ـ القابمة
على تعدد األصوات -فإن المفهوم الحواري الواسع-المبنً على فكرة التلفظ  -ال ٌخرجها تماما من
الحوارٌة؛ ذلك أن أي نص شعري سٌفترض قاربا ٌحاوره .ولٌست الؽنابٌة عٌبا شعرٌا ،وال
الحوارٌة بدٌبل فنٌا عنها ،لكنه البناء المعماري والرإٌة اإلبداعٌة ،حٌنما ٌتجلى أحدهما أو كبلهما؛
فٌنطق النص بجمال صاحبه .وروعة راسمه.

( (1د .ػٍ ٟجٌمِ :ُّ١كّٛد دس٠ٚؼ عؿً أٔح ػشذ ،ٟؿِٕ ،1ؾٛسجش ٚصجسز جٌػمحفس ،دِؾك.2009 ،
) )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ.11

204

إن المزاوجة بٌن الؽنابٌة والدرامٌة فً النسق التعبٌري للبناء الشعري تعد حداثة شعرٌة
استطاعت أن تلؽً المسافة بٌن الذاتً والموضوعً؛ حٌث أصبح الموضوع "هو الحركة الداخلٌة
التً تقسم الذات وتعٌد توحٌدها ،إذ ٌلجؤ الشاعر إلى الحوار المنكر لؤلطراؾ الذي ٌؤتً على شكل
تداعٌات داخلٌة تقسم الذات على نقٌضٌن متحاورٌن"

(ٔ)

هذا االختراق للسٌاق اللؽوي التقلٌدي من شؤنه أن ٌفجر الطاقات اإلٌحابٌة للؽة فً مدها الداللً
البلمتناهً ،وٌعٌد برمجة اإلٌقاع فً تجلٌات الؽنابٌة وفق رإٌة حداثٌة تنؤى بنفسها عن رتابة
اإلٌقاع المتشكل من النمط التقلٌدي القابم على االنفعالٌة والتقرٌرٌة والمباشرة.
إن هذه اإلٌقاعٌة التً ترسم معالم الؽنابٌة فً قصابد دروٌش ذات الملمح الرومانسً تعد مدخبل
هاما من مداخل الحوار ،وخصوصا عند الحدٌث عن حوار الذات" المنولوج" ،ولذا أجدنً أسارع
إلى القول بؤن هذه الخاصٌة لم تفارق دروٌش فً أعماله الكاملة ،لكنها تطورت تطورا ملحوظا
فً أعماله األخٌرة ،نقلها من الذات الصارخة فً" سجل أنا عربً" إلى ذات متؤملة فً "لماذا
تركت الحصان وحٌدا؟" أو"الجدارٌة" أو"سرٌر الؽرٌبة" .فمع هذه الذات الباحثة عن نفسها سٌجد
الباحث حوار النفس المعمق ،والحوار الخارجً المشتبك مع مفردات الكون المشكلة لفضاء
الشاعر وفضاء قصابده .وتجلٌات المونولوج وتٌار الوعً.
وال ٌستطٌع الباحث أن ٌؽادر ساحة التطور البنابً لهٌكلٌة القصٌدة الدروٌشٌة دون أن ٌشٌر
إلى ذلك النمط الملحمً ،الذي ٌنتظم فٌه الحوار والقص والتداعً القابم على التحول من خبلل
عملٌة بنابٌة تراكمٌة تمثل النزعة الدرامٌة مركزا أساسٌا له ،وتدور األحداث حول محورٌن
أساسٌٌن تشكل الذات واحدا منها ،بٌنما ٌشكل الفضاء الكونً اآلخر المتعدد فٌما تقوم تقنٌات السرد
والحوار واإلٌقاع بتشكٌل لون األداء الشعري؛ حٌث ٌمثل اشتباك الؽنابً مع الدرامً تكثٌفا نوعٌا
ٌساعد على تشكٌل عملٌات استدعاء متبلحقة تتداخل فٌها سٌاقات زمانٌة ومكانٌة متعددة.
إن اإلٌقاع الذي اختار دروٌش فً أولى قصابد" ال تعتذر عما فعلت" لن ٌبقٌه فردا ،بل سٌسلمه
للعالم الجمالً أو للعالم الكونً؛ لٌصؽً للحجر ،وٌستمع إلى هدٌل حمامة بٌضاء؛ فتشهق به:
ُ
ُ
استمعت إلى
للحجر
أصؽٌت
" ُكلَّما
ِ
هدٌل ٌَمام ٍة بٌضا َء
ِ
تش َهق بً:
ك الص ُّْؽرى،
أخً! أنا أ ُ ْخ ُت َ
الكبلم
مْع
فؤَذرؾ باسمها دَ َ
ِ
(ِ )1كّذ فحٌف جٌؾٕط ،ٝخقٛف١س جٌشؤ٠س ٚجٌطؾى ً١ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ ،144فقٛي ،جٌّؿٍذ جٌغحذغ،
جٌؼذدجْ جالٚي ٚجٌػحٔ ،ٟأوطٛذشِ ،1196 ،حسط .1199
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ت ْ
الز ْن َز ْ
جذ َع ّ
ْصرْ ُ
ت
لخ ِ
و ُكلَّما أَب َ
الؽمام،
على الطرٌق إلى
ِ
ُ
ب األ ُ ِّم
سمعتُِ قل ِ
ُ
ٌخفق بً:
أنا امرأة مُطلَّ ٌ
قة،
فؤلعن باسمها َ
الظبلم
زٌز
ِ
ُ
قمر
و ُكلَّما
شاهدت مرآة على ٍ
ُ
رأٌت الحبّ شٌطانا
ٌ َُحمْ ل ُِق بً:
أنا ما ْ
زل ُ
ت موجودا
ولكن لن تعود كما ترك ُتك
لن تعود ،ولن أعو َد
فٌكم ُل اإلٌقاعُ د َْو َر َت ُه
وٌشر ُق بً" ...
َ

(ٔ)

إذا هناك ثبلثة أصوات حوارٌة ،تعبر النص مبحرة لتشكٌل هذه اإلٌقاعٌة :صوت الٌمامة،
وصوت األم ،وصوت الحب" لكنها أصوات تشتبك مع صوت الشاعر لتوقظ فٌه عالمه الوجودي
الذي ٌبحث عنه ،ومن هنا جاءت هذه األصوات صدى من بعٌد ،استدعاها الشاعر ،دون أن
ٌخضعها للحوار الثنابً القابم على وحدة الزمان والمكان.
لكن تداخل صوت الشاعر مع صوت أمه فً القصٌدة التالٌة "فً حكمة المحكوم باإلعدام"
ٌجعل الحوارٌة أقرب إلى تقنٌة االسترجاع ،وكؤن صوت األم منبه ٌرتد من بعٌد لٌتداخل مع
صوته الداخلً "المونولوج"
"ٌا ولدي! سؤعطٌك البدٌ َل
فإننً ُحبْلى" ...
و ُك ُّل قصٌدة حُل ٌم:
" َحل ُ
ِمْت بؤنّ لً حلما"
سٌحملنً وأحملُ ُه
األخٌر
إلى أن أكتب السطر
َ
القبر:
على رخام
ِ
(ِ )1كّذ فحٌف جٌؾٕط ،ٝخقٛف١س جٌشؤ٠س ٚجٌطؾى ً١ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.20
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"ن ُ
ِمْت ...لكً أطٌر"

(ٔ)

هذه األصوات المستدعاة القادمة من بعٌد تتداخل مع صوت الذات الدروٌشٌة لٌبرز حوار
الذات ،وتتجلى أسبلة الوجود ،وهذا سمت ٌكاد ّ
ٌطرد فً القصابد الدروٌشٌة األخٌرة؛ حٌث تتعدد
الضمابر ،وتنحل الذوات فً صراع مقلق ٌحلق عالٌا فً سماء المطلق:
"ما األبديُّ ؟ قُ ُ
لت مخاطبا نفسً
(ٕ)

َ
أأنت أنا كما كنا؟
وٌا ضٌفً...

هذا المونولوج الداخلً سرعان ما ٌتحول إلى"دٌالوج" خارجً بعد أن تنحل الذات إلى ذاتٌن
"أنا /أنت":
(ٖ)

"قلت ٌا هذا :أنا هو أنت"

إن هذه التحوالت الصوتٌة داخل الخطاب الشعري فً النص تنهض على اعتبار أن الصوت
الخفً القادم من بعٌد ٌعٌد تشكٌل اللحظة فً"البلمكان" و"البلزمان" ،لٌتجدد المطلق فً تشكٌل
رإٌة ذات بعد فلسفً؛ تعٌن على فهم الحكمة المتولدة من داللة الخطاب الكلً" لً حكمة المحكوم
باإلعدام"ؾ" الداللة البلمكانٌة مرتبطة بالجهد المحدث والمتصور فً تعددٌته للصوت ،فهو قابل
للتصور والتعدد واالفتراض داخل منعطؾ زمنً ٌشكل فضاءه الصوت ،والزمن ٌتشكل من
تصورات وتفرعات فً ال نهابً متماسك فً لحظته وعوالمه الممكنة ولحظة تفرعه ونقطة التقابه
فً خضم من التصورات المشروطة ،وفً أحداث ٌرسمها العالم المتناهً فً الصؽر وهو جعل
(ٗ)

هذه العوالم النهابً فً الخصابص والتصورات الخفٌة"

وأحٌانا ٌشتبك المونولوج الداخلً مع تناص أدبً لطٌؾ ٌنقل الصوت الداخلً إلى رإٌة فلسفٌة
تتجاذبها عدة أصوات :وذلك من مثل قوله فً قصٌدة "إن عدت وحدك":
"إن ع ُْد َ
دَك’ قُ ْل لنفسك:
ت َوحْ َ
ؼٌَّر المنفى مبلمحه....
ألم ٌفجعْ أَبو تمَّام َق ْبلَ َك
نفس ُه:
حٌن قابل َ
ت
ت أَن ِ
"ال أَن ِ

(ِ )1كّذ فحٌف جٌؾٕط ،ٝخقٛف١س جٌشؤ٠س ٚجٌطؾى ً١ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ  ،ؿ .26
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .29
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.29
( )4ػالء ٘حؽُ ِٕحف ،جٌظح٘شز جٌقٛض١س جٌخف١س ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،جٌكٛجس جٌّطّذْ ،ػذد ،2061
 ،2009/40/15سجذو جٌقفكسhttp: //www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=111821 :
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ًِ الدٌارُ ".)ٔ(" ...
وال الدٌارُ ه َ
هذا التشابك الصوتً من خبلل تقنٌة التناص ٌجعل الحوار ٌكتسب قٌمة إضافٌة ،تتجاوز الشكل
الكبلسٌكً للحوار الدرامً المباشر القابم على ثنابٌة التقابل الصوتً .وتنطلق  -بعٌدا -إلى تجلٌات
الصراع؛ وال بد من استحضار البعد النفسً فً هذا الحوار للكشؾ عن مبلبسات هذا التشظً
الذي ولد هذه الؽربة.
إن االستفهام والتعجب ٌستحضران -هنا -لٌتشكل فً فضابهما حوار الذات ،كاشفا عن أبعاد
التجربة النفسٌة وعمق الصراع الداخلً فً هذا المنفى:
" أَمَّا أَنت ’
فالمرآةُ قد َخ َذلَ ْت َك ’
ت َ
ت ...ولَسْ َ
أ ْن َ
أنت’ تقو ُل:
(أٌَن تركت وجهً؟)
ُ
تبحث عن شعورك’ خارج األشٌا ِء’
ثم
بٌن سعاد ٍة تبكً وإحْ َباطٍ ٌُ َق ْهقِ ُه...
هل وجدت اآلن نفسك؟
قل لنفسك :ع ُْدت وحدي ناقصا
ْن’
َق َم َرٌ ِ
الدٌار هً الدٌار!"
لكنَّ
َ

(ٕ)

ومن التجلٌات اللطٌفة للبنٌة الحوارٌة ذلك التعانق العفوي بٌن البنٌة السردٌة والبنٌة الحوارٌة،
لتشكٌل الحدث الدرامً كما فً قصٌدة "السروة انكسرت"؛ حٌث ٌنتقل السرد انتقاال لطٌفا من
شكله الحكابً إلى األسلوب الحواري لٌحصل اإلدهاش من خبلل كسر أفق التوقع ،وإدخال الجملة
الشعرٌة فً البلمتوقع ،لتشكٌل حبكة فنٌة ٌتكا علٌها النص ،منفلتا من رتابته ومنفتحا على لؽة
شعرٌة متدفقة ،تعتورها جملة من األسالٌب المكثفة ،كالسرد والحوار والنفً واألمر والتعلٌل
إضافة إلى اإلٌحاء والؽموض والرمز واإلحالة والتكثٌؾ ،حٌث ٌجد قارئ النص لوحة سردٌة
ذات بعد رمزي فً السطور األولى ،لكن سرعان ما تنزاح العبارة الشعرٌة ،وٌتحول السرد
المشهدي إلى صورة وصفٌة تمهد لحوار مفاجا بٌن امرأتٌن:
السروةُ انكسرت كمبذن ٍة ،ونامت فً
الطرٌق على َت َق ُّشؾ ظِ لِّها ،خضرا َء ،داكنة،
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،1ؿ.35
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .36
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ُصبْ أَح ٌد بسوءَ .مرّت
ًِ .لم ٌ َ
كما ه َ
الع َر ُ
بات مُسْ ِر َعة على أؼصانهاَ .هبَّ الؽبا ُر
َ
ْ
على الزجاج ...السروةُ
انكسرت ،ولكنَّ "

(ٔ)

حرؾ االستدراك "لكن" فً نهاٌة المقطع السابق ٌمثل بداٌة االنحراؾ فً البنٌة السردٌة،
وعتبة التشكٌل الهندسً للبنٌة الحوارٌة؛ فبٌن انكسار السروة كمبذنة وتبادل طابرٌن محلقٌن بعض
الرموز تقؾ امرأة لتحاور جارتها:
ت عاصفة؟
وقالت امرأةٌ لجارتهاُ :ت َرى ،شا َه ْد ِ
فقالت :ال ،وال جرَّ افة ...والسروةُ
ْ
انكسرت .وقال العابرون على الحُ طام:

(ٕ)

لكن هذه البنٌة الحوارٌة تستدعً جملة من الحوارٌات أو األصوات العابرة إلى ذاكرة الشاعر
لتعٌد رسم السروة مرة أخرى ،وكؤن هذا الحوار الدرامً ٌمثل صورة صدى الحدث وأثره،
وٌكشؾ عن المفارقة التصوٌرٌة التً خلقتها البنٌة السردٌة المتمثلة فً انكسار السروة ،وما
ٌستدعٌه هذا االنكسار من قٌم داللٌة رمزٌة؛ ذلك أن السروة تمثل فً داللتها بعدا نفسٌا ،وربما
سٌاسٌا ،بل إن الشاعر صدر هذه القصٌدة بعبارة نثرٌة كشفت الؽطاء عن الدال المحتمل "النكسار
(ٖ)

السروة" وذلك حٌن قال" :السروة شجن الشجرة ولٌس الشجرة ،وال ظل لها ألنها ظل الشجرة"

ومن -هنا -فإن تناول البنٌة الحوارٌة فً هذه القصٌدة ٌفتح باب ثنابٌة الرإٌة والتشكٌل لٌجٌب
عن سإال جوهري فً وظٌفة األدب ،هذا السإال ٌتشكل على هٌبة افتراضٌة تقول" :لماذا اختار
دروٌش هذا النسق التعبٌري بالذات؟ لماذا تداخل السرد الحكابً مع األسلوب الحواري فً هذه
القصٌدة؟ ما الذي قدمه كل أسلوب لآلخر؟ وما الذي قدمه األسلوبان للنص.
إن الشجن الذي تمثل فً انكسار السروة هو ذاته الذي تمثل فً المفارقة التصوٌرٌة التً جاءت
ُوح ،السروة
على لسان الطفل والطفلة والجارتٌن ،ودروٌش الذي قال لنفسه" :ال ُؼ
موض وال وُ ض َ
َ
ْ
ْ
انكسرت" هو الذي سٌعٌد بناء السروة فً ذاكرة
األمر :إنَّ السروة
انكسرت ،وهذا ُك ُّل ما فً
ِ
المحاورٌن:
ُ
كنت أَرسمها ببل خطؤ،
"وقال طف ٌل:
ٌ
طفلة :إن
فإنَّ قوا َمها َس ْه ٌل .وقالت
ٌ
ناقصة ألن السروةٌ انكسرت.
السما َء الٌوم
ٌ
كاملة
وقال فتى :ولكنَّ السما َء الٌوم
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ .69
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .69
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.69
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ْ
انكسرت .وقُ ْل ُ
ت أَنا
ألن السرو َة
ُوح،
لنفسً :ال ُؼ
موض وال وُ ض َ
َ
ْ
انكسرت ،وهذا ُك ُّل ما فً
السروة
ْ
انكسرت"
األمر :إنَّ السروة
ِ
وإذا كان الحوار الدرامً قد مثل عنصرا بارزا من عناصر الدراما ،من خبلل عبلقته بحركة
(ٔ)

الشخوص على خشبة المسرح وتطوٌر الحدث ،ورسم معالم الصراع ،وبناء الحبكة الفنٌة؛ فإن
ظاهرة تعدد األصوات تعد واحدة من التقنٌات الحدٌثة التً دخلت بنٌة الرواٌة والقصة القصٌرة
والشعر المعاصر ،وعبرت عن دٌمقراطٌة السرد من خبلل إسناد هذه المهمة لعدد من الشخوص،
بحٌث ٌقوم كل صوت بتقدٌم وجهة نظر منتقاة بوعً من الكاتب أو الشاعر ،وتقدم على شكل
وجبة حوارٌة ،فً مشهدٌة وصفٌة تحدد فٌها معالم الزمان والمكان؛ ولعل قصٌدة" ال شًء
ٌعجبنً" من دٌوان "ال تعتذر عما فعلت" تصلح مثاال لهذه التقنٌة؛ حٌث جمع الشاعر عدة أصوات
الستنطاق داللة العبارة التً ٌحملها العنوان "ال شًء ٌعجبنً"؛ فعند إدخال هذه العبارة معمل
التؤوٌل السٌمٌابً ،تبدأ الحوارٌة تنحل وفق رإٌة فنٌة ،من خبلل كشؾ دالالت األصوات المفسرة
لهذه العبارة ،تلك األصوات التً تمثل وجهات نظر متعددةٌ ،حملها الخطاب الشعري باعتبارها
رإى تخفً فً ثناٌاها ما أراده الشاعر الممسك بزمام السرد ،ثم ٌبثها من خبلل منظومة قٌم
متجانسة تشكل وجهة نظر جمعٌة تخفً دكتاتورٌة الذات المنظرة.
إن عبارة "ال شًء ٌعجبنً" التً تشكل منها العنوان تفترض صوتا واحداٌ ،مثل وجهة النظر
الكلٌة ،التً تعبر عن فلسفة الشاعر ورإٌته لكن إشراك عدة أصوات فً حوارٌة تفاعلٌة ٌجعل
هذه العبارة رإٌة جمعٌة تحمل فً ثناٌاها رمزٌة ذات بعد سٌاسً محض:
(ال شً َء ٌُعْ جبُنً)
الباص -ال الرادٌو
ٌقول مساف ٌر فً
ِ
وال صُحُؾُ الصباح  ،وال القبلعُ على التبلل.
(ٕ)
أُرٌد أن أبكً
هذا هو الصوت األول الذي ٌقدمه دروٌش فً رحلة الحٌاة المضنٌة لفك (شٌفرة) الرموز
الخفٌة فً دالالت العبارة الممكنة ،نظرة تشاإمٌة ،مثقلة بسوداوٌة تصل حدها العلوي فً آخر
عبارة لها "أرٌد أن ابكً" .أما الصوت الثانً-فً هذه الحوارٌة -فهو صوت قرٌب إلى صوت

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ .69
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.91
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المسافر وهو صوت السابق ،وهو صوت قرٌب من صوت صاحبهٌ ،إكد داللة العبارة األم،
وٌكشؾ عن شعور جمعً فً نظرته إلى الحٌاة:
َّ
ُ
المحط ِة،
انتظر الوصو َل إلى
السابق:
" ٌقول
ِ
(ٔ)
َ
استطعت"/
وابْكِ وحدك ما
فهو وإن رفض البكاء إال أنه ترك صاحبه وحٌدا ،وكشؾ عن سوداوٌة أخرى فً نظرة
اإلنسان إلى اإلنسان ،وهً نظرة ال تبشر بفؤل حسن ،وال تحفظ للحٌاة توازنها بٌن الفرح والترح،
بل تصب فً ذات النفق األسود الذي جعله دروٌش إطارا عاما للقصٌدة من خبلل العنوان الكلً.
وعند تتبع األصوات المشاركة فً هذه الحوارٌة ٌلتقً القارئ مع الصوت الثالث وهو صوت
نسويٌ ،عبر النفق السوداوي ،وٌتبوأ مقعدا حوارٌا ٌكمل حلقات البناء التراكمً لداللة العبارة األم:
تقول سٌّدةٌ :أَنا أٌضا .أنا ال
شً َء ٌُعْ جبُنً .دَ لَ ْل ُ
ت اُبنً على قبري’
(ٕ)

فؤعْ َج َب ُه ونا َم’ ولم ٌ َُو ِّدعْ نً/

ثم ٌؤتً صوت الطالب الجامعً ممثبل للصوت الشبابً ،وهو صوت مثقل بآهات المرحلة ،مع
العلم أن نضارة الشباب تستدعً صوتا مختلفا ،إال أنه الواقع السٌاسً أو االجتماعً الذي فرض
على النص هذا الصوت ،بل ربما هو صوت دروٌشً محض انطق به الشاب لتشكٌل رإٌة شاملة
تنطق بما ٌدور فً خلده:
ٌقول الجامعًُّ  :وال أَنا ’ ال شً َء
ٌعجبنً .دَ َرسْ ُ
ت األركٌولوجٌا دون أَن
أَ ِجدَ اله ُِو ٌَّ َة فً الحجارة .هل أنا

حقا أَنا؟

(ٖ)

ولن ٌتؽٌر الحال كثٌرا مع بقٌة األصوات المستدعاة لتشكٌل هذه النظرة السوداوٌة التً ٌختمها
دروٌش بصوته هو:
وٌقول جندي :أَنا أٌضا .أَنا ال
شً َء ٌُعْ جبُنً .أُحاصِ رُ دابما َش َبحا
ٌُحاصِ رُنً
ٌقو ُل الس ُ
ابق العصبًُّ  :ها نحن
اقتربنا من محطتنا األخٌرة’ فاستعدوا
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.91
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.91
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.10

211

للنزول...
َّ
المحط ِة’
فٌصرخون :نرٌ ُد ما َبعْ دَ
فانطلق!
أمَّا أنا فؤقو ُل :أ ْن ِز ْلنً هنا .أنا
ُ
تعبت
مثلهم ال شًء ٌعجبنً ’ ولكنً
(ٔ)

من ال ِّس َفرْ " .

البنٌة الحوارٌة ال تنهض -دابما -فً القصٌدة الدروٌشٌة على صوتٌن صاخبٌن ٌمثبلن طرفٌن
متحاورٌن ،بل ربما تسلل صوت األنا هامسا لٌرسم فكرة أو رإٌة؛ أو تشكل الهٌكلٌة المعمارٌة
للقصٌدة من خبلل رسم معالم شخصٌتٌن متبلزمتٌن إلبراز معالم المفارقة بٌنهما ،وٌؤتً الحوار
واحدا من األدوات الكاشفة عن سمات هذه الشخصٌة أو تلك ،وقد تجلت هذه التقنٌة فً صورة
اآلخر المؽاٌر /المشابه ،فً قصٌدة "هو هادئ ،وأنا كذلك" حٌث ٌتجلى حوار ؼٌر منطوق به:
ٌ
صافٌة
"أنا ال أقول لَ ُه :السما ُء الٌو َم
وأكث ُر زرقة.
ٌ
صافٌة.
هو ال ٌقول لً :السما ُء الٌوم
(ٕ)

هو المربًُّ والرابً"

هذا المشهد الحواري -نصا ال لفظا -كشؾ عن البلمنطوق فً وعً الشاعر ،وأثبت أن
الحوارٌة هنا تقنٌة فنٌة لرسم معالم الصورة الهادبة لكلٌهما ،فلم ٌقل أحدهما شٌبا؛ إال أن تكرار
الفعل "قال" مسنودا فً األولى لضمٌر لمتكلم "أنا" وفً الثانٌة لضمٌر الؽابب" هو" كان ٌفترض
حوارا لم ٌقع ،لكنه كشؾ عن طبٌعة الشخصٌة المشابهة أو المخالفة لشخصٌة "األنا" فً القصٌدة.
وهذه الحوارٌة انسجمت مع رإٌة القصٌدة المتمثلة فً داللة العنوان "هو هادئ وأنا كذلك".
إن كافة العبارات المشكلة لهذا المشهد الحواري فً القصٌدة ستلتزم هذه الرإٌة المبنٌة على
كشؾ ما ٌدور فً خلج الشخصٌتٌن دون إنطاق الشخصٌة بها ،فالفعل" ٌسؤل" مثبل ٌوحً بوجود
صوت لكنك لن تجد أثرا للعبارة المنطوقة التً تدلك على السإال؛ إذ ٌكتفً الشاعر بإؼبلق
العبارة بكلمة شًء لٌتبلشى الصوت دون أن ٌِبٌْن عن معنى محدد:
"ٌسؤ ُل (الجرسون) شٌبا،
(ٖ)

الجرسون) شٌبا...
أسؤ ُل (
َ

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.10
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.12
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.11
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وال ٌكاد القارئ ٌلمح هذا الصوت إال من خبلل المنولوج الذي ٌؤتً فً نهاٌة النص متكبا فً
تشكٌله على الفعل (أفكر):
أف ِّكرُ  :هل هو المرآة أبصر فٌه نفسً؟
ثم انظر نحو عٌنٌه،
ولكن ال أراهُ...
عجل.
ك المقهى على
فؤتر ُ
ٍ
أف ّكر :رُ بَّما هو قات ٌل ،أو رُ بما
هو عاب ٌر قد ظنَّ أنً قات ٌل
هو خابؾٌ  ،وأنا كذلك!

(ٔ)

أما حوار الذات مع الذات حٌن ٌخرج من دابرة (المونولوج) لٌقع فً دابرة (الدٌالوج) ،فذلك
تجرٌد ٌصب فً ما ٌمكن تسمٌته "لعبة الضمابر":
فهل كتبت قصٌدة؟
كبل!
َ
كتبت؟
إذن ،ماذا
ُ
كتبت درسا جامعٌا" .

(ٕ)

وأحٌانا تتم مسرحة القصٌدة من خبلل االعتماد على أسلوب االستفهام ،الذي ٌشكل من خبلل
عنصري السإال واإلجابة حوارٌة ثنابٌة ٌقوم بؤدابها ممثل واحد هو دروٌش نفسه:
ماذا سٌبقى من هبات الؽٌمة البٌضاء؟
زهرة بٌلسانْ
ماذا سٌبقى من رذاذ الموجة الزرقاء؟
إٌقاع الزمانْ
ماذا سٌبقى من نزٌؾ الفكرة الخضراء؟
ماء فً عروق السندٌانْ
ماذا سٌبقى من دموع الحب؟
وشم ناعم فً األرجوان
ماذا سٌبقى من ؼبار البحث عن معنى؟
طرٌق العنفوانْ
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.11
(ٔ )2فغٗ ٔـ.100
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ماذا سٌبقى من طرٌق الرحلة الكبرى الى المجهول؟
أؼنٌة المسافر للحصانْ
ماذا سٌبقى من سراب الحلم؟
آثار السماء على الكمانْ
ماذا سٌبقى من لقاء الشًء بالبلشًء؟
إحساس االلوهة باألمان
ماذا سٌبقى من كبلم الشاعر العربً؟
هاوٌة .....وخٌط من دخانْ
ماذا سٌبقى من كبلمك أنت؟
نسٌان ضروري لذاكرة المكانْ !"

(ٔ)

تبدأ البنٌة الحوارٌة من العنوان نفسه "ماذا سٌبقى؟" ،فهذا النص ٌشبه إلى حد بعٌد نص"ال
شًء ٌعجبنً" بٌد أن المدخبلت الصوتٌة -هناك -تمت من عدة شخوص ،بٌنما مثل السإال
واإلجابة طرفً حوار ،والعنوان كان مفتاحا داللٌا لهذا الحوار ،أما التكرار الذي تمثل فً الزمة
السإال "ماذا سٌبقى" .فهو ظاهرة أسلوبٌة تترك أثرها االنفعالً الواضح فً نفس المتلقً ،وتعكس
جانبا من جوانب الحالة النفسٌة التً تكتنؾ النص ،وتعبر بصورة واضحة عن رإٌة الشاعر،
وهو بعد هذا وذاك أداة تزٌنٌة جمالٌة تعمل على ربط النسٌج الهٌكلً للنص بحلقات بارزة،
تستحضر مع كل بٌنة حوارٌة مقطعٌة متشكلة من سإال وإجابة .بل إن الجانب اإلٌقاعً فً الشعر
قابم على التكرار ،فبحور الشعر العربً تتكون من مقاطع متساوٌة والسر فً ذلك ٌعود إلى أن
التفعٌبلت العروضٌة متكررة فً األبٌات .هذا باإلضافة إلى أن التفعٌلة نفسها تقوم على تكرار
مقاطع متساوٌة .ومن هنا ٌؤتً التكرار لٌحفظ للعبارة الشعرٌة قٌمتها الجمالٌة وٌربط أجزاء القول
المشكلة للحوار ربطا محكما رصٌنا.
وحوارٌات دروٌش ذات بعد رمزي ،وذات وظابؾ فنٌة متعددة ،تنزاح من خبلها داللة العبارة
لٌصبح مفهوم المحاورة أقرب إلى الصراع؛ فالصمت نفسهٌ ،صبح من هذا المنظور ،رمزا لما
ٌدور فً نفس الشاعر وٌختلج فً صدرهٌ ،عكس لؽة القلب ،لؽة الرمز:
حاور السجان صمتً
قال صمتً :برتقاال

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.106
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(ٔ)

قال صمتً :هذه لؽتً

( )1محمود درويش ،تمك صورتها وهذا انتحار العاشق ،األعمال الكاممة ،الجزء األول ،ص  ،.445دجس جٌؼٛدز،
ذ١شٚش ،جٌطرؼس جٌؼحؽشز.1193 ،
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الحوار المباشر
إذا كان الحد األدنى المطلوب العتبار نسق تعبٌري ما حوارٌا أن ٌتضمن أكثر من صوت أو
شخصٌة ،فإن نظرة سرٌعة ألعمال دروٌش الشعرٌة تحقق هذه الؽاٌة ،وتذهب بعٌدا فً تشكٌل
نسق شعري جدٌد ،قابم على هٌكلٌة درامٌة تمزج بٌن السردي والحواري ،ومن هنا ستتجلى أمام
المتلقً كافة العناصر المشكلة للبنابٌن :السردي والدرامً.
وقبل تناول الحوار الخارجً فً شعر دروٌش ال بد من وقفة قصٌرة مع وظٌفة الحوار
وضروراته وآلٌات تشكله فً سٌاق النص الشعري.
وإذا كان البناء السردي -فً واحد من أعمال دروٌش الشعرٌة وهو" كزهر اللوز أو أبعد"-
سٌنقل النص الشعري من إٌقاعٌته الؽنابٌة إلى بنٌته الحكابٌة؛ فإن الحوار بشقٌه :الخارجً
والداخلً سٌلعب دورا بارزا فً مسرحة الشعر والذهاب به إلى عالم درامً مكتنز وفاعل.
ولعل تقسٌم الحوار -هنا -إلى خارجً وداخلً ٌشٌر إلى محاولة رٌاضٌة أكادٌمٌة ،ال ٌفرضها
الدرس النقدي اإلجرابً؛ فالقصٌدة نص ،وبنٌة ،وأسالٌب ولؽة ،وتشابكات متعددة؛ والحوار -فٌها-
(الخارجً منه والداخلً)  -ؼالبا -ما ٌندؼم فً نسق شعري متعدد األسالٌب ،تشكل البنٌة الحوارٌة
عنصرا من عناصره.
إن االنتقال من التقسٌم النظري إلى التحلٌل العملً ٌفرض نوعا من التداخل اإلجرابً فً
العملٌة النقدٌة؛ فالحوار (فً الرواٌة والمسرحٌة والقصٌدة قد شهد تطورا ملحوظا من خبلل"
التطور الذي شهدته سٌمٌاء السرد (التً تدرس كل ما ٌشكل عبلمة وٌعبر عن معنى فً السرد)
ولسانٌة القول (التً تدرس الشروط والظروؾ والمحددات والقواعد والمبادئ-التً ترعى تبادل
الكبلم .فؤصبحت دراسة الحوار تجري عند تقاطع هذٌن الحقلٌن ،وتجمع بٌن البحث فً اللؽة كفعل
والبحث فٌها كلعب؛ أي بٌن اللؽة المحققة فً االستعمال الفعلً واللؽة المحققة فً االستعمال
(ٔ)

الوهمً" .

والحوار الخارجً هو إنطاق فعلً للشخصٌة ،ومنحها فرصة تشكٌل رإٌة من خبلل حدث فنً
تهندسه القصٌدة ،ومن ثم فهو ٌمنح شخصٌة أخرى مخلوقة لتشارك صوت الشاعر ،وهنا تدخل
جملة من التساإالت حول خصابص الحوار ووظابفه؛ فالحوار هو "تمثٌل للتبادل الشفهً ،وهذا
(ٕ)

التمثٌل ٌفترض عرض كبلم الشخصٌات بحرفٌته"

(ِ )1ؼؿُ ِقطٍكحش ٔمذ جٌشٚج٠س ،ؿ.91
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.91
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أي هو كبلم منقول ٌتعامل معه المتلقً باعتباره صوتا مؽاٌرا لصوت الكاتب أو الشاعر؛ لذا
فهو حوار بعٌد عن المجانٌة ،وهو محكوم بحاجة النص إلٌه ،أي انه نوع من االستدعاء ،وهو
أٌضا بعٌد عن العفوٌة بسبب طابعه األدبً
وتتداخل وظابؾ الحوار مع وظابؾ السرد فً بنٌة القصٌدة الحدٌثة ،ذلك أن استدعاء كل من
الوصؾ السردي ،والحوار الوصفً ٌكشؾ عن طبٌعة الشخصٌة ،وٌدفع باتجاه تشكٌل فضاء
للحدث.
وال تقؾ وظٌفة الحوار فً القصٌدة عند هذا الحد ،بل تتعداه إلى عدد من الوظابؾ التً
تستدعٌها فً معظم األحٌان الرإٌة الفنٌة والقٌم الجمالٌة .وقد لخصها بعضهم فً هذه النقاط:
ٌدفع إلى تطور الحدث الدرامً وتجلٌته ،ومن ثم تنتفً وظٌفته كعامل زخرفً خالص.
ٌعبر عما ٌمٌز الشخصٌة من الناحٌة الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ،والبٌولوجٌة.
ٌوّ لد فً المشاهد اإلحساس بؤنه مشابه للواقع ،مع أنه لٌس نسخة فوتوؼرافٌة للواقع المعاش.
ٌوحً بؤنه نتٌجة أخذ ورد بٌن الشخصٌتٌن المتحاورتٌن أو (الشخصٌات) ولٌس مجرد
مبلحظات لؽوٌة تنطق بالتبادل.

(ٔ)

ولعل قارئ دروٌش فً أعماله األخٌرة ٌستطٌع أن ٌلمح توظٌفا موسعا لتقنٌة الحوار بشقٌه:
الخارجً والداخلً؛ ففً" سرٌر الؽرٌبة" كان خطاب المجابهة مع اآلخر األنثوي هو أول عتبات
البوح التً كشفت عن جانب من جوانب دروٌش العاطفً ،مع أن رومانسٌة دروٌش فً" سرٌر
الؽرٌبة" تلفعت ببعد فلسفً ناقش جوهر العبلقة بٌن األنا" الذكورٌة" واآلخر" األنثوي".
وإذا كان أول نص فً "سرٌر الؽرٌبة" قد تشكل من خبلل آلٌة الصوت الواحد المتجه إلى
اآلخر -من خبلل البنٌة السردٌة القابمة على فعل األمر" لنذهب" وضمٌر الجماعة"نحن"؛ فإن
ثنابٌة الرجل والمرأة ستعمل على بناء قاعدة بٌانات الدٌوان ،لٌنطلق منها الخطاب الثنابً فً
مجمل قصابده.
إن خطاب العشق فً"سرٌر الؽرٌبة" ال ٌتبلور إال من خبلل" اكتمال جوانب العبلقة بٌن المرأة
والرجل فٌه ،وقد سعى نص دروٌش الشعري كً ٌحرر المرأة من أبعادها الرمزٌة .وإن لم
ٌحررها بطبٌعة الحال من إٌقاع العصر ،بكل ما ٌنطوي علٌه هذا اإلٌقاع من أبعاد وإشكاالت،
ٌشتبك فٌها الشاعر والعاشق والمرأة ،دون أن تكون المرأة نتٌجة حتمٌة لتلك المعطٌات"(ٕ):
أنا امرأة ،ال اقل وال أكثر
أعٌش حٌاتً كما هً
( )1أعحِس فشقحش جٌٌّٕٛٛؼ ذ ٓ١جٌذسجِح ٚجٌؾؼش ،ؿ  ،114جٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس ٌٍىطحخ ،د .ش .
( )2عش٠ش جٌغش٠رس لشجءز ف ٟضؾىالش جٌرٕ١سhttp: //www. nizwa. com/articles. php?id=1187 :
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خٌطا فخٌطا
وأؼزل صوفً أللبسه ،ال
ال أكمل قصة"هومٌر" أو شمسه

(ٔ)

إذا -هنا -صوت أنثوي واقعً ٌعٌش حٌاته ببساطة وٌقوم بدوره المنوط به من ؼزل الصوؾ،
وال دخل له بقصة (هومٌر) أو شمسه.
أما الحوار -فً الدٌوان -فقد جاء خفٌا فً مجمله؛ حٌث تشكل من خبلل رإٌة سردٌة ٌمسك
بزمامها الراوي الذي ٌهٌكل الخطاب الشعري ،دون أن ٌفلته من ٌده إال فً لحظات قلٌلة بحٌث
تتجلى صورة الذاتٌن موزعة بٌن الشاعر ومعشوقته ،وٌدور الحوار -فً أؼلب األحٌان -على
شكل استجواب ٌشكل االستفهام أساسا له:
ماذا سنفعل بالحب؟
ت ونحن ندس مبلبسنا فً الحقابب
قل ِ
نؤخذه معنا ،أن نعلقه فً الخزانة؟
ُ
قلت :لٌذهب إلى حٌث شاء
فقد شب عن طوقنا وانتشر".

(ٕ)

هذه المكاشفة الحوارٌة من خبلل هذا الوضوح والواقعٌة تكشؾ عن رؼبة دروٌشٌة فً
وصول داللة العبارة إلى المتلقً كما هً ،فالمتلقً بٌن ذاتٌن واضحتٌن ،ذات الشاعر التً مثلها
ضمٌر المتكلم فً الفعل " ُ
ت" ،ومع
قلت" وذات الحبٌبة التً مثلها ضمٌر المخاطب فً الفعل "قل ِ
أن هذا الحوار المباشر قد كشؾ عن هذه الرؼبة الدروٌشٌة البوحٌة؛ فإن استدعاء شخصٌات
تارٌخٌة تراثٌة ذات عبلقة بموضوع الحب ،والتناص معها حوارٌا سٌنقل النص من كونه مجرد
نص بوحً إلى نص فلسفً ٌتجاوز اللحظة العابرة ،وٌؽوص فً أعماق التجربة اإلنسانٌة
الستكناه معالم العبلبق العاطفٌة بٌن الرجل والمرأة:
ٌا جمٌل ! أتكبر مثلك مثلً بثٌنة
تكبر ٌا صاحبً ،خارج القلب
فً نظر اآلخرٌن ،وفً داخلً تستحم
الؽزالة فً نبعها المتدفق من ذاتها
هً ،أم تلك صورتها

(ٖ)

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس.
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ ،2ؿ.109
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.122
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حوار دروٌش مع جمٌل بثٌنة محاولة لنسؾ دال الزمن ،وإعادة صٌاؼة الرواٌة التارٌخٌة وفق
الرإٌة الدروٌشٌة ،لتصبح بثٌنة جمٌل هً معشوقة دروٌش:
هل هممت بهاٌ ،ا جمٌل على عكس
ما قال عنك الرواة ،وهمت بك؟
تزوجتها .وهززنا السماء فسالت
حلٌبنا على خبرنا كلما .كلما جبتها فتحت
(ٔ)

جسدي زهرة زهرة"

إن هذا الحوار ٌكشؾ عن خفاٌا داللٌة أراد البوح الدروٌشً أن ٌستخرجها ،فاحتال على ذلك
من خبلل هذا التناص ،فؤخرج على لسان جمٌل ما لم ٌستطع قوله مباشرة .مع أن النص
الدروٌشً لم ٌؽفل الجانب الحسً فً عبلقته مع المرأة؛ وان كان ذلك الحسً قد اكتنفه كثٌر من
الؽموض الذي ٌستدعً جملة من التؤوٌبلت كما فً قصٌدته" شتاء رٌتا" من دٌوان" أحد عشر
كوكبا"حٌث ٌقول دروٌش:
البحر خلؾ الباب ،والصحراء خلؾ البحر
قبلنً على شفتً قالت.
قُ َ
لتٌ :ا رٌتا أأرح ُل من جدٌد
مادام لً عنبٌ وذاكرةٌ ،وتتركنً الفصول
بٌن اإلشارة والعبارة هاجسا ؟
ماذا تقول؟
ال شًء ٌا رٌتا ،أقل ُد فارسا فً أُؼنٌة".

(ٕ)
(ٖ)

هذا الؽموض ٌتشكل من خبلل وقوع الحوار بعد حالة التمربً

التً تنطوي علٌه عبارة"

البحر خلؾ الباب ،والصحراء خلؾ البحر" ،وما" بٌن حدود هذا التٌهٌ ،تردد دروٌش (أو صوت
دروٌش) فً منح قبلة لرٌتا ،وذلك خوفا من التورط فً مرحلة جدٌدة من الرحٌل والسفر فً عالم
التٌه والدوران ،أو فً عالم اللؽة (اإلشارة والعبارة) ،حٌث اللؽة الشاهد الوحٌد الحافظ لهوٌة من
ٌتورط فً تجربة الرحٌل والسفر"(ٗ).

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.123
(ِ )2كّٛد دس٠ٚؼ ،جألػّحي جأل ،)3( ٌٝٚؿ  ،335س٠حك جٌش٠ظ ٌٍىطد ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش2001 ،
(٠ )3ؼشف جٌذوطٛس ػٍ ٟجٌؾشع جٌّشج٠ح ذأٔٙح" جٌشؤ٠ح جٌؾؼش٠س ٌٍٛؾٛد جٌّطكٛي ،أ ٟ٘ ٚسؤ٠س جٌؾحػش ٌٙزج جٌٛؾٛد
جٌّطكٛي : :د .ػٍ ٝجٌؾشعِ :كّٛد دس٠ٚؼ ؽحػش جٌّشج٠ح جٌّطكٌٛس ،ؿٚ ،19صجسز جٌػمحفس ،جألسدْ.2002 ،
( )4د .ػٍ ٝجٌؾشعِ :كّٛد دس٠ٚؼ ؽحػش جٌّشج٠ح جٌّطكٌٛس ،ؿٚ ،12صجسز جٌػمحفس ،جألسدْ.2002 ،
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ومن طرق الحوار اللطٌفة التً ٌقدمها دروٌش ضمن فعالٌة الخطاب؛ ذلك الحوار القابم على
رمزٌة موؼلة فً ؼموضها ،حٌث تتوارى خلؾ منطق التناص الدٌنً أو األسطوري كما فً
قصٌدة" الهدهد" من دٌوان "أرى ما أرٌد"؛ حٌث بنٌت القصٌدة على آلٌات التفكٌر األرسطٌة
الثبلث (الخطابة والجدل والمنطق)  -كما ٌرى الباحث محمد و ّنان جاسم -المتشكلة على أسس
الحوارٌة المسرحٌة بٌن الواحد والمجموع اللذٌن ٌتفقان وٌختلفان بٌن حٌن وآخر"(ٔ):
ُ
النبات
أنا ه ُْد ُه ٌد -قال الدلٌل -سؤهتدي إلى النبع إن جؾَّ
قلنا له :لسْ نا طٌورا .قال :لن تصلوا إلٌه ،ال ُك ُّل لَ ْه
وال ُك ُّل فٌهَ ،وهْ َو فً ال ُك ِّل ،اُبحثوا عنه لكً تجدوهُ فٌهَ ،فه َْو فٌ ِه
قلنا له :لسنا طٌورا كً نطٌر ،فقال :أجنحتً زمانً
والعشق نار العشق ،فاحترقوا لتلقوا عنكم جسد المكان
(ٕ)

قلنا له :هل عدت من سبإ لتؤخذنا إلى سبإ جدٌدة؟

عبارة "قال الدلٌل" تكشؾ عن الدال الرمزي لكلمة" هدهد"ونون الجمع فً قوله "قلنا" تشٌر
إلى المخاطب المفترض ،لكن الحوار الذي تشكل من انا الهدهد وواو الجمع نقل النص الى عالم
المسرح الشعري القدٌم وطقوس الجوقة؛ فقد استفاد الشاعر من تقنٌات المسرح ال سٌّما فً جانبه
الصوتً من خبلل (الجوقة ،من خبلل هذا التمازج بٌن الفرد  /الهدهد من جهة و"النحن" من جهة
أخرى أعطى الشاعر للصوت الجمعً وظٌفة مهمة فً خلق حركٌة النص وجذب إنصات المتلقً
المشدود لهذٌن المعنمٌن أقصد الفرد و "النحن"" .مع أن" نا" الجماعة فً الخطاب الشعري تفضح
داللة النص ،من خبلل انتمابٌة دروٌش لنون الجماعة باعتباره واحدا من العرب /الفلسطٌنٌٌن؛ إال
أن جدلٌة الحوار بٌن الهدهد (الرمز) والمخاطبٌن (الجماعة) تدخل النص كله فً دابرة الرمزٌة.
بل إن الخطاب كله ٌتطور داللٌا بعد أن ٌدخل النص إلى أسطورة طابر الفٌنٌق" احترقوا" لٌزداد
ؼموضا ،وهنا تتجلى الرإٌة الدروٌشٌة لتكشؾ عن إستراتٌجٌة الحوار القابم على نسؾ الدال
الزمنً وإدخال التجربة الجمعٌة فً دابرة التحول والدوران ضمن فلسفة دروٌش القابمة على
التمربً حول الذات؛ حٌث وردت كلمة مراٌا فً بداٌة لنص؛ لتكشؾ عن الرإٌة الشعرٌة التً
ٌنهض علٌها الحوار الدرامً:
ُ
تؤخذنا القصٌد ْة
لم َن ْق َتربْ من أرض نجمتنا البعٌدة َبعْ ُد.
من ُخرْ م إب َْرتِنا ِل َن ْؽز َل للفضاء عبا َء َة ْ
األفق الجدٌد ْة،
ِ ِ
أَسْ رى ،ولو َق َف َز ْ
ت سنابلُنا عن األسوار وانبثق السنو ُنو
( )1سٌمٌابٌة الهدهد -قراءة فً شعر محمود دروٌشhttp: //www. alnoor. se/article. asp?id=83398 ،
( )2جألػّحي جأل ،)3( ٌٝٚؿ.259 .
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المكسور ،أسرى ما نحبُّ وما نرٌ ُد وما نكونُ
من َقٌْدنا
ِ
لكنَّ فٌنا ه ُْدهُدا ٌُملً على زٌتون ِة المنفى برٌد ْه
ْ
عادت إلٌنا من رسابلنا رسابلُنا ،لنكتب من جدٌد
ما تكتبُ األَمطا ُر من َزهْ ٍر بدابًَّ على صخر البعٌد
وٌساف ُر ال َّس َف ُر -الصدى م َّنا إلٌنا .لم نكن َح َبقا-
لِ َنرْ ِج َع فً الربٌع إلى نوافذنا الصؽٌرة .لم نكن ورقا -
لتؤخذنا الرٌا ُح إلى سواحلنا .هنا وهناك ِّ
خط واض ٌح
للتٌ ِه .كم ٌ
سنة سنرفع للؽموض العذب ْ
موتانا مراٌا؟"

(ٔ)

( )1جألػّحي جأل ،)3( ٌٝٚؿ.241
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الحوار الداخلي
ال بد لكل تجربة شعرٌة حقٌقٌة من دفق شعوري وقاد ٌستنطق الذات ،وٌكشؾ عن مكنونات
النفس ،وٌؽوص عمٌقا فً خلجات الروح ،وأحبلمها ،وتقلبات الحٌاة اإلنسانٌة وصراعاتها؛ بؽٌة
الوصول إلى رإٌة فنٌة واضحة ،تحمل رسالة األدب ،وتنقلها إلى عالم التجربة اإلنسانٌة بصدق
وشفافٌة ،دون تملق أو صنعة؛ بشرط أن تنصهر فً بوتقة الشكل ،وتلتحم معه التحام الروح
بالجسد ،لٌولد اإلبداع الخالد من خبلل ثنابٌة الرإٌة والتشكٌل.
واألدب الخالد هو األدب الذي ٌسمو بعالمً الروح والعقل معا؛ فما هو بالجاؾ الجامد الذي
تطؽى علٌه صبلفة المنطق الرٌاضً ،وال المابع الؽث الذي تسٌح معه العبارة فً انزالقات
العاطفة واسفافاتها المزرٌة ،بل ٌؤخذ من هذا وذاك؛ فٌسبر أؼوار النفس ،وٌستخرج مكنونات
الروح ،وٌق ِّدم خبلصة التجربة فً نسق تعبٌري رقٌق ،تحلق به الصور الفنٌة ،وتتدفق عبر نهره
لؽة شعرٌة ،وتضبطه الرإٌة الواضحة.
بهذا التكامل النوعً ٌمتاز النص ،وٌسجل فً سفر األدب الرفٌع ،وٌدخل عالم الخلود.
وهنا ٌؤتً دور الصوت الخافت ،القابم على الهمس ال الخطابٌة والبوح الشعري الشفٌؾ
المجلً لتداعٌات النفس ،والكاشؾ عن خفاٌا الرإى واألفكار؛ لٌرسم معالم اإلبداع ،وٌضبط
معاٌٌر التمٌز ،فما كان الشعر شعرا إال بهذه النسمة الرقراقة التً تزٌنه ،والتصوٌر الفنً الساحر
الذي ٌؽلفه ،والؽموض الخفً اإلٌحابً الذي ٌرفعه عن السطحٌة والمباشرة إلى عالم التخٌل
والتصوٌر؛ ومن هنا ستكثر فٌه المجازات واالستعارات؛ ألنها الصق بهذا التحلٌق؛ واقدر على
بناء هٌكلٌة الفن التصوٌري المنشود.
وٌعد (المنولوج) واحدا من تقنٌات القصٌدة الحدٌثة التً لعبت دورا بارزا فً تحقٌق هذه
الؽاٌة؛ فهو بمثابة" قصٌدة تلقٌها على أسماعنا شخصٌة أخرى ،ؼٌر الكاتب نفسه ،لكننا نتعرؾ
صوته من خبلل تلك الشخصٌة التً تتوحد مع الكاتب ،وٌتوحد معها ،مجسدة فً النهاٌة الموقؾ
الدرامً"

(ٔ)

وال شك أن اللؽة الشعرٌة الحوارٌة فً (المونولوج) تلعب دورها فً نقل الجو العام للقصٌدة
من واقعه الخطابً إلى واقع أكثر موضوعٌة ودرامٌة ،فالصوت الواحد المنولوجً سٌتوجه من
الداخل إلى الخارج لٌكشؾ عن خلجات النفس كما تفترض هذه التقنٌة.

( )1أعحِس فشقحش ،جٌٌّٛٛٔٛؼ ذ ٓ١جٌذسجِح ٚجٌؾؼش ،ؿ ،22جٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس ٌٍىطحخ ،د .ش
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وتبدو أهمٌة المنولوج الدرامً -فً المسرحٌة -من خبلل قدرته الفابقة على كشؾ "مبلمح
الشخصٌة ،ومشاعرها الداخلٌة ،فضبل عن استخدامه فً تؽٌٌر إٌقاع المسرحٌة ،وتصعٌد الحدث
الدرامً"(ٔ).
أما فً القصٌدة الدرامٌة ،فإن المنولوج سٌتخذ دورا آخر؛ فهو انحراؾ تعبٌري ٌتٌح للشاعر أن
ٌعبر عن أفكاره الداخلٌة وعواطفه بطرٌقة ؼٌر مباشرة ،تعتمد على التكثٌؾ والتركٌب والمجابهة
الصوتٌة مع المتلقً؛ فالمنولوج ٌتٌح للمتلقً أن ٌسمع الصوت الخفً الذي ٌدور فً أعماق
الشاعر ،وهذا نوع من التجسٌد أو التجرٌد؛ فكؤننا مع ذات أخرى ؼٌر ذات الشاعر تحاورنا من
خبلل هذا الصوت الحواري .وكان األفكار قد تلبست ثوب شخصٌة مفتعلة لتعلن عن نفسها فً
بوح مقصود فنٌا.
وقد أدى هذا االستخدام الواضح لهذه التقنٌة إلى مٌبلد أسالٌب جدٌدة فً التعبٌر الدرامً أو
التعبٌر الشعري؛ لكشؾ حاالت النفس ،وتداعٌات األفكار والعواطؾ ،والدخول إلى عالم التصوٌر
الفنً المتلبس بصدق العواطؾ وتجلٌات الروح ،فتظهر األصوات المكبوتة ،واألفكار الؽرٌبة،
والصراعات الداخلٌة ،وٌنكشؾ عالم البلوعً الخفً أمام المتلقً المتشوق إلى معرفة الباطن
الخفً؛ مما ٌكشؾ عن حالة (سٌكلوجٌة) خفٌة تستدعً قراءة من نوع جدٌد ،تستحضر معها ذلك
العمق الوجدانً والصوت الخفً والدرامٌة المتلفعة بإٌقاعٌة رومانسٌة خفٌة تتمظهر فً تجلٌات
المناجاة والتداعً والحوار الداخلً.
وقد استعارت القصٌدة الحدٌثة فن المنولوج من الرواٌة الحدٌثة ،متؤثرة -فً ذلك -بشكل واضح
بتٌار الوعً الذي ابتدعه (ولٌم جٌمس جوٌس)(ٕ)؛ حٌث عمدت الرواٌة الحدٌثة على كسر رتابة
الزمن السردي والتوقؾ مع الشخصٌة فً لحظات تؤملٌة تكشؾ عن الجانب النفسً فٌها .وتٌار
الوعً ال ٌعد مرادفا للمنولوج الداخلً؛ ذلك ألنه لم ٌكن مصطلحا تكنٌكٌا ،وإنما ٌشٌر هذا التٌار
إلى تلك الرواٌات التً تتسم بسمات تبدأ من الوعً الذاتً المدرك ،وتتناول خفاٌا النفس ،مع أن
(ٖ)

هذا المصطلح (تٌار الوعً) " قد استخدم -أحٌانا -فً النقد الحدٌث لمثل هذا الؽرض"

وقد خلط كثٌر من النقاد بٌن المنولوج وتٌار الوعً ،وهو خلط ناتج عن اعتبار تٌار الوعً
تكنٌكا ال منهجا .لكن (روبرت همفرى) عده" مصطلحا ببلؼٌا ٌشٌر على نحو مناسب إلى تكنٌك

( )1أعحِس فشقحش ،جٌٌّٛٛٔٛؼ ذ ٓ١جٌذسجِح ٚجٌؾؼش ،ؿ.11
(( )2سٚذشش ّ٘فش ،)ٜض١حس جٌٛػ ٟف ٟجٌشٚج٠س جٌكذ٠ػس ،ؿ ،15ضشؾّس :جٌذوطٛس ِكّٛد جٌشذ١ؼِ ،ٟىطرس جٌؾرحخ،
جٌمح٘شز.1194 ،
( )3ض١حس جٌٛجػ ٟف ٟجٌشٚج٠س جٌكذ٠ػس ،ؿ..22
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أدبً .ومع ذلك فإنه نفسه فً حاجة إلى تحدٌد أكثر دقة ،كما أنه فً حاجة شدٌدة إلى مزٌد من
(ٔ)

الضبط فً التطبٌق ،هذا إذا كان ٌراد له أن ٌصبح مصطلحا نقدٌا مفٌدا"

إذا فالمنولوج الداخلً تكنٌك قصصً ٌعمل على تقدٌم المحتوى النفسً للشخصٌات والعملٌات
النفسٌة لدٌها .وهو بهذا المنطق لصٌق الصلة بالنزعة الرومنسٌة ،خاصة فً المناجاة" وهً أحد
أشكال المونولوج.
ففً اللحظات التراجٌدٌة التً ٌبلع التوتر العاطفً فٌها درجة عالٌةٌ ،تجلى المنولوج لكشؾ
(ٕ)

معالم هذا التوتر ،حٌث تصل تموجات النفس -أحٌانا -إلى حالة الهذٌان.

(ٖ)

وٌرى (همفري) أن وظٌفة تٌار الوعً فً الرواٌة هو تحلٌل الطبٌعة اإلنسانٌة.

والمقصود

بالوعً -هنا -وعً اإلنسان بالتجربة اإلنسانٌة ،وهذا الوعً سٌتشكل من خبلل عاملٌن متبلزمٌن:
العقل والروح .وتٌار الوعً -من خبلل هذا التوصٌؾ -مرتبط بشكل واضح بعالم التحلٌل النفسً.
أما النقد فإنه ٌتعامل مع تٌار الوعً من خبلل تناول اثر التداعٌات الناتجة عن ذلك الفعل النفسً
(السٌكلوجً) ،أي انه سٌتكا على المنهج النفسً لكشؾ الحٌاة العقلٌة والنفسٌة لئلنسان.
وإذا كان تٌار الوعً قد مثل اتجاها فً كتابة الرواٌة؛ فإنه من نحو آخر ساعد على تولٌد
تكنٌكات فنٌة كان من أهمها وأوضحها:
المنولوج الداخلً المباشر
المنولوج الداخلً ؼٌر المباشر
الوصؾ الذاتً
المناجاة
وفد لخصت الدكتورة مها حسن قصراوي وظٌفة (المنولوج) فً الرواٌة فً نقطتٌن ،هما:
الؽوص فً العالم الداخلً للشخصٌة فً لحظة زمنٌة معٌنة ،حٌث ٌوقؾ المنولوج حركة
الزمن الخارجً ،لٌطفو العالم الداخلً على سطح السرد.
(ٗ)

العمل على إبطاء زمن السرد نتٌجة لحالة التؤمل النفسً ،وتوسٌع زمن الخطاب"

وٌمكن اإلشارة إلى نوعٌن من أنواع المنولوج الداخلً :المنولوج الداخلً المباشر ،وهو" :ذلك
(٘)

النمط من المنولوج الداخلً الذي ٌمثله عدم االهتمام بالمإلؾ ،وعدم افتراض أن هناك سامعا"

والمنولوج ؼٌر المباشر ،وهو ذلك المنولوج الذي ٌعطً القارئ إحساسا بوجود المإلؾ المستمر.
( )1ض١حس جٌٛجػ ٟف ٟجٌشٚج٠س جٌكذ٠ػس ،ؿ.43
( )2جٌٌّٕٛٛؼ ذ ٓ١جٌذسجِح ٚجٌؾؼش ،.ؿ.20
( )3ض١حس جٌٛػ ٟف ٟجٌشٚج٠س جٌكذ٠ػس ،ؿ.23
( )4دِٙ .ح قغٓ جٌمقشج ،ٞٚجٌضِٓ ف ٟجٌشٚج٠س جٌؼشذ١س ،ؿ ،245جٌّإعغس جٌؼشذ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش،
.2004
( )5ض١حس جٌٛػ ٟف ٟجٌشٚج٠س جٌكذ٠ػس ،ؿ.44
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أي انه" هو ذلك النمط من المنولوج الداخلً الذي ٌقدم فٌه المإلؾ الواسع المعرفة مادة ؼٌر
المتكلم بها ،وٌقدمها كما لو أنها كانت تؤتً من وعً شخصٌة ما ،هذا مع القٌام بإرشاد القارئ
لٌجد طرٌقه خبلل تلك المادة ،وذلك عن طرٌق المادة ،وعن طرٌق التعلٌق والوصؾ ،وهو ٌختلؾ
عن المنولوج الداخلً المباشر أساسا فً أن المإلؾ ٌتدخل فٌه بٌن ذهن الشخصٌة والقارئ،
والمإلؾ فٌه دلٌل حاضر فً المكان ٌقوم بإرشاد القارئ ،وهذا المنولوج ٌكتسب الصفة األساسٌة
للمنولوج الداخلً من أن ما ٌقدمه ٌنبع من الوعً مباشرة ،أي أنه ٌقدمه فً ثوب لؽة
(ٔ)

الشخصٌة"

وٌمكن اإلشارة أٌضا إلى (تكنٌكٌن) آخرٌن لهما عبلقة بالمونولوج الداخلً ،وهما :الوصؾ
الذي ٌقوم به السارد كلً المعرفة لٌكشؾ الحجب ،وٌؽوص فً األعماق ،أما الثانً فهو المناجاة.
وهً ٌتفق مع (المنولوج) فً ؼٌاب المإلؾ ،لكنه ٌختلؾ معه فً حضور الجمهور؛ إذ ٌمكن
تقدٌم المحتوى الذهنً ،والعملٌات الذهنٌة للشخصٌة مباشرة من الشخصٌة إلى
ك
تعرٌفه بؤنه "تكنٌ ُ
ِ
(ٕ)
القارئ ،بدون حضور المإلؾ ،ولكن مع افتراض وجود الجمهور افتراضا صامتا"
ومهما ٌكن من أمر؛ فإن التداخل والتشابك بٌن هذه التكنٌكات الثبلث ٌجعل فك االرتباط بٌنها
صعبا جدا ،والتعامل معها-من خبلل هذا التصنٌؾ الثبلثً -مربكا ،فلطالما تداخلت المناجاة مع
المنولوج أو مع الوصؾ ،لذا سٌنهض البحث فً تناول صوت الشخصٌة الداخلً باعتباره
منولوجا دون إخضاعه للتصنٌؾ السالؾ.
من ناحٌة أخرى ،ال بد من أخذ االعتبار -عند تناول المونولوج فً القصٌدة -واالنتباه إلى
طبٌعة بنٌتها الهٌكلٌة؛ ذلك أن الطبٌعة لسردٌة فً الرواٌة تسمح بتشكل هذه التقنٌة بؤرٌحٌة ،بٌد أن
الشعر الحدٌث-وإن تطور تطورا ملحوظا باتجاه البنٌة السردٌة -سٌبقى مسكونا بخاصٌة اإلٌقاع
والتنؽٌم واإلٌحاء والرمز والتصوٌر .وإذا كانت الرواٌة قد عرفت من خبلل الشخصٌة؛ فإن
حضور الشخصٌة فً الشعر لٌس ملزما؛ ومن هنا ،فإن تناول المنولوج وؼٌره من التقنٌات سٌقع
ضمن تكنٌكات متعددة ٌفرضها البناء الفنً للقصٌدة.
إن تناول المنولوج فً القصٌدة الدروٌشٌة ٌستدعً حضور الشخصٌة الدرامٌة والحدث
الدرامً معا ،أي العودة إلى موضوع رسم الشخصٌة من خبلل التركٌز على عالمها النفسً؛ أي
أن النص الشعري سٌستجٌب لمتطلبات القص ،ولعل دٌوان دروٌش "كزهر اللوز أو ابعد" قد
استجاب لهذا التداخل النوعً بٌن الشعر والنثر .ولو أنك تتبعت الدٌوان من أوله إلى آخره لوجدت
فٌه من هذا وذاك؛ أي أن النص استجاب لعبارة التوحٌدي فً "اإلمتاع والمإانسة "أحسن الكبلم ما
( )1ض١حس جٌٛجػ ٟف ٟجٌشٚج٠س جٌكذ٠ػس  ،ؿ.41
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.56
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قامت صورته بٌن نظم كؤنه نثر ،ونثر كؤنه نظم)ٔ(" ...؛ لٌتشكل النص عبر ثنابٌة الشعرٌة
والنثرٌة.
جعلت هذه االستجابة النص -أحٌاناٌ -قترب من بنٌة القصة القصٌرة ،وتتشكل األحداث وفق
رإٌة سردٌةٌ ،نمو معها الحدث نموا دراماتٌكٌا ،لٌصل إلى ذروته ،ثم تنفرج القصة عن حل جدلً
ٌناسب طبٌعة الرإٌة الشعرٌة الفلسفٌة ،لكن شٌبا آخر تعانق مع هذه البنٌة السردٌةٌ ،مكن تلمس
معالمه من خبلل النظر إلى صوت النص؛ الصوت الدروٌشً المحاور لذاته (المونولوج الداخلً):
ُ
ُ
ضؽطت على
فرحت :رجعت.
كما لو
ُ
وانتظرت" ...
جرس الباب أكثر من مر ٍة،

(ٕ)

هذا المقطع سردي بامتٌاز ،من خبلل بنٌة الحدث ،وتتابع الزمن ،لكن سرعان ما ٌرتد الصوت
إلى الذات فً قوله:
ُ
تؤخرت .ال أح ٌد ٌفتح الباب ،ال
"لعّلً
نؤم ُة فً الممرِّ " .

(ٖ)

ثم ٌعود الصوت الخارجً أي صوت السارد وهو صوت دروٌش نفسه لٌكمل مسٌرة السرد:
ُ
ُ
فاعتذرت لنفسً :نسٌ ُتك فادخل"
تذكرت أن مفاتٌح بٌتً معً،
"

(ٗ)

لكن -هنا -فً "نسٌتك فادخل" ارتداد آخر للمنولوج ،أي أن النص تتشابك فٌه تقنٌات السرد
من خبلل تعاقب األصوات ،والمراوحة بٌن السرد والحوار الداخلً:
دخلنا ...أنا الضٌؾ فً منزلً والمضٌؾ.
ُ
أر
نظرت إلى كل محتوٌات الفراغ ،فلم َ
لً أثرا ،ربما ...ربما لم أكن ههنا .لم
ُ
ففكرت :أٌن
أَجد شبها فً المراٌا.
أنا ،وصرخت ألوقظ نفسً من الهذٌان،
ُ
ت تدحرج
وانكسرت كصو ٍ
فلم أستطع...
فوق الببلط .وقلت :لماذا رجعت إذا؟
ُ
واعتذرت لنفسً :نسٌ ُتك فاخرج!
فلم أستطع .ومشٌت إلى ؼرفة النوم،
فاندفع الحلم نحوي وعانقنً ساببل:
( )1جٔظش :جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؼ.161 ،2
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.213
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.213
(ٔ )4فغٗ ،ؿ.213
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ُ
ُ
َ
فالموت
تؽٌرت،
تؽٌرت؟ قلت
هل
دهس سٌار ٍة
فً البٌت أفض ُل من
ِ
(ٔ)

فً الطرٌق إلى ساحة خالٌة

إذا ،هنا قصة قصٌرة مكتملة العناصر ،تشكل الحدث من خبلل العملٌة السردٌة القابمة على
تتابع زمنً تشكله األفعال المتبلحقة" :رجعت ،ضؽطت ،تذكرت ،دخلنا ،نظرت ،وصرخت،
وانكسرت ،وقلت ،مشٌت ،فاندفع" والشخوص" أنا ،المضٌؾ" ثم البنٌة الحوارٌة الداخلٌة التً
تمثلت فً صوت دروٌش.
هذه السردٌة المؽرقة فً انحٌازها للنثر أثبت جدٌة الرؼبة لدى دروٌش فً بناء قصٌدة نثرٌة
ال تتحرر من اإلٌقاع ،لكنها تكمل نصاب الخطاب السردي من خبلل وحدة الموضوع المبنً من
أوله إلى آخره على طرٌقة القص.
وتؤتً تقنٌة االسترجاع -إلعادة تشكٌل الذات األولى للشاعر من خبلل حوار داخلً مع
الصورة  -فً قصٌدة" فً بٌت أمً" من دٌوان "ال تعتذر عما فعلت"؛ حٌث ٌنفتح النص على
مشهد مكانً تصوري ٌحمل فً ثناٌاه ذابقة زمنٌة معتقة بعبق الماضً:
"فً بٌت أمً صورتً ترنو إلً
وال تكؾ عن السإال:
(ٕ)

أأنتٌ ،ا ضٌفً ،أنا؟".

مع أن الشاعر احتال على النص من خبلل عملٌة التجرٌد فجعل الصورة آخر ٌحاوره ،لكن
صوت الصورة سٌندمج مع صوت الشاعر لٌبدأ المنولوج فً رسم معالم الخطاب الشعري"
"هل َ
كنت فً العشرٌن من عمري،
ببل نظارة طبٌة
وببل حقابب كان ثقب فً جدار السور ٌكفً
كً تعلمك النجوم هواٌة التحدٌق
فً األبدي....
(ٖ)

ما األبدي؟ قلت مخاطبا نفسً"

فالفعل " َ
كنت" وضمٌره المستتر "أنت" المخاطب الذي تمثله "الصورة" على الجدار سرعان ما
ٌتحول إلى دروٌش نفسه فً" عمري" من خبلل إضافة االسم إلى ٌاء المتكلم ،مما ٌعنً أن
دروٌش قد اعترؾ بانتماء الصورة إلٌه وإال لقال "عمرك"
( )1جٔظش :جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.214
( )2جألػّحي جٌؿذ٠س جٌىحٍِس ( ،)1ؿ.29
(ٔ )3مغٗ ،ؿ.29
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بل إن عنوان الدٌوان نفسه ٌمثل حوارا داخلٌا عبرت عنه القصٌدة السادسة فً الدٌوان ،التً
حملت نفس االسم "ال تعتذر عما فعلت"؛ تقول القصٌدة:
ال تعتذر عما فعلت -أقول فً
سري .أقول آلخري الشخصً".

(ٔ)

لكن ،ؼالبا ما ٌؤتً المنولوج الداخلً بتدخل من دروٌش ،فبعد أن ٌجرد من نفسه آخره ٌعلمه
منطق القول وٌلقنه كلمات الحوار الداخلً ،وهذا ٌقلل من درامتٌكٌة الحوار وٌجعله نصا داخل
نص ،وذلك من مثل قوله فً قصٌدة "إن عدت وحدك":
إن عدت وحدك كل لنفسك:
ؼٌر المنفى مبلمحه"
.......
" هل وجدت اآلن نفسك؟
قل لنفسك :عدت وحدي ناقصا
قمرٌن،
لكن الدٌار هً الدٌار !".

(ٕ)

أما فً "الجدارٌة" فإن حوار الذات ٌؤخذ بعده األقصى من خبلل تعانقه مع الصراع الداخلً
فً رحلة البحث عن الخلود ،فتؽٌب الذات فً اآلخر ،الذات التً ستتوزع فً ذوات متعددة/
اإلنسان  /الجسد  /الطٌنً/الشاعر /دروٌش الماضً  /الحاضر /ما بعد الموت ،لكن حشد الذوات
بهذه الكثافة-هنا -وؼٌاب الذات المركزٌة ٌدلل على حجم الصراع الداخلً.
إن المنولوج الداخلً هو من سٌكشؾ حجم ذاك الصراع ،والقلق األخٌر فً صراع الجسد مع
الموت ،والذات الشاعرة مع الهالة الشعرٌة.
إذا إنه الوجع على باب القٌامة مثقل بالتارٌخ ،بالعواطؾ ،بالعالم الؽٌبً ،إنها رحلة كشؾ
روحً لما وراء الموت إنه الحدٌث الخافت سرد الحكاٌة التً ستكتب فٌما بعد:
" وكؤننً قد مت قبل اآلن....
أعرؾ هذه الرإٌة ،وأعرؾ أننً
أمضً إلى ما لست أعرؾ.
ما زلت حٌا فً مكان ما ،وأعرؾ
ما أرٌد

(ٔ)

( )1جٔظش :جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس  ،ؿ.29
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.36
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الحوار الداخلً فً الجدارٌة ٌتشكل -ؼالبا -من خبلل تقنٌتٌن تمثبلن ظاهرة شعرٌة بارزة فً
نصوص دروٌش األخٌرة وهما :ظاهرة "المراٌا" ،و"الضمابر المتعددة:
"أفٌض عن حاجاتً مفردتً.
وانظر نحو نفسً فً المراٌا:
هل أنا هو؟
هل أإدي جٌدا دوري من الفصل
األخٌر؟
وهل قرأت المسرحٌة قبل هذا العرض،
أم فرضت علً؟(ٕ).
وإذا كان هذا الصوت الحواري قد كشؾ عن مفارقة تصوٌرٌة شكلت فً مجملها ؼربة الذات
وبررت للمنطق الشعري سإال الحٌرة ،وكانت النبرة الصوتٌة حادة ومرتفعة إلى الحد الذي ٌقرب
المقطع من الصراخ المجلجل عكست صداه مراٌا الذات المتعددة؛ فإن الصوت الخافت فً
الجدارٌة سٌكشؾ عن البعد التؤملً فً رحلة البحث عن الخلود ،وٌمنح هذه الذات قوة مصٌرٌة
استعدادا لمجابهة فاصلة:
" انا من ٌحدث نفسه:
من أصؽر األشٌاء تولد أكبر األفكار
واإلٌقاع ال ٌؤتً من الكلمات،
بل من وحدة الجسدٌن
(ٖ)

فً لٌل طوٌل"

( )1جٔظش :جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.444
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .456
(ٔ )3فغٗ ،ؿ .461
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حوار الذات ولعبة الضمائر
تعد ظاهرة التحول األسلوبً أو االنحراؾ السٌاقً من الظواهر الفنٌة الؽنٌة المواكبة لبنٌة
النص الشعري .وقد عرفت هذه الظاهرة لدى القدماء باسم "االلتفات" ،وٌعرفها ابن رشٌق بقوله
"هو أن ٌكون الشاعر آخذا فً معنى ،ثم ٌعرض له ؼٌره ،فٌعدل عن األول إلى الثانً فٌؤتً به،
(ٔ)

ثم ٌعود إلى األول ،من ؼٌر أن ٌخل فً شًء مما ٌشد األول"

لكن األمثلة الكثٌرة التً أوردها

ابن رشٌق تدلل على أن االلتفات عنده ٌتجاوز هذا الحد ،لٌدخل فٌه التنوٌع بٌن الضمابر،
واالعتراض واالستدراك..
ومن شواهد هذا التحول األسلوبً عند القدماء قول امرئ القٌس:
تطاول لٌلك باالثمد ونام الخلً ولم ترقد
وبات وباتت له لٌلة كلٌلة ذي العابر األرمد
وذلك من نبؤ جاءنً وخبرته عن أبً األسود

(ٕ)

ففً كل بٌت من هذه األبٌات التفات من خبلل التنوٌع فً استخدام الضمابر؛ ففً البٌت األول
تشٌر كاؾ الخطاب إلى "االنت" وكذا ترقد "أنت" ،بٌنما ٌتحول الضمٌر فً البٌت الثانً إلى
الؽابب فً "له" ثم ٌؤتً حضور"األنا" فً البٌت الثالث" جاءنً" مع أن هذه الضمابر الثبلث تشٌر
إلى ذات واحدة هً" ذات امرئ القٌس".
وااللتفات-كما ٌرى الزمخشريٌ -حقق فابدتٌن :إمتاع المتلقً وجذب انتباهه بتلك النتوءات أو
التحوالت التً ال ٌتوقعها فً نسق التعبٌر من نحو ،وما ٌتفتق عن تلك الظاهرة من إشعاعات ترد
فٌه على شكل إٌحاءات ودالالت خاصة(ٖ)ٌ ،قول الزمحشري" :ألن الكبلم إذا نقل من أسلوب إلى
أسلوب كان ذلك أحسن تطرٌة لنشاط السامع ،وإٌقاظا لئلصؽاء إلٌه من إجرابه على أسلوب واحد،
وقد تختص مواقعه بفوابد"(ٗ).
أما تحوالت الضمٌر فً بنٌة النص القرآنً فهً وافرة بدٌعة ،شملت التحول من الؽٌبة إلى
الخطاب كقوله تعالى :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ
[النور]4٤ :؛ حٌث أسند الفعل "ظن" إلى االسم الظاهر "المإمنون" ولم ٌسنده إلى ضمٌر
المخاطب كما فً" سمع" واستاد الفعل إلى االسم الظاهر باب من أبواب الؽٌبة أي :ظنوا هم(٘).
( )1جٌؼّذز ،ؿ ،39ؼ.2
( )2دٛ٠جْ جِشب جٌم١ظ ،ؿ،99
( )3أ .د .قغٓ هرً ،أعٍٛخ جالٌطفحش ف ٟجٌرالغس جٌمشآٔ١س ،ؿ ،30دجس جٌغالَ ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش ٚجٌطٛص٠غ ٚجٌطشؾّس،
جٌمح٘شز.2010 ،
( )4ؾحس هللا جٌضِخؾش ،ٞجٌىؾحف ،ؿ ،10ؼ ،1دجس جٌّؼشفس ،ذ١شٚش ،د .ش.
( )5أعٍٛخ جالٌطفحش ف ٟجٌرالغس جٌمشآٔ١س ،ؿ.11 .
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ومنها قوله تعالى :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [األنبياء] 3٤ :؛
حٌث أسند الفعل "فاعبدون" إلى المخاطب ،بٌنما أسند الفعل (تقطعوا) إلى الؽابب.
ومن تحوالت الؽٌبة إلى المتكلم قوله تعالى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ [األعراف] 4٧١ :؛ تمثل ذلك فً اسم إن" ٌاء
المتكلم ،ثم عدل فً نهاٌة اآلٌة إلى الؽابب من خبلل الضمٌر المتصل فً "رسوله".
ومن تحوالت ضمٌر المتكلم إلى ضمٌر المخاطب فً كتاب هللا قوله تعالى :ﭽﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ [يس.] ٤٤ - ٤4 :
هذه التحوالت األسلوبٌة التً وظفت قدٌما توظٌفا ببلؼٌا من خبلل بابٌن واسعٌن من أبواب
الببلؼة ،وهما :البدٌع وعلم المعانً ،تحولت لدى المحدثٌن إلى تقنٌات أسلوبٌة تكتنفها تجلٌات
رمزٌة ذات أبعاد فلسفٌة وجمالٌة .وقد توسع المحدثون فٌها توسعا جعلها تدخل أحٌانا فً باب
التعقٌد أو التعمٌة؛ وذلك حٌنما تتداخل تحوالت الضمابر تداخبلت متشعبة دون أن ٌحال هذا
الضمٌر أو ذاك إلى محدد.
والمتابع للنص الدروٌشً ٌجد أن هذه التقنٌة قد حظٌت بانتباه دروٌش ،فوظفها ؼٌر مرة فً
دواوٌنه المتعاقبة ،حٌث تكررت فً مجموعاته األخٌرة ،إذ" قلما خلت منه مجموعة"(ٔ) ،ففً
الجدارٌة ٌفصح دروٌش عن هذه التقنٌة من خبلل قولة:
" تنحل الضمابر
كلها "هو" فً " أنا" فً" أنت"
ال كل وال جزء .وال حً ٌقول
لمٌت :كنًّ

(ٕ)

وقد سبق أن تناولها فً دٌوانه "لماذا تركت الحصان وحٌدا؟"حٌث قدم دروٌش أنموذجا
واضحا لهذا التنوع الضمابري من خبلل قصٌدة "قال السافر للمسافر":
"أأنا أنا؟
( )1أسك جٌمق١ذز ،ؿ.99
( )2جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ ،451ؼ.1
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أأنا هنالك ...أنا هنا؟
فً كل "أنت" أنا،
أنا أنت المخاطب ،لٌس منفى
أن أكونك .لٌس منفى
أن تكون أناي أنت .ولٌس منفى
أن ٌكون البحر والصحراء
أؼنٌة المسافر للمسافر:
(ٔ)

لن أعود ،كما ذهبت"،

وٌبدو أن دروٌش قد عمد -عن قصد -إلى تقسٌم عناوٌن دٌوانه "كزهر اللوز أو ابعد؟" إلى
أقسام تشكل ضمابر النحو المعروفة (أنت -هو -أنا -هً) والضمٌر-كما هو معلوم-
ٌحل محل الظاهر ،وهو كناٌة عن االسم الذي ٌدل علٌه الخطاب ،ؾ "األنا" للمتكلم و"الهو"
للؽابب ،وأنت للمخاطب ،وهً للمخاطبة.
لكن السإال المثار جدال :هل هذه الضمابر المتعددة تقتضً تعددا فً كناٌاتها؟ أم أنها تعود
إلى األنا الممثلة للشاعر؟ لتكشؾ عن نرجسٌة بدأت تتعملق لدى دروٌش منذ أواسط التسعٌنات،
وهو ٌبحث عن تتوٌج لشاعرٌته قبل الرحٌل المتوقع؛ عندما عاد من منفاه ،بل منذ أواسط
الثمانٌنات عندما كتب "لماذا تركت الحصان وحٌدا"ٌ ،ومها بدأ ٌبحث عن ذاته بعٌدا عن الحصار
الجمعً ،وأصبح مصطلح االلتزام -الذي نادى به فً بداٌاته الشعرٌة  -من خبلل انتمابه الحزبً
الذي أراده أن ٌكون صدى البندقٌة ،أو صدى للجدلٌة التارٌخٌة وثورة الفقراء -مصطلحا مفرؼا
من دالالته ومقلقا لدروٌش الباحث عن الموقعٌة الشعرٌة العالمٌة من خبلل طرق موضوعات
األدب اإلنسانً الكونً البعٌد كل البعد عن الثورٌة السٌاسٌة التً الزمته فً أعماله األولى.
وال أدل على ذلك من طبٌعة دواوٌنه األخٌرة التً تصر على االنعتاق من هذا اإللزام "سرٌر
الؽرٌبة -الجدارٌة -حالة حصار -ال تعتذر عما فعلت ...الخ" .فالمتؤمل للبنٌة الشعرٌة فً هذه
الدواوٌن لن ٌعجز عن إدراك ذاك التموج النفسً والقلق الفكري ،والتشظً (الضمابري) بٌن
"األنا" و"الهو".
فتقنٌة توزٌع العناوٌن من خبلل لعبة الضمابر تكشؾ عن نمط جدٌد فً التجربة الشعرٌة،
وانتقال مقصود من الؽنابٌة الذاتٌة إلى الدرامٌة الحوارٌةٌ ،نتقل النص من خبللها إلى عالمٌن
متنافسٌن فً بنٌة الحوار :األصوات المتعددة ،والسرد على لسان الشخصٌة ،أي أن الحوار ٌتحرر

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ.391
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من ضمٌر المتكلم الذي ٌجعل النص شبٌها بالسٌرة الذاتٌة ،فٌنفتح على الؽابب البلمتوقع،
وٌستحضر اآلخر (الصورة) ،أو ٌندمج اآلخر مع األنا الكتمال الصور ة.
هذا الدمج المتعمد من خبلل إعادة تشكٌل "األنا" له عبلقة بالرإٌة الشعرٌة ومقارباتها على
مستوى اللؽة ،وعلى مستوى اإلبداع؛ أي أن الصورة هً التً أحدثت هذا االنحراؾ الداللً حٌن
سمحت بامتزاج الضمابر وتداخلها على ؼٌر ما رتب النحاة ،والصورة هً البعد الداللً المتخٌل
فً عبلقات الحضور والؽٌاب بٌن "األنا" و"الهو" ،أو بٌن "األنا" و"األنت".
فبقدر ما توحً هذه الضمابر بالحضور المتعدد لؤلصوات الممثلة للكٌانات اإلنسانٌة المشكلة
للحٌاة ،فإن نصوص الدٌوان تذهب عمٌقا فً استحضار جدل الحٌاة .أي أن لعبة الضمابر هذه
تتحول تحوال إبداعٌا من خبلل تحوالت الذات بٌن الحضور والؽٌاب ،أو من خبلل تحوالت
الزمان والمكان ،أومن خبلل صور الذات المتعددة بتعدد المراٌا المستخدمة فً هذا البناء الشعري.
واألنا ال تكتمل مهما تعددت ضمابرها الذكورٌة (األنا والهو) إال بعد استحضار اآلخر
األنثوي" الهً" ،ومن هنا كان حضور هذا الضمٌر بارزا فً نصوص هذا الدٌوان للكشؾ عن
رإٌة الشاعر شكلٌا ومضمونٌا ،من خبلل تنامً اإلٌقاع الدرامً فً صراع النفس مع الذات
"الهالة الشعرٌة  /الموت /التطور الشعري  /القلق الفكري  /المرض /العمر" ومع اآلخر "الحب
/الفقدان /البعد  /الرؼبة":
قل للؽٌاب نقصتنً
(ٔ(

وأنا حضرت ..ألكملك

ٌبدأ دروٌش مجموعته األولى -فً هذا الدٌوان -من خبلل ضمٌر" األنت" حٌث تضم هذه
المجموعة خمس قصابد" فكر بؽٌرك  /اآلن فً المنفى  /حٌن تطٌل التؤمل  /إن مشٌت على شارع
 /مقهى وأنت مع الجرٌدة" ،وتتسم بطابع وعظً فلسفً ٌقدمه الشاعر على شكل نصابح ذات بعد
تؤملً ،ولعل حضور "األنت" فً الذاكرة قبل األنا ٌدل على منطق البحث والشعور بالؽربة
والنظر -بعٌدا -إلى الذات المسروقة أو الموؼلة فً ؼربتها باعتبارها األنا الحقٌقٌة التً ٌجب أن
تكون ،أو الكمال الذي تسعى القصٌدة أن تستحضره.
وكؤن البحث عن الذات لم ٌصل إلى مبتؽاه ،وبقٌت الذات شاردة فً ؼٌابات الؽربة الشعرٌة،
أو الؽربة الفكرٌة .لكن النقد هو من سٌخضع هذه الذوات إلى معمل التشرٌح لفك االرتباط التشعبً
بٌن هذه المدخبلت" األنا  /الهو  /األنت  /النحن  /الهً).
فاألنا واألنت ٌشكبلن طرفً حوار داخلً ،تتمرأى فٌه الذات مع صورتها فٌحدث االنعكاس أو
االندماج لتشكٌل "النحن" ،فاألخر هو إحدى مراٌا الذات "كما صرح بذلك دروٌش نفسه" ،حٌث
( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس (ؼ ،2ؿ.191
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ٌقول فً" :أما موضوع" اآلخر" ،فبل ٌمكن أن ٌعٌش فً الذات ،اآلخر مرآة ،إحدى مراٌا الذات،
ولكن اآلخر له درجات ،اآلخر لٌس دابما عدوا ،ولٌس دابما أجنبٌا ،ولٌس دابما ؼرٌبا ،اآلخر قد
ٌكون أنا ،الذات قد تكون آخر ،وهذا ما ٌرٌد أن ٌقوله سرٌر الؽرٌبة فً عبلقة الرجل بالمراةكل
واحد منهما هو ذات اآلخر ،أي الذات ترى نفسها آخر ذاتها ،هذه الؽربة تتعلق بالؽربة اإلنسانٌة،
(ٔ)

إحساس اإلنسان بالنفً" ......

أما "الهو" فهو المعادل اآلخر لؤلنا المتشظٌة ،وال ٌخفى على القارئ الحصٌؾ أنه شكل آخر
من أشكال الذات الدروٌشٌة التً كشؾ عنها خطابه الشعري التالً:
لم ٌنتظر أحدا،
ولم ٌشعر بنقص فً الوجود،
أمامه نهر رمادي كمعطفه،
ونور الشمس ٌمؤل نفسه بالصحو،
(ٕ)

واألشجار عالٌة ،ولم ٌشعر بنقص فً المكان"

إن حضور" األنت" أو "الهو" -هنا -ال ٌعدو أن ٌكون صورة لبلنا ،لكن األنت قد تنفصل عن
أناها لتصبح اآلخر المخاطب فً سرد حكابً:
"اآلن فً المنفى ...نعم فً البٌت،
فً الستٌن من عمر سرٌع
ٌوقدون الشمع لك
فافرح ،بؤقصى ما استطعت من الهدوء،
ألنّ موتا طابشا ض ّل الطرٌق إلٌك
(ٖ)

من فرط الزحام ...وأجلك"

لكن القارئ سٌكتشؾ األنا من خبلل طبٌعة السٌاق الذي تستحضره كاؾ المخاطبة؛ فمن قراءة
الداللة على أن المخاطب دروٌش نفسه وان الحوار هنا داخلً قوله :فً الستٌن من عمر سرٌع"
وهو الزمن القرٌب من كتابة النص ،لكن العدول عن األنا إلى األنت ٌحرر النص من تقرٌرٌته
ومباشرته التً تفرضها طبٌعة البوح أو االعتراؾ الذاتً وٌقربه من القص الحكابً القابم على
رسم مبلمح شخصٌة أبدعها النص بوعً من صاحبه
فضمٌر المخاطب تكشؾ سره تلك اإلشارات الزمنٌة والمكانٌة الخاصة بحٌاة الشاعر"فً
الستٌن من عمر سرٌع"
(ِ )1ؿٍس جٌؾؼشجء ،ؿ ،20ػذد  ،5 ،4سذ١غ .1111
(ٔ )2فغٗ.195 ،
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.161
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إذا -ربما -هو حوار الشاعر مع نفسه أو مع أناه أو مع آخره المجرد من ذاته.
وإذا كان الشاعر قد حاور نفسه من خبلل ضمٌر المخاطب "أنت" فً المجموعة األولى ،فان
ال "هو" ال تبتعد عن "األنت" فً عبلقتها مع األنا الحوارٌة:
هو ،ال ؼٌره ،من ترجل عن نجمة
لم تصبه بؤيّ أذى.
قال :أسطورتً لن تعٌش طوٌبل
وال صورتً فً مخٌلة الناس /
(ٔ)

فلتمتحنً الحقٌقة"

لكن الحوار هنا ٌؤخذ شكل "الدٌالوج" من خبلل استخدام األفعال :قال ،قلت ،أجاب؛ لٌخرج
الصوت عالٌا:
قلت له :إن ظهرت انكسرت ،فبل تنكسر
قال لً ْ
حُز ُن ُه ال َّن َّبوي :إلً أٌن أذهب؟
قلت إلى نجمة ؼٌر مربٌة
أو إلى الكهؾ/
قال ٌحاصرنً واقع ال أجٌد قراءته
قلت دوّ ن إذن ،ذكرٌاتك عن نجمة بعُدت
وؼد ٌتلكؤ ،واسؤل خٌالك :هل
كان ٌعلم أن طرٌقك هذا طوٌل؟
فقال :ولكننً ال أجٌد الكتابة ٌا صاحبً!
فسؤلت :كذبت علٌنا إذا؟
فؤجاب :على الحلم أن ٌرشد الحالمٌن
كما الوحً /
ثم تنهد :خذ بٌدي أٌها المستحٌل!
وؼاب كما تتمنى األساطٌر /
لم ٌنتصر لٌموت ،ولم ٌنكسر لٌعٌش
فخذ بٌدٌنا معا ،أٌها المستحٌل !"

(ِ )1ؿٍس جٌؾؼشجء ،ؿ.193
(ٔ )2فغٗ ؿ.194

(ٕ)
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هذه األصوات التً تجعل من البنٌة الحوارٌة بنٌة سردٌة ٌلعب دروٌش فٌها دور الراوي أو
السارد المصاحب الذي ٌسمح للشخصٌات بؤن تدلً بدلوها وتعبر عن آرابها فً حرٌة تامة لتقدم
الرإٌة الشعرٌة بعٌدا عن النرجسٌة البارزة ولٌؤخذ الشكل التنظٌري البوحً شكبل آخر بحٌث
تنوب عن الشاعر شخصٌات مخلوقة تنصهر فً الذات ،وتتحاور معها كاشفة عن أؼوار ربما أبت
األنا المتمثلة فً دروٌش أن تعلن عنها.
أما "األنا" ،فهً الباحثة عن السمو ،القلقة المتؤرجحة بٌن الحضور والؽٌاب:
"قلت :مازلت حٌّا ألنً أرى الكلمات
ترفرؾ فً البال
ٌ
أؼنٌة تتؤرجح بٌن الحضور وبٌن الؽٌاب
فً البال
وال تفتح الباب إال لكً توصد الباب
ٌ
أؼنٌة عن حٌاة الضباب
ولكنها ال تطٌع سوى
ُ
نسٌت من الكلمات
ما

(ٔ)

لكن األنا فً هذا المقطع تكشؾ عن ظلها الخفً"هو"
وكؤننً وحدي .أنا هو أو أنا الثانً
رآنً واطمؤن على نهاري وابتعد
(ٕ)

ٌوم األحد"

وتنفتح المقاطع المتعلقة بضمٌر الؽاببة على رإٌة تشكٌلٌة مكرورة ،وكؤن الدٌوان قسمة بٌن
المذكر والمإنث؛ فكما بدأ أنت بقصٌدة عمودٌة مع تنوٌع فً القافٌة بدأ ال "هً" بنفس النمط،
وعلى طرٌقة الحكماء:
ُ
الجمٌبلت
الجمٌبلت هنَّ
"نقش الكمنجات فً الخاصرة"
ُ
الضعٌفات
الجمٌبلت هنَّ
(ٖ)

" عــرشٌ طفٌؾٌ ببل ذاكرة"

ومع "الهً" ٌنفتح عالم الحب ،لتبحث "األنا" عن "الهً" فً محاولة اكتمال النص الجمالً،
ٌبحث الحاضر عن الؽابب ،عن الؽرٌبةٌ ،سال:
ما لون عٌنٌك ،ما اسمك،
(ِ )1ؿٍس جٌؾؼشجء ،ؿ.119
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.204
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.225
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كٌؾ أنادٌك حٌن تمرٌن بً،
(ٔ)

وأنا جالس فً انتظارك؟"

أما المجموعة األخٌرة من الدٌوان التً حملت عنوان "منفى" ،فقد أضافت عنوانا فرعٌا ٌحمل
داللة كلٌة تستؽرق النص وتشكل بإرته الداللٌة ،حٌث اقترب الشاعر أكثر من قضاٌا اإلنسان
الكلٌة التً تتمثل فً اآلخر الؽرٌب .لكن هذا الؽرٌب الذي ال ٌرى دروٌش صورته فٌه ،لن ٌكون
بعٌدا عن الذات المتشظٌة التً فقدت صورتها فً ؼربة المنفى ،وضٌاع الذات دلٌل على عمق
مرارة الؽربة:
أمشً خفٌفا خفٌفا ،وانظر حولً
لعلً أرى شبها بٌن أوصاؾ نفسً
وصفصاؾ هذا الفضاء فبل أتبٌن
(ٕ)

شٌبا ٌشٌر إلً؟" .

فً المنفى ٌجثم المكان على جسد القصٌدة ،وٌتمطى الزمان على شكبل إٌقاع رتٌب ،فتنزؾ
النفس الشاعرة كلوما ؼابرة ،وتتلبد سماء القصٌدة بضباب كثٌؾ:
قال لً صاحبً ،والضباب كثٌؾ
على الجسر:
هل ٌعرؾ الشًء من ضده؟
قلت :فً الفجر ٌتضح األمر
قال ولٌس هنالك وقت اشد
التباسا من الفجر
فاترك خٌالك للنهر
فً زرقة الفجر ٌعدم فً
باحة السجن ،أو قرب حرش الصنوبر
(ٖ)

شاب تفاءل بالنصر"

إن هذه التحوالت السٌاقٌة  -ضمن لعبة الضمابر -تفتح النص أمام تعددات التؤوٌل ،وتمنح
القارئ مساحة أوسع لٌعٌد تشكٌل داللة النص من خبلل فك رموز التعمٌة والؽموض التً اتسمت
بها القصٌدة الحدٌثة.

(ِ )1ؿٍس جٌؾؼشجء ،ؿ.229
(ٔ )2فغٗ ،ؿ.259
(ٔ )3فغٗ ،ؿ.291
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ولٌس ؼرٌبا أن تحفل دواوٌن دروٌش األخٌرة بهذه الظاهرة األسلوبٌة؛ مما ٌجعل إعادة قراءة
هذه الدواوٌن من خبلل نظرٌة التلقً واحدة من الضرورات النقدٌة الملحة الستكناه جوهر
الخطاب الشعري الدروٌشً.
ولعل الوقوؾ على هذه الظاهرة لدى دروٌش سٌتجاوز "اإلشكالٌة المتحققة فٌها حدود الؽموض
الذي ٌحٌل إلى داللة أبعد عند إنعام النظر ملٌا فٌها إلى حدود التعمٌة -أحٌانا -التً تحد من التلقً
أو تفتح فضاءات متعددة واحتماالت كثٌرة أمام التلقً"(ٔ) ،وٌتناول البعدٌن :الفنً والمضمونً فً
هذه الظاهرة باعتبارها بنٌة مقصودة فنٌا وداللٌا.
ولعل االستراتٌجٌة الجدٌدة التً ستخضع لها هذه الظاهرة ضمن قراءة نقدٌة واعٌة تقع تحت
دابرة استنطاق الدال نفسه ،وهز جذع اللؽة لتساقط دالالت ؼٌر قاموسٌة وفق ما تراه نظرٌة
التلقً التً تفترض أن كل نص ٌحتمل أفقا من التوقع ،وقاربا ضمنٌا مما ٌتٌح لهذا القارئ أن
ٌحاكم النص محاكمة متحررة من معٌارٌة اللؽة المنضبطة.
إن ظاهرة الؽموض المرتبطة بذلك االنحراؾ السٌاقً "إحاالت الضمابر" هً من ستفتح الباب
على مصراعٌه أمام تلك التؤوٌبلت المتحررة والمتعددة؛ ذلك أن الضمٌر فً هذه اإلحاالت ال ٌعود
(ٕ)

على مذكور سابق ،وال تدرك مدلوالته وال مقاصد الشاعر من اصطناعه"

ولو تؤمل القارئ قول دروٌش فً قصٌدة" كم مرة ٌنتهً أمرنا" من دٌوانه" لماذا تركت
الحصان وحٌدا" الكتشؾ كٌؾ أن دروٌشا ذهب بعٌدا فً التعمٌة والؽموض حٌن أسند أفعاله
وأسماءه إلى ضمابر الؽٌاب دون أن ٌحٌل ذلك اإلسناد إلى قرٌنة تدل القارئ على مدلول ذلك
المضمر:
ٌتؤمل أٌامه فً دخان السجابر،
ٌنظر فً ساعة الجٌب:
لو أستطٌع ألبطؤت دقاتها
كً أإخر نضج الشعٌر!،)ٖ(" .........
ٌحٌل النص من خبلل ضمٌر الؽابب فً هذه األسطر الشعرٌة إلى ذات متحدث عنها تخاطب
نفسها فً منولوج داخلً عبر األسطر الثبلث األخٌرة ،بٌد أن هذه الذات مجهولة لدى القارئ؛ ذلك
أن هذه األبٌات تشكل مطلعا افتتاحٌا للقصٌدة ؼٌر أن هذا الؽموض ٌمكن كشؾ أستاره من خبلل
ربط هذه الضمابر بضمٌر المتكلم الوارد فً نفس القصٌدة من خبلل الجمل الحوارٌة بٌن دروٌش

( )1د .عحِف جٌشٚجؽذز ،جؽىحٌ١س جٌطٍمٚ ٟجٌطأ ،ً٠ٚؿ  ،144ؾحِؼس ِإضس ،ػّحْ.2001 ،
(ٔ )2فغٗ ،ؿ .169
( )3جألػّحي جٌىحٍِس ،ؿ  ،302ؼ.1
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وأبٌه إذ سرعان ما ٌتحول ضمٌر الؽابب الذي تصدرت به القصٌدة إلى ضمٌر متكلم ٌتصدر به
حوار خارجً فً بحر القصٌدة؛ حٌث تقول القصٌدة:
_ هل تكلمنً ٌا أبً؟
عقدوا هدنة فً جزٌرة رودوس،
ٌا ابنً!

(ٔ)

هذا الحوار الخارجً ال ٌحمل أٌة قٌمة رمزٌة تدخله فً ؼموض أو تعمٌة ،فهو حوار ثنابً
بٌن دروٌش ووالده ،لكن محاولة ربط ضمٌر المتكلم -هنا -بضمٌر الؽابب فً أول النص ال ٌحمل
سندا لؽوٌا تمثله قرٌنة واضحة ،لكن القارئ الحاذق هو من سٌقرر أن ضمٌر الؽابب فً مطلع
القصٌدة هو نفسه ضمٌر المتكلم فً وسطها ،هذه اإلحالة لها مرجعٌة سٌاقٌة من خبلل تناول
فضاءات النص التً تشٌر إلى أن دٌوان دروٌش" لماذا تركت الحصان وحٌدا" ال ٌعدو أن ٌكون
سٌرة دروٌش الشعرٌة ،ومن هنا ،فإن األنا المستخدمة -هنا -فً سرد الحكاٌة تعود إلى ذات
دروٌش نفسه إال أن تكون لها قرابن تعٌدها إلى ؼٌره .وال أدل على هذا من ذلك المضمون
الشعري الذي "ٌعبر عن رحلة األنا  /الشاعر والجماعة التً ٌمثلها ،منذ الرحٌل عن المكان األول
إلى زمان التوزع فً الببلد ،الزمن الحاضر ،حٌث بدأت مبلمح المكان األول تنؤى عن المكان،
(ٕ)

ولكنها لم تختؾ من الذاكرة تماما" .

لكن هذا التداخل الزمانً والمكانً وسع مساحة الؽموض،

وكسر أفق التوقع عند المتلقً فً مواطن كثٌرة بحٌث بدت العبارة الشعرٌة ؼابرة فً رمزٌتها،
بعد أن صبؽها بثٌمات متعددة من التناص والرمز واألسطورة والمجاز .ففً قصٌدته االفتتاحٌة
لهذا الدٌوان ٌطل شبح دروٌش من بعٌد ،على شرفة بٌت ،فً نبوءة صوفٌة لٌحقق ما ٌرٌد،
وٌلتحم صوت "األنا" الدروٌشً الؽابر فً الماضً مع صوت أصدقابه الحاملٌن برٌد المساء،
وتتكثؾ ضبابٌة المشهد حٌن ٌتساءل المتلقً عن داللة ضمٌر الجمع فً هذا السٌاق الزمانً
المتداخل بٌن الماضً السحٌق والحاضر القابع فً مكان تحدده األنا من خبلل محور االختٌار عبر
أداة التشبٌه" "اطل كشرفة بٌت":
" أُطِ ُّلَ ،ك ُ
ت ،على ما أ ُ ْ
رٌد
شرْ فة َب ٌْ ٍ
أُطِ ُّل على أَصدقابً وهم ٌحملون برٌدَ
المساء :نبٌذا وخبزا،
ْ
واألسطوانات...
ت
وبعض الرواٌا ِ
ُ
س ،وعلى شحنات ُج ُن ْ
ود
أط ُّل على َن ْو َر ٍ
( )1جألػّحي جٌىحٍِس ، ،ؿ.303
( )2ذٕ١س جٌمق١ذز ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،ؿ.131
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ُت َؽ ٌِّ ُر أَ
شجار هذا المكانْ .
َ
اجر
أُط َّل على َك ْل ِ
ب جاري ال ُم َه ِ
(ٔ)

عام ونصؾ" ...
مِنْ َك َندا ،منذ ٍ

وال شك أن التناص قد لعب دورا بارزا فً هذا االنحراؾ الزمانً والمكانً ،إال أن حالة
االستدعاء هذه تشكل إضاءة نوعٌة للحاضر المقصود فً المعالجة الشعرٌة وفق الرإٌة المحددة
للدوال المتوقعة ،ومن هنا ٌتجلى حضور أبً الطٌب المتنبً ،وأبً فراس الحمدانً وامرئ القٌس
والتتار فً هذا الدٌوان ،لما فً هذه التناصات من دالبل ذات صلة بحاضر الشاعر.

( )1جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،ؿ ،299ؼ.1
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الخاتمة
تخضع درامٌة النص الشعري لرإٌة صاحب النص ،وتتشكل البنٌة الدرامٌة من عناصر
تتكامل -أحٌانا -لتشكل ما ٌمكن تسمٌته "قصٌدة درامٌة" ،وأحٌانا تنفرد واحدة أو أكثر -من هذه
العناصر -فً تشكٌل النص ،مندؼمة مع ؼٌرها من تقنٌات فنٌة ،فً نسٌج شعري ٌتداخل فٌه
السردي مع الوصفً والدرامً ،لتصبح الدرامٌة جزءا من النص ،وٌصبح النص خلٌطا من حقول
فنٌة متباٌنة ،جمعتها السمة الشعرٌة المهٌمنة هٌمنة تمنح النص تصنٌفه المطلوب"نص شعري".
وهذا ما ٌلمحه القارئ لنصوص دروٌش الشعرٌة ،التً ال تمثل نسقا تعبٌرٌا مطرداٌ ،قوم
على رإٌة فنٌة واحدة ،كما هو الحال فً الشعر التقلٌدي ،القابم على وحدة الوزن والقافٌة ،بل إن
التجربة الدروٌشٌة أوؼلت بعٌدا فً التجرٌب ،فتداخل فٌها النثري بالشعري ،واألصالة بالحداثة،
فالقول فً "ذاكرة النسٌان" و"فً حضرة الؽٌاب" و"أثر الفراشة"  -األقرب إلى النثر -ال ٌنطبق
على "أوراق الزٌتون" و"عاشق من فلسطٌن" حٌث كانت الؽنابٌة فً أوج تؤلقها.
ؼٌر أن هذا التنوع األسلوبً ال ٌمنع بروز ظواهر فنٌة بعٌنها؛ وهذا ما أكدته الدراسة،
ووصلت إلٌه؛ مع أن هذه الدراسة ركزت على واحدة من التقنٌات الفنٌة المستخدمة فً بنٌة النص
الشعري.
لذا أجدنً أسارع إلى القول :إن إثبات درامٌة القصٌدة الدروٌشٌة ال ٌعنً – بالضرورة -نفً
ؼنابٌتها ،أو حتى الزعم بؤن التجربة الدروٌشٌة قد انتهت إلى هذه الصفة الفنٌة .فذلك زعم تصرُّ
الدراسة على نفٌه ،ومقصد لم تشؤ الدراسة أن تعالجه؛ ألن طبٌعة الشعر الحدٌث زببقٌة فً
تحوالتها وتقولباتها ،واألجدر أن نتحدث عن مراوحات فً التشكل الفنً ،ونزعات تمس الشكل،
وتموجات تصٌب القصٌدة.
لكن هذا االحتراز ال ٌعنً  -أٌضا -استحالة خضوع التجربة الشعرٌة لسلسلة من التحوالت
الفنٌة ،التً تجعله قاببل للتقسٌم المرحلً ،فهذه – أٌضا -واحدة من طبابع الشعر؛ فالشعر ٌنزع –
دابما – إلى التحول والتقولب ،مما أكسبه حٌوٌة فاعلة ،لم توهب لؽٌره من الفنون األخرى ،لذا
جاءت هذه الدراسة لتإكد استجابة الشعر لمنطق الدراما ،واستعارته ألدواتها ،دون أن ٌفقد
شاعرٌته ،أو جنسه الموسوم به.
ومن أهم هذه الظواهر الفنٌة التً خلصت إلٌها هذه الدراسة من خبلل موضوعها "الدرامٌة ":
ظاهرة البنٌة الدرامٌة؛ فقد نزع النص الدروٌشً إلى بناء هٌكلٌة فنٌة تنؤى عن التقرٌري
المباشر ،وتنحو نحو الموضوعً الفاعل درامٌا ،مع أن هذه الظاهرة لم تولد ناضجة فً نصوص
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دروٌش الشعرٌة ،بل أخذت تنمو شٌبا فشٌبا إلى أن وصلت إلى أوج تؤلقها فً نصوصه األخٌرة،
كما فً الجدارٌة على سبٌل المثال ال الحصر.
ظاهرة تعدد األصوات ،وهً ظاهرة تكاد تشكل خصوصٌة واضحة فً التجربة الدروٌشٌة؛
حٌث تتداخل "األنا" مع "الهو" مع "النحن" فً تقلبات والتفاتات تكشؾ عن رإٌة فنٌة تم التطرق
لها فً موضوع البنٌة الحوارٌة.
وتكمن أهمٌة هذه الظاهرة فً قدرتها على االنتقال بالنص من ذاتٌة مؽرقة فً ؼنابٌتها إلى
موضوعٌة قادرة على التحول من دكتاتورٌة المإلؾ إلى دٌمقراطٌة النص.
أما ظاهرة البنٌة الحوارٌة ،فهً ظاهرة أعم واشمل وأوضح -فً رأي الباحث -من الظواهر
السابقة ،ولها مذاقها الخاص ،وهً الظاهرة التً عملت بشكل واضح على مسرحة القصٌدة،
ونقلها من ذاتٌتها إلى موضوعٌتها ،ومنحتها صفة الدرامٌة بامتٌاز؛ فالنص الدروٌشً نص تفاعلً
حواري فً ذاته ،تجلت فٌه سمات الحوار بامتٌاز؛ وتنوعت أسالٌبه لتشمل الخارجً والداخلً
والمناجاة.
ظاهرة األسطورة والرمز ،التً تشكل بعدا فنٌا إضافٌا فً تكامل القصٌدة الدرامٌة؛ ذلك أن
اللجوء إلى األسطورة ٌعد محاولة للنؤي بالنص عن ذاتٌته ،أو آنٌته لٌؤخذ مكانه الجدٌد فً التجربة
اإلنسانٌة الممتدة عبر امتدادات األزمنة واألمكنة ،مما ٌعنً أن النص سٌتحول إلى رإٌة إنسانٌة
ذات بعد كونً ،وهذا ما ٌجده القارئ فً قصابد دروٌش التً تعبر عن سعة ثقافته ،وبذور تجربة
كونٌة متعددة تشكل هذا المنتج اإلبداعً.
المفارقة الدرامية :والمفارقة الدرامٌة مرتبطة – أساسا -بالمسرح؛ إال أن بروزها فً التجربة
الشعرٌة الدروٌشٌة ٌإكد مٌل دروٌش لمسرحة نصه ،ونقله إلى مصاؾ القصٌدة المتكاملة التً
نحن بصددها.
اللغة الدرامية :الظاهرة األخٌرة التً خرجت بها من خبلل هذه الدراسة هً اللؽة الدرامٌة؛
فدروٌش حرص فً كثٌر من أعماله الشعرٌة أن ٌقدم نصه بلؽة شعرٌة ٌومٌة ،تبنى على الفعل
الواقعً والكلمة البسٌطة ،لكن البساطة هنا ال تعنً الركاكة والمستقبح دون الجزل والشرٌؾ ،بل
تدل على وعً صاحبها بوظٌفة الشعر حٌنما ٌتخلص من االنفعالً العاطفً لٌعٌد تشكٌل النص بما
ٌناسبه ،لذا سنجد فً هذه البساطة تعقٌدا وؼموضا ٌجعل القارئ ٌتردد فً الحكم على داللة النص
وإشعاعاته.
ولعلي أقول في خاتمة هذه الدراسة :إن الوقوؾ على هذه الظواهر الفنٌة مجتمعة أو متفرقة-
فً ظبلل التجربة الدروٌشٌة -هو أهم إنجاز قامت به هذه الدراسة ،وهو ٌمثل حقٌقة التطور الفعلً
لبنٌة الشكل الفنً للقصٌدة الدروٌشٌة بكل تعقٌداتها ،مما ٌعنً أن طرق موضوع الجانب الفنً فً
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شعر دروٌش دون الوقوؾ على البنٌة الدرامٌة له ،سٌبقى جهدا مبتورا ناقصا لما لهذه البنٌة من
قٌمة جمالٌة وموضوعٌة مهمة تسم القصٌدة الحدٌثة وتمٌزها.
وهذا ال ٌعنً أن البنٌة الشعرٌة الفنٌة ستنحصر فً هذا الجانب الذي تناولته ،لكنها "أي البنٌة
الدرامٌة" ستعٌد تشكٌل الهوٌة الفنٌة للنص من خبلل طبٌعة العناصر المشكلة لها ،وهنا تكمن
أهمٌتها.
أما باب البحث والتؤمل فً طبٌعة الخطاب الشعري الحدٌث فسٌبقى مفتوحا أمام دراسات عدٌدة
ومتنوعة ،تتسم بالجدٌة والتجدٌد ،وهذا ما ٌجعل الدرس النقدي ٌتسم بالحٌوٌة والتنوٌع ،منتظرا
لكل إضافة ترفد ما تم إنجازه وتجبر ما انكسر ،وتكمل ما نقص.
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المصادر والمراجع
 المصادر
 .1جٌمشجْ جٌىشُ٠
ِ .2كّٛد دس٠ٚؼ :دٛ٠جْ ِكّٛد دس٠ٚؼ ،دجس جٌؼٛدز ،ذ١شٚش ،ه،1194 ،11
ِ .3كّٛد دس٠ٚؼ "ال أس٠ذ ٌٙزٖ جٌمق١ذز جْ ضٕط " ٟٙجٌذٛ٠جْ جألخ١ش ،س٠حك جٌش٠ظ
ٌٍىطد ٚجٌٕؾشِ ،حسط .2001
ِ .4كّٛد دس٠ٚؼ :جألػّحي جٌؿذ٠ذز جٌىحٍِس ،س٠حك جٌش٠ظ ٌٍىطد ٚجٌٕؾشٕ٠ ،ح٠ش
.َ2001
ِ .5كّٛد دس٠ٚؼ ٚعّ١ف جٌمحعُ :جٌشعحتً ،دجس ضٛذمحي ٌٍٕؾش ،جٌذجس جٌرنحء1110 ،
ِ .6كّٛد دس٠ٚؼ :جألػّحي جأل ٌٝٚؼ ،3س٠حك جٌش٠ظ ٌٍىطد ،ذ١شٚش.2005 ،
 .9محمود درويش :تمك صورتها وهذا انتحار العاشق ،األعمال الكاممة ،الجزء األول،
دجس جٌؼٛدز ،ذ١شٚش ،جٌطرؼس جٌؼحؽشز.1193 ،
ِ .9كّٛد دس٠ٚؼ :قحٌس ققحس ،سجَ هللا ،2002 ،ه،1
ِ .1كّٛد دس٠ٚؼ :ققحس ٌّذجتف جٌركش ،جٌذجس جٌؼشذ١س ٌٍٕؾش ٚجٌطٛص٠غ ،ػّحْ،
.1119
ِكّٛد دس٠ٚؼ :ػحذش ْٚف ٟوالَ ػحذشِ" ،محالش ِخطحسز" ،دجس ضرمحي
.10
ٌٍٕؾش ،جٌذجس جٌر١نحء .
ِكّٛد دس٠ٚؼِ :كحٌٚس سلُ ِٕ ،9ؾٛسجش دجس ج٢دجخ1194 ،
.11
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المراجع العربية
 .1ئذشج٘ ُ١هٛلحْ :جألػّحي جٌؾؼش٠س جٌىحٍِس ،ئػذجد ِحؾذ جٌكىٛجضِ ،ٟإعغس ؾحتضز
ػرذ جٌؼض٠ض عؼٛد جٌرحذطٌ ٓ١إلذذجع جٌؾؼش.2002 ،ٞ
 .2ئذشجِ٘ ُ١كّٛد خٍ :ً١جٌٕمذ جألدذ ٟجٌكذ٠ع ِٓ جٌّكحوحز ئٌ ٝجٌطفى١ه ،دجس جٌّغ١شز
ٌٍٕؾش ٚجٌطٛص٠غ ،ػّحْ ،ه. َ2009 ،2
 .3جذٓ سؽ١ك ،أذ ٛػٍ ٟجٌم١شٚجٔ ٟجألصد :ٞجٌؼّذز فِ ٟكحعٓ جٌؾؼش ٚآدجذٗ ٔٚمذٖ،
( 262ش٘456 :ـ) ،ضكم١كِ :كّذ ِك ٟ١جٌذ ٓ٠ػرذ جٌكّ١ذِ ،طرؼس جٌغؼحدز جٌمح٘شز،
.1155
 .4أذ ٛجٌفنً ،ؾّحي جٌذ ٓ٠جذٓ ِٕظٛس ِكّذ ذٓ ِىشَ جألٔقحسٌ :ٞغحْ جٌؼشخِ ،حدز
قٛس ،دجس فحدس ،ذ١شٚش ،د.ش.
 .5أذ ٛذىش جٌق :ٌٟٛأخرحس أذ ٟضّحَ ،ضكم١ك خٍِ ً١كّٛد ػغحوش ٚصِ ،ٗ١ٍ١ذ١شٚش
.د.ش.
 .6أذ ٛػرذ هللا ِكّذ ذٓ جقّذ جألٔقحس ٞجٌمشهر :ٟجٌؿحِغ ألقىحَ جٌمشجْ ،دجس جٌىطحخ
جٌؼشذٌٍ ٟطرحػس ٚجٌٕؾش ،جٌمح٘شز.1169 ،
 .9أقّذ جٌضػر :ٟجٌطٕحؿ ٔظش٠ح ٚضطر١م١حِ ،إعغس ػٌٍّٕ ْٛؾش ٚجٌطٛص٠غ ،جألسدْ،
ه.2000 ،2
 .9جقّذ جٌؾح٠د :أفٛي جٌٕمذ جٌؼشذِ ،ٟىطرس جٌٕٙنس جٌّقش٠س ،جٌمح٘شز ،ه ،10
.1114
 .1جقّذ ػض٠ض فغ١ش :ؾذٌ١س جٌكذجغس ف ٟؽؼش ػرذ هللا جٌرشد ،ٟٔٚسعحٌس ِحؾغط١ش،
وٍ١س جٌطشذ١س (جذٓ سؽذ) ؾحِؼس ذغذجد. :2001 ،
أقّذ ِكّٛد ؾٛجد ِغٕ١س :جٌغشذس ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،دجس جٌفحسجذ،ٟ
.10
ذ١شٚش.2004 ،
أسعط :ٛفٓ جٌؾؼش ،ضشؾّس ٚضؼٍ١ك جٌذوطٛس .ئذشج٘ ُ١قّحدزِ ،ىطرس جالٔؿٍٛ
.11
جٌّقش٠س ،د.ش .
أسعط :ٛفٓ جٌؾؼش ،ؿ ،13ضشؾّس ،ؾٚ ْٛجسفطِ ،ْٛىطرس (جٔشِ ٞحْ)،
.12
ٔٛ٠ٛ١سن.1161 ،
أعحِس فشقحش :جٌٌّٕٛٛؼ ذ ٓ١جٌذسجِح ٚجٌؾؼش ،جٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس
.13
ٌٍىطحخ ،د.ش
جألففٙحٔ :ٟجألغحٔ ،ٟجٌمح٘شز ،جٌؿضء جٌطحعغٚ ،جٌؿضء جٌػحِٓ ػؾش هرؼس
.14
جٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس .َ1190
ئٌ١حط خٛسِ :ٞكّٛد دس٠ٚؼ :جٌ٠ٛٙس ٚعإجي جٌنك١س ،ؾش٠ذز جأل٠حَ-24 ،
.15
2010-1
جِشؤ جٌم١ظ :دٛ٠جْ جِشؤ جٌم١ظ ،ػٍك ػٍٚ ٗ١ؽشقٗ :ػرذ جٌشقّٓ
.16
جٌّقطح ،ٞٚدجس جٌّؼشفس ذ١شٚش ،ه.2004 ،2
أًِ دٔمً :جألػّحي جٌؾؼش٠س جٌىحٍِسِ ،ىطرس ِذذ ،ٌٟٛجٌمح٘شز ـو.1199 ،3
.19
أٔ١ظ جٌّمذع :ٟجٌفٕ ْٛجألدذ١س ف ٟجٌٕٙنس جٌؼشذ١س جٌكذ٠ػس ،ذ١شٚش ،دجس
.19
جٌؼٍُ ٌٍّال.1199 ،ٓ١٠
جٌر١حض ،ٟػرذ جٌ٘ٛحخ :دٛ٠جْ ػرذ جٌ٘ٛحخ جٌر١حض ،ٟدجس جٌؼٛدز ذ١شٚش،
.11
ؼ.1192./2
ذ١١ش صّ٠ح :جٌٕمذ جالؾطّحػ ،ٟضشؾّس ػح٠ذز ٌطف ،ٟدجس جٌفىش ،جٌمح٘شز .1111
.20
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ضضفط١حْ ض١ذٚسٚف١ِ :خحت ً١ذحخط .. ٓ١جٌّرذأ جٌكٛجس ،ٞضشؾّس :فخشٞ
.21
فحٌف ،جٌّإعغس جٌؼشذ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش ،ه.1116 ،2
غحتش ص ٓ٠جٌذ :ٓ٠أذ ٛجٌط١د جٌّطٕر ٟف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ٟجٌّؼحفشِٕ ،ؾٛسجش
.22
جضكحد جٌىطد جٌؼشخ ،دِؾك.1111 ،
ؾحس هللا جٌضِخؾش :ٞجٌىؾحف ،دجس جٌّؼشفس ،ذ١شٚش ،د.ش.
.23
ؾحْ ئ٠فحْ ضحد :ٗ١٠جٌٕمذ جألدذ ٟف ٟجٌمشْ جٌؼؾش ،ٓ٠ضشؾّس :لحعُ جٌّمذجد،
.24
(دِؾكٚ :صجسز جٌػمحفس.1113 ،
ؾالي جٌخ١حه :جألفٛي جٌذسجِ١س ف ٟجٌؾؼش جٌؼش ،ٞدجس جٌشؽ١ذ ٌٍٕؾش،
.25
ذغذجد.1192 ،
ؾّٔ ً١ق١ف جٌطىش٠ط :ٟجٌّغشـ جٌؼشذ ٟس٠حدز ٚضأع١ظ ،دجس جٌؾإْٚ
.26
جٌػمحف١س جٌؼحِس ذغذجد:2002 ، ،
ؾّٔ ً١ق١ف جٌطىش٠ط :ٟلشجءز ٚضأِالش ف ٟجٌّغشـ جإلغش٠م ،ٟجٌؾإْٚ
.29
جٌػمحف١س جٌؼحِس ذغذجد.
قغحْ ذٓ غحذص :دٛ٠جْ قغحْ ذٓ غحذص :ضذل١ك ١ٌٚذ ػشفحش ،ؼ ،1دجس
.29
فحدس ،ذ١شٚش .2006
قغٓ هرً :أعٍٛخ جالٌطفحش ف ٟجٌرالغس جٌمشآٔ١س ،دجس جٌغالَ ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش
.21
ٚجٌطٛص٠غ ٚجٌطشؾّس ،جٌمح٘شز.2010 ،
قغ ٓ١سجِض ِكّذ سمح :جٌذسجِح ذ ٓ١جٌٕظش٠س ٚجٌططر١ك ،ذ١شٚش. ،1192 ،
.30
خٍ ً١جٌّٛع :ٝجٌمق١ذز جٌّؼحفشز جٌّطىحٍِس ذ ٓ١جٌغٕحت١س ٚجٌذسجِ١س ، ،سعحٌس
.31
أػذش ٌٕ ً١دسؾس جٌذوطٛسجٖ ف ٟجألدخ جٌكذ٠ع ،ؾحِؼس دِؾك ،ػحَ ،1196
دٔ.ؼ ُ١جٌ١حف :ٟضطٛس جٌقٛسز جٌفٕ١س ف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ٟجٌكذ٠ع ،دِؾك
.32
.1195
د٠حْ ِىذِ :ً١ٔٚمذِس فٔ ٟظش٠حش جٌخطحخ ،ضشؾّس د.ػضجٌذ ٓ٠ئعّحػ،ً١
.33
جٌمح٘شز :جٌّىطرس جألوحد١ّ٠س ،ه،2001 ،1
د ّٓ٠وشجٔصِٛ :عٛػس جٌّقطٍف جٌٕمذ ،ٞضشؾّس جٌذوطٛس :ػرذجٌٛجقذ
.34
ٌإٌإز ،جٌّإعغس جٌؼشذ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش ،جٌّؿٍذ جٌشجذغ.1113 ،
سجؽذ جٌذس٠ؾ :ٟفشجع جٌطأ٠ٚالش " ػحذش ْٚف ٟوالَ ػحذش "جٌؼشخ
.35
جألعرٛػ2001/1/10 ،ٟ
سؾحء جٌٕمحطِ :كّٛد دس٠ٚؼ ؽحػش جألسك جٌّكطٍس ،دجس جٌٙالي ،ه،2 ،
.36
سؽحد سؽذ :ٞفٓ جٌمقس جٌمق١شزِ ،ىطرس جالٔؿٍ ٛجٌّقش٠س ،ه ،2جٌمح٘شز،َ1190 ،
سفمس دٚد‹ :ٓ٠ضٛظ١ف جٌطشجظ ف ٟجٌشٚج٠س جألسدٔ١س جٌّؼحفشز›ٚ .صجسز
.39
جٌػمحفس ،ػّحْ(. )َ1119
سٚذشش ّ٘فش :)ٜض١حس جٌٛػ ٟف ٟجٌشٚج٠س جٌكذ٠ػس ،ضشؾّس :جٌذوطٛس ِكّٛد
.39
جٌشذ١ؼِ ،ٟىطرس جٌؾرحخ ،جٌمح٘شز.1194 ،
صوش٠ح ئذشجِ٘ :ُ١ؾىٍس جٌرٕ١سِ ،ىطرس ِقش ،ذال ضحس٠خ.
.31
ط .دذٍ .ٛ١دٚعٓ :جٌذسجِح ٚجٌذسجِِٛ( ٟعٛػس جٌّقطٍف جٌٕمذ )ٞضشؾّس:
.40
ػرذ جٌٛجقذ ٌإٌإزٚ ،صجسز جٌػمحفس ٚجإلػالَ دجس جٌشؽ١ذ ٌٍٕؾش ،ذغذجد.1191 ،
عحِف جٌشٚجؽذز :ئؽىحٌ١س جٌطٍمٚ ٟجٌطأ ،ً٠ٚؾحِؼس ِإضس ،ػّحْ2001 ،
.41
عحِف جٌشٚجؽذز :جٌمٕحع ف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ٟجٌكذ٠ع ،ؾحِؼس ِإضس1115 ،
.42
عٍّحْ دجٚد جٌٛجعط :ٟف ٟؾذي جٌكذجغس ف ٟجٌؾؼش ،فقً ِٓ وطحخ جٌؾؼش
.43
ِٚطغ١شجش جٌّشقٍس ،دجس جٌؾإ ْٚجٌػمحف١س جٌؼحِس ،ذغذجد.1195 ،
عّ١ش عشقحْ :دسجعحش ف ٟجألدخ جٌّغشقِ ،ٟىطرس غش٠د ،جٌمح٘شز ،د.ش.
.44
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ع١ذ جٌمّٕ :ٟجألعطٛسز ٚجٌطشجظ ،جٌّشوض جٌّقشٌ ٞركٛظ جٌكنحسز،
.45
جٌمح٘شز ،ه3
ع١ذ لطد :ف ٟظالي جٌمشآْ ،دجس جٌؼٍُ ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش ،ؾذز ،ه،12
.46
ِ ،1196ؿٍذ 1396 ،3
ؽحوش جٌٕحذٍغِ :ٟؿٕ ْٛجٌطشجخ ،جٌّإعغس جٌؼشذ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش،
.49
ذ١شٚش.1199 ،
فالـ فنً :جألعحٌ١د جٌؾؼش٠س جٌّؼحفشز ،دجس ج٢دجخ.1115 ،
.49
هشجد جٌىررغ :ٟجٌغحذس ٚجٌفقٛي ،دجس جٌشؽ١ذ ٌٍٕؾش ،ذغذجد. 1191 ،
.41
هشفس ذٓ جٌؼرذ :دٛ٠جْ هشفس ذٓ جٌؼرذ ،دجس جٌّؼشفس ،ذ١شٚش.2003 ،
.50
ػحدي جالعطس :أسك جٌمق١ذز ؾذجس٠س ِكّٛد دس٠ٚؼ ،دجس جٌضج٘شز ٌٍٕؾش
.51
ٚجٌطٛص٠غ ،سجَ هللا ،فٍغط.2001 ،ٓ١
ػحهف أذ ٛقّحدز :جٌقٛسز جٌؾؼش٠س ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،جالضكحد جٌؼحَ
.52
ٌٍّشجوض جٌػمحف١س ،غضز.1119 ،
ػرحط ػر١ذ ػٍ :ٞٛ١جٌّغشق١س جٌؾؼش٠س ف ٟجٌؼشجق ِٕز جٌٕؾأز قط ٝػحَ
.53
 ،1115ؿ ،65سعحٌس ِحؾغط١ش ،وٍ١س ج٢دجخ ؾحِؼس ذغذجد.1119 ،
ػرذجٌشقِ ُ١كّٛد :جألػّحي جٌىحٍِس ،ضكم١ك ػضجٌذ ٓ٠جٌّٕحفشز ،دجس جٌؿٍ،ً١
.54
.1199
ػرذ جٌؼض٠ض قّٛدز :جٌرٕحء جٌذسجِ ،ٟجٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس ٌٍىطحخ.1119 ،
.55
ػرذجٌمحدس جٌمو :جالضؿحٖ جٌٛؾذجٔ ٟف ٟجٌؾؼش جٌؼشذِ ،ٟطرؼس ِىطرس جٌؾرحخ،
.56
جٌمح٘شز،1199 ،
ػرذ جٌمحدس ؽشؽحس :ضكٍ ً١جٌخطحخ جألدذٚ ٟلنح٠ح جٌٕـِٕ ،ؾٛسجش جضكحد
.59
جٌىطحخ جٌؼشخ ،دِؾك.2006 ،
ػرذ جٌٛجعغ جٌكّ١ش :ٞجٌزجش جٌؾحػشز ف ٟؽؼش جٌكذجغس جٌؼشذ١س ،جٌّإعغس
.59
جٌؿحِؼ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ٚجٌطٛص٠غ ،ذ١شٚش.1111 ،
ػرذهللا جٌغزجِ :ٟغمحفس جألعثٍس " ِمحالش ف ٟجٌٕمذ ٚجٌٕظش٠س" ،جٌٕحد ٞجألدذٟ
.51
جٌػمحف ،ٟؾذز ،ه.1112 ،2
ػذٔحْ خحٌذ ػرذهللا :جٌٕمذ جٌططر١م ٟجٌطكٍ ،ٍٟ١دجس جٌؾإ ْٚجٌػمحف١س جٌؼحِس-
.60
ذغذجد ،ه.1196 ،1
ػضجٌذ ٓ٠ئعّحػ :ً١جألعظ جٌؿّحٌ ٟف ٟجٌٕمذ جٌؼشذ ،ٟػشك ٚضفغ١ش
.61
ِٚمحسٔس ، ،دجس جٌفىش جٌؼشذ ،ٟجٌمح٘شز.1112 ،
ػضجٌذ ٓ٠ئعّحػ :ً١جٌؾؼش جٌؼشذ ٟجٌّؼحفش لنح٠حٖ ٚظٛج٘شٖ جٌفٕ١س
.62
ٚجٌّؼٕ٠ٛس ،جٌّىطرس جألوحد١ّ٠س ،ه،1114 ،5
ػٍ ٝجٌؾشعِ :كّٛد دس٠ٚؼ ؽحػش جٌّشج٠ح جٌّطكٌٛسٚ ،صجسز جٌػمحفس،
.63
جألسدْ.2002 ،
ػٍ ٟجٌمِ :ُّ١كّٛد دس٠ٚؼ عؿً أٔح ػشذِٕ ،ٟؾٛسجش ٚصجسز جٌػمحفس،
.64
دِؾك2009 ،
عمي عشري زايد :استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،
.65
 ،دار الفكر العربي ،مصر.8886. ،
ػٍ ٟػؾش ٞصج٠ذ :ػٓ ذٕحء جٌمق١ذز جٌؼشذ١س جٌكذ٠ػس ،دجس جٌفقكٌٍ ٝطرحػس
.66
ٚجٌٕؾش1191 ،
ػٍ ٟلحعُ جٌضذ١ذ :ٞدسجِ١س جٌٕـ جٌؾؼش ٞجٌكذ٠ع ،دجس جٌضِحْ ٌٍطرحػس
.69
ٚجٌٕؾش ،عٛس٠ح ،ه2001 ،1
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ػّش أقّذ جٌشذ١كحش :جألغش جٌطٛسجض ٟف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،دجس
.69
جٌ١حصٚسٌٍٕ ٞؾش ٚجٌطٛص٠غ ،ػّحْ2006 ،
ػّش ذٓ جذ ٟسذ١ؼس :دٛ٠جْ ػّش ذٓ أذ ٟسذ١ؼس ،جؽشف غٍٚ ٗ١فككٗ ،ذؾ١ش
.61
ّٛ٠ش ،جٌّىطرس جألٍ٘١س ٌٍطرغ ٚجٌطأٌ١ف ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش ،د.ش
ف .أِ .حغرغٓ :ش .ط  .جٌٛ١ش ،جٌؾحػش جٌٕحلذ ،ضشؾّس :جٌذوطٛس أقغحْ
.90
ػرحط ،جٌّىطرس جٌؼقش٠س ذ١شٚش.1165 ،
ف.ف .وٛصٕٛ٠ف ،قٛي دسجعس جٌىالَ جٌفٕ ،ٟضشؾّس :ؾّٔ ً١ق١ف
.91
جٌطىش٠ط.ٟ
فح٠ض ضشق :ٟٕ١جٌذسجِح ِٚزج٘د جألدخ ،جٌّإعغس جٌؿحِؼ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش
.92
ٚجٌطٛص٠غ ،ذ١شٚش.1199 ،
فشجٔهٛ٘. َ.ج٠طؽ ،جٌّذخً ئٌ ٝجٌفٕ ْٛجٌّغشق١س ، ،ضشؾّس جألعطحر وحًِ
.93
ٛ٠عف ٚآخش ،ْٚدجس جٌىطحخ جٌؿحِؼ ،ٟجٌمح٘شز.1114 ،
لذجِس ذٓ ؾؼفش :لذ جٌؾؼش ،ضكم١ك جٌذوطٛس ِكّذ ػرذ جٌّٕؼُ خفحؾ ،ٟجٌّىطرس
.94
جألص٘ش٠س ٌٍطشجظ ،جٌمح٘شز.2006 ،
وحس ً٠سج٠ظ :فٓ جٌّٔٛطحؼ جٌغّٕ١حت ،ٟضشؾّس أقّذ جٌكنش ،ٞجٌّإعغس
.95
جٌّقش٠س جٌؼحِس ٌٍطأٌ١ف ٚجٌطشؾّس ٚجٌطرحػس ٚجٌٕؾش ،جٌمح٘شز. 1165 ،
ٌر١ذ ذٓ سذ١ؼس :دٛ٠جْ ٌر١ذ ذٓ سذ١ؼس ،ضكم١ك د.جقغحْ ػرحط ،عٍغٍس جٌطشجظ
.96
جٌؼشذٚ ،ٟصجسز جإلسؽحد ٚجألٔرحء ،جٌى٠ٛص.1162 ،
ٌطف ٟخٛسِ :ٞؼؿُ جألعحه١ش ،دجس جٌؾإ ْٚجٌػمحف١س ،ذغذجد1110 ،
.99
ٌط١ف ص٠طِ :ٟٔٛؼؿُ ِقطٍكحش ٔمذ جٌشٚج٠س ،دجس جٌٕٙحس ٌٍٕؾشٌ ،رٕحْ،
.99
.2002
ِحٌه ذٓ جٌش٠د :دٛ٠جْ ِحٌه ذٓ جٌش٠د ،ضكم١ك جٌذوطٛس :فٛص ٞقّٛدٞ
.91
جٌم١غٔ ،ٟمال ػٓ ِؿٍس جٌّخطٛهحش جٌؼشذ١س ِ /ؽ  ،15ؼ1
جٌّطٕر :ٟدٛ٠جْ أذ ٟجٌط١د جٌّطٕر ،ٟذؾشـ جٌؼالِس جٌٛجقذ ،ٞضكم١ك ػّش
.90
فحسٚق هرحع ،دجس جألسلُ ،ؼ ،2د.ش
ِؿذ جٌمققِ :ٟذخً ئٌ ٝجٌّقطٍكحش ٚجٌّزج٘د جٌّغشق١سِٕ ،ؾٛسجش
.91
أِحٔس ػّحْ جٌىرش. 2006 ،ٜ
ِكّذ ئذشج٘ ُ١جٌكحؼ فحٌفِ‹ :كّٛد دس٠ٚؼ ذ ٓ١جٌضػطش ٚجٌقرحس›
.92
ِٕؾٛسجش ٚصجسز جٌػمحفس ،دِؾك (. )َ1111
ِكّذ جٌطٔٛؿ :ٟجٌّؼؿُ جٌّفقً ف ٟجألدخ ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش،
.93
 ،1111ه ،2ؼ.1
ِكّذ ذٓ جقّذ ذٓ هرحهرح جٌؼٍ ،ٞٛػ١حس جٌؾؼش ،ؽشـ ٚضكم١ك ،ػرحط ػرذ
.94
جٌغحضش ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش.2005 ،
محمد حسين األعرجي :فن التمثيل عند العرب ـ و ازرة الثقافة ـ سمسمة
.95

(الموسوعة الصغيرة) ـ بغداد 8876
ِكّذ صغٍٛي عالَ :دسجعحش ف ٟجٌمقس جٌؼشذ١س جٌكذ٠ػس (أفٌٙٛح ،جضؿح٘ٙح،
.96
أػالِٙح) ؽشوس جإلعىٕذس٠س ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش ،جالعىٕذس٠س1193 ،
ِكّذ عؼ١ذ قغ :ٓ١جٌرٕ١س جٌمقق١س ف ٟجٌؾؼش جألِ ،ٞٛأهشٚقس دوطٛسجٖ،
.99
وٍ١س جٌطشذ١س جذٓ جٌشؽذ ،ؾحِؼس ذغذجد. :1116 ،
ِكّذ ؽح٘ :ٓ١ش .ط .جٌٛ١شٚ ،جغشٖ ف ٟجٌؾؼش جٌؼشذ ،" ٟآفحق ٌٍٕؾش
.99
ٚجٌطٛص٠غ2009 ،
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ِكّذ ػرذ جٌٙحد :ٞضؿٍ١حش سِض جٌّشأز ف ٟؽؼش" ِكّٛد دس٠ٚؼ" ِخرش
.91
ٚقذز جٌطىٚ ٓ٠ٛجٌركع فٔ ٟظش٠حش جٌمشجءز ِٕٚح٘ؿٙح .ؾحِؼس ِكّذ خ١زس ذغىشز،
جٌؿضجتش2001 ،.
ِكّذ غٕ٘ ّٟ١الي :جٌٕمذ جألدذ ٟجٌكذ٠ع ،دجس جٌػمحفس ،ذ١شٚش. 1193 ،
.10
ِكّذ ِفطحـ :ضكٍ ً١جٌخطحخ جٌؾؼش ،ٞجعطشجض١ؿ١س جٌطٕحؿ ،جٌّشوض جٌػمحفٟ
.11
جٌؼشذ ،ٟجٌذجس جٌر١نحء ،ه.1112 ،3
ِكّٛد عحِ ٟجٌرحسٚد ٞذحؽح :دٛ٠جْ جٌرحسٚد ، ،ٞضكم١ك ػٍ ٝجٌؿحسَ،
.12
جألؾضجء ِٓ ( )4-1دجس جٌؼٛدز ،ذ١شٚش.1119 ،
ِكّٛد ػرذجٌ٘ٛحخ :جٌكٛجس ف ٟجٌخطحخ جٌّغشقِ ،ٟؿٍس جٌّٛلف جٌػمحف،ٟ
.13
ع:1119 ،10
ِٙح قغٓ جٌمقشج :ٞٚجٌضِٓ ف ٟجٌشٚج٠س جٌؼشذ١س ،جٌّإعغس جٌؼشذ١س
.14
ٌٍذسجعحش ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش.2004 ،
ِ١ؾحي عؼحدزِ :كّٛد دس٠ٚؼ ػق ٟػٍ ٝجٌٕغ١حْ ،س٠حك جٌش٠ظ ٌٍىطد
.15
ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش2001 ،
ٔحصن جٌّالتىس :لنح٠ح جٌؾؼش جٌّؼحفش ،دجس جٌؼٍُ ٌٍّال ،ٓ١٠ذ١شٚش.1112 ،
.16
ٔحفش ػٍ ٟئذشج٘ :ُ١ذٕ١س جٌمق١ذز ف ٟؽؼش ِكّٛد دس٠ٚؼ ،سعحٌس دوطٛسجٖ،
.19
جٌؿحِؼس جألسدٔ١س ،أ٠حس .2000
ٔز٠ش جٌؼظّس :عفش جٌؼٕمحء ،ـ ٚصجسز جٌػمحفس ـ دِؾك .1116
.19
٘شذشش س٠ذ :هر١ؼس جٌؾؼش ،ضشؾّس جٌذوطٛس ػ١غ ٝػٍ ٟجٌىحػٛخ،
.11
ِٕؾٛسجش ٚصجسز جٌػمحفس ،عٛس٠ح.1119 ،
ٕ٘ش ٞؾّ١ظ ٚجخشٔ :ْٚظش٠س جٌشٚج٠س ف ٟجألدخ جالٔؿٍ١ض ٞجٌكذ٠ع،
.100
ضشؾّس :جٔؿ ً١ذطشط عّؼحِْ ،شجؾؼس :د .سؽحد سؽذ ،ٞجٌ١ٙثس جٌّقش٠س جٌؼحِس
ٌٍطأٌ١ف ٚجٌٕؾش ،جٌمح٘شز .َ1191
 ّٕٝ٠جٌؼ١ذ :ضمٕ١حش جٌغشد جٌشٚجت ٟف ٟمٛء جٌّٕٙؽ جٌرٕ ،ٞٛ١دجس جٌفحسجذ،ٟ
.101
ذ١شٚش ٌرٕحْ1110 ، ،
 ّٕٝ٠جٌؼ١ذ :ف ٟجٌمٛي جٌؾؼش ،ٞدجس ضٛذمحي ٌٍٕؾش ،جٌذجس جٌر١نحء ،1199
.102

241

الصحف والدوريات
 جريدة القدس العربي .8885/8/38
 جريدة أخبار األدب ،العدد  ،385األحد88 ،فبراير. 1008 ،

 جريدة القبس.1008/88/88 ،

 جريدة الوسط ،عدد  ،881بتاريخ .8884/80/1

 مجمة الثقافة األجنبية ،ع ،88بغداد. ،8871 ،

 مجمة الجسرة الثقافية القطرية ،العدد  ،13صيف -1080



مجمة الحوار المتمدن ،العدد .1007/3/88 ،1114

مجمة الشعراء ،ص ،10عدد  ،4 ،5ربيع.8888

 مجمة الكرمل ، ،عدد .8886 ،41

 مجمة الكممة ،سبتمبر  1007عدد . 18

 مجمة الموقف األدبي مجمة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
العدد  538تشرين الثاني .1006

 مجمة جامعة أم القرى لعموم المغات وادابها ،العدد األول ،محرم 8530ه ،يناير
.1008

 مجمة جامعة بيت لحم /المجمد .8884 ،85

 مجمة جامعة دمشق المجمد  15العدد الثالث ،الرابع.
 مجمة دراسات الجامعة اإلسالمية ،شنتاغونغ ،المجمد الثالث ،ديسمبر.1005
 مجمة عالم الفكر /مجمد  ،34عدد ،3مارس ويناير1006 ،عدد خاص
بالسيميائية

 مجمة عالم الفكر ،المجمد  ،34عدد " 5ابريل يونيو1006 ،

 مجمة عالم الفكر ،مجمد السادس عشر ،العدد األول " ،ابريل ،مايو ،يوليو "
8874

 مجمة فصول ـ مجمد 8ع 5عام .8878


مجمة فصول المجمد السادس عشر ،عدد ،8صيف عام .8886

 مجمة فصول ،المجمد السابع ،العددان األول والثاني ،أكتوبر ،8875 ،مارس
8876

 مجمة فصول ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،المجمد  ،85العدد األول ،القاهرة،
،8886

250

 مجمة فصول ،عدد (1001 ،)48-47

 مجمة كمية اآلداب ،المجمد األول ،بغداد ،عدد. 85



مجمة مشارف ،ع ،3تموز .8884

مجمة نزوة ،العدد  ،14يناير1008 ،

 مجمة نزوى ،العدد  ،11ابريل ،1000

251

مواقع الكترونية

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http: //pulpit.alwatanvoice.com/content/print/164096.html
http: //www.adabihail.com/inf/articles-action-show-id-447.htm
http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111821
http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=128432#
http: //www.alnoor.se/article.asp?id=42116
http: //www.alnoor.se/article.asp?id=83398
http:
//www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&
id=8585
8. http: //www.mafhoum.com/press5/his138.Htm
9. http: //www.najah.edu/ar/page/1537
10.http: //www.palestine-info.info/arabic/poems/salah/thekra3. htm
1. Martyn Hammersley, Conversation Analysis and Discourse
Analysis: Methods or Paradigms?, Discourse & Society, Vol
14, No 6 , 2003 , pp 751-781
11.www.aljasra.org/archive/cms/?p=556

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

