فلتنتصر لغيت على الدهر العدو
فاعلية اللغة العربية يف رؤيا درويش الشعرية
 أ .د .بشرى البستاني

الشك أن مرامي الشعر الكبرى هي انهماكه بمكابدات اإلنسان والبحث عن
معنى وجوده ومغزى شجونه النابعة من أعماق وجدانه املفعم بالحنين والعارم
بألم املصير ،ولذالك نرى الشعر يتوهج كلما نبع من أعماق الذات اإلنسانية،
ونراه شاحبا باهتا كلما ابتعد عن أغوار النفس وصار يحاور األشياء خارجها ،ولكي
يتمكن اإلنسان من التماسك ومقاومة عوامل االنفصال التي تكرس اغترابه البد
له من الشعور باالنتماء ،والبد له من هوية يستطيع بها املقاومة ،وتعني الهوية
الوعي بالذات ،ويمكن اعتبارها معادال لالنا ،ويرى اريكسون إن الكثير من جوانب
تطور األنا يرجع إلى نمو معنى الهوية( )1وتعد الهوية الثقافية من املستويات املهمة
للهوية العامة لإلنسان واألمم معا ،ولقد كانت اللغة وما تزال تشكل اإلبداع
والثقافة بل ه ي جوهر وجودهما معا فباللغة حدثت املعرفة وحدث الفن كذالك،
لكن الفن يعيد للغة جميل صنعها حينما ينتهك كونها املوشك على السكون
فيشعل فيها حيوية التجدد ويلف عالقاتها بغالالت الغموض ،والغموض إيحاء،
واإليحاء جمال ،والجمال اليتوهج االبانوار الروح وعنفوان القلب وأشواق الفؤاد،
الجمال اليتوهج أال بوجد اإلنسان و صباباته ،من هنا نجد الشعراء الكبار ومنهم
محمود درويش يضفون الحياة على كيانات الطبيعة ،على األرض والشجر والنهر
والبحر والحجر ،على الليل والفجر واألصيل ،وعلى كل األشياء والفضاءات
املحيطة بالشاعر ،يضفون عليها باللغة من أشواقهم ومواجيدهم حتى تتحول إلى
سؤال مفعم بحس الحياة ،عارم بالنبض منهمك بقلق الوجود ،وفي عملية
التحويل هذه ،تحويل األشياء من حيز جمودها إلى حركية الحياة التي يمنحها الفن
إياها يكمن سر اإلبداع ،وسر اإلبداع في الشعر يكمن كذلك في القدرة على تحويل
األش ياء من وضوحها إلى سر اإلسرار حينما يلبسها غموض الفن من خالل وضعها
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في تراكيب لغوية تربطها ببعضها عالقات جديدة ألتمت إلى وجودها املعجمي وال
التقليدي بصلة.
إن اللغة ضرورة ،إنها حاجة روحية إيمانية وجدانية ،سموها يكمن في سمو
الروح اإلنسانية ،ورفعة سرها تكمن في جوهر رفعة اإلنسان وكرامة األمة،
بسموها يحقق اإلنسان سمو ذاته ولذلك كان الدفاع عن اللغة األم ألية امة هو
دفاع عن روح األمة ووجدانها وتاريخها ،وهو دفاع عن شخصيتها املتأصلة وعن
ذهنها وذاكرتها التي بها صارت األمة امة واحدة.
لقد اهتم محمود درويش باإلفصاح عن موقفه من اللغة العربية اهتماما
استثنائيا فهي في شعره الينابيع األولى ،أنها األصل واملعجزة و املرتكز أنها وحدها
القادرة على بناء العالم أو هدمه ألنها وحدها القادرة على تشكيل عوالم الشاعر
واإلفصاح عن رؤاه ،واللغة في الكتابة تصبح اكبر من التاريخ واشمل من الذاكرة
ألنها هي القادرة على احتواء الزمن وتثبيت جريانه املستمر حينما تحوله إلى نص
منجز ،فاللغة اكبر من التاريخ ألنه بها وبفعلها يصير التاريخ تاريخا .هي املتمكنة من
بناء كل ش ئ من جديد زمانا ومكانا وحدثا وشخصيات ،اللغة تبني كل ش ئ إن
شاءت وتهدم كل ش ئ بإرادة خالقة.
أن درويش يؤمن بان اللغة هي وجود الوجود ،فاملعاني التتبين بالكالم ألنها
تتبين كالما عندما تتضح ،لذا كان مبناها ومعناها جوهرا واحدا ،املبنى هو املعنى
ذاته متكلما ،هو املعنى في شكله املحسوس فنكون اقرب إلى حقيقة الواقع عندما
نجعل لأللفاظ كيانا معنويا يحكيه وجداننا حكاية صادقة ،فباللغة وفي اللغة
تستقر معانينا ،باللغة نقف إمام ذواتنا( )2نفهمها أوال ونفهمها لآلخرين ثانيا ،باللغة
نقف إمام وجودنا وتراثنا وحضارتنا وكوارثنا نعيها وندعو اآلخرين إلى وعيها،
والتواصل هو انجاز حركية تبدأ في الداخل العجة أو فكرة وتنتهي على اللسان أو
الورقة كلمة منطوقة او مكتوبة.
اللغة بمراميها ومضامينها غاية في األدب الرفيع ولذلك يسمو درويش باللغة
العربية إلى ذرى السحر مرة والى مراقي املعجزات أخرى.
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هذه لغتي ومعجزتي
عصا سحري ،حدائق بابلي ،ومسلتي
وهويتي األولى
ومعدني الصقيل
يسمو باللغة العربية درويش ليجعلها فيضا متوهجا من نظرته الشمولية إلى
الكون والوجود.
لقد كانت اللغات وما تزال مدار اهتمام الثورة األلسنية التي راحت تدرس
أنظمتها وقواعدها وفروعها ومعارفها ومستوياتها دراسة تزامنية مرة وتعاقبية
أخرى وقامت بدراستها دراسة مقارنة ثالثة ،كما اهتمت مدارس علم النفس
بالنمو اللغوي لإلنسان بوصفه احد املظاهر األساسية التي يعتمد عليها إلى حد
كبير في قياس نموه العقلي واالجتماعي واالنفعالي ،فاللغة التي يستعملها اإلنسان
هي دليل نضجه العقلي واالنفعالي كما ركزت هذه املدارس على اللغة كونها جوهر
العمليات العقلية واملعرفية عند اإلنسان ،فنمو الفعالية اللغوية لديه يزيد من
فهمنا ملحتوى الحياة العقلية الذي يتصف به( ،)3إن اللغة بإجماع الباحثين هي
رموز عرفية تنتظم في أصوات يعرب عنها اإلنسان في كلمات أو جمل تفصح عن
معنى ،ويؤدي بنا تفحص حقيقتها إلى إن ماهيتها تؤكد كونها ظاهرة اجتماعية
تاريخية متطورة خاضعة للمؤثرات سلبا أو ايجابيا مما يدحض افتراض كون
اللغات والسيما اللغة العربية كيانا مقدسا مطلقا منعزال( )4هذه العزلة التي تبعد
عنها سمة االنفتاح الذي يقف وراء ثرائها العظيم ويوفر لها سمة التأصيل والتأثر
والتأثير ،ذلك أن اللغة العربية التي هي اللغة األم ألمة تقترب من الثالثمئة مليون
عربي من جهة واملتعبد بها كونها لغة القران العظيم من قبل مليار ونصف مسلم
في العالم إنما هي لغة تمتلك من سمات الخلود ما ضمن لها الحفاظ على كينونتها
أكثر من ستة عشر قرنا فهي لغة تتسم بالغنى واألصالة والثراء لعمق تجربتها
اإلبداعية والدينية والحضارية وضربها عميقا في أغوار الزمن ،واللغة ترتبط
.3
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بمجمل حركة املجتمع من خالل وعي اإلرادة البشرية ومطالب صيرورتها عبر
إشكاليات الوقائع من حولها ،وإذا كانت الهوية هي مجموعة السمات الثابتة أو
الثابتة نسبيا في الكينونة التاريخية ألي امة فأن األدب يعد احد أهم وسائل
الجماعة في تحديد سمات هويتهم االجتماعية والثقافية الخاصة باعتباره خاصة
لغوية تقوم باللغة وفي اللغة لتنفصل عنها وترتفع بأساليبها في التعبير وظيفيا
وتعبيريا ولتدخل معها في عملية إزاحة متواترة ملادتها ،تراكيب ومفردات ،محققة
بذلك كينونتها الخاصة وجوهرية هذه الكينونة املستقلة في بنية الجماعة ومن
حيث هو (األدب)احد اخطر وأثرى وارسخ النظم الداللية التي يعتمدها النظام
االجتماعي في انجاز مهامه في التعبير والتطور والتغير( )5فاألدب بلغته يعمل على
التأثير بالذوق العام ويكاد الناس يجتمعون على مضامينه وجمالياته فهو يقرب
بين جموع األمة ويرقى بذوقها وينشد ملصيرها املشترك ويفصح عن حزنها وحلمها
وفرحها معا وإذا كان الشاعر محمود درويش قد حسم قضية أزمة الهوية لديه
منذ ديوانه األول (أوراق الزيتون) في قصيدة (بطاقة هوية) إال أن ذلك
السؤال الوجودي امللح ظل يراوده طويال .....من أنا ؟ الن الجواب في سجل /
أنا عربي كان معبرا عن مجابهة الذات لتحدي األخر و محاوالت إلغائه وتدمير
مكونات شخصيته ،لكن درويش اليوم وبعد أربعين عاما يسعى إلخراج اإلجابة من
دائرة ردة الفعل إلى دائرة الفعل كي يكسبها إبعادا حضارية بعد أن كانت أبعاد
الجواب خطابية ،انه باللغة يعود إلى الجذور كي يبلور معالم األنا التي يتساءل عن
ماهيتها وتأمل قصيدة(قافية من اجل املعلقات) في ديوان ( ملاذا تركت الحصان
وحيدا) يؤكد ذلك إذ وردت مفردة الضمير (أنا) إحدى عشرة مرة( )6بينما وردت
اللغة و مادار في حقلها الداللي من كالم وحديث ونثر ومعلقة وسؤال وجواب تسعا
وعشرين مرة(:)7
ما دلني احد علي ،أنا الدليل أنا الدليل.
إلي بين البحر والصحراء
.5
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من لغتي ولدت ....فليهبط الزمن الثقيل.
عن خيمة العربي أكثر ،من أنا؟
هذا سؤال اآلخرين وال جواب له......
أنا لغتي ....أنا.....
وأنا معلقة ،معلقتان ،عشر ،هذه لغتي
أنا لغتي ،أنا ما قالت الكلمات:
كن جسدي فكنت لنيرها جسدا
هكذا يعيد درويش اللغة إلى الينابيع ،ليعيد للكلمة طاقتها الخالقة التي ركزتها
فيها السماء ،وجاءت بها الكتب السماوية جليلة عانية أول ما خاطبت
اإلنسان(:اقرأ .....العلق من االية )1وفي البدء كانت الكلمة ،إذ خلق هللا سبحانه
الكون بكلمة ،وخلق اإلنسان بكلمة( ،إنما قولنا لش ئ إذا أردناه أن نقول له....كن
فيكون النحل ) 44:والكالم هو النشاط الفردي للغة ،النشاط القادر على الفعل
واملقاومة واالنتصار ،ومن يقدر أن يطوع الزمن ويحتويه غير اللغة ؟
ومن يستطيع أن يكسر بؤس الزمن وينتصر عليه غير اللغة التي تحوله من زمن
دائري مقفل إلى زمن جميل منفتح على األتي ،إن إضافة ياء املتكلم إلى (معلقتي،
لغتي)...تخصيص للغة العربية وتخصيص لزمن املتكلم املجزأ املشتت الذي يبتغي
الشاعر االنتصار عليه وعلى عوامل ضعفه استجابة لنداء لغته الجديدة ،هذه
اللغة التي تختزن اإلبداع واألنساق املعرفية الثرة وروح الحضارة والحداثة ..وهذه
اللغة تحتاج إلى جسد يشكل روحها ليحولها إلى وجود ولذلك يكون فعل األمر :كن
جسدي ،وتكون االستجابة فورية ،فكنت لنيرها جسدا .وتتبادل النداءات و
األوامر مواقعها بين اللغة والشاعر وتدخل الصحراء لتكون فضاء الحب والفعل في
املنطقة التاريخية التي تحدد املواقع والوقائع-:
فألرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري
ويولد الوقت الجميل
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للمرء مملكة الغبار وتاجه فلتنتصر لغتي
على الدهر العدو ،على سالالتي ،علي
على أبي وعلى زوال ال يزول
هذه لغتي ومعجزتي ،عصا سحري
حدائق بابلي ومسلتي وهويتي األولى
ومعدني الصقيل
ومقدس العربي في الصحراء
يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته
ويعبد ما يقول
إن الدهر العدو هو زمن املحنة ،زمن تألب العدوان وانغالق دائرته حول عنق
األمة العربية ،زمن االنتكاسات واالحتالالت والنكوص ،ودعوة درويش لغته إلى
االنتصار على هذا الزمن هي دعوى للحياة وانتصار الوجود.
إن قراءة عنوان هذه القصيدة توحي بأن القافية تعني في واحد من دالالتها
القصيدة على رأي بعضهم فيكون معنى العنوان قصيدة من اجل املعلقات ،أي في
تمجيدها ،واملعلقات نفائس الشعر العربي الجاهلي واعالقه والفرائد فيه،
املعلقات أمهات الشعر العربي ،واملعلقات في الحقيقة هي لغتها والرؤى التي كتبت
بها هذه اللغة ،وهي اللغة التي كتبت بها هذه القصائد األم بكل ما في هذه اللغة
من تجليات ومعرفيات شتى..
هكذا يخاطب الشاعر لغته ،بهذه التواصلية الفذة التي تتحول من اإلخبار إلى
الكشف ،من التسمية إلى الجوهر حيث يقود علم األسماء إلى علم األشياء فمتى
عرفنا حقيقة االسم عرفنا حقيقة املسمى( .)8وحقيقة املعرفة تتم هنا بالوصل مرة
وبالفصل أخرى ،بالعطف مرة ،وبالقطع مرة ،إذ تنكشف لغة الشاعر رعن:
.8
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عصا سحري

حدائق بابلي

مسلتي

هويتي األولى
ومقدس العربي في الصحراء ( الشعر) سبعة أخبار أو
ومعدني الصقيل
سبع صفات لهذه اللغة ،حيث يكتمل الوجود اللغوي -اإلنساني..
نعم ..اللغة العربية مقدس العربي في الصحراء ،والعربي كان يقدس الشعر
فيما يقدس ،ألن الوثنية هي عالقة مباشرة باملحسوس ،والشعر حاضر في حياة
العرب حضور ضرورة وحضور وجود ،فهو أسمى الرؤى الوثنية التي مورست في
تلك املرحلة ،واللغة الشعرية التي شكلت ذلك الشعر هي التي مجدت وخلدت
أمكنة العربي وفلسفت تلك األمكنة في اللحظة الطللية وهي التي خلدت منظومة
قيمة في لحظة املدح والفخر والرثاء ،ولذلك ظلت هذه اللغة مقدسة ،وظلت
القوافي مذهلة ،وظل الشعراء مبهورين بما يرسلون من تلك القوافي ،يقول أبو
نواس(:)9
ذي لغة تسجد اللغات لها
ألغزها عاشق وعماها
هي لغة خاصة أذن ،سامية ،معبودة ،تسجد لها اللغات االعتيادية ،ومنتجها
ليس هو الشاعر االعتيادي ،ليس هو الناظم ،إنما هو الشاعر العاشق املفعم
بأشواق الشعر وعذابه ،واملشتعل بمكابدته املأخوذ بومضه وأنواره ،تلك هي اللغة
الشعرية التي تتقن اللعبة فال تطلق اللغة مباشرة أو تقريرية ،بل تلغزها وتلفها
بغموض الفن وغالالت اإليحاء املولع البارق ،بهذه اللغة يتمكن الشاعر من قهر
اغترابه الثقافي واإلنساني ألنها سالحه في قهر شرط الضرورة ،شرط االنغالق
واالنكفاء والقهر ،ولذلك تصير لغة الشاعر هي سر وجوده ،هي الرحم الذي أنجبه
مانحا إياه الحياة:
.9
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بين البحر والصحراء من لغتي ولدت.
وباللغة واملكان يحدد الشعر أهم مقومات الهوية لكن السؤال يتواصل تواصل
زمن املحنة ....من أنا...؟ ويأتي الجواب مؤكدا سمو قامة الوليد ليصير موازيا لقامة
األم و متماهيا بها:
أنا لغتي ...أنا
وأنا معلقة ،معلقتان ،عشر،هذه لغتي
أنا لغتي ،أنا ما قالت الكلمات
إن درويش يؤكد شعرا ما يؤكده فالسفة اللغة من أن اللغة هي اإلنسان عقال
وروحا وفكرا وجسدا ..إن حضور ضمير األنا منفصال وبألفه الباذخة املفتوحة على
األفق الحضاري و اإلنساني الشامل متحاورا مع ثقافات العالم ومنجزاته هو الذي
يشكل جوهر القضية التي يحملها النص ..إن الجملة االسمية املتشكلة من الضمير
مبتدأ ،ولغتي خبرا بما تحمل من الثبوت واليقينية هي كفتا املعادلة التي تحمل
الجواب اليقين على سؤال الهوية من أنا....؟ وإذا كان الجواب من قبل سهال يسيرا
يلخص في العروبة ورقم الهوية واملهنة وعدد األطفال ،فان شبكة العالقات اليوم
راحت تتعقد لتدخل في حوار حضاري وأنساني معا حتى دخلت الصورة الشعرية
للغة والكالم مرحلة الصورة املتجاوزة التي تقترب مستويات الترميز فيها من اللغة
األسطورية التي يقبع منطق أسطوري تحت بنائها إذ تتوازن الصورة الشعرية في
معناها مع أساطير النشوء وخروج الكون من العماء إلى الوجود(.)14
ال ارض فوق األرض تحملني ،فيحملني كالمي
طائرا متفرعا مني ويبني عش رحلته أمامي
في حطامي ،في حطام العالم السحري من حولي
على ريح وقفت وطال بي ليلي الطويل
فإذ يصير الشاعر اإلنسان بكل ما يمور في داخله من لواعج الشهوة واإلقدام
.14
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والفعل جسدا للكلمات فذلك يعني انه يمنحها فاعلية تلك اللواعج جميعا وعليه
فأن هذه الكلمات التي يشير إليها النص ليست كلمات اعتيادية ،لكنها كلمات
تمتلك القدرة على األمر والسطوة وتحقيق اإلرادة ،كلمات يستجيب لها الشاعر
منفذا أمرها متبادال معها األدوار فمرة تكون اللغة هي األصل :من لغتي ولدت،
ومرة يكون الشاعر هو األصل:
طائرا متفرعا مني ويبني عش رحلته أمامي
إن الرمز الذي ينتمي إلى عالمي الشعور والال شعور معا على حد تعبير يونج
يعبر عن عالقات متداخلة وهذا التداخل أدى إلى أن يكون الشعر الرمزي غامضا
أكثر األحيان مما يعمل على تخصيب الرؤيا وتمكين الشاعر من مخاطبة القارئ
بشفرة ذاتية خاصة ال تحدها حدود وال تضبطها ضوابط تقليدية وذلك عن طريق
الدالالت الرامزة التي تفتح قنوات عديدة إلثراء االنفعال الذي ال ينفصل عن
الفكر فضال عن أن الرمز يقوم بمهمة إعادة األشياء إلى طبيعتها األولى غير ملق باال
إلى التشابه املظهري بين األشياء ،وعن طريق التشابك والتداخل عبر الرؤية الفنية
تبعث إشعاعات الرمز تموجات تقذف في أعماق النص إيماءاتها الرامزة( )11فما ال
يمكن في وسائل التعبير األخرى يمكن أن يكون في الشعر الرمزي لذا فانه فن
التمكن من الالممكن:
ال ارض فوق األرض تحملني ،فيحملني كالمي
طائرا متفرعا مني ،ويبني عش رحلته أمامي
هل كان درويش هنا يعيد صياغة فخر املتنبي بشعره ،لكن بصياغة عصرية؟
()12

هل كان ينظر هنا إلى نص املتنبي
أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي
وأسمعت كلماتي من به صمم
.11
.12
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أنام ملء جفوني عن شوا ردها
ويسهر الخلق جراها ويختصم
بهذا الفخر السامق املتعالي وبصياغة كالسيكية حيث تنشر أبهة الشطرين
التامين للبحر البسيط هيبتها مع القافية وروي امليم األغن بقوة الضمة املشبعة في
وصله ،فا لكلمات هنا وهناك بؤرة النص وجوهر انطالقه ،الكلمات التي شكلها
الشاعر شعرا ،ذلك ينام عما شرد منها إلى األفاق مطمئنا ،وهذا املعاصر يشهد
رحلتها الطائرة بين الجماهير أمام عينيه.....
وإذا كان شعر املتنبي شوارد ينام عنها فان درويش ينظر إلى شعره على انه
مالذات حياة ففي الطيران املستمر خطورة تكمن في زوال األثر ودرويش بوعيه
التاريخي وحسه الحضاري يدرك هذه الخطورة ولذلك يودع لدى طائره القدرة
على حفظ هذا األثر إذ يحرص على بناء كيانات تلك الرحلة أمام عين الشاعر،
هذا هو الفخر املعاصر.....
ال ارض فوق األرض تحملني ،فيحملني كالمي...
وتلك إشكالية السمو الداخلي والنشوة الروحية والحاجة إلى ارتياد فضاءات
جديدة ،فالشاعر يرفض أن يضل سجين األرض ،انه يحس بحاجة إلى الطيران،
وملا كان كيانه الجسدي ال يتيح له ذلك ،فأنه يجد خالصه من جذب األرض
بالشعر الذي يدرك كيف يتحول إلى طائر بوعي مبدعه وبرؤيته الشعرية املقتدرة
على االنتشار والتحليق واالستمرار بالتواصل من خالل ما توحيه مفردة(عش) من
تناسل واستمرار..
ال ارض فوق األرض تحملني فيحملني كالمي
فهذه األرض االعتيادية لم تعد قادرة على بث إشارات الشاعر كونها إشارات
غير اعتيادية ،وملا لم يكن هناك ارض فوق هذه األرض ألداء املهمة فان الشاعر
يلجأ إلى الكالم الذي هو أسلوب متميز في ممارسة اللغة وكالم الشاعر هو شعره
هذا الذي يحمله ،يحمل مواجده ومكابداته وكشوفا ته وحرائقه بحيث يصير
01
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الكالم –الشعر فعل وجود ،إن هذا النص ككثير من نصوص الشاعر يعلن عن
افتتانه بالكالم وسلطانه ،وقد تجلى هذا االفتتان باالنشغال بالنص املبدع شعرا
أو أغنية أو نثرا ،وهو يتجاوز النص إلى اللغة فيصبح افتنانا باللغة لحظة انتشالها
لذاتها من شفا الهاوية التي توقفها على عتباتها كيفيات إجرائها في االستعمال
العادي ،وهذا االفتتان ليس احتفاء باللغة العربية وفصاحتها وبيانها ولكنه يحمل
في صميمه تسليما مسكوتا عنه بان اإلنسان حاضر بالتاريخ من جهة اللغة ،بل إن
إقامته في العالم مشروط تحققها باللغة ،بها يتم وفيها يحدث ،فاللغة تسمية
للموجود في األعيان وهي في الشعر نفاذ إلى ما يدق املسلك إليه كما يقول
الجرجاني والسيما إذا كان ذلك املحجب غائبا ال يرى ،وهي أي اللغة تستله من
غيابه لتقيمه في منطقة الحضور فهي الطاقة التي تمكن الحضور من بناء ذاته
حين تمكنه من مغادرة مناطق الغياب(.)13
وملا كان درويش يحارب اإللغاء والتغييب ومحاوالت اإلبادة فقد وجد باللغة
مشروع حياة ووجود ،وهذا املشروع هو املعادل األهم القادر على إزاحة كل تلك
املشاريع العدائية معا ،ولذلك يعلن بفخر كذلك:
فلتنتصر لغتي على الدهر العدو ،على سالالتي
علي ،على أبي ،وعلى زوال ال يزول
إن انتصار اللغة العربية التي يعنيها درويش هو انتصار مشروع الحياة ضد
الضعف والوهن والسكونية ،ضد هوان السالالت التي ارتضت األمر الواقع وحتى
ضد استسالم الذات ويأس اآلباء وعوامل اإلفقار والغياب..
فاللغة الحية التي تمتلك شروط حيويتها وجدلها وبقائها ليست هي كائنا حيا
الن الكائن الحي يموت لكنها نشاط الكائن الحي املتصل املستمر املتواصل الباقي،
أنها حركيته وخصوبته واستمراره جيال اثر جيل ودرويش يعي ذلك حينما يريد
للغته أن تنتصر على مشروع الزوال العربي الحالي الذي طال أمده (ال يزول) أنها
إذن ليست لغة تقليدية بل هي مشروع حضاري ثوري تقدمي يمتلك شروط
االنتصار التي تستمد أصولها من الجذور التي تظل متوهجة في شعر درويش عالمة
.13
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على يقين ال ينكسر ألنه تاريخ راسخ املعالم واملرجعيات واملعرفيات والرؤى تسجله
هذه اللغة الباذخة التي حفظت تاريخ األمة الزاهرة بين شرق األرض وغربها ولذلك
يواصل الشاعر بالجملة االسمية الواثقة.
هذه لغتي ومعجزتي ،عصا سحري
حدائق بابلي ومسلتي وهويتي األولى
ومعدني الصقيل
ومقدس العربي في الصحراء
يعبد ما يسيل من القوافي
كالنجوم على عباءته ويعبد ما يقول
البد من نثر أذن..
البد من نثر الهي لينتصر الرسول
ماذا بقي لكي يقال في تمجيد اللغة ولم يقله درويش هنا....؟
إن درويشش إذ يصششف لغتششه العربيششة بهششذه األوصششاف السششبعة فألنششه يششدرك مششا لهششذه
اللغششة مششن فاعليششة فهششي تحمششل فششي ذاتهششا كششل مششا يجعششل منهششا لغششة قششادرة علششى اسششتيعاب
حركششة الحاضششر ونقششل مششا ينطششوي عليششه بششالقوة مششن قششوانين وضششرورات وإشششكاليات إلششى
الفعشل فهشي لغشة اشششتقاق ونحشت دائمشين ،ولشذلك فهششي ال تتوقشف عشن النمشو والتوسششع
تشششهد بششذلك عصششور حضششارتها الزاهششرة يششوم اسششتوعبت ذلششك املششد الحضششاري الهائششل،
وفضال عشن خاصشيتي النحشت واالششتقاق فهنشاك الظشاهرة الزئبقيشة للغشة العربيشة التشي
تمنحهششا مششن القششدرة االسششتيعابية واملرونششة املطلقششة فششي التعبيششر مششا يضششعها علششى صششعيد
واحد من الكفاءة والحيوية مع مختلف اللغات الحية فشي العشالم ،تلشك الظشاهرة التشي
يعبششر عنه ششا باملجششاز ال ششذي يجعششل اللغ ششة كائنششا النهاي ششة لحركششة تط ششوره واسششتيعابه وتمن ششع
اس ششتقرار اللغ ششة وجموده ششا ،فالخاص ششية الزئبقي ششة للغ ششة تض ششاعف موج ششود ه ششذه اللغ ششة
وبششكل النهشائي بمششا تمشنح مششن فشرص غيشر محششدودة لقشانون التكيششف أن يتجشاوز قششانون
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التخص ششيص( ...)14وتتوق ششف خاتم ششة القص ششيدة عن ششد النث ششر اإلله ششي ال ششذي ك ششان وم ششا ي شزال
عنششوان انتصششار اللغششة العربيششة وخلودهششا علششى مششر الششزمن،إذ املقصششود هنششا هششو الق شران
الكش ششريم وان انتصش ششار الرسش ششول الكش ششريم بش ششه يعنش ششي انتصش ششار األمش ششة جميعهش ششا حيش ششث تتش ششوج
الس ششماء لغش ششة الع ششرب بتش ششاج األزل األب ششدي حينمش ششا ق ششدر لهش ششا أن تك ششون حاملش ششة املعجش ششزة
املحفوظششة بششأمر هللا إلششى يششوم الششدين (إنششا نحششن نزلنششا الششذكر وإنششا لششه لحششافظون الحجششر
اآليشة )9:إن تشششريف اللغشة العربيششة لجمشل أي وسششور القشران العظششيم هشو الششذي حولهششا
إلششى معجششزة ،وإب شداع درويششش شششعره فيهششا وقدرتششه علششى اللعششب املحكششم داخششل حقولهششا
الخص ششبة ه ششو ال ششذي جعله ششا معجزت ششه الشخص ششية وعص ششا س ششحره وح ششدائق بابل ششه ه ششو
ومسلته وهويته األولى ومعدنه الصقيل ..وفي كشل ذلشك إششارات إلشى مقدرتشه الفشذة فشي
إدراك م ششا ف ششي ه ششذه اللغ ششة م ششن خص ششب وفاعلي ششة حينم ششا ت ششتمكن م ششن تحوي ششل هواجس ششه
ورؤاه إلى شعر ينهمر انهمشار الربيشع ليبشدع لغشة ششعرية عارمشة بشالوهج و األلشق ومفعمشة
ب ششالحنين ...والب ششد م ششن اإلش ششارة هن ششا إل ششى إن فع ششل التس ششمية ومش ششتقاته ك ششان حاض شرا ف ششي
شعر درويش بضراوة ألنه لون من ألوان الوثوق و الثبوتية التي يطمئن إليهشا الششاعر
فهي األعمدة التي تبني له عاملا من األمان والشعور باالنتماء(.)15
وسوف تطرز بنت عراقية ثوبها
بأول زهرة لوز
وتكتب أول حرف من أسمك
على طرف السهم فوق اسمها..
فالتسمية تشخيص للمسمى وتأكيد للهوية وتمييز للذات واثبات لوجودها معا،
وتكرار اسم من أو ما نحب محاولة ملواصلة الشعور باملتعة به والتلذذ
باستحضاره(.)16
على هذه األرض ما يستحق الحياة
.14
.15
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على هذه األرض سيدة األرض
أم البدايات ،أم النهايات
كانت تسمى فلسطين،
صارت تسمى فلسطين
سيدتي ..أستحق ألنك سيدتي
استحق الحياة..
ويواصل الشعر عناقه للوطن ،وتواصل التسمية حضورها في شعر درويش
عالمة على تأشير الهوية ويواصل الشعر -اللغة نهوضه عالمة على الحب(.)17
واقسم من رموش العين سوف أخيط منديال
وانقش فوقه شعرا لعينيك
واسما حين اسقيه فؤادا ذاب ترتيال
يمد عرائش األيك
سأكتب :جملة أغلى من الشهداء واملقل:
فلسطينية كانت ولم تزل
ويؤكد التسمية عنوانا للهوية وتحديدا لها:
فلسطينية االسم
فلسطينية األحالم والهم
فلسطينية املنديل والقدمين والجسم
فالتسمية كسر للعزلة ودخول في حياة الجماعة وكشف للطبيعة وأشيائها.
وباسمك صحت في الوديان
.17
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خيول الروم اعرفها وان يتبدل امليدان
وتششأتي أهميششة التسششمية فششي شششعر درويششش والشششعر العربششي الحششديث مششن كششون االسششم
يحم ش ششل إش ش ششكاليته االش ش ششارية واملعرفي ش ششة والجمالي ش ششة الت ش ششي ت ش ششرتبط بمض ش ششمون املس ش ششمى
ويكش ششف حله ششا عم ششا تفص ششح عن ششه جوان ششب ه ششذا املض ششمون م ششن دالالت ثاوي ششة ف ششي م ششتن
الششنص ولششذلك امششن العششرب بأهميششة إيحششاءات التسششمية علششى املسششمى نفسششه وعلششى مششن
حول ششه ول ششذلك أيض ششا كان ششت جمالي ششة التس ششمية حق ششا م ششن حق ششوق الولي ششد عل ششى والدي ششه
ش ششرعا ،وه ششذا االهتم ششام دف ششع مباح ششث النق ششد األدب ششي إل ششى دراس ششة التس ششمية أو العنون ششة
دراسش ششة خاص ش ششة ودع ش ششا إلش ششى تحليله ش ششا م ش ششن ج ش ششانبين األول بوصش ششفها بني ش ششة مس ش ششتقلة له ش ششا
اشششتغالها الششداللي الخششاص و الثششاني مششن خششالل عالقتهششا بششاملتن واشششتباكاتها مششع إشششاراته
ودالالته...
إن الفعل املضارع (اسمي) يشتغل اشتغاال فنيا متشابكا داخل القصيدة ألنه
ال يصدر إال عن سلطة ،فعل التسمية ينجز من خالل سلطة ،والشاعر إذ يكرر
إسناد فعل التسمية لنفسه فألنه يمارس سلطته على األخر إذ يفرض عليه اسمه
من جهة ومن جهة أخرى فهو يمتلك سلطة اللغة التي يسمي بها ويختار من
()18
قاموسها األسماء:
أنا األرض ،واألرض أنت
أسمي التراب امتدادا لروحي
أسمي يدي رصيف جروحي
أسمي الحص ى أجنحة
أسمي العصافير لوزا وتين
أسمي ضلوعي شجر
انه يسمي نفسه األرض ويسمي حبيبته كذلك في مشروع الحب الذي يسعى إلى
التوحد واالندماج واإلخصاب ،فضال عن السعي نحو الثبوت في األرض والتشبث
.18
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بها باشتباك حميم ،إن اسم التراب التقليدي ترابا ال يقنعه شعريا كما ال يقنعه
اسم الضلوع ضلوعا وال اسم الحص ى واليد والعصافير ولذلك يبتكر لها أسماء من
جديد فيسمي التراب امتداد روحه واليد رصيفا للجروح والحص ى أجنحة ويسمي
العصافير لوزا و تينا والضلوع شجرا مما يؤكد أمرين األول زج الروح الشاعرة في
أولية الخلق حيث لم يكن لألشياء أسماء بعد إلعادة تسميتها من خالل رؤيته
الخاصة ،من أعماق شجونه ومشاعره ولحظته التاريخية وثانيا هو يسميها من
منظور خاص ذاتي يجمع بين الجمالي والوجود( )19وبين الشعري والوجودي معا.
واللغة عند درويش تعني بهجة الحياة واإلحساس بمتعة األشياء ،أنها البوح،
والبوح تعبير عن مكنون الوجود(:)24
هذه لغتي قالئد من نجوم حول أعناق األحبة
هاجروا
اخذوا املكان وهاجروا
اخذوا الزمان وهاجروا
اخذوا الكالم وهاجر القلب القتيل
وبمقدور هذه اللغة أن تكسر انغالق الزمن وانكفاءه ،بمقدورها أن تنعطف به
نوعيا من السكونية والركود والسوداوية إلى الزمن الجميل الذي ال تصنعه إال لغة
مشرقة ال تنحاز إلى الحياة فقط بل تصنعها.
واللغة عند درويش هي دليل الحب الحقيقي وبرهانه والسلطة التي يمتلك بها
اليقين )21( :هذا شعر إذا كنت حقا حبيبي
فألف نشيد أناشيد لي واحفر اسمي
على جذع رمانة في حدائق بابل
.19
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ولذلك فاللغة تزدهر وتعطي بازدهار الحضارة وحركة الحياة ،تزدهر في
الحراكات االجتماعية االيجابية ،وتذبل وتصاب بالشحوب في ظل الذبول
واالنتكاسات الحضارية وسلبية الحياة يقول درويش(:)22
وشج سهم طائش وجه اليقين
تعبت من لغتي تقول وال تقول
فالنص األدبي ليس مجرد تجربة عاطفية تأخذ شكل القصيدة أو القصة أو
الرواية بل هو جزء جدلي من النمو االجتماعي و الحضاري للعصر الذي تولد فيه
هذه التجربة معبرة عن مشاعر عصرها وأفكاره من خالل ديناميكية ذلك النمو
االجتماعي والحضاري القائم على االعتراف بالنظرة التاريخية بوصفها نمط تفسير
زماني تطوري أو توالدي على أنها الطريقة األكثر مالءمة لدراسة اإلنسان واملجتمع
فاألدب مثل املوسيقى فن زماني ،أنه الزمن اإلنساني الذي يخلقه وعينا من خالل
()23
الخبرة الفردية أو االجتماعية أو اإلنسانية في فهم الواقع وانعكاساته في األدب
لذلك فان درويش الفنان يربط اللغة التي هي وجود الشاعر بامتالك التاريخ وبعث
البؤر املتألقة فيه وليس الحاضر حسب(:)24
وفي الصحراء قال الغيب لي :اكتب
فقلت على السراب كتابة أخرى
فقال...اكتب ليخضر السراب
إن كلمة (اكتب) هنا تستحضر مفردة (اقرأ) التي حولت تاريخ األمة من سكونية
الصحراء وفراغها إلى كثافة الحضارة وحرارة الفعل ،والكتابة على السراب كتابة
أسطورية ليس لها أن تكون ألنها كتابة على الهواء ،وتسطير في فضاء ال أصول له
وال ثبوت ،لكنه الغيب يأمر بكتابة الفعل الحق ،الكتابة التي تؤسس ملرحلة
حضارية نوعية مرحلة تنهض فيها عوامل الخصب والتواصل واالستمرار من خالل
.22
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الفعل املضارع املتجدد (يخضر) الذي يوحي بكون يزخر بالحياة فاملفردة عند
درويش ليست مجرد أصوات تلفظ وال حروف تكتب بل هي أكوان مفعمة
بالحيوية ولذلك يستنكر الشاعر غياب زخم مفردات الفعل والحياة:
اطل على املفردات التي
انقرضت في لسان العرب.....
فهو ليس انقراض اللغة العربية بل هو غياب الروح الجدلية التي كانت تحرك
هذه اللغة ،غياب الفكر املحرض الذي كان ينفخ الروح في اللغة ،وهو ضعف
اإلرادة التي تشعل الروح دافعة إياها إلى صنع قرارها اإلنساني وتعضيد قدرتها
على املجابهة و التصدي .....وتكبر،تكبر اللغة في شعر درويش حتى تصير هي
الوطن(....)25
وطني قصيدتي الجديدة كيف ادري أن
صدري ليس قبري ،كيف ادري
أن أضالعي سياج األرض أو شجر الفضاء وقد تدلى...
إن الشعر والفنون اإلبداعية هي وحدها القادرة على تخليص اإلنسان من
استالب الواقع وقهر جموده .إن لفعل الكلمة أهمية في شعر درويش وفي ذكائه
الشعري ،فهو يدرك ما لهذه الكلمة املحرضة من دور في تحريك اإلرادة اإلنسانية
نحو الفعل فكيف إذا كانت هذه الكلمة إلهيه سماوية(:)26
لم نأت كي نأتي
رمانا البحر في قرطاج
أصدافا ونجمة
من يذكر الكلمات حين توهجت
وطنا
.25
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ملن ال باب له
من يذكر البدو القدامى
حينما استولوا
على الدنيا بكلمة
وهذه الكلمة هي مفتاح املعرفة وجوهر العلم وسر اإلسرار (اقرأ )...حيث يتم
بالقراءة الكشف عن رمز الزمن وأسفار الحضارة وسبر دواخل اإلنسان والقصيدة
– اللغة هي ثروة الشاعر وتراث الشهداء رفاقه لذلك فهم في وصاياهم اليوزعون
على ورثتهم غير األغنيات(:)27
كتب الوصية
عشرون أغنية لعينيها وللرمل البقية
وتظل اللغة في صحبة الوطن يسير معها في رحلتها ،و في توهجها وسكونها(:)28
كالمك كان أغنية
وكنت أحاول اإلنشاد
ولكن الشقاء أحاط بالشفة الربيعية
كالمك كالسنونو طار من بيتي
فهاجر باب منزلنا ،وعتبتنا الخريفية.
واللغة نشيد املقاومة ،والنشيد إرادة الثوار ،والنشيد هدف انتصارهم ورمز
لكل ما هو جليل في تاريخهم(:)29
فيا وطن األنبياء......تكامل
ويا وطن الزارعين....تكامل
.27
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ويا وطن الشهداء ...تكامل
فكل شعاب الجبال امتداد لهذا النشيد
وكل األناشيد فيك امتداد لزيتونة زملتني
إن النشيد واألناشيد هنا رمز ملجمل الحراكات االيجابية الكثيفة التي تصدر
عن فعل الثورة وتضحيات الثوار بدمهم ،األناشيد ليست أمنيات لغوية فحسب
بل هي البؤر التاريخية املضيئة التي يسلمها جيل لجيل ،وزيتونة زملتني هنا رمز
للثورة -لألرض التي تشد سواعد املقاتلين من اجلها لكن هذا الرمز يستمد قوته
وحيويته من نشيد تاريخي كبير هو ارتباطه برمز السيدة خديجة الكبرى التي كانت
أول مؤازر حميم للنبوة ولثورة اإلسالم الكبرى وظلت أروع نشيد عبر األجيال
المرأة مثلت جالل املبادئ ورصانة الفعل وصدق الحب والوفاء ،ولذلك يواصل
درويش قائال:
ومالت خديجة نحو الندى فاحترقت
خديجة .ال تغلقي الباب
إن الشعوب ستدخل هذا الكتاب
وتأفل شمس أريحا بدون طقوس....
نعم ....لقد دخلت الشعوب من ذلك الباب املقدس وامتد النشيد متواصال،
إن استدعاء درويش للمفردات والتراكيب يخضع بدوره لسياقات الخيال
وتركيبات الذاكرة أكثر من خضوعه لعالقات الكلمات في معاجم اللغة ،واملالحظ
إن الشاعر لم يتخل عن أي منجز شعري .جمالي حققه في السابق ،فهو لم يتخل
عن الغناء البسيط وان ازداد كثافة ،ولم يتخل عن البنية الدرامية وان ازداد
الفضاء تشابكا وتعقيدا بين مفرداته وإيقاعاته وتراكيبه(.)34
إن تجربة الحداثة لدى محمود درويش ترتكز على اللغة التي تطورت عالقته
بها عبر املراحل التي مر بها شعره ،إن درويش الفنان يترجم التجربة الفلسطينية
.34
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عن الحرب والدمار بمصطلحات كونية ،انه يربط التاريخ بالفن الن انفتاح أفق
تاريخي في العمل الفني هو كما يوضح الفيلسوف االيطالي جياتي فايتمو انعقاد
لحقيقة وموضعة لها في العمل ،فليس من حقيقة خارج التاريخ ،وهكذا تصير
اللغة حاضنة التاريخ ومستودع الفن ومقر وجوده ،شعر درويش يعيد بعث اللغة،
ينفخ فيها الحياة عبر إعادة إسباغ املعنى على الكلمات وتحميلها بمعان عديدة
واللغة مثل فلسطين توحد ما ال يتحد(.)31
لقد تأكد في النقد عموما إن النقالت النوعية في الشعر تحدث من خالل اللغة
فاللغة هي عذاب الشاعر من اجل التجاوز ألنه بها متماهية مع وجدانه يدير
حواراته مع اإلنسان والطبيعة واألشياء ،مع الزمان واملكان مع األشواق واملواجد
واملكابدات ،كلما تمكن منها اكتشف إنها تختزن التاريخ والوقائع في مفرداتها
وتشكالتها معا ،والشاعر املقتدر هو الذي يلعب باللغة لعبته املاهرة ،والتجربة
الفنية الناضجة هي التي تقف وراء هذه اللعبة تحركها سعة األفق وعمق الرؤيا
الفنية التي ال تبصر األشياء حسب بل وتبصر ما وراءها كذلك ،إن استسالم
الشاعر ملنبهات األحداث وتفاصيلها يسلم اللعبة للمباشرة والغنائية املفردة ،لكن
الدخول إلى باطن الحدث والى أعماقه السرية هو الذي يرقى بلغة الشعر نحو
التركيب الدرامي الذي يغني الفن وينبض بالحركية والتنوع والتداخل في صميم
النص الشعري .إن الحداثة عند درويش ليست وعيا نظريا كما هي عند ادونيس
ويوسف الخال وإنما هي مختبر شعري وخلق للغة الشعرية التي تعانق اللحظة
التاريخية التي تعيد ترتيب أوليات الذات والواقع على نحو جديد تمليه الحاجات
اللحظوية الراهنة وتفصح عن اشتباك الذات في عالقاتها الكونية ،والحداثة عنده
هي مشروع للتقدم من العبودية إلى الحرية ،من مقاومة السلطة الظاهرة إلى
مقاومة السلطة الخفية املغروسة في ثنايا الوعي وهي سلطة النصوص التي يحتمي
بها الشاعر التقليدي ويحجب التجربة عنه من خاللها ،والتجربة الكتابة /اللغة هي
الوسيلة الوحيدة لقراءة الذات قراءة فاعلة تهدف إلى إعادة بناء الذات في زمن
يشتد فيه حضور األشياء وموت اإلنسان( )32إن أهل علم اإلنسان وعلم النفس
.31
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وعلم االجتماع واألدباء الكبار يدركون ما للغة األم من أهمية في عملية تشكيل
اإلنسان والهوية معا ،فاللغة جوهر عام ال يتسنى له الوجود إال في حيز خاص،
وجود اللغة ال يكون تاما إال في لسان واحد.بمعنى إن اإلنسان ال يجيد اإلجادة
()33
الكاملة إال في لسان واحد فليس للقلب الواحد إال لسان واحد هو اللغة األم
ولذلك فان كل أدب إنما يكون بلسان ،أي باللغة وقد تقمصتها الذات املبدعة
فانتقلت بذلك من كونها نظاما للعالمات والرموز والقواعد واملصطلحات لتكون
الهيكل االجتماعي وقد حقق ذاته فكرا ومشاعر وخاصية وجودية ،وال أدب إال و هو
يحمل كامل خصائص اللسان الذي يرد فيه أي األمة أو الشعب الذي ينطق بهذا
اللسان وهو بهذه الخصائص يكتسب بعده اإلنساني ويطل من خالل هذه
()34
الخصائص على األمم والشعوب األخرى ليكشف لها عن وجود هذا اللسان
وهكذا تحمل اآلداب الحية ضمير أمتها إلى العالم بعد أن كانت عامل توحيد
داخل حياة األمم فلقد كانت اللغة العربية الراقية ليست عامل توحيد لألمة
حسب بل وعنوان حضارة كذلك وذروة إبداع جمالي سواء عبر إعجاز النص
القراني العظيم أو في جالل الشعر العربي والنثر الفني عبر العصور.

.33
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