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تعتعة

 درويش، ذلك الشعر اآلخر: العودة من املنفى
 الكالم ال يكون آائنا حيا إال إذا آان شعرا، 
 آان فعال بعثا،والشعر ال يكون شعرا إال إذا  

والفعل البعث ال يكون آذلك إال إذا آان إيقاعا حيويا 
يرتجح بني الثورة واألنغام، إيقاعا ال يتوقف حىت بعد أن

 تنتصر احلياة للحياة، تنتصر حىت باملوت،

املوت هو اخلتام البدء الرائع ملن محل األمانة شاعرا  
من الواقع، يتخلق منه وبه آون آخر، آون هو الواقع األوقع

 .وليس آما آان يناور الشاعر وهو يومهنا أنه احللم

:قال) 1981فصول أآتوبر (حني رثى أدونيس صالح عبد الصبور 
ال نعود نقوم الشاعر بتشكيالته الفنية أو جتّزءاته املرحلية،"... 

وإمنا نقومه مبشروعه آامال، بالطموح الذى حيرآه، بالرؤيا الىت يصدر
 ".فق الذى يفتتحه، واملعىن الذى يؤسسهعنها، واأل

11: جريدة احلياة(مث عاد أدونيس يبكى رحيل درويش ىف 
آتب شعره آمثل آيمياء حتول املوت إىل حرآة: "...قال) اجلارى

وحيثما اغرتب، أقام. حية، وخترتع الشطآن حىت للقوارب احملّطمة
 ". ىعاصمة لألمل، جاعال من الشعر أرضا أخرى، ومساء أخر

ابريل": (أما حممود درويش نفسه، فكان ِمن آخر ما آتب 
، ما)، تصدر عن اجلامعة األردنية»الة الثقافية«2008 

 ":النفى"قاله مصنـِّفا تشكيالت 

 ..." أما املنفى اخلارجي فهو انفصال املرء عن فضاء مرجعى، عن مكانه   

 تمعه وثقافته، جم أما املنفى الداخلي فهو ُغربة املرء عن.... 

باعتبار الوجود اإلنساني آّله شكال من: " ... إىل أن قال
 "!املنفى، منذ أن عوقبنا حنن أحفاد حواء وآدم بالتاريخ أشكال

إذا آان األمر آذلك، وهو عندى آذلك، فقد تدعم لدى مفهوم
هو الرجوع من هذا املنفى الذى   :إن املوت   :مألىن حديثا يقول

 ه والدتنا، أو خروج جدنا وجدتنا من اجلنة، هواضطرتنا إلي
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إىل احلياة فينا وبنا حني خيتفى جسد أحدنا فيتلبس وعيه   الرجوع
من تبقى منا ممن حيب احلياة آما أحبها أى واحد يعيش شاعرا حىت
يكتب آخر أبيات قصيدته على هذه األرض، بقرار هذا املوت اآلخر،

 .الىت ال تنتهى   ليبدأ قصيدته اجلديدة املمتدة

 شاعرا، آتب أو مل  إلنسان، أى إنسان، ال ميوت إن عاشا 
إن آان قد واصل جتدده بالناس وىف  يكتب بيتا واحدا،

ىف بؤرة أحزاهنم اخلالقة،  الناس، ال ينفصل عنهم، خصوصا وهم
ميارسون فرحة الوالدة املتجددة، ليس بعيدا عن آالمهم

ا التقطهرمبا هذا هو م  الرائعة، وال عن غنائهم الصداح،
حني) األسبوع املاضى:الدستور (  جارى الشاعر إبراهيم دواد

سليل احلزن السماوى الذى جعل..."وصف درويش وآيف آان، 
 ".آالمه شعرا وصمته شعرا وتراجعه شعرا

"...استشهدت آثريا بقول أدونيس ىف رثائه لعبد الصبور 
،"إخل ...ذلك الشعر اآلخر –ففى حلظة الشعر، خصوصا حلظة املوت 

بفضل –بقدر آاف ما أعايشه اآلن    قد عايشت بعد   ومل أآن
املوت والشعر واألسطورة واجلنس   وأنا بني   مرضاى وغري ذلك،

آيف حنرتم: واجلنون، أتعلم مع مرضاى وخرباتى اجلديدة القدمية
 .الكلمات، بتجاوزها، فتتخلق احلياة بال وصاية، فهو الشعر

ا، جعلت اللحظة الراهنة تتعمق ىفمن هذه اخلربات ومثله
وجداىن وأنا أتعلم سر الوجود واجلنون والشعر والبعث،

آيف أن املوت هو انتقال الوعى الذاتى إىل الوعى  وصلىن
مل يكن  أن ذلك  الكوىن تناغما واتصاال، ليكشف ىل صديق،

جديدا أبدا، وأنه قول موجود ىف متون هرمس مثال، فعرفت أنه
 . تون آثرية، حىت لو مل تكتب أبداموجود ىف م

املعرفة تتجدد، وقد تتحق واقعا، وقد تسبقنا! يا إهلى 
 .قبل أن نعيشها -ىف الشعر خاصة –لتصاغ ىف ألفاظ 

،الكلمة باىب    تدق )... 2: "(آلمات تقول  حني آتبت سابقا   
.تلحقنى  ، اهلرب   أحاول ،  أنتفض  ، القدمي الوعى    ، تغافل.أصدها
ْ ،    املعاجم     أغافل أمضى ) 3( .   فأنسلخ   ، أآونها  املخاض   بني اجلحافل

 ، أخلق والعدم النىب    والرؤى، بني   الضياع   بني  :، أطرحىن. والنحيب 
حني آتبت هذه".  القصيدة   فتولد  ، جديدا ، أقولىن  أبتعث   احلياة 

، مل أآن متبينا حقيقة ما)14/9/1983(ذ ربع قرن الكلمات من
، ولكن حني"بني النىب والعدم: "ميكن أن يكون وراء هذه الصورة

مل يعد   إىل رحابة املطلق، عرفت أنه   عاد حممود درويش من منفاه
إىل رام اهللا، لكنه عاد إىل وعى الكون فينا، وأدرآت ما وراء

 .إّىلالصورة الىت قفزت مىن قبل أن تصل 

إذا آان علينا أن نعرتف بفضله، فال بديل عن أن يواصل
آل منا معرآتنا ضد آل قوى االنقراض الىت حتيط بنا، حىت آادت

 .تتغلغل فينا

 آما عنون آلمته أدونيس،" أحب أن أبكى"، ال ..ال 
 .أحب أن أفرح حزينا مسئوال، بني النىب والعدم 

 ومع ذلك، فالفراق صعب
 .مخاصة هذه األيا 
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