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لي���س الغاية من هذا الع���دد اخلاص بالراحل 
حممود درويش تقديس الش���اعر، وال التمّسح 
به، وال أيقنته واملبالغة يف ذلك، وهي اهلواية اليت 
شاعت مؤّخرا بني عرب كثريين وفلسطينيني 
أكثر وخاصة أولئك من أرادوا التطّهر ثقافيا 
من دنس���هم السياسي، ولعّل طريقتهم األجنع 
يف ذلك كانت »بتعمش���ق« ودبق اسم درويش 
دبقًا، بعد حماوالت خائبة لتوزيره. وقبل ذلك 
انسحابه، وإدوارد سعيد، من منظمة التحرير 

احتجاجا على مهزلة أوسلو ومهّرجيها.
إذن أرجو أن ال يقع العدد يف فخ التقديس الذي 
يدين ممارسيه، والذي أتعب ويتعب درويش 

ويقلق سكينته.
س���تحاول       يف هذا العدد املخّصص لذكرى 
مي���اده أن تتناول أهمي���ة درويش يف الثقافة 
الفلسطينية خاصة واإلنسانية عامة، انطاقا 
من حب وتقدير كبريين هلذا الش���اعر، دون 
ة مّدعية، واليت  االنزالق يف كرنفاالت تقديس���يّ
عل���ى كثرتها ص���ارت مس���تهَلكة يعرتيها 

الدبق.
لعّلها من أمج���ل األمور )ال أقول أمجلها( اليت 
حصلت لفلسطني هي مياد حممود درويش، 
ولع���ّل 13 نيس���ان يكون حقا الي���وم األمثل 
للثقافة الوطنية، ودروي���ش أهٌل لذلك، لكن 
)أرجوكم( ال ثقافة »الس���ام« واالستس���ام 
والفساد املالي واألخاقي- مبا فيها اجلنسي- 
واإلداري وكل باء جلبته السلطة على القضية 
اليت كتب فيها وهلا درويش، واليت اقرتب منها 
بق���در ما ابتعد عن تلك الس���لطة وعن صفة 
»مثقف الس���لطة«، وهو كذل���ك القدر الذي 
حاول به »مثّقفو السلطة« وسياسّيوها إلصاق 
أنفسهم بامسه، عّلهم يكسبون شرعية ثقافية، 

ومنها: سياسية، هلم ولسلطتهم.
لكن دروي���ش الذي حنب، مل يوّزع ش���رعّيات 
سياس���ية. هو ليس، أوال، مبوق���ع من يوّزع، 
والشرعيات السياس���ية ليست، ثانيا، أمورا 
ُتوّزع، بل ُتكتسب. وإن كان مّثة من يوّزعها، 
أو مينحه���ا، فهو الش���عب )أو »الناس« إن 
أردمت( وهو الذي منح درويَش شرعية ثقافية، 
التّم عليها نفر من املتسّلقني، احملّلقني حول 

السلطة، »املدبقني«.

* االفتتاحية ال تلزم برأيها غري كاتبها.

ارمحوه من
هذا الّدبق القاسي

أهمية لنا أننا عشنا في زمانه :
من حق محمود درويش على الذاكرة والذائقة الفلس��طينيتين 
أن توس��عا فتحة البيكار السمه الكبير ، فيكون السؤال العادل هو 
ع��ن أهمية محمود درويش في الثقافة العربية بعامة ال الثقافة 
الفلسطينية وحدها . فالمساحة الجمالية التي غطاها كانت عابرة 

للح��دود  من��ذ أن أطل��ق 
أنقذونا   : الش��هيرة  صرخته 
م��ن ه��ذا الحب القاس��ي  ، 
وكان ال يزال يومها في حيفا 
الجئ��ً إليها من البروة . ولم 
يكن تبرمه بالحب القاسي إال 
تعبيرًا عن الس��جن العاطفي 
ال��ذي أودع��ه النق��د فيه . 
هذا السجن الذي حكم عليه  
بالشرط الجغرافي فيما كان 
مش��روعه عربيً بطموحات 
إنس��انية م��ن واق��ع وطني 
فلس��طيني . ولم يكن تعاليً 
، ال س��مح اهلل ، عل��ى إطاره 
المحلي بقدر م��ا هو نزوع 

إلى العمق اإلنساني .
إن مراجعة جادة لنتاج هذا 
الش��اعر االس��تثنائي ، تدلن��ا 
على التطابق الفذ بين الذاتي 
والموضوعي في ش��خصيته 
تجل��ى –  فق��د   ، الش��عرية 
س��واء أكان ذلك في شعره 
أم في حضوره اإلنس��اني – 
ش��اعرًا محتكم��ً إلى الحق 
والحقيق��ة ، باحث��ً قلقً في 
بحثه الدؤوب ، عن أس��رار 
الرمزية  ومحموالته��ا  اللغة 
والبيانية ، حاضرًا في الزمن 
ال تشاهد فقط ، بل كشريك 
وطرف في معادلة الوجود .
لقد تحول ، بحق ، إلى أحد 
أسماء فلسطين ، ال بالمعنى 
السياس��ي الضّي��ق ، لكن بما 
هي فلس��طين س��ؤال عدل 
وحرّي��ة . وله��ذا كان معنّيً 

بأنه ش��اعر بداي��ات دائمً ، 
بمعنى أّنه لم يكف عن التجريب ، يدعمه في ذلك ذكاء فطري نفاذ ، وغنائية ش��عرية ندر أن ش��هد ديوان 
العرب مثياًل لها. كان رحمه اهلل مزودًا بما يسميه ذكاء القلب . وهو تركيب لغوي يجمع مشموالت العقل من 
فكر وقوة بديهة إلى المستوى العاطفي الذي كان له منه نصيب كبير . فمن يصدق أن هذا الشاعر الخطير 

كان قادرًا على البكاء .. بل كثيرًا ما كان يبكي في اللحظات الحميمة ؟ .
م��ن هذا كله .. ومن س��جايا فنية تحتاج إلى كتب لتبيانها نش��أت أهميته حتى يح��ق للمثقفين العادلين ممن 

عرفوه عن قرب أن يتباهوا بأنهم عاشوا في عصره .
 

اسم عابر للزمن :
ما أود أن أقوله قلته كثيرًا ، في حياته أساسً ، وكان ذلك مكتوبً في مواقع مختلفة .. 

ولكنه غضب يومً - وكثيرًا ما كان يحدث ذلك – فقال لش��اعر متمس��ح باس��مه : افعل وقل على لس��اني ما 
تشاء، ففي ظلي متسع للكثيرين .. !! وإذا كانت نوبة غضب قد أخرجته عن طوره ، فإن الحقيقة ليست نوبة 
، بل هي حقيقة ليس إال .. ومن عالماتها الخاصة به أن ظله وحضوره كانا يتسعان لجيل بكامله .. واآلن ، وهو 

في دار الحق ، يتأكد يومً بعد يوم أنه اسم عابر للزمن .. رحمه اهلل .

يتحدثون لـ      عن أهمية حممود درويش
يف الثقافة الفلسطينية وما فيها من خصوصية القضية،

ويف الثقافة اإلنسانية عامة

وعما كانوا سيقولون له..

أحمد دحبور
الشاعر الفلسطيني

مخيم العائدين في حمص



الثقافة هي بمثابة أجنة المناعة في 
الجس��د الوطني، وان كان  قدرتها 
على تشكيل الوعي الجمعي  للناس  
باعتبارها مادة  مقوية. حتى تكون  
فعال "الق��وة الناعمة" ف��ي الصراع.  
وفي الوق��ت الذي اس��تطاع  فيه 
محمود رويش ان يعبر  من اعتاب 
القضية ليصل الى االنس��انية ، اال انه في هذا العبور الصعب  قدر له ان 
يكون صورة عن التجس��يد االمث��ل  لمفهوم الثقاف��ة الوطنية  كجزء 
اليتجزأ  من القضية ، بل هي مكون للهوية الجماعية، وقد وسع دائرة 
الفع��ل االبداعي الثقافي لتتج��اوز حدود االنتماء السياس��ي أوال ، وثم 
يلغي حتى المعي��ار المكاني ثانيا. بوصف ان الثقافة الفلس��طينية تحتل 
مكانها االستثنائي المميز العابر لحدود الجغرافيا ، ليشكل فكرة الوطن، 
باقاني��م جديده وعميقه في ال��ذات الثقافية الفلس��طينية، حين يكون 
المكان  عبارة عن منفى منفصل عن جغرافيته العاطفية. االحتالل منفى. 
فيردد بحق وصفه للمنفى الداخلي: "يبدأ منفى الفلسطيني منذ الصباح 
الباكر، منذ أن يفتح النافذة حواجز عس��كرية. جنود. ومس��توطنات".  
فقد جرب كل اشكال المنفى الداخلي والخارجي، واجمل ما يحضرني 
في وصف المنفى بشكل عام عندما قال في مقابله اخيرة:" المنفّي هو 
الالُمنَتمي بامتياز. ال ينتم��ي إلى أي مكان خارج ذاكرته األولى. تصبح 
الذاك��رة ب��الدًا وُهوية، وتتح��ّول محتوياُت الذاكرة إل��ى معبودات. 
وهكذا يضّخم المنف��يُّ جماليات بالده وُيضفي عليها صفات الفردوس 
المفقود. وحيث ينظر إلى التاريخ بغضب  ليتساءل: هل أنا ابُن التاريخ، 
أم ضحّيت��ه فقط؟" كأنم��ا محمود درويش  يس��تل ثقافة الوجود في 
وجه ثقافة االقصاء، من خالل رموزه وادواته الش��عرية واس��تعاراته و 
طقوس��ه  يوغل في اعم��اق الخصوصية الفلس��طينية الى حدود فراد 

اللغة لتحويلها الى منظومة معرفية تالمس مجد االنسانية. 
كم��ا قدر لدرويش ان يقول للمفكر ادورد س��عيد قب��ل رحيله،  وما 
كنت س��أقوله له في لحظة كان يستعد فيها للمبارزة الكبرى، مدججا 
بكل وس��ائل الحياة كي يهزم الموت ، لن اقوى اال على ش��حن طاقتي 

باستعارة كلماته في لحظة الفراق كي اتلو انشودته عليه:
ولو كنت أكتب شعرا لقلت:

أنا اثنان في واحد كجناحْي سنونو
إن تأخر فصل الربيع اكتفيت بنقل اإلشارة

يحب بالدا
ويرحل عنها

هل المستحيل 
بعيد؟

يحب الرحيل 
إلى أي شيء

ففي السفر 
الحر بين 

الثقافات
قد يجد 
الباحثون 

عن الجوهر 
البشري

مقاعد جاهزة 
للجميع

هنا هامش 
يتقّدم

أو مركز 
يتراجع

ال الشرق شرق 
تمامً

وال الغرب غرب 
تمامً

فإن الهوية 
مفتوحة للتعدد

ال َصَدفا
أو خنادق

كان المجاز ينام 
على ضفة النهر

لوال التلوث 
الحتضن الضفة 

الثانية
هل كتبت الرواية؟

حاولت
حاولت أن أستعيد بها صورتي

في مرايا النساء البعيدات
لكّنهن توغلن في ليلهن الحصين
وقلَن: لنا عالم مستقل عن النص

لن يكتب الرجل المرأة اللغز والحلم
لن تكتب المرأة الرجل الرمز والنجم

ال حب يشبه حبً 

الثقافة الفلس��طينية المعاصرة بمجملها ه��ي ثقافة قضية وأهمية محمود 
دروي��ش تكمن ف��ي أنه كان أبرز من وضع صياغة ش��عرية لهذه القضية 
ضمن مش��روع أدبي ف��ردي محكم التصميم وواضح الرؤية ومتماس��ك 

البنية.
 من »س��جل أنا عربي« وحتى »العب النرد« نحن أمام دولة من الش��عر 
اس��تطاع لوحده أن يقيمها في حوالي نصف قرن رغم المعاناة الش��ديدة 
والتناقضات المستحيلة بين أن تكون في الوطن  والمنفى ، وبين أن تكون 
سياسيا ومبدعا، وأن تكون مع الناس وبعيدا عنهم، ولعل في هذه المعايشة 

الصعبة تكمن عبقريته االبداعية.
ما يميز مس��يرة التاريخ أن لكل ش��عب محنته ولكل محنة ش��اعرها، من 
ناظم  وحت��ى  هومي��روس 
حكمت ولوركا وبابلو نيرودا 
الكب��ار  الش��عراء  وه��ؤالء 
الذي��ن ينضم اليهم محمود 
درويش ه��م الذين أخذوا 

عل��ى عواتقه��م )دون تكليف من أحد إال من حس��هم الوطني وضميرهم 
االنساني(  أن يضعوا الصيغة األرقى واألكثر جمالية واألعمق لقضية ومحنة 
وس��يرة كل شعب من ش��عوبهم ولتش��كل مجتمعة كنز الثقافة االنسانية 
ورواية الش��عوب المضطهدة والمناضلة مقابل رواية القوي الحاكم الظالم 

المتغطرس.
ف��ي دولة محم��ود درويش الش��عرية والنثرية )ال تق��ل روعة( تجد كل 
الفلسطينيين، بينهم الجميل والقبيح والمناضل والعميل والمظلوم والظالم 
ولكنك ال تجد المتمسكنين الذين يستجدون الرحمة وال تجد المستسلمين 

الذين يعلنون نهاية القضية بال شيء. 
إن قضية أنجبت شاعرا كهذا يصبح وزرها أثقل بكثير على شعبها وقيادته 
ومثقفي��ه. تصبح مس��ؤوليتهم في االخالص لها أكب��ر بكثير، وحذار من أن 
يتحول مشروع محمود درويش وحياته وذكراه الى هيكل مقدس فيقرأ 
ق��راءة غيبية وتفق��د مفرداته معانيها العميقة. ح��ذار من أن تصبح هذه 

الدولة الرائعة دولة عربية أخرى كتلك التي نعرفها.  

هاتفته قبل رحيله بأيام معدودة. 
كان في قريته »الجديدة« يودع أهله قبل س��فره إلى الواليات المتحدة. 
كنت أعرف أنه في حالة صحية صعبة وسيجري العملية. خشيت أن تكون 
تلك محادثتنا األخيرة. ترددت . ضغطت على أزرار الجوال: 05992626..

وتوقفت ومس��حت الرقم ثم مرة أخرى 0599...هل أس��أله عن صحته؟ 
عن سفره؟ عن العملية؟ هو لم يعلن ذلك على المأل. كان يكره أن تمتدح 
ش��خصه لكنه أحب ابداء اعجاب بقصيدة نش��رها حديثا. قلت أحكي عن 

»العب النرد« ومنها قد نأتي إلى صحته. 
وْي علينا يا رجل..صدمتنا هذه القصيدة العظيمة..ما أن نصحو  »ْشَوْي.. شَْ

من صدمة قصيدة حتى تأتينا بأقوى منها..«
 ضحك .. )تخايلتها تلك الضحكة الخجولة(

 قال: هل تريدني أن اخفف؟
قلت: أعطنا وقتا أطول بين قصيدة وقصيدة..

)مراهنة على الوقت(
انتهى حديثنا بأمل في لقاء قريب:

- في طريقك الى الجديدة عّرج على دالية الكرمل..
- إلى أن يتم ذلك نلتقي في رام اهلل..

لم نلتق في رام اهلل.. ال في جنازته وال فوق قبره.. 
)يصع��ب علي أن نلتق��ي هناك، فليس ه��ذا هو المكان ال��ذي كنا نلتقي 

فيه(.
لو تحادثنا ثانية لعاتبته: وعدت بأن تخفف ولكن قصيدتك األخيرة بعد »ال 

عب النرد« كانت أعنف ما كتبت وأقسى ما فعلت..
هذا الموت كان آخر ما كتبه محمود درويش.

 )كان شاعرا في حياته وفي موته(.

مروان عبد العال
روائي وفنان فلسطيني

مخيم نهر البارد

سلمان ناطور
كاتب وأديب فلسطيني

دالية الكرمل



أهمّية محمود درويش ال تنحصر في موضوع واحد أو جانب واحد أو قضية واحدة.
محمود درويش استطاع خالل سنوات عمره أن ُيحقق العديد من النجاحات واالنجازات .

محم��ود درويش هو النموذج الحّي على الفلس��طيني الَمقموع والمنهوكة حقوقه والُمضيَّع 
وطُنه.

 فهو ابن بلدة البروة المهدمة وحتى الممسوحة 
من خارطة الوطن.

 عاش غريب��ا في وطنه، والجئا قريبا من بلدته، 
وُمط��اَردا ُمالحق��ا مه��دور الحرّي��ة والحقوق 
.محمود درويش ُيجّس��د انخداع الفلس��طيني 

الباق��ي ف��ي وطنه بع��د عام 
تبّث��ه اإلذاع��ات  النكب��ة بم��ا 

العربية.
 وما يتخّيله حقيقة من إمكانية 

النضال من خارج الوطن، 
وأفضلي��ة معانقة الوطن من 

خارجه.
 فرحل لُيصَدم بأنظمة الحكم 
العربية الُمتناحرة والمتسابقة 

على موائد أعداء شعوبها.
محم��ود دروي��ش عرف أّن 
اختياره الُبع��د عن الوطن لم 
يكن موّفقا فعانى في سنواته 
األخي��رة أل��َم الُبع��د وحرقة 
الشوق وأكثر من سؤال نفسه 

: لماذا نزلَت عن الكرمل؟ 
لك��ن محم��ود لم يستس��لم 
للواق��ع ، وأخذ يش��ق طريقه 
أن  واس��تطاع  اإلب��داع  ف��ي 
يطّور تجربته الشعرية ويأتي 
بالجدي��د ف��ي كل مجموعة 
بات  جديدة ُيصدره��ا، حتى 
الشاعر الذي ال يقتنع بما يأتي 

ودائما يسعى للجديد .
محمود أصب��ح رمزا للوطن 
والقضي��ة واإلنس��ان. لكنه لم 
يكتف بالبكاء على األطالل وال 
بالندب أو بالعنتريات الكاذبة 

واّنما اعتمد اإلبداع وسيلته لحمل وطنه وشعبه إلى كل بيت في هذا العالم.
اس��تطاع محمود أن ُينّبه الناس من كل الش��عوب إلى ما يحيق بالفلسطيني من ظلم، وأن 

يجعل قضية الفلسطيني قضية كل حّر في العالم.
محمود درويش هو يوليس��يز الفلس��طيني ال��ذي رحل عن وطنه الضائ��ع ليبحث عنه في 

الغربة ويتلّمس طرق العودة إليه.
محمود درويش الذي سأل نفسه أكثر من مرة لماذا كل الناس تعود إلى بيتها ووطنها إاّل 

الفلسطيني ُقّدَرت له الغربة.
محمود درويش الذي تساءل: هل أجد لي قبرا في وطني؟
حظي بهذه األمنية الصغيرة الكبيرة وُدفن في ثرى الوطن.

محم��ود درويش ه��و الرمز هو القضية هو الوطن هو اإلبداع، وهو اإلنس��ان الفلس��طيني 
الشاهد على قذارة هذا العالم الذي تجاهل حّق الفلسطيني وساهم في ضياع وطنه.

نبيه القاسم
ناقد أدبي فلسطيني

الرامة

عبقرية  جوان��ب  أح��د 
دروي��ش  محم��ود 
الشعرية والرمزية تمثل 
ف��ي أختراقاته متعددة 
للثيم��ات  المس��تويات 
ش��عره,  تناوله��ا  الت��ي 
وألجي��ال الجمهور التي 
ظلت تتابعه, رغم إقالعه عن الش��عر المباش��ر والخطابي. درويش 
كان شاعر فلسطين المؤنس��نة بال منازع,  أنسن فلسطين, وأنسن 
مقاومتها, وأنتصر للحياة فيها. غنى لألش��ياء البس��يطة, لعرق النعنع, 
ورائح��ة الب��ن, وكوفية الج��د, وإلتواء طريق الحارة, وش��بق فتى 
يجلس تحت زيتونة يتغزل في جدائل المارات على النبع. لم يتمكن 
ش��اعر أو مبدع فلس��طيني آخر من التعبير عن توق الفلس��طينين 
لحي��اة عادية وأثناء إس��تعار توحش اإلحتالل اإلس��رائيلي كما فعل 
دروي��ش. ف��ي مواجهة الدباب��ة كان يلجأ لورد الس��ياج, وكما قال 
مرة لكاتب هذه الس��طور ماذا سيفعل جبروت الدبابة أمام براءة 

الوردة ونقاء أريجها؟ 

ودروي��ش كما نعل��م, وهذا قلب تعملقه الكبي��ر, طاف في الماضي 
والتاريخ, نبش األس��اطير والخرافات, وركله��ا, وغاص في الحاضر 
يغربله كله, لينحاز إلى المس��تقبل بال تردد. لهذا كان شعره يتحول 
ويتطور إطرادا, وبال توقف ... توقا وإش��تهاًء للوصول إلى الش��عر 
الصاف��ي. ش��عره في دواوينه األخي��رة, وربما نقول م��ن الجدارية 
فصاعدا, صار ش��عر فلسفة المستقبل. خلط فلسفة الحياة, والوجود, 
والحب بلغته الشعرية التي ظلت موسيقاها مسكرة ألنه ظل متمسكا 
باإليقاع والوزن فيها. صرنا نقرأ فلس��فة ش��عرية, وش��عرا متفلسفا 
وللغراب��ة الكبرى نتذوق��ه ونحب��ه. والغرابة األكبر, وهنا مس��احة 
األختراق الفريدة أيضا, أنه لم يجرجر وراءه كل محبيه وعاش��قيه 
منذ دواوينه األولى في عقد الس��تينات من القرن الماضي وحسب, 
بل ورط في حبه وحب شعره األجيال الشابة والجديدة. لذلك يتسع 
نطاق العمر الزمني لعشاقه ممن هم في عمر السبعينات وحتى عمر 
العشرينات. كلهم متورطون في قراءة درويش وأشعاره ورموزه 
وتجريدات��ه وأحيانا تهويماته الُمتعبة. بذلك حقق درويش للش��عر 
العربي بعامة وليس الفلسطيني وحسب خدمة شبه خرافية تمثلت 
في توس��يع قاعدة ش��عر الحداثة, ش��عر الرمز المكثف, البعيد عن 

المباشرة والخطابية. درويش هو أجمل ما أنتجنا كفلسطينين. 

خالد الحروب
كاتب وأكاديمي فلسطيني

كامبردج

يف مناسبة أربعني يوما على رحيل حممود درويش

ملحق خاص أصدرته >القدس العربي<
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حيفا - من "لجنة ١٣ آذار للثقافة الوطنّية"

غّص��ت قاع��ات "مرك��ز الكرم��ل" 
 ١9 الجمع��ة  مس��اء  حيف��ا،  ف��ي 
والواس��ع،  النوعي  بالجمهور  آذار، 
الحيف��اوي باألس��اس، ومن الجليل 
والمثل��ث أيًضا، حيث ش��اركت في 
اختتام التظاهرة الثقافي��ة التي أضفت لوًنا ثقافًيا 
راقًيا وفي الوقت نفس��ه ش��عبًيا، عل��ى المدينة، 
مدين��ة محمود درويش بال منازع، تظاهرة "١٣ 
آذار - الي��وم الوطني للثقافة الفلس��طينية"، في 
أماكن عدي��دة من المدينة، وال��ذي ُأقيم على 
مدى ثماني��ة أيام، تحت ش��عار: "س��نكون يوًما 
ما نري��د"، وُختم بالن��دوة اإلختتامي��ة: "محمود 
درويش ف��ي الّذاكرة"، حيث ش��ارك فيها نخبة 
من األس��اتذة واألدباء:  د. حسين حمزة - الذي 
قّدم إضاءة على ش��عرية درويش، وپروفيسور 
سليمان جبران عن محمود درويش في المرحلة 
األخيرة من ش��عره، واألستاذ فتحي فوراني فتح 
"ُش��رفات عل��ى الحدائ��ق الخلفّية"، أّم��ا األديب 
محمد علي طه فتح��دث عن محمود درويش 
- الصديق والش��اعر. وتحّدث السيد عّباس زين 
الدين من حيفا عن ذكرياته اإلجتماعية الحميمّية 
م��ع الش��اعر في العم��ل ف��ي جري��دة "االتحاد" 

والحزب الشيوعي. 
وكان عريف األمسية الّشاعر بشير شلش، الذي 
افتت��ح اأُلمس��ية بكلم��ة "لجن��ة ١٣ آذار للثقافة 
الوطنّية" التي نّسقت وأعّدت وأشرفت على كل 

النشاطات على مدى أكثر من ُأسبوع، قائاًل: 
  "م��رة أخرى تجمعنا فعالية م��ن فعاليات اليوم 
الوطني للثقافة الفلس��طينية التي ابتدأت فعالياته 
في حيف��ا، في ي��وم ميالد الش��اعر الفلس��طيني 
محم��ود درويش، في الثالث عش��ر م��ن آذار، 
وتحت إش��راف "لجنة ١٣ آذار للثقافة الوطنية"، 
والتي تتوزع نش��اطاتها على غي��ر مدينة ومكان 
ف��ي الداخل الفلس��طيني، تزامًنا م��ع إحياء هذا 
اليوم في ش��تى مناطق وجود الفلس��طينيين في 

بالدهم".
وقال في كلمته اإلفتتاحّية:

  "لعّل أكثر ما يجدُر بنا فعله، ونحن نحلُّ ضيوًفا 
اس��م  على 
د  محم��و
ي��ش  و ر د
ذكرى  في 
ميالده، التي 
ُأعلنت يوًما 
ء  حتف��ا لال
ف��ة  لثقا با
طني��ة  لو ا
لفلسطينية  ا
قاطب��ة، أن 
كر  نس��تذ
المحّط��ات 
التي  األبرز 
همت  س��ا
خل��ق  ف��ي 
ه  ه��ذ
ب��ة  لتجر ا
لفلسطينية  ا
المتف��ردة، 
ت  ا ذ
ر  لحض��و ا
والرس��وخ 

غي��ر 
ر  لمتك��ر ا
غي��ر  و
ق  لمس��بو ا
في الّذاكرة 
لجمعي��ة  ا
ألبناء شعبه 
وُأمته، وفي 
ت  ف��ا ثقا
ل��م  لعا ا
الحديثة، بما 

اإلضاَءة  في  يس��اهم 
على حيات��ه وتجربته 
المدي��دة،  األدبّي��ة 
مراحله��ا  بمختل��ف 
قراءتها".   ومستويات 
"قّي��ض  وأض��اف: 
دروي��ش  لمحم��ود 
ش��اعًرا  يعي��ش  أن 
حت��ى الرم��ق األخير. 
ورغ��م نجومّيته غير 
االعتيادي��ة ، لم يركن 
وتصفيق  منجزه  إلى 
الجمهور، بل اش��تغل 
بدأب يثي��ر اإلعجاب 
التقدي��ر على  وبال��غ 
مش��روعه  تطوي��ر 
الشعري، وفتح نوافذ 
العالم،  على  فلسطين 
حتى صارت فلسطين 
كوني��ة،  اس��تعارة 
وس��ؤااًل ع��ن جوهر 
العدالة، واختباًرا جماليًّا 
وأخالقيًّا لضمير العالم 

الُمعاصر".
وق��ال: "بب��طء، لك��ن 
بثب��ات، تحّول اس��ُمه 
إل��ى م��رادف لبالده 
وبش��رها  بش��جرها 
جدل  ف��ي  وحجرها، 
د المس��تويات،  متع��دِّ

بي��ن محّطات حيات��ه الش��خصية المفصلية، التي 
ش��اَءت الظ��روف التاريخي��ة أن يج��د الس��واد 
األعظم من الفلس��طينيين صورتهم في مراياها، 
وأن يتماه��وا م��ع صوت حكايته الش��خصية التي 
وجدوا فيها صدى أليامهم وأصواتهم، في لعبة ال 
تني تتفّرع وتغتني بين العام والخاص، والشخصي 

والعمومي، والذاتي والوطني في آٍن مًعا".
واختتم كلمته بالقول: "باحتفائنا بمحمود درويش 
وأدب��ه، إنما نحتفي بحّصتنا من ه��واء الّنهارات 
وأش��عة الش��مس، وحقِّن��ا الطبيعي ف��ي الحّرية 

والحب وتذّوق الجم��ال وتقديره، وفي االحتفاء 
البسيط، وليس الس��اذج، بإنس��انيتنا التي يحاول 
عدّونا أن يس��لبنا إياه��ا، ليواصل احت��الل بالدنا 

وترويع أحالمنا". 
ث��م قّدم أول المتحدثين، بروفيس��ور س��ليمان 
جب��ران، ُأس��تاذ األدب العرب��ي ف��ي جامعة تل 
أبيب، وأحد الباحثين الجادين في األدب العربي 
الحديث عبر مس��اهمة متواصلة في غير ميدان 
مهم، في دراس��ة األدب العربي، باإلضافة ربطت 
البروفيس��ور جب��ران عالقة صداقة مع الش��اعر 

خ��اص،  بش��كل  تواصل��ت، 
ع��ودة  بع��د  واس��تعيدت، 
الش��اعر إل��ى ُأمس��ية حيفا 
التاريخّية عام  200٧. وقدم 
البروفيس��ور جبران مداخلة 
ح��ول المرحل��ة األخيرة في 
شعر درويش، وهي المرحلة 
التي ش��هدت والدة األعمال 
األجمل واألنضج في مسيرة 
الش��اعر المدي��دة. فافتت��ح 

كلمته بالقول:
 "ال أظّنن��ي مغالًي��ا إذا قلت 
إّن محم��ود دروي��ش ه��و 
أكثر الش��عراء الع��رب، بعد 
الثاني��ة،  العالمي��ة  الح��رب 
عوام��ل  وانتش��اًرا.  ش��هرة 
كثي��رة ومتنّوع��ة تضافرت 
المكانة  ف��ي تش��كيل ه��ذه 
المتميزة للش��اعر وش��عره، 
في حياته وبع��د وفاته أيًضا. 
هن��اك أّوال موهبة ش��عرية 
ف��ّذة تجّلْت بوض��وح حتى 
في "أش��عار الصب��ا" التي بدأ 
ونش��رها،  كتابتها  دروي��ش 
وهو م��ا يزال عل��ى مقاعد 
المدرسة الثانوية، في أواخر 
الق��رن  م��ن  الخمس��ينات 
الماض��ي. ه��ذه الموهبة، أو 
"الس��ليقة"، كما يس��ّميها هو، 
الدرويشية،  للقصيدة  كفلت 
في مراحلها كّلها، انسيابها في 
طواعية ويس��ر، مهما كانت 

القصيدة راقية ومرّكبة". 
ثم أض��اف إل��ى أن "العامل 
بش��عره  أن درويش،  الثاني 
وحياته، غدا "شاعر فلسطين"،  
أو "شاعر القضية"،  أو "شاعر 
المقاومة"؛ يذّكر بفلس��طين 
ا، سواء رغب  وتذّكر به دائمًً
الش��اعر في هذه "األلق��اب" أو رفضها.  درويش 
نفسه شكا غير مرة من تناول شعره "فلسطينيًّا"، 
دونم��ا التفات إل��ى الجانب الجمال��ي فيه؛ كأّنما 
القضّي��ة الوطنية هي رافعة هذا الش��عر ومدعاة 
رقّيه وانتشاره. بل إن الشاعر، في أحيان كثيرة، 
كان "يش��اكس" جمه��وره رافًضا إلق��اء قصائده 
السياسية المباش��رة، تلبية إللحاح هذا الجمهور، 
ع��ادة، في األمس��يات الش��عرية الحاش��دة التي 
ش��ارك فيها . إال أن ذلك كّله ال ينفي طبًعا قيام 

ختام أنشطة )١٣ آذار( الّثقافّية يف حيفا
ندوة )حممود درويش يف الّذاكرة(

 

وحفل موسيقي

إعالن اليوم الوطني للثقافة - وادي النسناس في حيفا



اإليديولوجي��ا عاماًل آخر م��ن عوامل تقييم هذا 
الشعر و انتشاره".

وقال البروفيسور جبران، إلى أن "العامل األخير، 
واأله��ّم في رأينا، في انتش��ار هذا الش��عر، وفي 
بلوغه مستوى فّنًيا راقًيا، في األساس، أّن درويش 
واصل خالل نصف قرن وأكثر كتابة الشعر دون 
انقط��اع، وفي خّط صاعد ف��ي مجمله. بل يمكن 
القول إنه ك��ّرس حياته، فعاًل ال مج��اًزا، للقراءة 
المتواصلة المتنّوعة، ولكتابة الشعر، واالنطالق به 
إلى مناطق جديدة على الدوام. كأّنما ظّل، على 
امتداد هذه المس��يرة الش��عرية الحافلة، يطرح 
على نفسه الس��ؤال/ الطلب ذاته: ماذا بعد؟ فهو 
لم يقن��ع يوًما بالجماهيرية الواس��عة التي حّققها 
شعره الخطابي المباشر، حتى في المرحلة اأُلولى 
من نتاجه، قبل مغادرته إس��رائيل س��نة ١9٧0، 
وال بالمديح ُيغدق عليه م��ن قّرائه وناقديه في 
الب��الد وفي العالم العربي، بل واصل دائًما البحث 

عن الجديد غير قانع بما أنجز".
 ثم قّدم عري��ف الحفل األديب محمد علي طه 
قائ��اًل: أن محم��د علي طه ع��اش مثل محمود 
م أمكنة طفولت��ه في عام  دروي��ش مرارة ته��دُّ
النكبة، وزامل الشاعر الكبير على مقاعد الدراسة، 
وظل وفيًّا لصداقة امتدت عدة عقود متواصلة، 
وهو قبل ذلك، قاص فلس��طيني ممّيٌز ومتمّيز، 
أغنى المكتبة العربّية بع��دد وافر من المؤّلفات، 
إضافة ال��ى كونه أح��د كتاب المقالة الس��اخرة 
المبّرزين في أدبنا المحلي الذي أغنى الجمهور 
بذكري��ات م��ن مقاعد الدراس��ة وم��ن الفترة 
األخي��رة من حياة الش��اعر، خاصة بع��د "عودته" 

الجزئّية إلى البالد. 
ثم قّدم بش��ير  ش��لش المتحدث التالي األستاذ 
فتحي فوراني "مربي أجيال، وعاشق للغة العربية، 
وج��ار محمود درويش أيام س��كن الش��اعر في 
ش��ارعي عباس والمتنبي، طوال عقد الس��تينات، 
وناش��ط سياسي له حضور وافر في حيفا. ثم قرأ 
األس��تاذ فتح��ي فوراني مخت��ارات من نصوص 
متنّوع��ة، كتب��ت اس��تذكاًرا للفترة التي عاش��ها 
محم��ود دروي��ش في حيف��ا، واحتف��اء بصداقة 
وجيرة لم تنقطع أواصرهما بالرغم من تبدالت 

الزمن والمصائر طوال العقود األربعة األخيرة". 
فُيح��دث فتحي فوراني الجمهور عن أول زيارة 

لفدوى طوقان في حيفا: 
  "فدوى طوقان..في حيفا! 

  كان لقاء مثيًرا..صاعًدا من دائرة الحلم! 
  بع��د أش��هر م��ن الج��رح الحزيران��ي.. يتصل 

محمود هاتفًيا.. ويأتي صوته سائاًل: 
  - ماذا عندك هذه الليلة؟  

  - ال شيء خاًصا..  
  - أنت مدعو.. 

  -  ما الخبر؟ 
عندي هذه الليلة..فدوى!    -  

ومن فدوى؟    -  
فدوى طوقان!    -  

فدوى طوقان؟!!     -  
  ل��م أس��تطع أن أكبت دهش��تي.. فق��د كانت 
فدوى طوقان بالنس��بة لجيلنا شاعرة فلسطينية 
عصّية على اللقاء.. إنها في ذهننا ُأسطورة.. وهي 
ُأخت شاعر فلس��طين إبراهيم طوقان.. وحفظنا 
شعرها غيًبا.. وال سيما "أعطنا حبًّا".. ونسخنا ديوانها 
ودواوين ش��عراء الحداثة: عب��د الوهاب البياتي 
ون��ازك المالئكة وص��الح عبد الصب��ور وأحمد 
عب��د المعطي حجازي ونزار قبان��ي، بقلم الحبر 
الس��ائل.. وكّنا نستمتع بعملية النسخ.. ونتفنن في 
كتابة الخط وتزيين الدفتر.. ولم نحلم  في حياتنا 

أن نلتقي باأُلسطورة.. بفدوى طوقان..

هذه الليلة نلتقي مع اأُلسطورة!  
  ويك��ون لق��اء تاريخ��ي مثي��ر.. م��ع الش��اعرة 
الفلسطينية التي دغدغت وجدان جيل كامل من 

عشاق الشعر الحديث..". 
ث��م يأتي دور الس��يد عباس زي��ن الدين، الذي 
زامل الشاعر في صحافة الحزب الشيوعي، حيث 

قّدمه العريف:
"الش��هرة ، كما يكت��ب درويش نفس��ه، فضيحة 
الكائن المحروم من األسرار، ومحمود درويش 
كان بش��كل ما، كائًنا محروًما من األس��رار، لكنه 
قب��ل ان يصبح نجم القصيدة الفلس��طينية األكثر 
س��طوًعا، وبع��د، ع��اش تفاصيل حيات��ه اليومية 

بكثي��ر من البس��اطة. الرفيق عب��اس زين الدين 
كان واح��ًدا من الذين عرفوا الش��اعر عن قرب 
أيام مرحلة حيف��ا في حياته، وأثناء عمله محرًرا 
لمجل��ة "الجديد" الثقافية". ث��م أجاب عّباس زين 

الذين على أسئلة من مثل:
  -  نح��ن في حيفا ذاتها، حب��ذا لو حكيت لنا، اين 
كان��ت أمكنتكم األثيرة، ف��ي أي األمكنة والبيوت 

كنتم تلتقون، ومن كان أب��رز أفراد المجموعة 
التي عاش محمود درويش بقربها ومعها. 

كيف اس��تطاع محمود درويش، رغم    و -  
س��نوات اإلقامة الجبرية المتواصل��ة، أن يواصل 
حضوره االجتماعي أيًضا في المدينة، كيف تحايل 

وتحايلتم على حبسه المنزلي؟
وكان آخر المتحّدثين - د. حس��ين حمزة الذي  
بدأ عالقته بشعر محمود درويش قارًئا متذوًقا 
لألدب، وأوصله ش��غفه بش��عر محمود درويش 
إلى كتابة إحدى رسائل الدكتوراة األكثر جّدية 
م��ن التي كتبت ع��ن محمود دروي��ش. والذي 
ع��رف كذلك الّش��اعر عن قرب عبر عش��رات 

اللق��اءات والح��وارات التي أجراه��ا معه بهدف 
اإلعداد لرسالة الدكتوراة.

 وشارك حسين حمزة الجمهور في مداخلته عن  
ممّيزات ش��عرية محمود درويش في المرحلة 
األخي��رة من حياته، وهي المرحلة التي ش��هدت 
والدة أجم��ل أعمال الّش��اعر اإلبداعية، وأكثرها 

تميًُّزا ونضًجا وحضوًرا في مسيرته األدبية. 

أّما الجزء الثاني لهذا النش��اط المس��ّمى "يغنون 
محم��ود دروي��ش"، فقد أحيته رن��ا خوري التي 
غّن��ت من قصائد محمود دروي��ش: "ريتا" و"أّن 
إلى خبز ُأمي" - من ألحان مارسيل خليفة و "أنا 
الطري��دة" و "عن الجئ" من ألحان س��عيد مراد 
)من فرق��ة "صابرين"( وكذلك م��ن "الجدارية" 
من ألحان حبيب ش��حادة حّن��ا - الذي رافق رنا 

خوري على العود سوّية مع درويش درويش.
وبين شطري اأُلمس��ية، التي مأل جمهورها كافة 
قاعات المركز، افتتح في إحدى القاعات، معرض 

الحلى الفلسطينية من صنع الفنانة هيام روحانا.
وفي القاعات الرئيسية في "مركز الكرمل" أحاط 
الجمهور معرض ص��ور محمود درويش، الذي 
هو عب��ارة عن 2٣ لوحة مطبوع��ة بحجم كبير 
وبجودة عالية ترصد كافة مراحل حياته، والذي 
أعّدته ونّسقته سهام داوود، منّسقة كاّفة برامج 

اأُلسبوع،  
عقدت أمس��ية "محمود درويش ف��ي الّذاكرة" 
بالتع��اون بين "لجن��ة ١٣ آذار للثقاف��ة الوطنّية" 
وصحيف��ة "االتح��اد"، و"مركز مس��اواة" و"جمعية 
التوجي��ه الدراس��ي للطلبة العرب" و"المش��غل - 
الجمعّي��ة العربية للثقافة والفن��ون - حيفا". حيث 
قامت مؤسس��ات "مركز الكرم��ل" بتجهيز كافة 
اإلستعدادات الستقبال المشاركين، وقاموا بنصب 
شاش��ة تنقل النش��اط من القاعة إلى قاعة ثانية، 
حيث سمع صوت محمود درويش بقراءات من 
ُأمسية حيفا الّتاريخّية، باإلضافة إلى مغناة "أحمد 
العربي" بصوت مارس��يل خليفة وُأميمة الخليل، 
وموسيقى التونسي أنور ابراهم المستوحاة من 

نصوص درويش.
يذكر أنه لوحظ حش��د كبير من وسائل اإلعالم 
والتلفزيونية،  واإللكتروني��ة،  المكتوبة،  المختلفة: 
حيث تعد ش��ركة "األرز" تقري��ًرا خاًصا عن هذه 

الفعاليات بطلب من التلفزيون الفلسطيني. 
أّما "معرض أعالم فلس��طين" التش��كيلي، بريشة 
الفنان ولي��د أّيوب - فقد فتحت مكاتب جريدة 
"االتحاد" طوال نهار الجمعة ١9 آذار خصيًصا، لكي 
يتس��نى ألكبر عدد ممكن من الرواد مشاهدته. 
وكان التلفزيون الفلسطيني أجرى مقابلة مطّولة 

مع وليد أّيوب بين ردهات المعرض.
وكانت ُأقيم��ت ليلة الخميس ُأمس��ية ثانية في 
"آزاد" ضمن نش��اطات "١٣ آذار"، حيث حجزت 
أماكن الدخول مسبًقا فامتأل المقهى تماًما، أحيت 
اأُلمس��ية الفّنانة تيريز س��ليمان بأش��عار ملحنة 
لدروي��ش وخالفها، ورافقتها ه��ال حمدان بعزف 
عل��ى الچيتار . وقّدمت أس��ماء عزايزة قراءات 
منتق��اة لدرويش م��ن "آن له��ذه القصيدة أن 
تنتهي" )قصيدة: موعد مع إميل حبيبي( وكذلك 

من نصوص "أثر الفراشة". 
��قة البرام��ج، إلى  وأعلن��ت س��هام داوود، منسِّ
فلس��طين،  أع��الم  مع��رض  المعرضي��ن،  أن 
ومعرض محمود درويش، س��يتنقال بين البلدان 
 ١٣ "لجن��ة  أن  كم��ا  المختلف��ة،  والمؤسس��ات 
آذار للثقافة الوطنّية" س��تقوم بإقامة نش��اطات 
إضافّية في الش��هور القادمة بالتنسيق ومشاركة 
مؤسسات ونوادي ثقافية في البلدات المختلفة، 

تحت شعار: "أّيام الثقافة الوطنّية".

 »١٣ آذار للثقاف��ة الوطنّي��ة« - )الي��وم الوطني 
محم��ود  مي��الد  ي��وم   / الفلس��طينية  للثقاف��ة 

درويش(
 للتنسيق واإلستعالم:

١٣aazhar@gmail.com

تيريز سليمان - أثناء الحفل



أمجد ناصر

جمع��ت أعمال محم��ود درويش 
الش��عرية، ف��ي حيات��ه، أكث��ر من 
م��رة، ب��ل تول��ت غير دار نش��ر 
عربي��ة إص��دار مجلداته��ا من��ذ 
أواس��ط س��بعينات القرن الماضي. 
لك��ن أعماله النثرية لم تجمع في اطار ما يعرف 
باألعمال الكاملة أو الناجزة. كان بإمكان درويش 
أن يص��در هذه المؤلفات ف��ي أكثر من مجلد 
لكنه لم يفع��ل. ربما ألنه رأى أن صيغة 'األعمال 
الكاملة' تليق بالش��عر ال بالنثر، وربما ألنه أرادها 
أن تبقى في كتب منفصلة تحمل وس��م لحظتها 

وظرف كتابتها. 
بدأ محمود درويش ناثرًا في فترة قريبة من 
انطالقته الشعرية في األرض المحتلة. فما ان أخذ 
اسمه يلمع في وسط 'عرب الداخل' حتى راحت 
القوى السياس��ية المحلية تحاول استقطابه. فاز 
في هذا المس��عى، كما نعرف، الحزب الشيوعي 
االس��رائيلي ال��ذي ش��هدت صحافت��ه انطالقة 
درويش الناث��ر. عرفنا ش��عر درويش في تلك 
الفت��رة ولم نع��رف نثره. فأعماله التي نش��رت 
في فلس��طين المحتلة أعيد نشرها في القاهرة 
وبيروت. صحي��ح أن درويش أع��اد النظر في 
بعض تلك األعمال وأجرى تعديالت على قصائد 
بعينه��ا ولكنه لم يس��تثن منها، عل��ى حد علمي، 
س��وى عمل واحد نش��ره في فترة مبكرة من 
حياته. هناك، والحال، فجوة في كتابات درويش 
النثرية، هناك فت��رة محذوفة هي فترة كتابته 
في صحاف��ة 'الداخل'. تلك كتاب��ات لم يحرص 
الشاعر الراحل على جمعها أو حتى االشارة إليها، 
وما تس��رب منها إلينا هي تلك المقاالت القليلة 
التي نشرها في الصحافة المصرية قبيل خروجه، 
أش��هرها، حس��ب ظني، مقالته الصرخة: انقذونا 
من هذا الحب القاس��ي التي طالب فيها، بحرقة، 
أن يتم االحتفاء بأعمال شعراء 'األرض المحتلة' 
بناء على جدارتها االبداعية وليس لكونها طالعة، 
فق��ط، م��ن وراء س��ياج االحت��الل. تل��ك مقالة 
تأسيسية رسم فيها درويش اطارًا عريضً لدور 
الشعر الفلسطيني ووظيفته االجتماعية الجمالية 

وكيفية تلقيه من قبل القارئ العربي. 
' ' '

م��ع ذلك يخطر ل��ي أن نثر محم��ود درويش 
اختلف باختالف المراحل السياس��ية أو الظروف 
الش��خصية التي مر بها. تمك��ن مالحظة الجانب 
الوظيفي السياس��ي في بداي��ات كتاباته النثرية. 
كانت كتابة تلك الفترة نضالية مباش��رة. يغلب 
عليها الدفاع ع��ن الهوية والمطالبة بالمس��اواة 
القانونية مع 'المواطن' االس��رائيلي. ال عجب أن 
كتاب��ات المثقفين الفلس��طينيين التي تصب في 
ه��ذا المجرى لم تنش��ر خارج فلس��طين، وإن 

نشرت فهي لم تفهم جيدًا. 
هناك نصوص نثرية قليل��ة لدرويش من تلك 
الفترة تس��ربت الينا. فمحمود كان حارسا يقظا 

تج��اه منج��زه وم��ا يرغب في نش��ره 
واذاعت��ه على المأل. هكذا ل��م نر كتاباته 
النثرية في صحافة فلسطين المحتلة عام 
48 ألن��ه لم يرغب ه��و في ذلك وليس 
ألنها غي��ر موجودة. ممارس��ة درويش 
لدور ح��ارس النص يتعلق بحرصه على 
ما يمكن أن اسميه 'المستوى الفني'. كان 
هذا هاجس��ا عند دروي��ش. لكن األمر ال 
يعن��ي اع��الء الجمالي على السياس��ي أو 

الوطني. 
وهنا ينبغ��ي أن نالحظ أن هناك خطين 
في نثر درويش المنش��ور: مواكبة واقع 

الحال السياسي والوطني العربي والفلسطيني بقدر قليل من العدة 
الجمالي��ة والبالغية وفض��اء هذا الخط هو الصحافة س��واء كانت 

اس��بوعية أم دوري��ة. ثم هن��اك نثره 
الذي وضعه ف��ي أعمال مخصوصة أو 
ذات موض��وع واح��د، وهذه لألس��ف، 
ليس��ت كثيرة، أب�����رزها، في ظني، 
'ذاكرة للنسيان' ثم 'في حضرة الغياب' 
الذي أعت��ب��ره امتدادا لألول رغم أن 
الدافع الرئيس��ي لكتابة األول هو حصار 
بيروت بينما ال يوجد سبب معلن لكتابة 
الثاني س��وى ما لم نك��ن نتوقعه وكان 
يهجسه في أعماقه: موته. هذان عمالن 
يختلفان كثيرا عن نثره في الكتب التي 
كانت محصلة لمقاالت متفرقة جمعت 

بين دفتي كتاب.
من نافل القول إن درويش من سادة النثر العربي، رغم الشعرية 

الكثيف��ة الت��ي تطبع بعض هذا النث��ر وتكاد تنقله م��ن خزانة النثر 
الى خزانة الشعر. ش��عرية النثر ليست أمرًا ممتدحً وال مذمومً 
بح��د ذاته��ا. األمر يتعلق بكي��ف تفعل ذلك؟ إل��ى أي حد يتوازن 
النثري والش��عري فال يطمس النثري لصالح الشعري اللفظي؟ أي 
دور يؤدي��ه الطابع الش��عري في النثر وهل يعي��ق البعد المعرفي 
أو الوظيف��ي المفت��رض ف��ي النثر؟ درويش فعل ه��ذا في بعض 
أعماله ولم يتمكن من تحقيقه في بعضها اآلخر. مش��كلة درويش 
أن ش��عريته طاغية وغنائيته فائضة. هو كان يعرف ذلك. صراعه، 
حس��ب ظني، كان لكبح طغي��ان الغنائية والتدفق التلقائي للش��عر 
الذي يأتي، أحيانً، في غير مكانه. تصوروا شاعرًا يكافح ضد كثرة 

الشعر عنده؟! شبه جازم أقول إن درويش كان يفعل ذلك
----------

عن القدس العربي

نثر محمود 

يكافح  شاعراً  تصوروا 
عنده؟!  الشعر  كثرة  ضد 
إن  أقول  جازم  شبه 
ذلك يفعل  كان  درويش 

http://www.horria.org/romman.htm



ف�اروق وادي
 

أذكر تمام��ً لقائي األّول 
كان  دروي��ش.  بمحمود 
ذل��ك في مكتب��ه بمركز 
في  الفلس��طيني  األبحاث 
ش��غل  عندم��ا  بي��روت، 
الع��ام  المدي��ر  وظيف��ة 
ق��د  وكن��ُت  للمرك��ز. 
يوٍم  إلي��ه، ف��ي  ذهب��ت 
هدأ فيه القصف، منتصف 
الس��بعينيات، ألس��أله عن مخطوط رواية لكاتبة 
صديق��ة م��ن األرض المحتل��ة ق��ال لي س��هيل 
إدريس إنه سّلمها لمحمود بهدف إبداء الرأي. 
لم ُينك��ر محمود أنها لديه، لكنه قال إنه لم ولن 
ل أن أقرأ رواية لهمنغواي على  يقرأها: فأنا أفضِّ
د وقتي في قراءة رواية لكاتبة مغمورة! أن أبدِّ

 ث��ّم تحّول فجأة إل��ى الغمز من قن��اة الذين ال 
يجدون ما يكتبونه، فيكتبون هجومً على الكّتاب 
اآلخري��ن. وأمام دهش��تي الّصامتة، أوضح األمر 
بصيغة سؤال: من هو "غ. عبد القادر" الذي يكتب 

عندكم في مجلة "الحرّية"؟!
د: "أنا"، وقد ب��دأت األمور   قل��ت له دون ت��ردُّ
تتضح ل��دّي. قال على الف��ور: أعرف ذلك. رغم 
أنني لم ألتق بك من قب��ل، إاّل أنني أعرف أنك 
كاتب ذل��ك الهج��وم. وأض��اف: لوكانت لديك 
الجرأة لكتبت باس��مك الصريح. أجبته: ليس في 
األمر جبن أو بطولة، فالمسألة ليست كما تعتقد، 
وكّل ما ف��ي األمر أنني لم أكت��ب هجومً على 
أحد، أو دفاعً عن أحد. المقالة هي قراءة نقدّية 
للعدد الذي أصدرته مجلة "اآلداب" حول األدب 

أحد  وألنني  الفلسطيني، 
المشاركين فيه، وُكلِّفُت 
بالكتاب��ة عن��ه، فلم يكن 
من الالئ��ق، صحافيً، أن 
الصريح  باس��مي  أكتب 
ع��ن عدد كن��ُت واحدًا 
من كّتابه. أّما ما تسميه 

هجومً، فهو ال يعدو كونه نقدًا 
الستغاللك ومعين بسيسو، العدد، 
لمهاجمة س��ميح القاسم.. البعيد 

خلف أسواره في فلسطين.
 بدا لي أن المس��ألة انتهت هنا، 
وتوّضح األمر. غي��ر أن زيارتي 
الثاني��ة له جاءت للمكان نفس��ه، 
وبرفقة س��يِّدة اش��تغلت معنا في دائرة الثقافة 
الفلس��طينّية، وكان��ت مكّلفة بعمل ف��ي المركز 

يتعّلق بمشروع إنشاء أرشيف ثقافي.
 بعد أن ش��رحت له الس��يِّدة فكرتها، وعرضت 
حاجتها من المركز، إعتذر عن تقديم المساعدة: 
فما ل��دى المركز لدى المرك��ز.. وبإمكانكم أن 

تبدأوا مشروعكم من البداية. 
ثّم عاد للحديث عن الذين ال يجدون ما يكتبونه.. 

فيهاجمون اآلخرين!
 لم أرّد هذه المّرة، أو أعيد شرح وجهة نظري، 
فاكتفي��ت وتلك الس��يِّدة بأن نحم��ل اعتذاره.. 

ونمضي شاكرين.
 كّنا نمشي في شارع السادات صامتين، متوجهين 
نحو الروش��ة، عندما قالت تلك السيِّدة، بعد أن 

طال الّصمت أكثر مما ينبغي:
� ليته ظّل شاعري األثير.. ولم أعرفه عن ُقرب.. 

أو التقي به!
 وعندم��ا صدرت روايتي "طريق إلى البحر"، في 
بي��روت )١980(، أرس��لت لمحمود نس��خة مع 
أح��د األصدقاء المش��تركين، مع إه��داء يقول: 

"دعنا نتصالح في عشق البحر".
لكن يبدو أن سعي البحر، خاب آنذاك.

*** 
ال أدري لم��اذا ظّلت تلك الفق��رة القصيرة، في 
تلك المقالة العابرة المكتوبة باسم مستعار، تتحّكم 
بعالقت��ي بمحمود درويش من��ذ لقائي األّول به 
وحّتى اللقاء األخير. ينس��اها أحيانً، فتبدو العالقة 
عل��ى قدٍر كبير من الوّد واالحت��رام، ويتذكرها، 

فيتحّين الفرصة لهجوم مباغت.
 

عندما كان ش��اعرنا الكبير يتهّي��أ إلعادة إصدار 
"الكرم��ل" من الوط��ن، بعد منفيي��ن، التقيت به 
مصادفة في أحد مطاعم رام اهلل القديمة، وكنت 
مع الصديق محمود شقير. جاء إلينا بنفسه، سّلم 
بحرارة، وقال إنه يبحث عّنا كلينا، وإنه يريد أن 
يرانا. حددنا مواعيدنا معه، وذهبُت إليه منفردًا 
في الي��وم التالي، لنلتقي بمكتبه األنيق، في مركز 
خليل السكاكيني، المزّين بلوحاٍت متميِّزة لفنانين 

فلسطينيين. 
 المن��ي ألنني ل��م أكت��ب لل�"الكرمل" م��ن قبل، 
فأفصحت له عن رأيي في المجّلة، وملخصه أنه 
إذا كانت المجالت الثقافّية نخبوّية بطبيعتها، فإن 
"الكرم��ل" ظّلت لنخبة النخب��ة، وأنني كنُت أجد 
أنه من الّصعب علّي كس��ر تلك الدائرة الضيِّقة 
من الكّتاب الذين أرادتهم المجّلة لنفس��ها، وقد 
بقي��ُت أخش��ى أن ُأقابل بالرفض، ألنني لس��ت 

واحدًا منهم. 
 ب��دا متفهمً لوجه��ة نظري، أو إنه ش��اء أن ال 
ينفيه��ا، وقال بأن��ه طلب لقائي له��ذا الهدف. ثّم 
كّلفن��ي بكتابة مادة ع��ن رام اهلل لزاوية جديدة 
ف��ي "الكرمل" س��تحمل عنوان "ذاك��رة المكان.. 
م��كان الذاك��رة"، باعتباري اب��ن المدينة التي لم 
يغب حضورها عن نصوصي. أبديت له سروري 
بتكليفه، واس��تعدادي إلنجاز الم��ادة في الوقت 
ال��ذي حّدده. وف��ي آخر اللقاء اس��تخرج ورقة 
صغيرة، وكتب عليها رقم هاتفه، متمنيً علّي أن 
أتصل به في عّمان، حيث أقيم، وأزوره في بيته 

هناك، لنواصل حديثنا.
 كان محم��ود في ذلك القاء ودودًا كما لم يكن 
من قبل. والحقيقة أن ثقته بي، وتكليفه لي بكتابة 
تل��ك الم��ادة، وضعاني أم��ام مس��ؤولّية كبيرة، 
فعمل��ُت جاهدًا كي أكون بمس��توى تلك الثقة. 
وعندم��ا التقيته بعد ش��هرين أو ثالثة في "دارة 
الفن��ون"، أكدت له أنني ما زلُت ملتزمً بالتاريخ 

لتسليم المادة. ولكن..!!
د، وقد التقط   لم أكمل عبارتي، فق��ال دون تردُّ
بذكائه الف��ّذ ما وراء تلك المف��ردة التي بترت 
ما وراءها: ولكن الم��ادة طالت معك.. ووجدت 

نفسك متورطً في كتاب!
قل��ت له: سأرس��ل ل��ك الكتاب وأن��ت تختار ما 

يعجبك.
 هك��ذا ولد كتاب "من��ازل القلب: "كتاب رام اهلل"، 
الذي أش��رت س��ابقً، وفي غير موق��ع، إلى أنه 
ل��م يكن لُيكتب، لوال تحري��ض محمود درويش، 

واعتزازي بتكليفه.
*** 

 زرُت محمود درويش في بيته في عّمان برفقة 
الصديق الّش��اعر إبراهيم نصر اهلل. كانت المّرة 
األول��ى واألخيرة الت��ي أدخل فيها ذل��ك البيت. 
ح��دث ذلك أوائل ١99٧. ول��م تكن الكرمل قد 
عادت للصدور بعد. بدا مزاجيً، نزقً وعدوانيً، 
دون س��بب ظاهر، وال ينتمي لمحمود، اللطيف 
والودود، الذي عرفته عند لقائي الّس��ابق به، في 

مكتبه برام اهلل.
 عندما خرجنا، س��ألت إبراهيم إن كان قد رأى 
فيلم "أضواء المدينة" لش��ارلي ش��ابلن، وعندما 
أومأ باإليجاب، قلت له إنني ال أس��تطيع تفس��ير 
عالقة محم��ود درويش ب��ي، وعواطفه نحوي، 
فه��ي تش��به عواطف ذل��ك البورج��وازي الذي 
إذا ما ش��رب وانتش��ى، بالغ بالترحي��ب وإظهار 
د "شارلو"، وإذا ما استيقظ في  الوّد نحو المتش��رِّ
الصب��اح على صداع اإلفراط في الش��رب، تحّول 
إل��ى كائن عدواني.. وطرد المش��ّرد من عالمه. 
وهكذا، يتك��ّرر األمر في الليل��ة التالية. وأضفت: 
إنني أش��به م��ا أكون بذل��ك المش��ّرد الذي ال 
يعرف كيف سيكون سلوك صديقه البورجوازي 

في المّرة القادمة! 
 ثّم أضفت بشكل حاسم: يبدو أنها ستكون المّرة 

األخيرة التي تطأ فيها قدماي هذا البيت.
وقد كان!

*** 
لو كنُت أعرف أن محمود درويش مسافر إلى 
موته، لما ترددت في كس��ر ذلك القرار القديم، 
ولع��دُت إل��ى ذلك البي��ت الذي احت��وى مقامً 
ش��عريً عاليً أس��هم في صياغة وعين��ا وذائقتنا 
الجمالّية. لكنُت قد يممت فورًا صوب بيت بات 
يس��كنه الغبار اآلن، وحّرض��ُت البحر من جديد، 

عّل سعي البحر ال يخيب هذه المّرة. 
 لكنني اكتفيت باس��تقبال جسد محمود المسجى 
في نعشه، والمهّيأ لتراب رام اهلل التي نعشق، حين 
هبط على أرض المطار العسكري في عّمان، في 
طريقه إلى الوطن، وأن أذرف دمعة مع اإليقاع 
الحزين لمارسيل خليفة، قبل أن تقلع به الطائرة 
نح��و مس��تقره األخي��ر.. وهدف��ه ال��ذي أعلنه 
ف��ي لحظة كان يق��ف فيها على أب��واب الوطن: 

"طموحي اآلن.. قبر في بالدي"!
 

خاَب َسعُي الَبحر

قدٍر  على  العالقة  فتبدو  أحياناً،  ينساها 
ويتذكرها،  واالحرتام،  الوّد  من  كبري 
مباغت. هلجوم  الفرصة  فيتحّي 



أثناء تواج��ده ف��ي رام اهلل، اعتاد 
محمود أن يقضي س��اعات النهار 
ف��ي مكتب��ه الكائن بمرك��ز خليل 
ذات  وه��و  الثقاف��ي،  الس��كاكيني 
المكان الذي اس��تأنف منه رئاسة تحرير مجلة 
"الكرمل" واإلش��راف عليها بع��د أن أطلقها في 
بي��روت مطل��ع الثمانينيات وحمله��ا معه إلى 

الزمان  م��ن  لعقد  قب��رص 
في أعقاب الغزو اإلسرائيلي 
عل��ى لبن��ان. وف��ي حديٍث 
خاط��ف م��ع الس��يد ’عب��د 
الجعب��ة’ –مدي��ر المركز– 
أخبرنا ب��أن محم��ود كان يحب ه��ذا المكان 
بعمق، وقد تجلى ذلك في أحد نصوص ديوانه 

»أثر الفراشة«.
ولحس��ن حظن��ا في ذل��ك اليوم، الرابع عش��ر 
من نيس��ان 20١0، كانت أبواب ونوافذ مكتب 
الش��اعر الغائب مفتوحة عل��ى مصراعيها ألول 
مرة منذ زمن –ليس بقريب– لتهوئة المكان، 
وس��مح لنا الس��يد الجعبة –بلباقته المعهودة– 
بإطالل��ة س��ريعة وبع��ٍض من الص��ور لمكتب 

الشاعر الذي بدا وكأنه قد غادر المكان للتو..
"كان يأم��ل قبل رحلة العالج األخيرة أن يصدر 
العدد )90( من الكرمل، ولكن كان أوان الرحيل 
قد آن... فاتفقنا في المركز مع عدد من الكتاب 
الفلس��طينيين –باإلجماع– عل��ى إصدار العدد 
)90 واألخير( من المجلة، وكان له ما أراد يوما 

أن يكون!" يقول الجعبة.
مركز خليل الس��كاكيني الثقافي هو مؤسس��ة 
غي��ر حكومية وغير ربحية. تأس��س في مدينة 
رام اهلل عام ١996 ليشكل رافدًا جديدًا للفعل 
الثقافي الفلس��طيني في أفقه المس��تقبلي حيث 
تت��زاوج جماليات الم��كان وجماليات اإلبداعات 
الت��ي يحتضنه��ا، وذلك من خ��الل تحقيق ثالثة 

أهداف رئيسية؛

تنمي��ة الفن��ون المرئي��ة وتطوي��ر المه��ارات 
اإلبداعية للفنانين التشكيليين ورعاية المواهب 

الجديدة وعرض األعمال الفنية.
توثي��ق ونش��ر الرواي��ة الفلس��طينية من خالل 
تنظي��م برام��ج تس��رد –بحميمّي��ة وإب��داع- 
التجربة الفلسطينية اإلنس��انية، وتطوير برامج 
تبحث في مكونات التراث الثقافي الفلس��طيني 

والذاكرة الفلسطينية الجماعية.
إنعاش الحياة الثقافية وتقديم برامج وأنشطة 
متنوعة بصورة منتظمة للجمهور، مع التركيز 
على إيجاد جمهور جديد للثقافة والفنون بين 

شرائح المجتمع والفئات العمرّية المختلفة.

http://www.sakakini.org

إعداد: رفيا سليمان )رّمان(

مكتبه يف »السكاكيين«
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مركز 

السكاكيني 
ومكتب
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حقوق نشرها 
محفوظة

لرفيا سليمان





وكات��ب  )ش��اعر  حّم��اد  ط��الل 
أحم��د  أن��ا  تون��س(:  فلس��طيني، 
العربي، فليأت الحصار.. جسدي هو 
األسوار، فليأت الحصار.. وأنا حدود 
النار فليأت الحصار.. وأنا أحاصركم.. أحاصركم.. 

وصدري باب كل الناس، فليأت الحصار..

هناء الرملي )مخرجة وكاتبة فلسطينية، األردن(: 
فلس��طينية العينين والوش��م، فلس��طينية اإلسم، 
فلس��طينية األحالم واله��م، فلس��طينية المنديل 
والقدمين والجسم، فلسطينية الكلمات والصمت، 

فلسطينية الصوت، فلسطينية الميالد والموت..

س��حر الصالح )فلس��طينية، اإلمارات(: سجل أنا 
عربي، ورقم بطاقتي خمس��ون أل��ف، وأطفالي 
ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف.. فهل تغضب؟ 
س��جل أنا عرب��ي، وأعمل مع رف��اق الكدح في 
محجر، وأطفالي ثمانية أس��ل لهم رغيف الخبز 
واألث��واب والدفت��ر، م��ن الصخ��ر، وال أتوس��ل 
الصدق��ات م��ن باب��ك، وال أصغ��ر، أم��ام بالط 
أعتابك، فهل تغضب؟ س��جل أنا عربي، أنا اس��م 
بال لقب، صبور في بالد كل ما فيها يعيش بفورة 
الغضب، جذوري قبل ميالد الزمان رست وقبل 
تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع 
العش��ب، أبي من أس��رة المحراث ال من سادة 

نجب، وجدي كان فالحً بال حسب وال نسب، 
يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب، وبيتي 
كوخ ناط��ور من األعواد والقصب، فهل ترضيك 
منزلتي؟ أنا إس��م ب��ال لقب.. س��جل.. أنا عربي، 
ولون الش��عر فحمي ولون العي��ن بني، وميزاتي 
على رأس��ي عق��ال ف��وق كوفية، وكف��ي صلبة 

كالصخر 
تخم��ش م��ن يالمس��ها، وعنواني: أن��ا من قرية 
عزالء منس��ية، شوارعها بال أس��ماء وكل رجالها 
في الحق��ل والمحج��ر يحبون الش��يوعية، فهل 
تغض��ب؟ س��جل.. أنا عرب��ي، أنا عربي، س��لبت 
ك��روم أجدادي وأرضُا كن��ت أفلحها أنا وجميع 
أوالدي، ول��م تت��رك لن��ا ولكل أحفادي س��وى 
ه��ذي الصخور، فه��ل س��تأخذها حكومتكم كما 
قيال؟ إذن، س��جل برأس الصفح��ة األولى، أنا ال 
أك��ره، الناس وال أس��طو على أح��د، ولكني إذا 
ما جع��ت آكل لحم مغتصبي.. ح��ذار حذار، من 

جوعي، ومن غضبي..

حسام عابد )مسرحي فلسطيني، األردن(: وأشبه 
نفس��ي حين أعلِّق نفس��ي على عنٍق ال تعانق غير 

الغمام..

د. عل��ي الدّباغ )فلس��طيني، اإلم��ارات(: ال وقت 
للغد... َأمش��ي، أه��روُل، أركُض، أصع��ُد، أنزُل، 
أصرُخ، َأنبُح، أعوي، أنادي، أَولِوُل، أسرُع، أبِطئ، 
أهوي، أخّف، أجّف، أس��يُر، أطي��ُر، أرى، ال أرى، 
، أجهُش،  ، أنش��قُّ ، أزرقُّ ، أخض��رُّ أتعثَّ��ُر، َأصف��رُّ
أعطُش، أتعُب، أسَغُب، أس��قُط، أنهُض، أركُض، 
أنسى، أرى، ال أرى، أتذّكر، َأسمُع، أبصُر، أهذي، 
 ، ، أجنُّ ُأَهْلِوس، أهمُس، أصرُخ، ال أس��تطيُع، َأئنُّ

، وأكثُر، أس��قُط، أعلو، وأهبُط، أْدمى،  ، أِقلُّ َأِضلُّ
ويغمى علّي..

س��ليم البيك )كاتب فلس��طيني، اإلم��ارات(: من 
س��وء حّظَي َأني نجوت مرارًا من الموت حّبً.. 
ومن ُحْس��ن حّظي أنَي ما زل��ت حّيً ألدخل في 

التجربْة..

دنيس أس��عد )حكواتية فلس��طينية، فلس��طين(: 
عندما كنت جمي��ال وصغيرا، كانت الوردة داري 

والينابيع بحاري..

محمد حّن��ون )فوتوغرافي وكاتب فلس��طيني، 
األردن(: خيارن��ا الوحيد ه��و االنتماء إلى اإلبداع 

في الثورة والثورة في اإلبداع ���� من إفتتاحية 
الع��دد األول لمجل��ة الكرمل ع��ام ١98١ )بيان 

الكرمل: نلم فتات الضوء(..

كريم أيوب )صحافي فلس��طيني، أمريكا(: تضيق 
بن��ا األرض.. تحش��رنا في الممر األخي��ر.. فنخلع 

.. أعضاءنا كي نمرَّ

س��يف أبو كش��ك )ناشط فلس��طيني، إس��بانيا(: 
فلس��طينية العينين والوش��م، فلس��طينية اإلسم، 
فلس��طينية األحالم واله��م، فلس��طينية المنديل 
والقدمين والجسم، فلسطينية الكلمات والصمت، 

فلسطينية الصوت، فلسطينية الميالد والموت..

أمل بيروك )صحافية جزائرية، فرنس��ا(: سجل 
ب��رأس الصفحة األول��ى، أنا ال أك��ره، الناس وال 
أس��طو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم 
مغتصبي.. حذار حذار، من جوعي، ومن غضبي..

مصطفى ميعاري )إعالمي فلس��طيني، روس��يا(: 
فالبيوت تموت إذا غاب سكانها..

أس��ماء عزايزة )صحافية فلسطينية، فلسطين(: 
ي��ا حب.. ال ه��دف لنا إأل الهزيمة ف��ي حروبك.. 
فانتص��ر، أن��ت انتص��ر، واس��مع مديح��ك من 
ضحاي��اك.. انتصر س��لمت ي��داك، وع��د إلينا 

خاسرين وسالًما..

بس��مه س��نقرط )فلس��طينية، فلس��طين(: أيه��ا 
المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أس��ماءكم 

وانصرفوا..

محمد السعايدة )أردني، األردن(: أحن إلى خبز 
أمي وقهوة أمي..

محم��د عراق��ي )مص��ري، قط��ر(: وأن��ت تعد 
فطورك، فك��ر بغيرك، ال تنس ق��وت الحمام.. 
وأنت تخوض حروبك، فكر بغيرك، ال تنس من 

يطلبون السالم..

نضال جرار )فلسطيني، األردن(: وأنت تعود إلى 
البيت بيتك، فّكر بغيرك، ال تنس شعب الخيام..

نور العّزة )فلسطينية، األردن(: لم يعرفوني، آه... 
ال تتركي كّفي بال ش��مٍس، ألن الش��جر يعرفني.. 

أجمل ما قال درويش.. كما يختارونها

إعداد: رفيا سليمان )رّمان(



تعرفن��ي كل أغان��ي المطر.. ال تتركيني ش��احبً 
كالقمر! كّل العصافير التي الحقت كفى على باب 
المط��ار البعيد، كل حقول القمح، كل الس��جون، 
كل القب��ور البي��ض كل الح��دود، كل المناديل 
التي لوح��ت، كل العيون كانت مع��ي، لكنهم قد 

أسقطوها من جواز السفر..

ث إليها  مهّند الزريقي )فلسطيني، األردن(: تحدَّ
كما يتحدث ناٌي إلى وتر خائف في الكمان، كأنكما 
ع  ش��اهدان على ما يعدُّ غٌد لكما، و انتظرها.. ولمِّ
لها ليله��ا خاتمً خاتمً، و انتظره��ا إلى أن يقول 
لك الليل: ل��م يبق غيركما ف��ي الوجود، فخذها 

-برفٍق- إلى موتك المشتهى، و انتظرها..

عالء عطاري )فلس��طيني، األردن(: أمر باسمك 
إذ أخلو إلى نفسي، كما يمر دمشقٌي بأندلِس..

عال السموري )فلسطينية، األردن(: ال شئ يكسرنا 
، وتنكس��ر البالد عل��ى أصابعنا كفخاٍر ، وينكس��ر 
المس��دس من تلهف��َك.. انتصْر ، ه��ذا الصباح ، 
ووّحد الراي��ات واالمم الحزين��ة والفصول.. كّل 
م��ا أوتيت من ش��بق الحي��اة بطلق��ة الطلقات... 

بالالشيء... وّحدنا بمعجزٍة فلسطينية..

آي��ة أبو عل��ي )فلس��طينية، األردن(: قل للغياب 
نقصتني و أنا حضرت ألكملك..

تامر الزق )فلسطيني، األردن(: على هذه األرض 
م��ا يس��تحّق الحي��اْة.. على هذه األرض، س��يدُة 
األرض.. أم البدايات، أم النهايات.. كانت تس��مى 
فلس��طين، صارْت تس��مى فلس��طين.. سيدتي.. 

أستحق، ألنك سيدتي، أستحق الحياة..

هناء حوراني )فلس��طينية، الس��عودية(: وأعشق 
عمري، ألني إذا متُّ أخجل من دمع أمي..

هبة أبو ستة )فلس��طينية، قطر(: أحبك خضراء، 
ج في الضوء والماء،  يا أرض خضراء، تفاحة تتموَّ
خضراء.. ليُلِك َأخضر، فجرك َأخضر.. فلتزرعيني 

برف��ق، برفق َي��ِد األم، في حفنة من ه��واء.. َأنا 
بذرة من بذورك، خضراء..

شادي حبش )فلسطيني، قطر(: أيها المارون بين 
الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا..

بي��روت العاب��دي )تونس(: أيها الول��ُد المكّرُس 
للندى، ق��اوْم! يا أيها البلُد المس��ّدُس في دمي، 
ق��اوْم! اآلن أكم��ُل في��َك أغنيت��ي وأذهُب في 
حصارك، واآلن أكمُل فيَك أس��ئلتي وأولُد من 
غبارك، فاذهْب إلى قلبي، تجد ش��عبي ش��عوبً 

في انفجارك..

نور س��ليمان )فلسطينية، قطر(: وأنت تعود إلى 
البيت بيتك، فّكر بغيرك، ال تنس شعب الخيام..

حني��ن أب��و جالل��ة )فلس��طينية، أمري��كا(: أيه��ا 
المارون بين الكلمات العابرة.. إحملوا أسماءكم 
وانصرفوا.. واس��رقوا ما ش��ئتم من زرقة البحر 
ورمل الذاكرة.. وخذوا ما ش��ئتم من صور، كي 
تعرف��وا أنكم ل��ن تعرفوا، كيف يبن��ي حجر من 

أرضنا سقف السماء..

منار فرج )فلسطينية، أمريكا(: فإن أسباب الوفاة 
كثيرة، من بينها: وجع الحياة..

آالء القطو )فلس��طينية، الكوي��ت(: عرٌب أطاعوا 
رومه��م، ع��رٌب وباعوا روحهم، ع��رٌب وضاعوا، 

سقط القناع..

رحمة حجة )فلسطينية، فلسطين(: سيري ببطٍء 
يا حي��اة لك��ي أراِك. بكامل النقص��ان حولي. كم 

نسيتك في خضمك. باحثً عني وعنِك..

حنين حسين )فلسطينية، قطر( & مريم معتصم 
)فلس��طينية، قطر(: وأن��َت ُتِعدُّ فط��ورك، فكِّر 
بغي��رَك، ال َتْن��َس قوَت الحم��ام.. وأنَت تخوُض 
حروبَك، فكِّر بغيرَك، ال تنس َمْن يطلبون السالم.. 
وأنَت تس��دد فاتورَة الم��اء، فكِّر بغي��رَك، َمْن 

يرَضُعون الغمام.. وأن��َت تعوُد إلى البيت، بيتَك، 
فكِّر بغيرَك، ال تنس ش��عب الخي��اْم.. وأنت تنام 
وُتحصي الكواكَب، فكِّر بغيرَك، ثّمَة َمْن لم يجد 
حّيزًا للمنام.. وأنت تحّرر نفس��ك باالس��تعارات، 
فكِّر بغيرَك، َم��ْن فقدوا حقَّهم في الكالم.. وأنت 
تفكر باآلخرين البعيدين، فكِّر بنفسك، ُقْل: ليتني 

شمعُة في الظالم!

أحمد الحّموري )فلس��طيني، أمريكا(: أحن إلى 
خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي..

منال جاد اهلل )فلسطينية، األردن(: الهوية هي ما 
ُن��ورث ال ما َنِرث.. ما نخترع ال ما نتذكر.. الهوية 
هي فس��اُد المرآة التي يجب أن نكس��رها ُكلَّما 

أعجبتنا الصورة..

أمل الش��مري )الكويت(: هاجروا.. أخذوا المكان 
وهاج��روا.. أخ��ذوا الزم��ان وهاج��روا.. أخذوا 
روائحهم ع��ن الفخار والكأل الش��حيح وهاجروا.. 

أخذوا الكالم، وهاجر القلب القتيل معهم..

س��يف مس��اعدة )أردن��ي، األردن(: وأنت ُتعد 
فطورك، فكر بغيرك، ال تنَس قوت الحمام..

محمد حّلوم )فلس��طيني، اإلم��ارات(: على هذه 
األرض ما يستحق الحياة..

عبد العزيز دلول )فلسطين، قطر(: السعادة مادة 
روحي��ة يختلف عل��ى تعريفها م��ن يتفقون على 
أن الحظ موهبة، والموهب��ة حظ، ويختلف على 
مديحه��ا من يملكونه��ا ويدخرونها في صندوق 

مقفل، وما هي إال رشوة من المستحيل..
المس��تحيل ه��و الممك��ن الطموح، يخ��رج إلى 
الش��ارع ش��اهرًا مقصً لتقليم األغصان اليابس��ة 
واألفكار، وتعليم الحال��م إدارة النهار على وتيرة 
ما يرى.. ي��رى أن رفرفة أجنحة الفراش��ة، في 

مروحة اللون، هي أفضل عالج لأللم..

مأمون أبو غزالة )فلسطيني، األردن(: وعلينا ما 

عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا 
وانصرفوا..

 .. أحمد أبو نصر )فلس��طيني، تونس(: هو الحبُّ
يفتح أبواب��ه للجميع.. كمقهى يزيد وينُقُص َوْفق 
ُرّواُدُه، وإذا  ازداد  المط��ُر  َهَط��َل  إذا  الُمن��اخ: 
اعت��دل الجو قلُّ��وا وملُّوا.. أنا ههن��ا - يا غربيُة - 
ف��ي الركن أجلس.. ما لون عينيِك؟ ما اس��مِك؟ 
ين ب��ي، وأنا جالس في  كي��ف أناديك حي��ن َتُمرِّ
.. أطلب كأسي  انتظارِك؟ مقهى صغيٌر هو الحبُّ
نبي��ٍذ وأش��رب نخبي ونخب��ك.. أحم��ل قّبعتين 
وشمس��ية.. إنه��ا تمط��ر اآلن، تمط��ر أكثر من 
أي ي��وم، وال تدخلين.. أقول لنفس��ي أخيرًا: لعل 
الت��ي كنت أنتظُر انتَظَرْتن��ي ... أو انتَظرْت رجاًل 
، وكانت  آخَر - انتظرتنا ول��م تتعرف عليه/ عليَّ
تقول: أنا ههنا في انتظارك.. ما لون عينيَك؟ أي 
؟ وما اس��مَك؟ كيف أناديك حين َتُمر  نبيْذ تحبُّ

أمامي؟

إيم��ان ج��رادات )فلس��طينية، األردن(: َأنا حّبة 
القمح الت��ي ماتت لكي تخض��رَّ ثانيًة وفي موتي 

حياٌة ما..

س��يفان باكي��ر )ترك��ي، األردن(: س��َأصير يومً 
كرم��ًة، فليعتصرني الصيُف منذ اآلن، وليش��رْب 
نبيذي العابرون على ُثريَّات المكان الُسكَّرّي.. َأنا 
الرسالُة والرسوُل، َأنا العناويُن الصغيرُة والبريُد.. 

سَأصير يومً ما ُأريد..

سارة حس��ين )فلس��طينية، قطر(: واسمي، وإن 
أخط��أُت لف��ظ اس��مي بخمس��ة َأح��رف أفقّية 
ُم  التكوي��ن لي: »مي����ُم« الُمتّيُم والُميّت��ُم والُمتمِّ
ما مض��ى... »ح��اُء« الحديق��ِة والحبيبُة، حيرتاِن 
وحس��رتان... »مي��ُم« المغامُر والُمعدُّ المس��تعدُّ 
لموته الموعود، منفيً، مريض المشتهى... »واو« 
ال��وداع، ال��وردة الوس��طى، والٌء لل��والدة َأينما 
وجدت، ووْعد الوالَدين... »دال« الدليُل، الدرُب، 
دمعُة دارٍة درَست، ودوريٌّ ُيدّللني وُيدميني... 

وهذا االسم لي، وألصدقائي، أينما كانوا...



مؤلفات لدرويش



سمر عبد الجابر

                )إلى محمود درويش(            
 على الّطاولة

كتاٌب لم يكمل قراءته                                
 

على حبل الغسيل
قميصان 

يحّركهما هواٌء خفيف   
 

فوق المغسلة
فرشاة أسنان و شفرة حالقة

و بقايا بقع صغيرة من المياه على المرآة 
 

في الشرفة 
فنجان قهوٍة 

ترّسب أسودها في قعره
 

في الخزانة
فرشاة شعٍر

و زجاجة عطٍر 
و ربطة عنٍق جديدة

 
بجانب السرير
جريدٌة مطوّية

و كوب ماٍء ناقٌص بعضً
و ساعة يٍد  غير معّطلة

 
على األثاث 

فقط 
غبار قليل.

 
 9-8-2008 )عشية وفاته(

غبارٌ قليل    
إشراق كرونة

الكالم عل�����ى الكالم صع��ب.. الج��احظ 

امت���زج ع���ب��ق القهوة في ن�ّص محمود 
دروي����ش الموس����وم بعن����وان "ذاك��رة 
للنس��ي�����ان " ب���رائح��ة الب��ارود حّت���ى 
غل��ب علي��ه��ا وأثب����ت ج��دارة بي��روت 

بالحي���اة ..
كت��َب الُب�ن ) الحبر ( على الّسكر الخش����ن 
) ال��ورق( قّصة عش����ق بين ش��اعر محاصر 

وقهوة حبيبة .
كان ه��ذا الن��ّص قد ك�ُـتب أي�ّـ��ام حص��ار 
بي���روت سنة ١982، وقد تن����اول يومّيات 

الحزن العادي .
ك��ان همُّ محمود دروي����ش األول القهوة 

" الّصباحية العذراء " ..
نأن��س بي��س��ر ق����در م����ن الّت���واف��ق 
بينهما ، نس��مع ضجي����ج صمتهما متجاهلين 
أزي��ز القذائ��ف، نتأمل جيدا ف��ي عالقتهما: 
محمود والقهوة، عاش��قان يمارسان طقوس 
صباحهم��ا، يذوب��ان ف��ي نظ����رة. فالقهوة 
تجلس كالحديقة في أوج زينت��ها في فنجان 
أبي��ض، تتأّمل شفتي��ن تنحني��ان وتقّب�الن 
ظّله��ا، وش����اعر يتلّق��ف فنجان��ه ويتي��ح 
لنفس����ه فرصة تأّمل��ه بش��بق ث��م يحمله " 
برفق يد األم " كأنه يحمل عنها ندى الّصباح، 
يرتم��ي على بس��م��ات كسل�ها " هي أخت 

الوقت،، تش�رب على مهل " . 
ه��ذا الجمع بين عاش��قين يدفعن��ا أكثر إلى 
احت��واء طاقة تأّم�ل أكب��ر لننصت إلى حوار 
الّصمت بينهم��ا، يترجمه لنا نفاث س��يجارته 
تمضغ ظل الحرب .. في نفاث الّسيجارة نلمح 
المس��افة بين ح��رب تمضي في جه��ة الريح 
وبين رائح��ة قهوة ت�ُـخرج م��ن ليلها الحار 

تنّه���دات بنفس��ج فوضوّي األح��الم، ت�ؤرخ 
قّصة حب بينها وبين شاعرها وتؤرخ – حين 
نطّل من النافذة المواجهة للبحر – لم��اض 
نصع��د منه إلى حاضرنا كما نريد أن نكون 
في��ه، رائح��ة تخم��د عبثّي���ة الحاض��ر.. أو 

تدفعه لفوضى أكبر...! 
يق��ول لها : لقاؤنا ال يت��م إال وداعا والغموض 
طريق إلى الّل��قاء، وأنتِ  ي���ا قهوتي الدليل 
إل��ى ليلي الحار وإلى آثار موتنا المش��تهى. 
فت��ردّ : هذه معجزة الب��ّن ، هناك الّش��عر 
يصيبك س���ّرا بعدوى الكتابة، هناك تشربني 
على مهل ليس��يل حليب الّليل وتكتب ذاكرة 

للنسي��ان .
تنف����ث القهوة ري��حا من ش��فتي�ها وتحُك 
جناح الفنج��ان، ليطيل الش��اعر الّت�أمل أكثر 

ويزداد الحنين .
يغرينا إصرارها األنثوّي الرائ��ع .. 

ننحن��ي أم��ام صمتهم��ا أكث��ر ، ثم نتس��ّل�ق 
– به��وس فضول��ّي ع��ال - درج الّت�أّمل في 
حوار القهوة مع الّس��يجارة والش��اعر. يقول : 
ال نصي��ب لنا م��ن مطر الخري��ف مادام آب 
حارا. فتهمس: هل مّت ؟ قال : ال . فتمت��مت 
: ال تم��ت لئال أوقظ المنام .فتس����اءل: كيف 
يموت قلب يدمن القهوة ؟ فتنّهدت: ال تمت 

أبدا .
يصمت العاش��قان،، ينف���ث كّل منهما دخان 
صمته ويّت�خذ كل واحد شكال جديدا للموت 
ولكنهما مع��ا يطفئان نار بي��روت في رّمادة 
جرحهما . يبتسم  فتبتسم. يرتشف الشاعر ظل 
الكالم وترتش��ف هي رائحة البارود وتنّه��د 

البنفسج بينهما ومعا يحتسيان ظل الحصار ..
تق��ول: اكتبن��ي بماء ال��كالم،، بس��نابل الزنبق 
فيقول: س��أكتبك بماء خمري المعتق فتسأل: 
هل هناك متسع إلى الموت بعد هذا الفجر ؟ 
في�رّد: ال يزال هناك مّتسع من الوقت لنثّب�ت 
ق��دم فجرنا اآلت��ي ولنطيل التأمل ف�ي قبلة 
ال تص��ل. فأضافت: لي��س مهّم��ا أن تص��ل، 
فالمه�ّم الدأب على محاولة إيصال���ها دون 
مل����ل  ودون الرجوع إل��ى طبيب الذاكرة 
. فالح��ب – كالّش��عر في هشاش��ت�ه ، يحتاج 

معاينة طّب�ية .. .

يبقى ظل الكالم بينهما، يوقظ شراسة الجنون 
واألح��الم فين��ا ، يحت��رف لغة الّصم��ت أكثر، 

ويخجل كنرجسة أنهكها الحب . 
بينهما.. نطرب إليقاع الحي��اة ونأنس لدفء 
القهوة ودفء الخجل المرتسم على مبسمه، 
كل يش��دنا إلى ش��ب��ق التأمل: هي بأنانّي��ة 
أنث���ى تنتش����ر ف��ي خالي��اه وه��و بخجل 
"درويش����ّي " يجعلن��ا أوث��ق صل��ة وأق��ّل 
إحباط��ا، ي�ُـنم��ي فين��ا ش��هوة الحني��ن إلى 

أشي���اء غامضة ... 
يّت�خذان موقع��ا جديدا يت���الءم مع نمطّية 
يغ��رق   ... اكتراثهم��ا  الحص��ار، وم��ع ع��دم 
الّصم��ت في غب��ش الرص��اص ويق��ف على 
حاّف���ة القيام��ة، أما هم��ا - و ق��د امتآل بكّل 
أس��باب الّصمت- أطلقا دولة بين رصاصتين، 
يتأّم��الن صمتهما. يق��ول: القهوة لمن أدمنها 
مثلي مفتاح النهار. ف�تدن��دن: م��ازال خمر 

في جرارنا للعيد .
يخ��دش الب���ّن فخ��ذ الفنج��ان، والش��اعر 
المتمرس يمتّص صمته وسيجارته فين��دفع 
أكثر إلى برودة التأمل. تصيح القهوة من لّب 
بنه��ا: من أين الطريق إل��ى قرطبة؟  فيقول: 

من أين الطريق إلى أّول النخ���ل ؟ 
وصمتا مجّددا عند مساف��ة قبلة ال تصل... ال 
هي تراه  اآلن وال هو يراها. ال ش����يء سوى 
الّضباب، ومالمح شردتها الرياح، ال ترى سوى 
ما ال ي�ُـرى من أمام نفاث س��يجارته، يشعل 
س��يجارة ويطفئ نارها ف��ي جرحها وملحها.. 

وحبرها ! 
القص��ف في الخ��ارج متواصل فهذه ش��هوة 
اإلنتق��ام وهم��ا مالك�ان يس��تكمالن طقوس 
صمتهم��ا وحالة العش��ق. ق���ال له��ا: "عيناِك 
قدري". أطف��أ كواكب جس��ده، فأش����علت 
نور فنج�انها األبيض وخلدت إل��ى الّزم��ان 

الّرخ��و . 
ال أري�د غير رائحة القهوة ..

يغادر الحص��ار ويبقي��ان...  هو هادئ وهي 
ح��اّرة أما الحص��ار فق��د جاء وأطب��ق !

أواخر نيسان 20١0

قــــهوة درويـــش 

طالل حّماد

لن أرثيك
فالرثاء للمّيت

وأنت فينا لم تمت
أنت الحّي الوحيد.. وكلنا هباء

كلنا.. من يركض ليلصق صورتك
به.. ليرى نفسه

ويشمخ برأسه التي بال ُعُنٍق تحِمُلُه
ومن يس��هب في وص��ف صداقته.. 

لك
أو.. صداقتك أنت.. له

وهو ال يرى قامت��ه التي تقصر كلما 
اّدعى محبتك.. الالحقة

أما السابقة 
فم��ن ي��دري � أنت ت��دري � أين 

كانت 
وفي أّي وحل وشاية تغوص؟

لست أهاًل.. مثلهم
لكي أرثيك كي أرثك

لست مثلهم..
أحتاج إلى ذكرك..

لكي أكون
من أكون؟

تسألني رفيا:
ألك ذكريات معه؟

وما الذي وددت لو قلته له؟
رفيا.. من منا ال يعرفه؟

لكن.. كم منا من يذكر؟
بعضنا.. ويصمت

وبعضنا.. ويّدعي.. 
والحّق أّنه كان األمير بيننا.. لنا

وكّلنا.. لم نكن.. إاّل لنا
ولنا اآلن..
كلٌّ ما له

ولمحمود ما لغيره اآلن:
إسمه

ورسمه
والكتاب الذي..

إن قرأته..
عرفته

وإن حفظته
حفظتك باسمك

وما اسمك إاّل بعض..
مما لم يأخذه معه
وطن في قصيدة

وقصيدة تريد هوية
وهوية تقاتل من أجلنا..

فما نحن إاّل الوطن
فعن أية ذكريات لي معه أحدثك..

وهو كّل شيء.. له
له.. وليس لي غير أن أذكره

وأنحني.. وأخلع قّبعتي.. وأقول:
أهاًل باألمير..

وأع��ود � مثلماعّودت��ه � إلى حيث 

أكون
فال أجمل من أن تترك الشاعر..

بعد رحلته
في لغة القصيدة المضنية 

إلى راحته؟

29 نيسان 20١0

أهالً دائمًا .. 
أيها األمري
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عندم��ا التقيته للمرة األخيرة، قبل 
ثالث��ة أس��ابيع، على مائدة عش��اء 
في مطع��م ايطالي اخت��اره بعناية 
في جادة 'س��ان جرم��ان' المفضلة 
للش��عراء والكّت��اب والمثقفي��ن ف��ي العاصمة 
الفرنسية 'باريس'، وبحضور الصديق المشترك، 
الناقد واألديب صبحي الحديدي، كان محمود 
دروي��ش قلق��ً لس��ببين، األول أن القنصلي��ة 
األمريكي��ة ف��ي الق��دس المحتل��ة ل��م تمنحه 

)فيزا(  دخول  تأشيرة 
المستش��فى  لمراجعة 
المتخصص بالشرايين 
رغم  هيوس��تن  ف��ي 
أنه تق��دم بطلب في 
هذا الخص��وص قبل أربعة أش��هر، 
والثان��ي ان نتائ��ج الفحوص األخيرة 
الت��ي أجراها لدى طبيبه في باريس 
لم تكن مطمئنة، فالش��ريان األورطي متضخم 
ويمك��ن أن ينفجر ف��ي أي لحظة، وال عالج إال 
بعملي��ة زرع اخرى، ولكن العملية مثلما قال له 
الطبيب الفرنس��ي تعني أحد أمري��ن.. الموت 
أو الش��لل شبه الكامل. سألني بغتة عما اذا كان 
جس��مي مؤلفا للكوليس��ترول مثل جسمه.. لم 
يتركن��ي أجي��ب وواصل قائال ب��أن عقله يكتب 
الشعر، وجس��مه 'يؤّلف' الكوليس��ترول اللعين، 
ويب��دو... واصل مازحً، أن انتاج الجس��م أغزر 

كثي��رًا من انت��اج العقل، 
ولكنه انتاج قاتل لألسف.

الحديث،  موضوع  غّيرنا 
وانتقلن��ا إل��ى موض��وع 
التي  الدخ��ول  تأش��يرة 
ويس��تعجلها،  ينتظره��ا، 
يس��تعجل  وكأن��ه 
كان  ربه،  ولقاء  شهادته، 
غاضب��ً عل��ى األمريكان، 
ومعاملته��م ل��ه وكأن��ه 
زوج ابنة اسامة بن الدن 
أخته، أخذوا بصماته،  أو 
وطلبوا من��ه توقيع عدة 
طلب��ات مرفوقة برزمة 

م��ن التحاليل الطبي��ة والرس��ائل المتبادلة مع 
المستشفى األمريكي، ومع ذلك ورغم وساطة 
'الرئي��س' محم��ود عب��اس، وتدخل الس��يدة 

كوندولي��زا راي��س مثلم��ا هم��س البعض في 
أذن��ي الحقً، فقد كان الج��واب دائمً بأن الرد 
لم ي��أت بالموافقة م��ن وزارة األمن الداخلي، 

وعليه االنتظار.
امتد بن��ا الحديث في رده��ة فندقه المفضل، 
وهو بالمناسبة الفندق نفسه الذي كان يرتاده 
الراح��ل ادوارد س��عيد، حت��ى الس��اعة الثانية 
والنص��ف صباح��ً، وش��عرت انه يخش��ى الليل 
ويس��تعجل الصب��اح، أو ربم��ا أراد أن يطي��ل 
أم��د اللق��اء، واألحاديث عن ش��عراء قصيدة 
النثر الذي ق��ال انهم دمروا الش��عر، ووصفهم 
بالفدائيين الذين يملكون جرأة غير عادية في 
القاء ش��عرهم في قاعات خالي��ة إال من بعض 

اصدقائهم وزوجاتهم وبعض األقارب.
كان يخش��ى هؤالء، ويبتعد ع��ن الصدام معهم 
فه��م مراك��ز ق��وى مدجج��ة باألس��لحة، أو 
'مافي��ات' تهيمن عل��ى الصفح��ات الثقافية في 
الصح��ف والمجالت العربية، ويجاملون بعضهم 
البعض، ويكرهون بعضهم البعض، واذا تصالحوا 
فلفترة قصيرة كان يس��ميها 'تحالفات الخمس 
دقائ��ق'، ولكنهم وال��رأي للمرح��وم محمود، 
يتوح��دون ض��د غيرهم م��ن ش��عراء الوزن 
والموس��يقى، ناهيك عن شعراء القوافي. قلت 
له سنلتقي في باريس لنحتفل بسالمتك، عندما 
تتوقف فيها في طري��ق عودتك، وفي المطعم 
نفس��ه المتخصص بطب��ق الحّبار ال��ذي تحب، 
نظر إلّي وقال 'إذا عدت'، ثم تساءل: ال أعرف 
ما إذا كنت س��أوافق على العملية الجراحية أم 
ال، ولكن الش��يء الوحيد الذي أعرفه أنني لن 
أعود 'مش��لواًل'، فإما في تابوت أو س��يرا على 

قدمي.
افترقن��ا ف��ي اليوم التالي، عاد ال��ى رام اهلل عن 
طريق عّمان، وع��دت إلى لندن، ليهاتفني بعد 
ثالث��ة أيام بأن��ه وجد الفيزا ف��ي انتظاره، وأنه 
س��ينطلق مع أواخر ش��هر تم��وز )يوليو( إلى 
هيوس��تن وبصحبت��ه صديقه الص��دوق أكرم 
هنية رئيس تحرير صحيفة 'األيام' الفلسطينية، 
وس��ألني عن أص��داء قصائده الت��ي خص بها 
'القدس العربي'، فشرحت له كّم الردود الهائلة 
عليها في موقعنا االلكتروني، وش��عرت كم كان 

مرتاحً وسعيدًا.
محم��ود درويش كان دائم��ً يعيش حالة قلق 
كلما كتب قصي��دة جديدة، وكأنه��ا القصيدة 
األولى التي يكتبها في حياته، يسأل عما اذا كانت 
جيدة، وتصلح للنشر، فننهره بمودة، ونستغرب 
أس��ئلته هذه، ولكنه يقس��م، وهو صادق، انه ال 
يعرف ما اذا كانت جيدة أم ال، ويريد رأينا قبل 
النش��ر وبعده، ثم بعد ذلك تدخ��ل الطمأنينة 

إلى قلبه المتعب.
لم نع��رف أن الحكومة األمريكية اس��دت إلينا 

عدت'،  'إذا  وقال  إلّي  نظر 
إذا  ما  أعرف  ال  تساءل:  ثم 
العملية  على  سأوافق  كنت 
الشيء  ولكن  ال،  أم  اجلراحية 
أنين  أعرفه  الذي  الوحيد 
يف  فإما  'مشلواًل'،  أعود  لن 
قدمي. على  سريا  أو  تابوت 

يف  شخص  فهم  اسيء  أن  حيدث  مل 
حيث  درويش،  حممود  مثل  العربية  الثقافة 
الكثريين،  قبل  من  تالحقه  الغرور  تهمة  ظلت 
وامنا  متكربًا،  وال  مغروراً  يكن  مل  ولكنه 
كثريا  االختالط  يفضل  ال  'خجول'  شخص 
واالطراء الثناء  ويتجنب  يعرف،  ال  مبن 

مما ُكتب عن درويش يف رحيله.. املقال الوحيد الذي نعيد نشره ألهميته

حممود درويش الذي عرفت
عبد الباري عطوان \ رئيس تحرير »القدس العربي«



معروف��ً كبيرًا عندما تلكأت ف��ي منحه الفيزا، 
فقد ابقته بيننا أربعة شهور، انجز خاللها اثنتين 
من أعظم قصائده، وشارك في عدة أمسيات 
احداها ف��ي رام اهلل، والثانية اقيمت في ملعب 
ك��رة قدم ف��ي جنوب فرنس��ا، ومحاضرة في 
باريس وسط نخبة من كبار األدباء الفرنسيين، 

فقد يأتي الخير من باطن الشر األمريكي.
لم يحدث أن اس��يء فهم ش��خص في الثقافة 
العربي��ة مثل محم��ود دروي��ش، حيث ظلت 
تهمة الغرور تالحقه من قبل الكثيرين، ولكنه لم 
يكن مغرورًا وال متكبرًا، وانما شخص 'خجول' 
ال يفضل االختالط كثيرا بمن ال يعرف، ويتجنب 
الثن��اء واالط��راء، وه��و الذي يمل��ك أرصدة 
ضخم��ة منهما على امتداد حيات��ه االدبية. فهو 
ال يس��تطيع، كما كان يق��ول لي دائمً، أن يكون 
صديقً للماليين م��ن معارفه ومحبيه، ويحتاج 
إل��ى الخصوصية الت��ي يتقوقع ف��ي داخلها في 

لحظات حياته بعيدًا عن األضواء.
عندم��ا كان يقي��م ف��ي باريس، وبال��ذات بعد 
استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية في منظمة 
التحرير الفلس��طينية احتجاجً، ورفضً، التفاقية 
أوس��لو، واج��ه ظروفً مالية صعب��ة جدًا، فقد 
قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات وفي خطوة 
مؤس��فة، وقف الغالبية العظمى من مخصصاته 
المالية، ومن بينها أجرة الش��قة المتواضعة التي 

)غرفتان  فيه��ا  يعيش  كان 
وصالة(، وكان بيننا اتصال 
هاتفي يومي في الس��اعة 
الثاني��ة عش��رة بتوقي��ت 
اح��دى  وف��ي  لن��دن، 
المرات، ولظروف قاهرة 
تتعل��ق بمش��اكل مادي��ة 
الصحيف��ة  ف��ي  واجهتن��ا 
استدعت قدوم محصلي 
الديون لمصادرة اجهزتنا 
وطاوالتن��ا وم��ا تبقى من 
اثاثن��ا اله��رم، ل��م اهاتفه 
كالع��ادة لم��دة يومي��ن 
فاتص��ل ب��ي ف��ي الي��وم 
الثال��ث غاضبً ومزمجرًا 
ع��ن  انقطاع��ي  بس��بب 

االتصال.
فاجأن��ي عندم��ا ق��ال انه 
يعيش على هذه المكالمة 
اليومي��ة، فه��و ل��م يع��د 
مكالمتين  غي��ر  يس��تقبل 
فق��ط، األول��ى مكالمت��ي 
المعت��ادة، والثاني��ة م��ن 
س��بيل،  عاب��ر  ش��خص 
وتس��اءل هل طلبتني في 
أي ي��وم من األي��ام ولم 
تجدن��ي، قل��ت ال.. ق��ال 
معنى ه��ذا أنني ال أخرج 
من البيت ألن��ي ال أملك 
م��ا يجعلن��ى أخ��رج إلى 
القهوة أو المطاعم فقطعً 
المحبون،  س��يلتف حولي 
وال استطيع دفع الفاتورة. 
ش��عرت بالصدم��ة، فهذا 
يج��د  ال  الكبي��ر  الش��اعر 
من يهاتف��ه، وربما أحس 
بهذا التس��اؤل في ذهني، 
وقال: األمر بس��يط جدًا: 
نف��وذ.. وال  نق��ود.. وال  ال 
يه��ود.. وش��رح ال نق��ود 
عرف��ات  الرئي��س  ألن 
وال  مخصصات��ه،  أوق��ف 
نف��وذ أي ل��م يعد عضوًا 
التنفيذي��ة  اللجن��ة  ف��ي 
وقريبً م��ن الرئيس مما 
يمكن��ه من حل مش��اكل 
توظي��ف  أو  المحتاجي��ن 
بعضه��م، وأخيرًا ال يهود.. 
أي أنه ليس منخرطً في 
كانت  الت��ي  المفاوض��ات 
على أش��دها، حتى يكون 
في قلب الحدث االعالمي 

والسياسي.
محم��ود دروي��ش واجه 
'خيب��ات أم��ل' كثيرة في 
حياته، ولك��ن أبرزها في 
رأي��ي، خيب��ة أمل��ه ف��ي 

الش��عب الفلس��طيني عندما لم يثر غاضبً ضد 
اتفاقات اوس��لو، فقد توقع هذه الغضبة، واراد 
ان يك��ون مع الش��عب، ال مع الموقعي��ن عليها، 
ولك��ن هذا الش��عب فاج��أه عندم��ا رقص في 
معظمه طرب��ً، وصدق 'أكاذي��ب' قيادته بأن 
السالم قادم والدولة الفلسطينية المستقلة على 

بعد أربع سنوات فقط.
األم��ل  خيب��ة 
اجبرت��ه  ه��ذه 
يخفف  ان  على 
م��ن معارضته، 
ان  وأجبرت��ه 
رام  ال��ى  يعود 
اهلل النه لم يعد 
العيش  يستطيع 
باري��س،  ف��ي 
يتهم  ال  وحت��ى 
أحد  وهو  بانه، 
ين  د لمتش��د ا

ف��ي االصرار على حق العودة، رفض ممارس��ة 
هذا الحق عندما سنحت له الفرصة، مضافا الى 
ذلك ان معظم اصدقائ��ه في تونس عادوا وال 
يريد ان يتخلف عن الركب، وحرص ان يترك 

مسافة بينه وبين السلطة.
اما خيبة األم��ل الثانية فتمثلت في رأيه باألداء 

الفلسطيني، والفشل الكامل في اقامة المؤسسات 
والحكم النموذجي الذي كان يأمله، وفوق كل 
هذا انهيار المش��روع الوطني الفلسطيني الذي 
كانت تبشر به الس��لطة وقادتها واتساع دائرة 
الفس��اد المالي بص��ورة مرعبة، وق��ال لي في 
احدى الم��رات ان امنيته ان يهاجر مرة اخرى 
ال��ى باريس ويعيش في اس��تديو صغير )غرفة 
ويقضي  واحدة( 
حيات��ه  بقي��ة 
هن��اك، ولكن ما 
يمنعه هو الخوف 
بانه  االته��ام  من 
الوطن،  يرف��ض 
والتضحي��ة م��ن 

اجله.
محمود درويش 
م��ن  اس��تقال 
مؤسس��ات  كل 
التحرير،  منظمة 
واعاد اصدار مجلة 'الكرمل'، ورفض كل ضغوط 
الرئي��س الراحل عرفات لتوزي��ره في حكومة 
الس��لطة، وفضل ان تكون دائرت��ه في رام اهلل 
صغيرة ج��دا، محصورة في مجموعة اصدقاء، 
بعضه��م ش��عراء وكتاب، واكثره��م من الناس 
العاديي��ن البعيدين ع��ن الوس��ط الثقافي. النه 

كان يبح��ث عن الجلس��ة المرحة للهروب من 
ضغوط مرضه، وامراض المثقفين المستعصية، 

من غيرة وحسد ونميمة مثلما كان يقول.
كان يك��ره القيود، ولهذا لم يت��زوج ثالثة، كان 
يكره ان تش��اركه ام��رأة حيات��ه، وكان يفضل 
دائما ان يكون سريره مملكته، كنا نلتقي بصفة 
دوري��ة في باريس، وكان يح��ب الحديث عن 
النس��اء ومغامراته، وفي احدى المرات س��ألته 
كي��ف تطل��ق 'فالن��ة' بعد س��تة اش��هر وبهذه 
الس��رعة، قال لي: وهل تعتقد ان س��تة اش��هر 

فترة قصيرة، لقد طّولت اكثر من الالزم.
محمود درويش أحب العرب جميعا، ولم يكن 
غريب��ا ان تك��ون اق��وى قصائده ف��ي بواكيره 
االولى 'س��جل ان��ا عربي'، وكان يش��عر بمودة 
خاصة تجاه ابناء المغرب العربي الذين بادلوه 
الح��ب بح��ب اس��طوري، ولذلك ل��م يتردد 
ف��ي قب��ول دعواتهم إللقاء اش��عاره في تونس 

والجزائر والمغرب في فترات متقاربة.
ربم��ا تك��ون المملك��ة العربية الس��عودية من 
الدول القليل��ة التي لم يزره��ا مطلقا، وهناك 
قص��ة غريب��ة وراء ذل��ك، فقد ج��اء احدهم 
يفاتح��ه قب��ل عش��رين عاما بدع��وة لحضور 
مهرجان الجنادرية الثقافي الس��نوي في وسط 
نجد، وعندما سئل عن الجهة المنظمة قالوا له 
انها 'الحرس الوطني'، فقال وما عالقة العس��كر 
بالثقافة، أال توجد رابطة او 
نقاب��ة او هيئة تتولى هذه 
الح��رس  غي��ر  المهم��ة 
الوطن��ي؟ وكان��ت ه��ذه 

الكلمات نهاية العرض.
كان مولعا بالتدخين، وبعد 
عمليت��ه الجراحي��ة االولى 
قال  بالنجاح،  تكلل��ت  التي 
له الطبيب ان اول ش��يء 
يجب ان يفعله ان يتوقف 
ع��ن التدخي��ن، فق��ال له 
دعن��ا 'نتف��اوض'، فقال له 
وال  مفاوضات  ال  الطبي��ب 
تن��ازالت، فرد علي��ه: واذا 
التدخين ماذا  توقفت عن 
س��يحدث؟ فقال الطبيب: 
س��يطول عم��رك ع��دة 
سنوات، فقال له: سأستمر 
التدخي��ن، وليقص��ر  ف��ي 
عمري، الن��ه يعني تقصير 
اضطر  ولكنه  ش��يخوختي. 
للتوقف كلي��ا بعد عمليته 
يجل��س  وظ��ل  الثاني��ة، 
المدخنين  م��ن  بالق��رب 
ليستنش��ق ما هو محروم 

منه.
ل��م  دروي��ش  محم��ود 
يع��ش الش��يخوخة مطلقا 
وغادرن��ا وه��و ف��ي قمة 
عطائ��ه وعنفوانه وأناقته، 
المحبب��ة،  وش��خصيته 
وتعليقاته الساخرة الالذعة، 
ش��يء واح��د ل��م يحققه، 
وه��و الذي دخ��ل قلوب 
وعق��ول الماليي��ن، ع��دم 
حصوله على 'جائزة نوبل' 
التي ترشح لها عدة مرات 

في السنوات االخيرة.
بع��د محم��ود دروي��ش 
بالقوة  الش��عر  يك��ون  لن 
نفس��ها او بالس��حر نفسه، 
مختلف��ا،  ش��عرا  س��يكون 
فبرحيل��ه رحل��ت ظاهرة 
مالعب  يم��ألون  ش��عراء 
ك��رة الق��دم بالمعجبي��ن 
ف��ي  لي��س  والمعجب��ات، 
الوط��ن العرب��ي وانما في 

المنافي االوروبية.
خس��رته صديق��ا عزي��زا، 
ورم��زا من رم��وز هذه 
األمة الت��ي ربما لن تتكرر 
اال بع��د ق��رون. محم��ود 

درويش اقول وداعا.
----------

عن القدس العربي

فقد  جدًا،  صعبة  مالية  ظروفاً  واجه 
ويف  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  قرر 
العظمى  الغالبية  وقف  مؤسفة،  خطوة 
أجرة  بينها  ومن  املالية،  خمصصاته  من 
الشقة املتواضعة اليت كان يعيش فيها 



قول لكْم نا لأ َمْن �َأ

قول لكْم ؟ ما �َأ

ُكْن حجرً� َصَقَلْتُه �لمياُه نا لم �أ و�َأ

صبح وجهًا فاأ

ول َقَصبًا ثَقبْتُه �لرياُح

صبح نايًا ... فاأ

نا لعب �لَنْرِد ،  �َأ

خسر حينًا ربح حينًا و�َأ �َأ

نا مثلكْم �َأ

 قلياًل ...
ُّ

قل و �َأ �َأ

ُولدُت إلى جانب �لبئِر

و�لشجر�ِت �لثالِث �لوحيد�ت كالر�هباْت

ُولدُت بال َزّفٍة وبال قابلْة

يُت باسمي ُمَصاَدَفًة وُسّمِ

و�نتميُت إلى عائلْة

مصادَفًة ،

وَوِرْثُت مالمحها و�لصفاْت

مر�ضها : و�َأ

وًل - َخَلاًل في شر�يينها �َأ

وضغَط دٍم مرتفْع

ِب ّمِ و�لَأ ثانيًا - خجاًل في مخاطبة �لأ

ة - �لشجرْة و�لجدَّ

ماًل في �لشفاء من �لنفلونز� ثالثًا - �َأ

بفنجان بابونجٍ  ساخنٍ 

رة  ر�بعًا - كساًل في �لحديث عن �لظبي و�لُقبَّ

خامسًا - ملاًل في ليالي �لشتاْء

سادسًا - فشاًل فادحًا في �لغناْء ...

يُّ دوٍر بما كنُت ليس لي �َأ

كوْن ن �أ كانت مصادفًة �َأ

َذَكرً� ...

رى قمرً� ن �َأ ومصادفًة �َأ

 بالساهر�ت
ُ

ش شاحبًا مثل ليمونة َيتحرَّ

جتهد ولم �َأ

جْد كي �َأ

يًة ! شّد مو�ضع جسمَي ِسّرِ شامًة في �َأ

كوْن ن ل �أ كان يمكن �أ

بي ن ل يكون �َأ كان يمكن �أ

مي مصادفًة ج �ُأ
قد تزوَّ

كوْن و �أ �َأ

ختي �لتي صرخت ثم ماتت مثل �ُأ

ولم تنتبه

نها ُولدت ساعًة و�حدْة إلى �َأ

ولم تعرف �لو�لدةْ  ...

َر و : َكَبْيض َحَماٍم تكسَّ �َأ

قبل �نبالج ِفر�خ �لحمام من �لِكْلِس /

كون ن �أ كانت مصادفة �َأ

نا �لحّي في حادث �لباِص �أ

ْرُت عن رحلتي �لمدرسّيةْ  خَّ حيث تاأ

حو�له ني نسيُت �لوجود و�َأ لأ

َة ُحّبٍ قر�أ في �لليل قصَّ عندما كنت �َأ

ْصُت دور �لمؤلف فيها َتقمَّ

ةْ  ودوَر �لحبيب - �لضحيَّ

فكنُت شهيد �لهوى في �لرو�يِة

و�لحيَّ في حادث �لسيِر /

ل دور لي في �لمز�ح مع �لبحِر

ٌ
لكنني َوَلٌد طائش

من ُهو�ة �لتسّكع في جاذبّية ماٍء

ينادي : تعال إلّيْ !

ول دور لي في �لنجاة من �لبحِر
دميٌّ ْنَقَذني نورٌس �آ  يدّيْ�َأ

ُّ
ى �لموج يصطادني ويشل ر�أ

كون ُمصابًا لَّ �أ كان يمكن �َأ

قة �لجاهلّيِة بجّنِ �لُمَعلَّ

�بة �لد�ر كانت شمالّيًة ن بوَّ لو �َأ

 على �لبحِر
ُّ

ل تطل

ن دورّيَة �لجيش لم تر نار �لقرى لو �َأ

تخبز �لليَل

ن خمسة عشر شهيدً� لو �َأ

عادو� بناء �لمتاريِس �َأ

ن ذ�ك �لمكان �لزر�عيَّ لم ينكسْر لو �َأ

ما صرُت زيتونًة ُربَّ

م جغر�فيا و ُمَعّلِ �أ

و خبيرً� بمملكة �لنمل �أ

و حارسًا للصدى ! �أ

قول لكم نا لأ َمْن �أ

قول لكم  ما �أ

عند باب �لكنيسْة

ولسُت سوى رمية �لنرد

ما بين ُمْفَتِرسٍ  وفريسْة

ربحت مزيدً� من �لصحو

كون سعيدً� بليلتَي �لمقمرْة ل لأ

شهد �لمجزرْة بل لكي �َأ

صغَر من َهَدف عسكرّي نجوُت مصادفًة : ُكْنُت �َأ

كبَر من نحلة تتنقل بين زهور �لسياْج و�أ

بي وخفُت ككثيرً� على إخوتي و�َأ

وخفُت على َزَمنٍ  من زجاْج

رنبي وخفُت على قطتي وعلى �َأ

وعلى قمر ساحر فوق مئذنة �لمسجد �لعاليْة

وخفت على ِعَنِب �لد�ليْة

ثد�ء كلبتنا ... يتدّلى كاأ

ومشى �لخوُف بي ومشيت بِه

ريُد حافيًا ، ناسيًا ذكرياتي �لصغيرة عما �ُأ

من �لغد - ل وقت للغد -

نبُح   / �َأ
ُ

صرخ  / �أ
ُ

نزل صعُد / �أ  / �أ
ُ

ركض  / �أ
ُ

هرول مشككككككي / �أ �َأ

خفُّ  هوي / �أ بطئ / �أ سرُع / �ُأ  / �ُأ
ُ

ولول نادي / �أ عوي / �أ / �أ

صفرُّ  ُر / �َأ تعثَّ رى / �أ رى / ل �أ طيككككككُر / �أ سككككككيُر / �أ جككككككفُّ / �أ / �أ

تعُب /   / �أ
ُ

عطش  / �أ
ُ

جهككككككش  / �أ
ُّ

نشككككككق  / �أ
ُّ

زرق خضرُّ / �أ / �أ

رى  رى / ل �أ نسى / �أ  / �أ
ُ

ركض  / �أ
ُ

نهض سقُط / �أ سَغُب / �أ �أ

همُس /  َهْلِوس / �أ هككككككذي / �ُأ بصُر / �أ سككككككمُع / �ُأ ككككككُر / �َأ تذكَّ / �أ

ككثُر   / و�أ
ُّ

قل ضّل / �أ جّن / �َأ ئنُّ / �ُأ سككككككتطيع / �َأ  / ل �أ
ُ

صرخ �أ

ْدَمى / ويغمى علّي / هبط / �ُأ علو / و�أ سقط / �أ / �أ

ن �لذائب �ختفت من هناك ومن حسن حّظَي �أ

و هروبًا من �لجيشِ  /  ُمَصادفًة ، �أ

ل دور لي في حياتي

نني ، سوى �َأ

متني تر�تيلها ،  عندما َعكلَّ

قلُت : هل من مزيد ؟

وقدُت قنديلها و�َأ

ثم حاولُت تعديلها ...

ًة  كون ُسُنوُنوَّ ن ل �أ كان يمكن �أ

ر�دت ِلَي �لريُح ذلك ، لو �أ

و�لريح حظُّ �لمسافِر ...

بُت قُت ، َغرَّ لُت ، شرَّ شماأ
ما �لجنوب فكان قصيًا عصّيًا عليَّ �أ

ن �لجنوب بالدي لأ

ق فوق حطامي  حّلِ ٍة لأ فصرُت مجاز ُسُنوُنوَّ

ربيعًا خريفًا ..

ُد ريشي بغيم �لبحيرِة عّمِ �ُأ

طيل سالمي ثم �ُأ

على �لناصرّيِ �لذي ل يموُت

ن به َنَفَس هللا لأ

وهللا حظُّ �لنبّي ...

لوهِة ... نَي جاُر �لُأ ومن حسن حّظَي �َأ

ن �لصليب من سوء حّظَي �َأ

زليُّ إلى غدنا ! ُم �لأ هو �لُسلَّ

قول لكم نا لأ َمْن �َأ

 لكم ،
ُ

قول ما �أ

نا ؟ َمْن �أ

ن ل يحالفني �لوحُي كان يمكن �أ

و�لوحي حظُّ �لوحيدين

"إنَّ �لقصيدة َرْمَيُة َنْرٍد"

على ُرْقَعٍة من ظالْم
تشعُّ ، وقد ل تشعُّ

فيهوي �لكالْم

كريش على �لرمِل /

ل َدْوَر لي في �لقصيدة

غيُر �متثالي إليقاعها :

ل حسًا حاسيس حّسًا يعّدِ حركاِت �لأ

 معنى
ُ

ل وَحْدسًا ُيَنّزِ

وغيبوبة في صدى �لكلمات

وصورة نفسي �لتي �نتقلت

ناَي" إلى غيرها من "�َأ

و�عتمادي على َنَفِسي

وحنيني إلى �لنبِع /

ل دور لي في �لقصيدة إلَّ

إذ� �نقطع �لوحُي

و�لوحُي حظُّ �لمهارة إذ تجتهْد

حّب �لفتاة �لتي لَّ �ُأ كان يمكن �أ

َن ؟ لتني : كِم �لساعُة �لآ ساأ

كن في طريقي إلى �لسينما ... لو لم �َأ

لَّ تكون خالسّيًة مثلما كان يمكن �أ

و خاطرً� غامقًا مبهما ... هي ، �أ

ُب قلبي دّرِ هكذ� تولد �لكلماُت . �ُأ

على �لحب كي َيَسَع �لورد و�لشوَك ...

ٌة رغباتي يَّ ٌة مفرد�تي . وحّسِ صوفيَّ

ن إلَّ نا �لآ نا َمْن �أ ولسُت �أ

إذ� �لتقِت �لثنتانِ  :

ُة نثويَّ نا �لأ نا ، و�َأ �َأ

نَت  نَت �أ نت ؟ كم �أ يا ُحّب ! ما �َأ

نَت . يا حّب ! ُهبَّ علينا  ول �أ

عو�صَف رعدّيًة كي نصير إلى ما تحّب

لنا من حلول �لسماوّيِ في �لجسدّي .

وُذْب في مصّب يفيض من �لجانبين .

ُن -  و َتَتبطَّ نت - وإن كنت تظهر �َأ فاأ

ل شكل لك

ونحن نحبك حين نحبُّ مصادفًة

نت حّظ �لمساكين / �َأ

ني نجوت مر�رً� من سوء حّظَي �َأ

من �لموت حّبًا

نَي ما زلت هشًا ومن ُحْسن حّظي �أ

دخل في �لتجربْة ! لأ

ه : ُب في سّرِ يقول �لمحبُّ �لمجّرِ

هو �لحبُّ كذبتنا �لصادقْة

فتسمعه �لعاشقْة

تي ويذهُب وتقول : هو �لحّب ، ياأ

كالبرق و�لصاعقة

قول : على مهلك ، �نتظريني  للحياة �أ

ن تجفُّ �لُثَماَلُة في َقَدحي ... إلى �أ

في �لحديقة ورٌد مشاع ، ول يستطيع �لهو�ُء

�لفكاَك من �لوردِة /

ي  ِمّنِ
ُ

�نتظريني لئالَّ تفرَّ �لعنادل

فُاخطئ في �للحِن /

لتهْم وتار �آ ون �أ في �لساحة �لمنشدون َيُشدُّ

لنشيد �لود�ع . على َمْهِلِك �ختصريني

لئالَّ يطول �لنشيد ، فينقطع �لنبُر بين �لمطالع ،

حادّي : ٌة و�لختاِم �لُأ َوْهَي ثنائيَّ

تحيا �لحياة !

على رسلك �حتضنيني لئالَّ تبعثرني �لريُح /

ستطيع �لفكاك حتى على �لريح ، ل �أ

بجدية / من �لأ

لول وقوفي على َجَبلٍ 

على ! لفرحُت بصومعة �لنسر : ل ضوء �َأ
زرق �لالنهائّيِ ِج بالذهب �لأ ولكنَّ مجدً� كهذ� �لُمتوَّ

صعُب �لزيارة : يبقى �لوحيُد هناك وحيدً�

ول يستطيع �لنزول على قدميه

فال �لنسر يمشي

ول �لبشريُّ يطير

ة تشبه �لهاوية فيا لك من قمَّ

نت يا عزلة �لجبل �لعالية ! �أ

يُّ دور بما ُكْنُت ليس لي �أ

كوْن ... و ساأ �أ

هو �لحظُّ . و�لحظ ل �سم َلُه

قد�رنا �َد �َأ يه حدَّ قد ُنَسّمِ

يه ساعي بريد �لسماء و ُنَسّمِ �أ

اَر َتْخِت �لوليد ونعِش �لفقيد يه نجَّ ُنَسّمِ

ساطيَر لهة في �أ نسّميه خادم �آ

نحن �لذين ككتبنا �لنصوص لهم

ولمب ... نا ور�ء �لأ و�ختباأ

قهم باعُة �لخزف �لجائعون فصدَّ

َبنا سادُة �لذهب �لمتخمون وَكذَّ

ن �لخيال ومن سوء حظ �لمؤلف �أ

هو �لو�قعيُّ على خشبات �لمسارحِ  /

مُر خلف �لكو�ليس يختلف �لَأ

ليس �لسؤ�ل : متى ؟

بل : لماذ� ؟ وكيف ؟ َوَمْن

العب النرد
حممود درويش 



قول لكم نا لأ َمْن �أ

قول لكم ؟ ما �أ

كون ن ل �أ كان يمكن �أ

ن تقع �لقافلْة و�أ

ن تنقص �لعائلْة في كمين ، و�أ

ولدً� ، 

ن هذي �لقصيدَة هو هذ� �لذي يككتب �لآ

حرفًا فحرفًا ، ونزفًا ونزفًا

على هذه �لكنبْة

سود �للون ، ل هو حبر �لغر�ب بدٍم �أ

ول صوُتُه ،

بل هو �لليل ُمْعَتصرً� ُكّله

قطرًة قطرًة ، بيد �لحّظِ و�لموهبْة

ككثَر لو ن يربح �لشعُر �أ كان يمكن �أ

لم يكن هو ، ل غيره ، ُهْدُهدً�

ة �لهاويْة فوق ُفَوهَّ

ربما قال : لو كنُت غيري

ًة ثانيْة  نا، مرَّ لصرُت �أ

تحايل : نرسيس ليس جمياًل هكذ� �َأ

اَعُه كما ظّن . لكن ُصنَّ

َلُه مُّ طال تاأ ته . فاأ طوُه بمر�آ ورَّ

ر بالماء ... في �لهو�ء �لمَقطَّ

ن يرى غيره لو كان في وسعه �أ

حبَّ فتاًة تحملق فيه ، لأ

قحو�ن ... يائل تركض بين �لزنابق و�لأ وتنسى �لأ

ذكى قلياًل ولو كان �َأ

َتُه م مر�آ لحطَّ

خرون ... ى كم هو �لآ ور�أ

سطورًة ... ولو كان ُحّرً� لما صار �ُأ

و�لسر�ُب ككتاُب �لمسافر في �لبيد ...

لوله ، لول �لسر�ب ، لما و�صل �لسيَر 

بحثًا عن �لماء . هذ� سحاب - يقول

خرى ماله ِبَيٍد وباأ ويحمل إبريق �آ

 خطاه على �لرملِ 
ُّ

يشدُّ على خصره . ويدق

كي يجمع �لغيم في ُحْفرٍة . و�لسر�ب يناديه

ُيْغويه ، يخدعه ، ثم يرفعه فوق : إقر�أ

إذ� ما �ستطعَت �لقر�ءَة . و�ككتْب إذ�

ما �ستطعت �لككتابة . يقر�أ : ماء ، وماء ، وماء .

ويككتب سطرً� على �لرمل : لول �لسر�ب

ن / لما كنت حّيًا إلى �لآ

مْل ن �لأ من حسن حّظِ �لمسافر �أ

و شعُرُه �لمرتجل س ، �أ ُم �لياأ تو�أ

حين تبدو �لسماُء رمادّيًة

ًة ْت فجاأ رى وردة َنَتاَأ و�َأ

من شقوق جد�ْر

قول : �لسماء رمادّيٌة ل �أ

س في وردٍة طيل �لتفرُّ بل �أ

قول لها : يا له من نهاْر ! و�َأ

قول على مدخل �لليل :  صدقائي �أ ولثنين من �أ

إن كان ل ُبدَّ من ُحُلم ، فليُكْن

مثلنا ... وبسيطًا

ى معًا بعد َيْوَمْيِن ْن : َنَتَعشَّ كاأ

نحن �لثالثة ،

ُمْحَتفلين بصدق �لنبوءة في ُحْلمنا

نَّ �لثالثة لم ينقصو� و�حدً� وباأ

منذ يومين ، 

فلنحتفل بسوناتا �لقمْر

نا معًا سعد�ء وتساُمِح موت ر�آ

 �لنظْر !
َّ

فغض

ٌة قول : �لحياة بعيدً� هناك حقيقيَّ ل �َأ

مكنْة ُة �لأ وخياليَّ

قول : �لحياة ، هنا ، ممكنْة بل �أ

َسًة رضًا ُمَقدَّ رض �أ ومصادفًة ، صارت �لأ

شجارها نَّ بحير�تها ورباها و�أ ل لأ

ٍة نسخٌة عن فر�ديس علويَّ

ى هناك ن نبّيًا تمشَّ بل لأ

ى على صخرة فبكْت وصلَّ

 من خشية هللا
ُّ

وهوى �لتل

ُمْغمًى عليه

ومصادفًة ، صار منحدر �لحقل في َبَلٍد

متحفًا للهباء ...

لوفًا من �لجند ماتت هناك ن �أ لأ

من �لجانبين ، دفاعًا عن �لقاِئَدْيِن �للذين 

يقولن : هّيا . وينتظر�ن �لغنائَم في

خيمتين حريَرَتين من �لجهتين ...

يموت �لجنود مر�رً� ول يعلمون

ن َمْن كان منتصرً� ! إلى �لآ

ومصادفًة ، عاش بعض �لرو�ة وقالو� : 

خرين خرون على �لآ لو �نتصر �لآ

خرى لكانت لتاريخنا �لبشرّي عناويُن �ُأ

اَحًة   خضر�َء . ُتفَّ
ُ

رض حبك خضر�َء" . يا �أ "�ُأ

ج في �لضوء و�لماء . خضر�ء . ليُلِك تتموَّ

خضر . فلتزرعيني برفق... خضر . فجرك �َأ �َأ

م ، في حفنة من هو�ء .  برفقِ  َيِد �لأ

نا بذرة من بذورك خضر�ء ... / �َأ

تلك �لقصيدة ليس لها شاعر و�حٌد

َة ... ل تكون غنائيَّ كان يمكن �أ

قول لكم نا لأ من �أ

قول لكم ؟ ما �َأ

نا نا َمْن �َأ كون �َأ لَّ �أ كان يمكن �َأ

كون هنا ... لَّ �أ كان يمكن �َأ

ن تسقط �لطائرْة كان يمكن �َأ

بي صباحًا ،

وم �لضحى
ُ

ني َنؤ ومن حسن حّظَي �َأ

ْرُت عن موعد �لطائرْة خَّ فتاأ

رى �لشام و�لقاهرْة لَّ �أ كان يمكن �َأ

ول متحف �للوفر ، و�لمدن �لساحرْة

بطاَأ في �لمشي ، كان يمكن ، لو كنت �َأ

ي ن تقطع �لبندقّيُة ظّلِ �َأ

رزة �لساهرْة عن �لأ

سرع في �لمشي ،  كان يمكن ، لو كنُت �َأ

تشّظى ن �َأ �َأ

صَبح خاطرًة عابرْة و�أ

سرف في �لحلم ، كان يمكن ، لو ُكْنُت �َأ

فقد �لذ�كرة . ن �َأ �َأ

نام وحيدً� ني �أ َي �َأ ومن حسن حّظِ

صغي إلى جسدي فاأ

لْم  موهبتي في �ككتشاف �لأ
ُ

ق صّدِ و�ُأ

نادي �لطبيب، ُقَبيل �لوفاة، بعشر دقائق فاأ

حيا ُمَصاَدَفًة عشر دقائق تككفي لأ

ب ظّن �لعدم خّيِ و�ُأ

ب ظنَّ �لعدم ؟ خّيِ نا لأ َمْن �َأ

من األشياء اللي تميز فيها محمود درويش عن غيره إنو كان من القالل 
الل��ي اخذو حقهم في حياتهم من ناحية ش��هرة وإحت��رام لدرجة انو لما 
بلدية رام اهلل عملت حفل لتسمية مئة شارع في المدينة على أسم مية 
ش��خصية هامة كان درويش الوحيد من المّية اللي لساته عايش.. ووقتها 
لم��ا القى درويش كلمته بالحفل هو اللي إنتبه  ونبهنا على هاي  »المش 

صدفة«!!
أما من ناحية اجتماعية فكيف كنت اس��مع إن��و درويش كان  بعاني من 
ِوح��ده أو ِبَفّضلها  وما بنس��ى ف��ي مقابلة مع عبد الب��اري عطوان على 
التلفزي��ون لّما ق��ال إنو في مرحل��ة معينة ودرويش ف��ي باريس كان 
الوحيد اللي بتصل عليه!! هأل لهون ما في مش��كلة بالموضوع  وما بعرف 
يمكن ما يكون في مش��كلة بالمرة إذا بنفرض إنو سمعي ضعيف أو عبد 

الباري عطوان فقد الذاكرة!! 
ليش أنا بقول هالحكي !؟؟ لس��بب بس��يط جدًا.. إنو م��ع إنو الحي ابقى 
م��ن المي��ت ومع إنو م��ا بنفع تكون صح��اب مع حدا مي��ت .. بس طلع 
لدرويش نص 
مليون صاحب 
ليل��ة ما توفى 
يرحم��ه!!  اهلل 
ه��ادول كلهم 
كان��و  وي��ن 
وه��و عايش؟ 
بس اهلل بعلم!! 
بالل��ي  نب��دا 
ف��وق  كان��وا 
النع��ش والقوا 
معلق��ة رث��اء 
ُنَصها مدح بالس��لطة كانت رح تصّحي درويش من موته عش��ان يسب 
دينه��م على قد ما بتنرفز )ويمكن هادا كان القصد منها( , مع العلم اّنهم 
في حياته كانوا من س��نين ما  بيحكوا مع بعض بس محمود الميت اشي 
ومحمود الحي اش��ي تاني!! يعني معقول تزعل من ش��خص متوفي وما 
تحك��ي معه!! يعني لو حاولت تكّبر عقلك او باالحرى تزّغر عقلك وتحكي 
مع��ه.. يعني لتحلوا هالخالف.. فكرك رح يقوم بعد ما الجزيره قالت إّنو 
مي��ت ويرد عليك ؟! ماهو إذا ق��ام... كل اللي بالقاعة بما فيهم حضرتك 

رح تطلعوا عالجزيرة!! 
وطبع��ً غيراصدقائ��ه المقربين جدًا ج��دًا جدًا اللي  لّحّق��وا عالقنوات 
الفضائي��ه كلها.. إنتو عارفين كم قناه فضائية بوطنهم العربي؟! يعني انتو 
فكركم من قليل عّنا هلقد مس��ؤولين!؟ واهلل مش عأش��ي بس عش��ان 
نلّح��ق عل��ى كل الفضائيات!! , ماه��و مش معقول نضل نش��كي إنهم ما 

بهتموا بالقضية وما ندبرلهم خلقت مسؤول يستضيفوه !!  
وأكيد ما بننس��ى عالقته الموس��يقية التاريخية مع التريو جبران وَشعراتهم )في 
ترابط وثيق بين الِش��ِعر والَش��عرات(!! يعني مع مرس��يل وفهمنا كان في عالقة 
تاريخية.. بس كلهم اخر اكم أمس��ية مع تريو جبران وصارت الناس ما تس��معه 
اال معه��م!! وهّم��ه ما بطلعوا ع��رض )بغياب درويش وحضور َش��عراتهم طبعً( 
اال بجيبوا س��يرته بع��د مقطع البكى اللي بزبط دايما.. انو ش��و... تقول من طول 

عمرهم اربع ... »حذفها التحرير« ِبلباس؟!!
ولسا هادا قليل جنب اللي بصير عّنا بفلسطين »التاريخية« )بحب هادا المصطلح 
بحسس��ني إنو  اتفاقية س��ايكس بيكو صارت بعد اإلنفجار الكوني العظيم بساعة 
ونص( .. كل ما تشوف حدا بالجنازة للي كان عنده فرصة يشارك فيها إال بقوّلك 
:اهلل يرحمه ما كان يمرق أسبوع ما نلتقي فيه أو عاألقل تلفون. وشو!!! مع تأّثر 

شديد ومزمن بتحداك لو محمود درويش الواقف محلي كان صّدق!!
وبما إني س��اكن بفلس��طين »التاريخي��ه« فأنا كمان عندي قص��ة مع درويش!!  
م��رة وأنا زغي��ر يعني بالتس��عينيات ..  كن��ت بمطعم حمص ف��ي رام اهلل وأجا 
دروي��ش وكمان تالته وقع��دو عالطاولة الجنبي وأكلو حم��ص!! واهلل العظيم يا 
عالم درويش كان ياكل حمص..  هاي حقيقة للتاريخ وجانب من حياته من حق 
الجمه��ور االطالع عليه!! وعفكره اللي بطلعوا عالتلفزيون ما بيحكوا أش��ياء أهم 

من قصتي!!
القصة التانية كانت أطول شوي.. كنت أشتغل لفتره بمؤسسة اللي مقرها فوق 
مكتب درويش في رام اهلل يعني بعيده عنه ش��ي مية متر هوائي أو أكتر شوي 
!! وش��باك مكتب��ي كان بُطل على س��احة مكتبه .. فكتير م��رات لما كنت أدخن 
عالشباك أكون شايف درويش بدّخن بّرا.. مزبوط هو كان يطّلع عالجهة التانية 
دايما ,إلنو جهت مكتبي كان كلو عمارات والجهة التانية جبال  بس عاألقل كنت 
أش��وف ضهر محمود درويش بإستمرار ومرات يوميا!! يعني من المسافة اللي 
أنا عندها بكون طول درويش ش��ي 50 س��نتمتر بس برضه مش قليله تشوف 
ضهر أحسن شاعر بالبلد كل يوم!! بالمحصلة كنت أشوف ضهره لدرويش كل 
يوم  يعني أكتر من كتير من )صحابه(..ولما كان يغيب كنت أقلق عليه!! إنو صار 
في عالقة مش بس��يطة بيّنا!! وّصلت مرات أحس��ه بعاتبني!! إنو وينك يا صاحبي 
صارلك يومين معّطل؟! صرت أحس��ب حس��اب لما أخد إجازه عشان سيجارة 
الصبح مع ابو الدراويش.. خلص هيك متعودين أنا وياه.. لو ش��و ما يكون علينا 
الزم سيجارة الصبح مع بعض.. واّل شو هي الصحبه بس حكي؟! عشرة عمر هاي 

ما بتهون إال على إبن الحرام..
وبناًء عليه وإلنو ما حدا أحسن من حدا .. أنا كمان صاحبه لدرويش.. ومن أعز 

صحابه كمان!! 
Alaa.abudiab@gmail.com

انا كمان صاحبه لدرويش

الوردة األخيرة- تصوير أحمد دغلس- خاص رّمان



ضريح درويش في رام الله- تصوير أحمد دغلس- خاص رّمان

محمود درويش
»من ديوان "ال أريد لهذي القصيدة أن 

تنتهي«

موس��يقى  كأّن  اله��واُء،  امت��أل  بالزنب��ق 
ستصدُح.

كلُّ ش��يء يصطفي معنى، ويرس��ُل فائض 
المعنى

. أنا المعافى اآلن، سيُِّد ُفرصتي إليَّ
في الحب. ال أنسى وال أتذّكر الماضي،

ألني اآلن أولُد، هكذا من كّل شيء..
أصنُع الماضي إذا احتاَج الهواء إلى ساللته

وأفسَده الغبار. ُولدُت دون صعوبة،
كبن��اِت آوى، كالس��مندِل، كالغ��زال.. ولم 

أهنئ
والديَّ بصحتي وسالمتي. واآلن، أقفُز
صاحيً وأرى وأسمع. كلُّ هذا الزنبق
السحرّي لي: بالزنبِق امتأل الهواء كأّن

موسيقى ستصدح. كلُّ ما حوالي يهنئني:
خالُء السقف من شبٍح ينازعني على نفسي.

إيقاع��ً  تخت��ار  بالت��ي  يرّح��ُب  وكرس��ّي 
خصوصّيً

لساقيها. ومرآٌة أمام الباب تعرفني وتألُف
وجه زائرها. وقلٌب جاهٌز لالحتفال بكلِّ

ش��يء. كلُّ ش��يء يصطفي معن��ى لحادثة 
الحياة،

ويكتف��ي بهب��ات هذا الحاض��ِر البّل��ور. لم 
أعرْف

ولم أسأْل: لماذا أحتفي بصداقِة اليومّي،
والش��يء المت��اح، وأقتفي إيقاع موس��يقى 

ستصدح
من زوايا الكون؟ ال أنسى وال أتذّكُر

الغد... ربما أرجأُت تفكيري به، عن غير
قص��ٍد، ربم��ا خّب��أُت خوف��ي م��ن مالِك 

الموت،
عن قصٍد، لكي أحيا الهنيهَة بين مْنزلتين:

حادث��ة الحي��اة وح��ادث الم��وت المؤّجل 
ساعًة

أو ساعتين، وربما عامين... يفرحني َتذكُُّر
ما نسيُت: نسيُت أن أنسى غناء الناي

لألفعى. بال سبٍب يفيُض النهُر بي، وأفيض
حول عواطفي: بالزنبق امتأل الهواء كأّن

موسيقى ستصدح!

بالزنبق امتأل اهلواء...


