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دراسات

عبد الرحيم الشيخ* 

حتوالت البطولة يف اخلطاب 

الثقايف الفلسطيني**

 * أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية والعربية يف جامعة بير زيت.
** هذه الدراسة مؤلفة من قسمين، ننشر هنا القسم األول، ويليه القسم الثاين يف العدد املقبل.

بعد  ما  حقبة  يف  الفلسطينية  الثقافة  يف  البطولة  مفهوم  حتّوالت  الدراسة  هذه  تتناول 

أوسلو متخذًة من مقوالت حممود درويش الثقافية والسياسية، وبعض مقوالته الشعرية، 

نموذجًا بدئيًا )Archetypal Model( لهذه التحوالت التي تزامن حتّوالت كبرى يف حقبة ما 

بعد احلداثة )املتأخرة( يف العامل، لكن يف فلسطين بصفتها مستعَمرة ما بعد استعمارية. 

وهي إذ تقرأ مقوالت درويش يف السياق الفلسطيني الراهن، لتستدعي، عبر قراءة أنسابية، 

نموذجًا ثقافيًا آخر لتحّوالت البطولة صاغه املسرحي األملاين الالمع برتولد بريخت يف 

مسرحيته ذائعة الصيت "حياة غاليليو".

ـ ]....[ أندريا: تعيس هو البلد الذي ليس فيه أبطال.

ـ غاليليو: كال، تعيس هو البلد الذي يحتاج إىل أبطال.

)غاليليو غاليلي، روما، 1633(

]....[ البطل مفهوم وصل إىل حتوالت جديدة، البطل مّل من دوره، ملَّ املراوغة بين 

ي البطل والضحية، مل يعد البطل شبقًا ألن يبقى بطاًل، وال يريد أن يتمتع بمكانة 
َ
دور

الضحية، يريد أن يتحّول إىل إنسان عادي.

)حممود درويش، رام الله، 1999( 

]....[ قال يل بريخت مساء أمس: مل يعد ثمة أدنى شك،

فالصراع ضد األيديولوجيا قد أصبح أيديولوجيا جديدة.

)فالتر بنيامين، سفندبورغ، 1933(
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أثراً واضحًا يف كتاباته املناوئة للوحش 

الرأسمايل. واندلعت احلرب العاملية األوىل 

وهو ال يزال فتيًا كارهًا للحرب ومتجهًا، 

بداًل من العسكرية التي مقتها يف أقرانه، إىل 

دراسة الطب يف جامعة ميونخ، لكنه درس 

ته  الدراما، كذلك، لتصير همَّ حياته ومهمَّ

حتى قبل االنتقال إىل برلين يف سنة 1924، 

ودخول عامل الشعر والقصة القصيرة، وقبل 

أن يصير "رأس مال" ماركس دليله يف فهم 

مسرحياته والعامل على نحو تراجيدي بعد 

صعود النازية.

غادر بريخت أملانيا بعد تويل هتلر 

احلكم يف سنة 1933، وتنّقل بين زيورخ 

وبراغ وكوبنهاغن وباريس وموسكو 

وستوكهومل ونيويورك. وعندما غزا هتلر 

النرويج والدنمارك، انتقل بريخت إىل فنلندا، 

فالواليات املتحدة يف سنة 1941. وعلى 

ضع بريخت 
ُ
الرغم من معاداته للنازية، و

على القائمة السوداء للكّتاب الثوريين يف 

أميركا خالل أول أعوام احلرب الباردة. وقد 

بلغ السعار التحريضي ضده ذروته حين 

جرى استدعاؤه ليقدم "شهادة" أمام "جلنة 

الكونغرس للنشاطات غير األميركية" يف سنة 

1947، اللجنة التي ُشّكلت يف سنة 1938 

ن ُيّتهمون بوالئهم للشيوعية، 
َ
ملالحقة م

والتي ُعّززت، الحقًا، بمأساة املكارثية. 

ُثل بريخت أمام اللجنة بناء على نصيحة 
َ
م

حماميه، على الرغم من إعالنه اخملالف 

لذلك قباًل، وتعرض النتقادات شديدة إىل حّد 

التخوين، لكنه بّرر فعله بأنه كان "ضيفًا" يف 

أميركا، ومل يرغب يف تعطيل سفره الوشيك 

إىل أوروبا.1 وعلى الرغم من أيديولوجيته 

املاركسية الـ "كارل كورشية"، أجاب بريخت 

بسخرية منقطعة النظير على أسئلة اللجنة 

نافيًا انتماءه إىل أي حزب شيوعي، ومؤكداً 

افتتاحية

ال تزّج هذه الدراسة حممود درويش يف 

إهاب برتولت بريخت، وال حتشر بريخت 

يف إهاب درويش، بقدر ما حتاول قراءة 

ر التناص يف احلالة التاريخية للفن )من  توتُّ

غاليليو حتى درويش( حين يقرأ البطولة، 

سياسيًا، يف ذروة سنامها اإلنساين: انتفاء 

البطولة إىل حّد إبطال احلاجة إليها كقنطرة 

خلالص اإلنسان املضطَهد وتقدُّم اإلنسانية 

ن الدراسة، يف جزئها األول،  املضطِهدة. تدشِّ

مفهوم "متالزمة غاليليو" عبر استدعاء 

ِسَير كل من بريخت وغاليليو يف دفاعهما 

عن "احلقيقة" التاريخية و"احلق" األخالقي 

لرصد التحوالت الالفتة ملفهوم البطولة يف 

مواجهة العسف التفتيشي يف أوروبا: من 

سطوة املعرفة األرسطية، مروراً بالوثوقّية 

الكنسية، وانتهاء بالنازية واملكارثية. وتقرأ 

الدراسة يف جزئها الثاين، مفهوم "كسوف 

فلسطين" خلف هاالت من الالهوت الثقايف 

الذي استبطن مقوالت درويش بشأن البطولة، 

فكرَّسها أو حرَّفها.. تقرأها أنسابيًا عبر 

دراسة آليات النشر والترجمة، للشعر بشكل 

خاص، وسياسات االعتراف واإلنكار لدى 

خمتلف اجلماعات الثقافية. وبينما يستدعي 

اجلزء الثالث من الدراسة "متالزمة غاليليو" 

ر والتماهي مع سالالت  كي يقرأ آليات التطهُّ

متنوعة من األبطال، وأشكال ممتنوعة من 

ن اجلزء اخلتامي من الدراسة  البطولة، يدشَّ

حتلياًل تنافذيًا ملعاين البطولة يف فلسطين 

اجلديدة. 

I ـ متالزمة غاليليو: استعارة البطولة
ولد برتولد بريخت )1898ـ 1956( 

يف أوزبرغ لعائلة قروية، األمر الذي ترك 
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كوبرنيكوس ولقي حتفه على يد حمكمة 

التفتيش بسببها، أموراً كلها كانت قدح الزند 

الذي نتجت منه مسرحية "حياة غاليليو".

كانت شخصية غاليليو اإلشكالية مثالية 

ملسرح بريخت اجلديد الذي يكسر تعاطف 

ري مع شخصيات مل تأخذ من  اجلمهور التطهُّ

البطولة إاّل تراجيديتها. ومل ينقص شخصية 

غاليليو هذا البعد، لكن بريخت نفى احلتمية 

والتراجيدية اللتين فيها يف آن معًا، إذ نفى 

تراجيدية النهاية وحتميتها بنفيه البطولة 

التي أرادها مريده أندريا: "تعيس هو البلد 

الذي ليس فيه أبطال"، إذ رغب هو يف بالد ال 

أبطال فيها وال شهداء: "تعيس هو البلد الذي 

يف حاجة إىل أبطال".

لكن ما مغزى أن جتتمع رغبة الناس 

يف البطولة )على لسان أندريا(، ورغبتهم 

يف انتهاء سالالت البطولة من العامل )على 

لسان غاليليو( يف حلظة تاريخية واحدة؟ ال 

إجابة قاطعة عن السؤال، بل لعل "اإلجابة 

تكون شقاء السؤال" كما اقترح، مرة، موريس 

ب يف البطل  بالنشو. لكن بريخت الذي رغَّ

ر من حتمية النهايات  الهازم لشر العلوم ونفَّ

التراجيدية، أراد أن جتتمع مبررات البطولة 

ومبررات نفيها يف اللحظة التاريخية ذاتها 

بصفتهما خروجًا عن الفضيلة، والفضيلة يف 

نظره كانت توقف اجلنون: سواء أكان جنون 

احلرب العاملية أم جنون حماكم التفتيش.

بعد تراجع غاليليو، واصل أندريا بحثه 

عن "بطل" مل يمنحه إياه غاليليو بعظمته، 

وواصل غاليليو "بطولته" املشتهاة يف 

اإلقامة اجلبرية التي فرضتها عليه حمكمة 

التفتيش، فأجنز فيها كتاب "احملاورات". 

لكن توق أندريا إىل البطولة التراجيدية مل 

 حتى بعد أن رافق أكبر مؤوِّيل البطولة 
ُ

يخب

يف التاريخ، غاليليو، أكثر من عقدين من 

ثورية كتاباته التي مل يخف أنها دعت إىل 

إطاحة هتلر والنازية، ومتندراً بعدم التطابق 

بين الترجمة اإلجنليزية وقصائده وكتاباته 

"موضع الشبهة" باألملانية. عاد بريخت إىل 

أملانيا الشرقية، إذ مل يسمح له بالدخول إىل 

أملانيا الغربية يف سنة 1948، وأدار املسرح 

األملاين، وأسس فرقة برلين املسرحية يف 

سنة 1949، وحظي بجائزة ستالين للسالم 

يف سنة 1954، بعد توليه رئاسة نادي القلم 

األملاين يف سنة  1953، قبل ثالث سنين من 

وفاته يف سنة 1956.

1 ـ غاليليو ينتصر على البطولة

 Leben ( "لت مسرحية "حياة غاليليو شكَّ

des Galilei( عتبة الفتة يف كتابات بريخت، 
إذ جتّلى فيها مفهوم البطولة يف صيغته 

امُلحاِرجة للمسرح الغربي، وقد ُكتبت 

باألملانية يف الفترة 1937 ـ 1939 والعنف 

النازي على أشّده يف أوروبا، ثم ُكتبت 

النسخة التي ُأنتجت وُمثِّلت يف أميركا يف 

أعقاب قصف هيروشيما ونكازاكي بالقنابل 

2 وشّكلت 
الذرية بين سنَتي 1945 و1947. 

تلك اللحظات نقطة حتّول كبرى يف تاريخ 

البشرية ويف تاريخ العقل والعقالنية والعلوم 

وما قادت إليه جمتمعة من نتائج ال تمّت 

إىل التقدم بصلة، بل تلقي ظالاًل من التشاؤم 

على حاضر البشرية ومستقبلها. وكانت جناة 

بريخت بنفسه من ظلمات أملانيا النازية نحو 

الدنمارك، ومن أفكار سقراط )469 ـ 399( 

ومأساته، إىل أفكار نكوالس كوبرنيكوس 

)1473 ـ 1543( الشهيرة بشأن دوران 

األرض حول الشمس، والتي مل حتتملها 

الكنيسة، وإىل أفكار العامل الشهيد جيوردانو 

برونو )1548 ـ 1600( الذي نادى بأفكار 
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والتجار واألمراء والكرادلة، حتى البابا نفسه 

يدور معها، ويف يوم وليلة فقد الكون مركزه 

ثم أصبح له عدد من املراكز ال ُيحصى، 

وعلى هذا النحو، كما هو حادث اآلن، فإن أي 

إنسان يستطيع أن يعتقد أنه هو املركز وأنه 

هو اإلنسان املقصود."4

لكن غاليليو يف بداية حياته / املسرحية 

مارس مهمة املثقف الفذ، احملطم لليقينّيات، 

الناقد لسياسات املؤسسة األكاديمية التي 

تستثمر إرهابية حماكم التفتيش لتحصل 

على أساتذة بسعر أرخص وتوفر لهم حماية 

عابرة من تلك احملاكم. يمارس غاليليو 

انتهازيته )عبر تدريسه للسينيور بريويل، 

مدير جامعة بادوا، نفسه(، لكنه يمارس، 

إىل جانبها، نقده للمؤسسة اجلامعية التي 

سّلمت العامل برونو حملرقة التفتيش قبل 

ن من حماوراته مع مدير 
ْ
أعوام عشرة َخَلو

اجلامعة وزبانيته الزاحفين على بطونهم بال 

كرامة، وكذلك مع صديقه األلّد ساجريدو. 

لكن غاليليو ال يأبه لهذا الدفاع املتهالك عن 

ن  "شرف" اجلامعة، ويواصل سجاالته )التي أمَّ

معرفَتها اكتشاف التلسكوب( ُمعليًا من شأن 

الفكر البشري الذي يجب أاّل يستبدل العقل 

باإليمان، من سقوط احلجر بفعل اجلاذبية، 

حتى إلغاء السماء، التي ال يفّرقها التلسكوب 

عن األرض؛ إلغاؤها على لسان غاليليو يف 

سنة 1610، كافراً بنظريات كالوديوس 

بطليموس )90 ـ 160( التي سبق أن أعطى 

فيها دورات "علمية" يف جامعة بيزا، لُيرضي 

مديرها السينيور جافونه، ومصدِّقًا نظريات 

برونو الذي ما زالت رائحة جلده احملروق 

تمأل أجواء املكان، وتدين صمت ساكنيه.

ال ينكر غاليليو مركزية األرض، ويحيلها 

ار حول أحد مراكز  إىل حمض كوكب دوَّ

الكون، وهو الشمس فحسب، بل يلغي وجود 

الزمن. فقد أخذ أندريا كتاب "احملاورات"، 

ومارس فعل البطولة يف تهريبه خارج حدود 

فلورنسا وروما، "خمفيًا احلقيقة حتت ردائه" 

يف اجتاه الدنمارك مروراً بأملانيا. لقد "جنا" 

 حلمه كاخلنزير على 
َ
غاليليو بنفسه، ومل ُيشو

سفافيد حمكمة التفتيش. مل ينحْز غاليليو إىل 

"البطولة"، وإنما أراد "التقدُّم"، بينما واصل 

أندريا تقدُّميته البطولية نحو الدنمارك 

خمِرجًا كتاب "احملاورات" من ظلمات 

التفتيش إىل نور احلرية.

2 ـ غاليليو يف إهاب بريخت )غاليليو 

البريختي(

يفتتح بريخت مسرحيته يف سنة 1609، 

حين كان العامل اإليطايل غاليليو غاليلي 

)1564 ـ 1642( جذاًل مبشراً بـ "األزمنة 

اجلديدة" يف منزله يف البندقية، متندراً 

بالعلماء املشتغلين بالعقل، كيف تأخروا 

حتى ذلك الزمان، وقد طّور العّمارون، 

املشتغلون باحلجارة، طرائق عملهم البدائية 

بعد مناقشات بسيطة، بينما مل يطّور األّولون 

طرائقهم يف التفكير يف أنفسهم والكون الذي 

يسكنون فيه جرِّاء ما جاء يف الصحائف 

القديمة من كتب مقدسة، وغير مقدسة، مل 

تعد تفي بحاجة العقل وال حاجات العقالء. ال 

شيء غير السخرية يسيطر على خميلة غاليليو 

وهو يتأمل مصير اإلنسانية الوثوقية التي مل 

تكتشف فضيلة الشك بعد، ومل تسمح لنفسها 

بالتمّتع بأعلى مسرات اجلنس البشري ـ 

الفكر، وال شيء غيره. وال شيء، كذلك، غير 

التنّدر الالذع يف وصف تكذيب الكنيسة 

لدوران األرض حول الشمس، يف تقاطع مع 

تعاليم أرسطو:3 "]....[ كما أن األرض تدور 

سعيدة حول الشمس وتدور معها األسماك 
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البذور يستثير لعنة الشعب ]....["،5 لكنه مل 

يغّير يقينه بأن الله مل يكن فلكيًا قبل أن 

ينزل التوراة واإلجنيل!

مل يغّير غاليليو "حروب املوقع" نحو 

"حروب احلركة"، كما أسس مواطنه اإليطايل 

غرامشي بعد ثالثة قرون، لكنه بدا شبه مقتنع 

بال جدوى البطولة التي تودي بصاحبها إىل 

الهالك، كما همس له راهب صغير يف قصر 

سفير فلورنسا يف روما، وهو يؤكد له "الروح 

الطيبة" التي تتمتع بها الكنيسة وحمكمة 

التفتيش، فيرّد غاليليو، يف حتّول الفت ينتقد 

فيه الكنيسة وجبن الناس: "]....[ أتعرف كيف 

تصنع احملارة لؤلؤتها؟ إن احملارة عندما 

يعتريها مرض مميت تغلق نفسها على جسم 

غريب كحصاة من الرمل مثاًل وتسّح عليها 

سائاًل لزجًا وقد تموت احملارة من أجل هذا 

العمل. اللعنة على الآللئ، إين أفضل احملارة 

السليمة. ليس للفضائل أية صلة بالبؤس 

يا صديقي. لو كان أهلك سعداء وموسرين 

لكان يف استطاعتهم أن يمارسوا فضائل 

السعادة والثراء. غير أن فضائلهم هذه تصدر 

عن أناس كّدهم العمل على أرض جمهدة. 

أّما أنا، فأرفض هذه الفضائل يا سيدي... إن 

احلقيقة تنتصر بقدر انتصارنا نحن. انتصار 

العقل ال يمكن أن يكون شيئًا آخر غير انتصار 

العقالء... يا للشيطان. إنني أرى صبرهم 

املقدس، ولكن أين هو إذاً غضبهم املقدس؟"6

بعد أن عال صوت غاليليو يف نقد اجلريمة 

الصارخة إىل حّد السماء يف نكران احلقيقة 

العيانية واألخذ بيقينّيات الوثوق الديني، 

على يد رجال الكنيسة وزبانية التفتيش، 

يصمت ثمانية أعوام متتالية، وال يخرج عن 

صمته إاّل بعد انتخاب البابا اجلديد أوربان 

الثامن. يكبر اليافع أندريا، ويدخل غاليليو 

جمال العلوم احملرَّمة ـ البقع الشمسية، 

ويزداد إيمانًا باجلهر باحلق املعريف، 

الله خارج نفوس عباده الذين مل يعثروا عليه 

ال يف أرض وال يف سماء تم إلغاؤها. لكن 

يف األرض ناسًا ال يزالون يؤمنون بالعقل 

وهم يمارسون العقالنية، ويربطون األسباب 

باملسببات، ذلك بأنهم ال يزالون أحياء، إذ 

"املوتى وحدهم هم الذين ال يتأثرون بالعقل." 

املوتى الذين حتت التراب، يتصادى صمتهم 

مع صمت "أحياء" فوق التراب ال يزالون 

يرفضون النظر يف التلسكوب حتى يروا خلق 

الله وال يروه هو إاّل يف أنفسهم ـ اجلغرافيا 

الوحيدة التي ال يستطيع التلسكوب سبرها. 

لكن غاليليو يحاول شّدهم من أعناقهم 

لينظروا، وإن كان مقتنعًا بأن أرسطو مل يملك 

مرة تلسكوبًا، ومثله معظم أساتذة اجلامعات 

الذين ينكرون احلقيقة وهم ال يرونها، ألنهم 

يزحفون على بطونهم، بال كرامة، فيعميهم 

التراب عن رؤية الهواء.

تستمر املفارقات، ويجتاح الطاعون 

املدينة، فيهرب أميرها، لكنه يوصي 

بغاليليو خيراً! وتمتد توصية األمير إىل 

الكلية الرومانية، حيث يؤيد معهد أبحاث 

الفاتيكان اكتشافات غاليليو يف سنة 

1615 يف زواج متعة قصير بين السخرية 

وسياسات االعتراف التي مارسها كرادلة 

ورهبان وقساوسة، تنّدروا بدوران األرض 

بأنها ثملت، فترنحت، فدارت، ال بفعل مركزية 

الشمس وقوانين اجلذب، بل بفعل توصية 

األمير خيراً بحق غاليليو! لكن الفرحة مل تدم 

طوياًل على الرغم من خطبة ابنة غاليليو 

فرجينيا واحداً من أعيان القوم، إذ بعد عام 

واحد فقط، تستعيد الكنيسة "عافيتها"، وتنكر 

حمكمة التفتيش نظام كوبرنيكوس ثانية، 

وال يلومها غاليليو، على الرغم من حسرته، 

فهو، وإن كان ابنًا حمترمًا للكنيسة )كما قال 

مرة(، يعرف الكتاب املقدس تمامًا، ويعرف 

مقولة سليمان النبي أن "الذي يستحوذ على 
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)البوصلة( بداًل من أن يضع ثقته يف الله، ذلك 

بأن مطالعاته األثيرة، وللمفارقة كدرويش، 

هي الكتاب املقدس وهوميروس. وقبيل 

وصوله إىل حمكمة التفتيش يف روما يف 22 

حزيران / يونيو 1633، يشتد تأليب كرادلة 

حمكمة التفتيش عليه أمام البابا الذي بدا 

متعاطفًا بعض الشيء معه، وإن مل يكن يف 

وسعه منع مثوله أمام احملكمة. يحاول البابا 

جتنيب غاليليو مصير النار طالبًا أن يجعلوا 

غاليليو يشاهد أدوات التعذيب، فيمتثل 

كاردنال حمكمة التفتيش، لألمر ساخراً: 

"]....[ سيكون هذا كافيًا يا صاحب القداسة. 

السينيور غاليليو خبير يف األجهزة!"

يصل غاليليو إىل حمكمة التفتيش، وال 

يستقبله البابا، يف إشارة واضحة إىل عدم 

رضاه عنه على الرغم من مكانته العلمية، 

بل جترى احملكمة من دون كثير مناقشة، 

ويتراجع غاليليو عن معتقداته، ربما إليمانه 

السابق بجمالية الآللئ املعافاة على الآللئ 

اجلريحة! وُيتلى بيان تراجع غاليليو على 

الناس يف شوارع املدينة "أنا غاليليو مدرِّس 

ي الرياضة والطبيعة بجامعة فلورنسا، 
َ
علم

أعلن أنني أستنكر ما كنت أعّلمه، بأن الشمس 

هي مركز الكون، وأنها ثابتة يف مكانها 

ال تتحرك، وأن األرض ليست هي مركز 

الكون وأنها ليست ثابتة. إنني أعلن رفضي 

واستنكاري بل وألعن من كل قلبي وبإيمان 

عميق كل تلك السخافات والتراهات كما ألعن 

وأستنكر أي تزييف وأية فكرة تعارض تعاليم 

الكنيسة املقدسة."7

هنا، ينطق أندريا مقولته الشهيرة يف 

ذمِّ غاليليو الذي مل يستطع النظر إليه، بعد 

أن غّيرته احملكمة تمامًا فيزيائيًا ونفسيًا: 

"تعيس هو البلد الذي ليس فيه أبطال!" فيرد 

غاليليو ببرود العارف: "كال، تعيس هو البلد 

الذي يحتاج إىل أبطال." ثم ينطلق غاليليو 

فيقولها بصراحة: "إن الذي ال يفهم احلقيقة 

غبي. أّما الذي يعرفها ويدعوها كذبًا 

فمجرم." لكنه ال يريد أن يسمح لنفسه بأن 

ُيشوى على النار كاخلنزير! و"ثورية" غاليليو 

اخلجولة تقوده إىل أن يكتب بلغة الناس، لغة 

الفالحين وزوجات الفقراء وجتار األقمشة، 

اإليطالية ال الالتينية، على الرغم من وصف 

البابا له بـ "فساد الذوق" الختياره لغة 

العاّمة قنطرًة لبثِّ أفكاره! وقد اختار غاليليو 

اإليطالية ألن الذين يرون اخلبز على املائدة 

فقط ال يريدون أن يعرفوا كيف ُصنع، إذ تلك 

الزمرة من الناس تفّضل أن تشكر الله على 

شكرها اخلّباز. أّما هؤالء الذين يصنعون 

اخلبز فيفهمون أن شيئًا ما ال يتحرك ما دام 

ال يحركه أحد!

يف العقد التايل يتواصل انتشار مقوالت 

غاليليو، حتى إن مؤلفي األغاين والشعراء 

الين واجلوقات يستخدمونها على جاري  اجلوَّ

املوضة، ويقرر عدد من املدن اإليطالية 

اتخاذ الفلك موضوعًا الحتفاالت الكرنفال 

يف سنة 1632! لكن حتّول املعرفة العلمية 

التي ُكتبت بلغة الفالحين إىل ظاهرة 

كرنفالية، استعراضًا وفرجًة، ال يحول دون 

بلوغ غاليليو مصيره احملتوم يف حمكمة 

التفتيش يف روما يف سنة 1633، حيث 

ُيستدعى، وهو العامل ذو الشهرة العاملية الذي 

صارت نظرياته على ألسنة الناس وجوارحهم 

موضوعًا جنسيًا، وترسل له احملكمة عربتها 

"املقدسة" اخلاصة يف إشارة إىل رفعة منزلته 

وعلوِّ كعبه.

يستقل غاليليو العربة، وال يستجيب 

لدعوات حمبيه للهرب إىل البندقية، ذلك بأنه 

يمقت املنفى، وال يرى نفسه الجئًا، ويهتم 

لراحته. كما أنه ال يأبه باالتهامات الكاذبة 

بأنه يقف وراء النشرات التي يتداولها العاّمة، 

وأنه يضع ثقته يف كرة نحاسية ضئيلة 
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صّرح ألندريا أنه مل ينتصر على احملكمة 

ببقائه حيًا، بل جزئيًا بكتابته "احملاورات" 

كلبنة يف معمار معريف هائل. لكن غاليليو 

اعترف بأنه تراجع رسميًا عن معتقداته 

ألنه يخشى العذاب البدين، وإنما كان خياره 

البقاء حيًا على مذهبه الذي أّوله غاليليو 

كفلسفة ذرائعية، وفحواه: "ِاشرب املاء والعن 

إناءه." ولعل ذلك ما قاد غاليليو، نظريًا على 

األقل، إىل أن يؤمن باملقدس اجلمعي السائد، 

وهو خشية املوت، األمر الذي أقرَّ أندريا 

بأنه شعور إنساين "طبيعي"، لكنه يجب أن 

يظل بمعزل عن العلم. تنتهي هذه احملادثة 

األخيرة ببعض االعتراف من غاليليو 

بأندريا، الذي أعطاه بضع قطرات من العلم 

فأخلص إليها، بينما كان هو بحر العلوم 

الذي وقف األنبياء بساحله، فخانها. يعترف 

غاليليو بخيانته ملهنته، وبتحّوله إىل مؤمن، 

بت ابنته فرجينيا، لكنه يجيب عن  كما عقَّ

سؤال أندريا األخير، إن كانت بشرى غاليليو 

باألزمنة اجلديدة قد ذهبت جمرى الرياح، 

بالنفي. ويعطيه كتاب "احملاورات" كي يهّربه 

خارج أملانيا يف سنة 1637، قائاًل، "ما زال 

هذا رأيي. احتط لنفسك وأنت تمر من أرض 

أملانيا. أخِف احلقيقة حتت ردائك."

II ـ كسوف فلسطين: استعارة 
تفكيك البطولة

إذا كانت سنة 1633 هي عام حتوالت 

البطولة بامتياز لدى غاليليو، يف إهاب 

بريخت على األقل، فإن سنة 1999 كانت 

عام إعالن حتوالت البطولة، خطابيًا على 

ن بعده يف 
َ
األقل، لدى حممود درويش وم

ع املرء  الساحة الثقافية الفلسطينية. وقد يتذرَّ

باملنهج األنسابي )Genealogy( ليهرب من 

"البدايات" أو يتهّرب منها، كما ذهب كل من 

إىل مقر إقامته اجلبرية يف بيت ريفي بالقرب 

من فلورنسا، فيقيم فيه تسعة أعوام ينهي 

خاللها كتاب "احملاورات" قبل وفاته يف سنة 

1642. لكن أندريا، على الرغم من تقديره 

جلهد أستاذه يف كتاب "احملاورات"، كان ال 

ر  يزال يمقت ما قام به غاليليو، حتى لو صوَّ

غاليليو نفسه كبطل معريف أدرك كرادلة 

حمكمة التفتيش والبابا قدراته العلمية 

فزودوه باحلبر والورق يف مقر إقامته 

اجلبرية بداًل من أن ُيطعموا حلمه للنار، لكن 

أندريا اعتقد أنهم جعلوا غاليليو يحرث البحر، 

وإن كان غاليليو أسير عاداته، والكتابة ذروة 

سنامها. 

لكن احملادثة األخيرة بين أندريا 

وغاليليو كانت الفتة للغاية، إذ تقارب بينهما 

مفهوم البطولة، ذلك بأن أندريا بدا مقتنعًا، 

على نحو جزئي، بأن غاليليو أخفى احلقيقة 

عن العدو وتقدَّم عليه وعلى العامة بقرون 

على املستوى األخالقي يف "إنقاذ احلقيقة" 

)كتاب احملاورات(، وإنقاذ جلده من النار، أي 

أنه تخّلص من شجاعة سياسية مسيئة كي 

يتمكن من مواصلة عمله العلمي احلقيقي، 

حتى إن غاليليو راقه تنظير تلميذه أندريا إىل 

حّد أنه طلب منه شرح ذلك. فاسترسل أندريا 

يف إشارة بارزة إىل حتوالت مفهوم البطولة: 

"كان يجب علّي أن أفهم ذلك قبل اآلخرين.. 

لقد كنت دائمًا تسخر من أبطالنا. كنت تقول 

'إن الذين يتأملون يضايقونني'، 'إن سوء 

احلظ يأتي من سوء بعد النظر'، إذا أخذت يف 

اعتبارك العقبات فإن أقصر خط بين نقطتين 

هو الطريق املتعرِّج."8

وعلى الرغم من إعجاب غاليليو بتحوالت 

أندريا، وحتوالت البطل التراجيدي احلامل 

الذي فيه، والذي يبدو أن سحر غاليليو أحاله 

إىل بطل منحاز إىل احلقيقة )العلمية( أكثر 

من انحيازه إىل احلق )األخالقي(، فإنه 
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نحو جتربة "أقل تاريخية،" أي أكثر إنسانية، 

فرّد باستفاضة يف إشارة يجب اقتباسها 

كاملة للضرورة: "]....[ كان مشروعي يتجه 

نحو ما يشبه امللحمة، وامللحمة ال وجود لها، 

وكان عليَّ أاّل أواصل حماولة كهذه، فاملالحم 

تروي قصة تاريخ أو شعب يف زمن مضى. 

كان هاجسي يف تلك القصائد أن أنقل الواقع 

إىل مستوى األسطورة، وأن أزّج باألسطورة 

َطرة الواقع، وواقعية 
ْ

يف تفاصيل الواقع، أس

األسطورة، ألنه كان هناك بطل وبطولة، 

وكّنا ضحايا تسعى إىل التحرر واحلرية من 

لها إىل صياغة بطولية، وكان ال  خالل حتوُّ

بد ألي شاعر يف ظروفنا الوطنية أن يعمل 

بال معاونين، كان عليه أن يعمل وحيداً، 

كان عليه أن يكون مؤرخًا وجغرافيًا وعامل 

أساطير ومفاوضًا وحماربًا. وكانت املهام 

العاّمة هي حممول النص الشعري، فكأن 

القصيدة أول قصيدة وآخر قصيدة، وعليها 

أن تروي احلكاية كلها منذ البدء حتى النهاية 

السعيدة أو النهاية التراجيدية، نوع من سفر 

التكوين وسفر اجلامعة، ألنك حتاور مشروع 

تغييب نهائي، فأنت تشتغل على أسلحتك 

اللغوية واملعرفية والنفسية واجلمالية، 

هذا مشروع بطويل ال بد أن تعادله بطولة 

يف اللغة، ويف البناء الشعري، ولكن البطل 

مفهوم وصل إىل حتوالت جديدة، البطل ملَّ 

ي البطل 
َ
من دوره، ملَّ املراوغة بين دور

والضحية، مل يعد البطل شبقًا ألن يبقى بطاًل، 

وال يريد أن يتمتع بمكانة الضحية، يريد أن 

يتحول إىل إنسان عادي. مقابل هذا التحول 

التاريخي نماذج أدبية ال نستطيع أن نتحرر 

منها، ألن البطولة انتهت يف األدب املعاصر. 

البطل املعاصر هو اإلنسان العادي، وهناك 

مبالغة يف عاديته إىل حّد الهامشية، هناك 

تمجيد الهامشي، وألن التاريخ يعمل بطريقة 

خمتلفة، وألن الشاعر أصبح يعي أنه ليس 

فوكو وسعيد، لكن سنة 1999 ستظل سنة 

حتوالت البطولة بامتياز يف اخلطاب الثقايف 

الفلسطيني.

 لقد برزت آنذاك يف اخلطاب الثقايف 

الفلسطيني مقوالت تعيد النظر يف مفهوم 

البطل، ورافقتها جمموعة من املنشورات يف 

خمتلف حقول الثقافة الفلسطينية، وكثير 

من املقوالت النقدية الراصدة لهذه الكتابات 

صفت بـ "اجلديدة،" وتال هذا كله 
ُ
التي و

صدور العديد من اخملتارات األدبية والفنية، 

فلسطينيًا، وعربيًا، وعامليًا. وقد تمحورت 

هذه كلها حول قضية أساسية أعلنها درويش 

يف حينه، وهي: "ماذا يفعل البطل حين يمّل 

من دوره؟" يف ترجمة أقل شعرية من مقولته 

األقل شهرة ويف العام ذاته: "ماذا سنفعل 

من دون منفى؟ ماذا سنصنع يف ما تبّقى 

لنا من هدوء... وقيلولة بين أسطورتين؟"9 

هنا، ظهرت نصوص، تراوحت بين الكتابة 

اإلبداعية والكتابة النقدية والكتابة 

ن املرء من معاينة الظاهرة. السجالية، تمكِّ

1 ـ غاليليو يف إهاب درويش

)غاليليو الفلسطيني(

لعل أبرز النصوص الدالة على حتوالت 

البطل وأدواره يف الثقافة الفلسطينية ما بعد 

أوسلو، هو احلوار الالفت مع درويش الذي 

أجرته جمموعة من املثقفين الفلسطينيين 

يف بيت الشعر الفلسطيني يف رام الله.10 

تناول احلوار الكثير من القضايا ذات العالقة 

بتجربة درويش الشعرية، وتسّربت ثنائية 

الوطني واجلمايل )وخصوصًا يف مرحلة ما 

بعد أوسلو التي بدت فيها الطريق إىل البيت 

أجمل من البيت على نحو مل يسبق له مثيل( 

ئل درويش عن هجرانه 
ُ

إىل حّيز السجال. س

التراجيديا الشعرية وأبطالها التراجيديين، 
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ُيذّكر بتشابه الرمل يف احلالة الفلسطينية.

وربط درويش "ضرورة التحول الشعري" 

بالواقع السياسي )على الرغم من إدراكه 

وتأكيده أنه "رجع" ومل "يعد،" أي أن حالة 

املنفى ال تزال قائمة لديه ما دام مل يعد إىل 

البروة( الذي انتهى فيه املنفى اجملازي 

ملنظمة التحرير الفلسطينية حين صارت 

سلطة. وحين تنّدر أحد احلاضرين بضرورة 

استرجاع احلنين إىل املنفى، رّد درويش بأن 

هناك عاماًل أخالقيًا يحول دون استدعاء 

املنفى أو احلنين إليه، ألن ثمة ضرورة لنفي 

وعي املنفى، إن شئنا استخدام مصطلح 

صهيوين. وهنا، ُيعّقب درويش على ثنائية 

العودة واملنفى، يف جتربته الشعرية عامًة، 

ويف "مأساة النرجس ملهاة الفضة" خاصة، 

بالقول: "هل أقول لكم سراً حول كيف حتررُت 

من سطوة املوضوع؟ هناك سطوة موضوع. 

لقد رأيت العودة كاملة والوطن كاماًل يف 

فلسطين التاريخية يف مسافة قصيدة 'مأساة 

النرجس ملهاة الفضة' لكن، وماذا بعد؟ أدبيًا 

ماذا بعد؟ افترضت أن الفلسطينيين عادوا 

ووجدوا ما وجدوا، ولكن بعد ذلك، عندما 

سألني بعض الشعراء الفلسطينيين يف وزارة 

الثقافة يف رام الله، ماذا سنكتب بعد اآلن، 

قلت لهم افترضوا أنه ليس هناك احتالل، 

وليست هناك فلسطين حمتلة، إذاً أين هي 

املسألة األدبية... أنا ال أقصد التعايل على 

الواقع، بل أقصد أن نكتب قصتنا، وقلت 

لهم واصلوا كتابة ما كنتم تكتبون، وإذا 

رأيتم أن ما تكتبونه غلط فاتركوه، فنحن 

لنا قصتنا كبشر، وعندنا أسئلتنا الوجودية 

وخوفنا من اجملهول، لنا غرائزنا، هذا هو 

شغل األدب، وهذا ما ليس إلسرائيل عالقة 

به، حتى املكان نفسه، نحن مل نكتبه جيداً. 

أنا أُعطي فرضيات متطرفة لنصل إىل أجوبة 

بسيطة، وليس املوضوع هو أنه إذا انسحبت 

َخلِّصًا وليس مسيحًا وليس نبيًا، 
ُ
نقذاً وال م

ُ
م

فهذه كانت صفات الشاعر الرومانسي، فإن 

الشاعر اآلن هو الفرد الذي يتمتع بعزلته 

وبكونه معزواًل لكي تتاح له فرصة أن يعيد 

النظر يف فرديته ويف ذاته، دون أن يكون 

على حساب قطيعة مع اجملتمع. ولكن طريقة 

التعبير عن عالقة الشعر بالواقع، تمر عبر 

التأمل، بالتايل، فإن البحث عن حتوالت 

البطل يف نتاجنا كله تقتضي حتوالت يف 

اللغة، والتخفيف من النطق باسم اجلماعة 

إىل التكلم باسم الذات احلاملة للجماعة، وهذا 

يقتضي طبعًا قصيدة متواضعة أو متقشفة، 

تمجد إنسانية اإلنسان التي ال ُتختزل بقدرته 

على التضحية، وُتمّجد حّبه للحياة وليس 

حّبه للموت، ُتمّجد اإلنسان فيه، وهذا جزء من 

مشروع بحث الفلسطيني عن إنسانيته."11

وحين استطرد أحد احملاورين يف احلديث 

عن "انفصال الشاعر عن دوره، أو خسارة 

البطولة" يف خضم حتوالت "اآلخر" نفسه من 

عدو إىل خصم، كما اقترح مرة درويش يف 

حماكاة لرينيه شار، أدرك درويش الورطة 

السياسية التي قد تتضمنها مقولته السابقة، 

وسارع إىل القول إن الكالم يف هذه القضية 

يحتمل كثيراً من اجملاز، ويبعث على إساءة 

الفهم، وخصوصًا حين يخلط الناس بين 

احلديث عن "العملية الشعرية" واحلديث عن 

"العملية السلمية" التي ال تظهر فيها الفوارق 

بين التراجيدي العام واإلنساين اخلاص يف 

احلالة الفلسطينية، وبالتايل، حترم الشعر 

الفلسطيني من حلظة اشتباك "سؤال الوجود 

واملأزق اإلنساين، مع سؤال الدائم اإلنساين 

الذي ليست له عالقة مباشرة باالحتالل وال 

بالتحرر وال بالوطن وال باملنفى وال بالدولة 

وال باحلكم الذاتي." هنا، أمعن درويش يف 

التنظير لضرورة "خروج الشاعر من قفص 

االحتالل" وثنائياته النمطية التي تنتج شعراً 
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"ضيوف النار الدائمون" عن بيت الشعر 

الفلسطيني، شكلت شهادة ميالد استدراكية 

لظاهرة "الشعراء الشباب" أو "األدب اجلديد" 

يف فلسطين.13 وعن هذا احلدث، نشرُت 

شهادة مطّولة وحماسية بشأن تلك الظاهرة، 

وتأريخًا لها يف مقالة افتتاحية يف العدد 

األول جمللة "أقواس"، وهي فصلية ثقافية 

ُتعنى باإلبداع اجلديد، كانت تصدر عن "بيت 

الشعر الفلسطيني".14

ج التاريخي  تناولت تلك الشهادة التدرُّ

للظاهرة، زمانيًا ومكانيًا، فضاًل عن حتليل 

ثقايف لألوضاع السياسية واملقوالت النقدية 

التي صاحبتها. وأنا هنا ال أبتغي تدوير 

ما جاء يف تلك الشهادة، لكن ملقتضيات 

البحث األنسابي ال بد من اإلشارة إىل أن 

ركود احلركة الثقافية يف الداخل الفلسطيني، 

مقارنة بتجربة املنفى، دفع بنخبة من 

الشباب الطلبة يف جامعة بير زيت )من جيل 

االنتفاضة األوىل، على اختالف مشاربهم 

السياسية وتشكيالتهم الفكرية التي مل تكن 

ناضجة بعد( إىل البدء االرجتايل باخلروج، 

كحالة اغترابية مشحونة بمفهوم "اجِلّدة"، 

على كل املوجود يف املشهد الثقايف 

الفلسطيني.

ففي سنة 1995، وعلى عتبة انتقال 

السلطة الفلسطينية إىل باقي "مناطق السلطة" 

بعد غزة وأريحا، مل تكن جامعة بير زيت 

يف طور إعداد "نصيبها" من قيادات العمل 

الوطني يف اجملال السياسي والتكنوقراطي 

فحسب، بل كانت أسوارها حتتضن أيضًا 

دفعات من الشباب املتحمسين للممارسة 

الثقافية، بكل ما عناه ذلك من حتّد وسجال 

مع السياق األكاديمي الراكد، والثقافة 

الرسمية املكرسة سواء داخل اجلامعات )يف 

دوائر اآلداب واللغات والعمارة والفنون 

اجلميلة(، أو خارجها )يف االحتادات 

إسرائيل فإن أدبنا سينتهي، أنا أفترض أنه 

ال وجود لالحتالل أبداً، وفلسطين كلها مليئة 

باألعالم ووضعنا ديمقراطي، هل هذا يعني 

أن نتوقف عن الكتابة؟ هل شرط الكتابة 

ن يريد احتالاًل فاالحتالل 
َ
وجود االحتالل؟ م

ن يريد منفى فنحن منفيون 
َ
موجود، م

ن يريد استشرافًا للمستقبل 
َ
يف بلدنا، م

ن يريد املاضي 
َ
فاملستقبل موجود، م

فاملاضي موجود، ملاذا نشترط وجود األدب 

بوجود االحتالل، نحن الوحيدون يف العامل 

الذين يفعلون ذلك، أعني أن تتمكن خميلتنا 

األدبية من التغلب على االحتالل كعقبة 

وحيدة أمام اإلبداع."12

بدت أقوال درويش أكثر إلهامًا من عادتها 

مَلن حاوروه يف املقام األول، ومَلن تلّقوا 

هذا احلوار على شهوة من الصنمية الفكرية، 

لكية باملفهوم الدولوزي، 
َ
واملعرفة الـم

فصار درويش شغَلهم الشاغل ليس بصفته 

مقولة مفتاحية يف "حترير الشعر من سطوة 

املوضوع" فحسب، بل حترير الشاعر أيضًا 

من سطوة فكرة التحرير نفسها يف السياق 

الفلسطيني العام.

2 ـ ضيوف النار الدائمون: القشة 

التي قصمت ظهر البطل!

لقد كان لهذا احلوار، وللحوار مع املثقفين 

الفلسطينيين يف وزارة الثقافة الفلسطينية 

قباًل، األثر الالفت يف الساحة الثقافية 

ْظهر هذا التأثير 
َ
الفلسطينية، حيث بدأ َتم

يتواىل بالتزامن مع ظهور جيل جديد من 

املثقفين الفلسطينيين. ولعل الظاهرة الشعرية 

املزامنة لهذه اللحظة التاريخية كانت األكثر 

تساوقًا، ويف بعض احلاالت حتديًا، لهذه 

ل  املقولة. وكان أول إرهاصات ظاهرة حتوُّ

البطل صدور خمتارات شعرية بعنوان: 
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درويش.16 وكانت هذه موضوعات السجال 

لت  األثيرة مع طلبته وحوارييه الذين تشكَّ

ظاهر الشعراء الشباب، يف معظمها، منهم. ومل 

يكن البرغوثي واحداً من "الشعراء الشباب"، 

وإنما كان األستاذ الالمع لهم كلهم، والدليل 

الروحي لبعضهم، والشاعر املعلِّم آلخرين 

يف سياق افتقرت فيه، ليس جامعة بير زيت 

فحسب، بل فلسطين، إىل العقول النقدية 

واإلبداعية الفاعلة.

استثمر هؤالء الشباب العديد من منابرهم 

اخلاصة والعامة، مثل: "جملة بيسان" التي 

أصدر منها املكتب الطالبي عدداً يتيمًا؛ 

اق" يف اجلامعة؛ "دفاتر ثقافية"  "جملة الورَّ

التي عكفت على إصدارها وزارة الثقافة 

الفلسطينية وأشرف عليها حممود شقير؛ 

ملحق "أيام الثقافة" الذي يحرره غسان 

زقطان يف جريدة "األيام"؛ الصفحة الثقافية 

يف جريدة "القدس العربي" اللندنية التي 

يحررها أجمد ناصر؛ هذا فضاًل عن جمالت: 

"الكلمة" الصادرة عن احتاد الكّتاب واألدباء 

الفلسطينيين؛ "الشعراء" و"أقواس" الصادرتان 

عن بيت الشعر الفلسطيني؛ "جملة عشتار" 

الغّزية التي أطلقها الشاعر عثمان حسين؛ 

ن حالفته احلظوة بأن ينشر يف جملة 
َ
وم

"مشارف" احليفاوية التي ترأس حتريرها 

إميل حبيبي، وجملة "الكرمل" التي أسسها 

وترأس حتريرها حممود درويش.

يف تلك الفترة 1997 ـ 1998، انضم 

إىل هذه الظاهرة جمموعة من الشعراء 

والكّتاب من فلسطين احملتلة منذ سنة 

1948، وغّزة، ومن خميمات الشتات، ومن 

بعض دارسي وخريجي جامعات أوروبا 

الشرقية الذين تعرَّفوا متأخرين إىل خامتهم 

الشعرية. وبانضمام هؤالء اّتسع مدى النشر 

قلياًل ليشمل بعض الصحف والدوريات 

العربية الصادرة يف القاهرة وبيروت 

واملؤسسات الثقافية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية، أو يف وزارة الثقافة الفلسطينية 

العتيدة(. وبين هذه وتلك، كان حتدي الترويج 

اإلعالمي لهذا اجليل وفاعليته الثقافية. وكان 

حلراك هذا اجليل األثر الالفت يف مساجلة 

رسمية الثقافة الفلسطينية املكرَّسة بشأن 

البطل، أو التماهي معها يف حاالت كثيرة.

وكان حلضور املثقف املوسوعي 

حسين البرغوثي كأستاذ يف دائرة الفلسفة 

والدراسات الثقافية أثر بارز يف توجيه 

بعض الشباب الفاعلين يف هذه الظاهرة، 

واألخذ بيدهم، وصقل قدراتهم. وكان بين 

هؤالء، الشعراء: حممود أبو هشهش، وأحمد 

احلاج أحمد، وأنس العيلة، وكفاح فني، 

وأشرف الزغل، وعبد الرحيم الشيخ، ومراد 

السوداين؛ الروائيون: أكرم مسلم، وعاطف 

ر جمال أبو الرب. وأخذ  أبو سيف؛ املنظِّ

كل من هؤالء طريقه يف احلقل الثقايف 

الفلسطيني، وصار لبعضهم حضوره 

الالفت، كل يف جمال اختصاصه. وفضاًل 

عن احملاوالت املتواضعة يف عقد جلسات 

"نادي الكتاب"، وحماولة تأسيس "املنتدى 

الثقايف الفلسطيني"، جنح السوداين يف تنظيم 

حلقة نقدية غير دورية، لنقاش مفاهيم 

ثقافية عامة، ومفهوم الشاعرية خاصة، 

حتت عنوان: "قوانين الشعر العربي"، والتي 

لت موضوعاتها مثار اهتمام الثقافة  شكَّ

الفلسطينية لعقدين من الزمن الحقًا، 

وال سيما بعد التفات درويش )ومن بعده 

أدونيس وفيصل دراج، وغيرهما( لظاهرة 

ُأخرى كانت يف جزء منها وجهًا من وجوه 

ظاهرة الشعراء الشباب، ويف وجوه ُأخرى 

مرآة لها، أو تمرئيًا فيها، هي ظاهرة حسين 

البرغوثي.15 كان البرغوثي مهووسًا باألدب 

املقارن، وهندسة القصيدة، وموسيقى الشعر 

العربي، والرياضيات املقدسة، وحممود 
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بين مؤّداهما: األول، كان حماكيًا لدرويش، 

مسكونًا بخياالته، وكان هاجس درويش 

منطبعًا يف رئة َنَفِسه الشعري؛ اآلخر، جاحداً 

له، حماواًل اإلفالت من مداره، وهو، بالتايل 

منفعل به أيضًا، وربما كان سعيه لنفي 

الهوية النقيضة للجاذبية الدرويشية أكثر أثراً 

يف شعر هذا التيار من التيار األول.

أّما املقاربة الثانية، فكانت استدراكًا 

"نقديًا" قدَّمه غسان زقطان يف خاتمة 

خمتارات "ضيوف النار الدائمون" الصادرة 

يف سنة 1999 كشهادة ميالد استدراكية 

ملولود مل يرغب يف التسجيل الرسمي منذ 

خمسة أعوام. وكان لهذه احملاولة التي 

ُعنونت بـ "أكثرية الهامش"، حظ كبير من 

عنوانها: فهي حماولة استدراكية واردة يف 

هامش اجملموعة، ومكتوبة يف هامش ضيِّق 

ِضَعٌة حركَة الشعراء 
ْ
و

َ
من الوقت واملكان، وُمم

اجلدد يف "هامش األكثرية" أو "أكثرية 

الهامش" ملركٍز، يظهر أن "مركزية املوضوع 

ه يف آٍن معًا.18 
َ
ه وقَدر

َ
الفلسطيني" كانت قْدر

واألمر الالفت يف هذا االستدراك "النقدي" أنه 

كان، يف جانب منه، ترجيعًا مؤدجلًا لنمذجة 

زكريا حممد التعميمية، ويف جانب آخر، 

كانت أداته يف حتديد "املركز" واألطراف، 

أو "الهامش العريض" على حد تعبيره، أداًة 

سياسية، ال أخالقية وال جمالية. بمعنى أن 

َكَزة "املركز" ـ بافتراض غير دقيق جزئيًا، 
ْ
ر

َ
م

نتيجة حضور "املوضوع الفلسطيني" فيه 

وتهميش "الهامش"، وغير دقيق على اإلطالق، 

ل  بغياب "املوضوع الفلسطيني" عنه ـ شكَّ

ترافعًا منطقيًا حاداً أدى إىل فصٍل سياسي ـ 

ميكانيكي بين "املركز" و"الهامش"، فإّما أن 

تكون "مركزاً"، وإّما أن تكون "هامشًا"، وإاّل 

فأنت يف سياق الثالث املرفوع، أي يف تمام 

العدم.

ومل تكن احملاولة الثالثة ملقاربة هذه 

ولندن، كـ"أخبار األدب" و"سطور" و"السفير" 

و"احلياة"، فضاًل عن صدور الدواوين األوىل 

لبعض هؤالء الشعراء. هنا، كان "بيت الشعر 

الفلسطيني" قد تأسس، والعدد األول من جملة 

"الشعراء" قد صدر يف صيف سنة 1998، 

ليكون اسم "الشعراء الشباب"، اجملتمع 

بعضهم يف "نادي اجلمعة" بدعوة من "بيت 

الشعر" إعالنًا شفاهيًا عن والدة الظاهرة، تم 

ردفه بإعالن كتابي تمثَّل يف إصدار "ضيوف 

النار الدائمون" وجمموعة من التقديمات 

والتعقيبات "النقدية" التي ُنشرت تباعًا عن 

هذه الظاهرة يف فصلية "الشعراء"، بالتزامن 

مع مشاركة رمزية لعدد من شعراء هذه 

اجملموعة يف مهرجانات شعرية ومؤتمرات 

نقدية عربية وعاملية، وحيازة بعضهم 

جوائز شعرية ونقدية من الدرجة األوىل 

على مستوى فلسطين. يف غمرة التعقيب، 

أو التحقيب، "النقدي" الذي صاحب الظهور 

اإلعالمي املباغت نوعيًا لهذه احلركة، يمكن 

الوقوف على ثالث مقاربات حاولت رصد 

بعض مالمح هذه احلركة ـ الظاهرة، وحتديد 

وجهتها وموقفها من "البطل" يف أدواره التي 

ملَّ منها، وتلك التي ال تزال يف االنتظار:

أوىل احملاوالت كانت مقدمة كتبها زكريا 

حممد لعدد خاص من "كتاب يف جريدة" 

يضم خمتارات من الشعر الفلسطيني اشتملت 

على بعض التجارب "الشابة".17 وقد أثارت 

خمتارات حممد، وتقديمه، ضجة تشاغلت بها 

دوائر الثقافة الفلسطينية، آنذاك، وفحواها 

عدم إيراده نماذج من أعمال "شعراء مهمين". 

وما يمكن تسجيله، نقديًا، يف تقديم حممد 

الذي كان، حينها، ال يزال سكرتير حترير 

جملة "الكرمل" التي يترأس حتريرها درويش، 

أنه أرجع الشعر الفلسطيني، بعد مرحلته 

األوىل، إىل تيارين اثنين كان درويش علَّتهما 

األوىل، فلسفيًا، على الرغم من بعد الشقة 
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جمالية" ال ُتساكنها مواقف سياسية، وال 

ُتباطنها رؤى فكرّية؛ الثالثة، التسّرع يف دمج 

"ظاهرة شعراء القصيدة اجلديدة يف الداخل 

الفلسطيني" الذين بدوا للجّراح "آخر الظواهر 

من )فلسطين اجلديدة( ما وراء أسالك أوسلو 

وأسالك االحتالل"... قسراً بـ "اجلماليات 

احلديثة" لقصيدة النثر التي انبثقت منذ مطلع 

الثمانينيات.

يمكن تفنيد حماسة اجلّراح فيما يبدو 

تنظيراً نقديًا أكثر جدِّية من سابقيه، بأن 

مقوالته تفتقر إىل احلسابات التاريخية 

ري  والرصد النقدي السوي، ذلك بأن منظِّ

ادها من مؤسسي جملة  قصيدة النثر وروَّ

"شعر" اخلمسينية، كأدونيس ويوسف اخلال 

وأنسي احلاج: أواًل، يعيدون إرهاصاتها 

ري  األوىل إىل قرون خلت يف شعر النفَّ

والسهروردي والرومي واحلالج؛ ثانيًا، 

استبدل اجلّراح عّلة التحول يف اخليار 

اجلمايل إىل قصيدة النثر عند "الشعراء 

الشباب من فلسطين اجلديدة"، على افتراض 

حدوث التحّول، من عّلة جمالية إىل عّلة 

سياسية قرائنها "أسالك أوسلو" و"أسالك 

االحتالل"؛ ثالثًا، بينما يكيل اجلّراح سياًل من 

التهم النقدية لنثرية أدونيس، يرى أن جتربة 

الشعراء الشباب يف فلسطين اجلديدة تقول إن 

"الشاعر إنسان" يعّبر عن جتربته، على الرغم 

من "الوالدة اجلماعية" لهم، والتي عكست 

"صورة طالق مع اللغة السائدة"، أي اللغة 

اجلماعية املتمركزة حول املوضوع الوطني، 

وبذلك "يحقق الشعراء الفلسطينيون اجلدد 

انشقاقًا عن الصورة التي جتعل واحدهم 

يتوّهم تمثيل الذات اجلماعية، وبالتايل 

انسحاب الذات إىل هامشها اإلنساين اخلاص، 

بعد طول اغتراب عنها يف اخلندق العامل". 

لكن على الرغم من هذا كله، ال يفوت اجلّراح، 

يف خالصة رأيه، أن يكون "عاطفيًا"، كما 

احلركة أحسن حااًل من األوليين، من حيث 

التعميم والفصل السياسي بـ "معيار املوضوع" 

بين "املركز" ـ القديم" و"الهامش ـ اجلديد". 

لكن األمر الالفت يف احملاولة الثالثة، هو 

إطالق تعميم "جمايل" على النتاج الشعري 

اجلديد، فحواه اندراج نتاج هؤالء الشعراء 

يف تيار قصيدة النثر، إذ تم وصف هذا الشعر 

بأنه تراتب من سؤال األشياء إىل اللغة إىل 

احلرية.19 وجاءت الشهادة األوىل على شكل 

ِع النقد، لكن  مراجعة سريعة وخمتصرة مل تدَّ

ساد فيها نغمة أستاذية بعض الشيء للروائي 

الفلسطيني أحمد رفيق عوض. ويف ذلك 

الوقت، حتامل الشعراء الشباب، وكنت بينهم، 

على تلك املراجعة التي كان فحوى قولها يف 

جتربة "ضيوف النار الدائمون" أنها تعكس 

"عالقات هّشة" و"ذوات منفصلة".

أّما الشهادة اأُلخرى فكانت للشاعر 

السوري نوري اجلّراح، وقد أثارت ـ إىل جانب 

ممارسته االنتقائية يف نشر بعض القصائد 

واملقابالت مع شعراء شباب يف منابر ُأخرى 

كمجلته "القصيدة" و"املشاهد السياسي" ـ 

حفيظة معظم شعراء تلك اخملتارات. وحملت 

تلك املقاربة ـ يف إشارة دالة ـ عنوان: 

"شعراء من فلسطين اجلديدة: شعر األشخاص 

بعد األدوار، واألرواح العارية بعد األبطال 

االجتماعيين". ويف قراءة متأنية يمكن العثور 

على جمموعة من املغالطات يف مقاربة 

اجلرَّاح: األوىل، أن شعر "الشعراء الشباب" 

خال من "املوضوع الفلسطيني" الذي ابُتذل 

على يد سابقيهم، أو هو "شعر أشخاص" 

بعد "شعر األدوار"؛ الثانية، حدوث السجال 

الدائر حول دور الشاعر وحصره يف "حتّوالت 

الشعرية العربية" يف "أوائل الثمانينيات"، 

مع أن هذا السجال قديم قدم "كتاب" 

ِضي أن 
َ
أرسطو، فضاًل عن االستنتاج الَعر

شعر "الشعراء الشباب" هو "جمرد اقتراحات 
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فضاًل عن صنمّيتها السياسية. وفضيلة هذا 

املوقف تمثلت يف إعالئه بعَض األصوات 

اجلادة يف هذه الظاهرة عبر وسائل وقنوات 

مكرسة، كمجلَتي "الكرمل" و"مشارف"، 

واحلفاظ على هالة الفارق الذي يحول 

بين كل من "احملاولة الشعرية" و"الصوت 

الشعري" و"التجربة الشعرية" ومراوحتها، 

جميعًا، دائرة القضاء، ال الفضاء، اجلمايل 

الدرويشي. وبذا، غدت فضيلة النص "الـُمْلِفت"، 

يف هذا السياق، تقاس بمسطرة أرسطية، أي 

تقاس بحفاظها على توازنها يف التمركز 

بين "رذيلَتي" احملاكاة الساذجة أو اجلحود 

االنفعايل.. ليسود صمت وتواطؤ برغماتي 

بين "الدراويش القدامى" و"الدراويش اجلدد" 

من الشعراء.

املوقف الثاين، يتمثل يف الفاعلين يف 

املشهد الثقايف الفلسطيني من شعراء اجليل 

الوسيط بين اآلباء املؤسسين كدرويش، 

والشعراء الشباب كحسين البرغوثي وغسان 

زقطان ـ على سبيل املثال ـ وإن ابتعدت 

الشقة بين نتاجهما األدبي ومواقفهما 

السياسية، إذ حاول بعضهم تكريس مقولة 

"اإلنسان العادي" يف األفق الثقايف، وتوجيه 

حركة الشعراء الشباب عبر التواصل املباشر 

أو اخملتارات الشعرية نحو مقوالت فلسطينية 

جديدة تبارح الرنين اخلطابي، ونحو سبر 

املعاين اإلنسانية التي يضيع فيها، أحيانًا، 

جوهر التجربة التي جتعل من الفلسطيني 

إنسانًا، وهي فلسطينيته وفلسطينه السياسية. 

وعبر التراكم "التوسطي" بين اجليلين، 

استطاع هؤالء تكريس ذائقة فنية وسياسية 

من طراز خاص حلمته وسداه ضرورة 

اخلروج من عباءة األ)د(ب الدرويشي إىل 

أفق جديد يف فلسطين جديدة تلّقاها الشعراء 

الشباب كل بطريقته.

املوقف الثالث، يتجلى يف حماولة بعض 

وصف نفسه، وأن يوّجه "حتية إىل الصوت 

الفلسطيني اجلديد املفرد، وحتية للذاتية 

الشعرية املقاتلة ضد التيار، يف ظل استسالم 

الصوت اجلماعي العربي لقدر ساخر."

لن تقوِّم هذه الدراسة ما اختل من 

األحكام "النقدية" بشأن قصيدة النثر يف 

السياق العربي امللتبس، ولن تدرأ التهم 

عن أدونيس، ولن تقّوم جتريب التزلُّف 

لدرويش لدى العديد مّمن نّظروا لقصيدة 

النثر وجحدوا رّوادها وغازلوا مناوئيها، إاّل 

بقدر ما يسمح به املقام ويستلزمه التمرين 

املنهجي. لكن ال بّد من اإلشارة إىل أن 

أغلبية هذه األحكام "النقدية"، إنما كانت من 

خارج التجربة، وحاولت إّما تفسير الظاهرة 

واستثمارها ـ إن مل يكن استغاللها أخالقيًا 

عبر القول بشروطها السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية والفكرية ـ وإّما عبر مأسستها 

جماليًا بأحكام ال تفشل دومًا يف االنزالق 

إىل حيِّز التعميم ومطاردة النوايا. وعّزز من 

تلك النظرة عدم ظهور خطاب نقدي ذاتي، 

مواز للخطاب الشعري للشعراء الشباب 

وذائد عنه، ألسباب متعددة، أهمها عدم 

نظرتهم إىل أنفسهم كاجتاه ذي مالمح 

تمييزية معينة ومشتركة يف الرؤى اإلبداعية 

والفكرية والسياسية، وعدم رغبة أغلبيتهم 

يف مواجهة حادة مع "املرجعيات" اإلبداعية 

ألنها تمتلك أدوات الترويج الالزم إلظهار 

االجتاه، أو إلظهار بعض جتاربه على األقل. 

ويف احملصلة، يمكن تصنيف انفعاالت هذه 

املرجعيات بحركة الشعراء الشباب ضمن 

ثالثة مواقف أساسية:

املوقف األول، تعامل مع هذه الظاهرة 

بخيار الصمت، وهو خيار النخبة األرفع 

ثقافة يف املشهد الفلسطيني، إذ ُأبديت 

موافقة ضمنية على نمذجة زكريا حممد 

للظاهرة الدرويشية بصفتها صنمّية شعرية، 
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ويف مطلع األلفية الثالثة، بدت اخلريطة 

الثقافية الفلسطينية، وبالتحديد مصائر 

"الشعراء الشباب،" يف حتّول دائم، إذ واصل 

معظمهم دراسته األكاديمية. وعلى نحو غير 

عادي تسّلم هؤالء دفة األمور يف مؤسسات 

ومواقع ثقافية وأكاديمية رائدة. فصار 

حممود أبو هشهش مديراً لبرنامج الثقافة 

يف مؤسسة عبد احملسن القطان، وكفاح فّني 

مسؤواًل عن املرئي واملسموع فيها، ومراد 

السوداين رئيسًا لبيت الشعر الفلسطيني 

والحقًا أمينًا عامًا الحتاد الكّتاب واألدباء 

الفلسطينيين، وأكرم مسّلم حمرراً مركزيًا 

يف جريدة "األيام" وفاعاًل مهمًا يف "مدار ـ 

املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية"، 

وعاطف أبو سيف رئيسًا لتحرير جملة 

"سياسات،" وأحمد احلاج أحمد رئيسًا لتحرير 

جملة "عشتار"، وعبد الرحيم الشيخ أستاذاً 

يف جامعة بير زيت ومنّظراً يف النقد الثقايف 

والفني يف أكثر من سياق فلسطيني. وأصبح 

ملعظم هؤالء منابرهم الفلسطينية والعربية 

والعاملية، وُنشرت أعمالهم بالعربية وغيرها، 

بلغاتها األصلية أو مترجمة. وصار لكل 

من هؤالء استقطاباته اخلاصة على صعيد 

األجيال اجلديدة من الشباب املشتغلين يف 

احلقل الثقايف يف ميادين الشعر والرواية 

والفن التشكيلي والنقد والكتابة الصحافية 

واألكاديمية واإلعالم اجلديد، هم وجمع من 

الوجوه األكاديمية اجلديدة كإسماعيل ناشف 

وأباهر السّقا وخالد عودة الله ووليد الشرفا 

ورنا بركات، وغيرهم.

وصاحب هذه النقلة تواصل على مستوى 

برامج التبادل الثقايف، وِمَنح التفّرغ 

الكتابي بين مؤسسات فلسطينية، وُأخرى 

عاملية، وأحيانًا بين مثقفين فلسطينيين 

وزمالء عامليين. ولعل من أهم هذه البرامج 

الشعراء العرب، كالسوري نوري اجلّراح 

يف منابره، والليبي خالد املطاوع عبر 

جملة "بانيبال" اإلجنليزية، والعراقي خالد 

املعايل من "دار اجلمل"، والتونسي طاهر 

بكري بمختاراته الشعرية، واملصرية أهداف 

سويف خالل احتفالية فلسطين لألدب، 

وغيرهم، جتنيد ظاهرة الشعراء الفلسطينيين 

الشباب يف معارك اخليارات اجلمالية التي 

تتبنى موقفًا سياسيًا واضحًا، وتستبطن 

أجندة أيديولوجية خفية، تقول بضرورة 

اخلروج من الشرط التراجيدي نحو شرط 

نيوليبرايل يتعامل مع التحوالت العاملية 

ليس على صعيد الثقافات اجلديدة فحسب، 

بل أيضًا على صعيد ضرورة "حترير" 

فلسطين من جمازها / اجلمعي ـ البطويل 

ل ال يمكن فهمه إاّل كتحّول نحو  يف حتوُّ

اجملاز / الفردي ـ العادي يف غمرة التحول 

العاملي بحسب املوضة نحو الفرد.

3 ـ انتفاضة األقصى وحتوالت الثقافة 

الفلسطينية اجلديدة

مع اندالع انتفاضة األقصى يف سنة 

2000، مل ينكسر كثير من املعتقدات 

السياسية والعسكرية يف السياق الفلسطيني 

فحسب، بل انكسر أيضًا، كثير من االقتناعات 

الثقافية التي شوَّهتها السياسة. وقد أثبتت 

االنتفاضة أن البطل لن يبقى عصيًا على 

التفكيك، وأن االفتراض أن إسرائيل غير 

موجودة، وأن االحتالل انتهى، على أهمية 

االفتراض وحيويته اجلمالية، مل يوِجد 

مفهومًا مغايراً جلمالية الشعر، وإنما هدف 

إىل حرف املوضوع الشعري إىل مسارات 

ثقافية غير آهلة، وآفاق سياسية غير 

منظورة.
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أهدى السوداين اخملتارات له. واألهم من 

هاتين اإلشارتين يف تأصيل هذه األصوات 

هو إحالتها إىل ثالثة روافد أساسية هي: 

ن نشروا يف جملة "أقواس" التي يصدرها 
َ
م

ن نشروا يف ملحق "يراعات" 
َ
بيت الشعر؛ م

الذي تصدره مؤسسة تامر للتعليم اجملتمعي 

مع جريدة "األيام" ـ امللحق الذي ُيعرف يف 

ساحة الثقافة الفلسطينية أن الراحل درويش 

كان حريصًا على قراءة أعداده كافة ـ )؛( 

"رواد جماعة" جتريب التي ُأعلن تأسيسها يف 

غّزة بعد اندالع انتفاضة األقصى يف سنة 

2000. وفضاًل عن هذه التمييزات األنسابية، 

ثمة قاسم مشترك آخر يقول السوداين إنه 

يجمعهم، وهو استثناؤهم من املنشورات التي 

يشرف عليها غسان زقطان، يف ملحق جريدة 

"األيام"، ووزارة الثقافة، واخملتارات الشعرية 

بلغات أُخرى. يضيف السوداين معياراً 

جماليًا لكتابات هؤالء هو انحياز معظمهم 

إىل قصيدة النثر، لكن من دون أن يؤثر هذا 

االنحياز اجلمايل يف موقفهم السياسي من 

تراجيدية املوضوع الفلسطيني الذي ساد 

خيارات أجيال الشعراء الفلسطينيين ما قبل 

أوسلو.

ويف مرحلة الحقة، أجنز السوداين وحممد 

حلمي الريشة خمتارات شعرية يف جزأين، 

بعنوان: "إيقاعات برية"، صدرت على نفقة 

وزارة الثقافة اجلزائرية يف إطار احتفالية 

"اجلزائر عاصمة للثقافة العربية 2007".22 

وصدَّر السوداين هذه اخملتارات بمقدمة 

أوضح فيها إشكاالت حتديد خريطة الشاعرية 

الفلسطينية، الفتًا إىل أن شعراء املنفى 

الفلسطينيين، يف كنف املؤسسة الثقافية 

ملنظمة التحرير الفلسطينية، نالوا "حظوة" 

خاصة من االنتشار العربي والعاملي مل 

تتوفر للشعراء املقيمين داخل حدود فلسطين 

التاريخية، فجاءت تلك اخملتارات، من وجهة 

التي تركت أثراً واضحًا يف قراءة بعض 

الكّتاب اجلدد يف فلسطين: برنامج الكتابة 

اإلبداعية يف جامعة أيوا يف الواليات 

املتحدة األميركية )والذي ذهب إليه على 

سبيل املثال ال احلصر كل من حممود أبو 

هشهش وغسان زقطان(؛ برنامج التبادل 

"الناشرون اآلسيويون" يف كوريا اجلنوبية 

)والذي استضاف زكريا حممد وحممود أبو 

هشهش وكفاح فّني(؛ برنامج الشاعر املقيم 

يف جامعة نيويورك )والذي استضاف نتايل 

حنظل وسهير حمد(؛ برنامج التبادل األملاين 

الذي استضاف أكرم مسلم... وهكذا.

أ ـ بيت الشعر الفلسطيني  يدافع عن 
بطل مل يمّل من دوره

عالوة على اخملتارات الشعرية الشاملة 

التي أجنزها بيت الشعر الفلسطيني،20 وجملة 

"أقواس" التي ُتعنى بـ "األدب الفلسطيني 

اجلديد"، أعّد مراد السوداين وحّرر خمتارات 

بعنوان: "خارج سياق النهر"، شّكلت عالمة 

فارقة يف سياسات اخملتارات الشعرية 

الفلسطينية التي تضمنت نتاجات شعراء 

شباب، وخصوصًا مقدمتها التي حملت 

عنوان: "خارج التقديم".21 فهذه املقدمة 

تفصح عن أن هذه اخملتارات إّنما هي منبر 

يخرج فيه اثنان وثالثون شاعراً وشاعرة 

من "األصوات اجلديدة" عن "سياق النهر" 

الذي هو املنابر املكرسة للنشر يف الثقافة 

الفلسطينية. والالفت أن السوداين يحيل 

ظهور هؤالء الكتاب إّما إىل كونهم من جيل 

التسعينيات )جيل "الشعراء الشباب" الذين 

برزت ظاهرتهم للعيان، وال سيما بعد صدور 

خمتارات "ضيوف النار الدائمون" يف سنة 

1999(، وإّما ألن أبرز األصوات منهم قد 

تأثروا بـ "املعلم حسين البرغوثي"، الذي 
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سيسمح بحضور قائمة أكثر شمواًل تغطي 

مساحات زمنية واسعة، ولكنها ستبدو يف 

النهاية أقرب إىل فهرسة طويلة وضيقة، 

وبين خمتارات مبنية على رصد االجتاهات 

الرئيسية والتحوالت التي شهدتها الشعرية 

الفلسطينية يف مطلع الثمانينات من القرن 

املاضي، والتي أجنزها ما اصُطلح على 

ن تالهم، 
َ
تسميتهم "جيل الثمانينات" وم

وهي حتوالت شملت البنية الفنية للقصيدة 

اجلديدة، وفتحتها أمام خيارات وجتارب 

متعددة من جهة، ومضامين هذه القصيدة 

واهتماماتها التي شهدت تبدالت عميقة 

يف العقود الثالثة األخيرة طاولت العناصر 

األساسية املكونة للنص الشعري من جهة 

ُأخرى."23

ومل يكتف زقطان بالترويج لضرورة 

استقالة البطل الذي ملَّ من دوره، بل صّك 

دعوة جديدة إىل تفكيك البطل، وأنسنته، 

وإخراجه من اإلطار التراجيدي لصورته التي 

مل تعد مشتهاة. ففي ختام مقدمته "املشهد 

الشعري اجلديد يف فلسطين: حتريك األشياء 

الثقيلة،" يستنتج: "لقد وفرت 'عودة' عدد من 

املثقفين الفلسطينيين إىل املناطق املتاحة 

من بالدهم إثر اتفاقيات أوسلو بين م.ت.ف. 

وإسرائيل فرصة فريدة لتالقي جتربة املنفى 

التي حملها 'العائدون' بانفتاحها وتعدديتها 

واقتراحاتها الفنية واجلمالية، وجتربة الوطن 

املبنية على التعامل املباشر مع املكان 

وواقع االحتالل. لقد حمل املنفيون منفاهم 

إىل بالدهم يف ما يشبه 'عودة ناقصة' إىل 

'مكان ناقص' ال يشبه أحالمهم وال يكترث 

لهواجس احلنين التي عبأت أشرعتهم خالل 

أكثر من أربعة عقود طويلة. يف حين أن 

صورة 'البطل' اخمللِّص، الذي هناك يف 

املنفى، والتي تشكلت يف املكان، تلك التي 

حملها شعراء 'الوطن' وواصلوا نحتها بدأب 

نظره، "رغبة يف إلقاء الضوء على كثير 

من األسماء التي مل تطلها طرائق التعريف 

والتقديم"، مؤكداً أن اخملتارات أخذت يف 

االعتبار وحدة الثقافة الفلسطينية املستندة 

إىل وحدة اجلغرافيا الفلسطينية يف حدود 

فلسطين التاريخية ويف الشتات، وعبر ثالثة 

أجيال شعرية. ومل ُيخِف السوداين انحيازه 

إىل جيل التسعينيات، الذي ينتمي إليه من 

حيث التجربة، وفضل حسين البرغوثي 

عليه، وما تعّرض له هذا اجليل من إقصاء 

يف خمتارات ُأخرى، مكّرسًا لهذا اجليل 

معظم املقدمة، ومؤكداً أن خياراته الشعرية 

ليست ترفًا، بقدر ما هي مساهمة فاعلة 

يف املشروع الثقايف الفلسطيني ودوره يف 

املعركة الوطنية الفلسطينية ضد االستعمار 

الصهيوين.

ب ـ اخملتارات بغير العربية: ملُل 

البطِل مترَجمًا

إىل جانب اخملتارات الفلسطينية 

والعربية، ظهرت خمتارات بلغات عاملية، 

كالفرنسية واإليطالية واألملانية واإلجنليزية 

والكورية. وإذا كان "استدراك" زقطان ترويجًا 

خافتًا ملقولة "مّل البطل من دوره" يف آخر 

خمتارات "ضيوف النار الدائمون"، فإن نبرته 

علت يف تقديمات خمتارات الحقة بالفرنسية، 

بعنوان: "القصيدة الفلسطينية املعاصرة"، 

صدرت بعد عقد من الزمن يف بلجيكا. وهنا، 

كانت أبرز مقوالت زقطان متعلقة بكيفية 

االختيار، وطبيعة التحول يف "القصيدة 

الفلسطينية املعاصرة". ففي الفقرة األوىل من 

تقديمه، أكد زقطان، أن "السؤال كان متطرفًا 

يف إعداد هذه اخملتارات بين "أنطولوجيا" 

شاملة تكتفي بإدراج أسماء الشعراء ومقاطع 

قصيرة من أعمالهم كنماذج، وهو ما كان 
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عادلة عايدي ـ هنية، ضمن موسم مسارات 

الذي ُخصص للثقافة الفلسطينية يف بلجيكا 

يف سنة 2008، على إصدار خمتارات متعددة 

احلقول، تراوحت بين الشعر والنصوص 

واملقاالت النقدية والشهادات الشخصية 

صفت 
ُ
واملقابالت واألعمال الفنية، التي و

بـ"اجلديدة،" إّما لكونها نتاجات كّتاب جدد 

من حيث اجليل، وإّما لكونها جديدة على 

مستوى التجريب اإلبداعي لكّتاب قدامى.27 

ومل يقتصر امتياز هذا الكتاب على تعددية 

احلقول الثقافية فحسب، بل يف اشتماله 

أيضًا على أعمال لفلسطينيين من حدود 

فلسطين التاريخية، والشتات وصفت 

جتارب فلسطينية )خيبًة واغترابًا وتكّيفًا( 

على املستويين الفردي واجلمعي اللذين ال 

انفصام بينهما، وإن تعددت صور التعبير 

عن هوّيات مركزية أو جانبية، من املثقفين 

الفرانكوفونيين املتعاطفين مع القضية 

الفلسطينية.

أّما خمتارات الشعر الفلسطيني اجلديد 

باإليطالية،28 والتي يؤكد مراد السوداين 

أنه كان يفترض أن تكون طبعة مترجمة 

باإليطالية عن العمل األنثولوجي الذي 

أجنزه "بيت الشعر الفلسطيني"،29 فقد 

خرجت على نحو مغاير تمامًا، إذ جرى 

إسقاط كثير من األسماء من هذه اخملتارات، 

وخصوصًا من الشعراء الشباب، ويؤكد ذلك 

ما أشار إليه الناشر نفسه يف مقدِّمته.30 

واشتملت اخملتارات التي حررتها وشاركت 

يف ترجمتها فرانشيسكا ماريا كوراو، 

املترجمة وأستاذة الدراسات العربية يف 

جامعة القديس لويس يف روما وغيرها 

من اجلامعات اإليطالية، وكتب لها الناشر 

املعروف فيتوريو بياجيني تصديراً موجزاً 

سبق املقدمة املسهبة للغاية، بعنوان 

فضفاض، هو "الشعر الفلسطيني"، وقد ساد 

يف حماولتهم الطويلة ملواجهة الهزيمة 

الواضحة واملباشرة قد تفككت، تمامًا، 

ورجعت إىل عاداتها وصفاتها اإلنسانية. 

ليس ثمة 'أبطال' يف املنفى، لقد هبط 'البطل' 

عن اجلدار ليجلس يف الصالة كفرد آخر من 

العائلة."24

ولعله ليس من قبيل املصادفة أن 

تصدر خمتارات "شعر من فلسطين" جديدة 

بالفرنسية، أعدها الشاعر التونسي طاهر 

بكري، وهي تتعرض لهاتين القضيتين 

اللتين أبرزهما زقطان يف خمتاراته: سؤال 

"العيِّنات" قبالة "اخملتارات،" وسؤال تفكيك 

البطل.25 ففي خمتاراته الشعرية تناول 

بكري "السؤال املتطرف" ذاته بشأن حكمة 

نشر "بعض الشعر" الذي يعّبر عن "التحوالت 

احلقيقية" كخيار أفضل من نشر "خمتارات 

شاملة"، مؤكداً أن قيمتهم الشعرية األكيدة 

ومعرفته الشخصية بهم أّهلتهم للتعبير عن 

الشعر الفلسطيني يف هذه اخملتارات، ذلك بأن 

"رغم اجلانب الذاتي الذي يميِّز كل أنطولوجيا، 

فإن األسماء احلاضرة يف هذا العمل تمثل إىل 

حد كبير الشعر الفلسطيني املعاصر بمختلف 

ميوله وأساليبه ومواضيعه"،26 مع أنه "كان 

من املمكن إضافة أصوات شعرية ُأخرى إىل 

هذه األنطولوجيا لفرط امتزاج جمال نشيد 

احلب واحلرية فيها بجمال العامل ومشاركته 

يف احلداثة الشعرية الدولية، وتعبيره عن 

شواغل البشر وتأكيده لكرامتهم وحاجتهم 

إىل العدالة ودعوته إىل احترامهم مهما كان 

انتماؤهم أو هويتهم." لكن الطريف يف مقدمة 

بكري، أنها تنوس بين توظيفات "الشعر يف 

خدمة القضية الفلسطينية" وإن كان يعّبر عن 

معتقدات متضاربة من حيث الهويات الفردية 

واجلماعية، ومن حيث أبطال احلقيقة وأبطال 

اجملاز.

ويف سياق اخملتارات الفرنسية، عملت 
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يف العددين االحتفائيين باألدب الفلسطيني 

يف جملة "بانيبال" لألدب العربي املعاصر، 

واللذين يفصل بينهما عقد من الزمن. ففي 

نهاية سنة 2002، ومباشرة يف إثر بدء خبو 

جذوة انتفاضة األقصى، صدر عدد مزدوج 

من اجمللة، بعنوان "األدب الفلسطيني: 

التضامن مع التقدير،"32 يف إشارة دالَّة 

على أن "التضامن" إنما هو "مع" ما يمكن 

تقديره وحمبته من األدب الفلسطيني، ذلك 

بأن "التضامن" هو تقدير سياسي لكل ما هو 

فلسطيني، بينما "التقدير" هو تضامن مع 

"جمالية" األدب الفلسطيني ال مع موضوعه 

السياسي بالضرورة. وكانت النماذج 

املنشورة )والتي ترجمها الشاعر الليبي خالد 

املطاوع الذي زار فلسطين قبل عامين بدعوة 

من مؤسسة عبد احملسن القطان وتعرَّف إىل 

بعض الشعراء الفلسطينيين يف حينه( أقرب 

إىل الدمج بين جيَلي الثمانينيات والشعراء 

ة والثقافة الشعبية، 
َ
الشباب، والثقافة العاِلـم

وإىل حد كبير فلسطين التاريخية والشتات، 

وبأكثر من لغة، أهمها العربية واإلجنليزية.

وصدر العدد اآلخر من اجمللة نفسها، 

بعد قرابة عقد من الزمن، يف سنة 2013، 

وحمل عنوان "كتَّاب من فلسطين"،33 لكن 

هذا العدد تم تكريسه لـ "األدب الفلسطيني 

اجلديد" الذي قدَّم له الروائي الفلسطيني 

أنطون شماس مؤكداً أن اخملتارات املنشورة، 

وتضم ثالثًا وعشرين مساهمة كتابية، تعّبر 

عن خريطة أدبية جديدة لفلسطين. ويقول 

شّماس: "]....[ إننا نحتفل أيضا بفلسطين. 

وإذ نفعل ذلك بمعونة لفيف خاص من 

األصوات الفلسطينية الشابة التي تصور 

كتاباتها خريطة أدبية جديدة ومنعشة لذلك 

الوطن الذي هجره اخلالص، والتي يحقق 

هنا وجودها اجلماعي غير املسبوق حلمًا 

أدبيًا راودنا منذ وقت طويل... قد تكون 

عليها الطابع االستشراقي الذي يمزج القومي 

بالوطني بالتحوالت املرهونة بتحوالت 

احلركات األدبية يف املركز األوروبي على 

الرغم من إتقانها يف تتّبع مسار التحوالت 

يف األدب الفلسطيني.

مل تفشل هذه اخملتارات، أيضًا، يف 

استدعاء مقوالت تستبطن مقولة "تفكيك 

البطل" على غالفها الداخلي، كوسيلة 

للتخاطب مع "الفضاء اخلارجي" لفلسطين، إذ 

جرى الترويج للكتاب بهذه املقولة: "يا له من 

غنى نادر هذا الذي يقدِّمه الشعر الفلسطيني 

ألمة مل تقدِّم مثلها من األمم ما أنتجت من 

شعر عبر قرن من الزمن. يا له من تنوع 

مذهل لألصوات غير التقليدية، الذين بقدر 

انتمائهم لتراثهم، قد تمكنوا من منافسة أكثر 

التيارات األدبية تقدمية يف األدب احلديث. 

فالقصيدة، على الرغم من مركزية املأساة 

التي أمّلت بذلك الشعب، استطاعت االحتفاظ 

بالبالغة اخلاصة )لشعرائها(، حيث ينبني 

الشعر يف غالب األحيان على حقيقة التجارب 

الشخصية التي جتعل منه قادراً على احلوار 

عامليًا. فما كان بعيداً، صار اليوم قريبًا من 

أمكنة اخمليلة والشعور والكلمة بالنسبة لنا."

أّما عن اخملتارات باإلجنليزية، فقد 

افتتحتها، ولفترة طويلة، خمتارات أعدتها 

سلمى خضرا اجليوسي لألدب الفلسطيني، 

ربما تكون أقدم اخملتارات، إىل اللغات 

األجنبية، ودليلها اإلرشادي. ومن خالل 

التواصل الشخصي مع اجليوسي، أعلم أنها 

اآلن تعد موسوعة جديدة لألدب الفلسطيني 

ستصدر عن مطبعة جامعة كولومبيا،31 لكن 

تلك اخملتارات سبقت تبلور ظاهر الشعراء 

الشباب، وإعالنها، ومل حتتو، بالتايل، على 

نتاجات أي منهم.

غير أن اخملتارات األكثر إشكالية هي التي 

جاءت على شكل ملفات عن األدب الفلسطيني 
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ن راق لهم من 
َ
يف برنامج التبادل الكوري، وم

أسماء "موازية" يف أجيال سابقة.

ويف ختام هذا القسم، املتعلق باخملتارات 

األدبية وسياساتها جتاه "ظاهرة الشعراء 

الشباب" و"سجال تفكيك البطل"، ال بد من 

اإلشارة إىل ثالثة استدراكات:

 
ٌ
 اخملتارات اجلماعية نشر

َ
األول، رافق نشر

فردي بلغات أجنبية ويف خمتلف احلقول، 

وامتاز النشر الفردي بانتقائية أكثر بروزاً 

من تلك التي يف اخملتارات اجلماعية. وألن 

النتاجات الفردية مل تدَّع "فضيلة" التمثيل 

اجلمعي للتجربة الفلسطينية، فإن األثر 

السياسي لها مل يؤخذ بعين االعتبار يف 

هذه الدراسة التي مل تتخصص يف دراسة 

النصوص كي حتكم عليها سياسيًا وجماليًا، 

بقدر ما اختصت بدراسة السياسات الثقافية 

العامة يف النشر والترجمة، وخصوصًا فيما 

يتعلق باخليط الناظم لتحوالت البطل.

الثاين، رافق نشر هذه اخملتارات نشاط 

متفاوت للمؤسسات الفلسطينية العاملة يف 

احلقل الثقايف، سواء الرسمية أو شبه الرسمية 

أو غير الرسمية. وإذا ما تم جتاوز املؤسسات 

الرسمية وشبه الرسمية، التي تناولُتها يف 

دراسة سابقة،36 فال بد من اإلشارة إىل بعض 

املؤسسات غير الرسمية التي عملت على 

تشجيع النشر للنتاجات الثقافية لألجيال 

اجلديدة، ومنها: مؤسسة عبد احملسن القطان؛ 

مركز أوغاريت الثقايف؛ مركز تامر للتعليم 

اجملتمعي. فقد صدرت عن كل من هذه 

املؤسسات خمتارات جماعية أو منشورات 

فردية تتراوح بين النصوص، والكتابة 

اإلبداعية، والكتابات النقدية، التي جتمع 

بينها ثيمة واحدة، هي تسليط الضوء على 

أنماط التمثيل اجلديدة لفلسطينية الفلسطيني 

يف خمتلف التعبيرات الثقافية ما بعد أوسلو 

عامة، وما بعد انتفاضة األقصى خاصة.

بعض أسماء الشعراء والكّتاب الفلسطينيين 

يف هذا امللف اخلاص مألوفة لديكم، إّما 

عن طريق الترجمة وإّما من قراءة األصل 

العربي، وقد تشعرون مثلنا بغياب بعض 

األسماء األكثر شهرة وحضوراً يف املشهد 

األدبي، ولكن الدافع األساسي من وراء هذه 

املبادرة الفلسطينية كان فتح البوابات 

اإلجنليزية أمام أصوات جديدة وشابة 

ومفعمة بالقناعة من جميع أنحاء فلسطين. 

وهي أصوات جديدة وشابة نسبيًا ليس بسبب 

السن بالضرورة، ولكن لكونها تتمتع بنضارة 

جتديدية ونظرة جديدة على الواقع الفلسطيني 

ربما مل تكن لتخطر يف بال اجليل السابق."

وكما هي احلال يف اخملتارات بلغات 

أوروبية، مل تكن خمتارات اللغة الكورية "مثاًل 

نافيًا" بتعبير فرانسيس بيكون. فقد صدر يف 

سنة 2006 كتاب كان ثمرة فكرة مشتركة 

بين الشاعر الفلسطيني زكريا حممد والروائية 

Oh Soo-( الكورية اجلنوبية أوسو ـ يو

Yeon(، وبدا كخروج على "قاعدة" اخملتارات 
الفلسطينية التي تدير ظهرها لفلسطين 

القديمة ملصلحة "الفلسطيني اجلديد"،34 

إذ تضمن خمتارات من كتابات نثرية يف 

معظمها ملثقفين فلسطينيين، من جمايلي 

حممد، ليس منهم أحد من جمايلي الشعراء 

الشباب باستثناء عدنية شبلي، وقد قدَّمت 

لهم أوسو ـ يو.

ويف خطوة الحقة، جاء العدد اخلاص من 

"اجمللة األدبية اآلسيوية" متصاديًا مع نغمة 

املنشورات بلغات ُأخرى، وقريبًا من تقديمات 

جملة "بانيبال". فقد كرست اجمللة عددها 

اخلاص املنشور يف صيف سنة 2010 لألدب 

الفلسطيني بمقدمة من الروائية أوسو ـ يو، 

بعنوان: "نحن فلسطينيون"، بصفتها حمررة 

ضيفة للعدد.35 واشتمل العدد على مزيج غير 

مبرر من األجيال، اللهم النشر مَلن شاركوا 
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الشروط املؤسسية والسياسية والثقافية 

والفضائية لكل من أصحاب هذه النتاجات. 

هذا، وقد رافق هذه املنشورات يف جمايَل 

الفن التشكيلي والسينما حركة نقدية 

فلسطينية نشيطة سبرت، على نحو الفت، 

الفلسطنة املتحولة يف هذه النتاجات.37 

الثالث، صدور خمتارات لنتاجات فنية 

خارج حقَلي الشعر والرواية، وال سيما يف 

الفن التشكيلي والغناء والسينما، تركز يف 

معظمها على أنماط التحوالت يف التعبيرات 

الفنية الفلسطينية اجلديدة على مستويات 

الوسائط، واملادة، والشكل ضمن خمتلف 

انظر: إريك بنتلي، "املكارثية واملثقفون: شهادات أمام جلنة الكونغرس للنشاط غير األمريكي" 
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