جرجتَها تبتسم -دالالت المدينة الفلسطينيّة في "قصائد المدينة" لرشدي الماضي
حيفا ت ّفاحة كلّما ّ
فاؤيل،
تتش ّكل املدينة الفلسطينيّة يف الوعي بعد النكبة من جديد ،وتتم صياغتها يف األنا
ّ
الشعري جغرافيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا ،بشكل ت ّ

الفلسطيين منها .لكنّها الت ّفاحة ذات الداللة الثنائيّة ،الذاكرة املرتعة
الصويف ،أو اجلنّة االرضيّة ،رغم طرد آدم
أشبه حبالة من العشق
ّ
ّ
إيل ،فأنا بيتكم الدافئ ،أنا احلجر والبشر
كل املغرتبني والراغبني يف اهلجرة عنها :تعالوا ّ
بأنني النكبة ،والطعم املبتسم الّذي يراود ّ

والشجر ،أنا املدينة األندلسيّة ،الّيت تسكنكم ،وتسكن هاجس التشريد والغربة والضياع.

مسرتجعا
العسكري وهو ابن مخس سنوات ،إعادة الزمن خبطف إىل الوراء،
حياول الشاعر رشدي املاضي الّذي عاش فرتة احلكم
ً
ّ

النصيّة الرتاثيّة ،يقوم بتشكيل املدينة "حيفا" يف كيانه من جديد .هذه
كم هائل من التعالقات ّ
التارخيي والوجداينّ ،وباالعتماد على ّ
ّ
سياسي يعكس الواقع اجلديد.
وصممت بقالب
املدينة الّيت خبالف القرية العربيّة ،مل حتافظ على أصالتها العربيّة ،وهدمت ّ
ّ
الفلسطيين؟
الشعري
النص
كيف تتش ّكل مدينة حيفا يف وعي الشاعر رشدي املاضي؟ وما هي دالالهتا يف ّ
ّ
ّ
جرحتَها تبتسم.
هذا ما حتاول هذه الورقة اإلجابة عنه ،من خالل قراءة اجملموعة الشعريّة قصائد املدينة -حيفا ت ّفاحة كلّما ّ

تناسل الداللة في العنوان -التوليديّة
جرحتها تبتسم.
للمجموعة الشعريّة عنوانان :رئيس وهو قصائد املدينة
وفرعي هو حيفا ت ّفاحة كلّما ّ
ّ
تفسريي للمدينةّ ،أما بالنسبة للت ّفاحة فقد تشري إىل ت ّفاحة آدم
استعاري ،وهو بلفظة حيفا
تشبيهي
األول قصري ومباشر ،بينما الثاين
ّ
ّ
ّ
ّ
فعل يفيد
جرح بالوزن ّ
ّ
وحواء ،أو ت ّفاحة أفروديت ،أو ت ّفاحة نيوتن .ويف مجيعها تشري إىل الل ّذة واإلغراء واجلمال واجلاذبيّة ،والفعل ّ

املبالغة يف فعل املعاناة ،واالبتسام بداللة املضارع يشري إىل التفاؤل واالستمراريّة.

الكتايب أو اجلرايف ،فاحلاء واأللف والفاء
الداليل ،وإّّنا على مستوى التمثيل
التشابه بني حيفا والت ّفاحة ال يقتصر على املستوى
ّ
ّ

والنقطتني يف حيفا كلّها موجودة يف ت ّفاحة.

الست والعشرين نالحظ ما يلي:
على مستوى عناوين القصائد ّ
تكرار لفظة حيفا يف  20عنوانًا ،وهنالك ثالثة عناوين تقصد حيفا بشكل غري مباشر من خالل لفظة مدينيت ،ومدينة.
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النص الّذي متثّله.ومتتاز بطوهلا:
العنوان هو قصيدة مستقلّة ّ
بنصيّتها ،وذات قدرة إحيائيّة تأويليّة بدون االرتباط السياقي مع ّ
أمثلة:
كأنّه يا مدينيت!! كأنّه اجلنون؟!!
برقيّات من حقيبة حتمل أمسال العودة ،هديل حيفا يستقبل القصيدة فوق املاء.
سياقي بني العناوين األربعة األوىل:
هنالك داللة ذات طابع جتاوري
ّ
كأنّه يا مدينيت!! كأنّه اجلنون؟!!
مدينيت مسافة وسفر
مدينة
إهلي له عودة
"رابعة حيفا" عشق ّ
نالحظ التناقص يف العنوان الثاين والتناقص األكرب يف العنوان الثالث ،وكأ ّن العنوان الثالث ميحو املسافة والسفر بقصد الوصول ،وعند
اإلهلي ،إذ يشبّه حيفا برابعة العدويّة ،وأيضا يشري إىل
الوصول يتالشى األنا (ياء املتكلّم) ،وعند تالشي األنا يتح ّقق الوصال يف العشق ّ
ترتيب القصيدة يف فهرست الكتاب إذ تندرج يف املكان الرابع.

احلالج:
تعرب عن تالشي األنا وفناء العاشق يف املعشوق ،على ح ّد تعبري عبد الصبور يف مأساة ّ
يلفت االنتباه إىل أ ّن اللذه الصوفيّة ّ

حّت حييا يف املعشوق.
احلب الصادق موت العاشق ّ
ّ

قصة الطوفان:
داليل بينها ،مثل ّ
باملقابل هنالك عناوين تتعالق مع بعضها بعالقات ّ
مكملة ،بثيمات مشرتكة ،حبيث ميكن إجياد رابط ّ
وحترر لنوح فلكه.
فواخت حيفا تعتقل الطوفان ّ
أكمل لك الفلك سورة الطوفان.
َ
اليوم َ
(حّت يعود "يوسف" إىل بئر حيفا ُسلّما)
ّ
نائما يف سفيمة نوح.
بيين وبني حيفا "يوسف" ً
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السياسي يفرض نفسه من خالل هذه اإلحياءات،
فالفواخت إشارة حلمائم السالم ،والطوفان يرمز للمعاناة والفلك للنجاة ،والواقع
ّ

رغم ّأّنا يف األصل دينيّة ،وكذلك بئر يوسف ،تصبح بئر حيفا ،وبدل أن يكون يوسف الضحيّة يصبح يوسف هو السلّم املنقذ .إ ّن

تناص بداللة عكسيّة ،خيلخل املنظومات الثابتة من العالقات
قلب األدوار النمطيّة لشخصيّة يوسف تعبري عن ظاهرة
امليتانص ،وهو ّ
ّ
النمطي والسائد.
بيننا وبني الرتاث ،وجيرتح دالالت جديدة ،وأدو ًارا تثويريّة ،خبالف
ّ

ئما يف سفينة نوح ارتقاء يف توليديّة الدالالت غري النمطيّة ،وخروج عن أشكال التعبري السائدة،
يف العنوان "بيين وبني حيفا "يوسف" نا ً

النيب تنسب
إذ يدمج الشاعر بني أكثر من أسطورة يف سياق واحد ،حبيث تصبح األسطورتان يف بؤرة احلدث املر ّ
كزي اجلامع .فيوسف ّ

الشعري
كل ذلك حيدث متعال ًقا مع األنا
ّ
حيفا إليه ،رغم أ ّن التاريخ ال حي ّقق ذلك ،وينام يوسف يف سفينة نوحً ،
تعبريا عن النجاةّ ،
املوضوعي لألسطورة.
الشعري هو جزء من املعادل
متجس ًدا بلفظة بيين ،فاألنا
ّ
ّ
ّ
يف قصيدة فواخت حيفا يظهر هذا التوليد يف دمج األساطري:
مات النهار
يا مغزيل املنكود
مات النهار
والزاحفون القابعون يف قبو "احلصان"
جتمعوا -خلف اجلدار
ّ
لكنّهم لن يدخلوا
*******
ما تزال حيفا تقاتل الطوفان ،ص.14
العادي ،مثل :أورفيوسّ ،نل مريميدون،
تشيع األساطري يف قصائد املدينة ،ويغرق الشاعر يف أساطري غامضة غري مألوفة للقارئ
ّ

وحواء ،زرقاء اليمامة،
أنكيدو ،إله إيتاكا .ولكنّه يستحضر أساطري أخرى مألوفة مثل :عنات ،حرب طروادة ،نرسيس ،هرقلس ،آدم ّ
ينم عن الفطرة
تفسريا ً
وغريها كثري ،ويهدف توظيف األسطورة يف األساس إىل استعادة التكوين ّ
أصيال ّ
األول لألشياء ،وتفسريها ً

والرباءة ،من خالل ربطها بالطبيعة واملاورائيّات.
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الميتاشعري
البعد
ّ
لكن الالفت لالنتباه يف
يرّكز امليتاشعر على الشعر يف مرآة نفسه ،وتصبح القصيدة والكتابة الشعريّة هي املوضوعة األساس يف ّ
النصّ .

امليتاشعري .فمثال نقرأ:
هذه اجملموعة حضور حيفا يف السياق
ّ
حيفا قاف القصيدة والقلم
إبراهيم نصر اهلل يف قطار اليامسني وحيفا عروس منتظرة
هديل حيفا يستقبل القصيدة فوق املاء
حيفا قصيدة كليمة
حيفا! مل يقل امرؤ القيس "قفا ِ
وبغداد
دمشق
نبك"
َ
َ
إليوت  personaحيفا
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حق الصدارة عن مركزيّة املسند إليه .كما أن
يف معظم القصائد أعاله تتص ّدر حيفا الكالم ،مثّ يأيت املعجم
ويعرب ّ
امليتاشعري الح ًقاّ ،
ّ

الداخلي للشاعر ،وتقدمي صورة بانوراميّة ملرّكبات عامل الالوعي ،وكيف ترتّكب الصياغة
ظاهرة امليتاشعر تستدعي الدخول يف العامل
ّ

حنويًّا وصرفيًّا وصوتيًّا.
نقرأ :
يا حيفا
يا ت ّفاحةً مشاغبة

تتناوب على جسدها اآلهلة
أنا فيك صهيل بريء
عين يف غموض السؤال
ال يبحث ّ
سآخذك  ..الكلُّ يل
من جنّيّ ٍة مل ختنها خ ّفة اليد
وأجل قاف القصيدة
أنطلق
أخرتقُ ،
ستبقُ ،
أحرتق ،و ُ
أمتشق ،أ ُ
ُ
هودج ٍ
نوتة
يف ِ
لسمفونيّ ٍة
تتش ّك ُل أجنحةً عائدة ص.26
مشهدا من حادثة
النحوي ،لكنّها ختفي بداخلها
الصريف و
فباإلضافة إىل التش ّكالت الصوتيّة اإليقاعيّة لألفعال املضارعة ،ومستواها
ً
ّ
ّ

للنيب لو اخرتقت الحرتقت.
اإلسراء واملعراج ،متمثّال بالفعلني :أخرتق /أحرتق ،وما قاله جربيل ّ
امتدادا موحيًا لألجنحة العائدة.
تتضمن املالك ،تش ّكل
ً
وهذه الصورة اليت ّ
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تقل عن األحوال الصوفيّة والشطح ،كما برز يف
إ ّن وضع حيفا يف هذا السياق
ّ
امليتاشعري ،يغ ّذيها حبالة شعوريّة وفيوض نورانيّة ال ّ

سياقات أخرى ،مثل:

ال حيفا ّإال ِ
أنت ص14
بعد ِك ،ص74
حيفا ال قصيد َة َ
ميتاشعري آخر تتجلّى أزمة اهلويّة ،وتنعكس حالة االغرتاب والغربة يف حيفا ،بني نتاشا النادلة حينما نادت على الشاعر
ويف سياق
ّ
رشدي بلفظة "غشدي" ،فيخاطب صديقته جفرا:

أرددين كي حتفظين هذي الغريبة!!!
كل يوم ّ
أنا يا جفرا أعرفين -ويف ّ
ٍ
تشوهين
مبعثرا ،ودون لُكنة ّ
امسًا ليس ً
ِ
احلروف "رشدي"
مرم َم
امسًا ّ
أليف الوجه واليد واللسان ،ص.67
امسًا عربيًّا َ

الصوفي
البعد
ّ
طمعا
احلب الّذي يأيت حسب املنظور
الصويف ،ال خوفًا من النار ،وال ً
حب الشاعر حليفا حتت ما ّ
اإلهلي ،هذا ّ
يندرج ّ
ّ
يسمى بالعشق ّ

خالصا هلل ألنّه أهل للعبادة.
يف اجلنّة ،وإّّنا حبًّا ً

احلب ،وقد جاء ذلك صرحيًا يف مواضع نذكر
استعار الشاعر شخصيّيت رابعة العدويّة واحلسني بن منصور ّ
احلالج للتعبري عن هذا ّ
منها:

حتمل هباء املاء رابعة
ُ
ِ
اصطفيتُ ِ
فاخرتتك
ك
حجوال من بني ربّات احلجال
تسعى بني بئرين
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إىل استضاءة ساعة الوصال
احلق،
مغمسة ب أنا ّ
ّ
ترفع اخلرقة جدرانا
ُ
ختفق يف الريح صوتا..
حيفا ،ص12

ومن العبارات الصوفيّة اليت استعارها املاضي:
إهلي ،سبحانك
تصوفت حقيبيت ،تشطح هائمة ،أنت يف الذكر ،لتجيئك كن ّ
ّ
حبالجها ،سبحانك حقيبيت ،نار عشق صوفيّة ،عشق ّ

مدينيت.

ويف نظرة متأنّية تصل رحلة الشاعر الصوفيّة إىل مقامات عليا ،تصاحبها حالة الشطح ،الّيت وردت بصريح العبارة "تشطح" ،وهي كالم
التصوف ،وإّنا هو شاعر
السينّ ،
لكن الشاعر هنا ليس صوفيًّا مبنظور املعتنق ملبدأ ّ
ظاهره الكفر وباطنه اإلميان ،كما جاء يف املعتقد ّّ
يتدرجون يف املقامات.
يستخدم اإلرث
املتصوفني وأحواهلم وهم ّ
الصويف للتعبري عن حالة وجدانيّة تتشابه يف بعض مساهتا مع ل ّذة ّ
ّ

البسطامي ،ووردت هنا من خالل
احلالج ،و ّأدت إىل صلبه ،وعبارة سبحاين الّيت قاهلا أبو يزيد
احلق" اليت قاهلا ّ
عبار َيت "أنا ّ
ولعل َ
ّ
ّ

االحتاد ،ومها من اشهر النظريّات الصوفيّة اليت تصف هيئة التواصل
سبحانك حقيبيت ،سبحانك مدينيت؛ تضعاننا أمام نظريّيت احللول و ّ
االحتاد.
حتل روح اهلل يف املريد على مذهب احللول ،أو ترتقي روح املريد إىل اهلل على مذهب ّ
مع اهلل بصياغتها األخرية ،حيث ّ

احدا.
يتم التواصل ،وتغيب احلدود ،ويصبح الكيانان كيانا و ً
يف احلالتني ّ
احدا.
حتل روحها يف روحه ،فيصبحان كيانًا و ً
وعلى هذه الشاكلة يصل املاضي يف رحلة التجلّي إىل حيفا ،فيتّحد هبا ،أو ّ

إجمال
املهجرة،
متثّل حيفا املدينة الفلسطينيّة الضائعة أو الفردوس املفقود ،بالنسبة ملنكويب  ،48وللشاعر املاضي ّ
خاصة ابن قرية إجزم ّ
فكانت حيفا بيته ومأواه وطفولته وأحالمه.
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امليتاشعري والصويف ،ويكشف هذان املستويان حالة التماهي بني الشاعر
تتج ّذر العالقة بني الشاعر واملدينة يف مستوى التعبريين
ّ

واملدينة ،ويرمسان معا مالمح عالقات افرتاضيّة لسياقات لغويّة أخرى تقف وراء اللغة بأبعادها احملسوسة ،ممّا يؤّكد عمق هذه العالقة

وجتذيرها ضمن دائرة الوعي.

حممد محد
دّ .
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