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مريد البرغوثي ...كاتـب الشتات الفلسطينيّ

ثقافة وناس

عاش «هنا» وقلبه «هناك» ...وشعره جسر العودة
محمد ناصر الدين
َ
ً
«االحـ ـت ــال ال ـطــويــل خ ـلــق مـنــا أج ـيــاال
ع ـل ـي ـهــا أن ت ـح ـ ّـب ال ـح ـب ـيــب امل ـج ـه ــول،
ال ـنــائــي ،الـعـسـيــر ،امل ـحــاط بــالـحــراســة،
وب ـ ــاألس ـ ــوار ،وبـ ـ ــالـ ـ ــرؤوس الـ ـن ــووي ــة،
وبــالــرعــب األم ـل ــس ،االح ـت ــال الـطــويــل
استطاع أن يحولنا من أبناء فلسطني
إلى أبناء فكرة فلسطني .إنني كشاعر
لــم أك ــن ُمـقـنـعــا أم ــام نـفـســي إال عندما

اك ـت ـش ـف ــت بـ ـهـ ـ ّت ــان املـ ـ ـج ـ ـ ّـرد واملـ ـطـ ـل ــق،
واك ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــت دقـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـج ـ ـ ّـس ـ ــد وصـ ـ ــدق
ـواس الـ ـخـ ـم ــس ،ون ـع ـم ــة ح ـ ّ
ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّ
ـاس ــة
العني تحديدًا» .هــذا املشهد املشحون
مــن «رأي ــت رام الـلــه» الــذي يــروي قصة
ال ـع ــودة بـعــد س ـنــوات الـنـفــي الـطــويـلــة
إل ــى رام الـلــه فــي الـضـفــة الـ ّغــربـيــة عــام
 ،١٩٩٦يكاد يكون سيرة مكثفة للشاعر
الفلسطيني مريد البرغوثي ( 1944ـ ـ
 )2021املولود في دير غسانة قرب رام

الله قبل سنوات قليلة من النكبة.
ذاكـ ــرة الـطـفــل تـطـفــح بـلـكـنــات تختلف
ع ــن ل ـك ـنــة «الـ ـب ــراغـ ـث ــة» ال ــذي ــن ك ــان ــوا
يمألون القرية والجوار :أصوات غرباء
يطلبون الطعام أو سقف خيمة يقيهم
الشمس وامل ـطــر؛ لــم يكن ه ــؤالء سوى
ال ــاج ـئ ــن ال ــذي ــن ّ
دم ـ ـ ــرت ال ـع ـصــابــات
الصهيونية بيوتهم وقــراهــم ومدنهم
ال ـســاح ـل ـي ــة ع ـ ــام « .١٩٤٨كـ ـن ــت أس ــأل
والدي ملاذا نسميهم الجئني ،بينما هم

فلسطينيون مثلنا؟ إجابات بال نهاية
على أسئلة بال نهاية ّ
سببها ظهورهم
املفاجئ في قريتنا ،ولــم أعــرف معنى
كلمة الجئ إال عند سقوط دير غسانة
وكــل الـجــزء الـشــرقــي مــن فلسطني عام
 .»١٩٦٧عند سماع أخبار النكسة على
مقاعد الدراسة من «صوت العرب» في
القاهرة ،عرف مريد البرغوثي الشاب
أن ــه ل ــن «ي ـع ـبــر ال ـج ـســر» الـ ــذي يفصل
ما بني الضفة الغربية واألردن ثانية.

ّ
كانت بــذور الشعر قد بــدأت بالتشكل
ع ـن ــد زي ـ ــارة ف ـ ــدوى ط ــوق ــان لـلـعــائـلــة،
إذ أه ـ ـ ــدت ف ـ ـ ــدوى ل ـ ــأم الـ ـت ــي ُح ــرم ــت
مــن فــرصــة تعليمها بـسـبــب التقاليد
القروية البالية كتابها «رحلة جبلية،
رح ـل ــة ص ـع ـب ــة» .ل ــم ي ـكــن ل ــراف ــد الـلـغــة
عند مــريــد الـشــاب إال أن يلتقي برافد
ّ
األرض السليبة ،ليشكال عصب الشعر
والحساسية تجاه الكلمات« :ال يوجد
م ــا ي ــوض ــح ت ـل ــوي ــث ال ـل ـغ ــة أكـ ـث ــر مـمــا

السجن والمنافي

ّ
ّ
ساللة شعرية نادرة ونافرة أثث الفقدان بمعجم خافت
خليل صويلح

لكتابة سيرته ،وإذا بكتابه «رأيت رام
مقام آخــر ،فقد ذهب
الله» يضعه في
ٍ
إلى مسقط رأسه شاعرًا وعاد روائيًا.
ففي هذا الكتاب السيروي ،أعاد كتابة
ّ
األرض األولـ ـ ــى ،م ــن دون أن يتخلى
ع ــن ن ـبــرتــه ال ـش ـعــريــة ،وإن بـجــرعــات
مضبوطة .كـتــاب يعيد مــا هــو غائب
طـ ـ ــوال ث ــاث ــن ع ــام ــا م ــن امل ـن ـف ــى إل ــى
صاحبه بمرايا مختلفة ،وإن بزيارة
مــؤقـتــة ،زيـ ــارة الـغــريــب ال ال ـعــائــد ،أو
كما يقول« :يصاب املــرء بالغربة كما
ي ـص ــاب ب ــال ــرب ــو .وال عـ ــاج لــاث ـنــن.
ً
وال ـش ــاع ــر أس ـ ــوأ ح ـ ـ ــاال» .سيستعيد
ً
أوال ،ج ـســر ن ـهــر األردن ال ـ ــذي عـبــره
ن ـح ــو ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي صـ ــورتـ ــن ،األول ـ ــى
ّ
حني اجتازه للدراسة ،ولم يتمكن من
العودة ،بعد هزيمة حزيران واحتالل
ال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وال ـث ــان ـي ــة بــات ـجــاه
ـاس ملعنى اللجوء
الــداخــل .اخـتـبــار ق ـ ٍ
واالقـ ـت ــاع وامل ـن ـفــى وف ـكــاهــة ال ـع ــودة
املــؤقـتــة أو كـمــا يـقــول إدوارد سعيد:
ّ
التميز األساسي لكتاب «رأيت رام
«إن

الله» (جائزة نجيب محفوظ للرواية
ًّ
العربية) هو في كونه سجل للخسارة
في ذروة العودة ّ
ولم الشمل .سيحضر
املنفى ال ال ـع ــودة» .هــويــة ســرديــة عن
ّ
املنفي عن أرضه،
أوجــاع الفلسطيني
ذلــك الــذي «ال يقيم في األماكن وإنما
ي ـق ـيــم ف ــي األوق ـ ـ ـ ـ ــات» .بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
شـخــص مـثــل مـ ّـريــد الـبــرغــوثــي ،سكن
ً
 45مـ ـن ــزال ،وت ـنــقــل ب ــن ث ــاث قـ ــارات،
مـ ـ ــاذا ت ـع ـنــي ل ــه الـ ـ ـع ـ ــودة ،وه ـ ــو ي ــرى
جندي االحتالل ،بعد كل هذا الترحال
ال ـق ـســري؟ يـجـيــب« :ه ــذا ال ـج ـنــدي ذو
الـقـبـعــة لـيــس غــامـضــا عـلــى اإلطـ ــاق.
بندقيته هي تاريخه الشخصي .هي
ت ــاري ــخ غ ـ ّـرب ـت ــي .ب ـنــدق ـي ـتــه ه ــي ال ـتــي
أخ ــذت مــنــا أرض ال ـق ـص ـيــدة ،وتــركــت
لنا قصيدة األرض .في قبضته تراب.
وف ــي قـبـضـتـنــا سـ ـ ــراب» .الـ ـع ــودة إلــى
ّ
رام الله إذًا ،هــي تأكيد عملي لسجل
امل ـف ـقــوديــن :غ ـســان ك ـن ـفــانــي ،ونــاجــي
العلي ،وأسـمــاء مــن العائلة ،لكنه لن
يجد املذاق األصلي لتلك األيام ،وتاليًا

يــوضـحــه مصطلح الـضـفــة الـغــربـيــة...
ضـفــة م ــاذا ،وغــربـيــة بالنسبة إل ــى أي
ش ــرق؟ اإلشـ ــارة هـنــا إل ــى نـهــر األردن،
ن ـحــن ض ـفــة ال ـن ـهــر ال ض ـفــة فـلـسـطــن،
معركة اللغة تساوي معركة األرض...
تدمير األولى يعني تدمير الثانية».
ح ـمــل م ــري ــد ال ـبــرغــوثــي ه ــذا الــرفــض
ّللغة ّ
امللوثة إلــى الـقــاهــرة ،التي انتقل
إل ـي ـهــا ع ــام  ١٩٦٣ب ـعــد إق ــام ــة قـصـيــرة
ف ــي ع ـم ــان ل ــدراس ــة ال ـل ـغــة اإلنـكـلـيــزيــة

ّ
كل
أشعاره
ل
حم
المرارة التي ّ
تجرعها
الفلسطينيون من
النكبة حتى اتفاقيات
أوسلو والتطبيع

ش ـ ّـكـ ـل ــت مـ ـص ــر مـ ـح ـ ّـط ــة م ـ ـحـ ـ ّ
ـوريـ ــة مل ــري ــد
الـبــرغــوثــي ،ال ــذي ســافــر إليها سنة ،1963
من أجل االلتحاق بجامعة القاهرة ودراسة
األدب اإلن ـك ـل ـيــزي .ه ـن ــاك ،ال ـت ـقــى بــزوجـتــه
الكاتبة والناقدة املصرية رضــوى عاشور،
وهناك أيضًا واجــه السجن نتيجة مواقفه
امل ـعــارضــة ل ــزي ــارة الــرئ ـيــس امل ـص ــري أن ــور
الساداتّ االحتالل اإلسرائيلي سنة .1977
ل ــم ي ـت ــوقــف األم ـ ــر ع ـنــد ال ـس ـجــن فـحـســب،
إذ أم ــرت السلطات املـصـ ّ
ـريــة بترحيله عن
ال ـبــاد ألكـثــر مــن  17عــامــا .تـجــربــة طويلة
استحضرها البرغوثي فــي روايـتــه «رأيــت
رام الله» (جــائــزة «نجيب محفوظ لــآداب»
ً
ـ ـ ـ  ،)1997ق ــائ ــا« :اقـ ـت ــادون ــي إلـ ــى دائـ ــرة
الـجــوازات في مجمع التحرير ،ثم أعادوني
في املساء إلى البيت إلحضار حقيبة سفر
وثمن تذكرة الطائرة ،في الطريق إلى سجن
ترحيالت الخليفة ،كنت أنظر إلــى شــوارع
القاهرة نظرة أخيرة ،ماذا تحمل األيام لهذا
الطفل ذي الشهور الخامسة ،ولرضوى ولي
ّ
ولنا؟» .هكذا شكل خروجه من مصر ،بداية
ملنافي أخرى بني بودابست وبيروت قبل أن
ُيسمح له بالعودة إلى مصر سنة .1993
مناف أضيفت إلى منفاه ّ
األول ،أي منعه من
ٍ
العودة إلى بلده فلسطني ّ
جراء نكسة 1967
واحتالل إسرائيل للضفة الغربية ،حني كان
ّ
ال ي ــزال طالبًا فــي مـصــر .هـكــذا لــم يتمكن
من رؤية رام الله حتى سنة  ،1996أي بعد
حوالى ثالثة عقود من غيابه عنها.

انطفأ ،أول من أمس ،في ّ
عمان ،مريد
ال ـبــرغــوثــي ( ،)2021 -1944الـشــاعــر
الفلسطيني الذي طاملا نأى ّ
بنصه عن
الهتاف رغم ثقل مأساته الشخصية.
لم تكن فلسطني إذًا ،رافعته الشعرية
نـحــو امل ـن ـبــريــة ،إن ـمــا االش ـت ـغــال على
تطريز ما هو متروك جانبًا ،بالنسبة
إلــى أقــرانــه ،وتأثيث الفقدان بمعجم
خ ـ ــاف ـ ــت ،وال ـ ـن ـ ـظـ ــر إل ـ ـ ــى املـ ـلـ ـم ــوس ــات
بـســاقــن ـ ـ ـ كـمــا منحته الطبيعة ـ ـ ـ ال
ساق واحدة .لهذه األسباب أهمل عن
قـصــد «شـعــر الـكــاكــي امل ـس ـلــح» ،وراح
ّ
ي ـت ـنــزه ف ــي ال ـ ــدروب املـهـمـلــة اللـتـقــاط
الـ ـثـ ـم ــار الـ ـغ ــريـ ـب ــة ف ـ ــي حـ ـق ــل ال ـل ـغ ــة.
سيلتفت بــاك ـرًا إل ــى خ ـطــورة «الـلـغــة
ّ
امل ـع ــل ـب ــة» ع ـلــى ق ـص ـيــدتــه ،وض ـ ــرورة
ت ـش ــذي ـب ـه ــا مـ ــن األعـ ـ ـش ـ ــاب الـ ـ ـض ـ ـ ّـارة،
ّ
مهب ذائقة استثنائية
ووضعها في
ال تتالءم مع رغبة الحشود ،من دون
أن يعبأ بحجم الغنيمة.

وآداب ـه ــا ،ليلتقي عـلــى درج الجامعة
حـ ـي ــث كـ ـ ــان ي ـل ـق ــي ب ــال ـق ـص ــائ ــد ح ــول
فـلـسـطــن وال ـفــدائ ـيــن بـنـصـفــه اآلخ ــر،
ال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــدة واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
رضوى عاشور التي كتب لها
املصرية
َ
يومًا« :على نولها/في مساء البالد/
وفي بالها كل
تحاول رضوى نسيجًاٌ /
بهيج /وفــي بالها أمــة طــال فيها
ـون
لـ ٍ
ٍ
الـ ـح ــداد/...ت ــري ــد نـسـيـجــا ل ّـهــذا ال ـعــراء
الفسيح/وترسم سيفًا بكف املسيح/
وجـلـجـلــة مــن ع ـن ــاد» .ت ــزوج مــريــد من
رضــوى رغــم معارضة أهلها الشديدة
وك ـتــب« :ف ــي ظـهـيــرة ي ــوم  22يــولـيــو (
ت ـمــوز ) س ـنــة  1970أصـبـحـنــا عــا ُئـلــة،
ّ
وضـحـكـتـهــا ص ــارت بـيـتــي» .ل ـكــن نــذر
الجلجلة التي تنبأ بها الشاعر كانت
تلوح في األفق :لم تطل إقامة مريد في
القاهرة ،إذ أن مخابرات أنور السادات
بـعــد فـتـ ّـرة صـغـيــرة مــن اتـفــاقـيــة كامب
ديفيد لفقت للبرغوثي تهمة تعكير
األمــن القومي« :فــي الـقــاهــرة ،صبيحة
ذل ــك الـعـيــد الـتــاريـخــي الـكـئـيــب ،كــانــوا
ستة مــن املـخـبــريــن ،عندما سقط ذلك

ً
القماط الــذي ما زال مبلوال من أقمطة
تـمـيــم وخ ــرج ــت لـجـلـبــه ،رأي ـت ـهــم .قلت
ل ــرض ــوى ج ـ ــاؤوا» .سـبـعــة ع ـشــر عــامــا
مــن ال ـتــرحــال ،مــن ب ـغــداد فـبـيــروت إلــى
بــودابـســت الـتــي عـمــل فيها مستشارًا
فـ ــي م ـك ـت ــب م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ف ـتــرة
خـ ـصـ ـب ــة ب ــالـ ـكـ ـت ــاب ــة ال ـ ـت ـ ــي ي ـص ـف ـهــا
إدوارد س ـع ـيــد بــأن ـهــا «أرف ـ ــع أش ـكــال
ك ـتــابــة ال ـت ـجــربــة ال ــوج ــودي ــة لـلـشـتــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ن ـم ـت ـل ـك ـهــا اآلن» .إن ـهــا
فترة املنافي والفنادق ،حيث «الفندق
ي ـع ـط ـيــك ش ـي ـئــا م ــن ن ـك ـهــة ال ـخ ـل ــودات
املـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــة» ،وحـ ـ ـي ـ ــث ي ـع ـط ـي ـن ــا م ــري ــد
البرغوثي تعريفًا فريدًا للشتات« :لم
أستطع تكوين مكتبة منزلية متصلة
أبـدًا» ،وفي الفندق حيث ال يكون املرء
ً
م ـســؤوال عــن الـنـبــاتــات ،تـفـ ّـرغ املصاب
«بــالــرحـيــل ال ـبــدوي» لــرعــايــة الكلمات.
مسيرة شعرية انطلقت من مجموعته
األول ـ ــى «ال ـط ــوف ــان وإع ـ ــادة الـتـكــويــن»
ً
( )1972وصوال إلى األخيرة «استي ِقظ
ك ــي تـ ــرى ال ـح ـل ــم» ( ،)2018وبـيـنـهـمــا
عـشــرة دواوي ــن ،منها «فلسطيني في
ال ـش ـم ــس» ( )1974و«طـ ـ ــال ال ـش ـتــات»
( ،)1987و«زهـ ـ ــر الـ ــرمـ ــان» ( )2000و
كتابا سيرة «ولــدت هناك ولــدت هنا»
( )2009و«رأي ــت رام الـلــه» ( .)1997لم
ت ـغــب فـلـسـطــن ي ــوم ــا ع ــن م ــري ــد ال ــذي
ّ
حمل أشعاره كل املــرارة التي ّ
تجرعها
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون م ـ ــن الـ ـنـ ـكـ ـب ــة ح ـتــى
اتفاقيات أوسـلــو والتطبيع الــذي بدأ
عام  ،١٩٩٣حني رأى أن األرض املحتلة
قد اتخذت اسمًا جديدًا وشعبًا جديدًا
ً
وهوية تنكر فلسطني جملة وتفصيال.
«أنــا أكبر من إسرائيل بأربع سنوات،
وامل ــؤك ــد أن ـن ــي س ــأم ــوت ق ـب ــل تـحــريــر
بالدي من االحتالل اإلسرائيلي .عمري
الذي عشت معظمه في املنافي تركني
ّ ً
محمال بغربة ال شفاء منها ،وذاكرة ال
ُ
يمكن أن يوقفها ش ــيء .عندما سمح
لي بــزيــارة فلسطني ،بعد ثالثني سنة
من العيش في أماكن اآلخرين ،لم أكن
بحاجة إلى معايشة أماكن املاضي ،بل
مــاضــي األمــاكــن» .رحــل الـعــاشــق الــذي
عاش «هناك» وقلبه «هنا» بني املنفى
والعودة ،لينام إلى جوار رضوى التي
ك ـتــب ع ـنــد رح ـي ـل ـهــا ،وف ــي إح ــال ــة إلــى
الجملة األخيرة من «ثالثية غرناطة»:
«اآلن ال وحشة في قبر رضوى».

فــي كـتــابــه الـشـعــري األول «الـطــوفــان
وإعــادة التكوين» ( ،)1972لم ينشغل
بـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ُيـ ـشـ ـغ ــل اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ل ـج ـهــة
الحماسة وقوة اليقني وآثار الهزيمة،
إذ كانت الساحة ّ
تعج بالشعراء العرب
املـكـ ّـرســن ،بــاإلضــافــة إلــى أول هبوب
مــوجــة «ش ـعــراء األرض املحتلة» .مع
ذل ــك ،حـجــز مـقـعـدًا مـشـ ّـعــا فــي واجـهــة
«دار الـ ـع ــودة» ال ـب ـيــروت ـيــة ،بـطــوفــان
مختلف ينطوي على رؤية ذاتية في
إع ــادة تكوين الـعــالــم ،بـتــأثـيــرات من
ريــح الثقافة العاملية ،هو الــذي درس
األدب اإلنكليزي في جامعة القاهرة.
لكن هذه االنتباهات الجانبية ملاهية
الشعر ،كما يــراه ،لم تنضج باكرًا ،إذ
صرف عشرات القصائد قبل أن يصل
إل ـ ــى م ـع ـج ـمــه الـ ـخ ــاص ف ــي م ـغــامــرة
م ـح ـم ــوم ــة ل ــرس ــم تـ ـض ــاري ــس أخـ ــرى
للقصيدة.
ّ
هـكــذا تشكلت لــديــه فلسطني أخ ــرى،
بـبــوصـلــة دق ـي ـقــة ،ه ــي رائ ـح ــة أوراق
ال ـب ــرت ـق ــال ال ال ــرائـ ـح ــة امل ـن ـب ـع ـثــة مــن

ّ
فوهة البندقية ،لقناعته بــأن النبرة
اإليقاعية العالية تــؤذي ّ
النص أكثر
مـمــا تغنيه ،غـيــر عــابــئ بــالـخـســارات
النقدية الـتــي كــانــت تــؤجــج نصوص
اآلخــريــن بنار الحماسة والتضامن.
ف ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا ،لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـص ـ ــل صـ ـ ـ ـ ــوت مـ ــريـ ــد
ال ـبــرغــوثــي ال ـشــاعــر إل ــى حـ ّـيــز ق ــراءة
واسـ ـ ـ ـ ـ ــع ،بـ ــامل ـ ـقـ ــارنـ ــة مـ ـ ــع م ـج ــاي ـل ـي ــه
اإلي ـق ــاع ـي ــن ،وح ـت ــى م ــع اب ـن ــه تـمـيــم
ب ـم ـطـ ّـوالتــه امل ـ ـضـ ــادة ،ف ــال ــذه ــاب إلــى
عمل شاق
الشعر النقي يحتاج إلــى
ٍ

نأى ّ
بنصه عن
ثقل
الهتاف رغم
ّ
مأساته الشخصية

على عكس قصائد الحشود املتاحة
للذائقة الـجــاهــزة .لنقل بــأن صاحب
«ط ــال ال ـش ـتــات» لــم يستعمل وصفة
دائـ ـم ــة ف ــي م ـخ ـت ـبــره ال ـش ـع ــري ،إنـمــا
كــان يـطـ ّـور أدوات ــه على دفـعــات ،وفقًا
ملـشـيـئــة ال ـن ـ ّـص ن ـف ـســه ،واح ـت ـيــاجــات
كـيـمـيــاء ال ــداخ ــل ال ال ـخ ــارج ،وصـ ّـرف
الـ ـنـ ـظ ــر ن ـه ــائ ـي ــا عـ ــن مـ ـ ـ ــزاج امل ـت ـل ــق ــي
ّ
«التمرد على أشكال التعبير السائدة
امل ـق ــول ـب ــة ل ـي ــس خـ ـي ــارًا ل ـل ـش ــاع ــر ،بــل
هــو الطريق األوح ــد لجعل مــا نكتبه
مؤثرًا» يقول .لعل هذه النظرة الحادة
ف ــي ت ـشــريــح م ــراي ــا ال ـن ـ ّـص وان ــزوائ ــه
ّ
إل ـ ــى الـ ــظـ ــل ،وعـ ـ ــدم اس ـت ـث ـم ــار امل ـ ــزاج
التطريبي ال ـعــام ،هــي جــوهــر تجربة
ه ــذا ال ـشــاعــر ،رغ ــم م ــا تـنـطــوي عليه
ّ
ال ـس ـي ــرة ال ـح ـيــات ـيــة امل ـت ـشــظ ـيــة الـتــي
عاشها مــن أدوات تعبيرية تساعده
م ـ ــن دون جـ ـه ــد إض ـ ــاف ـ ــي عـ ـل ــى ردم
املسافة مــع املتلقي ،مخلصًا لساللة
شعرية ن ــادرة ونــافــرة تــؤكــد على أن
«وظيفة الشاعر أن ُيخرج املدهش من

ّ
العادي» .هكذا
املألوف ،واملباغت من
يــذهــب مـطـمـئـنــا إل ــى «مــوس ـي ـقــى بال
نحاس» ،نابذًا الزخرفة وكل ما يعيق
املياه العميقة كي تتسلل إلى السطح
ّ
بالتفاتة خاطفة« :كــأن الطيور التي
غ ـ ــادرت ،ه ـك ــذا ،لـيــل أق ـفــاص ـهــا ،كلما
خـبـطــت ف ــي ج ـهــات الـ ـه ــواء ،أب ـصــرت
حولها قفصًا باتساع» (زهر ّ
الرمان).
تـ ـت ــأرج ــح ت ـج ــرب ــة ص ــاح ــب «م ـن ـطــق
ال ـكــائ ـنــات» بــن مــرجـعـيــات مختلفة.
عدا نصوص الكثافة والتقطير التي
ت ـس ــم م ـ ـسـ ــاره الـ ـشـ ـع ــري ،ي ـل ـج ــأ إل ــى
الفكاهة واملسخرة والحكمة كنوع من
املجابهة مــع أسـبــاب الـقـســوةّ .
يعول
صــاحــب «اسـتـيـقــظ كــي ت ــرى الـحـلــم»
ع ـلــى إع ـ ــادة ك ـت ــاب ــة ال ـف ـق ــد أو كـتــابــة
الـخـســارة ،مــن دون أن ينزلق إلــى ما
ّ
ومكرر« .في الشعر يجب
هو مألوف
أن تبدو األشـيــاء وكأنها تقال ّ
للمرة
األولى» يقول.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،وجـ ـ ـ ــد م ــري ــد
ال ـبــرغــوثــي ف ــي ال ـس ــرد م ــاذًا مـتــأخـرًا
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ّ
قصة السجن والخروج من مصر ،كانت بالنسبة إلى مريد البرغوثي
إبعادًا عن زوجته رضوى عاشور وابنه تميم البرغوثي الذي لم يكن
ّ
قد أتـ ّـم عامه ّ
األول حينها .غير أن عالقة هــذا الثنائي ،الــذي شتتته
ّ
املنافي ،ظلت كواحدة من أشهر العالقات العاطفية في األوساط األدبية
ّ
العربية .عالقة حملت الكثير مــن العقبات منذ بدايتها ،إذ تمثلت
برفض والدها له ،ثم تجربة املنفى ،والحقًا مرض رضوى بالسرطان

الذي ّ
لعقود ،قبل أن تخسر معركتها معه سنة  .2014وصلتنا
امتد
ّ
تفاصيل ومحطات كثيرة من تلك العالقة التي بدأت بلقائهما على
درج املكتبة في جامعة القاهرة .أما ّاستماع الطالبة رضوى إلى شعر
مريد حينها ،فقد دفعها إلــى التوقف عن كتابة الشعر ،إلعجابها
بقصائده .بعد معارضة عائلتها في البداية لهذا االرتـبــاطّ ،
تزوجا
ّ
سنة  ،1970قبل أن ّ
يفرقهما املنفى الحقًا سنة  ،1977أي حني ُرحل
من مصرّ .
«أنت
منها
قصائده
في
ًا
ر
مرا
البرغوثي
كتبها
قصة حب،
ِ
ُ
«أنت
وأنا» التي نشرت في ديوانه «طال الشتات» ( )1987وكتب فيها ِ
أنت حزينة كمخذول
جميلة كوطن محرر /وأنا متعب كوطن محتلِ /
أنت مشتهاة كتوقف الغارة/
يقاوم /وأنا مستنهض كحرب وشيكةِ /
أنت جسورة كطيار يتدرب/
وأنا مخلوع القلب كالباحث بني األنقاضِ /
أنت ملهوفة كوالد املريض /وأنا هادئ كممرضة/
وأنا فخور كجدتهِ /
أنت حنونة كالرذاذ /وأنا أحتاجك ألنمو /كالنا جامح كاالنتقام /كالنا
ِ
وديع كالعفو /أنت قوية كأعمدة املحكمة /وأنا دهش كمغبون /وكلما
ْ
ّ
تضمنت
كمحاميي /عــن الـعــالــم» .وقــد
التقينا /تحدثنا بــا تــوقــف،
املجموعة قصيدة أخــرى بعنوان «رض ــوى» ،كما حضرت رضوى
فــي ثــانــي دواوي ـن ــه «فلسطيني فــي الـشـمــس» ( )1974فــي قصيدة
حملت اسمها أيضًا وجاء فيها «رضوى /يا قمح الخابية الذهبي لكل
الجوعى /تنضجك الشمس املصرية /خبزًا للفالحني يقوتهم /كي
تبذر أيديهم قمحًا آخر /وتصيره أيديهم خبزًا /وتصيرين».

ناجي وغسان وإدوارد
حافظ البرغوثي على مسافة ّ
نقدية من السلطات الثقافية والسياسية،
كما كان من أشد املعارضني التفاقية «أوسلو» .مسافة نقدية تشاركها
مع عــدد من املثقفني الفلسطينيني من أصدقائه مثل ناجي العلي الذي
ّ
تعرف إليه البرغوثي في أواخر الستينيات لتجمعهما صداقة متينة ،حتى
تاريخ اغتياله في لندن عام  .1987وقد استحضره في روايــة «رأيــت رام
فصوال من هذه الصداقة .كما رثــاه شعرًا بقصيدة «أكله
الله» مستعيدًا
ً
استمد عنوانها من إحدى رسومات العلي جاء فيها «يمضي
الذئب» التي
ّ
قبره كان ناجي العلي
وفي
،
مائلني
قبره
على
وقفنا
عارفًا،
صامتًا
إلى موته
ِ
َ
واقفًا» .جمعت مريد البرغوثي أيضًا عالقة مع الكاتب الفلسطيني الراحل
غسان كنفاني ،حيث ّ
تعرفا في بيروت املدينة التي اغتيل فيها األخير على
يد املوساد اإلسرائيلي سنة  ،1972وقد رثاه البرغوثي أيضًا في قصيدة
«فلسطيني في الشمس» .تشارك البرغوثي مع إدوارد سعيد تجربة املنفى
والعودة إلى البالد بعد سنوات من التهجير .تجربة كتب عنها سعيد في
قائال« :هذا النص املحكم ،املشحون بغنائية
ّ
مقدمته لرواية «رأيت رام الله» ً
مكثفة ،الذي يروي قصة العودة بعد سنوات النفي الطويلة إلى رام الله في
الضفة الغربية في سبتمبر/أيلول  1996هو واحد من أرفع أشكال كتابة
التجربة الوجودية للشتات الفلسطيني التي نمتلكها اآلن ( )...أما وقد قمت
بنفسي برحلة مشابهة إلى القدس (بعد غياب  45سنة) ،فإنني أعرف
تمامًا هــذا املزيج من املشاعر حيث تختلط السعادة بــاألســف ،والحزن
والدهشة والسخط واألحاسيس األخرى التي تصاحب مثل هذه العودة».

فإن هذا الكتاب ليس عن الحنني كما
يـتـهـيــأ لـبـعـضـهــم« :ال ـح ـنــن يتضمن
ّ
مـشــاعــر كـســولــة رخ ــوة ال ت ـحــث على
عمل شيء ملواجهة الخسران .إنه جزء
مــن الــركــون للهزيمة والـتـحـ ّـســر على
املـفـقــود (مـكــانــا) واملـنـقـضــي (زمــانــا)،
أنــا ال أستسيغ رخ ــاوة كـهــذه» يقول.
ستجذبه لعبة الـســرد مـ ّـرة أخــرى في
«ولدت هناكُ ،و ُ
ُ
لدت هنا» ( ،)2009في
رح ـلــة عــائـلـيــة بـصـحـبــة رفـيـقــة عـمــره
رض ــوى عــاشــور واب ـنــه تـمـيــم ،بقصد
تثبيت هوية االبــن كفلسطيني ،كما
س ـي ـك ـت ـشــف عـ ــن ك ـث ــب ح ـج ــم ال ــدم ــار
ّ
الـ ـعـ ـم ــران ــي والـ ـنـ ـفـ ـس ــي الـ ـ ـ ــذي خــل ـفــه
االحـ ـت ــال ف ــي ح ـي ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن،
ً
مـ ـع ـ ّـوال ع ـلــى ق ــوة اإلرادة ،وامل ــراوغ ــة
فــي صـنــاعــة فــن الـعـيــش وال ـغ ـضــب ال
االستسالم ،حتى إنه يلجأ إلى سيارة
إسعاف للعبور من حاجز إلى آخر.
غاب مريد البرغوثي على بعد أميال
م ــن رام الـ ـل ــه ،ول ـ ــن ًي ـس ـمــع «طـقـطـقــة
خشب الجسر» ثانية.

نتاجه األدبي
في بيروت ،نشر البرغوثي باكورته الشعرية
«ال ـطــوفــان وإع ـ ــادة الـتـكــويــن» ( ،)1972تالها
«فلسطيني فـ ّـي الـشـمــس» ( ،)1974و«نشيد
لـلـفـقــر امل ـس ــل ــح» ( ،)1976و«األرض تنشر
أسـ ــرارهـ ــا» ( ،)1978و«ق ـص ــائ ــد الــرص ـيــف»
( ،)1980و«ط ــال الـشـتــات» ( ،)1987و«منطق
الـكــائـنــات» ( ،)1996و«زه ــر الــرمــان» ()2000
و«م ـن ـت ـص ــف ال ـل ـي ــل» ( ،)2005كـ ــان آخ ــره ــا
مجموعة «استيقظ كي تحلم» ( .)2018سنة
 ،1997نـشــرت «املــؤسـســة العربية لـلــدراســات
والنشر» أعماله الشعرية الكاملة ،كما صدرت
م ـخ ـتــارات شـعــريــة لـلـبــرغــوثــي بـعـنــوان «الـحــب
غابة أم حديقة» (دار الـشــروق /القاهرة) سنة
 ،2016وت ـض ـ ّـم ـن ــت مـ ـخـ ـت ــارات م ــن تـجــربـتــه
ال ـش ـع ــري ــة الـ ـغ ــزي ــرة الـ ـت ــي ن ـ ــال ع ـن ـهــا ج ــائ ــزة
«فلسطني» فــي الشعر ( .)2000فــي أشـعــاره
ُ
وقصائده التي ترجمت إلــى لغات عاملية عـ ّـدة،
ابتعد البرغوثي عن الخطابية والنفس النضالي
املـ ـب ــاش ــر ال ـ ــذي خ ـ ّـي ــم ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـت ـج ــارب
الشعرية الفلسطينية .وكان قد قال في مقابلة
سابقة مع «األخـبــار» لــدى زيــارتــه بيروت قبل
سنوات «كلما كان التعبير الشعري مقتصدًا
وخافتًا ،كان وقعه أشد على القارئ .فالشعر
عندي نــوع مــن العمل ،وأنــا أتحاشى املـفــردات
املـسـتـعـمـلــة ذات امل ـعــانــي ال ـج ــاه ــزة .الـقـصــائــد
التي تفعل ذلك تمارس بطالة شعريةّ ،وترشو
القارئ بلغة متوقعة وكسولة» .هكذا تخلى عن
اللغة الجاهزة ،من دون أن يسعى للوصول إلى
القارئ بذريعة القضية وحدها ،بل بلغة تحمل
ّ
املنبرية .إذ كان
خفوتًا نثريًا بعيدًا عن الصوتية
يسعى للوصول إلى القارئ عبر تجربة قراءة
الشعر ال االستماع إليه فقط ،خصوصًا بما
تجربة االستماع من تأثير سريع الزوال
تحمله ّ
أحيانًا .تجلى هذا الشعر الخافت في مجموعته
ّ
«قصائد الرصيف» ( )1980التي شكلت واحدة
من العالمات املفصلية في الشعر الفلسطيني.
املجموعة التي حملت تقشفًا لغويًا ،انصرفت
إلى تفاصيل إنسانية حياتية مهملة ،بعيدًا عن
ً
القضايا الكبرى .فضال عن تجربته الشعرية،
كتب البرغوثي روايته «رأيــت رام الله» (املركز
الثقافي العربي  )1997 -لدى زيارته األولى لرام
الله بعد ثالثني عامًا من املنفى ،والتي ّ
تضمنت
ش ــذرات مــن حـيــاتــه ،تلتها رواي ــة «ولـ ـ ُ
ـدت هنا،
ُ
ُ
ولدت هناك» (دار الريس  ،)2009 -التي اعتبرت
الجزء الثاني لروايته األولى ،إذ سرد فيها أيضًا
أجزاء من السيرة العائلية وسيرة البالد.

