"أثر الفراشة" :فوىض املجاز وبالغة "األبدي يف اليومي"
دعاء سالمة
أثر الفراشة ال يُرى
أثر الفراشة ال يزول
استهل محمود درويش قصيدته "أثر الفراشة" التي هي أيضاً عنوان ديوانه النرثي الشعري
ّ
هكذا
الذي اختط به درويش يوميات عودته للوطن ليغوص يف ذاتية اللغة وفوضويتها ،وكأن غربته أيضاً
غربة لغوية .فال غرو أنه لجأ إىل الشعر والنرث معا فهو ينرث اللغة أمامه فيحيلها شعرا:
كل نرث هنا شعر أو ّيل محروم من صنعة املاهر،
ُّ

وكل شعر ،هنا ،نرث يف متناول املارة
ُّ
("أنت ،منذ اآلن ،أنت" )278

يتكون ديوان "أثر الفراشة" من  127نصا شعريا ونرثيا متناثرة يف صفحات الكتاب .وقد اختار
درويش عنوانا ذا معنى ومغزى ودالالت فلسفية ولغوية .وقد كان من املتوقع أن يكون أول نص
يف العمل هو الذي يحمل العنوان لتبدأ الرفة األوىل ،ولكن قصيدة "أثر الفراشة" تأيت يف النص رقم
( )57لتكرس رتابة التوقع ولتضعنا أمام تساؤل مهم :إىل أي مدى يعكس ديوان/يوميات درويش
عنوانه بكل ما يحمل من دالالت؟ أي هل هذا الديوان هو تطبيق شعري/نرثي لنظرية الفوىض؟ أم
أن الفوىض هي شعرية املاهية ونرث الوجود؟.
مام ال شك فيه أن االختيار غري عشوايئ ،فدرويش استفاد من دالالت املصطلح ليقدم نظرية يف
فوىض املجاز الذي تضج بها جنبات الديوان حيث يلعب فيه عنوان الديوان ،عتبة النص ومحطة
العبور ،رفة الفراشة  -التداعي األول  -والتي هي أيضاً مبثابة متثيل تصويري لخروج الفراشة من
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رشنقتها ،فيصبح الديوان الذي يحمل عنوان "أثر الفراشة" كناية عن خروج الفكرة من مبدعها
واتخاذها ألوانا وأشكال مختلفة.
وميكننا اعتبار كل نص يف العمل رفة فراشة تتامثل وتتامهى وتتقابل مع بعضها البعض وتقوم عىل
خلخلة نظام اللغة املستخدم مثرية فيه فوىض عارمة ومدروسة .وال يتسع املجال يف هذه املراجعة
لالستفاضة يف إظهار التفكيك املمنهج الذي يتّبعه درويش .ففي فوىض املجاز يسكن نظام اللغة
ويتشكّل املعنى .وسأكتفي بقصيدتني ممثلتني لعملية الهدم والبناء الدرويشية للرصح اللغوي:
"البيت قتيال"  10و"غيمة ملونة" .54
ففي "البيت قتيال" يصبح املجاز حقيقة ويصبح البيت قتيال "بدقيقة واحدة" وتتجىل فيه فوىض
األشياء التي يسكنها املجاز ليصبح البيت الفلسطيني تجسيدا باشالريا لشاعرية الوجود الفلسطيني
يشء اإلنسان ويؤنسن املكان.
املبعرث؛ فهو انعكاس للواقع الفلسطيني تحت ظل االحتالل الذي فيه يٌ ّ
وباستعارة متثيليّة وباستقصاء الصورة يصبح البيت الفلسطيني املعادل الشعري لبيت اللغة التي
نسكنها وتسكننا كام يقول هايدغر ،ويصبح القتل "مقربة جامعية للمواد األولية امل ُع ّدة لبناء معنى
املعنى" ،ف
البيت قتيال هو
برت املشاعر عن عالقاتها وعن أسامء
املشاعر ،وحاجة الرتاجيديا إىل تصويب
البالغة نحو التبصرّ يف حياة اليشء
ومن هذا الواقع الفلسطيني الرتاجيدي ّ
يحك درويش "اللفظة باللفظة لتقدح إيقاعا" ( )58ويُسقط
رمز العنقاء عىل اللغة فتحيا من رمادها متا ًما كام تولد العنقاء من حطام الوجود "ففي كل يشء
كائن يتوجع" ( .)35وال عجب إذا أن تحتوي القصيدة عىل قامئة من املفردات ،فمن حطام هذه
املفردات املبعرثة يقوم درويش بخط حدود التاريخ الالمريئ الذي هو متا ًما مثل أثر الفراشة ال يُرى
ولكنه ال يزول.
ف"البيت قتيال" هو رفة الفراشة التي تشبه بدقّة السطر األول يف قصيدته التي تحمل عنوان
"السطر الثاين" ،فالسطر األول هو "هبة الغيب للموهبة" الذي يُفسح الطريق للسطر الثاين متاما
كام تفتح املفردات املبعرثة الطريق أمام الصيغ الالمتناهية للتعاطي مع الوجود .وهذا ما يلمسه
درويش يف أثناء تشييده للرصح اللغوي حيث
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رصاع
املجهول مع املعلوم .خالء الطرق من اإلشارات
وامتالء املمكن باألضداد ،فكل ممكن ممكن،
وهو حرية تقليد املخلوق الخالق هل
الكلمة تقود قائلها أم قائلها يقودها؟
وهذا ينقلنا إىل قصيدة "غيمة ملونة" حيث يحاول درويش اإلجابة عىل هذا السؤال من خالل ح ّيز
املرأة وفضائها بطريقة رمزية كريستيفية ،ينقلنا فيها إىل املرحلة املا قبل أوديبية ،ما قبل اللغة.
فعملية غسل الصحون التي يقوم بها هي عملية رمزية لغسل املعنى
وأنا أغسل الصحون ،أمتلئ بفراغ
منعش وأمأل الوقت بفقاعات الصابون
ففيها ميسك درويش "الغيمة" ،إحدى تداعيات وتحوالت الفراشة ،ميسكها بيديه ويوزّعها "عىل
الصحون والكؤوس والفناجني واملالعق والسكاكني" ( ،)125قوالب الفكر وأدوات التذوق والعبور
إىل الحواس التي متتلئ بأشكال التداول اليومي ،ف "تنفتح الغيمة كلّام سالت عليها قطرات املاء"
تع ّمدها ،وتأرسه الحالة التي يعيش فيها التجربة بال لغة فيعيش صفاء بلوريّا
أنظر
برضا إىل ذهني الصايف كزجاج املطبخ ،وإىل
خل ّو قلبي من الشوائب كصحن مغسول بعناية
فتوصله هذه التجربة إىل حالة من الشفافية البلوريّة ف "يحمل إناء من بلور أديب" ،وفقط حني
ميتىلء "متا ًما بالفراغ املنعش" ،ميأل "الفراغ بكلامت ال تخص أحدا [سواه] :بهذه الكلامت" (.)126
فتصبح هذه الكلامت (مفردات الديوان) البناء الذي يشيّده من مفردات الكلامت التي ف ّجرتها
التجربة اإلنسانية التي يصيغها "باطننا الدليل" ( )132يف متاهة فوىض املجاز ليهدينا نحو "الطريق
املعبّد إىل موعد مع املستحيل".
ورغم ان الرتكيز عىل نصني من أصل  127ال يلم بكل تفاصيل املوضوع ،إالّ أن قراءة لعناوين
النصوص يف الديوان مثل "مكر املجاز"" ،استعارة"" ،يف الخطابة والخطيب" ،عىل سبيل املثال ال
الحرص ،تيش بسطوة املوضوع ومتركزه يف الديوان.
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