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ملخص: 
وال�صورة  واللغة  الروؤية  يف  والتكرار  النمطّية  اأزمة  اأف�صت 
حركة  اإطار  يف  خا�صة،  التفعيلة  ق�صيدة  اأ�صابت  التي  والإيقاع 
حالة  اإىل  املا�صي،  القرن  �صتينيات  منذ  املعا�رص،  العربي  ال�صعر 
مّرت  عما  خمتلفة  الأزمة  تكن  ومل  اجلمايل(.  و)الإرهاق  ال�صاأم  من 
اأزمات  عن  معزولة  تكن  مل  كما  وحديثه.  قدميه  ال�صعر،  حركات  به 
ال�صريورة  اأزمة  اإنها دائما  الداخلية املتعددة.  واإ�صكالياتها  احلداثة 
والتحول يف مواجهة اأزمة الركود وال�صاأم من البايل وامل�صتهلك. وقد 
واجه ال�صعراء الكبار كما يف جتربة حممود دروي�ش ال�صعرية الأزمة 
عن طريق عدم النحبا�ش يف منط �صعري ثابت، وعن طريق تو�صيع 
اآفاق الروؤيا واملخزون الثقايف باجتاه اأفق اإن�صاين عام. ويف جمال 
الت�صكيل الفني، ابتعد منوذج هذه التجربة عن اخلطابية واملبا�رصة، 
ال�صعر  اإيقاع خافت يوازن بني تقنيات  اإىل  ومالت ق�صيدة التفعيلة 

وتقنيات النرث، كما اغتنت الق�صيدة بكثافة رمزية عالية.
 الكلمات مفتاحية: �صعر عربي حديث، حممود دروي�ش.

The «Crisis» of Contemporary Arabic Poetry:

A Critical View 

Abstract:
The crisis of stagnancy and repetition in vision, 

language, imagery and rhythm, which has befallen 
the taf cila poem – within the overall framework of 
contemporary Arabic poetry movement – has led, 
since the sixties of the twentieth century, to a state 
of boredom and (aesthetic fatigue). This crisis is not 
alien to poetry movements in the past and present. 
Nor was it isolated from the crises of modernism with 
its several internal problematic issues. It has always 
been the crisis of stagnation and boredom. The major 
poets, such as Mahmud Darwish, have faced the crisis 
through freeing themselves from a rigid poetic pattern 
and widening the horizons of their vision and cultural 
repertoire in the direction of a universal outlook. The 
emerging model of artistic performance has moved 
away from direct style, and the taf cila poem tended 
towards a soft rhythm, balancing poetic and prose 
techniques in a milieu of concentrated symbolism.

Keywords: Modern Arabic poetry, Mahmud 
Darwish.

مقدمة 
التفعيلة  اأن ق�صيدة  الدرا�صة على فر�صية  اأطروحة هذه  تقوم 
اأ�صكال اأخرى يف حركة ال�صعر العربي املعا�رص وقعت منذ  من بني 
يف  والتكرار  النمطية  اأزمة  يف  الع�رصين،  القرن  �صتينيات  اأواخر 

اأول  الدرا�صة  عمدت  وقد  الفنية.  والتقنيات  واملواقف  امل�صامني 
عر�صت  ثم  العنوان،  يف  الواردة  الأ�صا�صية  م�صطلحاتها  حتديد  اإىل 
بتو�صيف  اهتموا  الذين  العرب  والنقاد  ال�صعراء  بع�ش  وحاورت 
الأزمة وبيان مالحمها. ولأن الأزمة لي�صت مق�صورة كما نرى على 
حركة �صعرية بعينها، فقد تلّم�صت الدرا�صة بع�ش جذورها يف �صعرنا 
الغربية  )احلداثة(  حركة  اإىل  و�صول  نّقاده،  بع�ش  ولدى  القدمي، 
واإ�صكالياتها.  الأزمة  اأ�صباب  من  الأخرى  التي عانت هي  والعاملية 
ال�صعر  اأزمة  وجود  حول  الأ�صا�صية  اأطروحتها  الدرا�صة  دعمت  وقد 
عموما من خالل ربطها على نحو وثيق مبفهوم )الإرهاق اجلمايل(، 
م�صتمرة  حتّولت  اإىل  تف�صي  اأن  بد  ل  الإرهاق  حالة  اأن  حت  وو�صّ
يف  الدرا�صة،  ورّكزت  ال�صعرية.  وامل�صامني  والأدوات  الأ�صكال  يف 
ق�صيدة  منوذج  بها  واجه  التي  الكيفية  على  التطبيقي،  حمورها 
اأجل  من  الأزمة،  اأ�صباب  املختلفة،  مراحلها  يف  دروي�ش،  حممود 

جتاوزها اإىل اآفاق روؤيوية وجمالية متجددة.
عادة  ينبغي  مما  اأطول  الدرا�صة  يف  النظري  اجلانب  يبدو  قد 
يكون  اأن  به  ُيق�صد  مل  اجلانب  هذا  تناول  ولكن  اأدبي،  بحث  يف 
وتف�صيل  ا�صتقراء  هو  اإذ  ال�صعر،  لأزمة  )تاريخي(  متهيد  جمرد 
مبفهوم  الأزمة  ولربط  وحديثه،  قدميه  ال�صعر  لأزمة  ومناق�صة 
)الإرهاق اجلمايل(، وبيان اأن الأزمة حمايثة ملاهية ال�صعر خا�صة 
اأطروحتها نظريا  بلورة  اأجل  الدرا�صة من  والفن عامة. هكذا عمدت 
وتطبيقيا اإىل الإفادة من املناهج التي ُتعنى باجلوانب )اخلارجية( 
ومن  الأدبية،  الظاهرة  لدرا�صة  والنف�صية(  والجتماعية  )التاريخية 
من  وتاأويله  الأدبي  العمل  بتحليل  تعنى  التي  )الن�صّية(  املناهج 
الداخل. وظل الرتكيز، يف اجلانبني، النظري والتطبيقي، من�صّبا على 
اجلانب )النقدي( للمو�صوع املدرو�ش، وذلك لتعزيز الأبعاد الأدبية 
ال�صعر وبنيته  الدرا�صة، وربطها على نحو وثيق بطبيعة  والفنية يف 

الداخلية. 

مصطلحات 
تتطلب بع�ش الكلمات يف عنوان هذه الدرا�صة حتديد اإطارها 
الكلمة  لعل  املطروح.  املو�صوع  �صياق  يف  املق�صود  ال�صطالحي 
املحورية التي حتتاج اإىل تو�صيح يف هذا العنوان هي لفظة )اأزمة(. 
اأو  )ال�صدة(  اأو  )ال�صيق(  اإىل  عادة  ي�صري  لها  اللغوي  املعنى  اأن  ومع 
هذه  عند  يقف  ل  نق�صده  الذي  ال�صطالحي  املعنى  فاإن  )القحط(، 
احلدود ال�صلبية، بل يتجاوزها اإىل دائرة املعنى )اجلديل( الذي ي�صري 
�صواء  �صّدها  واإىل  املعجمية  الدللة  يف  املت�صّمنة  الإ�صكالية  اإىل 
اإىل حركية  اإذ قد يتوّلد عن الأزمة ديناميات جديدة تف�صي  ب�صواء. 
جديدة بدل من حالة ال�صكون والركود املرتبطة عادة بحدوث الأزمة. 
اإن من �صاأن هذه احلركية اأن تعيد اإىل الظاهرة اجلمالية املق�صودة 
العربي املعا�رص يف حالتنا( توازنا جديدا، وتعطيها طاقة  )ال�صعر 
ل  ولأننا  جديدة.  �صعرية  جماليات  توليد  على  قادرة  جديدة  دفع 
)اأزمة(،  ال�صلبي املت�صّمن على نحو ما يف لفظة  نرّكز على اجلانب 

فقد عمدنا اإىل و�صعها بني عالمتي تن�صي�ش يف عنوان الدرا�صة.
املعا�رص،  العربي  ال�صعر  اإطار  يف  )املعا�رص(،  كلمة  واأما 
اأواخر  منذ  احلر  ال�صعر  حركة  اخل�صو�ش  وجه  على  ت�صمل  فاإنها 
الأ�صكال  من  احلركة  هذه  واكب  وما  الع�رصين،  القرن  اأربعينيات 
على  هنا  تقت�رص  ل  )املعا�رص(  فكلمة  الآن.  الأخرى حتى  ال�صعرية 
النرث(،  التفعيلة(، بل ت�صمل كذلك )ق�صيدة  )ال�صعر احلر( )�صعر  اأزمة 
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باملوقف  الأزمة  من  املوقف  حتديد  واأما  العمودية(.  و)الق�صيدة 
الأزمة  مالمح  على  �صرتكز  الدرا�صة  اأن  يعني  ذلك  فاإن  )النقدي(، 
اأمكن،  ما  بعيدا،  الداخلية  وبنيته  ال�صعر  طبيعة  اإطار  يف  ودواعيها 
عن الدواعي )اخلارجية( اأو )التاريخية( املحيطة. فقد ترتبط بع�ش 
اأوجه الأزمة باأ�صباب ثقافية واجتماعية و�صيا�صية، وقد حتتاج اإىل 
درا�صات اأخرى م�صتقلة ي�صارك فيها باحثون من اخت�صا�صات اأدبية 
اأو غري اأدبية. ولكن الدرا�صة احلالية ارتاأت اأن حتّدد اإطارها يف جمال 

اخل�صائ�ش الفنية املحايثة للن�ش ال�صعري.

)األزمة( يف كتابات سابقة 
وبع�ش  املعا�رصة  العربية  احلداثة  �صعراء  بع�ش  اأن  يبدو 
ال�صعر  يف  الأزمة  مالمح  بع�ش  وجود  ي�صت�صعرون  بداأوا  نقادها 
يف  ال�صبعينيات  واأوائل  ال�صتينيات،  اأواخر  منذ  املعا�رص  العربي 
القرن الع�رصين. ورمبا كان لتوقف جتربة بدر �صاكر ال�صياب ال�صعرية 
بوفاته �صنة 1964، ووقوع جتارب بع�ش جمايليه من رواد حركة 
ال�صعر احلر يف �صيء من التكرار يف امل�صامني والأ�صاليب )الإفراط 
يف ا�صتعمال الأ�صطورة التموزية مثال( رمبا كان لذلك كله دور يف 
اإح�صا�ش ال�صعراء والنقاد بتعرّث احلركة وتراجع مّدها. وقد زاد ال�صعور 
بظهور مالمح الأزمة بروز )ق�صيدة النرث( على ال�صاحة ال�صعرية يف 
عايل  اإعالمي  �صجيج  من  الق�صيدة  هذه  رافق  وما  نف�صها،  الفرتة 
النربة باأنها ق�صيدة امل�صتقبل وق�صيدة )القطيعة( مع الرتاث ال�صعري 
ال�صائد �صكال وم�صمونا. مل تكن الأزمة بطبيعة احلال وقفا على �صكل 
�صعري بعينه، بل طالت اأ�صكال الق�صيدة العربية املعا�رصة جميعها، 
اإذ ارتبطت الأزمة كما �صيت�صح يف مناق�صات الدرا�صة احلالية باأوجه 
النظر  بغ�ش  الكلية  وبنيتها  الق�صيدة  �صعرية  وق�صور طالت  �صعف 

عن �صكلها التعبريي.
�صعراء  بع�ش  اأطلقها  التي  الغا�صبة  النداءات  اأبرز  من  ولعل 
ال�رصخة  الأزمة  �صعراء  مواجهة  يف  املعا�رصة  العربية  احلداثة 
)الكرمل(  جملة  �صفحات  على  دروي�ش  حممود  اأر�صلها  التي  القوية 
وجد  فقد  ال�صعر(.  هذا  من  )اأنقذونا  ومعرّب،  لفت  بعنوان   )1982(
والفو�صى  الرديء،  للغناء  اأمثلة  الأزمة  �صعر  مناذج  من  كثري  يف 
العامة، والتدفق الكمي املكرور الذي ي�صبه اأن يكون ق�صيدة واحدة. 
�صعر يرّدد م�صطلحات م�صّخمة ف�صفا�صة الدللة، من مثل )تفجري 
اإىل  اأنه يوؤول يف نهاية املطاف  الداخلية(، مع  اللغة(، و)املو�صيقى 
�صعر ال�صجر والت�صابه، �صعر الالمعنى، �صعر الالقول. من الوا�صح اأن 
دروي�ش يعرّب مبثل تلك الت�صميات عن �صيقه البالغ مبا اآلت اإليه حال 
اأنه  �صيما  والنمطية، ول  التكرار  دوائر  الوقوع يف  يومئذ من  ال�صعر 
ينطلق يف موقفه من بعد ثقايف يربط حركة ال�صعر العربي املعا�رص 
باأن  ال�رصاخ  جراأة  اأمتلك  )وهكذا  يقول:  املتوا�صل.  الأمة  برتاث 
الدفاع عن قيم ال�صعر العربي، وفاعليته، وو�صوح ر�صالته، هو �صكل 

من اأ�صكال الدفاع عن روح الأمة ووجودها الثقايف()1(.
�صعر  مناذج  من  كثري  وقوع  اإىل  اأدوني�ش  التفت  وباملثل، 
اإذ انزلقت اإىل منطية التكرار  احلداثة العربية يف �ِصباك اأزمة ال�صعر، 
تعدد  باجتاه  تذهب  مالحظاته  من  كثري  وتبدو  املعادة.  والقوالب 
التفعيلة  ق�صيدة  بني  يومئذ  املعا�رصة  العربية  الق�صيدة  مناذج 
مقابل  بالوزن  الكتابة  هو  ي�صميه  ما  اأو  و�صواهما،  النرث  وق�صيدة 
الكتابة بالنرث. ولكن ال�صعراء اجلدد كما يرى وقعوا يف خداع ال�صكل 

واأزمته:

لقد تقولب ال�صكل )اجلديد( هو كذلك واأ�صبح وعاء. وما ينطبق 
هنا على القالب الوزين ينطبق كذلك على القالب النرثي ]. .. [ هكذا 
نرى ال�صعراء الذين يكتبون وزنا مييلون اإىل النرث )الكتابة(، والذين 
نقراأ  حني  فنحن،   ]  ..  .[ )الوزن(  اخلطابة  اإىل  مييلون  نرثا  يكتبون 
اأنها تكاد تكون جملة  ال�صعرية »احلديثة«، نرى  معظم املجموعات 

واحدة، باإيقاع واحد)2(.
واملتحول  الثابت  مفهوم  من  انطالقا  اأدوني�ش،  اأن  ويبدو 
على  ال�صعري  ال�صكل  م�صاألة  من  موقفه  يطّور  كتاباته،  يف  ال�صائد 
اإىل  اأن ي�صتند  ال�صعرية ينبغي  النماذج  اأّن معيار احلكم على  اأ�صا�ش 
جمالية  اأزمة  اأية  وجتاوز  التحول  على  وقدرتها  الق�صيدة،  �صعرية 
ال�صعر، يف  �صكل  اأن  يرى  �صبيلها. فهو  اأن تعرت�ش  روؤيوية ميكن  اأو 
الكتابة اجلديدة، هو �صيغة وجود، ول بد اأن َيِعد دائما ببداية جديدة. 
علم  اأن  وباخت�صار  ال�صعر،  جمال  علم  اأن  الكتابة  هذه  )وتعلمنا 

اجلمال، لي�ش علم جمال الثابت، واإمنا علم جمال املتغري()3(.
الق�صيدة  و�صول  ا�صت�صعروا  الذين  احلداثيني  ال�صعراء  ومن 
العربية املعا�رصة اإىل حافة الأزمة �صعدي يو�صف، فقد اأطلق يف غري 
)نقطة  عبارة  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات  اأوا�صط  يف  منا�صبة، 
ال�صفر( التي بلغتها ق�صيدة التفعيلة خا�صة، اإذ راأى اأنها و�صلت اإىل 
)نقطة الالحركة(، واأن على اجليل اجلديد من ال�صعراء اأن ياأخذ زمام 

املبادرة لتجديد حركة ال�صعر العربي املعا�رص: 
الق�صيدة العربية الآن هي عند نقطة ال�صفر ]. .. [ فاأي حركة 
مرور  بعد  الذاتي  دفعها  قوة  من  تفقد  �صعرية،  مدر�صة  اأي  �صعرية، 
التفعيلة( خلفها الآن ن�صف قرن من الوجود.  ن�صف قرن. )ق�صيدة 
ينتهي  اأخذ  العربي  ال�صعر  يف  احلديثة  املدر�صة  بداأ  الذي  واجليل 
بانتهاء  اإل  �صعري  جيل  ينتهي  )ل  اأودن:  يقول  طبيعية.  نهاية 
ممثليه ج�صديا(. ونحن ن�صهد ذلك، وننتظر الآتني، وهذا اأمر يف غاية 
دائمة  حركة  بال�رصورة،  الفن،  باأن  اعرتفنا  اإذا  وطبيعي  الب�صاطة 

و�صريورة )4(.
ركود  اإىل  القتبا�ش  هذا  يف  ي�صري  كان  يو�صف  �صعدي  ولعل 
اأبرز رّوادها، وبعد  ال�صياب،  ال�صعر احلر بعد غياب بدر �صاكر  حركة 
التقليد  اأزمة  يف  مبا�رصة  الرواد  بعد  جاءوا  الذين  جتارب  وقوع 
والتكرار. ولكن حركة ال�صعر احلر كما نرى مل ت�صتنفد طاقتها الكامنة 
حتى الآن، وما زال يف و�صع كبار ممثليها اأن يجرتحوا ما ل ح�رص 
ال�صعري والتجريب الفني ما ي�صمح بتطوير  الت�صكيل  اأ�صاليب  له من 
نف�صه  يو�صف  �صعدي  يكن  اأمل  با�صتمرار.  متجددة  اآفاق  اإىل  التجربة 
وحممود دروي�ش على �صبيل املثال ل احل�رص امتدادا حلركة الرواد؟ 
وتك�صف التجربة ال�صعرية لكل منهما عن كثري من عنا�رص التجديد 
التي توؤكد دينامية الإمكانات الفنية والفكرية الهائلة التي تنطوي 
عليها بنية ق�صيدة التفعيلة. نعم، هناك بع�ش مالمح لالأزمة تت�صح 
يف مناذج التقليد النمطي املكرور، ولكن النماذج ال�صعيفة ل تعّطل 
ت�صل  مل  الأخرى.  ال�صفة  على  والتجاوز  والتحول  التجديد  حركة 
الناجحة  اإىل )نقطة ال�صفر(، وما تزال التجارب  الأزمة، فيما نرى، 

ترود اآفاقا جمالية جديدة.
العربي  ال�صعر  اأزمة  اإىل  التفتوا  الذين  احلداثة  نقاد  بني  ومن 
املعا�رص �صلمى اخل�رصاء اجليو�صي التي اأ�صارت، يف غري درا�صة، اإىل 
هذه الظاهرة مب�صّمى )الإرهاق اجلمايل(. فقد راأت اأن ال�صعر العربي 
احلديث اأ�صيب ب�صيء من الفو�صى والعيوب القاتلة يف جمالت اللغة 
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لغة  املعا�رص  العربي  ال�صعر  لغة  اإىل  وامتدت  وال�صورة،  ال�صعرية 
هذه  حتولت  ثم  املعي�ش.  العربي  للواقع  قا�صية  حماكاة  يف  العنف 
يتطّلب، كما  اإرهاقا جماليا  اأنتج   )fashion( رائج  زّي  اإىل  الظاهرة 
وثمانينيات  �صبعينيات  يف  برزوا  الذين  ال�صباب  ال�صعراء  من  ترى، 
حلالة  حدا  ت�صع  جديدة  �صعرية  ح�صا�صية  خلَق  الع�رصين  القرن 

الفو�صى والعيوب الفنية والفكرية )5(.
ومع اأن اجليو�صي تكرر الإ�صارة اإىل ظاهرة )الإرهاق اجلمايل( 
يف درا�صات وحوارات �صحفية خمتلفة، فاإنها مل ت�رص فيما اأعلم اإىل 
روابطها مع احلداثة الغربية، وما جنم عنها من �صلبيات واإ�صكالت 
واأزمات. فالنقاد الغربيون يتحدثون عن مفهوم »الإرهاق اجلمايل« 
)aesthetic fatigue( بو�صفه مفهوما وا�صعا ي�صمل لي�ش فقط جمال 
وثيقة  �صلة  ذات  �صتى  جمالت  كذلك  بل  احلديثة،  والآداب  الفنون 
باحلداثة واأزماتها امل�صتمرة التي ل تنفك تبحث عن حلول للخروج 
احلداثي  الإطار  يف  الدوام.  على  متجددة  بدائل  بتوليد  الأزمة  من 
العام، يرى جورج �صكانلن )George Scanlan( اأن �صبحا من اخلراب 
اأن  عليه  واأّن  وتاريخه،  ثقافته  ويهّدد  الغربي  املجتمع  على  يخّيم 
يتخل�ش من اأزماته عن طريق ا�صتغراق فكري ووعي اأف�صل بحركة 

الزمن )6(.
الدرا�صة  جمال  يخ�ّش  الذي  والأدبي  الفني  الإطار  يف  واأما 
احلالية ب�صورة مبا�رصة، فاإن جورج كبلر )George Kubler( يطّور 
فكرة )الإرهاق اجلمايل(، ويرى اأن التحولت الذهنية التي متيل اإىل 
التخلي عن اأفكار واأ�صكال �صابقة تخ�صع لقانون معتدل من التحول، 
اإذ  واملعي�صية،  املادية  الأمور  على  تطراأ  التي  التحولت  بخالف 
اعتياد  الناجت عن  الإرهاق  الذهنية مع حالة من  التحولت  تتالزم 
وال�صاأم.  ال�صجر  من  حالة  اإىل  يوؤدي  مما  ما،  فني  لجتاه  مفرط 
فالعتياد املفرط ي�صيبنا بالتعب والإرهاق من الطريقة التي ُي�صّور 
عدم  وحالت  الإحباطات  على  ت�صتمل  الكلية  والذاكرة  العامل.  بها 
الر�صا الناجتة عن تكرار جتربة ما، اإذ اإن ال�صتعادات املتكررة عن 
البحث  ي�صتدعي  مما  اجلمايل،  الإرهاق  حالة  ت�صّبب  الذاكرة  طريق 
ول  بال�صاأم،  لل�صعور  تعر�صا  الأكرث  هو  والفنان  جديدة.  اأ�صكال  عن 
ميكنه اأن يتغّلب عليه اإل باخرتاع توليفات �صكلية جديدة واإ�صافات 
الإ�صافات  هذه  ولكن  �صابقا.  م�صتقرة  كانت  اجتاهات  يف  جريئة 
تخ�صع لقانون الختالف التدريجي، حتى تظل يف اإطار التنويعات 
التي ميكن التعرف اإليها يف اإطار �صورة الذاكرة ال�صائدة. وعادة ما 
تكون الختالفات اأكرث جراأة لدى املبدعني ال�صباب، ودرجة حركتهم 
ت�صبح اأ�رصع عندما يقرتب اأ�صلوب ما من نهايته. اإن حاجة النا�ش 
ال�صلوك  طريق  عن  اإل  اإر�صاوؤها  ميكن  ل  والختالف  التنوع  اإىل 

املبدع )7(.
املعا�رص  العربي  ال�صعر  لأزمة  ت�صّدت  التي  الدرا�صات  ومن 
 .)1993( العربي(  ال�صعر  يف  احلداثة  )اأزمة  املعداوي  اأحمد  كتاب 
اأن حركة )ال�صعر احلر( ي�صميها هو  اأطروحته الأ�صا�صية على  وتقوم 
)حركة احلداثة( مل تقّدم با�صتثناء مناذج حمدودة منذ البداية حتى 
ال�صعراء  من  اأ�صحابها  زعمه  ما  تعادل  اإجنازات  متاأخرة  مراحل 
الأوىل.  بواكريها  منذ  �صاحبتها  يرى،  كما  الأزمة،  اأن  اأي  والنقاد. 
وياأخذ عليها، يف املجمل، اأنها لغة هدم، وجتديف، وانتهاك اأخالقي، 
والأ�صطورة،  الإيقاع،  جمالت  يف  بال  ذا  �صيئا  حتّقق  مل  واأنها 
والر�صالة ال�صعرية، اإ�صافة اإىل وقوعها يف دائرة النبهار وال�صتالب 

للثقافة والأدب الغربيني )8(.

لي�ش من جمال الدرا�صة احلالية اأن تناق�ش املعداوي يف كل ما 
ذهب اإليه من اآراء يف اأزمة احلداثة يف ال�صعر العربي املعا�رص. ولكن 
املرء ي�صتغرب اأّل يجد الدار�ش اأي دور اإيجابي ملا قدمته حركة ال�صعر 
احلر من اإجنازات يف تطور ال�صعر العربي وانتقاله اإىل مرحلة جديدة 
خمتلفة عما �صبق. �صحيح اأن من حق اأي دار�ش اأن يلتفت اإىل مواطن 
ال�صعف والأزمة يف بع�ش ما اأنتجته احلركة، ولكن جتريدها ب�صفة 
من  به.  الت�صليم  ميكن  ل  اأمر  واجلمايل  التاريخي  دورها  من  عامة 
الوا�صح اأن املعداوي يتعامل مع ن�صو�ش احلداثة ال�صعرية العربية 
من منظور تقليدي حمافظ، بعيدا عن و�صعها يف �صياقها »الطبيعي« 
يف اإطار مفاهيم احلداثة واملعا�رصة. فكلما وقف عند م�صاألة تربط 
وراأى  الغربية،  احلداثة  يف  يقابلها  مبا  العربية  احلداثة  ن�صو�ش 
من  اأراد  فهل  الرتاث.  عن  والن�صالخ  الغرتاب  دائرة  يف  تقع  اأنها 
املحاكاة  مبفهوم  تام  نحو  على  مرتبطة  تظل  اأن  احلداثة  ن�صو�ش 
ل  القدمي؟  ال�صعري  النموذج  يف  الأعلى  مثله  يجد  الذي  الكال�صي 
اأن  اأن احلداثة ال�صعرية ينبغي  اأننا نذهب اإىل  نعني، بطبيعة احلال، 
ت�صل اإىل حالة من القطيعة مع تراثها الأدبي. على الإطالق، ولكن 
النماذج واملعايري اجلمالية تظل يف حتول و�صريورة دائمني، واإل 
ملا كانت حركة ال�صعر احلر حركة جديدة وخمتلفة يف م�صار حركة 

ال�صعر العربي بعامة.

أزمة التجديد وأزمة احلداثة 
املعا�رص  العربي  ال�صعر  حركة  تكتنف  )اأزمة(  عن  احلديث 
لي�ش وقفا عليها دون �صواها من حركات ال�صعر احلديث يف الآداب 
العاملية، بل اإنه لي�ش وقفا على هذه احلركات ال�صعرية احلديثة دون 
�صواها من حركات ال�صعر القدمي. فال�صعر، كما هي احلال بالن�صبة لكل 
اأ�صكال الإبداع الفني واأجنا�صه، بحاجة دائمة اإىل جتديد م�صامينه 
وروؤاه واأ�صاليبه واأدواته. و�صواء اأكانت احلاجة اإىل التجديد ا�صتجابة 
لدواع جمالية داخلية حمايثة لطبيعة الفن ال�صعري نف�صه، اأم لدواع 
خارجية مرتبطة بظروف الزمان واملكان، فاإن قلق الإبداع والتحول 
دائما  ملّحا  القلق هاج�صا  يظل  اإذ  الكبار خا�صة.  ال�صعراء  يبارح  ل 
لتجاوز الق�صيدة ال�صابقة اإىل ق�صيدة جديدة حتقق �رصط الختالف 
واملعا�رص.  ال�صابق  تراثها  مع  عالقتها  يف  لوجودها،  ال�رصوري 
فمنذ اأن اأطلق عنرتة �صوؤاله امل�صهور: )هل غادر ال�صعراء من مرتّدم؟(
)9(، فقد عرّب عن قلق ال�صاعر العربي يف �صعيه الدوؤوب بحثا عن لغة 

قبله. كان عنرتة  ال�صعراء من  اإليه  �صبق  ما  تتجاوز  جديدة خمتلفة 
ي�صعى اإىل لغة جديدة يعرّب فيها عن حبه الفريد لعبلة، وعن موقفه 

اخلا�ش من العامل الذي يعي�ش فيه.
اأو  )املحدث(  ال�صعر  اأزمة  عن  طباطبا  ابن  حتدث  وحني 
عن  بو�صوح  يعرّب  كان  املوّلدين  اأ�صعار  يف  )املحنة(  هو  �صّماه  ما 
التي يتناولها  الإ�صكالية  النقدي املنهجي يومئذ من  الرتاث  موقف 
البحث احلايل واأعني بذلك اأزمة ال�صعر التي تربز ب�صكل خا�ش عند 
ال�صعر.  حركات  �صياق  يف  املف�صلية  اجلمالية  التحول  منعطفات 
مواجهتهم  به يف  يقوموا  اأن  )املحدثني(  ال�صعراء  على  كان  ما  هذا 
لرتاث اأ�صالفهم من ال�صعراء )القدامى(: كان عليهم اأن يجرتحوا طرقا 
واأ�صاليب جديدة للتعبري ال�صعري متّيزهم عن اأولئك الأ�صالف. يقول 

ابن طباطبا:
اأ�صّد منها على من  اأ�صعارهم  واملحنة على �صعراء زماننا يف 
كان قبلهم، لأنهم قد �ُصبقوا اإىل كل معنى بديع، ولفظ ف�صيح، وحيلة 
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ول  اأولئك  معاين  عن  يق�رص  مبا  اأتوا  فاإن  �صاحرة.  وَخالبة  لطيفة، 
ُيْربي عليها، مل ُيتلّق بالقبول، وكان كاملّطرح اململول )10(.

حركة  يف  اأ�صا�صية  حتول  نقطة  اإىل  طباطبا  ابن  كالم  يوؤ�رّص 
اإىل  ال�صعر  )قدمي(  من  ينتقل  ال�صعر  كان  اإذ  يومئذ،  العربي  ال�صعر 
واملراجعة  للتجديد  ملّحة  احلاجة  �صارت  وقت  يف  )حمدثه( 
اإذا  اأدوات ال�صعر و�صناعته. كان على ال�صاعر املحدث  والتدقيق يف 
اأراد اأن يتجاوز حمنة )املطروح اململول( اأي اأزمة ال�صائد امل�صتهلك 
بتعبرينا املعا�رص اأن ميتلك لغته اخلا�صة واأ�صاليبه اجلديدة. ويلفت 
انتباهنا يف كالم ابن طباطبا خا�صة عبارة )املّطرح اململول( التي 
يف  اجلمايل(  )الإرهاق  مفهوم  عن  �صابقا  حناه  و�صّ ما  ت�صتدعي 
اأ�صكال  ال�صعر ك�صائر  اإذ يظل  واآدابها و�صائر حقولها،  فنون احلداثة 
الفن والأدب بحاجة دائمة اإىل ابتداع طرائق جديدة تخّل�صه من كل 
اأ�صباب الإرهاق وال�صاأم التي تعلق به نتيجة لتكرار الألفاظ واملعاين 

وال�صور و�صواها.
ولي�صت اخل�صية من الوقوع يف دائرة الأزمة اأو املحنة خا�صة 
بحركة ال�صعر العربي من )القدمي( اإىل )املحدث( اأو )احلديث(، بل هي 
خ�صية وهاج�ش يوؤرقان دائما امل�صتغلني بالثقافة والفنون. يتحدث 
هرني لوفيفري )Henri Lefebvre( عما ي�صميه )�صو�صيولوجيا ال�صاأم 
احلديث( الذي اأفرزته جتربة احلداثة الغربية عامة والفرن�صية خا�صة، 
حتى اأ�صبح ال�صاأم يهّدد با�صتنفاد املو�صوعات والأفكار وال�صور يف 
ولكن  والرتابة)11(.  احل�صو  دائرة  ال�صقوط يف  ثم  املرحلة، ومن  لغة 
حمايثة  احلداثة  جتابه  التي  املتعددة  الأزمات  اأن  يرى  لوفيفري 
لطبيعة احلداثة و�صريورتها، اإذ تنبثق الأزمات من الداخل، وتن�صبك 
يف عالقة جديدة بع�صها مع بع�ش، يف عملية حتّول م�صتمرة تك�صف 

عن خ�صوبة هائلة وقدرة دائمة على التخطي والتجاوز:
اإن الأزمات تتعدد يف قلب هذه احلداثة، وتتقارب من بع�صها 
بع�صا، وتعم. اإنها تعّدل بع�صها البع�ش. ول بد لكل قطاع وكل ميدان 
اأن يدخل بدوره يف اأزمة من هذه الأزمات اأو اأن يخرج من اإحداها. 
واإذ تتعدد هذه الأزمات، املتنوعة الأ�صكال، بالرغم من الحتجاجات 
�صة للحداثة ]. .. [ وهي غالبا ما  املطروحة، فاإنها تبدو كعنا�رص موؤ�صِّ

يتم اعتبارها اأزمات خ�صبة، حتى حني يتم �صجبها)12(.

يف مواجهة )األزمة(
واملناق�صات  العر�ش  خالل  من  الآن،  الوا�صح  من  اأ�صبح 
ال�صابقة لطبيعة الأزمة ودواعيها ومالحمها يف حركة ال�صعر العربي 
املتعددة  احلداثة  اأزمات  عن  معزولة  اأزمة  لي�صت  اأنها  املعا�رص، 
يف  والتحول  ال�صريورة  اأزمة  اإنها  وحديثه؛  قدميه  ال�صعر  واأزمات 
جتّلت  وقد  وامل�صتهلك.  البايل  من  وال�صاأم  الركود  اأزمة  مواجهة 
الأزمة، يف اأبرز مظاهرها، عندما وقع كثري من مناذج هذه احلركة 
وال�صورة  اللغة  املعادة يف جمالت  والنمطية  التكرار  م�صكالت  يف 
الإرهاق اجلمايل جتاه  اإىل حالة من  اأف�صى  والإيقاع والروؤية، مما 
ال�صعراء  نتاج  من  كثرية  مناذج  وقعت  حني  املكرورة.  النماذج 
الأزمة  التغلب على  اأن  اأ�صحابها يف  توّهم  ال�صكل،  اجلدد يف خداع 
اإمنا يكمن يف ا�صطناع �صكل جديد خمتلف اختالفا جذريا عن بنية 
الق�صيدة العربية، اأي يف التحول اإىل ق�صيدة النرث، بعيدا عن الإيقاع 

املنّظم الغالب على اأ�صكال الق�صيدة العربية يف تاريخها الطويل.
النحياز  بذلك  نق�صد  ل  اأننا  اإىل  هنا  ننّبه  اأن  ال�رصوري  من 

ل�صكل �صعري دون �صواه. فمن حق الأ�صكال ال�صعرية كلها اأن تتعاي�ش 
الإزاحة  اأ�صا�ش  بينها، ل على  والرتا�صل فيما  اأ�صا�ش املجاورة  على 
�صعريته  يحّقق  اأن  منها هو  لأّي  اجلوهري  ال�رصط  ولكن  والإق�صاء. 
اخلا�صة املختلفة عن �صواها، مبا تنطوي عليه من عنا�رص جمالية 
وذهنية تقع يف �صلب الفن ال�صعري. وياأتي يف مقدمة هذه العنا�رص 
اللغة الإيحائية عن طريق ال�صورة الفنية الطازجة، والإيقاع املّطرد 
املن�صجم مع ال�صورة والفكرة واملوقف، والروؤيا التي َتْنِظم العنا�رص 
�رصورة  كله  ذلك  اإىل  اأ�صف  متناغم.  واحد  كّل  يف  جميعا  ال�صابقة 
وروؤيوية  جمالية  اآفاق  اإىل  الو�صول  اأجل  من  العنا�رص  تلك  تطوير 

متجددة با�صتمرار.
الأزمة بطبيعة احلال عند حدود امل�صكالت اجلمالية  مل تقف 
وال�صكلية، بل تعدتها اإىل جمالت الروؤيا واللهجة واملوقف الفكري. 
وقد تك�ّصفت الأزمة يف هذا الإطار عن ق�صور معريف وثقايف يف كثري 
من جتارب ال�صعراء اجلدد، مما �صاعف ال�صعور بوطاأة الأزمة. ل ميكن 
لأي جتربة �صعرية ناجحة اأن حتقق �صعريتها وجماليتها اخلا�صة اإن 
فاإذا  وا�صعة متجددة، وموقف فكري متميز.  ثقافة  تتمّخ�ش عن  مل 
توافرت لتجربة �صعرية ما كل تلك العنا�رص الفنية والفكرية، فاإنها 
ت�صبح قادرة على اإجناز اأعمال �صعرية تختلف عن العادي وال�صائد، 
وقادرة من ثم على جتاوز كل اأ�صباب الوقوع يف اأزمة ال�صعر. وحتى 
»قلق«  اإىل  بحاجة  فاإنها  م�صتمر،  جتّدد  يف  التجرية  هذه  مثل  تظل 
الق�صيدة  جتربة  يتجاوز  اأن  اإىل  ويدعوه  �صاحبها  يتلّب�ش  اإبداعي 
عن  البحث  هاج�ش  يظل  هكذا  خمتلفة.  جديدة  ق�صيدة  اإىل  ال�صابقة 
اأن  ال�صعري  لفنه  يريد  الذي  ال�صاعر  يوؤرق  جديدة  �صعرية  ح�صا�صية 
امل�صتمر  التجريب  من  اللون  هذا  اأ�صبح  ورمبا  جديدا.  اأفقا  يرود 
اأ�صكال واآفاق �صعرية جديدة على الدوام اأظهر يف �صعر  والبحث عن 

احلداثة منه يف اأمناط ال�صعر القدمي والتقليدي.
ولعل وقوفنا يف ال�صفحات التالية عند تطور جتربة حممود 
ح دينامية الإمكانات الفنية القادرة على  دروي�ش ال�صعرية ما يو�صّ
ا�صتيعاب جتربة ذهنية وجدانية غنية يف اإطار ق�صيدة التفعيلة على 
التحّول  ُتْثِبت ق�صيدة دروي�ش قدرتها امل�صتمرة على  التحديد.  وجه 
ل  اأننا  ومع  الأزمة.  اأ�صباب  على جتاوز  قدرتها  ثم  ومن  والتجاوز، 
لها  املواكبة  الأخرى  الأ�صكال  التفعيلة عن  اإىل عزل ق�صيدة  نق�صد 
يف �صياق حركة ال�صعر العربي املعا�رص، فقد كان خيارنا للتطبيق 
منذ  ظلت  اأنها  اأولهما  رئي�صيني.  ل�صببني  التفعيلة  ق�صيدة  على 
ال�صعرية  املوجة  هي  الآن  حتى  املا�صي  القرن  اأربعينيات  اأواخر 
خ�صعت  اأنها  من  الرغم  على  اأنها،  وثانيهما  و�صيوعا.  بروزا  الأكرث 
لأ�صاليب متعددة من التجديد والتجريب امل�صتمرين يف اإطار ت�صكيلها 
العربية  الق�صيدة  القرب لإيقاع  اأنها ظّلت �صديدة  اإل  التفعيلي احلر، 
على مّر الزمن. اأي اأنها خ�صعت لقانون التحول املعتدل والختالف 
املتدّرج على نحو ل يتجافى مع الذائقة ال�صعرية العربية العامة، ول 
مع الذاكرة اجلمعية والال�صعور اجلمعي. ولعل تطور جتربة دروي�ش 
على  ق�صيدته  قدرة  يو�صح  ما  التفعيلة،  ق�صيدة  اإطار  يف  ال�صعرية، 
الأزمة  اأ�صباب  جتاوز  على  قادرة  وروؤيوية  فنية  اأ�صاليب  اجرتاح 

والإرهاق اجلمايل اإىل اآفاق رحبة.
اللهجة  من  ف�صيئا  �صيئا  ال�صعرية  دروي�ش  جتربة  تتدّرج 
اخلطابية املبا�رصة، والإيقاع املنربي العايل، اإىل التعبري الإيحائي 
ال�صفيف، والإيقاع اخلافت، ثم اإىل الرمزية املكّثفة. واأما على �صعيد 
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اخلا�ش،  القومي  املحلي  البعد  من  تتدرج  فاإنها  واملوقف،  الروؤية 
نحاول  كنا  واإذا  الذاتي.  املوقف  اإىل  ثم  العام،  الإن�صاين  البعد  اإىل 
�صبيل  على  ال�صعرية  التجربة  لهذه  العام  التطور  خط  نر�صم  اأن  هنا 
اإطار  التقريب، فاإننا ل نزعم باأننا ن�صع حدودا نهائية فا�صلة يف 
هذا الرت�صيم. اإذ اإن هذه احلدود قابلة لالنزياح والتداخل يف كثري من 
مفا�صل التجربة، بل اإنها قابلة لال�صتباك اأحيانا حتى يف الق�صيدة 
الواحدة. ول يخفى، يف هذا ال�صدد، اأن الطبيعة الرمزية للغة ال�صعر ل 

تقبل النح�صار يف حدود دللية وتاأويلية �صيقة ونهائية.
اأجنزته  وما  ال�صعرية  دروي�ش  جتربة  تطور  خط  ولتو�صيح 
�صنتدرج  الأزمة،  مواجهة  يف  وجمالية  فكرية  حتولت  من  خاللها 
يف تناول مناذج �صعرية تطبيقية ابتداء من املرحلة الأوىل و�صول 
اإىل مرحلة متقدمة. يقول دروي�ش يف اأول ق�صيدة من ديوانه الثاين 

)اأوراق الزيتون( )1964(:
 يا قارئي! 

 ال ترُج مني الهم�َس! 
 ال ترج الطرْب

] .. ... .[ 
ح�ضبي باأين غا�ضٌب

 والناُر اأوُلها َغ�َضْب! )13(
ت�صري الق�صيدة يف اإطار املرحلة الأوىل لتجربته ال�صعرية اإىل اأن 
خطابه ال�صعري موّجه مبا�رصة اإىل القارئ، اإىل املتلقي امل�صتهدف. 
الإ�رصائيلي.  الحتالل  مبقاومة  )ملتزم(  وطنية  ق�صية  �صاعر  اإنه 
اإيقاعا  مبا�رصة  قومه  اإىل  املوجه  اخلطاب  اإيقاع  يكون  لن  واإذن، 
هام�صا. اإنه اإيقاع عال غا�صب ل يق�صد اإىل الطرب والرتفيه، بل اإىل 
التمرد والثورة. ل ميلك خطابه، يف هذه املرحلة، ترف ال�صتغراق يف 
عامل الأحالم املجّنحة، بعيدا عن اأر�ش الواقع. ين�صجم هذا اخلطاب 
يف  والآيديولوجية  الفكرية  دروي�ش  توجهات  مع  امللتزم  الثوري 
مرحلته الأوىل خا�صة، كما ين�صجم مع منطلقات مفهوم )اللتزام( 

الذي كان مهيمنا يف �صتينيات القرن املا�صي.
ومن الق�صيدة الأوىل يف ديوان )اأوراق الزيتون( نف�صه، ننتقل 
�صارت  التي  الق�صيدة  هوية(،  )بطاقة  فيه،  الأخرية  الق�صيدة  اإىل 
عالمة فارقة على ما ُعرف )�صعر املقاومة(، باإيقاعه العايل ونربته 
خماطبا  القومية،  هويته  موؤكدا  ال�صاعر  يقول  املتمردة.  الثورية 

احلاكم الع�صكري الإ�رصائيلي: 
�َضّجْل!

اأنا عربي 
ورقم بطاقتي خم�ضون األْف

واأطفايل ثمانيٌة
وتا�ِضُعهم. . �ضياأتي بعد �ضيْف!

فهل تغ�ضب؟ )14(
رواجا  لقى  املقاومة(  )�صعر  من  النموذج  هذا  مثل  اأن  ومع 
وا�صعا لدى جهور املتلقني العرب لأ�صباب قومية ووجدانية ل تخفى، 
فاإن املوقف النقدي لدى بع�ش نقاد احلداثة كان خمتلفا منذ البداية 
ال�صعر  اأدوني�ش، يف درا�صة بعنوان )حول  راأى  العام. فقد  الراأي  عن 
على  ثوريا  لي�ش  املحتلة  الأر�ش  يف  �صعرنا  اأّن   )1969( والثورة( 
ال�صعيد الفني، لأنه ما يزال يجري �صمن الأطر التقليدية املوروثة: 
حمافظ،  الرومن�صية،  املبالغة  بروح  م�صبع  حما�صي،  غنائي  �صعر 

منطقي، مبا�رص. ... ولكن اأدوني�ش من جهة اأخرى يجد يف م�صامني 
وارتباطا  لثقافة الحتالل،  ثقافيا م�صادا  املقاومة( هجوما  )�صعر 
يف  الآخر  على  منفتحة  اإن�صانية  ونزعة  باأر�صه،  لالإن�صان  عميقا 

مقابل النزعة العن�رصية ال�صهيونية)15(. 
ومهما يكن من اأمر، فاإن موقف اأدوني�ش النقدي كان يت�صّمن 
توجهات اإيجابية ل�صالح ق�صية الفن ال�صعري، وهي توجهات مل تكن 
غائبة عن توجهات حممود دروي�ش وم�صار جتربته ال�صعرية. ورمبا 
كانت �رصخته امل�صهورة: )اأنقذونا من هذا احلب القا�صي( )حزيران 
1969( قد �صبقت نقد اأدوني�ش ل�صعر املقاومة. فقد ا�صت�صعر دروي�ش 
الأدبية  ال�صاحة  على  فيه  املبالغ  واحلما�ش  الإعجاب  من  نوعا 
اأن  وراأى  املحتلة،  الأر�ش  يف  العربي  ال�صعر  حركة  جتاه  العربية 
ينطوي  الأوىل  بالدرجة  �صيا�صي  اأ�صا�ش  على  املقاوم  ال�صعر  تقييم 
على حماذير قد تف�صي به اإىل ما ي�صبه اخلداع. حتى اأدت )املبالغة 
يف تقدير �صعرنا(، كما يقول، )اإىل اأن يقوم بع�ش �صعرائنا النا�صئني 
بعملية ت�صميم ق�صائدهم وفقا ملقايي�ش غريبة عن ال�صدق، وكاأنهم 
ي�صتوحون ق�صائدهم من ت�صورهم لكيفية ا�صتقبال تلك الإذاعة لها!( 
)16(. ت�صري مقالة دروي�ش من بني اإ�صارات اأخرى كثرية اإىل وعي مبكر 

لدى ال�صاعر باأهمية حتقيق املعيار الفني يف ال�صعر قبل اأي اعتبار 
اآخر.

املقاومة ب�صفة عامة من منوذج  ل�صعر  اأدوني�ش  نقد  يقّلل  ل 
على  الأوىل  مرحلته  منذ  ينطوي  كان  الذي  دروي�ش  حممود  �صعر 
التكرار، والنمطية،  اأزمة  الوقوع يف  النامي، بعيدا عن  التطور  بذور 
واخلطابية العالية. فعلى �صعيد الروؤيا مثال، جند اأن �صعره يقوم، منذ 
البدايات، على موقف اإن�صاين فريد يعّز نظريه جتاه الآخر، اإذ يف�صح 
هذا املوقف النبيل جمال وا�صعا للحوار حتى مع عدّوه الإ�رصائيلي، 
ويك�صف عن رغبة �صادقة يف ال�صالم والتعاي�ش. ولنمّثل لذلك ببع�ش 
ق�صائده من ديوان )اآخر الليل( )1967(، اإذ يتجلى احلوار الإن�صاين 
بالزنابق  يحلم  )جندي  و  والبندقية(،  )ريتا  مثل  من  ق�صائد،  يف 

البي�صاء(.
فعلى الرغم من العداوة املّرة بني العربي الفل�صطيني واجلندي 
ٍك اإن�صاين  الإ�رصائيلي، يدور احلوار، يف الق�صيدة الأخرية، حول ُم�ْصرَتَ
واحد تتقا�صمه �صخ�صيتا الق�صيدة يتمّثل يف رغبة واعية اأو لواعية 
لدى الطرفني يف )حلم( الو�صول اإىل �صالم هادئ يوؤّدي بكل منهما 
اإىل اأن يعود م�صاء كل يوم اإىل بيت اآمن يحت�صي فيه قهوة اأّمه. هكذا 
ُيجري ال�صاعر الكالم يف بداية الن�ش على ل�صان اجلندي، معطيا اإياه 

اأولوية احلوار:
يحلُُم بالزنابق البي�ضاء

بغ�ضِن زيتوِن. .
ب�ضدرها املورق يف امل�ضاء 

يحلُم قال يل بطائر
 بزهو ليموِن

ومل يفل�ضف حلمه، مل يفهم االأ�ضياء 
اإاّل كما يح�ضها. . ي�ضمها 
يفهم قال يل اأنَّ الوطْن
اأن اأحت�ضي قهوة اأمي 

 اأن اأعود يف امل�ضاء. .)17(
احلوارية  الق�صيدة  هذه  ترقى  الفكري،  املوقف  م�صتوى  على 
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الأن�صاق  من  كثريا  يتجاوز  فريد  اإن�صاين  اأفق  اإىل  والآخر  الأنا  بني 
ال�صابق، كما يف  الّدواّل يف املقطع  القاّرة. تت�صافر جميع  الثقافية 
املورق،  ال�صدر  الزيتون،  غ�صن  البي�صاء،  )الزنابق  كلها،  الق�صيدة 
ال�صكينة،  ..( لتاأكيد معاين  الأم.  الليمون، قهوة  الطائر، زهر  امل�صاء، 
قد  الذي  الوطن  معنى  لتاأكيد  وكذلك  وال�صالم،  والراحة،  والهدوء، 
الأول/  املهد  الدافئ/  البيت  معنى  اإىل  اجلغرافية  احلدود  يتجاوز 
الق�صيدة  يف  ال�صاعر،  يربع  الفني،  امل�صتوى  وعلى  احلميم.  املكان 
الن�ش،  بناء  يف  وم�رصحية  ق�ص�صية  عنا�رص  توظيف  يف  نف�صها، 

مبتعدا عن اأ�صاليب اخلطابة واملبا�رصة.
ظل دروي�ش وفيا لهذا املوقف الإن�صاين طوال م�صريته ال�صعرية 
حتى اآخر ق�صيدة. واأما التقنيات الفنية املواكبة، فاإنها ظلت تتطور 
باجتاه كثافة رمزية ازدادت غنى مع مرور التجربة، وباجتاه اإيقاع 
ق�صيدة  اإىل  هنا  الإ�صارة  تكفي  وتدفقا وهدوءا. ورمبا  �صال�صة  اأكرث 
اجلليل( يف  متوت  )الع�صافري  ديوان  من  اأحبيني()18(   .. )ريتا. 

)1970(، وق�صيدة )احلديقة النائمة( من ديوان )اأعرا�ش( )1975(. 
يقول يف الأخرية:

وريتا تنام. .. تنام وتوقظ اأحالمها.
يف ال�ضباح �ضتاأخذ قبلتها،

واأيامها،
ثم حت�رض يل قهوتي العربية

وقهوتها باحلليب)19(
لغة يف غاية الب�صاطة ت�صتخدم األفاظا ماألوفة ماأنو�صة، تتدفق 
بعيد عن  اأ�صلوب  واحدة، يف  تعبريية  كاأنها جملة  اخلم�صة  اأ�صطرها 
بعده  على  ثابت  فهو  املوقف،  واأما  خافت.  اإيقاع  ويف  اخلطابة، 
الإن�صاين يف عالقة ال�صاعر مع ريتا، على الرغم من اأنه يعلم اأن ثمة 
حواجز كثرية حتول دون و�صول هذه العالقة اإىل النهاية املاأمولة. 
عاداته  احرتام  على  قائمة  الآخر  بالطرف  منهما  كل  عالقة  تبدو 
اخلا�صة ومنط حياته: موقف يظهر يف اأمر عادي ب�صيط، اإذ تعّد ريتا 
باحلليب.  القهوة  لنف�صها  تعّد  حني  يف  ملع�صوقها،  العربية  االقهوة 
ولعل يف مثل هذا اللتفات اإىل ال�صاأن اليومي والعادي ما ي�صري اإىل 
حتّول ذي مغزى يف النتقال من لغة �صعر الفخامة التقليدي اإىل لغة 

�صعر احلداثة.
ع�رص  )اأحد  ديوان  من  الطويل(  ريتا  )�صتاء  ق�صيدة  ويف 
اإىل  امل�صتخدمة  الفنية  والتقنيات  الروؤيا  تتطور   ،)1992( كوكبا( 
بناء رمزي اأكرث تعقيدا وتركيبا. تتحول ريتا اإىل رمز �صعري مكّثف 
يتاأّبى على اأية قراءة اأحادية اأو نهائية، اإذ يحتاج اإىل قراءة متاأنية 
�صديدة الإ�صغاء اإىل نب�ش الكلمات واإ�صعاعاتها الغنية، يف حماولة 
يبداأ  وال�صور.  للكلمات  املتعددة  والإيحاءات  الدللت  على  للقب�ش 
املقطع الثاين يف الق�صيدة بالقول: )تنام ريتا يف حديقة ج�صمها(، 
يف اإ�صارة خفية ت�صتدعي ق�صيدة )احلديقة النائمة( التي جاءت يف 
ح  �صياق العالقة مع ريتا قبل ع�رصين �صنة. اإنه تنا�ّش )داخلي( يو�صّ
اأبعاد  اإىل  تطورها  ثم  حلقاتها،  وترابط  ال�صعرية  التجربة  وحدة 
اإ�صعاعا وثراء، تتعقد تقنيات  اأكرث  جديدة. ومثلما ي�صبح رمز ريتا 
احلوار والأ�صوات املت�صابكة مع ال�رصد يف الق�صيدة، كما يف املقطع 

الثالث الذي يبداأ على هذا النحو: 
... ريتا �ضرتحُل بعَد �ضاعاٍت وترتُك ظلَّها 

زنزانًة بي�ضاء َ. اأين �ضنلتقي؟

�ضاألْت يديها، فالتفتُّ اإىل البعيد
البحر خلف الباب، وال�ضحراء خلف البحر، قبِّلني 

على 
�ضفتيَّ قالت. قلُت: يا ريتا، اأاأرحل من جديد

)20(] .. ... ... .[ 
ريتا  ق�صائد  يف  يدور،  والآخر  الأنا  مع  احلوار  كان  واإذا 
الآخر  مع  ال�رصاع  اإطار  يف  الآن،  حتى  به  ا�صت�صهدنا  مما  وغريها 
الإ�رصائيلي، يف حدود روايتني تاريخيتني مت�صادتني، حول الأحقية 
يف  ينتقل،  احلوار  فاإن  فل�صطني،  يف  والتاريخ  واملا�صي  بالأر�ش 
املرحلة الأخرية، اإىل بعد اإن�صاين عام. ومع اأن دوائر الروؤيا واملوقف 
من العامل اأخذت تت�صع لدى ال�صاعر لت�صمل م�صائل وهموما وجودية 
كونية، فاإن الهموم الوطنية والقومية مل ترتاجع ومل تغب عن �صعره. 
غاية ما يف الأمر اأّن الهموم الأخرية اأخذت تت�صابك مع تلك الهموم 
الكونية العامة على نحو اأعمق واأ�صمل، اإذ اإن هموم الإن�صان وق�صاياه 
الوجودية الكربى يف احلب واملوت، املكان والزمان، الوطن واملنفى... 
ق�صايا ل تتجّزاأ، ول تقبل الق�صمة، ول تخ�ّش جمموعة اإن�صانية دون 
لقد  الق�صيدة.  )ال�صيا�صي( مثال يهيمن على جّو  الهم  يعد  �صواها. مل 
بو�صفه  اخلا�صة  و�صجونه  �صوؤونه  للحديث عن  مت�صعا  ال�صاعر  وجد 
يتاأمل  ويحلم،  يحب  اليومية،  حياته  تفا�صيل  يعي�ش  عاديا  اإن�صانا 

ويتفّكر يف م�صائل احلياة واملوت، الغرتاب واملنفى....
كاملة  �صعرية  جمموعة  �ش  يخ�صّ اأن  باإمكانه  اأ�صبح  هكذا 
على  كما  ال�صخ�صي،  ال�صعيد  على  وا�صع،  اإطار  يف  احلب  ملو�صوع 
يخرج   ،)1999( الغربية(  )�رصير  يف  ال�صامل.  الإن�صاين  ال�صعيد 
حممود دروي�ش على �صورته املاألوفة املكّر�صة لدى جمهور املتلقني 
احل�صي  الع�صق  الرئي�صي  مو�صوعه  ليجعل  فل�صطني،  �صاعر  كونه  يف 
)الواقعي( بني الرجل واملراأة، دون اأن يعني ذلك اأّي تراجع عن الهم 
القومي العام. ي�صبح للحب هنا مفهوم جديد يختلف عما األفناه يف 
احلب  يعد  مل  وال�رصيح.  العذري  اجتاهيه  يف  والن�صيب  الغزل  �صعر 
جمّرد ت�صبيب ح�صي بج�صد املراأة ومفاتنها، ول جمرد ت�صعيد مثايل 
للرغبة وال�صوق. �صار احلب يف اأحد جوانبه البارزة طريقا اإىل التمدن 
واحل�صارة، طريقا اإىل فهم الآخر واحرتام كينونته بو�صفه �صخ�صا 
موؤتلفا مع الأنا، وخمتلفا عنها يف اآن واحد. من حق كل طرف يف 
هذه العالقة الإن�صانية اأن يحتفظ بحريته كاملة. عالقة قائمة على 
اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  دون  املتبادل  والحرتام  والتعاي�ش  الت�صاكن 
اإق�صاء الآخر اأو اإلغاء ذاته. هكذا ت�صتطيع غريزة احلب اأن تفهم اأناها 

واآخرها على نحو اأعمق. يفتتح دروي�ش )�رصير الغريبة( بقوله:
لنذهب كما نحُن: 

�ضّيدًة حرًّة
و�ضديقاً وفّياً

لنذهْب معاً يف طريقني خمتلفني
لنذهْب كما نحُن متَّحدين

َلنْي، وُمْنَف�ضِ
وال �ضيَء يوجعنا

ال طالُق احلمام وال الربُد بني اليدين
وال الريُح حول الكني�ضة توجعنا. ..)21(

)�رصير  يف  احلب  ق�صائد  يف  الكالم  على  العا�صقان  يتناوب 
وهو  العا�صقة،  بل�صان  كلها  الق�صيدة  تاأتي  ما  وكثريا  الغريبة(. 
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املجتمع  يف  القاّر  الثقايف  للن�صق  مغايرا  ثقافيا  موقفا  يعك�ش  ما 
هذا  يبتعد  الأخرى.  الإن�صانية  املجتمعات  من  كثري  ويف  العربي، 
القدمي  العربي  ال�صعر  يف  املت�صّيدة  النزعة  عن  احل�صاري  املوقف 
واحلديث. تكتفي املراأة املتحدثة يف ق�صيدة )ل اأقل، ول اأكرث( باأن 
تكون امراأة فح�صب، تعي�ش حياتها كما يف واقعها اليومي، ويعجبها 
اأن ت�صمع من عا�صقها كالم احلب اجلميل، كاأنه )الغمو�ش ال�رصوري 
يف كلمات امل�صافر ليال اإىل ما اختفى من الطري فوق �صفوح الكالم(، 
اإذ هي ككل امراأة حتب اأن ت�صمع الإطراء اجلميل. ولكنها حتب كذلك 
)الو�صوح ال�رصوري( يف عالقتها احلميمة مع عا�صقها حني )تفي�ش 
احلب  لنداء  ت�صتجيب  واأن  حياتها،  حتيا  اأن  حتب  فهي  الليل(.  عن 
والرغبة، ول يهمها فقط اأن تكون رمزا �صعريا، ول قمرا اأو �صم�صا، ول 

اأر�صا اأو �صفرا. اإنها قبل ذلك كله )امراأة، ل اأقّل ول اأكرث(:
اأنا َمْن اأنا، مثلما

اأنت َمْن اأَنت: ت�ضكُن يفَّ
واأ�ضكن فيك اإليك ولك

اأُحّب الو�ضوح ال�رضوريَّ يف لغزنا امل�ضرتك
اأنا لَك حني اأفي�ُس عن الليل

لكنني ل�ضُت اأر�ضاً
وال �َضَفراً

اأنا امراأٌة، ال اأقلَّ وال اأكرثَ)22(
خامتة

العربي املعا�رص، وقعت بع�ش مناذج  ال�صعر  اإطار حركة  يف 
يف  املا�صي،  القرن  �صتينيات  اأواخر  منذ  خا�صة،  التفعيلة  �صعر 
الركود  اإىل حالة من  اأف�صى  الأ�صاليب وامل�صامني، مما  اأزمة تكرار 
وال�صعور بال�صاأم، وهي حالة ا�صتدعت طاقة دفع جديدة قادرة على 
توليد جماليات �صعرية جديدة. وقد بّينت الدرا�صة اأن )الأزمة( لي�صت 
اأزمة قدمية حديثة،  اإذ هي  العربي املعا�رص،  ال�صعر  خا�صة بحركة 
اأح�ّش بها ال�صعراء القدامى، وحتّدث ابن طباطبا عن )حمنة( ال�صعراء 
املحدثني يف مواجهة )املطروح اململول(. كذلك التفت نقاد احلداثة 
م�صرية  اأن  اأدركوا  ولكنهم  امل�صتمرة،  احلداثة  اأزمات  اإىل  الغربية 
تخطي  على  داخلية  دينامية  وقدرة  خ�صوبة  على  تنطوي  احلداثة 
اأ�صباب الأزمة. فالأزمة، باخت�صار، هي �رصورة ال�صريورة والتحول 

يف مواجهة اإ�صكالت الركود وال�صاأم من البايل امل�صتهلك.
جتربة  تطور  عند  الوقوف  خالل  من  الدرا�صة،  حت  و�صّ وقد 
حممود دروي�ش ال�صعرية، اأبرز العنا�رص التي جتعل من مثل جتربته 
منوذجا قادرا على جتاوز الأزمة، وتد�صني ح�صا�صية �صعرية جديدة. 
لقد كان دروي�ش واعيا منذ البداية باأهمية عدم النحبا�ش يف منط 
واملوقف،  الروؤيا  جمال  يف  جتربته،  تدّرجت  وهكذا  ثابت.  �صعري 
وا�صتبك،  عام،  اإن�صاين  اأفق  اإىل  اخلا�ش  القومي  املحلي  البعد  من 
�صاملة.  وجودية  واأ�صئلة  كونية  هموم  مع  الأخرية،  مرحلته  يف 
اخلطابية  اللهجة  من  ق�صيدته  تدّرجت  الفني،  الت�صكيل  جمال  ويف 
ال�صفيف، والإيقاع اخلافت،  التعبري الإيحائي  اإىل  والإيقاع املنربي 
ثم اإىل الرمزية املكّثفة. ويف املرحلة الأخرية خا�صة، ناأت جتربته 
عن احلادثة التاريخية الآنية، لت�صبح الق�صيدة عابرة حلدود املكان 
والزمان. ولعل مت�ّصك دروي�ش بنظام ق�صيدة التفعيلة )املطّور( كان 
ال�صعرية  الذائقة  اإىل  اأقرب  املعا�رص  العربي  ال�صعر  فن  لإبقاء  اأدعى 
تطور  يف  املتدّرج  التحّول  قانون  اإىل  واأقرب  امل�صتمرة،  العربية 

الفنون والآداب.
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