محمود درويش
شعرية الخلق الجاميل
مقدمة لقراءة تحوالت قصيدته الجديدة رؤيوياً وجاملياً
د .عبدالله عيىس

اوالً  -اإلبداع يف الثورة والثورة يف اإلبداع:
1-1

املامرسة النصية للشاعر الفلسطيني محمود درويش  ،مبراحلها وتحوالتها  ،تندفع مبرشوعها املنجز
بتصاعدية مدهشة مؤصلة عىل مقدرة خصوصية عىل إنشاء عالقة مصالحة خالقة مع الذائقية الجمعية .
مثة ما يركب  -بضم الياءوتشديد الكاف  -هذه املصالحة  ،ويربر تفشيها يف الوعي والوجدان الجمعيني
اللذين تواصال مع النص الدروييش باحتضان و احتفالية طاغيني  ( ،وإن تعاطى جل مامريس نقد شعره
برؤية احتفائية وصوغ ارتجايل ) .
فالنص الدروييش  ،ومنذ اندالع ظاهرة الشعر املقاوم يف األرايض املحتلة بعد نكسة عام  ،١٩٦٧برموزها
توفيق زياد وسميح القاسم ومحمود درويش الذي بزهام فنياً  ،مسيجاً بحاسة التعاطف مع ما يقول
املبدع ( تفاصيل القضية الفلسطينية وتجلياتها التي نقلها عرب تجربته النصية من مسالة سياسية -
جغرافية إىل سؤال جاميل -إنساين )  ،وكذلك عناق حساسية القول اإلبداعي ( صوغ مالمح الروح
الخاص  -الجمعي  ،وإنهاضه بأداء تعبريي يكثف يف ذاته إيقاعات شاعرية الذاكرة  -البحث الحدايث ) .
إن نشوء وتطور هذه املصالحة مكوكب يف حدي تصاعد النص الدروييش املنجز  ،وتطور ذائقية قارئه ،
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حتى يكادا يشكالن لحمة تغري املامرسة النقدية األكادميية .
فلم يعلن النص الدروييش القطيعة مع شاعرية الذوق الجمعي مفضالً التوحد بحرارتها والنضوج معها
وبها يف آن معاً  ،ثم إطالقها يف مدارات هجرة حداثية  .وهكذا ينشغل نصه بأسئلة إبداعية تقارب بينها
وبني الذوق الجمعي  ،لتختلف عنه إذ تلتبس به  ،وتتوحد معه وتقنع به لتنضج وتتاميز عنه وبه يف آن
 ،وتعرتف به  ،يف املحصلة  ،لرتفضه وتتجاوزه .
هذه الرؤية حكمت رؤيا النص الدروييش منذ انطالقه عىل منجزات القصيدة الكالسيكية  ،ثم تجليات
الشعر الحر الذي أصبح أهم رموزه  ،حتى خلقه لنص استثنايئ جديد مباء الكتابة الجديدة .
لكن مامرسة درويش النصية  ،مل ترافق مبامرسة تنظريية  ،كام هي حال أدونيس مثاالً ال حرصا ً يف املشهد
الشعري العريب  ،تشري إىل جهات رؤاه  ،وتكشف عن أبعادها غري املكتشفة  ،فيام اكتفى بتوضيح انشغاالت نصه
الفنية والوجودية يف فضاءات عىل شكل حوارات أو كتابات نرثية  ،جلها يوحد بني مصريه اإلنساين والشعري .

٢-١
منذ مقالته " أتقذونا من هذا الحب القايس " ( )١يف عام  ، 1969يواجه محمود درويش املامرسة
التنظريية  ،والنقدية منها خاصة  ،خارج األرايض املحتلة برؤية تدعو إىل تقييم نتاجات حركة " الشعر
املقاوم " عىل أسس فن ّية  ،ال إيديولوج ّية .
فالروح الشعري ّ الذي تف ّجر يف فلسطني املحتلة مستلهامً قاموسه من مفردات الحياة وتفاصيل األرض
 ،شكّل حالة اخرتاق قصوى للروح والكلمة الشعريني العربيني  ،تصدت لها املامرسة التنظريية – النقدية
العربية بوصفها ظاهرة شعرية قامئة بذاتها  .ففي مقابل " القصيدة " العربية املوطوءة بروح اإلنكسار
مجسدا ً بخطاب هجايئ ّ للذات والعامل  ،نهضت " القصيدة املقاومة " بروح
بفعل هزمية حزيران ّ ، 1967
الصمود يف وجه االحتالل اإلرسائييل  ،مدع ّمة بإرادة التشبّث بالوطن .

مل تكن إشكالية تعاطي املامرسة التنظريية – النقدية العربية باملامرسة الشعرية لحركة " الشعر املقاوم
تحسسها محمود درويش مبكرا ً  ،قابعة يف نظرة التعاطف املؤولة مبهاد إيديولوجي غ ّيب القبض
"  ،كام ّ
عىل املالمح الفن ّية املبشرّ ة فيها  ،بل مكوكبة يف التعرض إليها كفعل شعري ناجز ٍ مكتمل بذاته  ،مام
ش ّيع مخاوف عزله عن حركة الشعر العريب .
يتصدى محمود درويش لهذه التصورات سعياً لتبديدها بالقول :
" وشعرنا ليس ن ّدا ً للشعر العريب املعارص ..إنه جزء غري متجزئ منه  ،ورافد من روافد النهر الكبري  .لقد
تربّينا عىل أسلوب الشعراء العرب القدامى واملعارصين  ،وحاولنا اللحاق بأسلوب الشعر الحديث بعد
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أن تعرفنا عىل رواد هذا الشعر يف العراق ومرص ولبنان وسوريا  .ونحن ال ميكن إال أن نعترب أنفسنا
تالمذة ألولئك الشعراء " (. )٢
بهذه الرؤية  ،يصب ّ محمود درويش تيار " الشعر املقاوم " يف مجرى حركة الشعر العريب  ،ما يعني عدم
اإلكتفاء بالتعاطي مع روحه االيديولوجي  ،بل حتمية العناية بانجازاته الفنية –الجامل ّية  .أمر يقيض بأن
مسألة اإللتزام التي تبناها رموز هذا التيار مثرة لرشط موضوعي للذات الفلسطينية  ،وال ينبغي له أن
يلغي عدم عناية هؤالء بالرشط الفني الذي يشكل ضامنة تطور شاعريتهم ومالحقتها لتجليات الحداثة
الشعرية دامئة التحول .
لكن درويش يف تساؤله  " :كيف أوفّق بني الجامهري بصفتها كلمة ثورية من ناحية  ،وبني متطلبات
الرشوط الفنية لهذه الكلمة " ( )٣يطرح ضمنا ً أن رشط اإليصال أو التواصل ال يعني التضحية بالرشط
الفني ّ  .وبهذا ظل التفاعل بني الفعل الفني للقصيدة ومفعولها هاجساً حاكامً ألدوات درويش ورؤاه
الشعرية  ،متاميزا ً يف مراحل مامرسته الشعرية  ،والتي ميكن رصدها يف ثالث مراحل رئيسية:
أ-قبل هزمية حزيران بعام  ،وتحديدا ً بعد تجربة سجن مضنية  ،يس ّمي محمود درويش التزامه " نبضاً
يف الدم "  ،وليس " مبدأ أو وجهة نظر أو طريقة " ( ، )٤وهذا ما تب ّدى يف ديوانه " عاشق من فلسطني "
( )1966مؤيّدا ً بقفزة فن ّية " نحو املزج بني األشياء " ( )٥ه ّزت بناء قصيدته الكالسييك ّ  ،حيث اتخذت
حركيّة الرموز شكالً وإطارا ً جديدا ً ستتضح معاملها يف ديوانه " آخر الليل " امل ُنجز إثر الهزمية  ،طاملا
أدرك الشاعر يف تصديه لكتابته أنه " مل يت ّبق َ يشء إال القصيدة والكلمة " (. )٦
لكنه  ،قبل هذا  ،وتحديدا ً يف محاولته األوىل " عصافري بال أجنحة " ( عام  )١٩٦٠اقرتح روح التزام مبا
أسامه الحب  ،العذاب  ،الكفاح  ،الثورة  ،واألمل ( ، )٧أو مبا وصفه آالم الناس  ،التغني باألرض والوطن
والكفاح واإلرصار عىل رفض الواقع  ،وحنني املرشدين إىل بالدهم  ،ومحاولة العثور عىل مربر لصمود
اإلنسان أمام مثل هذا العذاب (  )٨يف محاولته الثانية " أوراق الزيتون " ( عام .)١٩٦٤
مثة ما يستجيب للتكهن أن حاسة اإللتزام يف هاتني املحاولتني خارجية  ،غري مشبعة برؤيا عمودية  ،فقد
كان تبسيط الكالم الشعري خطاباً  ،منشغالً بجعل وظيفة اإليصال أولوية .
غري أن انحراف شاعرية درويش عن متطلبات الذوق العام  ،منذ مجموعته " آخر الليل " ( )١٩٦٧
باإلتكاء عىل " التعبري املبارش " كونه " شاعرا ً ثورياً يخاطب الجامهري  ،ويلتزم بقضية الجامهري  ،ويكتب
من أجل الجامهري " ( ، )٩ثم إلحاح السؤال الفني عىل أدواته إثر مجموعته " العصافري متوت يف الجليل
" ( )١٠قيض له تحديد الشعر باعتباره " رؤية ثورية للحارض ورؤيا للمستقبل " (.)١١
ب -تنبعث شاعرية درويش منذ خروجه األول من فلسطني املحتلة مطلع سبعينات القرن املايض ،
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واندماجه يف حركة الشعر املعارص  ،نصاً وتأمالً نظرياً يستند أساساً إىل املراجعة والبحث يف املامرسة
الشعرية والتنظريية .
وعىل هذا النحو  ،يندفع مبرشوع رؤيا شعرية تنترص ألسئلة الفعل الحدايث  ،يف محاولة
لتقيص إيقاعات مامرسته التجريبية  .يقول محمود درويش :
" كنت شديد الحامس إىل عدم التنازل عن التفعيلة  ،ولكن إمياننا بالحداثة  ،وقبولنا التنازل عن القافية
ووحدة السطر قد يجرنا إىل التنازل عن التفعيلة أيضاً  ،ألن كل مربرات الشعر الحديث إذا رسنا بها
حتى النهاية قد توصلنا إىل اكتشاف عدم وجود قواعد ثابتة يف الشعر  ،عىل الرغم من كون التفعيلة
قاعدة مهام قلنا فيها  ،وقد نستغني عنها يف يوم من األيام  .هذا إذا كنا نؤمن أن الشعر ليس بناء لغوياً
فقط وليس قاعدة مقررة  ،وإمنا هو حالة شعرية  .والحالة الشعرية قد يكون أحسن وسائل التعبري عنها
كلامت ال تفعيلة لها  ،وقد يكون الزواج بني الجملة الشعرية  ،كام هو شائع  ،والجملة النرثية  ،نحو
إلغاء التفعيلة نهائياً يف يوم ما  .أنا شخصياً أحزن كثريا ً عندما أتصور مستقبالً للشعر ال تفعيلة فيه  ،ولكن
حزين هذا قد يضحك األجيال القادمة عندما يقودها التطور الشعري إىل اإلستغناء عن أشكال نعتربها
اليوم ثورية وستكون ذات يوم متخلفة  .وبودي أن أالحظ هنا بعض بوادر أزمة الشعر الحديث الذي
بنى كل مربراته عىل التحرر من أطر جاهزة  ،ووجد نفسه يف السبعينات أسري أطر جاهزة خلقها هو .
إن الحرية ال تكون يف التحرر من قيود اآلخرين فقط  ،ولن أكون حرا ً ما دمت أسري قيود خلقتها " (. )١٢
تتقدم هذه الرؤية  ،كام ميكن أن نستخلص منها  .نحو املقرتحات التالية :
أ -الشعر يف حالة طالق مع الثبات ،
ب -وبهذا  ،فإنه يعني التجاوز الدائم ألشكال ووسائل التعبري املفرتضة ،
ج -ولهذا  ،فهو حالة تتجىل ملكاتها اإلبداعية عن  ،وتكتشف يف  ،املامرسة النصية  ،كلمة وروحاً ،
د-مام يستدعي افرتاض أزمة آن تصديه للمامرسة هذه برؤى مسبقة .
غري أن منحى هذه الرؤية يتبنى البعد الشكيل  ،املنحاز النزياحات تطرأ عليه بفعل التطور والحداثة  ،ما
يربر حيازة هذه الرؤية عىل تناقضات داخلية تتأرجح بني قبول ورفض الشكل الشعري  :لزوم التفعيلة
وتعديها  ،والوسيلة التعبريية  :املزج بني الكالم الشعري والنرثي .
إن افرتاق املامرسة الدرويشية عن لغة اليقني يشكل إعالناً عن تفكيك عالئقه السالفة بقضية اإللتزام
بالثورة يف اإلبداع والواقع  ،وإيذاناً باإلفضاء بهذه املامرسة إىل مخترب فني يفتح انشغاالته عىل مغامرة
تخلق بذاتها حدودها .
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غري أن الرؤية الدرويشية تتكشف يف مقالته " أنقذونا من هذا الشعر "( عام  )١٩٨٢عن أن التقنع
بالتجريب عرب التحلل نهائياً من املرجعية الفنية واألصول املعرفية الثقافية يقود إىل مامرسة " اللعب
الطائش بالشعر " (. )١٣
يجعل درويش سؤال " ماذا جرى للشعر ؟" مفتتح والزمة وخامتة املقالة  ،معتربا ً أن " ما نقرؤه منذ
سنني بتدفقه الكمي املتهور ليس شعرا ً "( ، )١٤حتى أصبحت " األشياء  ،كام هي عىل أرضها  ،يف تجلياتها
الخام  ،أكرث شاعرية " (. )١٥
وفق هذه الرؤية  ،فإن التجريبية الرتاكمية السائدة كظاهرة مشوشة سيدت " ما ليس شعرا ً عىل الشعر"
 ،وخلطت الحدود بني الالشعر والشعر  ،األمر الذي جعل هذا " اللعب العدمي " بالفن الشعري يقود
إىل " إعادة النظر والتشكيك بكامل حركة الشعر العريب الحديث  ،ويغربها عن وجدان الناس إىل درجة
تحولت فيها إىل سخرية " ( ، )١٦خاصة وأن هذا الشعر مل يحقق  ،بعد  ،رسوخه يف الوجدان العام ،
وثباته يف تاريخ التذوق  ،مام يجعل هيمنة مناذجه الرديئة مدخالً إلعادة النظر يف التجربة كلها " (. )١٧
إن ضحالة األصول القيمية  ،وفق الفهم الدروييش  ،يف أدوات مامريس لعبة التجريب يرس لكل " كالم غامض،
ركيك ،مشوش ،نرثي ،عدمي " التمسك " باإلدعاء أنه شعر حديث مكتوب للمستقبل "  ،مدعوماً باحتضان "
ثقافة موظفي األقسام الثقافية يف مؤسسات النرش " ( ، )١٨يف ظل تورط املامرسة النقدية األكادميية بالصمت
عن تسلط سيادة هذه النامذج  ،والتلكؤ عن اشتقاق مزايا التطور الشعري واكتشاف قوانينه الخاصة .
وتأسيساً عىل هذه النظرة يرى درويش أنه يف ظل طغمة " الفوىض العامة " يف املشهد الشعري يصبح
لزاماً الدفاع " ليس فقط عن قيمنا الشعرية "  ،بل عن " سمعة الشعر الحديث الذي انبثق من تلك القيم
ليطورها ال ليكرسها  ،حتى شمل التكسري  ،بدافع اإلدراك أو الجهل  ،اللغة ذاتها  .فكيف تطور الحداثة
الشعر بال لغة  ،وهي حقل عمل الشاعر وأدواته ؟  .هل رشح لنا الذين ال يعرفون لغتهم ماذا يعنون
باملصطلح الدارج " تفجري اللغة " ؟  .هل أوضحوا لنا مفهوم " املوسيقى الداخلية " يف إرصارهم عىل احتقار
اإليقاع ؟  .وملاذا ال تأيت املوسيقى الداخلية إال من النرث ؟  .ملاذا تعجز ثورة الشعر العريب اإليقاعية عن إنتاج
موسيقى داخلية ؟ ،وقبل هذا ما هي بالضبط املوسيقى الداخلية وما هي املوسيقى الخارجية ؟ (. )١٩
وبهذا  ،يجعل درويش من تفاعل عنرصي اللغة واإليقاع  ،مبا ال ينبغي فصلهام تعسفاً يف مجرى املامرسة
 ،أداة تعبري لخلق النص  ،ال إشكالية مسبقة لتصور النموذج الشعري .
إن مزاعم مامريس ودعاة هذا الشكل من التجريب بأن " اإليقاع يخلق منطاً مشابهاً ورتيباً "( )٢٠مل يسعفهم
من الوقوع يف مامرسة " منوذج النمط "  ،أي إعادة كتابة " القصيدة الواحدة التي نقرؤها كل صباح منذ عرش
سنني مبئات األسامء " مام أغرق " الشعر الحديث"يف منطية أشد انحطاطاً من منطية القصيدة الكالسيكية التي
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كانت تحميها عنارص تقيها صعوبتها  ،عىل األقل  ،من سهولة اللعب الشائعة يف هذه األيام " (.)٢١
وبهذا املعنى  ،مل تعد تشكل قصيدة هذا املظهر التجديدي " إضافة " إىل العملية الشعرية اإلبداعية ،
بل " صارت تراكامً "(.)٢2
وطاملا أن اإلنتصار لقضايا التجديد والحداثة الشعريني الغربيني مرتبط مبنظومة املفاهيم والتصورات
والرؤى التي يقدمانها كفعل إبداعي جاميل ميتلك قوانينه الخصوصية التي تشكل مهاد حركيته وتطوره
 ،فإن هذا الشكل املقدم من التجريب  ،مدعياً التجديد والحداثة وملتبساً عليهام  ،يحولهام إىل " مرادفني
للعدمية  ،وللثورة املضادة أحياناً  ،حيث ال يصبح هنالك معنى لألشياء  ،واللغة  ،والتضحية  ،والعمل،
و ال معنى للمعنى يف الشعر  .معنى الشعر هو الالمعنى  ،ألن املعاين  ،كام تقول هذا الحداثة  ،مفاهيم
قدمية بالية  ،كالفصاحة ذاتها التي استبدلت بالركاكة " (.)٢٣
وفق هذه النظرة  ،ال ميكن العناية بهذا املظهر املقدم من مامرسة تجريبية ال طائل منها خارج اعتباره
نوعاً من " املثابرة املنهجية عىل تدمري الشعر العريب  ،والتي تتغذى من اجتهادات التنظري ملا ليس شعرا ً
كنموذج للحداثة الشعرية " (.)٢٤
ونقيضاً لذلك يتبنى مقرتح رضورة دفاع الشاعر عن الشعر باعتباره " أحد تجليات روح األمة وانتصارا ً
لكيانه ومصريه "  ،طاملا أن " الدفاع عن قيم الشعر العريب  ،وفاعليته  ،ووضوح رسالته  ،هو شكل من
أشكال الدفاع عن روح األمة ووجودها الثقايف " (.)٢٥
لكن هذه الرؤية مبا تجسده من " محاولة لتربئة الشعر الحديث من تهمة اإلنحالل العام " ( )٢٦ال
تنهض  ،وال ميكن فهمها  ،عىل حامل الدعوة للنكوص إىل النموذج الشعري القديم  ،القبيل  ،القائم عىل
أصلت لها
نظرية عمود الشعر التي تجاوزتها تيارات التجديد والحداثة  ،أو تفكيك املنظومة الفنية التي ّ
 ،وال تزال تؤسس لتطويرها  ،بقدر ما تشكل رفضاً لنامذج مقدمة تحت طائلة التجديد والحداثة تهدم
منجزات حركة الشعر الحديث .
وبهذا  ،يتجىل اعتبار " سؤال الشعر " جزءا ً من سؤال املسألة الثقافية العربية الراهنة  ،والتي هي جزء
من سؤال الوضع العريب برمته (  )٢٧توكيدا ً لهذه الرؤية  ،كام تنربي دعوة " آن لنا أن نعرب ال أن نكتب
"( )٢٨إرصارا ً عىل االنتصار للشاعرية يف ظل حالة هيمنة مناذج تفسدها يف الذائقة الجمعية .
ج -تتفجر املامرسة النصية الدرويشية  ،بعد تجربة بريوت عام  ،١٩٨٢يف مغامرة شعرية كونية  ،وتستمد
تأمالته وتصوراته حول الشعر وعالقته بالعامل  ،يف منظومية خصوصية  ،من إيقاعات تجربته الشعرية
أساساً  ،ومن املراجعة النقدية للعملية الشعرية برمتها .

180

د .عبدالله عيىس

وال شك أن هذه املنظومية تحتفظ لذاتها بأهمية متفردة كونها تتجىل عن كالم وروح شعريني شكال
بأثرهام يف الوعي والوجدان العربيني عاملاً شعرياً يظل جديدا ً مبقدرته عىل التجدد الدائم .
يف هذه املرحلة تتعمق الرؤيا  ،وينجيل مفهوم اإللتزام يف امتداداته القصية  ،ويتكشف معنى الثورة يف
اإلبداع واإلبداع يف الثورة لدى درويش .
وهنا أيضاً  ،يغدو ربطه ملصريه الوجودي-اإلنساين بالشعري -الجاميل أكرث قابلية وداللة حني يعني الشعر
 ،بالنسبة إليه  ،معادالً للوجود الذايت -املوضوعي  ،وشكالً من أشكال استعادة الحق والتوازن يف الحياة
 ،وحامية وطن مفقود بالكلامت من الضياع أو االندثار أو الغياب .
يتأمل محمود درويش يف مغزى تجربته الشعرية :
" رمبا يكون تاريخي الشعري هو بناء وطن بالكلامت ألن هذا هو عجزي  ،وهذه هي قويت .أنا مل أسع
إىل ذلك  ،ولكني أقبل ذلك  ،أقبل أن أستخرج من ركام الغياب وجودا ً معنوياً يتحقق ،يتحول إىل قديم
 .إن أحد التعريفات األساسية للشعر هو تلك الرغبة التي لن تتحقق  ،وعندما تتحقق يف القصيدة ،
تتجدد الرغبة يف قصيدة غري محققة  ،لهذا فإنه جنون أن يكون اإلنسان شاعرا ً  ،ألنه يبحث عن انتحار
دائم ويومي النهاية له " (. )٢٩
وفق هذا السياق  ،يقوم درويش بإحالل رؤاه حول مسألة الشعر وااللتزام خالفاً للتصورات التي تعاطت
معها كفكرة إيديولوجية ثابتة يف تحوالتها  ،وكذلك حول قضية الثورة يف اإلبداع واإلبداع يف الثورة
بديالً عن النظرة امليكانيكية التي قدمتها باعتبارها منوذجاً شعرياً مقدماً  ،معزوالً عن حركية الواقع .
وبهذا املعنى  ،ليس للشاعر امللتزم  ،وال ينبغي له  ،أن يجسد بوقاً لعقيدة إيديولوجية  ،وتبعاً  ،وخالفاً
لنامذج قدمها شعراء التزام  " ،اليقدم حلوالً  ،وال يعد مبحطة نهائية " ( ، )٣٠ذلك أن " أي حل هو وأد
للقصيدة " ( .)٣١كام أن درويش يواصل طرح أسئلته وقلقه وتقديم شعر جديد "بكل ما تعنيه عبارة
الشعر الجديد من مسؤوليات " (. )٣٢
ويف مقابل الرؤية التي قدمت تحديداتها للشعر الثوري باعتباره " البعد اللغوي " ( ، )٣٣يربط درويش يف
فهمه للشعر الثوري بني " الجاملية والفعالية " سعياً لإلجابة عن سؤال جدوى هذا الشعر  .يكتب درويش :
"هناك من ينحاز إىل جاملية الشعر  ،وهناك أيضاً فهم بطيء يبحث عن جدوى الشعر  .وهو تعارض
قديم  ،وسوء تفاهم قديم  ،مل يستقر عىل جواب ناجز  :الجاملية والفعالية  .الشعر ال يكون مجدياً ما مل
يكن جميالً  .فهنا بحث عن توازن بني جاملية الشعر وفعاليته  .الناس يف األزمات يحتاجون إىل خدمات
فورية من القصيدة  ،وقد ال يستطيع الشاعر أن يقدمها  ،مع أن الشاعر لديه الرغبة يف تقديم هذه
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الخدمات  .ولكنه معني  ،حتى يظل شاعرا ً  ،بتحقيق هذا التوازن بني الجاملية والفعالية  ،ولكن الجاملية
قد ال تستجيب للفورية املطلوبة " (.)٣٤
هذا التطابق بني الجاملية والفعالية يؤكد إلحاحية الوظيفة الشعرية واإلجتامعية معاً  .أي أن يكون يف
وسع القصيدة أن تحقق فعالً ثورياً يف اللغة معادالً لفاعليتها الثورية يف املجتمع  ،وبهذا تتحقق معادلة
اإلبداع يف الكلمة واإلبداع يف الفعل  ،وعندها تتجسد فاعلية الكلمة كفعل مبدع .
وطاملا أن الكلمة املبدعة متتلك قابلية أشد عىل إحداث الفاعلية  ،فإنها تقيض لنفسها أن تكون فعالً ثورياً
 ،إضافة إىل إحداث فعل الثورة الفنية .
وتأسيساً عىل هذا  ،ال ميكن االقرتاب من مفهوم الشعر الثوري مبعزل عن مفهوم الثورة  ،ذلك أن تحقيق
فعل ثوري يف اللغة كصوغ تعبريي ال يتأىت من تثوير اللغة يف الشعر وحده مبعزل عن الصياغات التي
تنجزها الثورة يف ذات اإلنسان ووواقعه  .ووفق هذه الصيغة  ،يرص درويش عىل العالقة الجدلية بني
حركية الثورة يف الشعر والواقع  ،وحركيتهام يف الثورة .
وبهذه الرؤية يقيم عالقة تحاور " مع بعض أمناط التفكري يف فهم األدب داخل الثورة " يف مقالته "
الثورة يف اإلبداع واإلبداع يف الثورة " ( )٣٥عام  ،1998تشكل استخالصاً لرؤياه :
" هناك أدب تبشريي يأمل أن يكون يف خدمة الثورة دون أن يحقق ثورة فنية  ،وهناك أيضاً مفهوم يحاول
أن يحارص صلة األدب بالثورة بدعوى حرية األدب  .أرى أن النظرتني بعيدتان عن الصواب  ،فاألدب منحاز
إىل الثورة  ،ولكن حتى يكون جديرا ً بها ال بد له من تحقيق التعبري الثوري داخل البنية الفنية  .ولهذا البد
من الثورة داخل اإلبداع واإلبداع داخل الثورة  ،ال وضع اإلبداع والثورة يف حالة تضاد " (.)٣٦
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