
للشعرفي...مفهومان

فارسالدينمحييبقلم

،وبعداقرباتختلفمسافات،المتذوقوالفنان،الخالقالفنانبين

نابدلاورحمانينوف،وبتهوفن،.موزارفعشاق،منهماكلثقافةحمسب

توصيلعمليةألتذوقلان.الموسيقيةالثقافةمنعظيمجانبعلىيكونوا

النغمية،الاجواءترجمةتستطيع،مرهفةموسيقيةادنالىتحتاج

الارميلام،والنغمالاوتارام،الريشةهيالفناداةاكانتوسواء

تلتقي؟نيجبالفنونهدهجميعفان،البناءةالكلمةام،والكتلة

حلايجادعلىوالعمل،المعاصرالانسانمشكلةهوواحدنهرمصبفي

موقف،للفنانيكونانفالمهم.الفنيةالادواتهذهطريقعنلهاسلمي

عنها،ويدافع،بهايومن،الحياةفيلهنظريةمننابعاأكانسواء

لهكانام،بس!يظانفعالياطارفيالمهضومةألانسانيةابعادهاويعكس

النفسيةانطباعاتهويعكسعنهويدافع،بهيومنوطنيموقفمجردموقف

الانسانيةداخلهالع!قاتنمونلمحانعلى،متواصلذاتيجهدفبمنحوه

!إهادفاتلقائيانموا...

،ومعاناةمخاضعملية،وابداعخلتىعمليةلانهخطرةمسووليةفالفن

القوةمنالدرجةنفسفي،للعلمألموأجهالجانبفييقففهوولهذ(

.واحدةلغايةس؟ساليبهمااختلفتوانمعايعملأنانهمااذ،والخطورة

؟!سلوبهوافن،والفن.-..اسعادهاعلىوالعملالبشريةتطويرهي

الزمانفيالمنحركنسكلها..الابداعيشكهافيالحياةعنيعبرالذي

المثاليالمعنى؟لكهبمليستهناوالحقيقةعنالحفيقة،يبحثلانه،والمكان

عنالبحثهيوانما،متطورةغربخيوطوالمرتبظ،الارضعنالبعيد

..!وطمأنينةوحباامنااكثرعالم

وأليقطة،الاخلأصهوألفنتنميةفيالهامةالقاعدةيشكلعنصرواول

نقولوعنمما،ألقديمينوالمحتويالشكلقوالبعلىوالتمرد،الدائمة

القديممن*ستفادةنقصدوانماال!واعيالاندفاعذلكنعنيلاالتمرد

!وائعمنالك!!سيكيالتراثفيماوخاصة،سبيلذلكالىوجدما

...عليهايبنىكخميرةواتخاذه،حيةعالمية

جديدمجتمعوصياغة،الفكريتكوينهفيجديدجيلخلقعلىوالعمل

مسئولية،المعاصرةالانسانيةهـلعقافةطريقعن،ألاجتماعيبنائهفي

مابمقدارالمعطاةالمادةفبمقدارالمعاعرالفنانعاتقعلىتلقى،جسيمة

!إامامالىاننقدميكو!

المشاكلاذاءحياديايكونانيمكنلاللحياةموجهةتعبيريةكطاقةوالفن

بل،المتؤجموقفمنهايقفبان،الحياةهدهشبيلتعترضالتي

والتعبر،المشاكللهذهاحتضانهمنالحيويةقيمتهيتخدانماالفنان

(يديولوجيا.وتكميفهاهادفاتعيراعنها

كبيرةث!ريحةاتخذنافلقد،الضوءهذاعلىالاننحاولهماوهذا

التيالمتعفنة"البرجواريةالطبقة"وهيالمتفسخالعربيالمجتمعمن

ارضية"الافاعيوآبار،والامراض،والقتلى،بالجثثة)ماضيهاتملأ

الطبقةهدهحياةفيالمعتمةالزواياعلىالضوءلالقاعمقطوعةلمشرين

نشفقالذيالانزعاجهذاينزعجعندماقبانيالمتحللة،ونزارالارستقراطية

وتستطيعاليهاينتميالتيلطبقتهوولائهصدقهعنيعبرانمامنهعليه

القصيدةانيحسنزاراكأن.بوضوحتلمسانعناك!مهخلألمن

؟"1171

إت!اهى،-ه..-

نقرهحقيقةهذه،الخلفيةساديبهامنحياتهمنخاصاجانباتمس

ممستودءداخلطويلازمناعشناها"غيرية"تجربةفهذهواذن،عليها

بنامرت(لتجربةهذهانعالىيصر-فوءلافض-نزاراولكن..النفس

(رضعنبهالنبتعدغفرانصكوكعن،لهامرورجوازعنبحثناثم

اق!حاربينكرثاعرناان-منطقياستنتاجوهو-دلكومعنىالخطيئة

التقمص!!لدرجةوحيواتهمسلوكهمعن،الاخرينعنتعبرالتيالذاتيةغير

فرديانهبمعنىذاتيهومامنها،والنفسيةالشعوريةوالتجارب

يقابلانهجماعيبمعنىايضاداتيهوماومنها،(لمتقوقع"الانا"يقابل

أنهبمعنى.ذاتيبطبيعتهالفنلأنالحالتينفيذاتيوقلنا"النحن"

ومميزا.نهاطابعهاخذت،الفنانة"الذات"خلالمنالتجارب"تمرير"

طويلةمدةالشاعرنفسفبىتعيشىالتيهيالناجحةفالتجربة،التغبيرية

كاملجنيناتصبحانسو؟-بعدكائناتولدثم...الاختمارلدرجة

و(ندماج(نفتاح..هناانها،هناكالذاتيةغرهنافالذاتية،التكوين

الانافيمقيتواندماج،كاملانفلاقهنالكوهي"النحن"فيكامل

فيستأتنالتي"القيرية)ءالتجاربهذهعشتاننيوالواقع،المطلق

استبطانيريدالذيالمعاصرالروائييعيشكما"تمامابرجوازيمغامرات"

ناالطبيعيومن،مختلفةوبيئاتعصرظروف،الغابرالماضيحوادث

منحبالعلىمنشورةالحقيقيةواعماقهنفسهكبرجوازينزاريجد

وملأمحنااداءناايضالنافاناداوهلنزادكانواذا-المتزاحمةالصور

الغالب.فيالحادةالدر(ميةوموسيقانا،الخاصة

والفياس،هناكثرالطغيربرجوازيمغامراتفيهناالطئميرانءلى

فانا"يقولحينبذلكيصرحونزار-مخدر-لاو(عيتأثربينالفارقمع

علىفوركمنتتمرديجعلكتأيروبين-"وحدودياتجاهيادريلاايهتب

نقولفنحنالفاسدالمجتمعيالاطارهذا

وميون..شباكللكلمة

الزيتوناغصانوترجل...بعيداتمتدواصابع

-مشوشمغلوطفهمالذاتيةوغرالذا.نيةللتجربةنزارفهمان

اليومية؟حياتهامعتركفييعاصرهاانبدلاشخصياتهشكسيبر!ليصور

؟والمكانالزمانوحدةلتحقيقالوراء.الىالزمنعقاربارجاعمنبدلا

تحقيقها!يمكنلاالتاريخيةالقصةفانبذلكقلنالواننالزاررايوما

وا،اسبانيافيآلاهليةالحربعنيكتبانارادكانباانلوتصور

مدىعنيعبرانارادشاعراان؟والامريكيةاوالفرنسيةالثورة

وافريقياوالملأيووالجزائرقبرصفيالاستعمارلهمجيةسخطه

الاصقاحتلككلالىيسافرانعليهنفرضانعليناافحتم،الاستوائية

"إ!معاشةتجربتكان)ء:لهلنقولى:قربءنا"ساةليعيشالنائية

التي،الحياةمشاكلإزاءسلبياالفنانيصبحعندمايقعوالخل!

يكونانغرمن،المعاصرالانسان؟مامالطريقاقطارجميعتأخذ

منسلخايصبحذلكوعند،الانس!انيالمجتمعازاءنطرهوجهةفيمستقلا

اشياءلنايخرجوقد،عصرهبهيمرالذيالحضاريالكيانعن

مهولة،روماككتدرائياترائعة،باريسمتاحفكلوحاتجميلة



استيعاباتستوعبذلكمعولكنهاالطومانعجيجمنالهاربةكالزواحف

منهذا..(!نيالزمنمنطقفيمعاشةغيرلانها-متعقلا-ذهنيا

الهيئةمقتضياتمعوالانسجامالملأءمةروحتفتقدولانها..ناحية

الاول،بالانسانكاعجابناالاعمالبهذهاعجابناويكون،الحديثةالانشانية

الدقيقالزمنفيالساذجةبابتكاراتهاعجابنا،الحياةدهرانسان

.البنحريالعقلبهامرالتي،واننجربةالملاحظةمرحلتيبينوالفاصل

علىالحجريالعصرفيصيدآلةأفضلانيمكنلاذلكمعولكن

!إمثلاالباسفيكفيالصيادونبهايصطادالتيالحديتذةالصيدآلات

الهامشيالجانبتعكمسالتيالاثارعلىللحكميقالانيمكنايضاوهذا

العربي!للم!ننمعالسطحي

فيهيعيشالذبم!المجتمعيللاطارالخارجيةالطواهرينقلالذبم!والفنان

على.ائقاعالىالتفاددونالمشكلةمنالطحلبيالسطحيمسانفعالدون

الزمانفيوالمتحركالمستقبليشكلهافيالانسانيةالحياةعنالتعبيران

والثقافةالواضحالاتجاهالجد-هـذيالفنانمهمةهي،و؟لمكان

الانسانيالوجودعنالتعبيرفانولهذا!العريضةالانسانيسة

فهمالىيحتاجالمجمدشكلهكيهوكمالايكونانينبعيكما

ودراسة،الراهنةالاقتصاديةالاوضاعوفهم،التاريخلفلسفةعميق

حضاريا-المتخلفةالاوضاعتلكتعقبانيمكنالتيالاقتصاديةالاوضاع

نأبمعنىالسلألدالاقتضاديمماالنظامهوالابخنمابرالوضعيكيففالذبمما

بالعكسوالعكس-سيئةوعاداتتقاليدتعكسالفاسدةالاقتصاديةالتظم

ظروف7تحتالخارجيالعالممنانعكاساعندناالخطيئةتصبحوبذلك

هناكفليسكذلكوالخو-الداخليالنفمبىعلمعلىمعيئةاقتصادية

ولا،بطبيعتهاثعريرةنفس،هناكوليس،مطلقتنر،/ولامطلقخو

النفسعلىانعكاسانوالشرالخيروانماكذلكخلقها؟للهلانخرةنفس

والشرفالجرذللىعلىوبناء.معينةاقتصاديةاوضاعبناءعلىالبشرية-

.نسبيانامران

ذلكفيماالمعاصرالانسانمشاكلازاء،سلبيشاعرقبانيونزار

استطاعكشاءربنزاراعجبانني،هناالثانيةللمرةاكرروانا،شك

راجع"مكرزلقبلأنالكبماللبنافيالشاعراستاذهخطىايترسمان

العربيةللكلمةالشفافةالطفولةارجاعفي"الخلود"مكرزلديوان

رنين،نزارشعرار؟عثلأثةانمنرالرغمالرنينيالثقلرونوتخليصها

الابعادللكلمةرامبواعطىكماتماما((ذلكحولعودةلنا)اخارجي

فبينما-اتفقكيفماسهلاميخظ،الاتجاهينزارخظأنالا،اللونية

حيثهذايومناالىالاولىالمشاهدةمندالتاريغانمملأنحننقول

ليسوهو،صاعدتطورفيمحالةلاالقادمالاشتراكيالعالممثسارف

الحضارفيالنموخظينبعمتموجخظولكنه،مستقيمااودائرياخطا

اتاريحفيرايهليقولذهزارفالى..والان!احالانكماشحالتيفي

طازج"العيوننهار"المنثورالشعرمناطنانالنارجشدانبدفلا

رثةوهيالمحابرجديدو؟نه،القاعيةضحالتهامنبالرغمالحروف

بدونوالمكتوبةالسطحيةاللمعتلك"الخالخنسبكهابوالياسيعرؤ!ا

هذهتخبزالتيهياخرىحنجرةكأنصالبةارضبدون.علعي،وعي

ولوحتى،اتفقكيفمايطلقهاانالانزارعلىوما،يلةالجمالننعابر

الطريقابناءبهايلقىاحلإ(راالمرصوصةالتعابرهذهاصبحت

!إالشريف

مناكثرمنايتاللن،التجوزورنكنيرمعالاتجاهيخطهفانثممنو

حجبهولوحتىالمطلقوالجمالالجمالىرهمهشاعرناكانواذا1/01

ونحنضائعسديمانهشكفلأالصامدالعظيمشعثهمعركةعنذلك

شمال"قص!بدتنامنفيهنقولالذيالجمالولكنهافيماالجماليهمنا

:"(فرب!يا

وخضرهوينابيعا!صملأماالارضنزرعومضينا

جرهالطلمةفيالفجرمدصي!

يلوحالغريقيرىالذيهو،محتمعهيتعمقالذيهوالصادقالفنان

علىالايدي!غوف!فلاثم..الامواج-بلىمقذفقبينبئصاب!ه

والدموعالبحراىاينزلبل،البكاءيمفعلاحين،ويتأل!يبكيالشاهإء

المحقق،الموتبراثنبببنرونالغريقلينقذ،رحمانانسانلانهعينيه.نملأ

المثاليةالصورةفلنطملالجماليةفياللاواعيالفناغراقمدىولنطمل

..لأيوبعد،المثاليمخلوقهوجود5اس!االذيالمثالذلكموقف،الاتية

خلالمنثناياهتبرز..رخامياجسداوجد..وجده..ج!دوطول

الرمق،يسدشيئاواجدةعلها..واس!نسلمت،مهننرئةوأهدام،مزق

فييقفتمثالفي..الحؤينالعرىابرازهإ..طلمبتهوكانت

تسكتلقما،الب!د،مئذاعطاءهارفض!ولذلك،العذراءتمثالمستوى

الخلقلحظةهياللحطةهذهاناقنعفاوقد،الجائعةالاحثاءصرخاتبها

،وأنمعينشكلفييوضعمتكأعلىتجلس!انالاعليهاوما،والابداع

وتجسيد..،الجانبيةالنتوءاتالتقاطعلىيساعدهوضعؤكطتجلس

..المخ!اضيةلحظاتهمنيفرغانوبعدالمتداخلةوالمشماعرالتعايبر

!إتاكلفصوف

واستفرق،المطلوبالفنيوضعهافيباردةغيبوبةفيواستمتلمت

الحم.لي،.الحزنويبرز،الحياةيجسد،المعماريةوادواتهازميلهبينهو

زمنااستغرقانوبعد،الننقاطيعفيوالانفعالاتالصتماعروروزع

يتصببوهوهتف..الخالقةاللحطاتعمرفيطويلا

الكتلةالىيشروهوهذاوببنببنكؤرقلاالهترين"ألا"هالو"عرقا

فلقد..اجل،ماتقدكانالجسدولكن.جم!بلاتمثالااستاوتالتي

أثرهوعلى،الارملوسقظإ...إباردةغيبوبةفيألابديةتها!متنوعب

...كبرةدمعةمانحدرت

اللحطاتالتقاطلميىردكان..الفنانف!ن.الفطاعةهذهالىانظر

،والموتالحياةبينبرزخهبموالتي،الجلىلمةواللحطات..الدقي!قة

عنصورةلنايرسمانأرادفذانااـنلواكثرالفظاعةتصورولة

ي!وبا.نواالذريبالاشعاعاصيبواالذينالباسفيكوصبهياديهيروشيما

و؟لعكس،الحمراءالكراتوانخفاضالبيضاءالدمكراتارتفاعبينصراع

واستأذن،القنبلةفيهاألقيتارتياللحطةنفسفييموتونهولاءوترك

مصانعمداخلمنالذربةألاشعةبالمنقاطالمكلفينوالعلماء،؟لاطباءرون

منالواقيةحلتهفيوهوعلأجهمءطيىكفوالحطةاستادى،هيروشيما

الجميل!للقبحصورةرسمتمكينهلمجرد-لماذا-؟لاشعاع

وهو00المطلقالجمالهوالفنانوهيالمشهورةالقولةصاحبونزار

المومسر؟ما.اخاذجميلاداءفيمومس!خدعيرسمانالار،مهلا

ا!لاجتماعي3المصلحمهمةفهذاحيويكقطاع

والاجملبالجمالتناديالتيإلمثال!يةالفلسفاتلمضمونصورةهذه

!إالانسانيةحسابعلىذلككانو!وحتىوالاكملوالكمال

كالزهرةددهالنتعربانيعترفنهدطفولةديوانهمقدمةفيونرار

موديلالىموديلمنالانتقال..فقظللتجميلالآذيةفيالموضوعة



الطبقةلحطاتمنمجمذةلحطةنزاران..عندهالتطورهووهذااخر

الحضيضقمةحتىيهبظالمرأةنطاقخارجوهو..واريةالبورص

!انقوللماواصحدليل"سنعبربور"وقصيدته

باذنايضهـمناآلاولالشق..شمقينذاعنانزاركلامن13فقد،وبعد

..الدينلمحيالقصهبىةبهذهتربطني"فلكهفيندور-فوهفضىلا-

هذاقوبلوقد"الكلامهذااخرالى...رابطةمناكثر

وكأبوشعر؟ءنقادوم!همقابتهممنجميعءنالثد/ببالاستنكارالكلام

انطباعاتحولرالقاهرةالحديثالادبرابطةفيدارماوسأنقل.احرار

....اباممنذ..نزار

قرهتلقد"قالفقد.الجبارعب!اللهعبدالسعوديالاديباما

نأاحدبعهئبربورانيمكنولا،فيهييدرولممغلقةابوابقصميدة

المعنىهذ،نضروقال"وفارشنراربين،واحدشبهوجههناك

ىالولايكمتبالطوأوشك،را؟جمتبانمنهفطلإتمجاهدصديقي

،وقفتمروركجوازمخططهمقدمةفينزإلىوضعهااقيانطباعاتكلمة

حائلا.

المصريالشاعرصديقي.امايعةسانطباعاتكلأمهانيعترفنزاران

وكت!بوورقةقلمااخذوأخراطويلاتكلمفلقدامينكاملالكبير

ا!.لي:

واتجاهاته-،ومعانيهاسلوبه،اص!بلشاعرلكلاناعرفه(لذي"

الخاصة،تجاربهمنمستمدةوالمعاني،ثقافهمنمستقىفالاسلاوب

لممنوكل.عليهوينعكسى،فيهيعيشالذيالوسظمننابعواتجاهه

مقلدا..ولاناظمالالميمونانيملأنلأ،الثلأثةالمصادربهذهمتأثرايكن

أقولانيمكنني،ذلكثبتاداوشعراءشعرمجالىفيهناونحن

نجتقاف!ة،ومختلط،بيعتهمننابعشاعرفارسىالديرنمحي؟نببساطة

حيثمنقبانينزارالسوريالتنهاءربيئةعنالاختلأفكلتختلف

التيوالارضالنخلتنبتالتيالارضبينفرقىوهناك..الاتجاهات

فهيالشاعرينمنلكلنفسهاالدواوينسناويئحتى،الصنوبرتنبت

نرىفبينما.ذكرتانسبقكماطبيعيامروذلك،الاختلافكلمختلفة

ع!ىيطلقنزارانجد"والاظافرالطين"ديوانهيسعيفارشالدينمحي

هناكاننجدهنا"منالسمراءلي"قالت"؟،دطفولة"دواوينه

رحاممن،الفقرةالوطنيةالاحياءمنشعرهيستحرجاحدهماشاعرين

اليوميةالمضايقاتالىوالانوبيسالترامرحامالىالخبزءلمىالسواعد

الالروغانياتالزهرانياتعطرمنشعرهيست!خرجوثانيهما،الاخرى

منهتفوحشعربينوشتان،والمحرمةالمحللةوالفاكهة،الارستقراطية

فمن،النساءوعطورالزهررائحةمنهتفوحوشعر،والاظافرالطينرائحة

صريقياما،(اللأحميكوناينومنالشاعرينبينالوشائحق.نياين

مناانكرانهالانزارءنذلكانكرفانهالسوافيريكاملالناؤهـالعربي

المنتطرالهجومهذامناتعقدقدباني"اردفثم.المقدمةهذهايضا

دائماارحبانني:السوافريلصديقي(قولىوانا"شعرااكبفلأ

للهجوماتمدينفعلأوانا،الطائشوفيالطائشالهجومهذابمثل

تقدما(رددناكلماالهجوماردادةكلما،صهرتنيالتي-هيفانهاالكئيرة

التيالقطاريةالخطوطجيدايعرفينفسهنفسهبنىالذيفانورسوخا

بهاتسمعلمالعربية(نعنهاقلناالتيالجديدةالاوزاناما،عليهايسر

نشعروسوفالواثقنجاحفيهانجحناانناالثانيةللمرةاوكدفأنا

وبدونللأخرينالمصابيحيحملورالذين0*يعرفهالاحقيقيةبسعادة

عالىشعرهنطممننرارالاستاديتمكنعنيدمافضفاضاسنناذيثوب

..القادمةالاوزانهذه

وامرارعنادفيالصغيرالبرتغاليالجندي"ماجلأن)!مضىوكما

سولىالشاقةالاستكمتماميةرحلتهفيالشرقيةالبهارجزرعنيبحت

..يهملاذلكفاننجاحمنببعضرجعناودوحتى..سبيلنافينمفي

حاولنا.انناو،كفي

فارلص2لدينمحيى

بالقاهرةالهـسوريبنالفنانينرابطةعضو

"بقدملاداب"وللمثمر

الخياطجلأل.

قرائحاصابتالخرفمنموجةهيام؟..الشعرأجدبهل

الهاويةالىينحدرالمقروءالعربيشعرنا00.يهذوونقركتهمالشمعراء

الذو!تحديدعلىنقدرولاالشعرنعرفاننستطيعلاانناومصيبتنا

-اذالنابدولا،دقيقميزانفيالانالشعرمنينشرهالنضعالادبي

منكثراشوهتالتيالنقدمزالقالىالانح!داررون-ذلكحاولنا

فالحديث.0.عليهادللاناستطيعلااقولهفما...ادبنافيالمعالم

اصبحالامرولكن...قبافينزارعنالحديطغر"الفضةنترات"عن

الخطران...الاستغاثةنداء(طلاقالىمضطرافآجدنن...يطاقلا

الحرالشعر:اولهماصديقينفيفقدديالعربيالشعرعلىيطبقيكاد

مثل"حبلى"رائعةقصائدتوجتهوالذيحارادفاعاعنهادافعكنتالذي

الادابمجلة:وثانيهما...وغرهماللسياب"مطر))وقبانيلنزار

كنتوالتي...(لادبيةالعربيةالمجلأتمقدمةفياعتبرهازلتماالتي

الشعرتمثسيهام؟..آلالتزامجنايةاهي...واعجاببشغف(قتنيها

المعاصرالادبانبهالمسلممن؟..الاصيلالعربيللاسلوبالمهروعالحر

علىالشاعريحمللاالالتزامولكن...ملتزمايكونانلهالخير"ن

الشعر...الالزاملغرضالشعرعنيكونماابعدحديثايتحدثان

حقيقةتلك..ملتزمغراوملتزمايكونذلكبعدثم..نجنميءكلقبلشعر

منانعتافى.0.الحروالشعر...اثبالهاالىحاجةفيارانيلا

جديدةاجواءالىفتطالعالعربيالش!اعركاهلارهقتالتيالقيودبعض

.0.وتطورمنغمموحدشاعريجولخلقوالمضمونالشكلبينوأنحاد

-شعرا-يكونانيجبالشعرولكنالحاضرالعصرومتطلباتيتفق

غيراوملتزما...قديماامجديمدا...مستعبداامحرااكانلىواء

فيالقصائدمنقرأتمماالنماذجبعضبعجالةولاستعرض...ملتزم

التي"الرمليةالكلمات"قصيدةفهذه..الادابمنالاخيرالعدد



مبدحعها:فيهايقول

ضاعاوماالسم(حتضنوحدي

الباعةنداءاتاحتضندوحدي

الساعهحتىياشعلىانتظروحدي

كهذاماشيئااقرأحينباعصابيلاحتفظكبير!جهداابذلانني

الفعشرون"قصيدةوهده..شعرانههذايومنافيعنهيقولون

عشرون...دنون...بنبكوتدق...لندن"فيهااجد"فتيل

نا..انسانايادبالىبصلةايمت..نثرامشعراهذا"؟لف

.0العشرينالقرنفيح!دثاعطميكونقدالقصيدةتتضمنهالذيالحث

ئطاقخارجشيءاييكونقدكلأما"-؟لاداب))لتنشريكفيلاهذاولكن

..بالخصبالسابقةقصا"لدهبعفرلهتشهدرجلأناظمهكانوانالشعر

عتيقةمقاهفيألاصدقاءمنبكبراجتمعكنتاننيكثيراويوسفني

ضاعاوماالصماحتضنووحديدنكدنقصائدمنيخنخذون!راهم

وهذا...ارضا.لاالآد؟بفيللشعرمصروهئاوالتفكهللهزءمادة

:يقولآخر

شمسهاغيريصادفلممنويلهيا

والسياجوالبناءوالسياجالبناءغر

والزجاجوالمثلثاتالمربعاتغير

فضاءليلهمنويلهيا

...عطلتهويوم

وال!-هذاانعلىمكانايفيأنساناييقدسعهمابكلاقمسما.لني

!..والنثرالشعرفوقمااسلوبوليسنثر!وليسشعراليس-(لعطيم

..المقلاتشمرءدر(سةفيعقدمشهورلشاعرقصيدةوهذه

والبادرةلدفء4فيهاالشاعريجدالتيالحرلى...الالفا.عنتتحدث

شعريجووخلق(لغرضعنقاصرةتكوناناماوالكمات..تقفقفهالتي

حدي!اصلر

ا

اوايلىبول

واطريةاطبمغني

روأكلود:تأليف

ترجمة

مرسىواحمدالبياتىالوهابعبد

بيروت-العارفمكتبةمنشورات

ل.!1250الثمئ

وقفةاقفانليبدولا.تدكراهميةداليسذاتهالموضوعيكونانواما

:اماماليائسالمأمل

طيبثمرايعطي....الطيبالشجرانوكما

الطيباللفظالاينطقلا...الطيبفالانسان

فيالشعرمنقرأتهمابعضهذا...طبسسيدييا-طب

ناالشعرينظممناذكراناحاولىانني...الادابمنالاخيرالعدد

واهد(رءالشكلاضاعةوانشيءكلقبلشعرايقرأانيودالقارىء

جلياواضحايبرزلاالمضمونلان،كبوىبهزلةالمضمونسبيلفي

روعةذيجيدبشكلعرضاذاالاويهضمهيتفهمهالقاريءيستوعبه

نا000السكلفيالابداعهيالاننزامفيالاولىفالقاعدة.شاعرية

الشعرمنمختارةقصا!لدنشرعلىسابقاعودتناالتيالادابمجلة

منبه؟لثقةتطلبانوعليطالانتننمرءعماتدافعانعليهاالحديث

يجبانوالمقالةالقصةفيالادابتحرزءالذيالتق!موان...القراء

احد.اجبيهذااذكراذوانني..الشعرفيجديابداعيرافقه

*الذيالعيسىسليمانالاستاذالادابمنالانجرالعددشعراء

فيالشعرالحديثةالسطحيةالفور(تتستئلمالاعصابقويانهيبدو

السريعةلادبيةالشهرةتصيدان...اعصابهوعلىعليهتوثران

وضياعالمضمونسبيلفيالشكلواهدارجداالكعيروالانتاجالافول

الشعرعلىخطرايشكلهذ!كل..الافكارمنزحمةفيالشاعر(صالة

وصياغةافضلابداعالىالعربيالشعريتجهاناودانني..العربي

وتمشقالشعرلهذااخلأصذلكفييحدوفي،ألادبيالذوقالىاقرب

تنبامافيقعالحديثالعربيالشعربفشلاؤمنانيوما(ريدولاله

(لحياةان...(لقديرمالعمودالىبالعودةطالبوامنبعضبه

ومشاكل..متدانجلةمتشعبةوالمواضيع،كثرةوالموحبات..رحيبة

اطلقانني...الخلقسبيلفيعديدةواموريعتورهامنتنتظركثبرة

فيمالينظروامعيقليلأيقفوآانالشعراءواطالبألاستغاثةندأء

.والانفعالوئلتحيزالتمصبعنبعيدين-اليومالحديثالشعرنسميه

الخياطجدل

...للنق-دفي.مالكلهذا

لامحمودهلقناحعبدالعزيزعبدبقلم

حاسمةبمرحلةيمر-الشعرميدانفيوخاصة-العربيالادبان

وفي...مضبوطةواعيةكشفعملياتالىيخناجالجديدتطورهفيوهو

الحديثالشعرقضايااز3ءالنق!دموازينفيهاتضطرب(لتي(لفترةهذه

الشمعريةالنماذجتخضعالايجب،بالذاتالقنرةهذهفي..ومفاهيمه

وذوقه.وعواطفهالمتلقيلنفسية

تتبلورلكيالتقييممرحلةالىالتلقيمرحلةمننرتغعانيجب

جوهرانضباطفينحددولكي،(لجديدةوالبلأغةالجديدؤالقيمبالتالي

المعامر.شعرنااليهآلالذيالتطور

تحتاج-الخصوصعلىوالشعر-المعاصرلادبناالقارئةالجماهيران3

؟لتيالقفزةور(ءماذاتعرفانالى0.التطورهذاجوهرتفهمان(لي

استقامتناقدغيرالخطيرةالمهمةبهذءيقومولن..شعرنااليهاقفز

الثقافيواقعناروحوفهمالنقدبعمليةوتمربرالنقديةموازينه

.والحضاري



احمدالاستاذمقالقرأتحينعليهماشفقتانيالقراءاكتمولا

لانهذلك.المنقودينالشعراعوعلىعليهاشفقتاننيبل..حجازي

فيمقالهيهومانه.النقد.مسوحلبسبأنهاوهمناانهولوعاطفيانسان

اويهلل"متحمساقارئازالماوهو..قصيدةفيمثلأيهومكما

نقدها.التيالقصائدبازاءموقفهعنفعلايعبرالتعبروهذا."يلعن

ولعنته-..الصبورعبدصلأحلقصيدةبالنسبةجداوآضحفتهافته

وأخراالبابوفتحوعلوشالصائغ:الاسلالذةقصائدعلىكذلكواضحة

-.قصيدتجط

واللعنة"التهافت"وتبيانالذبيحالعددلقصائدجديدتقييمومحاولة

لهذا.العددلهايتسعلاقدصفحاتالىتحتاجالصديقمقالفي

.،"الادابفيالشعرقاريء"لعثةماصات8الذينالاسلالدةقصا"لرسادع

اصدرهالذيحكمهحولهدوعفيلاناقشه،المشهورةالفراعنةلعنةوكانها

.(،اشبيليةرقصمات)ءقصيدتيفي

بيت:الاالقصيدةهذءفيليس:هكذاالقصيدةنقدلقد

الس!رعلىيطلالشر!افق

فوك.لافض:نفسيوبينبيئيتمتمتالص!ديققالهماقرأتوحين

بالسيفيتمنطقبدويانسانصورةساعتهامخيلتيفيارتسمتلقد

شاعر.قصيدةالىيستمعو(سعةصحراءفبىصخرةعلىواقفوهو

هذا:المتصثعالمتمهـنلهجة-فيلصديقهيقولسماعهامقينتهيوحين

.القصيدةفيالوحيدالبيتهو

رففىلماذايكسفأن..ملهحكمهيبررانلصديتياحبكنتوقد

منها؟مسيقاموقفا(تخذلماذا؟الرففرهذاكلالتجربة

وهي:فروريةحقيقةالى!لبهجانبا*سئلةهذهسأدء"ننيعلى

:الوأحسنالقديمةالنقديةالقاعدةيتقثليعدلمللشعرالجديدالتطوران

وتبحث،رفضهـاالتجربةترفضقاعدةلأنهاذلك.."..العربقالهبيت

مماحكاتفيتعيشالجديدةبلاغتناتعدولم..اللفظفيهدفهاعن

..و*رتباطوالاحساسىوالصدئألتوترعنتبحثبلأغتناوانما،لفطية

الصادقة.المعاشةالحيةالتجربةعن..والتكاملالتجانسىعن

المتحيزالحكمهنى..المبتورالناقصلحكم5هذانرففىهذاانجلمن

المشوءالحكملهذارفضنافيونحن..ببساطة"لتجربةير!ضوالذي

الحديث.التطورتلافمومقاييسالنقدفيجديد"قيمالىنستند

وان..للسعرالجوهر.النقديببلورةنطالبايضاهذااجلومن

متذوقالان،والتقييسالتقييممرحلة"لىوأـلتلقيالتذولىمرحلةمننرتفع

التاريخ.قبلماالىيتخلفقعدخر2وسنة(لىالفبنايعودقد

كلمة،(اشبيليةرقصات"عناتكلمانالئهايةفيساحاولوانا

في،الليلفيتعيشمديئةمعالاةتصورالقصيدةهذهان:قصيرة

حواليهايضربالكميفالظلامبيئماتطلعفيتعيش..و*نغام(لصخب

.شيموكل...ال!لامبرثعيشانعلىمكرهةوهي.(لدمياعمننطاقا

..والر(قصون(لصاخبونحتىوالشجر*نسان:الثورةالىيتطلعفيهاء

للحبراقصةمدينهالىتتحولوالصمت(لقباب؟ات"لباردة؟شبيليةان

حيلاالىيتطلعالذبمما(لشرئفيمديئةلكلترمزانها،والتحرروالسلام

بيتا.*صديقنافيهايرلمرلكومع.جديدة

؟رفضحالايةعلىلكنني..لعنلالكحبلانني:العزيزصديقييا

بساطة.فيهكذاويقطعيجزمالذيآلمتحيزحكمك

..لكوشكرا.بةالحالصةعواطفيمنيولك

هحمودثفناحعبدالعؤيزعبدالقاهرة

3-111+لم

سس!

:14صلر!ليومعن
لاؤلآسا-لثقالااوفى

0315ب.ص-بيروت

"عبودمارونبقلم-كطلألرعلى.

حت!ىاعبودمارونالكبيرالاستاذيغربلهلممن

!-الرةهذهغربالهمنيفلتلق،الان

لبنافيقرش003الثمن

الوسطىالعصورمنبتنربةنما.فىج.

احسينتوفيقمحمدترجمة-يورايلينتأليف

!حياةتصورالوسطىالقرونفىالح!يلةلاعنفصول

!-الوثا"لقتدعمهدقيقاتصويراالمختلقةالطبقات

.ل.كت.03الثمن-يقرألنبدلاكتاب

"لروسنىالصناعيالقمر.

ألكبرديمتريالرو!العالمبقلمتحليليةدراسة

لالاالذيالثانيالجرمعنفصلمعباكوف بمتشسا-

كبيرةمجموعةالىبلاضافةألفضاءفييدوريزال

بر.الروسىللقمرللعلميةللرسوممن

..لق.01الثمن

*(لزوأج..

الىيرؤديالذيالبابيعرفلمنمتعةالزواج

السعادةالىبيدكيأخذلثالكتابوهذا.السمعادة

ناسعيداتعشاقرأه.المثاليةألزوجيةوالحياة

-.*.عازباكنتانوتتزوجمتزوجاكنت

.ل.ق015الثمن

*صفهافط.الفربملانجط*غافي.

المرلجعمةالممتازةالطبعة،للعاشرالجلد

.ل.ق006الثمن-لمصححةوا

الثقافةدارمنبيةللعرجميعكتبكاطلب

لأالصلحرياضساحة،بيروت-ومكنبتها

لا561.3تلفون
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