
أ!زيىالؤطررفىاءل!ماءفيافممقماعل!

ل!كأ!ه-ااير!رير!ص6!رعيمو-بئس!!ت

أ-لجنوبي-الاقليم

....الشبانالشعراءقضية؟بيروتام.القع!اهرة

محمدالدينمحييالخاص"الآداب)لزاسل

*

"الاداب"تحر،ررئيسعلىبيروتفي"الحرية"مجلةطرحت

بالنسبةأو،للقائلبالئسبةسواء،ممعبةعمليةالصراحةان؟ه"!روتامالقاهرة:العربيالادبعاصمةايهـما":اتاليالس!؟ال

اشعما،التحويلطرق-جميعبين،!طأببست،ولكن.للمتلقى.:الجوابهناونورد

.؟والمستمعالمتكلمبينالقطيعةالىالامرادىلموحتى؟فاعلية

الذيالانسانهوشأعروالى،متجمدةومو!ةاجتهادعندناالشعرنعتبراناحبولا،فائدةكبير؟لسؤالهذ(ظرحفيارىلا

وحسب...ملوشةحشيةمورفياد!لةارولمماتررغمانإ-!ع.وعاصمةعاصمةبيناوومدينةمدينةبينتنافسموضوعالادبيالنشاط

وببن،النقادكمهاررغكماالوعيووببةبجبنؤ،!اانفحالا!اكاناذالقاهرةبينلاجداوثيقتاونحصيلةهوانماالنشاطهذاانؤالحق

عمليةألناقدعندفالوعي.الشم!راءيفهمهاكماالوعيهذانتيجةوعمانوبغدادوبيروتالقاهرة:العربيةالعواصمبينبلوحسبويروت

وتاريخيافلسفيامحصولايتضمن،فكريااختياراتعقب،ضخمةتثقيفيةاليومالادبينشاطناان.وبنغازيوالخرطوموالكويتومراكشوتونس

-بالضوورةطبيعيةالعمببةوهذه.هائلاواقصادياوخرافياونفسياومراور2-رارالاومرائرالاننناجمراكزبينفعالةمشاركةذنجبجةهو

ررموزءاكمعراسرارالىالكوىمفتح؟نهالمفهوماذ-للناقدبالئسبةالا!اجداناعتقد(نني؟ال!اصمةنطخبرهاالمراكرهذءفاي.الاشهلاك

ادراكا،الاكتثرالانسان،كونانمنتمنعالناقدثقافةوفور...ا!مر!ةاخهوررةعاصمتيعنينتجمظاهرهاقوىفييزاللاالادبي

...الشصاسحواراجتبارعنالعاجزالانساى،وبالنتيجةاليبنانيةالعاصمةعن)ضتيالادبيالامدادوان،ودمشقالقاهرةالمتحدة

اممطالما،لهمبالنسبةضروبى)ةفيرالثقأفةانيحسبونالشعراء،العراقيةالحمهوريةفينطا!اوسععلىيتمالادبيالاستهلاكوان

اذنالتفاعلان.اررموزهذهءنيكشفونال!نقادوطالما،رمزايك!بونالعربيانوالمجلمةالهتاباليومبهايحاط(لتيالمثد!!ةالقيودمنبرالرمحم

؟هاذنالثقافةفائمدةفما،النقدوقضايا،الشعرقضايابينموجودحيثمن،للاصهـارالرئيسيز3؟لمراليومهيبيروتكانتواذا.ه!ئاك

الشعربينالكصفيالفارقهوما:جوابالتطرجه!ناتتخلالنوعيةيبحانمنتخرجالعوبالقراءيقرأهاالمقنيوالمجلاتالكتبمعظمان

الخضراء،وسلمى،الصبوربدوصلاح،السه،بشاكربدرإكتبهالذيلفينا(ؤمنكثبراان.لبنان!بةباقلامكلهالئتاجهذاانيمنيلافهـذا

يوسف،عواديكتبهالذكبما(لشعكأوبين،حاويوخليل،الملائكةونازكوالتمزوج؟لاخراجتتعلقلاسباببيروتفيكتبهمطبعيفضاونالعرب

وحجازي،رصاوجاليلة،المسروتاجفار!الدينومحيي،البابوثطبيروتفيمصانةالفكزيةالحريةانولسبب،الاقتصادقيوالنواحي

!؟الرحمنعبدوجيليفيتتئمقرك*دبيةالمجلانكبر؟تأنثم.احرىعواصمفيمنهـااكمر

فالاصسوات:الثانيالنوعصفؤلأى،ستح!السريعةالاولىالنظرةا!هنانذكرانبدولا.لبتانيامعظمهاليسكعيرةاقلامتحريرها

الحكمفسدكما.احثمهائهفيوتطعنهالحكمتفسد،والالوانوالنغميةات!جااوذر/!نقدوبغدادودمشقالقا!وةفيالجديدالادبيالجيل

..قبلمنلنزاربالنسبةالاباطفمنهذاوعلى.لبنانفيالادركبالجيلمنواصالةوابداعا

لان،الاد/يالمظهرفياخرعربيبلدعلىعربيابلدانغلب(نوالسطحية

القديم،العربيالشعرانقلم!روف:؟لتاريغفيهايدخل/والمشكلة،-!مور.ادهرررةالبلادجميعتعاونؤءنججةذكرناكماهوالادبياننشاط

التجربةرمورعلىاعتمادهمن(كثرالصوريرةالرمورعلىيعتمدكا!والكو)جتواهـودانالعرافى،*نلملوبيروتفيالئشرحالةمثلا

خارجيبمظ!راريهمرمورا،خارجيامظهرارمورفالشاعر.والإلراك(لمطبوعال!ننابصالةلنتصور!المنشوراتمعطمتستهـلمك؟لشماليوالاقليم

يسبحالذيوالجضدول،اليدظاهرفيبالوشمالشبيهـةالاطلال3،آحرالادبياجيلاحالةايضاولئتصور!لبنانفيالايقرألملولبنانفي

..إ!السماءفيالقمريسبحكماالادبيةالمإتبعضقكنلملوودمشقالقاهرةفي2الطاالجديد

يتدرجحسياانتقالا،مثسابهالىصورةاحالةتصبحالقضيةاناي!الادبعالمفياقدامهيثبتانلهوتتيحا؟تاجهتحتضنلبنانفي

هواو،كلمةفمطموسالداخلأما..لمشلهشكلمنالخمالاولالعن071.الا.01.0110..لا.
.....مبيروت:دبيهلعاصمهيهماهي!عرلىنكطعايهم!االه

العملصلبفيقاليلةبثرانطشكلمياإاص-ا/ظهـر؟ذ-عمهمتجاور..بنروتبينفائماالمثمرالتعاونهدايبقى؟ندائمايهمناانما،القاهرة

الفن
..-.الن!ضةفيواسهأمهوازدهـ،ره؟لادبتدءببماجلمنوسواهاوالقاهرة

الشاعرعادفما.الاولالنوعصففيتحك!(لمتعمقةالتانجبةالهئظرة"..الجديدةالعربية
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1!ض.يىالؤءلىفىفىصمت!!9الم!ر!
-------ح!ه----!-؟--ص.--!-؟؟3----------------يم----------3-7----!----

فحسب،غناءاوعاطفةمن!،والمكون،المكتملالحقيقبمالانسانالىمعيشنركاذ،قديماكانكمااصواتمنغم-الحديثةالعصورفي-

وسواد..بياضوميوعةصلابة.وروحيةماديةمنالكونفيمامنكلبل.وزيفحقيقيةمنالعالمالى؟لفردلشدمابكل-فكريا-الاخرالمثقف

وهذه،المستحهلىفيويعور،المستحيلمنينبعالحقيقيالفردانمنمباثربتأئبرهي،(لحررثة(لشعريةنهضتناباننؤمنكتااذا

الغربي.الشعرموضوعهيالانسانفيالكهولةتخماظبالثيالدراماتوعليهفنتعلمانبنافأحرىمطلقاذلكفيشكولا-الغرب

الشبقبتسجيلاو،الظاهرالغرامبر؟يةفيكنفونشعرا؟نااما.للموهبةالموعياضافةالىالغربيونالشعراء

...لغرانزهما*دبفيماخير.رمثلونغيرهم،وعتةراتماكليش.سبندراليوتباوند.ازرا

)الحرية(جريدةفيتشر،حجاريالرحمنعبدلاحمدحديثفياولاليوتلقدر،مقالااحدتايؤرأانوربمفي،واحاطةع!قمنالفكر.

الاج!بية،باللغاتجهلههيالاسالسيةمشكلتهبانصرح،البيروتيةتختنىخلفالتيالضخمةا!فكريةالثقافةعلىريحي،سب!دراوباوند

وهذء-اعلمفيماللانيدارهولم-النقصهدايدارىبأنووءر..كناباتهم

الهامة،(لفعليةالخطوةتتبطهاانيجب،الصريحةالاعلانجبةالخطوةبل،البثرلعواط!يس،"رمومهرااصبحالعصريالش!ران

نا.ايضاالاخرينللشعراءبالنسبةبل،وحسبلهبالنسبةلا،وكألكالآلمح!العصربلادةازاءجوابايطرحفاليوت..عمومالقضاياهم

واك!ر.ارضنافيلاصسولهوجودلا،بهيكتبونالذيالجديدالشعر..العصرلازمةبالنسبةجواباوباوندمورومارياناودنمنكل!طرح

،جدافقيرازالماالحديثالعربيالشعرانيعلنتفا؟لاالنقاديوثرممااسف!ميوثرانوالصفصافالفسقزالفماشعرا؟نااجما

ادداكمحناقضعراءقصورهو-ا!ساسفي-القصورلان،ومريضااناخناروا.الراحةاختاروا.المجهاطةاختاروا!نهمذلك،الالسان

القصائدمنالسرقةالىبعضهميتحولولذلمك،السعرهذاحقيقةالبابلقنحقيعكلايؤرأظاذا.الداخلو/طمسوا،الخارجايغنوا

اعبحاذاوخىإ.احدايعيبولائابترأسمالفهذا،المكتملةا!ىا!نفتاحليهذااصطرمنا،ئالرحمبدجيلياوالسرتاجاو

الجديدالشعريظل،فسوفللشعرومدرسين،دائمينخطباءالنقاد..غفاءاو،ططفةاو،مظهرهوح!بثمن،(نا!نم!على

هؤلاءكلمجهودبانموقناننيبل..والمنظوريةالسطحيةفيغارقاالوصولعنصعهمالشعراءهؤ!ءفيه،جياالذيالعصبيفا!*رف

قليلة،قصمائدبعضئباستثناءواحدةكفةفيجمعاذاحتى-الشعراء

لن--الرحمنعبدلجيلي(نائيةحبيبةالىرسائلاربع)مثل

فيرحلة)او،للسىاب(المطرانشودة)توازيقصيدةلنايحرج

وتضامنهالعملب!اءتمالنشعرهناجو!لانناالصسوحهرمعلليليقمئهبصبلالاعبد،الر!معصصعص!نءك!لآ

فيالانغماسيعنيالثانيالقسملشعراءبالنسبةالانسانيالتضامن

التوحداما.و،بمرهونويحبونيحيونمشاهداتهمفي.الاحرينرؤية

نا.إ.اللاتضمامن-الخاطبمءلمفهومهمبالنسبةيعنيلانه،ضده

اولاالاغتناءيعنيممااكر،الاخربندونالابواباغلاىيمنيلابهملنوحدالشيوبمبةصفحالتمنجديرهـةصفحة.

وقصالخبتىنظلوزإبعنساحاأصملمنلثالاكم!فةالتولا،حرأبنغتناءالممثلةالذفيتوتاثيخمىفلسفةلرقفيوالائ!ذهار!ة

..والاخروالاخرالاخرعلى

الحقيقةفيدراميايكنلماذا،شعرايكونانيستحيلوالشعر"متامرقوميمدكراتمن))صاحبيكتبها

يو(جهفردلصوتتسجيللانه،والعذاببالالمممتل!ا.والاصولاهـاضا!كاتب

)ءلمبىبنا(او(النهرفرس)مثلقصيدةانواللامعقولوالجبرالطبيعة

توصل،جداالمستوىعاليةثقاقةتبطن،!ليوتالصغيرةالقصائدمن

الفرنسيةاثنائهافيتعام،والتعبادجهدمنسنواتبعدالشامحراليهاسليمم!صط!فىشحرالدكنور

للاساطرالشهيالععببرذلكمنوداى،والايطاليةواللاتينيةوالهندية

)اسحق(منرموزا،واحدةقصيدةفيواستصمل..والخراقتالشعبيةوالنمترللطباعةالطليعةدأرمنأطلبها

(الانياد)و(وكليوباتراانتوني)و(الالهيةالكوميديا)و(بودل!)و

اوفيد()و(النحلبرلمان)و(العاصفة)و(المفقودالفردوس)و3181.بعي-بروت

ووعى،فهم،لهبالنسبةالشعرانتعنىالتي،الاخرىالرموزوعشرات

..الجحيماوعبقرمنالجنلارواحاشنعضاراوليسى
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-بى.ص9مالؤفئا!اعل!المكماءفي

اهميةواكلهاالمرموزصوراوهىبالطبعوذلك،المعروضةالصورةوهيجلانتسسيرفنقرألماذا:يتساءلونالعربانئمعر(ءبعض

المصودهدافيتقعجميعافارسالدينمحييواشعار،تأثيراواضعفهاوهـ،؟.والصخياوسواونجبل4وهولموووسهولوستويفمسكيوتورجنيف

..الشاعروعيفيواضمحلالهاالثقافةتصورمنالناشىء؟(للاشعريةالاعمالفذهقراءهمن-كشعراء-علينايعودالذي

بعدتتفتحالعقيقيةشاعريتهر،لىأتالذي(الرحمنعثدجيلي)ومن،لمسفةوالفالفكرعقيختلفشىءالشعران:اذنالقضيةهيهذء

ذاءنقدم،مثلهواعدشاعرمنبظرالمنارر!مكلوتاخذ،الاولد!وانه!..القصديرمعدنءنالاسفوديلزهريختلفكما

"لمحنيةعالطص(("اقدلشغعلةمنقفيمصيدالمقطعكاىواذا؟الانسحا!فضيةي!ادملمادا،الشعريضدمشيءأي:ولكن

..القضي!ةلهذهخادمة،والخرافةوالدينوالفلسفةوالتاريحالفكر
؟لصلأورمحمومة

يدورمعنعفي...كاهـخورترن؟..ايضاالشعريحدمهاانبأسفأي،نفسها

...لرفجود...للقصورالاضواءوتبعثكنارقىيشعلمواانربنيالاقكننناءلان،المجوابمنيهررونسعراءناان

بالنسبةالقافيةفيماثلالتهذاإبىفضالشعربموسيقىوعياقلالادعاءيسعتطيعونلالاؤهم،منطقيةفيالمعارضةولان،الصحيح؟لشعر

،عققالحدثهوبالاوزانالاوروبير،لشعرالجهلولكئ،الجديدللسعر..يصم؟ونفهماذن:الاؤسانقضيةضدشعرايكتبونبانهم

؟لرعيقالتعبيريعبرلا،هناالمحالالرمزحتى.وأسوأهذهمثلذجنمعامريتكل0591عاميكتبونهمانفس:تمامامعروفةبالطبعوالضتيجة

الصخودهيفما،المصمةالقهقهةعنفابرازفي،ارشاعرترضءطنخرجبماذا:ذلكعلىكمثال(والاظافرالطبن)د.بوانخذوا..2113

منمالكاايهالمرموزيكونانالمفروض؟.يثورمصنعفيرنالضكب.ألفاظعنتريات.جميلةصور.؟جميعهالدوبرانفراءةمن

(الوضوجاي)والشفافية،مقداراالطلسميةومن،مقدارا1)ث!فافية..اخرشيءلامث..والسرقاتثرات(لظمنأكوام.جهل.خطابة

النصففيالعقليالمقداريكونانإجباي،شكررونعقإيلمجماءوالشعوالقديمالشعرببنعرهـالفر!لاجاهلاث"عرلان.؟لماذا

عقليا،مرفوض،محالرمز-بعطيهاقيمةإبئفأ،للغايةواضحاالشمفاف.شاهـبر!ريد

..؟بذاتهالق؟رىءل!ممةموجودانةحيئعلىلا

:(الربيعزهرةحارة6طفال)كا.وامالوزجمةاماوالرمور،الم!،ورإنجاطب.خارجمنهناالشعر

،السخفوالمبطلانفيتقعساذجةرموزالاحيانغالبوفي،محالةرموز

ترك!ببفيسواء،والسطحبةثة2الظلاحظوا:الديواداروطنماذجوهده

..المتضمن7المعئىفيوخى،داتهالشعريالمبنىفياوالمقاطع

محهـدودةولمدةحاليا(دوسيا-

مكارثيعيونفيقدىفالت

الميونكلتتحأشاهقدى

قديرم..قديممتاء-يزعمونكما-وانت

ايم!رىاأتصمة"لآاًعظ!مالهيوماتشهاك

مهوالزعفرانالمسكمعفجئت

التوابلوكلالئعاموريش

..السلاسلتئاممعصميكوفي

سبورنا.بلونعد:بالخارجصورالىالرموزاحالةمنبالكمخنوا:(الحانةراقصة)

تنوركلهيب

ماخوراعم،دفيحمراءوكشهقة

كالاعاصيرتلوىكانت...

للرجالملبوساتطنبورانغامعلىراقصةوتميل

..عصفوركجناج

(مساءذات)

اخرىفروعأ"لشى-ألبولمانشارع..عاصف..مساءذات

..بالغيوم..الافا!ملفع

..النجوممحاجرمنتفر..ادمعمثلىوالبرى

تماثل()جدءدةصورةتكوبن.بصيالرمز.باستمرار.باشمرار
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1!ض!أالؤطررم!فيفى!مااط!"م

العملفيذلكيروثراقرهـونكهوفكأنهاالنوافذتصورانيمعنكاناذعابدينحيفيمخبوءةحالىتنا

بالارتباطيرا3حساتعطيفانهاالغربيةالقصيدةفيالرموزاما..نفسهقلاعكأنهابيؤنهاتطاولت

الخرابالارضفي(تايريزياس)فمثلا،بكاملهاالشعريةالكتلةفيالجياعابنائهاعنالاضواءوسدت

:جد.لداعطاءايضايمنحولكنه،معاوالذكورةلملانوثةرمزانه:لاليوتوالحياهوالزهورللنور

ناضبحاضروبين،وصريحوخالدعظيمماضبينمجسدةمقارنةانها!حزينوشوقهاشجوهافيؤهغرورقت

..!التنقث!رحدالىوجا!ميتينضلوعكأنهـانوافذ

الىبهاالمرموز)الكالىحاملةاليهتتقدم(تايريزياس)حبيبةانإ!عجصزوبابها

نداءهاير!ىانه:ومزلمامهيناموقفامنهاهوويقف،(الخصوبة!نوان،برصةمنبأكثر؟لنجاح.معدلم،وجووواورمزهاالصورة

؟لعإانةوبين،القتاةتمثلهالذيالصريحالجنسبينحائرلانه،الاش!ان(موتىضلوعكأنهاالنوافذ)الخارجفيمنظوررمزالاليسالرمز

هـصبعبارةالرفضهداالىالقصيدةترمز..جسد.يمثلهاالشيانالواقى..(قلاعينهاطويلةاليبوت)(مهدمممجوز،الباب)

(وايزودرهتريست(ن)لان.ا-بضاالجديدالشعربئإءفيتنخرزالتماالقديمةالآفةهذه

كالالأ"ههئ!عولولولول3ئ!!لا...اتخمواالذينالشمبانالشعر؟ءبماذهانعالقازالمادلش!رالقديمالمفهوم

"..ساكنقضاءالبحران).وغرهموانتنبيو؟لاخطلوجريرالفرزدقمن

الذيالسكونوبين،اليحرعليهبداالذيالسكونبينالرمزمحيلاوبروز،الصورةباختفاءعملهيختفي،لداتهمقصودهناالصورةرمؤ

القادمةحبيبتهينتظر(تريستان)كانلقد.وعواطفهجسدءعببهللقصيدة.الحقيقي(لاساسالبناءتركيبفبىرشهمولا،جديدةصورة

يرقبرجلالحظةكليرسلوكان،يموتانقبللراها،بالسفينةكضلوعتبدوالتيالنوافذ)صورةاننلاحظ(جيلي)قصيدةتأملئااذا

..فافدةلاانهفي...البحر،للقصيدةالمكتملالبناءفيتسهمولا،ذلكبخلافشباتعطيلا(الموتى

دشعاث

اللبنأني،الكتابوداوالمدرسةمكتية

83927تلفون-2613ب.ص-وتبير

3أع99!حولأ!لألااء3؟ءاالعربيةالقراءةفي"لجديدسلسلة

التكميليةللصفوفاجزاءاربعةالاطفاللروضةجزءان

البكالوريا،لمنهحاالادبيالبح!فيال!جديد(الابتمدائيهالشهادة)الابتدائيالضعلملمرحدةاجزاءخمسة

البكادي!ا(لمنهجاشعرءخلالمنونفسيتفنهالرومبمابن:العربيلإدبفيالجديدسالسلةد

ولهولولهك!،!7ولأل7"م94ح!!!أم**،3(التكمياجمبةالشهادة)العانيالابدائيالتعليملمرحلةاجز(ءاربعة

والمعانيالابتد؟ئيالتعليملمرحلة(جزاءثمانية(المكالوريا)الثانويالتعليملمرحلةجزءان

والتكميدببة(الابتدائيةالشهادة):انجديدةالعربيةالقواعدسلسلة

+هولطهلأول،97اأ!9473طأء91!م19لا89؟+،مم!أ(الابتدائيةالشهادة)الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة

الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسة-الروضةلمرحلةجزءان(التكمبليةاك!هادة)اوللى*بتداشالتعليملمرحلةاجزاءاربعة

الاقيدائية(الشهادة):الجديدةوالعلوم*ش!مياءثروسسلسلة

التكميلية(الشهادة)العانيالابتدائيالتعليملمرحلةاجزاـءاربعة(الابتدائةالشهادة)الانجندائيا!تعليملمرحلكأاجزاءخمسة

يلآ9*9*أهعإس!9او+ع،؟أولهح!3م:الجغرافيافياـلجديد

يلانكب!زية:ا!قراءةلتعليمسلسلةأحدث(الابتدائيةالشهادة)7لي*بتدالتململمرحدةاجز؟ءادبعه

الروضةلمرحلةجزءان(التك!يايةالشهادة)العالي*بتدانيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة"

الابتدانيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة(البكالوريا)الاشدائىالتعليملمرحلةجزءان-

!لم7*ءلأأهم9أح9+5اأ؟أ.مح!8،،،3:الجديدالتاريخسلسه

لانكليزبةاللغةقواعدلتعلببمسلسلةاحدثوا!يرلى*ور!ائياررمببملمرووإجزاءثمانجبة

اجزإءملاقيفي(والتكميلية*نجندائيةالشهادة)

الابتع!ئيةاللروسلشهادةالعامأـلدليل:كجديدالح!س!سلسه

8!9"أ"أح9أه3أ؟9.(*بتدايةالشهادة)!بتدائيالتعليملمرحلةاجزاءسمبعة(

فرنسي،املاء،جغراقية،تاريخ،(شياء،انشاء،حسعاب:(بفه؟لميشهادة)التعليملمرحلة

..انكليزياملاءلم!3أ9لا59أ+ألاعط،19؟!14!ا!م3ه9،صخ!اـءأ
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9!زيىالؤءتفيفي!عمااا!قهتماعل!

التمالي-ألاظيمالرهيبةبجملتهقاذفا"ك!،قليلامتأملاالشاطىءعلىيقفالرجلوكان

سرتويأدرا؟نا"..ساكنفضاءالنحر"

صبحيالدينمحيي"الاداب"لمراسلتجربةدمزالى،احالةرمزمنيتحولانالرمزعلىكان،وهكذ(

لا*الاساطير)تموز(فيأسطورةاغنتكما،ذاتهاللقميدةاغناءالى)1(،ووعي

الذي.وهو،قيمتهاالاشياءعلىيخلعالذيهوالانسانكاناذاالثقاهةقصوران..(مطربلامدينة)السيابقصيدة،البابلية

هيالاخلاقفان،الافعالوترتبالموجوداتتصنيففيالحقيملكولذلك،للاخرينمكتملاعطاءهيمنحانعنالشاعرتعجزوالالراكؤالوعي

الموجوداتلبقيةبالنسبةوتصنيفهالانسانعلىالحكممنتمكنئاالتي..المزعجالالمويالفقرهذامنتعانيهزيلةاشعارهملبدو

التيالقيمةهيف!خلافى.ثانياالاحرين(لناسالىودالنسمةاولا...

..،ونجرهما،البابومتححجافييمنامثلةاضي!انميارغبكنت)

الاخلالى.ومسؤوليةمعنىالانسانيةهدهوتعطيالانسانانسانية..ءكد...

س.(وجيليبعارسداكتعيت،ا!حرعنيعنيالواحدانلاحظتولكنني

من!برمل،اخرينشأنمنوتحطاناساترفع-وحدءالفكروليد-يغالبارزيالجديدالشعرلهذابالنسبة،للغايةهامةالقضيةان

الفصلنقدهيتعريفالهابأبسطوالاخلاق.قوادااونمياألانسانء

ينظمون-كلهااعمارهم-وكالو(،اصولهلايعردونهواةايديفيالموت
مطلوبةالاخلاقكانتواذا.الحياةمحالفيلالاخرينصلتهحيث.....

بة.كلىفليسى،لهمبالنس!بهالجديدالشعرما01العديمالغرارعلى1شعر

جهةمنالمجتمعبقاءولدوامحهةمنفيمة!عطالهالعادى(لانسان...
..من..الاقلعلىابياتهافردأو،القديمهالمقصيدةاوصالتقطيعالا

وكمخلوق،موهوبوكالسان،طليعيكمواطن،الفنانفان،ثانية

ذلك.لان،للشعرالشعر*نظرةيصححواانيشنطيعون!والنقاد
فيرسالثهاداءعلىتساعدهخاصةلاخ!قيةيمتا.ر،لننطودقالليةاكثر

.زقميينفخونكانوالوكماسيبدونولانهم،اختصاصهمخاربم
اخلاقيةفييطلبمااهمان.عصرهوعنلفسهعنوالتعيبرالقيمتطوير..

...مثثوب

منسجمايكونان.واحدةاخلاقذايكونان،رسمالةذيكانسانالفنان......-

يهلكونالذينوالنداد،العسهـمالشعراءداخلمن!ضيهفهذه
مزيفةصسعةيمسيحيند؟كنتاحه!ن،يمطنماذريظهرفلانفسهمم

بة.-املبخيبةيصا/ونليالشكالشعرلهذاومعانرموزعنبحثاانفس!هم

.حياةولاروعفيهاليس.و!افهموذكائهـممقدرازالمفيبماز!ةيصابونالاقلعلىاو،مريرة

-سىصى-أ-.الخرافة)للالسأنالحضاريالثهافيالتراثمنيعتبمالشص

.أملاحظةمنيغننيممااكثر(.0التاريخالموسيقى.الاسطورة،الدين

آلكب!ةآلكاتبةاوالخوفالمريعالثوترهذآنجنجلىالاقلعلىهناكاذ،الحياةطواهر

..آلاساسيالشعرغذاءهوالذي،والالم

حميز!إما-الشبابعدا-شاعرمنوما،)2(موجودالعربيالثقافياكراث

..منهاوالاغتنا،للاستفادةالضخمةالفكريةالمكوناتيستحدمهذه

وحكاياتفااساطيرنامنالافادةالىنفسهبالغربأ!مروصللقدبل
قمصها)وا-قوىاحدث.

فيمندلاي(الى(لطريق.خانكوبلاي.الخؤاب)الارضالعالمعنومفهومنا

خاااليوتن0.1لثيءالىيؤديلاطريقمشصففي3عراة،نحنوتركنا

ءأارسطو)بأنهفيهوصفحداالصيتوذيوعهـلشهرةمنبالغالذي

!يرص؟مممأ!ويعب،القادمةوالاجيالجمبلهفيالعظيمبتأثيرهرفنعلاترى.فلماذا

..(الامهريهاللمه)السبع!يبلعاىبعديحعلم(ألحديد

؟..البالمستريحهادعاالباقيةايامه

االشعربكرامةبل-اكمبانالشعراءب*رامةلا-تتعلققصيةانها

001ذاتهالع!ربي
المكباتجميعمناطدهاامعحمدالدينمحيى؟دقاهرة

يز....101!!،أقصيدةالخدمة،رمزايصبحانرمزكلغلىاتذلكيعنىلا)1(
والنسرللطباعهالطليعهدروص

عنيعلنالذيلحواب1الىمنوماتهاتتجهاتالرموزعلىانانهيكلضب

رامزا-يقول؟لسابقةالرمزيةالاستحارةصاحبفابدت،عرالشل/قضية

1813-ص.بيروتاءلمرعوممددمخدرالمساءكهمريخص!ينتثر-عندمااخرىف!قصيجبرة

.101؟..العمليهاتطلموله

-عسمسمى----!سم!سىص!---أ01.خرى1قضيةهذه.أ.هوتراثأي)2(
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-!شسسض
ا!زيىالؤطررفيفيا!ماإفممقهثهماكل

مكانتسهادتفعتفكلما،الدولةفيالمكانةبعلوبعضابعضهـلميقيمون،الناسرىنفو!فيتأبمرذايظل:الواقععنابتعدمهماانالفضان

يصدقلمومنوالصالوناتالاوساطفيفيمتهارتفعت،الوظيفة2-لم!تؤ..والتاجرالسيهـاسيصلةمناوثقبهمصلتهانفيوخطره

الدولةموظفيكبارانيشاهدالادبيةالمؤتمراتالىوفودنافليتفحصفهـيبالناسالاديبصلةاما.لملنسيانمعرضةببمضبعضهمهؤلاء

..الاعلىالمجلسويملأونالادبيمثلونالذينهمالار-دعلىوالاطلالالساوكوقواعدالحياةومعنىبالقيمالروحصلة

المصانعةفيالشيوخهديعلىيسيرونالسبانانالمؤسفومنا!خلاقىنتلذلك.الخو..و..المجتمعواص!حالمجهـولومراوغة

جائزةعنمرةالثقافةوزارةاعلنتفقد.الظروفومسايرةوالمداحاة.عداهاماكلتفوقاهميةذاتللفنان

لموضسوعتقبدايهناكيكنولم،مسرحيةلاحسنسوريرةليرةالفالسعقالطرحفيو(لاخلاصهـؤالعن؟جواباو،سوالالفنان

والاستعماروالعروبةالوطنيةعنكانتكلهاالمرحياتلكنالمرحيةوا)خ،رجيالداخليالانسجامبمصى(لاخلاقالىوجتاجعنهلاجابة5او

هوانما،الحماسةولاالوعيعلىدلي!ليسوهذا..والجزائرعنهادمىلصت"ا!ح!د!صالفنانوجهةكانتو!ى.الفئانعئد

وطنية.بمزايدةاللجنةخدعوالىالجائزةالىللوصولالمصلمنعةدليلفيا!ص!لعفة-هيالثلاشةالعناصروهذه.والزهون"وصلواالزيف

مذهبنثمأفكلما،الثقافيةالظهرةوهيللزيفاخرىظاهرةثمة.الاسيةحياتنا

تناجالىيئظرومن،تقليدهالىالادباءبعض.سارعفنياوفلسفي،ادبا"شالاكثرالادبيةالششصيةيصبغالز!فان،الزيف-1

بمذاهبسريعةتأثر؟تكلنعبارةالتاجاكثريجدالاخيرةالعشرةالاعواموافراده،الان(لىسنواتغ!رمنذنجالدمايخير)قولالقد.برمفالطقم

ينصبانما،والاطلاعاكلرعلىليسهناوالاعتراض.أجانبوادباء

منويمنعهااصلهايزبفمنوانجذسهامحليةاهتىل!معخصميةماا!مبهاعلىكأفقدهيقايورممالد!..
واالمذصسةالظروفبفعلالادبيالتاريختزييفالظواهربهذهويلحق

شأنلببرفعضيمهالناقددكذ!دلةالنقالابح!اكثرففى،السعاسية

تكادفلاالادبتاريحفياما.الحزبيبرأيهيدينونالذينالادداء

شولموقيتاارل!ابحرواد!يبلممنتمهاامنعصرنامابدبدترلبسافيبد،افيتظهرلىإلشعرية!رب

الصنعةقيودمناللغةتخليصحيثمنالفنيةالنهضةانهىوالحقيقة.! علىلثنانففي.ءعربيقطرمناكثرفيهاشاركعامةمرحلةكانت

..والزهاويالرصافييدعلىالعرالىوفياليازجيينلد

ائثناءلاولعال!طلجمونومرنن"سمهرضفرصاهصحالحق.أظهالبةرصح!حالياشهلنته!تهـ!مالوبعرس6لرسدمع!همىضهعد!دثرها،!آ!
ولععداصالهسدممريعاالاسماريبداحر.الوصوليه2.-اصدشاصص!ىصىدس

...السياسيةالوصوليةطر؟برقولوصعلونوىافيلىقرداعةنفمسهملصحامعافهرضينصإوللمس!خ!!.

السهرهص!سهيلرىعهدكلوفي،لالسعاسهلحملطوالوصوليه

المثالالظاهرةهذهعلى..مؤسفانمثالانالادا!منالماضنالعدددن1سرسصصعلىكطر!ا!مرصفىا!!

الاس!ينالعدامىالادباءاسمعلالالادسهالوصوليهمطاهراسوأومن

المجلاتفيال!نشرعلىالجدديساعدونالمقدماءانحيتمن(لجدد

وفي..المهمينالمعلمينبمظهريظهروهماوعنهميدامعوا؟نشريطة

وردق،ليونةفياخطائهابعضولق!رتالشاعراتاحدىلقد!اننيالاول

فيط!!

المثالجراهالمحلةلختصمنمألحلق.عدلميلابممهرلبمظهرلمناعاتسةلعدلكبيرةكيلساتطهرلىلى2ءدر-ا!م!

..!عل!هولمليهبل..بالرداليهلوحيمراهماساباسساجربهاكاذا

الصنعتملوهلممبهمةقصيدةهوالادبيةالتعاونياتعنالثانى

وتزعمانالبخوردهاتحرقانبمقالتينواذا..نفسهعنالشعرومراودةجمصسس-لمح!رصدعلريهاق!%يراورس.-برهـشلمجاصىالمك!إ:ض

(لتيالنقديئالقيملكلوتجسيدالحديثالش!عرذروةالقصيرةان
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1!نىيىالؤ!ى-فى!اءفيااررشاعليا

.-فكر..اوكتبمنوكلولينينبوفوسانتوقيلمسكنالفتبهاقادج

المج!ا!تؤ!-ورط،الواسعةوالنظافةالمجنحةالموهبةمقتلوهو:الزهو-3

0001؟المحدودةوالمعرفةالصضةبالمواهب

الاحرارا!عراقيينالادباءاتحادبببانال!اتوعرضارسهرةحبهيادبائنامعظ؟عندا!نطلافىنقطةان

هوا/كلءحتىالكمنابةيبد؟كننكادونلافهملذلمك،الئاسمنا*امام

اننألمحبما:ألياىحلمءنااحعدماتدرفادا،النارجينكالمفكرينالمنتجينالممالقةمةضع(نذسهم

اعننتقدالعراقيينالادباءباتحاد،سىلماالاداريةاالمهيئةكانت/وللالثناءان!ورفض.وأنتفاخهبكبمهالسماءطاكل،ديقانااقكتابا

اقنابلغرض23/6/،69بتاريخللانع!ادالثانيالمؤتمردعوتهاعنال-طحي،(لصحافييصانعذلكسبيلفيوهو.حمن!اباوقيدبدونله

خثلاشافهةا!نحادانجازاتعلىوالاطلاعالجد/بةالاد؟ربةالهـيئةيينفدوابتكاراتاولياتلنفسهوينمسب،7المبتديءبالناشيءويغرر

.المنصرمالعامهـنالثماليالاقليمفيوعندنا...غربيينمفكرينعن"لطشها"

استئكادهمالعراقفيالاحرادا!دباءمنوثلاثينمائةنحواعلنولقدماحبانهادعىثم...والادبالنقدفيارائهبكلالبيريسلطش

القصيرممرهطقافنالاتحادهناسادالقةأاللادرمقراطيالشعوبيللاتجاه(قرران.بجبوبالمنألبةالافكار!منوكأاكأاقكامه،القصةفخمسب

.للادعنبتمثينهانفدقةالمالتيالاداييةالهيئةانفبطباتوقانمونمدرسةصاح!واتدهميكونانهكادبانناطمكحيراودحليماقصيتان

-دناحرمنفمتهمابسببباسمهنلتحدثونالطراأبفيالعربي!اندبالىااسياسةمنانتقلالؤعامةالىالطمولؤكان

ايجابياموقفاسجلواوبذلكوا!دباءالادبعلىعيالهيحاقدةشعوبيةتسمواخلاقوشكلين!سوكقواعدالىالتوصلهيالثقافةغايةان

وكفاحهسااقهبنضالإقمناالعربيا!ديبرسالهمنمسهخمدابناء(ا؟!!ةفهىالموه!أما.الشصخصيةالمنأفعتفاهاتءخبصاحبها

.الحضاريامتهومصيرمصيرهازاءالمقسمةوبمضليته!!؟لادب.هواجسهومتاهاتنفسهظلماتفيالاذطنلاثف

العرنمب،خادجنلموجكدنقا!حرايالعراقيانالادباءاتحنداعغاءوانثن-بالتدفث)بمقنلاةذلك.الانسننيةالنفسلمععبنةالعاميةالطمببقة

والفكرا!دبفياخواننااعلنهالذيالاولىللبيانالمطلقببناغ2ملنوالضاف!عوالاخ!صبالصدقييكونانما،(بفارغةوالدعاوىوا!فتراء

ةالمكقعةكلكنفىفستالتياللاحقةنتاييداولبيا؟ات،العيافبفيعنهاجميقئكتصيرللحداةفراالادسم،التظمبكجهاتوفهمالنقدونقبلي

بلغلقدحتى.وبفدادوالنجفوالكاظميةوالموصلالبعرةادبد!ط!ظهـرلكن..لهومقيمتراثعلىومحافهـظ6نروزنثيا!ديب.لهاوتطو!

ل!تحندفنمامددكمعفالاحرادن،دباءبياناتعلىالموقعينعدد..اصحابناعنبعيدكاهذلكان

المزيف.التيالباليةالامقراولهرااخلاكنا،اننهإبةمحمرفياننايقنعأ

(لىوندعوهماصو؟تهـمالىاصواتنافضملكيالمناسبةهذءونئتهزا!ذينالاد،،ءاث!رحالهذهكانتفاذا..وتبببلنفضالىقح!اج

لرنبطةنلادادنةالهيئةننتخاباتفأجراءتمهيدانلتحفيرةةاللجنةتأليف؟سننىديدرجةاقنفالى..انخلافىتالظبفييساهمنن

نلنكرخقنةالطملاءالفطكطبيننوقئكوعمل،العرا!فيالاحرارالادب!اء-دقطالشماليالاقليمفيلا-اليؤبيةالبلادفيجترعبتسنيبنن

التبعيسةنرمنالعراقفيالعربيالادبوتحريوالنمعبعنالعربيانحطاطاببسالجس!هـيالعهران.وانزبيةالاخلاقمنيبدأانيجب

والعبةد.بة.النلهومهاوةثالبندفيتطرلألمالتبىائحرقيمفكلةوان..النطممنالطهيببقدر

افئر.ن!عربينكةكرنلاربا?اشسماهمبرمشكاةلهي،الانقبلالحدةهنهبمثرأالمستققةالمربية

الكبير.العرببىوطنهفياجدارمربىا!بىاشىضغطاتعاني4الحرإان.السياسيونفعلممااكثروتأزيمهاخلقهافي

العريبةثورتئأمؤيضالابدالىوليخسأالمناضلةالفكر/ةالطليعةعانصتيجباءارثةاالاخلاقنقدوان.(لمدولةضغطمنبكثركثر1العامةمن

ا!روو.وهذا،الهدمهوالمرحلةهذهفيالاديبدور،الادباءعنيصهـران

سحماديسع!دندكتور-الوائليفيصلدكتور-العمرجابردكتورانءلينا.الماديةواماسبوالظهورالشهرة،جغونادباءعنديؤفرلا

العقيد-ؤ(جبىهلالالمحامي-اسماعيل(لدين،محيي-الصفوانيهـ!انعدمهيفأزمنننا،والقدبىبة(لخنوعمنعاموخمسمائةالفركامنزبل

-الد!ةمعمةد-الرفقيءهذاننهـطجم!-الهـماليققيأب-ءاهررر!انمستغنين،الرووسفامشيمتكبرينأحرارالىيحتاجقالهدم.التمرد

عبدفيزياحمدالمحامي-اليدريرشيدالمحامي-السامرائيياسببنكلراكزهـ*منلاقلوبهممنقوتهميستمدون،الخارجيالعالمعن

قيصلالمحامي-لغكيكي1الهاديعبد-الواعظلى؟وفالمحامي-الجبار.وصورهموبطونهموانصارهم

احمدالمحاصبما-جوادحازم-الجميليالمجيدعبدالمحامي-الخيزرانم!هعهمتعر.برالىيس!اانفبلاففس!إحررواانالادباءعلى

فاضل-شعبانصالح-العلييحاسينطه-الركابيالىلهعبد-الحبوبيرجلااديبرو(ئةكلبيننجد!مللحكممقياساالمبدأهذااتخذنافاذا

الصوالى-محه!دمحوراكيخ-الجزائوياحمدالشيخ-الشاهر.القطيعروحوعناطماعهجمنيخرجفردا

.الرزا!!صدغالبصبحيالدينمحيي
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