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منأصبح-لحمث-ألا؟جتهـفبثكلةالعدالهليمخفر*الورربرجهألوحد:أد-در،-ليعدألهفو+عركازبوهو،جودتص،لحر-جا

.(("إضربيا.لشإر2/أ"نر،ا-بما،تجىادهذانإيأتإلمءلآش؟+،-طهإورولالمح!ورمجا"ؤلامقالا،اجدليداالادبألوانا*ل

-فىتفدو.اا"بخببىلمالةا3ز)--ت1)1!هووىا-،أدزجال!اوراأ.-..

العرلبةبال!حده-خبالبختيهنملا.عاكنلواكا11،ر-1!-بأ)--صاريف"-رتلس-حلورو4ولكت،غايهابثاألجديدأك-عران"

......!.2"003صىوص،!!هـم!كط.إ-،لالعيددلغالهأعررصةاال!كرذاعدأءر"ا

ال!يوعيهللتظريهإصلعماكطالخطبيقاكاء،ملى"دالوحفحا،ماي!تحرو.....،.-...

بالكتلةفيرتباهـأ3،يابمو!،المحت!حهبربأمراالثص-!لناءا-جىث7ب،و.أأما!المفو!!هولاهوالعرفيوالادب...بروروالعر

ألارتإهـهذابىكلخبار-.-الدوليهاؤ!هاصشؤبو.خاص"الننميوعيةء---اى.إرودم"بألمليداجدا-وررالنتيتهـمجودتاحو!ا

اليسارييننظر"فهـلم!العالر!المعلاملقف!بةالمسازدذمننوعامقالا!وبو،العرلي-"الافكزذواالصرلييةا)فوصيةتعاديفا-فة

المار!-!بين.ار"ايأ،شرصزيمما))ز،.باردأجدااًك-عرالثاتبا!فليخ!ماخرى

يرزغحعاليالمثه3لمساكي-أالد!ميالإتجاد،،والثالتالا.نر!!أما!--هـالهملإ.رهللو!زرا.امتمىوءكااالازجادعنزعبرفشجدحركة

.لونالوبىتص-ثافوا!اودعاتةصعتا-وأبرزالضء--هـليرىفهو؟لمحصلمنالعقادالاستاذردده!اكثيرا

.--"ا.زورر---"بدونالجدإهـ،اوأدنقد،الجديدةوالقصة،اجدلايدا

فيا،تجاهات.ه!دهفنالجديد-التءلىنفو96،تؤماذا..0،005..ط

تجا5بلءسلخبزمإمادجديدالتهمعرنحدأننا!وحدتإديمطا.ميوعىالمصالالجاعنألىعثيرمنالوالىلهـا"

فالجمسار،الاطلاقعايا!.نحاهاتمذأمنواحدضإسي."و-ت"إ-ءاأإث!مهذهمتلتج،!لالممكنمنن13وقد

بة..،2.ة...داءوردلصأ،-،ىلىجهبوإدالجدالتحعروالى،عمومااالصديدالادبالى

اخلمجدنكبدلنالحسولهماركلممسباصماز!بمطلمقطئصمعوحمردو!حدمنوأ،ألمكرلثآ،!ءإعيا.يرخسياتولغا.ءا!يهغير،يقةبطرترددتهملانهاذلك

اعلاممنهؤلاء*-يعبيرون.كل!أشإبوأا.اءار!ضوهـامطؤطالقا!ةا(المنافة"حلبيعةعنتصدرالحقيقةفيفهي

بالقوميعإؤمفينامن-قتالونفسلمحىوهم.-أ)جدردالشعرهـالجدباجيلامنالعميقالخوفذلكوعن،الادبىاوسىروأ

فيالايمان؟انغكسىوقد،العربيةبالوحدةواًتؤور!نطادرليجة.الادبيةالحياذعلىوسىطرته

هذانجد-حنحن،ضوحالومنورسفاوتةدرج!ءءإىشعرهبممتءإةع!،ككانلاواحدهالتفسيربهذاتفينا31لوولكننا

الذي،حجازيأحمدعندفوحالومنإةغاءإىالازجاد،ز+ن11قروكةننضخصيةمعركةالادبيةالمعركةولكانت،ادبية

الاحداتحتىالعربيةألاحداإطمعظممع!تصاتجا!بايرخجاوب.تصفيتهاعلىالقاددوحدهؤ،و

"لجرح21"أننجدثاح،الخ!راءلسلمىكذلك،ؤيةاإن.ا
......لذانإطالاهـةللمعرا(التمخصي"السببهذا.ءأورالمحولكننب

اولوم!إ(لهابممدهولم!قوحسعالنئئعبةالفرشمعرلىابىؤ)سط!يمبعهي..بحيثبهخاصةفي)مسفةالجديدللمثصعرهل.هو!،روالمىؤالا

العميقةالخصبةأحاسشعهاتنععالالسالعيةالت!بربةهذهخلالفكربرورمدرسةيمثلون"الجددالشعراء"نعشجرأننستطيع

العرجمعا.والاتجاهالعربيةالفكرةأحوا؟اوررمدارسطمنغيرهاأوالوجوديةالمدرلهةمثل

ء..لىضةء"كم،ر-!ارىالحدلدالنش-عراننقولانلم!نهل
عندامتداداوأروتركيزااكثرالاتحاههدالجدولكننا..--...?ص،

عميقاتجاهذلكمعانهدغمالضبود،عدصلاالملائكةكنا.هـ-نيرعبرلنضعراولالهلعولطأنيمكنوهليبة...أؤهأعدا

الىيرجعذلكفيوالسبب،الشاعرينوهذينحعندوارإيل؟ؤ!نالمخعارانصارهبعهلىيقولكماصادقةحيةزسازيةلنجربة

،"الذاتيالتامل"الىيميلانشاعرينغيرهمان5أكثرزهمالهـض"لنعرف،9بالحالادببىالواقعالىأولانشضكملىوف

معالجةفييتألقونالذينالشعراءمنليساالسببلهذاوهما"السياسيةالفلسفة"روصلاولنماخذ.اًهـؤالهذأعلىاجابة

الالتقاءنقطإبالىالسريعالحاسموالوصولالعا،مةالتجارب.منهاالجدربىالشعروموقف

الخاصة.ذواتهموبينالتجادبهذهبينالفنيةات--ىاالفترةفيالعربىالوطناننجدالفلسفةوفي

منألحددالشعراءبينمنفنجدالماركسياليسارأمايعبضزكان،الشانيةالحرببعدأيالجديداإضمعرفبهاظهر

عبد:الشعرنإءفوءومن،لهويتحمسونفنياعنهيعبرونأؤواطوهوالاولاالاتجاهأما.رعةمتصللا-أتجاهاتتلاثةفي

الاتجاهبهذاياؤهضونانهم.جوادوكاظمالبياتيالوهابالاتجاههذاالضقىوقد،كعماالعربالقوميالاتجاهفهووأبرزها

صريصا،واضحاتعبيراالجديدشعرهمفيعنهولممبرونكرةؤفيهوامتزجت،الاشتراكيةبالفكرةوتطورهنموهفي

35



،-يالعررالماركسيأليسارزاويةمنالوحد؟الىوينظرون

--ق!ئم-----".!بم!*ب-.؟7!-:!؟"!؟إل!ء،لتعرهمءلىتنعكىلافهيولذلك،ثانويةفصيةليعتبررنها

-..!ص!ئ،تكماالحبؤص-دةمثل،محدودةؤا-اةقصائدمي.الاانحد.لد

،.-.عصت--.،لمت!بزوبعص."والزيتونللاطفالالمجد""دروانفي"يافا"عن
-.!.!ي!نرىحص--.!ى!ر+

-؟ء.:.جوادكاظمقمصائد

.أتمنه!.ة:؟-!يش=...ج.!.لا"-وا)ت-يالعبروؤةالمثمعريةحركتهمالشورلىجنوالقوميين

.م-.-=.%اا\0،!ون!-هـ-ونقياليتىورروكما،ننشعرمجلةجماعةضوحب!وتمضاها

9!-فر-كأ--.!راح!!والكصيرالورررياوطنأوأن،جرص"م!يؤ)سطينان2.لعرب

..ما-..ص.-رزوصءعاع،در"ؤيونويهكر4بيصلمونافياالمفقود!ردولصهم

-..!!ت-.:.7فؤص!رأنال!ىوريينالقوص-ونيث!عرلذاك.ا-ورثر!االممزقةأجزاًئه

،--:!!!!!-*-الأصصص:-"أ!لأ/مميفيإوهـثدةاضهـمارو!ب،المفقودؤردولى،م!ي"فينبقيا"

فيء/صض%بنلأ*)اااأءنم/%وه-ذا،الحيالواقعالىأعادتهاور-،ولونبهار!اءونالتي

/..!/ير!---.\بر"01ممهـلألميوفيصطلاحاتالابلكة،الكبرىسورياألىأوؤينصيقحاالىالخنين

أدوزيش!،وخاءص-"رينالسور-!نأروولآاثعرر!لأ،الحديشة

طهمحمودعلىالنتمابياًلفاسماروهـفهعنت!بيراواكثرهمفن!االشعراء!ؤلاءأنضجوهو

*.اًلفكرة

.....ء....!ترز:--ط-لاؤتيةاحركةاجدرداأتت!عراأنزجدوهكذا

رهـردحسماب!ىتتحولان.ر!ناًلخم"هرهأنعلىاك-!ر!وربر،ل،:،س!يةأشخافا-عةاحيثمنوا!باتجاه

،ام.ص-"بواجديرداالشعرتميكز!صزةأ)ىم!ةكأ?جق!الآرجا!---،تؤ!باخىخلامخشافةلم!-،لوص:ةأتحا!تعناحديدا

-صعظى"ؤي.-أز"يدا)جدالتعرفيالاساهـيةلحقيقةؤمال.ببا!صرقعاأولفيددجوالمو

بقضيةالوأضحألارتباطاىألم!يلاز"أي،"صاخزم)1ة

في.................وررخماع!ةاك-هـ--رالى!و-"الزرىالإ.نهامصزرار؟ون!ظوصن
الخم!رأء!هـراحملالحصلالعصصحههدهلنرعم،.......

صيزةأجتم،ءية-"بخاموالإ)تز،و.للمجتصع،لا-حىصاةفهم،مولا!،ذجاته-،مهوت3--يالمارتجىاهالاعنروربرنهبأيدالجد

هـانترةسبق-4أ)تبالففيةالحركةعكسءاى،الجدلدللت!رزشخخنتجأنليءكنولا.الادبىوعأ!وأمنالى،سأيءاىي!!تند

الروماسمي.آلنشعرحركةوهيالت-صرر--كألىنالدواوصنالألاحى،وصنبحالالاستف،جهذا

التشهـاني!ولواأنوا):قادالباحسينباهـخطاعةان.ايوماكأىالجدداك-ورراءصدرهااالتيالعديدة

مثلا،زاجمبمامفابراهب،عامليوجهاسنزما5ثوررايركنلما)هـوماز-ي

عنيتحدتماؤلجملاكان--ينومازالرعراءالتىكبارصنوص

،العدبدةدواوينهنقرأوعندما،وطنيةاوأجتماء-ةتجارب

زجدحما5بقدر،المجتمعفيليدوربمااهتمامافيهازجدل!فازنا.اًلاد!واقؤب

الخاصة.احالسيسهوأنفسهفييدوربماالاهتمام

ن!حشظكما،مااهتمامالقضارا..محتمعهمااهخموقدالعر!)لمشن.ا
،لىييروهالرالسعراءرعصللىالحميعههدديعيرولا

ممى
ازشورألالستاذالناقداتبتودكل،2،الشابيالقاررمأبيعند

طه.محمودعل،عندالقومىالشعرعنلهبحثفيالمعداوي

دو!مالزمميااهتمامابالجتصع-جيرومانالراهتمامءأنفقدورودو!ف!!ه!مهكي!

النظرةنفساليهاشلرو،العامةةالمجردإعازكطأماملرلمجفبمارضاأ

ؤشسهم.المراةوألىالطبيعةالىرهادنظركانالتيإثاليةأ

بوضوحزالممحلاولكنك،الثورةاور"ال!راوالءور،حرءجدوناًلى"!ري11:قيدءن!ماواثم!اًص!ث

كفاحايفتعرلا،العامةقيالمثالالقيملتالمثالمحددالمعنىذلك

امال!صافيي!-شونانهم.لىورحهمدون.نورذوأيحرر"وأى

ولانضسياءالاتششاروحصثوحىالربالفحابأ"يءالمتحري"رجه"!لاتالي!

.نتحدد

ثلىا)--وا!-مابرصحىهدالدكتورودريتال-ز

سمالقتفأبو،الفكرد!ذها!ايوضحمثالاخذولط

الىويناديه،النتنعبعنعميقامضا!ماحديثايحدثناالشابي

الجديد،الشاعر،الح!مبورعندوصلاح،والتمردالثورةبب!رودت-والنشرلل!اككيةهـض4مكت:ة!ئفوراًت

قحاث-دهفيشاءا-صه5وعنالشعبعنأيضايحدثنا

اختافة.ا(223ء؟هانف-6922.بص

عند"الشعب"مفهومر!نساملموقافرنلاحظ:،ولكت

فعند.الصبودعبدصلاحعنداكمعبومفهومالشابي
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،نارايونمخلرةالحرلهـذهأرطالاتصوراهن5وأحبا،الحرية،تحدربدهإهـكنلامطلمقاعامامصىنجدالرومابسىالشاعر

اًنالا،بوال-ون،نالارطاليالقوميالتحررحرك،تأبطالأوفيونراهنلمسهنكادضلموسامحدداصى5نجدالثانيوعند

احورةاالمخاليةاًلعامةالمرو،)نينطاقفيبدور.كانكا"هذاقةعلاعنرجدثنا((لحن"ق!يدتهفيفهو.اليوميةحياتنا

الاجتماعي.غبيرالتووالشعببةوالحرب-جنالاجتما!يماالتفاوتهوف!لهاوسر،فاشلةعاطفية

ادذى!و،عامةممهـوماتفىوالت!كبر،المثاليةوهـزهصسورذفيالنفاوتهذاعنيعبروهو،والعشوقةللعالثق

....،.رر..لل...:....!شكا-ةاعاىلدزايضعذلكمع4ولكن،راقيةدويقةفنية

!ماكالىلىبير"صل5حريهمماصراساعراأنكيصلصايعسرالحيط-الاجتماءباقعا-لومنولدركهانفهمها،محددةملموسة

ءتساحامناالوررنفيكاهااوروبا"صواندون"/قتالورفر

الارلىتقراطب"لحتقروكان،عتسا)ت،سعالقرنوأوائلكأخى،ل-صورةعن./جدثنالاالفلاحعنيتبهلمعندماوهو،بنا

زغس!ؤبكلنول*نه،..."أ:مبة.عنهبحثناؤاذا،الطبيعةأحضانبينيعيمتىلانسان"مثرقة

!ؤراتاحدودإقدنو!نخلامت!احفازلعش!معلمعنفارقتإا)ال!موجوداليسلاز"،نعرفهأونراهنكادلافانناالواقعفي

هـ-نزوعال4ا:-ة.لاوالخورةولالحركازتلقد.والا!-لملألب.رعانحمماكائنيحدثنا*عنبل،وأحلامهالشاعرخيالفي

...يعرفولا،مرهقدائبعمل!يحياتهولعيش،كبيرةآلا.ما

والىحرالمتحد!هـلق"لذويحيةصعللجمافىجةفرولعيةمنلياجولتنبوأ!!جممل.المثقفونفهايعرالتييةالفكرقشاتآلمناولا،الفلسفة

..مأحىدارتباطةواًل-وز،نيةةالحولرمغ،مرةفيو،والعروشلل!ملوكيدةالفصهذهفيو."فلاحموت"قصيدتهفيوذلك

.وا)قب،دةوالالهامحىالوم!ادر؟إوودقوللملاحالواقعب"الملامح)نايرسماصبوداعبدضلاحبكاد

دونذلككل،"وأضحىمحددةتفرقةالمثقفينوبين"بين

:اى!روإساذا-!أث،ميداألالاولت"ن-"الا-وبآصذهال-!.ا)فتطوجمالهاأز،قهاتفقد7أو،الشسعريةصورهتهتزأن

..-.-...!ب-ه..بمزن،ص!و..وأكثرضحأوالجدردالشاعرعندالالتزامأنررىوهكذا

.الثا)بالح-،ليجاا)ط،بعوأحطرهاأ!ءهاءد.رددإور-ود...بر،لءورلأ!ض-،ةافيالموجودةالاجتماعيةالمث!اكليمناقترابا

المجشهـحبقضىيةزحاطاتهبارإدالجدالشاعريهخازوهكذاالت!ورءلىالمبشيةايةالخياتهابصورلا،الواقعيةبصورتها

ألارر--،طءنكيفيافااختلارختافملعوساواضحماارتباطا.الروماشي

.ن!اذج،13رعهر!ياروور،--وىاالثعرا!صولقهادىاهـذهءلىبالمجتمعالرومانسيينارتباطقضيةانبل

الشعربهاليضعيزال-بةالاساسى/قىالفكرالحسفةهىوهذهالشعراءمنكثيرعلىأبضاتنطبقالمجرد-هالمثاليةالصورة

ت!ونانألاحوالصنبحالرء؟!نلافةالح!هذهولكنالجديد،ؤبأوروبافيشاعرينأكبروهماوشيللبفبيرون،العالميين

--إزت،تملاعامةصفةتصبحتكادلانها،ولسفيااتجاهاالمدرسةأسماءمناسمينوالمع،عشرالت،سعالقرن

خماهـأبالاصوالتفير،ا)!المان.-هاعيةالاجوتجاربناالهكريةاحباقدالعظيمانالشاعرانهذان...العالميةالرومانسية

حمسيسى0،،،سى

عنحديمثاصلر

ومه"اء"-4!لإفىا
!م.

فظإهـق!ص!ارالض.الادبصناعةوالكتالةفنفيالابطث.احدثمنمجموعةاهم

ية:اوصاكلاًبئان!ةبعشرالادلي!اءوالنظداًنبمارزينمنعشرةاًلمنظو!4هدهعقدفي

.اًلادبوصناعةحرةةاًاكتابةجواًنبمنجأنبامنها

بن
جبراًابرلصاجبر

برس-الثنةسوللطبماعةمببمنةءكذبةاتمنبنر

432؟ء2!ازف-6922ب.ص

أ

.حمسر.!سحرء.-.!
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ولهـل.العقيدةلبلكالضقدمىالط،بع"عتتفقلاازهزأرويةبيئةص!نالحتمبواًنتقالن،،حياتناعلىيطرأالذيالكصير

برجعلىذيالهو،الانشازيالصرأعإجمدالذي،ؤفالموهذافيالاشتراكيىةالفكرةوبزوغ،صناعيةبيئهالىرراعية

ألفنية.الخاحيةمنالقيمةص-دودالت-!رمنألاونهذااءط-ىقدهذاكل..بهاالأيمانتفاوت.!مامجتمعاتنا

.ر...نرءر.....زعتصدنعدفلم،"واقعساطالعا"فعهالمسشرالتيللمرحلة ولا،ج!السورالعومييرسعرءلالمسى"أحرلىاوهدأ-.-.-

زائفحزنباز"الحزنهذأأمامات-عورأمنزءصمصيا!المثلا--اةتص!وبىز،فيالغيبيالضسليماوالخرافةاوالخهـيالعلى

وسبب،الانسانيةالفلسفةستوندهألىيسموولاقل-يلايهز،ووهماسحرأالمرأةتعدلم،واتجاهاتهامجالاتهاورختلففي

اصحابايضاانهمهوالسوريينالقوميينشعرفيالحزنولم،والنعيموالسذاجةالبساطةمنجنةالريصيعدولم

يحلمونفهم-،مفقودفردوسواصحاب،تحققلمحلمؤجيم،الضحكميمكنيلاثابتين!طلقينحكمينوالغنىالفقريعد

جهميقتفالكبيرالحلموهذا،رفينيقيااو،الكبرىبسوريا،جدردطعمذاتالاشياءكلاصبحت...تغييرهمااو

وان،متحقق!س!صلملاز"بالألساةوالشعوراًلحزنمنقدراالواسعةوالخبرةالعميقمةللتجربةنتيجةجديدوصغوم

مشاعرالامن"يولدانيمكنلازائفا-لمااعتقدفيماكانوالفئاتالمزغبنبينوخاصة،مجتمعنااليهمااندفعاللتين

.زائفةواولىعابعدنطاقالىالضغيروحملتكغيرت.والتيالواعية

،وض!وح"يمنضلالقوميينشعرفيالحزيبئاللونوهذا0الخاضه-جاتهاعن

ورتنمالنتساعرهذامواهبورغم،ادونبسالاول!عرهموف!ن.الواقميالزاجهوالمزحلةلهـذهالعامفالزاج

بالابتعادال!زيناحسالهاور،ماشعرفانني،الفنيةاضهاصااًثهـرفيبالجباةالارتباطأىاالعميقالاتجاهكانهنا

لاصشوهةافكادمنورأءهماادركلاننيربما،والنفور.ا!درر

ص-،وهذا،الاحوالمنبحالبهاالاقضخاعاوالار!اناستطيع

.بةؤ...ؤ.،دد.01000.5-فةافاا))ر!قياسالجديدالشعرنقيسى،انجاولناواذا
.جعول.يىجعيايررروانهميرمرأحينلح!4

..أنألى"طعض،،السياسيةالغامكحفةعنلععدلا"ألعامةالانسازية

لناالتفتإقكطرفيورهبئؤ،لسض!صر"ليدالجدللت-!ثر((مواصدءنتس!"اتجاهن5،نقترب

واكثرحسئفبتيقوسو،ء!((تراجسيدي."عيطابيمتا.زمع!مهفيالجديد

متفينيق،متفت"قالفلىفةمنوافحالوناتعطيهتكادإلجرنمنبدرجةمغلف

ال!راًئقبكواببأ،ؤ-بيق.الوجمودية

ئقاثقاأ)ةءد

،ا!ءبةك:!أر-حنالبئاءالخكصعرتماص،الضحلاقهدأجمت7وبالطبعهـيختهربم

صلاةر،،ر"اد/،،!ثبئأىا=ونحضؤ،ؤلاءط3يالمارإظيسنباريضبروئ!"!اويميلون

كا!ل!ا.بوددكيجاء*كأنببرراتالص-وهيءفد.زهمنظرفين+الحا..أؤخالنسا؟-!لان،التفاول

اعديد؟حرعر"حوفهلسالموحزرمىلمث!كرولآالننتمعرا.ىاما.:واً)سجزلانالعر-مبمء4لوح!!أممممصاا!رووص!لآ

ههزأر?حلمالىأورجبباا)ح!جندلكمىواحدصخال!دأ

.!محترهوبءولتماعرخ،سرحلممن)"ر!و،و-تءور-اددءو

،للاأنصىالمرآ!مااالملائكة.عثحعماش!عرأهانازمن،،اصمملةصمحيحةةا!علمص!وءعاىالئفماليةالجباةمشماكلتعالج

*".......

الفناتةبينالصراعلتيجةهوزازكعضدبالحزنأشعورأن.ك،منهاحسدر

ا)حي،ةتجاربفيبجناحيهاف!فرترانتربدالتيإفةالمنط

منوقبودحدودفيالسجينهالمراةولي-جنالواس!ةواؤ،قها01.ارذ-اط!اسدا:ترجمةالخجلعلىتغ)ب-أ

ولكنوالشعورالعقليتخطاهاؤديالتىاًاعديدةأكماليد01.)1)))!"نف!مكءلىسيطر-2

بينالصحراعوهذا،الملموسالحيالواقعفىتخطيهابمكنلا01.))أ)"))التشانضمعلىتغلب-3

رفسهوواحدميدأنداخلفييدودالنطلقةوال!نازةالمرأغ1..))"11))الاراددلىاطان-،

بتقييدالاتنتهـبلاالصراعهذاونش!بة.وروحهان،زلث0.1)111))"الهحظمفتاح-5

بمتقييدالاتنتهىلاالصراعهذاونتيجة.وروحهاالانطلاق1..11")1"الشخصيةلسحر-6

.نازكشعرفيلنشءوسيتهال001الحايرلو"المالتكحىبكيف-7

........001""))القلقعلىتغلب-8

تحسىالضادلسغطمينحهآفقوساسا!ىج!لحف!الوطنننمجرسح"ر،لحرعو1..شعبانبهـيم"الذاتضطالايحاء!9

احسهاس،بالغربةرغاهاحىساس1ألى!وبةالوالث-،عرق!ذهعنذ1..أحابمايسىلو)افالخوعلىتغلب-01

تقف.الا،علصهورمت!.للااًلفضاء...لالشورا052لفعحانبهيج))المغتاطيسصيهيمالتنو-11

صررور-عصمن.ى!.51!ا""بيدكسعادتك-21

ا،لعرابجوزعطل!القرخيرةهـلفتبرةش!عركميرحركةلإحظحتمعفواقهاس31.أا-"))النجاحطريق-13

صهـأحهامنتخرجلاكأى،ال-حركةهذهألىألازصم،ءصن3فحل1.رر
.بيروترد.اًلضا!ر

زائفة.اناحزوازغةزجراحالىالحقيقهةأنهااحزو

ورعم.،حجاربواحمداصبوراعبدصلاحابضاهنى،كهـ!و
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اسىلوىسؤىسوالتعبيرلىقةطرفيرنات!اعرابينالفشيألاختلاف

.-..1--ا+.".؟لأ...+ؤفي-:!..-،ا.؟:!بئي!بي؟!!قيأ"ين؟بخ.-جم!قيجم!بمببماجم!نرحننتتج،+!أ؟.+منحىس،ءسىلونفيمعارز-خركاناازسىماالا،الثحعريناكىساولى

..أ!!!*!9.101!!.م9...ول!".؟،ء2*إ-!خ؟"ط*د؟.،؟غ!؟ا.!3أبدرداا(-لادالامصحتمعهبمازصاء!حررو،زصارفهما،الحزن

!!ئر."-؟+نجو-!في،،إلى"+!د--"!7كاني!..-لىس---آنوسرهـا،الاكأنلأفىسلالم،ىسيءنمختلفجديردىسلواة

!-21!د؟!شقي+!!آ3--ض-*2!326:-"../+...\ت!لالاهـ.بخدول.3!ه،أتح!اءلىل!-ضص،نولا،الحياةلتجاربا)هادرالمر-طفهـب

ش-،.+نمبخلإك!!!-حخ!ب!!ئ؟!كهث!..-!.7ءا.!خع-ث!.!!!..!كه!!ه!7.ء؟،!بم؟+خ+تم/!:.؟!ن!%لم!حىجن4وكاجمالحكوالع!ادكانحيث،نليغعإوهـ،ءالقدباءدألاكار

.!-!/!في!(إ؟أتج""!+.صد13-:.إ.إ.-.-؟خءإ-!-الءبطاذءواصفكلنتحءجهمخهمرصقلأعالىبأوونمثلا

أ".".!+؟.بم--بر؟ئر!+.!نيأ++لم/ظ؟؟.،...؟.فىسوإلورعمةؤاإرورىس)مان!أعرالستهذاراما،صسسالعشهارروسىد

172.خ-!."2و..ثن؟!ط:؟د.-.لم:صناًاىسببرفانالطووسىطدائماعاشابل،أبداأسضماطىء.ءإى

لا/.ء.؟-+!-":."".دءا؟إ...:+إ+؟،ر-هاؤسىالااعوالسىاكفسيوألىسراع،الاجتماءىساىسلاالىسمر

أ"62.ا.+كأ؟في/.....+.؟أ؟..نرتس-ار،ء،إر؟-وازرىساالءزنن5بمسحهث-جمرهمااورتلأولذلك

..!،ول!!!ج!ح!-"-ج4!ح!.!+ج!!!ز؟.-...(!ح!+..9اط..الأإبم+.؟:01.-.،.-.!01!+!.9ا!290"+....... )أ.هع.نج(-،ثس*)لا*بن8-ء-.-،فيبز.:؟+3.!ت،-،!..!:-...الازساز-ةا)تجربةمسىدأنىس!ىالىسىضالمحهد *.!-!لم!بن.ط.ا؟أ.أ"!!..!في+،ول!كنف،انايضاحزرن!هوالسمابشاكرامابدر

"اءا)ت--عر.اضزلاز"شسلك،((الماحميبالحزن"سىزلهررصمى

اًلملائكةظز!ووريالجباًاسضفساءلى!ى،قياالادفيو،الا!!!في4لززعمجتةرموزعنبحخالجددا

،*تحىدىسشفيو.الذاز-"رىسالخبسفيو،الاجتماءيقىسالواؤلبماو

-...عهءوو،رصزاإ---حاوسىةفيف-جد"ألسى)ىسلمعدالممى-ح))ءن

؟صهىسيحسريناورس؟وةاسسراتأرورنبمسىىسلياور-لىسذاىسءزرذلقىس!-دا.زاك.يمانلحزااهذءنليعبرو...لاحزن

"؟فينا4برىسبةلم"الىسم:ىسىسسهيموء-رسور-ر01وءو.صت-"!رد.ي"الهـيالصحىسم))صنىسورةبا!لى

اهـأالعظسىمالت-،عرسرذادوتقةفىالحزنسىتهكذالي،لرصزمس!تعجض،"صطربلمشس!هـر-""فيأ-رىسمردالحزنعن
........سىو..و.از--".ال--،دوارو،أ-ىساةاابن((تموز)1ر"زالقدليمالبارإ)ي

من-،نىسدرالشىا-عىس--"اردداورأاطسر!إوروامن"دراىس".
.....مش-ىسإحسددأور!اهذهىسىسول!-4.الخسىىسىسلىالار.ء:حالزرىس

نا...ؤتاوانف!فيهالي!روهسوتف!،اًا-"تعودوالا-!"!زرهفيا--اب.اووجد،تشحظرهاكيالمديتةعنعط،ء

تنتمكوالتيا"اطورواوهو،زريهماءالىالتخينهوف،احزنايش"احىزا،ءردمن!صء)ىرت-،اورر!جطر،خ!صةن،درةير"شعرذصإد

الازسانية"اتالعلاحنانوسرو،الاملىتم...الورفيمأتما،العزرارىس)-حاىسءاىجمسىلالحناوىساغهـا،ىساص)ةفنيةلى--طرة

الجىس،رسىساىسىاندز،تعوالشىسالاثجاءوىسى.وألازمةالمحىسةؤيا:4الالعطاءتخظرلتياينةالمدىسجماالاطة،سىو

فقدسضىسدرقهاولير-ه،لهمافقدرسقد،احب،ةواةالورورءعاز-ىس

رمز،أذ!جافا،ور،بةر-قليرصنؤ-هاص،كلال-زنامطمحىبناهـ،ءاكثراالاعواممرتولكئ

مختاف:اخرءورىالىيشحول،ثرالبعندرةالمادصال"الااوإقىوةاقطرءودو...م!ربلا

رسسررهولىس...ىسهرولا

كفاهافادغتان!واسفاه...نش-نجياع.اومناهـ،انمابادبررداءن!ببنمائن...تمربلا

ناهـاعثروقاسيتفانونموتتحضهـ،لظ-بل

البهجة:اولاجماىسوسىاتعدؤلمجهخسلمةسلاالسسداكاافىسا:بنشدونوقفواؤقدالاطفالاص،

..فا!رلىظ!،صمناا!!الصغرة!دائقهالافقعلىن!رتفرانتةالفكأن-ودف

......نناديرضااًخوتناقبود:الصببرتيدهم

هـوردن5ا!حرالس!ابعتدأ)حزنياخذو!كذاإديرنااعفثو.نبت

11شيكا"ر!اكال!جابأن،المجالاتصختلفمنمستملإةفت-"اذار.بصاحور،قلوبناملءالضوفلان

الحزن"شىك"از"،الفنعالمفيوخحبكبورصحهدلهندعوناوالاصوات.ؤضش،فمهودناتهز

وألاسطورةوالتاريضإالدينفييقالي)"ص،داًئممالهتجىىس....-ادرساهـةسىيمرتىسسسىسرسنىسرسىسياع

والواقع.،تغطينا،تطعمنااليلافييردعنونبحث

ال!احى-روناغماعامطارح،رةجودالوال)ء--"اًو،ؤ،إ-زثالعاريليزندهاالمتلفتاتعيوننالشد

!زردزجدانابضانسضطيعلاولكشت،،بالحياةالجدلدالشاعرحدمهءن،ثديينمن،الظلاءفيفكونبحث

بالثسعرمرت-طةلازمة،جوهرر"ؤامفةعنتعبرألاءسهالغيمةئىسيهاالسببر1،ىسىسصمىسىس!،مرسؤببما

ش!لمثولارهـ،الجدربالعراجيلارهاجبزرخمه"لمالمثوت،لىدالجدؤ،!فنا..نموت3ءفورأبتتئعيجئا-معت

الىتحسىلسوفالبعيداوالقررىسالمتقبلظروفان

.الحياةاًلىاخرىوزظرةاخرىفاظرومجتمصخاصك

تجع)"وهـقوماتهالجدلىسالخسعررض،ىسسىانرسسشىسداومن

ء-لىفازا"المتا)ء--ةااوا-حىزر:"اال)هـ-4صح،يرءلبظأءالصهوال!ىصص!أ--.

ا!عرانوهي،4الاساسيألت-جةالىيقوىسز،وهرسا

تعينيةزااي!ألاآ)مسى،صهجةولفلعتمهفةصفا-،-غةخااسةآز!ما"ب!إد!ةلعرحداءصجمعررثد،لور!اكصهمصص!صع!ا
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ا-توعهذابينالناشيءالصراع.تأملبلالجردةا):--جة

عميق،انسانيكصراعالالرحمنالنوعوهذا،النساءمن

قصيدتهفيستوياتهوملحظاتهكلفيالصرأعهداويصورلا-3*-.-د.ص---.

عس!دوصلاح."ابساءيكلمالذيوالفتىالاميرة"الرائعة!برا.كا؟!!ص.:.ششء!،في

ؤصيدتهفيالصراعوليفس!،التجربةلفسى.رصورالصبور؟.إ.:!،ءء+

."لحن"والحناروالتربهبزبالعمق111-صة"-!كأش-ض.،-

ننوفي:قالكمالايعول2السيابوبدرسءظكاني.لا./ظك!؟!؟ل!).-.!.ة!."

حيات!مفيموتىصنفانوالناسبنكا!

أحياءالارضببدنوآفرون-.

المنطقية،لحسابيهاالعمليةهذهالىيلجألااله...كلا"أ..تد!.--."ر3-ء."..!":.!.

الناضجهؤصيدتهلهيممتداواسعاعميقاصرأعالنايصودبل؟*.أ..-م.

إلسعرمبديأعرفكرخلاليمعلالذمىفيزسانآ،ان،ارلصلبكع!الألبدآلل!ص!إ!لأ..+،+9.--!خ-.ءنه!*-لأ

ألشعريةبرؤياهيعيثىاله-...وصلبقتللو-تىلايموت.-لإ.-.":كأء("

معهثم4نضالفيالمسيحمع،واسعلمدىتستوعبالتىالصبورمحبدصلاححجإزياًصهد

:الموت/بعدعههثم،محنتهفي*--*-

اًعظلمقبريفيسيانالاناناهاالخاصوموقفهالشاعرباتجاهتتحددأنمماالجديدالشعرفي

كالبر-،كالظنات!بالامسكنت!ف-د،جديدشاعرانهلمجردولجس،اجتمعواالحياةمن

لقبثلحلدحىبحمعللنهارلدمكاكعالظلنيكئتومن،سيةالسيلالاتجاهاتجميعالجديدالشعراستوعب

....،ؤلالتفبينيةالانسانالاتجاهاتجميعيستوجمعبانالممكن

كالتمارفعريتهاكنوزانفسيفجرتثمالرواؤ-!وا!ظرة،ينةا!شالوجودلةالشظرةبين،والتشاوم

دثاروكعيقماطاجيبيفصدتحين.واور!دةاللذةعنتجثانيئالحيةوالنظرة،فةالمتصو

الصغادعظامبلجمييومادفأتحين

سواهجرحاوضمت،جرحيعريتحينلى!يقومالجدبدالشعرانفيهلاشكالذيو)كن

الالهوبينبينيالسودحطمالفاسفيالجانبوهذا.الثابتةالفنيةالفلمحفةمناساس

..0000007الجديدالشعرألىوننسبهنستخلصهلنلمكنالذيالوحيد
.السيابيعولالمدالصيالعملمعاحربرءو!..الصوابيجسانجدااوالمنطقي!وزكآاندون

الموسممعيزرعونيلمهـي،باسميالخبزيركل!بمامتان!كثيرينصودتاليهاهيالصةالفلسفةهذهولفل

حفرةكلففي:سأحياجاةكم!ذهمعجهنةلاناوانسمازيةسياسيةفلسفةعنلصدريدالجدالشعر

بذرةصدتمسقبلا،صرتالقلب.نالجديدا!عرقربتالتىهىنفسفأالفلسفة

رمىقلبكلفي،الناسمنجيلامرتلافيالجوهريةالجوانبلبعضة7..مرمنهوجعلمت،الانساني

.قطرةبعضاومنهقطرةالجديدامامواسعاالطريقوفتحت،فيهنعيشالذىالعمر

النوالركعشراتيتفجرالذي،العزيرالشعركل.فةالفام!هدهعنيعبرولكىو"خاصةفلسمةتنفسهيخلقلكي

كلماحولنامكانكلمنتفاجئناواكي،الطبيعةابدعتفاالتىء........

هذا...مالديهاقدمتقدامامنااكضالا.لنا..التلحيصترمضمنيهللسمهعلىيعتمدالجديدفالشعر

الشا!رلنالخصهاوتجربةواحدةلحظة2.ءرنلنبعالنتسعر.وهـذه،والتجسيدالتشخيصا)ىوتميلالتجريدوتتجنب

لهه؟.ا،نبدالموقفمنالجدلدبالمشعرخرحتالتيهىالفنيةالفلسفة

بعو.رمكانآلقدرمفالشعر،ألحياةمنالقديمانشعروقفهالذي

حيالىمفيموتىصنفانالناسوخلاصسة،الاخيرةخلاصتهاوبقدمالإنسانيةالتجربةللخص

احياءالارضببطنوآخرونالظاهرةهي"والحكم،بالحكمةمانسميههىالانسلنيةآلتجربة

التباللحظةمنيفجعالنلبضالغزيرالشعر-هداكلسوانالازهاورعم،القديمالعربىالشعم.ملأتالتيالفكرية

."أحياءالادضل!طنواخرون"قو!رفىفي!وخطهااتشعرلباقدمهاالتيتلك-الانسانيةالحكمةمنعميقةباهرة

.....الشعرحيوبةتجميدفيسبباكانتانهاالا،القديمالعربي

الجديدالشاعرعنهليعبرالتيالتجربةاتسعتوهكذاالانسانيةالتجادبمنواسعةاحرىفاق2الىوائطلاقهالقديم

مدت،الرويممدنمنوفتحت،الانسانيالقلبمنواقتربتالتجربةيصورقأحد،الجديدالشاعر.ماتجنبهوهدا،الكبيرة

بغناثموعادتناجحةواسعةغزواتفيوانطلقت،جدبدةالمث!عرفيئجدانتعودنلكمابنتيجتهايقتنعولم،نفسها

وعظيمة.كثيرةشعرية.القديم

والتلخيصالحكمةمنالجديدالشعرحركةحرجتوكمابيتيناوريتفييقوللاحجازياحمدالجديدفاك!اعر

العمومياتالىمنحرجتكذلك،الواسعةالتجربةوصماالىزف-ةوأن،الحبفشلالىونيأطبقيااكفاوت"او

الكثيرةالتفاصيلهدهجعلبناوقد،وتفاصياهاالحياةجزئياتفيتعيشانلايمكنارستقراطيةقيمظلفيربيتللتيالمرأد

للشعرخلماطابعاالجديدالشعررونالاصيلةالنماذجفيؤ-يوان-ك،نالاجتماعيةادرجةافيمنهااقللازمسانحب

واصالة.حيويةيفيضطابعوهو،الجديدهزرهلن،لالقول4از..0((ارقىاوالعقلياوالنفسيمستواها
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"،ء،ء،*،،شتله*84.،،،"،،،،،،ء،4-"،،4-بخ،"م!"لا،تكتها،صعرولىع-درليوعنيالتونلجداك!اءررنجحدثمافمند

ص-،تمنفكلإ(ذالت-لمهـ-د))و"أكمهىد"ألافيهايجيدلافهـو

وارج!كاناذاشهيدأعنكوز"رترجلاسعيدرورمعركةفي

!وفىقلىاوأغء4014،والرجلو،ور-،بالطفلبينهناؤرقاولا،اصرأةكاناذاشهيدة
اورجوزواةوالمرأالصغيرة،ةوالفتورالطفلبينفرقولا،والعجوز

؟ويالجشديء)يا)ترول!هديالشاءرادىور،زجدهو!ذا.ا.خا

ممر:لم!ورجدبرورصعركةءنله!-جدذة

..../.......4ماءهاسقتكمكم"التنهيدة"تلك

اوويئئهاًئعرسهاًلدوم!بمهالعركهديلم!عدلداعندهز!جحسعيدبورالجدرهـفانالثاعرا"،

09ممهلشحآ!رردد4فعلماوهذا،ضجةاالخاالحيةئيةالجزالصورمن

سعيد.رورعننصيدتهفياهـحاب

وعمتزاتأثيرااخرىصورةالىتتحولعندهالشهيدةاًن

(العقائديالوعيسلصملةمنالثانيالكن!بطا)!

الريماوىللاستاذدذاًلله!2..أشعاريننهـلى

....اليارأيمسي.رلهأيمامى

؟النارغابةمن

احجارلنالصباياعو/لاًم

..اء...:.........؟كا)قارالمتسويواللبناهـودالمياهتنزمنها

؟ل-4الرال!م-4"سيوبمب.ائدللعهاولعدوثببلعرض؟؟تةنرصبفيكطفلاحداق؟يمن

::اًلاننشرايهيةذن!غردذةالا!لمياليهلعقال!غيبيةيلحركأ-"؟ماصدبواؤجهكوماءخبزايمن

اًلديمقراطيئ:-الاثننراكيئ-اًلقومية4؟دارابمامن؟ضفةأيمامن
لمه؟اشعاديتنهل

؟7ذلى.....

لبنافيقرشا.75-الكبيرالقطعمنص!حة.18أ...

4؟اوتاريالسهرانمائكمن

لمماالهاريبرجكأم

::الساسلةمناًلاولالكتاب؟؟بحادجرحمندمايبكي

المرفا؟علىالموتىأطفالك
اً!وديإاًلمئطق:الشماليهالريحفييبكون

كةالقوممةاًلعرسةاًلعدلمثةأ
المطفامصباحهمنوالمنود

للعر:كالمدلةغادقد

.العاريصدريفي

لمجنانيقرش..6ادكيبر-(دقطعمنصفحة2.عأ:ءلمىلكيرسمهاوركادسعيدبورالىينظرشاعرهنا

لىعيد*فبور،ايضاالانسانيةليطتهاوخر،فيةاالجغريطتهاخر

7*"**احداقوهي،الاحجادبينهنيلعويتردداللافي"ال!سايا"هي

!....احداقوا،الصباياوعويل...الوجوهمنتنتزعالتنيالاطفال

ألعموص:ينألوكلاءومن،المكتباتمنالكتالانولطل!للاطمال"ادحارجرح-((ا.لمططالمرفأ"وكذلد

بمصر"المعرههدار"اًل!اسر...اولشهيداتغيرتمامااخحرشىء،المنزوعةالاطفال شعر.انها...عم!عهانسانمةرؤلةانها...والشه!داء

اًتئ"!ةرداًفنىتحدلدانه،القناةشواطىءعلىالمشا?الوأقف"سعد
بور"لماصحددالصورهدهكل..."المطط!دالمرعلىالمولى

-الغراوىعمارة-الصلحدياض!ميدان..للمعركةاخرميداناو،احرىمدرخةعلىتنطمق ..صورهلمالالحدد...لسعيدبورعيرسىءو!،لسعيدلبور

..المعركةو"يدأن،لسعيدبورلنامدينهتحددصورانها

!وبير-5(3بلأ.ص.ات.لالرزسعيدبوروى

...الوحدانقرلته"من.محددةفنمةفلسفةعلىلتزوم،".فهوؤيه
.اًل!طرمكمبلىومنالمسدمرالمابمىالسىءودلك،الجدلدالسعرهودلك

0123ل!61-تلفونالصلحميدانرياضن-الثتزافةدأرمكتبة.امامه!انيةالافالتجربةكليدانووسعت،الانس!اني

اديسونعمارة-بلس.شارع-الجامعةمكتبةيمكنفلاالانسماليةالفلسفةاوالسياسيةالفلسمفةاما

-10.92شخصيةعلىءخوقففذلك،ابدابشيءمنهماالشعرزربطأن

01591ظمون.قدلماامحدلداكانسواءالش،عر

سب*؟النناخددتاء
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