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اللوجارإلبثبموهيه!ذءدنرقي!مإعالايمرللحفيقةلبعرض،جمط!بعض!هذهاونا)!ق!تة!ائعددايعافا

التجربةتعمقعلىتحرصتجارب،التجاربمنانماطثلاثةتكلتكاد

تبيىص،العامةواللفكريةوالاجةماعيةسيمةالكةابعادهافياللخ،صة***

ما،عقباتمنيصادفهاما،المختلغةروافدها،تطورها،بدايننهامنجانبكلولحئد،اذقافيةحياتنامراحلمنمرحبةكرنفي

التء،حقاالممتعةالكلماتفيهدانتبينونكاد،أشواقمنيواجهها"د،ءـذه!موهتقفان"الاداب"مجلةلىخرص،اللحياةهـذهجوانب

البياتيالوهابعبدمنكلكتجمهاالتيوا!عمقباللصدقترلممئيفحسبتقوملا4فالحقيفيوهي.الجانب!!اتعمقآو،المبرحلة

البياتيكلماتفينحس.اللع!ةوريومحمدحجازيالمعطيعبدواحمذبلورةعلىتحرصمابرور!ر،الثقافي!ةحياتنالظواهرالتسجيمابواجب

هـذهفيبخلاصتهاونحسوالفكزيةواللشعريةالواف!كأحياتهدحلة.اًتجاهو(دؤعدلالاتوتوكيدمعالم

وكذلك."بالمجانالموتلااللحريمةاجلمنالوت))السريعةالكلمةاًلس:واتخلال،والمسرحوالفصةالشعرعنالم!ازةاعدادهاان

المعطئعه!احمدكلماتفيلمفةالمشبابعادهاادحيعاةهذهبرحلةنعسوهي،العربيةائؤافةاوحدةطريقعلىمعاللمهي،الماضيةا!عشر

ال!ىاللضييانطمن،المديةالىالقريرلآمنبالرحلةنحس،حجاربم!.حدغيرالىتتئمبنهافويةدوولت

الغريبتبربةبينخ!سبلقاءالىتطلعهمعهئعيشثم،التوريةالحقهق!ةفبمهوالحديثاللعربيانئمعرءنالاخيسروعددها

رحلته،الورضري/كلماتفينفسهابالرحلةونحس.الثورجم!وتجربةمواجهةفييتاد!الشعرصركةازتهـار!برلوؤكرقيأدررةهـظاهرة

وهي،الواعيةوالمعاناة،بالأساةتزخروالغكريةوالاجننمماعيةالنفسيةابشعر،هذاخصائمرىفحددكما،وطورهنشأتهفيعقباتمنصادفهما

المتفمير.الاجتماعيللواقعالجديدةالان!هلمنيةالرؤيةالىوقتطلع.لىمو..ثاملوحضاريقومياطادفي،ا!جديد

وفد،التحفظنعلإهايغالبفقدالصبورعبدصلاحتجربةاماهومابقدرباأشمعبراصاخلليسالعدرهذاان/تقديريوفي

صورةلضاتقدمتكونوقد،خارجهامنالشعريةلرحاتهح!ايةتك!نمنالعددهـدابهيزخرءاان.ءلمامةالعربيلآالعكريةررركةصيرة

دون،موهبننهءصقلعلىيحرصواةدي،يرعرفانيريدالذيلللئن!اعر"بالاداب"يحتجاوزوأدبيةفنيةو.رؤى،فكريةوموافف،نقديةمناهج

نتفضيملناخلاصةتجربتهاانت!ريةا.اللعرب!بةاكلـنفيثقاؤ"ناالرالةكريالوضعحدودالىاةثسعرحدود

برقدر،الجربةبروحفيهاأحساكادفلا،نشىأدوتجرلةأما.ىزلمثالابخماعيةحيات،فيالراهنالوضعالىبولذاثيريكادو!و

-.وءدد،اللحديثانئ!عرعنالعددهذابينسريعةبمقارنةقمنانوو
نضدلي!أسمعأطاتمنىكنت.الثهـقافي*ستحلاءلروخأحسما

.....لانتهـببهـئن\،كذللكالحديثاثعراعن3ء591عامأصدرتهللادابأسابق
الزاخرالباطنطريقهعقبات،اثمريةت"حياقصة،ديسادو

انئ!ية.تب!ربحهير!لنسفا!ذيالمثقففنيهقرات.بالتئاؤصاتوالنقديالئىالتطورممحنئىلناتكسفاًلا!ميةبالغةزتائحالى

من!ااثحر،الشعرءعئىفي.!ملااودحهاأومقالاكلمن4جاءت!رزا.اللعشرالسنواتؤذهخلالاللعرجم!واعئافيوالاجتما!ياواقكري

انرفمال!نداو.اثاعرذا5حياةفيانئهريةاكجربةلروحؤضاادئرفما،الاخرالعددهذاالىمباتذرةادخلانأريدانيعلى

و!ندمامناقشفهاالىالنت!ل!ريدعونيالتيا*لممةهذهفيالاحكامووهأقسمأناو/لاوأحب.ع!قةجادة،مقالاتمنبهي!تلىءما

ا!هل!فيةالمدادس!ضأناقشاننيأحنطأكادكلماتهفيأناقثهيعرضهااللشعريةالتجاربهوالاولالقسم:أقسامثلاثةالىالمقالات

،أوروبرافيالنقديةالمذاهببعضأو،الوجوديةاوكالبرجس!ونيةايبىاوفاًلاتمنهـجموعةهواف!انيوالقم،شعرائنابلربعض

صيعةانطماعاتعنأدسولك!.هذأتفاصبلفيأدخلأناحح!وعامجموهـةؤهوالثالثالقسماما،الشعراءمنبشاعرمنهاكلتختص

.ء...وبهـ-زرا.مجموعهافيالحديمثاللشعرطاهرةتدرسالمقالاتمنأخرى
.أف!كارمناك،مليالعحثهدافيحاءما

ووى.الىوأنتهي،العامالىالخاصمنبهاانتقلللمقالاتالثلاثيا!قسيم

فيف!يرى،الاجنييةألمغاتاوااللعرييةاللغة؟ءنادوزيسبرميزالثقافيةحشاتنافيوالنقديةالنتصعريةالحركةلواقعشاملةروية

الاجئبيةاللغاتفييج!حينعلى،واث!راقانبثاقلغةاللعربيةاللمغة.المعاصرة

نا،الفريب!ةالتغهـقةهدهيقيماساسأبم!علىاعرفولا.منطقاغة

يننناقض!موانالعامةالمنطقيةمقولاتها!ا،منطقيةلغةهبمللغةكلشمرقيتجاراب.الاولالفسم

اما،اللعربيةللغتناهـ!امنتسثىلا،العاماللقومينسيجهامعهذا

بهصايتصفصفاتؤهي،صفاتمنذلكشابهوولالاشراقوالانثاق،الاهمبكأبالغةوثائقهيشعرا؟زايعرضهاالتيأربالتجهذهان

فيالانبثاقب-لآالصفاتطهذهنجدألا.ذاكاوالادبيالتعبيرهذاألااحبكئتومند.اللشعريابداعهممنجوانباضاءةعلى.نساعد
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الحقيقةفيانهالا،البياتيشمرفي"الاخرىبالصورة"يسميهمااسهروردبمأاعثذنجلم!اكما،الفرف!ه!تريامولوأو،ألالمانينوؤاا-ي!

الفني،معمارهاويتلمهط،بأكملهاالشعريةالتجربةأعملمقفييعوصاللحياة،منموؤفهمنيجهـلانيريدادونيسانلاقيمقةوالح؟مئلا!ه!العرب

الحقيقةفيوهو.ودكاءمهارةفيالداخليةا،بدالمجيةحركتهاويننابع،منطقبعيرلعةلاكانتفادا.نصمههـاللامةصنفة،صهالفسللحهاةصفة

كشىاالشعراحالةاو،لللشعرالخارجيالتفسيرتجنبعلىيحرصةاز:تاؤب-هانفسانحضارقيؤءقيايسنا،!ولاتبعهرنفهها!اللحياة

الاخلاصبهدا4و،لكن،اجضم،عيةاونفممعبةواصدأثوؤائعمنحولهما،اك!عريطريقهادونيس!!لسفكلهوب،ذا،التحليلتأبى،انتراؤ-ة

الب-افيالوهاب!عبد!ابعتهوفي،النت!عركياننهىمعايختمةفيوالامانة.للهاوودؤءلافذة.لجربقىبأنه

ادصىالامرحقيقةفيينته!ه!متأنجةعميقةمتابرمةاثعريةورءيرتهفيي!!اانه،شاعرلؤيايناقث!اناصدصفمنيكونلاوور

الاجهماعيةوآخفسيةاالاحداثخأرطةعلىصحيحاوضعاالثماعرعوضاناخثهىبل،رؤياهب-اقشادوني!ىاناحسولكني.ليرؤفهااو

.وعهرهومجتمعهصاتهفييةوالفكلالتجربر--فىفيوالارتفاعانتعمقتوهمه،تفلسفمئانط"هرؤياتكو!

هـهـأيستطبع،الشعرربئالتجربةداخلالىحلةالرمنوهكذا.فبهاويىسىعنهابهوترتفع!ممقالحقيقةفيت!نوان،الاز،"انبه

4-والوضوعهوالممقالصدقبالضة?ورةلضآصقدمانانفبيرال:،ؤدف-كأالراءب،ليالمطالمثقفوكرأدونيسكلماتفيآصسسهتلقد

اللخارب-ةدلالتههـاوفياللداخلي2هابناؤوانينفياكجربةووتهعنريمررانهكءم!،ز،،تيقى،مطلقةومقولاتؤواللبفياكءكريموؤمهصب

هـعذللك.اللذيالتنوعان.والنهاياتاقولاتواواللبلىاقالدأنبرفة-4دائما

فصوبهه4ائيمكناخرمنهـجانجد،اللداخليألنهجهذامواج!ةوفييهمب--ح،ا&ثعرية4تجرقيعنكامانهفيعنهيحدثناا)ذيلهحدلا

-"والجدبالعمقاللبهـاللغةللدراسةلفيأساسماويتقنلالشادجىب.لمنهـ!،حبء--دثا؟تمحورحىول،نفسمهحولدورانهإءفيلمظمجرد

ءأ-لىازن".السيابشاكربدرمنءلوشناجيالاستادلممدمهاالنكه!4وتحولاتأدونيسفءهولجمحتصآطاخشى.يتحولولافيغيرولاعنوقيلا

الخارجمنوالشهاعراللشعربرثراسةبدأعباساص-هاسالاستادخلافىطأنسمازية،رحلةلا.،المجردةالهـلالاتبهايسضبطنواحداتجاهذاترحلة

التعبير،منلاا!للواؤعمنوبهـا،الشعرمنلااكهاعرمنفبدأ.والواؤعاةالحينروحغنيةنجاربوالتالخبراتمتضوعة

ل?ب--اةالمكونةالعئاصرمختلفكذلكلهحدلاخلاصباقرىءويسنشهرحلتتحن:،1انأصثى،كبيرةنتمريةطاؤةأرونيسان

ةالثهعرإس3التجربةفيالغوصطفييأخدثم،الشعربم!وصفعهالنتماعر.المتعالليةضافيزيقيةالمي

ؤضلا.ءرصلمةكلخصائصيحددو،مراحلالىفيفمهالللشاعرنفسهها

هـذه*سامف،الكبيرالشاعرهذالش!راللعامةللخصانصت!ديدهءنث!ن!المحنتهمرائئاعندراسالت:ا)ثلمليالقسم

،سآه-ةاخرىوإايجابيةجوازبمن.بهتتسملمامدركا،ا)خصائ!ص

افعالوارضعلىللهمصيابوالدفةاكصماعةبالغةصورةبهذاكلقدماءندلىاسةالدراًساتووهبينيىانهالبدايةفيفالاصوؤد

واللحضاريم!.الاصماعيوالثهـمري.نقبماتوردتلزن-دصقا.ا"خدةااةهـربيةير4اللجمهـورمنواصدفىاعر

قىللاتجرر-الداخليالبضعاءمنعبلساحسانالاستاذبدأوهكذا،الحديثانئمعراءنالعاهـةالمقمالاتبعضفيالنتصراءه؟لاءلبعض

بدا-ينعلى،افئحريةللمتجربةالعامالتقييمالىلليصلاثمريةهذهعاللجت"صاعامةظاهرةجز?بئهـم،الشمراءهؤلاءانءنففللأ

اص:ت،حم!،الشعريةللتجربةاالخارجيالاطارمنعلوشناجيالاسضناذءن--4دراسي!قدالشعرعنا)مددهذاانالا.المختلمفةادراسهاتا

التجربة.للهـذهلميةالداخالزسماتايدتحدالىكذلكانىاعرينللهذين"،حءازيامطياعبدمنودراسة،بورالصعبدصلاح

رموذص-نإمدانالحقيقةفكهاؤ،نهـماالمنهجينهديناختلافوعلى.)،(أءدلمتاالنئتمرؤواعدارسماءفياثرمن

زبداهـلمناو.ا)نقديالتضاولفيراخلمصهاوارؤاهااللنماذجانضجمننالمرد.في-اووعراًءءنال!را!اتاهذهانظفيا!الاحانيعلى

شجمهاءنهجاحيدريبرلمندلاضطعرعباسالجبارعبدالاستاذدراسهةفيانشكولا.الدرألىقىمنوجص-تمنعميقااخضلافابري!نهاقيماتخةاف

دراسةع:اسالجبارعهدالاسصادودراسة.علوش!اجيهتاذالالىبممهجء-نكذلكيكشفولل!4،"ئقافيوتهوع،فكريةخههوبةعنيصبرهذا

،ص.-دريلضدلب،التئذمعريةللرحلمةلمفةالمخهالمراحلبعتتاجادةقيمةاوصهـةاالرويةقي-يملاولمهو.العهـبالمثقفينبينالفكريالخللىؤءمدى

!ؤ-"هـ4أختلفولعلي.وعمقدقةفي.ةاللفتحصهافمهايةص"ءو/2ص!ءءلىالبه،تيهابالوكعدشاعواسارى.عمامةاللنضم!ريةللحركة

الوجدانعليهايغلبالتيحبصدريلبلالندهرةالاخللمرصلمة،دراستهؤ:انينزارولىأرى.اخرضوءءلىوأدوني!صأويوسأرى،ءمن

الخ،صةقىوالانغغاليصةالنغمهالخصائصتفقدانندو،"ماعيالاجاجمإا)ثهعراءه؟لاءالىانظرأنلييةاحلنوهكذا.ثالثضوءعاى

تصمم!-،،الاحفرةالمرحلةهدهيتعمقلمانهاحس!"تلقد.لشعرهل،-مباك--هـ"؟يةالرذوايات-سوعانأو،لارؤيرةواحدةزاوبربئمن

والانمصان!ة.العذوبةباللغعطاءمنبهتفيضمارغم،كافيها.خاصةر؟يازاويةمنهموااحدلكليكونولا.ج?ما

،مختلمفينمنهجيناللىاسنننادهابرغمائلاثاالدراساتذه5اناالدرا!-انطهـذهفيل!صيةألتامناهجثلاثةأتب!ينأكاداننيوالحزيقة

ولاشمواكهرهـا،العددهذافيالنقديةالدراساتوأنضحافتممناحىهاناذالاتمنهـجهوالمناهجهذهأوللعل.المحدثينالشعراءءن

وعمقا.اؤاواسننشر.البهاتياوهاباعبدعشدالاخرىللله+ورة4دراتفيعهاس

الائكة.انازرءنعيادشكريلللدكضورأخرىفتمةدراسةوهناكالضمحربربرلىونمنواخلمصوأءمقازضجمنعباساحسانوالاستاذ

ف--م،الحديثاللشعرلحركةرعباباستشراؤطاللدراسةبدأتولقديرفدمالدراررةهذهفيو!و.أسرارهويتكضفونتجاربهويسضبطنون

.بينبينوؤفتفيالحقيقةالرراسةولكن:الملاكةكزلرالىانعطفتوفضالشعريةربةالتءتعمقفيوا!مانةلاصللاخرائعانمودجااضا

،ارنئمعريبرنائهاخصائصعنلناريمشفتعمقاالثمماعرةهذهتعمقتؤماء---نالل!مةاللقديمةدراسشهيتابرءف-لآالحقهفيوهو.اسارها

عيالاجءمااوالنفسيواؤعهاضوءعلىالشاءرةلتجربةعرصتوماوه!وءلدراسةمحددةراو،يئيخ!ارانهورغم.تيابىيااًلؤهـالطعبد

لشعرالل!اهـقىاللرومازطيقيةالمعاللماللدراسة؟حددتلقد.اللفريإاو

:طا!ال!ةعلىفائقةبقدرةأمدتهاالض!الصرفةاللذاتيةوطبيعتها،ظزكالىعتضلمفراجعالنقهر11ههذا2سمهبهبانالننحا/قهدللا-لاذنؤ؟!)*(

كلنمزيدا!ىبالحاجةاحسكأتالحقيقةفيولكن.الاخرلمنمماس!!رالهدءكأتيهورانالاستشلاذههما،لممسذاتبلالهـعربيةاالهـجهمهولىيةمنناقهدأين

هـ-ذاربصنالعلافةما،قصيدؤهافئيلمرف.الملازكةفازكعلىالتعرف(صجهازيالشلب،عرسكلندلىاسةأبةكشحههاقحيبللهذ(يا)الهقطاقادراءجد

ء--!نالملائكةنازكاين.للحمياةالعامةورؤيئ،1دةلللقصيا)لمنيالب:اءتضيل!فماقداو(الهم!؟!رعبدعندر(الهلة.كتهاليةؤ:للذيا)النقهلشورجلاء

.؟ا!ورردبئرحالتهالواصلانمن!قفتلماذا؟اللحديثالثمهمرخرلمطةيناخلناقداينالتكليفمهتسهعمهـعهه!كدلموقتفي(ن!رفهالالا--،با

اللدكورلناقممللقدأالرومانطيقيةاللذاتيةلحمودهااستنفادهوهل."الااداب".المهمةبهذه
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ا.ك!معرللحركةنورياتمهـيداكانانهكيفويبيق،ألعقادمخمودعباسوهوالملائكةتازكعئداللشغريةللتجربةخارجيأمسحاعيادشؤي

./فجرتعندمااللجد،إدأشعراهـدامعالعقادتناؤضرنحم،ا!جد،يى،الحالرةالاسئلةمنكثيرانفوسنافييستبقيولكنه،وجصب!مورهح

،ب،-نادىهـاففبما!4التجللدعوىكذلكيعرضثم.اخهرامنابيعهت*-لتدءاانناوانواقغ.الغامضةأللجوانبمن-لشيراعونناوفبم

كازتواك!لمخت.لفةلى،جيةالمنإمتهالىكدرذوعلمها،صسينطهورالدكتسشازك"!ءنمهديسها"يالاستاذبها!اماًلتيألأصرىاددرا!ةلىا

رله-رؤة!اخبراًيعرضثم.اوبر!ريةا!تجببدلحركاتشكلامصدراالىت!إجقضيةنازكانللفعلبانرس"اتءرالمئعروعروضالملازكة

(!ة."إتبداًير""فيمتح!فاكانانههب!ظمههـثرم!هدةور3!لتاتورديااءالاتجهذاء!ديسماميالالدلإذلنابين)قد.ادرالسةامنمنربد

ء-ن.رةالاخأصئواتافييدالءديسهاليراناستطإعوان،جديدالةللننهعرادعروض!يدبتاءم!"سىنازكتريدهآللذيالجامدالىقعيدي

الىءدبر--دءكلرللمهونصمبة"عاىيحوصكور!ياًةفىور3و.ور.،تهحب-لعرما.ال!ديدأثهـرهدا!يعةءعفقيرلان!ه5و"و.الجديد

كه،با.هـ4رفيبرهايقنعنالمت!همهبئاللحههمةفيوهي،المنطإقباثعرذاه--؟ينعلاؤةهاكوهل،الملاتكةعنهـزلمزكالنةهفل!ما،لا.ءلماههدا

7ا)روة--ةهدهلمناورمةءحالهناكو-يث!ا.اكعانهدافيا"تهنوعةدةاللج؟اللجدإداللشصرحركةفياممشاركةءنتوؤفهاوبسين،الىضهكلياللجمود

"قا)4ء-لمى،سهيةالالىالملاحظاتءلبىكلمتبماأؤمر.انحسبي!،اـمر)بقىا.تتظرهانوالمادراررعة5!ذ

واللد؟:-!را)*ورادبهء،داذياأكم"ءدفيمع"آختلمفولسلمت.ايق!يمأك*:ءجرجم!ات!حاعلإهارعلباخرىدرأساتإىأذلكبءدصتعل

ير-زو،قؤ،4،امربرنفي"*"اختأفكنتوأن،ألجدلمبللتهورر!صينطهأتروربةألتاءاللداخلميةالاسرارلدثفدراد.،تلي!ءتانها.أنقدافي

ثء*ر11ألىكلضويةاتوجدةصقهقةبربرككانالعقادانيقولاز".بالعقادراطةفيداكاواك"اعرهذاتجربةلوضعدرإسإتوفي-.ت،النث.كلرية

ةوالقافي-ا!واحداًفوزنبسهبشعرهفييءققهااني!صتطعلمو!ه،انطباعيبحثهينماو،اماهـزواالانسمانيةأوالأجستماعبةلةالرص

بربى،الءدالنةهعرأءرهـصة4عادبربئاالعقادوؤفيةيرصهتعرل!ثم.الوا-دة.انفعالياتعليقااتهادلاعلىيعلقو،نثرياسردالميئاثصعرا!"جربةيسرد

بالسنفيسها،ر-و!وجيالميمونيكادتغسيراا)نويهيالدكتورويفسرهاهـنخليلاصهدخليل،دالاستدرالسةوأبرزهاالدراساتأهذهوأول

الواص-دةافاؤيةواالواصدالوزن.انؤ،يهشكلاواللذي.والشيخوخةاًنفعالقةالحقبفيهيالتيالعامةكامبلاصزاخروالمقال.ادونيس

القصائداكثرما،وللكن،اكهعريللبناءاللعضويةالوحدةمن.ؤحدؤداز:يالمقالفيآحسستوؤد.ادونيسوبعاللمادونيسبشمرالصاقد

ادوزناساسعلىبناؤهارءمالعضويةبالوحدةترةميزالض!الشعريةوتحبلاتراكانوان،حلإلوالتاللتترليلمغةاخرىمرةادونيسأقرا

7يهشولكما-اذنلة-سااستحثمةبيس.الواحدةوالقاوهلةالواحد-از"الا،وثقافةوجهداخلاصمنالمقالفيماورغم،الانفعالإسوبهما

.والقافهةا)وزنبرغماللعضويةصهـةالوتقومان-النويهيالد؟ةوردلاللةاوادوبىعئدانقصيدةبناءحيثامنسواء،جديدايضيفلا

،الروكلسبابرننت!!رفياكفرها"اأءخلةلاقدمهئامجالعنهناكليس.ا.لجديدالشعرحركةاطارفي5شعر

ينضهجماالضبنفسهاالرومانطص!ي!ةالمدرسةشعراءمنكشيرشمرفيبلعبرطيبةرحلةانها.حاويخليلعنكلفتخليلمقا)ةوكذلك

ابىئهب-ةمنيفهمآنكادالمقادانأ؟كدرلتوما.الصقادشعرايىهارهياانفعطمحرضااللدواوينللو!هاللعامةللدلالاتتعرص،ثلاثةدواوين

ءإر:-في4لمصالداخال!يةصدةالولا،الموضوعوصهـة،اللعضويةهدهفيالتتهعريةللتجارباجتماعيأوؤكريأوقئيتقيصمادون،عاءا

ناالقولمنأؤلؤلا،الزعمهذافيمخطئاكنتؤادا،القصيدة.ارعامةاثعرقيالحركةاطارفيلوضصهاوتحديدالدواويرن

،العضو،"الوصدة!ذهاساسعلىقصهائدهيبنيانيستطعلمالعقاد.قبانيقكارعناهـماعهلالديرنمحييالاستاذمقالةكذلكوهض،ك

دأالعقؤدرةفيإزقصبل،دلكعلى1،قليديااللهئاءؤدرةفينقصالا!الاةاكثرالعامةاحكامهاكمانتوان،الصعبيريالنمطنفهرمنانها

ربئرشس4وماالتهـقلءا:"يغلم!كانالذيشعرهفيطبيعةبل،نفسه.وتجريدا

ذافها.الة"عرير"التءربةوفي،النشعريالبه*فيتقطعمنالتعقلهـ!اوتدافع،!بماقبالئزاروالرهـافةللحرارةلباللغةصورةتخدماةوالمقا

،ا-نبان!سهانأبداجمفيفلا،إبالج!لاثمرا!عقاد!ؤضاماالتمرد.اوباكضلتتسملااتيا،اللحياةالىدئةالهاالايجابيةر؟ياهءن

كلنؤة-اياحيماتهمنازء،نيانصفافياعاماال،قادبموؤفسهنفسواقماهيهـ-ذه.نعماةالمحيحولبربئ-الذيالصعءرةالشوورشاعرفهو

-76الصهمحةعاىالتةصة!.عاماتع.-رياتقبماتقيموانماتدرسلانرى3ماوالمقالة.صدوده

هنموضمهت!ددولا،ؤنجانيكزا"رالشعريالبناءخصائعىتدرسلا

....صىعم..-حمى.....?.صسسمعيم،..لسسه.ولكلصرهمج!عهمن،الحدلثاللشعرخر!طة

ؤتمصزرأيناكماوهي.بانثحراءالخاصةاللدداساتتنت!يبهـذا

اًلمداًرله!م!ىالى.تعص"ريوهـ،ء،خارجمماومنهج،داخابمهج:انقديةمنأ!جدثلاثة

هـه.صلاحصىبشعرا?ثلخاصةدراسةتة"قداللدراساتهدهانعاى

إرالاااا!لطذه!-ودكن،قبلمنأثرناكماحجمازيويهـالمعطياللصبوربمد
-ا.شاعركلعندالشعرطاهرةمجملهافيتدرسالحقيقةفيالدرا-ات

الوطنفياللعامةالثسعريةاطار.التجربةؤكملهتعرضولا،حدةعلى

أتلملأروذؤكمالسنةاخرفيائزالجواءطاءبمناسبةطبلادفمنبلدكلفيالشحريةالتجربةاطارفيأو،كله!العرب

ةانىهعرسصالهجربةرطجيعةالاصساسنفصقدبهـذااولعلص.الغربية

عرضن!ا!الصاللدراساتهذهفي،العربيةالبلادمختلففياللجديدة

لنماعذنها.الشعراءللبعضالا

ير-!رساللذيالدراساتهدهمنالثالثالقسمالىننتقلوبهذا

نطوانامكنبة.مجموعهافيالشعرظاهرة

اللحديث:التنممعرالىشاملةن!ة:الثا!ثاللق!م

لشيريرالاصشارعفرع
الجديدالتئصعرعنبرمقالالصهمهـذايبدأأنايطبيعيمن

يهادلاالنولههـيالدقىورمقالانعلى.يو!النوءحمدتور3لللدوالنقد

ححر!يييسيرللاستاذاً!قديمالنعقدي.للموؤففيعرض.التماريخياللجانبعلىيقتصر

؟هكا1



ادربممىسهيلىا!دكضورارىفيمأبهاويؤخذ-ألملحوظةتلك.

منانبرغمالمئهعراءالابها!خدلااخرىملحوظةالىتسلمنا-!فسنه

والفيهوريسعيداحمدوعليحجازيالمعطيوعبدحيدريبلندبينهمكا

اامجمي.وحسنطوقاثيوفموىنجسيسوومعينواللبباتبى""لا!،+*!الفصأررأ

علىقصرعددفيلبشرهؤلاءقدمهماهللفسيسألثوقدء7

التةمرعندفاعايكونلاني!صلحاوكتمواماخ!برو5ال!ديتاللثءمر"*!!ط.س،"-آ/73؟!احشكابإ/-ت/.،-..ا.0

3!إ2أ؟(؟سا/؟فئ!129.ة-إ.!ئر،1ركيل1اًحي!!هللدكموربملم

اللجديد؟اطارهفي!إ+،+!

الوقوفلكن،باسهاباعالانبساطةبكلواسةطيم،لاالاجأبة"ا+11."90!!او"-.؟6!ةإهـ،"؟11!لأء!آاظ***

لهذا.الادابمنكاملعددالىيشاج-ؤصيدةوعثرينتمانعند

الغموضعن-اللبابهدافي-ذكرتاانسبقماالىاةبالاحاتفي3ا2!!-/

العلمباسبابالعقلومخاطبةاتفككواوا)نةرقيالانفعالتةوالمحالات

ابباسبالوجدانمخاطبةمناًكثر"والتحولوالطبيعةوالعناصركاللكيمياء

لا"المثنى"باستخدام"طرفامعفعقولولفىللعدكاللحممىلهطوا"لعئلأطعةمعررانو.هـب،الادابمن"ارالمها!ددلشعرعرصيبهاابدأماحوظة

.."ءالأكلمنتماماخلا-اللشعرعاىقصرالهمنالرغمعلى-العددهذا

بعضها-منيبرأقداوالشعراء؟عضمنهاي!براقدالملحوظةهذه،ائدةوالففيهالمتعةبجانبيوعيناومبلغتذوقهلأواسلوببرطبيع""يت!صل

سوفانهااعلماننيالا،كلهماللش!راء-رمسطتافنيبالصورةؤء4اسه"ملمنتقديريمعكلهوجاء.للان!لنكض"فانهاورماسعلى

هداقرأواماشتميمنلياغلبوم!صداقةتمنعهمولن،عليتثيرهـمصكلودنه،ونفسيةماعيةواجهتاريخبهبةبضطراتا4اتنبوا،ناؤشةبالبحث

لله!امريللكن،ذللكبمدمجالسهمفيتذكرونيمااوالهللامل3شملتواقتراحاتالةضحينقصهادعاوىمنعجباخلإطابعضها

،،*"دائمااددايةانتدركبنفوسالشمعرءلىنقبلكيفتبينانالاشيء

واالمعجبوقوفالقصائدبعضعنداقفانؤاحبذللك،مععني!ختلفاستخداكلاتست!خ!مارتيالموحيةا!اغةهياللفنهذافي

الاخر.ببعضهااهتملاانيذلكمنيفهمالاراجيا،المةسازلاوالمناقش.لهااكثراستخدام

ومن"اللغصوروتاريحالطريق!اة"!احمدى!ب!برةب!ةوابأحولروانسميهمات!تربخل"الاداب"قدمة"ؤما،ادربممالا

حجازيالمعطيعبداحمدقصدةبعدقرازهاانيسوئهاوالحظحسن!اب!34ءضاؤءاعناكمعهـيعجزحولماكانالش*ر،واذاوليماللشعر

نزاللاانظيؤكدماارتفاوتمنبينهمافوجدت"سيررلأبمرثي!ة))الاكةة،ءالىهنهالت!خهفاو4تبااوردولاحرانافماتجاربهوتوصيل

كله.المرسلالشعرفي"شيئا"نحاول.مفعولاكانامرااللهيقضيحتىبقراءته

يخزجانالىحجازيالمعطيعبدسيدفعماهمناللكانيربمولاحةا***

-اللجزئياترص!دطريقعنالخارجيمواللوصفالبساطةحدءن

اللبيلالي-الوهابوعبدعيدفوازالظاهرةهدهفيمعهويثه-ضركهه!هههه*-.

ممعووبهرمرلآلالن!عتهيدحمدعلىبينهمامايقيااللغومعالةؤيةلاي!قاعي!ةهيتافببزوتعقيدبوفواردوسيمورمولفاث

بحدندريولا،الخفيةةاغوارهالشكليةابعادهلهمعين"شيء"حولل.ق

الموحيةوالاشاراتالبراقةالسطوح:المرسلةاقصيدةا.ريدماذاذلك!زاررواية-المثقفون!

اللذياوجنائزبماواكغما،ور!ةواللرموزالمدر!مةألاعما!اماللهينوالايقاع00(1طرابشيجورجلرجمة

؟الاح!ياءوسطالحيالانس!نضياخيركي

استطعتاننيالا،متعاقبتينالقصيد"يناقرأانمصادفةمجردوالحياةوسارترانا!

يخرجانيجبمرحلمةيةنهافيسمعيداحمدعبراضعانطريقهاعن..4ادريسمطرجي!ايدةلر!،

"سادويرحلكانكماالضيذوراءورحلانقدرتهفيدامما-منها

والغرابة.الغربةتخومعلىاواللصخورفوقاواللطلأمفيصرخوالا-الانانمغامرةهـ

شك،غيركلنالحديثانىعرمعاللممنهعلمس!ءيداحمدعليان.15طرابيشيجوزج"ترجمة

اللىالخروجفيالمميقةالعريضةطاؤاتهيستغللالماذااعجبلكنني

؟الانسان*!قةفيهنرىانونريدنحننعيشهايذياللعاد!-الشعوبوحكمةالوجوديةا!

؟يوربسيظلوالام،يهربلماذا175طرابيشيجورجلرجمة

ويمنقطع؟ينفصملمادا

رادبىانهقصيدتهفيصرحوقد"افرابة-ا"عناللكثممفيريدالانه.وجونترهانلرنحو!

عال!فيوزحنالكشفمنالنوعهذاصجدبمماوفيم،ضتعلىلعذابا225طرابيشيجورجترجمة

لافهيعمق!تالتياذابالتجربةوينهضواللحقيقةالواقعبناءيريد

الاعمافىأفيتضلانيمكن15لوليتافة3وباردوبريجيت!

-،1ؤإ"لوةمقاطعوجودبرغم-لهذابحقالقصيدةتعجبنيلم

تءبيخاط!حتىمثليواحدوجدانعنبعيداسيظلاللشاعرانليويبمون2جز-الالثياءقوة!

واضحةان!مانيةوتجربةومشاعرنعمالشعراى-يدردوحتىاف!بما.011الريسمطرجيعايدةترجمة

قوبكوبىبةنخولاءالبئلعوا،كي!ب!اتبكي،فيللعناعرجبممىو!ساتضممبم،يف!ممدرريخيلاداًبداره!شوراًت

-!7اللصمفحةعاىافنتمة-ع

1!



منالشاعر-يحررارشعريةلللقصيدةاللجديدالبناءانفيهشكلااللذي؟ع5هـهه!

لخضموعلتكرارضرروداللتنم!أرلكادعمودفيدعوبافدحشنموالاكد3لانتلمنيلعرض!لةهذاكشرلكىهـصالعظا!شععر!محد!-نالمي!ه!

اكثرفما.واًكركيزالمعننىحسابعلى،والقافيةالوزنلضرورة!س15اللصفر!ة-ع!لىالمنفورت!نمة-
.الصموديشعرنافيوأصالةومعهـنىتركيزاالروعةالبالغةالنماذج!!5!هء/0

الشعرلحركةتعرضاقياللدراساتبقيةالىننتقلب،هـاوللعكا

هـ--ذهفيأساسييناتجاهينوسنبد.العام)ءمييمبااللحديثالنويهياللدكتوراتهامالىانتقاتؤادا.عامةاالاج"هلعيوالتقدماللفكز

مفالهفيصفديمطاعالاستاد41يعرضالاولالاتجاه،ادراساتا.متسرعاتهاماهـوافعفيفهو،مئدورللدقىوراينقديللموفف

المقالهذاوفي."اللحضاريالشعرفيالمعاناةمسؤولية"ءنالشيقموقفمنبزءاكانالم،جربنةمعرمندور3*وراتااحننفالانفاللحقهقة

الشعرللحركةوأمي!ناووجدانيافرياتأريخاصةديمطاعلمدالاست،ؤرح،الش!عرفياولمرإريمةواالخطابيةمنالتخلمه!الىبهيدعوعاملف!ي

الحقيقةفيو/هو.المعاناةمرحلةالىأرثةباللهالوعيمرحلةمناللحديثاللدكوروةهـذهانتقديريوفبى.ووحدتهاالنتمعريةالتجربةصدقوالى

سليمانعنداللجماهيريالشعرمرحلةمنلملشعرانت!الكذلكيقولكماتمهـ-دوكانت،وادضاجهاالشعريةالتجربةتنقيةتعنيكانتنفسها

عفدالحضارياًلمعاناةشعرالىوغيرهمااللخطيبويوسفالعي!سى.الجديدللمشعرشكبغير

التو.أرمنبالنتمعرانتقالهو.وغيرهمالصبوروعبدوحاويالسيابفيدرسهذاله2مقالنويهيالدكأوريواصلانتمنىأاننيعاى

الجماهيروسطايىقطةمن،الانسانياللحضاريالتولرالىالسياسيمصنبينهمامالنجامبيئا،اًلجديداثعرحركةمعمنواكباالنقددور

مطس،عاذالاتمقالفيلماتقديريومع.أالذاتوسطاللصمحوالىحركةدراسةءنخطورةتقللاالنقدحركةاستضادران.وتفاعلفعل

ف-كمعهأختلففاذني،فكريوعمق،انسانيالتترافمنصفدي.اللجديدطرإقئامعاللمتحديداجلمناللشعريالالداع

اشعرافيوالفنيةيةالفياللظواهرهذهيعاللجانههو6الاول:امرين

عل!ها،يحكمولايسمبهاانه،العيبالواقعارتباطغببرفيادحديثاث!عرعلاقةعندراشانالنويهيائدكتوردداررمةبعدوتأتي

اثا!ط7والامر.عليهاموضوعيحكمغيرفي،ذاتهالمفياليها!طرار4الماتجلاتدينعزللدكأوراصداهما،القديماللعرببمبراثناالجديد

..،......التجديد"بعنوانواللثانية"العربيوالتراثالمعامراشعرا"بعنوان
يتحداله:متنوعهنياراتبنديداللجالننمعرحركهفيي!زلاانه

لمهداخفيمارغم،واحدةكوحدةالمعاصرةمرصلمتهفيازجديداينتمعراةوالمقا.الزبيديعلبمنور3للد"المعاصروالشمعرالعباسيالشمعربين

-أتعلاف.نجدقد.مختلفةواتجاهاتوتناتجضاتتياراتمنذكرتاكماصضاريةصرو،رةانتجديدا!هوعاملمعنىتوكيد!بماالحقيقةفيالاخيرة

.....انر.ولكن.الادبيالتاريخمراحلعختلففيتتحققوظاهرة،وتاريحية

كدلولكهالمحيوأدولي!مراكثرللكالفروقكعرلبنهملعرو!بينبيدمهمنف!مم!أبإلتطرعبداللحصالضبولةأتمىىوكنت،رجريديةدراسمةعامةكظاهرةالتجديديدرسالمقال

الشعرحركةداخليميزلاانه.مثلاحجازياغط!عبدوأمدالبياتيالب،سطاث!عرفيالتجدي!دقيمبينبالمقارنةالزبيديالدكتورقاملو

الاجتمابمبةبتناؤىالناميةا!اوورةمنيتحركاقياهمناللحد!ر!طبهذاؤهـوعدناوللعله.اًللجديردالثىعرفيا!تجسديدوقيم

.ا...،ا0.00000.مقالهنهاية

بللجسحهلن!جتماعيهلينتنافيصميهمنبهاللظوئىهرمزتناومغلسعىهوخرلحضعايتحررواللجديةالاهميةباللغردفهو،اسماعيلاللدينعزالدكتورمقالاما

..-..لا....انه.اثللترظهرهيوليالجديدالشعرانيزعمونالذينهؤلاءعلى
عاماالجاهايجدلعله.المسدودوالطريىواللت!عءيمالعزلهالى05

اللفلسفيةالنزعاتغلبة،التجريدغلبةهوانكارهالىسبيللاسالسعربرو!-4ولكن،اللشكليةبحمودهيفهمانببعيلاالتراتاريبين

الشعريةةلتعابهبرامنكثيرفيالميتافيؤيقي!ةالروجغلعةبل،العامةوحسنبتقديريظفرللماللعرجمهماالتراث"انعلىيدبلوهو،العمبق

.......اًلا.....:...،"الجببدةاخجبربةاشمراءمنظفركماشعراءمنواسصيخعابتفهم

بلالميعالمحيزيعياالطمسعيالفعلاللرلبجر/قدللشموديلةملبره!بثءملبوهداقممتختلفالقرآنمنسواءلمالتراثأمثلةمنمثالمنياكثرهذاعلىيدلللوهو

مرحلةانت،تهل:صفديمطاعاًلاستاذفأسألأعود،لعلي-اللتيالانسمانيةالشخصياتأولتاريخيةااًلمواقفأوالمروياتو3ا!كريم

ظواهرالمعاصرالشعرفيالتجريديةاللظواهرهل؟ارجماهريالثعرأحمجماوللكن.اللجديدةاللشعريةالتجاربفيمتمثلة،ممتدةنجدها

برهاتمرالتيالموضوعيةالملابساتلبعضنتيجةعابرةظواهرابمأصيلةالدلالاتفيهاشبيناحرىبدراسةتستكملأنالقيمةالدراسةهذء

اهـىاليومالعاماللعرب!اًلوجدانيحتاجألا؟الايامهذهالعريةالبلملأدانث!كؤلا.يدةالباثمربة.نجارفيفيالتراثلنماذجالمختلفة

ال!اص!ة،هموعهجانبالى،العامةبهـمومه4يخاكلالذيشاعرءفيغيرهاللص:ورغبدصلاحتجربةوفيحاوي"لجربةفيمثلاالسندباد

؟مسدودطربقاوحصا.نه.ماخامعهك..ا!زغيرهاللبياتينجربةفيكأللكاللحلاجوللعل،البيماقياًلوهابعبدتجربة

الأسهاةلىممق،رتعإرامىساةبالتتترعرعموعننع!برأنواللقضميةيمحرلل!ستالتجهـاربان.ادونيستجربةفيوعيرءالصبور.عبدتجربةفي

نصبرانالمهموانما،والفعلالفكرفيقيودا،للهاويصنعوجدانياوتختلفمنهمواقفهاتتعوجولكنونتمثلهتستوعبايتراثالجدينةالادبية

مشهما،وتحررا،لهاعبوراعنهاتعبيرناوليكن،اد!اة!رودلا!مر.اللجديداًللشعرحر!فيواًافكريةاللفنةالمدارسباختلاف،ر؟اها

!............نر.،..اضافتف،هو،لللتراثلتمثلناالل!يقيالمعنىهوهداانتقدبريوفي
أحسى.اللحركهللهدهبالنن!عروصصل.عهاللحيلاهلحركهبالسعرصياعه.

شاعرها،فقدتاللعربيةالجماهيرانصفدىمط،ع!لا-اذأةضلونفضاياهـ!فيلهومعايثتئابهاعتدادلاوهو،لهلاتطويروهو،الي!

...........لا-.الجديدةوالاجتماعيةالانسانية
،-هـهالجدباًلحبيريهكمودهعنيتحلىأنلامئهتريد.تئتظرهوهي

تنبفيىان،معهايبكيان،للهايغنيان،يخاطبهاأنمنهؤريدولكنها-رالشصلحركةالمباشرةاللدراساتالىننتقلانقبلولعلنا

اذللاستىأقولأنوأخش.ولهامعهادلإءركأن،بمأساتهاماساتهبهايدافعالتي،صمودالديننورالاسنناذمقالة؟الىنشيرأنالجديد

فنيلواقعتطورالبطحضاريةمعاناةيسميهماانصفديمطاعمناللقديمةالقصيدةبناءمنهحبهيتميزمامبهضا،اًلجديداثعرعن

واقعانفيأشكلست.وضياعوانسلاخغربةهووانما،وفكزيمقال،صمودالديننورالاستاذومقال.للهاضرورةلاوفضولزوائد

،الشعراءمنعدد2وجدانفييستننبتهبمايفنلىءاللعربيةحيا.نتاأنأخشىولكني.وذكاءيعابةواسمعرفةعنيكشف،للغ!ايةطريف

سشدوةوانخذه،بهأشيدصحيا!هراًفنهاجعلاناريدلاولكني.العموديالشعرمنمحددةنماذجعلىدعواهفياقتصرؤدالمقاليكون

.*صفديمطاعإذالاتمقاليوحيأنكادكما،ونموذجا.تؤكدهاخاصةأمئلةللهااختارولكنه.ءامبشكلصحيحةدعواهان

شوفيللاستاذمقالافجدصفديمطاعاًلاستاذمقالنقيضوعلى.الدعوىهذهعلىتخرجالتيالعموديالشعرفيالامثلةهذهح!روما
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ا،غهذهأنتهىقدانجمأهيريباثعريسمىماانايعتقدونمنعلىردااننلإدولهاا.أ(اًنعرببمالفعرفيالثوديالتيأر"بمنوانخميس

الجذوربشعرمرحبا.والاعانيالاعمأقواجذورالشعرالاسبجمللاوانهالاسنطلمذ-تهليمه،"المعاناةصحو))صفديءطاع،ذالاتيسميهما

اللحياةحركةعنانقساماوانفصالغيرفبمولللأن،والاعانيوالاعماقتقد.يورغم،"برالصوف!ية"و"الميتافيزيقيةللغربةبا"خمببسشوفي

اللعربي.والازسانوالواقعانهالاخميست!مموفيادالاسهإمقالعنهر"!درالديااعامللاتجاه

ا!ددهذاؤك!خوركطؤيفذالاشعرخةالىهذاينق!!اوقد!-ذهي!ه!مثلاأنه.احكامه!ضفيواللثدةالاطلأقبمضشمد

ااعرد!ية.الاصالةلعضاللىاوريثأاللش!عراصحا-!فيهيدعويالنجصوفب-قىبأنهاايىةاذيريرقيةالعربةشعراءبهايتسمار"كماااللصوفية

..او!-ذا.متناؤضجشعطموحمنتنبعوانمامعأشةتجربةءنتصدرلا
حركةفييلاح!4المهو،التجديدضديقفلاخوريرئ!بفلاتادوم..

بعضوسيادةالشريةاللنتصحنةوفقدانالايقاعانعدامالجديداثمروءصا.تعس!برا"خهاكنراتهامهوبل،الهطاهرهصالصكبمالفم!نفس-"ر

ترجمةاتنعرهذالعضمنيحعليكادمماالغرليةاك-مريةا-طلراالعرهـ-ح!واؤمنافوءءلىهـذهالغربةظاهـرةيدرسآنآجدرهكان

.....-ويرور-رض.صاؤاانمو،موضوعيكأآك!راحكامألىيتهيلعله،الراهن

خوركطرئيفالاةادصرخةا!فيهشكلاوالذيمما.اجبيةلءةمنوالاز-مانيةاـثوريةاللةياراتموؤقاعرضادلكبعدخمبىشوفيالالمنةلد

فيهشكلاواللذي.معاوقوم!ةفنيةامانةوءنصادقحسعننصدراً..ء-
..لجمائيالج.ببدرا-ةيهتمانا"صىكنتوان،اعاءساامنطرافي

الايستاذاليهاأشارالتكيأصفاتابهذهدنرسماللحديثالئعربعضان...

بيناتعبيرااساليبتنوعاًلىمثلااشارلقدلأ.اللحد-ثاك"عرفي

قذؤف!مالقض!ةكر.،اضصلوءطلمقه،اللحكمصجانعمممقاللحدنستطيعفيوب!اثعررنخد.التجريديةالاتجاوواتبعضبروروالى،الانم!انب-نويبئانوراالشعراء

م..-1.اللفروقبب،نألىتحتاجكما،تعهيقالىتحةاجطيبةاشارةو!ذه

أللخ!عراًيعقاعالدنق!ثمعةوفبملمرراحللاولقالختلفنالسعهختلاففقدلتحالهفغتكونللعةقضيهالتياربيناللجمالببةا(فروقثم،اضورياالت!ياراطارداخلا*قىالجما

بة00.2..00إرراميزيقيةباافربةتهمهالا!تيات-،راتاوبقيةالثوري

فيوانمادانهفيباقشلافالاي!هاعوللهـدا.والحضاريةوالاجةماعية

عليهيغلبالل!هـيثالشعرانأعتقدهذارغمويكن.الضنيريةوظيفتهالمواجهالاخراللظرؤطعلىيقفخميسىشوفي"لاءهتاذهـقالانعاى

القبولاواًلمرفضموقفمنهانةفلاظاهرةوهبم.الرمادكالأيقاع،اللجدب!ةاشعريةاللمحركةتق!ب!يمهماوكه!،ء"فدكب."طاعاذالاشلم!ال

.،الجديدللمئمعرصةةلليستوهي.الدراس4موقفبل،فحسباكاحيةمنواحدفثريمنطلقمنيرصدرانءنهلمم،اتصورنت3وان

رحاةمن،صرةالمطحباتنافيرحاة-ماتمنسمةهيممابقددحسينالاستاد"قالويقف.الاؤلعلىالرولممةجمبةوالابرماالانهـمهان!بة

ترتن!ألا.الجماهيرطبيعةمن،بجماهبيرهاعرالنئتعلاقةمن،اشماعراشوؤ!والاسصاذ5"مديمطاعالاسهاذءقياا!ه!بينرصتلاهادئامروة

وموقفهااللجديدفياللش!رالمخظفةا!تياراتبقضيةالايقاعقضيةدراسةانتصادمنالحديثاتعراحققهبرمابالاثادةءقالهيبدآانه.خميس

الاستاذيجدهماانعلى.ذللكألاكأقد؟المعاعراللعربريالمجتمعواقعمنوللنش4.المضمونناصيةمناوالشكلقخهؤمنسواء،اص"تقرارو

ابراهيمجبراالاستاذيجده،الجديدالشعرفينقصاخوديرئيفالنهمعرانفهظلهـكه!معاوخهـيرةجدءدةظاهرةلبرومزؤلقهءنيمبر

4فيتهنعكوعماجبراابراهيمجبراالاسه،ذيدافعبل.كمالاجبرافياللطوا!رمنفهـ:اك،العربي!ةحياشافيالاءهجملة،نجابيعهمنأالحديث

جبراابراهيمجبراوالاستاذ.تامرفاضلوالاستاذمروةالاستاذتجينبعلىشعرائهبعضحرصمنهانض:جنما،الجديدمعراللههذا

،المونولوجفيويعددهـااللجديدللشعراللجديدةللكماتيعرضاًرتباطاررمؤولبالوؤفكلروةحسينالاستاذويقه"!.الم!مىؤولاوقفا

احدىفالمونولوج،سيةأسظسماتلليست؟نهاتقديرهوفي،جوالمو.15الاستادان.العربيةحىاتنافي"والتحريرالتمييربملحمة))أعرالمئت

لعل.اللحديثالشمعرفيجاتاللديانواكثىرماوللكن،اسماتاشىوقيالاستادعنهاتحزثالت!الظاوورةزة!ىاعنير"كلمروةص.جن

الاسابلآاررمةللشىولكنه،الات!جاهاتبرمضعلىيفلبالمونولوج،هادئاحديثاتهاي!تحدتولكنه،!افببزإقيةالمبالغربةطاهرة،خميس

د-هة-تقد،يريفي!وبلجديدة!همةلليسوألمورتاج.آل*دوبللشعرالظاهـرةهدهاسهابيتجمنان!دلكيحرصوهو،ألودمن.كتبرفب"

بهذاينمبزلاموزخأجفهوخلقكل،!!عملكل.عامةفنيبناءلكل.نهت!هبغربيةبةهـ،راتالتأثرالىيرجعها،ثلاتةاباباالىيرجعهاو

هناك7:اللدارسباخنلافيصنفالمونتإجانثم.ا!حديثالشمعرفيالرجعيالمدألىويرجعها،طرو،ؤ:اءنتختلمفاجتماعيةظروؤطالى

وخامسافعيوورابع!انطباعإوئاللثتعنيربم!واخركلاس!يكيمونتاجطبقاتالىآثمراهذابعضازتممطنيالىيرجعهاو،العربيةال:للأدبر*ض

وان-،للنممعرشكبغيرسمةفهـطالتضمينحكايةاما.وسابعوسادس3المقالهذاولعل.التفا؟ل.السبابلمجفمعهاتقدمانعنعاجزةمبحت51

4اشيريدهاالتيالتجريديالرمزيالطابعهذاتأخذبالضرودةتكنللم؟امرفاضلذللاسظاخرفيممقالالىينقلأ:،مروة!-بئللاس!ن!اذالقيم

.جبراابراهيمجبرااذالاتذالاسشااتخذهاللذيالمنهح؟فسيخذ4و،اللظلمهرةللنفسيعرضيكاد

عنخمشبة5اميالاستاذمقاليأتيالطويلةالرحلةهذهوبعدالغموضظاهرة"بعنوانتامرفاضلالاسض،ذومقال.مروة!-ين

الاسماذللناي!لهماللقءم!المقالهذاوفي.ااخديثالعربياثعرواا!فكرواللفكراور،ليبالجواأشعر!طا)عموضيفسرانه."كالشعرؤ

اللعربيللشعروالفكربمماوالاجتماعيالتمفسيالواقعخ!ارطةخشبةساميدوناللجمهورهـوى!اع،ةالىيدعووهو،.اروربيةاالبلادفيالى"لمئد

!مامبمالاس!ضاذويحر!.حيةمىناؤضاتمنبهيزخر"أبكلالمعاءساسبالا!-ينيضوهو،لللشس!راللفنيةالقيمةحسابعلىيركونان

موق!،اد*ديثااشعرالياللفكر!مئىفي!ووةينبينيممزانخنتبة-المرءلههذهفيالعربيالواقعتطويرفيا)شلعربهسؤوللمةالع.ءق

وتق!ارير،وبرامجواشماراتابياناتالىالثمممرايحيلونالذينهولاع.حياتنامن

يجعاوناللذينهؤلاءوموقف،النت!عريةااوسي!قىروحاللف!فيهايقنلااشهـريةالجرروة"عنتطبيقيمقالالىينقلص،ل1المقهـداولورل

و!مو.شيءعنيبينلامسدوداطريقاوافرابهمبتجريدا.نهمافتمعريعرض،للمغايةطيبم!آلوهونابابوابراهيميلال!اذ"الفلىطينية

بن!ائهمنءهـميماجزءااللفكرفيهيكونلمالذيالحقاللمئ!عرالىيدعو،الفلتمطجم!نيالشعرعلىيقتصرهوهل،النكبةثعرجديدلمعنىفيه

والنةمعر،مخلوتجريداغراباوجهيرشعاربرغير،4نف!مهالشعربم!بعىهـفاينتهـةلثم؟كلهالمعاصرالمربيالمشعرفيعامةدلا)لمةهوام

.تغيشرهوعلىفهمهوعلىم!العالالاحت!علىيعيمننااللذيالحقالمحة-لانجزءفيالفسطينبمالشعرفيالتعكبةشعردراسةالىذلك

للشعراللغنسيةالت!مي!ةدعوةبينخئنى:ةساميالاسهاذيوفقالمقالوبهذا،اللشعرأؤيمانالمقالهذافيحق!يمنيكونلاوقد.ؤلمسطينمن

ناحه-!قىمناث،رروحعنعربةاوعز!ةاوانفصالعيرفياللحديتنابابوالاستادءقالفطقرأتاننيلاقولعدراالقارىءاستميحولكني

.اخرىناحيةمن.الاحتماعيةالثورةروحاوالى)غامربشوقاحسوأكاد.والروعةالاللجمبالغةشعريةنماذج

الحديثا!ربيادسعرعناللعددهذا،مقالاتمنأخيرايبقولمذلكأقول.والحرارةوالحيويةبالصدقالزاخراكءعرهذامثل
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صبربروالاتافى.النثرقصيدة!نحافظصبريالأسناذاًلأ.مقال

-.!ى://صصصولمرلمحفهاالمعاصرالشعرياننمبيرظواهرمنالظاهرةهذءيصرسحافظ
-!!ارحكصكإداًف!هاوب،باكنرولهستباللثعرليستا!هاياءتبارقاظعارفضا
-.الخا)صالسياسيالطابععليهايغلب

.د!.3كىلئصروالحالناعه!لنمةواصاظا!ارةؤ،جر،هذهازترقصيدةفيرأيئاكان-مهماانهوالواقع

--5.3!بريالاسهء--،ذاي"مايثبرالذينالشعراءهولاءعنداجدهالافنية

:3\في\بيصر-جمرهـت-".ءولات""التد-وانهفيادونيسعندكذلكأجدهابل،فجسبحافظ

احتفظ.وان،واللقا!"بئزنالومنتمامماالخاليالشعرفداظاهرةهناك

لم.،.مشكاقىانقةالحقهو.الشعريوالتركيز،التعبيريةالوبسيقىمنبندع
الهوبلمطلو!ىاالدجم!10قبمن4ب"اتفي!هيمابرمدر،تتريتهافيليستالظاهرةبرهذه

جمصتا"ر!ارصء-الذيناللش!عراءبعضعندكذلكنجدهاوفكريةوتعبيريةجمالية

?جديرةونيةخ،!رةمنجزءانهافأعتقدولهذا.التثرقصيدةيكتبونلا

سايلرهـ4اوا!ا!ما!فئر5هـوؤ!مها.يكفيولا.ةوف!بئواجتماعيةأسس.قريةعلىبالدراسة
..والادا/نةالرفض

ت!لأف!صك!لمط*،*

!مصا!ا!رمى5،فحس!/الل!دلتا)ئنمرلحركةلاؤمسحل؟لحهفيةفبموهو
.اللصدي-باالسعراللحاص"الارا!))عددوىمحعامبهمكلهدا

ااضببنشسا!عيكونيكادالغددهذاان.التتعرللهذاالم!احبةانقدءةاللحركةبل
هـصنبهيزخرءأبكلاللببومالمربربا!المفيالفكربم!للاوضعصورة

المحاص!!صهم!تا!ىخءبحوادمنالاتجاهـ،تهذهبينعمأيعبروهو.متشافضةاتجاهات

ص--واكفر،تجلمنطاكثرمرحلةالىالفكريالوضعبر!ايرتفعانرجو3

إورولا!ه.الوطنفيوالقومي!ةالاجتماعي!ةألاحداًتقى3حرفيوؤثاعليةارتباطا

اء.كلهالعربي

مرصعصنفرعض
ء1هان،الرحلة!ذهنهايةفيابرزهاانأحباتىاارطاهرةانعلى

ارص"زبضررلاومذاهباتجاهاتأتوتيارأصبحبل،ؤحسبيستقرلميدالجداللشعر

فيهوسنجد،الرمزيةؤيهوسنجد،الرومانهيقيةدبهسنجد،مخ!نفة

رضررغ01!.الاشتراكيةاواؤعيةافيهوسنجر،الوافعية4ؤيوسنجد،التعبيرية

"-واؤفاللىترعو،.عاهاشعرياواؤمااللجديداثعريصئبحوهكذا

لمصسهالوهـلمفىتف-رعيبرز،اللغنيالةفرعهذاوروع.واتجاهاتومداهبوبارات

-.-،ءاثوررهذامنالمختلفةاللنقديةالمدادسور-ن.كذللكوتقدميؤكري

ال!ربصارد!!صكىشجمصددصكرصصلىلمحصهالادف!ءالاصماالنقدؤستجد،سائدةعامةظاهرةأصبحاللذبمر،يدالجد

.أوجدءبل،جديدشعراذنيوجدلا.ضعيالو)ن!قدواعبيريافيوالنقد!

اصبنشسطظ،اربوااصول.5نحكشمأحدرز،ووون3."وماذكرناكماسائدةعامةاثعر.كظاهرةهذا لاسصهـرارلوكيدهدااىسك،ولا.الجديدالسعرمنم!لمهمدارس

لاطتإطرا!ولشص!اىالمدار!بينانتمايزاهذااعتبارنافيندخلانالجديداللشعرعلى.

يرت!بينواانالجدداللشعراءأجدرو"ا.الجديدالنتمعرداخلالمختلمفة

مم!ز!ار!5فدداتهفيالجدودالتبيريفالشكل.آطر!قاهدافيخطواتهم
نعغريبةببس-اربالىالجددالشعراءبربعضيدؤعمزلقايصبح

حصرءدا!صفبرصدازدفا)نهمعرظاهـرةا!تقرتلقد.داكاوالشاعربهـفىامتألرينوجدانهم

ع.سوا?--ن،"لفةالمختيارانهامعاللمتحددانوبقي،وسادتاللجديد

ا،لاممهريىالمالىص!و5-"
!".اللفكرلةالناحةمناوالفبةالناحمة

التخبطوأالخلمطالىيودياطلاقهعلىالجديدباللشعراقولان

-عىدأو!-حمرحح7\91ارصص!ىرصكا!جميامصلار2انينبهـعنيولا.اءالسظعلىواللفكريةالفنيةاللقيمبينوال!تداخل

اص!ا!سصرج!حصكظكأمنال!-دةاوالحداثةهذهوراءءم!الجدةا،ال!هـاتةكلمةتخدعنأ

الههبيننصيزواننخددانهيافنقديةواجباتنااخطران.قيم

عز!ا!حصعصطكلارد!الفلرسا!مربريىصم!ا-ىالثن!كأبرزرمىوان،اكلنوعةالمدارسفيانةتوعةالجديدة

-5-بواق!-اوارتباطال!ياتناتصويراوال*كريةاللفنيةالقبيماكثرتسويد

لناصتقدء4الذياللضخم!المجلدهذاوان.وهمومناأشواقنماكلنوتعبيرا

محر!صصاث!واد.الدراسة!ذهلمثليمهاساسهوال!ديثالثنعرعن"الاداب"

1812بيصبرسصصاز!سصهـاهـ.عش.اللجليلافتاريخيالعملهذافيأسهممنلكلؤنتحية

العالمامينمح!دالقاهرة
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لمحمد."الشمفتيننجيناحئوبه"ويوسضلس!عد!اأالعربيالحي"!ممي

منتصف.فيتقفانهايعيبهاماانرأى،)في.لايرقاءائها.السهدةوتأسرأ-16الصفحةعاىالمننتمورتتعمة-

-".ابوابراهيمالدء!مالد

جملتهافيفحلوةبسيسولمعين"وجهاعشرالاحدنواللقمر"واًما

نثريةلمحاتعنفضلا،الانسانيواللواقعالوجورمظاهربينالطريق

.ألغهوضيعنيالتعمقانالتنهاعرظنمبعثهايكوناناخث!

فمحاو!ةالدليميالستارلعبد/"اللغربةفيقصا؟دثلاث"وامافييقنحوناًلحلمشهريستبونالنارفييسيروناللذين،لللعصولى

البوبة.واللشوقيباللظواهروالمللواللغربةاللحزناحاةسلربطضنوازنة؟كيفبألله..بوابة،فيرالعمهرماد

ومتناسق.سليمفيجملتهاداءهاولكن،فيهاالتجربةحدودماادريولا

"سامبا"قبالينزاربقصيدةقذىنيععلوفلر؟ض"رومبا"واماالنقدبممالمحمد(9الفارغالاطار"اللقصيدةهذهمنالعهـسوعلى

يصد"ارى!يما"لومبا)امثلانعلى.وتلكهذهلين!صةاننو!3غنائية.ففيها-جوهريم!مس!مبلاالمثتىاسننخدمانساءليو(قد-

حاجه!ءصرفلكل،الايامهذهفيدقرأانولولا،الثقيلواقعاللمالجافةالتقريراتعنواضحربعدرفيعة

فيقعبصيفاداءالنقديلمولى"عاشقطفلونكرات"وامااتمصينقصها"ريفيةتراجيديا"قصيدتهفيالنجارحسنتجربة

)"واكيتون*رض)!قصيدةومثلها-با!ل!تناءتوميدةاطارافقديبرقصيدةلالح!"الش!عوربميالخطويحدرالتجربةيبلوراللذي

!يابةفييوسف!!فيالتفصيلاتهذهأتوارتحينؤ!ه!،جدبم!نوفاء".با!احتقصيدفالرىالنجارانعلى.والنفاذالتأثهرورمتوىعلى

خيرابذلكاوذللكمعاللقصة.وظلت،اللصكارسعيدلمحمد"الجبمنالقصيدةالاولالنشيدف!مستخدمااوراطعدة.مداخللبرلفرصةا

.تفاسيرهاحدفيا!اللكزيماللقرآنفينقروهماضصااللكاملووحدة"صفعلن"الرجزووح!ة"فاعلاتن"الرملوحدة

....الىمنهاكلمنوالانتقالوطيدةاللبحورهذهبينوالعلاقة"متفاعلن"
لصادهاحيممعحعالراللشمخلحس!"العصر!هوة"اًما....

.....ووحدءالفصيدةمنالثافيالنشيدفيصاستخدمالهعلى،!!الاخر

فيةلععرللدااللعدقعينف!طهنللذيصحانشربتعلىخودت!رئ!فللمثماعريتهبرلمرنثدسلبميلفشلالمذكورةاتثلاثةالنحوربهض!كاىولو"مفاعلتن)الوافر

.-...يعاذرفشلا

العديث!اثعرامنحابيااللعربيةالاصالةبعض:اللقصيدة

"**للفدوى"ماطرةلليلةفي"اليهااسنرحتالتيماللقصائدومن

حلةالرمذكراتمن"هيقصائدثلاثعنذ!كبرمدواسكتمفعمةالا!لى.مطرءفيفيلمحمد"اللطىيتحدث"لور"ئيرمما،طوقان

لمحمد((الميتاللبحزمناللخروج"واللهعبدمحمدلنصار"القديمةوالثانية،المعهودةغنائيتهامنتريدماؤليهاالشاعرةوتبلغبالدفء

جهيعالانهاء،دعبيسلسعد"اكل!جاتعصر"والمناصرةالدينعزالتقالليدتعتمداقىالشعريةادرامااالىالشاعرمن+بريئةخطوة

اننقد.خارجالاوللعينصغيزدورسوىلللمنطقيبقىلاحيثاواللخرافاتالفطرية

زكيكمالاحمدالقاهرةومساربالاشجارومشانقبرالاشباحالعمراللظلالوراءماالىتنظران

،اترإهيسفلماذااسالهانيعلى.اللفخاروالاناءاالمغربوجميزةاللمبن

.عمسم.صىالتخاطبلغةعنيالارتفاعالحلوالشعوفيالاداءحلاوةنفقدانايظن

القرية؟في

لا"ومظفروصحراءغصن)اللحيدريبك!قصيدةايضاول!ني

11شهركلطالعوا،!شعرهالفنيةصيازو4اتقانفييجارىلافبلندصياغتهاحيثمن

هروبهصاحبتالتيهمومهمنللضروجمحاو!ةانهاحيثمننول3

اللعنانعةالثقافعةالمحلات!فىلاؤيهالرددهكانحقا.زمنابقضاياهالتزمانبعدالمجتمعمن

......:مختذنمالليقولحننىا)تفا؟لالىميلااكثرترددولىكنه،احدعلى

رس!ياا!.كي

الادل!يضفجرنبعكانالىفالانسعان

...اخضرالغصنولمي!بض

،**

هـالعكم!ة؟ذللكبعدماذاثم

الابتهالاتبينموزعةقصائدعلىعابرةأوقفاتسوىشيءلا

امإرمشان"النهر"والخشنللفؤاد"مخباةاثسواق"فينرىماعلىالرومانسية
الستلزموانحىالواقععلىالضوءلالقاءمحاولاتوبين"4مغالجورج

الرصببنالفكريالنتاجالمكمتحمل!أالنا.مزيحارر!مدالفيتورى..وكا!.وقدم"روبسونبولالىواما".كا

كعاطلعلي"ا!مرصد."فيلرىءاعلىادمريرا!الىاللجوءالامر

ار!لموم.النجبملحسى"المقعداللىوالمشدولونالساحر"و

مناعرفهمافدونالياتيالوهابلعبد"والموتالميلاد"عناءا

صورهاتنوعهيميزةبهاانالا.فيهامرماهاؤ!ملم!نيربما،سعره

الاخر.بعضهاعنمنةصماكانلوكمابعضهايبدوخى

و*دباءالمكثابضرةلماق!لاماللق!مةو!لحأث.هتافالىاحيانايخولاًللذيوالانفعالالطاهريالوصفمننسياروما

......0الاخيزطقطعهافيهاماواجمل،الاداءبصفاءتمنازوللكنها

نرلينللفةلابداعفمحاولةعيدلفواز"اللعريئةالسحبا)واًما

اللدفين"الشيء)بدتحينفي.وعنايةبذكاءللهاخططللقوالب

هذهومثل،الشاعرةاللغةعنهاتقصرقوالبلابداعمحاوللةايوبللكامل
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