
ضإإشصيرإغبهدتيرشباء!ثسإائشضلدسيممصءص
جم!ف!و-3لامر

"أخرىبئصواتاللغنائيةبادخال))سواءيتمأنيجباللذيالجديداماصراالشعرفيالجديدةالتعبير!ةصكالالاتمحناللبحثمسا)"

الجديداظتاعراثورةانبل.)3("ذاتهااللغنائيةالقصيدةخلال"اوالف:-،نيقففكما.الحديثاشاعرا،جابها"ياالمؤردهالمساللمن

خليلعبروفد،الذاليةالغنائيةالقصيدةوراءماالىيتطلعجعلتهشكلاليحقق،وخلقوصراعمعأناةعماي!ةعبر،،الصلبةالمادةأكلام

الغنائيةنطقمن))العربيالشعرخروجالىبالمسعوةذللكعنحاويالعديدةالمعقدةادوافهأماماثعريقفكذلك،اللفنيةلموضومحا،،ملالما

لموضوع،باالذاتفيهاتتحدالتيالكليةالتجاربنطاقالىاللذاتية،تجرب4الملائمالثعريأ!حل"لفنيللخلقلملية4برلي!كمق

.)4("الواقعفوقبماوالواقع.واعيةاولاوامحية،وفكريةعاطفية:ضحمةطاقةبدلكمستنز!ا

لحركةواستحجابةالحقائقللهذهالمعاصرالشاعر1اكادرمنوانطلاقاالكبيرةالحضاريةالهموممن"لةاثهذهأصبحتطصرلاوفي

ا!ربيأدبنافيالحديثةالقصيدةشهدت،الجديدالاجتماعيالواقعالاشكالتجتاحالثورةراحتأنبعد،المعاصرالشاعريواجههاالتي

والاصالةالصدقعناموتفقداندون،قبلمنتشهدهللموتنوعاغنىاللعصرتجارب))استيعابعنعاجزةاصبحتالتيالتقليديةاللشعرية

والعفوية..)1("ألمعقدةالركبة

اكتشفإس،التياالجديدةالاشكالمنهيالشعريةواللحكايةمشروعةلليستاللجديدةالاشكالعنالبحثهسأاكأ!نوهكذا

اللحديث،شعرنارحلةعبرالمعاعرالعربيللشاعرا"نقحها"وافضققالعملية5هذانهذامعنىولليس.أيضاوضروريةبلفقط

انبعاثبحركةيبشرووفيرأوناضجاطيباحصاداتقدمآنوتمكنتالشاعريفرضهاختظ،ريميكانيكيتشكيلوفقاواعتباطيةأرغبةوفق

ااقصإشةيغنيانبمستطاعهللذياالفذالشعريالنمطلهذازاسعة،فقأساسايتحددمالسكل،تماماالعكسعلىبل،قسريبشكل

فيتضمهاكبيرةتمبيريةوقدراتوآفاقاأبعاداويمنحهاالحديثة،للتناعراللفرديةوالتجربةالمضمونمنوانبثاقا،معينةجدليةقوانين

تماما.جديدةتطوريةمرحلةالحضاريةالمؤلراتوبرمجملالمعيناإبريخ؟باللعصرمرورا

فياررقوطمنالحديثةالقصيدةتجنبالنسعريةفالحكاية.والتكنييهةوالسيكولوجية

المجاليتحموضوعيابعداوتكسبها،المنغلقةوالذاتيةالمطلقةالغنائيةالتحديد1ءلىقدرتهالشاعريسلبلاالتتنعكلهذاانالا

موحبشكلواللططقيةالفكريةقيمهعنللتعبيرالمعاصر،الشاعرأمامذا!الشاعرعبرءتمراللغنيال!قوعملية،عمومافألتجربة،وافطثير

وهدةفيالانزلاقمنتجنبهاكما،والمباشرةالتقريريةعنوبببداررصتذاللكبعدوهيمتميزةفردي!ةخصائصبذللكلفكتسبةالفرد

الميافيز!قي.وأ!جريدوا!غموضا!غيماليستانهاكما،الرومانسميينلأبعضيرىكملآمطلقبشكلتلقائية

كلح!اتلا،الشعريةالحكايةخلالتتحركالشعريةالتجربةمبردالشاعرمن"جعل".نين))يرىكماجامدةللحظةانعكأسا

فلميالامرهوكما،طلمقذاقه!مستوىوعلى"هاربة"سيكولوجيةميتافيزيقيةعمليةلبميستايضاوهي.اللخارجبمالعاللم"تعكسمرآة"

أبعادلهمتك!املوحسيبصشيكعاللمتتحركبل،الغنائيةالقصيدةقيهاولضطبؤرة!ابل،هسححورةسريةأطرضمن.،تحددصوفيةاو

وله،والسيكولوجيةوالمكانيةالرمانية:الموضوعيةالحقيقيةجودالو،با)عاموالخاص،بالزراًتيوالموضوعي،باا*وعيالوعيعناصر

ءـذاوليحقق،الاستاتيكيةوالعاعليةوالرمزالحركةعلىالقدرة)؟("الاستاتيكيةغيروالمناصرالاستاتيكيةاللعناصرفيهاتتعايتر))و

الموضوعي"آلمعادل))و(لملائمالفنيالوسيطالنهايةفياتشكيلأواقعا"تمأ"مماجديدااقعاويمثلاللذيايفنيالاثرالنهايةفيلتحقق

))تواصلا"محققا،بالفةالمتلقيايعيشهاالتياللخاصةالشاعرلتجربةجدبدةخلقعم!))بلللواقعنقلاأونسخالحش!،"استا.نيكبا

وليكون"التولستوبة)5!"العدوى"يحققأنللشاعريتيجصحيا."للواقع

لاوءقععرميقةورذيافرحمنمزيجا"الاخرين"يكسبانبمقدورهفى!يطسمبشكقاللطثيرعلىالشاعرقدرةنكتشفهناومن

.(6)أرسطويا"،طهيرا))وعبر"اكتشفها))فديكونأنبعداًللجديدةالاشكالوصياغةتحديد

تعبيريةوقدراتخصائصتكتسباللجديدةلشعريةافالحكاية"تمديل"و"تئقيح"بقامو،والمضمونللتجربةاستقراء

كبيريولليهاأنالجديدللشاعرينبغياتى"لفنيةالاشكالمنتجعلمهاالتكنيكيةخبراتهذلكفيمسشخمحاالاشكالهذه"مراجعة"و

ايجابية،وفكريةعصرية،بمضاميناغنالهاأجلمنيدابوأن،عنايتهأوبمستوى،والحضاريةالايديولوجيةآرضيتهمنومنطلقاوالنظرية

الكلاسيكية،الغئائية1للقصيدةالتقليديةألاشكالبذللكمتخطيا.!كانيكيةأوأفتعالودونما،الواع!رالعقليالتخطيطمنمعين

.هده"هغامراته"فيناضجةتعبيريةأدواتوممتلكاالشعريةالاشكالنطورسيجمدالمطلقةلأآللخلقبتلقائيةالتسليمان

هدافياللحديثشاعرناقحمهاللذيالطيبالحصادورغمالغنائيةاًيشعريةالاشدإلمنصيقةدائريةحلقةفييدورالشعرويترك

"استنفاد"والامكاناتهذهتطويراللىمدعوانهالا،المضماروالنقادالشعراءلدىائعامالاحسماسذللكوجدناولذا.المحمودة

-الادابندوة-"لحدتلشحرنلفيالمفنيةالمغامرة"(3)ث!عرتلتطورض!ريكطربقاتنعرياتجد!داضزورةحولالعرب

.72ص،67!ا(نيس!لن)الرابعالعهدد،"ا،داب"مجلة،مروةحسين-"الوأقحيالمنهجضوءفينقديةدراسات(1)

.004ص،مروةحسين-"نقديةاساتدر\)(،).378ص

.36ص-عهـيلساحسانالدكامحتورا-"/اللشعرفن"(5)-بسمكهونوففلاديمير-"لللوا(قعيةالراهنةالقضاب1"-(؟)

الدكاخوشترجمة-أبركرمبيلاسل-"الادبىالنقداع!دقوا"(6)ا67!(أ،ولتشرير)إل!عاتنراالعدد؟"ألاداب"تامر"بفلاضل:ترجمة
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وعن،لهصر11روحعنالتعبيرفياوالادائيةوالتعبيربةلفنيكأاقدراتها

.+::يريمبر!خ!كت!فيبخ..:،./...

!!ح+!ئهني!.-..الائهأديهالحياةكرحهاالتبمالبطوليةالموصوعات

."ي.".ص+!..-ع-،.د"كا-33-لا*!كا"خ؟:!اللحديثأدبنافيالش!عريةللحكايةوخلاقسليمميلادولتحقيق

نرصفىيززرلآ*.س!نج.لأقئرز؟-!--

يخ!ضئج!!؟!في3..بز-دءنرصصبربر!3--لأ؟لتعبيريافتمكلار،وا،الاورلوبيةالتكنببمبةاللخصائصرراسةيرستلزم

نر!نن!!.لالا-بر-.الشعريسةا،حكاية"نهاتكأم*التيببةالاصرالمئابعاللجذوروقهم

..؟-:.قي."في-آ.3-لأ-!؟إبز:"ع3!نجإ.لألأ.ي7.!!لا.وكنابنانقادق!اكواهل،لىملقاةضخمةمهـمةوهذه.وآصمولهانسخها

.!؟؟.."!بميزور.33خ.صلى7.كا-لإ*ثرؤ؟د./.ظ..الا-لأ-نيترةفيبر3.!!ك!حك!..

2ب2.:.:تخ؟-!-م3!!*سخخ3.ل!!بر-3-7صؤزرعلإل!!عظ!*ك!؟!.3.والاستعراءوالتقصيالمحتمنالمزلد(تتطداللحدد
،.-زر!كا-بمح!3رز-:-ير"!إ؟زرذ-د-"3لأكا.ع:!-.لاء؟.س.!كالا...

.ير:لإ:قئإ::.23-نرلا؟؟.-يز"!!0ش.-لأيزلابزير!*؟*؟.لافي

.!ؤءحيمفيقيزرني.؟بن؟ل!7؟/فية:لأ83زرع.-،ور6:لادء.3.لا.

كاآ!في!!كبم!!!---3ور.!؟ش!..ى.!.*حئي!لا:بزبمبربخ7.*يم-ل!!لا-؟!.لأالحكاب-ةمئهاؤصفمداقىوالمئابعاللجئور1تتبعهحاولةوفي

رزلأجمع.!بربن:.3+بن0"-ص.%..-:ش"."ى*؟لاخينر"*زرلأ.س-دخ7.لأ3بز-غلأ؟!علأ

كأ!حكل!.؟%!/ير:ةءش"+..صشكيم!حمبن!قييم!؟ننرزقيلأ003،-"؟-6-لأ.!؟لآلا7-لاعزرخ،3لأ3كالا-..--سء32*..

نن3حئيئرنربخ!؟"!97!--:!+.س.!.:%-.زر."س.صئسكل!س.-.،.ترص-زر.ظتي.إ2-:7

.!زرورئي:!،!س؟!ض!!صبر!ىئننر؟ش!.؟2-.!.بز!-ض.-؟...!بر.-في؟صءؤ!!في؟برإ؟33لالألإ3!*ل!!،؟-بزدلادلأ*بئفي!؟1رزىل!-هـ،،النيكيهايننأريحية1آصولأللهاالحديثأدبنامبماإشعريةا

*!و؟!خخ2.بر،بز!.+كا!ي--..خبرل!:-:في-:ب:.شكا-بخ!!.."نر!تر!برئر:بزلإ؟ترترنر!بر.!3لأشتخ!نر!!.ير..-شعدطؤد؟لأ-*.برلأ-دلا-لألأ!ل!لاءد-لأخ:يزلأش؟3نر003-

ة!!!ة!د!ل!!!ين.-"؟.:!يريربز.:ص!-بزفي+..!!..:!.ضممع.ل!:ش:":-:.ص+ينيز3!.-:فيش!رزبنبن!،ير،خ--خيزبر-خ

-.نرص!-بخ7فيج!فييم-!ش!قيخ!!:كالإير.!ىى!نر!.!ني"بر!!!ثر!؟!ةفي+!رزكاتم"نيرزتنزر!ألإعض!،33-لا7؟ش،لألا،2!3!ع!76علاعاد!تج"ةيزيمكاإ-بز3نم:3،خاصى-"الانكليزيأشعرآفيبررحفائيشعريطرارأمامالفسئا

"..؟!؟ى!!خلإبر!-."؟!كبم!.:ير:ير:-:في-قي!،نر!:-:نجنر.نربزبم.نم!!ص!،ترشض!3!ل!-نرير3!تردلأل!ل!6لا!ء27كا-2،عبئلا..6ير!عد6"-ص7--3،.-دلإل!لا،-3لا،نر،33رز-ددبزدل!-ع-

،.!!لإ؟.!-!تر!يرتج..!"*جص!:.."نر"!ظينعتر!!!:بر.،3-لأ!؟!2نر،لأ!ترصيز"!-33إلإ"إلأ(.لأكالالإ:73-؟إتنيرلأكأ!لإل!-لالا"2ظئرلإدئرزر6؟صلا!دعلأ!7--ل!ا،48،ا"ال:آلادإ)هوالوسطىالعصورفي

3"في!جمبل!-!بنس؟غ3"يم-،س-.!"خيش"!:خ!-"!7!!"سبجس6لإلإدةلأ-"؟..-"تر!تريز!نرة"ير!ى!+.،3!-،لا-ءلا.!في،،بزد

!!*زرتج!!نربمبم.!!:في.!/.-.قي!؟ة-.!بر7كا:بز:ضص3؟،-:؟*؟.س؟!د...3.!لأ3تنتر".:-!ش!برم؟بزبر!!لم؟جبرلا-.-لأء!3ا.لا3د33خذ-.!!-،3ع،3-يهوو.

؟-.،.ةع.*"-3.-لا-...ول%.!!ننلأكافيج!ئر3-*لأع33:!؟في!كأبنلأكا*لأعد"لاخ!3كاكا!6-*3لأ.لا؟7!0.3

رز؟!رزءنج.اكأ7نرير،لآ.فينجلأزر-؟؟..ص.-؟!؟!!.:ء7-ة"..!.!6؟؟2%قييزبنص؟:!!؟!*تر!::!يربز!بزتر؟بزصيزبر!-سس.برلاعذ،تن6!شدلأ3ور:23لا:!تم.فيء3!-3!6س--؟

!كيتن!نرتجزرج!خق!!!.يردزرفيض""ير:3ء.!::؟!.بننرجمث!صدضكأ3-،؟.::::.".ص-*ل!!:.يرفي-.*لا/لا!ع؟ة3خسير3ل!3"صفيلا3د؟"قي/6لا

!؟نجبر!!!؟!!!رزنينر!!!.:نر:"!.فيكا.ى.،ة...:.بز؟!!--؟...-...!خلأزر!!!رر؟3لادبركاد+33ء!3-37!*؟ء3.\ظء-لا؟!لإدد-3-.إصرها!اشعريئاالحكايةمئهأنطورتاللذيالرئيسياأ*يعالواقع

!كاخؤلا!يخ!خ!!زريم!كأك!نج!!!ش؟بئ!!!كأ!كلك!+لأح!يم.تج!لاتر!ثربز؟؟!في؟!نر:-؟نر!شسش!-:ل!برجد6،لأ/!ه!33-خ33لادسعخلا؟.!لإ-علأ-773؟!-3333نجبرلاد2نرلابزش3-7كا."..

*!:في؟غ%-!:"بززرسلمحقكأح!فية*زر؟!لإيربربز:-:-!-بمدلأى؟تن-7بزنر!؟**.في!!!!!!لأ!؟نج"كا"د،س7*لأ3كا-لاس3لا3س!2؟كالأ.ع-،3عءلأدلا:؟-صص!*!-نرقي:إنرتطلقت!سمبة-الكلالسكسة1الشمعريةلحكايةا1أو-"المالاد"و
زر/ع!*لاع!بل!:!؟ل!!!/....بر:ءكأ.--يء؟ترسع3ينفي؟سشلألأ"3ص.ش"؟ير:؟ش؟ير.ل!ل!!؟بريربزشفي.برين ص!!!!؟لم؟!!تي!؟!!!.:ك!.ل!!نرع-فيتر"لإ!:"نرنر73-؟ير؟لألإبزقي/.!!بزتر!!يز؟نر!بز!كأيركأ!تر.في/سيه!!!نرضضىص.نرشلأ--؟*3**-3:!ئجص"صلال!ع!-33-لا+!د!خلاة،

!بئقيك!لأقيزرتر؟*!!؟!،!!!؟تن!نج2نر:.:فينركألأديز"بنبر!زر..رر؟!قئ-خون!!كأ!!لا/"7علإ."33خ/3دلإ3د"-3-،لا؟!!إ:بميه!بتفصكلاشعسالديالشعبيآالشعرمنالنوعدللكعلىا،ساسفي

!!!".*؟ل!ى،لا!-س!-!!-"زرنرد!"ع:لالأش!بزقيول!يئلإقي!قي!!تنلأ3فئ!!شسبه!:2"-ير-"ل!.صسد"33!،؟لا

شفهااتناقلهيرتموكانواسكتلئداالكل!نرابيناللحدودعلىخاص

لوركاالصبورعبدصلاحالبالادانايفانزايفورب.ويردص.)7(قائدهاسميعر!اتودون

**،م!اولةاوفي."الوسطى1القرونأدبمنوصلناماافصل"هي

اللخاطفةواللمحةالسريعةآلاشارةعلىعادةتقتصربل،ارنفسية،أ!اساالغنائيةلقصائدامن"تعتبرأنهاالىيشيرطبيصتهاتشحيص

.)15("الموجصةبشكلالبالادلمشآعت،فد.81("معينةبطريقةهاقصةتحكىحيث

عالليةبدكجة-البالاد-11!كلاور"جكيةالشعريةاللحكاية1وزفجزاللذينا!طاءاداس!للكوأصبحتعشرالخامسى1القرنفيخاص

المبانترالفوريال"قلوعبردراميااحمدثايقدمحيث،الموضوء-كأمنمنذايضااليآ!افيبرزتفدانهااىابوراًويشير.)!(يصونها

نبرة))بذلكالقصيد"فت!نسب،الداخليالح!ثوزهوللحركةاوالخكايئعنصرآساساةنمنمداللبالادوأ.)01(عشرالرابعا(لقرن

شخصيةلان"وذللك)16("عميقااورساتمئحها..شخصيةلاتولاً()1"أغنيةعبرتحصىدصة11فهي،لهاكأساصراقصةا

وفاءاختفاءالىبالتالييؤديمماآساسامعرومةغيرالشاعرغاللبا"وهبم،والحربوالخرافةواللبطوأ"صثاللحبعديدةموضوعات

كيالمباشرللغنائيااللذاتيالتماتير1عنبعيداميظل،اللخاصصوإفهبل،للفصاصاتجربخةلنسخلاوالبالاد.)؟1("نراجيديةأكوناما

تجاهنظرهوجهةعنيعبرمانادرا"هناوالشاعر.اللحكايةامجرىالقصصيالعنصروا.هـالشعريالنمهذالطبيعةومقاتستخدمها

ووذالشاعرمجهول!يةبمببالقصيدةاوتكتسب171("ا(قصةضصنداخليصت"عرىءمعلينهوبلمستقلاموضوءياوجودايمنلكلا

مزاجهسعامنهينبعألذيبالمن!بعإوةمد/هاأصجلقي!ولكلوريةحصائهىعن!ر،عناصرهامنلخنصرفالقصة.للبالاداللأتا(ليكيالكوين

الشعر،كأ.الحكايةفيالغنائيةاللعناعربعضبروز،رغم.)18(اماطفيا.الشعريجمانأ)و3مجموععن!!هلمهيمكنلاكما.عنهاينفصملا

ايفورب.يرىكمااللغنائيالننمعرانواعمنلةونانيمكنلاانهاالاف-!ةلاوراب!ما،1قصةمنبعضاالالكشفللنكهذهمحاور"وايرة

الشعرامتزاج"فمثلاعتيارهافكرةمعكلياالالفاقيمكنلاكما،ايفانزأجواءها،يخلق،القصةيصنع1أذيهوهناالشعرلانوذللك،أبدا

الللاشخصية،ا!برةانفالوافع.)91("با!غنائيالقهمص!خلالللحدثاأوالثخميةازالوصففيالمهـمةالنفاطعلىويشدد

أفربزجعلهاالكلالسيكيةاالشعبيةالبالادبهاتعمالتبمواللوضيعية.)13("والصورألايقاعوخلملألأشعريةالاموور-جقىالمقطعيةالاشكال

الى*"ها،النتصعريةوالدراماكالملحمةلموضوعيةاالشعرأشكالالىالشعريمماالمعينبالتكلا!رانهمنقبمتهالحكمايةعنصريكنسباوهكذا

.الصرفالغنائيالثعرومن.موحدمحضويكلفيجةوأ!فنالوضوعيةالوحدةتتحددحيث

عرضياسيمللليسالبالادابناءفيالموضوعيةاللعناصرطغيانان.والبالادالقصةمن.ثلفيالحمكايةعئصرفيمةبين،اللفرقنميزهنا

نا"يرىاللذيم!اشغرفيالارلمجرالمفهومسيادةالىيعودبلطارئاالتركيزعلىفيعتمدلشعراأما،الحكايةعئصرعلىتعتمدفارقصة"

"المحاكاة"نظريةوهيمنة).2("التقليدضروبمنفربالشعرالتفصيلاتكافةطرحينبغيالقصةالىالشعريل!وعندما.والحدة

الشعرية9دراماكاالموضوعية1لشعرااشكالنهوصرعلىشجعتهذهحديدةمحاولةوفي.،14("القصةعنصرعلىالاعتمادمعالرائدة

وأرسطو.عموماالغنائيالشعرتجاهلاواهمالالىوأدتوالملحمةاللدكورأشارالحديثةالقصيدةفيالقصمميالعنصر1وخصائصأبعاد

رسمهاالتبماللحظةفي"الغنائي"اللقصائدشعرتماماحذلأ!نفسهخاللصة،وافعيةفصة(تصبنزأنيمكنلاهناالقصةانالىمندورمحمد

الموضوعيةالصفةعلىامراراشددكما،)21("الشعر"لكتابهاللقصةالئثري!عادةعليهاتجرصالتيالتفاضيلعلى"تحرصيلالمانهاكما

يجبالشاعران":هوهيروسعنحديثهعئدقالعندهاالشعرفيالمثعخصنياتوملامحهاآبعادتحديديوالمحيأالمنطقيالتسلسلعلىولا

ذلكغيرفعللولانه،سبيلالذلكاستطاعمانفسهعنيتكلمألاا!كل!،ل!أأطداأ،3ءأء3-لهوليل.!)ولمطأ*(7)،

.86ص-مندورمحمدالدصر-"الشعرزصنال(15)ول*ه"3ولءألل!لا3أهول!9ث!؟هاد!أ!3ءأأصا!3-(8)

لأ500!لأ،+هأه4أ3/،3ء3لأ3+!3-.!81(61).!3ءال.3+،!م.!بر5

!هءلأح،ولاه3لأ*أطمح!38لأ9+3ا38-.م81(71)ولأه+،*أعهعع*أطهـأ+338!3-91؟هأ3+م!-.!81(9)

،،،ح!ما،)-ولأح!لأهحولهأ"هح3أأ1،ءأ(18)وسلاغةجزرادكماظمزص-"ذرناصنقي!تارةللورعحا"(01)

،؟3!لأ3-3"!دامأح+5!أ،-م.08!.32ص-يححاك

،،!يآهع5*103+ا!ه!،،-اداصدا3(91)ولأص!ه*3،*كاالاأه+،مولنا5،3ء3-."ل8(11)

لللمحأول3!لأ!*3-.م3وبةا!ص-لسأبقااالصمدر(21)

.81ص-ابركرومب!!سل-((الادبىالنقدعدق!1"(.2)،،7ءيل؟اأ!ه!هـل،3-2،،.ولءول*،ول-.عكاا(13)

.07-96ص،بقاللسلالهحدر(21).ا95!الاورالصدد-"اللوطهـصنالثقاق!ةلامجلة(14)



ةولرتكلستألسنينوعبر.والاصإاللةواللعامإيةالحيأةالىيث!دهأبالصفة"المحاكاة"نظريةاهتمامفانوهكذا.)؟2(،(محاإميالكان

عليهاويسبغونيتداولونهاالبسطاءالناسملكأصبحتضخمةشعرية)23(لروائية""2والعقدةالاشخا!رإ"اسةدراعلىواقتصارهاالموضوضية

عماالعزاءمنبعضافيهايجدونوتارةومتلهمامالهممنبعضاتارةكاناللذي1الغنائيالشعرتطور.فجميدالىأدىقدرئيسيبنن!كل

بذلكلالفسهمخ!القينولاأسمانيةقسوةمنحياتهمفييلاقونهوفي.)،2(والالهامالمثلفي(فلاطوننظريةفينظرياسندانهيجد

.والمستقبلبالانسانوالثقةوالسلوانالامل،تمنحهم"وبيايو"وشددت،وألانتشارللنموخصباميداناابالادوجدتكهذاجو

سبيلعلىمنهاجميلةشعريةحكابتواسعنطاقعلىتنتشر،وراحتالشعريلللاداءالللاشخصيةوالنبرةالموضوعيةالصالهعلىبال!ات

أد3،حأمأ،!!؟ول-ءفى"سبيسيبا.لركالسير1)):المثالطبيعةمنالموصوبمبةعناصرهاتسنمدألتياثلحمةمعهدافيمتماثلة

.لا!،*4؟2آ،*لا4اروارد،أدوأرد"ومأ،3ءأ+ول!"؟نيفير"والملحسإيلشعرااناذ0)25("جمإعيةأسسعدىالقاثمالفنهذا

.31851ول!يلشيفنوارقديىعث!3؟ا+ء!!ه!أم،ول"مارياددىة"والفردنحواللجماعةمنيسيرانمابهألبلىءن01بمعنى6المنطلقجماعي

ءيلأألا1ا؟*،515ول+ألأ83ءأ"بئريفيالمياهخزانات!)واذ.الشاعرذاتيةوخصوصاالجماعةتمةبوفيالفرديذوبحيث

اتإرإويل"زوجة!!و؟!+هيآأ!ي"هـ*لأي3ويوماسويتبعالاخريناخبارلنايسردألأنظارعنمتوارياهناادشاعر1يظل"

الحكايات!تراتمنرفيها!ي،.!(أ*3،3!ث!؟لا19*احدثأكيفينفسهيدخلولا،شعورهممنشعورعويستمدخطاهم

.(33)الجميلةالنتمعبية(وفد.)26(يصرفواأنللابطالويتركبعيدايظلبل،الا!راثمن

حركةولمحق"ميهوتروحمعينامعلاأوحدثاتتئاولهنابالادوكلعموماالقصصيالشحعرفيالصفةهدهءحسينطهاندكتورشحص

و11المزمنأوالارضيةزتتإرأحيالاالمجالتتيحخاصةانتإقادإهإيكونالئإنعر1هذاوهن؟نفنىالشاعرسإخصيةان"ادىأشارمحندمأ

اوصافيأضراوإددإلمهيددونماالخارجي3العالومجموعالشخوص0)27،!االجماعةلحيلةعراة

ربمبكأ.بطوليةثءخصيةحوليتمركزعموماوالحدث.والتفاصيلتكتسبراحتهذهاثعبيةدليالادلفنيةاالخصائصوبسمبب

باتركالسيرهوجريءبحارالىفتعر!"سبينسربالركالسير"ففيتتسإزالئإالادوان،خاصة،البسطاءالناسبينوانتشاداشعبية

للشاعزالنا،ينقل،ظضفجوفيابننهباحضارالملكيكلفهالذيهذامنكبير!سمويمتلك،التعبيرفيادثةراوالار؟ء"للغةبطة

)(3("هيرودالملكستيفنألقديس"وفي،الرحلةهذهسريعةلوحاتعبرثمةفلشي،ا،لتكنيكدقةمنتنبع"كنيرةجماليةخصائصأتمر

ورميةالىتنرف.أ!يل!ءأظ9ول4+،4*أكلللا9م4لاالنسيطةالفولكلوريةالأصولورغم.)8؟("وهموامحبثالت!بكلمه

جووفي.لإسيحاميلادهيمقدسةر؟يايعلناللذيستيفنالقديسفيفاإفهابها"نتإمأقىوالئإداليةالعفويةومظاهرلمالعلاسيكيةنلبألاد

اللذيالملكأمام!ؤياهعنرايمانبتعداًلقديسهذايعلناشبدادي،والاعجابالدننهعلىييعثفذاوتخطيطتصميماتمتلكالحقيقة

ناالا،1لتصوراتاهذهعنبانتوقفاث،عهاويحاولكثيرايستاءالتيالصراميةهل!3)9؟(اللحبكة1عناصربعض.لنمتلكانهاكما

متألقةجميلةنجمةرأىقدوبأنهرإوإيا.صدقعلىالقديس1اصرادومليئإةدقيمةللتنظيمطريقةايضاوفيها،وتنظيما2نماسكاكإسبها

.بالحجارةرجمابقتلهفإمرالملكغضبأثار،لحمبيتفوقتقفانويبدو.)03(اخرفناكدإفيعموماتوجدأنإيمكنتلابالاشارا

المسيح،ا)سيدميلاديومفيستيفناللقديساستشهدفقدوهكذا.)31(اللبصريةمنخصائصالبالادمتأتمةهناالشعريةللغة(االمطلقةالدقة

للحظةفيوالميلادالموتلقاءاللبالادجسدتالذكيةاللمسةوبهذهوتهملالبصرىعلىفقطتشددإلاالليالادانايفانزأ.أمويرى

الموضوعية:إمنعاليةبدرجةاللحدثلنايقدمهناوالساعر.واحدةوالتركيبوالايقاعاللصوتعبرخلالهالمعنىيعبرالذى،لسمعيا

كاتباستيفنالقديسكان"بالنناء"ارنوللدماتيويس!4ماالىترت!انهابل،لنناليا

هيرودالملكبلاطفيليعطيالعامبالبناءوالسمعيالبصرييمرإجحيث،"المعمارإي

والكساءالطعاملقاءوخدمه.)22(للعملالكليالمعنى

"الملوركليفعلكماآلشعريةالاشكالأكثرتكونآنالشعنيةاللبالاداستطاعترقد

سضجفنالقديسشخصيةالبالادلناقرمتالركرةاللوحةبهذهلافهاوذللكالوسطىالعصورفيعديدةقرونخلالوأصالةشعبية

القديسروياوتنتال.متناهيةببساطةبلتمجيداوتهويلرونمابديلافكانت،ألشعريةلدراماواالملحمةقيهاختفتعصرفيبرزت

واثقة:قويةوارإيبهااتسمتالتيالملحمية-آلدراميةلإخصائصنظرالهما

المطبخمنستيفنوخرج"اللبالادواستطاعت.الموضوعيةالفنونميدانمنأساسااستعارتها

ومتألقةجميلةنجمةرأىفلقدلانها(وتطلماتهممطامحهم-صإوروأناللئإسطاءالناسبحياة.فرإصإقان

."للحمبيتفوقتقفاللذياللينبوعرإجدإتوهكذا،اءلشعبيةأالاوساطمنالاساسفينبعت

الملك.أمامتهايتخلىأنويأب،ر؟ياهءلىالقديسويصر

أمامجاتهوتت!ي.بقتليئمراللذبمااالرعوبالملكللعنةعليهورلالدينلعدالدكتور-"العربيالعرفي/المحمة"(122

السشدحياة:جديدةحياةبدأتالتينفسهااللحظةفياًفاس.؟هص-الثقافيةالمكتبة-الجيزاوي

ودونماوبنساطة،بطواليةميتةانسان!موتوهكذا،اًلمسيح.،2ص-عباساحسانالدكتور-داأ(دشعرفن"!2لاإ

عويل:.،3-33ص-مندورمحمد-"الثعرفنلأ(24)

ستيفنواقتادإوا!!.35ص-حط!ةابواحمرإ-"ألملحميالشعرفنإ"(5؟)

الطريقفيورجموه..!ص-بقا"للالمصدر(26)

حياتهمساءاوكمانالدينسعداورورر-.،ا!ريالعرفيالملحمة"(27)

.27ص-الجيرإاوى
المسيح"اميلاديومهو4+!اياإ؟أأ!لاأ،م!8!3-ل5+ي.!أ*ولول(28)

ودراميةببساطةويتجلىيتكشفوهواللحدتنرقبرهكذا7ءي3،أءه!!ل،7-!ه.!؟+،كما-!15(!2)

نسخدونما،للحدثالمباثرالتقديمنجدالتقريرمنفبدلا.عالية.

ايفور1.ب.فألهيف-"ألانكهـليهرإيالادنيتاريخموجرإ(03)

هـيا57أ*رإم4ه!،5!ه9+5اأ3لم97م!3(33).21ص،ال!حكريشوقىد.ترجمة-ايمانرإ

0125-81هرإآإلاءأ.لا!لأ؟اي+!دا3ألارإامءا-لاص!.يح!،7م5،1!785ءل-.!.!ة3+!-.مكاا(31)

!يا37اأ!ه"!3!!-.!18(43).61صر،بقلساالمصوررأ(23)
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فبذلوا،للبالادالاستاتيكيةاللقيمةأدركوا،اللجديدةالتعبيريةارفلسفيموالاخلاقيةالقيمعلىألتشديدمنوبدلا،طبعافوتوغرافيةو2

جديدةاوأطرمضامينوفقوخلقهابعثهالاعادةوناجحةجادةامحاولاتالموحيةالحسيةوالصورةالسرمزنجدتجريدىاوذهنيبشكل

التاليةالعصورشهدتوهكذا.الجديدلعصرواآلشاعروقيمتتناسباللعناصرمجموعمعتلفائيبشكلمتداخلةلم-كونالايماءةووالتئاقض

الشعبيةالبالادخلا!معروفونشعراءوضعهااللبالادمنجديدةأشكالايلعملوالفلسقيةالاستانجبكيةالنهائيةالقيمةالشعريللعملالبنائية

باسملرتبطاندونلبسطاءاللناسملكاكانتالتيالملكلاسيكيةعناصربوضوحوتتجلى،درامياهناينمووالحدث.المنجزالشعري

قلميلبالادالشعبيالكلاسيكيالطراًزاما.أساسالمجهوليتهواضعهالشخصياتاورسم،التوقيتالحوارويلعبالدراميلصراعواالثد

مح!ودةوبيئاتظروففيالاوعفويةبأصاللةثانجةيزدهرأنلهيتحتكمنالتيالدداميةالخصائصاضفاءفيبارزادوراوالعقدةواللحبكة

مقط.مؤقتةوكظاهرةبالعالىلمالاحساس،فعيةوابحياةالاحساسإتبلغناانفي"قدرتها

باهفام.نحظىاللشعريةالحكاية1راحتعشرالثامنالقرنومنذحسبمااللحظاتمنللحظةالتامةباللخصائصاي،القائمالراهن

اهتماما1ازلىقدمثلاسكوتولترفالسير.الشعراءقبلمنمتزايد.3()ع"معينااحساسابهاالمرءيحس

بلبذللكيكتفورم،غزيرةلضعبيةحكاياتضعووالنوعلهذاكبيراحولهتمورالذيالمركزيالمحورالبطولليةالشخصيةوتحتل

هـنالشعبةاللحكاياتمنكبيرعددجمعوهيجريئةبمحاولةقاممركزيسةششصيةعلىدلاالبلتقتصرالغاللبوفي،الاحداثمجموع

نأء4"فيونشرهاوأعاليها"الاسكتلنديةالحدودقربالاصليةمنابعهابالبطلتذكرنانادراأخلاقياوتماسكابطوليةاتقدراتمتلكواحدة

سكوتعنايةوساعدت.)93("الاسكتلنديةالحدودمنشعبيةتختيفايضاولكنها،الملحمةآوالكلاسيكيةلدراماافيالتراجيدي

الىعنمرالثامنالقرنفيتحولت"لأاذمجدداانتشارهاعلىبالبالادتسنوعريضعاضخمااحشد2تصورالملحمةانفيمثلاالملحمة1مع

لشعراءامنكبيرعددلعنايةن!نيجة).4("أنقليديةقصصيةاغئيةوذلكمتعددةفرعيةوأحداث/تفاصيلفيوتغرقيوالحياةالشخصيات

بها.و(لمغنينالناظمينوبعضالمبدعينعلىبالكليواتهتم،كفردلاكجماعةبالانسانتغنى"كفنالملحمةلان

علىتطورهاالشعريةالحكايةواصلتعشرالتاسعالقرناوفي.الملاحممعظمحقيقةوهذء)36("لغئائياالشعريفملهمانقيض

نابعاجديداطابعاعليهاأسبغواالذينالرومانسيينالشعراءأيديتمثلالملحمةن11"يرىاذالالياذةالىنوكسراللفيشيرهذاوفي

كونهارغموهيالشعريةللحكايةاللذاتيالرومالسيإالتناولطريقةمن،)37("ابطالهامنلايصورةكونهامنأككرلمجتمعصورةالواقعفي

كانتانهاالا،القديمةكانتكمافولكلوريمنوالعلىأومباشوةغيرمجسدنموذجيةشخصيةالىأساساترتكرالشعبيةالبالادنجدبينما

وكوليردجوردزورثنتمروقد.)1(("الشكلهذاخصائصتمتلك"اللفعلومجرىتتفقخارقةبطوليةوخصائصمعينةأخلاقيةقيماعبرها

حكايالتشعرية"ديوانفيالشعريةالحكاياتمنمشتركةمجموعةالبطللخطىترسما.نراجيدياالبطلمصيريكونالغاللبوفي،الشعريم!

اهـبرمومحةهذهاتسمت!رو4لأ103ءأ!4،إا،8"!اررؤالارسطيبالمفهوموارتباطاالكلاسيكيةلشعريةااماالدرافيالتراجيدي

مرةولا،ل.بوضوحالرومانسيالغنائيالشاعرصوتتحملبكونها.والملحمةالدرامافيالتراجيديللبظل

.الاداءالموضوعيةعناصرضمناللغنائياللذاتيالعنصرصريحبشكليبرزانهـمحبتفكما،طويلايستمرللمالشعبيةالبالادازدهارعصرانالا

قصيدقهنالميداهذافيكوليردجصموئيلأعمالأشهرومن.للبالاد،الطفولية1مرحلتهاالشعوبتحلتانبعدالادبيالمسرحمنالملحمة

!يا7!*أ"51ءيلأ33!أص!+ولم!+أح،وللقديماالملاحقصيدةالمشهورةأنمنذالمسرحمنتدريجياتنسحبالكلاسيكيةاللنالادراحتكذلك

وتصويريةتعبيريةبخصائصوتمتازوفذرصينمعماريبناءذاتوهيالمدنالىتتغلغلالمنجددةالمبتدعةبقيمهاالحديثةاللحضارةبدأت

فىتقعوهي.اليومحتىوحيويتهابعذوبتهاتحتفظجعلتهافائقةبفءعلىوالبدائيةالبسيطةالشعريةالاشكالواقتصرتوالارياف

وفني.متقنبشكلوانتقالالهاوتوقيتهاتتابمهااوتواصلأقسامسبعةوفي.مثلااسكتلندةفبمالريفيةالمناطقكبعضجدامحدودةجغرافية

يكسبالذياميا!رأالحواررائعبشكلهناالشاعرويستخدمالبلادداحتالاسكتلنديةالبالادعصربعد"انهالنقادأحديرىهذا

،باللونوالسمعيةالبصريةبالصوريهتمكما،دراًمياعمقاالقصيدةالبدائيةبيئاتهمفي؟المنعزلونالناسراحأنبعدعموماتصعفا)شعبية

.الايحاءوابالحياةالئابضةوالخلفيةويبادلونالحضارةامعقويةصلاتيقيموناًلاعانيهذ.يغنوناللذين

بيتر"منها)42(منايبالادكبيرةمجموعةوردزروثوليمكتبكما-اًلمغرقةالرخيصة1بالاعاني-الاصيلولكن-اللبدائيشعرهم

!ي!143أ52لأمأ"الابلهالصبيا"وم!أ9!1!8ا"بيلبالتمرداتسمتالتبم،الجديدةالطروفأناذ)38("العاطفية

اقتبسالتيالاخرىالشعريةكاياتالل!بعضو"ميشيل"والتيالعميقةالثوريةالتغييراتبفعلالقديمةالقيم1علىواًلثورة

وكريسعيداترويلسمثلقنموسرحكاياتمنموضوعاتهاأدت،الاوروبيمللمجتمعوالسياسيةالاقنصاديةللبنيةاتجتاحراحت

العناعرتمتزجالقصائدهذهكلوفي7أهمالا843،س!،!أ9!3الفوقبصةوالابنيةوالقيمالمفاهيمفيوجنريشاملتبديلالى

والتداعياتوالصوفيةواللطملالجامحكالخيالالرومانسيةاللغئائيةالار-طية"المحاكاة"نظريةسلطانانهارفقدوهكذا.والايديولوجية

الجوهر.فيالبالادبهاتتسمالتي1الموضوعةالاداءبعناصرالداخليةنظرياتمحلهاتحلوراحتلفنواالفكرانطلاقةأمامعائقاواعتبرت

الشماعريدخلالحهـايةتقدمعبرهالذيالثالثالصوتجانبفالىصووفي.الكلاسيكيةالتقاليدأسرمنلانطلاقباتتسمجديدةوقيم

وهوالثانيبصوتهو"ارةتأمليداًخليمنولوجعبرالاولبصوتهتارةفيافلاطوننظريةفيتبريرالهاوجدتالتيلرومانسيةانمتكهذا

تشخيصعبراواالشاعريتخيلهماناسالىاوالطبيعةالىيتحدثللتطورطيباميداناالغنائيالشعرأشكالوجدتكما،والالهامانتل

لمحايتحدث"ميشيل"وفي.والقيمالحياةمظاهرلبعضحسيالبالادومنهاعموماالموضوعيةالشعرافنونتنسحبراحتبينما

بموضوعية:لنافيقدمهالرعاةاحدعنوردزروث.اكلاسيكيةا

غراسمرواديفيعابةأطراففي"الميداناحتلتأنبعد،الشعبيةالبالادانسحابفترةواستمرت

ميشيلاسمه6راًعيعيثركانعنالاشكالبحثهمعبر،الشعراءانالا.اخرىوأدبيةشعريةاشكال

66-67ص،يهفهـانزايفورا-"الانكليزيالادبتاريخ"موجش(!3)،مايخن.أليف3لهـأ-"لناقداالا.عر:اليوت.ص.ت"(135

ولأ"أحأ+،+ه451أ،!لاس!ألأم3*397-."51(؟.).471ص،غباس"أحسانلدكتوراجمةش

س!يل7؟*!ه!51م+أ95-.!42(؟1).!ص،حاقهةأبوأحمد-2(الملحميالشسرفن")6؟(

طهول3!9؟*!5!-أ*اا،أ*(؟2أآيل9لااء457+،!،1!"ص!ل-!"("الم*هم-.!!كا(37)

*هم4*؟هماللا0+!57،،+؟.3!ي؟*53؟أه"كمأءه-45لاأ؟للاحممء3953ءلأ-.لم!(38)
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خاصبشكلازدهرتكما،الواسهعةا،يركارحإابفي)45(الزراعييناللبنيانمشدود،اللجنانثابتتإيخ

ورعاةايحديدبةاهـككوعمال،ا!ور-صمزارعفيالزنوبمبينقوياجسداكانالصباومنذ

تحتالصعبةحياتهمعنيعبرضخمانرراثاخلقوااللذين)6(أاللبقر"راًجحاوعقلا

.الرأسماللةوالشركاتالاحتكاراتياط!وبلفق!هذهالبالاديأنفديمطريقةيعتمدلاالشاعر1ولكن

!**هو،ماشخصامخاطناقيحدثحيثالثانيباللصوتقصيدتهيفتتح

التعبيريسةألالفلكالعنلابحثهعمليهفي،ا!بومالمعاصروالشاعرالغاهـ:فيالقارىء

الجوسإراكتتنساففينجحاللجريئةالفنية(لممغامرا.ته))وفياللجديدةالعامالطريقعنخطاكفيقليلاانحرفتانكلولإ"

معاصرةوأهدافمضامينوفقخل!هايعيدوأنالشعربةالحمكايةالاصببلالثتيفةكرينهيدكلأحراشفي

الىعبقريتهأضافةالجذابةاللبدائيةخصائصهاذللكفيسإتخدماتماكلاعميقالتوغلانستدرك

فجاءتاًللحديثوالتكنيكواللفنالعلممنجزاتعلىوانفتاحهالشعريةكهذامرتفعفيتكلأقدامكسيدع

ال!هإديرإالمثحاعرحاجاتوعن،اللعصرروحعنبحقمعبرة"لوجهوجهاامامكتقفالمخضوضرةالجبالحيث

!الأصبيلىوالفريدللجديديتووإمغامرجركيءبح!ارالمعاصرالشاعر

المعإقسإدإةوا)حإماريةالفرديةنبإربتهإمجموإعإعنيعإبرانيستطيعلكيتمامامتجددةخصائصالبالاديمنحالرومانسيفالتإماعرهكذاو

ناكوأدر.تهامااستيعابهاايتقليديةالاشكالبمسمنطاعيعدلمالتيالكلاسيب"الليدالتقااسارمنو-حررهالشعريةآنطلاقتهامن%تنبع

موجسإ-قىبعدلإحوظبشكلطغتالتيالغنائي1للشعراللذاتيةالنبرةعإلىالشعرفيواللذاتيةاللغنائيةالعناصربابرازالعنايةولمنها!القديمة

دالا!نناقهفيهالحبياتجهمتنصكلاتهمجابهةعنتعجزالرومانسيالاحياء،متميزةشخصيةنبرةأيماتفتقدكانتالتيا)شعبيةاللنالادمنكالضد

ضتوتعغبعيداأخرإىتتمعريةاصواتعنيبحثراحلذا،؟لمرإكبةصسإوتباعتبارهالناساقبلمن،لتداولهاقائلهامجهوليةبسبب

الموضوعتةالشعريهإبالاشكالبحتهفيفالتقىاللبحتاللغناليالشاعراتناعروجدبينما.أفرادهمنفردأيصوتأنكونأنقبلالمجتمع

تكتسب.؟جعلتهاالحديختهاللقصيدةاغنتوأبعاداعناصرمنحتهالتيجزءسكبعلى.مرغماالبالادأوتجديدابتكادعمليةعبرنفسهلجديدا

تدووكانتالتجديدمحاولاتانلاضناوللذا.تمماماجديدةخصائصقفرضهامسمالةالشاعرحضورلانوذللك،أفكارهوعواطفهروحهمن

اللغنائي.الشاعرصوتالىتضا!جديدةأصواقعناللبثإحولمإنهأالتجرديمكنولااللحديثللشاعرالشعريةالتجربةطبيعة

التيالشعريةياوندازرامحاولاتبحماسيستقبلالليوتفرأينااللذيالشاعرذاتيةعبر،تمرالشعريةالتجربةوانخصوصا،بسهولة

أكدتحينالموسإبقياللجمالمنالغنائيالشعرخلصتقد"اءتبرهاأحيانا.مقصودغيربرشكلواللفكريةوالعاطفيةالنفسيةابعادءيمنحها

الشسإرفيوضعتوحإنمباثرانقلاالواقعنقلأهميةجديدمنالشأعرحضورانة)بلاغويديمتريالسوفياتي1لناقدايرىهذاوفي

فدورالشعريةالتجربةتعدللموهكذا.)7،("الاحلامبدلأناساالمل!4ففي.الادبمإنهـلمختلفةالانواعفيمختلفبشكلبهيحس

الحمسيبالمنظورتهتمبدأتبلالذاتيةوالطملاتالعواطفاطارفيالتيللمادةالكاتبباختيارذلكعنيعبرخصوصاالدراماوفيمثلا

اقإويةالعواطففيض"منوبدلا.انواقعللحركةالمبانتروبالنقل،الانا:الكاتبشخصيةفانالغنائيالشعرفياما.ويفسرها-رإتبها

البشريةالنماذجاخذت،الرومالسيةلهدعتاللذي)8؟("التلقائيفالشاعروهكذا()3(."رئيسيةاهميةوتكسبمباث!ربشكلعنهايعبر

عاليةبدراميةخلالهتتحركلشعريااللجوفيبارزامكاناتحتلصوتهاخفاءيسنطيعلمغئائيشاعراساساهوالذي1،الرومانسي

ف!لا"تزاراصر.ستانقعبيرحدعلىالشعرياللعاللموأصبحرفةيكسبهاأنبذللكواستطاع،الجديدةالبالادبناءضمناللخاص

واضحةودراهيةملحميةملامحاللحديثةالقصيدةيهب)9،("شعرياوأستثماروا،لثراءللتطووواسعةافاق!اامامهاوفتحع!بة!موسيقية

عنهتحدثالذيالواقعيباالعاللمالاح!سذللكالنهايةفيتحقق!انواللح!ببقة.عموماالبلاستيكيةوالفنوناللحديثالتكنيكمنجزات

من-للحظةالتامةبالخصائصأي،اللقائمبالراهنالاحساس"اليوتبعدهاوماالرومانسيةفيالقنرةتحققتقدللبالادحقيقيةازدهارفترة

.)05("فعليااحساساالرءبهايحسحسبماللحظاتاكيتسمثلافكتباللفنياننعبيريالشكلبهذاالشعراءمعظمكتباذ

نااستظاعالتيلبالادباالمعاصرالشاعرالتقى،كهذاجووفياعتبارويمكنولهأ،9!لأاللا"هيبريون"منهاكبيرةمجموعة

تسبت31خلاقةمعالجةوفق،الاصيلللجوهرهاعميقبفهميتناولها"القاسيةلجميلةاالرأةحكاية"العذبةقصيدته

وعواطفه.الفكرية1قيمهومجموعللشاعرالمتميزةالفرديةالسمات4،11،!،ط9!ال*،35،؟أسنإ!ول

انطبيعتهأحسقد"إممثلافلوركا.افتعالوبدونأصيلاأبهالقا؟هوكانقيماسبعدفيماوكتب.لرومانسبيةالشعريةاللحكايةغنائيانموذجا

ذللكوجدوقد،الاغنيةمجالمنأوسعمجالاتحتاجكانتالدراميةتراثابذلكموفرين،عديدةشعريةحكاياتويتيسوكإبلنجهاردي

الاعائيالقصصيةوفي(الرومانس)الاسبانيةالخيالليةالحكاياتفي.ضخماشعريا

نقحتقدكانتواتإيعشرالرابعالقرنالىلرجعالتي(اللبألاد)يبدعسإابدأالتبمالجلإبدةالشعريةاللحكاياتاجانبوالى

بة)51("والمجهولينالمعروفينالشعراءمنكإثيرأيديعلىوطورتتتنفس-البالاد-الشعبيةالشعريةالحكايةكانت،معروفونشعراع

طبإبعياللبالاداكتشافإهوجاء،خلاقاشاعراذلكفيلوركاوكانفكما".محدودةوللفتراتمعينةوحضاريةاجتماعيةابيئاتفيبعافية

عملهفيوهووحضاريةوسيكولوجيةفنيةحاجهمنونابعاوأصيلان!براحتكذلك،البالادفيالمعاركبتمجيدالجوالالمغنييقومكان

خاصيةوأعطاهالقديمةللبالادالكلاسيكيالاسلوبخلقاعادقدهذاالمجهولينالنطامينبعضقبلمنأشعاراعشرالتاسعالقرن(وائلفي

فيوتباعغإنىالاشعارهذهوكانت،انوطنيةالاحداثتمجدوهي

+،*هأأحأآإ!451ألأم،3ءأ"؟،مهح.موا(45)العواطفعنجذابةببساطةتعبركانتحيثكإنيربرواجالشوارع

!،3ح؟*5،53لأ!أءه"-.م!ه(6؟)الشعبي!ةالبالادوجدتاميركاوفي.)44("الشارعالرجلالصادقة

7؟اصة!،فين.-سأ"الناتدالخاعراليوت.س.ت"(05)والعمالاللبحارةبينوذللكوالانتشارللانبعاثبكراميداتاالطبيعية

.147ص

،8؟ص،عباساحهسسان-"اكلعرفنإ"(8؟)،،أ،+،3"!3س!40917،ول4!"أ3*أمول30ألا+أ7أ4ا،دا)،+أس)3؟(

؟11ص،سعدعليترجمة-"حكهمتناظمشعرمن"(!؟!كااأ+رإ5!59،اهـأ!3ا؟لى"أ3بإ"يل+أ"7ء؟أ!أأط9!دأ،3!أ"ألا05

7(!ص،مهاثيسنأ.-"قدالنلالهتنحاعرأليوت..ست"(.0)03اكا!5-.ما51

32صي،د1صىظمترجمة-"غرناطةقيثارةللبررىا)ء(اء)7!يأبإ؟ا!آإ،7-.!28(44!
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3-*لا-دخ"-::-إةة--.س.-..-.::!-.--خ.-:يستخدمهاكانالتيللموضوعاتاستطرادياستغلالمجرديلبا،دله"لناو
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خلإلا؟-7تم".ة03قيكا!:في؟قي"-7*--ء--بزرزلأ!فيفي؟؟.،؟!تي؟-:ة.)؟ع("الشعبيالاحسماسلغةوبينالمذايخةكأالحسه
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يرد-لألأ*--7كا7!..بر.--،:؟7د--،3:كالإدبز3-!-د.يرير!فييرششلأ-.نرنن--.-"!-.ء3--في.،ء!
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.؟-كاة؟---سبر.كا2د:7-7--؟ترس-؟"بنء37!بر:ةقي.ة!خ!ء7صكأ.كا

7.خ3تن-ل!-شسيسشحشظلألأ--فيء6-ل!!يزبخيئ!لأخسبزيربم!سظسش"شسيرقيتي؟ظس!!يرقي..:نر

؟-؟7فيفية3.-لأ!ة-!؟؟؟لأتن!ورظس!برفيترترنربن"لأ!؟ننخكأخس!.تن!!لإ؟صشفيجظس!خسينتر؟-قيتج"..بمهمهالئهوضبمستطاعهاالتيآلها!إفياللسعبيرللقدرا..كانظرابعثها

.ش--7.-3كأ-خغسبملإنربزءىبخس؟ضفي؟نينرفيس2بر!!"!نرفيلأ6!3؟ةتنضيررو!زنملمحئيمعياراءتشافوهيتحقيقهاءنمحمومااللفنعجزبورة

:إ:-7:3-ة.!/شرزفي-7خ!!سكأة.؟زرتنفينرتر!يرقيزريرفيلأنريزفيئي!!كا"لآتر--.ع()3"وصراعهتئاقضالهبكل،عصرناانهلمنبطولةدفممبحعاغا

7:كا-،3-00.-ة.-شء.دةلأ":"تر؟كانر!في!-لا-كا!ص"--ء

.!ء*:-كأ-"خ..-.تجكا../ع"-لترئر"*د---اوخلقهاباعادةاغض،ئياالضعاعريقوماتياللحظاتانيرىوهو

ء3.-.لألإكخسلا--3333-تصلمارغمانلحظاتوهده،نظاماتمتمكلانتستظيعلاارركحضارها

لا-ل!--لاكا7-ظسددكا-؟76صفهووهكلىا.الكليعنصورةتخلقانتستطيعلا،دومحةمنالليه

أشكالتستطعلمونبببلةضرمةههمةواهلحمسةاللطويلةا!قصيدة.بعطي

ب،ولدسايىودس.انجادسهاالغنائيالشعر

***كشكلالشعريةالملحمةبعثامكانيةعنالحديثانوالواقع

هئبما-البالاد-الشعريةالحكايةوتحتل.الليةوجما.نعبيربةوقدلىات!سلالاقرارفرغم.واقعيةغير!لةعصرنافيمستقلشعري

المعاصر.الانسانالليهيرخوقالذيالجوهذاتوقيرميمرموقةمقانةالفنفيوالقضصيةالملحميةالعناصرعن،للبحثالمعاصرالانسان

اهـذيالفراغتسدأنبمستطاعهاليسالجديدةالشعريةواللحكايةطريقعنأشسياىاآتطلبالاستاتكيةطبيعتنان))باعتباراللحدلمث

اغ،الفسدبعضتسدانأيضابمستطاعهابل،قحمسبالملحمةتركته4الملحملانبعاثالموضوعيةالظروفانالا)؟5("الحمطالشكل

كما.)8ء(الحديثالادبفيالشعريةالدرامااختفاءسبئهاللذيحياةمنالدنيااحلالرافينشأتقدفهي،عصرنافي/متوفرةنجبر

اف!ادلالاتعنللكتجيرملائماوسيطاكونلانتصلحانهاالاقتصاديةالتطوراتابفعلواختفت"الشعوبطفولةعصر"الشعوب

اتعبيربمتوىلا،الثديثاللشاعرعليهايلحالتبمالغلممهفيةووعناصرمقوماتمنالكثيرالاساسمنألغتالتيوالحضاريةوالعلمية

المعادل"بخلقمباشرلهيرفنيبشكلبلالصريحالتجريدياوالذهنيالملاحمانتاجان)الىلوفافرهنرياشادوقد.الملحمةومنابع

علىالعثوراواللتسيةاصورااعتمادطريقعن(لملائم"4!ضومياالتطورأماالاقتصاديوالتخلفالضعفمنمرحلةفيالايحدث

صيتكونالاحداثمنسلسلةعلى،موقفعلى،اشياءمجموعة!سسلىفيقضيالحقالفنيالانتاجظهورالىيؤديالذيالاقتصادي

صخى-الفلسفيةالفكرةاوا-العاطفةتلكفيهاتوضعالتيالصيغةاوهذه.ع()5"البداواتمظاهرمنكثيرعلىيقض!ما3الملحمة

اتجربةخلالزضطانبدلاالتيالخارجيةالوقائعأعطيتاذاضخمةشعريةبطاقاتالتفريطوعممبهاألاقراريجباوليةحقببقة

.)95((التوعلىالعاطفةاستثيرت،الحسيهفضفاضة""ففسيراتطرح!حازلهاما./اساسامجديةغيرفيمحاولات

بينلصلةاتعيدان(لجديدةالشعريةالحكايةوتستطيعكماالديسنسعدالدكتورعرضهاالتيكتلك،الامكانيةهذهمثللتبرير

تنيجةمداراتئقطعانكادتالتيالصلةهذه،والجمهورالشاعرمنتؤلفانممكنالمنتظرةملحمتناانفيهايرىوالتياللجيزاوي

ه!أحياناألسقوطوأواللغموضالتعقيدفيالمعاصرالشاعراسرافملحميشامحريخلقهاانشرطاوليس.عديدينلشعراءعديدةقصائد

وصوفيةفلسفيةبمدلولاتالقصيدة1علىيثقلميتافيزيقيتجريدللتليف"يدعوبلءبذللكيكتفيلاوهو.أبدامقنعةقليستواحد

صحي"لواصل"تحقيقعلىوثدرتهاوعنوبتهاشفافيتهاتفقدها.ع(61"هذههلحمتناشتاتتوللفحكومية؟وحرةأدبيةهيئة

.والجمهورالشاعربينباحتواءيشبعانيمكنأللملحمبمالمعاصرالانسانميلفانوهكذا

المعاصرالثعرتغنبمانالشعريةالحكايةبمستطاعانذرىهكذاو،وهكذا.عموماالحديثالفنأشكالضمنالملحميالاداءعناصر

للشعراًدسنقليديةالاشكالبمستطاعليسواسعةآفاقاأمامهوتغتحكما.ع()7"عصرنافيالملصميالفنشكل"يعتبرف!لاالروائيفاللفن

ثهايةاوبافلاسنحكمانهذامعنىليسولكن،توفيرهااًلغنائيال!الهوكماالملحميالاداءعناصربعضأخذقدالمعاصرالمسرحان

الثمعريةالاشكالقمةفيالشعريةالحكايةنماذجمتوجينلغنالياالشعرقدالرسموحنى.المعاصروالفن،.الملحميبريختلمسرح؟للئسمبة

اننبسربةالانسانيةعلىالمتسنثهألثكاولعبر،ارغفائيفالشعر.المعاصرة"جورنيكا"فيلوحةمثلانلمسهمازهذاالملحمياللجوجوهراسضوعب

.المعاصرةالشعريةالاشكالنجينالرءالمكافةيحئليكل،الواسعةالقصيدةاطرضمنيدوريعدللمبدورهلحديثاوالنسعر.لبيكاسو

ببعض3نو-!جاروفالموفيأقياضاقداالحقيقةهذءعنعبروقدخصائصمنوالملحمةالدرامافيماأفضلاستوعببلالفنائية

المشكلاتمنالعديدواجهكلما،اًلمجتمعاناالىأشارعندما-الممالغة

الملحمةعلىالسائدهويكونوالتأمليالغنائيالشعرفان"الجديدةأم"أ،،يلء*دا310+95ا!داا،9"،،لأأأ-؟أل؟دام4!ي+أط،("،ء53(؟هاى

)06(."الوصفيةوالتخطيطات-،اهحولهأأءا،85!؟9لأ3-4!لاكاه!أأ:اءلا+،يلالاه3،3ه!ه

اقترنتاًلحديثالشعرفيالتجديدمحاولاتفانالعموموعلى،ولمأء!مص!كاممأ

،/9،3مس،ئس"ئسيأ9ولكاما9*ء4مس،،أول،،57؟أ!أ(35)

مجلة-ثامرفاضل-"اليوتومسرحالصبورعبد"(58)4أ91لاأ،م!3،).0*2ـ3كا!ا7

.6791(ليلوا)لتالسعالعددا"أبالا!"بم،ءأآلأ41957+،ءيلأمع"!ام)،-،""ليل*هم-.لم25(0،)

ماثشن،.أ-"الناقدعرالشل:اليوت..وست"951).51ص-حلتةابواحمد-"الملحميالشحرفن)!(55)

.133صالدينسعدد.-"العربيالشعرفيالملحمة"(56)

*!*دمس،سم3ءمأول،53"+ءأ+هحلأمأ،أ،3مسداءم5(6.).33،43،98ص،ويالجيزا

اكالالمأ45ءي*أ،،57!أ!أ4ا91لاأ!مس!م،).0*02اكاو5-."151،،7ءيلأ41970!8ح،911"ه!سم،،-ثلمسا!"*35-بة"25!57)
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الشكلبهذااعتنوااللذينالشعراءمنوأودن.المسيجالسيدحياةالقصيدةداخلواللحكائيةوالملحميةاللدراميةاللعناصربنموعالبا

بدلاذ.مغايرانمودجالنايقدما،8ها4"بالاد"وفيا)شعريوالاستاتيكيةواللغكريةللبلاستيكية6اللناصرجانبالى"لجديدة

الثالتاللصوتعبرالتقليديةبالظريقةاللحكايةاوالحدثلنايقدمانوواضحةمتميزةابعادتتحددراحتالتكوينهذامجرىوفبم.الاخرى

هذافيوهي.الحكاية.نقديمفيالدراميالحوارطريقةيستخدمنراهضمسصمحناصرهاوجودجانبالىمستقلكشكلا)شعريةيةللح!

فيهاتكون"لا!،*54ع34!*4هيمشهورةكلاسيكيةبالادتشبهباوندوازراالليوتاعمالففبم.الحديثةللقصيدةاًلمختلفةالأشكال

اللقصةفتطورحيث،النموذجياللحوارمنقالبفيمصبوبةالقصيدةوالكسندرحكمتوناظماولوركالويسوايومرسيوأودن

اسئلةعا؟!يعتمدشعرينمطخلالالتراجيديةذروتهاالىفتصلالشعراءمنواللعديد،مارسنديفيكسوجوستيناس،تقارلومسكي

.6()عدداًمية"غنائيةخصائصذايمكناعتبارهالنمطوهذا،واجوبتهاتماهـاجديدة.-كلوين،تتنضجراحتواوروبااميركافيالمعاصرين

:بارعدراميديالوجعبراللحكايةالشاعرالناويقدموخصائصابعادا،اللبالاديةجذورهارغم،تمتلك،اث!عريةاللحكاية

ا،ذانيصماللذبمماهذاصوت.أ!لأاًء))-.تمامااوعصريةمتممزة

الوادبم!أاسفلفيالطبولكقعيترددحيثهنالكومضامينبأجواءالشعريةالحكايةنجرزاليوتت.س.عمالافي

عزيزتيياالحمراللحنودغبرهناللمكليس-اللبنائيةوتكويناتهالتجريديالفلسفينهجهمجموعمعوتتشابكهعقدة

"يتقدمونالجنودحيثالدوامية(العناصربأنالقولويمكن.الاليوتيةللقصيدة"لركبة

بوضوجيتألقالذجم!هذاضوءأيآه"-باللذاتالخدايةالعناصرقيمةمنءأساسا،تتأتطقصائدهمعظمفي

فطرفا،،!أ!ا،ار!رالمدىفيوالايحاءبالرمزغنياحسياعالمامنهامكونا،ببراعةيستخدمهاالتي1

اسلختهمفو!تتأللقالنم!مسيرهنمالك!ليست-وعواطفوقيمبتجربة"الموضوعيالمعادل"دوريلعبوالحركة

)66("-بخفةيتقدمونخ!مقففي،متنوعةباشكالبرزاليوتعئدالمشعريةوالحكاية.النساعر

الشعريةالحكايةتتحركواللديالوجوالانتقالاتاللحيويةهذهوبمثلولهللأ!+3(5!يي!ولأ!8مثلا"رحلالمجوس"

فيوالرونةالتنويععلطالشاعرقدرةعلطتدلللالتياودنقصيدةفيةتقريبابالادجم!كلاسيكبمنمطىذاتتبدو

لللاداءواحدةطريقةعلىالتشديدوعدمالشعريةالانماطهذهمعالجةالليردعنففيجئناا"

تتحددمعينابطلاتقدمالتيالكلاسيكياللبالاديالسردطريقةخاصةالسنةمنقت9أسوأفي

اللصوتعبرالسردلاستخدامالدراميةالشا!رمقدرةو!ققدراتهةالطويلةالرحلةهذه!لمثل،مالرحلةيكونانيمكن

اللشعريةالاصواًتمجموعاستخداموالتنويعانتجدبينما6اليثالثحادواللظقسعميقةالطرق

خلاقتميلاداتوفروالمعماديةالنلاستكيةوالفنونالتكنيكتومنجزا6()ا"الشتاءعزفي

المعاصراللشاعروحاجاتينسجمالشعريةللحكايةوراسخاواصيلاالخسرابآلارضفيالشعرية1الحكاية1عناصرتن!دبينما

وباهتةمكررةنسخةالى1التحولمنالقصحدةوتجنبالشاملةوتجاربهوالتجريدوالرهزالاسطورةمعمتشابكة3!يهـأ؟!*ولول4

وبالتال!التطورعقوتمقفهاتحمدهاالىالنهاقيفيتؤديسابقةلنماذجعضويانمواالقصيدةخلالتنموولا،لداخلياوالمونولوجالميتافيزيقي

مو!ا.نموعبرالمتنالرةالجزئياتامنمجموعةتبدوبلةصاعدياءأ+،340

الانسانيةلبطوليةاالاجواءذاتالنأجحة"،الشعريةاللخماياتومن-الروائيالفنمصطلحاتاستخداملئاجازاذا-ههلء3"مفكك"

وه!لوسىواي.سي.للشاعر،،3،؟!*)67("نابائرا"!يدةفيوهبمموحدمحلتناولهاعندالفنيةوحدتهاأتكونانتستطيعولكنها

اللىوقفوااًللذيناناباراالاسبانيةالسفينةبحارةبطورةمنتتحدثالنهايةفييصبهستقلةكاجزاءينموالذي؟لملحميالبناءتشبههذا

النهايةحتطوقاتلواالاسثانيةالحربخلالالتورييناللجمهوريينجانبالملحمةفيالانقسامهذااناذ"للملحمةالغنيةالوحدةمجرىفي

توجوقدرجلاخرحتىالاستسلامراقضينالجديدةالفاشيةضد،وحدتهاعلىيقضياومفكابناءمنهايجعللامستقلةشبهاجزاءالى

.والاضطهاد(اللفاشيةضدالرائعاللصمودبهذاقصيدتهالشاعرفنيةوحدةهنالهـكدامتما،ذللككلرغمالوحدةهذهتفقدلاانهابل

مفتوحعاطريقامامااالشعريةالحكايةوجدتفقدعامةوبصورة.)؟6("البعضالىبعضهاالاجزاءهذهتشد

الاشكالهضمفيصعوباتيجدونكانوااللذينالناسوعقولقلوبالىتتداخلالشعريةلحكاياتهومعقدادقيقا!ممنيكايستخدمواأليوت

لوركااعمالفيبارزبشكلذلكونلمس.المعاصرةللقصيدةالمقدةالتجربةمجموعخدملتجعلهاللشاعر)63("لشعريةاالاصوات"فيها

يقرأونلاالذينخى،ردلطحبهاا"مثلاالشعريةفحكاياتهالشعريةيسودالذيفقطالثالثالصوتاعتمادمنفبدلا.للشالكراعيةالاب

(الضخمةالتعبيريةالقدرةيكشفوهذا)68("الاسبانيينمنيكتبونلاوصوتذلكجانبالىاليوتيستخدمالكلاسيكيةالبالادفيعادة

الساضافةاللجمهورمع"تواصل"تحقيقفيالشعريةاللحكايةغنائياودراميمونولوجخلالاوتامليةومواقفصورعبرالاولالشاعر

.بوسائلالتجارباعقدعنالتعبيرعلىوقدرتهالخاصةلوركاعبقريةعناصرنموخلالوخاصةالثائيالصوتالىايضااليوتيلجاكما

نا(بورا)ويرى.والعمقالبساطةمنبمزيدتتسمولغويةتعييريةتتسماليوتعئدالشعريةوالحكاية.القصيدةفيالدرامبمالديالوج

تعودلاالبسطاءالناسوعقولقلوبالىلتغلغلافيلوركااشعارقدرةالىتعودغامضةدينيةيبئجواءوفلسمفيةذهنيةبتعابيرمثقلةبأنهايضاا

حساسيةلانبلالاسبانيةللروحئيسيةالرالصفات!كسانهاالىفقطالميتافيزيقيةبالتجربةوالاهتمامالكنسيةالمضاميننحوا)شاعرميل

عقولهمتمسلماللذينالناسابسطانلدرجةصادقةا.لشفافةلوركاضمنقصائدءفياحياناالحسيالبناءبذوباقنحسلذاللانسان

يعرضهاالتيبالتجربةصلتهمادراكيستطيعون"العلمقضايا.مسرلىميتافيزيقبمتجريد

ول)9."بسرعةالدامبكأالعناصرقيمةادركوالذيناأوائلمنباوندازراوكان

-!3الصفهحةعلىالتتمة-المشيهورةالشمعريعةحكاياتهومن،المعامرالشعرفيوالقصصية

عندينيةصبغةذاتوهي(64)4،لا،!(0ول9ح!400لأاول93

.62ص،بيقلسناالمصدرا(56)

.186ص،بقلساالمصدرا(66)،،3!ي؟ةأءه!*7!ا"-.!او!(16)

8،؟هلم؟ا"9هـل!3-.م(67).38ص-حاقةابواحمد-"الملحمىال!ثسحرفن"(62)

.52ص-"غرناطةفيثهارةلوركا""(68)"7!يا3يل!"73أه!!حأه+2"ه!"-.37م5اأ51(63)

؟2ءص-"غرناطةقيثارةلوركا"-(96)"7حلم113!هم"اهآ)"-.م711(؟6)
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فدلمرادغجرحمرااأالشعريةنعوميلادجديدللعكاية

ببمساطة:الشاعرذاكرةمن.فنمحيانيمكنلاالفاشيةالمجازرانأ!4؟الصفحةعلىالمنشورتتمة-

النيرانيزرعون،المدينةشوارعخلاليجوسونالاهليالحرسرجال

الغزاةيسمحببينماالاسودالبارودازهادوشفجر،واللفزعتوا
الانسأنيقفوالتصميمالتبجيلمنوابمزبح.اللصمتمننفقلخلألمولالبصرية:التسيةاللصوروخلق،التجسيدعلىلوركاقدرةان

ة4قص!لإبهاينهيرائعةغنائيةلمسة/لليضعالشاةهذهاماموالنا!رالعررةحكاياز4علىأضفتقدمتكاملةوحدةفيواللونيةوالسمعية

ويروى.معبرةذكيةاودلالاتغنىالوقتبنفسواكسذونهاجذابةبساطة

الغجر!مدينةيا51"فقالالاهليللحرسالوركاوصفسمعالجمهورياللجشىامراداحدان

رآكمنابسلرىيجعلكانه"الشعريالتصويرفيلوركادقةعنيعبروهومبهورا

جبينيمحلىستظلينالشعراءمنهولوركاانواللحقيقة.).7("الوطنيالحرسوتشمم

".ورملقمرمنمزيجاالحياةعلىالشعريةالحكايةبقدرةالتقةبررواالذينعصرنافياللقلائل

فيوالموضوي"الغنائيةالعناصرتتداخلوالراوعةاًللبساطةوبهذ.رهـط4و!ء.هنةالراالانانبمشكلاتاوثقبأرتباظعصرنافي

فوالمدبس:عريضةانسانيةلوحةتشوعباقئا؟ثعربةارحكايةهذهاهـلاجإءبل،عابرةرغبةاوصدفةمحضيكنلمالشعريةباللحكاية

،الاحداث1حولهتدوداللذيالمرنريالنموذجبمثابة!يهناا!جررةالقصيدةبانادركانوبعد،معينةوحياتيةفنيةضروراًتمنونابعا

فينجدينما.واضحةخطةهلامحهذهاووصبةةكشبو!ذاطبهوبحابب.واحاسيسهتجاربهكلعنتعبرانتستطيعلااللغنائية

انسابنموذجا"سيفلالى1ا/لطريقفيكومبوريوالاًنطونيواعتقال"اًكثافهومنهاثعرافياللحكائيةالعناصريكتشفراحالدرامية

هذهفيالشخصية3هذهمعالجةوطريقة.كومبوريوآلانطونيو:معينا.عصرناصهرعاليمدراصيثعرتطور.مهداللذيالنسعريةللحكاية

فيديبطل.تاولفيللمبا،دالكلاسيكيالشمطمعكثيراتلتقيالقصيدةواذ"،ىاللدراصطبيننهائياانفصاماتجدلااللث!عريةلوركاا!الشفي

لن!أيقدمعادةالشاعر.الحكايةفياللدداميايصراعيستقطب،واضحةغيرا)ـضمودهذءبدو))ربلبينهـماصاجزيضعلالانهوذلك

يحركيروحةم،وتثريحيخارجيتخطيطعبرهذهالرنريةا!يةبأمكاناناغرفعنمماذلكعنلوركاعبروقد"موجودةغيروغالبا

لنايقدموهكذا.العقدةحلالىثمومنالذروةالى!صاررثايةفييجدهكم!ا،مسرحيةايةفيغئائيشعرعلىيعثرانالمرء

اولا:خارجيموضو!يدتخطيطلطلهلوركافيوالغنائيةالموضوعيةالمناصربامتزاجنحسوللهذا)71(".فصيدة

..نقلاوعاطفياعراقودونمساوشفافيةتلمقائيةاللوركيةالبالاد

هيردياتوريزانطونيو"لكلالجوهريةالمقوماتبينخلاقبتفاعلبل"طبيعي"وغرافيفو

كومبوريوآلوحفيدأبنلعوالمةالخارجيةلملامحاملحميةبموضوعيةليتناوفهو.منهما

صفصافغصنحاملاسيفلالىرحل.ودراميتهاتهبأصاتحسحيااستلاليكياواقعاعنهامكوناالقصصية

الثيرانمصارعةلليشهدالمدينةابوابيدقاللفاشيبالموتتحس"الاهلبماللحرسحكاية"قفي

الاخضر"اللقمرلوحهوقد:الطينةالغجرية

يتصفالتيجولةوالروالنقاءالطيبةنكتشفالتخطيطهذاوعبر،سودالخيول"

رموزالاخضرلقمرواالثيرانومصارمحةالصفصاففغصن،اللبطلابهاحجولهاسود

ينتفلى،ببراعة.البطلشخصيةمنمختلفةاوجها.نعكسموحيةسروجهاعلىتلتمعوشمعحبرمنبقع

يلطخونانسانيتهملاابكلالاهليالحرسرجال:النقيضالىالشاعررصاصمنجماجمها

داميا:تراجيدياصراعامفجرينالصافيةالنقيةاللموحةأىمودلمون4)؟7(".البكاءتعرفلافهي

دردارشجرةاغصانونحت"تعبيرحدعلى"نشمهم"والغزاةوحركةبوجودنحساننا

الاهلياللحرساقتاده.تزويقاوهتافيةاوافتعالدونماولكنالبسيطالجمهوريالمقاتل

الاقدامعلىمشيا،نفاذةودلالاتوقيمابعادمناعماقهفيعمالليكشفيتعرى!اللحدث

".الليدينموثقولكن،فشيةذروةفيويتفجر،الدراميالشديز،إد،الحدثوينمو

مئاقضةلوحةالىوالانطلاقاللحريةتقذللوحةمنئتقلوهكذايدخلبلفقطالثمالثاللصوتعبريظللاوالشاعر،متقنةببراعة

م!ودراميةفيالشاعريسقطانولون.الحريةاسننلابتمثلتمامايتاكد-4اللذيوالاسىلغضباعنليعبرالخاصالغناليبصوتهعلينا

ال!ورلمفي(خشاركالخارجيةاللظلاللليتركقليلاينسمحبعا!ةالقراصنةومقدل!اتهاصقهاانتهكاتياابريئةالمدينةمعوقعاطفه

:للحدثوالمأساويالسيكولوجي:اللفاشست

ببطءالنهارأنسحب"!الغجرإمدينةياآه"

كتفيهعلىمئصلب،والمساءالشارعزوايافيياترا

"واللجداولالبحرفو!منزلق

.25ص(،غبرناطةالوركاقديثارةال(.7)

جزئياتاللىالشاعريلحأالتقريراووالتصريحالمباثرةمنوبدلا؟(!حمه،)،-،05ا+هأكح!ا،5أ!ح2ا!حألأ،3؟!3.!ال(71)

:لالايحاءونحمةتماماس!يطة...-.ء......

....ترجمهمنماحودهلوركاضنالمترجمهادشعريهالمعهاطعا(72)

هيرديالوريزانطونيو"شعصرمنلمختاراتالعقيديسلملنالاخسعبالاشتراكبهلقمتجديدة

كومبوريوالوحفيدابن"الاداب"تب!قدمتهاونترنماولأ!9+!مدارأصدرتهالوركا

صفصافغصندونعاد!النورهـىان"يأملداالمترجموالديواًن.67!ا-شباط-
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كاكا3332/د-.؟3كأ-صدعلأ-303-كالأ((.قبعاتخمسبين

7---333--خة.-ع.ع-؟3---3-انطوئ-و:تئسحقوايشجاعةوالئقا،اللطيبةمحهـنتعبرانعيالرموز

لا-!:.33بز!!س-كا-ع*؟73-.-:--د37يعودفهووالانطلاقالحرية(منوبدلا،صفصافغصنبلاههوديالمزنور

3--.-7-"كأة3.-بر!."بز*س2!نرزرشبر:لالإلاخ--"ددلأ37والنهرالميمونواالاخمرالقمريحتفير!بعاتخمسبينةاسيرا

جكا/"دلإفي32!تركأ!ض!كا233كا7-"خ!33قيكأخ3-للا)ورىانالا.اللفالص!لحرسآلرجالحمسقبعاتعليئالتطلالص!ر

ئرلإبند/*لابرآ.؟/%برير-"-%لأكأ-*-..-؟.-بز؟3؟3--!ا*-ل!73*3-دمعبراغئائيةبرلممسةايضايرتدخلبلالثالثالصوتعبردائمابهرلا

"ا+نر3"خلاكاخ؟!ضءبرش!!بر"-:لا--،ع-لأ-"؟في3:للجلادينالسريعائطوليولاسئسلامالاصيلالغبريغضبهعنقيها

يزكا.دلإيل-77-37فيضكأ!!خنج!ضكا:-/كأ--"؟نتأمن،انطوكيو"

/3//"--ل!بن-في--البياتيالوهابع!كومبورياكنتلو

دلأو7نافوراتبخمسدميميوعتفجرانعليكلكان

-،احدأبنلستانك

اصيلأ"كومبورياو(لست

وضوحوالبنائيالتكنيكدفكأرغمواللشفافيةوالبساطةالعمقمناللقبصاترلذويوالخمنوعللارهابيذهـنالايجبالغجري

3؟الحهايات"هذهفيالثعريةواللصورة.والدراميةالملحمبلآالعناصريصمتو:لدم1ينبوعيف!رالذى!والاصلالغجرى.افاشسستا

)74("شعركيفعل"-تزاداتريسضانالشاعرتعبيرحدعلى-هى:اختامياافيساةفصلعرضليواصلثانيةاللشاعر

تلعك.لكتسبهناومن.مسماروةلمفرداتتقريبااوتشييهامئهااكثرالسجنالىاقيتعدمسعاءالتاسعةفي"

"،اللدينبدرالشيخمصرع"في.بهاتعرفالتي"الاخاذةاللبسماطة"الاهليالحرسجميعكانبينما

قركبمومتصوفثالربطولةالشاعرلنايقدم،طحصيعبناءذاتوهيالليمونعصيريشربون

المقاطغفيحكمتناظمويستخدم.عشرالرابعاللقرنفياستشهدمساءالتاسعةوفي

يبدأفهو.الاستشهادمعشهدرسمفيوالايحاءالتركيز1منننهىالختاميةزنزانتهاوصدت

اننكثي!:امنعااليةوبدرجةاللخارجمنتلتمعالسماءكانتبينما

يتنالرالرذاذ"."مهركردف

/بو!للبفقدانالاحساسااللشاءريحققلتضاد1هذافبمثلوهكذا

منخفضوبصوتفيهينتربوقتفياهـجنالىيقتادكومبوريواعلعانطونيو:لعدالها

الخيانة"كهمستلتمعوالظلامالعتمة!لىزنزانتهلوص!واذ!الليمونعصيرالجزارون

للحعويمهد؟للائموفنينفسبمجوتوفيرفيالجوهذاويى!مالشعريةحكايتهلوركالنايقدمالبساطة1هذهوبمثل!مهركرد!السماء

المقبل:الأسا!يوالغضبالعنعاطفمنمزبجاسيثيرنموذجيانسانيوضععنبهالليعبر

يتناثرذاذالر"تحققهذافيوهبمادعممانيةو)نماذجتأريخيةلمرحلةدئيابديلاولتكون

سيريزسوقوفي؟لاجتماعيةاللحياةمنمعينةمرحلةتعميم"فيالشعريةاللحكايةم!مة

حداددكانامام،والصراعللتناقضاتايتراجيديةبالقيمةالاحساسوتوفرواللفكرية

".مشنوقاالدينبدرشيخيكانولوركا)73(،(.والعصرللزروننماذيمتكونانيجبشخصياتتخلقاذ

الحقيقةيضعواحدةوبلمسةالتفاصيليتجنبهناقالشاعرفيهالئايقدمالتيتلكروعةفأية:ابطالهرسمفيلمحائقةقدرةيمتلك

بوجل.الرذاذيتنالربيئمامشنوقاالدينبدرالشيخنجدحيثلرهيبةأ:"جابريلالقديس))بطله

بتقديميكتفيبللحدت9مجرىفيالتدخلءنبعيدايظلهناوهوالقدممشوفى،وسيمفتى"

الانطباعاتمنسلسلةاثارةوعلى،تادةالتععارضعلىتعتمدلقطات،المنكبينعريض

.اخرىتارةالترابطيةالخصررشيق

اًلشاهـرصوتعبرصريحةتبرزلااللغنائيةاللعناصرانورغمالليلياالتفماحمنجلد

ومنالحدثتقديمطريقةمنيتضحالغنائيالتعاطف1انالا،الخانعواسعتانوعيئان،حزينفم

النهايةفيتشيروالتبمأفمرياللبناءديالخبيئةوالايماءاتاراتالافالمتوهجةالفضةمنبشرة

:والوتالاضطهادضدالشديداللصامتالاحتجاجالى"(لموحئعرعالشارعفييتخطىعكان

يتنالرارذاذا)):بطلهلوركا)ئايقدموالحعممةوالتركيزالعذوبةهذ.بمثل

أبكمسيريزوسوقللفتاةوالميلادوالغطعاء/الخصببشرىيحملجاءالذيجابريلاللقديس

اعمى"سيرئروسوق.ا!سيمنفحاتمناًجملطفلاستحملالتيلايزديانانسياسيون

وقائعهجردليست،ألاعمىسيريزوسوق،الابكمسيريزفسوقالشفافيةيمثل،الغجربسطاءر؟يا"انه،قديسمناكثراهنايلوجابر

اللفنيوالبديل،الصامتالرمزبمهمةهناتقومبلللذاتهاموضوعية."وانتهوة

القتلجريمةان.الغنائيالشاعرلصوتالمباتنرغيروالسيكولوجيهائلاوان!تشاراشعبيةالشعريةحكاياتهاكتسميتاخرر9نعهإوثمة

قبدوالكابة1حتىبل،صراحةالانسانيواجههاانيمكنلابشعةهناهـ-وذلكمالبسطاءكالفلاحينالمتعلمةغيرالعشعبيةالاوساطبينحتى

علىانوحيدالنتماهدسيريزوسوق"عيونودون،صوتدون"هناتاراؤنا"الجنميلةالشعريةالحماله،من.حكمنعناظمالتركيالشاعر

ادساةهذهأمامواللعارلمرارةبايحسالأساةهذهاللشيخ"و"1791بطرسب!3الو"يمشيالذيالرجل"و،"بابو

يخبىءسيريزلىوقان"منفىغيرها"الاءرجويولسالجوزشجرةقصة"و"الدينبدر

بيد؟وجههمزيحع-،تكسبهاكبيرةقيهةالشعريةاللحكايةعفيهاتحتلالتيائقصائد

-1(1)ص-لحعدع!ليترجمة-"حكمتناظم.شعرمن"!74)(""يهلع3!أ،543!يلأ؟+هطهم+9"-أول"57!1،أ(73)

هذهسعهدع!ليترجمةمنمنقولةهنلالرعكورةحك!تناظمرواشعلولأ،لع!أأط!3"-.0*3ف7"؟ا
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عاريينكخنجرين.بتنالرالرذاذ

خطوةخطوةيقدمانه"........

بتثاقليتقدمانهيظلبينما،ومكافحانسانحياةعلىالانجرالشنارينسدلا،هكذا

يمشي"انه.الرهيبةالجريمةهدهيبكيربما،يىضاثرذاذالر

ونحقدم...لتقهـمااتحديةالقويةأخطىواالشعريةالحكايةوتقف((يمشياللذبم!جلالر))ائعةالراللحكائيةحكمتناظمقصائدومن

ار!صيهد!يدعبك،اخرىتفاصيلألى!أالشاعريلجاندون،نجئباتمنذاللبالادشعراءمناكتيراالليهيجتدبوساحرجداباداءذأتوهي

ونجباللهالمتلقيتجربةرذلكوتتدخلالشاعريةوامزوالربالايحاءغنيةالطونبواعتقال))لوركاقصيدةهناادهاننافيوترتسم،اللقديم

هناح!متوناظم.الشعريللابررامنياالتذوقعماليةضمنالؤرديلصلاح"زهرانشنق"الحديثدبنااوفيذلكعلىكمثالى"صمبوريو

و"شديدهماالكلاسيكيةالشعبصةللبالادالمعطيمةالتقاليدمنكثيراينخربالبياتيالوهابلعبد"يصيكاناللذيالرجل))و،اللصبورعبد

والادأءاللث،ولفيوالموضولحيةالبارعةالانتقالةوالسريعةالملحمةعلى.وريدةاخرىوقصائد

درامياجوابدلكموقراألتقريريةاواللغنائيةالعناصرفيسراؤط1ودونيئحدىالذيالشعبيللبطلفذانموذجاهناحلامتناظملنايقدم

الحديتة.الشعريةللحكايةومتطوراقائما"شعريافعلا"وأصيلاالوجلتعرفلابخظىالليطونيالاستشهادنحونجتباتسميرو،الموت

*،،:وشموخاوتمردااباءمفعمهوويسيربل،وافنخاذلوالرعب

للحكايةآلتعبيريةالالوات!ورالسريعاًلاستعراصهدامنيض!ماانه"

الملامحافضلبضطكلنشخصاننستطيعاللعالميا،دبفيالشعريةالجبين1مصعر

منالكثيراستمدتالتبراللحديثدبنا11فيالشعريةللحكايةا"ميزةاللهواءفيالاحمراوشاله.

الضخمالتراثإومنالكلأسيكيةاليمالادمنوالمعماريةالاستاتيكيةاصولهاخطوة،خطوةيتقدمانه

الت-اثمننسخهامنبعضماتستمدكانتانهاكما،العالميللادببتثياقليتقدمانه

فىصصالةا،عموما،كحققانندوالعربيواللفولثلوريالشعري"."لمش!انه

.خلاق/بكلافناريخيالموروثاسننخدامالاحمصروشاللهوالاباءوالاصرارالتصميمخط!اهفينحساثا

فيموذجء-رةلاولاننقىقدالعديثآلعربيالشناعرانوالواقعاك-اللخطىنفسانها،الجبينمصعر،شامخا،ال،واءفييتطاير

التياللشعريالتجديدمحاولات-إرر"البالادية"الشعريةالعكايةةالصبووعبد"انزهرا"يلقيها

زكلحماىتهالعالميالادبدراستهعبروبالذات،اللجذورحضىشعرناهزتيوماالسوقبظهر"رحينما))

ننكرانهنانريداولا.الحديثةللقصيدولواللجماليةالمعماريةلللابنية...يومدات

فياؤولكاوريواالكلاشبكي:العربيللادباكارءجبمالتراثقيمةيوماالسوقبظهرزهرانمر

فبموالقصصياللحكائيالاداءعناعربانعداميحكماناوالانبعاثهذامنمنمشالاواشترى

امتدادايكنل!الشعربةباللحكايهالالننقاءهذاانبل،الادبيتراثنامعممتركيمثلعجبايختالومتنى

العابرالشعرلخطىزسمابل،رئيسيبشكلاًلادفياوروثالهذااللشباباحلىما..اللطر!ويجيل

الكلاسيكية.القيمعلىالتمردعبرحبايصنعلمحندما

الشعريةاللحكايةوبيناللعربيالادبيالموروثبينالانفصاموهذا(لم.قلإ؟يصطادانيجهدعندما

الشعريةالاشكال"ولوانينتهيانيجبالمعامرادبنافيالحديثةالعوالمتكتسب،،شموخبش!صدحك!تناظمبطليتقدمواذ

مجالفيالعربيللمفكرالضخمالتراثتربةفيعميقاجذورهااللجديدة:المقبلالتراجيديللجوتمهدنفسيةوظلالاالوانااللخارجية

نضمنلكياوذللكالسواءعلىوالحضاريوالفولكلوريالكلاسيكيالادبتزمجرلرلحا"

ألحديثة.اًا*كبيريةيلاشكالالدائموالتج!يدواللحياةالاصالةكالريحيصفروالبحر

فيالحكائيةاللصاصرهذهقيمةوتقييماكتشا!أمهمةانشكولاالاضواءتنهلجانبكلومن

منخاعةعنايةوتتطلبودقيقةمستقلةمهمةالعربيوالفولكلورالشعر"المتهاويةكالنجوم

الاداءعناصربآكسراوبشكلاللعر/كهوبتشعرناففي.النقادقضيةاجلفمن..مطلقاالانكفاءيقبللاهنااللبطلتمردان

مممحتقلة،رئيسيةكاشكالوزخمتتطورللمانهارغم،والملحميالقصصيكلرافضاوالخنوعألانسحابعلىبطولليااسننشهادايفضلعظيمة

وذلصد،العديدةالاغراضذاتالكلاسيكيةالقصيدةداخلوجدتبلاللعودة.الى.ندعوهالتيوااللقلبنشطمنقآ.نيهالتيالحمبيبةالاصوات

عليهايغلبغنائيةقصيدةالكلاوريكيةالعربيةالقصيدةكونبسبباينالى؟يابنبمذاهبانتاينالى"

صوتفيهاويعلو،الموضوعيالاراءعناصرفيهاوتضعفاللذاتيالاداءحبيبييااليعد

فتمملاددلمثبعدالعربيةالقصيدةفيواللحكاية.اخنائبمااللشماعراخمطيااليعد

لمحيوالاقتصادكميفوالتالتركيزتعتمدا)ضياللبالاديالاداءبطريقةبيتيذخريامحد

التفاصيلكلوتجنبالهادفةبالانتقالاتوالاعتناءوالكلمةالعبارة".الوراءالىعد

للاغراقلميلهاوذلكالروافيبالاداء7اشبهبطريقةتقدمبل،ازائدةالقد،حدةواكسيرةذلليلةخطوةيتراجعانيأبى.يعودلاولكنه

اورو1والىزمنيايخطالض!رالضسرلالىواللجوءالثانويةبالتفاعميلات"..بالاستشهادمصيرهوسمكقديىالبطوليمصيرهابو!ياختار

اللع"اصروسيادةوالاستعارةالتضطلمبيهفيوالاسرافللحدثالمتصاررنحوالصبورعبد"!لاح"خطىينةمدكاناللذيالاقدامنغس

تبكلواذللحكايةمزيةوالرالايحائيةاللعناصروضعفوالتقريراللغنائيةقياثوريناوالافالليوت"بيكمت"خطىقفلهومنالاشهاد

حدودخاهـجعاطفيةاوفكريةدلالاتايمايفتقدحدثمجرداللحكاية01اللبشريةناريح

الشفافيةمننتضطاالبالادفيالحدثيمتلكببنما،ذاتهاالكلماتذراعيه..والرصاصاللوتدروبيجتاز..طريقهيواصلوهكذا

للكلمةاللحرفيا)نصعنبعيداقويةهوحيةدلالاتتمنحهمزالرويتمددالاشقر1وصدره،كالسفينةصدرهنافخا،ثقيلقين!رساتين

لإضيعوالملحمياللحكائيالاداءعنماصراننرىوهكذا.المفردةوالصورة:،الموتالاضطهادقلبفيينغرسانعاريينكخشجرينعيناه..كالمجن

ناميامسضقلاوجوداستمبولاالعامالغنائيالقصيدة1جوضمناحيانااللعدونحوبمشيانه"

الاخرىالموضوعيةالشعراشكاللحموماافتقدالكلاسيكيشعونالافيوذلكوجههمنخارجتانوعيناه
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.)08("الحقيقيةقد!اتهاوجه.فعكسالتيالمرآةهوالذيالماحمفىونيرهاامربابان))القوليمكنحةىاثءريةواردراماكالملحمة

هـنتختلفتجعلهاتراثنافيالشعنيةللحكايةمتميزةخاصيةوثمةوالدراميةالملحميةال!اصرولكن،مثلا)75("مستقلشعريكفن

،سعيدةنهايةالغاللبفيوتئتهيكتفانلةكونهاهيالكلاسيكيةاللبالادأ)ترأثعنيفتتتىانارادومن))اللفولكلوري)تراثافياكثربارزةتظل

يائسة،بمواقفشتهيلمحلماوهي"واللطغيانالشروموتاءبظلصاربافتؤصيسيجدهولكنهشعرهمفيمكتملايجدهفلن،اللعربعئدالملحمي

ونادراالحياةفيوالسعادةبالانتصارتنتهيالحكاياتهذهمعظماناذالتن!عبيالقصصهوالنثريةالانواعمنفقطمعيننوعوفيالتتر

نغلفان-ري!لاهنااللحكايةلانوذ!ك،الوتالىابطالهايئتهيماعند"-االزياتالاستاذاليهيذهبماايضاهووهدا.)76("اللبطولي

لتحديتدفعهمكانتبلاليئسالناسقلوبفيتزرعولاباىنجماةبطلهااللخبال1حيثمنهوميرولرعندوجدتالملحمةخصائصانالىيشير

.)81("والانتصارالخيراجلمنأصغابكلميماالااللهماللعربيالشعرفينظائرلهاتوجدلاوالطولوالخرافة

يمشرلااتناترافيوالملحميةاللحكائيةاالعناصرقيمةفانوهكذاكبيرحداللىيشبهفأنههلالبنيقصصمثلالعاميالشعرمنوجد

اللىالمعماصرالعربيالشاعرعودةوان.ابدااسقاطهااوتجاهلها)77(".الملحمةخصائص

اخرىحهةمناًلفولكلورىالتراثوالىحهةمنالكلاسيكيالموروتبة..ء
...،الملحمياللحكائيالادأءعناصربدراسةاللعناية!مالةضبحوهكذا

ت!تطعلنطوالةباتذاباتلراوالشمعريةلهالحدبعلدلرةالمحقوالحكاعركميرصامنصمغاسمولاالضروريةالمسائلمناًلشعبيوالشعرالسيرةةاللؤلكلورياكراثفي

وانتراثنافيوالبنائيةوالتعبيريةاللجمالية1العنيةاللعناصركل.فدرسوالرموربا!حكاياتثراغئياهننعا.نصللانهاوذلكالحديثللنتماعر

وحاحبتتتفقجديدةحصريةملامحوفقاشعبياائبطلخلق.نعيدارشعبيةالشعريةاللحكايةا!والواقع.الاصيلةالانسانيةواللدلالات

الانسانيةللمشكلاتسليمةمعارجةتقديموضمانا!ماصرا!اعرذاتو!ط.الانظاريشيفتنجتكلناضجةتبدوالفولكلوريتراثنافي

الراهنة.واللقو!مةبلاللشعريةيةاللحكاعلىتقتصرلاهئاو!طمتميروشصلوتباينتموع

..المغنين1بعضيرددهاالتيالمسجوعةالنثريةوالحكايةالسيرةتشمل

لهللحديننستطاعتوفينحضعابرللجمائحكاولإلموبشععرعطلةقيمتهاعلىفسةلعموكحقيقةمثلوالمديمةيفالرفيلتن!عبيةاوالاقاصيصالحكاياتورواةارشعبيين

محدوديشها-رغم-وجريئةثابتةخطو؟تتخطوانالتنعريةاهـكا!ة،يزنذيبنوسيف،ساللموالرير،وعترة،الهلانيزيدابوقصص

ص"ضخمتراثالىاضافة،وليلةليلةاللفوحكايات،اليمنوفارس

الطريقيفتحمعظاءبرافدشعرناتمدوانانعريهاالثجربةطريقفيار2روة!رئيزاوالاحداثوالاسطورةالخراقةعلىتعتمدالتيالحكايات

لللش*رلفنيةاالاشكالوتطويراكتشاففيوالابداعالتجديدامامهـحبا..

!ذاعنالنسعراءبعضانكفاءهوللتفا؟ليدعولامماانالا.ا)لحديثفيالثوريةوالحركاتالممصومةوفصصاللحسينالامام"كاستشهاد

للهمتمزاشعرىكشكلالضخمة1التصيريةقيقهاكآدروررمالمدانونطويرلاثراءتجاهلهيمكنلاممدركلهاو!ب،الاسلاميةالامبراطورية

...........خاصكأ،اللحديثادبئافيالشعرية1للحكايةواصيلةخلاقةاشكالوبعث

بصعةيتسمميلادهجعلمما،اًلخاصةوالمعماريةاللجمالية"خصائص

الناقدلمسؤوليةيعودايضاوهدا،احياناالعابرةاللطارئةا!ظاهرةلحووتطلعاتهمالبسطاءالناسوهمومومساكلبحياةالتصاقااكثروانها-

الشعريةالاشكالوتقييمسةلدراجديااهتمامايعرلاللذيارحد!ثا!طالحقيقيةاللصورة"بحقو!يما،الاجتماعيةوالعدالةالسعادة

الحمديثللشاعروالنظريةالنقديةالآفاقتوسيعفيوالاسهامالجد؟لىةاوثمبيةشهرةاب"لذا،)78("نفسهعنالعربياللشعببهاعبر

الاستسلامهجردمنلااللشعريةقجرقيفيينطلقانلهينبغياللذي(ويشير،وافنلقينالروايةبينسحرياايصالامحققةنادراوانتشارا

منللذللكاضافةينطلقاندهينبغبمبلمطلقةبتلقائيةخبرنجنه!ل،ضخمةبثمبيةحظيتقدالاعمالهذهان"الىخورشيدفاروق

اللفنية/التجاربئكلوتتمثل.نهضمانتستطيعناقدةوايمة.اوقيضميرالىودخلت،والاسواقالمقاهمطفياقيالناسغذاءجعلتها

الليوتمحنهتحدثالذيالتوازنيحققان!أداليستطيعوانالاخرىبعدجيلاعاتنتحى،مكانكلفيالعرجميماالشعبابناءمناكتلقين

..........-.)97("ومؤلفيهاواصفيهاالناسنسىوحتى،جيل
اًللحكايةميلادانراينا!ددوهكذا.واللعكريهالعاطفيهمواهبين

كجزءءرضاقيمبل،متميزةفريدةكظاهرةيعاللجللماربنافيلشعريةاالكلاسيكيةالبالادفييجدواانالبسطاء1الئاساستطاعوكما

ادىهما،الحديثشعرنافيالفنيةوالمغامرةالتجديدظاهرةمنالارستقراطيةعنبعيداوتطلعاتهمطموحهمعنللتعبيروسيلةالشعبية

اغرافىاواحياناالنماذجبعضفيلغنائيةاالعناصرطغيانالىبا)تاليبكل،تحطىانتاريخنافيالشعبيةالحكايةاستطاعتكذللك،لفكريةا

يفقدمماالنظريالفكروبمصطلحاتالميتافيزيقيبالتجريداخرىنماذجالناسوعقولقلوبالسىطريقهاتجدوانكبيرةبصاية،اشكللها

فيها.والملحميةوالتلقائيةالاصالةلحناصرمنالكثيرالشعرية1الحكايةتارةالحلمطريقعنظلعايهميحققواًانيحاولونكانوااللذينالبسطاء

مشلادتحقيقامكانيةهوالوقتنفسفيللتفا؟ليدعوماانالاهـلبتقديماخرىتارةالقاسيالاجتماعيالواقعابهةمجأمنوالتهرب

الادبتجربةالىاتناداادبنافيالشعريةللحكايةواصيلحقيقيتتحقىقحالمة"يوتوبيات"بخلقوذلك،الاجتماعيةللتنافضاتمثالي

وفقوذلكواللفولكلولىيوالشعرياللحضاريبالموروثوارتناطاالعالميالذيالواقعيالعالمقساوةعنلهموشوضوالسعادةالعدالةؤيها

الانسانيةلاومشكلالهعصرنأانسانبطولةتسضلمهمعصريةمضامينمنبطلهاتنتقيهذهالشمعبيةواًلحكايات.انسانيةولابضر.اوةيطحنهم

علىوالشاعرالناقدمنواعيامشتركاجهدايتطلبوهذآ.والروحيةوالعداولالسعادةلتحقيقوقدراتهاواملهاثقههافيهواضعةالعامةابناء

.السواءالنموذجيةالخصائصهذءتمنحهاذوهيوالاستغلالىالاضطهادولمكافحة

القيمةالنقديةالملاحظاتبعضقيمةنتجاهلانلريدهناولسنابالنفسالاعزازتجسدألهتعددةتحدياتهفيخادقةقوةيكتسب"تجعله

ناالا،الحديثالشعرفيالقصصيةالعناصرقيمةحولكتابنالبعضببطلهاالمتفائلواءضقادهاالعامةنفوسيفييكمنالذيلعظيماوالايمان

اللحكايةضمنالعناصرهذهلوجودكافيااهتماماتعرللمالملاحظاتهذء

التائيةالقصيدةاطارضمنكعئاعرعولجتبلباللذاتاللبالاديةالشعرية06صحاقةأبوأحمد-"الملحمياحعرافن"(75)

للعنصرطيبااهتمامااعارقدقنلامنمورمحمدفالدكتور.عموما8ءأصحاقةآبواحمد-"الملحميالخعرفن"(76)

الدينسهعهحلاألدكيمور-"العربىأالشمرفياللحمةدا(77)

الدجيليزهيربقلم-"اكحعبيةيةلهـلحكللحقهيقهـيةاالاطر"(.فى)8صالجميزاوي

67!ا-1.-8فيدرالصلعددهافيا)!رأقهية"التأخي"جريدة-8؟ص-خورثئميدفلروق-ا،اللشعبيةالمميرعلىاكسواء1"(78)

.بغداد-.الناهرة-الثقافيةالمكتبة:

الابق.المصدرا-(81)92ص،رشيدخإفانروق-"الشهعنيةالسم!رأعلىاضواء"(97)
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،الفرحمعنىويعر!،الحبيعرف:للحياةيتغتحالوديع1زهرانتعتمدهانيجبالقعسيدةانواعتبرالحديتالشعرفيأللفمسصبم

يروحاهـذيالاستعمارإورهيبجديدواقععلىيتفتحويمهانالاتظلأ!يجبوالذاتيةالغنائيةالعنامرانيرىكانولكنهلهااضمالننا

..اللجميلةالاشياءوكلالقيمكليمسخ،قريتهفيشيءكليسحقالسريعةالاشارةعلىالاقتصارضرورةمحلىاكدولللىاالممائدةفيقللل!في

:جببدةشجيرةزهرانقلبفيتنمووالتحديالفضبوعبريصابلاحتى"وذلكالحدثعرضعندالموحيةالخاطفة!الملحفة

شجيرةزهرانقلبفيونمت"الذيالوجدانعئصرعلىالقصصمنمريطمىلاوحت!،بالنثريةالشعر

الحياةطينمنسوداءساقهاالدكتسورتقييم!عئد.)82(".للش!اعريةالمميؤالطابعابداسيهظل

طقلا"تحرفىالتيكالناراحمرفرعها"للشعرالجديدةالعور"يمتلاعتبوهالشعري1اللشكللهذامنمو!

ا)تاروليستطفلا.!حرقهناوالناراسوديستحيلالاخضر1للوناالتي1اللفكريةالوحدةتلك،الموضوعوحدةيحققانيستطيع"وانه

موحبشكلالشاعرفيهاعبرجميلةرلموزوهذهقبلةتصنعكانتالتبمالقررهذااوائلمضذالمعاصرالعرببمشعرنافيا)تجديدصوادبهافادى

فيتقدم،زهرانقلبفيوالتحدياللغضبتصاعدعنالتقريرعنوبعيداطراللخواوالخالصالوجدانشعرميتحقيقهايسقطيعواولل!

طريقفبميسير،شيءكلخرقراحتالتيالنارليطفىءباباء8)،!("المتناترة

:والحياةوالاطفالوالحبالارضعندماعاالاستشهادالصبورعبدصلاحقيصيدة)؟8(!وكللويسالدكتوراخشقبلكما

يوماالسوقبظهرزهرانمر"والتعبيريةاللفنيةالعناصروكشمفبترهاب"زهرانشعق))ألبالاكية

طقلاتحرقالتبم1النارورأىصلاحلمحاولهشيقةدراسةعبرالتكنهك!يه!قيد""اللشعريالشنكللله!ا

طفلا"تصرعالتيلناراورأى3طذهالصبورعجد

متحديافتقدم،الانتهاكهذاازاءصامتايإللانزهرانوأبىناجحةشعريإنحكايةهذ""زهرارزش!نق"قصيدةانوالحقيقة

بطلناظمراحوكما،واللحياةوالانس!انالارضعندفاعاالنيرانمشعليواحدآنفيتسشقطبانا!ستطاعتلانهاوذللككبيرةعنايةشتحقو

:زهرانيتحرككانشلكباباءيتقدمحكمتالشعبيالبطلزهران؟كيمتمثلةالشعبية1اوالبطولةالفولكلورعناصر

للحياةصديقازهرانكان"انهاكما،الانكليؤضدنضالهفي"دنشوايم!"فياستشهداللذي

الحياةتجتاح2النيرانورأىالتركيزعلىبأمحتمادهاالنالاديالاداءوفذبارعبشكلاستوعبت

عطفايسألودعالتقريرواالتفاصيلعنوالابتعادللحدثالدراميوالنمووالتقطيع

الدماءميحقدسورة"ربماالموضوعيةمنعاليةبدرجةالحدثالشاعرلنايقدماذ.واللخطابية

"السماءالارضعلىاستعدىربماوخاصهحكمتوناظمبلوركاتذكرنابالبساطةتتسموبطريقةلموالملحمية

الاضطهادضدوانفجارهالارضاين،البسيطالانسصانغضبانهالذيالرجل))و،للوركا"كومبوريوآلانطونيواعتقال"قصيدةفي

الساذجموقفمنالضخمةالثوريةاوتجربةمجرىفينقلهالذي.حكمتوناظم"يمشي

تمردهفييسيرالذيالغاضبالثوريموقفالىالخارجيو(لراقبالشعبيمبالراويةقذكرناوبساطةانسيابيةوإبعفويةتبدأاللحكاية

للقصيدةالدراميةالذروةيبلغهناالصبورعبدوصلاح.النهايةخىة.نراثينافي

النطلوبرفياًلنيوذجيالتحولهذابتحقيقالحدثوتطويرتنميةعبرغلامارهراقكان"

الثوريةعناصرباكتشا!الفاعلالبطلحالةالىالهامشيالفردحالةمنمولر؟الابسمراءامه

والحياةوالاإفالالارضيثقاللذياللبسيطالرجلالحماق1فيوالطيبةوسامةوبعينيه

فعلكمابذللكيكتفيلاانهالا.الواعيةللثورةاحتياطيالىوتحويلهاحمامةالصدغوعلى

معايشةههـمةللقارىءوتركاللذروةفيوقفعندماحكمتناظمسلامهؤيدابوالزندوعلى

انه-خطوةخطوةيتقدم))يظلفبطله،لنهايةاحتى،ذاتيا،التجربةكالكتابةنبشالوشموتحتدم!يفامىكا

صعصورةلنايرسملمالشاعرانورغم"يمشيمانه-بتثاقليتقدم!ريلأالعمم

وشغافيةبايجابيةومعايشتهاادراكهانستظيعانناالابطلهاستشهاد)ءول"دنشوا!ي

تفصيليةصورةلناينقلاشرناكماوصلاح،التقريراوالوضوحمناغنىبسطاءمنواحد،اللشعببمبطلهالشاعرلنايقدماللبساطةبهده

استكادوواضحةصريحةبئشاراتفيهايقدمضروريةغيرتبدوالاعتدادايضاويحملوالسذاجة،انوداعةالطيبةيحمل،الناس

ةزهران.بالارضوالاعتزازوالتحديوالبطولة

جاءواوالغيلانالسكةعلىالنالعوصنع"بديعية.اوزخرفية.نزويقيةقيمةذاتليستهناوالرموزواللصور

الحياةوأعداءمسروراالسيافوأتىهناالحمامةفانعوضلويساللدكتوريشيروكماعميقةدلالاتلهابل

اللحياةلاحبابالوتصنعواممسطسلامةزيدوابو"المصريالريفعلىذراعيهنشراللذيللسلامرمز

".الوديعزهرانراسوتدلىدنشواياسمانكما.الشعببموالكفاحاللشعبيةللبطولةرمز"سيفا

دراهيةمباوفيسقطقدالشاعرانذلكمعنىفليسذللكورغمكماوالشعبيةالاصا.لةلىاويشيرالوطنوبالارضالاعتزازيمثلهنا

جدبدةابعاداتكسبهااخرىودلالاترموزاتحملهنافالصورةصريحةاجلهاهناستشهادهوبقريتهزهرانمصيرلارتباطبارعبنسكليمهد

خاتصةفيالشاعربهيفاجمنااللذيالغنائيالصوتالىتشدهاو:القصيمن!الليه.تتصاروالذياتراجيديللجوتهيئةذللكبكلموفرا

المرضشعي!ة--اللبالاديالاداءعناصربينمتداخلاابذلكمضقاالقصيدةزهيرهزهرانقلبفيونمت"

:-الذاتيةسالغنانيالاداءوعناصراللحياةماءمنخضراءساقها

اللدموعألاتأتدمللميومهامنقريتي""قبلةتصنعالتيكالناراحمرتاجها

الصديعالركنالىتأوىيومهامنقريتبم

"الحياةتخشىيومهامنقريتي86ص-مندورمحمدالدكيتور1-"لشعرافن"(82)

هـنعاليةدرجةعنالشاعريعبرالغناليالصوتانتفاضةوعبر88ص-مندورمحمدالدكتور-"الشعرفن،)(183

الل!اةعلىللانفتاحصريحةودعوةوالانكماشللسلنيةورفضالوعي-عوضلويىاللدكتور-دألحديث11ادبنلقيدرالسلت"8،1)

الانساني:والكفاح-)2؟(ص-ا؟لصبورعبدصلاح-!أبلاديفيالناس"(185

للياةصديقازهرانكان"ا؟:ط)-الادابدار-
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بينتيميالكوداعاجباةوعيناهرهرانمات

"أماهياللكوداعا"؟ا)حياة.نخشىقريتيفلماذا

المعيئ.الشعريالحدثقنامجعبراللبظلشخصيةتتجسدوهكذاوالرهـبالصمتبوجهالتناعريصرخالتسا؟لهذابمثل

وهـ-واللفجروللش!مسيغنبم..والحياةوالانسانباللغديحلمانسانيكونانينبغيذياالحياةصديقزهرانطريقعلىويدلوالاستسلام

انطونيموساروكماوالفداءالاصراروشارة11!خيامعمرصوتيحمل.الحياةاصدقاءكلطريق

البيانبمبطلساركدلك،الاهلبمالحرسجلادكربينمقيداكومبوريوآلاللقومبمتاريخنافيالثوريهالقيمببراعة!االشاعرويسثمر

-معقدوكأفهوشا)خمخاابياكانولكنه،الجزاريئايديبينهناورموزهالفولكلوريالت!بيراتادوابعضاحيانايستببركماوالسياسي

:اوالتحديللصمودتدعوهلوركاصرخةالحكايةفيالقصصيالسردارواتاستعاريهفييبرفيوهذا.ا!صيلة

أنت؟من،انطونيو))جميىلبشكلالنعيبةالسيرةفياووالشعر.بةالنثرية:الشعبية

كومنورياكنتلومبماللشعس-ناةالروأوحكايات"وليلةلليلةافبأ"يذكرناوجذاب

نافوراتبخمسدمينبوعتفجرانعليكلكانالشكليةاللطريقةعلىالاداءفيتعتمد"كالتاقيا!فولكلوريتراائا

أحدأبنلستانككان"بالناسلدىشائعبشكلعرفتواننيالعرضفيالسردية

أصيلا"كومبورياولستقيحرثكانوالانسانيةوالعفويةال!جمالهذاوبمثل)86(."كانمأيا

نصالبينؤمن،اصيلاوثوردشاكومبورياالبياتبمبطلوكان:الشاعر

اللذ،بئوللكساللطبيبة4ولمديئورللانسانيغنبمندياصوتهارتغعالجلادين1جميلةلزهرانزفتانكانماياكان"

الموتةعورةالشاعريلتقطوبارعةبسيطةوبلمسة.اجلهممنعاشوغلاما..غلامازهراناذجبانكانماياكان

الشهيدةعصرئاخيامصوتليسكتيتفجرالاسودالبارود"طويلةلياليهمرتانكانماياكان

"الآهفمهفيواخهتتقت،طلقةدوت"منا)عديدالمضمارهذافيتقف"زهرانشنق"جواروالى

يؤطىرلكنه،الشعريآلعقلذ!وةعنددراميايقفهناوالبياتي؟المب-طبكاإ:ياتيالمعاصريئشعرائناللبعضالجديدةالشعريةا!عمال

التيالشعريةالمقاطعبعض.نكرارعيرتفا؟ليبطوليباحساساللقصيدةالحيدرياوبلندحاوىوخليلحجازىالمعطيوعيديوسفوسعدتجما

كبيرةادانةبذلكمصقااللشعريةالتجربةمناخرىزاويةمحلى.نركرناضجةفنيةبمستوياتيكنللمالتناولهذااناالا.وغيرهموادونيس

رغمعاليايرتفعوالمغنيالثوريصوقيظلبينمااللاأنسانيةسجريمةالحديثةالشعريةللبالادالحقيقيةالابعاداكادرعدمالىيعودوذللكدائما

:والارهابالموتالتجريدمتاهاتفبموقوعهاأوأحيانالهافرورةلابغنائيةقهاواغرا

رأيناهطهرانابوابعلى"وو-صوالبلاستيكيةالحسيةالعناصر1واضعافوالتغنيمالميتافيزيقبم

الليلفيالشمسيغنيالشكلهذالالراءجهدايبذلللمالشعراءبعضانكما.الشعرياللعمل

واللهالموتيغنيتنكبواماسعانوموقتةعرضيةكظاهرةلديهمظهوره.بدابلالتعييركي

"فاءفا!رعميقجرحجبهتهعلىضهنقدوركانتالنماذجهذهمعظمانكما،اخرىاشكالالىعنها

هـعبحققهماواداء+بالاديودراميةاصالهعبرحقققدهناوهوالمصيرذيالفرداللبطلشخصيةحولتتمركزومتشابهةمحهودةاطر

باجتياز"زهرانشنق"ختامفيالغنائيالشاعربانتفاضةالصبوروالانتفا!تالثطيعفيمتشابهةطرقانجدماوكثيراالتراجيديم!

وبالانسان:بالانتصارواللثقةواللحياةالغدنحودائماوالتظلعالموتجدارلتطورالجديدةا!فاقيعنالجاداللبحتمحاولةدوناءوالاجواوالرموز

للحياةصديقازهرانكان"والكلاسيكيةالادبيةالفنونخبرةالىبالاستنادالتعبيريالنمطهذا

حياةوعيناهزهرانماتلتجربسةواستلهاماوالفولكلوركيالنناريخبمبالموروثوارتباطاالاخرى

"الحياةتخشى!ريتيفلماذا.المعاصرالالسان

رغم،القصيدةمنحقدالبياتي1لدىالختاميالمقطعفتكرارمسنتتخلصاناستطاتلتبمالمآلجميلةالشعريةالحكاياتومن

صوتأنالاالفاشيالموتفرغم..ثورياتفا؟لياأفقا،تراجيديتهاكاناللذيالرجل"ومنهاالبياليفصائدبعضعليهاالوافعةاللضغو!

يقدم.معاالصبوروعبدحكمتناظمبقصيدةتذكرناواتبم)87("يغنبم

هههه3ءصهههههههشرفعندفاعااستشهدواالذينعصرناابطمالمنواحداالبياتيلنا

31:الانسان

حديثاصلررأيناهـطهراناببملىلنأ"

يفني

إ-ء**!!!.ةظئئاهأختيا،،اللخيامعمر

نرأرأأمصءب!يىفيبخ!!بئ1ثىتمتحدلةواثقةوالاستعارلخطىالرحةتحدىالذى0الرحل،يتقدم
!."فاهماعرءعميوجرحجبهمهعلى

كاربرو.مداهالاسودالموتيترصد.بينها،حكمتناظموبطلزهرانتقدمكما

قرطبة:ابراجمن"وركاابطالأتختطفكانتالتبماللدامية

البياتيالوهابعبدللشاعرعيناءتطرقيلا،ابمباحةفبموخلفناه"

اهممنلواحدجديدةطبعةالآ.فمهفيااختفتقالهاووا

ا!ديثالعربيالشعردواوينطهرانيا،للك

ق.رآ..؟دارآددممشواسأ-الدحبلمي"-زهيرالشحعبيةللحكالةالحقهـيقية)86("ا!طرلا

البياقي-ع!بهـد-الوههل!-أ"المنفىفيأئع!ار"(87)
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الموصوعاتومعاللجةوالقوميةالانسانيةالتجربةعلىوالانقناحالمنغلفةالاسودالموتومتخطيا..وانحريةللشمسمغنياعالليأيظلعصرنانوري

الذجم!المعاصرالعربيوشات!نا.المعاصرالشامحرإتجابهالتيالمل!نهبةالمغعى-العظيمالانم!،ليسوتاللهوعذوبةطراوةمسخعنيعجزالذي

خلاقيبشكليسه!مانتقتضيهتاريخهديفريدةئوريةظرومايعينتىوتراوطيةسيكو)وج!بةوحدةالتكرارهذاويوفر.والؤحوالثقةبالامل

فيالمشعبالعظيمالكقحباستلهاممطاللب،ا)ثوريةاللحركةفيوواعأدشعريةالتجربةرحلةوعبرللقصيدةالفنيةالوحدةاطارضمنفريدة

وافاققدراتوكشفوالفنيا!نتقفيالتراتباغناءلشعريةاقجاربهالحقيقةهذهالىسويفمصطلىيشيروكماالقصيدة0داخلفيذاتها

منوالكةاحالانسانياللخلق1قيمةواابرازوءلانسانيالاجتماعيالتطوربب!ايتها،اضحةوصلةذأتالدوامعلىنكونالقصيدةنهايةان))وهي

.نجدانالشعريةالحكايةوتءتطيع.المض-طهد/نالارهـنمشمسعداجلموضعفيينتهي،4صميمفيمتكاملفعلتحقيقللشاعريتموبدلك

الشامحريقولوكما،كهذ؟محد9امىناروففيللنهوضملائماميدانابع!الموةمعالىعودلالهبالضبظهويكنلموانبدئهبموضعشبيه

قصيدةفيالبدايةنقطة))فانمارسنكيفمملأسجوستيناسفكالسوفيا.)88("جديدةخبراتالشاعراكسبتدحلة

المتبلورةآلمعينةاللحظة،المغتاخالمبدلياث،ءتكونآنينبغيماطويلةنيصاتوامكاقدراتعن.لكشفاللحديثشعرنارحلةفانوهكذا

ومستقبلهالشعبمصيرقيهايكونالتياوطنيةاالتجربةللحظاتمنالاشكمالمنالمزيدواكتشافشعرنافياللخلاقة1الفنيةالعناصرلتطوير

توتراشكدونستضمنكهذهدراهـ!هللحظاتوان.بوضوحمتجسمدامرحلتهفي-!العربشعرناظوريفرضهاالتيالجديدةالتعبيرية

هذاوفقخلا!رشكلعنهاالتعبيرللشاعريتاحالاحاسيسفيعالياوأماءهابدايتهافيتزللماالرحلةهذهانالا،الجديدةالتاريخية

تواصسلااشعريةااللح!يهستحقق.أما198("الفذالشعريافطراروالفكريرةالفنيةئيسيةألرا،لامحخلالهاستحدد،تحدلاوافاقمهمات

الفكرية،*،حيافيالشعرلزمرمنوتعززهورواللجمالشاعربينسليمافياثافنركيزايعنايةخاصبكلوتقتضيالناهضة1اللشعريةللحركتنا

والاجتماعيةالليو!ي!ةحياتنأعنالانفصام)خطرتعرضانبعداللحضاريةرمحضوراءدلمجديغيرألركضورومالفنيةالظواهركلومتابعةاسةدر

النتعراءبعضاليهيلجالذيوألاغرابوالغموضالتعقيدبفعلأصيلةجذورالهاتجدقلمااتييزمالمودروأشكالالسطحيةالمظاهر

.ءاقنيةضرأثرةاوأصالةدونماالمعاصرينلاكتشافالاسضقراء2واللبحثهذاشرعيةرغم،المعاصرةحياتنافي

ضبلاقسطادلاانجزلمبانياشمعرواناالانسألوقففاليوختاما"حتلاللحكايةاللخضمهذاوفي.الملائمةلشعريةاالاشكالافضلوتطوير

لمعالجةئانبةالعودةاس!.طيعانواملانجازهاعليكانضخمةمهمةمنثورياتطوراشعرناتطوررحبةافاقاتفتحلانها،طيبةمكانةالشعرية1

اللجديدةللنتاجاتيبعوألالتفصيليةمناكثربشيءاولاهرةهذهشعرفاللتطورتمعكلأفضلاو،الوحيدالشكلبئنهافئعم،ولسئاجريئا

فيوشعراؤنانقادنايرسهمانآملكما،الش!عريرةحركتئا"طويرولآفاقالشاعصلتجربةالملائمةاللجدي!ةالاشكالاحد1باعتبارهابل،المعاصر

أصل.خلاقبشكلالشعريةالحكايةوبعثبتطويرالعنايةربح،1منحاسمةتار،نجيةولحظات!ماتيببنسالذيالمعاصرالعربي

نر.،الذاتيةالغن،ئيةعنالابتعادبمهـمةالمعاصرالشاعرتجابهفهي.مجتمعه
لا!رلمحاضلبعداد

ء"3""أ،!!ه!ي!أ9+ندا،ع!""-+أ("703أ19-)!8(-سويفمحطفى-"ادفنبمللابداعا)غنيةالالسى"-)88(

أ!لءأ،3داأء3،،-113.011كاو832.7ىط

القنم!ووا

3?

إلباب!محص!وء

دوبوشيرفيتاليف
خراهـاادوارترجمة

الصلةيتلمسوهو،محضاوروبيةظاهرةانهاثبلمتوالاستعمارلتعريفمحاولةالجديدامتلب!دا

بسالتكيفيشرحثم،و+لامبريا"لل!بةالاسهـتعماريبنالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والأستعمارا!ةمحميربين

الاقتصاديةالجوانبلاخفاءقئاعاالدينمنتتخذكانتالتيبانغزواتذلكوصلة،اوروباعلىظلهاالممبحيئ

والادلةبالبراهينيثبتحينفي،الصليبيةالحروببروحذلكعلىويمثل.الاس!تعمارللظاهرةالأساس!بة

والبنية.التركيبحيثمنولاوالاصولالاسسحيثمنلااستعماريةبظاهرةليسألاسلاميالتوسعاز،

عميقبتحليلويقومالرأسماليةظهوروبد!النهضةعصرعبرالاستعمارظاهرةتطورالكتابويتتبع

وافريقيا،اسيافيالرألسماليوالتوسعالعاملةقلاتالطبوظهورالرأسمالميةعصروبدع!الرقيبنللصلات

.الاستعمارظاهرةسقوطبتحليلو-ينتهي
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