
الحال!فبالففنافيطء.

ححه!ىحح!حححرحح!حححححصححمحم!ححححر
.بعرضه،لاكتابهعرضيهرردنمهنن)ذيأيضااكاتبوا،النهعرمنالا-ء--!007.-+--*-.-،+-

التيالازهةفازاء،يكنمه!(.ت"اللحدبثفينطيرفلنولذلك"--!شظ

رصههينسيلمفةوينبعضريجهالحاليعصرنيفيالاإعريعيكإيلاص،

ضععت؟لتيمهمالحلمىلءتاالاسأئفامدففمدت!.أعرلكىضنعردلفافلىىجمبعدعرحثو؟أورو؟فيالدشي!ردورائتهىهل

سلسلةفيحديثاصعو،"والمجتمعالشعر"عنوانيحملمونين)1("وابننمعا!عص"كتابهامشعلى)

."فرنسيةجامب!صهـحف"دفثافمحمد:!هـؤلم

ولازمةالنقد***

يلاييساقيعهنم.روره،ننيىاعااخبعربأنيشاع،وهناكهنا
علىالنلظهآلىثلا4ـلثو3عمظيرعنعهوالواقعذىالذنعرانل..

.بة.....-الاسمعاوالىايخبزالىحاجةفيهوكمااليهحاجةفي

نحهايخأف،-يذعحإأنعيي!الواجبمننظنالذاإوهو-نفسه(احداهامنانشعرانالاعتبارفيوضعنمااذا)أخرظبمسنيات

منيكونلاللاسفجيلكلأنهيالمظاهرو3القواعدهذهاحل!اللعصر1هذاوفيفقطا!نمورهينتهلماـلشعربأنأيضاشيع2و

يك!وئكشنعرال!عشرلكثلالقر!معنىحقيىسوىايملموشانعرلوان!صب"فمي0المشقثلفياليهحاجةفيايعودلنالانسانانبل،بالذات

وفي..نالمهاوتنوقهالشموعنبعيدةشنكوناهننماماتهأن

حقشالحرةلئنفع!ااإئهـرهذهثافياًمابةاإوالأصتفيفيهايتتإبطالتخإالاجمةهذهمظاهرجميعانلمحفأننما؟لوالن

هـقهمنالنلإدتطلحإأنغير.جدئقلينقمإصبئهسواإيئتجلااخإهانتيىماهوالازمهودليل.بالخفنبمنهالاوروبوالشعر

فباامبررورهدإنعبونهلنذادبأنالأعتراًلىمن،مبعئالااك،ب4فينميرةاةيرونجمثلواححعنحسواءالونسنيةصورءةمإالآنإافلبعر

ملمدبسع.مزنلتإفهوقوإقدايأهابلدورهأإاثايم.التإعرتقييثميغنو،هنراإمثلةنفيوالخأعرنلمكعراًتيعيشىواًححفرأو

2891مإ!اصمحإتيقيانذرفمبمالتبعرمنالمتإتنرةالمجمايعثمثلاخذحغبنوهوااحياقيساوكهمافيعناإمايختلفلإاححعندسلهاو

!لعالمهذهـسالمجمومعلوشتجدفىلذكبفرنساعلىاللشلىالصونيةالحربوللفلعركابعدفييقولفهو-الاقلعلىبايزاله-جميعانعرفهاللذيكوكو..

بترانلإالوزيدإحبلينيراباإأمثامإكثارشعراءأسماءتذإمأنها:شهيرةلهكصيدة

*سماءهذءجلالبالىوين..الخ.تإبومااإسذهرياهـأن،الملاكلةالرصيف،نيخإفي

مسنولتذلإر.نذيئإ3التبحإوعلى!دإئذمإاخرظاورمماءاإكئتهسيجستثاًلاحدفإالآهاتهرتبيز

ا.خإيثأصمحتلمنت3انبعد
باإلينيرجاناعالىيقحيةووسيرندوحانيلمعراإئإيلكات.

بة.بيمتإم.بلخالخ...،الحمأرمتننشراشوءارأت،لقح

،يقفادالىلعيحائنىأترلوثربينقاذعلىيعزلىاركألىوكالرلعمملما.بروستولاموكب،و!طالشعربلغهاالتيالمرحلةالواقعفيلتصوركهذهأبياتاأن

والت!مسزالنلبمإهأساةهناتارحت.)لارد.الاإ.سوبيرفيغئحان!تحمتإطمةاتعدلمحيثالعبأراًتفيوالمجاثيهالاسقمرحابة

....انذص؟لاالاجتماعى2والنفسبممهلولهاعنوانفصنت،الاوذمعناها

فادإلثميب!لبرااإبثمبيآننذاك3طرهوابقدالخإياأىكانائرا!دلتقدبينذكيياطعرمراسخإتبعالوراًءلىادجعنااذاونحن.ملإسفا

ناةأ،ومن!ستمظدعؤمنؤء02واوظرفىووفظنتالأعببأراتالثعرعالشاماوصصوابهبططالالفت"العخإرعبوتطوره

حونسانانيؤكد2591عامالنقدكانلف!.ملومغيراخرىفسنولى؟الشعريعيش!اأزمهعصرتصادلىلوومأذا..مراًرا

فيكانت!جمثذوان،ءنزيسخفلإنصحفيةانتالازمثأنبعهفيار
جي!ديق!لحصمهالننالدللريباكايقون3لذ9ياميلم!يموفيكبومنمنالحدلمالويلبيرلهساثمالعباسية،الثولةن!ا!اعهدفيكانتوانهالىالاسلاميالعصر

نفمطهوبرويونسوبولوفيلب،أندريسالمونهنكلمنكبرالشاتريعبرحيثعشرلأالتاسعالقرنفيكانت!النهابفيانها

بعمليةيقومصئفلىاعلىو-مينفافالراهنالو!فياما:بقولهذلكعنينهيلدرالالماني

الشعريالعدنيرصدانقبلمنبهاقامالتجأتلكمثلئقييميةل!ثمصاا!."؟الضعراءفيالفائدهماالتعسالععرهذافي"

الضنربثاذذصائدبمعنىهنطاوهنانجحونحن،ازمةيلآنيعيش
الحقلناقدوان.الممتازةهمكانتهاللشعرهذا!وىء،الممتاز

الرسامذلكاذكرازذللآانبم..التعثيرفبانئلازهـلآفى

اللي!وبمنهذلوصنهحلسمولائممبمابلمايضعلملحلولعم!د،هولشعرمىهمرولح"و؟لوللمحابطرماعالعاصمةشوارع(رصفةأحدعلىلوحاتهيعرضكانالديمرالبوهي!ا

:القهميحةهذءمعروضماتهجمافومنالرعنط
مسنياتيهله:هوالحيدعاالأرآتإرسأاامنلينتئديثمومن،أ،*أ،ا023!فى

اللشعر؟ثورفيهيثتهي!أ،أ!7..

الامراءهذهفحسب.!عليةازمةهنلابنحقاليشعر(لمرءانهـأأه!7.....احب

فبمالمإمرمدإيريندبؤنالنثيهاننذيممكانكانذواتترههالتيء!.......أ!

فيئلمهعرممأوراتبينا!!كارنطالاسصنءيتاإسسغإ،انعالم4....1
3ء،،،ول9أ00!صرلعنة

يلاجهـءباننلكاتبيجبباإ،ةذحإفىالحااإراًلاإذتفيوبيناإيالئحيم

النسخعددبينبالمقادئةللذهناالىيتباورذللكان...وجهاالمجه.ويضعشعرا-كلامانس!"أنصحان-الكلامهذايسمىانه

عددوبينا!حربينبين"ا!ننوةفيالشعريالديوانمنالمباعةالنوعهدافتناوللننحن."كصيدة"كلمةالحرولىهذهتحت

كلعلىفرقاهنادان...الراهنالوقتفيتباعاللتيالنسمخح!59م3ء9+أ+!هول.مأ؟995أ!آفىه؟919ه(.مللابة.حل..-ا
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نا":يقول"للجميعالفن"توانتحت1862ايلول15بتارإحفينسخة11...بيعبانه!لمنااذاشكلا*:صهـمانناعيرحال

،ا(نت!عراءأ/،-ا..جداقليلةقردرانظالأ"!ركهلاسر:مظهناللفلنينوفييروماعشرح!ةفيأ،ح12لااهمةلل!مصنآ908عام

اك!ثرواكهصبحواص!ووجمافلنزدادوارأنفسك!ينمزهودائماكنتمللقد()9291"الؤجاجممهةضقعات))يوانرطبعب!اد،بينم،وحدها

."اللاخريناص"قاراالاصدقاء"ديوانطبعويعادالثانيةللمرة4291عاملريالردي

روالجم!ءشكلةأليمصت؟كلههذابعدنقولاننستطيعوماذافقط9391عامالثالثةلإسرة(؟391)فييللسوبير"المجهولون

جمهورازمةهناكباننحكمانعلي!نايجبلاانه؟عويصةالقارىءع!ا،6عامالعشرينللمرة6؟91لايلوار"الشعرمختارات"وديوأن

مسرحشءورالجم!هذاغيهابنسبابعسنكشفانقبلقرىءعشرةثلاثالىترجمقدلكوستو"الصمتعاللم"د!لوانانونجد

فيالضحبةهولىاللقايكونانالمعقولمنليسلانه،الش!رالحقيق!ىةالازملأوجهفهناك.الارقاملهذهنغترالاويجب.لغة

الوقت.ئفسلم(شيجربييرعداما)بفرنسافالناشرون.لمتخفايبسدو

واررء!سما!مرالمتحدةالولاياتفيافنوكذلك.الشعربرنشريهتمونيعوثوأ

انجلترافيالثسمانوكذللك.الامكانياتجميعتتوفرحيثالاميركية

المدرس--ةالىالراهنةازمتهفياللنئمعروقوعالمؤلفيعزوالازمةنجدفأنئاايطاليافياما.الشاعريالبلىرذللك،ايضا

اداخه-!فيدورهالعيتالاخرىهيألمدرسةانالىفيذهب.الاخرىاللدولوباقىاسبانيافىذهـكتحتدمكمابقوةت!حتدم

الشعران(معابالمدرسةاممراللذي)الجمهورعنداللشعريةاللحاسةالشعراءبافيفانئلائةأوشاعريناستثنينااداايطالضاففبم

طريال!ةاتمعلوءليسلانهمتدوقوناناسبتدريسهيهتمأنيجب.الخاصحسابهمعلىدواوينهمط!بعون

تخضعلتقنيناتنصوصااو،والثانوياتالمدارسفيالتلاهيدعلىتحكى(النخبة)شعرلئشرواحدةدارلىوىهناكليساميركاوفي

الكيأت.فياللطلبةعلىتفرضعنهامناصلادوجماسيةواحكامهـبرزةفي4!فرا!زيالوقتفيسلل!أه3؟+كاأكورداروهي

تفرضهماسهوىيرددونلاالخصوصعلىوالتلاميذالطلبةانوبما..كانخبرفيوتصبحالعريفةلأ!!هم

علىغيرهايتقبلونلافأنهـم.الخاصلآمدرسهم"عبقرية"عليهمشكغيرمنتدفعناعلاهاالكاتببهاجاءالتيالارقامهذءان

اللخطيرة،الظاهرةل!ذهالاحتباطالواجبمنكانوللذللك.الاطلاق؟الشعرازمةعنالمسؤولمن:اهمهاا!مئلة!د،معهنطرحانالى

جافة،غيرمتذوقةبروجالطلبةادمغةوتطعيممنهاوالاستفادةازهـكأبانالمؤللفيؤكدالاجابةوقبل؟أنفسهمالشعراءأمالجمهور

بةالاولىاررغدغةبرمجردلهاوتهتزلهاوتنفعلللقصيدةتطربوهيداشما،وستكونكانتبل،وحدهعصرثاوليدةليستالشعر

حكماءـذاليساالشعراءالمعترجماتنسراعندماللاسفونحن...الاشكالمنبشكلموجودة

الاللهاممنبععنالبحثعانواقدنجدهم(باىئةمالةصائبأقلهعرقهابلفقطعصرنايعرفهالمالشعرازمةانقلنا

يظهرقصورو!ا..أحدبمعونةلاوحدهمادواحهمفيالثعريم!057عاميقولفيينوفونالىولششمعالميلادقبلماعصور

افيهذانجفسهاتجدانالمدرسةهذهتشطعلملماذا.الممرسمةان":بالاوذياتالاهتمامامشاملشعراقيمشةانخفاضمنمشكيسا

ذلكان؟رالاشياءالعاللمعلىالمتفتعالشابهذاص!فنضعاًناللعدليخصلمنوءشه..والخيلالرجال!ةمناحسنفنئا

بخاصة.المدرسينواللىارنتدريسمناهجالىراجعشكلا."النوةدونفئنا

طرقهمللهملامعيننقاداً؟نيسمععندمايبتهجانيستطيعوالرءقريبةوهيالشعر،عاش!اخرىلازماتاخرىصوروهناد

لضدريساهتمامهمأولواقدالشعرفهمفيالناجعةالخاصة"لوهيركور"؟كانتلحهدكرينوفونالىنذعبفلماذا،مناجدا

ا!كبير.الاسطوريالعملم!ل!ذامنهمخدمة..الادبذاكاذو!نت!طثارىءآلاة!ولا!لا!إك5.91عامالراقيهالمجلة

المئلرةتلكالشعرالىينطرانومالارميجوتييهتيوفيلكانلقدش!فسهالاالوقتذلكفيالخالسهالآدابوكائت.)1(أوجهافي

الثقافة.ديموقراطيةيشنكربالخصوصغوتييهوكانالارسنوقراطيةالمؤيرف!4أتىآحسردلليلاولنسرد.اذاعةاوتلفزيوناوسيئما

الجامعيةالمدرسيةا،شروحتلكامافقطيحسعندهفاثعرناشرلوميركانفقد.اتطللبىالقرننصففيالشعرتدهودعن

والشعرالقصيد"فيالوجدانيالصد!لتشويهمبعثعندهفهيسوىالاحوالأحسنفيقيعلاباشهمرارايرددالبرناسيينشعر

كما.تاريخايكونلانيصلحلاللذلكوهو.يموتبالتشريحيحاولونالبعضوكمان)2(السنةفىاًلشعريالديوانهـننسخة

فىبادوراوللمدرسةالمدرسةعلىبانهاقكيديجبانه!ىبأنهاالمجلاتيتهمونفكانوا*زمةهذءسببمحنابحثا

تدشونالااًلمعقولغيرلمنوانه.اًلشعريةالحا-ةتنميه.ا!عبعلى

يفعلفمنتقملماذالانها،الدوربهذاتقوبمالتيهبى،المعوسة؟العكسامالشعراءيهملاللذيهوالقارىءالجمهورفهلواذن

؟اذنهم-المؤللفيذهبكما-الشعراءأنالواضحمنيب!وانه

بهأتقدالشعرمماسةكانتاذاانهالىالمؤفويذهبكبيرفار!فهناك.المسؤوليةمناًكبركسطايتحملونالذين

بالدرجةراجعبلغتهاللذيالوضعهذاانذللكمعنىفليستنهارمنكلوعنهالجمهورالىبهايتهـلمكانالتبمالطريقةبين

عامدفي.اهـمواءعلىامعيةوالصالمدرسيةالمقرراتالىالاولىالىبهايتوجهالتيالطريقةوبينوفولتيرومولييركوئيي

بامكانهسنة15العمرمنالبالغالتلميذكانبفرنسا2591لانكبيرفار!هناك.وبا.لفيلرمىومالاجوتييهمنكلالجمهور

هدااليس،وغيرهمولوتريامانوداًمبوومالارميبودليريقرأانهـءعلاقعهمكا.لتبل،اوماللروةفييرغبونيكوئوا.لم"ولنك

حلا؟كلعلىجيداللجمهوراًوكان،اقتصاديالاثقافياطابعاتحملالقارىءالجمهور0

دراسةان"رو!أنإحدديلادببتاريخالشعرعلا!ةوبصدد(كمثلاجتماعيةعلاقة"مجردوالشعرالادبوكان،دنياهمهو

باقراءةوذلك،مدارسنافيففسهاتفرضانيجبالادبتاريخالاخرينالشعراءنجدبينماالثرلرةاوالاورا!لعباو4المراسد

يذهسبكما-مقبولاليسوهذا."لشعريةاللمؤللفاتالمباشرةتحىلجمهورامستوىعنيرتفصونوملارميوبانفيلجوتييهمثل

معرفةسابقولاتجربةبلاالم!رسونكاناذاالا.-،المؤلفلهمقالفييقولوهور!!مالاالىولئشمع.طيرونئ!ف!م

ويوضحيؤطرالادبتاديخأنالىيذهبآخررأيوهناك.بالشعر"ول!ءلدا،411داهاأ!+3ا!أ،!!+أ.!أ.أع،!31ول39!!!ح94ا(ل

.)1(فيهايتدخللاذلكمعلكنه،الشعريةالمؤلفاتدراسة!ء+!3!1854!!2كاو284

؟!لدامأ3+أأأ3303؟فىها!أح!ءا811؟8ل11(السابقالمرجع-)؟(
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يلعبونالآخرونهمفالكتبيونأوهكذا.يدرسانيجبالشاعرهذاوبأنيكونلنالاوجهمنوجهبأيالادبتاريخان)اكثربتوض!يجثم-

ويحبهبالشعريهت!منمنهموفليل،الازمةتجسيدفيالكبيردورهمشعريةنصوصجالبهالىوليسكدرسيلقىبذاتهقائماموضوسا

.ا!ن"بوريثالذيلوضعهلهـوياسفويخلصقاتالة!كلونانيجبلااللثرو!فانهذاعلى"وبماء".رائع!لة

الأذبرأئعلسىادسص،لهوتنغعلتحسه،لهمتذوقةأداةتكونانيجببلللشعر

اتخاذفينبغي"هذاوعلى.مماثلةشعوريةحاللةفيالاخربنوتجعل

معالمسمالةهذهلرناااذااننا؟الاذاعةتقدمهالثعرعنماذا!اوقرىءشعرينصيحققهالاالتياللعمومياتجميعمنالحي!4

فسياخيراملخأهموجدوااللذيناللشعراءالمعذهنناالىيتبادرالمؤل!،اكثرنحسواناكثرنفهمان"هوالنصشرحهدفلان)1("يقرأ

ينصتالفرنسيفالمسسمع.الاذاعةطريقعنالجمهورالىشعرهمتبليغنجعلهاانأوكوثيقةداًئعةقطعةن!شعملوألا"اثرنتذوقوان

بيرانوبييروكلانسييهايمانويلبييرمنكللىاًوالاخرىاللغنةسرعلىنطرحانحقاالفظيعمن-لانهومشتقاصهاالدس،تفيدر!ا

لهممتنفساالشعراءيجدانحقاالمفرحلمنانه.اًللخ..حدادومالكالاجطسةعلىالمؤللفخنىيع!فىاًلقطعةحولنحويةاسئلةالطفل

لمطالعةالوقتيسععفهلاقدكبيرجمهـورلهميستمعحيثالاذاعةفيان"هو!عةأينشرحانومعنىيفهمهاانحننىىولهبمابلعنها

المؤلف-يسميهاكما-الاذنهذهاننجد،الاسفمعولكن.ثمرهمسادرمئهانجعلاندونالضمنينموهافيونتتبعها،منهاننطلق

الثعراءعنالتظرفبغض،بحقمهمتهاتتملاالكبرىالعالميةالاذنليس.للشرحواحدةطريقةهناكليستانهثم)2("جافالغوبا

اصسارهنا!وليس،السابقينللثععراءاختيارهناكليسالمعدثينوالا،اتباعهاالشارحعلىيتبنواحدةخطاطةولاتصميمهناك

المستمعلذوياحترامامعينةلاوقاتوفقاتذاعانيجبالىتيللقصائد.هذامنشيءايهناكلليس..دورهتأديةفيالنصهذافشل

القصيدةفانذلكجانبوالى.هعاوالشاعرللشعراحتراماثمومنات4المؤ!فيؤهـ!منهامناصلاواقعيةازمةفل!نلأفيوهكذا

يملامنالىحاجةفيالاذاعةفكمانكبيرةضجةداخلتلقىالمشعريةيجباواللشع!رللفهمضروريةكوسيلألآالتعليمالىالالتفاتيجب

يههها.لاوهوالقصيدةيلقيفالمذيع.(37صالكتاب)ثقوبهابعضحظفيه؟كونتعليميامنهاجاتفرضان-يالتالي-الدوهـلآعلى

ليسعيبوهذا.سياسياتعليقا.اوللاخبارههمةفشرةطق!فكأنهاثانوي،هـنالثانياطورفيخصوصا،كبيراحظااثمر

تحس!ما.اغسهمبالشعراءحتىومنوحدهمبالمذيعينمختصاعن!فجهو!همقصارىيبذهـواانذللكبعدالمدوسينوعلى

.شعرءهـنبعضلقراءة؟والاذاعةفيمعهاستجوابلابراءشاعرتلميذ.لكلالدوا!الحدسذللكعن.وللكشفوشحذهاا!واهب

اهتموربماالصوتخانهفربما،ذلكيحسقلااللقراءةاثناءتجدء!ل-والكلييىالمعاهدمننترصده-فقطالحلهناوليس

والتلويناللفظةلمحتوىنفسههوينفعلانثونفقطالنغميللايقاعايضاالواجبمنافهلنقرر،قليلاهذينمننخرجانيجب

الزيفيطغيوبذلك.القصيدةهذهكاتبهوليسفكأنهالوجدانيالعلياطبقاتهبجميعالمجتمعفيوحلهاالازمةظاهرةرصد

كلالقراءةاثناءفيهايراعىانيجبفالقصيدة.الحقيقةعلى0.صوالثو!

اًلعثوىكللعئضلك.صإمكولقصميدهبهيغللقىلللاءكحمللقربالبلاولمدلعاطفيةرلهاعلىمئعرقفالناتنرونوالشعر

يوكلالجهوريالصوتوذوالحزينةالقصائد0ةثرااليهيوكلاللحزينا!عرازصةفيالناشرينمساهمةنغفلالايجبانها"؟للفيؤكد

...وهكذاالحماسيةا!فصائدثراءةاليهاًلتىالاسبوعيةوالصحفالمجلاتاوالنشردورذلكفيبماالراهنة

والئقلاالشعراءهسؤولببهدوراانبوضوحتؤكدالاحصاءاتبعضكانتوأذا.اوروبافيتصدر

التجربةءثكلةتلمك،أهميتهاالااخرىمشكلةالمؤلفويثيرحتىوتقمبلوتعمعهلنشرهكيراًجهداًولونيباللشعرتهتمللئشر

منبعوبالتاليالتجربةهذهالينافيهتقممالذيوالقاللباثعرية!تساهميانهاالقوليمنعنالاذلكفانالمغمورينالشعراءببعض

كثيرة!سؤوليةيتحملونب!ورهمالشعراءان.وثمتهااً!جر!هـرءدورتستطيعماذاثم.منهمالمعرولىجانبالىبآخراولمجكلالازسة

يتحملوها.انفيجبكذللكيكونوالهانبلاحرىاوتجاربهمفصاءتقفانها؟مقروءايعدلمالذياللحرازمةللحلوحدهاتفعلانالنشر

الحائطعرضييغربونالمعاصرينشعرائناغالبيةنجدانالمؤسفانوالهالمحفالاخرالجانبفيعنهاتتخلىبينما،جانبفيوحدها

متاهةفييضرب(لمعاصرالشعران...بالجمهورثمومنجمسؤوليأتهممحاولينمنالمجلاتالعديداللتددهذاحصبفعندها.المختص4و.المجلات

بهذايلببقلاماوهذا.والكبرياءوالترفعوالارستوقراعةالغموضمنبشكلولومص4تتبرمانهافسنجدبالشعرافنمامهامدىعننبحثان

المجمهوريتذوقه.سهلامتواضعايكونانيجبالذي6المقدسرالفنمرصهعناعلانجانبالىمئتورةالقصيدةتجدفانت.مبلشرغير

بتشذيباًلاالحالبطبيعةيتملنذللكوان.معهويتعاطغءلهوينفعلوبئحر!مقالاولقصةتتمةبعلىتجدهااوذاكاوالمساءهذاتقدم

كتسبانتستطعفاللغسة.للتجربةالرئيسيالقالبهذا،اللغة.لاءلقينغيروفنية

لغسةتفتقدهماوهذا،ومعبرةمفهومةكانتاذاالوجدانأتمنالمزيدبنشرتهمالتيوالصحفالمجلاتمنكبيراًعدداهناكانصحيج

جديدةلغةأبتدعااللذينولامارتينهوجولغةاستطاعتهوماالمعاصرالثعرفيمقصرةداًئمالبقىذلكمعولكنها،بهتهتماًنتحاولاوالشعر

عسنيبحثلا-لجمهوراعنمرتفعايظلانماالمثمران.حساسةالشعر.يقرأ!نيعودواللمالناسانزعمهاففيا.الاقدسالواجبتأدية

المعاصرالشعرازمةان.يختنقو،انبدلافا.له-منهتقربهوسيلةفليس،ظروفهاتخوثهالكنبهتهتمانجادةتحاولاخرىصحفوهناك

ولااحديرا!بها!متتاليةوصورصيحاتسوىيعدلمكولهفيتتجلىود!علىمهمةقصائدللحشرتضطرفهيولذلك،يمولهامنهناك

غيروالتاوهاحنالاحساساتمنكومةالنهايةفيفتصبج،أحديوجههاهذهفيعليها-عودلااللائمةان.ايضارديثةبأحرفومكنوبةردىء

العرننهايةمنذالشعريةاللغةبانالقوليمكنناهل..ا(للمكنملةاآخرينافخاصاهناكانثم.هذافعلهايبررالنيةفحسن،الحال

مالارميه،ائىدولليللوكونتهنلعشريناالقرنوبدايةعشراًلتاسعالكتبيون.وهماهتمامادنىيعارونلاوربماالازمةتشكيلفيبساهمون

القوليمكئئاهلى.وبروتونكلوديلحتىرولولوسانبييركورمنثمائهبل.ومغرمئيربشكلدو.اوينهبعرضلآخراهويهتملافالكتبي

"ضغيسروانفعليلاقفزةتقفزاناستطاعتبأنهاالمؤللفمعوالتسا؟لسوىيهتملالانه.شعرديوانيبيعانعلىمدادفلميبيعانليفضل

الشع!راءبينلتقاربابانالقوليمكنناهلثم؟كذلكفعلياتغيرايقراانيجبالديوانهذايانزبناءهيقنعانيستطيعلاانه.بالربح

للاجابة--الممكنمنانه؟كأملجيلطيلةاعتمارهلهكانهورالحم..
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راؤقالاخيرهـ-ذاانجدوانبدلابالن!هريهتمانسانابمماانالتي191.او1885عامالرسمفطربقة.دكمحيرالامريكونان

ق?،ز!رو!اك..العصور"دىءلى،مراحلهاءئك!تيركيالسياسةالوقتفيقوياصاب!الاهتماماصبحقدآندإكالعاللم.ته"هـمكالت

رئيساوء!-وا"امالقبتقصلئدوهغالد،مثلاالبرأاناتفيألقيت.بسهولةاللحياصدارفيسيحارالرءفافيوهكذا،الحافر

اللخ.الخ..بهاومشإدةسي!اسئهموضحةالبالعنيغربالافيجبالازمةمعاللمتحديدمحاولةعنرانهنجبر

اليالاوضاععليهتفرضهالجبرياتي!خضعكانالشعرانبدولا،يكتفيمالارميهفهذا.الغموضيتهمدونالذينالصغارالشعراءاولئك

يايخت،ولأنرللشعريسمجالذيالجبرهذامثلاخذ.بهتحإطبل."الكتبجميعقرأتوللقد2!أسفاهوا،حزيناللجلد":يقولبان

الاميراوباللهيتصلالذيعداما،وضوعناللف:الفنيةالبدعكل-ن":توانه1862معابذيئاءقالايكنبانه

وللهذا.وطيدةبالس!ياسةقىخاصبصفةالادباءعلاقةاناليومونجدبافتعالواخيرااولاهدفكانتكهذهمحاولانتفانوهكذا."للجميع

ومورياكبونض!طوميرلووكا"وومالرمنكلعلىيأخذبعض!مفانالسبب..الشعرياللجوهروهيالماسةالحاجةتلكالشعرتسلبانلغموضا

ء-ئكلعلىنجأخذونكماللاحتجاجاتلوقيعهموراسلميللروادلريعيشونكل!-مالمقاومةشعراءوهؤلاء،كلوديلوهذا،فاليريفهذا

91ع6يناير.جانتخاباتفيانفسومااقحاماستانولوككانترروبيرالغموضموجةكانتواذا.كذلكبغموض!نهاويعبرونكامضةتجارب

ناطبيعيلشيءانه":يقولكتبحينبيكونجانجونوعلى،بفرنسااللطبيعيمنفانهخاصةبصفةاللشعريةواللغةاخيراالشعراجتاحتقد

اًلشعرميهلمتركيثىحامي!معركةانها."يساريااليوماديبيكونغيروهووالوضوحاللشعريةالئصاعةعناللبحثالىالجمهوديسرعان

للنانك.الاكأرفيالشعرحمه،بعلىفيهاالنصرة.لكونوالسياسة.ذللكفيملوم

فحتى.السياسيينالادباءمناللعديداحصاءعزكلتاذابهؤلاءتكتفيمالل!اًتهمةالشعراًءيوجهاخرىفئةالىالمؤلفينتقلثم

المحىل!ست!.ضمنياولواليهايدعوتجدهبالسياسةيهتملااللذي،الكافيالاهتمامبهميهمونلالانهمذلك،معينةمتهمفئةوباللخصوص

فيعصماءقصلمئداخذلاكيفاتعجبانني":يقولوهوبوليروبيريعرفونلافهم.يقالكماالبيضةفيالوعوديحطمونفانهمثمومن

حاولنااذااًنناغير)1("نعش!هالذيهذا(السياسي)اللغضبعصرالاحكامواصدارالقراءةفيالتانيينقصهم،التد!يرلغةسوى

وفدنستطيعقدفاننا،الادبتجتاحالتيالسياسيةالموجةهذهتتبعهذهتجاهوالتسامحالفاعلةواللحساسيةاللذكاءشئتماذاوينقصهم

نحقيفاننايكنمهماولكن.منبعهاالىالوصولنسهطيعلافانذللكعلىوعلاوة.النموطورفيشاعريمثلهاالتيالصغيرةالنبتة

ومهما،السياسةاحببنامهما":يقولحينالكتاباحدالىبالاستماعالمضأنيةبالقراءةلهملسمجلاوقتهملانيتسرعونيغنأونلاالنقادهؤلاء

وترغمنااليهاتشدناأبدافانها،ظلالهافيتعذبناومهما،منهااستفدناانبل،فقطهذاليس.يسعفهملافالوقت.بذلكيعترفونكما

كانعديدةقرونمرتلقدالواقعوفي.)2("خلالهامننتحددانعلىيتحيزههـداففجدالمهنةفيوالاصلأصالفنيةالامكانياتيفتقدبعصهم

الايديولوجبةات.الاهتماءكانت.كبيراوبالعقلبالاف!ارالاقمامفيهاضاالحضيضالىويهويالتقديتخربوهئا.للهذايئحيبزوذاكلذاد

الصرهـةباللجمالياتالاهتمامكانبتما.وتتشابك،وتحتد،شفاعل.معاازقهاالىاي،الهاويةنفسالىالونجدرفيكذلكالشعريتبعه

اللقرنبأنالقولنستطيعهلاللصددوبهذا.متزايدتدهورفيبوالوعهدالىترجعقديمةهىبل،فقطحديثةمشكلةهذهوليست

في(بفرنمما)عشرالتامنباللقرنثمبيهامحالةلاسيكوناللعريناصدقا"لهبعضيدلحوكانالذيوفرلينبوف-وسانت،قبلهوما

نقولاننستطيعوهل؟وغليانهاوبالسياسةوتصارعهابالافكارمامالا!..وليوتوجيدالصددبهذانئسىولا"الدعايةمنبقليمل"لهليقوموا

والقنيةوالاقتصاديةوالعلميةوالسياسيةالفلسف!لآالافكارصراعان4افبلوالشعراءالشعرعلىيقسوالنقدكونفيتتجلىلاوالازمة

احسنحياظتسلحوالجدليةاللعقليةالقيمةوانوالاذكياءالاخيارلتهمالنتيجةانغيرالفخفيالقارىءيسقطلكياعليهميعطف(لصداقةبحكم

ء.0ا-...،.1........ا!للفظا?فيا..الازمةفىالشعرلسقوط:هى-كون
نسمطيعنسسا.جما"ليةسحميهاالميللاعقليةوالعامصهلاليمهمن-...3

والمجلاتالصحفمحتوياتعلىطرأاللذيالتغييرهذانلمحانبسهولةرددهااثتعرعنمفاهيميرددونيفتأونلاادنلقادمنالعديداًنثم

اهتمامابالشعرتهتمالصحفاغلبكانت.اوروبافيعامةبصفةالنزاهةغتعلونانهم..معروفونسابقونوكتابآخروننقادقبلهمءبئ

لليستالليومالحالانغير.القصائدمنلعددءمفحاتهاوتفرد،لمجبراقيلتملوكةكلماتترديدسوىفيهيفعلونلاءالذيالوقتفيوالثق!افة

الايديولوحإلآالمسائلتعاللجالتيفمالمقالات.بالامىادحالهيمنذقيلتالتيتلكهيالقصيدةهذهفكأنالراتعشراتوقيبت

منالعديدعلىتهيمنالتيهيرالاقتصاديةوالفلسفيةوا!كااية.القصيدةئفستكونانيفترضالذيالحكمنفسانه.عديدةسنوات

الثاكهبالقرناشبههوما،العقل!صرانه.المجلاتهذه!تيممددونالنقادانبل،الحدهذاعنديقفالنقدكانلوحبذاويا

فرقاهناكانغير!كذللكبهاشبههوما..السياسةعصرانه!عشرلاحدولنستمع.التفاتدونلمناقضتها.فيعودونالعشوائيةلاحكاما

قألقرن..اوروبافيالصثرينوالقرنعشرالتامنالقرنبينواةصحاانهسبالخالصةالثعرمهمةان":للشعرتعريفهفييقولالنقاد

معلم،وجودلهيكنلم.الشعررمالهافيعاصصحراءكانعشرالل!امنآخرمكانوفي."تعايشاامونوإسرارالقويمةاللغةبينيحدث

خىروسومنسائداذاراذاالنثركان.العشريناللقرنفيالآنهو!ي..."عنيفةمقاومةيكنههماتعويفأييقاوماللشعرابئ":يقول

غيرولك!كي!رونفالشعراءالمشريناللقرنفياما.بريانشاتو-الضحيةالزهرةهذه،التضرةالزهرةهذه:المثبعران.اذنتناقض

لمفالسياسةثمومن.ايضاالازهةوهنا.اذنالفارقهنا.مقروشنهـناحكامهميصدرونلاالذينالمعاولحملةوسطضحيةداًئماتبقى

وهكذا..بهوالا!تمامقراءتهعنالقراءشغلتفقطولكنهاالصمعرتقتل،اًلنقدبا!وائيةانها.خاصةثقافاتفيهاالرتخاصةتجارب

والناس،السياسةعالمهوالليومللعالمانوهينتيجةالىنصلفاشا،النظراتاللبرىء،الملمساللطيفالمخلوقذلكزخئقالتيالعشوائية

شبمءقراءةعلىيرغمهمانيستطيعاحدولابالسياسةثتغولونكلهم.الثمعرعليهثطلقالذىالورسماتاللخفيف

يحسونانهم...دمهمفيبحسونهولاعنهميعبرولابهيهتمونلاوالسمبباسةاالتمعر3330

ومنذ،سمابقةعصورففي...الشعرمناكثردمهمفيتسريالسياسةالأ-

ناعيرالناسفيوقنثرهوتحمله،الشعرتغديالسياسةكانت،اشيلالىواخيرااولاترجعفانماارمةهناككانتاذانهالبعضيدجمبما

صويفعلفلااليساريفالقارىء.الاختلافكلاليوم!لمفالامرمن3للدىتتثبالازمةهذءجذوربوضوحرأينالقد..السياسة

ويذطونبهمويحتفوقشعراءهميحترمونهؤلاءمنفئةكلان.الآخروالآن...والنقادانف!هموالشبراءينواللنا.واتعيمالجمهور

جعلكلالسياسةتسهممدىأيالىلوضحنالمولل!معولسنح

السابق.لرجعا-اهذابصدد!اكتبالننيالازمةيعينس-حقاكذللككانتاذا-الشعر

أل!ا!،حلاه.ح!ما!3ء4+75أ)5+،97!7!لما3!أكا!514."208.العرض
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الذيالوضوعهذا..الادبسوسيولوجياتكوينفيمشتركايكونشعرهوالليومالشعران.والفعلبالقوةيغذونهملاانهمغيروجودهم

كسوني!خصفببمااهـا..،يلدوستداًمماهرةلاولالنقابعنهكثمفتانزرمننطيعلنذللكمعاكئئا،السياسةعلىبالللالمةنعودوقد.الاقلية

ليسالقولى9ان،قبلهمااوماركسعصرعبرانقرضتجماذيةالالالملحمةوبذلك.تفعللاوقدالشعرتعذيقدفالسياسة،حاو)ناصهمانقتنع

مئهمنذكررويدينشعراءعئدعديدةملاحمفهئاك،ماحدالىصحيحا.جدوىذيغير-وثوقيةبصفةاطلقناءاذا-حكمئافسيبقى

كمالع!مدهوفبر،وقلإدفايث!باللخبولروشبابهبلأالادئئةمثلالمدحمةس!عوضمتهالوفنفوسماداًوالتاويحالشعر

قرقبعد،ماركسبعدأزمةفىيسقطلمالشعرانويضيف.الآخريقيمهااخرىدعوىالىالمؤلفمعنلتفتهذاكلمنفرغئافاذا

تلعبولمبعدهمنالاطلورعلىقولتهتتحقق!للم،ماركسعصرمنهذهنثبتولكي.اللتاريغعلى،الشعربازهةيتعلقفيماالناسى

كسمالىفالأنالواقعوفي0الثعرقتلفيبعد.مندودايالراسماليةانعلباوجب،نئفيهاوهامالاتهذانثبتولكي،نئفيهااوالدعوى

ن(يقولكانكمامحاولاالهيجليالفكرالم!ضكهـةهذهدراسةفىاستعملالشعرهذاودورفيالتاريخالشعراجتازهاالتبىالخطيرةالمراحلنتتبع

قدميه.تحتيضعهان":بوليروبيريقول.التاريختكوينفي(بالاحرىاو،التاريخفي

..حسابأيللشعرتحسبلاكلهاهذه،والتاريخ،والمجتمع،العالم
اكعسرهيجلعقلفيذاتهابحدالفكرةاننجدبالمقارنهاله

وموجودكائنالصانوماركسهيجلفعئد6وانشراحاعمرسعةرحابةكبصراًدورايلعب(خفيطرلىمنا!نيزالولا"قبلهاكانوقد،الليوم

القرن!يهوبليمو!انويمكنهوكبر،ولدقدفهو،النناريحفي."والتاريح،والمجتمعالعأللمهذافي

متملمقةولاسب!طبيعيةميتةيموتفهو،الاحتضارطورفيمحثرالتاسعالمذاهببعضضوءعلىالمؤللفمعالحقيقةهذهبفحصولنبدأ

مرحلةفهو،المعرفةمراحلمنمرحلةاًلفنيعتبرو.نفسهالفكربتاريخولئؤكد.صحيحةكانتاذاوصحتها،خطلهناككماناذاخطلهالتبيان

والمعرفةالثقافيلألمعرفةافيهسأتعطىالتيالمرحلة،المعرفةشبابعهوالرأسماليالازتاج"انوهولماركسمعروفقولعلىالصددبهذا

عنهيجلويقول.المحسوسالحيغذاءهللفكر-بمكافلهما-العاطفيةاللفكرةهذ.ولكن.)1("والشعرالفنمثلالثقافيالانتاجفروعلبعض

تقح!ملانذلكمتجاوزةانها..التجاوزطورفييانهاالرحلةهذءكنظامالرأسمابعةلانهل:الاسئلةمناللعديدطرحالىتدعونا

الك!املةالتفرقةالىادى!ديسميهاكما)1("العاكسةالتقافة"يشجبوحدءالسبباللهذا؟الشعرانتاجمعمختلفة،الانتاجلعلاقات

اسساسةاتمثلاثواالعواطفازاءوالمنطقيةوالعقليةالتقافيةأللعملياتام؟للهمستهلكأردأالرأسماليةيعتبرلانهام؟القضيةهذءماركس

ضفلآمحمرنافان-!بر2لىيقول-اوربو!الذا".!ر2الاهـءسوسةانهااو؟الشعرعنتستغئيقوةلهاحاكمةطبقةانهاعلىالليهايئظراله

فانالكرولىهذ.وفي":يضيفثم.)2("بالفنقميناليسعامةايوطء،شعوريالا،تقتلفانهاسفلىاقتصاديةكبنيةدامتما

.ا،اولصبمابيلمنشيئاالليئابالئسبةيعتبرالسامىاتجاههاواللفنقداسثلة،الوثتنفىلمحباومثيرةسهلةاسثلةالواقعفيانها؟شعر

الاهو!افيصةوالسمردمام*4!!فنلهوباررلا.!برلدقول!كذامختلفةطرقفيتتشعبذلكمعولكنهاواحدطريقفيتمتدانهاتبدو

واذن..الان4الس-اءلافي!ءظررءنا!ريالمافيمنار!ربذرنافرتمسألةالشعرعلىيضغطكابوساالرأسماليةكونان.متعددة

علسىالخالصالذكاءيشنهااًلةك!اللغزوحركةضحيةاصبحقد!الفنبهذاوضي!ةمنيثنكونكا!اللقدالرومافوناثارها،قبلمن

موضوع،ار-!موضوعهوبل،اور!لا!وهـمو!وع!سفهو،ار!اللمعلىتضغطحق!االبورجوازيةهل؟الحقمعهمهلولكن..اللشكلا

!لا6داة!ئافي،فسأيثبرماان"ا!صدبهذا!جلويرقول.او!"الاخرىهسيالرأسمالليةحقاهل؟تؤرقه،تحطمه،تحقده،الشعر

الفهموتفو!اينموف!با!ذكاءتفو!ان"...اللحكمهوماأدبر!ياكتابهفيذللكيرىلامونينجورجان؟اللشعرازمةفي!علهاتفعل

..اًلانتهمانالمعقولمنليسانهيؤكدفهو..بصددهنحنالذيهذا

المنهجولونحققالعئيفةحعفأسمىعكلمالارللفنعمىلحئهلحباكلهالالهرتحكمانائباولمعالر!كفيلنايثبتالتاريحبأنويقول،للشعراستهحهابسوءاللبورجوازية

ثقافي!متعةبدورهاالاخرىهازصبحارجماد،ارر!لاانثم.اًدجبريالاعليثايتعينوانه،بالث!عرالبورجوازيةهذ.اهتمامعديدةعصور

العق!لعملباتالىوطريقابارداوحكماخالصةذكاءعمليةو!تىبلاان!بدليل،ازمةفيالشعرلوقعبانهاالبورجوازيةعلىنحكم

وهـنالمعرفةمنلحظةالاهبماالجماليةالعاطفةانوكماالخألصتحتديتزاللافاللبورجوازية.وكفىبورجوازية،فقطبورجوازية

كاريخيةلح!ةيكونانيعلأولنمجملهكيالفنفانللعالمالفردامتلاك.مونينيقول.بابشعر

للفنكاناذا":هيجلويقول.بالعالغللائساليةالوعىمنحطلةفبىنوضحوهم!.افىصرصاز؟هذهيتهمماركسانكيفرأيناوقد

4رفان"!ل"يمسمىشيءالمنتهيةادحياةميأدينوالب،ار!!لايىبغضلمو"متضمنةفهي،الشعرتقتلالرأسمأليهبانيقولائه،اكثر

فيتنجاوزءداًئرةهناداًنذلكو!عئى..."بعد"يسمىلثثاكذلكتحملالتيللغيمة4شأنذلكفيشأنهاانفسهمالرأسماليينعنالئظر

اخلىقدوانهكما،حثودهلهدافييحملاللفنلان.المطلقتمثلذثتقتطمحالةفىالبورجوارية.لا.والريحالمطرعاصفةطيا-هاكي

وعلى":اخوىمرةهيجلى/و!ف"...الوسمنعاررلالاشكالالمهـانهل:!ادكسويتسامحل.هوادةولارحمةبدون(الشعرياللجوهر)

اللفنف!ايصبعلثعبايتطورفيمادرولاهناككانالعموموجهتختفيالملاحمانأليس؟الطباعةلة2امامالصمودمثلاالالياذةبامكان

علىمتعاليةوالممرفةالتحميلالىالرغيةوتصج،بسئايحدىلاانير!رباختصارائه؟ا؟ناللشعرفيهايعيشالتيكتلكظرولىفي

-.......علىالرأسماليةتحدثهالذيواللاواعيالواعياللضغطهذاعلىيؤكد

."وتقتلهابل،الاحساسفي(لرغبةالشعراءان")2(:فريفيليقولالارمةتصويرلمجاوزيادة.الشعر

ازمة.فييعيحث!دوسيعيشكاناللفنانهيجلاثوالمنلنايتضجمنالرعاةحياةيغئونءانواوالتيوكراتيينللصقليةالقدهاءالائحريق

كلانكيفلهسيبينهيجلبعدسيأتياللذيوالنصفالقرناًننجبر..الجميلةالشعريةالاحلامشكغيرمنتلككانتلقد...معاصريهم

علىتقضيالموالعقلانيةفالتقافة.بعيدحدالىسليمغيرقالهمالصقليةالاحرادالعمالحياةيغئيشبيهشاعراليوميوجدفهل

فانوبالمقابل..ملموساتقدماتقدماكونهمامنغمبالرالجماليهالروجانولئحاولالدقيقةالاجابةيئتضيالسؤالانشكلا"؟المعاصرة

منسواءونمت"مدمتبلفقطحيةتبقلمالجمالليةالمتعةفيالرغبةبأنقميئايعتبرحقاقيلماجميعان:فئقولاًيضانحئبدقةنجيب

3ءياأءأ9دا!!391أول03ع!9هأ5؟أ3ء3!93!-ال.!!ة7أا91،ول!ول15ء9أهـ،1ا2،3!+أداء33!51،لا51-ا

لا3أ97م3أ!أأ3!!!4،،ع+ح9،ـ5401،!أم53أأألا*ه،أحه؟س!ل834.103.م!كا!

السابق.الرجع!48.2؟،؟18صالسابقالرجعس2
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جعلتف،الشمعرعلىطرأتاكياتغيراًتواالاحداثهذهبئنالقولالريىموكذلكازدهرتقداوسبقىفا.الءمقيةا،الاستعداديةالئاحبة

رف!كانصالىني،اًأ"هـبةما!واللجيلكءئ!يبتعانؤادياثيئامنهانالخالصالفكر!تطعللمهيج!منعمفب،لرو!كذا..9181معا

..الآنيستهلكممااًنرراللشعر.زرم!نهلكوالذ،ءمماعبال!تكتفيكونهااناسطاعقدازرخصهذاابئ5ذلن?ول*ن.تام"سبطرةيسيطر

واللعبادةكالصلاة،شمولليا،شعبيا،مشاعاقبلهااللشعركانللقدازهةهناكبئنلظيقولوانوأحدوقتفيفاوعنبللطيفاوخزايخزنا

أكأهـتئوضحيبدوكماوالازهة،يختلفالامرفاناليوماما.التظوىوذ!-ث،الانسا!ؤ"ناقعالووفي.الر!نخ!اثمرفيهايعوص

معادلاسيصبجالشعريتنوقفصااننقولاننستطيعهل..فاىرالذىالشعرمنارعادكبنصه+"اللىحاجةفيهو،ك!الجمالاللحبو؟ن

بلاصحيفةفييرىالذيالانسانيشبهالا؟القديمالانسانلتذوق..الممصووعبرالاذمانيالغذاءفاعنحةصلعتبر

ابنحتفييحسكاناللذياللقديمغلانسانيهشهدرللثنكهةمضم!لضحولكهة؟التضعرثبوراشهى!صل

الشعر.فيهايتردىفظيعةميتةهعانفسنالجداولاءنحنؤهاانيجبمااولانالى"والمجتمعالنت!ر"عخابص،حبيذهب

يكنلممينممووهنرياراجونحتىبودلليرعهدمنذقيلماكلدن.لمتعةكوسيلةلالةىنشأمااولنشأاثعركونهـواليهنلتفت

.بلقاءوكذبةلغواالاتكنلمالهوميريةالاللياذةوكأن.شعراواتجاهطبيعةتغيراتزاريخ!ذلدبعديكونانمااثعرتاريخانوعئده

البريطانية:الانسكلوبيديافيجاءللشعرقديمتعريفالى)!ننظريرصداًىحاولمهماالمرءفاروباختصار.الشعر!!الضكماالاداةهدء

الانسابب!الروح-والفنيالمحسوسالتعبمر!وا!لمقا!عران"انالممكنمنيىلاله،سبيلاذللكالىيستطيعلنفانهالفعر!اريخ

نسميفنحن..ماسلالةتاريحبيولوجيايرويكماالشعرتاريخنروي

احساساتنابجمعتمشينااذاونحن."منغمةوجدانيةلغةداخلاشياء-نعرفها!!ذيالانسمانيالتاريخنطاقداًخل-شصااليوم1

هذافيتغيمماكلانغير.قيمالوجدناءالتعريفهذامعوافكارناايضاولنتخيلشعرا.نسميهعمامختلفةجدبدووهاتعتبركانتمختلفة

وجدانجبةبلغةبدلتقد"المنغمةالوجدانيةاللغة"هذهانهواكعريرفالتيالكهوفعصربعدانه((لمؤلفمعر؟اشاتحديدمنذتمكنحتى)

أعيننا.امامالاقلعلىجديدةاخرىمنغمةمش،بعدوانهاللخيالياللعلممننوعاالقديمةافبوناليناتحمل

الشعرو!مافنميزينشيئينيعنيانماالشعرعنالكلامانمثلاالاخبارلان،بالصحفاليومنسميهما!إكيكونللنسنة3لاف

صوالضيقالمفهومفأما.الواسعبمفهومهالشعرثمالفميقبمفهومهالمحففانيصنمهمالكن.الآنحتىنجهلهابوس!ةافيستنقل

هوميروسعندالذيوهو،الانسكلوبيديافيجاءالذياقعريفذرنبضونانهمواتفياتاًلاقتراحاتبصددالآنلعنامالوجدانيجب

التثر،شعرفهـوالواسعبمفهـومهالشعرواماالخ..ومالارميوباندارالاشيءكل..محتواروالاشكلهامنهايحملهمماوكل،اللصحف

في،لمحاللهئدسة،الرسمفي،النحتفي،المسرجفي،الروايةفيهوالمحففيوالتبويبالتصنيفهذاكلوسيصبح.لمضمونا

لقد.والفلسفةوالعلمالرياضةكيوخىالتصويرفي،اثوسيقىهذالنتخيل..الشعرمقاموسيقوماللفردلدىاللجماليةالعواطفمثار

التعويضفيهاوجدواكثيرةمشحلالىلناسااهتماماتبحقاتجهتبافى،الشعرانعلىاًلافتراضاتمجالفينثثتاننستطيعحتىفقط

الالإيعلىفيهيشكولااكدشىءوهذا..وللثمعر"الاقمامعنا!اموفي،ىنمهماضلوعهيبنالانسانيحملهسيبقىائشعريالجوهروان

.....اوالميلاديالثالثالقرنفياو،الكهوف.عصرفيسواء،كانعصرأى

..والتلفزيونالسينماهواةهموكثيرون،الجازهواةهمفكييرونعنا!حث-الكاتبيقول-حاولنأاذاونحن.السبعيناوالمشرين

ألم،هثلاالنحت.الفنونبصددمفاجنةخاطرةلناتخطروهنا.اللخمن!*برتانهافشجد3اللقدمنذالشعريةللتربيةجنور

هناعنفازمتهبئنالقولنتطيعالا؟ازمةيعيشىالانجرهذايعد.الكنائسفيالجماعىالموسيقيوالتكوين،الممارسةومن،الدعاية

ا!مر؟بسببوتحدثذلكبسبباللضجةتحدثلافلماذا؟الشعرالشعريالايقاعتثبيتفيمهماثوراالمقسعانوالرقصاللغناءلعب!قد

الامركانمهماواننا،والينامناوانهانفسنافيبا!لنحعراانشكلابصفةفالغناء"،النفوسفيواًللامحسوسةالمحسوسةالوجهتينمن

يفارقنا.ولننفارقهفلنالمساعدةيدللهاويمد"الكلماتيساندكانطالما،الاوجهوبثشى،عامة

الذيعصرنا،العمرهذابصداخرىورطةنثيرانذئنطيع،فقطزغنيكانت،القديمةاللاتينيةوالابيات".لتجذرواالتوغلفي

اصبجالعمرهذاكونالمؤلفيثيرهاالتيالنقطةهذه،الشعريرهق".الاقمميينآبائناآذانطبلةتنقراناستطاعت،وحدهالسببولهذا

التلفزلونحتى،السينماحتىالمدرسيالكتابفمن."لصورا"!رذلككان.والاديرةالكنائسفيالمسيحيينآذانطبلةتنقران)1(

.الكلماتبدرتن!حىأصبحتاللصوراًن.اللصورنجد،مرحلةالىمرحلةسنينتقلاللغربيالشعريزالوما...قديما

هوسيصبحالبصروان."البعر"عصرعلىمقد"ونانناشكلاحتىحثيثةخطواتيصوبهاذاثماللاتينيالشعرعناولافينفصل

فيلالصورالشاتنقلالاخماراص!حتلقد.عسرهارمالمرفةمرحله5ىوينتتل،الناسفيوتنشره،تدللهالتي؟لمطبعةيلتقي

......تحتالفرديةالقراءاتالى،الجماعيالغناءهرحلةومن،السماع

لنفاننايكنمهماولكن.البيضاءالشالثعةوعلىلكتاباوفيالصحفنجو!فلاثمالازهار.وسنالالمج!رتحتالخلواتوفي،القندسواضواء

نكادلاكوةمنعليناطلالاملمنبصيص!نار.كلههذامننتخو!في!ولاهـرعينايديفيويلةكانكمايبقىلا...اللحد!ذاعند

يقراالسوفياتيالاتحادففبم.السموفياتيالاتحادهيتلكاليهانلتفتوهو،الضحفةهوويصبج،العامةاللحياةيدخلبل،صلواتهم

نا.الشعريةالدواويننسمخمنممكنعدداكبرويوزعكميراالشعروراءيجرونلناسايزالوما.الخ...المطولةالقصةوهو،لروايةا

البقاءللشعرانبذلكويثبتون،كميراهناكالشعريقرأونالناسوهـا.يتضمنهائذيالشعريالفيتامينمحلىأخيراعثرواحتىالشعر

فيقصأئد.ينشدماياكوفسكيكانالسوفيلاليالا-لحادففي.والخلودالاعتباراتجميععنالنظربغضاليومنفهمكماشعرالشعرااصبهـحقد

ليفاديا،بقصرالفلاحينفيقصائدهوينشدوالكادحينلعمالامنهلالناتؤكداًلخاطفةالتطرةاهذهوللعل.والاخلا!يةوالروائيةالتعليمية

استطاعت،فقط5891عاموفي،جداومؤخراباكؤ!اءفيوالعمالحذفت،مؤثرةخارجيةعواملالىجاتهطيلةخاضعاكانالشمعران

آنذاكيبلغيكنلمالذياللشابوهوموسكوكهزانلافتوشنكوقصائديهمنالاهذاانغير..وهذبتهشذبتهوباختصار،اليهواضاقت،منه

اشعارهنفدتفقطيوماعشرخمسةوفي.وسنةوعشريناربعسوى

هيالاششراكيةبأننقولاننستطيعالاالصددوبهذا.المكتباتعن.ح!!أط"15؟أللأء3!رإ؟م!7ع؟أمح*،17.3ما.؟5-ا
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بالامرغيرههواًلليوممااتةمعروبالتالي،السابقةالعصورءنالاخلافيجمءنظامأيأن4ورجداللامماانه.أزمتهمنللمشعرالوحميد(لمنقذ

اتياالموحدةاللعلاقةؤانوبذلككذللكبالامسغيرههوالضوموالجمهوريفوتنالااننانجبر.اشعراعلىمحافظشكلاويئظمالثقافةشتاتفيه

.كادتاوالليومانفصمتقدسبقؤتماوالمتلقيالنتماعربينتجمعكانتيزاللاالاطرافالنتماسعالبلدهذا،السوكياتيالاتحادبأناللقول

.4البالانتبلهيجبتمرذار"حدفيهو،اثكريةالتجربةوعنصرطريرف،ذاتهصدفيوهذا،اللجماهبرفيالشعريالايقاءمرحلةيستاز

عنتختلفالآخروتجربةالاخرينتجربةعنتختلفالشعريةؤنمجربتيالفخهسونهناكيزالفلا،الهندفيالحالعنيبعدهلاانهاذ

نجدكنأفقد.بالامسعنهيختلفالامران...وهكذااناتجربتيفجماالثثننوكذلا!يهلضوامعروفشاعرحوليتجمهرونمستمع

بينتربطالتيا!نوقيةألوحدةمننوعاواضحةبربصفةولوقديما.الخصوصعلىايطالياالجنوبوفيالعرببمالشرق

وجود44يعدلمشيءوهذا."العر!"مننوعااو،والمتلقيالمئماعرفي،كاالجماع!ماءالالايامفيازدهرقدقالتضسعريكنامهماولكن

ناي!بالتيفهي،اف.ريالجوهراساساتنعريةاتجربة.الآنالاالم!نىوب!ذأ.ءا*نمميةالانشاءاتوليوا-طةالجمامحيالتلقيايام

لكن.اللسابقفي.ننقن!دكانتالتيالوحدةتلكلاواخيرااولاتعتبرباتحبارهماوالاسطواناتالراديوعلىالاملاكترنعلقانلئايصح

بامكانهل؟افودورأتالىهل:وهوخطيرلؤالارةاالآنيبق(كاالحطعصرنافيوحتىرل،الكنسيةألانشاداتمقامتقومانوسيلتين

يرى."والمجتمعاضمصا"كتابهفيمونينجورجان؟بضهيانالشعرانيمكنناانه...والاوسطالاقصىوالشرقالسوفياتيالاتحادفي

فيرألانسانداموما،باللغة!خحمنالان!انداممايموتلنالضشرانيمكننالاوقداديروالروالالسطواناتهذهعلىبالل!!ءعألامالابرنعلق

كمااللغةفييجريوا!شعر.المضعرمتض!كأفهفاللغة..أب*مالاء-رخنكهـماولكناقعالوفيحتميةالىيؤديلاقد!تنبوء."ذلك

اللضةفيباللصة"ببكونالاحوالاسوآفيو!يو..النهـرفيلماءايجريفيونيوفونلاالذيناجلمنشيئاتفعلنلوالاسطواناتالاداعةمان

نتجاهله.ألاقلعلىاوذللكنعرفنكنللمولوصتىاثهـ-رقرألمنباللشبةالامديةقكونلنفالاذاعة.وايلواروبودلير

"للانقيمةانه.قيمةشبحامجردوليسحقيقجهق!بمةوالشعرويعصد.العابرلسماعباحتىلتذوقهيست!عدفهوثمومن،اولاوتهلاه

يرجريفهـو،ل!ميلانهدونيقفانأحديستطيعولنمتضسمنةداتي!ةقيمةللدىالشعريةالحاسةت!ينفيالمدارسبدودالقولالىهذابنا

اهـر؟يغفلكيفاذ..نستطيعفلنعنهنغفلانحاولناوم!ماويجرياللضءع!بفالدورذلكالمؤللفمعاخرىمرةلنؤكدونعود.المتلقيالقارىء

سيبقىاب!ان،لانسء2ان،السحرفعلفيهتلانسانيةابياتءنبفل!تخوفرانيجبالشعريةفالثقافة.المدارسىهذهتلعبهالذي

الاطمئنافيعند؟ماالباحثالعاطمياللحيوانهودامما،ا!ثكريقولعلى-صنضوفروءنردلاوالاوديسةالالياذةنقرألكي،هوميروسنقرأ

دلئفورورغمالبعلىورغمالهجرانفرغم."هجرة"أفقوراءالراكضىا)لليسلكن،خيالاتهوتعيتذىالشعريالتصتتفهممتينةقويةثقافة

.."الصداقة"عندوصلميبحث،طيبلأبدايبقىالانسانفانورظروؤءالنت!اعىربحب-،ةفنطالاهتمامالىفيهنذهبال*هـاللذي

رايفييهملاهذالان..الخاقعمليةأثناءبهااحاطتالتياللقصيدة

دفدافمحمدالمغربهـليختلفاليومعصرناان.كشعرالشعريهمءابقدرمونينجورج

!يشى------

تقدمداب71دار

لأض"لمج!شااوصلمحاهمصا
د!ءء

لمحمااطما؟يرو!ا!نا

وصمود.منمغاومةالحديثالتلر!عرفمااطولمنارضهلتحريرالفيتناميال!ثعبنضاليعتبر

كلهاالعربيةاللطاقاتفيهاتحتشداللتيالفترقهذ.في،العربللقراءنقدمهالذياللهامالكتابوهذا

سيمالا،عظيمةوفائدةوعبرةمثالايحمل،فنسعطينفيالعربيةالاوضوتحريرالصهيوئيالعدوانقاومة

المقاوهةءقائدجي!ابنيغوينفوالجنرالراسهمعلىالفيتنامعةالمقاوعةابطالمنانفسهمهممؤلفيهوان

اعمالهمذكريلتطريفشيقباسلوبيروونوالمؤلفون.حالليافيتنامفيالدفاعووزيرسابقاالفيتنامية

حروبومياماليلبانيوالاحتلال،والتعذيبوالس!جنالاصواعواموهانوىسايغونفيوالحربيةالسياسية

جمهوريةوانثاء4591عامربيعفىكلهالشعبتعبض،حتى،الكثيقةوالغاباتالارزحقولىفيالعصابات

.هانوىفيالديمقراطيةفيتنام

الانسافي،والثقف،بالثلالمناضلذلكوجههو:عجيبمدهشوجهيبرزالقصةهذهوخلال

...منهشيهوالرئيسبعدفيماسيصبحالذي"عوالعم":يلينلاالذيوالثائر

يخوضهاالفيتنامشعبيزالىملالتيالرائعةالبطولليةالمقاومةعنيتحدثالكتابفيالاخيروالفصل

الجنوجمية.فيئنامفيوعملائهالاميركيحتلالالاضدهذ.ايامناحتىالوطنيةالتحريرجبهةبقيادة

حديثاصلرك.ى..3حعمن
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