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المفقودةوا!!((والثورةالشعر))صعبر،علىارتفعت،6791حزيرانمنالخامسىاحداثبعد

...الاشمبباءعلىالحكمفجمطالمالغةظاهرةزدينأصوات،والنقدالفكر

يكودلا،نإىلوليسفةقيي!ومدا(،(اكأولمغةيخلقكط))انب!ولصالدمربيمهلولمحيالشا.والنفد.البحورفيالموضوعبكأالتزامصرورةالىوتدهـو،والاحداث

الثورةان"...ويقول"ارحربميدانفي!لىبااثائر!الهلما!ذهعمفالىيصللموالدعواتالاصواتهذههـنالكفبرهـانواذا

اللمتخلفىواقعفافيالعميفلأال!بابهايكشفوليفسرهـ،اللظاهرة

بالمصئىالشأمل)اللغويالبعدهـوالعلممولبمنمعر((لخوريالا،يوابعيير!طلكلمةعلمهـءهفان-التقابيعا!ساالصغيرلبرجوارياالفكرتفشيوفي
ا!عربىالثوريالتفتحان:ويقول..

حركأ،ت!دهانقءلمااو!بالعملالابداعصعدعلى،ذجسده"،الظاهرةهذهوجودعلىبرهن!تفد،حالكلعلى،اتالاصوا

فلا(الثقافة)باكلمةالابر!اعصميدعلىا"!ا.هلسطينهبئالا(قاو*ؤزكتفىاخلاف4مواقعمنجاءتالبرهنةهدهانرعم،وضررها

النئىمرإجسدهبل.ويغنببهاالمقاومةحركةيصفاللذيايشعريجسدهاعل!ثمااالطريقواك!نش!افبابالال!كمثحفودوىالتفسيردونبالادانة

افي-ةيةكك،باللغةثوريا*مادلا!!لمقاي،أدحمركأيواكبالذي.ظاهرةاوحدتللكلالوضوعيةللدراسة

نااللثورة-المقاومةمهمةكالتفاذا.الموروئةالعربيةالحضعاديةالمقاوم!ةلةسعروكان-بالذاتالاصوات!ذها!تفاعوقتفي

الشاعراللعربىمهـمةفان،وتعىرهت!+،ديالاق-اسياسكبماااؤعالوت!فجرانحاءفيانفجرقد،ائ!يليةالاسالاسلاكوراءمنالاني،اللفلسطيني

."ويفميرهالسائد(القيم-ال!ئظافة)اللغ!ةنظامإمجرأنهيءا)ضوريايشعرهذاالعربريةالاقلامبعضتناولث-مدهشبشكلالعربيةاللبلاد

هىمفقودةأساسيةحلقة،4لغوير"عبدقةالمصل،اررمهذافي-ىالعربايعاللمفيوحدهالشعرهوانهلوكمابهالاحتفالفيتباللغ

وللضمى،مهكانيكيامف،وهااث-ورك!ايالشعراد!ني!ءفهومتجطالنهنى1بصرركالفطر،ف!سأةنبتفريدةظاهرةانه!ووكما،غعيرهبشعرولا

محم-ودشعرعلىالة!يبحكمهفريكلج!ا!ال!نيوووكما.ديال*تيكباشعرا!مربىابحركةطارقيولا،اتراثمناساسبلا،صزيرانعاصفة

الخ...وهحافظ..ثورينجبرشعربانهواخوانهنجتىودر.!كله

واًلتفاءل،،المشبادلالضاثيرهيللمفكودةالاساسي!ةالحلق!4وه!ه

ال!مرجنا!ضويالاراتباطهذاهي،اكوريأ!عرواالئودةبيصالمدهتذىلهـذاالاذضشارلظاهرةواضحتغسيردونلمأيضهذا!حدث

ارثهرداخلتجريلاالنهتهعرفيا)ثوريرلمةالحر!كأانبمعنىوالثورة.العديتالعربيا!ث!عرالوانمنباللذاتاللور

للحرهـ!بةءواثهيولا،ادورقياقعالوحر!عنمنفصلةنفس!ه!هذاموضوعىاتقييماعطاءحاولتقدالاقلامبعضكانتواذا

من!!ثبثق،الثوربر-قىالحبركةآءلمبماشكالاصد!كب،بل،اخوريةاالش!رندائهفينف"دروفي!محمودقلمومن!ا-المقاومالشعر1

بالتالي.فيهاوقؤثر،كذلنعنهـ-،،خبر،ساسااأخرىاقلاهـافان-)1("الفاسميالحبهذامنانقنونا"بعنوان

مهماتعنمن!رلأالنئىعرفياثورهـكأااللحوكةيفهمأدثنيسالقيهـ-ةمناتقليلاالى،الاولىالمباللغاتعلىالردباسم،وصلت

الواقع.فيالثوريةالحركة،شكريكأاليءندفصار،المقاومرورهو"ن،اللشعرلهذالحقيقيةا

عرالمفداخلثوريةء!ماتاثوريأالنئ!اعراما"ير!ءع!هـولبب!نحرصهيرجمةالفئعركأن-"!ارضةش!ر"مجرد،مثلا

لاالىاث"ر،تع!-رالىيهدفانه.هيرالجماويداخلولليس،نفسهنجبىصثهر،الىادونشىؤطرفي،الش!عرهذاوانقلب-!سياسبم

الواقع.تبيرفيالشعراسهام!"العرب!مةالبرجوازيةير*عئن..محافظ...لوري

في،هذاخلال،من*سهام،يهمهولا،اللغةبنيمةلغييريهمه

خطثكللشعرافيالثورةخركةيعور.المجتمعبخيةتغييرأدانتهاالتيالمبالغةوجوهمنآخروجها،جديدمن،ثشهدهكذا

الواقع:فيا!ثورةحركةهو،تحتي،أفقيلخط"واز،فوقي،أفقي.تفسرهـااندونبنقديةاالاصواتتلك

ربواللط،اعة"وياالارتباطيرىلا،ميكانيكي،هند-يتصوروهذاب!ضىفيهذهالمبالغ!ةظاهرةتفسيراللىاللدراسةهذهتطمحولا

الفسعصكأ3حووكون،اللثصعروحركةاقعالوحرهـقىبين،المتبادلمنماقشة:وهوهنابموضولحن!ايتعلقمابمقدارالا،العربيالفكركيارات

يا،ككلالواقعلحركةمتميزانوعيالشكلا(اجمالاواللثقافة)وشور-رالمقاو"ةالثورياالشعرحولوادونيسشكريلغاليمفاهيمعدة

نفمسه،الوأقعقىلحر3(اجمالاوثقمافةوفنأشعرمتحولاالىانعكاساا!ةكريمصزلتيا،اللضةالمباوجوهمنجديداوجهانعتببرهااالفلسطيني

في!درةالاص"اللهدلى"مجلةفيادونشىنثسهادرا-ة)2(.ا!ثورة،وااللجماهيرو!،للواقعالموضوعيةالحركةعنالمنعزل

.18صفحة(9691اولكانون6).2اللعدد-بيروت.9691،حيفافيةالصادر"الجديد"مجلةفيمنشور)1(
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-.لأ؟ول7قى--!!ءغ؟!فيؤ؟--.؟رز!،!"7!!-*3.*تم++!!!ال!!؟قي!%!!؟ط!!إ+يئ!!كما-الفكرحركةاندللك.ا!ثودةلحركة.،الطبقياصراعالحبركة

7--.لأ"د.شطش-..+أ*.-6بخ؟+بخإ!.*إ"%شأتم!+قي+تالمادةلحركهالعكاساالال!يست-بعد!تمالبهينينيؤكدوماركسيرفول

-بر-س:!؟أ:ط-:-!لا:؟ع!"ش+".+--ملآ*؟!أ!فئ!نج!+التحولوهـدا..)3("ؤيهو!نحو!ةالانساردماعالىمقولة

!+ض"؟3.7!قي؟.!+!.ى.2أفيفي+!!!بالنوعيى"الصفهتلك،جمالااوالفكروالفنللشع!ويعطياللذبم!هو

.ذبم07-ر-ا-!به!+بر-لا*!!.د؟ءنج!ء!لإهت؟!-.الماديالواقعللحركةميكانيكيازعهاس?ردتبقىفلا،المميزة

لا.++-ج!-لاد-.ل!"ء--،ش--بر-ش؟!((ير6!ص3....-!.!ا.-!!+س.-7الث!ءربهنل!عويااضرادطاهدا،واللقاءل،المتبادلثيرالت،هذا
-.ج+إلإ.لالا--لانر7خ!تء-.-*ش--!؟

لاكا-ءخبم-بر.-"---لاش---011،-+بزد:ب..03-!.:+:كا+!!لللنتعر،ادوليميريدهلا،اخورياالوافعوحركةا!عربين،والثولىة

لالا-(ةد-+02-+3لا-د(دء++!:!شم!..،.؟،-+-تجبماق!طءلىاؤكارهخلالمنوالضفاعلا)مرابرطهداالمضعر!لىكاشكص!وبل

؟7!."إ-ورء-فى---.-ا--!!-ا+خق!:.س!-الم-ط+!لإلأالنهاءوؤكأى.الجماهـجدداخلثوريةههـماتبف!عرهيؤدبماا!الشاهـر

كا؟شفيغبر*+7-ء-!بر-.9--،-لا-..*ال!...،.-+.!ؤورب"شموهيكونانليطلهـدأ!علاذا

لأإ!إبخ!إ،حبم!---+؟+ش؟.+

!مممالح7ء-*!!!!ئن!--!أ!؟،!!ك!حلأ!ج!!بما!كه!-!ا*!نظنرضب!ا%.ا.د.2قى!.المممتوهـ4لعسها!المي،اءةالتااًدول!بمم!بأؤوالالمو!فهذايتجطى

يمفى!،+!خ+.في+لم*:-يرتج-.،!.7م+!-.؟--؟ج،:"للهدفا"مجلةفي

!صغ!+3!ء!؟م:!؟!!خ!بماوبرفنيها،المقاوورةحبركةيصفالذيالشعران"اًلوليسيرءةول-

غأحم!*؟3؟!غ.بخب؟+!لأ!!في!في3لأ9.-سلاإ"ؤوريعيرضعر!و

3لممههـراءض!ادم!"المحتلةالارضفيلعربياالشص":ويولس

ادونيسشكريغاليالقرن،هذامنالماضيالنض!اصلةالعربصفهاللذكطالوطنيالتحرر

***!"ثطرساشعراوليس

ويهضف،فيصفهاموضوعااكورةبخذنهاافهمعرهذاعلىيأخذو

اللغة،فيللهامعادل،للثورةازءوالثوربمر-الشطر.،خراشيءلثوريا.."يغنيهاو،وها

نفسه،داخلاثوررلأامهماته،حركتهاعنمنفصلةحرك!نهولكنذاتماضيهأوررائااحيلمناالمحتلةالارضشعراءيشلهم"؟وقول

لحركةاوداخلالجماهيرداخلوليس،مجردكثحر،لفةكنظامظ!ري،الردىس3وان"مثلازيادالوؤيققولمثلى..دبنهينواطاربعد

..!ألثوريةءوقف،زأيهفي،وهذا.."حطينصخرمنصوانةءكانهوضعت

.إ.ثوريغير

الشعرمبمالثورلةالوكةتتكاملعنيلماالوصبى،ثوبىبليسالمى.عرهذاإنا:لوف!اويستنضج

!لى،ا!فلسدئيمالمقاومةشعرمنالموقفهذأت(قنئىانوقبلاوالمغتعه*الحريةعنودفاعاحصجاجشعر"انههولهالحقيقي

ايض!وبوصفه،اللجماهيرفيالصشعرلهذاالحقيقيالثورياللفعلارض.."الاحتلاللهقافةالمضماداًلثقافيالهجوممننوع،وهـوالمضطهدة

ايضاجمنب!لا،ؤفسهالعربيالطتعرداخلالثورةحركةمنجزءاالعرببىالرفضقغذيرة"الىيؤديانهلمالثمعرهذالف،نءن.يقولو

هامة:يةوءب!ا!بؤرولةالارضسكانبينصلاحما2اشعوروتقويةالاستصمارياسراليللواقع

نفسها،الشعرحركةداخلثورةهواصيلحقيقيشعوكلانتقترنانفي9دبربساوهدابرعامة.،التقدميالاتجاهمناطارفي،المحةلمة

انكا!تعسف!وكل...القصيدةونظاماللغةلنظامالغنىدائمتجددهو.."فكريبوءبالمحتلىالمغتصبضدالعاطفة

هىالتبماللشعردكلوللثورة،ولضرورتها،هذهالتجددلحركةاطشمرفي،ظهرلىبارضهالانسانصلةان"ادونيسيؤكدثم3

موقفالى،ؤاف!لجمودالىيؤدي،الحركةضرورةءنتعبيرالارضءاثعرننناجفيظهـور!امن،وعمقابهاءاكثربشكل،كلهاللعربي

ا!ممتمرةالثعدحركةبينما،المكانفيمراوحةالى،رجعيالانسمانصلمةألعدولم،حانوا(او!لوخاالارضتصدلم.المحتلة

ع"-..دالمكجدديلاخرالوجههيالشعرهذافيلارضا.مجردبرلمكانكصلته،بها

لهاينبغيولا،تعئيلا،أررمرداخلالمشمرةالثورةهذهانعلى.."ا!خرالمكملوجزؤه،اًلكيانيمتداد.اهي.للشخص

وعن،لثوريةاالحركةعنكلهالتورىالشبرحركةفصل،تعنيانان:ا!تا!رر!عرضفيادوف!بقد!ا!االاوصلفهده

اللحاسمة.اللتاريخفتراتفيخصوصا،التورةمهمات!ثورياشعراًليسالشعرهذا

داخطا!ثوريةالحركةعنذاكاواالشاعرهذلمينصرلىفقدارصبالتبم!يطاهذاهنانيسأدوعلىنسجلاننريدلأونعن

كولاوالثمعراللغةنظامتغيبرفيواتجاريبمحاولاتالى،أجماهيرار!موالاماؤلاعنجرارر!دبثكلالفلسطينينالث!صعراءنتاجلمضامين

هذهولكن،نفسهللشعراًغناءالمحاولاتهذهمنالكي!وفيانشك!دةالعاصةالمعانيورضجر.دنحدما،للنقدادحديثةوللمفاهم

حركهفيالتأثيراالىتتعدأهولا،الشعربعضداخلقبقىا!حركةاللغويةونطام*قأتهاالايمائ!يهوطاقاؤه!الداشليبئائهاكلعن

..الثورةههماتعنمنعزلةهيطالما،الثورةالاستمثهاداتبر،ذه،نؤكداننريدبل-شعراالشعرمنيجعلماوكل

وبعيدةمنعزلةجزئية(،ثودة"الشعرهذا"ثورة"تكونوهكذاالحرهـةمهمماتعن"غصولاالثوريالشعريفهمادوثيسان،كلها

المنكاملبالمعنىثورياالزمعرايكونانحقالشعرهذاتعطيانعنجدا!ىالظثيرممارسةالىيطمحلا،الواقع-ركةعنمنعزلا،الثورية

مطلقاالحقيعطيهلاالواقعهذاانءنفضىلاهذا.الثوريللشصحربينالجما!إرمعينش!عرينتاجانتشرافاذا،اكوريةوالحركةاللجماهير

!إثوريغيربانهللجماهيرالثوريةا،حركةشعرير!فانبطل-الفلسطينيالمقاومةشطسرشأن-اللثودةتصئعالتي1العربيلأ

لورةمنيحدثمابمقدارفقطيكونلااًلثوريالشعرانذلكرأي،فييعنجطالانتشارهذالان..ثوريابكونانالمثطسرهذأ

ثوريةمهماتمنيؤديمابمقدار،وخصوصاأيضابل،الشعرداخلافط-!التىالموروثةالثعر؟باللغةيكنب"اطتمرهذا،اى!نيسا

تكونلنوثورته..التار-حرهـؤداخلاي،ا!جماهرصر!لمدا!لثقافصةعنصورةانهالماضبم،ثقافةبرجمللجم!ريكنب"القراًء

بالفملمرتبطايكن"لاذا،الشعرحركةصعيدعلىحنى،هتكاملة.!.اولض!

مهماتيؤدبم!انلمجنلاكذلكوهو..لجماهيروباالثورةبمهمات.والمثعرلثسءللجماهيرالثور؟الحركةان:وى،لمذن،أدونيس

والفن..بالاسابرأصيلاالنايكنلماذالجماهيرادلاخلثورية11صغحة-"الماركسيمه،انجلز،ماركس"كتابفيلينين)3(

نفسها.اللفنحركةداًخلثورة-معنامركماسدائماهو،اًلاصيل.العربيةا!بعة-موسكو،"التقدمالدار-

!!\



دينبنيربطكيفنف!!،اضحالو،اللبنينيالنصهذاخلالمناًلثوريموالادبالثورةبييمنالعلاق!هومف!مليينين

داخلثوديةبرهـ!لمتالور!.لقومانضرورةخلالمنوالثورةاللفنبين.نفسه(الثوريالواقعارصعلىالممسألةنناقشاىلابد،والاى

عندهـصاوهو،للفنالثوريةالصفةوت!نكاءلتتحددوبهذا،ا!جماههرارفن!كأفيوآرائهلينينبمواقففياألتثهداناحبوهنا

وا!عب،الثعب"ناللفنتقويبنستطيعلكي"الثهيهـةجمتهبقول،ذالسهق!-وعالموةفيفن!ياحكما)إينينكونبوصفليسوالثورة

فذ(بعاكداه!يماللثقافيودبمهخلفن!لهيميرفبمر"لمبصهىعنءلساش!قيلمفهغلمداا)مننهاللفن34وتبوصفبل-الصضهذه!نفسهيدعلم،ناتشا!سكيلوكقبكما

حتى.م.الصلالقعببميالمستوىرفيفرورة!لىاره!لالمن،ا!دوروهـذا،الثور!لآاررركأفيللفنالثوريللدشرئوريافهمالنايقدم

فى،ا!نئ2مع!كاعلالاستعدادأي،اللضاستيعابللجماهير!تاحنميسادلاى،وبالتالي..نفسصهاا)لتجربةنارفيوتأصلتاكدقدابفهم

والفلاحسالعماللضعواانالضافن!لىفطضه!!الذي4ذفالوؤتعنمفصولةووناقوالمنمجصرأةبفقراتالاستشهادمني!ر،لمسه

.............الحقبقىمحتواهامنأبمر،التاروير!اهكانهاعن،ظروقهاءن،محيطها

فنا.فيةجونعندمااعينهـمنمبالثقا!!ة"جمماعةواعمالمفاهيمضدلينينمعركةلناتمنيماذا

الفن:!يلليينانشايبمممطيضللذك!هنادل!ينينا؟مباشرهاكتوبرثورةاًت!اربعد"الببروببتارقي

اف!،ماًلىالو!*ولبحجةالقنيالممل

ر*ونانالمنيبطلوبهذا،المتدنيلم!بميالتعلأالمستوىرغمجميعاا!ناس،بورةمخلصينكانوا.الجماعههدمناصرمناللكثهولارر

.الناسفيئورياتأثيرايمارسنانيطلودألتالي،ةظهـ-،بالبورهالهن"ءلا!هموومهم..وللالن،وللبرولهمار.-

لر،ةحرنمرنقةوداخلشؤلالذى،اك،!ض،الاخروالتار.2الرأسماسالنظامبن!بةحطمتالثورة:روولاونكانوا..ءيكانييى

.........!قبنبففيكيفيايختلفجديدااشترلكي!اظاماوأقامتالقديم

-،ما*يضعاندون،نفسهاًلف-ندافل"المثورية"ا)خجاريبمنهـعق!طعهما..التاريخفيكيفببةقؤة!ا..السابقالئظامبنيه

تاثيرايمارسان،كذللك،فهبطل،الناسداًخلثوريةمهـماتنفسه-هـدلا،اللقصعيدعلىا!ثورةلهذهمعادلمنبدفلااذن..الماضيا

ثوربما.لكلمةاللينينيبالمعئىثوريابركونانيبطل،الناسفييرياوأثور-،ل،ا!اماىريدفنخلقمنلابد،كلهالماضيمعاللقطعمن

التوريةالحركةعن-التورةداسم-التنعريرمالدون!رطكأعلافلاثور،كأبروديتار!هوأشكال"بروديتاريفن"،تماء،جديدة

من.اذنددفلا..السابقةوالاقطاعيةالرألممماليةبالاشكالمطلقالها

،باللغة،يخلقاناللفنانيحاولانلمجردثررياالشلايكون،هكذاوهـ-لورافايري!لوتواستويكينبولشاءهـالءلىالرصاصاطلاق

نفسه،اللفنيالمعادل!ذا،يملكءابمقداربل..للشورةفنيامعادلا.إ!الهأبقين

البشريةالمادةإداخل،ا)ثورةجماهيبرداخلالثورإ"ميماتهيمارسانالببروليتارية"الاشكالذاتالفنيةأعمالهمينتمجونهؤلاءوأخذ

بعد.المج!نملةالبئضرية1،دةاوقطولبيس،الانالموجودة،للثورةلةاللصمقطومحةتكونانالمقصود1،معقمظ،مخترعةاشكال،"!صرالةا

المعادلهذامايكونبمقداراي..اكثراومئةاوءثلاسنةاخمسمينفيأم،والنحتلممالرميدانفيسواء،السابقةبالاشيالتماما

والاتسى،عالصقفيضنبادلتأثيرحركةفي،الثورةمعمت!فاعلاال!ني:!.ء،رهـصححيث)المعماريةال!ند-ةميدانوحتى،الشعوءبان

في!!،مؤلرةءير،عمهاهنفصلة،للثورةموازيةأفقيةحركةفبىلاومؤسمى-(تبيوتوبناءالاقطاعيةالهندلىلأذاتاللمماراتهمم

بالتاللي.هذهبعضفيولدتانههناالقولمنبدولا.(!صرفهبر،ليتارية

ا!فو!ان:"البرولليتار!فالثقافة))جماءقىفورانايام،ح!ثالذبمانوبكى،والنحتوالشعرلصم!الرفيا(لحديرثالفنمنبذورلاعمالا

الفنىا)ضتاججعل،بروليتاريةثقافةانت!ابمضرورةاممصألةالميكانيكيوالاضكالوالافتعال!التعقبمنبحرفيغارقةكانتاللبنورهذه

داسم،نفسهااللبرول!يتارياعنوي!نعزليب!نعدر"ؤلاء(البرولليتاري)هـنالنتاجهذاأبعدمما-نفس!4لينينتعبيرحد!لى-"المفزعة1"

!إالبروليننارياوكاذت..المتقفينمناشاحقهاا!ثريةعنوحتى،الجماهبرمتناول

ي!بشرالتي،الميكانيبرومالمف!ان:عندناالانيحدثوالذيالبلاد.بناءى2واالخبزالىحاجضهاوا)ءقا؟"الل!الىتحتاجالجماهير

نا-اولا-شأنهمن،للثورةءوازثودي!نابداعلمسمالة،ادونيسبهداًخل،ثوريافناكونهيمارى!ان،الثوري!علهيؤديانللفنلابدكان

.عه،--،ءنفصهلملأالثورةعنبعببداالفنيالنت،جمنالنوعهذايجعلا!بنفرقلوبداخل،الجماهيراذءـانداصل،نفسهاالجماهيوحركة

ء-نا!ثوريةالصفة،نجفكاان4لنفمىيسمح-ئافيا-انهالىبالاضافةوخارج،الجمأهيرهذهخارج،..والجهاليووعيهـالتوديوعقوللهـم

اللجماهـ"بى.داخلثوو!،تأثيبرا،فعلأ،)مارسماللذيلشعرا..نفسها!فنداخل"اثورةا"ستارتحت،الوعي

للتصعر،كمتيليالدياغ!ير،الميكانه*بالف،مضوءفي،اذقهكذااللثورةتجاهتاريخيلآهـؤوليةمنيحملمابكل،لثينووقف

مثىلملأ،،ثم!درومحهودلةصعريتحول،أدوني!ىيتصورهكماالثوريلفهـطراقباسميوديالذي،التيارهذابوجه،لفسهالفنوتجاه

ويبنى..."اللعربيةا!برجواريةيندنش..ثوريغير"شعرالى.اثورةاءنالفنفصءلالى"ثورية"

ا"كنسباتتكراندون)نفمهداخلالتغبيرءملياتيمارسالذياللشعرلبض!لأخنىولابل،مئأتلبضعالفنمايقدمالمهمليس..."

اثء---برااًدواتر4تطوصعب!علىالنوعهذاإقدمهاالنيالهامةطىصكفاللفن.بالملايينيعدونالذينللصكانالعاما!وعمنآلا!

هـ-ن4اانف!اواقعرغمإ"ورياالش!هر،وحدههو،يبقى(اللعرببمالشغيلةجماهيرصميمفيعميقياجذورهيرسلانويجبللشعب

نفسها!الثوريةالحركةمهماتومحبوبا،الجماهيرهذهقبلمنمفهومايكونارويجب..اسعةالو

يفوالثورةالفنفيالثورة)ككلالثورةعغنتحدثعندماوان،وارادتهاو!كرهاالجماهيرهذهشعوريوحدانويجب.لها

والفن،الثمعرفيالهجديدحركةالىذنظرانلنالايحق(المجتمعينبغىهل.ويطورهم،الفنانينبينهامنيوقطانويجب.لميئهضها

صفةالتجديدهذاعلىنسبغكنااذاخصوصا)مجردبمشكل،عمومابينمماالبسكويتمن،ءصفاة،حلوةانواعاصغيرةلاقليةنقدمانعينا

فىالتجديديةا!حركةفان(ثوريونانناصفةأنفسنااونعطيثوريةذلكانأفموانا؟اسودخبزالىبحاجةوالفلاجنالعمالجماهير

الحرمةؤكاالشعرلهذاالثوريالفعلضرورةعنبمعزل،اللشعرهذانضىعانيجب:ايضاوالمجازيبل،ققطالمباشربمعناهليسبديهي

حرهـ!حصالىتهبمازقر،!وقيةحبركأقيقى،للجماهبروالتوريةتسسيرنتطمانيجبأجلهمومن،!ائمااءبيشاؤصسبواًلفلاحينالعمال

ثممكلية.)4(لم."والثقافة!فناحقلعلىاي!ضاينطبقوذللك.واًللعسابالامود

لمجردبديديةحشكةمطقينيدانلاحدلايحقانهنرىكناواذاكتابمن368صغخؤ-زيتينكلاراالىحدبثهفي:لينين(()

نفسها.والصفحة،نذمهلمصعرا(5).موس!،التقدمارد،العربيةالطبعلآ-"الابدالىخالد"
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الاصلمة.

ابننهذاذروةيمثل،المقاومالفلىطينيالنغ.عرحركة،نادوبسموقف

***الشعر!حركةالميكافيكياللف!منطباللصنابعجءودوهو،اللج!د

ناللهايتاحاوبلا،اللجماهيرسنتتغلغلان-للشبنيؤك!كماوا!!ثورة،ارشعراءلوحدةالديالتيكيالواقععنب!رااكورةوحركة

..افتوربم!فعلها،لفعلبا،اتمارسموقفءنالعبير،بالاساسوهو.؟ين!ماالمتبادلثير!للتما،لتفاءلهماو

درويش"حموديقولكما-الفلسطينيالثوريمرالتفهذافان".ا!جماهيرمن

عنيعببرونجماهيويةحركةعنهعزوليناصحابهثوريرةعنيعبرلا-؟الموقفه!اهوما

النابعتةالننياشجارمنمجموعةببسوا!ؤلاءالشعراءاناي.صراعهامقالانهمنعددفيبلىزالتي،ادونيس"خطلقاتالىنظرنااذا

لاينيغيمسموعةاصواتايملكونثعراءكونهمان.ؤاحلةص!راءفيدروبرث!!حمود"هـطلقاتالىنظرنا"-اذا،الاخيرالمثمعلىيتتاجهوفي

ماص،تهلمكجما!رالىانتمائهموبانقطاعبوحداؤيتهمالانطباعفي)قانت!ورحركةوفي،لىواحاديثهمقالاتهمنعددفيكذللكتببرزاللى،مشلا

واعطتهـمربتهمالتيوهي،الجماه!برهذهابناءانهم.لوربنوحاضراعنهماينتج،إلجماهيممنءوقفيناهامانفسنانجد،ورصاعدهلسعره

9(.ل"الجذور.الثوريلأا!ث!معر!نمفسيران

الشعرفيتؤد!ها!تط!حدوراي:"درويشه!مودل!"علىوعدمايعدنهكذا...)6("اخرشيءأيقبلقضيةانناشعراء"-

قضيةانقلان..:))وحسصمهالمناضلببساطةقال"الشمعروبواسطة...ا)فلسطبنيالشعبقض!قىهيهناع!ةوالقض..ينمىدروءحمود

الشعرديوانفيتستحقهالتياالصفحاتالى،اب!ادهابكل،ش!بي...)7("لهوزاداالانسعانلهذاسلاحاكاناًذاالالادتأح!باةلا)ا

لحذاورمحوقالانسانصراعفيحلقهالقضي!ةفهذه،الانم!هلمن!اوان،انفهمالنلمسهؤلاءبينسلاحاالس!لاحهذاو:قىانبدولا

.)01("اللبشرقينشاطوفيالحياةفييستحقاللذيدورهتمارسانبدولا...اف!ورةحركةخلالمنويتطوريعت!بم

فورةافتعالالىولا،ةالنجودورالىيطمحلاثمناعراذنقهوهمع،)8("ثورإةكلمةبرصفتهاالجماهـيربسن!فعوضاالكلمسة

لثعرهويرير،شصهبرثورةلشعربةاثورتهروبطانه.منعزلةفوقي!ةتجديمدة3حرفي،الفذيةادواز4ت!ير*مارسةفيالشاعراستمرار

ناسعلىهم!4يركرفلا،اللحاضرناسفي،الانيفعلانالثورةجماه-رعنانفصالايدون،نفسهاا)لثورةحركةداخلصمعتمبرة

وبناتهاالانالئورةمادةهـسم،الحاضرناس.الازيالبعيدالمستقنليديبوالئءدوالتجرالبحثببسهناال!توريللثاعرالرئيسبماهمفا...

اللعمال،باللذاتهؤلاءالىينوجهانالثوريللشاءسربدولا،غداالمكل!ةالثوريالفعليصاهـدانأجلمنبل،!ذقطالئجديداجلمن

..الجاهيسربمن

-"اقاسيالحبهذامنانقدونا"مظل:.منخعفامحمولدد"د،ر))9!محلةالمجتمعفى.اهيبراداةالى(يرةوالن!اللثعر)الكلمةتتحولولبم

"--....-للهابدفلا،4مادرقوةالىتتحوللكياي،فقطالذهنهم!لأ
مجلة-"يسعرو..مضيتيو..تنحيا":يثمىودرمحمود(01)

.6891سنة-11-1.اعددا"اللطريق"حيفا"الجديد"مجلةفييثردرولمحمودمقالاتمنو)8()7(و)6(
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شحعراليس"كذللكالوطنيالتحرروشعر..ثوركياغيرش!ر!ولاجئي!نكانواواللذينوالمثقفينالصغيرةالبرجوازيةوابناءواًلفلاحيئ

لواقعالعربيللرفضاتغذية))الى/ؤدياللذيوالشعر.."نوريااءخلفاواف-عيعانونجميعاهؤلاءوكون،فدائيينالىوت!حولصا

رمماعدالذكب"والشعر..زورءصاشعبرا!بيس.."الاستمارياسرائيلالشاعريغتنتيانيعنيولا،ثائبرينغيرانهميعنبملاوالحضاريالثقافي

ليس.."فكريبوعبىالمحتل"المغتصبض!دطفةارطتقترنانفيهـصذاان.با!كس.اللخيالفيالاموجود!ر،آخرجمهورعن

الانصار"الشعرهذاانهيالكمبرىوالتهمة..!رياشعراكذللك!ذهالىيتوجهانالشاء-هـاكوريعلىيفرضااللذجمإهوباللذاتالوافع

نتاجان"و((والاعلا"يةالطباعيةالموسسماتفيالاولالشاغلاثغلالى،واللجمالي،ارثوربم!الوعيادخالفييسهم،باللذاتاللجماهير

ف!و.."وثقافيةو!صي!اسيةتجاريةكلوسسةاصبحاونعراءهؤلاء.ونشماطهااذهانها

ليسق،و،لذلك.."اللجاهلةاللجماهير"بينجدامنتشراذندرويثىهـح!ودكتاباتفبميتجلىاللذي،الجماهيرءنالموقفهذا

..!ثورياشعرابالجماهير!ندمحلوريشاعرموقفهو،العملبمونضالهواشعارء

ا!ذيأ!نتعرذللك،القط،هوادوسربوأبم!،اذنالثدريالسعر.اتنوريوإيهااغناءفييسهماءنالشعروبقدرة،بقدراتهامؤمن

يكونانندو،اللغةنظاموفيالفصهـنفممهبنيةفيثورةيحدث.بر4ويصلادون!شىرهلنهاللذبمواووقف!يختلفبهذاوهو

المج!تمع..فيلثورةواال!معبرفيالئورةبينباكماكلمشروهـا!زاهـمنواللبس،الجماوورعلىالتعالليمواقعمنينطلقادونيس

اثورية.الحركأداخللتوربم!افعلهممارسةهـنانىعربانعزالابم!وقد،لانلءوجودإير.آخرجمهـورعنالمأ!طويوالتفتيش،الجماهير

يمكنانكيفاعرؤطلا:"يقول.اس!نبئاه!ات،اوثراتبعديوجد

ا!فلم!مطيئيين!لشعراءا!وريا!ه!رعنموضوعاتةاللكنا؟يج،ل،اللعربيكجم!ورنا،/جمهورالىثوربمماشاعريتوجه

"غلقةمةود،ثقافيةبتقالةبدءحثوجمهورأنهالىبالاضاف!ة،والقراءة

ا(نىراءورمرحولالوفوعاتررءض!رمانراكلكا؟:ااصح،والآنيسترتوندون،لاوفلا!ناعمالناان):ويقول...)11("الثورةتئاقض

ثوركبماشعرانهنزعماذياا!هـر،ووذااللداخلفي،للفلسطيبنا،اللا+يهطبالمعهى،متحاللفينغيروهم،ثوريةنظريهـةبايةكعمهور

صبصدوعلى!مم!هاالنتصمريةالحركةصعيدعلىالثوريفعلهيمارس.)12("ثورة،للتائيبالهم،فلي!مت،لوريةنظريةلهموليس

للسماهير:ا!فاح!يةكةا
لحر!يئينموقف!الىعودة...

الحر!فيمتدمجون،مناضلونشعراءفلسطينفيالمشعراءة

الاقاهـاتوواهـجنللاضطهاديومياشعرضون،للجاهيبرالثوريةهـصفيراليفنسخر،وب!دهـ(،وخلاللها،اكتوبرنورةقبل

!فا!تحديمهركةيوميايمارسونو،الموتوخطربةالجبركائوا!مارضونالذين،الثانيةالاروميةييونظر،يينالطوباوالمثقفين

اجت!عبنيةل!نغميهرثوريةفيطريةويتسلحون،الاسراثيلمحبماالطصلان.."كافيةجةدراثقاف"امنيبلىغلمالبلدانبحجةالتورةقيام

،ول*:4شسعراش!رهممنيجعلالذيهـولشالواقعهذاانعلى0.وهـذا.."اولامننحضر!ننكونانيجب))بالثورةنقومل*!وانه

يمف))لاالشوهـا!نفيالئالم!ثيره!،دسبانظبهـصلبنئق!حتى-السنواتمئاتولو-الانتقرمنبدلاانهيعى

الحبركة،هذهمنعضويجزءهـوبل"الخارجمنالثوريةالثركةقال...!الثورةالمنادكف!نقوميناديوبعدصا،ويضحضرالشعب

الموكة.وحرارةالصدقحرارةالنتمعرهذأيهبا!ذيمماهعواللواقعوهذاالاشى!ابة،انشاءس!بيلفي،!مبغيكاناذا":جميعالهـؤلاءلينين

لممارسانلنفسهيدوير،ماه!رالجالىيتوجهلشعراهذا،ةعن،بالطفراولانبدألافلماذا،الثقافيةمنءعينمسمتوىبلوغ

والظملللقراءةفقطليسىشعروهو،الجماهرهذهفي،ثوربتأثيراقن!حركللمجما،المصنالمشوىالهذااوونهالتروطعلى،الثورةطريق

معتتجاوبتزاللاا!عربيةالاذندامتوما.للا!قلءخمومايلاهـطلحكمالىوردءن،الاخرىباللشعوبلالحاق،ب!دفيما

علىافىعرهذا)امرارفان،قوافيهورنينالعربيالشعبرءوسميقى-.)12(")؟المصوؤيانجطالنظاموالىواللفلاحين

ثوربرة.ال!تجابةهووالنغمالموسيقى)المستخمداماكتو؟واثولىةالاساسيةللقوىالساحقةالاكثريرةاننعلمونحن

وسم-ج،درويشمحمود!صوصا،اش!راءا!ؤلاءرورواكنأةوا!،اتخلفءنولمعانون،أميينكانوا،والفلاحبىاللعمال!!

هاهبرالج!ذهالىالتوجهمنللمنينوحزبفيينيمنعلموهذا
ذللك،دكيراحداهذايرتجاوز،للفت!عراللفنيالصعي!دعلى،اللقاسم..لاء.......،..

اكمعرىوا!نوقي،نفسهاالوبيةاًلاذنإتطوبرفييسهمونانهم،وبا!عالىرءصارباوالطالر،بهاالتوره،لاروحوص،وتعبشها،باللذات

"رزترا)وربرجمطالجد.إدةال!ياغاتإء-لم!اعلىقدرلهمخلالءن،اًرمرببمالجما!-رهذهوتثقي!تعل!اجلمناللجديدةالسمةقوىكلوضع

.النت!حرياللونهـذاعنبعيدةكا.تواسعةجما!رالى،ا!ررث.مناشرةالانتصاديمد

اللشعريااوناهذاتتقبلاللصبية1ا!جماهيرانهذهتجرقي،ما!رتوق!يتوجهانيأبىراشاءافيممىادوجعل،لحندنااللتخافواقعلكن

الحدوثا)عربىا!عروان.قضيتهاالش!،ر!ذاحملما!راررريختالحديةكل!لمكادونيىانطبعا.!الجاهلةالجما!رهذهالى

ان!شتارا.اكثراوالحماه!وعندالفةاكثر-افنحولةهذهدعد-صارفصيتكوطقد،آخرجمهـورالىوبرضوج!الجماهيرهدهيتجاورانهمي

..انكارحق-نورياولافنيالا-ي!حهلاهذاولكن.بعيدمستقبل

البلاهـالعرليية،فيالمشعرلهذاا!معالوالازضشارظاهرةانا!،4بافونمته،هذهجما!رناالىيتوجهلشعركلعنالنور!ةالصفة

ة!اللعر/اهبرالجهدفعتالتي،الأساويةحزيراناحداثب!دووزتلم،واسعىانتفنمارايلافيالشعرهذاانلمجردإ!"اصلاحي"شعر

و)-م"زوازنه،الشعرهذاتفصدلما!زيرمةانذللك.البسحاف-ةلىا.اللجماهيرهذهبهوتنغلودتتقبله

البآسلاوالغضبالحزنبرطابعطب!تهبل01الموربماتفاؤلهتبددمنالنت!ص،يطلب،فهوا!جما!يرء!ادونيستعاليمنوانطلاقا

باد"--،طالتة"عبظهوربمسعالىأساةعن!برلموهو.وا!فجعقحدف!و،اللجماهيرقضيةعنكذلكيتعالىان،ثوريايكونالكي

!ذا.الساةهذهضدالمقاومةروحفيهاتجلفبل،ال!سادية"ويغصيهاالمقاومةحركةيصفاللذبم!الث!عر"انالمذكورمقالهفيقرر

الامل.نحضض!ئكماالحماهيرامتضنته
ءبرهقى"والثورةالشعرحولملاحظات":ادونيسو)12()11(

،الانوانكلتسؤعبولورةءثل،اثمرهذاماس!نطاعللقد9691.51سنة،11-1.العدد"اللطريق"

"!تبطون،اولامجدعيهلان،ابعربيةالنوريةاللحظةيصتوعبانالللإهقي،8(ممفحه-"الاخيرةوالمقالاتالرسائل":لينين)13(

الشعبيقظةيعيفونفهم،نفسهاالارضعلىبا!ركةيوميا.موسكو،التقدم،داراللعربجة
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الثعبلل!ذاالتحرريةالحركةوجدانياويعون،الداخلفيانفرنذنضي

:فاقرأا.لحهلروححاةلاوددورالتاريحدحركةثوريبروصطون-لمحون،.نانيا،لانهم،الخارجفي
..هؤلاءلةمعو!حانجداطبيعب!اءراهـانلهذا.معمالشمعرا

وتصاعدها،ت!ناميهماوفيبلمئه!،فيأقاومةالحركةرفصااث"راء

الجامعياا!،صر!ةإحو!4شع،لأراتهنهابياتوترتفع،وبسمعونهلمناضلونبقر

0001صليباجيمالدكنورالعربيالعاللمفيالتربيةمستقبلهوولا"كانه،فييرراوحلمالشعرهـذاان:بوضوحونلاحظاهـ(

003الصدرصادقءحه!الا!لاجمطاننن!ريعفيالاجماع،نجدداو،!ايزدادهـ-وبل..الواسع"رالانتبخصةسكر

008كوربانهنريالاسلاميةالفلسفةتاريخاللث!ورةحر!ةطوروتضاءيمع،القةزأتإمئبهبمافثياويتطور

003الدكتورمحمدعبدالرحمنمرحبااللفالسفيةاررط!ةقصائسىهـلمجنؤخيى،قيم!ال!و*سحافى-ة!نىلمك)نفسهلطينيةال!لمى

ا؟..صليباجميلىا)دكنورالثطق"خرالميلا"ديوانهوقصائدنئىدرولمسهـود"الزيتوناوراق))ديوان

القرونمنالفلسسفيالفكر!اراتسبلمحتي"و.."الللهلآخرببنواس!صة9ءمساوكذلن..مثلا

اً...كوبوناندريه.اللحديثةا!عصورحتىالوسطىعم،رةهـبهثلا"اللدمازهار"قه-جدةنجدثم.."لومهامنتنهض

003ركماليبوورفا)!اجالدكتوديكارتفلأسفةالىمدخل!د،الجدبوبنائها،رحابتهافي،الحد/ثالعربيانشعرفيمدنئلآ

006ديكارترنيه(وعربي)فرنمى!ميتافيزيقيةتاملاتا!ئنعرقلبمنافط.ده"1والاجواءالاصواتبتةددالمضم!هـدةوانغا"!ا

-.25كادصيهدوبييرالكبرىالغلسفاتقاريخؤطاعاجوهافيتدخلانتملكنفسمهالوفتفي،ولكنه،لحديرثا

002الحاجيوسفالدكتوركماللوجوداالىالجوهرمنمفلعلىاليطبقفحمااينعودولميئاللذاللعربالمناضلإنمنواسعا

0002بيكونغايتان(بالقماش)مجلدالمعاصرالفكرافاق.(الجديدالنتعرهذا

فالحطنالىسارترمنديكارتالفرنسيةاًلفلىةةاً.ء.*اع.
...هـ-دإوديهالهـيا)ءوريلدورلىيدلكله!ذاكاى11،!

005كوفيليهارمانالاجتماععلمالىمدخلينتب"ماكلانمطانفاير!نيلاهذاف!ان،اللجماهيرداخللشعرا

ع..ارونريممونالصثاعبمالمجتمعداخلثورءةصركةيرمئمكلان4يمكههؤلاءاللةلمسطتجةالمقاومةنئعراء

005الونريمون2اطبقاتمراع..ا)!كبلأالصعيدمحلىالمربياثعر

0.4دوفوجي4ء!ر!ساللدثنالوريةفيا

005-فوراستيهجانالكبيرالعشرينالقرناملالذيوايتنهعري2الهياللض!منالشعراء!ؤلاءنتاجيخلوفلا

002فورال!ت!بهجان.7591عامصضارةياغاتصمحنك!لنيخلوولا،الع!دياللثرياللكلامدرجةالىيصل

؟..فوراست!4جانالعلمياللفكر"عاييبرللذايراجبرص!للاا!بماا:فراكا!واذا.وو"!لشعاراتءبسطة

225سوفيالفريداليشريةالمجتمعاتتطورهـذاوجودوافعفأن،قىاليوميالمجماب!قىضروراتبدعوىعفاضأ

002وفيلهالةريهالعامالرأي/بمونان!صلجلا،اللش.عراءر!ضعندا)قصائدبعضفي،ال!نيالض!ف

0001كا"والصالمتمردالانسانافدااهـ،مفي"عهذااندل.آفعراهذاءجمموعءلىالمحكممقياسا

003رو-انصاننالات5-نانقذونا"مقالهفيث!دروءحمودبر!اطالبا)تيالمهه-ةرالعربي

25؟روستانجانوالب!ولوجياالامومةوان،لتنءرا4ةروءا)نئولرهذايدرسان:وهبى"القاس!يالحبهذا

001ياسبرسىرلالانسانو!ميرا!زريةا!!ةويدرء!/هـفدوان،ا&وببمالنة-مرحركةءنالصجبع"كانهفي!وضع

0016وصروزيلهـينوفانال!ولقيالعلاقاتتاريخالىمدخلةجطردغةوالمبلا..ا!ز؟صىا-بلم.!طااللحبفيالمبالغةءنبمعزل

0001مينوجانالسياسةعلمالىمدخل...اصلاحمأش*-رافالقولدرجةلىا-ربماالسياسي-الفعل

0001يس!ألبيرالحدلثةيةالرواتاريخ-!وربما5غير...بورجوازي

..؟أللب!يريرسالعشرينالقرنفيالادبيةالا-جاهات***

225ا)ضاعورجممايممىىوالغربالشرفىمنادباءلي!ن!محلاناووة-ءلمنانهنرى،4ءلهذاامنا!تخلاصما

008تيعمفاىفبليبفين!افيا)كبرىإلادبعيةالمذاهبلء!لرل.الجماوويربينا)نئنمبرلهذالنئوريئااتوالمهم،الثوريالنئعر

اع00بواديفرديربيلمالمعاصرالادبمعجمزةس،-،،بئأثوراالمهماتهدهخلالمنواتحتكاءلتننحددالشعرهذاثورية

0015بيكوننجأنعا(بالقماش)مجلديدلجداالمرنسيالادب.ءما!جماهيراوداخلالشعردلماخلى

025سولنيه.ل.ؤطالفرنسيالادبفيطيقيةالرومض

0001س!يمون!ريبيارالعشرينفيالقبرىا!ؤنسبمالادبتاريخؤ-كمالاثورةو"!ات،ءالمجتمؤىللختورة!لماتيضعأدونيس

005ليورمثالا!ررامافن-كأرؤيدون.الحركت!يقبينتفاعلدون..حدةعلىكل..انئصر

0013يلشانصورليونالمرختاريحوالحرهـقىاثورياا)شعربين،الضروربم!،اللعضويطا)ترال!للك

003جورجبيارالاجتماعيةاللعالمجغرافيةءض!دهـو،بل!ء*كطادياغ!رفقطثيساةصوراوهذا.الثورية

003جورجبنارالزراعيةاللعاللمجةرافية"ءكاندكه!مهومارور،ميقلمفيزجمما،مثاليتصورانه.الديالكتيك

3...غورنه4برنارالادارة.المثورةوالتنم!ربينللعلاقة،جاءر

اتصنهف"يكانيكءةطريقةفقطنجدلافنحنئن*ريغائيعثداما

عويداثهنسورألتهذامطلمعفيسصنط"ر53،"المعازة*""و"المقاومة"بيناو)ش!ر

لازواعءج-بىقي"جعراؤ-ة))بتفاله*ءرنصطدمن!نبل،العد،ث

-.266؟؟تلفوى-8!6.ادبصيببنبث..اخرطويلحدإتالىيحناجهذاانعلى.اًلعربيألشصر
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