
لهؤغوا،لحصاووبا

اضمصيا!-
!صسبر

"-ناثصاريناوغير،الاولا)الث!ريا")ةةى))فيالمنت!ار؟ون

..اتقىااهـذازةجبم!كيآراؤ!ماختلفت،وز"ادوكابفءراء

ا!كفسىاعمالالىهـءو!؟فيبضنداندونبصنفهـ،!مهض105ا

ا*رب--ىااثولراسقوط))ود-رفنتطهح!هواوآخرون..4نفى

الا-راءبرمضانتقدثالثوفريقإ..إواحدةمرة،"كذا،لحدبرجث((2

وبهضر،ا"هتااتمبمااافمه،ئداوبرمض،الملتقىندواتفيقطتافني

ا"،3المالتقىعاىثاراثائرين"ا((بعض!..وا(:ظمهناث-عراءاتصرقات

الهـ-أنجاظ!و))،لاشخديركرمزكلبومامغناءاً،خذانسهراءاحدلان

:يتساءلونآخرونيزالولاإ..القولما)

ا)*ر؟-صيالثمهرلحركة(1الاولاثىعرياللمتقىا))اءطىماذا-

الحديث؟

ىؤزوعهمنالاول-اولنةىهذاعلىمماحكمانكو!ناناجلمن

في".طرحتاكك!)ا)قضايااءمالهنصخهرضانبدلا--ةاعربابلادنا

ات:فيمياوا)ث"*ل.اقيتاالتبىاةءمائدا.اثبرتاكيالمناقشات

ا/نىء-رصركةمناطارهفيالمكةىهذاعزضانبدولا)المخ..له

--نلى-بقلماا:،:ةباالخاصةنوع+ت"وننء-ن،اتدإتاالعرجمبما

.،هناكهـناثه.هربقاامهرجانات))

،**

ب،لات-ةراًكربركه!("ا)5ائقافيااتلماديا((وزظمهالملتقىهذاالىدىا

خدل،فبانينزار،مسالوفيهماكتابواالضعراءمناجنةمع

ا:ضان،:منث"،ءبرا25اكبمااحوااًسهمؤيه.نجاميوسفومعمد،حاوي

،والت-ودان،وا)5--راق،وسور؟،ءدةالمتامروهـبئاوالجمهورية

8-من)3ياماار،رمةا"تةىا!تهوكا.لنواهب!ر،افرباو،!افدطين

!!!؟!بز؟%!؟"!،تن!عدد؟3قكأ33!بمه!جمينئيء!3!س

ئر!درر!؟،3!!!"؟غ*!ئن؟!ع!ئميمحث!!د3لا-لإ-لادلا-33؟ث!ئ!!بر3!دبنكأ

أيجهاوزووورلص!!ل!مالأ؟ههـملا

12

لتاكحصه.مبر!معاكمعاإ

ص!دراسسماشل

!صهـلرءهلعوهـدهـاا1

احاديث:الىق!!بنامسيةكلوقسمت0791(.الاولكانون11اماا

مدث،اث*رافياحداثهاومفاهيماشعراءاتجاربحولومناونات

كط،الفلىفيالمقاو"ةلم!عرالرابعاليوموخصص".شعريةقراًءاًت

ءثه.!نماذجوقراءاتحوله!اقشات

العتص!قةالتنم!رالجارا،هـو))مهرجانإت((االننقى

اثىعريالملتقى((اسمعلميهيطلقحتىاللتقىهذاتميؤوبماذا

؟"الا،ل

اطلقماربرهبئا)5البلدانمنعددشهد،الاخبرةاتواتفي

،القاهرةفي،-دمشقفي..ى((4الصاثعرمهرجانات))اسمعا."

فىاحديثاالصدباثسهرامهركة2وكاؤت..وخدا!في،الكويتفي

اةباليمراادارالمتحلأمهنبعضر.اقنىعضدء،اصتدامهاؤتراتمنقىرة

.إالتذصهر"!-رم((يدصلان((الحديثاًلشعرمنع))ب-،الثقاؤ-قى

ا!عردي،نترقافيالرجعيةالعقولغلاةمنكا.وا!ؤلاءانوصدف

.الهةادءحمودعصاسرأس!!موعلى

الاصالة،علىاعصداء(())وانهعة((بد))احديثااشهراانقالوا

اوروءص--ةاإم(())أهدشمانهمنوان،لثهاؤيةااءدنالتقلخبانة"))وانه

ثهـ؟9ا))هذامصموعاناقولاحدالىبعضهموذهب..الربية

جمادوالاماثا-بىوااللغةضداستمماريةا(ا"رةالىمؤوروىلي!ى((الحديث

إاإقد"مة1ا

السحونةالض،ريةالحملةهذهقادةاحدانالانشباهيثي!روالذي

ءح!-ودب،سبهونعني-نفسههوكان،الاوقوضصبئء.ببالته

ءتذر،:اتخلال،الهربيا!ثهرفي"جدإديةلمدرسةقالدا-امقادا

ب-تةة-أر"مص!خاضتكبان)أروالدا((مدرلىةهـك!،اقرنا!دا

ر!ث،الهءحبعالشإر((ب-ابةمطا،العربيةجميةالكلاسضد،ايضصا

--اداعةا"قيدمةفيجاءكط-لمل()والهأزحافاتالثعرلاةاحإا

))ضبردانها)ضقا.دفياًلعربشعرواصفا-نعي!قىيىكأائلفيبالما))))-

.لأإ"واوفكارالعواطةط-وىثمميءكلنط!وانه،شعرلااورث

ء!--ىقيج!هفي!واءوا)تجه!اضهصبراالهقادتم!زهكذا

عل--ىلي*هـ--ؤ-15زهحه"فيامالشجديبباسم"ا!رر-بمي!ةالكلاس

!أيمةاعربا*يةالكلالبمبالىالحديتارر"مر

حه!،ارهطاهذاءظنوغير!ماصودتاعوصاا)محقادقلدثم

صفانى"عر"في"))عاى،مسعصطراكل*طمةبرو-صاخبةكأعارميةادار

الجدثالشعرءضدسبالقاهرةلفنونواالادابارعايةالاعلىالمجلس



ضدبوصفها،الحملةهذهفاحبطتاإ.اصلاانتاجهبمنعمطالبن

،رجعهةحركةوروص!لما،المسترالتوالدوحربهةالتصرمينطق

.يقالورأيونقا!لطنقدصوكةو!ت،دو!"

/.يقالكما،اخرىقكل.يةهذهانعلمي

4بوبسسمءصنةؤعقى3(نتلىالاالشعرمهرجاناتان،:المهم

اتيانفس!4!ولضعراا!فكونم2برر،)حديثالعرجم!ا(ش!عر/1اباء)الو

ور:ثس،وتطلعات"ك!اعرباالاف-لمنهـهومويرمل/ويرتداولينتئراخذ

علب"ا!في!مااءرم()))اامحلبرل..ورالثمورة،ا!تقدميةالعربر!ةبالطلائع

)انه:صفا""اهم"نتراثعلى))الغيرة((ب"ببلا،كلههذابسبب

صر؟اتراًرباور!!-5".!د1،لز"،لمالطفيالثقاقات.ازواععلىءلمحقبزح

وان،نه-مهـاء"العربعاتالمج*هتطوراتتواكباوقءولات،وتطورتجديد

اله.هدةاةقافهةااةهاذجا/-لمكبرا)ض!هـجماؤ"بةكأوارفعها/تماذجهاهم

،ا*ـله-ةالروحواالعقلازءكأمنلقريبةا،الافقوضيقالتعصبعن

"حملهءابر"لاعروءةاالحياةرحركةالمرببطةلثمريةاالنماذجوتلك

معا.،يرةارتمرساو،دصعوو،زوت!جاو،ءئمادسيرمن((حركة"كلمة

9حمصيبة((ااقلعةإأافاقضحممعاد،احديثاكبمااالعرباشمعراانعلى

نفسه،وجودهبرواقعبل،والتهريبو،لواسطةليسى،لثعراإهرجانات

ورمكناعادوما،نفسهيفرضشةراكونهوواقع،انجتشما!رهوواقع

روءينين.ولاذال!ى،واحدا:وعحكراتبقىانالشعرلمهرنجانات

والمؤ!هاتالهيئاتشبكةفيوقعتهذهالشعر((((مهرجاناتواكن

ث!عراءبوصفهملابماهبةونفيهاهمينالمسلمن-كعيرفاذا،الرسمي!ة

تلك،اوميهالرسلؤسسةاهذهءنمندووءنبوصففيمبل،شعراًء

اصفساتاوترصيمايضاالمدحويحسنونلكلام((انطم((يحسنون

هـ!.إإوال!وافبم

و!نيالتهرفيه،محج!بخل!!لىا))المهرجانات"هذهوتحولت

وحهلات،ر،احجارةقوتراث،للث.ومأساةالىتحولت،التراب

كلاممناقياء،اغلبفيس!ناما3،حزيرانمنالخامسبعدندب

ءثلا.والبعرةبغداد-مهرجانخلال

طالما2...صالطيرررامامفعر((امهرجا.ات))مناث،لهذا

ماغابى،التي.ميةالر!المؤسهاتلاص"يارصاضعا!بيبقىتركيبهان

كبمفية!يالبحثبصدد!اولم!منل.اشعداءاعلىاحينالمدتفضءل

الواقعوصفبصددبرل،وصيغتهاالمهرجاناتهذهتركيبتغيير

موضوعنا.حولاستنتاجاتالىعلك4هوكمالأ

***

ز.اما.اًخرشيء.!والاولما)3الشهريالملتقى"اا

اًلضاركوناث!صعراءفا:لرسميةاالمؤسسلتاطارفيتعقدلم-

تهخيلية((.((ةمنصةيرحماونهبرمالا،مواهبمنيحمونهبطجاءواقيه

ذاكاوهذاشه،عروةة!ءيمحول)الاختلافاولاشعراء3بوصفهمجاكلوا

.اخرى(مهـسالة

مؤسسةمنتطيىبدءلم،انفسهـمالى-عواءمنجاءتالمبادرة-

.ا.ربي"االثقافياكادي))ءـكماحكوقيغيبر

برآخر،اوبشكل،يئتسىبونالمةروىافيالضركينج!يع-

لا.اءديثاا)هـربيلثعراوتياراتاشكالمختلفاىا

مباقشاتفيهصرتبرل،لشعراالقاءعلىاًلملتقبىيآةصرام-

تء--اربوصول،اعوبياًلثمرافياحداثةا!فاههمحولمفتوحة

.اجالاهذا-فيانفسهماءالشص

جذريايخنلفالملتهى((((لتجهلةكقى،وحدها،المميزاتهذه

يرمف*--للاالملتقىهذابانتوضحوهي.السابقة))المهرجا/نات((عن

خطوةهوابل،الابقةالشمرلمهبرص،ناتبالنسبة((الامامألى)أخطوة

ل!لملامةور"اواصدكلثكلان.نط.حاخرىءقد"ءلمتقباتاجلمناولى

اليهيسللماذياالامر،الحديثالعرنجياثعراحركةفيامميزة

مجردكانانهاهمها،ذكرها،علي!بنانبم،صرويدةلاسبابالملتقيهذا

ل!!ل!3!!6!!!!،لأ!د*!لألالا:لأ33لالالا6دلالا**/6لأ3*!دلا!*لاع6!؟!لأد؟!3!؟رر(لأ

لأ!!*3!!*لأ!لأ!"لألا!عد3لأ*لا!لألألاص3*لاتردلأع،ع!دلا!3+لأ*ا3!؟بر؟!ع؟كا!؟ش3-غ

لا!ير!!ع!لأ/!!لا-لاكا3لا-لأ3لاد3-!-؟كارر/د،لأ+!د!لألأ!ر؟!3ل!-غؤأ؟د

!،؟!ئج!!!ءد!3*3لا3زر4دكا!!!*!ل!!!ع،يهتم،ء33*ل!!!خ-لأ!!بر1جيما3!%9علألا

بز!لأ*!!لالأكألا"3؟2لإألا!د!،-!3--لأ3!-3!ع!!رر!"!!لأ،

؟دلا!كازر*؟؟!؟!-لألا3؟؟ترلآدلالأ!.!!في!\3-!!لأ*3"؟لالأكالألأ،؟بز3س33!د+3!3

ن،!!،3ئنلأر!-+لإ"يرلأج!لا،لالألألإد*ء"رز"لأد--لألا!-3طص!-!

ئج26لألألأ!!؟؟+!ءس!!*لأ؟لأ-"3"3زر3ى-ءلا!!3

!-،**بن!!2؟،،!لاعلأ-؟-\،،

!لا!ترلالإ،،!لاد7!عبرئر33*-لا3زرلأد-لألأئرلأ7

؟!!"برفي*طد63!دكالألأ:-!لابمثنن3زر33!ى!معى:-، ،-.؟3-ؤ"3-،خ

!"ول!يز!ئنل!!33لإخع!!،!!!!06!"س!3ض:-لأ،!!رز!لأ؟لأ!لأ

\!ل!د،ع؟تئلا!!3دبز!!!!!*!*زرزرلأ3\!!لألأ"ل!ل!!ع*1-!ة!-/6؟3ل!

جو!!د!تج!نرلح!"3!!!!"،!لا:ج!ننلأ!غ،لأ!ثلأبمك!!**3!3"!نن،لأ---لأ3*!3-3

ع36!؟!لا!ص!ى!شي!سى!*ح!3ينئر!+

!ئم!كلا!!!!ستج!!لأ!!لأجلإ!3!*لأ!!!+*كا/د

ئربزحس!!!!ل!لإح!لأرزئجلأس،3،!بز،3"كا!لا!!!لاكافىكا-3

3-3لا!!حل!!،--علأ3دطلالا3رع،لألا!

كأ،؟33لالادلا!لأ71في!7!لأ3لأ؟!!قئ!

ظ-زءادوق!بافيارنز

لأ.اونى(())خطوة

وحدبرثمهالشعراأقدي!بببنالعلاقظواقع-

نفسه؟الماتقىفيجرىمماذا،والان

ولا.والمناقفساتالندواتوهو،الملءقىهذابهيتميزبمالنبدأ

"باقشاتمنفي،1جرىومااكدواتهذهانهناالاشارةمنبرد

كلماتجعلمما،سابقهدروستح!مميربدونو،ارتح(ليةشبهجاءت

لحركةالخاصةالملاءحهباوتميع،العمومياتحولتعوملثمراءا

الحديث.العربيالضجمر

الملتقى.تحض!يرفيالاسالىيئالعيوبمنوهذا

نا،افوةامدإر،كرمازطوناحب،الاواكااكلموةفينه

.حادبرثكلالحدإثواثعراًلقديرمالفمهبمربينالمسلةيطرح

اثم!صرافياتواانهميقولونالاخبر!اًاليعبلشصاءانثال

برقضاياالتزامهموان..طرقهااناًلصبيللممععريسمبقلمب!مجزات

يةلحمرواالازضانقضاير(انازعم)وانا...كانانلهيسبقلمالازضان

وان..ايضا-سقالساباًارعيملث-عراًءمنالاكبرالعددشغلتقد

.؟فكاراانفملواةدلسابم!ناوان..لىماءاجدداليسوااًلجدداسمراًءا

اخرىوثوراتبتباراتفيفعلونولجدداازفملكم(،لفرت-قىاالمتورة

رو--صانطلقا،قبنالسابانايضاوأزعم..الفرنسيةاكورةب!د

.الجدإفهالم.اليبهمايضاهمخلقواقد،جبران

مناصالةاكثرهموهل؟فى*لملاالسابقيناجدداتخطىؤهـل

)1(0(؟السابقين

نا4!لا،احديثاالهربيالشعرحركةانإعرلى!مانطوان

ايضل،4الابداًعيومعحزاتهم،وأساليبهـم،الاصيلةتجاربر،مللسابقين

،امفعرابركونانمحاوللأبرل،الاعجازفيمباراةليستتارر"الة

تجار!4ايضاهـو41هكونوان،الجديد"ع!رهابن،كلهعيانه

الابرقين.تجاربعن،جذرياوربرما،ر،اطبع،تختلفالتيلخا!"أ

لضعراءيوفمحانآملاا!مثمكلبهذاا)قفجةطرحكرمانطوانو)كن

-)!م.1ابقااكءعرصزميزهاتىوابشعرهمالراصةاللامحاالحديث

وللعدة،شاعركللتإربةت!بعاا(ثعراًءت!حديداتاخهلمفتهنا

ارتر-صالاإ"هـؤيقاالت!!يدءفىقدرتهولمدى،يحملهاالتياثقافيةأ

-.مسبقاعدادإدون

صر،المختبروابهفيقالابراهيماصهدصلاحالسودانيانعلى

لملاننا،قيلماجوهرنسجلان،جاهدين،هبانحماول)1(

نكوفيانوزتمبى،والنقادالشمعراءلكلماتالحرفبماا)نقلستطع

اصءبة!االم!مةهذه7فيادقةا-الىاقرب
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الرعاةاحد،قالهاابياتاروىعنمماهذهالتحولعمليةعنتعبرجملة

ؤسىيعملوهو،ترعى(لتيوابقارهالطبي!حةيصفالسودانفي

الحديث،شعراء)ونحن.."العالمتشيىلتعيدانيدايو..((الارض

..العالمتشكيلاعادةفينسهماننحاولواكننلالمعجزاتنعمللا

ونثهغ،المجتمعتحركالتيالقوافيننعرفان،المرةهذه،ونحاول

.ذروتها(الىودفعهاحركنهاتسريعفي

المثعر،ميدانفيتعني،العالمتشكيلاعادةحركةفيالاسهام

بكلماتالشعراءعبروقد،الشعرتشيماءادةفيكذلكاسهاما

كذلك،دقيقوبرعضط،غامضبعضها،جداعامبعضها،مختلفة

.هذهالشوتش!لاعادةعمليةعن

ماذا!السائليسالانيحبانهحجازيالمعطيعبداحمدقاللأ

للمثعراءالسابقينالشعراءكلشملانههل؟القدامىبالشعراءيقصدا

)انا؟.انهضةابشعراءيقصدمنثم؟..لمواحدةمرصلمةفيالحديثين

شعريمعلونلاالاخرىالعربيةا&للادؤيوجيلهشوقيانارى

القديمبالشعرالحديثةالعربيةالثقافةربطحاواواان!م،النهة"ة

البلاغةتقليدوحاولوامثالاالقديماشعرامنجعلوا..ربهـتقليد

ناجي،:ءالرو!ت*كليونهمالنهصةشعراءانارى.القديمةابعربية

الحالىجيلنا.اًلعرباثعراًءمنوفيرهمطهمحمودوءلمي،وشكري

هذابر.الههضةجيليكمل

)انهفقالالجديدالعربيللشاعرتحديدايعطيانحاولثم

وقضايلوالحبال!ياسةبينيفر!ولا،ككلتداخلهفياًلعالميرى

بل،بالذاتموضوعاتتناولتعدلماجديدةاالقصيدة.الجماهير

عرالاملويحاول.كلهالعالمخلالهمنالشاعريرىتركيبهي

فقط،بثمه.رهلس،العالمتغييرعمليةفييسهمانهناالحديث

.(نفسهالعمليسلوكهمعالشعرفبىاموقفهيتكاملانبدلاول

اعربريةالقصبةاجوانبمنجانبهوحجازياعطاهطانعلى

زاؤالعندءااخرجانبالىاشارفقدحاويخليلاما.الحديعة

الفي:-ء)!د..عري،)المفالقاموس))علىثورة.همالحديتشعراء

ا!،اجماانبنيانعلمىوعلنا..معينةكلماتعلىالشعريةادعاء

كلنستعملاًخذنا..اقاموسامنلاالت!جرقيقلبمنالجديدة

!ب..ثعريلةواخرىشعريةغيركلماتههاكتعدلم،اللغةعناصر

البنا!ؤيوجودهاحسباف.ريةطاقتهاتكنسبلكلمةاصارت

زاحاويقالفق!والرؤيةالمضمونحيثمناًما.ككل!اثعري

قضيااىاايوبيةاالاحداثحللألمنيصلانيحاولالحديثااشاعر

الشخصي(ممسوحليسالساعرهذاوان،عصرنافيالكبرىالانسان

اًلوجودابعناصرالاحاطةالىليصلالخاصةتجربتهمنينطلقهوبل

اختلاؤ.لمسالةالحادكرمانطوانطرحعلىجوابهفي،ادونيس
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كوق!كننلوىادهبالئوريمحدر

!لك.بحدالمسالةهذهطرح،القديمعنألحديثالشعر

في،القديممناهمالجديدالشعرانا!وليصعب:اولاقال

لال،لم.الحديثام(لقديمفيسواء،شغرلااًوشعرهناكالواقع

وطريقة،المالممنالشاعرموكفاختلافهوالموضوعان،ثانيا

التجاربعنجذرياتختلفالديدالشاعرتجربةانواكد،عنهتعبيره

قبلنلاًلذينلدعراءبالنسبة..كلهاالعمرظروفباختلافام!مابقةا

كقليدويحاولونويجهرونيحملون،الماضيهوعندهمالمقياسكان

(لخارح.منعليهمفروفةقواعديقبللاالحديثالشاعر.المأضي

هريمدلمالحديثالشعر.للقياسهوالقديمكونيرفضأنه1

القصي!هأ03شمراثصبحبالنثراًلكتابة00،(المقفىالموزون"الكلا!ا(

اولض!.معا،والوزن،والحوار،والمسرح،النعريوجدالحديعةا

..باستمرا!أويجربيبحثالديثوالشاعر.مقياسايعدلم

للشعرلشىانهقال6الا-ساعبهذاالقضيةيتركلمحاويخليل

وايقاصورمنللشعربدلاانهاكدثم.واحدةطريقة(الحديث

الحد،ثالايقاعبرللفروضانعلى.الشعريالبناءعلىيتعاونان

.الجاهزةالاوزانمنمفروضاو"ايس،داخليايكونان

اًلمثاقتا!هذ.تتجنباناحبتفقدحجاويسلافةالشاعرةاما

لقضي!اباعضويايرتبطوا)انالىالحديعيناًلعربالشعراءلتدثوكلها

هذاافتصاراجلمناليوميالكفاححركةفييشاركواوان،العربية

الذيسؤبالشعراءاسوة،الشعريابداعهمجانبالى،اقضيةا

وناكلم،ولوركا،وآراغون،ايلوار:شعوبهممحاركفيشاركوا

.(حكمت

الشرية"االدنة))و.بةالشعو

ا!ديعةالقصيدة-منوملامح

القضابمختلفحولالنقاشوتثيراثارتالثانيةالنلموة،

الندوةهذهمدير،عاصيميشالكلمةمنابتداء،فبهاطرحتالتي

وجور،اًلصيثورعبدصلاح:طرحهاالتيالقضايابمختلفمرورا

ومحما،عدوانوممدوح،قباننونزار،الفيتوريومحمد،غانم

مطر.عفيفي

ميعثبالبهاافتتحالتيللكتوبةالكلمةمنقسمااوردانهناواحب

النقاشتثيرانبدلاقضايامنتتضمنهول،النروةهذهلثاصي

الشاعرولمهمة،للشعرتعريفاعلاءبمحاولةيتعلقفبماخصوصا

وذلا،الخطاؤينقعاندونايضاالقصةكاتبعلىنطلقهانيمكن

قاا.الشعرخصوصيةالىتصللاعموميةمنالتعريفيتضمنهلما

عاصي:ميشمال

فنهـ!عب!ير،كعريفواعملهت!ريفاب-"طفيهو،لشعرا"ان

انسانية.معانبمعناللغةبواسطة

:بالفرورةمتلازمينبمدين-شعراي-"للشعرانهنامن

وتقبالتعبيرا-لوبفيالففةبالظاهرةمرتبطجماليبعد

وهـ،الفنلدلالاتا)فكريةاخلفيةاهو،انهانبىوبعد،الاداء

.اموالعاوالمجتمعالانسان0بهضاياواتصا!االمعاناةبهويةمرتبط

انسانذهوشاعر-ساًيالشاعرانكلامابسطفبميمنيذلك

(لتعيير/فيقدوكهفنانهو،معاناةذواي،ا!وجودمنفكريءـوقف

لمالانساذيةمعالاته!كبعلىخلاقةطاقةنواي6لى"لموقفذلكعن

والتعبير.الاداءجماقيمنفشقىاشكال

الابداعي-عملهفيمسرولشاعر--ايفالشاعرهناومن

!اي،والكوفيةوللجتمعية،الانسلأقيابعادهاوعن،معاناتههوية

مسرولهوكما.والتاريخيالأشماننوعمقهاالمعاناةتلكشمولية

.وكعبيرهاسلوبهجماليةعننفسهوبا!درتماما

-8اعلى،الصف!ةالفنننمة-
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والجمهورلتنورةواشاالعدءالشعر

-14الصفحةعلىالمئشورتتمة-

-صيحر!يميرا

الثمعرراءفنيمناي،الشكلهذافيادإلةوضعمنفانطلاقا

شكلي!ةفيفنيوب!لى،ناةالمطفيفهريبعد:متلازمينبرمدينذا

لم،الش!عرفيتقليدياصولياتجاهبينالتميبيزيمكن،اننعبير

لغتهتخلصولم،الضيقةالفرديةالاهتطماتحدودفيهالمعاناة-تخظ

حديث،شعرياتحاهوبين،المبالثرالفكروشوائب،النثرتقربريةمن

للانسى-لنشموليةرويابانها،تننصفمااول،في"لناةالمعقتصف

امهاف!اتمنانطلاقاتشكيما"واعادةالوصودتف.يراجلمنوالعالم

اغةنها14،تتميزمااول،لغتهو-تميز،وحركإ"التاريخفياـلتقدم

؟اصورةواوالرمزالاسطورةلغةاي،الفن

اث.راعلاممنممتازةنخبةلم!موهي،الندوةهذهقكونلكم

فيهاالمشتركونالشعراءتفضللو،مجديةشيقة،العربيةالبلادفي

المعاناةهويةحبثمن،اخاصةااثعر،بئاتجاربهمحولرائهم2بابداء

اهـذىالخاصالموقفحيثمناي،يعانونالتيوالفكرية"لانسانجة

العربيالانسانيعيشهاالتيالمصيريةالقضاياازاءمنهمكليقفه

حيثالاسلوبومن.الراهنةالتاريخيةالمرحلةؤ!العربيةوالشعوب

الفنيادتعبيرالىطريقايتوسلونهاالت!ه!الجمالهةوالشكليةالفني

.المعاناةتلكعن

ناضوءعلىالشعريةبننجاربهماشعراءادةال!نارايهوفما

وعلى،والحياةالانسانقضايامنشموليموقفالحديثالشعر

؟والصورةوالرمزالاسطورةلغةهياحديثاالشعرهذالغةانضوء

عنبالكشف!ليتفضلحديثاشلعراكل:كمئفسهيعتبرفهن

المفاتيحباعطاذناوليتفصل.ووضوعبصراحةمعاناتهوتحديدموقفه

."وشرهفنهلابوابالغاصؤ

***

مرالاخيرالقسمحوليتناؤشواانفضلواالشعراءانويبدو

هرحولحوارفييشتبكواثم،عاصيمبشالطرحهاالتيالقضايا

إ..لاام"شوية"لغةهناكان

هذيناحدءتاللشمعرانعلىالصبورعبدصلملأحوافقفقد

اكثرالمفهومهذايدفقانارادواكنه،والفكريالفني،البعدين

يكوزان،ةعمراهذافيالعائش،الحديثللشاعربدلاانه:)فقال

الممكزفمن،الخاصةصقإ"لهالموقفهذاوا3ن،فكرياموؤفالنفسه

اف".بفكرهيحساو،باحساسهيةكرالحد.إثالشاعرانالقول

تركيبويعيد،العالماىاتظرانه.التقل!ديبالمعنىمفهـراليس

الفثريالموقفدلالةنفسههويكونثمرهذاعنويعبر،ذهنهفي

للشاعر.

،اًاعرباثعراًءن!نتواجهاو!نا،اقيالجانبيبقى

بالفصحى،،اراثوا،بالةغةفتعلقوهي،تخصناعديدةقضايا

فرنة"معطرحهاضاعركل.وغيرها،اةالحبفعالتطوروضرورة

يضاصعبةقضاياهذهوكل.والاسطورةوالرمزالمذةامعتعامله

هل.اثعرفي))الحداثة()مسالة.ثل،"سيقاعدادالىتحديدها

ؤ---مهيالحداثةهلإ.اعتقدلاأ.زمنيةحداثةهيالحداثة

فرءـطهلإ..شكليموؤفهذاًأ..ةوا-دةاالتفعءلمةاستخدام

الحداثالعل.إ.يكفيلاايرضاهذا.؟.ىطورةوالالمالرمزاستخدام

أمعاصرةرري"حديثةخلالمنكلهاالادواتهذهاسإخدامفيتكونان

العالم:منهوموقضوعن،نفسهذاتعنالشاعرتعبيرخلالمن

صادؤا،الشاعريكونان،الشعرفيالصدقسمالةالىنصلوهنا

التساولاتدوامةالىنعودهناولعلنل.المعاصرةرؤياهعنالتعبيرفي

.)..نفسها

طرحبل،التساولاتهذهمثليطرحلمغانمجورجانعلى

لغةخاصة.)الشعر:مطمعن،حاسمبشكلاثعرولغةللشعرمفهومه

اللغة.والنبوءةوالايحاءوالضوء،والرمزوالايماءالصفاءلغة

وفواصله،وارشادهوخطابيتهسرديتهفيالنثرشوالبمنالمصفاة

)انه:ؤالالشعرجوهرعلىحديثهوفي..(والتزاماتهوروابطه

شاملا،انسانيايكونانينزع،الشاعرمعاناةعنصادقتعبير

وشعر،بيثيذاتن:انواعالشعرانقالثم.انسانيةقضيةيحمل

النوعهذاالىيميلهوواًنه.ثاملاًنساننوطعر،ملتزمعقالدي

هوبقضي"الالزامثرظانوقال.االثاملالانساني،الثالث1ا

الشاعركانانبعدالقضيةالىالتزلفلا،لهاوالاخلاصالصدق

.والروساء(الملوكالىيتزلفالمأفيفي

بذاًتها،((شعريةالغةهناكهلمسالةجديدمنطرحغانمجورج

الشعرىالبناءفىمكانهامنشعريتهاتكنسب،والكلمة،ل!للفةانام

شعريةكلمةهناكلشىانه؟قالانحاويلخلإلسبقلقد؟.أمل

وجودهاخلالمنالشعريةطاقتهاتاخذالكلمة،شعريةغيرواخرى

.الشعريالعملفي

قال:.غانمجورجمنلقشةفيقاطعاكانفقد،عدوانممدوحاما

اسمهشعريوجدلا.غانمجورجقالهماكلعلىاوافقلا)انا

واشعرامايوجد..((شاملانساني))وثللث3)ملتز))وآخر)ءذاتي"

.حلوةوكلمات،وقواعد،لغويةعضلاتعرضليساًلشعر.شعرلا

يكونلا،معيناانسافياهمايحملاندونءسنعتهالشاعراتقنمهما

الشاعراخطااذا.اللفةمسالةعلىاركزلاانا.شمرايكننبهما

هوالانسانياًلهم؟..شاعرايكونانيبطلهلمالفويرلأقياعدة

منملايينهناكفلان،الشعراكتبلماذااصا.الاولىبالدرجةعندي

..اصرخ..اعماقيفيالطلمبهذااشعر،العالمفيالمطلومين

.اتالم(لاننياكتب..اًلاصكأجاجشعراكتباًنني..احتح

تنعلؤ..واحدةدؤغة،القضايامنكثيراطرحؤيانينزار

واساليب،بالجمهوروعلاقته،وغموضهووضوحه،ولفته،بالشعر

.،يمزحكانربماإ..الشعرفينطرياتيقدملاانهومال،صياغته

ؤقههذاومع..الشعرفبى(الاخيرةطريقتهين!ركانانهؤالواقع

قرنظريةعنديل!سانا.جعفربنقدامهطريظنةعلىاتكلمالن:قلا

يصعبلهذا،الشعرداخلموجودانا.شعرعنديواكن،الشبر

سفسطاذهوالشعرعنالجلىاتهذهفيقلماكل.اراهانعلي

فحلالذياليوميالرغيفهو.وانت!اناهوالشعر..وهرطقات

معا،نلبسهوالذيالانسانيةالكلماتمنالمفوجالثوبهو.معا

النظريافياعطبمانوظيفتيليست..معا،ذبحناالذيالسيفهو

..(الشعرعلىا*خظاتبعضلبى،واكن.الشعراكتبانبل

رفي،الشمعرفينظرياتهيابداهااننيقبانينزارملاحظات

الاخيرةقصائدهفيتجربتهخلالمننزأرنهاكومفاهيمهي.انكاره

عليالناسجينغير،الاخرينشعرالىموجهةاننقاداتايهطوهي

نفسها؟نزاركلماتهوودليلنا.الاخيرالواضحشعرهمةوال

أو.غافبانسانوينفذهابهايقومانقلابيةعمليههوثعر)1

*نانجسدفيقشعريرةاوثرخاتحثلالقصيدةنظريفيقيمة

جثور.مننهزهانبدلاتخلفحالةفي!"نةمئةبقىالذيشعرنا

ارتباوور.ولللغةواتراثاكتباسكونؤداحركةهواًلشعر

الشعاظافرلنقليممحاولةوكل.والجنوناطفولةوابرالثورةاشعرا

الكتاسب.وسخيفةعقيمةمحاولةهياليفحيوانالىوتحويله

انقلابيميكونوااًنالشعراءوعلى،حزيرانبعدقدرناهيبالاظافر

...(القانونعلىخارجين
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النئمر،فيالذكلياتاشكالمنشكلهيكلهاالصيافانئهذه

داسأيكوناذياانصحيحاواس.الصفةهذهنزارانكاررغم

فى))نظرية"كلمةمناخوؤطاكذلكصحياوليس.يراهلاالشعر

منه.العودالطريحتى،النئعرتخدشلاالكلممةفهذه،الشص

منكبيراومنظراكبيراناقداًايةطوكان.كبيراشاعراكان"غوته"

بعضنسجماااذنزارشاعريةعلمىاذنخوففلا.الشعرمئظربمي

شعسر-سنرى-كمابهاويرننن!قد،ثعرهبهايبررافنياالنالريات

يئ.الاخر

فىجداجديةقضيية،حالكلعاى،طرحنزارانوالوامع

القوىهمالذينوبا):،س،بارنورةعلاقت"وفي،الحديثالشو

تصورهكمافعلاهونفسهنزارشعر/يمونان)اما.للثورةالاساسية

.المجال(هذاغيروهجلل"اخرى"سألةفهذه،نزارنظريات

اًلىالشاعريرسلهامحرقةءنية"برقيههواثممهر)ا:نزارقال

ثلائةاناعن!قد.ا)يهمرسلالبرقيةلهـثهيهونانبدولا،!العالم

البريدساعي.اليهمرسللهاليسقصالد!كنبونالشعراءاربام

اىعنواًناءرسلوهالملانهم؟.لماذا،الش!اءالىلقكلمائدابهذهيعود

وبرالغرور،،بالتعاليالمحدفنالشعراءانهماًن!مااإ.الشعب:واضح

منهمالشعراءزمللائيمعالم.اشسأاعلىعضلاتهموباستعهـاض

ءهـىيطرسهؤلاءبعضانارىولكني،الثوريين،ألاثننراكبن

للشعراريد..الماضمياقطاعيةمنالمحطعشعرهفياقطاعيةاشهبا

ناعلميكانواذا.النلسكلايلبسهـ"شعبياقماشالىيتحولان

القاعة:من)صرخة!؟اخممرفماذا،اشعبليفههيقلإلأانحني

شعرلا.والدهشةالغرابةنطاقخارجشعرلا-!اشعراتخسر

كل.المتضببمسوىاخر))مت:ي((الشعرفيا-س.انموذجهخارج

.نفمه)انموذجهوشاعر

،الاخيرةقصائدهفيبهالمبالغالوضوحيربررانيحاولنزاركاناذا

قلنا،كماجديةقضية2يطرحهاا!تيافضبقىاكونيمنعلاهذافان

ايصالؤم-،اة:واكمميقوالاضاءةالئقاشمنمزيداىاوتحتاج

تشكلالبمالناسجماهيرالى،العوريةلنفسهعييدالذي،النئعر

منمنعطفكلفيرا!قىاهمية)هااةمسا،للعورةالاساسيةالقون

شعب.تاريخم!عطفات

اةمساوبقى،المسالةمنواحدجانبو5هنا"الوضوحانعلى

ت!جىدلمنغسهالملتقىفينزارالقاهااتيافالقصالد،كلهالموقف

كازتلذات!اانص!!ر!زهانرغم،ورالحضمنايجاديالااستقبل

إىاوصات،قتلمناك(())قصيدةو؟لذات،بعضهاوان،جداواة"حة

القصدةهـذهفياصلاالموقفنناقشلماذاهذا،العابرةالئثريةحد

يضىء،زيتؤديل"آخردانطفاءالناصرعبدموتفبىاترىالتي

..ا)جاهاية"من))شعو؟العربلمحطوترى..الستاء((ليالى!!لثا

اشعى-وباحياةفي1اصرالعبدافطياالايجابركبماالاثرترىاندون

الجاهلإلأ.بقايامنوتت!خلص،ويثور،لطرقياتطبعالتي،المروية

جمهورناالىا)ثوريالشعريه.لانبرفرورةنؤمننحن

دروينئروالقاسمالمقاوميناًلثلائةشعراليهوصلكما،الواسعالعربي

المدر!-ةروادمنا)كثيرينشعرسابقااليهوصلوكما،والزياد

هوالث!معرفيللوضوحالاولالشرطوافى،العربيللسصالحديعة

هنالموقفءمق،والاحداثوالئاسالاشه؟ءالىالنطرةعمق:العمق

يصور،عابراانئعري!جيءلاحتى،الموقفهذاواصالة؟لشعب

بالفقدالعامكا)شعور-العابرةاحالةاسكوني!ةتاسره،اعابراالانفعال

وولالدافيالتحمركعمقالىنفاذدون-الأاصرعبدوفاةلدى

الصهـ-ونبذهاباسغريذهبوبهذا.للمأساةالظاهرا)سكون

العابر.

***

الفيتورىمحمدقالهكذا-النالى(يلبسهاقماشةليس)الشوء

هوالقماشمننوعاياسالاناحب)ولا-قبافينزارعلى.داً

.!الخنشاوالدنتيل،الشعر

الواسع،جمهورهايضاله،حديثشنأعرالقضيةيطرحهكذا

من،الانسانيبالعمق/متازانهمع6المث!عبن9بعيداليس.شعره

،يتحدثالفيتورياخذوعئذم".معااعروكبواالافريقياللونفلال

فىالثورةضياءترىاونيالافريقيةقصالدهمختلفمحبوهذكر

)التسعر.المسحوقالانسانماساةاغواروفبم،الفاحمالسواداعماق

الكلماتبموسيقىتعبيرالفيتوري--يقولاخاصاتصوريعسب

بي!نالمحندمالعميقلصراعاهذا.لمالعافياالدراميالصراعفى

كلليس.وقدرهوالانسان،ومجتمعهوالانسان،ونفسهألانسان

فقطىليسلشاعروا.انتماءقضيةهذابعدوالشعر.سواءالشعبراء

كانالاثطاحعهودفياالثاعر.الحماعاتصوتكذلكبلذات4!وت

كذلك،مجتمعهفيالعلاقاتمنكذلكءوقفهوعننفسهعنبعبر

هوالتما،رولأن،البروليتارياوعصر،البرجوازيةعصرفيلشاعر

الشعراءبينالفروقتظهر،مع!االجماهيروصوتنفسهءموت

.برعض(عنبعضهم؟يتميز

إهي!توري.ايراهكماالعا)ممنالشعاعرموقفيحدد،ءميقكلام

كعيرايضفولا،موقفلهشاعركلعلىيصدو،الكلامهذا؟اكن

ء؟دالفيتوريانعلى.ملامحهويوضيعاحديثاالشعرتفسيرالى

فاعان،ا!كلمة)دورحديثفهمحسبالمثمعرفياللفةتناولالى

)ولكن،ايماليةمهسفاةاللعةتكونانفيغانمجورجمعتمامايتفقانه

هباكبل،بقىاتها((شعريةلغةااو،بذاتهاشعريةا))!لمةهلناليس

للعملالبئائيةالعلاقاتءنشعريتهاتستمد،اوره"يدةاداخلكلمة

،مأتقاةكلماتاشاعراهـ:هاياخذخزانةهثاكليس.كلهالشعري

يهبهاوهو،ثكيلمهاويعيدالشاعرياخذهالحياةافىا)كللماتكل

.ية(الشصلأاقتهـا

لآ*غ!

عنتحدثولا،اًلحد.لثالض"عرعنقيءدثلممطرعفيفي"حمد

العربى،الادبىاالنقدتهمثضيقى-بانفمال-طرحبل،الشعريةنجربته

نايريدكانبمااحاطتاتىااالضمبابيةكلورغم.خا!طبشكل

نابولاوجد/يىجديطرحهاالتيج!القفجوهرفان،بقوله

الحقي!كأ.عنالباحثاخذاحربياا!ئقدياخذه

معسل،عندناالنقديئ"صطلحات)ان:مطرعفيفي!قول

الذىالعربيالنئ!عرعلىتئطبقلا،وغيرهااكلاسيكيةوا:تكيةالروم

لغربرهةاوالئظرياتالكتبالىنئننمينقدنافبىا؟با.عليها؟لهت

هذه.عئدنانفسهوا!.ريالادويالنتاجواقعالىننتميء"باكثر

ايبراد،ي،الس،لالعملنننبجةبهاجثنا،هثايولد"المصطلحات

لاوزمانىوحضاريكلكانيبرءداها"الروولننبكية".مانقديمصطلمح

نطلقهالذيادبر:اعلىبالذاتالمصطلحهذايصلمححدايفالى.مصين

لانلمححاربوها((،مستوردةافكارهذه))انلقانلينامنلست؟..عل!يه

مصطلحاتلادببمايكونانبدلاانها!ولبل.روستوردن!"القولهذا

..وال!وءه"المحليةجلورها)هامص!حات،هوواقه4منمس!تمدة

...(ثفسهالهملعلىصادكةتكونمصطلحاتاي

ءطرعفيفيكلاممن4فهمنماجوهر4اصوانووناحاولتلقد

النقداماموحدةنفسهيطرحالجوهروهذا،والمبابياكثيرا

هـثافيجادةهحاولةاىاأشعيران*ـضاواخب.الحديتالعربب

04اطروحةفيالحسنالسرتاجالسودانبىالشاعربهاكامالميدان

وليس6((الحديثالعرب!،1الشعرفيارومانسيةا"المدرس"بعئوان

مقابالهايضعوانه،ا(رومانسيةأ)))كلمة،شتعملبزاللاانههئامهما

هوكماالعرويالبتاجهذايدرسانهالمهمدل،"الابننداع-لا"كلمة

فى،"اولاوذلك،أدبئافيالتيارهذاخصوء"يةتحديدالىلبصل

بلادفافي4الابتداعيالمدرسةالذهالخاصلاالميزاتعنالكنئ!ف
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بلادنا،في،الاجتماعيالاساسعنثانيا،،والكشف.العربية

بالمدرل!""التاثر((!واملاىافقطنردهافلا،المدرسةلهذه

هذهفروعمفاهيمترابطريؤيةفي،وثالثا.ا)فربفيالرومنتكية

.واحدةءدرس!كألتمفكلحتىال!ربيةابلدانامحتلففيالررسة

ؤامتالذياموريواالتطوريالدورتحديداىا،رابعا،والوءمول

الاصتماعيةاةاهيماوفيالحديثاًاعربيا)شهوفيالمدرسمةهذهبه

.)2("ايضا

فىت!درعندما،هذها!مناالوظجاطزوصةانواعتقد

امربىالادفي(الاصصلةالدراسةفيها""?اوول!-تش!كل،ؤريباكتاب

تداريف4.اًلعاموالمصطلحعنقيدبعيداالخاصةءمبزات"ورويةاحديثا

ءطر.اعفيفيطرصهااننيالجديرقىميةالقفمعهذايتفقوربربةا

***

الحد،ثالعربريالشعردىمهانهم!زا،4..المقاومةشعر

المقاوهـسةلمفرمخمصةكانتللملهلقىالاخهرةادندوة"

فير،يناخرفعراءن5واكقادالش!براءتحدثهنا.ا!لمسطبني

بثكلءلمووسالحنهمالحديثبراءلهذا4لعا.المنبرعلىموجودين

اعلو.1،!وءياتاعنبعيدا،الامثاةو،بالصفاصيلمحنيا،اوضح

حرىةمناحرىجوانبعناخرىالة-ياءلىماعانااتاحالحديثهذا

المآاومةشعركونبوصففقطلسز،الحدرتالعربياثم!هبرا

ايضايمارسبروءمفهبل،الحربهةهذهمناًساسياجزءاًافلسطينيا

هامةاضافةتمضكلجديدةتإاربسخاصةدرويشمح!وديدعلى-

برمجموعه.الحديرتا.رببماالثم!ص3"حرالى

ص--ن:فيهاواش!نرك،اصبوراءبدصلاحاراندوةهذهادار

ينالدءز،سيفويىد،حجاويسفة،الفي!توريهرمد،مملاة

.المناصرة

***

الوصولعليهاالاجابةتتيح!ماللعدةاً)هـبورعبدصلاحطرح

اهـىطابفآد.والكفاحبىالفنبمجانبيهفيالمقاوءةلثمعرت!مالى

لذه-رتميزالننيالملامحءنا،اولا،التحدثادندوةفيااًلشركين

واً(تحدث،.4المحننلالارضخارجاعبىبيااشعرامنئحيرهعنالمقاومة

هداانيقواوناكثيرينالان،المقاومةانئمعرالفنيةالقيمةعن،ثانيا

قسرانهعلىيهتمدمهابراكثر،الفلسطينيلةاقض-يةاعلىيتكىءاشصا

د-بعفياةالشهرهذاظهـرهل،ثالثا،وتساءل.نفس!هلالفنية

؟بىالمتمثلافلسطتكمااللثعرامتدادهوامحزيرانمنالخامس

امتداداكاناذاو؟وفيرهمءحمودلرحيماًوعبدنءوقلبراًهيمواسل!

؟..اث.راهذاعنتميزهالملامحفايالفلشطنيالمفعر

***

الفلسلإنىالمقاومةاعرالمفاجىءالبروزحجاويسلافةوصفت

فتقةناه،المنهزمعالمنافيا"نفجربركان)كانهحزيرانمنالخامسبعد

ءاىانتفاضةء.ثلاث،راهذاكان.الهمحراءفيولءنقطةيرطلبمن3

،مفاجاةذاتهبحدانمه.راءـفايكنلماواقعاوفي.الهزيه"اقع9

س5ااثعبهرمحاولةهمبماسنواتمنفاثعرا?كتونهؤلاءكاناقد

نشرترؤضكانتالعربكأالاعلاموسائلانحدثالذيو!كن.واق!م

ئلوساصارتحزيرانبعد...ءعروفةا.لمهالاسصاب،اثعراهذا

ا"ثعرهذااًزتمئر..4واذاتنشرهفيتننبارىنفسهاهذهالاعلام

افعلاردود.املنقطةعنبحثلأعلامهذاكان.واسعةبصورة

ررزبعدفيما.اث!عرابهذاالمفرطالترحيبكانتالاولىائآديةا

منكثبرالث!.رهذاففي؟.ااترحيبهذاكل"ذا:اخرفعلرد

اًلعرد-صاثمرافيالرومنسب"المرسةالىجد)بة"نظرة)2)

؟اصفحة-0791-9العدد،"الظربق((سالحديث"

لهذااليديلوجدهلولكن،صحيحاهذايكونقدإ.الفنيالضعف

خارج،الحديثالعربياشعراكانربما؟لعربي1الوطنفيالشعر

مايحمللمهذاومع،وارفعامحمقففيلأبقيميتمتع،المحتلةالارض

.للطساة(وتحدوبطولةوتفاولاملمنالمقاومةشعرحمله

فىالمقاومةشصانتشارلطاهرةحجاوي!لافةوصفاناغنقد

وجودعدمعنالتساولواكن.واقعيوصفهواًلعربيةالبلاد

لحقيقة:اغفالفيهتساول،العربياوطناؤكمااالشعراـهذاالمبديل،1

لهذا،كلهالعروباثعرحركةمنعضويجزءهوالمقاومةشعرلمن

قلس!طينداخلالشعرهذاظ"رلماذااءا.41))بديم(الىحاجةلا

.يطولاخرحديثقهذاا،برحزبهمالملتزمين

***

فىيةالقضهذهمنؤسمعاىاجابقدمروةحهءنولعل

مجملهنااوردانو(حب.اندوةافيالطروحةالاسئلةعلىجوابه

اواندوةهذهغيرفيطرحتقضاياعلىاجابةتحمللانهاهذهاجابته

العربر-قى.ا)ثقافيةالملاتمنوغيرها))ا!داب"ء-هحاتوعلى

الماركسييبنمنهممبدعي4ان((صمادف"ولماذا،خارجهايرظهرولمم

اليهااضارتنقطةمنانطلقان)ار!د:مروةحمسبنقال

نتط!ءكأاالذيالاملكانالمقاومةشهرانوهيحجاويالشاعرة

البلادفييكناًلم؟.الاملهذاهوالشعرهـذاكانلماذاواكن.اليه

نانشتطيعهنامناننااواقعفيا؟ا)شصهرهذامثلكلهاالعربية

الشعر.لهذاالاسماسيةالملامخنلحظ

شهراءاناىاعاًئد،الملاملفيعاافهمعرهذاكونمصموان

وف!-الحياةفيرؤيةويرونموقفايقفونفلسطينارضفيالمقاوءلآ

نااريد.العربالشعراءمعظموروىمواقفعنيختلفانالشعر

فىشاعراسمعمتا؟مفنر،معينبهوقفذلكمناهصدااحدد

ولكى،النامرعبدجمالالمناضلالفقيدءنيتحد!الحفلاتاحدى

احدمسريبقىلااننودكنا))بانناقالالمصيبلأوعظماساهي!بدي

منامسيئفيشاعراانتمس!صتمكما.بةانت،1تبقىوانلشعنبا

مثله.رجلافس!ننحقلاوانثاادناصر"عبدؤتلنابلننا))يقولأالفنقى

الفربية.الامةيهاجممابقدراناصراعبديرثيلااثاعراهذاوراح

يرعرفاندونالناء!رعبدموتمنشخصي!جزعكيف:اسالانني

قاذاكلهاًلوبي.اشعباقضبة.بةقص4الناصرعبداًن؟.قضيته

النمن:ايضاونسطل؟.الناصرعبدمنيبقىفماذااثعباؤضى

هذان.ومطامحناتاريخنامنولدناهنجر؟.ولدولمنالناصرعبدولد

منشاءرموقفكانهـاذا9،اقضقياهذهمن،عدءجان،موق!لان

ىفسفيدرومحهودؤصيدةمنالمقطعهذااسمهوا؟المقاوءةشعراء

اناصراعبد

معكنعث!

معكنبنبم

معكنجوع

معكنكونلااننحاولتموتوحين

بفبلالموت!يمعهيهـونانوووفضالموتيرفضشاعرهذا

ايضا:درويشيقولكما،نسير،نسير،نسيرنحنوها..احياةا

اتذكر؟

وجهيملم!محجعلتكيف

جبيثيجعلتوكيف

وموتياغنرابيجعلتوكيف

اخضر.،اخضر،اخضر

؟..هذايعنيماذاولكن..اًلناصرعبدقضبقىيف!همدرويشان

عفخةيةماساوتجربةفيفيصهرونالذينالشعراءهؤلاءانيعنيانه

يعانونولانهم.يوميا،اجساث!موبجلودووجدانهمبقلوبهميعانونها

القضيةعنوا)تعبيرلليوميةحيلالهماليااثجربةهذهلهمكادتهذا
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وعمق.وشفافيةبصدق

الفبىبالمستوىشعرهمايكنلموالقاسمدرويشبداعندها

واخذ.المعاصرةالىالشعرهذاتطورالمفاجاةبمثلولكن.للقضية

يشوعبههـاوشفافيةبرممقالحديثالشعرادواتومختلفالرموزيسشخرم

فى،ذاتهاالممركةلان؟هؤلاءعندالسريعالتطورهذاثاذا.القارىء

قلبؤيموهوبونولأنهم.واذهانهملحوههمفيهي،الدانمتوئبها

.النار

اًلواقع؟.لاامفاجاةالشعرهذاكانهل:الاخريلامريبمى

امتداد.فل!سإنفيالمناضلللشعراسنمراًرهوالشعرهذاان

مرتبطاليسوهو.معمودالرحيموعبدوطووانسلمىابيلشعر

ايضاهناومن،كلهالعربيبالشعزبل،الفلسطيبيبالشعرضط

.تطورهاسباباستمد

الي!هواشارتدرريرش؟الهلام3هنالكالفبيةالئاحيةومن

الىرسالةالشاعروجهعئلحكل؟انتقاداتهاءعرضفيجحاويالشاعرة

واًلحقيقةإ.اقاسياالحبهذامنانقذونا:فيهايقولالعربالنقاد

منفقطلانهلشعرهالحبهذ1كليركونانيخشىكانالشاعران

لانهلهامكانلاالمخاوفهذهمثلاناناوبامحت!قادي.فلسطينارض

ولكن،ايضاالمعركةفيوهم،كثروكتابشعراءفلسطينفييوجد

كونهملمجردليسالعلائةالشعرا،بهؤلاءالعربيةالبلدانفىاحتفاءنا

فىالسببوانما،بالجميماحتفاوناتكانوالا،فلسطينارضعلى

ثعرهم.السريعالفئيالتطورهوذلك

***

أارى:ويقول،مروهحسينقالهمايؤكدالصبورعبدصلاح

رؤيةوأصبحظور،قرميهعلىاستوىنممتعثرابدا(للقاومةشعران

هل:حولالنقاشتفاصيلفيادخلانهنااحبولست.وصورة

هذهطرحتوقد.."واحتجاج"معارضةشعراممقاومةشعرهذا

هذاوارىإ.ائيلىالاسباميانيفنرفونهؤلاءاناساسعلىالقضية

يقفونالمسكزيهالمؤورسةضدالواضحموقفهمفىفهم،عليهمثجبيا

..)للمقاومةالاولىاحنوطا"ي

شكرىغاليااجتهادات"))ا+!ابهذايشيرالصبورعبدولعل

ميكانيكياعليهوطبق"جغرافي!(ن!رةالمقاومةشمرالىنظرالذي

عليهمفحكم،اخرىبلدانؤيمقاومةلشعراءالسياسيةالمواقف

خرجواواذا،ممارضةشعراءفهم،اسرانيلداخلهمطالمأ،بهلاسهم

إ..السلاحيحملونلاابضاولأنهمإ!مقاومكأشهراءصاروا،منها

خصوصيةخارجومناثمرخارجمنالشعرهذاعلىحكمهكذا4

اداخل،افيفكهطيناهلكفاحواشكاللم،نفسهاالغلسطيني4القضي"

اخر.حديثا،ايضا،لهذاانعلى

***

العمرهذامميزاتتحديدفيابمدللىذهبالفتوريمحمد

الىاضاؤهااكىالاصيلةالاضاؤاتبهذهاعتزازي)اؤكد؟قالعئدما

المخنلة،الارضفيهمالذينالشعراءهؤلاءكلهالعرليدبنا2وشعرنا

مقدهـ-لأفىانتصوريؤي.مبهمال!ارزينالثلالةبذلكواعبي

استخدامعلىاًاشعراءهؤلاءكدرةالشعرلهذاالفنيةاخصانصا

ءعاثلأواقههميعيثونلانهمربما،جادااستخداماالمربيةالكلمة

حسنولكن،وثاءرشاعربينتفاوتهئاكطبما.حقيقيةنضاية

اةطؤوالقلاو.اشمعراءاهؤلاءي!ز،والاخلاص،الكلمةاستخدام

اعربي!ةاالقصيدةبناءاعادةفيتتجلىهامةاضافةالمربيشمرناالى

واص"تخدموا.بايعركةالاكصالوثيقةثفسبةالسسعلىوقائمادقيقابثاء

كه(نحننميهاانيمكنلااتىالرموزواوالدالهلاتالصورمنالكثير

الذزوفدءعانا-لهمعمقالىوبالاضافة.ويسخدمونهاهميعونها

بر-"يتميزماباكثرالموقفبانسمانيةيتميزشعرهمفان،الصهيونعا

والروافدالألراتانراييفي.المحتلة*رضحارجالعربيالشعر

تانروا،المربيةالامةمنجزءاكونهمطبعاهيهؤلاءعليهاار-!ر؟لتي

(لمالمي:المقاومةشعربتراثتائرواكما،النضاليةواحداثهابترانها

فيالاكبرالمؤئرانفيهثكلاومما..لوركا،نيرودا،حكمت

يعيشونها(.-التيالمصريةالقصلأواقعهوشعرهم

***

توفيقلديوانمقدهتهمنمقاطعتلافقدالمناصرةالدينعزاما

نتمئىوكبا.بةوالمقارندالتفاصيلمنالكثيرتتضمنحيث،زياد

الحوارفييدخلوان"رنيسيةاحكامبعضفيهذالنالخصلو

بعضعلىكلامهففيحالكلعلى.نفسهاالبدوةفيالمطروح

اولاانتق!دفقدبةوصريحةءعحيحةاحكامالمقاومةشمرخصائص

عسدمدرجةالىالمقاومةشعرحبؤيبالغالذيالقديالتيار

التيار-الاخركذلكوانتقد.،الصحيحالبقديالتقييمعلىالقدرة

العدو.معاملةالمقاومةشعرنصوصمعيتعاملاخذالذي"الموضوعي((

اكدثم.الشعرلهذاحقيقيانقديتقييماجراءضرورةالىودعا

لمثمسراوحركة،اسابقاالفلس!طيبيبالنبمعراثعرهذاارت!باط

.شعردرويشمحمودشعرواعتبر،االعالميالمقاومةوشعر،العربي

العالمي.المستوىعلىمقاومة

***

تحدث،الملتقىكتشفهالذيالفلسطيئيالشاعر،سيفوليد

اليصالحاجةوقتفيجاءنا)الذي،اًلمقاومةشمرعنووعيبحرارة

بانالقولارفضانا.المؤسساتبمختلفايمانهالجمهورضدعثدما

فاذا.فريدةمعجزةوانهالعربيالشمر-عنمبفصلاشعراهذا

بعض،عنرمضهاالعرببماالتحررحركةنفصلانيمكنبالابانهاعترفبا

الشعرمجموععنالفلسلإبيالشعرهذانفصلانيمكنلاكذلك

انهألمفأكد،للقاوهـةشعرفيالتفاؤلسرعلىركزئم..العربىرا

كانكماظلوابل،حزيرانبعديتوهوااناثحتلةالارضلشعراءيكن

حسثعلىالعلرداتتكنلماذنفمواقفهم.قبلهموقفهمعليه

قبلالنكسلأالىيرونجعلهمالر؟يةفيمنهجايملكونلانهم،عاصف

!الوكما،ءعينانفجارسوىالنكسةهذهكالتوما،حدوئها

درويش:

الحمامكافراخحزيرانكبلنكنلم

السلاسلبينحببايننقنت،.لمولذا

عامعشرينمن،اختاهيا،نحن

،اشمارانكتبلانحن

نقاتل.ولكنا

الشمعراءانهؤلاءفرغم.والجماهيرالرمزمسالةامامهاتطرحئم

(لبعضوظن.الجماهيربينشاعقدشعرهمفانالرموزيستخدهون

مجسردهي،اًلمقاومةثمراًءبهادكعبالتيالجماهيريةاللغةان

الجماهيريئوفشلوا..،المبوالهذ"علىيبسجواانفجربوا-بخسيط،

والريادة،المعا"ىلواقعاالىالانتماءتعبيبل..التبسيطتعبيلا

ال!ماهيرية!(..تلاليهناومنلم،المستتيالىله

***

اءالالئسبعضاعطتقد،اًلمقاومةشمرحولالندوةهذهلمل

ولمل،السابقةالندواتمناًكمرالشعراءهؤلاءفنعنالملموسة

الىالوصولاطانيةيعطبم،ارتجالاكانوان،الاخرينءنالحديث

الئسوةهذهخاتمةبرمروهحسينطرحوقد.واضحةثحديدات

للملتقى،اكثرمدروس،اخرلتصورمدخلايكونانلعلهاقتراحا

للدتقى.هذابمناسبةكلهةالي:مروةحسينقال.القادماثعري

قضيةتثهروهيبهفارقةالسابقةالامسياتعلىتتفردالبدوةهذهان

والشعرللفنتحديدهمعنيتحدنونكانواالامسياتلهيالمشعراًءان

غانبيناًلممبيونالشعراءكانالامسيةهذهانحينفي،تجربتهموعن

فتعدكندواتهنالككانتلووبودي.الأخرونعنهمويرننعم!عنها
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افقاومة،شعراءعنالانئشحدتكما،معناالمؤجودينألمثعراءءنلهيها

اخرا.فيطتقىذلكالىيصارانونرجو.عنهميقالمايسمعوالكي

،**

مئهننت!هكناوماالم!فيحدثما

وان،وتقييمه،الملتفىهذاعلىللحكمننطلقانيمكنناهنامن

للملتفى،وأجدىاردعاخرتصورا،نفسهااعمالهخلالمننستنتج

.القادمالنتعوي

الملتقى،هذافيالقيومافيلما"جموعالىنظرنااذاوبالفعل

أنرىفماذا

الةواحىانءنالحدشثهذاهطلعفيقلناهماهنانرددلنطبعا

انفم!هم،ا!عراءقامر!امبادرةكونهمنجاءتاالت!قى،لهذاالايجابية

احديث.اكيا)عرالشعرحركة،عامبسكل6يمثلونهؤلاءكونومن

هـذهدلبفيكذلكتكمنللملتقىالسلبيةالنلحي!اننرىولكننل

02نف!االايجابيةالناحية

وصفو،انف!مالشعراءمنمبادرةهوفىالمككونفبوصف

منفنتطركنافقد.ال!ديتالعربيالشعرحركةيمثلونهولاء

النتم!-"))مهرجماناتعنفقطليس،نوعيازختلفنتالحالملتقى

وكنل.نفسهالملتقى!يجرتالتيالاشياءعنتىبل،السابقة

لممثليالاول(("المكقى!والملتق!هذالان،بالضبط،هذافنتظر

!.الحدبرثالعربيالشعر

متعددةجوانب،هـضاوناووناهعرضناماكلخلالمن،عرقنللقد

سابقا،قرأناهاالشياء.جداعامةبخطوط،الحديثةالعربيةللقصيدة

.إاعمقبثمكلكبوهاانسبق،انفسهمللشعراء

أهذاغيرننتطركذاماذا

وتفاء!لات،جديدةيجاربميدانالملت!قىيكونانننتظركنا

دىحدتا،واعلأنها،اكقاوهايشكل،يدةجفواكتشافات،جديدة

معا.احديثاالعربيالشعرحركةوفي،الثقافي"حياتنا

لما!سذقاعدادايدون،يبدو3ما،قىالمكالىإتمراءاجاء

يحماوالم،للثلمعرعاديمورجاناىاقاد"ونئنهم،يجريسهوف

حولوالشهاداتالاعترافاتءنالجديدولا،عرالنتى"نالجديدمعهم

هولاءبءيئجديدةءلملافاتعناجديداولا،الخاصةالشعريةتجاربهم

إ..والودالصداقةعواطفغير،اثعراء

ولكذها،..اك!يعةوحسنةوطيب!حيدةكبرةاًشيلءسمعنل

.جديداحدثاتشكللا،زومحيا

الحدث-الملتهىنحو

اذا،نريدهالذيالجديد((الحدث))هذايكوناننتصورفكيف

الاولى؟التجربةهذهمناستفدنا

اثىكل:ابهذا41الاعدادثجرياننتصور

بياناتونيعداثءراءا:ونقادشعراءالملتقىفييسهمان-ا

!ع،الحديثالشعر!دانفيالخاصةتجاربهمعن،ث!اداتاو

والانتم،ءاتوالجمهوروالاثكالوالتراثال!ةمع4اواقعهامعاناتهم

بعيدا،هميرونهاكمااثمويةالتطوراتهمخارطةيعطوناان،والعصر

عفىاكيدالمفتخون"رؤفليلناقد،الناقدمهمةءنهذابانالادعاءكأ

الابظءكمه،واقعهاومعا)فوص?"ليتعاالناقد،الشاعرروية

الداخلافيالصراعويرعانيالعالموءعنفسهمعيتعاركالنئحاعر

للعول.اداخليةااصورةايعطبناانفيسطهع

المالتقى!فيطلقايحدث"هذا

هو،،يعتبرهلهشعريعملاخر!هشاعركليحملان-2

تجارب!ثيبعد2اخطوةمجردحنىأو،شعرهحرثهقيجديداحد!نا

الشعرية.

فديمةؤصائدالقواالشعراءاكثر:الملتقىفييحدثلمهذا

ادونيسعداما.الحاليالشعريتطورهمواقععنحتىتعبرلا،لهم

وألقاها،شعرهفيجديدةنجربمةتضبرجديدةقصيدةاقىاالذي1

نفسها.للقصيدةاًلعامالجومن3جزءابذاله3يكونبشكل

الذيسيفوليدالفلسطينيالشماعرهوالملمقىاتشافوكان

باكسج6النتمعبيةوالاهازيجالصورفيهاتمتزج،برديدةقصيدةالقى

،والثوري،الاصيلللشعرمشرقةصورةتقدمالت!يا!صبدةاالعام!هذه

-وممن،نفسهالوقتفي،لبعيداوغير،التركبوالمعقد

.اجمهورا

ليس،اكعرو"دروساواسعاالناسبهنيراليحض-كونان3-

التقىايكوناناجلمنخ!وصابل،لقاءبئاتىلمىءانابرلمنفقط

عءميانترةعلافةخ!علىقدرتهومدىالحديتلدحراختبلرءكان

نءجزءانفسههويكون،منبريغير،جديدالقاءخلالمنالجمهـور

.للقصيدةا!امةاللهجة

اشعرااناظهـر،جزئيلاختبار!داناالاولقىالمكهذاكانوفد

تلكا)سهطرةبدوناجمهورامعمباشرةحماة-خاقانيستطيعاحديتا

صحاذا،التذمبيهـ4،اواعيةااصلةاهـكيبل،القديمةالسحرية(())

صلشة،الجمهورمعتبرنتم!رحي!فدهااقيباد!ؤة،ارر!ر

الحديثاشةراانمنآتهذاولعل،فقطا)نلقيوليسالمشاركة

الداخلي،اعشوصوا،اءوارا:!اتعباوسائلمختلفيتضمن

ي4ارواالىبالافي!ة،الاصهواتواختلاف،احياناوالنثر،والوصف

ممه!زاتاهممنصارتالتييةالفكروالروية،نفسهااعاصرةا

الحد-ثة.القصيدة

بنثكل،لق!مصالدا!يهرأءنعبربل،فقطيستهعامالج!ور

إ..اببانا)ا))!ضرعليهيشطرانوثون،4فيلبسلاواضح

،**

هذهمنا!تفاداذا،القادمالمتقىان،اتصورفانني،وبهد

"صم،وفيرهاالملاحطاتهذهاخذالىءمد،اذا،الاواى4"التجر

فيهاماحد!نا-!ثهكلسوفطانهبدلا،جديدةتظميمةبئشكالصهرها

وللشعراء،،للشعرفريدهلاوهذا..بةالحديتالعربيالتتصعرحركة

ابرثمعرمنبعيتذمكلاذياللجمهوروخصوصا،العربةوللثقافة

معا.الاستهلاكيةوقوته

بربهحمد

حديثاصدر

ال!فانيثداح

بقلمرواية

سالياننبهل
ل

بدمشقالاجيالدار

ه


