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جوثتهبدابه.الانسمانلدىالننعبيراشكالاحد،الشو

الكونيةرحلتهباايضاوبه،اجهولبازاءداتهتوفيدفيالاولى

.افولولا،ذبوليدركهلاعالمفيخالدايجعلهعمابحثا

خلالمن،ذلكاثرك،الاولىجاهلياتهفيالعربيالانسان

تطسوربمسارمرتبطةحياتهان،بعدفيماواصرلر.الساذجوعيه

كلماقضاته.يمركلموان،والوجوهألاشكالبعضفييحللاهتاريغي

وقائسعتسجلذاكرةالعربيالانسانلدىالشعركانلقد

نازعاعتراهكلمااليهيو3مل!فاصبحظورئم.بكلماترواحداتا

ومآسيه.،انتصاراتهوغار،اسلحتهجدرانهعلىويملق،تقحممن

القبيلىصة،ةقلت،النقالةالعربيةالمدينةنطورتماوبمقدار

طابععليهتضفي،جديدهخصانصيكتسبالعربيالشععركان

ف!الذروةوهو،الشعرهذارأينالموهكذا.استمراروطابع،!ة

!ههمعاملالى،لهاشاهدمنالمصورعبريتحولى،العربيترائنا

وبهمستقبله.بواقعهأمنهايتصلماحولفي

الىيفضيكمياتراكماالتراثويصبح،تراثاالذاكرةفتصنح

النالى،لنشاطمحركةطاقاتالىالكيفياتوتتحول.كمفيات

وعي.وبغيرمنهمبوعيلاريخهميصنعونهمفيما

،وكاننات،اشياءمنعالمقلت،قصيدةالشعرويصبع

منفيها،ومقايشيمعاييرمنمثلهاعلى،وأفكار،واحا!سيس

جميعاشظم،الاستمرارعلىالمقدرةئناياهفييحملماالقديم

يكونثم.صاحبهأيلانساناحجامحسبوتشعتضيق،لغةعقد

فيه.!يشوهوعنهيرغبالذيواؤحهوبينالانسانبينالحراع

نضالسه،وحدود،الانسانحدودعندالشعريةالمعجزةكونثم

الفرديالتحرراجلمنالنضالفييسهماث"ركونخلالمن

التاريخ،ديناميةفياساسيكعاملالفنيسهممابقدر،والاجتماعي

اهسمأحديكوناخرىوتارة،أ!ينابلآابهذهيبشرتارةانهاذ

العربيالشعرفيالجديدةءلمةالقصكانتالمعنىبهذا.معلياتلأا

ثورهاأفما.الحديت

هذهالجديدةالقصي!همنيتطلبالراهنامربياالواقعان

نحننستطيععنعماالاذلكرزف!ولن.الثورةاليصنفهاتمارسان

لشيوانه.عبثالمحسالثمرانالعربيةالجماهيراقناع،الشعراء

البصرةفيأكيبماهـياالشومهوجان!يالبحتهذاألقي)!(

.-5-نيسانابين
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"

طششا
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لبي!ربهزئحال!صير!ص

اشكاله.بجميعالنفاقضد،شيءكلقبلوانه،السهللعمل

هنايقملمان،للضحكمدعاةاخرىناحيةمنيبملانهلك

ويفتح،الصدلةالقديمةالمزال!عيخلع،الجبهاتجميعلشعر

تنديلابالتاليتبديلهبغية،واقعكلبتبديلالحلمابوابلناس

مليإها.

يشكللاقصيدةنسميهمابانالتاكيدنسشطيعكيف،ولكن

تتجاوزلاسبابنستطيعكيفئم.اداةهووانما؟ذاتهبحدةهة

؟خلاقءملجوهرالاداةهذهمننجعلان،الا!سهخدامجرد

بتفريبوحلمه،المتنبيتمردبانانطكيدالىسبيلناما،ثم

يدعلىنيرونوفاةونبئر،الانوفالعلاءابيوحزن،الملوككلناق

التفرب،منضروباج!عاكانتاًنما...جبرانونبي،مطرانشليل

أالوصودفيحقيقةيصبحانالىالغيبفيبوا!م.الشد

وكان.والثورة،والتمردبالرفضبدألاءالاليلدىشيءكل

،السمو،ءعلىالخلاقوالمملالاداة،لديهموالقصي!دةلشعر

منهلديهمذيس،جديدلواقعجديدةلبنةعركالىبهمانوسلون

للعمل.تحؤها،فيالمغةاقوامها،هياكلرسومسوى

الصمل.غمرةفيأداةالجديدالشعرافةان

.شيءكلقبلالكلمةحقلفيعاملهو،الجديدالشاعر

حولوس!طتفكيرهيبل،فقطتفكيراليسعئدهالقصيدة

جمالى.وفعل،ودؤية،دؤيا:ئلاثةفوامهعملانها.التفكير

بمصي!اتالمأضيجنورمحيطهافيتتفاعل،كونبة،رويا-

هـالزهـ-نالجديمهالقصيدةلانذلك.المستقبلبابماد،لحافر

منيقربناالزمن.الانهانابديةوهي.المخلوقةالمدةهي.ممتدا

المواجهالوحيدالحالأجزلانه.لاموتاعدامهوالشعر.الموت

كبت!ر:هبم،اذنالجديد!ا)قصيدة،لذاتاوتثمير،للنسيان

الشعريةالكلة.تنا!ماتهخليعشيلكيللانسانوثيوة،للزمن

عمل.انها.عملكليكفبمدماتبقى

.بى!والاحاطةالروياتناولفيجديدةبقصرةمزودةدو!ة-

اهـى،ال!تبطنبمامارماضمنمتتولمتعاقبوعيبمثابةو!كلون

تجربهيشكللكيالوافمهذابتحولويرهضواقمهمنيغتذ*حافهير

هوبماتكبلهاا)ننيقيودهاوقطع،ذاهاتجاوزعلى!!!رةانسانية

الممتقبل.حدودعلىوفتالا،أخرىتجربةتصبحلكيآفي

ب-تورتلملمرريويةلغةسباقفيمتدرج،جماليفعل-



ورم!وزصورفيالتفحمجاثتلهاوتتيح،التبميديةالافكار

بانعظسهاا!يوالتجسيدالتجسيممنوجهعلى،ح!سيةوانفالات

.ناةباوليسىماتشدلالفاعلةالذاتعلى

الشعرفيالجديلأةالخصائصاحدىهيالرويا/اننقررومندما

استجابةهوانماا!فمرانبالضبطنعنيفنحن،الجديدالعربي

الياررحي؟و،للبيتهابدون،انسانيةفرورة،حلمفرورةالى

ضرورهالانساناحلامأشدوان.الانسانفيالانسانبموتتلبهعتها

تقافي،محصلوسداهالحمتهااحلاما،فعليعالمفييحلمانهو

نب!وءةؤضبح،والايصالوالتصميموالتمثلالاحامةعلىوفثيرة

عجائبمةنبوءةمجردلا،لينينيقولكما،واقعةحقيقةبمثابةعلمية

وخرافية.

م!نمنالاستقاءالىبحاجةفهو،الشاعريحلمولكي

حياتهانمنيتيقنلكيوذلك،والانفعاليةالاصطلاحيةاللماتسائر

ولكنه!ا،مختلفةباشكالتحدده،تاريخيتطوربممليةمرتبطة

هـئموحامل،وخلا!محركاكائنامنهتجعل،بينهافيمابالاشتراك

الئمر.بوسيلةعنهفيعبر،دائمبشكليتاع!لهوجودي

ناينبغيالجديدالمربيالشاعر.تعبيروسيلةاذنالنمعر

وطنهئشا!فييسهملكيباخراوبشكلالحقيقةهدهمدركايكون

فيبالر،لييت!رجولكي،الخاصحيزهنشاظفياسهاهه،العام

تننمكلتعبيروسيلةالشعرانوبما.التاريخيعمرهعالمنطاق

،الجديدةالقصيدةفانالتماريبقى،الديماميكيةعواملمنفوقياعاملا

بطابعالجديدةيدةالفصهذهولكبع،اخرىصورةعنتعبربصورة

اننحاوفي.

الجدلب!ةعلاقنتهماعنالصادروالرويةبالر،يانقولوعئدءلا

يغترفالشاعرانايضانعنيفنحن،الجديدشعرنافننجماليفعل

خميرقصيدنه.منهايصنعالتي،الاوليةمادتهوالعامالخاصعالمه-من

واقعتبديلفيالرغبةسوىيكونانيطولاالذيالخميرهذا

المحيطالعالمتبديلوبالتالي،مجتمعاتهمنكلفيالعربيالانسان

واهمية.للتبدلقابلالعالمانمينهيقي!نا،بعيدومنقريبمنبه

بقطاعلا،الواقعفيمئصهواالشاعرتجعلانها،اعتقاثئ!فيالر،يا

ويجعله،والاشياءالناس!نمفيحولهيالورمايرصد،ممتازمنه

هذهتن!يجةهياقيبالكلمةيقدمهئم،وتخطيه،حلمهمدار

والمجابهة.المواجهة

ذبيحوقىرنةعثىالليلسكونمنطأتيلاالجديدطعرناان

.الذاتشرنقةفيتدورخاصةنفسيةحالةعنولا،القمرضوء!

،مستمرةحركةفيوالذاتوالقمروالضوءوالرنينالوترهووانما

القيساسويكتف،الايقاعويخلق،الرنينيخلق،جدلىوتفاعل

.جدبصدةقى9لأنطلاإخف!زلاوروىمعانيهابعدفييكشونلاالذي

القواعديخلقاذيانالانتهواثلماءر.ماياكوفمكييقول

ويركتشف،يخلقالشاعرداموما."الشعرقيالقياساتويكتشف

.مسؤولاننفص

عماورؤولىالصبياًلتط!ر.مسؤوليةالجديدالشعر،اثن

الون،تجاهبهسلقومعمامس!ؤولهو،اذن.ا!يهيصيروعما،هو

زا،الشعربواسهطه،اث،عرهذايحاولوعند!ا.الحياةوتجاه

يكسوز،بمسؤوايمتهوب!واعمق،ء-رولي!ةاكثرا،ن!مانيجعل

الررب-،تكوينصهوبةهناومن.عسؤوييةالناساكثربالضرورة

!ربساثىالاجتماء!الواقعتحولا!نىتلك،رريهالجديدة

انسانية.

الرويةأهذهاننهيفما

!ا،والاحاطةالرؤ؟تناولعلىجديدةقدرة،عندنا،انها

موربالوجودعالشع!رفيها7يحيدواينيالفكريةالل!ةهي:قلاو

اشاعاتجربةانوءما.واحفأنفيالعالمويقظه،الذاتبيقظة

برافراوابسد،تكثببفااكثرجماعية3لجررقىعنتعبيرهيالجديد

!

يععرعندها،صورهاطارفيالمندرجةالشريةالل!ةكذلك

الشعرفيهايصبح،توتراواثد،لكثيفااكر،أخرىبصورةعنها

ذافصهالوفتفيويشكل،ومستقبلاواقعاويصبح،للغلقخلقا

.الموت!د،الانعزالضد،السكونفدحاجزا

رغبةتنملكه،الهزانمفيحتى،دائمانتصارالجديدالشعر

الانقافي،منالحيماةبانبعاثالموحيةالانفعالرجةوقمليه،اكقحم

وتوحي،السمواءعلىوالكلياتالجزئياتتشهلىتصاعديةحركةعبر

منلحالةيعرضعنرما،الجديدوالمشاعر.الجديدبالكشفدائما

انتصسقديهـون،والانهيار،والد!ار،والتفسخ،البسحالات

،الصورةاكمالفيقدرتهبراعةدونلحولعقباتمنيدترضهماعلى

انتصااالىالقصيدةفيالحالةاو،الحم!-ووللا.!وقدالعوالم

تقد-مجالىفيانتصارهكدقدبالمقابليكوناث؟عرلكن،ما

عالسفيالفعالالعنصرفهو.الحدشاو،الآالحا،القصيدة

ي!مشلثم.تناقصاتهوهعه،المتناقضالعالبمهذايدخل.بنائه

قمييوجهعلى،جميعاالتناقضاتفيهاتتفاعلصبغةتقديمعلى

بيمالجدليالتماعلمعطىهيالجديدةالقصمد.نتيجةبئحداش

11مدفيالانسانبمفامرةالصلةوثيقةفهيوبهذا،التناقضاتهذه

.والصيرورةالواى

4*خمممه"،الفنانيهب!اصةافيمنلرجةاقصى"الفنطركس:يقول

نقنن!نشتفزلحريردودةرردطفالشاعر،ا!نقمةر4التفانوبما

العاهـة؟ادجربمح!لبذانهاهيفريدةتجربةانه.فيهالتموت

ذلمىيضربمحراتاإسيفوا،سيفاالحدبديئحولىبمقتضاهاالتي

..الهاجعالخصبارحاملافيويفتق،البهـر*رض

!للكلماتميلادفعلتشكل،الروياعلىبانطباقهاالرريةان

الخ!لاأالف!اضرعليهايضميوانما،عدممنتبتكرالتيللمفردات

أس!نامابدور!الشثكل،جديدب!نمارويمدها،جديداممنى

الجمالى.بالفعل

العر-شبرنامنالدائرةنقطةو!و،هذاالجماليفالف!ل

بأطقالمفةازهرةتشتلالتيالنتمصيةاللأفةهوانما،الجديد

المبلبلى4،لحادةاصيحاتهامنك!غهواعلى،الاسمىألقها

و)يسىالساحرة.واحدوضتفيوا"!حبلآالقاتلة،الاخاذة

البدابانسانيةللفة،البشريللفكرأ!لىج!دهيبل،بالسحر

.لصيرورةاو

اقصاها.اليوما!بحوقد،للعقلمغامرةاولكاناثهركأ

الت!معرقيالصارة)،الشعريالسطرف!هايتجذب،ررياويةلغةانه

الانهيمماني)1(الصوتبتكيفأتويتكيف،ويتمدد(الشعريةالصورة

وامكانياؤقدرتهايحدتقليديفياسصجين!تكورزانبطلتلغةانة

اهـ،اداوف!ال!اسنظامهمنبالايقاعفخرجت.التعبيرية

الشا:،يعضر،لمهامكاني!اتمن"نراثنافيماانقىالىتستندأشغال

فىمندربرةاقصيدةايبقيانعلى،الايماعيبال!داخلىالتصرف

تشدشانننيالموسءقىواش!كالوالاقفعالاتالكلماتبصنكليطباق

الر!ئشسس!سة،فعلال!ل!ةفجطتفعل،وصونا،وصورة،رمزا

.ايها)2(اوما،والا!ية،والرجة

ص!وا،لوركايقولكما،واحدشيءهماوالاغميةفالكلمظ

لص!مجالاليذسء،يتوقفثم،الجوثق،هاسراو،صارخ

الداخ!،!اكوقيعالتنغيميبرىءثم.!الوديةفيرمبيري

هـ،البعضبر!اببعضمايأخذثرجات،السهواءعلىوالخارجي

دائماالمباثرةدقتهوتخلق،صحإءهوماقوةقخلقمنهاواحرة

ووفيرائدةنقديةمحاولةاسماعيلالدينفيللدكتور)1(

.((المعاصرالعربيالثمعر)1.كتابهالمجال

(العراقفيواثعراءالثمعر":سعدابواحمدالاستاذ)2(



منافثعتها،تجريدهاطريقعن،التحولاتبداهةاكتشاففيوتحهد

القصيسس!دة!مكنلكي،،نككل.الواعيللتخيلمتاحةوجعلها

،الانس!اناصضخنمن،وصيخغتهاتركيبهالمحي،لأالثورية،الجديدة

.الثوريتطورهماخلالمنوالمجتمعواستبطانه

يومكللأتيظ،حاصةالعربيوافعنا،الواكعحركةاى

بعد6اهاتجدلمجديدةمواضيعانيعنيوهذا.جديدبموضع

ضخحرو،عليهاالمتعار!الاشكالىانكما.بلاتطلعاشكالا

ألضروريضىمنباتولهدا.أ!فقين،المواكسيعلهذهتصلحلااور

عاثوا!حركةلأنذلك.الجديدلننمعرناجديدةوايقاعاتأونران

بحيث،وحدنهافطاقي!يافتناينمناصبحت،الراهنالعربي

سلفت،مراحلخلاقعليهفينتماعليتكونانعنالبمعدكلبعدت

.!ذهحرك!استيعابعلىكاصرةجديدةلهاايقاعاتخلقفوجب

!لت.با!رورةج!يدوشكل.جديدموضم!تمة،اذن

لساولطرقيخلقانارزاعرومهمة.جديدهوأشكالمواضيع

اجتماعيةضرورةليجعلهخ(،جماليهمتعهيف!مان،جديدةواستبطان

سكل،!نيالرككل،يدةالقصلانذلك،نحوليثوريفعل:قلت

هوانشكلبانيقولونالذينويخطىء.انصهاراتمكيومحتوى

ى!تحديدهممجافيفيلانهمذنك.الفنيالا!لرهو،القصيدة

فيالم!رفةدورحسابهممنيسقطون،الشوومفهوم،القصيدة

منفصلةغيرتكاليمنقصيدةنرىانيحصلاذ.اوومريةالعملية

صيضس!لآالمفادويكون،بالكلماتمتصلمضمونومن،تمنيعما

الجديد.بالشعرلهاعلاقةلاتقر*!ية

بنشاظرهين،الجديدشعرنافي،اذن،الجماليالفمل

تشكلالتياللغةفهياداتهاما.الفعلهذااحداثعمليةفيالشاعر

بدون،اذن،شعرلا.والالصال،التجاوزبرغبةانصافهوسيلة

المحققموالحارجةللاعمالصورةهي،فنيةاشكالبخلقمتمثلنشاط

الفنهدففانولهذا.الخلاقالمعرفةتصور،التصورمن

صينةكونانالحالهذهفيتعدولاالتيالاشكالاختراعفييكمن

جديد.لمضمونجديدة

بكلمرتبطونشاطه.شيءكلقبلناشطانسانهوالشاعر

وثقافيا،اجتماعيايحددهماوبكل،انسانيتهتشكيللظنهمنما

ايفسا.وبوعيه،وبحريته،الوجوديةبتجربتهمرتبطانهكما

يخلقهبل،وحسبالموضوعيالعالميعكسلاالانهانيفالوعي"

.(ا"ةيضهاا

ماهيةوما،القصيدةفيالشعريالنشاطنوعيةهيفما

الشعريكونلابدونهااقى،المو!ة،المنعشة"الرعشة"هذه

طويلةايست"اًلرعشة)ءهذهفيهاضصنالمالتيالحالةان،شعرا

بدهـتماواذا.انطباعاعمقفيناتتركو!نها،ذاتهابحدالامد

ت!افيعافركتانهاذلكفمعنى،طويلةلمدة،فينا،ماشيئا

ا!ددانحاولتماواذا.لهامثيلايجاداو،تجددهاالى

وشعور،اكشماف:عواملثلاثةالىارث!افاني،مصاكرها

.وتحول،فعال

اللحسخ!ةحولواضحةبفكرةيغنينالاوحدهالاكت!نمافلكن

بعثنامجألتفتحانتستطيعالبخمخيى"(،اخزعشة"انبرغم،اثاتعة

الضلاني.

المحسوسةالعاطفيةعلاقتنايك!فلاالفعالالتن!مورانكما

الجماليسه"الرعئمة"انبرغم،اللحظةتلكبمقتفى،بالاشياء

العاطفي.سلوكناعلىبرمحدفممخأ!تاثيراتس!طيع

)االرعشة"ارخبرغم،ووثراتنامنبئيينعفقلاالتحولوهذا

الذيالهدفيكونالذيالعملعلىن!هلناانتستطبعالجمالية

اليه.نرمي

الاجتماعية-المنشورات.الفلسفيةالدفالر:لينين-ا

.174صلاريس

مه

علافاتناتكي!الجمالية"الرعشة"بانا!ول،انى،-ثنبعي

(1،اًلنعن)ءو،(الانا))بنجسانفيمدائمافىبالوجود،الشخصيمة

الاشارةفينشت!لاولتى.(العامةوالذاتالؤديةاتاتابين)

نالناينبفي،الخلاقبالشاعريمسكاتيا"اوحياصدؤر)!الى

الجماليسة"الرعشة"تحدثهالذيانغريباززثيرفهمنحاول

باننعتفلانناذلك،وقمرته،الجميلم!ىنفسيرفيلا،هذه

ارهن،وليدهوانماالجمالوان،الثقادةهيانمانالاشخطبيعة

.مصدرهلا

موج!دةللجمالفكرةتح!قيقاجلمنعوالميخلقلاألشالمحر

ولعل.بالجمالشهورهتديرالتيالخلأصة!فازوؤجرب!؟ن.س،بط

"الرعشقا(تشكلالتيااكلاهرةه!هعنعبرمنأعمقكان"بودير"

:قالحين،الجمالية

!بوابقمتاشدلىهـإء8لفكوذوا،كحو*ءيا،أت!"

كديممةروحمثل،بارعئيكيميلمثل

.،)الجوهراستخلصمت،شيءكلهـكألأننيدنك

بنسمميةواخذنا،"القديسصةالروح)ءجانباتركناماذاؤ

بنقلليس،قمةوالثعر،الفنانادركأ،الكيمخىالبارع

وانما،تصمعيداو،تجميلبعمليةوليس،بوصفهااو،الطبيعة

،مختارةالفعليالواقعذتاجمنعواملبواسطة،جديدبناءعمليةهو

الخلاقالشاعرعليهايثم!عواملوهي.مرئيغيرجديدبناءلغاية

يدةجدصوراو،سةفيدو،يقاعااو،ورنينا،خطوطاو،نالواا

ي!فكلماهو،صهيعاارهواًملهذهبينالعلاقةالراكان

والشاعر،الجديدالشعربهايجيءالتي،الجماليةا(الرعنئمة))

انهاالا.اضعناهابكربطراوةوننصهر،تبعثربعدفنجتمع.فى.ا

هذهوساطةالىبحاجةفأصبحناخارجنالا،فبرزا2!تضا

بها.الشعورنستعيداونستعيدخالكي"الرعشةل)

ذلك.ا(خدرالصوفيللوهمصلةبايةتمتلالوساطةوانها

بهااكنمللقد.اخكثخفعلىتربت،انسانيةبكفاشبهه!،لانها

كثا!هةفيجديدسبيلوازرمق،سواي،اخرفردوعيفي!مل

تبيها.علىلفالروانه،خر2فرداممتتجربتيان.الواقع

منا،كللدىالتؤداتتاكإكلبرغم،الجمالية"الرعشاقه(ان

من،"النحن"الى"الانا"منانتحولبامكانيةالشهادةعلىلصر

الفنية،التجربةتشكلوبهذا.العامةالذاتالىا(مرديةالذات

تقهر.لاالانسانيةللاخوةتجربة،الجديدةدةالقص!:قلت

نحرير:الاخويةمهمتهااكملتفدتكونهماالجماليةالرعشة

نااو،اليوميةمهمتهمنفقتلعهانبدون،ابمبومياثقلهمنالاخشان

عخشىالانسانطاقةبرقدر"الرعشة"فعاليةوتكون.عنهاصخه

المسبقة،الاحكامهـنالتخلي،اساسا،تتطلبلانها.التلقي

انهاكما."ذاحدودحولالانسانافامهاالتيالحواجزبعضوعن

.بهـاالقبولعنلناروندوحةلابمغامرةالقبولعلىبالتاليتحمل

المستقبيا(،حدودعلىالدائمالقتال)ءرغبتهالشاعرعنانتةت،والا

يخطقالفنيالا-فران".الجديدالقبولمبدأالجم!رلدىوان!فى

لاالانتاجاًن.بالجمالالتمتععلىوقاثرا،بالغنحسماساجمهورا

الموضوعاجلمنذاظيمتحبل،الذاتاجلمنموفوطفقطينتع

.)2)،)ايفما

وسيلة،الىيحتاج،الحساسجمهوره،الفنيخلقلكي

خلالمنبل،بذاتهاجمالببةغايةبوصفهالا،اللغةالالهو"ش

مثلمنعواملبتآلففهحالةك!الصهاوخصهالشعريةوظم!ها

،المبالثرةوءللاقتهاارمزوا،والصورةا،حدثبىيئتقومالتبمالخ!ف،ت

انهذلك.ار*نبيريطابمهاتخمدانلون،4(ووقائعالمبىأشرة؟غير

ومبهما،،مسبطراالرمزيصبح،اواكعباالعلاقةتتلاشىكلابقدر
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فردية،،مصطنعة،لفطيةلعبةاللغةفيالشعريةالوظيفةوثصبح

الذاتية.فيوموغلة

!ه.الجديدةللقصيدةالواعيا!ثمكلهيالجماكليكةث!بلفة

،اورنين!وتراكيبهاالمفرداتمنهاالتيبنائهاوعوامل،اطارها

.ررياوياطارفيجميعاالمندرجةوا!قاعادها

بنائهاوعوامل،الرمزيممئاهاهوالجديدةاطار-القصيد!

منفصلة،اذن،هيوالرموزاًلصور.الواعبماالفريم!طهاهي

منبمسوىاي،بينهافيماءدلعيةعلا!هباقامةلهايسمحبمث!كل

يظومالاويمبغي.تعبيرهواداةىلحتوابرثهاالوسيظمقاميقوماللغلة

رالافلان.فقطالاصطلاحيمعناها،(محتوكلما"كلملأمنذهنناوعي

اله!بما.لفكلاولامص"وكطتوفلا،الجديدظالقصيدة،الفني

يعا!الشاللحظةفييحري،واحدوقتفيوصكلمحتوي

.بكلماتهـ-!ا

الشعر.،اللغة،الكلمات:الانساناذن

.الانسان،الفة،الكلمات:الشر

ملغاتحأ-كلونتكادجميعابينهااح!وداان

الصوتيةالنبرة.صوتيةبنبرةأءقب،ايماءكانتالاو!ىاملمة

مناا،ضراب!فيالذات.موف!وععلىدالاالذاتفيشهيثاعنت

اهـ-ىلمجات،عليهالت؟ثيراو،امتاكهعنوبعثهأ،الموضوع

السحر.نشاهنامن.ونبراتواشكالبصيغالمعورالصوت

مهمتها،للواقععديلمةمجازاتبوصفهط،والرمزاللغةنشات

عليه.ارسيظرةأجلمن،خر3بعنصرالواقعمنعنصرتمفل

وكأنهاترسمان.الشعريةللغةالثوريالطابعايضاهنامن

اف!المهافةتجاوزعلىيلاف"نتحملوكانهاتعبروان.تخلق

الخارجي.واقعهعنتفصله

ضدوحركةمعرفةوهي.الاسعانكما،تاريخيكائناللغة

الصمت.مدارفييف!هيالنياوهمواالصوفمةوضد،السمكون

وسيلةالقصمةمنيصل،ثوريتقحمالجديلم!اشعرلةااللغة

لىيلاومصادرهمنبهاو!نطلق،ذاته،ا!سمان،افماعربهايتجاوز

ومحيان.الذاتفيففلآتحولأداةهناانها.صبرورتهعبر

محولةطاقة21!اذاتمنيتحوليجطه،هذهاللغةلخصائصالشاعر

القصبدةوووابداعيعطاءفيواياهمتمثلة،فيهؤمئدئحمة،للموضوع

الرو"ئطيمية،الفن!بةالنمخجربةفبىيحصلكانمابخلاف،الجديدة

و!خيل.؟عاطفةشعوروهي،الذاتنتيجةفيثاالقصيدةقكونالتي

لدىخلقمناسبةسوىيشكللاللواقعرمزهوماكلان

احساسية،تجربةعندهالفنيةالتجربةتكونالذيالشاعر:الذات

ندركهالالذاتاشدادهنالان!،!كثةذاتيةبل،وحسعبذاتيةلا

تكشسفمافىذوبر؟نهاخلالمنوندركها،العاديةحيالهاسياقفي

.القصيدةفيمنهالنا

فيموقف،قلت،معانلأهاطن،الجديدةالشعربةاللغة

الئئب"طح!بزالى،العقلبىالتصورحيزمنالضروبمأي،تجربة

وحرية،،مساو،ا،بالضرورةيمستلزمالخروجوهلا.العملي

باطلا!،الحيا-ليةبالتجربةللمساهمةوللشاعر،للناستتاحوامكلأكية

مجتمعوبناء،حياتهمقخطبمالىيرميانوالناسالمشاعردامما

.اف-ل

المحعض،الجماليمعيارهافيالثصعريةاللغةتوضعاناما

يفضبمبالشاع!"بدعةموقف"سوىليسفذلك،لهاامبازبتهـريس

الحار!لأكما،الداخليةالبراءةمنمعنىالىاما:امريناحدالى

آضرءمعنىالىواما،بعدفيمااثرهاقتفىومن"بوداير"ءضد

خدر،صوفيتحولمنضربالىالقصيدةجمايىةتصعيدالىيرمي

هذمنالروح!يهتنتقل،وفردي،داخليمثاليتجاوزعنمعبر

'لديعسي'سصورحوصابها8حاصيبوجه5رب!!عصي!.-!صى

داخص-حلباقنراح،)ا!المتبدء/ل"الىيسعياناذ،المحض

ظاهراته.وعنالخارجيالعالمعنمنقطع،وهمياو،"لاطني

استيعابعنالعاجزةالفرديةلذاتهصدىالشاعريجعلانانهما

الفني.وتمثلهاصوتهالنكون،العامةالتجربة

واد*.،التجاوزلمشكلةحدليحل،ا!ماالجدبدةالقصيدة

،الشعريالحل!سيالحلهذاهوما،ولكن.لكيفيلالهلؤياوية

والنقادالشعراءمنا!ديدلدى،وحوله،عنهالحديثطالالذي

بوجوبوالمن!دين،والتخطي،ارتجاوزعلىالغياريالحديثين

.!)1(فعلافياروهما

بينتثبتمنهاظةانرأينا،الحديمظالشعرلواوفيراجمنااذا

افعلي.االثوري8بمعناالتجاوزمفهومغضونهافيتحملمادةأيدينا

منةصلايكونيركادحدسانهالا.بالف!لوحدسدؤياعلى!ائمةفهط

،مفهومكلفياسالسايكونانينبغيالذي،الثوريالمفهومعن

ووت4وبلو،حدوتخطي،حالةتجاورالييرمبىع!لاو

ممنىفيالحدسىما،اًنن.نهايةلاماالىبعدهامالهاوحدود

'التجاو،

متصس!لأمباكثراحيويااسهامايئعكل،مباشرم!رفةفملانه

الشاعرمحند"يلانا"انقاءاانه.مركبةو!طنتيجةيكوناو،بالوعي

الشاعسرلدىالحدثانهذاومفاد.الجماليالحيزفي،بالعالم

وغيرالواعيةالحياةتعق!تهضم،مبا!رةمعرفةهو،الجديد

والموصوع،الذاتبين،والعالم"الانا"برينالقائموال!وترالواعية

مطلقة،غيرمعرفةاطار،الميتافيزيكيةالعالملوحدةبالنسبةلثشكل

.)2(وفسبيةمحلمودةبل

مباشرا،نغمسيافعلاليسالشاعرالحديثلدىالحدسفانولهذا

بغيأعالمناظهيرمنتاثيرهالذيالفنياث!اطاتاريخكلنتاحهووانما

فيالمثيرةالعنامرباستمراريمتصانه.بالتاملجديراشيئاجعله

مزالهروبفييرغبالانمسان.الشاعرعطاءفييعكسهالكيالواقع

*نسئى،هذامنفعلردةيتطلبالعالموهذا،فيهيعيمثيالذيعالمه

مزاولهووالشاعر.شبينةالنشاطمنفروبالىيدفعهفهو

الذوبالملجاشبيهفنيعالمخلقعلىفيعمل،هذهالفعلبردةيقوم

الذرافعيأمحتواهالواقعفيهويفقدبالتمامل،الحبياةضرورة!يهتلغى

ان!هنااًل!فنيوالحمس.ا!شوائبمناًلخالصبشكلهويتمثل

الشاعر.لدىالخلا!الجهدلهذاالاخيرةالنتيجةهو

الرؤ؟منسلسلةعبرشا-لىالشعريالحدسىنجدولهذا

وحدفي،اًلقصيدهاجزاءورجولالنهايةفيتنظمالتي،المتلاحقة

نتيج،الرفعالتوازنمنحالةذاكهالحدرفيهايصبح،م!ناسمظة

حركسل!ومحاور،الشاعرنشاطقاعثةيشكلداخليوتفاعلتوتر

العامه.وتحولاته

ءاالجديدةالعربيةالقصيدهكستطيعكيف،بعد،فائلورب

ماركستعبيرحدعلى"بالجمالالتمتععلىالقادر"جمهورهاتخلق

خلمعنالراهنالوقتفي!عجزالجديدةالعربيمهالقصيدة

!اعا)علىهسيطرةزالتماالاميةانذلك.الواسعجمهورها

اجتماعبالقضية،اذن،العربيالوطنفيواسعةجدجماهيرية

عائمث!طويلةهثةخلكلس!يظل،الجديدشعرناانبحيث،ايضا

والشطماالخطامقارب،مباشرالاول.الفهممنممستويينعلى

الاسا-التجاوزمبدا،الطويلالمدىعلىيمثكلوالثاني،احيانا

بينيمن،جديمهبهواهـلتفجيرهطريقعن،المترديالواقعلهذا

فس!الجديدالشعريحدثهالذيالثوريالفعل،الجماليالفعل

الخاصةوشروطهالشعرلغةيعرف،جديدنظاموبناء،الناس

.اللامحمودنموهعواملويتضمن

كتابسه.رائسقنقديةمحاولةعاصيميشالللدحمور)ا(

.،)النقدفيمنهجيةثراساى"


