
فىفاهف!جماناربلىا!صل!
صححح!!سحصث

(ء
'م.!لمحىمحااك!لمحيما!ض

م!،لة،اخرىمرةواشننطاقه،جديدمن"المربد"احياءلعل

بنقله،العربيةالثقافيةالحياةصيغمنلصيغةاحمياءكونهاتتجاونر

،اتجاهمناكثرفيالثقافيللجوتحريكافيهيشكلالذياكعاقالى

دائبعملخلكلمنقينمونبرصيدالمعاصرةالثقافةافاقلتويز

وفرورة،دورهاوخ!ورة،الثقافةبامميةوايمان،مخلصوجي

جعلالىتهدف!،اولىتهدفموضوعيهةاسسيمنبالانطلاقل!ميمها

يجطهاماالفويالتاريخمنلهاارضيةالىمستنلها!افرحركة

العربية.الحياةرموزباعمقموصولة

قباينةفنيةواتجاهات،كميرةلافكارملتقى"ا!ربد"كانواذا

.السمكونوقتل،الجواخحوفيمنطلق:وحاكرمنطلقكذلكفهو..

وطليعة،مهماتهاتعيفكريةنغبةبينموضوعيحوارلخح!وحافز

تكوينبهدف..؟صواتهامتحدثة،الابداعمجلاتشىترتادشعرية

مت!زةملامحخلالهمنتتحرو،المعاعرةالشعريةل!ركة!مفوجود

يكوتانعن-ذلكخكلكا-الشرليتحول..معالموتشعخص

مجانيا.!!عص

يكونانلهاريدلمهرجانمفهومابسمطخلالمنيتحددالمعمنىهذا

مؤسعساتيمثلونانهمعلىاختيارهميتملموادباءلش!راءملاهقى

باملمةارتبا!م!:هو،وواضح،واحدلمنحىخفعوانما..بللالها

الابدايمة.هويافكلحدرماهو)الظلبفي)فكريوبموف،"لثريفة

تحديدا!ثوكملتقى،،)المربد"يكونانيمكنهذأمن،ن!رقا

مؤت!راتتضبانعلىالعادةجرتالتيالشعرعهرجلأ!منلصيته

لم-الجانبهذامنحتى-للاسفولكئه.معهاتتداذلاو،الادباء

تخرجانيمكنمتكاملة!يفةلهتحمدولم،واضحمورحوليشكر

الم!جافاتلصيغالتحديمننوعبفرح،،(الروتينيالمدار"عنبه

منلكثيروت!"تجاوزايصبحبالط،معياريتقولبمنتلتزمهوما

هـنحمر،ل!لتابا،نبكل..يةلشصاو،لتنظيميةالاشك!ا

وجوهرقياساسيةاكثراشياءليؤكد،ثمومن.."شعرية))ـكعاهرة

الشعر.نطاقعلى

لمسائلمحكا(الماضيالعام)لىالايثورتهفي"المربد"كانلقد

عناثمراءمنالقليلا!صحاذ..معاوالجمهوربالشعرتتملقثميرة

.."يالشصاطلاسكلا"عنالكفروناعانابينما،الابداعيةقمراتكل

الجمهود!طفين،الشونطاقخارجتقعاهورهايتعكلونثداحوا

بما"ا!ربد"مذاوفي.حسبوحناجرهم..حناجرهمطريقعن

يم2

!لمحإه!!وفي؟لمحضالالظ

ماض!قماعزفيججج!
بصر8عحسص

.الشعراءمنلكثيرفيبالنسمبة،ماس،ويةاكثرالامر

*،*
خلاله،منالنفاهمالى-بللى*،ساخنبحوار"المربد"ابدأ

كلمةذلكفيالبدكلوكان..التقليديينوبين،المجد!ينالشباببين

فيللمهرجان"ادو!ةالنشرة"تفممنتهاالتيمصطفىعليخالد

فزازية:الاتلغتهاعنهماتنموتحدبرفضبداها..ايامهمنيوماول

الا،الزمانهفىاشعراءيكتبهاا"عموديمة))قصيد!قرأتما"س

عنالمنقولةالاثاريةالمتحجراتمتاحفمنمتحففينف!سيوكعورت

ابحثاناحاولوعندما.عليهااذنيامحتادتاصداءاسمع.اصولها

عجزوأ!!حسبروهوخاسئابيالبصرين!فىء،حقيقيصوتعن

يثنيانيستطعلاالذيالمأضيهوام8العموثيشعراءاصاب

بينهماوالربط،صحيمالامرينكلااناطن؟هذازمننافي"بيوته"

حليم.لبذيكلعلىيخفيلا

اشسدالقديمةالقصيدةتظللماذا:معكوساالامراتصوردعني

القصلهنة،،شقيقهها"منبصيرةواففذ،احساساوا!مق،توهجا

القديمةجم!ةالقصانهو،ظنيفي،السبب؟؟لحالية،)العمودية"

تقليدعمليةتصبحوهنا.فيهومتفاعلة،عنهمعبرة،واقعهامننابعة

يو!معانيجبمسخالنت!كاهلالا،والتمحلالشط!منفرباالاصول

."!لاستئصالهالشعريةالامراضعستشهىتر

:يكتفوالمالقومانليرىكلمتهثييمضيثم

هولااشد"سقوطا"اض"لواحتى،واحدبسؤط.."س

قاصر،بفهمعلإنافاطوا،"التمنظير)ءسقوطهو:للريبةواثثى

في،"2لميين"امتلكتانهاتتوهموروح،القشرةالاتلامسلاومحقلية

.الهرريالتاسعالقرندركاتفيتراوحزالتماانهاحين

نايريدونولاسيوفونلاالزمانهذا"ع!د"شصاءان

واكتشاف،يقللمماقول-ببس!ةسالحقيقيالشمعراًنسيعر!ا

الممكنالحلمناصيةعلىللقبضالمغامرةلظهروركوب،!.هـ(نلدواخل

..."الواقعحوزةفييصبحكيالمج!للابوابوف!ح

هذاعمودشعراء"متههكأهصطغىعليكالدالشاممركلمةوتضيف

.:يانم"الزمان

خاصةقوانيننوالحديثاشعراانيفهمواانيريلمونلا"-

والحالة،ف!.جدليما/!ارت!باها)الاجتطعيةا!حركةبقوانينترتي!به

والفكرية،يلابذاعيةولنشاطاتهالبشريالتطورلمنطقمسشجعب،هذه

والعراخ،الاعتياديةالصاطفيتعدىلاففهمهمشسيئافهمواانوهم



النحاسصلابةتفووهاالقيوالص!بة،مجهولةاهدافعلىالموزع

الثرهيمانالراقصاتهزمثلسالاعصابيهزونانهم.وجعجعةطنينا

فهم،وبايجاز..الفكريوالتاملالوجدانيالعمقعلىيغظوالكيس

..."العقلعملويبظلون،الاحساسيحبنون

افتتاححيث،!14/)اليومنفسمساء..المسهوفي..

اتحادرئيس-اجواهريامهـيمحمدالشاعركلمةجامحت،؟لمهرجان

الثمىبابالىتتوجه..هذاعلىمبظنارداتحمل-العراقفي*دباء

الي،اولا،فالثص،ر.."ي!بوة،ابلغةتتحدرزوهي،الشعراءمن

بها*خذفرورةوالى،عبرمناللقاءاتهذهتتيحهلمأالتاملفرورة

هي:انماالض!ورةونهاًنسالمدخلوهنا-راىاًذ..

يفرضلمجديدشيءعنالدفاعبجة-قجنبنافرورة.."س

منالباقيةالبقيةفيالاصيلترالناعلىالمفتعلا)!تهجم-بعدلفسه

ممهي!قاذ،مضحكاامراليبدوذاكفان،اولا،التراههذاهملة

الجا*فوبحرف،الخليلبلغةتحتفونولمأذا،وبمنطقبحقالتسلال

ءلىحريعينكنتماذانواسابيونفم،المتئبيوبثورة،المعريوبفكر

ومن،يطورهامنشتمالىوحتى،يحليهاومن،بهايتحلىمنشتم

الناسواحاسيس،العصرحاجاتكلمع،وسهولةبيسربهايتمشى

..،(المجتمعوفرورات

كقدميلاثابدار

مايهؤئرثوبرت

ا"ص

ط

فيماوراءال!!نما

الىدالسبيلكيف،الواحدالبعدذيالانسانوراءفيما

يدربقالموضوعةالراهنةالدراسةفيالاجابةعنلصرماركوز

بالاعتراضمتمر-اليومالمتاحةالجديمةالطريقانيرىوهو

اشترايكانتسواء،تكنولوجياالمتقعمةمعاتالمصقلبففي

القمعية.،)اللعبة"قواعدبرفس

يضس،الحاليةالاجتماعيةالانظمةماركوزينتقدانوبعد

..بناءمسياسيعملمباثو""النفيفلسفةو""الواحد

كلح!!-
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...الشبابفهخماطب،الجواهريويض،ط!

انليفخرالزبيمبان:الاعزة"وعوثونامث!باباايهاوانتم"-

فيشكلا،زبيباسيصيرانه!ال!مرم!ان،ح!وما!نأوله

انه..الاخرمحلمن!االواحدي!لاذوال!مبهةالشكولكن.لك1

نا:ا!داربهذاولمشقو!ا،ومرةمرةالفقلناها.لقديع!فام!

الخرو،اًلمعريوفكر،الذهبالجاحصوحرف،ارئقمهالخليللافة

كلهامليها؟ننس!فاو!واكمم!وغضسب،الساحرنوال!ابيتنغم

مماوبافسع،حدودمنعليهافوض!تمماباب!دبينهـايمما!ق!من

منتوقعانلهاكتبمماوتجاوبازئوعاوياكثر،صعمدمن؟جدت

الالف:بعدالواحدةللمرةنهولوورنظل،ذ!كمع،!ناولكئا.انغام

ذلك..المسضمجلونا!اه!نيري!االت!يهمابالسهـولةي!!لنذلكان

الموهبةجانبالىا!ريةو!صد،اكثافوع!ح،الدابدي!مةاى

الوبيةالمج!نمعاتتطوروعلى،ذ)كعلىالمرحم!.الصوثم،الخلاقة

البداهةمنكلهذلكوان،الموعودةثعها!صىاك!راطب!رحمنايضاكلها

هوهـناما،تجاهلهاعلىيجوؤمن!ناكيكولىانالمرءي!صبحمث

..!راوامره!او!شص،..آخرمتئببمب"جاهل

الروادبصواتومتفائلومحبمع!بوانا،هذااًفول..

.،)المث!اقال!يلالجديدال!ردط!اعلىالاوائل

لهراوادواساخهـجمر

!ر

ل!ه

لببماط

لؤاخلارلمجيماااذي

هربرتاليهايحملالتيالاساسيةالمسالةهيهذه'!نسان

.صاء

الدائصن.ضجاج

وارضا،هاالبشرحاجاتتجديدوحدهالاحتجاجيتي!ح،سمالية

البعدفو*لهان"لكتابيهتتمةيعتبرالذيالهامامتابلذأ

حديث!اصمرل.ق(2



هذاامسياتمنتجعلانيمكنكان"المستمرةالمعركة"هذه

حماهوبين،الشبابالمجددينينالمداكعلقغبية"المربد"

القىهيث..هذامتلالىيغضلمالأمروس..."الخليلعصد")

القاءعمالجواهريو،ثر..سواهمالف!كما..شعرهمالمجمطون

!إمسنمعافصس..شء

،**

..لكئ

حافرنافينظراعادة،البعيدةمر!ميهالي،"المربد)،كانهل

سواهاأعنالام!يلةالاصوات!زبعمليةقامبحيث،الشعري

وصعوبتها..الامراولهتعنرهاو،صعبةالاجابةتبدوقد

..اولاالشعرلماهية..للافسياءدفهيقاتح!يداتتطلبكونهامنمتاتية

وثلاشنتمحمعةاصواتوعبر،الثلاثجلساتهخلكلفمن..

،الشعريالاساسحيثمن،شيءعلىبعضهاالتقىان،شلعرا

ومن...والرويا،والمنظور،الاداءفيلتبت!دفانما،الفنيوالشكل

من،"هـمزةملامحبلاملتقى)ءمناكتر"المربد"يكنلمذ!كخلكل

تحديدحيثومن..الموقفهذاوماهية،الشعريالموق!حيث

خصائصفيهاتعدتكهذهمرحلةفيالشعريالتعييرخصلايص

.الاشياء

فيحعر..المربدلشعراتجاهاتثلاثةتمييزيمكن،بعبساكلة

ماغالباالذيالشويوالمن!ر،التقدلميالشكلفيالاولاححاه

ومنطلقهاساسهتعاملاالعالممعويتطمل،الاشياءعمومياتالى!ركن

التيشكليت!عيرحتي،الاتجاههذاوقصائد.المباشرالاحسماس

منيتخذلشعرجديدااساسالقدمتكنلم،سواهاماعلىضت

:الشعراءق!ائدبمدتوهكذا.فنيامذهباالشكلفيالتقليدية

عمارهلميعه،العيسىسليمان،الجعفريصالع،الدينجمالىمصطفى

جميل،حافظ،فرهادعدنهان،الظالميصالح،اهنعانيماهرنممان

يمكنالتيالجماليةالتقنيةحتىتمتلكلمقصائد،القاموسيوصادق

بدل،ضرقت.جزئيةولو،معاناةعنمعبرةقصائدمنهاتجعلان

.(الفنيالبناءحهعثمنبمف!اصتفاوتعلي)المباشرةفي،ذلك

..التقليديللشوبالنسمبةهذا

الاتجاهداخل،اتجاهانفيهبرفيكقد..الجديدالشعراما

..الواحدالشكلي

للقصيلهالاولىاثكليةمناصولهيمستمدوكأنهبداالاولالا!لجاه

منبالكيرتكتفظفهي.الروادمع!فتهااككينماذجهافيالجدي!ه

و*إقاعية،،الاسلوبعةعناموهاحيثمن،القص!يدةهذهمقومد

..الجماليةوالشكلية

ارض!يتجذرااكثربداوالذي،الئاليالاتجاهكانبيمما

عناصووكركيز،1لمعاناةهوبةعنتععيرهفيوعياواشد،الحراثة

وسيلةالغصيدلاتننزمهالذيالشكلخصائصقيوخى،.التجرالة

الحديثةللقصيده!ساسياوجوهرمنللاقنرابمحاولةضمن،بناء

تنوصلم،هذامنبالرغم،ولكنها.الروادقصهدةتجاوزبهت

هذهحققتقدكانتوان.بهأخاصمةنوعيةلغةتخلقانالى

فهي،وديناميتها،الروياهذهوشهولية،الرويامستوىعلىالنوعية
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والتجاوز،الابداعبمسالةيعلقفيماوجديداجديامفهوماتطرحام

تسعىافهابهايفترضجديدبعالمالصلةاقلالأعلىتيبرهنلمكما..

مسؤياكه.منالمتقممفياياهمتمثلة..لتاس!يسمهاو،لاستععابه

كلالنماذجبعضصملتهـقد..الانتفال!ارة:البشارةكانتومنهلأ

،اوتشكلهانالى!سعى؟لذكبماثرمنهذافيللحلولالتهيؤعوامل

ممتدة،الخطوطمثابكة،معقدةجدليةعبر،خلالهمنتتشكلان

والداخلي.الحارجي:بعالممهصلنهالضاعركعقدوفقها،اتجاهكلفي

يممل،كميرةا!هاناالواعية،؟(الجدلة"هذهخيكلمن.

حس!،اوخطيبيوسف،سعيدحميد،يوسمفسعدي:مثلشعراء

لاقامة،ددويثيومحمودالخورجموخليلماحدوالى..جعفرالش!يخ

كمطى،،ا!اضربين.الوالمحعتجا!زوامكانيةالوافعبينالصلة

وهو.الشاعرصميرورةفيهتتحققدائمكاستشراف،المستقبلوبين

،وحدودهالواقعبين..والمطلقالمحدودبينصراع،ابعادهبعضفي

.حدودهوت!يالواقعتجاوزفيالمغامرةوبين

يضعوالمانهمهيالشعراءلهؤلاءالاساسميها!فضيلةولعل

فالبعااهـيا،للج!ورتبعيتكلخلالهمنتحققنطاقفيشعرهم

يتركمابمقدارلهويستجيب،الثصثمومن،الكلماتيتلقىما2

..نغممننفسهوفيصدىمناذنهفي

بانالا!مانمنجانالم!قصائدعليالحكمفيانطلقناواذا

للانسانجديدةوض!ي!ةعنوت!نحث،العالمخلقتصدرؤيا"الشعر

خالدة)"احياةواللانممانالحقيقيالم!!عنوتكشف،امونفي

تنرذم*ولذبولر

عيىفأ?صهسا1

د!

!هشصصط

هإ.لرم!ااحم!ل
ءصالك!-صلم

ن!يجصرصبلد!جمال

ل.ق02ءحديثاصلر



الشمر،منطقهخارجالمهرجانفص!أئدمعطمسننفيفاننا،سعي!(

فدالذي،)الفعل"هذاجراء؟لمعاعرةالشمعريةحركتناعلىخشيةلون

العكسيعليالامراجد."القدمائيالحكم"من.بابالبعضيمتبره

مناخمنلهسنولهر.بما،كت!عرظمستقبلعلياحرسنطمعئ:فماما

مابينييزيجعلهالذيباتجاهالمتلقيلحاسةتنميةومن،صحي

افرقية.طبولعليصربهووما،!لاث!مرهو

طيه،*

تخيتعرانيمكن،ككلجانالمصعلىملاحظةتجملةهنال!تيقى

التالية:با!نقاطنفس!

يمكن،دقيئلتصيطيغضعلمشعرجميكتركيب،المهوجانان-

الجديد،الشعربينالم!جانجمعفقد.والظئيرالفاعلةلهووفران

نتائجهالاختلاطلهذافكاى.المتفف،التقليديوبين،و!ؤياشكلا

لدفةصخضعلواكلرستينالمهريناهميةكانتوكم.السلبية

لهذهيكونبحيث،امسيةكلشعراءتحديدوفي،الشعراءلحدي!

عغافصاحامنهايجعلالذيوالع!اسها،وطابعهاا،لونهأالامسيات

الشص.هذابعافرتتعقىلقضيةجنرياوطرحا،موفف

اعياءمنالاوفرالق!سطيتحملونانفسهمالش!راءان..ئمس

سبقاما،قديمةقصانمعماغلبانذلك..جانالم!جوركود

تكونانيفترفيوكان.قبلمنمنهمسمعهااو،!راهاانللجمهور

،الاحيرةسحلتهفيالش!اعرصورةتعاليبحيث،جديدةالتصائد

!ر.منضقمامدىعالأمدللة

هن!اومن.سريعبشكليتمكان-انش!ئقد!النقدان-

والتعليف!ات،"(أ)ـالهاع!يةمنصربايكونانالىافلمهاندراج

مسننماذجهبعض!ل"كما،()الحواشيء)حسبهالتيالسيعة

نقسدبهايتماتيمكنكانالتيالافضلالصيغةولعل.المجاملة

بحيث،ا!ملتنثيميةصيثةالىذاكهالمهرجانتوصل)و،الجدممات

لي،ال!ظاليوموفي،ثمومن..امسيةكلعنامرتحديدالىيصار

الاممصية،قصائدطرحتهااساسيةفضاياجملةاو،قضيةمنا!ثمة

لتفنياتتخضعماكالباوالي،المكتوبةالأحاديتعنبذلكمسننفنين

منومهمءبيرعددحولالنقادافكارتبلورعدمألىافافة،مجهدظ

هذهـا!قصاند.تطرحهاالتيالمسانل

صاحبعستالتيالسعلبياتهذهكلمنوبالرغم..انهالا-

في،المربدفان..منهاا!ميرحصولمنبدلاوالتي،المهرجان

اساسينمنتنطلقواهمينه..مهماحدلاكان،هذهاشاشي!دورت

اثنين:

وفكريمة،،ادبية!ير!ة!رظء!ةفر!ةكانانه:او!هما

وضول،وتتحم!،كنافىوتركها،بمينهاكههـالحواجز،وشوية

عميقة.وبدثلأت،بالفةباعميةاللقاءهذا!جاء.اله!ال!اءلمحي

فيوجعواربماالذينالشعواءمنرواال!مق!انهموثانيهما

يلكلالار،وعصمة،لهمحصاضة-نسبياا!ويل-النئد!يتاىيخهم

السى،يدرونلااويثوونحيتمن،اعادهمشعراالحمهورعلى

..جديدايضيفواقلم.ماضمهمارفيعليالتممعكعممستوى

***

أ..الاخرونيرىفماذا...نحننراهماهذا

\

صولا:عباس؟حساىالد!ور

اعطدمنفيهمابكل،المربدمهرجانيكونانارجوكنت"س

،والابداءالتجويدبضرورةللاحصالىحافزا،ا،عدادفيسخاء

ناارجوكنت.وهتنوعة،مبنكرةق!عريةبنماذج*!محياتحضود

زكها،ظوكلالىالحديثةالقصيمهلحقرصالحةمناصمبةالمربدون

وضصاد!للنماذبمالتقليدمنعليهايضشىمافيثورانهاسم

."ارجوهكنتولت!يقاجد1لملكني..رو؟د

انه:فيرى،حرويئرمح!ودأط

!لبسة،القامةكونبحيث،للمهرجانقالقديمبالمفهومأ)س

المف!مبهذا..محمةبمثابةالقصائدكوةوتباللى،فدسانالضعراء

.المهرجاننححيد

ففس!ها!(لميزاتفهدهسالممرياًلمفهومسنحنوبهفهومنا..

اسبياببالضب!ا!رفلا.!شلقدالمهرجانمحبانالظنالى"!نا

الحرفيوالتمسك،لهالحاليالاطإراناعتقدولكني،المهرجانشل

الانسجم،بعضيتققبحعتتغييرالييحتاجانالمهرجانية!طل!

المهرجافى.فيالمشتركلينالشعراءبين،المعاعرةفهوم

الشعرعلىتغلبقدالعديتالشعربانالقولكيرايفرحنيولا

.جانالم!الىاجئناالغايةلهذهاو،السببلهذافليس،قديم

عليللبرهنةمهرجانالييحتاجولا،تاريفيامحكومالقديملشمر

هوللشعرمقياساواتخدامهمالجماهيرالىوالاحتكام.العكم؟ا

الشعرالقديم،*همننمافىءاسقطقدالجمهورانفكما:حدينئويف

قر؟عى؟ناقننرحلذلك،الحديتالشعرمننماذجاسقطفقد"لك

المتضخمةبالكمةنهتملابحيث،الاختياردقةالقالمةالصرجاناق؟

شراءعمثرةيشتركانويكفي.ابداعهمفوعيةحسمابعلىالشعراء،

ذوقرر!واانبوس!عهميكونوبذلك،الحديثالشصيطلمون،ر

بالنابل،؟لحابلخل!منبدلاالحدلثالشعرمستوىاليجماهير

تمل!قالى،منكلامبارحتى،الحرصينالشواءبعضدمما؟

.(،الفعيادراكهمعوليس،اكفهممعارماملاملعلىجمهـور

ررىالذيمطرعفيفيمحمدالمظعررأيالرايهئطمنويقترب

اخنط!د.واجياكانهمااقلالمهرجانمنتحققما"س

وسق!،لهاالص!غيربالفعالياتالوقتوامتلا،بالرديمجي!

اممية.ذاتواحالةبقضيةالامسالر!يالنقديفلحولم،الشعرثمر

وادباءلشمهراءالغرصةاظحةهي،القعرهاظةحسمنةللمهرجانبقي

ويتنافشواويتطرفواي!لتقواكيالعربيالعالماطرافمنلراء

وح!ة!4ئارة1فيكبيرانرمنلذلكمما،كثيرهجانبية،قمع!

."والأسمافيةالثمقافيةال!م،ءووحدهفكر

اليسلي!انميشالالدقورويلمب

وهي:الا،نصوخاال!كأ"اتيالغايةلعقتىلماليومالمريدان"-

بكلالعربيةالامةعاشظالسنينمنونيفاالفاالاعتباربعينظخذا

المؤملوكآن.معاوهزائمها،وانتصاراثها،وتفاعلاتها،ا!اتها

الصبيةالامةعاشتهما،احتمالىادنىو!،المومالمربديم!تبطنا

ا!نيريتطلب!ساويوافعمناليومنبشهوما،القريبامسها،

."لضرورة

التييالاغراضالمربديوفيلكي،سليمانالدكعورويقترح

!ورين:علييةوران،اليوممتو!مها



الغنيةاثتياراتم!تلوالعربيةالاف!رمني!صاناما:الاود

الجديدفتاجهممننماذجإوظس!فيفيقدمواالحديثةوالثعرية

تنويرهاجلمنأنمعربي؟نوافعمعالصكلكيفياتغنصونهفيالحامل

..افضله!معالىاو!ولابغيةوتفجمره

وفنلشصالمربدفيمصجانعامكلكييقامان:والثاني..

هذافيوالفنيةيةالشصالباراتممثواليهيدسواحدصليبلد

موضوعي،بشكلابداعهمو!رقواكسالحبهموجهات!ودلرس،البلد

اتسهـموانقادلهاو!س،شةرهمودوأوينمؤلفاتهميالمقايلوكعرض

.،)والفنيالشعريالم!ىهذايقيموالكيالجادةاللأراسهبطابع

،**

علىتسجلاتتيالملاحطاتهـزرهمجملمناستخلامحمهيمكنما

وامنياان،الععرصورةفيهتتكاولشوالىالثكلةهو،المكلجان

فبلانبلوغصعبةتكاملهاالىنعكلوالتيالصورةهذهانغير.لؤروبا

لنخربم،،وفقيالشعراءاسماءتثبيتيتمواضحةاسستوضعان

الشص.مسمتوىالىترتفعب!جانماتذلكبعد

وصفهةيدسبونانهمهوشعرائنامنكئيرتصورفيالخطل

كفن--وظيفتهبينما،"المفنوحةالابوابي!خلان"هيالثمعر

فيشر،تعبهـارنسمتحدعلىس)المغلقةالابوابيفتحان،هي

لحسابهيتملاللحقالتىا!فنان"اثفا!،أيضا،ررىالذي

ناءسبمونمنكلمن..ايفمآخرين7اأجلمنيتمبل،وحده

فييحدلمماوهدا..."فيهيعيشونالذيالعالمطبيعةيكلفوا

،ثلاتاو،قصيدتوننطاقوعلى،لماما!الاالعامهذامربدشص

قصيدة!الغمسينتجاوز،اثسمنكبير-حشدفيما

والبوث،،الشعرمنايامخممسةوبعدالخنامية،الجلم!عةفي

بنصهالتالي:الختاميبيانهجانالمصأصعر،النقديوالالتمراض

المعقودالثانيالمربدعلىوالادبالفكرورجالالشعراءابرز"

والمطاهرالحقائقمنمجموعة،نيسان(ه-1)مناليمرةفي

جديرةمتعددةنتاءلحمنعنهاتمخضوما،والفنيةالفكريةوالموافف

-:يا-ىبمااجمالهايمكنبلاهتمام

صحم!حىصهحيصع!-9ح!ص!!ص!د"!ح!ع!ضص!

!كثوطرمنإهل!راتمن

ج!?5ع!

?جمه

سااتادفلأ-

ويى،التطبيقي*دبيالنقدفيمحاولةهكهليست5

*دب.يصنمهاتيمكنماحمشافمحلالةانها*دلية*محمال

ويلانهالقوميةمعالمهاوطمسغزوهامعاو!ىكلمواحهةفي

!م-العقلبطولةولكنها،اللمراساتهذهاهتماممننصيبا

موامنالتوقفعلىاجبرتالتيالمحليةثقافتهتوابيتفياو

!ااعادةوالىوالسياسيةوالاجتماميةالقليةالحريةفي

ق.لم025

'،

-ة---.--س!حما.-.صكا.!و.-يح!

المطيور،هدأحولىالجطهيرالتفاوربسرعهيجد!لهطورياسبيلا

وا!سهوهيذانيتهمينف!يجدانالمربيالشاعرعلىانيؤكد

التلالةالعظعرهدهمنعنمرايهعدانحانةومي.عمرهوفي

هيحصورهعممحيناتثيشتغيبوية!نلسالوطالشصيتعرض

المجريةهعدانتالتاوحيأ،"لواكعاليميامه!دموحينا،العمر

المهرجانآاياالشهريهللنماذجالنفادمعالجةخلالىومن.المتميزة

المناخفممنالواهعوممايسةالمعاصرةانالركوامامحكل!يتاكد

النالديهالتجربةمنننلورانونستطع،انتطورةللتجدبةالصحي

الييشيرانامحتراضونالجمهورتلميط!هةومن،المهرجانهذاهي

بعضالنمادجكلووكيمتحجرةتفل!ديةسلفعة!يالنطذجبعضوفى

الىاثىمماالتوصيلهيرغبةكلعنواليعدوالاغرابالتعميةفي

وعايتها.التجربةبينالنماذجتلكميالفصل

العرشةالحضارةيتمثلالاصيلالعربيالشعران-2

التورةبضرورةويلتزمالعدبيالانسانوافعويصور.والانسانية

التخل!،مظاهروسالروالرجعيةوالأستعهاروالجمودالتخلفعلى

ستقوموالتيالعافمةالمعاصلرديالعنية!اللهبكلآالأسها(ووجوب

وسشقبلها.الربيةالامةحافراجمامن

وماكانتوالضيآعبةوال!والحزنالتشومموجةانس3

متطلياتانالا،العربيالانسصآئيطبدهاالتيالمعاناةعنتعبيراتزال

وكلوالصمودوالتعاولىالئقةعنالتعبيرتستوجبوالمعركةالثورة

أهضل.عداجلمنالانتصار!اويعالتىالعرييةالشخصيةيقويما

!ياثآيحه!الانمسانيةوالحضارةالعرييةالامةوافعان-4

محاس!تكشفالتيالاصيلةالعلميةالابحاثميدانفيالئشاط

بمنههثلميمنظرالالتزام.وانالعربيالحافرمشاكلوتدوس،الترا!

خلقصوالآدابالعلومثورل!مناجيالخلقالىالتطلعمطاهرمن

والمع!ية،المادية،العصريةالقوةيعناصريتمتعمحمريعربيمجتمع

العرببالايجابيةالادوار،القيتالتيالابحاثبعضاثبتتوقد

متالقىرمزاالفراهيدياحمدبنالخليلوكان..والانسانية

والتحديد.التطورعلىقدرتهاأثبتتوفنيةفتريةوقىة

اًلسامرافىصالحماجدبفاد

!صء-ءأصر4
لمماوممل!-

ءص

خشبة؟ما

حس!اىعلىمنلوفيناوتا!نجيينلابطوشضي!!مرامةحاولة

وروحهامعرعقليةان.لهويكبالالبىعنهيكمبالذيلشعب

ايضاللبطولةفانهذاومعء.اللراساىهذهفييهمنيمالي

الفزاة،ثقافاتاطارميتجميدهمحاولاتموا!هةفي-منتعراو

تثيدالييهدفننتبهالبكلفان،هناومن..المتطورةلحياة

للمقاومة"البهوالامسانيةزاويتهامنميةالكلضيقنا

ا"لفمحامقلمة

حدلهثاصدر


