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اشيراناوثر،والقوميةالمحليةبينالشرعنالحديثقبل

ا!يةبيناكلاقهعلىالشعردراسةبصددلسناهناانناالي

انناثم،التويدخواءفيتخبطامحاولتناعادتوالا،والقومية

المصيةبينا!قهعلىالعربيالشعرثراسةبصمدلسناهنا

تكونانتوشكالمتاهاتمنمه،هةسندخلفانناوالا،والقومية

..نهايةثلا

القيمتنه!لينبينالمعاصرالعربيالشعرتنويمبصددهناانينا

-.القوميةواتجاهالمعليةاتباه:*كجاهنهذينو4

تحديدشيءكلقبلتتطلبالتقويميةالمحاولةهذهانعلى

تسهيسلاجلمنوذلك)!القومية"و"المحليةء):المصطلحين

وتكيدعا.محاولتنا

اجماله،علىالادبلهراسةفيالبديهطتمنجملةاستقرتلقد

اجتماعيوانعكاسذاتيافعكاسالادبانالبديهياتهذهمقدهةوفي

الخالقة،الفرديةالذاتعنتعبيرالابان!بمعنى،ذاتهالوقتكل

و!و،مابةالاصواووثراًتالعواملمنطلالفةنتاجبالتاليهولم

الذاتيةالعواملمنلطائفةمصعلةالحديثالعلميب!لتعبير

و*جتماعية.

مسشوىفيغدتمتولةوهي،اكلولةهذهعلىاتفقمافاذا

التفصيلاىمنمث!*!لىاختلفوانجوهرهاعلىظلا!لا4لبديهياى

العواملفينرىانامكننا،هذاطيكفقمااذااقىل..فيها

الف!رصو!فيتقحكمالتيالضروراتمنفرورة*دبفيا"ثرة

والقومية.ا!حليةفيمتيبينالشعرطانوكحديدمموما

التخصيصوجهعلىوالشعراجمالهفيالادبانفيشكولا

،،البيئةظروف"كعبيروان.عنهايصدرالتيالبينةبظروفيت!الر

العوامورمنكاملعالمفيهينطويضمفاشواسعتعبيرهوهتا

وسياسيةوانثروبولوجيةوسلاليةوجيولوجيةطبيعيةمنواووثرات

روحيةاوفكريةحركةايةلراسةوان،وروحةواتصادية

لمانضتاجاتوالاستالنتائعمبتورةتظلمعانيهاباوسمحضاريةاو

سلباانتاثيراتهاواستقصاءلدراستها،االبيئةظروف"علىقتوفر

ومسارها.الحركةتلكوعلى؟يجابا؟و

كانالجاهليالعمرفيالعربيةالباديةشعرانذلكومثال

هنكعاشهاالتيالكلوفه!ديككللفيالباديةلحياةاصليةصورة

وههموالقيمو*لفاظوالاسلوب*خيلةحيثمنوزمانامك!لا

.وامونوالحياةيلانسان

بفدادفيمثلاالهجريالرابعالقرنفيالعربيالشعرانكما

فيعاشهاالتيالبينيةالظروفهاقيكعنتعبيراكانالعباسية

روحيةواشراقومثلقيممنفيهامابكلالعباسيةالحضارة!ل

تلكشعرفيالنقائضاضىابرزحسيماديوكلعواخلاقية

اهـىالقولوفجروالفحثرالمجوننشهداذ،التاريخمنالخقبة

الفيب.قوىالىوالتطلعوالزهدارصوفج!دب

اقصىفيالبدائيةواساطيرهالاشقرالرجلاشعاركانتكذلك-

مدلهمةمعتمة،هنلاالمسيحيالممرانبلاجفبلالاوربيالثممال

ه

-

صص

بر-اخترا!فيطويلةمتصلمةمغأمرةحياةكانتالتيمياته

.ارالاالحمةالمظلمةالشمالبحورفيضباب

اجناور"اوصيغهكانتاياالادبانعلىخلاورفلا،واذن

فانلذا،وموضوعيةذاتيةمنالظروفتلكجميعمحصلةهوما

التحديدبوجهالشعرعلىاوادبيةحركةأيةعلىالمحليةقثيرات

منالنابعاًلاصيلالصالحفالشعر،عنهمندوحةلاامرهوما

البشةلنداءيستجيبانبدلاودواعيهأالحياةتاثيراتجدان

.وأصفاهنصاصدقعلى"المحلية"ليراتللطاي،ن!روفها

القرنمنذالغربفينماالذي*تجاهقيمقصعو،هناومن

بيئ!ة.فيتشعالتيالظروفثراسةعلىيؤكدوالذيعثرضاسع

عنيعبرفالشاعر.معينةشعريةحركةاوثاعرلدراسةكمقدمة

علىيكونقدالقيمتلكعنتعبيرهولكن،يحياهاالتيالبيئةبم

لهاونقضرفضشكلعلىيكونقداو،اهاوترسيختاكيدكل

..تمثلهاالتيللقوى

كاناوسلباكانانالتعبيرهوفالتعبير،حالايةوعلى

الظرووءتلككلنتاجكهـانالاشعراوادبثمةولشي،!عابا

.والعلاقاتالوشائح

هـناننرى،اخرىضيقةالىنتنبهانهناينبغيولكننا

التاثراوالتابسرانهيتلك،الصروبهذااليهاالاشارةفروري

علىا!ثاعرفليس،مباشرنحوعلىيكوناندوماالضروريمنص

التاثيرياخذحشمباشرةالعواملتلكطائلةتحتيقعانالاديب+

ومسربمسربالفتاخذسالتاثيراتفلنقلاوسالتاثربل،جراه

لحركةاطلافامعنىفلاوالاوالفنيةالادبيةالحركاتوجدانى

فيها.والعطاءالاخذوقوانينوتفاعلاتهاحياة

روحانهااساسعلىتفهماني!بالمعنىبهذافالمحلية

الواقسعتمثلخصائصكونهامنباكثرروحيةحقيقةبلاحرى

باشر.

كما(المحلياللون"او"المحلية"نلمسانيمكنفاين

ونض!بفدادفينشاكالرصافيشاعرعند،الغربيةالآدابصميه

بكلالحقبةتلكتجربةوعاش،الماضيالقرناواخرفيجدانه

8..طثعا

نايجبكالرصافيشاعرمندالمحلياللوناوالمحليةاناطن

طريقةوفيالشعرينتاجهفييشيعالذيالعامالروحفيلمسها

التيوالتفصي!الجزلياتفيوليست،وللانسانللحياةثمه

بيئتسهنتاحمنليسوا3خرينمعفيهايختلفاوياللفانكلن

..اخرىوظروفبيئاتنتاجمنبل،بهأحاطتالتيالظروف.

ندمموها-انيمكنكما-العامةالروحيةالخصيصةاوالعامالروحررا

هناومن،"المحلياللون"او"المحلية"مظاهرمنمظهر؟

."عمرهابن"فلاناانوالنقادالادباءاقلامعلىالمألوفالقول،ع

قدالشاعرهذاانيعنيانماعمرهابنهوماشاعراانلقول

احسفدايضاالشاعرهذاوبانبيئت!هلظرو!واستجابز

حققوبذلك،واعلاهمابيئتهومنعصرهمناخذقدبانهستشعر



.والصاءالاخذبينالمتوازنةالصيغة

المعنىوبهذاالمستوىهذاعلى)المحلية"فهمنااذااننا

وانهسماوالفنالشعرفيوالعطاءللاخذمصدرانهاعلىاتفقنافقد

مصادراكبرمن؟لتاليهيبلضئيلعابراحساسمحضليست

الحقيقةهذهيؤكدوالتاريحيالنقديالاستقصاءوان،العظيمالفن

هذافي"المحلية"فهمنااذااننا..وانعكاسلال!امنابعهاثبم

الانكليزيالشعرفيمثلاالرومانسيئالحركةانمؤكديناررخوى

الثورةابانالمحليةوظرو!ابيئت!امننشوءانث!حتحركةكانت

امامبالان!هحافىواحهاسهالكونعنالؤدعزلةبدءومعا)صناعية

ئاهـ-في"41!لية))فهمنااذااننا...ترحملاعاتيةفوانين

نا،المفهومهذامنانطلاقا،ايف؟مؤكدينالمعنىوبهذاالمستوى

سوىتكنلمالمعاعرالوبيالشعرفيالحديثةالشعريةالحركة

نهايةمنذالعربيالشاعروطا!اتحتوقعو"رثراتعواملتناج

والاقئرابوالقلقالضياعمناحاسشىوهيالثانيةا!المي!الحرب

المتيقةالمثلوتصدعالقديمةالقيممنكثيروانهيارالروحيوالتشرد

تحولانالىالقديمالارثصفحاتبعضمنالقدسيةألقوانطفاء

اعمساقالىامتدتبلاتشكيلواالشكلعلىثورةالىكلهذلك

يصحهل،كلههذافبعد-ذاتهاالشعررسالةالىبل،المضمون

وأين(،المحلياللون"او"المحلية"تبتدىءايننعتساكلانلنا

أ"القومياللون"او"القومية"لتبدأتنتهي

الخصيعتينهاتينبينتفصلوتحومحواجزهناك!ل

السمريةالحركةهذهفيالمحليالمداولهوواين؟..القيمتيناو

القوميالمدلولهواين3،ذاكاوارر،عرهذاعنداوتلكاو

؟ذاكاوالشاعرهذااوتلكاوالشعريةالحركةهذهفي

اًلمحلإمة")تبأنالقولالىننه!يانيمكنهلكلههذاوبعد

المونا"او"القومية"ذاتههويكونقد"المحلياللون"او

المفهومين؟بينكاملاتطابقاهناكاناو"القومي

***
حدودقاطعبشكلنعينانبوسعناليس،شكبلاهنااننا

العملةوجهيمناكثرللحقيقةانذلك.الاتجاهاتهذهامثال

الملاحظاتخلكلومنالاستقراءخلالمنولكننا.الواحدةالنقدية

للقفاياعامااطارانرسمانيمكنوالتفصي!ألمجزئياتالمتكررة

مادةعصنانيمكناقيالامثلةولعل،بصلث!افحنالتيالعامة

الاقلعلىاولناتؤكدالمحاولةهذهمثلفيلتسعفنادراستنا

بيسنحادتعارضهناكببسبانهالقائلةالحقعقة،معظمهايؤكد

فبملاللقوميةنقيضاليست،(فالمحليمة"،"والقوميةالمحلية"

ءميقةفوارقايةهناكلي!تذلكمناكثربلعيرهفيولااثمر

اليومي.المسلكفيحتىالمفهومينبينتفص

الروميابنتجربةنحتبراريمكنناالقديمالادجم!ا)خاريحومن

تجربةان...قاتمةظلالولاغموضبلاالمعالمواضحةتجربةوهي

البيئةظروفصميممننبعتتجربةانهالناكد-9هذهالروميابن

اص"بعهااطرافحتىمحليةتجربةفهي،الشاعرعاشهاالتي

المحليةالتجاربعاششاعرالروميفابن...-يقولونكما-

الاستجاباتتلكاكانتسواءمتباينةاتجاباتاهاواستجابالمباث!رة

استجاركأانعلى.والاستسلامالقبولامالقاطعالرفضشكلاخذت

وقعالتيالمبانمرةوالظروف"المحلية"لتاثيراتالروميابن

متراحبشافقابلارحبانسانياافقاامامهفتحتقدطائلتهاتحت

فيالعربيةالروحعنالمصرينالشعراءاضخممنشاعراغداتى

علىوقفتالتيالنقديةالمحاولاتكلمنبالرعمالعربيالشعرتاريخ

فياشاعراهذاكانوهكذا.الكبيرالشاعرهذاتجربةهامش

منعادخىالعربيالشعرفيرفيعامكانااحتلقدشعرهمدلولات

الصارخ!ةالمحليةالاستجاباتمنبالرغم،الباقيالقوميتراثنا

11

.شعرهد

الامثلةاوضحمنمثللانهالروميابنانموذجاخترتولقد

الالتجاباتهـ!ذهانوعو،بيئتهلظروفالشاعراستجاباتعلى

..القوميبالتيار-واصالةصعقا-يفاليالذيالمسربهي

رسالتهعلىوبامانتهالصادقةالاستجابةذوالاصيلفالشاعر

ومزاولةالحيل!ممارسةصوراقصىفييكونانبدلاالشعرية

الامينة.الذاتيةالنظرةخل!منللواقعالمباشرةالمسؤوليات

!عم.القوميالمفهومالىيفضي،وبالضرورةحتما،كلهوذلك

وجدرانحواجزهناكليمستانه-،لناتبدوكما-فالحقيقة

ذاتهاهيالاصيلةالقوميةفالقيم.وذاكالمفهومهذابينتقومعالية

باعلىالالسانيةالقيمذاتهالوقتفيوهي،المحليةالقيم

مستوياتها.

الشعريةالرسالةصلمقعلىالامبنالاصيلالعراقيالشاعران

عراقيامحلياحدثاهناكالمجيدةولورته4191احداثفييرىلا

قيمةفيهاررىبل،الكبرىالروحيةالقوميةبالروافدالصلةمنبت

انسانيةقيمةوبالتالي،!ميةقيمةهيمابقدرعراقيةمحلية

الشعريةالرسالةصلقعلىوالامينالاصلالمصريواوراعر.عليا

ور؟،ذاتهعلىمفلقامحلياحدثامثلاعرابيثورةاحداثفييرىلا

فيهايرى،تماماذلكمنالعكسعلىبل،القوميالكيانحرود

مئاسبةابلغذاتهاوهبمالثورةتلكلاحداثالشاعرمناستجابة

الممريالشعبروحفيحضار؟اكامناالقوصطالروحعنللتعبير

مستوعبشاعرايخلكلمنتجربتهانسانيةعلىاركيدعلىوالقادر

.اخرىمماثلةتجربةايةفيذلكمثلوقل.عظيم

تقحقضيةليستاليهنرميالذيالمعنىبهذا،(اًلمحلية)ءان

العالهعنعزلةليستاقومي!اانكما،عليهامضروبةاسوارضمن

:انسانهوحيثمنيلانه،نعناووالحياةالعالمقيموعنوالحياة

ضمسفىمكانهذاكاوالشاعرهذايحتلكيفهيفالمسالة

الشعريسةالابعاديحققالاطارهذاداخلومنومنهاالمحليةاطار

و!وتهاالانسانيةروحالىوبالتاليالقوميةالروحالىوالامتدادات

زايعثيفلماانماذلكنؤكدونحناننا.للانسانالكبرىالحضارية

كما"المحلية"انذلك،هذاموضوعناصميممنهوتحوطانضع

!فاستخدمتوكما،اليهنرميالذيالمعنىهذافينستخدمها

الشعر-حدودفي-ا!لأقاتعنيلاونقدهالحديثالفكر

مزبلالممكنفمن،الكلاملغةأي،العاديةبالفةالشعركتابة

هذاوانالامممنامةلكلمحليةثوابهناك-كلونانجداالمألوف

المحليأوالتخومالحدودأسيرةتظلوغيرهشعرمنالمحليةالآداب

واخضراالقصوىالقوميةوالامتداداتالابعادتحققانعنوتعجز

تلكانمنبالرغمهذا،الارحبالانسانيالافقملامسةعنتعجز

ومتأ"سسزمؤثرةانسانيةتجاربءنباخراوثكلتعبرقدالآداب

فيسواءكثيرةهذاعلىوالامثلة.المحليوباللونالبيئةبظروف

حقيقسأالىهنااشيرانوأود.غيرهفيامالمعاصرالعربيادبنا

هي!تلك،والادباءوالنقاداحابمنالكميرعنهاتحدثطالما

-رزعمونكما-الثنائيةهذهوان،العربيةاللغةثنائيةمنيزعموفه

هذءوان،الاخرىاللغاتمنلغةتعرفهاتكادلااذتتكررلافذة

الشعرلمالخلقسبيلفيالعوائقمنضروباخلقتقدالثنائية

اليالثنائيسةهذهعلىالتبهبدفيبولغوقد،الشعريةوالحركات

المحلهـ-المحليللشعرحركاتالىيدعوبداقدالبعضانثرجة

هماذالكلامبلغةليكتبسواستجابةومدلولالفلامعانيهباضيى

وامادالشعبشخصيةعلىدلالةوأصدقتعبيرااكثر-يرونكما-

خاحمامقارنةاذهانهموفيذلكيقولونوهم..واشواًقهوطموحه

اللغادعنهاتفرعتالتيالمندثرةواللاتينيةالحيةالعربيةبين

.الكبرىاطغةاروقةمنانبثاقاوالاسبانيةوالايطاليةالفرنسية



التيالقضيةصممممنكانتوانالعصيههدهانو'دحعيعه

باب!ضافةانهاالا-والقوميةالمحليمةبينالشعرفضيعة-الانفبحثها

التاربحبطبي!ةحيثومنالواو!حيثمنوثيقااتصالاتتصلذلكالي

مدىعلىبهامرتالتيوبالاطوارتطورهاوبماريخالعربيىةاللغة

هذهف!هوتاريخالعربية4اللفقيإريخالصلةوثيقةوهيالاجيال

لها.خضعتالتيوالقوانيئاللغة

قاريخان،اي!ازفقيعماوبقدر،!،القوليحنلذا

الث!ائيىلآفيانمدام-العصورمنعمرايفي-يشهدلمال!ارات

ءـكاوالفنواث!راملمواالا!بفلنة.اللغاتمنلغةاية

قالمهالتباين،العاديالرجلامهاوالكلام!ةذاته"صستدوما

لفهوصي!نالمرفيعافنواالادبلغةبيناًمةكلوؤكيعصركلكل

قائمةوقاريحمةواقعي!قىفوارقهئاكانثو!اذجدلهذا،املام

درستولقد،اث!بوءالنتع!صرو!ينالامممنامةايةشعربحن

تاهـدتحتىوذاكهذا!ي!نالفوارقهذهالاخيرةال!سئينلم؟

ب!الشبالن!صوحدودالعمالىصةالنقدير-محهالمرالحعاتاخلالمن!!صا

وهيالغولكلوريةبالدراساتاسميتطدراسماتقحتوصتوضهومه

فجم!والادبص"العلميةالدوائرمنكثوفيالتمحشاعتالهرالسات

الادبية.تالدراًساعنلهاتمييزا،الاخيرةالمسنين

العريةاللغةبانيقمالحتىهذافيبدعاالعربرضةوليست

الكتادكألغةبشاقالوتاالازمةهذهايالثنائيةهذهازمةتعاني

لغةبينسحيقةهوةت!انيمثلاالانجليزيةفاللفه،الكلامولغة

وبينالعاهياللندنيالانجليزيلفةوهبمحلا!3،50"اموكني"

كةذلكوبعد،المثقغوندهايتحدتاكجمماالافةاوالكنايةاثعة

بينكالفوارقاخرىكفرةفوار!جانبالىهذا،الرفيع*دبه

علىيصدقوهـ4،وايرلئدة،واسكوتلندةولزفيالمديدةالل!ات

الهربية.اللفةومنهااللغاتمنغيرهاعاىيصدقيلالجليزيةاللنة

باطلل!يداللف!ةفيالثنائيةازمةعلىالتاكيدفانهناومن

واشعراابدانصدلافئحن.مقبولةملاضةايةعلىيقوملا

ص!ولاالعربيةفيلاالكلامبلنةمكنوباالعالىالهـنسقمنادبا

التي"المحلية"كانتواذا.القرونامتدادعلىاللفاتمنفيرها

واكدارهموممنمزيعهيهنااستخ!ت"هالذيبالمفهومنعئمها

يجبالمحنىبهذاالشعرفان،بمسشولياتواحساسواست!ابات

المحلي!ةكانتاذااما،بالمحاليمةمسفمحليابلمحليايكونان

ا!،والانسان،ةللحبوالفهموالهعبيرالاسلوبمننم!هيهنا

عنها.الر!ءوالادبالئالشعرابعد

هذهيواجهلم،الامرحقيقةفي،المعاصرالعربيوالشعر

بلسموزعةنالرةياسمتثناءاتالا-صريحةشجاعةمواجهةالمضلة

المحليةمفهوميبنالخلطفيالحادالتمزقهذامنيعانيبقي

الثنائيةمنجديدضربازمةذلكخلالمننفسههو!اشهـاثفومية

هـينحوعلىالعربيالانسانقضيةليكونيرتفعانمنحومته

تمتدقضيةيكونانبمعنى،الكبرىالضاراتفيهوكمامسثول

الشعرفعاش.الانسماننالوجوداف!ابمداليالجنرموقعمن

فمالمابرةالسطحيةالايحاءاتعلى-ماحدالى-المعاصرالعربي

الل!ةنفسههويكونانالىالتطلعحرمتهالتي*ملخيبةماش

عظيم.شعرايرسالةهيكما،العرببميلاسمانحياةفيالساطعه

الحديثةالشعريةالحركةروادمنالمعاصرونشعراؤناحاولضد

عبدالصبوروصلاحالبياليوعبداًلوهابالسيابشحربدرامثلامن

...وامثالهمحاويوخليلوريالفضومحمدحجازيعبدالمصيوأحمد

-رتفمواوانالمباشرةتجاربهماطارمنيئطلقواانهؤلاءحاولا!ل

السىمستئداافسانياتكييفاويكيفوهاالتجاربهذهعنيالنعبير

التيتلكهيالش!رفيالجمالهقيالانسانيةالقهمةسإنالايمان

النقدفياسميتالتيتلكوهي،المباشرةالايحاءاتعنتصدر

هذادوماهئاككانولكن..)التجربة"بالحديثينوالفكر

يكفلالذيالمنصرهذاالمحلياللوناوبالمحليهةالالتزامفيالئ!ى

ليستفالمحلية.الانسمانيطابمهاليولالتالقوميطابعهللشعر
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بل..التجو!دخواءفيمعلقةفضفاضةاممشةبحستالانسعانيه

لنداءمم!تجبحاحياالنت!م!ريكعوناًن..الحياة!والئنعرلثرطان

رمربعنهاوانالححياةتحدياتعلىيردانعلىقالرا،وظروفهاالصية

.الانساناجلومناجلهامنموقفاي!نخذوان

العوب!بهالشعريةالحركةعزتالتيالطثيراتانالحقيقةوفي

.اليوتست.اث!طعرالاطئيراتمقدمتهاوفيالخاربمهنالحديثة

اثعريةالحر!ةطائالتهازحمتوقعتئيراتظاكرتصةبروا!تبممثلا

ففوهمصالحدشوهتقدالظفيراتهذهان،الحديثةالعر!ميه

يكسراليوتثمرولان.الانسانجةوبالنالي(،ا!وميةو"()المحلص*"

انهسذلك،المعاصرالعربيبشعرنااضرعجبتنأك!ضص!يهه!يا

ا!-ارأانالىتذهبدعوةعلىينطوي-شطقبلارفي!-عشعروهو

الشعر.ترفض

الحديتالعربيافمماهـراماموصعتقداظثيراتاالىمراءفلا

ل!ودنهايةوضعفيماحدالىاقدتالشكلعلىالتمردمنفماذج

حركةفيهوقعتالذيالاسرافمنبالرغم،ئةالموروالعربيةاللاشكال

افادتقدالننائيراتووهانثم.المجالهذافياحياناالحديثالشعر

هذهانذلك،((المحلياللون"او"المحلية)،اهميةعلىالظكب!في

ا!دباشوناعلىكدفعاتوامثالهاليوتبهادفعالتيالظثوات

وامالناامضواقناليم*ءمناقضةمعينةفييةزاويةفيتقفكانت

الفلمحيثهـنكاىاليوتاىذلكومثالالتطلععاىو!درتنا

اللصةربطدوماكد9والحضاريةالووحيةالنبرةحهثومنوالمزاج

مروعلاختلاطاعندهالصورفيهص،تختلطدرجةالىبالماصىالراهنة

المعاصريفىثمرائناصمظمفياثرتالتيفصيدتهفيالحالجم!كما

الحضاربم!الرفضدعوةا)ىبالاضافةهذا،"اخراباالارض"بهاواعنن

اثمر.الروج

النيننعمانيجبالمصاصراثهـهـالعرجميفان،حالايةوطى

قغماباهومنمنهجعلتالتيالاةابنتقصىوانأخرىبعدمرةفيه

للانمانية.الروحيالتراثفيالاندماجعنوبعيدامنعزلاكيانا

الحضاريالوجداندائرةشعرنادخولبدايةأناظنواني

المحليةلمفهومالاسنجابةفيواميناصادفيكونانهـوللعالم

،وبالتاليالاعلىنسقهفيقومي!شعراةممونوعندئذمعافيهابارفع

!بةنافدايكصنوانالروحيالبشريةتراثمنانسانياشعرا

التصوالتاريخالحياةنقدفيالخاصةطرلابقتهعلىولكن،وللتاريخ

اخر.انسانينشاطايطريقةمعتتباين

المعاصمشعرنافيالاخيرةالانجازاتفانشيءمنيكنومهما

بالنسبةعمقاوعيهيزدادبداقدالحديثالمربيالشاعرانتدو"على

المنطلق)المحليةمفهوم"اعتباربهاواعنيالقصةهذهلابعاد

وبالتاليذاتهالوقتفيالقوميعةمغهومظكيدالىالمفضىاحيد

.باسرهالانسان!يةمفهومالى

كافيكماي!عدلمالمعاصرالعربيالشاعراننلحظبدأنافلقد

العاديالةاكئوريالمفهوموبينللمحليةالاعمقالمفهومبيني!

وفيماحدالىالوجمالمعاصرالشعرفيالمحب!ةقضيةعدتبل

القوميةالقضيةذاتهاهيالروادشعرافاعندالاخيرةالت!ارب

.الانسانقضيةذلكبعدوهي

سوييكنلمسبقماكلانارىاذاعتلر،كلههذابعد

ء)المحلبمفهوميبينالصحيحمكانهفياثمرلوضعاوليةمحاولة

اًو...المص؟صرينالعربالشعراءنتائحدراسةلادون"والقومية

اثرتماانذلك.الحديثةاثمريةالحركةتفصيلاتفياللخول

رفضايلامثلموضعهفيالشعرتقويمفيمالبدايةسوىيكنلماليه

!ا..طويلمدىعلىعئمذاالشاعريةالروجانهكتالتيالاوهامهل

بلنقيضينليستا"القوميةو""المحلية"حيثالظريقهئامن

.متطابقانلامنكاملانمفهومافيهما

اسمالكيلالدين!ا


