
صض
فزلر!لمحردع.صعلشا

جمرولمحححححمالمج!صعرواوقطووهاهاحهأواقيجمهما

الذياثهرالدراسةهذهؤءبهيقصدالحديثالعربيلشعرا

اص!بحخىالموفياخسدثم،الئانيةالعالميةالحرببعدانطلق

مختلفة.اتجاهاتذاتادبيةمدرسة

الذيلشعراانالقولالىآسحين1صوابامجانبااظننيولا

الحديث،الشعراسمجامعاتناوفيمدارسنافيعليهنطلقاناعتدنا

الدكيق،الشاملبمعناهالكلمةاهذهلهتتسعماالحداثةمنلهلش

لحدوثوا،الاتضياءمنالجديدالحديثوا،القدمةنقيضفالحداثة

منالاهـواءاهلابتدممهماالامورومحادثات،يكنلمالش!ث!كون

كل!،المعانيوهذه..غيرهاعلىالصالحاسلفآكانالتيالاشياء

وثبنهـ"فيالحريثالعربيألشعرحركةبهظهرتماعلىتنطنقلعلها

!بلها.اثعرمنظهرماعلىانطباقهامناكثرالاخيرة

اليجديدةالحركةقبلالشعر

اثنهن:نجيارينالاكأبىةحركتهفبلالشعرمر

النسجوأواحيائهالقديرمبع!ثنحوالاتجاهتياروهو،آلاولالتيار

،ا:لملادافيالف-ومبمالوعىانتشاربسمببدلكوكان،منوالهعلى

هـ-نجماعةبلانادىالتيالتتريكنزعةضدفعلردمنصحبهوما

واطلاعالنالسبينوالعلم4هـاؤالمهلذيوعونتيجة.الافراكلعثمابن1ا

ظهوراعمباذياالقديمةالمخطوضاتنشرطريقعنانراثعلىالعرب1

الادبية.والجمعي!اتوالنواديالصحافةوانتشارالطباعة

فصيفوابراهيمالبادوديساميمحموسالتيارهذاتزعموقد

شوفياحمدرايتهاحملاخرىلانطلاقذةالممهدينكافااللذاناليازجي

المطلبعبدومحمدمحرمواحمدابراهيموحا!ظصبريواسماعيل

فينونس،دارخزنهاث،ذليوا،مصرفيالاسمرومحمدالجارموعلي

والكاظميوالزهاويارصافيوا،السوداناؤ!يالعباسيسببدومحمد

اجواهريامهديمحمدثمالهنداويوخيريوبافررضاوالشبيبيان

عفلووديعالملاظوش!بليا!لاظوتامرالخطيبو!اد،العرا!في

وشفيقالزركليالدينوخيرمردموخليلالبزمومحمد،لبنانفي

!مصطفى،سوريةفي(الجهـبلبدوي)الاحمدسليمانومحمدجبري

سل!ى(ابو)اكرميوعبدالكريممحمودوءبدالرحيمالتلوهبه

وفالسطين.ألارثناؤ!

!ؤينكرلافضلاسجلاقدواليارجياء؟بالوديا!الؤلويم!نا

فلملألوالركةالض.فشوائبمنبهعلقمماوتخليصهالشعرنهضة

.الانصا!عصور

ص"الشعرانقادفياسها!معنففضلا،واقرانهشوقياما
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حرالمطالعباسببينءصرمنذؤبيهازدىفدكأنانتبمآلمصحيقةالهـوة

اللفظيها!سهةاا!اتأمناياهبتخليصهم،الاخيرةالت!ضةبدءحتى

سها.'"اي!دواانانمجاهدةومحاولتهم،قتلهالذيالبديهم!لصبغوا

!انهـم..الإسيالعصراوائلفيا"كانتاتيآلظصعةديباجته

معالجةالىانط"لمو(صهبئانتقدممجالقي!اسعةخطواتبهسا/!واقد

الشعرعلىدرضستالت!يالجدردةالح!باةظرولأف!اقتضتهاموضوء(ت

ينبرييا!،القومية!اليقظةآ-ك!وضو-،تلمنوسيلةيكوناى

عكويؤدوا،الظلموجهفيويقغوا،الحرياتعنللدفاعاصحابه

ويررحب!وا،جةافرجهصروحوبهدءوا،اجمودوا،لوالصالطخر

لكتابوا9أضاوبدتك،رهاوا!ىمبادئهاو،يتقيواالحلد/ضةلالحضارة

التيالفصولوهي،فبلمنمحليهاليشتهلمجد"دة(ؤ!!ولاالشو

والشعرالاجتماعيشهروا--وظ!ه!ا1الث?هـاتصمبصدكلافيباتت

وحاولوا،العلممستح!دثات-ولادارألذيازرموواالسياسي

الشو"نبهيطالىودأانصربوامافيالثغراتبعضسدمخلصين

الخرافي.ا(ثلوثعءرفي6الملصاف*رواالتمثيلي

اثمر،بموصوعيغاقبردإدن5اؤواةطفدماكلهؤلاءانالا

ظلتوارزلك.شكلهفيخظاهه(،لرررمالاوركل-بئحدودعنيخرءوالم

لمويروالتاخ!(لاالىمفتقرينلذكوظاوا،مكتولةغهرتجربتهم

نءاكثروالخطيبالداعيةبوظي!فةاوؤ،لم"و،اتقريرواالاخبارمنبدلا

الظرو!!،ثاعندهمآلشعراثروانحصر،الفئانالشاعربوءي!فةف!يامهم

الىبروررجاًوايوء-،-دانيبالننصءور/متزجانغيرمنا!ننالمحلي

الانساني.الشمول

امثالالععريةبالثقادةكل:"!آكثرتازركلمرؤويق!ولاءتلاوفد

الاخطل)الخوريوبشارة،يةلىورقيال!طاروأنورالطرابلسيأمجد

،لبئنفيفب،ض،سوالب!جاضينيولاوا(دءنتقيموآمين(الصغير

هؤلاءويولف،العراقفيالنجفيوالصافي،مصرؤيغنيمومحمود

حلقة،جميعاسبقهمالذيولبنانم!رالقطرينشا،رمطرانخليلمع

التياروشعراء،فليلعماعنهمضحدثتالذينالاولالتيارشعراءيبن

.ن71عنهمسما"حدثالذيئالثاني

مناولكانأفياالر،منظقياث"رقيروهو،ا!ئتانيالت.ار

عريغسةونسيبن!مةميخائيلورداقهجبرانالمهجرصونا!يهدلحا

مطلعفبمولثمفهقفوزيوالمعلوؤانايوبورشيدماضيابووايليا

الرحمنوعبدوالعقادالمازني.)الديوانوجماعة.الهنئرينالقرن

زكيكاحمدمطرانعلىتتلمىنواالذينابوللوجماعةثم(شكري



حسناسمء.لولمحمودكاملالصيرؤ!طوحسنزاجيوابراهيمشاديبوا

مئممودوء!طاويهلاومختارجودتوصالحالهمشريطيالمهءجمدومأحمد

بشيريوسفكجاة!طواتونسفيا،.شابيالقاسموابومهـمر!يطه

لتلنمننفرثمسورإةؤ!حمد5وند،بمريشةابووعهرالسود؟نفي

ثبكةادياياسواغصوبويوسفمطهراديبامثالالاميبنالمهجروطن

الم!اووط،ورشديزصريالياسوانخلةوامينلبكبملىزصلاحكلوسهب

اهـذيالرمزيال-ولربصفةبعده،ؤ!عرهم3اًصطبغهؤلاءوبعض

مه،وشتأهممجالهناووررأ.عفلسعيداننف،عردعاةشدمنكان

!-اىاداوما،البرا؟،سي!ةاوالرمرية"نشعرهمحأرمقدارفى

و/ا&رناسيينالرمزيءنبالوانتلونالاصلفيرومنطيتيالشهرهذا

برؤسنطرهموجلااليسناونقلوالهموتعصواشكلهـاؤناقرأهما!(ذين

لتعبير.ا9كاوطرائق!فرا

3--ةلحرمهدتالتيا)طلا،عالإرههـذأشعراءذعدانويمدنضا

هـاوايرر،آلمرفسهماحرءفىارء.اءباعتراف9حد"تاالعربيالشعر

:الشعراءهولاءبهطالعنا

تيأ!اقىالالءءلىواحتحأاحالمالنقليدمننفورهم-ا

المبتلأر.للابداعمجالاتتركولاالحرية

الشخصهصةالننجاربالىالضمةاقضايااءنانههـاؤ!م-2

.الذاتوتلقائيسات

والادب،آلبيتدةو!منبدءلاالقصيدةبوحدةضأاداتهم-3

.المنبريالادبمنبدلاالمهموس

الحهلمي!لمة،ال!نونمن/ءغيره8،راثيبنالصلةتوثيقهم-؟

بأنواعتأقادهم،اسانيةفيوركألاكأانساني.قيهـهةانهعلىاليهونظرتهم

له.موف!وعايكونانيصلحشيءكل

والاحاسه!رأالمشاءروتعرإتهمللعواضفالمناناطؤهم-5

الننقديى.حديبلغسموابالحبوسموهم

السكناًل!دلااوراءء"ألىالم!-موسافقصجاوراىاأ،:ةاالادخا-6

.الافيءقلب/في

عاشفي"الذيلاجمودالفعلرد:كلههذاالى9ءالداكانوقد

ابنائهامنالمتعلأمبنواحساسالمتوسطةالطنقةونوو،اًلتقل!شعراء

ف!به،عا/ثسواالذيمحتأمعموبينهؤلاءبينص!اعونشوب،تهم/بذوا

المصبر،علىوالقادأوالضياعوالكبتالعربهـةبضغذأوشعورهم

ثوراتاحروفشل،"العصرمرةر)ءاوروبافأىدبمبماواصابتهم

ؤلينشاواالأقيوالاجتماعيةالسياسيئظروفهموتبلبل،طبقتهم

5-نلنجانهمسبيلمني!نلماخرىعواملذلكالىيضا!ء،طلالها

،واهـودانصرفيالانكلهزقيبالثقافةاتصالهم:وهي،بها"لظئر

المهصرفيجديدةبيئةفيمنهمفس!وءيش6لت،نقيوالفرنسية

هـسذهاتخاذالىودفعتهمعايهاطلاعلهميكنلمماءلمىاطلتهم

ا&اقف.

اتىاصحابهبهانجهالشعرمننوعاهدهمواقفهماثمرتوقد

منالاحساسكثرالخيالالى1فيهالاستنادواالقصيدةوحدظتحقيدأ

عواطفوتحليل،الرمزيينضريقةعلىالحواسبينوالمزج،المباأتر

شانالاندلسبنباجتزائهابالاوزيانوالتصرف،حركاتهاووصفالنفس

علىبلاعتمادحملهعودتمهـافوقىالكلماتوتحميل،اكثرتمادعلى

الرمز.معنىاحبانايحملوالذيوالموحيمنهاالشائع

الذيوالحساللفظةبرينالا!سجاماقامةالىكذلكوؤقواوقد

النأثير،فيتزيدواطيافصعسورالىالمعنىوحولوا،عنهثعبر

بقوةمنهاالصوروتوليدالطبيعةبوصفالهـفكوةابرازا)ىوتوسلوا

،شاءرلكلاللتميهزةالروحلونشهرهماتخاذعنفضلا،"يحا"لية

وعرضهم،اًلوجوداشه،ءواقعالىالذاتق!ضايااح!انافيهوتجاوزهم

منتشبب4بالتشبيهوتطورهم،مرضيةتكونتكادالتيوالرؤى.الذات
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فيمشهدينبينممآتلةعقدبهيرادوالضكلرالعينواؤعن2ورقولقديم

اًثعوريةوالظلالالنفسوافععنمنقولحدءثثبيهاىا،الخارج

التماثلالىنظردونماالوجدانفيالاشياءواقععنا/زوبيربهيراد

الخارجي.

الحرهـقىتقييمبصددونح-ن-ذكوهبنايجدراذياانغير

الشوهـ.نالرغمعلىالحركةهذهانووو-الشهرفيالرومانطيقية

اللفظحدودفيأ!لتجديدهافانالتجدبدمجالفيقط!نهالذي

الشكل.اوالقالبالىيتجاوزووماولأموالمهأنى

بخصائص،منهماللمبئنيأونوبخاصة،.فرادهامنعددازضفعبلى

بعضه-ساالاءزاءوامتزاجوورطورهاومضهوكهابرزئهـ1وامر،ا،ا:حور

تؤزيعوطريقةاسوزانانتقلإديافىظامعلىؤخربروا،ا؟خرببعفه،1

نبحور،ااثطرفيتقصبرسارواثم،ألقاؤيةوحدهوأنكروا،تفعيلانها

الشطبراصبحلقدحضى،اجزائهامناخنناروهالذيالحدعند!قفوا

ءسدبوضوجنلمسهء،وهو،واحدةتفعيلةكثيرةاحيانفيءضدهم

وخلبلعوضلويسالمصريينلشعراءواعريضةتضءيبالمهجريالشاعر

إلىفياضنقولامنلبنانشهراءومدم،باكعيراحمدودليشيبوب

أتلةتعبيرالىيتوصلوالمفهلموهمافيانهمالا..الحشنفواد

يفهروونوظلوا،ياعضوفياءفي،ئهااوالهندأبموتصميمهـالقصيدة1ا

الوحدةهذهتستلزمهوماا"شاعروحدةلاالموضوعوحدهوحدتأهامن

خىؤشيئاشيلئاالقصيدةبهتتقدمترتيفاوالافكارالصورترتيبمن

ظلالشكلوبهذا،والصورالافكارترتيبيستلزمهاخازمةالىتن!

.واندلسيبنءغاربةمنالوشاحيناطرضمنيتحركثءلاعهـندم

البالغالتجديدالىتوصلهماءالشصهؤلاءعنبنفييوانني

الشبانمنبعدهمجا،منؤلياحدثوهالذياثرهمعنهماننيلاالكمال

هذهالسطوركاتبام!ثالىظ!لاآهمفيملكاتهمونمتموادأ،متفتحتلذينا

وف!ؤادنجيموجوزفالراميوغنطوسكرموعاطفثليروميشال

ووصفيقبانيوقىار،لنأ(نفيغانموجورجءحمودومهصطفىالخشن

مردانوحسمينالحيدسيوصفاء،سورقيؤيبعدادياوشوقيقرنفلي

وحمزة،اقيالعرافيلناصريارشيدالقالروءبدالوتريوكريم

فلميالقرشيوحسنالزمخشريوطاهرعوادحسسومح!دشحهـاتة

العربيوم!حأمدالمطويالمروسيومحمدصأادجومنور،لسس!عوديةا

واحمدالحضراًنيوابراهأمامانجعفرولطفي،تونسفيصمادح

وحسسصابرومحه!الدين،اليمنفيالبردونيآلمهاوعمداالشامي

طوفنضوفطوى،مصرفيزشاتوكمال،ا!لاانؤجمطحرت

منالاولىالفترةفيأاضفسهـمالحراش!رادوادامثالوا،ف!طن

الأديرة،الحركةبركبولخئتطورمناًلشعراءهؤلاءوببن.حيا!م

الرومنطيقيةالموجةحدعندتوقفمنوبينهم،الش!رهجومقوبينهم

بعدها.ماالىيتجاوزهاولم

يلاوائلوروادهاالجديدظاليحركةتباشير

منبمجموعةا)ثانيةاالحربمنالعالمخرجا5(9سضةبعد

وتوأمهساالنازيةعلىالديمقراطيةافتصارعقبف!يهاسجلالظواهر1

والعالمالعاديالانسانكلورهوجديدحضاريطورفيدخولهلفاشيةا

واختلاؤء،قبلمنتعهدلمجديمهوقيممقاييسوق!يام،الواحد

وتكيغهاتبدلهااو،الماضيفيعليهكافتعماالحهاةنواحيجميع

الانساننسميهماهواأضاسامنجديدنوعلخلقالسبلوتمهيدها

الحديث.

نتممرباخن!الت!الهربيةالمنطهكأكط9ال!واهرهدهاثرتوقد

،الحرببعدانتشرتالتيالثقافاتمنانواععبرالعصرروحاليها

هذايفملانمنبديكنولم،الماركسيةوالثقافةالوجوديةكالثقافة

لهموتشمر،الحربينبيناواهواالذينالادباءمجموعة!فطهالنناثب!

التيلكتبوااللجوربواسطةالاصيلةبلغتهالالميالادبعلىالاطلاع



ءلمين-اضفع،*ميزأدبصتمارامامنحنفاذا،لهترجماتتنقلكانت

معظص4وكان،العربر"لآالبملادالىانتقلومنهالمرةهدهالعزاقمن

*."الحرالشعر"باسمبه!ما(فياشتصالذيالشهرمن

ارتكرتالتيقيمهاوما،؟اةحرآثعرلحركةالمميزالطابعهوما

الملائكةنازكبربدة4791سنةقىالعرافيمهـهافيكلعتيومعليها

؟ال!لصريوبلنداليماتيانوهابوعبدانسميابشاكروبدو

سابقنهـ،-"ءا،درسةهذهفي!تشتركالتيالخصائمراذكرلن

عبءمنأتخف!وا،تامببحراوواحدةب!ف!يةآلتقيدعدممثلمن

كاحدىااصورواستخدام،أ/اشكليةوالجمالياتالقاموسيةالالغاظ

،زاعف-ا.يعرير!،لاوروحياتعبيراالمعنىعنفلتعبيرادغنيةالوسائل

وا،ال!جرالديوانجطنحةاشعاربهاأ!عفتاأليالخصانصمنوغيرها

تغردتماءلمىاًلاقتصارسأخاولولكني،اللبنا"يةيالملأهـسةوابوللو

.حياتهـامنالاولآلهقدذيسواهاثونالحرالشهرممرسةبه

حبتالصهـمنألنن!عرحركةقصاتدبهآتصميزاأ؟تيالخصائص

التالية:هيالاسلوب

اونمو!يدةادفصوحدةت!يقخاصيةوهي،لاولى2االخاصية

الدضاهـ،وؤنالقصةتقلنيهمنممصتمداذرويابناءوبنائهاالعضوي

وولصطهاببدمهاالكاملالوعيمنالفنهذايستتبعهوماالحد!ثة

مر!رآ!موح!لة!شموفرروهيالننجربةءنوالتعبير،وختامها

!نخهلهلانتووهاو%الانعطا،ف،دلبهامنمتطورة،الزمنبحركةمتاثرة

واستعمالالحكايةومقوماتالحواراسلوبادخالوا،ضركيب1امنبدلا

-سوائدبالفالحديثعةادفصمد!علىعادتصغاتوهبمالحديثلغة

الالية:

وءملتها،البعديئذيالمسطحانبنائيالركمبمنخلصتها-ا

لاختلتايباتهاترتيبفكطوأخرتقدمتلوبحيثالاجزاءمتماسكة

نثيرها،منكبيراجزءالفقدتاو

كلبضوير،خلاصتهالاذاتهاالتجربةتقديممنمكنتهاسب

ا،هـ،رىءلقلءثىتساعدالنعيوالجذورالةناصروابرازالجزئيات

.وبا،لانفعالبالحركةالزاخروعالمهلحدث1جوالى

والدراملقصىصةتتسعوجعلتهاالوارلغةفيهاآدخ!لت-ج

الفني.بمفهومهما

ه-ئةءلمىبتحلببلهاالشخصبباتلمى2آلاعتمادؤحووجهته!-،

خاص.كيانالىتومىءملامح

اندا"إجهـ--،آساسعلىاكلمأتمعالتعاملعليها!قست-!

.الافواهدلىوترثدهابالحياة

دواويرنارس!بابمنشئتأيدوانمنالشواهداستخلاصويمكن

البياتي.الوهابوعبدوبلندونازك

هووالتالمضمونمعالثكل؟كؤمخاصيةوهي:الثانيةالخاصية1لم

،"وانقباضالمعنىامنتدادالىفبسهيمكل،متغاعلاحمانمواورعه

ومراهـاةالئنعوريمةا)دفةتفتضيهالذيالتشكيلالقصيدةوتشكيل

ابىلمويةالبئةمنالمجتمعوانتقال،ونبضهوحهاسيتهالعصرذوق

المجلجلوايفا!االخطابةءلمىيعت!دالذيالمحفليالطابعذاتالمحا!ة

التاتيربو!فةا،ض!رفيهايقوماالنيالمتحفرةالبيئةالى،الرتيب

عنلا،ايحاءرههمنعايهتعتمدوماالقراءةطريقعنالناسفي

"الالقاءكلريق

ال!ببدةا!امةعمادهجإيداءفاعالىالمبادىءهذهأدتوقد

الب!لت""استقلالوتحطيم"الشطر"منبدلا"التغعهـيلة"على

ب!بظءفيالاخرى،تالابمعدمجهاجلمن،عزلتهوالقضا?لى

ا-ىاوحدهاالادنعلىتعت!دالتصالموسيقىعنوالتحول،متماسك

الاههه"واءطاء،كإهااحساسةالنفسكيانعلىتعتمداةقيالموسيقى

آ"واجفيالشاعراعماقمنتتسربالتيالداخليةللموسيقىالقصوى

نوعاالقصي!دةوتهطي،ااخارءكالتقطيععلىلتطغياصيلةعفوية

الموسي!4ال!ركه-مل!وهذا6الأصلامتمصعالنغه!العمقمن

بلندبهتميزماوهو-الداخلفيالفواويالي،تالابيكلمننتموج

وهو.بد!كيةلهايشهصاميتمركز'نلأ-الخكموصىعلىالحيدري

.بالمضموناثكلاتحادالىبالتاليآدىهـ4

وراءيجري.:،ئيمافعببرابادصورالتعبيروهي:الثلثةالاصي!ة

الأوصافمنبدلاالمركبةالصورةاكماالشيءآلصورةاوالرمزالصوهـة

ارتباطاتيحملالذيآثتداولطغظ11و-ؤتر،والأل!ته"رات4!التنتاب

الأررلافبساطةمنيستمدهاائتيالبساضةويهوخى،ء،مةشعبية

.والرموزوالصوربادتعابيرانغنيوكولقلورهاوحكايالهاوأساطيرها

الخاصية:هذهعننئنعأوكد

كثيرفيتقومكانتانبعدموحداتيجاأصبحتالصوران-ا

تنميةفيتشاركوباتت.التنفصأوالاستقلالعلىالفديمالت!عرمن

وتقصد،سياؤهعنمعزولةكافهـتانب!د،داخليةتنميةكيالفضالعمل

حموثهاعيربل6الجمودمنحالةفيتلتق!.لعدو/ما.لذاها

باتتافهااينقلاينفلهاولأمعاناةيعانيهااقئطعروصهار،وتحركها

ذ!نه.محغوظاتمنلاوجدانهمعولولدعواضالهمنتنبت

والدينيةألاصءطور-قىوالرموزالاشاراتمنبلثيوانمتنتانها-ب

!حيهلآمما1&ستفمموبوفرةيسننخدمونهاءانحقبةهذهلثعراءاخذالتي

عمالاؤصائدهمبوساطته-،وليعطوا،متراكمةوفيم،فدييةابعادمن

التجربةمنتستمدهجسديدامعنىويممحوهاادظاهرعمنهامناكثر

صلتهـملموركد؟ااو،الحآصرالسمياقومنبهاتلتحمالت!طالشعرية

شاكرب!رفعلهاىعمدماومو،اليهاالاشارةبواسطةؤرانهمبجمهـور

هوصرحكماادغربيالشعرسننءلمىجرياادخصوصرعلىالسياب(1

نفسهـه.

وماودؤتهال!اديالحديثلغةملامحاكفبتلغتهاان-ج

لت!ودالعربيالشعراليهيحتاجىلى!اكثرلهلهاالفةمنبهيتمتع

بمضامينهوالنفاذممرهلبضحملعليالقدرة"و(لتكونيويةاليه

فارثيه.دلوبالى

نوعين:بشيتراوحفانهالمضمونوا"ا،اثكلخصبماهذا

والشعرالوجوديعربالىالمطمالرولعمطيفطادذانيالنوع-ا

اهلهانغسبغراغوالننمعوربلالممضوونهيفيضالذيالسريالي

ورتمابتهاس-رورتهامنوضجرهمأفيحص،ةمنوسامهمادروحيةووحدتهم

ا،القم"قصيدناعنهتغصحماوهومدمبإوايمانهمآلمصيرعلىوقلقهم

الميتة"المدينةاغامني"ديوالهدصادصيررريلبلند"البريدساعص"و

ددوانهـهفيالبياتياأوهابدعبد"حقانببلامم!افر"وقصيدة

ف-صا"لائكةلنارلث((الظلالبر،معة"وقصيدة"مهشو"اباءيق"

."ورممادش!،يا"مجموعتها

الشبانهؤلاءايديعلىألثانيةاًلحرب،خلالالنوعهذانماوقد

الجمودرأوا،يسرمافيهيجدواف!امالوجودعلىأعينهمفت!واالذين

منفانسحبوا،اطفالهوكبت5و"تضغظضزمتواوأل!رامةوالعذاب

ادبيةمه،رسةالبسيمارسونوراحوا،معهيسمحبواولمالواقع

."كامو"و"سارتر"منعناصرهاتستمدوورمية

يتجهالذي:الاشتراكبمالواقصاوالحديثالواقعيا)نوعس2

ولكنويصوروهليعرضوهلابالواقعويحتغلونالحياةالىاصحابه

وب!ضهبالانسانتؤمنتني1اايديولوجيتهممستوحينيغيروهورلنقدوه

الخيرنواجىاظهارعلمىوتحرص،أءمافهفيالكامنةالح!ياةوبارادة

فهادالىاكثرهاتودالتبمالفاتمةالنواحيتلكجانبالىوالتفاؤل

.الوجود.طبيعةفيخللالىلاوالحي!اةالةكلم

سبقوهم،الذينءنبانتاج!يخنلغونالاتجاهاهذاواصحاب

اءازرتثوننجالموضوعاء!يعهـتفلونقبلهمجاعواالذينفرىنحنفبينما

طريقىقيعلىا،وفوعثون،بالذاتواما،التقليديينطريقةعلي



يحتفلون،ممتزجينمعابالفرعين/يحتفلونهؤلاءنرى،الرومنطيقيين

اشامل،ابالكونيالخاصالمحليو-!بظون،بالموضوعويحنفلونبالذات

ص"بئلابئرمئادينمهقهـماطدية!بماواك،ريرحالعلمجالأنبالىويقفون

الشقاءاوالعادةسعنالمرءبحثوان6المجموعبتحررالاللفرد

ناءجبالذاتا/ىاكظرةاذ،خارجهاوانماذاتهداخلفيليس

اجتى،ء-بوضعهـنكجزءوان!ا،مسطنفلكعنعرايىها.يوجهلا

فيالنفوستعكسالتبمالاسبابتتغيرانتعيرأذاشآنهمنواةتمحادي

.السىأمثوايعةفيوالوقوعوالضياعاخربةبااشعورواوالاا!ا)حزن

اوتارءلمىالدائمالدقهدافيي!نرىالتياشعات!مدييرظهروهذا

والخوؤطاليأسروحومحاربة،القدءئمأوهاممنابةحورآلىارلثوة

وتبديلهالواقعحذؤ!على"وقدروالانشانبالتطوروالايمأشوالمرص

.بالمصيرلتحكم1واالطبيعةعلىواهـ.طرة

أهمها:عديدةبمميزاتيتميزوندكرنابماو!ولاء

ديلاالعامالازسانيالواؤءضوءفيالذاتيةالتجربةفهههم-أ

.المجردالذهنعالم

الانفغالالشخصي.وحرارةالاجتماعيالوعيحقائقبينصمعهم-ب

بمفهومسطاا/أغنازيةوطرحهمالقه.اياجوهرالىنفاذهم-ج

يرمكنماالىالخالصةالوجدانية،نالمضامهنوتطويرهمالرومنطيق!هم

العالمي.العلميالتقلأميساروالذيالفكرياألمر"هـانييسمىار2

وارهاف،وموضوعانهـمهماغراضؤيالعالميةالىنزوعهم-د

العربيأوطنااانحساءفيلاالدائرةالتحريرمعاركصوبحواسهم

نف4الوقتفيباشعارهممثيلهمو.باسرهالعالمميبلصسب

واشكالهفهيهاالحيالانسانوخصائمروقمسماتهابلادهمخصائصجماع

وحبه.وهزاتمهنضالالهفي

خسعالتيالسنةوهي4891سنةآعقابفيالالجاههذاذماوقد

الهرببروفيسارمااثرءصلىنموهاتس!عثمفلىطينالعربفيها

التعبئة،بضرورةوالش!ور،9ءبئلواالتحسسموجاتمنلومئذ

والخلاصر؟الحربةطريقفياةلمسيبرالواعيةقوطاعبر!تعبذة

هـعالنضالفيللمشاركةالادبتدءوثترةصيحاتلارلفاعونتيجة

المسؤوليةمنحظ،--ملانعلىالاديبونحث،م!ركهفياكطغب

اًلادب)ءاو"للحياة؟لادب"بو؟:شروالانسانيةوالوطميةالاجتماعية

لذانهالادباو"يلادبالاب"يكونانوتنكر"الحياةسبلفي

.،(الفناصلمنالفن"او

منالعربيةالبلادءلمىاؤ.رتكثيرةكبالحركةهذهغذىوقد

مترجمصااكثرهاوكان،مراكزهؤيالاتجاههذاتمثلوهي،لبنان

،(واررلممالحرب"و،اخوركي"الام":امثال،.الاجنبيالادبعن

،(ةالحر/طر،!ق"و،"مايكوؤسكيمناشعار"ولتولستوي

صاتمنتخبو،"حكمتناظمشعرمئ"وبافات،فاستلهاوارد

نقلهابأعباءاضطلعالتيانكتبمنوغيرها،"نيرودابابلوشعرمن"

سموهاادبيئأسرةامرهممبدآفيألفوالبنانيونافرادالعربيةالى

التي"العربالكنابرابطة"الىضموهاثم"الملهمالجهلاسرة"

(،الوطنببةا)ثقافةا"مجلةحولالتفواوبعدئد،سوريةفيتألفت

ابراًهيمومحمدمروةحسونالناقداناتحريرهاعلىيشرفكانالتي

الحرالشعربحركةللتبشطيرأنفس!مموظفينهؤلاءوكان،دكروب

الوبية،البلادالىاؤطلق!منهالعواقفيولدالذيا!ثوريابمضمونها

حيافهمنآثانيةاالفترةفيالسيابشاكربدرلوائهحملةمنوكان

حفار"و"العهـمياءالمومس"و"والاطفالالاسلحة"فيهاأنتحالتي

منهانذكرقصائدعدةفيجوادوكاظم،"المطرانشودة"و"القبور

الوهابعبدثم،"والاخرونواًلحريةهبم"و"والمجزرةاًلاطفال)ء

!واوينهفيالسضيناتبدايةحتىلهاحبرالممثلاصبعالذيالبياتي

اراش!"و"والزيتونللاطفالالمجد"و"مهشمةاباريق"

."االنفىفي
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ءد،يونشبانالب،تيجانبالىنشاقدانهنذكرانبناويجدر

الملرزاقوعبد،يوسفديس!امثالهالاتإهذالواءمعهحملوا

نذكرولن،النقديىوموس،الصكارسصبومحمد،الواحدعبد

كثر.همادوالمبا،ثرةالفناففيوفعواالذينالرديئين

تباث-رء!الحديثاختموانالتقتضينيالعلميةالامانةوان

الوفتفيانهوهيكةالحقههدهاسجلانالاوائلوروادهاالحمركة

فيممرزولدكاانتأءراقاافيالحرالشعرحركةفيهت!موكانتالذي

الرحمنوعبدمالحليعبدكمالالشهراءبررآدتهااضطلعمماثلةحركة

وصلملاحزكيكمالواحمدانعنتيلفوزيدومحهسرورونجيبالئرفاوي

.البورعبد

قوالبهاووفوافي"اوزانشءمنأفتمعررحررحركةلاتجاهكان

المرللالشعرنظمحاولواهؤلاءفنيروادالمصريةالديارفيالقديمة

فيمطلعوردكماباكثيراحمدوعل!اشيبوبوخلإلعوضاويسأمثال

فجرهامانحوعلىالحركةتفجيرمنيرتمكنوالمولأأكنهم،الكلامهذا

الشعرحركأمعمتساوفةحركت!3كانتالذينور!ا!4ارمبورعطر

التيالحضائصفانهناومن.ومضموناشكلاالعراقفيالحر

العراقيةالحرالشعرمدر-ةخصائصانهاءلمىالسابقفياوردتها

كذلك.المصريينشهرعلىانطبافهايمكن

اىااالنظرالفتانالعربيةالبلادفيبفكريأطوفواناأشىولا

:وانالشعراءاًلسودانيالثهرفياصداءلهاكانتفدالحركةهذهان

ومحمد،فارسالدينوممحيى،الرحمنعبدوجيلي،حسنلسراتاج

هنالك.لوادهاكاؤواابراهيماحمدوصلاحالفيتوري

شعرمجاةحركة

العبراقؤتيالحرالشهرشمسبروغ.منس!واتعشروبعد

اقافيةاعبودءقىمنالمتحررةبئشكالها،العربيةأبلادااؤيوسطوعها

والفكرالاشتراكية4الواقبيمنآلمستمدةومضاميئهااثطرءنونظام

الحزبلىايئضمونالذينالمثقفينمنعردبيبروتؤياءخمع،الماركسي

عليهاآطلقوام!لمةوأصدروا،الاجتماعيالقومياوالسوريالقومي

مجلةخمشرنعوةباسمعرفتاككبمانموتهاواسس!واش*هـ(("اسم

ي!تحاقالهـينالعاملبناؤطابهااوالندوةهذهاركانمنوكان.نفهر

،المسؤولالمديروأثونشيالتحريررئيسالخاليوسفالشادران

شقراابووشوفيمحفوظوءصامالحاجانسيمريرديهابينءنوكان

معهاالمتعاطفينببئومن،حيدروطلالالاغو!ومح!م*س!د،اوخا

صايعوتو!يقبال!بشاكرورثرجبراابراهيموجبواحاويخليل

فرجورزوقالهـضامنوخيريالجيو!ميالخضراءوس!لمىرفقاوفؤاد

وسواهم.رزوق

كلمةمنهاالاولالعر!مستهلوفي"شعر"مجلةصدرت

الشعرعلاقةانفيهايبينالاميركياورمرروادآحد.مكليتشلارنسيبولد

وردسورثاليهاعادوالتي،أرسطووصفهاالتيالعلاقةهيبالحياة

ما،نوعمنللمهرفةوسيلةالشعرانأي،الفرقمنبشيءولو

حليحاولوناواورصاسيالشعركتابةالادبفطيمارسونافينااوان

ابءمنفنهمممارسةالاعليهمليس،بقصائدهمعصرهممشاكل

فقطط.فنهموبمستلزماتفنهماغراض

الشعريلبنانتراثعلىلحركةاهذهلاقذطابهجوماولوشن

الندوةمفرعلىمنالخاليوسفالتحريررئشىث".لهاالسابق

يببالنصلهالاجودالممثلعقلسعيدالشاعرفي"وخعر،اللبثانية

بنعمومنوقصجممةعقلسعيدمنقصيدةختار06سهامهمناحبر

ت-منمختلفتهـينليستاانهماوبينا!لنتينبينوقابلربيهكأابي

الموحره،والقافيةاخليليااالوزنالتزامحيثومن،البيتوحدة

وشعرعقلسبدشعران:القولالىوخلمر..الموضوعالىوالنظرة

روجالعمرعنمتخلفشهرهونخلةوامينلبكيكصلاحعايشوهالذين



كمالبناننرالعقلىتطلف!اليذلكورد6اصحابهكيهيعيثرالذي

كانتالتيالرومنسيةحلودال!الئعراءهولاأزوموإ،الربيةالبلاد1في

بركباللحا!1عنوعجزهم،عشرالتاسعالقرئفياوروبةفيرائجة

تحصىلابتجارب9191و9291ستبمبيناغتنىالذيالعالميالشهر

رمزيتصويريوالاخروافن!م!احل!م!امتع!ةمذاهبلهواصبح

رونسجما.نيواوسيرالياوفرويدي

بينحثصرشالفاصلةالءيلامةهيهذهالخاليوسفمحاضرةوكانت

القرنرومنطيقيأذيالعلىحبهنالمنسعصر:اللبنانيالشعرحياةفي

ا/لعريناأقرناحضارةنحوالمتطلعينوعمر،اوروبةفيعمرالتاسع

النظرواء"دةالوجودالىالنكلةوكغ!رلعلماروحيسمدعاحضارةوهي

اًمبش،لشعراءالعالمفيويمثلهيا،الموروثةوالانظمةالمعننقداتفي

واند!هتوماسودلانشنوالوادثواليوتوبروستوجويسبوند

لبي!اقيواالسيابامثالالعربيةالبلادفيلهمومريدون،بر"يون

العظمةونذيروأدونيسرففصةو!أد،العراقفيونازك

سورية.في

شمرقيامبهايرتهنأقيأالاسسيومئدالخاليوسفحددوقد

علىحقيقتهـ!الحياتيةا!جربةعنبالتعبيرلبنانفي"تجريبيطديي"

وابداًلى،الحسيةالصورةواًلستردام،وقلبهب!لهالشاعريعيهاكما

ءلمىالعربيالشعريالايقاعوتطورر،جديدةبمفرداتالقديمةالتعابر

الوبيالعقصليالروحيالتراثووعي،المض؟م!ينمنجدماضوء

الهفليالروحيالتراثاعمافى"ىوالغوص،حقيقتهعلىوفهمه

بسروحوالامتزاجاًلعالمشعراًءتجاربمنوالافادةوفهمهالاوروبي

ء-صبمجملهاتختلفلاوصفاتخصائصوهي،بالطبيعةلاالشعب

العرافى.فيالوكةنسعرخصائص

شديدافعلردلبنانفيالخاليوسفمحاضرةخلقتوقد

الادبوبمترويجبلبنانيتهم"ثعر"جماعةاثرهاعلىاتهمضه!ا

قيل.مااخرالىو*ميركيبئاًلانكليزلصالحوالعملالا؟كلو-كسوذي

تراجعهملوحظوقد،طريقههـمفيمضواشعرجماعةانغير

ال!واثاوءبحيثمنالخالوضعهاالتيالالسمىتبك!ءنبعدمافي

الحياتية،التجربعةءنوالتع!بير،وفهمهالعربيالعقليالروحي

الىفيهدعواخر3شكلاحركتهمواتخدث،الشعببروحوالامتزاج

امثعرابرؤياوالاتصالالفكويةوالرؤ!لةرركلواللتراثالمطلقالرففى

واعبارهـأالهريبةاللغةضدوالثورة،الخاصبواقعهم،لاالم!العافي

وان،دا"4ف!قهيمةيحمل(الفني*ثرانعلىوالتأكيد،!خةلغة

ف!4الجديدصغةوان،ثوربرأيللقياميوظفلاانيجبالشعر

يكونانيجبالمضمهونوان،ثكلهلامضمونهتتناولانيحسن

نايجباثكلوان،المجتمعقضاا!عنتعبيرالاللذاتاسننكشافا

ولا،مسبقةعروضيةقواعدفلا،والئنروظالقيودجميعمنيحرر

،والحدوداالقواعد.الابداعوبينالشاءربينحا"للاتقفحدود

ومنالسليمالشاعرذوفىمنتستمد،"شعر)ءحركةمنظرويرلقول

النثر،قصيدةن!واتجهوافقدولذلك،امثعري1ا2رة4الحضتراث

اببرعاروملينامنوكان،الشعريالشكلنطاقفياعلىمرداوعموها

ب-دورالخاليوسفمعقامااللذانخالدظوفىوجذنها!ونيسلدعوتهم

بعنوانمقالالحينذلكفهـ!!لادثنيسنثروقد،الحركةمفلسفي

يقولونالذينفيهسفه"ثالحباثعرتعريففيموراولة))

ووجوب،ومكانبزماناعرااارتباطعدمبفرورةونادى،بالواقعية

الرؤىورفض،الممشتركةا!راءكلومن،سسبقشيءكلمنتخلصه

وو،،هبمتظلالتهـ،الثابتةاظواهرورفض،للعالمالقديمةالشعرية

وكتابته.الشعركحديدفيالتقليددكأالمقولاتوهالم

والاتهاملاعنة"شعر"مجلةجركةإلمبادىءهدهعر!توقد

واحلال،كلية6ءـلهابينالمشتركةاللغةلهدمبدكلوتهاالعروبةبمعاداة

الواقعيهضدوبالوقوف،محلهابالثماعرالخاصالغوياالع(لم

الالتزامبمحاربتها،اًلا"انبلصالحوالعملالاجتماءصالتقمموموجة

الجماعةنظبرفيالسبباسة)اهـيا---قىءنالشعرلفصلوتصديها

فياللبصكأبعرسسميماعلىالدائبوبعملها(الشعريأسوليدة

وؤصىالموتبهوىواينندلهالقمكلمنأحمىخريةواالقارىءوجدان

العالم.قبحعلىوالطكيدالانهبار

القوسؤ"وجؤق!فىبلأوفلىف(،الالهاممضبطة"حملوقد

ل!م،افنبياللبنانية"الأفياللأ)1ههـحلةمناات!طتو!دكانواالذينالعرب

قحسدتكل!يعليفمثورثهماعكواارديئالاشتراك!يوئوالوافعيون

،4العزنجيلبلدانا!كثرقجلتهمرحولم!نيسعببقما،العرليكيالعالم

،"فاللبناا!رما"بعد،ا(برعربى"بال!رم"عليهموعاد

شعر""محبفةحوكةعلىكضىوقدتثتصب!المو!موجمبةانكبر

ستءللتوةفمجلتهااثنائهافياضطرت،ءاولغنترخمسم!ةمناكثر

ا)ظةاررعنثممنوتحتجب6791ءامالصعورلتسنا)ف91لأ6و6591

اناءرنتنقتضبت!هدهوضوعية4اانأقولى،اليومحتى96!اسمنةزربع

عادت-اقيالايجابيةنواحيهمهؤلاء"شعر)ةلمحماءصةفأسجلمن!مسفا

يمكنالنيالعديرةالسلبياتبرغم،بالخيرالحد!ثالشعرحركةعلى

اهـورعطظفياختصارهايمكننيالنواحيوهذه.اليهمبتنسهائ

اه!:

هممتجدرةكشانتاقىوأسسهآثكلياازخرفآرؤض-ا

اواقه"كأاالرومنطيقيةوءحاربة،داتهفيغايةالجمالرفضبل،لبنان

مرضا.عدوهاالتي

كأثرا!ء-47حواليوتقديمالعالمفيالشدبرعلىالانفتاح-؟

توماسوديلانبوندوازراوار،وواليوتبيرسامثالجمنعالمهرشعراء

معوريلكهواراغونبرقين4وأندريفروستورو!رتو!انوو!ت

لاشعارهم.ءشرجمةنماذبم

التيالجديدةالنظراتومساندةالحديثهالانجاهاتدعمس3

المتس!غ!لاتاًسننقطابمرء!روتشكيلاسئلةعدةوطرجبترددمقبلةكانت

الشعر،نقدؤبالاوروبيةالاراءوتقديم،البحثوانجاهاتوالتحركات

العربي.القارىءلدىلشعريةاالثقافةتعميقبقصد

دراسة.؟احواليوتقديماشبابانتاجالىالصفحاتفتح-4

الحقبة.تلكفيظهرتعربيةشعريةلمجموعاتنقدية

اكسبتعكللىالي"النثرفصبلحظ"الحرةبالقصيدةطلوعها-5

صفةبهر!مجاءومنوادونيسالماغوظومحورا)حاجكبماانس!ايدي

حوارفيتسهموالتي،عوالقبلاواشياءهالعالم"خترقالتبياالر

وانمهـاوحد!ماوبالقافيةبالوزنفيعرلاالشعربأنوتناديالخلق

!الرق!ها،الاشياءصمتحيةب!ثالتيمالنفسية4ادافيابالموسيقى

بلارضصلتهاطرفيةل!المعهـنويةالكلماتدثلاتتستخدمالتيوبلغته

غيرجديرةطافساتهمروتنفبرالاستقرار"جهلواًلتي،والواقع

يسمونهكانواماولاالحرالشعرفيولاالمولوىاتشعراؤكبمامالوفة

والشاعروالعرافالنبيصفةالشاعرفيهايتخذوالتي،المتتور

بالوجود،الضائق،و،جدانهجسدهفي(الملعونوالانسان،المطلقالحر

بالعمالمالداخايهالمكفهووالذي،الماصيارثعلىيضطجعلاوالذي

والوجودحياتهاماموحيدااًلذاتوالمنشطر،السصحيقةوتوتراته

وموته.وجسدهنفسه

لن-:هذيانيحكمةوارههصهابدل4ارى-طريقتيعلىأقعمر"

الشلالسهوانت،كريةخر7يا!لنالموعودايهما،البيونجداريا

السرسعلىيدييا-وارقصازعقفيك،وأختتمهالنظرافتحبك

.الدم.عاى،الثالثاليومصخرةعلى،لنالشمسعلمى

هو.فهذااًغرق.فرقلا،ترخب!فيلم،الحرفثمةيماارخيتني

"،كأالعاباستوطنوجهةلاوءهةلااناماو،أحلقأوانحرفى



ة"لا4حر-ألسرطاقففئالسترا!تك

الشهسرأحب-ؤالعاراضبغار!ع3وانا-ألز!انيقدإممغ"

اميتاسمهأكانالتيمأري-ءأريثقبكلالتينشفاةوا-رانشتائم

المشبعلحء!ااكره،احبهاغائملطوكيومسفراء-كالجربخأهـ.ة

رغبةء.فريوفيسكالفلامعننبتهـاذدربطيا-والعطربأنهمجية

.((والزكر؟تبالحلأكطتختلح-زرقاءكجثهماري!ون،!بما-كأرمنة

المغطاةالم!مه!لتاكمن-الشرقهقافا.ةالزمأناقدينمفتىاأ

تلمنرعقو)إدي-الجهبب!اةثياباواألضمممكعأحب!فابر4وابألشمي

اطرباآذكرليقدإ!ه"دموء،ألهحالعميأءاهدابهاوبن-الباردةارآةأ

تش!قى-الصخوءنقارةارىفىت-الربيعفيالميتةواًنعصافيرس

."اثوارعفيال!؟ئجةوالالرع!والحريربالالم

كت:تبدوننماذجو"ببعضانهانظريفيالنثرقمصيدةيضجرولن

مح!مدالدءنىمحبىيقولهماحدعلىبالافكا-اصدابهـارفىوستهتلىءان

فيه!الموسيقىاناو،خيبرتهماءتلاءقبلوجدانهمامن!ؤكاتببهااناو

أحىلممواال*اءثمنيكنتهيراتصفتوانها،التجربةلاإقاعتستجيبلا

افاءلاالتحررريالنوعقن"هاففوض،..والالوص!ىخيمااةا!إدال!عى

آ-ىالتجبرواالج!ودمنالانهقالىمرحلةفيطبيعيةصالقوالفني

ز:!وفي،!االيقالة

اياألنظدءكأوالكنبآلنت!معريةالمجموعاتمنغددازنئرها-لآ

بمتأخبلم!بشاواءحاءالفمر،كأالعماراتفنقاملمادفائمعدهايخمكن

بعدالعافةفيهأاليهددتاتج!1للبنلفطاالشوص،ة"قىالموحلةظ!

اننقرسيةبدافي!اهأغهلااغ!ذثييئ

ركرافحوكةلاورحوأنافيأنيلملعثونيالقارىءكاراداأبريؤلا

وهمماقلبها!؟حدثاامرين

وبر!"اختلافبسببتيارهاعنحاويخليلائث،ءراءرافى-أ

ا)ذيوبالموقمفالشه!بوظيفةيتعلقمافياقطابهاجكلروجهةعن6نظر

و،جاول،بالتراثالؤمنهو،وتراثهمأهر!2احفسارةمنيففوذ"

بفشوية4ن!هكلانوي!ضقد،فيهجةعن!صويراهمماالانطلا!

الىايىنابيعالعو!ةمن1.1بدلااكما"ترعريقاياشصتراثاتحهلماأمه

هلىةباناؤإشنتلرك.8ألماضتيفتينهصلأكلمصدركانتالتيالاضيلة

لمؤمرئكمالأالمثعريةاررلمفيةافىبالعودةيدئمىعماتختلفامودةا

الابداعتحقيقطصردتالرهقيغرضهفيسالذيالسهربوظيفة

بتجاربه،الاخريقواشراكعأمةنهضنةاحداقهومابقدرافشخصبم

رفقرافنيأنطرهبوجهةيدليو،ي!فعلونكماالعربيةالحضارةيرفضولا

المعنى:الحديتالثاعر؟"مالييئوقانلجبفعشيمانعندهنهألذي

الافحطا!مظاهرمنمظهراوعلةهومأكلرفضوإنصمنابيالايجا

الذيالسلثيوالمحنى6الحضارةفننالحيةالعنأمرمقؤالآ/زظلافى

تلىيجهثاكتمنىقينتماءؤكهلىمنكلهأاآعربيهألضإرلأرقهـضفييشجينى

اضي!فعهـيأدآيعملىلألهلاويرففمهااضالةداتقهممنعليهاتئطويمأ

؟(أبألرفضاقالواعربييتىشعراءليقلدوازه!،عليهاألحكم1

صفوففي!تظمااستمرارهعنءولالذيادونيس*!جر-؟

دةت!رهانوجدحينلحسابهتياراوفتح"نئمهو)ءمجلة9،عةبر

العرب!بةهويخنهإستعيدانيقتص!بهرالتطؤهذاوان،تطورهمفاق

.ومصيراوجو!ابالعربا!كيانيارتباطهو!هلمن

العبربيالثعربهبدألفىياا(ئهطفكاذتيعناتالسيا!اخران

لتسياالتاريخببةطالطر،5مئقسهخدةجديدةقجارب،خو،جمهطريأ!خذ

،للو-سوديلافضلالوءبوفق،انخزيراهزيمةاثرا!يلى4برأحا!ت!

افىوطمحيدكأكهااثبابجيلاحذافنيأهلهلازحاتالأعمقافهموا

وبو،دة.سياتهالتيالاجيالىاساليبفيهيتجاورتعبيراءلنهاالتعبير

في"مواق!"مجلةدورببئط"ش!ر"مجلةد،رانت!الهـجيلهذا

؟العراقفي6لأائغاو!حلةفصرفي68ومهلةلئ،ن

قبلكهامت/احؤيتاالشغر!كةأ!اقولىافىء!يمذايكو!،قد

ائدبصحندفئسا!ئازل!وتوث!فباوو؟بوفاةخ!مرتقدالهـتاريغهذا

الددالفيضوربمحبنسبعنهـما!وضتعاددتولكنها،دهـ،روافنثبيرين

هـ-قاتشداثيقبانياروفى،حقللافيالعاملأهىبر"هةالىانضم

بيونالح!ادالتنافسوبقي،لخاص!9نضمونهوعاءالمتحررةاهااشكا

السعرثس!ميتسهيمكننيءمااسفرالذياللأحقينو!نالسابقين

الراهن.وافههافيالحركةبهتتميزالذيالتكاملي

-96-االهحم!فحةعلىافنتهة-
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الخديثرالمتيمعر!فنحةلعردي2أعمميميه!تممش

الراهنواقعهافيالحركة

حزيرانمنذالاخيرممساقهافيالهحديثةاحركةاشعريرصدالذي

التالية:الثلاثالظواهرصطالعه،الراهنواقعهاوفيالمهـشؤوم

:لأفزامعودةظاهرة-ا

المحتلةالارضفيانفجرالذيالشعرعنهايصرالتبمالظاهرةوهي

اقصبعليهم،اًلفيا!ارىءالظلمبوكلةالشباىمنحفنةش!رنتيجة

والاغتصابأفهراعمليىاتمراولةؤكياسرائيلتمادياثروعلى

ات"ءوصوريمالشبانل!لاءالقوميالانمماءمحوومحاولة،الاستهطانو

الروحهدهعنعبرواوقد6عندهمالمق!اومةروحخلفممأشعبهـ،

الخمس!يمناتالشههـؤبسإدتالتبمالواقعيةالنز،ةعليهاغلبتبقصإئد

كهـانالذيوبالبيا!!حياتهمنالثانيةالمرحلةفيبالسيابمتاثرين

الفثزة.تلكفيالجديدواقعياأالشعرزعيم

وجميمالعربيةالامةوقوعكا!ل!هاوماحزيراىهزيمةجاءتثم

فعلىردودلذلكفكاده،الانهيارووهداتا!طشمهاويفيجماهيرها

القضببةانلوكماشعرواالذينالمحتلةالارضشعراءنفوسىفبم!وية

وسميحدتويترمحمود!مطلي!نن!وفيفهبوا6وح!متصبهمباتت

الاغلبثياتخذخاصةنكهةزاشههـاينظمونزيادوتوفيقالقاسم

ا!ننيمضامببنهبمثلواعتنىالعرا!فيظهركماالحرالشعرصورة

صدقالتجربةابرزهالعلجديدةصفاتواكتسبيومذاكسائدةكانت

!لىةالقصبوبئاءيممزانهااللذانوا،أصفاءوالروجوخصوص!تها

الشعبي.الشعرنسى

ور!لمةالزمنيمسا!ذهافىالحركةعنأتكلمواناالقولويمكنني

ايديءلمىوحققثانيةمرةالبروزالىعادالالتزامشعوانت!طورها

عليهتفرضىالذيبالدورالقياممهمةفلسطينابناءمنالجدداصحابه

و*ميقطينيالفلشالشعبايقاظوهوبهيقومانالتاريحيةالمرحلة

همشعرالشخصيةوملامحسهتراثهوابرارأأوطنيةاهوقيعلىوعيه

الشو!ضيةوالنزعةبالحقدوالامتلاءوال!راخالهويلمس!نوىءىيرتفع

الخاصةالقوميةبقضيتهارتباطهويتجاورانبلافيتصلشعراليصبح

معاوالعاطفةالعقلوعيفيهويلتقيجميعاالبشربقضاياالارتباظالى

روح،الاشتراقيال!يدةو!ط،بهايؤمنالتيالعقيدةمنويستمد

فيا!نصربيقين!منالذيادائمإاالمستبشروالمزاجوالتفالالالامل

.في"لانساناعدالةوانتصارالتاريخيبالحسايمانهارنهاية

للجماهيرالمواسياللحنبدورقامقداتنعرهذافانهناومن

يففصدىلهوكان،الكارثةاثرعلىصوابهافقدتالتيالعربية

سهفولي-دامثالبهبمثرمافيم!هالتقواآحريننازحينش!راء

لقيسي1اومحمدخالدابووخالددحبورواحمدبسيس!ومعين

وغيرهم.الصائغومبى

ا!جري!ب!:!كا!لىا!شعوظاهرة-2

ألونيس،انفهميئاتالخ!برءجلشعراءاليهظورالذي

.مسهالمتجاوريوسفوسصديالصبورعبدوصلاجحاويوخليل

الحينريومعمدوبلندالبياتيالوهابوعبدالفيتوريومحمدباستمرار

!9

ايراهيم،احمدو!سسلاحالواحدعبداًلرراقوعبدإلص-كارسعيد

اءواب-اًلذينوالشمعراء،الاخيرةا!ونةفيثمرءنأنتجوهماق!ع

ومكلمودمطرعفيفيومحمدأ-5باومهرانسليمانميشالامثالبعدهم

دنقلواملسنهابوومحمدالخوريوخليلانتاجهاخرفيدرويتن

ب!دء،احدافسابقي!ممثلعاشواالذينرفقةوفؤادإوباوكامل

التكامبمالاانجاههذاالىبهمادتتناقضاتمنرافقهاوء،جنالس!

الشرحعنفيمدلالاخرىالمدارسفيماافضلالشعرفيهياخذالذي

ا)تصومرفياويسرف،التركيزنحوالرمزيينشانودتجهمرووالتف

اليومية،ال!؟ةلغةمنو/لمجترب"التصورالمدرسةشهراءطر!قةعلى

والشرودا!انيفسيالحرالتدا،بوهوالاليوتيالنهجوب!

ا!وعة،والاسطوريةالتار،جيةوالاشاراتالرموروحث!دالزر!بما

اًلسرياليوالشعرالواقمية?الرومنطيقيةبعضهمء:دفيهوتتما!رج

مميرهدضيةما-جهكبماو-عاالصوفيةفيويعرق،الوجوديبالش!

،الياسيانتمائهتجاورمحاولاكانساننفسهالوقتفيومصيرهكعربي

بينموصوعاتهفيمنتقلا،ك!االاجيالالىاوسعانتماءالىالمرحلبم

واثارةوالالتزاموالتحويرالثورةوقضاياوالانسانيةاتقوميةالقضايا

بفقدانوالتن!وروالع!دمبثوالهكالموتالميتافيزيقيةالوجىودمشاكل

المصير.وج!الجدوى

السيابشاكرب!رالموحومالشعرمنالنوعهذابدامن(ولوكان

علاقاتهووثقالشيوعي/الحزبعنفيهاانفصلال!نيالتموريةا(رحلةفي

اقئامالابداعئنالتمزقيعانيحينهافيوكان"شسر"مجلةبجمادقى

الذينهـابقااًلمذكور،نالشعراء3ءقبهثم،اؤوطنيةللقضاي،وتوظيغه

فييسيرواانعلىمجتمعاهمبهاتضطربكانتالتيالظروفاعافت!

باطنهاكيويبحرواالذاتقاءدةالىمنكفعينويعودواالاتجاههذا

عندقوامهالفهـريبالطابعي!تسمجد،يىالتجاربمننوءالىمنصرفين

بثيةبالهوثهورهداخلهفيالازسانمراععنالتعبير:بضهم

متخيلعالمالىمبهوالهربالواقعامامالانهزابمومواجهة،وال!بطلان

اًلرفضوكفمراءتافيزإقيةالمبأرؤيةاشعراءعنديبرزماوهو،موهوم

للفن.الفنوشعراءالوجودي

ويقطةالهصربينتجرب!ةباأتمزقالش!را!حربعضهمعندوقوامه

ءوالمبينوالاضطراًب،حرغيرعالمفيالحربةقضيةوم!إنراةالعيم

.سا!ءاصرواوطام!المحليمجى!هحهوعالمالفرديرا!8ءالم:ثلا!"

اصبحالذ!نالاوليرقالقىبرماءصهـةالاخيرةاسنوات1افيطفىوقد

والتخطيالتجاورلشمريسمه"الشحرمننوعالىقائده!ادونير

تغييرها،ارادةعنويعا!اسسائدةاالحياةيرةضالذيالت!ولشهراو

.الطرقاخ!راعيثالجنونومتاهاتاللامعقولفضاءمنوينزل

ا!ةالفاظاهرةاعلىكلاميويالمنهرهذاعنللحديثوساعوص

لهظلتفذشاعرالىالانتباهالفتأنأودذلكاىاانتقلانوقبل

خارجيفنيالحرا!سمرصورةشعرهاتخاذرغمعلىوظلخصوصيته

قبانبم.نزارالشاءرهويئالاخرعنتميزهباستةلملألبلأبه

الخارجيةبالرؤيةقصلا"لدهمعكمفيي!ابقدنزاراانفينهـرانلا

شصهـرخص،ئصمناليهماوماواللف!لأالشكليةوبخاصيتبمللاشياء

الحياةخمءنمقمتطعشعرهانينكرلااحداانالا،الحربينبينما

وباهميةبشعب!ننهتؤمنفيهرسالةدووانهاليومبؤبتفاصي!ومشتبك

عفدهالااحاحهذاهناومن،الناليمنممكنعدداكبرالى1ايصاله

ممم!-وحالباسهاوتقنيعهعدموعلىالبشرطبيعةمنتجريدهعدمعلى

القلبالىمباشرةيقفزمكشمفابيناهكذانظمهعلىوالحرصالافبيا،

الحس.دروبفيوبركض



وعوالممدارسجميععلىوالتمردالرفالضظاهرة-3

يلاشكك:جميع

جيلالعهـاقفيسموامنرايتهاحى!لالتيالكاهرةوهي

وساميبولصوسركونالصائغومادقالعزاويفاضلأمثالالستينات

نايمكنالع!قومنعليجعفرثم،نتاجهمابعضفيكريموفوزيمهدي

لنسايغاوسميربركاتسلميمامثالالسببناتجيللبنان!بنسمءهم

الدينكعزالعربيةات،ءمن"مواقف"مجلةتخنصنكلا!ذ/نوسائر

منفئةوهمديباًبووكمالالراويومؤيدآلحيعبدومحمدالمنامرة

بمصلوحقنواالانذساراتوذلالهزائمعصرعلىاعينهمفتحواالشبان

والنهلستسصةالعبشةوالمواقفاللاانتمائيوالادبالوجوثيالرفض

هذاكلمنمتحصلةالقصائدمنبمجموعةفطا.لعوناالتعمبيريةوالرؤى

شإسعوحلمهذيانالىالقصهلمةتحويلاليهمضإلمحا،ذكرتهالذي

بالارقامالشعرفيهويختلطالصارمةوالذهئيةالنثرمناطقيتخطى

اللغةوباستنراموبالملصقاتالاجبيةوبالكلماتبالاعلاناتباك!ثر

اللهالعبدومحمدبديءوشوقيعبودكحمزةبعض!واظام.القبحة

ناوقبل،العجالةهذهعليهـبمثلاحكمااصصرتاذاداغرولثربل

باسهابالتحدثثعنهماتركفات!هرولذلك.التحديدقمامملامحهمتتح!د

نفسهاال!روفطفينشاجيلهمابناءمنسربالىلاشيرآخروقتالى

الرفضتيارفييفءانيتفادىبعكسهمولكنهفيعهـ!همنشعاواالتي

ا(هتعلأتطور1اوطلبالغرببمالشولصرعاتاكسيحاقليدوالصالسلبي

اخرىأافاقفتحفيلرغبةواحتميةاونهائيةلكلالتجاوزشعارتحت

فقدانمنماحداىامبرأنتاجهولخلق،جديدةتعبيريةوطرق

تقما!ثابدار

ما"!ز!!ير!

ه

ميزما

الواقعمنوينطلق،المستجدالفنيوالهكسلالفكربينالتوازن

دورهب!ينيفصلاندونالمسوولالموقفليقفن4الاسنوحاجات

والحعهمناثمخصيةهويتهاكتسابا،ىبحاجةكانسانوثورهكشاعر

التيالتاريحيةالمرحلةوظروفالعالميوواقعهالمحليوواقعهالفردي

اًلشعراءهؤلاءمنأذكر.التحررفيالراغبةالامموسائرامتهبهاتمر

الصايغفويول!مصطفى!لميوخالدجعفرالشيخحسسبالعراقيين

وموفقالحاقانيوحميدمعلمهالكريموعبدسعيدوحميدالمطلبيومالك

ا(للهعبدوحسنصادقىحبيبواللبنانيينالحافظطهوياةنمعمد

وممدوحعمرانومحمدكأورانعليوالسوريينالدينشمرعليومحمد

وعلويالس!هـدوفيصلحدادم!فال!والبحرينيينخضوروفايزعدوان

العاصمي.مليكةوالمغربيةخليفةوءبرالهاشمي

عليالوقتالحاحبانلشاعرالدراسةهذهاختموأناواني

عنصرفانيالموضوعرقعقىتوسيعءلىوحرصيانجازهافيبالسرعة

الهوامش،فيوالمراجعوالمصاورالتعلإقاتوائباتالشواهدذكر

مبرراتها،كافيةغيروت!ميماتباحكامالادلاءفيكثيرةمراتواوقعاني

لل!واهرالتاريرخيا،تنسجيلبين2زاوجلاالاحيانبعضفيوجعلاني

سوهـماوهوفنياتحلإلأداخلهامنتحليلهاوبينخارجياومسحها

علىويفصلهالموصوعهذاويتندلفريبعمايصدركنابفياست!ركه

مطالعته.مناكبرفائدةللقارىءيرضمنالذيا)نص

سعدابواحمدبيروت

وواهـافرلواعرجم!

لمجلاالواخداذينال!!ننماوراءف!ا

هربرتاليهايحملالتيالاساسيةالمسالةهيهذهأالانسانثحررالىالسبيلكيف،الواحدالبعدذياًلانسانورامفيما

.يديالقراءبينالموصوعةالراهنةالعراسةفيالاجابةعناصرماركوز

الدائمين.بلاعترافيوالاحتجاجتمزاليومالمتاحةالجديدةالطريقانيرىوهو

وارماءهاالبشرحاجاتتجديدوحدهالاحتجاجيتيح،راسماليةاماشتراكيةكانتسواء،تكنولوجياالمتقممةالمجتمعاتقلبففي

القمعية.،(اللعبة)ء!اعدبرضى

البعدنو*نسان"متابيهتتمةيعتبرالليالهامالكتاب1هذيضعفي،الحاليةالاجتماعيةالألكلمةماركوزينتقدانوبمد

..بناءسياسيعملمباثو""الننيملسفةو)ء(،الواحد

حديثاصدرل.قا02.
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