
صلمجظضرىثراارصدبمشنبىهـ

لبملممسلصرطزرحجيص

1ء!""ايبودياالحقيقةبكلمةالاننطقتلقد..)

اكتملتولف!د.حو،ةإمنالعالمدحوقالحقيقةان

ولا،للووبولا،لثكمكاىثمةيه!ولمحلقات!

.الانيقررانيجبلة!ميءكللان.انهطانه.للتردد

بخطىأساركمظلفيت!ءبرونج!ماكنتم...

متجردتوقد.اوـرزهولفيآولاءآفضموها،مسترقة

الوىتزأولا،الصاعقةضوءفيوائفدتم،شيءكلمن

آلصاءقة.ا،نفجرتفقدومقيآك.واقفينالاربعةانتم

فان.وقظالضوءيسمتغرقهااالننياللحطةهدهوخلال

ي!تفطون،للرقودكاوبوؤءأصجدوالماهـينا،الموتى

.(..الاحص!اءنجمظ!

مونييهتييري

(الملوكسبافى)مسرحية

-ا-

؟بر،ثم،كأاوجةيولداو،الموجة"ع!لولدالشاعرانقارمن

ممىسلىانحررت،قوتهـ،وتهام،تمام!"بلغتطفازا.معهاويرت!ح

..مننحطمةمحطمة،ءالشا!صخور

ومهما..أحديقلهلموربما..اذ!هلااني؟هذاقالمن

..الحياةهذهاؤي،العصرفي..هكذا،لييبدوفاتشاءر..يكن

..الشاطمىءوأالموجةوهو..اهزوماألمنتمروهو..و/الموتايلادفهو

صخرةبناطحالموصوفداكيعدلم..المعدورةاثورةو.االثورةوهو

قتحطم،التيالصمةاللوجةإهوالهومانثورياًلثهصآعر..ليوهنهيا

ناذلك..اتناطىءصخورعلى،-بارزة،آثارهامخلفةولكن

والاخير،الاولهاجسهواصبحت،ؤ،4اكورة"حلت"ا)فيالشا؟ءر

أن-موت..فب!ااثرهإيتركانالايمكنلاجنودهامن"جندرآ"وغدا

.متجددةولادات،ارضا-!تهايولدوان،فيها

ما،عصرهرمورفيحشهـاتهعابرسواء،المعاصرالشاعران

أؤم!اافهو،معاصرةاوقديمة،الانسانيةاالحضإرةرموز(ؤىعاشهـا

جدلي!ا،والاشياءاؤعالمواالانسانبينالماديالوجودوحدةيجسمد

،ةللتوسالفنانوجمدانفي،ستعلالذي3التوقانأع!ني،وقدديا

التمبرالى"العمياءالضرورة"قانرونلتخطييدفعهالذيوالوعي

ني،الانسإوالاحداثالفني1الخلقحاجاتمنملحةكجماجة،والخلق

قددا،اضورةامنو"جعل.جدليةوحدةفيبالكوريستصرجه/ماا

هناك.اةور!ةهناك*كونلن..ةالاكلفقطوهكذا.!4مهـفرلا

مه

نتاجهيالتي،الحضارةانذلك.اًلثورةسالموقف:الشاعرافق!

زألامكنة،الازمنةمختلفوكي،المستوياتج!ععلىالاساذيالننت،ظ1

عنتصورههيتكون،ذاتهمنجزءوتصبحالشاءرديتحللددمما

وعيعههيتكون،بهايعواتتيالرموزوكذلك،والائسمانامالعا

،القصدة-أتشاعرا:القصيدةهيتلأون..دلكونصورهووموقفه

لشاعر.ا-لقصيدةا

واتوراتال!انات)زمنفيولدانذيالمه،صر1اث،عرن/1

الىصالسبلان،الطبقبموواقعهالظريخبمبوعيهأكرك(الجديمة

فحس!ب:وا/أثورة،الثورة1طريرقءنالايكون!ن،الواقعهذاتغيير

أفدامهءموا!دؤيةتهيتيعا،برفصالا،ءخهالانفصالوا،معهاالتوحد

الهيدؤطتحقيقعلىالثورةهدهقدرةومدى،الصحببحالطريقعلى

الفريية،والجديدةالقديمة:الاغلالجميعمنالانسلأنترر:لاعطما

العادلة.،ألجديدةالانسانيةالحياةوبنا،،والمادية

.العام-الثورةزمنوجاء،الرومانس-انثورةازمنانتهىلقد

ورققى،للفقراءالاغننإءعطفتستجديالنيالقص!يدةرمنانتهىكمإ

الثورية،،الجد-دةالقصبدةزمنوجاء،للضحيلمةاثفرةحد

حولاكلقليديالزءنضربهالذياأحصععاراوتفك،الوصعلتقلب

:بالاطارالملفوفةالذبيحةوالممن،الالواقوإالضول

الحصارقصاتديفياف!ك"

)1("الاطمارالبالية،المذبوحةالمدينةهذهعن

القابة"الطروفطزحمورفكيالجديدالعرجمهاالشعرولدلقد

،الا-!ودا،أخمزرغيفاجلءنائحادوالصراع،القنابلدويبين

الهم!يلة،الهربيةو،الرجص-ةوالص"ينجبةالاسهتعمارقوىومواجهية

هـتهفقراءوكان.الجديدةالقوم!يةالشخصيةبناءاجلمنلكفاحوا

يالم،،نفسهاتستنبتأنعلهاالنني)؟("اًلحماثة)ءهمالارض

.الضرورةعبد-غيرهاتملكلاالتي-بحياتهامضحية6جديدا

يمنحه.أفلمم،اًلفقراءهؤ،ءمنواحداالاالجديدالشاعوكانوما

)1(

)آ(

السبع،العالمبواباتعلىحبقصائد:ابيا+ليااًلوهابعبد

.114ص

رس-ا-صالةف!عالمعربم!نحاهاكما-القلبحبةهناال!حماطة"

فقراء،وهكذا.وصميمهثمهاآقلباوحماطة.الغفوان

.-والثورةالامةدمهم،الالص



أحسبوء،.الص!.بمهوالعكم!يبل.عنهمالانفصالامتياز،الشعر

نث-جمباالمنتصعركتابتكم":الشعراءمخاطبافالع!ما،لوتريامون

التقلإديةأضظرةا1لتلكمفنداالا)3("البشرسائرعنلتنفصلوامعقولا

وطامحهمار."فيمختلفاثاءهـكاننبأنالقائلوالزعم،القديمة1

فيرزمال!ةعنجووورهاؤا!طيصبران!الزعموهذا.الاخرينالبشرعن

ءحن،البرحصوارقيبحثرمكن!كما.والاسرينالشاسبينحيننكأ

الصاعدةالةوىضدالوفوفوبالتالي،ام!العاضدلمألمو!فأ-باب

نا،البربروارية-نلو!اكمنأصبحاذ.ا!تاريححوكةتدفعالتي1

الاسبابلهتبضفعاؤ،نها،لمصلخهاالاد!بتوظيفتستطعلم

لثللأاالاقلعلى"تحبده"أيمواجهننهاعنيتخلىلاىوالمبرلىات

.(تستغلهاالتيالكآدحةوالطبقاتآلفئلتجانبالىينحاز

الاسلحةجملةمن،ا-هـيولوصكاسلأح،الادبانجيداتعلمانها

ياذاوجودهاوسحق،الفلسلإةف!ا)ببته،لدحضتوجدانيمكنالتي

العصر.هذافيثس!يالاغدا

كأ،اكاد!االطبقاتوابناءانشاعرب!ىتج!ءالضيا،سبآبار

وبصنبينه،الاو،ىجهءكط.وطهقيةعقائديةأسباب،والمثقفة

حلم-ررملونول!*هم،آلبرجوازيةمرانبمنانحدرواالذيناولملئك

أجمل.،للانسانمستقبلخلقفي،الكادحةالجماهير1

اطايعبر،االانسافيؤلمرو/كحهمكتوبغير،مشتركااتظ!اثمةان

،ر*!4(اتة.غطلم*بينهايجمعالتيالفئاتتلكوبناثاعربين

المجتمععهـلائعتكىونلانبهاويدفع.ح!نميةعريقعلىويصعها

والحرية.اخمبزاالىالمؤديةالطرفىمعالملاستكشاف

ينبغياو،اثءربهايتمضفالتيالطلالعكياؤدالروح،هذاوعلى

نءهجرداشكلاولانآنصافيقائماوهمال!يست،بهايتصفان

فنيموقف،الش!رؤجمياًلطلائعية.ا(ؤحرية1الىالناسحاجة

وكلقجريد.الافضص،دوأو/الاجت!لأعالسياسةعنينفصللاايديولوجيوإ

اشكلالمى2وقصرها،االطبقيوالصراعالعصرحركةعنعزلهااولها

والعالم.للانسانمضادموقفاتخاذوا،رجعةهوانما

!ؤكطالوهـائلأفضلنحوا،سنمروالتطلع،التجد/يىنضنرمانحن

ا"جىسادغءءجدالذيالشاعربأىونقر،-هبماوالتعبمروالادا1

)((ثقتناهننصررو"لاانينبغيشماعر،الش!عراءإبينالخاصطريقه

اجتماعي"لحاجةأستجابةالتجس!ديركونانبيمنفرقيثمةولكن

وا"مودون"ءإرضةقىوةاستجابةوكونانوبن..نفسيةاو

حيث،عقلاني!الا!طرفايكوتلىاناًو.الاغراب؟جلمنالاغراب1لنزعة

لكوبرت)5(ب!دتكتشفلمالىبهتلكهي،الحداثةمكلاهـركلتعدو

الوانعزا.الواؤصع،ن.هروبا،الاشكالاعنالمستصاًلبحدثيصبح

البحثاناي.المجتمعالىتشدهاتيالرواب!آولمقعنالاديب

الابرةاكا!ب،والوأؤعرارو،،2بينالاغ!رابمنحالةالى-وودي،هدا

الاديب.اثمهخصيةالجوهريةالمعالمفيهتضيعميتااؤببزير"جممااغتراب

المز-انبكأحابرقيعنانعكاسا،يزالوما،والفنالادبكاىلقد

ته:يرا"نفمهااوقتفيوكان.الفكلوعالعبي!نصنءنيستدرب!هد

فقد.واز!عيببرالخل!الىحاجظ((الفنانداخلفيالئخلقحاجةءن

علىقدرلهأسماسىعلىيقومفيهالشاعركانالذيآلفىمندلكانتهى

ال:مائحلمو.قض/اظوا!راتفسيراو،الكلماترصفاو،الوصف

بشأنها.

اؤيهتتاكد.لعالماازاءموقف،الفلنمفةمثل،اليومالشعر

)3(

)4(

)5(

فرصمة.:اكمرسةوجانباروثلويسبقلم-ايلواربول

(والادبالشعرفيتلملأمات)ومقالئا،186ص،ح!ارؤفياد

.بغد\اد"الجديدةالثقامهـة"مجلة

.188ص،بقالمط!رالمص:اياواربول

.7ص،7191ايلول-الآداب-الطليعةمفهـوم

درجاتوأسمىباقصى،أعالماهذاتغبرديومعاناتهالأنسماناارادة

،القراءاذهانفهـيمرتمبطا،يزالومآالشمعركانولهذا.الحرية

وكل!.والحريةالخبزافتران،اساسيةوجوديةكحاجةبهاومفنرنا

ويخرمفنعلمصى-لهواـنما،اررسوبينالر،جةهذهبينوولى

معيس!همعندماالشاعربانالقائلأزعماوما.غد!يخيولاوا!ع!

كذبةالا،شاعراكونهعنيتخلى،الاوفكلاورزربلابرلمنا!!

برجوازية.

انما،(!!ستقبلهذااجلمنانبشرمعكةاحهؤكطرالشاشإ!

طنالهاي.الخلاقةفدراتهويبرر،الانسانيويرودهجوهر-!كد

!شر-يهولىكما-ادرقيف-!الانس،نملاا"حيدنسب،ددثطريق

احياةاوالىآلمخفيةكهوزهماتىالبشريقوداءفيهـائداالأنس،نأوا

بعيم!.لطلانالمعاصرةألفربةصيخةلهالريدال!األح!قيإتيالاسطلية

فال!حينحقعلىايدواركانوفد.عنهانحرباءنحنلطلناو،ضنا

ومنالشواءجميعحقمنفيهأصبحالذياًلوفتجاءدقد)1

في،الناسسائرحبباةفيوعمقبقوةانغماسهمحؤكمواانواجبهم

الشر،كل،البثمرستطهرالمطلقةالشعرقوةاًن.المشتركةالحياة

يص:محهانللشعرينبغي":قالحينيامونلوفىالىلأنصكيانوعلينا

.6(ة"واحدشخصلا،الجميع

-3س

ركم،يرالانوء!كألا-اجتماعدتانظا!رتانوالادبا،أفنان"

الهقرنبرغةيتحد!منوان.)7("ا!يتافيزيقياارهوااًعلاناتكل

اناس-اءقىعنويهجر،القرنهذاوءكييئملان!ي،الضرين

قوانينعنالأأمقو/االاكثر4المعرؤالىالماحةالحاجةهده،القرنهدا

وم!صلحةيتفقبمانسييرهابلامكانليصبح،الموضوعيةالواقم

هذهالحاجاتعنالتعبرير"بطأنءلمى،ا!كالرلةآلثمبيئالجما!

!هـ4يوجهادديذاكليساحذقياماالثه.إعر.منادرجاتباسمى

بالواكعوعيناتمهقما.فدر)ءقيقيه،ءرالنت،وحىبالمغهـمامينالى

!داوفي.وفدادةبتما!واله"قيالاثى*،لبين!ريقهيشق،وبالثورة

تونغ:تسيماوقالالمعنى

الوحدةاي،واللح!موىالشكلبجمنبأ!و-هـةفن!لب"حناما"

الشكلمنممكنمسه*ىاعلىوبينالثوريبالهـلياسالمحتوىين

مهمالهاائرلاالفنهةلصدة1امناخالثر"االفنيهـةؤ"لاءه،ل.الفني

الفنيةأالاعمالؤ،ارضلاوهكذا،،.بب!ةالسبالنآحيةورنت!قدورفىكانت

ايضىصانعارضبل،وحدهاالخ؟ضئةالسياس-بئالنظروجهاتذات

والشعاراتالاءلملأناتطرازمن!ه%ا-صةاعمالالىتكلءواقيااكزعة

لهذا،فنياثرلهايكوناندون4ء*عيحيسهـيابكأفظروجهاتتحمل

."جبهتينفيا(ألصراعنخوضانامن،1الادبمجازفيعليتا"جب

ولدى،المعاصرشهرنافيا!كلةاننرىاز،ننا،هذاوعلى

،الثوريالاجتماءجمماالاتجاهءانا:ءثافيتكمنلا،شعرائسنامعظم

المشكلةانط.مطامحهاؤطالجماه!برءع،مهـعظمهمفي،يلتقونفهم

الاتح-ساهبمنافص-لاوفيا،الازجاهبهذاالمعمقالوعيؤ!بتكمن

فيالشكلالتجديدالىطكلوحابرء"اناي.المنيوالشكلالاجتماء!ط

فانناولهذا،الاجننماءكيبالاسجاهآلو!طنعىيئالىآنطموحيوازيهلا

انهاهو،واحدباح!مماسالامنهانخرجلاقصالدنقراماكثيرا

عير.لاشكليةتجريبيةعنتص!ر

تعوقالتطافىكلاتمناحدظوا،نتكدونهط،اثسكلةاوهذه

.بالتا!فاعلبسهوتضعف،جمهورهالىالجديدنثمهراوصول

صادقىلأ،-الوداا؟لشاعريبذلانسوى،رأ(ينافي،لهاحلولا

)6(

)7(

.64ص،نف4المصدر-ا!لموار!ل

-"ا!داب"-فشر-الحسسديثالفنفيالواقعكاكأمثى

.!هص،7191أب



النفكسلالىأهـةجم!اوطووص"ت!،عيالاصا:جاههبينالوحدةلتحقيق

زء*إن21:حأرترأهاا(كيمالم!!ريرةالمنن!كلاتلمم!لبين،آ)جدلي!التعبيري

4بأحداتصاد!صرايقاعبين.المبتكرةالفيةزانلغة،اليومالهربي1

وفد،،عرالمهاجشعوا!دلك.8(ةاـلمتفسرالنت!كلويرفماعوإ،أتمترة

اتجربة،واا/؟بداعمجآل،/ط،سابؤألههعووا؟قىتكن!محريةاكتسب

و!-لد!ألال!4!!ر!!اعلىثإتصر!قيلأوابداعتهولاتصرإ"و!جمي

ضرو-ةاكثرا،رام2والادتز،اكبراث،!راممصؤوني"،4شعهداجعل

هيكما،ءس!رر،،تلىهـسالا)تراممعفائكر.همنسىوفتايمن

.رلمبطاى،وأ؟لنؤاماتصريةنن.أ*صوراكلرحلمىآلىكل!يرمالهـثرسممات

ؤ-يالأنسانوبرهـخ!قى،أ!الطوافعؤي!ا-جارير"اءتولمتبا،عضويا

لز:اتن!إءرابر-رء،،نف*لمرو،!ءنهذهلات9الضحصدعمانك!ءبئ"التضببءبر

النارإخيئ.الاحداثو.رؤبرهـتابب)!("تاللحقؤ!ما"ممص!نان

ي،،قرزناشاتطوه،كألمإمغالت؟ركأ3وحر،ألكلهسبوا!عالأر!إكأاهدااى

كلرر-ياسمههـقاتجاهاتوآء8!اهم!ي،حقي!قة،لض*،كيهالمعاصر

.الثوري-الأبرتعاعيالاآمحجاهأؤص!،المعاصس

-ت-وخو!نه!!))ش!أطص،إ+الأمراهو!هـاالى،!ذا/لأي!بةأءرالاو

مى-نزوعايتافىو،مههـيئاصماءيوضعكيامنعم!س،ممسكللموع!أ

(9101(اض-!11؟*راكانو)ر،جمهـوراي!ذطبافلمحا.وأيكاؤ/ةالاعتراف!

ال!مر،ب!ركةارتباكهومدى،ات*رهفافهمجلوءن

الفكروأسلوبالحركةهذهمعرؤةمنبدلا،فعيهاالطئيرعلىوقدرته

وتطرا،طرأتادتيوالنحييرآت،ئحىولأتهـنإآصقفيالم!اعر1

،ثت!ه!اوهربريالمجشم-عؤء3"اذلكبعدتبينتم،ءلمميهـولباستمراًر

.لحدبصدئم،والفنالادبعلىالمجتمعه!ايطرحهاالهـتيوالقفايا

الوافعض!وءمحلى،عربي1االمستقبلخاسنفيالشهرهذاامكانيأت

.اراءـناوالثقاؤميلاجتماعيواالمأثي

واعهةتأءحؤ!طالمعاصرالفلأوواسلوب،ا)حهسحركغ!-ميرمااى

خصالصهما:

!ائلة،.لحولات،!،رر-فىالث،هـوما،هداعصر(ذاان-ا

.الحيماةمياديرنلكلوشاملة،جذ!ية

التكصول!وجنظوالثورة،العلم""الكشصوفعلىدلكيقتصرلماي

الاخرى4الأفسافي!المةءلوملصونواالادابألىذلكنحدىبل،لمعاصرةا

انخ....وآلف!!ةوالأجتماعالأقتصادفي

لقد،اخرىدو!فعةعلىرههـملقصورةلمالتح!ولاتهده-؟

!لمهنطحنالذيالوفت،ؤفي".التحولهذاؤكيص!بب!عالمىالن!أشرك

لهايعرو!لمعالميةبوحدةيتمنءكانهالعالم،آلاجتماءيةالتنافضصات

ييمرانممك!اي!س!وء)ما.بطةمتراججبعإ-،ءفالاش.فبلمنمثيلا

بالحركةيوح4كااًلعالم0)11("الر*نسة،ـإمش"لمىالانسار

ؤىاهلىاؤ،،تيقن!وب!آبسؤعدف!.دكادحةوالطحات5والتعييبر

.)12(الا-!ماءيةوا)مدالةالحرية

)8(

)9(

)01

)11

)12

الضءمر(فياطايعية1-والادبرا!ت"8فيعلاعات):اشامقا

."الجديدةالثقافة))مجلة

!لشورات!بواديفرديبيار2!ادا-العاعرالأدبههءم

.77نن،عويدات

السدفيمحهـيي.لرجم-كأ،وبربيكلريذيه-4لجضمعاوالادب

.23ص،7191الأولىنون،أ(الاداب"مجلة.-ء:حي

-"الاداب"-فتذرارد-ت-الحديثالفناؤياواؤءامتكلىة

.52ءط،791ااب

روثورات-بكونيهانغاصداداء،اًلم!إصرلفهرافاق31

.ا!ص-لحويدات

دس-لءنالا(بتمادوا،نصلههءألتفكصراو،ننغلما1.جولميلا-3

ضه.الالسطورةءلآامأىاصه(تما

القديماتتسربولفن.اسى،ة*رهشحهوهداعصرناانحفا

لىأتطهجعةمتعددةونظرياتبا/-!لد،تيت!!مالجد/بىواأهذر،تتداعى

را.معب:"حبةتاربصمرحلةءربطهع،لم،ص*ث،نونمص:""،ءؤقت!ة

ووبرجماتيرهـيوالاو..احأوالا؟،ىءة؟يرلمىاممي4تو،،!!-صسؤأ-!لأؤ:رزعتيقيلا

وآجد-دةلمولوجياتاي!!صاأل!ة.،عاكألخثوم،،ضهارالتفاجمددة

أجصدانا!إترولاو-ء،تالا

،تت"ار،ا!ه:!ه!اوالتقالبدي،أدؤ!يرما&!بقان!ت!مع!ى

للاص،برقيرمبملاعنيمهـةآض!ت،آلمقدشمةا،:حتوهة،!حوالاسالبب

ح!ى)طرص!االننياو،الببومالااجصانامامالمعئروحة،ئاقيالاسكلعن

.اليومانصإننف"

لفهـ-مالسصبلمختلفلارتياد،علتصإأسنولتأ،ملحةرغثةار

الفن،اواله"كلريقعنلوأء،اأ!دةءوانبه!انيا!و(تطب!عة

ادواتاستخىداممعثالب!مناهجبمختلفانتجريبفيورغبة

.)13("جديمه

.انأعتقد.الاش!،ءبصبئ"الحدودتضهيع"يعنيلاثونأوأ*ن

سناكه،.الأ!لاءإىضرلحطاوقننننافيفانمةتزالماحدودآلمهذه

ؤ-حمب،يىوماحتىاًلخليقةددءء"ذ!نالازنانيئمممب؟انينبغكطلا

والتغلب،ث،"لاء51الىالأسطننفيي،دفاؤما،هذااأستمربحنثه

تحكمافنينوالقوانصالطببء4واخضاع،ران!خلفلملابالاست!وىعلى

لصالحه.الاجتماءجمطالتطور

علينا،المهروضر-سالمالصمن)):ايلوا-تهجميرحدعدى-أي

."بهنحهـدنالذياًاء،امنشىء

سة(الامبريالء!ر)انه،!ذاءمرناميزولكأنوأذا-4

ايحماانهأ،ريدركانلثورياث،عرعلىفار(ا)اممرياليةعحر)و

الفن،!الادبفيالاشتراكن"الواقعمهوع!مس،الطميمةالاشءراكيةء!ر

لنصييرهاالتار!لحصركةبرمامكتأمم!بافىبادرتأثياث*!بوعصر

اًلاستاذ-قول.ذلكيض!ونماكث!راادباءنااًن.مطمحهاباتجاه

الاشتراكبةبينالعا!ألطبقس!أالصراعار":الخولجم!لطووا

وتاربخ!باسموضوعيا-مواتيةظروففييجرياصبحقدوالرألسماقي

عارعهكأظا!رتيمنكلونموقي!امنتيجةوذلك.ا!الميةالثورةاحالصا

افنصاونوتاز!واردياد.الوضنيالتحررحركةوعالميةالأشتواكي!،ا

.)14(((بت!التحالفوا

الثوريالفا،ر؟،ن،عالمنانصفيغطييرالماالظلامكارواذا

يتسعوإنه،النورغمرهقدالاخرنصفهان،التاريفي4بوبيدرك

جدير!ة.،الارطمنرلمحعةيومكلويضم

المظلمالنصفلوىيرىلاالذيالشاءد،الظلامبىالشاعران

الحقيقةرؤيةعلىقادتغيرفهولذا،واحدةبصنشاءر،ا(مالممن

قعواهو!ابينوإ-4!ؤبنؤة!تظبا"مثبط"ثاعرهوو،كاملة

حرهـ!ة،التاريححركةلمسيرةمعرفلشطعر،بعد،وهو.حقهقة

الاذهانفبميبهثهورم،،ياسمنالنفوسفييبثهبط،الجماهير

.أوهاممن

ر3للشاضروري،للانذباءالجدلني!الف!،التاريضبالىو!طاى

لقد...والشبمالسة،والاجهـتماع،الافتصء،ددرجلضروريهوكما

عاطفيسابالأحداثينفعلالىتيالشعر،التلقاف!المخحصرمنا(زخهى

لرركةبوعيه،الجد!طالئ!ر،الثوريالشمعررمنوحل،وحسب

.والاش!باءالافكاروحركة،العصر

،الاحداثفييؤثرانيقدر،العربيلثعر2قانهذاوعاى

)13(

)1)(

.!اصسجودللاستاذسالحد"تالفكرمنازع

.136صط،0791ابريل-الطليعةمجلة



وبرقدر.وحضاريتاريخيوعيمنيحملمابقدر،خملقهافيويسهم

ية.لحربايبشرو،يتنيماو6كيحرو،يحرضىما

ؤصانين"بمعرشالاتستقيملاالخلقحربةاى:"انجلزيرى

بص-سورةالتن!لإذموضعوضعهامكانيةاومعرفة،والمجتمعلطبيعةا

ا،فراراتاتخادغيرالارادةحريةتع!نيلاالتصورهذاوبدون،منهجية

ءصلىاهـيطرةفيتقومإلحريةاًن..للووضوعالفعليةالمعرفةمع

مهـةرفةعلىاؤسم!ةاالسيطرةهذه،الخارجيةالطمبيعةوعلمىأ!فسنا

.)115"الطبيعيةالضرورة

املعااهذامنجزءالألىليسوالالىيبالشاعران،ذلكمهـصنى

باروء-):المنهاليا!جزءول!4،عنام!مهـشقلةنقوافيتحكمهالذي

.(والتغتيرالخلقعلىوالقدرة

وف!،الحبباةقانونتسودالتيللتناقضاتالموصوعيفيالفهم"

يمنع،العصرلأاهـ-!اثمعوا!ننفاعلالتاردخحركةمهـنحىأفدواكنشا

لىاوالتوجهوالتحاوزالتخطيعلىوالقدرة،افملةالرؤيااثاعرا

يسضهـصعلمااذا/يخمانأيمكنلاالمستقبلالىوالتوجه.المستقبل

كلىرحمظةفيميتايسق!اًلذيالحافرويستوعبيعايثهاانالشاعو

.")!لاث؟ءواالفر(اغمنأدلموإلاالمم!ض!جمللان،ماضيايصبءلكي

منمهموقفهيحددولا،للحاضرولاءهيعلنلاالذيفالشاعر"

كادحهصهصفوفبينمكان4ياخثرولا،وصريحلةواضحةبصورة

)16("الولاء...هذا"ضلالمستقبلمنعشر!لهيكونلن،وجماهيره

اهـى،افضلمس!قبلاًلىيطمحالعربيوطننامثلوطنواؤيا

الادبكل"مةتكون،موحد،اشتراكي،متحرروقىالىنفسهتحويل

بعفسه،نفسهتكوينعلىأكربيإاالفودمسماعظ،الشعر،أفةوالثقا

كمىإوبممرعةباسءمراريتحولعالمفيبنفسهنفسهخلقيعيدوان

.)17(ظلودييقول

يعيالذيالاسطوريالبطل)بخلقيكونمااشبهذلكاناي

يواثد،تاريحيوصع،الانسانعلىيطرحهاقصية،بوجدانه

لدينايؤلفوالذي(الوضعيتحطىالذياي)الاذ-إنمعناهايكتشف

اإؤلمضالجلمسؤولةيقكلةساحبس!ماناواخفافهبل-1انعتصاره

.)18()!رنا

اخلاقاصانالات6الاشتراكيالنموذجهو،الاسطوريالبطلهذا

ظ!روافيفياالذمودجيةالشخصية)الصموداوالتحولمجتمعفي

البربر!ازيللمم!ذجكبديلموضوء4.(انجلزرايعلى-نموذجية

لذياالانئصةراًكيالن!وذجهذا.البوجوازيةالثقادةب!ضاتطالهالذي

صللالوءن،الاشراقيالننحولاتبعضخلالمنملامحهتحديديمكن

اًل!ظرإقىخلالومن،المجتمماليهيصرانيمكنالموضموجمهـلماا(شصور

ليكأالصربوازضهـالاؤكارالنضالوا،بهسى-،نؤمنالتيالاشتراكية

اللإخافيقي)ايوماالعريبى-قىائثرالإربهاتعرقنالضتياوالليبرالية

.(خاصة

باعتبارهـخيرةالمستقبلحضور":هوالان!انهدااناي

ا-وتايسهـأنفالدي"ذاك:هوأو(غارودي)"الحاعررحملمفي

.،درو؟ثتيمحمود)(،ةلحيإافيدمويةبرغبة

اىءإسعلىايمثاتصورانه،مهـجردامثاليات!وراليسهذااى

كنا(5اكأحه،الواقعبهايسمحا(أتيالماديةوالشرو!،الممكنات

!راكه!لآالالفمؤسهسا-وانجلؤما!كساكدفقد.المسننحيلوليس

جدويولتنتصهـكل،بال!المالجدايدالبروليتاريالاحساسان"-لعلميةا

المجة!-!ت،قضعلىيقومانه.ضراكيةالإفالثورةقيامقبلحتى

.؟18ص-اءئينسالتجريبيمالنقديوارزهبالمادية(15)

.33ءر،الشهريةتجربتي:لبياتياالوهابعبد(16)

.45ميسالكبيرا،شتراكيةمنعطف(17)

.211عي-غارودي-اعشريناالقرنماركسية(18)

تتدحثم.الننياداخليةاالاشتراكيةالالجاهاتلمى2،المعاصرالبرجوازي

هـدةولأزدي،دالا"امالىالدائمالمجتمع!طورتبعايومب،ديوماكيه

."فيهالطبقبمالصراع

ي!جدبالعال!لاثتواكي2أالاوراسه!اا!منارغماعلى"والكن

بروليتاريلكل-أيبشعلم!وءكأا؟يةمجاففهادةليس،ر"زلهموي،رووأ

هذا!صينعمليهـةانبل،البووليت!ارس،روواقعا)ىانتقل،نانسىأو

الاشتراكيفالاوراس.ومتئإهادذضةمعقدةطويطة!ليةالاحساس

،والهادفالمتنوعال!جما.ينثاكلهمنتيجةانشاسكييمووبالصالم

ووضوحالخبير،هاسكوالهوالغهقكالسهحةم!"نمعهلارالاحساسولهذا

المنئصخص،الحمميم/آطهورهكأمتئوءوطرقإعديدةء-كاهنإكان؟مط

هـ-صوجدءاواوسعآتحىهوبا!المالاشتراءبالاحمساساناذ

.)91("البضترية.لحريحؤجم!احاسيس

عن!دنا،4،روفةواالادبفروعمناهماالؤعهذااثحر،اذن

قوميا،الصو.ئبماالمست!لصمعفيخلاقااسهاماصس!له!امطالب

مجسمدا،الجماهبوبواقعماءخما)91(ف*ميايكوربأن،وا،سانيا

لها،ه!رضا،صاتلالمحيالج!ودومظاهررهاا!ضقرامؤعزعا،اهاآما

،البشريالكائنوانضصاراتانتصاراتهامغب،،النورنحولهاوقائدا

الال!بقبم.والاغونرابوالموت،أجوعااءلمى

افكمارمنتعرفممااكئرلاجماهيريقدملااةدياوثاءران

ءصلى..الورقءدومكرورةنسخةالواقعلهاير:لآلأو،ءموراو

مؤثر.وغير،ملولىشاعر(..الذكرىتنفعأنعسى/زدكر)طريقة

ذلك،فكريوء!قفضمطسووذايزالوماكان،الفاعلاثإعر

تليعموإلى،ءميقةفكرةاًلىالقارىءتقودلتياهيا/اثمبيةاى

ليمين،قالكو(،وانتثارابمساطةالوقائعاكت!ركلنتطلاقا،لحمي!

لبناءفياالمشاركةتعنيانلاكما.وخصوصيةتعقيداالمثصاكلاكثرالى

وافعكوين.ا)ضموطورؤبحمؤالمالعالمالخلاق

ؤصيالمعبيرأساليمبلتوحيددوةايةبخطلعل!نامعونس

ىانعلمدلكمعا.ناالا،دلكفي-الألث*راعاختلاف!وأهميماالشو

مروالف.الانسان"وجوهرا،كلهاال.بالالىهذهيرهءرابطاهناك

صوت،الامةصوتاله.،سلهواا!حياةالىيتوجهالذيهوانئوري

،6891"دمقفف)ء!اورركىك!تفسيره/ؤب!السم!ال(91)

.913-138ءى

الادبم!:ىرخص-صصلينين،ضاهمابالثمعبيةنهني!!ا)

الالبيكونان":ةال!بودارنو)مجلةحولىلهمقاللمؤاىالمممصي

الشعبيا!كا-ب.ابت!الي!ا،تكله501كونهعنكثيرايختإفامرشه*يا

اكثرمنارطلا!ا،عمية!تعليمالى،ءميقمةفكرةالمح!ا!إ،ىءيعقود

معقدةغيرتحاءب!تعلىاءتماداجملانه.وانتثارابساطةالوقاؤع

منتستحرجالضيهكأالاساسالنتائجعلى،اختيارهايح!ىنامنلةاو

باستصار،ذفس!هعلىيكلحاىال!الذكيا!ارىءوردؤءالوقائعهذه

يريدلا،يفكرلاقارئايسقؤضلااةثمحبياالكاتب.ملةالألىمنمريدا

علىؤ،رىءكلانفتوص،ال8كرعلىانه.يفهـرانيههـف!لااوا

ويهـىاعده،الههلآلىدكلاعهيدؤءانجدياإودا!قىق8ةن8شيء

بخطوات4إمللقصفؤا-ره،ويوجهـ4الصصبالجديالعهلهذال!حقمق

ايالابننداالكاتباما.الامامالىوحدهتدفعانوسحلمه،الاولى

المبادىءله)قدمءؤلمر،اتفك!رءاىقادروعيرصة*رلاقارئاف!!نبرص

ماءلمنتا!ججىءوليقدم،العكسعلىبل،حقيقيمحلمالاولية

"تملح!ا"العبثثرجةالىتبسيطيةعهيغةفي"بكاما!اجاووؤة"

يمضعانيحتاجلاالقارىءانبحبث،االفهمحكةاكلهاتواأله"ارات

."وحسبيزدرداناىابل

ترجمسة-0791(ننشى91(759):ع،(اًلاحد)ءمجلة

الوؤيس.



هـدااوـفترةوهذه،المتفجرالععرهذاصوت،المسحوقهةالطبقات

،في.والافالقوجميضويينالم!علىالنضا!ماتاريخنا

منهـطلقا،الافئعلىرسماداالاشاعراالشاعريكونولن

وخطا)02(سارتريقولكما،نفسهبهيتجاوزخطا،الواقعارضية

بنفها.مستقبلهاوتصنع،واقعهاالجماهيربهقتجاوز

ودهرسامعامعنفسهبركيفذي1االفننناهض)ءمثلمثانناا

،زوراالاغترابيلبشالذيالفناكبربشكلنناهىالانساناغنراب

قييلازسانوضعيجبالواؤعتدريجناواؤي.اكونيةاالحتميةثوب

وتتحدد.إجتمعا!ءوإناضليعيشالذيالانسانذلك،البؤريالمركر

وصلممف-4،نالافمس!اعدةفيلنابالنس!ةاههةالاكثرالفنوظيفة

.اداز،؟فسهومعإجتلعا1ومع4الطبيهمعااتعددةءلاقاز4وعرص

اصلومنالموتضمدالتياةأ"رءنإخحازانيجهـبالصبأننؤمناننا

الانسانزواز،انوي!ربأ(ا(أخالدلهائنا"!ضهـالمخاورالضرورة

.)1؟("لاانسانياغترابيسودهعالمضد

الىالفلسفة،صحيحاالا"ور"وء!،افلسفةءىاؤيلماصحوادا

-،عليهوان.وتفهرهلعالمابوصف،الاولىعصورهامنذإحعفت

علب"،الثم!اؤإن.جد/!اخلقاوخلقه،تة.برهعلى*،املالهاليوم

عصوراستعرقيتهالتيلتف!سيرواالوصهفحدوديت!جاوزآن،*خوهو

العالم.تعييرمحاولةا،اى،طويلة

فانالفكر،ماديةقوةالاتقلبهالاالمأديةالقوةكانتاذ!انهذلك

ده-صوسفيتغلغلمااذاالمادةقوةإبمتسب،ا!خرهو،الثوري

.(انجلز)الجماهير

الموضوءضةبالشروظمرهـ-ون،شكدون،ذلككلان

قهلسواءالثوريفاثر.للجماهيربهالتوجهالتيلحضاريةوا

وم!اول،الاعداءوسحونالتعذيبغرلى؟!بمااو!الطلقالهواء)ؤكما

عثمالم!بم.6لهمههكؤديانيمكن،ومناههـجسهاسالبب!بهقعددت

.الانشانجانبالى!الانحياز،الماجائرللواقعالاستسلام

خ!لدتوالتبم6والفنونالادابفيالعظيمةيلاثارءمظمولعل

لثوراتالتجولاتواقيوكماهمتصرضتالتي!لمكهبم،اًلعه"ورع!ير

بنزوعواكت!رت"الجد،بةافتحولاترسختالتيوتلك،*جتماعية

.)22!"جدإدةحياةاجلمنالخلاقوقلقهوطموحه"لانسمان

والانفص!،لالاتصالهيالانسافيةوالذاتالفنقيالمفارقةان

خارجالاببببان2"ءالأديمكن،افاا،الجدليبالمطنىواحدوقتءهم!

قاثرغير(...*تحادات،المنمظمات،الاحزاب)المجتمعقنطيمات

.وا،ئارةالتحريكعلى

هواًذ.أحاتهبمالهمفارق،بوعيما41!جتهءداخلالإديباانلهما

الحالةفيوهو.وبؤس"واحتياجاتهلاحوالهمدردالاولىالحال!ةفى

2مافيه.وبفكرهءنهمغترب،لهمغاير،ال!ثافية

تغييرهعلىيعمللان،ومطرسةفكرا،تدفمها"لهارقةهذهاق

ل!تسقطوبذأك.نغسه"يغيرنفسهالوقتا؟دوهو.وقيادته

والمجتمع،جمرؤاالاديبمنت!جع!التي،!ماوالسها"الصعبةالمعا!لات

اسوأفيبببنهـمامااًن.ان!مامحالةبينهماماوىن،اخرطرفا

حىالة.المعالهـجوالطبيبالمرء!ىحالة،مرصعيةحالة،ث!حوال

علىوالهمرد،الانهاف!يةوالنوارع،المشتركةالمصلحةوتوترهاتح!مها

لتجاوزالتحديحوافزثارةوا،الاجتماعيالكيانفىواًلخلل،اورت

.يكونانينبغيماالىكالنهوما

)02(

)21(

)2؟(

.952ص-الاب!اجمبةيا"لطؤ

لةمر-الحديثالفنفيالواقعمشكلة-فثرارفت

.53صي7191آب""+داب

جريدة-الابخنماءىالتحولقضاياسالبياتيالوهابعهـبد

.7291-3-03عدد"ال!ثورة"

الهبر!"!الشرحر!اى،الاطلروعلىمصادفةوليس"اهذاوا

ابداعية،صركةم!هاتخلولاال!كثناءاتعداما،بم!.وء،،الحدإث

والتقدمالتحرروحركةالةورء"ال!ركةمعالاويىبدايا!اوردتسير

هدهقيفعالاعنصراوتصبح،بالتاليالمقاومةحركةثم،الاجتماعي

الشعراًءبموقف!الكاهرةهذهنفعرأنهنانستطيعولا.الحركة

الحدالةان،القولحالاصمنلعلهبل.الموريذهالحركةهـى،وحده

احسدىووب،وا&واكيبواللمغةا؟فنياالبناءؤبوالمعامرةنفسها

داهرةالىبعدف!بماتسحولت،للشاعرافئورياوقفاذلكظاهرات

.)23(((امدة2ف!""ثقافي!ة

الجرحى،از.بئوا،ال!ابلدويبينولد؟)جدرباث.ران

يخ!حيث،لجياعوا"كللو!نوصراخ(فدسطجن)الاوة!وضياع

الطبقاتوا،اريفاا؟ى(ال!،نة)وحيث..الحشبتمه!ارةالهقيتى

الذيالنارفالجديدالصوتفكثن.المد!!ةؤيالمىءوقةاكادحة

لجهـائعاصوتفيهحمهقءالماويخلق،جد/!ةقيمايستاىيحاول

ونسهمة،اكورمننسمةالى،والقهرالظلامسجف،المق!وروا

التغيير.ورإ،خالامل،المضطهدةالجماهيرالىيحمل.ال!ر،يئمن

هـ!نحوبهاوالمتو!4المؤاماواقههاعنالمعبراأجما!-بىاصوتكاى

واضحةمعركةادبكان"انهاي.مسهوعا،مباشرا،قوياانشثنبم

الماديا(سشويينعلى)؟2(دكروبءم!مدالاستادقالىكما"المعالم

والفصي.

مجتمعؤلي،تاريحيةصرورةكانتاررمرهذاو،دةانيعنيي

شبه،-4إعشائر)من:والانتاصفيالاجتماعيةالعلاقاتفيت!ولايعاي

هـذهلكل!ببةاستجابةكانكما.(صناعيةمممية)الى،ادلا!ية

المرتبطللشو(العمودي)التقدس!دياثكلاانذلك.اللتطلبات

منتغييرهبدلأكان،ء!عبثلآنتاجيةوااج!ماعيةوءلأقات،مستقربعالم

همولذيالجديدالش!رقكان.التعبيروسيلةفيثورةاحداثاو

نوالتكوب،الجدلدالمتحولاالاستجابةلمى3وقدرة،مواءمةاكثر

الجديد.للمجضمعلف!يوااكف؟

مناولىلاولدقدالحديثالشعرانالقولمنبئسلا"وهكذا

يدلذلكاًن.الحزبوفيالشارعوفيالجامعةؤبالثورةمناسبة

اليقفسةفترةوبينبينهالمباشرة4العضوإالصلةءلمى،الاقلعلى

ا!كارثة"دوض6اكارثة1ا1على،ياجما!ر،الاولى1

الحاكمةالفئاتوصدالاسهمماريالاحتلالصدالصرخاتفاط"

صركأ-اتتصبحلكيي؟بعدقيماطريقهاوجتالتيهي،م!4الكالمة

مناسبةالىالمؤقتالسياسيالتوترمناسبةمنوتنتقل،الذاتضد

فهيالكارثةأشكالرؤضفانوهكذا.ا!،ملالحضا!يلتوترا

الكارثة،تجربةمهاناةالىهيص!ير،الذاتعلىيئهكسسوف!،الخارج

وذاتالشاعبر-ذاتقي،والاجتماعيةالقومبصسةومعانيهااسبابها

."الاهـسة

الوجهوهمطالى!جهت،الجماهيريالتمعريقظةانشكولا"

ياسالقضضمنثوريادفقسااءطتولذلك.الكارثةمنالسياسي

ناالسياسيةلليقظةكانوء".اليوميةومحتويالها،السياسية

قد،نفسملاالسياسليةالموكةانلولا،حضاريصثواأىأقتحول!

."المباثرةالماديةولسلبيتهاًلجماهبريالنضالعفويةتجاوزت

وان،بيقطةيبشراناذنالج!(هيرياشعرااستطاعلقد"

العرصيللغارصالبطوليةالشخصيةببعثالكارثةوجولىعلىيحتال

الكتلة،(أـدىالعضويالحياثرهاالفئيةللكلمةءادوبدلك.3القد

الفانيكانون(1)ع"الطريق"مجلة-دكروبمهـمد(23)

.75ص،7191

،7291الثانيكانون"ا!ىاب"مجسلة-دكروبمحمد((2)

.94صى



في،الثائرالشباباوساظ،ه!اخرىمرةالقائدثورعر4الثفولعب

الثهجمية.التظاهراتمسيراتوفي،والاحزابوالمدارسالجامعات

المعركةصميممن6الجديرد،للشهرالاجتماعيةالوظيفةتولدتوبذلك

درجاتاعاىبلغحتى،لتطورهملازمةالوظيفةهذهوبقيت،المادية

."(العضاريةالذاتية

الحديث،للشرالواضحالتاريخيالمولدهذافانهناومن"

حمودخارجمنيصطنعلمالشعرهذاانعلى،قاطعةبصورةيبرهن

.ناثؤةامزجةاقلامعلىيخهاللكى،غري!باعليهايفدولم!،الامة1

لحظاتالهلأوءفيارتفعثم،الجماهيريةأثورة،(1هديرمنولدانهبل

وانسانيةاؤقيثقاتجاربفيهتصبوراحت،الفرديةالمعاناةحدودالى

على-غوءونوهم،العربالمثقفيننخبةمنوجداناتلبعض،عالية

الصفاءواء؟دة،المطلقةالبراءةلحطةعنالشفاجلمن،الاصول

ةبدايسكلفيالضروريةاللحظةوهي.والتقييمالخلقينبوعايىا1

.)25("البشريالتاريخفيحضاريانبعاثا

التغييراتمنالكث!يرمعهاتحملوهي،الستيناتكانتفاذا

؟ال-مماسية:المستوياتجميععلى(والانركس"راتالانتصارات)

الحركةعانتاوشو*ت،الشعراءمنجديدج!لوولادة،والثقافية

لاسب!ساباثمبيةالجماهيروبينبينهاانفصامحالةمنالشعرية

مثل:،أهمهاذكرمنبدلاولكن،ثرحهايطولكعيرة

؟حيإنا.وال!موية،المتعددةالأاسياسيةالاحباطات-

النشردوربعضفيهساهمتالذيالليبرالياؤب!الثقاالغزو-

العربية.

مراعاتفي(..ومنالماتاحزابا)الو!ةاقوىات!زق-

ثانوية.

وازيسهـةالبرجفعاتوخاصة،الاقنصاديةالاوض،عتدهور-

وسطسوةضغصقحت،الشعراءمعظممنهاينحطرالتيالصغيرة

والصناعية.التجاريةالبرجوازية

ولأداتالىبالترار!ادى،اككيدبااخرىعواملمع،ذلككل

فى-كمامغرقةتياراتالىالاحوالأفضلوفي.ممزقةممسيرةشعرية

زاتا،ؤرا،الواقعفيهي.والشكليةوالغموضوالصوفية"ا!لية)

اهـفىاالمورام-المعالمواضحةيخرومعركة،مضطربةمأسهاويةوضاعا

وغياب،الداخايةالتمزقاتطحنت"الذي-الافلعلىالجديداجيلا

الكابوسيةوالا"واء،السياسيةالرؤيةفيالوصوحوانعدامالحرية

.الجديدةالغربيةللاداب

ثمراءنجداننعمملاكناوان،السائدالانجاههوهكلاكان

البروية،وضموحمنقدووعلى،المصيريةالقضايامستوىفيظلوا

ن!ءشطكافياذاحتى،الاحيانغالبؤبمسهـموعببنيكونوالمولكنهم

لانهلا،جديداقعواعلىالصميعصحا،6791حزيرانمنالخامس

-((اووء"ريالثمهرفيالمعاناةمسؤولية):صفديطاع)25(

ايضانهدؤطونحن..2ص،6691آذار"الاداب"مجلة

نردانصفديالاستاذمقالمنالطويلالاقتباسهذامن

وليداالجديدالشوفييرونيزالونماا(افيناولنكءلمي

العربي!الراثلهدممشبوهةمحاولةاو،نعرمميغير

هـ5

.)26(وصاعقاسريعاجاءالتبدللانبل،زحسبمعقولغير

ا،دبواالبسأ!البعض،التدلههـذادفعللذيلوقيتاواص

جديدةقوىوابرز.أوضحبكلا!خرالبعضموقفحدد،واءابكاء

والمقاومة،ا(قاو"4شهر)ملموسةتكنلمالعربيةالمعركةساحةؤى

.جديدةذه!نياتخلقكط.(اورلمحة

اعادتقدالعربيالب-إرقوىبعضان،الوللاستطيعأنيبل

منكثبرجاهوالفلسطينيةالقضيةتجاهالقديمةمواقفهاؤكيالنظر

دفعكما.والعا،يةالعربية:اليوميةوالاحداث،النظر-قىالقضايا

ء"في-وفامأىالصمحيرةالبرجواربةمنالمترددةإالقوىببعصحزيران

وانتشارها،والثورية،العلو-قىالا؟يكارقوةمنوضاعف،اررار

والنتياراتالافكارمبةمحاسجبهذةمنالتاليباوشدد،الجماهيربين

الاؤساروئورات،للاث*مراكيللفكرالمعاديةاللهيراليةالبرجوارية

لجديدة.ا

وضهساتخلقانحزيراننكسةاستطاعهـت،وجيزةوبعبارة

لعلها.المعاصرةا،أعربيةاثورةاقوىيبنجديدةوعلاقات،جديدا

تمال!كا.واشدلصوعابهثر،الثقاؤببةفيمالجبهية

وبردا،الابهى،الطبيعيمجراهالىالعربيالشعرعادوهكذا

الارتباكمن،الاولىالسهتي!ناتزمن،بهعإقمماكثيرمنيهـتخلص

رلفامااتارعم،والفنالحياةمفاهيم،فيوالف!وشالمواقفكي

."ابداء!ةحركةمنهاتخلولاالالشللاستثناءات"نجد

-6-

اروضقبلي،وطموحه،أءلافراابواقعهالجديدالعوبيال!ثموان

بركنلمان،آخرادبياتجاهلايموازياتأثيراصؤثرانيقصرش!و

هذايكعونلاوقد)يبدوماعلىشعرامةزلناماانناذلك،اكثر

.(نجبرعلامة

رايعلىساررحرفناو)بدائيةبمشاعردائمايرتبطفالشعر

الم!الىتمت!مااكثروالاسطورةفولةالعالماليتمت،-فشر

ميفهبداالشعرهذاان،عزاءناواأكن.الواقعيةلحقمةواالعلم1

اءراالثعالا!الو!يقعنياتيانينبغي6الجماهيراؤدههتاثيرهان

بذلك،اشبهاو،لنظرياتواالعلمدوراذنياخذفهو.وحسب

العلميةاتوالاي!"ء!يوالتحرللاال!حضاريالتحهزبفعلهذاحصلوقد

فمياوغلةاجذورهالشهرهدايصعاندو!،الالعرجممالعا)!افي

.شعراوكونلنبدونهاوالتيالبشريةالطبيعة

ص!اعيةالصفالبلادفيالكنيكياننقدمكاناذا،ذلكمعنى

شجرةخضرةعنبعهـيداوس!به،ا!بيعةءنالانسان!طعقدالمتقدصة

اف!ان،بيركجاكقالكما،الكميبةالصناعيةالمناظرالى،الحياة

ممسكهـةتظلاناو2/لبيصةتستعيدانتسظيعالعربيةثخصيةا

اضوحي!داامو!"ن!دلمات،ذلك.مههااويلألةبواسطة،بها

تنباواانهمعنيرتحدئونالشهراءن5الكثيرراحأهبزصمةابهد(6؟)

ونقدهماًلتقدميينالشهراءرؤيانجحدلااننااومع.بالهزإمة

ولكن،تغييرهعلىوالتحريض،الهزيمةقبلالعربيللواقع

هللواقدالجمي!ءرأيئ،ادعاءاتوبلافيهشكلاالذي

اولصوتفيهاانطلقالتكإ!اللح!ةفياخمرائيل?للحرب

الخاتمةستكونالحربهذهانمعتقدين،النبإيعلنمذيع

،التفاؤلهذاكان.اكيدال:مروان،افضيةإاهذهلحل

وهـان،والخطباءالساسة،وجداناتهمفيحثفاهحشوا

ورائهاومناسرائيلوامكانية،الهربيةالدولجهلا!بامكانيات

الساس!ةاولئكخىيجهلهاكانالتبمالاميركيةالامبريايىة

.والحكام



ا!لةاسنخدامحسنعلىشكدونييوقفوهذا.بعد)7؟(بينهما

.ومعمكلاا"الصناء!يالتطورظروفووءى

--!قالقلافكارمن-شاعماان،بدوره،ايرضار!نيوهذا

رائفة،د!ثاوىالاهيما،دبالنا7بعضلدىالنن!:ولوبرد!الاغتراباو

ا!دابؤيالقراءاتمن((مسنعارة"ومشاعراؤكاربالاحرىهياو

4ا!لاو،التكنولوجيماهيفاينوالا،خاصة*وروبه"-الاجنبكأ

!"عربت!ا"التيالمتقدمة

ن!ءعربةنعانيبل،ؤضكنولوجببا1امناغترابانعا)زجم!لااف،

-!ةبدابحضارةمنمر/بمهوارثصداعونعانن.التكنولوجعيا

.(و!يطيةوحضارة

هـلمىبا!ثمورةمطالبالشهر،هداوالاثخراكيةالعلمءمروفىا

والفردية،الانانيةوعلى،اوسيطيةواالبدائهكأالحضارةمنالارثهدا

،اض*"*4االء!صا!؟يرالىالان!نماءمناوءدقبحقب.حووالاتجاه

طريقعنالاشضواًي"الت!،لاتأؤبروالاله!ام،الإجته،عيالتحديثوا

الحرهـةقوىمنؤإء!لاصفىءاتخلالتيالظراءجما!ءبروعياثارة"

.)28("الثورية

فوىصدالضحرريةالمعوك!ةهمه،كذلك،الفطلوالاسطم

مظاهوكلوكأإهضة،الاجبيةلاحتكاراتواوالصهيونيةالاستعمار

المجتمعتعيببرعلىالعملمختصرةوبعبارة،الروربيالوطنفيالتخلف

تحررهيعوقماكورفياًلحرائقواف.،ل،جذر؟تعي*براالهـربي

وتقممه.

الوهـمهطرشقعنذلككليفكل،ع!ماوالادبوالش!داموما

بوجهتقفءديدةهشكلاتهناكبانالاعتراؤ-منبدلأ29،والانارة

.ا!لوبثيرالظوتأثبهـهأجمهـرااالىوصولهدونوتحول،الشصهذا

لصمقى!امنهاكانماالاعرضيمجالفيلصخاألمش!تهذه

لبحيث:ابهذا

يتصلمالمسوا،العربيللمجتمعاثقافياالواقعحخيقة(1)

الترببةومصاهحباساليبيتصلء"اووانتمشارهاالاميةبتفشيمنه

والهـخاممعات.والموس!اتالمدارسفيوا!تعليم

.بالقارىءدلكوعلاقمة،داجدااللشعرالفنيةالمشاكل(؟)

بعضتطرسهالذيوالارهاب،طي"والديمقراالحريةغياب31)

عروالشطالئفبرصدالثقافيةا،ؤسساتبعضاوالوبيةاحكماأنظمة

.دالجد*

والمانئ!ككةالتغريبيةالاقجاهـ-اتبعض،ذلكجانبالىوا(،)

التكنولوجية،1الثورةوا6جديدةة1اوالكثابةالتجديدباسمتشيعالتي

لفكلية.-وجطلية4،ويةطو-ؤكريمةمفاهيمو"تجث

!قىتقفزانتحاولاماا/؟!ادلك،"مهولة"اتجاهاتوهي

ايجادمح!اولة،المستقبلالىالات!جاهبحهـجة؟تطورهوامكاناتالواقع1

يفرضان-حاولكمن،بعديتشكللموضعةياًي.وواكلهامكان

يقبله.لاقدوة*ععلى((ضيفا"نفسه

وحبت،واحدباتجاه،ألواؤحفيمحدفة؟تات!ا!هيواما

ءحاوالة،نفسهاعلىمنكةئةتعود،والفساداًل!ضىامعاسوىترىلا

استلابية.صوؤ*ة(مجاهدات)وذاتيبمعيارتحليلي!صورةتقمان

وا)ثقافيالمأديالكيانمواجهةفياخرىمرةيضعناهذاكلاى

انتاج!صة،علاقاتفيهتتعايثىالذياًلكيانهذاً.ل!ردكبمااللمجتمع

متنافضة.،طبقببةنطروجهاتإويديولوجياتوا

)7؟،

(28)

متغيهـر(ءالمفيالادب)عبادشكريالدكتوركتابعن

فقرة،قوسينبينالموضوء!ةالطويلةلفقرةااعننباريمكنكط

وضمنا.مناعننراضية

.43صسالسابقالمصدر-دكروبمحمد

،6

الانسانيةوالااؤلمكاروالفنونا!دابفينلمسهالذيالنطورورغم

القاهـمد"نفتقداثادلك،فوق!بايركونيكادتطورانهالاا)تقدمية

.حقيكه،تظوراالمتطورةا،،ديةالاج!ماعي!ة1

جماهيريوجدتواقهصاديةوثقافيةتاريخي!ةءواملثمةان

نفسهالوقتؤبهاوحرمه،واللأنللادبالمستهلىكوصءة!إضةعر

توارثت!اثابتةوفواعدأطر!كطأكلرتهااد،معهماالننطورامكاليةمن

أمرينين!طالقائمةوالازمة،جيلبعدجيلا

تطورإتهما.وآخرال!والادبالىءستوىأجماههـيراباألارتفاع-ا

لفنياالاا؟ضاجتحبمبلاي،الجماهيرمعوالفنآلادبتلاؤم-2

رخيصهـة.ونوعيةكبرةبكميات،كطالسلع،جالانتءتجمهماالى

النرحيبعنعاجزةوالجم،هيرالمحيرهذا.لرفضالفنانولكن

الحالي.بوضعهابفنه

شاملة.اجتماع!يةثورةاحداثمنبدلا،الوافعهذاوازاء

نفسهالشعرزعفيلاانفي:عيالتبمالثورةهذهادوات"ناداةالثسعر

.اتتوريالاحداثكا

!مرهشاهدو؟انه،اوافعاازاءحريته-فىكد!كيماتاعران

بر-انبالىالكاملانحيازهي!علنانمنبدلا،جديدبعصرالمنبىء

فيحوارلا4أزا".واث!ورةلديرمقراطيةوا،/يئوالمضطهـدالفقراء

الجماهيريةالمعاناةرويةترؤلضنطروجهةلاير4مكانولاالثورةقضية

موقفاتخاذؤكطالاختيارحريةنفهاتمنحا!التاريحيةحركتهاف!

محا!د.لموففامكانئمةكاناذاهذا.)9؟(محايد

يقفوهوحراليسالمنه،الحرالمتنقفيدركهانيمبعيماان

والاشهراكية،الهـتحرروأممعداءالعنصريةودعاةالمستغلينصففي

.ا"،ساةوسطمننفرجايقفاو

يكىادوالذي،الامةهذهصلحرعلىالجاثمقعالوامناضلةان

الاق!تصسادرجلمهممةهيكما،اشاعر1امه.قى،انفاسهايكتم

الواقعاعمافىيتغوربأنالشاعر-مطالب...والاجتماع،والسياسة

.!اعوالابالخلقحرلةوتاكد،والارهابالضخلفجذووعنليكشف

التاريخية،املغرورةعلىكهـعراؤدةمؤسسةعمرناؤي/هييالتيالجريةهده

ا!ثورةوبقوى،م!صيريهوبمااورإعوارتبا!منبدلاثم

..منظمات..احزابا)القوىهذهتوحيدعلىلعملوا،وجماهببرها

هدهالقوى،انطالما،وطنيةجبهةفي(تقدميةطبقيةايديولوبرياتاو

طبقي".مصالحبا،لميخماهيرتربطها،ثوريةقوى

مثلفيالوط!نيةالقوىوحدةتويقعلمىيعملالذيالشهران

امامنواياهوكشفتصءضهتجب،مخربشمر،ارحلةهذه

الجماهير.

والتغيرالخلقفصوىودثمخلقفيدورهيلعب!،الشاعران

التيالافساديةللمصائرجديدةطلهعيةارض!يةاعداد)والياالاجتماعي

5)03((بعدتتكونلم

؟سياصةيكونيكاد،صرالمطشعرناان،هذايعنيهل

الشعر.قضية!طالشائعبالمفهومالسياسةلشهـمتولهن.اجل

والاداعنقصدهماهياؤ-إةلمعاوا،جوهرالثءروا،عرصالسياسة

.المعاناةهذهفي4تتجسدماهوالمخصوصىالشعري

اولا،شاءرولكنه(سياسيكائن)الجديدالعربيالشاعران

نفد)السياسيا!.وعليهلمليانني!طوالانس،نالعصروقضية

انسانيته،الانسانتسلبالتيوالسياسيةالاجتماعيةالمؤسسات

.والحضارةالتاريخمنهعينةبقع!فيوزحده

ذاكليس،ا!جتمعاهميتاثيراالاءمقالشاعراننقولولهذا

بعدالسؤاليث!برالذيذاكهوبل..كلىمابتصويريكتفيا!اذي

ويوقظ.،و!جى،يكشفو،صجرض..ادالس!

(92)
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هوفيسهن!ميشالذيالعصر":اسماعيلصديقيالاستاذقال

لحياةاالىالش!بنوةذادتيقكة،الانسانيللضمميريقطةعصر

قضيةعنغنائهاضييعبربانمطللباث،عر2اواصبج.وعمقاشمولا

بمف-ررارشاعرهوالمعاهراث،عران.صورهاأعمقفيشعبه

والصورةاللفكلةوتكون،ءمرءفيا(لانسانضمميرعلىيىهيضعما

ا؟؟واضطرابهايرمانهفيالضهرلهذاتجسيداالفنيةتجربتهفماا

المعاصرالعربريالشاعرمصيراًن.وضعفهقوتهفي،وشقالهسعادته

منوا!ناسالاشباءتناوليحسوحدهبذلك.ابداينبوعا/يردأن

."الانسانحياةؤءجديدةةظروجهةخلال

الذيهو،اف!وريالعربياثهران،نق!ولهذاوعلى

على:يعمل

والفبسةوالثقااؤبيةا!اديةوالمنثمطتالمؤسساتكلههـلأم-ا

الخلىققوىقمععلىتعملوالتي،المجتمعفيوالسكونيةالمهترئة

ظلفيوتزدهرتموانالقوىلهذهليتاج،اًلىهربيللهردالابساعوأ

والديمقراطية!والحريةالتقدم

التقدمية،والفنىقىوالمادلأقيأثقافي!قىااالموروثاتتطوير-2

.الجد-تللبنفىالسديدةالارضيةلتكونوالانساية

-جديدة4وجمايىومكريةمادإكأسوتقدميةثورولآمواقفبئلء-3

معهو):(الشويا!يان)معنقول،الثوري،الحقيقياف!الشاعر

ضدمستمرةحروباصخوضتقدميثائرآنهآي.دائماالمستقمل

البيروقراطية،ضد،الاستغلالضد،العبوديةض!:ا!جتمعانغلاقاتا

موقفايتخذوالحقببقةوالحلمبا(-تقبليرتبطالذيالشاعران

قهـصى،ئدهيكتبوانما!نطن)بلافهو.عمرهامرافيمنعسكريا

اهميةاكثرموتهانيكتشفوءندماالضرورةتقنضيعندمهاايضابدمه

.)31(،(أحمقيقة1ان!الانسانيةرحلتهفي

-7-

الجديد؟بالشعرنقصدماذا.المسارهيذاالىانتهببناوقدامهـا

التغيسيرعلىالشعرسطلمرةفي،رأفيءليهانبنىاالذيالشعر

-ا،ءسهـاصرة)المعاصرالعربيشهرناؤدراليومنجداننا؟والابداع

فيتمثلوهي،القصيدةكتابةفيوالث!كالاتجاهاتعدة(الزمنية

اء!ني:الخلقولعملهبئ،لهـلعصراثاعروعينفسهالوفض

الوعي1،جوهرهافيا!مثلوهي:التقليديةلقصيدةا(1)

خصسسائصتمثلكما،ن4والانسالعالمفهمؤيالهـتقليديواالمحافظ

انتهت.،طوإلمةقرونعببرتشكلافياالعربياثوقواالنفس

بهـفهخصصناهاا،أقيوهي:الجديسدةلقصيدةا،2)

ووعيالعمر1وعي،والفكربةالفنيةبابعادهاتمثلوهي،الدراسة

ءهينة.تاريخيةمرحلةازاءومهماتهلفنياًللاداءارثافىر

لدىومختلفةمتكلسددةفنيةمستوياتداتالقصيدةوهده

ولكن،تجريبيطابعداتنهاا،فنيا،يميزهاماانآي،شعرائها

صةصادفشهادةتقدمانتحول!ااد.الرؤيةبي!مايقاربء!

الكشف،اجلمنألانسانيالوجمودمعدالماحوارااو،صرالله

.)2؟(اورتقبلافاقواستشفاف

نايمكن،بالجد،بةنصفهاالتيالقصيد!هذهداخلاننااي

)؟3(

.12ص(1)ع-96الثفعدمجلة

،(ا(:ثراؤصلمة)بيعرفمااهملتاننيالقارىءسيلاحظ

انتكتمسبكتابهااقدرلدىخنىتستطعلمانهاارىاننيذلك

.(...قهـصلمه)صفة

ارتباطا،بهترتبطاوالشكلبهايرتنط،الرؤبةمننوعيننميز

ليا:جماوياعضو

اننصويريعةالقصيدةاىاي:رافضعهستصويريةرؤية-ا

نفسهاتضء،هذهالحالةوفي.تصفهاو،الواقعتصور،هذه

رفضمجردي!-ل،رفهـضافانترفضوعنثما.شياءالاظليفي

.ثورةايسولكنه(القانونعنخارجا)

ترتب!،قديمغيرجديداشمكلاتتخذةالتن،هذهالقصيدةان

و!ي،ءوهره!ب!انه،ثوريغير"ولكن!انيانسااوطبقيبوعي

المستنير.البرصوازي

يىسجديداسعراًاليومنسمم!ما":ادونسرقالوكما،اذن

جديد.انه،بالفرورة،يعنيلالقديماغيرفدالشكل،جديداكله

القديمبيىنفالفرق.جديدانفسايحمل،ظاهريا،جديدن!جكلثمة

في،الروحاؤكطبل،المتمكلفي،با!فرورة،نلتمصممهلاوالجديد

."وروياتعبيرا6الاصيلكالجديدالشخصالشعرياحضوراا

بطين:متراأمرينعني!فجديدشعوياثروكل"

يتضمن؟بداعفكل.جديردةقولوطريقة،يقالجديدشي،

وعلاكة.ونبنيهنغيرهالذيوللحاضر،تجطوزناهالذيللماضينقدا

مدىفيتتجلىالتيالمفرة4طاقت!سىهيالشعريالاثرفيالجدة1

وفي،المأضيةيلأثارعناختلافهمدىفي:الاضه"اؤيةومدىالفروقات

.)33("والمستقبلالحاضر؟غنائهمدى

التقليديةالاطرتحطيمالىيهدفشعرأي:ئوريةرؤية-22

لنفسهومتجاوز،الانسانيللضكل!يرمقلقثمر،الاجتماطمةللبنيه

سطءاتهبيراا"و.الافسانالثورةلحيااننجسيداًنه،،باستمرار

بينوما6نفسهوبينالانسهانبينفيماو/العممقالازليالصراعهذا

.)؟3("وقدرهالانسانبينوما،ومجتمد"الاشسان

الضرورةمعرفةعلىمؤسسه،جدليةدؤية،لثوريةاابرؤيةان

المستقبلوالى،المتخلفالماضيضداا)حفدرالىومنحازةالتاريخية

مسكوفا)شعرالشى،الثورياثصاناي.المتبلدالحاضرضد

الماضس!يث!ملالتيالزمنوحم!)تسهـكنهبل(وحدهبالمستقبل

لمتناقضات،التاريخيةالجدليةالرؤيةوتوجهه،لمستقبلواوالحافر

و"لمجتمع.الحياة

الجديسد،،القدير3فيهيقعاجتماعىبوجودمحاصروناننا1

لميت6ا-القديمالعالمهذامنينبعثالجديدالموالعا،ويضمطهده

علىقدرتهفيتتمثل،اثعروعظمة.عليهواتنصار،!صو!!ض

بالبعث،واننثير.اللاانساضهوالاضطهادوالغربةالموتتحدي

الحقؤ!ه.الانسانىالوجودوتكيد،والحب

فمي6الشعبيةللطبقاتوماديةفقريةانتصاراتاحرازان

هذهالطبقاتبلاشصاربشيرهي(برجوازيةاواقطاعية)معي!نةمرحلة

وا!ها.على

فيوالانسان،العوجم!يلانسانيعيفهاالتيالظرواؤطمثلوفيا

ارتباطه2فيالاللشعرحقيقيةحريةولا،حقيقبموجودلا،اماالعا

اعيللاجتىالتغييراجلمنللجماهيرالعمليوبالنغسالبالثورة

الشامل.

الكبببسيطرادبفداد
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