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لقيلرهمص!!عب!فىصيثم!ث

ار!م!االئعرط!-!طلمجهىالعرب

سنالعلاقةمسالةاوالشعريينوالاتصالالتعبيرمسالةتشكل

حرمنذللجكلمدارا،الوبيلنقدياالتراثفي،ضلقيوا4المبدع

ممعالعربيالنقدض!تكهرلةالمتهذهبداتفقد.قرناعشرثلائةمن

.الاسلامظهور

انه؟ي،للحياةجديداونعاماللكونجديد!د!لملاالاسلامكان

انممسالاكانبل،العربيةللجاهلية6"المقديم"ا!صممرارايركئلم

اقتصاديةلبنىجديداتاسيساكانانهمنالرغمعلى،لكن.عنها

احتضفقد،البدصاهل!!ةالبنىتغايروثقافيةوسيالسيةواجتماعية

كسانوهكذا.الشعريللتعبيركطريقةالجاهليالنسعريبالشكل

،المضموناوالنظرصعيدعلى،الجاهليةعنانقطاءأالاسلام

التعبر.اوالشكلصمعيدعلىللجاهليةوا-تمرارا

الاهـلامقبنيكانهل:ال!تساؤ!تمناعديطرحالموقفهذا

العربي،شخصيةعناحملالتعبير"محببرانهالىعائداالجاهليللشكل

ذاته؟الاسلامعلىحتىتذييرهاستحالبحيث،والذهنيةاللغوية

الخبراتبفضل،اكتسبكاملاب،نيانموذجاكونهالىعائدهوهل

موجوداشهلااصبححتى،الا!والثباتخاصية،التراكمةالطويلة

علىلاسلاماحرصالىيصدلعلهام؟ومستقلا،لملامنف!،بذاته

تعبيرية-لغويةبنيةالجاهليالشعريالشكلانادركاذ-ا!.لصال

فتبنشى،ذاتهاايىوميةالحياةبسهولةويفهمها،العربيبهاينفعل

الجديد؟الاسملامي"المضهون"تنقلو،اسطةاداةيكونلكيالشكل

يفصل،به"مةوللكون،للثقافةكنظرةالاسلامانالىيهودلعلهأم

الشكل،والشيءاللغ!ة،والطبيعةالاسسان،و"وضوعالذاتبين

روحهأماأ،اسلاميةالعربي(،حياة"ص(رتوهكذا،والمضمون

جاهلية؟فبقيت

بقدر،التساؤلاتهذهعني!بانالبحثهذاغرفىمنليس

قديمةجلوراهـوا!لصالالتعبلمسالةانءلمىتدل!اثارتهايريدما

ال!واساتالىتحتاجلاعسالةبالتاليانهاوعلى،العربياتراثفي

انتروبولوجية.دراساتالىكذلكتحتاجوانما،وحسبال!جمالية

ايديولوجيتهعنا!صحالمسلمالشاعرانهو،تاركيا،لثابتا

التعبيرياسلوبالجاهليةحاربضد.الجاهليبالشكلالاسلامية

انتص!اراءلامنالمراععنوعبر.نفسهاالجاهديةابتكرقهالذي

كتصاد!الجحليالشمالثربهايعبركانالتيذاتهابالطريقةالدن
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بالطر!والخلفاءالنبيوانندح.الاخرىالقبائلمممراعها!قبيلته

،والامراءالملوكبهاي!دحونالجاهليةشعرايكانالتيذاتهاالفبة

القبالل.قاثةاو

اذكركعيرةنتائعالىالشعرمنلاميالالهالموقفهذاادىوقد

بموضوءنا:يهـتصلمامنها

وعاءاًلشكل."المضون"و،(الشكل)ءبينالفصل-ا

والمضمون.الجاهليالشكلهو،سلفاموجود،فياتهقا!كمحياثي

وموحياته.بقيمه،الاسلامهو

بل،م!بمى41وجودوحدههوالشاعرالىبا!س!بةاتنكلليسس2

الاسلامة.الرويافيمسبقاموجودكذلكهو((المضمون"

يطلبمافان((مضمونه)ءو"شهـله)9يرثالشاعركاناذا-3

انوليس،والم!الفةالصياغةيدسنوان،الفوطموغانهومنه

والتاريخ،(الاسلاقيالعقيد)المضمونله؟بدعمالله:يبدع

يبد3انهولهاقافمن.الشكل1لهأبدع6وشوالغة،الصجما

فييجيدوان،لهاعليمايأخذانفبمهيمهمتهان؟يفوقهماما

ويص!3.ينسخبليبدعلاف!و.واستعادتهمحلا،له

والحلمالعملمستوىفي،اولىفاعليةالجاهليةفيالشعر-4

ف!ياساسيح!سفهو.والغريزةالطبيعةمستوىلمجطاي،والدين

ا!مل.الحدسهوبل،المعرفة

والمعرفة،الوحيدالحسيهي،الاسلامفي،النبوةانغير

وتراجع6محلالشعرالنبوةحلتوهكذا.الحسىهذادنتصدركلههـا

لخدههةاولة:ثقافةصار.لثانيةاالفاعليةمستوىالىالشعر

الضىالاسلامانيعنيوهذا.ويمجدهعنهويدافعينشره،الدفى

اصليةطريقةانهحيثمناو،للمعرفةمصدرانهحيثمنالشعر

كلاميةكاداةو،دبمه،ومعرفتهعنهوالكشفالعالماستبطانفي

الدين.عنللدفاع

السيجزمهووانما،"ذاتا"الاللامفيالشاعرليس-5

ولسي-الحماعةبل،يفيالذيهوفليس.الاسلامية"الجماعة"

عمليةمنجزءوالشعر.اللضة-الشكلبليكتبالليهو

.،(الحماعة"بهتقومالذيالعامالنشا!5؟مح!هم!دا5

الشعرفيو*شلاالتعبيرلمسالةالتارضيةا)جنورهيتلك

التارلمة:الامورملاحثةفىتفيناوهي،بايجلارعرضتها،العربي



ونوعاكماضعفالعربيالشعريال!"جانهوالاولىالاصر-9

.الاسلامظهورتلتالتيالاولىالخىء"ال!قود!ك!

وا،بالقر؟ن،الشهرءئالهرببانمفخالفسرتظاهرةو!ذه

وال:ضا!رالدفىيجدت!-جروهو.بال!ضوحال!اعه"ر؟نف!الو،

هذااىعير.بهالاهتماموؤنةا)مث!عر!مهفاسبالطالعكللي؟لرربب

يوضحلالكنه6الشعربركميمةتتصلالتيالاسثاب،وضحثدالتفسير

الاسلاميالا؟!يولوجيالموكف9ء!-كلونولعا!ا.بن!ع!4ته!ورل!الت!تل!

الثمعر.ءلم،؟اته

الى،الخلاثةالطاقة!سمت!وىمنال!ح!رالاسلامنقلو!ئط

الالشغفحاءي!كنلمر3نااموااثعرصعل،:تقىوالصاًلعادة"ستوى

يقوملا،ك!بيريكشكل،يستحدمح!بنالهعلىبالتالبىوأكد،ءنه

ص:طكاناذايرحسنكلامانهح!ثمنبل،شعصعوا،"روءثمن

كاناذااي،قبيحاكاناذاويقبع،لملأمالالى/يخدمكاناذااي

عنهي!صحمامعت4يفصحمايتناقضاو،الال!لاميخد!لا

.الاسلام

حينالأبالنهوضيبدالمالعربيالشعرانهواالثانيالامر-2

جهة،منالدينيةالايديولوجيةوبينبينهمسافةلقيم"عرالمفبدا

حينفياو،ثافي"جهةمن،ادينياكابالمص،(الجماعة"وب.بئوب!ة"

منفيمحاولة،اجماء"واالذاتبين6آحربنصععير،الال!صالبدأ

.(،لديناً)ءوفي"لجطعةا"فى!ء"ئهلألهطا"دا-*ةإ،لصمتامضعاء!4ا

و/وؤ!-"!مالمص"ال!54!،ت!"م!اإمف،ء؟اخذالأزكص،لعذاؤ!4

الجمهـورعنعزلهالانفصالهذاكانواذا.الممسبة"والافكارا؟شكال

بلضتوقد.جدبشىء4بج!هوروصلهوفد،القديم،الوارث

الثالثاقرنانهايةب9اوصهاوا!-لمصالالانغ!طل"نالحركةهذه

.تماموابيئواسابينتاحفبى،(2بلأديإاالتاس!.ع)الهـجوي

نظرة:وكتابتهاثعرفهمفينظرتيننشوءهوالثالثالأمر-3

الشهرالىكسشندونكلة،وكموارسةيالى؟3،الاسلامالصصاتسش!د

باخصتتصلانسلاليةفعاليةاو،متميزةتجربةانهحجثمن،ذاته

اهـ،،التقليدالىالاواىا!نكلةواتندت.الاؤممعانيئ4خم!ائص

الجمهور.مننوعاننشا،لذلكوتبط.الابداعالىفاست!ندتالثانية

منكلضصائصعن،تمامابيحولىافرالذيالنقدلناو؟كثحف

."))ـالجمهورلنمنكلبها/!مسكالتيالمقيموءظ،الئوتبن

،الطودهذارافقتاك!هلأوالعوامل،الثقافيالتطورعههـان

ينكفى?لىماضيه،ا!ربياالمجتمعجعلت،الخارج!كأالع!اءلىولخاصعلأ

عئها."ضثقةاقيماوسيادة،التقليديةالن!ةسجطرةالىادى"ه،

التالية:سىالاسعلىالتقاجديةا:كلرةا!ذه؟تموم

المعنىوامتبار،واملامالمعنىبينالفصلو5الاوللسالاس4!ا

تزيينيا.رسمااوله!ورةالاالهـلام!و-مم!،سص"بقا

كلففي.والو!فةاثكلبينامملاهواثانياالاساس-2

الوكليفىةتعيرانبحيث،والوظيفةاشكلاطابق،حص"ريتطور

الهربيالمجتمعفيالشعروظيفةاقمعاكن.ك!العضت!يويستفع

فان،الجاهليةفيعليهكانتءما،اثرناكط،الاسصلملامفيكغيرت

وال!!،والكلامالمعنىبينل4الاقص؟كدمماوهذا.يرت!د!ا!ثكله

او،والمعنى41كلامبينالمطابقةءئنوعاالشمعريال!بمرجعلالء

.اكفدومامم-كصفا

الخلف-سلوديتطابق.آنفياخلاثي-لغيىالتكيف-لم!

النموذجمعالفردتعبيرويتطابق،للأسلوكالسالفيالاصمليالنموذج

القديم،معالعكيفاواًلتطابقهداًويرئطلق.لكعبيرالاصلسح!البحان!

وياله،ثابتكاعلالقديمبانالأيمانءن،تعببرااوفداكانسواء

عنها!تعبيريكونان،فترضمو(وهذا.منط!ىعقليوبأنه،عواض

3!

انبجيءيجبالعكسعلىبل،القديميغيربمايجيءلاوان،واضحا

ثباتا.يزلدهبما

بالنسبة،هوالقديمالعربيالشعرانالنكيفهذايعني-؟

هو،،مثلا،القرآنانكما،الاجهـمالمقامفب،الحدرثالى

مقامفيبعدهياليوما،الاجمالمقامفبمالدإ:ك!الفكرالى؟لئسبة

التفصيل.

والمفصل.ومرآتهو!برحهوترجملالم"ا!جماللسانهوفالتفصيل

نايعنيوهـذا.لهللمجهلومظهرشرحهووانماابعكاراليساذن

فالنور.الاعلمهوالا-بقوان،الافضل،بالغرورة،هوالا!مم

الجاهكية.،ياشعر،لهواو،النبوة،دينيا،لهاوواحدالصجمب

صاةالحيوليست.الاوليةمنالقربلتدرجتبعاتتدرجوالافصلية

الشعر،انالىثيرماهذاوفي.الاولبمححل!تمرسا*اليومية

تدينالدينانفكما.الكاملةالأصليةبنشالهيحدد،الديئشأن

!غالتمرسمننوح،كذلك،هوالشعرفان،حمسكراراي

!سي.تكرارفيواستعادكهاولضي

وابرئر،المأضويةاسميهبماالعربيالذ!نانطبعهناومن-5

!راو،المجهولرفضهو،بحثنااطارفي،المأضويةاليه-يديعا

بانالعرببايمانيفسرماهذاوكي.مهـنهالخولىبل،المألو!

خيالهيستطيعلألتيوالافكارالاشياءمعالايمكيفانيقدرلاؤه!سان

فانه،قفسهرهـ،عنيعجزالت!تلكاما،بهاويقبليجاريهاان

مباشرد،ايعرفهمماينبعلالشعرااوفكرايواجهمين،وهو.يرفضها

يفهمه،مامعاي،يعرفهالذيتراثهمعبالمقارنةيفهو"اناولايحاول

لهيب!والفكراوالش!رهذ"!ان،للمقارنةمجالكمةيكونلأوصين

يفهمهماهو،الواضحهو،اليهبا!سمبة،المهم.وخطرافريبا

ومن.والمجتمعالحياةلهي،والثقافةالطبجعهفيبالتوجهلهويسمح

هذامعيتناكضوما،شيءكليفهمميموروثهالعربي،شتخثمهنا

قيمة.أيةيعطىبانجديرايكونلاالموروه

دأخهل،االافكارصراعفيالدلالةندرك،كلههذاضوءف!-6

فهو.اليومحتى6اًلنهضةبصرسميبمابد!ا،العربياجمتمع

الماضوية،ا!ب!اتقهيمبجنالمأضىلد!راعاستعادةيكونانيكاد

اكاضه*باكيفيةيرجريانهغالباليبثوحتى،المسصتقبلية؟لت!صلوميم

.إهـ؟تهرذاتهـاوالانعتاقجلمةالقمهءة،وبوسائلها،تقريباذاتها

نس!مماالمتناثضالعرببممو؟ففيالدلالة،بالتالب،ئثرك

المعجث---ةوطرقها"ةالحصيحسنماكلمنكاي!قبلؤهو.الحدائة

ثة.الحدانشوءالىاأدىالذيالعقليا!وثفيركضاكنى،بخاصة

التقنية،ا&لمي!ةمنجزاتهااحداثةامنياخذ،2خربتعبير،؟نه

الابداعةفيالحئق"والحداثة.ابدثتهااقيالنظرةيرفضلكئه

فياتها.النجرات!لأ

لآ--

!همهابل!العربيالشاعريركتباني!":اليومن!لحين

لمش!لةالتاري!خيالمسارضصوءكي،القولهذايبدو،"ال!هور

ثشا،يقوللا،مبهما،يجازباعرضتهاكما،و!صالالتعثير

الهحقيقية.المشكلةوخارج

للثقافةالخاصعهوهل:الجمهورهذايحدرلالألهعبهمف!هوس2

'التحررهذاطبيعةوما،ممنهاالمتحررهوام،التقببديةالشعرية

،/التقليدقياللغةهيهل:الشعريةاللفةيحدرلا!نهايضامبهموهو

الجدة؟هذهطبيعةوما-الجديدةاللغةهبام

للاخر6يكونفالشعر.بداهةيكورلألهشيثايقوللاوهو-ب

شيبا.يكونلااو،مالمهصر

فيليستالمشكالاهذهلان،الحفقيةاثكلةخارجوهو-ح



الصلة،هدهمعنىتحديدفبمبل،والجمهورالشعر!ءيئالصلةتفرير

الشعرية.اللغةوتحديد،الجم!وروتحديد

وتلوقه،الشعرفهمصعيسدعلى،السائدالجمهـورنحرد

هذه.السائمهالايديولوجيةمنجزءهيوالتيالسالدةبالثقافة

العاللة،):العربيالمجتمعمؤسىاتفيالمنتحققةالايديو!وجية

؟شكالهاالثقافة،الدين،الس!ياسة،التثموى،الجامعة،المدرسة

الايديولوجيسةالاجهزةممارساتفيوالمجسرة،(والادبيةالاعلامية

جديده،وعلاقاتجديدةتنروطاتؤسسلا،الساندالعربيللنغام

الايديولوجيعةفهذه.المافقيالاستغلاليةالعلاقاتانتاجتعيدوانما

ولشر،الماضيةالاستغلاليةللايديولوجيةاستعادةالاليستالسائعه

القديم!ةللطبقةازاحةمناكثر،اليطاهري،السيا-كاالتحول

اجلمنلا،مماثلةجديدةطبقةم!حلهـاتحلاناجلمن،المستغلة

قزالماالعربيالمجتمعفيالعائلةفانوهكذا.المسننفلةالطبقةتحرير

تقليديةليستالعربةوالمدرسة،التيوقراطيالقبليا!ننكويناسميرة

،ادسواءعلىترريسهاطرقوديتدرسهفيماالمضارجعيةبل،وحسب

الحياةوعلى،بكاملهاالمعنهيةالحياةعلىمهيمنايزالماوالدن

ملموساالطبقيالوعييزالوما،والسبلاسيةوالتشريصيةالثنقادية

وا!مم!،جماعةالمؤمنون)الاخعىععلى،الدينيةالهيمنةبهذه

ا!خرهوءئرالماالطبقيالعراعفانولذلك،(اًلخ...واحمهامة

مطموسا.

هي،اليومالعربيالشعرفيالس+!دةالموضوعلاتان!الوا!ع

اًلسياسية.سالاجتماعيةضوعاتواد،والحنسيةالغزليةالموضوعات

اما.النظرةحيثمنورجعيةاددنيعةحيثمندومنلإقيةالاولى

انهطدهـك.العاطةيةلإرومنطيقيةاًأ!مه-،لبمأأم!،دلفهيار!نافيكأ

لعلاقاتجديهآفاقعنكشفاولمستحماسيةوثعاراتصيخ

جديدة.

واحل!،طبقةمنليس،الشعرهذايخاطبهالذيوالج!ور

اكأثواالذينالافرادمنمجموعاتهووانو،.واحد"ثقافةذاولشى

ين!قلالشعروهذا.المدرسيةالمعركةمن،كثيراوقليلبنصب

يقلملالانهجديداوعيايقدملا،اذن،وهو.يهرفونهمااليهم

.وجديدةمتميزةفنيةمتعة

القاهرةالفئاتانتعنيهنا"ساقدة"عبارةكانتاذا،لكن

فانها،المقهورةالغئاتبايديولوجيتهاتسودالعربياجتمعافي

وعيهاتمتلكطليعة،تهاداالمق!ورةالفئاتلهذهانايضاتتضمن

التحرراجلمنتضململوانمسا،مقهورةبكونهـا،بوضهاالخاص

السائدة.الايديولوجيةومن،هذهحياتهـ،شروظمنوالانعتاق

الايديولوجيةبنيتهفيرزالماالعربيالمجتمعان،انن6لنقل

ايديولوجها،يتحرك،ذلكمع،انهغير،تقليد!امبهتمعا،الغالبة

الثورية.الحداثةاصجاهفيطليعيةاقليهةبقيادة

س-5

،المبدعالعرجمي.الشاعرفيهيعيشالذيالوضعهوهذا

الثورية،الحداثةسميتهبماارتباطهالىلاشعيربدع41اقول:4ويعافي

هذهتنتحلكثيرةاسماءن2،ثانيةص،!قيمنولا!نره،جهةمن

تعانياندون،التقليديالاستمراربقوةالش!وتكتباوالحدائة

ءثكلاتان،بالتالى،اقولولكي.المستوىهذاعلى،مشكلةأية

هولاهمنغيرهدونوحده،هومشكلا4!طانماوالاتصالالتعبير

مثلطرحيتيحلاالذيالاستمراريالموقعفيالواقفيناوالمنتحلين

المشكون.هذه

ذاتمشكدى،الفخيالععيسدعلى،يواجهالشاعرهذاان

هـ--شلانفصالهتوكيدا)توريةيحمداتةيعبركيف:متلازمينوجهين

توكشدأ)االتعبرهذاًيوصلوكيف،(ارر،ندةالايديو!وجيةالا-لية

سسلمى!لتغلبال!املهالمقهورةالمطيبعيةالفئاتمعالهضويلارتباطه

الشاعرهدادورانيبدوووكذا.(وعلاقاتهاالسائدةالايديولوجية

بفوةالسافدةالعادةهنيسننوح!لألاجماليهثعاليةيمننحانهيهو

اأطاقةمن،الثكسعاى،يسنوحيهابل،المائدةالايديولوجية

وابهـداعأدقهريةئمروطهاخييرتلمىالقالرةلكنالمقموعة،الكامنة

.جديدةلحياةجديدةثروظ

ئي-س

الفعماليةلهذهمستوي،نالعربيوا!نعدألشعرفي،اليوم،هناك

لعميقيغوا!ثاني.الساندوهوتوديقي،تبسبطيالاول:الجماليه

الحداتة(لثورية؟بحلشه!يانتاجانجدالاولالمتوىدي.جنرجم!

!لاصلية.ا!وقيمنلا(شدابيةالحيلةمنإقي!ارحدالةهدهاناع!!

بئلاتفاعورياتص!ماسوأءالنتأجهذاعنهايصدرالتيفالاسس

نغسها!ء،بعاههألافويةوالبنية6وال!لمة،والجملة،والصورة

التقليديه.لاس!طا

اؤ-ىا!عديرمةنحيت1ت*يةلف!ئعاىتقومشكليةالحيلههوك!ف

سىو.خرنمذ!يالجزي!اتهذهتركهـيباعادةتمومن،جشيئات

الش!رية،اللغةمنأدقد،جبالموووتحتفضلكنهاالنمطيةالبنيةفيتغير

ا!هفءهـ،ن،وو-جطإنرالىمااتنوألموك!.ار!بف"ووهالمىا-ق!لدي

ننميضمجردؤك!ولشمتسداتهاالشعريةللغةاوجديدةالرؤياسهي

ج!،!زاأطءأت*للمنرالولوهكذا.الفديمةالشقلية4للنفاخر

،واب!دها!كاءحجماخن!ئف.ادكأك!ديكانكما،بالادكاريعبأ

!نص-،وتلمتنثسعلاهيكرالىلعا6يحنوفيماوبينبينهالعلالهطبيعةلهن

اقكب!شة،ا،الخنيؤمهبغضانل،قلا،نعبئتهمنمبدلا.القديمة

.التورةبفضاقىاليومير*في!اق"

كل-مل!هو.برثتتهـت)اننمطيهيعمم،افىسوىهذأ!ي،اث!ر

أنتعلببدلمرزوءين!لحطلمضتى.؟لاسنلابلصميمفيهـارك!النمطيةهذه

!لبمأن!ت،أثربركلط!ن!بهىحعاريرهلابالج!يصهلمهفىمجمهعد*المع!مة

لئحع،حن!!ع!د؟كارر،رثلائه!!أ!ربريستبايديرو(وجيى-فووة

معمم.

ي3صوركمياأدجورلأ!أريختهر،المس!وىهذاطكي،فلشهر

ألنعةضهـنوكردكردوبينودعةاللةبين،النىوعيةا!فرولىت

الشهرانهسبحئةنظريةالمناعةمنينملقالحالينفيا"وو.الواحدة

ولذلك،بالفرورة،ألكلاميؤ!ماجمهوراوان،الكلاممنكفيرهكلام

اللغةانالىيمتميرط!لمذأو!ي.بالفرورةاثكريفهمانمنبدلا

بئونهغيرهعني!لمفالذيلكنالكلامهي،اليهبالنسية،هـيفىالشه

تقدمي.هم!لمفن3يكشفاوتقدميامضمونايحهل،موزونا

8-!ال!اهو*تالنا!و"منت!ف،المستوىهدافي،والشعر

نغانهـتيثب!كع!الذ!ربيالمجصت!تعبنيةلتغييرالكاملةألمتموعةالطلقة

أد!رالئالمفلورقيت-جصكأا!هأي-السماندةالعادةمعيقفنفسهالوفت

استعس!لمد!تأو!ء.ز!س!هماعنهدهـالننيةبهاوت!رعبرتالتي

لكم!ت!ع!جدويىةبرت"!ص!ب!هإع:هليا!معبئاث!رمقلملاميالالىللموفف

في.ثيطؤاالمصدن!ف!ااننيء:-را)اتكالعاىوالابناء

،!منع!هـث!.ايى-ك!!،نرفيمسسعمحىلع!3ن!ل!وفف41هداعنونننج

يعني،خذاً.لثعفههونزبءا،شاضطاءالنناصجكونهمن.ثوريةجو،يىة

أثتعبيريجيءنم.ويكتارويعانييحلملويككر،عقليالشاعرءوقفان

!ايميه.مالنقليلا"لمانهءردالذيالشكلعنفيبحث

6كاىايااررمعاولؤار!هالاوليةاصطاءالغنائجهذهومن

عنالكشفهيممااكثر،واثننلعهاورهامهالغايةلان،تحديددون



ومن.من!الؤريةالبمانبحى،الداخليةوعوالمهالشاعراعم!

ويوجهه،العقلرراب"،تثقيفيانشاكلاالشعراعتبارالنتائجهذه

كوسيلة.!اليتهمنفيمتهتنبع،مرحليةاعلاميةوسيلةاذنوهو

انسانيةكفعاليةالخاصةطبيعتهكاالشوتجريدالنتائجهذهوكا

الاخهـرىالتعبيرباشكالمزجهثمومن،جمالياانتاجابكونهامتميزة

وبينها.بينه،جماليا،التمييزوانعدام،االذاتعن

الحب،لاالزواجانه:مؤسسة،المنظورهذافي،والشعر

،الذاتلاوالموضور3،المعإهاناةلاوالفكرة،المغامرةلاصوالوصول

الفمالة.الوسيلةعلىيشددالمنظورفهذا.الطاقةلاوالعادة

العاملعلىنفسمهالمستوىفي،مطروح،"أالعملما":والسؤال

معىهناوهي،الكميةالفعاليةفيهووالمقياس.والشاعرالسياسي

روايةايةوان،الممدهوالجمهورانضمنيايمعنيوهذا.الانتشار

اكتعرلانها،فوتهاوشكسبيرنتاجمنافضلجنسيةاوبوليسبكأ

.انتشارا

الممارلسةمنجديدطرازابداعاوبتحديديهتملاالموقفهذا

عنيختلفالتعبيرمننم!او،الموروثالطرازعنيختلفالشعرية

الفاب"فيلست،اليهبالنسبة،الممطلة.التقليديةالانماكل

وطسر!والحساسية،لتقليديةاالفنيةالقيمتضييرالىدي9التي

امستلاكيةمادةتقدلمفيهيوانما،عنهاالنلالجةوالتنو!الفهم

علىوتحافض،ذاتيالموروثةالقيمفيهوتنميالجمهورتجنب

استهراريت!.

نتاجكانهاللغويالنتاجاعتبارالىيشيرماالموففهذاو!

العاملنتاجانفكما.المملكلقمنطريقةاللفةاعتباراو،يدوي

فابل،اي،شاملهووانما،الفرداطارفييحصرولافردياليس

قعرتهم!ىفيوقيمته،كعيلعة،7خربمعنى،انهاي،للتياثل

عونان،ايضاهي،يجبالقصدةفان،سلعةيكونانعلى

ناعلىقمر!امدلىفيتكمنوقيمتها.سلعةاي،للتباللفابلة

وتداولها.بقبولهاالناستغري
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موففمنالعربيانوالنقدالشعرفينطلقالثانيالمستوىفياما

و!جرد،كا!شي،كالحلم،كالحب،ولىفهـاعليةا!عوان-كلى

البحثمنبدلاالالصال!لةفيالبحثقبلولهذا.ثقافيةعادة

الشعرأبشكليتزيانصانهامشعرهوهسل:ذاتهالهـنصفي

اعلاميا،وليس،جماليالاولىالدرجةفيهوالالصالانخعوصا

مبدغيةمق!صاتيفنرضماوهذا.المحمدالمباشربالمعنىايديولوجياا(و

الشعريين.التع!-هـو*تصالتلةفيبحثلكل

ما،نصفينجدحيث:يليكماالاولىالمقسمةاص!مسا

الصعيدعلى،اصلالهوضعتعمابهايحيدللكلماتاستخداما

الطرقىتغايراصيلةالاستخدامهذافيطريقةونجد،العاماللغوي

لحسسدفاننا،الخاصالابداعيالصعيدعلى،المألوفةأوالموروثة

،شعرااعتبارهيمكنلاالاثنىالحدهذافيهيتوفرلانصكل.شعرا

!.الوننايستخدمحينخني

الايديولوجيةمنكشريحة،الشعرانهيالثانيةالمقدمة-2

مثلا،،الدينيةالايديولوجيةشأنماديوجودلهدس6الثقافية

وجمع!وميصلي،مثلا،باللهاهـؤمنفاثخص.السياسيةاو

ايمانه.ت!قاوتطابقماديةياعماد!وماي،الخ...ويزكي

عن،قصيدةيكمباو)قصيد،،مثلا،يقراالذيالشخصلكن

يطابقماديبعمليقوملااي،عمليابالفرورةيسلكلافانه،الموت

هـثقصيده(يكتباوأيقراحينوحتى.بالموتالجماليانفعاله

يطابقبشكل،ماديا،عمليايسلكانلهيتيسرلافقد،الحب

م3

ماديةمطابقة،بالفرورةيمفترضلافالث!سمر.بالحبالبهاليلالشاله

الخ....التشريعاوالسيالسةاوالدينمن،لنقيضاعلىلمض!مونه

الماديةالا!ثمالبالغرورةلشعت،الشصتنتعكذات،الشاعرفأفكار

معينة.ماديةبافعالتقومكذات،بهايقومالي

اللامتساويالتطوراوالتفاوتقانونانهيالثالثةاًلمقدمةس3

،مباشرة،بالضرورةجزمهلااتنحتيةا!بنيةاقورانيعنيوالني

منانبالقولىلنايسمح،(صحيحوالعكس)ال!قيةالبنيةظور

متخلفة،تحتيةببةذيمجتمعفيمننقمماالشعريكونانالممكن

المتقدمة.التحتيةالبنيةذيالمحتمعفيمننخلفايكونانار

في،بدفلا،ال!بيالمجتممحالةهيالاولىالحالةانوبما

التالية:القضاياملاح!ةمن،والاتصالالتعبيرمسالةبحث

ثقافةاي،العربيادجتمعفيالسائدةلثقافةاان-2

وعلافاتاقتصاديةلبنيةخضو!ابعكممتخلفةثقافة،لجماهيرا

متغلانة.اقتصادية

الايديولوجيةعننسبياممصتقلةكثريحة،الشعرانبس

السائدة.الايديولو!لمةالىبالقياس،جداميتق!م!ة،الثقافية

ابنكارأتاح،لجمالياللتعبير،نسمبياالمشنقل،التطوران-ج

فرضتوافما،وحسباهـودوثةالالفكالتت!جاوزلمتعبيريةاشكال

ذاته.الشعرممنىوض،الموروثةالجماليةالاسمييفيالنعراعاثة

الثقافةءنالانفصالالىموضوعياادىالننطورهذاان-د

السائد.الشعريالجمهورعنالانفصالالىادىاك!،وفيمهاالسائمه

لهكلونانيكفيلابهيتمتعاوالفنالانسانيتلوقيلكيمس

فنة.ثقافة،ماركسيقولىكما،لهمحونانيجبواتما،مامةثقافة
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النقديةسالمشكلةعند،المقدماتهذهضوءفي،قليلااقف

نصوغهاواننى،المتقدمةالتعبيريةوأشكالهالشعرحولالا*يولوجه!ة

المفكلالتقلدي،:ثورية،تقدميةاكثرايهما:التاليالسوالىفي

يحملوالذي،الجماهيرتفهمهالذياي،الحماهيربينالممثشرك

يصبوالذي،المشتركغير،الثوريالشكلام،تق!ميامضمونا

بينهناافصل)أتقدميامضموفاايضاهويحملالذيلكن،!مه

الس!ائدواًلجواب.(توضي!حية،تبسيلإثةبغايةواكضمونالشكل

شعريا6خالى،را!يفي،وهو،الاو!النتاجكضللذياهو

محتواهابين،الجماليةالفعاليةفي،يفصلانهذلك.ويوريا

رايوهو.سهولتهبححةللتعبيرالمتخلفالشكلويتبنى،وشكلها

الموقفنفسهانه.الشعرخارجمنبمقاييسىالش!معريةالىينظر

التقليد،.الاسلامي

الحمصرمعالعلاقةمننوعينعنتكشفالمشكلةهذهانوالواكم

بشكل،مدحيةالاولى:اليومالعربيالشعرفى،الساندالشعري

،عامبشكل،نقديةوالثانية.الاولالشعريالنتاجويمثلها،عام

ابداعيعة،لثانيةوا،تعليمية،تبشيريةالاولى.الثانيالنتاجيمثلها

جمالية.

هـلمىاحلامهاسقاظفيالمغالاةالىبالشط!رالاولىاضةودي

ريذ!مما،!اثوريوفعوكبماكأنهوي!ب!مهلهك،الواقع

جمصرايخاطبوئنه،الماضيشهراءعند،اننشدقال!رباسلوب

ويشيعواقطيننوهمهناالشاعر.شاملاتحويلاالعربيةالحياةحول

ظاهرةعنتعبيراشعرهيبدوهناومن.تبشيرىبانتفاخالتوهمهذا

انه.مستمرينوفشلعجزعنعزا،اوتعويضفهو:مرضيةنفسية

انه.الافيونسالشعر،الايهامالشعرانه،لهثورةلامنثورة

يكتشفلا،الحماسةتصقلهالصيةمرآة:بيانياانتكلوفدالضياع

الاهـ،رفييندرجشعروهذا.عزاءهبل،رجاءهلجمهورافيها



تعيير.وطرلفةمحتوى،المتحلفالتقليدي

المسلالىينكرالشل!رانعنلمحتكشفالثانيةالعلاهةاما

فللشعر،.وكلائقهمستوياتهبينيميزلكنه،يتجزألاككلانثوري

بالتالي،،لهان،تىرهصفاتلهولدلكتخ!مه!بيعة،متلا

ويفهمالتعنرر1يمارس،لذلكوهو.التلقيوفيالاداءفيخص!صيته

السلعيةالثقافةووعيه،جهةمنالطبيعةهذهوعيهمنانطلاداالاتصال

هو،كما6الظرى-المتلقييأخذلاهناومن.ئانيةجهةمناالائدة

وانما،الثقافةهذهتالرضهااوهاتملىبطرينةفيخاطبهالسهـلفيةبثفماالله

هدهتمليهابطريقةفيخاطنه،التكونفيآخمةئوريةكقوةيأخذه

اليهينظروانما،كعادةاليهينكرلا،آخربتعبير،انه.القوة

كطاقة.

فيالعلاقةاما،القارىاعترابيموهالاولىالعلاقةفيالشاعر

نالهيقولالاول.الاغترابهس!فاعنيكشفالشاعرفانالثانية

يضاهي،لاعل!!امجد،الخ...وتقاليداخلاقيهونطمديئمنترثهما

المجدهذامى،جنريا،النظرته!يدانعليكانلهيقولوالمماني

التعبيرطرائقانلهيقولاًلاولى.اليوم،ذاتكعناغترابكمبعثلانه

الالرائق،هذهانلهيقولوالتاني،يستنفدلاجمالذاتترثهاالني

طرائقعسنبحثا،تتجاوزهاانيجبولهذا،اغترافيأشكالتكتئز

الجاهز،،الموروثالجمالله-نرينالاول.طاقننكبلعادتكفيهاتجدلا

كلريا،ابداعايكونفالجمالسالخاعىجمالكاخلق:لهيقولوالثاني

ميرنلاأو
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من،كعيرةفنيةقضايابذاتهي!حللشعرالايد-ولوجيالمقدان

حيثالنظرية.منلا!التطوربثمناي،الشعريالنتاجتناولهحيث

الىالاث!مارةمنبدفلا،بمناقشتهيسممحلابعثنااطارانومع

بهاو-كلتبلى،والاتصالالتعبيرمعتألة4ءةاضكييفيدمماأهميةاكترها

يلي:فيالقضايااهذهأوجز.مبانترة

ال!قةهذهفان،!اقةالقار!هءيخاطبالشاعركاناًذاسا

فالثف؟عر.الاوجهمتعثدةكثيرةقوةهيوان!ما.وحيدةقوةليست

ثونلكن،القارىءتجربةمنلاهوتجربتهمنبمواألقارىءيخاطب

الشعرانيعنيبل6التجدبتينلمجنتناقضاهناكانذلكيعضان

الشاعريخاطبقدوهكذا.تعانيذاتعني!صدرسمعاناةآولاهو

مناو،حبطاقةانهحيثمناو،حلمطاقةانهصثمنالقارىء

مناو،وتجاوزاستباقطافةانهحيثمناو،عملطافةانهحيث

بحيسعبالاداءنىيتغيرانوطبيعي.جميهاالقوىهذهانهحيث

المننلقي.نوعلذلكتبعايتغمروان،يعانيهاالتيالحالة1

كمالا،فنيةثتافة،اجطلا،لهلشمتالعوبيالقارى*انوبما

مبتنل،سمعننوىهوينيهاالتيالمش!لملاتمستوىفان،نوعاولا

فتح!تهاالش+!اىعنبعيد،اجمالا،وهو.وتعميميسيعانهأعني

انيئغر!لهيسرالنعيوالشاعر.الحديثةالانسانيةوالتجاربالعلوم

منبدلالذلك6قعييرهفىبهايتأئرانمنبدلا،الافافىهدهفي

،القارىهن!اعلىيصعبال!ةوجماحضاريةبابعادلمخعرهيخنزان

نايبمزفلاهنايوجهنقدمنكانواذا.اليهاينفذان،موضوءب

فيالمملوالمجزالنقصالىيوجهانيجبوانما،التنسرالىيوجه

.العامالثوريالتحويلي

طاقة،انهحيثمنالقادكةيخاطبالشاعراًنصحاذا-؟

تبعاتتبا-شال!ق!عريةالكنابةفي؟راءثمةفان،كثيرةالطاقةهذهوان

النفسيةالبئيةفي،بعامة،الشعرومتذوقيوالمقادالشعراءلننباين

فالمعنهاوالتعبيرالحساسيةمجالفيالنباينهذاومثل.والعقلهة

يعذيوهذا.واحذةايديولوجيةالىينتمونالذينالمشهراءبينحتى

الوحدةضمن،الشعريالتعشررصعيدعلي،تباينااوتنوعاثمةان

الاقديولوجية.

مشلا:،اسال.التبافيهذايلضقلماالسائدالنقدانغير

للصثىئاكاركسيالشاعريخلقانثوني!ولماالماركسبلآ!يهل

جماليامعادلاالعلملكموفاوالمستقبلاولحلمالعوالماو،وأبعاده

الطنفيالمراعءن،ءباعربننمكل،ملايكنبلاكانواذا؟بالشعر

ذلكيعنيمهل،اليوميةوالاجنماعيةالسعاسيةوالفضاياالمنجزاتأو

التقدم؟وميمللجمهورمناوءانهاو،ماركسيغيراله

الذيالشاعران،مثلا،يمتبرالسائدالمئحعريالتقؤماان

بشكل،الا!اعاوممارالاستهجاءاوالطميملمحيثصيدةيكتب

مثلا،،للحبيخلقانيحا!لالذيلشاعرامنثوريةاكثر،مباشر

الشامل،الجنريبمده،الثوري،ألانسانيللتفتحاو،للحريةاو

تنمعر.بايىاجمابعدا

بالبنيسةمشروظالفوديةالبنيةمنكجزءافشهرانصحيح-3

المشروظانايضاصحعحلمكن.الاساسيةوعلاملأ-لهاالاقتصاديةالتحتية

يكلالصثسب!ان،باداممشروطاالمنتعبنموكانماذا.شروفغير

ةالاقتصاديبالاوضاعالمشروظمالانسان.الماءغيرآخرشينا

الوادعيعيراراشنطاعلماوالا،النتروظهذهغيوءو،ماعيةوألأبر

البنيةفيالاساسيةالعلافات!انوهكذا.جديداوافعايخلقاناو

الذ،هوالانسان.!خلقهلالكنها،وتشحنهالشونأطرالتعتية

التكلنكيف!ةفي!ثرالشر!!ان.الشعروي!لقالا!تصاديخلق

فانهذاوعلى.ألمتكوناثءوليسستذاتهالتكونليستلكنها

منالهثرو!ذيظتكونهر!جما،مشرو!كونهههلشىالانسانجوهر

الانسان!جوهر.حالقاكونه!لجا،مخلوفاكونهكلليس:كلها

فياذنهو،بالتالي،الثالامةوجوهر.مغيرخغقكائناله!ىهو

المهفرر.الابداع

بحيث،جديدبريتستعادالتيالمورو.لةالجماليهاهـ!ان-؟

ومتعة،بسىلةفيستهلكها،اغرائيةذخرديةصفأتالقارمح!فيهاترى

ثابة،جهةمنوهي،جهةمن،التمىمرلتحييدوسيلههيانما

تغير.عنصرن!نانيمكنلااسنهلاكيهثفافهوكل.استهلاكمادة

ا!هوئةالنفسيةألثوابتالىلر!كزانتقافةهذهان،العكسعلى

هممه.يجبلماترسيخمحنعرافنوهي،الميملوابتوالى

القمعترسيخكيفاركالاسنه!لاكلفأكةانكي!فثركهناومن

الانكلمةتجعلالتيالاسبابباتاليوونرك.الحرر!نلموقىوالف

التلبيةبانالاعنثادعشيعلمحهي.الاستهلاكئ!كهلشجعاللامعيه

الىاستناداالتخلق،!يفيةحماجاتتطابقالثماال!ةهذهتقممهاالغ

التيالثقافةان.الجماهيربهاتكبل؟لتيالقيود،وباسم!الجماهير

وكحاجةمشروعةكثفافة،الانظمةلشجعهماواتيالموروثةالقيمتستبد

لقوةرمزانها.القميةالايديو)وص،"ممارستهاعندكشف،ضوورية

المستقبل.اتجاهكيدا!مةلفوةرمزلا،الماضياتجاهديكابحة

نفسها،بجدته،وهو.لهلجديصلممالحديرتالش-5

المعنى،بون،وهو.الظبتةالصورةعلىاحتجاج،للراهنتجاوذ

الانفصالفيالرغبةالىيشيرالشاعرعندالنتكلتفجران.ففي

يدخل،شكليتجديددكل.فمء!واجخماعيايديولوجيواقععن

تغيبرالىتهد!التيالسيا!يةالممارسةاكاردي،الظاهربخلا!

المصالحةالى!تهدفالموروث1الشكلممارسةأما.القائمالوافع

التيهيالتعييرطريفة!انوهكدا.الوافعمعوالعفليةالعاطفت"

تنتحلاالرديئةسةائسبان.الصحيحالسياسيالاتجاهعنتكشف

الذيالسياسيالاتجاهيكونانيمكنلاهناومنالرديءالشعرالا

صحيحا.الفنيات!جاههاكاناذاالاصحيحاماقصيدةعنهتفصح

يدل،التعييكلطرقيؤ!بخاصةتبدوكماالحدائةرفضكانهذاومملى

الش!لبينالتفليديالمصلعلىالابعاءاماء،يتهمامحا!ظةنزعةعلى

يسودماوهو.مزيفةبطريقةبةهه،والمصا)حةالمزجواما،والمحتوى

هوانهاالمجتمعهداوءيسودماكانولذلك.العربيالمجتمعمي

المونونة.الشكليةوالجمايىكأ،الموزونواللم!،ا)ونونالاعلام

القديمة،الانتاجعلاقاتشأن،القديمةانىمر.إ"اللغةاًنس6

الشعريةبالطرقاليوميكتبالذياثأءران.ؤلغريباغترابعامل

ايضايهـونوانما،وحسبوععرهذاتهعنمعتربايكونلا،القديمة



المجتمعبتغير،بالثورةيؤمنشاءراان.الانساننغريبفيمشاركا

والتوقراطية،الاقطاعظلفينشاتبئفكالي!برلكنه،جذريا

الحساسيةامديطيلالكتابهبهذهانه.ن7ميوالاسان(نثورةيخون

بحيثالثوريةالشرعيةعلإهاويضفي،التيوقراطيةالافطاعيةوالقيم

لمفارق!ةوانها.والثورةالتيوقراطيةبينوحمةاولقا،ثمة*يوحى

بالاشتراكيةيؤمنونشعراءالعربيالمجتمعفيليومانرىانيبةغر

الش!راءبهاعبرالتيذاتهابا!رقايمانهمعنويعبرونوالشيوبة

والتيوقراطية.الخلافةمجدواالذينالقدامى

ناهوالاول:امرينالىنشروان،لصد!اهذافي،يجب

اللغةنفي،بالضرورة،تتضونثوريتهااوالشعريةاللغةجهة

فالجديد،جدليالنفيهذاانهوالثانيوالامر،القديمةالشعرية

القديم1هذامن،نفسهالوفتفي،طالعايكونالقديمينفيحين

سه.تشاذ
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السائدالشعريوالنقدالسائدلهربياالشعرانتقممممايبدو

القديمالشعرعلىتنويعجميعاهيانما،الساتدلتنوفىالشعريوا

الحاليالايديولوجيالتقويمانبل.القديموالتنوفىالقديموالنقد

الاسلامي.الايديولوجيالتقويرمعلىتنويعنفسههوانماللشعر

الجمالي،لصعيداعلى،الشعريين1والتقويمالانتاجسيادةان

الايديولوجي،الصعيدءلمى،التقلإديةالثقافةلسيادةانعاسهيانما

القديمة.الانتاجيةالعلاقاتلسيادةطبيعيةنتيجةالثقافةهذهوسيادة

هيالسائدةلجماليةاان،اخرىبصيغة،نقولهناومن

وليمهوهي.يارللمهالخضوعصةجما&،الموروثةالجمالية

طبيغنهفيموجوداليسانهالانسانتعلمالتيالدينيةلوجيةالايديو

الطبيعة.1هذهخارجهوانماالحقيقيوجودهوان،الخاصة

عندفاعانهاالسائدةالتقليديةالايديولوجيةتبدووهكذا

علىتضفيوا.ها،الاستمرارعلىالطاقةيحمليمدلممااستمرار

برقل!بيتنفسانرو4تفرضوانها،عنهغريهطاصهحمأاثواؤع

لقمعتسويغاالالسست،الاخيرالتحليلفيانها.اصطناعي

الاخص،على،الجماليةاشكالهاوهدمهدمهافانولهذا.الانسان

خصوصالقمعاهذاعليهايقومالتيالاسسهدمفياسهامهوانما

هـام،وخاصعام:مستويينعلىضائعايزالماالعربيالفردان

مستوى،جفوراادمقبمستوىيتصلوخاص،بالايدلولوجيةيتصل

نايسشطيعلادامة:حيلالينيعيش،آخربتعبير6انه.الطبيعة

بسببيحققهاانيستطيعلاوخسهـاصة6فيهاالح!قيةنفسهيجد

معمتناقض6السائدالايديولوجيمودوثهان.الكييرةالقمعإنواع

ومقتضياته.،الثوريةالحداثةعالم،لراهناالعالمفيحضوره

كسلهالمجتمعيبدوبل،ضائعةنفسهالدولةاتبدوالحالةهذهوفي

ضائعا.

الخضوعحريةالاالعامالضجاعهذافي4!زبئلحر.سةولا

تفطهاوتقولهشيءلكل(،نعم":وايديولوجيتهاالسائدةللسلطة

الخفوعكل!-ة"آ!ن"رالارضيالمدنيف!ا!ل1هعت،السلطة

الله.بهيامرهـالكل

،وحدهالسياسياوالعامالصعيدعلىتحررالعربيهنايفيدولا

الخاص،الصعيدعلىيتحررانيجبوانما،بعديتحررلمانهمع

حياةفي،معاوالخاصالعاميتناوللات!ويرفكل.الخاصالقمعمن

التحرراًن.الاغترابمنمزيدالىالايؤديلا،لعربيا،الفرد

الايديولوحيصةمنحرريرافقههـمااذا،آخربتعبير،السياسي

-ورالت!ليسالسبسيالتحرراندلك،تحرراليمى،اتقليدير4ا

ليسلعربياالفردانفيهيفالمسطلة.(ماركس)الكاملالانساني

فيوليسايض!اذاتهداخل،ققليديانههيفي،ذاتهداخلمتحررا

وحسب.ذاتهخارجاو،الاجتماعيةالعلاقات

الحقيقيالثوريللشاعريمكنلابالهةمم+العربيالذهنان

2-

وتبناهابروموثيوساطلقهاالتيذاتهاالصرخةوجههافييصرخانالا
السما"الهـة!طالالهةوررت.ا!لهةجميعاكرهةماركس

الافنتصادال!4ليست.ايضاالارضالهةهيوانما،وحسب

.والفىنوالادبالديئالههـةايضا!اوانما،وحسبوالسياسة

ىااختيارمسألةرقىلثاكاؤتادا،افاعرهذاعندلأحبوانه

،قصورالال!هؤلاءقصورفيمغنيايك!وىاطمن،قراءثونيظل

السائدة،1،الالهةهؤلاءبلغةالكتابةوليست.والضياع،الاميون

سابقا.الثرتك!،،الاستلابت!يمفيمشاركةالاالمعممة

ايصالفيهياث*ريةللجدةالاواىالعلامةانيبدوهناومن

ورفض،ا،حممالسائدنفيفيهياايا،الت!ء!رصحان،الأنف!مصال

النفياوفالرفض.القمعيالكلهذاءصوالانفصال،فيهالاندراج

هوانه1ذلك.الجدةعلامةكونهالى،الاصالةعلامة6اًلمعنىبهذاً،هو

الطافةيظهرانقادر،القمعيللكلالمخادعالمطهعربنفيه6وحده

ايجابية.دلالةذو،بذاته،هـوهناوالنهـفي.الممجتمعفيالخلافة

عنالش!-!اعزلاناقصدلااننيعلىهناالتوكيدمنبد!لا

بذاتها.كافي!ةظاهرةاث!عرانافولاوالعامةالحياةاوالجمهور

جوهريا،،وهو،العامةبالحياةعضويامرتبطالشعرانذلك

عالية،ةدعايىفتاجلشعراانالىاش!يراناريدوانصا.سياسي

هذهمع!نجاوبأانيقدرجمهـورفيالاالصحيحتاثيرهينتجولا

خصوصا.العاليةالفنيةبالثقافةمسلحجمهورمعاي،الفعالية

اسي،المبعلىال!صعيد،غيرههو،لفنياالصيدعلى،الجمهوران

عدديا.اوكميايكونانيمكنلاالفن1في!و.مثلا

ينتضمنباخرىاوبحجة،الحقيقيةالشعريةللحدائهةرفضكل

ظلتسواء،الشعروةلالغةالقديمةالقيمعلىالمحاكطةديالرغبةاذن

بينهما،مزجتاو،والش!لالمحتوىبينالفصلعلىمحافظة

زائفة.بنمطيةاي،بهـالتغيرتوهم4بنملإس

لتفجيررفضهوانماحقاالحديث،رفضالشكلمانوهكذا

النمطيسسةتبنيانعلىتوكيدانه:التقليديةالثقافةوقيعم/الواقع

لتقبءالراهنةال!اسيةالبنيةتستخدمهاوبلمةالاتيس،؟)زاثفة

الواقع.ويمارسههيتمارسهالذيالقمع

البنيةاس!هرارعلىدليلالقديمةاننعبيريةالبنيةاسضمراران

مىاوهو،ادنالتعنيريةالبنية!تحيم.القديمةإنذصيةا(ثقافية

القديمة.الثقافيةالبني!ة1منعلىالمخروجد&ل،الشكلفي!يايبرز

،ذلكالمجتمعتحرر-!فيالرغبةءنيكشفالشكلتحريرفانهذاوعلى

وحسب،الففةا!لافاتيرمثللا،الجماليالاطاراي،الشكلان

فيموضوعياقائمفالاجتماعي.الاجتماعيةالعلاقاتكذلكيمثلوان!،

فىالشوقتمةتكمسلاهناومن.الشكلفياي،التعبير1ببة

وا،ككلر!ؤياهتطرحهفيماتكمن،وانماالسياسالتزامهمجرد

جماليةفعاليةعنتعبيراالالتزاميصبعوهكنلأ.ككلعنهت!ففيما

فهيالسياسمةالا/جتما?يئالاقتصاديرثةالثورةدؤياهـناي،كلية

هوالثوري1الشعريفالالتزام.الجمالية1وابعادهاوتجلياتهاصورها

بالوصف.لابالكنسفالالتزام

الموروثة،الئقامةتباوفييتحقتى،وحده،الالتزامهذاوفي

.جديدةكتابةلتأسيسجديدةقواعدوارساء،التعبيريةبنهـيتهاوتجلوز

والا-دصالالتعبحرنىكلاتانالى1اخيراإشيرماكلههذافيان

!هاالبحثيصلانيمكنلا،العرصبمااجتمعاشان،يض!حولمجتمعفي

ولهذا.مترولةنفسهاهيمفكلاتانهاذلك،الكاملالوضوحالى

صرالشعهذام!تقيلاًن.المقبلالعربيالشعربوضعا!تنبؤيصعب

وذاتيا،يا2موضو،شاملاتحررا،ذاتهالعربيالمجتمعبتحرررهن

ميمدىكاءةكأالهربيللشعراحاضرةاالقيمةولعل.وفرديااجتماعيا

والافاق!القيمواحممانهالعربيالمجتمعفيالتحولطافةعنتعبيره

عها.تكشفاوالطاقمةهذهتختزنهاالتي

نيساثوتببرو


