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الكنيأالذطووبهقأأمت!اورلهلانو4

المدهثاللبغانيالشموفل!ألإجقللهاكل!!!!ود

لاص"ة؟لكلي؟طورا.و"لفثي،)!رهبينالش!ر!ا

انماالقصدةان،البساطةننوعة،اكدالذيمناذكرلسست

منماقيسطعلىانسانهوانماااننلقيوان،اجتماعيمطىه!

لقائمةاالجدلية4العلاوالىللاثظرةهدامناخربمانيغير،الوعي

هو،أشعراانبملارءـ؟تؤكدوالتي،المتلفيوبينالثماعربين

اجننماعي.مص،بالضرورة

لشاعراانذلكفمعنى،البحثفيالقاعد!هذهمنننطلقوعندما

مها.وقتفئوعميقاحاداوعياالزمنيبرالذيالكائنهويقيننافى

الزمنوبين،قياسهيمكنالذيالزمنبينتقومالتيالمعقد!فال!قات

منقريبةاو،محسوسةجعلهاعلىالشاعرزحملانما،المعاش

أقضاياااهمفينبطن،يقتربانا)ثمعراعاستطا)بهدا.العامالوعي

بتقديهم،بالتالي،يلتزموان،الناسعالىالزمنيفرض!كاالتي

من،!بيختهوؤيالفنجوهرفياساسيةمفاطيمبذاتهاحاملةصور

لشهوا،لوجوداولشعرا،الموتولشعرا،لخلورروالشعو1،مثل

،درجاتتستاكرموضوعاتمنطناتكماالى،والحباًلشعر،والقصر

هـ،التيلابوابهامفا؟يحعنبهـحثهسيا!فيفوجؤ،الانسانيالوعي

تنفتح.

ومرقبط،متطورفنئاثرفوهو،الحالبطبيعةالشعرافن

الفنهمويحملح!لالذيوالشاعر،معيناجتماعيظوربمراحل

تاريخ!ر!وكنهن،اجننماعيكائنشيفيكلقبلهو،الالسمىوا/*ثقل

عثىوقعرهاهذهحاليثيتهتقليصالىترميمحاولةوكل.بالغرورة

تىكل،وهمبماخ!ارجمنيئتيهوو-ب،الشالكرذاتطرمؤطوعي

باافةحريرية!ثرنقةضصوالشاعرأشعراسجنفيالرغبةمننوعا

،مه؟نهايتكلمااىاا)نها،-!ةفيآلملمةا"هاالا،النسهصبراا+قان

عنعزلأفثاعرلشعرواحدانموذجا،نعرففيما،نعرفولسنا

والتاريخ.الكبيرا!نقدل!:ميريوثبت،اليها"شارالهمذلكتحمل

الاصانبينالت!تقومال!لإقاتبانالقولعنهنالناثدحةولا

العامة"لماعببةالاسا!ثروطوفق،باستوارتتثرر،الواءعوبين

الشبيالخلقبانالتبهي-دعليشايتحتموحيث،بينهماالقاممة

اث،عرادىالت،ريخيواالاجهماعيبالوضح،كبيرحدالى،يتملقنماا

هـنزوعاعايهتمالرسبهـفكأفي،وا!ضمابنفسعبايت!وناللي

وارتبلأ!،م!ينثقافيمحصلوؤقي!تبلوراو،يزيداويقل6التاثير

يهبراًناثاعرحاولمافاذا.ايضامهـةطبقسةاجصماء!يةبعتمات

بؤرغباز،او،محضذاتيةلاعجةعناو،مأببةاجتماعظلارةعن

2"

ءاىما"،ثيرممارسة/خيه،ذا،"وكلبر،الوجو!فيف!نيبكثكأافياما

،حادم!دفاتخاذاىامضطرانقسىىوء!،الاشياءوءلى،الواؤع

."يه-تالذيإفيأاش،الظالاجتماعيبألواوعالوعيمنكببرؤس!وعلى

نابوقدورثىا،"وال!نب!اعيةالاص،التنعرور-يرةانءاى

"بخفقان.سنطيعتكي،كذاكتصبحانعليهايكننمان،تننوارد

و-ىاأةت!الاجداععميئفتصبح.تبديلهاجلمنالواؤعمعالتمامل

،4عف:عك!ىو،3هـفيه*ثالذيللواقعواعياتمثلا،ىمند،الشعر

الثمحر،لاندلك.اله،مةشروطهاوؤقىالاننانقيطوشجد)جةعلاقةعير

ال!ي،الواقعالىماءىاألايالواهممنخلافىتحول!و،هغيرفنوكل

بخعوصيات،طاة"شعنة،موضوعهةوبجدية،نفسهالوزتفيوهو

!حه-؟رطاضلآاىا،فامملةماديةقوةلىاالفئيؤعالوالنفوبل،متموعة

!ففنيرا؟ررالى،ذا"اطبيع!واالا-تماهميالواقعماوتصل

و-ص-!ثجراءبز،جده،والانسانال!ياةنهر،الكيبرال!نهرمصى

.)1،"التكلرعلىوقموة

لبث!الاساكميةالضيقةهذهعنبرثتبرتولدعبرولقد

والواقعنماعيالاصالواقعمنوموقمهنتمائهاعلىاكد،عنمماواضحجد

بقوله:،السواءعلىالفني

طبقتيعنتخليت"

لياصحاباواًتخلف

."لمنعثظاالمتواضعيالناس

فنيامعادلا،ذاتهبحديشكل،الوقفهدامثلانلناويخيل

5مار-ا-،ا)واؤءمنانتقاما،بالتالي،يشكلكما،صاحبهلوضع

طروقعنااث،راغناءايفى،يشكلمابمقدار،تويلهالىي!ف

اصيع.واالايقاعالمتبافيكأ1،ا؟خعاحركةقمثلمه

!ياديابالواؤعاحساسهعاىيصشكائنالشاعرانوبما

اكاريحفيهيجدصحيث،والوضصعبالحم!شهأوريامتصلؤ!و،به

وا،الظاءـرةاوبراحدثمناموقفهفيثوريااكانسواء،رقناصدد

"تا--"دا:ؤىث*ر!و*ونوان!،.وعواطهمالوجهـهمامصورمجرد

اص!-لآ1!-4يىطلق2)ذياالموقففيالشاعر؟*ونعندما،العليا

ا،هبم(،منامبرأةؤررفيةقاعدةوؤ!قثورياتحويلاتحويلهبفيسةالواةنع

.السواءعلىوللواؤعللتاريخالم!ولةالا-،سيةبالمواملومرتب!قى

الفاضر،لدى"ا!اقعمنلانتقاما"باسميناهمايكوىولكي

(791-2-ات-قالطر-مروةحسين.د)1(



بدلابعوامليتثوعانالشاعرلهذايببغي،اتوخىالملمسنوىمحلى

علهىالقدرةمثلمن،العظيمالابداعيعمله!نهمرةفي،وهومنها

عميقةثقافةمحصلي!ونانيعدولاالذيوالح!س،التخ!ل

الهامةاللصاتلمخاك!بةطيعةكةيستخ!دمانلهينبغيكما،وش!و)ية

.الانسا!حياةفي

يبرزانيستطمعالعظيمالشعربانيظنونالذينكثيراويخطرث!

يكسنلمفاذا.كانلغةواية،حمسواي،تخيلبايللوجود

منيضارعهمااو،الهاماالحدروكان،الوءودنطاقضمنالتخيل

القدرةعنهاينفيماالسقممنحاملةآللغةاوكانت،ضبابيةسمميات

الشعمرضف!ان..رؤياويةبفكرةوالموحيةالمعبرةالصورةصياغةعلى

!املكضونهفييحمل،ممتلا،مهطاةاحسنفييجيالحالهذه

بالمسإحيقمغطىاومقنعا،المعطىذلكادنىف!ويجي،،سقوطه

ش!ثهعلىلشىالحقيقةفيوهو،معافىانهالظنعلىنحملالني

ذلك.من

اما،لحديثاالشعرفى،وال!عوبة،التعميةظاهرتاهنامن

يغومنما!يمقدارالشاعران،الابداععمليةميفشفيعهاالصعوبة

حيثمنيصبح،وحركاتهعواملهيستبطصماوبمقدار،الواقعقي

الىفيئخب،واحدوفتفيقهـضاياعدةعنالتعبيراسيمر،يدريلا

مثقلابالرموزشعرهيجيءبحيث،الرؤىتداخلوالى،لصورة.لكثيف

موحيا،رامزاف!نيالوظيفاموكفةوديرترموزانهاالا،والدلالات

الاخرين.الىالفنيةالجربةنقلعلىوقادرا،وءؤثرا

الفرجم!اخقىفيكما،اثرفي،فهيالغموضاو،التعميةاما

الاستطف"،الشاعراوالفنانيحاول،!كويوؤصورقلقلةألىلرد

اًثهرفيجيء،معيت"فجوةيسدلكي،الكلاميةبالمحسناتعنهء!ا

رابطلا،وصيخ،وصور،مفرداتمنخليطبموادمملوءا،مرنبكا

العديدبينالثابها-ضا!صاومن.انسجامولابين!ماؤي!ا

رصفعلىالقدرة-الاالشعرمناثواتيرملكونلااذينااثمراءامن

الشعرلكإرحتى.والاسلوبيةالرو؟ويهالغيراضرفيالمنصرجالهللأم

علىقعرنهمنيعانياو،الموضوعاتظةمنيعانياوقتاهذاؤكا

وما،الموضوعاتمنيومياللشاس؟الواقعحركة.قدمهمااكأشاؤط

قبل.منبهالهعهدلاايرفاعا!من)رافقهـصا

والشعر،باطلاقالشراىوجوبهدبمؤاليقين،اشخيلاواما

،دت:عروز4بكليتشريهلماذافراعاسيريظل،بخاصةال!هـي!ث

لا،شيءلامنش!ءتخيلبانالقولمنهنا،-طبدولا.جوانبه

!با"غالخاصةمغيك!ا!الرعئ!حاالانا.4اكلاونسيءالى7دؤصى

موادخلقاعادةالاافعللافا!ب،اءبالتاوعرضه،يدا،با(خا!

افاعفانا:اذن.بيالمحي!الخارجيالعالموؤك!،الخاصكا4عاوبرا

الفرديةذاتيمنالخروبمال!شطيعمابمقدارهذه"المضاعةوتكون.دا!ي

اله،مة.اهـاتااكاا

ليس،الت!ولمعنى،وحاليا،السابقفيعليهيطلقكانوما

يلأونانهـت،يهكدلااللى/ءل!ء"الفنصاعرانلكامسوىالح!مة!ي

ا!شاعريجعلكلما،فيهمتمثلةلجماعيةاجربةوالتالفاف"محمولالا

.يتملناتواالقولرر.عضو؟يكونيكاد((ثهالاا))اويرودبامتقلا

الخبوطيلةالطولبلطحاوا،اصموا،لصواناوعرؤت))

الاطعمةوجذور،ظمارالاو

راسيالىقدمىأمنمجصصفازا

)1،"والعصافيوالاربعالقوائمردوات

الشعرية.التجربةبصددوافول

اله:يدةالمزالي!تحامته(الشعر)لصايكنام"

النرنسية،اًلرجمة.العشباوراد:ويتمانوالت)1(1
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رغي!دةبجن!اتتمنينيجناولالا

والرمل،والاصداف،واللولواًلطحلبمنشروكان

ونارا

توارى..الوهممنامواجاكان

وفارالظطىااضلعيحناياؤى

والالحانوالالوانالاحرففميفيواستفاقت

الحيارىالمناهاتواحجاروالترب

جمراانمئيفيازهرت

)ا!."وغارااجراساالافاقوض

كيميائها"))عنعبرمنفاغرب،تلك،،الحديتةاللغةواما

بقوله:العاشرالقرنمن"ت!سورايوكي))نيالياباالشاعر،العجيب

البشريأالقلبهوجذراللشعران"

."الكاماتالافالاوراقوله

اللغة)الشعر"فياللثةان،القولهذامننعرفانوحسبنا

لزهربل،تذبلاوتموتلكيمجانيبشكلزوظفلا"(الشعرية

وبيهئ،لمغردةا)الكلمةنجيئنميزيجهلناماوهذا.بال!ياةونضج

عمليةتصبحانىاللتين(عبارةفيرونعرجةرداتمفمجموع)اللغة

ما.حدثاو،ظاهرةاو،عاطفةعنمعبرةصوراال!فهريالممل

واقعجديد.الصورةواذا،جديدظوايصالفعببراداةالف!ةفاذا

،ضونالجديدةللقصيدهعفهومنافيوالتخطيالتبوزمعنىهدنامن

القائمةالجدليةالعلاق!ةبمجمل،اخدةالحديثالشصهـالعربياطار

*ميما.ومعناهايقاعهاواجرسهاوبسنالخارحزرالمفردةمظهـ-ربهـين

ه!!فامنأال!دييثالض!ععر"!بشافالي-م!لاعة2

عبر،واجتماعيافنياالشعرلتطورالمفهومهذامنانطلاقا

منالانلنابدلا،الحديثالعربيصالشعفيالجديدغالقصيدة

علىبالتاليندلللكي،الاطارهذافياللننانيالشصمكانةتحديد

.لبمانفيالأجتماعيالتصرباراءالفن!ىلطورهمناحي

وكان،مراحلعدةفيمرهذاشمرنان11ا،لىالامئارةتجدروهنا

الب!ىفيوعنرسما،وجوانبهوجوههبهفىفيمجا!ي!امنههاكلفي

الشعرد!رفيالحديتةالروافدمنعاعرهاوسبقهمنخطواتالاخر

لكبير.االوبي

علىوهي،الاخيرةالثلاثينياتمرحلةبدايةمنافطلقناماواذا

الحديث،العربياثمرافيهاوازدهربداالهءالمرحلة،التقريبوجه

اسهاماعلاءاتهاقييسهمو،بفعا!يةيواكبهااللبنانيكفعرناالفيئ

.الاحب،نفىبع!لسبقواابرب،دةامركزفىيجعئه

عندشطاتسصتهعلىفعورفططوهي،المرحلةههـمذهبدايةكفي

اجتماعيةباعتمالاتضاجااللبناننالواقعكان،الاستقلاليهبالمرحلة

ناتريدكبرىبورجوازية:متباينةللصراعوجوهم!ااقخذت،عديمه

ببلو!كمعمتوسطةوبورجوارية.وترثهالفرنسيلانتدابءحلتحل

الائننينمنمستغلةصغرىوبورجوافيية،الكبرىاختهابلغتما

الثوريين،والمثقفين،والفلاحين؟لههالمتمثلةكادحةوطبقه،معا

ومطالبهامطامحها-كألمفالتش،الدنعياالخدماتقطاعاتوجتإهير

واحدةلكلبانعلما،الاخرىالابخنماعيةوالف!ف،تالطبقاتسائرعن

صعيدعلىلهاتبنيانتحاولالتيالثقامص!ةطرهـ"االقطاءإتهذهمن

والتوجيهالصدارةمركزلهاتتيحايديولوصيةهيكليةوالفنالادب

العامة.الحياةموكبفي

الصعيدعلي،تبدات؟للبنانيةالحمياةوجوهتمدرتلقد،انن

اصعمعةعلىتعبيرالهيرتانءنبدلاكانالذيألامرالاجتماعي

نا،كلهلهذاالاولىالمواتيةالارهاصةوكانتوالفنوالابالثقافة

طواعيةاكرلتصبح،الن!قليدقيالاطرتغيكلاىاماسةالحماجةبت

.74-ص((الليلايهاعنااليك)11"



الذكر.ا!ففةال!لئاتمنكللدىوا&،مةالخاصةاضوازعالاستيع!ابه

عا!وا!"عرنر"،والمغن-4الادبجةا!فطعاتلم!،قشا-خئ!ب:أ،1وأدا

كأفإرفيإاجاهإتجم!يسعيوجدناه،الان"دير*"،موصوعو!واش!را

لتاينياينت!هجبةالفئاتحذهآلء،نىزربالةوي!رلششب!ى

المبنا!-!ي.االمجشمع

وخاصسة،والفنيةالادبية!العا"يرؤ-التجديداضسحى،اذن

.صاهـاتوالاالاثكالبشتىل!جابةالاتيمكقلاث!وة،اك.عر

بعضلتثاو،وانالمضموناعلىمقصورة3"نجابةالاسهفىهيةبداوكالت

ؤطاعاشملصيزىالافجاههذاتطوروفد.واشكالهااة!ه"لجةاقيظاهرا

ماءاتالار،وكريةالةا،تجاهاتيحتهـلةكطا،ابنانيبطااًاأت*راءمنكبيرا

هؤلاءمنقىفركلكانمابمقدارزتصحالفوارقاخذتو.الابرضماع،-،

عموما.الفئيةوالا!ديرولوجيةو"واؤكهلمن!ه،جهاتيتدد!مبمهى

بثكلالمنصلونو،الموافهيةبمفاهيمالملتزمونالثمعراءاخذوعندئذ

بقصائمهميعبرون،وال!ربيهالبنانيةا،الوضن!ةابالقضايا،صربمااو

واعته9لاتاحداثمن،العرر!ه!ا!ا!ازكهرتما"عيالاصئواقعفييد!رءها

وثى!اووهـةاصه!ءلمىالت!.يدرهذاهد-ن!ويرص،ونضا،ت

الشعرقضيةفيادهميختلفون،اخرو!شهرا،راحك!اوينائيت!ا

اء91ؤوؤءيةطريقةالضهركوىوبر،كأمنتاصكلمؤبما":!ؤنم!و!،ومفاحدي!أ،

ايراتي،كنتى-ا!تالاس"حملاصثلأي،3-،"ثبو؟،الم!4واةاررو،

.ؤياسفىمنالؤصايدةوتحرير

مجملاتفيقحلقواالذينةالشعراءهؤلاءمنالاولالقسمكاى

للبنىالمهاجمموففيقفون(والاداب،الوطنيةوالثقأفة،كالطريرق

الاعظمارروادعلىالمههمنةواؤسهـساتها،السائدةالالبنانيةالاجتماعية

التطورثونيحولالذيالاكبرالحائلفيهاويرون،لمواصينامن

رضوان،منعمضا/يوس،براهيماتوفيق)والفنيوالثقافيالاجتماعي

لانسانابمواقفيتصلمابكلايضاويشاركوى(،وسواهمرزهال1ا1

اصعيدينالاجتماعياعلىاصهيرادوما،وواقعه،!أثهتجاهالعربي

حبببصادفى،،غانمروبير،الخشن!ؤاد،حاويصليل)ل!سياسياو

بدصانباًلشعراءه!ؤلاعمنفريقلازموقد،!وسواهملحوداليإسي

لكيوجهدوا،الفورراةكااضىاالتطورححسابءلمىالاجننماعيالتطور

الضطورجاتباخرإفرإقولارم.الفنيةوالرؤإةبالموففثء!همإ!تفص

اهـتابةابينتراوحمر!جم!فيشعرهيمفجاء،معاوالفنيلاجتماعيا

التطورجانبا)ثن!عراء"ؤلاءمنقل!ةلازمتكط.الابداعوبين

ابداعيا،لديهمالش!عرهـان،طمي!جدلىبوعيعلىواز!ة:يالاجتماعي

وفيالقصيدةشكلؤكاالخالقعلاهـاتمناكثيرآحاهـلملا26!اويادؤ

باطهـ،واز،معاوالاجتماعبالفنيدورهاوواع!يا،يظدك!"وامضموؤنها

وابداعبا،متطورابعيداارتباطالتراثوا،والتاريح،با!مبط

اس!(ماتالمهـجالهداكاة"لكانتوقد.الحالاتمنكثيرفيملحم!ي!ا

.الانلذكرهاسبيللاامحمالعدةفيظهرت

مجلةحولتحلقوافقد)اللبنمانيينالشعراءمنالاخرالقسماما

المساهمهاًجلمنلا،الشهوممار-ةالاوحدهم!دانو(((ث*صو"

وفد.ا"!موماعصلفنااغراضاجلءنوانما،اؤإعالوابقضايا

،متمثلينالافجاهميهذاالاالشعهـر"وظ!بفبعدمهذهدوهتمثلت

الاظرةو"لجدر.وبررس،،وبوند،ايليوتامثالمخوبجنث*لمراءاجبربة

برغم،اسا-اناتجاهانحراءاللهمنالقسمهذالازمقدانهالى

الاقيسةجميعمنآلقصيدةشكلت!ريرمحورمنمنطل!ن،كون!

علىومعننمده،أ!اخليةاموسي!قاهاعلىمقصور!وجعلهـا،والقواع!

الشعر/".العبارةاطارمناب!ددلالمةمنتلمغردةماعلىؤائمةرؤياوية

والرؤي!االظرجيةالمو-صقىعلىمق!داالاودالا-!جاهورهـبقي

وسيلة"اكمرقصيدة)،اعتمادهالىبالاضافة(،غانمءوربم)المطلقة

اًما.(وسواهما،محغوظعصام،الخالفيوس)الشءريللتعبير

،واعنبرهاالنثربقصيدةنهائيهفض،هـةاىاتوء*لفقدالثا!بماالاتجاه

03

الحديثالشصواوالقصيدةتبلغهانيم!نمانهايةلهبالنسبة

.(وغيرهمادونيس،شقراابوشوقي،آلحاجلانسبما

هذهمنكلتدى،المعاناةكبي!ةبانالقولمن!ن،بدولا

اصحابهاعلىلمليالضصكانتهي،نفا3اليهاالمشاراتمريةالانجاهات

قصوراتعليهاتمدشىكما،الشهري:يروالتيتفكيراميطبريفة

لعر/بال!هـيث.اللبنماذصالشعكييدةالقصومس!تفبلاواقعمتنايتة

اللبنانيالواؤع!كرأغائصةالشعراءمنالاولىالفئةنرىفعنسا

والفنيةالاجمايمة،لاتهوانفهؤفاياهفيمندرجة،ا،!وانهوالعرب-،

م!نشهمن!خذة،اللتلانيالواؤعمعتت!،ملكيفنرى!انش،لثوريةا

ترىوهي.تبديلهاجلمنمعهاك"إملعلىؤائصارا!ضاموكمفا

بي،يشضرك،جماعببةءماليةانه،علىالخلاصعننفءره،فيوأعبر

يشكلالقانمالنظاموان،والضاصلةا!كادحةاالثمبيةالقطاءاتسائر

.ا)ء4تصبووماتطحا،!اوجهفيبررىءقية

هنالحالهذهءزرعلىالشعراءءنالفئةهذهنرىعندمساافول

بمهانا.ها،و!حتقبلاوحاليازاريخياملىؤمةانهـ"و،الموؤفوملالتعل

للرؤياالكثيفةالابعاديلتمس"لبلأرالز،ؤ?وقفكأاالثانيالفثقىنرى

الميتافيزيفيسةبابحادهااءريةوااوبهثفكبرةو-تضنالجمالية

الفردية،اخلاصارةدكاوارتارإخيةاماتآ،لشمن4نمشحطلةاودلالاتها

)1(((اك،ر،!فيا"هاز،ةمناةطلمق-هـوجوال،العجثيةفياو

اجتماعي!ة-واملرعدةيضحالرا*ـناللبنان!د!االواؤعنرىوفيما

القسممنهايعانيالتيالمعافكأا،وضاعجراءمنمتفاقمةوسياسية

تتململوتتمخضايضاالجماهكليةالقطاعاتنرى،الموافنينمناحبر

الاقتصاجمرالوضعتجساوفيالىجميعاترميومحاولاتمواففعن

.كماووجوههجوانبهمنكثيرفيضردي41العاموالابرننماعبموالسياسي

(الحالةلدوليوالهرريااصيإنعيىاجدابأتمعروؤ!مراوهذا)نرى

صدودلبنانعلىالمتكررةالاسرائيليةالاعتداءاتبرراءمنالمضعطربةالعامة

عالوفوهذا.و-قيلتد!رمنبهاتلحقهوماقراهوعلىالجنوبي!ة

ارركونتهرفلا،مم!تمرةصياةحركةفعلىلبضءعلىثلان

.معت"حالةعلىلاستقراروا

لا(العامالسبياوضعامنجانبوهو)اوضمعاهذاالم-ش

في!واء،لمأماالا،الحديثاللبنانيافس!برحركةف!ييئعكس

ثمةلشرانذلكقيوالسبب.تعالجهمااو،الجديدةالقصيدةبنية

ارتباطهمقلةبحكم،اللتابنالثمراءاكثريةلمىفعليهمعلأماة

شعرهطكيتصورالاكريةهذهنجديهذا.اوافعوااينمعببقضايا

لكيي!بعي،كلهـا11،"د،لالقليسوىميهالهاوءمتاعهـليسفضايا

شطايرميوجمالياثورباتعاكل!لاالواقعمممتعاملاشعرهايج*ء

-بديله.

الشعركمايعافي،الحديثللبنانبمالشعران،القولوخلاصة

الابرظعهسةالتطوراتفقت6ر،جديدةارمةمن،الهمومعلىالعربي

،وماوتشرينحزيرانصربيعقبالعربريةبالامةعصفتالتيالحديبة

العربشةالنغس!يةعلىايجابيةثمسلبيةانعكاساتمنلهاكان

ولمة.اولخاصكأا

بمستقبلاننشاؤم1عالىيح!لالذيالنوعليستهنالازمةهدهلكن

الأنتكاساتكلبرغم،استطاعقدالشصرهذالان.ايعربيشعرنا

لنايطيبماليقدم،الصاعدخطهفييستمران،بهامنيالقي

ال!ديث.العرفيالشعرفيالجديدهبالقصيدةتسميته

هيف،العثميةللانجاءـاتالمناقضةالجدين!آلقصيمقهذهان

الشعر،فيثورةانها.الفنيةبطبيهنهاالسائدةا!لمبيةالاعرافكل
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والاجتماءة،الفنيةالجبهـاتكلعلىءمستمرةثورةا"ساذلكومعنى

لاصوات؟لنسبةلضروريةاالصرخاتاعنففيحتىشعراؤظلاننتر!

*.ينين.حالةاوثكلعلىفمقرلاوار،احري"واوالثورةالتمرد

كماحركة،الحدايثالعربر*لشعراجركةاليهتنآهتمابسحكلك!،كهي

الجد،د.شكلهاادايجاالىداتماتسه!،الواوعحركة

اًلكصيدة)ءمفهومالسىاللبنانيينالشةواءبعضهـاءولمد

ور!لمن،قنظيرياالشوعلى/كلامافهوهمبخط،هذه"اجريدة

ذلك.((ذاتهالالهههـد!لااثمران:"بودلير))ا)نتماعروول

الحد،هداعومقصورةاررألةيتركدما*ظيماالؤنس!الشماكر-رلان

يرسمولاالشاعوانالقولبهذااريدورت":!ظلااضافىءوائهـصا

المسمولي!تئيةاك،1!صيلتهوان-جيداات!ناسوايف!اهءب-بالثء!

منال!تلضرببالطبعهذاان،ازر،فهةااالصالح!توىفهـوق،نلالانش

حارااملاالمسمشفىنافنظوديالسجنفيتمردايصبحفى،لشعو..

وا!ا!ةظرفمنكجنيةيزدهياث!تسخةمرقة(41ا)!ه!رةووكا،با!فا?

)1(.الصفنقيضمكانكلؤيويصبم..

فبئ"فهميفا"-ااخطافد،،ر-؟*ليهالمفالبعضهذأ-ان6احقوا

داكعرةلا،الخاصةداكرتهمعسبها،الجديرلمظالقصيدةؤنىصة

بحيتومسط!ة"،التفاهةحتىمترفةقصاندهانممكال!جاءت،اشعبا

ءواكبةعنا)ثمراءهؤلاءعجزهناومن.آلي!يابالاىضلقعارع

الفنبينمتبادلائرايحملءنن!صمرهمعجزكط،؟لاص!نم،ء!اانتطورا

.اخنطلاحسندييوانريهاو،ف!يهيهيشاذياالواقعأوبين

ةحب!؟زر--

ناالايمكنلا،خاصةذاكرةعنالايصدرلا،ثهركلان

كاناذاسيئايكونلنلانه(صم!بااقولولا)وقاصراغامضايكون

بسببيركونانماالشعرفىقالغموض.الوضوحمقاربااو،واضحا

نافصةعنهايعبراناثعريربدالتيرالاحا-يسالافكاركوى

العامه،الذاتفيالاتدادلهايرتيحماكلمنضمحلة،مهـقوزة

بعضفيهتفعللهي،المتلقياىااًلوصولمن،بآخواوب*لويمكنهـا

!نيا.اعتمالا(داخلهفياعتم،ا!اعندالشاعر!يفعلتما

عنناجمةفهي،الغظيمالشعرفيت!كلوفدةأص،وبةااما

ف!يالثاعر!مت!خد،-الت!طااللغية:لهم!ااوا،اساىء"يئاءرليص

ا!ارهوعاءتشكلالتبمال!نيةالصورةثم،الجديدةقصجدتهبناء

ار!كوبةهذهف!دورهه،للىاعريكوطولن.ا*ثف"اواحاس-"،4

6الفجيع!،!وت!-ور.م!،وا!م!ورةإمةاا?م!ء-ت؟لىس"ولج!ةلابر!-،

يدركعندا-بودطرهاانسمموان-المزيفاثاعرادى،بعدءن

فسيرعبةعنناجمةث"هـهؤكعالصعوبةانالثقآؤة،توسطءالفاري

تقل!ية،لغةاستخدامصريقءت،يعتريهادياالفكويالفراعلهطبقي

.الابهارعلىقدرةسوىالج!يدمن!ء!اا-ى

القص*!ةءلييفس!دلمما،القاتلةأ!ياويهدهمثلفيالوفوعان

كما،الفنميةق-متها،الحديثوالعربرياللبنانيارشةرؤلأئيالجد،بىة

تص،ءىالاصوالت!رال!كماتطورهاببنالمشبا،دلثر!حاايهقد!صاانه

هذهلشكل؟مارس"ا!ذيالرورعاىالتماددبئايجدرو!:،.العام

شكلجديد.بدونجديدكةقصيدةفلا.العاماشعرانطاقؤكاالفه"+لمة

معا.مضمونهاوتطورللمقصيدةالفنيةالاثكالب!طورالاص!ةولانطورو،

استخدامبوجوبنقولو،شهرنافيفضخمم،زلن!اوطكألمور!ر

نطافىفي،وداخليةخارجيةمن،اعروفةاوالملايقاعاتالاثكالكل
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جديعدظوايقاعاتاشكالكاثالب!كل)كاونصر،الجديدةالقصيدة

هـندائمات!برثحركةالحيماةبانمفهومنامنانطلافاوهدا.اخرى

عليهتمتقرلم،معي!نةقاري!قىلحظةفيوجدآ"اداحى.شكل!ا

لهاشكلعنبحثاجديدمنللاإطلاقتحفزاتشكلالت!االقنرةالا

فكلويذا.المستمرة3الجدليةحركتهابعواملمرهونهايكوناخر

،والاستقرارعليهمعينشكلالىالجدلمبةالعربيةالةصيدظبوصولقول

،مر!ودكولهوانما،تطورمنلبلغهانيم!نهااصرروصفه

فيالواقع،الحركةلطبيعةم!لف،نه،وفنيةفهـلسفيةوجهةمن

سكونيامفهوماداتهبحديشكلانهكما،ظاهرةايةظهورولشروط

.السواءعلىالمفنوطبيصه،الحياةبر!!يةناباه

الاشكسالءنالمديد،بألغدورة،لن!ضمنالوافعحركةان

هذهعندائمايبحثانالمبدعالشاعروعلى.والمضاهينوالايقاعات

استبطانعلىفادراشهرهيطللهي،والمضامينوالايقاعاتالاث!ممال1

حقيقةهذه.الوجودنط!فيالكبيربالحلمومرهصاالحركهـةهذه

التيالحديثاللبنافرالشصفيالطيعةلحقيقةوانها،الشو

،وايقاعاتور!ى،اغةوعدتهاكأالش!رلمالارضكجاجفيانطلقت

مأسات!هدؤيةفيالراغبلأفسانرهالأومطؤوامهاجديدةوجما!ية

البعيد.الا!قمشارفالىحرالينطلتم،امامهل!حنرق

انصمظنواالتيالقمممناث!اءهب!"طويلةمدةكمنذ

له3يبة!ولم،عصلميهموشضموأ،التة-وارعفيوذهبوايتس!مونشا

+"شيدوت!لموا،والحهـبالجمالثغرتفبل!عالىولرراوا،ارب!

يلقنوهان،ارتداددونماوي!اولمون،البائساأجم!رتمرد

.)1("اناشيط!

عنوالتخاكبما،الاصنام،وشتمالفوارعاشاءراطواؤءان،حظ

التعرفعنمنفصلةلغي!سر،احبواألجمالثضروتقبيلالارباب

اناشبده،الفمبتلقينوجوبوعن،الباشالشعبتمردباناشب

قبل.منباصرةترهالمافاقاىا،-لجبنومد
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