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05جمو؟هدهأأفغةءدا!؟!م!!د!ل

-ومعماتادؤيةسالعربيةالقصيدة!تطورالطمالمنحهـنىبدثكبف

..؟العربيةلامتناالسياسيةالخلفيةكؤث4نتاماحسن

مممه،ان،دائمايبصرانالمنحنىالهذاالراصديسىتطي!ع..

وعضفسا،،؟ةجرا،الامةهذهل!اتاكثرمنالقلبءبركزفيتقع

)ونيويرهةهزحتىالأ89عام،أبليورفاأحملة!لذربما،فبيعةو

..بعده!اوما

!ثب!د-مثلا-مصرإفيالديوانمدرسةةثوأا!تهلقد"

.9191ثورةمنففطسنوات

ءام،فيالنكبةلعمخلمنالحديمتالشوثورةوع!بهرت..!ى

ا!عربي،عرالشطصوتوننرب،شظاياهامهنمححهاوتشهكلت،4891

وق!وقه،ورعبهكضبهبرمل،لونها

هـفىهؤينحاولسوف،خر7رافدايونيوهؤيرمهكانتئم..ه

ال!صيث!بنيارداخل6المامةمساراتهش!بعانالعاج!لةالثراسه

ا"سي!!"الصكبيوبينالتلاقيهيذالكن،اخلفيت!وفي،العربية

11جثلزقطوبين،وانهدةفمهفيوهث،:،لامتالنويخىقىللخوكأ

ث*وائية6مصادفةيكوقانله!محنلا،شعرناة،ريغهي!الحا-هة

إله!بك!حا-وحدهالسياسيلننعبيرامذاب!اغفوانتفسببرهانكما

.ق!اصراتةسجمبرايصدؤس-البض

م!جم!سلعن!صله؟ملأ-نلأالشعريال!ثا-رلمعهذاان،حقميقة

.ا.ءطورةمراحلهكل!،العوبىارهجمتمعالعامةالثقاخيةالحركة

العياسبم،اهصرفياالشعريالتهـجديدحوكة-مثلا-اقواكبأاما

،راحخلاقةكأداة،(ارسطوأهـطقاشحدام،بيالرال!لمحاولة

.؟الجديدظ!سفتهبهاوينمي،افقهببةامدارسهبهايجد:

مع،الج!يدظالكلاسيئيةلاهدرسمةالاحيات!يةالحركةتتوازألم

العربي؟فكرنافيالنننوويةالمرحلة

للحورقيلسياسياالتنعبيربيناللا!يهذايبدو-1اذ-ولذا

يختارافيةال!اسهلت!يرانقطوري!،عنفوانهةهةوهوالتاريضية

إبة؟و!رابل،والفمهضاغمااكثر،شعرنا

،لكنأدبيااكجنسر،لشمراخامةاالحساسسيةالىدلك.لرجمفالد

الذيالمظوهـالان!لابيلذلك،كآملاتفسيرايقدملاقد-ايضا-هدا

.4891عامك!عد-مثلا-برببةالولقمببدظابنياناخذه

ثا.بتمةليستوهي،تتوؤفهـم!العربيةالقصيعةتميرولةكع!4ا!

لكن،اررعتمرتضيرطهوفيهاالوحيدالثابتانإول،وقتاي!ي

ؤ-!سباتي،الصيدةخلل!ةو!طتيالىؤىالانلابيالمةلهر

!مبسحوالذي6المستمرالتحرربيالقيعهـندما،كاملا-تقديري

له!ذاتتسح،التلم!راثتار!حيةاللح!ظة*!سماش!يةمع،كيغار،لتراكم

للحظة،اهقهداخل،واسصةبصوهـةزولسهيتخدمانأا!كيف)

ون!ضعيا.وجماليااجتماعيا،عنهايعبوالاكهي

رصصهـنحاولان،!ل،ات!ديداهذاالىاصلافىفه.كتطلكد

جذورها.هنمجتثةوىأنههـاتبدولاح!نىأتخيراهذا،مكلاهت

مةعارس

بمدلءربياالشاعروجدانؤيالضالرالتاريخيألجرحذلكا-ع

لوكط،والرعبوا!ر،زضبةبال!المثقل،صر:"ولأبردا،الهزيمة

العامة.طقوسهـ-"منا3بزكان

نء،ا،فكك،الممشوشالواقعمن،الصوتهدااشتعا-لقد

واؤقسامه.ونردرهتناقضهكل6حوله

الثخصية،فالدادتهعلىلوكدالشأعرفيهاندفعالذياوقتام!،

-اوؤتانفسوفياندفع-،المتضخمةذاتهحولءهـكنهوضسبم

اخذكطتماما،بزسوةلتهشها،الذاته!ذهفيأظفارهينشب

فرارا-الوا!صعهدايلجئهبينماءولهكمنالواةحؤباظفاره!نشش!

صعمنقطمثاليتجاوزالىساعحهـا-ذائهداخللىاالهجرةالى-م!نه

.وبظواهرهالخارجيبالع"لم-غالبا-الصلة

صفلمربياا)واقعاحلاموكانت،الو،-ةثقسياةالهزيمةكافت

اًيضعا-سولهظ،خاط!فةل!مةفيكامل!ةهوت9ف0لضمستاتا

،اخرىعحأولة-الداخلالىللهجرة-ا!حا،لةهذه!احب!د

اكثرلنفسهاصاثعة،الشامحرصوتثيوظواهرهاؤهـاااصاتسعت

م!نفيالدا!للتطهـرمحاولةجوهرها!بكلآلتبينما،مظهرمن

اوورسسة.ا

ا،،!؟خل."!رةا؟لا

والوهـوالتحديدعنوالابت!لاوالمطالق4!عامالمبهـواقك!التوغلكان

واحداالنمعاعرحولمن6المشوش،لمنكقيانحي!العاييمذلكوعكس

الداخو.الىالو!جرهمظا!رمغ

انربنكأ!رعنالظاهصرةهذهاضيءانساحاوللكنني

ايضا:والعموميةالابهام!للوقوعتجني،واضمح!ين

الحب.عنالعجز-ا

."لارضعيناًلابتعاررس2



الحبعنالعجز

تبعوبافتافاوهي،يوفيوبعدمااشعار!يتبينالااةالمراقكاد

الجنسيةالافعومننسيحوسطجنسيهـةاعضاءمنغرجماخليطا

ا!قت.نفس!طوالعجزبالشبقالمش!نة

الحم!يابعندسالخىخياتاشعارميكانتكماالمراةتعدلم

فرحهامنجزءااو،الحياةالىمدكلا-المطرانشو!ةمرحلةفيمثلا

ولا،للارضامتداداتعدلم،المهجنونالمبهحوغضبها،وخيبتها

الشاعر.لهجسدامتدادا

صحة،هـ!،الشعراءهؤلاءعندلمغرداتهالويعاالستعراضاان

.بصددهنحئالفيالتعميم

الذهبيين،الفكيناللامعةالعاهرةهي:ل!ا!صبورباعلاح!تر

شائها،مىاوانطفأتا)نتوةفيهاخم!تالتي،المضوحةله"هرةااو

بوانها..لليلنفسهافأعطهـتالحزنشمبقاعطافهالأفيدباو

.)1(كاملااتحاداالحزنمعمشحد*الاحوالأكل

بني-راكرتهمنيمغلتخصرهي:"جعفرالش!يخحسب)ع!ند

اسناناوفمل،عريههتؤجروهي-روضاما!ذ،ن-لتماكس!افي

/أء)2(صطناكثيااوشعرا

باثوكيحبملرحما-السلطلنيهـمتطيهاجارية(قمبالينرار)در

لا.)3(السا،عالرنم!نذافحشىاتحتر!واهى-واًاف!ار

اترلر-ز؟اةعنالهحولزنار!ايسه.لمومس:(ثنقلاملأعند

معاا"ولنويضل!!ا.الفارعةالعرباتفيخصرههـاحزامتخسىوهك!

العامة-،دينالميوفيالغاراتسلأبروخلفالقطارار)يمةعلى

)4(.الذههبيأ"بلاجاعلىامر!؟وتضاجط

عنمما-ومسبيةداميةسو!تهكةمنهكة:(عدوانممدوح)عند

وعنرإ-انإلبعيدولرا،)باللقاءيتحق!إلاوعداتصبح،فكرةتصببر

ر-د)المراحعيصعلىويرسمهالمدينةؤييطاردهج!حداتصبحزضم!حص

"افى:واؤرتدقالد!اء"الاحيرةمجموعتهفي،اىاناالاموجهتستهير

كونهاهـنتخرجلاللحقيقةوحيدامصدراتصبحكو،هإعلىلكنها

51((00دكاومنتممسياجسدا

وتحت-اجراسصايللهديرهإتحتت!ه!ل:(ادونيس)ى"

،سدنبغيمنها-س!اويلهفيئيحملهاوهو-دموعآبارابر*!،

61(.الما!كما،ن!ؤ،لاالتاربح

شاهوروهمو-عانس-جارية-عاهوهى:(كنعانعلي)عند

.إلا!شقمماتلهـابرلى،صا9رجصءلى

وسط،كأملةكأعضاء،الحسي!ةصولىحماؤجماةالمر-طل..

ديلكن!،،واحدارفيجزوالهبالش!بقالمشحونةالافعالمننممصج

ولا،لهامتداداولا،الثماعرجسدمنجرءاليستالاحوالكل

عنعاجزاا/لشاعريبدرولهـذا.داتهـااونتاولا،الارضمنجزءا

المباكمر:الجن!ى!بهجزهيرجهرهموبل،ال!ب

غرببة-"جسم!خطوطكانت

بارداالسبريرءان

لاوداكانوا&!د

.(لابلطاشجر)ديوانهراجع("ا

ريمارة)-(الخشمبئالطائو)-الاخيرينراجعد!انيه)2(

.(بكألسومراهـةشيا

لجمالامرثيئ:لا-((ةالنك!"دفررعلىهيامث!":لهدىا-+31!

الخ...رافضةوه!إئد!لمدالنإصر

تعلإقعلىماحدث.-لدلمجزرقاءاليو"مةا!كاءرين:ديرواليهراصعأ؟(

هبة.المهيلايديتلويحهديوانهلىا*يع51(

.والوردلرمادابينقتث:الاخيرديوانهراصء)6(

زبد.منان!ر:دلوانهراجعأ*

كعيبةليموكه،احبهاكن"وفهد

شهوتياضعتحؤيرانبعد

81(اثعقوبةكالرايةحبيبتيساعديفوقسقطت

العذبةالننوهحلحطة!بماحبيبتي

رطيةجثةساجم!بيئقصبح

)9(الرغبةوتختفيبداخليالشولىينكمر

الىالعربيالشاعرصوتفيالمرأةتتحولانغريباليس..

تدفستكقد..والدنسوالخيبةالقو!ابرموز،معبأة،شظايا

..عليهاومنالارض

معالحبممارسةعنعجرهاث"عريصوعانايضااغريباوليس

ع5البممارس!ةشعهجزهداخل،وتطهيراوتعريرافداءالارض

مواجهةعنعوهمنيتخصانهالنهايةفيبداوانخنى،احثى

.إلخداصاالعجزهذاسالرحنلفاله،م

الارضعنالابتعاد

والارضالصيمةقتحول)01(،عبدالصبورصلاح)بكائيةؤي

الوطن6اوبالارضيربطيالا،!لقةوخار*!ي!ةداخليةلىموزالى

الاولالمقطعفى..وطنيياآه:مقط!كلزهايةه!الملتاعاصموتهالا

الزمن)جاءها1)تي(افرداالجوهرة-الجوهرس!بمةسجوهرة)يبكي

رونقها،فقدتحيث،معممدب!ريسيفمقبضمنفمهقظه(الونحد

.(مؤدسحرمنفيهالأهسموما)

ويبكي،(المفتوحالص!ريانبرجا)يبكي،الثلأليالمقطعفي

الملصالمستنقعفيتهاوىالذي(الصخرفيالمتنعلىالنهبيالونس)

."التبريحلزمنا

جاءه(الوانجلوةمناس!!يا!را)يبكيالثالثالمقطعهبم

.(الاجلاف)عليهف!ااور-طالزمن

الصبححيت،المنغلقةرموزهعبربهـاكيتهفييستمروهدكذا..

اجلاما(أيصيريتشخع!وحين(وغدازمنا،،المطلقمناخهفيالوامم

وبرجا.،وقصراا،جوهرةالوطنويصبح

..فكلاالاحساسيبقىبينمااًحسالصأىايتحوللاالفكران

منمسكهبقوة،الوصفيةالمقم!عاتبقىلذلك،باردذههـنيبموقفيغمرنا

..وطنيياآه:المتكررةاجمئتهحول-الزيينيالاضافيبطا!ا

يتسعلا،الفني3لتصوير"داضقاوسايختارالقناءرالى

الىللهجرةمظهرا!كسقدالاخت!ياروهؤا،ةالحونلمصوفاليت"ح!نى

العالمعنلديهاثنكوكةلأالانطباعاتفقريعكسممااكثبر،الداخل

.ال!خار*-

لمشراتنموذجاالالشى(عبدالصبور)عهدالموق!فهذالكن..

ليو.يوبمدلعربيةاالقصيدةالىرحفتالهتبم،الاخوىاوماذبم

مفلقة،ظرجييةاوداظيةرموزااست!حدصتسواء،كلهاتتلاؤىوال!ي

ثي،"لفنيلمصويره!ا،يتسعلااو-يخسهعوسطااست!خدمتاو

..والثحديداوضوحاعناقهصد،الارضعنابتمتكو.!ا

،وها"الغيمفيتدخلالارضان":يعلن(ادوفبس)هوها

،عموانمملوحأمن،ي!ك!اؤلمرمدتتهعن(يبحثدنقللامل)هو

،الديصة:صياحويهـخشى،الضوءمنيهرب

الديكصياحنرالخبىءالحزنثإجاني

ر"فغسةوقصلالدعبدالنحرلجمالمربمبة.لا-ق!بانينزار)8(

.13ص،أ!جيذيب!أف!رحةعواخيرة!اءة)

الصيفكتابمنص!ات)حم!ماعلىتملية!-دنقل؟مل)9(

.25صأالشناءو

.64ص،ئببةبكا!-إ؟لليرثجر،101



دلبمدالوالانم

الخاصرةجدارمناخرجوني

ب!لتالحزنفاجاننوكله،

(11).الذاكىرةعذبتني

:مرلرةنشموةفي(كنه،نعلي)يمشفبينها

()12إ.(ا)فىاكرةضياعاحلىماالله)

!زيمةءداا!ذاقياالنن!ر-اثانبمماا

!سامبن!طريفرن!"يشقالعرجميالشاعرصوتخل

نفسياحصاراكأن،كتغيهعئحثمايلقيحشدانمحاولا،الهزيم!ة

والمدانالمتهمموفعمنداتهدايتطركانه..وجدانهنياقام!يلا

والمتهم.والمدين،الضحيةاذ:مةريرتديهووحنتى،لمسئولوا

،المعذبوجههمنهاأكل،واضحسةاكلثلالةهناكانعلى

ال!دد:منذاتياوظهراخلاصسالنفس!يلتمسوهو

:ءةلضبو1(ولالالاطارا)

اقالارصوالهى"ي!ا

السوىفيب!اتمايا

مسروفىعليفكم:لكلقلت

البوىفيففخ!تملكني

الهواءفياحس:ل!كيكت

والوباءالطوفسانراكحة

وجهيفىالسيووشهرتملكني

131،العرج!هاالصلفخيولوالحره!نم

يبه!انقبلمنذدأسة

الردي+لىنهقىاب

ا!فجمئةخيولتدهمن!اانقبلمنافنونا

..)،1(ال!بطيءايقاعهلمحبماالفاف!تبطبله

المعركةاخوضكيسيظطل!بت

لامسكه!الذصكيففعلموني

ال!مالتوتوقفت،حين

)15(وقوفمونماال!لامفيجبلا!عشتلأنني

مراراالكمهت

وال!ءالطرعيداستعراكرلخيماتمرافنيا!وابيرا!

(انبهارالمحالنوافذالنساءفتهتفإ

اضصاراقحمنعلا

لدمظت

!كم

العبثهذاتس!معوالم

المفيماتعلىالنارففاضت

8.اص(الزمام):المنعبةالايهـميتلويحة-عموانممموح)11(

.79،صزبدمنافهار-كنعئنعلي121(

9.ثمياالنبوءة)الميتةاصبعيون-البببلاليعبدالوه!"12(

(29مي)-اللإلش!-ع!بدالصبورصلاحأ"ا(

اسماءالىرساقى)-السابق5صدر-عدوانع!مدوح151،

.96ص(بكرابيبدنت

اكرعاتواالخوذاتود!اضت

)16(..الجثثوفاضت

مرارااواعدت..مرات..مراتلكمفلت

)17(..لقد..ماتلقد..سيموتممقلت

صوقه،اثإهاعروضعا)ت!النماذجمنعديداىاالرجوعبالامكان

"سؤوليتهينفيانمحاولا،اليمامةزرفاءو!ىمنالعيونموضوعفي

المسبقة،رولأهصعةعلى!ليلابلخ،فحسبفوقوعه،الحثعن

لقد..ورواننمهيدصمهفىرث9ركولم،بهيفاجألمبذلكهو

الاؤيمة،باسباب-افالباؤم!سنفسهالعربيالشاعرموتربط

نتائجهاعن،بقوةنفسهيانملانحلوللكنه،سلبياربط!ا

.أواوزارها

اذاتأتحقيرأالثاليالاطارا

صوتديو،الفذاذةبااتفرداحساسهناكالاولالاطارفي..

اكقيضالىينتقل-همنا-ليكنه،ءوالمنيالهاديقهو،الشاعر

تماما:

الولاةمكا/بفيالاوراقاحبرواناعاماعشرون

الجدودرمممنل!الخوااعمراو

..بالاظافراقلاعوانحت

والدهاءبالدكاءالمليءالوطنفي

جربئةاراءن!بلكيبالمراص!يضانلوذكنا

ال!نساءاء*ادنرسم

000)911البذيئةالشتائمونكتب

بالخصيانوإئتمممتوعميتفحرستاخرساليفيل

القصكاحرسعبسعبيدفىفالت

الض!انلحمذقتماالذيانا

)02(شاناوبطأصللاالذيانا

الاحساسميت!ةجلوكذا

)21(للناساخو،تزكامةخيرنحنهل

ترابيلدناكل01ءستلدنالم

الفييابنحن

ا"كلماتنهرمنيخنبخرزبداننا

.03-92!ىحدثماعلىتعم!يق-دنقلامل161(

وانا،هم)-الحيعريبلند)17!

.701ص("لشاهد)اررعبغ!هوالمص-ك!نعهـانعليا")8

.9!صالمصسشنض-عسوانممموخ)16(

.03-صر!ء2المامةزرقاءيديبينالبكاء-ررنقلامل)02(

لنكسمة.ادفنرعلىهوامش-اقبفينزار)21(

ء\



.)122"لحياةفىصثأاخهاواالسملافىسدا

التيالاخرىالنملأ.جعشراتالىالربهاسايصا-هنابالامكان

وعديموثانويا،مصقرا،امرهعلى!ربارجهافيهطالشاعريبدي

لاوءـو،عبسعبيدمنوواحد،للولاةخاثمفهوواتلاليرالح!وى

:)الوب!(يقممهالن!الشديدالتكييفب!اهوبل،قيولالهحول

االايسإعاإب

السلطةموقفدثمين.(الثالثالاطار)

دهـلعالاولالاطارفي!ويايصعدالشاعرصوتانمنالرغمطى

منإمإملموضع!ينفسهاضعا2و،المشاركهإاوالمسئوادهإاتهاإمنفسهعن

اخ!رىمرةبخف!،الاكلارهذافبفهانه،الح!دثمانح!!عنتماما

أكسإلفدالاخرينككإلانهالىبعيد،منءيوميانه..نفسهعإلى

الخدي!سإهإ:ماإ"سة!لى

فيناالؤيمةعمب!الانيحملترىمن

يزيإ"جسمدعنللصميبحثطا!الفييالمنني

فيهتمجسدالمغنيحلمانالمدبمالملكهو.ام

المنننظرصاحبيحسبتككابمل!خدممتمل

باغنيتيخدلدتام

المدينةباعإتهالذياناعرة!كيف

السماءوعدكناالذيليس

+2(...!علسماءوا

الشجاعسيهإعنينشثفييو!ء

اهمداي!هلأغمدهفيوسيفه

وينكغ!يءالثقيرإجفناهيسقطوعهـنعما

القصر!هرد!ته!الخصمثطلا-!ير

مصراهلالصبر

"،2(ارأثاعاوا"!ماتاد،ليرفعواي!ئت!روله

غيلالرروحيجرحمنلأيثرب،العربيالشاعرصوتيبدوهم!ذا..

ذاتهووحتقرالشخصية!ذاذتهعلىيؤكد،ذفسهعالىمنقسمانه،فيه

اظفرهينشبم!اكهـدر،افعهابقسهوةاظفارهير:شب.إ.الوقتنفسف!ئي

تشوشهوترررهكلمنهيستعإبرالذيلواقيم2ذلك،حإىلهمئع9الوا؟4،

تبعاتهمنليتطهرالحدتإخارجرو،ضكالنفسهيلتمسوهونماؤضهو

..وآثامه

الاخرالوجه..ا!تالةالارضشعو-ثالثعا

..وغيرههساوسميحثرويشقصاندفيوالواقعالحلمد*جاور

.،لوانواواتإبهيدالدثكلالىنراضيتباد،نكماوينفصإلأنيزاوجان

الجارفتيإارهفيتمإنزجوالثمورةالهزيمة،المراةواالارضان

..؟ولعإنميد

الذي،الحبمننسيجأفىلمنإبتوالبطولةالشهاثةالروإيان11

فيها.الجنورمتهمق،بالارضمهـتممك،قويصامدنبتبدورههو

يرواجه،مشوشوغيرمتسقامنطقياعادلايواجهالمقاومةشاعر

هذاو!ل،واًلملامحالمعالموافعح،والهويةالوجود1مح!دحفراعدوا

ووضوحه.وت!زهقوتهصوتهيرطيما

!لى"تقسمونولا،اً:!مثوات!بماولا،اننسمهميقا+للونلالأنكل

.4!ه!اسميلأهوهذا)والوردبينالرمادوقتساثوفيس)22(

.67ص-الجميلللعمرمرثية-حجازيعمبدالمعطياحمد1231

ءهر(فيالهتنييمذكراتمن)سالسابقالمصهـر-منقلامل241(

.122مى

مغامرتهمعلىليقهـدمواًالارضوممذواتهممعيتحدونبل.انفسهم

المستقبل.اتجاهالرإيدإفي

تنإننلاامتإياء**ةان

و/الموتوالصلافت

الحلوخدنجرك!بلت

بكفيكاحتميتثإم

الموتعنتوقلفيإكأوانانتقتإيخطا

الح!باهوهذا

اموتحيناحبكاني

احبكوحين

اموتانياالثعر

.،امرأةفهـوني

)25(مدينهوكوني

الدمعقمريا"ب!يوجهيا

الائررإاراثبارالامثمجارالامطارايمتها

لبإياراتاالارصفةالسياراتالمنإن

الاجراس،الاقممام،الاضواء

الموسيقىأإلاتالصحإف

*عياديلاعلام

دإنإدا

لميللاانتظرا

(612المبملادنههرااناذاها

؟ا،المقاومةرراعرلغرية2ولثةاتشكلاذتهيئات!ا!ياةانا

ناعلىمهـموقهاتاليهناومن،مجرداوجامدلش!ءشعرهفيمكسانلا

اليمهبنايتجهإوهوبتكإيدهيحصالذياكستقهـبلاتجاهيإمعهيحرإكنا

قبله.منتماماالمرفوضالحا!رمن

انيسئسلمفيالحريةمناكبر"بقدريتمننعالمقاومةشاعبراناعتقد1

رإوبمايممسسكانعلىقدرةا!رلهذ!اورإو،الفنيهإطبيعننهلايحاء

اكبمربوف!وحيننمتىسايضآ-لهذاوهو،لشعوهوحيويكروري

ب!نالصورة/7نفصملاالتبمالصلةتلكيفسرمأهدالهلاكثروبحيوية

بىصالقلق1النوازنهذاؤمن،شعرهفيالدفكرةوجمبنالشعرية

،-تمصرا!عش!واالحااصربين،والح!اواقعابرين،أهعورةواالفقوة

.والعذاببالمتمهإالمليثكأالحياةاجاموأصوتهفي

المعمارعندقصيرةوقفة

هل؟يونيوبعدالعربيةالقصيدةبنيةفيحهـقهـيقيتنييرههـناكهل

روادربطلىالخمسينياتفىانبرته"عوملموسةانجازاتففمت

الحديثة؟القصيد

هيكلفىالتمدي!،بعضتقدمانالتجارببعضحاوللتلقد

الجديدهإ.لروافدهساتتسإعحإنىالقصيدة1

ذاتالق!صصيهـهإالقصيد"استحدامفيهشاعالذيالوقتنفىإ

امل-حجازيعبدالمطإي-يو!سفسءدي-رإويش)السرإعالنقسا

ائغنا.كيةالقصيدةظلت(-جعفرالشميخحممب-قهـبانينزارسرإنقل

:افداتا،ضابعضالعاملذهيكلهاتحققبينماالسائدوجه"لهي

يوسف-كييلعمه)سالقصيدهولاخلالاصواتوتنعخد-

اسمىوب!ينحلميبين)-7إرقمإم!حاولة-ثرويشمحهود،25،

77.بطيئا،صموتيكلان

.47-46ص-القاسمسميحمراثي-القالسم1سميح)26(



لإحي!ركي(بلند-لصبور9عبإد

التفعيلةوحدةعلىالمبنعةلجهإالقصلىاخإلدمو؟دية"قاكلعادخال-

.)27(أحجازيعبدا"كطفيسيوسفسعدي)

التفعيلةوحد؟ءالمىالمبنيةإالقصيدة،داخلنإئريةمقاطعاًدخالس

جعفر(الشبخحسب)128-الحي!ريبلند)

سميح--درويثرإ)الشعببئاثصسءنخلفياتاستخدام-

.(دحبوراحمد-يوس!سهدإي

الابداسةاللخإةانماىالاكيدفمعالموسيقىورمننوىعلمىاما

الص،والخماالخاص،1ايقاعوتنتقي،نفسهـ((يمورر-قى)الىهيللشاعر

شعراءقدمهاالتفيالا؟قاعيةلاوحدات-هيقي+طوبرههناكيكنفلم

.المنمهرةابإننركيباز6!الخإمسإيات

كاابإميط-الحديثةالقصيدةدخلهإ،التيالبحور1ظلتلقد

والفخراحماس"ابحورالقديمةالقصيدةفيوهي-والكاملوالرجز

شعرائناقيكأبفيالشائعةوالاداة،ا)إينةالمأدةها،والذاتية

.الانحتى

بؤ،-الانبيمالرزيالمخل!ط-دنك-و!*هـ،!ق%-ء-!عج!؟بم*:،

الايقاعيةوحداهإمافيلكغإيرتقنيندون،مإنقاربينوزنإكناستإمخدام

)الفعب(اسننخداممنحىانكما،(/مثلا؟لم!نقارباقىدارككتداخل)

.ورىالست:اتالارتفاع!ىاستمر

السنواتنماذجحققتفقدكرقيالنئإالصورةواالرمزهـوىعلمى

اجزئيهإ-الا-المركبةالصورةاستخدامفيمإإحوظاق!فوقعا،الاحنيرة

.النعوتاختزال،ف!

ملوداتهتجبرهالفي(مطرعفيلاكماأمثلذاكمناأبعضيستثنى)

كما-دكثرةالنعوتاستإحدامعلىالتوإيموابر"لحلمالمعبأةاللغوسإة

صوفيتحهفي-ايضايكذراخذ(عبدالصبور)انالملاحطمنافه

الضوئية-اثاإنا-الميتالزمن:مثلاًستخدامهامن-الجديدة

واحدةقصيرة!صيدةانحتىسالمسنونهالاشجار-الملهونةالريح1

نعتا(ثلاثنصإ3اللميلشجربريوانهفيإ(تمويعات!هي

اسضخ!داممتيتوقفوااًنانئم!واءاكادفقدللرمزبالنسبة..

.الخمسينياتشعهراءاست!خدامهابكئرةبينشاعالميثيإولوجيةالإةيلرموزا

بشمكلالتاريخيةالاف!عةواستخدام،الراثيةألرموزامحلهاحلتلقد

(..ملحوظاتفوؤ!دلكفييو!سفوسعديالبياقيلتإفوق)واسع

قاإموسهاولبدوشفادةاثعريةاللإغ!ةفهـيهتإبدوالذيفالوفتو

دبإسدرويش-يوسفسإعدي)تنمعراءنرإوفيسيطاوسإامتوهجا

خافلاهاثوعاليمةسريعةاستجلإبنمةالاخرالمبعضي!بدي(حجاريالمعطي

يقولءما-الالفارإانح!نى،الادونيإعيةوالمفرداتالتركيبات

واصبحت،وكركيزءـ!،وضوحهاافقالتقد"!جبراابراهيمجبرا

يؤديانيمكنلا.وهلوسةتهويمعلاقلات،بينهاالجديدةالعلاقات

."التجربةفيتعميقأاوالردإسإةفإاوصوحالى

اإبىلىخهـن

يسإنولم،عامةورماراتأحدرفيمناكثرالىاطمحاكنلم

يونيو-بعد-الهر،يةالق!لهفالىمدصن!اعبرأنهناكهوالىأطمعح

قا-:-دائإما-يبقىإالنإيالا"لرانيقينيلكن..فحسب

احوائه.اوابهللحالىنقدسإ"محاولةايإمإنأبقىواواعنى

ومدإله.يوسفبنالاحضر:يرسفسعديديوانراجع)7؟!

المتعب.الحاررإانإيات:4ديوالهراجع-امحيدريابلند)28(

يمكنلاومستإق!بلهاا&رخةالقصيدةتطوران-ايضا-ويل!!ني

ماالثرهوبل.ادهسإالروأالطموحةالمغامرةعلىعإوقفايكونان

..كلهالعربض؟لمبتمعناالاجيتماعيالتطورب!ركةارتباطايكون

زالتلا-مثلا-الجربيةللقصيدةالايقاعيةالوحداتان

ا!نغمىنظامهازالولا،ت!ثفلمموسي!ةبمستوياتمشحونة

جمامياوجدانياتعكسيانله(يمكنالتيأالبحورزالتلابل،بهـرا

.)92(العربيالشاعرتجربةتطوعهالم-كالطويل-

لسإدإاالاجتماعيانإمطبتغيرمرتبط.ا،يقاعهذاورستقبللكن

ماعيةالاصعلافإاسإ4يروتحر-وتطوروهبتحديثهمرتبط،المجتمع

لأألعربيةالقصيدةمإصتقبلفانذلكمناكثر،والسخرةالاستفهلرإمن

الرجوازيةوانغرادالديموفراطببةبقضيةارتباطااكثر-تقديريفي-

بالسلطة.

ظرفل!ا-اتحويلهاعلىمجبولة-معروفهوكما-البرجوازيةان

لمجملعامةو*ـزيمة،عامظرفالى،الخاصةوعإزيمتها،الخاصإ

الجصرحهرإااتهاعاعنعسئولةكاإتاذالكنها،المجتمعأطبقات

الضربةمظاهركلعرإ4مإسإوا،الشعريوجداننافياإلمميإقالرويإ

ؤ،نإ،،يئالعررالقصيدةداخل،ميةالمنإالذانيوالانقساموالاستلاب

؟تجاورها.عنمس!ولون-ايضا-

هرةلقاا

دسإوانهبرالبحرهذالتطويعللسميابقديمةمحاولةعإناك)92(

مثلالشبانصراءالشهبعضانكما،(الجلبيابنهإشناثيل)

ايضا.4تطويهحاولوامصطفىنإتراحمد

تفلم!ك!هاولر

المراةتعررولثورةا

كبطراب!بتفصرجنندرجمةروبنهامشيلات!اببف!

النسوية،فيجديدةنظريةيضعلاالكتابهذا

منواسعةلمروحةومناقشةعرضعلىيشتملولكنه

تأريخيا،ليسالكتاببوهذا.المرأةتحريرنظريات

تماريينفيوحربهامهوماكلالاذهانالىيعيدومنه

.التحررسبيلفيالمرأةنضال

نا:معاوالعمقالجسعاطةغايةفيفكرةمنطلقه

جزءولكنه،الثورةقضيةمنسناسياجزءالمراةقضية

الاجتماعيةالثورةفانهناومن.ذاتيلومستقلمتمالز،

حلعلىتنطويلا-الرجالصمعمنهياقتي-

الثورةيثورةقيهاموائما،المراةلمشكلةوتلقائيعفوي

الحل.هذابدايةهو

إنواالمرأةوقضيةأصورةاقضيةتلتقيفأين

الكتابهـذافيالمركزيالصؤاالهوذلك؟تتمايزان

تاريخ،معماوالوقائعبالنظريات،يستعرضالذي

المر-!عتباشيرمعالنوررإأتانمنذالنسويةالحركة

3يةوالاشترا،الفرنسيةبالثورةومرورا،الراًسمالي

الروسيةالثورتينثم،،العلميةوالاشتراكية،الطوباوية

حيثالثالثالعالمثورةالىووصولا،والصينيه

خلالمنوذلك،!ستعمرةداخلمستعمرةالمرأةتمثل

والجزائر.وقيشنامكوبا:عينيةنماذجثلاثة


