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ا!مدإصوأ!ب!الإ*بة*"ال!ه!ق"مقضكلةتهعن!مادأ

هـنبروضهاالمشكلةهذهلطرح-ةصدىمنالهربالاد،،ة"ن

"اضموناالمقولةانكارالىيتجهالرفضهذاوور:طلق.الاسأس

م!الىلانكاراهـا5بر-ع.تبوء"،الابداكليالادا!العهلفي

ابدايةاوحدةااناي.اضمونواالشكلب!ينالهلمرفةلجدلهبئخا!ء

!عورلاوآن،خر7الونلاحده!اوصودلاانتثش!الني،ساد:،5

لىويةالىآلبعضتستلحرجالوحدةهذه-الاخرتصورثونلاحدهما

ةاًل!ء-اتافوإةالعلاؤلأتمنكبجالادبيةاكمبريىةالبنية

-!حبصث،الادبيللعهلا!يةالجهأل!!خاقا!كفردةالداخليةا

!و"ا،ضهصون"آناو،"المفمون"هو"الشمكلللانمؤلاءشول

.غبرهآخرشيءولأذاته"ثكلا"

ع"دءنع!،لمضمونوكمكلابنالع!ةفض!تاناواؤعوا

منكلا""-ةلمرجماكثيراتعقدهالفرطوهي.عامبوجه،اوممبرىالةت

اواء،الشهـليةضرالىاهـ":الاثبيالعملومبدءالادر!النافد

إة!تروعاىالق!ةيمتلكيكنلمان،المبتدلتالوالمعيةخطرالى

ملانالقدرةهذهامتلاك!الدية.الموهبةتكفيولا.الهقدةهذه

تنتج-انبدلاالتيالموفةو!،الشهوليبمعناهساالمعرفةترؤسعا

ئنالملاؤة-دليةاًلتبابمنالخلا!الذهنتمكين-تنتحهـافي

.وا،تجزيملككيكالةابلكيرادكبب!وهرهاالمضهوىولشكلا

رفضا-اسما،مض!نكمشكا-ة،اثكلة!حرفض"ن

هـفىادفيبالفعلؤائمةمشكلةوجودبفيلا،ذاتهامونالمفمةولة

بيىنالادبهذافيالعلاخليةا،ءلملاقةمسنوىعلىالمعاعرالعربي

هذه-تةجهاا!هاو-تر-مهاكفاال!الموصورةالتعبيربةبنبته

،(؟مة..و."اءمورةاهذهزرءميان،!:ط،المسالةليست.لتيةا

اسهالهانفردلااناو،("مدلولاةلاو"مضى"او،(محتوى"او

لدخيى-"التعبيرتةافي-"الي"ث!ءبأضافةإسهرؤ*خاصا

تنف!لانتمكىنلاالادبيالعملان،!أ،"-ألةواظ.عليها

تتشكلاندون،لفبةأخ!وصيتهتضشكلناو،التبيريةبن!يت4

ماكعلافةي،ا110المعنما3صورةالخصوصيةءـهـهاوالبنية.ته

عملهومصدرالمبدعلادإباذاتبيناو،اموالعاالادبيالفملبين

.،،الذاتالخارجالقالمالواقعاي،العالمهوالذيالابداع!1

هذهمستوىعلى،تتحدد،المعاصرالمر،!ادبنا،!المشكلةاًنم

رؤيافيهوكما.العالمصورةبينانفصاممش!لةبكلنط،العلاقة

النأديخضةحرءتهفىهوكمانفسهالعالموبين،ءالادبهذا

ون!ك!،،(الادب5ول"نقول.المبدعلاديباوعيخارجالموةموعية

3؟

مطلقالفاملاحكمابهنض6ولا،ظاجهمهكلميحكمالذيالعمالطا،ع

مع4اولؤبهايةالمرتويفىال:ادرةلافياعيةاالنتاجاتتلكيست!ثنيلا

.العرهـطواؤعها

-2-

يك!اتهواالاتهـاض4،صصا،مواجهوناننا،ت!فائبأليس

احدة،والصورةنكو!اربماًتريدو!..ترماذآ:ت،سبفوللذيآالتقليدي

؟..الماديواقعهؤطهو!االفنبما4واقهفياةمالميكوناناي

؟..كفن،للادبالفنيةالقي3ايئوا،الواقإنبينالفر!ينآ،اذن

اوالصورةالاعلانجبةاوألاعلامقياكتابةامناذنالفنطالكلمل-إميزماذا

؟..البضةلكتابةااو،"الفوتوغراف!يةال

موؤأخالمواجهة!يدأئىصو..ا،عزراف!!-داعناغأنجايى!

وظاهرأ-4اصلهولوجعامكانعلىالبهـفعالمشكلةعلمىهجصا!للها

ععوالمكابرباذمته،ا!وجع،المأنوملادبرنا311دأفهةمكامن.تاصكي

الذيالحقمنطقمنيشخذ!ذاالاغراضاًن..از!4اخفاءفيذلك

اف"..نفسهاالادبضبيعةرقفهاالتيللمغال!ة!طقا،للادب

عتبارهدهاالىمةرل!الادبيللا؟!اعبرهااأترفالخصوصيةمننيتخذ

الراهن4زشفيلاددناالراهنةأ(سكلةوراءهتش-بسوراالخصوصة

ا،دبس!كاةكونبا"صجاوزالتنناسكالانفصاممشكلةاًعني..

فيالعر،!مجتمساثك!احدىكذلثكونهاالى،وحدهالهربي

هـذايفقدالانفصامهذالان،الو!.ءررهر!وىةضرة19ع4المرءهـكأ

اة،رواالادب!مضوىعلىال!مةء،عاي!تهل4كةاصليالمهلاحاالمجتمم

والايديولوبرجا.

نافهينا..حال3لعلىاواج!وراموؤعؤ!قابعالاتراة!ل*ن

؟..ل4ؤةولفماذا.ايضاالموا-هةع8موؤجيمنهنكون

الشعو-سيماولا-الابداء-1،ادبيللعملاناص!"بم:تهنن!ول

الداخليةالبنيويةوعلاقاته،اتميزةاوفاعلي!ته،المتميزةخعوصيته

الواؤء،1،العالمصورةاًن-اعتراضولا-ايضاوصحيح..ادميزة

حركأ4فيالعالمحقيقةغيرهبماًل!ان-الاديبوعيفيتجهاكما

الطي!بةالصورةاًن.لوهـ!اهذاخارجاقائمةاا!ضوعيةالتاريخية

قدراتمناقالخاللاديبيكونمابمقدارالواقميةالحإقةغيربمون

لفنية.اصهورتهفيجديدءنالعالميخاقانعلى

ولا،ذلككلعنيانيفيوفنا،ذلككلص!بح:نقول

هـاتايغيباو4تنغيبانالامورطباعمنوش،منهشيءعن

فيومرةلموفوعيةاالتاريخية4حركأ!5رة:مرتينالعالمنقرادمنا



ا)تمايزاوا"فايرةال!ط.لكنالخلقهمعمليةالمستمرةالابداع!يةحركته

يختلفآخرثيء،العام1بأاعى،الحرثنينبيناو،الصورتينبين

بهصالعلاقةانقطاعبهتىالانفصاممشكلةمنفيهنحنعماجدريا

العروةهذهانقطاعنقصدلا،طبه،..الحركضببنبيناوا.لصورتين

-طنلاموضوءفيعلاقةلانط،واقعيا!ش!يلفهذا.مطلقةبمصورة

بأنذاك.الفنيالابرداععمذاتمنبعطيةاوذاتيةبارادة!عها

الفني.اماالعالصورةوانبعالمصدرتشكلالواقعيالعالمحقيقة

.؟ا،نفصاميسماويالذيبألانقطاعنقصدماذا،اذن

الهرءمم!،الادب-!الابداععالمانافييركضالمشكلةجوهران

ءاى-بألنالبسيدور،الراهنةمرحلتهفي،خصوصاور4والشعري

اعتاةبتحويلاي،الصمةبخصوصياتلاالفردية"اناللاذمحور

اطارهامنومهتزقي6بعضعنبعضهامنفصلمةشراتحإليالاجتماعية

..وليهالش!.ةالجدالحركيتهامن،لتاريخياسببا!امن،المام1

نتصرفعلاقاتالى"الذات"ابداعاتفطتتغنتالمجتزاةالثرائحهذه

تاريحيىةاجتماعيةعلاقاتكونهااس"سعلىلا"أنا"ادبها

ءلىبل،و.المسبةالايجابيةبمهجميا-ول!(،انا"ا-.اايهنىتشملها

يا،الاخرين"عالمعنتع!لهاؤردية"ء!وصيات"كونهااساس

اوجوداتاعنالمستقلالوجودمناضرر!."ا!اصلأصورةتضع

بعلاؤ-ينت!مهاالذي"لاماال-دىانا!ون،الاخرىلظصةا

البؤرةهو،((آلقاسمهـالمشتركالهذاانرغم،((المششكالقاهـمم"

الوصوداتعلىلتتوزع"ماعيةالاصالملاماتجملة"فيهاتلتقياقيا

خصوصب"طا،عمنهاكلفيمتخل!(الاءرادلا!خاصةالبشريةا

الشسبية.و!ادته

حرببصدمامر-لمة9ط،الشعريةالابداعاتفينلحطهظمن

الىأخفاءا،اخيرالبنانفيالسنتينحربخنى،ا679لستةا3الاي

اليى+ليةالملا؟اتانالاد!اعات1ده5فيونل!ف،"لذاتا"عالم

منعلبهاطارئةكانها،المرحلةهذهخلال،العربيالوافعازمةمن

للالذاتبها(العالموكاذم!ا،الداخليةعلاقاتهاخارجمن،زمنهاخارج

ني:ةثمراهذابهضفيهناتواماغالبالذا.الاوحداهاعاهو

تتوحدصو!-زهـنلىا"الاخرينالفىهـنمنالمهاجركنبرةاستعلاء!ة

..اًلم!ةحيلسبالمطات"اؤ!"ال!فيه

الىنقصداتايبدووفد.مجشهلوهمقبديدالى!"نباثر

الابفيالتجديديةلحركةاوبينهذهالانفصامظاهرةبينالربط

وهو،للظاهرةتحليك،ءنيلهاساسلاالربطهذاان.المعامرالعربي

فيالانفصامظاهرةارجاعاالخطامنفانه.اكقديةرؤيتناعنبعيد

الهظردوزا،ذاتهابرحدالتجديديةال!كة9ىاضةالرااللمحظهشصر

ادركةان.نفهاالراص!ةالاحظةظرووطءفىا!نيةالعواملالى

ي.او،اهربةالقصيدةاظامف!ءدريتغييركحركة،ارشجديدية

،لاالمعنىبهذاطبيعت!امناـببس،حدالىالروايةاوالقصةفيء

؟لعلاقةهذهلننفصمالعربيبواقعهالادبعلافةتخترىان،تاريخيته!من

ذلكذقول.وتار!!ةيةهاالحركةهذهعبيعة!قيقياليهوالعكسبل

الاتية:الملاحظاتذطت!وفي

ياعاىا)ـكلاممعرض(كق!االت!جد-ديةال!وكةالتعبيران-اولا

ثيئا،يهنيلاتعبيرا7نااصبح،صرالم!العربر!*دب!شوونمنثأن

معادللااتعبيرااصبحنهبأذلك.حاجة41تيبقلممجانياتعبيرابل

ادف"خارطةالاناعني"ماشةالان.المرهفىالبحركةفيله

اليزجدإدقيسوىة3بالحر،كاملب4نحو،ءلىضاةالمرحد"ليه

بانكأاصدالضارطةعلىبقيتو!هزلةوضئيلةمتباعدة"نجببوبال

عصر-جاوز!!!وجودهامبررالبئفقدتاتكلاسييئالعربي1الا!بانطمىكأ

1(،اهـننجدبيةال!ركة:ل)ا؟نتقول-بئانكذلكوجاصل.عمرها

.ويلا"الحاضرالور!الادبصكة.":لقولكمرا!ظلطهذايكون

تجديذفيحركةبه!يتاذاالواقع1رءدلالةمنالقوللهذافلشى

الحركظ)الاخرمحا(!ذهحقيقياوجودلالانه،تقليديةاخرىحركةمقابل

..الراهنةاللحصةفي

ترفضبذاتهاهبم"التجذديةالحركةل)تاريخيةاًن-ثانيا

بنهؤءالانالمتحكمةالانفصاماظاهرةوبينال!دكةهذهبينالربظ

مراحللتاريخهاوانتاريخاللحركةاناعني.غالالعربيةاالقصيدة

يا-.--رهيالمميزة6لهاسهمنسمةالانفصامظاهرةكنولمكانت

تبنيكانتالاربعيناتفيكينونتهاهرحلةفيحتى-التجديدحركة

الصراعيةالتفاعليةالمواجهةمناساسع!العربيالواقعمععلاقننها

ع!تطتبئيكانتوما،رومانسيةتكونانددنالرومانسيالبعدذات

يا،الخاضرة0مرحلتهاهطهيكمايلاستعلإيةمناساسعلىهذه

الموا-هةفيح!ووان،الواقعمعلمواجهةاعلىحتىاستعلاليتها

معالمرحلةجديمةعةفيدخلتالخمسيناتمرحلةوفي.الصراعية

ذاكاواالجانبهذاا!االانحيازعلا،4هي،لعربياللواقعالجديدظ

الت!ص-ررقوىأصمالحالقوىموازينتغيرتجبنالمراعجبهةمن

ءيويعدقاس!علىيتالسىهذا؟نحيازهاكا!.آنذاكواكق!م

الرؤيةا-دجاهاناي.ا!راءحبهةطرفيمنوالموف"ورقعيحددها

الع!ةفتتاصلى،الايديولوجيالاشماءباتجاهيلتحمكمانالشهعرية

العملجلريةنحو،عموديا،وواقعيتهالاد!فنيةبينالجدلية

الابداعي.

المرحاتينادجنماا!!يةالتجديبلحركةالعاماكحىبتغيرلغ

صوهريا،تغيراالعربيالوافنعمعالتفاعلبةالعلاقةجثمنقتين4السا

الوعبم،دائوةنىالعلا!ةهذهوضعتلخمسبناتامرحلةانسوى

،ايوعموميتها"الئات1ل)خصوصببةبين.اًلجئريالضرابطوعياي

صذهالوعيدائرةوفي.الاجتماعيوبهدهـتجالفرديبع!ا؟ين

لحو،نفس!االروادشعرعير،اتجديديةاال!ركةو.-هةت!حددت

.الانحيماز-ط

الهرد!الادبفيالض-دتديةلحوكةاتاريخية:قولمين-نا)ثا

العصبثكللةطاالحركةتار-خيةذلكضمنلقول،اصرالمع

العربية.طارللا؟والقوميأوطنياالمحيطفيانتحركاتنكلالمركزي

ترتجللمالاربببناتفي!تحينالالبيةالجديدأحركةاناعني

الب!ةقانونيةمنشفلتة-دوادهاد!وسفيارتجالان!مها

فيمجرىلئاهبة01اتهاربتيالعربياآتزمننهرعنمنقطعةاي،التاريخية

الاع!دومنتتصاعدوهيالاجتماعيساوكلنياالتحررموجةمع!راعا

ذابهالاكلماواالىوانةفاءوبان!ار،ح!يناثاسحبزخماجمفاهيرية

الطافبية،:العفنةالباليةواأعأصرالقيممعدائماوبنننفض،حينا

.بالذاتالتصريةالموجةثاياالىالمتسللةااو،المترسبةاو

الاسقاهـاتزحمة!اللفةعلىاسقطتلفعة،االارت!الالان

ل!الذيالزيفمنااواوهمامنباسكالالبدائيالوعيلىاا!ؤ!ية

امرفةاحقلفيالبشري.الوعيلتجلياتالدامضةال!.مةهوعصورا

احقلاهذابيننسبيبتفاوتوان،لاجتماعببةاالعلاثاتحقلو-!ياو

كانالذيلزسننلامضى!د،لكن.وذاكالعصرهذايبيناو،وذاك

المحتهصكوالاشياءحركة!لجديدانضريعني"الأرتجال1"فيه

فيالارضاختملرودونجلورنجبرعلىوالطفيليةيةلفكلاانباتاتاكظوور

المجننهعاوالطبيعةتاريخكلشل!فليس.الارضنشاعرمنالكيرمع

ؤبشيدةموتهشهادةي!حملوهموالااهكذا،(لاارت!ط"ينبتالفكراو

..ميلاده

ا!كانمااصرالمهالعربيادبنار!التصيدحر43انن!قول!ذا

هـولا،"كوعيةسيرورتهطتحققاناوالخاصةتاريخيتها.تثبتان

الىخر؟يالمساروتاريخيةتلكتاريخيتهابنالعفويةالهلاقةاصالة

وهو،ذاتهالمسارهذاففي.فطاالافقيةوالهمقيةبحركتهالمربي

ا!المبةادءرببمد.الحزيةبوكلياستضاءة!!ثرمنعاهيت!

اثكالمنمتطوركشكل،الشعريةالتجديدحركةظهوت،الثانية



ةهذا،اليربوعني-نفس..والاد!!الفكريالصعيدع!لوعياهذا

اكبرىاا"قدمةوه!،لتيةااستقلاليتهوجه،ا!حمريشكا"ه!

:.ة،اكءو!مومهالىآي،الداخلالىاترحيلوجهة،وجوثهكضطق

الجد!!ةمفاهيمهو"بأدواالجديدبناءهيبنيكي،الاربعيناتخلال

دروياه،رداخلياآلجمال،نظامه،الهي!ليةهند-ته،رموزه،لخئه،

وبةوالحيالمتشعابكةالتناقضاتعقمديحلوكي،(..للعالمارنؤنمية

لخار-يةاالايقاعاتبين،والاصالةالحداثةبين:!قاتهمجملفي

المهردةبين،الكيانيةالعميقةالداخليةوالايقاعاتالكلإفسيكيةالسطحية

داالابهذاتالشعريةوالمفردة،الواحدالمعجه!البعدذاتاللغوية

علي!ه،وكان..الخل!الرؤياويالتفتحاقاليمالىالذاهبةالايحاتية

اءثور"ولوئةا!كوةيةدينالض"قضكدةيحل،انوبرمدههذاممهقبل

والم!روالريحالرعدقىاءةاًلىاعرالمعااكز!عوحركيةالبلاببة

!-التاريفالزمن،الجدتصدالمالم،الجديد1الكائنشرايينفي

..الجديد

!فىهي!لواانالعربرلأالثرالتجديديةالحركةدواداتطاعهل

.؟.الارو.ه:أت1مر*بةاي،الر؟اد-بئمرحلتىاؤسالت،ضيةالعقد

وا)تفعيلبالدقةالاررؤعنيجيبانهنابثنامهمةمقلشي

افولامنبديا،اكن.بالخصوصىالمرحلةهذهفيفعلاالمطلوبيين

لقض+بئال-،ذجآكبسببطامنبل،المجازفدةمنانه،بايجاز،ن7ا

ؤهى-ل.4الاظلافهالصيةةبهذهالسؤاليطرحانذاتهاالشعر

'بجل.ادالروصلبعد،الاخرى'*صالاو،خرا7ال!راشتطاع

جديدةءوردمنولدمااوعهماينشامااوانفسهاالقههئ!

السهببطرة-تىوالمتصاعدةالناميةالحركةهذهفيولادتهامنبدلاكان

:هلاررؤالالصحيح1من،بل؟.افحافرالشريزمنناعلىالمطلقة

.؟ذلكيفمتطاعانالامورطبإدعمن

جيلةبيوتوكهـذهاتناقضاعقدتحلانا،سأللأليست

الجديدالعربيلتعراانالمسالةوانسأ،عدةاجيالؤياو،واحد

الفولعلىالملإبةظلالهب!تاشيخاكفسمهيتىاناستطاعقد

الحضورلضروراتمسهلنجبا،المعاصرالعربيالفهـرتاريخفيكلهالادبي

اماهاظر-خيةافياي،عصرهحركةفي،والمقنحموالمضوترا،رعفل!ا

هذاانايضااة-المسان.1ثم..الحريةبوعياستضاءةاحثرا!ديد

قحردغم،الاولىالريامةمرحلةتجاونرقدكانالجديدالعربيافر

-!هباستقلالقنوجه،الخمسيناتمرحلةدخلحين،ابزمنيمداها

.همومب!ين،الاستقلاايةهذهنطاىفي،التعثل1وجهةحبداكالفنية

اكوعبةاقفزةهموموبين،الثوريةومفاهيمهلأادواتهالنكوفيبالبناء

منتصفشذالوبةالوطنيالتجررلحركةالثوريالتوجهذات

العربيالمث.عرامرفي،وذاكهذابعد،المسالةانثم..الخمسينات1

جدبيتفاعلديناميبدابالغنيةتديخيتهبناءواصلانه،الحافر

..معااله"يخةوخصو!اتهااكونيةابشموليتهاالتطورمانوذيةمع

الثلاثالملاحظاتضمن،كلهاالمقدم!اتهذهتنتجهااتيالمسالاةاما

الظاهرةبأنالقولقىكيد:.اعنيالانه!ناالاهمالقصد1ؤهي،السابقة

ظاهـصزةاي،الحافرةمرحلته،فيالفمرهذاحركةالىالمتسربة

بل،الحركةلغهالثابتةالكيانجبةال!ازممنهيليست،الانفصمام

وفههااستطعتك!ا،الضكةهذةتاريخيةمنا!مفةاللمحةان

لا،:تقولانها.لعكسالناتقول،الاستطراديا!رهذافي

من4!ظةليست-كذلك-ل!نها.وعارضة!ارئمةفلالطاهرة.

افىمنانيرعنانقطاععلامةلييسستاي،التاريخيةالسببيةقانونية

الحفر.اهراءبطامجراه4الوبي

،الاولخصامظاهرةهل:السؤالالىاهمنالبحثاسيادبنايصل

ساء!4،هيالمعالجةهذهبداءاتفىبة(لمهما!ددنامان!وعلى

؟المضمونبمشهـلةيسىما
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ا!ا،7ناًحتىمعهتيراللياسيا!اشطقمبن،كا)جدو

الىالطاهرةتفسيرفيذهبناأحناذاا"شكا-لأ؟ؤرةعننجتهد

الملاهـ"دامتفما."الوفةالتقليديةبحدودءـاالمضونقضية

إةوحم!فضوعلاقة،الابداعية،لممليةاؤ!،لمضمونوالشكلاببن

الظصةهذهتفسان،ممكنالشيلجه،صحيحافلى!،و-دلية

احدمعبهلاثةم!كومةبأنهاالابداعيةالممليةظاهراتمنتلكاو

هذهان.الاخرالطر!دونالجدليةالعضويةالوحمةهذهطرفي

فكل.وجودهايمكنلالانه،لهاوجودلا"الفردانيةالالعلافة

تاصرهـابكاملالفنيالعملبنيةمعبعلافهامحهـومةاننظاهرة

:ن7االعربي1ثهرنا!فيالانفصامظاهرةشانهكذا..التكوينية

اثمربصةاالتيةمشهـلةهيوانما،المضدمونمشكاقىهبمليست

وبطبيعةبذاتهاهيالشعريةالبنيةت5،لكنو،الكاملةبوحدتها

هو،ا:هـةاهذهصانعهوفالمصدر."شكلةمصدرالفنيةكيان!يتها

كتجيالفالبةالنومحيةاي،النوع-العربيالشاعرهو،ؤفس!لمبدعا

.اراهن*الحظتافيالشعريالقول

اهربي،القارىءايتمثلهاكماآ،الانضاظاهرة،الظاهرةعلاماتمن

يا،اشعراهذاوبين-القارلمج!اًي-ئنهالح؟جزالجداركثعافة

هذهإنامن،النجدارهذااينمن..اجمبراالتيالشعريةالبنيةهذه

51مستواليقعا،تضده،عمقه،المضهءونكثافةهي.هل؟ا)كثاف!

؟ء.ولـمنهمالمثقفينحتىللقارئينالفهـريةالمستوياتتخثيه،الفكري

الافوية-!كايته،جديدةتبقلمات!جدته،اثكلكثافةهي

؟..لألرماد!االمح!بةرموزه،اصافيا-اماأالجمانه،الفنية

الطلإعة،فيهاوكولهاثهودظيعةاكمعرهذافينجونمنفىي

ال:ظامهذاتزبرهيبل،ذاتهالحداثةنظامعلىتنت!وهي،بالاقل

اطدهةاهت2.!همرلكن.يضطاتعقيدا:وفل،وتعمميقاوترسيخاتاصيما

درنالىر.فياوجمالقاريءالىفيدفع-جداقليلنة،اءدإقليلةوهى-

افعريةاالمغةاان،ع،الحاجزدونكثافةؤج-بألامل-او،حاجز

اس!البءاا)تكلام،نفسهاامامةابمواصفاتهاال!يةالهيكلية،نفسها

المةءونعمة!اىااضافة،نفسهااثائعةالرموز،نفورال!واني-

الحاجز1مهافةغاقيهذلك..الخالفهـريمم!ةواهوش!خوتصده

اشكلاةحبيعولاالمضمونطبيعةمناتيةليستاي،هنامنايست

يا،افمونوااكصقل+نالجدايةالعضوبةالو-دةضبيعةولا

!كمل.كلكل4افمرالت.14طبيعةفيليست

ا"سخلةتسميةم!الهومعظمالشعرهـدانقادمناتكثيراعتاد

تلكاص.ائعةاالتسهديةلكن."الوصولاوالايصالمشكلة"بهذه

تدلواما،مصمرهاعلىولاجوهرهاعلىتكلولاالمشكلةتحددلا

لماذا:اذنالسؤالمنبدفلا.غيرلشىقىاكءكات!هماعلى

علييى:ع!اذااو،الشعرهذاالىالوصولالقارىءعلىيمتنع

.؟افارجمياالىالشعرهذاايصالالشاعر

اأة،ؤدلدىكثيرايترددوهو،الاذهاند!ااقمائملسؤالاهذا

هذ.وراءكامنةالمشكلةحقيقةاناننيعنيؤ!و،كليهماوالقارجمه

احد،ثبانك!فيأنللمشكلةثرر؟صاليياي،مقط،(لماذاالا&

51ورنبصثاظلونا،الايصالاوالوصولءلمىالشهرهذامضنااعاعن

.الامتناعسببعنهذه(،اللماذا)"

ؤهذا،"الانفصام"ظاهرةعن،المعالجةعذهفى،كثيرات!لمنا

نحموصلالأوالخطوة0هواو،اثكلةتشخيصمنواحدوجه

تنفصملماذااًي.؟الانفصاملمأذا:السؤاليقى-لانه.تشخيصها

.ت.لعربياا!،عو.ابداعنيتت!رككهطالعالمصورةبين"العل!

التاديحيةحركتهيتحرككماالطلموافعوبين،الراهنةالحقبة

.أالعربيالشاعروعيخارجفيالموضوعية

الانفعامظاهرةبزالحديثيعنيهمالذينشعرائنالاعتراضودلعا

والوافعالفنبينال!قةتكونانالمطلوب!ايسانهالقولاىا،بادرت



ينف،،اشءراجوهرونفيالتطابقهذامثللان،تامطابقةلأعلاف

ن!ظج،ن!ب"،ن!يدهاآلتم!تمبرا؟ةكليبم،الق:ه"4وصيضخه

الرو-ب!،خبزجا-لهنال3و-ؤ،لمةءعر،المأديص:زقالىحابرتاال"ها

ق-04،:دعأ،--ا.رانساناالانسانلي!ونتاسب-بكأحابرةو،لاهـهـ-ا

الثههرفكيمل*ولاصورةبيناتماالتطادقالمطلوبليس..التاريخية

إ:اقضأانة*ولااكتااؤف!المطلأوبيسواثفا،العهلمهذاوواقع

-كونحين،ثوريةضرورة،للفنضرورةالتافضيكونضد،بينهما

انالانسشرث-عندفاعاالفنيرفضهاانتستدفينف"الواقعصورة

اق!صامنحريتهوتصانشرفهيصانانافياطلقاحقهوعنوحرلخه

يكونحينبألع!ىاكة؟ؤضيكونقدكما..ترقاقاوالاسوالانسحاقط

القهرمنحريتهوتصانشرفهي!(ناننيالمطلقضهضدتناثضا

.والاسرقادوالانسحلى

.؟اثنالمطلؤبما-

فلىمت."اًلمطلوب)ءكلمةباسصخداماءناشهرساولأ-استاثن

انظري،وعذاًاالافتراضبصددبل،الفرضاو"الطلبالبصمرهنط

ا*رقياوعيبينالعلاقةصحةبضرورةيفيعربيوكموافىكناؤدحقي

.المفضرضالعربيالاجتماعني1-القوميالواقعفىالحريةووعيالفنفي

النماعر"اناأ"بينانفطاععلا!ةتكونلااناولقةعررهفي-اًننس

،(انا"ادوحدهاقيا،الاجتماعية،(اناه"وبينافىاتيةاادمردية

-ماةالمنتارإخياالمونكونةاي،لتار-خيةااي،الواقعيةالحقيقية

كوناًن-واقهكبما!افنراضوذلك-اًلمفتر!ي.."الاجتواعيةاللاقات

-وى؟ؤكطالحربهووعيالشعريالا/داعفيال!ريةوقيبينصقةا

فة!.ستبادلهنوانفعالفعل،جدليوا!لعلاقة،الثوريةالمجتهع

اي،ىالاصالهلاور"مكمناكلتشافلثعاعريتهياهذهملاضوااعلاقة

اثاعرتكشضمف؟لك.الا-شماعية"انا"باديةلفردا"أنالأادعلاقة

زأحرقيرؤفي؟نلمما،وهما،بلعياوليسالحريةوعيهانايضا

التررمطبعنمستقلاتفصلاطابايتصورهاحبئالمستحيلانها

الاوسسع.مجتمعهمي،اوا4وصفي.اعيالاجتاوالوكلمحي

المحظةاهردساشعرنافىطاكيةكظاهرةيبدوالئيالازفص"من9

ي،الصي!وعيان:اولاهما:نق!تينفي-اًساسأ-يههق،الراهنة

!نهالجدلبمادواصلخيطسبعد-يكثفلماثمويالابداع

اكات.اًلثوريةمجضمههقوىؤ!والاجتماعيةالوطنيةلحريةاوعيوبين

مامستحيلاكلطباالابداءيئ"حريةكوناكثاف-ب!د-لهيت!يآلم

يا،احقبنيلأامجص!هحريةوبين-نهاالانفصالبوهممعلمقةدامت

ال!-مدقطةوهي-الافيةوالنقطة..*ءلتماعي-الوطنيلتحررا

-!الشعرياعالاب!ممالحريةوعىن11-الأنفصامظاهرةبروزم!

،لاصتي!ةبرؤيةوابيةبايجاالاولىالنقطةتجاوزالنيالشاعرلدى

الشعريلحدسامنشكلبالتحدتدهبمبهفويةالرؤيةهذهيعتمديزال

واالهفوية!ناثمريالابداعخصوصببةمنان،هنا،شبرولا..

لا،جماليتهاراسرامنسرا،اواًلفنيةعناصرءكامكوناعنمراالصعس

اممالةاأكن،هذافنكرلا.عامبوجلاكفتبل،ا!سبكشعر

تكونانالمسالةوانما،تكونلااوالعفويةهذهتكونن.1ليست

ءظبم!والفرد.كألكتكونلااووجماليته4فنبفىالمتحكمةوحدها

تتمرسوشص،بافل!الشعريالهسياوالعةويةفيهتت!حمشعربين

عم،المهرفةمعوالحميمالاايفبألتعاملالخل!الذهنعفويةفيه

العلمبةا،مارفكنوزاي،المعرفيةالكنوذببهاءوالمشعةرعةالم!الرؤية

التضليليةفالمعارودون،والفيبيةالوهميةارفالمهدون،اكاشفةا

وحرية،الخيقيةللحريةعداءاحثرهيالاخيرة!ه.خصوما

العةويةشهرببت؟لنيمالغرقاًن..بالاخعىوالفهـريل!االابطع

اةركاو5،العلايةبالمعرفةاترعاالن!!شه!وببئاثجرذوالحدس

الناؤ-داوء!اوبينوالطهراتالاشياءدطوحالمقاربالوعيبين
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معا.واضاءةضاءةستواواكششافاسبرااءماؤلهاالى

،الانالعربيشونافيالمرلية4-دوده.،الانةصاماعراضان

ال!!ج،اًيالهور!1آزمنا.فتراتمناكبرىاال!جنترةفياليهوفلت

انبعاهودلك..8!توالا.عراوالةراجع(ت!ماتالانتبىواًلهزائمشمن

.الانةهاملوافدةالاساس

الواودةهذهلصدالمناعةلىةمفتقرالعربياثهرناكانهل،)كن

وتقبلهابي!ر-،!ذاجسمدهفيتوغلتحتىالاطقارمنالقدربهذا

.أباشتهاء!و

سوىلهكاثفطلاالافتقارهذا"سر"اما..نعم:بصراًحة

تبنرموفاما:كديهمااوالسابقتيناكقطتيناحسالىادودة

بينالجدليالضواصلضيطرؤيةعن،نفمدمهاالحرجفترةفي،لشاءرا

العربيةاثوزةاؤوىفيا،صيةووعيالشهويالابداعفيالحريةوعي

لعنويةاالرؤإلأاعتما!هوواما..الاولىالنقطةهيفهذه.التحررية

لنكسمبمثينالطميةبالمعرفةتمر!بىغيرمن،المجردالشعويوالعسي

.وهذهالتاريخلمسيرةالبمهريةالحركةمكهصالىالنفاذقطرةعرالثي

كاةيههتمناو،تلكاوالنقطةهذهمن..الثانيةلنقطةاهي

هذهضدتأكهالراهمنةالخرجةالعربيةاكنرةشعرافتقد6مجتمعتين

بفصفطمرةاولالعربيالمجتمعافزازلحنة؟الا/فصامأالواؤدة

"إلألرهرالبضغلى،ظنيية،افرازهولصة،ا69لأعامالهزيمة

ثالثة،،امبوتاهتزازهولحظةا،739اوكتوبرحربعناكنكشفة

..7591اللبأنيةالساحة-فيالمباغضالانفجالربضنط

،هذها،نرلم!ضةالاهـتزلأزلحظاتبر،امربياشمرناإس"طعلم

الرؤيةعليهفشفننع،مراياهالىيسريانالا!تزارليمنعيتماسكان

اش!ماراوالا،المفتتةالرؤىة!اختلاطاوالا،الاحداثفودتموجاالا

..4فامالا-الهلاقةالىلجذرا-العلاقةعن

***

((،امالمعا!رلعربيالادب1فيالمضمونمشقلة"اننا!شكلةهل

..؟العلاقةهذه!يةهي


