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يةع-ه-15هولالمل-

وتث!ر.ألحاصزأفياسئلةالهاصياستعادةتثير

اصمالاحانسميهمامسارفىالاونيةالاسئلةالشعرقراءة

الاوليألمدخلهيوالااسعلة.الجديدةالشعريةبالحركة

لهاحوودارت،ادكثيرحولهاكتبالتيقالمسالة.للبحث

البديهية.اسئلتهماتطرحتزاللأ،"نلحصىلانظاشات

كاملة،شعريةمرحلةومييمفهماجلمن،الاولىوافسألة

هذ،ـالاسئلة.طرحكيفيةفي/بقى

ية،وانشعريةالثقا.مسيرتهلفي"الاداب"كانتاربما

ا،549عاممنذفهي.الشعرالسئلةلطرحممكنامدخلا

،"المطرانثودة"السيابشاكربدرقصيدة.نثرتحي!ن

انجديدةثةالشعراللغةعنادبخثنازفينجفسهاالقت

منابرهبتعدديتعدد..فكانالشغرالبحثتحتكرهذااندون

عاىلناتسمح"دابا7ا"مراجعةفكن..آصواتهوتعد،د

التيالنح!ىوصخلالمنلا،الاسئلةنكتشفبانالاقل

واتن!ثرلما.تيالنصوصخلا"لومنبل،فقطنشرت

النقدإىالتوجهخلا.لعمنولا.اخرىاماكنفينثرتالتي

فيالمعلقالنقديالتوجهخلالومنبل،فقطفيهالمعدنا

استع!،دةألاناالضروريمن2بات،كاملةشعرلةمرحلة

.حولهـها!الا)سئلةوطرحالسابقةملامحهما

فالسى،ؤال.الاسئلةمنمجموعةنطرحانإولنحاسوف

من،ضروري.وهوالجوابامحانيةيفتحيتحددحين

نكتبها..التيللمصماللحاتدقيقتحديدالىنصلاناجل

.السمائدة.أللغةمجا.يةصبئالنقدلغةاخراجاجلومن

مختلفة.بطرائقللشعريةالمرحلةاسئلةطرحيمكن

صنالنص!ادشعريالنص!اسئلةنستخرجانيمكننا

باعتباهـ،من!ابدلاالتي،الاشئلةهذهكن.نفسه

خى،رجأليها2الوصوليمكنلا،النقديةالعمليةاساسر

يا.الشعربةالحركةفيهتتحركال!ذيالعامالاطاررسم

النصداخلوضع،اساسادفترض،اًد!نصمنالانمطلأقان

العلأمالايد.يولوجيالمستوىداخل،التاريحيةمرحلته

المسمتوى،ايدراستهضمنالادبيةخصوصيتهاهمالودون

ايضا.

وندرسالمفاهيممنمجموعةنطرحانيمكنناكما

،ا.نقصيدة:الادبي.بالنصالعلاقةنقديا،وفيتطورها

البئية،،الصورة،الاسطورة،الرمز،الشعريةاللغة

الخ.النثرقصيدة،الايقاع

ألاسئلة.طرحعمليةفينتررجاننفضللكننا

فينفنسهعنعبرالتعبيرفيانفجارانفترضفنحن

ؤمحيف.جديدةشعريةلفةوداخل،بمديدةقصيدة

؟القصيدةتقراوكيف،هذاالالفجارنحدد

في،صرةالمعلالسعريةالحركةتهـقييم!سألة.أنبدو

النطرىالمستوىعلىتزاللا،الم،ضيةالثلاثينالسنوات

حسمقد،نفسهالنشعرانفرغم.شديدلجدلخاضعة

زال!لاادقصيدةهذهفان،الجديدةادقصيدةمسألة

معقذوادبيثقافيتاريخوسطوفعهـاليتهامكالهمااعنتبحث

مل،يدةالجديةالشعرفاللغة.الجادةخت.بالانعطاء.وملي

اشصراؤعلكما،القصيدةبنيةعلىتنويعمجردت!ن

لذهـك.المعلإتطموحهاهوهذايكنلماو،الاندلسي

،جذرىطموحضمنالجدايةمنذ،نفسهاوضعت

.الاخفاقوالتجاوزمنتاريخا،الطمرحهذاعبرورسمت

كلملة.تقافيةلمرحلةصؤشرا،الاقلعلىكانت،لكن!

وعنالحاضر!ياسئلةالماضياستعادةلناتطرح

نستعثمفاساسااننحاول.آدما.زرخلافنحنالحاضر

الاحت!-الاتوفي،الراهناقعهاوفيالقصيدةلقراءة

بها.تبشرالتيالمستقبلمية
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العح!-ئييصدافهاالهماريقفيمطروحةواًلميعاي"

يفالشأنوانما.وانمدنيوالقروىوالبدويوالعربي

..اكءوكثرةالمخرجوسهولةاللف!وتن!نرالوزناقامة

صناهـ.ةالشعرفانما.الهسبكوجودةا،طبعصحةوفي

."التصوررمنوجنسانصبغمنوضرب

بعدنق!صهوأو،حت!النصهذأفيالجاحظيضع

الممصليةالنقطة،النقديةتطبيقاتهفيبهيتقيدولمدلك

علئ.وماالطريقفيمطرؤحة.المعانيالشعر؟شكلالتى

.اكن.فتيشكلفيوضعهااي.تنظيمهاسوىالشاهـر

ش!لؤيالجميعيعر.فطآلتيوأالمطروحةنيالمعلوصع

تتغبرانهمااي.كمعانتنظيمهااعادةالىلقود،فن!

آيومازحننسميهماههـوهذا.جديدةبعادا11وت!أخذ

يأخذهـا.العدممنالاشياءيخلقلافيالمندع.بالابداع

يا،اخرىمرةويصنعها.الطريقمن:اتتحيثمن

هـ-نيحررهاالجديدوالشغل.جددشكلفييبدعا

احتمالاتيضعهافياوالمعنىيعطيطاي،السابقالمعنى

--"ال!ملزكمنهنااو.الابداعيكمنهفلم.دلالات

ازمن.افيمتجددةابعاداالنصىتعطيالتيالإبداعية

هـنهالنفصلاو،لندهـسهاالجاحظعبارةنأخذلم

مكلمن!اداخلتدرسانيجبفثى.خيالتارسياقها

النقديم.العربيآلنقدي7الجدلصمن،الحقيي،التاريخي

ة-الثقافبوضعيتنالهيقراءتهوعبر،النص!-ذالكن

محددلىيئ:سؤاليضعلينايظرح،الراهنة

ال!ر،!ؤكيدؤملطر،أنىبالمه

عل-ى.زاريخيش!وطايوفي.نتكلمقيطرايعن

جاءانمنذيهتزشيءكلكانوالادبياًا!ثمريالمستوى

صاب.الذياالتدميرفقترافلقد.غازيالىر،لامير)آاالغرب

ت!قطيعبهدفادقادمةالحيوشصءع،ألحليةالاخاجبنية

الزاحفالرأسمألفطعهاأنبعد،افقباالمنطفة

ردالفعلقادفقدادفكروفةالئقامسعتوىعلىاما.عموديا

آتراجيدةاالصد.وءناتصحاولةالهذإ،نتتنسبهاطرالى

ومحاولةآذهولامنيجمزهيني،فضلمالافكرعنهاعبرالضب

الادبي،اتمسمتوىعلىاما.الانهيارسجاقفيالتركب

منصاءقاالنموذجفيهآيآتيالتيالاولىالمرةهبىفهذه

بمثللهزةتاريخهفيالعربي6.بالايتعرضلم.الخارج

"بمرحر-.دالجدالظرفمقارنةكن4لا.العنفهإذا

العمودبانكسارؤلا)هنديةواالفارسيةا)تهـجماتنمو

الذى.نواسوابىتمامابىمعاتهحدثوبروزالش!عري

.ام.ء01المموذ-..يفقاس،الادلميالممه!توىعاىانههو،يجدي

ر.---ا!--صفمع.وسحرهنموذجيت"كل،واحدةودفعة

م!ث،قوآلاجهاةلىاوتراكم،الجدلدةآلمدينةوتراكمالترجمة

امامعاريهةمرةولاول،فستهاتواجهالادبيةالحركةانت3

الىالالتقالكانواذا.،تهتحدوا!امالجديدالنموذج

انهب،راتعلىصفحأت/الصحف،دون./مقد،اتفنيةقصة21

رءوفيتشمضلاكيالجديدةالاجتماعيةللحاجةحب"وكتل

9ة6

كل-ر.قد،ادشعريالانتقالفان،اصحافةاونموالمد.!خة

محاولةوكأنهى،3الراقعفيتبد،ومختلفةبمراحلالاخرهو

وحرقالعرلييالشعرذاريخلاستعادةمتسرعةاو!ريعة

3---"الحرثم،الاحيلءبحركةيسمىمافمع.مراحله

ا-ىالاصوو،نيةاجبرآم.أللغةااءطتالتيا،يةالمهجر

"بورمزشبعةوابو"ابوللو"وروماتسية"الديوان"

باعلامهالكبار،اشعربيالنمعروكانبدا،وغيرهمظهراديب

سدالم!لهذانموذجوخير..الطزيقالمسداودالىوصلقد

نااشطاعتالخيعبقريتهفيالجواهري0يمثلهماهو

!حاوهـ"اتىوصولاوالاستعادةالاحياءحركةد"صاوز

هـذهداخلالاجتملعينبضهوالتقا!الحاضراستقراء

ؤ،!تغىبر.مسدوداكانآلافقهذادكن.ةاللص

.ألظومبةبشعارازهاالجديدةالاجتماعيةالحركة،واحلامه

الاحياءلغة.وكأنوبدا.افقها"طرحبدات،3يةاوالاشترا

انتقاليةمرحلةظلفيارضهماتفقدبدأتاوالاستعادة

.معقد.ة

.انقدمألعامالذوقوانكسار،أنماضياتكسسارامام

هزيمةوكانت.اوجهفيالدمويالخب،را!صراعكان

ناقمبلسقما!طلأتاريخيةلرصلةالعمليااتتويحهي8،91

.أدتبى

الحركةعرفتهالذيئلالهاالترجرجمقياسهوهذأ

يكنفلم.الذبولالسريعةالمحترقةمراحلهافيالشعرية

قالطربفيالمرميةاتعانيتصبححتىواضخاالشق0

الثقافيالستوىعلىالرئيصيالجدلفكان.للدلالةاطارا

بينالرئيسيئالصراعوكان.تتبعالشيالطريقجدلهىو

!عاىوالحدودالافقعلىصراعااعدائهـاوبين"الحداثة"

نازكقدمتإو.زبما.بهاالتلاعبجةودرلشعر"آعمودقعصو

،افضلاتحديثدلمشعرتنظيرهاننوشعرهافياللائكة

درجةالىجامحوكانهبداالذيالمدلجمدحوافزنموذج

--..العربىالتراثتدمير

شب"هدوءافيدأخل"يخفي؟،نالحاداهـطح)كن

الخاصة-برادأتهالتراثىانماضيقدرةهو.كلاسيكي

خارجءنيرسمانعلى،المقدسةشبه-ا"!عربيةاللغة

.الجكلومنتمحدجديدةلذاكرةا-بئ،عا،آذاكرةاا-قاع

يستطعلمالثرقفيشمبء.نهكلتعرضالذيفالاعصار

.لانحضلمءاتمتعددةاخضعهابل.اللغةزحفوميخترقان

نادونالترجماتتستوعباناللغةاستطاعتهكذا

اداةفقطتكورلاحيناي-فتيتهامستوىعلئ،ر!قد

وضوابطهـصا.الاضيةعلاقاتها-ابداعمادةبلاتصال

آنتتجدد.استطاعتآنحنائهاافيو،تنحنيآنفاستطاعت

جمبعفيأضنعرأمنوانطلاقابل،ال!تمعرفيفقرولير،

الكتابة.مخهالات

جهجعثناراهفيحملفلقد.كمؤشرنموذجيالشعر

انفكى"حملهالذياتننمموابوالتوجهالانفعالانتصحال

يص!لىلمات-"اي.ال-غاصيلشعرليسؤثو.ا)عربي

ء،ماشعرأأغابهفيكان.عرضاآلاالصوءيةا/خف،صيل



استخدامها.لاجىمنأ--اناألتفاصيلمتعيرر.نتىءرلي،و

ءبرهه--،.إورولاناجلصن،اًتوالترضيأالمءلىمأ،إتواو

بر،-راقهـ،!شوور،م.4ؤولعن"الفكربة)1ا))خةعجىزتص،

لك:"02التف:-بىلطرليكتأخ-جارانه.آلنت،ئجاًآىوص-ولا

قاانطلاالح،ضرلالىتتطاقلةمحاو،خاصةطبيعةمنير.أور

:لغتبنصن

الى!بىءت-"زهـاثيةمقاومةمنتحملهمابكلالآا؟إء*ياهة

ردها.يم!نلاوال-يالقادمة

اكءوذتمعا)و،دمةالجدادذألمغةااوالم!""ثبلاممة

؟ير-داالجد

ماب"،الاجتالتجربة،آيا)واقعران،اتلغضينوبين

.اشكا)"وءناغش"ىن/ليبحث/

لمور:-ىاليهذا-زاحبحاثصعراصناعة.ال!دةآصهاالشيههو

داخلها،ن"تنكسرصناعة،القياسهذااكااواستنادا

ان!ستاذلغت-نبين.للجدلومشرعةبالتضاقضاتمليئة

بدات،آلاقلعلئياوشكل.العمودأزحسر.الشعرلغة

القطبكنبينآلمح!مةاهي.وكأتهى،لمضتثصالضفعيلةقصيدة

ئيالثقافنترالمويشسداناو.القصيدةبشداناللذبن

الشصر.يمثلهالبذي

ساحقا.الجديدةاللغةاثركانالصنلعةمستوىعلئ

قصيىدةفنعد.سرعتهفيمذهلأيقاعىأتجاوزفجرى

والصورةآ!اخلياوالايقاعالرمرجاء،الخجولةالتفعيلة

ليعلق،بهااحاطألذياكجدلبكلالنثروقصيدةالجديدة

واصبحت.باسرهالشعريافاضيمعؤقيطيعةدطورا

جونبيرسوسن،وباوند،لايليوتالشعريةالترجمات

.القصيدةبهزقاساذذيآهجددا.ألمقياسهي،الخ

.الخطورةبالغةلتيجةالىصفيةالوالملاحظة5هذتقود

نااي.القصينداةتاريخهوالجديدا)شكلاصبحفلقد

الوحيدةالوسيذةهوأصبح،ؤتطورهاالاشعالدراسة

إوتقييمها.الجديدةالحركةهذهلفهم

لا.مقدماتدونتكنلماتشثالميةالاندفاعةهذهانغير

مقدماتاصلتاو،ألاولىمراحلهافيالاقلوعلئ،ان!،

فالمسأ!قي.المنطقيةنهاياتهـاالىالغربيبالمنموذجالتأتر

ذجن!شضرب!محاولةكانتا.للرومانصيةتجاوزاتكنلم

با-سهاالاولىالجديدةالقصا(لدكتبتتذلك.محدد

لض"بداالىيدالجداتموذجأوصلهكذا.رمانسيربنفس

قل.الاعلصلشكاصةا

و-لإرز-ىطريقمنالمعانيزؤخذانالمنمطقيمنهل

اخر؟طريقمنلصناعةبا

طرإقص.!بينتجمعلحظةمنضعريةحركةتبداوهل

.؟طريقها"تزمرولا

؟ب

مى،)3مجردالجديدةالقصيدةبدايةمسالةلشمت

مابا)--إباامالملائ!-"به!ميدةبد.ا!اهل.تاريخية

؟فالجوالخامالمبكرةءرعولويربمحاولا!آمبالحيدري

هـضعداجرأكانا)جديدةالظحشهدذفيهنخمأتالذيالعام

ذا!-كن.آشعرأفيص-،انفجارلتقجلالاشباعحتى

تناقض"يحكهكان،رأفقهالذيأحسخبأكلمعالانفر،ر

داخلي:

ل-مقصائدفيرومانسيةورؤيةرومانسيةلغة-

بكلالعرووديالايقاعبينتترجرجفبقيت.،شثل!اتستكمل

لم5جديدايقاعوبينتضويعاته

بوصفهالشكليآلتحولهذايطرح،سريعتمنظير-

الشعر.فيحقيور"ثورةنجداية

الا!مية.بالغةمسألةعلئالتناقضهذا/إؤكد

كالت،لاحقانقطاعمنهرأفقهامامعآصشعريةالولادةق

اوأثلمنذاذعربيةالنشعريةالتجرقي.أحشاءفيتتهصأ

.تجربب4فياللغويالاذجازا.ستبيعابتمفقد.القرن

.الرومانسية.اللغةمعوالايقأعالجديدالقادملحالمهجريين

تح!لىوهيء،اتجديدةة2القحيدولدت)آلجوهـذاوسط

بقيتفقد،ايقاعياحتئ.اشعرياالعمودسماتجكليع

3ج!ةمنلكنها.عنهتخرجولمالاطارهذاضمنالتجرنجة

منتأخذاناستطاعتاخرىعضاصر؟نحملكانتاخرى

ومحاولة.نهائياكسرهالىأاقدادالشعريالممودانكسار

وكسر.آلايقاعكسرمحاولةاي.جديدةقصيدةتأسير

4التجربصىالااكتمالهيأخذلنوهذا.القديمةالنرؤية

قصيدةفي.وبلورةلقاءلحظلتهااكثروفي،المسبابية

المطر.انشودة

يحسىماناستطاعالذيالاطارهياكطراي!النن!!ودة

ف-يملامحهايرسمو.اآر،الجديدةالقصيدةجدل

ثلاثة:اتجاهات

ف--لملألالمتنثائي.وبشثلتمحبث،الاإ"لهأع-ا

تااي.جدر-دموسيفينىجداخلالخليليةالتفعيله

سله-،يتحددخارجياعاملال!يستالقصيدةموسيقئ

وث!اركالقصيدةفييتحددفالاقاع.والقافيةبالوزن

خدورةفيالشعريالموروثتخدميى،هنا.تحهـيدهافي

لقصيدةا!قدرةتمأ.ني،هناصن.يدةاجدايةلشعرالباررا

وان،الاولالقطعمنذالايقاعيةلحظاتهاستضباتش!لى

اللازهـ"ك،قت،زمسبيةايقاءيةرز،بةقيذلكبعدغرقت

منها.انتبمالها.زحاول-مطر،مطر-*يقاح!قى

.ا"-لأااي!اه،برأء،تهخلل!اكه"*صة.إ)لقلهس!!لة-2

عشت،ر.شفافا"المطراننتودة"فيالرمزيزاللا

ا-بين!مسافةو.)قزيمالقصيدةتحملالوثنيةوال!لواتا

--الايديولوجياتسياليارورها-الواقعيمرجعهاوبين

آلجبزتجعل.مسافةتق-م،بينهمس!العلاقةتلغيلالكنهأ

مبماورص،بشكلآلواقعمنقرأءتهيمكنلاحيزاالشعري

الواقع.قراءةفيذرائيزسكلاستخدامهيم!نلاكما

تصعار.ا)ىيتحولرأيالىت!ثحرولا.ححمةتقوللافهي

ددوزيح.بنيتهاكدتو.اخاصىامستواهاتمبنيانهما

."البنبهذه!نازطيلاقا
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.الىء.ءورة!ا-ب،ةللة!*!دوباةالاسالىاءاة.أ!وصلل!-"3

بر-ء--زرداخلالاسلوريبالرصزيتتهامحلعالزيفالايق،ع

.-يأخلإدأالشفعيلبتنطب!!هذالحمورتعيد،ذالقىسسيد

بى--ياًلصروثراثاعلىأركا)كابكليةالت!ررةفالسو

001ولمةل!ت،اتذالاور-تور،ر،أتت-ىيا،لطب،ق1،سلىالجض،إ

ر!-؟ح.ص،لمض-هدخارجى"لقط"ورجردصناكثرهه-ا.نح!مبح

.لب-هـذوحدزداخلى-غسرذوحدذ

ذدالورىسؤىإرز---ىاالاتجان.عألسه،تهذهث؟للم

حاوررزةانه.أنقئحاعنظطةبشكللاالسيابكن.ال!بمدبدد

ا)هجهدلد،إهـررهـرحينفهـ-.شعربىرزىسصنبينو---طة

الىتررؤورأثدو!ةءا-3،تر؟أقدرمةباخة،ولسمه

لقححيدذاقحيلانلد.نرذيدجدب،برإثو.ذهزلجااهى،اكضر

نادولىاًلواروميةلاصلمىقة!-سديربالإحت!الاتصلباءءالما%ى

لهاءحمدبىصءرديدىون

ءراروزجربنغادأذالمعتىبهذاهيلىهـذالجدأورحسيدةأ

تس!ت!جيباناستطاعت،تالمعطبهذدسنوان!الملأؤ،.زءرلي"

هذا.ز،بعةمدينةفيالرإفانكسىارلظأهرةبادواركما

الستطاعالرومانسيةالماضيدغةصنجزءارداالذنىالازكى،ر

،ماضلاآ)ىحضينايعدلمرففالر.الاغةهذهرتجاوزات

بهابثرالتبالاتبعاتنؤهجةفيجديدذد،ل"اسبحبل

مر.اك

سفايىوحاويوخليلنىصىأدواء-تأتلمرزفع!حذا

الذيالش!وزيالرمزهـنوش،دلازحعالث،أ"روحى،رؤيإخالا

،زيحجىاغةتنح-بهكذأ.اوالمر-د-"علىبص!ار

الببا.ت--يقعحةآوتفتترترتفئالمدلاعحسا!--"الرومان

.ماز--:"رولث"أ،حبلم!ؤبأ"صظاتا

!حصبدةبتاتالمهـار!نيذودلجداذ3---داًلمور

داصىليدةوجدخاصسةهـ،رث.ؤءهـلىذؤت-دار+،."!-(يةاضا

وهـفيبهذا.آ-هااالثرز-،التب)دأخليااازث!ا،رءقىلون

جديدذلغة.قعالوافيمحىشملةلتغيراتصؤنتهـ(3،زت.لمعنىأ

.يد،اسبىواقعاتس!،فياتزورمالولى

!3

تاصعىوماالحدإتةأ)ت-عريةلل-رع"زئررح-"!

؟نىر!

اقراحاتانزقدمايزت:ء-.ا!او،.رورتيزؤرحاان

الحديثة.ا)!شعريةاوور؟"اداص!ه،هـرت7زاتلىء*نلش-،رأت

.انفيوا)ت!فىصدا!ا"ال--لم!بر،لونص--أل"وا)ض:ارات

عاتضووالمهحياخاركسه،وتىغدمان-!شطجع"لإر،،:لي--:!اور

هـ!يهاىاا&--،سىةوىسازدالءىسق!!اند.مإ،هـ-شوا

وء!الموءلىاتربسذآر1ثديصو11،اتءرآاواءكعرحىهـاا

،عه*ت().زجما.زجلكأحوعما.نيالمثالتخنيفهذاان.السباسي

لكمفآواهـ--ناكرلشيءادهـ.فعأارأفيليور-ردل!لعض"

معههـألاووووبراأىض!وون.اوآلور:ىءل!ردإؤيلزراجبرلخىاا

الألاش!لان:.زوررو:هـااكثر2"أسأؤ،ا.4)ت!فول!و

ال-،لىية-أ"تال-وجهمعلي،/شطمالليه!تنتجلمالتسعرية
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الاىسء،؟عدم،حبمىصز-ط*تحنى،إ*حاد)-دأءفو.ل!هـبربرزالإلي.-لو

جي.رالخ1سمف!-،لير

هذاتقسيبماي.اإهـحارز!بدأاعشء،دارسى-،يمكن

الوأقعر،ة!أترحىلةيةالرومازاإرحلةصرآحل:الثمهـا)ى

.!مه*نغيردروبدلتق!مااهذو..لخا"زشخهالا"حللمرا

خلالمنونكتشف.تختاي!-رلؤقط-تاصتزل!ؤ،لمراحىل

711ترلاالمسالةان،العرب!ةاك!عريةكسفيةللوقرأءتنا

تآعتستطبجديد-ةنكلدرةلغةالىاودراس-"أكأابجاجه

.الاسصاءهذهوزتجهـا

.الهحىيدةمفهومدراسحةهي.اىسرنثاصكانيةهن،لث

ليمةأورقراءتناؤباليعهالاشارذلخا-،والذيمالمظكأش!ذا

اًصؤلثسأنف،وم!-ذايشكلأثوء؟ر".--،ب11لف-دذ

مسىالمفهىأ.هذاىسض-عقدو.لسصى،ه،الييةلمث!ورراللحركة

.المعاء-!ذإغةالحنعرآلتجربةصى!،رفيصتمددذلملأتلتمد

البيانسس-يمماالخلىؤمهـيم-،عأساسلمصن!لا!يم!-نل*ىص

منالخصقهذاتعش!ضاكيالمسألةلكنلتطورها.

فهذهلم.نفسحهايةالشعرأتجربةاؤ،تاونط،هيلدراس-تفىأ

واالن!!قرثصب"مالتث!إنالى-ط،ءىن.التبالتجربة

فبمالانها.ذأكرتهاىصلالىصنتهادرالىيهكنلاتالذاكر*

ر.صستهرو-،نش

فيقالتان.زمنييرتإءرا،.والت-،وزألانعطافات

وهأ-االتحديد.مفظودا،!ىن"ىسعبأيىالعربس*أق!--د*ا

لين:عاصلىأالصصاسىادإووو

هىت.اإمربيةفةالتورارءيتى،،ا-ياالاتقالصرحلة-

وبىور---،ةوطتيةصراعاتظلا)تع!-هـفيباؤفكأذ،مرحل

.هـتءرذ

الادب.برقدص-"الذيإ،اتءوذجالى*زتوراال!ذاعلأؤ"-

لأجصنسايغتتحردوراستثلنهاهذا،)إصىصهت،.رىصالعر

.بهـ،ثروالطأ-لالمرحىرو

3الربرإإختارءت،بة"مألةتى-حيمنالع،ص)ءذلىن%ن

ف-ثالقء-يدة4بية.اك-وررلمتجاوز4لص--،ءر.)ورالث

كاملة.قيةتقالإ-سظةا!صؤصوتدالمحف-لمةزرز!ا*هـج،لم

!-بالشعرقرارةالىالطررقانرعتيهذا!ل

لكأو-صحاو.خللداامنو.نف!ىيا-،4اور-تدراي.رءسهاءز"رة

وربطه،لغتهومنالداحسليةؤ،لم"علاورنقاأنطلموت!--تور

الدراس--"ةانأي.ا)!ام-ي!.ارلوالالىباد---ىصذلكبرصد

صاسي؟الاسنجهتالطر!ي،!-حإ-زرالداخ

!ا،الادبرحزارأوأشعرايخت!ارعنت*ليمص-ن3و

يخ؟زارألملأدب!لزت--،ءلىان،لت3!ليحى

تاكما.ا"ز،ريرخلاس!-،اووادلىا!-*لملأ!-فهبوالإدب

يا،لى-،لصصيبرخ"،ر!ت،ك.-أ)6-لىتار،جس--،هـ)رليهـلمالإ

!-ذأإ*-ن.هاء--4قيوالاجالىآبقىصلمةاعاتلاتص./،ر.إح

ؤ-ئيللازقطاء،تؤىنألسنسق.الت-قيلغيلاورراكرالإ

3-لمةالحرآصنءجزا!ليدولى!يآلاننغط،ءاتو!ذه.لإدبا

وال:هـهـذخا.زءثىتإىا./-ت،::اا---"!ل؟ن.أمامةاالءحرر-"

ب!قى.الوررا)رألىه،إ:"ولاالتهىذيال11،كأ-ب4يقدورل!



داخا".قامنانطلادراست"الايمكنالاالعربىألادبىفالنسق

وعل-!،رردص--!الاي!اولالتيوالاشكالالقيم1مناي

"إمعتطلاالشسعرلم"الر-لمةهذهإحفتار.مسصتقبلمطالى،لص!

قيحتبإى،الم،ضي.ز؟:بأمانهماانط.هى،مستقبلخارج

ما.كل-حشوربلالىاثىاراىط

-4

جواباالاساسيطرحها.فيالصتعريةالمرحلةكهانت

ومنذ.لكنها."لبتقووالنتعرتقنينءأىجوابمر،.ولةاو

ومبئ.لوصييديوالاإأ!توى01علىحدذموتىسنلم،يةلحداًا

،ءمش،بىؤيتم"و"شىعر"،"ا.لاداب"الرئىسيبينمنبرإها

ج!يلوليويدالإحتقطابالا!صدىراضحاكان،لكذبعداًلتعددة

له.ضتشعرأدذيوألىيا-ي

أنه.محددظرؤ!دأخلجوابهو،الجلةؤالم:جر

قى3-ألمعرزصط.ءللذلك.ذبالضرورص-يسوهو.مههـقف

خ-،راتعنت!حيرا)اشعر"وااالادأبا)1ابينألرئ!حية

صختلؤة.بدتنق،فيةوانتملأءات،محددذسياسية

يالشحدتالهموخفوتةشعراحتجابرعدوالان

اكأتطىع.آصىيالىفيافىطالظرتغصرلي!ررو،أبالآدفي

عا--هـنثشصتفأثللنحاهلىأصظرفياالعاجملجال!انترك

.ألخلافجذررألفعريواثجيىاًتش

-بئ)!؟!آخلالمنوصدلأالملؤبار،اففوفلاحطانايمكننا

وأجودبةاله.-*بىالغرفةالثظهو.ا!ودج

الخطش--تخلالهـنزبمال:ه*جةصعادجرنط.الليبرايى"

خاهـ---!!زجربةآن!اي:اسخاراؤيأز،.متداخلتجن

اداخل:اويوهو.نمش)هاوبجبوصختلفةوجديدذ

.اعاروسح--دلىوا3ءالرأسما)-ةوحدتهقدوالصا)م

لخضى-عنؤ-"اتصرب.واحدلغربوجودفلأوبالتا)ي

الش!ررم!حادرعنالححثلجبلذلك.الحراعلمن!طق

لي::هـ،.درالمخطهذدفياخنلاطمانلاح!5-ت،ل.والتأثير

زكتنش-في!،صخه،لى-لمثنخب"ظاهريخطعلىا(شعرف!"تص،

التيالعخىفةاعاتا!ساقهتخترهرنطالخ!لكالتطهذآان

6،ؤمالز11الآداب)).أماةالفنىالقييمبا!-ماعمس!ايم!تلا

قدص-،"الذنطأ:!وىتا-الالتزامجانبءلىتركيزهارغم

وحددهـ،ك،ثةصتعددذصراحلؤيمرتفاكهـا-ررحارتر

ؤ،لاداب.اهـ،سيةالتحالفاتو.نغ!را%صىيالىيألانتمماء

كح.آلوااإت-ياسياتءائهاعلىدائ!،رؤهـد

صى.بذأ)تالحركة،يدايات.ياالهـمان،هنانلاحظ

هـمالنالتأور-يساجلومن..نأسبسيماهماكاربدذالجدا

استخىهـاممحاولةالىيقود.التاسيس.مم!،صسيئءكل

آ)-ىالوصولهـ:-لفيؤرذوالمتوكنةالمهإ)ولى،ئلجميع

أإش--وىعلى.الغربكات.هنامن.محددذغاية

هـثك!زء.محليازجازسبيلفيوىصلمة"النظرنى

الحداتة.منكجزءاوالفوميةالثورذعملية

،زيلتموا!زلرا،لءضىارينبعاثاألا.الافي!عذ

مرحلةفيالمتىتركالقاسمهي،آلفينيقطائر،قاءالعش

لىلإستكمانهامحاولةوكأتدوفكرذالانبعاتو.كاملةشىعرية

ؤ،بلكنها.ضيللماذاتحادانها.العرىصةالتهضةعحر

ب!!.محاليبىتعللقديم31تستعيدلاالشعرنطلمجلورها

وأ.ذجمانهشصفا"بو.جدلدمتروعخدصةفيز!ظفه

والا--ط؟رذطررذالميرؤيغرقتلذلك.رمزااواطارا

إىااالعودذ.ه،ربةجماء:رزللحخلةوعاءمجرد.وعاءهي

زرظ-ور!.وخا-ء-"ءودانيازورد.لى":ءودذل--ىشالماش-ي

واكأ-حا.ل-س،خىكطآلمو.صراهدؤءور-لؤيللمماكسي

.الاور-لملأ!-"ؤحلص،المرحلى"اًو.الاللام!"المرحلةأنه

*)ؤءوالووذ.اقعا)وحذفوعصصنرهيالعودذهذدلىتن

قىالم--ألؤفيالصىوروحلىاي.3:-يألماؤفيالسقوىإالىالايقود

"ءضؤءو!..افينحت-هـ،واسشخىدامهـ،العريحلأوإىلتيا

س-ص--حاصحااحىدتسص.ح.ته،أفراسى،وز!-،ليهـصوالإنبعات

ؤيال-ء،ا-أورزإ-صتإتالحر!داتةإىازطحرتحىححاوظرقي-ا

اءإ-ن3ىما0ألاغةجدارؤيإهسدودارولهاطر.زىش!مفان

شعر.مجلزرصوتورورل:،الخال،-ؤطلمو

د-ي!علاء)ىبالخربهبز"نبدأفكث-رذؤطالخلازقاء!اص،

المحانتر-سالىى-،سىالهبمنجلعبجبث.بالبالصةالثتعر

لأشث!ثاوالإدابفيلةالمسطلدؤي!بتتربمى،دورا

!أتخعهـ.وقيك-ء،"المطص-ربر-،إو/ورداتغلءهـ-،خلؤية

اك-هـر،ت.-دودختمهط5رال-شزقحى-دذ4اص-صأ

إ-:.-ة!--ددألحصرع،تدارالزريئ!--ياراور،وررفالت

دءأ.لم!-،زوو!لكلفةأور!-ودذا!يا:ترأق!-:!ذتلان3او

الاز،حى.-(!صثوجصز!باص؟ررذلور"وب.ا()كش،م،))ونبةوو!

ث--أ-!نرز!--لو::ء-،.الر،ص،ز---فئاهـ-رروواًلإز،ت--د

.ورز-!ء-ت،،و-رروو-،وزر؟لمىال*ربركاأت-ءرا.ئيإت-رأ

رر-،ئد..أور،-بم-!ردااور-،--،(ع،زتالء-رلي"حدود

.كاورحكلطتوالاز-حاىطر-هـكأذيزء--!،ف-ءىشوأتجرير:-"فا

.وف-!ىط-يالتدردال-لهـ.ت.جى،!زذلض:"ة!الب

ب-!ءغ،أررحشتحطىطكياذالمحىاروزلش--*اوذالبصهاهزبيسراًلمقاو

تاىطا!ز-،ةآ::ىطص!إ.ك-ءر-و"لاءر-إززورحى!وكأ-حاجلهـن

ا!التهـ--رصقأت-راالعيمءنر-؟لمل!هت-،.جميعها

.دش--لىتلتياالءمل-"اقي"رص.ات--رليل.النتعرنط

دودوالح.تش،-ثيلا2،درذالظحىلمىحبم--دفيزحولات

كءركأثاًل!رر"التمح!رلي،،زعبل!ظاتؤىا-،غاتأتى!ات

ارالس--وررشثؤرول"إحاحدى!-.ص،أراالىت!رمحاجمه-،

.و"ىتوص،رحىور-"آتلردو،1رورصى-.لاغ!ر-عةوافي

زور-رأ--ناصشتت،حىه،؟ء؟ناكيأولكأحزا،راتقطةاان

--لداخازعسردةال!!أ،رات!ي*رولةرورالتراتالخب

روو+مأ!اء*قلا5--ارالإزهذاو.ذأحدربىألةاكمعرا)-حجربة

ءاشفت"حىشء،ء-فابر--".بلشغت-راحىهـلداخلكسعواداال!

ق!-ع.الىقددوالاكأصابمى*والوعلنى"الط!قيئأعاتالحر

لغأ،اورتكأ-اؤءهبمأساهـ،هوالقحعص!دذبنيةةفيالتغيير

.اعال!صاخةالجلدرهـأي
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!ار!!فمألأدقد
-5

الدائمالتجاور:الجمديدذاللغةهوالعنىبهـزراال!عره

نستصايعفقالابهذآ.الجاهزذأواًآ-امدةاعدلظوافضلىور

وجللخرالدائمةصحاولتها،ونفهمالقحميدةفاصضانعطانقرأأن

للوهلةيبدوالذيالجدردانالشعريعنيهذاجلدها.من
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