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العرلم!االشعرقضايا"ندوة

المعاصر"

لإدارةالمساعدالعامالمديرالطاهرقيقةالأستاذمنتلقينا

العرضوالعلومفةوالثقلللتربيةالعربية.المنظمةفيالثقافة

التالي:التحليلي

ندوة8191أيار/ماي8إلى4من/الحماماتبتونسعقدت

للتربيةالعربيةالنظمةمنبدعوةالعاصرالعربيالشعرقضايا

نقادفيهااشترل!دراسيةحلقةوالندوة،والعلوموالثقافة

العاصصرالشعرالعربيفضايابعضبالبحثتناولتعربوشعراء

وعروضالنقادبإعدادهاكلفمنهجيةدراساتخلالمن

تفردعلىتركزالشعراءباعدادهاكلفالشعريةللتجارب

الفكريةأبعادهاعلىوتوكدوخصوصيتهاالشعريةإلتجربة

الشعريةالرؤيةاستيضاحفيالندوةمنمساهمةوالفنية

.العاصرة

الحديثالشعر)لغةحولبحثاالعالمأمهقصنودالأستاذفدم

حولبحثاالكبيسيطرادالأستاذوفدم(التوصيلعلىوقدرته

كما(العربيالوطنفيوالوحدةالتحررفضايامنالشاعر)موقف

)المستوياتحولبحثاالجيوسيالخضراءسلمىالأستاذةقدمت

بحثاالجابرزكيوالأستاذ(الحديثالعربيالشعرفيالإنسانية

(.الإعلامووسائل)الشعرحول

العطيعبدوأحمدأدونيسالأساتذةالشعراءمنكلوقدم

رشيدهاشموهارونماجدوجعفرالعيسىوسليهانحجازي

الدراساتوالشعراءالنقادنافشوفد.الشعريةلتجاربهمعروضا

بعضيثيرختامنيبيادغوضغإلىووصلواجميعاوالعروض

أساسيةفضاياتمثلوالتيالندوةفيطرحتالتيالهامةالنقاط

لماباًسرهاالعربيةوالثقافةالمعاصرالعربيالشعرحركةتواجه

العريي.والتراثالعربيةالثقافيةالحياةفيكبيردورمنللشعر

بمقرء8191أيار/مايو4الاثنهقيومالخدوةافتتحت

العاصصرالشعرفيكلمتهءالافتتاحوتضمن،بتونسالمنظمة

الأستاذ،لبتونسالثقافيةالشوونوزيرالأول!ألقى،وفضايله

الدكتورالأستاذللمنظمةالعامالمدلرووالثانيةسلأمةبنالبشر

صابر.الدينمحيى

الشعريةاللغةقضيةعلىسلأمةنجماالبشيرالأستاذركز

اللغةإنوقال.العربيالشعرفيالجوهريةالقضيةباعتبارها

أداةهوحيثمنيحددالذيبالوزنضرورةترتبصذالشعرية

الالتزاميعنيلاذلكلكن.وجوهرهالشعرماهيةللتعبير-

اكتفاء،)دلكلأنالسالفونالشعراءفيهانظمالتيبالأوزان

للاجتهادوتضييتصوالخلصغالابتكارامكانياتمنوحدبالاضصح

(.بالخصوصوإيقاعهولغتهالشعرموسيقىمجالفي

الشعرفيالأساسيةالقضيةسلامةبنالأستاذطرحوقد

لغةلبناءإيقاعيةلوحدةوابتكاربحثاًنهاعلىالمعاصرالعربي

وتستجيبللشعرالأساسيةالمقوماتعلىتحافظجديدةشعرية

جدلية)مشكل.علأفةهوالمشكلإن.الجديدةالحياةلمتطلبات

وممتضياتجهةمنالشعرلغةنيالفنيموروثنابهحمعقدةحية

العلاقةمشكلفهو،ثانيةجهةمنصومتطلباتهوالعصرالحاضر

والتفتحالمعاشةحياتناعلىأيأنفسناعلىوالتفتحالأصالةبهط

(.العالمعلىأيغيرناعلى

)ذاتيةبعنوانكلمةفيصابرالدينمحيىالدكتوروركز

إماهوحيثمنالابتداعمعنىتحديدعلى(.الفنيالإبداع

أعأشيامنجديدةلصيغةتأليفوإماموجودهولما)اكتشاف

الحقل!بداعيمكئلاهنلمنومواقعها(.علاقاتهاتتغيرموجودة

وأكدشيءلكلوتنكرأشيءكلعلىخروجايكونأن

أمروهو-الماضياسترجاعيعنيلاذلكأنصابرالدكتور

انتقائياتفكيرأالاضيفيالتفكرصبريعنيبل-اجتماعيامستحيل

أمرفهناك.سيافهاصثنيخرجهاولاإطارهامنالأشياءينتزعلا

منتجعلالتي(الحضارية)الذاكرةهوالعصوربهقمئصترك

الخبراتمصترامنبد)فلأ:الماضىعنالانبتاتالستحيل

جزءهووالشعر،التواصلهذاأداةهيواللغةولواصلها...

(.اللغةهذهكما

تشكلألنيمكنالتيالأسئلةمنعدداصابرالدكتوروطرح

الأدبي،الناقد)هلالشعر:قضايابعضلدراسةمدخلأ

والإنتاجالإبداعيقودالذيهوالفكريةأوالفنيةبإيديولوجيته

الذيهوالمبدعأنأمآوالصيغةوالأسلوبالمنهجالثماعرويرلمم

الابداعذلكتقريبيتولحالذيالناقدويقوبالنقد،يخلصغ

الأدبيالنافديكودقوهلحالمجتمعحياةفيوإدماجهوعرضه

يكونأوموسسةيكونوهلدارسا؟شخصأأممبدعاشخصأ

الناقدوبهقوالتكنولوجيالعالمبهغصالفروقهيما؟سلطة

آ(.بينفناالشتركةالأشياءهيوماوالشاعرآ

***

والشعراءالنقاداجتمعبالحماماتالدوليالثقافيالركزوفي

القضايامناقشةوتمتبحثهمنهمكلوقدمالندوةفيالشاركون

اًمامبالمسووليةعميصغوشعورالجديةمنعاليةبروحالطروحة

الكلمةه
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العربيالشعر)لفةبعنوانبحثأالعالمأمهقعودالأستاذقدم

)إنبقؤله:الشعرفي!عرف(،التوصيلعلىوقدرتهالخديث

فيالتوصيلوليسفعالةدلالةذاتخاصةلفويةبنيةالشعر

(ءالخاصةاللغبىيةبنيتهمن.النابعةالفعالةالدلالةهذهلا،لالشعر

ذاتالعاديةواللغةالشعرلغةبهطهئاالعالمالأستاذفرقوقد

اللغةهذهوبهطناحيةمنالمباشرةوالعمليةالمنفعيةالطبيعة

الشكلأنيةعنالشعرورفع.والمحالالعبثيوالتعبيرالشعرية

وتثقيفيةتعليميةليستمهمتهأنأكدوإنالفارغةالألجمالية

ممباشرة

الشعرتجارببعضفيالغموضقضيةالعالمالأستاذطرح-

حياةعنبالانفصالالغموضهذاارتناطوأكدالعاصرالعربي

ناحيةمنالتراثيةالذاكرةعنوالانقطاعناحيةمنالواقع

مرتبطةتعبيريةقضيةالغموضكونينتفىو!ذا.أخرى

للعزلةطبيعية)نتيجةولغدووالشكلي-اللغويبالتعقيد

عنبالشعروخروجا(،الحىالواقععنوالتعاليوالاغتراب

مجردالشعريةالثورةواعتبار(اللغويةوذاكرتهموروثاته

والصوفي.فيزيقىالميتلالتجريدإلىتنتهى(شكلية)تفجيرات

تسدمزككلومة)بثورةإيهامهوالشعريالاتجاههذاأنويرى

قدوالشعرالكتابةفيفالثورية(.الحقيقيةالثورةأمامالطريق

التراثيةالذاكرةوتعميقوتطويرهاالموروثاتحماية)فيتبهون

.الخلاقوالاستيعابالنقديبالوعر،وإضاءتها

وتوازنا،للذاكرةفقداناليستالشعروفيالكتابةفيالثورة

نفسهيتجاوزتراثيامتدادهيبل،الواقعثورةمعشكليأ

الوعيتغذيةفيإيجابيةفاعليةوهوجدليا،تجاوزاباستمرار

الغيبيةالرؤىتغذيةفيوليسوتثويرهتغييرهوبإرادةبالواقع

باسموالعديمةالتعاليةالذاتيةوااشاعرالاغترابيةوالشطحات

(.السائدةإيديولوجيتهوتجاوزالواقعاستلأبمنالتحرر

الشاعر)موقفبعنواد!بحثاالكبيسىطرادالأستاذوقدم

عدمفيهأكد(العربيالوطنفيوالوحدةالتحررقضايامن

الذيالأمر،الفكريةالرؤيةعنالفنيةالرؤيةفصلإمكانية

باًسلوبالاجتاعيةالحياةإلىالحديثةالنظرةإرتباطيحتم

مهمةقضيةالكبيسيللأستاذيطرح(،الشعرالتجبيرفيحديث

الوفوعوهيوالوطنيةالسياسةقضايايعالجالذيبالشعرتتصل

التيالباشرةوالخطابيةوالشعاريةالتحريضيةللكتابةفريسة

والانثرولوجية(،الايحائيةظلألهاكلمنفيهاالكلمة)تتجرد

التراثإثراءفيالجماليودورهالإبداعيةصفتهالشعرفيفقد

وبهذا.الصيريةوقضاياهاوجدانهاعنالتعبيروفيللأمةالثقافي

ويتحتم،والمضمونالشكلب"قحتميأالارتبارويصبح

ثورتهتتقررلا،ثوريأونضاليأدبأيقيمةباًن)الاعتراف

الإبداعيبالتكاملتتحققمابقدريطرحها،التيبالمضامهن

بمشكلةفالانفعال،جديدثوريشكلفيثوريمضمودطأي،فيه

(.شاملا-نفعالالتغيير

رؤياأوباصرةثمة)إنالقولإلىالكبيسيالأستاذويخلص-

الشاعرفمقتل...فابهوفياالوقوعمنالشاعرتحذرممىتقبلية
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طارىعأوظرنيهومافيالسقو"أوالثرثرةهوعموماًبرالفن

باطدثمرتبطامرحليأدورايوديباًنالفنيكتفىأنأي

تاريخهوالذيوتاريخهالأدبعلىعباًبعدهيصيرثم،وحسب

وفكريةوجدانيةومواقفاقأيرسسطأويوجدأن،لاالأمة

فارضة،بعدهمنتستمربلالحدلا،3بزوالتزوللا.وجمال!ية

كمطلقات،الطليعيةوباصرتها،الديناميكيةبقوتهانفسها

نأأي.العربيةالذاكرةعلى،قوميةوخصوصياتإنسانية

به،تعتزالذيالثقافيالإبداعىموروثهامنمهماجزءأتكون

به(.وتحيابهايحيا

حولبحثاالجيولصيالخضراءسلمىالدكتورةوقدمت

علىفيهركزتالحدثحا(العربيالشعرفيالإنسانية)المستويات

والإنساني(المستوىفيالمعاصرالعربي)الشعرهىثلاثانقاط

نيوالكونالإنسانو)رؤيا(العالمفيالمعاصرالعربيو)الشاعر

إلىالحديمثالعربيالشعراتجاهأنورأت.صر(المصالعربيالشعر

لهدورفرالعربيالعالميواجههاالتيالمصيريةالقضاياعنالتعبير

لأناليومالعالمىالشعرمنكبيرجزءعليهايرتكزعالميةقاعدة

التعبيرفيالسليمالاتجاههووهذا.مشتركةإنسانيةالقضاياهذه

صلةأقاموإن-العربيبالشعرالمباشرالتاًثربيما.الشعري

الذيالثقافيالبمديعطيهلافإنه-الغربيبالقارىءسريعة

لاوهذا،الغربيةالثقافةعلىمتميزةمختلفةثقاقةفيينشده

شعرنافينلح)أن-الجيوسيالدكتورةتعبيرحدعلى-يعني

وأدقالعالممنموقعناعلىنحافظأن-ولكنبالموروثالتمسكعلى

أبعادهافيالإنسانيةوقضاياناالحضاريةلخصوصيتناواعيننظل

معا(موالشموليةالإقليمية

ووسائل)الشعربعنوانبحثاالجابرزكيالدكتوروقدم

لاأنالاعلاموسائلتستطيع)هل:السوالفيهطرحالاعلأبم(

عنيتفت!نتاجاتبفميهوأدطالشعر()أيجماليتهاسرارتشوه

الذيللشعرالحديثالمفهومعنيتحدثأنهوأكد؟(المجتمعقعوا

الاعتياديمما(للفردولام!قوليته.الترجمةوصعوبة)بالتناغميحدده

دلالاتهولهبالأشياء،باتصاله)محدداكونهإلى،بالاضافة

(.المكثفةالجماليةتأثيراتهجانبإلى،التشعبة

الشعرمعتعاملتالاعلاموسائلأنالجابرالدكتوريرى

)القصمدة-:هيثلأثةاتجاهاتفيفصلهاالتيالمتعددةبألوانه

عنوالدفاعالأبطالوتمجيدللوطنالحماسفيوتتمثل(الدعاية

والتقريرية.الخطابيةمنلونإلىفنيأوتميلالأمةمقدسات

بهتحتفلالذيمماالشعرمنالضرببهذاحافلالعربيوالتراث

إليه.الدعاةحاجةبسببكبيرااحتفالاالاعلامأجهزة

أجهزةعبروتذاعوتغنيتلحنالتيالغناء(-و)القصيدة

لجمالبلالفنيةللجودةلامعطمهاشاعوالتيوالتلفزةالاذاعة

-)القصيدةو.الجمهورأ!عماعقيوالتكرارالأداءوحسناللحن

وهو(داخليةإلىتتوجه)داخليةبانهاالناقديعرفهاالتيالشعر(

استيعابهأجلمنوتفحصجهدإلى)يحتاجالذيالشعر

ويهدمالحياةلمطالبيستجيبالذيالشعرذلكإنه،وتذوقه

فيلارنسانيعيدالذيؤهو.....أخرىبنياتليبنىالبنيات



هيالقصيدةهذه(الخارجيالعالممعتوازنه،خاصةلحظات

ويحبذ.الاعلأماجهزةعبرذلروعهابحملاطبيعتها،بحمشعر

النوعهذالنثعرالفرديةالاعلأمأجهزةاستخدامالجابرالدكتور

والفيديوتيبوالاسطواناتالكاسيتكأشرطةالقصائدمن

عنبعيدةالجماليةقيعتهلعلىظللحفلالفيدلورواًسطوانلت

الكومبيوترأجهزةخلالمنبنشرهايصيبهاقدالذيالتشويه

نأويرى،المتطورةالتكنولوجيامنوغيرهاالبصريةوالالياتا

فرصتهالمشاهدأوالستمعتمنحالفرديةالاعلامأجهرة

الشعر.-القصيدةنيوالتأملللاستغراق

دعاية،ليسالفنإنالقولإلىبرالجلالدكتوروينتهى

البثصرعقولتغييرفيالاجآعىدورعينفىلاهذاأنوير!

.والجماللكن.بالحقيقةليالاقناعلا

***

الشعريةلتجاربهمعروضآالندوةفيالمشاركونالشعراءوقدم

للتجزبةوالفنيةالفكريةالنواحيعلىغامبشكلفمهاركزوا

يتناولهأدطيمكنأوليامصدرأتعدنقديةوثائقالعروضفكانت

والبحث.بالدراسةالأدبيونالنقاد

فيأساسيةيعتبرهاالتيالقضاياعنأدونيسالشاعروتحدثا

وطرحها،الشعريةتجربتهمنانطلاقاالعاصرالعربيالشعر

الشعرعلاقةماآبتراثهالشاعرعلاقةما:هيثلأثةأسئلةبصيغة

الشعريةحمعنىما؟بالحدث

كلأدنأدونمسيرىالأولالسوالعلىالإجابةمحاولةفي

عنبالضرورةوالمتميزةالختلفةذاتهمنانطلاقايكتبشاعر

يستنتجالتراثمفهومعنأسئلةعدةويطرح-الاخرينذوات

هويةابداعياله)ليستالعربيالشعريالتراثااًناجاباتهامن

إلىمقايز؟متنوعإهووإنما-والتالفالتشابههوية-واحدة

يمكن"ما،شعريةكمادةغالتراثفينجدولا....التناقضدرجة

يرفضأنوبعد(.والقافيةالوزنإلاالهويةهذهمثاليعطيهأن

التراثيوحدالذيوالعنصرللشعرالتحديدهذاأدونيس

النقدفيتطرحكما،التراثا)قضيةباًنالقولإلىيخلصالشعري

بحصر،فنية-شعريةقضيةليستالسائد،العربيالشعري

كلأنأدونيسويرى(.إيديولوجيةقضيةهيوإنما،العنى

ماعفي)تموجهوأسلوبهأواتجاههكانمفاحديثعربىشاعر

ضديأ(.يكونحين)حقالعربيباللسانيكتبلأنه(التراث

كلامعنانقطاعايكونأدقيجبتقليداالشعريتحوللاوحق

6لجدليةمننوعفيإلاينمولا)فالشعر:السابقينالشعراء

(.التناقضيةأوالضدية

الشعرإنفيقولطبالحدثالشعرعلأقةعنأدونيسويتحدث

ماوهذارمز.إلىإياعمحولاالمحدثيخترقالذيمماهوالحقيقى

مطابقةعادقبهاويقصد)الواقعية(،تسممطشائعةقضيةيطرح

اجناعيةأوسياسيةنصوصعنهاتنتجالذيالحدثلواقعالشعر

ولاحقيقياشعراليستبالتاليوهىالوظيفىالدورعلىتقتصر

الشعريالعصلفيمةأنالقولإلىوينتهي.فنيةقيمةذاتاهى

اللغةجعلعلىقدرته)مدىنيبل()الواقعتمثيلهمدىفيليست

اللغةبينجديدةعلاقاتخلنطعلىأي،عادةتقولهمماأكثرتقول

(.والعالمالانسانوبينوالعالم

الشعربينالفرقإنبقولهالشاعريةمفهومأدونيسويحدد

فالكلام.اللغةاستعمالطريقةنيبلالوزدطفيليسوالنثر

علىيقومتخييليإيحالىالشعريوالكلامأخباريإع!مىالنثري

البعدمنيتضمنهبماالمتصف(التوليدي)باءلمحازيسميهما

فيخفاءالأكثرالجوانبغنيكشفالذيالترميزيالأسطوري

جديدمبشكلالعالمرؤيةإلىويدفع،الإنسانيةالتجربة

القضايابعضحجازيالعطىءجدأحمدالشاعروطرح

منانطلاقأصرةالمعلالعربيةالشعريةالتجربةفيالأساسية

يرى.وفنيةفكريةمواقفمنتتضمنهبماالشعريةتجربته

وتفرعالشعرفيالتجديدحركةانتصارمنبالرغمأنهحجازيمما

ماوالجديدالقديمبينالصراع،فإنتياراتإلىأنفسهمالمجددين

متناقضينموقفينعلىمثالينحجازيويعطيقائما.زال

موقفهوالأولنفسها:النتيجةإلى-رأيهفي-يوديان

إلىدعوتهاعنبرأيهتراجعتالتياللائكةنازلقالشاعرة

التحولاتبحثعلىالوضوعهذاقصرتس!نالتجذيد

!ذهنتائجالأخرىالعناصرواعتبارالقصيدةفيالعروضية

بعروضالتصرفنيالشاعرحريةمنوحدت،العروضيةالحرية

لاالعربيالشعرلكتابةثابتةطريقةوجودوأكدتالخليل

نياللاتاريخيالموقف)هذا.الزمنمعتتطورولاتتحول

موقف)يقابله-حجازيتعبيرحدعلى(-القديمإلىالارتداد

لهمناقضاكانوإن،والقيمةالدرجةفيلهمساواخرتاريخىلا

تاًكيدهفيأدونسرالشاعريتبناهالذيالموقفهو(الاتجاهفي

طلاقهوإكلهاالقديمةالعربيةالقصائدفيواحدشكلوجودعلى

بمجملهالكلاسيكيالعربيالشعرعلىالمحددةالصفاتبعض

الشعرووضع،بأسرهاالعربيةالثقافةعلىالصفاتهذهوتعميم

ذلذعنوممقطعماتملمختلفهوحيثمنمقابلةجه!ةفيالحدث

"،)الثوريالوقفاهذاأنحجازيويركما.الشعريالتراث

مناهضموقعفيالجديدةالقصيدةيضعمثاليموقفهوظاهرل

والاغترابااليأسإلىالمعاصربالشاعرويوديالعربيةللثقافة

-.ذأتهالتاريخورفض

الشعرياقضلبعضفينظرهوجهةحجازيالشاعرويعرض

قويةعلاقةالجديدةالقصيدةعلاقةأنفيرىالمعاصر،العربي

التيالعربيةالشعريةللحساسيةمتقدماستمرار!فهيبالتراثا

منتنطلنطالقصيدةهذهلكن،.متنوعشعريتراثفيتمملت

للقصيدةأدغكما.ذاتهامرجعفتصبحنفسهاإلىلتتجاوزهالتراث

حوارعلاقةلكنهاالأجنبيةبالثقافةقويةعلأقةالحديثةالعربية

الشعرلفةأنحجازيويوكد.ونقلاقتباسعلأقةلاوتلأقح

عالمإلىالعجمعالممن"المفرداتتحولرمزيةلغةبطبيعتها

تصبححيثالشاملى،العميقبالمعنىوالأسطورةالسحر

تعريفهوضعإلىحجازيويخلصكائنات"بذاتهاالمفردات

الكونلمحاورةأداتناهوالشعردإدن:فيقولللشعرالخاص

يصنعهاالتياللغةإنه،نواميسهوبينبينناالانسجاموتحقينط
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ذاكرتناهو،معرفتهطريقعن-الكود!بر!اليمتلكواالبشر

جنسنا.واستعادةتاريخداخلالبقاء.إلىووسيلتناالشاملة

الانسانيةديوانهوالشعر.باستمراريتهالإحساسفيالطمانينة

-".الوتضدورقيتهاالضياعمنوملجؤها

فيوطرحالشعريةتجربتهعنالعيسىسليمالطالشاعروتحذث

الحياةنبضالشعر!إنفقالللشعمالخاصمفهومهنقاطعدة

ليستالشعريةالكلمةإنوقلل".الإنسانيةكفاحقمة،العميق

هي"الكلمةوجودنا:منيتجزألاجزعلكنهالفطمجرد

تلتزمقوميةتجربةالشعريةتجربتهإنالعيسىوقال".الإنسان

لكنه.العربيةالأمةلقضاياوتستجيمبالعربيةالوجدةقضية

يخافولامصطنعاتعبيرافبهاويرى"الالتزام)،كلمةلررفض

أل!يستطيعلا-قولهحدعلى-لأنهالشعرفيالخطابةتعبيرمن

يضحيقدالشاعرأن)،صحيح:سامعلهاليسقصيدةيتصور

صميمفيالجماهير،صميمفييعيشعندماالقصيدةفنيةمنبشيء

نأ.مالصعبةالمعادلةيحققباًنأبدامطللبولكنه،الحدث

بأحديضحيأندون،والفنالجمالمستوىإلىبالناسلررقى

التراثلقضيةالعيسىالشاعرعرضكما،.المعادلةطرفي

ولوركاالمتنيتعتصرأن)،:بقولهرأيهقيهاولخصوالعاصرة

تلك،الدنيابعينيكوترىقدميكعلىتقفاثموغوتهوالمعري

."أرىف!الأصالةهيتلك:أدقبكلمةوالمعاصرةالحداثةهى

تجربتهعنالحديثامنانطلقفقدماجدجعفرالشاعرأما

فيرأيهتمثلالتيألاستنتاجاتبعضإلماليصلالذاتيةالشعرية

فيها*كلتتضافرعسيرخلقعملي!ة"الشعر:يقولالشعر،

تتحركنشيطةخلأياالآلةاللغةمنلتصنعالحيةالانسانطاقات

فيوتوالدهالنموهامجالاوتجدومتناغممتناسقكيانفيوتنمو

يتلقاهفيضاليسفالشعروبالتالي"،وخيالهرىءالقلذهن

شعرماجدالأستاذلرفضولا.غيبوبةحالةفيالمثماعر

القصيدةسبةتسلهيالشعريةالحالأنيرىلأنه"المناسبات"

للشعرالرومانسيبالتصوروتعلقهمبالمديحلكفرهمالناسوأن

موقفماجدالشاعرويقف.الناسبةكلمةمنيتاًقفونأصبحوا

يقولالذي،الحر"بالاتجاهويعارضهالالتزامشعرمنالرفض

فيالناسزهدممأ"ألنالشاعرويرىهإليهتشدهطبيعتهإن

عنناتجةالشعرأزمةإن...تنكرلاحقيقةوغرباشرقاالشعر

الأدبحضارةانتهتلقدفيه.تراجعلاحضاريانقلاب

حضارةستستعيدالانسانيةأننظنفلا..مالعمحضارةوقلمت

.،جديدالأدب.من

ففالالشعريةتجربتهعنرشيدهاسمهارونالشاعروتحدث

صمودهفيالفلسطينيالانسانماًصلةوليذةهيجميعاقصائدهإن

الوطني2كيانهعلىللحفاطمعهوصراعهالابرائ!يليالعدوأمام

عامالفلسطينيالشعبهجرةعنالشاعروتحدث.والقومى

قطاعفييسكنوهوالكبيرةالماًساةهذهأماموانفعاله54891

الملحمةإنرشيدالشاعروقال.المهاجرشعبهلرؤيةويعانيغزة

الثلأثيبالعدوانمرورا4891عاممنالمتواصلةالفلسطينية

هييتوقفلمصراعمنتلاهااوما6791وهزيمة5691عام

.لقصائدهالمفجرةوالطافةشعرهمادة

***
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بإمكانهمأدنوالشعراءالنقادوجدالندوةأعمالإنتهاععند

الأبحاثمناستنتاجهايمكنعامةنقاطتحديدعلىيتفقواأن

منبالرغمحولهادارتالتيوالمناقشاتالندوةفيقدمتالتي

قضية.منأكثربحثعندبرزالذيالنظروجهاتاختلاف

يطرح.بيانفيالأساسيةالنقاروهذهاصدارالشاركونورأى

تواجهأساسيةقضايااعتبارهاإلىالمنتدونوصلابتيالقضايا

العربالمثقفينأملمتطرححتىالمعاصرالعربىالشعرحركة

فيالحيويةالقضاياهذهحولمفتوحلحوارمجددآالمجالوتتيح

.العاصرةالعربيةالثقاقة

البيان

منوالثامنالرابعبين-الحمامات-.تونسقيانعقدت

سوالثقافةللتربيةالعربيةالنظمةمنبدعوة8191أيار/ماي

وهيالمعأصر*العربيالشعر)،قضاياحولندوةوالعلوم

الذيوبالمستوىوالناقشةللبحثطرحتهاالتيبالوضوعات

ندوةأولنظرنافيتعد،والجديةالتنظيمحيثمنإليهوصلت

وقد.ألمجاليهذافيرسميةعربيةمنظمة-مشكورة-تنظمها

منالرغمعلىالبيانهذاإصدارالندوةهذهفيالمشاركودنرأى

المطروحة.القضايابعضحولمواقفهماختلاف

التصلةالقضاياأهمبعضتحديدفيمحاولةالبيالنهذاإن

الأبحاث.طكونأنناًملونحن.المعاصرةالشعريةبالتجربة

جديدةمرحملةفاتحةالندوةفيطرحتالتيوالمناقشاتوالاراء

حولها.المتصلوالحوارالقضاياهذهفيالبحثمئ

السابقة،الشعريةللخبراتخلأقتجاوزالشعرفيالتجديد

يعنىلاذلكأنعلى.الدلاليةأوالجماليةالناحيةمنسواء

فيه.الحيةالعناصراستلهامبلالتراثمعالقطيعة

ذلك،ومعللشعرمباشرةوظيفةالتثقيفأوالاعلأمليسا

دالةرؤيةببنيتهيحملفهو.ودلاليةجماليةفاعليةذوفالشعر

فعالة.

هىبل،واحدةقصيدةليستالمعاصرةالعربيةالقصيدة

ونرفضالابداعحريةعلىالتأكيدنرىونحن.متعددةقصائد

أوقديماالنبوذجهذاأكانسواءواحد،بنموذجالشاعرتقييد

العربيالإبداعتعطىأنعلىتساعدالتعدديةهذهإن.جديدا

حيويةعلىالدليلوهى.والحضاريالانسانيبعدهالحديث

وثقافتنا.شعرنا

الملتقىإلىالشعريإبداعناإيصالبضرورةنومننحن

يعنيلاأنهعنفضلا،الإبهاميعنيلافالتجديد.العربي

التسطيح.

علىوالنضالالتحريرحركةفيفعالعنصرالعربيالشاعر

تجربتهمحورفلسطينيجعلماوهذاوالإنسانيالقوميالستويين

عيوهىبلفحسبسياسياموضوعاليستوفلسطين.وإبداعه

تكودغاًدطأجدروما!والخلقللأءبداعتفجيروطاقةجديدإنسافي

أجمع.العالمشعراءوعىفيحيةفلسطين

دورهلتحقيقضانوالنثصرالتعبيرفيالكاملةالثاعرحرية

والحضاريةموالاجماعيةالثقافيةحياتنانيالأسايعي

-8ءسغذشلمعئىتح!ا-
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-لالمرح-لهالمولكلورالممسمه!كلماحرحعرادمملأدالوسعمنبطالآعداددالس!

بالعة:لصورةكثطةهالاعارلصورحرالاقالعالملحباهأ!اغير.مدس98(اهايدلاماا23

العدممنأسوألدكاللععصلاسسهأ!امحبث،31شراواطما3طعاصالنرالا11

وأالمرعألاءعددأساسعلىلىاسثاءاتهناكدإردلكمى3ولالر،انكامل

الماءمى!ثراطعلى!صلونالأولعلىألاءأرلعةلهمالد"!فأولئك،،مولهطريقة

الم!،الاءولطزطأرلكهلمتعدأرلوسعهلطلمعتهماتالديودلك،الارد

لطرلهووحودالموطمحمممهالاكلارعدمل!لمادصهماكلسرألهادراكويمعس

لاكال!وإلى!المكراسسمللاحصمهكلودورالاس(1لعص11فكور!حرىالأهللحمل

!دلماالاسطورةإرممولوا،أ!"صمعآالسرأدالمدافىل!لسارلالسمةتعى

دمملورأوممولورالدلىلأولئكلمعكلافحس!

هوالموتلأطللاعتفادعدمهوبالوتالمدافىالإنسالىلاسالاةلصصرماألى)63(يبدو

كلدتتهلمديريىالمعالاةممدمعلىتدريمه!لأددوركايميعتفدكماولسمرخهاقعدم

،،السهونهمنكا!لمدرعمهاشحلىفإلهباستمرارللخطرحياتهتعريثرولاعتياده
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مستوكماالمكر،مستوىعلىوهوالعقل!إر:يقولكاشررارنست)18(كتب-

العلأقةوتود،الموتلعدالروحلقاءأدلةإلىيسمىأرعليهيتع!طفيريقالميتل

،الصاءمماوإالحلودليعرهمااثماتهيتبطماإدا،الإلساليةالثقامةبدايةنيالعكسية

الجزء-5591-ديلحامعةمطمعة-ديوهافن-الرمزيةالأشكالفلسفةراجع

37.صالبامى

مريصأثعبأكانواالقدماعالصري!طبأرالالطماع!فىالعظرنعيدأرعلينا(إن)91

لمهايةالاستعدادعمارلىووقاركالةفىحباتهزهرةدأفمىالموتفكرةتملكته

غيروقتأقضوالقد،الحمنقةعرهدامنألعديكودأنيمكىماصاكليى...الحيلة

كابيةروحأتكنلم،الروحولكنومراوعتهالموتلميلىمألودةغيرقةطاولذلواعادي

روج،بالأملالمفممةالفوزروجكانتفقددلكمنالعكسعلىالأمربل،متوجسة

العهالىالطابخمواحهةيىالمقملهللحماةلالترفحاملأوتأكيدآللحياةالعارمالتوق

حامعةمطمعة-شيكاغو-القدممةمصرثقافة-ويلسون.أ؟راحع،للموتالكئب

87!ما5691-شيكاغو

792.صلمسه)03(المرنجع

الوعىلشوءلأنقالحينهانلكالطروحهةيتىكارلاند!سيرحانيدو)21(

لاالمرديةإلىالاتحاههدااب"الإلسار."!ردية"فىفعليتغييريسبقهالمردي

يكسهووإنمالالفرديةقةبوأشدتحددآأكثروعيلاحمهامتلاكمندالأساسيتألهط

الوعيويفتزص،دالمعلحصوصيةيكشس!الإدسالاأرحمينةلىالأولاالمقامفي

يحتدمالديهوالمرديلالوتالوعىفليسوهكدلم،الكائىيمسبقةلصورةالمتعير

اللحطةهدهممذالموت....!دادالهالتهديدالأولالمفامقهووإممالالأساس

يتهددلأرقابلعمصرلتكورالفبملة(معالروابطرعرىتنفككحمكا)أيدحسب

91.-18صد..س.م"الحقيقيالعدمعبر

371.صذ.س.م)22(رادين

.191-091صالعدائيالعالميىوالبشرالآلهة-)23(اد-ئ

الحضاراتكادةبىشاملةلصورةماثلالمعثأسكالصشكلماالايمار)24(إن

.027صالدائيةالديالة-رادين"راحع،،الأسماكوصدالالتقاطعلىالقائمة

ص5791-هارلر،لولورك-الملسمهإلىالدينص-كورلعورد.م!.)25(

356صدسملرلللبفىألصا.زاحع161

.901ص.د.س.م)26(كورنفورد

المصل-3591-سانياتالامطمعة-نيويررك--الممسروداروفي:إراحع)37

.وللأا

الهـ4

العوكي(المحاع!ائل)لالخحدلدالمحىالسائللصرورالأوائلالاعرس)38(لمحا!

الحيالمدألاعتلرهادحسطسدولااطالدهالروحدإدمانمومنواحدأثمئآوالمنئ

أوليانمى-.ط.ر!راحعالمماصملسلمرلد،الساملالنملطعروددالحعاةوإغا

-كامردح-والفدرأالعا،الروح،العمل،لالحسدسعلمططالأوروقالعكراصول

5191-الحامعهمطبعه

المسألةعنحديثهلدىصراحةلصما95-57داص..سملالدصرح)92(راحع

داتههوالسحن!!":المرعحدالأولالمماملىالوحودحالاطمنالمحالةهدهذا!ا

،،.أبصاالملحأ

03.،3-932016،91-30داودسالحامعةسمر)03(

.8صلعةالراالطعة-391-.للأك-ثلالأواسالاعردلسعه-لير!31(اجور)

لأ-*لصؤصساكواض!-

.المشتركإبداعناوالواحدةثقافتنالغةهيالفصحىلغتنا

خلالومناللغةبهذهإلاحقيقيةعصريةثقافةلناتتحققولن

التراثاعتبارمعإبداعيةطاقاتمنعليهتنطويمماماتفجير

تراثنامنيتجزألاجزعاالمحليةباللهجاتالكتوبالسعي

ونستلهعه.بهنعتزالقوفي

التعريففيكبيردورلهاالإعلامووسائلالتربيةبرامج

الاعلأمأجهزةقيامأننرىلذاالجديدالشعريبالإبداع

-الصلةتعميقفييسهمالمجالهذأفيجهودهابمضاعفةوالربية

المتلقي.وبينالجديدالشعريالابدأعبين

جهودبفضلاللندوةهذهحققتهاالتيالإيجابيةالنتائجان

التوصيةعلىتشجعناوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة

الشعرقضاياحولالحواروتغذيةاللقاءهذامثلبتكرار

مناسبة.النظمةتراهاالتيبالوسائلالعاصر


