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الالمج!امووشمائلافتمغر

!!!اجمحؤبهماالمجابر

اضلءات

اقناعاليستاوالجمالالحقيقةفانوهكذاأ

يلكبدويستوفوكبر

14لاصار34لاه!لأول3+،)ساكهـد!ول،!..75

لدعايةواالشاعر4)

:يقولالكاتبئوابةابنسمعت:الانصاريلناوقال"

أووزيرأوخليفةيديبينقائ!االاشاعراترىلابل.....

ويسترحم،طالبايستعطف،الكفممدود،اليدباسطامير

،والحرمانالخيبةمنوالخوف،والهوانالذلةمعهذا،سائلا

،تعرضواستعارة،يجرىواعراب،يمرلفظيخاعليهالردوخطر

الذيالهجاءمنبهيظنبمامشينامقليايكونثم،تعترضوكنانية

."...الموتحومةفيدلاهربما

والغناءالشعرأ))

ولايغنيلاانهالنظمفضائلمن:أيضا(السلامي)وقالال

بالايقاعيحلىولاالطنطنةللحنيؤهلولا،بجيدهإلايحدي

والسكناتوالحركا!،والنقرات،الطنطناتلأن،غيرهالصحيح

."..عليهاوالنطمالوزناشتمالبعدالاتتناسبلا

الشعربلاغة13

نحوهرركونفانالشعربلاغةفأما::(سليمانأبو)قال

بريئاالغريبمنواللفظ،مكشوفاناحيةكلفيوالمعنى،مقبولا

،موجودةوالمؤاخاة،احنجاجاوالتصريح،لطيفةوالكناية

.ظاهرةوالمواءمة

الكيلانيابراهيمالدكتوراختيار

.ذ3!72ذة36!لاص(7891،)دمشق

قصائديرواةمنإلاالدهروما

منشداالدهرأصبحشعراقلتاذا

أدبيالىالأعمىنظرالذيأنا

صممبهمنكلمانيواسمعت

المتنبي

لهمفمنالبلادفيذكريساروقد

متكاملضوؤهاسمسباطفاء

المعري

لقصيدةا

بيتاخركتبتحين

الأولىملحمتيمن

الأخيرواسمي

تنتظرنيالريحكانت

البابوراء

لتعانقني

وصلقدأيارليلوكان

السطحعلىالمياهنغمالى

بمعطفيادثرتوحين

ونمت

كنت

نامكملاك

يديهبينوسيفه

والمؤانسةالامتاعكتابهنلأا،11.541

هـ4للتالتوحيديحيانلابي

بريفيلاكيسبنديكيسراليونانيالشاعر

الكرمل-قبانيرناترجمة

)3-212ص(ايملألشتاءالأولالعدد)



الهدفأ

متطلباتإلىيستجيبأن،انسانيكسلوكالشعريضطر

وفي.المتسارعبتطورهاالاعلامتكنولوجيامقدمتهاوفي،العصر

الاعلامأجهزةمعطياتعلييتعرفأنالشاعرعلىينبغيذاككل

تأتيالورقةهذهان.مستقبلياتأثيرهامدىويستشرفالحديمة

الأجهزةبهذهالشعرتأثرعنواشاراتملامحلتلمسكمحاولة

الذيالحكممنضوءفيالشعرمهمةحولاجتهاداثوتقديم

الاعلامية.الوسائلوتطوروانتشارسموليةتفرضه

هيريالجملالمجتمع-م!

الدراسةهذهتصديرالىذهبنااذاغريبأالحديثيبدولاربما

المتطورةالحديمةباًشكالهاالاعلاموسائلانترىالتيبالقولة

الجماهيريبالمجتمعمرتبطةاجتماعيةومؤسساتاتصالكأدوات

حينوضوحااكثرتكونالمقولةهذهوان.واجتماعياصناعياوتطوره

الجتمعفيالاجماهيريةتكونلنالاعلاموسائلأنعليتنص

المسلماتمنبجملةالمجتمعهذاويتحدد.الحديثالجماهيري

فانهناومن،الأوليةالجماعاتلتفتتنتيجةجاءانه:أولها

اجهزةاستقبالعندطفيفادورايلعبالرسميغيرالاعلام

.الاعلام

منعزلينأفرادمنتتكونالاعلاماجهزةجماهيرإن:ثانيتها

لامتجانسينغيرذلكإلىوهمالآخرالبعضعنبعضهممنفصلين

.صلاتأوبخذورتشدهم

متى،تؤثر.القدرةكليةبقوةتتمتعالاعلاموسائلإن:ثالعتها

اجهزةعلىيسيطرمنوأن،والسلوكالاتجاهاتعلى،شاءت

المنفردينالافرادأولئكتوجيهفييتحكمأنيستطيعالاعلام

تسودهاالتيالأولمةالجماعاتفقدانفاناضوبمعنىالتباعدين

لسيطرةعرضةالفرديجعلالقرابةوربماوالصداقةالتأثيرعلاقات

.)1(الاعلاميةالأجضة

الاجتماعيةالمنظوماتنواةهو،الاتصالبأنالقولصحواذا

اجهزةفان،والعواطفالمعلوماتتبادلإلىالبشرحاجةبحكم

وسلوكالمنظوهاتتشكيلفياساسعةأدواتأصبد!الاعلام

رسمة،كبيرةأمصغيرةكانتسواعالمنظوماتهذهداخلالأفراد

بينالمساواةإلىتميلامالسلطويبنائهافيهرمية،رسميةغيرأم

.)2(أفرادها

التسارعظاهرة-3

ابعادأالاجتماعيةالمنظوماتالاعلاماجهزةنفوذأخذولقد

لهذءالواسعالانتشاربحكمالثانيةالعالميةالحرببعدجديدة

ذلكإلىيضاف.)ر(الاجتماعيالتفتحفيالرغبةونموالأجهزة

ظاهرةتكونوقد.الاتصالاتتكنولوجيافيالهائلالتسارع

العصر.سماتمنبارزةسمةأهمهذه"التسارع"

عمرالىالدراساتتثيرالتسارع!ظاهرةأكثرايضاحاجلومن

ويتحدد،عاممئةعلىقليلايزيدلاالذيوالفيلمالكاميرامنكل

ثم،عاماالخمسينعلىقليلايربوبماالاذاعيةالمراسلاتأجهزةغمر

إلىفيصلالتلفزيونيةوالصورةللترانزستوربالنسبةالرقمهذايهبط

لافهوالصناعيةالاقمارعبرالبثعمرأما.عاماوعشرينخمسة

.عاما)3(عشرالخمسةيتجاوز

يصفأنإلىنموهاوتسارعالاعلاميةالأجهزةانتشارانتهىوقد

جوانبهاإلىبالرجوعالاجتماعيةالعملياتالدارسينبعض

تلكي!صفونالذينالأخرينالدارسينعنبذلكمختلفينالاتصالية

.)4(الثروةمصادرأوالقوةعلاقاتإلىبالرجوعالعمليات

الاعلاميةوالقناةالرسالة-4

اًرتباطأهميةهو،الدراسةهذهصددفيونحن،يعنيناالذيإن

التيالأهميةتلك.خلاالامنتعبرالتيئلبالرسلالاعلاميةالقنوات

بحدهيالاعلامأجهزةبأنالاعتقادإلىاشرنامااذابعداأكثركدو

ثمادواتهيصنعالانسانانمنانطلاقأ.اعلاميةرسائل،ذاتها

هذهوصفتوقد.ومدركاتهحواسهبتشكيلالأدواتهذهتاًخذ

البصرلحاسةامتدادفالمطبوع،الانسانلحواسامتدادبأنهاالأجهزة

.)5(...السمعلحاسةامتدادوالراديو

حارةالىالاعلاميةالأجهزةتقسيمالىماكلوهانذهبلقد

الاستغراقأوالاسثراكمدىعلىافتراضهيبنيوهو،..وباردة

حاسةيشركالتقليديبشكلهالطباعيالوسطأنإلىيذهبوهو

كلتسركالتلفزيونوبالأخصالجديدةالأوساطأنحينفيواحدة

والأخرىباردةالأوساطفبعضهناومن.واحدانفيالحواس

معلوماتتعكسالواحدةالصفحةلأن،حاروسطالطباعة.حارة

النقيضوعلىواحدةلحاسةالوضوجمنعاليةبدرجةوتأتي،كثيرة

قليلايعطيأي،وضوحاأفلباردكوسطالتلفزيونيأتي،ذلكصن

وهذا،واحدوقتفيالحواسكليستغرقولكنهالمعنوماتمن

الجديدالجيلفانهناومن.والاستغراقالعاليةالمثاركةيعني

السابقالجيلعنمختلفاحسايعيشالتلفزيونمثاهدةفيالمنهملث

كلصحواذا.)6(والطباعةالراديو:حارينوسطينمعنشأالذي

محتوىفيبعيدحذإلىلؤثرالاعلاميةالقناةطبيعةفانذاك

الرسالة.

،تجاوزتفقد،الشعرومنها،الاعلاميةللرسالةبالنسبةأما

بالقربالمتمثلالمباسرالتواصلمرحلة،الأجهزةتطوربحكم

ل!مليةفيهالتسقويسمح،والمستقبلالمرسلبينالجسدي

الجسم:وحركةالعيننظراتعبر"الرجع"

أشاعاتمستقبلينعدةالرسالة

اغ!-المستقبل-المرسل
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الزمنفيالمضي
يأخذالذيأبالرجع"يسمحوالذيوبالكتابةالجسديبالابتعادالمتمثلالمباسرغيرالتواصلمرحلةأيضاالاعلاميةالرسالةتجاوزتوقد

الأولى.المرحلةيخاهومماأبطأشكلا

ذاتهاالرسائلأنإلاالعانيةالمرحلةيشابهوهو()!لطبولحفيالمتمعلالمتعدد*التواصملمرحلةالاعلاآتجاوزتكالك الشعاعمة.الموجاتعبرتنتقلوأخذتبالتعددبدأت!نم--

مرسل--كاء-صسبتسا

والمستقبلالمرسليعدلماذالجماعيالتواصلالىالطافوانتهى--+-!.-------كا

بنظامحتماتمرأنالرسائلعلىوبات،ألضاجماعاتبلافرادا

بالاستمراريتميزوكثرتهاالرسائلتلكتعددوان،اعلامى

والتدفق.

ت!.----و-ماام

----=-=----!"!-هكا!9م:مرسل!!ههـ
،س---+---
---فى

-=-3ضائعةرسائلمتسلم:ت
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واحدفردعبر،النظامهذاعبرتصدرالاعلامتالرسالةتعدولم

كرسالةالشعرعنتحدثناماواذا.)7(قلمهأوبصوتهفيهايتحكم

الشاعرنجدالجماهيريةالاعلاماجهزةعبرتمرالتيالرسائلمن

نااجلمنوغيرهمفنيينمنالعاملينمنمجموعةضمنواحدا

بين:دورهالتأخذ"القصيدة"الرسالةتصل

الافراد-

والجماعاتالافرادبين-

)8(الجماعاتبين-

الاعلاميةوالوسلئلالشعر-5

الشاعربهينهضفرديجهدوهي،الفصيدةانتقالمسألةإن

النظامعناصرمنعنصراالشاعرفيهيغدوبها!عينطامعبر

بينالقائمةالعلافةحولالفلسفيةالمشكلةلتطرجتأتي،الاعلامي

البيئاتفيهأخذتالذيالوقتفي،خاصهووماعامهوما

العهودببقايا،العربيةالافطارفي،المتمثلةالصغرىالاجتماعية

لوجهوجهاالحديثفيهايغلبالتيالاتصالوقنواررالاقطاعية

نا-الحديعةالتكنولوجياتواجهالتيالكبرىالاجمتماعيةبالبيئةتختلط

الوظائففيالتداخلعلى،جوهرهفي،مبنيالاختلاطهذا

والثقافيةوالتربويةوالسياسيةالاقتصاديةللخدماتالاجتماعية

.)،(والعقائدية

وغيرلغويةعلامات)داخليةادواتتقدمالحديثةالاتصالاتإن

وبماالحديثةالتكنولوجياتوفرهاخارجيةادواتمعتتفاعل(لغوية

.)45(الشعرومنهاالرساثلعتوىعلىيؤثر

جوابأيمنحأنيحاول،انسانيكسلوكالشعرعلىباتهناومن

فيالجديدالطارىعوبينبينهالتوازنعنيبحثالن،خاصةلحالة

الشموليةمنبحكمسيجابهفافيرد!أمأرادالذيالخارجيالعالم

إلىالشاعريضطرقدذاككلازاءوانه.الطارىءبهايتميزالتي

بناعإلىوالاتجاهصياغةوأسلوبفكراالقديمةالبنياتهدمأوالتنازلى

العصرمتطلباتمعمتجاوبةتكونأنينبغياليالحديثةالبنيات

ء)1)(وضرورائه

الاعلاماجهزةمعالتعاملفيصعويةالشاعرسيجدوهكذا

الفردية.ذاتهفيمنحصراابداعهكانمااذاالجماهيرية

مرحلةبعدتدخللمالعربيةالجماهيرأنصحيحايكونقد

الىبالافرادتنتهيالتيالصناعيالتقدمعنالناثحة،الجماهيرية

بدأتالعربيةالجماهيرأنالملاحظولكن،بعضهمعنالابتعاد

الصناعاتهيمنةبحكم"الجماهيريالمجتمع"صورةتتعايش

صناعيا.المتقدمةالبلدانمنالستوردةالاعلاميةالثقافية

يمنحالذيالجمهورتجدانالمقبلةالسنواتفيصعبأيكونوقد

وتذوقها.تأملهااجلمنيبذلأنينبغيالذيالجهدالقصيدة

فعاليةنتاجالشعران"بالقولالىالدراساتاحم!دىذهبتلقد

معيتجاوبيقدرأنجمهورفيإلاالصحيحتأثيرهينتجولا،عالية

خصوصا،العاليةالفنيةبالثقافةمسلحجمهورمعأي،الفعاليةهذه

الصعيدعلي،غيرههو،الفنيالصعيدعلى،الجمهوروان

.)12("عددياأوكميايكونأنيمكنلاالفنفيفهو،السياسي

للجماهيرالعاليةالفنيةالثقافةفيكامنةليستالمسكلةان،وعندنا

الحياةلتطلباتالاستجابةلح!العصرانسانقدرةفيهيمابقدر

الشعرتقديمعليالاعلاميةالوسائلقدرةبمدىمتفاعلة،الجديدة

فيعواملمنبهيحيطوماالذاتبينالتوازنإلىوصولافنيكعمل

الصناعية.والمنجزاتالأحداثفيهتتلاحقعصر

الرسائليصيبكما،الشعريصيبالذيالاضطرابإن

القناةتأثيرمنأولايتأق،الاعلاميةالقنواتتحملهاالتيالأخرى

عندبالموسيقىتلحقالتيالنوعيةالتغييراتفيملاحظهوكمانفسها

ثانياويتأق،الصوتمكبراتأوالتلفزةجهافيأوالراديوعبرنقلها

عنيتولداخراواقع!بتستبدلأنيمكن،كواقعالرسالةانمن

بالاصالةيعرفماتهديدخطرثمةوثالثا،ذاتهاالاعلاميةالأجهزة

حولمرةأثيرالذيلالتساؤهناويتردد.والانتشارالشيوعبسبب

علقتمااذابيكاسوأوسيزانللوحاتتبقىالتيالفنيةالقيمةمدى

منمزيدإلىتؤديأنبدلاالكثرةان؟البيوتمطابخجدرانعلى

..النفايات

منعالياضربا،الأولىاسكالهفيكانكما،الشعريعدلم

وبالوزن،.شكليبنطامالمتمثلالعلوهذا.الاعتياديالكلام

عنيميزهالذيوبالايقاعوالجناس،طولياالمقاطعوتساويوالقافية

.السحريالتأثيروربمابالغموضمتسمايجعلهمماالاعتياديالكلام

سماتهتتضحوالذيالحديثبمفهه!مهالشعرهوالتدارسمحورإن

محدد،الاعتياديللفردوبلامفعوليتهالترجمةوصعوبةبالتناغم

الجماليةتأثيراتهجانبالى،المتشعبةدلالاتهوله4بالاشياءباتصاله

.)3!(المكثفة

...الجماليةالمتعةعنيبتعدماكلعنهيبعدأنلهبدلاوالشعر

الاعلاموسائلتستطيعفهل،النثريةفيسقوطهإلىيؤديماوكل

كماالمجتمعواقععنيتفتقنتاجاتبقيهوانجماليتهاسرارتشوهلاأن

الصدفة؟عناللؤلوةتتفتق

احترا!سات-6

بوجهوالشعر،الفنعلاقةمسألةفيذكرهاينبغياحتراساتثمة

مقدمةتشكلالاحتراساتهذه.الاعلاميةبالوسائل،خاص

الورقة.هذهفيالختاململاحطة

هوأنالصددهذافياليهالاسارةينبغيماأهممنلعل

نأينبغيالجمهورإلىينقلمامحتوىوان،تحولحالةفيالجماهير

مسألةهياليهاالالتفاتبنايحسنالتيالكبيرةوالمغالطة.يتغير

.)15(""التعليمو""التوجيهوالارشادصفةيحمللاماكلادانة
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كلقبرانسانيةمسألةوبصيرتهاالجماهيربمعرأمامالفنونوضعإن

نسهـالحياةفيمتمثلةتبقىأنيجبالجماليةالمتعةوان...شيء

الملاي!!إلى،الكوثبهذاعبر،التغييررياحجلبتوقد.البشرية

والموسيقىالأدببجمالياتالتحمسسبضرورةالاحساسالبشرمن

رياحخلقفيكثيراساعدتقدالاعلاموسائلوان...والشعر

الصراعوالوانالمعاصرةالحياةتعقدفييكونوربما...تلكالتغيير

علىقادرسواهقبلواذشعرللنفسمنافذعنالبحثإلىيدعوما

التجربةهذهعلىينفتحكيفالقارىععرفاذاهذا،الاكتشاف

المنقذينموالخطرحيثولكن)يقولهولدرنالشاعر.الشعرية

وتفتحالشاعرعبرتضيعالتيالشعريةالكلمةهوالمنقذ(أيضا

.)؟ا(...الكبيرالنقصانبعدالجديدالاتجاه

تعاملتقدالعصرهذافيمتميزةتظاهرةالاعلاميةالوسائلإن

-ك!ككأ؟-يس!م!لأ!--ش!!ولى.-ت!أ--حر3ءفسظأكىءعثر!/

هـء*ا(-ش"طشش!ني-أ6::-حعحى11!اسلأإ-إءا!-ادا-صأقيأتاا!.أ-ا*ءأا

الدعاية-القصيدةاس

وتمجيد،للوطنبالحماسيتمثلالشعرمنالضربهذا

وسائلفييجدوهو.وكرامتهاالأمةمقدساتعنوالدفاع،البطل

الدعايةأنحيث.الواسعمجالهوتلفزةواذاعةصحافةمنالاعلام

والوطنيةالقوميةللقضايافالحماسة،عالسيبالحدثدائماليست

هذاويعتبر،المقدسةالأمورمنالمناضلينالقادةلنضالوالاخلاص

الناحيةمنولكن.الاخلاقيةبالمعاييرجميلاعملاالتعبيرمناللون-

الخطابيةمنلونإلى"الشعر"منالضربهذايقترب،الفنية

اذاخاصةالجماهيرفيدورهاداءيستطيعولكنه...والتقريرية

والتراث.الجيدالتصويرأوالملائمةالموسيقىأوالموثراللونصحبه

العربيةالاعلاماجهزةانكماالشعرمنالضرببهذاحافلالعربي

الاعلامتاريخدراسةعندكثيرةتجدهاوالأمثلة،منهالكثيرنقلتقد

فيالجواهرقيقصائدذلكعلىالأمثلةومن...العربيوالشعر

المالكيورياضكراميالحميدعبدذكرىمثلالمتعددةالمناسبات

...الشهيدويوم

الاعلاماجهزةتغذيهالشعر""منالضربهذاوسيستمر

دينية:عقائديةودعايةوفخروهجاعمديحمن:المختلفةبأشكاله

...والارشادوالنصح..الموعظةجانبإلىواجتماعيةوسياسية

...والوصفالغزلىإلىالاشكالهذهتمتدوقد

،الاعلاماجهزةعبرتدفقهسيستمرالشعرمنالضربهذاإن

اليهالدعاةحاجةمنبسبب،الخصوصوجهعلىالناميةالبلدانوفي

لموانالجماهيرعصرصورةتعيثرالبلدانهذهشعوببدأتاذ

واحد.آنفيوالجماهيرالفردالىخطابهاتوجهوالدعاية.واقعاتعشه

الاعلاماجهزةعبر،الصعوبةفمن.الاصن!تبينتفصللاانها

هذهتجابهماواحد.وكثيرافردالىالخطاب،توجيهالجماهيرية

الدعايةإن.والانكارالنفورمنلوناللفردالموجهةالدعاية
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الجمهورضمنالافرادإلىتصل"،ايلونجاكيراهاك!؟الحديثة

المجموعتستهدففهـيذاً!كومر،الجمهم-رذلكفيوكمشاركين

.)117"افرادقوامهاكهيئةولكن

الغناءسالقصيدة-ب

موجاتعبروالمغنياتالمغنونيتناقلهاالتيالقصيدةبهاونريد

المجلاتصفحاتعلىمطبوعةوتتجلى...والتلفزةألاذاعة

الاعلاماجهزةإن.الاسطواناتوأغلفةوالكراريسوالجرائد

فيمميلاتهافعلتكما،العربيهالأرضعبر،نشرتقدالجماهيرية

المغنى.الش!رالوانمنالعديدالعاقيانحاع

القصائدمنالكثيرأنإلىيذهبلمنصحيحاالاجتهاديكونوقد

وحسنلحنمنيصاحبهالمابلالفنيةلجودتهالاشاعتقدالمغناة

الدكتويىال-حو!استاذناحدثنا؟-قد.!!مهورءأسمافىإروتكمأدأء

السببكانانغنأءانالمعووفاندعويالمورخجوادمصطفى

فيها:يقولالتيالبغداديقصيدةذيوعفيالرئيسي

قمراليبغدادفياللهاستوح

مطلعهالازرارفلكمنبالكرخ

النظروعمقالفلسفيالتأملإلىتحتاجالتيالقصائدبعضانكما

ونضرب..والتكراروالأداءاللحن:ذاتهاللأسبابشاع!قد

لأيليا"أدريلست"وقصيدة..الخيامرباعياتشيوعذلكامثلة

العدوية.رابعةأبياتوبعضماضىأبي

عبرالغناعألف،عماكثيرااذوالثانيالأولالنوعانيمتزجوقد

التيوالاناشيدالاغنياتفيكماالدعايةالقصيدة،الاعلاماجهزة

الملايينساهدتولقدحياضهعنا!ذودواالوطنحبإلىتدعو

السيدنحاطبايصرححلى3ول33-احءلما3،؟3فيلمفيالمغنيإلىواستمعت

الاعلامعصرفيبكاملهاأمةإلىيصلأنالممكنمنكانبأنهالمسيح

الجماهيري

3لماهاولهح4س!7!+ثا!!ح"حكاهط*حاهأءك!أ+ه+أ"+حص!!ولآه

33!7ح،،54+لما،،4أ4?أ،54.

عنالملايينالىوصلت"عأ!+الشعر"الشعريةالمسرحيةانكما

السياسيةالدعايةمنالدعايةبضروبحافلسينمائيفيلمطريق

هذهوراءالقائمةوالفلسفةفيتنامفيالحربضدالموجهةوالعقائدية

.الحرب

لشععرسا-لقصيدةا-خ

الاعلرموطذلعلييستعصي"الشعر"منالضربهذاان

أذواسععةالجماهيراستجابةانكما،لهاانقيادهسهلاليسا-لماهيرية

والتلفزةوالاذاعهالطباعةوسائلتفننتمهمامضمونغيرأمرلها

الشعرمنالضربهذاانإلىذلكمردولعل،واخراجاتكوينا

اجلمنوتفحصجهدإلىويحتاج(داخليةالىتتوجه)داخلية



الحياةلمطالبيستجيبالذيالشعرذلكانه،وتذوقهاستيعابه

ضربتحتمحدوداليسوهو..أخرندبنياتليبنيالشياتويهدم

بأكملها.الحياةيسعلأنهالشعرمنمعين

الطمأنينةوحبالمحرماتوسواسبالضمهذايتضمنقد

فيمسالك"الفرويدية"انصاريجدأنويمكن..الآتيمنوالقلق

مناللونهذاإن..الشعرمنالضربهذاعلىالناسبعضاقيال

العالممعتوازنه،خاصةلحظات.فيللانسانيعيدالذيهولملشعر

الحارجي.

بشحناتالشعر-القصيدةمعالجةفيالاعلاضيةالوسيلةتفلحوقد

دغدغتهاأوالعواطفاثارةاجلمنواللونوالتصويرالموسيقىمن

الاسماءمنمعهيتلاءمماتطلقأنتستطيعفنياعملايغدووآنذاك

الشعر.سالقصيدةانهتقولأنتستطيعلنولكنك

بحكمشعرانهاحيثمنوصفهاتكتسبالشعرسالقصيدةإن

الاعلامفأجهزة،الاعلاماجهزةعبرذيوعهابحكموليسطبيعتها

وهنا،شعراالشعرغيرمنتخلقان،تفننتمهماتستطيعلن

..الخبرفيكماللجماهيرالمصنعةالاعلاميةالمادةعنالشعريختلف

اجهزةتناقلتهاذاإلاخبرايكونلن،الحديثمفهومهفيفالخبر

.الاعلام

لنانهيبدوالذيالاعلامتكنولوجيابتطورتتصلملاحظةوثمة

الاعلامتكنوبوجيامظاهرمنالبعضإن.تحركقدداممايتوقف

فرصتهالمشاهدأوالمستمعتمنحقدالفرديللاستعمالالمهيئة

الأجهزةهذهعلىوكأمثلة..والمثمعرالقصيدةفيوالتأملللاستغراق

والفيديوتيبوالاسطواناتالكاسيتأسرطةالفرديةالاعلامية

كيتسلاشعارمتميزةقراءاتمننماذجوهناك،الفيديوواسطوانات

التأمافي!صةتمن!أنيم!!الكاسيتأشرطةعلى"ي.هما؟شيلى

.*ا!حنل،يخشدلمقاصفنيةاوالم!عة!إل!!مقغواق

الخاتمة-7

بلاالشعرومنها"الثقافة"اعتبارالىروزنيركبرناردذهبلقد

جهد.دوناتتكأتهاتظهرالاعلاماجهزةعبرتأتيالتي،شك

ثقافةعنمواضعاالمعارضموقفوايتماننكدافيدمنهويقف

يكنلمالثقافةهذهفيهتنتشرلىالذيالعصرإلىمستندا،الاعلام

ليوناردومنصورةكانفيهانسانكلوان،الثقافةشموليعصرا

ليسثقافيببرنامجمطالباويتمانوالتالشاعركتبوقد.دافنشي

احسنوان،الناسمنالواسعةللقطاعاتبلواحدةلطبقة

والشجاعةالنئسرواحترامالحبفيهايتجلىالتيتلكهيالثقافات

الشمولية.والنزعةالانسانية

تمنحأنيمكن،ثروةالاعلامتكنولوجياأنفيشكمنولي!

علىحكراالسابقفيكانتالتياءلمالبقيمللتمتعفرصاالملايين

أمر،التشويهعنبعيدة،الجماليةالقيمبقاعأنعلى.محدودةقلة

تذوقصعباأمرايكونوقد.وتقدمهالأنسانانسانيةتستوجبه

منوغيرهاالبصريةوالاليافالكومبيوتراجهزةخلالمنالشعر

،القصيدةانتشارجميلاأمرايكونقدولكن..المتطورةالتكنولوجيا

لكيللمواطنالفرصةمانحةالفرديةالاعلامأدواتعلىالشعر

ووقته.قدرتهحسبكل،يشاءمامنهايستوعب

الانسانتجعلأنهيالجماهيريةالثقافةغايةكانتاذا،وبعد

الثقافةغاياتتحديدبالنظرقصيئلأمرفانه،الحياةلجمالياتمتذوقا

الاجتماعيه.الحياةلمتطلباتالاستجابةضوعفينشرهاووسائل

الفن،ان":كودويلكروستوفريقولكما،نفهمأنالمهممن

ليقوماجتماعيدورمنلهليسأنهيعنيلاوهذابدعايةليسكالعلم

منبعداوأكثرأساسي،"كانكما،دورهان،النقيضعلى.به

وافيخاصةبطريقةولكن*.البشرعقولتغييردورهإن:الدعاية

فيتكونالظاهرةللحقيقةالانساننظرةتغييرفيالعلمطريقة

.....اقناعانهذللثعنيقالأنيمكنولا،الرياضيالعرض

.اقناعا)مم!(ليساوالجمالالحقيقةفانوهكذا
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