
الحةأثةعةصثا

ف!سعممة++الأسةميمم

الشعرمسارفيإغراءوالأكزعموميةالأكزالصيغةهوالتجديد؟9

كانتبسببهوربماذلكجانبإلىالصيغةهذهولكنالمعاصرالعربي

أيضأ.وإشكالاغموضأالأكثر

بنيةبينمتشعبموضوعوهوأ.لأ،موضوعهافييكمنوالسبب

بذاتالقصيدةعلاقةبين،الجزئيةوتفاصيلها،الفكريةالقصيدة

وأوبموروثهبنفسهالثاعرعلاقةبينبللقارىععلاقتهااوالثاعر

إلخ...المعاصرةالغربيةبالثقافة

وهي،الوضوعفيهاطرحالتيالتاريخيةالبيئةفييكمنالثانيالسبب

بيئةتكنفلمالمستوياتكلعلىالنهوضمشكلاتمنعانتبيئة

بيئةكانتبل،الشعريةالمشكلةإلايبقولممشكلاتهاكلخلت

وأثقافيأصعيدأكانسواءصعيد؟كلعلىالأزماتفيمنخرطة

اقتصاديأ.أوأ.مسياسيأاجتماعيأ

وحدهاإالتجديدالفطةاستخداميكفييعدلمالسببينلهذين

الانتقالفيينحصرأنللتجديدكانفلو،بدقةالشعريةالحالةلوصف

لما،الحرةأوالمرسلةالشخصيةالقصيدةإلىالجاهليةالقبيلةقصيدةمن

بطوابعهاطبعتمشكلاتوهي،المتواصلةالشكلاتهذ.كلأثار

القرنسبعيناتإلىعثرالتاممعالقرنأواخرمنذمتواصلأتغيرأ

رغباتمنودوافعهحوافزءيستمدأنللتجديدكانولو.العشرين

.القصيدةبنيةمنأكبربنيةفيويتداخليتجاورأناستطاعلاالشعراء

،نهضوياجتماعيتغايرقاعدةعلى"التجديد"صيغةؤلدتلقد

التاسعالقرنمنالأولالنصفمنذالعربيةالحياةمساحةيحتلبدأ

تكنولم.سياسي-اجتماعيثقافيافقفيماتكاملعنباحثأعر

لهذاكانفقدثمومنالمبدأإلاتحرريأهاجسأمثلتالتيالقاعدةهذه

وأالأدباًوالفكرفيسواءتكاملهعنباحثأبعدفينمايتغايراًنالمبداً

تتخذهابدأتالتيالجديدةالتشكلاتقاعدةعلىالسياسةأوالاجتماع

فيأوأحيانأالتشكلاتهذ.معصراعفي؟العربيةالمجتمعاتبنية

.أخرىأحيانفيمعهاثوافق

التجربةفيالتغيرهذالإحداثكافيأيكنلمذاتهبحدالموروث
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شص!غيابمنقرونفبعدما،تجديدحركةلاحداثأي،الشعرية

الممثلالفاجعالغياب:متعددةغياباتثمةكانالعربيةالحضارة

العقليةبغيابالممثلالفاجعالغياب0،المحاربينالتجاردولةبتحلل

غيابفيالممثلالفاجعوالغياب،الخرافيالتفكيرإلىوالارتدادالعلمية

الفاجعالغيابوأخيراالكفافاقتصادوسبادةالتطوروانتكاسالتنمية

.والابداعالابتكارلروج

العربأيديبينالئقافيالموروثمنتبفىمافيالغيابهذاظهر

عر.التاسعالقرنفيالثقافيةللفعاليةممارستهمشكلوفي

الموفدينرسائلفيجاءماهذاالحالطواقععلىالدالةالأمثلةومن

نقلأليفن.ل)ز.ذكرفقد،ملحوظاتمنالأجانبوالدبلوماسيين

دراسةعلىتقتصرالسوريينالسلمينتربية"إنبازيلي(:.م.كعن

آثارعلىالوقوفلأحديتملاوتفاسيرهالقرآنخلاوفيما،العربيةاللغة

فيمعدومةإنهاالقولويمكنأحديتذكرهاولا،القديمابعربيالأدب

بلادإلىالموفد"باورنج"جونعننقلأانطونيوسويذكر(جورج

جدأضعيفأكانالكتبشراءعلىالاقبال"ان1838العامفيالشام

والجلاتالصحفاماحلبفيولادمشقفيكتبباثعيجدلمانهحتى

قط!)2(.وجودأدقلهايكنفلمالعربية

فيظهركماالشعريالماضيأنإلىالتاريخيةالأبحاثوتدلنا

المكرورة،اللفظيةالصناعةمنعجيبأشكلأكانالقرنهذانتاجات

بل،فقطالسابقونأباعكيفينسلمالقرنذلكبمقياسفالثاعر

تلقيعلىفدرتهوبينبينهحائلأوقفتالابداععمليةحولأوهامأخلق

"سوقفيلبضاعةكبائعوضعيتهتجاوزعلىقدرتهوبينوبينه،تراثه

ا)3(.الخاقانيةللاعتابوملازمالسلطانيةللأبوابواكخادمالشعر!

وتقليديةالخيال"بانحطاطالعجيبالشكلهذاوصف.يمكن

ورا،هاتقفعاطفةأوتلحمها،خلاقةطاقةدونوتفتيتهاالصور

محمود"عباسوئرجعوتشويهها()4(القدماءصورنسخإلىبالاضافة

لصوغالحقيقيةللبواعثو،الافتقاروالتقليدالجمودهذاأسبابالعقاد"

بالأساليبالعلموقلةالأعاجموغلبةالأجنبيالسلطان9إلىالشعر!



عددهمنزارةعلىالتعلمينأيديبينالقيمةالكتبوندرةالفصيحة

)5(.."شعبهموبينبينهمالنفسيةالصلةوانقطاع

بعدالأولالتغايرليبدأالقرنهذاثمانيناتننتظرأنعليناوسيكون

اًبرزها،العربيةالآفطارفيالمتواليةالانقلاباتمننسبيأطويلتاريخ

التجديدصيغةواتخذت.الثاملالأوروببالغزوجوهريةوأكثرها

كماالشعريالتراثمراجعةأي.مصرفيعرفناهالذيالإحياء(9شكل

و"أحمد"صبريو"اسماعيل"الباروديسامي"محمود:لدىظهرت

".شوقي

المسارفيالمكنةالأولىالصيغةهيهذ.بالإحياء:التحرر

عصوربنبضناطقةشعريةقيموتبنيبالحاكاةإحياءولكنه،السعري

لهذايكونلن.الانحطاطخرابرؤيةأمامالمنكسرالخيالتثيربعيدة

أبا-اهاالتيالمقاومةفيالشأنكانكمافقطالبدايةقيمةإلاالاحياء

العريالشعرينابيعإلىالعودقمقولةإنعبدءاو"محمد""الكواكمي

بنيتهاوتعكسللنظرملفتبشكل"الحضاري"الإحياءمقولةتناظر

الغريالتغلغلضدالعربيةالمجتمعاتابدتهاالتيالقاومةالارتجاعية

ونظما.وعسكرأأزياء

الاستعادةسماتالشعريةالتجربةوعيسماتستكون.لهذا

دونكاملةالمناخاتاستعادةوسماتالتراثيةالقصيدةلأشكالالذهنية

عناصرها.بكلالاضويةالبنية،ستعادةأي،تحريف

تجربةويسود،الغيابفيالحاضرتجربةتسقذأنغريبأيكنلمولهذا

تجاءاستلابيناظر.،وموضوعهالاعربينفصام،الاحياء"تيار

تناظره،التاريخيةوالاتجاهاتالاعربينوفصام،حدوددونالتراث

فيالعامةيضعكانالذيالأجنبيالغزومنالعجيبةالسعراءمواقف

مجتمعاخهم.أسس

المستثرقينمؤتمراتفيتسمع"اننادرأيكنلمالعشريناتوحتى

موظفعادةوهومصرمندوبأنكيفأوروبافيتعقدالتيالدولية

،القاهرةمنخروجهللمؤتمرتحيةيقولهاالتيقصيدنهفييصفبارز،

الصحراءفيالسريعةناقتهعليينطلقثمالآثارعلىالدمعفيذرف

السلطانصاحبويمدحاااستوكهولماوفيشاا9للىليصلالخطرة

فيها")6(.

"الاحياءاشعراءمنعددلدىالابتكارقدرةلاستكشافمحاولةوفي

همالشعراءمنعددأأنإحصائيأعلوانعباسعليد.أظهر

المعجمعلىيعتمدون!والكاظمي.الرصافيوالبيبي"الزهاوي

بالئة،35:التاليةوبالنسبا"المتنبيهوفقطواحدلثاعرالتقليدي

.بالمثة)7(06،بالمئة4،بالئة38

بالشاعرمثلأفيضربالتاريخيةالاتجاهاتوبينبينهمالفصامعنأما

"فرحتهفيهايعلنقصيدةكتبحينمصر،فيعاشالذي)الكاظمي(

في(..البريطانيينويشكرالانجليزيالاحتلالبيدبغدادبسقوط

ذرعأويضيقمصرفيالانجليزإيهاجمفيهكانالذينفسهالوقت

دلالةأشد()الرصافيوموقف.")8(المحتليناجزونلاالذينبالمصريين

الاعرمشغولأهذاكان0291عامالعراقيةالثورةنثبت،فعندما

،إسرائيل"لبنيوعواطفهحبهوتأكيداليهودبمحاورةالقدسفيعنها

الحركةتدبر.كانتعماوغافلا،بالعبريالعربيصلاتإلىمشيرأ

بوعودثفتهعنومعبرأععثرالتاسعالقرناواخرمنذالصهيونية

للعربفلسطينفيالبريطانيالساميالمندوباصموئيلهربرت9

")9(.فلسطينعنالانجليزجلاءعدمإلىوداعيأ،آنذاك

يرجعهل؟المنحىهذاالإحياءاتخذلماذاهرهناالمثيرالسؤالولعل

مستوىبينالعلاقةإلىأم؟لمستعادة؟الشعريةالثقافةطبيعةإلىذلك

ماذا؟أم؟والبيئةالثقافيالتطور

بدأتالشعري،الإحياء"مشكلةاننقولىالسؤالهذاعلىللاجابة

يأالعثمانيةالسيطرةمنالقوميالتحررتيارمنوبتأثيرضمنتبلورها

قائم.وجوهراًزليةكشخصيةمجددأالعربيةالشخصيةاستعادةتيار

علىانصبتالتيوالقوميالديني"الاحياء"مقولةهيوتلك

الذهبيعالماضيوفيالعقيدةأصولفيالمفقودالجوهراسترجاع

شعرية،"بأنا"يحتفظيكنلمتراثياًالمستلبالشاعرأنصحيح

"النحن"هذهإنبلواقعية)نحن"فينصيبذايكنلمأيضأولكنه

متخيلة.جاءت

التقليديالشعريالمعجممنعناصرهمايستمدانوالنحنفالأنا

نظرةإليهالنظرعدمأيالتراثتجاهالاستلابأولا،سببماوهذا

عنالانفصالثانيأسببوما،لقيمهالخضوعوبالتالي،نقدية

فهممنالنوعهذاووفق،التاريخيالواقعأوالتاريخيةالاتجاهات

فيكانمابلشيكتبهوماالشعريصبحلاوالحياةالنهوضإشكالية

المشروعبلالتكونفيالآخذالمشروعهوالجتمعيصبحولا.الماضي

لا:هكذاالحصيلةتكونأنالمنطقيومنالأبد.وإلىمرةتحققالذي

وصف.إعادةأووصفأبلجديدأخلقأالشعريةالتجربةتصبح

العربيةالقصيدةنستعيدكيفأيالإحياء؟إشكاليةهيوهذه

عربية.قصيدةنخلقكيفوليس

الراهنإشكاليةمعايسةقاعدةعلىيقوملاالاحيائيالخلاصإن

منذلكيتضمنهمابكلالنموذج-الماضيقاعدةعلىبلالانساني

.المفقودةالجنةبوصفهوفكريبصريخداع

الصعيدعلىالأدبيالإحياءلهذاالمناظرةالدعواتكانتوإذا

كانتالمعايشةهذءفإنالراهنإشكاليةمعايشةحاولتقدالاجتماعي

الروحيةالقيمة:فيمتينبينالجدليقبللاانفصالحولتتمحرر

بهذافأتيح.التقنيةوالقيمالايديولوجيةالقيمأو.العمليةوالقيمة

التقدمأسبابعنيتحدثلكيالمجالالنهضويللمصلحالانفصال

الر.حي.الماضيبلازمانيةمطلقةفرضيةمع،والتحديثالصناعية

الاحياءظلفقدالر.حيالنشاطمنجزءالسعريةالفاعليةأنوبما

واعتبرالمعاصرةالشعريةالتقنيةإلىبجديةالنظرعنبعيدآالشعري

التقليد.يستحيلحيثتقليدأبهاالأخذ

ممثلوءيشعرأندونالشعريةالثقافةمنالنرعهذاوسيستمر

حولهم.يجريبماإوبالمفارقة

مواجهةفيالراهنةوالحياةالشعربينالفصامبهذاهولاءوسيتمسك

العشربنالقرنأوائلمنذمطرانا"خليلأطلقهاالتىالتحرردعوة

انواعنحتلففيلعصرناصادقةمراةشعرتايكونأنأولأ:طالبحين
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سرقيآبقائهمعالدنيافيلثيءكلتغيرمثلماسعرنايتغيرأنوثانيآ،رقيه

.1(بيأ)صبقاثهومع

ناإنعمقائلأ3691العامفي،"الرصافييردالدعوةهذهفعلى

وكلنماالشعر،فيالتجديدإلىيدعونالأدبأهلمنفريقآهنالك

!وأستطرلمإليهيدعونالذيللتجديدصحيحأمعنىأفهمأنحاولت

مناستنتجتهماعليرأييقرثمالتجديد،منيريسدونماذاأفهم

الشعرأنمعوأدبهمشعرهمفيالغربيينتقليدهوالتجديدأناقاويلهم

التقليدإ)11(.فيهيستحيلالذيالوحيدهو

وعلى)الاحياع(ثقافةعلىعميقةدلالةتحملالأطروحةهذهإن

تكامله،وآفقالتجديدلاشكاليةالتيارهذاوعيوصلهاالتيالحدود

-جوهرالقصيدةجوهرم!هوانمقبولأأومفهومآيعودلافالتجديد

مننوعبالجوهرمساسفكل.الروجعالمأيالمستعاد-النموذج

لغيرها؟مماهيةصارتإنذاتهاتكونفكيفنفسهاعلىالذاتخروج

.مقلدةأي

لأنهلىا!صافي؟ايدعيكماالش!!قيالتقليديستحيالماذاولك!

بالفياع؟يهددهاتغيرأيوأصبحكينونتهااتمتقدالعربيةالقصيدة

الفلسفيالمستوىهذاعلىالقضيةيطرحلمالرصافيأننعتقدهما

كماالشعريةللتجربةمحددةمنظومةعنواعغيريدافعءكانولكص*ا

.التراثفيالقصيدةءسفتها

رقيقوإحساسراقيأسعوربأنهآخرمكانفيالشعريعرففهو

!عيبعولايناسبومااللغة!)12(ألفاظمنور،بهمامايكتسبان

تياريراءكانالذيذلكالصرفية0النحويةبدلالتهالشعريالقاموس

الثمعورأنوعيإلىيصلأندون،وإحساسشعورلكلثوبآالاحياكا

الأصليةوحدنهاخارجنفسها،اللغةخارجيوجدانلاوالاحساس

ودعوةالإحياءدعوةوراء.والعالمالنفسجدلسياقمننابعةكدلألة

التغايربنيةعميقآوترتسم،الفريقينلكلاالثقافيةالبنيةترتسمالتحرر

العربية.الحياةمناخفيالتقليديالععمانيبالزمنألمالذيالاجتماعي

الناكثىءالجيل9بقرلهالثقافيةالبنيةقيالارتسامهذااالعقاد،يص!

تاريخفيسبقهامنوبينبينهاشبهلامدرسةوليدكافيشرقيبعد

ولمالانجليزيةالقراءةقيأوغلتمدرسةفهيالحديثالعربيالأدب

أدباءعلييغلبكماالفرنيالأدبمنأطرافعلىقراءاتهاتقتصر

قرأءةفيإيغالهاعلىوهي.الغابرالقرنأواخرفيالناشئينالشرق

والاسبانوالروسوالطليانالألمانتن!لمالانجليزوال!ثسرا،الأدباع

فوقالانجليزيالنقدمناستفادت:لعلها.الأقدمينواللاتينواليونان

نأقلتإذاأخطىءولا،الأخرىالكتابةوفنونالشعرسنفائدتها

معانيهداهاالذيهولأنهالنقدفيكلهاالمدرسةهذ.إماممو)هازليثا

والاستشهادأ)13(.المقارنةومواضعالكتابةوأغراضوالفنونالسعر

كانبلالغربيةالنصوصفيإيغالامرفقطيكنلمالأمرولكن

الإحياءأ9حركةوصلتهالذيالمسدودالطريقأمرذلكإلىإضافة

سعريأ.تصلهأنقبلواجتماعيآفكريأ

المقاومةحركاتعلىيقضيالغربكانكلهالوطنمستوىفعلى

فيوظيفتهاقاعدةعلىوعلاقاتهاالعربيةالمجتمعاتبنيةبتشكيلويبدا
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انتهتوما.الأولىالعالميةالحربوبعدقبلالجديدإلاستعماريالنظام

إلا"و"السنوسية"و"المهدية""الوهابيةمثلالسهيرةالاحياءحركاتإليه

المسدود.الطريقهذاإلىدلالة

"ذلتحت1391العامفي!فاخوري"عمرتعبيرحسبالعربكان

الأغياريزدردهاوبلادبكلكلهعليهمأناخوجهلقرونستةتحتهرزحوا

كتابهفي1391العامفيفاخوريكتبهماهوهذاأ)14(سائغةلقمة

لاإلاينشرولمالأولىنسخهاتلفتكتابوهو!العربينهض"كيف

رؤيته.مصدإقيةعلىدليلأالكتابهذامصيركانوربما،8191العام

النورترولمبئرفيطمرهاإلىالكتابمؤلفاضطرالتيالنسخفي

بطيثةفكريةثورةالعربيةللأمةالضر.ريمن"كانيقولىكتبآنذاك

الفاسدخلقهاوتصلح،الباليةالعتيقةأفكارهانيربواسطتهاتخلعحذرة

إ)15(الدعائممتينقوميأوجدانألهاتكونثورة،شرائعهااعوجاجوتقوم

والسياسيةوالمدنيةوالمدرسيةالمنزليةحياتهاعليهتقومالذي"النظاملأن

أدمغةوفي،ممسوخةونظامانها،مشوهوتعليمها،ناقصةتربيتها:فاسد

بعيد")16(أمدمنمضىلعهدتاريخهاينتميآسنةسثقيمةمبادىءابنائها

يجدلمثمالتجديد،دعواتأمامحائرأوقفحينعافيماذيحطىءولى

قدوالتجديدإلتحررقاعدةلأن(الغربيين)تقليدغيربهيصفهاما

ذلك،نفسهللحاضراستيعابأبلللماضياستعادةتعدفلماختلفت

العربية.!أالذاتوبضعف،أخرى)ذات(بتموقالمسحوقالحاضر

()الذاتبضعفالإحساسأي،الجديدةالقاعدةهذهأساسوعلي

.!"بالرومانسيةالمعروفةالصيغةفكانتللتحررصيغةأولولدت

الأولىالبداياتعلىنطلقهالذيالعامالاسمهوالتحررحركة

كاشكليتحررهناالمقصودوالتحررالشعرندالتجديدنزعاتلظهور

الشكلمسائليتجاوزلمالتحرريينجديدكانولئن.معنويتحررهو

طبيعةالعمقفيمسقدبعضهكانولئن،وأغراضوأوزانتقفيةمن

الطابعكانالتحررهاج!انينفيلاهذافإن،ومفهومهالشعر

بتطورمحكومأكانتوجهاتهتشعبأيالهاجىهداتغايروأن،العام

حركةتكاملأنسنجدولهذا،الأخرىالانسانيالوجودتمستو،

الحركةافقفييدوركانأنهكماحد،عنديتوقفلمهذهالتشعب

الدراسين.بعضأذهانإلىيتبادرقدكماعنهابعيدأوليسالاجتماعية

هذه؟التحررحركةسماتأهمهيفما

وأإنجازاتهمعالتماثلبدعوىسواءالغربملاحقةهاج!إن

النقادبداحين.ذلك.ضوحأ،سماتهابأكثرالحركةهذهيطبعمنافسته

مبكر.وقتمنذكنموذجالغربيطرحونوالشعراء

وجوبإلىالعربالشعراء!شحادة!بول!دعا6091عامفي

حسبلأنهالمقفىغيرالشعرإنشاءفيالأوروبيينالشعراءأثراقتفاء

بطريقنفسهعنيعبرأنمنالشاعرويمكنأسهلالنظم"يجعلرأيه

")17(.المرسلشعرهمافيشكسبيراو9ملتون"9فعلكماوبسيططبيعي

علىنقديةملحرظاتأفرحاتعبدالفتاح9كتب2591العاموفي

إيجادالوسيلةهذءبغيرالمستحيلمن"أنمؤكدأ"ساديابوأحمد9ديوان

")18(.نهضتهمفيالغربيينومجاراةالعربيةاللغةفيالشائقةالملاحم



إلىخالصةعربيةظلتالأولىثقافتهانباكثير"احمد"عليويروي

فيالانجليزيةاللغةبقسموالتحق3491العامفيمصرإلىحضرأن

بلبلةفينفسه)وجديقولكماوعندئذ،القاهرةبجامعةالآدابكلية

الصح!فيوينشرهينظمهكانالذيالشعرإلىنظرتهحيثمننفسية

()91(.00.كلهالأدبلفهومنطرتهمنالدراسةغيرتفقد

مقاعدعلىحدثحادثإلى(المرسل9للشعركتابتهسببويرجع

اللغةأنوكيف،الرسلالشعرعنالدرسيناًحدتحدثحينالدرس

فيلهوجودلاالنوعهذا"أنمؤكدأ،فيهبالبراعةاختصتالانجليزية

وقدالدرسعن"باكثيرافانصرففيهاينجحأنيمكنولاالعربيةاللغة

على"شكسبير!منفصلأيترجبمفبدأ.أمرهالحديثهذاعليهملك

.02()الطريقةهذء

الانسياقالخطأمنوهوأن،الذكرياتهذهتؤكدهشيثأهناونلاحظ

الأوزانوتغييرالقافيةبأمورانسغلتالتيالنقديةالكتاباتغزارةوراء

منأعمقمكانفييقعالمحوركانفقدالتحرر،حركةمحوروجعلها

نفسه،الشعرمفهومفيأينفسها،الشعريةالتجربةبنيةفيدلك

لناوتفسراكلهالأدبلمفهومة!النظمهويتغيرماكان"باكثيرأوبتعبير

مممليمع!الديوان"جماعةاعلنتهاالتيالقطيثةعنفاللاحطةهذء

.الإحياء)21(

نأالعظيمالشاعراًيها)اعلم(شوقيأأحمدمخاطبأالعقاد"9كتب

وألوانهاأشكالهاويحمييعددهامنلاالأشياءبجوهريشعرمنالشاعر

مايقولأنوإنمايشبهماذاالشدءعنلكيقولاًنالثاعرميزةوليست

بها)22(.الحياةوصلةلبابهعن.يكشفهو

ذاتداخليةكعاطفةللشعرفهمهأشكريعبدالرحمن9وأوضح

نوباتفيإلاالكبيرالشاعرينظم"لايقولكتبحيننفصيمصدر

وتتضاربذهنهفيالشعراساليبتغليأثنائهافيعصبيإنفعال

01)23(..قلبهفيالعواطف

المعانيالشاعرمنيطلبونالذينعلىردأفيتساءل()المازنيأما

الحياةمظاهركلوهل؟للحياةصورةإلاالشعر"وهلوالثريفةالرائعة

كلإلاسعرهفيالثاعريتوخىلاحزورفيعةوشريفةحليلةوالعيش

واخرشريفاامعنىيكون.كيف؟الأغراضمنورفيعالمعانيمنجليل

صادقمعنىفكل؟صدقهفيوجلالتهالمعنىسرفألي!؟شريفغير

01)24(..؟جليلشريف

كبارلآرأءترديدغيرتكناالتحرريةالتنظيراتهذءلأنولكن

)25(المحدثونالدارسونذلكعنكثفكماالأوروبيينالرومانسيين

جدأضئيلآكانالثلاذةالديوانلجماعةالشعريةالممارسةفيتأثيرهافإن

وجملةالديوانلشعراعأعطتإنقلابيةطموحاتتشكلأنعلىتزدولم

عميقوعيأيعنمعزولةالشعريةللاسكاليةصيغةبهمالمتأثرينمن

التطورأوالثقافيبالمناختتعلقالمنابعهذهكانتسواع؟الحقيقيةبمنابعها

الاشكاليةوانحصرتحركتهما.فيالباطنةالضروراتأوالاجتماعي

الثاعر.الفردحريةهاج!في

الشعروتحريرالتراثيالاحياءصيغةمنللانفلاتهاج!هناككان

لأنولكن،بالغربفيالثقلالاحتكاكبتأثيرالموروثةالتجريةتكرارمن

وهيمنةالعربيةالجتمعاتتفككأرضعيةعلىيقومكانالهاجسهذا

علىالشعرفيالانسانيةالمشكلةصياغةمنبدلاكانالغريالنموذج

بماالاشكاليةجوهرملامسةعنبهاتنأىوالعموميةالتجريدمنمستوى

هوواحدفردإشكاليةوليسمجتمعوخلاصنهوضإشكاليةهي

الشاعر.

كدلالاتوالتاريخوالتراثالعربيةالشخصيةمقولاتمقابلففي

التجربةإسكالياتلفهمممكنةوكصيغةالاحيائيالفكربنيةإلى

المنفتحةالتحررحركةطرحت،انذاكالعربيةللمجتمعاتالانسانية

داخلىاكانفعالواالتجربة"بالحياةالشعر"صلةمقولاتالغربعلى

نطاقمنأوسعنطاقعلىصداها.جدتالمقولاتهذهأنوسنجد

الشابي"القاسم"ابوالتونسدالشاعرمثلأتبندافقدالصريةالبيئة

وجعلهاالإحيائيينعلىالديوانجماعةاعتراضاتالشاعرهذاووسع

كله.العربالشعرضد

"لاس9291س"العربعندالشعري"الخيالكتابهفيالشابييقرل

أرواحهاولاالعصورتلكأذواقيلانملاالعربيالأدبأنأزعم

فيورغباتناالحاليولزاجناالحاضرةلروحناملائمايعدلمانهأقولولكنني

أعماقنافيبمايجيشنضيرأجديدأأدبأنتطلبأصبحنالقد،الحياةهذء

وخطراتقلويخا،خفقانفيهفنتمثلنقرأءوشعور.وأملحياةمن

العربالأدبفيلانجد.ماوهذاواًحلامنا،اًمانيناوهجساتأرواحنا

.()26(القديم

استثارةبمحاولةلعللناهاالملحوظةهذهبحدودالشاببنقدظلولو

لما"الشابيولكنالعصور،بينالتجاربتمايزقاعدةعلىالتجديدر.ح

الروحضدالنقدركائزبعضاستعراضإلىانزلقبلبهذايكتف

علمية.روحأيعنوبعيدةتاريخيةغيرركائزوهي،نفسهاالعربية

وللخيالبلالشعريللنتاجلي!نقدأعنفهذاكتابهفيوقدم

شائعأكانممامضللةعنصريةمفاهيمأساسعلىالعربعندالشعري

منالغربيالاستعماردعاةمنعددبتأثيرالعشرينالقرنمطلعفي

خصائصذاتالثابعندالعربيةفالروح"و"ماسينيون")رينانامثال

الشعراءعندتجدهاالتيالروحيةالنطرة"تلكإلىتسموولامادية

ا)27(.الأوروبب!ت

!)28(المحسوسالظاهربغيرتحيطلا9أنالعربيةالروجطبيعةومن

.تؤدةعمقفيالغربيةالروحإليهاتنظركماالأشباء"إلىتنظرلاوأنها

دونبالسطحتتعلقالتيالعجلىالنظرةتصيمهاماديةلأنهاوسكون

!)92(.واللباباعبرهر

سوقي،سعرضداالعقادأأطروحةللأخيرةالعبارةفيهناويردد

التكلمفيالغربيالأدبطريقةعنيتحدثحينتوسيعهاإلىوبكلضي

يتكلملا9الأدبفهذاالخيالأعماقإلىتؤديالتيالعميقةالمعانيعن

الباديةواثارهاأعراضهافيعنهايتكلمبلحجمهافيعنها

.أ"03(المدركة

ولكنالندءجوهرولاالنفسمصدرهلي!9العرببوالصوت

1)31(.000واللبابالقثرةبينوستانوالوضعواللونالشكلمصدره

لموجوديأ،اساسأيجدأنيحاولالتجديدلقضيةتشعبأنجدهنا
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التشعبهذاولكنالإحياء،نماذجنقدفيإلاالديوانجماعةتحاوله

العريواًلصوتالعربيوالعقلالعربيةالروحالعمقفييصيبالذي

يرفضحينالعربيالشعرنطاقفيأساسهامنالتجديدفكرةيهدم

إمكانيةعنصريةكخصائصوالصوتوالعقلالروحثباتوهمتح!

كبديل؟إذنيوجدأنالثابيارادفماذاعربيشعريوجداًن

عندالشعرياخيالنقدانللقولىيكفيشعرءفيالنظرأننعتقد

مدارسخلقتهالذيالخانقالفكريالمناخبتأثيرطارئةنزوةكانالعرب

.آنذاكالاستشراق

أخرىتشعباتوفيآخر،مجالفيالتجديدقضيةنتابعأنوعلينا

اخر.أفقوبراتجاء

المغربالأ9كتابمع!العقاد"يجدأنالصدفقبيلمنلي!لعله

الحيفيملاصقأوجواراصحيةقرابةأنعيمةميخائيل9للمهجري

بالكلماتلهفيقدم)33(الجديدةالأدبيةالدنياهذهمنيسكنهالذي

شعرلا،الحياةشعرالصحيحالشعرطلبفيجاهدأقلما،رأيتالتالية

بماالصفحاتهذهقراعةأتابعوأنافشعرت....والعللالزحافات

تنشدأخرىقافلةلهاارتفعتإذاالسحيقةالمفازةفيافمةالقابهتشعر

1)33(.000.تنشدهاخرجتالتيالغاية

ذلك؟يقولالعقادجعلالذيفما

لتجعلهابالاسكاليةارتفعتالتينفسهاالتحررمقولاتوجدتلقد

نفسه.الشاعرأيالآخرينعنبالتفردإلاعددغيرإنسانلشكالية

جماعةوكذلك"الانسان9عنيتحدثوننعيمةبلصنفالمهجريون

فالشعرتاريخية-اجتماعيةبوضعيةمحددغيرإنسانولكنه،الديوان

إ)34(.النفسترجمانهووالشاعرالنفسالغة

جميلةعبارةبنفسهاونطقتاستيقظتماإذاوالأفكارو،العواطف

01)35(.0.شعرأبهتنطقماكان،الرنةموسيقية،التركيب

جزعآالشاعرفنمنتجعلالتيالطبيعة"تلكهيالفنيةوالطبيعة

الفاقةأوالثروةومنوالصغرالكبرمنالحياةهذءكانتاًيأحياتهمن

وفنهالشاعرحياةتكونأنالطبيعةهذ.وتمام.الشذوذأوالألفةومن

وأن،اضاظماالانسانعنالحيالانسانفيهينفصللاواحدأشيئأ

موضوعهوشعرهوموضوع،سعرهموضوعهوحياتهموضوعيكون

بينالالتقاءهذاإلىعبود""حناالكاتباًشاروقد")36(...حياته

علىالطرفين"رومانسية"اللقاءنقطةوجعلوالمهجر،الديوانجماعة

.والهدفالطريقفيلختلاف

علىويساعدهاوضعهاعنيعبرعماتبحثكانتالديوان"فمدرسة

عاشتبينماالرومانسيةفيذلكفوجدتالسمستحتمكاداحتلال

بالرومانسيةفالتقتالانسانوضياعالغربةتجربةالمهجرمدرسة

التقاء")37(.ـ

ترتد،متماثلتينذهنيتينبنيتينلقاءعنيعبراللقاءهذاأنوعندنا

قضايا..ووعيالعالممواجهةفي""الفرديةعنصرإلىمهماكل

الفعلردالموروثالاقطاعيمصرجوفيالديوانسالأولىالبنيةتمثل

والنبالة،والنسبالوراثةوهيوالمفروضةالسائدةالحياةشروطعلى

18،

منإليهاالولوجللفرديتاجلامغلقةبنيةتشكلالعناصرهذهوكل

الثورةأدبيبشكلتعنيهماوهوبالذأتلهاخهديمبفعلإلاالخارج

إلىوترفعهاوتجردهاالانسانيالانتماءسروطتوسعالتيالرومانسية

لهالرومانبى""الانسانويجد،الاقطاعثوابتلتسقطالانسانمستوى

الشمس.تحتمكانآ

ذاته،الموقففيأنفسهميجدونالمهجريينأننجدأخرىولأسباب

ولاأنفسهمإلىيعيدهموتاريخآلغةمغلقغريبعالمإرمدفوعونفهم

.العام"الانساني9بوابةمنإلادخولهلهميبيح

اجتماعيةتركيبةفيخلاصهاعنتبحثلاالجماعتينفكلاهناومن

فيقائمةذهنيةتركيبةفيهـانما،الطابعاجتماعيةتركيبإعادةأو

يد.رالعامهذاوفيالعامصعيدعلىتتوحدالجماعتينوكلتاالتصمور،

ولهذانفسها،الحياةفييحدصطعمابمعزلوالمفاهيمالأفكاربينالصراع

ضميريعلىإلحاحأالناسأشدتحديدأالعريالرومانسيأفينجد

نحنفستكونأحيانأ"النحن!إلىوصلولئن..،و)الهم"الأنا(

!.الهم9وأالأنا9ضميرمتخيلهوكاأمتخيلةا

الواقعفيالماثلةالانسانيةألاشكاليةحذفنفسرانيمكنبهذا

لماذانفسرأنويمكنالشعريالتجديدصيغمنالحربينبينماالعربي

:العلاقاتملامسةعنبعيدةالوقتذلكحتىالتحررصيغةظلث

الجملةبينوالعلاقة،الانسانيومضمونهاالشعريةالجملةبينالعلاقة

والقافيةالوزنفيالايقاعيةالمتغيراتحدودعندووقفت،والوضوع

التيارهذاأقطا!عجزولماذاالمقبولةوصيغتهاالاشكاليةمحورواعتبرنها

المتغيراتلعقمالحقيقيةالأسبابإدراكعنعامآثلاثينيقارببعدما

نقصها.كفعنالعجزالصيغةنقصإلىفأضيفايضأالايقاعية

يمآ

انقلابسرعنالسؤالهوالآنحتىجوابأتجدلمالتيالأسئلةأهمأحدلعل

علىالاحياءاطل!أمامالمجد!ةالوضةوصاحبأالليوان!أصحابأبرزإالعقادلمد

مندور(!محمدالناددومنهم4البعضحيرالانقلابهذا،الحديثالشعرحركة

فيوجولاتهالمعروفالعقد(9وتارفييسقيملااًهرأاعتبرهوإنتفسيرآلهيجدفلم

العجيبالتطورمناعجباليوم"ترانيمندوريقول.العقليديةللقصيدةالتصدي

اكزمتينالمحافظينر6لدلليومأصبححتىفثيئأسيئآالعقادعلىطرأالني

والفكرأ)38(.والأثبالكافةميادينفيتجديدأوتطوركلعليالسا!ين

(مطرانأخليلمنذالشعريالتحررحركةلاتجاهاتتحليلناووفقرأياوفي

صيغةإن:القضيةهذهفيببساطةيكمنالسرأن،الديوانجماعةإلىوصولأ

يتوفرلموانمافحسبنلأ!مةتكنلمالديوانجماعةطرحتهاكماالشعريةالاشكالية

كتشافيمكنلا،عنهالتخارجاي،نفسهالوعيوعيوبدونبنقصها،الوعي

الوعيإنالفسير.علىاستعصىماتفسيرفيفنلتوإنحتىالصيغةنقص

موضوعنهمعينسجملالماتبريرعنيبحثموضوعهعنيتخارجلاالذي

نفسها.

عامأالثلاثينيقاربمابعدأي،4391العامفييكتبالعقادأ9وجدناوهكذا

لى:ماالحديثالشعرحركةعلى

وال!تاليتيينالقايةاخلافيزالولاشةثلائونانقضتوقداليوم"أراني



والقراعةالشعريةالقرا!لنةويفقلني.السماعفيالاسزسالعنسمعييقبض

ولاالشعريةبالموسيقيةتطربنالاعنديالمرسلةالقصيدةلأن،السواععلىالبرية

منلهامترقبينغيرالقافيةعنساهونونحننتابعهاالتيالم!ورةبالبلاغةتطربنا

إلغاءمنتنفرالعريىالشعرسليقةأنوالظاهر.وقهةامحلىوففةومنموقعا!لىموقع

")93(...التحرر.بعضمنهاتحررتالتيالأبياتفيحتىالإلغاءكلالقانية

علىالقايخةإرساليسيغونالأوروبيونكان"إذابقوله"!السليقةهذهويفسر

والاسماعالطباخكرءعلىفلكتوسيعفينجاركمأناللازممنفليسإطلاقها

إلىأووعندهمعندناالقصيدةوحدةإلىذلكبتعليلرجعناوسواع

فيالحسيةغلمبةإلىأو،لغتهمفيالغناءوأصللغتنافيالحداءاصل

فالحقيقة،الغربيينفطرةفيوالتصورالخياليةوغلبةالساميينفطرة

فيه،القافيةنفتقدولاالمرسلشعرهمنقرأالشرقييننحنأنناالبائية

التقييدمنوالمقبولبالتوسطونداويهعندناالقافيةإلغاءمنننفروأننا

.4(10)0000والاطلاق

وأصللغتنافيالحداءأصلسلغويسبببئيتفسره"العقاد"يستطعلممل

وظرةالسامنظرة-ميتافرريقيسبببايتفسيرءيستطعلموماسلغتهمفيالغنل!

أوائللمنذتفسيره!ابولو"جماعةر6لدسذي"ابوزكي!أحمدسيحاولسالريين

المفسيرات.هذهكلعليالخروجبعدولكنالثلالينك

الشعرتطورفيمعمقةوقراءاتشكليةتجارببصيلة"ابوشاثي!تزودلقد

لمقنياتومنادشاتهامونروا"هاريتباطروحكواستعان،والاميركيالانجليزي

إلاتكنلم"العقاد!منهينفرالذيالمرسلبنيةأنكيفليفسرالغربالحرالسعر

بيننما،الأصلإلىالرجرعهذااختارولهذاجذيدة،بتيئولي!المقليديةللبنيةتثويهأ

آخر.أفقفيالجديدضيةيتعمق"شاثي"ابوكان

يجرالتقليديالشكلأن-وشعربةنفسيةسبنيرلةلأسببشاثيابوأيقن

عقلهأعمةىفيبجذورهاتفربوتقنياتو-القاعاسلوباستخدامإلىالثاعر

4(.وشخسميته)1ابلداعهعلىوتغلبهوالأسلوبوالايقاعالمعجمعليهوتملي،الثاطن

أسلوبفهولمعن!،أعمقفهممعولكن،بالشكلاهتمامآنجدأيضأوهنا

لحلوسكلأبمانفسهاعنتعبرعميقةبنيةيتض!منأنهاًي،ومعجموتقنيكولىلقاع

إيداعه.علىالثاعروتغلبتقليديا

الموروثةالبنىوينوشخصيتهالثاعرالداعلننتعارضآ"،أبوشاثييقيمحين

سكلية.ولوبمصطلحاتالشعريةالتجربةمشكلةمنيقزبأنهنفهم

"ضاباكنل!فيالثلائيناتفيالسموبالغامضالتلمسلهذاتوسيعأونجد

قصيدةعلىتعليقهفيجاعأ959العامفي"أبوشاثي،نثرهالذيالمعاصر،الشعر

علىلافحسبطاقهعلىبعتمدالشعرهذا"إن:يليماوالقايةالوزن!لىتفتقر

كفايةعنقدبممنبهناثيناماصدقعليبرهانوهو،أ.موسيقىبهرجأوصنعة

باحاسيسهلغةايفيشعرفالسعر.للشعر.لخدمةالعربيةاللغة

ا)42(.ومثالياتهالأزليةوبحقائقهوخيالاتهوومضاتهوارتعاشته

الرؤيةهوالموروئةبالبنىالمقصودأنإلىالتلميحللىشثيابويمضيوهنا

هذاأنسببهخلافالمقليديالمعجممعفالخلاف،الشعريالموفأوالسعرية

ماالشخسمية"9منلهيكونأنالثاعروعلي،رؤيلةالعميقةبنيتهفييتضنالمعجم

واللاواعيالواعيادالعقلينإلىالحاجةعنالمعبرةالرؤلةتلكهو.رؤيتهلهي!ل

وليست.والخيالواحقيقة،والاحلاموالفكر،والطفولةالنضوجعقليمعأ:

صحيحآوليس.واحدآنفيالخارجيةالمؤثراتمعوبحاولأبيخهماتجاولأإلاالعاطفة

والمحيطفالزمنالأزلمذكانتكماستبقىمنهاالمنبتهةوالفنونالعاطفةالشكالان

تطوروفيباستمرارعنهاالناشئةالفنونوعلىالأشكالىتلكعلىيوكران

القصيدةبنيةأيالسعريةالطاقةأنهذامننفهم()43(000.متواصل

وإشكاليةالبحث،وضعهيالتقليديةالقصيدةتتضمنهاالتيالعميقة

خاويةهياكلتقيملاالهائلبموروثهاالتقليديةالقصيدةلأنالتجدبد

والصرفيةالنحويةالدلالاتناحيةمنمتكاملةبنىتقيمولكنها

تنوعمنبنفر"العقاد"جعلالذيوالسبب.والمعرفيةوالايقاعية

التيالنماذجوفقالشعرهذاهوأنالمرسلالشعرفياختفائهاأوالقواقي

بنيةعنبتخارجبكنلم4391(-"1391عامأثلاذينطيلةغرفت

وأالقوافيتنويعأوالتقنيةإغفالرغم،وتصورأ!بناءالتقليديةالقصيدة

فيطريقةفالتقليدية،الشطريننظامعلىالخروجاًوالبحور،مزج

.التجديداتهذهأخفاءهاتستطيعلاالرؤية

ادعاءانهاكلرغمالاحياءتياربوحهوفهتالتيالتحررحركةانالملاظومن

الكليدية.القصيدةمناستمدهاالتيالتيارلهذاالرؤلولةالبنيةتجاوزتستطعلم

بنقلحينالماضسثراسةفيالأديبانغماسى،ثير"موسىإ)سلامةويلاظ

للملكحسينا"طهمخاطبةوعلل،)44(الماضيينوالتعبيرالعفكير"أساليبإلينا

"فيلسوف!بأنهالملكلهذا"العقاد"ووصفمصر!"صاحببعبارةفاروق

نأأي)45(الملوكأثببعيدحدإلىوهوالقديمالعرييالأثبفيبانغماسهما

فيها.ينغمرالتيالأطروحةوعيعنيتخارجلمهناالوعي

الممريالشعرفينبعسعريآتيارأأنكيف،العالمامين"محمودويلاظ

فيعبركما،الثلالينيكفيالحلامةالسلطةإراثةعنكلألأتعرأوعبرالحديث

كاملأ.انفصالاالعامةالقضيةوعنالمجتم!عنال!عرانفصالعننفسهالوقت

تياراتأحدتعتبرالتي"ابولو!مدرسةعنتشعبالذيذلكالتياربهذاوالمقصود

علىتبرهنوالمازنيللعقذكاملةضائدعلوانعباسىعلي.دوأورد.التحرر)46(

هذهبنىضشكلكانتظلامآالعصورأسدفيالمنقليديةالقصيدةقيمأن

القصائد)47(.

الشاعرإبداععلىالتجربةأوالبنيةهذهبتغلب!ابوشاثي"يقصدهماإن

التحررحركةبدايهمذا!ثعراءبهاأخذالتيالسطحيةالتغراتهوانوسخضيته

كأنضيدةبنيةمنعنصرفانقاص.للقصيدةجديدةصيغةلمتقديمكافيةتكنلم

يديرلاحديثةالفاظوادخالواحدوزنمنأكرواستعمالالقافيةأوالوزنيكون

الحس.قبلاس!!واألاذنتلمسهأصلالأيظهرأنعلىمفعوله

شعرهفيجققهولم"ابوشاثي"فيهفكرالذيالشاملالبيويالتغييرهوإفن

طموحوسيكوناخر.زمنوفيآخرجيلفيالترجمةتتظروعلامةطموحآظل

الديوان:تشعباتهابكلالتحررصيغةبنقصعاملاحاسىمقدمةهذاالتغيير

التيارهوآخرتياركناباتفيارهاصاتهتحركتالاحساس!هذاوالمهجر.وابولو

الواقعي.

بالأثباللحاىحولتدورالشعريةالاشكاليةفيهكانتالذيالوقتفهي

الاحياءجدبديينوالصراع،تقييدهأوالشعرإرعالأهميةحولوالجدلالنريى

فيجديدةأسسعلىتطرحالأدل!ةالكنابةمشكلةكانتالرومانيالتحوروجديد

مصر.وفيالشامبلاد

نظرةذاواقعيأالعشريناتفيفرنسمافيثراستهبعد"فاخوريأعمرعادلقد

،خوريرئيفوبدأ"العربينهض"كيفالأولىكنابهفيلمسناهاشاملةاجتماعية

ممهدينالاشترجمةالواقعيةتيارعنالكتالةالمسغعبدونجلا،خياطةوسليم

مصطلحانوهما.الشعبوأبالنخبةأثبيينالمرةهذهيدورجديدلصراع
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الذيالاطارعننحتلفإطارفيوضعهامعولكننفسهاالاشكالئةيصفان

والتحرر.الاحياءمصطلحلتفيهوضعتها

فنعملالشعييةالجماهيرنفوسفيالكامنةالجبارةالقوىللىننبهانلناآنالقد

"الرازعليالقاقعيينكتباتركزتالمنطلقهذاومنوتنوبرها")48(ثنيفهاعلي

!)94(.إنسانيةوذكأعةتقدميمضمونعنولافصحالأثبفىالنضاليةالقيم

المتعلقةالداخليةالبنيةلطارمنأبعد)طارفيوالتجديدالحدلألةلمثكنةتحديدإنه

التياريصدرأنالطمعيمنكانفذاالاجتماعيةالتجربةإطارهو.الأثيبالنص

،جمملثورية!ممارسةالمفهومهذاوفقفلاثبسياسيموفعنوديلاتهالواقعي

نختمكاضوتحتلذانهاوتعرفذانهالتعيال!عحيةالجماهيرتنورإلىجمفانقلابي

سوىآخرسيئأيعنيلا"انهمحددأمعنىهناالتجديدمعنىويكنسبالشصىإ)05(

نأعلىيشددفهو"موسى"سلامةهـاءماهرهذاه()1.،0الحياةفيالتجديد

العيشأسلوبيمتقدوهو.فيها.ويوكرويتألربالحياةيتصلالانجليزي)الأثيب

العقليديينالأثباءطبقةمننجدهماخلافوهذا..الكنابةاسلوبيكدمماكئرر

اهتمامهنالكليسحينفيالكتابيبالأصلوبالكبيرالاهتمامحيثمصرفي

")52(.العيشبأسلوباًصلأ

المرءيستمداًنواخرأاولاهر9للكتابةاساسيآشرطآؤاخوريأ"عمرويضم

الكونأعني..أبدأسلسبيلهنمايثحلااللذينالينبوعينمنوأدبهفنهعناصر

..متحولةمت!ورةتزاللنوحياةصور.،ثعدولارو6نعهتنفدلاكون..والجلة

الأثيبصررةيجدحهيهينظروحينجديد")53(.خلقفيمستمربحثوكانه

سل..الورقونوعالحبرلونفيإلافرقأتجدولاوحبر،ورقامنصورةهي

مجاليوسطظمئهاوعننهمهاوعنيقظتهاوعنالخمىحواسهعنالآثعيهذا

هواوالشعراع؟غالرهلسلهاحدلابسذاجةلكيقل..الحياةواحداثالطعة

أرثتأ)54(.مايفهململأنهبشيءيجيكلاالأغلبفي

وبهؤلاءالوجودبهذاويقظ6لمد6لصالعليكانمنضأ"الأثيبولضيف

نأاللهساءإنالأديبيتعلمالكشافمدرسةوفي..عنهميتحدثالذينالناس

فينلمحأنيمكنأ)"ه(قيمةولهاحقيقيم،وجودلهااشياعوالناسوالحياةالطبيعة

التياريتممارسةاسكالاعلىا!لىالأولىباللرجةموجهةنقديةروحأالصيغةهنه

التجديدلاشكاليةحلأأيضآنليمأنويمكنوالرومانسيةالاحيائية:آنذاكالثائعة

سيايصيوعيمعيتوافئالتجريديةومقولاتهاالشكليةاتجاهاتهامنلهاواستخلاصأ

فياصداؤهلهستكونالذيالواقعيالوعيهو،وعالميةعرلةتطوراتجملةوليد

الاربعينات.أواخرمعالحرالشعربحركةذلكبعدعرفما

)4(

الأصعبالحلماءلىالرومانسيالحلممغاثرة..الواقعية..الواقعمنالافتربى

الشعرباسملاخقأعرفمابنيةسياقهافىتبلورتالئيالرئيسيةالعناوفىهيهذه

ا؟.

حارلواالكثيرون؟واقعيتهضدالرقرفالشعرهذاداخلمنحدلواالكئرون

حقعلىوالاستحواذالشعر،هذاصلبفيوالرمزيالرومانيالميراثايلاج

هنهمنكبركانتاريخيةنظروجهةمنالأمرولكنمدلرله،واعطاثهتسميته

مننابعةتكنولممستد،بلاتكنلمالواقعيةالصياغةلأنفلك،المضاثهالنزعك

اءلىوالظهورالتجسدعلىيلحعامأماخأكانتمابقدر،مجموعةأوفردموف

ممار!ةجاعتلقداخر.ثونمجالفيولاواحدة!فعةتبرزولم،الأرضوجه

الكنابةمنواسعةمساحةعلىوامتدت،وعامةذابليةوأزمالتمتطاولةفكرية
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طرحتأنمذالأمرتوفولم.الاجتماعيتالكنابةإلىالأدبيةالكتابةإلىالسياسية

وأ"تقتية"جدالاتعندللنقانساو"الرومانسي""الاحيائيالتجديدحدود

ومرورأالمفاعيلتنظيمكيفيةمنبدآكبيرحدإلىتغا-رتبليقالكماعروضية"9

الانساني.بالمجتمعاشعريةاالفعاليةعلادةإلىوصولأوالقصيدةالتجربةبوحدة

المعاصرالعرييالشعروضعتالتيالفنيةالمقاردةهذهمنطرفآهناسنستعرض

الأس!منكثيرآأنالاستعراضهذامنوسنرىالكبيرالتحولأبوابعلى

عنالتغا-رحركةقلبفيانفجرالنيللصراعنتيجةبعدفماطمستقدوالوقاء

كلثفعالذيالفكريالتغا.هذالعمقونيجةومانيئوالرالاحيلأليالموروث

هو.بتكاملهاخاصالأشرسمارووناقدشاعر

بماالتحولىهذاملامحالتياربهذااحثتالتي"العالمأمين"محمودكنابكتؤرخ

سلإ:

الاجتماعية.بالحياةالارتباطإلىالثاعربعوثةالجديدالشعرهذايتمز:أولأ

تععرأالتعبيربالصورإلىالعكر-ريةمنخرجتالتيالجديدةبالصياغةيتمزثاتيآ:

جد؟-آ.نجلأليأ

تفاعلوقيمواذشعورالتعنربينوذفكرأحسبينالازثواجزوالثالثآ:

بينهما.خصب

والمصطلحا!والتعابيرالأجواءمنالكثرالجديدالثاعراستخدامرابعآ:

الشعدة.

)56(.مواطنيهيينالكفلحعمليكفيالفعليالثاصإشزاك:خامسأ

للىبلالتلمساتهنهإلىليسبعدفينماالانقاداتمنالكثيرووجهت

"كمكنصوص؟الشعريةالنصوصإلىاياليهااستنتالتيالمستندات

وآخرين.عبدالصبور"صلاج9و"عبدالحلعم

"العالمابهخرجالذيالعفاؤلهذاثملتسمحظاهريأتكنلمالنصوصفهذه

ذهنهفيكانأمالقيمةالضثيلةالمنجزاتهذهأالعالم"فهنفيكانهلولكن

إليه؟تشيرالذيالممكن

حاىءلمالنقطةهذهوفيالحرالشرممكنكإلىيثيركان"العالمأأنباع!قالنا

لولمهيةأكئرمتنداتعليالاعتمادالتاريخيالطرفذلكفيالممكنمنوكان

سم!ماإلىوالاستندالعريىالشعريارمعالقطعهذاانذاك"العالم9بحثفييكن

الراهنالوقتفيوحتىالمصطلحهذاحدودففي!الحديثالمصري"الشعرانذاك

مصر.فيخظآالأوفرهيالأرسيناتبعدالحداتةمنجزاتانالقولالصعبمن

علىسنواتعثريقاربمابعدأي5591العامفي-العالم-كنابكجاعت

ضيدةحملتهاالتسميهةهذهلأنفلكللتجديد،الجديدةالصيغةهذهظهوربد!

.25/6/4591-الرسالة-مجلةفيبلانير-أحمدعلي-نثرها

المحاولاتهذهسبقتلقدالحراالمرسلالشعرمننموذج9العنوانوكان

للشاعرمجهولةومحلولات"شكسبيرأمرحيكترجمةفينفسهللشاعرمحاولات

الجديدبالشكلالوعيولكناًبرحديد"فريد."محمد!التلوهبي"مصطفى

علمنا.حدعلهنامنبدأ

اللغةثرس!قاعةمنانسربحينفهوالصددبهذاواضحأ"باكثير"وعيكان

أيضأقالرةالعربيةأنليثبتالعربيةباللغةشكسيير"9ترجمةعلىع!الانجليزية

شعرآ.يظلذلكومم،القايخةيخلومنشعرايمرسلبشعرالإتيانعلي



تحررءأثركأنهنرجمحانناإلاالحر!9صفةإضافةللىثفعهالنيماندريولا

إليها.المثارقصيدتهفيهوواضعحكماالواحدالوزنمن

فيهخفوقتفيجاءت"العالمامين"محمودكنابكفإنأمر،منيكنمهما

الفرنيوالمصطلح"الحر"و"المرسل"ببنالفرقحولالجدلكبيرحدللى

مشكلةلأنذلاستقييدهاأوالقوافيإرساليجوزوهلالانجليزيوالمصطلح

العراقيينالشعرأءمنكددأرسىقذالجديدةالخاصةقضاياهاخلقتالتجديد

وصعيد،المقنيةصعيد:صعيدينعلىالجديدالشكللهذاالثابتالأصاس

الفمون)57(.

"لاظانه0591العامفيالصاثر)أساطير،ثيوانهمقدمةفي"السيإ"يقول

عندناإالمتفعيلة"تقابلوهي"الضربة"هناللشانالانجليزيالشعرفيمطالعانهمن

بقيةفيالأخرىللضربكمماذلةضرباتمنيتألف"ألييت"أو"السطر"ولاظ

العددا.قيعنهاتختلفولكنهاالأبيك

القصيدةفيالموسيقىانسجامعلىنحاظأنالامكانفيأن"السياب"ورأى

الكاملة-الثفاعيلذلتالأبحرسباستعمالوفللشإلأبياتموسيقىاختلافرغم

آخر.إلىبيتمنالتفاعيلعدديختلفأنعلىالصافيةأي

كان"هلقصيدةفيكانتالقبيلهذامنلهتجربةأولأنإلىالسيابويثير

هذهأنيوضحكما،4791العامفيالصاثر"ذابلة"أزهارالأولديوانهمنجآ!

"نازكالشاعرةنتاجاتفيوظهرتالشبلبالشعرأءللىلقبالألقيتالطريقة

ا!يهلكة")38(.

الشكل1لاطاالتجديدمننوعآقدمت-نازك-أنالمعروفةالوقلأحومن

علىأطلقتوقد.9491العامفيورماد""شظاياديوانهامقدمةفيالجديدالشعري

وصفهاحسبوهولوفة"41القواعدعلىالخروجمنبسيص"لوناسمالجديدهذا

قيد".الفمنالثاعرنجاجيطدقالخليلتفاعيلترتيبفيجديد"اسلرب

لهاتعديلهوهـانماالخليلطريقةعلىخروجآلي!الأسلوبهذا"أنإلىونبهت

.")95(والأساليبالمعانيتطوريتطلبه

قاثها"نازك"وو"اللإ""بلانير"طرأئقمنأعمقمغامرةهنالكأنعلى

وهو،تافهآيبدولسببالحديثالشعرتاريخفيمعلنةمكانةيحتللمشاعروجدأ

وأحدآ.كئابآحتىولا،والتتريالشعرينتاجهمجموعيشرلمانه

سه(أ//افيس!اتلشامحرغنبأصءنا."البويكات"محمودأحعراقياأشاص!امرذلك

ضراتوهنالأرلعينكاواخرفيمعاصريهمنعلدشهاداتومن4شضميآ

القصائد.منمحدودعددإلىبالاضافةعرضآبأعمالهيتعلقمافيها6وجاثرها

استخدامإلىمالكثيرةقصائدوفيالأرلعيناتأوأخر"منذأنه"يكان"الييقول

الأزمنةصيغأطواستعماواحسورالاستمرأريةمننجوعللايحاءمدورآالمضارع

06(.اكغيرةأ)السياقاتفيخاصةبأشكال

"كثيرآأنهيذكرححتالحرالشعرفيشعريةمطولةأوصاحبأنهعرضآويخبرنا

مطولةفيكماسبينهاالمراوحةأوالأزمةمداخلةاثنغير-السينطإلىباطيآمالما

")61(.1591سالمدينةأعم!

أرحمجموعهمافياستثناءكيرآ،شيمآالاعرهذاًمنجزاتعننعرفلاإننا

تمثالعنالستارإزاحةبمناسبةوكلمةعامآثلاذينمدىعلينشرتضيدةعثرة

يظل9691العامفيالنقادأحدعلىورد،7191عامينايرفيالسيلإ"9

لاالأثيالوسطمطابىمعظيتلاءم"لميقولفهوكمامجهولاكونآالبريكان"9

خلفيةضنوحيدأيتحركأناحنيقيللشاعرلأن،الآنولالاحقآولاسابقآ

وعبرها")62(.مدركةتاريجة

كانإذاوماالأريعيكاواخرفيالبريكانإنجازاتهيمابالضبطنعرفلاإتا

أنإلالا،أمالتجربةوقصائدالشعريةوالمطولاتالحرللشعراحنيقيالر6لد

و"الحر!"المرسل9قسميةمبكرآحمأنهعلىتدلللديناتوفرتالتيالقليلةالقصائد

تقدموناالذينمن"وحدهانهالقولثرجةإلى"!يفقدونهوالنقادالشعرا!وأصبح

")63(.أطويلةوالأعوامالأعوامهذهشاراتيحد!لكان

يستخدمفهولها،الثلمةالمتقنيكإدخالى،معالتفعيلةتقنيةلنفسهحددلقد

وحدةعنوشخلىانثلأحالكلامويعتمد،المسمقلاليتوليسالشعريةالفؤة

كلقبلوهو.الفقرأتعبرويتكامليمتدالنيالمعنىمحلهاليحلولكن،القافية

حيلألهتارفيهوالانسانأنمنمنطلقآالانسانيةالتبربةرصدفيينهمكشيء

للث!اعريةماتصوروراءهايكمنكانالتجديداتهذهأنشكولا.بالضبط

لنزوعتجيدحيإنه،لفظيةتظاهرةإلي!فالشعر.معبفدآيبدووللشعروالشاعر

9)64(.اللغةعبرتتجسدفريدةتجربةبا!،لغويةلعبةليسوهو.الانمان

مرةلأولريما""البريكانلدىاكتسبتاللغةأنإليهاالمشارالقصائا،تظهركما

العقليدي.المعجمعنتمامآانسلاخهبسببمختلفآآضؤالتجديدبدايةمنذ

السبب.لهذاعزلةالأشدوريماالمجدد-بنيينتطرفآالأشدأ"البريكانكانلقد

هومعروفممااثثرهميةمستنداتالنقاداقدتقد،البريكان"عزلةإنونعمقد

والبياتيالسيابأمثالمنمجايليةوأفكارنتاجاتبدراسةإليهتوصلواومما

.وناركوالحيدري

أواخرأنإلىمتواضعةإشارةيستهدفالشعرحركةفيالمجهوللهذأطرحناإن

وأبرزهاستىبممكنكصلتقدألانطلاققواعدوثباترسوخومعالأرسينات

الواقعي.الممكن

موالخمسيناتمطلعفيغيرهمعالممكنهذاتجاورنتوقعأنعليناوسيكون

"دودهماوظهرتالتجديدحركةاعطتهمااللذانالممكنانوهماوالرومانسيةالاحياء

جديدة.أجتماعيةمتطلبكضؤفي

قلبفيمقبلةلتنالضالتأساسآالأجيالعقليةفطالتجاورهذأشكللقد

أصولمنونقادشعراءكةاصشإذذاض!،إحرالشعرحرسةأجديلةأصياغةا

هذهأفرزتهالذيالشكليالالقاءأنأخرىمرةيثبتوهذاوفكريآ،طبقيآنحتلفة

فيالانجيزيالثمعرتقنيةمنوالاسمنكاثةاليتبدل"البفعيلة"أعتمادحولىالحركة

عذةتحملهالذيالعميقاللبلاضاءكافيةتكن!،التجربةووحدةالتدولر

والاجتماعية.التهافيةبالبنيةوعلاقات!نفسهاالرؤيةأيالتجديد،حركات

والرؤلةالشعريالتجديدببتهيالاتجاههذاًأقامهاالتيالارتاطاتأهم

المجدثينقبلمىليسالحرالشعرحركةضدواسعالنطاقعداءاستثارمماالواقعية

هذءفيساهموامنقبلومنيلفقط،ابولواوجماعة!"الديوانالأوائل

الآولى.بداياتهامنذالحرةالحركة

تجديداتتستنرلمحينقي""الديوانكبابأبرزمنجاعألاكبرالعداءولكن

يينالحساسيةوفروقوالذوقيةوالأثبيةاللغويةالمجادلاتغيرهؤلاءالمتحررز

وتاريجة.وقوميةثيفةمجادلاتتستثيرالواقعيةالرؤلةأصبحتالعريىوغيرالعرب

وجماعةإالديوان"جماعةتقوثهكانتالذيالتضدسي!فيأي،الثلائينكقي

الشعرررونالمقليديونكان،البعضبعضهماوضدألاحياء-شعر-ضد"أبولو"
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الموحدةبلقافيةيتمعكولاكيرآ،اهتمدآوالقرافيبالعروضمهتم))غيرالجديد

الوطنيةبالقضاياجهتملاحالمشعروأنهالواحدةالقصيدةفياكمعدحةالأوزانويعتمد

واضحةبفكرةالقارىاعلىيفضيلا،الأسلوبفيمتاهلاللغةفيمتسالح

اًعجميهذاكلبعدوهووتشعيهانهاستعارأنهوتعسفاخيلتهغرابةمنبسبب

صلة")65(.منالعربالشعررديندبينهليى

الخمسينكوامتداثهااطوالىالعراقفيوخاصةالحرالشعرصيغةظهوربعدأما

الجديدالشعرلغة"انمنهاجديدةا!مالتأضيفتقدأخرىأطاراءلىوالستينك

والغموضالئعبيرئيالابهامفيهايشيعمتكررةونماذجه،مبتذلةشع!ةوصوره

")66(.العربالتراثلهدمستارأالتجديدمنوهويتخذالفكري

مصر،فيوالآدابالفنونلرعايةالأعلىبالمجلسالشعرلجنةأنللنطراللفت

إذشدة،والاتههمالهجاءلبيانكبأشدالحرللشعرتصدت،رسميةهيئةوهي

هدمومعلولوالعرويةاأالاسلامضدالجديدالشعران6491نوفمبرفياعتبرت

.)67(التراث

المجددينمن6ذنانآنذاكاللجنةهذهأعضاءيينمنأنممثرللنظروالملفت

العقاد.عاساللجنةرئيسجانبإلىعبدالعزبزوملكعبدالصبرر،صلاخ:هما

.شعريموفحولبلشعرينوعحولخلافأتكنلمالقضيةاناءلىيسيرمما

الشعر"ضاياعنوانحملالذيالملالكة""نازككتباعتبارويمكن

منهاانطلقتانبعدالحرالسعرحركةعلىماحدلىفعلردالمعدر!6291

،مغزىذاكاننفسهللعنواناختيارهاولعل.الشاعرةحسبانفيتكنلمممكنك

العامفينفسهالعنوانحملكنابأاصدرقدأساليابوزكيأحمد9كانقد

يت!ظمفالاالتيالقصيدةعلىحتىمشروعيةكنابهفيساليأبووأف!مفى،91؟ه

للشعرههـبمفهومهاعلىنازكشدثتهذاثبابهاوفي،المفاعيلعنناهيلشوزن

العرييالشعرابحرتقدعه!التيالامكانكأدراسةامحلىودعوةعروضيةكظاهرةالحر

قد،الواقعيةضدشعرياموقأتثبتأنهاتشديدطمنواضحأوكانع!ثر9الستة

يعرفونلاحماسةفيالشعراءلىالدعوة"تلقواالنينالشعراءاعلىتشديد!افيلمحت

تجديدإلىالدعوةوبينبينهايخلطبعضهم"وأنمنهاالغرضالآنحتى

هيالوحيدةغايتهااًنيظنوبعضهمالعربيةالقصيدةفيالموضوع

")68(...الشعر.فيالواقعيةيسمونهمادعائمتثبيت

جو،أ"كاظمالشاعرعلىردأتكونانالأخيرةالملحوظةهذهوتكاد

ضيدةعلىتعليقأ5491عاماليروت!ةالآدابمجلةفيكعبقد...تحديدأ.

هذهالعراقفيالظافرةالحدينتةالواقعيةاحتضنت"لقدفيهجاءلناؤكااالكوليرا

غيرالاجتماعيالعرييالشعبكيانيعتبرالذيا!تراملأثبلملاعمتهاالطريقة

عاثلى")96(.ولامعقول

فياحئيالعنصروان،مغزىالجدالاتلهجةفيالتغييرلهذااًننشلشلا

قبلللشاعروالاجتماعيالفكريهوالموقفالتجدميدوتنلأضعالتالثعريالتجديد

أشاعهيالتغييرلهذاالعامة.الد!ةوتدوبر.وقايخةوزنمنالموفيكونأن

هيوهذهما.أفقعنبحثأجديدتغا-رثورةفيودخولهاال!تهافيةالتياراتيينالهوة

الأولى.بالدرجةالاجتماعيرجوهرهاالصيرورةطبيعة

حينالحرالشعروجديدوالرومانسيينالتحرريينجديديينالتعارضبدألقد

لإنساني،للموفالعميقةالبنيةبمسوالنظريةالشعربلةبصياغتهالشعرهذابدأ

بدأوتاريخيةوأثبيةوسياسيةفلسفيةجدالاتفيمجراهسيتخذالذيالتعارضوهو

الستينك.اًواسطاعلىووصولاالخمسينكمن
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الأثمبية؟الحدألةبنيةظهوربدأمتى

ملكيةالحدألهتبلوامتبكبيرمنعلدبايليامعولةالشهدلتللىإع!كأ

لاستكشافقيلماعلىيعتمدلاالنقدولكن،التيارلتشتىتثداولهومن!بأخاصة

يكونعالةئسكتعنهمالأنفلكالأطروءتقولهلاماعلىيعتمدبلالأطرو!

منطلقأ.واصفىدلالةابلغ

لامااستقراؤهاعنيكشفالتيتلك،الكلاموراءيقعلماالعميقةالبنيةإنها

باعتمدهلاملام؟تحتماقراعةالنقديستطيعكيفولكن،صعبهببال!ر

.السبلوئئشعبالمقارلكتختلفهنالغولأ؟وتفس!هاالأطررخةأوالنص

سيثمهأونصأطروحةلكلاًنمنمنطلقأكانماالقاردالتأضلاًننثكولا

نفسه،زمنهفييقللعماولاالماضيفيقيلعماغيرمفصولفهوالنقافي-ال!اريخي

هنانبدا!ن.من

آللرهنعيشزلناوماالريةالخمسيكشهلتهالقافيالاندفاعمنضممقي

فيالعربيةللحيلأمباشرأيكرنيكدالذيالانعكاسهذانظرنايلفتولقاياه

التىالخاصةالطر-لقةنعنيبقدرماواقععلىالأمينةالشهالةبذلكنعنيولا،القافة

المديكأروقةوفيوالثئبالمجلاتصفحكعلىالحيانيةالقضايافيهاانعكست

المقاهي.طاولات.على

تذتعبيرو.ساللطرقتظهر،جديدةاًس!:بالعطلعيمررصي"كلكان

عفودمنمتبقيةرواسب،مهذبةأوحادةمناقثات،القارىءإلىطريقها

.جديدةبأزياهتعقدمماضية

منجزيتصفوفهاللىوضمتاستوعتوقدحيةتزالىلاالعقليديةكالت

العندفىهذهرافعةوابولو،والمهجر،،الديوان:الختلفةالثعريةالجماعك

الثاسحة.الحرالشعرو،دعيةالجديدةالو6دعيةضدكمستديت

تعررفىلهاتجدكنتادجلة"ضهرفيضانمثلملسلأيةحثئةأنعرضأنذكر

الذياذهرعنساللائكةنازك-كعكنبمتجاورةصفحكعلىجذريأمختلفين

كوغقوضالذيالوحثيالنبرعنسالحلي-عليويكب-طينيةقبلأيطبع

الفقراء)07(.

يصعدالماءبينماعاليأفأمسكتهووليدهاهيالفيضكفدجأهائمحالئةوئروى

رأسهاقمةلللكلحنىريلغظيهايداها،تصلهماأصىإقول!دهاترفعوهيليغمرها

"جوادوينقلالوليد.تحملاناًعلىإلىويداهامصبأجذعهاويظلغرقافتموت

..الرؤىفيإختلاف.لهشهرةفيمنحوتةالأسطورةهذهالعر6ديالفنان!سليم

شاسينثرفحينالوسلأط،بمختلفالعربيةالحيلأوجهاستجلاءفيعنيفةورغبة

النلأمد"يتساءل"امرأةرأسمنصدر.علىشطتشعرةعنضيدةممرمن

الثاعر؟)71(.هذايعيشكوكبايفيترى...لنانمنمروةحسين

بنيةمدلولهفييتجارزصراعمقدمالتواضحةكانتالرغبةهذهخصمفي

شتىتئجالل(أفيهالنيالعصرج!لمضدمسمويا-كا،بكلالحيلأبنىا!لىالأثب

بدعويتيشتهرالذيالعصروجاء.التاريخيالسيةسضوربفضلالمستوبك

شكلأالرمزبةوتفرعاضهاالرومانسيةورضىوالجتمعالنفسفيالشاللةالنطرلعالة

عن،جديدةكيانيةعنوالبحث،السعببروحوالامتزاجومضموناً

يكنلم.جديدعاليانقسامويروز،فلسطيناحتلالأعقابفيمعنى

كانبلللكلمةالحرفيبالعنىاًدبيأالخمسيناتشهدتهالذيالصراع



كانجهةفمن،العربيةالحياةمدلولحولالصراعبمعنىكليأصراعأ

اًنبعدالأوائلتجديداتصفوفهمإلىضمواالذينالتقليديونهنالث

هناكوكان.الواقعيةخطيئةهيأكبرخطيئةاًمامخطاياهمتنلسوا

وغضبهمونزقهمالغامضةبملامحهمالثانيةالحرببعدماالمجددون

تخوموعلى"،التقليديالتعبيرحدعلىرطانتهمأوالغربيةومراجعهم

منوبيئ)منجزات"يسمونهماعلىيحافظونمنبينالصراعهذا

منعددظهرالفكريةوالتقاليدالجتمعفيالحرماتيتلمسون

الحيلةفيهكانت.قتفيللصراعسلميةقاعدةوضعيحاولالتوفيقيين

.مستوىكلعلىسراعاًتتطلب

الحديثالشعر"إنقولهتعبيرفيخير"التوفيق"هذاعنالنوتيمحمدد.ويعبر

فيتكررتثم،4891نكبةللىأثتالتيالعللعنالأمينللكشفمحاولةكان

تحذيرهاإلىواستمعناالشعريةالحركةتللشثروسوعيناولوأننا6791هزيمة

قالهماإلىوأمانةبجدوانصتاوالثاملالجذريالثوريالتغييراءلىلدعوخهاواستجبنا

!)72(.الداميةالهزيمةتجنبنالربمامنهمالراضونحتىشعراؤها

المتهافيةالبنىفيللصراعانهيبعامةوالتوفيقيونالنو!يتاساهاالتيالمابهة

اكعغايراتفيالعميقةثوافعهالصراعلهذاأنأيسياسية-اجتماعةدنسة

صياغتهافيوالتجديدالمننليدميزتالتيالصراعيةالحدةتكنولم،لإجتماعين

حركةنضوجعنكنايةإلاالخمسيناتمنبد!أالواقعيةظهوربعدالجديدة

القليدية.الرؤيةعليكاملانقلابصياغةأعتالبعلىوؤدوفهاالتجديد،

فيمستوىكلعلينضليةحيلأقيالةمجهولتعبيركالبو!المطلوبكانلقد

)73(.وحدهالفكرفيولسوالمجتمعالنفس

لمالغردةالرأسصليةالقوىوهيمنةنفوذتحتالاجتماعيةالحركيةأنإلىإضافة

كلثفعتبلالطبقكبينالاجتماعىالتغايرحسمإلىقرنطوالتقد

أحداهاتستطعلمبحيثساملانهيارإلىالاقتصاثية-الاجتماعيةالتث!كيلات

إطارخارجالقافيةالحمةصيغةأوالقافيةاسكالهافرضعلىالقلرةلمت!

ا!تحاقبفعلتلريح!أتخهلوتراتبهالاجتماعيالتشكلاصولكانتلقد.التبعية

للصراعكالعامالطابعكانولهذابالغربواجتماعيااقتصاليأالبنيويالتبعي

ووعيإصغاءأمرالأمريكنلمولهذا،العميقالواقعفي6لهلمستندفلأددأيبدوالفكرية

حركيةوهيذاتها،الاجتماعيةللحركيةوعيأمركانمابقدرسعريةحركةدروس

اط،عليهأسقظةبا"فاخوري"عمرطلبالذيالوجودتهميثىنحوتتجهكانت

سبهتشكيلوالىإلبهبالالفافالواقعيونطالبالذيالاجتماعيالواقعتشوله

عليهتدللابيةولكنالأصلاسميحملجديدأتشكيلأطبفكوشبهمجتمعك

زيهوتتخذئنفىكانالبثريالوجودفيالأساسالعنصرهذا،الانتاجفعللأن

له.منأضةشم!هةفعاليلى

والثيء،التسميةينن:ومدلولاتهاألمفاهيميينتتسعالهوةسيجعلهوماوهذا

الاحمفاظ:شيئينبسببخرساءإسارة،حديثةأوتقليديةكانتسواءاللغةكبدو

راهن.عصرمعاليلتعلىالقبضعنوالعجرانفضىعصربمعطيالت

الأسماء.ابتكاربدلالجاهزةالتسميةإلىاللجوءالأسهلمنإن

يولد؟جديدعالماسنماءابتكارغيىاخرشيءالمقافيالعقلهلولكن

بقانونيالوعيغيابوبسبوالمثيءالاسميينالم!سعةالهوةهذهبسبب

الخمسينياتمذدارالنيالفكريالصراعسمةكانتالثهأو"خلق"التثمويه!

واقعإلىالعوثةفين.اثنفجةبلعقلانيةوالسذاجةبالملهاةا"ساةفيهاتختلطفابة

العتقليديةوقدراتهاوأراضيهاالشعميةاحياءهاطويلزمنمنذغالرتوشعوبمتخيل

الانسانيةالقضاياا!لىالدعوةويينوالعالمالبيشةمعالتعملفيالناححةووسالطها

يضملىوالطيعيالانسانيالوجودكانالشملةوالآساطيروالرمؤللعصرالكبرى

.النصوصعنهوتسكتالغيالبفي

الجيوسياحضراءسلمىالشاعرةتفسيرهوهذا!كيرةثرجةاءلىسذجأ"لقدكنا

مساربغيرنكنلمتياركمنالشعريالنحديدحركةأفرزتهمالثعض

)74(.الرمالفيضاعتضخصاحة

ينايرفيبالصدوربدقىحينالبيروتةأالآداب"مجلةصفحكعكست

عامةإسكاليةبوجودالغالضالتلمسهذا.إليهأشرناالذيهذامنجزءأأ539

".الالتزاماأثب:البدايةمنذالمفضلعنوانهاوكان.العريىللوجود

التاريخمنعطفاتمنا!يرالنعطفهذا"فيالأولالعددافتتاحيةفيجاء

تحملمجلةا!لىبالحاجةا!فالعريىالثبل!اوساطفيينموشعورالحديثالعريى

التالية:الفقراتفيالرسالةهذهايسسىالافتتاحية7(وتلضحقاً")هواعيةرسالة

الذيالفعالالأدبغايةهىعظيمةغاقييستهدففكريلاطالأدب)اًن

كلعلىيفرضألعرل!ةللبلادالحاليوالوضع.المجتمعمعويتعاطىيتصاثى

مستواهاورفعالبلادتحررأجلمنالخاصميدانهفيللعملجهوثهيخدأنوطني

لفبهميدانأتكونأنالرئيسيالمجلةهدف....والفكريوالاجتماعيالسيايي

هذاعلىشاهدأويعدونعصرهمتجربةيعيشونالذينالواعينالقلماًهلمن

البرامأثبهووتشجعهالمجلةإليهتدعوالذيالأثبفإنهذاوعلى.العمر.

.")76(فيهويصبالعريىالجتمعمنينعالذي

ضمتانهانلاظالأولالعددفيانمثورةالتحر-رهيثةأسماءوياستعراض

منوعددأالثر،دوروأصحبالحكومكوموظفيالجامعاتأسلألذةمنخليطأ

هي:عرديةاأتطارعدةليضمالأسماءانتقاءوجاء.القوميةالانتط!اتذويالكنب

هوانهاالفكريةالشضعيتلهنهالعاموالطابم.،ومصر.وسوريا،والعراقلبان

يلقيمما،نسياسعتقراروذاتآنذاكالعريىالنظامنطكفيمدمجةسضيات

الكنابةصعيدعلىالآدابصفحكساثتالتيالفكريةالتياراتنجيةعلىضو%

منلآخرينالصفحكتت!عأنيمغلاهذاولكن،الأثبيةوالنصوصالنقدية

عنه:عبرالذيللشعرالبائدالفهومهذاإلىأنظرالعريى،النظامهذاعنالغرباع

محمود..طرحهالذيبالمفهوموقارنهيناهـ5591عددفي...مصطفىسلارد.

نفسه.العددفيالعالم

من"أصدقلأليسوريافيالنغعنمقالمقدمةفيمصطفىشلارد.:يقول

حديثهالتقالوا،الهموموسكرتسفاهمعلىالكأسعربدتكلماال!ثرب

ولقد،ساعالت.وتدور..الحسالطالجواريكسرببيتاالقوافيوتدورالشعر.

يمزمزونهاهمفذا،واحدةكلمة..بيتسطرأو.الليلمطلعفيييتيملطن

الفجر")77(.مطلعحتى

والبناءبالصورتقرهـصسةغيرجديدةصياغةالحديثالشعر!انالعالمويكتب

يستخدم،شعبهوسطفيمكاخالحديثوالثاعر،شعوريةولاشعوريةلحالات

.،)78(الشعبيبالح!ويمتزجالشعيعةالرموز

إلاذلربكانومافعلأالآدابصفحكعلىاجتمعاقدالنقيضينهذ-بنإن

فيبحثمرحلةرلش،الأهدافتسطيرمرحلةكانتالمرحلةأنعنتبيرأ

.العامالوعيفيالتأييرإلىالقافيالثاطبهايتوصلالتياليهيفيةفيولاالوسلأدل

مفاهيممعالجواريأ9و)النشوة"شعرمفاهيمتتجاورأنالغريبمنوليى

عصروبدايةعصرفر،ةالخمسينياتكانتقد..والكفاح!الصعبة"الحريةشعر

نظريةاتجاهكعدةواحدوقتوفي""الآدابصفحاتعىظهرتلقدجديد.
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العامةاسكاليتهوتفس!!،بخاصةا-لديثوالشعرالشعر،وجهةتفسيرا!لىطامحة

"التحرر"،وحركة"ألاحياء"لحركةمريربنقدالتياراتهذهرتميزت.تكاملهوافاق

أكتزوصيبعجديدةمفاهيمإرساءباتجاهباشارأتتميزتكما،شئتىبنعوتواتهامهما

.العامالنثنافيبافمانشغالأ

عبدالوهابتعبيروفقمعآوالمنزلةالسنفيمنهمالكبارويخاصة،العربيةدمادباع

الآنالفكريةالرجعيةعناصرمقلمةوفي..الفكريةبالخيانة"متهمون..الأ!ين

")97(.الماضيوثنيةمنالت!!روالىالجديدالأثبإلىالدعوةأعمدة

للأدبشعبتينإلاهما"ما.يونسعبدالحميدد.يراهماكماوالحركنان

مؤثهـناميةتزالولاالجديدة،الكلاسيةالشعبةوأخطرهماأولاهما..الرسمي

تجاهرالتيوهيالطبيعةإلىالدعوةمنتبعهاوماالرومانسيةالشعيةوثانيهما.فعالة

)08(.التراثبسلفية

ذلكيتاوأن،للرومانسيةاضصرايعمأنيقتفيالحياةمنطق"كانويضيف

")81(.الحياةفشلتترىيافهل..والوأقعيةللاجتماعيةاللواعيعقداخرنمر

التجديددعاةزعيم"إنفيلاظالصحيحالتجديدإلىالناعورىعشىولدعو

ىغانصرفأنعلىالتجديديةثورتهعنفوانفييزدنمحسينطهالدكنورمصرفي

ذلكمثلوقلبعضهو!مبعضهفيالآراءويستنتج،بعضهيمسكالقديمالأثب

وأالعريىوالمجتمعوالشعبالحياةظاينسألتهمفإذاوالعقاد.المازنيفعلهما

بسمةشفاهمعلىتلمحفكأنماوالتماليفالدروسهذهمنالمصريالأثلعلى

ومنالأثبخقلألقمنيعتبرونهلاكانوالعلهمالذيالسؤالهذامنإشفاق

رلاالشعبويأدببالشعبيؤمنونالجديدالجيلىأثباءإن.الأثيبواجبات

)82(.الشعبوالهامالشعبوامالالشعبحياةعنبعيدآالأدبقيمةيفهمون

لمثمكلةجديدةصياغةعنالبحثرغبةهوالأطروحاتهذهيينيجمعما

بالشعرتتعلقلاالأزمةأنمنإنطلاقآ،القصيدةمشكلةذلكضمنومن.الأثب

هوالأطروحاتهذهبخينأيضآيجمعوما.الابداعيةالنصوصبكلبلوحدد

فينلاخطهاالتيوالحدة.الوقتفلكفيالمائلةوآثارهاالماضيةالصياغاترضى

مواقعأنسببها،العربيةللأقطاروساملةعامةتكونتكادالتيالتوجهاتهذه

والذي،بهالمعترفالرسميالأدبهيتزاللاكانتوالتحررالاحياءتيارات

بحجمكارتةورغمالثايةالحرببعداستجدتالتيالمتعيراترغمالصدارةيحتل

في""الآدابقراعرسا"للميزتالحدةهذهأنأيضآوالملاظ.فلسطينكارثة

تحريرها.هيئةأوكابهاولس،الأحيانأغلب

يخا،الجديدةالأجيالفهنيةعلىيسيطربدأالذيهوبالكارلهالاحساسركان

اجتراركاملباسترخاءتواصلولواخقهاوالتحررالاحياءاًجيالفيهكانتوقت

الماضي.فيمقولاتهاحتىتنلأضنعجيبةمقولات

قارئهيشغللاالذي"الأدبمصرفيالواقعيةدعاةعلىردآحسينطهيكنب

.شيء")83(فيالأدبمنفليمىحولهومنحولهعماولانفسهعن

ولمالمقبلةالأجيالا!لىيؤبثوهاولمالأمانةحفظوا"يربأنهمهؤلاءإضهامإلىويمضي

.ولعبأاإ84،لهوآانشأواهـانماحيدآأثباأهلوهالذيالأدبمكانينشئوا

!يرآتقصيرآالأثبذاتفي"تقمرلأنهاويلومهاهؤلاءعلىاللولةويستعدي

عنهتردولاالمعتدينعدوانمنخنوقهتمونولاالعابثينعبثمنتحميهلا.

.أ)85(الباغينبغي

هولعلىالاشىءمثاءهـالجيليسنئكانالذيالاطمئنانهذاعكسوعلي
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تظهرولدأت.الصفحاتعلىتتثروالاساةالض!بةمفاهيمبدأتحولهمنالجاة

رالانسانيةالشعبقضايافيالانغماسإلىالدأعيالوأقعيالتارجانبإلى

لحركةالفلسفيالمضموندوريلعبأنلهالمقررمنكانآخرتيارملامحاورفحة

الوجوثي.التيارهوالشييكعقدطيلةالشعراءمنكبيرعددلدىالت!لىيد

الوجوثيةالفلسفةمعبالتجاوبالاحصسمنطلقالذاتإلىالعوثةكانت

فئالتأثركن!اكماالذاتولكنومحليلاشماوسارتركاموبمسرحياتالاحمفاءوسبب

للبنىالشاملالانهيارضبل!ظلفيومداركيمحاجاتهمتكونتالمنق!نمن

سنواتليلاهأورد!همالذيالمدقعالفكريالفقرظلوقيالاجتماعيوالترأدب

.والتحررالاحياء

إن9أولةأسئلةإلاتملكتعدلمالذيتفهنهطعمةد.جورجتشخيصو،يخق

عنوغرييآنفسهعنغرييآعاشكؤليينحربينب!تونثأولدالن!العريىجيلنا

الحالتين.فيالمعرفةادعلألهرغمالعالم

!بلامفلسطيننكبةأخيرآالعرينفسفيحزتالتيالقرث!ةاثماساةولكن

عليهالأخيرولتطرحقدرةاماملوجهوجهآلتضعه6نهذإلىفثيئآسيئآبهتعودأخذرز

ول/(.الوحود؟")"الألثودفيتقص؟واينألت؟منالسؤار

لحاجةالمبايثرةالاستجابة"يمثللأنهالوجوثيالمذهبالنقاشمحمدويقترح

سكلعلىتكييفهامحاولةثموجوثهمقومكفيالنظرأعادةإلىالمعاصرالانسالن

.")87(واختيارهلمحارادتهجديد

شتاينبكثملهاالتيالاتجاهكرفضتلأنهاأميركافيالآلةالجاةويرض!

لفخهما)88(.الحريةتغولمرايتوريتثمارد

الألرفلكالثيوعيةظلفيلهيعدلمالأنهالروسيالأثبنمو،قييرض!كما

مرافقمنمرقآالفناعتبرتالثيوعيةلأنالانسانوجدانكإسباعفيالايجابي

اللولةا)98(.

الصحيح""وضعهافيالواقعيةوضعصفدي"مطاع9حاولآخرجانبوفي

6لمادتأ!بسطحيةدعوةإلاليستواقعيأدبإلىدأئهـآ"الدعوةأنلاظأنبعد

منهامشعقةالوقةءتملضرورةاعلىالدعوةتعيف!.الصحيحالأثبخارجمن

إراثةفيإياهاوضاغطةوصدفتهاالطائثةدقتهامخهاومثذبةالمعانيذاتتفاصيلها

9(.0إ)منطقيلتسريد

المرةهذهتوضعواقعيةأنهاإلاالؤاقعيةهذهيثبهماالمتزمالأثبفيأنرأيهوفي

الواقعيةمعالجديدةالذاتليةأنهاغيرذأليةأيضآالأثبوفي.الصحيحوضعها

.9(1إ)الخارجية

بهذهإلانعترفأنيمكننالابأشاالقاثلة"سارتر"اراءإكيعودالمسألةهذهولفهم

هناالوجودوكلمةالعالم!-فيالوجودس9وهي:الوإقعيةاخنيقةهيالتيالعلآدة

الوجودهذاخلالمنإليهومظورآمعاشآالعالموتعني.الانسانيالوجودتعني

(يوثونتزييفأيوثونتعقيدأيثونهوكماالواقعيلقىالذي.الانساني

طابعها)29(.كانمهماالملهمةالواقعيةللهنيهةالحيالاخلاصإنه.سابقمبدأ

يقولالأثبيةالكنابةعلىالواقعموضوعيةينفيالذيالكلاملهذاوإسقاطآ

منثانيةالأمةبوجدانجديدمنتتصلأنالصاعدةالأجيالتحاولااليومصفالي

والأثب.والانحطاطالظلامعهودطيلةعليهتراكمالذيالكبيرالزيفخلال

معوتجاويآحيويةالموضوعك!ثرث!يعكلتيالاخلاصالمتزماطمديث

العربيةالحياةطريقهوالأدبهذا،التاريجةإنسانيتهامعوالفاعلالأمةمطالب



أ)39(.نفسهالثورةطريقوهوالأصيلوجدانهاا!لى

الشعر(و""الالتزام))طرحفيدورألعبتقد"الآداب)مجلةاًنواللاحظ

اللاخنةالسنواتفيالميلهذاوزاد.الوجوديةالأطروحكإطارفيوإالقافة،

انعكستوهكذا.العريىالانسانمشكلاتعنتعبيراًصفىالوجوثيةبوصف

إلايبقولم.الكمابةبنيةعلىوالاجتماعيةالسياسيةالحياةفياحفيقيةالصراعالت

الأسررية"9بالصيغةالمعاصرالعربالشعرحركةالوجوثيةالصيغةوتصل!وة

الصيغةقالتالتي"شعر!مجلةهيتلربآخر.سيقىوفيأخرىمجلةتبتهاالتي

للشعر.الميتافنريقيالمفهوما!لىأيسالمنطقيةنهايتهاإلىالوجوثية

)6(

ثم،شعريلاتجا.كر6ندةالخمسينيكأواخرفينفسها"شعر(مجلةطرحت

اًصطبهابدأس5791-الأولىسعتهااختتلمومعسالشعريللاتجله-كرائلدة

الاتجله")49(.هذاشقهاالتيالطريقيسيرفيالعريىالشعرمسيقبلاأنيععتندون

بنشراللبنانيةالصحافةبدأتتحديدأالثمانينيالتمطلعمنذالأخيرةالسنوكوفي

علىبنيتالمقالاتهنهانولاظنا،المجلةهنهتجربةحولمفرفةمقلات

المجلةأعدادامملىوالعوثةالبحثأساسعلىولسىالعابرةالخواطرمنأساس

بإشكلتالمقلاتهذهأصحل!واكتفى.فيهولدتالذيالتاريخىوالسيك

هنا.الصحفيةالاحلثيثأصداءمننفوسهمفيبقيماإلىاستنادأغالضة

الذيالمناخاولنفسهاالمجلةأعدادإلىمستندينمختلفةقراعةإعالةسنحاول

فيه.وللت

المضمارهذافيبدعآتكنلمالعريالشعرمسمتنبلعلىوالهيمنةالمتفردلهجةإن

لكليكونأنطي!عيأكانواذا.التاريخهذاعلىالسابقةالصيغكلفيلمسناهاقد

إعاءاو،قلألمهوماإلىالاضافةيتعدىهناالطموجانإلاطموحهاأثبيةجماعة

الوجود.فيحقهاوطمسالاتجاهكمصالرةامملىما،اتجاه

ويجد،الفرثيةالنزعاتتسمعامةسمةفهوالتجاوز،هذاتفسيريصعبولا

ولكن.المحيطوالعالمالبحثموضوعللفضيةالمعرفيالالراكاليكفيتفسره

نظريةتطورتاريخفيسالتالتيانماتعنالجنورمقطوعةليستالنزعةهنه

يصلأنبدلاتغايرايأنهوالمث!كلةمنعإن..المواصلوتغاهـهاالتجديد

كانتسراءالتغايرحركةهويةيحددأفقإلىايما،تكاملإلىالأقلعلىنظريآ

بحتأدبييوأذت!املالت!يرهذاعابمأن،خلاراهأئدالطعنأو،الموروثعن

منشيئآحركهإلىيتوسلكانوان،الطابمشموليهومابقدربحتآساسيآولا

.ذاكأوهذا

ونأخذهادلالتهاوالسياسيةوالتاريخيةوالأدبيةاللغويةالجدالاتتكتسبهاومن

القصيدة.تجديدفسيةملجزئيةضيةعكتأثيراتهاحدودفيالاعتبارفي

حركةعلىو"ملتزم"!"واقعيطابميإض!ءاليروتية""الآدابمجلةبدأتلقد

أفقومحديدوضعوحاولت،والرومانسيةالتقليديةالرواسبورضتالتجديد،

حتىواحدوقتفياتجاهاتعدةتصاوعتصفحاتهاوعلىللتجديد،

وهماجوادكاظممعالبياتيستصادمفقد،واحدةبفلسفةالمؤمنينبين

)59(.الواقعيالاتجا.حملةمن

نفسه،الاتجاهحملةمنوهماعبدالصبورالدينصلاحمع-السيبس.تصذم

)69(.والرومانبيةالتقليديةمعمنفزثينأومجتمعينهؤلاءكل3وتصا

من،الآدبىأمجلةفيبدأوا)شعرامجلةأعمدةمنعددأأنبالذكروالجدير

جانبوإلىاالجيوسيو"سلمى"صايغو"توفيقجبرا"إبراهيم"جبراأمثال

الحركةقلبفيمتميزأموقعأحتلان،البياتيو9أ"السيابكانهؤلاء

خليللىالأولىالبداياتظهرتكماءقصائدهمابواكيربهتنبىءالشعرية

الملائكة""نازكجانبإلىو"عبدالصبورا،أالخطيبو"يوسف(حاوي

بالاضافة،الثلاذينياتفيالرومانسيةلمنجزاتكوارثتين(طوقانو!فدوى

بعدفيماظهرواأوأثربدونواختفواظهرواالذينالشعراءعشراتالى

هذاودلالة.زكيكمالأحمد.ود،القطالقادرعبد.دأمثالمنكنقاد

اسمتحتللآدابالشهريالباببهحفلالذيوالصدامالتنوع

صيغةتحديدجوالشعريةالنظريةالىبالحاجةالإحساسهومناقشات

فيولاالسياسةفيولاالأدبفيلاشيءاستقرفديكنفلم.الاشكالية

(ضيفتوقد.القرنأوائلمنذالمتواصلةالنمايرحركةبعدالمجتمع

5391العامبعدالمنطقةفيالأمريكيالدورببروزجديدةاحتدامعناصر

للطباعةفرانكلينمؤسسةمصرفيقامتفقد.الثقافيالصعيدعلى

العربيةالثقافةأعمدةباستفطابالسخيةبمدفوعانهاوبداًتوالنشر،

التقليديةأقطابخدمتهاإلىالأسرعوكان.الاتجاهاتكلمنانذاك

اقترحتها)79(.التيالموضوعاتفي.بحثواالمترجمةلكتبهافقدموا

موقاوففبعضهممتناضةموافالنشاطهذامنالمجدثونوفبيننما

أومبثيأموقأوفويعضهمالعربيةالتهافةصعيدعلىالاميركيالثاطمنعدأنيآ

نظريةصعيدوا!ترحظورةعلىالموافهذهكلمنالأبعدولكنمتعاونا.

افئاعلىالعرل!ةالتغا-سحركةترجيهطابميحملكانالاميركيالتدخلانالتجديد

لغة.وبئيالتوجيههذاسيلنفيأشعركورأمجلةلعبتكيفوسنرىمحدد.

مسعقبلإلىطريقشقلتحاولأوليأمستندأحارجهامناتجاهدلهاوفرتوكيف

.العربللشعرخاص

ثملأالوجوثيالاتجاءهو"الآدبىأمجلةفيوتواصلقولآبدأالنيالاتجلهكان

وضحللة.عمقآعاوتالوجوثيةالفلسفةفيقراعةإلىتستدنقديةبأطروحك

يجمعهاولكن،الأصولمتنوعةلفئكعاماجتماعيصعردعنالتيارهذاوعبر

الكننبمنكييرعدديينيفصليكنلمولهذا.القاعمنالصعوداءلىالطموج

أثيوجدانإلىالصعودصيغةبهعتهملقدتمامأ.واضححدوالنقادوالشعراء

الررمانسيةالجذورذاتالصيغةهذهوكانت.لهومتلأضبلالتارفيعلىسابق

صيغةمعلحصاثىصيغةوهي.الثعمهـيةللتجربةأعموهالذيالمضمونهي

طبفةبروزحدضاتمعوتجاوب،الأولوالتباسهاغموضهافيالقوميةأشكلكرةأ

الأساسكونمنا!فيةهنهوتحيء.ن!ثمةانبيةهاف!ع!جديلةاجتماعية

والسياسية)89(.الاقتصادسيستفييتحظمكانوالطبقكالفئكلتكونالماثي

إلىبردهالصاعد،الزخملهذاالمميزة-اللاهوبة-صفةإلىثجرأنويمكن

خارجعمليآوضعهممماالتكونفيالآخذةالمدينةفيوغربتهمالتريفي!تانخلاع

وهوبةكانتمفقودكيانإلىالغامضةأشوأقهمبالتاليوعكس.والعملالاتاجدئ"لرة

ولسأو"الأسطورةي!!الانسانمدارهاجديد5رومانسيةمنبهمواقترب.بادتثم

نايلبثلم4علإوالحوأالواقعيوتلمسهالنيالتعارضهذا.!و"اشتارفي""المجتمع

علىبقالرالواقعيالمنجزيعدولم.جديدةوطموحكجديدةشعاراتتحتالغي

الأجهزةمنو!!يوان،والمكافيةالسيشةالسيطرةغذتهجارفتيارأمامالاستمرار

الياروصفهاكمااًلاشكالةصجةبينيفصكيعدولم.اكدخلةوالمؤعسات

هيقصرةمسافةإلاالاسظوريةالصيغةويين""الآدابكنالبالوجوثيوعددمن

ولاثةعام5791وعامالمتزمالأدبإلىالطموحعام5391عاميينفضلتالتي

"شعر".مجلة

اليوميالوجودمنعمقأأكثرلوجود"إستلهامأالأساطيرتبنيحركةجات

)99(.السيبيرىكما"شاعريةلكل،الفافدالضلنهط
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جزئياويوميحاثثلكلوالمجاوزالعامالانساني!نالمستمدالوجودهذا

أثونيس،،حاوي،السياب:تباعآالربالشعراءمنعددولجهاالتيالبوابةكان

صاحبةانهامعلنةشعرمجلةفينظريتهاالحركةهذهووجدت،صافيتوفيق،الخال

العريى.الشعريالجديد

بمقتطفالأولعددها"شعر"مجلةافمتحتالآدابمجلةمنالنقيضوعلى

عندناالدلإلمالمتعيرةالأزمةصلب"إنفيهجاءملاليش""ارشيبالدالاميركيللثماعر

تزدادكهذازمنقيتقولبآ.يزدادعالمفيالؤدالانسانيالكائنمثكلةهيإنما

الذينأولئكعدالأثلعلىتزدادوهيالفرورة،بحكما!يقيةالشعر!ورة

أحياةلاحياةعلىأياًلفرديةالحياةعلىقلألممجتمعببقاءويأملونيومنون

سواها)001(.

فنيمارسونالذينأولبسعلى"فليسقاطعةبلنهجةالافتتاحيةهذهوتضيف

عصرهممشلالحلمحا؟لةأوالسيالصيالشعركنابةكزمننازمنفيالشعر

أ)101(.فنهمويمستلزماتفنهمأغراضلأجلفنهمممارسةعليهمبلبقصائدهم

الشعر.يأسوليدة"السياسة:المجلةمننفسهالعددفيحبمثي"!ريئوكنب

للرجةوالناصالأشياءلوحلةرؤيةلحظةكافسنصوغأصليينشصهـاءجميعآكناإذا

المفزثةوجوثصابعلةإلاتحمفظلابالأحرىاووجوثها.عذةالسياسةتفقدأن

وفقجمي!آالناسفيوتدخلالثاعر،رؤيةعمليوجهعلىتنظمأنوهيالوحيدة

.(!.إ)2خالصةمساواة

ضالةصادفتهاالتيالعراقيل"يينأنالتحريرهيئةأعلنتالأولىالنةختاموفي

نأوتأمل،عليهوالسياسيالحزيالتوجيهوطغيانالرفيعينوالأثيالشعريالنباج

(العجز")301هذاشعر--مجلةأطلقتهالذيالتياريسد

"السياب"المجلةلضيفحديث!%مقتطفاتالمجلةمنالثالثالعددوفي

الخرافةإلىاللجوء"إنفيهايقولالآداببمجلةعلافتهظعقدكانالذي

."المهمةالحديثالشعرمطاهرمنالرموزدهالىوالأسطورة

قيمتسوثهالتيالقيمأنأعنيفيهسعرلاعالميخانعيش"نحنمبررآويضيف

لناللاسعرعنالمباسرفالتعبيرإفن..للىوجلاللماثةفيهالعلياوالكلمةشعريةلا

تزاللاالتيوالأساطيرالخرافاتإلىيلجأإذن؟الثاعريفعلفمذاشعرآيكون

.01(ا)4العالمهذامنجزءآليستولأنهابحراراتهاتحفظ

فيهيقولحبثي""رينهبقلممقالاتأخرىمرةالمجلةتنثرالرابمالعددوفي

اللمينسحبكمامنهالحياةتنسحبكونوفي..الميافيزياعهوالأصفى"الشعر

الشعر")501(.رسالةهيوتلكضروريةوحد!االمجانيةتبقىالوجهمن

نفيهوللمجلةالأساسيالهاج!انالمقتطفاتهذهمنواضحآيبدو

"مشكلةمرةهيتاريخية-اجتماعيةملامحثونعامةمشكلةوتايهدالسياسي

الجاة!مهتنسحبكون"مشكلةومرةتقولبآأيزدادعالمفيالفردالانسانيالكاثن

اليوميالعالمهذامنجزءآليىالشعريةللتجربةمرتكز"إيجادمشكلةومرة

عنوالبحث،نفسهاًلفنأغراضممارسةهيذلربتتلوالتيوالدعوة!الضاغط

وضعأننثاسولا".مجانية"لعبةإلىالشعروالأساطيروتحوبلالخرافكفيالثحعر

ثقافيصعيدعلىألاختلافمراعاةبدونعربيةلمجلةكافتتاحيةملاليشكلمك

د!ةهي-العريىالثاعرومشكلاتالثاعرهذامشكلاتيينالأقلعلى

فيه.ولدتالذيالاجتماعي-التاريخيالسيدويينالمجلةيينانقطاع

شيءكلقبلضاريةلاشكاليةالمفرطالتعميموهذاالانقطاعهذالناويتاثد

المعاصرالثمعرموضوعهتقرهـآنقرأحينوتارنحيآوثقافيآجغرافيآمحددمجالذات
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مكانها.أوموضوعهاأوالكنابةهنهزمنإلىتللناقريةأوإسارةأيةبلون

الشعرفيالجديدةالاتجاهات"حاىالأولالعددفيالمتقرهـالمنثوريقول

بالمنهجيدينونيؤالونلامنبينهمالنقاد.اهتماممنالوافربالنصيبالمعاصر

اليت،ووحدةوالضفيةالوزنقيودمنالانفلاتيحاولنهجايويقاومونالقديم

ينظرونمنويينهمبالحاضر،الماضيصلةعلىيؤثرالانفلاتهذابأنلاعقادهم

الشعرلغةبأنلتهتهمالنوعهذامنضيقيةتجربةأيةللىوالمفهمالعطفبعين

التيالحتميةالنتيجةسوىليستعليهالمسيكلةوالأجواءوصورهوموسيقاهالحديث

ما..اليومعالمفيالشعريجتازهاالتيوالمرحلةالمعاصرالتاريخيالاطاريفرضها

املىوالغوصالمعاصرةالتجارب؟ساععنالتعبيرمجاللهتتغلأنهاإلاذلك

")601(.الانسانيالوجودأعملق

العريىالشعراسكاليةحوليدورانهالقريرهذامنيفهمأنيمكنهل

المعاصر؟

و"اعمذاالمعاصرة"التجاربو"اليومعالمفي"الشعرنوعمنمقولاتإن

جذريأ،اشكاليانهابالتاليوتمحوالقافاتيينالفر.قككلتمحو"الانسانيالوجود

يعانيهالذيالانقساممننوعأيطمسإلى-الهدفهوهذاأنويبدو-وتصلى

أنهاأي.مسيطرةوثقافاتوالتثويهللتخريبتعرضتثقلفاتييناليومعالم

موفإلىلتصلالسياسيةالعربيةالاسكاليةفيجوهريهوماتنفيبالنتيجة

يستهلفإفن.آخرونوضعراءكنانبمثلهاالتيالسياسيةللموافمغا-رسياسي

.أخرىسياسيةلدعوةالتمهيدالسيايصينفي

.هذا؟معنىفما

الخمسينيكأواخرفيجزئيأنثرتقدكانتوانبعنايةمطويةصفحةثمة

علىالضؤالصفحةهذهوتلقي.الأثبيةالتوجهكهذهلمثلالتحتيبالنثاطتتعلق

للتجديد.ليبدودعوةما

"شعر"مجلةأصحل!بعضمارسهاالتيالممارسكصفحةهيالصفحةهذه

تبنواضد."اللاتحزبأ،اللاسياسةأاعلىفيهيدعونكانواالذينفسهالوقتفي

بمساهم"عقدواحينانذاكالعربيةوالاشتركيةالقوميةللتياراتمضالةسياسك

رومامؤتمرالاميركيةالمخابراتوكللةوجوءكأحدالمعروفةالتهافة"حرية"منظمة

اعترفتالموتمرهذاعقدمنعامأ21ولعد..6191العامفيالعريىللأدب

يكؤلوالمالمنظمينبأنللنمثرليسسجضحديثفيفيهاثمارككإحدى

أيضأ)701(.الصهايةومنبلقطاميركيين

الوثيقةالعلاقةشعر!9؟ظابمنعددمعانمثورةالسيل!مراسلاتوتكشف

العلادكتللشاجارجيسيمون9للمنظمةالعربالفرعمسؤوليوأحدهولاءيين

عدةوفيالعربا!فينبعضعلىوثراسكمقالاتتوزيما!لىتوصلتالتي

1(.)8ءمقالاتهمفيلتضمينهاأظار

كلرومامؤتمرا!لىبحثهضمنقدرسلأللهإحدىفييقولكماالسي!أنوالمؤلم

1(.هذا)90جارجيسزضيالتيالأفكار

هو!شعر"مجلةوممارسةقولأطرحتهاالتيالصيغةهذهبنيةفيالأولالعنصر

العربيةللمجتمعكالأساسيةالمشكلةتغييبوسشهدفالزأنف؟النتقافيالثارك

الضبلإ)0111.ثقافةالآدابمراسليأحدسماهماونشرالنتقافةفيوتععرها

عنلي!زائفةصورةيقدماطسوصيكتغييبعلىالمبنيالتثاركلأن

القلألمةالعلالكوبفيايضآ.اليومعالم،العالموعنبلقطوالشعرالفصيدة



تاريخه.مراحلاظرفيالعرجمببلوطنالاغتصابيةالغربعلافةويخاصةفعلأ

منأفرغتأنبعدالشعريةللفعاليةمضموناشعتقاقهوالكملالثانيوالعنصر

ثقيلةبمرجعيةمدعومةالدورهذالتلعبا"الأسطورةوجاءت.الواقعيمحتواها

طرحهينعنيهاالتيوالمرجعيةالمقصود.الاعلاميالتضخيمبفعلوالتأثيرالوزن

كلفييحتنمىمثلأتجعلهمخرافيةبهالةإحاطتهممعالغربيينالشعراءبعضاسط!

إلداع.

الكفيلةالأثواتهيالعالمهذامنليىهوماوكلوالميتافيزياءالأسطوؤ

بتاريخهاالمحددةلتجرقيالانسانيالمضمونعنللشاى!كيانيإغتراببتحقيق

المعاصر.الشعرتاريخيةمنلعامةبتاريخيةولسأولاالخاص

ان!قل!الغيروفقيكبةماخقيقةيعنيكانالعاصر(!الشعرتعبيرأنهذاا!لىيدلنا

تحديدأ.الغريىهووأمعاصر!"عالمي"هوماأنفيللت!يلمجالأيتركلاواضح

اك!صرت9591-5791علمييينشعرمجلةأعدادمنعددأعثرأحدظوال

الثقافةمنشاعرأ11الغربيالشعرعلىاليومعالمفيللشعرترجماتها

.واحد)111(اسبانيفرنسيينشعراء9سساكسونيةسالانجلو

المجلة.علىالقائمينانت!اتفي)التغرب(لهذاتفسرآتجدأنيمكن

التيالسوريالقوميللحزبالأولىبةالتبمبعدعمليأأالمثردين،منفمعظمهم

يمكنولا.الاشتركيةوالأيديولوجياالعرييالقوميالتيارضدوقوفهالىانتهت

و"الأسطورةإس"الأسطوريأالبظلعنالمجلةتبتهالذيالحارالدفاعهذاتفسير

اًركانأحدهوالذيإالنخبة"بمفهومإلاسالمخلصسحضيةحولتدورماغالبأ

التاريخي.وميرثدهالحزبهذامفاهيم

التحررحركةأطلقتهالذيوالتيارالنغرحيىالتارهذايننتبرشثمةافروقأولكن

فيفروق.العريةللأظارالغربالاحتلالظلتحتالعشرينالقرنمطلعمذ

وضمنهاالعقافيةالاشكاليةصياغةيحاولالحديثالتغرييفالتيار.والاتجاهالمقولات

الأظارعلاقكتبعهاالتيالفروقالتكلعنبمعزلالحدألهعنالبحثإشكلية

الاستعمارلمواقعاحتلالهولدايةالامركيالتغلغلتصاعدذروةفيبلغربالعرلية

بلالفردمصيربصياغة!طلععلقلاالتيالشاملةالبيولةالعلالكتلك.القديم

المعاصر.التارخصعيدعلىواللافاعليةالتهميشنحوتتجهكاملةبمصيرمجتمعات

التجاربأمامالمجالى!إفساحباتجا.فعالةغيركونهاعنفضلأالصياغةوهذه

العرييالحالىفيالحديثالشعرص!كةاحتضانوفيوتوجيثهاوتشجيعهاالجديدة

وتعزيزها")112(.

يوسف9طرحهاأسسمعنىالشكموضعتضعأيضآف!المجلةتقولكما

علىالحيلأليةالتجربة"التعبيرعنمثللبانفيالشعرمسقبلعنمحاضرةفي"الخال

خقيقتها".

الثمعببروحوأالامتزاجوالأخيرأالأولالموضوعهوو"ألانسان

الطي!عةإ)113(.

ليتحديدأالذاتباسكاليةوعيوراءهايكمنيكنلمإنالتعابيرهذهفكل

تعابيرف!واجتماعيةواقتصذيةوثقافيةسياسيةمنجوانبهابكلالعرييةالذلت

لها.قيمةلامجرثة

كانتالأولىالتحررحركةمقولاتأننجدالصياغةهذهمنالعكسعلى

ليتالعرييةالعقليةأنولاظهارعليهوللعفرقالنربالأثبمعللتنافسموجهة

الشعر""تحرررنوعمنمقولانهاوكانت.معاصرةبلغةنفسهاعنالتعبيرعنعاجزة

تحرركسلاجالغربيةالعقافةمىمستمدة"الانسانو)تحرربالحيلأ"المعرو))صلة

الحركة.ذ،يىاستبكسلاجولمسذ،يى

أسئلةكانتسواءأسئلتهاالبدايةمنذطرحتقدالعريالنقدحركةكانلتوهاذا

معبدأقدكانالسليمةلآسئلةطرحاًنيشيرلملىالطورحطفإنأوخاطةصالبة

الحركةهذهنطاقفيوأجونهاباسئلبها"شعر(مجلةتقعولم.الخمسينيكمطلع

فتوضتالمسدودالطريقلىالمجلةأوصلالذيالسببهوهذاكانوريماالعامة

وتوقت.(خرىمرةعثتثما679العامقبلالصدورعن

)71

كنبفريزر،لجيمس(الذهي)الغصنكنالبمنلجزءترجمتهمقدمةفي

يى:ما5791العمفيسجبراللراهيمجبرا-الن!دد

عميق؟لرالظاهرةالاننزلولوجيةظورتهعنضلأس-أثونشىالجزءلهذا"كان

والكنابللشعراءهي!بماالآخيرةالخمسينالسنينفيأوروبافيالأثيالابداعفي

ذبناايمسألاغناءاثباؤناعليهايقبلأننرجووأسطوريةرمزيةثروةمن

الحديع!)114(.

يقولاليوسفيوسفالناقدكنب0891العامفيثيتؤيأ،سنة23وبعد

شعوريلنريكبعدالأسورةولجتاًنمنذتأسرقدالمعاصر"الشعربأنجازمأ

.")115(القصيدةجسدللى

الشعرلمصيربرسمهاوالشعراءالنقادبعضبداًدأئرةثمةوكأنيدووهكذا

بمصطلداتالثعردراسةفأصبحتكنمالها.حغلةوصلتقدالحديثالعريى

وهكذا.المعاصرةا!لىبدور؟النلأ!دافهـقروإلامنها،بدلامنهجيةمسألةالأسطورة

دلالةواصبحت،وتاريخيةواجتماعيةنفسيةمنالسابقةالمناهجكلتراجت

اساطير.مجموعةإلىإشاراىمجموعةأومعينأ.رمزيامبنىالقصيدة

للىوتغيرتتغا-رتقدالأولفجرهامذالشعريالتجديدجهودأنيعنيوهذا

الأسطورية.الصيغةفيأقهاأوكنمالهاوصلتأن

التيالأسطوريةالصيغةمعكاملأظعأكانتالصيغةهذهأنللنظروالملفت

ومع،كإشارةالأسطورةاستخداموهي،الجاهليالعصرمذالعرييالشعرألفها

منفلكيعنيهبمارامزكمبنىالأسورةاعتمدالنيالصوفيالشعرعوروث

اليوناني4جزئهافيوخاصةالغربيةالقافةاساطيراختيارنحوقصدياتجاه

القافةأرضيةغيرأخرىأرضيةفيالشعريةللتجربةمحملإيجذأمرالأمروكأن

العربية.

السنواتفيالمنهجيةبهذهصدرتالتيالقليلةالتابعكمنيبدوماهذا

أسطورة9وكابالمعاصر!العريى"الشعر-اليوسفيوسفكنابمثل،الأخيرة

.عوضلريتاوالانبعك"الموت

هوبةعلىالاعتراضكتجاوزتالك!ابكهذهلأنييدوماهذاونقول

اللاوعيفيالمشتركةالبدئيةالانماطمحورعلىالأمروأدارلتوالرمزالأسطورة

وأساطيررموزمنالشاعريلقطهأنيمكنماكلبذلكوحللت.للبمثريةالجماعي

كانت.ئقافةأيهن

المحتممنكانوفاحأماممرتينتتوفلمالمنهجيةهذهلأنيدوماهذاونقول

النينالشعراءتيارلنالقطيعةيشبهماحدثحينالأولى.عند!اتتوفأن

اواخرفذالشعراءعزفحينوالثاية.العاموالوجدان!التموزيين"سموهم
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أبثدتأثولعدالأولىالمرةفي.الأسطورةعنالسبعينياتغضونوفيالتييات

غ!هـالمباصالتعبيرهوالحديثالشعرحركةإنجازاتأحدإنسعيد""خالدهالناقدة

إلجمهور،مداشنبعنالحديثألشعراابتعادلاخظتالتاريخيةبالرموزوالاستعانة

تاريخهيجهللأنهوالأسطو!يةاكاريخيةأنرموثمجهلىالجمهورهذأبأنالأمرفعللت

.(1)16وأساطيره

6لةوحدمعاصرةكدلالةلالأسطورةأليوسف""يوسفجزمأنويعدالثانيةالرةفي

السبعينياتغضونوقيالستياتأخر!الأسطورةصتالشاعرعزوفلاظ

تعليلأ)117(.يقدملىوذكنه.السببعنوتساءل

ماتقريرإلىإنسياقهممنأبثثزالأسئلةأمامالنقاديتوفأنالمفترضرمنكان

مرورآوالا.شطو!يةالرمزيةيزر""نرثروةمنللاسكاثدالدعوة،منذبدايةقرروه

والمعاصرةالحدأ!لةرلطإلىووصولأاستثناشةقيمةالأسطورةقصائدبإعطاع

بلأسطورة.

وعزوفالجمهورمداركعنالبعدتعليللأنيمعلواأالمنهجأ-لباعهذاولكن

عرضناماإذاوخاصةالراء،فيويتركهالمنهجأساسيقوضأنيمكنالشعرأء

ءحةصهه1!ا-ا.ا-الجمهرصاطحديثاحثعماأكحعا*اعلااتحعحاحمعيدأ/5ا!ضا2لأتعليلى

والشعرية،النتنافيةقيمةعنتدقيماسزراعمحاولةضدانجمهورقبلمنثفاعية

فماهـال!.التارنحيةأرضيتهمننابعةغيردلالاتضدموجهةطبيعيةحركةوهي

قصصمنالحشدوهذاوديونسيوسوابولوببيزيفالعرييالجمهوريربطالذي

.(1؟181اليونانوأساطير

"ولغة"،تجربةالقاعدههوالثاعريفعلهمافاعتبرناالثعراءعزوفعللناإذاأها

رلطالذيالجازمالتأكيدمصيرفسيكونالاستثناء،هيومناهجهالناقدأثواتوأن

تغنيأنيمكنملحوظةثمةأنعلىسيء.منأكثربالأسطورةوالحدأ-نةالمعاصرة

والقطعيةالجزممنالكبيرالقدرهداعلىالناقدينمنكلكانفإذا،الموضوع

يكونأنعنكأقدالأخيرينالعقدينفيوخاصةالعريىالشعرأنذلكفحعنى

التتاجومتابعةوالوضوحالدقةأردناإذأبينماالناقد.أثواتعنوتخلفمعاصرآ

السبعينياتومسارالستينياتأوأخرأننكشفالنقد،وظيفةوهيالشعري

قصيدةزهاأبرشتىمسمياتتحتالواقعيةإلىغالبيتهمأوالشعراءعوثةشهدت

قصيدةتياراشتدأنحدثلماذافلك؟حدثفلماذا")911(اليوميةالحيماة9

ولماذاالتيار؟هذاتبددولماذا6791؟-5591بينماتحديدآفروتهويلبغالأسطورة

عنها؟يتخلىبدأالشعريالنصانرغمالنزعةلهنهموالينالنقادبعضظل

وأالشعرمنالربيةاحياةبخلولحعلقأسبابإلىالتيارهذاابشتدادالبعضأرجع

بذلكلة4صتوأبرزوالأساطير.اخرافاتفيالثاعرعنهافبحثالروحيةالقيممن

معطىليسالشعرلأنوذلكالمعنىإلىيفعتقررأيوهووالسيلإ")012(الثاعر

والأسطورةاخرأفةفيوجاهزوموجودمعطىغيرأنهكماالحياةفيوجاهزآموجودأ

الثاعروثمرضها.الانسانفعاليةتعبيرعنهوبل

اللحظة:الأول:بسبب!تقال"الجيوبد"سلمىالثطعرةمثلالآخرالبعض

الشعرأء"لاستخدامتقولكمامناسبةكانتوالتيالخمسييماتأواسطفياحضارية

4891نكبةبعدالعربيةالحياةقخطعنليعبروأإليهافغمدوا،للأسطورةالعرب

")121(.والكرامةالحياةبنبضواساهالعميقالثوقوعن

كنابمنالثانيالجزءترجمة5791العامفيصدرتإذالترجمك:نيالي

الأساط!هـ"الأدبفي"البطلعيادشكريكنل!صدر5891العاموقي"فريزر"

الشعرفيبدأقدكانالذيالنيارتعزيزعلىساعداتقولىكماالكتابانوهذان

()122الغربيبالشعرمتأثرآالحديث

91،

الخمسينياتفينرصدأنيخكنإذكاولنمنأكبرانت،3القضيةأنونضيف

"ماكنابترجمسبقماإلىفابفةالكتبصتكاملةموجةصدوشأس!تينياتوأ

في"الأسطورةكنابوصدرهايرلستانيئالأثي"اخقداوإ)مطإهر"الفلسفةقبل

خليل،أحمدلخليلالتصهـالعريى"فيو"الأسطورةشزوقلأسعدالمعاصر"الثص!

أبشأفد!ت،أساط!هـواثيعنوالمؤلنكةالمترحمةوالأساطيرالآثارءسبءتناهيك

الفرعؤيهة.ومصروأوغارت

ضب!الأساطير-"تبيبأنالأسبابهذهإلىيضيفأليوسف""يوسف

مابقدرشيءعقولهميشغللاالناسفيهاكانتاريجة!!حلةفيجاءإذ،صدفة

إ)123(.العربيةئلأمةالقوميألانبعاثفكرةتشغلها

بفكرةالتعل!!معينسجمتعليلأقرأناالبيروبية"ألاداكب"لمجلةمرأجعتناولمطند

عطفة""سامييقول.أضشثأفكارضدسجاليةإضافيةبئسبابولكمتالانبعاث

الذكاءإلىيفكربأسلوبيهاجمأنبعد91د3حزيرانعددالمجلةإلىشسالةفي

نأعليهعرييملتزمأثيب"أيآنداكالمترجمةوالسوفيتيةالروسيةالآدابوالفهم

إلىبحاجةاليعازران.الميتاليعازربعث"البعث"عينيهنصبالقضيةاهنهيضمع

فيثورس!الىوالطعاماكساءاإوحاجةفيلي!5وافيهـوحاحياةإليهيعيا-من

ولعدئذ..الحياةإفتمأج!اششا!ابهيصصيحشفشبإفبحا-جةإنه.م"-إ

.(أ)124واقدامهرجولتهيسشعيدوكيفيحياكيفسيعرفهذاأليعازرأنلو

تجربةالمثاليةوخيبتهامأساويتهاكشفتماهيبالضبطالأطروحةهذهأنوالمثير

هذامثلخيبةجدتالتيتلك6291عامالعازرقصيدةيا..حاويخليل

)123(.والأسطوريالعجيبالاشبعالث

أنهوالحماسيةالرسالةهذهإليهولمحت5الذالآنفةالتعليلاتتجاهلتهما

الصراعكيعكسفكريصرانصمافيجاءالشى!فيالأسطوريالاتجاه

ولعسوالتجديدالحدأذةبنيةضمنصراعوهوالخمسيناتفيالاجتماعة

يستطيعسلاح!يعنطرفكلييحثأنالطي!عيمنكان!اًنخارجها،

العامالطابعيكنلمألاجتماعيالسياقهذاففي.وهاكهناءتعليهالحصول

بهلةتختصرالتيالاشكاليةصيغةوعيفيتعددثمةكانبلوأحدآللإشكالية

اثمازومة.الوضعيةعاصر

تجختلفاكاليةالاتجاهالتمنالنوعلهذاسمحوالنيالغالبالعنصرأنإلا

النمطعناكواصلالانخورعنصرهوتسيأنياوتغرييةقوميةمنمسمياخيا

الصفة.نجهيحمفظنمطوأيألانتاجي

بعيدآيتكونفكرعلىمباشرةالتحديثضغطتحتألانخلاعهذ!مثا!و6ذر

اتجاهأيتبرير!سهولةفيصورتهيأخذألاجتماعيةبلمعالحاجاتالاحساسعن

اتجاهأوحزبصاعةعلىقاثرأنهيومذاتاحدهمادعىلقدحتى.فكرقي

عنالانخلاعحالةتولدهالنيالضعفإحاسكانلقد.كابترجمةبمجرد

محدوليةأنذلكإلىنضيفألا"د!ء.هذامثلتبررثرجةإلىساضآالجنور

الوسلألطمنجعلالظهورإمكانكمنللمبدعتتيحهماومحدمبديةاًلعربيةالوضعية

فرانكلينمؤمةملالأميركيةالمؤسالتوخاصة،والفعاليةالتنظيمالحسنة

الشينيكمنالأولوالنصفالخمسينيكفيالمبدعينقبلةالنقافةحريةومنظمة

6391عام،حوار!مجلةتحريرئاسةتوليفيحرجآيجدلم"صافي"توفيق"نحتى

حريةمنظمةمجلاتإحدىأنهاإلىباعتزامتثعيركانتالتيالمجلةوهي

فيهاالنشرع!التهالكعنالمبدعينمنكبيرعدديتأخرولم1261!الثقافة

.كتب.مقالاتمحاضراتكتابةأو.فرانكلين:كتببترجمةالقيامومن

ذكرنا.كماالمؤسساتهذهمنبتوجيه



لتبريرتس!التيوالأسبابالعواملجملةأننطزنافيالوضعيةهذهتعنيهما

صحيحةعواملهيالترجمةمثلالشعرونقدكتابةفيالأسطوريالمنهجسيالة

ملالأميركيةالمؤسسماتمنابرأنوهو،الآنحتىالبعضأغفلهماأيضآوالصحيح

ملالأخرىالعربيةالمؤ!س!اتومنابرإأصوات"وو"أثبأو"حوار""شعر"

عنالإعلانعبروفلك..القراءعلىوتأئيرآقوةالاتجاههذاتمنحكانت"،،الآداب

:انذاكصدرتكتعنالإعلاتاتهذهمننمادجوهذهالتيار.هذانتاجات

فيكبهمماالمؤلفاختارهاوالفنوالشعرالقصةتقييمفيثراسةعمثرة"ستأ(

الحديثةالأثبيةالحركةفيالكبرىخطورتهلهسفرآفجاءتالأخروةالعشرالسنين

العرني")127(.العالمفي

وراعنفسهيرهقجادشاعرالوجوثيالشعررائدبأكملهجيلصوت29(

.(281)لالعظيمالشعر

أبرزبلثقافيةمجلاتصفحاتعليمنثورةأنهاالاعلانكهنهمثلوقوة

مختصطي!ببقوةشبيهةالتاليرفيقوةيعطيهاكانمما،الوقتذلكفيالمجلات

نأفيهالمشكوكمنفإنصحيحآهذاكلكانإذا.لكن.المرضىأفهانعلى

المعجزةإلىالحاجةأوالناسعقوليشغلماأواحسارلةاللحطةتكون

والنقادالشعراءاذانفيليرنالزمنمنلحظةفيوفالذيالأمرهواالانجيلية"

والخرافات.الأسطورةفيخلاصهم!أن

كلعلىصراعيةوضعيةفيا!اريةاللحطةأنهوالثكهذاومصدر

ولاشتىإحتملاتتتضمنوالستييكالخمشنياتوضعيةهيمثلمامستوى

عصرمزاجتحديدالصعبمنأخرىبعبارةأوواحد.احتماليستغرقهاأنيمكن

وغيرمشعورضيهوبماأيالوضعيةلهذهالتحتيةالبنيةفيبحثبدونمرحلةاًو

أيالمظلقالأمربهذاالقائلينلدىيتوفرلمأنهنعمقدوهومالمعاصريهبالنسبةحتىبه

.الأسطورة

الوضعفلككلالحتميةالمتيجةهوالأسوريالاتجاءبأنالقوليلأوي!دو

الاسمقراء.نتيجةوليسالمسبقةالرغبةعنتععرآتحليلبدون

ولكنناأبحاثمركزا!لىتحتاجف!النوعهذامنبنيويتحليلبعميةنفوملن

والل!ةللعصرأمزجةعدةوجودعلىتدلالتيالملامحإلىألاشارةنستطيع

عندالجازمةالقطعيةهنهمعهينفيمماأخرىاحتملاتووجودا!رية

.الأسطرريالمخهجأصحاب

تموزعددالمجلةافتتاحيةفيانقدإثريسسهيلد.البيروية"الأداب"صاحب

فيالمستعارةالوجوهأحدبأنهصاحبهاواتهمالخالليوسف"الدعاء"ضيدة6191

ورمزهاالوثيةعهدعلىالتلهفصريحة!القصيدةأنحجتهوكانتالعربيةالنقافة

")912(.العربيالفتحقبلجاءماوعلىتموزالإته

التيالأسطورةنوعإلىبل،القصيدةأسطوريةإلىموجهأالقدهذايكنلم

كله.الاتجاهنقدإلىأبعد،هوماإلىبعدفممامضىالنقدولكنعليها.ترتكز

جديدةظاهرةعن6691اذارعدد"الآداب"مجلةفي"مروةإحسينيكنب

الأسطرة.ظاهرةهيالعريىالشعرفيوحطيرة

التاموربماالانفصامنحووهكهناممثليهأبرزعتد"إتجاءالظا!هذهأنفيقول

فيوالحركةا!ياةتمنحهالتيالهثرايينوعنالعريةحياتنافيالأصليةالينايغعن

ونحبمواههمنقدرشعراءهؤلاعبينأ؟كرأنعميقأسفومنأرضنا

الأخيرثيوانهفيوأثونير،الأيخرةأشعارءفيعبدالصبورصلاحأمثالأشخاصهم

فيالبياتيوعبدالوهب.."الجوع"بياثرثيوانهفيحا.يوخليل"التحولاتكف9

الجديد"شعرهالكثيرمن

وجهةالشعراءيوجهأنيحاولمنالحديثالشعرهذانقاد"يينمروةويضيف

فيالأسطوريةألثرعتهااتجهتكيفماالأحلاممعالابحاروجهة،الرؤيةثونالرؤيا

الإتجا.منيحذرهمواًن.والطلقاللانهاياتعوالمفيالمتناقضةالتاهات

وجاهزةبإيديولوجيةمقيدةالرؤيةهذءأنبحجةوالفكرالواقعرؤيةمع

مسبقأ")013(.

فيالتموزيةالمرحلةيسمىماالآدابمننفسهالعددفي!علوشوانقد"ناجي

!فانقلبدرنزوعحطالمجردالفلسفيبمعناهالمطلقأصبححين!السيلإ"شعر

حاثثةالسابقةالمرحلةفيالموتكان.والرمزيالأسطوريإلىواليوميالعاليمن

اءلىالموتتحولضدالمرحلةهذهفيامارجولةالنضالىوكانظاهرةالجوعوكان

")1131.أسطورة

!انفيقولالمطلقنحوالاتجاهفذاالايديوليرجيالمضمونعنعلوشويكثمف

أيضأ.ايديولوجيمضمونفوإنهقطجاريآتصورآلي!أسطورةإلىالموتتحول

الذياحنيقيالدمفي.بالنضالالخلاص-يرىكانياضلكانعندمافالسياب

أماجديد،مبسمانتظارفيابتسامالعبيدثممنتراقظرةكلكانتوهذأيسيل

هذاوكانمعجزةأصبحالثوريالموت.المسيحثمإنهالعيد،دملي!فالدمالآن

إنهفيهاالاشتراكعنبالعجزيشعروانهالتارفيحركةفييثتركلاأنهعنناتجآ

.(يشاهل!ا")132واف

الناقديعلقالمصريةالمعاصر!"الفكرمجلةصفحكوعلي6791نوفمبروفي

هذه"شرطفيقولوالرموزالأساطيرعالمفيأثونيىرحلةعلىعبدالقاثر""فاروق

ذكرىكأصداءتصبححتىونفتالناسدنياويينبينهالعلاقةتبهتأنالرحلة

اءلىالاغترابامحلىمداهالميتافيزيقيبالشعربلغ!أثونيسأنورى"بعيرة

موفاثونيسطور..واللاجدوىالعذابثمومنالاسثنياعنالانفصام

.(")134العبثهرةفيعالمهوسقطشيءكلاحتوىحتىالقديمرفضه

التارخيةا!رضيةانمريةدش!1ع!ارزكيدتتهدفأخمايزأتاهنهاش!ادفإت

لتأصجله.مبررولإيجاوالتياراتمنتيارلتبريرالبعضيستخدمهاالتيالملالمة

نس!ةظاهرةلجعلالمحاولاتهذهفسادعليالعمليالدليلأنالعجيبولكن

نرأهمبلالاتجاههذامروجيأنظارعنبعيدأزالماعناصربجملةمثروطة

والدليل.الغربيينالنقادمنجملةكتاباتفيالمنهجقواعدويكررونيشعيدون

الحيا6قصيلةإلىالآنوحتىالسبعيناتفيالبارزالاتجاههونعنيهالنيالعملي

الشعريةالحركةأنأخرىمرةبثتوهذا.التموزيينالهةعنوالعزوفاليومية

ميزةالعظيمةالواقعيةأيوالتجددا!بمصدرإلىوانحرافتثويهبعدتحود

يأآخرولاتجاهآخرإطارفيالشعريةالاشكاليةصياغةثممنلتبدأ،الفنونكل

مخرره.وأفقالعريىللإسانالتاريخيالمصيرإطار

591



اتثمدرا

)1(

3

)4(

)5(

)6(

يهس

)8(

)9(

01(

111

+أ

16(

-هسس

عنترش-05ومصر-صوعوريالبندفيالحليثوالسييلإجتمليالفكرسلمينز.لز

.7891سيروت-خلدونابندلر-الروسية

.6691-لرروتللملالنالعلم-ثار101-صالرب-يقطةأنطرسصىجورج

الجزبسةأطاربضفيشالعةزالتوماعثراسبا-الؤنفياانئالعةبيرالعلمنالئعسرسإأسوق

.البومحنىإلعربية

خالم9تعبيرأما.نثرهوساطاوللمط!حبنولعهالشر""ترشالتبيرعملحةهذايصف

"الئركتبأنظر!العمرياعبللبأ!يالئليلدىي!ليراللفكانقدالصلطلنية(،بربى

العرأ-سية-الأعلاموزاسهه21س02ص-علوانعبالىعلي،/د.العراقفيالحديثالعريى

7591.

.*صسالاقيالمصدر

النبةمكنبة11س01-صالماضيالجلفيويا-كممصرشعراءالعقدس-حسمودعالى

.0591للصريز-طبعة

ثارالرويةعنترجمة12صالرسيىسالأثبتارخفيثراصنطس-كرتنسمكوفكيأغلإوسط

اهـاآ3موسكمس-أإعلمالثر

.018س163صسالرقىفيالحديثالريالرتطور

.121صسالايقللصدر

.231ص-الابقالمصدر

.+91س11ص42-ما)الهلالإجمجلةئعراسفي-مق!"التصيدمطرك(خلل

.001ص-العرقىفيالمحيثالعرفيالئعرتطور(

.301مسىسيلسابقالمصدر(

.291صسوبيلا3مصرشعراء(

81931-!وتسالجديدةالآفثىثلرس79صسالربينفىجمفسظؤريعمر(

.013صسالسابقيلصدر(

.131-صالسابقالمصدر(

1(لا

)18(

)91(

)02(

)21(

)22(

)2+

)25(

)26(

2(لأ

28()

)92(

،حركلتلراس!فيمرريه.سلورءا14/4/609االهدامجلةفيمقدمن-ضحالةبول!

اكتبعللم-مصلوحسعدترجمة31-صاالحديثالعريىالثرسموصيقمسفيالخديد

.9691-القلوة

.11ص!تحليدسحركك

المعرفةثلرمورلتس8ص-الشحصيةتجلربيخرسمنللسرحهفىبلاثن-أحمدعلي

.6291-ثليخةطبعةسالقاهرة

.9ص-الابقالمصدر

مجوعةلهمظصتوالمازيىوانعقدشكريعدالرحمنممثلالةعلىيطلقاممالليوانجملكة

باسموالمازنيللعقدمعركك!فياقلاتثرتثم1191العمنذنقليةمقلات

حزئين.فيا219عم"لملليوان"

المعلرفسثار-.13صالثرسانقد"طسكالهفيارسبيعيمحمردد."الديوكاعننقلأكرها

.*91سالرابعةالطبعة-مصر

601صسالليقلملمصدر

.121صسالسابقافسر

نألىاعبر141-601ص!منإسنهالمثلرستلبهفيالربيعيمحمودد.وألبماالقضيةهذلىأشار

مماالرفمعلوفلكعطسأئنتقدسدأونقا!مألةتكنلموالروماسسهالديوانجماعةيين،الصلة

كابسالىولعوثتالأدكلر"فيتالأيكرنيكسثالذيالتطابقمنلأحيكمنكثرفيلدو

العامفيأكسفوردجالعةعنالصالر!لهتسلتس3)كلع+إنكلنرلةنقديةانصوص

فيوحدناالغاليةا،القصائد"مقممةوردزوورث"المعود"ولمنصوخاسسة6291

جملكةكالكفيضاحهروماورثزوورثأفكارلننحر!اتطابقأ185س171الصفحلت

الديوان.

.7891سللسراستونةالدارس501سسرسالعربعدالعريايخلسالابيالقاصعمأبر

.72ص-السابقيفسدر

.74صسالسابقالمصدر

.11مصساللبنا!لر

691

).طهس

)اسهس

32(

ي!هسهس

مهس)4

35(

)ثسم

ثم

)22(.رفملإشارةفيوردمما-قلسنه112-صالسابنالمصدر

.131ص-الاشالمصدر

.6491لرروتسصالرثارسالابعةالطبعة-6صسالعرلل-نعيمةميحسابيل

.6صسالالقالمصلر

.115-صالاشالمصدر

.151صسالسابقالمصدر

.ياهـ9691سالهونكتلب-89ص-وشعرهحاله:الروميابنسالسمثسمحمسبدعاصى

ولإ)شسدالقفةوزازهمورلتصههسص-الحديثالرسسسالقدفيالواقعنةالمدرسةعبسبدسخا

7891-ثمئ!قسالقومي

-3-

والقدمالطورودعلأولأثمةالفكريةالثورةروسدمنعندثذنطسنافيالعظكان:مندورمحمديقول)8صهس

اليطورسنأعسساليرمترانيفلذلكالوجداد.شرللمبمعرفسانحسبشلونابملكوجهوتد

ال!يناكرقيكىامحاظ!ر6لدالومأصغحتىثشئأالعث!علىطرأالديالعجب

"الاثابامجلةفيمعهلق!منولفكرإ.والأثبالقافةيالينفيتجديدأوتطوركلعلى

.936191-يخاص-صالروونجة

.6891سئالهطبعة-وروتالعريىسامتسسثلرس18صسيسلونك-الصسدمحمودعبالطس)93

.04صسبقالسلالمصدر(04)

78.التجمبد-صحركطس)41(

القامرة-والرللطبكةالعريةالئركةس8صسالمعاصرالعرضاياسشثيابو9كيأحمد)42(

.43-24ص-السابنالمصدر4(لا

.5691سالمسسريةلأنحلومكبةس8ص-للئعبالأبسموسدسسلامة4()4

.62صسالابئالمصدر)45(

.5591يلوره7-صالأدفمجلةالحديث"للصري""سنعرس-مقلالعالم(مينمحمود)46(

.038سسس-صالحديثالرسطسالثصعرتطور4(لا

العريىالقدفيالو6عسةالمدرسةثبسا؟فيعبمدحنانقلهعدسالمسج("نجلاللك6سبةمقالمن)48(

62.-صالحديث

.68صسالسابقالمصدر)94(

.68ص-الاشالمصدر5(0)

س-4891ثلقيطبعةسال!رقيالمطبةس3ص-لملحليثلإلحيزيالأب-موسىصلامة)51(

.3ص-الابنالمصدر5()2

.8191-ثالهطبسةسالجديدةالاققدلرس13ص-الأرلعةالفضول-فاخوريعبس+ه(

.41ص-الابنالمصدر5()4

.15ص-الساقالمصلر)55(

56(

لاه

،8(

الحديث.المصرىالثرسسالعالمأمينمحمسبد(

الوفىفي،يمتستطسنطاتهالمحذظاهرةسنلس"أن؟591العدمنذجودس("كاظمالثلعرلاحل(

علسالثعرونهالحديثفيجو6ببضتابلةهيالظاهرةهذه.الأخرةالعزةعرالعريى

القلثىمهيحثمكدالنيالزمنفلكاش!قدالفلث!.تتحيفكريةمعضلات!نارة

71.-ص3491بىلآبىس.لفظاأومعىحول

-9فيثمثقفيالورلينلتبرابطهعقدتهالديالعريىالسسسمؤتمرمؤرطسفيوحد

ال!فيلى!ثهالقيةجهنلياا!ءالنرلمحيعن"ام!اهلذمنأر11/9/5491

.على،لأثبتكوئفيالجماهبربهسستالذيالدور!طمارعلىوالعملسكلهالعريىلأثسس

الرسيى.الربخحفسقفيالعلميبللنهجوالفايةالطغيانطممسسمالذىالعربالمفكرئكف

لإحورضدألرسبةالعربعندالوطهاقسوسمةركل!فيوالعةسهنةالعرباكتنبسومهنة

ااتسانةفيلإصعسمارسةالاتجلهنطسمحلرفيوالمهنةالعدوايخةالحربيةواثماريمالاطسعماري

الصحلاحريةعللاقوالمطابة..الديهؤاطيةعنوالدماعاللاوطسهالىوحإثلعةإلىوالىسسة

."...المعقلينوالأثبل!امالبصراحوطلاقالعريهالإدفيوالفكر

.0591سالرقى-الدللرمورلت-6صاساطير--التسشاكرطر(
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9791-رووت-العوثةطر-الملائكةنازك-ديون13صسورمد-شظليالللائكةنازك

أيلول-*اص!العرب"ائهفمجلةبلأسرار"الاحتكممقالهعلى"ردمقالسالرلكانمحمود

بغدملى-9691

.381ص-لقالسلالمصلر

.041صسبقالسلألمصدر

الالث-العدد96"الشعر"مجلةالبريككمحودبلأسرار:الاحتكممقالةسظهملزيعبدالىحمن

.9691تموزس78ص

.7191يار26-23البمهرجانفيكلمةالثراء!محةحول)ضاطرالرلككمحمود

.7191-العرأقيةالاعلاموزازهالالسةاكرلافيأالإتكبفيلرت

والحديتالقديمين"الصراع-كلتالأعرجيحسينمحمدد-وجمبمنبثليقمنالتلخيصهنا

.7891-بغداد-البقامةورازهس68صالعريىاالئمعرفي

مه!.ص-بقالسلالمصدر

المصريةأللكافةالريالأرشص"منكتابهفياليلرهذامننصوصأبشكرغاليأورد

.5791-رووت-الطليعةثلر-98ص

7491-رابعةطبعة-للملالينالعلمثار-67ص-المعوالثعرضليا-الملانكةنلزك

.4591ابرل"الآثابأمجلةلىرسللةسجووكاظم

:4591أيارعدد"لأثبافيالقصيدتلننثرت.!)

.اسعلسبز،"،النهرنازكضيدةفيجد

حببمةتجماتفلنرلالم

الىطكق!ط

مكككاطفيالحمرأءآثلهانركت

وغربسرقفيعكقداة

حنلن(.في

الفبص!:نفسعنالحل!"عليضيةفيوجل!

الجرفبفسىالطلنهوتاناالوسئى،أنا

وعل!من

للأهوالأشقكفماألويلطلك

تيتحدي

الغرقى!نأكوغنجكوفي

عديلا

حوفيفيالضرلوأننمنت

الوغدأ.مع

علىسقطتبثعرةويلهوالأيمهنهالقاهرةفيولعئريثلثر"اهناتعليقهفي"!روة"حسينيقرل)ا!

فل!،صحيحهن!أنولظهرشلكرأ،ككفبا..أصدقلن.لا.!ر4ث!رأسمنصدرء

"..وقىالوقىزجزرالمرخمطولعله،عريىبلدأيمنولا.مصرمنولا،القاهرةهومن

.5391أبر-ياطس78صلآثب

9691--حزرانالآدبى"ا!يمةصؤفيالحديدالراحركةمقلسالنوتيمحمدد.)2!

.91د4أبريلسالآدبأ-شفغبلاايمارمة"إتنكمقلىيي

.8191العميالثلعرةمعشخسييخاحديث)4!

.5391سيخارالآب2ساصالآثب!،رسالة)5!

لسابن.للصدر)3

.يخاهـ5591س81صسالآثبسور،1في"العر-مصطفىشلارد.3

الحديث.الممريالثعر-لمالعلأمينعمود)8!

5391كلرس.ـ4صسالآثد-الثوتبيخانة-الأمينالوهبعبد)9!

.5391تموزسلآثبس1ص-ليهفراطينحولب-هـن!عب!لحيدد.).8(

بق.اللالمصدر8(1)

.5391تموز-لآثب-28-صالصححالتحديدنحو-انلعورىعى)82(

.5391أبر-يلطلآدب07ص-هرةالقلرسلا-حينطه+8(

الابن.المصلر84()

الابن.المصلر85()

.5391وفمبرسالآثب8ص-جلأتاسلبة-طعمةجورجد.)86(

.5391لوفمبر-الآدلتس45صالديمقرطي،دب-حولالقلثىمحمد8(لأ

الاشالمصلر)هه(

الاقي.للسدر)98(

5491حزرانالآدد-53صر-الحدسبالأثيسإلرلم-صفديطاع)09(

.الاشيلصلر9(1)

الابق.المصدر9()2

السابن.المصدر9(+

.5791أيلول4العددس3ص!الاتتلحيما"شر9()4

مجلةإتهماليانيعبالوهل!"الأستدأنس71ص5491ذ-عددلآدبىمجلةفيج!)59(

المحلاملدىوفمقدحدعوىلاثبعليهوسمبسمالامتعمار،خدمةفيبالعملطالآدبى

دعوىعليهسيرفعكجوروكظمالل!بدرالأستلثلنالشلعونأدوعلماالعرادة،

."!..مملأدلة

ال!انينثرأن!بعد!لآثب!.صفحدعلىممحلاتالمحثما!لىالوصوللسقتقدوكانت

ضةمنمسروقةب!امرهافكرخها9انبالقولىجوركاظمعلمطاعلقالعثرون""الملجأضيته

95-مايوصسمظقثسلتباب-لاثب-سليمانزارالعراقيللقاصظوربلاأشبج

كماالفكرةامعلرةفيفثلالانيأنوأتسسسإتأثرأاوسماها"الرقة!فكرةبدورهالسيبرأكد

-5491يؤيوس96-صالآثاب!.اثلسلأ.حواقعيرعنفيوضريبني

مفهوموالميل!جووكظمالعرأيكالشل!رانإنقد5591وكورحزرادبينماالفزةفي)69(

أنكرحبث،الأمةمفهومالىالخلافواقد.العالمأمينومحمودالصبررعبدلدىالو6!ية

منمجموعةافالكوأضدأوالقومةللأمةالعلميبالمعنى9العربوجودالصبور،عبدصلاج

علىرثأمقالهوأخسطالمثلكل!نفمىالأخرىالعالمشعوبمعتولمجهاللغةمتحدةالشعوب

العاا".ب!لاعثةالمحتدةالمايقمنفيلقأبوصفناالريفةستعتز،قليماأإتابقولهالسايب

.3091كور68لآلدص

الروملنليالتلقديتهبر،والررمانهالقلييةونقدالواقبونقدشعراءلينلملاصطدلمصيدوعلى

"بضثببحيثمتحرمة،ظاهرةالعراييزالث!عري!وأدعية(انعدماوي"أنورالقيديةالجنورفو

وح!واظانمحرفةالظاهرةلهنهالب!نقطةوضعواالنناعيقل!مف!االعرقىفيالثمعرشب

الملائكةنازكمصر*فيالثعرشب!بعضا!لىإيحلأليةبصورةالمثكلةانقلتحتىالسير

عبدطبموكمللىالرقديعبدالرحمنهنابقابلهمستكالسيبولدرالاتيوعبدالوهب

البريكبلغةأشبهأيديهمعلىالشعرلغةاصحتالنينهؤلاءعدالصور،وصلاح

فبرارالآبى-9صولقطك""زوايام!ل!تزام"شلفيالثعربلغةضحوا..الصضية

فارمنعددفيكبحبنانحرافأالمعداوىرآهلمابهفسميرالعالمأمينمحمودهذاعلىرد9وقد

بمسطينهمتمرسهمخلالجديدةصياعنهةإنضجمرحلةفيالثعرلهولاء"إن،5591الآدب

.01.طودلةكرةالىحبةفيشالكةعملةالجليلةوالصياغة.الجليلة

نقولذالخمميتمنافانيافصففيالأثابصفحكعلىالحالةللمأصثكملاظ!لومن

وكلتعلمبها.مفتيمعليبرللميلمىشبها!لىبعدتوصلواقديكولوالمونقالآشعراءتقرلأاكل

معرءإنتجعليتالراطرفيييكونأنبلون،والالمالبالىلهولةتنحدرللناقثالت

.5591يك-الآبمنقطولمحدعددحهاخلالتيالرثو!منامثهوهنه.جديدة

العالم:أمينمحمودعلىهـدصفديمطلع

الأحكممنافتةهنهإلانقدهأيدحعىماالتمعرول!!رضعنقاليالعالمالسبدنقدفي)يى

!أ..لمحإنأ.الاهانةحدا!لىالفهمسؤمنتنحدرالتيالسرلعة

العالم.على!يردالميزري

منأ!ث!"!أطيللنإننيكزآ،نفمكتعنلأ،تحسهولنالكلا3هذاتفهملنأنكلمجزم9

يخوشهـثحفدعا!السيب

مزولةإلاالشعرنقدنراولىلموهوالك!ر،الثلكلرولاالجدعالقصاصولاالجرزبلتافدليى"هو

أ!نطوقي

حين،طه:أسط!ورثتاكربهةمطبرعا"!اعننرانكلينمؤسةبعلالكمنوسدإعلانفي9(لأ

الحكيم.وتويخقشاليأبوزكيوأحمدعوضررلوس!المقلمريرس!محمد،عوضومحمد

5591(.يابر-)الأدبوالتقدي!.الاشرافودعفهم،الرحمةدعصهممهمةوكانت

"البأمراسلاتفيوردحث،ايظوالعرقىلرووتالىامرقدالمؤسسةهنهل!أن،ييلو

علىالترجمةأعمالتوقبعمتيمسكاناجبرالبلرايموجبراالحليوسفأنيمدماانمورة

لدىمعغول"إنني31/12/0691فيلويرا!لىللسيبرسلةفيجل!.العر!،دب!

"لات!ل6191قيثالخالروسفا!لىلمحرىرسلةوفيفرانكليهطلمؤسةبفأترجمه

كابأتثابهامؤسةايمنأولرروتفيفرانكلينمؤسةمنليتت!لأنتستطيع

أشارككثانعلىالسخيعرصك،السيبيقولجرااراهمحبراالىشسالةوفي6رجمه؟(.

لكثركئرعيكبالنهرمن..العظيمالثكرمعأبمبلهفإننيالأمركيلأث!منكصترجمةفي

"!"المصاويمعها

الطليعة-ثار-128-89911-الصمحكسالمالرأنيملجدوتقديمجمع-اليف)رسئلا!

7591(.سيروت

بضأنمناشغرابهاأبدتالجيرسيسلمىالثلعرةمعشحدلقاءلى8199العموفي

هووسد،جمفنتر!اكا"لقدفاللةوعلقتلرانكلبنمؤصةمبكيرةقيمةيعطونلأثب!

!(...الملىعلىا!ول
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الآثب(صفحكعلىالبلرززيلأثبدسابكفيظصتكماالقريةلمفثرةللطزثنالملفتمن)89(

قد.العرلىالواقعضوصيكعنكاللأيكونيكلاالنيلإنلاخعكستالفزةتلكفي

ووجدهوالاليةالمرسلكلعل!تقامىللأمةعموجدانعنالبحثالىصفنياتجه

لممهابالنسبةلاتاليةمرحلةكلقمةتقلسلاالتيالن!وفجيةالمرحلةكانتالتيأالجاهله

.5491--حررانالآدب"...نفسها!صي!ترلمقموهي،صلية

أنالاشكفررحين،عبالدابمعبادلهد.أمئلمنالغريةااذجة!يمتمجدإلىيخرونواقي

القلةاهوهولانعلمكماوثلأممايريسخلقوالني..المحتممقمعنثومأالمفصإه!النخبة

.4591أغطسسلاب

احضلرةأزمةلفهملثاليينالغرسينافكرنار!!علىلاستمدلىمصطفىشلارد.واقي

لملأثابس.المخمالريىمثلللغزوةالمجتمعكحلاتتجسدهكمابراقعماقيولم،السزبة

.5591مل-بو

لحالةوديند!نهوالقالمةابخزدةالعلامكاظتالعريى،الو6دعلىالتجزئهالن!لتهنهين

ك!ي(ا!رومرجةمزجمعلىالهلمنكانوطا،لإنسايخةضوص!وصالرتالغرية

تكتلممرحي!9بدثسالىرسالةفيبسطمهيفررأنأشوريااليللأصذ)العللون(

كورىلاشزكيفالري..العربنحنلاوخاصة،للجميعثببتبلفخبللفرن!ن

لمكالتفرثيةماثناجمغقرلبمنتلاصالمرحيةوهنه..رومكللاعايعيثىالني

.591يئاهـ4سالآثب0010لمجتمايهة

5791.نموز3العدد112س111)99(شعر-ص

باهـ5791.االع!3-4)001(شعر-ص

المصدرالاقي.)101(

.39صسالابقالمصلر(01)2

.7591يلولل4عدد3صشر(01لا

.5791تموز3-العدد112س111صشعرس)401(

.5791أبلول4العدد.9-شعر-ص)501(

.يناهـ5791ا-علد801شعر-ص)601(

يكونواإنظميهنللومبرخمرتالتيالجيرسسسلمىاللمةكرتالثضيلملقدفيلأ.ا(

مللىلصربلأثباءبضالخابةعللتوقدأتضأ.الصهايخةمنكلألوابل،قطلركبين

!.الخميند.لبدعلىرأيهافيكالةصفةكانتالتيبالنلأءلأشطههنه

الرسالةهنهطيفي"أرسل0691//1412فيلخارروسفلىاليف!نرسالةفيجاء)801(

منهانجتكخيوطللىأرسقلالتياقلاتدشعملت!أننيتجدجرألدضلصدتثلاث

مسلةلاظ.نثرعلىوسأسمللقلاتمنيلقسلهنامنلدياسمابكلزوفي.مفلاتي

.69ص-الببرسالل"..فلكفيالعنوان

يعدهاكلالتيعفرتهحولكر،4/4/6191فيالخارءجمفلىاليبمنرسالةفي)901(

الحرةالقمتوأفكدمظمةلتفقببىرمي!وجلت،المحفرةكالةمن)إنمقأنهروما،لى!تمر

عاتهماوابل!حكمت)نظملاخرفىونظرةاترلملىشع!مجلة"ل!رةنكلتاجثمن

601(.-صىاليبرسبلال؟(

.5591نينس72-صلآثلب)011(

.9591س)12(-5791لى)1(منضمر-لأعحلى)111(

.5891ئلأينثركأ02سالخالليوسفحديثالصوية""ال!رصحمة1()12

.5791نيكالعدد،-7989صلبنقيلمعربالشرامسبنبل-بماضرةشعرا(ي!ا

-7-

!ثثورلت6صفونر-لجيسى!الويطنربه!مقلمةفيجبرا!لرايمجيرا)114(

.5791-!وتالفكبرىالصراع

الىوأشر،0691العمفيالحيلأمكبةثارعنالصذرلمفلفة"قيهو"ماشركلجماجبراوترجم

القدس-دارستورلتمنس62صوالجوهر".لملثسبهفيبعدف!السيبفيتال!.

7591.

)رؤلة(ليصخالاثارةمجردلأسلطيراشخدميضرزانالىيطمحكليثرجمهنلويمدوأن

زالوامل،لأنهمالعربالثعري!6691العمقيلأثالبصفحكعلى+غدضد.نفطالض
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.،..ثعرهممنابلأزالطععلىااثولوجيةلإشلركبضعونندرفمال!

.6691قلر-06صبىالمعامهـ"العريىالئعرفييدا4أوجه"منمقلرسلآثب

جليلةلطريقةالثكلأإررضحأنهموضحاوالرمز!هـ)الأسطوزءحبراترج!*91العبملئي

لاعلاموزاز.منشوركءتوالرمزالأسطوز.علىتركيزجملقاياهي،ثبمعابئفينا

.صهالعر6قي

-دئقسالعرباكفإتحذمنثورلتس42ص!للعلصرسالريىالثعرسالوسفورسف)115(

.0691س-وووتشعرمجلةثلرس12/13اجنور-صعىالجثسسجدخالدة)116(

.44يلعلصر-صالريى-لسعرالبوسفا(روسفلأا

أنترىجثلمجيوسيصلىملاالبفيالجةكيريلأمطيرالشفمالبضإنقد)118(

تطور.لصريىلمشعرإمنلىتعمليخلومىلاالفيم!للأسلايرثمعري!بضالشحدام

حينيصرحلمأنهرغملإتج!،هناقدمنبمدبدألم،الخلهـسفوحتىومقله(.

للنعرلحليثاثهومتدممرلىضةن!ثوورغمالرفيهناحتىالربلمشل!ر،انلاظ

يبزئيلىولعليلفلفيالعفلشكمنوهناوثاللامليمنشقمنيهطنرلما

الثعر-ثلرفيلحئلألةالخ!-)هـسفوثصرلةالقيةلفخيلةشكمنوهيولخص

-7891(-24-صالطليعة

لأسل!ريخةبالرموزلمج!هورهنابجهلبىلأسطيرشعرعنالجمهورايتعدنعلللركلكن

جملألهمعلإرتبطه.ممدسهلجمهوريثعورببسهووالمستلريخةرموزبلاجمهورنالمشيى

لئمننلألخاررسزلىبقوثهماوهولخصلإنسل!وطلبعهالخلا4دانسلإس!لبربنحي

النهمةسصركةفي!ريى)الفكرالملكعبدأ"لورتجيرد.!على.الكايةالوكلاتو!د

.(7491-!وت*ص-الأثبثار

جميدخلقمغلىكلثلرةالسثغستقيالربالثعريملئيئغالوميةالجلأتعررةصيسةبدأ)911(

للولعالثمعرتريتبينلأسطيرمرحلةخلقهاالتيالشالعةبللهوةالاحمالىتزايدلنبعد

هـيلإسودقصددترجم!مقدعةفيالظاهرةنجميوسفسعدىلثذوقد.نفهولوقيع

هينومولوجامعالةلثئرلة!وبةالظلهرةةسيدةكتبرجث7891.العهمفيريتومى

ريتسوص-ابلمكياسبرؤجمت-لمذل-رسف)سديالويرا.للثمعرمفخرةالزجمب

ابغلألمية(.لأثيبمطجة3ص

5791.تموز3العدد-111112).12(مثمرص

عدد334-ص!فحرسعالممجلة-ومقلهتطورءالري،الئعرمفك-الجورسبسلى)121(
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