
واليثمعرنيةالمة

العرأقهمالما-جماخزكل

)اننا(للآلهةوالحكمةالماءإله..()آنكيالسومريالإلهقال

لابنتيأقد!قيجبرولاسم..تيقو"باسماصلىىبواحبإقة

الملوكيةوعرشالمقدسالتاج،الألوهيةالسلطة)أننا(الطاهرة

باسم..مقدرتيباسم،الطاهرةأنناياخذيهماالعظيمين

والرعايةالعطيمالمقدسالموضمع،العطيمالصولجان،سلطاني

")1(.الطاهرةأنناياخذيهاوالملوكية

أساستعتبرمقدسمرسوممائةعلىيزيدماأنناوتستلم

النواميسهذهوتسمىثقافتهاوعنوانالس!ومريةالحضارة

الأسطورةحسبانتقلتالتي()ميادالسومريةباللغةالحضارية

حيث)أوروك(أننامدينةالىريدو()1انكيمدينةمنالسابقة

الثانية.الىالأولىمنالحضارةانتقلت

ضمنالعنىفوآلاتوالحكمةالكاتبوفنالوسيقىوكانت

النواميسهذهمنبقيمافإنالحالكان)ومهماالنواميسهذه

مقوماتتحليلفيمدونةمحاولةأولأهميةطبيعةعليليوقفنايكفي

يعرفمهنماجدولتثبتعنهنجمالذيالتحليلذلكالحضارة

هذهوتتألفالحضاريةوالقوماتسالميزات-بمصطذحالآن

والموسساتالأنظمةمنمتنوععددمنالناتجةالثقافيةالعناصر

اسثمعائرامنومجموعةالمختلفةالكهانةووظائفالاجتماعية

والمعتقداتالعقليةوالاتجاهاتوالميولالهدينيةوالطقوس

()2(.المتنوعةوالمداهب

متداخلة(والثقافةوالمدنية)الحضمارةمصطلحاتكانتولقد

فالثقافةاصطلاجبكلالخاصةالملامحرغمالتداخاىأشد

تعنيالحديثبمفهومهابالأرضوالعنايةالزراعةمنالمستعارة

والمعتقداتالعرفةعلىيحتويالذيالمركبالكل)ذلك

والعاداتالمقدراتوكلوالعرفوالقانونوالأخلاقوالفن

()3(.المجتمعفيكعضوالإنسانعليهاحصلالتي
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بسيادةنفسهاتحقق)فهيمزدوجةطبيعةفلهاالحضارةأما

أهـاإ)4(الانساننواىعلىوثانيآالطبيعةقونىعلىأولأالعقا

التقدممجردبوصفهاالمدنيةوبينالحضارةبينالتمييز)محاولة

لاالحضارةمننوعفكرةيألفالعالمجعلالىيهدفالمادي

النوعإلباسالىيهدفكما،منهاأخلاقينوعجانبالىأخلاقي

()5(.تأريخيمعنىذاتكلمةبلباسالأول

الثقافةنواميستضعكانتالسومريةالحضارةعناصرإن

هذهمنأبعدهولماتتسعكانتالحضارةفكرةولكنلهاجوهرآ

سادتقدلهاالواسعبالمعنىالثقافةكانتواذا..النواميس

لاحقةكانتالحضارةفإنالبشريةللحياةالأولىالأحقاب

روحيمدلولىفيهذءالثقافةعناصرانتظمتيومعليها

نشأتلذلكشعوبعدةأوواحدآشعبآضممحددوسيالصي

اعني،الأولىالغربوحضاراتالقديمالشرقحضارات

وروحيةوسياسيةثقافيةكمنظوماتالقديمالعالمحضارات

أيعلىولكنهاالنواحيبعضفيومتصلةالشيءبعضمنفصلة

وأالامتداداتذات،المحددةالأميبيةبالكائناتأشبهكانتحال

المتحركة.طبيعتهاتفرضهاالتيالانحسارات

بالقرونمتمملةالبشريالتأريخفيالقطيعةمرحلةكانتولقد

الحضارةمراحلمنمختلفتينمرحلتينبينفاصلأالوسطى

جديدأحضاريآنمطأالنهضةعصرمنذالعالمشهدفقد،الإنسانية

خمسةبعدالحضارةمفهومتبددحتى،العلمأساسعلىارتكز

منجديدنمطالعشرينالقرنوساد،النهضةعصرمنقرون

قديمةحضاراتتضمكانتالتيالفكرةتلكعنيختلفالحضارة

عنالحديثأصبحولذلك..وغيرهاواليونانيةوالمصريةكالبابلية

يعنيولاباهتآبريطانيةأوأميركيةأوالمانيةأوفرنسيةحضارة

لأن،الغربيةبالحضارةيسمىماعلىهذاوينسحبشيئآ.

الغربوتحول،الحضاريالمفهومكسرتالعاليةالاتصالوسائاى



منطومةفيالحضاريةالحدودوذابتموجاتهلعثمدنيمركزالى

الىإرسالهاعلىالاتصالوسائلساعدتمعقدةوثقافيةمادية

.الأرضفينقطةأقصى

التيالعلمحضارةعلىمختلفةفعلردودالغربفيقامتالقد

البعدوعنالانسانيةالمقافةعنالحضارةفصلتمدنيةالىتحولت

الوجودمنالآليالجانبمعبالتعاملواكتفتللانسانالروحي

البشرمنللأقليةماديرفاءحضارةبذلكوكانتالانساني

إغناءحضارةكانتأنهاكماالساحقةللأكثريةتعاسةوحضارة

وكثر،الأخرىللقاراتواستعمارإفقاروحضارةللغربمادي

عنالقرنهذامطلعمنذتكلمواالذينالغربيينالمفكرينمن

.(وجسدها(1؟روحهابينالانفصا!،وعنالغربيةالحضاررأزمة

الغربيةالمدنيةفيالحضاراتأوالحضارةفكرةذوبانإن

التيوالعقلوالروحوالفنالأخلاقمفاهيمببنغريبارتبطت

فقدكذلكالأولىالحضاراتبينالثاقفةعملياتفيسائدةكانت

يمكنفولكلوريةمجتمعاتالىالغربيةللمدنيةبالنسبةالعالمتحول

للآلةوإخضاعهاانثروبولوجيأساسعا!معهاالتعامل

بلالغربيةالمدنيةآلةبهتدفعالذيللنموذجإخضاعها،الغربية

واحدآنفيومستقبلهمرسلةالىالمدنيالمركزهذاتحولولقد

العالمفيجديدهوماكلومنآليتهمنورموزءإشاراتهيستلم

التاريخفيالايكيولوجيةطبقاتهمنالمزخرفألفولكلوريهذا

للنموذجكمرسلةويبعها،التهفيهذاكلليهضموالدينوالمعرفة

العالممركزبأنهالإنسانفيهايشعربطريقةوالحداثيالجديد

عصرلطروحاتبالنسبةالمثاقفةذروةتؤلفكانتالتي)فالتقنية

اليونانيالثقافيالمثروعبنيةمعالتاريخيةوتطلعاتهالغربيالتنوير

الفكراكتشفماسرعانالتيالآلةمدنيةعبرالتجسدالىانتهت

)كماالثقافة-الحضارةافتقدللمدينةتحقيقهفيأنهنفسهالعربب

فحسبذلكليسنيتثه(لنبوءةتجسيدآأشبتجلرذأصكعنعبر

ممكنةإستعادةأيةعلىالطريققطعتالمدنيةهذهإنبل

هذاإلىطريقكلدامما،الأصليالغربيالثقافيوعللم!ئص

فيويشقالمدنيةهذهداخلمنفكريتبينهأنبدلاالمشروع

متبقذخرأييقدمهلاماوهووعمهاعظمهامنوينبنيأرضها

فإنذللثومع.المعاصرينالغربفلاسفةكبارلدىالتفاؤلمن

.نفسها()7(الغربيةالمعرفيةبالأدواتيتماإنمااليأسهذااكتشاف

كوريثالأساسهذاعلىنفسهيقدمالغربيالمدنيالمشروع

نأ-طمحوانهبلالبشريللحاضروكمركزالإنانيللتأريخ

بحذرنتعاملأنعليناوان...ماكنتهمنالمستقبلموجاتيدفع

.المشروعهذابمشديد

المشروعهذاوخطورةأهميةنلغيأنإطلاقآالمنطقيمنليس

حاضرنانقدمعندماسلبآمعهبرومانتيكيةنتعاملأنيمكنولا

مناقشة.دونبالكاملنتبناهعندماإيجابيآأوعنهبديلأ

إيجابية،نقديةبطريقةالدنيالمشروعلهذاننطرأنعليناإن

الأخذمعالمدنيالمثروعهذافينشتركأنيجبانهارى

بينوماضيناحاضرنايخبئهاوبحلولاختناقاتهحلمحاولةبالاعتبار

طياته.

وجرمانيأورومانيآيونانيآيكونأنالمشر،عهذااستطإع"هكذا

التدرجبينتجمعواحدةشمولكليةعبروتقنيآوعلميآومسيحيآ

الذاتيةاطهويةيتغالذيالنراكميالتناميوبين،المنفصلالزمني

علييساعدبماكلهتراثهاتركيبتعيدأنالحاضرلحظةفي

حقلعلىوالسيطرةالناشىءالجديد،الواقعضروراتاستيعاب

ماهذا.الغربيالثقافيللمشروعالأساسيالتوجهلصالحعملياته

التاريخيةللحظتهمعاصرآكائنآالغربىالفردجعلعلىساعد

بعدينتجلمماأجلمنإنتاجهف!قالتمردعليقادرلأنهدائما،

لهلافرارفخآلهتبدوإنتاجاتهأعليوهيالتقنيةفإنذلكومع

فلاسفةدعاماوهذامنهبالخروجحقيقيأملدونمافيهيقع

الشروعحقيقةهيوكأنهاالتقنيةالىللنظرالغربيالعصر

يطمحكانالتيوالغايةالبدء،منذمحركةهي،الغربياذثقافي

له")8(.يجريبمادقيقوعيعلىيكنلموانإليها،

وسطنعيشونحنالغربيالمدنيوعالمعئرمنجزإغفاليمكنلا

يجب..استهلاكيآمعهاونتعاملوالعقافيةوالفكريةالتقنيةرموزه

فيستوجبنقديآ،المشروعهذاأمامالوقوفأماأنتجهمااحترام

بعدفيمالنايتيحنقديأساسعلى،لتهوبمادتهوالالتحاماستيعابهأولا

الحضاراتموجاتاليهاآلتالتيالحلقةباعتباره،وتطويرهنقده

.والجديدةالقديمة

العلمفياليونانيالمنجزتجاهلالمنطقيمنيكنلمومثلما

ا/لإسلامية،العربيةاحصارةبروغ!باموالفن!دبوأوالفلسفة

بل،الغربيالمدنيللمثروعتعالأوبريبةالنظريمكنلاكذلك

المشروعانتصاربسببجاعالاسلاميةالعربيةالحضارةإخفاقإن

اليوناني.للإرثالمبدعةالتمثلاتإمكانيةعلىالسلفي

لاالغربيالأدبعليهيقومالذياًلأساساكتثافأجلومن

الغربيةالمدنيةعليهتقومالذيالأساسنكتشفأنلنابد

ويدفعهاالمدنيةهذهيحركالذيالناموسمعرفةص!بدلابرمتها،

.أمامإلى

الغربيةالمدنيةناموس:الحداثة

كافةمنهتتفرعبقانونتشتغلالغربيةالمدنيةآلة

نهايةلاماالىالمنفتحالعملأساسعلىمرت."إنهاالتفصيلات
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نأظنيوفي..بهتقومالذيالإنتاجبعدماتمثلعلىقادرةآلية

ب)الحداثة(تسميتهيمكنواحدقانونفيتكمن،الآليةهذهمثل

الأمرحقيقةفيولكنها،الأدبيجانبهاوالكتابالأدباءيعرفاليئ

مظاهرهاأحدوإنالغربيةالمدنيةيحركشامل،ميكانيزم""

مفهومآالحداثة)ذيستإذوالفنيةالأدبيةبالحداثةيتممل

وإنماالمعنىيحصرتاريخيآمفهومآأوسياسيآمفهومآأوسوسيولوجيآ

تعارضأنهاأيالتقليد،صيغةتعارضللمدنيةمميزةصيغةهي

الجغرافيالتنوعفأمام،التقليديةالسابقةالأخرىالثقافاتجميع

وحدةوكأنهانفسهاالحداثةتفرضالثقافاتلهذهوالرمزي

تظلذلكومعالغربمنانطلاقأعالميآ،مشعة،متجانسة

تطورالىالاشارةإجمالأدلالتهفييتضمنغامضآموضوعآالحداثة

()9(.الذهنيةفىتبدلوالى،باًكملهتاريخي

مدرسة،الأسملبمعناهاالكلمةأخذتإذا،الحداثة"ليست

والكلاسيكية،والرمزيةكالواقعيةسبقماإلىتضافأدبية

بيننزاعأأوأجيالصرأعحولهاالصراعوليس،والرومانسية

لاديالكتيكيةوعلائقحركةإلاهيإنفهذءوالجديد،الفديم

واليهتنبثقمنهالذيالكليريخيالتلالإطارضمنإلاتفهم

1(.ترتد")

أمامالىللاندفاعبحاجةيومكلنفسهاالحداثةتجدولذلك

بدائلللاقوانينهتزحزحلاالذيالعلميالحقلفيحتى

بماعامكلالاحياءعلميتجددالثالسبيلفعلى..جذرية

البحثومراكزالمختبراتتدفعهاالتيالبحوثتتضمنه

الاحياءعلمشبكةنقاطنحتلفوفي-الغربيالعالمفيوالجامعات

والاحياءالخليةعنفكرتناتصبحولذلك،الكبيرة،المتنوعة

هذاومن..العلومبقيةعلىينطبقوهذا..عامكلنسبيآمختلفة

تفصيليةعلومالىالانشطارمنحىالعلومتنحوبالضبطالمنطلق

فعلمفروعهاأحدحولتفصيليةعلميةحصيلةتكونلمجرد

الفايرلوجيعلومالىينشطر7(أه)0640"3الأ!الجهريةالإحياء

حولحأ"ء3الهوائيةالبكتيرياعلمالىينشطروالبكتريولوجي

!أ"ه-اح"،)ولاللاهوائيةالبكتيرياوعلملا!هاهأء!أح،!

4+!ول313لا4!حلاكا!اهزو!4الصناعيةالبكتيرياوعلمح!!4ح3لأ!هاهأ

التراببكتيرياوعلم،،4!أحسح؟عح،كالوللأ!515النباتبكتيرياوعلم

علومالىالعلومهذهمنكلفترةبعدوينشطر.الخ..و.

وعلومدقيقةاختصاصاتالىلتتحولالوقتمعتتسعصغيرة

بذاتها.قائمة

والنقداللغةفيالانسانيةالعلومعليينسحبوهذا

منالهائلةالسبكةهذهإن.والتأريخوالجغرافيةوالا-"وبولوجيا

وليدآعلمابعدهالتولدجديدةبمادةيومكلتحبلالتيالعلوم
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وفيسالماكنةهذءأنأعني،غيرهليلدالزمنبمروريغتنيجديدآ

التمسكوعدمالتحديثفكرةعلىتقومسالحياةشؤونكافة

الفكرعليهذاوينسحبشدسءأيأماممطلقأوثابتبيقين

عامة.بصورةوالأدبوالفلسفة

أمرءاحتدمالذيالكلاسيكيالتعارضالحداثة،صهرت"لقد

العشرينالقرنمنالأولوالنصفعشرالتاسعالقرنخلال

الكسفالىالطريقلااليومأخرىوحدةفيليةوالمثلالماديةبين

علمسهيبماالحداثةفيماوكل،بناءةمعقوليةإنهانفسها،عن

يدهمنوتفلتليمتصهاالتجربةيستثيرصارمعقليبناءوممارسة

وطالمانموذتجآليسوالنموذج،نماذجمعقوليةإنها،الكرةفيعيد

افلاطونالتأريخفيمرةولأولمرةوكلمرةاستبعدنا

عليتقومإنهاإذالمعنىبحصرإجراعمعقوذيةإنها،والأفلاطونية

فيها)بماالموجوداتحركةتسايروالصلبالمجرداتمنآلةبناء

ماالىالسعيفيدومآهيلإرادةوتخضعهاإليهالتنفذ(الانسان

تريد")11(.

تياركليضيف،بعضهامعمتزا!ةالأدبيةالتياراتتبدوولذلك

نأالاعتقادفهوالكبيرالخطأأمايستطيعماالأدبروحأولفهوم

تتجددالتياراتهذهإن،ذاكأوالتيارهذافيتكمنالحقيقة

تكمنالأدسسوحقيقة،جديدةتياراتلتنتحالوقتمعوتتحدث

أقربعادةتكونالحديثةالتياراتلكن،التياراتهذهجميعفي

غيرها.منالعصرروجالى

انسمحبكماتمامأالأدبعلىالحداثة()ميكانزمانسحبلقد

لهاادبيةأنماطفترةكلفيتظهرفبدأتالحياةشؤونبقيةعلي

الأنماطهذ.جوهروكانأيضآس،جديدمعرفيأوفلسفيسقف

بالتقنيةارتبطتالأدبفيالحداثةإن..التقنيةعلييفوم

القرنبدايةمنذالأدبيةوالمدارسسبالأجيالمعرفتناالىفبالإضافة

والسورياليةوالرادائية)المستقبليةمنالثانيةالعالميةالحربحتى

بعدأخرىوأجيالحركاتظهرتفقد(الجديدةوالوافعية

أجيالوأظهرت(الطليعيوالشعرالجديدة)الروايةالثانيةالحرب

السريوالجيل4ءح!(4!3ء،،ءك!)ولهأأميركافيالناشزالجيلمثل

فيمتعددةوتياراتوأجيال،صح3ءسح3(5ح)ولهأ(،عحولانكلترافي

الثلا"لةالعقودفيظهرتواميركالأوروباالأخرىالأصقاع

.المتأخرة

بأجيالوقتكلتدفعالشعريةالحداثةالةبأنترىولذلك

بتقنيةيتميزأنيحاولتيارأوجيلوكل...جديدةشعريةوتيارات

وتخرج،البسيطةالتقنياترحممنتخرجالتقنياتوهذءجديدة

والتراكيببالرموزالمشحونةالشعريةالأشكالأعقدكذلك

هذءبينعلائقيةفيمةهناكأنظنيوفي،المعقدةاللغوية

جيلظهرفإذاالفعلوردالفعلقانونوفقتتحركالتيارات



لهاللاحقالجيليكونأنبدقلامثلأاللغويبالتعقيديمتازأدبي

الغريالشعريالمسارأن:أيوهكذا،اللغةمسألةفيتبسيطآ

جديدةتقنياتابتكارفيبعيدآمضىالثانيةالعالميةالحرببعد

نأأجلومنالتكرارعدمومحاولةالتعاكس!،صيغةعلىقائمة

منبدفلا،الشعريةالصدارةموقعتياركلأوجيلكليحتل

نشأتوهكذاالقريبالماضيمعالصراعمنبدولاالاختلاف

أحشاعمننفسهمنهاكليستنهضجديدةلتياراتفسيفساءأمامنا

ومحاولاتالنحتهذانالولذلك.هالسابقالتيارمعالتضاد

الشعرخارجالتقنيالابتكارظللقد،روحهالسعرمنالابتكار

الذيالانهاكلنبل..قشرتهفيإلايتجددولموجوهرأروحأ

روحهأنحتىالشعرخارجيقرعظلالتجديدحركاتمارسته

خارجياً.خواءإلاالجديدالشعريبدوولابعيدأتغوصكانت

سلعةالىوحولتهالشعرمفهومالتصلةالتقنيةغيبتلقد

هذهمعتنحسرالشعريةالروحكادتوهكذاسريعةاستهلاكية

.الجديدةالأشكال

التبدلأمابعينهاالحداثةهوالشعرفيالجوهريالتبدلإن

الحداثة.وسائلمنوسيلةهيالتيالتقنيةفهوالظاهري

التعاملالخطأومنجوهريآالحداثةمسروعيكونأنبدلا

قدالغربيةالحداثةتكونولذلكفقطتقنيمشروعأنهعلىمعه

تبتكرسوفالجديدةالتقنيةلأنمغلقةنقطةفينفسهاوضعت

التقنيةوستقومالقديمةالأشكالوراثةعلىيقوممحددآشكلأ

أنفسنانجدوسوف..وهكذا.محدداخرشكلبابتكاراللاحقة

عديدةتقنياتأمام...رابطيربطهالاسكليةمشاريعأمام

ناموسهاوأصبحبعيدآغيبتفقدالحداثةأما،متفقةأومضطدة

الحداثة.روجتنالهلاتقنيآ

وأعنيالمظهر-والحداثةالجوهر-الحداثةبينالفصلىهذاإن

فيالروحيأوالأخلاقيالمأزقيناغميكادمأزقهوالتقنية

التمثلباًنلوجدناغولدمانلوسيانلغةاستعرناأننافلوالغرب

فينفسهاتجدالمظهر،الحداثيةالتقنيةللمشكلةاذسوسيولوجي

الإنسانيالجوهرعنانفصلتالتيالأخلاقيةالمشكلةأوالمأزدتى

.والنهضويوالمسيحيالإغريقيالغربإرثكلفيالمتأصل

أشبهالمتعددةالثابتةالمظهريةالأسكالهذهتبدوولذلك

كانتفإذا.الغربيالعقلعلىوالمخيمةالمتجددةبالسلطات

الممارساتوبعضبالليبراليةعولجتقدالسلطةمشكلة

تسربتقدحقيقتهافإنالغربالمجتمعفيالخارجيةالديمقراطية

لأن،الغربعنداللاوعيوربماالوعيأشكالمنالكعيرالى

المعنىمنالخاليةالمسبرخسالأشكالهذهفينفسهاتفرضالسلطة

الروحي.

العملياتكلفي!ضرةالسلطةأنبارترولانيرى

ليستفهي،الاجتماعيالتبادلفي،ا!قةأالبالغةالاجتماعية

تمتدبل،والجماعاتوالطبقاتالدولةعلىفحسبمقصورة

والأخباروالألعابوالمشاهدالجاريةوالآراءالموضاتلتشمل

تحاولىالتيالأفعالردودحتىوتشملوالخاصةالعائليةوالعلاقات

مناهضتها.

فوكوميشيلبهكشفالذيالعملمنأكبرعملهناكوهل

والكبتالنفسيوالشذوذالجنونبنىالتقطعندما،الغربأزمة

العقلمنالظاهرغيرالآخرالنصففيوالسلطةالجنسي

عننلصللحوتحسبوفذاجريئآعملهكانلقد..الغربي

أمراضه.منالمجتمع

وهيالبحثمسارفيهامةنقطةالىيرجعناهذافوكوومثال

ومن،أخطاءهيعالجأنمنظومتهخلالمنقادرالغربيالعقلاًن

ديناميكيتهتخوضلاأخرىعقولمنعليهحلولاقتراجالصعب

تتضمنالتيالحلولتبدوولذلك..الأوجهالمتعددوصراعه

النكتة،بابمنهيوغيرهاوالصينيةالهنديةالفلسفةالىالعودة

الغربمشكلاتتحلأنبإمكانهاأنتعتقدالتيالجتمعاتوتبدو

توجهانهافيمخطئةتأريخهاصلبمنتقترحهاببدائلخارجهمن

مشكلته،وتمثلالتهاستيعابالىويحتاجمعقدالغربيالمشكللأن

مساهمةالاختناقاتهذهفكوان،اختناقاتهلفكمعهالسعيثم

بأكمله.البشريالجنسدتقدمباسلة

بالتقنية.الشعرأدميلقد

المعرفة.مناليهيضافبماالشعرأثقلوقد

الأزمةهذهأنظنيوفي،الغربيةالمدنيةفيالشعرمأزقوهذا

منآلاتهتنظمحيث،التوازنفكرةعلىمطبوعالغربلأنعابرة

الثقافةتساهمعندماخصوصآبها،تمراختناقاتأيةداخله

.هذاالكبيرالمدنيالمثروعفيبأكملهاالعالمية

الجماهيريةالثقافةالحداثةبعدمارسخت(الثقافةمجال)في

للجماهيرثقافةأنهالهاوالدعاية()الموضةومنطقووسائلها،

الثقافةنموذجويغرسوالمتعيةالاستهلاكيةيثبتمنظورمن

بالنقدالمسكونةالأولىالحداثةنسخعنالمقافةتخلت؟الابتذالية

وفيمتزايدنحوعلىلتجهوالأشكالاللغةوتجديدوالرفض

ملاحقةوالىالتغييرأجلمنالتغييرهوسالىالجماهيريمجالها

التقاليدوزينةالفولكلورعناصروانبعاثوتناسلاتهاالعلامات

تعايشعلىتحرصالحداثويةالثقافةهذهإن.الماضيوزخارف

عصربأنالايحاءإلىضمنيآوتسعىوالاتجاهاتالأساليب

وفعاليةوالاستهلاكالمتعيةوأناًنتهىقدالمناهضةالايديولوجيات

الصراعاتجذوروانتزاعالمساواةتحقيقالىالسبيلهيالأزرار
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؟،.()2والتواصلالرفاهوتعميمالطبقية

الىلتتحولجوهرهاعنتخلتقدالحداثةتكونوهكذا

وبذلك.والأدبالشعرفيخاوية(وأشكال)موضاتمجموعة

القوةرفعفييساهممتقدممستقبليكهاجسديمومتهافقدت

جوهرهاإلىتعودأنلهابدولاللانسانوالعقليةالروحية

وممارساتلمعارفالحقيقيالخلاصتشكلزالتمالأنهاالحقيقي

منبدولاالحجركسرالىأدىالنحتكثرةأنويبدو،الانسان

الأولوشوطهمنطقةفيالحداثةمشروعإن.النحصتصيغةإعادة

انتطامفقدولكنه،البشريللروجمستمرآتجديدآيتضمنكان

يدورالأمرحقيقةفيولكنهالتقدممتوهمآنفسهعلىفدار،تقدمه

واحد.مكانفي

المدنيةوفكرةالعربيالشعر

وماونصفقرنص-أكتر.منذالعربيالنهض!صيااس!وعحاول

لاعتمادهذريعآدنشلأفشلولكنه،جديدةاسةلحاالعربنقلزال

ضمنهالجادةالخطىولانكفاءالمحاولةهذهفيعلميةغيرأساليب

فيالكبيردورهالسياسيللعاملوكان..مغلقطريقالىوانتهائلا

وغيروالاستعمارالتجزئةعواملوخصوصآ،العربضهفةتعطيل

ذلك.

ومعرفةالمشروعهذالحصاددفيقةمراجعةمنبدولاواليوم

.المتعددةمساراتهوفسادالخاطئةالانطلاقنقاط

لجعلتكفيلاالمعاصرةالعربيةالتحضرأوجهبعضإن

بدولاالمدنيةتقدمفيالكبيرالانسانيالمشروعفيمساهمينالعرب

والشاملالجريءالنقدأنأرىوأناوأكبر،أعظممساهمةمن

مشروعفيأولىخطوةيكونأنبدولاوالقريبالبعيدللماضي

الحضارةعليهاقامتالتيالأصولنقدمنبدلاالعربقيامة

العربية،الشخيصيةلعدفيماأساسهاعلىوبنيتالاسلاميةالعربية

سكلتالتيوالجماليةوالعقليةالروحيةالأصولنقدمنبدلا

للفترةوعميقةمنهجيةدراسةمنبدولا،العربيملامحبعضفيها

تلمسمنبدولاالاسلاميةالعربيةاحضارةسقوطتلتالتي

النهضويالمثروعي!خطاعجريء

تقدمأييسجللمالمعاصرالحديثالعربيالخطاب!إن

خطابشكلفيظهرأنمند،قضاياهمنقضيةأيةفيحقيقي

لقدالماضيالقرنأواسطمنانظلاقآاليهاويدعوبالنهضةيبشر

سجيناليومالىزالوماالفترةهذهطوالالخطابهذابقي

بهلينتهيالقهقرىليعودإلايتقدملامفرغةحلقةفىيدوربدائل

وأ()المستقبلعلىإحالتهاالىإماقضيةكللدىالأخيرفيالأمر

فيوالانحباس)أزمة(فيبالوقوعالاعترافمععندهاالوقوفالى

234

الحديثالعربيالفكرزمنلناتجلىهناومن(،الزجاجة)عنق

أساسعلىيعامللأنقابالأأو)ميتآ(جامدآراكدآزمنآوالمعاصر

الأمورمجرياتمنالأقلعلىيغيرشيءلاأو)ميت(زمنأنه

..13(ميت"إزمنأنهأساسعلىعوملإذافيه

تياراتفيهتعصفالملامحمغيبالمعاصرالعربيالعقلويبدو

تياراتأوتيارعبرنفسهيبنييكادولاعديدةوغربيةماضوية

جديدزمنفيويتكونيتشكلجعلهفيتساهموجديدةخاصة

غيرثقافةفيعليهمطبوعةالعقللهذاالتابعةالعقافةكانتولذلك

لايتيمةجوانبهابعضفيالتحديثمثاريعوتبدووركاميةنامية

والروايةوالقصةالتشكيليوالفنوالمسرحفالشعرلها،غطاع

أغطيةتمتلكلاوالفنيالأدببالتعبيرفيجديدةأشكالأباعتبارها

وفقآتتجددفهينموها،وطبقاتحلقاتهاتحركوعقليةفلسفية

لهذادفعهافييساهمأندونجماعيةأوفرديةولضروراتلأمزجة

.جديددنظريةأومفكرأوفيلسوفلتجديدلم

الأخطاءمنمجموعةفيالعربيةالحداثةمشروعوقعولذلك

وأماماولأنفسهمعوهزيمتهبلالمشروعهذاتعطيلفيساهمت

بالنقاطالأخطاءهذهإجمالويمكن.ثانيآالسلفيةالتيارات

التالية:

هوالمشروعهذاأنخاصبشكلوالأدباءللبعضخيلسأ

يساهمأندونحديثآيكون!نيريدفالشاعرالجانبأحادي

علاقةلهماوكل،وزماشهومكانهوعلاشاتهعقلهتحديثفي

بأنتصوروايومالمثقفينكلعليالخطأهذاوينسحب،به

مجزأة،الفكرأوالنقدأوالقصةأوالشعرفيالحداثة

فوجد،أمامالىالحديثةحركتهفيمملأالشعراندفعولذلك

مستلزماتلأدنالفراغفيمعلقأنهخطواتبعدنفسه

للمجتمعوالتحتيةالفوقيةالبنىتخصالتيالأخرىالحداثة

بدأوهكذاتتراجعلمإنمكانهافيوواقفةمتخلفةزالتما

وهولهقيمةلاساحبآالأوصالمقطعالحداثةمشروع

ببعض.لهاعلاقةلامثوهةمشاريعالىيتشظى

منتأتيبئنهاقالحينتمامآالحداثةمشروعا!بعضقتل-2

التراثفيجذورهاعنللبحثملفقةحملةوبدأتالماضي

للتراثمعاكسباتجاهمسارأوجههابعضفيوالحداثة

الىتسيروأصبحتمسارهاعنالحداثةارتدتولذلك

العرببالزمناعتبر،ديماغوجيتصورذلكورافقالوراء

العقلوضعأنوكانوالمستقبلللحاضرحاملأالقديم

قديم.سجنفينفسهالعربيثمالعربب

لاالمعرفيةمصادرهاأنذلك:معرفي)انقطعالحداثةإن

خلدونابنكتبفيلاتراثالمعرفيةالمصادرفيتكمن



اللهوكونالدينيوالفكرالمؤسساتيةاللغةفي(و،الأربعة

الفنيالنشاطمدارالسياسيةالسلطةوكونالوجودمركز

لأنانقطاعالحداثة.الخارجيللعالممحاكاةالفنوكون

وكون،العلمانيوالفكرالبكراللغةهيالمعرفيةمصادرها

مدارللسلطةالخاضعالشعبوكونالوجودمركزالإنسافي

كانإذا،اليقينيةالمعرفةمصدرالداخلوكونالفنيالنشاط

الحداثةجديد.لواقعخلقآالفنوكونيقينيةمعرفةثمة

لاوريادةكشفومشروع،تنتهيلاوانتهاكاصهـاقرحلة

بدأعالمفيوالاكتناهالبحثروججوهريآهيالحداثة،يهدأ

وأللقرارأوللانجازرفضوهي،فيهمابكلجديدآفجأة

()14(.للوصول

الثقافيةالمنجزاتمنأدواتهيستلممنفتحالحداثيالمشروع

وهوآخر،حداثيمشروعكليفرزهاالتيالجديدةوالعلمية

ذاكأوالمجتمعهذافيخصوصيتهبحجةذاتهعلىينغلقلا

الحداثةقفزاتيلجمكمامللىمناتتحولالخصوصيةلأن

بخصوصيةتقولالتيالدعواتبعضسببتوقد.ويحددها

جعلتهلهشديدآإنهاكآ،العربيالحداثيللمشروعمتعسفة

)خصوصيته(.فيويتحجرنموهفييتوقف

هيمشروعلأيالعمليةالفعاليةبأنالقائلةالفكرةإن

هذالفلسفةداعيلاوأنهالمشروعهذافيالهامال!ثيئء

زادتهامشوهةبراغماتيةفيالحداثةمشروغوضعتالمشروع

بصفةوالعربالشرقبأنتقولالتيالدعوةتلكتلفيقآ

أصحابكونهممنأكثزوتجريبيآعمليآنحتبرآكانواخاصة

النظرياتهذهمنجدوىلاولذلك،كبرىوأفكارنظريات

هذهساهمتوقدأيضآالحاضرتسوأنالعمليةالفكرةوعلي

الحياةفيواكظريالعقليالبحثتعطيلفيدائماالفكرة

فيتجدبحتةأست!لاكيةالئمكرةهذهأنهيوالحقيثنةالعربية

منللكثيرتمامآأساءماوهذا.التأملعنبديلأالحركة

الحقيقية.النهضةمشاريع

محاولةدونفقطالعمليةالفعاليةالىالحداثةمشروعدفعإن

الحداثةهذهجعلفيساهمتحركهشاملةمعرفيةمنظومةخلق

.كثيرةأحيانفيومرتبكةمشوهة

تغطيةعلىمتضافرةمتداخلةأنهالوكماالنقاطهذهعملتلقد

المشروعهذأتراجعوقدبلعجلتهوإيقافالحداثيالمثروع

يصعبكبيرمأزقالىذاكأوالجانبهذافيإنجازاتهفأوصل

منه.التخلصعليها

ذلكنحددأنيجبأنفسنامعصدقآأكثرنكونأنأجلومن

مشروععرنينوبوأخذوأقعنايحركبدأالذيالخفيالقانون

.القانونهذاكشفويجببلالحداثة

عكسأيبالمقلوبمركبةعجلةهناكبأنالقولىيمكنهل

الواقعهذاأنهلأعني..واقعنا؟وتحكمتسيرالتيهيالحداثة

الىيتحركأنمنهالمقصودكانحين!االوراءالىيتحرك

الأصولقبلمن!ذوبةهذهالورائيةحركتهوستكون...الأمام

العربي؟الماضيفيتمامآتسقطحتىالحركةهذهستستمرفهل

لمسناها،التيالعربيةالحداثةجوانببعضنفسرولكيإننا

الماضويةالعجلةهذهبهاتتحركالتيالحركةبأننقولأنيجب

شبرآتتقدممتموجةحركةهيب!!الوراءاقمستقيمةليستهي

البعضيتوهمهناومن..الخلفالىقدمآلتتراجعامامإلى

.أمامالىحركةويعتبرههذاالجزئيبتقدمها

فيأمرالعربيللمجتمعالداخليةالوعيبنيةعنالكشفإن

إلاتكتمللاالخارجيةالعلاتمعرفةلأن،والأهميةالخحورةغاية

حركةعلىالتأريخإس!تهاطبمثابةهيالتياللاواعيةبنيتهابمعرفة

للعقاسالمحركةالخفيةالوحداتبالأحرىهيأو،المجتمع

.والإرادة

التحتيةالبنىتجلياتمنهامآتجليآالمعاصرالعربيالشعريمثل

كلتلعبرئيسيتينبنيتينيختزنفهوالعربيللمجتمعاللاواعية

وهما.المعاصرالعربيالعقلوحركةتكوينفيهامآدورآمنهما

تشكللاالحداثةبنيةإنالحقيقةوفي(الحداثةبنية،الماضي)بنية

مماالماضيفيصيغتبنيةكليقابلاتجاهآبلمحدد%،إطارآ

الحداثة.اتجاهمقابلفيالماضيبنيةبأدطالقولالىاضطرنا

الحداثةاتجاءمقابلفيالماضيبنية

التالية:النقاطفيواضحةالمعاصرالشعرفيالماضيبنيةتظهر

أ!تفعيلة.وإ"وتالنفاامأستفعي!أأمحددبااأئوس!تهيالبناء1-

القافية.2-

.الاستقاريالبناءس3

البلاغي.البناء4-

الفني.البناء5-

فإنهالبنىهذهفيالمعاصرةالقصيدةالىيتدأعىإذوالماضي

ولذلك:تتضمنهاالتيالمضامينفيواضحةآثارهيترك

وعاطفةواضحمضمونالىالمحددالموسيقيالبناءعيلا-

واضحة.ورؤياجياشة

.عنوةالمادةفيهتأتيملفقمضمونألىالقافيةتميل2-

وليسحقيقيمضمونالىالماضويالاستعاريالبناءيميلس3

*مجازي
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وواضحمحترممضمونالىالماضويالبلاغيالبناعيميل4-

المخاطب.يرضيوصحيح

سلفآمحددمضمونالىالماضويالشعريالفنيالبناءيميلس5

فيالماضيقصائدفيهسقطتالذيالشعريالغرضوهو

ذلك.وغيرالهجاءووالمديحكالرثاءمحددةخانات

الشعرهيكلالحقيقةفيهيوالمضمونيةالشكليةالبنىهذهإن

التجديدقفزاتببعضيسمىماوأن،كامبشكلالقديمالعربي

حركةفعلتوهكذاالأخرىعلىلتحافظواحدةمنتتخلص

الثانية.العالميةالحرببعدالجديدالشعر

بعضأسيرةوكانتالانجاز،مجزأةالقصيدةظلتولذلك

علىالجديدالشعرحركةفعلتهف!ا،الماضيمنتسربتالتيالبنى

البناءفيالطفيفةالتغييراتبعضفيمنحصرآ!سانالمثالسبيل

بالتفعيلة،وليسبمالشطرين)وأعنيبالنظامالخاصالموسيقي

قأأنالىالتفعيلةكسرمحاولةأماممرتبكةالحركةهذهوظلت

القافيةبنىوبقيتذلكفعلعلىوتجرألها،لاحقآخرجيل

سماتمنالكثيرتحملوالفنيةوالبلاغيةالاستعاريةوالبنى

مرور،لكنتحقققدعظيمافتحآأنالجميعوتوهم.الماضي

ومضايقه.الإنجازهذاجزئيةكشفالوقت

أعمقسعريآإنجازآيفترضالعميقبمعناهاالمدنيةسرطإن

هذاقصائدوطأتهاتحتتكتبالتيالشعريةفانلغة.جذريةأكثر

طبقةالىأحوالهاأفضلفيوترجعوشائعةمكررةلغةالعصر

النهضةمشروعبهادفعالتيالشعريةاللغويةالاستعمالات

..القرنهذابداياتفيالعربية

بالتعقيدتحفللابسيطةزالتماذلقصائدالفنيةالبنىوان

عليالمدنيةفرضتهالذيأواستجدالذيوالعقليوالثقافيالروحي

العربية.الحياة

خاليآبسيطآشعرآتستوجبالمدنيةهذهبأنيقولمنهناكإن

وتعقيدهاالسريعةوحركتهاالمدنيةثقللأنالتعقيد،من

وهذهالتعقيدهذايعاكسبسيطشعرخلقيوجبالتكنولوجي

الفنمنالخاليةقصائدهمتبريرمخرجوهاأرادخاطئةسائعةفكرة

إنهم.الجديد.العصرطبيعةيوازيالذيالجذريالسعري

هذافرضهاالتيالحياتيةالشبكةمنالقصائدبهذهيهربون

العصر.

يتصلفخماشعريآنمطآتوازيالمعقدةبشبكتهاالمدنيةإن

التالية:بالمتوازيات

والثقافيوالفكريوالاجتماعيوالسياسسالروحيالتعقيد-1
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وتطبيقفيهامهضومقديملتاريخمتضمنةتكويناتباعتبارها

التاريخ.ذلكتجاوزمنتشكلتحاضره

وباستخدامالجديدبالابتكارالمرتبطالحداثيبمعناهاالتقنية-2

الابتكار.هذالتنفيذالجديدةالوسائل

يفترضلامتناهكونفيالانسانوجودالاعتباربنظرالأخذس3

إنهيل،واحتضانهمعهالمتلام!الشعريتسعكونيآوعيآ

اللامتناهي،فيووضعهاالشعرغايةاطلاتسفييساهم

هأ!يقابلالذيالوحيدالشرطهيالحريةستكونحيث

الشعر.فيالوعي

المدنيةمظاهربينالمذهلوالتمازجوالتعقيدالاختلاطإن4-

المفرداتبهتقوم،الشعرفيلامتناهوتمازجباختلاطيوحي

الذيالتنوعلهذاصدىليكوناللغويةوالعلاقاتاللغوية

وهيأساسيةمسألةالىكهذاأمرويقودناوعموديآأفقيآيتسر

علىوالعلاثقي()المفرداتياللغويالقاموسسمعالتعامل

مثارالأصهذايكونهناومنالتفجير،أوالتوليدأساسس

وبينلغوياًالمسطحةالبسيطةالقصيدةبينشديداختلاف

تعقدعنيعبرسديدآ،لغويآتعاملأتحتضنالتيالقصيدة

ثالعأ.الكونوسعةثانيآوالمدينةأولأالنفس

..قديمهوماكلعلىالمحافظةبمهمةالاضيينهض

فإنولذلكوكبيرراسخإرثذاتالقديمةالعربيةوالقصيدة

مستوىعلىفكريآساقآجهدأيتطلببناهاأومعلهاعنزحزحتها

مهمةتبدوولذلكالبنىمناقشةمستوىعلىوفنيأالأصولمناقسة

كلتتبناهاأنويجبمتجددةمهمةالعربيةالقصيدةيخاالتجديد

وحصدوالاستنتاجالعملتتحملوهيالجديدةالأجيال

ومابكرآزالتماالعربعندوالمدنيةالحداثةفأرض..النتائج

هذاكلفيوالمهم،جديدةصفحاتالعرببالعقلينتطرزال

انمحرك.الدائمالهاجسهوأمامالىالتقدميكونأنهو

للشعرالمضادةالنزعات

ومنألانسانداخلمنللشعرمضادةعديدةنزعاتهناك

الشعرإزاءمعينةنظروجهةإلىبالرجوعداخلهومن،خارجه

الوضعيةالفلسفةأصحابويمعلوتفصيليأجملةوجودهوتدحض

الىبالرجوعالانسانخارجومن.التيارهذاعناصرأهمالنطقية

التيوالشعريةالحلمثةوالشاعرالتكنولوجيابينالقائمالتضاد

الروحية.وقوتهالانساننيةإنستتضمن

فلسفيآالشعرضذ

خاصبشكلالعشرينوالقرنالمدنيالعصرفلسفاتأفرزت

منبقيةوتعتبرءضدء،وتقفالشعرتناوىءفلسفيةتياراتعدة



وقفتومملنما..والأشياءللعالموالروحيالميتافيزيقيالنظربقايا

بشكل(والتجريبيةوالمنطقية)الوضعيةالفلسفيةالعلمتيارات

بالاشتغالوبدأتالفلسفةفيالميتافيزيقيالتيارأمامعنيف

والنطقيالوضعيالعلمنصوصأونتائجعلىفلسفيأ

القرنفلسفةفيعنيفتيارتكوينفيونجحت،والتجريبي

الشعرأمامالفلسفيةالتياراتهذهوقفتكذلك،العشرين

وهكذامعهاالحسابتصفيةيجببائدةميتافيزيقيةنغمةواعتبرته

نوعأوانفعالمجردعندهموالجماليةالأخلاقيةالأحكام)ظلت

بهاليؤثر،الحيوانفصيلةفيالفرديطلقهاالذ!هـالتيصيحاتمن

إنماأخلاقيآهدفآتحملالتيالشعريةوالعبارةالأفرادسائرعلى

يجوزلاثمومنالضحكقهقهةأوالصراخيشبهءبعثيتنطبق

)15(.الجدلأوللمناقشةموضوعآتكونان

فيالشعرلجدوىخاصآانتباهآالتياراتهذهمثلأثارتوقد

عنيبحثبدامنفهناك،الفعلردودوتنوعتالعصرهذاممل

ورشحت،وثقلهالعصراستيعابعليالقادرةالفنيةالبدائل

للشعرمضادةدلالةيحملترشيحهاوكانالمهمةهذهلمثلالرواية

باعتباروالروايةالشعربينبائسةمقارنةعنالجميعفتحدث

وطبيعته،العصرلروجتمثلأأكثرأوالاخرعنبديلآأحدهما

يأوأنالروايةفنإلغاعيستطيعلامعلأالسيننمافنأنوتناسوا

الفنونتلكخصوصآآخرفنآيلغيأنيستطيعلاجديدقادمفن

والرقصكالشعرالبشريالفكريالوجودمعالراسخة

والخط.والحركةالكلامفنونأعليوهي،والرسم

بوضعهواهاعليتقومالتيوالاعلانيةالصحفيةالنبراتإن

الفنبحركةاللازمالوعيأشكالأبسطتتنامىالفنونبينالبدائل

منذالأوروبيةالذائقةعلىسيطرتمثلآفالرواية...الانساني

فيقويةمكانهاأخذتالسينماولكنعشر،التاسعالقرنمنتصف

الفيديو،ثمالتلفزيونثم،العشرينالقرنمنالأولالنصف

نظامهلهفنوكل،بديلزائلفنعننتحدثأنلنايحقفكيف

.بغيرهيقارنولابهيعملالخاص

الحقيقةفيتقفللشعرالمضادةوالمعرفيةالفلسفيةالنزعاتإن

تقففإنهاولذلكللانسانوالخياليةالروحيةالقوةضدإجمالأ

المعروفةبالتضاديةالقدماءعنهعبرالانسانفيخالدنصفأمام

بخاصةوالشعربعامةالفنتعتبرفهيولذلكوالماديةالمثاليةبين

منه.الأولىالعصورفيسادتالتيالمعاليةالنزعةتلكبقايامن

تكنولوجيآالشعرضد

الآلةثقلمنيزيدالتكنولوجيالنموبأنالقائلالافتراضإن

لأن،أساسهمنخاطيءافتراضالانسانيةالمشاعرحسابعلي

مضىوقتأيمنأكثرالانسانيبعثلأنيدفعالحقيقةفيهذا

أمامأبدآيخهزملاالا"نسانإن.الآلةثقلأمامالعميقةحقيقتهعن

الانسانيالعمقولكن،بسيطلوقتصحيحآذلكيبدوبلالآلة

اًعماقهبأعمقمتغنيآويخضهاالآا!ةعلىيسيطرلأندائمابهيدفع

عقله.إليهايصلولاآلةتسيرهالاالتيالكونية

علييرتكزالشعرفنوإنالمفاتغمننوعالفنإنقيلالطالما

منعددمنانطلاقآ،تحمىلادقيقةفوارقعلىالحصول

الظاهرةهذهتخفيلاالحججهذهمثلمحدود.العناصر

سيدهاتخدمأنعوضآلةككلالأبياتصنعآلةإن..الرئيسية

أكثريبدوالوضعلهذاالتصديوأن..ذاتهافيغايةصارت

ميادينأهممنميدانفيلأنناالأخرىالمجالاتفيمنهتبريرآ

أ،أء،ىول+3+االأنسثةمنجوهرياننوعانهنلك.الانسانيةاننزعة

يجعلالذيوهوالرينينسميهأنويمكنالأولى:تمامآمتناقضان

وهوملائكيوالثانيللإنسانيةالثقافيةالآتارأماميركعالانسمادق

وآلهةآلهتهمواجهةفيالانسانسيادةاداسترديحاولالذي

فنه(.

سحببلالكبيرالمشكلهيذاتهابحدالتكنولوجياليست

وبشكلالشعرأساسالتقنيةوجعلالشعرعلىالتكنولوجيافكرة

الشكلهوللشعرالانسانيةالطبيعةكسرعلىيعملمستمر

عصورأشاعتهالذيالباهرالتكنولوجيالتنوعإن..الحقيقي

وبذللث.رغباتهبعضالانسانيثغأنعلىيساعداءلاليةالعلم

يساهمذلكانأي،اعليهوماالىالرغباتهذهمستوىينتقل

..يملكلاماتصيدمنالعاليةالمنطقةفيالانسانوض!في

فيالشعرلا،الواقعبإمكانيةهذامملهاجسآلهيوفروكذلك

هوماالىالشعريصعدولذلكيعرفلامااحتواءالمستوىهذا

الستحيلاتتلكوتبدو،يناللاماالىيصعد..أعلى

بعضوفرتالذيالجديدالشعرأمامساذجةمثلأ،الرومانتيكية

التيالرومانتيكيةالمستحيلاتتلكتحقيقسبا-التكنولوجيافرص!

الشعر.بهايتغنىكان

طريقهسيشقالمعقدةالتكنولوجيةالعصورفيالشعرأنأعني

ويجعلالانسانيةالروحسعةيزيدماوهذاكبرىمستحيلاتنحو

إعلاءفيالمدنيةالعصورفيالشعريساهموبذلككبيرآعمقها

منالبعضيتوهمهماوأنالعكسوليسالآلةأمامالانسانروح

والانسانالشعرعلىوالتكنويوجياللآلةالمبتذلةالحصاراتتلك

التكنولوجياأنتصورناإذاخصوصآمضحكآالأمرحقيقةفييبدو

الشعرتدعفهيولذلك.الشعر.بهيطالبكانمابعضتوفر

الىالشعرثدفعإنها..الكبرىمستحيلاتهليخطبعيدآيذهسب

إنها.المآ.يبهرلاومايركبلاومايصنعلابماالبوححافة

وتدفعالآليةحاجاتهمنالكائنبتخليص-أردنالو-تساهم

ومستحيل.غامض،اخرنوعمنحاجاتنحوالشعر
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درلمصاا

حمعيةالاشر،عبدالقادر،داوديوسصتربهة،السومريةالأصاصيرا،كريمصموئيلى

.901ص،7191المعارفمطعةالعراقيير،المتربهين

أحمدد.ومراجعةتقديمبافر،طهتربهةصرمر،ألواحمر،كريمصمرني

.184صالقاهرة-لعداد،درالكليرمؤسسةلثر،فحري

الثقادةكتا!عنالدأثيةاذثقافةكتا!فيوردالديح.!الأ*+53تعريف

.0791-الاسكمدرية-الفقيحرللدكتوروالتربية

زكيد.مراحعةلدويعدالرمردتربهة،الحصمارةفلسمةاشميز،الرت

6391والثررالطاعةوالترحمةللتماليصالعامةالمصريةالمؤسةمحمود،نجب

35.ص

36.ص،السابقالمصدر

)4(العاشرةالسةعرليةافاقمجلة،والحضارةالعلمفيايسقراء،فرحالياسد

8591نيار

مجلةوالاجراء(السلوكبير)اللاثعورالمجهولالاسممعحوار،صفدىمطاع

.8391نيالثلكانون،8291الأول/كالود23العددالمعاصرالعربيالعكر

السالق.المصدرس8

مجلة،الحدائةمفهوملتحديدنظريةاتجارات،برادةمحمدبحثعنأخدتس9

يونيو.//مايرلريلا،8491الئالثالعددالرابعالمجلد،فصرل

فصولمحلةالمعاصر،العربيالفكريالابدأع،أزمة،الحابرىعالدمحمدس01

.8491يونيومايو،،ابريل،الثالثالعددالرابعالمحلد

الص.،السلطة،الحداثة،ديبأبوكمالا-ا

الأنجلومكتبة،للثقافةألطمسةالإدارةبإشرافالمختصرقالفلفيةالموسرعةا-2

.164صالمصرية

)2(العددالأقلاممجلة،العيلديلكرأبوترجمةالئه!عر،)ضدفمبروفيتشفيتولدا-3

.8291%ذار17الة

وإبداعه،رؤيا..نصهرحميثمنالموجود..ولملأدبساثةاب،مقدبدالطود4-1

.7591الانيكانون9،العدد،الرابعةالنة،الأديىالموقن!

بق.السلالمصدر-51

وئوصسعدالةمسرحيات"

حزيران5أجلمنسمرحفلة"

الزمانملكياللفيل"

جابرالمملوكرأمرومغامرق

الفبانيخليلابيمعسهرقء

الففيرالدبربائعمأماق"

ا.لىمسرحيات

الدمافمسدء

الملكهوالملك"

عرمانعقلةعليمسرحبات"
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الغرباء"

الخصومعراضة"

الأقنعمب"

ادبيةدراصات.

المعاصرأدبنامن"

حسينطهد.

همننوايبابا"

هرتثزأ.تأليف

البطرطيماهرترجمة

الأخرىالحيمةإلىالطريق"

كنفاني(غساناعمالفي)دراسة

عاثرررضوىالذكتورة

الدينيالفكرفيثورةنحو"

النويهيمحمدالدكترر

ذاتيةعربيةثقافةصلفي"

(والتراثالعربية)الثقافة

عبدالذائمعبداللهالدكتور

الروائيمينهحناعالم"

الخطيبكاملعمد

عيدعبدالرزاق

الطرقمفترقفيثقافتنل"

عوضلويرد.

.نوسسعداللهمسرحفيالفعل-الكلمة

اسماعيلفهداسماعيل

موتكاخز،حياتكاخز

برناردكريستيانالبروفسور

مصرفيالتجريبيةالدراما

عليهاالفربيوالتاثير

محمدجاسمحشاةالدكتورة

الفنيالإبداعقضايا

جمعةحسينالدكتور

العربيالنفدفيالعربيةالقصيدقشكل

دخرالدينجودتالدكتور

وصروقدرربا:حسينطم

علبيأحمدإلدكتور

طاثرتثا!منعلي..بكمأهلأ

المصفيسامي

ورحلتهبطوطةابن

حضباكضاكر.د

وحواءادمبين

مباربردسد.

مسرحيات

أدبيةودراسات

منشوراتفي

بيروت/الآدابدار


