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بمجمهيرناورهما:بقره

\"حياتنااسامىهيالتي1

بأبياتشاعريتهفتجيثىشعبهيرهقالاجماعيبالظلميتلهبالشاعراصبحيكتبالذيان؟لسجيلهااستطيعحفالخصائصتلكتبلورتوهل

:الطرازهذامنوعواملحملت!راجعتسعفهالعباعيالعصراومثلاالامويالعصرعن

جديدمخرلنورتطلع!لداللبالمعذبالغمفىايها.عرشدةواراءتمهيديةدراساتتسعفه...تمتوظروفتملت31

الجدودا!ترمنحفظناهماوهذاتشقىوانتاشقىاتاشوطهيقطعلمالعربيةالبلادمنائرفيشعرنا...الحديثالسعرولكن

ولبيبعديالحياةينالكماروحىابذلليتاانيغيرالاحقههيوفلاوبعضهاشعبذاتكثيرةالتيتكتنفهاملوللعو،تمامهيغولم

وصديددممنيسيلاننكبيراجرحانونحنرفيقييا.بهاويتاشونفي!ايعيثونالذين

القيودحديدفييضباننابيلروحانونحنرفيقيياوبعضهاعامبعضماكثيرةسماتالحديثالعردللسعران؟ابدأ7افيمن

غب-دمنجماعةعميوابنوعميوانت.انارفيقيياول!إتللثعرسمات،با(وضوعوالبعضبالاسلوبيتصلوالبعض،خاص

الحديد2غيراطديديفللنولكنتبكيوازنتابكياناعلى،بالموادغنياً،بالمناصرزاخراًلعينييبد.الموضوعان...للشاعر.

وغدل،م!متهشعبوالذيالحديثالشعرفيهيعيشالذيا!رمن!ال

ىء"--.-ع.والمفاهيمالقيملهوص!،بمهطاوغير،ييسهمقا

وعدابوسكوملىحيرهللمهالحديثكالفنالحديث.السعرالجديدةائظاهراتمنان...الحدلثدشعرنالعامةالالسماتالدأدءى

اظلاماًينيدهاللتيالمرارةتلكحود،الواقعارةبرصاحبهشعور!قمن-

،الفطرةذكأءمنوتفتحه،الفنلهبةبتفوقهاخرىناحيةمنشعورهمنالصحيحمكانهالىفطنالذياطديثالثاعولضخصيةتبلور

صوروقد.ونهيرهفكرهفيوالعدالةيةوالحرالوطنيةنيمطنضحمنووعيهبلوالهجاهاءوالاطروالحداءبالغناءمزهوايرلىلم،فهوالانسانياوكبا

الفن(اخوة)قصيدتهفيالحليمعبدوشاغرأكمالللنفصيللةنانرساماًالصراعهذا...ا!دميبشمر.الهادرةالجموعبتوجيهاضطلعحينكرمأم!زلةرام

الظلماتاشعلتهممهيبروحهماضاءتالفناخوة...وتثيرتحفزمعينةو!اقة،لاهبةوقدرةدافعةقوةاصبح

رافعالدهررغملابب!ةوهوكأسهفيهمالرسامرفعنراوهووالاحداثوالالوانبالحركةتموجدزيافييحياالحديثالشاعر

قانعغيرحيانيفيسأمفيهلدامعرفيقهمسفيقالظمآن،الاحساسكام،الأمالعريض،الرغبةملموفمتفتحمتطلعسائر

بالمطامعاودىالشلاوظلامومئشكلناحياانا...اقالاضحار،الروجطامح،افظر

ابعالىواعمغاوفيهوسكوناوهدىشكاًحةاللواملأاختلافاعلىصورهاالمثوقالسائرهذاعلىتعكسبدورهالجاةوا

بارعا!شفيفنونزمانمنقسوةشو!او!وماًونبضالصدقوحرارةالواقععدقمن3افيبمامستغنياشعرهفيكسهاف-

إواجعباهـارحاتناًوعيرصفرةعلغافدووبرها-سلااؤياوالتقليدالاسترخاءكأإعه،ليماالشعرالم،رضاتعنةابإ

وموانعاوثقتناوقيوداافكارناقيدتوسجونا..ويلونيدفعفيه

المواقعاشلاءمثلوتبدتدماًتنزومزقتوقلوباًالىل!ب،وذمص.مالآخرينمدجحسابهمنالحديثالثاغراسقطوحين

رادعللثكوهلاددةرؤلةتبتنىمدلجاتونفوساً.\اصرارهاويستكنهمشاعرهاورتحسسيسنقرجهانفسه

كاوفجائعشكاطيافكل!ادنإتوحيالتيالدهرلوحة2

:.يجاوبهوهـوالصماعر،تفضفالوطنيالثعورفيهاستيقصرحينصيالسخالفضرفيالحديثالشعرزهد

ساترالعينفوقالعينفدموعنرىلاارازنارفيقييامنيعدلم..رسالتهالانةإدشاعرادرك،..بالشعبيةوالاحساس

رشاعغيروسصوانالسوانامندمبدمعنبكينكنان.واص!اصيهواكوالقيادةم!امالىارتفعبلالسادةدواقاأوالعصورتحف

هولالشاغرمنالار"!وقيدغيرناويغليننيفغدالاكارسالتىلأنالمقدمةفيالسيرغلىيصرونخاصةاءالمثعرضمبابشى

المغامرافتطوالافاقروحناطوفتارانارفيقىياالمفكر10فاركاتباعماقهمنخرجواالذيبالسععنتنة!حلانيمكن

المغاور-ديدانفيهماابدعتجاحدا!قمراالح-نفرأيناوض!ىتعكا!عوماتأملهوماإلايينافيتط؟ج!سمنأولالفناناو

المساورالشلا0اليأسيعترجمهادامسظلامفيتسعىوهي!يرفياستيقظالذيالوعيممقفييدركونوهم...أجلهمنبدءاثها

.ء.مورنامالخيانةآءالهولامهواالشعبعنالتعبيررسالةعنالتخليانسعوبنا

الحليمعبدكمالالصريللئاعر(اصرار)ديوارمقدمهمن9الانسانيةالقمولكليةوللحروللعدالةوللفكرللفنوللصبالواضحةانيإنة

يد(الجدافجرا)قصيدة3الحلعبدكمالللشاعر(اصرار!انديو2

الفيتوريالثاغرالجيرينالشعبيةاهشعرومن.9صى77-76ص(الجداول)ديوان(الماء)قصيدةاقرا1

29و11ص!الحليمعبدكمالللئاغر(اصرار)ديوان3مافياروايليالشاعر
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السدودفرقتنااذاتباللااخيالمغاورتوارجمهاوالملايينيدتخفيصهالنورورأيتا

\وأعودسأحطمهاقريبفماجراطنلفيدوتالريحهاجمتها-!اعراياوالملايين

الاردعلىصلابةالحديدتميدمناحسبهاالتيالقضبانوراءح!منرهيبتحد9لمائركلهزتالريححملنهااذاالمري0الجوعصرخات

.الشررمنهيتطايرخلفهاالمتحفزابوك!غلىالشعلةلهورفعالمائبعالهادرالشعبر-لبفيالفنمثىلقداذن

...2599سنةالطوفانبمصرعلاكاههذامن...يقالطر

الدموعتذرفلاشانحةصآعدةوطنيةالحديثالثعرفي2الوطنية-مطلاتاويمدهاوالرخاوةاوةللطرمنمعاويتقززيتففىزالفناصبح

،الهدفالىسبهابىت!هبالراكضةالجموعظهرفيتدفعولك!ا،مئ3و!اأعزحيلة،أكرمحياة،أممعدحياةسيلفيالجامحةشعوبناهبةفي

...الكبيراططير...فيهنحن

حاظالمصريالثاعرقلبجرحتاضمارولادثوايحادثةان:التائهللشاعروجهفيثورتهمنيصرخالشعبيةشاعراصبح

وسطدموعه.ولكنه.العشرينإلقرنامطلعفيالمصريةالوطنيةظعرابراهيميتغئحيماالطيرالى!رالزهـالىالنجومالىتخلوانت

من:اكثرلل؟يخأيقللمدناتسألورحتاء5رصتفنبباركت!الخرربة

جمادااماصبعتمانفوسابمفوضننتمالىأقتلااحتومضافتصبحبينناتقعلح!جناحبضماطيالسملءفي

:وقالمالأهممنالىوالتفتعنا!كونواروللملايينكهوفاًوادخلاطيالجمالدع

3الحدادايديكعلىلبصناقداناتنسفلاجلادتاانتفناوالتيهالجالهذاليسولهيبدمعةالقنانما

ذلكفيالامالمصريالذهولولفهوجنانهلسانهالرهبةعقلتمسكينعلىاولفرةالعربظروففيمفهومههوهذا...لهبإلفنإنما

بكثير..دنشوايدونماالذليحقماىمنيعدلمالثانيالرءبل،و-نالوتحساالعمربذل!اعمقوللثاغر!ر.ابنالانسانان.0هالاقل

بمثلتهصويرفعمجرداالسجن،الاعدامولاالشنقلاالسجنمجردان.ء.قرباًوادى

اكر.هذاعلىالثهعراءاصبححتىالحديثالعربيال!معرفيالوطنيةتيقظتوقد

السلإحنلقىولنالسجنيرهبنالن!نفينفوسنااتازاهشتسجيلواجبممنانيحسون3ازنواختلاف

النواحغووتذع!داالمالظلمفناح...الغزليةالطبيعةاًصحابحتىالغايةهذهالىافتساوروالوطنيةالاحداث

الاستعماربوطأةاحساسناالىاسبابهمناليهيعودفيمايعودمذاولعل

صباحاومساءوللنمرا!رولنا...اطلاصالىاللهفانالظامىءوتشوفنا،الاستقلالسبيلفيوجهادلأ

4الكفاحباعداء!بهقورذف-يخاالمواطنامة!سوتؤمن،الفردشضيةتقو!مالتيالعصرروحهذايعزز

الحديث:الوطنيسعرنامفاخرمنعنالشعراءفانمرف،اساءانبهيطيحا.يرفمهكمالحايختارالذي

ا!ةدريست-بانبدفلاالحياةاراديوماالثبإذاالقارئون.افرف،المشزكةالجامعةالكثيرةالمعانيالى،كاالاشخاص

ينكهسانللقيدبدولارر!ليانببدولا!ماكانتالعربيالثعرفياللونهذانمصاصبحنالقد...المديحثرعن

واندشجوهافيتبخرالحياةثموقيعازقه!ومناولىونرامللثاعرفيوالانسانبالفناننغاليالعربيةالثديةفنحندبرافعه

الحفرءبينالدهرابديعشالجبالصع.ديغيب.منا.موضوعغيرفيير!ىانالنثعرفيبالفنونغالي،والابتناءبالذكر

انهور؟ءالقديمع!ير(وريفيرغملواآو!ثمخصيهال!اجمرللخماطنية(سعران)قصيدته2(اغنيهكذا)بمدائحنعترفلاهناومن،موضوعغيرفييراق

نهغاتاو4(غزينديروان)او3(ورمموماضواء)و

(ننثيىالىجو)قصيدةالحلإمعهدكمالعرللشا(ارصرا)انرود1.:.ء(تغيقلوب)

55-54صوشعراء.المراسيممنهليسصريحمعنىالحديثالشعرفيوالوطنية

الشعرمحلحلالوطنيرالعثارءالد-وفيممرإذالاستيرى2،جلطةلهمتخفتفلم...د!و.ما.كثيراًثمنهادفعيبللونلااليومالوطنية

7236صالثانيالجزء(الحددثالادبفي!صأبه"اطاسطوراءمنيرقعضكانالمالسبيلعلىممر.في..مدوىلهمينقطعولم

السعرفيالساتدر)كتابهفيضيفشوفيالدكتوريقول43اكرهذاالفضبان

وماتاىالمحعلىعظمىزورةك!ئرابركانادحنلمظحاكاان...(المهاصالازقجارهناللفلوبفيثورةهغا

تكونانصحان،هادئةرورتهكانتبلالأ-فالوانمنبلادهيذيقداد.د-.

حينالى-"فيمنيثوردغوتقطعةزورةانهاقلاو،هادئةثوراتهناكرومومعوصرحا!هعا

ضلوعيتنادياطديدوراءمناخي

فيلمحديحه!للغلو9،،وحتىرثه2ينيىبعالسابلدادوملكمكثيرثوجرالان!كيزبيلهحينفيذموعيمسحتقدانا-اباليلاافا

.هكاص.وتراتثامراتوبت،مبينناليىوكأن51صاطليممبدكمالللشاعر(امرار)ديوان9

15ص(السجنفي!ن)-قصيدة(اصرار)ديوان4ءاسماغيلحسنكودللشاغر(اقيهكذا)ديوان3

!دللاستاذ(الادبمذاهـبب13)الشا!القاسمابيشعرمن05ر-تمللسلامعبدللشاعر(ورسوماءافو)ديوان3

916صخةإجيالمنمعبد.ه،ميغزيزللشاعرغزيزديوان4

49صا)قرويللشاعر(الاغاصير!ديوان6.نوسيالجرخالدللثاعر(تغنيقلوب)ديبران
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:هذاالنارشعرومن...قارئيهفيؤجغويندلعيمورشعرها:جامعةالعروبةإلىدممكلوة

ئيهاشلاللثأرسأجمعالباليهوالخيمةالكهفمنيهبالسوالضحاياتقاحمناقدسواءفيالاضحىوالاسلامنحن

امماقيهعمقمنوأصرخوأصحاءبهأهليساًجمعاالعربيهلواهتحتثلنايكءقلي!لاالمعنىعدلوا

الثانيه1الجولةالىوادعوداويهصيحة!وارسلهكلفضثمومنوشلرليهاضهمفياةألحتضجلاء!ؤحةالسعاعوشعر

الرتيببالمعنىقصيداًوليسنطماليسهذاأنمعيتؤمنانكأوقنالهوىحتى...الاوزانكأهاقتضيقتطفرلتخالهاحىوزروفيمغمكلأة

..اجالجرالدويغنبهاتقعدلا،وقربلأفحة،ولكة"ـانفاسحارةوفالممرةد...الجبروتمن.0.القوةمنالمشبوبالتوقدمنيسلملاعندهم

فيقلةعلىالهقابلةوالمعانيوالايحاءالا!مارةمنجبارةطاقةلديهاكلمةكللا،القوةتلطففييقولبليتهاوىولايتمرغلاولكنهمهمودهميرق

بالعزتذكرنيالبالية،والحيمةالكربمبالبيثيذكرنيففالكم..الحروف:ار!فذل

التيالمبعثرةللكرائمبروحيانتقمانفيءيصرخالاشلاءوجمع،السليبكيىانيمنيهزنييمانيمنلصوتاليداصغياصنىحين

الذي-وهنالىعزادوفيه-الانسانيلرصيدياذةقم،الخلاءمنأجمع،1اطانيهذه-نشوانوهوقلييهتفالبكاصييخه

تلعأجمهاالتيالاشلاءان...قيمتهفقدأنبعدالترابمناستخلصهلسانيغبريفيضلماذاريادلامنكقبماستهشعريان

محتدماموتورل،فاهبالمدويةالثاغرمرخةالمحموميمانيفتزلىلوقلييدياطرمارعالمفياحياكيفطنياحرمفكبفلحنيانت

اكازية.الجولة...الىأسبقأمنسعربلاجدرانهوىمناماصوحثةالس!منضحالحبذللا

الاولى!الجولةجراجكلنفسيفيينكماهناالتعبيرن،11الثإنيةالجولةد2مكانجم!يهوراوانهجناحايطيرانالحبروعة

ؤ"4لااشللثأرسماجمعإعةالباواطيمةالكفسمن.ادريم!لىت.؟.ماذا...اجتياح...التياح...انطلاق...فورة

امماقهعمقمنواصرخواصحابيهاهليسأجمع
-4

الثاق"الجولةالىوادعوداويهصيحة-اوارسل
نية.الثاللحودة!ينا.نيةالثاللحودةممناهناواعني،لوطنيةلمض،الحديثالشعرفي7(الثعبية)بسمةيتصلو

....اواخرفيالعربيالثعران...التقليديةالوطنيةلاالعاملةالجادة(اوصنية

الحيامفي!ابمنضاقت؟ترىالا..ايخامهذيفيبموع"ـولكنه،شعراًوطنيايفمالحشرينإقرناواوائلعشر-التاسعكأرورنفي

السقصاميحطمهافلنالسقاميروغلالا...لاويىجلفي؟اقومهمعبطبيعتهفيحىدائرةالمعركةيرىالذيالوطئيثعر

والحمامتفثىاذاالصمقاءهذاولاكوالشهرفيىالوطية،،طاهرةلكن...والاحساسهذاوضعهبرك!

وصامواعلوااجلهامنعقيدةيضيرلنلا.ـلانعليناواكرمهاالجديدهالظاهراتاعزمنواغتقاديعينيفيالحدب

اهـامينتفضيومالحبيبةفلسطينثرى.3صا)قرويللصاعر(الاعاصير)دروان1

رشيد.هاثممهارونللشاغر(الغرباءمع)اندءو231-22صاوليمىد)ءال(ار-اءر)ذروان4

3!\ب!بلاصص+!4كير!ه!ل!للا،3لألي+ال!به!ب!2به!!3%به!:ير3مميمبه!+!بر!ج!لأل!!ليك!+بر!للاء9جميمبه!!3لأ3!3لأيه!ش!1!!ت!

.ةل!

قي-.!!.-!!ل!

..-!!))!صصص!*!لادلاظالمللا!وهـه،!! ؟؟+؟!"*-ج!!لا*جم!-م5،
!؟لآ3لالي!

س-6رمطء5،ل!!

!ئ!---ثتي

..-ءتجقىمكرليث!ج!

.-ش-،!ص--.ل!د

محىجم!لرجملوفثل!!

فيك!لم.
...-اليئ
واضراخة!وو!ط!طئعهط!صيي

.-نجع!حامرئأء!!واو!،ؤا!!.

نمأب!ا!شى!ماع!!ص جم!حص-

3!قي(ء1كاتث!ت!مم!فيث!!رزكأث!ث!ث!مم!رز(زرثكلورنم!زرممكور(ولكلكصث!مم!لم!مم!،ث!ءث!ث!ولأءك!ءكلثر1ء1مم!ء1!ورئمزث!9زوئم!مم!ولكلاص!ولبمو*
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دساقغلىاقيمنترسلان-صدقاذا-العميقةبالمثماعرللزاخرةااقامواوماالهودتلتهمشمواءسنثيرها

الدمعتحدرمثلفيواحدةوقاةقيواحدبحرمنكلهاالقصيدةالثاغر...الويل.00الويل...لايهودالويلء..اركأاني

علىطابعهيخلعانالايأقالحديثالثعرواصكن...الواحدةالعينمن

.شعريغرضكل!!،الموضوحوحدة،االحديثالشعرفيالجديدةالسماتومن

تنوعومنثوروصومرسلفى5بينالعاصوالسستنوعومن!لمبمذهبيؤمنالحديثللثاعراصبحبلالقصدةوحدةهوالبيتيعد

علىوخوج،ضوانخفلارتفاعبيناحاديثالشعوتيللنغم02..(ابياتمنلاوثباتمن-قآدفالقصبدةان)يرىالذيالنفس

والامثدة.ا!قديمللعوبيالشعوموسبةىتيالتقليديةالونابةالحديثاكرفيفبدتالديوانالىالقصبةةالو!تجاوزتبل

الوضوعاهذفي.واتجاوز.بيةبلادالعرئرسافيالحديثةدواوينافيثةمبنومثلبينهموصوعفيكاملديوالىغندتاواصبح"ائيةالديوالوحدة!

-.كثيرالىلحاقيالاسسهادعن،قنصحلزىللشاغر(-عاد)وصدفيالرحمنلعبد(أةالروحيمن)

يطيلبيننامنيزاللاحين؟لتفاعيلباللعبلعونموالمحدثوناءواكر...ثأواموضوء!مف!كلوليننا،اًباظةينغزللثاغر!حائرةاتات)و

...يةاشربالجم!سيكبةتسبثااوالنفسطولمن1يدالق!النلاثةفالدواوين...ىاخرظاهرةا5بدورتحملةالظاهرهذهودكن

ء..-..؟البونهذ.يقجراناستظاعحىاطرعواطفااقوىالحزن،فهلأشيج

المالب!هممدكةااحرتر.وطاسمعة-اطديثمىوثعةاالث!عولظعاذصلفىالغزلمنانيخلد"وومامنالالممناقوىالحباننا؟ليقولوقد

...--وعواملدوافعتظاهرهاالحبعاطفةارى.ولكني..المقدارفيتفاوتعلى

.ء.صاحبت!ااءانمماالمنثورالشعرمنوهي.0.الع-ارضالفراقوألم...الهجرألم،نفهالالمبعضم!شىودناعر

ماكثيراولكنه،ضعفدليلمواضعهكلفيللقافيةمنالتحرروليس...ابردوالولاءفيالفداء.التضحبةانمهرالااذاللفنيمدلانفسهوالحب

اداةالقافبةاناعتقادغن،العبيرفيوالتطلقبالرحايةايمانعنيكون...جوهرهاويجلوإنفوسايرعط-ينالذيبالوانهالالمهواذن

هءنيهومعاالشإعرعلىوتضييقهالحبستمامعوقةامابفا.العشتملأ.التديةابتصامتكاين

واعجبوامتوعةجامعةثقافاتاثقفوالششابممنعميقااحساساهذايح!الخزامىكانفاكطارجاحولهاءافيوتثميع

...المرسلالشعراصحابمنوبروننحوورد.زورثشكسبيرباثالومامابارافيالضحكيستثيراحتجابكاين

الفنيةالمادةزوفرتاذااكثراوادبينمناستقواالذينوهؤلاءسلاءاادينافؤفيويترلدمدمة"صماب

النسيابهم،تعترضبةبالقافاصد.ووتفتقتنفوسممفيالمعانيوتكاثرتلديم3كلاماا!حناكنتولكنحرفاًتلفظيلم

يثاءون.كماليمحدروا!عليهجونويخرالمعوقحاجزهافيكرون...الفرحدموعمناًجوهراكرمواصفىالنبعذلكمنللقطرةهذه

المرسلالشرسيؤثرونيلبهوالذيالقادمالجيلاناومنوانى...واسعامدىفيجمرظيفحالالمولكن،ط.لاللممريزيدالفرحان

طويلانفسهيحبىاناستطاعتهفيولاالشاعرعلىفليسالمنثوروالممعربالدموعوحدهالفنفليستأشالسعادة.دموع..الاخرىالدموعنؤثرولكننا

واشراقاتهوخيالاتهمعانيهيؤديان-به...ويسلسلهاالقوافييتصد...مثلنايذوىلابهايزهرنهفابةالصاف

مواطنالقلوبمنتبلغموسيقىاي...-وموسيقىونورشفافيةفي6

الحرارةالمنثوروللشعرالمرسلالشعرينقصولا...قديروالةادبمنرءتحوالخديثمح-اولةالشعرفيالجديدةالظاهراتومن

...نيه!والرثيروالتأالمزدوجةلقافيةبايلوذونالشعراءمنلمةفتدناالموحدةالقافيةسلطار

نابدينعاالمجيدعبدإذللاستيحلموكما4اوجاتااو.نااوبالمقطعاتحينا

ا؟دريىلصباحكا،كالل-نصلامكالا!،كالطفولة،نتاغذبةيتقيدلاالذيالمحرلث!عرباتةوآو،لمرسلاكعرباوتارة..هيسميها

الو)*يى،بتسام،اءكالورد!ر-القمكالا:لةالضحوككالسمام...برولا!ةاورز

املودمتم،وشباب-وجمالوداعةمنهـا؟اصبيمتهنكفيالذي6(الرل!ء)ممتحتىالظاهرةهذهزغلغلتوقد

ال!خيدالشقيمهجةفيصدلسالتة-تبعثءإرةمنلهايا

الورودرائعاتةضتزناادفيتخ!الالربمروجانت33صرشيدهاشم!ارونلاشاغر(ارربإءء)واند9

يدبا)شغرالوجودويدوي-رمنالعهـسكرىالجاةوتهبمصطفىللاستاذ(الفنيبداعللاالنفسيةالاس!س)كتاباقرأ2

"ودالمهروغةفيكرأىمنوحدياناانيالنورابنةيا2720ص-ويف

،ودالمشحسنكقربوفيبالعذظلكفيأعيبىفدعيني17صقنصلو!للشاعر(سعاد!ديوار3

والسجودوالسناوالطهر-اموالأهـوالفنللجمالعيثة(الاغاصير)،لالخاليوسف(لةالحر):الدواوينفيامثلتها4

3لمأثودافجريءصوياحهـ!ولراوالفرحا!لاممنحبنيوا(لجوراالقفص)و،نيللسحر(ىالذكررهااز)،ويالقرللشاءر

نئدميضمةصاالدواوينهذهوبعضعامةالنسائيالسثعر،وفيغصوبليوسف

فهمىيزوغز!حيحمداوعيلاا!دحسنوعوويلقراعرلاءالشاؤ5من1سللرالشروالحراالشس

3324-صديشإروازي،هـفييهغرلا!ئا!لدةالخالاغنيةا)انديو2ه5صل!الجمشاعر(أكيالتيجا)كتالت

الا!ضاًذ(الادبمذاهب)!،ابع؟!نقلاالشأيىألقاسمابيشعرمن3قصيىدة،رستمالسلامغبدللثاغر(رسومواضواء)انديو6

.151-051صخفاجيالمنمعبدمحد04ص(ا!وةودالطاش)

4-!4



وتشلال!مااعينمنهلشعاعبراهارحمةلطانت..بةالغزلفي...الصوفيةالحديثالشعرظاهراتمنظاهرةانها

السنبلحدتعلىوذابترشرالانسامومموستالفبانت.الحسياتغنالعربيالغزلتسامىاندبدالمخمليةالمجنحةاللغةهذه

يسألجنانيسحرهاعنراقالاشبلموجةالأتسحرالغروبالثاغرالعالماعجابالىاكليالاهديرحدودالفطةهذهجاوز3الا

الجد.لضفافعلىونلهورالن!فيتسيحالظلالصفوانت؟حدودنا!زج

اقب!ل1للطيرفالربيعاقبليالروافىالاطيارفوقءيئانتالىإوصوتالتفاتةمنهبلحاتوللعطفالردفللحديث!لثاعرهميعدلم

التيالصوفيةانععلى"2كاالالمظارمنهاموفموعاتللغزلاصبحوقد:الحالمةوالهدوه.الرقةوالحنان

الذيشبكةابوشاعرأكالياستروقلاولدتيإنيالبابيحولهايرفرفيترسلخنينه،ضحىقعاد.الثو!ناغمالعوتودد

للثاغريثغئكآنماوصثرا..كاهبقولهمتهانفاًقىعتهماثلسامينغلىيأخذمترحلعاشقغودفيتارالاوشجنكأتهانبرات

.!كابقلبهلابرأسهيممشقنهكأ...اناشيدمفيبةالصوففتغلببحبيبتهالمفلشذيا.لصوتنديصرمسمعللف!فيالاذانحصفاو

حدالىاحجاناًفيلجبلالحسيالثعرالحديثللشعريسللماذنعانمكبلفيللصتشعررانالغدخاطرفيالظلالغناءاو

تحتدمكيفترشبكةابولالياس((الفردوسكاافاعياقرأ...للغرامالممأملخاطرىوغناه،ئيللناالافقاذابهنثيداو

الاانا)دجمىمنموضعفيتغفولا.كيف...سورةلهاوتعلوالشهوة9.يثمل!سفروىمنالسكونلل!تغمرللتيالهدأةوللا

.4للصلاةحتىاحمرفيهماكلان،.5جديدمنلتصحو"يخقولكنهالانخىفياالساغرينادىلاالحديثالثعر.عروس

يصوغهانه...الجممهواجساوالدموساوسمنهليسالرفيعالهوى

والايكفالنبع...!ثاعرياسرجميلكليتراءىحيثالاحلامواديمن

...للسحويةشيوعالحديثالشعرفيالجديدةللظاهراتومنغنائهمادةوالاطياروالجداولوالنساثموالرحمةالطيوف0والظلال

(التمثال)قصيدةأوفيللنجفيللصافي(اجالامو)انديوفيتتمثلليماسخر...!4اعواتو

(والبعوضانا)ق!يدةاو6-(الطينؤفصيدتهاو5ماضيادولاييااثلسلسلوبدوليوخميليوظلاليوايكتينبعيانت

.7لكجفيالمبلبلالحزينالشاغروانابشعرصيالهد.ءترنيمةانت

منصاحبهنفسفييسريماالحديثالشغرفيالسخريةمبعثولعلسكرمحلليديكمنوالطلا.مداميوكرمتيكآسيانت

.بة.جدبمنوثصه،ظماًمنويرهقه،شكمنيساورهوما،قلقوالتبتلوالهدىوالطهرةبالرحمرفرفانتطيفالغيوب

فيكوهكالذيمعنويوجدب،والديبالصافي.يشكوكآلذيءاديجدب

الفىوحرةالحياةلجبدفمفقد...ومجتممعصرهممنالشعراءشباب.اولعيلحسنممودللشاعر(اغيهكذاأديوان9-

؟ماقيمةالسعيقيمةماالتساؤلالىبثقلها.جفافهاالمادةعليهاتطغىالتيزحمتهافيد.161111141416.1.611111111111111.6111611611112..411111164411111..11.4411111.4.إا.ا"ا."6"ااااإا.ا11111114401ااث

نلمحالا...سرهاما؟يتهاغاما؟اكنهمماأنفسهاالحياةقيمةما؟للصراعت

:تو!فينشأتس!ل-لهفة-ونقدشعريةدراسات

انا؟منالخلدالزمنمفازةسألتانات

لفناللخلوداملألمصيراماجئشواينمن-ت7

ئا!هاتمتافيوحيبرلقىاالذيومن!

الحيا:فيبصحرارنشتخفيفىتاأنتبيماتحيدرهطفيالادبفهمفيمحاولات-

اطدودالالسهواماالمنمافتومامارالحياةتعرنفسيكنىفمألوتفلخوريلعمرالاربعةالفصولت

اسرارالوبردانت:خفيفىموتفأ؟بنيا!افيرطرسالفرضانالشعراء

نهحهذاوقداسماعيلحسنعودللث!اعر(اقيهكذا)ديواناس

.133مىو29.-1؟8عى(المفر31)الآخرديوانهفيالنهحالادـإءمنلنخبةشبكةايوالياس!

93-44مىغسوبيوسفللثاغر(المهجورالقفص)ديوان2ت

لالياصه(وللفرنجةالعرببينوالروحالفكرروابط)كتاب3عازاولشبالعربيالادبفىالشعرنقد-

شبكة.ابو؟

افاعيددوانمن5ء-05!(الحمراءالصلاة)قصيدة4ص

.الفردوستللمكشوفدأرمنشورلتمن

7؟-07صمافعيابولايليا(الجداول)ديوان5ت

57-71صماضيابولايليا(الجداولأديوان*6-

؟.7!النجفيفيلصاللاحمد(لتيارل)انديو7ا"ا64،1111.11111111111111111641111661111411141111).11ااااااااا"ااا،1.1111111114..16.6411111111611111.111111111.،
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كاواذاقائلاجديدمذهبكلتقبلالىالدعوةالىالتزكيةالناقديتجاوز1والقيودالمطامعتحجبهجنبيكفيالسر

فلنحدثتاذاالبلبلةفإهذ.جر؟،ءاددمذهبمسايرةمنالبلبلةخيفت2((الايلممعكاوحديديوانفيالتساولهذاويتردذ

السفىبماورثهوالقناعةالجحود،الىالاخلادمنخيرعنديوهي،تطولانالتومنيبدااليأسترمعرفلوياض"المتقطعةالاوتاو*اقرأ

.ا"وقرونقرونمنفيهبنامرالذي((الفودوسافاغيث!ان.ديوبة!هالديوانفيليشيع

قصدةالىالشعرفييئالرمشظمورشبكاابوسايىالاستاذويعزوء..شطحاتوللثملاثوراتللاقاء

299كأسنةفينهايرىكااذالاسودكاالنسيمكاالرمضيةمظهراديب"م!:اطاوالسؤالشيوعوالشلثالسخريةبظاهرةويتصل

المثعرالىالصوفيالروحانيالشمرمنفاتجهتسثةالنافيالوداءهذاتصىوحدهامبحالذيالسؤالهذا؟وجود.سرما؟كهما؟الانسان

2الادبهذامنااريفىالجازنبالىبالاحرىاو!همته!ايالرفههديواز،ـكاالجسداولماضيا،بىايليابهيستهلالحديثالشعرفيظاهرة

لاتخفىماوكبيراًمعانيهتستسراذوالذاتيةالضوضفيه!بالرمشوالشعراءالاشجدوىغنومرارةيةسخرفيالاسئلةفيهايسلسلملحمةمنهويجعل

يين.الرضدواوينفيالقصائدزصاحبالتيالصورتلكيةالرمضمطاهرومنوالكوخوا)قصروالقبروالديرالبحرئليسافموثةالورونيوالمعلالكبيرة

00011اءوالاحللحياةئرمصاعنويتساءلوالفكر

ا!ا"ومنشعرليةالسريل"للحديثلكعرفيالجديدةالنرعاتومن9

شعةوهي...كاملوفؤادزهيريوكامل،حننوجورج،ايخاكآما!سسلىايمطفروحالحديثالشعرفيالجديدةالظاهراتومن

3فتخبطواللغربتقليداًفيهااصحاجمهاانساقمضالةةوضوية...3دلجوع!غييعثذراممايلحسنعودظلشاعر..اظطظت

12.8انوصاحبديو...هللقيطةيرفيالبراريوشاعر....4المجتمعوقسوة

لهاسبيهالعاميهعزوالحديثالشعرفيالواضحةالطامراتومنأثائرة،ال،!فةر،ةصبفيبليبلادوفؤ6قلبهالبغيكايهبالخدودنئيد*-

-79الص!حةفيالمقية-
..كابيعلرليدأغارشا-نهيوبد

الص-رني(للإستاذالحدءثا)ةقدضوءعلىالمعاصرللثعراحمهاب9فيظعماانيرىبرعاء"الاردحديثفيحسينطهورالدعةكانوان

شبكةابوا!اسللاستاذ(والروحارور!رر.ابط)خلاب142صىتق!يدالاهوانالتميساتلاولئلاراثيةحانيةلفتاتمنالحديثشعرنا

.231-939ص.عشرلتاسعانالقرفيبيلغرللادبافيتوحالتيسرلراهذهعليهنلعطفاوحلر

للاسناذ(للحديثالنقدضوءغلىالماصراثعرا)كتابراجع093

السحرني.الادبخلاالتيالرمويةللحديثالشرفيالجديدةالظاهراتومن

:صصص""صصصممي!مموصص!.7الحديث:دفهومهامنهاالقديم

ار!شعمورياوفي،شاديوابوللصيرفيمصرفييةالرمزشعراءومن

المجر!وفي،حيدروسليمحقلوسعيدالاميرصلاجلبنانوفي،قباني

:ائطوأىمكمتماث!ابوماضي.ايليا
:.:فيكماطاريءجديدكلشأنواسةخلافاتبيننايئيرالرعضيوالثعر

:ء.ء.:بنتالعربيةتآبناهلااعجممشكلمخلوقغينهفيلانهثفقاالرياتيرده

يسيرالاميررعسلموع؟8...ةبالصروالبداوةالغاربةاهوالصحرالموحوقوالافالثرقةالشمى

ما!نساا،الادبيلجوافيينفثالثعرمنالنوعاهذندايرىنيالسحرلاستاذبااذ

بل.9"بهلهماع!دلاغذاءوالذهنالنفسالىويزجى،جديدةعذبة

::62ص-و!وعرياحديوانفينشأت!ال1

الكتبلأحدلفدلئممعرض.59صومساءخريفقضميدة2

الاسفلالطاب!ثماالعر-بية!022ص(البغكطقالتكذا5!قصيد-(اكطهكذا)ديوان3-
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رفيقوحيرمحبوبخيرالىطريقي؟نعمتبريتيالىكططريق

وارقناضرارضوفردوسونوةغرامدنياالىطريقيديثالحىالعربيالشعرخصائص

فيحقو.كتركيفتوليمااودقيعباسوقدتفكيريوهيكل

طليقبوجهتلقانيوكنتمعبسأكريهأغينيفيتقلإت47-الم!محةعلىالنشرر-تتمه

بمضيقاذنابهاغلىافاعكاضهاىتقعاللفاءشجيراتك

شروقغيرفيلاشروقاكأنسمجةوكسك،مغبرنهارك.راممطواغاني9نسىلكووبيرماورريمماشفينحسينيدغلى

خنيقالضلوعمضغوطبانفاسر،ثقلهاب!هدخاقوجوك1

وصديقيزوجتي،روحيالضحىجنازةاتكفيسرمذجازتنتاكذاهدالسسفي(لزوجةل)تميزايضاًالواضحةاتالظاهرومن

.حريقىبعدهاوحدنيمنالىيقوانماالطرزلتومايقيطرمنالقديمكآتفاكهاتماماًونقد.الغربدهثةيثيرشعرنامناختفاؤهاكان

سحيقوغيرمكشوفاًف!لقبرحميمهوامامبناهالبيتالىبابياتنستبمدالفريةودحض،النهمةدحضمقامفيوك"ا...مجتمعنا

يقي\طروتعسلىفةعساوالابمثوقئقاشافاوصلظع-:ينةالحزالبار.دي

حينولكنيهذافيدخلاالوحدةوبرودةالفراقلحرقةانيقالقدالغاديالحبيبردعلىتقوىيديولاالفؤادتدعلالوعتي

على،مشيداكبارفيمولعةاخرىابياترؤيةليتتضحدمعياجففالقديمشعرنافيازاعزبارقةتلمسناموقةنالتأييدالتكثراردنافاذا

...عشهالىلليوميةبعودتهيحتفا!.شاعرهوذافها.0والوصلالوجدان:الشاعربقولفتشبثنا

....الايابالذهاببينالغيابفراوالعودةتللاتكرارفرحتهيبللمهوياضهوىوإلعيم!فالقاعبالبلاكثنحتبينما

.:نثأت؟لكالاشاءرغودة*!عيدةلنقرأمعىاحتثدمضياا!صةطعتفما.ضاالقلبعلىذكراكإذا!رت

والي!ةبالايناسجمهقبهماارىغد!اذابيتيالمطياحثاوللحاديينلبيلافقلتالث!وقلكد!اني

يوبتيقلبمناصباغهالونتقدفيهحياقيارىهداةفيالثوقيعودهاانرقت!امنيبلغالتىالحنانةاللفتةهذهولكن

وللنعمةوالفرحة.بالحبعيشيطرزتقدف!االصبحمطلعالىولوالانتظارممهتطيقلالامجعحنينبهافيتبدالليل

شقتيالىالعودشواغلياخرتانالراحةتطعملاومضة..خسبومضةاللفتةهذه.كاعالمطياحثاث!الحاديينفيرخ4ذ

بالابرةفصح...!يفةمشغولةالردهةفيتجلساحتفلحينكلههذا!وضالحديثللشعرجاءثم...لتختفيتبدو

ا&عةاقداس،فيهتذيهالذيالصءارهذاليتتسجلاروحورضىفكلروهوىنفسوغدلحياةشريكةالعربيةباكوجة

اوبتيعنالسىاعةأىلتسأعلقتساعةفيوعبنهاعنكاملانديوانانالحديثللثعوفيظهرانوكان...وكىانثىلا

قبلتيالىطارت...اصابعيغردتان...للبابسمعهاوجريراس!اكالتيتحرجفيترثيهااحدة0ق!يدةلاالغائبة(الىوجة)

جنيهـلىابوابياقفلتاذاحتىالجدرانفتضحك:البيتبهذا

النثموةمنتفضنيوساسرنيماكلاحكيجلستيزارببوالخقبركولىرتاستعبلرلهاجنيافىماءلولا

2إلنظرةهمالمة...قريرةغبطةفيتنصتوزوجتيمستطارالحمىمفزعزوجأمعيواكبرالحياءمنكايتعثرجريراث!دع

41فيشبهكأونةورؤىساخرةوخيالات،طاغيةاوهأمبهتمصفتكاد،القلب

"الشاعرات"ظهورالحديثل)شعرفيالزينةالظاهراتومن:هاتفاًيمرخانيلبثوما،

وحدهجيدنافي،فانبشاغرةلنطرطويلةقرونالطمحتاجيننعد.زلم0.بيننابهيوكمالزوجيصد!يووفىعادتاجل،عادتلقد

فدوى*و((رضاجليلةثرو((شاديبواعفية*و((ئكةالملانلزك،رصحرونسيت،له!سهافمل-عنديالصحب،وجمععادتلقد

...قليلغيروسواهن"نطوظجدييبا!عادالزقكصوبطويلأ.ناجتئ،وناجتي

ورولكما...اندزللنساءبينوانه..نلدراللصعرالاستعداديعدلمصببهواكمتيممثىاروشوقحدبفياليلاقدمت

من)انهاالانوثةعنكهولهبعدهامااخشئكنتوانالعقادالاستاددربكلفينظرتيفزاعتوهميادركتالىعتمتوما

علىتستوليغلابةهيولاعوا!هاعنمعبرةليست-ازوثةهيحيث3صحيبالاغذاراغر!دتخباليمنحياهوادركني

اخفاحمها،اوالاطفةكمانالىادنىهيبل،تقابلماالتيىالاخرالشخصيةلم*المقادالاستاذيقولطكمااضها...بيةالعر(الىوجة)وصدتلقد

مفدتومتى،حبيباوزوجمنعليهيستوليلمنوجودهاتسليمالىوادنىرفيقوخيرمحبوبخير!اولكل4"شهوةاوبىتريةالاومملوكةقينةتعد

الكائناتواشمالوالامتدادفيالتوسعالرغبةوصدقالتعبيرث!الشضصبة؟صدقالمعانيبمذهحسناممقوقد...حقوقوكترعبادةوقدستفكير.هيكل

...قدليعظمةمنلهايبقىفالذيكاهاالناطقفييصرخمذعوراوبضي،والعدمبالوحدةلهاالفاقدليضجحتى!!ا

ينافضلااطزنلانالحزنتعبرعنقدالانثىانهذاقولناينفلطولا:ميتتاًمل!وفاشارداًيسائلهوالجامد

الكبرىالثاعرةكانتولهذاغيرهاالىوالاستنادللتسليمالشخصيةاصتعداد"بيرمان.شديوالهريشفي!لحمينالجديد((نواسابوأشاقر

!يدةعدفيالرحمنعبدللشاعر(المرأةوحيمنأديوااانات)،صدفيالرحمنعبدللثاعر(المرأةوحيمن)ديوان2

92ص(طريقي).أباظةعزيزللشاعر(حائرة

للتاسعالمدد"كاالآدابمجلة.نثأتكمالللشاعر!عودة)!ثيدة8612ع!صدفيالرحمنلعبد(المرأةوحيمن)ديوان3

5491سبتمبرالثانيةالسنة-عدقىالرحمنعبد(لشلعرالمرأةوحي)منديوانتقديمفيالعقاد4
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51للعزنيهاغايدقىفيسوفيفثموهلمالذيالحرقلي1،،ءالخنساهوهىؤبةرابايهةربةالمرفينبغتالتي

وزفاءجمالازالماهوسحقوهقدانهمايظةولاورغبتهرتفوقهالتقليديالرجلشعوربهفيواذ..ممهحهذااعزفلااتا

ءاومس،افجبرالثرفيوهمفيالتسالىيمس:و.سوفتمضينكاراا-تطيعلاايفولكنني...صراالنفوفيئالمعهذاتأصبلفيالملحة

ضياء9لأز؟حسنلا.مظلمهالفو.اذاهممنحصضفياناءقربالاشالاحطهفالذي...فيهاًطقلبعفىوتفصيلاجملةلالقوهذا

..رغليجلمرجةبمابينو)كةها..جمهاناجقللءعويضمتراميةمحاولةللتعبيرالرمزالىداثايجنعوهو،رالدموعمندىاغلبهاوالنسائيالثعر

ترمزوه!.ءعاصفوعذاب..تعر!لقجزريم،ين..ورلظىوحسهـة.اتالثاعرادبفيكلانواضحسمتانومااستحياءاوحياءمنعواطفهعن

والحرمانالظمأعاودهاحىلهن!لكادتماالذيدالوئالحبذدك*الىمقتنطايمالاتؤمنالظافرةالاسلحةالىتهديالتينجالفطرةالمرأةلعل

السسى:تخاطبحيناليهترمز..اللتاحوالتثوفحتىبءامةالمرأة..الدموعولتالدموعومنطق..الدموعبسحر

تهثالذيالصنمسأحطم،المجال،فمافحشاعرةاط!!رهفةحواءسليلةكانتفاذا..القلوب،سيا!

ساطعضوءلكلاي5ومن!!3كىوحدي)و(الباياللحق)الص!فيةالقطراتهذهتايعولا...لل-ين

مشيحةاكسنعنعينيوادير.(ورمادشظابا)و(الليلعاشقة)و(الايام

!خادعضوءطيفالاانتماالاشياءعلىولمحموتسمعترىبه:.ءقلبإهافيل!ريخمايتلخصالمرأةان

جنةقلياحلاممنواصوغتفرج05!..0ا!قولل!ورمهمةفوقكلههذاتستأديه،والناس

اللإمعفإكعنح؟تيدغنيالمأوصنمنطائفمسهفاذا،نائلاسعيداالقلبهذاظلماوثميء

ار.احنأفي...افياليينتن...محرقةوزفراتنواحااحمالها-الدنياقوةعلى-ملأتالممنعارضبه

الضائع2واطلود...الاإوهة-ر،لاشكوىاكهااستمر.من.اًشمرجمهاوشدموعاًالارضتروينسترسلنم

فيحمحاضهـاانلكاقاىالم...تدريولازكن؟االم-كينةرت3صدقدازكيالرمنهوجادالدموعشعرهافيلمعهناومن..البكاءالىوارتياصا

..الصراعرغمجادليولكنها..؟.فقداواعاوخدعاضيا....ثوالاما

طوقاىفدوىاما.رضاحليلاالثاعرةالمكاءفىوتشمهها.نازكهذهمنيا.نعاتجناتالشعورم!الدفىهذاالمراةتنبتلالماداولكن

لا.!ا...:-لا،بيةالرالمرأةاعنيهناوانا؟الضاحكةالحياةومجاليوالجمالبالطبيعةالتغني

لح،4محوالاازخيخاخفيذكرحدأاعلىنماحزاحيازفس!اإعلبيعهايةا3.ا!لىارالحريمعهدمتذالفتفقدبيةالعراما،شتىمناهلالفنفيتردفالغربية

ووص..الاحزانفيوتسترسلطشجانهاذكرياتهاتج!ر

ه.الجامتلمححكرتهافطوهيبفاتطدقيفي)الخقد15يعداللإئكةكنازكشاعرةانتصدقهل

اخرزىطكثرلىنهالعلملموسةادنعرسودمسافتترفوداثمحهكافمالرالتى؟حمهمفيالسيدماحد!دة2(ا.لاهنتكنلمانالوقتمذافى-الذواوينذواتاتلدشاعرجنسما

....-ء-.ابوسراغوالفرالظمأتثكودائماً؟البكاءفييةالثعرطاقتهاتستنفد

ىأتذكركألمايإهافيوهي...الاق!حامعلىالرمزشةموماءونةلهاقيوبرراتتنعم!لاانهالاحزرر!ذ.3شاغرةانتصدؤهل3...الاحلام

6الحرجمنوبا"رالرجلبلسانلزتغزص!نتالتيالتيعوريةبعائثة:تنوخمولدهاذكرىفيحىوالحياة

ب!مضاليناافضتاة-د...سافرةلنابدتقلماالبايحنهافيوهيالاياممويفي-ارىالوجهشاحبةذصياتياثت

ا*ليذات)و(96-66الح-اةشرع):قصائدهافيالمحتجبةخواطرهاالاحلامجنازةوحوليبعييباكالشباب0جئتئ

الريارة(و)19ا!اطفاحبو!أ74-76امنيةو)(73-72حطامغيرعادهـاوقلبيالماضيثرىفيصادفنتهرغباني

إفلحرصبضضويلفهجملتهفيالديوانولكن(79-49الر!ة4الداممطجودالوغيبمفيالروحلقيتهلمارمزودموعي

.المستمرةالالاس
رر.!عروعوقلق؟عميقصريرحزرن3زلمبيكالعناوين.0.المناوين

ئدها:قم!افيتستعلنت"،وشجاعبثاكر3واصراحةاكنرقهيفدوىاماالسصة-الغروب-الهوةحافةءلى-المحترقةالح-اة-ممحوةفذكريات

محرابفيأو،!(الباالصدى)و،(صورةالي)،!ا.لهوىغب)-ظالات-نار-حزن-شقاء-شوق-ش!ون-قلبميت-التاثهة

7(اقالاشومنضيدةتخلولاإ!الاعاصير-السودالظلال-احلاماباديد-شظايا

91اللائكةصألإزكالليل)عاشقةانديرو1(5الاملصوت)ضيدةحىبعضهااوال!ك!اتهذ.

22ص(الثم!علىثورة)قصدة(الليىعاشقة)انديرو2نهاالاابولا...الدموعهذهكلترصلحياتهافيمأسماةزرلمولا

يفض)قص!يدةطوقانلفدوى(الاياممعوورى)دليوان3الببوبةللعاطفةذاتالئاعرةقلبفيغائراتركجرحاً،ميقولمضائعحب

16-21(صومساءء:معياقرأ.فاناا12المىوموالشوق،الجارفة

فياوهام)قمحيدةطوقانلفد.ى(الايامعوحدي)ديوان14ه9ص(وبداتهممصواء!تمعر)كتابهفيالمقادالاستاذ1

42ص(يئونالر799صغبودمارونللإتاذ(ومجزوقمجددون.)كماب2

52-62صراريتوفيهاما"قصيدةاقرأ5(اياعرهو)وجفضيدةئعكةالملالنازك(ورمادشظابا)ديوان3

يةالضموزئثةعاللسيدةىازالطر*حليةأاقر2416عى

6ه-6926-85ص(الاياممعوحدي)ديوان997صئكةالملالنازك(إيلاعاشقة)ديوان4

37-68.997-29166صىالملائكةلنازك(ا؟ل)عاشقةديوان5
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*!!صصصصص!!صص!صص!ص!صص!!!صصصصصصصصصصصصيرير!صصص!ص!ص!!ص!ص!ص!ص!صص!صصص!!صصص!صصصص!صص!ممصص!صص!ص!ص!صص!2صصصصمميصصصصصضص!ضضصص%!صص%صص!ضصص!صصص!ص!!ص!صص!صص!!صصص2!صصصصصصصصصصءص!صصصصك!صص!صص!صص!صض!!صضصصصصص%ءصص!ص!صصصص!ص!!صص!ص!صصصصصصصص!صص!!!صصصص!صص!!صصصص!!ص!صءصصصصصص!صص!ممر!صص!!صصصصصصصصصص!ص!صص!صص!!صص!!صصصصصصصصصصص!صص!صصصصصصصصكر!صصص!صص!!صصصصصصضصصصصصصلملم

ى::!هللم:!*-!كاسهم.! !!07-.!ئر!:!:00ءلبا".:ئرملسع\*ئر!هـئر!.-/:
!:يضعملمورإنواحكالىصكلما...دجرهعنم:ق:الأعظمافيكللالاضجمسحوام3للاةوجز51لهءـيء

!!\.-الالمالعالسللفراغحمتدشتيمالكو!الذيوايرع!!!\!!:

:\ا)برعمفىا!شدال*طور"معدفيالمنى!-اف!لمالمهمالأسىا!قعلىاورر-االس!ر-ماتمىلهوالسج

لا-رفعمولمف--5وبتودايجمبهرفتأصلمةم!!
!!

:----؟يرب!ةإبر:ح!--

::!!يم!قي-بمص-:فيتج"خ--قي4ش.خ4:-د-جمنه!!نجص!؟"عتمالاقالأمسلهابمىصاع!االمزسميوك!1::
لا:يرضطص-؟يطب.ب-خخ؟خ--ء--ء--ش--ء-شء-خخاير"-يمهـ!--.

--.ىونجإ؟ءؤذثأت!لطالظميالح-اةؤلمصجممارواهعتامرالذى.الةلقخادا:
----/س.-4.--":!إ-ء---.قيفي.،-!ش-؟--ى.:

:!--حعش.-ش--بخ--+-ء-9تءششحمتحلمو...الصيرةنحضرلهمآمائرالا-فعا
.---4!سش-----ع؟س.".."!!

!

-؟------.س-مصئر
-!س!ش+:.---يرس-خك!-.ك!؟ء---

!ءفيخ:؟-؟ىس!صكأير--ص-بم--!--ء--بم"برج-ع(،لخالداا):،ررابطةر)مىلدما!-ريهوتروشوكاتهتقتادرر-كلىتولهر!

:!ء--يخعح!بمقي--يم!-شفيفي----س!يم؟--بم!!...-.".!!!

+--!سبه!!!-ء-؟--خ؟-هرا)قاإدمالحى-هإا!سهولمماورهثاادإسوارالص"وعلى
::------ص*!كا!يم-ة.0.--

\\يم---.ص-شول4-.ببم-+؟بم5لاتجمابةغا...ذراهعلىء!ىكفاجمىفىهخلةت!!

ء-بم-.ا.*ائر!

::!:.هـ+ش--3سملمواةجم!جفيءاونبتلخطىاحص-ب!محمرتهحهد

-يم5*ا!!

:4حكل-3--ير؟يموحشفراغعلىجدبءفىولبكيزلو!ئر

!كه-"ئر
-البعيدا)شفقفي؟ضالبالصهخورءتإكفي،الثبفيةالشاعرحديثفيزبدو(.الاياممعحديو)اندليوفيليمامزلروا

الوحيدالق"رفي،هه-اليفيعاعيلراكوكبفياشةرلففاةالاشهياءبماتنعتالتياوصافهافييةالرمزا(حكما...1اشةالفرمع

9الوجودكلفىاشتاقكما،افنىلو،اواهاقاشوليوانال.ـوفي0.الج!لعروسيئونالىوشجرةحالروسعر

عموزطفرلمروجافيخميممبطإقةخف"فةاضمادليوفيثبز:اوهـكذ..2فاتوالظالالفابماش!ىزوتهمكهو.ورءباتارىعذواءلام.ىةحة.

بةجيهاوتناعإحم!اوقىنواشةالفر..شليءلىا..لىاوالمياًحفتشووظمأانلليواوفي

افضإءاطف!!،"وتفضيفهي..شادياروزىصفية...شاعرتنااءاب2غيويبدداكورقرحلةزسإؤ(قلب)الىفة3هـفا!ردوانوفى

ولا،؟الحبرأكلإة!-عحتىطويلا12ً"عزدورنتوا-حياءا!ههمنمتياطئاًالذيالعمريفخر...إفالحرمنخوفالىالديروفيو...3الليل

الى.بكرقيقلتوا3رمزاوقصةفى،!طفعوالفتزقب*-3!زإذا0.2ةيدمز.4ا)غسودفءالحبوهناءةالقلببظلفيعمانقبلالشباببربيعيودي

ءاورؤ"طوجلا!2ولكندقإءمنهبةوااقلفروللاأوالصكرلشها؟تمه"وبما!توصر)-رباحتلياانالديومننيالت!النصففيةعرالشإو)كن

4اهذمنبعدالىاتماخل!ا..المشبوبملمضراشمااًكنيقويزق،1يحر

هنااًغنيو9ابينبصاسةبرعضهيذ!هـنيتصوفالتالىالثعروفيارهااطوبعضفينفسىفيهارى،انئشةريروانالىجمذااغزاني

06)ةدوى(سمو)قصدة13ورقةفهاوخوصرنذ"!ةألمرافيهاري..ءؤاهاور3لماازواشواج-"ابمو

..ءيرضاالوطنباولمج:عباملالءسلاص-!اهفيقصئيالنسااليهعرلكنووذوقها13ظلفاباةألمرافيهىار...وسهاووسهاج-13اوهـوم"اوأضروضعفها

ناقدبمافي،لهذه(الذاتبة)صفةكانتوان...ذاتيش!رجمإةهفيانهباًثوتصنعانلدجهاسهواءينطروالت)ةءنمةبافيغفالذ!!ا)وكهـى

فيقيصم-!!ا)تيالسواءءلىربةالعرالاداباده!احمد131ء:لإذكالاستالتيالسإعرةاصإلة.ز:جلى.هنا...عالطاهـوعلطال...قكل؟دةتنظمار

911-(صالمروجلممع)دةزص(يامالامعوحدي)ديوان1ء-.بم-!اعتر

صيغت.ث!ارةقغلىاةامرزوقعهالط-عةشعرفياملىفدوىحققترقد
97-67صرالسص!يدةة(لد.الخإالاغض")لىاديو2.

لطبمعةبانث!فوايةشاعرانهادليوزفي.ء.ددهازووزةلانوا!هانمن
لىةقصبو08:98اليهحةيدصق(ةلدسلأالاغببةا)ناليود-3

4868افلاصدانايرولدافي-يهاقي،وشيءكللان-شيءد!لزةةةحمجتحةوحروبماتحاداو

601صموعاللمىع-أيكفيق!دة(لدةلخاالاكأبة-ا)اندليو4:منفلاماالطبقيلىا*حارلهفةفيه.ثعالوسنالكوفيبة؟ةطهااقاشو

ؤلاالقإيةالعدوبعةار5لمديداالس!فحفي،ا)صفحفيهنافنىالو،اوا.

لذاكااهللازكوحبالهوىح!حهيناحبك52-12الىقيونفيم15اودةةص81-912

7،-96صو3قصيدةالاياممعوحديديوان376صووإبليلؤ!ءدة354صوقلبإلقصيدة3
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91فيةاوصوع.ااهـرالظووجعلالشءصبةمنالتجردعلىالط!فة)رظره

يصفا)قديمبيالعرعرالشاكان...صقااكثريثالحدالمث*رو1(.بةعضوالموطبيه"13

ا.لىدة"هـقولا...يةإةهاوايتماابد-عددها،سيرهـا،م!ادواا...ةلموقاثالبتر""قلانؤبلجلفإتئيا)"طالسعرغنيثالحدبصدددمناوكلا

كا،اتالمقطعوجةدولمزافيةالةارشليؤاتغرالشمالىاىخراظاهـرةالى
ودلا)ت،اإوقعةافلسفةلىايررزفذيثالحدالشمرولكنتسجيلهفياهذاءورما

--7-.تيب)تروالعدداص؟ثمن2ت-"يوا؟لخليىاعيلبتفاعبالتل!ئحةالااكزناقىب

يه.)"فسواسيهءالسيواجز"هراالتفعهااوود

ا)تيءإلثهـماربكجإباعوءااص؟حرل...غةوص:انينورظلفااش!رليعدلم...كاأدورمزخه!فاصووكا!مل!اتهدتزورلم:ثوارالفش!إديليوايةصفشكازؤ

.كا!لنفعاابولءةهااووع!ركااصحااصةبة!ةصإصباعلخلاطتانينقصولا3حرشءريضاااتعركالوكأد

.تصوربما13ا!اسصقمنال"ةسبطوللازكختنمكما4وفدوى

ةهـمضماصةلحأااتهرالظاام!..يثلحداللشعرمةا)عائصلخصااهيهذهاولاتلمطوااختفتح!ن...ث"الملإحم"يثالحداكراتهرظاومن

...بالاسلوبا"لاخرؤالبعضضوعلموباقيص!ل

اطديث.سبيالهرالشعرموضوعفيالجديدةاتإظاهـراؤنالمو!وعماااحدةوفيةقامنبرهـتبةئةذاتق!يدةعلىالحديثالشعرفيتقمار،ؤ،لكادت

الضإ!عةمنساةمالحديثالسعرازدادلقد...!معة،لطالا-نلالةاكسفإلجإ-ة...ر""ـالةصويريطابحمط"اتالمقالىيجنحولكص4

..-....اككراوطوعهالمقور.وعبها)ةنيأغرصااويها)ءفساطظره

الىالئفاذالمحدزوراءاكءراولوحمع،1بلووقيجمهاواص-إسحا61

فياوصلاة13التةا)ءةإمنديوانيخويكادفما،نالكوفيثةالمثوارهـااسرالقد،ةلة"والمباا"ههيمامنصي.ةانالحديثالصرويحاول

هـ!اا1)فيىبالللصلااا1يثقصعندالميل(لمفرور(س1واينواا"فونممااجها،الص.لىالالوصو.فيإثالح!الشعرنجحدو.دفة،،فيآتعبيراليعبر

يةوالقروا)يئهـوعوا)ظلةوالسحرل"سولرولفرمف!لطدعةباغناء3(ىلذكااوهيلى!!كخاا)قديمالشغرفيهات!ستاادالصإفيروا)ش!والفكرمنصاقا

..-.لىز"جلىالحديرثالشءرفي،االباًشيرالتيب!إتالسهذه...لتءفيتومض

.لاخضراابلمحرافينحلصةصلواتلمشهبناةهروز.:عرالشالؤومءل

وفيالطموحوا)غديرالليلوابن،لل-"بلةذس4(ا؟داول)وفيشصبكلفيالالهيشيمبرةءيهالالهيلمسوالذي

المحدئيناءالشعروتاس!3التيالريفطجمعةمنلمحات5(سرومورنجوم)بغيدقابهةافيللطفل!مةفيا)*صونتعاشارفي

.6أةوربمواا)-لمبلةوالثورالبادوفدعنزيامستأاصإعيل!نءودفو"فالرضياليئيسدهـعةوفيلل،وانةحافيالداكصلإةفي

الهاوساةقءفط"لريهآ)قريملهوابلىاعنارشماهـ"تجا.االغديىيرجهال!كوغوالا!رالىاولولفيولا)نقكييرلكبازاجهعلىدالءووجدمنيدعالسمدعوالس

لأ،!الةم!لا)فتيلخلوداقمةعلىالص!متنقعامنعيدالسوالسعيد

ا،نيقفيلراحصنهعلىالأينمنفاسهترصت،اليلاالفالقهيش"يتمصاجااحدوااصلاالكونهرمظإيلقىحيث

و-يهمتتبينفرقفلاإوتاتنقتعالحياةيلقىصث

الهءقريمماا)طبعةوس-ادفيإض!االمحم!منالاضواءوسدخما

79

حلا7يمؤالقرابهصازرفيقتشرانورج-ةمولم،-إداوحب"3!نوم.يالشعوالإيرا.ءاصطناعهثي!اداالشعرغلىإ:فسائيرعلمتأومن

بينجيمزعرلثاز!،الطبعةحيومنارليوالداهذفيلإغزائدقصاحتىنا

بالحبيمابة:جمم-فكاعرةاىالاخرعناهماحدافيهتغنىجاًمزءةاط"وااطبيبة-.شإديبوا"وروالدكحىابراهيمورالدكةإءلابااءش!عر

89

".زورا)ضحىالرفافالم-إءفيماتالى

فالافواههرزمناءذولاامصتو1.بالغرءابث*راثرئدمةأص!!للقي"وينالور"ا"يثلحداالثمريصطنعكما

الشفافثعركمناءالاضو!ارسليفيالبمءإبإقعلكانكماعلإهاتدلليسطوءر-مصائدهماءالشغرليقيدمرأاح-او

فاالاسدكوتمتالظهـإءق؟زءيلاسما--نءودعرالشاجالنماهذعثاقومن.عشرسعا)"إنلقرلوروبافيا

لا.-تص!ؤصا)هـااير)قيرامندو3تورلدكااناقدوقترلاتلمقدمااهذهنتكاناو
ل!8لاطيااورلنو.ءاجولاارءعمو

سلىلة)ز9قصيهدفينعكاساتهاافىدتنلالوااجمزعوةها)ط"!زانيىدوو.6(زفرةعنهللةفسالد"افيها

9.صاءدادهمأمثاعر"للاس!تاذالعإعيلاالىهاويصإب1ً

الماىلحصنءودللشإعرلمفراايناندإو111صورمادشظإيااندإومقدمة2

رستمالسلامعبدللشإعرورسصوماءضوااندإو382ص8.عرتخ!لإتشاااو"صجذةلدموقصيدة،ياج!اللحنانديوا3

قيالىحرإدستللاىلذصارارهاازناديو3ةيماروا-ايللا(لوالجدا)نايوبد(سمالطلا)ملمححمةأقر.41

روماضديايالايلاولالجدانديو4برا*يما3:ورللمدا)قاهـرةليالياربدليو(لالاطلا).وملمحمة

تهسحإءليالسيدءدللشإءرورجومفيماندىو5-.بةالاسلاممحرمحموهلاناحى

امماعيلص-نءودللشاعراغنيهـكذاديوان6خن)قص:دةنشأتكمالإعرللش(وءوعرياح)اندلىو

لمماعيلاحسن!ودعرللساالكوخغا،نياراديو7..35ص(اتوقطر

ء"ل-!ااحسنعودلاساعر!الكوفياغانديوا27.8أصمندوررللدكتو(يدلجدانلميزاافي)كتإب6
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جهليضرحىبمويالىها،رالحلمبةهذهفرسإنومن.9ا)علإءابيشعر"ا)-واًثمخلفال!هبجإن4ريل،والذيالاخضرالبرسيمعودحى.1(زغني

يوهالىاكان.قةالفلاسبينلي-إكهاءالشعرظاقمناد!اسماعيلالاس!تاذ!"*نيقيهعرشايحفزويفبالرافتوراعرالث!يو3إستلحفولافيةتعالرا

ككلويهـإلى!اًهذءرفلكنو،الش"ورالثعرلةرسانا)ليعةقد:حا)فلابنامع

.جلالاصالشاعرروحلهل"-تلانه،إهليشعروأب-5!زهاإ"دجرءفبم-ااط!رحتيؤرمنفكدتصدحتعلالحةوفيزءإرتي

13تيشاعرقيدولكنليماشعرطاًقةداتؤصائد.فيالىءإتدعضعلىتقحوقدوبم-اببروتيرفىوا)ةءل،-اصاقيرزءيمرفيا؟لىي

ناببولا.اللالصعور/!تجةفيمصدرهاالىالوصوليمكنياذصيقةغيراليلرءب"أدهرفيمالقدبنةهة،-اظوةمنوالضوء

لة،السثاعرمنارهاويرايلىقيرس!جمبالتفكيراوالةأملانؤوليمنم3لية2يداعبم-التيعزفيوراجيخافطرنايم-!فينفخت

ليسوؤصيدهنظمهفييبدوالذيزفكيرهاوتأملإت"انءـذاسرولكن!نةدا)5لي!دهحىودالسدوافخريالثاعربا)طبعةلعيناإوومن

يمكتاواذن...تجشعرزةإولااياهإولهتن)ءير.اولا--اس"ـوش*ورهقة.-ةيذكرسإتحةرؤسهمنوجدا)ن!فكطحف،ني"جاوالت3،علميمافن!ماوقفوا

نمؤ4تعرلذيالمعئبااشاعرليسبمالااويهالىاانل!قواقمط،ئيخ!-.4افيووالسلفلاحلفيها

؟إ-وففو5لفه،اءوالثركعرلدىشإرواوصفيةن!وق!فدوىءةلط"راناتلمةةواومن

افكارة!ولي"ثنظ:ههزهتأملايودعفيل-وؤاكالىالىهاويالىفيشكلا
92-

2زكربمايفيضوبعقلاتجيمشإقياكطلم*إ3ااءادفيبهاسلموالنظموكان،دق!زالاجتماعيالثعروصوجيثلحداا)شعرفييدةالجداتهرالظإومن

بءدمحرمخر،ىاط!قةجاءتلقد...دواويفامنكبيراًنماجا؟ثلالذي

دىللوا"ليثلحداكالادبليثالخدلشعرلفييد*الجدنلالوااومنالمتااءطوبلولوا)"أل*رضكيرولا)"ةفيالكلإس"ككيارة"جاين،جو!وا؟ةدي

ا-رز"ـخاصوءسفح"هاصابهايمءسالتيرةلحاالنغماتاتلك"يثجرءاق:اةوقوزهاروءررهوحيراقعلوا.قصلىاًؤءهـاثوعاربقياةيلىجدوحرفى

.3مةدورالدكتورليقورة-"ـكمااصإقمنا)حأسبين)بإيبلادفؤالشاعردةزصبالمجالهذافيغةاليلهالاورثلةومن3

.4(امةاطزانف"ـ)منشعقدللعربيزاش*راناقولاناريد

م3وءفلةهمرتكرئ"ااش*رعلىرا)قراهذمطلمعفيدلعقااذلاسهتاابعااقد..(ترلواو

هذا)ائ"اش!"ربينيرىانفياملهقىققفها..هنالانطاراءعنالالوالىالىيم:لكالىوادال:كأىالصافيفيشعركثير:ءحالمجصورومن

):كواولءماءباللمشغوا.لكوذلطيرابم"عاقاوكلاللمثوذلب-ر.!نلمةتوالا.ير.تص!وفىغةا)ق!

ظرلمةااواقبةنس!لااظرإة!اوصفدونباوائرلسلوصفب:دونإرينااص.جاطدإثعرلشمافااباة!يممندتهمالي-ةصديثالحدالشعرصبحا

ولكلناوعنومةعلام3منلجم!الذينواالويم!طىونالقرم!ا!لاوالط"!ة8.00ويا)قرائلوالس7يةالاحذوصباغ6اطضيرؤعدايستوؤةه

!ااداقارزفاعوالح-اة)-صةجبؤهتعاهـاسصورفوتعرفهاتعء!زةيةشإعرمة،م22

لاائبوغرلهايةخمالاشهبمن(1):فس)فيلم!زعءبوهـ!اراغووصقالتذوعلأةظاهر،يثالحدالثعرموضوعفيالكبيرةاتالظاهـرومن

6ل(ا)ةفاديع!ركا!ولاعفلهايحدهاء.
فىصصى!وشهريمررسعراليومعندنا.نهلوااونهوفنوضهاغراتكيرفقد

42وابراهيمريشةابرووصراطوريوبشارةوالرصافيؤاجيدواوينت!ضمه

حصنوهـو"-يماللمحر)هاظ،رليثة!الحد)شعرلفيالاساوبئصخصإام!،ءاضيبوالايليا9ولاالجدانديوفيالفصةروحر-ريكما،ليضالعر

اشعرايك-بان"ووالحللنباتعلىصفاخماوخلعالجمادفيالحياةببثهلانه4يازونظرالعلمشيوعمنالهاطفةعلىالفكرةفيهتطغىوهذاعقليوشعر

هذهـمثلتهماسة،وؤدز"ينالابنالاسيماثيندداأءالسعرلكنو،و!بضايةحجوحركةازدهارعندلعجاسبةللدولةافيحدثكاديةلماابةالعلىتناحضإربحم

وهم-نزوألمحداءوا)ثعر،8يالطرالفجر،!7االلصدىل:ظلالفاانتيجةلىا3"كيرةناحياادييؤنف-"ببالساهذكالىروالموموالعالكربهة

لناقفاالفت"ةحدلىاظلف!لااءـذ.تهمو3ستا-علا)فاماسبص"يخةلىمو.)عوةوطأ)ثقلؤعلدكرنيونطيقومالراءاوالثعرطفيلهالءال"أفيككرعك-بة

9رءيجلذالضوءكا(لمفراينا)زهادليوفيمن"!احشدعجلسماانحسدءو.قماهاروالمإذةا

فيحم!اتيةاالذاءلاراوملاتا)"الاا!عيلمعئباا)فلىفيا)ش"رظ،ركا

ذاستللاعرالشاويهالىابك-!في(يوهـالىاسهعر)فصلاقرا

دهمايىسماعاعيلا!!!ندءوعرللشاا)كوحنيغااانديو9

45-35صاد!اءداسماعيلللاس!تاذالشاعرالىهاويك*إب0212صلكوخلزكياغادليوان2

84صس3ءولمالادبا(يدإدانالميزافي)كتابكا249-431ص!نلغنيذعبداستالل!ب)غرواقلشرلمنمعلااك.اب3

معظ!ان(((لمحكاءلىب"ـ)1كتافيدعبوررومااذلاس!ت،الليقو4)نجفكطلفىالصاا!دللشاعراجلاموااندليو4

.الفحولهـديرتهح"جروفيامةالخزنفهافيالشلاالعربيزاشعر2.9-59صبلجملادفؤللشاعرحريداغاراندليو

92-82صىتخ-خشخيملخلاجإهوفير41-39صا)هـجةيالصإفيحمداللشاعرارا)تيلىاًديو6

511-499صدلعقااستإذلل!الكتببينتعاسابكتآ5؟.صا)ن-قكطفىالص!احمداعرللشاارلتانادثو7

411صدالعقاسهتإذللا)كتبلبين.تاعساك"إب776-67صا)ن-فىفيالصاحمداعرللشارهـاالتنادليو8

13ص668صنطوؤالفدوىالايامءعحديواندليو3097-1.9(هي)صيدةةالجداولنديوافيأاقر9

.91ص9919-711اناقحوةهرزقصيدةو
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الشعريج-دوالت.ةحيالقةالخ!مة3لمااوحرافيهنفختمىيتج-دملكلز!املانتا،3ا)نورلم"يماإفجرا،2!ا)-كر1)ظلمة1ياطرإةورا

لعربي،لادبنافياليوماءشهريخلقهانيحإولم!وهذا.ءهلسعرلهـونهديواةيفنشأتكمالالسإعرءندنجدههذاوهـثا!...4الثدوالرعاشة

.9(غيرءـااءاسه-اءالاشيرىمنهوفالساعر،7الىهـسفأءلما،6ورلمقرااء1)ض،ههـيفلراالضوء"و!وعرياحث!ر

52رواساليالا-تاذا3!يسمالتيفة(ةطراظلفالااتلملا.،.8زعش)راءلهناا

الطلعءعلالىيثالحد)شعرلم!ا!فىزةظ!ىاخرةهرظاهناكموصفيووايدعوكما(ا!ظيةتال!ور!13)او9زبةالجبراالالفاظشبكة

علىمبنيةئعةمارصو(عبودمإرون)-إذالاسكأدو!...9.خرا

اخوة،3ا؟ديدالةجر،2مصركقص"يىةده3زصابعضفيماظتلهو.11العقليالمجاز

.6لدامىلالوكر،هالشاطىءالىحنين،4الفنولتها3سعهيفية1،فيإة!لد!3اووهزنبجاالىالمحدآيناءالسءرولكن

ذ"ولهانالدراسةواجبمنعدلكامةاسجلاناريدووة!و)كنيوبمجتهخ!تهمنررةخفكاشةإةراحدليثالىء*ىاصغ..يةشاعراوقر

هيالكلمةهذ....ينلمحداوماءالقلىاويرثلحداوالقديمبينؤةلمقاراعند-:!،بساءلى

إليبوالاسالجدردةضوءاتوالموليدةابىوالاقياهاتالجديدةلوانالاالىحضيلةظصلالفيير:عسالثهـقليا)!رعم

مني!نلمالقديمالش*رءناد.زالحديثالثعرفيجديدوكلا؟ديدةبمقيفيمحلمق!الفضاءفييىوالعطر،

ئصالجممالكنوا)قدماءعلىكة"،مليه)ترجحوحدهمالمحدثيناءاإسعرصلالههـةحلوانالغفوالنرجسفوقإنوروا

روحالعصالىظ،ورهااملءومنكثثرفيترجع!اعرضتالتىالجديدةودنياغرعلىضحاكايفترلمرلىءمت

يقولكمااًيعلمةال،ريخفانحضارتهءونوعوقيمهوطابعهفيهزعلجسالذيالطةلةف-ونفيغرحور!!ءاوال-هة

الىعءرهمردهالساعرقوةمنكبيرامقداراان...)ادهمءليالاشادقي!ماالاطافالملمونةاج:حتيوحفجف

لتكوينبدولا،عءر.الىجعهمرضعفهمنكذلككثيراشيئاوان21ل-هـحةلالص!احاءزداؤوقاحومناوا

وقوةالعءرقوة،ذيخهقومنيةالثاعرنإفيواحيالنمك*ملكبيرشاءرالفإظ.بم!رةوطإؤةةكامنقوةلهاالمحدثينالشعراءكأدا)فاظوهناك

الفكريةابإةتكنلمعصفيكبيرشاعرالدز"االىاقبلزاذا،يةرالعبة...وايجازسصرعةفيتعرضه،ريخذات

-محصوراساذجاحلولاثار.يثسرمنءالكثيرجامبةؤ!ةدهرمزمتدفقةبةرجافي:عرا!!اليرقو

القوتالىالتأمتواذا،الشاعريةوصدقية!ىالعبقوةمنكانتافيهم!ماذنوبيدمعةحقلتيوفيللارضحنبوعيفيؤت!اويت

1)،ضح7أرااط!طاصبامقاذكعروالالذصكايأتيوإعوازالكلميرايظه!الاافه:اقكيالف!كرالىكوبدمعيفيوصلانياصليسجوفيوتلبثت

13ولغوبيولوغتيشيكانيالامالىايهرمطارقوانا

062وفيصةالقطمنع!اضومووفيهارمزوفي"بريالتتفردهافيالامفلفظة

اسماع!للاستاذفايطالغرلشعردااتصالهلىليءاالحدالشعرسبقىثعزكما-اءيحلاوالرمزوالمعنىباافرواغنىةغة،والشرجالىةصيلغنشمااسكةا

زرثقيةلروماالمدرسةارظ،وويعز(عرالشاويهار1)رهكتآفيادهم!دا!..وا)غفصيىوالتعليل

ادبفيدةالجويعز!اوروبوالى.بااوروبفكرالاتصالالىا)*رببةنعوداوا)ء3الارضمنننا-احقا

وهي!"قوامهثبوهوالاسمالابيةال"رمقفيهليسو)ا.يرالذيجر3المنورااذفالاست..ىاخرحسناتالحديثللشعريرورمنالقادومن

8(الاخيلةاوروبيالروحبىغر3بف،ممخطواقدالمحدزيناءاكعرانلنقوان!!نا)جم-فالمعداوي

في!أثر!قدالعربيالادبانشبكةاليوالياسالاستاذيرىكمااقلوث!اتالنة-و،بإلاداءاووزبوجديدةخطواتاكءريالفنلاصول

روابطبهوكتا9(روؤ،!فيزسافرنفختإتيايةالفكربالاحداثءوءهفسبةالت13يربمحارالىردتهاحينعبيريةللتقيمهاللالفاظردتانهاهافييقإلهـا

ثااحدايديمبينإ-وقللتييةالنظرهذهحولصكاهيدوروالروح1)فءر41(ووجدانشهوراتصاووهيفغدت

ثثونمننشأفيضخاكلم!نسافرفيلادبيةاترايإوالتأصيالفريخالتارلايتعدى()قديمليالعرا)شعرهرجولىا)ءهودرونماالايصتاذلويءو

ا)عربي.الادب.يرىلاماألىاءاك*رعند،رمزهويرىماانحينعلىاررويإت

الاتصالعإءلمنهاشىإملعوفيهاثرتقدالعربيالادبارىلكنيوردركم3فاعية،كأد!لررتلةالمءنوالدنياعنلماديةازماالدتةع!ا!القيفالحدود

خاصةوكاإفيإائناشعربيننفاوحدهحسيالفرلاالادبىالاخربالاداب.ابالجذ!!لهاامماقفيلجناوتوببعضهاالاشياءرص!ترا)تيا)بصدةإعلإ-أتا

الفارسصبةول"غةالانجليزيةواللغةالايرطاليةواللمغةاللإزلميتهيةاللغةيجهيىونمن001ص!و!ان)ف!وىالارامحوحديانديرو1

57صعبودرونمااذللاست(مجكرونمجددون)صةإب6301ص9.4ه7ص39.3.ص2

.69-39صطوقان)ةدوى(الاياممعوحدي)ديوان342ص4008.ص83.7ص.3306ص

69-19ص01،4-9صالحإيمعبدللكما(ارصرا)ديو.ان4.13صكةثليوا)ياسلستاذللاوجلراوكرالفبطاوركةاب9

95-85ض75،6-65صتثأل)كما(وش!وعجي!ر)ناديوه231ص1.

.6،9صاد!عليللإستاذ(وا)نقدالادبهـإمبرعلى!كتاب7817صعءودءارونإذللاستومجترونمجددونكمتاب11

51صادهماحمداسثاعيلذللايمه*ل(الشاعرالىهاوي)تاب0383صنشأتلممال(و!وعرياح)اندإو21

اذللاست(نجةرول)ةالعرببينوالروجالفكرروابط)كؤإب969صنشأتلكال(وشوعرياح)ديوان13

.631صشبكةبرواالياس23صالمءداويرذواللاستاذ(ف"يةنماذج)صاب41
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تعددو،اءلاراتنوععظينجمفاتا)مقإنوعافتهذمنماوطييعو؟...خراحينآوخاصةكاوتطعماللغاتهذهبآداببالعردباتصلالاءهؤيقطروعن

قيبعهوبالحروتبام،النظرتوجمااختلإفتهلدرةوالعيسهبامذ.ليمالانجليزا

فهوةنحتلفريحمهابفيريشةيمثلوجيكا...ييسوالمقاالقيمفيتغيروادقممء2)اكرمغطاسازطونالاستاذرقولكم!الادبيثيروالتأ

الميزانيميلوذاكهذاوبين.شىدوافعوتةجإذبه،صيرةعواءلنتوزعه(اسبابفييقيدالىمنواوسعمبينتاريخفييئمحىرانمن

.هناكوءرةهناةمرهيزاهاذكرا)تيالظاهراتالىاخرىظاهرةفيمالغربيأثيروالت

ليريحىبيالهرلكعرقيحمس،عيلاسحسنحمخموداشاعرنرىةءلجنماففي.ىالاخراللغاتمنبعينهائدقصاترجمةالمحدثيناءالضمربعضمحاولة

الخيالهـوسبره،شوقعمرنظمعادوا)قدرةهطرعنحادلذياالنفر2لليجوارفاكزثيروسللشاعر(الجماهير)لهصيدةترجمة(اراصر)انديو

ا)ةفي-يةدهاج-إاغيرفي!ا!سيحظلفالاايبمذوتوقلمصرالإ-نولوقلمطرا(1حومرواااضحكو)لقصيدةجمةش(ورس!وماءاصؤ)انديرووفي

وعاقبتممكوالمصخيبةبهمفشطتالروحمنافضحاعولاالشعورمنبثبلا3(ماسصفيلدجون)الانجليزيلمشاغر

،وا)*قليدبعةوالم!االتكررعلىلعتهابيوحاقت،والض!اعدإلاهمالا)طب.عةتقررنازكفهذهالغربيالادبفيا)ءعبيرباساوبمناوناخرواعجب

1(جديدليقطرفىولوعأىإشرة(مقتبماسجالغاضبالجر)قص!يدخماتقفبةفييفالطراًلاسلوبان

"ـكعيىذنعىبيالعرألشعرءلىدميدمعوضلويرلدك*ورليإاذ04ا+8ح*84!أالبديعةؤصيدتهفيبوالانادجارإكيالامرالشاعر

منخلوهو،دهوممو،هرو!و،نهاوزاو،ئدهصاؤلطوو،صيحة)ف721

به.تأكأالذيسهكوتولترقصصثلومنا)!اًلادمنوبب-ليعضحهاو-الحديثالشعربينيحللم!يههذاانغلى

اةرصغ!يرلهاطبيعياف!صرنهالىشنليضلقو(،باإزاالنابددميةللولدللابههلدور()قصتهللغزب!ل3اع!تمنالمحدثيناءالشعرفبين-القديمالثعرمن2هو؟ظاالتشبث

ناسبفوخهـنئاتئحامدالحديثالشعروفيهبإلبطولةاشادةموضوعفي

3(الازليالاسنهذاوسطا)فعردواءاتمندواويناءديثا!-عروفي7بيصو:رءر6.ناسهبإتشعروف؟اليهانااثر

قىط؟مهـدف"اشعببةببةادثورةفيهوشبتلااحيبملدمنما)؟هاوعنده./..8ص!بةال!لاسللمدرسةامتدادهـيكاملة

3(لمنءطةا)او(حةارالد)او(ممةالعا)-السعلغةارروالمقدسةاةالساد)غة-....

..صءىلاذ-15بر-لةيمرالحديثالءربيالثعرفيجديدفالةهدافيعرابهولا

الممدس"ـإطالالفمنحشداسىحى(التقدى")قضحتهتبدا-تكادلامما)تجديدكآنثمومن...شيءكلفيالاتقالمراحليلازمم!-عحا-3!

الظالة،بلقا،اءلتسياراعلافيا!هذحكالحشدمجامىفى.شآ-رلفا.،غض!طيت.ال!حمايرزاحيةمنوالجموح،حيةنامنإة؟يبواالقلمقبةهيثالحدالعربيالصعرفي

(خلا.00

وشل...والتجديدإ-دقالتبيناشباباتارجحالت،يبيمثل00.ىاخر

ىنم-االممدلئدهئصاسائرفيعليهفيطرتحنقهالتياللعةولكنكيزاتهكلمنعاطلاالثعروارسالهمالوزنولقإفيةبلالبعفرانكفرالجموح

.ـ..هيانها...والهجينبمقدماتدواوو:،مالمحد؟يناءالسعرتقدبم"بوالتالقلقيمثلحا...التقليدية

؟9انيقينه!منالهجومرةوقعونكأنهم9مذاهبهمعنفيهاونيداريلةطو

حدودهـافترةوليةظكاهتج!انء..؟صالموضوعفيثيءكلزاتهـل..ليصونمتروهم..يىباضوينقرلمالمحافظيننوالهملصاًخاليسالامر

لهجعومراءصإدرالتاريخهذاوقبا!...بخحسبالاخيرةا)صمنةينالعشرحيرةمنش!واهمشعرهمفيبمثونئليهقانفوسعلىظله!يهويعك!هذا

...لبحثيرنهغاالتيالدائرةخارجلانهانباج(هاتحيةاهذح!و..."لمهاواهمق:مإها.يضقدونحازمإنهمفيبةوغر01وقلق

عندهااكتفيتبرلببحثياتص!!امعدرس!افياتوسعلمخصائصوهناك28

ك!زءتوفى(لاالحديثوالشعرمثلامبةدعاة!)...قيطولالير)!تةباالادبل-وااليومتالدراساكثرةايضاهذاثارامنودل

..لمفردالب-ثباخليقاكاملاموضوعاوح!دهاض2تنوفهابظرموضو!افيمنوتثطوز*تدلربقاتو،حهةااءلاراقضزةةةاوزنثر.شعوهاطديث

...عند.ومطالي...الحديثللث*ر%مافيهـناكهناك

الىؤهاضويترسلأصيرةدرراهناكاركيرفسارةقرفياومنانيازطونغطاسللاستاذ(الحديثبيال*روالادبليةالرمز)ككلاب

صنعمنلظروفعنااصتجابهااو،منازبعدها...عدةلءواماىهذابحثي511صرم3

لىالاختزوالىالجشابدورهاورمراوافلاصدافيا3وعفاو،حةالخالىيهاكأا25صاسعليمىدلل!ا(ارصرا)اردليو2

كثيرةئلمساكهنا...ئلحواكاهاليوعوالذأتدفقاغ!ذج-اسلااليليهالذي؟3صرستمالىلاملههـد(مورسواءضوا)داديو3

فالى.ـ..راعة13وفيتواقةجدطةالاحاالىكنت7والىاهذص!فيبمايرطلم15صئكةلملاا)"ازك(ورمادشظايا)اندليومقدمة4

الله.باذن...؟أرزد511صا)قرويللثاعر(صيرالاعا)ديوان

فؤاداحم!ؤعماتال!اهـرة/)زالانوديروم.اركزكبدلمدك.ور(الخردالحان)انديرواقرأ6

ابلادافييرجستامفتحيحمداعرللسا(عراصشاا

فمهـيينعزعرللسايزعزنادليو7

اسماعيلءودللساعر(إفراينا)نروادءثدمةمز،1ا؟ةديعليللشاعر(الاصيلناطا)نديواأاقر8

23صعوضلويسورللذكت(ىخراصصوندبلوتلإ)ك"إب2نشأت!ءال(و!وعرياج)ندرواهـقدىؤاقرأ9

عوضلويسللمذكإور(ىخراوقصصندبلوتلا)كتاب563-01صيىاسماعصسندهـود(لمفراينا)نديوامقدمةأائر1.
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