
وا)بوح!،بالنهلمهومرالث5.انالحد"ثلل"أريحفلافد

!اتةمدالنمشاللاخدولااةهش!رزاتأل!.ها:1،لاااعبردلااا-آبثىءفيخريفا
..ء."ب.-.لم+-،!صوجلمسالاو،)قصةافلا.عرإش

هىىولا،ا)-يرةلاو،الشقدلاو

تمكمااراال!تىويرةلسالىال(صىصمر!معررهـ!!ر**منجةدرلىاناع:دوصلمتولةداا

.ء..-غمر،به!زعترناايمكةءذق!لارا

نوعلى8يىهاواف!د،لخاىهةاوو:اتر3ظالتيا)قجمةلآثاراب"ض

ههاحهلوابوردفينتهوليخدويةا)نقلىدهىالىلرعنتس"ما!ئ8شيرتصوووفىتموسيقىمن،لجم*دةانلفةوءإلا.ر51زق"ل؟ستزإءروالتيكوصا

-ءاالشعرمقنحشءةتظهر"ينالعشرنالقرءطلمعفىو.عه-إةلااالاص!اثانعنناهـيك،هاقىةزبردءفىلاشفل!،وغيرهـ!ورقصلو؟ة

ء."ع.الخاضرطوبعدز-عدلمةبةالفلسال!إتلدرواالع!بة2

،لارم!نالمخةلةببعدف؟عل"!ماطإق،لماالغربلادباينلممافىاواصبح،اعالابدزظاقفيودخلرةص"لمةقفزلبةانفيقفزالشعرحدهو

سلمانهىرراالعاسليمورارالعااسهينهوىهةحام:كمىهرذذاسبانيةالقفزولهىه.ا)ءالمفيلادليبةالككبرىاتقاالوىهلحدلىايربا

ءرةب!اوكاينلداتقىم!ناوقجماضلازقووؤ"اضسوالءافى1)بسما،ملالهااوللجمااءربع:اةخرايةزش!عر!"يعةؤناوساارضتاط"عةان""ها،*عديد

لمة/الغز5ذدرقىساحاقوهـؤراحهرلاا01-ءيلصلم-"لخاامهحقابييرتعاحإسهيى،اعنلل"عبيراي،لل،شيدطةءمزيةللبة!اوجم!لراان!ومنم

ء..هـد.صو.ىهروجت"إزاولهبةلجم!االطاقةزفجيرالىوعطش!ملحنيك"ابوطرحمنيةموس!"قىعن

لحب"بالجماوصففى)باقتهوهفلمراص-ا!م!4واؤ"قةلراقىلارةصحواقدنيين"االلجانخيراااومنم،ا)قدروت!ديالذاتحدود

بينيجصعىهمفتهعردقو،الةلبفيإايترىهاليجهلحرلواىهإفجرت-و،وتدقنالكوفيالفاعلةالادبيةويةالفحهرال!.اراتعلىجيرانهم

لطالغزئدهقصافكانت،ال"ثسرئلالحماوروعةالطميعةروعة.اقصةالىالح!ةفيرةج-دانويودبا)"فتقيضدججديدادمآوتممعرفي

-...انيصدهىوقد،مةالعاا)ءقافةفيزعهـفايالشعرقا)"فويئترضلاقد

ةرونمنذاخ!دث4يلذالفمحباناكريذيذجدفءمبة؟ثالىولااذلكعلىد)؟لكبروا)يالحضارثالترا!رلملمنلمبدعينااءاكعربيننجلى

رب-غه.ابيبنعمراندونةوالوجدانيالبوجمنءإليةدرجةالىوصلالابءانيالىجلان

نجومخدودهـإيافيضءككيوااتيمياهاإشعرلعبؤأءثتلاز"فاضاتاانيخرة.(الكبرىيئالخض!ارلآدآردالماماايلينجالدزنيحو

كريموروجطاهرجيثدمقيمبردز.12في"لاكمنرسر،إلوا)فبالجموالأخذللنهوضا؟دلة،ودوالجحماءكطالاجوالوعييةا)فكر

ص!البدرشىزيهومح!اائحا)قرليشحذوالاحسإسيرهـ!ا.لوجوديالتدفقمناًجولدزوزةبالمعر

التيئىةوالرالم"اهلعلزىلمىمدنمننبىلخوراليشارةىهالىهواوالاظلإق.الش"ريزطلاقلل!وفالظوجأف""3النفوسفيصبواله!م،بويلم

""".وهـو،ءإمةلخلإقةاللقوى::ةتعبدءوخليادءنىعلىيههيولايىلياشعرا

!مامثلالفصقو،يةالقووالصورةلمبتكرابالملاحظةتتميرانطشر،-لموالعوالفكرالفنمءإدينمخ"لمففيزلم!إنطلاقباذنيؤ

:المض-موىهف.لذ)كوالاجحماعيةالماديةالامكاريخاتز"وفر

نهادرامنتب"لوا(ةإياشفةيهفي"سإمالابيحمل.3!،

نهجدراوحهعلىقترهـرقديمفديرجوفياجكسمرنهاينر،"إنلبفيبيا)عرالشسيخلمارعلىخإطةةةنظر!القتااذ

نهبدخارةإسهاويةنيالفجرفيالحةبةقة2الشإث،قدللغةاقدمثهـوتم"ذتبداوظلاموعقمجمودحلة؟ر

هزاخواعنارلمزاليعيدا)-لمنشافرعلىكعاليل.--..ة..إ؟ول07هبرا)ةإسهعلىإقرالىاترتمسهالبلدوااهـدفيإيةا)عر

"رج"!منقطعةاءالداطعمعإيه*الالسلح!اكلما.37د!.ا.؟لم..كق..!في،خطوةالادليء-ةضة3الةحطثكأرا)ةإمهعلىالةروفي

ط"ةالعاو-3-ازتجلىتمامنظوإضاالهو.لأ+؟.1!-!يمفيز"ثاراوسىارلمدانثاءوابالغرمحعلاشالتفاعلىولىا

ات9واي!وال*ؤسالظلمعلىوا)-ورةالوطنة؟.*د..،؟!.ء-*+بر-"+ننبر،؟،2وكالى.ديمةا)ةبيةا)*رالالارإدرسهءقوالعال.عإيم

-،:..-ح!*+؟*؟:..لا!.؟9؟قيبخ+-!؟لم-.:اءا)شعراىهةبدرر*هـقمناولا)يار-كيناصي!الشيخ

.جخماع-ةلااكا.؟....9ظ؟أ-!عرتكحزثفي...في-.جماا"تأشب.وزأش"يخمابالم-خاصةفأعجبالاقدمب

علحهاطلقوالذياتناعرالهـدالمحاعروقد.؟.-(*؟!؟بم.:3ءىء-تورفعمنوغكنارمخرعلىالقصائدوزظم

لفاىهالابايلعبنهف"الىعيرحهااهلاا"لةب.دلم..؟تنيغخخبن*؟و!.م-هـ-ىها،امقلمدبقكيدكةهو،للعةاوصبىليفبىالقر

يم-،..:برد!نيفيخأ!ر(ىش!!ول:.:.شثقظةهنتز-كا،دلةلمبةاقلطروايمةالةدات)ظاربا

عدبصهمهىروومنهاحه"حرجتوشحالمووا.؟+....؟نر.+2؟!،ئبد!+.لىاص*ءبأ?هاكر31للغةافيوترس!ىهاكيلماضالىادةعو

لحنثاالتىتلل!ئدهقصاوعرالعلو،حرةمش.خي!ء+بمبملى"3ش-في!ا...!!..+2.ملاماالىازدزإعاواجديدالة-

51و،وهـناكءـ:االغ:وروغناهر:ورالمل!.!.دأ!ب!ب:،--إ::قيانالىالالمنوهـ!ذاعلىلحالاو.!أ

.+ض؟ببزك!---قي"---إوغءير.ـ-

رزعي-د+.ب!يمبر/إ-سط".؟+-..

"لالغرعل-م"حههو"مابوالشا!وبى"..د-:!ت؟.+-ش!ء!.3أ.بر"ءلاالغربيبالايبالجذرىهتىس-اللااتضاعف

بريولا...وغكرهـا"كليوانتابابي"والخوريبشارةوزاداقفلآاتوتوسعاليرج!اتوكثرت
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اللبشاني-،وءـيوغيرالإناني،لحديثلالعربيالتشيدفيال!اهقةمطالعةالى،آصرالىوقىمن،الخوريبشارةافرافان

وا!عها،حياةبان!رامسطورهاوختمتمطافهاانتىقدساعدزهمقاطعهبعضيبوتعرجوهفيلدخولولالفرنسيالشعر

!جم!ون،الأعيركفييزالونلاالباقونالمبدعونالشعراءبينماالىوصفوااخ"ولالقديمةالاساليبمنالن!حرر!شيئآفشييحاعلى

نقفانبئيردرلذلك.عماراغمعلىالمدامكويضءون"لرومانطيقيينلغرارعلى،وملناعاامباثروصفااللواعج

إلش!ائي.لهليشكسةبكةبواساليااصنالذيتركهاعندالصرجهـخيهةيثةفيالىيةالثعرالوزبةبدهالصيرالاخطل!اهاالتيا!وةكانت

التييدةرالةالفءملةدرجةالىلمفكةابومعالشعريرزقيعنوالمدونالمحمومالتعبيراو،نطيقيةالروماامامالطريقشقتاذ،لبنان

هـاوز-ذالنفسواعماقالطميعةكمدمنا؟الورحمعرجازةقاءفياكفقاماميرقالطرشقثانهاكما،يةالنفوالحالاتاللواجمع

...سيقيةلموا،ةلنضراطلفالاا

م-اذااالتيالنةءةهي.نثالىوت!ولىجهفخضر.تمقىالىجوهرزروناللبئاءرإثازرممادخلالاعفعلاتتحققلمالوثبةانغير

فت-عرلحمارةاواذيهلةالراولعذاباولالظلماوالضحغلىهبتالحديثةالازحكل!زبةاوفيةالفريةالعبقروجوهرالقديمة؟بةالمرليماالعبقر

واالجمالبعضالىقيو!ااواطمالوءض!سبها!فتدئذاكمات.مع،ودةغيروصياغةإلهامغناصرام!زاج!ماهنواستخرجوا

نا..صص--اولاتوالمحوالتعنروالتلمسالاقتباسحلةمربعدوالخلقانضوجاشروط

ح!راواد.لالجمامنورجامهر!يهادبياااثرمنثا-يلسمونياراننثأوكأدئذ،اخرىنااحياالنجاحبعع!والناجحةاحياناًالفاشلة

"ـ:اؤالررر،ناف!طوتع:ير!على(ط!ااكثراق"ا؟الابباصطرتسكولمانييماالرومانطيقيةالترعةعايهتطفراحدما،اساسيان

الىالنةوذمنتمءنناالتييةا-حراالاداةهـو،انحقعلى،الكبيرونلاحظوقد.ليماالرمزللنرعة

فياهـ-لىوقيثاعنيروالزربلح!قةاءـذهبكتاوتشاوتصادمتاوترافقتالبنانفيمماتاظمرالنرعتين

ةفا)!الكلمةالتقواقداطديثيناءالضعرانالقولالاصحمن.لعل

-.،كاء-*--ا،1؟خفيم!اررغم)واحدارفيالفرنسيتينالدرستينبتين

ا)رذيلةعلىشبحةابوالياسسشعرمراةد".لا-؟-032د-!+"نماعلىصريدينليماالرمزسبقتقدفافرفيالرومنطيقية

"الفردوساؤاعي"لىلاثمواا)حهيميةوالشهوء!"01!.+ول!6لىتأشمنمومنم،وتبههابالاولىتأشمنم6ك،(الاقل

.-،..-.-م؟!!--."!نمم!ث!!الاثنتينتأثيرتحتوقعمنومكام،واستلهم!ابالثانية

الطص!اعهاسعلىلررمناكهيرممفثملمجصس!حح!اليئا،نم!-ءبرضبم!ص-س-+(أنربرفيمؤرجابقيبل،تلكولاهد.طريقيسدكفلممعاً

...+.9؟فيابجثجبمافي.*!.السواهغلىمنممااخذ1،رءيخهما

ازغامالىف!و!-ا"الالحان"!ومباهسهاس!.،---+؟*!001-.:-.!بالف!اراتالعميقالتأشبأنالتنويهمنبدلاهنا

يىالحنثوتص*الحواستسكروصورواناسشىدفي:بهل!ىجم!؟).-!!غ؟عيراومباشرةعيربصورةتارةوقعقدالاجنبية

الالمعلىمرثم.الحهاءفملمالىلالحيالوتط!ربه!لصكل!نركأفى؟+بموإ!طنث.-ع!ى!،؟نج!ح!لحئه!!ف!شاغية،الادراكلمقاممدركةلصورةوطووا،واعية

الشعرية.للنظرياتالمجالافسحمما،الوعيص

الى"و"القلبنداءءفيلمسغحيللوالحب!بكةابيالياس،ظصةوالنرلنسيينعامةبيينالغرعنالمقتبسةوالجمالية

ومن،ونمشوةبه!ةلالملمنفجعل((لابدل5بعدفيماسنرىكما

الحب.الوانمنلوناعذبالمست!يلالحب،ابوشبكةالياسالتمضيلحقفقدمثلهالرومنطيقيالتياراما

نايكفيالتيالسحريةالعصاهذه،الاصيلالن!يدهوهـيالتي،التوراةمطالعةعلىانكبقدالشاعرهذاوكان

،وص-الالىوالصد،!اءالىالبشاعةلفيوحئبهالنهوعلىئم،العالميةالآدابعرفتهرومنطيقياثراولشل!ولا

:هناءالىوالشقاءاركانوهم،"هوغوو"((موسه"و"لامرتين))لعةمطا

ملوألارتلالسئبالجموالارضم!ورعبماحارنالىلخبالبحبنا،فنجارجئناافاعي"لالاوديوانهفأهمه،الفرنسيةمنطيقيةوالرالمدرسة

رناءمنتم!نناالتيالخلاقةالقوةءـذه،ارصافىالزر-دهولمقرقيانبيد.المماالعات8هذطابعيحمل"ارفردوس

.8--ء-عند!االاالصافيةالثاعريةمنهالتنقدفالشحذتمامتشحذ

واسوامنااحلامناو!ق!،وامانيناحاحاتناألامحديدءدنيا

لم-..-والغبطةقالشودنياعلىاي،الحبوعلىالطبيعةجمالعلىانفحح

طلو:االى،برههولو،عطشناو!ويلاوالتىمن!افردكلاطقفيالكامنةوالاتحطافواللوعة

احياناًكاريرزويفدميرعينياراكارقبلفيكنت

دزإناةناعزدني!اأفةوالربالمبمةنبناولموتجهرناالحبيبيهزفاعندمىا،القلبطريقعنالانكتشفها

السماءليرتفعالىالارضمنالمتدحمالسلهذا،الشعرهو.الىالمطلقالعطش!خاويتاًالكونعروقفيالجاريةالجمالات

الله:نجوبالانسانالقمماحدىتشكلشبكةابوالياسل!رااننظريوفي
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!يرلحااقمرلاكاىكرلذاهـسلييلأ

العافصاأتاعرجمإرومل4لطحف"الاالةحاسليايباو.ر

قثاريفارتاحاوتاريقطعتنارياطفئتقدداريتقربىلا

داريبيتةرلابيابواصقفلتأريسعاوارفمنابوالىصتاقفل

.....!ندزر!.-.كض..-؟!+س.كنر؟ممد؟خلإإد..5بر-+!بىاترا"وحلىابوابياقفلىت

29ب!د1كا+!قي**:..ء:2-!نن.؟ء.إ:س-في"ت.!-م

حمبلم+ح!د+؟-يز،.09،!-ض.

+أ(!.-د..؟ع:01.خ.-:؟:أ.ولمبمنم!عم:يراسرانيفنوبيحجاؤدارو

.!-ير!ء.!-.نر؟-:س+بر+.تر

"س+قي!!!ش!برولك!2؟ول

!!.*--برممجنن!ضون؟كا؟تخشئجملاذش..+.+بر:!!91فى،ة،يثن!ىمالهـومىاحصسىاىداما

.،::.؟3++.++..!!؟*نر-م.+ت.!-9:ش-

في!،22"*في*ة:....!ح!ت!د+*+!.33.؟شفينجننفيالساريعلىإلايعشىلاوالليل

؟بر.+؟..س.+...نج...!د+*+كمتجعم."-

(ببت-.!ؤهـ!2نرلأ!م؟ع!مجم!أ-نجبن.+2...:.:.س+لراحامنياسااقداحجماحطمت

!ج+-!+ئم!-!؟!"لىح!4..3-؟!:؟ش؟؟دفي-.نمثهغأدكارنسكراحىالصاسموه

!--"!.!!.نر:طال!كف!-!:--؟.أ-ا

!-.كغ!ح!!بم،*"+!.6؟-:؟.نر-.

07؟إ--(عم--ش-جنمع-بر،!م.!بمبناأنقبلصكناماتذكار

ا!.!!ح!-،---+(هبماو2،لأ".ت.ظ!2+-"؟النارعلىأحقمنالمن،عدنا

حميدرسليمنكراتم!فيلاالكبرىلتيفيعز

ارتواءلاالذي-البثريالثوق!اعزفالاوتار!4...سلالمالسجكطصوتلاوفيمرقاةتانكفياللهالىلي

والطيوببنامائحفالسئفينااللهرحمةالحبسكب

بترعةتشهدالتيالغالساتوالاناسثمدالالحانمنمجوعة-لهدروبودلرجاءمجرىدلابانالسميدةاتنااغركل

تهذلحدودعلىوثورتهاعاعاالىنسانالابعنهريجعلنانؤمنالذياطدسهذاوهو

الزماننطاقفيالواقعالكونوحدودلأ..:قداسنالددسفيالكامنالخلود

.والمكان.ا.،-.--.---لا"-..وتنهاررؤىغحى-وف

والترعةوالوراةصعهابوس4ال!اًثراجل010ب....داثموحيمئوزبلىاحلام

بيحمعرهللعبثمىلكىو،وصرطعقمةإرا-!.-*عم!.+.."والموسيقىالحصمعتؤلفوقد،-الناس

جميععلىمورعهالشعرلعمهلكونمد

تعدىلحدمهو،معئهمدرسهاومع!ناثرمعش...ء-

".-"--++.-مصددقةعاص:ةهـا!الكنو،التجزلاوحدة

مستقللىالبوج،صافهوماللىليصلذلك-....-.---؟.--.!--ايوفالإس.هناكراكدةاووضشله،هنا

.ييسلمقااوعدالقواعنظ-.+-خ؟--."

.!-ةالذينالقلائلالمحظيينالافرادمنهوشبكة

نفذوعطشهانحهفراو،لآمهمنتآالتي،والقصاعرئهحثاا---.-؟اسثمحوصلكاعلىستولىاوالشعرعمرهم

غنمستقلةاصبحتقد،وسكينتهوثورزه،ائهارزووقي.!+اسالىجم!موصعدالحبوكرهم،وخيالهم

مثلمثدها،بذاخ!اائمةة،بذاخهاحبة.مقياساي03آ-سج!!و؟!؟!..-لالرجقهذا.والاتحظا!العناودرجات

ننفذاناردنااذاونحن.لصةالخلالادبيةالالمارجميعغصوبيوسفرةسوىليكنلماصهلشاعرككل
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،ذاكاوهـذاح!وررأن!برتمو!،زرامااو،الداخا!منايه!زنظرارعليتا،روحهاالى

..333ع-"ى3-*"س?ءع-أ؟سءكاص!كأ++لا--+-.-ءص!3-..؟فنعفيهات-!وتتألموتترنمتنسابندعهااربالاحرى
لى4لاير-هـحأانلاعرواللاوا!4كانر

...ل-إ"!.--.د+؟-.-ض!*في+حالاتخلاصةهيهناالكلماتاراد،ولس!جغا

ا-دبرامضةاوالعالواضحةتهطجاعاواا)نف!ية!كلو؟ص!..بهى--كا،++!!خ:ج!موشقىممي،حبووءيحب،هينفبةنفعالاتوا

إةاظلاااخحميارفينلاهـااي!وده،صادفاق-يل!د++ش++.وءرقةوطربنسوةهي،موسه.ةىووعيداخلية

ورفعالاداءت!-يرلىايةوالعفوتنسيقها!11-ر.3.!!في!-؟"!كا.فيءروجوع،مرةوخيباتحلوةواحلام،وألم

نج!كأ؟؟ي!،،لأ:--++اقي+ل!+ررء!2،الاولدوسالهرالىوحميىلمقالمطالطوشوقالقلب

ء-..-كا،++22؟-رو-!تواه.فحاءتقممائدهءصةوا!ةمحكءلآ

.+ت.في":كأ!9"شلغبز-001الداموالهناءالداموالجمالا،اماطبالى

ؤ"،اقرر،زةحةسيههقىمو12!يبآ"سا،ىالعر."!!!وئمض*كأ"!أش-د.ء***

لجارياإ:اعمالجدولاعخرير!سآسىغ!إفي!:د؟"!-،!"+قهرةشبكةابوالياسمعالشعرقهر

.3ـلا)س!.!كض+بم؟+طؤ!لت-؟.ت!؟--.-009!-لىاهارديمكننالاقهزة،قلناكما،كبرى

س!-ثمىاما،إلاداءحثمىهـدل-!زركافك!جم!2.،ء؟!--.خ":؟--د+..:0.3شد؟.:ش---

-طة--.!---..:-.=كاع.-.:+.!نش!!!!!طتار!هره،معيطمدرسهاومعينظمقاييس

سهىغصوبيوسففقهـعالجالضمون-.++!!ا!الم:دلمالصاصبوالهوىالجياشةبالعاطفة

قيا،ممااعيش!تلالحاافنحتلشرعاواضيعلمواع!طسعيد.لجسدواالنفسكلتألناركا

،العديدةوجوههوعرفالخبعالمفيودنليوسفمعاخرىقفزةالشعروقفز

الصدفعركما،الوصالوغبطةالمجنحالاولثهوقالع-فكبتعىقنمحاولكن،الاولىعنروعةتةللاغصوب

،تونوالفلمتعةلساعاتوانصراميامالاتدفقوهاله،واللوعةظاهـهـلتنقبةوجمدالحواسعلىهيمخةوعنللواعجمقصود

الافراح5ءعيجرفالذي"نالزتيارفيا):برةوذورانمجابهةفيالفرقوءـذا.الاختلاجاتوضبطالعواطفجو

ال-عادةالىاطنينايضاوخبر.رحمةبلاالاكبادوفذات،المزاجفيفرقغلىشكولايدلعنهاوالتعبيرا!-اسي!

فر4هاجماوهذاا!ناءديمومةالىصبرالتوقكما،المخطوفةارعول!فلجمرجالعنانيطلقسفك!لبوالياسكانبيمااذ

العودةقى"دلهةة،اخرىلهفةاىكهاعمق،!ياخيةلهفةوراءهاينجرفوانوالحافاصخباينيدهاانلهويطيب

طردتالذيالاولن!هانالافردوسالى،الاولىا!طالى

وتمبوا)مه!نتزلولماا!رضعلىظهورهامنذمنها)نفسغصوبيوسفنرى"بحبحهاقياندونانجرافا

يصبماوءـذا.جديدمنتكوينهالىاور4ارظفرالىؤت:قىعالاقا.ةعلىويس-طراقئانوبهدوءاحتباراتهيعيش

ينيدهـاالمصتافيزجمهالةلقالوانمنلوناغصو!دواوين.الالمامااطارجالىيطةرلاالضميرفيغليانهار:قىاوكنية

.-وعنفالصاطفةصقمنشلمحاًيغقصلمالانضباطوهذا

الاشارةمنلاتدلنا،.وديالواو،افكيزيقلطتالمجالقافذلك4وعلىروعمرسكأنههادئاالنشيدفاتىءالادلعلىافىلكنهو،ال!وق

وصقلته.كررتهبمصفاة

حديثاصدرا!رنصيبالادبتأفىقدغصوبيوسفانالواضحمن

منطيقيينالرواتلفامؤمنالكثيراس!اغنهوا،بعيدحدالى

ءـذامدىيدتحدالصعبمننهابيد،والبارناسيينوالرصزيين

اً!وولآالاا!ىفيالجماعاتتلكمنجماعةكلنصيبوتمييز،بالضبطالتاًكأ

..-الينابيعجميعمنز"ـغرفلاذ،تبوواساليبالهامهينابجع

بقلميوي!ف.بأحدهايتقيداندونالتياراتنحتلفعلىوازفتح

الملتهبة"العوسجة))و"المهجورالقفصأصيمالىننفذان

ال!ارخ.سنسعيد.ذلكمنلنتثيت((الطيبقارورة"و

الاجتماعيالادبمنقصصجموعةالنظرلاتمنبنظريةغصوبيوسفيرورطلم،لجل

إرومضطيقي7باليسفهو،بالمدارسيكترثولم،الثحعرية
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ثأه60أأأأأأأأ.(5اول551114اأأءااهااااااااااأأهاأولأهاهأاهاهاهاأأهأأأهاهاااهاااااآاهااأااااأهاهااأاهأأهاهأاـأااااااأاش-در.وراق"قااهـدديهلملليتملذيالمعيو!اريفوشعرلىا

.ب-!!او.صص!!ألمتظحيركاسناىسهو،،ئرة.طافيشاعرديلةالطوتهزم!-يىولت-ت5حاوضو
---.---....لمطإقالىاوالعطسراتلذاهسوحدوالةقسنسقضابسمهاصطد.ا-عكبروقلقه

لى-وهبرزوارى.يلالثبر-اهسفيبظمالذيبوثالمعروهسيعنوا)ةكلم.

ت(،يلم،جرارراكعرعن،طفخ!إشكلولو،ا)"يململىاف""!يدال*سرإعار

عدساسهبروهسلض-كسه-بيال،رالادبدهوارسدل!.ةنيال!!ةايةالث.رالوزبةصإثفيخليردلذيلما

--لسهباهسهسرلهسههلساهسماوتبتوا،مإ-وظ-ااهسدهارا،3ءينالاميرفيوخاصة،جر3لمافىني-الل"سإ

،!هثصاسهةس-ك؟سهقدس"يرلارسال!رفي،ع)-يةألازرةالءصبرروإتحدهسلالولاياتفىىالقاليةقطةالراد

بب!ازقا"د!كفوكان-تت!تهااساصالشعروكان.جديدةزاالوا51اك-إوالادبفأغ"تهـاءادورا

-ت."ت)ةاركاف،ج،ماز"،اافيرزال:االعةهرىلاحرباو1،ي"ينلم،جراكةيخالحرا

؟اةسهلهايسمهسكرسناءـرسسماهسيبوا"ايلوا(برهليةاامنلالاوال:صففي)زعيءهئ-لميشاونجيرا

.--يس13جساهـهسةسهسلهسس-.لمعيوفايهسفو)"!روكا،(ويإقراعرلشالو1)عإورياسهليمريس"دو

،حصادء:"يجنلم-..-.الجروعقللمعيوفاقوشة

إ؟+توولم!لاجسكالحلم-تداهسعفيانججرتستلجبرانذهسح.ان-اسهسالمةمسمايكونلاقد

-س!اهسيحسيلاسباا)سهررسمثت-رقةخامسقووغلىةعميقلةعرشاعلىا3كليتنطوتهلةامؤنارغم،اءالثس

-1-فيعرشاز،و.جهاااسهة-روطفةإ"ااكنهلىاصغوز-ج!ل"ـوالوللجمااط)ةةالا

***-4ـ،تولامحافيتسلمزاؤىلراووحستسلهفلىوةهفيحروشهايرمزصوفيعروشا،ركره

الهساءسهاوهسجياحاالهس!هسر-قضانااتكزتر!ب3الموا،،هـكطوهـ!،دضا)قرزعاطىماع:د"دخايةعرالشالكنو

--تاءالفغيهلناولميالمنااجبمناناا-ب-ة-لةفللاتالحاءلىمةهااككرحمماءىلاجايرفكاةواالحمواعظاواعلى

./-ت-.الهسء:يةإوسس-قىاو

هـاءلأزعورلةح1الدال.اا!تويالةرعروال!الجروعقلماضىابويلاامةظوماتانينفي!

.!تتظلتالذيالث"بدزطاقفىلتدخيوفالمعقوشفيوفالمعوفورسي

-قتسسهد-اتجوسةسلايسجسكاسبسهاسهكارساتيجر3لمااشعرانالبةجماارةبصولالقوويمك"أ.كأهسهدهسب،،سرالموال!

-ت؟"قالطرميتراعلىدل!روولجهادايأبمحهـطفىوالانسحاقبىةحوالوبةإغراوبعإطفةالاملوطناًالىبالح:ين؟ةاز

ت-سهثيرلهسهسووسههسر،يسوسسيتأذهسا،يسناجسهات-اءورلىوماًال-"ييسوهس.ولاصتسناغلبافيلمإدهساعلم؟-طغد

.-.هسيةلمااهـبةز!لراو-بوالكهسيلاقةصااجانتلاا
س!8-!ر!نكالكز-مةحاعل!تلمواو

ص..تىابرإذقفنداءفيًاوىعبقر*فيالى،يوفالمعقشفقصإئدانىير

تايمولرس05اومايونسوراماالهسعهب--قفالآا.!روت:دفعواترلاطاا.هذاارمركائطمعبيرمسهـررسكااكلاو

-سسبهسوتالرسهسدوفىذهسرإ-وسهايةسوته--تالاجواء.والاوطانرينتجعالتيالا-إس!بةاعسالالهينإبيعالىلصلالرحءة

آهـالفقهوأرحبا!ضدلموىاشفيقاتلفا.ؤاناكأقادن!وفي.والمكاننالىماوز!عدىوللشعوب

--رسالهسهسا!بنوهلسكهسجمحلىالصهلسهسها-ت-صاهساالاتزظر،حدهسعلىدرسهالرسزستاداهسةاام!دءشرفىلاسرالتييوفالمع

.ت.لميالعاالثش؟عينقزيلوا

بت-بر،!-،31يدجلىءرجاطلقأت،،"

!ووت---طب!------+-"-!7----ز:+--،زيةلل"سإايةالشعرثبةالومنزبةا)ء!حيةا)"إعنلىسحدهسانيئبغي،لانوا-
بح!-!!و+يز-؟مم!!7لثرداسد8زللمعا

-سح!لتر؟!حغ--!-ة.-.كا"-تيجسه!ه-ا.عقرسسه"ميدلواءهايح،لوالتيليةبإلر.ززدءىالتيالاحيةوهي

-!-!--فخ.:اب*-د.هاصديمهي-.فييحدثلم.معااءوال"عرألةق:إدذهـندخل"فيبإسالالتمنشيءديدتي
كأ!به!حسفيت----.

-ء-تجج!حخحعخت-حضيم-.-لىسدبدؤناعدتمثلاز-!فرفيحدثتكالتي،الك!ةم""ىبكليةرمززورةالإ"أنيالشهر

-ةحمد!بن!ء+-ش-؟!كا!ح!--

---.----ح؟+--س.تلعطياارعضرز"ولل"ة!اءةهاخذاو
ت-دأ+و-+هـ----:ان-"عدزنااو

-----!-تخ:بم؟-ب-لا--جم!!-طء-+3--.:----رةثوهي،،مهلارءارر"ومبوارديمثإهالتيان-افرفيالصهح:حةيةمزالرة
!يم-جع!بميزت-!-

-س!!ص؟+--+--!---خ+----ا.دمكهما،والنهر-ادار-.لمضم-وناوأداءنالمضءوعلى،معالمجنىوالمعنىاعلىيةجذر

حم--!هـ-حميمير--فئ!--ابعدأرنزس.فوتتء:دهارقفواط"إل*بم!ليصطدمالتيارالاسصوايت-فوالىلااورليوالرمز
فيخ!-كا-يم؟-ط-:

)-،!".ء.سهتجزاالعؤ-انلااوهسحدلااارلاسهواذ.5وما،نةجومسخهاكأوطةةالعا

---!--+غبوب!ور-ظالهارر-بما،لد"بةلتهومقدرالفيوحبهال"-بيةز"".ءعرحدود،ز"ذاتحقيقغن

-هـ-؟!4ماعلىفأعلىفاًأعلىتار!-افيقىطرعن2ـميحترةشحذات*،دولذلك.لمطلمقاالىإإي-وقو5

-ت0،3ءت.تزء!لمراوئعلوقاااءورلىم!اافنقذلااوءلاشيااكهسه،لىالغوسروااسنلخوا

يسهس!هسوعسهسه-

14)111111ااا"ا111))1111161111.اااااااااااآااااا.اااااااااااااااااااااااااااااههاهاهاااااـا511111115ااااااااـاهاهااتايحلجديد-لمعاخلمقو1،لمالعاينتكودةعاانيآنمان-يرومزا)رادراو
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االث!
.لهق!مارءاص

التيو!عالروجووردك..رو"لاصاغادريوماركاظمليالئاعريقطة"كانالذيالحيومنممرا!ديدةوحىمنأ

!"نلبا،!رثسىلاحربماوانلبناجمهادعيو"ةليرلغاا"الشس!تهبقصيدنيمالحواعرالصاليومالضارعلاقاط"العروالكاظميبها

بميواتغيبىينكسيافبم!االاوراقوشجاحيورو،تروحينشروكطيااًين

؟؟وخفقاتحناناالم!ثرقارقبودناندفوفمنصفبين؟؟قىوحيأنفيحهاالبينصت

ير!اً؟؟ليسبى"عاناجيككموتغئتغنييرومقاصجروحيعينيلابعدمنيداوي

يدفعوللسمعرغدت،*،وصليني6يمنيأدر

اوعديفيادتعوديىوماعينيعلىألفبثأنتحضيئيطفي،لذي

أففاعينيمنلكوسأبنيبوماقليفيالحب-وسكبتالذيمحجفنيعلىيبقيرالذي

ءودياوتاردممطمنوأرويوجحيماتعجمآفأرتنيهودييدنياييحفظوالذي-

!ء!وقليوتس!اءلت،"!ه

منكعيهـنيعلىالطاغيالهوىدربايةفيعنىيار،ليناي"عيى؟؟عينيكمنأين

نحكالصادرالشفقهداهونمى؟7؟كألمينيالص"جاع!ورلينياليبجنهماهـاطال

وأبكيالفجريب!ممثليهو7؟فتليأدعوالأطارعامترينيأنوأخثى،أغناك

قضبب-كلفعلى،*،ودواتيفوقطرسي

عندليبمنهمسةشعريع"نيكعلىاطاور!-بوحياةموتبين

مسلاكلمناربىزهروعلىوسركي!إعلانيثغركوعلىالبدينمغلول،للفكرةشارد

اديبكلبمايشقىحجةصريازصردةصدركوعلىجهاتيستعنالوحشهأسأل

،"،هنا،الخلدحمل-،ء،

واجمديعوديالنورينابتةيااناأنت،وهناالافانيعهد،امنييباأين

الو!ودصروفيالشائعلوذ2كصدريالىلىءاطافقهذاانت-السنديانظلالفينلتقيه

وكعود!يهميامىطرأنهوهـخىنورا.صدركمالئاالأغانيشىبهاويغنينا

وصعوديوصوطى-*،!خاعانقبلبل

كانتئضارةليعطيهلباللفظةيلعصكيفوعرف،وال!ياغة!وناراصلذد!.الشعريةالكلمةرواسطةوذد!المحسوسالعالممح!!

ء...-قوالبمكانهانيبتدعوويةالتقليديةكيباتالكلاموالتردةلم!وااللفظيةالقوالب

اديبانليقلح!وا.محنوههكالتوموسيقى،معمودهبعداًمبتكرجاًمزالمفرداتجونئمز،قبلمن!الامثيللاباتوترك

دئمنالقصاصغيرةقةبافييدالتجدالهذالسييلمهدقدكالنمظوىاللفظيةا)ك-مياء*نهيىهوبماتفردواوهكذا،فايروتكرتصفيتما

.وفاز"بدالاتشت!ثرلمباستطاعتهاسحربةقوةعلىتحتويالصائبةطةاللفانمن!م!اعتقادا،ا،صة

ونطويع!االمفرداتانتقاءفيالتحديديةانمزعةخلاوماوورءسزالمجردادقليىجزالتيا!ةهذه،الحقيقةجوهرالىتقذان

فيه-،اًانقلابي،ثوريامملاعملهمفكان.اليهاالوصولغنالعاديةاللغات

عقلسعيدتمكن،!را-اطريفتريوا!ص،ل!اتالاورظلو.ضاووازرزرال،بالالوهيةالادعاءبعف!اواثحكاء

الصورالمزدحمةوتفجرالخارقةخيالهقوةبفضل5لنففرضمنا!اري

،فهونفسهعليهاتنطويالتيالاصيلىاللاغةوبفضل،ضيرهفيفيالمحاولةهـرزهمثلولاالادعاءهذامثلنرىلاونحن

واحدبيتفيمحضورةكلماتوبضعؤىالراختصارفنلتةنباهدابيتمسكونلذينلالشعراءمنوغيرهسعيدعقلاناشيد

طاقةورحننهكأ،للفاية""زنهاالبيتهذافيبدوالشعرمن"ليةالمجد"و"يفتاحبضت"صاحبانهنالثماوجل.مزيةالى

بنت"و((قدموس"روعةمريكمنهنا.ئلةهاديناميتيةالادلءوقةطرفيمضتكرةجديدةباشياءأقىقد"قدموس-هـ"
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طريقيليوأنيري،تغيبيلامجرمينيوج-دفيإروركوعيوسجودي

كلبريقناظريغنوامسحي:لا،فنديتقوليلاؤخلوديور-ا؟ىسرإنه

للصفيقلإةورفيأبصرلاأنا.نهدكلمنخفقةقصيديوترجيعلحنيإنه

كاذكاء!و!عإنهمىوشقتجفيقرحت،*،

شما!؟؟ايغلى:ال:ورابخةوا
حمائيتصفهالمفرندكلمنهماواعلت..

نفيقيأومفيقاليليمنلست،*7لمحجابأيمما،فرقئظاسدلت

اءالثمعرشمسغير!كطإرهبافيهباه،لولاكانا7؟3،بايب!نامنوطوت

،*،أدباوفيءروحاً!فهفيهعنوانكدق

أثطليسفمافطص!ليلىتغييأناحطلتجدينيجردينييميهعمنواختفى

رظاأنعلمظلى-يومكنتوضي.2ثه"تواذا،ء!ابب!رفيفئهـثلك

.م--القروضادينمفيربهوهيفيهايمإكطرة

جح.مميفيونعيمىاباني.تريامايمني5،مم!،

ونمىفيوجحيميرالقريضمناالكونويعجعنيالصادرتفي!واسحعيها

ليومنتصحوبأنايلذكرمن*،منيالفاها!سضصكإفيوأر

لاتغيمي؟؟أنشمسالصبايابككم-ازهراءزهـرياأناتجنيحىيديص:عمنلست

وتماعلراأزعمصفتهابرناحىوأرى

----.---غكالدمىتراءىهانواذاعىونامنكبيجن

.-2!فيروحلاراصوواذنيغينيمناكروإذوهو

..في-ناظريماتتصىالعيوناوامتصالآذالى:رب

-.فم-اءحاكمنكانب!م،هـ،

...يشت؟هـ(-امنخيبتوشفاه،يديمستإذ،3كهعلىما

..-.--،*،،كبديعد-ايتتحراو

.!-..تعيا):ورابةةياط-العتا،تلمديفيدائرةإنه-ا

!م!!!---خ!-%دطتطلعأىفييغرركماكلبناركلوغلى

ج!ا.نج!بغ!.--تجة%

!كل!،بزفي؟ئمة.!حفي!.ص*-اسءكطثمليادنكار!تي?الىمعافيمن

!فيكلإ%..+-!6ئم!بن-.؟-+%بن+--.ضلوعيت"خيكما!-ديفي!اروحيصةقت

نر!يي!م.ا-ح!!!بهذزر**.!ممال!!حمف!ت!..!----؟ج.-عيدوتناجيلا-كيانيهاكلليعضفيوانطوى

-ى!!؟خم!ة!+!لند!..مممطنكاماظ!.إخه-ا"*-

ربهءكيمندمص!عيتارحلمدميصيوامت.ظفركانشي

امح!ومافيعلي!درالجديدةور4،"*فيبقايامنليوأع

خلقتوالتي،بيالعرالشعرعلعقلصعيددخلهااالتييدةلجدا."ليةبردل"كاوليفباح

ولا،لجديدلالجيلشعراءمنفريقب-ينمدرسةص:4بالث!اءرفائقااعجاباعقلسعيداعجب،ثازيةجههومن

حتىاعرالثصذا5تركهاالتيثارلاابانيهالخنومنايضابدرريطرنحتاالقصائدبنحتاشتهروالذي،ليريفابولالةرن!جما-"

،هقشاحلصرتمضل،وزرضاءفتزدادانرولراًوالتي،لآنالواعجعلىالتحلهليالفكرفيهيتغلبو،الماطفةعلىا!العقؤ-4

لما.العرالنثيدص.ميقتهطرر!ض"يليرفا"عنعةلسع!هداخذقدو.الكفس

تا4ـوصلإحامينمنكل!ل،ء:3تك!!الذين!ل!الاقجابمنبوالىىاوهذ،الثعريلخلقافيالعقلتحكيمالىميلهبعضوميةالنص

تيلراومعهيخةمدرسةالىردهايمكنلا،خاصةمكانةوسلحيدرليكط"رندلى"نهيوادفيالمجموعةئدالقمىابعضلعةمطا)ضاعكديت!حما

القصيدةععياغةحيثمنالمبدءيئط!هيعةفيو5مثلأنخ!دهفأمين،وفصمعنىبكلرمز!ااشاعري!نلم"ليريفا"انلموموالمع

الىمرهفباحساسيتحلىليكيوصلاح،يدةالفرزولا)"االلفظةوالتقاطبلكان،ثأمهلارما))يةمزالرقطابلواحدتأثرهرغم،ارءقى

عةيالطهوغرائبوالطيوبالالوارعالمفيوايمهصةوبرولاتبعيدحدالىاقربهيالتيالحاصةومدرستهالخاصسلوبهلله

المواضيعنحتدفكالنحةحوليحومحيدرسديمبيماوتناقضمإتهاالنفسارواسنقلا!لاواالورةالىمنهاالكلاسمكحة

معيشكلونالثلإثة-وهؤلاءمشهيا!لامنهاليجنيالرهورشتىعلىويغطء.

المعلوفوشفقغصوبوير.سفاروشبكةوالياسا!وريبثعارةالقشعريرةنكرلنالىسبيلفلا،امرءىيكىومهما-
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صصصص!مميص!ص!صص!ص!صصص!يص!ص!صصص!صصءصصصصءصصص!صصصصصصصص!ي!!ى!يصءصصمميصصص!صصصصصصصص!صصصصصصصصصص!!صءص!يءصءص!!يصصصصصصيصصصصصصصصصصص?ص!يص!صصصصصصصءبر!يص!ي!يص!ي!ءبهمممي!ص%!صصص!!ص!ص!صصصصصصصصبسمناللبانيالشعرمكنالذيالسحريالموبعةلوعمعيد

جلال!.الكبرىبوئبكلهالقيام

ئج:

:!رلمئر::فيايضحاتجلىالوثبةهذهمعالمبعضانالبيانعنوغني ::بخ..ور!ور!:صشانوافىلوفورشدىالاسروصلاحريخلصف.ور !:::سلامهلم!بوأممالالساسط!عراءالىصلمهلطا!رعيهلدمما

ح!

ئر!:\:منوغيرهمسحوديوس!ومح!دسعدابوواحمدبحيموجورف

::

:!5لأ:!بدءفييزالونلاالذين

مكما:المدتالممثمنفتطثيها،تسمىأنتخثمثطالاشياءلك:!.6+ص.-.ط2ء+.**.؟بإلايثمشروالماوانتاجهم

: ،؟+-صلأ؟طث+ولم.تهممامنظومرثالقليل

رزئر!كمصاللأرواجمنكيمتحفجرفكلالورود.ل!دسجت:ور.-؟.لا-:.أ. !؟.-.7هـطثدهبي،بوسعنايكن

:أشح،انءهـظمنوصسيتكوفىأنمنسخاءفحس:ك:!-/.9؟2قفزروان،الهـىلىمحىةاللم

ير:."
::.!:!!لا9،.:،.ط.ثنااصشعرمنمشاعركلعند

:***":.إ.

\::!ا-"ثطمابعيةءكقبمامرلدىساجدلتالمتثارقتعانقتام"ورناهـعخثمائصمهلطثثطبين

*::\لثعاالشسكال!علىقمم!لملاكبريا،الألوهةبهسكبت:!!....،ا...صاولناهماقصارى،الهامه

::::-:."+-؟-*"في،+.:.مثطادرهملالىمشارهثلااءـو

::وص!اوسقىواستةىلوغارلشكرصليص،عهوووجهك!2-حت!كد!كبهبم-!خ!!ك!ك!جموبهطث!+!خا.!.والقببماتهاومةوثبهالو

::أص!-!اقلبا؟لهوىجيضرنارجولمجرىفيهدمق!:ئر!:،ي!.-+ا!..اليهاوصلتالتيالحثاهـقة

::

ئخ:***.!!طثصثطوثموثيرث
::

:ئخهمافيكانسراحيوحملتعروقيلىلختيالاتناهيت:!4111)41611،11111114611111،1ااااا.اااااااا!:ا104111111116..1.1111.11111.1110..1111111111111111111،1116.)،6)1،1.

\أ:أهـاملوحةلاءخحةصاحفلاالضياءوأتعمت\س
..ء.::منشورلتاحدث

؟::تمعا؟فقيلالنضيراطهـسنمنضفافعلى.الدلال!وعريتس

تلمتماء،مللسث:سث-ت-

:اثماخفيتبماوإغراءظنوهديل.-:!!ت

لإ:ل!صفىث!كلجذلقى!تبدجضونالىوزف"لإئرئج--يىو-ئرفىراهـليم

"-\-"":

.:ت"
::لممطااطرلندمطثلىوثمطثثسلالاقطرافيعنمردى9بلى.ل

ئر-.5-:ت

:!

!ئج:ئرت04.!اليومظهر)فياضالياثوديوانتت
:-لأ5

:::-:!ةسث0034عبودلمارونوقدماءجددب

:!!+..8!!!*.!"-.-3-د--!سب001بارودسثياثولرالعالميةاليهوديةتب

!؟ا.:9لا!ى*جد-3الإ-.ة:!س125سالاعيسىتر!ح!4الثائرت

.0.:

:::9+أ-"لم:!ا-كأ!.-.لا:!---منكرىتشكيلىاستوردتقدالدلرواثسهداتس

::،خم!!*؟د!أن!1!"!،!-.

!:::غ-..؟د-+!د!يم-+3!جميععندالداربخواصالمصريةوعيريةالمصرالعربيةالكتب--

-"--ء:..!..-و!ع،تثجنج!،+!--خ9:::-س---
!::.،.مصادرهامختلفعلىالعربيةالكمب

ءتئر!م!،خم-ا-ئج

:"ا-سالثقافةدار-العنواسثراساالدارمنلطلبت

س:

ئرثطنجيمسثووثطث:\-لبنان-بيروسثن56103تلفون-543.سثثو

:اتم
*
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