
فوقدسولاارالضوشلاليةغواوبدتعركلما،البرب*منئطاصدقا

007ءاوة!ةي"الهموموسكبرت325شفاغلىالكأس

هذخهلعولهآوصحلطعنيقعل.4صزرلا9،تماوتدورء..الشعرحديثهات:قالوا هـبى!ا!انالجواريصرب،بينناالقوافي

يثإ.!ص-.تعاسا...ورتدو

اسناني:بينمنالفكرة.،اواللبلمطدعفيبيتيسدطن.دقد

فيالشعريحملولا...ضصحطمىحى-3تتحمهمفاذ-ا،واحدةكلمة..بيتشطر
"!الفجرمطلعكاحتىوخىامزيمزرر

اقول...بهيختصطابعاسورياءالقافيةلا،بلاديفيالسعرهم5ؤلاء

وسضراءالخريد،يموا!ح!رابيتما(ا!طائيين)فاوأ!اووـذاعصاجهممنبعضفهيللقافيةيحيونانهم100التفاعيلايقاعولاالمرصوفة

نستطيعلانال!عيزور!دونألا.ىخاطرفىكض-اليتيمةسوىيخممعيبولا..والمجمةالظبفيحمنوبعضدماكهممنؤبعفى

مص--هـوتكادلاسكور.انديرفيا!اةموقعسكونهممنيقعالحلوالبيتالى

لاسعرا،شامباسعوا،لحديثاالعربيالشعرفينميزان؟الليلمعثرثرضهممنلتفاانقلانليف!.منهاتنداحالتيالدوائرتنقي

فياودجلهضفافعلى،يقالانيمكنلااو،مثلهيقال؟لي5ل

؟..النيلعا!شراعأعباب*،،

كاحائرحمتوسادعلىضخمامجلدا،-وربافياكعرعنكتابا-بلن:مرةاحدهمقال

-..-.ء...عنواحدةبيدوالهمومالكأساشاحتماا"سرعوما...ازصورما

مميهاسافىعهيبمرعهدمندالسوريالسعرووصيوردومفي،شانا!ظرناورقعفمحةالاخرىباليدوتترلمكانها،ا،ئدة

منوأخرىالرومانيكيةنياتالوجدلمنتارةتستقيعميقة.بةشفةرجفةوكل،جمحخيال،كلرأينا

تلتقيكاولكن،ميةوالةالنكباتمنلثةوثاالىياسيةاإبادىءالعامةالميزلت:اولهااسطرعدةالورقةغلىكتبتانياذكر

...لانسانلبكرامةالشعورهوواحدمنهلعنددوما:سوريافيللشعر

شوقيوقص!-ائد،الاخيرالقبانينزارشعرذلكفيويستويز!رمنبلغشاعرمنوما.عندناالثعرمدارسلام

.تلتهبالتيالعيحىسلمانودواوين،ايرانفياديالبغدهاتيمنولا،الحواريينبعضوراءهلمجرالذيالمبلغالمحعر

زغرقانلوطفيالمهدورفييئن،كالجراح،شيئاان...زرينلجااعلىالغاوينتغويفلىفة،الشعريللموقف!ثرع

.إءللهالانساقتسعانفي،الش!ولفيلامهاآ،والةلسفةوالاتباعالحدودمبهمةتزالماالشعريةفالاتجاهات

وكانت..الاكفللهبسضتكفقارىءبالحلقةومر...البحروراءمماالقلبالىمضحاف،لصيقومعظم!ا

..التنجيمفييثلحداتتصةلاو،يةالشعرلدفقةابتقنيناعتقدلا؟هذاالشعراءيضيرأ

فيراصدة،الاورطجفىراصةصريافيالثعرسوقم.حوليحومونالذينالباحثون..لمدرسةلاوالفلسفةبضرورة

،وقدجديدةفيةبقاتظفرانقبلالهنةورتدقد..التذوقينتجواانبدليتفلسفونالذينوالنقاد،ليصنفوهفقطالقصيد

اهمىقبلالكثيريتلوب--لا-!--.+---------ءد---لا---"-:--ب-"ء*--في!-يصيقورالذينوحدهمهم

لغل..دواقةعلىتقع!يخه!جن!!بم!")في!..3-،حط---فى--س71-خثز!فييخطسحم!-حم!!ب--ءخ-خفي---؟معلكنةووالضفائر

ح!-!بر.،خخ!العهـالمحلول!عر

بالناسلتشاالسريعةلحساةل

تحاكقافيةهـديقهونفما+"--.لهج!-1تجحمى!".-لا.!!--س----.+---ويظللهاشعرايظلذلك

.اخرىبعدترنوتفعيلة/..،؟ح!!---!.--ط----،الاخيرةالكأسخ!ار

لهح!كل!..-"-.--

إمئعرامكلم!ولعلو-3بخج!!آ؟نر!!.ل.لأ"-----كا---سب------يضةالعرىالدعوهد.!ه

تعاش!حياةفهوانقلبقد+01-؟...نر----د7-:.-+--.-ضعف!لى،لأدعيهاكنصما

إ.0تكتبولا"!-ءحمبم..لا-.+-*-ء!-.؟-انياؤكدانواود.وسائلي

!ي!ضاعلعله-او..-"ت-+؟-ولاضرتأحداًغنممدأهملتم!

،كالحلا!عهصنامناككر------س--*تفي---4ء-707-.--+-م؟+--ؤ!يخ----دس---،+--+تممدالمنياكمالسببيفهتعرفي

فيواعتذر.كلمتيفيالترتيب

تتهـادواتها،والحدادةمردمخليلجبريشفيق!عاتبلكلسلفاًنفسهالوقت
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زعيش،صدةالقصاض!توقد..لحاص.الث!عوريةلحكللاالبرأعةثباتلا

"اللعبصولى،يقةالعرالقممبعصباستث:اءا..:.+7..ب....!..؟*%!غإ::!*!في.بول-+!بخ!ءإ.نصويؤرالواروالهسهماءاالننعرناعلى-

ح:ك!او،ة-الشخصالغشائيةاو،اللفظية!..-++-!.!!%+لإئمنيلنننيفي!بم!.ء؟+!لعينوبا،نهايمالقوالتيالملوبةلفقاعاتبا

إ-.قتونكأرلفكادحئلح-كاثأترق.رلراأ!غ!.-4علا.!-
ه-.وموحمحبنجم!.+به!،!..--ء.ينولاالشاردوبالورنسيء،عبر!هتنظرالتي

.ءا+؟!:!+26..-؟..+.!ببم،!-د..!و

تاقىمم:الورقةعلىالآحراسطراكار.أإ.،!.003بز و!،.،!إ"!3..+-!ظبدوي")زئرونهل..االشعاعسرود

؟ريا-واالشعر220.0+!؟.دء!!..--!..تءنبيالااتبةمربعيرللشاعرلايرصىإزه"لجصلا

3نرلأأ.س..+--رزادع

الصءبب!كفيةسهـماتولهرت."س؟.كأ.-خ.-أ!.بء:.د*1فيلا2؟!-؟!.فماالسوقركدتنشى؟بقليلدونهامااو

؟دب!+-!*:حم!عدحب3!.-.!

هـلى؟نالاوليدلةىكاهـنةكةصغممات!و+""7د00000001ايىترونلعلماو!القيميرلت

رعصاتض!حتانل"صء-اثم...الاعريق+-بر!فئعد"د-!.!ت!-في-د.:؟ -!د.ت!----اثالخدانتهىكيفبعداذكرولا

:الخطوطالطاررانوازظباعسوىالعامةالاحدلثتتركلم"

..،.".!..؟س،(ت..ا!-،03.علىالفدمكانطباعالسوريالثسعرلىباهت
ثبدحل!العرييالفكرلياراتوصهاثرتممم!!فييخ!جم!3!؟!!جصيئرحرت!؟

ا)"لماقولننلعديال!ئملمزهاغير.برغيههامضدوا.-"---.--نم!ش..مح!وررأسلىالعاصفةكصورة،ملالر

..!؟

لإدهتقاوقهظروبين،جهةمنليدهاوتقا7!.+،بر!في..نةلاسكندرواساةمالاو،فلسطينفاجعةلا

.اكأيخ!--خ-

..اصرى-لآ!نالعرلية--..--..خ"!ا،الجلاءاعراسلا،الحريااتمصارعلا

.-ء..-جا-!ب!-ث.!.،المئئفاهعلىاعنةاولورةاولواحاترلت

لىهءـيعيشوللماالشعرو!طم---غ/

جواحئا.بألمباشراتصالااازصلوولا،التيارات!-!ام؟زضبضفمابالنحاسمصمحةالقلوبأءـي

تؤثرفهىذلكومعاوالترمشوهافهما---و-ةيثه!محر-:--!ج!ةخ-أجرجمةمناكثرتتركلاسطجيةاثالاحك
رفممهااوالقلميللااعنهال!ليعرلامموبعمم

ط-!.!اءالضنعر...الشعراءام.؟الماءقفويحاو

ترفي-.+!ح!-ا**أخ!في+-كل4،قي

العرلىالرورانك-لىتؤشوستح!ل،!!؟ء؟!كل!ة--وش.لا!!-يم-ةاهـالشعر0اكاص3الىاميلانا؟انهسهم

سفوتفلمحاريبهشوق-عامة-الحديثيصبحلم،قضرمةيصبحلم3معظمالىبالنسحمة

قوافمهامنموجةبعدموجةز4ـوزلون!ااتحبارركايطيم..!الورقعلىيجمدلفظلكنه،حياة

لب!اناءومثعر،التأثراءـذوسيطنااص-انكانأبنا-،فلمسطينفىشعرمنهنقرأوقرأناهمانناز:كرالكذيعنيأ-

.لاللغوحد-ثةلهاةكلتغويالتىريبةالةالنماذجكانوا؟الكوارثبكاءقصيد؟منمنمناس:ةكلفيالمجلاتتض!رهوما

،لج:للذلكمنقواففيقيسدتاانماوالرمزيةالروممارز!كص4.وأزبىذككمنأشرفالبكاء!ببكاءذلكفما.ابلى-

شلي!سصوريا)فييقرأانقبلوعقلوغ!وبشىممةابيعند..اخرحمتاًالحديثعطفتمائدةفيق!قهةوقامت

..(ليريفاأاو(فيني)او...التماوربعضيبالقرتاريخهفىالسوريالشعرسجل.

دفقة.الم!ثجريبشعرهأفىثانيةجهةمنولبنان.ر!وضالتيالثورة،لاسالىبواالتقلسديةالاوزانعلىيثرلم

اطةالبهاقامانماالعربيةالقافيةجمودهزتالتينتيكيةالروماورل.391و291.قصيدةعنتخهتلفحتما5491وع!قميدة

للمهجر،منئدالعازعوالش.(مافيابي)مدمنوو(نجيرا!ثرواالعلهمو،احفمفةلاوزانامعاءمالواالشعرلعل.491.

سششتاذاهجينهـو.المتباتةجمةالغربالملامحعطفيهءوملعادانبعدالجديدالدرببدءيسجلونلعلهموالجزالةمنالعافية

..من3ودجهبكلزقليديشعرمنيلازمهاوماالنهضمةفرةذهبت

.!اعيلاجامانالحردمغةيثالحدإسوريالشعراويحملم:نلوروطر!مثوقىواع!اصرالذينالشعراءمناسايقةاالطبقة

اللاسثعور.كباتوعريدفرو"عقدة))!!لمميمحتىيشكوءـو..جيريوشةقالبزمو!ددمحمىكخلل

فسهوالمشاعر.امرأةبطيفويثحرويغصال!عرىلخالفا؟لجدويدلالدربءـذا،التفاهـةاوالضعفاواق!أءـو-

فىالقصيدةمانالحرتقرأانك.فيهالرغبةلنيع!لا"تمثيل"علىالدربهوولءنالقيماعطاءمعرضفيهنالست-
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+.---.-!أ".تسأاغرفسمي..
3!م!ج..-6،.؟ح!6

ممش-أ+.،،،-*:-9!ور؟!--.!يخم
النورمندنبادةواحوكلةعمموألفلينعمياتكمن--.؟إ!-.لم

مسحورعنيكرؤىمنلعسالموهوىتدرةيجناحير!عتني-!..م%!-..

أساطيرمنبيسندسعلىأعفتسكرتفانضبنيحصهمنتعبلأ.+.:.تي.د-".39!؟ثجو.نر

اللمياءصورالشمةلىعانححلملىعإشهاقاالنومأخادع..+!*6/.....!

..-+ح!!.اف!؟إزرء!*بن

المهاطيرالغريراتللطيو!ر-افعطرهاأجمىالىطيفكورار..."ع!+!-

القواريراصفىعلىمقلتيمننزلتالرؤىزياراتفىوبهاطى

الازاهيربينبمصاالنسيمداروشوشةرياهفيهمسك!اناررلبدوي

عصفورتغريدومنطفل.لغومنمنسكبفهوفيهالبراءةتندىل!لخبلالىالضقوترى،الغزللا

منظورغيروضباءتعتصرلممعتقةقليفيصوتكرشفت..بةزفسهالحب

للحور!اللهلتجلىحورهـامنواحدةالفردوسجنةفيلوكنتقدتراختالعقدةهذهتكونلقدس-

وتغريردلالىاطنينظم-اًىمدلهةص:اباتمنخلقتنيتزاللا..بعضالتراخي،ولكنالان

وتصويرىإبداعىتوليت01ترلدهمنقليأغفلتفكيفألمالاو-ودله،وسوداويةرواسبهاتمنحنا

وتعبيريتفكيرىنتكووانتغوايتهحيمناشكينو-كيفوراءهاتشعرمبرر،وش!قاتتنوجدون

اعاصيرمنروحيأنشاًتفكيفوونىءـدأةروحيتريدينوهل!كلنوعمن،بالجوع

وءتغييريتحويريعندغربتيياجوهـرهاصغتمانفحيعلىألفتهـذاوذاكالىا-ورىاالثعرو-أثر.

**!،السهـعةمتزايدةدوائرفيالثقافةبازةسثار

تص:يريللحسنأمدتهأكانأسبحهاال!شوىللطلعةكبرت،معها،وحقوقهالفردقيمةوبتزايد

"مغفوراللهعندلخسنكذنبفدىالقلوبحبات.الرو!طفلى!االيومقالشعراء.الفعكريالتحررونمو

الطورذروةتلندموسىلطورجلإتلوالبيىالخفراتثامك-آوبعض،.يقررمبعضبة.كبيرءدد

ممطورالربانعبقبمخصبمنضرةاناتاق!وا!انه..قصيدةيخرجوبع!!،بيثاينصت

وقنكيرتعريفأفانينحيناليوتثهرققئتفيحينا.بحنمةيا--

عهجورأناتعلىالصباج!ثسوانتبهـهتالفجرأخاكصه!رتلقداليومصدر

الاسارير"تدسيئالشنمائلحلواعرفهالحسنهذاالنورموطنمن

-مجرورمنكذيلصساحباًرىزرقتهامطلول!لىالسماءفةي-الاهوالكتاب

***

صاديرالمقظميدللناحمانحباًةاديرمةمنتجزعيلا31رقم

د.منهوروالنعماءمقكلألع!تآئل-اله!عا.فافوكامحرلاذلةكنوأعطيئفىسولأالئممهوا

-م"نيشبيتر

وتهحير!تغلاي!ىرهـدالوفىمنمغفية-السكالعميرفيحواهريبة.
.-ة.ـ.بيروتبيالمعار!مكحبه

.للنورالنو!رحنينسناهإلىانيفارشدهاالهالعنقعنتاهتلق05الثمن

الجبلبدوي)،دمشق!
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ازطفاًت%واحدةمرةسكتتالمدرسةهـذهولءن.النحاةالشعرا،اتاردتوانماا؟لاالجيدالشعرالجيعيقولاريدان1

منلطلعلكهذامطلعفلا،زيثالسراجفييعدلمكأنماوبمنما،غزيرفيضفهيالاوسعالبابم!!القبرافيعلىدخلوا

1(جبري)اذا،تموتؤكادلوالشعرفيقديمةتقليديةاغراضماتت

بندادىفرد؟ياالطلقاموجمكيقدماالنخلبينالفجرأحمرة.لاوزانلعلىارقصجديدةبألوان

2(دممرأمن(!طالرق)معىاخرقمةرولا.العمقفيلاالسطحفياتساعالاتساعاهذايكونقد-

عين!ء-رفهبواال!رورزةخلاصالةفا.المناطقةلقوعلى"الكيفلاالم"فىوكونقد

احلامه:بعضفيوقولهايضماعنا(ا)يزم)نحتوغابا!ثيريندعوز

ا!درعلىوبمنأكابدوماالس،:ضئمنجماماابغىاغفيت،وارضطقومهوصياةزمنهيعي!شلاومعظمهم!بلى-

ضجرفيوالاقوامؤلمثالملاغدبتنصبهالم!زان-وىسكلنيذفمولدسترفده،لمكانوامنلزلحدودخارجحذوردونلطفو

لررباالافقنعناترميروالإكثبعنسالنامهاتصهرسو-.

ظرنتفااطمثر؟فقي!!الجموعهـذيفما.قلتالهولاططبفيا!مافقلت..لاواالمصطخعلحسالاوا،الضثحلةالثقافةالا

الةايصي:غزلهاو..!لخطيباعاش-

!حنادسافيعةإصأقلتالمبم!وضحكأنماوحصاتص!-3-.س----لرفا!،امنقادمتصوهذاوكار

منالتركجحاجحفيوجهها-قي!!!+؟فء-!ب+تن!غ!.،الخديثمنالحددلككلصرلا

صى!عياإفىتمالمكراديلىارطو-+!؟د:.-خب--؟+--فى"2*قى!-بحو+د!لجه-ا

ناراتعثالقدفينظرات+؟فيد"!:.-؟(؟!ه!3تماتر-مهعييه!فييم!!كا.ش؟!!تنب،زجوكأ؟حم!،+7--ا.ئكتةلى

..-!!-يم+حمه!قىس!وتر!أ--+ع!.-؟؟يه!

.ت!ض-3ش-+ص!-!ا!هـ*في!!هس!ه!م..***
إ!الرصاصدو!لدو!وفؤاد-!-!ب!اج!ا!!،-!!مكا!بخ!ىكاب-+

ء...--...!سقى!ثح!ئم"!ماسول!!يك!!7!أ.؟تحئن-.+-"!ا.:ال!ئئعر؟لثاثااسطروكتبت

كار-ولاميملمدرس"للهدهوكار09د.-إكا؟!!ح!!بهب!3ك!ح!!أ.بللامسالمرد

.-؟بهد-بهال!!يخييم-بزآ+!*ب!!-

-زتكا-لقو01.لكثرلاتعدهملدقصا،!نمفيتج!!+بم،

؟ايم+-؟!نث!ذذأي!،ي!+؟--؟!!

بدورهااي!ض!!قدسكتتءـذهالتئفاهلالى!ج!خبنفي7:-يزئم!!ح!حخ!!؟عا-3.+ا؟ج+؟(فى؟.الفضوةذكرياتتعجرتاذلوصم

--.....ج!؟!إ،!%!ط!؟جي!!قي--+1ءوغابت،الىليععلىككوة،!يئخا

واحدهمرهدعجرالديالىيبىووصب!في+ض؟ب!ت؟"ئيحصي7؟لإ.كااكا،"ء+اد.عن.عنالاجفانوراءورح-الاع!

389-93(مجدا)ابلسىالمارأمجدعن-"!؟بمخ9-!!ثأ!شش-:-،طأ!ع.--.ص..

سليمعنو(وعلم!لىءـما)حصصاسهـكب!بريمبا-د+بمج-+!،بز!ء!بلم.سكتتالتيالشفاهالعادةثريلضدء؟بحي ....فىح!2!طط!،!يمط-؟+!!2-يز!ذلأبب

نج!قي!!*لأ!أدب!!ور-في*.و!دمردموخليلجبريلتدكرصشميق

الشعرديلدطارأنور،وعنالزركلي؟ش؟-بز!بنن7..د+-.-!.+يئإش-..-.+"3...اتيوالفرالحامدالدينوبدرالبزم

مرةأصقبلذيول،هالمزوقلرا!تنج-+ع!+!--تقي-!فيكاقئ*---دش!"!؟،-،--!!-ء-!---.:ا-كلهالع!عرعندنالاحماءكائتلهده

عادماالا.ىرإسوا!المشاعررشاز
...ريثهابوعمر!مللأسكاتالىبينبينمافى

:يقولانورسشيطانكلمنهاوتسوقلهاتهافىعبقر

زورقاليممدىفيغابكماالفيممنرقيقفيلنانعاباعمدةترشطراناز!ظرالناس،مالرجاناوموسمكانقاذاإمريد

إلمغدقاعاةىافياحوطاتغمتكأتجعالحالبيغقنه!هآلعلارقنسبىاأاعلى.ةوالاورانالقوالىفيهماتتحيممتقابفينشطريالصحفم

جإقالغيبحالقمناناصيلبنانمشار!منوتطلرت.يشتهونما

9ق!معف3اللقديوجهاالىوهنرغادنيورأوىهي(ضفي)منوالألقالزهوعهد،المدرسةهذهعاصرت

،زهـرمنوبعضالسؤرسوىنهقعافىفليسالمعيننمه:،وجرالذيولوالخي!انلامارةل،عهد(مطران)و(حافظو)

غفوةالاجفانوعلىالطرففيرددنا!اءبعضتردهو!قد،فدياسلوبمنيلازمهوماالنهضةسبيلسوريافىواتمت

..ياتذكرمن.لسابقينباىتاًسر

***فاذا،ومردمكجبريالعربيالادبعرففقطبعق!هم

:أخيراسطرا3ايةالنفىوكتبت.الانهتأمرهوبعضهم.قصيدهفيتركضييةالغرالالواندببعض

بيالمرلعلميللمجمعاوعضومليوليةروالسمعةبالجابالاداكليةمميدهو1هلي!ينلجااقبلماإلى-.ىأولو-النجاحلمغلوفهو(ملبزكا)

العربيالعوالمجمعرئيسهو2منوصحبه(جنيابن)مناللعينالرعيلىوالىالشعراءمن
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بمالتحع!أنك.إ.اللأنهاياتوتذوبمعاوالخلوقاطالق.اليومالسوريالشعو-

قص-دنه:لهتقرأحينالاغوارنداءيحشبه،بعضطبعض!هايزاحموالكلماتالآراءتناثرتولقد

ايمانياللهبعدفبالتحولبربهمشاؤواماافاسليؤمن.ماتحإهكلفيالثابرالموقككأرار

انيواكفراالىبيجيوخلنالدرمود!حيبطاآهرنهابعدالىبالرفقهجتمموعطامافقرأجريدةقصاصةالصحبملىواحدوأخرجم

قربانيغيرمخ!متقبا!فمالمذبحهشاؤواماالخاسوخرطرعصاهيواذاقلبهاوصطهفيبأخ*هايحضخظمنافاذاكل

نقيضانالاخرىفىادهادةعنمزاعمهمترويوماالخدودان:قرأ.يأفكونمات!لقفموسى

العانيالمدنفالسقاميما!كماهأءضمن4تفيا!ونءلورهالىتبهمنالسمررمالهاتسلمهاءابعلىالصحرا)صويح

وعقياندرومنخمورومنعسلمنتجريهماكلفيلودفيسقيهيح:و3لمنالىحرىولهفته،للسقياالمماءيزور

واشجانلاماءعصاناةالىبهايطمنرشقاءمنهنيمةم-آفيهابتلتولاالضميرمنجوانحهاقيلمتوماالنميرجلا

يقظانالعزمماضياشعثطوافعهلغلىالدنياهذ.فيطوفتلاليهالقاسئوللصدم،سخراضاحكةللركبخذعأيامه

تائوغرحوولااليهادىلالعي"اةفراعزاءعنًم!ظيعازلميهمماب-لننويطياالأ!رارماجزعواافيلوغر!رعاه

اني!زالدفاحرممناطلضائعةوهيجهوديندبتادايؤو؟انالاكووسعالذيقلميلوحشتهمأوىلالهفانهيمان

!ء-ناراعاالاكوغليمنكيجلوهخفيتوالىالدنيافيالسعادةسرابكيهحينروحىالالوطروجومغفرةتحناناءلبلواما!كي

مقطوعات،اكربحلقةفييديرالتداعيوركض...رودايهغنويناًىوظلأريفالي!نزلهاصىروالىابادعوادر

..اياهاالك!سيكيةالمدرسةمنلآخرينيحييهثملليكليميتهقدريديفياسيراعلهلهفي

يمتشونالمقهىطرافأالىاوتلفضوزفليالقروعحفيواذكر5؟سواقيه-ةتأمجفأقلبهزاخرةالجفنرفيفليغ-ضفل

م..الناسترىلاوعينمنفردةجبهةعندانيه؟شط،عينيدز.إهبىحراصحدتاذاد؟حتىابللصما

..ممتليءنهلابوحدتهنستأان"ـيى-افدلهجاء3الصالعطربأنهرظمأيعلىولكنيابالىسنتا

يصوع".افهالالصر))فيجديدمعنىعنيفتشأحسبه-ف؟وحدهاهوانايىوفالاسلمتفااندنيافىإبيمنمحوت

"طلعلىلاحاالماء!حماحمو))فص-!لىرظص،كلماته،1لجبلاوىربى:م:اؤعبدونالعراءلمثعر-يدهـذا-

...زسيج..الرطةلمدرسةايدفيا)!اقيةالوحيدةالحمح!ةاق

.ءيهوناظريينهشرافيهايديبه

الاحمرالحديثيدغدغه،خدركلبرارحي..رقول.!راء،دوم.لولاهالروصرهـدافيمكانمن-لهيكنلمالموسال!حتري

.بلانظراعيلاافي.يمخطسلوانما،زقولء!تسننلا!لا!كأدهركأكل..ا!افطامجادمنقرنربمورا"يجروءـو

ويعطر،الدىيغسالاللفجرت!حت،بالمروجفأ!!اصفييحوالضونالاوفيىا:الميرعةكال!كاًس،ورقةلااكالزهرة

متح-يرموعداودغوةهوكأنما،السةإهثمازكصر،غنجلالاخيرةوالنشوةالعطرقيهاو،ا)نض-د

يسكرلهاتكفي،شيء.سياننبر-ام،غنةام،بحةممب!ذلل!مع،الغربيالادل!لعرفلاالرائعالححاروهذا

ا!ر:قل؟والهوى،اسمرالغنحضلالةبعد.سمراءيا،اتت."..

:الاخرىئهسيرافييقواطاو-اعجبإن..!ابيبيتمنققال،الشعرلاطافىمرةلتهسأ

بعلمبالوردوراحفأغفىجللصبح!:بي!فيالوردهودحيث،الانيقاغظامنايش--اءماتمنحهمطواعلغةفيهما

هدبهفيسكرانالىاءواستفاق31مةنعو!،ومعنى،ي!اء

مبمالظلمع!ديجلوككا-!7أ+وبمكإنن-،4ا.الريانالحلماحبما..الريان

سدادطالقدالريحادلى3و.!!كا.+:يم!:.:ذ9؟دإد....ة؟-:ت9.+؟د.!+د.-خ!:.التعرمنئأالوالهأزقرو-

سعملحتادوالروصعلإهت--سء-في-نمل!-/.؟..د

!حمب!/-حمم-ضج!لىك!!-،.-جا.+

إختلجاشوقارزكنيهإ-حسبا!رر.-".دبفينممخ....-إبخ...ءبما!اوف-لأـاوالرثاءلالعرفسما

اوهملاحقدالرليعوفبلت--.*ئ!"د-7شح!نهبمقر3!ذ+جمسطا،:لا!يئنرا!بهوف-"لم-؟2إل..-وأكنكالقوميةالعزةو!ي!لما

السمر""بييفكرلاحسبهأ--س3+ا4فى؟++-!.+.+.-نر..حقي!ط-+..ء...تاللفتا!لىه،مرةكأي،ؤص!ت

..."الحمر"فيلكنو"-ءأج"إ"4-بت!كأتج!!لأ9009دلأ...ىنجيم!!+لابد.:.9؟.دد!هيلوراءهايشردالتيفيةوالص

كية.لاشئزاارهفكللأممعرئهل،لا!يحفىحريع!+دحمم2،.آش؟؟؟"؟بز..!بم

حيمو،حمبما!؟عي!9!-+..بم.+.!+"د+ء.-!إسرعان،الصميممىلهحات

..وكمالهقلبهلهيبهي!إ..ثملحي.خ--حيهلح!لى!در!؟خ-- -?+3+؟إ-+/ب/.--.--؟..!!ك!بر !(د--!نازسا1،مملاقافيماللتدىءما ئخهفي3كحم:.أ،-.-

ت!يم-؟!!!كا

؟النصرلنا:لهتمقراا--3--!ر-تظ!+!؟ص!هيصبهملمطجمبخيم-ب-س-حدود5مىتلتةي...اخر

131-لل!هفحةعلىللتتمة-العجيليالسلامعبدالعيىسديمان.سوريافياليومالصحةوزير1
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النشوةتعتعت،فالاجراحولحظةاعمىموعدعلىوالتقينامسوريافىالشعر%حص--

،ومايخالونالناسيثبهمابالدينيرون،وصاروالرفاقلبعض"

..(محمدنديم)المؤلمةآللحظاتهذهصاحبذكروا،اشياءانها-85الص!محةعلىاكضورتتمه-

(فدةماص)،ديوا.بةفيسوريةالاولزتكيمالرواولا-د!ءرالصحيضحالمفاصتبرياختياالنمرلنا

آخرعلىموعذالاخيرةالصفحةفىانتفاذا.نهاتنتهيواحدةدلمجزرالسعاهتحشدكماابوكىبلهيحشدالغرب-ل

هـ،.ء4.--الاخضربالمترلويهصفاطفالنايجتاجإوتاعن

الابدقىوالفر!وع!رودجلل!ثمولمرعمى.فكعانهعلىالشعرلفهمانهمم!مععىرالاوالعلشقالثعرعنالذكرياتعنالاء-*اتعن

---ءالسءرعنالعذارىجيوبمفاحاتهشقتالحبعن

...اولئكبينليوفقا!سهـنتنرجراجالحفاةوالهاربونالدارعن

الرومانتيكيةاسسكلالمفهرمهذافىفأرىاناوامما-!فاسثريا)ةصردناالدجىوراءاجا!روراء

طوامالاأتمجىدفهيالفكرةفأما.نديميثوبفيولكن:مرةلهمقالالذي....العجيليا)سلأمعبدوذكروا.

الثهاعريشقانفهيالروحواما،المر!فاطس2ـوفاعمقااشالمولعليء..كبيراشاعرااكونانفياطمعلست"

ظذةالناكطويطهمه..(موسه)،(بليكان)طردقةىلى!بىانبعد،لسانيعلىتنتظمانصثاءتالتيهيبلقصيدةزظم

،المسوغفنعن،بعدالشعر((فن))عنيثحدلاو..ف!ةمعو."الثمعرنبالىدلتردلااعلىاياهاايدمرورتهاداوغاروحا

له:إحمعوا.شاعركبيرهذافىفنديم...(والنجومالليالي)هوديواناالدصورصدرلفةدذلك

الدواميبالنيوباطسىطجوخىونفسيصراخمنهدرةءـذهلنتذكرلاا..مىالقداعبقرولاد%لديوانافىوناف!

اميا)!الرمالفي،كالثعابيخاضدوعيملهالاوجاعو!ح؟الشعراعلاممنبأحدلاباتا

اقداميفياجا-؟روغضدر!غلىفالشقاءسرتاينماه!ريوتعذيبيطينغلى"ةرمناعجيفووصليغنلاحبةاصام

إ..ملاميتقمرينانتولايصحويهيولاخاطرياديلافؤورطر!يسترجال-إئمححإءكمالاسادعلىزدرتولو

ينصتوهو،وثلاثمثنىكاسهمنمناواحدوعب-ارجعتحلوصدىإنها."الجلاءفي))الابياتوهذه-

وفيحوائهلهاتهعلىمرةاولجرتانماانهابيحالابياتلهذه:منهشيئاا)سالفة،مالاي

معه:لوأقوكحراحهحاحراصدريفيأحفظلازاما:لوقا3-والشدزءدكفييضحكالبدرمضصبارالديومدمإفيالمجد

..بةلهبنارنامنبحالكيااودىظ!!اراع!كالتياللجاليتل!

مىجمثتينجالياناشمبهووص!ميناعقلكولحناًخلثربتالولحياترمانالنةسوالب3الاوقودهاعارمةحمراءاييدايشبت

فناهغيرلولاكبعتىارعونومصااحرهـاكلفيانت:زسياتهمعلىفاخوريلرفيقو!كروام

واإر!اءاللفىثورةواش!دىريبصولوالجراجا)ءارأمملي؟تريدمإذا،للحبفقل.ولىنالصباز.1اءـوىمنياطجمف

الهوجا.الىوابرعوراءاللح!نيهمدكمااهم!رواترينجديدقلبالامسرميماحيازاشاياالايامعلىعندي

اءعم-لسكرةودعنيفالصإعتقةاالمغر!غلامياالبليدالوقارالس.قالىوابا!احلاش!فردوسالىاعدني

ومن،شكدون،اقالاعممعد!،حدنديمان-ابيدحتىانتخصاليفي.ف!رنيفيوار-لا؟اوااز
..جبينهعلىالاسلوبتعلبمصشاعشاعرايضحأوهذا-

بلواهلكنوابعينيه"حواءد!طيفيطلماسا-"خلف..الع"اقلبالقولنيالا،لكهنا،الرؤىتمرفما،الخصب

المرهف:حسهفيهياطقيقىه.القائلهـو،هذهحياتنامن،مناشاعرلانكأزرلنازاط

الفنا!من-القلفيفيحريالمتنفثحيةياشعورييا-.505.-م.*
...ج-محمايمومروحلهطيسءمالسسمه-هدىمىاللهلحا

غذاديخكوطالحزنيفيكوتناهىعلتيفيككبرتهمره!3آمحوفي!!هموممصإحيوالصمبابحياتيفيدثت

شماباوبعاصفترعهلموعظمتكهمهلمغرقاناالوهما-امكعنفجرينجليمتىيتهىليسا،يالثايايهاالا

التحلةدز"ـ؟فوتعرأ.(النصعمر)لمدرعةاهذهمن"السةمولميرعكتياسنثلموفيشكلهبكشبابأسغلىطويت

خرج...احتجبثمالقوىلشهابكاالعنىرببعهفيفجأة...وصشعراوزانوكثيرةإءابللطذبعدوركضت.

يغلفل-ظهرمماراًلصرعوعادايلااعبابمنازرظارىيرعلى،وصشعرهالعذبالجندياصلمجنىفي،الواهموهممثل،فيمنهأبقي

:للأطفال()نويللابايتركهماالناسايديبينتاركافيهاعكاشمدحتميرزاوقول،زهيرحمدالحريري،ابراروديو!

أعنده:فيبهسبمالشعرعنلاناوتساًله.(اياملناكازتأديوان:الرقيقالشعراعثاؤوكداعادتهمضلى،الصحبهزوؤلى

وترجعازدريلست.؟.الينموعأحف؟حديدمنالآنفنكلمنالجمالانيلمةواشدوالحمالا!ىفي-قيل

-.-..غييالحسنمفاقغنلإتسلحس!كلسكلىوقفويموني

اواحد"دمعهكلهفتجدهل!يوانءنيوج!كجمالوطواهاتقضفدعدهااشيلءتللا-

القلب-ايهاتدلجفالاملدرباواففرالطلامجنجفنيغيركضمانحرامالصاجةوؤكداعبتمذأنا

ولارءبلارثح!.واراكرعشتؤىوالريرغبالليلالتثنيوطابالهوىطابمنكروحيلفتكيحانالرتثنييا
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صدرهمنالشوكيرضعلامغلقةضامضةورؤاذ

رأسهفيللبومينعبولات"تخبووتارةنضيءط:راً

حهأشبلالوهميرلمتففىهنا!+يخ-*:..---ارهبهولىتالطلامجن

يأسه!مناوتاوينتحر!أصفي.بر-!-،-:-.-+.-الرحبوهوكيانيمظانا

الرابعندهبمتوالصورة--!،-س.-لأ.ش.+س...-ا.:ة(سإ-3-باديةخرساءانةاان

منغاكأمثقلىعميةلممنهاو!!.ط:!"..5ث!ش!-:الخجبكلثبمقاتهاتلىرةصت

+!!س"+.!أفيح--د؟-+.؟3شتبعهاهاىالدكربيوتمر

ء..فيصينهسها.!!ك!-*."-ةقي.--!والهدبرفيفهافوقويقر

حلمهمنءـناعمروأفاق:...!"سبر؟1؟-ء-ء!-:-3---كىخ-يمكبر7-،"--الاالحبيسالتهلقثبقيو

اًسا:يقو!رلهاا:*!:+د...-ة.."+!1ء!!..-إعإ-!ؤ.-.ثبلوابهااسرق.وتيموو

..-!-..!دس./؟فى،!س".؟-.في-؟دمعتالتيالعينواعنه

مسمعىولماينددسيصوتفي!-كبي!!طبما-!!.+!!+.-+كا!.فيذر!القلبالبكاءحدر

ممتعودكننييالاا،أينمن!ج!برحمحدحم!وء"-:كا!-..يه!!+.-"قي*-/؟لجنديلأنوراسحأوقالوام

يصنىءفيالليلوهذااصينيىادوممرالنصمن،لالمانبويثمر؟نيمباانهل

النداءياعمر؟هذاومانوع-.السوداءاطرةهذهمدمني

."حميراميس"فىيوماةقرؤهولعلك.0اعمافيفيإنه-العانيالواصدموعنشيدؤياضاحكةوالاحلامالافقبسمةيا

..إللصوفيإرئيكلالقصيدةهذهفيافرغتقد*واحزانيلام،اا!واليرماملكدهبشباباغريتني

ظمآنجدوفؤاديوانثنيظمأوبيمحزونأبالكأساعب

العيسى.سليمانالىالحدرثعطفكيفادريولست.***

الفجر""معديوانهفىذلكتقرا.ريشةابيملامحبعضفيهانلهتخفقالتىالشاعر،ريشةابوعمريوماالحلقةوحضر.

السلاسل"فىاعاصير"ووراءكنأن،وعيهطالعنفوانفيهيلتهبصينإبلاديصورص

،الجوع،الحب"ءبهتستاثرصاالقوالشاعرصفةلكنو-،صورةمتيلتاريخمنهمااغلوشفتان،بعيدةرؤيالفأنظاراتها

الفكرارتباط،الكفاح،الثورة،لامثتراقيا،يةلحرلومنهما،جراحورعفوزغاريددموعمنفيهمابكلصورة

ظرشطمنالارتقاء،اطياةمظاهرتلازمالايمان،بالمملكلهاولادي!وعى!ااولا)صثعروصوفية،الثمعرقليوعى

محورهذفه!ااص!عندكلفلهعصبيلاءمأالسرطاالىئةتولديحنخدسعمهاالجراحذكرىوفيه،العذراءنجويففيه،شعرهفىتتمرى

حالاةيطاردعمروكان..0الروحكبرياءكلوفيما،الزرق

بادقر!عيسهالعندماحتىوهو،اشعبيغنيانه..سعره:فكرةالاصدقاءبينت!لتحينهاربا

"و؟ء!اص!لمجهولتي"آلف!لئوالاوهل؟%طد"ود!اآض2بالوارء))"،صثعرفهديوالم!حينج!عاالناسسرتحدىلقد-

للشاعر:يقول-وفالفعلءموحد.مدرمنانه

كاءمنشحنةعنده؟الكلمةلة"التنعرالكلمة))ألدعقدللسا-
الكافربوسنامنهاعمقعمقهغلىا)شاديمزءارك"م

الدائرالفدسحديفموماولألا!االشمسمندعني،وخوسيماهب!نفسهلنفسهحروفهايصوغ،كانماوالوحيالشعور

اليحامرالالقسباناولاضناكواافتعرلاالشمسمايجعلهاوالعطوروالنبضنلوالاواالظلالمنفيهايسفحو:لخاصةا

ا،اشالخلقالحصيرالابيرز!فيخلف،الطينوليس:الاخضرالبرعمترا،نيماهذاأليس.الحيةمنالشرايينمزفة

ولاسا!رالضاويللجائع.لامورفودوحكالاضصر.مسكرشاردنغمغلىالمسفراطلممعافور

الغاضرللغمنيكتسيهماااكتم!والمراءليثصفاريفيالطرياطياةربيعالطس!ريقلبكفييسكبتدفق

يديفييابسجلدحطامصوىانظراتلقىيديهذيتشعوي.لمغلبهادرجتالتيغيردنياكفألفين

اجمديواروهامنجسدياس!!االمالحقلبةترسلالاخةهـلايرعممنالطيباطهيسان!فلاتعليهاوانت

منجديبلااليمحرقبفهـةعلى-لهاثاً؟زقتوكم.ولةل.با!ورالمورةفتبدأبالكلمةالكلمةوتلتقي-

الثرىفولد!اهذامنذاجتلىب!علىعينياذةنحتما!دولالاخ!ةكصازك..سبيلكلفيبالانفلاتتبدأ

آلاممودغدبال!دحوخصتيعلبقامماظلمتبمادابهفلأناولهاتههـهقاندون،لكن.قرمزيحمامكسربرأسه

:،غدنا"فىتفاؤلهفامحدانااما-المتالصخرعلىموزعةصؤرةم.هالملهمةالشفةعندتختصم

وثمقد!الدثياطدموتنطفيالوجودغديأنيبدانغداًولا!طلل)فيالموتوانتحارالشوكورضاعالزمنخيلمن

الابدأحلامناغلىيطلغدابؤسهغنتحدثتكادالمثتالزمانخلحوافر
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وسوسنهورد.بينتدور!ةمن.نهمحزناينجةمنورالسحرلثغةمنيستعركالجمردميفياحسهغديالكدرمنوليقهقهمخدأنجغ

الميبئفيهاتعبقفلاحة.شذاومنالملمذنهتنهداتمنالموالرجفةمنالبشرصي!ئعنلوىانزكماوراضر

موهنهبفأسعادحاطبلهاثومنالمدخنها)غروبتحبكهاعندغيمةمنتبددناشاءتكماالسياطدعيموءدناالظلمضبابفيامتييا

المحسنهذراناالدنياعلىاطيرتوزعاصنهشرفاتوفينجمةوشوشاتمنغدنالألازهفيالموتمناقوى

الذي"الحيم"بساطة،نزارعندبصيبكما-اكز:صامت،صديقل-لمةاءلمقةفيووقعة

اداديلحيمامن...يتناولهالذيالموضوعاطةو!،يمموغه؟الباسطعصديالاهات-

نزارقوافيهةتافها،يغزلتظكهالذيوالموضوعابوجعالوترشهةمموىصداكمنفييبقاسير-ولم

؟"حاقدةسعدةمنرسالة"أتأقئ؟صفيوادفنه!،"يخبا؟!ةلظلام،!اغازيك
اب!-اكالشفقوثغركصت"ـفيكالياًسفىقليك

معطفستمضغوالريحوجهيفيوصرددت.تدخليلا-ا"-مللخعاغرزوجال!--لاةاينعيناك،وعتاك

موقؤيكسووالذل-برنرقيكيرفالطرالمظقال!الم.ع،الىمانةوحدفي،الريحمع-أجري

لاتهأعفنذلياتعةذرلاإيكااتوافاؤءالرانوزصقيهقاإرالابدصةهناخلفالشين،الارضهناكاجع

عليكا-فةلممتازاًر؟اليكاتواالرفاقأهماخاقوأ.تكونيلمكأنإلذكرياتظلمةفيواوغلت

الوفيقليعلىلكنلالديكسيدةانام،لاولايالشعربوحهءنذ،يزالما(المرفي)الاسماذ-

تعرهـا..!الذيقلي7ماعديك!عدينحتلروانتيكبةرومنبعضفي".مالدروببيندربهعنيفتش

دنيياانلالوماذا

ااخبرتنىقفيمحتدماًوءرخت-م!3ولءظ..و!رداتهريث!ةابيالوانوبعضالثاب

معجطلهإن.نزارإهابفيحقيقى()مالارسه!اك-..الرمزافقعلىيرقيكانةاحيماشا

...الصورمقإسءوراوكنز.،آلملح:ةالخروفمنالخماصين:وهـ!وهذا..ج:؟حيهمناقوىيتهشاعرانىلى-

واما،الحرفمهدفي،الىفمعفيلقئدهذصافيالمو!قىالباسطعبدوكت؟الباسطعبديالككذلي!أ..نيالخف

الابعافىفي"الميجنا))وتترلق...نيعيعا!د!ثاالىورة:بينناليسكأنهتمتمان--

شلالالفحاوالعطوروتيبح،الموالوس!مةللقوافىاطلفهةايا.كطلاظلوسرتاحلا+ىطويرتصديقتي

"ء.-"انغا"ديفجربعدييثروفقدخلفيالا.،رفلملمى

.ء.يذبلوافيمن!البري!ساعني).عبقرمنعطرضيطهذل:صدبرلوقام

لممقأ5اانج...ريدجداقياهلاخيرانزاراتتاجوفي-ابالثرغنتكافبيةالتيحةيبتلاانبسفيكلبابحةفررترأثاقا،!فيووموزخ

لحصعد،امس!ةضفتت..حىولرا!العذلا،رضلا!ا،نزسالا!ابا)!،1يدت!بيكاديمزفيالقرغلااهذبه.ء:طاحديثعنارشارضافىته!!ياو

!-....لبشثهاصلةفافكلءالنحيثالضومنخطبطالرايررإتحاباشحرترمالااصقيبة"

لأ"بدنلاورااعلىلتدرج-عندهوالصورةال!لمةلعءروذءـبحابفيا)المغمسدنامترانء:ونهاعنواصطخاب؟حلهاا)رامظنأبابيغلىرز3

مثبن،"الحميدء:د"عصرم!لروللاعماقامنكلمثافنهاالهضابفياتعلىاطانناكأداكجومعنواوبمفياعيث!الجوابانكاتفى؟!ز1ا

059-4579لترارلمست(الادا!)فىالاضرةالقصاثدكاتبةوط"باسزوفلي!يبظيبانالجواب

.-باالكلبنقاولاالفنقيارفيفابمالتمكادار

.697سئةنزاروكونتراهماذا.هـ.جديدلترارلكنهاو؟.خطابمنهـل..ببافي!البربدساعىيا..ازتث(

؟بغداديتيوشوم5از-،اجمصابهغزلوهذاجبينههذا،فافيكأارهذا

التداع؟مننوعفيفجاةالرفاقبعم!ر4هتفمامذاالبغ-داديو!مشوتيمفي!م..الشعرشبابمن!وعةك!!دغة

هـ..آخريثحفىأليدلقياليزوعالواضح!وى.حلواالغوالقصيدةمنجعلوا،العظمةنذيروفيم!آدون!ي!.

..نزارمنالم،مح-بعثشفيهان-!نمابة..الوزنعلىاحياناتمردوا،القديمالقالبوا!-ر

ضفيغفىايوم،.سنواتمنذ...اللأمحءـذه-كانت..عنهم"اندغقفيووح-درسدرب

الناسعر.ف.لهاتهفيالحلوةالعفويةايغةبهذهالادبسوق...حلمالعذارىمخداتعند،دواوينهااغنية-نزار

!اسشلكنو..كبيرإشاعريعديةالثاعراصيلنها،بىرعةدىءفيمنهاتبحرءسحورةعوالم"نهدلةطفوبر)ثهسامبا،

.تحولفلوعهكةءقلمههعها،حة."شا.قداالصوعند،الازرقلوسيعلفيوينتهيقلصكعخديجد!،سك!لى

وسه..ومص-عرصحىم"هـاغنيغقوموعد،حلوةصدفةبيت،كلادنةفرفات

،.التحولبعض،التقليديلولبلاساالىللعفويةلغتهتوطيدعن-قكيح!ه،لكقالتهوالذي،للحبيبةقلتهإلذي.لاكرم!

قالا،ظركلفيللاذسان،لثعبليغنيالفتيافيورسي.قصائد،فيهنالشمنغهـمةحثىوف

..النحوىهذهمثلالآنمنهف.،ء..-.ى-0
سعوحرو!طلاللبعهيفاداالكلمهىاهدابكولعط-

اذصمفىفتالامضىشئىكلامسالطادلطنفياتبكيناحللحقيىهلءدففيتعيشبلملأديحواك!ركلاأماس!ينامنكيراق!ق

سكتدوىوحيمامونمكفيتعبئيفمتخا!سااسى:ترتوي،الحوووفعلك
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أدريلستم!ارىو)ينىء.نيكفياًغرقءةدماصوتيشبدكانوردفموفيحقدثرتالىفيعينيكيومفى

بريرالكوحساواقاال*"الفجرلمحاومقتاص"بلحبثش"ملهإعيالافلىفخكثغرفيحبا

!:ىولييكعينيبينال"ضقاالامسوارى!وعدتعادتراصءةالرثم3""-اازقيوزإ"اتخا!ناء!يا

با"عترا"العظيةإضذير:نيقة/اقصءدةيقصردأ-كاا!لوم:ف"ينلحزاناطهرفجر"لآناقيشوؤل-ميليدغاا

دوقتحتىاهملتالتي،الشابةالمدرسةهـذهءلى.!ذير.-للثإئرينجراحاًلا-باط--لدينكل

!عرشالكنهونزلوا:الغدفي"لطفارلال"رو-تقبىغلىيشو

..(يةءالقرامش)و(ناحيأله،(باعما)منجيلاءـومالهنا-ومزدزىءتوفيحقلتاش!فر.احومواوورطااغالقإبؤرفيهن!

.00لح-لمودربيا)غو؟ني8فجةسلدرباعلى4روناسعكاك-تما"مالاساطيرويزركمابهـنيونموفها)دربعليطرن

يءونقد7يرال-كلضعفمنرةال!رصة!لىافيماف-4ل!سأء:!ميىامسكلوفغدمنفيىترفةمخانيركضواذنكطخذل،

?بما-:لح-ةاؤدالعقازملوامنهـي،سلياًلحطاتركهتدلقلىو

..نهوزااوزهدكلىاوحدءنىقواسه8حاسوارهص!وؤان!إكذ

ا)"هارخافةإعتمافيكضزرالتيالبوناز-ىاناردت

!!*اركأفيداابفخطويالاصىاناذيااؤمناناردت

..ءالنساشعزفيؤشنتنايةشعر-لقةمنه!ماذاتناعدوهـارالقربعبد-نقفىتمكزو!دهـايديلاايدولا

النجمح!لك/د،نور!اعزيزةا)سجدةمسعجةلااتإيثةعرشازتكاصةفمارافيوحدهايهورولاز"بضتيوح"لمدةتكن01.لا

..العذ!الشعريإرال*فيراتالتيوالاعينلوصتالتيالايديكر31ما

.!وسار...لياح!قام.لانهحتيفرلاز،-ااهـاذكر

هـلاكنيواصىاناالمس!اع"عند!ج!لمرضنيرا؟ئعاي!ونراستيماعد:بلىامماص!نا؟انااقوىيعودثم

اوصطبراهـ!لطوي!لاااعلجثانمفلةقاودهـدلما0رعلسثااملرست.

4زسلأا:ذ)دلتحى-اوظفواحدةاناءعرفهلذى-..
.....ررمن،منبملي!لفاذداوئةاسلاجرازةطاقومهوف

ناكل!لأ!ألجرالهازتوص!يةالثماعرواضحةنهاا.عيلرفااطلعةم--ابعدياو.(نمدسآدو*):لهمىلبزقيشوليذكرناوم

:13مناسعبالرجللىلى!*زم:عهالذيهـو.()سعادةان.الح"اةفىلرأيامنشتيتلبير"

دليظلبأاطفك-لاار-ذر!إكلمثلحب-بخظدتلأههشيملحق-قياباس!4قعلولآناإت"ءراءشافيوالهـ"حمحيبي!داال!ة

ظةلينتكروىالهوءىترالتيظفل-كنكووأيالشعربس-لمولاافيدربايخطنا3ندسوأدلو!ا-

كط:إ:قلاصخبفىترعرالعنوتاعرالشاعنيثطداوضاعءلىد،--رلقد.قاالعرفي(با)مىصاكاررسثابد)بدر

7"سا8السشعررتمهيزالنيجبل!أمألمجبوكل-اؤةوزلاث!نعشرينالمكرورةال"افجةوءلىالص"ثشطري

***..لينفول8:4وي!زالرحباالفءا،الىرطالاامن،خرجمرة

ص-دةوامرة،لفلمةتذا،!ةلحااتقشالمنااتنف!هروا5:ليةولالمنواا!لىعلى

قييةفىيت:اقشور،قلرفااء"ظموجعل(لبودليرابر-بةوردز"إنرلإردورصارتإدءداال"امأولفي

صحابافىيحدوؤءرارحتبينمايالشعرحيلواق"*ةفيومؤلرانمأشإتودنااتزا

..للادىفىلةلرمزاالدووبعلم!"عوندة!قالتآهـأز"ا

----!-.+!ء!..--كا---م.-!-!.3كأ.-.""يوبوالقعدا)سراصفربع*دلىالحالرا1وشد

كأصعا).جم!ءيئ"-جا"فىا:+ناقرأك:تهـؤ+ا؟ناكلوالجوعدالجلررح!وافااو

...كاصرالنارءليل!كتو-إ"اغطا!بيعلرواهةاإ-تا،بلادكم

،!/أ!طقأجمرهمبمالمحونك!فد!ى!،:-،-.ع!-لاي!نمزلراقا.عر-مىال!ؤاخ-الل"ااواذ-ذا!دااغرالكلا
كا"،-كا-ء05-!.--/هـو.لطومل!رم:دء.!احدافيعمف!يعو"اءدو،ستودمو.افء

قضاءآزإن."ءةراجالصبحتىدوا،،رالصغارعلىالدين!ن

--.دء---33-حبم-لهاسصص.فئفي-\لرض.للمعوااسحهـ--لوفهـناحلجراةافيتسإءلتوزااءورملامااوءشى

/ئةااؤدوفصرضححتؤناشلااعلىجمدتمناياا

.ء-7كا:؟ع،ن!أسمهجم.ا--7-،،-دلتس-أالفواجبالمهضحلم!!رزاماكدصتزظو

:.-.؟7دئيلماسئملفادوأ!-.-لاكنتماوببوليلدانياوالةعلىتعيشصارت

.ص،....:تألفع3خ+2،.!ءـو.رلللإكتواقر0.1تذاروناخص"كاماوهشعرفير"ذايرصعس8ذآدوو-

."صاذممزعرصو!*علا-خ--..عميقصمقشعرلاوسعالمدىافييلملممانعن،اصءإؤامعجممهيصيقو!ذا

-."-!---3*-خس-لا-.(،فطفر"ؤدلكنهوفيتهفصي-د(رضلاالتقا)أتقرانيجب.ؤاهورفكارها

-ب.-لألا--".!عل!لا؟.لااع!ارهـوا)تفلواماا.يل"4،ةللشوكا،س!ايالضرلتد(سعادة)ىذكر
صح!!*-*-لم

7ر-ير:ص!7!لعاان!ضا-!يهالمحتمض?مفرص:"-لم!3.ء..ء...ءهـ.".ء،م

كا-..هده،مهالى19دعن:5!طارءدكمامعهر-دوااكدءلميرس!8-الىعر!انسصتان
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رطيبكفيروزواذماواتغامصةلترلما،بالئثرولاا،ورونبالشعرهـيلا،التيالمرحلة

آلحع؟عبنرفطتفيعرطدقاونجلاذوحدهمهموجيرارالناصرلدبهتورامثالاان؟الحدودعندي

ء"ـالودالةف!فيالاحلامظيواحيالادبياناللوهـذاايبقواننيستطيعولذيئا

الروابيغاباتعندالزبابطنوا!*ىءواجترها،هاديمحت،فيافكارياتاعازالماوكنت"

الريخاعذبيرتمي
ريرقالم-و!اةضيرال"الوعلىلدسر(سحر)بديوانتيلبمنا-واحد.الحلقةاكفحنن

توننايوصدى:اليهيثلحدايصلانالطىيعجمامرخأح!ن...حقييعبرد

الدروبملهءشتقطءانظفالمدىمنهافينفركتحسبشيقةئعةراقطعالديوانفي-

..ألبعيدث.آالوعاهفتاتلثمنبنفسيعلىاحبليس.لرؤىااليهوتجت!غالغيوم7يحبكالذي

...وبرودههمساا):هرميا.في.الاهةهذهارودأانمناطئينساعاتفي

***جودالوزهىوااعوداني!ر

العمودوسمحسرودجناحمنرعشةفلى

واسرعتارناجؤفيمحمورشفتيعلىكا!وور.0.الاضلعخفةمنج،واالوءودطيبالحدظلكفيحلامس

لدنماتقطرامن،ءاًساةتصوغ،النساءلفضوفي،ننا!وكطمعمسفييرددالاسؤمعيالوسادويبكيبكيوا

!خدهفيالحرساءادموعوايديهفي؟اعودترانيادمعي.-رةفيوازجر

..الكظبوانهالىككل،الشاعرةالفظةلىعيعنمدبديعالدك!تور-

سكرتوهـهمشفاعلىسالكأتبد،كاماعربالشرمنقائيصداعلىرالنويقيران(عنده)عرالشامهمةليست"يينمزلرا

ص---حديثهات:قالواالهمومالى،قطالاعمالىوغورأان..لمجياهاانلكنوفيهرته

بيننااكنر.وزدورالقوا.فيالذيكالطرال!ظفىيةس-ق"انلالعنىويترك"اللاوعي

--!لا-ت!!سص،نلحساايرالجواب!ر".البرهمفييكمن

!ىة!.ساعات..وزدورحينمثلاانا؟يريدمابغيرلااحياناأفهمه-رىياألهذا-

فيبيتيسلطنوقد:القطعةهذهافرأ

.!لملا!-*.همقاذا،-ا!ك!زخطاهفيولهىالغا!.فيتيةوهفتثمتاهفيهمرألتسمالغا!نداءمن.

للالهروحيسعلعلمويهدعمهاموماهـكلاللصطلالديمييا

،ظرباو،اللإلطلعرؤا.يلتهاونهدتواالقيثارطربالحياةفيالناىيمعثمامنروحكهات

منغإ.وتجفواللحنمطلعتتروىليهصلاهاضافيهلتللدوحتينمن

مطلع.حتىمزونهاحهيمز))و!وتسابيمحلىالنغمةتنفضالميا.اسيانديميهاتمن:ك.ىووص!و

فيالشعرهمءلاهؤ..الفجرلثفاءهمسامنحولبوعثةفياالرومن

--صصصءالمرعوفةالفافيةلا،بلادي؟ذلكليليههأأ..علاةلكنو(ليرويو)احميهالا

ممم-صءالتفااوقالااساسانها."الكلمة"فيالمرهـفذوقهفيهويعجبك-

؟.صيللذمعيالستموالكلمةوقدتقهر.الصوريقيموعليها؟عندهالشعريالتركيب

جديدقاسلفظوراءتراهوقدنةسهبهتفيضالذيالمعنىعن

مصطفىشاكرظكادمثقوجرأةقلقهلهتغفرلحنكو(مستوفز،تمتلخ،املس)

حدينهآدرالىفدمرخسحرفعن،الموسيقىعنيفتشانه.محاولته

يةوالوحودهـإووما...الرمزييندعاناتمنالضاانه؟نوزيوكماد.
!(السوداءرة41)منهحمعتهاق!صيدةاذنيفيترنتزال

الوجوفىيالمذهبعنضافبةدراسةجملةمجردليستعندهوالمحورلوحاتقصائدهانعلى-

والادبيةالفلسفيةسارترآ،رفيإماء.هذهورعتناتوالوانخطوط!وعةوكن،موحية

للبيريمم!م.ر.بقلماكا :(ريرفى

الفرنسيةعنلملهاضابل.حاتايالغيابوقتانظري

ادريىسيلالدكتورالوضياالافقتغمر

للملايينالعلمدارمنيطلىطيوفايضحلوهوالشفهةاانيم.اعحي
.فياشيئاالمديفي

126126


