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أ.ألطس!!روجم!!صبمريىلمحد!!ح11

أ(لمموسرري!

الإ=!صح!.--ضضجمجج!حمت-خخخشص--جمحضص!!سد-!س!-!--ء.-ص-!*-ص----11

،ال!ردعلاللامتناهية4وقدرزالفندممومةلهاأعمالئيلأديوارمقدم"

نأمكأواءكبرأطولالشاعرعاشهاالتي4الاذساف،التبربةوأنعرفتفدكنتطالديوانمةدمةفيأفكربدأتعندما

عثء4ءاويرءعبنمبارنلمأهب،أناأوأنت؟نستمبيهب.

ءنا.-..?-ىدوراءوا-لىةتلاحقيباوتدهعهق،تظيثرودعلمدقطعهلئد2القصا
الراوا،ح!انمسياخد!التيالمراءةحديهاناحسس!

عء-...قيالاديبوالجرائمبالمجلاتصفحاتاوالشادرفممنأعترى

يضعلليدالفيدإزب.لل!اهبئانزبيإانداهرماهعيإهي!اسدييبان:.

هذهننكوسنالرثيطنةذوفأننس"طيع-ىالخضوعمنلوزأاكرءفهو"المتلقينفسقيالشعر.عمرمناقصرهناكوليس

الن!نهنوحرروانناغربتناإلىراجىعانوزأبعص!انالأياميقراالذيالحديثالقارئمنللخطرتعرضاالةنصور

تكاد?سنمبزعإشفنصن.المهالزسة4بهالعرثقافتنامنالكبرأو4اليويراعدالجرصفحاتفيإلي"يفدمقايعاًسستعجلا

افيء!ال!ر!أتقصلالنقادلضفىاهءل!ف"4تتبدورالاخكامالسقصصلىة-نغيثجأدبر-"مجدةفنيبقصهدةقصير.ةانفعالةينةعل

امإتوءفعلاوالنقادالقراءقهاذويةأنقبلأوةال!بر4الففمجموعةإقصاثدأ4فيتعيماشإذياالشعروديوانءلهبالنسبة

-أ:مء.-.؟ق!مهدةكلمنجديدا.موقفاللقارث؟يئمتكاملة

ولدللث!واح!هوممادائصاكرالايامهدهفننامنويدهالنشرسبللهت!سرهالاجديدةحياةالشعر!للعصليعطيكا

تطو!ه.قيفعلازشاركأنلانم!"طيعونتمادكقرأءفنحن.-ءبة

.ىبارئمحادلبلللقراءأ-؟هبمأزلأ!واوىبا.لنفصمحعبقلهفلذلكفنيماهىمبمىبيصلىىقىباريسص"هفيثالهتاعرادادالهبىدمبلضلايف.الأيبرى

.ولأنالقصيدةفحاجة.نلأمانواالاطمهشامنأعلىدرجةعلىالةةر

منط!مفان،الفنتاريخيصكعونالذينهمعادةوالقراءاللوحةأواًلقصة-اجةغرالحقيقةفيهيديوانفينوضع

وايةنظراممبمنضراويطوريوجهماالجماعيةالنقديةةالقدر"..-ء

ء."البوم"اوهىتاىليفبحمعلاقل

مدارسءذللث!زلمقونالحقيقةفياكامب!!.نقديةمدرسةلنفسيكا-أنالمجموعالديوانأقرأواناليخطرولقد

الفنان!بلوتجارىلءبهويتئبىته،وهاالفنىلالبريىثيبروهلاعللىىثاوأدمت4ةلنهضالميبمومب4دبلهدعباسىمفيأحبهاالتعبالحريلتيبث

حرصمبمو،"ادقاءاقرارتصمتألمدابعق4مدهبلءاولاتإلأل!ستأهمأ-اوهقوامب.حهتةعلىقصعدهى!طكثالمل!لمقعمليقأتاعه

خضوعول!-ا!.الارساز"4-"اص!موصيانةواقعغفغمعلاً(سدائممتواصلةعمليةخلالمنالإنسانيةالشاعرتجربةلنفسيأجمع

مبلالفنهرالعها!فيلماا،لمهتبخهلوىتالاالبلعبرللفناهلالقارىلالمعقيبدقالهبلةأمبإعثفهدأقتذبههرهبلبلننيب..الخلقإعادقمبب

ىلانولبللهف.وىفأتهبواقعدلدعريلهعبظومبلعليد-رعفتحمبأنلأوتنيلقيأهبمعلأعبثقالفنيئالخلقستدابيتالدهلببقبقب

المصطلحيغ!هـفيقيالشالأصهابالناقدهو-قينظرفي-فالقارهذاواصىلتمااذاتكتبلنالدراسةأوالمقدمةوأن.ببساطة

المختلفة،الحهاةقطاءاتاشكنانإكايلفتوالذي،فصصمم!اورقاتيأضعأنأحاولواناوتساءلت.القراءةمنالنوع

ءلتهذأوالئمارئهـذازأخرمي!ادائ!االفنيئبالتعجرمتقد"اتماماأقصدماذا؟مت!قةموحدةصورةفيالكعيرةالمكتوبة

هببلندالسياهفبى-رأ،الأئ!صقواناهقبلقباوأ-ليببأاىفأ(صنطإدلافالقراء.ادمدبهاعبلمعب،المئلهبمةبههله

فيتنقلوا7يئاذاو.غروقبا.فيار.فىوقيوالبيا-كأقيالحبمنخرجشاعركبيرالصهبورعبدالدينصلاحأنلقداحسست

يدةالجىلىوالمجموعةاصهوءابناجييوومطرانشوقيمعمصروواقعنانفوسناينغالكثيرمنمشاكلأنينغموانوسطناواستطاع
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يتطلب-الموسيقيةالقطعةكتذوق-القصيدةتذوقأن.الصبورعبدحهـحبينهايعيشالشعراءاًلتيمن

منلستطيعفالقارئ.للقراءةتكرارأأيطوقتاًبدوره!اغيرينهنسثت-ولأاتحبوتأهدأالارصوغلالذلك9-والناق

الماديالتسلسا!فيالزمنتعاقبعلى.يتغلبأنهذاخلالصا".أ.ثأا!إثهنالساوحا.وأدقارئالفناذرشكيصلمةمشخلق

قصاثدقرأتولقدءواحدةطظةإلىودهاوان،للقصيدةألانسانلأيكطد،%لجوانبمخعددة،الحياةتعقردمع!قدة

علىوالضتهاعاقبةممكشمرةمرات،واحدةواحدةالديوانلاح!4متدمةءألأقةلا:6!،حصرهامنيئ!رغأنيستكميبعا

صبصتاعم،أشهاركفيماوقهااتتوأنالأصدقاءقبلوعاىزور"يءضيقةصني"تارلحظةفيلىسننعزلاوزكتطع

ءدتوكداايىأءودليبالذءبةقائهأفيأعهل!ذللثبعدادش!اعربتجربةأمأت!-صإولوأناتمامأالحثذء-سرصخاالقدو

كاملة.فنيتهكمارست.قهل*3تانعر!الأطرقفي4حىصتندشعإلفي

موو!!رقي.يكتباءز"بقرأذنكلنا

والمصطلحالشعو

القصيدة!اتتحقبطالتيالمثلا)وسيلةهولقاءالاوكانلكن5؟أنفنانمنطو.يا3المشحرقيوقتأاظحماقعهلي"مزصلز

الأدبيةالدراساتومن.المتلتهننفوسفيالةلىيمة4العربال!"اصرة.ز،ءايش!للأسماكاتعورالىالمتصتحز"الظكى!لىة

ودورالعربيالشعرفيالخطابيةهذهمصدردراسة!المفصدةاستقلتساأداكاسا-ةأخيفشءاوشؤديل!اعصردةاثر؟يةالخب!.

الخطاررةهذهوتطورونغمفاالقصهدةتحديد-شككفيالالقاىذلكفي*وححيبالزم!إال!خرا!البعضءنبع!،1وحيا.حمتأر

القريبالأدبيتاريخنافيللناظرالواضحومن.العصورختتغلب"ىفنيكيانفىإيتكونلاالتيالموسيز3ءإلىاقرب

وأ:+اجداحديعاًالاالعربيالشعرتغادرلم"الخطابيهؤهأنمووأ-لىآتفي*كصعهاابط3وت!صفي3ا(نرالتحاؤ-بءانز!ا!آ!

ملاصقةطالآنإلىوأحياناًبل"قريبوقتإلىظلتهيوالموسيقىال!نمعرفيأرشعبركخاحرإن.كاعاا"انتكلس!إا

الكلمهعا!اعتمادهاطولمنالرغمعاىالعربيةللقصيدة4وايلرذللطعاىعكص/!المممرحي"وافيوور!امعأز،ضب".لابطبص*-!ا

لملىالعرالعالمأنوالواقع.للمتلقيللاداءكوسيلةالمط!وعةز*تحلورالنحض"4ا(!حصلىةعض،إءسا*./نفيه-ا?صسلر،!ر*ص-لا-8-
-..،أ.ألعض..*.أ

هذهمنالتخلصمنالغربمكنالذييالجوهرالتغريتغير.الطورهذامئالفنيإ!.دا3وتكآسياثوالاحىلى4أصثصمحيمهأف!4

كذلك.قريبوقتمنذالانبذهااإإضطرهأو4اظطاديفالصور"قاطعاقأفار-اء"قدؤ؟-أسفارثامذاول!س

تفترفيانهاثجلاشعرأهميتهاوما،بيةالخصاإهأ-5كأ!!تئتى،اذأأكأءا!اأح!ض*هـ8ء!أا(شعرفزبعتجرد؟أو8،تما!!تخلصأ،أفنيةا

نأيمثنكلاانك،با!هوجمعأفرادال!صلىا!صيدةاصكو!أنأسارثأأنغهس.اش!تيرالتنيئ!أالشعرمنهذينوفي.والمسر-ص"

علىتلقىوهيالاالعربيةالقصائدمنواحدةقصىدةتتث!مورأنبسئهولةبسأنيستطيعبالشعرأ!ارفابالثنالأليثف

و!ىاوالأوفردكلثإلىأحيانأا(لشصهلىةتوجهلقدوء-تتء:أشص!ماءبأستر:برساافئصهوصاء!رحييةأشعرأاسصورةا

فيوهوإليهموجهةأنهاأي،الجمعوسطوك!و4ء)ي4،وجيازإنمأ-هناد!إ)باننىبأطتولست.الصوهـةلخححمافا!

الشعرخطابيةيعطيأهوالمف!!صالمجتمعوهأ!.ءكصعإ!أ-ا.عصا!أ-اهـ:ا-واحاترالشنحرحثمم!!!اءا،كاأنأو3صرةالئص5هأ

11-ححسصحس=--لم!--ص------كأ--ص-!-حد"ك---ير-لمحى!---ص---حدص-ص--!--أ-ء---)

أأ(حديثآصدرله"-اءواعسة.أاقمحاويديدوروالدعة!/
لم."ا

يه.قوإء.1!اءت صوقي-

عنالعرفاإوطناب*ثصيوبيالررأ!اح!اعاى11

ولمين-ررالعمودا-!---ص!-!-!-5صير---ص-*-!--!صصص!------!-"--اظطيربهكتاتيص-----7-ءص31!---/
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ينمضل.فتراتالاالشعرتزارقيوالانحطاطالتدهورفتراتمنالمجتمعهذاتطورفقد.الخاصالتارنحيطابعهاالعربي

الفتانفرياويعمئ،مباشرةوظيفتهتاًديةعنالمصطلحفيهاولمامبمبهوتنافسواالشعراءتعددجيثالقبتيالبطنأوالقبيلة

النقدفي،لناالمهمومن.جديدلتقلهدمجتمعهحاجةعنعرفقدالعربيالشاعركانالتفتتفيالقبلىالمجتمعهذابدأ

منالشعريالمصطإحعلطرأماوظيفةنتبينأن،اطلىيثءالمالمثمرتبةإلىالشاعرفيهاوصلكبرقالازدهارمنفترة

جعلحدابلغقدالتغييرهذاأنتماماالواضحفصن.تغييرقامالكرىالتوحيدحركةوبدأتالاسلامجاءوعندما

غير.شعراالآنيكتبمايسمواأنيرفضونمتذوقينابعخسعلىانشاعرقدرةوبهتت،منوظاثفهبكثيراللمعرعنالقرآن

المصطلح،علىيسيطرونيجعلهماجتماعيئخطرلهولاءيعدلمأنهمنالملكيوالبلاطا!لط!فةبدأتحتى،جمهورءموا!هة

ا-لديثللشاعروتبهونأيد!مصنالشعرحمايةخرجتفةد.المجتمعافتراضإعادةللشعراءاممكن.امنواصبح*جديد

لم-الجديدكالمصطلح--خصائصهزالتطجا-يد؟!ورالمسياسيةالدعاويوشعراءالبلاطشعراءوظهر،المتلقي

هذالدراسةمحاولات--أعلمفيما-بذلتوقد.تمامأتتحددالحماةالحكاموكثرةالدعاويهذهانتشار.ومعوالعنصرية

محاولات-الأمرأءإبنميئ-ظلت،ولكن"المصطلحفييوديهالذيالراويوظيفةاعتقد-فيما-تطورت،للشعر

أنواععلىتعدادواقتصرت،نتائجلمماتستخلءس!لماستقرائيةإلىالناقدنصلوكدنا،خطابيةفيهمنويحقئمامكانبناكثر

نأويجب.ؤالتفعيلة4بالقافي"والتلاعبوالتنمىتمالتغيير"ادراكأو،تغرأيفهمالممكنمنوليس.المتخصص

محاولةدلنواض!!فارىمأذهازرافييكوندراسةقهلالعربيللشعرالفنيالتطور

وبينالتغي!رهذاتاريخأواسبابزسجي!!اذ.،المفترضالمجئمعهذاتركيب

فيالتغييرفهـذا.وظائفهكل*رقطولةانتبينأنالدراسةهذهبمعلسنستطيع

هوبإب!-هماالجىصعشمرورةوفغمالنظرةكلإننش!لا-!ول!بم!!-06!والعصورللشعرالفنيةا-لصائصوظيفة

بدورالمشاركةاءعلىإقراس!ساعدنانحنالذي؟!ب!.؟خلمش!لمج!بز+د"!!+!لأ/الأ+.الخصاثصهذهنحددطبيعةوأنالمختلفة

.تجاوبوفيأشطو!ا4عملهفي"لسمغرا7*حمم!36-./*2*!لى!ا!-3/(!ي+.بهيماالآنفنتساءلنعودولكننا

.!"دبم-"-.ء-.أن!+أنيجب.للشعرالخطابهيةهذهأهمية

قدأيدينابنالذيديوانهفيوصبرأ"-..اط3ب!ذهيتفردلاالشعرالعربيأدأولانلاحظ

المصطلحمعاستجارباش5عددكبرفيمر:!!؟1إأ-33بر!!-،منهاخاصبلونيمتازهو،إنماالخطابية

اظطانيالن!مجربؤلقد.الشعري"؟؟!ء.أنغه!.وتبيانهتتبعهمكانهذاليس

وتدرجطوالالتزابمالقالبالمحددالقديمأبىورعبدالدينص!خمنلونأالعمومعلىتستلزمالخاطبيةمده

وحدةعندأضراواستقروالبحورالقوافيمعذلكفيالأيسرمنتجعل!نغميةوحدةيخلقالذيالسحريالتنغيم

زالمااستقرارهأنغرءللتوحبلىقابلةأنهاءلى،التفعيلةتذوقاًالشعريالعمليتذوفأنالتلقيفيالمشتركالجمععلى

مزج،وإنتنبتلمبالبحر4صلهفمازالت،تمامأواضىحغيرويوحد.الانتشارهذاووظيفةإنشائهطبيعةمعيتفقحماعياً

نلخصأننسه-علعولسنا.الوا-دةالقص-لىةفيالبحوربينوقعإلىأقربلأنهالجمعوإنفعالاتمشاعرالسحزيألتنغيم

الشعراء4كبؤ-4ليأنالا،الشعريالمصطلبممنموقفهقوالبالملتزمةوالقافيةالمتكررفالبحر،البيولوجيةالعمليات

يردءوأناصطلاحيتهيفقدهأنعلىحريص-المحدثيننستطيعولسناءوالمتلقونالشاعر،جميعاًيلتزمونهاالوقعمن

إلىبهوصلولقد:التعبيروسائلمنحرةوسيلةإلىتطورلدراسةالاسسنضعأنأونتحدثأنبالطبعهنا

يستخدم"مثلاغرام"أناشيدفيجعلهالزائدالتحررمنلون.مسثقلانتروبولوجيلغويمحثفهذا،العربيةالبحور

:محددةمعانواثارةللتعبيرذاتهاالقدممةالنغميةفييوديالذيالشعريالمصطلحألىذشيرباننكثفيولىدننا

غادرالقلبلاليلاييآاحبكتقليدأيصبحما،سعلنيتيسرثتبعهامباثرةوظيفةالأمرأول

حثيمسعفةالأيامولا،هواهوليست.خاصاًجمهورأالشاعرليضمنعنهويداغيصان
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يقولى:عندمافالشاعر.والقارىءللشاعرالشعريالعالموشبممةالمشتالهينعلوأنت

الصبللوالهالحالقض!ولما

أ!مرالمستأنا

.ءنئولمحداأعلشعراوبالكتاأيستخدلمصطلحكاايستعم!!فهو

الأم!رقصرفيأ!الممرالمضحكولستلامنالواقعالمنتزعةاتوللتعبروالكلماتالاسطوريةالاشارات

البيتجماءالذياليوتالشاعرعندالبيتمعنىيستثيرلا،بلادي"ا!اسفيإن.بةالمباشرةقياليوموالحياة،اللاشعرقي

ولقد.الشعرياليوتتراثيستثيربل،عندهتقريبة.نجم!4أدينمخنأيأرفهـا،مفروضمفثهعللحعلى!تويلاكديوار

اقفمواسةدرفرصةلناأتيحتلوالفكرههذهاتضاحدادفى،لجهدهمن

المختلفة.يخاذجهار!رلىيدالأوروبربالشعرمنالمحدثيناءالشعر0هذافانهبهذاينفردلا-نعرف-كابالطبعوصلاخ!

المصطلحمنالتخلصاننقولأن،الآن،هناالجهمولكنا!حررمنممذاو!ن.الش!راءينتقريماعالماأصهحالتحرر

ألضعمامنتلمنواورويرمدبسعأنغ!اثاتملصخللدعلىالشعسالهعدهمفلم.الحديثالشعرفهمصعوبةإلىأدتالتيالعواملأهم

"..-.رءوبهفيهاللقاء؟كنقالب،مقدمأوالقارىءالشاعرببنيعد

!سعنو6شاءواإذاكذلاثيستطجعوناحم!م!همخلالالواحدةالتفعيلةهوضفيلنغميرباطإلابي!،ايعدولم.بسرعة

تخلصواصنه:أنبعذنفسهالعربيترايهماستخداميقالطرهذاأوا!دةاالقصدةدا!لمنالمتلقيقلمىيفجأ،نفس!تهاهذهإنبل

خرعنتسلنيلا...خيرافظنبالبجريبالاصط!-فيأشزل!ص!حأنوالواح.بتغي!هـها

لاستعارةيستخدممطروفامم!لكةالطريقةأصجمحتورارراءا!حرمنء!ره-ء-كب!رأ!ضا-ذلكفيكوو.كتر

اضدطابونغبمالمصطبةوحكاياتوليلةقيوألفاةاتررشعرهمعاىخطحوةثالىضمندرحهإلىاوصلموالذينالمحد-!ن

.لاللبفيرحىلة،حبأغنية:أنظر)نوالقراكضعى0001صء.ء

(5/لادقيفيالناس،صديقةإلىطرلىا)4،لاثالملماثولىلعرىىاسبابلمصداول!دي!سود.الر.يإ**را.لصمهلكلو

ثي.مانتساعلممنناول.الديوانعن-لىيث،3تبعدرفيؤيمالمى
-..--ا-؟3!اطو؟إصاالمصه!اصنراكخراهذ*اهشر.ر"6؟تيأا4"ففنوأ

والخسنزللطماعة/سبييروبوارهذاأسبابعنزقمادناكرن4لمهإعوءاإرجناكرأر-ت.!وحرثأ-

7.س/ئظن-يي!تجم!-،ضلنوناللعازرتهنجا-"اكحصرويم"ةف!صإن.4ئنصوضاامننإجنهأننرزو!ار"نوااًكش

نمطرارلئرتكفىقدمندورالدكتورأسشإذناا-أل"ا!
يسوي

حديثاصدرشعرائنالا-ى4الفنبالوحدة.ممشاحلتلمألاول!-ىاا!هاداو

لتجروتكفيلانفسهاالوحدةفكرةأنكاطالمحدتيمت

.لق-كاالتحررهذاوظيفةأنلييحضلي.ءالمصطلحمنتحررهم

منء:يفيتتلضءرأن-؟كن"بلإديفي"الناسلىفيأحسسريا

002عباس!احسانللديهتورةالسيرا-فنء.ثلاثنق!اًفيالسرعة

052"""التوحإديابوحيان.2-استيعابمنالشعرأءمكنقدالقديمالمصطلحمنفالهحرر

002"نعيملميخائيا!"طبغةجديدة"ماكان3-كانالشعرقىاثوهوطويلةمدةشعرناعلىءريباظلراث

155شعبانبهيبئ:ترجمةباغانيني4-ثكنكافيةأالشعر!ذاؤةالمتأالقدممةلمحاولاتفابةريالأورو

052ةشرارلعبداللطيفالساخر-ناردشو-العقلر5-.المحدثينأئناشعر!ىسفيالتراثهذادخولمدىعنللتعبر

002تامرلعارفالدين:صلات!سنان6-يحرصموضوعأوتستعارفكرةمجردنفوسهمكنيلمءيعدإنه

بلالعقادأومطرانعندكاكإنفيهالكتابةتقلإلىعلىاوعليه

035ايوبفؤادالدكتورع.كرجمةبوشكن7-الببرءلرقمنبنةورئب4وطرنغماوأصثحذلكتعدى

007فصيوسفمحمدللدكتورالحديثالعرديالاد!فيحيةالمسر8--.ء-

.ء00-إلىالغريبالشعريالراثجدبمنالنغمعلىالدووليس
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منالتحرروظائفأهممنالشعري-كانال"!اثيمفضنو

ادومصدر.-المصطلح

أيضاًيفرضقدفانهتراثه!بذبفدالشعريالنغمأنوكا

مجلةمنالممتازالعددفيإلسزهوالأصلفيوهذاءفيهالشاعرويقيداثالرهذا

منموقفاًيفرضفهو"القديمالعربريالمصطلجعلىالثويىة

،،ؤنم،،!التيةالكبيرالانجظقيالتغييراتمعيتفقلاوالذاتالواخ

نأرأىإذا.ماالناشيءللفنانبدولا.العربفيعالمنافيحدثت

بدلا،الجديدواقعهعنيعميهورثهالذيالتقليديمصطلحه

مططفئي!-!اثالتر1أى)نفسها،لمضىهذالأن،لللماضىلفقد!صلتهلا المجديدالدىوصورهالمورهلمحدهده.ولمعلبهم!-اديمور

لأنواعنتعجةمجتمعنامنكبيرقطاععنمفصول(العر،ي

موضوعاته:بععىوهذهأبناءلأنونتيجةةالشضبعاناهاالتيوالأميةالطبقيالضغط

قدالمحد-بنشعرائنامعظمب!ضيامنخرجالصقيالوسطىالطبق4

للدكومكانيا.!رالعرفربحلعلبالعلميالعرسلابمةاوفلصنكماضيللاشالعرفواوالعلمتتحطم4إنسانهةيممرلمنخلالهاحصلوهوماثقافتهمأنوجدوا

العربعندللعاميةالطريقة-جعفرنوريللدكتورالعلميالعربمسستقبل.4كأأدفاعيئتش"؟ىملاوأ-6اءقمعهممثاكلأمامداثماً

نبيهدلدكتورالخاليادربماولخاليابمادر-طوقانحافظقدريد!شاذالفنانينجانبمنتهذلالتيئةالكثيرالمحاولاتمنغمالروعلى

المنجد-اددينصلمدحدددكتوربيةادرسيةادديبدوماأدوثا!ق-ذارسد-يئإلىنفتفدكاز01انناف!والأدبالفنينعزللاكيئوالنقاد

من-ا)مبيلىالسلامعبدللدكتوريىالعرأالعاعنالدفاعاجلمنالعلمءو.

اسدوب-خوريثيفرإلم!شاذ-إدونبنالرحمنعبد:القدماءعباقرنفاهلنااصوفيبع"دةمىاجذورممدالتيالكبيرةالفنيةالاعمال

-!فا!ازيد!!ذكمالدكوركريأدعربتراثفييتجلكماالمجئالت!ررخىلمرلبناستطاعوأقدالمحد!ينالشعراءأنءس

وديدللدكتورريةالعرالبلادفيالحياةوجهي!ثرانالحديثألطبيستطيعالذ.يالتمزقذلكهمت!حرثمباشرةايماريصوأنالمضطلحمن

محمو-ذاحيحخموصاءمدفيإعد،الرلاحمندلانولبيسلانطريةالعرالفك!اكطقمحاكأفرادضهيعتهمكنا.ويعسوأدط،قيءعهموواقعهمفييحسونه

ادهحوث-فياد!ببرهاندلا!ذوروحواجمماععلمالاقتماديالانما.فيمعهيشركونانذيا-المفزطالمجتمعذلدطإلىوافتقادهم

علميمفهومالقومية-اطبريصلاحللاماذالعربيةالبلادفيالصناعية.وأصولمصطلح

فيللد)بهولمسمعدناح!هنايرالعهد-لجمعيةستكلةهالمؤوتطوأصلقيالاطعمهمللدكتو-أمعلةءلصمناخرمثلط"بلإديفي"الناسديوانو

الى-الأوسطالشرقفياكفط-الهاشميمجيىمحمدللدكتورالعربية.التارنحيومعايثتهالاتجاعيالموقفهذاحصادعلىالاصرار

فييةالمخنبروالتجهيزاتالحاضرةايعميهيةالبرامجتساعدنامدىايبحبنلمآلشاعرأنكعفالديوانلقيمنتعرضعندماوسنوف!ح

سرافيحبيبةددكاتر،العر!عينالمىكرمنمجموعةخدقعلىجامعاتنا.الفراررعرفذافلممعالدائمتصارعهمنالرغمعلىوأنهأبدا

شدلمرضحولعدميتحقيقاكرمع-جعمراغ21اكماطفاللحاخ!الشعرمنككثر-الديوانفيكلهاالقصائدأنغ!لر.

هذامنخلالتحياتعدولم،جمععلىتلقىتعدلم-الحديث

تجلمنمثلهالىي!-قلمصحنىجهدعناصرإن.المسشمعةالمجموعةتمارسهالذيالنغميالتوجيد

وملونةمصورقوطباعيةيريةمخرمخفةالدافيالقصيدةعالمعلىللاتعتمدتغدلمالقصيدةفيالتعبير

الموقفأوالشعوريةاللحظهتستبقيأندائمأمحاولوأصبحت

قلسمأاوقرشأ.15بصفحة.12أنالفردالمتلقياستطاعإلاءإذايستعارلافيهامتكاملاالإنساني

والاتجاهالانعزالهذا.يتكررلاالذيالفريدنغمهايكتشف

اياع!بعدتجدهالافقد،حالاذخنكطدبعلىاحرص-74الصفحةعلىالبقية
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ياًنظتقبلازالمافانه،الشعرطذاواضحالتقب!!.منأنالرغم

الفممبدةالقارئ4فهيتركزمنمنولابد.يشاركولايسمح

قدكرسيلة-ساالتشدمإلىدفعأالشاكرفيدنفسس"تنمو!في!ل!رهـالمه!همم!وا"!ر!داا!ا!ط

عنه.التعبيرئا!وط--م!1!حةالصفعلىالمذشورتقمة-

التأنيئ:منبشيئفيهننظرالديوانإلىالأنفلنتقدم

مشريهماردعءمعيفقم...نذ!جةمصاشرةككو.ححتئمداىفيؤاكياقءد"علىألة.العما.اء
ي،!لهـ3ى

ؤم!..انالدجمىصتؤألامرردلاثا!!.الففانيع!ىهااًسذتينحنيإلطلصألاجماعيئللحموقف

واحدةولكض!االشعريالنغمفيهالاين!طع-متتاليةزصائد.أ!عوجطع!لىأو!إلم!منرالشو!منهذأعنللتعص*!

كليفصيمتعددةأبوابأوفغر!اعأهـسثقلةواصهوزاءدعاواهم:طأختلاعلىليقألطيهذاطشعراد"اآصوراهـ5-*ضمةد

عالمالىاف!يتالأبوابمندخلتاذاحتى.عالمإلمصمخ!ومنأسئقلاليةللقارت"ض!الم!كؤديةو!نللدر.والففقالا-تهاقي

نجب!اأنالممطب-!منفهطلىمالشاعرتجربةهوو-اسع"و-لىالشعرالدثفبالتعبرتالمهلوتميرعلو!ادرالممىا!فنياطهلا

وحا،عيونهفيالشعويةةوالنف!احلقهفيمازالالنةحسإتلدموأقئفاسدأئمةأالمحصمر-"4هيالأولى"كلا+-نكا+-ضين

بنا،ريتطرلأنهنتابعهوانتوأنا،شعراسيحيلهيتناول15فيسواءئيةا!رشا!تفاصىي!!رالإحيامزياددثانية،وأعرأطهو

نة،ء4انولنحاولاذنفلمنعقبمااإبلاديفي"التال!طدى.أفطرصباإو!مبرعفيأوأ!نفص!إدأفي

ارالديروفائية-،طف!!:خاصكأأنظر)صىء،-لاالخازيرنهاعلىكعدادالشوماير،ء

مغ،صماككتمتازتينكبيرمجموعتنإقالديوانقصائدشقسم!تالحز،أ!أن!رشص،

.للديوانالعامةالو-دةدأضا!بينهاتفرقموحدة!صازءلىأ*فاالرئ؟-قىادهىططهاإواصأ!ءنتزإاهذأعاىفيمورطهم

!-در،الأطلاأ!،وعودتيخيا:فيهاتدخلمجهوء4ؤ!ناكقييمأءيا-فىالإ-يوانحأ!ئياًلمصطحمكأرالخمحرد-ثااية

حب!أغنه"،طةلطالميلادع!طنالحؤ؟لأثا-لمك1،ألأ،تيثتالاقياو-دةصورةعن-التعبوتم.لعهوتنويإنش!سثا!ترأ

،ولاءاغنه"،طن،الل"ليةرحلة؟صمديقةإلىرسالةعلاست!لم!لهارعايةالفرداالىالقصهلىةتوجر!أ!ص.،!ير

هـ-!،قيأبر:!اتدضل!ك4.ىإخرء4مجمووءااغرناشبدأ!!د.وااًرودثأ!ذوىكثا!صذاآتلخيص!أيضألمجنو

.ما!-لم!،باليى".الوذيعودة،زهرانشنق؟ا.)شتارأفي!االنفاذيسه!!جيخار!صظي4ندوا!قثثمهدةالىةوصبختأ

ا!أنالأولىالمجموعةقصاثدعلىننكرأنولايمحن.فقصالقثصهإ-ةداخلىمنتلاتنتىلاالوحىدةخلذهوأصب!ط

الشاعرطمشاعرالموصوعهذاولكنتطورهوتعالجهضوءاموتماصمتلزو،يةالشعورتيمهاوالموضوعيةمارصوتنظريممقأي

مندزجةحلاأويمارس4نفسهءل!؟اويع!رذأز"فحها.ين!ملاكا*صشففيفىء"إ-11أشدأرتباطا-نزدهافي-بالتالمبالقحسا؟لى

وانا.ويعيشهءسهكامجتمعهوسط4اذازإلتحقي"ثدرجات

.ؤ!م!4منتقررماولتحلهابالتعص!رطرهطعن

القصائدمنالنوعهذافييقصونالذينأنصارمنإستؤسحةهناكأنلو؟هذأء!رطرعقلا.ضمعرورلى81أن3ول

اقهطموم!يقرنماويوضحوايعيماشواأندونةمطه.أحكامص؟رحاسمعتولكني.أطورطالموضو!أ/لناطىاممان5*3-

موضوعهممارسأنالشاعرف!هافيحاولالثاتيةالمجصوعةأما.رق.أرومبمنتكولىليعدنايجيءلمنانشعرصتاعةان"ةورشيقول

.ء-.?.أنلألضلهطوءإزا"ترشدوز8يقالمارنمهدنحنا.مماتوأروح
يعيد.تنظيموادوتمسيراتهبقيمهيلمونهاروداتهعنخارجا

كابهوينفعلهويراهكاالقارئيراهحتىبهالمحيطالواقعفيبر!ر*إهثيال"اورلمطلى"تساالانالعربريلاعالمالمتن!"خمااإتقي*ل

منفيهيكتبماوندرةالنوعهذاأهميةب-لىو!سلنا.انفعل.حيطهيثمطهطلحداثرسمو-دو

ففيه،يتطوراه.ووأنعاءنرأن.هـيدولكننا.ؤصائديجمرةالديوانفيالامو

جميعاً.سيضمناالذيللمضعرالحقيقيالمستقباطأصعيررلماتااركزأناذطورإبةالمقدمةبهذهة!هلىتولقد

الاجتماعيالحالعنتعر،طبيعيةالدريىانفيالشكائيةوهذهفعاى.اطديثالشعرقصمائدفهمقيا!قار!ئىايجدهاالتيالكثرة
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شوكالادءال!االنرفيالتين)ظةووكايقالطر!لىفراوةحمددليياتفى-أ!مرزطوضطءنلىخثفو،لأ!لاءانإنافتاظمنع

يقاوطثةاتالر-ممعةالمجموو!النسماءوكلصممة!رقيإتيا.فيات!!.اًإ"صاز.قىه!ازضى.فىبعا!أن---أء!قىلى.يما-ا0فيدولنو

...هآخرالىهوحانيات51منفيمأمماللإنتفاعيمالسهلالطريقأناعتقد

اكتفيانما،الصورهذهتحليلفيأطيا!!نيدأرولستتخلصعقليةمرتبةإلىون!لهـاوتحليلهابهاوالتثصرمواجهخها

الشاعرلصورالنقديالتتبعفيالطريقهذاإلىبالاشارة.الشعوريوغموض!اتعقيدهامنفيهـا

.فالصوروصاثدهفه"تتحركالذيالخاصالعالملخذق.كحاولةالمواؤفرطهننقرنأنتماماالخطأمنأنليويخيل

الشاعرتجربةقيهاتتبلورالتيا!رموزالحقيقةفيهيالشعرر"كقصاثد،القممازلىمنمجموعةعنهاتكشفالتيئالاجماعية

نأوالناقدالقارخعلىيجبللتئيالابوابأو.لوهي.وقيمهكباربعفنعندالقصائدهذهمثلوبين،الأولم!المجمهوعة

بته.تجريذههموالشاعرعالميدخلكيئقهايعلرهؤلاءعنديالشعرلتعبيرفاءمثلاكاليوتفيبيالاوراءالشعر

حياتهحماعهيالتيالموحدهالشاءرتجربةعادةوتتألففييعيشوذأ-3كاوالقرأءالنقاديعيهلتراحهماتصالءـو

فيهاتتوصلىالموأقفتمنمستعادةمخلوقةمجموعةفيوعملهعلالمجتحعءالفكريةاثارال!يمإتضاحاتامافيهاتضحتمجتعقد

منيدفىوأنيعرأنخلالهامنالشاعرويحاولوالظلميمالصورضحةولقضايابلورةإلىقصائدهمفيوصلواقداأطهكروهم

التيالمواقففينطرتاناثفلو.ولواقعهلنفسهمحرفتهفيشيئكلههذامنوإلمإس.بحانبهاويقفونعنهايدافعوق

الرحلة،وعن،والخطوطوالقلمالكتابةافيماءنيتص،-ثا-ولاليطيت!تلمؤارئنازالومانحأولزل"امااننا.الديوان

علىالموتوفجأة(الشفافوالهواءالسجاير)خانالدوعنعالتعبيرعكقدرة؟ننفوسنا.!افيبكلننتفعأن

المب،ةالليلفيرحلةوعودطحياقي:انظر41ازا(سرىردالديوانوحدة

والمقهىالحاز4رفقة)عنأو،زهرانشنق،ر،لادبفيال!اص!يةا!رالتجربةفانالديوانفيالثنائيةهذهمشالرغموعلى

باليدكاالصناعهوعنررحلتهالسندبادوعنالقريةاطزالوعنو-دةفيتنعطهسواحدةوالموضوعالذاتتناولتالتي

ذلرهغروإلى(00والعربهىوالتابوتالاكفانولاكطرحارت"زطهادلا.الذتجأالنغمواتصمال؟اوالهوالتجاربالصور

--.و.-.-.ىلأخرقصيدةمن

"محاوللمبع.أدلأم!سدالمتكررهوالتجاربأءم!المومكأ

تفعأن!ذلكامكنلثكاحياتهعناصر!عوهوأ!اعرفيأرا!يهذادنقص!انماالصوروحدةنقولوعندم،

للدفاعمحلهناكوليس.شعرهفيالغنائيةمواضععكيرا-ك4عامشعوريةدلالاتلهاعيذيةلموضوعاتقصيدةمشاكثر

م!غايرةغررر!4عةاورشمواقفهبانامأمااذاانهاعرعنأللولؤةوكالقلعة،خاصااستعالاوهيستعملهاالشاعريستغلها

ولميفهمهاانرهيدونفسهعنيعرغنائيشاعرأصلافهوأنالقارئيستطيعمما،الخ..ووالسروالكوخوالصندل

نأكا4نفمصعنتستها!اوالمسرحيةالمواقفبعدعندهزتطورءرالشطيصنعهاالتيالذهنيةامضورانفصدكذلثدها.يتبعه

يتحمهلأنخلا!امكأيستطبهرموحدةبقضيةرهتهص!المشعرهومشاعرمعانمنفيهامااستحهلاصمنيفرغيكصادفلالنفسه

ءهه8ءههه!ءهاء0..00000000.0006ء،أ.ه..هههه555?!ازعددووفبلو%ر!.ابهاءهههه"ه"أوبمطهدهكالمعطهربطهلجنهكاءطالطهعتعما!ماهءئماًداأدءمعاوهاهرفيبهر

:ءأهء.طهمم

!وعة:ثلادلرألشلللض-:
..م.م.ممرلم!د

قصصيةيباًقر7

:مالعجيليالسلامعبدالمدكهوربقلمم

ء.000000000.060000000ء0800000000008000100001"ه0800،68000تويرء5""بهالادااليدلياتمةبثموء0000.008600060108000..800000000هه5555051555ء،55555:
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كذللت:الحزنأنالتاليةالمجموعةفيالعمومعلىهيالمتكررةوالمواقفالصورةهذهأنغير

الجبادالحزقدنصمملعقدوالقيماطقدئهق،والمعا.لىحمبلكيالاسشعاريةالشاعروساءل!

طغاهحكاماًديقيم-ؤلتأدتسبق--عإانحلدتىولكيئ.طلممااها*والتيوظائفها

الأرلى،المجموعةفيتوجدلاتفسيريةمحاولة%لجديدالعطى!ذافيإن.الخاصعالمه

أ.ط،الحكماشكالمنشكلاأومبخاعهدأهاالطغاةبارركاملايعنيلكنهوالمءاشرةالمعطيات

معافيوالفنلصمثلايجعلهالأمعزىلاالقصالكثيزمحسهمنبلمعنىعيفيادا!أضداأتتبعدق!تطيعشاعرلكل؟عرألمظيراهوكيف9العالمهذأهوما

قياو"ألناسالك"الملكةفيالآضمعافيو،"لحن"،اافرام!ءفيا!إكلك"و"انافيمددمر.!نهنمفمرنئيحي"مربممنبلةمطلشرمحيليات

.الديوانالمنتتنرةفيومعانيالحرمانااالتتاراكلجمأفيالهرمعاني"وصبلاديومد.يهاهـ.بتدئاتجاربهيقيموى"هايقربا!ينا!شهكالاتالمعطيما

ا!دقي!فياقمج!اق.وزوررددالاعرغربةفييضعكشونالحكاملكواو!دواذهفي!كلر!ايئأوؤلمبعنطفيانطبرييرغ

:مباثهـذديقررالاصساسهـذايدخ!أنهبل،دهمحنةالظلامواكاغريبالمبا!صرالحلريقهىالمعطياتهذهتحدلدأنولاشمك.كله

..واحدمثهلىليسط...

خه:جرفيأوحبيبهفيسواءوأحدمثلهديسهذهوتركز.هالتفسيرتكفيئلاكانتإدنوالشاغرؤيملمعزفة

فريدؤدبي:التاليةالقصاثدفيبلادئي"في"الناسمطديوانفيالمعطيات

المديدحهصفيهجمغور-:مثهلأخرىقصائدمناجزاء،وفىالليلفيرحلة،لمالحزن،وعودحياقي

-بالم-.ىيى!ق.ذكوغيرغرامواناسيد،حباغية

كأبطفلىتارءاًبسرعةبرتعدادهاساكتنيبلالمعطياتهـذهعنالحديثفيأطيلولن

التقرد.هـذاإن.عليهالواقعطغيانيرتقريعاودإنه.لا؟طفل!؟فهل.عليهاقيار-بهالثاءريقيمكيفيتتبعأن-اخطاصةطريقتهعلى-لاورارئ

تكاللؤلؤةطا!رقلبهوانالحزنعليهايعدووكنوزقلاعنفسهبانالإ-ساسوا..0

التؤميرمنحةدر،طغاة،كحكامفيه،جديدمعطىءـذاكل،للؤلؤةكااليض(دلحزا)هـوا.ور؟ت"دلاوو

..حزينادتصا-ييا

حقيقية.غيرصعاهـكفانهاوالتفردالطغيانبينالكثيرةالمعاركمنالرغموعلىوعفاصردامبابهتحلاطأنتستطيعلا،وجوده.كلجردمعكللديدالحزن

ا!-ولأإلىاو"بلاديالناسفي)أقميدةفيكاالفرديللتحديحلةمرإلىتعلقد-ازهـ:.منهالتخلصطيقطرفتعرأو

هـتقرإلىأو"اط!لأقصيدةكمافيلعقهاويمةلهزاتحسسأوليي""أفيكماخةالصرو..ء

..يرضردحزلالهالمساءمطيولد...

صتدألماممنعهالداخلىالتفرد"ءإن"السلامقصيدةفيكمايمةالهزلسبصغامض."...

بة..ويعرنطالمدينهييتمددبليتحينولايتعملولايرىلا،ضرير

هديفسرحديدلمعطراللحوءإلم!هـذايضطرهو.المعركةلموقعالسليمالاختيار،-
....،؟حزين!ولماذالساءل.يقالطر

لاز،ءالمملالتكرار.التكرارأنه:الحياسفيالمغزىوضيامإلنتيجة!واًحدامعنىتحققهومالأمانيهايستخلصأنوارأدكلهاحياتهنظرالىفاذا

هوفانمادائماوصاحبه

غدمساءنلتقى..:ا?هـووعوديأفىوأدركتوعودحياتيأنوادركت

البياضالسوادرقعةفوقالإ-نزااضكعلبالتحق!قأبدايفرح!فلن.يؤارقهلن،وعودحياتهأن،المعنى!زاإن

غدوبعد..غدبعدو.المجتمعأوالحبأوالفنفيسوا"مجالأيفي

.الأبإلى"سنلتقيا!ايرأنبدف!ألحياةلونالوعوداصبحتمافاذا

معركة131

.ءلحدادابحرفيبعالف!حلةر...

والأغبياءالبله.كمعركةءعلى-دالماالقائمالتمثلو!ذاالوعود،لتكرارالآخرجهأ)وءـوفالضياع

نىلتجرندوكاالبهاكلييهالتفرولىمعاوكلكا.اللالالتكر"ر.حاماانلاالمنتمرلبسحتالد:انهعلىالصرتصورالىةرو.الفريفضى-لكالملكلة!إومنالرغم

زحعلوالعطياتمنا!ولىالمحموعةاننقولأنيمكنناوكيذكالتفىهـ.ءالظفونعش-!...

المباثرء!المعطياتمنءردالنغلق.و.وهوةضيعهالمتكرروالوعدلىاطشإلى

..بواقعهقتهبعلاالأخرىتتعلقحينعلىبذاتهمباشرة....

.ممنيستمدانويحاول،الحاص!اًلطابمبهداوللوكاالقصائدجميعلىلتنسل

مقرىر-ا.ممالكصيقبدبهالأرااآنالسمليواتحارم!نهماهيلواناتلعدءـطوللمعطياأعتقدله.ءةالمباشريةالشعورالأحكامهـذهمجردمنتعقيدأكثراجديدةمعطياتالواتع

.ء.ةانولاشلث.مغلقةانفعاليةاحكامدالماً*يالشعوريالعا!فيوالمعطيات

المعطيات"فىءمثلاننتبينانونستطيع.اليهارد!ااًلممكنمقوان،مهاحياتهمراحلمنجديدةمرحلةلبداويحللهاالاحكامهذهيفضبدألوالثاعر

متكررةغناليةصرخاتبل،والواقعالذاتتلمشاملةفلسفيةنظرةتخرجلااسمبناهمماالأخرىالمجموعةذكملأنقباط!زافيندخاوفي.الشعرية

.أكتيريتغيرلاالذيالذاتموقفعنتعبرعطيات

الذاتقصةيجمعالذيالانفعالم!والموناًلعامالطاج!والاولىالمجموعةفيالحزنإن

؟الذاتءـذه!يمبئوفيلى.هـوة،اذوعدو!و،المصيرءوأنضيعةوأنهاوعودالحياةأنبين
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يقالطرجهوجباطاتسداتزاما..ءالس!متثيرلاطولهاعلىءدأحكإية

9ء!الىإلىيقاًلطرجهو:اظتانملحدبدئهامنالخكايةساخكى

نأ-يستطيعونلاأعمال!يعيلونبدأوالقد،كافرادحياتهموتعقدتالقصائدلىوتنوعهعنهأالتعبيرتطوروتتبعاطكايةهذهتتبعالممكنومن

نفوسبمممانياتإفيههايمارسوا،ناطز،الليلفيرحلة،انيلادعيد،لكالملك،وعود:.صياقيالتا)ية

عمجقههمجيربأسحملةيفجأنيالطفللدىمتكررءالذاتهذهحياةقالبأنهوهناالنظراليهنلفتأنمجبماوأهم

العتيقهالغرففيدحمونينابيضالذقونوذوومصرفيالرسطىالطبقةمنالفنانينحياةيمثلوأنهينالالمعاصرفنانبنامنالكثير

يقه"الطر"عنويفلمثونوذواتذواتهمم!أوسعفنياًاثاًترلبلدناليرلمقواالانيكافحونالذينوهم

يملاثتجعلهتكادلاأعمالذلكبعدهيثمةكثيرذكتحقيقنحوطريقهمفيا)قيوالصعوبات.العموم!علىطبقتهمأبناء

طعامايملاكؤيما...شلثمنليسوميلهطوفنيةاجماعيةدراسة-أعتقديماف-تستحقوهي.جدا

يخرجيومفيكلانهبينوالواقعممارشةخلالمنهذالونمجاوالذلينلبكاوبينفارقاًهـناكأن

اتماحالهـكأقاطلبالمدينةجوفمن..ءوضعيتهمتحديدمحاولةوذواتهمأغوارشجمرخلالمنمجاولودهالذينلثكأو

ال!فافأيايضبنالقناعةماءفيوغمستثتلمذليلافجاًزالم!الاولىالمجبوعةمنخرجالذيوالشعر.لاجماعيةا

الظهربعدورجعتفجأناإذاإلاالشعركتابةعنالثرقاويالرحمنعبدتوقففقد.شيحاًكثيرأ

قروشجيبيفييكونفيهأنيكادلامهزولالحليمعبدديوانفيوالشعر.منهننتظرءليمثيء

فيهمايعايشالتيألصفيرةفالغرفة،،بيتاالمديةفيينثىءأنيستطعلمانه،حدأدهو-ديدلشاعربشاشالافقفيهناكأنغيرءللتطورخطاوفن

صعبالمدينةفيوالحب.المديفةقصائدمنقصيدةكلفيدائماتتكرروحدتهبهيردوفيطغاذالديوانهسيكونبانينبيء5شعرمنسمعتالذيوالقليل

نغممنحبلءاًنهاسوستحميهءفهـاراوبفقئاوددتردونذاتهصمعوباتيواجهوصلاح

أرألقرتو!شبالفرتيبرقاسنغم.الشطوريروقفها.ءنأونفسهيكررأنمنذاتهنحوالخلقيةالمسؤوفيةمذءدائماً

كالنارنغمتحديداسكانهايحددانوذاتهقصةعلينايقصأنالمسروليةبهذهاستطاعولقد

ألىكينههقلص-يمنيقلعنغم.الفنيةالتجارببعضفيالمغامرةمنومكنهالاسلوبفيلهطوراميناًسليماً

ينههحزأدغالاحيروفييورقنغمكلمادانماإليهايىودوهو،يةالقرمنالفنانينمنعغيرالكثيرخرجلقد

يفرغلادألماًمتكررلكنهوءلكالملكفيزعلكماالواقععلىيسيطرأنأونفسهأصوليدركأناراد

الهوىإلى..ا!وىإلىتكرالذيالعاطفياطنينبهذاإليهارجعتهتتميزو

ج!يد.منالحبماصذبعلىلهرأينامونالظهورالاشقياء00ه

الجنس!بينقارجحة،جاةتنتظمهالامنغلقهالغرلميهتجاربهأنغيرمنيعالجأنيحاول(كمااميى)الخجريوالاناءالطاهرةةالبرأمه.صور

إلىرسالة)مسيحاالجيبةفيهاتصثحمطلقهومثالية(الثلجمنحدر)الخالصلكنهو.بلاديفيوالناس،زهرانلفسهكشنقعنمست!لمةموضوعاتخلالها

دادشوابىألعملفيالمتكررالفثلوالثقافهالتواءخلالومن.(صديق!قيودم!نفسهفيوضعتهوماوضيقانحصارمنالقريةفيمايستثعرذلكمع

وعجز

ومجس،كالحزنينهحزمفزعهخاتصرعنهوتصدرحدته.وبهلعرلثاأغرصبيامذكنتابركالقريةأوانا

صبيامذبهنتألاصفادرجلفيالقيت

اقيءالحدركايةء.تماماالقردةعنتفصلهالمدينةفيشكلتههأنيتبينأنيلبثماأذهغير

لحزنافيهايقبلالياللحظاتإن؟قللعبالحدرذهايةحقايعرفءـوهلأنشكلاوءفيالليلرحلةو،والحزنمنعيدالميلاد،جميعاًالقريةصورةتختني

...!نهعبرفيهايصمتالتياللحظات!ذه،ووأقيرلا.-ررداتطورأءبسعرلتطورالمدينةفييةالقرىيرأناستطاعلوالثاعر

تموتأشيةبانضاءالرتعتيلا.ء.المدينةوفي

تفوتاياما.بانالقلمعرفت.ء.

هنومرفقناران.خنهسلأحرفاًبه.كتبت

عفنمنمجاروبانعنيتحدثوأنالمدينةفيلماالمتطلعالآملالثابحياةيعيثرأنأستطاعو

مقيت.فثامابهيعوفاصبحتلحياةامرالمراحوجنورسكرهمفيايكالصعاليالي...

ررلاكاليواجههاوإواءهـدإزطليقرر!اورةمنا!ريوانفيماأهمإنالملاحاللياليفيضحكهموعنالاوفياءالحانهرفقةوعن

سيحجا:بانايمانهموتتجهماوزرنيماماالجناحعبقريشعرهمعنوالظلالعبقريشدومعنو

صديقييامالطماحلمراميوصلواإذاالضعافالمجهدينفرحةوعن

-ربصتذ!دولدالفجبرفي.الثقافةسوىسيءإلىمونيرالضعافهؤلاءالمجهدونيكنوا

السعيدبعيدهااخنيصباحكللهمحددتهالذيالطريقانهاكما،المدينةاليهمقدمتهماواخطراكبرأنها

...فرحتى.ءجازلتما.-ذواتهميحققواي

أرةمرصنأقعهوفيلماادراكهبمانألاءـذألهيفينأنيقبللالكنهوى4بسروأدركوامملمق!ىإلىالمرحةالحانةتبدلتفيهاالمقامبهماستقرفلما

علىألحرصعلىالقدرةوهذه.التحقيقكلنعجزمننفسهفيلماوإدراكهثقافهكلنتلقوءماأن
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يصور3متهأزمناله-اناًالثاعريعايشأنيةالمعرالصوسهذءب!كلاًدائمارزياطيأالتاقفرذا5خلقتقدءيكماعنهاالتمبيرعنذلكمعوالقدرةلحياةا

فياطزن.التحقيبنفيالقدرةهذملتهبتالدائموإدراكهكفردبقدرتهايمانه"صكيتها!نسانج!دراماجميعاًبقصائد.للديوانأعطى

يكونلأنجاهدنحلصبىببنهماوهوالخارجفيالطغاةوالحكاموالتتارالداخلوالسعالالسيابووالكلاملتزما...

الذينالطيبينوالرفاقالاوفياءللأصدقاءمخلصاًللحياةعديقاًوال!حماالاصدافيقذفالينماالبحروشاطىء

فمحثومهمالواحديملكلاكلارالشماوالسحب

خفافاالدنياعلىيمرونوللوسادالنسا.يلجىءوالمخاضنسح

بهالنسيمالبيوتاسطحفوقالأطفالودلمعب

حمامهاخكافروديعينوالنباتالتباتوالعرؤسويى!العرلعبة

..للدجالحقيهقيعدوالبناتخدفيوالورد

الطروبوالحاوكيوالقرادوالقوادء.ء...سارحانعاشقانالنهرشظوعند

المهن،هذهبكلالرتبطةالاجمايمةللمدلولاتنثيرلإنداعهناكوليرتمامسأواضحأنه.هوكذكزالوما.يومفيكلتصنعالحياةزالتما

لاضم"ائكالارعلىيوائبون"جميع!انهم.ذكرإلىتحتاجأنمنأوضحفهيضرورةيدركذكمعولكنهللصباحيعد!-ذاتهقصةخلالمن-انهفي

...بة.ورناقههوأما،كافرادمتهمأزيعبشواأنويرفضونالذاتقصةينفونونواحجراحمنفيهماموابهة

العرءحبالمن.مشنقةالأسىفيكهوفعقعدلناالصىاحخوضمنلابد.ء.

هووما؟يديرماذا؟الثاعرعنهيبحثالذيمانتساءللناآنولقدالنواحإلىلجراحاالىالمباحخوضمنلابد

أنهالستعادهوتجاربهالتكررةصورءمنضقدانك؟.حزنهفيالسببعلىويردعندء.الأشياءتشوىقد.قطالموتيطلباكلهالديوانفيانه

لحن،،غرأماناشيد)القديمةالنبعلالسيدحصانةلنهفسهكانتلويتمتىمعيرء

صديقة،إكرسالة)الوصولعلىالمباصرةوقدرتهالصوفيأصالةأو(الحزنحقيقهولاهنادوهملابالوهمأمعيري

تحقيقعلىاليدويةالصنعةصاحبقدرةلهأنأو(حباغنية،ولاءاغنيةصالإلىولويجتازهابليعايهماولاالسويةهذهعنديقفلاولكنه

نأسبق.لقد.!الاشارقالسابقةباليدالصنعةمعافي)كلالكاملالجرئالعملوواحزانهمأوالبثردنوبكلأن،واستنكارهإحساسهفيهيصيغفاجع

أنهاكما،هوتعبيرحياتهفيهايبلورموحدة.بقضيةتبطيراالثاعرانقلنا:عحهاالتفكيرمرارةبهاوعيهحمله

معهنتدرجأنفيمكنالمسرحمعالجةمنتمكنهالموضوعينعنمرتبةإلىيصل!؟الصليبدونمنمتلم

خلالمئنس!عطذكمعي!او.اقيمثاكلوالجاةفيعامرأيإلىقصيدةأنوالواقع0يموتويستنكرإن،يمتلماالصليبفوقاللاهثعو،إنه

وابابمعركتهخطنتثينأنالذاتقصةصياغةفياخ!صهمنقررنافىماءعنتعبيراًالقدائدأحدهيالاحيرةالابياتأغلبمنهاجاءتالتيالميلادعيد

ف؟سا.!للوالقارئويستطيع.الحاضرنهاآفيتهذللقصةاتصويروأقربهامتهباز.عيه

اروجلنمفحةاغ!اعيشأنيدأرإذ.إليهتالذيأمرالحيبالتناقضيتبصرانلحلاد"-"يمدا"ولثللملث"ابينجمع

ممجردمرتبطهباكاتفسيرهايمكنولاغموضاًكبيرأغامضةالجبل.نفحةفيراهاالبناءنثيديصعأنيديروالسماءإلىينظر

يرالثرالطارقمع"الليلفي"رحلهالقصيدةفيتداخلتءفقدحييبةمعبزهةالسلاموجنتيههافيينور

المجهوكبالفرحاحمااجروتمدح

الجبلففحةاغ!اعيشأنأريدبالحياةفتنتييااسدو

الصغيرفيبافوقيرالثرالطارق"ذالكنلكالالث،بالملك،.بالأرض

عقيمنخلةجذع..الغلاظاكتافهمدقدأنآخرآنفيمجسو

يديرماهووالتتارالحكامعنيفترقلاالذييرالثرالمجهولالعالقفهذاأمنيويهدهدإقيلزلينعملاقانير

لايأخذالعورمتعددالديوانفيدائماًمتكررإنه.شهيخصأنفعلاالثاعرظنيفيريملرحلتيالعميقالمهوىيتيوير

اللاععقولصورةيتلبسدائماً،ولكنهالخيانةشكلاخرىالموتوشكلاحياناً،والصليبالنورمنالموقففيتنعكس،كاملةالذات-صةهـيهذه

وازمة.والتحقيقالثاعربين.يقفالنف!امكانياتويقتلصيهدالحريةالذيالذاتإن.الأكطويهدالهدأةللزينو!ثوالملكالةرحوالى!ممجلبؤ"و

جعيرو.الوسطىالطبقةفنافيأمامالكبرىالأزمة-نظريفي-هيلحريةاةهمدائماًيحدهانناقضسهمافيحية

واننا.إوضحناهاأنسبقالتيللباشرةالمعطياتمجموعةإلىفهمهافيالخلطنبيدلن..اما

مفهومعلالمعطياتهذه41نوضحكيللقصائدجزئيةدراسةإلىلنحنابئالنهارطلعإنالدبهاءبيوتنابينسنجوس

ولكني.ذاتهعنالمنفصللموضوعهمعاقيوطريقةوالموتللحبالثاعر.التارهدمماونثيد

!ضوفيرتإدوأجميفيال!عرالضمثاعةحم!عاًعنهنانثرلتعلقفرفتعرضى.أنن!عتطعاطريةعنالبحث

الحزنفيشعرءموضوعاتحمصرتالتيهيالمعطياتمذهاننقولأننستطيعتجسيدأنهموكيفالطغاةللحكامالحقيقيالمعنىأوضحتأنصبقوقد

مقتولأبعنقصيدةفيشخصيةبنغماتفيفجانابذاتهيتللوجعلتهواطبكذلكيمثلون.ابار0الاجماعيةوالضيعةبالضغظالاحساسبهذاشوري

فيها:فيقول(يلاالميدانفيالمقصودإن.الكئيبالوجهفوأيضاًيمثلهوماالطغاةالحكامايمثلهمافر

186-87



عامةوبالتعبيربالشعرعلأفئهيصوغأنيحاولحيث،العصائدمنغيرمالنامنزفيالموتيبدولم

املهمنوإماالموضوعهذاحولالقديمفيالعرأثالترمنإماسورهمسخمداًيخطىءلاقدراً

منالاخيرةألفكرةهذهوتنبع.اليدويةالحرفبصاحبالتشبهفيالنامضطفلمنلاالثامح!رذاتمنالصارخةالاسثلةكمجموعةالاصساس!هذا

وكنت.الحديثبخنمعنافيالثاعروظيفةطبيعةومنالاجماعيالشاعروضعموضوعهافمفسدالقعيدةثخميةعنبعيدةالفاظاًيتعبلاءنرقدأو.القصيدة

الىارحانهولاستثارتههنااكتنيولكتي،الرايهذامناقث!ازيدفيأنأح!.ذراعهيثيوا.دي

..كهرقل

ا-6!اتطورا،راحلالتيآخرفينظريتعدولاء""اغنيةوقصيدةبةآخرحديثنتعلقلاكاذت-أذأاًلقصيدةوحدةمنينفسجأنعلىقادرنحيرغعلهاو

مفهومهفينحداننامنالرغموعلىءالشعريلهمكاناًلذيالقدميىالعرالشيطان.ص-...-.*ول
"."بلادييالناس"!صيدهيالالهإلهإلىباورشيئاًو!ستعملهمباسرانهبدا

كت5!:!د!ومماابهتهيراخرىقصالدوفيالقصيدةهـزهييتبدىكماللش!ر-وععامالعام

وقيمتهشعرهلمعنىهانكاريتجاوزالقصيدةهـدهفياذ4نكسفانناالأولىمعطيافمنمآصوقي!إئياو!"وهـيفيد!فالتيهـيالحقيقةفيإمثلياتأ!هذه

حياتهعمنداععحهاكماويداقعوشاعرينهفنيتهعلىحرصهعنبوضوحويعر..

-ء.مواضعهءسلىالحلاصبر:صورحريته
يدركيموتانيريدلاألذيالحيالاعرإن.تناقضاوأزمةكلوسظ

نأبدولاالأ*:يررةخصوأويا،زمالشعرضرورةويحسالتعبيرمسووليةولاءام

....ينح!يلارأخطربقمعهلناينفتح

ضر-تكقلى..ءذعهدهـالمقدرةبهالتعبيرعلىقادر،بالشعرنابضذكمعاز"غيرء.ه

محملكافيأوعلىوحدةللغنانيةالقصيدةفييخلقأناستطاعلقدءقبلمنالمحدثينشعرائنافي

لك.-ر-تقدام،-يواأاًلاالقاكرئشملةاابهاأذنوللصرحأ")اليوميةأ!ياةمنةكثبرقطاعاتينغمأنواستطاع(طفلأنظر)ةنادر

-الديبررةالقاهـرالضرورةعلىيسيطروأنيدينانوأستطاع(الىزهرشنق،أ.في،الليلفي

بة.تنتيرلاجديدةآفاقاًفيالعرللشعريفتحنحوعلىجميعاقصائدهفيالاصطلاحية

دار"عنقريباًيصدرالذي"بلاديفيالناس"ديروان4مكأدم(يه!)ارتاط"غنلهتعبيرأخرهوولاء"،"اغنيهفيعنهيعبرالذيللشعرولاءهإن

توبيرفي"الآدابوفي،الليلفيورحلة،رحلةفيبهانتع!أننستطجعطويلةر-حلةرعدبرالتعبير
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