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الأدبإشءوخدهدمو!!اتلأيرأرزتناث..بم)3"لإلحراأث*راقفحقيءا!تجأ%رلىةكلر

نت!هـثإذوغ..ناء!ست!ز:ضحا2أ12*زخعد!قد+،"صسع-ورفيا،-كىأون

ص-اوكا،كأ.وعيكلوعلميأسإ.سأعبنحدو3!قيء.!و!اة!تاطرانشهـروكأقي

يناض-اتا%،منجعدوبمتجصروااءحث*ر?ا-بمءتيداؤ*ونأم!س!اتالأكلاافي

أخدص"؟-3أضزواوففد،س؟ء!ا-حإءحماوكأ.*!يعء-ونأ+اإلأ،الكلض-!روخ

..سواهمثالزصسبمإلرشالذثاهيبعي-كاوحات

يئ::وأأن،ابشدليدأحن!رااجهوايرأأنة*اطأس-وخاللأء*وءاىنج!بإ،أنو

أياإخاهـ-جةااكأروفوثءأ:-يرخهحرال!ثما!مدجة-ءإءحةبم،"شمن-أوال!

أ،بمخخما?"1والمزتصح؟ءاتءيىءأهـأتأيااتأستغس!اذ:؟تثم،ارخابم"إلىدعت

ا؟يزومأيالىا!اوبملى!3ت:ح-ىاتالت!يرهذدإلىدءتايا

...ء*+"!ورتا!أورحراس:اب

أخارتحة.ادزشأ*"دكةس-إلمامةذلمأنعلتا،أوراحعةءانق4أس!-5
.هـ..عر:-،ميهـ

شر.لأراءلىلىالأوانسإنلإالي.:آهءر؟:طالأمرأ*وذاإن+؟أ-صراؤثأحءكأ

ويمإن..ء:"وزولىلمتأناطمنتطقبتصح!جةنت!يمقىالإنسمانحانإتمد

بحأصوقدص..".،علىا)وووفاسكلخماأعأذداط-وان.ءت5كليزأو-حدالذياقالةات

ظاعاسىو،اناطمنودؤقىيد-رأحشاشعمال!يديهلي-خعماىأنمستطاء4في

اط-وأنبرخماالأدوأتويى.نعالما:ححةبهاتزودهأياالأس-اءبربثع!ا!أنحهـما

الماهـعة،لغأناتالأدهذى3"اء.الانونانلذأ،ؤضا5ء.ءا-ة
."...لميروصري!لىءولى.!

..العقالىوأحدابريئء.حاطاشلأو،ذاويمانح

الإزوأناأسشخدمثمومم!،!إ?اإاًكإذحإناًأححا!أننتذحرأنويخب

ا،س"إص:4فححانت،إتنابرقوالكما!ل!تذ-حق؟وس"لة،ا،-ذبةءيرالعالية"أص:-إت

أ-جداأ،رز:اطمظ،رز،انيوكمذا..ابهـكيألإنتاخصحروريةأللصما!أصحوزحةا

..اًأجد3"-رفيوالصسجضإتءذهفيقيضعحمألذيالعقا!و

ء-لثجدل!نح،اتالأدوءأهـيقءنألما:جمعةيغ؟رإن.انالإنس-اول

.وز-حرهةد!يرأسحماءمنءر!هاظ-يعدوأن،4.أبال!جةض-مال!ونأأنايةأبلا

أحمهنؤد.ءحةىحكل"روأالحدءةرالأورالىرح!لى!ذاو،أصاكلها4ليفح.هـؤ

لىسوور.يوءر..ا

الى-رإلى؟بىآ،أجها-صاخصاآ-عؤ"لاأضس!و،الط:حعةي!نقصهمناكآن

-:16يؤإدرقص."يؤدم،إنهصطراأدأر-ةاذأ..ينةسح".صاإححتحهالما:حعةبهيؤلمد

ز:طأبؤدالقرأننجدهعصذأث..ا،طساقطالمطزو-الرءدومراإ--بقيح

.والرقص.الط:جعةنفء1!ىنز-إنلارالذأفيألتبيرو2الذيبالسصرألي"أ:داءحذ

ىءضىاتومد-دهتاأصههـاش-حمارحة-رحإتوكلوسيؤحمةزوقيعاتيستدعيحإنح

..هـمكلاقهاوامهاا:-نحساااب!اءجةلارؤص*اءممتناسؤ"هـرةورإنيةعا"

ضسأءد-دامؤرأصجضحتوورذبةء!رالتأصودبرصت4ا!رزورتزطلماو

،!يفرصحيؤحةف؟زةورشء!الىوزحةا،صحا-بة"عد11،المصإتزوصب!ص!يةعالى

إون!اولأدباؤمثجوح..طراا/لسعرؤكأقي!سرث-دريئ!اتا)صومو:إر()بم.7

أقياةالآبمهزا?مذأ،ثث،اصدير!اونإ1اهطءاىيقصحواوالؤ!حيةتءورواأن

كليرففحوني!و-واسإعؤادأهـلم؟س..أ)ور!ثريةاتأ:ياراءلىبهاونلي-حسأر

ترورلىالصحضحواً،!لإتو..الؤ:ونحوللالردابالأغلا!:إولفي-سسعر

إ"قصأابعضؤ-كلان!خقيؤصح.يرحإ،قىوهحذه..منهاكمزيا!تترسأواإون!هاننحر

ذحن،المعاىسإىحريأاكعر-هـح"ءن2زعدمزالمنمتهتطررجح!افثطراكللى

،691عامإلى6،91ءابم

...،هيء-.يب
ور!-ه،هـهـ

أرر(رابزخقطحماوإنالفهـدفيالاتنهاتءإىلينقادرالعمالبحأصوطذا..العطلى

يزاو،صاكمارتصقىعنءجار!وءوبدثيمرانح-.ردأىبأرزيأا%معكب

الضاءأ:دفيالصاديةاذلغة:أسغبصنالنهاسرعندخبهطثموصن..أيوماالبداصيونح

الطؤثسفياجشإءجكةالأعمالوم!ثسمة4صرزبط"وزريعةكطريقنحألشهـريةواللغة

يخ!خزظلأ""اللغةكلنقدص!أحكراكوررنجدموصن..يةالسضرالإيقاءجةاحةالدية

التتر-يهدية.ءإتالرقصورنذاثاتمكواراللضنوإلنهغموبرالاببئاع

ةحص-!اأسإ"كا!بهان،وأحدكفئأصثءرأووا،وسيزىالبرد-ص!بدأفقدإذنح

:هانثياحمالحركةا3هذو،خهصياألعه(!فيالخوافقةالإليقاءحةالأجسام4حرح

أ،فإهوأ،أرقصلىابدايةنانالحركيفالملأتجاه.ثحفاهيواتجاهحري5اتجا

فر!امهذبةءيرص-حاتصنبدأتقداللغةكانتولما.اللغةبدايةكانحأشفاهيا

تقدمتولما.ءاديوآححرشعريحدليث:إلىاللغقىفقدروعبت،أيقاعات

نواةأصصبضت-ىالمهذبةءيرأصجضاتافولت،ونسشتا!لأدوأت

،تالرقصاسصقيصإدهياك*رنحوالأولىاطصوةوح(ذت.يةإءوسيؤهـالوتر

إوسءقيوا،المو،حبقى،هـونص.هو.رإزرافيدالأغنيةفب،الأغنيةر-أتثموكلن

ثرتوايأإأيؤإمعيلإاءلبحاا،واًك*رسعا!بخحفأص،مرلأاتثعبتم.الشكلرميثحكل

الحشانبثقالشرومن،بالصصإفييونحيوليكركزتبسجسرأفيل!نو،الأغعنح"اكلن

.أخرىفنجةتركجباتغإحوألاءخمادقيا،وسسالعنصباخفاتبعدفح!أيةالروو

ديألتياورءفوزقيإلىثمأ)وتريةا،وسجقىإلىالموسيقى.ممتالوقتزفسوفي

)1(..الم!ىءنتتححارلموإنحدالثءلتز:فيوالتيأيةالرونقيض

التوقيعاتبحرح"يمتليءالذيبالسضريةاليداحنذتبطامرعإنقالشعرإدن

ا-،عحة،يخذوروررقيطأرر*رأنأي..افى!عيألاإحاخثالبداتيةالصحجضاتو

اً)عماط-يأخاءرأأتهكلادءنإص!ء!اتاطريرقربرىتدمانت.حوادتصمنؤكلو

يماإحب"هاكاءلمرفيشصرنجدطذاو،فيقصحهمعمابخهمو5101!مو-سمءحإشءنواص!اءي

!ذداخذشخحلمهبمهةءنو،واءجةأبمجذورإلىهذأارتدوإنالم!حتحياى

نوص4ينتضألذئيذف"العمالىط:جكةومنأللأدواتأصبيعةكلنوالنغماتالإيقاعات

فالثعر.الأغنيةالىانحدرتمأولاالرقصحةفيأقيكانتاحى!يةااتاامرطبجعة

..راعيةإزاإصحابالمضوبمإصعيالسيحجادلينأءاثيفيخاىح"بصحفةهذايتمثلو

..نفس"أعصا!اءأءحعةخأنغهـياإيرقاكاافيالأءنيةتتفقاذ

.ضكاوضناتاور!أنز-خطخأث*راةأورأبحقيأحارأ"شأفرا!ذه!نستأسإ

.إصهـ.المعالتثوررياتا%!الي"محفا!الذيطراإكهـر-ول

راطا)-صرأن!ييمةالقدالظرةأ؟:اعكلج!طيظلمقأباالأولىةالرعين

يصرفونمتوأرت"صش،ورةحصلمةءلهذافييعتمدونو،قىالموسمنا(ححالا)

:اولوذقا:ا!،داالقافجهإندعو..المقؤىإوهـوناالححر!مدلكأنهمنالث*ربمسا

الأولى.المثءلمة

ا،وىقيءصحر!لىأطويأأي،ونأدوتالء!!مهههـذذكنضرهمفيالمثعر

..طلافامخحمنفهناالموس!ءقىهذهزوءحةاما،جالجصبهاتلممقاعدةءو!ي

عخنرسحةعددهاأ-رفيستنهحصاللإطاكأشحدإحةكلوسء!زىليريدوهمكاأغدامىاإن

"3!7!لإأكه،ول!ول4عهاص!-4".حخهابعنفبئعرضوذمأأكلاماأهذ(1)

"وسوفالأتدمقابمج4هـبمصتؤرغناوقدهحك!س!؟حول+30،،اهول!!"لمؤ

.في!ابذللثبعدارحمالإصلىتمهجدآالآدبيةلإتالمض،أحد!أبز:كاءازفى-ر



قي!!ا(رفييرحملاسسعرحلوأن،شعرهمءإببم-!و%رق،القداًكلىأحصإهاآمجر

.شعراأيىتالأصكلرحثذه

وفليشمإروبالمحبتهحتبصةأمرلوسءيزمحاأننجد،الىابقكلأص"!ءتاممامروء،حط

فيحمرلأاصوحجقىأنكىدتمصن.و.الثعرددانينش-واًلذيى!الؤوموبهءاةألانتاج

الجماطصحكيهـة..أرتإبةأ..أ*صمسادحخفيالحياةءأ:جمةصننبعتاً!مربر-ياكعر

أوحث"اتبديدوإ-!!4اإ:قصسيرخدادايرنمشدهاكعروحإن..رةالمت!صأ،!انية

فقدالكتابةفونيعرإعربأيكنودا،مممدقالصم-هـاءولماحات.أء.الصحمرفي

تيي!ر،بالتجارير-مح-وفيلاضتارواخكمباصا-ابياخطإبيالمرالث*رثأ

إكأديمأاًلعربىيالثعر*ؤكلوسأننرحموطذا،بيتءلفيالتفعيلاتعددفي

زحنالرءالييكونأنولثعرلابدوكان،ذور-هاأمربيدةاالبدلئةصأجيعةكلذ-*ت

9توأتااذ:آحنيمحأياا-الىت.يرر3ءدليلإ،اراصحكراإحرزمب8رذ،-اباكى

تانإأبااطرب--ا.ت+-ءنإ:*برو،اطحامحطزلى:"الراطجاذحأ-،؟اأم4

..إشا!إقيابترزن

دلأح!ءالأثفدف،يمةالؤداللأحصرطلمرليمخةءن-.اوأقدأءإثعراشصا.بكانفادا

ل!ث*هـاهـيأالأسالنبعهيا)يدجاقاوكأأروثءخدتاالاتناخاصبيعةأن!برون

كنجاحمقأز-عريةان1الأذوط"جمعةتتريرأنبالاليأ،بدأنهأوحمدوتةاذحتذد

،ارأحكراوددابدتاأرادذهنجبمثالروت-حاذخاإن..طدليثالمجت!!صأجيعةخ

نألهلأبدحإنثموصات،ألمئحماووساؤارروالإذاءقىاأمحتأتححناءخدوان

..بسيطةأءخيةإكودء!سإلىقييرولوأناًكعرفيإوص.مقىأصخبس

ت!يرليعكلأجيتا-صلأحلهـ!وأ-عرىماافيإءفيإواحدقياالتفعجا"إلىفلمجأ

ته.زاورلم!خوصتلقعبربتهلتصرالؤإنالشاصليطلقودألفرتونيرويمالساً،!ضتمع

قد!اءونالمفكانلقد.-.اك*رمضحمونعنتنفإطلاا،وسجمقىإن

بعاكلودهمشعرفيبجتفضإواأنأءللشمربدلاعلأنتمكلنو..هحمىا،وصدحماوحكء"

بة.الضرتاححصرعاحميعتمداكعروءأن..و-فظهس:ء4إصهل-ىص*حن

اليسناتف!اشاطياةرهـكستجربةعلى!تويانولابددانالجديداكعرل!ش

ل!تخرتمجزئلمياشهمااًلتحمربة5حذرص.فأنالشاءرعلىوححان،إفضحاءاشاأو

آءبرفرصةالشاءريعطياإح"ءعيلةطهـيقعنأجناءوا..اطقيالمدأولاتصنها

بحخلتالجديدالشعرفيولىذا..وحبذورهاهاءخاصربكاطاًألتحمربةاتلإبر

نجيباستطاعقياومنء.ممر-مةوألمللقصس"أشعواايةالحمحصؤوءإت،يى

نأيرفض.ونالذين4قص"لاحبمنجاءءاوبيم"فييقصرأنمثلا)ا!ور!-س

ءجدل!!محاستطإعو..وثحارهااطرو.بلصسإنعي-دمةلاجربا؟واليك!

وأن،ازرخيةأإررءقي"أ4البححيممانمهران-جاة"هصرانزسخق"فييجسمأنالص-:ور

..باط!ياذ!ض!!بالأرتحاأموارو!أخمحهباطياقسهكأ-ر!للي؟ونهتجحم*يه

اك*رأناذ،اًل!يراععاىبرأضرولرولىالبررعاىاءأك*رفضهـوجإحط

شيءاطرالشروهذا..ومجفالىبمسايغتيإنه،ا،وسجق!ىيتخلىلااحديدأ

يةطرأو..إوسحزىأصتتإمضإو*وألذيأأح:ورلا-عرالمضإلفةلمحاطتاإم

،ةوكأ!!أرر-تودووحدصهـيةاًحفحقةتيدنيالحدليث3اءرللنمحخه!حةالمهكءيمةو41

."بعدأ-لمية-!ى!وسالكديمللنضأمبمجةلحازاا،وصقيىعاتليستعيضأن"،بدلإز*

أ:فء4اد"ولا-ريا:لااو-روز-ا"إ،!ذمإقماواب!كأء!خالألؤاظاإح!اؤصت

زاحمردذاو..هشعلمرجم!ايصوغأفياأضهـ-!أ،عمرإجةوفخهقيالثإءريرد-لمهأإيأ

..الظإةمةعنطدليثاإلى

وهبم..المقفىإو-زوناألكلإمهذاليأذ"الث*ر-ق*-اد،-القدصا،يعرف

:!حلماو..موورقيىاكعرءمحأنأروحمأهـتيصا-:لأ!وماتؤورحةباننجؤ!دو

4ونوعجإنتاأأوءأجحيعةالا-خماءحةفبا.فرثطةكلر؟المو.!جزىآنز!ذحس؟د.

22ص5591ذءويوءدد"ابإلآدا)1-مبملمةفيةكلكتمورذ.مدالقصحمذد(1)
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يكل%ركأ%وريترزء-هـأأنللؤابربةللأبدعان.الثاءرء-بهايعبرأياأتحمربةأ

طصذهأعيدليما4أزاطدليثالثإءربمدوقيكلتث..ليقيإ?%إاء:صسءإنتلمادذا

ءلميه،تضىءيمياأونجنههتخرعنوتمكألهإبداعهتحدإياالإيقابررقالمتكالؤا!حة

ءص-أاس:*اضطاححذ..أكلجليةاط:اةاثتابةإراءتداصل!آكلباخحراز-يروحاذت

عناستحإضت4ذازفو*لح:اإتوكأامآاص":*اث!،أوأ--ازا-قى11،هـاوباقياورحمة

ا،وصةواللألؤإظأس!إياتايينليا،9!س-!زى41با-حزاأللإلي!اءي،النؤحط!ذا

..أ،حهـ!وضمةالص.ورعاىإرر"مداوالتعبير

..لح-اةافيص*حمناإوبمحاأليدليو!وقفايتخذلحديداأ-اءرانجدهذاجاذ!بإلى

ب!!ما،الأليدليولو-حةأهذهزليبرنخعل"يةحرأ-صمح!"خرااك*رالىجرأثموكلت

لحاورإءاوةمحورجملةالزمعصإءليزتباطهاتئياءنتلزإاتببري!كرحصانيماالشاءهـقد

آيهر!مرررطأتإلى-إبمقىفيليكنئمو،شاأ%ء!اايديوأوبمجاء+اححيدخمر

..-غا!ماطجاةلد-تلأذ!!!ة:4وطفقد!وحيث

في"-!ثاجححدداتمدكلا-ايمثا-مءورا!ء:يرإذ..دخاليقفأ،الحديثلكن

أ"يأاللأهدأفئيولي-تحضلىسوصساأجماا21لأأ!اظفيوا-و!!اليآصاوأيااقيار-ب

في.وذف-"اط"!إ-*رأ-ااخقىصفيد؟-قد%صحاثصرإلىنابخرحصذاف..ائيماليسعون

؟!الف"م-قاححديدتلىضصلاائصرليداطدأثاءرافهـم*لأتر!..تأستناواليتمةأصر

اك!)؟!ذأحمء"ءكصدأطذبم!ا:رأعمالاليظنيأناسظاخوحط

تراؤ:!تع!حقرائهاوص!تنهدفضوع!"صوذظرةاًالأصرنظهـإلىوخكلنأز!ا

)2(ضسمصهاوإلىثنجددأؤحاشعراإلىأيض.االاومنوبم"أنلاإورعنال!،إنتانجاو

..بهءثابمونهمالذيالىلإحلحص!ومهميعطونالذليتدمأمهكموإلى

وفيأحبرر-أبةفياك-اربءناكاءريمبرأنبهقصمدالحرألتحرإن

أء!اقءتليصبرو،"اليررلاهـضأياأكلض!"4اكأ-قأكي-حدالتحموالتفصيىطمنشيء

ليقةبمارتكلح-لىأنلإليدأياالابرحماعيةالمضكلاتعنوداوأغواريةسا)فيالنفس،

:حليص*دمشم!ربدأواططاهلىءتننحدوبدأواأخددأءالشمرلكسن..فنجة

الثاعرفيباط،احمرإلىشاءرمنلاتتكررالإحللجث:بهاتتصاروشعارأت

!صلثم"ليكليلماروص-إتقدأفي1أ!ا!):أتف*4ليكوللأنه..نفسهحدالوا

صىسابهـفياكعرأندذافيب8الىلعلو..يتطوهـءباولاالطريقةدذه

..أصمةا)والؤفمة-ولنشأصالأوثأ

!ذأ!تجاربءن!راتعححانسورياوفيالعراقفياًلحرالش!رنشاعندما

وأض.حمقىهذاتمثلىو،يجحم،سياأناكاعرورلمفأحمه!كيراصخماعي!ةتخاربأو

قدكل*سضتش،1ي!:يالثعرهذاًبدأثم..-حدروساأيمالملائكةكذاضءخد

أ،ستعإر1وىتألىوىأ:جةاالزفحةوعنحءبردابم-إعيةقف!اراؤ*؟هـعنيمتمرلمرو

،أته:حرادذابعدأ،--وسقىرالصورزاصيااتعحير?.اي!رأنفاستصاع

اروزشبغدادىموص.وفيأحمد؟نو!إإبروادوكاظمائمس:إبوا)جمياقنيلدئوترسخ!

(دحدقص!ا!بكلففي)بقيا

أومأا::قىاليالقفحقيخراالش*ربدألقد..بحح-مظكانصىلصرفيالأكلرا

لىابذليالاونبرممذاش-خمءكرحروإفإ:يروءيإلىحح-تقمحجةوروي..إل!*يرذ

اقأرررا!نصمحصسفيآضرص:ا-رإكعرأنأرررفأنويبممح..أك*ركلت

موكلن..ينأ)مححسأ!زرنام!أإخفيواتافياز،بذضودمبرغم،فى:-ارياوصور

أ:*راهذا!حمضأمفحمرت،.جةالقفدد؟سعكفيالكإقيأ:عرحراصت!.رسء!يبرلم

صؤيرةءا-نمأء+أصقلحلةثدقص!اليماغاحثذءن-"إملمبوراإحبمملخصحالي!يدتجرعؤإحا

فاناوءاولىزا،كل!سفياححمالثهـرح!خابالحديثالمؤصوث)3(،حأ)أ

ررأ!ص-خترادرأذخ11ذءوتأن*لىاواصظءخا،!-هـيي؟تأ-حراءااء:*ضركموبم"

.دمهـرش
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"شرومانأ!هـثد-!اإلىكل!7-عيرأبىت11أون-هـ.كاهـياألرحينء:دق!جدةمن

إ:اقينااءالشعرصعظمضاربدخما..ربوا!أء:لىأئديىتاحص،ء*ح"انهـهـرصخق"و

ه-ت)1:ل!نفسهماوني!وكازواأ.!3دذافيلجبالىو،"فر-"-لمؤةفينروبردو

الصرء4عنذيخلىألل!بخب"أو"الحبءتون!-تبأمرحإتاحةقزن!!ا؟أنأصارأ

امقيءر"ارقةتكضيف.كأن.ا،للث،ربر.فر!?اءده)!أوا(جاطيازقىاغ"خاوإلا

إديأ،قضصاأوصا-إهضإب"ي!افيالذيألؤلمقأو،ءائتنص:انأو،اء!ارإنرو

.أنأوجدتع!قياأ.رر.!كلذأكاكأن..ء:يرثحد!تقطاعخذأأوءأ.خماحي

المستحيليفعلوأن!كلياءاأن!بأياأ-حاةهذهح!دارةوقيخيؤلىيالمصصس

جات!امنقطاعاكتتلخاولاليئهيقليا"قصراثد..تعاء!أنجديرةأعبعلها

اثيتحد(1)"دنهازامت!أتهقصصيدفينثأتظحماونلاء"مما،ةوريرصهـبقي!ر

:الصغيرةابنتهعناؤءآ

و-دفيا-!!وتوقعخطواتخا-واثادصمتفا)جميت-غادناكات

وق5تزللما-الشفاهفوقبسمةمنوبؤجة-نهادنامت-%وروتهىر

المنقوصريوالأرنب-بصدرهاتنامويد-خدهايانبويد-الشفاه

ت.نا!-المتفتحهطرة-عإازنحهمشهكارصوالمبهـ-نزق-الص!كيرالثوب

-الوسادوعلى-مروحهتحر!ويدي-اًلسريرقربووجدتني-خهاد

.نهادزامت-4اب!-حا*رةلزحا

1(ين"ءلمناوكل"ححولحتىأغنيةانءحموشسملقصمليدةاإبدعالشاعرينيءلا

قصجدةتكتبولا..أ!شياتإلى-نفسهاالقصائد.لا-وحدهاالقصائد

نخملانندو0011الىرسإلة"كأوانتحملىالقصائدوقيدإلارسالةبصنوأن

فيوتجدإلا"..تديقتي"شاعريكتبلاوبة.حقأالةالرسؤالبالؤصجدة

ولاتطويرلاهكذا..ا،رفيمتي..-بيبتي..عزيزقي"منذيلأبهاأعظ

يعهـكس!الثاعرتجدوهذا..دلمشكلةتعميقودون..جهدو،بفندراية

مقالاحبشي!ينيهالأس:اذكتب..لهجذورلاخارجياانعكاساالمسكلة

فيه:جاء"الو-ودمعركةيخماالشعر"بصخوان

كل*لمقة،ذاةذةتاءوكمخطرهشعرخارجالعالميجصىسطحياالشاعركانإذا"

حساسيض4مو-:اتكلكانتإذاً،حقاصحص!إزجمآالثاعركاناذاو؟.كن

والموتلحبافيوتجربتهتاريكفورلاتهذكراتزروكلاتاذا-كا،!رتهوبصم

فيكلهالكونيةورجظاك،لحف!ورهالمركزيةالثورةفيجص،عةواطهـية

يؤنسنفالثاعر.الإنسان!يةإجملبالم!امثقلةإنسانية)وحةعبرهويص!حر.حه

)1(.."روحهعبرالعالم

.مصريشاثعلييحتويأنلابدالشعرهذأأنهو-..وانأمررهناك

بياًلصرأثوالترالصريةاللغةفلكفعيظلأنلا،يةمرالمصبةالثرمنويةخ!

الوحودإلىليضر-جويص!!رهكلةارحاترينميأنالحرللشصرلابد..وح!ه

تتفحبدأتهذافيقليلة.!اذجلنحدإنناو..اًلمصريالطابمفيهسصرياسعرا

عبدحمدوأ11احتياج"فيعاروكمال"أبرياالىحدباد"يروسرليخجلميب

وصلاح"الغربةفياثرز"فيأيوبوكامل"القلعةمذمجة"فيحجازيالعطي

رسالة-الأوحدنجمييانجمييا-كالملك-زهرانشخق)رفيالصبورءبد

نرجوأنناإل!خاورايزلأكانوإنتيارعنيكشفهذاوكل"صديقةإلى

..ييغضويتطورأن

مانأو،الشعبيالتاريخذاتالمصسيةالألفاظمنتةبعيةالمصسوهذه

نءؤطبما)سيالمصاثإشاوالأسطورةمن-أو،ن!هاالتجربةذوءجمة

هـذاعلىوكأمثلة..الاونهذاعنالتعبلابرفيالشعراءويختلف(عربراثقى

لماحر5491دتءبرعدد-الادابابر(ة)1(

09-98صر5791عامشتاءالأولالعدد"شعر"مجلة)1(

:)1((1لك1،لمك)1فيأ!-ورأءبد!ا*ت

-الم!.!:"ع!!اأضهرليخاموني-الظ!وتالأش!حاءا4حفونإف-يبءرحنيني

-ليرالسجوارصنيةو-ور-حديدباصبو-صشيدبقصرمجلمونوقد

-ااطاهرهأةابراأصيإلى-كثيرو-:شولي!أدجا-هـ!نالفؤوقهاوماثدة

وللسارقيات-ينللكافراءدوهقدوما-أسعذأباوزإر-الآخرهأنقمةتخوفني

دصأت!إن3حولينحلةطننتوإن-.رجلء4تءبنإنوءيقف-ولا!ء-ن

.اك:ي3با-4بمورانتأيفالص

بي:العراتخاترمنيسنؤىوررو)2("أبرياالسندباد"فيلمسورو--ب

-عالبدور..البئتمنوعشرة-الذكورم!تعثرةالأص؟رين!جب5

ن-كأيالىعيدم!يكيياالسخونتقصيو-روالسروفناءأفيلجميعافا!يرو

-ك-رءةالصسروير-كبسمةاخي!اهحكايةوحلوةةقصير-الصفاءفيالديوك

وأدرك-"!سندبادالعحمميب-كقص"للحبيبالحبيب-كق:لمةألحليب

.ادزشهرالصباح

علىيعجبونفألقداى،ألحرالشصرلىالممستضدمةالألفاظحكايةعناكثم

الىأوانتقاءالفنرلأنء"ججنبيةالناااخحطةللص-وهـاليذيئةاصتضدامهما:لمددالشعراء

الازفأءوبجنء.للفخانالحريةنطإقبأنيؤولونوالجدد،قامومهللشعر

الأنفاظيتصسحدأنلجديداالشاعرءلىيخب..الكليرفجمعيةوالحر!القاموسو

ءراوااثاعررنضضفىأنلا،إجعطراطذالازمةوتكونالتجربةعنتعبرااتي

..إبداعهوتقتلصمهعلىتقصىاًلتيأ!سهوأ*اتن!ث،نفسه!هدلايأ)-هولة

المجلاتئدولجرارابروضالشعرفيكشرفينعلىالمثمربدصنهناكأنهذاإلىيضإف

ذأ4الحقيؤيالهـيالتذوقبعديعتادوالمالذلينهـ!نأو،المقديمالمذهبأتباعمن

نأفكان..وسجاسجةمص!لمح!يةأغراضرهذاراءوليءونوقد..لجديداالانتاج

كانئداؤصااخورإلىتوظهر،اًعيةب!اؤصاثدللحمهورالظهورعن،احتسبت

..الجديدالشصردواًبم،هااياةبرالخطالمشاكلأحدىوهذه،الجحودمعاذ!ا

نأيجبعااًلك-ننوهناك..الحرالش!رضص.ية-ولالنظراتبعصنهذه

!افشوفيثقافاتنافيا)ظرنعيدأنعنهأطديث!ملنستكيرعليناو،يتهال

=ابأصمنالمحدثاًرأءعلىنمالمعوأن،وفرءوزجمةوقبطحة"ييعرشلهألشري

،لويىى2*دهدحهـووسلجسلوتروسصارطومسنأمضالمنالشعرفيياتالظر

الغربيةأ:لإدأفياخرالثعرنشأةنتعرفوأن..وغيرهمواليوتديفسو

النظراًيعيدوأنأئناتمعروعلى،بلادنافيايف-!5ظهورون!بيننثأتهودواعي

إتراءبكلحتفظ!غنيآالشصرهذايظللكيإنتا-همووكص.جملهمتحراءاًصهمك!

مميقها!"وز:ا-حايرتطمىدفاها

هدمجاالنعمعبدءاهدةالقاهر

5391عاملي-يالعرالعالمبرلمة(1)

5591غسطنلءا*دالآدابمجلة)2(

لؤرشصاتاءرا*مثهلا.

يرسههااءال!معرالعربفرسانحى"ياةعنجميلةلوحىات

اتتتارخال!تاتيبطوسصاذالأسالفنانلادوباريمضةبر

لدلخااهملنرمنرجب

تولر،لمكمثهوفاراد



...ايضاا،عركةشمعركلنءوا

ومنم-در:نم

!هـودافتا!اءبدأ)عزيزعثدالأ-حاذإكتباالآدال!"منابرفبرعددفي

إبمادوقد.مصمعركةفيقاوينلثرصالروعبدقباقيارنزلقىبقيتجليلا

التحل،ليهذالأذاقش!هنا-أ!ستبولست،يدتينلاقىتحليا"فيالفاضلالأستاذ

ة.الفاضلالأستاذقالهماالىكلمةلأضيفلكنو

لنهقارنطصقي4ؤرص.قيزيئال!عيداتينب!مجور*العزيزءنيالأنممنتا!لفا"شاح

بينلنقارن..متناقضتين-كونا-لمإنءحلفتينتينمدرسمنشاعرينبين

مح!-مامملقدم!ما*النر.التنرقاويحمنانرءبدوالشاعرثبانينزارالشاعر

التيالباسلمةسهـيدبورمعركة..-ءثع"العريىالوطنمعركة..للمعركة

8خعمرةالمسوالشعوبيههديناارورستظلوللتي..لحديدا3.بالدمامستفبكتصر

(ءالقضهو-واحدفكأوهدتجمعناكلخاودبه!رى..لخلاحم!واللتحررطريقإلى

..لهأشكاكافةفي"على--الاستعمار

..ءربيكلقلبفيعاشىتإيااًلمعركةعنص-!ماكلعبركيفولنر

والأطفال..والنساءالرجال..والغربالثرقفي..وابرخوب.الشمالىفي

جمهـاتمرا)يالتجربةعنالتعبكرفيتوفيقاأكثرأيمإكانولنر..والشيوخ

يعبثىوأنهزقدميبانهيصفونهالذيالشاعروفقهل.اليومالعربيةأمتنا

واط!نالعطورمناخرعالمفييعبمضطالذيالاخروفشل..واقعنا

.؟العكسحد:ث/أم..البعضيقولمنهكما!رجفلمالمرأةنحدعدخلالذي.

فقط.فوالتردلمتعةوجداًةكتنيءالمرإلىنظرتهنزارعلىيعيبونونكأير

قيل-مانزار.أشعاركلينكرأصىحعصبفيينطلقةالبعضيتطرفبلءوقد

واللإخلاءلىبااعمقتمتازالتيالوطنيةقصحائددير..المراةغ!روفيأةاًلمرفي

..بةالتبر2-دقو

با!هذاالمرأةمف!ومعنمسئولالدسنزاران:فوءاقولأنوأحب

المجتمعيمتنعوعندما.نفسهاوالمراة،نفسهالمجتمعهوذلكء.ناهـحول

يباعكمخلوق،فقطوالترفللمتعةوجدكمخلوقالمرأةيرالتفكلعن

صتغوعندما-الآدميينمنمجتاجهماللمجتمعتنتجكالة،بالمزاديويشكر

خلق،إك!رقابلرقيقجميلتلموقأنهاعلىنفسهافيالتف!!رءنإرأةا

،المرأةعقليةوتتقدم،المجتمعمؤاهيمتتقدمعندما،الرفعلىايوضح

بةءنها!4أن-عنذاكلنا،عليههـوماعليقبافي-نزلرويظلهذامجدثعندما

ءمالمجتععنوالإنفصالبالزيف4نهمأنحينذاذثولنها

عؤلميةوأن،تطورتقدالمرأةعنالمجتمعمفا!يمأنالبعضيقولوقد

ا)ذيالتطورفهذا،حدإلىولكنأوافقهموأنا،تقدمتنفعمهاإرأةا

دونفؤطالخارجةالقشورتباولتطور،ألواقعفيائفشتطوريدعون

و!ءا!اطيالاعتقادوهذا..القديمالفهوملنفسبراقغلافإذ4..لبا

وض؟زللصنديدوأوعيةحبلى11قايىززارقصائديرفضونجعلهمالذي

واش!موكلابل،اءتباطأهكذارفضوهالؤلى..هاوءير"وقمرو-مثدلى

المر!عنيكتباًلثاعركانفلأنبذكاحهمهـهالماذاأما،الضحالةبفوبرالز

ءن-بكتبأنلهيجقفلا،المرأةعنيكتبدامما4ولاز،المجتمعيفءمهاحما

الاستعمارضديومهاك!!نخوضإتيا..ومعاركناباتجارو-ياقناىت،لحياةأ

..تهادعاوتحراد2...لإلحصلاساو

عبرقديد!الصلىءبةاووجلى"قصيدزء"فيارنزانأقولاًنأ-ب)!ذثإلىءو

!ز-أالغدأ"01
ولا..ومفاهيمهاروحهاعنءبر...كرروع-مر.مما

استطاعواينآخرشعراءصنا!أن-فيدذارأفيمغاليأكونأصارء-أعتقد

..أرنزؤحاىالغدكماإمرأةعنيعبرواأن

وكي!فبالمعركةينالثاءركلا-انفعالمدياىأس*دد!نالقص!اشنهاور!الآنو

مؤخراطرأأزياالحهـقيللتطوراححتجابةأعبنكانأيهه!و،ءح!،كلاحماعبو

ء.بيالرالوطنعلى

حهو..ابرزا-لابكافةللصعركة4يركأعر-وهـةيكلروياإنه..ارليشلنبدأو

الشجخ،والطظ!ووالمرأةالجنديمععاشهـ!،بيةالعرالأمةافيفردمعكلعاشها
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