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الشمعرعنيتحدثونحينالناسيعيلونعنيملذا

الجدلد؟

-الشيوخمنيخرهؤيده-مصر!الادباءشيوخاحدان

وحاف!شوقيذهبمنذخلتقدالعربدنياان"يدعى

الشعرمنوالجارمالمطلبوعبدوالزهاويمطرانوخليل

أكثرهفلا-لحسلحشعر-الجودينأما..ومعناهباسمهالخليق

مهدلةشجرةتحليهمجلةفىناقصةصفحةلتكملةالا

.."للقمصانمن"حتىعاريةفتاةبجانباو،الاغصان

منشعرقيمةعنيرفعلاالشيخالاديبهذاومثل

بل،الحكليقيةبقيمتهمنهإحساساللشعراءمنذكرهم

يةاللغوبالرصانةاعجاباثم،الامرلوللقدمهبالقديماعجابا

،الشعراء!ؤلاءشعرأكثربهاامتازللتيالشكليةوالجزالة

فصر!بدأهاالتيالشعريالبعثحركةبهاوامتازت

عنالعربيبالشعرفارتفعت،الثاروديساميمحمود

للغاليةصفتهكانتالتي،بالالفا!واللعبوالتفاهةللركاكة

للتتعوببداتحينالشعرعنهذفضهاوالتي،التركيئالعهد

المجيد،ما/ضيهاالىتنزعفاخذت،بقوميتهاتحسالعربية

.اللغويوتراثهاتاريخهاتحيي

اللفظيةالجزالةالىينظرالشيخالاديبهذامثل

أمثالمناللاحقالجيلشعرا!وأسق!فكيفوا،،فحسب

الصغيروالاخطلالمهجروشعراءطهمحمودوعليناجي

وأكثرألنفسرعوالمعنتعبيراأكثرشعرهمبينما،وغيرهم

نظمفىالشعرفأينوللا.؟.اللاحقةالاجيالمعتجاوبا

اكدفلمالاربعةدواوينهفىفتشتلقد..؟كالجارمشاعر

وصديقه،ابنهرثاءفىقصيدتيناوقصيدةالاشعراأجد

ولالهااوللابتهنشاتمحنثوةكانتفقدوينالدولبقيةأما

وترحاله.وحلهوميلادهجلوسهأعيادفىألراحلللملكاخر

انطلاقأوفكرحيرةلوروحنداءاوقلبنفثةفيهاليس

.ن1وجد

"الاما،علي"الىسبيلهفاتخذيجددلنارادوعبدالماللب

فقدالزهاوياما.للقلوصالناقةمنبدلاطائرةمتنعلى

تجديدداعيةهوكانفقدذلكومع.كثيرنثرشعرهفىكان

منالتحررالرسلالشعرمنقصائدبالفعلكتبلقدبل

55555!5نبهلموأنكاملاتحرراألقافية
؟لجيفيد)الشعرن4"وهو.فيقألتويصاحبه

يهاجمونهعمننرجوهماللشعرارىولا"القائل

دسقدافيدركغاانالقواعد،فوقهوبل،قواعد

بهتأثروا!اب!غيروثفعلبالسلاسليتقيدلاحر

الى2لعيننجتلكأليهنظووااشبهوهو.والاغلال

والتالشباببينخصومةسنةاتباعهفىبالاحيلء
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-ببحسيتحددأنبهوأحريتجدد،وألارتقاءالنشوء

...الزهاوييقولهماذلك.،(الزما.ن

وانتتجددالحياةانينسمونبالجزالةالتمسكينانعلى

ترفايعدلماليومللادبوان،الجباةبتجددتتجدداللغة

واضابيرهااللغةلمعاجمالنقطعينالصفوةمننفربهيختحهى

الذيرالشعبابناءلنفوساحيوياغذإءاصبحبل،الصفراء

ألعربية.البلادئإلحديئةالنهضةبعدالتعليمبينهمأنتنتر

فصتغنىذلتيةقيمةللجزالةيعدفلمالجمالمفهوموتطور

للتعبيرعلىالقدرةهوالجمالأصبحبل،مدلولكلعنبها

وأصبح.صؤثراموحياتعبيرأالنفوسخلجاتعنالدقيق

ألفةيماتا،،بأل!لوبألبسيطةالاليفةالاشياءيتناولالشعر

العاديينافرادهالى،الشعبالىيلتفتإصبح.وبساطة

القلبعنصادراانسمانياأحساسابالإمهمويحسى،البسطاء

ي!دلم.والوزرأء2والامرااللوكبأبوابيقفكانأنبعد

وأتتزعزعخلافةأوضروساحرباوكبيراحريقاينتظر

احداثيهمللمكانوان،بشعرهيترنملكييموتاميرا

.الكبرىالانسانيةاحدأثبلوطنه

الىيلتفت"لبيبة"نشأتكصالقصميدة.ئالشاعرأصبح

الىيبستمعوهو،للقريةفىالعيدعليهأقبليتيمطفلالام

وبهجتها:فرحهاعنتتحدثالعمدةعمابنة،طفلة

بايديناالليلوجناحالبيدرعلىالليلفىكنا

ادفيناالساكنلأخيهارحلتهاتسردولبيبة

الابراجحماموهديل؟لسمعفىالضفدعونقيق)

الساجيالليلمعتهتزجوانحنابينموسيقى

الشجرهةعلى*طيارفرحلونهصوتفىهمست

لمنتظرةللعيدانسيالاكنينصباح"؟لعيد
البلدهحكاملنهنىءالركبمعأطوفساطوف
العمدةعمابيليسأوسيصحبنيالعيدفيفأبي

البرسيملونفىثوباويمنحنيسيجيءوأخي

الابريمي"والتمروالتمرالبندرفىيصنعوفطيرا

الاوراىفوقوتملمسلمحتقنوجهفتجعد

الصسلاقربيبعيسىهونعرفهيتيم-عيمسىهو

الفريدكهمسىوالليلدمعتهليخنىفرقد

العيدفيلثيبةلحديثورجعنا..منهفضحكنا

والبساطةألخفةبتلك!حم!!م
الحديثشنابوالتيالوثرة5وكل.4ننادعهو

الشاعرلحسورألاطفالعنالشييحمنيئكروفاو
.."...اتاتر،جيلهمعيرلجيل

طفلوالمقروبهط!لهفرحفاذا،انفعلوااوهم

صمخبوضماببيملهيهزفىثمةتيقىفلن،صمحة

اغفالعلىويلومنا،ضجيج.((ببوح
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كهالحليمعبدكمال

:يقولحينشأنه

العيدفيلبيبةلحديثورجعنامنهفضحكنا

المستضعفينمحبةصوالىالاجتماغيالتكافلالىيدغوناانه

ا،!سماعتعثرالتيالجوفاءالنبريةالخطبتلكبفيرولكن

يذكرلاالقريةجويصورحينوهو.القلوبالىتصلولا

وأالعليلالنس!يمؤلامصرفىنعرفهالاالتيالبلابليد.م

قرانا،فىالمنتتنرهالحمامأبراجبذكربل،السملسثيلالاء

ريغناموسيعىمنحينغمهيالتيالضفاعدعونقيق

لاالذيالسعندسصلونمنلصسالاخضروالثوب.الجميل

الىويحملنألفهالذيالنديالبرسيملونمنبل،نعرفه

قدالقديمةالتقليدلةالصورانثم.مباشراصدىنفوسنا

تهزتعدلمبحيثالقديمالشعرمنوتكرارهاسماعهاالفنا

ميتةمجازاتنظرنافيأصبحتانص،الجديدهزهنفوسنا

استخدمت.فرهـمامنالحيةالصورذالقمنهابهت

المعنىبل،الوحيةالمعبرهالحسورذفيهانرىنعدفلم

.الجردالتقريري

ولم،الجديدالادبفىالمهموسالشعرظهرلقد،نعم

بحقهمكانوالقد.الهجرشعراءبعضعلىصرالعد

منفكم،النتمعراءمنالجديدالجيلبهمتانر،أساتذته

ميخائيلمناصسداءفيهاتجدالعاصرللادبفيتحميدذ

تاثرواولكنهم.ماضيئأبيايليااوعريضهنسيبأونعيم4

الفربي.أ،دبمنبألوانأبضا

مختلفين،بتيارينولكنالهموصر-،اًلادبظطصراقد/نعبم

الحيةالصورالاليفالنغمالىيضيفالذيالتياردصلك

الذيوفيلك،المهجريالتمعرالىأقربوهو،الجسمة

جماله،ويتخذوالحبةوالعذوبةوالبساطةالسذلجةا)ىيجنح

العافي.الشعرالىاقرب،وهوالعاموالغزئألكليةالحمورذمن

واحدانغماتعدولم،الجديدالشعرنفماتتنوعتلقد

النفمواحدالتقليديفالشعر.مختهحتىالاذانال!ته

منبلالقلبمنيبثعثلاوأكثره.واحداشيئايقلدلإنه

ولكنالدرجةفييختلفقدالرءان.الصوفاءالصنعة

يجودواحدذنغمةسوىلدلهليست.النوعفىيختلفلا
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العئتيلمحمد-نشأتل

فىالتجديديةفالحركات.يسوءاوالفنيالعرضفيها

فىلافىالزخرفتجديدحركاتدائماكانتألتقليديالشعر

القدامىالعربنقادبعضذلكلمسرصلقدحتى،الجوهر

الجديدالشعرولكن.مندورالدكتوراشارأنسبقكما

النغم.فىيتنوع

التيالثوراتيساوقالذيالعتيالعاصفألنغمهناك

الىيجنحلاكانوانالعربيةالامةربوعفصاليوملننصعل

النفعلةالحيةبالصوريستعينبلالقديمالخطابيالتقرير

.-ثراءعلىثرأءالعاصفالنغمفيزيدالمدافعة

بسيسومعينالفلسطينيالشاعرلدىيتردرالنغمهدا

والشاغرالحليمعبدوكمالالفيتوريالمصريينوالشاعرين

لاجمصرربيبالسودانيوالشاعر،كرمعاطفاللبنا"في

وغيرهم.،الحسنألسر

"تحدى":كصيدتهلىبسيسومعينصوتالىاستمعوا

بالسسلألسلفاربطونيالسلالسلمنأخافلاانا

؟لزلازلىمنيخافلاالزلازلارضفيعاشمن

المقاملتشدونلمنتنصبونالمشانقلمن

المشاكلهنيالدجىفىنفختممهماتطفئوالن

قوافلفيقوافلبهاوسارأوقم!االشعب

الضفائرحمرفوفهمترخيوالشمسأقسمواقد

المقابرتجارالخضراءارضنامنيطردوا(ن

والمقامرالمفامرقلممناتاريخويجرلوا

منائرونزرعهلناالكيرالوطنفنحقق

فىتتجلىوالحوارالتعبيرفئالطافرهالحيويةوهنالش

والعاطفةباللونالمشحونةالالفاسصوتلكقبانينزارشعر

الرشيقة:وألاناقة

شوحاالمدروزحرجنامن

اختفىمنزلناسقف

صنوبراتخمسحرسمته

وتصوفافالمزوى

عباءةالثلوجنمج

معطفاالزوابعلبسى

لم



مغزدهغزلمنوبدخنة

وتلفلفااكتسى

حدودهبعضالطيب

يعرفالااناتريد

غيمةبيتيوحدود

رفرفاوجنحعبرت

ويعثق،والرقةبالعذوبةيمتازالذيالنغموهناك

!وحدة،الحببعبيرويمزجهارضهاعبيرويتنمسمالطبيعة

وفوزيطوقانفدوى.شعرمثلمجنحةخفيفةشعرية

:يقولأليهاستمع.إلعنتيل

أحنائيهفيالمشتاقنداءهالربيعسكب

العاهـبهذراعيفيالطفولةافراحفحملت

الرابيهور(ءاعدو...متوثبامترنما

؟لدال!هخمورتلثغهاالحمراءكالنحلة

الحانيهللزهورتثرثرأوتهذيفتظل

قانيهورودوعيناها...لهبزنارها

الفعمالهموسالنغم،الهادىءإلوأدعالنغموهناك

بصدقهقالبكألىينفذولكنه،والحنانوالحبةبالانسانية

.ألاوتارأخفىمنهفيحرك،والفتهورهافته،وبساطته

عبدوصلاجالتترقاويالرحمنعبدعندنجدهالنغمهذأ

يتخذوهو.ألرحمنعبدوجيلىطنشأتوكمالالصبور

فيالجزف!ألابداعمنلااؤثرةاللكليةالصورةمنجماله

.فقرةكل

نظرتهمالجديدألشعرألىينظرونالذينألنقادوبعض

-أذبالنثريةالشعرهذامثليصفونالتقليديالشعرالى

القصيدةمنبنيةمنتزعاحدةعلىمنهسطرالىكلينظرون

ي!جدوألمأذاالشمعردينالجمالأينيقولونثم،الكلية

القصيرةانونسموا.رنينذاتعبيرااورائعة.جزئيةصورا

من!،جزءعلىالحكميمكنلاحيةبنيةأصبحتالجديدة

وا3ضورعلىالحكميمكنلافكما.دسائرهاعنمنفصلا

يسمكنلافكذلكحدةعلىاليهظروالتمنهاجزءبانتزاعلوحة

فالجماال.الطريقةهذهبمثلالقصائدتلكمثلعلىإلحكم

-------بينألانسجامفىيبدو

لى7نج!!!ث.وترابطهااللوحهاجراء

-!؟!.سسؤالالوأنتناعمومن

:!ب-!..؟!!؟".!النافد،وايحائها

؟--،!و+مم!--ترمىالذيبإلهدف

؟".!-،2..-اليه

--!آبم---:ش!".ج.طلا+!.لر"حمنل!عبد

بم+؟----.+!--د"-7تهقصيد!مايوقالنترا

بم--+.-الرئيسالىالموجهة

3؟-؟-ءس4!01كا:7خ"؟؟لمجهليدعوهترومار

2.لأ--س.-...!بلا-"+سبيلانتهاجالى

لىط-يتحدث-السلام

اررينمحيكرمعاطففيقولطفلتهعن

،،8043

غررلسىأبط...أبانيلك(قلفدكلني

حنونوكلانا...ابوانت

دطبنينرقةبي(نسوى

الصباحكائتلأقطفلةولي

القبلكهمسالربيعكحلم

الحقول(خفرارفىكنوارة

الاملنتسفتيهافىيمصغ

تقعدلملعهديوكانت،تسيرانجاهدةتحاول

مقعدفالىتجدلمفان،حائظالىتلوذفحينا

باليدحولهاما.لتمربلحظةوقفتتجدلمفان

ضاحكهوقعتطا!ويا...الخطارنحتهاربماويا

المعركهبناتمضيكذلد،جدبرمنعازمةلتنهض

التجربهخبرةوتدفعهاالطريقعثراتتدربها

يضمف:تم

المصبرتخظوانخظفرفقما..تموتأىلهاأريدولمم!ف

؟بالنسورحماماتنااترمي

.حنونوكلاناأبفائت..سيديياالابوةمعاذ

ابنتك؟حياةتصونالس!ت

؟للاخرياتالموتتصسعةهل

الصغاروباسم(لحياةباسمالابوةباشملأدعوكو(نن

الكباربين؟لموداتويرعىالسلأميصونحلفالتعقد

الحياهبعدالموتتصنعولن؟لحياةصنعتقدأبفانت

السطر:هذأمثلأنتزعناأنناؤلو

تقعدلملعهديوكانتتسيرانجاهدةتحاول

شيئا،نجدفلن!يهيكمنالجمالمننوعأيلنرى

ولكنه.فيهشعرلانثرأنهالتقليطريينالنقادمعوسنقول

.العبرةالكبيرةفىاللواحةأللونمنبقعةسوىليسىالحقيقةفى

الشيتحاولوهيامامناالطفلةصورةتجسيمأن

ثمأخرىتارةحولهاالهوأءوتضربتاردحائططالىتستبد

خلتالتيالبسميطةإلجزئيةاللمساتهذه،وتنهضتتعثر

الطفولة!صورةجعلتقد-ألباهردوالالوأنالضجيجمن

والذيننحبهمالذينبأطفالناتذكرناوج!إت،أمامناتتجسم

بحيث،والحنانالحبةء،قلوب!وتثير،ألتجربةبشلمكوأمر

الشاعرمعزؤمن--

قصدألذيبالهدف؟-نط!.

الدعوةلاوهواليه.+.أء..؟-؟!!ئه!تب+.!-/

اطفالنالنجنبللسلام!-ثر،ض!9م

الحروبقسوة-،-،--بر-في.خ

.3ومرارتها!3

جدألخي!ان-

البساطةبيندقيق

لاولكن.وألنثرية

هذهنطلقأنينبغي-/

حالاتفىالاتلكعلى

يخلوحينخاصة

كاحةصووةمنالشعرالفيتوريمحمدفارس



خلأأذااو،الفنيبالابلأ!اعمنض!حونةجزئيةصورأوهـوثرة

وتع!ديثنكاياه!تسريألتيالنافذةالص،طفةمن

جزئيةأوكليةصورةك!بهاالامساكيكنلموان،قارئه

الجرجاني،القاهرعبدقالكماعاتالكلنظمطريقةفيبل

اعجازسصعلىيدهيصصعأنأرأدحين،القديمالناقد

في،تأخيرإوتقديمفيألعاطفةهذهنجدقد.القران

البلاصحيةالنصشهيةالطرقتالككلوفيتعجبأواستفهام

التعبير.وسائلبهاتحفلالتي

للجديد.بالشعرتلصقكبرىتهمةالنثريةاننعم

نا-جديدنثريشعرهناكليسىأنهذلكمعنىوليسى

دائماموجوداكانالشعرهذامثلولكن-التعبيرهذاجاز

الىالنظمدائماهناككان.المسواءعلىوللجديدألقديمفى

.ثارهاعلىبالتعفيةالكفيلهووحدهوالزممن،الشعرجانب

يميزانيستطيعلانهالامرهذافىدورهللنقدانعلى

تنبغيماالىألناشئينيرشدوان،الطيبمنالخبيث

كأيز!+-!ير؟في++؟2-س؟بم-،يم؟ء!-الشعرانكارأما.أجتنابهأوأحتذأؤه

"-.5+إ؟إ-أنمب-.لا-"دز"كأ!ث،شيئاالشعريفيدفلنجما"الجديد

!6-ف؟+!3ص،6-ك--!،ألطيببظلالخبيثلسيحتمياد

ء؟لاإ.-،؟-؟؟يمكحنفلأ،ردائه!سوءاتهويسمتر

..2+ا---د-ب.؟جش؟.!-04اليهاالتنبيهاوعنهاالكصتف

د---".و!-ة--+-"بوشاحيتسربلالشعرالذيهناكثبم

الجواليكوينقلوالاسرارالظلالمن

ينقلممااكثرالشاعرنفسىفىالذي

.-شعركبعض،الحددألواصصحالعنى

.-"-ب-والكثيرالما"نيديوانهافىاللأئكةنازك

+...البياتيالوهابعبدشعرمن

+.!خ-الذيألنغمذلكفهناكوايخرا

+-:.+--وجممالالصافيللشعربينيمتزج

الانسانيةالشاكلوبينورقتهاالطبمعة

!4ئازكوالاستعمارالسلامكمشكلة،الكرى

صسوتفى،للزنوجواضطهاد

محجرمنصورهوينحت،والحنانبالحبةمليءانسماني

يرىالطيوفالذيالقلبطفولةمن،البكرإلانسانية

كشعروألاشباحالرؤىلمامهوتتجسدالالوالىويقتنص

السلأم"قحهميدذفىاليهاستمع.فارسالدينمحي

."الاخضر

انطري

المنورشباكناعلىالفجراصابع

المشجرنسجهامنستارةنم!متقد

اثسجرد!الاطيارجاراتناواستيقطت

تستر.فىالمنغومحديثناالىتصغي

الخميلهدوائبعلىالشمسوهده

جديلهجديلةالسنىضفائرأرخت

الشاعرقلثيأختيا،حبيبتيحبيبتي

الاخفرالحياةدربعنالرباحمعيسوقي

السول!سنازهراتنقطفيديكمعيمدى

الموسجدروبومن

الوهجضفافالىخوضيمعيخوصي

والبنفسجبالفلغدا؟لدربسنغرس

الاخفر(لسلاملوحاتارسمهناالى

بالعببرتموجغنوةالوجودليصبح

للغديرالغديرليهمس

الطيوهـللطيورلتصدح

بالجراحوالجراحبالدموعالدموعلتلتقي

عناقيفىبالانسعانالانسانليلتقي

(فريقيهربىوفى

أسيهلياليوفى

راعسصهشبفلا

ساقيهسصولا
الرابيه.فوقتمرحفراش!وطفلتي

الصريثالشعراصبحلقدتعم

صمتأنبعدالسمياسةعنيتحدث

ناجىأبراهيمجيلالسابقالجيلعنها!!لأثى

الصسر.وألاخطلابوللووجماعةبز!ص-.ى؟

"ث،،؟جمبمضين
بنفسىعنهايتحدثونيعودوالمولكنهم!!

لأيتحدثكانالتيالتقريريةالطريقة.-

.والزهاويوحاف!شوقيجيلبها

بتجاربهميمزجونهااصبحوألقد

الانسمانيةوروابطهمالشخصية

لاالتيالجردةبالعانيلاالو.ئيقة

السلوب!،القلوبأص!وارالىتصل!..!

الىوينفذالالسييجسمقمص!ئي

الرائعةالقصيدةكتلك،القلوب-بر!ب*نجح."!!:ش

"قصة"بعنوانرشيدهاشمرونلهايهبن-؟

اليهودقتلفلسطينياطفلافيهايصف

أمهقتلوأثمألشهيدالجاهدلباهلائكة

كلها:القريةبحرقعقبواثم،عينيهلمام

اميفوقمنمشوا...الجندومتنى

ملمبوسومنرعبمناصرخوانا

جس!عيالدربفوقتدفنانالخيلوتكاد

ليتميويهتؤ،يحمينيالمسمكينالعمدةاـننحير

الجبلسفحفىالقريةخارجواجتمعنا

الامللبعقريتناقدامناوبدت

القللوتجتاحلواحيهاالنارتأكل

اشتعلالنارفىالمحبوببيتناوراينا

عمريمأساةبداتقدهنامن

وثريواحقاديالاميقصةبدات

صدرياعماقفىالنيرانشبتقدمن*هنا

.قبريالجلادحفسرلماذاوتعلمت

بهاتترنمالتي"الفرباءمع"ألاخرىللقصيدهتلكأو



4-!!7طالحفونتهابصو!هـوزالا-از!بةالش!ادية

غ+!+؟ء+أ!لبمبغبإخ4.الشفو!صىأءماه!أبعدالىل!لمغطللطريا

.!جمسط!؟ط-جلثسبلار"قبانيارنزذقصيدومثلها

:-!تطالرحمنعبدقصائدمنهاوعط،"رورنبربم

!آ-وبعضالصمبورعبدوصلاحقاويالتشس

--/-7---ء-.طوقانؤوىقطصائد

-"!-ت5-في-.-حكأاًلحديثفىالحمالى"الىيعمدونوشد

!ه!خف!قيفييتخلواأندونول!رطالسياسيةالشاكلعن

.ات،11.،!!؟إ%:+!؟بز:أحدهوالذيالتدافعةبالسورالتعبيرعرط

....1/ز!%:!/ء.!:.ا!.%.والجدليدالقديمبينتطفره!التيالمميزأسط

س؟سئثرتطقي!عاىتعاصقاالسيالسيالشعرلىعدلم

*في!--(.دة-+-طتكانوافقد،قبلمنألشأتكانكمااًلاخبار

اوروىقيئ!ثموزجدخىتقعالحادتةتكأدما:نلويقو

.التالياليومفىتنشرقصيدةنظمهاقد

اصبحبل،عليهاليعلقالاحداثينتظرالتمعريعدلم

يشقوالرأئد.تابعالارأئداأصبح.اليهاويدعوبهايبنتر

تملقايهادناويتلونلا،بالرأيويستمسك،الطريق

لعافمية.أيثاراأوسلطارطمنخوفااولحاكم

كانلقد.الدورهذامثلقبلمنللشعطركانوما

جمعيةويمدحالخلوعالعثمالييللخليفةيرزشوقي

-والطغيانالاستبدادعلىقضاءخلعتهألتيالفتاةتركيا

نا:اللولطيتابعوكان.واحدةقصيدة!طنلككليفعل

غاضبهم.غاضبوهموانلاينهمألانكليزلاينوأ

ترددفىالانكلصزيخاطبالنيلشاعرحأفرطوكان

الشهيردنشوايحادثاثروحموع

جمادام5أصبتموانفوسابعفوضننتم(نالقتلاحسنوا

كاملةثقةلهتكنلم،حائرامتردداجي!الحيلدلككان

بعضفىيرددهاقدالتيالعلياوبالثلوبشعبهبنفطسه

الطغادوالى،بعينالتفتحالشعبالىينظركان.شعره

.-بعين

زهرانمنجعلالشابالشاعرالصبورعبدصلاحولكن

تعرفهااسطورذ-دلشوأيقتلىاحد-

!...-كرىاذنحسبامنهجعل.العربشعوب

طم-..وطغيانه،الالستعممارلظلبمحيارمزأ...

عبدكمالالشابللحمريوالنث!اعر

في71:الثورذتقعانقبلللثورةيبشرالحليم

مريدمنهلالشقاءرفاقيا

سد-بعيدعبلأدالىلنزوح

.ضل!اوسترقوتالسماءتحتجث

+!/-"سعيدءعنهايقالوحياة

ساالىالشعبيدكهـوالسجنئوهووكان

!6!4-صدقيالجللأدارأدالتيالعاهدةيقاومان

كا-"..6،91لسنةمصرشعببهايكبلانباشا

.+قبركتبصرافلاتمردالشعبايها

امركينهياناوشدقدالحفارهوها

لرأرابعودديبشررشيدهاشموهاروت

:الطرباءذد3عو،اللاجئو

نرجمع!حهسوفف!بمرع*!،!!ا-:-4ليفي

الوطنساذلكسنرجع6!--؟ص

يدلالهنرصىفلئكايم-خ--

ثمنالهنرضىولن-----

لسيد!عتحاأمللنا!--خ

الثطرلوحمااذا-!!-!----.

صبراابعتييافصبراحهع---

النصرلناغدغداة،،

ال!،رريحوصولىأليومكنمعراءالى7دعم!.ا.:إ.غأأ.أ.؟نر..ا

كة،اصمميم!مسىلسجنصناولدفمبهمفنتمعرهما!ى!ص!!!يه!؟ى

.وزخرفصناعةنتعرلاوتجربةحياذلثملععر!لوقان
اصبحوابلالتاريخعلىيتفرجونيعودوا

صنعه.فىبشاركون

الجديد.الشعرفيالوسيقرطقضيةبقيت.

القديمبالشكلالتممطسكبأنيوحونالنقادبعضان

وأ،ألتفاعيلالكاملالشعريللبيتاوآلعربيةللقصيدذ

مثلبأنيوحون-جزئيااوكاملااطراداالمطردةللقوافى

قدرتهوتقتل،ألشاعرحريةمنتحدرذيلةالتمسكهذا

،الاغواراللأنهائيةوالحسىالنفسعوالمعنالتعبيرعلى

وهو،بعينهاالردطيلةهواطراحهالناخرونيرىبينمة

فأيهم،الساقطةالموسيقىمهاويفىالعربيبالشعرالنزول

؟بالاتباعأحقوأيهمحقعلى

وحدذالكاملالبيتالتزاممنالتحررالشعرإنالواقع

لا!نغاممكملاباعتبارداليهينظرأنينبغيانماللقصيدة

تكطرلمألنفسىمنجوانبعنومعبراالقديمةألشعر

."يكملبليلغيهلابذلكوهو.اليهاتحسلانبمستطيعة

الجديدفالشكل.واسرارهاارهالأعطوحدلاالنفىفعوالم

قدوتنويعهساالنغماسطتطويععلرطاوسعقدرذمنلهبمما

تعجزقدالتي.والإلوانالظ!لبعفىعنيعبرأنيستطيع

.اصدرةالتقالطريقةعنها

بفعلطتلباعمعىطريقهاكبعمحنهابقكارنفسمهلكرطعلى

عرهبمنطستى،-فيلإحيازاالشباب.ممطت

..لعصيه!!بما

اتعبيرواألصادقةالعاطفةمنعاطلامهشمماعحم!قى

الىالشاعريشطتجيبأنالهم.الؤثر!.

عنهايعبرالذيالنغمفيتخذلفسهلداء*..::!كأ!!ات

العنصرهيفالوسيقى.دقيقاتعثيرأ.+ا..0002

تخلصاتخلصطالذيالشعرىالوحيد..

الللأزمةالعقليةالعناصرتحكممنكاملأ...

تعبيرلأوفيضاواصبح،اللغويللتعبير+

تدخلفاطنا.النطهسعوأطفعنمباشرا،-

فقدتوالافتعالالارلدةعنصفيها+!-"

العاطفيةالشحنةحملفىقيمتها

حملهاعنتعجزماكثيرلللتيالتلقائيةثيني



فالحكم،عنهاالتخاياوتنولعهااوالقافيةالتزاماما

علىالقدرةكمالأوأستخدامهاعلىألقدرةكمالذلكك!

الىحاجةفىاستخدامهاعلىفالقدرة.عنهاألاستغناء

على-قدرتهتم،ألشاعريستخدمهاالتياللغويةالثروةعنى

وأنافرةأوقلقةالقافية.نأتىلابحيثالدقيقالاختيار

حاجةفىجزئيااوكلياعنهاا،ستغناءعلىوالقدرة.مجتلبة

وتحققالنفمتقيملكي،ارهافااشدموسيقيةاذنألى

قيالامروكذلك.الألوفةالاداةبغيرالصوتيالانسمجام

لمن7مشقةاكثرانه.للقصيدةوحدةالتفعيلةاستخدأم

بمايحتف!رفيعفببىمسشوىفيشعرا-يكتبانأراد

فعلى.متكاملةمنسجفةموسيقىمنللشعرينبفي

يليس"ومايسبقهوماسطركلب!نالنفميقيمانالشاعر

البحرعلىيعثريأنيكتفيالقديمةالطريقةشاعركانيبنما

مطروقة.سبيلفىذلكبعديسيرحتىنفسمهئالعبر

قواعديضعجديد"خليل"بيننايظهرانوالى

ألانتقالفيتوافرهالواجبللانسجامأو"للهارمونى"

يخالفهلوزنوزنمنأوالطولفييخالفهلسطرسطرمن

بينهاالانتقاليجوزالتيالاوزانانواعويحدد،النغمفى

الكتوبالجيدالشعريكثرأنالىأو،الوأحدةالقصيدة!

تستقرنماذجيصبحبحيث،كافيةكثرةالجديدةبالطريقة

دصولاوقواعدالىحاجةبغيرالناشئيننفوسفىنغماتها

الالتجاءيحذوراانالشبابعلى،هذايحدسانألى-

ناودون،لوسائلهااتقاندونالجديدةالطريقةتلكالى

التأثراوالتقليدمجردعنبلنفسيدافععنمنثعثةتكون

اساسيعنصرفالوسيقىالشعراء.غيرالنقادبعضبأقوال

انهااذفيهالترخصاوعنهالاستفناءيجوزلاالشعرفى

عنههايعبرالتيتلكمنوأعمقأعتىعاطفيةطا!ةعنتعبر

وانموسيقىلهالجيدالنثرانلنلا؟ح!اننابل،النمر

حرارةزادتوكلما،الشعرموسيقىمنطبقهأقلكانت

.لوسيقاهإلنفساستشعارزادفيهالعاطفة

ضرورةانه..قيداليسالشعرفىالوسيقيوالعنصر

ألىتحفزالتيالكبرىالعاطفيةالطاقةتلكعنللتنفيس

بلى،بهـهايضيقلاال!اطفةالقوبدالحقوالشالاعر.لمحوله

كالشاب،بنفسهمالاخراجالكبرىاداتهيراهاالعكسعلى

نزهةتكفيهلا،فياضةوحيوية،وفتوةقوةالمملوء

العنيفةالحركةعنيبحثتراهبل،مهنبس!سهلفىهادئة

مصارعةاولحريععدوأوامواجمجالدةاوجبلتسلقفى

الكبوتة.ودوأفعهالحتبسةقواهعنلينفسخشنة

ماوكل،ولسقطاتهروأئعهالجديدفللشعروأخيرا

يدركوأانالشيوخمنينكرونهاويهاجمونهممننرجوه

تاثروأمابغيروانفعلتأثر،جيلهمغيرلجيلكتبقدانه

فلنالسمحةالعينبتلكأليهنظروافاذا،انفعلوااوهمبه

*.والشيوخالشباببينخصوص"تمةتبقى

العزيزعبرملك

الحاكراتهبئةمنبدعوةب!وتئالقيتمحلكرةأ،أ

الاسلاعية.المقامدكنيةفىالعامة

ا"تم!إؤلآاارفى

وابدادامماتقدم

(لعالميبئ*دباءلكبارالترجمانقافضل

صلر:ما؟حدت

رأليف-للكيمبباءقحسةاوطوانابيقبواتق!

زكي*ااحمدالدكتورترجمةجافيبرنارد

..لق.8.الثمن

لاساتذةبحوث-مجموعةالاسلأميةألثقافة"

اللةخلفمحمد-رأجعهامختافين

..لق08.الثمن

ديورانتولتأليف)جزان(الفلسفةمباهج"

()جزآنؤؤإد-الإهوائيإحمدالدكتورترجمة

..لق075

4الدكتورتأليف-الجديدالعالمفىالفكرحياة"

4.لق025الثمنمحمودنجيبزكى

دسلسلة4من18الجزء-الغيرمحبةكسمب"

هبلين4تأليفالدرسينللادباءالنفسعلم

عثمانمحمدترجمةشاكثر

..لق08الثمن

ترجمةهايتجلبرتتأليفالعقلجبرؤوت"

.ل.ق2..لثمنافوصرادقؤ

راندل.صتأليف-الحديثالعقلتكوين.

تقمديم-طعمةجورجالدكتورترجمة

هيكلحسمينمحمدألدكتور

..لق007الثمن

المئشوراتلهذهالعموميونالوكلأء

بروتللثقافةذار

-السورالاسطنا،وقافعمارن

"لمكتباتعمومومن.5613تلفون-3؟ه.بص

يطلبهلمنمجاذايرسللفهرس-الطنالبلادفى

الطبعتح!

الثاننالجزءالحديثالصقلينتكو

محمدترجمةديويجولاحفتأالحيةجفرلسناراء

زايديوسف

!سم!كط-عر


