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منطرأةأتاردمنانرعنللدفلعتحدىاتا"-!أالاديبيحرخمما

يزهدكاد،ونيهتهااححاماأبالموفوعيةالذأتيةفيهاتلتحممعركةخوصألى

.الموفوعاتورتالنوعهذامعالجةعلىالاقدامفىالمرء

بحساحبه،حلهلخعف،بالن!نرالقراءاشىيضرجحهبالادبيئالاترولكىن

هؤلاءورتواحدايحسبحساحبهليكاد-نى،بالقراءصلته.نزدلدمابقدر

ضحجعكىماوهذا،والخقدبالدراسةيناولوهاتحقهممنالذينالقراء

إلماتحائدقراءتهعلىتصلميقا!سعدابوأحمدكتبهاالتيالكلمةمناقثةعلى

."الفنالانودة11قصيدتيئومهااذارعددؤالنثورهللشمرية

وحازما،صهـيحايكوتاتعلئوحرحسي،النقدب!سورةايماني.معواني

ينطيعلاأنهارى،وتطويرهالاد(بلتو-يهسبيل-!بألهواءحمقادي

وكشبغ،مهذب؟لملأمفيسيقاذاألاالرجوةغايتههوبلوغرساسنهإداء

البذيء.والسبابالمهاترددركالىالاسفافعنبهيترفعمؤدببأسلوت

يحسبوتوهمسعيهمفيخل،المبتدئهبادنقادءلمىتجنبهيصعسطماوهذا

وييق..العزةتأخذهالذيالنانداتليويلوح.كسنعايحسحبوتانهم

الكابية،الالفافقلمررعلىفتطفحاتزانهيفقداتدرجةالىيقرأبماصدره

اكيالامانةقدريعرفلاجاهلايكوتاتامافهو:اثنيناحديعدولا

العكايةألىتحتاخنفسيةحالةعنصادرايكوتانواما،لحملهليتصدى

يساكااتولسعهففى،يعادبمبماالبصيرالوزونالنلقدامل.والتطبيب

وخوحفىوللقراءلاححابهاالعيوبيبرزولن،الحكمةلهبيلغايهالى

فانهم،ويعروالخللالنقص!مواف!عوعقولهبموابمارهمايديهميضعاتوجلاء

والحملأتالعنتريةالصولاتالىحاجةمادونوالهلهل"الضعفمواطن

أكحعرفىالبحسطيشبهبماحديتهسمدابوبدأ.كيشوتيةالدوت

نلأتباتمنهخرجتم،نقريااموكوعهنصفاستغرق،رالحديتالقديم

منبفمصلخمراتلهاقدراليهيالمنضلمورةالتنسعمنفق!قصائد

النخام!تمنطلئفة":زءحهفىفأصحابهل،الباقيةالستامارضاهـ،

!ثرهـ،كلمنوالتحلل،قاعدةكلعلىالخروجفىغالواالذينالمقلدين

ولا،المسئوليةحة1بفدلثلعرينغير"كيفهمعلى"ينظموتفراحوا

عاتقهمعر؟كأالحراقطا!اخذالتىالرسالةمض!سموتالىملتفتهيئ

اتكرارورداءةوالجمودالرتابةمنالعربيالشعرلتخليصبهااسنس

علىوينعي،والسهولةبالبساطةوإلانخداعبللجهليصفهمثم.الخ"

التافهأنطرطوفاتمنودبهبعمللكأتالبابفنحالمجلاتاصحاب

وهذا"ادساةوتقعغيبمفىالمزيفو!تالسادهفيسحتمر":قولهالىالبتذل

التحريرهيئاتعلىفيؤنرح،الناشئ!توالشعراءالطلابعلىيخشلهما

..هكذاالمقلدينوالمبتدئ!تالعاديينالناسامامالباتتقفلاتالجلاتفى

المخلةاتحتالواقفالمرورفهـطيصورةالكللأمهذااقرأواناليحضرنبىءانه

محدودةزاويةومنمع!ت،اتجاهفيينظرو*حو،الياراتالىبيديهيشسس

الا!اراتبارساليديهمني!خفيلا،سعداباالسيدولكن،دعاغهفى

وعلى،لاشاراتهالمخالف!تالسياراتلائقيعلىبهمايهويبل،هحسب

هـجاوزاالمخالفاتأحكا!عليهمفيصدرةالامرويتعجل،أيخابالركل

*كواهـءلمىالسيرقوانيناثتراعالىذلكتعدىثم،القضاعصلاحيات

.الضسيق"الحدودةنظرتهتثاءوكما

والخسعفالرداءةفىمتفاوتةتافهةاكمهااسسستاالقصلكداتحسحيحهل

":ص!!يامي

كذلكةالامرأتكااتهـ؟ثكاسلمنوهـحصالمةةقاعدةل3علىوخارجةفقو،

فوراعملهمءنليخنحوااتالقصائدروهواوض-المجذةءلىفوااثسلمنفاولى

يكحواأ9توا.اجيل11ا،دبيبعملهم!لمقيامالناندنظرفىأهلاليوالإنهم

يحكهحبقالكرىأحهمقانجوحىعسماالباب1!ذعاىالمطلهتالاثسافاليه

خبابىةيملأوتالدينوعباقر.لهالخعرعمالقةالاسطيلصفلا،الرتاج

ا،الادبىالاحن!اريحيا":حميعاحيكنئذوستف

العربيالعمالمفىألادبيمقعدهاؤنبوالمالاخايها"ا،-داب"مجلةاس

الادبوشطبعىفاطاحت،الدودوأزات،الاحنامحطصتلانهاال!

فكثحفت،ا،دباءهـواهباملم4مصساعيعلئالبأبووهنحت،الكر.نونية

اليدايها؟صلامكوم!نى.الحبيةالفنيةوالطاقات،المر%ونةالقوىءن

العربيةالحريةمعركةفىالادبيةواجباتهاأقد-!عنالمجلةهذءهتنزلا)ت

وتتخلى،الواقعفينفسهاتلغيانبل،مخن،رهطلئعةالوراءالىفترجع

جدتها:ءلمىوحدكانطلسحيحالصاعدةالعريبةالاجيالالىرلاكهاعن

.171للادبيةالرجعيةىاشحت)1

.نقدمهمابكلابطنسوءانىحتمايقودناالناقدا،كستاذمنطقالأت

ستاخجيارفىزومثلتقدفيهاالتحريرعيئةكانتفاذا:المجسةاهذه

يمتحقلاالمعريثلثيئمختارهاالأتذلكفمعنى،تسعمنقسالد

عفواافمتقدالمهتحقالثلثيكوتانالمقياصطبهذايبعدولا،القراءه

سيصد"ق،الثعرعنصدقوما،وتمحيىطدراسةبدوتالمجلةؤواندس

اعذداولىيكونوحينئذ،واحدةالحريرهيئةدامتماايخاالنهنرعلى

وفسادالقدوةسوءعنوالنا!بئسالطالأبعلىخوفاالنورترىالا،المىلة

.الاذواق

عبلرتهكانتاذاالاادبليكوت،تأهلاالشعريرىلاالناقداتويظهر

القاعدةهذهعلئونزولا،وععويتهااكجربةبصدقتميزموحيةتعبيرية

أكحعرمننماذجهيانمارأيهفىالغثةاصسستاالقصائدباتهويحكم

الادبيالاثريتميزاتاما.الصادقةلتجربةلمنلىالخليريالتقرصفيا!لو

العبارهالتزامواصا،فيهمراءلاحقفهذاهلوعفوتالتجربةبصدق

الادبي،الاثرتقييمفىالوحيدالميزانيكوتانيجوزفلاالموحيةيةالتعبم

عليه.الحكمتقديرفى"تلاحخباتيببغيا!تئالميزاتاهمصتكاتوات

لسيفر!ط،الادببللعملألساسلوحدهاالقاعدةهذهاتخاذباتذلك

التقريريةالعبارةفيهتثيعنتاجمنلدينهاماجميعنرهـطانحتكماءلمينا

توافرومهما،الناضجةالعميقةبالافكلرمحثحونةتكنمهماالوكسفية

صحيحة.تكوتن1يفسننرلاالنتيجةوهذه.والابداععناصهـالجمالمنفيها

وجهبيلتبهااردرن،فحسبمبدئيةالاخيرةحةنسالكلهذهفاتوبعد

التيالستلقصاخد1عبارةاتادعاؤهحقاوليس.النافدرايفىالخخسأ

علئاستمثهدقدانه،الامرفىوالعجيب-وصغيةتقريرية-سخغها

جاءتذلكومع،احولهلمنمبورةالقصلئدهذهمنالقطعببعضرأيه

من-عطرهتحياتاختيل:اختارهمملوايىكم،موحيةت!هـيةعبلراتها

تحية-اختيالسطاد-الممراءتلكوفتانيولامي-اليكيتستاقنلب

وينبص.يهتز-كفيفىخطابكزالما-وصحاببىرفاقىولكل

منحركةعميقةاحالسيسطالاناخفىتشباطنهلعلىالكلماسن3هذات

خاسة.نفسيةحالةفىنسحاعرحيهةحورةوترلسبم



ؤعكل-)خا.!فصتح!تمورصيءالىفطققدأناقداا!النظريلفتوعما

كلهاالقطعةتكواتاتوهو،اسضيءءنوغفل،موحيكةتعىهـيةالمبارة

بالعبارارنموسقةالقصيدهتكوتفقد،موحيةيةتعب!ص-كاملةكوحدة

لحنكنقدالكللكن،عوحيةيةتعنجملنهافيولكنها،التقريريةالوصفجة

وووب،!هاالمامةالداخليةكةالحمفنسبئ،القصيدهفىئيةالجزبالعبارة

دثماوهذا.وايحلإحاالعبارهيةتعبمنايخحلءوابعد،اتصاقوى

-.والخسعفالرداء3فىبالنفاوترماعاالتيالقصائدمعظمئتوافر

منفذا،و!هوأتخاالعبارةبساطةمنالناقديتحذاتالدهثةيتيرومما

عجيبرأيوهذا،عليهوالسخطلنسخيفهووسيلة،الشعرئ.للطعن

العملفىالفنعاصراهممن،والسهولةالبساطةاننعلمفنحن،حقا

كابالعطارلتخدعواالذينالنا-طاولئكعلىالاذلكيخفىولا،ألادبي

الستمتلأمجردةؤثانيةعفاهيماافكارهمعلئورانالعقدةأخبابيةأ

بساطهوليست،الحدتالادبيالكهرياباهماوهذا،بسببالواقع

بل،الناقدينلبعخص!يتراءىكمهـاةاإسطالامورمنولهوليهاالعبلرة

تاالادبعلىوأحسعبهاالاعمالأشقىنفات،ت!اماالعكىعلىالامر

عرفوقديمل.مفهومسهلاسلوبفيالواسعةالعميقةالافكاريسكب

يحسشانهظنالجاهلسمعهاذاالريالكلامثنها:البلاغةالمقفعابن

محله.

الب!دئ!تالمقلرينمنالستالقصائدلثعراءاتالىالناقدويذهب

فانماثيءعلىدلتانالدعوىوهذه،النثرثعرهميستحقلاالذين

كاحبنايكحبالتيالعربيالشعرلقميةدهموسوءنظركسيقعلىتدل

الشعرئالحديتالنهحاتكلاعهمطلعفىيقولفهو،عنهلللدفاعنفسه

ولمل،نهختهفجرئيزاللاانهيعنيوهذا،لسنواتعهشرعمرهيهتجاوز،

الرائععلىاإطريقصرانيريداخرىجهةمنولكنه،بعداقدامهتر!سخ

وكهيف؟التناقضطهذافما،اللقبهذاهويمنحهمالذينالاقطلبنناجمن

؟تفمى"ديمكن

يدريل!وهومصتعبدحلحبهااتسوىحللهايى!الظاهرةهذهلن

كوتهامنينظهـالاولا،ذهنهفىالقائمهالإدبيةللاصولمنخاصلنوع

فموفعنوتخلى،المدمرالخدا،موقفاتخذلاذلكولولا،أخيقةأ

واخرنجه،أحنقخهاق!القحلئدهذدمعظمفات،البنلءالنصفالاقد

!عظمات)1:اقولى،الجحيمقاعملالىوباصحابهابهلفقذفحدوددعت

مقابربلادنا،احممراءاوالمديكةفاتالطو-القنللاثردة-القصلثدهذه

وات،كعيفةفهةتلبأنهايحكبماتيهكنلا،والليلوهيئانا،ايفزاه

،الهوىعنينطق،مغركأناقدسوىمبتدئوتمقلدوننظاموتأصحابها

وقد.خاثةواإنحعردالنقورراحولعلمةبالادبجاهلمغرورأو

الىالتتعرنقدبابتسلمات،اشسانجقةاعدادهافىالاداتمج!ةاعودتنا

ننابعةعلىوالحرص،والانصافبالممقفيزالمعروالخلصينالمختصينبعخصط

ء-منكاتءسل:ادريولست،ورعايتخلالحديثةيةافرالحركة

ذلككلتاملسمدابيالنامديدتحتقصائدنا.نقعاتالشعروحفحنئنا

!؟نفسهاالادانجهمجلةح!حوءصن

الكيايىرباح؟لرطعبدعمان

وء،مبرة(حسط)تؤمإؤمنط

نا؟

ححححر"اويالليبرقلم-*--ءك!-!-------ح!ص--ححححح!

احمدالاستلذأجرادالذيالخقد،ا،داب!نالابهتالحدادفيقرأت

رأيتوقد،اوصإجلةحب)حاويخليلاخيقحسيدةعلىسمدارو

يتسعلنوهو،كيمبردججامعةفيغائباخيلاتالنقدهذااؤولىات

دونمابتهنانهليق!تالىويفخيالاحكاميطلق!رانقدعلىللردوقه

يم.قدوترالادبلءجملعةضلىيحفظهكانمل،هوادةاو.نحرج

منيتجه،والتؤدةبالوخوعيةيتحفاتينباني،ليعد،والنقد

الىكافئة.الدرالةلههايسعلميةبروحفالنخايةالخقاضطألىالقدعة

وانما.الامورلويةميعهلترهأوبجدلمعهأتواقجعأتاودوأت

بهايكسفوت،المحدودةنقافته!يتمخفونالذيناولئكمنلاانهالييخيلى

تسعىالتنالمحاولاتتلكنبأبلفهكاتوربما.ليهوتقلالعصرتجربةنر

ديعهاممسمعبمافاكتفى،رجيةالخلقيوددمنالتعرتحرراتالى

العاصر،الشعرفييلاحقهااو،دراسطنهاييعمقاتدوتالقومحدؤت

لسمعفدفهو.اضهـاتجلربهمليهلاوفتماليتمثل،شاعراثرشاعرا

لينصعف،النقدفيععادورالىيحولهلم.بهيجددولمبللتجديد

عنفضلاثقلقههوكمفبعجزهاستحقاهمالنا-!يغم!يعودولابنقده

انهفنذكرالتجديدعناعامناتليتجملةنسعيداتيسهل.تصلديه

انهالا،(خامةالحياة!يودا!سعةمدرولسةاسدطيقيةنظرةعلئالميقوم

،ونجتازالامرينيذينكنتقفانمن،سمعنابمانكمفىان،ينعي

الطويلةبالدرالةطبيعتهماونخبر،تطورهمامراحل،وتمثلبيقهط

عنها،سمعنلبماا،مورنتهخذولبثناذلكلنليتيسرلمفلذا.والرا،-ط

والفلسفة.الفنلقخايابجهلناعليكلحكماالقدفيأحكلمنافأتي

ثقادةععثقلمتهتتكافالا،السابقالعددفيالقحائدبناقدولعلي

فيماثقلديهفمعفعنفكثحف،إضقدهبمتعركأطالذينالشعراءبعضط

شعرهم.فمعفيكفاتحاول

قصائداجملمنتكوتاتت!؟قصيدهيطرحبهبصرنلاناذلكمن

باجوائهالباعريجارياتتطعلبملأنهعليها!تفلقتوكانمل،العدد

قخيةتثثل"و%لجلةحب11فقصيدة.جمالييهعنففلاالفنية

نفىات،الجماليالرونقءنتتخلىاتدونعيمقخية،نفية

الامراضناعيتهجسدديوالعزيمةالاشواقحيةمابرحتاساعر

امل)أتكادلوفتتهللكالعدمالىيثدهلقبرافيهتكنكلنملفاضحت

البرابرةيحبرعندعاانهالا."فضعيفألجسداامافنشي!الروح

صقيعفي،3قبرفيالنداءيتأجح،أحببمنللفتكأظافرهمتسعئ

تايريد،جديدمنليبع!ويضرعفيحلي.المولتعرقهفي،قبرد

النازفودعهيحملهلوفبل،القديمصليبهيحشاتدونيبمت

جىعا،الجلجلةهذهسيعلني،الطغاةأعيادفيمأساتهسيمانى،منه

ابنازخاعنفخلا،بلادهفيالارضعط،بلاده:احبمننجببصليعود

لوروراءاتونسيتدع!يتالعيثر"همغمرهلالنىالبيهوتوتلك

.والحياةالاكللمروج"الهبم

فيالثاعريرافقاتالسيطاعاوالعانيهذهالىالناقدنفذفهلأ

يستنفداونياالقديهاالبعرعادةعلىدرجممنان!.اعقد"لجرنجه؟مراحل

جديد.منوابهنهائهاالهرمةالعتيقةالحورههدمعلىتقومبلهوانيةفي

لاسماليبوفقاالثعريقيم،وعيعاقي!ى-اووعبعن،لبتلذلك

،وتستعادتعاد،ننالعلمنبطقرسطالاسنعاردومعافللةالموأتالبلاغة

الحاولاتهذهنروقاتيمكنهلافهو.جوهرهادوتشكلهايخنلف

الفيةثقافتههايثق!ولم،بنفسهيعانهل!لإنهالتجربةبهذهتاركاو

،ومنفاهبدائهأحاعرأشقاء!يلكلانتأتالتجربةأت.الفسفيةوا

والاهدائهواقعامتزج،ثمةومن،الالسىوجلايهداللبلجدارهفي



أ!ودار.ؤ،5ؤ4أهـوق:-أتبرالر!ص!ذه!-لخبر،با-حو،ز"،ب!لمحمفته

الغبر.لصراوريوال!ث،جبرألأتونبىتصزارافيكماالإبدقي

انتهـرة:"صقدسخفيالاعراليهالثارسازلك.رالمسيحادوليربعث+ما

؟الوتغربةمنعدت!صيف.لمألوتاا

لاوفهـو!،عدت،بلادي!ىالفجرزنابهت،الصغارحباعادنبئلقد-

،ا،البرابردسخا!4بعصسهـتتدكاطفياعودو!سوهـ،

أ-ا!ور،اارتلىماوورقخاحةفلمفةعلىيقومالشمراتسىهكذا

للنفس،ذهولىصدىسبرسةحالةهيبلوالبيتاتللنطهتفيليمست!كنها

الوانجع!تنفذتفالقحصيدة.المهمالخارقبحدسهالقلببهايتحدسط

لموررمايخبرروعالاالك*بئالالديوالعودللبعثفكرتيالىالخفسي

!إالناقدبهمليسمع

اكحعرلات،القحم-دةجممالية!يا!يض!ات،بمد،اردولست

اكأزىء19تاودانىالا.بسكاليقولكما،العقلعلىبللقلشينخدكارلمه

ن!اررعاتءأىللناقدويطلع،المعاص!للثعرنسبة،خصائصهاببعض

ءلروجرلى،ر"ولعلى،اليقينتداولويتهداولهلليخبرهالهيفسرلم

المحثساهددبع!تتمثلكانماالخطو!الواضحة،التملسكةلصور1عادة

ءهدسنذ،قبلاو،المعاصرالنعران،الض!ءخمةفيالخياللابعين

،والاشواءدالخلالالفنيةالصورةخطو!يغشىانفكسا،الرسزي!ت

فقيولمبوديى!ولعل.وللايحاءبالكثلفة،وبالتلليئبالوهمليغمرهل

.4لدليوذهولهلالصوربغيبوبةشعرهـالافيالجديدةالرعتةتلكالى

فبئتغرق،رانبويديعلىخلصة،طفقت،سنذئذالشعريةوالحورة

تر!-صولايختلححبىهوفيملالنفمىواقعلتمثلالفوضىوربماالتغيب

ولوتربسوتأبوفيبلدىعصرناودي.يموتلانهويعييتضحاتبعدبه

واصبحت.القديمواقعهاعنالعريةالصورةانحلتإليوتعنفضلا

.صورةاطارفيالهاربةالصوراسنوسضاتبالاحرىاو،صورفيصورا

الرء.لوهم،برغسوتبينكمل،إبدياتحولاتتحولالنفساتذلك

الثعوريةالمويجاتسندلافوراءهاينكفىءبينما،واخ!حةبصورة

الىالنفسطفيالوخوحسوحةمنينفذانصرالعلالثعرعلى،الغفلة

وراءها.الهاربةالويجات

-!درصا-عقلنقدرهاالقصيدةنواجهاتينبغيالفهومهذاخلالعن

1ءها.اجوونتملى

وجدار-والسعال،لحميينثرالذيالمداعمعالمنفىوحشةفيوانا

عاى...صدريوعلىسواشتعالدخانقلبيوفي،وجهيفيالليل

تعال!قبريفييصرخصوتهم،ربي51-ثقال،جلاعيدصددي

فخسلأوالسعاللحمهينثرالذيالداءهيالتهلاحقةالصورةهده

لعمرشنىعلاسح،جميعلهذه،.والج!سيدوالدخانالليلجرارعنس

بذهوله،تسفاتدوتتجربتهجونفسناديتبرم،واحدةنفسيةلحظة

سلبكدرواقعيتخيصالليلفجدار.ورونقهالتشخيهصجملليةعن

هذه،والسمعالالداءنثلرعنفض!القلبدخانوكذلك،ذاهلهو

الوعبئيصمقلهاتدون،حيا،يختلحهوفيماالشعرتمثلهواقع،فةكل

فيوحوالنللتفصيلات.بالاخرىالواحدةأجزائهعلاقةويفصل

فابسيرأينالذلك،وكلاةرؤيلكاتان.بعداثلاء!يصبحتعطلهالشعر

الحعوبةءلميهمذلكتقتضي،التشبيهأداةلاستعملعنيتنكبانوكلوديل

يواجهالعقللتدعالتجربةتجمدا،داةهذهلان،الفنفيالديخلية

اشسريلليةحنىبوديىسسنذ،الشعرفضيةاتأقولكدت.الشبيهطر!بى

والغيبالذفولعبرسخمرهنفسيةو-هـةديتلاحقهتدرعلىقاعت

ه،16ء
لف!-ج!رز،ادجمذءلمىمتهنموناذ؟؟و،ك!كأوعلارا!،تلااو.!وهـوقأضاأا

نفيةفلحمفيةبدالتجووتصجحانؤخررربل،"ليخج!رتصجاا؟ااثتر

ر-حسلرالق-راحجلاهـراعلأقةلايوخحالخاءراكأ،القبرقخبةألىت،

إعم-!أكأأسنبالر:بمالترابعلى3شدجدالايحاءعميقةالحسوردلسنفلعخخاتغفل

.ت19!دركببن!!انراب!اتءلجايعصسليىأنناالا.المنككلاسكف

ثموهـت.دونهيرز-الذقيألقبراحجارال!بىصتالاسىصلا!ر

و.ور--ر!الفالسىوو--قىتقاؤ""ت!-كأبمثالبدستقف"الىليخا"نمنوب

برف-حممةفا-:!-حةبذاكجركتحسى-ألاتونخحدبت،بتجررظهجماافهـاكا

.والصلوا.توالرؤياحصوراسنشري!خلألؤخطور

الطغاننعياد1و،ماسا.نيليل،ممهالذارطوالدم،وصليبي

الغداةفيالنىنطاذيفي

للحياةحين،بعثليماكاىلولاهم!!،احبشتمنءل

المواتالذطفي،القيرجليدفيذارندنط،نبحذببنيي

والدمالصبفيوالحورالتعابهدهك!سدقألنلؤرتمثل!ل

المدالةمشكلة.ؤخمحمص!ىللانسافيالشجوتملىومل؟5"النازف

لي-حلافظتيلفي"الدإغاةواعيادسأ-،.نيليل":قالاذوالححرية

لتألريىطفه!.اكحاءروانسانيةالظلهواتعلنليراءىواعي،د

كألصرا!ادوأنمحا،بطللنهفىلوظيفة،فقرهفيلمال،تلفهلغرضط

هو.المصوساسى،الوجودألم!ا!اد،ويهنييوعممتا،العلأءابي

الابديهملتلؤالفيطرح،ءوالبقلالزوالشهوتيب!!ترجحاذت

ليبرلكسه.3الحياشهردلديهتتصتى

،الحياةالىيعيدهوانما،سستسلمعمراوعابرةلذةليلينتهبهايعود

تموزنل،الجبلوحسباياشبابالى،5بلادالىالوجعحسينه

ساسلةيوجزالذيالقصيدةعوانيضوهن!.والسافيةالجمال

الىبهتدفعسدلا.لهليلفي،الحريةطعنننجلإلة:الثاعروجود

تشد،ووطنواعلاحدقاءسنيحبلهوسحبته،والتهالكالعدم

.للموتوشهوتهتخلذلهوتقحي:الحياةالىبه

ش!حها،عنلاخياءتذرواني.القصيدهءلميهتنطويقدسابعضهذا

الناقدفهمعدمبذلكعليقضىبجهـأنيئ.3يثواويثرح،فللتعر

يمهلسماالعنفببعضالنلقداتخذاتاودلتاننيئكما.المقصيدة

الموخسويمهةعلىحفاظلذاحكعناتحلماننيالانقددازاءءلميئيوجببل

الادبية.والسوية

حاوي-ايلي

-...خغ

نلة

--؟*--ري!عولصعب!نريبهلمحس-ح!لم-

علىمتفنط-البيناخرسغرعم-الفنشفةانلم)برعسنطنغل

لدورانتستلزمالاولى،ماشيءلمعرفةمختلفتينجدطريقتينتمييز

الئظربنقطةتتعلقالاولى.فيهندخلانو؟لثانية،الشيءذلكحول

ولانطرنقطةبايةتأخدلاوالثانية،بهانعبرالتيوبالرمور،الوصعية

رنماعئدتنفبأزهـاالاولىالمرنعنفذننل،رسرايالىتستذد

!9ممكنةهيحيثهناك،بالمطلقتتصلبئنهاالثانيةوعن،نسثي

العددلقصائدسعدابيالا!خاذنقدنقيمانحاولنامااداونحن

بغبريتمغعلاصاحثذاان،الفورعلىندرل،البنهذهمن،الماسى



موقفه،يبررالذنطكماوالا.بالفعلبهايتمتعكاناذاهذا،الاولىالعرمة

مرتا؟،والرداءةبالضعفجملةولينعتها،قصا؟!ستحسابههمنل!بسقظ

فيها.النطرعناءنفسهيكلف؟ندن،لاامللنشرصالحةتكونانفى

له،واقولكتفهعلىاأربتالناقد.هذاأجيبكيفأعر!لاواللهانني

الصاعلهآكيل؟م،الادابلصاحبالبابهذافراغملأتلقد،الىلهعاكاك

منيشتمكماعنهايكونماابعدوهو،علميةيالريقةأجيبهأ؟ص!افي

والله؟3!،لأاـ؟؟80السئويببنوبعقول،برأيهيشبداتركهام،.صيقه

هـحنيسفعملايا!ىاو،(لمهاترةالى(ميللايطبيعنيفأنا.ادريلا

الخلق.مصاف

الأدبي،الفمحدودءنخرجقداستاذنااراد.حيالةاليرفىماولكئ

يسمححد(لى،بداتهغروروعلى،والدرسالحلأمفيضحالةءلىودل

تختشاربانالتحريرهيئاتعلىوالتمنيالنصحواسداء،بالتوجيهله

غر.جاهلفهورواهومن،الجيلهذامعل!كأنه،ا!رائعالجيد

الذي،اللأحقوانتاجه،السابقناؤدناعلىأنتاجعجلىا!لالةانمحلى

المكانفىلوضعهتكفي،سعيدبورعنواحدةقصيدةسوى!ه!رأيم

حرارةووالحياةللفنابتهارهوكشف،عصبيتهمقوالحد،بهالالرئق

دورانهاكترةمنباختال!يالمسمياتهذه،الانفعالوصدقالت!ربة

.النقادالسنعالى

))الحارة((قصهدته،يليفيمااورد،دليلمابعيربانتقاصهأتهملاوكي

ت"آوقعبما،رضلمكأنه.مرتيىي!شرهاارالاأبىالضب-ن!ررن-

الباق!ية.البقيةعلىيكملفعاد،الاولىالمرةفىضحايا

جد-س-مولدوالكفاحللمجد-كعيدبورفىادضنافى-سعيدبورفى))

الشديد-بأسهاامام-الحبلمهـ؟ما؟الرمارما؟الموتما-سعيدبور

سالطغاةويهبظ-نر)دلاللغزاةالموت-نريدلاسالعنيدشعبهاامام

-مصممونهنانحن-نهونلن-الحياةعلىالموتويزحفسالقناةفى

رور-نبيداو-صابرونساهرون--صامدوننكونلااونكونان

"-للعبيدمكانالادضفىيبقلم-سعيد

الشعر-هذاقرافينهبعد،الانيتساءلقد،الكريمالقاريءانآظن

مرتين،للنشرالناؤدالاستادزعمفىهرامثلا.بصلح:الموالىهذا-عفوا

خمسالىبالاضافة((والليلوهيانا))مثلفص!يدةصلاحيةفىويرناب

ملحوتم!ت،رعمهفىبالضعف((والليلوهي(ناء!؟قنعنط؟اخرلىكصمائد

-حامدونصامدون-مصممونهنانحئ!؟!ونلن!ه!هـالثرئرة

لعجب.!بهوانهانحقا!.(لخ!صابرون!!ماهروق

المقاصدالى،يريدال!تيالجودةالىروشدناانا!ضلكنتافيسوى

-لووىلن،موالهنتعاكلةعالىكالتفاذا،تريفاشعرا.نش!جا!ننيارينريالة

!نهونلنفانناوببطمئئ

سوف!وماقالتبماامحعيلافأنا،العزيزلناقد1ءلييحقسلاانارجو

.بالذاتد4يصسرماالىبالتثريباتوجهوانما،بالذاتشخصهافول

تفقااناما،صعيعهعلىاشكره،ءحقوهوحصرمةءييفىيفقأمنأن

اشتطيعه.لامافدلك،امحباطاتف!ان،خطعالى

هلترى.يز.بىولاضعيفةقصيدتيان،سهولةبكلحفرتهيردعي

الضعف؟هذاهواينثم؟داخليتهامعينساقانحاولهل؟!رأها

يأتييباناتحد(5فانا،السبكفىكانفاذا؟فكرتهافىامسبكهاا!ي

،الكراممرءليهامرانهموقندانا،الفكرةفىكانوان،هزيلواحدنجبيت

.ورمورايحاءاتمئتخملهبما-أعلملا--جهلااو!هاءلمفالا

،نت!بىم!ىالى-جم!القافى!نع!!ةعئالاخه(رالىعسفطا!يررة!؟ثط

ناببنوجرته،الموجهةالتياداتمنالسيلهذاازاءالمعاصرالفنان

يستجيبوان،والعقوقالصممغ!منهيلقلمالذيلمحتمعهيستجيب

به.يتفردوجودلهككائنذاتهلنداءات

والمحرالموت(حوشووحدي،ياشييلاحقنيالبلهاكأوفيليا!وحدي!

وصدقي،بانفعالعنهالاعبريكفيولكن،الجمهوربهايشاركني!قدمشكلة

الاثرويطرح،تطرحاناما.الاحرار؟لفنانيناكثرويعيشهاابمبشهاان

الظلمهوفدلك،؟لبعضهوىمعنترعاانزلاقهعدملمجردينقلهاالذي

مرجئا،اليهابالاشادةالآنابخزيء،البعضهذاءندظاهرةوثمة

شعربكلالازراءظاهرةهي.خاصمقالالىارحبنطاقعلىم!الجه،1

سعد.ابيعندذلكمنشيئانلمحكما،التقلي!ديالوزنءلى

حيثمنالشعرفىجديدةنماذجوجودان،الحالةهذهعلىوردنا

حيثمن.نقليديةنمادجوجودت!فيلا،والفكرةوالاسلوبالقالب

نفس!معالصادفىفالنساعر.والفكرةالاسلوبحيث"نجديدة،القالب

نجر-والقديمةالحديثة،الطريقنبنخبرواالذينذاتهم(لشعراءباءشاف

غالباعليهيمليالذيهو،الموضوعانبل،والقالبالوزنباختيارمخير

نثماهده-ماذلكعاىوبرهاننا.تلكاوالطوبقةوهذه،ذاكاوالوزنهذا

الوزنينبينجمعمن،المجددينوالعرب؟لغربشعراعمنالكثرةلدى

.الواحدةالقصيدةفىواحيانا،الواحدالديوانفى،والحرالتقليدي

قصيدتنا؟بهاؤيمالتك!الموارينهيما؟صاحبئاححقىهيما،اذا

قصيد.فيمنالعالي(ليتفىوقعمطبعيخطالىاشيراناحبواخيرا،

الثقلأ-جدرهعنغسلتدي!ونة-الشكلهذاعاىالعجزجاءاذ

.والسلامالتفلأجدرهءنغسلتدينوزلةةيقوأأنوالاصح

الشوريصعبه!ري

لم(المعرءلآاغايخأ)ديوان-ول-

ةصشيلاالثومورد!ودإقلمح!ححرحححر--ممحر---حىا

ال!-بللسيدالفراءالآداتمجلةنمنرتطاقيالنقدكلمةقرأت

اخيراشعراويابرلصيماسيدااحدردالذيالت!عرتديولعنالثمريف

نخ!!لالنياالكلمة.للكقراءدبعدشعرتوقد.،االمعركةاغلني"باعسم

ولكنها،بعينهالديواتالذكورءلمىتع!حهرولا،وحدهدماوالمنقودقدالنل

،وبعض!بعت!لالادبيةالمذاهببسيئاليومالدائرةللعركةالىذلكزكجاوز

عذامناثحةكانتواذا.الحديثالنقدي!لفكرخلإهـااتجاهاوتعكمى

ثزا!مافانيا،الادبيةل!لاتلمنيدةعدسفحلت!تاتفرقدالاتجاد

منعليهولملقي،اطرافهمنبالموكوعلنلموالامدارالاساعالىحاجة

الباحت!تمنالرأياحملوأعل.لخافيةلاركانهلانارهيكفيماالبح!اكأمواء

نهضننافىالؤلرةالغايةتلكبححعيقعليهايخمخوتلاالجلاتواكمحاب

القافية.

قواعدهديكاىاتالديواذلكيمتحقات"العركةأ:مماني"ناددي!لم

الديوأ-مقدحمةالىاحتكموأيمنه؟علإ"ويطبقهاهويختارهامذمبية

تايمكنهلاالاعر":منخلفسجلعباراتثابع!!الىورجع،نفد

تايجوزلاراولكنها،.المتقادالنغومةبالكلماتالجديدزحفدمفييخسس

راورد،(الحديديةالى-عككقخسباتالمعدداأجاهزهالقوالبداخلتيخ!ت

(،.رطريقهو!س!ورصصهواجبهيعرفاأ-حعرأو!ط1،-!اد)1:-لمدأ-كمن!ا



9،اخسثورلهالديوا!حاحبات11الصباراخنتلكمنالناقداسنخلصطوؤد

عثصل،ءخطيقدرص!اومسئهوليةوابوعليه،طريقةوله،المفصخصةالالفاطصذو

تااى،النقدقيبحتهفىيحاسبهاخذالالاس!هذاوصؤ.لم(الادبيئ

فوفع،اللخفىمالواقمبئالادتانحصارمنالديواتضلحبعدالنهاؤد

قواءددواحولهمنوالخذ.الادتذلكمذعبميرا!ف(1للمعركةاغاني)1

بانهاسدووأتاءلمىبحكمالاخمبلرعذامنفخرج،بهيحتى-هامحكا

وادورية.أ،لزامعنأجعداكل،بعيدالضموتخرافي،الا-لموتعنتري

كدثعلى6ثهارودأصلالديواطمناسممدعاشواعدعلىالحكمهذابنئوقد

والحواب،أسخطأامننصيبهالنتبينالثراهدتلكهناوسنناتر.نخره

اوخص.نحوءه!ئواعدافهالملتزما،دبأحولولنتذه!

قصانخدداوشىناؤططاذعنيقلحايصاالديواتعلىالناقدهجومبدأ

:كاتاخصعراتالقصيدةزعلكومضموت.،،الكنزا)قصيدةوهي

السدفوراء-المخيفةوالاعاصير-الكثيفةالسحاباترغملغديرلو))

عليهتصنوروحنا-(لرهورماضيفيالاجدادءنورثناهقد-كنز

الخصسيفك-مصبلصممخصورالكذزهداائجريمصالسوخصرط

.،(بر،بخممنبحصنط،يهتهلمنصديد-يطألمصنلب،معري

الكخلنةارفرعواخاعراعنههيتحدتالذيللكزانالواضحومن

وكعولكن،المصري!تاحمحلبهملكوانه،أسواتسدورلءللممتدة

للمسخعهـرين.ورصدهكنزعهـمالمصرو*-حرموالاؤححملديالجغرافيمصر

جده-منفيومعتقداتهميينالصماعريصصورلنالتاعرارادوقد

وص،،جدهأبلسهاتفقلل،آمالهءتيمبروان،كادقاواقعياتصويرا

لنالحالولكن،!هلمهلنص!مرسودالكتزذلكات،العصرذاثلمات

خصدالممركةيقودصميهمحصرييأتيفسوف،عليههيماءلمىتدوم

كأا!كوطصنخ-!لمحميةةاقيالحماسيةبالخطبيقودهالنولكغه،مملرالات

بأحرفيصكلمبحديدسيقودهابل،فعالةقوةالاتلرةتلكتدعماتدون

جهنم.من

!لمىيدر!صهانالىالنا!دولكن.9القصيدتلمكمح!موتهوهذا

تافبدل،عقبيهءإىالوضعهذايقلباتعلىوأصر،الصحيحوضعه

ببوادرالوؤخنذلكفيالممري!تشعورعنانمىاصثصاعرجدنبوءةتكوإت

دالناؤصاذا،الخلاىطفيوبالامل،النطوروبحركة،ةالحديثةالنهضة

بأتالزعماصخحاعرالىينسبهووادا،ؤ*بئالعرلكغبوءاتنبوءةيراها

هذأوفيإ..الخرافيالجدنبوءةوليدةالمحمريةالتحرريخةالثورة

عليه.ساحبهيحمدلامماالواقعيتصويرهاوءإىالقصيدةعلىتجن

فيتنعفتزللم"بعجوزللاسخعملرالقصيدة"للكفيالناعرويرمز

بأنهءللمثحلعريعنرفاتأخصاقداويأليى،،..دهاءوبعينيها..عقدتها

فيههـفتضكنزاالاجدادتراثاصثاعراينمثل":فيتهولى،الرمزاراد

الاستعماراتلعلمهالذي11:فيقوليعودتم"..مشعوذةشمطاءعجوز

ولير،علميةكياغيةاسصسطعلىمبنيةواجتملعيةاقتصلديةاجهزة

مناكصاعرا!!ىسعدولكن"..العقدفي.ننصهرمةعروزمجرد

العريضخطالنخطيطصالىذلكتجلوزأمالخطمطاءالمجرزبذكررمزد

الفاؤد:اغقلهاونياقولهالىانظر؟الاسصعماريةللسياسة

دهماءوبعيقيهـا،عقدل!افيتتفتتزللموالعجور"

مصحدتهوءرمطالشمصروشص

ثصخاللياليماصىصخصخنتمتخذما

بلأدي.نبرمنأنحمكيسها..ت!بىوالصخ

0،1زاديخيرمنذصئهـن..دصفكلن

تطور((أعنزا)51قفدفيلناحوراخصاعرأأتالىلقدمممانخصلمحصر

وأذهانهمألاجداد!سدورفيردأصنويهصف.-نورتنهاومنابت،نهختنا

الكفاحفيوتجدخطتطورتتم،قعهمولمسمدهـمنوآ!عالا!متصحاءر

ابراشفيالثاعراستعاتوقد.كاعلةأعدافا.لنحقيقالوبالوري

أصتاريخية.ابحقبهلالمرتبطةلصوروبالتعبصهـ،دقالصلر،الرمزالتص،وكأذلك

وايهام،أوصخاعهاقلبأضاقدامحاولةالملموصةالحقيقةووهمنينااطولن

الواق!!وإخضع،حقيؤكأذا.ثهنيإصخعزورتجعلالاعران2الفارى

القصيدةحققتاخصد.اللصزمصخالابنجادةعنفيأصكفلنحوهـفطللخرافة

وفصخر،البخصيصخمةالصورتلمكفيالا!متعماربنجسيدهاالواؤعيحعدفها

دعم!انهاصن.لهوعيناوتمكين،،منهنفورفأرزيادة،وأهدافهحقيؤخه

راخذ،مل،6وأحلاملرد!الذيانتصارنابتصويرالاستقلاليةلورتنا

الفروفنهعيأتاتبعدالماديةبالقوةتحققحخىالعمليةالسبيليسلك

.المظفرةالواعيةالقيادةظهورالملائمة

عليهلفاخذ"الحريةثمنء)قحيدةالىذلكبمدالناؤدوانتقل

ا!ربي،االتمرقواعدنحطملبملانها،والضموتالخطكلتقليديةأنهل

!مباصخاتمب!اعنالواقعوعبرخن،الواحدةوالقافيةالقديمالوزتإصرتفا

يكادصخىا،ياممرعلىخطورةيزدادالنقديالنحىهذااتنرىوزحن

انعبتءنىمخضومهمننيقدموااتيكفيانهالادبلءشبابروعفييدخل

يقد..إالمبدع!تالجددينأسمكفيلينتصخموابالقافيةوالاطاحة9تبالوز

هواصواحدةاالقافيةانزامعدمصتالغرصخطاتالناقدالسيدفات

معيقةذلكأمعوهي.وريةكأغصخ!تكوتؤدأفيالورودستإلتخفف

الذيللانطلاقولكن..والوصيقىالمعشميدانيفياصثساعرلانطلاق

أجفلاذافوضىالئيخنقمبأ،انهدف.نحؤيقالىتوفيقهحالةفي،ؤدي

اتساقا.راجسةقيداأخفجديدنفامظلفيالاتوفيقلميكونولا

8نسودالننذامينعدمفحيتماةالمتداعيالقدي!االنظامعنبهلمحسصخمعاضط

سسحي!.4
..ا3عليحلىدلىصر

ن!ثىلأاإورمث!قماا

مههـ
لالاوالجزء

كتابنء"4

اعث،اقااقاشهورصف!-لاقا!لمه.لم.
ور-؟!4

لإنطاكىداودالنت!خال!ال!مةالعالم4
..لس!تا!أ

،
هـ.هـ

!اتبيرو،لمجىخمئىو!لمااردءنبة..4

-.سسر!سسسى



قااظكاكحرليكوطددالمتمكنأصاعرااتاصسفالهيجوزلاوممما.الفونص

يحبواتألايسخطيعلاالذيالعاجزضرالتل!تال!نبفيودمكبلولمحو

هـ-نتسحرالقىسيدةعمذهاتالنافدفاسسو!د.العناتلهاطلقسسمهور3أ

،الاوأرمثطرمةت3واإحرضطسحلماوقدلمس!جمدبوربمعركةألثاعرا؟صظحصال

يحاةىرإخرامباتعبهـأالنخحصالضن.نعبراتهذهوالحالةالطبيعيسمن

أ-حاضراابنطاأسالعسفوعن.المعنىحماحميةالمبنىقوية.لآوتوأت

عبال-يماتلقد"مقالمذنهاملكل".لقولالنيالقاضدهحكهضلىبالخروصح

الحثسحعر،عذابملمحسنوياءتقويةالىحاجةفيالقاسيةالمعركة*للك-لمر!ل

رسحم،ا!ثماضرشإصأبالولهاضئىأصواقعيةايفهبمأ"أحذكمااأصنهافداواإسن

وليلمحسحلى،اإصوريةالىيجنحأتتسحعرد،بتالميالسنروىصلمحصوة

القحصسيدةإصاالنافدمعصنتقلىأتوصبل!!.الانيهتوالحسظنص،أصناعمأأننغصلا

السحكل،ولي؟تالقالبب!تاليومحبابخلحسالىصسساتسودالتالية

بذلكتضعلحصواكدنه!وليلمخنوت،القدبسإحسني1القالببنحطيميسسذوتف

اصسيسسفقد،حسطربزييى!القالباتحصيئفي.القديمأحثكلامن

،ال!!-"تالفنيت!هـد.ذلكرغمايفكللو،ألبفاأجدفيأ!كياالعمل

الصسكل.-تنص

ا!-حاعرعلىويأخذ،،1لأقا.نل11فبدةانىذل!بعدإلناقديخنقل

يح!كأاءراصنبانالقولحصذاويفحصر"عرأبيتاريضلاريحيار)ا:شواسه

بتاريضيساورانم-بدلاالحدورأسسصمحيهتاالنطاقذأإسفي.ناركخه

سس-"يقعالذيالصسطنف!فيحسناالناقدو؟صغوقد.جمماءاإسسصهـية

ككلىفهو.ءبموفوعهاالقصيدةفيمعنئ!لىكسلةعنغفك"نجسبب

فيسوريدبرورصعركةاتانىفطنأنهولو.المطلقةبالمعانييطالبمنانن

بالقاومةواهـطدامهبلانناءلىأءخدائهمنذ-الأ!سصعمارمعلمعاركنااحستمرار

الحاسصهـنخحالناربنساذأكاسسالنماعرأتلعرفضرأبيفادعاأنخي

.يضيرإسصصاأكصحلهنجأ

له:قولسحاخهـر1ءإىكذلكقدلنااواخذ

واسنساذي.0دهاذسحالصحسطسصاذاابكصسانصسببر!أتعلملماذذيادنصيسصذنص"

عا!ونيل!ؤاتلانيغر-ب!ندقبةوكفيهـحط!ماليومهذ؟كبل-

"،.رىصاصحييا

قيلىسلاحايحمللمال-حاءكرسسانفاذأ/1:الننعرعذأءإى"ىءلىقالث

فغماذأيعزرأسصاقدوإ،(؟لي:ورلملموعويكتبوكصف؟يقاتلفكصفإء،!أ

النزضة،فرديلانه،.سسصلمهالذيألنحوضلىالسصعرءذامنالمقىسودأذععى

السخحعبية.المقاومةضصسحتعبرمالىألابيارسهذدوأ!عيةيدرلصاتحسهوبحسيد

الحترف.الجنديضلىوقفامحىكقحال،اليومالقتالانالنا!دصسسب

منالواقعحسبطرفصحخىيخصعرولم،الممركةخلالبمحريصسسطكبمو!طنه

وتصماليصح،العسكريالصدريبضسلىاسجماحصس!فافبال.حوئهيجريأرزي

ألمىاالطاسسمادو!المعخديلىالجسحضلىوحمإصهبمةالقصألعيدا-الى

يأرواحخوإف-عداكه.وطنهمءنايدنصاعبحخميةمؤصن!تبرالمتميزةيمهدس

أحسابحأأشاو!انخرعنبعيدأكاتذلككاسل،المؤانيصةحسظروفه"رصء

أ!نة.الجمافيأجه!في

:!صدأكالؤ!يدةروور"،ء--،اء-

بأرعىمتماد(-المعركةخلالمنولسقوى-سأقاتلأنبماءلمماكل

(،..للابدحصسلشمص،سصسحا-أحسذصنورائيسطصحىمسصحسحسا-(سنصسىحسلمة

سصابذنهة،رربةدوتالمعركةخلالصحصنسوءوىانهأط)1:الناقدويعلق

نسمعلمالنهجرركألقيثةانكارالقولعذأوفي(1!حقامعصحبرةكي

قبل.منصنلمه

سينقدهاأنه!الىالديوا!عنق!حاكدس-سسذأكليعدالنلقدننصاوللانم

جاءاذةفص"جقعاتبدلاكاتؤيماوصسوقد.واحدةدفحسكأالج!لمة

مرعساهةفهصمعهضليتعزرممابحصنرفبمبسحهمعجونامصسخلطاقدد

(مانتحنصر1)3قحسيدءنقولهأسيموشكني.ءليهسسيراأخماليصسذر

ألسركما،هنايحسسقداإصات"؟أسطضراحققةانخسصلرأقيبعدادهلبملأ

كلهالدرواناتءنمنغافلا،نفسهضنيخحدكنحاأسخحاضراتءلى،.ائما

ضلىالاصشعمارمعركنسامصا،الخسوس-حكلإىسحيدليورلمعركةيرحو

الشعنية،الجموعهمواننح!سواالمعارثتلكخافواوالزسن.لعهـحوم

لهبا(،؟المعتديءسومن11:فيهالالنصاقدويعود.منهمواوردنخاعرنا

.إ.إسؤالىن

المناقشةو-بإص،3نقدفيئالموكصوضيةأإخزامالكاودحلولأتوبعد

ملدونالمحفوخملةالسصمةالنقدألفاإصمنهتفجرىح،يخنافهبجتبكل

مثلا:يقولىفهو،.نفخمصسحنحملماكحةضلىتدليلاو،لها.لطبيق

مجررانهاأالدأضلممنمعاناه)ح!وريةتجربةمنالفسيدفيوليم"

المسطرهنصسيهتالمنسقةبالصسس!ارسوتلأعب،مسطحلفطي.نساوق

هذهفيألفناعاالحصالنقديةألحميغهذه،لم..!خرةالمشألعروفعية

يصتهدفالنزضة،1سريالي11واحدحل6لاهـ*ررةنسض،ووجدناها،ا،يام

صسكصط!صورهلسحصرفللححعر.اهـهـياليةلمتفىملااربي3اتجاكاسانكار

.الدسأخىإصمنمحسلناةتجربةوليدولكنه،وحيويةهـدقفيألواقع

يغوىرولكنه،حفيقتهكلئليسورداممواقعأعماتفييعوى!لاوادحاعر

فييصناوللأوعو.الحفيقةءنهنالسبحناوحسهـاديبحصانظسهأصساقفي

ولكنه،العاعةكلاسسبسالحرليطهامعمشك!تهاوة!تسصمهـسصس9.نسعر

المحسمة.اأحساقهفيأثرهاسس-حسياالذالاةممنصسهيرنهناول

النحوهذاصسلىالث!رأويالاستادسنحعربمهاجمةالنا!د؟-!يلانم

الباطلبالغرورفيرميهشضحححهالىسصعرهيشورحاوزولكنه،الحعحصفي

:شعرهعسحالسحاضرفيحسايتكحدسساليألاليةالابيماسسالىورحندأ

السصليخيمالمنلاالاركأطمنأسوصىدارحيقفسحوأجحعا1

الغزلىلدنحالراحورسحمنأىسانسحتأسصنالزارض!تعن11

والمنجل5مرالازايينأبالسصصسارقابالحاكحصدمن11

اهداقصتوخيصحالاالساضرمنهههـ-هدفل!الذيأ-عرأفهحزا

تا%فهبمانل11:ذأصكنصقالوقز.ياطؤوناخر-أالناقديخراد،أإص!رية

الاكور26منعكلوغ!سالمأتىحابي11و"كاغور11و(1،خيلي"وخباهى

انانيت!لممألاتانيههاايمجأو!نرا!ملاالباجماةفيحقفصأوم!!..اخصدورءبأنا

العماحةنجهرويظ؟-3ا.تأهـا.11،اررو"اوبا(ضت!حعةا!---طاخ!!ةإض؟ا



71+.!+ءلأ"؟؟"دينة"+!ضو.رعدلقهطريسصبننه(1للظم11

س..لا،7-!--أ+شفي

لاأد!بأمجاد11الادثادةعنخرتالحقلعمر

-!ح!4ثو--

،-لم-!ا!-؟!د-قيء؟7-+؟علي*ايرأد،"بوديى"يقولكما-"مهزومة

لأ+ء.+-!-د!!/+-د!؟/لم.،ط/ب!!4!+-ء؟

-+ددعبم!خأ،""؟أكهمسايزحمعاض3فالغتاءمنالاكاصثار

*""3!!لىلأ.3"0أ.ت"طوعنفدالكلكن!فالقول.لهذا.

-3!!د--+غحموو،ف!؟،،ءلعتاا

"ا-!د!-+داكروءيكافوموهنقدأبدلقد.ةقدلحاا
في-؟في-!ن!؟

لم.!+!!سظ!دإذ،ذازعى-،انقباتيلبففلم،ذلمنل

/ب!!..إ.إ/!أفنفخهانفسهكنهتاليالسمومغلبخه

.لاأت+!بخالنابتدعذافاتعصو!.وغثاءبذاءة

أ-لا2،بسنج!نموفد.النقبمميداتفىثحاعرناينافسى

س،!--+يخإ،؟،،

كا...د!-قي؟الطررقئالاولفسار4ت،الطربهمااختلفت

؟؟-2نجش!جمجميخخطىوبعدوهووسقنضفنخبطالمذلم

اد4-!ممبم!دبهع!!ا!!جع"فيأطر!5!افىنيالتلوسار،ا!ولىخطواته

بر-!ا-7+بزس؟ظ

!!دإ%،،السليمانحيبالنعرالمعيتهفجادتالسوي

"ء!ثمسسازخاجا،فيفعزاوهدسباباالحقدامطرهفاذا
!ع!ث!س

!!-+-لم!ظ7كبر7.الاحقادبا-دارةنجاحهعلىدللالذى
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