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ننرحثالتيتلك...:"عثرالسادسالعام"مرحلةهيفما.."اـلمراهقة)مرحلةهيتلك،الذاتنتاريخهفينفسب4مرحلةيصور

عنها؟تتبعاخرىمراحلالعمرفيلان،وتجاوزهامنهاالحثرالىيدلهوثم

شاعرهاكانالعربيةحياتنافيفترةنتذكراناستطاعتنافيللصمتوعشقوالخيالللو!مسلطانمنفيهاعماوتختلفالمرحلة.هذه

فيابراشوقيوكان...شوقياحمدهوالمثانيونموذجهاآحبريدعوالشاعرانفيهاتحسالتياللحظةوفي،المطلقوالتحرروالموت

عظماثاصاالايرهذاكانولقد...اد!ي!ةفياميرولثبهاورمر(لعام"اسملهااختارالتيالمرحلةاو"المراهقة"مرحلةتجاوزالى

يعبركاننه5.بة؟.كانماذاالموفوعيةالناجهمنولكن...بحقلهذا...التجاوزووذعامةدلالةهنارانايضاتحس.."عشرالساسى

بعدما"بل..."عشرالسادسالعامبعدما)عالمالىالانطلاق
يرىكان....الخاصةالحياةعنيعبريكنولم،العامةالحياةعن

المختفيةمس؟لداخليةالحياةيرىيكنولم،الظاهرةالرس!الحاةنقطةتعطئااقى!ط-العامةالدلاولوهذء..."عشراصتاسع؟لعام

....الجديدةوالدنيا،عليهاثا!التيالدنيالناوتحدد،الشاعرانطلا!

الاحداثعنوتعبيراتسجبلاشعرهكانفقدولذلك..*فرادنفوس.جناحيهابينالاستقرارالىيتطلعالتي

مأسساةمثلشياسيحادثوقعاذا...المجتمعحياةفيالكبرى

لاولالعامةالحياةالىالمرأةخروجمثلاجتمامطحادثاو،دنثو(يالشاعرعمرفيمرحلةتكنلم"عشرالسادسالعام)مرحلة(ن

حادثوقعاذا..مصربئكانثاءمثلا!اديحادثاومرة...العربيةحي!شاعمرفيمرحلةايضاكانتبل0.0وحسب

نغم!امنهويجعلعنهويعبريسجلهفشعره،الاحداثهذهمنالوقتنفسفيكان،الذانيةمرحلتهيتجاوزانالشاعرراد3عندما

وعلى،الناسحياةفيشيءكلهوهذالكنلمرلكن..باقيارصينا...فييعشالذيالمجمعج!ةفيالمرحلةنفسيتجاوزانيريد

معرفيالحياةمسرجعلى"!رالذيالجديدالجيلحياةفيالاخصولكنه...مقعوداارادياوعيايعيهاوذلكالىيهدلىيكنلمربما

شوفي،يعانيهالااشياءيعانيالجبلفهذا..لاولىالعالميةالحرببعدحجازيفأحمد...واضحةتلقائيةفيعنهويعبر،بهيحسكان

شوقيمثليشاركانه..يلاختلافتمامعنهمختلفةحياةويصشبعدالثعرلخبون3اولا"يقصدون"الذينالشعراءهؤلاءمنليس

يقتمر؟والمشاركةبهذءيكتفيانيستطيعلاولكنه،العامةا!ياةفياحساسهفييصدلىشاعزهوبل...محدودلمقصدتحقيقاذلك

معدنايمنملعقةفمهوفييولدلمالجديدالجيلهذالانذلد..عليهااوالثعرفيالقليدمنخاصراصد!ا...فيهسذاجة!عميقاصدقا

ويعاني،ويكافح،ويبم،بنفسهملعؤتهءنببحثانعليهكانبل..قالهما؟لميدانهذافيولنذكر...السواءعلىالحي!ةتجربةفي

والمعنويهالماديةج!تهاخاجاتعلىارحعولسيبلفيوا!بالارها!...ثم،بالشعراءاجتمععندماسقراطالقديماليونانبمالفينبي

يكنولم،لثوكيييثىكانكما!عرفييعيشيكنلمادصاء...علىاستطاعمنقيهميكنفلم،بشعرهعناءعمامئهمكلاسالتلقد)

هذامثلوفي،لثوفيمخنىمثلالمثاكلمحلولمقوحبمجتى!لمنك!راضممجلسواياهمجممنيولقد،هذاسؤاليعلىالاجابة

،موجودةغيرمشكلة-المثالىسبيلعلىالمراةمشكلة"كلونالمفتوحالمجتمععلىأقدرو!وألارجلالحضوربينبكنفلم،وباشعارهمبهمالمعجبين

الطبقةوهي،طبقتهبناتمنمتحرراتمثقفاتبفنياتيتصلفشوفيكلامععنىان..."انفسهمالشعراءمنالاشعارتلكعنالتحمث

بهيشعركانالمذيبالحرمانشعورلاوهنا،آنذارالمجتمعفيالعليامن"مقصدهعن"الموهوبالشاعريقدمهااجابةاهمان،سقراط

كانالذياو،الصغرىالمعنمنالقاهرةالىالوافدالجديدالجيل.سقراظقالهماوالحق...نفسهالشعر:هيالشعركتابة

لهل!بالنسبة،قالمرأة...العاصمةفيالشعبيةالبيئاتفييعيشالعام)مرحلةعلىثورتهعنيعبرانالشاعريقصدلمربما

الاشكالاتمنمجموعةاجمالاوالحي!.،مشكةوالعمل،مشكةالجيلحي!لهفيعليهاثاركما،مجتمعهبحياةد"عشرالسالسى

الاشقلاتهذهكونوقد..حلالىتحتاجالتي"الخاصة"بيروت-لاداب1دارعنالشهرمذايصرر)مم!(
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عوتهامنهااسمعكنلمابنامهمكبرعددبينمشتركةاشكالاتحقيظننهافيهي"5لخاصة-*

يداهاتحيينيكانتانما..الاولىالعالميةالحرببعدالجريحالسلامفراشعلىالمولودالجيل

يداهاتحيينيان.حسبيكانعلىقردكلتفشيانهاينفيلاالمشكلاتهذءفي"الاشترا!)ولكن

شعرديوانالىالليل.اسهرامضيثم*خريناشترالريغنيهلامعركة...معهامعركةالىوتدكوء،حدة

الهوىاللهرحمفؤادييا".و*نفرادبالوحدةاحساسهعنفيها

فهوىخيالمنصحاكانالمشكلةيعرلىشوفييكنلم..هنمامنثيءعنيعبريكنلموشوفي

املالهعلىواشرب(سقنيدائماالخاصةبتهكانتبل،منفرداوحيدامنهتجعلالتيالخاعة

"روىالدمعطالماعنيوالو1.ا00فا!اصتياجاتولامشاكلتعترضهالا،شناسقةمئسجمة

لشخصيةهياكتشاقعمالرومانسبم،الجيلفيالواضحةالظاهرةفالعلامةانذاك"القومعلية"شأن،العامةتالمش!فهوذهنهيشغلكافىالئي

دانماكانتالمراةانعلى،الشعريةموضوعاتهممنموضوعاوجعلهاالمراةالمشكلاتتلكعن؟لتعبيرفيطريقتهاختلفتوان..والحاكمبنالوزراءمن

ولكن،الخصوصوجهعلىوالشعرعامة*دبموضوعاتمنموضوعا.وطريقةلهوسيلةالشعرفاختار

فالمرلبستفيخرىجائي!ميلموضموهرعايمنلرولامان!بممومبمعمحولىبخي*خرىالالمرلواعلىوقعنفسهءنالتعب!الىطريقةالجديد(لجيلوجدوعئدما

الجديد.الجيلمطلبوتحدد،ومدرشنهشوقيمعمعركةفيالفور
فيتصبحانيمكن؟لمراة؟نكما،الاهميةالىاقربهاولاالموضوعاتاهم7

عونقد،اخرشيءالىوسيلةالرومانسي*دبغيرالاخرىالادبالوان؟لحالهتلكمنالشعروتخببص-،"الذات"عنبالتعبيرالشعرفي

اثفعية""هذءيبرزفنيعملالىالثاعر"شخصية"فيهاتلوبالتي
للبحتوسيلةتكونوقد،اليهاوالدكلوةالفضيلةفكرةلشرحوسيلة

هيل!اتها(لمراةتكونالرومانسيالادبفيولكن،ا!،صن!الة-وفي،واحاسيسخطراتمنوجدانهافييدوروما،مثاعرهاعنريعبر

كاافراحخلمنيصانماالحياةالىالنظرانبل،*سمىالهدفالمشكلاتعنللتعيماد(ةالشعرجعلعنالتمخليمنبدلاذلكسبيل

وفيالدنيافيتشعالجمالفروع،المرأةتجربةفيواحزانهالفنان.رلشاعرالذاقيةالتجربةصميمفبىالمشكلةهذهتدخللمما،أثعأمة

وهممجرداو،المراةمعالتجربةنجاجفياملهنالركاناذا-ماالطبيعة،اببلادبهذاالفر*ةوانبمثت،جديديلادالىتشيراعللأموارتفعت

بالحزنمشبعةاخرىروحالفرحةالروحهذهمحلوتحل،الاملهذافيالحياةمسرحوعلى،الافقعنبعيدايتوارىشوفيموكبواخذ

التجربةيدانوفي،العوائقمنلعائقالحبتجربةتعرضتمااذ(الربرع:فايةفيسما"شامنالغارببئمكانتحتلةالجديدالجماعة(خثت

نابل،؟لعقباتمنلعقبة7د(ئماالتجربةتتعرضمحموماالرومانسيةالجديدةا"!ررءكأاعلاموكان..التقريبعلىالمشربنالقرنمن*ول

فقد،المجتمعداخلفيكيرةعقباتهنالركانتاذاالاتظهرلاالرومانسيةمثلهاخرجناجالدعوةوتلقف،والمازنيوالعقادشريالرحمنعبدهم

منذوبالتحديد،؟ورفبافيعشرالتاسعالقرنفيالرومانسيةظهرتوقد،ام!جريالسمعررواداحدنعيمهميخلأليلاللبنانيالعربيالفنان

الذيالضضمقاومةعنتعير؟ظهورهاوكان،عشرالثدش(لقرناواخرعندماالفنفيالجماعةنظروجهةالجديدة؟لجماعةابناءاحدلخص

امثالومن،الحبتجربةراسهاوعلى؟لنفسيةتجادبهفيالفرديلقاء:قال

الطبقةمنانسانيحبفقدلطبقي.،5*حتلافعقبةالعقبلىهذءوجد(نالشعرانسالفردوطلأدريشاالا

التقالي!قلاحتماعبةعقعةهـلح!دالطع.وهنكهئافششدقاقفنيهالفقرة
.......مارا3منهجعلوقد،شييالرحمنعبدهواليتهذاوصاحب

المحتمعفيهايرىيياالمحتمعفيومكاتةالرتهلهانسانيح!فقد
...."الفجرضوء"اسماهاللي،ديوانهمن*ولللجزء

المستقرالوضعلصاحبيجوزلاعليهخارمةانسانة،شريفةغرانسانة

الىالقديمالمجتمعنظرةمثلاخرىوغقبة،هـرقيطاي!هايرقبطان...ثس"السارلى"العامسحلةحيلاكنافيبداتاللحظةهذهمنذ

تفرضكانتالعقباتهذهكل.-.امرا-مشينااو"عيبا"باعتبارءالحببالمرحلةنسميهااننشتطعفانناالنقيم*صطلاحاستخممناواذا

لتحطيمالرومانسيةالنزعةظهرتهناومنالفردهلىالعنيفةالرهيبةالقيوداروربب!ماالىج!شافيالمرشلةهذهاستمرتوقد،"الروملأس!ية"

الجووكان،*دبفي؟لنز!ةهذهوظهرت،وتجاوزهاارقيودهذههـررهاجيرمن*ولالجبلكانوقد،قصرةغربقرةالثلالية؟لعالمية

آلذيالعاجزوالحب،(لفاشلالحبهوالنزعةهذهتصورء؟لليالعام"،عثر(لساثسالعام"لمرحلةالنظريةالا!سمىدعمالليهوالمصرسة

منكهبهذ؟يرتبطوما،الواقعميدانفياملأبةحقيقيستيملاهتميمثلا!االفنوولمقاناستطاعالتيهوثانجيلذلكبعدوجاء

للعزاءوالتماسوانفراد.وحدةمناببهيمثووما،قلالمةوالوا!(حزانناجيوابراهيمثبكةابووالباسطهمحمودفعلىتمثيليخر"لمرطة

هؤلاءكل...المهجرومعزسةالشاببمالقاسمابو9
المقطعوفي،والوهمالتخيلمنمزيدفياو؟لظلامفياوالطبيعة

نوعحج!ري(حمديصود(،عشرالساسيالعام"!إةمنذكرذاه!:يمورهااحسنفي"عثرالسادس"اسمرحلةمثلواالذينالشعراءهم

الحبنوعنفسهوهو،عشرالساسىالعامابنيميشهالئيالحبواقعمنارحلةمذهشخصيةنستخلص(نولنحاول..0"لفنية

يراها"لا"...فتاةيحبفهو...عموما"لرومافسيونيعشعهالليب:نفسهاحجازجممااحمدقصيمة

عشرالسادسعامي
افي"نفسيةعلىدلالةذلكوفي.0"صوتهامنهايسمعيكنلم"و

انخم!اقي"الرومانسيةالنزعة"ملبمودلالة"هثرالساس(لعامعينيالمر(ةعلىيوم.فتحت7

حبهتحويلوبينالانسانبينيحولماالعقباتمنتحملالحياةظرولى.لوفير(صفر...يومها

المصربالضبطهذامونسيعنمنهاالروماالعصركانوقد،صليةحقيقةالىسحربدو؟مةدرت...يومها

لمفادأة،العاطفةطريقفيوالعوا"لقلعقبات1يضعالئيالعرهوتحتها؟معبىدكناءثرفةحبيكان

الخلأقف،المترددالخروجد!وخرجتواذا،العامةالحياةالىتخرجتكئلاراها
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ووحدة،المحرومالحبهيالرنيسيةمنابعهاكانت...المرحلةهذءهذهاتضحتوقد،وتأباهالمجتمعتقاليدتنكرهثيءفهوالحباما

*مان.عنبحثاالطبيعةاحضانفيو*رتماء،"لمجتمععنالفردءوعزتهعلىتجر؟لافهي،الفتاةنفسيةفيسطوتهاواشقرتالتقاليد

...للقلقوتهذئةالذيلنذاء*ستجابةو5،الحبالىالمحتاجةفىاتهالنداءالاستجابة

وابراهيمطهمحمورعلي"شعرفيتماماؤاضحةالنزعةهذهوكانتاصبحفقدسلك...العاطفيةالتجربةفيللمشاركةيعوها

النزممةهذءظلتوقد،"الشابيالقاسموابوشيكةابووالياسناجي.."المحرومالحب"هوفالحب...*خرىهيتقايدللرومانسية

الاربعينفودماتمنوفيكلحيلالهمفيلحظةاخرخىعليهممسيطرة...والتجربةالواقععلىلا،والوهمالخيالعلىيمتمدالنهيالحب

...ناجيابراهيممئلالخمسينفورماتومن،طهمحمودعلىمثلعنوالفربالشعوروالخروجوالقلقالسهرمنيتغنوالذيالحب

...الاطلارعلىالنزعةهذ.تتغيرلمالسنفيالشعراءهؤلاءتقدمومعتصويراالتقاليدهذهحجازياحمدويصور...الحىالواقعمنطقة

فيمرحلةلا،كاملةابخنمايمةحياةفيمرحلةكانتفلناكمالانهاذلك:يقولعئدماعميقادتجبقا

وحسب.الافرادحيلأةوحزنا،وتهاويمثرودا...الحبوارى

الاولىتجاربهفيعاشهالانهلاالمرحلةهذهحجازياحمدصوروقدويفنىيهويمن..الحقوالمحب

المرحلةهذءصورانوبعد،الايخرةتجاربهافينفسهاالمرحلةكانتبنمايتملمحب...الحبوعميق

الىالقصيدةنفىوفيذلكمنينتهي،صادقارائعاتصويراحيالهفي!يخنململلحنيا...ليقولوا

*نسانوتسلموتتغ!تذبلاـنبدلاالمرحلةهذهان--------ا---العام"لتجربةالرائعةالصورةهذءونفس

عثر"اقسعالعام"هياخرىمرحلةالى---ابمةا+تا!ا"اا-.،المجتمعاتوعمرالافرادعمرفي".عشرالسالس

تحولهالشاعرفيهيتحولالذيالعاموهو.."-ات"ا،-7ة--.النزعةاعلاماحدهوجوفكورعنهايعبرمالتيهي

فيالشاعرهذالبداية-رمزايضاوهو،الخاصى---!فياابطالرواياتهاحدلسانعلىواسالذتهاالرومانسية

عامها)،نفسهاالحياةبلغتفقد،الحياةطريق:؟-------:حبيبتحمخاطباالبطلهذايقول!عندما

وبدأتالرومانسيةالمرحلةوانتهت،"عشرالتاسع-احلمبكانياحلم!اسفاوا،صادقاحبااحبك"

جديرهـةمرحلةجج--ا-------.-احلامعنديالياصغي!سيدتي.بالضوءالاعمى

:.اءا-.....001؟جم!ب"*-=.-ا-اخا-+-!-لأاولا-*ا---جووفيبعيدومنقريبمناحبك،لهاعدادلا

يعةلرقصيدررحامفيحجاريحمداصديعوليب--في--افي.!بؤ!----+."اصبعكطرلىلمىعلىاجر؟ولا،الظلاممن

قليلانغفوقدنحنم-د-خ21-!--ا-.فرنساثعراءمنرومانسيشاعريقولكمااو

تمضياببدانفيالساعةبئما-!--خ-ك!ح!بم----ا----+:عشرالتاسعالقرنفي

فل!!ا-بز.!اخ-"
يمرالركبفاذا،يصحوثم!--ثو01سا!---"-آ--احب،مبلاةلونامرحانواستببع،احب"

جراتغونايحنواذا-مجى؟ا:!--ة*---ة--+*ئر.خة:ا.ا-اج؟!اخ--،سرىانيوحبيب،الريالليوحديوانا

.و-احبانالعزمعقتوقد،علابياليوحبيب
اتجاكلفيالميداننقطعوخركاجناصاريالمعطبىعبداحمدالسعارةمنخالياليسولكنه،*ملمنخالياحبا

اصشلاس"حسبيوهلااراكاني"

تمضيالساعةهيها.تماما.الرومانسيالمصروجدانفيتعيشالتيهيالمشاعرهذهمذل

تموتوا*فا!فوا!غاراكتغفاذاو*نفرادوالعزلة،المحرومالخياليالحب:هيالتحديدعلىانها

!صالسالس!امكمواحلرواوالا-اسيى..المث!امحرفيتشنقرآ!ناملجاواتخاذماالطثيعةحبثم

!ونانالرموزمذ.تكادخىوامحةالقعيمةفيوالرموو...وقد"عشرالسادسالعام"تجربةفي؟لاساسيةالمناعرهيتلك

ايامهي،الزمنهيهنا"الساعةد"...قيهرمزيةلامباشراؤعيراعاثهالاتذلكأصيلافنيارصداالمشاعرهذهحجازكبمااحمدرصد

الفرديهيببشالذي*نانيالمجتمعهو"الركب...و"ادجاةيهابداا!ابالمصادفة!طالقنرةهذءوكات،حي!لهمنفرةفي

عنفيهاينعزلالفردكانالتيوالزوايااحطفاتهي"*قببة"و...ا!كانفحبعدءقيارىحيث*خروجههيعطيالرومانسيالمعر

الوهمجماعناصهخاصاذاتيامجتمعالنفسهليلتمس،ودنياهمجتممه.وفيالفنالحياةفيجديدةنتجارب

الرئشيعضههيالطبيعةتكونواجانا...والألاموالممتوالخيالالرومانشةالمدرستكاشتالتقريبعلىالثانجةالعالميةالحربفبمد

لانها،البقاءفيتستمرانمحاولةوامكانيلالهاطاقلالهاكلتجمع
القصيدةهذهتملنوهكذا..الناسعننفسهالروما!سيلاسمانبها

سيتعكسالتغ!هدابلور،وبداتالحياةفيحاسمبتغيرتشعربدأت

نا*طلادغلىنقصيخمشهلاالذبماالفنيوبنايها،البسيطةرمورهافيجديدةادبيةشخصياتخلقغلىتعملبدات،ابماالادبفئنفسها

كيثبوت"دون"دنيافترك،عشرالساسىالعاممرحلةكجاوزقدشاعرناامحدتالحى*دبيةالمرحلةكاشتوقد،جديدنوعمنرسالةذات

ومشكلاتصراعمنفيهابماالواقعارضالى،واوملماحلامهنفيهاوماشريالرحمنممبدقالانمنذ،*ولىالعالميةالحرباياممنذ

عامهيحلران"وزرر"يموتالاحلف"لقد...والاشياءالحياةمعالعالميةالحرببعدماالى"وجدانالشعران،الفردوسطائريا"

تجربةويمارسون،معهيميشونالذينيدعوانهبل..."عثرالسادس..."عثرالساسىالعام"مرحلةهيالمرحلةهذ.كانت...الثانية

وانيدركوا...الاجتماعيالوجودمعركةايضايدخلواانجيلهفيالحياةكل،الخصوعىوجهعلىكوالشعري*دبيتعبيرمافيتحملكانت
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الداملي؟لتصل..."التكامل*هو*تمسلاليةللحياة؟له؟ئمالبعيدمنتعودولن..عشرالساسالعادممرحلةمضتلقد...كلحقيقة

النفسبمو*نقسامالقلقرتسوية،نفسهامع؟ل!؟تأنسحاميصنعهالثي..جديد

المجىمعالفرد؟نسجاميتم؟ئ*جتماعي،و؟لتكامل0.مابطريقة.الان!لاينقطةاو،البدايةنقطةالى0الفنانيصلوهكذا

معالمشتركة(لحياةعئ*ستغناءيستطيعلاهـنه!لما،معهيعيشالننتنداانها.هذا.ال-يوا!عنهيعبرالذيالانسانقصةتبدأوهكذا

يئتسبالذي(لجبلابناءلكلالمش!لةمذهممرفمتولقد...الجماعةمثابهةثورةتق!ب!ا،؟لذابةالشاعرجاةفيمرحلةعلىبالثورةقلناكما

جميل،هذا(عامواحمه؟لمشكةكانتواذ؟..حجازجمعاحمد؟ليهالثولىةهذه"مراسيم"وتصل..الاجتماهيةحيالناقيمرحلةعلى

المشكةعلىيتفلبان؟رأدالنيهند4...تماعاتختلفالعلفطريقةمهتج!ألى"زلا"بلد!هلمغامرتهاهبتهثا!رناياخذعندماتمامهاالى

فيهاويجد،*يمانتمامبهايرمن؟ثتي"السياسيةإلعقيدةا)طريقعنض،؟لصحيحبالممئىمدينةليستهذء"الانلا...و4،؟لقاهرة"

الكاملمامنهيجدادسابقةالعصورفي*نسلن،نكما،ومأمنهملو؟هشفيز*جموعلىولكنيا...الوقتنفىفيكيرةوقرية،صغرةمدينة

دينه(ن...دينهنحواتدينالانسانيشعركمااو،مثلا؟لاساطرفيأنهاقريبعلىذلكنزير!،وهيفيمصرمنمهؤ؟توخصائصيفالربهيتببزبكلما

طريقة،للخلاعىطريقة؟لاولىبالمومة؟نهبل،وحسب"واجبا"ليسالمدينةافواءفانولذلك،القاهرةمدينةرالسهاوعلىالمدنمنعددالي

منللحياةيعرقيمما؟لتخلصعليوتمريبها،،نرما،هامن(لنفسلتطيروبلاهدوءفي؟لحدودهذءتختريثم،حدودطالىتصلوضوضا!ا

تجدلاواسئلةفاشلةتجاربمنللنذس!رفيوما،اثشقاءعناصرانعلي...؟يهنصلانيمكثهامدىاخرهيالعدودهذهقان،عنف

للمشكلةكحل1لشباسيةالعقيدة(لىلجامنهنلا...يملةيلاحابةاررينةمئافدة؟4"لنوربخيوطتتعلقىنت،الدقببقةالبصرةالغين

ولش...وجزئياتتفاعيلمنعنهايتفرءومالهتعرض؟لنيالكبرلى(ليهيجتب،اءتجديداعالماالخببوطهذءوراءانتعرفلانها،الكبير

لانهافقطبعقيدتهيرتبطانماسياسيةعقيدةصاحبكل!نفنلأممشمنمزيدفيالرانمبة،الطموحبالوانالغنية،بلامكانيات؟لممتلنة"ثنفس

الد؟خليالتكاملالىوحنيننفسيوانقسامقلقمنيعتريهلما؟اقيحلىتعلقوقد...(ليعيدةالحقيقيةتجربتهابة(عم!ومعرفة،(ثحياةتئوقي

(لعقيدةأن؟لتحديدعلىممناءبل...السواءكلى*جتماهير؟لمكمليرممب؟نعلىوصمم،بهامصر.وارتنط،الخيوطبهذه!لاشاعرنا

يمكنولا،ذاتيةبوظيفةتتىم؟نماالعمةوظيقنهاجافب؟لىالسياسيةتصلالذي(لمحيطذلك...العنيفالمدينةمحيطولىالصفرمركبه

النماذجحقيقةنعرفأى؟ردناماأذا9!علىكعنصرضلأكبى."تلا"فيمامنهفيقابعوهوالعاليةجه1اموامدأءليه4

....عمرنةفي(ررجوثقالنفسية،؟ثكبرة؟لمذيرنة(لىللرحيليستعدوهوشاعرناتتصورانوتستطيع-

يمثله؟لذيالحيلمننمطاليهايلحاأنني،العقيدقجانب؟لىفيمدينةاكب!ربل(لعربيالوطنفيمدينةكبر(لى

مشكلةمناخركاللخلاصطرائقنجدفالتا،حجازياحمدكيهوينتسبعومفبكلعيهتيخلولنكلهحوسطافشرو

عقيم!كحهيةاللفةفييحدالئب!"(لمنعل"نمطهن!..."لجيلهئاالبسيطبجناحهينطلقانه...آنذووتتدو!وفىفتو*شف!المحبة

المنحل""ويجد...اصلالنفسي*سعطملهرتخق،كيهتلوكعوامفحيثالواسعة*ف!قفيالتحليقمرارةيعرلىلم؟ل!بم

وفي،الصموفيالشر!وفي،*مثوي؟لجسدفيوخلاصة!تظ?من1دبزينطلقوهو...؟لنسورولاالعصافيرترحملا9ع!اتعو

وكليقةبلملبسهـلبةلغةالعنايةمنالشكيةيلاجتماكية(لمظاهركلسسبمنينطلقوهو،*!لأك!ليتتعقدلمالتي؟لظلصةالفرية9كشدر

هن؟لمشكلةحل(لىيلجايلثنمطوهنه...ذل!وغررلحديثيعرفالذكطالصغرر؟لمجتمع،؟لمحودةرالشوارع؟ل!يقةال!سد4!

يقيملامناقىمجامل(نه.0."*نتهازية"رتسميتهلنمنمفرلاطريقلهلاحثودلاوشوارءواسعةمسافاتالىبعضابعضهمسن!لئاسفيه

سلطةاو،9جتماعيمكانلى4الوصولسبيلفي*شلأثيةللقيمةوزناالعلاقةمننوعايبينهمفيمامحعشف-انقستيمقلعاجداجصييئونص

النفسي،!تظءالى2لوصولو،حيلالهمصبكحق!يقمئثمكعهمادقيهوةأوضيروحثي"المجوتيصووهاكمابحقهي؟مب!ةفث!ينة...كا

...والتمزلىالقلقنراتتسللمنيحمييابسياجمشاهرءو،هاءحجازي(حمدجهلقد...."قزمالىالفردوتحيلفيهامنتبتيلثعوت

بخلقحيثهفياعيملا؟!لبمفىلمد..ا،(!مر"هوآخرنم!وهنةبع!هعملا.يملكيكنلع..موهبته*يملكلاوحيدا"6ثقدرة)،؟لى

الحماستعرالتيالحادة؟لتجالربو؟لتماس،؟!فتعلةلعنيفة4!ش!ممكنايملكيكنولم،قريتهفي!دسالضيقالمحدردعم!دفضن!

*مرآخرفيوهنه..للظسءيقاوكبمو"مسثية؟ثطاتةوتستئغديكىولم،الظعةهوالمهمالىالناسياويعنمماببه1ياويمستترا

شي،...بابمر"مئظ."فييقتك،رالعزلة*يطو*يخت!رثئنذ!فيتركهشيءكل...ويعرفونهيعرفهماصلقاءاميرةالمدينةفيله

اثتؤجبموقفبحتفاءرربما،1لتغيلوبثوهمربما،بالقرأم!ربماسوفهموهبتهانمتصورا؟لمدينةالىوجاء...برراءه؟لصغيرةقريته

ابطواحديقوليعترضهكماكان؟شكالى!امميقولأناللبه!قرر؟لمملنبم...طيبعيفطريتصوروهو،الحيل!عنامرمنينقصهمالهص

."؟الفعم!وط"...ساركر؟لتحقيتيوبينبينهتحولواقية!قباتمن(لتصو!هذ(امامممانكموهق

!جازي،أحمداليهينتسبالغي(لديلفيا!رثيسية*لخطصم!هركلأت،*ولىاثلصةمنذا!لبةالحقيقةهذهمشاعرنالمىوقد-

طريقلأي،،لعيل.هتا؟لىبقيثىرمبرلى؟لونعيطرائقه!وهذه..فىليومحتي،شعرءعلىآثارهاتعكبىفتومشا!هلوجد؟نهعسة

كيفلئرىل!ةنقف؟نفود"ئنا....؟؟!?حلوييثاهرنا،تدهاالمجموعس(لفرد(نسجميتمبان،لألاجتماعيواتكامل...ماجريقة

!تيالطريقهنفبعث1تقبلوذلك..عنهاهبروكيف،؟لمشكلةعورحإزياحمدتجربةليستالمريرة(لعنيفةالتجربةهذه؟!و؟لوقع

التيللمشكةصوراربعنجدكديو؟نهنىوفي...9يخر!لاختارهاففسهاالتجربةوهذه،جيلهابناءمنجداالكرينكجربةوحي،وحدء

فيه...والصورة*بداعمكامنركهزبرومدافهتلنىوالتي،؟لشاليريعلغيها،مختلفةنممط4وفئاتالىمنهالناسي!ءالذي(لقالسي*متعفىهي

؟لمديئةقسوةهي،مبرىالبلازةرالعورة،المشك!لهنه*ولىفثهد!،للخلاصكليقة(لىو(لوصولى*مشصهذ؟حرمقبدوو
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مقافي:لاداده!،يروانفصمدسىفيكلتهالصورةمنهو!يد...وتعتمعا

"هديببولملديمعنمشاكلماهناطمالىهتعهرلثامر5ررتلأعفيهاالتيفصثده*خص

سوا.هنا"سمهيعرلىفليي.بة."بطضبة*!س!لس"ودرعلىدلا!ماضرب"لقصلارر!نه،وانشلات

-ايببو":الثامريقول"تلبركمن"الععلاقةالرائعةفصيدتهففي

صدامبرىاعدائنفيفالناليمساءوذات

ولدحاءهلافىوداعناوهر

ولدماتعاحبملىامثرلم*صع!نواليطرقت

اركافيوريقة"الانفسهيبدلا"وعدينيانا*فصيشهوفيوالعاببوالبواب*بوابتمثنيوعمت

ثم.."الميوبفيضامتلم،حطتلم،لارت.طريقافنطريدحربني

اليومكلتلقد،شاحبمقندطبميق

غرفيمنشاحبمقزلايخر

اسمبمونضائعاوعرتمصوريديهعلىتتوم

انا!هفايعقنيالعصالعلاسروكان

مدينتي!وهذهوقبنقني

تمل،رمزيةفرفةتكونوفد،حقيقيةفرفةقرنفدهنا"الغرفة"ويستجصيطا!سؤال...هينيوفي

ء،قبلمنفيهيعيسكلنالل!يالريفملىتكلاو،المفقورالمامنهلىعديقخيو

لصةفيلشعورهيترامىكمامنه"طرد"او...عنهلىحلاوفقدهعديقترفي

..إلضيا،اخترتاننييقولانضلالعيستطيعفبا...والضياعالضيقوح!ياننيويعرخ

."اسمبلافانعا"صارلقد...عليهمرغمدانماول!وحىسلعرمثلكمصباحويا

بقسوةالثعورتجربة..التجربةظلاللقامه("الىقصلدةوفي"السيدةالىالطريق"فصيدتهفي"المدينةفيابشر"عنويتحمث

القصيمةان،عاضوهاوفمدنهـتازدادتفدتفاصيلهاانعلى...المدينةذلكمنعوتاواخفرعةاقلكانوانبلعرصادقتصوررفيفيقول

بمدالتجربةعنتبرولثنها،للتجربة"الاولىالصممة"عنتمبرلا:"فلبلىكان"فيالعاليالمتمزرالطخليألصراخ

الش!ورملىتشراننيالمختلفةالوسائل-كلشفومعاولة،الممارصةسراعايمذونوالناس

هنمفرفالهيعدلمرامما،القا!يةالنجربةتحملامكانيةالمرهفيعفلوثلا

نهارجازياحمديصورالقصيدةهذءوفي،النجربةهذءتحمللباماتمضياثباحم

يعرلىيكنلمتجرنجهمنالاولىالمرحلةفيانه...وليلها،المدينةينظرونلا

ضد*ناما...العمالاولىالانطباعملىيفنمدكانبل،التفاصيلاتراممراذاحتى

:انمرلىالزحمبين

(لكيرهالمدينةشوارعيمزعونلا

نادفيعانالتراماخشحني

الظيرءفيتبترالتراميخشمدناكق،فريب

اللهيبمنالضحىفيثربتهماهياني*لةتلك"اترام"من"الريفيخوفه"ولنلاحط....

شمسهاغيريصادفلممنويلهيايعرفيلمالذجمه!افريبللرينيبالنسبةالمدينةملاماتمنظاهرةعلامة

وهلسياحوالبناء،والسياجالبناءفى..حيلا4سجديدشءفني...يالفهاولم،قبلمن

والزجاج،واث!لثات،الربعاتيخر!لىواذعةدلالةتملناصورةاممنقف"صنيمقتل"قصيتوفي

نهادها:منتحمثانبمدالمدينةليلعنيتحمثثمصغيرطفلهنتتحثفالقصيمة..المدينةفيالشامريعانيهمامدى

امبيرهالمدينةفيالليلكصرونلان!م،اسماءبلاهناالناسومن...الطريقفيكلبةداشنه

قص!ميدالفيمالطفلهومن...*خر-لىمنبنفسهمشنولوكل،متزاهمون

والثب!والنساءو*نغامالنوراقطمراستهالليالصغ!الورلييالممذبكعامبمن؟المربةداشه

والثرابالحمقاءوالسرعةا!طهذامنابن...؟والزحموالغبارباننرابومزبخنهممزقةقاقية

فصررعيدشقيقتهومنابوءومنامهمن.بة.؟مصلافةذات...صباحولتمات

النغميسكت،فشيئا..بةثيئاولا،*ضلايعرفونلاهناالناسلان،يعرلىاحدلا...؟وشقيقه

القدموتتعب"لرفصويهطمعهوحملالصغ!؟لولدماتلقد...وامهاقهم*طفالآباءيعر!ن

ملارر.كلالرياحوعنس:"برء"

الزهورفتسقطلمنالميمانفيالموت

الصغرءلؤوسنااعمافنافي*حزانوترفعشقفت،صؤتاسيلاى
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..بالاحزانالمليئةالمديتةهدءد(خلالصراعاطرافمنالثانيللطرفكائناتتضبح!ىوتنموتنموتظلالصغرةالر؟وسهذهولكن...

اعباءمنالمدينةانسان!ننحملهمااكثرفما"الوقت)هوالطرفهذاوالاسىالهـأبةفيهاوتشيع،النفسءلىتسيطر

الانسانيةمطائبهت!وبالمراكمةالاعباءهدهخلالومن،تشهيلاصعررةفهو،اخرىبطريقةالتجربةعنبعبر"الظلامفيحب"قصيدةوفي

الحقة.ينفردوعندما،يستطيعفلايحبهاانهلحبيبتهيقولانيرإبطريدوحيد

يعبروالتياكانسانشاعرنايعانيهااليللمشكلةصورةاولهذه،!"انيطوحيويهاالمدينةضوءفيويلتمس،احزانهلىنجسىبنفسه

اخربتعبر!طوعمقبعمقلأكملهويةقاهذناابضلالتعحرفيتعنيرى(ديفستطيععنها،اليهويتحدثوى،ويعرفهميعرمويهفيها(لناس،جميلةمديعةفيتصور

كيوسيلةمناثرويستخدمالطرفىمنعديدايسلد"جيلقلق"يحكيلاالمرةهذهفيات...الخامةاشيائهعن،حبهعنويثلونه

كي...الاجتما!والتكامل،الذاتي؟ل!كاملالىلامرنهايةفييصلعلىالمقسوةهدهعنيتحدثبل،ةميافيخاصةبطريقةالمديعةقسوةعن

حل،بلامتلاطمةمشكلاتفيوغرقهاوتمزقهانفسهانقسامعلىيتغلبكمالايتمناهاكاركماالمديعةصيتصورف!و،خاصةنفسيةطريقة

بتغييراما!بهيعيشالذيالمجتمعوبينبينهالانقسامعلى!لبوكي.وهم!ه...حبهادهميةالصورةهذهويمنح،الواقعفيموجودةهي

صبورثلاتفيشاعرنايصورهكلههذا...ذاتهبتغيراوا!ضعهذايغنئف7القصيدةهذهفيوهو...لحبيبالا.نهمسانتستطيعلاوانت

المدينة.قسوةوهيالسابقةالصورةغبراخرى0.3.لصاحية،يبوحانيسوحصعلمحبعن

يشيعالذيالشعورذلك..."بالأساةالشعور":ناحيةمنفهنالدابوحالمساءفيولكنني

والديوايئ..عنهايعبرالتيالتجارباختياروفي،الديوان!ائدفيالسكينهردهاتعلىاسر

وتببر،بمألاةفامرشعورهو..عنيفة"تراجريا"هومجملهفيضندريابوابوانجتح

نسميهاانيمكنالتيالقصائدقمعظم،الماساةهذهعنالجو،نبمتعددطرريواطلق

الذانجبة"))القصا"ررولكن،الشعورهذامنتنبعتانماذاتيةقصائدالمدينهضياءاناجي

علىتدلبلالشاعرنغىفيالغائرةالماساةعمقعلىوحدهاتدللاالجسورتحتتراقصمااذا

خامةتتكونالتيالقصائد...الخارجيةالموضوعاتذاتالسائدذلكاحب-فانيقلبيادوض!ياءيالةاقول

كنقاالقصائدهذهان...الشاعرذاتخار!أما،ضوعمنفيهاالتجربة-اجبوالراحلينالمراكبإنيس؟-ءله-(قول

وحيداالمح!كاحي!يرالمذ

الذاتيةتجاربهفييجدالشاعركانواذا،منهاوتنبعملساةغنتعبر.

(خرشيئافان،شعرهفيتظهرثم،حياتهالىتتربالأساةعناصرذراعبغرالشجراتفينضربلماذ(-تظل.ذراعي

الىاختيارهبمحضالشاعريلجاانهوالديوانهذافييواجهنا،حتىوالمظلالف!وءويبصني

..قويابادزاواضحافيهاالأساةجانبيكونالتيالخارجيهالموضوعاتضياءوبعض،ظلالبعضكأنمياح!هنى

تجاربهاتستمدفصائدالديوانفيالمباشرةالذاتيةالتجاربغررهنارسقلبينمدخلا،هـينةكأناحى

بغداد!وا!ت.،القلعهمذبحة:هيالقصائدوهذء،محامةموضوعاتمنجنييير!ونونا!ير.قالكل!ما-كأن

لقصائد1هذءوفي...قديسة،بروتمنصببم،والرياحسورياجبببيعنلهمكأجكبن

ناالواضحفمن..-.واضحابارزا"با!ساةالشعور"علينايطلمملهاونالايقالكلاما"هناكتكونانبها...يحلمالتيالمدينةهيتلك

القلعةمذبحةعن؟لمعروفةالتاريخيةالقصةبصيانحةشاعرفااغرىالذيالغقيقمعبةانهاطالماو!حورهايتخيلهاوهو...."جنبييسيرون

الخالةتشابهمنفيهاوماتراجبديجانبمنالقصةهذهفيماهو.الملموسالواقعفي

.دنياهتملؤاقيوالر؟يارشاعريعيشهاالتيالنفسية!طتلك،جديدمنومرارةبعنفالمشهـلةفطلاخرىقصيدةوفي

متأهيينكانواالممايكانهوالقصبرةهذءيسودالذيالمبانئرفالمعئىالىبرلاولميايبعثوهو..."مجهولةمدينةالىرسالة"قصيدة

وركبوا،(لثياباجملولبسوا،لافراحهمفاسشعدوا،بالحياةللفرحالقمدةهذءوفي....هوحكايتهفيهالهي!كي،ماتالذيوالده

هؤلاءسارثم،الاحساسمنمزيداالنفسفيتبعتاقيالقويةخيولهميقول

احلامنج!لاتهموتستثرموسيقىامامهمتدقي"الموكب"فيالمماليكاجم!

،بالحياةالفرحانالسائرالموكبهذاوبينما...جميلةوآماني،حلوةالبحورالصبافيعبرتان؟كان

هذابينما...جوانبهامختلفالىوالمتطاعمنهامزيدفيالراغبوالحجرالزجاجمنمدينةفيرسوت

تقع:بالكارثةاذاطريقهفييمضيالموكبفصولبعدهما،خالدفيه!الصيف-

ديبهبعضفيالتفتو(ثمالقلعةدخلوااثرلهااجدفلم،حديقةعنف!يهابحثت

هنالريرتدبالبابفاذاصامتونوالغباراللهيبتحتواهلها

الجموعصوتواذاسفرعلىودائما

هنالدمن..بل!خلفمنصادر!ساعتكنكونكميسألونكلموكلو

!"اء9!وا"يلحطهااتيالمريرة(لاليمةالصورةمراحلمناخرىمرحلةهذه...

الارناءوظجئدقائدقالها،ا.لسرعةهوعلاقانهم-يحكمالذيفالنئيع،المدينةداخلالناسفي

فعنشيءعنلورسلاذاحتى.0المتآنيالانيسالانسافيالارتباطعنوالعجز
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هشيمضملوعامنغطتا!!...!)

-.....1...قل!للاهديمه
بابهالمساءوجهفيلعل!مراءو.

أحبابهااخشابهءلىتبكي-.3الصفحةعلىالمنشورتتمة-

تبوحلامنقباتواوجه

...،..ا

منمرهميبغدار(حزانمنصورءليس،الغامر،الحزنرهذا-------

الشاعراحزانمعلتطابق؟لصورةهذءانبل،وحسبتاريخهاات...
ه!ر!"اطلقواة)

انهاعلى،الداخليعالمه"نصورةالوقتنذىفيانها...تفسه
كالخيوظتهويمافالنار

العزاءماكمسطولالكفاحاجهدهالذيانكه-+بالحزنمنذلدخاصةلىة

التكلدحالاتغ!اخرىحالة.وهي...والسكونالغفوةمننوعصوكالمير

هرمستريبهزغردات
لمعاودة؟ستعدادعلىداخلهافيتحتوىكانتنوا،والعنفاحوا

..رهيبهوابراجاسواربينتتردى

وهوادةبيسرالعيندموعفيهاتنساب(!ش؟للحظةتلكانها...العراعفي(لرغبة"على"الحياةفيالرغبة"علىالاعتراضيقعوهكذ(

بالانسانالصابرالمتحفزالاستس!مباغإ؟ممالىوءاتمافاذاو..ارة
عرمندنيالخلقالمماليكبها(ستعد(لتيالثيابكلوتتلوث،"الؤح

تلكلمحرىتغيرودون،مقاومةدوندموعه4ؤيشرتالذيالحدذلك0.1..1
.......احزناومحاو!بلالنشوهموكبهيوالشرالمجنح(لسرور

المقطعذلكفيثاعرنايمصورءالذيايزنزوعهوهذا...اورموع:يونمكلالانسانلثا!رنايحدثماوهذا،للماليكحدثماهوهذا

عنوالتوقفالركوداصابهقدشيكل(نتدست!اـدانك،الكنيبتريد(رادة..الحياةفبيعارمةرغبة...الفرحفيعارمةرغبة

..."الرجز))فهوالتجربةلتصوبر؟لمختارا!أ!نماما...الجريانئحبن.لاخراقيرياجناحان...والجربةالسرورعالمفيتنطلق(ن

؟لحالةتلكطبيعةمعاضمافلا،المنسابإ:هاديءمهـيا)ش.النغمذلكا!طراتزحسوحلوةوطيود،غديرامواههيفاذاواذابتهاالحزنثلوج

تماما.العارمةالرغبةهذءولكن...وهناكهنايتثنىاخضروريبع،العذبة

الزاتي؟لجانبالىبنطر(تهالثاعريلقى"قديسة"..تةقصوفيووزهترتدهئاو"ن،العقثاتتلوالعقباتتعرضهاحش،تولدتكادما

"نتطابقالذيالجائبذلد،بربحفىابروبرمىلةالب!ةمألماةا!الحزرناحزانمنجزءلتصبحالانسايةالذ؟تفيالفرحمكامنمنالنابعةالرقبة

هؤلاء،حيله؟شاءواحزان،هواحزانهمع"حملةاناش)ءفمه
....ى..فيشاعرنابهامسدالذيابخيط!ووهذا...والاروهاالذاتتلك

تحقيقعنالوقتذ(ت!يوالعاجزين،الحياةفيادغبةأشدالراغبين،الشباليةلا،الانسانيةاففاصل(ستعادلقد،القلعةمذبحةمللاة

حيافهمحوانبمنجانبفييمثلونالذينهؤلاء....الحياةتلد
واستجابت،التفاصيلهذهبناءواعاد،التابىإخيةالمأساةهذهفي

يرفعيرإهـان"سيز،ف"ؤ...القديمةاليونانية"سيزيف))رة4
سطوكان،المأساةهذهبناءيعيدوهولانهفدةاستجابةالشعربةملكاتهله

بد(ية؟لىيصلحتىو،ناضليسعىويظل،الجبلقمةالىصحرة

برا)الصخرة"واذا...الغاية.فلكخىلسفح1منالاهوالب5روقدالقمةتذبحالجاةفيرغباتهفكلوبينهبينهاالتطابقيلمحالواقعفي

منالكفاحليثدأ"سيزيف))معهاويعود،السفحالى!*ضنرسدشدحرجالمزرفانرا!وظب،التدبراوالمؤامرةيشبهفيماالعقباتامام

"يزيف"قصةانفاقولواسارع..هباستمرارالقصةنتررضجديدبعد،المممنحمراءبقعفوؤهاتناثرتوقدالاالليليلتييكادلا

الىالبلوغعنالعجزتصورانهاةجانبمنجيلناعاى.ننطبق!هزهافراحهعصافرمنحاوعصفوركلرقبةوالعقباتالاحداثكرتان

فالجيل،كلا...الغايةتلكلحعيقفيالكفاحجدوىوعدم،معينةغاية.وامانيه

..كثيرةوخ،ياتبل،غايهلنفسسهيعرفحجازياحمدعنهيرعبرالذيذاتالاضرىالقصائدفيوالموضاوعالذاتبينالمطابقةنفس

والؤلقالاضطر(بان...؟الغاباتنلكلتحقيقالسبيلهوماولكن.العامةالموضوعات

الانافي.برصبحكثيرةواجهانا...الوسائلفيالتفكرمنكلهانبعفيوالحزن(لصباغالدينص!حالشهيدصورةتطل"الموتوبعداد"في

...مريرغس!ولزقفي،المطا!نهاية/برفالذي،بغا.بتهاربغبمبر،!!!!ران)ءحكارة...عنهاويدافعالحيةيريدانسانحكايةلتحكي

كيما،ا!اقبل..."!دفو)ء"غابةعن"؟لبحتفييىقاقهان،بفداد(حزانعنيعبروهوروعتهقمةالشاعرويبلغ..."النبيل

عصرنا"سيزيف"ان...عقباتمنوالاهدافالغا؟ت-فلكبينيحولمنالكئيب(لعهدذلكفيالالاممن.نعافيماباهرةصورةفيويرسم

ه!ذاقيمةويرعرف،؟لجبلقمةعلىالحجريضعانير.إدانهبعرلى...تاريخهاعهود

الوس!لةلهانتوفرانشعي...؟لسذمةالغالةولكن...تماماالامر
........مريحعلىوقبة،صامتدرببعداد

..(رقمة(لىالباوعشارفكلماالح!ريتدرورجلاحتى،ايضاهذلسليمةريحتياريهزهالاالصيففيذبابة

القلق.مصدرهوهذا،المحنةهي5

يفضىلمطوالاعوامعليهمضتنهر

اختارت...حجازياحمدجيلابناءمنوهي"جميلة"اخارتوفد

ميكانكمولكن...الجبلقمةالىلتصلالتضجبةطريقلنفها.محزدهواغنيات

بهاويعبر،ن!صويرنجبراثاعرلنايصررها...."تاعبمنإقارطرهذاينتفضلاراكدفيهاالحزن

التضحيةعنتوزفوا:ابدالنايهوللاولكنه،هونفسهفيبحسهعماقديمائسانهيكل،وبب!ت

انه...؟خرشيئا.بقولبلكلا...محزنةمتعبةشافةطريقةلانهاالئضارمنخنجر،الجدالىصدرعلىسيف
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فرضستالتيالماديةالضائقةهوالحرمانهذاسببكانربما...اعجابنامنفاخزد...نحالثمنهالانالتضحيةفيمةاعرفوا:/!ول

بلاوالانطلاق،والكفاحالعملمنمزيداجيلهابناءوعلىالشاعرعلىانسانةانها....الباهرةعظمتهالهاولنعرف"جميلة))بتضحبهية

...الصفرئقطةمئالانطلاق0..الحياةميدانفيشيءعلىاعتياد:قديسة...عظيمة

فيخنقالمجتمععلىيسيطرالذيالافقضيقهوالسببكان...وربماجميلهتبتسملم

لولا،الشاعردهذا-هـفعاناوشكوالذي...المفتوحةالتحارتكلف!ه..00.1:!.
....لعمرتحتعاتمىبجبعتمباتلاننرسلم

نديمايكونانالى،المواهبدنيافيمنبتهواصالةوصلانجنه.نه.
موا!اثماتعرفلم

الىالسامرونيتفرقيثم...ويطربونيشربونوهم...للناسيذني

الوحيدةروحهحولىجئاحيهيضمطائرولا،يؤويهغسولا..اءشاشهمحاما،خاطراالاالصرامتعرفلم

ولكن...فيهالحياةعناصرويشعل،عظامهليدفىءالاسيانهالمنفردةالجبالالىسنهافيفنىكلمضىفقد

صرخاتويصرخويغنيهايعرضهاالمشكلةاماموففالموهوبالشاعر...........

صارختعثبرالديوانهذافي..العقوقمسلوبانهيعرفالذكرياسينتذكرتوكلما

ناقصحبولكنه...واضححبدائماوهو...الحبتجربةعنرائعتيمكادت

الرومانسيينعنذكر؟تهناالنصالىتعودوؤد...فاشلحباوالمدينهيممصمكالارضتحتياسبن

اداقصالحبوترعاىيضربونكانواايضافهم،الحبفيوطريقهمونملمسنينخمسمنياسين

افىزومفالح!...رئيسيجوهرىالفرقولمكن....الفاشلالح!او

...هايبتسميراهاعندماياسين
ويرمكن،واضحة.نعترضهالتيالعقبات...فيهغموضلامفهومحب.

."؟سمها.نرديديحب

مد،غموضكلينشا،لذيالرومانسيالحبذلكمثلليس..ها3ادرا

...نمامضةبطريقة-الفنيالتعبرميدانفي-ايضاينهاراونسلأمهاعنامهعنيسألها

ذلك...الرومانسيوالحب،هناالحبسبن؟جرفرقادئاكان!لىالعاجزينالمسئسلمينضنىلاالمنتصدينضنىيضنجيهالذيهووهذا

لهسنعرضجوهريفرقوهو....الفنيالاداءطريقةفيالفرفىهوجميلةواحزان،الحزنتخاقعقباتالحياةفبمالرغبةامامان...

قليل.بعدالانسانيمعناهافيجميلةفمأساة.وعصرهعمرهابناءكأحزانيحزانه،

نا....؟يقولونكماالشبهوجهما...تمامااحزانهمعتتطابق

نكاالحبهذالان،حبهيفشل"قلبليكان"الع!قةقصيدفلافياتنيقوبينب:ها!حولارحياةفي!ارةفطريهرغثة:هو،ئشبهوجه

هذاميلادعندلنفسهالشاعردسمهاالتيالمثاليةالفرةمعقض....

فيارتشكلامكانياتفيها((خامة"البدءفيالتاعركانلقد..الحبواهـكونالسليبةالىتؤديلاالعهباتهذانمحلى...وعقباتعقبات

الهيوني""تتحول7انلدلا..لعدتشكلتؤدتكنرمولكنها،ماقال!ويقطر،الحزنيشوبهالايجابيةمنعنيفقوعالىتؤديولكنها...

.كبيرةؤضبيةح!احبوكل.0.يتبناهوانماال-!اعر-غف،4لاالسمنه

غبرطريقالثساعراماميكنولم...صورةالى-ارسطويصركما-
كالحب.طبيعبةفطريةقضاياعنالاساسفييدافعانماجميلةمثل

.."اثاعر"صورةهيعليهايصبحانيريدالتيالصورةان...الفنهـدان؟!!لعفماار!ةووزهو!احب...ا!ضوططنينةوالامن

ولكن....بموهبتهشاعراكاركماسلوكهفيشاعرأيكورانيريدتستشعرذلكءعالنفسهذهولكنقويرةبنف!سشهـخلهافانهالمعركة

من،المروحلةاوقعصلسعرعليهافيعيناص!ور""لمجالختالحيا.فييحققهاعريطبقها.رصانةفيز،بها.قولإهايمىن!الذيالحؤن

اخاحهللتعمرمناكرلاحتماحاتشعرقديركنلم،الحعاةهوكانجانهالاحزانتتطابق"والرياحسوريا"و((ببروتمنءصبي"وفي

..........هواحزانهمعشاعرناعن"ايعبرالتبمالموضوعاتفي

الامورالىنظرتهوكانت...الحياة/هـءفيرالماكان...الفنيلاحمدالذا-فببةارتجاربفييشببعالذيا(بالأساةالشعور"هوذلك

ايمانهيؤكدالموقفاوالانسانكانادا،بشعره*قتهاحسمب...ش
سكل،اختيارهبمحص!يعالجهاالىنريالعامةا(وضوعاتفيويشيع،حجاري

السببهوهداوكان..تماماف!المرغوببث!ععرادىفهدلىهوفسللشيالاذم!انبمالضيممنبدافعولكنايرضاالاخضجارطرقءنيعالجهاالتياو

...المووووبقلبهله.رستجيبالذيوالوطئبم

.....وداعوكان...عنهابعبروشاعرنايعانيهاالتيالمشكلةصورمناخرىوصورة

...."اهـوحيةاالوحدة)).0..(1الئفسيالفراغ"هيالصورةتلك

سمتيفيالليل،جمعتاو،!6تهفي"آلمرأة"!جرقيفياتهـ-لارءلىالصورةهذهوتتم!ل

صمتيفيالرحبالوجومولفقتدنياالىنتقل1عندما،ثسالسارس(رمامقابن...الحبتجربة

صوتيوفي...ظ!نوهوبر.نويانلؤلبهبدلاكانعشرالتاسععامهفيكفاحه

!ود(ع...وقلت..والخبالالوهمعلىتهتمداكبالروطنسيةبا!طر/قيةظمأنيعدلم(نه

صادقكن2لمواقسمحيوياحتياجهوالذيالواصحالفنيالظمآرهـلكيشعراليومولكنه

خداعوكانحصادمنالجرابافرغماولكن...الانسانالنتاعربهيحصاصبيل

عاشقشاعرعنرواية.قراتولكنيفآرغ،واحدتهمنمحرومشاعرناان...المساءوحصاد،النهار

وداعفقال...عشيقتهاذلته...والابوابالئوافذمفتوحةالموهوبالىوجذ(نهذادنيانجينما،الوجدان

صمدقت!انتولكنهواهعلىويغنيهنايرسقرانرريدطائرمنوما،يرنطارقمنوما
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يخطركانوما،وعقائديةمثقفةنفسهاال!تاةانهووالثاني،والعقائدي.."الشر"بمقياس،لعبمدايقيئكانلانه،حبهفثلوهكتا

الفوارلىازالةفيو(لعقيدةالتقافةمن(قوىشيئاهناكانالفىبالهلىيكونهاريتمنىالذجممالشاكلرانطالما،يفشلانالعبلهنايريدكان

القاعدةحسبحبهمبمالفتىاندفعولذلك...الشكليةالمصطنعةمننمطمنتعيرهـلزائعةالصولىةهذءوفي....الحبفيفشلقد

تظهرفالفتاة...كاملةوحدةوالعقيدةالسلوكان:تقولاقيالبسيطة،الطريقةهذهعلىحيلا4يقضيالناسمنونمطبل،المعروفةالمثاعر

:تقولعندمابالالثراكيةايمانهامصدرهن!سلوكهميصدرفلا،امامهميصغونهلنموذجتقلي!افي!تصرفون

الجداربجانبطفلعلىقلبيبسيطايبدر*مرنحسبانناعلىهم..بهمخاهعةوفرورة،ذاتي

الرغيف.يملكلاالاولالعبلفشلالوحيدالسببهوكان-!مااذاالجوانبمحددد

أنذال!:القنىرهاولمقولتفجرتالتى(لط!حطقةا!!و،البعيدألسبباما...الشاهرنهذا

!رقىانابتيويجذبهبلاستقرالىاليهما-"يوحيكلتتجاوزانتريدكانتآنداكفيه

لحرير5ولاالماساملكلامنافوءهذايشغلهاانسثيةنذسمنما....والهدوءالسةالى

لآلمنالبحاراثهرتضمعماغشفيوانتالاولىا!رجتفي(لحبتجعلانيمكنامكاليلالهاتحقيقالىالطموح

جوهرها!كبيرفقلنكالمخزوىةالمياءمثل-كونالمرحلةهذهفيالنفسان...اهتمامهامن

!صرناتاجفينادرةجوهرةفتندفعالسدينةتح.وفجاة....السمودمنسدامام*ياممرعلى

يتخلصفترةوبعد...الجزئياتوالتفأصيليكتسحبعنف*مواههذه
البعارأقطعالطويلعمريقضيتولو.

القلاعوانثرو!را...ا!طيبعيوانسيابهموثالىويعوداندفاعهمنالنهرمجرى

وكان،المدينةالىيجرءمثيءكلكانلقد،لشاعرنابالنسبةحمثما
الشبالرافنفي،الثباكوابط

مثلها.وجدتلماالجمودحدالىاحياناالسحنةالوالثةقريتهيرلر-ان(لىيدمموه

هناوجدةهالمكننيالمجالىعنهذافيلنفسهليبحثواعمقاوسعصراعفيهمجال(لىليخرج

وسيلةالشصواصبحاكلافهوعر!العر؟عهد؟دخل؟نوبعد...مكان
كالخريرالمنسابلحنكسمعتلماوجدتها

وحيد..(نهيشعروبدأ....في-تجربهيفكربداغايةيمدولمللتعير

طويلا:حقيقهاعنخ!ق!انجمالكنهالطفللتناملهجائعا،ا!بةالى!تظمأمنفيهاوما(لروعقلقتكفيلاالفنصداقةوائ

كبيرئنا!رانت،لا....0المريرةاولسيةالو!ةبن!يرانالواقعيلفحهعندما

؟مرالىبحاجةاناسيدجمييابعد،يعرلىاعبحانهيععبم"لنيالاتسلاممننوعفييقبىلاله

2جميواراالواقعيالسلوكبيناو،والعقيدةالسلوكبينالتناقميوهذاالاضيندنجافيرريكونانومعئى،وحيدايكؤنانمعنى،مراعطول

قلقهالىبشاعرناتؤدجمم؟لتيالاشكالاتاكبرمنواحدهوالنظركا...:وهواهحبه

النظرةفيمعهمواشتراكهالاخرينبافكار؟رتباطهلانذلك..وتمزقهالغائبطري!ملاكي

اخرولكئه،معينامجتمعالهيخلقالارتباطهذا..(لاشياءالىالواحدةهنانجوءقد...تعالى

امونالمجتمعان...حقيقتهاعلىالمجتمعهذافينفسهيجدلاالامر"ئنانهناولكنا

ألارهءهذءعلىمعهيلتقوناو،بفنهالاعجابيقممونوفتياتشبابمنهناكشتاءفيونعرى

...كيرةسوقابهعلافتهمجوانبمنجانبفييشي!ونتلكاوالنانهناولكنا

السولى،تنغغيثم...معينوقتفيوتلتلفالسوىهذةتجتمعالممرطعميارمالى

تلكفيالمنيفاندماجهمنالذكلكنهالسؤالعنشاعرناوينحثالممرودفء

يملأالصديقين02.ملموسةغ!عائمةاشياء(لايجدفلاالسوقيليتعالى

عئدماالقلبتملأ(لتبمالقناةاين؟والانفرادالوحدةعندالنفسفر(غي!لما!يوالقنى*ميرةقصة"فياخرىسةالعبكجربةوتفشل

جميماهؤلاءفيالشى؟3..ومأواءعزلتهالىهوويعود،الجموعتنصرفمنآخرمصدرهوالفشلمتافيالموضو!ي...والجانب"المساء

؟والاراءالافكادفي(لالفالىحول.لفظيةومواثيقومودةاعجابكلماتالا"لانسجامضعفهوالجهلالبذلك...الشامرحياةبي(لمريرالقلقمصاثر

الطبقةابناءمنواحدانه...يزاللاقائمالقديمال!لاف؟ن...فييدهواما..بهايلتقبمالتيةلنماذجحياةفيوالسلو!.العقيتبين

منوسطفينفسهوجدانالىوفنهبوعيهتقدمالصغرةالوسطىويتصرف،بينهمافيوحدجدياماخن!7والسلودالعقيم!يأخذان

...كلهالعربيالمجتمعفيالكبرىالوسطىالطبقةوسطهوالوعيبينالكاملةالوحتتلكتمليهماحسبوابناس؟لأشياءمع

طريقعنالمستويينهذينبينالحاسمةالحيويةالعلاقةايجاديمكنولايلتقبمالباهرةقصيدتهبطلهووها...والسلو!العقيدة

؟لاخنلافمندرجةهنكستظل...العقائديالالتقاءطريقعناوالفنينطلقالعقيدةخ!كلومن،و؟حدةمقيتفييشتركانوهيومو،بفتاة

الجماعةهذءمنانسانكليعودعن!ماالمدرجةهذءتظهر...و*نفصال("الفتى"يتصورالعقيدةوبسبب،"الفتى،)قلبفيبالعبشعور

موللمنوولاخرون1و،قلق؟لغاصفعالمه،لخاص1عالمهالىهنكنكمفكلأدت(أ*م!ة"اما...وسوهـينجحطبيعيحبانه

وراحة.اش!فر(رااثرخاصةتألقا،الفتىنفسفييلاهجل!شعلةفتزولد،بهاايملأ!هاوتعلن،العقيدة

لاسبابالقصاءلدمناخرعددفييظهر(لناقصاوالفاثلوالحبومستواهاالمتواضعمستواهبينو*جتماكل*قتصاصي"لفارقانويظن

ويحب،"فارغهليلةحلم)فيولقاءحبايتوهمانه،متممدةاخرىالعقليمستواءواركئاعكفاحههو*رل،امريناماملهقيمةلاالمركفع
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وهو،الشتاءبردمنضلومهتتقلصالوعاءحاملان..."الوعاء"حامل..."الظلامميحب"مصيدةهيحبهءن،بمشفانيمتطيعولا

الىذهبوفد،ثمنهيرملكلاولكنه،ا!حمبعضيشتريانلريد.اخرىمتعددةدصا!فيوهكذا

القافل؟لبردذلكعلىيتنغلبلعلهمحمهبعضمنهليطلبالفحمبائعوان"العاطفةفراغ"هوالوحيدمظهرهليسادنفسيالفراغانعلى

بائععلىوينادييصرخالوعاءحاملوظل..دفءمنال!وقودفيبما...النفسيالفراغفيالرئيسيالعنصرهوالعاطفيالحرمانهذاكان

صهوانما،عليهيناديلااحداانلزوبخهيؤكدالفحموبرائع،الفحمديعنهالعبراخرىوجدانج!احبباجاتصورةكلتنعكسالمنمكلهولكن

جبدا،يسمعالحقيقةفيلموهو...هناكاوهنامناتتالعاصفةاصداءءرخاتشطلقالديوانقصائد"نعددوفي...الاصربنمنمودغه

هكؤا...الانالفحمثمئيعطيهلنماجمرالىيسشجببانيرشدلافىلكنهعلامة"الاخرين"وببئبينه(لعلامةانمنالشاعرميهايتعكوحادةنمسية

الاخرينةءيونالفانئلالحبان...؟النحديدوجهءاىالاخرونهمومن..ممزمة

العيونفيعماامصحتاننيلوماذاولكن،الصد.،قالىءريربعنفذانهحوجا1!!النادعىالحباو

يابهممنقوماعريتعمرهاالمببنهعالمديالصداقةافي...ياقاهوابن،الصديقيفعل

لى.المشحونوالزمن،الواسعةالمساماتتطويهثملفاءانها...كصبر
لظنونسحاباتقولاجسدتهاادنيو

نركهالامرنهايةفيفانهاالصداقةكانتفمهما..الصغيرةبالاشياء

العيونالناسلا
ملىالصداقةرحلةنهايةدفي...والانواءالاعاصربوجدانهلحيط،وحيد؟

يشاهدونمالهول:"الوداع"هياخرى...وكلمة"اللماءالى"هيكلمةهناك

،بالوحدةاحساسهتدكلمالاخرىوهي،الاخرينعيونهيهذهاصدقاءيا

وعنف.مرارةمنميهمابكلالنفسيبالفراغواحسالهالطريقنهابةاصشىمالىشد

فالى،حجازياحمدعنهايعبراتيالمشكلةصورمنصورةبقيتارراءنرءبةاحثىماوشرر

"نجدالنفسيالفراغ"(يوبالمأساةالئ!عور"و"المدينةفسوة"جانبا!وقاءالى

الحنينو"،دصائدهمنقليلفيعددفييردد"الريفالىالحنين))ان"بخيراصبحوا"واللقاءالىأليمة

ودتى،بالمديسنةو(لضيقالقلقمظاهرمنمطهـراالاليس"الريفالىمرةالوداعا!ؤاظوكل

رغبتهوجهفيتقفعقباتمنالمدينةهدهفييلقاءعمانعبراالامروالموت

والانفرادوالوحدةوالقلقالتشتتحيثالمدينةدفي،الحياةفيالعارمةانسانمنالانسانيسرقشء!ءوكل

..؟ورلوعلامةوالصدامةالحبفيودسونهاالانسانيةالعلاماتولمزق:البادتةالصرخةهذهتنطلقا(قلب!!3ان"!اىاص،قهيدةوفي

الطيبةالوادعةالحياةالى((الري!ابن"يحنده3هذاحيتالمدينةفي

دكونولقد...والعلاماتالقضاياععطمفيبعضهامعالمنسجمةالضيقةبخجديطافسؤلعينيوفي

عناصرعلىمعتمداسلبياانسجاماالريفحياةفيالموجودالانسجامهذا!ريق-يرال

باررةشيئايقنلحالايعلىولكنه،الحياةوبطءوالخرامةالوهممنصديقزراب

يعثرطلأاليهيحنشيئا...يجدهةللأيفتقدهشيئا....لشاعرناوحدياننئن..ويصرخ

يعرونالذينالفناننلدىشائعشعورهوالريفالىوالحنن...عليه...
..-..ومزقت،حبهومسؤولياتهابهص!وتهاالمدوممنةمزفتلحقدوهكذا

الىجمرلعايكيعرعنالاانجليز!اكثطيعبرلععريهشعرعىلعا!قلقلقتواسلضيقببوبالحفعاا،ريرالفراعدلكتشغللاانسانيةعلاقةجعاتهاوبالاحرى،صداف4

ولاصناعةلاحيثالوسطىالعصورعالمالىوالحنينبل،الوراعيوحبدانجركونهالامرنهايةفي!طءالاصلان،الحظةكليواجههالذي

متعلةانسانيةوطبيعةوهدوءانسجامبل..."جوفالرجالولاضجيجررجمبمافماذا...الكبيرةجراحهودامق،الغائرةاحزانهيقتاتفريدا

اليوتوبينشاعرنابينالعلاقةوليست...المخنلفةالكونية!اوظاهرعلىالقائمة،ايومية؟لعلاقاتتلكفكفيهل...؟بلاخرينعلاقةمن

....حدودهلهتثمابهولكنه،الميدانهذفيكاملثساولعلا!ةهيبينالقائمة"لعلافاتتلك"فيهل؟؟...الضرورةاو،(لمنفعةاساس

المدينةوحضارة،بالمدينة"لضيقعنناتح؟ليوتعندالريفالىفال!نينبهمتزدحمالذينهؤلاء...العاعةءنالايسالوزولايلهثونناس

تشبهتكادشاملةفكرةمنجزءهيالفكرةوهذ.،الاليةقىالصناعليعبر"سارتر"منفكرةيستعر،قصائدهاحدىفي...؟مدينته

القرونحضارة...الزراعةحضارةالىالدمموة.:هيذلمك...النظريةحقائقرونالعيونتجسدهما،هي،الفرةهذه..المش!كلةعنبها

ولكن...المعلقةالصناعيةالحضارةعنلتخلي5الىوالدعوة،الوسطى،والمشاعر(لوجدانخبايامنتكشفوماالانساناعماقفيداخليةنفسية

عنفقطيعيروانما،تلكالنظروجههيتبنيلاحجازياحمدشاعرناموقفهعناو،الاخرينموقفعنليعبروبلتقطهاالفكرةشاعرناياخذ

00.الممزقةالواسعةالمدينةهذهفيفلقانه...المدينةفيتجربتهالحبجرحمعهينفجرالذيالنمطهذامنليسواانهم...الاخرينمع

رحابفيوالاستقراروالد!عةلهدوءاالىيحنالقلقهذامنبدافعوهوددوريقومالذيذلكمنليسواوهم،الناقسالحباوالفاشل

اليوتنظروجهةابدايتبينلمانهعلى...اليوتيفعلكماالريفعلىواعتراضاتاحتجهـاجاتمنالكبرةالمديرفةفيبما،الاصدقاء

منالدمموةبهذءيتصلوما،الصناعيةإلحضارةنبذالىالدمموةفيفياو(لعملفييلقاهقد:عامنمط،ثالثنمط...ولكنهمالصداقة

وهـلحياةوالروحالعقلعلىالايمانهذاسيادةالىودعوة،دينيايمان..المجتمعنطايداخلالاصرىالماديةمعاملالهفياوا!ترامفياوالشارع

ولانه،منبمهلانهالريفيذكرفشاعرنا...اليوتيفعلكماالماديةشىءكلالاالخبلإلاهذهفيوليس،خباياهمعنالعيونتكشفوهؤلاء

و(حزانههموممنذلكبعدلقيهمااكعرمنالخاليةالدنياولانه،مأمنهاسماهاالتي"فرانزكافكا"قصةفيالفحمبائعمثلهناهم...يخيف
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وسا"للمنكوسيلة.بالكلمةالشاعرايمانبوضوحيظهر..."الكلمةفاله،المدينةوبينبينهعلاقةايجادعليهيتعذرالذيالوقتلفي

واضطرابهاقلقها.حالةفي(لنفساليهتلبآمنوكمرفأ،الخلاصدارءحتىايبهقبرمنابتداءالريفوبينبينهقويةالعلاقةهذهيجد

؟لواضحومن...عنهابالتعبرالديروانيصرخالتيللمنسكلةوتعرضها:هناكيملكهاالتيلصغرة4

الرأهن،الجيلابناءبينشاعقدالخلاصوسائلمنكوسيلة"الهن"انريفابنوإنا

فيختلف1وانوععزاعمدلولهفييتفقتعيراشاعرمناكثرعنهوبرهناالىوانتجعتاهليودعت

ألاحساسنفسعنتعبرقصيدةالملائكةنازكفقد-كتبت..الفنياسلوبهالصباريحفههناربقريتناابي-قبرلكن

يناجيقصبرةالصبورعندصلاحوتمب"لاكلماتحباغنية"هي

اغنية"هيالقصيدةهذء،الالهةاحديقدسمعبدفيوكأنهفنهدبهادارالافقفيلنازالتماوهناك

هيلهقميدةفيفبانينزاراتجربةنفى!نعبروكأل!"ولاء"نغنياللنمثل...قصا"لدءمنعددفيالحنينهذاويشيع

..."لهاتكنبلمرسائل"هذاان..."ليمونسلة""ابيالىرسالة""الظلامفيحب"

حلمهعنوتعبر،بهيشعرالذيللقلقنتيجةهو"الريفالى"العنين
دائماويجردها"الكلمة"برايمانهءنباخلاصحجازعلباحمد

لعر.عنهوتعبيرالحلملهذارمزوالريف،الوادعةوالحياة؟لاستقرار

،بالناسصادقةصلةعئده"الهـلمة)ف،المترفةاو41وقتةوظيفتهاءن

تاريخيةمراحلفيلبستهالذيالاسئعبادثيابمنتماماخال!ة(نهاعنهاعبركماجيلهابناءوسائرحجارييعانيهااتىالمشكلةهيهذ.

طويلة:والشعور،المدينةقسوة:وهيلهاعرضناالتي،الاربعالمصولىفي

؟لريف.الىوالحنين،النفسيوالفراغ،بافىلاةالعام

اوخولىفيخذنيلنشاعرنااليهينننسبالذيالجيلابناءانقسمالمشهـلةهذهو(مام

الامراءمعاحبةبعد(عرفلمالاعغر!لاالمعقيدة"الىال!من-الاشارةسبقتكما-هناك...انماطالى

الن!عاءخلقا!لملىم(الا!هاذي"السلوكالىل!منو!طك...الحليلتمس"السياسة

جألمنوهناك،الحسيةالمتعةعنوالبحثالانحلالالىلضمنوهناك

؟للألاءبالذهبالكلمةابملم.والثاملوالسلبيةوالانفصالالعزلةالى

الكلمةفرسان(صحاليغلىا!-ف.صردلفهـا!..........ء

....منهحلاللنايرسمهموم!واي،شاعردااختارموووماي

يوما،المفارسلقباخلعلميقدسهاساسيمبدأعلىايديناتضعالديوانلهذاالمظنية"لقراءةان

ابكما!فوقهوابدأاهذاوخلاياء...عروقهبهالايمانويملأاليهويندفعالشاعر

لبعض"اسيرة"الكامةعاشتهالذيالطوفيالتاريخعلىاحتجاجانه،عدمياشاعراليسفهو..0"الحياةفيالرغبة"او"الحياةحب"

الذيالطويلاتراثعلىاحشجاج...الزائفةالخارجبةالضروراتوالواناحزانهفوراء..القاتل(لقالمالنوعمنذلكاحزانهوليست

التيوالسلاسلالقيودمنمتحررةطيقهتكونكيفالكلمةفيهتعرفلمالتيبالعقباتو؟لضيقلهاوالحبالحياةفيالرغبةتشتعلحرمانه

الساميةالانسانيةوظيقتهاافدتطالماواحدنهائيحل(لىيصللمالشاعرانوالواقع...طريقهافيتقف

تقديوعندما،الاخرينعدصداهاتجدعندمابالكلمةيؤمنوهواننستطيعانناعلىطفيهاالاخ!الخلاصطريقيجدولم،للمشكلة

وافكارهم:قلوبهمفيرلافهامنقدراالخلاعىطريقتصورالتيالمعينةالملامحبعضىالديوانهذافينجد

بالغضب(لحزينةالارض!جران(جلءنالىفيهاوصلالتيالضيقةإلحدودفي...الشاعراختارهاهـتي

كاللهباغنياتادذنجوفمنوتطل.اليقين

كلماشاالقرىيل،ادقرىيلفيونضيءيعيشالذي"الرومانسيالانسان"ذلكالبدءمنذيرفضيفشاعرنا

ىور!ناهناولدتالواضح،الواقعيالمراعدنيافيالحياةيخنارانه،خياليغامضعالمفي

.........حينااليهايستتريحاقيالموانيءبعضتوجدالصراعهذامحيطوفي

البعيد(لربففيسانالا!ايهارابعيداقائمةواسبابه1بقلقمبرداتتظلالمحيطهذاوفي،حينبعد

كلماتناءنالسمعيصم"قيا.اليهيستريحملمناالشاعرفيهايجدالتياللحظاتتلكءن

"لوصادفتهابالعينكلماتتاعلىتمشيانادعوكان؟..الشاعرهذااليهايستريح(لتيالمر؟فيءاوالموانيءهيفما

الورقعلىتموتبرللأجوانبمنجانبا"التعبير"فييجد(نه،نفسهالفنهومرفااول

العرقمنقطرتينءله(اسقطبالنسبةهناتقوم"الكلمة"و،"الهـلمة"يمجدماكببرافهو،الخلاص

تموتكيلابالنسبةالمسرحعلى"ا"ساة"بهتقومالذيالدوربنفسللشاعر

الارقصمتفيضاعاذنايلقلمانفالصوتيشا!دعنساتتم"اتيالتطهر"فعملية...ارسطورايفيللمشاهد

الغرابصوتآثارهعلىومنىينتهيانبعدللفنانتحمث(قينفسهاهي،المسرحماساةالانسان

"تطهبر"لكوسيلة،الطليقةالحرة"الكلمة"برايمانهفانوهكذا،النطاقواسعةضخمةعمليةفييذوبانوقلقهتوترهان.الفنيعملهمن

بالناسلعلاقتهوكوسيلة،وضيقواضطرابقلقمنفيهاممانفسهمنمستوىالىالنفسيةبحالتهيسمو(لعمليةهذهخ!لالمنوهو

المدينةتمزقعنبعيد(،رباطمنباكثرمعهمويرتبطيحبهمالذين...نفهاالفنيالانجد؟ععمليةقبلللنفسيتوفرلاوالتناسقالانسممجام

عرفهاوسيلةوهو،خلاصهوسيلةهوبالكلمةالايمانهذا...وزيفهاعندفاع"و"الكاماتميلاد"و"نغنيلمن):هي!عائدم*ث!في
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العقلأوركاالمعلميقولكما"نفسهالعمل"وليست"للعملدليم"انهاالمبدعبنالقادرينفنانيهمنعددعنهاوعبر،القلقالجيلهذاابناء

العقليةالعقيدةبينالفرددائمايلمححجازياحم!دان..ماركسالكيرلجأالتيالخلاصطرائقومن.حجازياحمدرأسهموعلى

9لنظرية""بينو(لتفاوت..الموجودالواقعوبين..النظريةالعقيدة))و..."السياسيةالعقيدة"(يمانعنالشاعراليها

.الموهوبشاعرناعندالفنمنابعمنمنبعابالشمراركان"الواقع"و،السابقةوالاجيالالعصورفي"الدين"مقامتقومعصرنافي"السياسية

...معينةسياسيةعقيدةعلىالامراخرحجازياحمداستقرلقدكبرىفلسفاتعنتصدراصنحتصنمنىالسياسية(لعقيدةارتفعتفقد

ذاتالعقبدةوهذء...الطريقعنطويلوبحثتجربةبعدعليهااشقرمنللعصريعرضلماالمختلفةالحلولوترسم،و(لمجتمعالانسانتفسر

محبانه..العامإلانسانيالجانبفهوالاولالجانباما،ءجانبينجانبالىالسياسيةالعقيدة؟نالىقبلمناثرناوقد0..مش!ت

سبيلفيللانسانكفاحكلحارةبمشاعريرمق،بهمؤمنللانسانتاريخمن؟لراهنةالمرحلةفيالايجإبيودورهاالموضتوعيةوظيفتها

شائعالانسانيالشعوروهذا،كعيرةعقباتمنيعترضهماعلىالتغلبالنفوسبعغي(ليهتلبذاتياحلاايضاتمثل،الانسانيالتطور

بالتجربةويفهمه،الانسانعذ(بيفهمصاحبهلانالديرانهذافيتمامامراحلمنمرحلةالانسانيبداوعندما،وا!منلينةالاستقرارعنبحثا

طريقعنيفهمهانقبلوالمدينةالريفبينعاشهاالتيالمريرةالعريضةعنوالنحثالامورومراجعةالشكمنبنوعالوعيهذايرتبط،الوعي

الانسانيخاطبوهوالعميقالنبيلصوتهالعاملتوفقمعالىالنظريةالافكار....مشكرتمنوالشعورللعقليعرفيبماالمذاتيللاقتناعمنطق

حبمنيملكمابكليحدثهانه..إومكلالعذابيصارعالذيالريفياندونالوعيمنالمرحلةهذءينداانبعديستقرانللانسانيمكنولا

:الحياةمعركةفيوهيولىلأنسانعددمنموقفالهتحددشاملةنظريةالى...منسجمةفكرةالىيصل

الحقولصمتفيالمنفيايهافؤادكالىالطريتياينالمنممجمةةالفيمذهالىالانسانيصلوعندما،المشكلاتمنرئيسي

صفصافهتحتبكفكناياننيلوعنيبحثيزاللاالذيذلكمنوطمانينةاستقرارااكريصبحالثاملة

مروحه،الافقفياوراقهايكفيهمافيهايجدولااليهايطمئنلابعقيدةيرتبط(لذيم!ذلك؟وعقيدة

ولقد...اسذلةمنلهيعرصمالتفسيريكفيهما،بهاالكاملللاقتناع

هفهافهخضراءبمرجات(ل!ن!ياليةالعقيمةالىحجازياحمدجيلابناءمنكيرونلبأ

الخلوههذهفيلحظةسمعكلاخذت
وجدوالانهم،تمامافيهاوذابوالعقيدتمتعصبواالذيندهناك،فنفاوتة

الدفياحكايةالشاعريالسكونهذافيوتلوت؟نخ!امنومنهم،الكثرةألنفسيةلمشكلانهمملجااخزالعقيدةهذهفي

اهـنيافيوالاخوان،الانسان-ومعارك...وشكلرددعنبها(رتبطمنومنهم،وحنربعكمة

نفسكفيالناركل،الناركلونفضت،الحياةرويةعلىوعيهتفتحمنذعقيدتهعنيبحثحجازبم!واحمد

كالشمسواضحاضمانغميمنوصنعتينشرهانشاعرنارفضالذيالاولديوافةعلىاطنعاننيا.يحولقد

المفروشحقلناعن!روة!الىبو!،واررمبيرالمفنجمبدانفيتجاربهاولىعلىيحتؤيلانه

العرسنقيمومتىإلديوانهذاقعائدمعظمحجازيكتبوؤر.اسلوبعلىمستقرةغر

ا!لامونودعالىمتأنيةنظرةولكن،الدينيةبالعقيدةفيهايؤمنكانفنرةفيالاول

التغلببضرورة؟يمانهءنتنبثقالتيالانساتت(لنزهةهذءوتظهركانالععبةنجنكالعقليالثاعرايمانانعنتكشفالديوانفصا"لد

دفاع"قصيم!ابرزهامنلعل..قصائدهمناخركبرعددفيالالمعلى!صانالعقيدةووءامكانمدىفيجامحشعوريشكيشوبه

:"الكلمة!نيؤمنكانالذيالوقتففي..ووجدانهلنمنهتعرضالتيالاشكالات

ديانهأيمنالمخلعيصففياناا!ريم!يوا!،فيررقديمةقصيدةفييقولكانالدينيةبالعقيدةقيه

لشارع1فياوالجامعفييتعبد:"الله"الى،لخطابموجهاذاك

الهـلمهتعذبهلاثنينفكد

و(مانه-لوالكمةالقمرمعوتثاءبوالنساءالليللنادع

اخطامهماالمخلصصففياناللبشر*رضفاتركالسماءفيربياانت

مساء،سبعينيركببحرفالكمةحنطنكذقتد!مابعتميربياانت

اللؤلؤيعطىحتىجنتكوارعجنتييجتنيالقلبفاثرك

عظيماالذذبكانمهماالتائبصففيأنا،لانها،الدينيةلفكرة1فيالعاصفالشكذلكيلوحالقصيدةوفي

بالشهواتمحفوفالكلمةفطريقالعقيدةتلكان،الحياةهيالقويةرغبتهمعتصطدم،انذاكيراهاكما

كلمته!لىالعموهذافيوالقابضىبملىتعترضانيبل،العنيفةقيود!امنالحيةطاقنهتطلقانعنتعجز

بالجمرءكالممسكوعدمبالغموضمليءتجديديمجالفيتعريفهاالىوتدممو،الطاقةتلك

علىالديوانفيشلالعةالانسانجبةفالنزعة،امثلةمجردوهذه...يكنلمشاعرناموقففيهامةحقيقةالىيشيرالمثالوهنا،ارجدوى

ولكن،الشاعرعقيمةفيالعامالجانبهووهذا..مختلفةصورهيالحقيقةهذه،الدينيةالعقيمهمنالسابقموقفهموالوحيدمثالها

.هذاقصائدبعضيفييتضحجانبا،العقيدةهذهفياخرجانثاهناكمنمعروفمرضوذلك،للامورالثاعرر؟يةيفسدلمالعقليالاقتناعان

قديسسة"...":التحديدعلىهي(لقصلالدوهذء..الديوانلاالسياسيةالعقائداضحابمنفعدد،عامبشكلالجديدادبناامرأض

فهو:"الناعرعبد".و"بروتمنصبي"و"والرياحسورية"وادراكاوعمقدونالعقب!ةتلكبعينالاالدنيايبعرمنهم(لواحد؟كاد

مراحلهافي(لمساهمةالىظامحباهدافهامؤمن،العربيةبالثورةمؤمن،للحياةوسيلةهيبل،الحياةهيليستالسياسيةوالعقيمة...ب!ببد
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*يعكسبشكلشخصيتهاداخلفيفيودمائحملالعربيمجتممنافي.العقيمههذهوحابفيالنفسيةالسكينةيجدوهو،المختلفة

لاحقيقةوهذ.،يتملمعئشاالمراةتحرران..سلوكهاعلىالقيودهذهالعقيمةبينالفاردعنيغفللا،الماضيفيكانكما،ايضاهناولكنه

*مروكذلكالصحح...الطريقهوبهاوالاعتراف...انكارهايجوزتغا؟لايقنعلولا،الصدقيرىانه..الواقعوبينالنظريةالناحيةمن

العربية.والقوميةالاشتراكيةمثلالكبرىلقضايانابالنه!بةويعبريراءوهوقائم"التناقض"ان،بالتشا؟ممليءاسودوافعفي

والعقيت،الفن-:همامر!ينهـلىوصلفدحجازياحمدانالانسانيةالحياةفيالقائمة؟لمساكلتحسملمفالعقيدة..عنه

تعرضالتيللمشكلةالحلبعضفيهماوجدوفد..الانسانيةالسياسيةواجباي!دالناسمعفهو،باستمرارويمادسهايعيخمهااتيوالاجتمايمة

،شيءكليحسمالمالمرتينمذينانملى..جيلهلابناءوتعرضلهانط،تلكبعقيدتهللايمانيدعوهوالشعورالفهممنينبععميقاداخليا

شعر.فيزالتفما.،.ولذلكلقلبهوالططنينةوالسلامالامنخماولمالىيعودعندماولكنه..امامالىبلادءفيالانسمانتدفعالتيهي

يئ!لما!بموعرةعت،!لمق-!اربفيزالتوما،اورهام!لاماتالمضنىعبئهاعنالعقيدةتفنهلمالمثاكلمنعديداامامهيجدنفسه

تعيهـحجاؤيشعرفي"القلق"غنواـلتعبر،الاستقرارولاالهموءطعممنوجانباالعا!،جاتهتملأكانتاذاالعقيدةلانذلك،الحادةومرارتها

اروكا!يد.العربيا!يل!ةلمانطنيهعورةانه،!لميمعريانةتظلالخاصةجاتهمنضئيلةغرمنطقةفان،الخاصةحياته

الحقيقيةوصورء،جنورهيعرفقلقهفيوا!ححجاز!ه!حمد2انعلىوربما..احتياجاتمنيركفيهابماانعقيدةاليهايدتمتدفلا،الحنانمن

!ههراليالخلاصطرقمنطر!!قةهوذاتهفيالوضوحوهذا...حاسمةنهائيةبصورةالمجتمعحياةبعدتفر"العةيدةلانذالةكان

...فعلاالقائمالتناقضىهذابينهمافيئع!م،والف!السبلولهبينتوحد

العلاقاتوتمزلىالمدينةقسوةعنيتحمثعندعافهو،الث!اضراليهاارصورة!فىهيرصم"المساءيكمالذيوالقنىالامرة"فصيدةففي

القاسيالعجزرلكثم،وغربتهووحدتهالانسدوضيعة،فيهاالبثريةمعيخلصونحينمابيلهابناءمنالعديدينوحالة،لحالتهالرائعة

إلتيشياتقفلوإص!حهطريقكأللعقاهذت،للإلحياا"رالسليمهطنيعيلرغبهلحقب!لطبيعيدة:حياتهمومعانفسهم

الىبنفسهاتمثنر.0جيلهومأساةماساتهوتمثل..وفلقهحزف-بالطريقفييجولرايتهطالماالخولىليانيوفي....

المجتمعهذاهوما..سليممجتمع(لىالسبيلوترسم،الخلاصطريقالظلاموجهمنالفارينيستقبل

التيالاشياءتلككلمنيخلوالذيالمجتمعانه...1التحديدعلىالوديعكلامهمنالشموعويوقد

فنيةبصورةشعرءعلىوتنعكس،وشهورهوجدانهمنهابالثكوىيضحتنطفيءلاشمعةضياءكلامهففي

حجارياممداخارهالذيلطريق9يعرفكلههذاومن،عميقةكاملةبالساءتمشيانا!ل!بدينويرك

امامه.التيالكبرىالمشكلةعلىللتغلبوالوجوهالرووسعلى

حيالهتملأالتيوالقضايايعبرعنهاانتيالمثاكلفيشاعرناهوهذادموعمنيسيلماوتمسحان

القضاياتلكوعنالمشاكلهذهعنتقولانوتستطيع..ن!نهوتنسغلالطريقفيالصبح"

،انسانشاعرحكايةانها،يعشهالذيالععرمنصادثةصورةانهااراءاننياصدقائييا

حهـايتناتحقىوالصددالقوةمنال!رجةوبنفس،الوفتنفسفيولكنها"الضياءيقبلعامبمد..تخافوافلا

الديوا!هذافينرىاننا،الجديدالعربيالجيلابنامنحن،كلناالدموعخديهفوقتمشييمشونوعنرما

طريقناتسدالتيالعقباتتلدفيهنرى،مستقبلنافيهنرى،انفسناالكدميفلتمنهالك!مويفلت

وسيظل،امامالىخطوةننقدماناردناكلماحمراءعلامةونرفع"أعامبعدحقاالضياءيقبلهل"

العميقةخطوطهوترسم،عليهتدل،الععروثا"لقمنوثيقةالديوانهذاصاحبفيهايعيشالتيالنفسيةالحقيقةمنرائعةصودةتلك...

انه...هناكاوهناخطاالحقيقيةملامعهمنتنسىولا،الكبيرةالعقيدةتلكيتركلاانه،الناسومعنفسهمعيصعقالنيالعقيدة

بكثرةتتكررلاالتيالقليلةالموثائقتلكمنوثيقة،ناددةوثيقةشيءكلالهوتصور،واحدالوناألاتريهفلاشيء،كلامامهت!جب

فييظهرلمالصبورعبدلصلاح"بلاديفيالناس"ديوانوباستثناء..ملاكفينه،الهكانه..النفسيوالاضطر؟بالقلقعنهوفنفي،بخر

جيلناتصويرفيوالاهميةالخطرمنكثيرجانبعلىشعريعملمصرلحالاتصحيحةسويةعنصادقتعبيروشعرء،حقيقتهفيانسانولكنه

لهذاتضمنالحقيقةهذهانشدولا،"قلببلامدينة))مثلوعصرنا.واقعيةانسانية

اتيالكبرىالاعمالتلكءنعملاالتاريخالىوتقرمه،طويلابقاءالديوانبماالعفدةبينقا"لمازالماالذبم!للتمناقضحجازبم!احمددؤقيان

ايضا.الحياةفيوانماوحسبالادبفيكبيراشيئاتمعللادؤيخثاعرناانوقضور،نقصفيهمنبماوتكامل،والواقعمنانسجامفيها

الرويةوصد!التصويرصدكيرفعانهعلىرائعدليلهوالتناقضىلهثا

صورةيحملوالذي،ائهوآلىافكارهفيالثائرالشاعرهذاانعليالصحيحالطر.دقهو"الصرو"انتمامايعلموهو..(خرمعنىابماعلى

الموضوعيةالحدودعندبثورتهيقفلا..وجيلناععرناررمحدقيقةنتخيلانابداوليس.بة."الوهم"ابداوليس..اليهنطمحمابناءالى

منواحدهواو،المفنميدانفيثورةصاحبايضاهيوبل،الفكريةبالسطحي!ةشعورالى*الامورنهابةفيتؤديلامثاليةنموذجيهاشياء

الفن؟ميدانفيشاعرناثورةهيفما.الميدانهذافيالثائرينالروادالمراةتحررالىنظريةبدعوةنقولمثلاكنافاذا...الصدقوعدم

...الشعرفيالحديثةالممرسةابناءمنواحدحجا.رياحمدانيحتمالنظريةالناحيةمنالدعوةهذهنجاحاننقولانسليمافليس

حقيقتهافيالطريقةفهذه،الجديدةالفنيةالطريقةهذهمبتكرليسانهالقول،التجاربفيهذاكذبتنالوخىالواقعيهمنالناجبةالكاملنجاحها

يبحثونالجميعكانحيث،واحدجيلمناك!ركفاحصنمهاسلوبهيالمراةتزالولا،كاملاتحرراتتحر:لمالمراةانالميدانهلافيفالحقيقة
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هؤ"انتشخيص)و..وألابعادالطاقةمحمودبدائيفنبمشكل،جديدة"اشياء.مننفوسهمميعماللتعبرالفنيءالاولطرأئقاسلممن

.."بالصور(لتعبير"بالعالممحمودالناقدالاستاذيسميهمانفسهكانتولقد...العربيةللقصيدةالقديمالفنيالشكليحتملهايعدلم

تجاربهعنالمبالثر(لىتعبيرالىيل!لاالشاعر(ننجدالديوانهذاففيثمرةهصاليومالمعاصرالعربيشعزنااليهاوصلاقيالاخيرةالتنيجة

نجدهنا..ى.القدحغيمالعربي؟لشاعريفعلهكانماوذلك،وانفصالانهاشترك..وادبائناشعرائناكلنءب!عدد،1ؤياشتركمتعددةمحاولات

سهاعرتجاربعنتعبرالتيهي"المتكاملةالانسانيةالصورة))اناحمدباكببروعلي،الملائكةونازكالمسياب،3رشاوب!رعوض،لويس:فيها

نجدهنا...القديمالعربيالشاعريفعلهكانماوذلك،وانفصالاتهمنرودالجديدالمشعريدانفيلمعذلكوبعد..البيانيالوهابوعبد

شخصيةكلتحملالتي"الشخصيات"منبمجموعةمنهانخرجعبدصلاحهمامصرمننساعر؟نجميعاهؤلاء؟لمعمنوكان،شعرائنا

الدلالةلتخرجالنهايةفيالشخصياتهذءوتشترك،مادلالةمنها.حجازبم!واحمدالصبور

ايضاوالشكليةبلوالعقليةالنفسيةفالشخصية..للديوانالعامةفما.الاستقرارتمامبعدتستقرلمالجديدلشعر9معركة.انوالحق

العامقصي!وفيووضوحبدقةمرلمومة"عشرالسادسالعام"لانساننقادهناكزالوما..القضيةهذهحولمنضاربةآراءهناكذالت

ويرغبوهـلضياع؟لوحدةيشكوالذيالانسانوشخصية،عشرالسادسالضروربم!منانام...1الانجبىشكلهعلىالشعريستقرهل:يتساءلون

الصورةهذه...العقياتمنعديداطريقهاماملانويصرخالحياةفينقولاننستطيعونحن؟..القديمات!ليديشكلهالىشعرنايعودان

قصيدةوفي.."قلبنيكان"فصيدةكلواصالةبعمقمرسومةا-!رارمرحلةبدافدالشعرمنالجديدالنمعكل(نايدانهذافي

لكل،تتحركانسانية"شخصيات(لمساءيكلمالذيوالفتىالامرة""لثيءانعلى...ينقىسوففانهولذلكللبقاء..صالحانهتؤكد

الشخصياتهذهوبين،والفكريةالنفسيةوطبيعته،الخاصةملامحهمنهافي!ررطاءالقديمالشكلصلاحيةررىهوفبلءنواضحايكنلمالذي

تدخلانتيالمثقفةالفتاقيهيفالامرة...ومغز(همدلولهلهصراعيدور!ا!مورةاليومواخطاصبحقدالامرانواظن..الشعريالفنميدان

تطوراالحياةهذءمبادىءمعنفسيتهاتتطورانلونالعامةالحياة!يبح؟لشكلوهذا،واساسيضروريالجد!هـللشعرفالشكل:اتالية

(لخارجي،الشكليالتطورحدودعندشخصيتهاتقفوانماحقيقياتجعلعظمرمنلمج!لماظويلةمدةخلالالمعربيدلشعرالرئشي؟لشكل

يساهمانيريدالذيللشابمثالهو"المساءيكلمالذبم!الفتى"وا!نيا!كرةانعلى.الق!بمادكلمن!رنالروحاستيعابا.اكرمئه

ا.يخدةطريقعنالمساهمةهذهيلتمسوهو،الحياةبناءفيبدورا!لقالقضاءسنسأهالجدءأدالشكلانترىكانت

العقيدة،تلكمقايشىحسبالناسيعاملوهو،وتغريهتبهرهاتي،!ائبةولاصج!بحة!رلمالفكرةهذه..للقصيدةالقديمالشكلعلى

اخيارءخلاليصدمولكنه...(لاساسمذاعلىوصداقةحبهوحمطار!ميدةان!را!ابل،القديماشكلبقاءيمنعلاالجد/بالشكلاني

قالت:عئدما(لاشتراكيةلح!تظاهرتالتي"الامرة"!،للناسالوافعي...ة....الاانااء..
..حدتكماالعديمبالسكلبنالهاكيستعالهلىحياتل!الجديد.

الجدأربجانبطفلعلىفلبيا!صدةهذه!في،الديوانهذافيالمنشورة"والموتبغداد"قمدةفي

...الرغيفيم!لاارر!وير(!"مرحلةمنفقلف!االقديمالشكلحجازياحمديستخدم

هيانما،بهاتؤمنولاالافكارهذءشيئامنتحبلا"الامرة"هذء..ااءا.0.10
...ليتيلتمليديالشكللىيل!ده...(لعناء"مرحلهلى

حهفييفثل"الفتى"يدهاوعئدما.0.وحس!"العحر)يزينة..ء...000.1.1
..رالعهبصورهيتومرلطويلالنعسوهذ،طويلالعسايتطلبمالعناء

صراعاليسانه.0.المستوىهذ(علىالحراعويمضي..0بالطبع

صراخوهو،واضحدقيقنفسيصراعهوبل...ىامضا!اويعبر،الايقاعووحدة،اليتبرحدةيحتفظالذيالتقليدبمر(لشكلفي

الشاعرتناولولو.."تجريديةافكار"صراعوليس"بشريةنماذج"هومعاصرعربنشاعرالىنش!انونستطيع...ةمبا"افكارعن

الا،قصائدءمعظمفيالقديمالشكليستخدمالذي،الخطيبيوس!

المعئى:هداينظمبانلاكنفىالقصةهذهتجربةالقديمالعربيمثلالشعريالتعبيرمنرائعةمستوياتالىنجبهيصلذلكمعانه

حمالكالىاضافااللذانوشخصعتكحديثكفاعحشيرايكلقد"..ا..بة.
....هوالجديدمالشكلادن..."فلسطينمنعان"المعروههقصيدته

غيرانسانهانكتبيئت،بعواطفيالميكتقممتفلما،باهراونااخفيولا،ا!فديمالسكلوجودينفيلاو*نه،للشعرالرئيسيالشكل

ابعدشيءهناكوليس...تتظاهرينوانك...تدعيئمماصادقةتصوركما،اظنولا...زوهاالقصيدةفيءفيالشكلهذااستخدام

ذلك"منبصورةالقديم!الشكلالىيرتدسوف(لعربيالثماعران،النقادبععى

الممئىهذانظممناكثريفعلا!يستطيعالقديمالشاعريكنلم.المستقبلفينهائية

،ناويعمليدلىألعمللكنالفنيفيد(للحدالمحصرئيالممعتوىمنءرصخلصمحمومن..الشعرفيالجديدللثسكلكيبراؤموايعتيرحجارياحمدانعلى

الشعرءلىاخنتالمتيالعيوباكرمنيتخاص"الديوان"هئافيانه
العغالانسانيالمعئىيننضىوفيه،اتساطواكثر،عمقااكرمستوى

فييعيشونالذينللناسبدقةالمرسومةالمتحددةالملامحجانبالىاليوبهذهعنمسئول!ببرنفسهالشعرارجديدانويثبت،الجديد

المصر.هذافييلحورالذيوللمراععصرناعندمااقيالشكلفهذا..الفنيالشكبرفيلاالثاعرفيالعيبوان

آلفنمجالفي"شخصيات"خلقابما"التشخيص"وطريقةحدثماهوهذااو..تكاداوتختفيعيؤبهفان،موهوبشاعرله.برتاح

الطريقة...هذه""افكارلا"صور"تقديماخروبتعي!،الشعربما.حجازياحمدمع

وهي،جوهرياتمييزاالقديمالشعرعنالجديدشعرناتميزالتيهيوهذا...."التشخيص"عنصرهو(لديوانهذافيعئصرابرز

الىوهي...القديمالشعرعلىوالتفوى،الميزةتمنحهالتينفسهاكاننامنها،-ويجعلجديدة(بعاداالعريبةللقصيدةيعطيالفنيالعنصر

فيالعابرالانسانيبالشعرالعربيشعرناتربطالتيكلهذلكجانبفييكنلمالعنمروهذا...وتوهجاوعمقاوسلامةصحةاكثرفنيا

..الشعرادضفي(لصافي(لنبعهيالتشغيصقطريقة،صورءاعلىمجملهافيوهي،القديمة؟لعربيةالقصيدةطريقعنيظهرانالامكان
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و(لقصيدة،آلقمىرةبانتهاءينتهيوانما،البببتبانتهاءينتهيلاالشاعرفممظم"البوت.س.تالكيرالعالمالشاعر(لىهنانثرر؟نوحسبنا

اجزاءالىالقصيرة(لقصةءنجزيانيمكنولا،القصرةبالقصة؟شبهر1باستمرتحوىقصائدءاناذ("التشخيص"علىيقومإليوتشعر

؟لقصيدةوكذلد..تنتهيحنىقبداانمنذوحدة(نها،منفصلةوتشترك،ايحائيةبطريقةالشاعرتجاربعنتعبر،،انسانيةنماذجعلى

العام"قصببدةمنالمامالممنىالىتصلانتستطيعلافانت،الجديدة(لكبيرالشاعرلهذ؟ولنذكر...بنائهاعناصربمضفي،لقصةمع

فانكمنهاجزءاحذفتان...كاملة.نقر(هااندون"عشرالسادسوفي..."بروفروك؟لفريد.ج؟لماشق؟غنية"؟كعروفةقصيدته

تقممانها،الاخرىبالاجزاءبقولانالشاعريربدماذااطلاقاتعرفلن3يتقعجوزوهو،نفسهعن"بروفروكمستر"يتحمث؟لقصيتهذء

ومواقفمتتابرمةمراحلفي"ءشرالسادسالعام"فيالشابورياة."(لسطحيالحديثوتجيدالصالوناتتغشىعصرية"فتآو"خطبةالى

بحالالكاملة"الشمريةعنها-"اللوحةتستغ!نيلاخاصةدلالةرو:هالكلالنقسصعناصراكتشاففي(لعجوزيبدأالتجربةهذءضوءوعلى

القصيدة"و"القصة"بينالمنشابهانولنلاحظ...الاحوالءنبالصباتضجصفيرةهي...الفتاةهذءمعفنكافناليسفهو،ذاتهفي

لوحتههتفاصيلكليصورلاالجديدالشاعرأن...كاملاليمس"الجديدةجسدهفي؟لحارةو(لعو؟طف؟لصباينابيعجفتعجوزوهو،و؟لحياة

(لىتنتقل؟نيمكنوا!تيالدالةالمواقفالحياةمنيئتقيانهبلبيضاءشعيراتسوىمنهيبقولم،شعر.تساقطاصلعوهو،ووجم!نه

،الحياةقع1لوالصغرةالتفاصيلكليصورونالذينهؤلاءاما...العثعروساقاء،عجفاوانذراعاه"الاعضاءمتهدمولكنهرأئعازيايلبسىوهو...

"الشعريالموقف"بببن(لمتفرقةفيتفببرولا،ناجةمندلالةبلاخمطبةفيالاستمرارفي؟لتردد(شدينترددفانههناومن..."ضمرتا،ن

ويسينون،"لجريدالشعريفسدونهؤلاء..."الشعريغيرالموقف"و،لاتدبردقيقةلنفس!يفلاخل؟(لكونازطجعلىاجر؟كيف"(لفناة

ان...شيءكليصورانهيالجديدالشعرمهمةفليست،تمامافهمه"العدولعنوللمدول،وللمدولللعزممتسعالدكليقةففي

"الفوتو!ر(في"التصويرلنحذ!ولكنحقا،مهمةالجديدالشعرفيالصورة.تلكالمريرةتجربتهفيوهوو؟لقلقبالترددنفسهوكمتليء

لشكل1يستسخدملذي1الشاعرذلكابئكما..دلالةولارمزايحمللاالذيانءلى،غسيممنأكثر"اليوت"قصيدةتفسرانوتستطيع

للمعاني"الحر(لتداعبى"بطريقةمرتبطةغيدخواطرعنايضاليعبرالجديرالمخاليةالمفتحةالعصريةللحياةرمز"الفتاة"انهيت1التفمسيراقرب

..واذسبلتجاربهاصلحالقديمالشكليكونالشاعرهذامثل.....بعجزهويصطدمريذبليشبحالذيالفكرهو"العالشق"و،العمقمن

يموبدونها،الجديداررعرفيجوهرياساسألكاملهالصورةانوووون،و!راء!!اءمنالياوماالعياةاغراء؟مامو!عفه؟لذ،فه!

الموضوعو!!د،المعانيقد(مما،مبررولاررضرورةلانفسهالثكلوالقلالفكررجالكلبكونوقد،نفسهاليوتبكونقد(،(لعاشق"

هذان...القديمةالقصيدةفيشائعهوكما،الواحدةالقصبرةفي.اليوتئظر!ي

ثشعرافيالامرهوكماواؤتظامهالنغموحدة*لهمابصلحلاالعنعرإن

.(لشعرىال!بت3نملاوا،؟لقافةوحدةير!الذىار!ريملثاسناقالكمايقلولم،مبالثر(تعيبراتجربتهعناليوتيعبرلم

.-......:العربي

الىنشيراننود"التشخبص"عنالحديثمنننتقل،نوقبل

ليعبرالجزيةالمصورالىيلجأقصا"لدهبعضفيكانحج!زيا!راقيئعمالثقاوةفي(لجهالةواخوبثقلهالنعيمفييشؤىالعقلذو

نافعجة،رائحة4الجزئبالصيوروهذه،القصيدةداخلفيفكرةس!هاالهغعياتتلكبخلق،والثقافةالفكروعجزو؟ثترددالقلقصورلقدبل

كليةصورةعلىالقصيدةانحنمادضرورةاناخرجطنبمنتؤك!وهبىالخ!المغر،ا!لمة"اون!"شخصيه...بقوةئفسهاعنتعبرالتي

اكاحداربيتفيتردانتيالجزئيةالصورجمالينفيلا،شاعة.مالموضوضاتمنذلكوغير"مي!ئجلو"عئ؟لسطعيالحديثمن!ر

ألشاعر:يقولقعئدما..الاستعارةاوالتشبيهعلىوكع!مد،المقطع؟ويحسحقيقتهفيولكنهمظهرباحسنيظهر؟لذيالئابلوالشيخ...

يتقدمهل...والقلقبالتردديحسهنامنومو،و(لجزالعدمبدبيب

....ذلكعنيسلام؟الحيبمعلىيقبلهلاي""؟لفت!خظبة؟لى

كلماتناولدت!نا؟ينعزل؟ي

الذرهعودبااللعلىفىهنالدت
.....و...."قلببلامدينة"فييظهرالذيالفني*سلوبهوهثا

خيطماءفيمسجونةنجمةياعلى(رريو(ن!ا،رمنىصيرةكلفيواضحاتجدهانوكستطيع

لبنفتهيعدلمامثدىيابئماذجمثيء1نفالدبو...العامهالقصثد-(لغنلاليةبعضرعداماال!قريب

العاشرهعئدزالماالذيالطفلايهايا،وتعيشهفيهتدوراللأي1ع؟لصرعنوكلشف،وتعبر،ترمزانسانية

الزمنفيكم!؟تجولتابمبنيهلكنعلسىل!لالحياةو(قعمنالفنانس!لتقطها*نسلاديةالنماذجوهذء

بهانستمتعانومنحقناوجمالهاروعتهالهاالمتتاليةالجرئية؟لصورهذء.عنهوافكارهالواقعلهلالزيته

يهدفنه1بحجةعنهابتغنىانلثشعربمكنلأئعة1رفني!ةكصودالجديدشكلل1وتبررتفرض(لتيهيهذء"؟لتشخيص"وكليقة

معابدا*تنافىلاالجزئيةفالصور،واشملاعمصورةعنلتعيبر1الىمجموعةللقصببدةألؤديماثشكلفيكانكما؟لشعريعدلم..للشعر

..الجديدةالقعببدةبئاءاساسهاعلىيقوم؟لتي"اقشخيص"عمليةكاناذ..."معانتد؟عي"مجرديمدلم،؟لمنسابة؟لخو؟طرمن

كلأدتوكلما،كلهاللقصيرةالكيبرالبناءتقيملبناتهي؟ثجزئيةفالصوروصفلى1غزلمنخواطرهشاءتحسبمايستطردالقديمالشاعر

ودوعةاصالةلكير5البناءازدادكلما،؟صبلةصلوةرائعةاللبناتهذهشاعرنافافيكلا...ذئكغيرأوهجآءاوشكوىارمدح؟لىللاص

مسجونةنجمةيا":الصورةهذهامامنهتزانالانملكلاونحئ...رهذ؟،""مواقفو"شخصيات"تصويوبضرورةمرتبطالجفيد

؟لتي،التشبيهات(لصورمنتماماالقدماءيهزكانكما"ماءخيطفيوحدة"لهتتوفرالفئيالبناءمنخاصائوعاعليهيحتم"لتصوير

لنايقولانالشاعريريدالجميلةالعدبةألصورةهذءففبملهمثعرضيقوله1ن.بريدالذىكعنىأن..."ابالوح!هلأ،""لقصيد!
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دافليحوارفي.اتهاعلىالنفستنقسمعندماعادةتحمثالتيالمواقف"لالنجمة"انحتى...بالصفاءعامرهادىءساكنالريفليل:ان

ك!الداخليارنولوج"وهو"الحوار"منالنوعهناان-والحق،عنيف..؟ماءايولكنبة...الارضفيالماءعلىصورتهاتنعكسالسماءفي

،(،الخواطر"بيحنيكانالمربيالشعرلان،(لعربيالشعريعرفهلماندفاعولافيهعنفلاصغير!جرولااوقناةكانربما..ماءخيط"نه

امطف!ي،واحداتحاهوذاتمنسجمةمتسقةكلونماطدةوالخواطرمعناهوهذا..ذاك؟لماءخيطفي"مسعونة"النجمةهذءانمهى..

معفيولد"الطخليالمونو!"اما،وهكذا...فرحةواما،حزيرنةملىصورتهاانعهـاسان..بسهولةتتحركلا،وانالنجومبطيءالوقتان

الاسولخموقي،و*ضطرابالقلقحالةمع...النفسيالانقمامالخبهذاسجينهاصبحتانهايعني..منهاسريعةحركةبدونالماء

!هراواساننفسهيئيذبجثالانسانفيامامتعدرهاوعدم.ابساصالهادىء

فان..."لبنفيهيعدلمامثدييا"لناالشاعريقولوعئدما

النثرالى(قربانهعادةالجديدالشعرعلىتوخذاتيالاشياءومن...و!امحرنا!ونناامام!عوا!سطةوالضيقالحرمانمنمالما

البديددالشعرقصائدفمعظم"موسيقاء"ضعفلس!بالشعرالىمنه
..عينيهلكن...(لعاشرةمندزالماالذيالطفلايهايا):يقولوعئدما

لامعرولىالبحروهذا،"الرجز"بحرهوواحدشعريبحرفيتغنب!!عورةدوطامامعواطفنابكلنقزانالانملكلافيالزمن"كميراتجولتا

علىلأل!ميجيء"وقدالنثرالىالشعرية(لبحوراقربانهالعربعندالرفيفيفا!س،وعراقتهاالرفيفيانتجربةمظمةهنا...واصالتها

.."المصادهكأو.بهحضيهفواوزنهيكونبلقصداوعمددونالرمزوزن.الج!ةظواهرفيالتاملويطيلون،نالكلمعمشتركةصلةفييعيشون

اشعارافيهينظمونالذيالبحرهوالجاهليةفي"الرجز"كانوقدفقي"صة!لىوهم،دوابهممع"ذاتيةشخصية"صلةعلىائهم

جديسرغر"الشببيالاب"مننوعانهاعلىاليهاينظرونكانواامامهموالدنيا...؟لطبيعةمع...والماءوالزرعالشجرمع"ذكية

العربيالعروضعلماءاحديقولكما"الرجز"انذلك...بالتسجيل"العاشرةبن1"فانوهكذا،بطيئةهادئةتفاصيلائما،فيهاصعةلا

هي،ومبثهمل!وهمفيفالناس،القولنجنونمنمستقلافناكان"وذلك،الكونطو(هرالمعاشرةوعمق،التجربةكبرهليهيبدوالريففي

رممابتهمفي،وغزلهمبعضىافلأليهمفي،وشرائهموبيعهماسواقهمهيوتلك..الحقيقيالريفهوذلك...بالزمنالغائر*!سمالمى

شئونمنلهميعرضمامملفي،والحكاياتالقصعىفيوفكا!هم.تلكالجزئيةصورةفيالشاهرلناينقلهاكماثنياء

الىيسونكانواوالجلاكالجدمنتخلوالتيالعاديةحيلاهمفيثم،هيكماتأخلماانما،القمعاءبلاغةكه!ملاالعمريةبلافتناان

فييجيشانيمكنعمابهويعبرلنانفسهمعنبهيخروحونالرجزالنظرفيطريقتهمفلنولذلك،ونموهاامتداثعاعلىوتعملتطورها

جميعامتناولهمفيوصورواخيلة،جميعالهمملكهيمعانمنصدورهمانمنوبالرغم..ناقصةطريقةهيوانما،خاطئةليستالشعرالى

تماماثوفحللرجزالقديمةالوظيفةفهذه..."والخاضةمنهمالعامة....اليهاالنظروفي،الشعريةالقصيدةبناءفيتفيرقد*مسثى

...النثرمنجداقريبانهعلىالبحربطاينظرونكانواالعربانببعضىونعترلىالقديمةالنظرةبنفساحيانا*مورالىننظرسنظلفاننا

منفايةالوقتنفسفيموالجديدالشعرالىيوجهالذيوا+لهامفيالجزئيةبالصورنعجبمثلهمفنحنوللدفى...(ليهوصلواما

؟ساسعلىيقومالجديدفالشعر؟هطف!منوهددالشمرهذاغاياتلاولكنئاوجولماالىونصتاجبلاليها(شوناالتي؟لصورمثل،الشعر

الوجميفةهذهدفمتهوقد،جديدةاجتماعيةوظيفةهنالتعبيرمنموجودةالصورمذءومثل..0وحسبحدودمامننقفاننستطيع

يتخلصانالىودفعتهواتساطممقا!رقالبمحنالبحثالىألاجتماعية.الديوانهلافيبكرة

النغم:الخصثصمذءكومنالقصيدةفي(لظاهزةالخصلالصبعضىمنومواقفانسا.ليةنماذجخلقهو"(لتشخيص"فيماابرزكانواذا

حعيرا(لقديمالعربيللشعرفالقاريء..ةالوافحالخارجيواضحا*خرهويظهر"الحوار"عئصرفان...القصيتخلد6نفسية

الليوالشعر،الطخليةمعلاليههنصاخبةموسيقىمنفيهبماينشغلماالقصيدةخروجيدلثمالعنصرهذاووضوح،الجديدةالقصيدهبناءفي

اصبحتالالقاءطريقءنالناسفي(لتاثيرهيالماضيفيوظيفتهكانتفيكتجسدالتيالتجاربالى،العامةالمجردة*فكارمنالجديدة

الىطقاءويحتاج،القراءةظريقعنالناسفييرلرانوظيفتهالبيتفيلاكلها(لقصيدةبناءفيوحدةوتستلزم،ونماذجشخصيات

..،(*يحاء"ألى.."الهمس"الىةالقراوتحتاج،الخطابيالطابع،القديمةالعربيةالقصيدةفياماملبممنإهالحواريوجدولاوحسب

؟لتيالتبربةهنالهبل،9لجديدللشا!رالشاغلالشغليعدلم(لنغمانالقصيدةفيولكنه،محدودةبدائيةبصورةموجودهوبل

لقصيدت!!يصممهاللي؟لفني.لرسمه!والبناءالتيالصورةعنهاكوهئكيعبرالاببرة":قصاهلدوفي،الفنيبنلالهاءنواضحاعئصرايمثلالجديمت

العنيفالصارخالئغممنالتخلصيحتم(لشعرعلىجديدشيءهذاكل"فارغةليلةحلم"و"القلعةمذبحة"و"المساءيركلمالذيوالفتى

ئم!ؤنجهاهممنمديوانوهذ(،(لجديدالشعراتجهوقد..الواضح1ء*دوسيلةليد!مبوضوح9لعئمرهذايظهر"السيدةالى(لطربق"و

وقد،؟لمختلغةالتجاربعنللتعيبر"(لتشخيص"كلسيقةالى،الفنيةالجدلدالشعريميزما(برزمنواصبحت،الشاعزاختارها(لتيألفني

ويحتاج،القصةطابعمنقريباحابعاهـةالقصيفيالطريقةهذءخلقتجلألب(لىوهئاك،"بالصورالتعبيراو""التشخيصإ)طريقةرهبم

بالنغمو*هتمم،الصاخب(لنغممنالتخلصالىالطابعهذامثلبالمونولوج"يسمىماهوذانيحوار،شخصيتينبينيدورالذيالحوار

دفعاللبمهووهذا..ماشيءلروايةيصلحالذي؟ليسيرالهاديءالديوانقصاهلدمناخرعدرفيشلالعالذاتيالجواروهذا،"الداخلي

الشعري!البحورمنفيرهعلىوتفليبهالرجزاختيارالىالجديدالشاعريميزالحواروهذا،"التلعةمذبحة"و"عشرالساثسىالعام"مثل

وهوبهيقومانللشعرالقدهاءرفضىالذيباررريقومهناو"الرجز"الشعرفيلهالمشابهةالنماذجفيايضاشائعوهو،الجديد؟لشعر

الحربمثل."لعامة(لتجاربعنلا،اليوميةألحيلاتجاربعنالتعبير(!اليوت.ت.س"كنبهاوالتياليهااشرناالتيالقصيمهمثل،،لعابر

القبيلة.مجتمعفياسربيةالحيلاتجاربمنذلكالىوماوالفخرالىيتحدثماكثيرا"بروفردلافنية"قصيدةفي،فطعلأشق...

المعروفلا"ييتممط**نجليزيالشاعرقالكمايقولكماماالجديدوالشاعرمنذلكفرالى...لهاناقطهليهامقترحامشاعرهامستبطنانفسه
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".خطابية)انها...الذاتهذءمنبصدقيتنبعلممشاعرذاته،لىمنبلفحسبوحدماالب!عةمقاييسمنلاالتخلصنريدكنا)لقد

العربية.للقصيدةالقديمالخطابيالطابعمحنتختلفجديدةوان،بالتكلفكتسمكلمانخلعانحاولن!لذلك،ايضاالشعريةالعبارة

ه!صيحةكمانه،النثر؟نواعكأبسطبسيطاال!مالىاقرباسلوبانختار

هذانترلر"قلبب!مدينة"ديوانفيالطوبلةالرحلةهذهو.مدوهذا،الجديدشاغرنايريدهمابالضبطهوهذا.."القلبمنتخرج

الكنبان"مرةذاتالمفكريناحدقاللقد..واتر!خللقاريءارديوانببحرالانجليزيالهعرفيالشبيهالبحروهو،الرجزبحرالىالجا.ما

بة..ء"..ء.التعبويمكنولا،الانجليزعندكثر(المستخدمالبحرذلك"الايامب"

لنفكرسطوصايحةيحملهبمالعكرلعاولملفنمدمبمنفيالعظ!مبعدالعملهيمئةالمشابهالبجرهذاطريقعنالا*نجليزيالادبفيالشعريةالقصةعق

.........الرجزلبحر

هيالشخصيةهذهكالتسواء،عناصومنالانسانيةالشخصيةفى
قصائدارباعث!ثةمناكمرفي"الرجز"بحريستخدموشاعرنا

علىتدلفرديةشخصيةاو...جماعةشخصية(وفردشخصية
المختلفة،البحورمنعددبينفموزعةالاخرىالقصائداما،الديوانهظ

القرنهذااوائلوفي..الذاتيةدلالتهاعلىتقتصرولابرة3ءجصرعةا!ارالىالجديداسلشعراءمنوبغرهبشاعرئادفع؟لليو*ساس

خثلمنفرنساعنعرفتلقد"لينينالكبرالاشتراكيالزعيمقالار!تا!ارجيالنغممنوافخلص.،العبارةتبسيطهوالبحرعدا

ناذلك..."التابىبخكبطريقعنعرقنهممااكثررواياتبخلزاكبوضوحتبرزانا!ةفي(لاخرىللمنامرفرصةتتاححتىالحاد

حتى،فيهيعيشالذيالعمرعنحيةصورةيحملالعظيمالفنيالمملالذيالضجيجهنجوفيلاالاشيامهفيهتتميزالئي(لهدوءمنجوفي

الاخرينيصورالوقتنفسفيفانه،وافكارهصاحبهنفسببةيصوروهو.والجزئياتالغفاعليخفى

هيوانما،وحدهالفنانتخص!لااقيالذاتيةالصورةهذءخلالمنتنويعاالجددالشعراءاح!رمنيعتبرحجازياممدفانكلهذلكومع

.-صورةالديوانهناوفي..-اذهانهموفيالغ!نفوسفييدورلماصورة!لمموسوا!عبثكلرقفونالشعراءمنكيبرسد،جورءانغامفي

مابجوهرارتباطهاواصالةوعمقهاصدقهافينادرةصورةوهي،لعرناعدداالديوانهذافينجدولكننا..ابطيتمدونها!نغمةحعودمئد

،المحدودةالنفوسيبلمرالذيالخارجيبالسطحلا،حياتنافييجريالجديدالشعرقصائداجملمنتمتبروالتيالرائعةالهامةالقصا"لدمن

احمديعبروعندما،بعيدالىالنظريستطيعونلاالذينابصارويخطفعثرالساثسالعاممثلالرجزغربحورفيكتبتقد*طلدملى

صورةابداليستالتجاربهذءاننجدالخاصةتجاربهعنحجازي.)كاميه(نغنيولمن"هزج،)قلبليوكان"رمل"

باكمله،جبللنفسيةحقيقيةصورةولكنها،تتكررلاواحدةلنفسالبحوراستخدامفيمستقبلايوسعسوفشاعرنااننعتقدونحن

الواقعيالعالغوفي،الجيللهذاالنفسيالعالمفييلمورالذيالصراعسبب،جديدة"خطابية"نزعةبذورأشعرهففي،الشعرفي*خرى

فيه.ويتحركبهيتصلالذيالخارجيعامةقضاياعنبالتعبرالفنيةمواقفهبعضىفي؟رتبد"موالنزهةهذه

هوالذبما...اهـبمارفنيارمملهذاوالتلريخار!اريءفالىشعراءأكعرمنحجازياحمدانبل،بالجماهيرمباشو(اتص!كتصل

لنايقولفنيعملانه..جيلناوتصور،ععرخعلىتشدوثيقةشعرمم"القاء"بويقومونبالجمهوريتصلونالذينالجديدالحيل

مكنملفنذلكفوىهوثم..نميشعصرايوفي،نصرون:بوضوحاشدبهايؤمنقضيةعنللتعب!شعرءمنجزءارعدلقد،جماعاىفي

السواء.سوالاج!هادالموهبةارر!بفييدانمووصرالاداةممبرمعددبها*ي!نفيوكمشرد*يمان
ويستخدم،احياناالند"ء(تيستخدمفهوولذلك،الناسمن

رجاءالنقاشالقاهرةحاجةمنينبعلانهمقبولاستخدامودكنه،اخرىاحي!ططثعاراى

صيى،!،بهالؤمن(لتيةالفكرعنوللتعيير،بالجمهورلحصال؟صيلةنفسية

و(لئشرولط!اعةالاهليةالمؤسسة!الحاضردنجاوفيبل،الغددنيافي*حلاممنمجموعةهديهاويبني

.تقدم5"شعراءمنعددلدى(لحديثالعهدفييتررالموقفوهذ؟،ايذا

الشاعرالاشنعمادي"كبدنج"مثل،مثتركةطمةقثماياعنيمبرونالذين

لحهأةا!حمى!عندهالفنيالاداء.طريقةولكن،وعدوانمةاستعماريةافكاراالينالمذاس
اقكارهوكال!،*ئجليرد!المصددةالعوميةادهـهةيسمثركا!اللي

زايرف:،*نسانيالتركيالشاعرحكمتناظمومثل..جميلةمتفوقةحمت

لندنحالثالانسانىالنشيدومثل،عامةقضيةحولالناسمخاطبةمنو"لذييكعر

هوثورنناتانيالالفنيةالناجةمنفهو،الفرنسيللشاهر"المارسلييز"بالمعرولىالخالد

بيرسىامبروزالشا!ر"ويتمانوالت"شعرفيوكذلك..الخطابيةلزهتهركممك!مل

غلاسبلسوزانحجازياحمدلحندالنزعةهذهنجدوسوفامبرالديموقرابر*مريكي

بئي!تفن!ئتشيفنانهاكما"أوراس"بة!ببعدتنثرلمد(ئعةطويلةقصيدةفي

فتئرجببرالدسكوت01."و؟درياحسر؟"و"والموتبغداد"قصيدة(جز(ءبعفيفيكبرز
ليدسامببلترجمةيخل(لممنىوبهذاهناالخطابيةوالتر!ة،المشابهةالقصائد.*خرىوبعفى

.،اذاالجديدلبقصيدةبالبناءتعثر!؟ئهامرفوضة،اومكروهةنزهةليست

المكتابهدالجعلجميعاهؤلاءاسماءتكفي!الشكلالىالعودةتفرضولا،عنهيعبربمامرمناقادر(فوياالشباعركان

"لعربيةالمكتية.بهاتفخررأئعةأحاء!د!ها،جديدةنز!ةوهيكلا..وقعوربد!يةمنفيهيمااكديم
واحدةلنانجةلبرةالثمن

مباشرا(تصالابالجمهور*تصرالى؟لشاسيعوداذ،المصرحاجاىمن

يفرضولا،مواهبهيفقدولا،الجمهورهذاوسطنفسهيفقد؟ومنه

71


