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؟لعربيالجيلابناءنحنكلناحكانجنناتحكيوالصدقالقوة"ن0.الغناءبمجرد..بالغناءالحإرقة1ااعراالشااارغبة"ا511اننممم!اااالعلناإااـ111111ا

".مستقبلنا.نرىفيه،أنفسناالديوانفيهدانرىاننا،الجديدالجمالأكوانا)يهيشدان..خيالهبطاقات(لارضطاقاتيفجربأن

الصبو،عبدلصلاح(بلاديفي(لناس)د.لو(نوباستثناء)1-3..الطبيعةتعمالتيوالخير

و؟لاهميةالخطرمنكببرجانبعلىشعريعملمموفييظ!رلبم(لعودخضس5بعديزل!مشاءرالىتمبحين،ذلكننسىلعلنا

هذهن1شكولا(قببلامدينة)مثلوضموناجيلناتصويرفي،عصرناروحالفنىعملهفينجدوان،الطبيعيالنظامقل!لةمهمة

عمغؤالتاريخالىو.نقدمه،طويلابقاء(لد،وانلهذاتضمنالحقيقةاليوت.س.تآلعملاقىالشاعريبلغلمحببنفبئ..انفسئافيهنجدو(ن

؟لادبفيكبببراشيئاتمثللا؟لتيالكبرىالاعمالتلكءن.الخرابالارص):ؤةدمانبعدالا(لعصرروحالى(لوصوا!مرحة

(45ص)"..؟يضاالحياةفيوانما،وحسب.(لكاتدرائيةفيجر،مة.ا!صخرة.الرمادأربعاء.الجوف؟لرجال

هوالذي..العظيمالفنيالعملهداوالتاريخالقارىءفالى"-04؟لكوكتيلحفلة.بروفروكالفرد.جغزلية.العائلةشملالتثام

لنايقولفنيعملإنه..جيلناوتصورعصرناعلىتشهدوثيقة(..رباعياتأربع

(ع8ص)"..نعيشعمرأيوفي،نحنمن:وضوحفيوما،اهـنصغرشاعرازالماحجازيالمعطيعبداحمدان

*!*شائنااوعيباوليبس..قدميهفيتضطربالابديةالثقمافةرحالةزالت

،رجاءالصديقكنبهاالتيالمقدمةفيذكرتالتيالعناعرانومعنستطيعوهل..وحسبمغنيا؟لاولىمرحننهفيارشاعر،بمونان

ومسلاقيالنتيجةانالا،(قلببلامدينة)ديوانبهايحتشدشاطيء)ءماكليثطارشيبالدالعذبا!شاعرقصائداولىانغجاءـلىان

..وادقاوفرأدلةتحتجا!يها؟!غنائيةكانت"لوفر

وشخصيةجداذاتيةمحاولةالاليستالجميلةالمجموعةهذءانمدخرا

فيالناميالاحساسعنالتعبرالىالاولىبالدرجةوموجهة،جداالضافيهمقدقهفيالنقاشرجاء(لعزإفىالصديقلنايتركلمم

(لذي(لاحساسهذا،فعلارجاءالصديقلاحظكما،الريفيقلبالديواندرسفقد...نلوكهالحممندقيقةفضلةالواسعةالغنية

يخشىلاالريفيان.الحضارةمنوليس،-المدينةمنالرعبهوخاصكعالمرآهمامحمد(،واضرةمنهاجيةفيالنفسيجوهودد!

الوحدةيخشىلانهالعاصمةيخشى(نه.،ذاتهافيالحضارةالطوبلةدراستهفيووصل،حجازيالمعطسيع؟راحمدا)شاعرللهرر،بئ

التيارلزوجةفيوانسحاقه،والضياعالاسعاعيحشى..وايغربةوكانت..ععرناروجلمثلالداوانهؤابأن؟صددطاتىجةالنت(لى

الميكان!بكيةهدهبخشىفهو،جداءإطف!،ةض(لشلان؟.لآد"ي9:هىرجاء(لمه!.!قمق!ء(ت

تحكمالتيإثيكانيكبةه!ءتلانفعالي31(تهلزيلاحظها؟قيالفظيعة.دالصقبة؟أركةئي"("!إلأ!-أ

الزمنمط(والوداو؟لاناةيعرفلااذيأبطاب.،4وتطبعهاهـنياعاطفة(فبئ4الرالاحسال!!هداصلال)(ةر((،ث؟رثص!ور-ب

...الريفيكصادة(بالغربةعنالا!ء،ء!النانئىء)*-ىانفاالفراغ-يم

هوالرعبهذاكان،الريفيربسببالحضارةكانتفاذا:هيبنصحه،رجاءلصدإقى1واؤوال

،الخرابالارضفي(تريزياس)قلبعلىداسالذيالارمنضسهن،-ا1(لقضابا"لمكوعظا!3(اتماههـه،علمة)ثل(نتءتطبعإ)-ا

فيمحبوسألم(0.الفارغين)و،بروفروكقلبعلىداسوالذي(45ص)"..ث4لعالذي(لعصوم،يخء-ادؤة"5ءورة

الداخلمنألم.واللحمالدموفيالاعصابفيكالسوسينشرإل!دالدرجةوبنفىالوقتنفسفيولكنهاانساننا!حبىيةانهالم")-2
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فيو*غرادالصامتوالمملوالبهدالقر(مرمنسنواتذلكدون(ن..!صروالم..حيلألميصبح؟!لمهذاكان...الخارجضد

..وتعا!ساتهمثتهبكافةالواقعتحسسفيو*نغمارالصرسانه.المدينةمنانه.الحضارةمنلشالريفيخو!ولكن

وداعةمتخم!افىدالنقاور!ورجاء.وعودامتخمشاعرحجاريانوءجيبغريبهوماكل(زاءجداعاديواحساس،طبيعيانعكاس

تتحولفيهالكامنةالثاعروعودمنااكمرهوراىولذلك،و؟خلاصااحساساو،الاسكافيالجليدامامالافريقيكاحساس،المدينةفي

لايهنكشفانالىقبلناهوفدعا..ملموسةصلبةحقيقةالىلهتقعمالذيهوإ!حلوما"لهكل..قدفقنهرامامالاعرابي

الآمل.باخلأصهءـوكشفهالذي.بةلهبهتتقدماننيرمهشكلاشحفيالماءالطبيعة

بحر،نفيالقراءسقطوالاو(جباالحذركانفقد..واننولا،عمرنادوحيشكللاالمد-ضةمنالريفيفخو!..واذن

كا،وقد..مداركهمعنقليلااقيسننهاطالتالتيالشقديةالاحكامونمثل،الحضارةنمثلالذين"دينةابناءنرنوقلقنا،حياننايمثل

..الدإجوانقصلاررعنهت!بىءماعظيمةوعودا؟ها:،قال(نبمكذبالتعودبزولكيرةدلىجةالىوقتيالخوفوهدا..فيهاماوشرنجبر

المندمة،مننستنتجهمابيناوتر(الضنولهذ(مثل،!حدث(نبهـون..وبالزمن

..الديروانقصالمدوبببئيسحقهاوقتيةغربةثكلةهيحجازيالىبالنسبةاذنالمشكلة

افقا،والارحب،ءهارةالاكمرالشعراءمنواحدهـوحجازيانالصبوربهبدلصلاح(!بلاديفيالناس)د،بىانكانواذا،(لمستقبل

*و،و"مظجهلهتد!نحنربأن؟طالبذلكاجلوم!..نفساوالاظمق،اهـاودوعق،المخرجعنبحثناوعن،كشبابقلقناءنءـاماتقبى،ر(

شاعراقتلناو(لا..الشذىضائعاضتفتحناقصبرعماأمامناانتهىالمطض!بفييقينهعنلناعبرصلاحلانحةكأفيفذلك..القيمةوءن

...وسعاداتئااهـلائاوصوت،امل!صوت،مبحانمايرومفيإمكن،مق!ماتهمعمضفقايظلصلاحان.(لاخلافىاوالدعوةاوالمنظريرقياو

***،قلقه4!ئكفيفكللى،السياسيةا!عقيدةالىحجازيسبتحولحينفي

فىالعالمويرأخذ..ومفهومام،فومابهحبح..!متونايضصو
الذىالدبوانهدااحثدكما2الحننشعرلاقةتحتشد

..-....لم..؟حرمرضونالفءليهايراهاضتكطالهادففالمنطفية؟لصورةذهنه

صلاحلناق!مهااتيالحلوة-للاخرىالاقةحن!لصريعامكاته(خد....م-.

..اله.رلفؤقل!أرمةمحنع/برلا،ومهلعيثىالذيوالجيل

.الصبوربدع

ا!رجإبلاض"لأبرصعرولابرح!سلأ،وج-صورقلق!و؟حركألقالعيثضط

تضجواتي،4!91يوزيهميخيت3اشي((لمخدع)وبررغتناءاضه..-؟إؤو""وايىأررءصالهعئاءةوعرف،صارةالحضخبرالذيالمدلئة

عاى.نقف(ن؟لمجموءكأيهذهرمكن،الفافعهالجسدلم"أشواكهاكى!!ممر،ىضط!ور.ا!ضعهـ؟!و!اذا..!ضط":برقولى(رزيالرجل

..والنقادالحالد؟تنخناطح؟ان،،ثكلء،(بر-ىإباةا؟دطإص-!رسابانوإ؟ءت،معيناطعمارإحالمبانيؤءن،ما

عواطف،قمقي!اضاعروا..منطوقةوصلأوة،مسجونملقال!روفى..ذلىفير*(ىيؤمن..حقاعببهرجارهبانويؤمن..وكذأكأا

إرى(نذلكاجلمنعليهوكان..وصبابةورؤى(نفعلاتومخزنن!صهجدح،مملفياءمشاهدة(ثناء؟و،دسمةوجبةبعدربما،،وم

4العقابتياريقاوم(نايضا!ليهوكان،القصوىالرحابةفيالعالم"؟!..بدوماذا..حسنا1).0الحقيقةاماملوجهوجهاواحدةمرة

..مناوصارالرياضينحنعالمنافجاجةفيوقعوالاوالمنطقويهف..كأتأين..الاعوامهذهطيلةكنتاينإ!ربي!ا..."و

3أتخلالهاففي،للشاعربالنسبةالخرسنةهو5791عام."؟!اعيمطىكنت

اشدهو4ء91وعام،الجيدةالديوانقصائدمنقصيدةغمرةاحمى.محلولةءلها*سئلةوتصبح،لحلمتحتيئضويحجازيان

ردفسةو(حدةقضسدةلناقدمخلالهففي،وجفافاجدباالاعوام:وقتومجهودمسمالةحجازيعندتصبحنفسهاالسلولضمشكلةاناي

امكانجةيةى:اعوامثلاثةهو57وع4بينوالفرلى..(المخدع)هيإ!نفسهوجدلقد

!*الشابالشاعرهذاقلبفيتتنفسعواطفواية،اذن

منينتشلناالذيالقلقالاها*اخاذالعيناكافر؟قلقاليس
*!"

حصرفيبناليغيب،النظريةوالرصضالةوالدر(سةالعقلياضيالت

ا55،"(القلعةمذبحة.السيدةالىيقالطر):!ولىالمرحلةواعمقوابثعواضخماكبرديصبحممارةكرةأسئدةثوامةتكونههائل

الريفيونيزورهقبرالىاتوحدةالكئيبةالرحلةهذءفيبالفضوليبدأ(لذيالريفيالقلقهدامنالقلبفيوابعدواوسع

الهادئةبالصورالغنيةالريفيةالملاحظةتصطدم..بهويتبركونهـءراشيءفيثبهلاميتافيزيكيقلقانه..الرضوخبخيانةوينتهي

كافةفيالمروعةالحضاريةبالكركبة،الوادعالطبيعيوبالسكون..اررنيةمو(ءمةبلاالاحساس

وهنارهاالمتسارعونالناس.النيونأضواء:و(حدةمرةصورهانمشب!ة!تادإو(نهفييمثللاحجازيلمعطي2عبداحمدان

والففسبالوحدةاللعينواحاسه..؟لتر؟م.ظاهرهدفبدونو(لربفببئحرأفييالمعطيعبداحمديمثلمابقدر،وجيلنا،عرنا

أشبهشعورالثابلدى،خشأ(لاصطدامهذااثروءلى..والجوعومدنهم،ضر؟هـءروضط؟لجامعةوعلىالازهرعلىبفدونالذينالآخرين

..نقودبدون؟خرىمرةالمدبنةهذهالىيعودألافبهبقرر-وبةبالى-.0(لررفة

الو!رةبلغيو؟ن،الصداقةرجققان،.كنهالمذي(لماديالمثقالهذاوأشدهم،ال!ربالنسعر(ء؟عذبمنواحدا.بظلذلكمنو!الرغم

..والجوعوالمشقاء?هـ(لصبورصللأحصمتانبهد..المرتقبشاعرنا:يكونانعلىقدرة

،حجازيملامحبنفسآخرشاعرملساةيقابل؟لوحدةوالشعور.المؤسفصفته

:ساندبورغ!لارلالاببركيهو،نف"اضيوتحتىاو،توماسايلادذااولشيكسبيرممكئااكان

..وحيداماتلقد"؟ه..الجمهورالىقسهفنيعملاولمنذعظيماشاعرايصبحان

!!ب!



..شركسيهوطإلول*"..الدفنمتعهدسوىجنازتهفييمشولم

جمسإلةاليهأدتماهنااللامتداعيةالمنظوراتهدهأدتفهل..الخضرإةقلبمنقادملرجلالفاجعالريفيالاحساسنفسرإأنه

علميةبل..للغايةدقيقةهنااالرحظةلان..!كلا؟!(الجلاءحاتي)الثاعراستطاعفهل..المخيفالضبابيالرمادذات+المددنةؤلب؟لى

العمارةتشبهالتيالفاطميةالعمارةبين؟لخبربعينتفرلىانها.جداوساندبورغحجازفي؟اـانالعجيبالاحساسهذاعنحقايعبران

محناعرفلااقي(ا!)الشركسيةالطلولوبين،الغربفيالغوطيةتكونانيمكنبلغة،البساطةمنتهىفيجمل:اللغةنفسيستعملان

..وحسبالقافيةمسؤوليةهيويقينا...شيعاالمعماريتكوينها:الشارعلغة

الحادثةتتخذحينعلىالضروريةغبربالصورحانتدةيدةالمقص..عميا"

التيالكمرةالنماذجفبرغم،الانجبرةالابياتفيالنهائيةصمورتها؟الطريقاينمن

تظل،السابقةالاسطرفي!هامثذتإواتيالقصيدةبهاتحتشد"؟؟السيدظطريقاـبن

بها.محملةالقصيدةأقربفياليهالحياةنقلامكانيةالشعرفيتتحققوبدلك

بعهإرمنونباحالالانفعالبئالسيهذاميهئامئعدمةالذ(تعلىالرقابةو(ن.صورها

بعيدمنبنظام،وا*.رةواحدةالشاعرداكرةفيتداعىفالصور،التلقائي

كربم"ثا)،.!ء-!الحقعقىبار!!ل!مبل!الانس!جاممنبفيعالماحققافيعةء!يشبه

..ؤديمبيتعلىالسظمالهااتإيالعينبينلالربطبل،جاكالعانا:بكلمةعنه/عبرلاوالمحوع

العتاوإالمتنربياتفيمشت..والجاذبيةولين،قإزحؤوسكأنهالمئورالعسالمهذاكلتككش!ف

ناعماتضحكاتبدونالشاضر/*خشمفهاالضي((لجلاءحاتي)للافةالفسبولوجية

حالمات؟رلجو..بةصعو

وانطلاوإ،وعطمر،بإحريرو؟لشإ-ف6ودممطحيححوي"-"وىوءاى،حقبقيءإئا؟رماليم

..ونكاتوضجيج..بعهبةللرصقى3روء،!ر

الجزئة،فالتفاصيل،الرواية؟وكالقصةليسالشعرانخر.لفبدء،هبنر،حوبعض

الحادبئ،فيمشاركةالاالشعريالعملفي.لئفذلاالدققةسرازحوالم،مغيمهعقصكأذبلتزبح

فيندخلحيننحتاجالنالابياتمنقدرأيو(لى..عليهدخيلةلامهوعه

للظاهرةيكونانبدلا؟!الروائيةالتطويلعناصرالشعريالعملكتفعلى

كلمةالىانظرواثم..والحشدالعرضمجردغببرنفسيمدلول..والصرفالعقيقمن

المعئى:فاقدة(..الدءوع)الىيقالكل)وملامحهاجوهافي.نش!به(القلعةمذرءة)،

الجموعاصواتأروعما.ةآهالد!سوإانفيذلكؤتل9رتظ(لتنيالتقاطيعمصرقينفسرإ.(ةال-ب

(إ!)..كالدموعاليهسارتعندماالمنعمعبدلمجاوو(ممربةألفنيات)أصدعنهيتكلملمالذيالجب

بهوالقى،الفنيالبناءفسد6الذي(ثم)تكرارالىوانظروا*..الشاعرالصببق

النثرية:حضنفيدشإةوورحتإفي،القديمةقصازهـحجازيفيتظهرسمةوالممرية

صيحة(لبرجفراغفيرنت3وسوف،ال!سياسيبالمذهبارتباطهمنبسبب(لحدإخةقصا/رإهمن

..شديدصوتفيالبابدارثملحجيبةخلةوللشاعر!!منهعليهيخشىبشكلانفعالاتهفيذلكيرؤثر

تر(جديةبانهاتمتازشريحةالماضيحوادثمنيختارهناالشاعرالتمبدءـمبا،تلقائيبشكل(السهبةالىالطربن)فيظهرتانسبق

كونوسوف،وللبطولة،للخيانةصورةعرضفيافلح؟قد،للغايةيستعملفهو،احياناويضطرباصبياناينبمنفسيبجوللحادث

مصركانتإ..المظخرةفئدهفيالذ(تيلآساهمنبعاالروحهذهالذيالمنظورتحديدمسؤوليةلهاتاركا،المتقاطعةالىاـونيةالخطوط

وراءحقدهميخفونالممريونوكان،الالراكالحكامخيانةفيتعيش..القارىءعثرونيضيق

هذهتفتولم..بطولةديحالجوفيوكانت،والاسوارالابوابالمدينهاسواريحضنالدجى

كانتوانوصورهااقتنصهاالذيحجازيمحصلةمنالهامةالعناصررزينهوسحابات

..بحتةعقليةرلحوادثمراقبتهمئذذهخرقتها

داربابمنخارجشيخالعينويمدميتهوفراخوكلاب..و

يتمتموتوارىساكنهوالحواري

"إ!جهنممن"؟لمؤمنهللقلوببغنيشحاذغببر6

"؟!حمارياوطوشنحنمالنا)ءواهنهورياح

..ورا?حقدفيالبابويردفاطمي4رسومزالتماحيث.هو

،الشعريالعملفيقليلاثقيلة(..حماريا)لفظةكانتواط

الواقعيةالصورةيفهمونفهم...السينمائيةالمصريةبلافلامرنا3وتذ.لاندبورغكارل"قور".فيماغوقحلند*

العملجوهرانوينسون0.والنتنالقذاراتلكافةعرضانهاعلى.ودمالحملالممريالديوانلهذادراسةمنقريباالفراغأزمع!ه
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ة(جرراردسكادلااوجولهنو)منالشريحةهذءفيالالمعنوانلاضوا..وألانتقاء،الاختيارهوالفبم

الرابعاليومعلىاشرفناولما67يجدلمانهتبينالفنيةالشاعرحياةمنالاولىالمرحلة؟ن

قدميعندجادوارتمىجانبشصةبعيون،حياديادراكهوللحوادثفادراكه،بعدطريقه

"؟هتساعدنيالاابتاه"ةقلأللامهمكأللخيالويتركبطئهوفيسرعتهفيالحادثيجاري،متلصصة

ترانيوكما،ميتاسقطوهناك.7.وجهخرعلىالصورةاكمال

واحد(و(حدايسقطونالثلاثةرايتعقابالسحبفيالفارسواذا

..أعمىأصبحتقدوكنتوالسادس،بينالومينالخامسسيفهالجوفيشاهرايتهاوى

واحد(واحدااتلمسهم!خذت73أنفهللشمسمعطيا

كاملينيومينباسمائهماناديهموظللتالتياباطرافللريحتاركا

..الالميفعلهلمماالجوءبيفعلثم.موتىوهم..السحابفييتمشىوثنيكاله

مأساولةاثترالفنيالعملهذافييص!حانلححازىيمكنكان
....الجما؟جهفيقفاهحتىيغرقنفسهيجدلمالذيو(لشاعر

الى(لاعماق،وتحول،الخارجيةالظواهرمنقلل(نهلو،تظاهراوأقلوالرؤى،الحاوةوالصسور،الجميلةالابياتفىاصطيادوألشموش

وملامخهالعظعموحههلناب!دىانقيالح!نلشعريمكلنحيت...-.......ا.

.........ور(لرعم،اس!اليهنيعمل(العلعهمدبحه)نمنفبالرعم..الخلابه

..الرأئعة(اغراض)المىليكقتل!ساةفيجمنشفرجاء(لصديق(لثاكدانمق

مي**

قلب.ليكلن.عنترللسادسالعام):العارببةالمرحلةالشرائحمئاتببندشربحةجدبدنعميقوهو(الحيا"فيدرغبة1على

5691(الناصرعد.اللقاءالىبالرغم..دهاحمرلا؟شتاجاتالىصاوالقفزتعميقهارمكن(ىس

(فىشاةغنيعبر؟نءن(ضعفالقصبدةأبياتتظل،كلهذلكمن

.(الىاللقاء)و(فلبنيكان)بقصيدقينتحدد!فهالمرحلةلعلالمصهصدةهذهفى-لمكنكانوور،الشعركيتكونانبرجبكما

حيثالاولىالمرحلةالىالحقيقةفيفتئتمي(عشرالسادس(لعام)؟ما
العناءسمنواحدهومالعتل،أ!صهـحدةألاساهكلون؟ن-بالذات

المغلوقالشعا!وأحلام،العالغةوالرومانتعكمة،اللانحددضعادة..!ء...00001
..،.......لسالدبورعت(بيومي..العلبولهمربالا!ىتوحيلتيالعليله

،(لامراتقلو!كيواحهةدفعةتتفتحانلهالودوالذى،غرائزهعاى.........ه00.0

.....برعم،وعمبالهمدمولهماساءللاحظان؟مكن((لحردهبالع)بصوان

..السشماولطلات،والعذارى

...:وبسيطتأفه؟لموضوساان

(صدقائي..ومنذ
الموتخلقاللهلانسعيدأناكم

قليلانغفوقدنحن:اختاةمنتعبواالذينتخليصمهمةومنحه

..تمضيالميدانميالساعةبينما..اجهزتهاوتبلى،ارجدارساعةتروستوقففعندما

فيقضيتاقيالايامتلكالشاعريستنكرالقصيدةنهايةحتىخاطىءبتوقيتدقيقةكلفيوتنبىء

الروماتنيكية،الىالعودةنحنرانالىغيبيةبأخلاقويو!،الحلم..!خرةبئنهاويع!ونها،الناسمنهايهزأ

فقد،متأحرةدعوةبالطبعوهذه..هيهانظلاننحنرالاقلوعلىسعادتهاتكونكموعندئذ

.لعمدةلمسافةالسنتلكللشاعركأصدقاءاخزنا110ء
.....لكيبرةبعربتهلخردةبالعياتيدرما

يئتيولا(قلبليكان)بيبدأوالحبالصداقةالىالحنين!برمكانك!قافمانتيمعي،انيجب:قلاللايتمابطهاثم

سياسية:بصورةمعاركهالثاعريحددحيثألاحرةالمرحلةفيالاالخردةبائعبئراعتحسوهيسعادتهاتكونكم

مهحور،لارد،فراغفي..وامضي
...إ!بعيدابهاوتمضيعليهاتضغط

..الغرباءتأكلبلادفيغريبعورة!بر!زي!ء-الكبرىالأسطة-القتليصبححينفي

الىنزوحهعنالاولىصورتهفينالجالطميبمالحنننوهذاكا...
..:انفعالاتبدونوعينيةصوتيه

النزوعهذاوفي..مثلهالغرلاءكلتيههافيتشلعالتيالمدينة.؟الا
.وطرلاوجنود

فيهترضيانعلهاالمدينةفيغرامتجربةالىقلبهبكليتوجهالعاديوبعيدقريبمن

يماخذ،الواحدالحدذيالغرامهذاشغلانغر..الحبالىحننهاخطبوطأيدي..تحتمن..كلمن

التيهبارتهالشاعرفيطلقبة0الميطنيكيةالعاديةصورتهالانثىعندحصانفرفكم،النارنطلق

!"الوداع:كيرالهمؤرقةتظلسولىالدماءفووسيدهملقيا

اخرىمرةيعود،المدينةفيحقيقياواحداحبايصيدانوقبلدمالجررانالسقطةفترش

..عشرالاعومع!ابستةذاالطفلذلكوالم

المغلقبابكينورحو

مفمافه..كالحجرويهوي"نذلياآء"

الكابرامتل..وهناكهناألوانشطحات.والوانصورمجرد
هفهافهالحرانشماكك

على..بدون..سينمائيةمعركةمصورة،مقتربةمبتعهةتتحركالتيالملونة

كانلشكلالحن!نيدو،(القاءالى)الاخرىقصدتهو
......في،وحسبيصورانالشعرمهمةكانتولو..هـلاطلالىعلىمشاعر

الالهـيةالكوميديا*.برمتهالفنتاريخفيشعريعملفشل2*(داتيجحيم)لطنت
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؟لبر؟دثيفيولد!لقدلمبكافة،ربالصود،بلالفاظ،بدقةمرسوماوأذحي،ذلكفبلتلقلا!يا

برسيمهاوحمرة،قمحهاحليبومنعني..(لجمل؟ستعمالات

نيسمائهاوعمون!(مدقاءيا

..فن!ة2وهنط(لطريقنهاية(خثسمالشد

وبالصد؟ققهبلاخلأعيفل!نتمسكوأذن،المدينةزيفاكتشفلقد(لمسا،تحيةاص!ماوشد

الطيبعة(لىيرتدالشاعر؟ن...وأخلاقيتهالريفيعوأطفوكل"...(للقآء؟لى"

معسادقةفي(لهواقمبلنيللحظةخبرفدلانه،العفويةوالى*رلى،وجبد-فينكونان.الحاو؟لنفسيالتمزفىهذ؟الشاهرجربفقد

بجملة:لثايخة4المرحلةوتنتهي،"دينةحضارة..قتهم1صدوقبول،لناس1قبولفيرعو(طفنا،وودنا،لىغبتنابكل

...(لمود(عساعةبالحبفطهروا،(لعيوناعمافىفيوالنظر،وتوددحنانفي*يدي،لى(لضفطفي

05(لثرثرةفيوالاغررر..نهرناصببةعليكتف؟لىكننفاث(لجارس

.اءألبكلمالذيوألفتىةااإص-قحةأ:الئالثةالمرحلة،ومحبوبامحبايكونأنالاكأطنفيكاشوررغبةمودذي1الشعورهذ؟

أء----".وا،ديش"إزا.ألظلرمفيحبنهـ1،+ور!هـ1!*رشن01ث"دفدوب؟دعجمورزفيادوقعصف!إكون،ات

مسهسههـلة.مديكنةالىرسالة.افتظسمارى-إ"أشلم؟د!ف-عاى!هث"بئمس!ةطو،"عى!"3،!ءاسهئهورلمورم

ففيأضحن!".الكلماتميسلاد.نغنيفىا--بمرة.!.؟ئ!،تهـع؟،خوي؟دحبءرزمبيرع؟..؟در*ءاهـ(؟ر؟هـ-

فارغة.ليل"حأم.أهـياحوأسرزيا.الببلالنىاش!ما..نفقدءحبننسق؟تنملدو؟اضا،الننعو-هذانطك

57!ابرلببمونل!لمة-ىل!ول-هـنس)ىت31.)م!نههد..رصبعاط!"مدو!م!ء-لههوالذي

حبانه؟معئىهولذت6(لقلبهداالىتعمألعنو؟*،دة

(المساءيكلبمالذيوالقنيالاعس!ةقصة)مصيدتهفيلابدة1ض؟!.ظ"؟مضأ،ضهذأعنلعيرهىفىن1ال!انيةفالمرحلة

الصدلقبطنكماوالعقدةلسلور1بعننئاقغيحكاقيمطلقافىء-عتكأع

.".9-*"كوعى!3،إ؟ىولست،(؟للقاءلى1)ويخضى،الوداعيحشى

،ادغسوىإلنقاءقلفطالتيالجافهللمد.بنهحيإمزأنها0ر-لا(6

!-(بردتلتي1لاسطورة1انها..ووللار-قراطية،ط"رة8-.و،لإر!--ثةعن!و؟كأكهاوئستظور؟تى1(تجربةضعفهبمأم،؟رشاعر

ئي!ة1البدبالداكلغةوسخربئلأ،وتحجرهاالمدشةقسوةءقابراحجازي-؟وء-لتيخع1وكأفحممااوت1كر3ثقيبتعدجطهما(.."أجما))

\)خقدمبدفيلدهاتضع(نلور؟(لتي،المرلفعط"القادمالوادعة؟!والتمزىا!داحا

و.كفتحبالناسترحب1!هالاولى1لاوع،ةببموحبئفي8.وأء(لىةد!عةوائ،((هـينة(لىلوصول5:المانيةالمرحلةقمةهي((للقاه؟لى)

..والغرباءفقوأء)4أحضانهاتحولالاقلءليو1،بالريهالش!عور؟نتىوة!إااصدقاءلكيكوئ

؟لجد؟ربجانبطفلعلىفلبي"لاعمافى1هذءفييغوس،نللشاعريمكنوكا!،دأفيءحنينصورةالى

،(..الرغيفيملكلاينسىن30،وخبرماهـلعياةعرفكمدنيبعيشوانللحضارةالضحلة

بالسخريةيصطدمتابمبدبكللريفي1هو؟لئي؟لشا!رولكن..*بدالىالقرية

جببعارو!عها..(لبربريةصته1وصسرحب"وفا?قدم؟نبعد،المرةفييقولىوكيف،الحقيقةيواجهكيفيعرفأئذيالشاعرولكن

..الغان!ة؟لمدينة؟قد(متعتوجهفييسكتاقيمكنهلاالشاكلرهذاإ!زيفيا؟الزي!رجه

فقير..!ننىثطسيدتيمنالمساثةهذءكلفطع(لذيهو،الصفر(وية3ع!لىوالضحولة

(لحريرولا؟لماس؟مللثلا...كئها؟يددوالحقيقةليعرلىالعاصمةالىالريف

ل؟منلبحاد2(ث!هرتدممعماغنىفير؟نت(لكب!ء،لمدينةفيالليل

قلإ"قدم(نبمد،وأليأسالغمصحراواتفيبهتلقىولهـنهاقصرعيد

فضي...طبقفوداخلاصهلهاقدمحينالمدينةبهفعل!تكما..لهاوالثمبابوالانغمالنور

.بةوجغا!ابكبريائهاوتسعقهقئدريه؟نهـ؟والشرأـب؟لحمقاءو(لسر!ة

كبرثا!رانت.لا"قص!عيد

أميالىبحاجةاناسيدييا؟لنغميسكت..فشيئاشيذا

"..(بر؟لىالمدمرتتعب،لرمصريودا

بعرضماالتيالتعاطفو؟لىلحب1الى؟لدءوةهذءوتئترىمائدهكلالرباحوتكئى

زوهى\لأ*ءضتمرز(لوافد؟لكصبرالؤلبهؤا،ا+لمائبأبضررلثرأء"الزهورةتسقط

..و:(لسضرقيبلامحراضلتنهي..كأفخامولا،كبرياءولا..؟لصغيرةرروص،1أعماقئافيلاحزان1وترفع

،(ص،ن1(لديرقلبلى1(لمننذهوالجبدالفنيالعملهذ؟ان،ا،بىينةايتهاويا..لملغا.قيفروريةالمواجيفظهـكاؤت.ءواذن

(لمثاعرحدداقبعد،(لثالثة؟لمجموعةتحتلسوفال؟نيالقصائدبه!ة..2ءو..ثقيلة،جربمةباهظاذيفايخفيالرخيم!،هذ؟و-!كلعر

وقى..والخيانةبالتعتالشغودءنبعب!1ءواصب،معاركهنصفلت1"ا"..(لمنورو؟فقها،الصوحة(لقر،ةاررأساتمئياين

التي؟لقصيدةهذهمن؟لصد؟رةمكلنليحتل؟لعئبنيونقمميةالتهاانحنبتهفيساندب!رغقبلمو،أطلقهاتي(9لدمموة1هذه؟؟،(..هناك

..!هالديو(نفيما(همتعتبر..((لبر(دي)الجيلة
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نحواحكامفيووجهها،الحقةشاعريتهمالجميلالمملذلكفيهم..يجرفه(لحنينكان..

الميكازبكيالالزاماص!بمنالامرينيلقىكانالذيا!طالث!عر،وافىالجودحيث،ولعفوبتنالطبيمتنانعودانبدفلاواذن

(إ!إ)()قصائدهمفييهتفونبنا

جوموكينيلالا..أفغاني.وا!فرةادطيورمعالبميلةوالسبحات،والتلقائية،الوفاءوحيث

..ررسمعير..يغا...لنكولن..الالصوالغسق

.أللصديق(الليلفيرحلة)فنياتوازيالر(ئعةالقصيدةهدهان

..للحرية..فحةوهرأ!لف.الخريثشعرنامعظمسوتتقدم،الصبورعبدصلاح

..المدفيينعاطفةاتعستهالذيالريفيالشابلهذاغريباوليس

إذااو..الشعرهذ؟قيمةفيواحدةلعظةتشكونكنتموادا

:(الظلامفيحب)زمناالتاليةقصيدتهفييقولانالمتحجرة

الىاذنرجعواالمعركةقو(نلابرنإهئمشعراوىمجموعهكجدومطبوماعةيسركمكنبمنيلاجاءالريفمنحبيبي

......-..جاءحبيبي،لوماجئتكما

الشاعرعلىأس!لكانما،ركيكةكلمة(انتظاراذمية)و
كل،الفلبعلىتتنشلاتي(عنهمافأقصيته)نثرلةنحيناواذ؟

..صوطها)"لمددان

....درجةأبعدالىموحيافنياعملاالقصيدةأضدت

!إ(اسنمهلك)فلبنماذهب،صحبتيمللتوانسجينلطيربابايقنح،الشعرعلىالعيونلقاءفان

سطحيتها،فيموغلةالصبورلعبد(أبي)قصيدةكانتواذاحراصاراذا!لبهاخالى

وأذخرهواعمقهالحديتشعرناأروعمنحجازيلاحمد(أبي)ف،بكيدفوقحطاذاعليهأخاف

كالعسل.والمصفىالمقطرالحنينانها.م(لحلوةالانسانيةباللفتات(ا!)..عنهمافأقصيته

وبالانسحاق..وبالحزنوبالعاطفةبالحبالمدلهةالولهىالرغبةانهاليغناهااردنيةشعبيةباغنية(مرا؟عيونيجعلت)وتذكرني

انه...الذكرياتفييتركزالذيالجارفالمحنانهذا؟كلةنحت،حجا:يعندالرؤ.لةريفيةتوضح،هلساغالبالاديبالصهـلق

والتي،الدموعتمسحالتيالكفيختاجطفلازالمابانهيشعر..جمبعهالعربىاتنرقفيواننشببهاتالمنظورو(رتباط

التيالحلوةالمو؟سيةلهـلمات4ويحتاج،الرأسعلىبهوننستربحبسر(لانخلهطولىطولدبا

المدينة-لطمتهانبعدالطفولةينثعدانه.ولطمئنه،روعهلمرغ..كلر؟لاوخدودرسودعيوند،،

..بطبيعتهوألصقهاحساسيةمعنويانهأشدوفي،بقسو"مة4!حبواملروحوفقد(ن،ضياعنجربة(دلنة4وا..أف()

حرينةأبييااليكرسالتي!سذهوفهـ!..؟سمبلاجتةتغنيهصكزبونشيد،ميتبعتانها

والختامالبدءفيالافيتتركز،(لظروفباختلالىوعشناهاقاسيناهااتيالمرةا!تجربة

للكلامالقديمشوفكأهاجتفان..الطربقتفاهاتفي

المنم!فيلقاءنيمب،حقدءلا،انفعالاتولا،صديقةوجوهولاحبولاذكرياتلا

الجملةتقطعلااخرىكلمة،هذه(لكندايجدحجازيويتفقط...غضبولا

وتقلقها:تلوالجدران،الميدانرحابة

..طويلطريقهالكن،(حببتهاتلوراءتختفيثمتبين

(!سالته.(أ!نغنيلمناقصيدتهفيتتضحالشاعراصالةالسودانيالشاعرالتجربةهذهنفسعنعبرقبلومن

والفن،و(لغناءالهـلمةقيمةفما..وتمردهالخاصوقلقهأخلاقيته:(الغريبعيد)الجميلةقصيدتهفي"الحسنالسرتاج"الصدإت

اشرا!تمثالكامكانيةوعبثاعطالةتصبحانها؟!الآخرينفيتاثوبدونالخرابعبرتطلصامتةوالنافذة4الفارسريرء

..حلممجرد..خامايزللمرخاممنجميل..الايابكصوتمذياعوصوتوالمنضدةالمهجوروالمقعد

..؟لور!فولىمصلوبةكلماتناإ!(الايابصوت)هومااعرفلاكنتوان

وسكونهالريفبربريةفدمتطورريفيمنحارنداء.هي.الصبورعبدلصلاح(ولاءاغنية)منلعيءفيها(انتظاراغنية)

الريفييسكبانالى،جملااشدلغةفيجميلةدعوةهي.الازني:حجازييقول

تنميانها..ويعقلويحسوينفعليتطوروان،الطينفيبراللهمحملكالسماءترعى،مرةانيأقبل

السود؟ءالحياةاغرف"والذي،انسانالنصفهذافيالانسانيلكالشموعسلوقد

..بدنهوأهلكتوأمرضتهعيونهفأمحمت..القاسيالمادىتمارهافىلكالقعثارواعزلى

سيياسيادورايلتزمانمنهيتطلب(لمخرج(نحجازيلجدوسو!:صلاحودقول

واذنفالسبيل..وتناقضا،خيانةيعدعمليسلوكبدونفالفن،مببنااقنيتماأضعت!

القصيدةانللأرجةالمشاعرعلىالفكرةهذهالحتوقد..واضحلكخرجت

؟لاولى..للفكرةوتطوبرا-كراراتعتبر(الكلماتيلاد)رأسالهاالتايةمحملكاوافيعلي

سوفالذي،البطلالشاعرعنتتمخضالثالثةفالمرحلةواننلكخرجتقد-الاحر(مشملةتجر-ولمتكمثلما

..وطنهأمنتزلزلالتيالقوىضدموحدكفاحفييلتزمدي(بلاديفيالناسر)تلثرنتجاهلانيمكنلاالواقعوفي

ومقدمة،لذلكالطبيعيةالنتيجةهي(والرياحفسوريا)..واذنأيقظالذينالشبابالشعراءمنوحببر،حجازي(لمعطيعبداحمد
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وتبدا،العملقيمةلتعديدالسلوكيالموقفعنفالبحثوائن:بالبيلاستذكرناالقصيت

بدأتالتي؟لعربية(لقوميةفكرةوعيمنالتطبيقيةالقيمةفه5والرجال،والاحلامالودد

..(والرياحسوديا)ؤء،الشمالفييقاومون

وبالطبع،السابقةاثلاثالمراحلتتويعهيالقادمةفالمرحلةبدائيهر-كا

وتبرعمها،الرابعةلمرحلة1فوقهاتتسلقدرجاتالاخرىالمراحلتكن!م..بردونطعم،شاحباوصاروزنهفقدشطرالرابعةالمجموعةوفي

كلقصائدتحديديصعببحيثوتتمازجأحياناتتداخلكازتاذ؟لشمالفارسيا

..واخرىمرءلةسوريهقلبيا

ذلكواعزو-الديروآنقصائدفبمجداالواضحة؟لرئ!سيةفالافكار(إ!)(المجالفيبقيتالذي؟نت)

عقلانهةتعطيهالتيالمراقهكأهذء،د(لمالنفسهالشاعرمراقبةالى:فيتتضحالخطايةوالشعاريةالنثريةومف؟ى

هذءعاىالتمردثم،الةربةهيالرئسيةالافكاد-ر؟ضياوتنظيما..لهافارساعفدتك،انت!تثالعروبةان

لشكلالواقعتحيسسثم،(لقردةالىحارفحنبنصورةفيالغرلة.
...حن!:.والنظريالمجليئلاستهلاكالشعرصناعةفة2وهذه

و.نخلقاتر،مقمقمةكانت؟لتيالقوىهدءتنفلتقم..وأعقلأحدى........

...،وارواء،ة.!كالهبكامهالجفافويظهر،بحتةعقليةالحو(دتمراقبة

نلاحظوسوف.وحودءيكاملالساسةللنظربة؟لأر.لنالذىإإتالع
.........إ.للمرورقابل:الخانمبهذاالشاعرليدفع

الىممثلاو؟لشعار؟توالئداءاتاللافتاتأد!،ا،رحلةهذهؤ..:.

يالتريهباتالملاشعر،"،هدهبمنليصدم؟لئغميالقارىءحسانفي

الذلنشعرائنالعضفيقسماتهعرفناالذيالادد!هذا..نس!يحد..
...وبنعمتهصاعربالسالسياسىالاتز؟ميفملهمالاعئا..رضاويطرحها

هـتقصائد):(لفاشلالديوانمعتمعناصدرو؟منآخرهمكانا!ولا0000101
...ءصاعرو،لتسعارت1وللوحاتهدهيعبلالشعرملا..ويأوزاله

اننقصانالواقعوفي...ولفنيتهملهملارثيواني..م(سيدرورالىا)فراءةينعبو(ذن.العادقيوميزانهمالقراءحساسيةيقدر

الذىهو(إ!)(الموهمة)علىالكليشعرائناواءتماد،الثقاؤة....

...متل(نشعربه)مجموعاتالادبيالسولىالىوتحرج،سقر

تحسف(الموهبةصننىتصبحالثقافةة:لمو!...سواررءـ!/قيمر..(افر)ق!اكاني)بة(الارضعبر).(المعركةغاني5)

الداهـةقدرةلملكونالشعراءهؤلاءرمضانوالغرس!..!ش*ا-(...
.....:سوىبهاليس(مارعةيىلةصلم)

وعيمجررمنوالانطلاق،؟لتوج!الىوحسبتحتاج،عظيمةالعصررحلةأحسينني

..*نسانفي*صل!ةلمنالعهاالعفويالوصولالىو.نسدلمهاا!ظاهرة1(!.
.......لزمريينسرمييسيروهو

،لدون!نموض،نغسهعلىدارماواعذله..الم!اشرة/عرفلافاررعر..
...ومعادصكدوروالبامي

؟لقعدتغلفجمايةاساسيةكاطروالمنظوراتا!وروا!خذ4باهـيرمناثاعرقطعهااتيالرحلةنفس(ليمونسلة)في

..بوتوصمشابهةقصائدلكتب،مثاعرلليمونكانتولو،العاعمةالىالريفية

،*ع!.ش

منصبى.لناليس.صبى!لا:أـبعةوراللاحاةجتيعرءى،ا!واهرة(لىالريفيغالرقالشاعر.حجازياحمدلقصا،ر

اخلاء-ىخدوا:(ليهميشير..وقدر(ته،امكانيلالهالناسعلى

بغداد.الكلمةعندفاع.وت
5891(بيرلموتصفقةانها..وحسبصداقتكم.صداقتكمو(منحوني،وحبي

.إ.(تراببسعر

يقتلطفل:صلةمنباكرالثانيةللمرحلةتمت(صبيمقل)(قسىفييعرضحيث(لعاصمةالىالريفمنيرحلوالليمون

بالاطفالتهتملاوا،،هـينة..عنو(نولااسمبدونطفل.حادثفيالحرارةتغلةهاظرقاتوفي،الحارقةالشمستحت.هالعدابظروف

:الاغراببالشعراءولا،التراببسعريعرض..واخلاعهوحبهامكانياتهبكل...والقيض

عددالكبرى(لمدائنفيفالناس..صديقمنولامشترمنولا..عثرونالواحدبالقرش

ولدجاءإ..ليمونيايشمكأحدلا

.إولدماتليمونياطلكتجففوالشمس

الحئينوتأكبهـعلى،الضياعلفيةكلرار(لناليسابالسياراتيلحقلا،يجريالاسمروالولد

الجوعاشكوفكنت...انا(عابقرشءثرون"

..الربيعمطلعفي"..عشرونالواحدبالقرش

اكرفيلافكارتر؟رهوالاساسيالديوانهذ(بمبب(نوببدوتشيقدكما(لقرية(لىفيهاحنينولا،هيهيالرإخيعزلة

الثا!ر-لتلاعبلا-راجعوذلك..شكلمنواكر،قع-دةءنبالضبطهيهنا؟لحنينوصورة.رجاء(لعديقوإلاحط،1لخلاكمة

.0رالشاكريةالعاطفةحدةمع،الثقافيولالمع!قلةالىبل،وتعرفنيأعرفكحيث،قريتناالىليمونإافلنعد:ابإسصورة

اناشيدصورةفيالرابعةالمرحلةتبدا(بروتمنصبي)بعاطفتنا.بحتقرونالذينالمتكبرين(لمدليينهؤلاءالىبناحاجةلاوحيمث

وان،والعضلاتوبالئراعأليدبقبضةت!رر،صخابةفوارةحماسيهالذاتالىوعودة،للاخلاقيةتحسساالثالثةالمرصلةكافت

الثلاثءاهذولاحظو..إةوقسوة،قلحرةورـاممنلةفيصوركانتفا05حسنا:اللتسا؟لصورةتأخذانها،(لمستقبلقييملوالماضى

الهزيلة:،الربفسيوالفقر،ا،ر؟خةارستقراطيةفيانه:عمويوهذا..أنا

الثا"يرينوراءثا!راللطريقاعطاء..تناقضهمامنالنلالعالنفسيوالوضع
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حكمت()فنيةولكن..لتناولهاالجراةنفسهفييجد،التالسعة،؟لعثرينفيمار،هثر!ى،عثراأطاء

العركةعلى*نسانيالداخلوهضفام،الشعاريةسحقاستطاعت..حزيئشلمرقلبيمل!

الخارجية.الفكرة.النثريةهنتطبيقيدفسياع((همةمندفاء)وفي

نناولهفيوجدب،حلوفنيعمل،تاريخبمونالتي،(العيون)والكبرياء،*ن!دلسي(لشر!:المخاظرةغربيه،التركيبعربية،بميلة

..موضوعهوفيالفخربقصطئدالابياتوتذكرني..و؟لغدرالخيانةفدالصعراوية

الشفاهتعطيماغيرتقولعين..الئمبيةعصورنافيوامابرة

معنىفاههافيترىلازجاجعين

يها:بالشجاعةالاحس!اسوفرة،وافرةفهيالنثريةعناما
جدرانهاسوىترىلاللخلفترىعين

تبلدالباطلةالمعركةدخلاذاوالسيف
التالية:الابياتفيهـ!تعبرشئة(تز(حموا)لفظةكانتوان

اقبلوااصدقائييا(إ!)..الملحدكففيعصاصار

ادخلوهفلببم،لكمبابيعصسساالاريخفيرلى.ولا..اتث!بيههذانوعيةاثريولا

..!موسكلصاسوىمتحولة
..(لوجوهيلكلفالبردحولهمن(تز؟حهوا)

:(يشماهدونما)الىو(ظرواالثورءروحدروعهمخلفماتت

الظنونسحاباتقولاجسدتهااننيلو.كفرعادوأ

العيونالناسلاغ!قللأمراءوملوا،الشر!ومضثوا،المتاريخجحموا

يشاهدونمالهولى4المعبودءطفلتييا..ابنتهم(زعمولر)لمن(تركور)

(لجوتهاسانالكلنعنلكنا
:)عابرء،فيالعصبيتشريدوالى،والنفسيالعاطفيالعذالطمنتهى

حمهفي،الحبنجنمنى،عاطفتهوفمة،فيبهراتةفي(تمفينىبالآتي(!رالىاللجمنثد،الخيلعليسنظل

قلبفيجنيشالثافةالمرحلةئرالتفما،خينوال!بالشكايةاـفىءةمإ..صرعىالحلبهفينسقط..؟و

..وراؤيةوذاحةةأصبلكألاذها،بسرءةمنهااخخله!ايمكنولا،ارث!اعالىالفنيبالعمليتجهأنالرملاوالرجزبحرراناءننذارولا

ةالقصيدةواذق..ومنماسكةجميلة؟خرىقصائدفيالد؟وات،النثرية
الىم؟لس!مادةالى.ابسالى.الحبالى.الحياةالىلحنبن00.01

..نفسهاثوفىالى،لحنين..!لموجودالعفويالتيارفيالا!مارخطاببهاثهيإاتيالفا؟مهبالحماسةالمببئةالسابقهبلاب(تفئتهي

كان،خمساصفحاتكهذاهامديوانءنالشعرويفقد..سياسي
..شبعودهونريبدونالعالمفيالجمالصوربكافةالىنرهتعالى.

الادباءابهر،.العا.د.بةج!تهفيحجازيإكونانعجيباوليى.هسطاطاليسلا(الشعرفن)ميهايلحصاى؟جدى

..وخلاناصدقاءو!رهم،لالآخرين؟تصالا:جداجيدفنيعمل(والموتبفداد)

ضريح.علىوقبة،صامتلرببةرادم
تثنكبلد-،الزيفقضية،ن-وحسباستنتاجوهظ-برو

.و0..ريحتياريهزهالا،الصيففيذبابة

يلاعغمار؟اتزامهيخونانيخشىفهو..كببرةنراويةتفبرهفيتقفان!مكن!إة،المناسباتشعرفينجدلم،قع6الووفي

يتعاطونالذينالاخرونالشعراء)نجعلكمارلحياةالسطحياتارةباننالدرجة..والعاطفيالتقنيالمستوىجبثمنهذهحانبالى

ه.الجديدتجربةلمجرداو،الحوتغييربدعوىالبيضاءوالسمومثشا.م......--

..تتطاب!للمصيدهالداخليهالصورءانفكرةرجاءصديقنامنسننمر

تكشفسوفقىالقادموالإيام،النوعلهذاشمريةنماذجرأيتمقد.بة

..لمسهللشاعرالد(حليالحزنمع

..المطابعفيألانيهدديوانمناصر(نسمعتفقد،ص3.براجعلالن!الألاويال!داخليعالمه(نعكاسهي*لممصورةوانن

الريانة،وضدواعيايكونانقاما،نفسهمعفىيصلى-حازىا...
...ر..الحدهذاالىناجحهالقصإة

م*إ*ءخمبولاخائنايكونانواما..وإبمونهولغنهذافىا*ت!.....

....مكره،لهاءياله*تعدولا،ومتماسكةجميلةالقصيره؟بيات

يكافحذلك!بيلوفيإ..واحداظلىانبجب.الخيازةءببمفليهوأجملواعشبواروعانجحمنواه!ةانها..منهاأبياتاهناانقلان

لقضبتهليتةشغ،والخلان(لاصحابلاستزادةقزيةالغرءسوله-حازى

......ديوالهفيحجا.ري(لمعطيهبد(حمدغناءما

...حداقصىار،وراهنةتاساسرر-هـهـااتج!االىزالمااتيالرابعةالثاعرمرحطةمبهمبشكلتتحميلقلى

*للأ*،سلوكهيغنيانهليهيفرضالسياسيالارظزامان.جنينهايحملالان

حربةنرمفىوحمر،سخف،الشعردلوانءز،الكتالةلةتر:ار

..!..كلفيلاوحرماالقبضة.كلأدتواذا،وقضيتهمعاركهيوضحوان

.شم،ءكل،قعلغناء(لشعرفدلواز،؟القممبنلأصالع3ار)...

....-عرر؟واللوحاتوالمولسيبىو(لغناءا!لساناستعمالألىاننفاربد(ر

وجدبز،نك.نانتفترض!لوانعواطض،النغم.وء؟اطفنتح.اءوالت.ا

ميالاقطلسماءبهترسملا*حمرفاللون..وعبثيمحالذلكان

إنجصا"ماالىباقرب،بالثعرالنثريفعا"ومام.انةثمء9وا!مر..!ودشيءمل،والمجانينو(لسوياليبنالمشاغبينيموحات

...المسكينبالظبىادجلإعالفهدكماركسيالنلالرين!هلنذرن،(!تو(يقاظللهتالىبجعولاليس

فاقدة،(لمطولالحدبختهذا،لىبعدالدووانقصلالدبدتظذا(حكمتناظم)الرائع\لشاعر،المشكةهذءوسولقد..وانجاؤ

ذا،القصلالدعيبوليمص!،حديثييمبذلك(نفثقوا،قليلاال!صا!ينة)نراجع؟نويمكن..القعيدةوبين،المنثوربينالغلط؟تجنب

...بكثبرذلكءئاروعانهاالمومو!اتانلنلاحط(1791بيترسبورغ).(صوتهافقمتالنني

محمد!دينحم!ةالقد!حتىالثالثةال!رجهمنشاعر،يابياتبافسادقمينةكثتنفسها
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