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الى"الانا"منذاتيتهاععهماوزة!رجوشعورهاالشاعرةسنوتتدرجالشريفعايدةمقا!-ا

بةالجماعةمعحياتهافيإلدراميةمرحلتهاتبد؟انهابمعنى"النحن"الزوجانيتناغمموفقةحياتيةة3شريكونالفنانةمنالفنانزواجأنع

نهايةفيتصلكيوسيلهمناكثروتستخدمالطر!منعدبدافتسلكفيمشحققالغرضهذا..ثمارأينعفيثمروعاطفةومعقلاحبافيها

انقسمعلىتتغلبكيالاجتماعيوالتكاملالذ؟يتيالتكاملالىالامرتهدياتناعرةفنرى؟لعزيزعبدملكوالسيدةمئدورالدكتور،واج

عشرون93سنةففي.بحلدتخرجالمتلاطمةالمشاكلفيوتمزقهانفصهاشاءلو،اقراءاالىالديوانفيقدمالزوجويعودالزوجالى)كل!الديوان

وهيقصائداربعأ؟سنةوفيقصبلمؤعشرةاثنتا.(سنةوفيقصيدةبهذاالجميلمنشيئااليهاترددترانيهل":المقدمةئهايةفي

بحقوتعتبرعشرةوالتاسةو(لثمنةالسابعةاالشاعرةعمرمنتقابلاحاسبسى،نطرف!تصويربمجردفيهحتفيتالذعيهـلسريعالحديث

يبرعكماالشاعرةبرعتولقدوبؤرتهاالفتاةعندالشعوريةالمشقلةقمةأغانيهاروحياعمافىفيتعرهاتزالولاأ"لارتهاال!تيو*نضوالجماد

فيالكامنةالشعوريةللقوةصادقةصورةيعطيناانفيالحقالشاعراوائلمنواصهـا"ورالجمالىقدمتانسبقتفالشاهرة"؟لنافنة

نفسه.تعببر?نخلىءنجيله."بشريةنمةج"كل!وهو،نفسهالىو؟ثرهاكعبه

قالوإلدراسةبالنقدالديوانلهذاتعرضمناكرانالغريبومنفي؟لشاعرةتقول"الصبافعالي"بماهيتهيوحيهـلد-س؟نمنوان

الار؟ءهذهانواظن،والذاتيةالانطواءمنكبرجالبعلىالشاعرة(نو(لحاديةعشرةالسادسةبينكتبقدالديوانشعرح!ر؟ناكل!عة

اطبقانحقاالظلمفمن.الاحكام(!وفيالترويمنشيءينقصهايعطينافهو؟ئن.*ولالشباباو(لصباسنفيييرالصمرين

الشاعرةذكرفائدةماو*..بلامسيقيلشعرعلىاليوممقايشىوالقلقالح!ةحاتيمنالسنهنابهينفردلماشعوريةشعريةصورة

الشاعرةذكرعنغئىفيولكانت؟قدلمهكلفيهقيلتالذيللتاريخالمجتمعبنظرةوتأثرها،الحساسةالمرهفةالشرقيةمسئهةكئتابانأللتن

طوال،اعواممنذكتبهفيماالشاعرراييتغرقد".بقولهاشعرهافي-.اخرىتارؤطيهوألثورؤكأرأ

؟لمجالهذافيللشاعرةالانصالىومن،اياممنذكتبهفيماأحيانابلحاجةالرومانتيببةالآونةهذهفيللشاعرةبالنسبةالشعركانولما

التاريخ.(لىنظرةنلقيانبثهااولثتهفقد،الصوفيةحد*حوالمنكع!فيبهاكبلغورحية

علىيسيطركأنبالذاتعنهاتتكابماتيالزفنيةالقنرةتلكففيويزداد*بتهلاتوترتفعالحنينويمفيض؟لبثفيحلوواشو(فر*مها

جاز؟نالحلالرالهدوءمنشيءممرفيوالاجتماعيةالسياسيةالحالة-.؟لوبردملتتسعالتيوا!بة"لشو!

يلاغلبيةحزبرأسهاوعلى*حزابكانت3691سنةففي.اتعيراهؤاضوءعلىالقصلالدقراءةالديو(نعداقراعةفيحقاالممتعومن

استقلالابمقتضاهامصرتمنحانجلترامعمعاهيهعقدتقدالشعبية.(لشاشةا!لاالوجد؟فيلعمربالنسبةالقصيدةفيهالتاديخالئيقيلت

ا!،الحرباثناءالبلادداخلحعيرةتسهيلاتانجلتراتمنحكمانافكاتكلرىايالىبهذتعرلىمقياسبمئ!ابةلمناسيكونشكلاوهذا

ات!تيازبمقتضلااالةيتالتي3791سنةمونترومعاهدةعقت.بهانفسهاربطتالتيالشعوديةلقضيتهامخلصة؟لشاعرة

لهمحققتقد36معاهدةبانيؤمنوالمالناسكانواذا.الاجنيةمنوتقابل0391سنةرخت2؟لتلريخيةالناحيةمنقصيسة؟ول

نوتو(وجدى(لمشاعرحزمتقدشكبلا!ثهاحقيقياك!ملاا!وروهـناور.عئدالسنلهذامايعرلىوعنا،عشرةألرابعة؟لشاهرة!مر

تمنى93سنةالثلاكيةالعالميةالحربقامتفلما.الموقوتةالهد!ةمنانانيتهاوتحيأ"ذاتها"تمثلفرصا(لفتل!تشرعحيث،ودكهخصلالص

منحمراومن.لألجليزفيكرهاالالمانينتصرانمصرابناءبعض.منم!-وسية؟كمربشكلاثماخرالعربي؟لشرىفيوخصوعاهنا

الحربهذهانيرىكان.والضياعبالجبرةيشعركان؟لمثقفالشبابقليهاكنابيفبم..للاخريئحي!ها

نه5الاقلبه،لمنلالجليزيكرهككولئن،جملولاقيهالهناقةلا*مانظلتحتالبيلناعمميقاحراالحيلا.كرجوأئت

عنهميقلون6لهم.لايعلمكانلانهلالمانبائتصاريفرحانيشيميكنلم؟لعيانرأيالحممرايتلوكخلإلستتباليكصىأـ.!ت

طمعا**خيرةللحربانارتهمكلاتوما،والاستعمارافسلطفيبمنلهاليسالتي(لهاثنةالسحنةالشاعرةالحيل!صور!ئبهنا

الحربفيهزيمتهمبعدمنهاحرمواالنهنيالمستعمراتاستردادفىومع،*ناتقابلالتيفرديتهاتعشقزائتماقهي0*حلامسوىملجأ

فيو؟لنفورالخوفيثرواانالىاقربكأنوال!ربل*ولى.ارطرر!.الذاتعلىيلاهلطواءاو*.لانيةعنيكونماابمدوجدانقهيذلك

يقسمونالتيالمتعمبةالعنصريةفلسفترمبسبب(لشبابنفوسص؟17-بمصرأسرفدارنمثرا!ا(
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امتداماالراسمنالقىولافنيبمنبسلومارمىفلاوعلى-وبعضهاللعبوديةخاقوضيعبعضهااجناصالىاكاسبمقتضهـا

الحنانبايعاتتفلنعنيأمانفيكأغلدعيمسمبعاعيفلعالعالمعلىععالسيطععةدعالسيادةللغزوخلققدالجرمانيالعنصررأصه

الأعنانأغارنعدفتحرمنن.نعويالناكفذئابايعنئععوؤع.علتعهوالوماية

الوحدةسجنفيبالشاعرةيرمي؟لذيهوالباليةبتقاليدهفالمجتمعبالنسبةالفنرةهذءكانتلمادركناالظروفهذهل3فهمنااذا

.والسلامالامنظلالىفيهوتجد"ا!.فل!م(وىالطببعةالا.نجدفلاعلىوانطواءوحيرةقلقةخرةوالفتاةالؤتبيئفرقلاعامةللشباب

هـلأنعاغبهاتمرتاالتيالشاعرغبهامرتعاتع:كنعألازمفعتققعولمل(لعتعؤععغالعحكانعفععؤزعاععهتنبععالحروعقاغعائأملمنااغاخصلعماالنغس

الالممنالكببرشعرهابعضءلىسكبتالتيهي"لمعاصرةالعربهة.الصحفعلىالرقابةفرضذلكفيبما

الياسمنغمرغبالشاعتعغظم.ؤبمادغذامنجفتعيحطملااتعلمتعلغممالحزبعالععرعمانستععاعألععا.البعععلمبعاالعااخردعناحيغرعمن..ناحيغمرعدئعا

كتبتفاذاواقحاكلهاإجباةافيوالرءبةالاملمنفورةتعقب!اص*تالتيالقاهرةفيابولملووجماعةالشماليالمهجرلخسعراءروجالذي

تتععزعانتلتعثلافانها."فئغم"لقصتعدغمطلعا"الحيهغمنتعبعع"غحالععغعلتعدلديهـتعايعأادمغألبعلملدرعالذثم35و32سنغبينتأمنت

اصرى:لقصيدةعنوانا"الحياةالىأحن"فيكأنالذيالديمقراطيةوهممالحرياتوخنقالسياسي!نبدادالالى

،اجتليهاالنازلاتبرغمواثتهيهاالحياةالىأحنهذاكلعلمنااذاسباشاصدفياسمعيلالطاكيةالوزراءرئيسىعهـد

فيهايكونال!امانولو،،رعتازهارقطفواطلب.الوقتذلكفيالشبابامامممانتتفسيةمثلايادركنا

مطلععافتقولوثباتقوةفيمتحدية"المرياح))وجهديتقفكماعبدملكشعريلتيداقالطبيعيمنكانالظرو!هذهكلمن

"رياحياأعصفي"علقصيدتهاكمااؤهاعلمنااذاخصوصاصابخباوجدانياشعراالفترةتلكفيالعزإؤ

دنا!تعحدغن،تعاناتع؟ح/،امصفتعبمحععفتعععمتهانبععادعوفيشخععيثعهأفيدامسغ"مندرهمحمدالدغتلعرغاام

انا.ريحيامش!اقوىانامغنماثباتئمنتناليلنمباشرغببرتعبيرايبرجاءاخرىناجةمنولكنه".شعرهانغماتوفي

:"تحدام"غلعلبعتعفيمامغبععمبأب)تنعيبأنعلكشباتدععهدهمالتتعرعالانغغلانيغاأحيهعغتغئعدعأ

والثرربالاثقالالارضفلنقذفصواعقهافلضعص!الريحفلتعصفالفتاةمشكلهعنمباشراتعبيرايبركماذكرتهااتيالسياسيةللظرو!

كعألأد!رالبحرغكعفىالعععي!غةاناغتعائه!ععتعلةهالععاتععحتعغفيهدر.تتعيدثماغدعامعهفيالملعحمةالقعياغالىتخنعجحينالحديغغ؟لمععبععغ

:تهتعثأيعنامهاتعفيالغغافيلبماط2نظعغحتعفياغأمهدغغنعبىبلمشرويمحأهاتمأديهأن

........تق!المتخلفةوالعقلب"تالباليةبالتقاليدفاذا،والاجتماعننوالرياضي

بلحصرااظعهررعمالتعميعهاعا،دناباتعااتعةنماكبهيفيانتيرحمهم

ظف!ربربعدهعراعأالذماومقارعةفيمنيالجهداعنب*ماوتعيدهاحيويتهاوتقبرنشط!اتشلىانتحاولىمنيعاسد؟وجههافي

خلف؟لانطواءمنلديهااعزالشاعرةنظرفيواضحهوكمافالكغاحفتقولابباسبظلكلنفسهاالىوتلقىويلالطواءالعزلةالىاخرىمر-ء

:"تلعثع"قصيدتهافيالشادععغ
صكعثعمناغععارمابعععفينربممافتعنحم.تعالواتعثعمغائععغعدعاسععهر

روحهااناذرهطتشسلملاانهاالا،،ةالحبظروففر!هاوالموعر3سف!كلمنبهافيهاالغاباتاطلبجبال

ضي،للنضالىاداةالالمكلنتتخذ!كي!بلبا!لسةاوانهزاية!ببستوصخرجلمودكلفاحطمقوىماصثابتوكلبي

(المحوبعأع"تدعدهتعععانعفيتتعمدمقدععلعر(غبةكعلعوأصعدأميلعنأقغحتلاو(مضنع

الجهاددنياك...المحرومابهاا!لأزهرهاعندمقامافيهاروم4السماءوالتمس

المحاعتعبعشعمنالدععرويمهادالحعبعالتعدلمحلىاقوةعكماصلبهعأاعهيمبلتيعههدولغذع

فذيضاعتاناشةقوةالخييثالداءمنببنقذئيفو!راسيانالصخريهويلو

للنضالأحمىاثلامقوةالقصيدةئفسفيوتقول

القلب"فرحة"قصببدةختامفيتقولكماارت!حااسدرهاو!بمائفسيبعقرأعيشلوبودي

السناءرونعبهاينعيظتعمععسطعععتملىللععرليحع؟!ععلددعدعدعكلععععهثعدعععفملعدعهدعمدعلعلمفعدع"**،يعفععع4

وللبق!اءلهبمل!حرفلي!تسصثفبئجربهلوبفابلضباكلمقى!؟د!!رال!ث

والتعغاكعبالغوغتوحيهائرأوانغامحتعععنغاأغهنأللفعاعرغغااع"تعااندعلىبر

فرحة"قصيلهمثلالجياةوعشقبالفرحةقلوبناتملأانغامالهابانك!ا!دابدارمثورأ!من

مغعنععها.التخ"نتععوه"و"المتعيقأاموههعالىبلغل!"

سحركمنالشعروهاتيالدنضانشوة.تعالي؟للدكتودهـحمد!ئدورالحديثادبنافيجديدهقضايا

نهرلأمنالتعفسورتعوعالدنيانه!وغتعفليبر

:تقولوفيهاالفياء"بحار"الر(ئعةقصيدتهاثمأ؟لنقاشلرجاءالممريةالثقافةأزمةفى
غلاظعمراعانعتافىالنوتعاعسدعنكفوفثعغانيضوئنمضوئن

مروفىكلساالحياةعمرتلووابغيو(لحياةافورعثق2اصبحى؟لدينلمحييرانسالاشاكلاقيانينز؟ر

خلققدالنفسفييفجرهااننيواثلامومراعاته؟لمجتمعقيودان
غر،العزيزغبدملكسعرفيمكافصكأقوبةصادقةولكنجهيرةنغمات6**سي!ه!هي*صسههسهيسي!ه**كه*!يحي!ة!*،**!
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منذكرتهااقيالابياتفيتقول"الضياءبحار"قصيدةوفيتحدثالذي(لصوفيالجلالوذلكالهامسةروحها،الحقيقيةروحهاان

تريدالقصيدةتلكنفسفيانهاكما"الحياةلعئاقمشوق؟ني"قبلعناشطرهافي،ظهرمااكثريظهرانما،ا،قدمةفيمئدورالدكتورهئه

وفي.الفواروالالقوالاصيلالصبحتشربوانالضياءذوبتعبان.اشعارمنالطبيعةفيلهاوكمالطبيعة

الخريف"صلاة"قصيدةمناليهتهربملجأمجردالشاعرةلدىليستالطبعيعةايانها

باالحنيننافذادليلوندىساجوالليلالخر،فلهذايا،اصيلةصلة،و!جمقةصلةبهالهاانبلالمجتمعوقيودالحياةمتاعب

للحزين.؟لحياةهنيعمقعميق..حزنالحزينلهذ؟يا.نخاطبيجعلهاالذيا(حارالصوفيالاحسا!يبذلكتشعرفالشاعرة

تقولة"غروب))قصيدةوفيصديقتي"المرهفةالصادقةالاليفةالنغماتبتلك"الغروبنجمة"

وهناكالنيلىوامو؟ج"الابيضالجناح""القمر"وتنجي"(لغروبنجمةيا

جزائراشباحالماءحضنوسطوالذي"الوردةحديث"الإثرةالحيةالقصةتلكفيالودلةوتخدب

حائرالالوانمبهـمضبابموجلفهااطواركلفيلازمهاشعوروهوفيهاوتفنىبالطبيعةتتحدانتريديجللها

عنتعبرفكلهاالثلاتباغانيها"الغروبنجمةالى"قصيدةامأفهيم.الاخيرشعرهافينراهكماالاولشعرهافيلراء،حياتها

خلفالاشواقهذهتختفيوقد،و؟لمطلقبالبعيدوتعلقهاالروحاثعوإقنفهاحالاتفيوتصورهابهاوتعبربلبهاوتمتزجوتصفهاتتاملها

تحدثالذيالمقطعذلكفيكمانفسهافىتسفروةد،الغروبنجمةرمز.بعدفيماسأفصل4مماالاخرى

:تقولحيثالكبرالمولدفيتعزفاقي(لانغامعنتريدالتيالصوفيةالروحتلكعنمعبرخير"انطلاق"ضصيدتها

والاشواقالاشجارترجفهاه!ففي.فيهوتفنىبالمطلق.تصحدوانالحدوداسرمنتنطلقان

الانعتاقولهفة-:.نقولثمالافقشقيبينمنتنفلتلو(لشاعرةتتمئىالقصيدة

بالوصولوالحلموهناك

الشجاءها.نصورحينالقصيدةتلكمنالثالثةالاغنيقىفيكمااوالانطلاقبخمرالروحتئتشي

..فؤادهاعلىواغداقهلهاتجليهثماللهالىحرة

مشاعرهاعنبهاعبرتالتيالكثيرةالرئيشةالصورعنفضلاهذامكان؟ولزماناسرثملا

"جوادذكرى))قصيدةمي-:بقوا،"تخاطبهنراها"الابيضالجئاح"قصيدتهاختاموفي

تصورهافهي،اصيلعنصرالعزيزعبدملكشعرفيوالطبيعةالسجينباشواقىالصافيجناحكلخفقترنوتتابعكالعيونالجناءطرهز

الىقصائد"فيقبلارأيناكماالنفسفيمشاعرمنتوحيهلمااولذاتهاالطليقكألروحواهيمالغلكآفاقيبينمامعثهأهفوليتنييا

"غروب""الزنبقة"البسلةزهرة""القمرالى"النييلامواج

قصائدفيكماالنفسلحالاترموزامنهاتتخذاذ"(لابيضالجناح"

الجزء"رياحيا"اعصفي"الامواج"بينالينبوع"و"الغسقفي"

الشوي.فنهابتطوريتطورلهاواستخدامهاجوادذكرىمنوالاخيرألاولاسعر

الشعرفيالحالهبىكماجزئيةصورلىخلقتستخدمهاكانتالبدءففي

لصورةكرموزتستخدمهابدأت؟.عاممنابتداءولكنها.ا!لمدييلادهبد(رمنشوراثمن

فالامواج،نهايتهاحتىبدايتهامنلهامادةبلللقصيدةاطاراتظلءلية

للتقاليدرمز+والرياح"الامواجبين"قصيدةفيواتنكالقلقرمز

"الغروب"نجمةو"رياحيااعصفي"قصيدةفيالعتيقةوالافكارالباليةالصبورعبدصلاحبلاديفيالناس

تلعبنراها"دنيا"قصيدةوفى..وهكذا،والبعهبللمطلقرمز

والريحالقا6لظةالشمسثم؟لجويطهرالذييالمطرهيءتواليةرموزبدهـةاسثسليماردبيةنضأنذ

البثرلتصرفاتنتيجةالحياةفيخاصةص*تتتابععنلتعبراللافحة

نفوسهم.وتقلباتحجازيالمعطيعبداحمدقلببلامدينة

الاحاسيستعمقوفيالشاعرةفنفيمطرداتطورانلاحظانناعدىالخطيبيوس!عالدون

بحار"،"الغسقفي"فقصيدتا.الموحيةالالفاظاختيارفيوالدقة

الشعربم!.الفناتقانفيسامقةقمةنعتبرهمااننشنطيعمثلا"لأانضياء

فيخفةاوالتعبيرفيبسهاطةالقديمةالقصائدبعضفيكانول!ن

تبهجناانهاكما،لهاتشفعحرارتهاوانطلاقصدقهاانالاالتجربةأردار

قصيدةذلك"مثالومن،الساذجةالغضةوورماءرهاإلصباايامبذكر

الانسانيشعروكم"جنون"و"الخيالحياة"و"الصبااطلام"123"ص.بسيروت

آلبسلة"الزهرةاو"القلبفرحة"يقراـقصيدةحينوالبهجةعاشبالانت

فلألهاالكليةالرموزاوالجزئيةبالصورتعبرالشاعرةكانتواذا

تنوعبسببالنفساعمافىالىينفذولكنبسيطاتعبيراتعبراحيانا.
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"جوادذكرى"الرائعةومطولتهاالشعريةالقصةكتابةالى58سنةاتيالساذجةالاليفةالالفاظواختيار.والابتهالالمناجاةوصدقالاسلوب

عنتعبرحينمافهيالشعوريةقضيتهاعنالشاعرةفيها.نردلموالتينجمة"قصيدةذلكعلىثلخيرولعل.استئذانبلاالقلبتلج

علىحادث(يتجاهامكلاحساسعنتعبرانماجوادبذكرىشعورهاسعدعليالدكورقالهمماخيرلمفيهااقولهمااجدولن."الغروب

بلغتلانهاالتجربةفيالصدقذروةهناالثعاعرةبلغتوقد.ساب.5891سنة"مايو"ايارال!خامسالعدرفيعليهاتعليقا

للسويةوفقاتقيدط،احاسيسهاتقبضليستفهيالصلاةذروةبالانقراضيهدد(لذيالملموسالشعرمنرائعمثلالقصيدة6-هذ

،الصلاةكبخوروتتصعدنفسهامنتفيضوانماالوطنيةاوالخلقية؟حساس،سماعهلدىيحسانالاادظريءيسعولا.العربيشعرنافي

"صلاةالشعر"يقولونعندمابعضهمينممرالصدقهذامثل(لىولعلعلىيساعد.بريةاشجارتظللهاساقيةميا.فيغطسةبعدالانتعاش

النقادبيئنقديةمعركةالعملاقةالقصيدههذهحولدارتوقدالبثحلومنالقصيدةفييفيضما،المحييالمنعشا!لرهذااحداث

رداالشاعرةعليه،ردتصبحيالدينمحييالاستاذنقدهافقد.والشاعرةهذءكل.الوجودلكلتتسعالتيوالمحبةوالشوقوالأنجنهالوالحنين

وعاتبعدهالذيالعددفيعباساحسانذالاتتدخلثمتحليليافيهايرتعشوانغامبكلماتالشاعرةتسوقها،النبيلةويلاندفاعاتالمعاني

الاستاذتعليقفينظريلفتوقد.القصيدةاعنللمدافعةالشاعرة"الغروبنجمةالى"قصيرةفيان.والعذوبةالرقةوتتقطرالصفاء

بصندوق"المنشورالعزيزعبدملكالسيس!ردعلىعباسىاحسانبالحسرةالنفستمتلىءحينالمغيبساعةفيوالظملاتالامسياتهناءكل

:قالانه،امورعد""والامكانالواقعبين"بعنوان"البريد.والغيبوالحلمالليلليدوتنفتحالموكىالضياءعلى

مضحكامر-الفنعفي-جرارجيشضديقفشمخصتصويرانالنجومغابةخلف،هناك

فحسب؟لنجاةلهلعكتبلاالكرامةاوالمعجزةمنشيئالتحقيقهيحت"جوالظلامالغيوماستاروخلف

امور؟هناكانمع".المعركةخدمةفيلحظاتيبقىانليستطيعبل.الالهتربع

النارياسلاحواالواقعيةكالصخرةالمعجزةعنبهااستعيضواقعيةتراءلافالعن

."وهكذامنقذجيشقدومفيوالاملالذاتي!والارادة...صديصيياوانت

-الشاعرةذكرتهاو؟قعيةاموراهناكبانيعترفاحسانفالاستاذاذن-عليهاشادة

هذاتصويرفييرىذلكومع،(لمعجزةعنبهااستعيضهووعددهااليهرسولتي

البشرية.الطبيعهعلىوخروجاالرافاالحادث..السماءبوابةفيالمنضودالجوهر

كان"لبطلانقصيدتهافيتذكرلمالمثماعرةبانالاستاذولاذكرارقىفينضعهاننستطيعالذيالشعرهذامنكببرانسمعليتثا

سيقبلمعادياجيشاانعلمالهذكرتبل،الجيشاماملوجهوجهايقف..الصوفيالشعرمصاف

نجد"نكادلاسطورانجدالقصيدةهذءمنالتاليةالأغنيةوفي

*سطر.هذءمثلمتد!ابسيطام!اكلابلمركبةاوغريبةصورافيها

.101اهشيلىوقالخلفيمنفجاء
!بايرلروينثوفريبثثوتنياذقربباني

والرضىو*مانالسلامكفيفي

*ثابدارمنشوراتمنالقلوبهدأه*لواحسكينة

كأملناهاولووصدقهاببسحمهانفوسناالىتنفذنج!طولكننا

المدأتوهذهمد.حرفمنكخلو!ملالهامنكلمةنجدانين!رانهلوجشا

الثمنالشاعرةتصورءالذيوالسلامالسكينةبجوبىتو!قالتيهبمبر،الم!تتالية

محون؟نقبلموسيقيةاصواتهنافلالفاظابتهلاتهااللهقبلحين

.لق.05السعمراءلي!مول!.مرئيةصورا(وعقليةمعاني
.لق03.نه!دلة.

.لق.25شراذتبلبساطتهارغمالتايرابلغنفوسناميتوتراتيالعقائدومن

.لق01.سامبا:"اشر(قة"الرائعةالقصيرة(لقصإةتلكبساطتهابسبب

.لق.3.قبانينزارقصائداماميالد!اتز!ميحبيبيمنكالثراقة

الظلامسحبكشفتحبيبيمنكاشراقة

مكعيةلكلزينهالظنونكلبردتحبيبيمنكاشرافة

..الفنونسحرجمعتحبيبيمنكاشراقة

*نسنذبذلكتغمرناولكنهارائعرسمولابارعمعنىالقصيدةفيليس

التسا؟لىوبذلك،كلهاواللهفةكلهالحناني!حملالذيالحلو؟لتكرار

ا؟23ص.ب-بروتفيالتنوعبذلكابتهالكلهالئيالخطل!الىبالانتقال"ئ!الحنون

قلوبنا.الىتنفذ(لتعيبرفيوالمصووالاسلوب

المركبةوالصوراحياناالبساطةتصطنعالشاعرةكلألتواذا

(لشعريتطورهامرحلةفيوصلتقد(نهاالااخرىاحياناوالرموئر
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اكمر"ديوانهامقدمةفيالشاعرةتالول.القلقهـ!اوبنابيعالثورةتلكبرصاصامطرهبعدمنقادماالجيشرأىاذ(حتىصحرةخلففاختفى

فيايوالعشرينوالحاد.لةءشرةالسمادسةمابينكتبؤدالشعرهذاإ-ىاؤذائفهلايصال،*تفيالذيالبعدعلىطبعاوهوأالرشاشمدفع"

..(لثانيةالعالميةالحربنهايةقبلوذ!نالاولالشباباوالصباسن.بالشطحات(لموقفلهذاوصفانسميانلا.بصحولذلك.فحسبالعدو

كتبهفيماالشاعررأييتغيروف-41،.؟،93سنواتفيحصوصاخارج(لبطلوقفهالذيالموقفهذاامثالانيرىالاستاذكانواذا

نااحسبذلكرغمولكناياممنذكتبهفيمااحيانابلطوالاعواممنذبالاساطريلحقالقبيلهذالامنمايرىفانولدلكالبشريةالطبيعةعن

وقد،التاريخمنالفترةتلكفي(لعمرمنالفنترةتلكيصورالشعرهذاةشعر!اسطورةالبطلموففمنالشاعرةلناجعلتانبضيرنافماذا

فيقلبيلةقطراتلا571اواخرحتىالشعرقولعنذلكبعدانقطمت.نهد،هااشاعرةالدىالفردبةلاروحبعجبانهمنقالهمادووكلنبم1كما

"..السابقينالعاميناهـيالجمالتكانفصورةعنهاوتحجبفردمنشاذةبطولةلتقديص!

فترةيمثلمنهماكلقسمينالىرضقسمالديوانشعرأقهذاومعئى.سعيدبورفيالثطولي

عاما،عشراثنيتبلغفجوةالفترتينوبين،للشأعرةالفنيةالحيل!منرمزاالاايسواحدفردبطولةتصويرانآحس،نللاستاذاؤولولكني

النفسي*تجاهنبحثانالتقسيمهذاازاءالئ!نالىيتبادرماواوللمالبطلعليهاكانالتيالنفسيةالحالةتصويروان،الجماعةنبطور!ة

فيبرأيندنيانقبل.الزمنبمرورتغيرعليهطراهللنرىللشاعرةالذيوهو.مصرفيهناجميعانحسهكناواقبياتعببراالاتكن

منالارحاثكترعلىاخير؟طغتالخطةهلىهانابيناناحبالمسمالةهذه.اولهاالتيبقصصدتهالصثورعبدالدينصلاحالشاعرعنهعبر

ذاسليمةذانهافيوالخطة،ببعيدليسوقتمنذظ،رتالتيالنقدبةسأقتلك

التأئيرهذامدىوتبين،الشخصيةعلىتأثيرهفيهامعاملالرمنان".سأقتلكتقتلنيانقبلمن

صادر(كاناذاالتغيرنتيجةعلىالحكم!ارفضاننىالا-مطلوباهـر-.دميفيتغوصانقبلمن

(لهوىهذامثلتحكيمانالواضحمنانهاذعقائدياواخلاقيهوىعن.دمكفي؟غوص

و1تقهقره"والفنان"تقدم"ويصبح،بعهبحدالىذاتياالنقديجعلعامةحالةعنللتعبيرفرديةحالةتصويراناضيفاناحبكما

يتجافىالحكمذلكمثل؟نهذاعلىزد.دءهـالناقداكلهـا"اقنكالمهيجعلولعلهالشاعرةبهتنفردلمالمعاصرالشعرفيشلالع،؟جاءهو

لائعرففنحن-فنيةمعرفةملهامبرجعوهؤه-النفوسوطبلالع.ونفاذاالفةواكثرالنفسالىاقربالشمر

عقيهـةعنيدافعفيلسوفائعرفهولا،حقيراوعظيمخلقذاانساناالفنان(واخرفيمانشرهيقرأاحسانالاستاذ(نلواودفانيواخيرآ

مكوناتمنوالغلسغة*خووباننعترلىكناوآن-ماعداهاويفئدجريدةفيسعهببورمعركةعنالماضبىنوفمبرواوئلاكهوبرشهر

؟لفنية؟لتجربةوهجفييئوبانانهما*،مثقغاانسالابصفتهالفنانلعلهاوالجماعيةالغرديةالبطولاتمنصبميرةصورففيها"الاهرام"

وثورانها!تاصلةوغراثزه؟لوقتيةميولهلهانسائتجربةهيالتى..شاذاحدثاثكنلمجوادبطولةانتقنعه

فنقولوجبروكهاسطوتهاعننعبر؟ننريدالتي*شياءهذء-ارطارئة!لشريفعايد!

*خلادصالحفيكونق!ذبعدوالنتيجة."النفوسطبا"لع\)*ن!انهابالقاهرة-المسرحيةللفنون؟لعاليبالمعهدالنقدقسم

لفن.1عنهايرضىحالايكاعلىنتيجةانها*،ضدهمااووالفلسفة

فلودذا)1(النزعاتاصح!منديست3-دلهو(دحمد-وشاعركناهللهدبدحسقالحسانيمقال-2

(لت!،عاماعشر*تني؟عتبرانشيعءفىاحدالمضيبر،ولملضيرها

ئقراعئدمافنحم.،-قل1اويوماعشر،اثنيانتاجهافترتهـ(ببنتفصل!هذهفىكبيماجلألبأئ!نيمنتحتلالجديدالشعرعروضمشكة

ئشعرلأاخركركيببآى(والشاعرةوضعتهالذ؟ا!كترفب،آقا!يذلكالممثلاتاوآلممثلينمن"الصباأغالي"صاحبةكانتولما*يام،

نلمسه(نمابم!.!وان،متوحد!واحدة-انفسينت!ابم*شعادهذه؟ز،*استقبلتفقد،عروضهفيالباحثاتاوالباحثين،الشعرمز؟النوع

وا(لمتاصلةالغريرفىاوالوقتية؟لميولهالمنرتبجة*ليسى(ختلالىمزانفعذاتكونانبلاعروضيةتجربةلانهبفرحديوانها

وانجديدةبظسقةلفاعرتنايزودلمفطلز!!اذن."ارطار!لااىالثوإ.بنارهاتخب3معركةاتامابانظهرتاؤهاوبخاصةليعظيم

*حالسسر،نحث!اتعمقعلىقدرتهاوحته،-حدلد*فن!و!منرودها!!؟لغرضنشتانسلبثتماومن،اقرابدأتالعروضيةالروحبهذه

النفسي،هذهآنمعلواعتقد.ء(لمبرصلتننك!هننر،ور!طفةل!-ض؟ت!!رفعلانسنةافياثركود،بالديوانفرحتآجلهمنالذي*ساسي

لا..ي!،اخرنوعمنبفرجاحسستوقد-عهاالقصثدعلىانيت؟نبعد*
دو،2لناسووالطبيعةارلهتجاءوتفردعابوحدهاالحم!؟نتطيعت!

-1180.؟ابصهـالشاعرفرحكيبرحدالىيشبه،والحصلبالرهبةورصوبفرح
حعطشالساعره.لمأسلاهذهفماهص!.أحاصةمأسلالهالهاكونز،

صدرهاقهـ،ماساتهادفئتثد.بوضوحا؟بسهولةاهـرورووآابحوفىوتترابطحلاحقوالعور..لاوكيفط،رائعةقصيدةمن1نتهائه

الفنيةالنفس!هذه..الحيةاثصيرةهذهالنهايةفيلتخلقمخيلتى
از؟دونوتسامتنبسط،وتضحكك!كر،،وثرضص،تثور،)ها؟سيرءو"لت

م!!*ولر،منالعه؟بر،ى4تربربم؟؟هـراء)!لهـا*-!ى.!!ض؟واحدنبعمنتدفقحببرةجداولتباينمتباشةبمشاعرالز؟خرة

اؤتهـعتهربانما.والتناعاقةمعردادفثورائحت"و؟صه"!نه؟:نو!أروتأفانعجبولا،وغموفاوجلالارهبةآكعرهناالخلقوعملية

وأسصالوعةتقطرصور4فىلانثاأكل9هـ+*ءه،لىماد"مساوهـلاا!لهفيالخطأاما،الخلقةئتلا4انسانعنهينتجمصورة؟حساساتتمثلفي

ائها.نعه؟،النا"تخشهـ،/هىفه!!،الناسر،؟لهـ!لذلك،!لعممىص،-ولثتانالخلقةف"ءعملعنه!نتجالتصويرثورفياحسالسحهكمعيل

.ذوهي*غلالي؟تلكتمثلستطيع61ئيترفهل.1لعملو*شعانبين
.اح؟؟بجيوضنها"تهاماسعموضلكعلىآلدلعلوتش(هم

و(لرتق؟بالثورةتضج

فقط.شعرهاا-9ىمستنداهذأاقول)1(جذورمعرفةهيالسثيلهذافيو*خيرة*ولى(لخطوةان؟عتقد
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سبيلفيعقبة.بقفبالذاتمجتمعهااوالناسبانعميقااحساساتحسمضطربحائرنغمفقاديفي

المجتمعهدافلتلطم-وعقائديةاخلاقيةمواضعاتمنيحملهبمادلكينسكبليتهنعمفؤاديفي

فلمهداوءع.مايحدثذلكبعدوليحثوضيقهانقمتهافورةفيكالمسماءرامعكالدجىغامض

كألضياءناعمكالندىمرهف
اذنلدينا)1(بالداتوتقايدهمواضعاتهت!مرملانهالمج!ءيثدتوونعجيبووصخفيشوقفيه

اماظببصتهامنجزءءنبالمجتمعاصطدامهايكشفغامضةطساةالمغيبكجراحنزىجرحفيه

:تقولحيت"المحروم"قصيكةعنهمتكشفألاخرالجزء..

الحياهأقسىما...المحرومايهاالزمنغلءلىتقوىلمنانت.)2(لالسهاعلىوالطواؤها

الفلاههديفيالعيشىتستطيعلكيالمرحرمانكفاستسعارتيعاحاوتمعم!ي3اسامرها!فسيبعقراعيشلوبودي

واثمسربفما؟هـمالنبعذلكسوىيبقولمالماءنضبامت!احاالرأسمنالقيولاذنيبمنبلومأرمىفلا

واطرب..رحيقاوتخيلهباسماواشربالعينيناغمض:اليهاتسكنالتيوالإشاللامبالاةوروح

النبعلذلكمرورجوازلناتقممقصيل!!انهايةفيالشاعرةانألالمفاضفقددنياياشئتماآفعل

الذيالشيءذلكانفتقولنفوسناالىبهليدخلنفسهاعلىالبغيضنقمامالافيماسعدا..احفلاعدلم

ذلك،متعةكلمعيننضبانبعدالوحيدةمتعتهايكونانلهاقدروروحالنفسىعلىوالانطواءالماسلأةغموضمننقيماننستطعلمفاذا

؟لذيالشيءذلك،عنهيرضىالمجتمعلانسواهيبقلمالذيارشيءدليلالناتقدمالشاعرةفانالناسخشيةعلىدليلاوالطساللامبلاة

تقولوكرههتمقتهالشاعرةبانقويااحساساالمتقدمةالابياتمننحسحيناجهارةوفيحيناهمسفيعلابيةثورةتثورفهي،وثخغىادلىاخر

انت.اصدلىلا-*قلعلى-انا؟..ذلكيصدلىمن"الفن"انهالقراءمعظماناعتقديتيمتينقصيدتنفيوتحديهاغضبهاوتعلن،اخر

اجلمن.طروبةباسمةتظهريانترإدينذلكومع،عينيكتغمضببنمنكع"هـناوماياسيدتيهذاكللم:متسثلينمئدهشينعئد!ماشبقفون

تقاسيانمنكلايطلبالمجتمعان؟المجتمعاجلامن..؟ولماذا؟ءناصبعفاطرفستضحالشاعرةأنواثقوائا؟والصفاءوالعئوبةالرقةيلا

وضوحا.اكراصبحتالمأسا؟اناظن.الفنسبيلليا*مهذءكلفيتقول.لالعرفهجوابعنتبحثالارضالىوتطرلىشقنيهاعلى

تعبلوتود،الحهاةالىالظمادائمةفياضةقويةروحاتملكالشاعرة:"يارياحيالحصف"قصيدتها

ارو؟ءسبيلفيالمجتمعوقفالصورمنوبصورة،ينايبعهاكلمنهناوحديهأنا/،رياحاعصفي.اعصفي

عىالناستوافسعكأسألهاقدملقد،المتفتحةالروحهذءاناياريحمنكاقوىا!امغنما2ثباقأمنتناليلن

فيهاكتبت(لتيالقنرةفيوبخاصة-ومجتمعناتفعلفماذالذيذةائها:"تحدي"!صيدتهافيوتقول

وعواطفها؟المرأةأحاسيسيحترمانيتعودلم-شعرهاعظمالالشاعرةوالشررباثهلقال*رضفلتقنفمواعقهاقلتقصفائريحفلتعصف

والقلأرالبحرفوقالضعيفةاناغوائله!لتهدرالبحرفليهدر

تشوحيها-الطبيعةإمموتقفويأسهاوحزنهاأ!اتغنيانالاامامهاليسوالبثرالنارفوىالضعينةائاويضطربو(فليرغواالناسفليزبد

تستعرو*مكثبهبوبالصمت-ياقمسرعليهاقض!متهذلبليمعهاسمتولحققصيموفيةعر.مباعاحرىبصورةلتظهرالعاليةالثورةهذهانبل

قمريا،السرك!ريوح!كوائتمكئبوار!لمبهـختنقادجووا!انالعطفلر!ىاليتبءذلكجعلتلقد"يتيمكبرياء"هيثالثة

رطيبرقرور؟لليلونسيمالمساءظلكساالحسنهوهاوالحنانوالعطف.(ليتممئهحرمهالذيالحبمقاملايقومانانهمابحجة

يجبليسىصامتو!؟اديالرداءعنهئثاوإركا!نآهوحتى-اجمتمعاتكلفيالنلأسعليهاتواضعالتي*خلاقيةالقيممن

(شكانت(رئروبنجمة"ثطروجههايممتا!كمرلمهايستحبلمولماالشاعرةانعلىواضحةد3لةتدلالقصيد!فانالحجةتلكاستسغنألو

*ولىفيتحسرتأغنياتبث!ءليهاجادتلقد،لقمر1مناكرمهذءتحسبعئدمامستحيلاتطلب(نهابل،يرنبئيمماحمرمجتمعهامنتطلب

(لببتالىتركته3صيقةحرةفيهتصمكانتالئيهـالقدلمبيتهاءلى:أبحبلرجةالى6لمادتسموانيمكنبالنالىعلاقلالهاان

جثاو،نجمتها!ىالطريقيسدجولرالغربفييرتفعجث؟!جديدنالحثهذاولاالعفذلككعطئيلالا،،لجوعالفتقد

الثلأليةيلاغنيةولي،و*ئ!دالحريةتابىتقاليدل!!اخرونئاسيوجد!انفسيعنيامضابيأو؟ميلست،ديمض2

*لثجان:قان،!ألثالثة)اليامادآئمأادور!ار!ل(!اصالهأعرةفيهاورىالتيالديوانفىالفريدةالغضبةهذء

،سكونفيتنساب"الباثضاشرنا1اذ*بو!ح!لفهمبضعفهااحسأس!امندالرغم

+لبين،الىلنفسفىمساربمنتثسابوهي،عئهاالافعاح+صمتطيع*ض،بالمأسلاصدرهاضاقلقد-ءليها

حزين.تهافتلىالجداروتحرلىمنالعزيزغبدملكثحعر"يوأناللىمقدمةفىمنلىورالدكتهوريقول121

ووجدته(لخلاصعنباحثةودموعهااشحافهامنينبوعاالشاعرةوحهلتالتر،الطبيعةمهثسأهد-ن!لا.لتانفعا+لهوأغلبألصافيالوجدأنشعو

فيتبدوالدينيةالروحانحقا..الرحيم..؟لرحمن..الله..فىاوالانانيةعنمايكونابعدوجد(نطلألهذلكومع،روحهامعكجماوبت

اعتقدلاومن،قوبةواضحةالديواناغافيم،منغيرهاوفيالاغنيةهذه؟فراحالرساسيةشدلدةالاعرةاعرففانا؟الذأتعلىلالالوأء"

صوقيةمناجاةفىالسهولةبهذءين!ىالطوالالسنواتتلكقلقانمرخذلكعل!تادلولاالوطنقضايافيالمثاركةدائمةوأكرإحهمأللغير

ال!-الشاعرةفيالصوفيةالرويمباصالةالاعترافمنلامئاص؟ئهالا-رأيهعلىالدكتورأوافقلاوانا"حسنىجوادثهدنماعز،ائعةألمطولتها

ألىثتمصىانكريدقصيدةلان-وثائيا.-والانطوأء*نائيةبين(لوق-اولاتلانر!هذا

اصيحةاهدهقمأطلقتنفسهاتغالطنابا3أحستبالثكرةكأنى11(.إعربةأئيقثنكوقصميدةأشلثنشاأدأالديوانفىفريدةحوأد

أهبا!رلوانقلىا!فرلدةو!رح-خش+لعرشهالشاعرةالدكتوهـعنذ"مايعملان-وثالنا-

وحسى؟شمعوريعقالدهرخدع1اصخمالمنيلبدأنولع!ق،.لخهابالنسبة-مجديةعبرالعر!ة
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وبخاصةقارئناعلىاجدىالمرجوةالدرجةبلوغعنالفنيبلالرقصرتقا"لمةحدوداوشطوطثملاحيث"

علمملىاهبفيهاتشعبتاتيألادبيةحيلاشامنالفترةهذهفي..وهناك

انناوارىسنينمنذقالهامندورالدءتورمنكلمةواستببر.الجمال،الانطلاقبخمرالروحتنتشي

:"الجديدالميزانفي)4كتابهفييقولفيهاماجاءتطبيقمنكثيرانفيدمكاناولزمانأسرثملا..حرة

وهوالمختلفةألاسالببينواننمييزالادبيةالنصوصدراسةهوالنقد"،العميقللبحرترتد..قطرة

.النقدويحلهالاشكاليضعلقطهكل1ءازفهوموضعياالايكونانلايمكن"قائمةحدوداوشطوطثملاحيث

متىوهي،المشاكلهذءر؟بةفيهيوالصعوبة،للمشحلمستمروضعفقدالمجهولفيالنوبانالىوالتوىالصوفيالحبهذاومع

علمليسالادبيةالمشاكليضعوالذي..لسماعتهحلهاوضحوضعت:مثلوالحيرةالشكعذابتنفث-مقنعةغير-ابياتبعضتناثرت

الذوىهووانما،الوجودفيعلمايولاالنفسعلمولاالجمالنهاهالشكفيعذبمنعيريراهلانعيمايسراحة

المناهجبجانبمنهجاالفكرةهذءأتخاذالىبحاجةنحن".الادبيمشاعرمنمايثقلهكلفرادهاعنتنفضانالىالمخاعرةادعوانني

الاعتراضاتالىبحاجةنحن.عندناالنقدبحاربهاكتظالتيالمختلفةانه-وعياوأع!مقتصامهـحاواكثرافاقاارحبألانمجتمعنالمحانسجينة

مانحنبقدرذواقةنفسمنتنبعابتيالجالبيةوالاحتجاجاتالجزئيةوالامر."الانثى"ي!حترمانه،طبيعتها!شسىالتيالشاعرةيقدر

لنرىوالجماليةو*جتماعيةالنفنسيةالنظريات(خرمعرفةالىحاجةفيبل"كأنثى"ملالبدوقليلاملكالسميسةانالد/وانهذافيالاحظهاللي

لهذء*هتمأممنكميرااعطيناانناوالواقع.ادبنامنهالقفاين:مثلافتقولالمذكربضميرنفسهاعنتتحث(نها

،مثو!بشيءتوحيالئصفيكلمةبكلئتبمبثاصبحناحتىالنظريراتالوليدبهجةوياالشمسصخرةياالسماءصفاءيا

عننغفل؟نبهيبشرناجاءوماالشاعرثقافةنطريانبعدالمهممنوليسجديدلنور"ظاميء"أفيبقثبيضوئي

العملجسدفيتنخرالتي"البسيطةالهنات"قصدبلااوقصد(-لتانوثتهالصوتالشاعرةفيهااصغتالتيالقليلةالنماذجوفي

بعضتحتخطوطاسأضعفانيولذابهاارضىلاالحالةمثلهذه.الفني:"اشراقة"قصيدةمنقولهامثلر!لعةجمييةباشياء

العزيز.عبدملكالشاهرةديو؟نفييعجبنيرممااحزنكقراهمنحبببىياتراهمن.

عقلية"قكرة"تصئعه؟نيمكنبمانحس"لالينطرب"قصيدةفيآلمكلماعينيكفيالبهجةأطفأ

-ء....اساكمنحزنيانحبيبيتدريمااو

تملكالساعراىالصدةكلكاليفسدلحركعمركهاكيففياتح!ميسشيقطلعملصفاكمنلمحعييمفيالكونوضياء
تقولانتريد

كلالى(ي،وط!موكنواحاحينطىترتاحالحزينةالنالسيان:بقولهاالبسلةلزهرةخطابهاومثل

هـظعامةحالةتمثلالفيةمله.الطبيعةمظاهرمنوحزنهاهايتواققوتعظرافانتشىصدريفو!وضعتكقدكم

هذهعن"*علان"ومن-الش!رةالنفسمحيئف؟لتيا!حيلأىامرىصمتمنييئالقئيببألقلبفشعرت

؟لطبيعةالىئنظرحزنناحالةفي6لناوالطبيعي،شعريكيرعملالحالةناضراجمال!ببهاف!لىثصشعريبين؟و

متسلاقا،؟ضفاءالمختلفةطاهرهاعلىوكضفيه(لحزنهذ(تتضمننكلة3.قتبعثرابههبثتنسثم(ليكقهفت

كنو(جيرا!*فييطربلاشيء!ودراحزالىائناقررخاذااماوشلةعنتبصانقلقهاتحسالتيالنفسهذهثعلالطبيعىومن

الفني؟لعمليلح!ثمنياكعخلايعدالتقريرهذافانوالظلامولأليناحدثت؟نفكان،المصطخبةالمتوترةالروحلتلكتستجيبللتعبيرجدي!ة

:"*ررن"ولكنها،؟لقديم*طارد(خلالعفوية3الوزنيةالنظمبعضالشأعرة

(البحودفيلالئكليديةالرتابةكسركىبحاجتها"حستانمالبثت

قصائداروعبهاكتبتوقد،الحرةالطريقةفاستخدمتالمشطرة

ضان!؟ناوتبينهاوعدم،الشمرةمأسلاغموضانالحقيقةومن،9لديو؟ن

..التيالغنثية(لروحجعلمجهولةارضفيغثرةالجذورهاتبيثها

نا،اردناولو.(لديوانفي؟لسائد6هىالوئيدوالتنغيمالتشطيرتوثر

سارتربوللجان:الجزئرفيعارنابصفةعصرناالىولالئسةعاهةبصفةادروحهذهقيمةعننتحدث

الشاعرةتوفيقومقدار،للغناءالجديدالشكلملاءمةومدى،خاصة

واساليب*داءطرلىوشرح،الجديدويالطأرالقديمالاطاراستخد(مفي

اليغلهنري!إدون(ليناوا!كارهامشرهاايصال؟لى(لشاصةبهاتوسلتالتي؟لتعبيو

.؟لقارىءولارهقناالحديثبنالطلاهذاكلعننتحثاناردنالو-

استسلهيقولشرحبكليضيق-قارىء؟ي-اثارىاناعتقدوانا

حعيرةطو!منكو؟حدةتئوقناطريقةسقنالووحتى،لافلاو*هكثلأ

ادريسوسهيلعايدةترجمةطررد(هاوان،(ثملىبحسبثهانسوقهالأننا،در&لالهلايقنعههذافان.

المساربتبيانعلى1عترض6دنيهذامعئىليس.مستواهاالىلايركفع

*دهدبلارشكلافممانفوسنا؟لىالفقيالجملااي!خلالهامنتقفذالتيو؟!ابر

هذهمجموعمنالزمنمرعلىو-محونمحونت6دعةالرالفقيةاهيبمأنفيه

التيا"خذتبيانانئعتقداننا*-ئجماللمفسرة1المرهفةالشروح
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الشاعرةأن.رمريتهالاولالرمزيفعدانالعيب،انما-العيب.وأسأهأبرأسهاالقلبدعىأتبسيمل)ولحسناالحياةحسئليس

قانلةةاخرضءعن!لىيرل41اقنسىاةموابم.ل!طبوشعاهاثجوهاالنفسرمىانسعيدالحناالوجودلحئليس

الثبوريمكوبل،النارلايطفىحميممنولكنماءمنانت"نرتاح"ورنحئ.الراحةعنكبير!اخ!يلاطيحن!فشيءو(لظرب

فستعدبنارالروحيحرقللنتروقودماءياانتفرصسةينتهزالشاعرةعقل!انله"نطرب"انلايمكن!لثناللحرن

ينالتضادلابرازالشاعرةعقلبهايقوماخرىتجريدعمليةانهالفه.التضادهذالييدنريصنعفماذا"والأنينالطرببنىتضاد"وجود

مئيحملهانيمكنكانمايفقدالتضادهذاولكئ،والحميمالماءوليس،مبرربلااخرجانباوتركالطبيعةمنجانباوالأسىالحزنحم!

وانما،حقيقيةنا!اوحققيماءازاءلسناانناهوبسيطلسبب،جمالدمزيقوالزهرةالشمسمنصنع-التعبيرصحان-"فنياعدلا"هذا

قصيمههيايضاالظاهرةهذهوتبمو.أثياءوراءهاتخفيرموزهيشيثمايمحواانلايمكنهماانهماليقولصفاتاضاكةدونو؟دجماللمبهجة

لترمزوالظل-والماء-لمبدر4"الشاعرةتستعملحيت"المحروم":الحزبئالفؤاد0ىبةمن

الاولىةالمقطوعةفيتقول"والسمدوالحب(لنعيمألىضياهامنلمحةالقلبثيتبعتانالشمستملكلاضحاهافي

بالضياءيوافيالبدرعنمما"نداهامققطرةالنفسلمنحانالزهرةتملكلابهاهاكل

ناظريكاغمضالمحرومايهاافهقالىالفؤادذل!ك"يكلب"إماذالناليقولانبرىعنساولكنه

".مقلتيكيعنيالنورهذالشهدى؟لافقوفيحيرانانتلصنوتالاننصفةاضاففلماذا،"رب!افوقالاطيارلشجيانين)ء

الندر""مكائفي"والظلالماء"فيهما.نستعملمقطوعتينوبعدفرح(غنعةفيانيمكنالصوتذلكانيعلبملانه؟.الشجيالاططر

:مباشرةاليهالمرمونرااىولاجئةالمرمزتاركة.لقو!العقسلهذاعلىنحتعهنا.وايننحزناكنيةيكونانيمكنكما

النع!الشيافييسطععندما")وال!بةللحزنرم!شوالزهرةالشمستنقلبانيمكنالاةمتسائلن

مكانكلفيالسعدويشيعالسمابقةالن!نيةالفرةانوالتتيجة؟منهمالكلمناسبةصفةباضافة

فؤادكلبنالحبويشع.الاقاالشكلالىآلتعنهاتعبرانالشاعرةارادتالتي

،،.الزمانعادالةالمحرومايهايطدبهوانما،الحزيئالفؤادتطريااتوالزهرةالشمسلاتملك"

؟لصورمنبعدتنخلصلمالشاعرةانوهبمنلاحطهاثالتةوظاهرةالاولشكلهافيالفكرةبينالفرقالواضحمنانهوأظن."الطيورأنين

قولهامثلالزمنمرعلىكادتاودلالتهافقدلتالتيالجاهزةالمحفوظةتعبيراعنهايعبرانىالنعئعولالافكارخطورةهيهذه.الثافيوشكلها

ة(،ظلام"قصيدةمنعقل"لمحانللقصيدةالخفيالمحركهوالشاعرعقلكاناذا.تفريريا

السماءفيبكتانواذرفوغن!ىطيرشدلأان!ضحك*.عقبيهعلىيردهانيستطع"الناقد

:"القلبفرحة"قصيدةمنوقولها:قلبهاتخاطبقولهافيالن!نيالتجريدذلك(لقييلهذاو،من

ذكاءغشيقدالافقوسحابالمعهامنتذرفالسما.رجاءرفيهتنالكيماواديكفيالعواطفقتلتبغي؟يه

ميتة.اشنعارة،السمامبغماءاننقولانالىحاجةفيولسناالذيوالضيقاتمحطلاتمنحالةلناتصورانتريدالشاعرة

فيمجالموريواحد.وا.منوجم!ا!يبينالجمعهي،رابعةوظاهرةعواطفهتموتلويودفلبهاانفنتخيلوتابعهاالمنساعرتوفرمنيننتط

."جوادذكرى"قصيدةمنقؤدهاذلكمثاللايكفيالجوابهذاانوواضح.لىجاءهيناللكي؟لماذا-ومشاعره

..بحيارجنتيلبابم3خطودونبل".رجاءكلموتوالمشاعرالعواطفموتبرلان،يرضيلا؟نهبل

".بالغضب،باللىموع،بالدماما؟هاأالتعليلذلك!كاكةعنهاتغبولم،الحقيقةهذهتدركنفسهاوالشاعرة

صورتاتوهما-والمععالدمبينالجمعفبمباضطرابأحسفاني:قائلةنفسهافراجعت

الحسيالتصويرفوةلهليسمتمعنويامرهوالذيوالغضب-حسيتانبقا.كبقاهالفي-قلني-انلروحيفناءقتلهافيان

.نجمعحيثالقصيدةنفسمنقولهاكذلك.السابقتينالصولىنينفياقنفلماذا،لقلبهابقاءعواطفهابقاءفيانتدركالشاعرةكانتفاذا

:والدماردىبين؟الركيكالتعليلذلكساقت

")1(والدمبالردىالثفاهمخضوبواليللم)والتوترالقلقمنعليهتكلانيمكنكانمالمحقدتالمراجعةعمليةان

لهالخضوععلىالثاعرةمايجبربرازن41انالخامسةوالظاهرةووحدتها.الاشياءالتحامعلىويقضيويجرديحللعقلاهناكلانالنفسي

قصيدهإمنقولهاذلكمثال،؟للغةفواعدعلىخروجهذافيكأنولوالرموزاتسافىعدموهي؟لديوانفينلاحظهااخرىظاهرهإوهناك

:مرفوععلىمجزومياعطفتحيث"انطلاق))في.الفنيارمملاجزاءكلفيواطرادهاالشاعرةتستخدمهاالتي

الهائمةروحياكوابفيالزرقةأشربوذقيلمبا!هابة1صروفالىبالامواجترمز"الامواجبين))قصيد-نها

الحالمة.ر؟اكفيغريقاواغافلك:فتقول

:جازمبلافعلاجزمتحيث"شيفشنكووصية"قصيدةمنودولهاالامينالشطفربياو،اغرفيتبتغينماذاامواجياايه

حبيباطوفاناالاعداءدمللبحريننإابعدإماسإلفيواحدايرظلانيجبالماءاوالامواجهوالذيالرمزهذا

قرببمااوبعيدا..أهجرهسوفشيءكل!يئاالنتاعرةولكن،سواهشيءالىيشيرلانهالقصيدةأجزاء

:"الوردةحديت"قصيدةمنوفولهاهوهذاوليس.الناراوالحميمهواخرجزءفيالرمزبشبدال

رالزهيقتلونممناناوما(خت-يا(لقطفابغيلست

يبدأهاالعوفيالباخطعبدلدلت!اعرقحميدةبمطلعهذالذكرنى)ا!الصكالاتحاجالني،بذاتهاالمكتفيةالكا!ا؟.ءمن"!-ن"لممه3)1(

(،..والويسكىبللرغبأ"1هكد.زؤكدهاصفة

04



ءبربر*سععيسباتشت*بر!ععيس!عيول!هبمأسسهث!تسى
كل

1محبئشى!رتورتشبئشصتبترتص

مصت.ء
رسالتهم"خانواالذينالشعراءمنبغتادفيالكلمةجلادي"الى

بالاخلاصللكلمةاقسممنيجلدهاالموتعبرنخطرزلناما

نحوهفأتتالظلمهاغلالونكسر

الاحسماسمقاطعهنغماتفيوأشعاعتكلمهياربيغكلجلمن

الكلمهبهتعتزوغدتالدارحيطان،وجهكنلقىكي،ونزين

إعاراجثتهافيليعبيءيخنقهابالغادرفاذاالناروهجدروبكونرش

للكفارعرساتنغمكينغمهاحلىياتيتلكي

تنطقلملكلمهلكنالاوتارعطرمختالاصوتكيصعدكي

العارتوبعنهماتنفضالظلمةفيبقيتالراس"رفوعشعبيصبىتكعلىفيعشى

خضرتهاتسترجعحتىاالاهرإسعندغاباتحبكوتغني

ألانوارلاحرفهاوتعيد"النقمهقسمحناجرناعبرونشيلك

للناسقلبيحضنها-
حعى-

ا،

جلادياالكلمةتفنىلن!بغدادياأرضكفيماذا

بغدادفييعبثلصايا...حقلهفيعاشتسفرايا

للظلمهتحنانكومنمنكاقوىهيالكلمهفب..

العرشالكستهدلكنللحكمهاميادجلةيا

ءالدفكلنغماتكومنمنكوستسلبالموتعبادأرضكفييفعلهماذا

تتمنتسىالحمأةدنسفيءرذولاحقيرالتعودالامراءنفاياتعشاق

مجروحهتخرجالكلمة

حكومههههههيد!!:ماجدسسسي*م!رمشق.مظلمدربعلىتنسل

لا:الثانيةفيوتقولى.المكسورةللقافيةخضوعا"الزهر"بكسر

)1("كئيبا-يحجنهالطلمكان-اعرفهلمقبلمنانني":"اليفوت))قصيدةمنوقوا،1

حبلثعظيمباضطراباحسست"الحزنفلسفة"قصيدةمطلعوفي"عليكحيراناالعمرطولعشت"

:؟لتاعرة.لقولالجرحر!لانستعملعاميتنافيوحنى،"علىحار"اللغةفيفلعيس

ال!رورميكتجبتالامانيلت؟رالغر!فراديياتحلممازلت.الاستعمالهذامثل"على))

الطيورلحنثملحنك3يهنيكفرحةفيالعمرتتطليتك(لتروضيةالاخطاءبعضالىنشيرانقبلالديوانلانتركواخيرا

اموابمالى"فصيدتهافيوتخلط."السريع"منالقصيدةوبافيوهي،طاهرةي!نالاخطاءهذهوبعض.اكبرفرصةالىمناقشتهاتاركين

:.فقولحيت"مفاعلن))و"فاعلن"بين"النيلاربمكلا،خطاءهذه.فررتؤقد-الخفيفالبحرفيالشاعرةاخطاء

أرقصي،أرقصي""الباكيالقلب"و"الانينطرب"و"الضياءبحار"هيقصائد

"..عرانسيأرقصيةاترتيبعلىمنهالكلامثلةونضرب"يتيمة"و

منف!ؤادهاولميكلاكلتفرغانالىللشاعرةدش.نجطفاجما!ر،وبعد"مصفىالربيعمنوروحاوالصصوالفوارالالقنشرب"

ىلا!الانو!ةاحساساتاناعتقد!ناأنوثتهالصوت.نصغيوانانغام"وسناهابالمفاالكونتغمر،ومجدجلالالسمافيهبم"

ارستوءالىفتهالاسلموان،العمرمرعلىوتتنوعتتندلولكنها"غناءكالايخنأرولم،التوت؟سمعلمقبلمنانيغير"

القائلة:وهيوالجمؤد"مر!هاقىاواد!س!لاتدريالمصائبدجىفيفسرت"

للفنونوجاادجوكانتطيارياحامصفي،؟عصفي
لاسن.عقمالنفسوحمودللحمودسيل(لنفسهداةجد"رةو!طالبحرهذافيشاعتقدالاخطاءهذهمثلانوالواقع

......لمحي"المنسرح"و"السريع"بينالثاعرةتخلطكذلك.بالدراسة

اللهعبدحسنال!مافيالقاهرةفيالرعل!يءوتخطى.مستساظاراهلاخدطا"زنبقة"قصيد.نها

الحالةهذ*وثى-مجزوصا"يخجب"الفعليكنلغاذاهذا)1(ة((يتيمكبرباء"الاولىفيتقولقصيدكبئ

.نحويخطأالنيتفييكون.عشتوكذ"ر،مفردااحياسوف
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