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احمدالشاعر،الممزقالجيلهذاابناءاحددنايؤكدهماوهذ؟)*(اصد!اني

ومواطنا،شاعرايؤكدهانمار؟كدهعندماوهو،حجازيالمعطيعبدقاليلانغفوقدنحن

وير؟كدء،شعرهعلىالفترةملامحانطباعحيثمنشاعرايؤكدهتمضيفيالميدانالسا!ةبينما

الملحوالشوق،"البد؟ئيالهلع"لهذا5تصويرحيثمنمواطنايمر3بالرفدا..ذصحوثم

.الحياةالىكثيراتعيرنانحناواد

وا!قرية.حجازيالمعط!عبداحمد-أ...عشرالسادسعاكناونركنا

العربيةحياتنافيالهجعةتمثلوالقر)كأ...قروياحمد

معا،وقتفياليهاوتطلع،؟لمدينةمنخوفالقرقيوفي..الراهنة...ارمربيارجيلوو!الىء!ةاذهاخنا

بيوتهاوجعلالمدينةشوارعبدلالذيالحاسمالتغبيرانذلك..طؤيلر!ادبعداج!اذالمالبورداهمالذين!زة

القرية.علىغريب"الناسغيرمنناسا"واهلها،عماراتالمغلقةمعينغيرشيءكلؤكانلأ.نمضيالميدانؤ،ىالساعةكانتلقد

المحافظةبمحاولتهاالبغضهذاتؤكدوهي،وتبغضهتماماتجهلهانهالانفبساروتوقيت،جديدعمللبدء(شارةدقةكل3انماو،دقلألها

عندماايضاتؤكدهكما،"الغريبةالمهـدنية))ازاءوقيمهاتقاليدهاعلى،طورأالغربمنتهبالتيفالريححولنامنيتغيرشيءكل.جديد*

التيالهجرةتعتمالضروراتولكن.والانحهـلالىبالفسقالمدنيةتربطأوثلوجااوعواصفوطنناربىدوقلىرزرنرمي،تارةالشرقومن

(لمزدحمة،الشوارعفيوهناك،المدينةنحومبهمااندفاعاتشكلفيأواصحاريافيالمت!ناثرةالبشريةالاجساملهذهتيقلم،سموما

لكلفاقدا،حقاغريبانفسهالقرويي!جدالمظلمةالرطبةوالغرفتحديفيهاأيقظتانها.النومفيالاستمرارمحلىقدرةايةالكهـوف

حولهمنكل،ينتهيلازحاموسطيمضيانه،فيهانسانيهوما.البفشاء

بالو!ة:يشعرانه،غرباءثيمءعلىالتعرف!منأعجزكانواابصار!مالنورفاجطوع!دما

المغائبطيري...ملاكيبحرارةالنوريستقبلواانمنأضعفكانوا،انفسهمعلىحتى

اللقمهالىالخاويمتاجمطحزمتؤ-يتمضيالسالحةواءن،والضعفبالعريالقارورظوابىرد،وانغتاح

دربكفيالعشرينسيوفتا،ضطرابوالخ!يبةمشاعرهؤلاءاع!اقفيليبعث،لممروالركبالميدان

ادكبوقالملاحعليوحن!.والامل...والغربة

المركبفيونمتالمتلمعفألقيتالمفاجئةال!بقظةمشهـلة،حقاالعربيالجيلهذامشكلةانها

الداروبينبيني"بحروسبعة!عيغبر،جتوانف،الماضيعنانقطاعهولهامنزادالهنيالمقرعة

حببلاالقاسيليليأواجهمرحلةيعيشون؟لنهضةفجرمنذفمالعرب.ء*بىفقةعالميةتياداتعلى

احبابلهممنوأحسدويمهامفها،-.تحملغريبةخارجيهقوىبمندفقادتبطحاسمتغير

مهجورباردفراعفيوأمضيو!ذ!،ومصالحها3مشارلىعهاايرضامعهاتحملكما،وتاريخهاوتقالبيد!ا

)1(المغرباءتاكلبلادفيغريبالفلسفةنطاقعلى-"العر؟يال!ر"يستطعلمءضحرف(لتغير

عنالانسانيبحثهنا،"الوجوهيرأكلالذيالبرد"هوهداقابلهانهمنالرءمءاى،الحاسمبالجوابيواجهـ"ان-والسيالة

:الغرباءهؤلاءمنالصديق!فاسيكونومن.يجدهفلاالصديقكرببى،العربيبينالمعركةهذهخللالومن.والاسشنكارالفنىبحرخات

مساءوداتوالتمردو(لموتالاوركن!سلامبين،اليقظةعربي،والعربي،الهجعة

عامانوداعناوعمرتزدادوالغربةتزداد.عمقاوالخيبةع!ف(يزدادالاضطر(بكانوالحياة

صاحبعلىأعثرلمالاصحابنواديطرقتلالا"..حدة

والحاجبوالبوابالابوابتدعنيوعدتاندوننتغير"،ونحنيمروالركبتمضيالميدانفيالساعةان

طريقامتداديررحرجني،والاصننياراررفضءلىالقدرةلناتكونانودون،وكيفلماذانعرؤء

شاحبمقفرطريقمممحنالتخلصنستطيعلاالالسياقرؤضالىنزوعنافيحتىونحن

شاحبمقفرلاخر.الجديخدةالطريقل:معاتصورنستطيعولا،الطويلالسباتآثار

قصوريديهعلىتقوموالغر!!ةالضعفانسدك!ماعاتفيل!ا،غرباء...نحنضحفاء

يسحقنيالعملاقالحلا"دطوكان.الخلاصسبيلعننبحث

ويحنقني.حقاالعربيأنجيلهذامشكلةانها

يسهجديطافسوالعينيوفي

ابعاصر"العرلييالتهعر"أزمةمندمة!في-ىالىبحهاجةالد!اسةهذه*

86ص!فهـحهة!لمهبليئكان-1.قريباتقدي!الااسعتطيعانارجو
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ا&رابعلىالنائطئنالرجالتقاطمعيالكهسيقخي!امب

هالسحابيلمبراشاموابىالشهسدرئنهنءلىالمائلينصربقترلئن

الالمنهريلهمعنالخثةسمرتكفوراء)2(هحميأننيويصرخ

الزرعبناممعطيرالمينينوبجانب

كالعدماحمفرلمعلىالجعاحروم؟النافنغيرهناالناسأليس

الدممعليرتعنفودبلنوالذ،هلدوا(لذينجميعارفااهالكرهقنيعرأل؟لقريةففي

البمنالريففيالانسانأمهااحبكاني/عر!،ني،لولاياتقمير؟رأككمليوئباتهمأسرثئانوبامكينهس!يولهون

)"(النشيدهذافميوفيجئتواليكأفراح!مفر؟ء،مدائمامدعووهو،وفقرهمثراءهمشيءل3عن!

منها:الدووانفيعديدةصورلهاالرجعةهذهومثلريتقيولاأفراحهمفيمعهـمماتمهـويرقعىفيمعهميربكي،وا.نراحهم

حنثئنالفرىفيرحبوالااقأهنيولكنم،وأطكللهومالهسالهعنوسألهوحماهللامنقمبعلبر

البيوتيحضنوقرورزيوناممارحهيامنيجدولا،والثقةألانفتاحمنالقريةفييجدهمايردلا

افبماذرهكالهمادجف!رهالاشجامونسبح.السلاآ

)9(مناكلمنناياسلممننحونيالنلس

عنقريبر،نهيشعر،المدينةفيالغريب(لقرويهذاولكئكئيبهذا...بمبعض!يعرفونلا

الغربف:لطذههمهعلهلملمعنفرؤضهفنكدائرصرجااكريةذريبمفليلعله

تاعلولاتمرمناالطلاآيعرفألسى

والغرفوالسنائرللسكيرجبالايلسرلحمللنطذعند(3)سلاآحتى...لييطوقب

بالنفمفضائكالى،الركوانىنذوسا؟جدالآحاآهذافيللمسثنالإفإطرمندماحتىومو

)01(لكفنرتابلملففئادقهفيتلمهئلذعم:مغلفغ

مستوىالىيصل،بالقريةعفوياارتباطا(كماعريؤكدوهكذ(...عميا-

.الخلاصايبائنايهنالكلأينمن

!لمزىوالمدبرضةالمعطىددأصمد-ب؟السيدهطريقأين
...ع.بي/1ايسرثمقليلاايمن

ريخف،مناروطكهليانكهىانجدبالفريةالطفهنيالىلقهذامئابل)((انييأثرولم...لاآ

بقصةأدداانأوداوشاعرصورخلالمنالمد؟نةاقدمانوقيلان!،سبيلهفيكل"!يتمتهاقهوام"مجردالناسوهكذا

عئبءو(لنذئلربالكريهانعلةإاكدلالفعميكغدلالهذاممقهي،المهجرك:(لعجيبالآساآرذافيلاصدمهيةلا،اكدالى،عدد

وبينبينهماانفعذاعاللةةهـامربالنسبةتعنلمفئلهجرذ.المديمغطنايىانفيالموعم

حبيبت"معفبباسطنلئكلههب!أ،مفننعوياأنلانها،الكريفتهفذتصذرعمالعجلات

سمتي!طخمإجمععممنابنقالرب

حممنيفيالرحبالمجمآولؤذعمأحديجئنولم

صثبتيفلفي)5(سولهمنياسمهيعرسنفليس

فندلأنفنذلعمهذهبين،فيهالاسدهويةلاالتي"اخندافب"هذهبينويه

سلمفىاكنامواذسمذاكليسيناانه،"قدشنمجرم)،"تمطلبمالتيالافدلز"

حنعنائبفبكانالجريفنويئباركالجميعويصاألفئالجميثبيعرقطالذفإالقرأنأي

عاشقشاعرعنروايةقرأتولكني:خانقااحساسابغربت4ويحمم!حقاهناغريبفهو،حببوات!

فدأممفقاتنعثفلأدثبهخائئهرمتنهطذربكأنني

)11(صدقتانتولكنالطريقفىالعابرونيرعرهؤلمم

"الطذمليغ"لمبرراتهفنففبحم،بالؤريتماذتنلمهمدآيؤكدهنلثإم)6(..الرللءتى

هجرتهان(اللامفالىالعناههسمناييحآمعن)يفمليثدملروكدكملذيميجدفنلااحدايميمرئبلاالثأقنالآسيزهذا،الآحازوفبى

هداالاقتناعءرمخلالومن...الاضطراريةالجوعهجرةالاليست:و(لت!اهةبالضياعشعورهيزدادالس"للاملهقولمنخنى

مجرمالها،مملةممكمنهفالممينة،فاسيةللمدينة"نظرته".نصبجعابرهكر؟؟كالمقنىسيءلاهناأنا

لملل،معنىلاهنعنمببغاشطلانمجرد،هالعميرالاسمنعنمنأكداكبالمجةرهساكيأجر

يلىيصعبهليذا،"نيايةلا"فيتمفياذداآمجري،ضنرنمجرم)7(للسيدهـ.

اللاذعمة:علمسهاهفبملذهمهاالغرباءالصلمتالآحاآهذلفيهللطنيلآبالهربغقطعورااقأي(دكلملوهو

الكبيرءالمدينةمعملرئذالنيقئالنذمهن،الذهاالتيللاجقاء،للفريفحنينليآماد،ا"روقب

نارذطأان:لهممستجمبتعرفهالتيتلك،عرئها

الظئنيرمفيتجتركلملتنلرنؤقنلدت

اللهيبمنالضحىفيشربتهما

شمسهاعيررضادفلممنويله؟!6صفحةقيلبليكان-2

37سنسوالسحدتالىالطريج-3

57كسيسهنتنىلمى-078سن!ماالسمدنالىالطريج-4

8،صنسفاللياءالى-ف؟9سحيحفسيىملمثب-5

57صفهـجةنغهنيلمن-7101سيحفالسمدتالىالطريج-6

66صفحةقلبليكان-7،11صفحةلسيدة1الىاطريقا-7
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لحياابعاالريفظثنينبنما(لبحذرولىاءلمدنامتدادامدننامنلت!جعلوالسياجوالبناءوالسيابمالبناءغ!ير

قلانتقالولغذا،وحكاياته"تواشيحه"وبجوءمكتفياالتاريخيةعزلته1(2)والزجاجوالموبعاتالمثلثاتغض

.للبحوراجتيازهولغمدينةالقريةمنالتذس،الورونونعنهاض-معالتيالملاحبلياليهامعرواةالمدينةولكن

(15)"الإئحورالصبىفيعبرتانوكان"بينما،ببوارفنهاوإ..حهناوامنهنفاوعثملينلوعوامنهمالموسرونويرأتي

وفدمتثبافيةيرالبستئاالتي"الغربية(،دن!بة"هذهتدفقانكماعدمخلالمن-اقرويا1هذاما.و.فمنبم.نطلعحالةبر؟لفقراءيظل

جعلانه،مدننافيوالفوضىالاضطراببعتآلقنانجبرالهةلفافلمالغريبالكهفدصلىانبعد،المرةالتجربةوبعد-ذأكألاق!نناع

انهـعا،والاشكالوالاراءالمصالحغزواتاماموؤ*خهاشوارعجاداتهاانهذهولنفسمه"1،*-ويين))"ميؤكد،والعظامالجماجم؟لا!بيجد

.والالو(نالاشكالمصتلفمنربنبال!ابمزدصمةموانىء:الحزنالىبلى*ودةينتهيمؤقتاخدراالاليستالملاحاللياني

ميناءفيأعيشلاننيالكبسدءالمدونةفيالليلا

والارياءواللغاتالاجناطتدفياحارقصحنديهد

صاميا،الجياةفأراب.والوبابوالانغامالنود

الحنينمكبؤنوالكسرابالحمااءوالسرعة

..قضبانالناسوبينبينيكأنماقصطييتد

(16).صجينىننيالنغغيسكتيشياافنيئا

الاحصموتتعةنالراعىويودأ

ل!،"اوفيرررةاررينة"فيفقطغرقيعنالقرويلايعبروبفذامائد.كةئالرأفاةنوتكنمى

.المتناقضات6بكلاتىالذبم!"الان!اح"مناكوعلهذارفضهيعلن-الزهورفتسقط

فهي،برهكرهاتبادلهانها،فحسبالمدينة.لايكرهالغريبوالقروبما(13).الصغيرةرووسهااعماقنافيالاحزانوترفع

الاصلالبريقتمتصوبغبارها،نضارةمنمافيهتصرقاللافحةبشمسها،لمعود"!ائدةكلالريراحتى"و"افتث!يكت"افيوبعد،2وهكذا

بأشدويحس(لبسمةعنييحثجائعوهواليهلاتلتفتانها،عينيهمنانناندوسبهاالوحيدة-علاؤخنا،ءمصل!(ليسوضياءوظلالا.نلالاالمديعة

الفصوىالضرورةدصدتهقئبهـاهواليس،والغربةاتمزونآلام.نمرعندماعايوا

فهاءتالتي"الليمونحبات"وببئغينهالفرقوما،"للاستعماأو"أناهذا

الشمسىاثثبعةتحتظلتولكنها،بالظلمداةالقريةمنالفجرمعمديشيوهده

اليس،(17)؟احدومساااندونبقرحععشرونيناديوالولدالمحرقةالليئةانتصالنمحند

)18(؟مأوىلهيجدلاوانهفببهاغريبانهلهكرههاءدليلمنتلوالجدرانالميدانرحابة

ويظل،اهلهامع..المدينةمععلاقةايةاقامةيرفضكلهلذلكوهوتلوراءتختفيثمتبين

عن!شا!،مناص!ملايرقوليكلمهموعندماالصمتءلىممراال!روبفي!ا!تثم!طتثمدارتالريحفيوريقة

يحاولعندماحتىفانهالبدايةهيهذهكافتواذأ،(91)الجاةمجرديثوبظل

عفة.جت"مسمياف!يرتدصميمةعلاقةاؤلممةعنعاينزايظكنفععئلنيئآد

لغدفكسافيأطغقتلكنني.حمئناطولحنمصبابهومين

(02)عفهثومثاجبنرئسميت(،1).مررتلماثهعاعهعلىرست

فقرترةيفارط،المدينةمنؤن"ةقاعلاقةلاقاقميضطروعندمامدريخةأنها،الرهحا!يهاالقتاظبمالمنرداءالكرأوةالمدونةهيهذه

و*ـوحت،(!عوةوا؟ووـاقرابةقراءوءمعه،ث!لهضائعة،حزية،الغصولطنظامويتحدىالاشياءطبيعةءنيخرجالذيالخالدالجفاف

منحذرهالذيابيهمنبالخجلشاعرايرظلالفتاةهذهاختارفما!اكأراهلهاأما،اثرالهاياقىةلأالخضرةءنالانسانفيهايبحثوالتي

له:فيعتذر"الملمننسوة"دائما"و"صاقونوا!غباراولمهيبتحت"دائماانهم،منهاجدبا

(بي،ا.نفناهـ4فييسيركل،لاامعةتؤاصقمولارابةةلانربةوم،"سارعلى

عثراابييااقولي!بهبروكأنهالساعةعنانليثالايركابةثلابعرقيراضعروبوكل

هنامية؟هوىفيوقعتالناسيحبالقرويذلكمنافجعوهل،فاجعةالى..محنومقدرالى

اهـرنش!وةمنحذرتئيكمو؟نت.للساعةمعئىيدركولا

اناكأنهار(يتهالكننيادظرموزهنصاقامفيت

أبي؟أبوهاداتحمينةفقضةالإهومنبنالاارةنفيوحدهمنحترلونرأينوو

()21الشعراوتقرأاهاوتهفيرماداصاروااذاحتى

فيالتردفتازاءالاريرةصفاءهاعيمايئ"المدننسوة"منوالتحذيربداثةفيسواد!نما

موتهفيلهبالاعتذاريهـننفيوالولد،ماتالوالدولكن،المدينةمستناعالكليدجثةلومنالوليدسافىوجذبت

بخيااءيعيشالتي،المدونةمنولكنهامثغهضا!معةوتاةميإاقاصاعلاقةعنولدولواضىماتمنكأن

قربى.علافةاهغهامعيقيظانمضطراويقبأم،مضكراأئزبضرأتت،أتىومن

ء(14)النهاراولفيكرهتثم،هبييالبوم!فجعت

915سغمسةموهدلةمديمةالىرسالة-ءاللمدونةالنظرةهدهدلالة

165صهحةالعيون-ل6تمثلالاولىانحننى،شاسعحضارياوالمدي!نةالقريةمابينالفرق

01صفحةليمونسلة-17تنندفق"الغربيةالمدينة"وحضارةاكصةفجرومنذ،يلاخرىلقيض

131سفسةوالمديمةانا-18

016صف!حةمجهولةمدينةالىوسالة-8391صفحةالهلقاءالى-؟أ

168سفسهـة"العيون-.852-،8سفمحهـةأا)كاءالى-13

163مجهولةمدينهالىرسالة-01321صف!حةورينة1ونا1-؟ا
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وقتطفيوا!ج!نمىالقداسمةتمثلالمرأةنجد-الحبيبةبهجرالقريةمنوالمرأة-حجاريالمعطكبع!بداحمد-ص

:بالمخدعمرتبطةالقصيدةاولفيفهي،معايدلفانه"الغريبةالمدينة"رفضطعلىيدلرالقريةالتعلقكاناذا

المخدعبحافةوكنتهوالارتباطهذاولعل،بالطغولةوثيقارتباطعلىقاطعوبشكلايضا

لمتعرع1نهدكانبثاقةتردينيجعلالذيهوبلحدةاكثرالغربةويجعلدائماالحنينبزجح؟لذي

(24)الثوبوراءتلعبغنيةمرحلةالطفوله(نذلك،دائماخاسرا،دائمافاشلاالحب

)جتاجهاالتيمهي،الاولىغيرانها،ملاكاتصبحالئهايةفيولكئهافيالطغلعلىيعسربحيث،وليدهاحياةفيآلاولالدورالامفيها

صديقا:لايجدعندماهذاعمليةتصوريستطيعلالانهالطبيع!9الانفصاليقبلاننهايتها

(2ع)الغائبطيري..ملاكي.التجاوز

واضحةدلالة-بىل-للفرقةاسباباالقصببدةهذهفياصطنعولقدالانسانةماتكونكعيراالقريةفيوهي،الاممنتبدأبالمرأةوعلاقتنا

هذا،"الام-للمراة"النظرةثنائيةوتغضح،النغسيالصراععلىكلهن،عناغريباتالنسعاءكل.النساءمنتمامانعرفهاالتيالوحيدة

الحب:هذامثليلازمالذيالصراعوهن،منها(لاقنرابنحاولالايجب،مغلقةسحرإةكهوف،سرار1

وداعوقلتوغيرها"وليلةليلةالف"وقصةالشعبيةالحكمتصور!نكماثريرات

صادلىاكن!موأقسممن(لمرغموعلى،التفاحةآدماطعمتالتيهيفحواء،الحكاياتمن

صدقتانتولكن.وتضحيةودرايةجرأ!ةاليهنالوصولىيحتاجمغرياتجميلاتفهنذلك

عاشقشاعرعنروايةقراتولكنيثسريرةليست4انه،والمحبوبة"المإهومة"لوحيدةاتظلالامولكن

(26).وداعفقالعشيقتهاذلتهت!بوهيالشغقةالالايثيربشكلوتلدتملفهيغامضةوليست

سراالحبمنتجعل،مبهمةاتظارقصائدفهيالاخرىالقصائداما.وحدهلهبانهادائمامايقنعهلطغلها

حتى"السر)مايؤكدالقصائدهذهكلوفي،نفسمهوببنالشاعربين،ابد؟لهتكونولن،لهليستبانهاشعورهيبدأوعيهتكاملومع

فارء-سة"ليلةحلم"واللببل"فياغنية"مثلافهيعناوينهافيالنفسيالصراعبئشاهناومن،"الام-الاخرى"ءنبالبحثفيبدأ

الذيفالشاعر"الصراع"الاخيرةفيويظهر"الظلاآفيحب"ووللطفل،"الخاسرالحبعذابات"الالايعرف"الطفل"يجعلالذي

بحبهلايبوحولماذاوحيدايسيرلماذايتسماكللوحيدايسيروالذييحبالصباغالدبنوعملاح"طفلة"فجميلة،الد،برآنفيصورةمناكمر

لهاسأقولغدا"يقولالمغلقالبابعلىالتسا؟ل؟رقاتتضمحلوعئدما."*فى"

علامةيضعبهذاالقيامعلىمقدرتهمنثقتهلعدملكنهو...ثبمءكلحديث"نجدكما،حبقصائدتسعئجدالشاعرديوأننقرأوعئسا

"الظلامفيحب"المذكورةالقصيدةمنالاخيرةالشطرةهذهور،ءتعجبالىرساله"و"عسرالسادسالعام"مثلاخرىقصا!لدفي"الحب

المحبوبة"ن"1دائمايفترضي،الواصدالطرفحب،الغامضالحبهذاانفتطيع-والديوان-القصائدلهذهدراستناومن،"مجهولةمدينة

متجاهلة:فيبذلكيصرح(نهمنالرغم0على،لايحبالشاعراننتحققان

أحبكتقولبمبنيأحبك،"هنابنيةهوىفيوقعت":"مجهولةمدينةالىرسالة)قصيدته

.تقولصوتيورلةحالمماهووعنها"انتظاراغنيةمثل"انتظارماهوالتسعالقصائدومن

الطويلوصمتيكل."المخدع"مثل"وصف"ماهوومنها"فارعةليلةحلم"مثل

أحبقالوارأونيالذينالرفاقوكليركللمالذيوالفتىالاميرةؤصة"قصيدةقيهابما-؟لقصائدهذه

(27)لانعلمينالانالىوانتالطرفحب(والحلماولإذتظاركمثل-"القديسة"وقصيدةا،المساء

انجه،لهاالحقيقةهدهاسرارعاىهويسجر؟وهلكيفولكن."الخاسرالحب"اوالواحد

؟لذيدامما(و28)"عغةجبنهيسعي"انيستطيعمادامذلكلايغعلصادئتصويرانجدالديرلموانفيتطالعنااننيالاولىالقصيدةوفي

."عاقل"*لانه...فلا5و؟ماوالمجنونوالساحرالسائحهوذلكيغعل:المراهقةلحب

سواحاننيلوتح!نها؟مثمىدكنماءشرفةحبىكان

تبعتهالاراها

-.ساحراننيلو?و"!امنهااسمعأكنلم

اوققنهايداهاتحيينيكانتانما

مجنون؟ننيلويداهاتحيينيانحسبيكان

قبلتها(22)شعرديوانالىالليلأسهر،أمضي"لم

عاقسللكننيآرري(لحبوهو،الامعن،الطفولةلحنمنغصلغيرالمراهقةوحب

()92عاقللكتني..)اويلتا.يتمانلايمكن

!.؟.عاقلايكونانمؤلماأليمىوحزنطوتهاويمشرودا(لحبو؟رى

الاولى.دلالاتهاءنوا!شفاليهاالاشارةتجبثلاثقصائدتبقىويفئىيهوىمنالحقوالمحب

كأ"ؤدإ--"والثانية،"المساء،*لممالذيوالفنىالايرةقصة"يتملمحب..الحبوعميق

"قلإإسة"الثمانيةوفي،لهوب""لى؟لاوفيوالمرأة،"المخدع"والثالثة(23)يتملم...رلحنياليقولو(

فبىويبدو.مومم!الثالثةوفي"حلماخاطراالاالغرامتعرفلم"المرحلةلهذهالشاعروعيتؤكدالاولىالظصيدةانبالذكروالجرير

هذهاجتياز1يتجشموانعشرالسادس(لعامابناءالىتطلبكما

56مفحةقلبنيكان-؟2حب"قصص؟نهادائماتذكرناالاخرىاللإبوانقصائدولكن،المرحلة

96صفحةقلبليكان-25.عشرالساسالعامحبقصصبانها،يتملمحب"خاسر

66صغحةقلبنيكان-26الهجرةفيهاارتبطتالتي-"قلبليكان"(لثانج!القصيدةوفي

132صفحلآالظلامفيحب-27

168صفحةالبوت-0628حسفحةعثرالسهادسطالعهام-22

174ص!ة!ابرة-6192صنحةغئهرالادسالعام-23
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اصبعاالطريالدمفيالصبيويعمسىالفحبوقلبهاثوب!الفدولابهايضمالتيالاميرةبينالفارقالاولى

مقطعالىاعشاالجدارعلىناصراسموينقثىيربطانيحاولفالفتىذلكمنمالرتوعلىالمساءيكلمالذيوالفتى

(36)التفاحويسقطهده).2(شاعرءنوليساميرءهنتبحثالتيالاميرةبمصيرمصيره

وهـعذهالجدارعلىعلامةيتركانهاذ،سدىيذ!بلاوموتهخاطراالاالغرامتعرفلم"المقديسة"فيقديسةتصبحاللعوب

("زقطالعربيةللامةبالئسبةي!مثلوناعر،"ناصر"سم1هيالعلامةتجودانالحياةوتابى.."انساناالحبامورفيتكلمولم"حلما

البدء.فيالمراةتظلوهكذا."ياسيفياأهواك":لتقولبالبقاءعليها

هناانيياشعراءفلتكتبواالمخدعبحافةالنهدترد؟نسانةاما،غانيةاوملاكااماالديوان

العربيجمعمالزيأشاهدذلكعلىوز؟دة(31)انسعاناالحبامورفيتكلملمانسانة؟و

"السلام..العدالة..الحرية"ويهتفهـه!،والاقتراب،كالقمرفهي،قرويةمعهاوالعلاقةالمراةفأوصاف

.؟لكلامتقاطعفيالدموعفلتلمعربلمعانثىتمروعنمما.(173)صفحةاللهيبعلى.الزيتكسكب

الحجرالحوائطوراءهوتحتفيالعامابنالقروينفسيةانها.(172)شقيقهاكانلوحتىيحسده

.يضمرانالرخاميانالعمودانحتى.عشرالسادس

قختفيوالشر!ات-ورةوالفحيجازيالمعطىأحمد-د

الزخرفتعرجاتوتمحيورسوالثوري،الواقعلهذاالواعيلشاملاالرفضهيالثورة

المكانقمةفوقالانسانليظهـرواحمدعبرالمعطيحجازياحد.الجديدالمجت!عقميمبرفضهيصنعالذي

لصحبناالكوىويفتحويغني،الواقعهذايرفضانه،الثورةجيل،الجيلهلىا؟بناء

؟لزما!ميؤرحيياشعراءيا:يصيالمدينةض!باعفييععيعندماو!و،وإلانسانوالحبللخضوة

هئاكانشاعرعنفلتكنبوابالغضبالحزينةالارضتتفجرأنأجل،من

(37)العطبمالنامرعبدعهدفيأغنياتبهاللهبادذنجوفمنوظل

ي!ون-البدءنقطةالناصرب!قيهثل/5الذيالوقتففيوهكذاكلماتناالقرىفيل-،القرىل!بلدكتيوتصيي،

انانتماره،بالا!مهذهالبدءنقطةايف(حعنمسئولاالمفتىالجيلهذا---.كلماتناهناولدت

..وظلعنهابعيدلانهالقر؟عنعرب؟ت/نجبذو--9ءها-ظلولكئه

ف!ي(كال!مةووعىصمحهلشاعر!+لظلفيهدلدءنقطةتمثليجعلفيلعلاهولاانه.بها-الاندماجيستطعلملانه"الغريبةالمببنة"عنغريبا

...ا-.01*-ال!ثقيلةوتقاليده؟المحدوداققهاانكالقر-يةذفيالبقاءيستطيغ

ينطلعقيرهبمسعهالمعصلعرلال!لح!مىىذىفعلنالمالعجزمىوائفمثعلبعمدافيغوضوالمعرفةالخبرعنبص!ثاالهجرةالىالعفيق:-،هـفعهوركول!ا،؟لو،ة

والموتوالغربةالانتظارفي"ظوانى،الفحبعة-الحزنهوالثسمامحرمنهولاالحبالمعرفةولاالخبزي!جدلاالمديرئةوفي،الم!ل!ئةدوامةالىوالحب

-.احدلا"الليمون"رائعمثلالمروعالزحامهذاوسطغر،بفهو

الحبي!ةولمعاتةالاما!سامىالهممميد،ةكمولممالدليككفيكعيرموتفيمدللموصهتمح!لةتئ!علاقةفهيالناسمناحدمععلاقةيفبراناستطاعواذايعرفه

1،1ا-...و.ا.الىاشقرارتؤدياىبمكنلا،علاقةحير"علىاصبحواو)اللالمءالى"!

كلللقالن!الايالوداءجعةالحي!اة)ى38تكولطعنلفشممليتن!!يي!جدكبلمديمممهلحمب-واعنفهاالدوافعأقوىوالضياعوالخو!القلقيطل؟لاس!قراروبدون

بميروت(ؤح!اثيائرالصبيومقبرلى،المديئةفيالصبي)ورءقي-ل،!الموتالجلىمأساة-بالألاةالحادالشعورعنتعب!براالفاجعالحزنويرظل

:والفراعبالوحدةيئت!والحلمنف"فييلمسلاواكئه،صدرءعلىاكابوسبثقليحسىبهئ!

المساءويقبلئقميصطدكنرفعهبعلىاثقوة

ندى.ولا.!لامزالتما..بةأبيياطفلاثرلتما

(93)رظءولا)33(.انامفىاستطعتما..منيكبر

ربىثلاهـء!ؤةنرةصورفيا!حزنعندمبرا!زيواثاعر(؟3)"عنيداطفلا"نفسهيتصور-القوةهذءيستشعروعئ!ما

فيالشعورهذاويرتمثلالطغيانجبروتمنالرغمعلىتحدى
صرخة:لنايقدمهان

(.(!حزينابا...اقباوااصدقائييا:"بيروتمنصبي"

مرقدهمنشدهتراهيامن

لسيزيفالصخرةملازمة،لهملازماالجيلهذاحزنيظلوهكذايرلمدهمنالصبريثادجامحخيالاي

الحبباة؟لىووالجوع،ا(أساةبفداحةيمفسرأنالممكنمنوهو،الاسطورةا!ثائرينوداءثلالراللأطريقاعطاه

الوعى.هذأ/واجه(نهحىشرا"ساةالوعىمناعمقيظلولكنهوالحبالعشرينفيصارعمثرفو!عشرااعطاه

واضحبشمكلىهذاعنيعبرإنالصبورعبدصلاحالشاعراستطاعولقد(35)حرينشاعرقلبيملك

ومباثر:يعيشالذي(لفتيالجيلهذادفعتالتيالقوةهذههىماحقا

الختامحزينةحكايتي...صديقتيمعذرةفي"،"الحاضرفيليريه"يضعأنالى،الثورةالىحلماالحياة

(ا؟)حزينلاننييستشرفان"الأ.ليفىعينيما"يضعوان،"الهادرالدمبحرقىالنار

الايضاحتاوالايضاجلهيقدماناستطاعكما:يموتالصبيولكن،لميقاتموقوقاالنعر

2ءاصفحةبيروتمنعبى-8736صفحهةالمساءيكهلمالذيوالغتىالامبرةقص!ة-03

12؟-13لصفهصكأالنااصرعبد-2837صفحةا)صلبورعبدصلاحديوان،ا3ءصفصةالقدبهة-31

7؟اصفحةالصهبورعبدصلاحديوان-75038صصخالمن-32

012صفحةفارغكةلملةحهلم-!1623صحفحةمج!ولةمدلنةالىرسالة-22

168صفهـحهةالعيون-04؟2صفهحهةالصبورعبدصلاحديوان-؟3

188و3لأصعهحةالصبورغبدصملاحديوان-.؟ل.هـاصعح!ةبيروتمنصبى-35
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(05)+ء.،بخيلرماننالكنما.)42(الرمالفيرجليولىميتهزي!تياعتمقتوانا

قض!بةهي،بقضيةمرتبطايظل-هدامنالرغموعلى-ولكنهتكتفيالقيالمظلمةالسلبيةالمناج!يمثلالتفسيرهذاكانواذا

البعيد"الريف"في"اإتر؟بعلىالنائمين"الاخرينهناك-الهـز،مةلاءتناقالواضحالسببيقدمماهناكفانبالاعتراف

واللهـضب"الغبارتحتوالمطرقين""اصمحائطتحتوالاحياء"،بمصمىاحلاهناوبينبينناعالحاجز-اهمجداربوجوددائمشعور

النائمينا)!!؟لاءي!غنيانماوالانسانوالحبسةللخضرغنيتدماوهو:عقيمنخلةجذعاوبحرااو-؟خرحيناوسورا،حيناجدارا

تحستاطرقونوا""اصم"،ئطتحتالاصياء"اما."الترابعلىالشرفهعلىعين

منعسبي"قصيدةعداوفيما،منهميرجىخيرفلا"واوؤهيبالغبار-بيئناوالعيونالسور

والضياعالغربةعلىدليلاالاالديوانفيالمدس"اسميردلىم"بيروتأعماقها(رىانأستطيعهل

الا:المدينةيتصورلااحمدان.والاستسلامالوقفههذهمن

قاهرهيابابنااءلمقتقولمعيعين

قاروهمتخماتقباباأياللدجىسافياطلقتلكني

ملحدهمئذناتيا(431عفهيومهاجبنيسميت

(51)كافرهيا؟و

واللهببالفارتحتالمطرقينالغرباءهؤلاءوجوهفييرىلاأنهعميقبحرجارتنيابيئنا

ئمانيالد.ريانفينجداننانجبر.الجباةبريقولاحعتىالمثورةوميضوعميقرهيبالعجزمنبحربيئنا

وبرفراد-الضاصروعبد-الكلماتوميلاد-نغنيلمناهيقصائد((4)سفينهأركبولمبقرصانلستوأنا

-بيروتمنوصبي-الكلمةءنودفاع-والر؟حوسوريا-والموت"طفلازالء،"الذيهذا،طل،الج!ارهذا،السورهذاوازاء

هـسرانطلاؤهامنالرغمعلى-مباتنرةاـصورةاروحتحمل(والقديم!ة:والصغربالعجزيشعر"سفينةيركبلم"

يغني-.(لقريةيغنيالنمانياقيصا"لداهذهفيوالشاعر-المعطىنفس(45)الكلمهفرساناصعرانا

وموته.و!مودهطموحهلمتكب،والحبللخضرةالاذانشوو،ابىص!ريازاجبرمسئول!بة،المسئوليةهذهبعبءلشمعورهوهو

ؤر،نانحوالكلمةجنورولتمبردنجركولم،ابداسفينةيركبابمفهو،بعجزهفاجعااحساسايحس

الوافرالدمعذاتقرانانحوالنب!وعهـررامنمسئوليةاماميوضعفكيفصبياكانمنذالقرية

الهإماتتلكقراناقلبفيتورفىكيالشعورالىيؤديالذيوالالمبالغربةاروصعوريزدادهنامن،الخلير

الطيبالرجلوإيهراهاوالقب(46)الاصحابثرثرةحتىثميءكلتفاهة،والمرضبالنفاهة

ترا،1ولتصبح...ولتنضج:قبولهجةدررعلحهىيزدادالشعور!ذاويظل،المدي!ةوليألي(7،)

الانسارخطواتنتقدم
الصامةالمقاعدايتها

(52).الجنةالارضعلىليقيمصامتهزلتما

الكلممةت!ءح-والحبللطضرةالانسانيالشوقإ،ذاوبالاحصالهنبزالتوما

بنهجولمدفالسه!صهأقنهلاءمسئوليثثعمعرتممعحعر!دلوبه"سحالكلمةمدفررهوربلاقاحلاالرفو!علىتلا

..السطورمنكومةفيهاالمجميلالعالم
المكامة.ورساناصمغركانولوحتى

.2ىالحوعىالفرساننحنكناشعوربلاميتفيهاالليل

بهانقطةلكننا

(53)الاليالنمزلى2فرللجمفىلحيللحلمهسبنظللسقط.المنامفيالطيورتأتج!،نملهاوعندما

...غدا...غداهامسة7

وهو،والعلاقاتالضقا&د،وامحعطلمةالقر،شىءكلفقدلقد
......المساءويقبل.ينقضيصيطلكن

"مزق!هعنتعبراإتيالكلمةالاالدنيامنلهيبقلممشردغريب!رىولا

(نها.و"لانساىوارمانه،والمح!للخضرةشوقه.ت!حووكما،وصماعه
....-.(148..).لقاءولا

والنلألمولهيبهاالمرنةغمارتحتالمطرقالصامتعنلهالمميزوعيههي

الثمافصبمالقصائدوفي."الحقولصمتفيالمنفى"ا!ةر(بعلىهوةالمصير"ي!جعلالحزنمن،الممطىهدامن*نطلاقان

الوو!بيالشعبقضيةهي،لقضيةاخلاصاي!صبحللهـلمةالاخلاصنجدمجردءنالايبحثلاصاحبهيجعلشعوروهو(94)"الظنوقتروع

عن،رهـ"3وح"4عن،د-اتهءنالتعهيمرفيأخلصالذيالث!ماعران:البقاء

ظافرا،لا9دخا!ب!راندخولالىاخلاصهيقوده،وحنينهوتمزفهضياعه4-نظلأنعيرئريدلالحناواه

كانتوإئن،لحقيقت"الثوريوالفهـ!مبالشعبالارت!باطعمقإمثلالحجماةلنشهدساؤنايقيممانريد

اسور،-))!"صيدةؤ-انابىدءنقط4تمثل"اكاهسعبدقص!دة"المضمئيلحلمناخلفالبحورونعبر

ء:الازجاههذاؤيتامانضوحاتمثل"والربراحالصباجفينجوع(نوالخوف،الصبافيالغزبةونمرف

.--اراهانوددتالذيموطنييا

.ب..علاهفيادورحلتأن6؟ح!الصبورعبدصلاحن1ديو-؟؟

*3اغنيةاقول.1680صفجةالعيرن-43

يمصهرونالذين(لجغداضحكة..-.2!صسفحهالصبورعبدديوان-،،

143شالكلمةعندقهاع-45
،؟ىحفحةء-يلأحوانود-.16!!فحةمج!ولة.مدينةالىرسا!كأ-05").31.شالصبوربهكلبدالشاغرديوان-46

47حسكفجةةالسولالىيقالطر-18151ف-كأ!حجلزيوديواق.،ا".شالصحبورعبدالثطعرديوان-7؟

115حسفمحةال!)!اتميلاد-01252-116صسفهحهةفهارغةليلهحلم-48

7؟االكلمةءلىدو،ع-53?..4صفحهةالصبورعبدالشاعرديوان-46
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؟-.::**ع!
وامش:لللفظةف!اسكبالومالملاحعلىما

بنعش:اجسادانصبحانقبليومبصديوماالبحرفيمضىان.
ثلاثهاعواممنذوافترقنما..صديقيياثبابيارؤبهطافتفلقد

بابكعندغرأماتقتاتالروحفتركتمذابشهدنارها

:3،محمدشقلواتمنمرحى":/المشبوبدمهفيه!مست"،

:دهراالعلةمنعانىأبكليماتمن-،مغار.الارضمنماش!طنوق

مصفد:ربمنأطيب..صابراالجرىءلجنيهاالفئوكنوز-

:مرهبالدمععينهوغامت..أنسولا..يومااثخىماعواصمفهبتانيضخكالذيالقلبصاحب-

صامتينفبكيناالجساره.عينيهملءوتغني

توأ.صنفيناأحسمستلحظتهاأخييا!الكلماتتلكالمشبوبدمنافيسكبت..صديقييا

هأخسأنفاسلشعرلوعضرمنضعنار..ينافزادالحبولدألانبياءكاغترابواشعتربنهـا

المساءرقأذاالشايجلسةأوحشتنىصديقىياشاعرينسنغدوقلنماحينم!ل

داءهغالبقدالوالدونرىالضريبهالروحقلقوذقنما..وتوأرينا

البراءهمنها.نضحتذكرياتعنوحكىالر!حيبهالارضنجىالسمحالغنا،ولذاذات.

الظلماتأيدىالثىصاكعلىمرتواذا..لا.صمديقىقتح!تحياأنالفن":لهمسمطؤراكان

عماءهالحبمنوأطلسابابعيرمنحيمهأ!صا..ولصودما

متنتمع!حديثفىوانطلقناثيابغيرمنالليلنجومفيهارلصت

التقلمطالزمانقلبدا..اهكتال!كليملت.فيهاضحكت

-الكلماتخلقرغبةدمىليوتمشتحباتأكلولاالقغرتحوث

كوزيلحضنباسماخيللاالليلفيبكألتقيوغصبماغدرابالردىوترميالروحتخلق

وأغني..بروحيتخضرالالفا!وأرى"حباتملكولا"الحبتمنحء

:-الشاعرلنفمينالكمرغدا:وأناح!يكدماناالكلميماتتلك،-....يا، .-.اشعلفصديعي

؟وماتجفلاذيالعصرمن..الموتمنأقوىنزللمأصسأعمىعصرنا":وقالوا..فونا-وأخل

:خضرهالعصرحفافقلت.ننحن ....مات-الحساسقلبه

نرهالصامتالعالمهذأوحشهلحىدحنالكلماترنيئلحييه ..-كيف

باحشاءالحروفالصدقيحتدمحينما..صديقييا"برغيفشعرديوانينتذتريمنتروالن

ماتللكلرنينالعصرفىماتشيءكليحمىسوف دتمتمالخوفمهينادتوا

..الابتامروحبألفاظكوانفخ..فابتسم:لعينعين سط

مطرعفمنىمح!القاهرة.رر..ر..ع ساعريىلمعدوصالاهدهجسالحن

8،!ا"!!ه!لم*!ععععي،!4،"،،رر!ر!*،-صههي!هي-مهيسسي!ي!"كه!ه"!"***"!ه!ه،"!ا

وأش!عرحجمازيالمعطيعبداخمد-!(!فاج!تليلةفي

عننعبرلانها"وحدة"القصيدةاننجدالشاعرديواننقرأ-عنمما"الجريمهلمولدانتظارهمليلةفي

التجربةخورمنتتحدالتيوالبسيطةالغرينةالصوريجمع"موقف"السشقيةالقلبياصديقةوددت

وهؤه،عنسجمةية-لصور5هذءمجموعهيالتي-القصيدةلتجعلقديمةبئدقيةالتقطتاننيلو

القصيدةبوحدةارتبطتوقد.الحديثالشعرميزاتمنميزةسعيدبورأهانيمنشهيدلفارسكانت

وهيأبعالماالقصيدةتعطيالوحدةلهذء(مكونة)"عناصر"المتيدلبابكطالراانتفضتثم

مطلعفيوأضحاا!وارويبدو،الد(خليوالمونولوج"لحوار5"(،5)سوريهارفييا...موطنييا

"السيدةالىالطريق"القصيدةالخروجالىاثساعرللقضيةوالاخلاص،للكلمةالاخلاصيقودهل

...عميا-ومشاعر-؟يمانمشاعرالىالضياعمثاعرتعويلوك!-فربتهمق

الطريقاينمن؟والجسدالنفسىقوىلكلاستجماعالىألتمزى

السميدةطريقاين9لنميخوعيون،الاخرينعيونيننىانالى*خلاصهرايقودههل

يئيياأيسرثمقليلاايمن-منقومايعري)ءماليقولوجههعنالدفينوالتاريخفىالقسيس

(ءه).انيينظرولمقاليجعل-ننماناتوقعوانا-تماذا-هذأان(55)"قئبهم

-65الصفحةعلىالتننمة-.التاريخوفيالمرحدةهذهفيقيمةأحراحمدشعر

017صفحةالعيرن-5155صفحةوالرياحسوريا-؟ه--
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الىبالاضافةالتقلببديةالقصيدةانادالمعاصرللمشعرمميزاطابعا

اكثرالاجانفيكانت،الحديثةالقصيدةمعطىنجبومعصعنتصدركونهاقلببلامدئحة

لحديت1للشعرطابعا"الذاءنيالحوار"كونولكن.((بحتهتقريرية"

منيطلالذيالمعاصرالشاعران؟ذ،"التقرير"هلىيقضيلا-؟."2،سؤء4عأىنرالمئث،كأتتمة-

يحاولىالتنافضاتهذهيعيشأو.تناقضاتهافيرىالحياةعلىوحدته

موقفهيوضحشعرابالذاتالتناقضاتهذهمنيابلانباستنمرار

كالجفافالمتناقضةالخارجيةالصورتدخلوهكذا.الحياةازاء،لممالذيوالفثىةالاء..ءفصة"قصيدةفيو(ضحايبدوكما

مخلوقاببخرجالجديدالببانفير-حددخولاالخاوتواوالميلادوالر؟يما/ف.تط.فيإكأرى3ص-زرالحوارولهـ!ذا87صففةالمساء

ركفكبما(لذيعرا!ثتاذاكيساليوماث،عراان.اقضفة!وحياسوياالاخرينتيروجهاتعنليعبرالشاعراليهايلجأنفسهاالقصيذهفي

نااذا،بمتجبواروشائمصزرنانار"لقوليحزنعند"،ديزيد،عارفةخواطرلحنليعبراو،الشاعر/ةوحدتهيزحمونالذين

بالاخرين،الخارجيبالعالمصلةاكثرسالمطحالةفيصت"حزنهإ):ووضوحهاالقصيدةغنىمن

فعالية.واكثرواعمقاقوىيكونهناومنواعرفهأعرفها

موقف""عنفالتعبير،الحدهذاعئدتقفلا"وات!ريرية"الذناءتهوىشرقيةمترة

هيالقصيدةفيمتفرقةاحداثدخولالاجباناحعرفي!لمزمتحترفهلاتهو؟ه

ولكنهاالوان"تختلفكاملةلوحةالقصيدةيابلوهذا،صلبهامنالضياءالماسببةالليانيوتعشق

.0000000000501.ء....افبلتالسموصاحبة-

مذبحةكصألسهئد"الديوحيرقصعيدعلىمنهساهكمرالبسمكل))تخاوصلجعمعلسعرضفتينالمليءالبهوويصبح

ولكن"مذبحة)ءلناتقدمالقصيدةهذه.()89صفحة"القلعةكلمتين...كلمتينالشفاهوتهممى

يقابهاولايةالتقلبباللهجةالدمضدكصرخة1رقدم،!ا!اعرأنجبقساعرالمساءهتاعشيقها-

الثداي!ةمنيعرضهاهوانمامباشربشكلبالرضااو!اررفبالعسيقتضيقفانهانعم-

عندما"اوواية"حتىالمدينةاسصاريحضص(!رجىكتطنترماذراعهافيوهوالصباحاتىاذا

فييمضغمطرقا.وحده(لقلعة/!ب!وحصان""السكونيم!د3اسأءونهمس

إوضحاهـفي"التقرير"/ستلزمالىقدرموهذا."حزينممتثوبالفيضمدولابها-

الابياتفيوان.شعريالهالمكونةالصورخ!لمن"الموفف"امرأ"ونهبم

الحقيقة.هذهيفسرمانفسهاالصيرةمن؟!ا!ة.بحبتكنفيلااميرةفانهانعم...لعم-

يكشف،القصيدةفيوغنيخصبعاملالحو(ريصبحوه!(

المدينةالواررحضنالدحىيظاطالحو(رهذاولكن،الاستطراديستطيعلامامشوقةبصورة

حزيطوسحاباتالقصيدةلهتتسعتكنلم؟قيالحديثة"التعبيروس!لط"منو(سطة

مئذنهقهاضطابع"المونولوج""لذأتيالحوارا))يصبحبينما.يةالتقليد

واهنهورباح"الذاتيالحوار)ءيكونويكاد.الفقريعمودها،العامالقصيدة

شتاءمنوبقاساورذاذ

حوافروقعفيالصمتوتلاشىصه!سم---حمسىحمسممىعسى----صم!صه--حسى--ا
لاخرتلمنالصمتوترامى

المقطمفي

فارسالدكناءالطلمةفيوبداا

حارسالبرجببقدفيمالىأروتمالا(،لبا!دلأا،"ه!!دد

البرقصصيحهفيلمثسعلومتهجما-

همأهـتنخ!ائهايدباختشلاقدفةم!االمممنفس!لفلمج-ءلالعدتحريرير!تظتحرايرفىلقرانلكىأ

01روا....

دناندينه"فبئصما)عبلممايحملحممغا!.العاموورااواخرفييصصالذي"ا!دبىالنقدهـ"ا
........ا

والدجىالمد؟ضةفيها،صورةمناكثر-هذهالقصيدةمقدمةقفيا-

وق!عفيالص!مت))وتلالرشىفمهالسعحاكعرلاتمنالحزوبشدحارل!ىسواروواان،ابموص-وعالخاصةالمقالاتوصوليتاحرالاوالمرجو
.-

نقلاخدوثغلاحد!أدصمور،محمدصيحهمنفيرورقدطدبارئهاوظهورختفالمجىحوتفردتماا.وررينالظلي)زوؤ!مبمر((لقادمتض،راوائلعنالعدوهذاا

.. 11
فيذكرتكماهدامثلويبدو.الشعريةالابياتمنقليلفيجميعاأ
95()صفحة"عشرالسادسالعام"منهااذكر-الديوانقصانداكثرا

07صفحة"السبةالىالطريق"65صفحة"قابنيكان))!س!ص
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يلتزملاالمطواعالبحرهدايسشعملعئدماالشاعران-بس()؟8"صحفحةاللقاءالى"()08صفحة"ليمون"سلة

وحدة"القصيدةمنقيجعل"شطرة"كلاخرفيمعينةببواز(تصفحكأ"والموتبغداد"87صفحة"المساءايكلمالذيوالفنىالاميرة"

"مقطع"زيادةفيهانجداننا،مثاضااللقاءالىقصيدتهولتكن."نعمية.()3؟ا

مثل:قحررالعروضيةالناجبة

مديدةلانهايةفيامامنا

مستفعلن//متفعلن،-/-5-5/سع--/-5-ع"القد،مةالورليةالاثكال"رفضمنبد(الذيالحديثالثضعران

مس./متفعلنرفضمنبدااكي-الاشكاللهذهالوزنيةالوحدةعنيخرجلم

(5/-5--)اح!دقاء؟:مثلساىكواحدمقطعزيارهاوهـذهمنفهو"التفعيلة"يرف!ضولم"والنسطرالبحر"نظام

.(5/مستفعلن)البحرلاستعمالتطوير،"الكيف"فيلا"لكم1"قيتغبرالناحية

(-5/فعو)الاولالجواز،اصرىجوازاتثلاثةنجدانناكمانهـ-أناةرافوراكلوفي.نفسهاك!ريلىبىءر!،الشعري

مثل:فيم!النفبعدوبةفيهاتشعرواص!ةفصبدةالاار.لماركأ!يثاث*ر

المسافرءكالهوادجفيهالاشجاروتسبح(56)الىخليلبح!ورعننهائياخرجتؤدانهامنالرغمعلىوسلامت!

متفعلن/ا-5/-ع-5/-5-5/-ء--/-.-5فيتصلفوضى(نه،يتبلورلمالانحتىز(لماالضطويرهداولكن

فعو./متفعلن/متفعلنلممستفعلناستخلصهاناستطعتوالذي.الاساءةمستوىالى(لاحيانمنكثير

مثل:في(ع-5/فعول)الثافيالمجواز:يليماهو(لناحيةهذهفيالديوانمن

حنونالقرىفيرحبوالافق:يايكما(لدإوانفيالقصاردتتوزع-آ

فكولى/مستفعلن/!ستفعلن51-5/-5--/-5--"عثرالساسالعام"-الرمل"مشتق))منقصيدتان-ا

مثل:في(ع--/مفعول)الثالتوالجواز-ىفاروز-،وتفببلت"،(89)صفحةالقلعةومذبحة(!ع)صفحة

انسانمنالانسانيسردشيءوكل(-5-)(فاع!)و(--155قعلاتن)وجوازاتها(-5-)

"السيدةالى،بئالطر"وهي"الرجزمتذتق"منةؤميدعشرةسبع-2

مستفملن//مستفملن/متفعلنا5--/-5--/-ع-5والفتىالايرة!صة"(82)صفحة"اللقاءالى"(07)ه!ة

و!مينزيادةصمةالىجوازاتهـتهءلىزرادةرصضصملتما.مفشول(49)مفحة2"صمبيمقضل"،(87)صفحة"المساء4!ولارزفي

.11فالن/مفخعلن/--1-5-15"،غسجناحه"فلفيصفحة"!ارغ!ييةحلم"،(111)صفحة"الايلفياغنية"

اتنظامدونالواحدةالقصيدةفيالجوازاتهذهاستممالىانصفحة"والموتبغداد"()121عفحة"الناصرعبد"،(116)

.القصيدةموسيقىفياذطرابايسبب"؟نتظاراغنية"،).12(صفحة"والمدينةانا"،(123)

نجد:بالسريعأملوالكالرجزيضضلطقصيدةمناسفي-د"لناليى"،(128)صفحة"والمرياحسوبىبا"،()126صخة

مثل"فارغةليلةحلم"فصيدةفيلمذلكامثلة"ارقديسة"،(.15)صفحة"بيروتمنصبي"،()148صفحة

---------صى!مى----!ى-(157)صفحة"مجهولةمدينةالىرسالة".(153)صفحة

)171(وتفعيلتها"صفحة16(،"عابرة)ع"صفحة"العيون

.قعولفعو،،مفعول،فعولنمتفعلن،مستعلن،وجو(راتهامستنفعلن

أ"؟اليمنعنتعرفماذا!"نضنيلمن""الكامل"مثق"منواءلمةقصيمه-3

ملوكها؟يحكمكمفأ7()صنحة

...1(08)صفحة"ليمونسلة"المداركقتتق"منؤصا"لدثلاث-4

اليمن؟فىالثوريةالعئاصرهـبماأ(2(1)صفحة"الكلةعندفاعلا))113صفحة"الكلماتميلاد"

.105صفحة"فلبلي،))كان"الهزجمشتقهمن-فصيدةع
الننمعب؟يمورلماد61(!

التحررية؟الحركاتهيماا(69)صفحة"المخدع"الطوبلالبحرمنواحدةقصيدة-65

ا"الظلامفيحب،)"المتقاربمشتق"منواحدضتدة-7

ا:كتاباضخمفيذلككلعنالتفاصيلأوسعأقرأ1(132)صفحة
الرجزامشتقاتالثاعرفيها؟ستعملالتيالقصائدتكونوهكذ(

01مجتمعةالاحرىالبحورثتقاتفيهااستعملالتيالقصائدصعظي

حتىاالقصائدمنكثيرالرجزفياستعمالاجادالشامران-ب

وردعالةا))اللقاءالى))مثلاصلهعنمنفصلوكلنهاصبح

/اليمنفيطبيبةكنتاوال!-الاميرةوقصة""والمرياحوسوريا""مجهولمةمدينة؟لى

."والقديسة""المساءيكلمالذي
11

والئشرللطعاعةالطمعةداراأ.،عرأ-هـكر(هفاعالى)فحه،استعملاكى"الصهد!لعد
...االمسيح"-العيا!سلكربدحريىالمعلالسحراء!صمدهـامام-5

..ااردامهسنعملةغيهرولهكنهلالخهليلبحورفياتداركص..ااسلسذكرتكمل

1813ص.ببيرو!او(-155(وفالنفعلن)،ازاتهلجهوإفخعملانما،البحر!ذافي
ا

ف!توقد،وزناالقديمأشعرنمطاعلىمقطعالقصيدةولبى،--()

*---عسى---مح!س!مى---د!ا7!نةالئالتعددهافي"شهعر)1مجلةفيالقصيدةهذه
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نومروائعالبالنبالمخدهبئئ!وقالصام!نفالمغا!غيتها

/هـهباعيان/هـظجيلمنلبع/-ع5-5---/5--/-5سر!نب(فاعلن//مقسهلنمسمعهلنلب-5--/ء-ع-/5ع-

ه/مكاعفئنالفاقتهاللياليلاتشبه

التارصغيرومصباحلر.بعأؤ،علمن/مض!عائ/مستفعلنا-5-/-5-ء/-5--

ء/مفاعيلن/معهعيلنا5/--5/-!-5"دبالمفبتبعمداد"قصيدةمنلبلب

جمهجفيعادي)!فاعلتن(و(مفاعيلن)بينالاحتلد!!هذاانوي!بدوبابلهمالوربغداد

الحركةانهو(تقدهوالذي،السيابشعوحننىالحرالشعرقصائدلر،ع(فالق/سشلن/مستةكلنا--/-5--/-5--

بناءهبطلبمماوت!ناعم!حرطةالقصيعهلاهـطاءضروم.ببب(مئئاعلتن)فيسردابالساهحتحتبعد(د

القصيدبه.سربرنبأؤعهررب/معهغلمن/مستنبعلنا--/-5--/-5--

لىع"دخل،العبد.!؟لعرفيئهابببفيزحانئاتهئالئئ-ئئ:مثبع"لبالريانب"سئئهرياقصيدةمناتب

:التر؟لىاقربوتجعله؟لنابعةموسيقاهمنالكيرفتفقدهاننداردا؟لبطوليهالصبربمسممة

أاسلنهذااهاووا:(ألهفعلىليمونمنهالمدهعمللذالغهلكنمثلاألبطعلنسرئباؤ،لن/مستنلعلن/روضفعلنا--/-5-/-5-5

.---البدائيهالبيحتغغونب

ليمونسلئبسربعافالمن/مستنبعلن/مقنبعلنا--/-ء-/-5-5

51/ؤ،فى/نبببكل51/--/ع5-مثل"الغدبسة"غصيدغمنالب

المبعنونالئهمسنئعاحهتدعهرماناوصاراغعغحيئب

51/فا!دش/ظ9فا/فاعلا5--//--/--/-55سريعافالن/متفعلن/مستفعلنا--لم-5--لم-ع--

المحؤونبالصوتتلاديوا(ولدبءيثالكثرةمنحجاريدووانفيبالرجزالسريعاخننلاطانلا/

فعلهه//"/!اععئ51/--/--/--/-55/55-تردعندماالا"نغساانا"لايتبغئغوهئه،قاعدغيصببييغادلا

ا5/ارفا/فافى/فالن(.عمرهاقعنعهفغد)مغثغ(--)قالنبدل(-5-)غاعلن

بعنشعشرعبن

15/و!لن/هـالنا5-/55/--مئيهمهنمعا---ء/معهاعيلنأ"الوعجمنبتق"يختلله-وو

عشرونالواحدبالقرش"قلبليكان)ءقصيدةذلكومثالا-55-5/مفاعلتنأالوافر

قعا/فعلن/فالن/فالنا5-/-5ع/--/--مثلا..

ناكما.اطلاغاتههه!م!ئعلويهراترددالتي(ء5-/فاععئ)وغبائهبععغة3؟لمبهعلىء-

ايضا:انئلأغاتسحثعمغئ"(ه-/ببع)5/معهاعغنن/مغاعيلنا5/-55-ع/--س5

مغعي:و(هبحةعرئغضيغأخطاءالديوانفي-ز

السعيدظالمخضثغالر؟عغوئبكربغ..-7عهء

مهبعيلعه//متديظنا-/-ء-5/---5/-0.5-5.-.

مسا/م!ئكعغن

الرجؤعليهايجريالتي(مستفعان)مشتقاتمنليصتفمفامجيلئ؟كلداسىمةبرلىا-ا!كأم!

لآنعمنالبحغراشيرتضةعماغذىفيوانههعم

ه/-5-5/ء--5/هـ--5/---5لم-ع-5
م/مضة!ن/!!ان/هشفعدن/!فاعيدن/متفعدنافوضب"تطواال!فاراتفيالداخابالعملهوما

ايضا.(مفاعيل)هنادخدتوقد؟والقنصليات

!ل:أو؟.والقخاصلوالمفوفسيئألسىفرأءمهماتهيما

خضرأءتفاحةوقلب؟للاجازبعلىالص-جسمىأساليبهيما

!ق/ؤاعلا!/مه!نا5-/--ء-/-5-5؟الدبا!ماسيونيضعاملكيف

ا!ءني(سصت!اق)مشت!ا!مهتديستال!ني(فاعلازن)هنادخلأتوقد؟بى:،نزورذاثناءألامبركيةالسفارةفيحدثماذ!

اررجز.عليهابرجريالانصلمتىظهرسيةألدبلوطءنكتابأبرزفيذلدكل

والاعبغباءوالزحائباتالمنتظمثعيروالجرباعياتالزنبغدات-غو4هداأع

اثىوا،الديوانفيلنغمى1ارتساوقبهايتمارالتيالروعةمنتةلللا"تالميرشارل:مؤل!فه

ولاسيىغ؟لدووائغقصائداكغرلينجدهالانظبالموسيقىالتونبيئهلي

"اللقاءالى"منهانذكر،"الرجزمشتقات"علىتجري(تيتلكحطدحيري:ترجمه

"احوالرفىسوريا"و"الغديسث"و"مجئهب4مديذغالىرسغلغ"و

:"المساء-بكلمالذي"ىوالف*صة"وقصةوأئخرللطباعةالطليعةدإر:تمدمه
...اخيرةكلمة

الطبنمناله،الطليهذغبعراعغحدحجقزنبالمعطيحب(هاحمدان

تسمت!بل(نرفضتاالتيتلكحقاقلببلالمدينةوانها،النبريقييبموئه3181مي.صيرحبنب
المخلصة.كاماته

علوشئاجىىهلوشناجي:الكويت
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