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!ر!3حى55!0555!105ه

بعىضننسبأنيمكنناالتعبيريالشكلورحي!في".الفنفيالتجربةتولد،الحيأةالفكريتزوجعندمما"

سشباوان،الاولىآلمدرسهالىالصغيرالاخطلشعرهذهصلحبهوكلمىفألبير،الذادرةتخهنيلماذا

لشانهنقولوعندما..الثانيةالمدرسهالىالاخربعضه،فهيالشعرروحمنهناكدماتهماتحملوبقدر.الكلمات

الناضج،الفنيبشكلهاالتجربةفأنما.نعني،التجربةشلعرللمقاييرالضابطالعلميالتجديدكطق5منالكثيرتحمل

الارتباهـعمليهان.بالحياةادعبهرلزواجالنموكلملكوليد،متقابلينطرفينكلبينالمزأوجةمفهوملان.ذلكالنقدية

علىتقمد،الخوريبشارةعندالمقابلبالوجودإلتفاعلكطفيهاعنحريتحقق،تفاعليةارتباطعهمليةهناكتكونانهو

علىتصتمدمملاًكثر،اللاقطةالخارجيةالحواسحركةفيهايتوفرعمليةانها.،ألمنتجةالمشاركةاوالمثمرالتبادل

التخطيط3نطاقوفي..المتأملةالداخليةالمشاعرحركةفي؟فكرحينلاننا،الادراكجانبيتوفركماالارادةجانب

تفوقمدىبوضوحنامس،للقصيدةوالموضوعيالاطاريماورأءندرك،الانسانيلوجودناالمقابلبالطرفنرتبظان

التفوقهذاانبل.المعاشةألتجربةعلىالمرسومةاللوحةهـن..احياةباالمكتفالشعورفيملحةرغبةمناتجاههنا

الئمجربة،معهتتضاءلالذيالجدذلكال!يطرةمنلمجلغ"اللح!تفتيتيتمهنمان05معينةعقليةرؤيةخلال

واذا..انطلاقاتبغيرارتكازنقطةوهيلناتبدوبحيثالداخليالوجودبينالمزدوجألتفاعلبوتقةفيالزمنية

يشةألحيةالمعلمنمتعادلمزيجانهعلىالشعراليعانظرنا،للفنانلفكريالتأملحركةبيناو،أدخارحىوالوجود

جوهرنكتشفاننستطيعفاننا،المقابلللوجودوالنفسيةاللحظةوتفتيت.نالزهحركةفيألمندمجةالحياةحركةو

الاخطلشعرفيالتجربةواخفاقاللوحةنجاحبينالتفاوتعنهه،زعبرهو،وناميةمتغيرة،جزئياتالىالزمنية

والمدرسةالاولىالمدرسةبينالتفاوتوجوهر،الصغيرتقتضي،الفنفيالنفسيةوالتجربة.التجربةبمراحل

الله"اوماضيلابيمثلاالمالطلاسم)\نذكرعندما-الثانيةاللحظةقابفينعينان-التجسيمابعادكللهانتملكي-

ألعلاف-ةلتلكتطبيقيينكنموذجين،طهلعالط"والشاجمرعمايةلانذلكم.الداخلمننموهانراقبوان،الزمنية

ومدى،الوجودحقائقوبينالشعريالفكربينالزوجيةالطمليةالمراقبةمجالعنبعيدا-الخارجمنالمعايشة

فيغالمخفلفةالموضوعيةالابعلدتوازنمنللتجربةفرماتو،غيرالمطردألنمولمراحليةالرؤنوافذهـنلايفت!ح-الدق!قة

.الذاتجدرانعلىالخارجيالمدانعكاسمجال،النهانيالتبلورمرحلةعلىمنهانطلالتيالنانجذةتلك

شعراءمنكواحدالخوريبتنارةالىنظرناماواذأ.آلتجربةخلأصةيعطيناانءلىالفتانيقتصرءحدما

ألتعبيريالشكلالىبالنسمبة-رجةالثلالمدرسةجهة-اخرىمنعليهايترت!ب،الخارجمنالمعايشةوعملية

اصالتهلنايزكدفانه-الشعريالمضمونواثجاهاتوهيجذور،أخربعنىاو،.مبتورةوهيالتجربةتعرضان

نسخةهناانه..الاخرينملامحيعكسلافنيكوجهعورالمعالشةهذهاقتضرتماواذا.امتداداتبغير

عليطابعولاماضىابىطابعتحمللا،مكررةغيرفهنا،الحيآةمثاهدوبينبينناالحسيالتفاعلدور

الذيالتجديديالخطوحدةمنالرغمعلى،طهاللوحةمكانهللتاخذ،المكثفةالنفسسيةالتجربةتتلاشى

القيماهممنان.لثلاثةالئتمعراءامتدإدهعاكطإاًختن!المجردة0الوصنفية

طعمهشاعرلكليكونانالعاصرلئنسرناالفنيةالمجالهذافي-الصغيرالاخطلاوالخوريبشارة

بذلكاننا..المستقلوطابعه،المتميزولونه،الخاصاللوحةشاعروهويبدو-النقديةألرا؟يةوعبرالتحديدى

نماساسعلىالشعريةالشخميةتنوعنضمنوصاحب،مبدعلوحاترسام(نه..التجربةشآعروليس

مركزيةيمثلواًحدشاعريسشطيعلاحتى،اًلاداءشوعبالالفا!التعبيرمحيطفيوهو.ممتازةشعريةلغة

!دلالذوفيوجودنامنيلغيان،والاتجاهالطابعاًلجيلشعراءمنواحدايعتبرهانلاضقدتيح،مورواله

علىيوماقلناولقد.البدايةنقطةسنإلمتفرعينشعراءمنواحدانفسهالوقتفييعتبرهوأن،الماضي

فيممثلاالغربيالقنالىنشررنحنو"الاداب!صفحاتالتنبيريةالسماتضوءعلى-النقد.انالجيلهذا

،هناكالاصيلةالنسخةاًن،والقصيدةواللوحةالقصةالىالتقليديآلشعربمدرسةيلضهانيستطيع-لشعره

والتقليدالتكرارظاهرةتحدثلاحيثدائماتبهرنمابمدرسةيلحقهانويستطيع،ومطرانشوقيجانب

الاتجا.اتحدمهما،وموضوعيتهالفتيالعمللشكلية.حمودوعليماضيأبيايلياجانبالىالتجديديالشعر

بولجان..والمصورينوالشعراءاً!عابغندالمذهبىذلكالاولىالمدرسةملام!حمنشعرهفينجدفكما.طه

القضة،فيوجودىاتجاهييئهمأكأمووالبرسارترنجد،اللفظبرنينوالاحتفاءوالخطابيةالتقريريةألىالميل

يسارياتخا.بينهمايجمع3اراجوولوياًيلواًروبولاًلتجسيمبانيحلالعنايةتلكالثانيةالمدرسة.ملامحمن

بينهماجمعداليوسلفادوربيكاسوؤباباو،الشعرفيعحل،المركبةوالصووةالداخليةوالموسيقىالايحائي

!واًحداتجدفلنذللت،وععالتعويرفيل!ريالطاتجا..المبلشر.والععبيروالخطابةالتررير
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التجسيبمطريقةالىيلجألم.التشبيهفيالمباشرنسخى"-آلمذهبيالاتجاهحدودفي-هولاءمن
التتعروسوادالضحىبنورالوجهبياضليضتمبهالتقليديهالطاهـرةهذهيمثلونجميعاانهم...الاخرمنمكرره

اخرالى.آلنجومبضوءالاسنانوبريقالليلبطلامالاستقلالطاهرةبهاولعني،الفنتاريحميادجمب)"

كالتلقد.والمكررةالرتيبةالقائمةتلكمنالسلسلة.والأصالة

ألايحاثكطالرمزعلىقالمة،ألتجسيمالىالاوليوسيلتهاما،مجددكشاعرالصغرالاخطلصورةهيهذه

التقبيل،موقففيمثلاالضحىصورة..المركبةللصبىرةالأكاش،رداحلمنكلاسيكيدشاعرنلعاهحين

الهمسموقففيوالغصن:العناقموقففيوالدجىانسمتطيعلافالنا،و"طرانشوفيصورتييضم

هذهاءخال-منحركةكلوراءيكمنوما،وألسجودددك.المتش!ابهةالوجوهزحمهليادمتمعريوجههرميز

موحية.دلالةاورامزممنىمنن،الموقفيةتالحرىعندالشعريةالطاقةلتدفقالعامالتعبيريالمجرىلان

ذلكعلىارتكزتفقد،الثانيةاضجسيميةأوسيلتهامامنكئيرعلىيعتمدكان،الأولىالمدرسهشعرأء

،المعروضالمشهداجزاءبهغلفتألذيالقصصيالجومن..القديمأدعربيلدشعرالجانبيةالرؤافد

ديناميةوينالتليثراءمنجديداعنصرافأكسبتهلاقتطعتالتيالمدرسةوهي-المدرسةهذهشعرفقدهنا

الحسيةلمساته.جموعةالشاعرختمولقد0روالتراب-الخبىريلبشارةوالزمشالفنيالوجود.ن-تجزءا

نامضمونها،اللوحةاسفلفياخيرةنفسيةبلمسةللشخصيةالحاسمادتنوعمفهوممنمهىةجوأن!ب

اصيلشعور،الجميلةالمراةمنالجميلةالمراةيخرةعلىالايقومانيمكنلاالذىالتنوعوهو،الشعرية

الاعترافمنطق،المنافسةاماميلغىانشافهمن.وألاصالةالاستملال"صنثابتةاسس

فييالمقارنةلان..الجماليةبقيمه-المنافىللطرف،التطبيقنجماذجمنمجموعةالىدلكبعدونعود

أللوحى"اماماخرىوقفهنقفوحين.عادلةغيراساسها.التجربةشاعرليسىواللوحةشاعربانهالقوللنكرر

الفنيالطابعنفس!بدأيتهافييواجهنا،الثانيةمنعدديواجهك،الرسامالشاعرهذامعرضفيانك

بدايةهيوهذه،السابقةاللوحةفيعرفناهالذيسلمى".."وامها،هند"منها..ألوصفيةاللوحات

:؟الكورانيةسلمى".."ونعمعمر".."والجمالألصبا".."الكورازية

عناهاعينيهفى-النور-ش.لمسلبرز!عن!مامنهاالليلفعجبلانهااللوحاتهذهالىونشير..ووداد"ندى"

اوفدا!الشاطىءضمهامنارةزذائم-ااءاعندوهيظنهاالمدرلسةملامحبالحسورالتعبرءجالفيتمثل

مر؟ها:عندوجنتراكهالمااجارن!اذنقينجمةوتمتمتالمتميزالاستقلانيالطابعذلكاليناوتقدم،التجديدية

القاهاأالغبواءعلىتراهفمنلئ!قببقتناهذياخوناياانظرنااولامامولنقف.الثانيةألمدرسةشعراءمنلواحد

يهواهااًلمجنمديكانوقدنذاعجائزعنهاحدثتمناتتك:الصغرالاخطلريشةرسمتهالوحة

اها؟إسبامنفكانتالنجومتغزوعاصفةالجثارالماردفاطلقالنرينجمعمنفسبحانامهاالىتثكوهنداتت

قبلتينوقبلنيافانياًلضحىهذاًانلهاضالت

خصلتينشعر.منحبانيالدجىني2رماطوفسر

نجمتينمبسصيعلىوالقىضمنيبلامياخافوما

حديثاصلرايخنفيمنهوكحلنيسائلالونهمنونوب
عبنكلعننفسيلاحجبالصباحعندالروضالىوجئت

كلاولينليفعلوهمروفننيبالروضفناداني
اليدينمدامياالصصرالىولكنهوجهيفتت
رمانتينالصدرفيوشاهدتعينيفتحتحينلعشتيويا

االيمد!ا!إك!رءالوردتينتشكليشدموردتانرألصهعلىوكان
سجدليساجداممميعلىالد!حىالعصيبيالوماد

55!!كلمتيزادراقهباذنيتمتمتاذالغصنكامنوحعت
موجتينويحهفحملنيللابترادالبحرالىمرحت

حدلدةقصصية!حموعةرجرابخنينكالنحرقيبردثارتاوقدالاستفما
"..بينبينقىمنوكمغريقفنىمن3حاميااليحرهو

ترينماذااميااللهفباالجميعاليكاشكوانافها

العربيلاقحاصبردجمن.فيالعجبمنوماستامهاضحكتوقدفقالت
مرتينذفنهالنيوئقتواحداواحدامرقنهم
مختلفعنتعبرجزئيةصورالقصيدةهذ.في

السسالسفاضلالشاعران..الراسمةللريشةالتخطيطيةالنقلات
الجسمديةالمفاتنابرازمضمونها،ممتازةلؤحةلن!ايرسم

نتابعهانلنايتيحثم.التكويندورفيجميلةلفتاة

يقوموكانه،مرحلةاًلىمرحلةمنبريشتهينتقلوهو

نم،الجسدىالتكوينهذالمعالمخارجيةبسياحة

لالقلهرةالمعرفةداراقضحىتحدموهو..القدمإلىالانثويالوجه

كمجلاتيستخدمهل،وا!بحروالغصن،والروضوالليل

يلجأ-لمانهاًلملاحظوعن..المرسومةلصورةخلفية

التعبرالى-اًهلأسيكيةالمدرسةعنداًلحالهوكمل
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منها..ابعادذاتلوحةوتجعلهاالتسطحمنالمرسولةترعاهاوالاذاًنالش!نجمةعنبدءإهاالعسناءنجيمتناقمست

يهالمجالال!دفيةوبعد،التجسيبموبعد،الالحردةبعداللهسبحها2رفلايص!غيغزلكوهـبمنهابالقربوكان

ع!ر"لوحهفيالحركهانالىالانتارهمنبدولا!فاهـ!لاثماشفتيياعصالا4ديلىباتالايقسموراح

الاوحتجنميعنهالوعيتهافيف9تحت؟"ورعم**،

ا،حدات.لدرجعنناتب"هناك43احرا..السابقتينرجلاهـااًلبازي!دركمحلىدا!تمناله"من"انفا"الب!ملعبيا

اهـرئريهمنطمهفكطذلداكاانسواء،المواقفوانبثاق؟"!اطالفضروس!ببكا!ةصالىزإوهـنموجمنءنواتيويا

،فالحركةودكن،المحسالوأقعصضطقةاوالتخبلمقيوكمباهىالعانيالجبلفاخصكممفودةجت،تالصيففيوالشط

"ضع!وو!مننفسهالتعبيرىالمجرىتحويلعنج،تجه!عراطحينمنهااذوقدا!شط-"كاسبالغبالربالارتكاًدا

هـنالمنتفلة"يراالكلبحركهالثجه،اخردىآضبىعبىموفيوهيالكورا.يةلسلعىاللموحة!زرهال!ف،قد!لو

زأويهادىوي!1زعليها-نخسعاننستطيعافلا،ا(ممضاة!بهـ"اوءوقعة

ادؤكروناكالنعموهؤهءهؤاـء!رشعر(،اص-اكاو،الشاعرتوقيع-آلخطأ.شىووعالوهـنفخودون

محبروروىقلبغذاًهماووردءالهلم!باردجمنلوحانالت-9يه!قيهكهالفنيلىالعملهذاان،الحغيرالاخلامضاء

ومنة-رومنفروجانججانحتلاقىوكرفيفرفانالقحسصكطالاطارناحية،)جةالش!الناحيةمنتنكرلا

ينقر؟بهبفالعصفورتعرفهلجسم!امنالقبلةيشتدسى،يرالشعبفيابداعيةصوركلنعليهيحتويوما

السكرينوبكيفطمناارتشافهافيامعناذاوهوالتجسيمولسائلمنموفقةجلةكولىألطاقتينواستخدأم

!.نشإهسال!وىرسالاتكذالفم!-افى"منرسالة،تجربةا"،مماعرالنتيضعناانض!المفر"منكانولكن..

البدءنقطةيمثل،الابياتهذهفيالشعريالموضوع،.متطوركموقفالبطلةعاشتهاعاطفيةتجربةامام

.ننسا!بهالحركةانونشعر00التعبيرلمررىالازطلاقيةقدجةالخارجالمعايشةلانوتبعا.حيكانفعالومارسخها

جزئية)وحةانها.التصورباحلام"مبطنارضيةفوقاثرفقد،الحدثكلعألحسيالتقاعلد.ورءلىاقتصرت

لوآقعالتحضيردورالشعريالحلمفيهمايلهـب،صووةء-الزمنأللحظةلتلكبالداخلالنموحركةءلىذلك

"الرؤب..بالرؤ)"يح)مووكاالت-اعر.مغببص-بطفيالتجربةلتر-ل،والتوتر،بالصراعالحافلة،الطويلة

حسيةخلا)هامنيتحورانيمكنألتيالمجس!دةص--ننخرجانمنوبدلا..مجردةلوحةالىالنهاية

التوزيصاتهذهءهـارءإى،وعيهرنعمبينالعلاقةحبلقصةألثراءيالمخمموتبجو!رالاوحة"موضوعب

المشهدية.-التخطيطتمثلسررعةسردلةبلسماتحرجنا،مخغق

الىالتعبيريالمجرىيتحول،التاليةا!وعةوفي،غائمةشعرإ"رؤبةخلالوهـن.المضمونلهذأالحدتي

خض-ورألىالت"و!معىبمص.تتقيل..صديدمفطفي!بفاوحببلىاءىجنالانفحمالدوافعرزبيناننستطعلم

يفمصبوبةبيرالتعحىدهـ"أحتكاانواعد،ا-"ةو5ا1ولاا)بابتقبفياءفت،جاتضحعا)ت،ا!"الاربتلان،فإؤاد

لتحباتجا!هامنألضماعرعير،عمرعنالحديثقالب:ر!ح

!ر:الىيثالحدقالتؤيوامةطهـ"ءا-!،!:!ابصمه!ءةه--لاادزقاب4إوررعوراح

والاث!رصاالص!شاءمايرلمعبنلمصاوبأترابفيهـ-ملمجطوـلىاًءهـ-ا!الوكانا،حاالاباءودرهـللابرفانهوعلىانثفىحه!

وء.-وراخي!ةامحدثتكمىاكالتهلدورانذيليلةمثواهاالذلفيرضيتوانفسم!اوابىللأدلسلمىفؤادبكى

؟اصوراتلويتهافييالغامصور!113كانتهـلونعمراطراخااولا!-إفربوض!حه.ااًشجاف"ما!فحمل

ومعصركابشمالوعنكاعبإميناهـناورىياعءرج-ا!ارخمع!ىسلمىد؟-ارجوارحهؤ!/مشيوالبسوقال

الثمرتددىجثهناومنالزهرفندىجتهناؤهـندلكندرك،سلمىأجلهـن!ؤادبكىلمإذاندركاننا

!افرواشباونبلشىمالهوىفيدعاباتألولاو.انتانسانةعنمحبينفحلانمعنى..ايحائية"بطريف

-منصاعدةمعركةفي-اخربدمرةالاتجاهويتغيرءب،لةمياعشور4برالافطهذهالىبالنسبة51معن،تحبه

التىالبعيدةفةالمثصتلكالى،للذكرياتالمكانىالبعديحتاجولاالتركيزالىالشعريحتاجالواقفهذهمثلمي

النتخصيةحوانبلحعض،صغيرةعرضساحةاليتخحولبكىلماذأهولقصلانيجبكذيولكن..التفصيلالى

ويلاحظ..ألصورةازدواجيةفيالمسهمةالنسائبةءلىيرغمحتىالبلآدلهذهحدثماذا.البلاداجلمن

،الخارجمنالتصويرعمليةالىالاساسيالشاعراتجاهانهذاحقيقةهيما؟ودليحضوع..؟!حبهوهجرهجرها

زاوية.نالمراةالىينظرانالىغالبايدفعه.الذيهوداتلفيدارالذيوالصراع..اًلخضوعوذلكالنل

التكوينيظفرلاحبث،والجسدللوجهانجمالىاقكوينكتوتر،ألتجربةمراحلمنرئيسيةكمر-لةالبطل

داخلية:سياحةمناليهيحتاجبماالنفسىفف،5عرم،كل؟يحبمنوبينبينهمتبادلانفعالى

ونهرصوضسةفيهونعمعموالمامجبالججازقالواصبتقدالسودالسنواتمنخما"انذلكبعد
اروتروبتالعودلهاحنالهوىاناشيدالعودزقتانيزالمادصلمىحبوان،"لبنانراسعلىبلاياها

الشجروغنىالواديدهاماجاترابهافيدلهوصفقتاًوانفسنانجدوهكذا..الذكرباتءلىيقتاتحيا

يكبرالحاتفيوالحسناقدامهاعلىمذبوحالحبعلىالشمجيلجانبفيهايغلبقصصيةلوحةامام

الؤمر-اينتعدملو-وانشقوجنتهاعدىالشمستعرت!الخارجمنتتمالمراقبةعملبةلان،ألتحليلجاب

اـلاصفر؟لاقحواـنما،شفتماعدىمسفوحالاحمرالمنبمرةنقماحتىالصورمعرضديجولتنااوتستمر

يسكر!خيلاءمنكأفهنهمماقلاوالبيضاءوالوردةاللوحة.ربيعةابىبنلممرانلوحى"هده51!امثالثة

فيمقبولة،جمالىكتكوينالمراًةالىالنظرةهذهجمعتالثانيةواللوحة،وامهاهندببنجم!تالاولى7

بحتة.حسيةلتجربةت!ريدياانبثاقاكانتمااداالشعرعىربجنجمعتالثالثةواللوحة،وفيؤادلىلمىبين

علىمقبولةوغير،،(ونعمعمر"فىنسبياومقبولةبينالمقابلة.-تلنوعال!سانعةالازدوأجيةهذه..ولعم

علىمقبولةوغر،مونعمعمر"فىنسبياومقبولةاللوحةتنقذأنهاالوصفيالشعرفانيقيمتها،طرفين
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القطوعة:هذهمنالنهائيةالثلاثةالابياتفيهناالتجربةلانذلك.."وودادندى"فيالاطلاق

؟العذابالثنايافيالخمرسلسلمنش!اي.الانسانيةالعلاقةمرتفعمنالقمة"كانتحتلعاطفية

؟ابكأسطرادجبينفسوقاكصعسرصففهـ!وعاطفةالابوةعاطفةبيناًلمتبادلالشعورتجرنجةانها

وافيسباد!-وى-لمم-!أ"رر!رديرددتمعنىفب".راغىالذيآلانسحانيالوجودتجربة،البنوة

؟اانستمنالمتحلاحبباتىااهـررادهلهيتحققحين،بالعدمالاحمساس

علالصنابعفمتالمال!-4.ا!-"ا11اددو)11زرىنكمادلاانش،..الدائبةالزصنبحر!ةالحلقات

دإد!!ابتوخمغمبيديو--طتوصففدىؤت"خلالصنالا،رنالضفياوهيالشاعرابنة

!ادربابفينوسرعف-يين!-الريا!ء--ل:إلبصرية

-ألشعريالعملبداية!ى-"ندى"كا؟تء،بقدروشت--ديا--وميفصداك3:-ديم-نؤءهـ--ةبا

والتضجل،البصريةرؤبرجمالىينلتكوا؟عكالىمادياًإة-ش!ريو،-صاابى!راننسودتدطا!وداد

لتكوينانعكاسوهى-العمل!دانهايةدى-برتاء!العفصر-السكرقصبهـنقاهـة11
للتياللحظة..والفكرالشعوررؤرءعبروجوديتزددهبومإصزدمهم!ماحلاوة

وتعمعم،باليدينوتصكلق،الشفتينءاىالطفل"فيهاتعضوديول!---وصفقيخاط-ريفيتمس

الانساليوجودهان،الابألىبالنسبةمعناها،بال!اماتإ-ديوت،قيىانفنعيفكاالاحلامتقظ

لهذأالحقيقيألبدءنقطة!ن-منطقيةبصورةبدأ--قدعه،*

اثباتعمليةانها..الصهرنجتسبالذيالطفوليال*صان-هـاجهولادهـ--رتبرحلارللد!-ف-لعشرون

نستطيعهذاوكل.للعدمورفى،امتدأدوظا.هرة،دجولاو!د-""انمليكير،حاد-ة1/...عشصون

مرحلتهامنأوالتجربةخلاصمةهـننستشمفهانوءتجدللصبابيعرإ--ا!--ل...عنرون

مدىلناليؤكدنمسهقتألوهـبوهو،النهائيةواف---هـربواطاًلمزهرأختد-الزءـصوبئنر

كتمللماذا،بالشعرتلحقانيمكنالتكلبالخسارةؤ-رؤهـيهـ-صننىم؟ت-4اءالة--شة،والىوانقل

.صياةبالالفكر-تباطلار:-ةكلالش،أ-لالجمهرمل)تجارب"الغ،ب-"هي-الارجاتهذهفي-بةالبحمرهـةؤالر

من.ر!لمواحوريأت،رذليشعراندللثصممىولبص"دادو")ت،تلوحيةالرؤهذهوعبر..المسيظرةو

ولكن.ينألاحرتجارباوالذاؤجة.زروررت-".."جربالضودةانت:ألجماليينالتكوصورمنمجموء-"هيو

منحيزامصراصتلال"او-"ا،ألطخب،ن!ىاًإءش!*اةررحات"،زائدةحلاوة،السكرقصبمنقامة،وشصر

صضونتدمثلىانع:"ر:-بمصه،،ا)ت-عرىعفووالهدهرباواجمدربيعياوهلل..بالعةزه-رة،عبفة

يحلل5!ااًكرهـحجلالاباك-،ءر!ثءص!،بتبرحولا

-06الصفحةعاىف!ملأالون-أص"-دادءلىح"الاواتلاور-خرا.اعكسا-دتواو..

راكفيهاتتفتتتجربة..تصربةألىالنفسيةالرؤية

555555555555555555555555-!ه،اتئىجزلىا،؟غعالالاقةلطاةالمفجرالزروخيةاللرظة

3-زمرتعضبرالتياللحطةهذه.وناميةمتغيرة

.لق:حدلثيا!درالشا!رحولهمادارالتيتلكهى،الانفعاليالضفجير
..صولباذوالاحسإسل!ظة..الذهنيةاللفتاتمنبجموعة

نفتتاناردناماواذا.العنترينلنالىللابنةالزمني

0003ءازءار-الرصيالتذمرإفدإءسواىفرعيةلحظاتألىاعني،جزئياتالىاللحظةتلى

.ء2الهمددنطرف!ةد)ب!وانالشاعرمكاننأخذونحن-عليناالحتمفمن،و.خولدة
.نءنموهالنراقب،اللحظةقلبفىدعينتلىان-

003"شصمرا؟نا))مجموعية-شوقي،ألوليدةالجزئيةاللحظلتهذهلنلتندوعندئذ.إلداخل

.1011،اًالضوء،مركزمناقةالمنطالاشعةبانعكاساتاشبهوهى
..ماابببلس!-ءفهيلملبلخه-الزمنيةا!د!ظةكاتتلقد..اتجاهبهلالى

،..البسهـكلتانيكرم-لبنلأبب!ةحكايكلاالشعريالفكرلاشعةالانطلاق!ركزهى-العشرينسن

..ؤ.،....اةواخرىالماضىألىانطلاقة.الشاعرتجربةالىبالنسبة

00ليلىبوع!م!و4المصءل!عرالاتجاهاتهىوتلك،المستقبلالىوثالثةاحا!ساالى

....عزاملص!ميرة-كاايرفيالقصبرةاًال!ه"عةتجميمنقطةفىذلكبعدتلخقىانبمكنالتيماالنفسية

م..إمئىللقزو-ال!!ادواخ!عارال!ملادث!ارآدبصألو!االثلاثةارتباهـالازمنةسهااسل،يةفكر
.....بذلكالشمعورفكرةلنحقق،المتقابلينللطرفينايالداخ

..؟افىلبي!يوالمسبدءاً!لحاسر.ألزمنبحركةلقاتاذحىالمتصلالحياتهـبالامتداد

0025!حزءان)العلاءلا،ا!*وهـعكفيوهى"ندى"لو-ةعننقولههنلنقولهو.،
ب.ر،الوردبسمة-الشاعرمنظارفي-اًنهل..الخامسة

،الجمالووشاح،الحبوشعلة،الطهروهمسة

فيبعنفيهزأالصغيرالاخطلولكن،الفراشاتواخت

!دردار-.سرودسولر:إولدضالاقلعلىأعطاناقدلانهيهزنا،الاخبرةالمقطوعةختام
...قعلوالنهـائ!بالتبلورمرصلةاعطانا..التجربة"خعلاصة"

وجودهعلرع-الخامسةسننحطة-الزمنيةالحظةا

!5حىومركز،صادقبانفعالمجسبمقعانوهذا.كانسيانالداي
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ئضاتحملينيئدفاخ!ث!نحتآفالةعلىبللعحرلهسعيممممم!ه!!ههههه!أ

الرليود!اسىالحالىله3سوىذاكاذكم!

الصغيراللاخطل

مراحل.نالثلاثالمراحلهذهفىالتحلمملمةالالعاد....".....بة --سءالصدحهعلىالمسسورسه-

ا!دماو..الالاختزجةدرالىمضغوطة،س555555555ومحي!هههه

."إجم،ليو؟يخة"تجربةاماموكسعنماقدأشاعرا

قؤيتد."-ية"اكلراةالى"الالضمض))الرافىفيهاتتحولالعبورمر-اةفينفسيةتعريجةوهوفيصبح،الخجربة

معانيكل-الهـانلمساتبفضنل-الرخاميكيانهافينسلكاناليهاالوصوليقتضبى،زمنيةللحطةالفكرى

بجهاليسونمنتظركنلفقد،والحركةالنبه!تجربةعلىعندهعثرناواذا.المنحنيات.عنالكثير

دورهعن-التفصيلمنبشيء-يحدثناانالثماعرالتكني!يألاداءمشكلةواجهتنا،اللوحةعليهاتطضلا

حتىالح!ب،الرخاملهتنكروكيف،الباردللرخامالاحيائيفيهتبدو،متراب!بنائيتصميمخلالمنيعرضهاالذي

الذيالموقفهذأأ"تمثامنيقفانالنهايةفيقررومن.متناسقةعضمويةوحدةوهيالتجرنجةمراخل

التحطيم:يشبه،الئثمكا"هذهلناتجسمانيمكنالتيالتطميقنماذج

امينطريقإضافلاشئتالذىصقالطريفيسيرىوالانالى"قصبيدتهفي(الذات"طريقعنانعاشةتجربته
....لصيدتهلي"حر1)\طريقعنالمعاشةوتحربته،"امراة

ا)-شاك،ذتستحينكنتانتسصتريكاًنتنسىولاسرريفايقدممظلأالثانيالنموذج."لفجوعقلرب!

عنبا!مكمالسالرعميئتوكثقث!ابرمبلعاكأثتبماًفرلضءتففضتلةعيريهايتركاولمابواها،-ماتشريمةفتلةتجربة

-..منثروهالضخامةفيتعلدلهاالجمالمنضخمةئروة

الجود.-"هذءوراءمناليهننتهياننريدالذيماايامالزمنيةوادضيتهالبنانالتجربةوموطن..الفقر

نامنالبدايةفي51قررماهوأالدارسةالنقدبةالشري!لالجملبينالصرأعمراحلوتنتهي.الحرب

هـنوكواحدالنمماذجهذهخلالمن-الخوريبشارةقحمرالىبذهابهاالفتاةتغاهرانالى،الحاجةدلوبين

ومتيمز،اصيللنيوجه-.الثانيةالمدرسةشعرأءلتلت!س-عجوزقوادةب!لماتمحدوعة-الحاكم
الصوردهذهكاعلىهو..الفاححةالعينتخطئهانيمكنلافيالحممودعلىلعب:هص،ما،الصغيرولاخيهالنفمسها

التجربة.شاعروليذسح"الاورشاءكونهمنبالرغماعظن-مغلقةحجرةدأخل-وهف،ك.الجوعمعركة

وأدنه،تجاربهيعيثنأنهألدداسةهذهمصويعضح!ءرغمةوهيلف!!هاأعطت..ؤأحدانقبلالفتاة

التفوقيه)واو)وحا""تكسمبالتياًلخاصةبطريقتهيعيلمشهاهدهيئةأ):فسجمنلتخاالتكض-*يالاداءاكت-بلو

مالمحبرالنتء:د!صبةالموتصال3لاتبعا،الفنب!ةالناحيةمنب-"خ!وصلمانماتكوانالشجربةلمراحللاتاح،العصيدة

ونجا!..أثوعوفكرمنلنقحسكتمالهافهناعنبدجاكصاكالرنساهثلكعحرلهذهاك-،عربهيرجاءانمنفبدلا.موحدعصويلنسميج

منوأحدأ؟"ألاضهـلمالحانبهذاالىالاضافةميدانند-الاطرأدينموهحاسيرخط.لي-تتتابعانالمراحل

الى-!بةبالن،المعاصرشعرأصالىالقائلالاهـاتدةفرصاالسيرخط)قطعرأيناه،ءعوقةانفصالحركة

أأنسرو".لفللحمالتركيبىاأتوىارتفالحومن.-.حدثطىيعلقاوقفا!ىلىفرالمواضيعبعضن

المدوسةشعرأءمن.كواحد.عالضوعهليهئسلرو-اماتظ!رانالمتكررالتدخلهذاعنيشجانالطبيعي

فاننالا-وا)خ!اصدالترد،!دشعرر1مدوءلىالاولىحينجبوطهابينلتحول،للتجربةالعضويالبناءلىالفجوات

.."...-..نموذحهالىعدنا،واذا.التماررثوحدةوبينالناسجة

وعميرظرقادىحهلسحراحما-كهل!إرووحههأنلمأرممطيعاختلا..،لمسنا،ذاتيةتجربةمنفيهبماالاولألشعري

"أنل............مفبقدر..المناسبالتكنيكيبلاداءلتصلفيماجوهرلا

لظاهرةحونح!حر!اكألىكلسمرعرابعرتلجم!مطرونق!مىبولقدجهالزمفجةاللحظاتبينانفصالمنهنآكئمثناهدنا

...0لاا.ة..قصيدةفي-هنانشاهد،التجربةمراًحلالىالرأمزة

الصعير.حطلأءاىتهتصرولااأدرسهمنمظهرا،التزابطفيالاسرافمن-"امرأةا)ى"

صدركل!شتماالىواطلبعمك.متانيانتعش4،مرحلفلالتحلباجةالابعادبصيبانذيالضغطمظاهر

ددكعيناكرأتاماعددتدوضروممانماتبعا-لناوتتراءى..والضمورالتقلصمنبشيع

مهمكعينيومنمتكاجفنيمنوجعلتاًكثر،المفاتيحمن.!جموعةوهيالمراحلكل-لذلك

الثكلنلحيةمنالخوريبشارةيميزهنا!ثيءاي:المفتوخنالغرفمنحموعةوه!بلناتترأءىمما

اللفظية"الاكليشيهات"شعرنواجهاننا!والمضمون-كلذبيننيحبكفيوكنتبهزئينبيكنتاحقا؟عاذا

هذاورأءومن،المكررةالنسخةطابحخملالتيتخمثينالتنهذيبنفسكانمامطلقاتخدعينيهـم
وجهنلمحاننستص،للقصيدةالتقليديالمطيلعا!رمينشيمسةعفويمنحت!نماعنكحبيمنعت

:يقولوهوالقديمالمصرياًلشاعر..زهرالبهاء*8*

حقامتاللبماناوذقىانتكع!ثىتقبهين!بخ!منبما*يأظقلمدمصباحكمهلا
..العالمبئالعشبىقاناعرسفيالذيذارمثلذانسيمهلا

الابعادمنرئي!حيابعداكان"الرومانتيكى"الموتهذاالشارسبنيخعشخمرا:نفسكفيالماءآسنخمراصيرت

الاولى،المدرشةشعراءعندالغزلكمعرالموضوعيةالمعجبينعددبخبهااكمرتالهوىفيلناكانتوليمة

العربيالغناءلقافلةالتبعيةمظاهرمنمظهروهو*8*

ايقاعفي-البدايةنقطةمنتتفرعحيث،المتوارثالناظرينقننةكنتايامالهوىدياليابهىفينمتهل
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الارضوحدةبمفهوم،الشاعروجدانفيفورطيناجلوبنتىارة..المتشابههالحداةانغامهـل-رتيب

العربيةالجموعتجربةاما.والتقاليدوالتاريخواللغةاخرىمرةيتعنى-.ألحداةهؤلاءص5كواصد-الخوري

الانسلني،لوجودهالبدايةنقطةوضعالذيألوطنبى"اللهبيتازوار"بقصيدةليذكرزا،الموتبرومانتيكية

اعللقه،التيالزفرة!ذهفيمجسمةهنافهي،لبنان:ألاحتفبنللعباس

اهـامأدئروما..تاربخلهيومفيالخوريبشارة

:وألكاءالغشاءطعمقتهاذاالضي4وطنفداهاااا)ةرو-بطمتات!ص؟،فى-ااتيماذابلغوهـ!

.عساعاعد!!.لبكفمساهاههلجبكل1!،اذكروف-سو

الم:ت-صموجرهـنانترلهماكأ-مامارىماعيدلبنانقدماهااتدوسوانتشتهيفعظامي-تربئصواصحبوها

مظد--!وص:ءنب!-،تةورونلاذع-بروهـحماكد"وءعصروا--،ة:الناحمزالشوريارذب!ءلههذابعدليجقىو

جهنمقالنعب!رهصنيشقان.ءـيمهاتي-تاذاللرئيسللصا!ببمت!ءرء)فيالحكمراحقينرو..الى./جا!-ء

وإ-رزم.-أك!ةكماار*01ز.بر-رو.4*ؤوسه!االسا؟ءا.طوؤطالتاءران.ور"رويرالذيمجش!هقخسارامنقف5!

ولا-ا-سيم":-!حءار.إ-ةك01وكلاهوىفبلاعلىهـخاا!!ورتعرىان!كنلا-وآلتقييمالعرشمجالفى-كفنمان

يم!بمالافي!ت-،كرونلأ-رأ؟وصاجنتهوسهاؤثء-ءوو:اوار،؟سراءالمحىوعبصتلاتكمرتبط،كملتزماكحاعرعنيفحله

ا)دء!ةرصاءر..اسءا!اأىاالدءؤذلتهاعرذلكبعدوهوواف!محاباتجا.وزجدالمجالهذافب..اخلاقيةبصورة

وايدجادرر-اوكورخظارهوراءص-نجاةالحو.اةالحبالىينورللشاعرالنفسيانالكببيناصيلاوتعاطفا

للخضحية:ومبدانمتحملوسسعيخشنةالذاشيلوجوده3!ليكوطن،للبنانإلقومينالكيل

ناولك.ألكبيرالانسانيلوجودهعربيوكوطنالمحدد

ار!با:فص-دإءا)ـةالاررهـا.مماإ-صةراهذهلبنا!نتسء"الكورآنيةس!لمي"ختامميو،"النسوروكر"فىتلقاه

ررعنهحقلااللت.حق!لانحصىد!قل!اولاص!كفنخ!شلد!اروشامنببدغفللشرقعنيت"فر!او،"صاحبانهوالموتنحن"وفى

-.ط...غصه))فيو،"ىأراصء-دا:-ان)1فيو،11لحالحر

كسلى!ا!رةعلىنا-وتفادا!-اال!!اراامةتش!....-.00001
..صملورد11وبو،-11دالجيايليا11ومي،ا(النتراب

..والالتزاءيةالفنيةبناحيتيهالصغيرالاخطلهوهذافىواخيرا.."الذئابغدت.امةيا"وفي،"دمنا

اتجاهيموقفوكحساحب،متميزنتعريطابعكح!احب:"القبلاتصدى"و"و!لنيبنى"

لتتحدثشعرهمنالنمادجهذأليهحسبناع!ضح.نمتم!يرا:وأء؟اًدعيونهذيارىمماليملةوالحادتاتوطنيبمي

ابفيااالع!ورمرعلىونعليموانعاالحصوننبنيفانهضواالا

ا،!راًوىانورالقاهرةالجواببباافي!ناميالتوجهمدارلااداوماى!علىونره"

..ادباالابملاتال!-ا.ليها.نضممصانعاالبلادهذيفيونرفع

!"*****?ء*ءبر?ء*ء****حعمبر*بر*بر**بر***ء**بر*ء!صافياز!رالافقوجهفنبعرغيومهاالسماءهذيهـنونكشف

ثوانيتكونانحب.نيرضيتت!فقتماادااصه!مالكةيا

؟الممث-"ودالر،فرشاعرخوالغدأليومشاعرهنا

إسااوفىءل؟الىموجهوالخطاب..المستقبلالىالنطل-عوشاعر
4اؤقفيتحلقالمستقبليةوامال،ا)كبيرالعربىوطنة

؟لوءىنترفيكولبد،والتصفعوالتئقيفاتشليح

؟اهـ--ةاحلامتجربةأنهل..الببلمدةالعقا-ةبةالر؟

سب،محققيوم!ماواقعكتجربةاليومتعاتزوهى،معاسة

نسعن!اسن،الى-الام!اصقيرر:لجىفي-ب،لنبعاسررحاحى"ولا
..؟وعلى.بالحياذالتضحيةهوالمقابلالثمنيكونان

؟،ألعروبةبقاعمنبقعةكلمعوالتعاطفامتداد.التجا.وب

السليب!للوحلنالمقدسةالعربيةالارضلطمؤلوح

حدررةتشكملاثالاربرافاع!ءالغارلمشلهالمجدصققجماداسا
.....بدانىلاللمعانيوبناءبه!فلسطينباهتشرف 11شفتانابفوع!ثمتهجبهتهامنسالجرحاان

وربوطثصمن!ا!ارشقنهعري!بهالنجوىباحتوانينا
كلانااالمهدمنرضمناءقدالنيالمهدعلىأختيانحن

هوانا4العربوهوىكعبتانااحتلمامنذوالقدسيثرب
يدانا"بالطيبتسبحلمسةجرجهمنمسالابطالالىقم
رمضانا:هبه،الفصحصومهبهلهمالعمرمنيرومانجعقم

كانا؟حيثاليهنمشي،حقنا،لهماتواالمذيالحقانما

ب!كفخرتستنمادع؟تجربةالحغيرآلاخطل.اعيتنىالنموذجينهذينفي
؟والشعور..حدودبلاوطنفينالعربيالجموع

وقلبهاأاًلتجربةمركزهوالاخيرالنموذجفىبالقومية
!س،!*!ه!ه،**يه!ه*س!ه**!هيييهيه،!،،؟+،*مصالمشتركالدينىالجوعمعنىيلتقىاحين،النابض
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