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.و:نف!سعاضاؤجزءإلو!يعهاكتمه!فامئيفرسلشكللرطملابث!طفيهالطلةجمئللقمبةما!ا
هلىنفسمباتخلدانفبلتستصلمافيتريدلا.انهايلا،اًلمتسارعاًلموت--32!"-

ال!رطانيملىتتمنعصورةهيلذلكوسيلتهااًنراتولد،ماوجهعزابمسميرةبقلم

منشيءاليهنظرلهاوصوليةهالطفنان!لىوتتعرف،الموتاوعلى."*ء!

من-اكركريدلاهي..والتا!يلامرارمنبكرتخنقهانحاولتحب

في.ليليةبنزهة-تقومالقماسية*رادةبهد.تحصنهاووراء.الصورةلاوقد،عصيب4ايامانجتازالقصرةالعربيةاًلقصةانلياًيخيل

.يلوحلاعليهتنطويالذيانقصمعاوالواقع..الفنانمعتحملهاسيارةعنخارجةاًملعوفيكائنهومابرقدرطبصمتهافيكامناالسببيكون

الينافيخيل"جرحهالا"طبيعةنجهلفنحنالقصةبرهـاًيةفيواضحا!طبروعفيالقيفقد،الروايةاماماستخذا؟هامنها،حدودها

الرومانسيةبمسحتهاالمثقلةالقصصتلكمنقص!ةامامانناالامربادىءعلىتضافروقد،ابداء!ممحكهيففطالروايةانالقصرةالقصة

عليهاكلاتالذيالشعربماالاسلوبولولا،وفنانالطابعغجريةفتاةلمالقصيرةالقصةانضاشتىاسبابنفوسهمفيالاحساسهذاًخلق

هناالشعرولعلعاديا،القصةمطلعلكان(السرفمنوبكمر)الكاتبةمجموهـ4ايةصدورفهان،الرذايةتقابلمثلماالنقدباخنفاءتقابل

..حد.ماالىناجحةوسيلةكأناستأثرتحينفي،فيهاكلمةيقولاناحديحاولاندونيمرقصصية

محاولةانها..-القمرقوءفينزهةمجردكلنلمالنزهةانالاالمجلاتواخفاءاًلاقلامباهتمام-النجاجمنحظهاتفاوتعلى-الرواية

تعربم!اناليهايطلبالشاطيءيبلغانوحين..لتخلدعنهامستميةكأنهت"قبولهافيترددالنشردوراصبتكما،والسينماوالاذاعة

...حياةصددهايض!لفتاةصورةفيرسم..فترفضوصدرهاكفهاالقصررةا!،كابمنالبعضفراينا.مأمونةيخرمغامرةتخوض

لومنهينفرانبدلاآخرفثيءحقيقمتهااما..يتمثيهكذااذنانهمليثبواروائيينيكو!اانوالصرالتمسفمنبكيريحاولون

تحاولوان،بنفسهاالصورةمترسهأنالااننامامهايقلمم..عرفهم!وىذيفاجد!دتهاطالمااًسماءمجلاتناعنؤغابت،حقاموهوبون

يعولىلمغازلتهامئهمحاولةفيولكنه،وحيدةالموتعلىتتمرانالهكوت..الآضبعضهائر2حينفي،الروايةمحاوبةبعضهاآثراذجيد

السابقةمروضهرفضتولماذا،الخلودعنبحثتلماذاويدردالحقيقةالصدفمنضباالمجلاتفيناجحةقصرةقصةعذوقوعناباتحتى

ثانياالزواجعليها!رفيشهمايكونانحاول،هنا،بهاالمزواجفيفيالقص!ةفالقعة،وحدنالسناالمنحىءـذافيولعلثا.المتباعدة

لم-ح!تالكاتمةنححتولقد)"المدقاتكرهفهي"اًيضاورففةانيبدوولكنمتفاوتةررجاتعلىالاعراضهذامثللاقتقدالغرب

..في-...اء..111...0.0.11وقعتفقدالقراءلدىحظوتهاتستعيدبدأتقدعئدهمالقصرةالقصة

عنومشعوكتعت2بىلةعاطعةسصيلةافربئلعىطارهـلليكيضبدالالبرل!بالثع!فقةالاخرةالسنواتتعرفهرماقبالا.ثمةاريقولحبرعلىامركيةمجلةفي

."القصرمعالبانسةبحربناالوعيالفنانوجمربصداقةمنالبطلةذلكالمجلةوع!،ايخراحظ4قدالقصصيةالمجموعاتاشراععلى

وصحح.،النجاحمنبكنرعوفوعهاتعال!ان!ادةاستطاعتلقدقبلانقعةقعيرةواحدةيقرايؤثرانالهامؤخراكتشفالقاربماءقدانبقولها

اًدب!اسهاانالامستقيمخطعلىيرشريكادقصتهافيالتوترخطانعنجاتهظروفتشغل!3،دوايةمنصفحاتيقرأانعىينام

المواضع،بعضفيعناراتهاتستحثانالىيدفعهاكانبالايقاع!!انجازها

.اخرىفيوتتمهلهاالقصصمستوىتدنيتبريرااًجدانضمناشئتالكلامبهذالعلي

الجيدةاًلقصةانالكلمهذامعنىوليس،الادبيةمجلاتنافيعموما

الاهتمامغمرةفيتضع"للىيهاالجزئياتانلهاواسجلهلىاحينبينتطالمناجيدةقصةفثمةكلا..اليأسصخرةعلىانتحرتقد

تحتالتيارصعقهالذيلعأملاحالثاستخدمتفقد،الاساسيبالخطالانض!اجمنرحمةفيتطلانهاالا،غرهافياو"الاداب"فيوآخر

اًذالنزهتتلكالىتسعىلاندفعهاضاغطنفسيكعاملالبطلةشرفةواغرائهاالسهولهو!متحتدءفعواقداصحابهانيبمونالذيالسطحي

ليىافهتنسولمهذا.برشيكانهتوهغالذيبموتهاالحالثذكرها.!!قصصاجمتبواانالى

بمصباحيستعينالفنانفتربهتلقمراضوءتحت!ورةترسمانسهـلاقوا!عدأيمنلديبمااوجتقدأكونمدىايالىادريولا

منةس!تطيعها!(لحملبمؤخرلس!اربسياالىلماكهرألابيلمؤخرضوفقد.اتكولسلكمناوضجأناحباًنينجر،الماضيالعددقصصمن!"تناولهمابعضفي

الخل!مختلففيؤصصيافاجمنأتتبمهماحصيلةهوعامراًيالهايضا

....العريةمجلاتنا

الصور.هذه،كلسرعن-نسالانلناكانان-نسالااًنيظل"يرحبوراءماً))

..صورةكرنانالقصةفيعنارةكلمماداذقصصهافيالشعرية

معهالتعمل،الااييدرفبقصرالشعريةبالصورةتستعينانللقصةجازولئنثلاثاقصصايتمدىلاالسمانغادهانتاجمن!رفتهاننيسبقما

عسكبةفيها.عينوكل،طيبهجينةليلها)،قصيمةالقصةممهتبدوولابطاقةواروةتباشرتحملكلهاوكانت،الادابفيجميعاعليهاوقعت

واذا.."الافقعندنجمةالبطلةتصمد*فئجرةالاهداباما،بنفسعتتعرضفهي،وجوهعدةمنأفضلهارأييفيالاخبيرةكانتواق،قصصية

المواقفبعضكللىشعرلىيةمسحةلاضفاءضرورةالشعريةالصودةكأنتعنالخلود.فيالرغبة)العربيةللقصةبالنس!ةجدءمنتخلولالفرة

كقصةقصةفينفسهاعنالاعلانفيتسرفضرورةاًج!هالاانئيالا.(مورةطريق
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اجتماعي.محتوىذاتقصةوهي"الزقاوفيرجل)فادة

ص.فاوبالالتفاتجديرةطاقةغادةفلمفيأتوسهماؤني،اضرةكلمة
لممض!ا!لى1سؤفىفيوتريتبيعار؟!الانثوإةالاقلامظكمنببسحتما

/.اًأ؟هرب-ج

لضري.بقلبم،رفببقيلابدولىيومكلعصربعد

..البابعلىفاذاجرح،علىتنطويفتاةايضاالقصههذهبطلةكلونانصدفة

قصيدة؟بيقاول!،المافيالعدر.قصائدنقديمكننيهلفجرحوالكتفالصدرافترسسرطانا"الحبوراءما"بطلةجرحكان

الاخرين.قصائد"غربلةعلإ.)ةالشاعربهيقومانيجبماآخراختلافايختلفجرحلكلالنفسيالاثرولكن."العينعلىزهرة)هذ.

تهثزجمبفويرى."الغرابيل"لاصئحابالانتاجيقممانسالثاعرعلىلأانالاختلافهذايفرضوالبيئيالتقافيفالتكوين،البطلتينمنكلفيبينا

فولى.عنيبقىاًو،الغربالتحتنتاجهفيسقط،أيديهمفيالغرابيلعنلديماقلتوقد.ايضامقنلفةالفعلردودجاءتولقذ،بالطبع

نشعوتان،نواسلابيكانكما،الثاعريمار-هاثانيةلن!تلكتحدلمدايحمللاالحياةفياخفافهافان(فطوم)الثانيةهذهإاًما،الاولى

الخلق.لذلمبصدلله..واحدغوللندمانفهي.المساومةفيرغبةعلىينطوييزالمااخفلىانه.موقفجم!

الثاثية،النشوةمنيحرمنيانالريسسهيلالدكورشاءوقدبهاتزينوبوردةلا،تلبسهالناريالمخملمنبثوبالذكرالىتتوسلانثى

تشوة..لاعدارء3القاضييرستعدالذبمماالحكمإضتظروهوالمتهمنشوة.يحملبادجلاتنتظردادها2ببابوتقف،رأسها

فيلفظه،سيقولهمايعرفالذيذلكالقاضيفجعلني،و*مل،المجهـولاًوافسسذمذلككلنبررتجملنالابفطوماًلمحيطةالظروفولعل

..ينتظراخرانسانشحمفيينغرزانهاناسيا،ببرود،اممبالاةبلاةريةةنناةاولا!!يالتعقههـ.منالعقدذلكبمثلهيالازمةاننأترض

اكر."،المسوحاكرءافني،قاضالناقدانهذافيازعمولست*سدمو!عوامها(وهى..صالوناتغانيةليستاًلقريةفيوالمرأة)

قصيدةفيجاعكما"وابساحروالحاويم!،والكاهن،والقراد،اداعظترؤ!لايبدو.ماعلىومطامحها،وذهبوقطنطائلةثروة،القريةاهلكل

كانلوكماالنتاجويزنو،الميزانالمسطرةيحملمنامقت،اًلخوربمرخليل!الفتىوسمان"بغمزةولوبييتحمرشليه4"*جيرعبودمنلاكثر

نفسه،.بالوزن،نفسهبالميزانشيءكل)يزن.بطاطااو،فجلايزنكتدين-4ازوجةيرسلوالذيرفاقهحسابط!يسيالذياًلخائب

زائحة،نقطةمنينزعج،بالسنتمرالقصي!هيقيس،نفسهابالطريقة.مالاوامهاةطوممنداسمه

نمثمعريكلغرتمعوممنلو"هبه!علبهليولتجااوطء،مأثوحفظلعرعلىحرسلمدمنفامكانات!ا..مستحيلاامرازوصأعلىحصولهاإجعللاكلههذا

اسالسها.علىالحديتوهـ!ايرة!،كا،كبيرةعقبةعينهاعلىالتيالزهرةمنتجعللاالأدية

يلتقطونالمحترمونوالنقاد.الادبيالاثربرمدعادةيولدالنقد،التثوفعنبهايقعدلمهذاوهمهاولكن،سيءحظفحيةمنهااكر

..ه!..كا.اهـراسننمالةفيحقيقيةمحاولةءنإتمخضلمالتشوفوو.اان-ير

اثعضو،مهامعبرلمفمرولحل!لهافيلماجح!لسكلمنفتوحاتهاممهجهبم!كابنقدجماوميكسفجاءليلةسلمانمبموموقةها..الاخفافى،ـذافيههفورةبانهالنؤمع

فيميدانالرواقيوخاصة-النقدان،له-يؤلففمما،امارىرناالصراعبعمئانايوحلمخاطفسريعموقفاكمسمينااًلىشيراتفئضيق

محاوله"او"جمارك"اورقابةدونيستودد،للاثارسالق-والشعرالم!كنهـنوكان،هذاسلماقعلىلتحصلنفسهافييعضملالذي

...-05،تكشفحاسمةؤتيجةعندإضعناوجهعلىبالذاتالموقفهذاالصضغلال
حي!مابالحرجالنمادمعطمإحسهناومن.".الوطنةادضاعةلحماية.....

....!-.عصربعدوقوههالمدىمتماطعهبنظرةلنرمةهاالقناةهذءازمة،دىلا
لمديدبنظسلاحايمنامجردونوهم،ال!اديثالشعرلدراسةن-

و،..ا01،-.ا.سدوبة.دارهاعتبةعلىالاودوالىإومكل

رصدلمطورهدوسايرولطورهدب!اطروفوعاصر،للادلافى...

اً!اً...ا010ً-ولعد،ءيهالوصوعاامكانياتتسنتغللمهدءالراسشرإضقصة

محالس!عرلةي!صدوعليهلدفوسمه،هدونلهمخكمة)بوجوسفا!صقيهرالايؤمنعمولمضح!.!طنجراإفكسنقبىااًن!زااًعنر

بهذايؤمنالأخراًلبعضانحينفي.ينتقدونالذبم!الالرلقراءةصتى8أحدلا

منهويتعلم،بدهياخذوكيف،يحللهيهفإعرفلاو)كنه،الشعرء......

ايرفامنالهامناكرالعصههذهكلاقولاننييمكنماذاالريلا

...فيتيدأ..منهـنواحدةمعلرجلمشهد...المقممةتطالهاًلذياللون

الاستاذالنقدفي.منهجهميتضحبدأالذإنالنقادمنالقلةوبينفيكاوتفي(ذا..متكلفبحوارالبيتفيوتنتهي،ضنكلفبحوارالملهى

مايف!مواًاًنيرلمدونلاالناسبمعضانيضير.ولا،الحاوياًإببا!فهـ،إفااقهـلفنجنعففتئ!يفانها،مساومةعلىتنطويمطلعها

علىوقفت،المعالمواضحةطريقةصاحباصبحقددامما،-بمئب.قصةامكانجة!اانالمراةمعتضبالمهحوارهب!دصاحبنااكتش!ف

تركبأو،بطنهاعلىتزحفوهيتتخابطتزالماتياراتوسط.قد"صها.....

ء.لادأسههيتدوربداتهـدافكلارثمهكالت.اليهايرنوظل"
."عجين"مناًرجلا

بعصمانبل،بالحرجاًيضاالشعراءيدسالضنابهذاوخلاللهاكانانهمنالرخمعلىالانيبدووجههاان.عاريةيتصودهاانيستطيع

فيوالتغيط،والسكوتالقر!بينتتراوح،!فسيئ!الاتيعاباتاثر!-ةذظرانرهـااًن.كثيرةبممانمليئاجميلةليستانهالهاقالقد

اكراما،التقليديالث!عرالىاحياناوالعودة،الحديثالشعرمفهومتمىطويلةبقههةنجبالهتمدبداتدفيناسىعلىالمضموقينوشفتيها

لامسياتفيتصفقناعمةاكفلبعضاو،مطربةأومطربلعيونء."يكنبهاانالستطاعلو

الب!ث!بالتطوريؤمنونلاشعراءناانالىذلكمردولعل.الشعريةل!ؤ!،؟لمتهاحهء.إةنكوناًناختاراذاالثطلضدلسناكلعلى

نظريةتخالفانتي"الطفرة)سياسةإتبعواانيدونيربل،الواعي..بقصةإوحك!عماؤهـتكشفتالمرأةاننحننقتنعانلثرط،نزوة

كييرقسمتسلل،بالطبعننسىولن.بالصدفةؤهـتنججوا!تي،يئداروره-ورةوالمقتضبلمة،الاإقاعالرتيبةالعباراتذيحديثهفيفالبطل

الى"،المتوسطةارسالمد!لأب"و"اًلاس،تذة)ءومن،الشعرادعياءمنوان،الكاميلياغادةلأ.قرأتانهامنبأكثريخرجلم،معهامصطنعة

المعركةيؤخر،فاسدبسلاجفيهوالمقاومة،ارحدتالشعرميدان..مثلهامعذبةكانتالكاميلياغادةبطلة"مرجرإت"

تضيعمعالمبحيث،فائدةدونالغبار.بنثراذعليهاوإمتوش،وإضمفها

فمنا.منبهيدينوناالفاسدالسلاحهذاالاعداءوياتقط،المعركةعزامسمببرة
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الفلسفة،اقحاميحاولونالشعراءفنعض،الفلسفة"طرح"،الصديثقصائدالىاًلوصولفبلالمرءيطرحهاانيمكنكيرةاشئلةثمة

في،الفلاسفةمنااللا!نمنبفيطالبلكلالمينولةالفلسغيةو*فكارذلك،القصائدهذ.معظغيجمعواحداطابعاوانخاصة،الماضيالعدد

كنلماذاقصيدةايةيقيمونلالبمضاصاربحيث،لاالحديثالشعر.،.واًلضياعوالانسحا!،والحزن،الرهز،بعهو

للفلسفة."دكان).أقربمنمسروقةتكنو،اًن."فلسفيةأفكارا"تحوي.؟رمزياالحديثالشعريكوناًنيجبهلترى

معظمعبريطل،احسستهالذيالحزنالىاعودهذاكلبعدفيالشعرالتجديدحركةفهمقد،شعرائنامعظمان،لهيؤسفمما

الجوفينعانيهعماناشىء.الحزنذلكلفل،الماضيالعددقصائد.والسورياليبن،،الرمزيينبقاياعنيغننرفراح،رمزيةحركةاًنهاعلى

يلمسهوعما،وانسحاو،وانخذال،كبتمنوالاجتماعي.السياسبمالاساطيرهذهويقحم،الاغريقالاطيرعنبعضوينقب،والبارناسيين

حتى،+والمفاهيم،الشعاراتكلعنالجماهيرلدىازورارمنبععشالاقصيدةتقراًانإلنادرمنصاروقد،اًلشعرفياقحاماويلاسماء

بالخيبةيحسفالشاعر."بالاسداد؟قلب!عى"ضربواقدالناسلكانويوضاسي.والسندباد،ولوط،وبروميثيوس،سيزيفاسمفيهادى

حواليه.تطلعكلماجمعضدولكنني،الرمزيالشعرولا،الرهز7ضدشحصيالست

مناًطولاصبحتخنى،البابعلىطالتقدكلملاشاتكونربمايستحيلبحيث،".واًحدولون،واحدعوتفيكلها*سوان-و*لوان

انهذلكفيعذريولكن.الزيارةانتهاءبعدالبابعلىالنساءحديثفيهايرر،مملة،حزينة،رتيبةنغمةالىذلكبعدالحديثالشعر

فييجولمابعضتوفيحدونالقصائدنقدالىالانتقالاًلممكنغيرمن"اجهاض"والى،لجمودواًالتقبيد،اًلىنعودح!تى،اخريقولهماالشامر

لدراسةنتصدىاًلتي-اًلشعريةالحركةواقعالىتلميجودولأن،الخواطر.اًلحديثةالشعريةالصممة

اًظدها.بععيفر-يمدعلىيتحولماكيراوهـوحدينذوسلاحالرمزىالشعران

بةالمددفيترتيبهاهسببالقصائدوسلبداسالىخاصقشمريةدؤيالهمليسلذيناًاو،اًلمثقفينمراو،الموموبين

يقفكانكما،الخوريخليليقف"أناالريحسيد)قصيدةقي.فيالصميمالشعرتطعنبل،الشعرعنجوتبتعد،مملةمرصوفةجمل

ليوقظيقفكانوكما،"غواةياافيقواافيقوا":ليقولا!علاءابوفيالساسهامبنيةحديرخةقصائدبعضكتابةفيحاويخليلنجحلقل!

حواليه،يتلفت،عينيهفيبالنوديحسهنافالشاعر..النائمينالموتىفيفشلحينعلى،عاشهاتجربةعنخليلفيهاعبروقد،الرمزعلى

:"اعماقهمزنجرت)الذينالموشفيرىلاذلكولكن.جديدمنكتابتهايحاولاليومعادالتيالقصائر-بعض

ائبليدالمقهىالىاًسراباالهميمتطونيكتبونكمابحيث،الحديثينللشعراءكابوساحاوي.خليليصبجانيبني

وجنود،وسبايا،خيولفللوهم،بمالوهمالوهميزنيحمثسيؤديبل،قويةمعافاةشعريةحركةالىيؤديلنذلكان.يكعبلأ

الحديهـلوناعينهـموفي،ظلااوجهـهمعلىعالوهميعقدانتستطيعلا،مبحوحة،مقلدةأصواتعلىتعيثى،ميتةحركةالى

الوليد-للصبحالصاحينبسمةقي!ميبسىقدرخلقالعديثالشعريستطيعمافبمقدار.حاويخليلاعطىماتعفي

فيها،نظراتهمفيواللاش!ث!،الافقيرصدون،حلقات،لأحلقاتبمقدار،حمرةائوانفيازهارو،متجانسةغيراونغمات،مختلغةاصوات

جليدهفازات.نهائمانفسهيؤضما

دماهمالنراجيلتمتصالفجرضوءمنذالشعربعضفيالرمزية"بطرح"يلحقانالطبيعيمنوكان

ونعاس،بطيذاموتااعصابهمفيالتبغويرتر

المخاضيعانونالمقهىوفي،بالوهمالليليحبلون--

،يمطوق،يعنون،الساعةتأتيهمولدن

وبلاهة،وفراظ،دخانانء..

لألم.،نفاولكنةابمالنالنضنحيةالموبشأجيالقرلحبلفاههبماذاًبعيمونجيلعلىلثبىئااو!عو
"ء

وراس،عيسىوصمراسحقفعنق"..الكاذبالخلاصغيريجصد

خلاصا.البشرتهـبانتتطعدم"واغاديريرحنا03.شرارةاللطببفددلقلمالقروىالشاغوا

أالخلاصفاين3.1.))-"أ)"...المشابص2

يئسي"انبمد،تهزهمانتستطيعلافهي،خائبةالمريحتعود.3.""""الرصاكي3

فنفيالشاعر،لهاارادعكسماتمنيالياسينسلفظةانرغم"بهااليأس.3.""""شوفي

.الياسعكسيصبحالياسيأسوكذلك،ايجمابايصبحالنفي.3.))")،"حافلطم

انالجميعآمنانبعديتسارربل،الريحمعييأسلاالشاعروالكن.3.""""ماضيابوايلي6

وكانهفيقولالقصيدجوهعلالقوينبممجبمفثلاجيعاعلى"قابث!عبلفيمبارسئعطبم.0.3""""الصغيرلاخطل7

الميت!ن؟حمعيوقظمن"افعلولن)تانيشرنقتلوانا"2لملأ*لابر1.
....ء..مسمكهابوثياسءعلو

تهز!مانالريحويطلمن،شيءكلرغمالشاعريتزموهكذا..2شبكهابوالببأس!هةصعببدمن-

الجلي!يذ-ببماتلقحهمان،الفينيقعحرقةالىتجرهماًنثانية.؟.ايو!وسببذلايوببر

عراة!متيبئثم،كهاناولاحواريين+انبياءتنعث!م،!بالرفضتعمدهم.3.ة)"الثئبياهي

يكوندكي،شيءكلورفضوا،شيءكلانفسهمعننج!لاقدرع!م!م003ايوبرشيدأـلقرويشاغاف!.

انتزامه،ثولانقياوحموفعصحدسلبيةفضخنىفصمحعردر!يوهكذالل!كنلظلفصحهمالناشر

والفصح..فصحاالثاعريجملهبينماهرحلةبدايةالايعنيلافالرفضببروث!أو-صأثر!اًر

الىالتحردالنهائيالنصرالىيرمز،التضحيةبعدالفيامةعيدالىيرمز

،قولكما"القبورفيللذينالحياةوهبةبالموتالموتوطء"الى

نقطةفهوالنهائيالنصرذلكيكونانيمكنفلاالرفضاما.اًلانجيل
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الجزرتلكمنتأتيولكنها،حدودبلاالتيالادضتلكالىتسافرلافالشاعرهداوفولى.علىالمفترفىوالوقوفالماضينفض...الصفر

بهايجيءالذيالانسانمعتأتي،عليهانعيساننبمالارفيالى،الغريبةالشاعررغبةعنناشءذلكولعل،التاستصنويرخلالالمبالغةتعص!قد

..ليبيعهابرء!ركواالجميكليستفيقكي،الجلودوسلخ،.العيونفيالأساةذرقي

؟القصيدةفهمتتراننهلباصابع.خليلتحستزالماهذاكلبعدوانت.يتحركواانعليه"ان

لانها،تقليديةليستفهي،قنصللركبمالحطاب"قصيدةاماومن،قيمتهامنيقلللاذلكولكن،القصيدةهذهابياتخلفكلري

القصائدمنكميرتكنبفقد،اًلقديمالعربيالشعرعصدعلىكنبتابحديثة.الشعريةالحركةبناءفيملننةتضعالتيالقصائداحدىكونها

ونظرتها،وحداثتها،ولياهاتضيعاندون،الممودهذاًعلىالحديثةمنالشعرةتسلكماالجماعةبينمننفسهقد.سلخليلكأنءواذا

.والحياةالاموراًلىالخراب"المدينةشواطىء"علىالجميعمعبقبمعلوشناجبمفان،اًلعخين

تأخذلافهي،للامورتقليديةنظرةعنتم!هرلانها،ولكنهلاتقليدية!..هنا..هنا"

متناقضة،وافكاراًنفعالاتور،بألحياةاكرتبطانسانيكنموذجالحطابالخوابالمدينةشواطىءكلي/

القشيامر؟يصفكانكماتماما،الجلدمن،الخارجمنتصورهبلوالصدف،والحديد،النحاساكرما

:هذءالابياتمعيواًقراوا."اًلريسو.ادفي)عبررحلتهزهرأو،ناقته.0دونما"هدف،المقالليناث!رما

والحجلوالبومالقطاغرلهسميرلاالفيافييطويفكرةهي،الشاعرفصيدن!عليهابنيتالتيالرئيسيةوالف!ة

بصلعلىخبزوغذاً؟.مدته.والمنشارالفأسمدينة!الحياة.كرمزهنااًلبحروياقى،وال!فاح،واًلسفر،المغامرة

السميلاو!رتقحمغبراءقبرمسةآلمنووفيقةالمقاتلونواللصوص،فيهاويسود"هدفالصغاردونمافيهايقتل"خراب

الحملورقةالغريبمبرعنموهااخلارالىجمعتالنحالي،،اليهنحننقذفهمااًلينايقذفالذيالشاطىءعلىنقفونحن

الوكلعدةاًلشكايةانصتعثتو.انتعباتشتكيلاعلىالمحارعنيبحثونالجميع..واللاشيء..هـفوالصوالحديد

الوعلخفةفيبهتجريراضيةلبتهحثهاانتقيئهاانتيالاوساخ..همإقذفونهاالهيالاوساخوبين،الشاطىء

شغلاًلناسفيهمومعنهووزينتهاالذنياتغرهلم:هناكانحينفي،صدو،رهمفياًلبحار

اذمانيةالىنفاذمنفيهاماذابل؟جديدمنالابياتهذهفيفماذاالمحارمنمجرة...محارة"

لاوانه،تغرءلمالدنياانصحيحوهل؟لانفعالاتهوتصوير،الحطابالشواطىءعف-أعينبعيدة

والرقس،،والمقاهي،جانبهالىتخطرالسياداًتيرىوهوبشيءيحلماللألىء؟لفسفياًخرة

ولكلهاوالحياةانتظارعلىتحيا

"الفلاحبمبشةمحللاها"الوهابعبداغنيةكمنطقالقصيدةمنطقانالبحار-تقذلىةببيا-تقذلىفربما

ترى..جميلةجأتهانيقولولهذا،الظلأجيعرفلاالذيسنطقفهو."المحاد"أنفس"يكنمحارة

ياتيهوكان،عبودلمارونجاراًكانالذيبلراعيزكيالاستاذسمعهليؤردهاالتيالاخرىفالافكار،القصيم!تنتهيانيجبكانهنا

جمالمنيقللاذ،اًقحاماالقصيدظعلىمقحمةوء(نهاتأ.نبنالشاعر

الىذلكبعديعودالشاعر.فاق،هذامنواكثر،بهاوتنوه،القصيدة

:يقولجيثفكرتهتفسر

اً))..الاسفيفيدنا/ماذا"
(باًلادمجموصكا!بالصد!نعودانرضينانحن

حطالسنواتمجموعاتمنمحدودعددالادارةلدىالمحازونترك

ير:كماتباعالادابمنالاولىا!ح"القرارمجاهلفينجوساننخافلاننا

.لل.القصيدةجمالمنالكريفسدوذلك

015لمجلدة(5391الاولىالسنةالىاخرىدعوةفهيجعفرالشيخدحسيب(،المقفرالمزفا"أما

اًلرحيل.

،.تجليد()بدونا549الثا/نيةالسنة.المطرفيمرفأيا"

المفلقةابوابك*لناافنح

"""5591الثالثةالسنة.المطرفيلناافتح

عنوانبلاجزرالىدربا

""\)5691الرابعةالسنةنسياناسوارها

اًشجانلهاجزر

"""5791الخامسةالسنةا!رلديهايرسو

."بشرفيهامرما

"""ا58!الادسةالسنةاستعربواناحلقيفيعالقة"المطرفيمرفأيا"جملترالط

اًسوارهاالنى"بل،حدودبلاالتيوالادض،لها،عنوانلاالتبمالجزرتلك

"""9591السابعةا!ةتلكالاشجان،اتهااينومن"اشجانلهاجزد)ذلكرغموهي"نسيان

بها.يمروالماًلناسدامما

""".691ا!امفا!ة.،الشاعربهايحلمالتيالارضتاكمن/متعبايعودالسنونوولكن

هنا،كألناسالجريمةويقترفون،الجماليدو-ونهناكاًلناسواذاً

""))61!االظسعةات"."الشجرويلبسون-ا،طرويرمثربرن-الودود؟كلون":فهم

النسور،وريشالرملعلىاًلمرميقلبهويظل،حائراالشاعرويظل

الىإتاخذهأنبالعاجالمليئةالسفنالىيبتهل،م!ملااًلزهوروذابلات

بالغاجالمليئةفالسفن،شكولاتناقضالامروفي.حدودبلاالنتياًلارض
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لأ-الفرنسيالشاعرذلكمنيسخرثم،سيجارةمنهليطلبالمطوتحت

!؟الراعيحياةوصفالذي

الأ!اثلمطيفة،فيفكرتهابسيطةصباغافايز"اًلاخيرةاللحظة"وقصببدة

يدير4بينوجهـها،فتاةحبشاب...الععدؤصائصعبركالساذدويش

ال!ريخليلبقلموهو،يغودولنمسافرانه،برعيدةبلادوالى،مسافرولكنه،لوحة

*!*اللقاعه(الا"الالهايقوللاولكنه،لحبيبتهسيقولهاالتبميجمعكالمكلمات

نطلقانيمكنالتيهيالثانيلكانون"الادأب"مواضيعمنثلاثة01الانبعدبهايلتقيلنانهيعلموهو

قيهياليهاثلاثةسأتعرضالتيالستةالمواضيعومن.بحثكلمةعليهاالقصيدةولكن،نفسهعلىحتىكاذبفهـو،اًلانسانطنيعةوتلك

01ه!يلالديهاساقف؟بعدهالقاء!التيالرحلةهذعهبررهوفما..مبتورة

غريبروزثننتهماوقيمةاهميةمناقللانيهذامعنىو.ليسالرحيل؟!علىتجرافكيفالدرجةهذهالىجبافاالمشابداموما

ايليادراسةانارىلكنبم،ذريلابنعرضهوما،كرمسمرعربهوماوقود"الىمهداةمصطفىعليلخالد"الماضيابراج"وقصيدة

شوشهفاروىالثاعرقدمهاالتيوالندوةلأ،قبانينزارلالشمعرحاوي،غنوها،فلسطينعناثعراءكبو!طالما"فلسطينعربسمأساتنا

ميوحدها،الحياةفيالكاتبدورعن.كامووكلمة،الحديثالشعرعنالخطابيةتمتمدلانهاتموت،تولدانقبلتموتكالتالقصائدولكن

بعي!الى!حدوتمنيه،اليومالعربي--انساننابعمقتمنس"التبما!اًضيع."اد(فطاتشعارات"نقلتحاول؟،والكنب،والمبالثرة

محاولة-ولانها،اًعصاباحترافىرائحةمنهاتشتمبجديةمطروحةلانهاوداى،بغلسطينحلمانهاساسعلىقصيدتهالشاعربنىوقد

بنائيةعنبحث،اخرىعنوبحث،لقيموتعرض،والبناءالهممفيبيتهالىن!بولكنه،فيهاتدبو(لحياةاخصبةإاوالمرافىءالخصب

اكمرهوعمابحث،جديدةتمخضاتتفرضها،جديدةلاخلاقية،جديدةزوجةبيهيكلصورةصئماوؤهـاًقحم،ؤجهالعليقولبت،خربافوجده

واًلتخيلوالسفسطةوالعابرالشطحبمالوقوفحدمنوشمولاء.ظولدتالمغاضجاءهاوءدما،بلىاًنهاصلمتالتيطروادةهلكبريام

وتفببر،لهاعميقوادراد،لمشكلةطرح:اذهابمعلىوالتهوئموا!تخمين:يقولصوتايسمعثم.طروادةاحرقتنارمنكتلة

لها.وجذريةاسية-لمولفيعنكماطرحوالرابعاعننارحوني("

غربروز:.ورو!ركلاةكلاسهك!ة.داتنيللمشاعربيتعنمحرفبيتوهو"والاملاثوقثبب

....ثمالمسشقبل،برى،ليبصر،الفنجانالىذلكبعدالشاعرويلجأ

لوء-سلطتاًجدىكان.اللفظتين!دلونيت!!!!فيقاصرةمحاو!ةفيفيصيج!"يكيةاالقصائدطريقةعلى،الامليرىاًنيلبثما

مميزةبشواهدوجاءت،الادبيبنالمنعبينعلىالاصواءمنمزإداالمكانبة:القضيدةاخر

كانان،التقليدفضلرهاافكان،الشائعينالتعريفينطرح4اكتةتلكنهاراللهمسهابصدديدنيافيا

لناتعيدانالىبالكاتبةحداالذبماماادربماولست.فضلمنللتقليدءضحايا،شرايينيفي،جمواالفحمات.تذرفافاقت

."المهمشبن"و،الك!تمعلممذهباصحابالابرارشيوخئاعهدالمقلفيا!حل!مموجةتخاصرنجارادموعاتطل

ص!4؟ت!5*لفظةبتعريب،قالت-حيناسقاطفيالكاتبةوقعت:سطودهاترن

بيزنطيةا!لرأتدققتولو،بيزنطيةلفظةعليقياسا،برومنطيةؤيكماحصنوا،اًلمرابعءننازحونيا"

اهـبينولئمتاناللفظتينمابينوشتانهـ+ة،ول!"،!!ةتعريب"والاملالشو!ثياب

هـ*ة?ول8:،(هـ"*،ة،)و"8ص!ول."..

اتركهاأم،عنهااتحدتؤهل"اًلاربعينفياًمراة))قصبدتيبقيت

كرم!سميرتعربرفي-ويدؤر:اًلهة!ةأحلامإاًكماءاراراقة-ا؟اـاًدقراءالافرحمةتحت

ا)نشوتين،منتور-هيل3الدإ-رمنيلاكيالثانيالحلافضلانني
ملاحظاتمنلالد-...

معنقراتهفقد،المقالتعريبفيكرمالشدسبقمنهناك-ا.الضريرفيق.احرىسه

.المصريالكاتببةلعلهامصريةمجد4فيقبل!-.-هـ...جمسم

فرويد.افهـادمنالكميرعقدكرمسهبيرتعريب-2

تعطفلمالمباشرةبمداليلهاالكلماتبعضكرمالسيدعرب-3

ابحث.امن.الاخيرالقسمفيسيماولا،معافيمنفرويداياهماحطها.عنصدد

يرقظةاحلامالادبيالعمل:يليبماالمقالفيفرو!دافكار"لم*ص

.،بالغينلعبلكنه،لعب،النهارفيوالاصل!م،الودفىعلىلآمحقق

،لانسريرضهارغماليقظةاحلامءنكثيما،ونعرفدلعبالطقولهواشنمرادوالنننرللطبا!ةاًال!يعةداًر

الكائناتمتفئةحملت،كئيةدبةندعوهاانيمكن،علياضروراًت

.نعاني.عمابياناعطاءمهمةالبشرية257178تلفولى-1813صب

وا!تمي:للحلموتقميص،للأناتحقيق،الادبيالا!لرفيالبطل

يسرع،اليقظةلاحلاماًلادبيةالتخيلاتبمطابقةفرويدلايجزمواذ

وحضص،شخصيابهـاعاليهامضافايقظةاحلامالادبيالا!لر:القولالىاًلرضأفههـفأكمببن

فتسار،جاهزةمواضيعوهي"مثلاالملاحم"الننابىبخيةالمواضيعفي

منلشبيئااخيليحملقد"وعزضهاالمادةاخيارفيللاستقلالمجال

نوعا"السوبرمانية"لمذهبنيتش!هاختياريكونقد"هوميرساًحلام

سيطرةالىنفسهالابداعبردفروإارانبيد"يقطةاحلامتحقيقمنالجببر!ةشتأيؤب!بكجو!رائعة

علىيصرفهوولذا.الماضيتاليروديمومةالزمنفتراتواندغام!مالاح

وصاحبه.ا!لربيناًلفصلروم4

لكن،أحلامهمنيخجليحلممنان:القولفروإهـالىويئتهيحى.!ي!يييمسيس!سب
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دلالة،مدركغيراومدركا،فقراتمنذريرلابناختارهماكلوهذابالاشمئزازشعورنافينايقهرنهفا،"وهبةصاحبلنايرقدمهاحين

مسيحانفسهيرىكأنبل،)ظنمبشرا،كمايكنلمجبرانانعلىسماحههيا!ديبلنايقدمهااًلتياًلحقيقيةفالمتعة.اًلشعر!نجوهر

ناالاوهو"لايملك،اصابعهبينمنت!ربالنبوة،برى،ضعيفاجد،بااطىابرءامنهاخففؤد/بموناذ.خجلدونيقطناباحلامبالتممتمعلنا

يذسجبران،عالمايبنبمكانلانهييأسلمعيسى.ائساإوراءهـ،يعدو.لناقفمهااتيالجماليةباللذةورشاناالاناني

.انبياءلايريدعالمفيإصيحلانهلنفسهمخلصافرو/د!بهيتمبدى،لليحث"مطول"ءوجزهدا

!ضحمثنمطاًلروايةانذءمحيناو!:مغالطتينفيذريلابنوقعوما،"متبة"،"لذة"اًحداثنطرهفيالادد!اًلحملفغاقي:ولمنصبه

وحديقةالمنبيعلىابتسمارااطلقخينوثانيا.القصصي71لطليففيوالذكرياتاًلاحلامابداهوالادببمالا"لرفياخرشيءأيءناكأاريلعب

روايتين.اسمالنببمحاضر،اًلكاتبفياًبداحاضرالطفل،الت!يلالكإ"بمادة،والطفوله

احديزعماندو!،اًلنمطهذامنثنيرةكتبالكتابينسبقتفقد".مهء!ربولاومفروض

كنابيمنفنيةاكروهي،للمعريالغقرانكرساله.رواياتانهاتفقدبدأتقدانهارغم-الادبيالمملغايةاًلىقرو)بنطرةان

فيهالمااجلالىمع-،نعيمةالاستاذ"مرداد"تكاد؟!والى-جبرانيرمكنبل،بعيدحدالىصحيحة-العشرينالقرناًبامامواقعيتها

مناخيهماأختلافعلىلهامستحدثةعودةتكونان-وقيمافكارمنلمؤثراتأثرينسوىليستاسلبيتهاوايجابيته:الادبلوناًنالقول

ئابقة،الغقرانرنسالةكانت.الاسطوريةاًجوا؟،ماواًلوان،واتجاهيهما.الكاتبنفسفيوانطنمتتركزت

ويعقوببولصورسائل،الرسلكأعمالاخرىسوابقذكرمنبدولاوإظل،نفعيةنظرةالادبيالعملمهمةالىفرويدنظرةانيظل

.وبطرسوءوحنالفئو؟يتهوتظل،قاعراتعريفايقظةحالممجردبانهللكاتبتعريفه

كتابيعلىروايةاًسماطلاقتجويزهوهيا!خرىالمغالطةبشأقا/ممااحسبفما،مبسطةر؟ية،نفوسنافيالاشمئزازلقهركوسيلةالشعر

ومعرفة،الروايةبفنعميقجهلعلىنريلابنانتدلفقدجبران،جمالياطارفيمقدمالمرالطماممنك!ق،للقنالجماليةالنطرةان

رسالمةكانتاذاروانجينالكتابانيكونفقديدريمنبل،.لكنيكهابلمضمونهاءنلابنفصلجزءالفنونبعضفيفالاطار،صحيحةنظرة

اًلموقق...والله.روايةالغفران.الطبقعلىمايقدمماكانكائنالاينفصمامتزاجاممتزجانانهما

:ص"اة11فيا!انبدورالافزإءالمدرسةباراءهذا4إرأتاثرقدفرويردانالااحسبوما

"ارفوشانس!هها.يرحهة:كاموا!سرقيدإبى،اللعبمنفيعالفنانترىالتن!بنسرتزعمهااكبالتطورفي

....جديغيروانه،الانسانيانشاطافي،زاًئدةطاقة

فوزهاثرستوكهولمفيالقاهاا(تيكامولخطبةواعيةامينةترجمةالىالنطربلفتتابعهااًقيواًلمدرسةفرويدعلىالردويمكن

لممبثوثا،كأمويراهكما،الحياةفي-ا!اتبدورويتبدى.نوبلبجائزةحقلهاوجدتاقياوروبافيالمعماصرةأوجوديةاالفلسفةوالىغيو9دردو

مجردونجبى،صاحبهبحياةملتصقالفنانيرىؤ،و،الخطبةبىر.للانسانالصرفالمادبةالنظرةتخطئهفي

لايمكنالفنان،البشرءالبيةلتحريكفعالةوسبلمةوانه،انفراًديتمتعدريلابندلفالىن-جديدتاطزعبهمببتانروايتا!

.يرهوتلانهينعزلان

التعليميفمابدعوهبالروا)بئخمائص-اًللهوفقه-دريلابنيعرض

النبي،عنالحديثالىليوصلناوثقافه"،جبرانتأثراتعنويتحدت

الشهرهذاحواليانقضاءرغم،جدإدتبنتعايميتينكرواقيين،اًدنبيوحديقة

.،صدورهمعلىعاماثلاثين

...نزعةذوجبراناًنليقررعليهاويعلقالكتابينمنبمقاطغويستشهد

ل!صصلما!لم!قصارو!ها!إوحب،سلامودا.عية،الوجودبوحدةمؤمنصوفيوانهمؤمنة،انسانية

الجماعية.والتجربةالفرديةاًلمعاناةمنبأساسواقوالهاًفكادهدءم

......مسيحية"اًلدينيةبقراءاتهجبرانتأثراتءنالحديثيفضللكنه

لا!أاًبدإر!يهأئدرمجديدهلملها!فترةء!ماقضىاتجبنالمسيحيتينالبيئتينويغفلأثير"وغيرها

ااًفسرحياثأئئممهرمنراًئعةفجموعةبص!دمادامذديللابنلايغتفرالذيالشيء،جاتهمنوالثاكةاًلاولى

.ااًلمسرحكأ!!وضعهاواًلئىاًول.!جبرانلتبيعرضالاالمقربومن.وحديقتهالنبيعنالعديث
...مع،واصداًفكرباخطايشكلانهمع،واحدةبكلمة"اًلسابق)

القصورهذاولعل.لهواع،مركزامتدادسوىلمي!صااللذ/يئالكتابين

الاولى:الحلقنةنستكنر.المسيحيةثقافتهوضعف،جبرانفهممنذريلابنن؟!3عدمالىبعود

لمجبران!ثاد*دارسايلان،جبرانعنتجللمنقطةهناك

ألمترى:مؤلفاتهلكلالتحليليةالدراسةتكشفهاوؤد،لهايتعرص

،هـ!!الننيإالتشا؟مةالنغمة.نكنالم؟.القدامىانالهعنتخلىاًذلعد
هـابلياءلايرعالملمحيمسيجهجديدكمسيجلمسمهدرص/خاولجبراريكى

،المرةالحقيقةصخرةعلىيتبهـد"اكاناًسرعفما،الفرحبعضتخللهاان

هـ!نفسهلمحرضعنبعجزه!رانيفيمنممانيهاكغمةهذءتكنألم

وبيئ،الافاعيانبياءيا:عيسىصيح"بيناليص؟عينيهامامينهارعات!

لوركاغارسيافديريكوتاليفالرفضمابين،بالضعفوالشعوراًدقوةمابببن،أ"!بنييا:مرخته

المستعدءابين،الرسالهومتقمصالحقيقيالمرسولمابينوالاستجداء

نرتمة؟اقتحامهامحنيجبنمنوبين،للشهادة

مصطفىشاكر
ت2جبراعناطروخهفيئذدكفعلقدحهاويخ!لإ،!الدكهورلعل،

عليها.فأطلعلىرخحلمالحظانغير
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المنثورالنسعرعنودافع.الحديثادئاعرلدىالموسيقيالاحساسلان،والجماعيةالجمايةبينوسطموقف:للخائفينحصنهناك

موسيقىقولبةفيوخالفه،كشعرمندور.اًلدكتوربهيعترفلبمالذيخادماكونهفيانما،فحسبجماليانهفيليستالكبرىالكاتبقيمة

الشعر..والعبوديةاًلكذب.ةمس!ايررافضا،والحرية.للحقيقة

اًلش!عرانتأكهدههيعوضللد؟خودتحسبالىقيالمعلعضربة*ن،الانمبعانءنيتخلىالتاريخصانعيخدمةفينفسهيضعمنان

لانه،تخلقهاتيالحياة،وصنوحياتيةضرورةهـوبل،زياليسالجديدءعاذناًلكاتبفليقف،الانسانحسابعلىويصئعمصنوعألتاديخلان

التراثعلىخروجاالجدهـليساًلشعرانوقوله،بهاوجوديامرتبط.وشرورهالتاريخنوائبيتحملونمن

له.اكتصاصبلرفض:نفسهعلىتلخذ!ماانيجببعهدينيخوكدالكاتبشرلىاًن

الاولى.المرحلةفيالجددالشعراءنجاحعوضالدكتوراكدوقد0الطغيانومقاومة،الكلب

-صودمنصولىةانضحالمحاولةاًعتبرفقدالصبورعبدالاستاذاًماان،هذهايامنافيوبالاخس،مهمتهان،ييأسالاالكاتبعلي

ال!ركةالنقادوبعضالجمهـورتقبلعدموعزا،الش!عرفياًلثورةمحاولاتاعادةمنيشاذبعد،الانهيارمنالعالمليمنعالحافرالحيلي!ممم

تراستماذبعداذهانهمفيالقديمةالمقاييس.نركزالىاياهاوفهمهمخطورةرفيم،اًلكاتبنضالساحتاهماوالحقيقةالحريةان.بنائه

طبى،بة!قرونامهيمنة.الثانيةواًنغلادالاولى-

ردوديستغربانيجبمناخرحديثكشاعروهوذلكواستغربلرايهمخلصاحيا.تهطيلةظلانه:كاموخلإةعلىالوحيدوتعليقي

البقاياببقايا/للتمسكواسقاتتهـ3دفاعهمفي،والتراثيينالمحنطينفعل0الجؤائرقضيةمنالمشبو.موقفهفيهاوقفالتيالفترةفيالا،هذا

؟اًلكبارموادرفتاتمنولعل..لملهماليومالعربياًلعالمكتابمنأذنانلهمنيسمعلووحبلأا

أ!ناسى،والموسيقىالمضكلعلىالحاحهفيمندورالدكتورانبقي.لهـمدستوداًتظلكا.موخطبة

فيالكلمةوان،المضمونعنلاينفصلالشعرفيالشكلكاناذاانه0((الاداب"ئلوة

ةدقصبكلاًندلكمعئىسنان.نناسى،داتهابحدغايةه!ا)"!ر

ذاك،!حوالعكى،حدإفبالضرودة!!الحد!ثبرا!كلمكوقي.والشاعرمندورومعودعوضلويسالدكنوداًنالمناقشةفياشترك

وانما،التقاءهـياثعرلشكلنجطوزء*رد!يسىالحدإثالثعرلاقخصائصعنالكشففيمحاولهالمناقشةوكانت،اًلصبورعب!صلاع

اتقله!ية.االذهئةءلى.نمردانهاي،التقاليديالشعرلمف،ومتجاوزهو.!امبشكلسماتهاوتوضيحالحديثةالشعربةالحركة

الخمائصلاستخراجالتناقشونعليهيلحانإجبنما،1انوبقيالمتناقننوناجمعلمحقد،اًلنظريةالخلافاتبعضدغمالهالقولويمكن

ناوعلىالقفاعلىاكصبرهتنرهمهواًلحديثارثمرل!ركةاًلحقيقيةمو!ة،مستهبليةانهامن*وثوقه!علىورللوا،الحركةحيوية-على

جمالي،تأطيرمجردوليس،واحساس،نظممجردليسالصديثالشعراصناماًلادب،ببعضيدفعصافزاجمونانذلكوالعل.والنماءالاطراد

اًلتياًلحضار/قىاللحظةمستوىفيخلقهووانما،مستساغةوحلوىفيالنظريعهبواانالىومد-وسة،طبيعيةغيرحركةيرونهاالذي

محاولةفيى"،لاير-حلقن!بمعينا،اقوىاقوىجديدجناحهو،يرميشها،للضطوركمعبقينانفسهـ"معلىإشجلونهالذي،اً!واعيالمتجنيموقفهم

الزمن،تخطيمحاولةفيوالرجموالتخمين،العاديةالعيناستباقي2.الانسمانلةاريخوكرووهين،للحياةالطييعيالنموضدوصاملبن

وان،بتائهاواعادة،الموجوداتلعلائقوومءـو،الاننعنوالكشفالحدإثةفيالشعريمةالحركةعلىالاطلاعع!قاالناؤدينانورغم

تف!كهاتعمداذانقدهافيناقداييفشل،لايتجزأكلالحديثةالقصيدةالص!رعبدصلاحاًنوعاىء،العاليمفيالشعرحركةوعلى،العربيالعالم

فلغتهاجد.إهـةولانها،العموديمراكفيالب.تالىنطرتهاليهاالنظراوبعمقالحركةتمسكثرةاًشياءانالا،الحركةفيالمحارببناًلجنوداحد

حد)ثكأقصيدةلكلفانولذا،متميزةمتفردةجدإدةوتجربتها،جديدة.الحركةخمائصكلاظهادفوت،مما،المتئاقشونلهايتعرضاندونظلت

يكون"انالالايرمكنالذيالحديثالشاعرتفردهناومن،بهاخاصشكلفياًلاختلافءنبالحديثما!تمااًك!رمندورالدكأوراهتمفقد

صوسواءالمعرعلىقالبأيفرضيجعلمما،الخاصلعالمهنموذجاموسيقاع-ابينوبالتمييز،والحديثاًلكلاسيكيالشعربيئالشكل

"وتشوباًلفنيدقللم!وتقييداءاقةءحاولةهوا)ثكلاوالموسيقىالدكنورتحدثكما"عوضالدكتورابدىكماوابخبةغيرنجظرتهوكانت"

له.وتزييف.للقصيدةالعضوقيالوحديةعنمئدور

ندواتهناكاناظنفما،اخرىتتبعهاانيجبالندواتهذه،الدكتودنطرةواءتبر،عامةللثمرإفهوكهعوضالدكتوروعرض

البرنامجفيشوشة!اروققىالعدييقدمهاالون!منجدوىاكرومناقشات"هـولص4،شكلية"نظرةثالصراًلشعرالىمئمور

فائدتها.يعم!مماصفحاتهاعاىباثبا.نهاصنعا"الاداب"وتحممنالثانيلتغيرنتيجة.الاصواتبتعددالتعبيرالىسعيالعروضثودةانوقال

الحاوىاًطمالقام-اقمالىزهـارثعر
..........ئبئب

فتعرعنالحاويالاستاذينشرهاالتيالثانيةالدراسةهيهذه

ليتوصليرهقهـ!بل،نفسهةحائل!عرجارلمعاصر،لنأة!اهوسللددددرشتيننراراًلبعرينمي

يج!لمهااناًكجردأمكنهما.بحاولاحكامانزارشعرعلىاًلحكمالىبر،لتالي"

موضوءية.((الاداىدار))وكأ"الاداى"تطل!
ا)"ثر،انوشاعرةوشاعرو.معلقمعقبمناكترمن-معتانيورغم...

وغيرمحدثينمنالمعاصررنالعربالشعراءادانةيتعمداًنماالحاوي

اًكماعرانهءلىيؤمن،معينشاعرق.ريسىالىنهائ!لميتوصلم!هـثينهـن

ابسامات-طنومنسلماخلالغايةاولهواىافادنباعبعايجعللعصرمنئتبدحيدليلمعبركبرعىمنراونجأوالغوردللموكالاتالعربيةالشركة

وعليه،الحديثللش!عرشاهداليكونالقدرقيضهانساناالااًلحاويا5ًلا

لادبيكونانمنالنفسالىاحبفما.القدرعليهايشكرهبةوهي-!المتنبيشادع
ويرصددون،سقطاتهيعددون،يرافقونهنقاد،ماوفيفترة،ماعصرفيما

الاضواء.عليهويسلطونويقيمونه،خطواته

!0



ك!،****3*!ه!ه،!ه**".!ه*،*.*2،ص**"**"**،*،*كل!"4*دارفغه،الحاو.ياًيليالااعرفانبمدغم.اتهامأيارفضفأناولذا

عليه!ثبتلممنكلفيوالصدق،العسنةاًلنيةاًبدألاخلملأفاًف!رضى

رارتد؟2.تلمخصقبانيالاستاذشعرعنالحاويلاياليادراسةاماماذننحن

يلي:مافي

،ص،ص،أ!5؟.الندائيالشعرصفةوهي،البدائيةالنفيةعنتعبيرأيوص!ة

كلرأ"همما،5.نغ!صص0،1برالش!عرالشعر0.مقصر،زمنهعنمتأخربدائياذنوصفيبرزاروشعر

بم،؟.تحرشهفيوادنفسهةالوحودقةالالعادواًنعدام،ثقا!تهضهعفعاىدلىل
،3م!ساوصالي،!طري،!رديلرادوسعر،حصارى،،لعا!مه!،موديس

فياه.!ر!لي،،م،مص4الئصعروسيلةاماالنفسيةوالمر؟ياالرمزا!حضاريالشمعرووسيلة7

"روحادراكعنالعاجزايواضحالبسيطالىخثسبيهؤهي"،ريالحضء"لي

ق!رخ!!ئزواوالمجماعة؟شعدمحضاريغهرنؤارفثعر.الش"يةالوجودعلائقعلىوالمق:ضامالىول .والموضوعالذاتبينال!لموليةفبه

4الاخيرةنؤارممجموعةالىالدراسةصل!لحاويالاستاذويمبزل

الحدلدللعأماًئتأحهاحدثاًتف!م4الو!5علىالسابقةمجموعاتهصلباذبدفبقود"ببنركا"
....،لمبعضهاانرغمبالاخلاصث:عة"حبيبتيؤ،ها/هـ"اكثران:/يئول

لي!.الوصفبةمنيحل

واصو!،مالىءهـرولمراووويناااءهللمرمننزارشعرفيالتحولهذايعزوانمابرانهالةولمنردولا

.حصحىءاءيب-حقيهتكتابأول؟..ا!نفسبمنزارعجزالى،بالعا.لىمالاندفاممحاولةالىالظاهرياوصف
.شعرءخطفيتحولانزار.اًعطىنفسيةتحول

الاستاذبفام4اًصط!ادمطوأةلاحبيبت!ديوانفيالمشاعرتجربةهمي!وحدةووظك

طا"سعا،-جمطثكلحمبرمما.لملاشياءالنس!ماالنقلبافةمصابقنزارهذاوبعر.صور

01شقراالومحمدالش!خسماحةلهقدم؟ولدتارزهئيةوهذه..،اًلروحدوقالشكليتناولىمفتعلقصدىتعةيد
.الجنوبفيالاستئنافيالعامالنائ!دبمعندالذهنعةلكن،الذهن!ةفهينزارشعرالاخمر؟.ديالافةاما

االهلر.و/مدماًلماد.ءنالالفصليرهرل

عمودلكمادونفهءربرجعلمماوالتعمد.الغلوالىقاداوهدا!هـاعيبارةوالهـلفالاستطرادءمده

..الالماتمفككةقصائدعاكثر

مما(المطلقالافتراضر-فيحيثمنعقلسعهديكردكلهبهذاوهو

!ث"؟الخروجمننوعابر،ذاالشاعرفيغدو،الفسيحةالرصانةانكلهـاًمإفضء

عماسترحمة.اح!ئانالدكضور.كاسررفشأ):،الموهبةليسنزاراماينقصمقرر-ا.اناستهدرحاوىالاسهتاذويخنهي
ا،دمساسهاًلحهـعماره4دلسهالىمد-ل+حم!!ا.دج!"با!معابأ،والمعر!هصهـاًدحهيعهيعدواي،الع!لءلى

العالم؟فيكيبركثاعرفنزار،الصدقوانماالجمالرر!،اًلثقادةوانما

أ*اً!موهـقىع!نةعا!ع؟الحقيقةفيا!ثاعرماهوعلىب!را3ًشاعراليى-مايعدونهعلى-!العرب رته.!3ى!4ه!*"ه،يانساقائدر3
صتحىمحمددلدكتوا

..*اخضاعهواًن.كثيراًنفسهاجهدقدالحاوياًإلمهاانإمبمارأ3!

جزءاًن!اً!ا!ورةاًليت!همةعوشعرائهاليومنقاداذهانفياستقرتكماانشعربىلمظنزارفت*ر

الإاشقرحشىام!ل،النغمةناء!،الصوتءدافيمغنفنزار،دنزاركبيرظلمفيهاطللازميينا

.....من1اسشمدماونظرةرأيوالجمالالش!عرفيله،دسبيطهاإعبلأماتالىين

..ة..لابعادهمخلصابهذافظل،عنهـمايحهدانيحاولولمنفسهكروتشهنظرة

كىامعلسه!يحمسردملام1ع.يتجاونرهاانيحاوللم

......الوهابعبدم!ه!الىنطلمبانالظلمومن،نسراليسالحسون

!نصمساؤراع-أوائخ"رةاو،الطاقةلدير"!تكونؤقد،سمفونيةاو،اوبرالنايؤلفان

الدتفشرالتهعذالسذ..يفعلاًنيرء!ولاتكونوقد،التجربة
.......،فيهاضعهلىنزارنتعرؤحمل،سلفاالبوتقةحاويإبياااعدلقد

...بر..4اطادفينزاد.والمعجباتالمعجبينواذاظدزارابذلكفظلم،فتبخر

!!!نمابهـحةابى:اًئتويد!؟ابرتكونقدنجمةالرائدالثعرفلكفيوززار،ساطعقمد،نزار ....،دربر-4ا!بيوملانسانلايئقنودهـا،دي،لاتلكنها،القمرمنحجما

...اخرعالمالىلا،!ديه

!مزير44!حم-الغديرلمجبد!نزارانتاجءلىدءردبفيويد!ظرة!قنااذا:سؤالددي.لبقى

س!مةبولسىلنابا!ىأف!لا،الاداب"نالماضياًلعددفيورءورةوهـ!،اث!ى

!صة-،!ولذ!!+راًشدبلغلاعباليقظةوحالم.كببرارقظةحالمشعرهخل!لمننزار
....؟شيءكلرغملاعبلكنه

حنوشجىورجيت سى.-أمسس،،-سسههيخلهلالخؤري2
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