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تتناولهاكماوالتجرمداتوالكلياتالعمومينيتناوللاالفنلابئ

خلالومن،والمصادفاتوالجزئياتالخصوصياتيتناولبل،الفلسفة

فىلأ.4الخاص4ـالفنيةبرطريقتتل!الىالوصولفييرطمعربرما.لهذهتئا!له

،؟س.--+"،*لأ01النقثرانيصة!دونممن.فانيالاداءعنامما،ممونالمةعنهذا

لمافي؟!لىل%."إخطط--.+.د-؟!!.م!"ااا71.!نم!لف!إ!!كأ--طمنافشاتسياسيةاوالمحتوىفيذهنيةتأملالففيربشرماليه!الهائبه

!عي!،يخ!6-!+!!-.!17اكاش.خ+كا.د!ا-+دا.ا،علىالئهايةفيصتركزما!وبل،العماعرابرهـيولوجه"ح!ولأج؟ماعية

،3..!ا!،7/6-ع"،.دا،؟إإزا-*مظفيع"-اًلعضويواتحادهانسجامه"دىناحيةل!يردممنالادائبمالمجانب

-؟أايزد!!أتملىد!-/قي-ته!ك!*شحما!ب،+.ءوا 7!!ظ!امولحم11-/1الحيةالتجاربتصويرفيصعدقهمامدىاحرىناحيةومنالمضمون

كأ.ة%إ.س،؟!صلحبئ---+؟.-+/.!/.ؤ!2-...للبشز

.ء!--ء)-طلملى.2ا".فىللمجالمراعاة-منهاكتفم!ت،نظريلوجيةقصيرشوحهدا

؟ا3نج-6؟3!!-تء3نم"!خالإ؟.ضو9طا!01أ.!لى.الديوانهدالسعرتناور!لطريقةكمقدمةزمالارأيفبما-هـ،دالم!

قييمتلم.م؟!أ7!-لام09+ااجصرواصىهـقمناهاهاواحدةمصيدةحولب!د؟قيهـ4ـلاركزوانتقل

؟كاا؟-%-+-،؟..ورس!.بخنج.أتأ!.ا!-دوعمنلانهااختيارهاتعمدت،وقدنت!عرمنءلي"ـالديوانى3اقيما

!!ثلا+أثلىب

،بم3!ألا!اأ*:الرموزلضفسبره!ماكبريرولونالذيناًلنقاديرههلمهقدالذيالش!ر

!،نر،في!!بئم؟-."فيينامناغفة)ءقصيدةوهي.*وللهاوالجدل

ررأ+،!أولأ-؟3،2/1+ب-!+كلهـ.!ي

!اطس!ء!!!؟؟لي؟"ء-د.رح!م6بم6لاا

في،-ط!(م!.،*"لمدط.أا؟-7د""!لمحا3*3ول!!حم!ا.(.لمت!ثابيئلقا?ارض..عابرةجربةةلصعأروراًوقصءدةهذه
؟.؟67،+.؟قي01/!؟-

!؟-تاأ،!برا.0م""فيني-و!-؟-عريبافيهاحدتالمتن13ا،روريةءدينةفىاوروبيةامرأةوبنالعربي

!:لا./-.---!-فيفي*نم-.م3ابم-.-ا-+ا+عنتقميلاعارضاولقاءعا!رةنجر؟"ونها3لكن.حدةلوبايرتعر

د*+د.!3ش.+فيئيأ7-طا.++!،1كا"إ/10-+09بليغا.الران!فوسنافيأخلمفقدالت-،ربهذهفمثل،هـكيقة5اأ،1اهميه

بخ!؟!بم.%\+لأ-12--د+!دوليهلإ-،؟-وإلقكريالماديي،نناوؤهـأعرض،الطو،اةافات!اللصالرعلىاحب،نايزيد

كا؟؟أ!ا!(-د.2.ل!إ"-!.+؟ت:/.!!(+-طم--.3؟ء!+فى!!!!تجاربمننصيباحبروامنكلمقدارهيعرؤءاهتزارالىوالئفسي

د.إءد-.-!؟،غ6ءالا.؟-.ء؟-؟خ.-إد---..س-دد!-لأ!ا؟الأا

إ:"+-ي.أ-++!ت4.لى-أةا،-.ا؟.-.،ش!بر.*!أ!،بملإبخ!لأفي9قيأ!أ!لمنيالدواوبندراسةعلىللص.عردراسمهميقصرواوإلممالواقهعةالحياة

:-."!:ا!-اخ+/+-.،.!!!.7-!!.+.-إ*!!!إ.:ترأأ!؟!"نم!في!ش1إبنمش؟-؟!الم!-\!0والنقداللغةكتبومذاكرةوالنصوض

!لا/بكاش!قيقى+إ%؟!!،-!.+-ة؟كات./؟4!!إ!د!)!./4-ا!"ا؟؟؟---بآبخلم-ك-!!!سفيشعرهيثأولانفيالك!يرةاثعرشجاعةهونلاحظهماواول

آد!؟ول-%!ا!نجنلأقي3حفي!بر؟ب+6!أقي5في-+ب:.د-77-%+إ%+؟أأإس!ااا!-لم-في؟!6ئيأؤ-العظيمتعففهو5نلاحظهماوثالي.الواؤعةاًللض"وبةهذهمثل

.+.*ا.27لا..د!.-ا"د:"؟.:*ء،؟كا!لىيخ!!نجنمالم-!8!لماحل،:!وللمفيبولد،الشجاعةالصغتينهاتينأجتماعانفالحق.اركانهاوتصويوأاي!رو

:.؟طد!!!بمف.أ+.5/-+الملى"؟ا+؟سافيغ/2نجضاإ2/ظ؟،لأ؟!ي!بم+وللم!ح!فىاا،-سع.-

د.!آ.كاد+لأ!.-!-+سط+،،نجأ.اماهو،ادائهافيوالتعفف،المحرجةالتجاربهدءاعثالتأولعلى

الحسورع!مرصذلاحبنعمرشعرهوانديلهذاواع3،قمليلاالاالجربيشعرنافييوجدلمم

.*فهم،سواءعلىوالمعاصرينالمابقين،شعرائنااغلباما.ربيعةابي

الفنيناقضداعربتحريحالتجاربهذهيتناولوااناما:امرينبين

الملحة.البيولوجيةالحاجهعلىنظريفييقومالرفيعوالفن)الاخلاقيناقضانقبلالرفيع

فينفسههشاعر1بهاخذالذيالعظيمالتعةفالىالانفدلتة!تقدرةعلىتعتمدوالتيشيءكل.ل!عفلاالتياًلمهذبةالذكيةالايماءة

الا!ياتمنذالتعففهذا؟طالعنا-.من-نشوته؟للجسديالجانمبتصويروبذلكبتاتاالتجاربهذهيتطجنبواائو؟ما.(ل؟ءخيلعلىواقارىء

الغريبةالمرأةواستلقت؟ملجسهـلىاللقاءتمانبعدتبدأفهبم،الاولى..اثبشريةتجربتنامن؟)خطيراللجانبهذايمملوى

الاجهاداعقابمنبهتخففنومالىعستسلمةلتحدثاسريرفيعليها،تقفلمو)كأها،الج-عديةبا!نشوةنجدأتقدالشاعروتجربة

منيمكنهماباوجزهذاكأيؤديوالشاعر.كيانهاهزارزيالعنيفالجسديالجانبينكرلا.والشاعرقوبةروحيةنشوةالىمنهاترفتبل

انزلقاذوالبطنالصدرعاريةكانتانهامثلايقللممهو.الاشاراتادعىكما،يدعيانيحاولولا،صادقااقرارابهيقربلتجرقيمن

انسسكبنجرفتهيغزوبداالذيم!الصباحبليقولاننور.فخذيهاالىالغطاءالعءدفي"الثقافة"مجلةنشرتهافصيدةفيالمقلديئالشعراءاحد

لناقيكثم.(3-االابيات)لردمفهارأسهامنوشاح!لهعليهاذلكالثاعر:قال.روجاليوسمرعذريةمناجاةجردكانا!ه(71رؤ!)

من-الخافتالضوءبعكسإذداعهالذيالمنظرهذابخيالنانحققانيسمرجاهداحبناعلىالعفافيسىرقيبعلينا

لاعماتتميزالهارىسرالنورمنبحلةفيحيطهالابيضجسمهاجنباتنستغقراللهالىفزعنانظرةبببننااث!تاذا

حرمايقللموالشاعر.الليلاخرظلمةمنالغرفةجومبميشيعيزالالصباتجربةكا"لتمربما،بالكنبالمعينالشاعرذلكاتهملست

هعظميغرمالذيالمنظروهو،الجسديةللوصلةتحقيقهماعنواحدالكن.الجسدفيالتحقيقمنيدعيكم!خاليةيضورهااتبمالمعينة

مقطرة-سسمبل،تفاصليهفيوالاطنابعليهباثوقوفالصر-شعرزأويمونالمعنىهذافيؤكدونالتهعراءبعدعليناالشعراءيتواترحين

البيتن)الخريفمطرمنانهاويدعيجفتها.،ظلالمبمترقدواحدة.ونرتابنشكانلنايحقحينئذ،تقريرءؤبويلحونالاثطءهذالنا

ما،مقفلةغرفةفيوهيالخريفمطراليهايصلوكيف.(هو؟العتديالنوحهقامناقرال!ملجميعتجاربهمجهيعكانتفهل

انهافينفهمحينئذحدثه؟هاكلبعدبجفنهاعالقةاًلقطرةهذهتمكث!ليفهذامنوالنساءوالرجالوالفتياتالهتيانتلاؤيجميعوهل؟المحض

هذبنيقولثم.منهاتصبب.الذيالاجهادعرقمنقطرةحقعقض،فينشكانلناحقكشعراءصدفهمفيننفعكلماناننا؟النوع

:،7و6)الحيةتجربتهمابجرسهمايصوراناللذينالفائقيناللبيتينتصويراالغزيرتراثنافيوتلمسئاتركناهم.فانكبشرطبيعتفماستواء

الحفيفالمستعجلوالنفسالأخر.النوعذلكالانجدنكدلمالبشرفجارب"نبوجور.نعرفلما

حلمتهافييشهقن!قلمانانناينسىواللذي.اليهي!يالدركالىبنايهبطالذي

لبلئالتصويرهذادقةعنالحديتنطيلانالىنحتاجلاقضاءالايعتيها.لاالتيالحيواناجناسمنفلممشامتجردينملاتكة
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غرميفعلى!أ،افجسديةالتثحوةعفىيقفنمأتشأعرلكننحظة.-فيتوقفالمحصاهالىيصلحينصدرهأفيقمةاعلىالشهيق

ال!شوةالروحيةالىتجاورهابل،التجارد!هذءيتناولونحينشعرائناالىكثرةانصتولمكن.زفيرالىيتحولانقبلالقمةتلكقيهاترتمد

المشعو!تلكاننطحي!اقلناليح!حتى.!هافيشدلاالتيالعاليةوالهاءاز،والحاءات،بعالا!الفاءات،البيهتينو(لصفيرفيالنفخحروف

الانفعالالى!يهايرقىمرقا!الاالثماممريتغنما"نفهاالجسديةكيف،المهموسةالرخوةالحرولىمنوجميعها،والشينوالسينان

.ثحوىوهذه.باكملهالبشريالكيةني!زالسي!الغيقلوجداني5ما،.*يقاءضرباتفيبتتابعهاثم،او!الصوتيةبمخارجهاتصور

انليظناللبهيميةباللتهالايعلملااالذيالفسيق،فىيقانسيعارضهاالاشاراتطلدقيقةفيالنظرانممثم.اونوماتوبياتصويراالتاعريصفه

واعنبويتهقبميغاليال!يوا!ؤيخف،بحدو!همحدر.ثونالبشرجميع:.2(و91)بيناهدتضمنهاالتي(لعفة

تجردايتجر!انم!مهي!نطي!الحشرفيالعبةاشفيعبقدرومانسيتهعرمركحوافمننهلتفقد

النثري!ا!بيعةحقائقيواج!ونالذ!اما..الجسديةالنزعةمنتاماوالزبدوالحبابالمداممنسفايتي

انقلمفيدرثون،سنفيخداعولامواربةبلا،الحيوانيةولااللاككيةلانسسوصففياطنابمجردليستواـلزبد!الحبابفالمدام

ابنشوةتبدأانبرلا،نفسهاالدينيةنشواتناخى،الروحيةلؤاتناموجزةايماءات،المرموبحوافقر!ننهااذا،هيبل،اللنهمنالنوع

للشاعرسيسلمورهؤلاء.الروحهواقيالىتترقىاىقبلالجسدفي.المنابعفختلفيرداذالانفعالمنالعلومشايدةقممالىعشحونة

الحسيةاللذةلمحيها-!تح!ثثلاثةنداءاتبمدياتيحينالتامبعقمه،الافتتانوهذا.!ويةفتنةبياضهبمجرد-يفتنهالذيالابيضجسمها

:(21البيت)ديهيقوا،رابعبنداءلجسمهاالىيننهنا،مراتاربع"الابيضجسمهايا"قولهيررجعله"لذي

الملائكهخاطرالابيضمثلجسمهايامنشرفيرجلانهوهيالتجربضهذهخصوصيةفيهامةحقيقة

اننرىالبشرنحئنستطيعهل،هذاالملالكةخاطركانماقكائناقوياسحراالاوروبيةالمرأةجسمبيماضفييجدادممراءاضععوبا

نستيماو،الخالصةالروحانيةحقيقتهـمفيهمكماالعينرايالملائكةعلىالاصرارهذاليصرغربيشاعركانفما.قومةنساءبينلندرته

؟الجسديالجمالبارعاتنساءا!.نفسهاالديانانهفينتصورهمانعنانسان!المعينةتجربتهصدرتصادقشاعرفهؤا.البياضحقيق!

اذاا!التجربةتلكمنالروحيالجانبهؤانفهملن"نناعلىبيئتهبمؤثراتذوقهفردكيتأئرانسانعنبلم!لععبهم"عالمي"

تعطيرخيصةموهساؤكنلمالشاعرعنهايتحدتالتيالمراةانادركنا.الغريبةتلكالتجربةلهتعرضحينالقومية

نساءمنعاديةامراةكانتبل.ثمنهويددعصريد.منلكلجسدااكثرنكونانالىنضطرالشعرلهذاشرحنافيانناتلاحظون

لاألذينبهايسلملنحقيقةاًيضاوهذه.وتهذيبكرامةذاتالغربالموقمةلغتهفينفسهالشاعرفعلمما،فجاجةاكثروبالتالي،تصريحا

ومقاييسهاالاجتماعيةتقاليدهاواختلافالغربيةالبيئةيعرموناناراداذادائماالناقديدممها(لتىالضريبةهيوهذ..المسحونة

المساقطاتمن-ل!ستةامرهانيصدقواأـنيستطيعونلافهم،الاخلاقيةتذكرنااذاا!اتمهعلىيتضحلاالاداليتعففهلكن،ا!ندرالسةيتقن

التجربة،هذهلهاتحثبانترفىاللذةبائعاتمنو!المبتذ!تفيكيرتهمثيللههلادريلاجارحكشفالعرب!ثنالشعربهيغصما

الزواجبرابطةبهترتبطلمعنهاغريبعرجل،العابرةوالتجربةالى،والنابغةاللقيسامرىءدارةمن.العالماشعارمناخرشعر!هه

نافسيدركونوالمقيما!وضاعاختلافيعرفونالذيناما.اللشرعيشذوذالى،العباسيينالشمراءافحانسالى،وجريرالفرزدفىبذاءة

:.ا:و9)ا!بيتانافيقولجسمهاتأمل4حينيبالغولايكذبلاالشاعرمنوخلتاـنحدارهاتمام"لاللاميةالحضارةبلغتحينالشذوذاهل

وثنينبضالنبضوانظروا.شعرهاجودبهيئخذنفسهنواسابوكاناللذيالغنيالت!حرج

البدنسليب،.صوفيروحوالروحهلتساؤلهفيالمعانيمن(لشاعرشعربهيشحنكمالمجالهذافي

اليالحقيقةيصوربل،مطروقكليشيهمجرديستخدمهوو!حدائقهفيكيزاتبولانهذكرهوفي،منورةخغرةالابيصجسمها

ا!رأةنفههاتلكانمنالثسعريةحساسيتهودفيقفهمهلثاقبكلشفت،"منورةخضرة"تعبيرهفيثونيةدقةمن.(17و16البيتان)

كانتايضاهيفي،الجسميالانفعالمجردمعهاللقاءفيتننصىلموتختبىءاليياضالناصعالجسمعلىتنسحباـفيالظلالتكونك!كذا

التامالوجدانيا!ن!الالىمنة،انتصلفينجحتوقد،تريدالينياللونالىاقربتكونالاسمرالجسمكلثنما،قيحانهفي

طريقعنووصلالبدناضنىصوفياانفعا!نسميهالذيالمتكملمتعهختلفالىالحدائقفيالكعيربالتجولاشارةومن.الدافى

اليادية،اجنييتةرأتقدالمرأةهذه.الروحيالشحذالىاضنالهبلغتحش.والقممالاغوازبينيتنقلوهووالنوقوالشماللمس

احشاؤهالهفتخركت،ووحشتهعزلتهمدىالانثويبالها!اوحدلست:صاحاذاقمناهانثوته

ناواحبت،القدممنذالمقدسةاـ!نثىتفلكماواحناناعطفاالرحيمة؟خمرهأنت:قلاـلابيضجسمهايا

غربته.فيالقاصالروحبمبعضكربهعليهيخففهاحنانهامنتصمه،ناحيةمنا!يقاءفطعمندخلهابماتحكيالقافيةفسممعنا

اللهالىبهيتجهالذيالعميقاللشكسانشعورنفهمفناومن،اخرىناحيةمنالمننورةالراءبمدالساكنةالماءبزفرةوانتهائها

على"الرقةالبالغالتعبيربهذاتنتهيالتي،،2-22الابياتفياتحاداـوالاداءالمضموناتحادعلىاخرمثالافنقدم،العنيفانفعمالها

تلكالىينظرللمالشاءربانرقتهتشهدتعبيروهو."وضعكجغوني.كاملاعضويا

للهالشكلانكانكلو.الجسديةغمتهاـداة!راحةمجردانهاعلىالمرأة

بانهتقايىدناتصورهطريقعنحققتبدنيةحاجةمجردعلىقاصرا

هاالمقصودةغيرالمفارفةومنالتجديفمناللشرانهذافيلكانحرام

هدايقبضإلوكلأيممحتو:لبرشامسقوابلهلسرقةي!ميبممفيبمعالبملمن!ي،عفيهالقبومعيدمكعية

تلعظوكئعهعجر!يألتنرميلنبشولعريبللمالمستوىهراكثيراعطثمىاليعلىفهوء1--.لجروببورقسواراثميولمعبدعكتةروروا

بل،طحةبدنيةحاجةقضاءمجردالىيكوناللمالقريبالاوروبيمجلةوكذلك،العربيةالمطبوغكاحدث

فيوالاظلامال!نيهشديدةروحيةووحدةنفسياعطشايقولكماكانا.الادابدار.ومنشوراتاللبيروتيةالاداب

....الحدددا!ايطتللمحتمعدتمانقعلشصرالسييي.إمسر.حمه!هسرعير
وفصىرولوطهعنلعربميكليعرك!كما.الاجبيالمج!عدلك
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الحركةمعانسجامااكبراللغويةبطتيعتها"منسكب"انشكولاانيالتجربههذءاصلم!علىللتدليليكفيماقلناهفيمالعل

الصباج"الج!يدتعييرههوخاصةللشاعرنحمدءالذيلكن،لاالمحكيةبعضاشرناوقد.وتعينهاخصوصيتهاوعلى،وجدتهاالشاعريصورها

بنوعتبينانانماوجدتهالشعراءمنشاعراصالةفان."منسكبخبرةنزداداناردنافان.وادائهامضمونهااتحادالىالاشارات

هصذاويب!و.لهالاستعمالشائعةغيربصفةالوصوف!قرنهفيخاضالقراءةلهذهاستماعكموبعد.معاالانفلنقرأهاوالاداءالمضمونبدفائق

شاعر؟كانوثو،"الحفيف(لمستعجلالنفس"قولهفياخرىمرةثوالشاعرامهـانفيكانهل:السؤاليهذاعلىتجيبواانلكمساترك

المطروقة.الاوصافمناثبهمااوحاراولاهثنفسلقالمقلداالمترشبالتفاعيلعددالمتساويالوزنالمستويالتقليديالشكلاتخذ

اربعمبلغا!ثامنالبيتطال.1-8الابيك،الثانيةالوجةانذاكاذاعكانهفيكانهل،والمهندسيةالسيمتريةالنامالقوافي

بدونافعالهوتواني،ناحيةمنبطولهدصور،تفعيلةونصفتفاعيلالمعقدالعميقوالعاطفيالفكريمضمولهعنالكاملالتعبيرنفسيعبر

لمتعددةا؟لم!ملةالطويلةاثوقف4تلك،اخرىناحيةمنعطفحروففيكانوهل،كاملا؟مزاجاتمتزجاانقيلالنشوتانفتنازعهالذي

بايقاعها،للبيتالداخليةالوسيقىقملثم.يصفهااتيالاحساساتوالتنوحشنوحالمطاوعةنفسالتقليديالشكلفييجدانذاكاذامكانه

بتقطيعهاالت!فاعيلنقطعانمنيمنعناالضرباتفتوزيع.ونغمهاوافقلبالفكريا)ضموبينالانسجاميحققحتى،والعا!ةالفكرة

اشم-بها-أدقسها-احسيبها-قروففت:هكداالعروضالاضربوتشكيلاتالايقاعوضرباتالتفاعيلطولتنوعوبرينالعاطفي

بحيخثء،تجرقيههالشاعراشاركمانقطحهاانعلىويحملنا.مهااًلغنىالمو!سيقيهذا.تلاحظواانوبعد؟النغمواصداءالقوافيواجراس

قربها،وقفت:هكذاالاولىاصربةالىالزائدالتفعيلةنصفنضيفانيخ!فدالذيالشائعالوهمهذاعلىفردواانايضالكمساتركاللكبير

.كاد،اشمها،"ارفط،احسها:مستقبمةثلاثتفاعيلتنوالىثممنيفاعفالت!يلةالمتجانسةالابحر-علىباقتصارهابىىيدالشعر

ايحقيقة:هذهعن-القراءمظمانها-ستغفللييخيلبل-تغفلناهشذاعلىالجديدالشعويشلبكيفونفستر.الايقاعيالر!ب

؟معيلةوزنعلى،-خرجت"ارقسها"الثاثثةافعروضيةالتفغيلةانطوربينالابباتكمفيلذلكوتنويمهالصاعيلدد51نجتنويعهالخطر

البيتفيالتأملاعدناماذا.مفاعيلفصارتمتفعلنوهيالرجزالاضربتشكيلفيالمخالفةبواسطةوالثغمللايقاءمه4بوثم،وقصر

باطالتعهانهكيفرايناالتقليديالوزنعلىالخروجلهذامستمببنالداخذشفللموسيقىبتنميتهثم،واتباعتركب!ينللقوا!يوالمغايرة

الشاعر.يص!االتيالمراقبةالوقفةتلكمنيطيلالايقاعيةالوسيقىعنبهاواستعاضتهبالمضمونالاداءاقترانمنالناشئة

العاشر،فتأتيالبيتمنالثانيةالتغعيلةفييردالخروجونغس،الخارجمنالمفروضالخارجيالشكلمنتأقيالتيالمحضةالهيكلية

ايضا،البيتنفسمنالثالثةالتفعيلةفيثم،متفطنمنبدلامفاعيلناجزاءجميعينالشاملةالفنيةالوحدةتحقيقالىبانتهائهواخيرا

يؤكدانالمزدوجةالاطالةبهذهيريدالشاعر0وكأن.مفاعيلتأتبئحيثنهلادسشاتعيمضايعوضن!اتحقيقاوموجانهااقسامهابمختلفاللقصيدة

هاسلمتاتجطالمراةهذ.،،انالعربيةقراءمعظمعلىاًلغريبادطء.اعمقفنيةمتعةويعطيناالخارجيالشكلوحدةتحطيمعنحاسما

المرتيةالىارتفعتبلفيللكتنحطلمعنهاالغريبوهوجسمط.الخارجيالشكلبوحدةالاحفاظمتعةمندسماواكير

يذكرها.النيالرفيعة،**

غنىموسيقاعيزيدالتانيةمونجنهفيالثلاثةالخروجاتوبهذ.،24باللبيتينتهياولهما.كبيرينقسمينمنءتنكؤنالقصيدة

اشكالتنويعمناكارهايضااليهااضفولكن،ومطاوعةوتويعاالجسديركنيهافيوتأطهنشوتهمنالمتحدطافافةيتن!اولوهو

النقصعللمنياتجهربما،القصيدةاجزاءجميعوفيهنا،الاضربافملي؟لتيلفترةفيخضعهاالتجربةتمامبعديبدااذنفهو.والروحئ

ناكيفلتسمعالنغمجانبالىالايقاعجانبمنانسقلثم.والزيادةنهوض!ف25البيتمنوثانيهما.ناضحمنكلمنهاينشأ

ارقبها،،احسها،قربها)الاللفبمدةالمنطلقةالاربعالهاءاتتوانيرهيبةنهايةفيواكتراقهماالىالطريقونزولهماالسرررمنالانسلألين

فوقطبقةالانفعالوتزايدوالروعةالتعجبعوجاتيردد،اشمهاهوحاتاًلىبدورهينقسمقسعموكل.العنيفةالعارضةالتجربةلتلك

خفاوزاليريد.الشاعركماالانفعالهذاموجاتتابعنافاذا.طبقة0شنرىكماوانفعاليةفكريةمتعاقبة

مرقاةعلىايضاارتقتقدهيانهاالعاشبربيتهفياعائهمنتعجبناشرحتوقد.الزحاففيهيكثرالذيالرجزابحرعلىوالقصيدة

المتصوفة.يعرفهااقيالانحادتمامغايةالىالجسدالوزنهذااستعمالمقشعرا؟نا.الجدديكثرلماذاسابقمجالفي

لنفسهالطويلةمناجاتهيبدا:ا3-11الابيات،التالثةالوجةسنلتفت،ولكنناالمشرحلتكزارداعيفلا،الرحافمنميه؟كثرونولمادا

م!يبلغعشرالحاديالبيتيطولانعجبلا.جمندهاينأملوعوو!هاالتقليديالوزنفواعدعلىالشاعرميهاخرجاخرىدفائقالى0

فيكتفيالتاليالبيتافشيفجأةينثنيلكنه.تامةتطعيلخمبس.مضمونهابطبيعة

الاطالة،تلكبعدالمعنىتاكيدفيكبيروقعلقصرهمايكونبتفعيلتين:هكذاالقاميةتنوحاولانلاحظ:7-االابيات،الاولىالمو!

الزديدونلاحظ.الباتالمفاجىءالقصرابهذاالمرادالمعنىيحسموكلئهالنغميالتنوعهذايطاوعو!ليف.ب-ج-ب،ج-ب،أ-ا

وزنعلىوكلتاهما،"تا+لهة"و"جائعة"بينوالتنغيميالايقاعيالثاب!تةلتقليديةاالقا!يةفييتحققانيمكنلاتطويعااتناعراداء

المحذوفالرابععنتعويضاالابفمدهاطاللةعلىيرغمنامما"مستعلن".الع!دمضبوطنمطياتنويعاالمنوعةالقافيةفيولاالابياتلجميع

صورةاخت!ياراانولنلاحظ.تأكيداوالتيهالجوعمعنىهذافيزيدوتنفسها،تنسجمبخقنها،والفاءوالمهاءالحاء،الثلاثةالرويوحرو!

ذلكتمثلاللامعبضوئهافالنجمة.الانفعالانفيهيجتمع"النجمة)ءوالقوة.الخفيفالضوءوتسربالصبحمجيءمنالسائدةالفكرةمع

ببعدهاثم،ضوئهباشراقالشرفيالشاعرفتنالذيالابيضالجسممنندركهالا"سريري!ي.ننامكانت"لنقريرهالكاملةالشحنية

ذابهايحلميكنلم-التيسعادتهالىترعزلبشرامتن،ولعنالسحيقومنهومنونعرفالقراءةنتمانبعدندركهابل،الاولىالقراءة

يكنلممرتبةالىمعهبوصلتهافرفعتهالغربيةالمرأةتلكعليهتعطفتالعجبرنةمنالتقر-سهذابهشحنمافندركالقراءةنعيدثمهي

بلوغها.بامكانهااني!ننقد-الخبيبةألشرقيةبعقيدته-انحظهيصدقلايكاد،التصديقعدممنوشيءالاستكعارواوالمدهشة

جسمهايا:بقولهمنهاكلتندأاربعموجاتترالىذلكبعدالبياضالناصعةالجميلةالاوروبيةالمرأةهذهحقاتاه3قدالسعيد

و!ي.الضاليعلىفاربعةف!ثةاةثلاثةبيتينمنوتتكون.الابيفيالمدهوشةالنبرةنسمعذاكاذ!سويرهفيفعلاتنامذبم!هيوها

ويتغنحولها،عنفهاافصىفتبلغناحيةمنالجسديةنشوتهتتمخلالهاالبيتمنالاولىوالتيلة."!سريريمي"فولهفيالمعجبة

البيتان)الموجاتهذع.واولىاخرىناحيةمنالروحيةالنشوة0الىزحافدخلهالل!"مستعلن"قالبفيجاءت،"منسكب"لتانيا

حاسةمنالاحساسمجرىيحولفائقتصويرعلىتقو3(اعو14الجددشعرا؟ناعليهيؤثزبينما،(الساكنالرابعحذف)الطي

،سيةالحس!؟لمرهفوالغنانونيفعلهماومو،،لسمعحاسةالىالنظر،(الساكنالثانيحذف)الحننزحافدخلهالني"مت!لن"فا!ب
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القاليسسةنظاممنموسيقيةاكنىالتقنيةهذءانلرىكماوالحقيقةجسمهساعنالصالرةالمت!رةالضوئيةالانعكامساتفتضول،كثيرا

مطاوعةالتنوععلىمقدرةاكبروانها،التقليديالثكلفيالثابتة.!كانهاكيانهاعمقالهايهتزعوتذبذباتالىخيالهفيالابيض.

وبينواشتدادارتخاءبينوالعاطفييالفيالمضمونتقلبمعوانسجاماعنهاتحدثنافقدالموجاتهذءباقياما.-ويحاورهاتحاورعاصوات

الشا!رانهوالقرقوكل.و!وراناستقامةوبينواضطرابهدوء.القصيدةمناـلاولالقسميتنىوبهزه.الكفايةفيهبما

اليها.مضمونهيحتاجحينالايتمعهالاالجديد
*!ثي

سطوعتلتالتيوإلاضطراب"الن!ولفترةالوجةهذ.صورت..3-2ع،الابياتميالاولىوموجته،الثانيالقشمالىنأقي

ا!اضية،السعادةانتهاءمعلنة،ءالهشالمعسذلكواقتحاصاالشمسوففتامرأةكأنهاللشصبساطتهفيجميلبسيطبتصويرتيدهوهي

لمهماحدتماومثلمت،اذقضاءالىأسفاوامصيرهابشريةسعادةوكلفيسئعرفهالذي)افسيبالميدانذلكفيالمديئةمفادق-طرقفي

لقطاثلغزفيدة(استعرناوايتلكؤلا!سعنمائيارحرهمامنكزلحعرلساعرطتشعبثلهالىتشيرويسرةيم!ةذراعيهاؤمدت(القصيدةمنالاخيرقبلالبيت

...اـ..ا-001.00لانهمامخيفتانبالطبعوهما.من.رقادهميقوموابانالمدينةاهل
لمتعالصكأمالشعاعلمعتنفةمالاصابعلمتشابكةاـحم!علىتعصيليةيعة

قبلةفيتلامسعجردلاكا!لااذطاقاالاربماشغاهانطياقهنالبركل؟تنثمبالاخر.احدهماالمتلكىءشثهماانهاءعلىالعاشقيبنسترغمان

نهلهمنسابقاقالمابرغمبعديرتويالمكأ!ماجافهةتزاللاانجبرة،المدببةبالاصابعاللصباحلاصواتجداوصادقوجديددقيقوصوير

الجرسيالتصويرجودةفيانظر.اقؤقمةالخطوا!.ثم-!!اقيءتبدىيصيحونوباعةتقعقعمركياتمنالصباحاصواتاننسكولا

وايجازببساطةيقولتم."القديمةاهـلالمءلىوا!فت"قولمهفيادذبذباتيخاوباهتزازاتبهمحدثةالمغلقالنافذةزجاجتقعانفي

مكتفيا"،واجمين"للطريقنزلااز،ماالملفةالسريعةالدوامةهذهبعد،الفنيةالتصويراتاجودمنعثير،الشعرفيفالتصور،الصوتيه

درجة.علىتزاللااريالنفسيةحاتهماوصفالبما)واحدا!روظ،ذاالفعلمجيء28البيتفيونلاحظ.دقيقةعلميةحقيقةعلىيقوم

.والانقباضالذ!ولمنفنستمع،التضعيفصيغةعلى"المدببة"و"نقرت)المفعولواسم

هذءالاصواتبالماحساسايزيدنالنغموالياءالمشددةالمشددةلقافافي

الىالجديدشعرناف!بهاسيصلالتيالايخرةالوجةتبدهوهنا.سعادتهماانهاءفيعليهماوتلحالعاشقينتزعججاءتالتبمالقاسية

مواكبفي"دخلاانهماوقوله.(6،-38الانجيات).قممهاحدىورءلنااقذي"؟اين،نذعب":المفزوءبالسؤالالوجةهذهوتهي

اللبثفسعالممناعلىعالمفيكاناافهماعلىاخرى.يكلمرة"البشرتتزاوروالنيا!هنهايهفيهلذيستدور5اللجديدالعاطنياـلجوالى

لالملحةى،ع!نولخبزلحالممونمإنيدنيةمرلمسرعينل!مىلحصمنكاقونالهفيغلىلعادبم!نهفا.موبخينفيفيهالشاعريتدرججووهو.تدريجارهبته

منتلكلحظةعرفاان،ماعلىيدل"الموتنحوالخطوالمسرعين"وقولهمتلاحقةسريعةحركاتعلبىوتقوم:27-31االابياتاحداهما

الزمن.ا!ذي.يقهرا!لودمغىءلىالانسانء!ايشرفالتيالخظات،تفرقت:واقنرقت،تعانقت:واعتنقت،تشابكتالافعالفيهاعثر

سقهما،الذي42ال!يتاب،ماافامضا،.اًوطوير!يناليتينواليا!ظعيدقيقتجاوبمنالستة0الافعالهذهبينماتأمل.واـنكغات

..فدأ،والخامسوالثالثالاولاي،منهاالفرديةفلافعال.ونغمي

المفزعة:نهايتها"لىهرولةتهرولالقصةكأنوتتافبالاللقاظ3تزا،الزوجيةوالاور!ال.!فعلنوزنعلىوتجيء،انتاءحرفبنغس

طفلتهيشدمستعجلفرقنا،تباعدت،نصفهفيبحرفمتبوعةاـلعاطفةالواوبحوفتبده،والساثسوالرابعالثالي

رايتلو-استطعتول-تقتالطريقاخرفيانظرثم.مستعلنوزن.علبموتجيءالوصلهمزةمحليحلساكن

عينيها(لونما)فلابيات،مزدوجانظامافاتبعالتقفيةزيادةالىالشاعراحتاجكيف

صوتبدونغمغمت،الميدأنذرىشارفناوحين،الزوجيةو:الابيات.الرويالتائيةالقاف!بةبنفسختمت(لفردية

(؟انتمن:تسألني3(نها)اتبعت،الوجةيخنتمالذ!والثلالونالسابعالمفردالبيتاليهاعضافا

اخذلمالشاعراانهوبالطبعوابسنب.أ-ب-ب-3النظامهذه

التراجمبباللفويةانقىمنالفاظهازدحاممعهنااللغويوالتركيبوفي.زاـئدةغنلأليهالىاحتاجالفرالىروعمناضطرابهفروةمبلغ

هامة:قضيةعلىيدللإويثبتوهو،وانحعهاأماصالثعرنافيرىافيجميعهالهيزعموناذالجديدالشعرخصومزعميفندماهلىا

كمايكونلابلللغوكوالماثوروب،علىعلىيقوبعالمطحئعتقدعمللمحال!حبعرنفيطفحجر.اللغويالشعراءبرضعفهدازعمهمويعللون،منهاويتحللالقافية

اليوميةالعاديةمنبهايرتفعتخيرالهاوتحيرهالحيمةالالساليبالى

.الرؤيع.الشاعرياللكلامذرىالى-،

-0104).

ذرا!اهد!ئقدعيتانفلتجيهةومجثيلو!ا،*لن!!تما!
الحاسم.النهاليالاكتراقستدخلاتيالمباغتةالحركةمصورانضنوف!:ا!اشم

نفلأمىتعبمبتفجلنمنلفاغنئلس!حركهمحوبيةلهداننففببةضطبجاكعةبلىهمعيلبر،ه.-3-"-"راهـسل
اًع..أة1ا.1-كلعاقلاث!-صتزمفدعة

فيماشعوحسماعمردكلانماالمرممىهيبعهانلاعثيهلمرهناونلاحظئلؤدصمفانكفالديمصعدضررمعملإلز.امءلأد!يتندقونات
ساحمهمعاه

هيانهانرىحينتأكداهذاويزداد.الحاسمبالانفلاتقامتالتي5551مهء.

الالياتفيالرصعةالنهايةتأتيثم.الطريقنصففيتاعدتالتيع!40ء8:ت.-صاياسا!يى2ضا،1 .....-ح!الفامؤطبا()دربربر ......19393:!صى!س!الرىلوكصعظظض
هدين"نحمنه.فقصرفطولمقصرطولبينالمتراوحة،الاجبرةاًلاربعه.ء.

القحنيرلعمغم.لونلسوعمعبهالينهذ!وفىيبساسسمهل8هونبريرينماىلبمعؤتساليىل!أ!ص77"ـ."5!!+،105ا..ا.ول"ط
..ردء3ء،اط4+،34ء!كا-م!اع5

مرارةمنالعارضةالت!جاوبهذهبهتفيضما؟لشاعريشحنالموجزين

22



فرفته.زجاجعلىتنقرمدببةاصابعبانهاالصباحفيالمدينةمنالعابرةطبيضهادغمفيناائارتمامدىنرىخيننملكلااذ،خاصة

الاولىلصفةااقبل،"منهومةبليلةقبلةفي)!34اليبتوفيهذا،لناحدثلمترى:نتسماكللانالانملكلا،كلهللكيانناعنيفهز

للتعبيرمفيدوكنقلوالوصوفالصفةبينجديدكقرن"بلينة"انتلاعمسب+هذابنايتلاعبولم،احدائهفيحكمتهكومااحدئهومن

الثانيةالصفةالىارتاحلاولكني،ول+!!833!:الانجليزيالعابرالرمقبذلكابدانلتقيلنانناندركحينوخصوصا،الساخر

الشاعراسنطاعلوحبداويامبتدلةمطروقةواجدها"منهومة"يحاوللبمابج،ولااعلانفيالشاعريسالهالاهددـاسئلةلكن.عشناما

بهااقل-ش!بوء،اخرىاسمتبداليثيرهابانيكتفبمبل،رخيصةحكمفي!نسياقفرصةيتخذهاان

واالقصيدةهذةديبلغقدالجديداكمعراناد!هلااننيكمابمؤالمهاقصيدتهيختمبانووومكفيا،يهاوقيكنا،عليهاويحهلنافينا

وعمقه؟لمضموننضجمنلهنرجوعمانهايةشعرائتاشعرمنغيرهافي؟انتمن:البشريوالعجزالبشريالج!لخلاصةيجمعا!ني.المرهب

بالفنىعليهنحكم.انلناجازلوالجديدالشمعراكرانفالحق،وغنا.***

زادلماالحديثالغربيالن!عربلغيمااللذينالفاةقوالنضحالعظيم-...

الصححةاثوحهة0شحهشعر!ذا،لأسلا:يقولانءلىالنافدبلغتانهاالثيولست.الجديدشعرلادورمندرءشكلاهذه

..6.........-......الذياللهتبادك"عثلاوالعشريرنالثاض!البيتففي.الصقلكمال

عادله.معارلهلكوىءهدءهللكن.ال!محع!يىومزيدالحيرولويرجىصلثرفيمنصاد!و!لكردانعيبرهذاقبلتان،"ابدعكقد

يتجهالذيوحدههوالجديدالشعرهذاانءـوا!مولكنلافاني،الروعلحظاتفيلدينيةاالاكليشببهاتشفتيهالىتتبادر

والاصالة.ألجدةمزيدالعربيملشعرنامنهيرجىوالذيالصحيحةالوجه!ةمخالفةبد!وهي،جمشثرةمصطنعةثفيلةواراهاهذم"قد"الىارتاح

منالقصيدةهذ.نصيبفيالانتفكوواانويكفي.واتفنىوالعمقيبدوفيمااليهاالشاعراضطروالذي،الا!صحالعربيللاسلوب

الجاهزةالتعبيراتمنوتبر؟.الاداءااصالةومنوصدقهالمضمونج!ظالدهتبارك"قالوثو،التالثةالتفعيلة2استتمامالىالخفيةحاجته

هذامثلمنغدتمفاذا.المكلورةالمعادةوالانغامالمحفوظةوالقوالبهويفعلهماهو،والسريع.الىالرجزمنالوزنمحولا،"ابدعكالذي

يزاللاالتيةالحطالى،واداءمضموناحقالجديدا،الجديدالشعرؤصاحةواتمايجازااكبرلكان،كبيراالجددشعرائناسالريفعلهوما

لاالتيقصائدهموميدواوينهمفيفيهايتمرغونالمقلدونشعراؤنا.المندعللخالقتسبيحهروعمنالوزنيالانقلابهذاولزاد

(دراكاازددتم،اسبوعبطداسبووللهمبنشرهاالادبيةمجلاتناتفتأ..

،التقلعدىدالشكلثمشهمم!هايردلهمالتيةالحطهذهلشناعة03:و92البيينومي

......م.تدفعناكأنها،عشنازجاجعلى

سعرناالىيسدورلماناعرفااليجددولشعرائاامتناناشكولاوازددتم001

اعلله.ءمللمحيويهتجديدمنوالانجوارالعقمقرونبعدالعرجمبما؟ين،لع!ب

والبعميق.النضحمزيدثمالشبابوتجددالاخصابالمشعرويكون،البتةلهليزوملا"تدفعناك!نها"قولهانارى

"اين؟لأنذهب،عشنازجاجفقال"علىالكلمتينحذفلوتركيزااقوى

3ه!النوم!تمدالقاهرةلاصواتبتصويرهبداتةالتيالاستعارةبافييستنبطانللقارىءتاركا

0004هـم-

حديثاصقر

الشهير*ف!يزياملالب

ويلسونكولن

ير!ث!ص!اخ!
---

!تبودرسدوئيبسغذرنمة

1ر*طوغرباءبينشعاببهاقامباللحيلأثابضةتجربة"اللامنتمي"مولففببهاعورر!لعةرواية

جميعاًلىآثارهتترجماللذيامإنبابدأعسصايدةهيبلهجة،الشهيرةلندنأـحياءاحدفيوالقنفبن

ألعد!.لغت

هن!الروايةبعدوستقعم،العربية!ل!ةلى!لارهلهترجمةضوقعلى"!دابدار"صملتوقد

*نكليزية.نج!م!ةلاخريصس!مبركبعضولمبعف!هاصعوالتيا!ديعظكنبهمنعددا

يلادابدارمنثن!ور!.لبنثيةيرات4التمق
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