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بخوتجيئا!ط

بابر!حرلحلبالخص!ئ!!!ؤ!ئلمح!ير

!ر...-.مسم.هـ-!ر.هـص!سي

هـرردفالمشجابلماللضصعريةتجري!!مءناةراًء!إيصثواااناللوا!عصممثليكبارمن((االادابإ)!بت

.قادمددلىفيتجربتمهءنباللكتابرةحاويخإجملالدكتوروء!وقد.لالممبباليداءنجرمناخرورر!فمنهـم

الابجدية.الحروف!ح!سبمرتب!ةالتة!راءأجوبرقىيابؤجماذشترو

يجمللا5وحدالايقاعيالشكلللكن.واحدبناءضمن،كفراوواحد

اسميهاصرنتيءتوفرمنبدفلا.شعريااثراةالقصبمن،با!روارة-!ج!!-لى*

مادت!--ااوالقصيدةجسدعبرا)"ظننقلاتياوياالرأبم!،ابىور!-كا!.-.-لإ؟-.-!-

شعرا،هـت،عيرلاايقاعبمكشعكل،اللقصائد.الاي!اعيشكلهـااوس3في1

شيعا،و!طورهين!4علماا!عرليساد.ننمعريةعاتمصءنوبل"فى7.في-.ح!و!!!!!اطو

والاش!لوالقواعدانقوانينمنمجموعةليس.وعلماءبح،ثون،هـهخا-د-.بر؟نر-آ!-3،*!هي-ى-

نر.ةوألانظ!أ-بم+!-س-6!ة!.س!--فيش!؟بز-لاد:-رلأاالثة!!عرف!رر!ما

ال!اسيةتسوهعبارة"المقفىالموزونالكلامهوالشعر))---؟!.!"..ا.

علىوالنتاهدالعلامةفهي.والر؟يااللحياةوتنتوهالعربيةالفورريةلأ

النثمعريةاللطذيعةفيافضحكم،ذللكالى،وهي.والانغلاقالمحدودية*-!-ء!قي!غ-لأ:-.ش.؟رز؟..--3--:برورللم

حكموذلك.ابتنمادية،دطرية،عفويةلطبيعةا!!ذه.داقهاةا)ورربيظلاج!-ئم-سس؟ءزرد-ترش"6+*؟س.!يم!-!شءش-

منطقي.،اصطئاعي،عقل!مايز-تمس!؟!7د!!؟+!زرزر.*سين!+!

هذا.العر!ديوانمننسقطهان!ومحليناأنته!روحق،ثمعراليس--"!بن!!،..بر-!لاكوفي؟قي!!؟!!غده.-!
،هـ4وحصوعااًلحكمبهداًالمالا،جمم!اوكبالدىاهـ،ج

الثعريالبعداظهرانمحاولا،"العربياينتهمرديوان"!يافعلهماءير!-كاء-كا-..!؟س!ع،--خ

اثمريةاللحساسم!يةالىأعيدوان،النقدطمسهالذيالاصلي!العرب!ص-

واللعماللم.الانسهـانعنالتعبيرفيألفريدةمكانتهاءيئلعربل.--.!-ء--.----+-.لا

-3س-ا-

ثابر؟ت-اوجودااقىءهرياثكليروناالقدامىنقادنامعظمكانتجرقي""نيكضبان،وقيخطىتثشاعربءكطيم)-*(كي!ف

برءنفاصلين،صناعةالىاللشعرحولوابر،ذا.بن!ه"قائما،مسضقلافيويرا!هاالحركة-التجربة!هـهيصانيان.يقدرير"ط؟اك-!رية

،مستف-لهنالكوالموضوع،مستقلهناكاكء"ل:دالمدلولالدالو!سل؟اجهـولافيا!دائماررحيل!ذاإه-ةطان4لازىوأ؟واًصدا!

الءنسؤيجيبانقبل،يةالشعرخه!جربءنيرتحدثانلث!اعرجيصمه
صنىأعايكونماوبقدر.بيهنوماالتوؤيقعلىصاعدالنثعملويقنرصر

المثصرعلى،هنا،يطيقونوهم.شاعرايكونا"و!يقاهـذاؤجمببارعا"؟الفوررهـوكا":4تيجابلاافيعرف

أيا!فكوة،المدلولانا!قائهد4،فبلهمناطوسقر،فلاطورالمثلنظرية-2-

صارجاي،اللدالا!ىحاجةدون،ذانهدبحنموجود،المثالاو

عنه.عنىوفياللدالالقنصكل،ارئفمرمب"ز-5مطلقتابتجوهر،بذاتهقئموجودمىتاكلليمس

،هناكبيست.المطلقةار"ابرت4لمةالشعروالقيممسالقاييمنهوزن-تمد

ا!لولوافالدال.مصطنعفصل،عامةوالفنالشعرفي،و!دا،وشهكلاما!ة،لثعراتحددمط!لقة.ئابتةوؤواعدصصطزص،ئيوللظ

موضوعلا،اخرد!نى.معايو!دان،المثمعرفي،والموضوعاًثكل
.مطلزاتابئلمنحديدا

،لدات!امس!نقلةحقائقولا،تصيروطريقةتعسرلل،اًفهمعر.

.....فيلقه،زداتصاؤبفيو:لقصيدةا!و،لتاعرا!وقيكبمالحقيااوجودا

نظر.وومجهـاتدؤىبل.اليهاكطراوالشص!،م!يرغيرما،ألاخرال:مضب!"اواكطل

...!.ا10.طههعي،الافقهذاأ-!عافييز!رمدعثماعروكل.ءند!3اؤفف!المتعر
للذلك،.الابدالىصاللحةلمحاعدههنادتكوىلاد!....

،4ارط،فوينظم،ثابتهةلقاعدةيحضعازلمهدياضهراامت-ارللببمس

ويفحرهاالطافةويحور،ا!قهاعدةرضقانهفياهـازهرر،ا!لمالثظنونمدع،انافي،!وابىاعوكل.جديردةمسماؤة4اله"فيضاذ

...جدلميىت!ق!يمويبوعاولصدمافيزطراعادة:!ظرواءادة

ممى"خير،بالضرورة،هواليومشعرنااندالظ؟هـ!اولمةيفلعنيمىاكادر!ان،وصظئدهـ!ءالثغط،بالث-!رنعيكأاوادا

1،1إقاعيالنم*لوالقصبهبدة.ا)ثعرمع:ىادراكفياول!اسا!ا!قصهيدة
تغايرحصناريةمرحلةفبمونحنلطبيعيمنانيعنيزه،لم،ضيفي

لمه-5يرطريقة،بالفعلاحياءكأاان،لنات!نان،ا!لملاؤ:ا"رحا"فيمألقهيتاضرةص!لاالهخهواطرههذهدة2مهلمقييرقسممفككل*

لأ.خاصرية4شواش!ال،خاصةمنبدعهوة،ء6!االاولكلنهـونمنالاخ!يرالاسهبوعخللالوالقدإس!عهما(ن

النهضسةعصرورفض،الرومانيالفنايسيحياللفنتجاوز.66!ا-65!االنقاتلىموسحهمهاضمن،الاودنحيةالاعلاموزادة

!



اعمقمنهي،تفكيرطريقةبهان!تصىثا&!القديدةالفكرمةوا!قيمكذلك.النهـضةعصرأسمالييب؟!حديت!الع!ر،الغوطيمةالأسا!يب

نا:الراهنةاللعرب!يةالحصريةم!سيناأعمقمنمأتطةلحىالامارأتالقيسأمرودنبكماربيعةابيبنعمرفيبلم:العربيننمعرلافي

ورنن.قديمعالمفييعيشودكرنا،حديثعالمفييعينهىجسدنافلا.ز!رأسلوبالمتنبيولا،.النابغةاسلوبتماماروفيبعو(دم

...يردضهال!ن!اعردان،المجزأالمجشىءالواكعبوذاالجمهـورمبلاللفوةيقلدوانما،أسلاكه،ضروريرلمالتقليدكابئان،الننماعريقلد

ويه-ءرالتنادضنتجاوزاناجلمن،الوحدةالليهيعيداناجلمنويحاكي!االاسلاف!هؤلاءحاكاهاوالتبم،اللطلمت!ررالنيالحية

ء.وصورتهدكرنامقولةحيانناشكل.ف!لاقطنل

اوازه-،وافنجديدالادهـاععدوةوصدهاالموضة!يست،لوذايفهمونلا،اللكنبرالاصوليذللك،اللحليلوزانبايحتجونالذين

الضكهرالعاده،المستنفدةالماضيةبرالفيما!شتمبث!دة،كذللكتئلءسهاوانمما،المم!تقبلداروةنكونانابوضعهايقصدلمدهو.ودلالتهامعناها

وانعداماًلوعيوض!وروالرتابةوالالصبئوالتكلارالسوولةألىتؤدبم!وكان.ايامهحتىالمعرولمحةالشحعريةالا-ماءأتبهايؤرخلكيوضعها

اللفرفييكمنهنا.ال!يروتنكرالرمنتنكرالتباا!ادة،اللدهشة.واوزانصيغفيونظمهاالايقاءلملت،تلكلئاحفظاذعظيماعمله

التن!ا!ر،منلتطلبإاثقافة1الحيةالمجتممعات:والثقاماتالمجتمعاتبينمانعايم!هناكوليس،يرضجدد،مانكالا!،كالكلمةالاي!اعللان

اصيملا.،دريدايكونان،الخ،صيصوتهلهيكونانأ،عامةواللكانبشعرفافيجديدهوايفلعاتأوزانتتأأنمننراتياوشمري

قيهءزنشماءركللردض2وللاصالةقى"تكرالثطدةالميتةالمجتمعاتاماكله،العربياقةمعريم!الشمكلللف-9لاالحلميليإوزناأن.لم.العربي

"االك!منتريدوهي.جديدةرواحب!وددعة،جديدةا!هلمةبلغةنضا!طعلميةصبرةالشعري!الشكلو!يس.فجزءايؤلفوانما

.عالجيبلي"أسويسر،الءميعويفهمه!،الجفيعيعرؤها!ضاعةتكونانأجهاز!محسو،واحداللأ3"مهاوث*لاللاصةةالح:راتالىسورةباله

غمالرعاى،و!!.ا!مامةالمناكعاصدىافنواالشعر-بمونانوت!بالشصريالشكل.ونتوارثهنتنادله،صت،يى،أباقااو،خال!

ؤحينةردد،الجدلمبةالحياةاشكالمنعلإهاديرءا"رزتىازهامن.ولايورثيجدد،يكنسبولايحلمق،بشولأيولدهريالنتكالمفمون

ر!حننه.وربما،لمقاومهاوؤكر!انجديد،مشاعرهغيرلمشاعر،زمنهغيرزمنفينكاشكلاشلعريكررحبن

جديد.مننخلقهللكييدعوناحباليوماللعربيةحياتناان.صانعايكون،شماعرايكونلا،حياتهغيروحياة

.شعرسشاكذلكالشعرياللشكل.مستمرةولادة:وتغيرحركةالشعريالنتمكل

-5-.دائملشكلؤكييطلالذيهـوالحي

وانما،الكنمابةمننو!عاأكلارصاننييعنيلاؤصيدةاكأبان-ا-

-"صورتاتمثلفيما،لهأخاق:شعرالىا!اللمأ-ءلاثكبريحنيقالنتكل.جديداكلهليسجديداشعرا،اليوم،فميهما

تأرو!يس،عمروالث،مجكماءاوحدثوال"صيدة.جديدةصورة،القديمةظاهريا،،جديدنتكلثمة.جديدانه،بالضوورة،يعنيلااتقديمنحير

انه.مبلمن،بهماء،هـلنالاواتجاهعاللم.أسيس،؟ياو،الرباللغة.جديدانفسايحمل،ظا!ريا،فديمشكلوتمة.دديمانفسمايحمل

اللىيدفعتخطياالتمرنكالهذا،تجاوزابداعوكل.و!حكثمفبل،اننعكلاوء،لىأينكوورة،لكصصعهلاوالجديدالفيمببئرق!الة

الى،تزيدوانما،وصسبالحباةوغيرلاطافة،اذن،وهو.ال!خطينعبيرا،الاصيليد!اللجالفسخ!النض!عريالحضورفي،ا)روح!ي

اعلى.والىامالاكلالىددعهاوفيوغناهانموهافي،ذلك.3؟ياو

اصماوو،واكثرهاالانسانانهـماكاتا!مقالث!ورركان،هنمامنشيء:مرابطينامرينعني!صفحقابرديدشدمرياتروكل

وهـن.اتنؤسيبدخائلاضصاولو،اوفطريةوبراءةمجانيةاكثرهالاز"للماضي-نقداقيضمئابداعفكل.جديدة!ولوطريقة،يقألجديد

الصالووسم!يالة،والاخرالانابيناوليحواووسيلةافتصعركا!،هـنااللجدةوعلامة.ونبنيهنغيرهالمذيوالمحافر،تجاورناهالذبم!

.ومالزمفعال،ومجانيته،الانساناعماقفيلتجذره،لمح!و.اولىالفرودات"دىفيتتجلىالض!المغيرةطا!فهيالشعريالانرفي

و"وامف"سو!عبر،ثممن،وزرسيالانسانفي.!سيحمياانهمدىوفي،الماضيةالاثا!عناختلاوومدىفي:الاضاكةومدى

والواقع.ا)ءب،ةفي،ومثمماعرهوا!كاره.والمسهقبلضرال!-اغنائه

يه-دعمنلان،اخ*يارارتضمندو،تج،وزاالابداعكانواذالطايقدمالذيهوالحقفانىاعر،عالمابراعهوابداعوكل

ؤفىالريصنيلاالتخلي!ذالكن.5ءيراصرقي:ششكيءعنيتخلى.وازييناتانطاعاتمجموعةلا،خاصانتخصياعالماشعرهفي

:بااق!بولمرتبظهنادالردض.جديدقبولءنالبحثيعنيمابقدر.وومي!رتجاوزابدأعكل،اذن

+في-ولعنالبحثانالقوليملأن!ذا.واحدةلحاليقةوجهانا!طوالمزهـ-!مالجديدبيننميزانصمعبأيعودلاهذاندركحين

حتى،ائجريدةالورربببةالن!لمهـردةاللحركة!يماتاعمقمنهـو،جديمدقىالموص-.!عةوالبالابداعبين،والموضةهـةاللجبين،جديدا

الاصيثالبءكشعرعربينجديدسه!نا:يى،ليلبالتاللقوةليمكنسالطراف،هيهاصالعابرصبالانيالحاضرووـ!يايهوالبدعةاو

والوا!ع.الحيلةوفيالانساناعماقفيالتحولصيث،والتخطيهذافيوليس،وحسبجديد،نهبالجديمدالتط!هبم،لاطراؤة

الجديد.خدمةؤطييكونانيجبالقديمانهف3نفنهناومن.فنهدلاأء*-اول

.والتخافالانحطاطيكونفمئأوالحقيقةهـذهتنعكسوحي!ثالجدةتراؤ-الطا-وضةفا.والبدعةالار!اعقيداصلىهـاوكثيرا

الشعريالابداعنقي-!يصحلااًنهالقولالىيوصلناماهذاؤبمااحبنوفي.باقعمبقن!روالابداع،عابرزبدالبدعةل!-ن.دائما

نقيمى4انيجببل،بهمقارذ!هاوا"اضي?4بمقايسسض،اللجديدازياءفالبدعكلة.ولماللعمقالحركةالابداعيركون،موجةطةالي!تكون

الخ،صبكيانهاالقص!دة!ودالى-ذاتهحضورهاًاىاس"ضناداًاغوادءـ،.فض!سالفوةاما،الحياةتموجتع!!والازياء،توةوالابداع

ا؟-جاد!،2رريرةلاخاصب!رقابداعؤ!ل.الخاص!!هماالداخونطاءهاوالس،ول"اررءواجمدىلآاؤوىأي،الموضةقوىتحماول،واليوم

ذاته.حدودفي!اليمهفيطر،بذاتهقادنمفاجىءه-رزهنائجفيدووكم.بطابعهاوتطبعهاالعربريةحياتاتجرؤطان

ئقا!"ظاهرةويى-!،اصلالشعرانالقوليتيحماهداوفياتقاببداعبب"س-+طرمجتمعؤ-ىحصوصا،قانلةسلبيةا!اولةا

هـذ،همن،وووو،ابالشعدوح،الانمسانروحانه.اللظوا!رىقيةمنشكلرهين،الووحيةالناجةمن،قي"ء4فوى.41،ضحميماوذهنية

،!اثالاصوالوؤ-،زع،هنا،إغاضاربرااعضيولا.لاريخهروح،الترفةبشهـىل،اللحياتيمةاكاحيةمن،تغمرهوأهي،عاجؤمستمنمدالت!ر

ىالى-5!رالثن23للهـذا.الامةاوالسءهبرىمالةنس!4مااعنيبلسنالانفعطليحدثههـذا.ابداعهفيؤكرهيشاركيمالحياة"ن

يعلمنا.اًاوجوداشكالمن-امياوشكلا،الان!ءانياًلتعبيراشكال.وع!قاحدةلمالتناقضاتوتزداد،وصورتهاأةالحبمصنى

-591الصفحةعلىالتتمة-،حياةطريقةنتيناهالذيالحديثالعالمبينالهوةودعل

ط!



،تتئ!يخوف،تولستوي)العظهـامالكلاسيكيينالر!اهراهتابمن

واشي،اللغربادباءمنعدداعردناكما(خاهنبشكلديستويفسكي.

واشعارهاودنكتاباتالوقتدلكفيمث!،عريالهبتكيفلادكرلا؟خ-----+!-:--.--

التعبيرادباءيكنولله!.اليناايليوتسبقتءلتيالوافعيةبغنلئيتها،--خ-لالا

وكشسيوشيلبمبيرونعرة!ناولكننا،وحدهمعر!ناهممنهمالازمةعن--؟4لا-،-/--.

الأبداعمنمممددةانواعاعرمنا2هثذاو،هيجووددررورامبووبودلببر---.-!-كا.؟-شلالالام"خ-يمةالضق!جر!كب

الأدباعطلمنوغيرهابماجدولينلطلرلمرحلهولحطيمناادعني--"""-/اصس.د+.

الروماتسي./لا---خ:،-؟/ب-خ.شيج!!-

يلفتانللعربمنالقرةهذهشعراء"نواحديستطعوللمكا.ني/فيلاخ!ة

يدم!4دءكتريلبسطالمةمسعوماحانسثيةمحتهلعبوركانطوولنالهمعجورةاجبرنظرموععقمامىءء.-/أك!اللبمياالوهل!عبدبظم

!.العذابواسنواتالازمةخلالمنالجديداللجيلولادة.*

مسهممه-ءحميمس
الحيوالاحتكاكالواقعوملامسةوالعلاداتاللقراءاتهذهكلعبر

لحيدري5وبلندال!يابثا!بدرمعالاذبيةاللمحبةخلالومن،بهغربثهـكفي!أيتاف!دلتالهـفىا!اةليعهاشق!تحلو!!ال

وبدأت،فننفسالهاتجدنىاعرظبدات،وعيرهمفوريم!اولثوعبد.."أطهيهـبوو!5منعهـ-*ييهام:فهحلبرني5كحجر!دلما

.عامبوجهوالحياةوالؤنالالبعنمعينهفيمتننلور!يأخحط!منف!يههاالميالمدلأينهلدك:فهـابب

الملائماللشكلعنيبحثكمنكنتبقليلوقبلهاالفترةهذهفيلماالعدقمدينةدا!صدلاةمن

إي/مناليا!ربالثعرياللعبيرانواكنشفت..نفسهعنللتعنيراهردكيلددابنلنيجلال

ب!درييجيشكانعماالتعبيرعلىاقدرالشكلهذاىن.اخرشكل!ه!ه!ه

لالثوينيكانكما.افكارمنعقليفيبفاعلممااكترومشاعردلقمنلخديدالى2ءاهدوللهت،دهسعرلعريطاضعءناريدلست

جو!-الىواكماذللاتمياءاثملةالرؤية:ا!لهمناور!سياريده01الذكيءالتىوانما،عصرلامنمكالهولأالعالممنالسعرمكان

ال!عركانوهكذا.وينبوعهمرانىمادةهيا!تبمال!غيرةالا-،ءاحلول،الكلمةأعاللجبدأتدحينما!نعسيمنمكالهنحديدهو،ها

الافكارضغظفيرغبتيالىوامربالداخليةنفسيلحركةملاءمنةاكترمنحاوالتهمااولهوالثعريكن"،بلعا"انعهعاليعناعبرانبها

،!الرفاللتنالاولىالراءاتيكانتىزللك.و.لج!يدهاوا،صاشىالحوأدباتمنوكنيرأالعصيرءالعه""ك!بتلعد.ال!ابهلشكال

دكك!الافدميندواوينبكلىالغنية-دينرجلوهو-جدي!4سالتعبيرطلب!ءيلحكانمانب!ناودكن.ايضاوالالصاندالفصيرة

شيء!نادئحثقراءةىتتلانهامعذبةمؤلمةقراءةالرأؤهاقدهث-لاالاولىلالمرة-بدأتحهنمأودد،بنتشيجولكانفنهيئا،عنه

تنراكفيفريسةالوقىمنانجوتانفكان،اعيهولااحسهمفهقود.بطدادهميا!اوركي

يخسىلاالرانفسيفيتركتالتيالقريةاغانيأما.اللكلي.،أثيرهاو!دروالليهوعائدا،!يهعثتحيث،الريفمنكادماكنت

فيالهتجسدنفسهاالحياةبشعراحساسبممعمتطابقةكانتفقدو!ت،التلياالمعلمينداددخوليعاموووو(ا!اعامكأى،منه

هـيلةاللهاربةواللظلالاًلابديهالكائناتوحزن،الطنيعةو(البيوتأهنهن،مزيفةمدينةكانت.المديئة-قيفهءكمتفتجماالاولىا!صدمة

.ادةصولتعاقبفينفسهالجددا!!اكترالهديمةحقيقةمنتمانلكنللم،علياو!رضتبالصدلمحةمامت

الصهبيمفيرغنهياشباععلىا!ادراللشعرغيريكنللمهذالكلايةاولونكلملابس!!ايلهورقمهرجاو(ببهـفوانالشديدتشبههامن

يد5وفيالشاعريولدانبامكانجبةا؟منلاكنتوانواني!بالمممةعلىيدة!وناطشتأقىالتعفيقيةالملىينةأعماقأما،يصادفها!طعة

يتىمالاالذيمماالانسانذلكقلبمنيولدانيمكنوانما،اللقيتنارةهنعرتدقد،ضظيمةحضاراتتوعاصرووللدت"دجلة))ضفافعاى

ال!قضان.حولهمناوخارجيأوا!ماللمالداءصعالمهبينا!واؤقوانما،العودةلهاادجوأكنولم.الابدالىواختفتمالترالها

ا!وفةغيرالاحاسيىمنعمدا!لدحينئذيقومانيمكنالذيا!راهـرالىويجريينبعالذيالن!ركا!داداهـ،راداللهاار!وت

4قياوضالانس!انميهايكضشفاف!اللحظةوفي.للصغيصرالل!ابلةوغيرثكل!رفضلالمدفيقىعالطا؟ورةاىنتهنماومن.هت4ويذوبيعانقه

لدفين2النلايبحثومثلما.عليهاتمردفييندأاو!ارجيا!اللممعولداللذيووواتمردبذرةكانوانماعاظفيارفضايغنو"،ما!قاق

فيالموعوداعرالشهيبدأ،هن"صنبعانيمكنالذيا(:لمسبنالمكلعن.ال!ثىورة

نأ.ا!بدايةنقطةهوانما،هناا!مان.نفسهائمافم!اولةاست!ارالذيم!ا"!نم!ولجياشاكان،بالم!جاكهب،قىمديت:!ومثل

ن!اقخارجالىولمدفعهتةييرءومحاولة.العالمف!ممحاو!ةفياللبدءلمم.الحقيقيوصوتهشخصجتهؤقدحتىعصركلمنوازياءئيابا

،ومناقممت!-اعل!االتمردومصاولة،والتربيةمالي!موالتا!نصمائحوكد،والماديةالروحيةواحتياجافنارراستنابناًرتباطهضارإيكن

صنعفيدورايلعبهـتاكل،حولهاالصامتالحوارمننوعوخ!عالواق!وببناهـمائدالفكربينبالتناؤضشعوراالانفصامهذاوللد

.القادمالتنماعرهـالمعلىداموانما،اللؤاغمنقأئماالشعورهذايكنوللم.امامناالقائم

ببغدادفيهنثمعماتاللذيالحبمفيبالعالممعرفتيبدأتلقدكانوانما،حقدايركنلماًلش!عورهـداًن2ول،واحادسابقطبقيشعور

كبارأحدوهووضريحهلكيلانيلالقادرعبداللهميخمسجدمنباللهقرب،عملايتطلبالذى!ءالش!،الاوضاعوانقلابالعدا!ةبفقداناصصماسا

والصهس!-،لوالبماعةالمجغوبعييبالفقرا?،1يعجالحيكان6المتمصوفةهذالتمحرفى.لله،بش!لمةالىبحاجةكنا.الحقدعلىقائمافرديا

اغرفةهذهكانت.الصغاروالصورجوازيينالريفمنجرينوالمهااالثعلمة،هذهتذمبكيفبعدتبينتؤداكنللمو!هن!ما،وتطهرهاقعالو

.الاولالكبيرالميمض!درهـ!يالحواسملهب،محموماأللخاكنتللذلك،بعدهاالمستقبل?ورةولا

ؤهـ-،رفيوكصمافر.القراءةومعا!شبمعتعامليبدأثم.المزربم!الواقعمنمهرباف!هااج!لعليمهاالت!الننهـأريخكأبالى

نوعاومع!صن؟كتاب،ممنداتوقفللم،فيهاسثيهبطالبمالمدينةيعرفدلاالهـنهسحريةمناوسعبهرصةجيلناتمهتعالفترةهفىهنفسوفي

.اؤصدهالاارنيالمإبنهـةبعينههو3؟ابكلكان،اهنقافةمنواحرابواباولمناوتفتحت،الفاشيةضهدؤائمةكانتالةكه!للحربنتيجة

اكنشفهاثم،أملمنأبارقافيراءووااتاءتظرصغ!رةمحظاتهئاككانتوؤدرةانمسانيةوالاكثرانئوديةباعمالهاءقولئاالعتقت،عديدةثقافات

تت!جدد،جمودةبلامعافرا!،أزالوما،كبتوهكذا،ظط-سويلاسراباواسقهغوركيعرفنالقد.حلولهاوطرحالانسانمشاكلمواجهةعلى

4



كانثم.النافذظالشعريةبالر؟يةالممتزجةاًلتصوفتجربةخلالمن،القراءةمنأحبهال!ذبرالنوعهوالتاريخكأن.ال!هوامعلىافكاري

وناظموايلوارواراغونونيرودااودن:ومحدلونمعاصرونشعراءهضاكانسانيةكإجربةوانما،الاحداثاوالوقائعمنكركامأقرأهواللم

ليس،هؤلاءاشطراستوقفتنيللقد.وماياكوفسكيولوركاحكمتعلىطرحتالتيمالانسانلقضاياوكتجسيد،الجنباتومتعدلاةواسعة

،كثيرونمشهودونشعراءصسابيمن!قطفقد،مش!ورونلانهمذابتالتيواللقىالاثاركانتكذلك.الماضيةالافانيةالمجت!معاتكل

الحقيقي،الشعرجوهرتحملاشعارانهابجانب،اشعارهملانوانماكلمن"الكوكبهذا.سطحعلىالناقيةالبقية،نفسيفيصورها

/وجدانالىوالر؟يةوالصورةالموسيقىخلالمنالنفاذقدرةتحملال!ليل.اشباحتختفيكماواختلىالانسانخاضهاالتيالتجاربهـذه

نفستصورمن-الثلاثةهذءبابعادها-تنبعلانها،المع!اصرالانسانباهتتصويراوالريةعملةقطعةاوقديمكوباماماقفكنتح!ي!نما

مصننوععلىتحإوبم!انها/الا،ولواقعهلذاتهالمعاصرالانممىانهذا،الخارجيبالعاللماللصلةانعداممناحساسيجتاحنيكان،الالوان

اشعارهمفيووجدت.نفوسهمداخلمنالنابعالحيالواعيالالتنرامكل؟لديمنهابقبمماذا،نفسيفيالاثارهذهعنافتشيوأروح

الانسانيالتهءورالىبهمتصلالتيوقسماتهابلادهمخصائصكلالصلآالصورةهيكانت،ومضوااصحابهاتركهاالقديمةالاشياءهذه

اشكال،اسبانيااوتشيلبمفيالحيالانسانخمصانص،ا!كاملعاشوااللذينالنافيحياةمنالبافيالوحيدواللشيء،الرمنلعمق

الجزئياتهذهخلالومن،وحبهوهزائمهنضالانهفيالانسانحياةيتركهماهو،الانسانتجربةعصارة،وحدهالفنان،مازمنفي

الث"مولليةهذه،شعرهمفيالشموليةالنظرةاتصوراناس!نطعت.حياتهمبعدالناس

مثلكبيرشإعراشصارفينجدهاؤدالتبمللسكونيةئقيضهيالتيكاشت.الواقعيالادبعندطويلاوقفتلمالاربعيناتنهايةوفي

وكان6رواللجدليةبالصراعالاحساسشعرءفيينعدمالذيايليوقكتابانهاءنشفتعندمااجتذبنيعملاولهيللفوركي"الام"رواية

فيافعرالا!"زامقضيةعندفاعبمثابةالوقتنفسفيل!ماخهياريوقفتثم.وتجاربهمالناسحياةءنعبروانما،الكتبعنينقللم

ي!ونانيمكنبهـكيفطريقعن،مباثمرةغيربظريقةاللعرجم!.وسارتركامبماماموبالذات،الوجوديالادباماماخرىمرةطويلا

فنيةاهميةعلىواللطكيدالوقتنفسفيوعظيماءلإزماالشاعرجانبمنالمستمرةالثورةصورةوتجسيد،الحريةعلىالاصراركان

وجماب"ها.ا!جربةهذهكانت،واللا!الاةوالمجلمنيةوالسطحيةالتفاهةورفضان"الا

الخمسيناتبدايةمععينيامامالانسانيالواقعالنورغمروعندماانهماحسست،الوجوديينواالوافعيينعنداستوقفنيماهيالاإتياء

فسهـ.خيم"حطمواقعصورةاماميارتسمتالتيالصورةكانتمنذعظيمادبلكلا!شاملانيالانسالغهمذلكالىبالادبيعودثن

لتصويرمحاولةالاولىاشماريكانتوهكذا.شيءكلعلىلىاللبم!اهامنحهااجلمن،بالكلمةالعودة،القدماءوالعربالاغريق

احاولاكن!م.الاإئياءيسودكانا!ذيوالعقمالشاملالدمارهذادسانهناومن.اللحقيقيةوتجاربهمالناسحياةخلالمنالحة"قي

نجمويره.إ!فيت31ولكنني،العقمهذاوراءالكامنالسببعنالبحت.جوابالهااجداكنللملا-علةالاجوبةمنكثيرعلىعثوري

علىياللعثورمرتبطاذللكيكن!م،التصويرمرحلةتجاو!زتوعندمايمكنولا،ال!بدايةمنذعليغريبايركنلمنفسها!نةصعرولكن

صننى،الميتافيزيقيةباللقضيةمرتبطكانبل،*ةمرداج!جمءبرر.الاخريناللشعراءوشعرالحياةشعر،الشعرعنغريبايكوندنلشماعر

-الثورةدون-ى!4واتمردالوا!حلرفضالمي!نافيزيقيكانالمفهوملقدهيالريففيالمثنشئرةالشمعب!يةواوركاياتالفلاحيناغانيكانت

.الا!تزامبدايةهووالمعرينواسوابواللعبدبنطرفةوكان.الاولالشعريزادي

اللقديم،شعرنافياجدءلماللذيالشعرياثكلعناربحث/كانلقد.العربالشعواءمنفيرأثمن!اكنرهمالرضيوالشريفإئبياوا

له،بديلوضعدون،جملةاقعالولحلىالميتافيزي!قيالتمردوكانأشباءعنوالبحث،السائدةالقيمعلىالتمردمننوعافي!موجدت

كلالاسوا!فيهتسهقطعاللمالىوالتطلع،لهاحصرلاالتيوالاشواقهحئةهؤلاءعالىلقد.ئقاقتهماومجتمعهماوواقعهميوفو!الا

الىأدىماهوا!ث!زاان3،ات!لكتالهبايشعاراتعنبعيداباصواتلااللذاتيةا/همباصه!،مانفهءنوعبروا،الحقيقيةجودالو

بؤسهاا،تشافوالىالجماهيرتعي!سهاللذيالمزريالواقعاكشنسافانتبينتحينماالقلقمننوعازاءهمانتابنيؤقدهذاورغم.غيرهم

ونمونفسيفيالميتافيؤيرقيالباءتأضمورمنبدلاكا!وهنا.ازعقبلموجودةيصفونهاالتيالاشياءكانت،مصنوعةلغةكانتلغإ،م

معوتفاعلاانعكاساالنموهذاو/كان،والسيأسيالاجنما!ياراؤعااًلىدلالاتوتإإحولنفسميفيحضورها.لفقدكانتكلمات!موانوجودهم

الايجاب!الثورةاًلىتحولمنذاتهالعرجمرالمجتمعفيثماعصر!ماسوارعلىانطفاواوان!م،اصالضهامنالكثيرعنم!مفقدت

الحريةءنمدافعااكبباننيانوقتذللكفيأشعركنت.نفسبرهامامدتهـ-الذيالشكلكاناقد.وامكانياتهرؤياهتخ!ءنعاجزين

ناعلى:الاكزامافهمكنت.لنفسبلاالبائسةلمهيرللجماكعدالةواحلمفهمشمقامصبوباشكلاالشعريوتراثهمالشعريةثقا!تهمبه

يراهمءندماالاخرينمعيحترقانامحماقهاعماقمنمطالبالفئانوفي.معينةومو!?مي!ةوفكريةوجدانيةومفاه!يمواحتياجاتر؟ى

الصلاةفيوالاسهتغراقالاخرىا!فةعلىالوقولىاما.ي!ترقونالابماعيواؤمهمترطبمعلىقدو/،مؤليهفثت،الذبم!الوقتنفس

منعصرأيفيالحقيقيالفنانصفاتمنوواالليسا!كهنوتيةالشكلبانأحسسست،المئوقدةالوجداذيةشحنال!م!نوا)*عببر

.الععور.المتمردةوعواطفهمرواهمعلىقيداكانتجاوزهيستطيعوالماللذي

كإبتالتيالشمعريةالمواضيعكلالمتمردةالر؟يةغمرتلقد،نفسيصفحةعلىمنعكسةانا،تصورتهاكما،رؤاهمعلىقيدالملن

ذلك،مفهومسببدونماض!بلته!ربا!ذيالمجافيف!الموت.فيهالموسيقىفهميدفعنيكما.متجددوعصرمختلمفعاللممنجزءهيالت!م

هذا"!مةاباريق"فيبروزا4كونمااثدكانالذيالموتعنا!بحثالى،الشعريةالت!جربةومدىبوعيةالمزفبطةا!عر

المبد"وفي.عاليمهالتمردهوفهمهوكانفهمهمنبدلاءان،اوتاتجرب!ه،الجديدةارننجربةايرماعمعب!قخارجيكلوسيقيعاي!لم

منقصيدةعشرون"و"المنصفياشعار"و"و(لزيرنإونلملللاطفلحمتهجديدبناءكشيمدفيهامااثمنواخنإ!يارقديمةابنيمةتقويض

يأ،ا!حريةاجلمنالموت!ذاككان"لأتموتلااكلمات"و"برلين.مختلفووجدانيوفكرياجإماعيواؤعمنرزعكسسداهواكثر

الموتاما،لهثمئاهيواصنحتللحريةثمنااصبحقد!الموتانالكلاسيكيةالقصيدةفيا!امنةالثنائيةهذهتح!تفيوانبدلاكان

بالموتعليهالمحكومالانسمانيجردائهأذقطقيمةلهتعدفلمبالمجانللتجربةمكملاعضوياجزءاالشعرموسيقى.لصبححتىا!يثة

صو.ابدام!ئىالموتعئىالسابقةللحبماتهثصبحولاؤيملآكلمن"هاواسا!المنفسميايقاعهاملامحنفسيح!ملثالثاوبعداوفسهاافلعرية

السنتشهادهواذيااكاضلبينموت،الحريةاجلمنالموتهذاا!جامي:باللغباهتمامقرأتهمالذينالشعراءومن.والوجدانيالفكري

المةاضاونهؤلاءيتحوللماذ.الانسانيالموتعنابداينفصللم،نبيللقد.وطاغورواللخيامالعطرالهينوفريدالروميالدينوجدل

س891الصفحةعلىا!تتمة-الكليةحقا!قهعنالكشفومحاود!ةالعالماستبطانمحنةهؤلاءعاني

ه



الاولىزوجتهوحاجةحاجتمهءنيزيددخلاعاليهتدركانتاتياارخياطة!ههههههههههههههههههههههههه

منماا!مافضالايأخدونحينالريفهيين،مغامراتفعرف،تنجبلمالتي-!---عء-كا-:-ص--؟!!:د

هكذاوظل..ناعمةايامافيطيقضونالقريبةالممنالىبرهاوين!بونكم.صءخ-لألأ*ل!!1
الناءثمانية41انجبتالمتيوالدتي/فتزوجالرابعا!عقدجاوزحشص/7-كا--"111.لا*..00 .-ص---سضخ-ج

..الذريةببقاءاسعدوءهمابقدراللعشيشطفشيخوختهفياذاقوه!-صيم-ط؟!3!3!!ا-!ا!ال!/رلمىءق

فكاكابنللكم!لقدماوحمابعضشدمؤلدلفالتنصعممهيتعلميرفي"نلق!ثتبانهسحامهلاوثرقديهور-!(ك!أ1اح!ح!لما/!حا"1!ا!اه.ةاإإاا..!فئ!معر"ل

نكت"كلثلوالنوادراللطرائفكتبوبعصن،ربهعبدوابن،المقفع//ا!لم.!ا(ء!%!1...

اللصمحفمنانم!عر"حموعاالمعاوتنعوقبميفض!لهلعضعلىالعمياياللذينكتنحاللهميك/لمح!-!تفيهن!ه?ابملمههه!أ-55 ..اللقاهرةفي!رنربعقبلتصدركانتامصيوالمحلات

اذلك؟كلءنورلتماذا

يولدلمبلدفيقليلونفاقربائي..بالانجقطاعمرااحسإساورثت

تافطحينبالحدادمبكرااحسماساورثت..ابيالااصوليمنفيه

شديداتحس!ساورئت..الاخربعدالواحدموتىاخوانيمنصمسصكأليةقصيماولاًناذكرزلثماولكني..شعرياوائلاذكرلا

الري!فيةالافرةفالصورةوللذللكساخنة!طزاجةمنألانت،ءعليه.شطويلم\عمراقىمرداتنىاعرربادياتلتقل!بدصحيرة?اولةكانتانوزنحيعةص

ورثت..الظهيرةسامحةالساكنةالمزدهرةاحقولاصورةهيلديفيمنهايبقوللم،اللحبفيكان!كت:تهاقصيدةثانيوان..ا)ـخيام

اللظلمهذابأنواحساسي،جانبيضعفولكن،بالظلمحادانئم!وراهي،قتالوذلكفيوخاصةصعبةقافيةفيهاحاولثاننيالاخ-ال!

الروحيةتجربنيحولاكثيرةبصورتتشكلروحهـووانهاعارضاليسمناكثرظللتوور.."بيتا"افىالهذاعلىتوصةالمف"اءارنر"قافي4

قىموزءطبيعتيظاتوان،الت!ت!فالىا!خمرد-منصبايمطلعفيدهـثلييئجمسرفلمابياتعشرةمنءروطوعةبهااقةكباًناحاولنتمهر

الاولىؤتتتيممدرهوهذاولعل..جامجوانطلامصصارمتقثهفبينالوحيدالمعجموهو،الء"حاح؟مءضارعليهاا!تصنتبا)غةبص!وبةالا

اصت"زقوجدهالذيالحلهوتصوفهكانربمااللذيالخيامباشعارخصماوباربعالانيينجدفلم،البعيدالوقتذللكفياماكهكنتاللذي

واعجابا،ايكتباحفرامعادةورئت..والتقشمفاتعةبيننفس!4مماذلكوغير..شنب!"شت))،"نعت"!هااذكرمملمات

..الولاءحدالىيصلبأبيشديداالرابعةفيولشق؟ت!بهارو"ان؟?بيةحبقصم!يدةفياضعهاناعجززكما

،**..عصهمنلخئسة

وا!بسمنيا"ءفيابجمطوصعصيصينعمريمناللخاهسةفيكنتدهـثاذكرراتماؤانا،الاشعارل!ذهنسبلمنيمنغمالروعلى

تتاصفظ3حتىر-:-انتمضؤلمم،القرانلاحفظبيودفعةجدروثيابا..الاولىكل!(ولادبمامنهانطلمقتالذيالجو

ل!وات،خمسبهالاقض"الابدائيةالمدارسىبينتنقلتثمومننصفه51-فولن..واقعي!ةمنا!للمة5هذتحطهمابكلختنشاجواءان

سبعاب!ىلاقضيالمعلمينمدرسةفيالفبوللاء؟حانبعدهـاتقد"تالءىءظءسهاهمالىاشيرانصمسبيواكؤ،بالطبعتفه-يلاالل!وهذا

..ااعشرينحوا)يؤكاواقاف!بهاتخرجتحتىسنوات..متواضمةقىتجرببرهااءت؟نجرقيملطعلىسهإهصتنيربما

ؤرو--د..منظمةبطريقةثقاؤ-جمطاحصللم!فارغماننيوارحقالرزصوبر-ةميزةلانف!ر..إرخه!يةالدار"اؤلمبفيررميبلد

التيالقد)مة؟اب-كتبصغبرواناقراتحين"قلودقىردايةبداتالاةاثرض3،نوان4رزؤلان"حافظ..ا-كانانراؤقىآؤة./قابلهاقيه

ذهـثبرمداقراكئتوحين،أءريمال!مرانحؤطيتهاقراع!لىلىاعدنيلففرهمت!ع..إفظةالمحالىوا)صاًجةال!اءقىهـظو"نمفهـوناز"

..اطمئتانوبدونبنهم2الغالبافي"ارةالاستطريقعنيديعليه/قعمامصيرهـ!يرء"ازواحتىابنائهـمالتعليمصمالمىاهلهفلدى،المدنمنوقربه

لتوفبقكلمةاقرأانقبلبدويحهنالرعبدكنبمعظمقرأتؤلقد..امطرود

حى"-نطهاوالعقاداقرااندونافعيالركبآلوؤرأت..اللحكبموب!ةاخصاوونرةلانفق!بر..ال?:ةالدلتاؤإبفيري!فيبلد

ع!!الروماق*يخبهبىناشعارمعظموةرأت..سنواتب!دةذلكب!دالاوينقا"وندرالض،لمميكملونلااللذينالاغنياءابناءوؤجمه..ال!ل!رطلبون

اشكعارفرألطانبعداسماع!بلحسنوم!هـود،وناجي،طهيرهرؤ?حمودآه،الجري!ئةالاراءيعرؤطع!ذابلد..آبازهـ!نع!بمفيذانمع

..هـطراناوشوقياقرأانوقبل،الجصاـهبصين..المحروصينوسخطالانحنياءاقينصباايعرف..الضرواليدصراءة

ى-11فش!ب!ئاش!بضايتجهوجدانيكانالمرتبكةا!قراءةهذهورغم..الال!المجبسورلرجلالابناءبر3اؤيهكنتؤقد..البيمتاما

ف*وتهابكلالاولاللحبتجربةدخلتانبعدخاصة،الروماؤ*يكيينالخ!يوياللدة1و!دتهانبراعدالدو"اشهالمنطجريا!ف!ا!هواكان

خمسمنهاعانيتالتيالرائعةارضجربهتلك..محافظريفيبلدفير،!4سؤج،دهول"ن،الازهرفيالعلمبطلبرمده-أرضهمنتو!ق

تةذيظلثوالتيالداخليعالميبناءفيبظوةساهمتوانني،سنواتلاحرفةق؟هـ"،ا!ديمةالثقاؤةمنباطراؤءوال!الكريماللقرآنحفطان

5ء3مميسسىميرعرء،سسحمعحيحمسسيي!ه

افريقيااجل-هق

المببل!محمدتزجمة-فائوطفرانعتزتأليف

11الجزائريةالوطنيةالمطبوعالقمنشورات
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اللصابي،القديمعالميمنالتحررعلىقددتيلاخضءرأوضوعبايسهىالهجرةوهوالان!تىحياتيفيحدثاهموقعحتىبلألارهاوجداني

ناابئ!توحا"القللإمذبحة))د*تبت،غريبعالمفيالاندماجوعلى..القامرافيوالاتقرارالريفمنئيةالنها

ب!للاددينأإ"الاولديوانيفيظوراللذيالنموذتإعلىيحيوة"عتتناًفتيالبلمالخالليفالريفيةالسيمللتلكمديبيكشامروتبودعلان

ىإص!بحوالدولوفبم(فيانبصإخاصإ،المدينففيالغريبنمودج"قلبامسوانببمإل.لكبرنيكزنتوالي!،الانحوىحرلاليتقرألمربما

لانذلللإ..القتامةحدالىابحايصلللمواناويابا!ربةادحبسي..تلميظاازدللوكنتبرينماللبإوابناهلتني

مجموعةت!يأتحين،اللظ،وراًلىءادافضلواقعيللعاللمالقديمحنينيلاحد..بهاصرحفلممسهقبلبلاالحبهذاانارىكنتوحين

..العربيةوانوحدةكأرافيلاشباعة-قاا!انااؤمن!طالظروفمنالذياللشعرالىدفصاولي!دؤمنيوتوهجااثش!نعالاليزدادكتهـتهبل

اللةء،ءع..وهـوللغريبا(قابلبالنموذجاللعقيدةه!ذهامدتني!قدبالموتعليهالمحكومالحبلهـذاكفلمابقدلىنفسيفيقيمننهاك!نسب

ث!أقةيفيالنظراعي!داناعاىساعدتنيكما..ايخ!نالتورينموذجهـه؟تحعنليبمقيالذيالمئ!عرنوباللحبتقمصلقد..حياةمن

عإرعباللخاظالغ"عرةكاامولسي"جحمأبفيوعلاصةمنهالاصصتخيداللكلاصيكية..اخرلرؤببإتزععمحبوبتي

براللكلابباللقاموسيير!مانالالهيعدفلم،الروروانتيكيينؤاموسعنك!بة4اللكللأسفأتنبرغمرومانتميكيةولادةكشاعرولدتوهكذا

ؤي!حسهونبعؤظالنصمعراءينحمدؤبالتيالصحكطللأإظحعبنفعإيرمحميوحتىبمحاللظووربتعاودالاختااءالىستمعطرالتيالنذبتاتلك،الصارمبإ

..منهاثر3االىيح؟بجلاالأتحيدالأيعراأباأبالتيمرالأبهـفصفتمنربننيمناتعلوبدأبتوهكمبا..اخرعإصوهفيذلأن

أإديداعالمانيفنوبقدكانواأبالاانيالنموكمنعلىعغورأإوللكمتقبئإذبأإمبإوانه..سواهباسرارلاالأتامرباسراريتددثذا"كوفن

!فاوقكيفدالاولالديوانعاللمبمدواوتجربةوالثقافةاكمعرفيجد/بمنالعالميبئيواذ،العيةلللاثلياءالحياةيهبانهاذ*اخلاقية

اهـميركونهابمىنيفاللعنالصىاأتنلسبمفياباهواو،منيئإمماأتعلهتوكلاكأمنباإ..فحسبقصائدعأبفبماابتيبأعتقعااانعللمبرياء

؟برالنرورةاللجامحو!رحها،الغريبتجربةفيبدوالتيهادالاستشللذةورر!ا؟للنتمليءن!4والواؤعلاولم..الواقعفييرةحققانالىاتوق

..العالموملك.الس!بمإيللعمئبأاصياناابمنيالظعتهوالحايمبفيالظموقبهنا

ارتمرد!وواحدمصدر!نينبعانالنموذجينهذينانصحيحدخلتحين4ممارشئي2تيسرتاللذيافنمردباباماميفنحاللذيوهو

ع!!يرقءناحياناي!هراللذيالتمردهذا..اللكائنالواقععلىالقريةءنبعيداالاقليمعاصمةفيموجودةكانتالتيالمعلمينمدرسة

/ا!صلاتهذهص%بهبدطريقعنواحيانا،انوافعوبينا!نفسبيناللصلات..الشائيقةالعنيفةالطلبةبحياةتزخر3انتيوال

..وتفظيتهاالتيقمبائحبنكانعإالدوعريفتدإربينيمنالاولىالمرحفظهخهفي

زهائيا،اخت!بأرااوثابةاموقفاتكئلمعئديالفربمةاناوصحيحعالمعلىغامض(تمردا"ئمردوماتجمكي!بنالرحنوكتابتهافياحنوكنت

هـانهنبومن..خلالهايتراوححاهلاالخبرجبمالعاللبإظؤلولظللعإاللقد،يمالسبإال:ظامعلىمريحاوتمردا،وهإيقمعابإمالمانداحي!

يروز4ماالاحقيقةلااًنهيرونحببناخرونشعراءيتجنبهالذيا!راع.داتالاضطهابعض!"وتصيبنيالوقتذللكفيبهاحننكبدأتالذي

-..باظئدوطبالوااتبوان،نلوسؤنداخبإتنطمبمااإفيبصؤنإانظرأباأإفيفقبلتااننيمنالركمعلىهنا

فينسإيالحعإارأإمامفدرلان!ني،اظالبإوبيتببي!نيالصرابيوفتن..ال!ادي!اكظأمتاويضعلىتعموبكا.ضالتيالنننظيماتمنسبباور!ما

قيمواورهامنومتودهـ!الاثياءتكتكسبماوبادر..حوليفيمباياههـتياللعإكوىعلىشعرمإاظيمرالمؤيركوانلضالنظابيتفيرواظ

الىمسوؤادا/مانف!ياجدمسىضقلبوجودتتمتععابقدروجدانيانوالقاهرةالى!اجرتح!بنتأكدتالتيباافربةوا!منيالعاللمصيق

00سرهواستكناهحنهاًلااترابر3..جديداصوراا"أؤدقدكانبإ

فيشعرثيتدإددالعالبتوبيعإوجدانيبيعإالنرديعإاخلاعلوهكظا،**

الوئإيمخ..واللويبفالنقبااي..والاندمااواًللعببلف..رئعنننبهإنظمتمااإالرومانت"كبهببأإلهااموهإطر5ىتىتعبمتالظارشعرأإبابداوبإبت

..بينوماالمرابإوي!اوم..والنظاالالعكيدا..الا."صبرو5-بحمتاوالرزاو،الاثيراوتبتاربوبت،التصويرفيوطرقيتوم،ال"تاذفي

كثيواالسابقبنديوانيفيالصراعهدااًنافولانالضدقومناضبانا)يعجبلا؟نهفوجمت..بنشرهلرحبالادبيةالمجلاتبعض

حاهااحاولاللينيالمظمكلفهبموهخه..هنلصليعإاعإيتبببتب/فومكابكما..اللذادرييبب

يحوزلإاللم،منسقإتإادراًكحلىلاحصلإوتحليلهاالينوبربفتأمبإباعاهلثمعنىما..لييلونونكانوا

دافل،"!"ريساع5الى،القولامكناذااالغنائياعا!هسهدا"باللظلالالمضمخ-متالهو،المهجورالهيكل"

الحاببايباوامهااظنعإربفاتبرز،هـتبكفعناهيبيتبالواحعإاالر؟يظ3ح-واو،نلسعإيعهـدطلاالبيلتدعيااأب..يىيلولونوأإعوا

الاخبر..شعريفيالرئيسيةالسهةانهاعتقدارثريالانسننلممويرقحقق؟ن!!ور!اانناتر؟ا!ياله-ورةهيماثم..مغلقةنفسايحك!

واححاظةإأبلموريوااللاريبمواألعدإادإي5الادإامبيتياأنيفوألموهر"ءااأبوبإستكلبباعيرالعمرتعبعلىحأبنتماوبرفبإد

التيالطريقفياسبرذالمثفيوىننى..ألشعروفيالفكرفي..ا!"ميبضطعرف!دالقاهرةؤ!الاولىاياميتجربةوانخاصة،حبح5

والثوريالغربببينالوحدةهذهاناذ..نفسهاالحياةفيهاتس!برالىاللطريرؤ!"تب3ابدأتوهكذا..الظهـكورفيعليتلحاخذتواصور

!الادإيتحادبكمبتتحلدبهإماأن؟حكوكلااًلىواتتته،الجديؤبام!كبإافيئيلصيدفأوأت"السبدا

صسنصعح!!مإم!ح!صصسعسحم!ح!!صبس!سلضص!سب!سهحتإعإعيهمإتإ33-ديرإتت!بي

:اليومصدر

العأالمهزتأيامعثموة

عيىأ!م!هي5ل!مم!لىل!5هي55لي55هه0

1791الروسيةاكتوبر!مورهلمجبيارشاهدوصف

طرابلسىفوازترجصة-ريدجونتألليف
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نورالله.رأ!تحتىبنفسبماللفا!ا-هـهـ-

اللحطى.المطل!هلرلح..عملهسعسهلعسهمر*ك!؟كخ!!كئن!غ،إ!م!اسىمسسى.-
يحسانلفوجربتالالكارلورعر!للهنودز.عرم!.وكماا؟بخئخ!!!!! وتولى،اًلعتالةعنهردعتوور،الكونفبماوتمردهبوحدتهالانمم!ان*يم!ظ!كسلإفيع

نفسيوعودت،الكننبءلعاللمنفسيالسلمتعقلييخن!قظولكي!نرززقيئنالضمعر؟رمجربي:ه

بافيداللس!فةرق،نامفتوئ!رلئراعهينطويلمعروف!يهدخط!محدااءلافيدء.للقرالنهـبمدة!!!..برلا!..؟.؟في!؟؟تسالصبولمع!صلاخ:يفلم4

كع"المحدثةالانسانلعلومصديق،بالاساطيرمولع،للكاريخمحب1...:نجر..؟"!ثم؟:..4

انالثاعررأييفيارحديثاشاعر!ابولوجبااننمطعرا"الاقتماليناالنفى.!+.نن0303002".

الىيطمئنصينفعليهالحديثالشاعراءا،موهشه....."..

يعسند.ادعديمهـ

ارلقرلكجوللىقراعدسعفمددلللنم!عرمن.يهور!لضالمهاهبتهاالح!هورننطعتيصبعماركلهلتغيمورفيأسسم!مي!محيص

بعدئذ:لنفسيؤنلتثم،القديمشعرنافيالتجوالومن،والحديث

لك.برهـامااكننيينفس!يرا،معاللحبتجرنجنهعنكحديثهالشعرمعتجربتهعنانىاعرحديث

***منهينضرب،جديدنحرامهيللثناعرؤمميدةوكل،بمذاقج!يلةكل

انىعر؟ماللممرةالب"عريواجهفينه،اللغاربةتجربتهاثفالنفسهعننفضوؤد

.كل!-االقنيلةعلىالطرةنلقطعاحدنا4اجاقيعرؤءلوسؤال.الاولى

والمعريمطشكسبيرامثالمنالعظماءسادتلمحضىا!جميعكادرللقدالمقدةءشرتيرغمفانا،اللكتابةعلىاؤدمحيناحساسيووا

لب،المانعةالجا!ةللاجابةانهمدىدلنوللذ!ك،جوابهمناطرافالقلق1بذاتالابداعاواجهزلثما،عاماعشرينزهاءوكاتبافارئاللنتمعر

كته.ادرالذجممااللجانبءناحكيسيت-دتولينيقولكما-بالمطلعالالهةعلبمجادتواذا،والتل!س

بقدرالاخرينعنيتميزانسان.منفعل!وت!هواللشعرفنعميضاعنشيئاانفصلاجدنيئم،لهالتالليمةالابياتاتهطرتحتى

احبولست.الشاعرروةهـوءالمدربوالانفعال.معهـآيتشابهمات!يوحجن،وانغاميتصوراتيعاللملادخلحونيمنالاشياءسثاللم

الاصواتفيائعاضمندنمماصوتهيكونانالشعراءمنلاحدولالنفسبماطويوفد،اؤقحاعيدوقد،جديدمناكثافهافيابدأالقهجمب!دة

مداهالىيصلعندماالازفعااناناثعرؤنيالوسميقىوعلة.الاخرىذللكالروحجديدمنتفسيفيبءض!يقطحينذلك،امزوهااواللصفحات

منغوماابوهيدخلحينالطفلصياحاليس.التنغيممنللهبدلا.افقيعنزمناغاباللذياناؤدا

رننبلونجوارهالىغنيابالانفعالالفنيانبركانماولامر.موفعااكثسبةماهو،ارنبقةالضجربةخلملاصةهواكافدالروحوذلك

نوعبةفيفرقاالاوا!نثرالشعربينالفرقوبيس.الخفيةا!س!يقىيخونفيلعله؟مختفياكانايئ..وكاتباؤارئاالزمانمنالعقديرنخثل

منلوناتصبححمنىوتتواترتتركزالمئ!عرفموسيقى.الموسيقىاكفينة.ويعلهواللذكرياتا!قضيوالسروراًهفابوانحزنيختفيحيث

كاطلاقه.مطلقة!طا!نشمو!*ءقىاما"المصطلح"الذيهوولمله،اليهوطكلوحي،الشعرالذاتيةزظرتييكوناللذيهو

احببتها.التيللنماذجمحاكاةحاولت4مااًولالثرحاولتوؤد.شعروكل،لثعرياس!نمن!قبانيفيي!ت!حكم

بهباسلااخروقدو.انننبيافيهحاكيتبهباسلافدروعندي،5391عامفيالاالاولطرلقيهوالتذ!ورراانادركلمواظتكا

الشعراءبعضفيهحاكيتاخرقدرثم.العلاعابافبيمهحاكيتلأالقفةاص،ولكئت،كتيرةباشياءءث"غو!كنتؤهدافترةاتلكقبلاءا

اعجابيرغموي!؟.اسماعيلحسنومحمودناجيبراهعيمكاالمعاصرينقرأتهاالتيافلاطونمحاوراتنمطعلىالفلسفيةوالكهابة،القصبهرة

وقد؟الشعرما:نفسيلاسالالرمنمنفضرةتوؤأتالارب!ةبرهؤ!ءذللكفيولكن،فتونابهاوفتنتخبازحنابنهنرصمةاله"صامطالعفي

اثوتوقأىوكان.ابسؤامنجانبعلىاجابؤدمنهمكلاوجدت.بالمتبوعالتابعارتباطبالشعروارتبطت،الادبي"رفيضى.حددتالعام

ترجمةفيريلكةقراتافقد،الغربادبمنالنماذجرعضقراءتير،!وصده!ديرامئ!عراؤولان-ؤاةوهم-يرظنونممنوازا

مكاوياللغفارعبدواللصديقا!ديبب!درالص!يقوقادني،انجليزيةا)-*!-ووهبتوؤ!.اجلهمنوتن!رلهتوهـببشريةحياةيسه"تة!

؟س!اويئست.خاطريوتبلبل.كافكاوقصصالهـيوتشعرالى،صها!ظ4ءفىاؤلهشا!ااصيرحتىوجهـدت.الا"دذلررمنزرصياتي

منكثيرفينفسياسائلكنت.معظمهاوالمربيبنغرنامنمطقا.الخىاسوهـالمه

بربةوسبقاهاولعهالهاوا-فه،النماذجبب!ضاعجابيعلة!الاحنانبركونوؤلى.!ءعرؤؤاًببثياتق!ديمفيابداقرطتا،!اظنولا

التوقففترةطالتوقد.الشائعةواحاسيسهاالدارجةبافكارهااواكأرىاص؟نماشعماليا-خمقلاو،برضوانهعليفجادبعضهاؤبلقد

على،المحاولةفيعارمةبرءنمبةمئهاوخرجت.السنتينجاوزقحش.قطالبلهحجيفياتمهللمولكني،جنتهمنف!هـءش

حيث-اًع-.عاعوامفيذلكوكان.اليهاصبوماكلاحققانونرقافة،ص*لآنسعريرةرؤيةهيالشاعرءدةانأمادااء*!دو،:ت

.(لكالملك-التتارهجم-زهرانشهئق)قصائديمحئدئذقيتالث!اعر.مدربلماحوفكري!قظوجداناًوضحبعبهارةاو،"ةا"للةمع"ء!رة

.كاالمواقفت!(ههد.مضه!الشعرنالظملفيشأسواناكثيرالاءص،كلـ"وابىولال!بولم!وبرون!ز،يبنا!سطونا!للهيبرضاالىبحاجة

اللدافىء.اس!وا!ح!ا!عميقةالر؟ير4هوالقصهائدهذههرحلةفيارر،عرامى!،والمعرؤقىواللطملالفكرالهوابولو،-قىالمشوالنشوةالمن!ق

الرحلةوفي.بالانأعالىغنيا"بلاديفيالناس"ديوانكانوللذللكزراه-تحتولكن،العظ"مةالقصيدةظاهرف!كطموةوالثالجمداهة

وتصل.الشاعردورمنالمفكردورأقرباناريدكنتؤاتهاالتي.نافذاعميه-ابرانساالظاهر

منلونالىاصلانحاولتثم."لكلاقول"ديوانؤكأاذلكاالشمفع!دتني،للحياةنفسياسلمتوجدائييت!ي!قظولبر

ا!حساسوبين،التعبيريةوارطلاقةيقىالموس!بينوالتراضيالتمازجاظنولا،القلبيخلم!إناللذينوالفرحوالحزن،ل"حسسواواررهع

توفيقيمدىعنسئلتولو"القديماللفار!ساحلام"فيوالفكرةالغيبةقياربحتى،فاتتنيقدالجميلةالحي!اةتجاربمنتجربةان

وانفعاليلغتياصفياًنف!بهاسضطعتاث!لقلتالديوانهذافيانعضرةاخالثةا-نفياذكرؤانا،المطلقفيال!اءاوالعشقفي

-991لمحصف!قىعيلىأننت!مة-اس!كثفتبدائيةصلاةيرهومذاتوصديت،طهريهتعبديةنزمحةاصابتتي
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....1..1....13..حر.هـميرسى!ييسسملا
كالتليلمجهولهو،الحبيسه،لكمير.الالمعالاتلمووجدت-

شدادبنعنترةوضخامةوقوةشعرفي،الصغيررأسهداخلتتماوج-:!.بمنم..!:؟يم2.؟:خلأ-،+ا.2.لم-.؟-ا

...هـ4لهايئخيلها-!ئفسا-كماش؟:ا"-بم؟،!إ؟إ-!لم!ض!أ!1.-.-؟-+،كأتج..

عنءيمخثماكلكثرافرعتننزوقدتثهلبعاللنمه،أىحلاهدتعطش!رتعدنملم!صجميغ!3+،.نرفي.سنج3إ!هم!-!ءأ+"*:ءفى9-إ.ج!*+..ئم!نم

.....7غ!*نملثملأ.د،+لآ++

الزصلاىبربيوشلاحلهمةومعتزعيأالهلاعلىاأجدلعرؤثعلىألىؤكطألغرلبععرائشرقكا؟3؟!ح!!نهقي،؟!جبنن+-،!.،ا.-\-د+)،!خ!!ولا!ئةء!!رفىئلإرب!ئي

وهو،لهاحدلامتعةيجدوكان،الئاعس!والام!رة،وديرأب،خليفةفيأ!/+!!)س!.؟"!ء+!بخ!..أبخ!"!*.غد+؟.إبة....ء3

لنيهلال.فارسر؟لةاسشغرقهءاانر3و،ا&ارلخةرحل!خلاللها.9!":.+إ+:.!حملإ!!7؟!لأ!.:.+بئإ!!ته!في؟!!ا؟،نم2،؟!.لم"!مور!يمحمدبملم
.لعرصواالحمه!المساوو،خإصوهاادكبماالمعار!في،لهب!طيمترد:!،!ول.،؟ة!ثيم؟!7.

رمحهرافعا،جوادهء-هوةمهتطياالتيذجول:فيشددبه،دالالمم!فر!أيه!بم*عإغ؟!+لأ:فيلم\..

سلامةالهلاليريدابوقي-ول

صسلملالمحصانركبهـنكلولا-.--!يم

واللعاطفي!ة،الروحيةاحتياجاتهاشباعالىالطريقعرفطثمومن0011

وفيروز،يزنذيبنوسيفا،الهيةذاتالاميرةو،الب!لوانصمزةوقرا

-هـنيتقرببدا،منهاالمزيديجدللمولما.و!بلةيىإةوالف،شاهانما،مو!لآكلص!صتقبلكانواذا،موهبةاكمعركاناذا

عابيهيبقبم،شيئا.لتضمنقدانهاتتوراتطا،الاخرىالءت:طبعضوال*لاقاتالظروؤ!مجهوعةتفرض!ا،خاء!ةلقوانينوفظيتشكل

هولمز،شيرلوكممغامرات..لنفسهشادهقدكانالذي،الخاصمحالمههو،قيهشكلاؤ،ل!ي،بصاحبهاقىالمحيط،،ريخ!يةوالت،*ماعيةالاج

انهويربدو،الجيبرواياتمنوغيرها،لوبينوارسين،وطرزان،الانمخبهيلتيفييلوجيزالماالذي،اللقصيرالاورهرالصبيذالمثان

!-ذهضمنمترجمة،عالميةادبقياعمالا،حينذاكبا!ضرورةقراقد،عببنيهوفي،قلبهفييحهلكان،عشرب!الاتاعواء"فيدليروهو

فبهبرنروالام،والسلاموالحوب،كارنيناوانا،ابىعثمثل،السلمسلةتابة3بان،القولالىاتسرعانابى،لغمةمن..مابتفردا!!،هـلا

..وماجدولين،اكاميلياوغادة،وفاو*"تلياللخبلمحلمه،حينذاكالشعركانربما..لههـ!هطكانتافسعر

فقط،يريدممابشيء،ابداعليهيضنيكنللم،اباهانوالحق...بعد!المهتتحددلماللذي،الغامض

يتهدداناو،يقراهانيجبممامع،ي!قرأهانيحبمايتعارضحينتأهبا،قلبط،رعن،كلهكريم51القرآنحفظألممؤدكان

الشريف.العلمطلبةاصدليكون،فيهتوفرهاءنبدلاالتكط!ؤهـلملاته..والديهرغبةتقضيكما،يفا)شرالازهرادصول

الحلفاء،ايديفياختناؤاتموت،الثانيةالعالتةالحربوكانتوعوكب،نسيهمرةمنكم..كثيراحفطهفيعانىانهواذكر

والبلشفيك،وستالين،اًلفاشيةووموسوليني،والنازيةهتلرواسهاءكانوا..السمينالضريرشبيخهعصامن،أبالعقاشدنسيانهعلى

مدارهـ4تتحدى،والغازبرموزاشبهوالميكادووتشرشلوروزؤلتخسدود،النخلجريدمنؤطعة-"الفلكه"في،قدميهمنيعلقونه

.ودلالاتمعانمن،عليه!طويمابركل،فهمهومستوىبحيث،كءاثب!ضالوسطتدمرخ،ةحصلمنؤطعة!فحهاالى

من،اللخوفمناكثرلا؟لهبالنسبةالحرلطتعنيكانتماذا.في،وهنماكهناي!فان،ازدادهمناثتإنوبربخخذ-مثلهلقدميتت!سع

..اللموتمن،المجهولالشيءوضعفيتينمسطح،ب!ينهماؤدماهتصيرصتى،ء!يهاالضغط

ربرينإلهامعبر:تحرجوهو،وارقتهافيالاسكندرحواريوشهـدته،و!جموطاصعودا،ا)ءندولءةحر؟ء،4،1الةقيا"عصوتيدا،متوار

لتنا،المغبيرةالطائراتنيرانعنبعيدامعهمفيزوي،ا!خنادقالىالضعءهةوانأفهلءرخالهاشغاقأو،هوادةدوزما،ودميهفوق

الليلضةفاراتهاخلال،الهادئةاللجميلةالمدينةله"كاندوعتطالما،العمليةهذهممارسةعنيركف"سيدنا!"/؟نولم...المتقطعة

.وان!قاضخرائبالى،ومياليهااحياءهااحا!توطالما،المتواصلة...ذراعاهتعبتقدتكونانبعدالا

اذططاوء-ارس..الثريفالاز!رودصلى..الحربواذنر!هتحاملا،القدمينمضورم،اللقلبمنكسر،4ببالىالصبيويعود

..قبلمنالفهاقديكنلم،والمعارفالعلاقاتمنابطببه..تحط،عليهماضيقا،ؤأدمةاياملبضعةسيظلايذيحذاءه

وقضايا،والاعرالطاالنحووولتاكل،كمالابنايفيةزص(موفيوهما،تهـءراكليبديانيركوناللم،واباهامهان،كثيرايغ"ظه3انو

لغربةبااحسى،لتكلمينوا.فلأللىاللفومجادلات،والشريرورةاللفقهطفلهـه-اوهو-نذراهفلقد،هذهالبادت!ة4حالتمثلفييردانه

واليأيىايامهيؤر!انو،روحهءلى!طان،وا!شن...الكريما!لهل*!،ب-الوصجمد

بصهـ،وجم،عرلى،وال!ربةلأالحزن!نشي!ئا،حينلىاكوكبثمىنكتابعلى،يرومذانط؟يع!ئرانتطاع2،هذهمرحاتهوفي

الشعر.مقدمةالاليسىان4ععترةيكونمن..شدادبنترةسميرةءلىعثر..ابيهءكأبةفي

طبقص!ورة،ذمسهعاىوقرأه،كنهن!بهالذيالشىعهذاكان،الحياةالىوجوع،فضولمنروحهفي!ابكل،يلتهموراح؟هذا

ويطلون،اللكتببطونيسكنون،اخرينلشعراءقرأهلما،الاصلابزاءبر*ء-لأاك!لحتى..أتانناالجزءز!،الاولالجزءصفحات

.العصورشرفاتمن،عل!به41يرثقلافاردىعننرةانعرفومنها،الرائعةاثمبيةاالاسطورة

وزهير،ربيعهبنوالمهلهـلى،الزبياؤىوالنأبغة،العبدبنطرفةايمضاوانه"عبماة"عيسبنيقبيلةصبايالاجملعان!مقوان4،غبار

ح!رز،وؤخورا،سصيلاًكانلكم..شدادبنوثترة،سلمىابي-ابنالسيرةقراءةواعاد.إ.مثلهاسود..اسودعربي-أهموهذا-

حظمةءاق!باحغالباواشكاص!،الاسطوريوشماعوه4ؤارساًنثف3اغيراالابن،ءترةاس!نطاعكيف،الارليذ!انهصى،!ايةالبمةد

علىوع!ةت(،ال!ءـببماءوصاؤوومكصءتانوسموها،مواهبهم،اررمبالفائعالتض.ءصوهو،ذاتهيفرضان،لشداد،اللشر!

.بالمعلقاتيذلكوسمببت،الكعبةستائراللذي،المتعصسبالجاهليةمجتمعؤ!،والاسترقاقالحرقيدينما

شعراءان،اللشعوبقراءةشغف"لمسوقد،ثهوص"احدلهوقالللامبيد،فيهبةولا،والاغنىوالاشرؤطيلاؤوىالا،ؤيهسيمادةلا

تنسولا،ووعاليفىاشمعراءهتاك..الشعرنهابةليسوا،لمقاتالمع...الكريحسنلالعبداان..ترةياكر):والفقراءوالمساكين

.الاسلامحضمارةباركتهانبعد،وجمالا،عذوبةازداداًيشعران0(حروانتكر
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فرح"المواكب"الطوبلةقصيدتهيدهفيوقعتوحين."المتكن!رة،الديلميمهياروتلميذه،الرضىالشرفي،هؤلاءمنواعجبه

..خشوعفييتعبدهاأواخذ،صصرهالىوضمها.كالاطفال،نواسوابا،اللعهـظاهيةوابا،البحتريورفض..تماموابو،والمعري

ووجهة،فلسفةذاشاعرافيهاصبحاللذي،الليوميأتيقد"كانالمتي،الخاصةانسيائهكتابةيمارسكان،ورفضهقبولهوخلال

الضائع،النثيذللكجبران..مثلهالحياةوفي،اللكونفينظرخيلوكما..كتابدفتييضمنهاانعلىويحرص،شعرايسميها

"قازانلنعمةحبييعادلهلالهحبيان...عاشقانهاليهخيل،شاعرانه،لليها

المساكينمعيتعاطفمسيحاكانجبرانلانهل؟ترىيالماذا،اليائسحبهبكاءفي،عفحاتاللهمن،هائلةاكداساوكتب

؟..هؤلاءمنواًحدانهيحسوهو؟والضعفاءوالعبيدعليهزحفتالذجمر،الغضشبابهورتاء،الغادرزمنهوشكوى

فرنسبم،شاعرعلىالليومعثرتلقد"ةايضامذكراتهفيوكتب-.الاوانقبلالثمميخوخة

الصور،خلقعلىعاديةغيرقدرته..صوابيلهطاثن،بودلليراسمهاوالغربةبالحزناحساسه،الخاصةاشياؤهمعهوكبرت،قليلاوكبر

...فنيااللامتناسقةوالاوضاعالحقائقوتكثيف،الرموزوتج!"يد،عيناءارتطمتكلما،نغسهعلىانطواءيزدادوكان...واثعر

4افذلككلمنالاروع..والمظاهرالاشكالوراءماالىينغذانه...الحياةحقائقمن،جديدةبحقيقة

يحطمابيضثاعر..ديفالجاناسهمها،سوداءجاريةيحبكان..اسيرحيثمأتتابعني..عيونهمتحاصرنيدائما"..(*)

مناو..الجسداجلمنكانسيان..الخاصةبطريقظ4الفوارقانني..مأله"اتيسر..اللغزسؤضفستلقد..منييسحرونانهم

تغلغلتكلما،فأكثراكثركأ!ه!ايقترببودلليرشإرلان...الشعراجل"..ودميم،واسود،قصير

"..مابصلةبودلليرالىنتمياانني.!"الشراز+ـار"ديوانهفيوبهد،نفسهاء!م،ؤقطنف!لامهحيفضكان،!نفس!4يقولكانهكذا

النفسي"الخطمنانطلاقا،قصائدهاولكتب،8(91عاموفي:يتاوهاناسظطاع،بأعوامذلك

4ؤييمض!.وان،بعدف!يما،ؤكردأخطايكونان،.عليهقدرالذيالغيومبلون..الشتماءدا-وندميمودميم..ابلفقير

..لهومسارااتجلهايكونوان،طويلاالغيوموج!وهص؟-ىوتمسخرالوجوهم!نهؤتسخريس!ير

:"ابيضوجهالى)!كبوجومفبماحزانهنويحفجنوفيفسياحقادهفيحمل

اسودوجهيالأنالنجوميقظاتقلص4وفحمه!حالماًبصداولكنسه

أبيضوجهكولان...الاختناقحدالى،مطعونا،اليماكانلقد

..!عبداسميتنيوقتامة،الالمالعمقالرهيباحساسهفي،يفوقهيكنولم

ذلك،قبلكتبهماكلعبتاكانفقد،مرةلاول،مرتاحاوتنهرلهمقراالذين،العرباللشعراءجميعخلاق،واحدشاعرالا،الواقع

لميلاداجهاضاكان،ذلكقبلت!به3ماكل..ينشرلمومامنهؤشرءااًسمهالاول..ألاكثرعلىشاعراناو،واحدلةعاعر،بعدفيما

ومذنهاوان،بهايتغنىانيريدالتي،اللحقيقيمةالانسانيةتجربتهالحطاهللقد...شبكةابوالياساسمهوالثاني،الشابياللقاسمابو

...الجإنعطىتجربةعنالتعبيرفي،الصادقالشاعرلقدرة،كاملانموذجا،الاول

اكتبهمايركونوان،اولانفسيمع،ص!ادقااكونانأريد))..بالموتالايمانوفلسفة،الالم

الاخر4جانوعلىاتعرفانالىاط!حاننيغير..احسهماهووجموداسىفيتبسمتالناسعبثاسه"ءغنيماواذا

"..الملايينفمعيوحدبم!اننيتحسبواولا..لنتهقائيالورودذابلاتالشورمنألفتلكأئيمرةبسمة

قدافىو!م،"واطنيباحد،الخرطومفيالتقيتمرةذات"قه!رعلىللقدرة،رائعانموذجا،الثانيالاعاعراعطاهبينما

اسمى"اذكرلاانا،معرفةسابقبهليوليست،قبلمنرا،ظه:عليهوالاستعسلاء،!الموت

ا!له،وقيععثمانالغنانصديقياليهباسميقدمنيوصجمن..الانبماتميوسرت،-(بوتيوحملت

يزالما،كتيمراكلا"،قال..وجهيفي،المفاجئةب*ورتهادهضتجميحمتى؟و،والعقاداوررئياشعارههمممعدقاتستطيعلا"

ةالكلماتهذهمنهاذنيفيزطنقصائدفياجدفلا،ابولومدرسةأما..ش!ياًلرحمنعبداستاذهما

...فضئقن!ا!قد..انجطياتغبهاًلذيعرالث"7هذاما-الصورمن!ديهانصحيح..حاجتيشاديابوزكياحمدرائدهها

"...اكرهكاخممامضسافا،والموسيقىالصورةاجدولكني..يصونىماواًلاخبيلة

ح-أ-إوين..الاسودواقعنااؤضحانبالفعلاًردتلفد"،للهمشريقرأتهااقىالقليلةاللقصائدفي،الشعرروحاليهما

..الواقعهذابنزييف،لنفسيوحن،ثاجيابراهيمويليهماائهما،!بصسيريو!"فوالشمائي

..."أفريقيااغاني"الاولديوانهاصدرقدوكار.اكءمرآءهم،جودتوصالح،ا!ماعيلومحمود،الصيرفي

بمسؤولبصةواحمسالسا،جدية.اكثرهمالعالما!نمحموداان))اًبولو،مجلاتمنعايهاعثرالتيالقديرمةالاعداًدصفحاتوعلى

اننيغير،والتقديرالمحبةمنكبيراقدرالهاحملافش..الناقداالتقي،الجديدةوالمجلة،المصورةواللطائف،والمقتطف،واًلامام

اللذي،الجديد؟للثعريم!الاتجاههذامنموؤففأفي،تماكلااثقابومافيوايلبماالمعوف!وووز!،عريضةولسيب،جبرانخليلبجبراًن

فياللخطأهل..لم"افري!ااغالي"ديوانيفي،ملامحهتبلورت..قازانوئعمة،ئ!يمةومير!ليل

؟..الطبيقفيامالنظريةفي؟افيرفيالخطانأم،اوقفاالشعراءلقعا:!قراءكيعقب،!ميفياصسمهاا:يأالنكهةان"

!اتستطيعلاانك":الادابط.مجلةفيأناف،وانا،لهقلتامتزاحهيهل؟..الجديدثكهةهبىهل..تح!يرلى،اهجريينا

..تجربتيتعيثرانتشتطيعلالانك..مأساتيتت!مق"..بالقديمالحقيقيالجديد

باكملها..قارةعلىتسقطها،الخاصةماساتكانها"..نيقال..اًللشصوصوجهعلى)سجبران،العميقةالةلسفيةالتاملات"

"..مريضساعرانك..افريقياعلىوافكارالمحه(رءبن،وررريدي"قارباحسيجعلئن"ا)ينبي"كأابهآن

يعسانونكلهـم..منهـمواحدواؤا.بةكميرونالمرضى:لهقلتاكثرجبرأنكانربما..،(زراًدشتوالهكلىا"فنى،ثيث"

المرحلههذهفيا-اريدوانا.اقولفيماثق.."كلنااقصد.بةمثليوصهـر،وحئىين،يبفىانه..ايضاشاعريةوأصص،ائسملالية

بان...ايخماصةماساتيمن..مرضيمناتطهران-شمريمنا!مكلا..بذلدتوحهـ،لنفسهرل!ممهاالتيصورته..معثىا!ب

وكلك،الداخلمناللصدفةاكمرانعلىجروؤ،لقد..بهاأءح..-"واحدوقتهم!،ورسأمافاعراالانسانيكونان

حزئي:بمادةم!إاأغنيت!جدني*ص!،"و"العواصف"لي،جبرانفطوي!وكوقف

تجبنلابة.تجبنلاقلها

البشريةوب4فيقلهافيهيموراللوأردة،الاقلىاسبنالموضوغةال!فقراتجميع(*)

-991الصقحةعلىلأالتتمة-...ماللفاصةملىكراثهملنمأخرذةالممالهلىا



-7-.2
طرلااو،وصفماأو،والميانالا!غةمنحزءااو،عاطؤاممضاأوأاالشمرو!ت!جم!ل!و!!ا! دهسهوطيعةيعدلم.السعر،سمعىاليبالسهبه،دديركدللك

كرحه،اوحزينةفلبيةنجاوىاو،افنعزيةاوالتسلةإوللمشعة-2الصفحةعاللىالمئقنورتنمة-

وسيلة،لي،التهمعريالالداعصأر وفلسفحة.!كريرةتأءلرتاو

الرؤيا،!لى!ائماارء.والكلاللمالانهـهانتشهاف3وا،نفسيلاكألمشا!حبن.الارداعلطظةفيواحداويه،يران،والابدالزمنرنكلأنقكيف

بوضع/شصلجوهريةف!الي!ةء.،ر.الانتراقوا،الجو!رالىواكور،ذ4!وصفيالمنببمشعرنقرأاو،ميةحبيبتهفيالرمةذبم!شعرنقرا

يعومفعلاصهار.الاكصىافمدىالىومصهوء!-"قبلهالانث،نهـقىالىلا،وقتكلفيالحبيبةالىههاكالشعرينقالنا،4وفربت

فيةهي،لاسفراص؟ر.الخالقكابداعوارداعا،كي!انهبكلالانسانبه،وقصكلفي4وغرقيالانسانطموخالىهناالنةمعروينقلنا،وحسب

.وابعارهاللكائناءماق!ر،المس!لم!بلدي،الجاريةالايامخأرجهـنيجعىلوهناك!نا،انه.وحسبوغربتهالمتنبيطموخالىلا

انما،شعربهلاحياةان:اللعالمطلامفيانتراق،لط،!ال!مر.وا-دةدحظةفيكا4الابدويشيع،ابدااللحظة

نوريا،افتهعرن13لهذا.حريةولا،حقيقةقىلاعداولبل!حياة

اعادةلانه،والنحولالتجدددائمةتورةو!و.والطبيعقىلهيفرورة-6-

افيواللب.وإوالانظمةاًلحدودوراء3قيماادا"هدولفجرو،داؤهةنظرءن:ونقولتقليدا-اولضكيءن،عفويا،انفصلوجدنني*كذا

والاهـ-لامالمنض"اعرغابهخلال،المه!ظقبلالىا!ريقفياننهلرةانهوشخصبظضاراتنامنترىتكنلمالتيوالاراءوالمفا!هـيمالورليممجمموع"

ال!اللم.تهيءوبرق،ءوزوالر،الشهدطريمه،خ:اسادتوالتبم،والقواللبرجيةالخلالاشكالالا

-8-فكطتمارينالى،الاخيرةا)مصورفياحألتهحتىشعرناووجهت

اللقصيدةاو،الافكارالقصببدةاؤ،الحكاية-القصيدةبدلدرةاقيةرولىماكلفياو،واللهـاوالنرخرؤطفياو،الوزن

للقعي!ةاأفهبم،لخارجكمااالموضوعولوصفا-)قصبررةااو،فاوزحهر-.لحاكمااوالاميرديناربرحجمضءقية

الرؤيا.-المصيدة،والدلالةالحدله!-اللقحعبدة،الكيانيةالدفعة-ارفاطاواردادا"صيؤ!ماحسىنا!الانفصالهدالياتاحوقد

ودخيلائه،الان!"،نلمريرةلمحي،الاءماقهالىبفيتممو!صيدةوهذهأرىاىلبماناح:رراتناوفهم،نفسيةهماحسنوا!،الح"ةيعهبباب

نء-،صدالة،نههدرلاوهي.الع،للمررولاتفي،فيا2اونتموواوهـيوم،المهتقبلألىالماض!فىجأوزت.جديدضوءفيورءيءل3

،واءصدةوروياواحدةبدؤمةتصد!بل،((وحي"او"مزاج"اهمانخطحمياوفي.وراءهوما41مكنالىوالوا!ء،ا!،ولاالى

را!!.وص-دس،الماضيفيالعظيميكملعمابالبحثاكأفيالاا!ت!نعت،بلكنةبالمس

لاووسالتى،نفسهاء"ىطوو"الم!،المغلقة-دةالقصبدل،!ذاممناعدول!.ب"يتموقعماابحثان،هـذاالى،يرجبوازه،

ظحةالمنةبالقصيدةابشر،اص!وهوا)قيا"دوومنظارواحدةبطريقةالاا،ضكبمااف4ةكبمايرونءمنصرتوان!ما،الماضىفيا!فردولييجدون

!لمقصىدةكانولئن.الات!جاهاتجميعفيزةمجركثيرةبميكناتازاخرةا.غمةاكثرسيكونالمسمتقبلانعلىدليلا

ء:ولنرحا!ك-لاوو.كأقيالمهولقه?دةؤ-ان،باللضرشرةمغلقشكلالمغلقة،قيرافا!،ءرءطة!ىلييئفجاخذاللحظةهذهومنذ

افتكلبإابثر،لواحداإثرورياالكلبهـلى:لكطكابرلم!!زا.بادضرورةبهـادةمرفطاادهاعرليس:بةالابداعالوج!4منالتراثومعش

لم.،صالختصكاهاشقبلالمسفيقصبةلكلسيكون:الكمببروالتوغبالاعطقأي،وراءهمابماارتباطهورر،"وبةالمكالنراث

لغىرهـ،دهاتلىضهةنالمنفنطالنتلذاتا:،ة!ءكأاا!مهيرةاهـ،دةفهذه.وجودهاالىوادتالمادةتلكاحتضنتالتيالاولى

با!ولانتاتاعارضهنامن:والجمالبةالضمريمة-خامقاببالسقرار،اعرالش!ثقادةفيتدخل..آداء،افكار،كأب:جاهدةالمكأورحة

بالة*مكل،،كبماالمنةاللواصداكنظقواك!ل،اللأمحدودباوا(-ح!ودبروح،تبطيرانيجباو،مرتبط،بابداعهة!و.ابداعهديلا

عي!ةارنوحرودهؤياوزالشمعرانواعلن،ئياللانهاالكثيرفحالمنالاولىالبذورحبهبث..و!عالهابمثدها،حياتهابببنابيع،ذاتهاامت"

والت!يريةالروحيةوا!رالاتاألاوةس،عمنؤ"صيحماعالماوءمار،القديمةواكوتب،والحركةالحنين-يث-والرموز،والاسرار،.والاصول

تقليد.وكلماعدةكلوراءوفيما،والنوعاًاءدوراًءف!بماوصيث،والغرابةلتنادضواالتموجوحيث،والمهبوةاللبراءةوحيث

.دبحتان!الى-ورررةا!رقاارفض.المنتهيالمغلقارقضانن!...الحياةولانهائيةالحياةحيت:الدائمةابهارةا

لحسدوده-العقلقىلجنبالقصبهبدةوقخضع،الفكرفيحاولهاءنالي!فاينقللا،وقواعدهاواظهتها،الكأببصوتيرةول!من

المنطقية.والزاولتهو!واعده4موتبيتكلممن!كن.تركتهاالتبمللاءهواتالبا!ت!ىاللهفير

اووربي،الشعرؤكبمااررحضهااناحاولو،مهاالر!!ه!التالطروقيرفعو،الاصواتملايبئاليئاينقل،ثمبهاصاقفيالاصليةعاليسضابي

ةااللحويضفيالحلولعنزهـحثوهي.روياويةاتنراؤ-قى،حدسعية.الانسانيةمصيروىووءنيالى،منافرد3لمهمبر

؟جحيص"ا،نمهحان؟تتىوهي.وز:وءلمهاممكت،تها.لفجرفي،وغنمام!اانه.احمداس!هواحدشهخصصوتافننبيصوتليس

وا"الفكر"لا..وقوتهبرضعفه،4وملائكةرشعياطيضه،وجنته.رو!نااءماقالمن!نببمايهزل!ذا.9ؤرساانه.وعصرنسعبصوت

الانس!أ"نتف:ى:"الحضارة"اولم"ارواقع"او"الايديو،وجيا"4فبت!ختلجانسافياعمقابشعرهيلامس،عظيمشاءركلشأن،!هـو

.الحياة2مقولاتلاوالحياة،طريةاللا!قاءفيالفردوصدةفيهو"غيب،واحدةاختلاجةالكائناتعجم

باسهتهراراخلقوانما،الغروفةالابعادع!دالتوقفاعرؤطلالهذا1.كلهىاالانسان!بةمع

الاءماقامتلاكش،وة:البعدتهء،وةقصبهدتيمالها،جديدةور"ا!"ت،صهـود!امنيفلتعا!!الى،افيةشاى،الثعريقودناهـكذا

واثسكال.ءسرو"نح!بر2او!خصرا،الحيويال!لىشثوة،والاءانييكودطهـذاوفي.وامببازهالنئسعرعظمةهذاوفي.حدودناوراء

لح!لئياتبمنحتوحيلكي،اىصطوانية،لو!ببكأ،اهـلميجيةفصائدي.كثهوبل،واحداقريالل!لجس:عصرهوصوتامتمهصعوتالثمماعر

والعالمالانئهياءتكثر..تنغلقولا-؟ظنعحركةفيوتم!هكبا)نفسييهطجلا،غنظالميمنمهما،المكتوبافتراثانىكيفنروهكذا

حجرفيتختبيءاللانهايةوبان،باللدوارلوحيبحيث،اضأهنواهـ4لم؟كد..ثقافياساهنمناكثر،ابى!عالىبالنسبة،يكونان

.خرةاول:دعاالشاعرر؟ياان.والخضوعالاتسجاملاوالتخطيالتجاوز

هفااثمرو.بيتيهذا،مجالي!ذا:اللانهافي،اللامحمودان!،.تتجاوز!لموانما،كانتايا،وحسبوالقواروا!قيمتكمللا

كل:نموذجبلا،هن!ا،اًللنئهعريةوالاشكال.المفاجاتاًبديسبال.واسمىواهطل،منهاأغنى
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الذروةمنجزءهاويةكل.لهاوامتدادالهاويةمنجزءذروةكلاوتتواكبتتداف!ع،هنا،والكائنات.ذاتهنموذج،ب!اتهكافشكل

وجهانواللقبولالرفض،والنارالماء،والهاويةالذروة.لهاواض!عداد.المجهولصوب،الخلافيالمدفي

بدا،4ببن،وموتهحياتهبيندائمجدلوالانسان.واحدةلحركة-9-

احضانفي،شعر/ل،اقيماوا.سيكونوماهومابصن،ونهايتهكماالانسانأغني:الممكنعلىشعريينؤتح،الواقعمن،دءا

.لشخصنىبينمالاف.،.دائياباحثا،شاهداالمتحولالجدلهذابرينهوكمالا،اراهكمااو،يكونانيقدر؟مالا،ريمونانبهيليق

الشخصيبين،ثانيةمنجهةالانسانيحضوريوكلية،جهـةمنوفرادتيواقصهوليس...الواقعمناكثرواقعالانسان.الواقعجدران

الزمان،وغيرينفسياكونانأرثد:والتاريخاللذاتبين،واللكونيالليوميواقعهانبل،الممكنوا!عهالىللدخولء"جةالااليو!ا

.آرفي،والابدية.ومنجزاتهقدراتهبيناللهوةتزدادحصن،ا-ءقوطامننوعايصبح

دأئماابقى،عنهكباحث،وانا.ممهـشقبلاءلطلالمستقبلانغيراريلاقداننيبحيثلانهاقيايم،نابالانساناالايمانمنانني

خلاقحسرة:الخانقةالحسرةهناومن.ابلفهاناستطيعولا،قبلهغير،اللامحدودةممكنماتا!-ىبالقياس،المحدودوا!عهفياحياذا

يملمكهشيءالىيشيركأنما.يدركهانانهيعرفمستيقبلالىفي-ير..واللبسوالفشلالسقوط

حصشورامكانيظل،بعيدايظلالهالا،واعماقهعينيهمن؟طلعالنماسأيامخارجالحياةالىيدفعنيالممكناتبتحققالوللعهدا

خارجىننيأشعر،مجيئهانتظاروفي.الانلصرلكن،سياتيوفعلهبالشعرضدهافات"لمح،عدوااحسبهاء،وكنيرا.العادية

ابدية.،ولازمئيةليستحالةفيالزمن،بالهجوم!والتراجعبالعداوةالوداعةف!يهتمتزجاللذيالوحيدالفعل-

كلماتيفيتتع!انق،متحاقضا،غامضاابدوانيحدثهناومنفوقومابالواقع،والهاجسىواللحلما،يامباو،ايرلقاعهاباالهغةلمواتممهلح

كاهواجقصائد!انللكثيرينلي!خيملحش،والماءالنارومشاعري!ا!ةاخلقانالللازقا-،ايوا!عاخلقان:واحدةلكايمة!كن.الوا!ع

الاحر.ال!بعضبعضهايمحوا!بحرمعلفللظالاسظنطاقاتتستيقظحيث،التنافضاتأ/جاوز-رها

011واحدانساننوكل،جديدعالمبناءاجلمن،الاخرىالطاقات

عنالانبهفكاكالىحتىيوصلنيبغضباللحا!ةهذهاخاقءاوكثيرا

وكان،الخارجيةواشكالهاالطبيعةظاهرعئداسلافناوقف.اليهوالهةعنهالبحثنىدةر!ضهوالى،بهاً)ءخلقلثولةالاحو

حنبقفيتخفقوارثيهمأقلوب!انالليوماما.حقهمومنطبيعياهذاصورفاءضي،ن!بفياتمثاهاكماالواقعصورةاعنيههـذا

حقهم.منوهذا،الا؟لىالينابيعصوب،واللجدورالاعماق!وب.الا!ةورة11!ملالذبممااتغيراغنيو،الا!

نحاولاليومونحن،رائطنقلأالمرليةالاشباءبشعرهمالسلافنانقلولقدو!در،ارطلمقشرةوراءماالىبر؟ياهالفاعرووق!:امن

لأ.واضحمرئيةونجعلهااللخ!فيةالاشياءبشعرنافننقل،نكما،مان،جدىرةوفشةان!انجةابعادايخلمق،لغا"ااعماقفييغوصما

حدودفياموضوعاتانتقاءعلىيقوماسلافئالدىالابداعكانعالواؤه!رة،المع!دةالوا!عيةالهمورةمحل،نؤء4فيويرسخ

وافراحهمومشاكلهمالناساهتماماتمنتشثق،العامالانسانيالوعبىسائراعرالصطبقىهـظومن.ونكوينو*ركة3لمبداع،هـمكن3

روحيته،مشمارفألىترفعهاالبصاعرحسص(سيةوكائتس.وآلامهم.اللاز،از!الموكنءنباحثا،ابداعهحدودموسعا،المس!تقبلا/جاهفي

،الليومالابداعموضوعانغير.واة"حافنبياشكلاعليهاوتضفييصبمكذلك،مسمرفيتغيراعرالش!امام.تحركالممكنء!رةانوكط

جو!رهانب-ل.ا!ناسلدىالبهبفاليس،الاقلعلىاليبالئسمبةويرمير،الابداعطريقعلىوحريةبسص،ولةيسيرمتحوكاايث"اعر

العصوراعماقمنيات!يهمءاله،معامهمعناوعنهمغريبايبدوقدنفذيافياللخورةالاغوارفيال*ورحركةمع/واءلفيلوجهوجها

تدثهم.،تفاجئهم،تصدمهمتجرقيامامهميطرح.مجهولكوكبمناو.التفيريناببهبع

معطباتويز!زع،تعير!م.المكوسةوالاشهالالألوفةالقيمتضجماوذالاؤتلاع.انواؤعمن!رباي!عنيلاالوا!عوواءماالىالسفر!رزا

،.وحساسيتهمفه!همالىثاني!ةبةءبةهنااللهجرة.ل*بخذرارونازيداالىحنينارخبىءهنا

اًلانهاني-4احدودايرتجاوزلااسلافنالدىالابداعكانولئئ.اخرايابوالسؤرالعودة

،وراًءهوماالممكنالى،ثأنيةعوالمالىيقودناالليومفهو،الواقعيلأفيالخيالالوافعخارجاغيبللكي،الاصرا)واقععنابرحثلاازضي

والمشاعروالحسراتالافراحوالاحلام"نمئاخ!بىاليومبة،ةالءبخارجاعانقلكيوالر؟ياالحلممواءالبالخأسصءمينانني.؟ياوالروالحلم

.الروحقرارة!يالفارقةوالر؟ى.ا!ي!اةوتغييرالواف!نضيبهبربهاجسىالااعانقهولا،الاخرواًق!،،

العمالم،فيالمبثوثالئسصم:.وف!بةبالهاتصالييرفسرماووافيبل،التجريديا:فصلااوريبا،4الياتطلىعاهـرزياروا!ع!ليس!

الحياةويشعيع،الواقعيغسملطو!ان،كونىاإب!اقالتجربةصليث-.الواقع،لانهاةيةيختزنالذيالممكن

سريرالحجرويصير،وتأحىالاشي!إءفتمرخ،المادةفيوالحلم-.1-

الا!"مان.،مودفلا،الاولالاصلبىالواوعالىامودةاحبث.عاش!قينهذا.واسمىأغنىاخرواوـ-حالىيروص!ا!اوزهواؤءكل

الاشخطصعن،لا،فيهيشادكالذياًلعالمعرزمنفصلانهيش!راك!عري!ةلل!سموؤءيرورطيماهو،اهكنات1ءن،الاخرالوا!عتنالبح!ث

ايحدودتمحيالعودةبهذه.واحداكلامعهثكلنالذينالاحر.لز،ا!لامرئي!عالمرئيرر!انقالث!ف!زهقؤيما.ارمال!الا!راعفرادة

افزواه*ذا.العالموشفتحع،والموضوعالذاتببهبن،والاخرالاناب!صبئتكتم-لوهكذا.الحالممعوانوا!عالمحسوسالمجهولمعوا"عروفط

فتتمازج،الوحدةالىالحرةوتردالاطراوطص،يةامفهراالر؟؟الصذات،اتريخاوالشخ!ءل!،والاخرالاناجدلبةفبىاث،عرر؟؟

،ماءالحجريصير:شيءايمعشىءايويتوحد،أمالماأشمياء.اقعالوؤ!قوماالواقع،والموضو!

.نهراوالشجرةشجرةوالعصفور.والثبماتالتمليددةدائمةثورةامكناتااالىوالاتجاه

ترافاعنولاحياتظعن،اتصولىابةفل،غربباليسى.ووهذا.الث!ات-التقليدضددائمةنورةأبقىانالىاطمحإضيا

ورلما!انه.الهواءمعنشمهنكادعريقالليفاؤ4.دوتاعنولاالافماناقتلع0مغايربهوى،اخربهيام،ثاني!ةبحمىاعارضه

والانخط(ؤ!،الئمفوةاف،قفيويرميئا،الضيقةالمذهبياتهـنيبعهـ.،يقينغيريقىنلهيعودلاحيثوالتحولالطاقةبروتقةفيوارمي4

ص.ا!ذاراؤا!،اللدا؟مةاليقظةخميوةيظلانغيردور1،،والكونالكل-الانسان

ال!يالمقاييرعنتختلهف.انوالافالصمعرأفهممقاييسهذاولمحيقوىفيهتصهراللذيالمتاجحالموقدجبثاعمافيفيانزله،اقتلعه

تحليلية.،منطقية،مذهبيةفهذه.اجملاالغردقي،رةالحضتقدمها.و؟ءيييحركالذيالئسغغيريبقىلاوحيثواطرافه،وماد*يهالتاريخ

اشراقية.انبثاثيةفح!سيةمقاببسثاامامأخوذاواضباعيشهنا3ومن.اررمتقبلفيكائنةوالمم!ات

س12سهاجس،واست!با!صيرورةهاجسقبلالمسهوهاجسى.بالمستقبل

الىواطمحبها؟بشرالتيوال!حولالصيرودةغئلاليةهنامن:والهاويةالذدوةي!وضوالتمحول.الشعريوفيالتحول..تحول



علىواما،بالشيءالصوتاقترانعلىاماتقومو!فظهامعناهابينرتصهرها،كلنوعمناننناقضاتنجرف،والر؟ياا!بعدكوئ!يةعونان

للتجاوبو!طورهانموهافيتخضعالعربيههفاللغة.؟لحدساقرانهالتحولحركةفيالمجهـولتكتشفالتيالريادة:واحدهديربونقةفبم

.والحدساللحسيةالصورةبينالانسانوتض?،والمستقبلاللحاضرتضيءالتيالريادة-الصيرورةوأ

منطشقىفهـكتغات،سببي.زرابطعلىتقومألاوروبيةالمغاتواحركأ-"وترسم،الاتيللانسانطلقةعن.فعبرالتيالروإدة،ومصيره

بصيرةلغة،واتنراقانبئاقلمحلغةالعربيةاللغةاما،،وعادةواصطلاحوتتخالى،تبدعواحدةانسانيةطاقة:شعرايصه!ربعاللموتنبىء،وفعله

.يحاءواهـضوو.واحداانسافياايقاعاو

مننستش!،1كما،العربيةالللغةفياللخحطئصهذهالىاشيرالعالماطرافمنافعيتكأنه،آسراعميقايعلونداءالغنائيةهذه

العربسة،لغتناانالىلاشير،الكبيراللغوي،جنبمابندراسيات،اللخلقوقوىالاشعاعاتمنشبكةالىالعالمتح!يلانها.الاربعة

هـنلعلتةكبيرحدألىشخصيةابم!،الاولىاللدرجةفيشعريةووذامن،مخنلئيةقصيدةكلفي.الهائلالكونيبرالنبضو.نثصعرقا

الامح!اق.حركةفيوتشفجروتنبجسالمنطقية،والتحديداتالمصطلحاتنواةافها.الائسانيةاللعظمةولا!م،الم!مصفنلطعمنتدوق،المستوى

اوجها،الىادلغةهذءغنىيصلالنئعركلطالابداعفي،الشعرو!ءانهالوكماتتموجبرطاقاتمثحودة،الثاملبالعالممسنكونةواقعية

لابعهادهاحدلاوالتوهجوالايحماءالايهقاعمنكثيفةثوراسةغابةوتصبحفيرهـاتعانقانتريدانهالوكما..يةاللانهاتحومدنلخانتريد

مسبقاالموجودة،الموضوعيةمعانيهامن!الكلماتفهـتفئ.الشفافة.كلهبالكونالا./كنملولا،بغره،لن*تمل

منممكناتوت!زن،دلالا.نهاوعوزرة.،ألاللشنةعلىاوالمضجمفي،بالناستتتامىالتيالنبوةنفس(ئيةالغنلهذهيصطيءاهذا

وار/باط!صانجغيرهاوررابطهاسياؤهابحسب،تقلاوتكثر،المعادنوالايقاعواللغةوالضوءوالروحالجسدوتهيام،الانخطافنعمةحيث

الأتوال!وارزاكرةوالمشاعروالحلموالرؤياالشعربم!بالحدس.جديدآسرغريبعاللمفىك!،والممضصاعر

.ابعلدهـ،وواللرؤس"،وزواياهاالاضاءةوبحسب،المتوعةالروحية"لياالتعوهـكط،يةالمحيالحيةالانسانيةالواقعيةهيانيةاللصهده

والمهصفافبقيفالعممنعما!يةررجةفهمو،يقتضيكلهلهذاوالكونالص!رايكون،والكلالواحد،الانسانتحققعنالاسهمى

...الروحوغنىوالحساسية،الهندسيوتوازنه؟اًلمكأنوراًءفي!ا،نؤلفانلنالإتيحانها.الكبببر

جاهـرر،،مجرد،يرياضزمنوكياعينئ!لا،دلكفوق،وافيا.واطرادهاالايقاع:تموجاتوفقالزمانفيأنشكالا

الىء-د!ابدية0عجيبةمسصافةؤبياعبمنىانني.ا"ضبمفياعينئيولا،الشاملبالحضورتوءكيؤصميدةل3:موفيمةبالهتتلاؤىوهبم

مؤ،جآتخلالهاتنبثقالتياللحركة-اللحطةهذهفي،والتحولىاهت،باللاز"اليالهيامهذا،الكلمعالتضامنهذانساتجعدا

ولطيوالأصت!لمة.،اللتبوعفي!جرو،ألىبراعمالاغمان!مححيلالىعتقبل:الر؟ياوبم!انىمىرينضجهذأوفيبةالابعادكلنا!يناالاتيالتفجر

ية،صملامتحركدو.تاريخيب!دشعرجممااثرلزر:أخربمعنى.اللانهايةعلىمنفةح!ؤياجمماعصرفيااللانهايةعلىالمنفتح

الاتروقارىء.معلقجامدج؟تاكأنهاليهنظرادأ،حقيقيافهمايحض،التاريخيهز،اللعاللمدءئي:سحراالشعريصعيرهكذا

،يقرئبل،وحسبالماضيبونيقرؤهلا،الجديدالعرببمالنسعري.اهوا،-اعلىوتحوللهاالانتنياءتل!قطسحريةاصابعيصير،الايام

.ناريحهمن،حركتهمنيجردهلةالطهذهوؤكي.بروحه،ذلكالىوتحولا،لل!باوسلصير،ا"اضبم!واحاتفياللجمودعنالشعريبتثد!كذا

يطلهكذا.ةمجهولايد،أممامهقذفتهحجرا5يعتىركأنما،وزمنيه.الابلمةوفراديس!المستقبلالىمكانهاالضائعةالفراديسوتترك

ي!هه.اناو،معهأيت!اوبانيشنطيعلا،عنهمنفصلاس13-

جديداتئسمايقيمأويف!انيريدمنانكلههذاالىاض!فالاجطه!ذاطبيعةفيالبعضمنهينتمكوأ!ذيم!الغموأضيكمنربمما

في4طريفالىيمتندانيجب،مهدنا!اا)تيإلاشيماءعنيختلفبالفرورةتزيد،الجديدالشعريالتن!كلبيمةانالىب!الأضافة.ذانمه

عهـدراهعما..خ!ك!مفاي،جديدةكذلكهي.فكونالتقييماوالفهـمبةاللغموضهذافي

طرائق.من.عمقبلاسطحاالقصيدةمنيجعلالذيالوضوحضداننبم

محدودالأنسانبانلازمترفان،اخيرا،الظه3شروطومن.مغلقاك!فاالقصهيدةمنيجكلالذبماالابهامضد،كذلك،لتي

نفمثى"الانسعاندامما،اضحةوا!رمعأقةكاهاالمعانيبان:الفهـ!ل!ذبم!االنتسبمء.تضريلالكنها،./:هجتفتحهااكملتز!ة!ن

أيم!يرمرفلن،ك!،!المعرفةنفسهيعرفلاومن...نفسه!3"طاقةالاطاقةووتعدوللم،الوضوحالافيمي!دل3أي:قيضح

...كلهاالمعرفمة،شيء-ياءمثلفيالعالمح!يثيكونالنتءر.اإسمرمنظرغ،الوضوخ

-ا؟س.يتغطىاو،نفسهعلىينغلقلكي،!حظةكل،جاهـز،وصمقهالحجر

،درءالمصوبايقودناالجديدالعربياللمش!ر:بهذااؤمنالمكتسوفمتالصطشبهاإعالمهوادننقنيالسغريم!اوو،ا!

نايرجباليوموحياتنا.جديدةو!مبآفاقجديدةإنسانيةصوب.آنفيالمحجوب

والل!ادةوالكسلالراحةنحارب:انىمرهذاور*ةوىفيتكوناوالقصصياوالوصفيالشمعرفيطبصعيماالوضوحكانولئن

والخ!يمالالنفسقوىونفس،المجهولمنواللخوفىلملأموالاستوالارتخاءوض!عاومحددةفكرةصالتعبيرالىيهدف!لانه،الخالهرالماط!

.والابعداًعوالمغامرةوا!حىلممفكرةمنانطلقلافانا.تجربتيفيلهمطنلاالودؤءهذاقان،معدد

واث"كاوووايقاعاتهابعادهبكاملبعدقيحققعللماللتذ!عرهداوللكن،دق!يقة!رفة،لفسيأنا،اعرمهالاحالمةمنبل،محددةواضحة

الحياةنتمأنذلكفيشأنه،للهاسابقلاوتحولانتقالءرحلةفيلانهالايديولوحيااوااللفكرةاوللموضوعتجربتيفياصضعلااننيذللك

تاريخنافيلمثلهـاسابقلاوتحولانتقالكلوحلةفيقمرالتيالعربيةانذيهو،وحركةوفعاليةكرؤيا،حدسيانا.المنطقاو،ال!مقلاو

الحربمشةال!حيماةكهذهصيرورةفيالجديدالعربيالشعران.كله.ب!ي!ديمماويأخذيوجهـفي

نحىااقلناوييحالحيويةشريانؤيمنماي!يف!غلكنه.الجديدةتز!ينهاجسىلا،اكتشافهاجس،الشعريةتجربتكرفي،وانا

.الارضهذهعلىالمصهوبهاءالقصوى،الاطرافح!نىالاتجاهـاتجهيمفيبييقدف!هـذا.وتجميل

-51سا!يوميهـةاللعلاقاتلاقامةوسطةاللغة.ؤمودلا:باللغةعلاقص!ويغير

اللمئمعرية،تجرب!نيافيالجوانببعضعنالخواطرهذهعبرتهلفضاءبهنعلاقةلاقامةولمسيلةتصبحوازما،الاخر!وبينبيني

!حظىةعن،الخاضرةلحطتهاعن،2نهالحظامنمهاضيةلحظةعنبعدمن،بع!يداأحياهكذا.اليهانطلعالذيالاب!ادوؤضاءأعماقي

الاتي؟ادونيسفظر،ينتطرنيصنيركأبتهماانام؟آتية.آنفيغريباالنفا:الافق

..وهـواجساحلاماننيمإموعة،الغربيالىبالنسبة،الهـلمة.اللكلمةأي،اللغةوهناك

الحلم.منأضيقوالنظرية،اللهاج!منأفقروالفكرة.ماشيمءاوواقععلى،بالاصطلاح،تدلالت!الاصواقامنافةمننا

كلامهفي!كلمنم!اأحرشعرءفيتكمنالئناعروحقيقةوالعلافة.الطبيعةلاشياءحسيةصوتيةفصورةالعربيةالهـلمةأما

اًدونيس.الشعرعلى



جو!ز-ءنيرمبرانمان!فم--كمااللفنانو.ادك!ةووهمنجزءا-!مكاءةصههههههه3ص!ههةهههح!!.سه!!ىه

الفرصةعشتهااك؟العاصفةحياتيليتتركلمودبما.معاوال!فىءالكلأاللب!أز!ا-و!الالة!ر11سجرب!ى

.*..!!لم

منفصلكجزءالحبقضيةامامطوقوفالمةرؤطالحقذللكتمنحنيللملو

اخرى-زاويةاو-مف!وميظهراشع،ريوفي.عنهلللتعبببركلهءنهـ-صأصص!حةاعاكاترت!نمة-

لافقدالحنساًما.والانسانوالوطنوالاطفالوالارضالامصسط،للح!هههه!ص!!5
...ههصهصهه*

يجابهـ"ؤل!الفنانيتخطاهوهنا.احياناللفنانروسبةبامنتصكلة-ء؟رقةيكون

بماؤ-ويتر!بيئوغللككايئركهوانما،مجسدامنفصلاعنمهيع:راوطيبونانقياءتطاءاناسهموأنما.معجزاتصاز*يأثؤد*!صع!نألى

"خالفدفياهـةؤوة،الشاملةالانسانيةح!فهتجسدكيروص"اعماقالاخرينعلى!قىموؤ،مؤ!يكنلم،اوجوولرلفاءوفيالأرة!طي:كأمنتل

دائما.41احاوكنتماوهذا،.للانباءلاف"باتفص.،!5رواصتافقد،العبونم!حفدراألموت!ذاكانازماو

فلا،اللحبما!كائنصفاتاحياناعهـيئيفيلتكتس!اللكلماترهضان،-م!ولكت.للاخرين"قدمونهاأزركطااللهـديةاواص"راليسوالواجب

......-قالطريصرموتهمجسدثالاذ،مابطالالىالإصرينأءينفيا..نحولو

ور؟ى-رهكببعواللمكي!اوتنويتضغطاد،مفردةكلماتكلجرد/كوطؤف،ئلكلجمعو!لقد،للة!اءاسطوريارمز!واص:ءوأأرررإةاالى

الجصصياوا!عفريتفيهحبسالديبالقمقماشبهتصهبححتى.ودكريات..

عوريوجود!اتفرضشتطاردنبمالكلماتهذهمثلتظل.الحياةوووالذيذاوهـ-.اًلنموذججمينالابالاصبحواًو4اامال3اوجص!وأ،ت"مع

،.،ة+ء.للفهرالسفر-)).وفي"للكلمص،تاوصنارا"ؤ!طيط،لىالمموتيراإته*و
)رمورراص.وهي.عليهاعب!اوليصتداتبىمنجزءىلهاطبيص.يئب!ورةبة......!ء..ء.....نر

اصيانوف-ي،الروحاعماقفيوترسبتوما.نتنس*ي!لاشياءومفاتيحاعما!الىورصلمهاسه:طا!بمصهكل"؟رجمطولاىيماالري"و"5اصوروا

الاطل!قع!ىالعال!هدافيموجودةغيراشياءعلىدلالاتتهميحاخرى.الن!ذجيةإنممزر"خم!ياواسه-ءضار،والمثى،هـاءالابطقى!ؤلاءنةوس

الوجودهذاتكةسباناتمنىاذني2او-رالمإصرةق!4ينتانماالأنسانبئنالقد!مألاحساسكانآذللك

داإتصكرهوفادرص!،المنزلمنخرحتلقداالانسانكذهـ-ن،م!ونةدوىالارضعلىمصيرهاتلقىالمنفردةالوحيدة

..00005نفسهـوهذاًكأنوربماوجودهـ.محنةإميوأجهعاجنرا.وصيدا.لركلذيا

(1)ردالووحدائىازلالمفمئاتوراءهاتخيرء!"نظرةوكلوبرطلهالطبقيب!عتاه!لشفيلثانياالمف!يماكو!ا.للهنفيالوسوديم!المؤ،وم

ا.لياللب!باالو!ابعبدمنالممتوىهذا4يىواصعمارياء!روماصائرو،"ر!مالذيالفقيرالانسمان

-كطاإتإ،رصعنالانسانابعادبرم!شالثالثا)!نفيهناكوكأن.الحياة

فيناك!-واللشمراءااغظم!نوهلوالرومم!الدينلجلالا!،ن)1(واللغربةللنميا!لاتها!انيهدهكازت.جذورهؤيهاهـت،وامتعليهاويد

امتهطوروعفيتركهاو،بلخمهلاينةفيلدو.لويمولديناجلال:ليضااور!د.حما!ا!صاللم،ؤجميالانسها!بعربةيةا!بدامهفا!صمهتؤقد،اشةاريفيموجودة

ا!خقروروهناك.الصقرىدسياالىوالدهمعلديذهب،المغولحملةاناب!انفمصهاالايعادبتجربةامرا!عليان3ثم.و!ص!ها!فقرغردةأكتنتمفتثم

00232معاا!ثلاثةابعادهاوءعاناةطوالا-ضوات
.(م71هـ)67امعهابهاتيوثى-شالمرتههمع

خلالهـصالمنانبر"ينتمعرانيمكنلاوالغربةبا!نفبى-!اسالاصان

عإص-ىساب"ايكونو*الفن،نءتديقيو-ؤالميتالنتءعورؤا.صدها،إقرا*ةا

وهـ--والفنانبهايصحرالتكمالعربةواؤلأينفبم.لهاتيجةولكنهالتءلىدة

حريتهفقدانالشاعريواجهانتعنيانما،ارض"ءنجمبهـاالىةال!يجوب

بهـم--،طال"ااذاو،1إغربةالنفبمان.جد-دمنفىآلمعموتهدوأ!4،ان

ا!،،اإعودةتتصتء"لوقدخرافيةارضرصابو!بايفنان؟قيانؤسالاءد
لعرجم!،دبعمببدماؤللفالت،-اقالاعهاماماجانالى،ذجةلت:دودلعودةا)حنبنأشواقانبل،ااب

جرربدةءربةخطوة-كل-ؤه-:جاذ.لفناناروح؟ليهاغ"هصتالتكماة!-سلبا

دصصاهـنصرأص!ؤاارضنحصوابرد،بىايغالالتجمدوخطوةآلانرل،يلالرارضأءةهـا!في

..هىوالذيأوتارائحةيرتضف!الف،قيرظلوقد،مصهـ!عودقي،اذكبماالموق

الةجربركأ4اوفعةاد،خلهداًمنفاهشحمللكلمصظل،-ودفهبرءدحتىغربته

حديثاصسرالطصوكتاره1.الثإاصئةالروص-ةا*،قاةامأرقطفيايخاربرءبئ

محإوللةدونحباتناؤوقينفمبانولايحد.ئانلاوالمنفىالموتولكن

هـ-ررهدييمثلانههـاعلىوالثورةة"دهيا"اكةرددون،ءلمي!مازالاجها

إارص!رص"وإا-"ارهـماناق--،زماولامنطق"ا.يكون!ال*مردلكنو.،لحتمعااًوللمفرد44ألص"
الوبىر"،الل!ءلميه!!همااولىكحلعهالعمردالى!طراريمءطولمد.ال!،5

ء-مدايقفزالذيابى،لوانثءبهانمادثورةدونالتمردان.اكورة.نكمول

ؤواهتو-دحنشالبها.فهـهالارةطو،ل*ن،ال-،ذليجةلىؤ(انوضدالارضءن

انه،ضدهـ،.نةردا؟ونانعماالضورةتكثملانب!دواإتهـرد.ىجطود،ن

مناطل!هاءمإبضاإيل:".ةباكازتالقديمالواؤعةءساإثورة.!-"ما،المضادةاضورةا

مح،وإقياهـ-ىالواقعرؤضتءاورعمإ-ةهكط.)4وظويررإتمردد/مومة

اتبيوو-85.1:..بصييينلملأللمهلعلما0ارد3دا؟هـ-،تمردالي-مبةدتباالخورةكانت!كذا.ر!ج!اؤعوررراء4.وةورةه

روحهاءا-ىلا!حاؤظةه،نها3ءقاد!إءأالتورة.زء":!بر!و"ق،لتك-5ص؟ى

قة.لااخا

و.قييرعلمب،مااالحاؤظةوفهـمهـما،ةللح!بماواا)وجودءث**أة،"!ووؤد

او!-ا!ء!ىؤفيةدوتي-وهـظللأفنانألاساسببةالمثء؟لمةهبمضموز،5،
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،وسنغور،ابيهمه!امبورسيزاراكنيمل!!لد"نوحديصل.ذللدكيورلمحلمىوفغالمولهان!مبووعبدصلا!تتم!

-،رلر..الفرنس!ليةباللفةانسعارهميكتبونوهم،ديوبوديفيدلأ

!ص"ودوانيندسطليدوفحطيمهموتمردهمبثورتهـممعجباغنهمينعد!الا!نارضيانوو-الديبعضفيوددرت.دضولىكلمنوا!كاري

إ.."المحريقيةكلامهإلىالأوروبيةالكلمةحولواأنهم)):للمصحضرة.حياليمطلع!بم(زمعتكماالاسطوريين

عن..لراتيمءنانفصلاتيجب،العربيمةباللغةاكسبلافيهلطريقفيخطواليبر!ايةو!ي"الحلاجمأساة"مرحيناما

اسلوبيبينتا!ضاك!بوجودأومنولا،اشعرلأالني..ذاركي،شعرياالاالمسرحاحبلأوانا،الننمعريالمرحطريق!وجديد

بينجرالاكن..ونضاليموووكيبين..كا!ريعيورؤيتي،!رجميانمسرحواعتقد.الناثرينمنوا/باعهابسنمسرحكنيرايعج:"!ولا

..واحدمسنقهلىالىمضجذبك!هما،انسمافينوغيرهما،"المجتمع"عدوو"الدميةبيت"مثلالنثريلانجنماهدلابسن

الرمزبين،والشكلالايقاعبين،وراوقادنىهنالكلليسلا)االلعديث.هذاغيرحديثوللذللك.المسرحلإاريخفيانحرالمحةمجردهو

الظلعلادةهيم،بينهمالعلادهأن،والمادةالروخبن،والصورةجربوراجدنيوللكني،ادريم!لا/؟7لسعريةالجربتيخ!صةهـك!ما

تتهـ-!للمما،!عالية/وذات،نسعريةالكلمهنكونولن..بللجسدثم!ىنفس!كشفتكمااحيالاالرمزبحارفيوخضت،5كميراشياء

000لهانفصاملااللذفيالأنحاد.."اللعنصرينهذيناتحادمن!و"،بالقصى"شبيهةالنتوررمنالواناوكتت.اخرىحيانالانصرةالمه

الرؤيةهوالجديد..اذتكرلمحي!وورشص!يدلاو،ول،!اومنالفكرورسست،لفصيدةلديالمممارمنانلانووحاولث،وال!الاد

..افىخيراللوا!?لأحهماغي،الجديدةا!د-،ريةولدني.الش!ريةطردهاوعر!تالسخريةوجربت،الوسيفىفي

وراءمتخفيا،والوتواللضعالةالريفاكهشعت،!ةمنكم))اللش!عريةتجربتيموان،استطيعهممااللكبرووناكاناعفدزلتما

والاحس!اهى،الملفةاللصورةوراء..اللةعانشديد،جد"دشكل.بعدتمامهاتسننوفلم

ووراء،ذاف!االنجربهوراءواحيانا،اتزوالنغمة،اوومل،بالتجردينسممماا!ولمالديليسنولل!،اطيلانللمنى

..ذاتهالندسهر.بحسنذلكوما.سطركلفينفسيملدسستأستطردتولو

ليستالتورةان،لينينيقول،الانسانيالنض"المفووموكي"لا...
..0معدره

...تكونلااوشاعرد.لكون..دعبةنشالتنعرانوأوولى..ووالصبورعيدصلا!لقاهرةل

اكنا!فصساتلأوأدراك،ألانجمالكليةالاوضاع!فهالولمكلي"*-عيحىعمحيييع-حى-لمهيس!رهههعصمي

نحركالنيوالعواملوأ!ولرأت،الانسانيالمجتمعداخلسفاكلالتي

لا،ضروربةنفاوة،النارلخآأنطم!مووىم!د!لتمه

بغيرهاانه..لمعاصر!لشاعرمنهابد-

.كا-....!:.....-....دء...!ء.8--.*-له!ححم--8.ء*.!-عهى.حميي-3أسيحمعي-!ي لأل!م،مالواالسعراءمىوكمير،هالحهلحركهعد،لعسهيعرلى

لههوسلعنبصهـاطلوانههممالوا..اللذاسةمفوا!عخلظلوا

..واءوالل!زنجيةوأمبم..الجدزنجيواجمي،زلجيالا

...الاهدا!هذهلديهملحقغتاذيناهموالقليلون.اللحريةأمنلكلضأ!عود..أسودازا

..اللقليلهذامنواحدحكمتناظمالكلةولمزق،الطبقةودمز!،الصصيه/.زفيانكلم)ةلبممال

لانئهصار،-عدعرهي3"ورالدبها!اماله!،الرال!ةالترجمةفيان..لللس!ودمنفملة!ضيةهناكانبدضواد،اصدةالوالجماهيريه

نيالانح!-الشاعرملبعلى،وخنةصوعرورعايد!تأوضعن!ا،ناظمنارءكيعبءتتتمعاينوءان،الاسودوال!.مل،الابضالعامل

00والروعة،لنضالوا،لحببالنابضا،العظيم.الالود.والرألميا!ي،الابيضليالم!ياالربء!و،حدلوالحيهواجه

،الرياةاغوارفيويضرب،حدةويزداد،ويعمق،!صفوا!ود!ضيةليستادند،نفضية..والالم!ففلالا،سفميارعبء

المناضلص!ت،رؤيعافنياوخلقا،حقيقياشعرايصبحفي..اريخاللىو."و!مروهغمو،ومستغلمستغلوضيةاًرها،وابيض

ذوارغلاؤءوالكتاب،تارانتابابودصائدهفيالليناانطلقكما،التوربم!والعصاضالوراثاتهذه،ايضاوحق..حقهذا!لهاللت

...زوجهالىور!ائله،يما!لىادمنيالهتويةوالالفحالاتاسيسالاسهذه..!يولوجيةوالفيةالنف

ؤ:ل،"!المسضوىووذامثلفي،انم!راكياشمعراافرأللمابدا...اكطريحعذابماتمعاهـاا!وت

"..بعدمنولا،ايضاالا!واحعلىاثأروواتركت،العبوديةعصربص!اتان

ونرفضهانئتقي!االنيدقطالرجعيمةوالافهكارالنماذجليهمهت".الاج!ادعليوقطوليه!ى

فيهايتجردالتى،الدعاقيقىوالافكارالنماذجايضابل،وندينهاامينمحمودصوتا!فقد،المقلمينكهـتوةمنالرنمموعلى

...الشم!رجوهرمن،الشعر..وجدانهفيواعمقها،الاصواتاولى،ملالغا

اتذرة،المبه،السياسيةلمحالمقالات،عناصرهللنه!رتتوؤرللمما))حتى،ليتكونانينبغيالي،المتعريةاداتيبعدتكتمللم"

..الدورذاهلطديمة.لكفبملسذا،العاحةارخماصة!!وقيتزاادولا..الانه!،نيةتجرقي!اواجه

عناسمكضفي،تءفةأزمةادركنني،الاخيرةالسنواتفي)ءبعضخرساء،ال!عيءب!ضمحدودة،الثبرءب!ضباهتة،العاللم

اسةدرفي،النقاشرجاءا*لأفبص!ديقيلهاعرضولمحد،ايتنصعركناقيترص!دانتسهطيع،حادةب!يونالعاللمارىاناويد..اقفىء

..الادابنشرتهاانسبق،لهيةتفصلوتفادتئاقضكلنفيمهماكلت!ممجلوان،خلاياهوتت!حص،ظواووره

فيحزينةاوتارالمسوررجاءكان..اقر؟هاوانابكيتلقد...سلالواخت

والفنيئيةالفكرلأزمهف!،الصحيحةطالنقابعضالىاوتكز..نفسيبحواس!أرلمما..منهماناالذيناولثكيراهكانؤكذلك

..حيهزراكوالندتيةصحت!افي،النئمعريةموسعيقاجمما"..اخرسىز!تء،فانا،كلها

نفسىية"بالصمتويموت،الصمتفييولدالمئمعراناعتقد"،الطبولايقاعاتورثتفلقد،كيمانيعرمصلامةشيئار!يمهت،!ءنفها

يعيتزلااحهماعيمخلوفىاًلشعر..بالعزلةويختنق،الجةاعةفيانم!نييطلبالشذيمن..ا!نحاهىودفات،ا)دفوفوارتجإؤاتا

.وال!رانحاتبالثقوبمليء،نفسيهناحفي!.؟علي!هأنامانميراكون

يحدث،زيزالمنليبدلاكان،الاخيرةالسنواتوفيهو!ة،كلهاافريقيمافيتكنلم،عاماعشرحمهـسةقرابةمنذ

..الشعروبيننفسيبينماانتصبالذيالجدارفي،ع!قاثرخااتعدثانياتهوووكنت،نائمةظيمةشعوباكانت،مسلةواحدة

.الزلزالووقعيضطجعونالذيناللجاهدينا!حفاةالجياعأللعرايا..جميعااليها


