
لأ.!3*قيخ!ص!!لى!ع!يماةلا!ثما!ربرل!خص

--ع؟فيلأ2-ب"نج،"3،-جمبن-ح*-س!*نجلأبئ*9إ*في-؟لمجلاصطاء!مدير

يكوزواانمنواقوى،حضارة-حواليضفانمناء!زع،زواتضفعلا)تبزلمكليست،الحقيقيةالمعاتاةان

.بهـاينصجشرصجردحسماسيةيتطأبلوالإ"رفط.تفعلالتيولكنهالم،مفحسب

عندماالا،الحقيقية4الءضاريرالممارسةرجدأرلاض!!عوال!،ا)-فذالاخلاصمنونوعا،عل-لموجودية

اللبتلةوجود!تثقيف)علىقادرفذوجدانوريتو.والمعرفةالكشفاجلمن،ت!رإثاهـ-،دق

المتحجرةوالفاهيمالتقاليدطبقاتواختراق،الاجتماعيةص!ادةخالقءلىةوالجرد،الخاقرتطلبلفعلوا

فةثقاالىرأ"وتحو،المرليغيرأليداعهااس!تل،،ماجلورنالتغييىر!ستصوىءلى،أخرىصره،الاولىالانفعال

الفكرولعايشة،للفكررمقاييسقيمالىأي.واضحة.؟)هاالمعاناةط:يعةفي،الوأضح

.الخول!ياًلاجتط"ح/الواارض.بالصصتلدرجةمعاناتهداخليخت-قمنوهن،ك

جيليخرج،حضارذكلورنا)تحولأكواًررؤيرؤيةءلىقادرأيظلمنوهناك،ادطملوا،نسجاب

لحمص-اوادبيؤ-اسوفعادةإكلودهمالم:دعينصنيؤلف،الاصارداخلفيظل،معالاز"حشولالنقارصط

الحديثة،حضارتنافيالتحولعصروللأن.ءياجنماالفنانووووذلك.ص!جهؤي،والصمتادهـدوءبذرة

وكان.الفكرذالكاصةمناسبقؤجهإفنبةالءة3الكاكازفدرذوءلمى،المعاناذقدرهقيإىيحاف!1)دي،الكائن

لىجسدواان،و!صماصينشمعراء،الادلي،ءصنج-لء!!اختنتعصروفي،كل،رو-،فةدرن،المعارادءنالتعبير

ن!لا،رراكورقطرءن،الجدردالروححالمظإت،والكهنةوالسحرةجياءوالانوالاررابااًلالهةمعالمعاز،هفيه

التعقل.طريقا!!،ر،ة،وحقافعلاالموجودالكازنمعالمعاناذالاتبقلم-

،التحولمنبنوعالصقالظاهرةهذهكازتولربمااعترا.!بدون،نخبةبدون،بشرإوهم.الب؟رمع

شخجمهى،والتالمعانادلىاقربا،الثوريالاهـجارو-4،عاديونمحدودون.بع!دةطلال4را.بدون،زحضبةي!ةبأ

منجم!وراحولهيخلقولا،ال-حىإجلءلى!صرلا!وقالممعنىولا،الاشياءبكلصرتصطون.مادليون

.الهادىءملالطارءسهم-نالوا!الهابطة!النخبةدورانتهىلقدحتى.وراء!،اوالات،ء

ؤحطالفغلساحةيدخلكاملتسيقطهاعكانالصاعدذ،الكلخلالمنا)-خبةدورليظ،ر،اءاكاصن
س-.0.00004-...ااعاد-(د.رد،الاعماقص

وحصوره.وصولهأدنددالتعمينعصركان.العربدرحا!لسملوىيبنوولى.

العربيالوجودخضمتفجر،وزيفعاماينء-سوخلالخ!قمعجزةمناعظمليس،اللام!نىء،لموفي

والابداعأالحبكبت،الكبتعقدمن.""ماقوىفيالناسىلمعانأةيعطىانمناءص!باليسوبالض،ني.المعفى

الانساني،العملمسميرةءن،الغيابعقدصن،والروءةخلالمن،مفكراولفنان2المعازاةطعم،كلهمضمن

صهصم.منينطلقالوعيوبدأ.والحديدوالل-مالارةلىءنوجدانرونحقيقياجزءا،4زفسهويكقلمان.ورديته

ابعادها،ليكشفتارةقهافويحلق،الواؤعيةالكجدبةمحاولةهي،العاءسةأوررببةاوالث!افة.ذاتهـ،الكتل

والفعل.بالمعاناةليدفع،اخرىتارة،ليها"تصقورالالها.ألف-صانالفردمعاناةخلالرون،ا)كتلىلاستكشاة!

طابعالحاصرللعصراعطى،هكذاالوءبتوإدولكنللحضارةالروحت!دانتحأول،مسهخمرزراتدونمن

الامةا-داثكانتؤلقد.الححروحقيال-!-،ريألازبعاتمنهااكثر،وأنتظاداتوءودحىف،رةو!صي،الورربحة

مستوىفيتجري،المنسمةالعصورفياالورربية.التحقبقوالازجازفي

،الحياةابكارثةإدريفكرثمةيكنفلم.الصماءالغريزةالعرلييللادبكثيرةومقدماتطلائعانمنولي،لرغم

مسسيرةهما،اروالتكر4المتاب!وكانت.الحياةرلكالقرناواخروركذالثقافةمسرجء)ىتوالتقل!،المعاءس

العربى.الزص-نفيشووجيل(عبدهمحءدأجياطانالا،الماضي

الثقفين،منالمجتمىحزخبةلفتتأفح!نلكولفءلهاكالت،-سينوهـ4الروور،دججلصتى،والرا!وري

الوعيبشائراولكانالمتخ(فالجتمعزححةكلكانلتحىلأف-د.اصبا"حضاريةمعاناةبوروادوايذان،ارهاصا

كلمنانعربىاوجودباتحيلى،بالكارثةالا-ساسهوبىساتهموفي،المحهـدودالمثقفوسطهموةءن،هؤلاءكان

جانب.ؤلقد.الحضاريالتحولورةبضرشعورطلازع،الظبقية
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الثاريخي،استمرأرهصميم،ذا.لهأوؤتاؤث!ا،!رفض،الكارثةهدهعمقيكفصعواانالثقه-نءإىران

وتعبيرية،بلاغيهواساليبللتجربه،اكراتهواللديمنعليهمدانو،أزليتهاينسبهرء،طا"اء!ىعه!لىصو

؟الحالدهلي،لمثلاشب!حيانيةوصماريسى،ال!سابقةا،جيالالافعنيعازواان،احرىلاحيه

ذلك،المأساهعسهوىالىونتنارغنه،ادؤارنهوعى،روأفعشبارهقهلهاروحهافيوغنتهاإظنارثذص!رظبألي

،الاصولالى2العودةلطريقةالأشمملالماريضيالتعييم!و.هيتزولكيفولا،جدءتاينمن،4الكاررت!ياندون

الشعهـراءددزا،المعاعرين!العربالمثؤفينزخ:"لدوعنتارمتالتب،االعرتطالمثزلفينطلائعانرالحهيؤذ

مختإفذ.ذريؤذولكنها.رالمفؤئشؤينوالن!دوا.لهعساحيتنالكارتذوهياتعلىئنتلأنلم،الماضيالفرنمنشطمتيمنذ

الجديدةالعربيةالحياةءانقسمتالتحديهذأؤ،ماموبالو!فيالصهحمنحسكازتهـ،بقدر،!ردالمست

كطترهو-لرارالنادبذادذار"عةدفدره،لسيرةالح-،دالاىيذذذدهاة!شالا،ولذلكان.لليؤظذنداءأظنعنالعرليكب

الى،الكارتةلواقعالمحولةأدحياداوألى،-اسنج،بخهامن،أالكارثةلابعادمعاناةدعاةمنهماكثر،الخارجمن

.المأحاةور!صشب)هذ،لفرمنئنرنهمكازبت.ذأتتناا)رراسهبنؤلوعن،اط-5-ما-

والادباءالىياسيينرونطائفةالاولىالحياذوعارزرترؤ-ضكازتفلقد.ضائعةشحازمة،-ولهممنالواؤع

الثافيةالحياةوعاش.الغالبيةهي،المثقفينصنوفئاتالبداءمواجههءن،الوراءالىانكفأتولذلك،ل!قا)يئ

رؤدرة،فربأدبروجداقف،رالادباءرالؤادفالثشبارمتبذائؤذ.البعيدالاض!باستلهامالالهايبقؤإم.مشنانكظؤهئي

.ذاته!،الصحراءرمالمنا)--،لييمتفجيرءلىصفيقية،الحاضرخ!اء،ومفاخره4ذ؟ررازبحضورتهلمؤللأب

،المعاناةفيفهىالمأساةواما،الواقعفيوالكارثة.-داعيالمشوهي!إ"

تجاوزهااجلمن،الكارتةراقاءألازسانابداعازهاأيالعرريالعصرورضقفيمنالاوآىا)طلائعهمفازصرؤ!

رلذن،فربؤةكارتةصناردليمرتفان.ااسهامئنإبا:طتباالمفعونركان.الرلمزنغيئاراداليراالؤذااحب،ءالى،الختنيد

رتنتينة،ورأهـ،فالى،نحشنلتانانا)يوشاهركتنراء-دوراالبلمئاسه!ذهم-،كتأداختأازنفق،ألاثرتبعهزنالحشنيث

الحضارةأوردهمنواحىداوضع،شاملمثلالىأي3-،نتهناومن.والصدىالح!وتضص-رو!،ال!رواجمدرة

المتمثىلقى،ليجةالعرالامةكارثةفانه!ارمن.الازسازية،التعيبروضرورةوضالريحسمون،الطلازحوواؤلاءازمة

ذسنصلبنرحضارةكدرلذ،الانسازيحسنتبرهاحلياعفيمنزلفلون،العصراظنراظيمعازمذءنتنائبوئمرلذنرم

ولاول،واحدةدفعةعاز،هااحمتيماا!ب،يزيدوماسنةالف.منهبدلاكان،تار:خيقفمووذلك.الشراثب،حب،ء

كان،المقياسهوي!عبحانوحىاول،استمرعضدص،"ولكف

هههههه!ر.التراثسلطةمع،أضانياصراء"سيخوةلىانجبلناطلى

رعتي()بمنتبتمزنلتقد"الصراثلسالبذ"انرالتناقظئ

داخلشناالحزنارزظؤالاليشبازفبمنح،يالشبربال،اذارفذأ

يذا!؟!صذ.عنرارتنارجا

تمانهادهرتنمقى-ح!يرورينيماتأديف-عفاسن4!غزنورناقبر،اتحعاوالذظنهم،الجىيدبهذارشعراء

.4نرتنهبراديئنولرئهتسل-الا!ةمادعدمفيسعاووضثرو"راقهيعذنحتى./لترازيالساطذورحلصراعزامسيتارليذ،ظنيرهم

ظضانهاههلىتؤتر،الشيمنفال-حعريؤ؟التجربؤبخظنهران،الؤظبظئ

الارضشيختبمبرتأليفباجقى.-ارنفييتمثىلى،اغنىحضوراجلمن،التراثضالةمنا

الارضرز--ختبسبرترجمة-كر!كلوناندريهليفن-اسبثوزاوصياغسة،فضطور،اررتمرةبال؟،رتةالاحسحاس

الارظلقنيحت!يستير.أرئممة-خدهرنامن.قتباؤو(سافالمأ)مسشظبظب

سميربدهررج،ةبرفراندرر،ل-ألهـفإالبلشمفية-ائطريةوارسقىإلممارصيدخلالصنخاصةيشخصالصراثلانوذأك

!ع!خوريوجر6سر--زجرمةلمربوبرهـ!انوىلرهـا-تألبفطالاطفالانمالنظاكلاصن،صسثلايةواوالرالقصةتنطلقبيشما.للشعرتاريرءي

.."فكانت.انعرليالمااثالترافيجذوربدون،المصرزءرلي"

آطبعاؤ!تشعرهوالذيالشراثتجا-وزن!و،لالجصهذلانطلاقة

نهادرضاترجمةدضدهايم-شارللمفق-الاقتصاديوالانماءاككصطيدةالجديةالحيوسيالةهي،اخرشعرالى،جوهرهفي

تيتنهـكأ-جمهمرنييثناممانويتف.ن-الوتنوهيئاللفسنة،تالىعه"ثبلدتبالتشيارظنرنعدش،رالمعانافالتؤشنممحارلاظعكظؤفي

هة"ثنهاهم.تي-ذاالشنعراءجيظؤ

،36؟.ظرسلىصنببرفىبالات؟اتنداوعنالذشتذ!ذهنفأ)شنذيف:امامهمالاكبراءصنارظزاإد-شنظؤاظنكأن

271ب.صرر"-ةال!لم!ض"صندمثقفيولىياسياالتراثسلطةصهجمهاوفي،الكارثةرفجرون

اجته،ءجةربعبارف.سافالأتنلصهمسرنىازبزومن،ياؤذرر

امتهبقضاياالملتزم،انعربيانثوفيللث،عريمكنكيف

وهو،صهاخلاتجربةيعطيان،!قعيةالواوتقدمىتها
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تآاتثب،ومحتو،السياس!ميزأالقضايناثسميم،تورياد!ذا.واالثورراءالكتابممنوزحذبشوم،.مصرذاصضذذ2كلكأة

صحوالىتتحولاناسيةالسيالليقظةلانوما.ميةايواكألمولمنوتنضجتتفجرالكارتةوعىع!إيةوبدأت

.نجاومنتقد،نفسشقاالسياسيذالمصرةةاثقلولا،حثسقاري،المثماسىأدجصستالىبالتتبريئآلتص!،ورة"ل"تجارب

.المباشرةالماديةوسلصيتهالجماهيريالشخال?ويةاع!--،للىورضخلالمنذلكوكان.المأساوياكأأقوا

مرحل"ولثبتهمب،التورةارومانسيذاثقيعنيومذأصفاانروجفذوالح.جيلناؤكأالمبوبصىيئمنلوراذ!معمبودف

ية،الفكراليقطة/كانت!ولذلك.نفسههيريأجماأعراكالع-سي(نلىأ-15)أمثالالجما!يرثجنالشحعراءصنكاملا

تغتبررالىالمراهؤةبتطلوباشبه،النبعرهذالوادعاالتننذسلائعؤئيابواو"ظحصلكان،(الثؤمنتبيممف)و

وكازت.المجردالأدمومعامرد،إح!حنرابلل!"ملىمال!رتفج!اجلمن،الثائرالشمبابومواكب،المظاهرات

اسىرجاعهدىتنبنثن،الجصاهيرزقالننمعرصصهر.الةارثئننداخئباليذيبين

الخاصهبمماخرهل،الععربيالماكسيمنالبطو)4شححهـميهكانالجما!حريا)-ءردورانالقولمنبدفلا

ظصتصدكانالشمصرههأأانبمعنى.ه،عنباءصوهالمواجوهلفد.سبال!!مبا)توررمدارسلانذلاثنسبذابالف*حاسما

القورنقه،ألنفسيةبادوأت،أبح،دفكارصهمعارعبءإى،االكاؤيةالذنل"لي-ثبيصتقجسراوزا!وأ--عراذلك؟ان

.التراثاعماوصناور-زعهحتنفشانقبل،الكارنةتجربةداخل،وزرالمشوالثا!ر

لوعيلي،لنسبه،يشخاجأ،الثار.لةتنشحخيصلانلعد.ألم،ساذبشجرر"ادعوهؤجه،،قالمطالءر-حأزبا):عدءلى

ولي،لشالى،ووكطواتشلمصلاءيهى1،ا)جماهبرياكحعرامث-،لالمأسادشعراءصفمنررزورن!تراولعل

النرريضعاىيعتمدو،الدأئمهالثورةوعاهـسصمبعدليم!لهىمكازت(اله!بورعبد)و(حاوي)ر(ال-بإب)

.إ-!درعاأديالاديالثوريالعملإواجهه،ربا!.السيابمنهموخاصة.ألا"واىاجما!-ريةابم6أ)طلموقت

يبنبرانادنحاهييبهفالجصالسءر-ل!هـاستنقاشذالجصا!"رهصالوضأنمأبالألتذاءرضروردا،حسى،صرانرأؤ

الشخصيه(ببعث،الكارتةوجودءلىيحنالىوان،ر-قظهوا!ور،دان-11،ديأضورياالخوترص،لىوباي-!!مسشكمع

الفن4تلكلمةعادوبذلك.العديمالعرري)!!ارسالبطوليهبجسريتمسكوالان،الننمعراء!هـل+ءلرألدىالص-،الى

دورالشاعرولعبا.الكتا"ددىالعفويالحي)لرهالم،ورخلاأئسيابدالن.أدشه،لند!ريه!ال!وأطه،سحور،ءلىا

فى،التائرالنسباباوسا!في،أخرىمردال!الدالمنفعلورالجم!يضحىان،صلمدحه،،أءإى!يح!ىيسنتع

التزأاهراتصسيراتوفيلأ،والأحزابوالمدارسبالجاصعا!.ظمتاطبهالههئشصي

للنننعيقالاجهباعيةا!وظيفنبتيبلدهرورمنالمنق.أثمقمبيفسوالتبعنظذاثاانصةنمالئبصنوبدلرقصم

هدهوبقبت.الماديهالمعركهضميم!ن،الجديدبهاتىالذي،الضخمالانتاجفان،،هيري،الجه*رورال

الزأاترذدرجاتاءدىبلميحنى،لتذورهملاثنعنفالوضيصكوالؤدرمالتذلرتبأأذ،الصربرذلفننرفايصإةوناصبلون،تنصراء

الحننمارهبة.ألانتاناهذا-الاكبرالذبيدة-الجصوثنرملبادتواصيبملى

للشعرالمباضحالحارةتمالمولنبهذافانهناوصكلتبفؤد.التراثملم!)ننةمنكثيرثبصيءامقعافء)يبساعتبثتب

لمالشعرهذأىان2عآ،قاطعةبصورةبرهن،الحديثالشاعرلسانعلىووضع،ا)ح!غيةقيودهاصنالإخةاط،ق

لكي،غريباعليهايفدولم،الامةحدودخارجمنيحمطشح،الاساليبوءصيلغة،الالفا!ازخفاءفيوليور"سبولة،

هديرمنبولدأز"بنذ.ناعبزدامزجراؤلمتأمءلىبحصاثف.الويآنواتبكاةن

،المودوءآحزأاتفي،أرتفمب.صم،الجما!-ربذالنبورهولدقتب،الحتبأنثاكءرانأوروةاارونبألصىولا

تجاربفيهتصمبوراحنب،الفرتبيفالعاناهحدودألىوفكياالمنارلزقوفيالجامعذفيالضورفمناسموةهـناولا

المثقفبننخبةمنوجداناتلبعض،عاليةواز-مازيةفية.نقايةالعضولآلالح!على،قلالاعلى،يدلذلكان.(الحزب

الكنشصفاجلمن،الاصولىط)يغوصونوهم،الورربعلى،جماهيريا،ألاولىاليقظةؤفوةوبينبحنهالمباشرة

الزألقبنبوآآألىالصفاءواعأتبف،المنألذةاءدالحر)!شابذصنب.الكار.صةسوتبو،الةارتذ

ازبصاثبهدابذكزبفيالنفنبوريزأحلنفاللوهي.وأناور--3ومنتق،رننالاعصصمنالاحتلاننسبتبالحصريقامبفان

.ا):ئقصالت،ريخ.يحنبا،ريذربذواوجتبسباالتيهي،مص"المبالصذالحأثنصئأالفئامب

***صننوثبنتذلأ.الذامبمبمتبءريفامبتصبمناذ!ب،زصتبفيبما

الثورةوسطالحديثالشمعرمولدفان!،وورناكوترمناسبةالى،2قتالموالسياسيالتوزرمناسبة

.أعحررةاواصالتهالاجتاعي4اصىاا!،5،الجاوو-ريةأكارهـ"اشكالرؤضؤ،نوهكذا.التماصلالفطري

دعبرزوعنلبهي،،ه!يريأطورهادىكالاوللحماعمةالخوحماسنالىليصير،الذاتءلىينعكس.حادبو،الخارجفي

....-.،الذوصبومعازجوا،-اسبابوارتفالتؤتجربفمعاز،ف

ب.أهمورذاعتقيعبرلني،الحنبارننال-!عرو!و،انبانيأ.الامتأوذامب،التباعرذامبضا،والاجته،عيتن

.عالوجوديثقافي!وقفالاز!زية2الذاتتوج!ت،الجماهيرياك!عريقظةانفييولئاولا

-177الص!ةحةكاعلالهننهة-!اعطتولذلك.الكارثةمنالسياسيالوص4ويهماالى
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محرضاتسوىليست،المدنيوأ"لتخلنس،ألا"جتماعي

وتفجير،المأساويةالاصولعلىالاطلالةاجلمن،يوميةاالعضارياالتنه!عرفىالمعأداةمسه؟والية

يفعا4ماوذلكعنها.التعبيرواساليبمعاناتهافيالأبداع.

الانسانية.الثقافةمفاصلفينابراحقيقيشاءركلا-.2اللصفحةعلىالمنننممورته!مة-

وعنده،المعازاةجوهرهو،(بالكلمةالصحو)!*.هـ-".*8......3

المدرلسةشعراءوصكند.الكبارالمبدعينتجاربتلاقتعلىحقيقىالمارمنبدلاكانؤقدذلكومع

لخليل،الصبورلعبدوصولاتجولاتثمةكان،الحديثةالحماسيالفعلرد!واذذيالجماهيريالشمعرضرورات

مقارعةفي،حجازيالمعطيعبدلاحمد،للبياتي،وي!معاناةتولداناجلمن،مادياوصودأ،الكارثةوجودءلى

رفضها،في،عاليهاالثورةؤكط،بهاالتغؤل.ى،!هالكل.المطلقةر"وز!،ؤدط،يةلصاواكالتجربة

الثكونصت!ةبل،الالمربل،الخلاصاعتبارهاوفيتناظرها،الثائرةالجماهيروسط(أيقظةا)كات

الىالطريقوشق،التغيير!سشوىعلىالاصلالوجودازماتوتلمقاء،اذذاتوس!(أل!-حو)تجرلي"

حاويلخليل(والريحالن،ي)قصيد!وتجيء.الحقيقة.الميتاؤصزيقيةالانساني

المصير،،الكلمة،المغامرة-الكلمةلمقارد4تجسيداعلىالكارثةصور،الشاعرلؤعيتقدم(ال-قظة")ان

مصيرالشاعرفان(الصبورعبد)وعند.والماوىبرالس!السياسيالاستعبادؤضاياخلالصن،الموضوعية

زادالالهوليس.اخرىتارةالصمت،تارةالاشارةالحياةشئونشتىفبم،التخآفومظاهر،والاجتماعي

07الشتاءموالسمفيضئيلالىالطريقفهو(الصحو)واما.واليوميةالفكرية

كتبي-أبي،اكطءنانشققدربي)خليليقوللشت،الكارثةمظاهرجصيعانحبثءمن،الأساةمعاناة

-انتظارعلىتموت،تحيا-التيتلكوعن،وصرصعتى:الحاوييقول.واعمقاشملهوماالىاشارةسوى

الدروبمرارات!نواثحربء،قلبىربينهما،ال!إوبئاأطأالغيبفيعينيك-سحرتكنوزعنخبرههات)

فيوتعصف-اخرىمرهتخصبولعل-صرارةبلايحيطوما،القدمتقف-حثا)ىالنظرةان.(العميق

(..السمراء.البدويةالىدربي.(العبارة)شفشكطمدى،وحجوموجماداتاخرىاجسادورنمبانترةبالجسد

التفجيروهي،االكلمةخلقاجلمنالعذابهوذلكلسترجعالذي،المكانح!منتأكيدسوىلي!متكاها

اتعالمتدميراجلومن،الذاتقاعمافيحضيروالشهـن،قطالتاريخالذلحشءجةضمن،كلهايهةالهزصور

الموجودضوعالموعنالشاقالازفصالصوذلن.ءلىؤوالمر.حدودبدون،الرإؤانعتاقأصل

الاخط!ا(ف!هـ(سمملمنكمصجلالاماكا،،انحمتىفض1!"لمكر!ةفكطالتفسخفعلمنانكارمنبدلافاته،ولذلك

*..بشرىمنيحملوماالصحوفان،العربيالازمسانخامة

.بموحبمودليسبماوعودوهي.ءلهاهناومن.ذاكانسختارءصعاون!ورناولالبهدلا

لخليل(السصالأرةعند)قصيدةفي(الصو!انالثساعرلقفزةباستمرارأساسا،الكارتةوجودكان

من،11لحريةارادةمنبزادالمحاعلرة؟لهسط،حاويالاصسلةالينابيمعاقالستنشرزحو،ا-ضاريااورربىا

فانشكمنوليس!.الجديدالجنونامامالطريقفتحمختلفوتلقاء،الموتتلقلءالحريةفي،الانسانيةساةللط

عراءامام،واحدشيءوالجنونهوالكاملالفقدان.الاخصىالنسبيةالحتمب،ت

الحقيقي.الخلقتحدي،المطاق،كاءاللانتالسملبيةإ،الحتمياتوجودهو،أدكارثةوصودفان

علىؤدرتهاالعربيةالكلمةلحضارةتعودزصتىترجممااذاوهو.،فيمزيقيالميتالاغترابمصدرهو

الاعمق.الميتافيزيقىالسطؤالهوذلك.والتحريرالتغييراشكالمختلفخلالهمنظهدت،ءيةالاجتماألاغةألى

وبينبيني)(الكلمة)قولوبينالشاعربينلانوذليث-والاقتصاديالدينبىكالانسلاب،الموضموعيةألانسلابات

منواد-وخلفهاالعتيقالورقمنصحراء-الباب...الخوالسشاسعي

.(العتيقالورقمنعمر-رخإفهاالعتيقالورقفيالاجتماعيينالشعراءمنط،ئفةا؟شغأتحىنوفي

-ءالجاهلالشعر)الكلمةتخلقها(التىالحضارةاآوهابعبد)راسمهموءلى،الازسلاباتهذهروعايمثصة

تمزقمنالموعودةهي،االعربحضارة،(نالقراتشغلهمكانتالحضاريينالثصصراءفان،(البياتى

رحممه،عنالمنفصلالمولودصرخات!ن،المبدعاالوجدانالبعثلمؤولاتالشاملةالمواجهة،.مثصكلةت!راربا!

الذيالمخلوقيكونوان(أمه)يكونانسبيلفيوالوجود،المعنىفي1)وجمود،والعقمالخصب،اوتوا

معمقبولةآوحدةانرى(ال!صبورعبد)وعند.يتجاوزهاعبءمنيتحررواانبدون،وبذلك.والدمحماللفي

الشعربدونالوحدةولكن.الصادقةالكلمة!ع،الشعر،الخاصةالقوميةتجربتهمجعلوافانهم،الكارثةتحمل

صار،(للشتاءاغنية)قصيدةوفي.المطلقالجحيمهيالثقافةفيالمأساويالوعىمصادرلءاىمنواحدة

نا.متبادلنفيحركةفي،الكلمة!قولالوحدةايقاع.الانسانية

العدميشبهالذي،المطلقكالوجود،كمالوجودهمالممعاوالاضطهادوالفقرالهـجوعمقولاتفانولذلك
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ديواذهفي(لمباشرةا2لقضاتدءبعضأستعنيناوأذأأوأنعدااالوأحدهتوفرفنبدولا!.(هيجلعشذ)!لمغألبئ

هذهالتجربة،نواةعلىوقعنا،(بلاديفيالناس)الاوكالبراءهايالو!هتتطدب،المعالا"هجدليهاأناو.ليهالتل

باللانتيء،بالسأم(الموسيقيأا!-دسمنالنوعذ!كفي/عسنبالصمتالأحتجاجاو،ادصمتمع،أدمسادوس!

المباشره،الموسيقيةصبلاحجاوزولقد.الجدببالعراء..!حايراب!حولمحيه،سعبيرل

!ننتوءعلىمباشزة.يقفلكي،الثوريةالرؤمانميةجاوزأموتاخمطالعامهذاشتاءيشبحي)صلاحيعولى

اقول)نداءالمفكربفصاحةويبدأ،الارضمنطلوهو(شتاءذات،متدهننمتاءذات-وحدي

...(!كمأو!ل)و(!كمالعام!هذاالاشجارتتمردم،صحبتييامعدره)محبل

لكم(.)اقولقصائدفييفكرالثمعرصلاحجعللقدفميرهوالما،باخلاوت-الطعامباردا!جشكم-

يلقيصلاحراح،كلهاالتراثيةالبلاغةرموزداسشدام.!..حنطت!حفولكععفره-حزالني

هـ4تضولهجةفي،مطولةاوزانفي،الطولة!مواعظهالعودة)طريقهي(خاجل)عندادوحدهوبينما

كلىنتيء،في(اللانتيئية)صيخلقاناجلممن،معقدةهي،(الاولىالعناصر!محدلطههي،!الأصولىالى

فيتجى،وا!حبا!را!ةفي،+ا!ملفي،الؤرفيعنالظاهريةالفضيدهويفجر،الدمدجلهدالعفممصاجعه

/.ذاتهاا!عبثه!جربةتردادبالشوقالمدتهبة!صاندهدلفيدما،ادخهـلاداننتر

فان(القديمالفارساحلام)ديوانيبرزوعندمافان،معاوالعظمالروحفيأليبوسهومعانده،والظما

انغامالى،السابقةكااللاشيئية-عنافكارهيحولصلاحممي4،بالسخريالعراءمواجهههي(صلاح)عندالوحده

ينمو،الثاعربسرالصق،تعريةافجع،سخريةاقلالبدءعلىالحكمهي،ال-صياطينمحكمةفياضظدما

مناقنفمة)درجةالى،سريةيزدادذلكومع،ويتفح.قناعأيبدونبالعبث،الصلد،لعبثبىالعالم!ثطوالنهايه

السأمورفض،السأمباسمالحزنورؤض،(اؤمالتشايتحدبمصيرافسطمصيره(الكلمةفارس)فانولذلك

ورأءفيماحنى!للألثيءاخيراوالانت!ارتا!صرالمعزفي،الههعنبحثاذذيالرجلفان.!الحلاج)1

ذلك.معالحضلينويبقى.ذاتها(ءةالكل)يموتانورضط،ضائعاؤوجده،4والخلاؤألايماندولة

فانذلكسومع.الحب5يجسد،ا!حتينوهذاالشاعرفسههو،كطه(الايماننظام!فيكل!تهقاللانه

الغربه.لكش!بوره!ط،صلاخعندأ)حهبفضيةلان،(الاعهـتبارخارج)لانه،(منبوذا)نفسهيجعلألذي

محبوبه،جسداماميقف،يحبالشاعركسان!ض!طسحر!لىوبدلك.ابلهعنفبرأصيغةكل

قربها،وقفت)الحبصباحوعند،الحب/ليلةبعدالباطلانويبدو.المخيفالعراءوينكنت!ف،الامان

ح!،الاننين(أنتهى)وعندما،(اشمها،ارقمها،احسهامواجهةمنالفرارولكنه،الموتهوليساالحقيقي

..لأ\الموت!ؤو)ية

فيلحمساانممبعلىتتعثرحصماداتهما،وفمأاتالمخاعأادىدج!صملااامثاللشعراءرائعةملاحمخلالمنتولدالماساةان

المسرعيبن-الئونةالخبزدحوالخهطوالمسرعين-أدبترهتجمعهمهؤلاءان.أصسوراوعبدوحهاويالسياب

--ذراعهاانفلتت-الطريقجبهةفي-الوتتحوأدحطوفيالشرلقضيةمحكومونه!ؤلاءان.الثورةجوهرية

/.في......،....،.-..واحدوقتأفيوضمحاياابطالجهيعاوهم.العالمهذا

عينيهاديمعمعج!التدسدماطملمهاستطعتمالمانقساعدالطمهيقأخرال!جماهيريالحماسقصيدةمن(،السياب)ساروبرينما

-صوتبدونغمغمت،الميدانذرىش!ارفناوصين)جيكور(الىاخنينعبر2،الاصولالىاحضيناقصائدالى

اخرىقصيدةنهايةوفي.(!انتمن..تسألنكانهاكنالعبثصطلق(العايطا!التج.)لحظاتبعضفييعا؟قيلكهى

ولننطلق)الشاعريقول،(الاخرين)عصرفيالحبعنخلالومن،والعراءالوحدةفيالارتحالفان،نيالانمنا

الجديدجسمنانمد-العكرةالسبحارفيضائعينمغامرين،المطلقةرالضضحيةوالتبشبروالكشمف!الصحهنجهات

بين-الموجرةالجديدةالغرففي-المقفرهواًلضلوعالمصاناةف!النضجلحظاتاءلىالىاالسياب،تاوصل

..(هـرةاخرصسدورالمثمر،الطويلالعذابقفصوبهادىعندما،الميتاؤحزية

عناخرىقصيدةفيلسيدتهالشاعرويمتذرالسمي!ئابا(موت)تغلبوهنا.الموتمواجهةالى

بقلبهما-مرمااشقى":قائلا(ينالاخر)!مرفيو،ا،حبونسي.الانسان-امام-الموتعلى،(افرديا)

سلبته-جهماقلبالسيدتىيابرصات-الجهمةالايامان،ا!قةا!اناةزحوخطواتفيالاولى"ملاحمالسمياب

وباضلاممط-احبككيفاعرف!لاوانا-الحباموهبة.الصدمنحوالسائدةالذاترثاءرحلةفييبدأكحيمما

وتتواصلتلتحم،صلاحف!كشوكلانغحير."القلبهذارهيبوعىعناختارفلقدالصبورعبدصلاحاما

مأساة"مسرحيةقيكتبه،ك!يرشعرينسيجفييبحثمااناختار،اخرالىديوانمننضجاويزدادينمو

فيتقالقدالاراءمنكثيرالنمنوبالرغم."احلاجاامواجهةتجربرةمن،خاصةوالعربى،الانسانمصيرءن

الفنيةوحركتهاصياغتهافي،المسرحيةالملحةهذهبنية.الشمخصيالالمفرديةبدونالموت

التجربة،صاحبكلأساةيجسدانحقاارادالنتماعرفان."الكلمخلالمنالموتتأملتجربةفيراحولقد
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بنائطفياخرمنحىنحافقد(حاوياخليمل)أمامواجهةالىالدعوةصاحبا،ال!تجربةعنالتعبيرصاحب

بالرموزمرتبطةظلتالموتمواجهةتجربةفان.للمأساةوالتاريخيالاجتماعيالتجسيدخلالمنذلككل.العراء

قصيدةكلفي(خليل)كانوهكذا.الاساسية!لأالحيويةوالوحدةالصمتفيالمعاناة.حريةوهي.!الحريةلمشكلة

الراؤيا-يهدمانيحاول،/الكبرىاللحميةقصائدهمنعنالتعبيراجلومن،(وفيهبهاواللهمعالوجود)

مرحلةالىوجودهمايعيدوان،وللانسانللعالمالمباشرة،الفريدةالمعاناةهذهمثلعنالتعبيرفان.المعاناةهذه

عضوية،حيوية-بصياغةثانيةيبدأثم،البدائيالمحفىن)الاضرين(تدعولانها،الكبرىالمخاطرةتحملبمثابةي!ون

العبثلديه3فكا.والكشفبالخلقوفرحاعذاباتتغذىشصالمنساالعبثمعاينةالى!تكرارهاالى،فهمهاالى

وحمأ،يفللفرصواجهةوالرريع،الموتتلفاعدائماضدالاجتم،سةالثورةمنفينطلقون،حياتهمفيالمادي

في،والدمالطينومعاقر/ة،الفكرجفافامام،الجشسذروةان،المثناعريبرهنوهنا.السياسيالنظام

.والعدمالخواءهياكلمبمالغناءذروةتقابل(الكلمةمعللتوحدا)التصوف

شاملةوجوديةمحلولة،السندباد،رحلا:تكانتلقد،ليست،وعداباتهالشاعر(لام7)فانوبالتاللى(.الاخرين

خلالمن،الانسانيةالحضارةانتاجاتتقييملاعادةقصائدكانتوبينما".احدكلفيالانسانآلامسوىهي

الشاعرمكانعنالبحثوكان.والعقمالخصبايقاعدونبابهمغلقال!ثذاعربانتوحىقد،بقةالسلصلاج

الكلمةصاحب،المغامرةعةالكلصاحب،الجديدالعربيتحقق،ا(ل"اللجلاج"مسرحيةفان،الخاوجيالعالم

فيالخاقينبوععنالبحثبمثابةهو،والمحررةالغيرة،القائدالمبدعالفردمعاناةبين،الفلسفيا-لتركيباهذا

الجديد.ارحضاريا!كونرحمبدون،وبؤلسهاققرهالصمتالاسيرةاللجماعةوروعاناة

ا+تجربةكلتجاهالبعثبتأكيد،مهموماخليلويظل.ثورةبدونوبللتالى،تعهير

حقيقيجزءهو،بالبعثوالايمان..رفسمادوفشلذلالرموزتفجيراجلمنيناضلصلاحفانوهكذا

،الصماءالنهايةيعنيلاالموتلان.بالموتالايمانمن،المباشرةالتمثنخيصاتخلالمنلمالكبرىالحضارية

"ؤقتةلحظةنفسهاه!االنهايةفمان.بعدهاشالماءلاالتيجوهريبلغانالى،والسأموالحزنألتأملقصائدفي

العقم.باستمرارءالخداعمننوعالاهومابذلكوالموت.الموتتل!قاءإوقفاخلألمنالمأساوية.،ةلمالمع

قراءةانولو.الموتوهكذا،يستمرلاالعقمو!نرومانسيةحوليحومعندهالفنيالغناءويظل

نهر"الاولديوانهمن،خليلنشرهمالكل،جديدة،نمسهالوقتميولبنه،المعروتجةالشعريةالموضوعات

،"الجوعيطدر7"الى"والر!حالناي)\الى"الرماديجمعالذي،اللغامض.الافقنقطةالىباستمراربنطلق

معانقةالر)ؤيانضوجمنيقالحمالعضويالخطهذاتتبع(عمل)فالىوباللتالى،الللامصىبؤرةفي(.الاقوال)كل

الطبيعةفيوالتقمص،،ءوالفنللولادةرموزلجميعاشارةواباللكشفااشبهيظل،لصلاحباللنسبه،الشاعر

الشاعرهذامعاناةفان،والبحارالجبالوعواصفوالمرأةالموضوعاتباطأرتحديدءدون،اأبشقاموضوعالى

القلائلالمبدعونيعانيهماواثقلاشملمنانهاتبدو.انبدايةفيمئهاانطلمقالتي،المختصة

التاريخ.انعطافلحظاتفيتمجهصلاحعنداللحضاديةالرؤياحركةكائتنقد

اوصح،خليلعندالسندبادرحلاتكانتلقدموق!فيلائسأفيالأسستعميقلكرةئحو،دائما

الخلقءعاصفةلعماقمن،حيويةتقييملاعادةمحاولةمنطابعوبالرغم؟الخأرجىالشرم!ؤوليةعنالمنعزل

للانسانالسابقةالمخلوقاترموزوكازت.والبواركائتهصلاحفان،بالرارةشعودمنالنابعةمحريةالم!

ق!رتهاخلالمن،الثوريةقيمتها!رلىقحوز،الحاصريبهايدووالتي،المقرعهاللرلقةحتميةدائماتشثير.

السندبادجولةقهانولهذا.الحيويةالنشوةتجسيدعلىالىثموهمالىتتحولالتىالامذيةقصةعبرالاؤ-صأن

كالت،الحضاريةالرموراعماقاو،ذاتهاعماقفيولا،لهاسملا،الياسلهذاصامدةرهيبهومواجهةبأس

وفتنته،رونقهالاصيلتعطيلان،المعازاةتحديأبمثابةيقوكمثلملم،هو.كما؟داًتههوائهالا،ورا?سبب

دربعنبعيداوتطرحهواليابسالعقيمتطمروان،اللخهـادجىالمثرهذامنيتئصلماوبفدو.اللفلأسمه

.الانبعاثتسمميتهمنعنه،التعبيرمنئمسهتحريربسشطيملاقا؟"

مصاناةحولهاتدورالتيالاساسيةالمشكلةولعللأ.ملحلقهوفىالشأعرفانهئاومن.الحلابمف!علكما

الالساسية،الحيويةالاءصول،ايادمشمكل"هي،حلويخايل،الموتامامالوجودمنيجعل،المفرعةالحلقة،اليأس-

العربيالانبعاثسطحعلى/تقعالتيالتغ!يراتلكلاللحربةهذءكا.لتأولو،والحربةئلعالماًلمعخىاعطلعمصدر

المعاصر..الئهايلأفنىتحتهاطائللالا

كانت،الجيلقلوبتملأالانبعاثوعودكانتفلصابمعائاةيصعدانصلاحبسمطيع،التقطةهذهوفى

ادبفيتضج،اسفلمنالعالمومعاناة،الرفضتجاربيصلها،حضلريمستوىالىلللمأساةالعربىالأئسمان

مصايروون،والسياباوصلاحخليلوكان.برسشاباالاللني،بالحريةومئاضلت"العبثتجرنجلأ،العصربتجرلة

اللسميابجعلوبينمل.الدمويواللصخبالحزنقضايا.االرهيباللخوأءامامالصدفثلطولةهو-(

الطبقسوالاض!صادالظلمبأفاتالمحترقالثعبيرف!كتهـابه"ا!لاجمأسهـاة"عنواًلسع!دراسةاًهاكبلهـمد)1(

اًلمنقرضأالملكيال!حكمسلطاتويتحدى،والاستعماري.1؟ب.الادا7"عنقادمع!ددفىدتدنشر،الاظيرالصبورع!بدمهلاح



استطاعمنمنهموكان.الكارثةومعاناة،الوصفالشورةلانطلاقةيمهدكان،الضبورعبدفان،هناك

التكونجوهريةفي،ذاتهالحدثعمليةفييشاركانالعربيةالقوميةقيادةالى،السويسحربمنةالناصر

ويتوقعيكشفوان،الاصولمعيمتزجوان،الجديد،واحلامهمالشباباحزانخلالمنذلكيفعلكان

كهوفمن)عليهيعبرون،جسرا!اضلعه)منويجعل،المأساةصراعألى،الكارثةحتميةتحويلفيوتأملهم

الجديد-الشرقالى-،الشنرقمسشنقعمن،الشرقجيليرثينفسهالوقتفيخليلوكان.والعدمالبطولة

.(وطيداجسرالهمامتدتأضلعي،،المباشرةالماديةالتجربةثقلوتحت،الاقبيةفيلأالضياع

منالثانيالنوعهذالدىالمعاناةمسىؤوليةوكانتالانسانجبينليعطي،أعنماالتخمرعةنعنهوينفض

تجاوزعمليةالثورةتكونانالىيطمح،الثورةجيلالشاعرجبل)صبينجبهة!ن،النثممسلمشرقالعربي

المادية،المظاهرمن،الجوهرالىالقشورمن،مستمرة.(لبنانفيوتمردهوشبابهطفولتهوجار

تكونان،مالهم2كانت.الحضاريالتكونبنيةالى!سمالىلتتحولالمحمردامكانياتانطلقتوعندما

كاماةجديدةحضارةالانبعاثيكونوانلمانبعاثااللثورةكانت،الساكنالهاديءالعربيالوطنوجهيعمرثوري

الحر.الصربيلللانسانبوادروكانت.الانتصارلتصميممنتولدالهزائم

مناللحضاريونالقراءغرف،المعاناةهذهوخلالالمزيفةالامكانيةفي،السلوكفي،النفسفي،السقوط

الثقافات!امواجمتلاطمعميقرادومن،التجربةجحيم.4كلالانطلاقجوهرتدميرفياخذة

الاخلاصانرائدهموكان.اللعالمب"الفيكريةواللتياراتفي،خاصة(الحهـمبورءبدصلاح)ؤفصووبرز

من،الثقا!ةبصادةأوجدأنابناءاعادةيعتيلللكلمةواخذ.والدمارالزيفوس!ال!لهةثورةءنالدفاع1

بالمعاناةيصعدوااناستطاعواوللذلك.جمة.الاصلينابيعهاالعصر،ولسط،الايجابيؤ!ا)-صوايقاع،ع!ده،الحزن

يحولواوان.الانسائيةالمعاناةمسمضوىالى،العربيةاءهـق،البراءةورسألةوكا؟تأ.ومستعململأتهاشيائهومع

يمكن،مأساويوجودالى،الغامضةالفرد،"الكارثةحضارةرون،الثانيةالمرحلةقصسائدعفتفجرتما

الابداعىاللتراثئور،ذجضمنالخاصؤ!وذجهيقدمالئالفكريالجيلتكونفيالنظراعادةكانت.بصاثالان

.ااحض!ارةز،ريخفي.التبقيةحيدةالوالحبويةلحظةهي،والاخلافي

اللصبوروعبدحاويامثال،هؤلاءمشووليةتكنفلملعازراالجديدةملحمته(حاويصايل)واءطى

كانتمطبقدو،سياسىارتباطعنظرفيحسعنللتنبع:يوحنساانجيلمنبقول،قصيدتهواؤ-تح.(.6291

شعبهم،قيتشمغلهماللتيهبى،الجذريةالتكوينمس!لة.الناصريكالنحيثالى،لعازراخت،مريموذه!ت"

معاللتقواولذلك.الائساليعصرهموديلمامتهمودياخاكان:لهافقال،اخيساتلاهناكنتلو:لهوقالت

تصعدانتحاولالتي،المعرومهالابداعيةالمحاولاتاكبر".يقومسوف

قصلألدفانو!ذا،.واللجذورالاصولالىلتصل،الس!بنف"زكبته،دأبيلمعاناةاوجخلحلعطيو!كذا

2.بمثابةتظل،حفماويااًلمسوولين،الشعراءطؤلأءعلىوتبقي،القيمعنتتخلىالصعثبقضية.اذا،اولا

هـلى،ااعرجم!الائسطنعذاباتءأىلمالحقيقيهالمشواهدمستوىالىوتنهار،با)ثار!خفتطيح،العمياءأالحيوية

بوسلئل،وائقطاعائهمواًسمهعلى،واندحاراتهولادافقد،ال-ياةالى(لعازراعودةؤ،ن.الافعوأنيالتخبط

اللعالميةالثقافةتجارباًحدثامن!مشتقة،مختلفةتعبيريةبدونالبقاعفيوالاستمرار،البقاءمش!اةطرحت

المعاصر.الانسمائي2والابدالحاللفكرمناخ!ىعياشمةوفتحالارضشق،المراةمضاجعةعلىقدرةلا،خص!ب

منالنوعهذاكعترضاللتىالعقبا!منالرغموعلىبهدونالملائكيأ!تصعيدعلىاقدرةولا،الجديدالموسمرحم

"حتمياتزاؤلفنهاالتس!لثؤ2مئهاوخأصلأ،لناثعاصرشعرائنا.اللناصريالانسانمثالعلى،ا؟سانبدوناو،ترابا

عاداتومنها،الخاصةواصطراعاتهااد-يأسميةأقفالمووههماصارتالتيالامف"منتنتهيصلاحرحلةكانت

الذظمهـبداًنممأ،التالهةالمزايداًتجموحاًو،التراًث.نهايةبلابداي4بلا،اليأسجدارالى،السعحابب،،طار

اموابممنائرعمعلى،والاجتماعىالفكرىوالتضمينالخاقمقولاتجميعتكضع(لعازرامعخليلرحىل"اتوكان

قدرمناللرعموعلى،اللتعئتينوااكباو،إقلدلرخأالصغارمنينبعث،الوجوديالشرلاقدارمواجهة،والعقم

اللبناءدسبيلفى،اللا!مىءمنآضحتلموالمالعظممناًلذحتالمثلعنالمعراة،ال!ويةرواسبومنلماولاالنفسى

عصرنافىماابقىهى،اللسصراعهاؤلاءثمارفان،ااكلى.الاعلى

منوجدائنا"فىمااوصحوهى،وورةصن،الثورىلاالتيالثورةوان،بعثاليستالتيالثودةفان

الجدلد.للتراثقيمهىوهده.وتط!وكبحأءصالة،الرهيبةوانعطافاتهاالحضارةقضححركةمنمكانهاتجد

ذاتها،اقرضتوقد،الالداغمقألبسهر!وهذهاقنعته،يغيركيماالواقعللفسملدالحيويةاعطاءالاهىما

البدء،الاصيلاللبدءلالهـاالدعوة4حاماهىواصمحتتحت،الانبعاثيللعصركبرىاجهاصعملية!يويئطلق

والاعيب،اللبهلوائيهمظاهرحماهبوعر./رو!داًلمالمث!ام!،.ذاتهاشعاراته

.والخواءالةضاء/فها-لحمالرجالاًن،والشعراًعااكتابمنكاملجيلاستطاعللقد

الحق.البدءهوورلللة،اًصولدواًدائهمائتصادهايعيشواًوان،.والثوريةالعربيةالاخداثيواًكبوا

صفدبم!مطاعحدودعندمواًهبهوقفتمنمنهموكان،واندحارها


