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سقكثدرنلدليرؤلتلحد!ء*،6

لمو!بزلحاء!طجم!

القننسمنومهلآهشبآآابيبشعرلهنح4لاعجاب،وافمفاقصد!قىمحثضدعيالادبيآحه،"لم4اللحيدريبلنحبحأانحسدفةمحضيكالللم

ؤيارآماقعسلح.جمناكلاهـصوالقاييآقلاذثظالرهلحتظىابهالىادإبآ"ل!ؤرأنلالىمنهنس!يةالرنلماالىافردةل،الاإللديؤيانه(اللظيإثخآغة)

اللعمودبمماانهـسج"ىجاريةقصائد.سهالرشأنبقيتشبكةابيقصب!ةاذا،ة-4الروطفببةكادت!ترةفيا)نت!عريكتببلندد!ادقد،اخر

مظاهركذلتؤانبال!ىالتركيبوهيبعالثآمانيواالدعوروهموحفيتقاليدعلم-ىالمحلاظواصلاللظؤةالجحيحلاللللا*مدغيئلعيغراسهثنيئ

اضلىبينماالحهأيتظمعرنانطعآآابوبهااثرهثاتهيوالاصالثالتهيذئلحاللسةلليهاكلنرترل..الادبيغ-بياةهاءلىعظئلىان،المورهثةاللالعر

محبةنثدهـ-علالارهربحاواللإجيالغمئثإامنظابعاقدهبيح.،4محلىولمعلىربلندوالذنابرمبماوالمإلدلرابدللنلوءحرحمغالديرإلاظ1مدرسهقيمرمنالاعظم

الظلالمنكاكثرصورهافض*حعدمعلىوحرص،اسماعيلحسنبالتىللرومانسيةفمثلخيرناجيابرا!يموةيراللصوالاخطلطهمح!ود

ناورغم.القصيحلحاهثآالىمنهانظرالتيالدياولآبحآموالتضبيبةرتل--مؤثرهفالئاني!ثالاولىالحربينبيإيالفايحةاللنرظدييآنلم

عثإلده،آنهلاكؤلعرءاكتةآتفحكانتوافآععةرظمااسيثسةلاةيةبحليل،مؤلتمعجهرلمنمر*لمثعنأصميلاتعيراكاثتزما،1،عابوةذاهية

تمزوو(الفردوساو،عي)صاسبمنيس-،-رانلبلنديطيب،)1(حياتهممنلحظةاخرحتىالاولرواد!ا!لىمسصطرةظتانها

:لمحيصرخالبودببريوان،الكلربيوالميلماللعربيةالاغنيةالىن!سربتالفن!لمةا!تدادانهاوان

ضميريفيوءاجت!جس!مياحرفتش!وةونارينارمنانالروايةلفيتأثيرهاظهركما،رخيصالامنتف!يهماالرومافميا!ابعيكن

قصدةمحي513وحا،واكأالىبحرمنالانتقالمنهافادكماالمذءـب!ذاكانواذا.اللهعندالحليمعبدومحمدا&.با!ييللدى

تعدلآنئد)فالخضثاوالنلصآوالافعىوالاثانلالمضهنييثمظ(ستلثى)الدنظ-ظضمذي!اءلنيهوعئياعو*ير.عهالفرداحزانءنتصيرااللنيم

أكاعيشقيقال!نخفقةفانوهكذا.(البشرىهذهمنالشيطانهـامترة-اللعربيالمج!.عكان،اف!قدالحضاريواكءلفالاىءا!ي

)2(.ذللآغابيرردنلسمنالتذنالفيآنةمثلآاابعاد!ابآلالغةؤللءرحلغيعبرش-الحربيإبيبين

بعدئلفيتلليحموحاثلتيرقيعآابيباهـلوبئبلنحثر.فكظلث،إلالظليعآوالاحلاإئاظتنلدنبيهـلالى4مهوال"رنظالمرظلفالوارعمواجنيآ

ابيلقص!بدةصغرىاختوهي(شامحرموت)قصيدةؤ*فبا،موفوعانجهتن!!رانقبل،المرحلةتلكللقيمتمثيلاوشيوعهاالرومانسمببةظهورؤكان

(المساء)لصيحثمنطلالانلمحانشعثظيعكما،(فنانمصرال)ديرهآةذلحنادمتصابيندهينعنلبآائياتالىحهيادةودلالهءهسممثا"كونهامن

بلند:قول!لفيماة-!ابيلايليا4عفزمصلافف!الاجت!ماعيالوافعمنيومذاتبدألثنر-ىعاط!

يعيلاافلمائحسلضلاؤلاهنيعيللذاللدكفب.عؤلملفيرالىالان

يصىلاسعدكوصبهحالصلحلرومينعنثافلىموبلندوالبياتيوالسيابنازك!ل..التاليالجيلاما

دصدةفيؤقالال!صياللغزلتيار!صائدهبعضيديجارىكمامجاميعهمفيللهاتتيهميكنفلم،الاخيرةايامهافيالأالرومانسيةيدرك

:(الا"مودالنهر)جبلعندكانتكماءامروهاحضاريةلمرصلمةدهنئبللالىالاوالنتعرية

السماءيناةنيننةحارآنينتشبسئللأمإياالهتثلصدععورىلانحء،،ربابحإيالعربيالمؤينمإثحيالمنالرحلةهدهلاال،ابولو

دماءزآي،لءبيهححيفيإلمحتا:اللحاح!لابلكأنؤدحبهـإلاآءءللامدلعلمىالث!انرةا(حمرنظبحدالمءتهإيهداانعإللإناتر

اثنهاءانئرنلهنيبنآ،ندلهينحلعل!لمحيالملربذلاآننالثلذاعيغلمرحلآتمث!يلالهاتبنيإهكإننرانمل،إلديحغؤئآعنيآلغريرآو.لحمارات

بأطيبوو!دوالنضحالضكاملامهانطاى(ا!بنخفقة)دلولئنعرويصدقالملاءظة!ذهولهأد.التابألىشعراءهؤلاءبهارمركان

الطئخرغمرة!ياللفنيةافاعرشخصببةض!باععلىثلفد،ا!عطاءالعرد-الوطنوفيبللمححسبال!عراقفيلاالنتحبابا!ئهمعراءجيل

-الاهثياءبمنظئتسلمنااآا-الضألرهظافينببدلادللعلنا.دلالمحاكاليدليرتدلنسمياربنماالاربلميمانهفيبنئيحير*مناناغنعؤنبولا.عثمه

.لقبرالىيسشحيلقداتيااكأنرؤهذا،لممابةسببااولخذمدمماةدنبهالهويينشرحبأطياداللحياةويرىاللحلمشواطىءعلىحبيب!"

ظنثيمالبم،الادبحيآحيهلالهـئنمظاللبيثياهلمعراءمعظهعلرهاسارسمعة!-آللثثهـ-االحينماللث،عرالااللىالمؤنمؤنعهظبعت)يمد..عاليها

دثعح.مافياودةعرهممئعادنضدليءالادومملراءلالمراهلهآةرلمنملربهالديكالحمرممنائ4اإبشر

وماالمراءـقةمرحلةا!-،!ودع(الميتةالمديئةاغاز!)مرحلةوفي.)2(المجموعهتلفىخلقعلىسامحدكلها

ومتلهـاال!وةنزقمنوداءهـايخنفيوماذهـجهـيمةأحلاممنفيهايمتدكانانعلى.الفنيللابداعكفرةيوادرعلى(الطينخةقة)ينطوي

وركثيرةنفسيةفغييرات)انشكولا.والوهماللهـروببعالمالمر"بطةا)ش!عراءب!،رالتمالرهـنهـدىءكشاعر،بلئدإ-لمملاانالمنطقيمن

هذازضائجوللكن.)،((السنواتهذهخلالالشا!ردخيلةفيصدثتءي!رف!ه!شبكةأبياللياسظلنضلممسانفمتدبعفنعن،الم!رتن

رظبرلالنئلحمرحلثالىالهلهلمانسيآالفتئهلمرحلآءهلالورفدلإياييحدلهل)-سميرا"يسع(و)نئمبيمإنبي(بينالواديإةالتف4يغنهللم.هاصدةلصيىة

07صأعهبودما!ونالمرحوم،وارجوا،،ادمئفسى)3(.(قلببلاميراإلل)إبللدمابدرشالمللرإلهـلاءمهـلدمظراإلإبب1()

يراقي11مواًكفيوالالهلربةالفلكللطوار،سلؤمداوداللد!نهلولىالا(.مسل!إداودلأالدك!مكولىبوالاسلؤبالفكلرةت!ور)2(
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فانطعأ،الشخصيةاروانيهم.دحقييقدونألمظللمةالفترةتالكوافعحؤولأغانيؤ!والفلرلميئالاجتماعيةالمعطي!اتيميزماكلتكنلمالواقع

منوعمقتالحق!بقيةبأدهـبابها-والت،علبالاصتكاك-ا.لصلتماسرعاناذابلندشعرؤميت!نالعفوياكحولهدانتائحاندلك..لهـينةا

عيراومباشراعببراالفرديه،ربالتجعنقعبيرهمدكان،للوا!عر؟يت!يممجتمسهصقيقةعلىالشخصيوالانفتاحالواعيةالخبرةفي؟الجفارناها

عليها.ولورتهمف!مظروءنمهلمنترالحقلشاعرول،والفنالح؟ةلمحيتياراتمناليهممربأ1وكلاعصرهوروح

مننابعاضحكافيهايضحكيكنللممرصلةفيادينةااغانيولدتجمةبمسؤولي!حسالذيهو-الحديثةأالنظرياتظهـورفبلوحنى-

رواسب)الاكانواوهؤلا?ا(يفحكونلميسألونلاااللذينالاالقلبيقولكماوجودايمنحانعلىلي!برهال!وجوديصارعانعايهاننادرة

ز؟يجةادبهافيالحزنكانمرحلة..الملارممةنازردالثكما(وزوائدي!ر!انء-ص"سؤول-غوركييقولكما-وبأنه،مكلشيارشيبالد

الميتةبرلمئدمدينة)تكنولم.و!سادهوتخلفه!افعهالقبحجداطبيعيةشعرهفيءاشعندمامج*معهعاششاعرؤبكد،ا(ستطاعقدرالانتهياء

ء!معهاان3و،الخارطةعلىقائمةزتكالانها(المهضإمةذاتهفيدائمةاللخاءمةهمومهفيوعالىنوامعبااحتكلاكهابعدالفرديةزجربتهبأخلاص

كانتوقد.وسمعها)نتماعرعفييرملأماكلهـو-الئفاداحدقالكما-اوثقيرتبطكانبلندشعرانشكولا."ومشكلامجتفعههموم

جمانيكانالتيالقضاياذاتهيالمدإنةاغانيطرحىهاالتيالقضهاياتلكيحجماكفردانئء،عروبينالمجتمعبينالمبانترالاحتكاكبنت!ائجار.لباط

قعالااي!جابرجماموقفا!هايتخذللمتنهإعرناولكن،مسؤولشاعركلمنهاقخلفها.ويعذبهجمودهاويرفلهعقباؤهادنصهـء4ومسؤوليةبوعيالمرحلة

البشععة.الظروفطاا--كفيذلكامكانلعدمولكنعجزابسببلاربماعلىواللامبافترالمبانئرفيرهاقالموضوعيةفاللظرولمجموعةيكونانبدولا

يكن!موانووافعيةاصالةالاثترالتعبيرلق3دلمندموقفاننزعموللذافينزع،التحديدوجهعلىأثيرالتذلكاتملابسهنجهـلكناوإن،الفنان

!عيتهواذةماءلاشعره"ن!نايبدووما.فرورةالاكثرالتعب!يرو!فاذا،الاببمثيراللطهذاو؟أةلحتالخاصمومفهاستقطابالى

مئ!ما.اقطملكجهاويطيلا!ءساهـهوموورآنيانتما?أزوم-اوعالو.معينةزاويةمندكاملهاالمرحلةلقببماستقطابووافمن4لصدفه

34وزبحكمملتزموهـ-،؟نفيملتزماولامذزور،كانالاصقاديبعاصرهااكت!ارحلةاوظ"مةالنهتاعربينةالاكيداللعلامةهذهمن

بالعاكلك،1الاحتالىالعارمال"وقذللكنفمبميحسواعيامسؤولامحضءددةليسومتمئمائم،اذمتفائلالىللادبالجالرلنصنيفايسنيذلك

المباشرةان!عيةامننفولىهبر-كمملتزملاو!و،ولطوبرهعاليهوا!"رفصبانترةلمنفعقييخضيكلولاال!ارىءيتملقلاالذيذلكهوالعظبمالادبان

يدكو!التا!خ!لاقةالعزا".للكالىوميلهالشائعةللاراءالجاهزا-:نيواالتصنبمفهذاعلىيس"مصك!واز"،تحقيقهااجلمنالاأالادبيظهرلا

ويعريعهبحريةال!سيعيانلهتيموالخعي،سبندرسمتي!فن"،و!ثمنغوايوتنت.جخو!طشكسبيرألبنضعلمحس!ميةأبممافيندربممالاالذي

بشجاعة.محفوظونجيبوسناينبكحيانوابكيوكالدويلوالمتنبيلىمتوي9وؤ

اللقائمالخلافذللك،لنالاخربكهـمعلخلافالاولىال!تي!جةكانت.!نجبرهم

ا"زوهـفىذالهعلىىالانغلاقهبم،بالمم!؟وليةاشعورواالحبعلىيثنيناانيفغيلابلندجيلشعراءبينيةالفكرامطياتاينثاان

وبي!ربصنهاقفرو!برممقال!فاجعووءيهالراكدمجتمع4منالافسحابويحولانفيبغيولا،التباينهذااثمرتالتيالواقعي!ةالجذور.لمسنءن

اتصاهـ"رمزوهو(البريدساعي)يخاطبغصائدهاحدىففيالمجتمع،واحدةلمشكلةمختالفةوجوهاالايكنلمالتباينهذاانعلىيد3التأدون

بالاخرين:وعقمركودمنحيالهعلىيرينبماوعذابهمجمت!عهمعالمئصاعرخلادطهي

البريدساعيؤب"اتشرىالذيعماريالاشنت"-الاقطاعيمالحكمظلفيوتخلف

تريدهـاذاالشعراء31ثروكان.الاجتماع!بةاءياةامرافقوكاؤ4النفوسىفيالفساد

ب!يمدبمناىالدنياعنانا:يقولتا؟لا

جديدمنفماشكلااخطتاغمضتهاواعيوهـ!طفتحتءيتنصف4عالمعلى

الطريدلهذاالارضتحمله،الحيالاخرالتصفر؟يةعنيعجزلامينمافكمانبلندعالماكلا

بن!هـلت،كيدالطبيعيةالهتيجةهوالذاتعلىالاسيانالانغلاقهذاالنفصبجوانبولعذبه4ووانا،-وعمقلر؟ياهالعظيملاخلاصهوللكن

لم-اريدماذا):ميقولالاخريننوبيبينهالعميقةالفروقءلىلنصلافيشيوعاالاكأر!وشعرهفيمدمهالذياكموذجقكان،لنخلفوا

وليس،(..الاخرينمثللستانا-(ريدلاناأ-أريدعما-تسألينيتخذانبينلنا!ضولا.القرنهذااربعيناتخلالالمربيالادب

لىلهـصىيوهمتكما،دحسب(نفسيةصالة)الاخريرقعنارنمردهذاالاجتماعيةالحمياةديارفيمرغماالانخراطويقذلالحياةمنموؤف،،ءرالث

..فيهايعيشخاصةنفسيةللسلعرانظنتهحينالبهبوسيخضراءالدكنورتوهـمالذيالتنا!ضذلك،را!ضامتشاؤماادبهيكونانوبين

الاخربصوسهلمدةبوعببهالشاعرشفاءيرمليمه(دكريموقف)ولكنهوالاحفالالالم!جنبالىرلمقائ!ياننزعفالنفس،)ع(وجودهحسممينطه

بجهلهم:كلهذلكولكن،ةاليو""الحهاةمعالاشكالمنبءكلوالنواوقعلليه

اللق!يعل!!ذالرنينوسموفدمعص!يدنس!ا!دهرس!مر!بهصنادب-"لفجرتمكبو،انهلراكمتادادهو4يمبهبولاالحزريستأصللا

ربيء!طويثمرببما.لطويخطىالايبصرلايسبرذهـ-ولفيشال!ي!هاالىزضطرالتيالاصبلةالجوانبءنيعبرحزبنا

دورةؤ!البايدالازصمياقافلمعرررفضانغريبايكوندهل.الاجمةطعيةالحبباة

دائلا:اللطاحونةاهـذيالرئيسيالمنطلقهوالمشكلةبهؤهبلندجيلاص"ماسان

يدييوماا!دهر!ودلنومعيةهـ!كالناسارصيلناللذةو!رالاجتملبرالالتؤامؤنتصهر،اوةوعبلأانزعاز4منهتفرعت

!ي"غدوذاامسبلاهذاآلامهمافبحمااسفال!موا!فهوينزعانمااللذاليوالانغلاقالتصو!وشعروالازحلال

لامهمبا!ناسهؤلاءقناعةفيولكن!النا!آلامفيالقبحيكنولماطرفيذلكبعديرتشعبثمواحدةانطلاقنقطةمنوالفكريةالاجتماعية

!":ابمتعفكئلمانالموتهياعةلمحضوهصيرهمهـ-اعلى،التياراتهذهان!لنااذانخطيءلاوللعلمنا.الاشكالمتثاينة

يدج!لجوعاخرىعظمةعنذهى،--!فيبىأعينهمدلالارهافيزنةقي-للينالمسؤوا)ثمراءلدى-كانتتباينمنبها

لانها،جميعاالناليمنيسخرانما!تالهمنسخريتهفيوهوعلىاكههراءثورةعناًلناجمللهوؤرمؤقىقيحاول*!بماتماكلءبئالاج

الفمتاةهذهمنفيجعل،تراهولاتراهاكالدليومرتمداهجهلتمثلهماسالي:"اف!المتباينةالنزعاتهذهانالمنطقيمنكانواذا.ظرودهم

محاور،ها:اوهخاطب!هاطريقعنالاختلافهذاو!كد،لهمدمزانتي!ةوغ!برءبركدعندذاتيةجذورهابدأتوراسبابهافيشعابهةالمت

تحلمبنماذاالانتحلضمنياانت

بالغابة،،الزرقباللدروبصكنا،!الو)لكشمابمقدمونلهوفى،إصرالمعادبنا1لمءن:ابههكملاؤى)5!

تفهمينلااللذيالكونمعبالموت.(المدصريةاللقضة
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ضينهص*ا/فينمس!هلأسرىانيتأخ-ىالذرىشامخصاعالمكل-اضوءعلى/نالاخرمنالشاعرموففنحللانبرامكانناانورنجم

واسيمهزكونألأص--كاشاءخطوطارجع!بنل!ةأنتثمنفلالى!ورم!كلىباتدبأنالزعمنسشطيعلاانئاالا،اوجوديةا"أراء

ادضخجممهذابئنالاءترا!الايملكلاالرافضرقا)حمهداولكنكلو!فنب.،ةمت*الفروقاناو،شعربةءمورالىالفلسقيةالافكار

يماكلاوهو،بعزكهاللقناعةدا.نهنجبها.نننىاسلوباالال!ىاللأ"ءهـيتىءالىأرالاصأص.ليؤاير،منهمشاعرناوموففالاخرينءنالوجودكي

لواقع:باءلأء"راؤ!لاا9("مهـنرفي،راطالال!ت.لانالجاحديرروضولكيشيءالى!وي!نياو.

المجنونهاحلاميقة-اعتالظلمدةنؤ!ماالزكل،ن1!أرر-"ةوالوعيمىندرجى"الطرد-نللدىتتوفرانبدءفلا،الاجنماعيةالعلافات

4كل!ونشهسأةواستحالاتصمس.ئمةأن3-وءصمتأن3ارزياًلموؤهطهذءءنينالاخربعدبلندشعرفينلحظبينما،أ.للفلسفي

وسكونهومدؤتنيكبريائيير.-دى..وصوتها؟ماذاثم:مدا!تط94ان.4بوايحساوالاخرونيعيهاندونالشاعريلترمه

غضبه:لحظةفيمسخهااقيللرأةالىةالحاجبرامس،هواءعزافىحالف-صالاخري.نمنالثماعرموففلئاتقدمفد(كابيغولا)

المددأهبجنباعت:اًلبدنيالازطلالحظاتفيحضىوالانفصام

ا"راهبي./حلماناصلمفيبقلبياناأسكتأ

ء.دره12فياددئاناحاممملهواناوان

سر!/!من.خرتقي!ساالصغيرالسريرهدارعمهنا

لضفش"/خلقهساللذيالوهه!العالمبهـساانتشبثفيجدوىدأيوالاظلوبينكبييسبرؤد

لتضخهمامعتىوأي،المثلوانهي!ارالقيمادلملأوردعلىبص!برنه.لمورتءتوور،اللببل"هجور):ال"حمادح(اوريب)فصيدةدللمثعلى"هـلهـلالم3ا!

هـواذنالتمردؤلميكن؟ايوجودبعبثيةو?"?!مهوؤداو،اللم!ذا(..."،جور1،1كالءمت-أز،

اورالم:اءواجهةدياساوبر"تخضعبلندش!رفيلاخرينىءطالفردعزاةأنتر:دوذلكومع

وال-"لممومالتمردبهايريقاللدنبباعلى!،يىاباباةثموان،ؤ*ريةلظسفةخصو!امنأ؟ساحبءما?كأاص%:أت

والغيوماروواصفانوحخلجاتهاؤحماويصبالانسانؤصالان!.،ن.ثكك!الأهي-حديدابراوجهعلىشياسية-

انكلوميددوقيثنوءـواقمريايرحملم!اللظرؤطه-ذامثلؤ--ي-ألاخرينءنال"صاعروغر/فئ.محنهو!عزله

الظلومالليلويشتكنيالهصورالريحيس!ةعطفاب-ب!"عبيرحدعلىفيههـومايعلممونولافيه!ممادءلممانه!سبب!ا

البةوم./قطرهدامتأملوبئاظرير"-بغضوب-لا-حبوبلا-برورينينن"مراننانء-اثنينتا):هـأن

وايلن،عبثفيعبثحياتهانادركوفدالىتمردالىينزعالاولم(...ضبربعنمرالناسوكصعض

:للالى?اءحظببة-ةقههةولاالسؤالمنجدوىلااناللجانبدكففءنهامسهتنأبعدالاصرينءلىئورز"هـ!أتكطولذا

مرقديؤ!ه!فغمانلواللم4!ه!"--راذاالة!رأد-أللىنا!.-رابواذا،الحبمحيرل!م؟نلاهوقماذا،ب!مءلوؤ!4"!المضييء

منمشهـسيلاليللوكمسجممحوؤصءنيهـنالنور!بقيءهـ(ار"ضتفدلكواكباهـذه.زكنوان(3لمبكوا)اناسوا(سماء)عنده

القيودبينالراسفومولديغديمنهانفضت!هـيهذي1ءـ*عذاو،الح-اةمنصبهنفضبههـانبهوادا،(رنودون)تكونان

الخلودبسرالمو.ؤىواتحام.بأمواتسها)نسرمقلميح!-الارضفي.ؤزلؤام!جديردةدنيأعنبءثانيقهص!يئ"-ح،البماخبل

وة-!عص!نوادرد(بالرزايااباليؤهـاوهانا)بلندشكللمرتباوزكرأنإل"ضحبةر"زبرومتصوسىيةشخصيرةق!!و،سه-دةاحلام

المعذقيرحاء4وانتسبريرايرءمللاوجودهاناعججبأالءرحءلىاءصب!4:المعذبوالفداءاللذات

عنولا-.؟واوجودهدء-دهويركونانمنادلؤلمو،لعدماالىمفضبة?و.ليالناسمثللء

عليه:المفروضةالمسبقةلولهثقيمةولا.!جما."و!نيصسي!!اكةمثللي

ملعونهضحكة-شئتحيئماازنى-فىىءابتتاتىلوصرتاتركيني

فيالاالكون)،داحقيهةؤلا،لازمعنصرالكونمناثتلمعرداموماصدريينهشالذيالمموتوللمناسأنا

الال،،هـقىفؤلملاباءالاشماهيةيحددالديهوالفرديوجودهوان،داز4،دى-"اعيشالذيارء،لممنممم!مئرازهي:امو3معدرددل*أنه

الازمصاني،الكولىغبر-س،ر.ؤريقولهـأ3-ز!ةإء-!اد،وجودهصللألمنوهـ-ذا،4!بزيرت!ذبرونالذرنات،سامع"ءة-،ءن،شيبئاشنعرواكنني

الازمسانببة:الذاز-قىكونيرنالاخر!هـوم.نبف-ب!في"هةالعطالرفية./نكنفسهفيالشاعريحس

الوجودؤ،،نان3الذيسريمى-نوأ!،تموتيفبمأعببنتى:طلم،!فيوالتوغل

...........مزدحمهشوارعفيدعورانأربرب

سكبنهف!ه!كلهاالارضؤاذاينفسسكبضةؤحه!ؤممعمرت،2ملحمهاوغنوةاوحهـالي"

مواصلةد،نيحوللاالمجودلعبثيةالفاجع3"وارراكلمازا.ؤ4و،*ناصلأمهعنيحلممناسألانأريد

كفكامورؤض"كما،الابديلاعبثكحلالاززحاريرؤضؤهو،اعالصالامهعناميرأمناسعألانأري!

س!ت!ة)ؤ--يت13برحليميقولكما-الازءحارلار(سيزيفاسطورة)مظله،دنب!اوفظاناريد

الاعتزازذ)-ك.فملكهلقد.دائمرؤضالح!ب!اةبينماءادررفض(ابإموو"،كههامصباصاأهتز

الواؤهع:"حمهلنبئءصنورهملء

امراعافيارحفواظلوصحنىربوةتمبهىر

الشراعير،وى،تتحققاناللظروؤطلهانتيج2اندون.ؤءفقرغبةمجردكانتكنها

ذراعجةبيفيوأموتءن4ي!عنبانه4الهخيلتضخ"ماالذا"كطءلملمهتضخ.مالىاكساعرؤيعمد

بالوداعاومىءواكااذرىاشاءجءالم-يراهكما-الجرر.بدؤعالمه،الزاز"طوعالمهمالناس

........و.ؤ-ممولالاللهيأدسهلاالنماسعواطفمنمىواسالوجودمنأرؤع

الصراعفيازصفاظلوة.بالخطو!دنياه

لخلاؤه."؟ورلمءلاعزلتهتكلنانارتضىوقديدركاللشاعرو)كنرونهالناسعواطفتهاوتعملأفاذا"!ملءوتحسست

ا!هانمى-نالليهانتهـىماورغمميرالمهحهائقمعوؤنازعهالاخرينمعص:-:-"فداسؤءرهورأىذراهؤا-تهانبالفجرهـرد

"،أعزلة2بر.!رديم!ك!اانيمفىلاجراص"بعمقوعهـ"ان،وانمردبالعبثالم-*وز4اللطووبةخطاهمنزفسيجوانبفيالصمتينسج

لأ..



:مينساهلابهواعلانه،طر.بقكلفيلهيتربصبلندعندافىمنؤا:بر!ولبهواذا،الأور-اةعئاصريى"فطبالدا"يبصمص"فادا

مصيريتقفوا.لدروبهديكلوللكنالطريقوكماوتلاثهبيتيموتالدأم!كيما!/5"فيعالممنم!3ايه

الليل،تيكلاالمنسلاًازمنءنيفنجانهلاووعيهرلمنديقظةولللأنالسكوتاعياهـااروهـم!طربربئفيامان7كم

15مروراراءيملكلاالانسماقداموما،ءيالومنخيربىالزءنلةاللجالمفيتايئساصقهاد"!فيشفاهكم

ذاالمفجعةعههـالخاتمة،"النهافي،نليلتقيواللجهلالوءيدان،ء،ربل،رلضدلحف-دالتجربةاليهااوفتنتازجوا)عزا"مردوالونقالعبث

قلبودقاتالمغلقالسر1!ذ.ضبةبالاالنوررمحيوالرؤى"ىصلمموت:ي!ولءتدماؤ،و،.زت،يهاولاءربةالتجذورعاى!تعهلانت،ئجلكنهاو

بلنديتحسسواذ.تموتلال-يااورجوزا"لمك،الزمنتاءية،الساعةالبع!يدالاؤقفي،التبق

،وصدرهالخيامحمرةفييغرقلانفسهلمحي(ابىيضاءالنتيء4)زصف!تريد؟ماالدروبتلك

للماضكهماالعودةالىيعمدود.ولكنه،وفيصاستمسلامالىيركنولاجديدءناستبعت!نعدا

:الاحلامونعبمبمالطفو)لمة؟راءةحيتاز-ااما

رمالأاماز.4الطفلءبثكمهناهاءـناوهاتعبتفلقد

ترابهـنوتلالانهبمالم"فوولااهفولاسأنام

الرنحلبغض!ىوالاء"!جئت3هناهاب-"اشف!لوىحتتجربضهذا.نيةعلىزكيدهيخ!ت،انيضخيلا

بنشبابي،دءبي،ليعجمنيكؤتغنيت-ربريمن-بذوةتبذرلا-رورساةلا/لقلاا:يردقولانحدالىاللغضب

وءاللماليومعالمبينةالاسالمقارنةهده(اتتها)قصيدةوفبم-لاحظناما3-ا)عالمعناننخليهذاؤليس،(اللفجرؤبللرحلقد

الاورىبا!المالارتبا!.بعذاباحسمالهءحدةمنبهايتخففواعيةلاحيلةالا

صغاركأاذبالامسذاتيسةتهـجربتهبدأت!اهن،وهيهات،بهارتباطهعلىدلليلوهي...

ص!ير.الدنياكانتكم:يتسعاءلهإن

.ؤذكرينهلقلبيفيصست"اداأورميمن

أمرهءناللطوبلةاالحكاياتظكاجمطر؟ىالا

صعيرهكدنياناتبقىانتصرت!صركانتنفسيمنت"خر

ؤكبرزافت!اعرابوعيزةلمبسالما!كبمااهـ-العودةهذهوخىدربيل!-ت"كبغدوذكط

هضنقيجعلنفسهعنيرخدعظروء،نسيايىسهضاؤنلند،لاجدادها)6(منسيعاللمفي

الجدبمنخلوا/كنللمب!ضدطفواقىفلعل،ؤردوساوصباهجنة4ماضبأليهـدوشارؤتالانسانيالشمولالى-بعدؤجما-قيعتؤد

والاميه-رةالترابتلالالشاءار(بتذكرؤأذ،العقممنبمنجىو"لمضيه.)7(وارحبهاالآؤاق

لوباء،كطخبفةوداره،داءن3اأ-مماء)وناناًيضايرةذكرؤ!واله"ةيرة،بافؤجرقيفياوضوبقىاوافا"-ةاب:نالاءمبلالالتقاءهذاومن

الم!!ماتوالدروب،بريقبلااكءمداتالعهونواكأففاتالفاءيرذكروا)،!؟مب!ا-الانسازفيالىايقرديةالانانببةمنبهاالس!موهذاوفي

&-معوايرتضيلاؤبلند!وهيهات،اريررأاايسكارىوضحك،اضريرةاأل،لمهـ-ومهتاكالهاعرمعاناةتكنولم.شوهفيزوللهاايىظؤيزيقية

اظلالافين!رقانظل..اةالحى.نخدمحنااتطل:بألببظلوانهالوهماررك!لاتؤ،!،اجت!عامنالانسحابنضائجمناخرىنتيجةالا

بهااوفىوزمردنورةفصائدو"ضوروتتماعلالاورمئاكأهدهوتلشقي...!برةه-قانعاالاف-لنظلمااللاوعياعماقفيمكبوتةتظلإفيزيقبةالمت

الى-ديث.اًلشعرذرىمنساءقةذروةالىبدئررهـنءاجزاذاؤ"الىواد"!معهاختلمفاذا-شبمصيرهراضيامجتمع4

"**المتتكلاتتلكبرزتالطفولبالاخربنوحهلالفاجع4وعهينلهوةاددم

الةقل5891.ؤموز1(بعدصدراللذي(الفجرمعجئهم)فيشعرهفياث*للاتتلكادهبتالفلهسفيةبلندثقاقةول*ن.مكاهئهامن

المغيابالىاضطرارهبعدالاخرينلقضإياالصريحالالتزامالىالشاءرانطبعالياتسملمةالمس!الوعظيةءنواق!تهاواًلاءمالةفالمممنطادط

نامنؤاناهناسنقهـلإ؟يدماالتحولهذاوفي.عنهااللطاهري.-!ةفلسفؤةميةهـوبماقالزمن،لهاالاؤدمينالشعراءبعضتناولبها

وش!عورحبببب،كازسالمجضمعمنوانسحابهالاخرينمعاخةلافها!تثرصء-ااذاا!ربيالشعرفينظيرهقلباهتمامتفكيرهمنيحظى

نابدلاكانالمجتمعهذافيوقعكبيراشبراأنبدليل،؟وليةبالمسالنتهلءرقدرلوالقديمادبئاء"ضثريكانت)8(الجاهليالشعرفيلمءت

الىالأزومالدا"ي(والانغلاقارتشا؟ممنؤتولهالثطءرفياثارهيئررالليومبةال!جاة!ا!بابلهأ!ؤوتلوللهامهـاناز4من!قانالجاهلي

لمهي!ب!اللعاءةالاوضاعظلتولئن.ثطالاجتماع؟زاموالاتإ؟لفيالأباراتالاتتكنامالعباسيالادبشذراًتفىاستتننبئاواذا،اقاسيةا

هذهالىالشماعرزظرةحولالذيهـوالثورةؤيامفان،كلإاتغ-وا/تتغيرفاحس!اس.المعرينضعرفيزبلورتؤ!كانتمنهاباكثرتسممحاللفرية

اهـىرؤ.براهزاويةوبدلالمضصيءجانبهاالىالمظلمجاذهامنالاوضاعليس!ماصبعهيمدمت!"لمسؤهري-المانعنج+بيقولكم(-بالزمنبطند

اعللءسةالط:"*اكمرةوهـ-الهـيبىانهذاؤ*أن،الاجتماعيالواؤعبىبنالاخوبينصنهالتناؤضرحدةالشاعريم!انوأ.نرسمصورةكلفي

اطر-تات-كارلضدءهـيئقىريالميتوالنصفا!حيالضصفببينالطويل:التناؤضلهذاصورةلنايرسماداخرىمرةهنايظهر،

لجديد.وجودهاتهت!وؤامتالموتاكفاندهافة-لممينالخيالس!حملكولكم

يب3ال!نريرةغبران-الحالبطبيعة-ي!تىلاانتورةؤ-أمانعلى.ؤدركينلااللذيالمبثفيهناك،هـ:اكلكن

ظلالانبل،وتثهـ،ؤمهصزنهؤينبذوضحاهالهلمةبهنللنتاعرالؤ.كالانيقهساعتكستظل

فيمهذا.ؤلمممى،و!،كهناتر:-صظزالثلاارروداء(المرريئ"اغاني)عضيقهداغنية.!لمهو

:تموز1(قهلاللعراقعاشهالذيالمريرالوا؟ععلىيده3تأتبصرينماترىولا

هفاودإجئتمطريقفيبالتلاشب!سيقنعونفانهممنالرالاخرونيتناسىلاواذ

ندريولاصفتفينقتل،الزمانفييوغلانالىؤتدؤعهالتلاثبمهـذاعلىبلئدثورةاما،ما

الانسانأيصلب

النبرانأتحرفى(591ارفبرابالادايب)6(

صعارنا..بيوتنا.(الليلاتن):الفظيهمةقصي!يد.تلهالمشا!سبمجلعلىلىاجع)7(

-هـا7الصفحة!كاىاللنةهلآ-.إدمربيالثهحريواند!دادونيسىمقدمة-راجع)!(
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علىكاونمدكم(3شاافماتمعراءاتجاربعلىل!مدمهتزةمضطربةميىهـ-6ههـهـ--.سيو-

ي!ركانالتيلانتقالية1المرحلةوراءكان!فد،صقررةجماليةاءول:ا!رريو!قد

معا!4.شحددهـمانأحدلدث.إءخلق!ىرغمةن!ت!لكانتتا!.أ-1.1ا)"فيء4ءلىاءث،ورازتمة-

المةراءلعوهروفي،الكلاسبكيالادط،هنعري!ماهداًلعربيا-!عرادها

ورنو5مافراخرششا-حالل/3على-ادوها!فدصعندهـ ء.-ر،وحبوملعح!حححرعملسحرء

هتوؤهنةظرو!ءفياللجديدالشعرولادةمكانت،او*هدم!بيكياشكلرامن

لمءلممايفتوانبهيقوم/مايوضحان)..!يهااث.اعراءلىكان!لمعةا!ىلصتأليارنمنمألنس

الشعرديالفرديةأمرةالمغدكانت..)9((خطوةتقدمكلمااي!طب؟رواد،ءنلن،اونمن

هنلمواذا.يدالجدلش!راءامنالاولالجيللضتاجالمميزالطابعهيبيتيودي،الثممسهنرقلن

العربيمالاذ-انلمووةءجد-دالصورايهنتلاًلجهـيدالشعراننروهال-ومالموتفي.لعور

لب،ظهـورهابانءذلكالجديدالشمعريكئولم،نمعالمجوالكونمنصوتبلااطفال!مااودأم

ذللك،وروء.(1).جديدةصة"!ارقييارؤكونهكلناءثر!نياارب!بردكانودخ،ن؟،رءمرةفي

رؤياالىالشعرلنقلالغضةالبدايةانا3الح!دريبلندشعراننزعع!يفنىانثانميمةما

انه/رغمهنكرةموسيق!ي!ةاشكالاوممعانلإشماهن31ءلىلفنصرلاجديدةتفنىآلافف!بمةها

حديثموففلخلقكهح(واقىالا!نإرهفيولكنه،للكاو،!هههنمنيرنورصانانسغنىاجلمن

نوعانورغم.ولازمطب!!ه!عةءسو.،،الغنبم)النجديد،جد-هـةرؤيرااوهنبر51اؤدامزحمةفي

القدراتهـ!دوهاوالفنيالبناءنوعابىفىيسههـعيلاا)ورءريالمولمحفاهنت-،نلوعةديمةما

الفنيالابداعاحترامالىبهأدىاءتمانمابلندمودفدلال،الابداعبفى/كبحلامخةض!االمدبةاءانيفيالكئيبةالبروازبروضظلولثن

ا!وحهجدةالقيمة5باعهـتهارل!ءمهالمطلقللاصوالاخمصاعبهعلىوال"-براءةبرر(معجئتم)فيللنتعاعوالبحمد،ن!"عنيرملنان9ءاللأرولها

الووتوهـص.وجودهعنيعلنوذا!4بهالؤك!لل!اةل3!لهالمتبفب".عليهايحةالهسونورتهلهاردضهءنيملنان

تغهيصمجرداللجديدالننهعرديالبعضيرطهانطبيمه،نكاالذيوطسنهمشكلاهطءلىماعكالاصا!نزامهوكه!ثاعرليقنصروللم

الجديد!الشكلهذاسشدعيجديدةمض-اعين!نمعبراًاو،عروضيولبفىعامةالانسانللفف،ياالاذخصاروكبالمشاركةالىنزعبلالمحا!به

والمتطرهط،ا"تزمتالمحادظبنوعيهالنقدلمحيهكاناللذيالومتوهنهـ-نكنبكهسا،المقيتاللعنصريبالتمييزومتهـمالزنوج!هنء4

رهمدهـ-دهيكونماابعد،ميهليس"االنتهعرهذاالىيرنسبالذيمناخطاء-ا"*ن"ا-ينجنبالةزوع!ذاديوهو..(هيروهنيما)

مهساويقبمابصمتويجددررن!ؤدةيعملبلند؟ان،اللجديدةالءركةاللباديةاللعجلةنل!كوبخاصةع!ه!الاجهمةالالتزامشعراءءنسبقه

وجيه.بتبريريخظوهاخطوةلكلمحنفظاوا!"فلبدا)خطر!بينالشاعراسهلموبويتراوح.البيا/كبماو!ه،ز!فياللبينوالنكلف

الشاعرو-صالم!فالماضيتضمنضجمرحلةالمدي!نةاكللمني/متلنوبياللبغبضالماضيمنخيبة3اتمطاعبهـرضحينا!ي!والشمةاللهدوء

علىالسيطرةؤيبلندبراعةوتلفتنا.تحدتالمسهاللجديدجانبالىالابا"،(منزنجيالى)و(!ر)فيكماالئورةكصائدديرالور-ةطاللحدة

نفاممنيفيددو،النفسببةالخلمج،تأدقلرصدورطوبعهاالودميقىكفيلةبلاديبهامرتاوتيالعنيأفىالس!اسيةاالرجاتلم،نتوو!

بأهاالتتحممااوشح(ت!اعنالقريبةالوسيقيةالاشكمالومن،طرينالشه،المدينةازوازىالىاخرىمرةوالاورمت-للامالانكةاءالىشاعرنا!روءبىليأن

.دروب)فيكماالهجرشعرفيشيماولاال!حديثةالشعريةالنهضةؤيهايرمعالتي(الثامنةلمةالرص)ووميدةتتذسهسما3يفعلاناونذ!كوود

.(اللطريقهمس.عبوديرة.نقمة.اودلوكنت:اور-ماالننمعار

الموليميقيانتمكلكاو-تهونكللمكاوضحتبرزبلندبراعةانعلىولنغرقنمصابيحاطلىء

الوسيقىمنالافادةدونيرءولمدالقديمالشهكلانزللاحظداد،الحر4ثءدزو!دال!،دوريبةزالثما(الفجرءعجثءم)مرحلةانغير

يةاللشعورومىتويافهااللعضويونموهاالقصيدةبناء!ضلازمء*نصرهـكالربرلملوعرق..الاطةالاصلملأم،النبيلةالناهربأشء*الارمانالى

النهوهذاعنا)تورجهرءبةقيمي!قىالمو!لاالمعا؟!!*ءملانالى-وديميا:الشعاعديردد0.*"صيرةعاىالخبزسرة3وا..الط،يرة

يحققهانيم*نلماممن،زةنماذجله،مدمبلنداننلاصظ!-وجدان-انتويتمالا

نظريةلان،جدةالقصونموالهاربةا)خلمجاترعدو!الجدو!اوت.كلوبيتصبلبمالارض!ذيببمالكبماكل!وراء

مااذاادقيكوناكوربهرانعلى-ببونيقولكم،-ورإئمةاًلحرالنضوررالممضالقلقلصقيونهاكلووراء

دوون!هـ!يثأددءاموروللفللفكردميق.لعييركلالشاءرا؟إعوليغضح!صدمنالجهنحفيمماكلوبرغم

يصلحوكما.لهاحدلامرونةالوزنتوجهـداخلانلذاؤيمكن،2الثنإعروب!تحببرسيظل

ا!جسيديصلحكذلكال"اطةكه!واهند!قالموس!يقبمطملويناللجديدالمه-كلالز"انبييرمودو!ح

:يقولادوالثهلمعر،المملكرادوالتالرنابةايدا؟الى-الحزبكالصراعخضمو!-الاخريس!صءنوص"ى

نعيدلكينعودوغدا،بالاسفالمنتعوبلمد!المون!"التعاعرمووفطير-براورلاي!ادا)نت!اعر

جديدومنخجلوبلا

المبيدالسأموبدلك.وازتاجلانتيداكتصرانت3

بر"تابالامساحلامنا!ينبنللمف!أننا

يي.للحدلقي/الوو!اد!حراؤكااطرخو:يليسإلد!ابلسدا!ا)صىاويمانااوبادرليضمنا

مرنهـاس!ييرلهحطى-لهبوب!ة)كهاني!الحددلطهاانااءرلسهلاوايقول(!.)نقسملمبالامسدهر:اوى

ائنلاشلحراألهبهيةغدالكلللهي!حدأطلعالسالميسةالهعهـاالادابهـيهةالمفهاههيمضوءعلىالهظد!يميديعلىيداك!تشوما

ادابحيةمهقهـاا!لهشىمم!نوهينهاكهنل-خهدبهملنةوالاسنسلعلكنبءلمنالمهرد(كينغديأمسبمامنو؟تير

،اللحهدات!الهـعراق!!الدملعرفهبخواطر:ملمالك*ءن-أالفلححهيدةللىقييم***

انلللاابويبباب411ومقد!يم،نبلنلاانيداليول!دكةإلموانلزك"لقدمةولىابمحركةالثصبابالشعراءابديعاىالجدإبانىهرحركةتبدأل!

وأ!لق!لة.أد-صرافياراءو،المعمااصرلليرلوقه-،يا،(اساطير)ا!ركةاوو--دهمةل.لبداانالمنطقيؤهن،وفلسفتهـألاهااص!لها"تكاملة
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ولمربكبئذنيالغودعنالحديتنفس

اللعبد1لماذانتاناال.وعودوهـن

الايرحاءالأتنرامصرورةويرى،المبانتربااتقريريرؤمنلابكسىنواداالتجمنمنالضائ!اتاررعينوءن

رتلجإلا!وموص؟جوايوللدكلاللقهببدة2انر،اكءعرفيء.تسراجيالا!!انوؤلنل

ولا..صورةاومعنىوداءووايكوناندونلجرسهايببىهااة-الةاالىكانسبالا

منل*بعثأفالسحرالش!عرلفهـمصإبركألاا:نجريمونالاببقولإؤمنكانواليوم

اوورء-قيىاال.-ىالاستماعلان،(امباثساقئيرالمة-ط3!دؤثرءوسهفياهلنتناتمنن!اىءوظلو

جمالهايقوملابرلندددا)قصيدةؤ2،نتالي9وبا،اكسعرهذاعنيعنيالزء،نفينوغلوزظل

المجردالهعوتيامالانسجعلى-مضلاعظكللسعبدقههـ"بةجماليقومكمأ"-والقواؤحه!(متهإعلان)الههـبارأكرمنا،دادةمبماعت"بررظ!مى

م!ضاه،ىعليقومانقبلجررر.هااو؟لايفاظمت،سقمنالظج!والحذدالشاءسسأميئوالىكماوز"والىز.كررصوتيةليمداتلضةالممدئمةالها

هـنبرغ-نيرةوخا!،التيلت!اماالانقيادروالةوان..باالمكلنىانهاايرىاووالواو(والالفابباء)المدصروفاسومتوقد.الوغود-هـب،يت!كررو

إ!طرمناللشخه-بئمناللصامدةاوالعاءلمةلقوىا./خورمرط.ننتنرلاالةن-4المزاوجوهـذا.وبطئهاا(كاملكلوسبقىهـدوءعنؤضلالأها"وعصعلى

بحقائقا!تلاءهلماوالانة!البصدقاقصجمدةا.شمبعول*ن،اوسيقياالحسر(قديرلمحب)فيتطالعناالنفسية،اصدائهاآلالفيا!جرسببنالمممنازة

واذ.همهدالىتادالافهياالةالىصءالقارىىتيسهـلم،اللذاد!/هـلالوجو.وغيركلـا(يراءكبر)و(عقم)و

ا)ثهـ،عرنظرةفانمفءجبةوصورمخدرةموسيقىبلندثمرفينعدملاكنا،اللكاءصلمجزوءاكماعريستءهـم(عذابءمدى)ؤص!بدةو!ي

عجصلا،ال"ءوروتلكالوسيقى!ذهالىءهـعتالتيووبالقصيدةالىوهذه.كلهـاالقه.جدةادياتعبرمدورةالابياتج.لالىيعمدواكنه

:قالقذا،ضكالةاوتسطحلتغطيةلهبهااجنرالليهايسيءمتت،لجمةطويا4زوراتنهاوئ.:لحرالابب*تللجعلرءقىباولصيبة

كنجواقاصواليكاراسرأ"ءفغدا:ثط!ينألىال-تانفتام

والوانااطيإفاعينيكفيتهـنشفاهابالطأفقلبيوراءفانبابيتطرفيلا

تلقاناهناكعلاللنوريالخافقفيسجتواضمطرابوهملنتكصى"يررنحأبردا

بمرء،زاالاذتفقدشبضاترىلنول؟نعذابءمدىانوصودؤلبفيلمالا"!أناوانا

رى3ذبهاماحطاماالكوخعافترياحالك!وخ:قصيدةفي-ذاتهلللغرض-أتدويررامنالاؤادةور*رر

-لذاوووـو،أخ،داستدراجبمايحاءفي4ور:نراور*ىبايروحيولنمااواؤرامجبزوءمنالاو،دةفيدلعولكنه،اغاصفئاالط:مةةو،الوردي

انت*مراءماداو!؟قيىاجعلواالذينالمحدثينالرءزيريناوائلءنيسلمف.(طبق"شةاه)فيالاعجازحد

"بردا،!فا!جملديالغربيينالرمزببنبعضبتجاربمأخوذينوالتمزقا!ةويرخلمق!والمولصيقىفيبرلمندحهفهماالمجظمانءلى

لو!النفسىفيتفعل"لمقدرمعنىولاؤ*راتحمللاانوالو2نغءات-بدويوراللدكةيقوللمكم-الوزنة،الاضهـادتهء،رععلىالقازم

.الواؤءمنل!،وبيننعاطوزهاىنوااتياالمشدراتؤوب،عنهاتعبيرهل!!بربخخىجة8الأنفهالعاطفهةالاحوالي!ابعانيجب)

لورلكأرةاشه،ءفيبةالرمالمدرسةمنبلنداداؤاؤقد،ذلكومعاولللا.اكوترهو...الاحوالهذهبهزتهتامااهموان،الأدأءموؤور

يكيال*لا".لرد:،تاهوضوحمنةالقصبللاوع!ماوتنق!بةانحو5الانجاا!مف!النةرريردالاسفومن،وترالتحا)ةءنيعبراق!ء-أخه.الوزنطىكان

راوالبالحسهيلمظهربايحفللاوهـو،ذلكالىوماوالبرهنةوالمنطقانذهـد،مررمةدرجةالىاللبابهذافيؤقميرةاءقليديةااوزانناان

ة-محاولف-!الخار!ةالمولسرقىواًلالوانء،ليحشدفلاللعموشةالاطرادعلأ-ىتقومانما...التقليديءمودهافيالرورببئالتمراوزان

نج!ول"ذا،المعاناةوتو!بم4ءهـقالزخممناهـ4ا،ورمرقدعماللتعو.بضالر/وبواوالاطراد.القاكيةناجهةومنايوزننآصجمبةمنسواءوالرأوب

وءية.اوضاللمظ،هرمطابقنهافي.فكمنلابلندشعرفيالصورةق!بمةمزقوالونوالتمارضالتظابلمنلخلوهماالةوتراءداءأللدمنكلاهما

ل"--انبمدجديدة.علاقاتاطارةءمناظا!راهـذهتش!كلفيوانماتطيبق(عبوديئ)قصيدةوفي..)11(.(الاضدادبهنالقائمالحركي

ثلا:5يقولاذؤ،،و،لتوترباالمتبعالت!ول*،ا"بمرالنتىاعرذاتفيهااشماعرالنايرعرضاذ،وار"مزقانوتراخاقفياوس!قىاةملاس!"متاز

جديدلجوعاخرىءط.ةءنم!دهن!ف!.ننسبشاعينوم:ؤ-قيولوالفرالذاتبينامراعا!مثهص،دايوأرا

"وه"يان"صاا""،طرأدبكمبتشفتعلىىكأز!ي:أو؟عبد

الاسود-سالابصولتدورمحهد!امازالتءلىوالارض:أوح!؟باانتاازتانفسيبلمابس!ناكاد

المج!هـثورهـاء-نتسلؤلمجهـدوو-مأطربهـ-اطاونش-4الم!د4باقىأالذيالمنسيالعاهـ-ماهذا

السطحمنالت"-،عبةها1وموس"قيازهابألوتطربناصهورالناقدم4لااللحدشعئهويظوي

،53-ةاللضحلاجثةالمفهابعراقي.لندهنت"خاولا،اللأرونرؤ:انينزاريةءلكماء:ديسمااللصارحهـو

م!اضةبايظلالءشمبعةصورايقدمولقنه،الجددلجنانشعواًءبعضيهعل--ىلالاوالثلاتةطرالاثقآفبة!ناكماعرانتةلكهروطفنلحف

الصورهـذهتكنلمول."ذا،خه:لمةجديدةابعادالىبناؤتغورلي،للحياةاجسدةاالمنيفةالمضموكلقىاللدالقافبكأالى12(سؤالووللانبهاالمجسحدة

للا!،سممثلة،موحيةعميقةرءوزول!ها(يرمةسرللذيذة1،ربة)القه-ءدةفي)عاللصربفيوعندما..العأفيالقدربصخرةعنبفلارأطام

ررةشاردز.أكبيرصدعلىالاحساس!زرامعحسبا?ماثلةونها3مناكثرصدهـةيم!ثلشعوربممالا"اكرارفيقاسب"عنيقةاضرباتالى!والىذروته

يقول،كم-قصازهـهاننلاحشكذلكولانها.اللحدينتةالصورةءن:منهامفرلامريعة

جذورهـاتآ:-حيثالقارىءؤكرصمبمالىتفذ-!تبوارتدزموندغابايرانتمن.لمرى

حين.بعدثمراتهاكثمريئتهـ!ههوتافعاد

واؤماالالثياءببهبنيالحساللشبهرصدالىيلثةتلابكدداموماتعدوعواًصفاكأن

الكاصةالرءزيةالمعانيلاءتشاف"ءاولةفيالداخلفيتأملهاالىيعمد

"-نقهم!د-."!حرراناللإءمياءنؤ،ن،للهاالنة-بالوقعورصدفيها،يبدوالزحهـمنعبد.ال!ربلا!الف!رؤ،بداية2وااللو-رالاز-،ز-")11(

لط--ءعطبراسل.ووانيةالنثروالعناصرالروقبمةالحسيهاتنتمابيماا1360-135ىلى

رت*ت"ءمطصالخارجاوضوعياوجودهاالصورةونجفقدالمختلفةاللحواسال.زنف-صارتالي"ادءوىقبرلمأيهلالىغغيمبء-مدا3:يور،ودلدا

ؤ-صالنضطعرذاتلاونحلباوراطفةالفكرفبهيتحدمنوهجارمزياوجودا.،47-07،سلى؟تالحهـداالاد؟بيلل!خقدا:اللتقماا!دي
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أضطرلمأآل*ائيأآفجرانفسهمنآفجرتؤدالقصيدةكازتلواذ،نمسهااندونوال!داة"متوالهوالظلالأروىمنآخلو.نكاد!دلأالأشيأءذوات

فن-كه!!ررثمةيرءوناندونإلارضدلىالملظىاللجريحصورةاعادغالىقالقذأ،للميورةالماديةالء!ود"ينسبا!لححنغرا!ا.ذرثب-شفر؟4

زالجا!-انيديل!و-الحالةهذهو!*كتل-تظراًروالى،الاءأدةلهده:أت.،عرا

.جديدة5-وراز:تاقل!دمبدانكيفاللحرء.مرةارىانواص-هـىءا--"افىىقينجف

هـو!السيأسالتصاعرالتزامبانالقولالىنسارعاندربربولاخه*لاوكفيدتت-طءااءتؤدواني!كأءتا،جلوهـهر""،

عشراتوبر--ودينه--4ذجستعليل!،ذلاحهجوهـ،أا!تءنالمسؤول...........

منافتماعرءوؤفانادببكانربمالكنمو،لمقةالمحالمةزمةاؤدالقمطعودالرغيراللقارصصه"هلفيآ-رىالفبزللمثوكمالددى

ومشاركةوؤأيبحمدت!،طةطموقفمناىري!كنلماسيةالسب،داالقف..........

منتحولةكيانهفيوآذوب4ففيالقضايا5هذآ!نحلاندزنوجدانيةبرديمنا"وتغدومي

.شمعرهفيتفجروو،منبدلا!*كأصةتجربةالىبذ!كالمدفأء،ءةب!تأ

العاطفيتفق2الذلك(الفجرمعثط)فياؤ"قدنلاداانناعلىوألص.ت،الحصتوت-اء،الخريفوصفرة،المنىأون!ان

م!يهـإ؟-زألمىابلندقنالقويةللاحاسهب!ىالى*لة،لي!اكمجرأءورويإلأاؤ*ه،فيلان،رء-وز3وها،بجلنبهابرده"نالنمماعريموتاله!،افيارشا

اللصنعةءنناجمامامالا!هذايكنوان،ء،وبالا!وهورةوالهبرالموهمي!ى5!-ذخلق.ء،دةفيوانمااوإلمرجفيزعب،1لارزلع!،ءور.،،مط،4فىيتكنلا

الحينببهبن!هاير!"ت!د!والت،الفةيةالخبراتؤهـ!أالليافي"-ودةا-رع!المتوتراتصعوربامادزهاواأء،دالوعيوضوحمنوتط،ءر!اءإءالات

الجسياشة.العاطفةء!وتوالاخر-لىشعفيؤصيدة"!نهـاتضاوتكادلاالم!نىر،ذاموزوالر.الن!ولحالة

افادوقد،الحىب!يبلندنتم!عرؤكطامنيةاالجوانبا!!!ى!ذهو--!رائعص!ب4ولصالىالنتاعربهاويرعموبطوأوص-/ظ،تفاذول-!

ءوبركأاءصةالغربياكلمعر!!ه!قراءانهومنالادبيا!"ر،تمن،محقي!هاؤ!ه!.اللظلمد!ن،انطلاق،إبئالطرهمس:قصمائدهءتل

الذيالثأثيراللحديثشعرناؤككل4ان3الذياًليوت!.ست.شعرمناوج!-4من4وجعنرمزيىآع:-رارلندعندةا)قصب3اذتواذا

اءضارةاازمةبينالنوعيالاختلافورغم.اخرشاءرزأثيرجههيضاهلا،القصيدةعلىطارز4عربعظرء!للاالنت!اعركانواذا،اللعامةانجربةا

شعراؤز-اويلاتهءانىالذيالرهيبالننخلفوازمة،اليوتاعندقياًلغربولطخرافةبرهالمنحكممعلقةبلندقصبةأزب.ألاانالطبيعيمنكان

كوللنوجدكما-فيهووجدواالليوتبش!ؤاع!وافقد،صرونالمط.ساكنغيراكنهوءميننتمعوري!توىذات،اكن!بةهيرانما،النفس

لونر-لملاظل)بلندؤولاستتنينااذانناول.وساوىترياقا.-ويرانمبن.-رةووائد!مقص.جاءتاللذيرن"زبندالربرلمندمييلجارء،زبهذاوفي

بكدءلملأمةانفجد،أل!وتقم!ائداحدىمننسمهـخ"ال!ي!(مسندولاتظ،د"لم"ادلافهيطويرلاتدوملا-رأير،!ؤكا،-اًلشمعريألانةورألازمةلان

الذيالرنتهـدثراللط-يأسمنبينهمابرجمعكانمارغم-"-نجاوزلاىءا-الحادثةتتوزعرإخدقصاندمعظموفي.)12(وتزولؤ،رب،ص."ى

ذللك،ومع.غيرهةيهاوقعالتيوالأ!:،د!ا!قليدويمهافي!علا(مراع)قصببدةفف!بما،ايصورةفيالفنيالعمقلخإقمختلفةازمان

فياترذاالمعقدةالحضارةجفا!منارتوتبهوقفراندثربرأكانقربما:ؤيلهابملم.أوحييرقىاسةمراراصالةفيالكادنرةتبدأ"ثل!

لى!-،ي!حقلاضجرو!وا،بلندشعرفيالمدينةمنالضرراهرة"اشبوعاعا!ءسفيازصفاظلو

الىيعمداندون.وداؤ"واقعهالىاصعىانهلوحولهالشحاعرهـاقنت!ةنتراعيهـوى

:ؤو)4قنل!ياكضخعيمرراعبرنبيفيوتموت

اعودلمنلوداعبااومىءداكلو

المحطةارءمفةليحزوللنتت،ءلقريرتيآراجعتر"الاخمداهاالا!"مراريمةالحالةهـدهبلغتاداحتى

.....حدسياعلمتؤ؟اقديمةا/ياتاللذكرفتسم!-قيط،اءهاور"اليءكأمف

اعودرتنلا:ص،لجةكانتانبعدالماضيالىاللحادثةؤ،نتقلت

مدينهأمدمتفقريتي3الزكلأنلعبراالبهوفيو!ناك

وال!اعر،بعدمدي!ةتمسوللمتكنللماللعربيةالقريةان+حفواضالثوازىنيتعدكانت

"ضامينه.وم!،كاةاللغربيبالشعرالتأثرواكنه،ريبدونذل!كيدركحنانبلاالعجوز.للك

علىالفءوءالهاءفياس،متؤد31ونان-الخصامفي-ارجولعبارةباؤصم!د.ر"اتء،عرافجكأ"ماًلاولك!داوواالىالعادثةآعودثم

يصيباندنىظرزلناكلالفيينوا،يثالحدالعربيلتعرارواداحدزتاج:بها!ات!رالث!

دائمة.وخمرةاوؤرنماءيديهماعلىاحديثاشعرذااعالهسفيازصفإظلو

بدتاد!ىاوو:اربتد3أن!-اوالحادثةيجعلانارثاعراس!تطاع2.لموبالا!هـذاويفضل

!*شعوريةةؤ---كدالرالبعضبصضهاعنوآكشفآ!دافعدائربة،"وجات

ء)13(.متحركة!واهـمة

دؤ(الفجرمعجئتم)فيالغنياشماعرامستوىانلأ(لاحظو"ذ

ولاول-نلمساذ،المدي!نةاغانيفي"محليكانعملواضحاهبوطا!:ط

السلاالمكعتسسبرنتربتاًالوحشهـ!ابصر؟لم():ؤولهمثلفيالنثريرةرزلمميوع-شوررهفيمرة

نلمحكما؟.راشعهـذه(4صقوؤاسد)نتياعلؤمتى(4صقوؤداسلذيا

اثصاعرافي!خااضطراةء!ةو!اضلة(قةيلالفعشر،ن)قهميدةفي

22!ط.صالج!بربىةحاف!--ودأىالمهأ*تبدمالقصبدةعلانيدلممامرةغيرءمينةصورة.أكرارالى

..!!صكرماسغطناا/نأنطؤ.ل!حلاايت!اااللعربيوالادبيهةارصقا()12

الادابدارومطوعا!المدارسوادواتا)كتب
جميععهنه-صهاعقدوؤد،تررءالدتجلداييدجاوانبقأوضحبللنداكةاما)13(

بهيمنلنثه!رلافة):قييلأو"فيفصحلاائيا)ا-!رابراهيمالهد؟:ورا-لحا)ذنكا(

اللفحهدايثنرجىء2المد.\كننرريهندخاولهللهـمج!وانب)ختههدبكللهـت،دقي!،(إ-نبم،إ

!حىكحزىهع!هك!ور"!حلا.الئحمدا!ثالثعرلغةءنمسملتقبةدلىالسةلىاعنهيلا
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