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الاذساني،الكنفمقدهةفي،الشعرولغلالتصويروالنعت،الرسم:الاخرىاللفنونمععىنيزلج،العديثالشعرعنالعديث

بالتناقض.المتميزالمكانتهتماللفرنسميةالقصيدةوان..ذللكالىومايستقرلالكنه،هوزئبق.جامعتعريفكل

ازمة!نتعبيرهو،اللحدمتوالشترانجاه.بالمضموناهتمامهامناكثربالمشكلتبإه،هـضاللدهشةودفةلا.مستو،اتفي

يهـرفضجهةمنفهو.الواقعفيالشعورهـائتيمناثئرمنذعليهتحافظزالثمااهـى،ءخشابكةفالالوان.واحدقزحؤيلمى

يضعالمطلقاو،كلاحقيقةيخنبرءاو،العالملخالصةااثكليةالىامهـاتجمحوهي.سنةيثداندون،فسخهاعلىتقوىلاانكحد

حيثاو،الجنونأوالموتحيثالماوراءفي.."والفوضىاللاشكليةالىاو.ببعضبتضها

وتقلدووما،تجمعهماالتيالشعريةالاعجوبةسبيلعلىالحكمهذا"سبندر"يلفظللمعلىقيدلا.بصفاءاحرارعصرناشعراء

ومن.الوصولوحدهياتستطيع،بالايماء.زعمهفينقيصةلابرازوانما،المدح،يخلقواان،الاظبفيهمهم.مقاييسهم

الخادجي،العالملافتتاحيرتمي،اخرىجهةالشعريالبناءفيتممقنالو،انناغيريحباواوان،ة!عف!معلىاللهيشاركواان

مب!لح!-اغضب،فيبهويس!،ويقتحمهجوهرهواللشكلانعلىلوقفنا،الاساسءن.الارضوجهعلىالاولىالكلمةكمالعجائببا

بفالوافعيحبسانبدل،جديدةاشكالاجوهرهيالدهشة-لكلمةاوان،اللشمروالعلمالاببتقاليد،بعدلهمشانولا

.وجوداسابقةاشكالالشعرعمارةيؤلفانوكلاهما.الشكلفانك،احدهمشذوان.والمجتمعوالفلسفة

يكتمصحللمالذبمو،المصريالدفق1هذا.الفرنسييحاولمهما،غري!بةتطل،بلهاةيص!تبصره

اللىتعداهابل،دحسبالنسعريةالاجواءعسنأؤخرءلهـني،المضمونااننيلااناالقصيدةانذاك.القوالبفييطوعهاان

تريدهسوف!،الفالرالغزوهذا.الروايةالشمعريةالمدارسوما.الش!عرفيالشكلجمبعازاءالنقصبمركبتشهمرلا،الحديثة

العصر.هذافي،قواهابكل،السريالمة.بضروبهاللشكلاحبلبباتالاتسوضعها.تعدللمانها.الانسمانيةالمعارف

رخفياواحدثاكبركانتالتيالرمزيةامافص"جوفصانبيير"قولولعجبنبمتج!ودثم.تربرجءاونمالبا.نافسهابل

مفعولها.تضاءلفقد،عشرالماسعالقرنمبنيالشعران":"المرآةفي"يومياتهاورمبدةااذ.منافمص!نهاكعادةومندلبلاعليها

المشرين،فيالقرنبعيداامتدتقدكانتوان،الكلماتبينلمعضىاالتوترعلى،الكلمةعلىاو"م؟طق!بى-ناومحهينتطلبلاالحديثة

،الخارجعلىمشعةمدرسةباعتبارهافاليسيمات،ان،برببنالذكروالالواالافكارلفتااسرارمملىا".5عفيقطالخالتقادلانها.!اشهصبيئ

0187بهنماولرواالذين،الشعراءلانوانما،ا!كلماتتهيجهاالتيوالرغباتوافنمالراتأاوتكونانتفضلكيف،يسا!كلاوالخالق

أوجهف-!،بهاموسومينكانوا.918ومبمنيالشعران،القولعلىسماجر؟،وا!را.-كلونلا

مختلفة.."الكل!ةفيءالمشي!خ!الخفيةالقدرةعلى،لمإ،بهاعضبارهاءقكف،اًللحديثاررعر

زرز/بهـميمكنلا،المحدثينالشعراء1انعالىالشعرفضائلولىامن،الخفيهالقمددةهذهات-4،حيويقانون4از.وكعيفية،وسيلة

وبنبرة.بطريقتهيعملفكل.حالقاتفي.المالمعلىيوزعهاراحالتي،الفرنسعبمهـلكأةمهدعانه.مج،ولةلقوانينمشترع

"أدة،بجلاءهي،ا!حريةفمعرفة.خاصة.تحيزاومبالفمةبدونونقو!هالمه-أصأول،اننايىةا!قا*لىكأالصفحاتوفي

شك،منماولكن.الاوليةاللحديثالش!عر!--بالطويلةاللدائمةجولانياثماءواليهـصلنضعر!ادرىان،المجماليسمجمابقدر

فيووطالسرياليمةوخصوصاالرمزيةانفيلم،ادباصادف!تقلما،العالمياللشعررحابف!ه!معها؟نر،لمعلالتيالخصصةالاداب!من

الاسمتقلال.حاولمهماساصرث!اعركلعسمةلصبقريةابمصل،بعيداوقريبمنيلاح،الفرنمص-ة:بنظريوهي.العوبيالوطن

قى-الكدسكانتلماالمدرستانهاتانولولا.الفرنسية،واللأنجبنهكأالشماليةوالاووركيةوالانكلإزية

3لى،والحديثالشعرجوهوهيالتيالدهشةك!نابيصاتشبهالتيالادابهيوكثيرةالتضهرتصدرافي،الادابهذه.والاس!لنية

نافي،شكمنما،كذلك.حقشعوانلريدعندما،فرنمسابنوابغوثسعراؤها.ار!افرالوقتفيكلهالاجنبيا!حديرث

في:مهانكلفيهي،للهيوماالسريالية.اتكريمواالمجدهالةر؟وسهمفو!ترفي.يزالولااجيالمنذوبعضها

ص"ى...والاعلانات،والمسرح،السينمابدلا،العجيبةالممارةهـدهعالمةا"أمألئئمعر-اً

ك!بهـلة،،لعردتاديهلخطعدمتخديضساصبغههممطباعديكبسهاكيفية!دتساجحاعناخدسمةديهاقصئيوفيالمعديمطالفرسي

.والتقدمالمفاجاةفنسرياليةكي*ال!ممعرء--نحديثنامصعفييحضرني

سالصننمايجرفا،السرياليةعنوالكلامافافىنجوبعندما،وهلةلاوليجبهناماانسى+ةن"الانغلبزيلللث،صراي،الؤنسي

الذي،"بريتوناونريه"،اللكبيرزعيمهابمعتى،والغريبالتنومهو،اللحديث1الث!حر.برورةبهفي،ا!مسحةل3يكونيكاد"رشبند

لربواالذ،نبخلاف،الساعةخىيخنهالماللذين،والتعايثسال!حالفكثرة،ادقهذأخصا"ضمنان))"سبندر"ذكر

حغ!اثها.افبم.والصوفيةوالالحاديةوالضعر،التثريلحمانرة!اعلهوذللك.والديناميةالننوثب،ألمشعرا
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برفيرمهددايكنللمالعا!مهذاانسوىدفاع"و"ألنردزهرانبوب":هأميئول7!ملم+ه!هـ3!:بربمتونائلريه

"ايلوار"نقمةيشعلكانماوهذا.الموت،ا؟91و1791عام!يبيهـن"طرطوف

..فتوراوتباطؤبدونواحتجاجه*،7كا!ء،1"جاكوبماكس"د.!!أ!ء+++إا.ا-!؟ش!قي----.؟

.!ال!رن!ميالضعرخسره،فريداصوتاكانلمنبيلاولااللصففييوضعالشاعرهذا7-فى-..سصفيءس-س.لا.؟!+سقي..

اخوذ"أب"ير"الفبشيق"بطائراشبة،كانيلصبنها.يثللحدالشعرا"ميشدعي"-.-بر+.3.ؤء-+

الكاؤت-ت.جمببعالىمتحدئا،الاش!ياءبجميم،مؤلراعالماقيحيي،والدقائقبالصور:،-!!،.""-لم

اطاولة،وافالسرير."ايلوار"كانكذامنءالم،وأعلاماتهبتفاريقه،قريبا،ومشوها.بز!-

ا:"اضاتا!بائمات،الممنو!حةواللكلمات،مستمرةحركةفيعالما.التكعيبيالرسامين+ست

كطة،،المملوالجثث،المبرةوالاحلام،المتجولاتا!اعا.ودعابةاضطرابفي،صريرايصر.؟د-؟+؟3!-

الميةلالمتوالرابر،ابرلمهامنوالاضرابات.فرابتهفيولمسهتحديدهيصعبطص--+!؟ء.....

*ءك!)!!ووقهدا،1و)اه!في3،بلهلريحن!صفعهإعهكالشعيهـرلضس،جاكوبماممصمعالشعرء!س/?؟.سخ+لابم.لا-بر!?ء"3.ب-؟إ.،؟-+

لاصهـآوقاحمين!كطأودالمو،ا،الاؤ..)اارحو!-ونااحياو،مقهور،منقاد4-ةفيش:؟!-ير-+

...وسع.إلاىنسانيه!واكللأعبواللهروبلبروقا.دعبره،ع؟--

...-؟د.--لاء--+!-*.-!نر،-نر.ش!لا-.-?بر

"جاكوب."مرلم"بودد.لكلماتابمعانى

.(9عا(سرهاؤقىالىصاـنالانسافقمن))ولسهتمشةمادةهي،القصصمدةان:لأفقال

....حوهرىاحهةوحم!.كهتر+!ثيخ!حم!ه!.!خنيش يداالاوسعألا!و!دالكبوممدصبههوهدا

زم!-رقا*ىاالكاليةرفيقى.افقدكالجههممهـم!لللبهدممنئقةح!ل!حلمهي،السرسملطةلالغر،كبيراشاهـصايرفضونهالتقادبعض

"الموت3عدمروناوتا"دوائعهبمداخلصها.قليلةائارغيرتلد/،افلمألنفسية،الريالليةعنبيانهفياهميتهويحصروى

بكد"الممانترةا!حياة"و"الاللمعاصمة"و"اًيلواروول"و"ديسنوسرولير"ائاريرشحشعرهبينا."نادجا"النثريوكتابه

...4شهـرتانوذار.عطيمشعركلبمذاق

فياال!ينعلاءقنديلاضاع،لروائعهذهـا.الاولىاطلاتهفيكادت،ف!ةومفلسفونافدنطرياتكواضع

.الالتزامبرب!بانش-4!ط"بريتوناندريه"حيالقد

3!أأ+،ول(هـأ4لالا؟3ا،إءلمأاهـ*18243).شخصهعلىتطنى

9+ء"؟!ياعأ-:شارريعيه:اتنهادةبهذه"ديسنوس"غرالشطاًلقاطع،ولشدده،الدائمبحضوره،ولولاه

..اما.تحللجيفة،التائرةالسريالليةلغدت

ابتنا،الا!ربلأيكونلمحد"ديسنوسروبير"

ا!اًعصصةت!حد((ثدلم!ريالية،لاقريال!ممزورووابتاثا!هذا.السريرالية1او!قةالى،المشصملة،الشائعةتلكعنفتختلف،ليتهسريل

و.و.،المتعددةاختبارالهوطوالاعمالهفي،بكمالفوراء.اساغوهاانهماءالشعراظناقى

ءلتللامذعل!"(،الض!لطري!ىق،ء)بعدمحمونماعمبرلاقئطرواني.يالببةالسرفياضعهالذيالامل،لوحلتوانجاز،المطلمالوعياشكمشا!

."ا!كثيرمنهلمعرفهـعةطموح،مراقنةغيرتاؤهةقصائداو

)4791(،"ايضوشاوراق"حتى،(3791!.حيث،العليابالروجةؤفوز،حدودبغهير

صصلآجر31ء(.لقهعلىاص!،اخرشاعر.لفجريرءققكلانق!لمات"ديسنول!"و!كنفص،ا!قيو!وق،واد!قي،الموت

فياللةوقيهي،ش!ريةعبارةفي،للاذمعانيمةظلتب!بفا."بريرنرون"منهيغتظرهما.ووراخلا!للاط"

.)نسياب"اتوخيراجساد"الاخصرملىمجموعتحاه

ة/-راءا-وما!ي!حشللأنتر!"لروات"ومناكثرهي"بريضون"ن!في،فةالمص

ءض)واشا!دوتصا،،،ررمأشاهد"شأر))اًن.نر.....،......

ورء4!امنعزلاددامهـط،لاللذاتالازسانيزباوىذو"ديسنوس))وشوء."شرقةوالمسعر،الرعبهمناك!روالرعبه،ا!روو

.......4منسيوغيرالجمالطةبس!ه،غنافيكأال!"تر،فيليستالفماية.لثم!صامناكو

ووءي"،ا؟ألماالحيم!اةضيم،لديهاناواذإ،والمنطقالتح!يلباس!كأداموالطئمير

،"لىشرولاوثقاللانسانالل!لاسعحةالتحرلة"اول،م35،ولالا.اياواررأ". ........01.تتنماؤىوكأنهاتظهرصظئقلرويجبالع!ى،في

للص!لمظولرو:أي!صي"لذىااكاريحووجمط ...ء..لوالهلى.وفماصععلاةاتيقيماناثاعرعلىان

اليأطز!نفي))"والماض!بماالوعدبينال!مهوهذا،"غرانديلاوجين"اًنال!ارااجدهو"بريتون"ان،بش!مدةيلاحظ

بيبد!نث!ملثبيءالالاكاكطجلق!ملئمهذق!صىالتسا.منافمسةبغيرالبلورعالمهو،الحقي!والكن،الفاسقالهـحبلا،الح!شواءبين

..،صاؤءفيهماكل.افعيةالشفمن.عالملان.عجيبككائنالمرأةيم!دالذيذاد

،ال!ميمظلماننا!ىحسب!تلألمعامكاشيندر!مبناء"ابحره!ا،واروضوحالاخلا!4اؤ!موانمين،بالهفي!ج!بى."اللهي)وا!حب،من!نهىبلاكالشعرافرأة

...."001البشروحركةالانسياءوجمود،الظبيعيقاموسفيل!طمحللاوالسماديةفا!ثم!ق

ة!بى،المفغلمردما!ىونظاجم!بلخاي!قةتج!اكدزو)قوفيهـنالاسمقف،ءامكنهقد"ايلوار1"كانوان:الاخلافيالسريا!ية

عا-ىتقد!لمالاخيرةفهذء.السسيا!ية"كماللحبسر!فييحدثالشعر"

حواره،5قصائدو!"طفيينمئا،وهكذا،"ايرلوار"ار،والظاهر.عنهالاستفناءالاشياءفجر،المب!ثرةشمرا!شفه

!ة،جومن.التقه!جاورالقا.لمةالصورحيثادافف،السريالية،هوادةبلايتجاوزلمأن(...)ارةاباتفي!رثا!مر

!!-!ابعىالا،!صوزلااذي1،توازن)).إماتاللهخارجطروداالانسانيكونانالجسدعناقم!لالشعريوال!نا!

الذيالحب"،اخرىجهةومن،"ال!دالمةك!ا،اثرور،والحب،مملكثهءانالحب!أيدومماوبم!دار

."تذلاتياامرةالمةمنالحضل،يخدد:مجموعاتهاحدىاتون.ارءالمبؤس!حوحمأ!ةكليمنع

كما،الشعريهذاالاساسعيةالصفهان"وجهيوجدانيجب"(قصائد)من

انفصالهعدمهي"بواديفرديبيار"يرى"العالماسماءللكليستجيبتابين3!ور،ذلمكمعننسىالااويجب
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بالقوةميلاىق!1ووالنفسىالطيبةمنهـ--!ما:سألهـتهاذا،واءج"اهمشعرائهأيشرحها،لاانهبه،تحيطالتيالحياةعنابدا

.والاسراز.ياليساقلم.مواربةبدونلاجابك؟ووويرلإكومرتبت"تأثيرهكانواذا(...)يبعثهابل

تتكامل.جزاءاذاتسمفونية،عملهلث4منج،ءظاقد":"بجي!كونغإبرت،ن"ماليقرن،"شارريني4"لانفذللك،فاطماقد

عدداتجمداًلتيالمحكمةاللصنعة1منوبالرغمثعر/بئ؟عءقريةمأهـولانهاطنشاعرلجنانيقربه،آمراتفا؟لا،وجميلةعاليةلغةالى

الاسهاسية:اصيعالوبعص.لطهر،الاشكالمنيلاعت!ءل03شحارهجورح!و،قيقيسورياللعبث4!"--عاشوا،اخرينكتابمن

الادضي،وانبساطتفجرهاكلفبماللحياةنمزارةيشبهش*رهان.واصليبريءبضدىء.ده."وتجاوزوه

اةوحا،المخلوقالكونفيغنيمشهداكل!هناصاسطع.تكسرلالكنها،رقي!كأت!"رة

احياناللشاعريؤحيالذيللت!اريخهلاسيةالروهـربر"الاعماقءانمستلببريق،احببانا3+!ولا*!ءي!حأول:!هـوهمري

الفيلسوفخلاصواحيانا،الانسانيحماسةزر-م،والبهاءاللبشريالعلباعراسحيث

الكوفيةالقوةامامالسروعردان،الوهمءئ."الالهةر!أيةتحت3-،ناذاعما))"بيكونقايت!ان"يتساكلل

ناوباختصار،.بالللهنعلقهالااًرتياليرى:ينشدانوحسبناالينايتقدملاهواذ.نتهلمعرا"ميشو"

.بابعادهالانسانملحمة"بيرل!))عملليديكالفر.ببالمذاق"ولهازقيرستعملانهصحيح.الصفةبهذه

خاصته.وحدهنسي!ج"بيرس))طابعاناربحرةربالاررو،رون!3!ندمامحترىعلينايقترحلكنه،اللطاهرةاللشعر

لقاهاووصوروواسالقصيدةطينةعلىلفتصرلا.الجميلةء"ورتكسجبهبةانتاضطرتللذلك.خاصةفعاليةذامخنلفا

المفاء،ب!الهفيعطهـاءالىتنزعبل.وحسبارء:رلونووو،ايياضلانفسوغلكىكطأطويلملأومتاالانتطارالىاناره

"نبعدا2تعكسنبويةجةنجلهيكورماجمهاثاوذاكر!نفيسأكونلاولذهـك،كثيراللهبميهتملاااذين)"قراء

المبانتر.مدناهابالاوزاقوبرخطىتشم!يحالجبال،الناحببةهذهءن"ةمحطمفينتمكانير،"ننا

اللعطفحروفاستعململ،كذلكيميزهستموتينوانتذيبادىء،.،كأهناماكثيراالكبرىالائارلأن

واك!بة،،والتعجب،القصيدةاولفي.((المادفيكتيرشصريوجد،نهتضطرنا"ميثو"!إثار:بج!سادتها،بدء

،والمجهـول،والامر،لاضماروا،والنداع"2و2وااشمارةوسع!،المشحعرمف!ومتافيالنظرامحادةالى

!!المعكلمصفةوتعيير،الحىإديةلضمالرواروادهـنفكانبع!دءريأتسصحاصرح،ا*نحولكال*تهـدمانها.ار"قيالليدونصهـم،ال!توم

عةفبميزيدو!سطلفإتيأؤصإلهلقصيدلثببعريةحيائهاارالمجيىضحيء"!هكانءاتعول.الطيعة..."تبمي

بميرلى"جون-اق"شاعريةكتابفيجاء!ج!الكلمةلأن،باامملوالكلمة،لحقيقةبا.روفييدرجلاشاعر"مهـيفتعو))ار

المحصية،غيرأصوراان:"يوا!دوجبه"!،!زالرء:-نفجسقةقهوالح،عمل!ومهايةا-ىا!وارل!ارزينالكباراحدو!و

طويرل"ازمانفيالاجبالحمعتهاارة.اواقفاوتخلمقالاشخاصتركبوالكاماتالسسلىلملجمة.مغاتنمني!عجلمانهالا،ء4مدر!

نقوث"االمسافاتتقاس!متهاوالتي،وبطحدة"برمسرصبتف-؟يتحركرشيقدكاءووضاكرا.طقى.ليغبووطع))بمكلكتابالهاستقبكا

نربة.....ا-لندخلعينيمهنسءنرع!يراناومحلين.-ءادة!طموصدةووهوع"؟ؤلفلكنها.((سا؟ورة

دد!ءكل،المماطعاتعبرعريصهويرولص.بنجهاللحادال*راكمنننبذق،هفهومهاداخل

ات000"".انى،عرحديقة
ساعر!ود.مرهلاولواحداءالمابيرسفي."العدائيالو"فالكت"العاللم،ليجمن

كلرسامحيثزمنشاءر.كلهالاولا!جيل.3.ح!مءم93:سرسصونسان،بر"تحبقاتىا!لظواهر))و"القوى))!-

كليعرفؤيلسوؤطوكل،الرلىصومكليعرف...دائهـاو"،وخادء4،طموسةغير،ميقمةهي

يا،الاشعارل3يروررؤ!نتاعرل3و،المذاهـب((.الما!ةزر*ت

هـو"ا))3فيبزو"،يربما))و"!ومببر))برمرؤ!!رو!!!..ؤجهرمزيةلا.باردةاص،*،وه.خائفامالما

رلحيك"))و"ؤب--و!))و"اوكان))و!!ئريخرء!!

"نءكببوزر"و"-!لاؤنو))و"رهـا؟با"و!نجؤ؟!لأرزلا!:.(ءرمبل

ور؟أو/في!!:!،فيسهالىيرستسلملا"ميشو"ار!ءوى

"درلهمةفييرنزللا"بيرسون.ج!ان)ء"؟صير"بز:3ش؟ىلا!!فيوجهءراءفي/"تمرده))يشبمدبل.فعفهاو

بء،نه:في"دةونلير!اايرتنوان."احدو-!!3لإ؟لا:3د!يز!ضلحلأ!قيلالاولا،اللشفالصدساوكيقيللماله.العاللم

"لا!فيرزنرفي4از.لمالىفإهذاضدانه.الجماعةقى3ركا

لعد.ءنلبسيابر".....

،4:3..وعفبحورهيمذدهو."ميتةللابا3يلقمه))

أم!م!3ل+!!لداهء7حنبتفحنانانببكة"،واداهـنرعزليؤ،و.ءمله،الوحبمدلاء4ور

رلااكط5تر4فىو.بيستهتو،هلحررو،4صكفا

فيكتبهءا"جوف"لنعمصر/عريفحيرلالا:في!!!"؟نج.ا!،ءزرقي"نلابحظ،زتروظى

:"المراةفي"يروهبانهكط"ارولادةرؤض"او"ميشموه!ي"

بدمه:يكننب،الايامووهثاعرانيبدو))ؤ-،"بولمعكيهآلان"واأناقدالثاءرلهـمماه

ولن،.شطابونالى!ه!قىاللعبالعبلنفاناالىمرةلهنقلتانيح!!.ألاز"قىشاعردضالرادتت،نهـو."ودو.اردعل)31*ابه

ولاباهـ!ذوقلا،معكماتفقوان،الملمق-((.691لعامالاداب))مجلةفي،اللعربيةءضذرؤف!انهءدالى.شبئءلكلاللدازم

كتدماق4الخفيثن!مك،اعاديةابالفوائد:اقيالطوإقصائدهاحدى-ابعالرال*ررد"--عتمش!يا،الكبرىالادبجائزة،اشهر-

لابالتالرساوةسا!مل،الخلقتريدونلا."هدائح".لذاتهاخلاصه

لوقت،اهذاومنذ.تسمعوهاانونتشا؟)يإ-"-سانالكسيري!ن!به-ماري"ان

روحيى-اانكسارايشكلادضمتموقففان،بيرسجون-سانباسمالمعرولى"ليجيه:شحادةصورج

."شمولااكثر،"؟وحدةيو"هاوصف؟"كما،ماردةاطللأقىهو

الشعرانيرى"ودمعرق"شاعرانبصوتالناسالىتنقل،ابداوغائبة،ابداالكببي!رالالبنانياثعرهذاسألتادا

ليعهـاللجالاخميرةالمرحلةوانه،ال!جمننوعيرىايقاعات،مضاءةشبهاءةوبايم،مقنعاثسق؟فههـمن،بادبهفرنسماغزاارزي
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ا!إدسالقرنفىارموفىاالمامصالشاعر"،فارعلوللمون"قنل،الا!-ئانلملحظ(!إكالأ،!كأ!لأ؟لأننضششترش-."أ.2بخ!،،؟ول:ط.،،،؟تخ.فيولزرثمك!ؤ63!9
..............غ!طء-9-،!لح!*ء!،،،أ،-إ.يم؟ص،ا!،بتي؟1*لأ!لأفي؟،ح

عشر.،بمهالذيالشعرالىننععرهيالرباللذي-،،؟تج!!بم؟لم!!؟قي!قي1\1-أ!فيأء!!!ثته!!ير+!د

اتءربو!يمه(())آلانننسىانيسعئاولا!ر،--سنسق"على،ال!اربةمزبةالرالىايلم؟+!!؟ط*أ-اإ؟.نماكا-"-خ"اؤ1؟!1":؟س.حأ""د

((لرولكاحاى"و.ؤطالممرولروالىاوكا!دوارسمر-صول))ومنل."معلور"و،"حام!آ!!تج!آ!لأ!بخ"ا.""أ"-خكا"،كاآ*&؟تجش6-!!!؟!7

..:.......بة.؟؟ط-.بر؟،-.2-أ.-"ين--ظ!لم-ط

...........-ا!----ظكا-ء-فيول؟!ظد؟! ((ررصتلأ!نري"و.اشوالروالنشاءرلواحمن،كذلكهقصاز!تمئ!هالذى"فيبلول-؟!،!*لأكها"إيه!!إ،!،جم!؟بميخئم.بز؟!ط3

عرلث،ايرر"سيزيهيها))و.المسر-يواماعرلثاربلحا!بلالمئقفودةاءلشعراؤصائد،يدهعدقي!--".؟-!؟."-.-ءنج؟د-؟ؤ-؟لحبخ+3؟"كا6؟نرأ؟؟إنجشفيش9،!؟في؟خ-لاط؟

لوير"!و"((شازالديا،"ولم!ءا))و.الا!!ودالث،ءربةء--دقمنقببه؟بصوت،الاولىبم-!ض-+،انيلأنج"افي!!3فئبخلم!3\!في،-!

-*ق-.-:و-!-9ط!لم؟!في"ذ"قي-،سفي!6+زر9-ول!-؟نج

.لأهـصيوالىأجاوالروارالشاء-"ماسونلرمنباالحافهدونيحولاناللذينوالصمفاء.،،في:!ءسىإ!!-لأكاكا؟غ؟!؟؟؟.لا*-*

،((إو.ر-.ردانجة)و،"تو5!ريه)ندد"ويك:ادالذى"بفيردىربيير))و.الحاضر--إبئشإإ.أل!أزز--دكل.؟؟؟!--"ذأ!--!،؟--ج"أ

....كا-.!!قي!يهما\،؟،*بخظخ؟إ-قي+كلش؟"إ!!في؟؟قي!لأ-بم--نيشلأ!--

،((انجغرو(نج))و،يسيرلا،لمينث"ولذيالمجال،هشعريم!لااد،ليوماب،!ذبمفيفي!-%!!؟يم2+ظ"2؟*".،لمبمفييم؟!3-..لأشكا!و+

فيبا-"ءر"و،"!وشجمهبىول-ماكس"وبرس.و))اووبخطورهللعصريالش!عرابوءلعيهننم.،جإلى!،بشبرأإكأ-نجتم!فيشإ!!!!*دلأ،-.لم----خأ!لأ!!هلا

."لا!وتا)ىانحمرفثمياليادساقيدأالذي"اراغون3+خ!6؟لمج!!1-.-فينجكأفيعبه!!!ضلم+.-

تساء-د،عةكلتنولاصواتلغنونهؤلاءانكطو".رلمعغةعارفةوصمحةدةروملالتزاء4؟كا..5ئنشش*؟!ءلأ-

.......!.بر؟،!؟+ع!!؟-كا؟؟-لأيلا

مرالنثعحسبفي،اكضرةاسنمرارعلىوالبي-اـن،نيالمعخلفيلهتاتذياوديبرلي""إ"-+؟+-خفي؟"!؟س-!،كأ-"؟.:ع-حس.-كل؟يميرض"لأ

.العظبمإالفرنسياكسعريةالتمارينمنسبحة!ي،واللعروض

ديساقالذي"عمانوئلبيير"و.الجيدة.واحدوقتفي،وحياته4للغتالرءفيهأ

الئئم!عر-2الب-انيالفلفيب""اوديبرزك"ايضا5.شعرالحياةءنيتخلىلا،عملث!عره

ل!در!االانعلمزىالذيبريفهر(("جاكو.اوفرباجهاد.وتصنعالااليظيفدؤدلا،لر؟ىبامشحون،م!ونر
......،المخيلةوتكشفاللمغويا!نض!جالىيه"قراجلمنمتابعج!!هولانه،عنيدجهدبعد

"كوءتو"و.وشعبي"تفردذاكانوان.محطمعالمترميم

.ب.و))الانكليزيالنتساعر؟انعضدمايرت-ءينلااللذين"لاربو"و"سندرار"وفي،اللكامنةاللطإؤة،للشاعراهذايميز

هـ،م،((شعر"مجلةعاىضب!ا"ييتس،جمهكلاهـؤلاءان،اس!رضتعنجيلالى.وهو،واللدينيةالتمببةللصورةأسهةمماله

4رو،حصهزر،صارالتهحهـةتا!ولايا،في1(19(للمةاللباكلـراضوائهمسطوعمنالرغمعلى.ومفكرورواثيزاقد،شاعرانهفوفى

امهربهية،مجلمةاؤ،ححين)):لحقيقةابهذه.ال"رنسيالشعرفيجازمةاعلاماتوا3يرترطريقفكط،جديدمنيقودزا"جوؤط"

في!ذهحيا،ضدهزص!ضماكل،ء.إزاارىمنهـ-!اطلفقد،الشبابانىمعراءاما.جديدبودليري

.انلأاضرا،ونءنبعبلانهنملجس،وذ)ك.اللديارمجموء"ةقىسبعد"بونةوايفا))،بسرعة

ريسبا.باريىءنجدابعيدونلانكموافأان."وجمودصالوفحركةعن":الاولى؟اح+،ممء9+هم:برونجفرزسيس

ال!-ةثيراتاللطكل،تقريبامشهاجاءثأالتي.لعالطلمالفرنسعيالشمر

."اياكأاصتها"ثصوس"منذ،والادبيةاصدىفيكص!،عندهالئض"عريالفنب!داشتورالذي"بوفجفرنسيس))اما

.،(..:ؤصائده،2(!اسنة"للانثياءالميل"4مجموعتلشر
دااليوماميركاعاىلصحلاحالوهي-

!اث"عرالحكمدور5منقلببلزكلنبعدعبر.لهاالاولىاغصانهعنمنفصلوجه"نظرلفتانهحتى.الاولادةااشاعرفهو

.-ييتس"وطيئةسماءعبر،كلهللخطرجمالفيدراسةلهفخ!مص"سابتربولجانا)

منذانكليزيشاعرلاكبروجبزةصراصكأاللجديدةمجموعتهمناخرمكانفياو،كماوالاشياء.الانه"إن:بعنوان-"ا-"مواقف

."المطولاتءننغنيقد،"وردزورث":"م!وبحجر"بعض،مابنوع،تبقد"بونح"ان"

صنالحديثاًلانكنننيورءراانما.الأطلىهذاجخلرالنظركانمجروفا"وجدتهـ-اا،جدةكلهابنبرة،رائعةقصائد

هذه!الفرنسىاولقاحازاه).ور.بار!كى.وجاؤقيالايديكانتجامدةاننطلبزعرفلاقد.بهخاصةماديةطبيعة

ازرا":هما3--ناممرنئاعرلنررمن،الرةللقلبقلنا.للحمىغفرنالقد4تجوقيان،نضيفانيجبكما.اكئرمنه

.........هـذهفيلثيطانوكان.اللقلبيكونان،التجرباتاغربمنهي،بخلفيتها،هذه

"تالوا.س1.قكط"و"نداوب
.....العروق".الزمن!ذافيا!مهامنكونانويمكن

الالكا"ريها!يزيبنالمبلمدرسةانصعيح.صارخافهرب.سارترذكر.مما،هدا

ئررنجإد)تىواللسالمفكرءر)عشرفدفىنليلقروبكثلسإبعودامحزينصوتكاىالفموفي.يحبلاوقديحبقد،كشاعر"بونحو

:..ا".واستعيدفغس!لتاثرانالا.يحبلاانهدائماوالارجح

"اعلمهذهـلكلهق3ةلاولسكانبةلحرءللذطزألمحفضعلا"ه!يوبمنا)خعبءر،امامالهـروباو"بوؤفواايف":واضحجدالعديثة-الروايةعلىاسلوبه

..ولايجسى-د،"بوسبهيهالان"قحديدحسبزيرتونةخارجتتةتق،الساقاحرفي"
:،الصوتثمداوزدررا....

...أءلبراًنه.القولمنلللخوفالكبيرةالةروةإن"نالسالمعجي!بهحوصلة،الاوراومنلينة

عنكلامههـء،قفي"اليوت"يوماضب03ناللامعاسلافهجميع3،الكلمةطبيعةفي،البارد

باوزهـ"تعهـدها"مدرسةوهـي،"الهه-و،رية".للول!ةالجدريمييراةامننوعايجربانهيقيمحيت،راسخثلجلظلالتجاويفمع

فيماحوظفملهاهوكان،الق!ءيرءهـرهافي،تج*ل:لتيالادراكاقدد.بةمنيتهربوكيقليلايضا

،للع"اءطلبهاحيتمن،الحدبرتا)ث"عرا)؟ف*.بريعيدفهو"اءالانسيبيتنترك"يهيجعطرذات،حوصلة،الهـلوروفيلمن

الامازسةءلىارهااصراو،والدقة،والصفاء،))هوسرلىكبما"،وجوديمعنىفي"بالكينونة"،لانفاداخل

":اليوت"ءتب-للانفاليةونبذ!ا،للظواهرجدبد.منليخلق،وجدالعا)م:يصرحانه".العطاسطرففي،حقيقيةلن!

بعدعانرالذيوالئاقدالوحيدالشاعر".غالباوصعب،محكم"بونفوا"سعر3(القرنفلة)قصيدةمن

،انمااوسعذحوعلىيضطوركي،اكصويرية،(1فاليريب!ول"باطيابتمرسكأنههذهص!ودفياشدءالذيللخطوتبعا

لهكانالذى،وناقداثاعرا"باوند"هودا،7ءحأم3ح!79"سيفموريس))و.بهمنوهتبالذينساكتفيفاني،سةالدرا
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نم.،صغيري3يانم.*.للللا!+94:اًوثنو.!.!ذافيادبيتاثيراعظم،الارجحعلىوحده

وذءـئي،توجيهيإاذطمركهذاشعران"...الراهنالوقتحتى،المصر

ينتظرإن3ودد.خالمةؤنيةوذو،لاسرافالعصسةالتلكبهاورلممالزعيمدائماكان.00.1ما"!"ا
م..،لاووىتإلعادهو،تلرإباليإوتاما

منءققمهاكئرا،انتاجهبداية!؟،منهاميركبهسإامواطناالانيكنوان.لنهضةوا........

فيمركز!!هيحفظ،حققهمااناالا.ا"لمل،قرولهلمهاًليعوتطريئلأءلىافيممنيةباكنفابفياء!،لادردكاءمنب!دهصبمال!ي

الت!عالركلرإيةسجمماولالهرسإيإةاالهبات

.اصجيل-اشعراءبينالاولىالصفوف.الحديسإالانكليزبم!بالشصبإ.ةمرقيبعينه،وتعإليم1)!شعر،4اعتإراؤحسهب،كانتإ

ح9لأحلأ،5!أ*!4ةلويسيداى.ليبصد،جيلهش!راءالمعمنالهشنولا،ا!رريث،النصسعلىو،)تلميلات"باوند."

..منغمرةفي،اإدالنقبعضإوع!ند.اليوتاـهإمديسإةاج!باوالفيلولو،والفلسفة

عطثصا"لويسيداي"اص،ب،الحرسإاتإاءمإع،ءالاخااتإعراءاميركان،حإاسهموالفكر،الاؤ"روبرولوجياو،يتيةانإسإمكروا

الوجدانمدرسةمععراءفصملقد.جديدوفي."غريفزروبرت"و"توماسإديلن""-نشعربةروإيةفيء!رإ!اثم.الاغرإيقي

علىواقبل،ظلأمذ!امنكانالتيالاج!ما!3-ررر-كب11وتفيينزعكاداثلاثنالأسنواتوا)وحدةوالارر+تهرار.لفوالظوا!جدةايذاتبة

.بةبر..اور!نةفينإشرانابعدانهسوى.الصدارةالاييء"ونلا4اررسلاؤكانحيث،دائرةولمفي

جاءافي،9ب!مد1كدمتضرفيكمالبمعرلسعرىميعند.فيثارا"اللجديدالعامرساية"،511191-?رة،ا!!!وا!فوارهـاوالمعجبامشوراعن

...اً،...والجىاذبيةال*ظمةمعنى

حإسب،الاحيرهذ-!ه!ءطانا":لهمقال

فإيكبيراتنوءاتقدم،اللحكمعلىقدرتي.-.!،.-بر+لم...3ي!ك!في6،.3*-!في!؟3!.-..الايرإلإديآتإاء-صلسإىلالسرإواى

لذة،اكثرفتمنةتملكانها،والشكلالموضوإ!.؟+"..(+في"س!"!فيفظش3/ب..بخيز-/.4+ظجميدانفبمق:"نإ*رلااللذي"ييتسرإ))

الاولى.اع!افيمن،للدالةابإروتقوسا.:!؟ش..ب،.!"!/!"/لى.الجديدالبعث

+!تزود.ججلإ/..:ل!!منافضلاجدلا،الشعرلو!اوكخاصية

ماالىيرفطن!ملكئه.مصيبذاقطحكم!؟-.،ت"!.-؟ول؟افترظا!ذي"سب!درسضي!فن"حديختقكملة

.الاولاسلوبهفيونظامايجازمنفقدهني!-لا.ب.-+ة!:.؟.-6أ!يالقه-ءبىةان"،ررءتدريرى.لا!ةاا!4

الفرنمطلعوشعراء"اودن"تماثيرتحت؟....00-51..

نه!ا"يويىداي"خ!ا،عشروهـابم.-؟لا.؟ء2..-ت:.!.ضروريالشكل.اووبةونعلىلمومالالكليزيه

والدقةالشخه"ية،ا!اط!مع،حملةبلأعم.!--.2/!تيخ!ا؟-كالى!!الىاأدىالذيالسصبو.كوس!بب!لةؤم!

.!-!+لا.-ةة:بخح!!.؟.01ير،*ئرعمدناأءقدا.النقدالىي!ودالاتحإاه

:والوصوح؟1024،-؟.:لا!.فيء2-.4فيمبر"!علىأي،الضعريةالم،دةءلى

ساحرةالشهوة"./../،...:!؟؟.لافي!ش!!بم..."التعإيرجميفيةعلىوليسالشاعر

ا!نفتى.الرنهاكضلسهلطيع5ء!كا--س:س-/ا--!نج!تج!يشط+.ء-ور...فطيقد"..كوكواهـت"رباداته

..!*احدىهـصلالجموسإالارراسإهدهولعل

المبإمهإالإحاشعية...

:الزمانفونإتخملإالمسإافةحإثفيهابما،بإاملةاملخيبةالادليةالاوسإاطالثء*ررلرء"قالإىإوالإمومالصعوباتعن

!..المعاعركا

القفللندوتئس!(اتمممتطي!ععقلهالع!عىولصقعيلل!ىحىصلهضعجاىرمنقدمناوجفافطقطعتوقد،الطربر!وسطفي،اناذاها"

سنة.فيلهظهرالى،ؤطللمخيإبة.المتحدة!عاماعشريرن

يل"!أ95ولهـ4+!"33:سبنلرستيفن"اتاضاللوقت"بعنوانمجموعة4591اعوام،ء/دىءهظه،1ذهب،عاماعشريئ

بعنوابئشك!-:ءولعاًصةةوشمريننئريوث!رح"بر-نال!بين"ما

؟-------!-؟-؟ءءرالاخا*هـلاهـرإاففي."والمراإةال!بحر1ء)ث،اوكاإااظالالفاسإممل؟-فا،علممانمحاولا

أ7،!!..2000010031-؟!كلإئيآىر:4"!صفيو،ءختلفطورفي"دناو"ت*ننم!

.!..341.ول؟،،..إ.....كأ-ةالءتر(اخووزوع،أماماإ!جدلىدءسإه

...!....0\ش؟ا.ءبإر!ط،انه":الارفإ،لإبر!دإه،ال".إعررلمدإ"

س!-.!إهـ+...-ءر-ك!د?كأولمصبدإفؤقطىأورإمقإدإالرءلار

شبر.تن"*93،ة"رلولا،"دنو1)))ملو.!ءتو،ئعار

لأ.لا!!إ2+مأ.!!؟+.تاكاماا

ح،.ثجلأنر11.92بر.:لأ.نج.:ةلمت.!+بز.في!9س01+.+..دء"هى-نلرءم!با،خلاصبااةء*اوءفييبدو

:،نرإ/!لأإ3+..0007:!..+أ".لهاطمفاووروحه،وعارداليفةالطراو،بروود4برلمهوااريديرلاعمأ!رلب

7/لآ00002"،".:ء!لأا

9."...-*أ..-؟ااخكإ-ا،ءنيحللمال،هلهداانعلىز،لوهـ،ذا.ر!ابرقولىانفييإعبيرممعدلم

!هلا07،-.بر:هضالتض"ء-4ءنكالكجز،عدإ!ةؤديمة2هخ،طرة

د!؟9\؟.ظ،روالم،الاننةطءوكبماام!رعةوا،ةارغةنلآتعلص،*ةدسوغاوة،جديدت!روع!بانما

أ.+؟دهـنعددانجدكذللك.نقريبإاالمهملاماما،أبى،م

،+نم.الألآ-".لعيمالاجكال:ف-!،4اديرالألوؤنم!رالاؤكا،ر(سفةرارزةلمفرلةب*دة

2"..\أ\.0.."....!+..،.،9*؟:!دطدةلعور"-تفه"يلمع،الفرو،بياإإءيىليم،رالشعدؤةل!دمالحاهـقىالءوضىفي

؟؟؟\..!:ولص!.+..نر!*ت-:!؟لةلولمريمثفي21"في!ما،جبىاهـة."اًلمئظمةعبرالعاطفةونمراًدم

؟فيأأ؟لم/..+++.في؟-/!وأهـكادياال*،!ممنزلعلمكلتهادا.نممنء؟افة"شمريةقيءعة"بررت،وعليه

ا/أ"ا؟ا..3إ؟.1!أ.-إابوك؟ي!حإ-"انيمص"ظإيعلاالذيايقكقاةير،(لويسداي.رإ"و،"أودنوو.و."

/ا."!.إا؟!الذيلج*-داهذاللكسيإ"ملماذا.زم."نيس3مالويسرإ"و""مبندرستيفن"و

اعطيتك،ا،الحرسإنت!وبحصنتفرقواانلجمثوامالكنهم

فيدإائماكان،الكبير"سبندر)ضعف؟ارادتهضداغوائكغير،الامحباوء-نواصبحمن!مكلنزءاتتكاملتان؟عد

قىومتلاحم،كثيفةصورةيحفرانعنع!زه؟البلأاءافيلاعلم،اناانت!بتولماذا.متدإلمةعصإبةفيافتعاونالصعب
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.الر؟ىءحملةمنفيسى،فخورةكبقاياأم!كا!"مح!!!57:عريغزروبرتايقدهـلمتصريجي!ااًلمتلاشه!وشعره.حقا

(!تفا،اصرخ)قصيدة!وةمنالابرر!سماكان،الحرب!ل.كمااخفيارهمنمواضيعممانقةعلى،كذلك

54يلأأاءولأ؟ا.ستويارادثودراست!4،رواياتهءلىيمتمد"نحريفز"بفقدانفنماسك،موح!يالتحليلبمشسقةي!صمد

بعدلكن."البضاءالالهة"الاتروبولوجيه.حديداخليتناغموغياب،الدقة

،لأ،د.-!ا+-.-3**--الاكيدمناصبح،الشعريةمجموعاتهنشرانسيلانايظهر"شليبرس"مثلانه

-.س!!."م-:"انما،ا!حرببعداوتيهاالتيالح!وةانكلهامسعلى،لكن.التحليليرحنر!فريبا

الا!"!العروقذات،الن!معريةحديقتهفيتتبسقهذايعطي،يئضقصلاجمالهناك،نقد

2!.+خ،)ا*لجدةمنبنوع،يومكلخبرةفيالموغلة.المعدودمداهرغمعلى،الوزنالثعر

ا!د!.والحرافة"والا"ارةفيرفاقهمنالحرافيااكثريكونوقد

+....الذيناولكانالتلاثنسنواتوفيوالابرما!لسياسبماالشعرعن،ال!مبة

!،؟---صرانالو"وطرصوا،"اليوت"نفوذزعزعوافطرر""هجموعيطمنذ،التلاثينسنواتفي

!!مي!..!--.ل!كلرمقويةكفكرة"الاجتطممما!منىهـ-واذ."الوجودطرف"و"اهـداء

!؟..الحةللمذهـبالءطالاسبابان":قولهومنرغما"الصافياثعر"والتقليديةبالعناصر

---..-خ:؟-ا-؟--لما!ت!ذب،االفضائلالغزيرالانسانيالاخلامةالمشاكلالىاص-اناحنينهمن

-".ء2!.-ابطرالاةذلكعنم!مجمث!يرة،بسهولةلنئعراءا.عيةوالاجتط

.!.!--.-..س-؟خديالبالطلم،سالاصمنالموللودالنفسمي

".3-؟-.-...+فيعلمم،وءلميه.الماديالمالمعلىيسسيص45ألا3!حأ!+ظ،د!:محئيسلوبس

:.أ!فيليمم!ت،الشعرجودةا!،تضل!بدوى

!!،فيوا!ا،الرمانيالفعلفيولا،الاخلالى،روحيب!رتنف!ح"ماكنيس"اطمال

004ا!بحثلحلى،بحبلواظبالتيالادادةششاطبالهـطئناقعميقشعورعلىوتكل،ومضيء

التيكلهاالمدة،باثارها"شنويل"تغطي."لحقاعنادراكاواكثر،رصينةث!مابةوعلى،وزخرفها

ور:قيمن،ابم!).اًلحديثاثمهعرفيهاندولاالخهـاص."فكرهبحقيقةيكلف،ذن"اهوكمصا،ولم!اكنيس."ودنا"عئدهيمما

،الحرببحدشعرهاانما(.ايامناحتى0291قصائدفييعبنشيءولا،يحدثاخرشيءع!نها،تخلى،سابقةاجتماعيةصموم،لرفاقه

واكمل.ارقىصارافاركما،"ذاتهاللشعرغير"غريفز"احرارةايونسراندون،اللامبالاةنحومتجها

لامعة،،لادعة،قبلمن،قصائدهاكانتال!بالفييغرس،!قدوهذا."سبندر"ؤلاثارهانعشظاللتينالهجائيةوالقوة

الشعر،هذاانظنح!نى.ومصطنعةجافةبالشعرمؤمن"غريفز"ان،الخطمنبقليلان،يستهويهماغالبا،وماكنيس.ادحرب

ثم.رافقهاللذيالزمنمعللموق.عرضةللحهاةبافراظفنيقظهواذ.انصافيوبمندهـ-ا.ومنعزلةبسيطةمواضيعوعالج

والرصازلآ،،العمقؤث!ان،المغايرلطورابدأ(ككلىةندر"ان*"وى.وقيمهاالواقميةطويل،سقدشعردمارسةعلىنفس!هيكره

التعبير.فيوالغنى،لمواضيعافيوالذاتية"فريفز"3تراتاع!دمتأكيدفي،صعواب-مثلا"الستيجيةهـالعصفهـاهـ،الصس

زوالعلىموقوف،مؤلفاتهامنالاكبروا!جزء..الاجننماعيةاالشعربوظيفة-الجحيمفي"ستيهـس"لهرلىابال!:لأ

موةكتتوؤد.الشيخوخةودنو،الجمالبرعضانحى،ومبالثرةجلية،عهـبارتهانبرصفمكتفيا،ينهاريكادالشعريب!يانهفان

خرافةليسالمقصود)):مقدماتهااحدىفيبالنتمعراء"شنهوه،لاوائلانقاد..فنراصةلهمةفيادخالهاادونالصور

كانتالنيالفهاةتلكذعنينص...بعيدةمنوبين!3بهـينهمامع،"الجيورجيينعنقصورهفيهو،الرئيسيضعفهولعل

فيالمز!!ةالاشجارت!تقديرماتمشيامهاتذتهنطلبأنيجبحينفي.بينتظوتوالذلاحم،فلسغيةبالنقاءافكاربعضيجهزان

عجوزاالاناصب!توتيوا،2أورةالمصالحديقةعشهـ:السابعالقرنفيالحقيقمين.الددبمنتصفهمطيتركهااندون

اللنواؤذمغلقبيتفيلموتاتنتظ!،محطمةالمخرجوافلاطونسقراطسد!قد***

."هالىبجمالكلنيعنينحن...انيمكنوالمرأةالرجلحبكيف،اعني)عقدتالفينالاربعةهؤلاءالىبالاضافة

مج،لاتالىمفقنها3.وانسانيضهاعدلتثم(يكون،بمدالانكليزيالث!عرفيالكبرىالامالعلبهم

ونصءجة،منهابرمضفيللحوبنهيجة،عامة.اللشاذة1اللإ:سيةبايديولوجيه،مامن31*-رللدهشاث!ىشيءلا،البوت

.الاكلرالبعضفيالشعرينضوجهالالمتمال***ولديم"ررعرالاجلالقص!يرةالش!ة

+لعطقد،المرصلةصىهفيشعرهايكنوانتنبأوا،الر؟يافيعبرانيينبعضفيي!ح"ذىمثالالهاكاقاللذي"امبسون

بااسمواضاعتف!قد،الاولىرشاق!4منالىفقطيدلحونكانوا،المفاجئةبالنهاية.الخمسهـينسنوات!ع

المطلقن:وا!عناناخوية-وكانه،شسهفي"امسبون"يواجهنا

الوردةمثلالمنطقةزحتماتواكلهم،العفة.الخاصافلماعهمنمسلاللخارجشسغول

انداءفيمباليةغيركأت،ايضاا؟ا**،شمرسايكلنانيجب،لهالمثاليوالقارىء

،الصهاحوالاخلاق،للعلم،للعلم!تفااصرخضديقا،ايضايكونوان،واللغات،بالعلم

الموتساعةواياباوتىاالىا؟ظروالميت!افيزياوال!ا،اتاًلايماءاتلميفهمكي،لهرومهما

فيايضاانا.ايديئاقذارةاسامحكي-والمدنسالمقدسوتناقضات.قصائدءفيا)شمخصية

اللع-احذهبيففاءفي،!انتزه،حبيياوتعالفمط"اينوأبون"دمقالفي

الاءهرالفرحمنتصرخالتيالوردةمثل***،.591عام

اًص.راراًالاشداوالحزن،تترنحالتيالمإداعمدةوبين"غريفزروبرت"مع"باعبسعون"نودي

المرفوعةالوجوهتلكمنكلفيحيالقمرالرومانتيةعدخىضدمنيعينكحائلين

-916الصفحةعلىالمتتمةسفو!الى.الجديم!
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،راص*.مالغر.إفءفييرومهـا،نجتذكونلاؤكأيرونء(للاءاتبهـ-لىاطلجديدشاعر)):الاطراء

ع-حلأوامل.ولرةالم!بلميزتهالتءهـيداوادجم!كأهـذهفيسبندروكسهةجمأن".اللعظمةا!ديرثالاجمبياً!ر

منذ،اتث-،ئمهلمنا3-،راحد"اداءز!هري"طه-عفتشاءر"توماسديلن)):المشحفظة

هـذالث-ءلمصبهبهاثباتص-رهو،سنةخمسين."با!قريا!اناررقهان911ح!ةالصفعلىورالمننتتتمة

.الادبان)):اؤإد"كوكسى.جي.آر"اًنكيرقابوصةقات،فنيةعروقمنالساقطين

الا!ركية-االروحان)):"آدامز"قال،شعريةبموهبةتوحي"سىتوما))اعمال،موةا!.ئوعبت

ولا.بر،تفيالأيك!ا،بوسطنؤيالتيتلكاتامالة!قداى،يعبببهااللذيانمأ،.نضكر،الصيفوا!حمرار،العاللمحرق"عملم

ؤلم،اتسعىالىووانتحبأ-الغرباواًلجنوب..."تركيبوالىللنظام.الوردةارر

بمدكيتاغ،-لوج"وجها.أوافلهوأن،قامةد-نربايزارش*رفييكمنخطةاذ.ص!يحهذا.قرب!الغدبأ-نيسوفلكن

كف!ل!-كتهرهسويط.،ماشبخابوضوحتمفياوانتهبىعلمعنىالودرحدنينرعاحبالةوففطلعصفدواىحبباك!رالشصونويوحلهالقديمةبالحكمة

ا!ةاؤ!4،نشائ!هافيأتقافيةروحازها.وافعىوحت،بةص.ء-...ا)وردةبطالةغيريكونسوفشيءلا

رضته"اعلاز،-صامع،تعبير!،ؤ!اخيرا.غالبامعنىتجآي

."اتفاقكلزاءا"ةلمرلهالادللدينا،ووالحب،الطبببعةاواللطفولة،اطاره+أ*754ألأ3:ءوبرينادو

ا!لمة!ي((الامبركيةاللحياةطريقة))انكموصوملا،ك!ثامة!دههـوى.ا،ونويلا

أىن!-!اء،الولاياتهدهلاديب،ا)رئيم!ءقىزرلملتظل،خيلت.كيفماقصائدفي-،!م،الدبنيشغله.اخرصفمنشاعر

!ذهاذ.لا!س!جمباامروأؤياام،ث-اءرأترلمأدوعثالروخود!"قي،والموس!ىالعظمةا!ءلهه"،مةطوالخ،المذنباةوصا،واللنهـرطقة

وافرز-لمكما،ثابكل!يهانايىمتالولايات:حديث/انكليزي.االحاضرالاشهإءنظامؤكماجىماوتداخلها

للعررقة.الدولمنوءيرهـهـ!،كل!لاانككهـااللبيف-،ءالايامزلك،،فيابدااخفلم،((هول.سيجي.))ألئاقرارجعوقد

ءلانتونثرةاورهـ(إ*!ادوءلىالع"هـ،حدير-ةف!الزء.نيحمك،با!،كالحمل،الىشعرهفييحتدمالذيالاساسيالعراك

اتطادت.انعلمهاالىاخرىزبرمةاجؤواباربىيظلنممرهالذيالسقفالىانالافالى.الانسانيةاللحياةفيالتمالز

..3،ا--صنواا،فانءنه،والمب!وتالانسمانءنيبحثالذي

،وطئ4الىيلرا!ميركيدالاديب،وءليه،دائمايزتغعالقمربينما.الاس!ورةووالتاريئد،الزائلفيلدالخل

،./ءإدل.عندهتجربرةكلان.إنيةانسهكتجربة،ا!!4العاالحقولمعيطيراسمعهانلاء.

ا،"كأالانفمطالحربمنذ،الوحيمديكونوقد،حه!نابا3راالنومالبمدخولياثئاءالإ،قرأبعصلحندهلن!ايلوح،كدللك

هـذهءلىا"حكمتنطبمبا.ؤءمدىاللذيخاصةالارتالىولتالضيالمزرعةذلثالىؤاه!اهـذيوكاطكا،ونرفال،ولىا!و،بهولدران

ؤ0001..005و........ا!"مامهؤوق.اءيوتو،الانكليزيةلىانقله
ي-دالا!ر-ي!جماعبيهرجا.بهلىجوا.اطمالبعبير/....

ربردكار،وروصاوتقيى!اخلقا،مصصكمرتع!بر.بببيا-5فيوحراصغيراكئتيوم،اواهاللاواعيه،ل!لمريلهالسيكولوجيبالكملالكلي

اصطلاحوفي.والرثاءلللحزنممكلاةتجرب!نه،ومحتضهازفراابقافيالزمان،انارهفيالمتواتراللعضورل!نايرمسرالذي

الاولىالالههكأكان،1291ءامان،لن!(دا.......اث-مار/بئوا!سطوريةاوالرموزللنماذج
.كابب!رسلاسليفيعساليعير

صدرتحينما،جديدةش!ريةحركةفياءا؟راشكلت!ي"الشعرمستقبلهوءا،وبعد+،الأه3،*ه"آ:توماسددلن

لصاحبت!--ا،شيكاغوفي"النئ!عر"مجلةافال،الجددالثءعراءسبيقررهمافهذا

راف!يه!ون))حولهاوتحلو"مونروطربيت))،4اترادببهينالاروعالشاعر"لاركنؤيليب"،م..

ددافي"هلن))و"موديفو!وليم))و"ؤث"حونو"دلولمم"و"كمرك!حممسى"وديوءـو،ا!ككراًحسرتهالديالشاعراله

001بة...انر01...0000صداقافيأ)توماس"كانوقد.نشاطهاوج

إرر!د!هـااهـبرهـيدلرعملذيوالساعرتوماس"و".أوملنسونتشهـارلز"و"ايئو

المجلة،ل،ذهمثمرةم1اعوومرت.باوند((ل!ه*دأحون"و"صوزتد"و"كشسلا4مدصوور.المستقبلنفاعر،تقريباالجميع

001؟ا.!اااء...ص.........حيثقال:،"يدرهربرتكالسببر".اغلبهم

قاعدعلىكبمالاميرلسعرمعالملاء!لبد!11!ذي"دايفيدوناللد"و"هبلجوفري"داذيكتبا،الاطلافىعلىالث!عرابدع!وذا"

ماورصةدز"،يي"ادغرلنافكان.حديثةوطيدة،"لاركن"ايشاهـر،اًلبعضعند-يزاحمهـ-ذافي-،"ويل!وكايدث."زماننافي

ؤروست"ملمحوبرت،"و،"ساندبرغكارل"و."أميز؟ي!نغسكلي"و

جهس-اعة"-دمعتهالددالعهدهدافي

اأتهل!لءيينلرفزييىلمي!سممهاف"يبب!جوبمطفنزلبالنتسعراال!معر!مهو،!س-

احش-رىمجاة،ذللكبصداورثمئتثم.الاثربر!مطا!دكيالاص،

اءظ*،مورراءبثاووءمت"الاحرون"س!با

ليمز"،و!لولهكارلليمو))لناؤكان."أثمعرا)):ة!افصحتايالاالو-أ

،"رءةل!نرولار!))-و،"مورماريان))وش.إ

.لإكارالابوالجدة؟صغةءرؤواالذين((،ؤوءكبطابرحع))لكلالمميزةتالعلامامثل..

ا-همالعاالىاهدىفقد،191؟عاماءلمقىتحقيلاموقفا،كلااءكألادابالخاءهيات،.ذقف

اثص*-رافيللغباابررذاكان،كبيراشاعراًهـ-*ا!ةةءبئجفءإمانناءير.بم!!ول!ةهودته

فيهئ،زءنادئاىص.الاميركيوالازكايزيكحهقالىقىء:،1اد*دثءننكفولا،بوجود!ا

"--ؤفهماملمياوسورق1ا*رواومصرلبنان.ظاهرة

اً-واؤرغ،ومع!ون؟نلاءذةفت!كلها،صضع!4"ريليقا))و"بودلبر"و"نوبوا))افي

المربي.الث!عرجسمفيحارادما!:اك.اللغةغيردامغشيفيي!جمعهم،مثلا

و؟دبلمارراأعرف،اللعامدللكؤدماا!اجليتكشفاحد،وهـاجؤكريويربط"م-عقليابقاع10

،"اليوت1اسى..تي))الثء،ببمالشاعر،الا"-رعيللادبوباف.بة.اعمالهمفي
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:..؟ا..،.:.....--...ؤ،زحإةاؤواسانهءكعكيف،يشرححب،الطومعامان،صر؟يشجعهوراحكثيرابهفاعجب

..ت.!ن!!بر.......نم..!.."نخنفيولماتنايحجء4وهناد،ينميدهاشه"ثرانالى،ومنقحا

.:..:.:..1؟!.:نر:..:..:::.....::.ت.إ!.:..:...-.باا،ئةمادةامهوكي4ءاعرور"،لدليرع.بظله

:.ة.سنر!:....ا.ئر!نر.نرنر.:نرت.بزإ....:..يما(3الاميراث*رانطلقالدينالرردينومن

ث:!في؟..نر؟:نر....:::إ:.:.:ثر..؟:؟بزيز؟،لم17!3،ا؟+ء7931:سمهمهزو/لالص.!.واجواء"نهـللمى3افادكما،الانكليزيو

.:....؟"؟يزة:حامندص،ر.وا(5-ءوراثكلفيأودى

.!كه!:".؟-سلا.)3!.نر.
:....؟..::.ج؟:.:هـ-ىينسالروثالل!رنل!مراًءجههـبمبهن.ير.ابيعومذاهبلعدةقاللا

،؟..:.؟نرا!:.:::::نر:.-..زر..ولنر:نر؟في-.:%):ع-و،"لبيييه"جولاذح))،فهحدماالولاياتصىورهعمدمور،الافراديعتحليلناويب

يز9بن!.نر؟.:ئجبزة.!؟.نر.د)د"،ءوىوا!ةماما،لفاتاالاآترريبدللأات*."!اءنعوضا،المعاصرالاتصاهعناوصح

..:...!.إ؟خ...::.:تنرأبأنتء!2إهو.يالفيبعملهاالقصيدةواعرضالثراًلسات،بعصعادةيمستهويالذي

..!.؟نج!..نر!؟؟إ؟نر!:01:"نالمقاوعانالهذليبالتانيويعرؤط،ير.مروط.عئه

..:./!00.6"\.؟أ؟"!/؟.،!"ءكا310331!:لى"!فووابرترو

أ،/؟أنم.36"!."،!.،"!أ-،..

..::.!!ا..!؟:؟!.ا0لا؟..!9نر!لا؟أ،ؤطم!دعر.الاميربهب"نا،الث"كلرش!حايه

أ!إإ!نر.:"...إ:ول.-ألإللف-رىءبالنسسبةمفهومة!رشعببةوخى

01الملم!/.."2غول%/،لء*لمقا"رثائي،ذاتهانبمودجوهو.الاجمبمب

"!ل-"ءلهلكنها،مصغرفليمنبمقي،يمنيمباقليئب

....،..،....،....ةنن.!.\.-،.!)ء:-نأو،يةلكببهـيعا؟لجمالاتباو،طيبفبحكمف

محه.51وربو"،طهءمكا!-له+-"يرل!ر.لم-م-لا.!جم!آ؟!ن!99!:0عب،:.

والفكراًلما?ة،والجمل،الصصماءؤ،لاصوات312+ل!9:،!ة.+بن*ؤ.!!+..الوطنالىالروماتنن

عقفتاللتيابياتهفيواترة4.للهث،اًالاءفصلمي:.لأ.؟إلا؟؟!؟..!انترةمنينحدر،للثمعرمستحبصانع

الاميركيةؤصلفيولى.اهـصت،البيانء"ق!،..:!2..)ءاوناكانوالذينالمستعمراتشعراءلسلالة

.ةوبةفيالازولمعنعيةءن،وركأالم*نر.زمنيي،الاصهـيفءفو"الكوائبرر"لجمنعة

قطصراحدعنفيجاءكما،عندماللوصهليمدئ.!ىووبما."لونغنبلو"و"براونت"و"ونير"

رتماا:النة*صررة002،الننوفيءره،الضجريضنبطهشعبوسط

ؤميءكيي.92.لأ9؟لمأ!.الغبعننللمدرسننبالرخؤبالمعلمهو

اغنببة..صوتفي..4ءالءإصءنأالرغم،شعرهانشكولا

!كونؤ!ا!ةز!أدرا.الخاء!"سحرهلاذيرةالسيدا!خميالمنجمعاىالقدرةالا"يركياللشمرمنحقد،الاتباعية

مصنوعة-اتبنتنةو!و،قصوىؤ"عف"ستيفنز"ملعنالشعر.النماء

رنانير،من،تفهكميلاتمن"المنكرانءلحمة"،المخذورةاوقاتهفي3،حاومداكاه+،3:ساطلإرعكأرل

ماشيئاجنطياذلآ-انعدىالمر"وقالنقاشهذاجر؟لقد

مقصا،مباتنراًز،إيةالوجود...بييحيط"لمانا":يقول،خ!تلستنالثائرالغربوسطفيهو

دودا،حاضوفي".....

..برءا،ءررنجاح،تمدر،ةلقصبوا...!وراانغكد(1))بومقاطعةفي!روستروبرتكما

تستيقظ-هـيدةاءسار:فير"!فاناو."الذكاءةمعاونعلىالمطرقةوالمد!ة،"ويرمن"ايضاوهو.الهادئة

وجاتبقي.دافعةؤوة،القصهـيدةهوضوعهوهعنا.الشعر"واللتبهـرباء.اًتبوراتوالتو،المسماللن"ونمن"

!مطلا+دلهم:باودلىاررا،القصيدةتقلعهنامنواذا.المتدفقة!لحيويةفئيلبلامخزنانه

لاثنيناليينو.ثانيةتعودهنالىواالشع:!نىاهـ-را"فروست"كان

اضللاهـرمستشفىفياحتجازهمنذالقيضةغيرليس،والاياباللت!ابتأثبتالمنتمغولةا!بورجواريةللارستقراطية

،5891ضاتنالى45910عاتلمن،النفسية.ر!كعاالاانناء.الواثتبمبهـ-و"س،ندبرهمئب))لان،اللعنلبنلبالصورئنانها

ىؤ،لحقهيصدرلمللمال!ىاللحكملاذتظار."الخاءمةكلماتن!اتسس!،الاؤلىعلىاولجدالض،الكادحةللطب!اتالشعبيالشاعر

....*.،امهاصرو،لعضليارامجوودو،فهاعر،و!يرأ

حكومة"جلىالإننرراكالعظمىالخيالفدموهن

الثانمة.اللعالمعةالحر!1اثناءموسودصني:وليمزكارلوساو!بمم.العنيفةوالرياضات

........"..،"الو"لم!يف"اثعرلافكفالوريتعاعه

بسرمة،باولداثبرااصبح،الحينذلكمنذأ*اا،،أ3،تس؟هاأ*اا3،7عت،وررمرقيوجثقي،وييثاكثرجعلهاانبصد

نت!علمدلحماعةالنةلخ!تة،ف!يبئباءهصي،النسعلضعحةلتذمبلإ.3-ت"مممعللاحيةاارجينئحتىاعدت

......،"-فاللفلامواهـبواهماعلفسالحاضهداصمن++متئن311تي93أ3ئع"فيرنج

للننصر.السصصئت

العلعرماللمفيلفاعلفاالدنعنصياتاندرمنيفين،الجفالويعةيعاعرليىتوساندبرغ

النصووروين،وثبميو،1291ء،ئنومنذمديناوكونفداللعنخصهبثيرهويب.الصثربرثةبعبرهرالنعبيلبسيانايضةاستطامنوانمف

والشمعر،ا!اديةاًللغةا!"!ع!اليطري،لمؤلفاتهمدينهو!ااكثر،يةالمسخلاخلاقه:مبرقشيقماشذاتتعريفات،ماكرة

العمومياتعدوة"،"أل!صورةوفائدة،الحراميويةلغةتر-مان،الاظمثوادهاكانالتيعاىعاشبحريحيوانجريدةالشعر"

."الشعرماهـجة"،والايجار،"والمجرداًتعهـس"نتفمتكالتي،واضماريةمباتنرةدتقل!،الث!عر.يطيرانواراًد،الارض

الحركة،كثيرشاعزاائاره،فيباونديظ!رات-،ءيخلمكمايكتبانه.والسرعةالجازدولاد،وتقلببدطبوننلقىحين،نقذفهاصرخة

اتر،الاميركيةاللعقليةاتفاقيةعليوثالراب!اياتوانما.وصدةبطعملا.الشمارعمتر،اثسعر...نفقدهحيننقذفهامرخة
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نظريا،اءمبحالذيوللفكر،الذريةالمأور!اةاثرولا،الاوروبي-.!مناكثراور؟بيانه"

.وحدهبالعقليرتحققلاناهـل،عير."الاموطنهمن،ثلديه:ني!ثي*!يم!

كلمةجزء))!و،"ايكن"كلندكائنكلرماء،.العكى،النقادمنقئةءعارىعانا.ء.:كا!%!+لأ01

."واء!انفيوزعملايعني،ومعمىلامعلا،الماضزالروهمفيؤقدزاهاللذيؤاليوت+إ-لإفي-:،---"--،:-"-ء"-

--ء--سقي!-إقي-ش""-."-قي

هـ-ك!:الاصليبوسطهررطناهاداالابربىركخ:؟-،يم.م-خت-بزفي!!.ة؟-:-+في

ع..حداص!+،أ+؟و:3!مز.اي.ا!يلمكرةو،يماقدامعيلجااارمزألمنذ،ردا!ارؤ-؟-:3.قي!-لا.-!أ62-

.و!ومنهاهـبظاة!االصارمةالملكيةالسلالةلى-ءج----.م2--*بخنم-لالأ-لأ!كأ؟7

علص،تلأمل((كمنغز))/اجتهاداتانعت"اسقطوان،وروحهبطبيت"اميربر-!لأ!؟؟،-!.

اجتهادات،وتواؤقادهنيةاكفرم!توىالم-ىب!بما"داماوهدا.الاميركية4ج!سيت-لى3.--"%

هـ،همؤ!ؤهو."وليمزكارلوسوليم)ء.لقاماهداؤيتحدبربه؟فيز!؟-"3

هـسينالمكتوبةالاميركيةؤصلفي،كذلكوريح-انه،تكرلاالتي"زاياهاحدى3-خ!سء

فيصابةالكفاعطاءوفي،توبةالمكالانكليزيةدؤقيءنع.لفي،رجماومتوناقدا،شارحا-*.-".

الوطنلفةتحزصاللملليونة،انتحدةتالولايامقصودذهوذجنيورغموض،زموذجبم،العباراتة.:

.الامالقديماورارىء،رأنهايخدعانيمكنه*دللا.كذلك."

اجزاءنظامويقلب،أالكلماتيرءسحهوقصازهـسازلكأ،!عبة،ؤ،م!علىترددبغيرة-(در+شلإ"

بكلالالسماءداخلالحروفو.بكبر،لكلمةا.وجوهريااراديا،وهاربة،مست.لممةغير

يقطعهااوحروف!دةويلصق،اولهاصوؤب""مننوعا"اليوت))انشألقد

.بالبياصتطظةراهدةبوسائلجددت!الت"ابى!م

ثيودولى"الناقد،اللذنهذافيقالهومماال-ادسالقيررؤكباالميتافيزيينشمعر،ياظاهردا،وفثموشا،وجامحا،"ادامز"ء"ةها

لتننابع،،ءتأري!يا،تجيءباالقلماتاى،سبسر"ررا3.ندعطوراستحضازمع،عشرعاج!انه.كلهالاحترامتشزعنابهةريح!

لمشهدحالوصف،في(الاخرىبعدالواحدة)الانصط:-اعو."م!ألار!4"و"ةوزفوراً"با،مرفة،عوال!،اننوةمقىغير،للثقافاتريب

بالنظر،تقومالىتيالتجربةلكن،مثلامافيمص!مةديبهبئءا!ةتتركهالذيالم،لوؤط،القديرمعرالنتاصداء،وفاقبعبررصف

اتمركهكل.ا)زمانلعئصرخاضعةليست،ابرورإدالقصازداهـذهعلىيسبع،قصائده،صبحببةاتثهادات،4بنيازفيئنبصر

..،في.....ايى"ت4حد،واسسانية،وايطالمة،ايونابية
.واحدةددعةوفيمعاتحد!ال!جربة.الواؤعفيلملكهالاور......-

تلزمنهاا.المعيةهذهتنقضالعاديةوالكتابةمذصل،حاذقشساعر،حالكلءلى،ار4الا،ورال!211ؤبوافاعه،مواطنيهمنكبيرادددا

ماو!هـا.المقنعلالتماقبمنبنظامالواقعفيتراث،ومدنيتهوزءلمنه،جيلهصوتحملءالسيفالمطرفمنكثرةتخدرهمالذين

كمنغز.أي.اييتجنبهاناراد.واحدةؤصميدةكأنه.الهـضم

المثل:هذانوردالايضاحفيونريادةهذا.يمعتكما!،الابحالناعبهذاهـنبالرغم،الليومصنرىيزاللاوهو

هو--الفالذياللغزيهذا.السوينظرفيال!.وفيءهـإ-4بملىتا،لىلآالتصويرجماءةعنانصرافه

عصفور،روب.الجيلمعلمهو،فنيةقيمةالضوريةمنصنعالاتفاؤية،فيرال!ولأتمنوفرةفي،الشعري

الف-تأكلهاخفواقد،الشبابالشعراءكانواذا.الامهـحافيونظاؤة

/لماتعلىؤيهمحاضرؤهو.قليلاعنهيمهلمون.رالشععاى،وور"خيىيرمفضل،باوند

بكا.لك-اد،العرريالعالمفيوحتى.رغمهم.الحديثوالانكلهـزيالاميركي

...-.ملهاًلشعصراءاكبرءلىتطغىوتعاليمهشهرته.آ.؟ا!أ51:الليوت.الس.تي

بدأممد"كليشمالدتتطببارا"ماا0لمحلميينا

للفن.الفنمذهبالىداعيااررعريةحياتهالل!(شقاغنية"المعروةلآؤص،ئدهوانالنثاعر،هـذاءن"بينتارنولد"بوماقال

السياسيمعتقدءنحوتدريجيايتحولاخذثمالارض"و"اًلجوفالرجال))و"بدوؤرك

.تطرفوبحرارة،اللعدالةوالاجضما!يومةلمةصتابرما"لرمادابعاءار))و"لخرابا

و،داودطدلمبوللينير2منملامح،شعر.في.شعرطامحلكل،تست!هدى

وهوبكنز.بيرسجونو-انواليوت3

اما+ممحء+."ينكرهارتإ)واماح+ههـم4أ!ه+!مما:يركنأكولراد

عامهفياثتحرالذي،الحالرالنضساعرهدا

الاميركيةالفناؤيةفيؤيقف،والتلالينالثالثالشعراءبيسسنعالميةالاكأريكونقد؟!كا

النثرؤي"فيتزجراللدسكوت))كموففالعطرلقلقتمثيلاواحسنهم،الامهبىكيين؟!*!

انه.العايىتينالحربينبينما،الروائيكم،"الخاللقالانحلالشاعر"از4.الكبير3؟*،قي

الوهمية،ال!سعادةلملاؤاةجامحاسباقايمثلوالانسان،والكزموسالعبثومغني،للقب،!!ح!!3ذ*.!؟3..ل!إ.لح

واسوأالمصلاةاختطافاصفىعرفوثملانض!،ؤيهماكللمكلرججعالمفياننهـمع!*..*ءص:-3

الاميركيةالمثالية.للفجورعزمؤقدان.تقوىؤلاز"قاربانتحاولإتتناقه!*!!!*-رز؟!

وجدت،والث!لقلة،الصريرحةعير،اللجوجةالحماسةمعالعميقةالتشاؤميةيجمء3!!.-..3؟!"!ة!ظ"*"برة..كاب!!!؟قيني!-!

!ؤطتمكن،رقىصانع"كرلنهارت"ؤي.ازتناؤرحصو!معوالاضظرا!.الئشوى3!*!روفيل!!لإع."لال!!!إ؟"ل!!

-.بة..جلأ*ح!،!ئيفيتج3.،-!

بينالتوازنالىيصلانمن،قصالدءاسمىلحق،ساحرفضوالطبرتأكيدجميعاويتوجها!بخ!!!؟لأ!*زر!!،،لأور!!خ!بر

الاستدعاءاتوثراس-قيالسريةالننعاليم،ايضاوهو.بالانسانالشكفيالانسانفي!!.سء+في!؟3

الصناعية.افني،والصور،الموجزةللحكمساحر.نقاشتر*"!---+

ا!+!ا9أ،7"تيتالن"وحضؤيولللازسان،للشعركنحديداتيطلقها

0171



3،3ءحا،7اءا5:قابحونيسارهـنوسطفيالجدلاحتدمانوكان،ا)بخوب"شعر"في،الثإطىالمعبريناحد

تصادءتحيث،يصدقلااللذهنيالتث.وش،المث،بلاالواسسهةاهدالمفمواكبعن
!!ر؟يالامهاًلثمرءندتحرثعندكلأ

-مالم!ؤ،ن،وءروؤ"ابعادهلحميع،المصمبملض،وادقيويم1اجلمن!لفناورقطةالنظرياتيخللالانساىءهم!رحيث،اًلشعبب"وا!فصول

...إلات،الاحواللقوميلوروةهوعؤصويريبه"فاءاللعر،ةة،ا-ههولآوسطفيادنقال،بلاتقريبا
نا.مخيهنننارخامةعلىاولايزلقفاي!حو

..!.3..الممضه"والمناداة،والجمالالفكرءأ(يةالىلاالتيالشموورىومغيارب،لكسلىاوالانهار
لعوتاعلبنسحصه!ييحوساثاعرهدا.......

ار2هميق،أ!روالأ،اأقويةوارهـبارة،اللغرابة-باروالاسوالطبيعه"الارض"رهبسط.اأسحابناطحاتهاتنوش

ؤف!.السليمركيالامهلالمصنىالمحملةواللغة.اميركهة،!ولةهإتمضولا،إلطبيعةنت!نشق،رنا

..ء.....1.تفضر--4،عقيماجدلاكانانهوالظاءـر.فرجيليةسفرةوبكاؤ!

لابرهء4،وسعبم!*!هطموحيرنصوته،ةالمقاط!هذهفي،اءرةالمعالشعريةا)قمملمأ!++ءك!9+أم،هط"فيرزغكينث"و

تعبنماةاودبإرثه؟طابى!دلببمابتارتع!فيتممبتهاثطإاءع"الاءهذطة"ءهس!!الىاهرتاك!ه!!هـ!،اليوميظهر،طوبلاحقهغمطاأإذي

كلمةبل"داخ!نفما"إكن!ماللصوتهذاوؤ"ئد،هافيهاتجدالتي،العالمبقىعلىالانفتاحكمواصل،الاولىمجموعتهمهدسنةثلاثين

هـوأو،المحكيةلاللغةاننهفوثعه.داً!للة!3-اهـيرتركزانلهاكانقمم.مباشرةواللحصاحيرةاضوءعلى،"وتمن"لعمل

001!..اعص-س))تخلقوالاولىاؤطالمصفياللا.ينية.اًلحاليين

مادة!جبادشغ))وهدلبيرواللكلمةبسعميلعسمةمن..انيالاهبا-لسهمرجديدا"ذهبببا.الاميركيالمللشاعرانه

***
شحه!روعاليمحوار،حوار/بل،مونولوجيةبرو،إدومهسهرال،واومثلعبرييلااىمماءان

نايقدرلااو!يجيبلاسوؤطاويجيبلا،الب.روؤبوفاييخو،ال!تنه.يليفيونروداعراللنتلحركةالممثلينابرز،عرفنمافيهؤلاء

ؤ،-و.اللصمتيخاطبفاييحوان.يجببفيء"بئونيكولال!ى،الارجنتبنفيوبورخسومحابرحإمهء:غواالذينالحديثالاميركي

الحقودبالجدارصللأبتهيمثلماوغالبايطرق"باثاوكأ،ؤءوو،وعوروشتيثا،وبييثير،كوبا.م!دادهايغسللا

قىقيقيوالح.ابىهـولوججمةاوللعهدات،كميواان..الاكواتور.فيواندرادي،المكسيكفياأشمراءمنفيون،احافرفيوهئارن

اهـديالموت،.الموتهى،!ديهالا!اسية.عظيمادبكلالابهايحفللا،كهذهاسماءؤدمايسيروناورينالمووووبيناللشباب

ا)لح-حاةويهـوالذياثوتلكن،.لجيءسوؤطنبالجنوحنتهمانودون،هناللكنا.ءنالماضيقيمةتقللاقدوفنيةوثباتبايمان

ن!هها.ا!يماةهواو،ن!مهاتمزواهـانراًل!ماء"تةعلىس!"ص،ارورل"اولروبرت"و،"شابيروكارل"امثال

ال!،ن-معرفهكاحسب-ج!اهمقليلونالتديث!،كط،:اميركي-الاسبانوالشعرجوهرمس-سدبيرو.تزاراللذي"فييركبهـي!نر"و

كما"الماللصوبالىلاوجود"شمعوريماكونز!!لاس،فاييخوف-ار،مشترالبلانجر،الامبركيةاللجامعةف!وحاضرقصهـيروقت

راًمبوو3البورخهى،لويسحورخي،فرودابابلوا،عهي!،"شوار.ؤزداور)و،"جارلراندال"و

الامعلىاورزن.،3!لكمواضيعهاهمومن.باثواوكأفيو،"كورسوغريغوري))و،"مورمريل"و

ذا.الفموخذلان،الطفوليوالاحساس..."...،بة.

ورو"،."دهوص"وةمحيةمخفولااًشاءركانح!!كا1،3ءدول،313(1!شنرالأغبر!لا.درل!عببكبما"لورسى"و"جسيرعللنأ)و

بءضمورلاباخلاصبيث؟"ابنثاعرفهوللان!يئببةابهمببر!لا-با

بعنف!صيم"اللبيرو"وهظ-وانا.زهيدمنكبيرافهم(وكرست،تشيليفيولدت

نبرةفي،عنهبهرهمقبالرعمسطورهابينالىانتقلتثم،التعليميةللمسائلهمرهات!اقه،اللاتيني!ةاميركاادبيميزماابرز

العيشواقع!هرهاللذيا"نرومانبرة،حزينة.المكشكفيد"يماولاارفعاحرىمراكزوؤد.الداخليةمشاكلهعنالد!اعوابأرضه

هـب!البؤسمناوالب؟سفييموت،وتركهالذيالشميسالهحب.الحبكانهمهافيتأصلااعمق،الاحصعلىالشعريكون

.3891عامباريسىأم!لتختصرالت!الكلمةهوفالحب.يمز!اش-سبتالتيالمتفجرةالترولاتمنماض

فيقهوتها،صكأى3حنانمنكضلمةا.ها.اعمالها.ذاداعذبولاانجعلالهمموماالمعاصرال!خيال

الم3،اهحأأداح!ا+!ا:غيببننيكولاسالش!عوركب:اونط-هذاومن.الالمينهشهاواظ،واًخلاقهبالانسمانذاتهيشغللاانه

بانبهاطتغدفى!كانت،والاللموالحتانالحبمرةتس"ور"اأهكبماالقوىوممطفيبحض.ووه

الجديد:للشعرممثلانبه"غيين"ي!تبر،الوللد،ال!يبالرجلعلى،فاكثراكثراي،ليوء!االمدشفيوتعيش،مرةبعد

."!بى-الارسوا!مر"دو"دة4الفوبابمان،اوطن-واالاشقي!ءاعلىء-نيترلمصانابدايقدرلااللذياليومي

قيمهوء-انبعدالمخلا!.يهذاان.الوجوداتعلاف!نالك.بالذاتكلاههت"،ا،لح!ش

.فكانكاصاشعرهيبعاناراد،وفؤارقهذلكىن.،ارشسوريارخليطهذاومنانمرابين،الانفساختقبللا،ع!ئدهوثيقة

التي4اًلشعببالاشكالالىيلضانعليةاهـاطفهقياالأنتتراكيةبين،عئدهاالاندماجالا؟مس(ن،،-روالنالبركمار،والنجمة

والرؤءلىكالمو!مقىالقديمةارقالي!!ااور"ي!أثرلماسلوبفي،ا!اطفيةصيحيةوالمسوالاولاد-،الامواجوتلاطمالابراج،والرزثامة

ف-ىوالخطر.الاؤضلعلىابداالمتحدينتمإطتخاصكمانوهيا.الجديدةياداتبارت.ترسةالمفوالؤهرة

.دةلمهااطاقةفيبالطهعيكمن3هذهثجربةؤ-ىنيكاراش!واشاعر"دار!دوبين"الرمن!بهيتءدديكنوان،الادبهذا*انعلى

وح!--4بالاسبماذيةاننصنةمعرف!هانالاالسلوبركااؤار"والاملاةالحباناشهد"ء؟لفهالاشتراكيةالتعالليمتلقحهاخاصياتهنيملك

رب--كأ،دونلهوو(الارو!ةادص-ح!فابهـ(نللاموسيقىوتقديرووا،ابسطجاءمن"ؤطورهفييخرجللم،احياناالماركسهةاو

دوالسلهجةللحقتالضيالثصكليةبالتضييرات.اللصورةعلى(يةوالابداع)المننطرفةالا!سبانيةالمدارسداًئرة

اةىالمةةالمشالاصواتباسماءو،الجزرابتاءشامخشعريوجط،المفمترغبرييلاان.دايىكأ(السرحصوصافباليقو)ا!-؟العالميةاو

.السوداءالاغاني"لمحن"راةوشءرهـ!.والورعالحماسةالىيدممواللاتينيةاميركاتسلملم،تطوركلومثل

والانغامبالالوانغني.مرث،ذللكعنونتج،ا&فبالىاالمحزنيجمع،للضميرصأفيةايكون:مراللفمواقف.حولالمنازعاتمن

وإمكن،وطبببعةمزاجعنيعبر،والاصواتلجنةصركانهحدالى،الحدةالىوالرقةاهـىالاستنادبضيرعالمياامقوميامولودا

وازض!.الاستوائيالشعراسلمامناعتباره.طويلعالميبمجدفكافأنهنوبل؟المحليةالحقائق
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المكسيكية.حدودهااتسنوامنذوزت1تجكد،والارهابالظلموبدرفيالاميركيالانس!ان"ةشروارادةذي،لشعبهؤريبشاعرامام

فيدأئماتبه3و.الشاعرهذامحبيمنواناالاخذة،ميزاتهكليحشداناخ!برالهاعليوهازىء.شعروساخ!عنه!شعرخدمةفي

ا!حرية"مجموع!4وخصوصا.يديمتناولهذاففي.5اثارفيمضفرقةكانتالتيف!اءالاسودانالافمصيرءازة4علىاخذ

الى35!امناشعارهتضمالتي"الكلمةفي،والبيان،الغنيةالصورةتتخاصرالنشيد،((ف،!*لمو"مثلوهو.ال!راربعيدكثي!غا

الدهمت!ة،-بالصوريزخروشعره،5891،والكونيالدرأميوالحس،الطويلوال!نفسواذم!-ا،4وجزبرجلدهفيذاتهيحتجزلا

ذاتية،تجربةعنترجمالمني،بالمعنىالمهعمةالعائدالارضيبمعئاءالام!يركيوالشعورء-ربالوبا،-!لال!اابا!رايرضايرإ*لمق

و،الاشياء،الانس!انلحقيقةوفقاقضتمااداالارضمنيمبعثاللذيءالانساى،للانساىالزلزا-لآو)سواهلهكانتا)نركط..ء،نيةالا!

ومذهلة.جديدةخرىاحقيقة،ر!ورهافخلأقوانما،بفرددسالذيم!،نالاف،قليلاقليلاوريال*ودالالىتضامنجعلتالتيالكبرى

عالمنا،ينشد،داخلمنيعترفوهوانهرهـومكأحد،ملامحبغيروجهشعبهو."قيءقياا"راالاوروبيوالقرويايعاملءع

وفرح،والموت،واللبغضفاللحب.وزمان!نا."سيكيرسالفارو1دافيد"اررميكياللفنان

المعفزللةورسا،للطبيعةاوهـاهد،المشاعرم!اكا5ءلاولم،4:سودا؟؟و

ومطر،الجامدةالاشي!اءوزوية،اًلمبدكلة.ممىبنرن!و"!انرح

لونضامنوا،للجماعجةاقضاتلتناوا،للزكرىالهم!4لا،أ33ء340!

مدارفيتكةمسبأ،هدهكل،اًلاخرلمنمع-ء!--

العزلةمفهـوماماممضفائلوحواى،انفع!القهءصهوفصائدهاداهاك!*4مركزا،ول"ا(كي-"
هيبالمروره،والحاهلطع!عهال!ه،ريس-4الاد!في!ريدا"ركرابورحساليوميحمل،؟؟-.:س

.ايزمانونظرة.تعوضلاغرابةذاتكةحفالمنظورةالحاثه

على-ىقادرة"جربة،رأيهفي،فالشعرزةاءاللصيق!نسممان6191عامفيلهؤكان-أ-:-

اءملا،والقصيدة.والعالمالانسانتطوير،غرابةع!نهيقللاكاتبمعللادبالغالمية!:-؟إو؟--

نا،قلنااذانباللغولا.لوريعملهـطانما.بيكتصموئيلبهواعنعط--.-

فد،فرف-،فياللسريالليةفيهاخفيقتماتتزاحماقىنوعة،بورخىشخصيةفياًن.!!

لب!رلسكااليةالمقدبسةاالهواقيولح!مرعالرنااض"بنجارخح،الرفعتقإلكنلزالفنبم،ائعمهلبتاساغمسعجيبلك:"7،*

"االاثتب!"جماءتيمناللقمصاءالمكسيكوان،وللذا.4ثقاقىتعدي!الونالمعارف!من-2.

منالتاليةالابياتتكونوقد."المايا"ولموهب"اللصم!حالةمبيرعلىتقبضإشعاره"1-

الذيالشاعرل!!ا"القصببةنحو"قصيدةاةلاء-الميتلفيزيالمعنىته"طاد-انللهاقدرا?رآ،الى!الماضالعامفيرحلتياثناء

ابر،العالم!ةا!كلربجا!زةاخيراكوؤىء.والاشياءالنة-،هـر!ذاعظمةتفسيلمستاللاتينية

له:تعريففلسفةيهب،شعرايهبحينبورخسان.فكمااولىويضعانهوقارتهشعبهيقدلسهالذي

الحيوان(اختاءفيابدائتحركنحنهمهالبحثفمن،شعرهامأ.ذاتهالوقتفي.كب3امير-الاسبانوا)شعرمرافي

.نالزء1احشناءوفي،المعدناحشاءفيالظوا!رفبمايتقصىكي،والعاديالجوميعناو،ووتاكافميكلوبيددافت!حتكلماكنت

:المخرجنجدكينجبرجململا،الفا"لمضةو،حتىمصاهاالفاقدة!-ذهعا!م-اواقرأ،مثقفاياتلأ

.اًلقصبةوانتراؤا.نبوءةمنهقلاللعيونبالنسبةمتأملالعبارة

وتمير،الفانتاسياقنعةاتزاعوان،الشعرهذافيللصدفةمروكاشبمءلاوهـ-ذا،ريسريكاردونف!اليان!اجل1

3زالمرفيحربةلاوصورص،فئ!ةبمفردات،ذللكمعالمبنيانالا."عجبشاعر"أاللحقيقياله.مه

،الانفجارواثارة،الشموري"وءللقد.المرتبكالتحليليالفحصثتطلبالشماعريهبرضيكانماالخالصالتقدير!ذا

!-ىتلك:الاماوق!ل،السرةقطعوانالتكطعبئتاللصعبةالبساطةالىاةوحدا!ذاالحازز"خ"مهنجثرامونخوان))الاسه،ني

اضاعرااقترفهاالتيال!جريمةلقراءةيخضعلاالذيالخفيبالطريفاغبرةابداء!ماواف-ن-نوبرلجا،رةعلى

جع.الجموباسممعلجملاجلمنإعاصرا.اث،ءررساأةسعنيك!*فكي،واحدةالرديءبالشاهـ-ر"ينع!نهفراح-ات-!وا

.المرأةيركأنشفانالحديساك.اعرعلى،الاساسهذاعلىاعمالهفيالتاملوان."كسر1

عنالواقعبةالبعدكلوبعيداؤريداكايظره!وكم،،انيةالاشاميركافوة،نروداان

ايئسرض-4الاللهاماوالشبكولوجيةوالهمومالاسبانيهمنهمكاداً"مانحس"ق!نحن.القوةتلك:عزارة

لمئمااالعدالال!ممألىفوقالمحفوروايحماسيالاجتماعيابىراقشاعرشكبنءل3قبلهواذ.الدالريلمملبا
...رجلانه.العريضةالللابئيةا!ركارقمةوان.ثقلمناصفقىاهذهفي"،دكلكوني

افينراسللهليسوادبه.شيءكل.قبلادبوغموضوخرافاتدراميةمنفيهابمااميركا

دامالذيطرؤةالمتالمدرسةعهـد"رانبمد.فهـوالجماعبةالل!اةاوالاجتماعيالواقعمعء-نالنارعالسرياليةمنبشعيءاشبهساصر

تذعومدرد-"وهي-2391الى91!ا-من.)1(وشادزاهغصنمثلعبئهالادبولليدامبرهـ!اناؤول.لل!لاؤ،تالمفاجىءالفهـم

التجبر.!!.ربئ"المدرسةفيالزخرفهجر"الىص-ررودبلاصورأابياتهفيتمور0.1بخ!يط

احياءوالى،والمؤلراوسيقياالحادثةوعنصر7،أحهأ5ء!لم:با!ثأوكتافيواوبهاترت!بطانندوا)صرياليخةباء"باغ"مدو

المواضيعأمواستلهـا،اجازاعلىالقائمالشعر.1.العبثيةلعبتهاتلعب

بعد-الجديدالعاللمفيوالحيةالديناميةا!ممن،الراهنفىالساعةفي"بات"رعاىالايرتكنرلا،عندهواحدبيتمنما

الاء-صلنحوافقالحدث،العهد!ذاوقى"!هرته.منازعبلاباري!الاساللغةشمعواء،شيءالىليوصلنايكتبؤمرودا.الالفا!

ا)ثلمعرسما!ا،افلامر؟وسعلى،ا)"قليديةلي،ذااكتر1ا،-مرؤف!بالراغبن!نيل)1(،الكونهـذااصداءب!جميعيش!ئهواكف

ة"ديثرلمالذيباللجي!ل"الونسوداًمسو""الابىاب"عددفيت"دلىاستخاالى،الاديبآة،بهوؤصي.نعرفهلانكادغريباؤ-ركض

.الادبفيولالسب!اسةافيلا،نتيء.الماضديممللعلالاخ!يرمفاحطعمة،"اثإملجداتشا"الخالد
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نه،لمفا*ل-االاتباررد،لجيلااهد

--لا-ى-*-خكؤ!ثنس!لاشر-؟ل!سلج!.؟"،---..3!-،-بر--!يرخ----

ة.:ى:ج!:!-+"3"س-."؟+!خ+بئ!!-ى!س!7"!+س!((وتمهماد!ا))و"لونهـامواو"مثل،بغالنوا

-*كا----..-!-3ل!لألا".3-كا*ش؟س.-خلأ؟!"؟؟كاخ--شعفكها،"حيمينثرامونخوان"و

.!3!-!*؟ح!.!يخاخمه!يهو-لاا!ك!!3ظءخ؟يمئنكا*يزسصة*ذس-د--*!-لا--..

!-"-.ع--..طلأكا-.لا!.لأ!م"ءكأ.هـعلل!4.الوطنيةللفناذمةالكبيرةبالقيم

د.لأ.لاكلغدى-.ء3"!-قي+.-،علأ3د؟!ءل!:المةطر!ةالسابقاتببعصتمسك،ذلك

--ءلمجثلالإيرقي!-!لأ؟ظ..!.--.-ص-.:؟؟-مبنن--!لأ-!س-ط/.*3

..؟!!لأ.زو،!!.3:3ء.،*خد-+فيد.*لإ-خ.!-ظ*!+س!ء7د-3+?لاسلاوهـو-،للرمزاًللحرالاستعمال:اولا
كا!!---.،،-؟-ة

غ:!:لأ:م-..--.س-،-.-1كاسقيسص!-ء**-.-!+.-ورء-ء--07-القه-دةعئاصرهمامنالومىحتازىث
لأ-أ-س.-ء3*-ل!ط--!.-أ"غ!!قي-!خلا3:د.3؟،!-ءسكاج!كا.....-س

،.**؟بركالا؟--ش؟--.لأ-ب-لألأ-لأ؟،عع:--!لأ-*---كا.!ط--لا-3؟!-كااننم!--ريالزءرؤ!التبسيطة؟دانيا
--؟-."---3---!فيس3ء!-جل!س؟+ث!كاصط!-نن*

---،%!ع.ءكا!!،نن!؟!شء3فيقي-!---س*-3لا.---د-؟!3!.-قي!6كا!.+.:كالاءةنريز:-؟ظ!-.قعاللو

---في!لأبم!،"ج.!قي+-بر.----،ط-ب-لأ3-لاس:كا،!أ-

-ظخبئ!ممع!!---س!ل!3.نج-خس--؟فيور؟؟-..ا؟!ا

د!ووس!؟ء!،،ك!ي..3-!!!د"+-ء،-ةس-زر:-!رسبرهباالصسيالانحطاطال!جدا!:اشاو-

ل!!؟لأ!؟.**-.-لأ3"لأ-.فيكا3لأدل!-!!لاعلأ-ش.،؟!!!!!-شكادس-؟-دء،.اكمكمةناحيااو،اتفائلةاولفتيةا

فيئي--:.!!في!!!.-6."برشلأ-ط:-:قي-----.-إ-؟!-لأ.لا-لا-.ط-.لإخ3؟خعئىدللشعبيالمثق!ةالرحردةجيلانه

!لأ-ء!لأ-،؟.!"3--.لالأدش!كاتي..!-في.لألا.؟ء-.بم:-.3سكا،؟.3-ظ7حللصاوااث!معروا،"البرتي"و"لوركا)ا

-..-!س-س.؟-!كل!6كا-ة.ةكا!--ى-...دلأ---لأ-3لأ-بز:-!-زر؟3بر"؟لالأ؟ولممخ!خوكلا."عهن"و"ليتأس5ا"لحند

!!س----؟.،سننولكبئ--.،.-:-سس.د-!-..كاة---ءد--قيش-!-،ء--ء:"-د.. *---.3--ص.3--.---كا---!:!.لأ!؟؟،كح!*-!

-..-!!يماش..س؟ج-إ"لاسلاج!.ء3--.س!يمرز!-ني؟كا!في-في؟!بخ5بز؟خ.ة-"حيمينث"اهـىب"بيمتانالاتجاهين

-ءش.!لا---لأبر63-*ح!د-ىسحس*!لج!عنهسش.!؟3----لأ-في!بر؟يخم-"-!-!؟ةلاكيم!؟

:.--؟!3!!بزخ-فيظ-كاء-،يمإخزر؟؟-شقي؟-تن؟.لمئازعاعيرمملمهما

ء--..---؟.؟بننخ!خني!---ر-.--.+لا؟:-؟*بر"خلأقيلأ*لإنئ:!فيةحضغخ!بزلإ؟ضش

.لألألأبن!!؟؟-!ش!!لأ.-.خ!-شج-لأ-ىد-د!لألأخ-3!!!!كا:--7-لأى؟نج:3س!،-الرنسءن!ةنورصرممة-وهـمت،العشرين

،-سهوا!اواخرهـ-،بمليلدلكلعد

.+لأع9!خش؟؟يلا،.كاكأ*ءير،3ص

ا-.-دل!خخ!لإ3ع.!ى.*دإ.:!.؟جملإ؟!!جم!كاجم!ححو*ح!شتر

ط!!ظ-؟-ع+!اءبر.سط-..ءلا-.لأ.ى--"*3----لا2--فيقيصزر-.إ.لم

-،لا؟)"؟إ؟بزكا.:لأين3:ء.---صس--3ء-يحلافي؟*عفى؟ئر:يمباليالالىلشعرابتولنئر،ببةيالسراالسمها

لأع-ى،:-ظخ-.-3تم!-!م!ط-...ير!!س--.ىقي3ةخ،خ.،6ءحيئلإ:ع3ءقيأ-7-:2.،000

ظ!رزشيم--لا-.-ى-2!ل!-"ى!-لإش!-*--**-نر-بم-في!كا.-كا-"-\كا--.؟شخ.1كأ*ب!ئي*ني!ل!!*كأ!ى:كا!لاإ-؟كا:عا-ىتهووكادتطريفةابوانا،يتال!!

شعراءبفضل،"ووهبت.اللفرسميينىندعيها

لا!ع!أمح5،ح!م3أ،،هم،ح:يوركاثب!غار؟ويرفيد"تيللبرأ"ولأ"لوركا)اورل،بهااأخند

الاهليوالحرس،اللحأكم))وبالابافيجناًءاك-عراصو!ولورىاما4وهـت،"لرنودا"و"ألي!منصري"و

.الزيتونحقلعبريقدمونالهالمؤبشهرةوابعدهم،يناللعتسلقرنالهروبامنسنواتبضعبعد،اميادرمحتوى

يزفىالم-ص!اللدمال!ى،رةهذهبعضهـمارجعوقد.تقريباكلهالملأاف،نياوحتى،الشعوريالبيانامام

:"صامتة!عىاباغن!بةءكنالاهلي"،الحربفي،المألساةميتننهالىلا.صيث

الاهل؟الحرىررجال،!-!ادلييا-اسه-اىرذاتانها،السنينتتابعبعد.لأكدزعمحسب،كات،!لاسئاليالردةهذه

:هتاابدا،قصتخاهيهذهإءظىلا،تي9ا،الردىالعطاءاتمن،ميمن،جلإبدةبروماز!يةالث4"ألونسوودا!"

وخمسة،رومان!يوناربمة.الندرةفيالاادببهاوالءواخالحالمحه،والعاطفة،الرقةالىجانحة

ماتوا،ةرطا!"من(واغان،ئدبالفطءتاا:الاولءهـلهؤكطت!لتيا،القاعدةتلكوعلى.والنبوءة

مقافلة()قصيدةمناستممالفيوانما"خيمينت))نفسىتتقحء-،الاخببرةالجماليةالبدعوحدةالى

"نيويوركوكطاثاعو))مجموعتهوفي:بلكلماتجدير!وتألجممارمري،غارثيلاسو):الاسبانيلتراثامنالاصفى

ن!ليعبر،اممرياليقىاالصيغة،لوركااتهد.صوتهعنيفتشالطفل"كيفيدو،غوزعودا،،خواىسالى،لويسفراي

.-4المنسمالباميركالمدذية،الصارمكرهه(.الشادبطكاخرره)الئة.مرلطاول،اقاعدةاتلكعلى،(وبيكر

مد"اكا،المدرسى"هذهالىباشماره!اضافماءنقطةفيدلد.خنابتوم!يار،وئفة،بقوة،الحديث

.رزةءنمطعةبمنزاةمنهاهو،عاليا.وتهصعنيف*نتىالطفلكان

.صففيل1علىالحاوية1،الشهـبيدهذااثاران*،*اروهـ1ارزين،اللحاليينالشعراءوبين

ذاول،ا!و!تفيوالشعميةالا!سننوقراطة.لاحكيارررهلاديفو""خيراردووجهنلمح،المضمارهذافي

.....ح!9م!م04س!نه59
ورى!ابرم،هعه--سنفئا!لهلملرعن.لخقاكفص،نمامنهاءئعوؤ!!هزا!،عىكيماشاعروهو.

بة..00000000001يقةور-دكانوان.بالجمالمرهفحسذو
يتهارؤىىيىء/هـ"ال"اًيىت،،ودر،البارمهالملولهصصيىحم

هـ-،نا)ذيالعالمهذا،الاندلسيالمعالماللعغيرةاء:!"في*،كوالاحت،الطلريالعنىرالى،نوعا

الاللىقطره-،لورءاجينفي،يى-مى***!-وق،ذ،و،اللحياةحقائقباعمقالدرامي

ا)فنازبفئللك،ذيكالىاضف1.ا،ساةواماء!وطةاليا)ثة،وفيسنلحنيع!ملصاحب،هذاكل

،مبانيةالالىالارضرطونفيالوريداللغ!ائصة.5موز"ءنيفتشالطفلكا!وء."انقىالىاللعالمفيهينحول،المم!شة

الحمالمة:
ا-ولواء.ءلىااللشعريةومسرحياتهقصائدهفي،الىب*يدفي،السجينال"صوتوكان)...

(.جندبنوبيلبسبرجمثلالحهاة

9،1،"ا!كاا!أمأ:تيأ!رراًفايل(كمالاليالطفل)ؤصىدقي.حمامةالثمسو

ال-4اووكونتىوةد،الخاصالاي!قاعاامازطصركيالمبسوطةالقمه.،ىلنرم

،وال(!هلأزقاة،كمارين"البرتي"يننرددالنغمةهنا."غجريةاءان))منذلور،1.الاعلىفيالبيانونحو

في،الارتولمحراطيةوالتسصف!فىالشعبيبينفيهـ-ءوكة،معانبهااسهىفياللدرام!بة...نهارللكلالندفيبالافداملنخط

3.أتالحراصعبانجازءلىدادرشكليتفنناللجومنالمقلوعة،المفتنةالصورمنؤيضبرجالحياة

طيبة4مع،شعرهانما.البداهاتباحى-ن:الاندلسيللمعالموا(أساؤيالخفي.البحرمستوىفوقيومكلينمو
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ومشاكلهالدأخليق،نلشاعرألذاتيوالمصفون،ألمتوحذةانحعيقةاأيض!آ،انتألءمح"حالتأثسرعنبعيدأليقي،وقوز"

والدينية.والعازلمية،كالعاطفية،ابدا!عزلتيا،الش!افةوالبغية،-بئالناصهـذهمنفهو.االقلبءنادراللص

هـانكبيرتساعربرز،لرعيلاهذامن.انتهاءبللأعناقانتالسابعالقرنفي"غوزغودا"بئنيذكرنا

ءيعبل))اسمه"اوريولا"بلدتهفيراعيا،ابحرواالتن!ممنما.عشر

أول،4اءدالل!!ئ!ء4*ةولم؟"ارناندت،الارضمنوالبور،الطلمةاهـى/شير،(الحرببعداننماجهانعاى

منللداتهاعن./ختلف،مضوقدة"و!ةاق4،4ورغتالانسانرأسوالى،الانسانيالثمعورمجالؤ!نحئى

لريميالواهن،امنبضهابتمنلا،نواحبعض؟انتلولاك،الثالرواللجمهور4اؤاموةثناءا،ارةولالىرقيقوحنبنحزين

"دريد،فييولوجيدالاشاللاحقظورووااو.يوماالج!بععنبحثت،عزلتييالاجلك:اميركافي

الاهلإ4،الحربفيباشتراكهامتازاللذي.الانالجميعاحب،عزلتيياولاصلمكانسانيهئظرنترفةعلىمن

اليكانتي"."افي،؟491سنة،سجيناوموته(-ءبةوالراللحقبقة-منمقظع).وتروحتجيءاك؟االريحالى

المغلفة،لغنازج!ته،العامةباللصفةوا؟ماالمتحركةالوديانالى

لبصانا!ابقة،الططفيةالسورةمنرشعاة:ا*س!اهـ!يأ!يتعننةب!.و!وحتجيءا"جطاللريح

رفيع.تابو7أءأول!ح4+!.*أهـا!هـمحجلرةمئل،اصءصنةلىا

.قارهاللسارقالراعيلهـذاالشعريالعالم.وتروحتجكيماءالث!للربح

بة.اخضركبحر،مراعالى

!حتضاعركل"ثل-هو،اللصماعقةؤ!منس*صاتءن"اليكستدري"تسنم1.وتروحتجيءالنتيللريح
.القسعماتمتغيرعالم-

،شعرىقل!دوىلليست،اعمالهكل3،لت!ربا3الامنورءوالخمسمبنلارر*-!..
...طويلكدرر،ل!رالى

لدا!ةفي،لحامزواالهاسي،المخفللوا!ع.ينا&اصاءالث"صبين"خيمينث))تستمها
..لقد.و.لزوحزجيءالتيللريح

انسانمة،واكضر!االح:احراحرمنعد
:والوتوالالمالسمحنانضءحها....كدروب،مراكبالى

.الاتنغاضات،بقوةينقلانغرفغناءفي.وتروحتحيءاالتيللرلح
ميغيل.دعبيتوان،الوحلنفسياادعو

....ميةيئالدا4يئودؤ،"للحياولاصمليةنت!مهللح!للعاوللمكظل،افهاىلىا ،لاولمحصرىم!يالوءل

القنر.يتركيلصقوحين.ال!حببغيرالغاللمفيتلمعالوحدة.وتروحتجيءالننيمللريح

،العالحزي!ةلهارىءلمممانللدمنانا،نشيطةقشرةاللحباةكمسكن،سماءالى

حامد،خشنحماد.وتروختجيءاتياللريح

وينلز.ي!نطرانه
اعبد.مناقدام1علىمبسوط4راصلإؤ-"يلقىانالانسانيستطيعلاوصر!هـ.نجيريجدفلا

***...مطفأنجموراءحلمهاجهـدمه!ا(براراني،نهرؤكط!"خحم)قصهدن

،والبورالماءمنليليثورمثل(الحباوارخرادط)من

،معبودامخلوق2يكونانيريد4!مم0ا،3؟،+أسالبهبناس"بيدرو"اماداح!أا9ءاول:ء!نخيصوو

وجوارها.،احذقيكاهاجم

،بالزهوروازرعه،عقبكواقيللهـزراالحبثاعر!هو(5191ءامم!ت)

ضوعوالمص،اللضاؤسمنالمصنوععقمكمنخالشعرهانغير.تشعراًءامنالجيلت،تالإ،زور"،!اءامحماس4مرخانه

كاناذ.اد.لمئيوالت!نممق،ال!لاءةاًلرموز1.10.0،

القبل،من..م..عنهطفي،لمح*إطحصورهامامالعج!بب

يشتمني.اللذيعقكا)ث-*رفيالامانةاى،!ءبار"في3ماىير،اللص-جمحواالدقيق،الزرهنيالتعبيرمن

(الوصلنفسيادعو)قهميدةمن..الجمال،بعدومن،ننيءكلفوقارتعاشفيوانطمل،الوجودفيللفرح

**،وغفممىب،قلقصبءة"الو!سوداور.و))و.المشعالاشياء

ينتكبونتذئسصاالشبابالشعراءومنان":لح"،ةبامهجعاحساس،بعمقيجرحها.ود"وجادؤطمر،ابكمال"غبين))تد

س!ا(مورال))رافايل،الاسبانيالشعرمستقبلاعبروان،الانسعانؤلبهـو،اليوميهمنيما.?دءقىروؤلمةيتحلا،لواقعبافالانصالولذا

،ةيدج!رومانتيةفي،"ييروخو!!"وؤلمبفياة"قااوبرهـىالمنتءن،كوامليبألم.اؤ!ا)ةرحا،ةوابالا!لاءاحساساينقلبوانم!ا

والشعورالتفكيروحماسة،اللبشريللوضع11الولسو"ا4رلىاهذه".الخاللدالانسانا)زخرؤ"قيالضامركلتختفي"غيينوعتهـ))

"اوتيروديبلاس))و.الحاضرالوجودي.بلسانه!يقى،مولىمن،"رتجديدية11"بهاحبلتا!تي

في،والوطنيالاجتماعيللهمنموذجكاحسن*،*ةزرةائب-،ؤقطاتظل...وهـادثة،وتلوين

اللذاتي.للقلقصافونراصر،دع،؟جاء،المهرةمنالرعيلهدابعد.صافي!ةكل؟ثرة

بيض،مايكوناندون،"3591عامبرعيل))

ب!ؤرير!!:ريبيروتا-افىسااكنتبء"وعشببىغببر،فرقكبيرالما،3لى+م!حكاه:وداثرلورول!

.ء..ك!لمه!لأ-...مم9.عر.تهانط:اعدمنتل،كله"دالرنو)اشعرفي

مطابع:راًجعوامطبوءاتكملج!بعماليهال3"ن؟رزةالمحؤاللصورة.يحءسنترعبم

ص--ة.شروررةقةللحقيزر"ضجيب،دقة51وروم

4--حعآ،-د.،ج!ل!هـانجماتاءهاب!لكححةلايتراءى
الكه"هـهلملوجودالاجرهالادراكا-عور،ءل"وا

و!ط-،5!ا-ومن.ر*ض،ؤةكلمازر!ائير؟لانفكلالذ"ولسكابل

ل؟نيلافى"*اره،1النوعيالئقلذاككار،هئ"

219222!ولط-بيروتعذب،حزيناوفائرءاضبينتءكللةاتظدم

ية:)سوداواءأط!4
سرحسسي!ع
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