
ألمجىصوأممىجصيص!ءافعنرصالىأ

!!االهكضص!لخ!ق!

التقليدياثكل!س!علاجديلىطرازمنهيالحياةوتجاربالكونعلىيتفقونالجديداثعراصدقاءمنالكتابمنكثيرينرأيت

خطابب،ؤنهيوايزتللااسلهب!تنمنمنهتن.صتعاعاوهينلاء.بعيفوفنالنخصومطركآء.توافصنرةاو،انشئتاسبحالفيمهناتمعراهذالى

اك!ف!-كألودوالرلاوا!ف!نجزاللافعلهمورلودومواففهـم،مدويابشارةالمزعومةالظاهرةتلكفيورأوا،الاكرافلهذااللجديدالشعو

الثاهـكلأواتم!نف.-"ضاأنلونهات!لنوبفكلفيثمرتفىافمنهع-منالمعوكنتةالشعرؤنيرعفيمضبأاناورمايعدونمعالفىيبالدتؤيععاالناريمءدذهبموت

الشعريقلدوونلالكنهم،مقلدينمحضصميمهمفيلاءيزالونمنهميرونهلاوهم،ستنرول"مودته"بأنالبدءمنذتنبأواوالذي،العرببم

المفلدبصككقوهم.ا!جديدانتمعرا!طابيفلدونوأنما،نورا!فوقمااجوباتاواللامعقولف،تينمثلوقتية"مودة"منأكثر

كهنئنافا.ؤالمحتئبفئتننهاوينتهاعونهاالتلن،تالسميبيبادتون!الركبف

بمحممونهدلمقف!ونلمحهلألأء،ا!فموضالىأحيانايتطرقونالجددالشعرأءضباهرةقفزاقالان-خطيئلأالجدير!الشعرانصحاذاالثن

ال!دلشعراء2كانواذا.المطل!الالغازصبالىفيهوقيقعرول!تعمدا!-ذءفي!عياامراهذايكوناقا"مكنمنافلشي،ا!فهـنيالكشف

وادا.بضاعنتعتيليتحفتننتنتيالؤلاءء،يلاهآبغينلألمماطير2بمذأي!ىهفلونا!عنيصتاجالا؟بالرهنائب-بنقنيرااو-نتنيرايفهتمتاندويت،المرحاف

المبتكرةالنعبيرأتهـ!نعددالىاه!رروا!رالجددالشعراءكانفيم!االنظرميها"ميدالىتجمامفرصةألىلآنآنمنجديدةحركة

محعاء،اشممهنيةعلألطفؤنعاهـمنمامعنسلنالىالغهكففلنالتتعفعنا"سيتاة؟منالتالياللدنطتبالىنتمقبءتاديرؤرنببصرهان.فرنو،حينات

ي!كعنةنؤن!عتنعاـبهفوأحعتمالرعءاو/شفيلااونعبيرااليهايصنموهنلامص،افثخاللجدععالآصعرمننتئتلبالاراءفحؤنأتناالممكنمناويىى

واجترارها.بترديدهـانكونالا؟سنةعشرينيتجاوزلاعمرهانبسهولهوننسى،يستطيع

الشهنهفعستمميتلث،عركتلنبهنطاللبمانحععائبمنيمكننتعمنا،مماىميعكبارالبعارفيضخمفاافؤناتمنحققهيمااعتررناقد

بهنطالبهمافتآ.عليهمسرفيئعمنممامالبتناعنفوظاقعفلنالجعيعي!بعهنالب،وانتعفىنا.عمعوعرمديالاقفتامبهؤلاءيستمرانفانتتنرنا!

نبنطالبهلن.التقليدوعدمالمخلصافتعخصيالتلمساستمرارهوقدبعضهميكونلىبماألافطاباولئكانونسينا،انقطاعبلااخرون

ونصينطالبهولكن،الاسلوبونضج،الاداءدقةمنعاليامسصننوىييلغيش!ون!م،زيادةالشخصيطوقهمفييعدلموألمرحليدورهمأتموا

،يلهنعيعفالهناعيبؤبمنصاعافجذتنةفيهبئفىيانعنابألنمقنالبتهعتىالبلناكانفان.با(نرهمنتئالب!3البالمددنمنوليرتحققؤناماعلى

وبانه،بتجاربهالجديدوالالفعال.اوالحياةللكونالجديدةالرؤيةمنميدانفيالتقدمانابس!ولةفنسىفاننااخرونب!بعهماننشظر

الخاصةالشخصيةالر؟يةلهذهيتلمسانمخلصةمحاولةيحاولمحققالملمي.!الفغالماديةالتنميةثيكالتقدميكونلاالغنيالكشف

فائنلنائنأ،ال!تلمسعذاتيي!ماتنكاقتافا.بهاياعنمتبامناسايببا؟الجيبواتصالتالئيبةمق-باستمرارالتناتر

منيكن-ومهما،والفجاجةالنقصمنوررعلى!نراللاادائهاسلوب،كلفو!اانفمىممارهقوامنانفدس!مالمئمعراءهؤلاءمنيكونالا:تم

لضمع.واسمينغعاعينالنفتيآلمسامحتهمستععتنظنفئحهن،لبعيببععفيناتهمناذنالاتنعتاانتاؤباتدبعتافييربدوكفاكمرهموعخعآ،ذاقتهافنق

الجديد.العربيشعرناساحةفيو!ولهوعف!الطنعبهاكجاحبدركماابلغاننسوااذ،والارغاما!كاف

-يستطيعوافلنالقراءبهايسلملمانعقيدةعاىقائمهذارأسيشجعواقديكونونربماالنقادبعضاننييبدووالذيم!؟الزللالتص!ق

الخاصاسلتفبهلهيكتبنالنعيالصاعفىيلهناءر*مفالن.عهب.ابولهمنكتيوابمالنالتعميهنالفموضااوارفيالايفمالنعلىتنعرائنامنعععا

يجعلههورو!يكفييسةقلبأ-لموب.تخصصهإنهذامصىيىسي.به،اللجديدالشعر!ىءالعويصةالممضطانعلىمعظمهاينصبدراسات

كنيىرولاالفنىكثيوغير)كنهاصيلااسلوبه-كونفقد،قيمماشاعراحاولتارزي!التنمرمناسئلاقاأكئربعض"ها)كيبدااساتدروهي

حائعايعلىتففيآاالئهناعراسلتاتآاصاللفائتتن.الاحاطفلناسعبالنالعميبفالقراءلناعتتفتآاًظنفسيائنكدلىاساهناحالناميعاىكتي،تفمسيرم

بينقدر.تحذيدفيننظربعدهاثم،في،عريتهبصدقيلهللتسل!!لذةفيهبأقاقتناعااولقيو!هاسصخداداا!الجديدالشمرالىميلا

تذنأئععفافا.الحي!اابتعنارتبلناحائعتهوعماهفناءبعسئآالهامراء.بهاهآتمتعواانمفن

الهندةعئتلنانفبم،اصنئناسلقفأفافايفوأبالابدفلاصاعفىمفاعرفيتالملناللعاعوالهندةدالئتعربيدئالاتنتلافععنمتذبهرنماالناأنناالحق

هيالاصالةانازعملالكني،بهخاصااسطوباينت!لامنكلالحقانعليهكاناتي(العقباتضخامةصمعيحاتقديراوقدرنا،التقلإدي

صفانهااابنلانما،المئممراءااعارتحععلنحم!اااهافنلا،مف!ءفئكتنتاافيالالمالىسنااهالناستئقإهمالذجم!اكؤامديدهمدئن،ييبتازءـ،

شمرناالىالرألنهبنالهوءعلىعدمتفافا..الالنغنالنتنااءالشرطب"2،جموئآماالعندرتنودبمل،رتقىالبترنأنتعفربما،الوينزالؤمن

،نركنتعباصالفيانمنياظيفهنهغهاعرفهممنأمقانيقلت،:الهنذقصامثيرافغنفهنهيفتبلمتناتاالمرحلفهذعفي،تنالذئهاتنمراء

ممثلفالتين!ارين.إالىنرهناتهبهم،االتعتارتايبعااعنيلسسمن،المنمتنسآلكيا.تيبمعصعريعفبرنيمئفصأتيرااتدافانمحاقالدائؤتتباستدن،فه

./نجعكص-لديه.في،وجمتافان،اثمري!التعبيومنخاصةطريقةفييبلغانعساهجد!!نهـوضبعدفيماعليهيقولمصلبااساساتكون

..الاؤب-رنبعفهملعاًففرسالمرب!شعرنا!تمفمنالمستلةأن؟في.أبمهآفااا

منعيتخائننربماالفععهـااهنعقعاصبنماأهاعةرواناتماالوتمفيعهاوتا،المرصلفهـزرهفيالنقناًللعبديدالتقنعرتنمراءنئنالحببماتاا

جديدابرهانافيهيرونوربما،الجديدالشعراقلاسعلىجديدادليلامنا)ـجديدالننىهراصإبمااناولافلنذكر؟بهطالبتهـم!فيالحقلنا

وتعصب،مساولهعن3يعميلجديداللثمرزهه"بمنبهاتهـ.ون!ما!لىوصملاتخصومهانهقاهىمى-قأصابهممااكبركانالمننمئماعرينتطفل

للشمعر-الحقيقيةالمصلحةوكن.حسناتههـنيعميالمقلدالشعرعلىءالمرسل-الجديدالث!؟ليسهمملونمنباكطفلهنواعني.لهالمعارضين

الرضاعينمسألةليساقىوالمص،خصومهتقولمنعنديا!م!الجديدلديهمبأنيقنعونااندون-شفتماسمهاو،ا!طلقاوالتفعيلياو

موقفهوبل.المساويم!ءتبديالتيالسخطوعيئعيبكلعنالكليلةالىالشا!ويةنظرفهمبأنيقنعوتالافهم.يبررءجديدامضمونا
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بوس!لةفنب(االناعاالشامريقنمناانهوالشومجالف!نمنيهالذييستحقونوالمجتزونءلاوالممثونفالكن!ابون،وقصدو!اكنعنهاعمب!ر

.الافنزازعظي!مفنفغلاذاخراالحبهذاقلبهاشرقيلأقدانهنفمى"الفنم!ن-خاطئةطريقةيسلكونلازه"،الناق!يسطيعهافمسوةافسىالا

ايضا،عكسيةبصورةويتضح،مبانترةبصورةسنةابوفييتضمموهذاالصاد!وناما،البةخيرالىنقودهمقلنوجهتهافيخياطئةبدايتها

فيبناتتوغلصورالهيرسمابئواسنظاهتهللموتالكبيركرهههيسقطأتهـم.لضرمهمالانهمو(لتنسجيعاللصدرورحابةالمسمامحةؤيسشحقون

ناويرى،يحثانيمكئمانتراوتاانيرىف!و.شناءننهمدىا!ربكيبش!رنايؤديانغملالذيماالقويم!االدربي!لمكونالذينهم

يقولهلأثيءهذا.الموتمنخيرونقائصهاآلامهامنيكنصهماا!حصاةابدااغقرهلاكلجاللى0واللعمقاًلنضجومنوالغنىالنمومنمزيدلفى

هوالشعران!يظنالفجاذقريرالىيلجأنطاماكانوالا،صراحةطريقى-4شقفييجاهدبلنهاقنعنيفان،التقليدهومعاصرلشاعر

هـوانما،وايذالهابلاها!نيكن!ماالامثالو!ربا!كا!ا!،صمنقيهيقعفيماوليقعالاخطاءمن-!تكبماذلكبعدوورتكبالخاص

اكئوانوسنجد.اللديوان!لةالمتمأللقر-اءةمننحنبهنسنفو!لأمح!ولامنهبدلالمجطءهياوالسقطاتاًلاخطاءهذ.انبل.السقطات

بأكبريخصهاالنتاعروان،الموتتجربةهيالديوانفيوصوراالتجادباتيمسعلامة!!ال!"ـ،!شعرياالكشفمنالراهنةمرحلتنافيعنه

ولورته.!ههمن!صيبمنفدرعنلنامنموحةفلاالصبمابنتحرومهفا،،المخلصالتشخصي

عفسىيقضياللذكبالتبعا(رضيالتقليديخالفشاعراذنهذاوتنوتاخطاؤناتمددتكلماولكن،واكعثر.ؤالزلل،واللخطأالتجربة

الللى،معاللعياةمنخيرالكوامةمعالموتانف!لايقولبمانالثا!ر.لطريقاجادةالىالوصمولالىبغم!انوفقانفبماملنازادمزلاتنا

.المكى!رالمطرو!الهقريرهذاأ.نخمطاتياالمت!ذلقةالت!ءويراتبكل!ه**

عل!الؤيبالتعلميقيذكرن!ألاكبر،الشرهوالويئاًناعتقادهفي،وهـوال!وبونحازلةقالبي"ديوانفياغملواناالافكارهذهعلياللعت

الاجماحم!االموتانيزعمونميفيع"4علىاشراك!انجليزيكالببهالنهاف-ك!-كم!ايمقمدد-وانفهـدا.سنةابوابراهيملمحمد"الازدق

شعبنلماتان:ؤقال،اللشيوعيأيحكمقينحتاوقوعهمنخولشعبهمازتلإتاللذيالحكمهـذافلاعط.اللجديدالشعرمنننتنظرهماءلىءليه

لهالخلاء!لأفرصةاكيرذلكت!تاولوبقياناما،شيءكلانتهـىدرب"فينخننلفقد،الشاعريةصمادوشاعرهذا:قرا،تهمناليه

م!:مية.هذاوعلامة.صارقيشاعرانهفيشكلالكن،الشعريةالمقمرةمن

فأن.الوحدةهوالموتفكرةبمدسنةابويكرههشيءثانيوللعل!بمجمنر!وان-4اغلإفي.لكنه،يتاثرهو.قليلاالايقلدلاانه

نفسه.2المحوتوبين4زشاشبينيفر!لايكادمصميرهووح!يدايحطوهو.فجا.قليداوليس،اذمنلدرجةبلغ،مشروعثرن-جميعه

لدهـوى4مخالقةؤشي،خصوص،طررلفذانهفيهـذاأننقولربما.ثصاوءفقاص،نافىيوفق،بهخاصاسلوبانخأفيجهدهيبنل

وننخيرونهاويولرو!اويعشقو!االوء!ةى!ونانهما!كررةالروما!نخهوصيةدامتفما،الانيهملاقدمتهالذ!مقياسيبعسبمذألكن

-أمملرهبمضكسربتبلالرومانسيينعلىيقةمرلبمموقفوهو،عامد!تقدجمهنشطيمماكلمنايسضحقفهو،شاعريتهصدفىاثنتتقدادانه

ابوانهوهناا!ماننزولاخرىمرةلكن.الجديدتنعرنابعضفييحتاجانهنعتقدمااليهنقدمانبمد،والشكرانا!سحيبمناليه

الحبيبعىنالدائببحثهلناويصورالوحدةفظاعمةلنايصوهسنة.والتقويمالمؤاخذةمناليه

.-واخلاصههذاموقفهبص*فىالنيااقناعات!مناصورفيوالصديقمنالد!وانهذاصاحبيتخ!ذ.الذيالموحدالاساسيالوقفما

الحب.أالوحدةوقه!رالوتاوق!راليأس!هرالىوصيلتهماالديوأنمننستقريهاننجشطيعالليالوق!أالحياةوتجاربالكون

نغنسه.وج!ودءالانعكسانيبرروبه،جميعاعليهاالانسانينتصرفيهاللعميقحبهءنينجمموقفوهو.للببيورفضالاملعلىاعرارهو

يحققالذيهوبل،الشجاعةويعطي،الامليعط!الذيهوالحبوالذبنالنهر"قصي!فياشخاصهاحد!ويصفكما،للحياة

.المطافنهايةيين-ان.ينبغي!ووهو،الحمياةهدفهو3"،و،الحيودة"يعبرون

افمنبهووفقدانه،الحبي!حرمانحياتهؤيالكبرىالانسانفمصيبةالغرامرسائلبص!دءمزاتل

المعاصر.العالم"؟سءمعظمفيللحيساةالعميقوحنه

الديوانفيالاناللننظر،بتلضليم!هبدأنا،سنةابوهوقمفهـوو،ذاوربما،ذاقهؤكيجيميلذاتهفيبيلالموقفهذااننع!قدهـبما

يكونلاذاته-فيالموقفانمنوكررناهقلناهمامتذكرين،ووهـيهعلىشعرنامنكثيروم!شاعلمامخا.لفانهلهوتقد-سنايهبزحيينامنيزيد

الثفءص!مو!فهبألهاقناعنافيالشاعرن!احعلىأ!ولبل،شعرازأخ!ذ.ان!ضاعليناولكن.ا؟موالثاليماسمنعليهوبثيبالجديد

.ح!راء!ميقاايمانأبهوآمنالذأنيمةتجاربهمنحقااسضحلصهالذيالابنبلهعدماوالموقفبنبلشيءا،لعلي!يحكملافالسعر:حذرنا

كلامهوالحبفيعقيدتهتالخصفيقدناهان-مامثلاالواضحفمن،عاىوالفن*بالنقدكلط.ناول!ميرقتصرا!ذينا!أباولئكمنكنااذا

،اجترارمجرديجتروئهو"نبهيؤ!نمنواعلنبماكئيرافبلمنقيلنهماويرفض9،حققاهااذايقبلونهماةمعينةايدوولوجيةمبارىءتطبق

-بوالصالحبا!حياة:مبتنلرخيصتعنيرفيهؤلاءاحديقللماو!ذااتش،ذفي.اًبثاعربهعدقشيءاوللميه6يحيوانما-بهااخلااذا

يا،اصيلافعبيواعنهيعبرانالأقناعهذالىاووسيلنه؟ال!ياةبالحيماة.مغومبالاململىءانايقولمن-كلوليسله.ءكها،الوفف

اسلوبعلمىاذنمتوقفالهايةفيكا"الامر.خاصنئخ!!باسلوبيائسانى،يقولمنكلولا،بال!ضرورةمقبولبشاعرللاتانيةمحب

ثخمتمدىالانزمنيبل،وىجويدهء*ورورمدىزمنيهـ،،الاداءشيءمنيكنوء"ما.باي!ورةمرهـوضبشاعرللانست،نعيةكادءء؟ضمائم

نطاللبهلا،بالاصالةلثا!ركلمطالنتنافيأننادلك.وخصوصيةاويرءمىابلهاملايبسافهسنةابوموقف!محلىنلاحطهالطيفان

الشاعبرلمطرفىانالمسحيل4شثمنؤ"ن،تجربتهنوعفيالننامةباللجدةالتجارباشدمنعلألىاليتاولفانه،و"،سمهاالحياةنقائصعننجنعامى

منيكنمهماالتجربهووهتكونياننطالبهانما،الجدة"امهتجوبةالانواشم!االمعاصرةحقازؤ-الحياةاف؟ىهـصعدداويثصرح،والماحزنا

!هااس!نجابوانه،حقا!وبهالمتقدلهاالاخرينا!فمواء!رودانهنهذابرنمميستطيعلكنه،لهايعتراومنهايهوناندون،قبحا

كما!اثس!ةتاريخلمحيالاولى!رةت!دثوكأنهاشخصيةاستجابةووتصحةفنيةبطرجمةالافسانيياملهيتشبثعلإها.وانيعاو

لها،كناولهاسلوبفييتجلىوهذا-لهولدلميلادمناكلي!م!نجيب.التامباخلاصه

دافسةؤصقبلناهوصفناهالزيالشخصبمالاسلودطذلكاعظانافانيجباخرىهناءمرة.للهـحياةالمميقحبههوقلمتكماهذاوسر

سحلى4لننعبيوواكقانهالازاءفياجادتهقدرعلىئم5الجديدالمت!.ركماالحياةالشاعريحبانالاولالمحلفيا!مؤلميس،نحذرانعلميتا

اتعشر!بايكفيوجدناهوان،االجددالشعراءاطبقاتفيالعادلمحا".المعريالعلاءابوابغضهاكمايبغفهااناوربيعةاب!بنعمراحبها

بالحبويخنمتمبالاصداء،مفغممقلدباسلوبوالالفعالات(الاؤكارزلمكعنبل.بهاويتفجمثونالحياةجبونحالايالاحياء-علىم!ثرومصمنا
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يب!رهامالهاأجدلانني،مفوهـةأ!ثعيلةبلأتثخرينؤافيفيه--بزدالتيداثرةكننفيهفياًلحقلنا.كان،مجترةنئحفاهتمتمةبا.لخياة؟صفىتة

آذانناتتحرراناريدولانني،والعاطفيةالفكريةالمضمونسلبيعةمن.الحقالشعر

لكق.،إليقريةا-لتا.مةءالرتيبةا؟هـند-لبميةالموبقيةرنينمنالحديثةالذيئانى"و!ودالاهداء،الديوانفيطقانامابماولفلئجدأ

.يبررعماأجدلاالذيالكسر!ذاءثلاقبلاتك!هذامصىلضى:"الانسانوهجدالحبانقاذعلىي!ون

المسنوفي.لأاللقديمالقاللبعاىجاءبق(قدالاربعةالابياتهذه-انولنلاحظلاذهبنايفييعزفيخيريم!لميمنان

ناالشاعريب!سشطيعفلا،(الرملمجزوء)بيتكلفيتفاعيلاربعحطبظيفياعزفانثعبيافاستفر

.حالأيعلي.الجديدا.لشكلباجازاتكسرهيبركاوطربالروحفيانحيالالةفيلميس

موصعينف!نجده،خفيفسببنقص،الوزنيالنقصءونغس-:-محبجئتانمااغنيجئتماانا

قولصمنالثارثةالتفعيلةاخرفي201صفحةفيم.الديوانمناخرينانهيقولانيريد.معاالاداءردىءالمض!نفاسدافتتاحوهو

النسورلضاريموائداشسبادشسمالسطحيشسهرج!4لااًلاشسسلبرجوهره،قسشئمورءلاالشعربلبابهسشمم

قولهمناثنيةالتفعيلةاخرشسسش156صفحةوفيءوالتعبي!راهـلميمالفدسذاتالرانعةالروميابنبأشسلمتيذكرناوهذا

ضعفدعةسوىسشستوانيقالتهااثنةالمجشسشس

النقعئنعوضاننسطيعلىبماالا!رالوضعهلىافي!كن؟الشجرركبكيفترىأما:مادحهشعرعابالمنقولا

الفارسيةتشسعشساءيشسلكما،المداطالةمع"ؤ&ها"بشسدبرهةقوفبالوالثمر4تحت،وا)سششسوكيابدسالواللخسش-اللحاءفيهركب

العربية.للاوزانااتحاذهمؤ!كئيرأالبشرلأ،الاربابابي!لقهـايهل!ابئنأولىوكان

الاثرايضاشسلاذكر/السيءوالرهالاهداءعنتحدثتقددمتومابهسايحتجالتشسشواهدهتكويئفيأخسشلاللجديدشاعرنالكن

ا(نئوبوغازله-..قالبي"الدلموإن?!نواننفسى!ب!اا!قعهالذيم!السيءسريعةتامةموا!قةالروميابننوافقبناونحن.تهاالتعبيروأساء

-علىىطراتلودةتقليدمحضو!و،التمكلفثقيليبدوؤ!و."الازر!لمفاذا.لم!نةابونواققانفةط!ءلا،وكسالهلهللنتسعرفهمهعلى

حبيبتي."*نوالعلى،الاخ!رتينالصيخنفيالجددالشعراءبعضاهـروحلانا،طربالروحف!.يكونانفيفالمدةفلاحسالالةفييكن

."السمراءوالمديرنة..اللطوؤأن"و،"ا!حزينةوالمد"ضة!كذا..طربهاالحطنسماعنستطيعانق!ل-عليها-نعزفلة7-آالىتحتأج

-اذاءحطئيننكونلكعئ،.نوجسنايرثيرءالردىافتآحهانقلتسسييلولا،المادةطريقعنالاالروحالىلناسبيللاالبشر.أ:مضنرنحن

طلمفدل.الديرانسالرفينظرنامنيفسدبأنالالر"رزاسهحناال-!ييرزلاا!فنانقلاو..المحسوسطريقءقالاا!و!الىق

.يقالكشسا.سوخ-بشسسشنالد-شسانعلىونقشسمنه-فحشسرانفيجسدناسشكانتالملائمة،سةالحسشسشعشيسه.اداةالمضهمونوجد--اذاالاالوجودعاللم

،.كذلك.رديئانفسهفييشسونالدلديوانجسششسد-اور،خفيشسعنالاانناوكماشسامحانشسستعدو(نانناسشيمح.الئ!ساسيةمنكاشسيةدرجةعلى

داته-حسنا.فييركوبىاربماديوالآعنسياؤنتأحيصر!االاي!ب!ذ،لكبرغمالآلة-هـذها-تطاعةفيبأناقننمنا-اذا،ا.لتشازمنقدرا

-ثه-وراينت!عود!ذا.،.نافيانيهـوحالايعاى1ءألاهدمن4زفهم.والذيحبيبهشايكن!ماذا-.لكن3،الصادقةالحهاسةالانفامبعضنصدران

غشس-ر.يكونربما:.لهيعتشسر.إن-فشسيجاولتقصيرمننظمهفيبمامدركاتعبيراصلرتاذاأو-؟اطلاقاالروحطربتلتقطانت!سسشطيعفكيفاصلا

،-،ذاتهفيحسنهذاشعورهلكن،بهايحتجاك!الحججفيمصيبواللختنباللحاءكقبلمسض!وننحن:سنةابوتعييرعلىالروميابن

منتاريخنافيالشسشسعراءشسنوفليل،بنفسهمفتراليسانهيرىلاشسهساشسا،التمرمنشيئاكلههذامعالشجر0اعطانااذاوالشوكاليابسشرس

بفخارهماسمساعناصدعوامااكثروما،مغترينشسيرانهمعليهميصدسش.البةفيهخيرفلا،بهاحسلااقىكالآله،-فيهسشمرلاالذيالمشجر

حالايم!علىشونحن.اللبغيضالبابهذاالمتنبي"بمفتحانمنذالثقيل4علبفنرد،فحسبمحباجاءوانماليفنيجاءماانهقولهاما

إلاست!دلالفأخسديسوقهاان1ارادالتييةالقضعلىلشسنةابونواشسققيهنتطلببل،محبشسجرداسشتماعر،يمون.انيكفينالااننا:نقولبأن

--النتمواى--وهي،كليهـ15فيميأ-لرابناصابحيندكي،التمبيرواساءاللشعربوسيلةالحب!ذايقى.أ!علىالقدرةبعض.لديهتكوراط

الىفيهفيظربلواك!ذيبالصفلاجادةالىنص.!ءاولقيهينظرلأاًلذ!ما!اءكل،وليس،!مر(1ءا!حبينكل!لميس،أءضوو4ا!ة

؟.ألاهداءذللكبعدلرىفصماذا.المعدنواصالةالجوهرصدوش..بششسرحبهنسشسشوةفيالمحبلسانبهيسسل.

هـت،-واعدهالأالد!انفصائداجودمنفصيدةالىمبانترةتيطالشاعروبدء،عليهنوافقاناكهنستطيعلاالاهـداءهذامضمون

بئن!ممتورقد.،"فئيلا"قصيدة،الجديدالشنعراجملفيالش!رمنليسساقطكطماتذارمجردإكون-انتوجنافييربه

،وشفاءالخت،ممببثفيهاإكونحتى!ذانقدياخرالىعرضهااستيقىووحن،"!بار-"الىبهينوجهأ*4اتو!امنيز!!وةكار.!نيء

لانهـصا،هاقأبقيتهاعدت:.نكني،للقادمانقديمناث،عريؤلمؤدلماات!عارات(الىتالجطرخيصةديماجوجيةمحضه!هتكوناننخمئ!ى

تكيخوننااشبهفسشحي،الاهـلمسيالمت!اعرلوقفجيدةخلاصةتعطيالسشصايشسيمتلكانيستطيع.لافقيرثشسعشس:اانعلىو)شسسششسدالجماشسيرير"

ديوان!،-سائرسشسشبععلى.نعينناوهي،لعقيدتهمنهاعلانااومانيفستو""الحطبيينايقنعانافعليه-النفيسالشعدن-منالشسعنعايجيمدالاوروبي

..تجادبهمتعددمناسششستخرجهاكيف-لنرىفقريبرر.لاالماديالشعبفقراناهوبالطبعهناوردنا.القصباو

سؤالا"لقصبيمدة-مهو-اولرزه-فياثساعرلثاليه.يجيبالذيمماالبسؤال.:--077.الف!نيعجزهما!الروحيالشعراء

جافية،بمباشرةلهيعشسشسسشلالكنهبزيرالمسشوالام،خلقنالم:لدالخاالبيتفيخصوصسشا،سشهافتفركيسش.الادابراما-.الاضشسمونعنهذا

فيترددهاعىيعئاتنهامحيوبتهالىمنهخطإبصصقةفيءيهيجميببلالوزنانما،"لكن.)ايكونيساًنيرتف!اانهوافح"ان-")،--فقولهالثا.بت

السؤاليضمنه-رمزمجردهد(..انالا.ا!ب.تجربخةغمارآاقضحاصدل"محب"الرابعالبيتفيقوله"ندعث:.يشأعده.نبمهو-ألذكط

.ذكرناءاللبىالاعمالانسانيدا&صنص-روربمافاًلجدداثعراًء،كرتجبىزفهؤا.،"-.محباإإ

+"طافنسشايةوماحبيبتيتيتسسلاالاولالبيتفبمالك!شسلاحظناالوزنفيا،ثنشسر.-واصلنالم.فاذا.قيولشه

يخاشسلمنشواطىءءنيبينلافالبحسر-الرشزفوزن-اأكسرفيهالديوان.في-يطبالعنابيشس؟ول،ابئايسش

اًلؤاليصرءالج!سموروالعاشق7وهـ-ان،اليمماءتحريكمع"غيري"قؤبهبعد.خ!فيف-سيب"ينقص

خطوتانعينيمهفيالافق..ذهبفابم!قييعزفقدغيريم!يكنان:مثلا!قول-اناوزن!يص!حه

بالمجداففربتانوالبحراساسشسشدرقارئيار.قبولهنستطيعلالذلك،مبررالهنجدلاكممشسوشسو

المتوى،كلليهماالمسؤييقعلىصاد!هوصادوفنيرمزوككلوالفلسلالزحافاتمنيراافبلاننييعرفونالجديدللمثبعر-،االمتعددة
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اصامناكلمموينانكفاانههمناهويكون،ايعادولحظةالميلادلحظة!ح!الاو!المستوىفعلى.البعيدالالكرب!وافسمنوى،الاوللالحسي

اذاالاالحياةلضاتستقيملنلمحكذلك،دردينبنحببلحظةبدأوي!مىالعواقبهعني!صألدفواذامغامرتهفطينجحلاالعاشقان

اللعودةالاليسنالشاعرعندالسديدةطلنهاية،بالحبايضاازهـيناهابثممارتلمضطدالخاسر!لممقالكما،الناسألسنةأوالق!انونسطوة

الامرمنيكن!ماأالقصيدهخنابمفي!يقولكماالاعظمالحبيبإلى:بردبن

شعرنااص!فىمنايضافهي،التاليةالخمسةالابماتافيننظرفممناالجمصووباللذةو!ازغماماتالناسرا!بمن

واجمله:الجديدفمابو.النراثمنالمشروعةالاستفادةهبمهذهانعرضانلاحظ

اللحصادموالسمفييعيشاللذيالمجاعةيذ!لالغرضولكن"الجسور"لفظةونفسالقديه!الشاعر-فكرةياخذسنة

الربيعفهـيالزهورفجنىلا.والغايةالب!دهختلفجديدهوفيمااس!مالهيعميدف!،تمامامصلمف-

الشتاءفيتضيعانالحوفامتلكهادازورقعذىالبحرعابرانالصحيحمنأنكما

ء!عنلكفلاوالطيرالوصوليستطيعانقبلزورقهوافرقبالمجدافيديهحركاتتحبطت

الصيادقذيفةفي-بوحامااجلمندونقواهتت،كصتروالرفيبزورقهيمورظلاو،النجاةتف،طىءألى

القيس:امرىءوولمن،كثيرةاخرىاوا!والاان!مارأسنصذكوهتاوعلى،الحمميتوىالمس!عاى!رزا.واص!دأتجاهالنزامعلى-جرؤأن

الرانعةالمننبيبيتالى،امرونحداحه!ايىومهـلوبخطلالحياةبنايفسدلئيءلاانهنعرف!نحنالاعلىاالشوى

الفراق!سديلأونلاوالاسىعجزالروح!ر!هميللاسىوهالاتتحاءالىيدغعنا!دبل،والتحماذلالقعودالى!يدعوناهيها-عيعناأ

السائزءءلال!ايزكطالمعلومنبان،نهايتهوماالوجودمحايةما:المفنىالضداللهذاستمحانمنل

3!يلأ،ح!.!لأ3داكا!!ه؟4ا"*!ا!لا9،+برغمانف!مقتلهـلىدفدمواالذ!!ولعل./!لكيرناءلمينايشغل

تست!(مل!دمتالورودورأعم!امطف)ماولينادىو،لفكرجيضيامن،الرياةفيويوار!المادبمه!منجاص

حكماونذكر.الخيامعمر!غلسفةءلم!،زةلمحتزجرالدصياعةالىويحارالصحففياخبارهه!نقرامنالىهمنجوايلأارنستومن،ءونرو

والابتذالالسوقيةبينممفاونة،وش!ريةشعبية،لتيرةاخرىرامظلأهـنالضخلمصالىددد!مانما،شحارهملسببءنالكنضفهيمفونالم!

سف4ابولكن.القديمةالاللسفة!هـهعنتعبر،والمالردالاجادهوبين.ومصلير"،!كهدوهالف!رهمالحاحالحياة

والخصوص!ة.بلاصالهنتيهعلىماطيبامتالاالمذكورةهبمابياتهيقدآلناين!مابكيف،الخمسةاتالابه!هفيالاداءجمالتأملدعنالكن

لمحكرةبمدوهي،قروعةال!تفادةالموروتةاالالثرةبلمكاس!ادكددهو،تكالفبلامطنوعاالاسلوبويصدر،رصانةفير!قاالنغمفيها

بشخصهتهتش!هدشخ!يبااداءاداهاللكنه،مستموةور!ةانسانيةالجماللرهيبساطةبسيطا،التواءولافيهركاكةلامسقيماصعيحا-

يشهـبذللككما،الفكرةعنللتعبيراكأإرهاالةيالمصنةلتلأله5امنك"لكلممكنةلىهلةظاهرهافيمتبدوبساطةفهي.الشعراجودفيالحق

هذهتقلبئنهيفنعناالديالأمر،بالمدقأرزبضىا!ظصعاسلموبهو!ارسةالحياةتجربةطولبعدالايستطيعهالاالنلظه!ل؟ن،يريدهامن

ممالاهوففسهمنالأنفخوجتعميفاشخصيادمتلاالمعينةالعاطع!تف!كيفلرىثم.الممتنعالسهليسمونهكانواماهياو،النظم

العقليهذاكوتهمنلالفرديةلالوجدانيةمعاناتهمنخرجت،فرأاوسمعيبمذلكالىبالاضافةلكنه،توبوالرالملل!ذهبتهوعاادنفإعيلعدد

نظرل!لنعد.والاضنالالحكمحننمد-خعممونالد*ن!طعلدطءلبارد"الاولاررلينفي.لفابلاربعمن،مقنعاءضويااتباعأالمضمون

الفاظهاتخيربعسناعجابالنؤداد!راءنهاولنكررءلابياتن!ثفيفيمجمىووتد.!فعيلتينالى،الثالثاللبتجمط2ثلاثالى،والثاني

فياكمتعالتنوعهذاولنمشهد،تراكيبهاولم!يولةجطرسهاوسلاسةيلح!قالضريم!التذلليلالىبالاضالمحةهذا،،ميوالحالرابعالبي!ن!ين

!ى!دلىفاديةالمنعضعمالالال!وهذد،والصيرة4كوببينالابياىعولى!لميالتدريجيالتنافغىهذا.الخمسةاالابياتكلفيالقافية

.النقليديافتكلفيتتحمقاطييهكنلاوحرصةيسروحعهالىبقحةالمراصلعددوتنافصالنهايةبا!رابب"رناال!فامحيلعدد

ومواجهته،الم!تومالمصيرفحديعاىبمولهصاعرأدمةيمدالدي!-"نهابالانسانبلئ!لاوالمنشودشاطمئهالىالبحرعابروء-ولفبل

بأنهلنايعتر!وووو،4دوسرالىلا/فيالان"؟ء.يهوالعاو،بمذع!عةالى،اللفاءبروىبدءمن،جميلاتنولمعامةوعةايضناوالقاقية.ا!توممة

علىرائدةلمحوةلديهولا،!عادين!اللتس!ين"عن!لسرإعةز"كد9هـيسالتروولحرفاضأقةاما.الفهـاء.ألىعودةالى،ونونلامبينءحالفة

مواجولآنتصجاعةا!حبداعطاه،"لحبا!فانها!بببل،اهـنجترووةالقافشةالعووضهونايسمميهما!لو،المدحرف!اوالطويلةالحوكةبعد

الممير:يساعدنااد،االمضمونحكايلأفيءملهيمملايرضاؤ!و،المردوفةالمقيدة

عزيرصتيكاوتأليناك-كطالطويا"المجدافصرباتاوالواسعةبا!خطىالادساسىعلى

البحارءجففا"نأظتقبأننيزاعماورتست:غايتهالىنورقفيالعارراوقدميهعلىبالسائرستهول

كالنهارا!سماءأشملاوسان1اوتا-ال11-ل!ؤاف!11ايخا-ف11آمطا

.فطا11مجهـدا
انتصارحميبتيياوالغرامعشففانماوإ

اللق!والىشالىعي،الربيععكازتيغيرجاءتاو،حرهـالمدايالردفطمنمحردةاللقافيةجاءتولو

عمرمنلدىماجبةيعرحلضكيزمانفيالاثر!لهاكانلما،المدحرفلجيالليالساكنبال!رف!مذيلة

ثمرمنال!يونصدائقفي؟وحا!ريوزاد!اةالسمادسىالبيتاما.معهالعضوكيوالاثسجامالمضمونابراز

ع!ور،ستعارةترشيجاواسص"طرادالابياته!هثانيفيالت!ويرودادفيفعبرا!لح!نأالرما!هـووما

فانفلقا!بحربعصاهضربا!ذيموسىمعجزةالىاشارةوقيه.اللبحرجميروهـو،"آن"لأوخفض4المثلثالس!بمرلضاقةدف4فنلاحظ

التالثالبيت!ب!واكم!!.الامانثىاطىءالىاوصا4ءجافىطريقءنهـعمنمهصجمااوضاهوفجلمء،ؤيهنكلفلاطبيعياانص"ياباافطبلانه

اخعفيالشصا،ففالذبم!يولفعمعجزةالى4فيمنظوراًيكونربماومرءهةوهـونخفلةفييعبرالزمانوهو،ابرازهعلىء-/اعداالمضمون

اننص،ر!كن.الغذ4جينبىءلىالارر!ارووتمحتىله!يء!*فا!هار.الحب./حققاذاوسلامرقةفيمراحلهؤتوالى،ؤويةمنغصاتوبلا

ابمسظومأء.بالحبكانبل،الخار،دةالقوةهذهبمثليكنلمءرناشاًلمثىاستءمالهجرلىتراه؟"الحظتان"بقولهالثاعريرور:كيماذالكن

اما."اتنصارحبيبتيياوالغرام،عشتقمسوانما"ابعالر4بيونواجمللاسلوبنااتباعووه-،"ضرقيان"و"خطو-ان"قلكلملم،للتمليل

وءـو،ثدميهعلىالسائراستعارةالى4فصفيعودالربيععكازتهانقوله.)راهام؟"صبةينهاتا))او"قرشينءماكط))نقولكماألعاميالمصري

هـاكلتمليهواث،قاللطويل.الحياةدربفياتمادهانبالطجمعيعنياو،يةا!تهاولحظةاللبدايةلحطههمااللحظظن!كون،الننمثني!ةيعني
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فيفهو،الموضعينفيجدامختلفالنجمصولىةاستخداملكن.وانتعاشوبهجة،ونماءوتوالد،وخصبسخاءمنالحياةفي

اض!مفما!-نةابوبيتفياما.للعاوكمقياسظا!يسم!نخطملمالمتنبيبيتالذبخ!والمثلوالاحلامالآمال!اللبمبالقمريصن!،القمرالىون!صارعه

عينيه.فيبر!قهويلمعالشاعراليهينظر،لنفسه!صودمن3ونهلابرغم،بهيؤمنبأنهيعترفانللخجلدابسنةابويجدلا

البيتينشفيالنظرالانأعدعلي!م،يحرمالشعريملهبه!انبعضهمظناللذينالجددالشعراء

عيو!افييزالمماوافجمضيفامدلولا-لهافياشدبالواقعيهودلزمهمروملأسميةنزعةكلبالضرورة

بالمطرالجباليغر!الحبوتصويرهاما.عمرهسلاإتكلينفقانايريدالرحلةهذهفي.وجمودا

والعيسون/النجممناركبةاالشاملةصورتهمافيالنظرت!نعمكينحتاجلكننا،الاولىالقراءةمنذرشاقتطمدىفوا?حالاخيربيتهفي

ونشاطقويةحيو!ةمنالصورةفيماوتستجو.والمطروالجمبالالفمفيالمستطردةنظقهحلاوةتزدادحتىءواًتقراءتهنكررانالى

لاالمتلألىءضوءهفعكسىوالعيون،الاخاذببريقهيلمعالفبرم.عظيمالمنتعشةخفض"فاسصخمفةظفرأناهكلماالسمععلىالمت!لمةوقعهةوحلا9

سخلمءفيالجبالعلىينهمروالمظر،طموحوتطاولوأملباشرافى.المرثصة

فرحى.من!تمثميةن!فسهاث"ىخلالهامنالجبالتتألقمائيةبخلةويكلسوهايحاولوماالشاعريهمماانلناقؤكدالقادمةالثلاثة،الابياتاما

.بالث"كرانقدفقةبالفرحةقىمتراقص،بالعيويةزاخرةبديعةصورة:الشاملالانسانيالمصيرهوعليهبالحبيتغلبوانعنهيضمزىان

الاوروبي،الشعرفيموجودالثانيالبيتفيالمعنىاصلانشكولاخائفااللكتابافتحلا

ورالأكلالدافعة-والقوةالكامنالسرهوالحبانالشعراءيرىح!يثالقدريقولهالذيلاقرأ

.وغناءالجداولوجريانالمطرنزولمن،الطبيعمةونمئ!اطاللكونحركالطالقررذلكيقولهـىوما

ولسفة"شلليقصيدةفيمثلايضضحكما،الزهوروتمايلاللطيورالخبي!امعمرعنهعبرالذياءلخاللدالخوفذلكعلىيردسنااوهو

في،ث!ىءكلفيوالتقبيلوالعناقالحبمظاهريرىوفيها،"الحب:إدفتزجراترجمةفينقر؟هكما

الرياحواختلاط،بالبحرالنهراءتزاجو،بالنهـرالماء!يونامتزاجآ!ياول57أول9م!؟+أمأم*!؟!أ!41+كا7،،؟ولأام*11

بعض!اتثتضنالامواجو،-السماءتقنلالجبالويرى،ببعضبعض-هاهول3ء7وله...

يحضنالشمسوضوء،فتحابةجماعاتفيتعيث!واالزهور،بعضا..."التحركؤكطتسممرتكتبانوبصد،تثتالمتحركةالاصبع"

اصلاستمدقدثفيابوكانفان.البحرتقنلالقمرواشمة،الارضووتكونماكثيرا،الالسانيالكلا!كسائر،الشعرانفلنتذكر

لغتيفيالشعر!ذاامثالمنقرأهمماوالجبالالمطرعن!ورقهرهيبةبلحظةمرانهيثنتانمااللشاعرمنالارء،ءدهذا،العكسيةدلالته

لانه،الجيدالانتمفاعفضللهيزالفلا،المربيةالىمترجمااوالاصليةيمرلمولو،يسنجليهالطاومحطوك"المحجولطالمصيرمنرعبمهفيهاثار

بتبيرهوصاغهانفسهذاتمناخراجهااعاد!ت!.ورةاللهتمثلانمقدذلكعاىبهاالي!نغلبالقصيدةووذهينظمانالىاحتاجلمااللحظةبهذه

باقيصىفقرأنافماالبيتينقراءةاحسنااذالنايتف"حوهذا.الشخصيوانظر.الثلاثةالابياتهذهفيالذيالنحديالىلل!ولما،الرعب

وانطلافى.وزهوو!ثبنشوةمنفس!ننطيعءاباسمالثانية"القدر))قرناذخصوصا،"القدر".نكرادهانكيف

التاليين:البيتينفيمؤلماهبوطانجدالعا!ية!قمةابعد-هذهخفافالاتعنحسناتعبيرايعبر،"القدرذللك"فقالالاشارة

والجنوبالشمالفيالرياعولتمرحتكرارهفان،ال!ثجمعومحاولةالاستخفاف"صنعقلاو،والسحديمما

حجرزورفيفوقالقلعدا"تاماانىءزعموانالقدرخطهك!ماالنويلارعبهعلىيدل"يقول"للفعل

منأنفروكم،"تمرح))غيراخرؤعلااثعراخسارلووددتلكملييعملحا"ب،ددهخصمءناحرنايقولكما،شيءفيث،مهلا

بهختمالذ!طالحجرثقلثقيلاواجدهالبيتينهذينثانيفيالتعب!ر"يعمله"قدمماخوفهعنفيكشف"؟ايهيعملحا؟يعنيايه

القاؤية.الىالوصوللمجردال:نظ.الخصم

يعودوفيها،القصيدةمنالاحسرةالاربعةالابيلمتازأتيوالانذروةسنةابوابراهيممحمدفيهمايبلغبيتنالىالاننأنيللكن

بعقيدتصتصريحااكثرتجعلهصياغةيه.وغهلكنه،بهبدأماالىالثاعر:الشعر

التقريرالىبهيخرجولانسعريةصياغةتعبيرهيصونيزاللايكنوانعيوننافييزالماوالشجم

الفطير:بالمطر،لالجبفيرقوالحب

لسفرالذلكنهايةمنفليستسأليلاالذيالعاليالاملالىرمزمنبالقمرجمنيهءاشبيهبالنجميعني

بدءناكانالحبمااجملمناهذان.الدنياالحياةو!غصاتالارضشائبات.علىيرتفع

(لمطافيةنهاحيسيياوالحبونصاعةوجلالهماصدقهمافي،ورق!همابهاطتهمافي،الث"عرمنقرأت

يخالىلمنشه!اطىءصيبينلافابىحوتسأئيلاوما،قرأتهـمامااولبهرافا.الؤاصرةالمظي!مةزر!وت!مافي،اساوب!ما

يستمدوهو،ب!دهااسعتمرارلانهايةالمولظيعدانيرفضاذنهوالقراء،منغيريعلىثقعاىكيفادريو!ست،مأخودارددت!مامااكثر

با.لحب،ايمانهمنبلى،أجوف!ترديداهيرددسلغيايمانمنلاهدايقينه؟خرراداالاقدرهماحقتقديرهمانستطيعلا.اًننامنواثقوللكني

الاؤرارايىمنهالصوفيالايمانالىاقربهوا!تفكيرفيبمتهجاًلرفيعارجماليرفدرانواستطاعا!كاذبالممويالطنينشمرمنئوقنا

،الدءيهذاا!م!يبالمعنىواء!،بم!ناالحبكانفكما.التقاليدي7.المعاناةوطولالتجربةنضحوباطنهالبمماطهـةظاهرهالذيم!!بما

بيىصحبلقاءنتيجةالح-،ة!هـهالىجاءالماءة،فردكلانادالانهل!شيبالتعبيىريدكرني"عيوننافيالنجم"ةوله

فيلمنفسهالحمسيالندح!انيرىالذيالصوفيوبا!نى،4والدغيسرللشمخصقارااحتيسضعملون"الانجليزلكن.+م،31-!هـلأ،

مطافنا،نهايةالحبيكونانبدلاكذلك،!يالالالعبمنقبساالارك!ببهخ!ملفيالعربيشاعرنااما،بالمتحيليحلمالذىالعملي

فء،الاعظمالحبيب!قاءالىجمي!اننشظلاذ،وحدهللصوفيابالممنىالاخرالانجيئيبالمنعب!هريذكرصيكذلك.تصميموواعتزازباءتدادالمصةكر

للج!داء!لا.وم!ادنا!ايم!نال!تكونوالليه،وميللادنابداي!ن!ناكا،رتاسمةابو"ركيبمنقربهطىاتعبيراهذالكن.3!أ؟م+أأ"هـلأهـ35

ال!ب.الىوعادباللقئ!!دأىنا!لن،ىاظينف!طؤان،اذنفياء،،فرصاتبرقالميون،تجعلالض!هالسعادةمجردالانجليزبهيعني

!عددترهـ4الث!اعر!كس.كيفالاخصةالثلاثةالابياتفينلاصطا!خلابطالامل،هذاجانبالى،يعنيفالتوكيبسمنةابوبيت

امن!ف!يزيد،القصبدةاولفيع!/جاءتالذكطالنظاممخالفاتفاعيا"اصلاالضمب!يرل!ذااناللقراءبعضيظنوربما.يحدلاارزيوالطموح

خمسالىمجموعووتدتفاعيل2ثلاثالىتفصالتينمن،ينقصانبدل:التنبيقولىمثلفيالعربيةفي

ت!حلثبانتهاءطولهيشمعبىناطويلبعيتالقصيدةتنت!حنى،تفاعيلالفجومدونبماتقن!فلامروملثرلىفيغلارتاذا
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فيماكللفسهفيتوقظاي"الن!بيةالاجراسكلإهافيتحمل".التيوالفنية،ا!حياةفيعشئا!االضبالواقعية،الطويلةالرحلة

رلحبهيصوركيفالانفانظر.وقىوةوبث"ارةحلاوةمنوالبةالكوناصؤرةالىالاخيربيتهفييعودو!و.الشاعرقه"بةفيءشناها

:ابدايمد!اققيلاربماأنها:لهيعنالذيالخاطرمنعلىؤصيدتهفيالاساسي!ةالصورةاساالى،فيلفهن،4ورحلهايبحر

احبابهمئتظرانسانيفقدوكماالفكتوريالشاعرظمهاألمياالخياةوداعياغنيةيذكرناو،صورهاتعدد

الاحبابعادليالة،عينيهأ!حاجزاجتيازبهذايرعنيح5؟35؟+أ!،آ3،!وسماها،تيسون

واحدذراعغيريملكلاوكشخهطكتبههـااجملمنوهي.الاخروالعالمالعالمهذابينيحدالذي

ابناءمنوثمانيةوطلاوةا!سهبكبجودة""عرهمعظم-يتصفالذيالشاعرهذا-تنيسون

ذراعهمنهالماكينةاسنانتأكلالحديثشاعرنامثلذلكفي-مثله،بالعمقيت!صفممااكرالعبارة

!لبيعلىالحزنياقدامكانتتأثيمراواعئفهكتبهمااعه!ءنالمذكورةقص!بدتهلكنا.شوقياحمد

فقدتك-حينبحرالى-بالعو!هالدنياوفرا!الموتيصوروؤها.بالبقاعواجدره

الحسن.واضح"قلييعلىالحزناقدامكانت"المبضكرتعبيرءاللهيجعللالكنه،العالمهذاايىمجيئنامنهكاناًلذيالمجهـولالازل

حقا.(نرهيهنرة،ما،صاغهمااللتينا)صورتينف!لأبرهـلأتأملدهن(.لكنبل،سنةابوجعلهكماالاخراثاطىءعلىيئتطرناالذيالحبيبهو

للقصيدقالاولالموضوعمعجي!داانسجاماتنسجمخاصبنوعوثانيتماالبحر"الىفعود"حينلهلقودناسغنت4ين!ظرنا.فيالذيالملاجيجعله

زمنالزائدبنشاطهاتأكلالتيالصضاعيةالمدنيةالباةمنالشكوىوهو.منهجئمناالزريالازلء!المالىنعودحيناي

و!و.ايضاانرعتهمظكلذيهيفها.-للحبوقتالهمتدعفلاا!اس!فيلهنظلالرتذصالىلهءنةابوشمرألجأني!فالقارىءيرى

اهانفيهايصللمالتبىبلادؤافيخهموصا،يحدثاو،!مرف!ا!ياضبالهى!يئ،اصالتهادلةمناعتقدكماوهذا.اًلانجلجزيا!عر

القانونيحتمهاالتيا!رجهالىفيهاوالوقايةالحيطةلهلألكووالمميانع!كهبقرياتمعروؤ"كانتوان(اًلعربياثمرفينع!رطلأبأشهاء

وعلرجا!عالى!ش!ا!!اد!ربيةابىل!انفياكمشلاو!هاوتعمدعليهااطلعفبالفراورةشاعرنابكونانلون!اخرىثمرية

بهلدتناانا-اوصهورةهذهلرهطدادراكيمنيز!دمماوركل.مثهللاتهدهثىوانالعجببالامرحقبقتمهثنيهذاوليس.منهااسهفاداونقاها

الذينالصبيةبعضاذرعاكلاللك!نانءصنعانفيهاطنطصامنالقويبةالخواطرؤقارب/برىما!اارطلميةالادابعلىفالمطاع،كثيرونله

ويرز!ويمتزوجدشبح!يئاحم!مشعورسيكونفماذا.فيهماو!لونمنكأوفيالجذرىاتقاربعلىصدلناالذيالامر،ا!صيلةوثمابه

هماذا،ات!بقب4االواحدةذراء4علىموقوفاجميعارزدهمويرىاولاداًواً!ا!والزمانيةالمكانيهالاضلروءعواملبرغمالافهانيةالمواقف

."..الث(نالعظيمه
فاها.تفغرالمخيفةالماكيهةظكواجهكلماسعورهسيكور

ميعادهـ-فيمح!وبتمهتحيءلمحينالشهاعرثعوركانكذلك؟صءيدةلدرسى!ي!ليهاضكلرناالذيالتفضيص/هدال*ن

وووـو،الفهيةجود-،1اسباباهممنسبباءل!ب!ئايرضيعآ(اجهؤسالا"

مبالذاتالشعوربهذايشعرلماذالكن.الابدالىفقدهايكونأروحمشيفسهذه؟لعاطفب"وموجاتهايهالفكراقسامهاتعددعلىالهاملهوحد.بةها

يومنلاانهالتايىالجؤءمنسنفهم؟المعينالتعبيو!ذاعئهيعبرومناحداهـاهئماقطالموجأتا.و!ذه،-عضوياتسا-ملاته-لمنمملالأقسام

ناهدا-واحدحبمناًس!رد"قدمانالمد!نةا-تطأعهفيبمانالمنو!ة2و!ورها،اًؤتكاسىيعتودهلااواحدطردياتجاهفيالاخرى

عدري!اث.اعراهنانجدلا.انناهذامغزى.واحدبحبعليهجادتحتىتهتجلبوزيادةتئمب؟4اليتتعاونبرتمز!ةولااضمونئةتلا

محبوبتهوقدفان،مرةمناكثريحبلاانهيدعيلانهحبهينعيتقليديافىجديدةاعهـ(!الىيلفتئاالخاتمةفىاً!فلالح4و!طرار،*مامهيبلغ

حبهيجددلانمستص!االسانانجدبل.غيرهااكسماعكلء"لى،4ربزواءطالشاعرصد!علصدييلمجموعها!ىوهي.المكررةالصورة

...!كن،صبيبافقدكلمااًلثاءر،شخفىه.الذيفالمو!ف.اًلاصالةو"!د!حناهشصالذيبالمفهوم

مديئتهمائماأعرلىجمطيا/لكنليستءبةالقصويالردالتبىوالأؤكار،بالطبعالش!عرءلىاجديدايسو،

واحدحبمنحرجادتانهتعطيلاجدهاو"وضوعجدةبالاصالةنعنلم-مننا،جديدةالاخرىهص،

وريهمانأعرف!نفء4ذاتنءهنانبعتبأنهاالثفاعرإقنعئ!اانعنعئابل،الحواطر

ساعةعقاد!بينسقطتاهبترارمجردت*لطولموا)عاطفي"الفكر؟كأالشث!هيةمعاناتمهمنوالب!ثقت

لس؟عتهالنظريطيللكلاتامهااقناعاالاء(للابننلكيفعناسشةابوانفيالب!ن!ةشكولا.مقلد

يمو(الزمنانهعفوا)جابص،تيزج.وتركيباتوالفاظوعباراًتمور5+هـتاستعمللما

مره7صثحقمنفي!اننسانمدأل!ىهدهو"ف!4صيتبخ!،9ئح!م!الفىي!المثمعمالسلوبهفىير،1الن!ا"تئرابرها

حينبطرافت!معرفةسنزدابالرابعالبيتفياتفهـئاالضصويربكئيراجزائهابعضفىئح:ةظ،،فقدتكحيز،"لهبةا)ظيدةالق!

كو!لافربماالابباتهذهبا!يأما،قادمببتفياث.اعراءكورهفىماعلىاصةجابمو!ى.لملىالاوالقصيدةف!رأيئاهاالتيالحودة!.ا

معاناله.ولههخصقيمضمونهاصد!فيشكلألكن،الصقلتامةدرجةا)صبىبا*ملانشفهالهاوءلى،عحلةمز،لءلىفي"االمدنمبلالحم!ةا

:يقولحينواح!نجاجهسخطهيزداًدثموركرنىوه-و،جديداليسى5وضويم!إضااوهدا.الحبعنتمرفها

العصرصوتبهبحاعلان4السرعحباةمقاووراهـاما"-رجمتهمامعرووينانجليز.ببنب!يتبنخاءىبنوم

عشقتهمتمد%انلوحبييالكنوان،"ونحد!فميهنقفوور،ن!دانمقبالثواءليامتلاعاكثمكئاا31

رمئهيقلان!ماانسانفكرماانير-،لىبهرليحد!يقفانالقبدةهذهفه،يويدلاسص*ابوكان

العمرالىليضافعمرعن-يثحأكانيؤلفوماسنةابوصياغةلهى.رويداويستملاهبالحبلتم:عيجلسى

قد!شماالاراءأرى!كني،ططفتهبصد!افعرف"زكاطفهقوصص.خصيةالثءماناتهبه-د!اخوىصرةققنصاصووكل".،

اذاالانقبلهلاماوهـو،افريةالمسحةمنخاليةنثريةالىانحدر.لحدوالااليهتعودالاءلأوجزعهء!وت"ووردهصورةهـ!اا!وو،!4

فههايكونانابدلاطولذاتقصيدةكليانالهوتتا.سمعسلمئا:الاول11تفىوبرووس،.ارورىكلبوبمة

اثاعرمضمونتراوجصادقة-كايةتحكيتىالنثريةالاجزاءبعضءساءكلمنمههاءالههادسةفي

ا!يها.ثأتيحينللقممتقديرنامنتز!!وحص!،وهبوظصعودبينوتجددالحثبتكررالاصس!ال!فييساعدلانه،"مساءلأتكرار

القصيدة:ختام!يعقيدتهسنةابويكررثمتفعلكانت(ليهءكمامحبوفيفهيهتخضرلامسافيياتيلكن.ا)زمن
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والامحتداءبالثرامتظالقاسيالعالمهذاعنوتعبيره.اس!نرحاماعشقتمدينتهمانلوحنييالكن

اطناباونصريحدونيذكرنا،وتكميفهايجازهفيموفقتعبيربالدغلساعهاعقارببينمنخرجتلو

قدذيهيفها3الوحثميالحيوانعالمتسودالتيالغاببشريعةيمرالرمناننسيتلو

الانساني.ع!المناالىانت!قلتالاعلاناتنيونوانطط

العالمش!ارا!حقدطقوسكلتصبحأنالقلبوأضاء

قدرلقبولمست!دون!كننا،التقرررالىصويرالةمن!ناأف!قوالحبهذاالواحدحبييا!ت!ر

االشاعر:!يهيسرفلمانلحينحعينمنا!ارياننقريرمنم!إءكلمنمساءا!سارسةفيولعادت

ا!بسماتكلتتحجرانالذ!بيةالاجراسىكلللذكرىقز!

ظالموجهفيسقطالتيالساعة،عقاربصورةاالابياتضهذ.ثافييتكلرحين

المحازي،المعنىهوبالطبعالمرادالمعنى.النصويرالىسريعاءإدوقوة4وطرافتالضمبيرهذاجودةالىفجأةنالتف!ت،المدينةاهلبي!نها

السيماسبئالغالمقادةمنكم.الصروتامالحس!ركأيضاالاصللكنضخهةساعةعقاولطالىربطواوقدالمدينةهذهرجالتخيل.تصويره

والسلامبالحبويتحدلونستسمون.التصويروواعلسمينطبق!طائشصنبي!هايحرواأوطحناتطحنهمحتىولمدوربهمتدور

فيدولةأقوىرئيسفيؤ!.اطاببناؤقصاةالجبابرةتأةوهمهـوادا)شا!ا!ءتممالانأخرىمرةنجدالابياتهذهفي.العقول

الذيوحد/ثهشفتيمهعلىالمهحمجرةالنئ!ورةالصفراءوابتمس!،!مهعصرنا،"العصنية"الىاصو!سعامجردليسومخترعاتهوآلاتهالعصن

..قيامفينرتكبماكلبرغماال!علامءنينفدلاانلمطنونلا!مالناقةبدلالطيارةءص!نالذينكأولئك&ممى

الضعفداءجميعالظلفيي!ناكلانالطيارة/يرصفوننراهمثم،عصرينهمعلىبرهانالطيارةاستعمالمجرد

يعنكالمطهرةالشمسءنبعيداوالظل.حقاؤظنيعةصورة!ذهعلىوالامثلة)بالنعلانعل!ذوكالناقةصضفونأسلافهمكانكما

للاخوأحدهماتهامافظاع!ةمنيزيدصعفاءو!ن!لم.وا!ادالعفو!ةسنهابواسصممالىبل.(!شهـورةالمظدالحديثشعرنامنهذا

،الافتراساستطاعاذاشيءالض،ميفكقسوةفليس،عليهيقدرحينقمم!ا.اققناءويقضضيهنفسهالمضمونيبرره!هادقاستغمال

."مغلبمثليغلبكولم"القديبمالشاعرفالكماالزائفبوهجهاال!استشغلالباهرةالنيونأنواهاًنمثلافيهشكلا

سوداءعا!فةتنموأن!صالناستئغل،ا!قممةالملاهيمنبارتيادهوتغريتعلنهوبما

الاطفالميلادتستقبلا*"ربائيا!ةيارانقطاعانروةءالمعومنءا!قيمةالاصءيةانرءامنكفر

مناوضحالتصويروجال،الارهابقويةايرضاهنااله"ورةوهـن.!ثقاالاسرةروابطفيزيدبو!مفيالصاءعلىكثر/نيرغم

نموصوتيةحكا.يةإتحكبمدفىماتفيالنغممتط!فقواللفظ،يناقثمىأنفهك!لأالكهربا/ىاكيارا!قطاعءفاللصفيفأهوقرأناحسثولافطر

الاحايينتتحينمتواثبةفرباتافي!اوؤزو،بمقوتهاونزايدالماءمفة!معةوبعد،الماضيةالسنةجمماااليى،ليا*دىفياساعاتنيويورك

:وزنعلىالبي!نيناقرا.يولدونماةورعايهبما*عقضالاطفالل!ؤلاءعددفي.يناأد-/فاعاالاحص-،ءر!-،لسجلايىلمةاتلكمنأشهـو

بادزحادنجقطيع"فكللاتا!لا!نفعلا..ؤملاتفعلاننفعلاإ!))ير!حه!بلاًاـعسيالمدلولهـذاعلىيقشصرلابالطبعارشاعر!ابالموا

مقطعانالبتاخرفيتتابعكيفتوانظر.العنف"..زايدتاكاتواى"ءلىصحمي!حاالصادقالرءزهذازجداخرىءرةلكننا،الرءزيالمعنى

الساكتية:بالهضةمضومال!لزائدمقطع"لمي!مامقفلانطويلان.والبعيدالقريبارره؟ولىىكىللأ

أربعةالثاجمطالمبي!تاخصرف!صئابعوكيف.ء11دا-سو-"ن،النجماحمنالاداءنصيبفين!فاوتااق!هيدةاه!هفيوجدناهـكذا

الس.اكتةةباللاممشومالطولزائدمقطع!لميهامهفلةطويلةمقاطعاماذحينالىحهنمنبضحتعبهراتمهتلمسفياءرالشهجهـدانكملم

المقاطعهذهتعملكيفوتامل.ل-111فا-اظ-دل-لا-مي.سإمتسمس!ل!!اتطردلادةالقصبواف*إم،ال!قلتجويديحفه

العنف.الهنزايدةالمتدافعةالضرباتوقي05فيعماهالاهـظنالكننا.جديدايفيدلاالنهاقيفيالبدا،ةوتكرار،الا!،ع

العشاقعناقينحلأنعلىللاثورالمخلصةوالمحاولةالشخصقيا،عاناةاخلاص4كاهذأمع

الخوفأجنحةتنموكي.المستقلالت!-ر

اث!!ر:ير!و.انصويرفيوابةصعارالعاطفةفيهبوطهناوجدنا"والسيفالدمعة"التاليةاللقصيةالىجئ!افاذا

مودق،غيرالتعب!يولكن.السعيدةاجوائهفيا!عشقبهمثحلأ!انبدلمعفوى:بطناه2ماالنض!اعرفيابرأيناقتشاعاإدظيزجديدامثالا

ترابطلاثما؟أجنحةللخوفتنموفكيف،مستقيمةفرال!ورةلاناداءت"للأتعبيروطمس،مخلمص--كأ!اناةأشأءرأعاناه،صادق

اًوصلماعرلجهدحسهنمثالهذا.الاحضء"ونهوال!لآقانحلالبس!هذهوهـصوى.بعضفيوا!.ررالاجزاءبرءضفي"!ؤق،افخ

اخلاصه.بر!مج!دهيخ!حينجدتد.ا!رءإىا!هثورؤميا*ل!يأ،،نيةالاففيهفينئ!.اللذجم!ا!ه!روو!ا!فظا!ةصخىفو.صعفاال!صتة

والس-فا!د!ةسوىشيءلاالمت!و!عصر،الارضاوكانروىر!دطكل!كماالمتثرةاً!تروبءمر

الاجيالميراثهذاصورايضمحملوءـو.والا!لاكواللىلواللخوفالظنوسوءوالاحقماد

وا!س!فالدمعةازطر.الاداءجودةفيت!ن!،ولموانصلاه!اباك!اتقئصناغم!يف!ورددة

القصيدةبحنوانالثإعر.أمدتالتيالج!لةالابيأتهيهره.الابياتهذءفي

الفا!،احتيرتقد.المكظوممةا!جليلةحسرتهافيالرزأبيرؤو/ةوهيارنلمنتصططفيؤ*قا"لأ!

يأبر!ا!يواوخهرار.الباديرة!م!اطنهارغمومقالتفيغا!ةاختيمازاؤ-هـالصشواءكالشاؤةالليلظلامؤجمطافا!!ياككؤالاهالى!،ءة

الضقي.ا!رالف!هـاعلىم!رناقحىمنيريردلانه،ؤماهامقبولارشاعربها!ؤنظانحو!طا.ةأهداايىأصفط،أعداءنان!لىأىقيلهـقاءناأصنقتل

لاص!رفيالمكجوحةاكفجعب!ةاحساد!:امنيزيدالورنطولوتفاقصأغ-راء!الىصمةوالروالائضخال!الممحبهنخصصهأنين!يكانالذبما

*يخناللفظمناكئرالاستموار!تط*عفلايخونهنفص"كأن،ا!ضماص.وال!ندور"رارب!ض

."وا!سهيفالدمعة"المريرتينالدنملهذافيالوتىيجدلاأن

شوفتنافينجلسأنالصلواتلهميتلوأوي!بكيهممن

خدحفننانتذكرالاخنرةلحظتضابناتأحين:الموتافيانئمناعةنهاية!طونهذه

ماتحبفيوراءنانخلمة"دممنيرجدلاث!،صديقول!لناحيبلاوحيمدورحنو

-م4ال!مفحهعالىالفنئمة-يردد؟ناود!ةعلمينافعهالئؤفونبرههوتناحرهم-تصارعهبمهم!
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انىالحريم!ص!وحدهيكفى-،الروء4،.عظيمالحدةتامتعسرهذا.."هههههههحيههحى55هه(

لمحم!هالىسعهابومعالالا!د!الامرميبهىومهما.كلهالالسا!حما؟:

؟ا)شعرؤمممن/بهقر!روالجالىرامةطعامن2رريدما!ا

ا!ضواءفيهتخجلزمنا!كبما

الدبلوجهكلتتمرىان!15االصهفهحةثللنىالمننة!صورتنمة

ءر-ىيحملنا"ءورهو.ؤنجيهاريب!التيالاص!يلةاشاعريةبميسم

جوانبلنا،قيدتتأملازدناهوكلما،فيهالتكيرواطالةامامهالوقوفأحبظهماطفل!ي

ات-ئيالاضواء!ده!طؤ!.اثسوىوتكنيفهالهـغنبممحتواه!منعتاهء،أحلامايورقعمرفي

النور0يظ!راناجبالوكان.الليلوجهفب"شمرىانتخجل"وتاهقابلناءوجهفي

اخت!ف-،ءواللظلامولففوراًط!وراالنمرأو!يس،اللظلمةتشفياوأنغف،5مالحنةك!ا

مدلةوت!تبختراًلفضيلهتسؤانالواجبكان؟دؤيةوروآواحنشجاباقاخاهلو.ةصىكأاسرفي

نأالوا!بكان.وخزبمماخجلىفيالرذيلةتصواًرىوانمعتزةبنفسمهاأضعناهنحنعماندمفي

/لكتا.مخزيامكسوفااللقبحينزويوأنابنفسمهمزهواالجماليشرقجنيناهنحنعما

فهسه.ويسطعخجلىوالجمالوالفضيلةالضوء/فيهيتوارىرمنؤبطآهقولةفي

وءهـببق،الزمنههـداعجيبا.وقحةجرأةفيوالدمامةوالرذيرللةاللظلامجب--دة.أبيات،تأثيراوأقواهوأجملهاكمعرأصذقمنهذا

ه-ذهقأءمافيبنايغوصالذيالمكثفالموجزالث.عرياشصويرهذاانسجا!،تف.جمايالتاوسيقيةارائعة،واللوءةللحسرةاشصوير

تعبب!راا!زكلهزيةفيأجدأءضاهنا.الفذالادائيبتوفيقهاللعقيقةمنا!خيرةالثماني!ةا!ببإتفيالمستلرةاقافيةوا.المفممونمععفويا

.تخف!"متواضعخءوللرجلا!نكلهزيقولجنء،الشيبعضمقاربا.الحس!رةل!ذهتمثلنامن.نفاعفاك!قىالساللهاءق"بعهاالمهثودةالا!ف

."مكيال:اخت،ثشمعتتخفلااو،نوركفيهانتزعإذالتوفيقعظيمالاخيروابىهـت.)"لوالو4الرثالملتأعة

طر،وبعضه،المستوىهذاعنيهـ:طأيباتإمنيتلوما(منوما،كلتشذاتبذاتهاقائمةكلمةفي.وأقررماالقاؤجةصرفيانتاءر

وكل،حالايعلمىالقصيدةالىف!بمةذاًشيئايضيف!وهو،كثبراالممدودةا!لفو.الاباتا!فهكيا-ائدةالالعاضةتركيزماأسئ

نانغمةو!ذه.كا!عالواوةث،؟مالتامابسينغمة"وبرضيفهما.اللطوهحرفبالضبطهيأهاءوا،با!دعاداهوتناتسهـح

وآخ-ذالثعركلفيسوافيالفءا؟مأنكرلاننيذللك!فلهأن!رتهاازرمر(خصومزعمتنطلفمافي"أبيا!فيالمسمرةا!قىهةقي!ه

ش--ةابولطب!بعةمخالفةلانهابل،وا!ستنشاربال!فا؟لشاعركلانظللفصقةالقا!بةيعاديواذ4دإئمآالىكمميقيةدقيوانهالمجديد

قصيدتهبرجتماثاعرنجدثم.الديوأنبافي.فيتتجلىكماانى.ورربرةانسجمصااداوالقافيةيقيةالمولىاكممتغلالمقيع!و-ءنا!،شعراءه

قبل:منوردتاباالتا!جهللبعضا!تكرار"بطريقة.فارغةولثيعةحليةءردقفى!الممضمون!كلعجضؤ!انسجامما

اليلاهـصفدفييتقاتلقلييافالعاللمالمتفهمنالتحسروجدنا،الممتارةا،بصأتاه!هفيا!فىدسقنا!!ادا

الدغلهذافياوالموتى!صوابخما!ما،وكأ!ف،خا!يلذعمن!طللكل،مخمظفيننوعينمن

يبكيهممنيوجدلاهـلىتفسناايجابيالاولا!ةوع.حرشمها!ةاد!ا،تاير!!ا!رري

ا/الصلواتلهميتالواوؤبكما،جرائممناقترفناهماحلىاوضاعثبمموجوداًكانما

سلبي:الظنياوالنوع.والعاتثروالتاسعوالالىاد!ىا!ثعا!ثالابي!

!،يا"اكقديكابهافيالملازكةنازكعليهاصمكطر،مةو!!ن!لممامحلىاووجد"لوتمنىوكناقط!جدلممماع!اتصعرنا

!وتكماك!نيرا!نها،حملتهافيمحقةوأراها.،(!ا،ماصرالشعروالخامسىالرابع!الابياتفيكما،فعلهعلىجروناكنالوتهنىوا!هن

منهـ--،وي!روقاللجدداثعراءبعضيرستسهلهارخيهءةوس!بلة.ملبا4فبون!رامامهنقفأنيستحقورهاوكل.والثامنسوالسابع

هـننصيباوأكبرأصهـقختامعلىالعثورجود.منبذلكمتخلصين؟تطيعكلظ."ن!شاه2ماطفل"علىالرابعالبيتت!حهـسرهعلااليك

انىء،ءر،علىالاجهادعلىالستميلاءالحقيقةفي.ندلف!.المضويالنمولكن.طفولت4ف!كمااما!ثمررقاهطفلعلىالوالدينحسرةيعخ!لىأن

.تكرارالىلجوءدونالهامهوقفحيثاءتركهاعلولقص!بدتهصببروكانطهـفلعلىالاخننلاؤطالكبيرةالعصرةهذهيتخيلانكلنايرسمضطيعهل

اللكلما.تحم!ااذا!القصيدةانهاءفبماالوسيلةهـ!هأقبلولستت!ىالر،الطفلهداتتمثلخاصبنوعالزوجةان؟أصلايرزقاهلم

بعدهـ،وردمااليهايضيفهج!ديداوبعداعمقااوجديدا!ىالمه!رةىخى-51بشكل4تتخياانه!قوتهمنلينلغص؟ى1الشغفقويتمثلا

دتهقص-خشامفي!"خةابواليهوفقماو!و.مرةأولجاءتمنذىنهالمستىالقائبموجودهمخيلتهافيلهويكونمعيناا!ماوتسصهـيه

التي،ئدالقصسائرفيالي""للنولكنيمنلاا!ختننامؤقى!لىتساهدفيلل!.لىفمهاتف!ص!انتسصتطيعلاتررقهلافحين.الوجودء"لمالىفعلابررقد

....يأ!لملماذا

***حبين،"ؤلمناهلوفتمنىكناسر"علىالتامنالذيتحسرةكذلك

هـعنت!جديدبتعبيرتبدأ"وحدنانكودطعندما"اتاليةاالقصيدة:المشهـورالبيتخ!لنايتضحفيهانفكر

انجكارهفيمراراالكلامعلىندمتوللقدمرةسكوتيعلىندمتانما

اكأبناءنوج!هاالورودأدارتاذاوصرحف!جهرناكنالوو!ن!منىالسكوتعلىنتدممااكعر!!ما

:اللجودةمننصيبعلىأبياتتليه.و!ارححا

قلوبن!فياللذينوباعناالش!بابويواكإالنببيأتيحيناحدنافلعلالتاسعاللب!يتعناما

الربيعاصرفيفراشة!ماننسلحسر"!منأؤ!ىوالمضعاللذائذمنءلميهيجر؟لمماعلىحسرتهت!ون

الور!فيتموتاوحببدة؟احماقاتمنارتكباماع!

ف"لمممم"،للتثساعرنسلمكناوان،هذابعديهبطالمستوىلكشلكن،عصر3لفيالناسيعرؤهاخالدةاحسراتهذءانشكلا

ارزءخص!ية.المعاناةواخلاصالمحتوىبصدق،الاحيانمعظمفيلهالذيهذاعصرنافيمنهانصيبنا"زادقدانناالثنظعرمعالييخيلى

المقنعة.بمبرالتكراربوسيلةايضاهيتتهيوالقصيدةحياةواككالبالتصارعفيهاوأفسدوالاحقادالحروببمساوىءاكتط

تتلمم،وطنيموضوععلىدائرة"القمرطفلة"بعدها.تأتيتاريخناؤء"ثيللهايسبقلموالتعقدالاسنطارةمندرجةالىالافراد
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ص*ترقة،،س!شةالال!للءورءبئةرهـزيةمواجهـة!كها"زرصأ)بلا)اةقصإ،تالابمنكثبرالكن،بالجيدةابهاتهول:مض،صدقبا)5فيما"شاءر

.وتءالم،يناخرلشعراءاع!داءفيهاوفهـمع،اللهـلىوالترةاكثرءلمبهاتغلب

لم"ف-نواناقلؤ،كما،ورءوزهاوتاصورتعدادفيأمضيولاوت!ر،"السر"فهمبدةفيزردداوالاء.!اءهبوطاااسىةوىإبزدادثم

ال!!4الد!انأعطتالتيالهءهـءدةفي.نكنروهـم!بما.قه..دةمةـ،.-وىللمعتاكةكبكنشمديدةء!لة4درجالىالقصسا)زائدةالابب،ت

تردولماذاالظما!رة!ذه*"ببفم،."الأزرقابروبااوغازا"ؤلبي"."الطريق"جمدةقصؤكبماأخرىمرةالصحودالىالنتصاعررعودثم

؟ف*؟رةار،ذمفيجزءومنقصءهـةالىقصبهـةمنصنةاًبويس؟مرودكذا

يزاللاشابشعرفي،خصوص،عجببةالظاوورةهـذهتبدوربما.مصهاؤضةونشريةق!يهوشعرية،و!وطارتقأعبين،جزءالىقصبهـة

.(الدبوانطبعحينعمره"تالثلافين!لمغلمانتب،به!ن!واناؤ+ب،تف!مال!يالتخءرريهىبمفسىالديرواند،بعةإتمعلاالمجالانالا

الصجهببل،سنةابوديروانفياطاهرة!ذهكىرةليساللعجببلكنفمن..قدمناهالذي!حكمناالامثلةزمديد-ءلى3ثهرازدنالمافعلناولو

اوتاانووصةالرفالحقيقة.ا،ثئبىبرنشعرائنادواةنينفيتلثرتهاعدم-،زءد!؟التالعامةا)ءهـةات.محوالىالاىزإتةتأىاالاجدى

:"ا"بوروايماما!وباء"ؤياًاث،عري!ولكما،بلادنافيثير03بروانا!افي

ص--زنيعني،"مطهرعيوزك!منموالط،وفيربلادكمفيالحزن))ؤصائدؤ،ناك.الموتتجربةكةرةاللديروانفيرا/تءلمأبرزمن

انكك-راسنواتةفياعباببعدمصرالىعدتحينأد؟روآنا.اوتاافب"قصببدةفي.الاساسيموضوعهاالتجربةهذهلآونمهمددة

فيثواًتا!تأنب!د،حوبىمن!وتونمن!ة"جمطاد!ت!فبونفيال،هومبقراءةوصتههـممنلي،ونالظعربرترج"(لطريق

.اعرؤ"شخصابموت!ءمعتأنفيهاندرابلادانلكالهـماءفيت،مطظةمنظريفاجئه.ارادممااكأريجدلكنه.ا،خر:بئ

المختلفة،الى"بابهيعددسنةوابو،بلادنافيحقاكثيرالم!وتبماويعط،لموتهامكثفاوصفايرورط!والشاءر.اننرامصدمهاآنبعد

ق-يهعنالربااممهيوتا5،بالمجامةموت،الروبح!ادثفيب?وىثفورالراشقرةبمه"باحمبض*باز-مبيهااإعواالحسياةأتعاقي

وشهداءأاللحروبؤتلى،الكبيرو؟الاوباءبالمرضموت،اًلا!ط،عظل،يةالعصرللموادتص!دايىمسيرهتهمولجداخرىمرةوهنا.وينطهىء

ء-لىجديىديىلاقيربة5!ذتناولمنسن!ابوفاكثار.الاهـستعمارلببالذي!و:،حالمهؤذلك،المفههونطبيعةمععضوياينسجمبل

الم،ئعهن)ئ!كاوانولو.الهعريحةبث-هامنوفوئهان!اعريرنهصدق.الترامفدهههااخفرالىاصهرمنتحولىصين4ال!اءوت

لوجدواعادؤ-ن5كانواالاذبرذةالرومازسبلآالا-زانيرتههـءدونالذ!ةقصإفيلهايعرض،والموتالحياة)ماقب،الءةهقةون!ى

،دةوزيايدونايرا)ذيال!زن3ليعل!!م"،الواقعةانت،حلمآورءيأفيااةةرابهـ--فيالءميلةالكامات!دهؤب،"الد!ر!ذاصكمة))

رامهـاحتضلى/ءهلناصبىاصقبقياسضةابواكحزنصزز،موله،ن:الح!.رثأدب!اوبمن

هـ-،نس!ةادويرئغ-5ماان!وا-4تنكلافاكاآ."ور،وواذحاطفالئسرلقبييئافييكثرهبثنليبئأميا

اولز،ةأبر-ءرودقيالاقءفع.ا،ماولمدالتجببةفصهابرمبغظمرغقةئفياللحرلىلجاروقبا،مسغلامالدو))

قهم!ؤك!برفولحجنتصديقهفيتو!دلااذلك."الشخصه."ماتاخرغلاماللكن

يىسم،هقا."العالمفيهاأزدعارباياقايهايا":"قا:ييا"اذينواالن،ر))قه"يدةوؤكط.ا!جزائراءاضهدمرثبةو!ة،د

لي؟،!ةبرلمبتا("لم!ونفمرأ؟زأأسماللتياد!"!اشىنظبرمنأجوفادعاء"!وربردلأتء4"وفي.4روفيأسرةءلهىالوت!طروقييصف"يعبرون

ليالر-،-ملم!يرفلبحقا!ت،بل.شعره!فيش"بءبرمزد!ااندونصةمنكال!تروء!جمي!ل!بافيكانطبوصفإ،""ماآوليهةم

والمرحمة.بايعطفخفاق،الان!اديالاابلالالىفيتيتلا،والاراملالببيامىوكثبةواينالمقت

عليه،اخورةامنإكتووالموتيكوهيجملهالذيهو!داوب"مض.ى"وقص-دة.كوباؤكبمااوت،افجيعةالىرويدألىيلبتمالكن

يكرهكال!-ءأءالحب)):"يرمصرونوال!يرناضهـرا"فيهـويقولكما-لالعمفيالاجهادشدةمنأجيرفلاحموتاتصف"يومهغ!رفي

قمبالموتاهتمماههفيقذاأذفآهوقةالمحبالحئ-رص:4لقن."ااقيوديى---ذؤءانهناأؤفكمقنتوكم).والقصورالادىفملاكلاسياده

هـوربهيا،مزقى"برجددالذهيوهو،صق!بمامرعيياهااد"مايكونأن،"41اويفيالانط،عصورمن"للقصيدةالرئهسيال!وانالكاعب

الحهاةبأنايرماز"ايس!رجع"الجؤائراءتص،!"مرثيةؤ"!.العزمدونعنونةالقارىءلاشت،طالمغزىيتركوان،ا)ثانينوانابالة!ضفيا

وفي."الارضقئماهالمانتنهولافالبذدة":الموتمنؤضنثماتعود!ضهبئ،فقط"الموض"بضواناقصيدةهئاكبل.(س!،ؤرةصحافية

هـذمفيالقويتضصاألبمهءنبالرغم،يقوز"فقدتكحبق"قصبدةإصء--ئيبهنحياالقونيتغكنلابربرياغاجيابعسميمهالموتهلىثورة

القصي!دة.طفلملأز،روودا!ح-،ةيرىحىناويخضبجماحطوالتاالخرابفيه

ئعإمافصوزكؤلأعرف!ابدادلنهااًسىاصصور"المدينةيزوربنتياا"ء:وانهاأخراووقمملىة

الاضخراللو!فنأعرفاذاءالواجتب،إلتصف"جرالمهاواليمقمءالنوبا"وقصدة.ود--وان

لبكلودالاحقئنقمنيذهليلاالاثثىبرطفلهاالىتنظبأماورصورللادواحوحصدهالقريةلبدوت

:"حةالرالاهنية))فيويرقولإهـئرنة"يي!بمة"قصهدةوفي.اماتوااللدينباخويهيلحظاان"نخنضى

:"المر-ةالاثية))فيوي!ولذيا)ال!بتيمالىيعود"قلبييا"يدةقصوؤبط.أروهامات!طفلة

بئرة،بالص،راشبر"ارأزوكللنان3ا--ميناوالاطفالروجهايموتا/ايتبمالزوجةوقجيعةهذا.اباهيفقد

تهوأتركهالنلقص!ب-!ةالاساسيالموضوع"رأينلموقد.القه-ائدمنعددفي"تكرر

اوتىافوقالاليليةدكالاجنح"2.العصرهذافيالمهلهـةاالحروبهو"وايس!بفالدمعة"

اتمزق"،هامأآبطأةلفيياولأجرعهلن)*ن.اصاشيامحورااووتماهاىدارتالتي،ئدالقصءنهذا

اقيساناعرفالاجباظاموهيانجد.ءنومةش،ئعةالموتصورنجدهذاالىهنلاضافة

الزودقاعماقفيثقوتوبق-وصيدة/موهموالفراخة.الدفإؤفياوتىوا.صمههابمصى

اللغاؤنببقمنقببباأنتوصتأتيؤنحبيذثإنوموتهيدوهياوالربيع.الحقوزافيتموتواللطير.رقإلو

4بماؤالنبوعينطلمقكي.تحتال!رسانالخبلوموت.القمرطفلةءوتاونجد.متهددةقصإئب

11!مداًءالسنطاشجارتررولكيولىت،ئ!رمزمرادهخبرباللما)ذيالمعاشق!خخذ"عاء4!و"؟ب"ؤصبهـةون!د

الواديفوفىنسمستضحكتعبركيانإ:ارأوقد.الف،طىءاًلىاوصولاقيليغزقالذفيلاالبجوء،بر
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وهـ-"و!ئي،4?"تذلأ،1طنولبسخرا!!قالهببنب!أاملمخرممةالاخضرازوريسيانيرو

إج،"ل،سه-ا!رض!ر)زاللأمصبوبهاكانا،اكالاشأعأت!ذ.فىفةأكدةاللطيركلحناجرفكل!عد

لهءس!مة""قصبدةوؤ!ءبهامولعا،!اللاانمهولتصضعباللحد/ث.ش!كوالواديجذوركل

و!و،و!،رتهر؟هامروسةل"يشتركياناللصغبرطفا"اليهيطبأبجذريبكيجذر

نايهم!تطيعونالذ،نء؟الات3ب!ظحظهيقارنفهو،يسضطيعلألفقرهإدينابأنهزسىوؤتليء!

اللعب.منو،و!ندمال3بشراءصغارهمالىالمرهـ-4يرجالبهواالاء-ةرالكونهذا

فيلراها!ذكماضوع!االوالفظر"نل!:ةابودإوانين!وهكذامقفرقييمبيتبعدكالكأرية

الاففمال"؟مددالضجادبا"ةعددفنجده،الاخرىالدراوينمنكثيرقمحينبتكيليعد

اللأ:يعةفي،المدإنجةوفيقربمة51ؤي،المعاصرةحي،تنانواحيبمضخلفاديالو-!دارر،ءى

والاؤتء-،دالسمياسةفي،ازدحمةاوالشوارعا،صانعوؤجم!الف"يجة

وفيومتههاالرياة.أفراحفي،العملوفيال!،وفي،وادحبوالوطناقيالارباباربيابعدذالواديأيتاماكثرما

.أونكبات!أحؤا.هاالمصربرةالا-طورةاتلكرايئهاالتيالاست!الات/ءأصدقمنهـذا

،الاداءاتق!انا!ممىوثقتقدأللهصائدهذهءلانأدعل!لست،اللجديدشعرناؤجمما(ء!وماالاساطيراستممالاتاأجودومن،اللقديمة

،الالفاظ"دبهب!رفي،الاخف!اقلاالثعريةاللجملى2بنا9!ه!ادعثري!رففيها!!ء!بمااجبىىرمنولاد،ا!اذجديدااصلمياءالاسطورةيصيىلانه

فحصدوفبب!ها،الظاؤبةالىللوصولالتكيلفمنش!ءأبياتهابعضوفي،الشعريةلم!بقيةالودلوةتبلغالابياتهدهوبعض.صرةالمطالحقيقبة

دونتحانمافيدااتكراروا،ا!وهـدةأقسامبينال-!نمنؤدرالفة"جديدعلىءثللاللحيالمصري"النواح"أسلوبمنواقترابها

بدث"،دائميةةمنالاابباتمالىااللكلماتوتقسببم،يررهفني.رى!ق.ا)-ومي"ايى"ةللغةانخصبا!ؤقا!نمنبها"رابلاقبااكسعر

،بااوزنؤ."تكمدل،طفةوالعلءاككرةتقسيممنعفويانشوءان!سأتراءىاةىاص"مةنروا!ب،ثإروالا!تالحرىبينالادياتهدهوكج

لقصرهـ،يرتوناأنادورالقصرهـيدةاًنىاالابياتكثرةفيظاهـروهدا.صةعفئءتوق.ق!و،ا)هـموعخللأل"ط

فيوالتروياو!وؤطاعلىالقارىءيرمل"أنفيالشاءررعبةمنمبرراكثراىرو--د"الاررقالاوب4وغارللت"ؤص!هـ"فيإورولو

ا)وزنانظنناهـلىإعإببل،المصورةالعاطفةأوالمعر،ضةافكرةا:وذوربرا!الوتاصورمن

نأؤبلالكتروتسجنبلاتماهـ4الوؤ!!وؤءالىفاضطرالشاعرخانزالوعاباتفيؤ"ءضفلبكطاما

اللكلامبرشتأنفازرقثوبعاى

،الاتقان"ينقصابضا!والقصا!د!ذهمضمون-انهذامعنىالانسانباسمالرحلةسيتم

كل2ؤنررها.امانفهلاوحدةفيؤوينانةوالشكلالمضموناننرىلات،يغرقلنو

.وازثداًرا،ار.نفاع،وفجاجةنضجا،ورداءةجودةةرينهفيمنهمايدقالغيبابوابعلىسيظل

ربةكأءفاًنيحاولشاعرهدااندببلهيهـكاالنقائصهـ!هلكنالمشرفىالخمرا?لىاالشرفاتكلحوسيفه

لأداجيحاولصادقثاعرهذا.ؤليدبالتييكتفولاالخ،صأسلوبالثوبغازلةاياأنتاما

باربمتف-ولابهي!هضث*ءصياداءعلىالشخصيلمضهونهيعثرا!الاررقاالثوبأتمي

رين.الاصعلىبالتوكؤ

ءأطيستويلاالانسافيالفردانكمالهن،ل!عخراكثيرحقا!ويرتدتظىأنااوتءعورفيالاغراقذلكاغرقشاعرمنجميل

نأرر)باًلذيالشعاغرهـمذلك،كثيررنوسقوصت!خربعدالاقدميههف،ا"3الكن.للحياةوانتص،رهعزيرمهكأواءساربتفهـا؟لهرغ!اعلى

اكأؤءضلىيجملبئنررضىالذىانفرىحينفي،بأساوبه/شهقلبهيؤنعناؤلاو،هذاتفا؟ولهبصدقيقن!ظانهالفونمةالناحيةمن

!!وربأررة،كاقدانهالا،أزللامواصعن!مهيجمبالاخر،ن"المرتعثسةالقير"""قهميدةخهامفيالتفا؟لفا!،الاصوالمعظمفي

علىعواللخاصبادائهالقيامؤييجاهدالذيفذللك.مقعداكسيحا.ن!هاةالقصبمضمونمنيبررهمايسبقهلممبتسرامفاجئار،نجط

ت،ميجكبماءمهإدد/وانمنمرةآتفالعربيثهرنانجبرءزلاتهكأرةترا!"الاشاةمفيالولمتوو!باتبا!اعليهنفسهويرغميفتعلافثنه

تمالتيالتجاربا!راًرمناىرته"جئا-يفعللاصاحبهلانالصقلؤ،واواضعيعاسائرفياما.فجطجةصورهاكأرؤبطئطئمهرهخضوء!او

وتطو!ها،نحتهالإم!ا.؟حهمااالاساليبواستمارة،وعللاجهااتكثادنهافبوزروهاك.لعربئاه-!انفمهاالمضمونتطورمنيئبعتفا؟ل

بة07ؤصيى-دته

يو-تقايدهـ!اؤلدكانامالقدامىشعريقلدالمقلدهداأكان!-واء

صؤادائهاصقلاتمتاءجمطاالشرفيةاوكلاسيكيةاضببواالمدرلسةانجاربا!دد:بهاحيطةاببيةتهارتباطهصدقعلىأخرى!لامة

بعدهـ--صاظهـرواالذينومافيينالرمذا!بيقلدكانم3أيناتالعشرعلىشعراؤناتواضغمماليستوهـكه!حي،تةاحقيقةمنيتضاولهاا)قي

.الاربعب،تاوأوائلالشلاثيناتافيرةالمبتكأساليبهمآيض،همواجادوا.تجسبة"اغرباءامدينةفياريفية"فقصيدة.4طروؤمناواكنروتناوله

،ا!ىجديدةاص!ةوذرةيضيؤاونلاالثلاثةبأنواء،مإثونالمق!؟لاءؤ-4ر!خدمالريفء!تأ.أىخإدمة-.وقوعهاوتكررصدقهافيتنكلا

ما.بسسلالبشرر"2النفسوتعمقالانسانيةالعياةفهمعلىمقدر*ننا،صدر!-ءلى!داهافينهـدالراهـقةسنتدخلثم،المدينةفيبيت

ؤهبدةوأردا.ال-بكالمجودةالمصقولةيقالدواواعشراتمنينتجونؤلو،مض"طربةمروعةوهي،أعماقهاؤكاتتحركاللحارةباللدماءوتحس

وولتوا!لانها،!دهدواو/نج!م!ثساتمنحيرسنةأبوديوانفي،.قيزوجهاأنلهحطةيرىلاؤتىمناكثرالوجدتقربتهافيكانت

هـنشعراونفسهالشاعرشعرفيتوفيقمنيتلوهالماالطريقتمهدوقصجدة؟ذببلةخادمة،فقيرةوهيخادمةادينةاؤكطهذاتجدفللكن

"العربايعبارةسجمد،4+عفالمتشبيانهناو!ذكر.شعراءمنيع!4هـ-نكلبهايمرانبدلاتجربةتستمهـمنمرفهـ"الىقر،يخيمن))

الصقل!الصبالتميزالتامأسلوبهالىيوفقلم،منازعبلااصعةالناولالومنوتزوجالمجةمعفيوار"لقىمتواضعكرويأصلمنمناجاء

4عس"ظلةامنفظا!عارتكبأنانجعدالاؤصائدهأجودفيالطلاوةالرائع:قريتهلزيارةزوجتهبئخدهمحينمكوكالنثخالجتهثمالراؤيالجديد

الجاه--دصراعهأثناءفيوا)تراكيبالالفاطعلىوالعنفوالابتسارتضهـ،لىانءخثىفهو؟اءواضعيناأقاربهمعسلوكهايكونمادالرى

،اا!يوت.ستا.انايض-!ولنذكر.الكلماتمعا!ويلةوتجاربهعببهايتعالىتحبهمنبدألامرأةتصوير"اشاعوا"وقصيدة.عببهم

فبمالعربيالشعرفيايل!!،بالاورطوبوخاللق4!ثةالعدالمدرسةزعيمفصضهايستعملانهمنواثقةتكون-كادوهي،!""واهمنأقلويظنها
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هـناير4درجالىيحت،جسخةؤأبو.مسرؤ"جةدرالىالفهـمسهلال!-واءمنصفحاتبعدل!رواث!لمه!اار--بربىؤقيهـنلم،ارةرن1هذ

لب،الاشازتعمداوالمخكافالتقعرأء:كبلستأخرىرورة،التعمقاكأ-روحذفدالقلةالاحي"نهفينظمءماإ--"نجقللمو!و،ا)-طؤط

أروروهـو.رالعاطةبالفكريالنضجمناللحاءملاتجربةات!مقأى!بما.النظممحاواقىمن4ؤلممبهجرىما

بضضجا&-ن4ايىبرصلولن،قيالممار!اًطالةبمجردايشماغريحققه(ن

.اثقأؤءباازاده"دعااغن!اءالىيص،جليل،وص!هسهرتقيانهاؤكدامنشقىأبوابراهـيمم!9داتب،ذاأعشلست

ضوىا،صهداإبمورفربما،الجبىبدالش!رشورراًءمنالاولاله-فألى

***،وسعهفيماأؤصى!و"الاررقالثوبوعارلةؤلبصا"فيبلغةاللذي

بهينت"عانرزرجو4لوننئصكرهيحقإضاناستطاعبمامنهنكضفك!اذن

-اىأرىماؤيصجسنهابواررا!يممحمد7ءنؤلمتهؤما،وبعدعقدورهفيايكونأنكبيراأملابصدري!كن.ا)نة-مراءمنيعقبهمن

اث!-لابرمار!ونالذيناالشبانشمراف،منمصرفيفيرهمحديديرنفروالانجرارالمحاكاةءنالبعيدةص!المشممارستهواصاذاالاركماء

.الى.،وىء!وزاحي1!اسناقيناحيفي!.واء،الضطلمقؤريجادا!ميالمب.ورىان:وا*دبشرط،التجديدع:راتمص،يب

.؟نقاؤء4اغناء

.ن!.ب-رءاىيعهرأنؤبمخلمصامهمكليجت،دشعراءهؤلاء

وعصرهـ--اببةنرهاؤءبالم!هإماةذاتهانطباعاتيؤديبهخ!اصعريثولا.تقصيرءأررءبباهـ3منثقاقهت!هـداناكبي?لىؤ"لذي

ب!نه3يمظمعوننالكن،!،مخيراويخفقوراأ-يانافينجحو!،ءصنالص!الجميعاطاأتقدا)تنالقضبقى!ذهعلىرهـنةالبألىمحتاجاأفئ!ي

عميقة،واسعةثقاق"الىيحإ،جاًلمعاصسا،ظعرانالانبهاإساموفي
اقردطافيلاينا(مشر!القرىفييعثون،وص-دقاصالةدوواء3

اوؤرا!مصرمد!في-شءوىويركل،عشسالىاسصعالقرنفيولالع!عرتموربم"بل.الصادقةالنثصعرجذوةؤلمبهفيو!!.ا2آ!.برك!يه/هـدولم

المعاءهـةتجارر،!-مواجهـب-ن،باريس"قيا!جمبمافيولانجدربىؤءلا.4منااضقاؤبدرجتهمينالمعاءساكهورراءاًجادةمدىنهثرسى-نفةطيع

.....-.....اهنالردإوانهفيأرىاننكبما!والامل!داعلى!إضضجصاوالذي

!،ورطزي!مناطروؤ"االمواؤفبه/ابتمم،ذةجردشجاء"4مواجووتمثلها4،نقاؤمنيح!.لهما!ةسمءلىالقدرةت!هانعءىندلىامارات

.رارواجنندتقليمناولاضداا)ثمعريال..عبيرفي"تحءرءماوتعأى

ثقافهـتهالراهنةانعرؤن،اذاانناوالحق.اوثعريؤضهؤئيص-صناتمنئلا

الذ/-ن!م-!واءصدعاىأخذ!ومامنهانجحما-بجهودهمو،3،؟العربيةاللث!ةنطاقؤبطيرصلهأناستطاع"افيءحه-ورةزثلأونتكاد

زر!ر!اإء"فأنؤبانطمعالذيانىعريا(صتقيل3دءلمرظيرسون!ل،ثقافت"تر!دمننعجبفلن،!دإثةاجتبية)غةإتنلالانه

م!اولا.أ،!علىو)،!،لمورديروالتالتحيةمتاؤلم!م.والنضجالعمقمنالنطسما!ذلكفييستفيدهأناستطاعبمااعجابإهااسنعجب

.بالمناعرةالمجددوعدناالدائبةالمئمجاء"صسب-ءورءتنضمكهليعاىالحاصةمقدرتهفيهذايتجلى.المحدود

بلى4فتشكيلاو،اداءهـايريدبالتالشصعريةمع،نيه.فيسممبسمة

ب8ال!وبرمحمدالقا!دة-أغلىفي-ان!يشجلفيكما.ا"توعواا"ه!دامنطثربةدرجة

الاعريقبصةالاساطيرمناليهوصلماخداما!نرتحسمن-الاحواز

.انىعبيةصعهصضالاقوالمقيسدطلكناباواانالقروؤ!هرالقديمةيةوالمصر

لم!،داترى:ذشساءليجعلمأكلههدا.الدارجةوالممر،ةا)عرببقي

من:(اثانجمةاط-ورةاص!درت.ء....
أفاؤا!ا"لم.وضحتحددتهاحنهلغةالقنلويحققانسنهابويستطيع

ا)ثقافي؟الإزودمنسعةاعظم

ء..-.-......!.
ثقافةلانقان!فرصته،شبالهمقتبلفيشابايرزاللابعدو!و

والعمقاررعةفي.4لقافترادتادا4ولعا.أمامه"متدةتمهل

سيع"بولهاالكثيرينانبدولاهذاديوانه!يلجدهاظاهرةمنؤللت

ر"كلفأطال!هفلستهذاأؤولنحي.ازا؟!ااوصوحاوهي:ءلمه

نفوديلشرحيكليماقلت،لقد.والالنازالةمميةتعمدآوالغموض

ر*الىالجديدشعرنابعضبملىالصفةهذهطغيىنمنالإتعخصي

أصرواؤدالفادبعضاىقادياءنرءنع:رت،.كماالتقعرمفتملا!اه

ص.مي5م،هـماوشعرهمفيالصنلةهذهمدحوانحييفبدوهمولمبالشعراء

!ضةورادكلما-رت!ءالىاوفق."الاافاظع1)ءاد.4.وصراع.للتحرلةانطواره"معاناته لصداله!ه!المجيدالساعرعلامهارأسعد..وألا.ا!ا3لالد.0سمدوها

الجأديةبابساطهفيخوركبما،واللضإسارتكلفمنلخاوهطبيعيابشصابريدو

العرركبماالعال!ؤبا-!لاءثهطاثل"ر!.ا!تىالقممه!ةوؤ-قىمااخرى"رةنذكر.اءا!هـةواالمعاناةطولمنتش"يكمنما

....بعداكبماليا"ؤصائدهأقذالفي،طةال:معجزشعرمنبيالمتاليه

..إت!تسهـأخلالالاولىطبعت!هاونفد"تعهـ-د"و"الزماناذاؤبلناالناسصحب"و"شكولالظاعفن

نضسجءنتصدرالتيالبساطةءـبه!هذه."عيدياعدتحالبأية

زادمنلل!اعرأتيحمابكلادةوالاسته-اتروياوادءانالتجربة

ق:الوضيزارضرضمءنئضرضاًلسضؤ--!بمابرنجا6ركما4سنأبوشعربعضفيشكبلاتوجدوهي.ثقاؤب

منلبسثص*عرهمنشيرفينجدهالذياوضوحاللكن،ذا5نقدنا

والعاطفي!ة.الفكريةالمعاناةاستيفاءءدمعنناتجهوبل،النوعهذا
أتوبير-26ع.ب.

والتسطيجوالفوريةالمباشرةزائداضضعرهذاون3فييرإجلىوهو

ص!هولذلك.كافيةأعماقالشفافضسطحهنعتوكوناند!نوالقرير
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