
"ءركةحبصبيشهدلش،فمستصعفببسا!ةاو،م!سميسل!--ش

اببر4لفنةلضعياعننرلعربيم،،وإلكنإهـع"لجبهةهي،المببعومرارننامنص!لبمالجبر.اع!ظلبه!ت!!ا

.نالسبممسننقعاتفيوداللنتعضهثليذيقهواءصابه

"الفصول،"جوبتهبماالضخمهالمنضكلأ-4منعليهوين!رر...
شيءفيالصدقيكونولا،معط!ياتمنعكستهومااصداءمن-ددمل!م!صول-

0والمعاناةبدةالمطتصنعهاصيلفنفيف4انيضصادق)صيببشعروووعة

مدروسفنمنالفصولان-والاصالةبرا)صدقاريقاء-يبدو

لا/منىهيهناومن،اللصراعدورةفيالحضالىكطدورهيعر!متلاحم-بسروت-الادابرارئسورات

.لكمنالاساسوالمشكلمة،فرعهذهلان،خاصةالاوسطالننرقبمشكلة*،*

لله!،الملحوظالفمولمنهجفيالعرب.المنوم"العربيالواقع"فيمرئيلتمنرمدداف!ارهتةتني،ايقاعهشهي،جرسهعذب-ا

ضياعحالةفءمبلهكانواوانما،الاسرائيليبالغزويضيعوالمحيترىاديبعينوهي،الاءينترا!-،ولا،اناسالجميعتبدو

يالفدالعربيدالوبيهـانلمشنوملحزيرانفني...بالغزونغريبما،اللغنياللمحهـع،ءضهاوت!خربم،عادةيرىممااكنرالاشب!اء

صونتخرقولا،احتلالسنابكاستقلالهحرمتدنسلاحيثمقوهـاته.قىوأبنهإبقوامنبهتجسده

.استعطانهغامرةارضهبعلاقاتت!شبدولا،عدواـنحرابسيادتهش-ابا،وورههـص!!4منسرآ.ولفي،لرأرر4اعر!4للملو-2

م!نتتخذتفاهاتالىاوطانناويخضع،،خضعحزبردفيفبلكان،وءلوهمةوبد،عز/مةوصدق،مضاءقوةالنحوليزيدهمعروقا

وقتها-القضاءرغم-اللفرصواحتكالىوالتجهيلالافقارفلسفاتنت-ح-م!شفز!اد-حددأتمن"مضت!ما،عزو!وكبرياء،مطىح

واوجع،الخارجيالعدوانمنابغضألداخليالطغيانيجعلما.جسورا!هرىةاللىنداءفيويغري،مغافحبهايغري-الفاء

.بحالالنكراءاللهريمةعنمصلهيمكنلاماعلىينطوبمرويزيدبديده،الانشائيالتزيدسذاجةيرفضالنقدكاناذا

محرىالم!هكلةمنمودعها"الفمول"اقامتهذااجلىهنالمنه!نجبنخطوتيفيكللمفةءضبتفأني،والموضوعيةالنحديدعلى

خدممةوبين،الشبحالعرببمالوجودبينانعليالربطهنقاعدةذ(تميفنيةاصالةعنءاتعبيربالاولىاردتوفد،هاتبن

منشبكةفبمالمشكلةيواجهعاماموقفافجاء،الماكرةحزيرانباداررةواردت،وانفعالاشهر*قانهتركيبهفيتبموالم!روحالعمل

توهيجفيمنهاتناولهماويبرز،المختلفةوعجاريهامظلهرهاأ!ر!اجفيبصاحبهمرووطااللعملبهذاالفنص!دقعنالتعبير

المحنةجرعاتباشدتمتازالفصول"حزيرانيات"انعلى،وتهسح.حيةمتحرىةومزاياهملاحهويعكس،دمويةدورةفيهيديره

.رتلاحلهودسلاحاينقلدفدائيابحبيبفتقدموتضيفمرارةالا!داعؤتروطمناطارفي((حبيب"اصالةتشكلانوقبل

الوالمحنئ"دكتفاءاًلوطنياللفصولمتيريكونمااخصوللعلاللخاصتركيبهفييدخلهالااستعدادهفياصلللهاكانوظروفه

على،الامانيوبلوغالخطوبدفعفي"الفولغر.نرة"ب"العربيارثامنهـاالليهويسوق،كلهبيننهبرركيبفييدخلهابل،وحده

بالابل"واورواسااشيعنههمة)دلمديممثدتامنهوصهايصورن!وثاعر،وابروه،نتمعراءالاقلعلىاخوتهمناربعة.العراقةمتق

ةالاولقولوجوههحدليصورلاكمامضازعغيص،اجيالمنذالشعررايةيحملوبيته،شاعروجدء

مكرمةكلعنتغلببنيالهىيبدوميمالهمعنىلااؤفاقاهذاوليس.الاقلعلىاللجنوبفي

كلثومبنعمرولمحاللهاقصيدة(لتطورينهللمفأن،الطبقيةالصراعاتمتناولفيليسنبلانه

المسابقةمراحلئافي"اللذاتيالنقد"صوترفعاًذاقولمن.امتدادهيثنتعطاءفيالماثلالتغييرالابتعييرجوهرهيمسللم

بابفرقحبيباهالالمصيريتحولنافييعدتمهمابمثلالاكتفاءفأنوصينعمةيبدوقدكماحبيبنتاجفيالأرثالتطورهزموقد

وصصرىتمزقمنالعربياقعالوكانمابين،الىلفي،الصيمومحوى،شكلا،بيتهشعرخاللفشعرهانيظهربسميطةمقارنة

،وانتصاروشموخمناعةمنربمونهانيمكنماوبين،واندحارهذاوللكئ،وتراكيبهومذاهبهواغراضهالقولخصائصمنبك!ير

الكامنالمهملالواقعنحوبهويستثير،هذ\مثيرهيخبرزراحهناومن.شاعراحنيببهكانمايتناوللممنهبدلااللذيالتغيير

المثي!رهذابتحريكيفتنوهو،ؤقهرلاالتيوامكلأداتناطاقاتضافيفيمهمالليس.بالارثاليهالمدفوعنوعهافيموهبتهيتناوللم

عراعيايدورداخليةمعركةخلبعضهايظهرهمنوعةافرفيوقد-لانتاجهالتقببدىاللشعرياللعموديختارانالصمدهذا

يقول.مشذلعزيزاسرفيوللاباءالرضوخبسنيكونمااعنف.منهيتحرراو-احيانااختاره

ة"اللطومانمع..لوجهوجها)،قصيدتهفيالمحاصةللقدسالوضوع،بوحدةيقولاو،القصيدةبوحدةيقولانمهـملولليسى

شباماكلا!نيفياظ"ان!مالليس،حرايكوىاناوملتزمايكونانمهـماليس

وجديياهيكللكفقطالمهم،يؤخرهاو،الرتبةفيالمتقدممرجعهعلىضمي!رايقدم

فيديبرباءشاهدتفا!لهاخلالوالتشكبلالخلقعلىقدرت!افيموهبتهملامح

"وأنكساريدليغيروفبم،المخاضخلالوالتحليقألغوصعلىوطاقتها،والكلمات

يفجرانفعالفي،الجسامالخطبدفععنعجزهمبرزاويمضيمايتغيرولا،يتغيرلاثباتمركرالارثموهبتهتستقرالمدارهذا

يمضيثم،محليهالصبرأو،ألاستسلامعنالعجزهـو:آخرعجزافببهجديدةمرحلةفياللذاتاصالةهبم،جديدةاصالةليعقبالاحولها

اللحقيقهروجه،وا)ثكبالحيرة،!شقرىمتسائلاالرلرالرجفةفيحبيبابيلهللمغفورقدرولو،والاعتبارأتوالقاييسالدوافم

،ميعلنهاناللطوقغواربعلىمررجةله/تنتصبحتىب!ييكادولاناللفاكبرفي،عطاءهلاعظى،وظرودهابنهمرحلةعبهـريرمحودان

:اللجنمانئابت،اللمعوتجهير.نتاجهوانتح

وزوروبهتانزعميكذب"وبههايكنلمان،اصالتهمناخروجهايظهروالصدق

وناريجراحاتيهـدىمنليسالوانوثصرايينواودا!واوردةمحضلاتازاء"فصوله"من،فأنتالانقى

وانهشارياخراقيسسكه!منليسوانغا!ومقاطعوتراكيبحروفازاءمنهاافتممااكأر،انفعالات

وجف!الرخوعالميمنانه،بضعفالمكتنربلاءهاعانىمن!!لفيأفىساةمحنيكشفوضعفي
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ا!صم!ما..دمف!رمىنوهزاليوجبنيالرخوعالمي
ضمنمثيرهيرسم"الصغاروابتلامذةالتاريخ"وفيقصببدة

مطرعؤمميلابمحمد)ست!ماعرديواًنشعورهازمةضمنهاهقدمةبعديعقدها،والحاضرالمافيبينمقارفكأ

دمشعى-وألارشادالتفافةوزارة"ثمو!اتبهنلامذتهيحرجهالحيرةذكيسؤالمواجهةفي.رهـةال!زبضغ!

*،*الفلىبرئاءمنللهالصغارتعدجماتعدائرببنثهايحتمو،تارالله

سببلفيالتاريخيةالعوامليحركمنهجايطبقوكأنه،ال!افر

أحبأللذىللشاعرالاولالديوا!سوديامنجاعناطويلىتمظالىبعد.قاعلةقومبةزوعية

وفلاحيها،ريفهافصائدهتنقستوالذي..كيانهفيذرةبكلمصر:جوابهمنوجانباالل!رجالتصالوايىن

جوهر..عنوتعب!راالقومي"لوجداقفي-فلغلاهمومهااكثرمنواقتربتالعضيقاهـضاءئحدتتنا

ئاتونيلدو"ولمماينميهفةعمترلبفللط!وماو!سسهلينائهالفالطهبرمظارربعبي!مالسخيفةلصمصرلاوالعقيقالباقوتارضهعن

...والكواهـبالشموسبيدرعن

ديوانسوهـيامنجاءنا..قديملحداءوالقصةوالنقدارعرفيإجبدةاوالمنائصالاعلامرحمةعن

"نأحراالحاة.ىالعاماوءخوفى(انمصمتدفترءن)مظرع!*كيمحمد
..........عن...

و،جهبارزهوهوبشاعرمطرعفيفيفمحمد.عديدةبسنواتموعدهعن،**

ومنكئدلعرفسهثستافي.تابلىعيلهوهذلمحيأنحرقعصئجةأحربههلم!مهموجومنسماءمنالن!وماغارت

اذتاجهواستمر.الخمسميناتآوالذلمنذقيصاساهمفقد.لابداعيةل؟!اضرنا

أنعديدةبقصائد.،اليومحتىويؤكدهاالحركةهذةيغذيلخصيبلاتسلونتاحت

ا!دةوأئرت،الأصيلةالشعريةا!حركةهذهمسارواكبتاقي؟عياءمنافزماناسق!1

العرنيللشعيروقعفيهايسمعللمدقاعالىوصحعننهاالعرديةالرمالفياللجبادوغاصت
...الشاعسروجهالحريقوالدسم

قبل.منينالم!للديخهيعدفلم

.المتميزةوملامحهالفريدصوتهلهأصيلشاعرروطرعفيفيومحمد*،*

فيهنقولانيمكئاالذيآلحدالى.الانتاجوافرالخصوبةشديدوهوار-ؤاليشرفىو..يعءأللم

دقنانناجا.واغزرهممصرفيالحديثةالمدرسةنضعراءأخصبأنهمعهوا!حنينوالرجاءلدمعبا

منرقربمالاصدارأنح!نسدفيماكفيالجيدةالقصاثمنعدداكتبانفعالالمعلسمويصعق

ديوانهليسوهو،لهديواناوليصدرأنالملأهشومن.دواوينك!رةسكونفيالمكانويغرق

المؤاصلالشعريالابداعمنعاماعشرخمسةحواليبعد،الاول،**

الحدهذاالىمطرععيفبممحمدديوانظهورأدىوللقد.واللخصيبشتاءحاضرنايعدهـم..لا

باسلوبمنهدواوينهيختارجعلهالشعريالابداعمنبر3!فرالىشمسالفالترأب.ففجر..

ا!ريوانهذا!اولللدىبداءةللمناورشةيطرحأسوب.جديدينوفهمالامسسراللحافظيومنى،في

نأجمكنماأو.الشعريةالمجصعةفكرةمقابلفيالديوانفرةشمسالفالترابتفجر

عنالشائعةابقديمةالفكرةمق!ابلفيالبنائيالديوأنبفكرةندعوهااحوالافالع!بقوا!مر

ديس.ايدينابيناللذيطرعفيفيمحمدمديران.التجميعيالد!واناللخيلايصحاريفوقيواًنطلقت

ا!لاصرر!فيط!بخفحتىعندءتراكمتالتيالقصائدمنلأمجموءالسيلجنونمثلةهادر

مح!دةزميةفترةفيكنبتاننىالقصائدمنمجموعةخىاًز.ديوانواللرياحألابعهـادتسابق

بينذ!كفيفرقلا،العرباللنسعراءمعظميفعلكمادبيأنفيوجه*هاالرماحتستبقانتريد

أما.اللقدامىالشعراءخطواتيواكبونفالتقليديون.وحديثليدياللشلقرارمن!اهـراتا

ماضمنتتناولاللحداثةفضيةأنبعةيكتشفواهـمفانهمالمحدفوناهـ،حمشاسل!ا"هـ،ة

الديوانمحلعهأطلقمالذللكفيقدمون.ذاتهاالديوانفكرةتتناولع
..ـ.ا(انومأبءحر)،:قصالده!اخرانحاءعلىمتيرهويجيىء

المئتقاة(القصائدمنعددايقدمولكئه.الشعريةالمجموعةاوا!يهذهدنىلى"وا!ص!اءالسموم!ياح"و"اللفراغو!طقهالرءنا)و

"تشاجما"وا)مستمرا.نياراوتلاحقهاتتابعهافيتلوعنايةبذكاء!ع:ؤالوازمولموراطعمنمحداه!،فيم،خفوقهي!ة-!لا5روزلبل"ظان

وموقفامتكاملةشعريةرؤيةيعكس.حكمبنائيهدفصوبومتجها.دوويسوزعقلبنبضاتكلهااللفصولؤ-كيز،بضافى-4

.واض!-اياء
لعر،الديوانوالسم،اللغلافرمزاليهالوقوفيجدرمم!،،فيي

من!ام.6!\تفندزمبقىفترةمدىعلىكتبتق!مائدالديوانففي،السطورمذهتصميمفبمادخلهالماموروهي!يهأ.فولو"ذهب

المتياللقصائدكللليستالقصاتدوهذه..6691عامأواخرحتىقرير"الحبيب"الاديبيدعلىواشد،الاشارةبهذهاكتفيللهذا

ألقصاثدهدءافضلباللقطعهيو،.اللفترةتلكفيالشاعر1كتبهاازدهارمصاعدفيبهيوقلانبوقعبزخمالمحملةكوريز-4بباألعين

!نساك.الفنيةالجودةمعاييرمنلمعياروفقاغيرهاعلىيقدممهاحتى.يقفلاتقدمأرج.م!،مظود

لم،لدن"نفممهـاالفترةخلالكتبتالتيالاخرىالجيدةاللقصائدتنحترة

يقدم،آخربنائبمهيكلفيتشادكقدلانها.اللديوانهذاالىمهايةشرفالدينصديرالدلمإن

يقدمهالفىيذللكنجبر.للعالمالشاعر!؟يةوجوهمنخاصا.و

وتهر!مات!اتنويعاتهادكلرئسهيهفضيةللمناقشةالنتعريةاصم!تحمظرس!لا*! عالي!محمدلواوين.منديوانكلمانهاومن.

!في..-يةالحريةقه(الصمتدفترمن)فيهي-وروافدها
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عنىالحقيهكمااننت-مرميموت.أنحيات"بألسواديجللوالظلمةبردأءالأخرىاويئهدو"طرحهاالتيالقضايامنغيرهامعتكلاسأسيسة

..لأنذلك..الميلادمخاضفبلالشفتنكيايرقولهطرعفيفيفلمحمد.والرحيبالاصيلالشعريعالمهملامح)1(

باباللفحموريح،بأعصابيمحنرقالمزيتمنمفهومينبعاللذيالخاصمعريالنهاسلوبه،،اللقطنلقادرعبدااللدكتور

المذاباللصلبم!نيد4أغلقتقدمنكثيرقيهيسيرالذي5الانجافيعامبوجهيسيرلللى!رفلسفي

الهواءقدمفتصلمبتالشخصيطابعهلهكاتوأن.الا!رةال!سنواتفيالمالحفياررورواًء

.الخلاءالىيفرأنيحاولوالنوهـمرتعشقىاللفاستخدامطريقعنايحاءالشعربأنيرؤمنفالنه-لمعر.المميز

بيندوهـ،بءقطالذيالظلقعيديظلالنورهذابصيصلخنعقلبهايحفلالتيوا!شاعربالمعانيشفافة!معريهصورليناء

العمرويمر.الكئيبةاللحظةهذهعندألرمانويتوقف.واللالعلالرغبةقيتجربلذقلاللطرقيأفضللليسالليسيرواالوضوح.ووجدانهالشاعر

.اا!ع:-رحقلفينفم!"حققاندونايامهء،نالافويقهسب.هباء!سفيهـاوبكل.ناحيةمنذأتهافيتركبهابكل.ا!حديثالشاعر

اللصمت.اللصهـرفيوي!تمطى.الاقكارالقلبفيوتتجمديبذلأنللقارىءبدولا.اخرىناح!يةمنوثفافاتفلسسفانطمناللشاعر

صغيرانم!مانوالصبح،مغلقزبابصمتالمحصئالمتلقيموقفمنهيقفملا.الشعرهذالتذوقخاصصامجهودا

اللقرىعبرثيابهوجرابتلتأقدامهط،ب!4م!رعفبثفيمحمدذولللاورت.ألنقليديالثمسعرهـءيفعلكم،

لهأقتحورلمم،نادى.لهأسمع!لمم،غئىعهـىاللفائقةفدرنخهفييتمثلوهو.قلتكما-الاتجاههذافياللخاص

اربر!رارعبرصوبرر!ذولمم،صلىفيالموغلةبالحيلةالنابضةالحسيةاللصولىمنالعديدتوبر

الشجر(للعينفيواهنزذراءمدارطفلبينونهايؤللفانيسنطيعبحيثالالفاظعلىلسيطرتهوفي.التجسيم

ا"طرتحتثياب4يجر،يجري"-سعاوولى،نادىالمثرة!لىاو"،ت!دأفا)يناسيلىنماكلمنهاويمحيالاضداد

ار!،دة،اللعشرالسحريةالسظاياهذهمنت*ونها(الدوامة!أنايدكتورحديثمنهنايبدوكما-مطرعفيفيفمحمد)2(،،الايحاءعلى

التبمءـيبةالرالموامةتلكالىخاطفشعريبأسلوب.لؤمىء.ا"نوعةواالعربجياثعرلوحهالىيفدعندممامعهيثير-اللقطلحبدألقالر

اكثيراور2ط.الرهيةائر!أ!-!ؤهـدووالني.الساعرء!هايعيش.اللرعيةالقضايامنمجموعةتصحبهمااسا-يخنينفضيتالحديت

نو.المخاضمعألابعدتتثرفلماوهي،وهـؤاهأعماهـوأفكاهـهمنالتجرقيءمعيديعلىاللعالميالشعوتياراتاحدثمواكبةقضيةهما

دفترمن)المصوناللقسمهذامباشرةبعدهاقيتنأنايطبيعيمنكانثملمسهااقىالغموضقضيةوثانيهما.الشعريوالبناءالشعرية

بينتاسرانعلىتلحالتيالخمسالقهصائدتلكيضمواللذي(لصمت11منكبيرعددعنهاتحدثوالتياللقطعبدالقادرالدكننورهذابرقة

هذاجزئياتفوقالرازحةالصمتآثارتئويعاتمنعددادفتيهاتجرنجشهنئطولواو2مطرعفيفيمحمدقصائدلدراسةتعرضواالذين

حتىبشاعةمنبهاماعنالتمريجيا)ضكشفميتبدأوالتي.ايرمالميصرفنااندوناللقضيتينهانيننتناولانهنانحاولوسوف.الشعرية

الممتعذراء!الاخيرةااللقصيدةفيالساويةذروتهاالىتصا!دانهمابرءمنى.و!أوللديوانهالخاصةالنقدينةاستنادر!نتئاولهمل

الوحيرالشاعرانننصارهياللهزيمةبأنبالتلويحتبدأفهي..(للصمتوابقضيةولنبدأ..جقهاوافيوليسا!واسةاهذهخلفيةفيستدرسان

بهيوأجهانعليهثمومنقدرةهي.الرازحةاللممتهذاوطأةتحتموالرؤب4اللفهمفيالتعددةابتفريعاتهاعليناستطسالتيمالحداثة

هوالشعريطرعفيغيهحمدعاللمفيالثماعرأن..خجلدوتماءلعاللم.والليناء

الغذابذلكغيرعدابولكنه.بالعذابالممتحنأيوبمناخرىصورةالعالمفيلحديثةاالشعرلتيالىأتمطرعفيفيمحمدمواكذةفمن

نوعمنعذابلانهالاختيارعذابغيرعذاب.أيوبعاناهالذيالرضيبعورةدواوي!نهأولمعنفشهاظ!حتي9دالبنائيالديوانفكرةبرزت

اقتحامعلىجر؟لانهبروميتيوسعاناهانذيالئوعذللكمن..آخرلديوانافيكاد.المصريينالشعراءدواوينمنأيمعقبلمنتطرحهاللم

هناومن..الاسرارنفللفلبينمنالمعرفةقبسانتزاعوعلىلهيكلاالىمنقسمالواقعفيلانهيكادأقول..واحدةبنائيةوحدةيكونأن

..قصيدتهفيأيوبكعرسغريبعرسالعظيمالنتناعرعرسفأنوالتيديوانهالش!اعر1اليهايفحالتيالاربعةالاقسمامهيأربعوحدات

..،الهزيمةعرسانه..تحص!يلدونماالخائبةو!لأوبةالمعاناةعرسأنهوهبم(بالدوامة)يبدأها.القصائدمنمجموعةمنهاقمسمكليضم

ياأيوبعرسكليلةفيلعالميمهدالذيالمفتتجبدور.فقومألتيالثمسعريةالنسظايامنمجموعة

عروسغيرمنمطوياالهودجالليكس!يساقالتوقذللكنلمسفعيها.فبيهتدورالننبمالقضاياولاغلبالديوان

السوسغيريمرهالاموائدأليكستمدفيراغبادههبهيجيشاللذيوالانطلاقوالبوحالتعبيرالىالعارم

الصيفمحفلكجرادفيوسيرقصالالت!امفي!القويةالرغذةونلك.ذاتهااللعروقاسمارمنالانفلات

..الليليىقىاًللقططونموءعلىرداءهينشرالذيالرهيبالجوعيذللك.وبهامعهاوالنبضبالارض

هـلمنوالعجزالاحباطالىدامزفافالوافعفيهوكهذاعرساانهوالوضوعهذ(1ضنكاملديوانللشاعر-الشعريالعتاعرعاللسمكل

ترن-كوكل.ثمرادولموالمعاناةاللطملحدالقمنوالعودةالتعذيرالخفيضاللهسيسو!ةتحتالامها!يدفعوالذي-(والقمراللجوع)

قدرهكانهاأووللهنافيالاتيرةالشاءرعروسوكأنها.تتبدىلتياالصورالحادةالرعبةوتلك.طفاللهناعننالتخليإلىالجعلنافورةالمرعب

نأيعرفلانه.بهاحفى..تلكبعروسهشغوفهذابرغموهو....والذكاءبالحزنمزهراتحدائقوسطالصوتمنطلقيغنيأنفي

تجمعحننىالانتظارفيلليس،،أرتذ!بالدماكليشيقولكماالشاعرعملالمذبوحصوتهبأنلمحيهيحسىالذيواقعهمنعالرغبةهذهوتعارض

هـءيئصارعانهوعملهن11بل.حلقهفينفسمهاتلقاءمنالصرخةأالتوهجاتتلكوعن،النعبيرالىالقلبشؤقعنيكشفانعنعاجز

يركونآنأللىويصطره.قيهمىالمعمنخلواكانماومعالعاللمصمتيوشحهالليلفطالر.واللصوروالاشكللألاصواتالصدرفي.نحفرالتي

اللاوجس-ودوجعليجيبالصمتجعلىمنيتمكنأنالى.معنىذامنهايطبعللم.دواوينثمانيةمناكثرالانحننىعرالشلكتب)1(1

اللطويلطريرقعنلاالعالم(برفؤانقهء؟.علىيأخذعملاف.موجودا!يةأما(الا!أ!و!سابوج!منملامح)و(ممتاللكلرفتر"ن)سوى

ف!"،في،التفاحالانسمانيعرف3ما،مماترةوللكن.الايضاحاو.

...ءاً.01000:انعكاسات)و(الطمىيتحدث)و(والقمرالجوع)دلمبنالدواو

لممنىمناللحاليهلجزل!ياتهدهبكللاححالاءهمماكامنانناعرفعمل)3((وا!بر!لار!مان)و(ايلفشئرةعلىرسومو)(الاسودإلفمرإ

اأفصحهاالتتناعرمحليهضحللها!الكشفةطتزوعنمنتفصحانأنحتىلعحزيحبراهاحامحلىط.وغيرها...(اللظهرفيوالطعئةالشهمد)و

تية.اببيرو(الآداب)،اللشعرنقد،اللقطللقادرللدكتوهـعبداا)2(

.17ص،والتجربةالشعر)3!.6691أولكانونديسمبر
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والأحداثلوقائعامنعالم..بأ؟،للهحضاديواقعملامحالدقيقةعنعجزهابنةأبدالليسستاللهزيمةأنايشاعريؤكدوحدهوبذلك..

ناطقة؟لمعنسىورليئةحسيةءمورةالىاستحالوقدوالقيموالمواضعاتمقبر.-4)أس!،رمنالتبةلمصفيفشلهاو،الرومبيقةالصادقةلءانراةا

وو!هأ!لعربةخلالمندعممافت،لمحيتئيرأ!علىقددة.بايدلالاتدةوللبو)كنها..رر-موء"واعشمبتروحهفيهاتعفت1)تي(يمةالت

عالمالغصبحال*شريجس!مهاحدودلقصيدة9فيفمتاحالني.العنراءاللقبياديسحديثفيبسفورعلينا.نطل،الاخرىالظروفمنالل!ديد

الذين"؟لاءءنوالأح!اثالوقلئععثرات،والر؟ىاللرموزامنكاملادجالوجههفيأقامهاالتيللاسوارالدائمةكراهيتهبر4أطاحتالذي

حيثا!"سرأديبفي.فينحموونفربا.فهماالواءمعتطيشهذهابناف"..اللباليةر،لأشياءالرائف.كهموتمصادائمابغبائهماثينا

الهواًءوجسلمهفيالمشرعطقي؟لخئ،جرورتنقلب.الرؤيةسوادهايحجبوصحيةوزيفوتفسحعفنمنفببهاماابن..كععاوضحيضهاالظروف

والمطاردةللظلم"ااعمشهافقد.البعضبعضهالتلتهماللعينةوالاثسباحدب!أتث،عاشتهاالتيالمغلوطةوالاوضاعط9الظروأن.كلهلهذا

ويفقدطريقهالعنفيفقدالليليةالرحلةهـذعوبعد.الامانومقدانالخارقبدكائه.ومجونهبشجاعتهالقبياديسأنجبتالتيهيبريكليس

بعد،القمرضوءفيتسردالتيالحكايامننوعاليصبح.وجودهمعهوعهره،وبحكمته،المتلعثمةوسفسطتهال!ن!احرة4ببلاغش،وسفاهته

تخلأفحالننيالمهـولهاروبجبةاللهياكلىتلكمطالىدةمنالخائبةالاوبةعموضمنشحصيتهفيماوبكل.اللبثسعةوخيادتهالمسرفةبوطيته

أطفالنامنالمخطولىللدمابأجراسموكبهاويصلصلاللدخانيةبخيامهاولاالمواهبالصفاتمنالعجيبالخليطهذاوكان..وغرابةوسحر

باللحيفيقة.الوهمفيها،نجتلطالتيالتواريخمننوعايصبحأو.الزغبيعبده.افنافيصغيرااًللهااديسالقببنصبالذيهـوالمتضاقضة

الكثيفطدداءهيرشرالذي1للجوعاعباءةتحتترويأسطورةالىفتتحيلصاحبنيشياسراسهموعلىاللشيوخويذكره.اللجننىنلدرجةالشباب

!وعولكنه..فحسبالطعامالىجوعالشىلانه..شيءكلعلىى..معهوبأثي!ابهأودىالذيأيضاوهو.،اسبرطهمعالمهروفالصلج

عنا،فصاحوالىاللحبوالىالبوحالىجوع..امعامعنويماديصغيراالها،أثينهـافي-ياقاتلي-كنتانا

الذ،توالىتحقيقالىجو؟أنه.المحثطةوالتمنياتالمكبوتةالرغباتءد!لممنبوكةعلىأمشي،الغارمفرفيعلى

الصوتذلكاخراسوالىالمشادكلة.والىالفاعليةالىجوع.معاالآخرالدرع-ررىاذاللغباواتأخرسعتنيوقد

...بلاتهامالعذراءعينيفيدائماينطقالذيالصامتالسيوفبظلتمشي

...افسانويااًليكأجثو،والموتالصمتأثقلاالجندأعينوفي

الخلقهوشانهأنتالأرضحشاشمنبقايا.الأخيرالعناقيعنفوانفيالبحرلهويسخو

اث!سائيةواللقناديلالعساكرظاردكبنايرتديكاد،اللقصيدةمنالاخيرالمقطعوفي،هناافبياديسوا

للحدا!لجيمهدكمنتائهافنضربالميلاد،قبلقرونأربرمةمنأكثرألىالمفندالقديمالتار،غأغوارمن

تخضرليسدما؟كانطلاقهوفي،ومجونهحكمتهفيلليصبج.المعاصرالشاعرواقعالى

بنشرماءهاتفجرلموارضكمنبالرغماللعميقاتخرابهيعينسالذيالقذماعروجوهمنوجهاوجموحه

المغدورالدمشجبرات!تثمرللمالدهروطولالتصاقهمنوبالرغم.بعيدةلمسافاتالأرضرحمفيجذورهاقداد

الغضبمنعنقودافيداخله.يسريمنهاقويتيارزالومافيهاولد/لتيابالارضالوثيق

اللحطبفييخئعرانارالخرساءدكائياتكتضرم،وللماليهدفعتهاللذيالاخيرضياءفيولليصبح.معاويحررهيأسره

المجدوروجهكفمزقخلفوتتفع،والحكمةالعقلاثوابترتديالتيلاثينيةاالغباوات

....ءساماللىعاممنشنقتكفقدضياعوجوهمناخروجها،والشمعاراتالادعاءاتمنعريضةواجهات

.الافصاحعنالعنراء!ينفيالصامتالصوتويكف..هئاالىالرهيبةاليوميةوالمكابداتالمطاردات*فوطاةتحتاللحديثالمشاعر

تشوههفي.فيهرديهابقيةوحدهيفهمأنمعاولحبيبهالابنهاوتهترر..وغده..ويومهامسه..شيءكلهاو!قحتيفقدالتيتلك..

واجداباثماردونماجهدهوتبدد...اللحدحتىالمهدمنتيهانهوفيخرس!االسحيقةالارضمناجمعبرجئتانيغيرأذكرروتما

التشوههذافكل.الريعلىقادرفبعايمضهايتفجرلاصخىارضهدامهارهيبايابرقالأراك

تثمرفلممهم!افيالمغدورالممشجيراتعلىأجهزالذيهووالضباعالجليدقمريغتالنيلكيءهجوراالليليصليبكفوقوأنام

فيالدفينةالخرساءللبكائياتاتضرثوللم.اللغضبمنعنقوداالرياحبيتمثلمطروحاوأطل

يمزقانغيرهذاكلبمدعليهإفمما.الحطبفيالشعرناراًيصدوروانتظارورعبجثثمنطعمةماكللمحوقيلارضاشمسوتصب

التيالعنفنبضاتوتشمر..واللبثوربالتشوهاتالمليءلمجدوراوجههغازيااللقديملآلىلأرضجئتافيغيرأذكرعدتما

منبالقربذروتهاتبلغحتىالتصاعدفياللقصيدةجلدتحتت!برقالضلوعبينخنجري،اللهزائمأسفاراللقلبفي

فىذل(الموتارضفبى)البىووانمنالثالثللقسمتمهدالسعا.بتها.الهزائماسفارفلبهوفيي!خوضها.الكبيرةالشاعرغزوةهيهذه

لنتهيوارزي.والموتواللغرفيوالعنفالقتلبمشاهلىالمليءاللقسملمصبح.اللحياةبريقداخلهمنيستلد!ويخنجرينغرسحناياهوبين

؟قصد..الواقعالفهبعمماعزرائيلمعاللطويلةالحواريةيتلكالصمتلعذراءقريناذاكالبطوليوبفشلهالياءسىبتحديهالشاعر

وكىخىبل.والحقولالسمنابلبينخطواتهفحيحواعتادالشاعرلقصيدةاتلكفي-اللقاسيةالصمتو!ةتحتبنيهامعحقتنم!التي

والهتلالحزنأصواتالفرحةاونارهافيتننحبالتيالاعراسقياثر..معاوابئهاحبيبها.فهو.-كاملةدرالسةوحدهاتشحقالتيالرائعة

الحياةجزئياتاثرفينفسمهاعنتعلنالموتهذافخطوات.والموتلهواءامعوضاتالليلفيتغربوااًلذيناللفقراءأهلهامنواحد

..بالحياةتوهجا.طعئاتهم

تقتربعزريلخطىالليلفياللفقراءأهلكقغرب

واللقصبالخضرواللفروعالسئابلبهاتفحواًللحرسالخرسوالعيونلشوارعاقناديلظاردهم

الماءراحمرابهايسيلتنعرسلريحابقلبصاجرهم

واللخصوبةالحياةعرينمنالماءيحملحديث،الفيضانمواسمفيواقماردمعيرخئاجرهم،الغلماءفيويمحمرور

هذامنالموتصوتيسهيل..الاخرىالفصولفييحملهماأضعا!اسماطيدعباءتهم

يذكرناالتيالببضاعإلسماءاهذهتحتيعيششيءكلمنالمحمرالماءمحفورالاصلابفياًللعينينأخضروجوع

ن!الصجزومنالحزنمنالع!يسنببياضاللجديبةسحبهاأبيضاضيمكنلادرجةوالتكثيفالايحاءعلىا!قددةمنهنايبلغ-اءرالنهان

تزح!كيفنرىالديوانمنالثما)ثالقسمهذاوفي.معاالر؟يسةبينحروفهاتأسرالتيالأبياتتلكعلينثريتعليقأيالليهايرتفعأن
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اوةموعاواختلففب!-طاًللفرفيةالنظ!رزاويةآخنلفتوأنجحافلهتلتهموكيف.اللغضةالحياةسيقانفوفىوئيدةالموتسرابا

اوالموقف.اتالعلاؤشكلالموتالي!نرويرف.الارحامعنهاتننأخقانؤبلاجنتهأ

واكأ".آلدمتيارهيوقفولا،الخنجرعليهيجهزلاهنافالعنفالحبءلاقةالوتيئوجكيفنرى(قتلا.منظرففي.بالحياةالواعدة

جزئباها.كليتخلل.آخرهاالىأولهامنال!لاقةجلدتحتينبضالاحالاتففياغراقهاخلملألمناللعلاهةهذهتتحولوكيف.الولميدة

لحظاتخلالبي،يططالتيالقوةابنفسالاسترخاءتحظاتفييطل.بفتاةشابمحلاقةمجردمناكترشيءالىالريفيةالشمعبيةلرموزوا

يففيهايظهـرالتيقىالدرشببنفسعليهاؤباللسأفييبرر.التوترأشءارمنفيهمابكلالرحيبالقريةعالمأحفانهابينتضمملافها

نوعانه.للكلمةفلوافىبالمعنىاحجامالليسوهو.عنهااحجامهماوركل.وقواديسوجسورومواويلوسواقواقماروغيطانوسنابل

ذلكأنه.الرغبةومناللحبومنالاقبالمنالخصوصيةشدبدةعلاؤ-الىتتحولأدها.وخرافةوجوعوصمتودبخوفمنميه

اًلشديدالانفصالوهو.التواصلعدمفييتبدىاللذيالتواصلالعانتق*قةولمالىبموضوعهالشاعرعلاقةوالىبقرنجةالانسان

.المنمطرفالشديدالاقبالانواعأصفىنفسهووويكوننشيكاداللذيوألئىبل،معاهداكلىالى..ووطنهلاهلهالمغتربةوق!رالىبحبيبته

فيالوافعهيلجليلةحسنحبفيالمنجسدةالحسيةالعلاقةوهذهمحا-ىشارةاللقتيلةالجثةتصبحئموهـن.بكعيرهذامنأكبرهوما

الساللف"الاجزاءفيا.فضحتالذيالعاللمبهذاالشاعرءلملافكأصنوبالصمتألمليء(العاللمهذاهيكلفييقدموقرباناهذاكلأخفاق

علاؤةوهي.وبعالمهبنفسر4(القصارحمدون)علاقةوهبم،..مغللمهوتصرخ.الهمماللقدرمةجبنالقراًلاف7مع.لتستصرخوالاحباطوالخوف

الافقفيكألامليلوحاللذي(الهاربالوجه)بهذانفسهالشاعرور-نعنقوداالمغدورالدمشجيراتتثمرحتىالمسفوحلأالدمعصافيرمع

فيهسد،.اللذياللهاربالوجههداأن.سا!اتلليختفيلحظة.ال-*إةءت-عجد.بدمن،.لقر!قىارضؤوق،يع!انيسةطبع.اللغضب

كل!اتآخرفييطل.الاملوعنالخلاصعنالدائبألانسانبحثيتيحشيءالى(الغريق)فيالشعبيةوالرموزالاحالاتوتتحول

الشوقطالأءلكبصيص،وسلفراواض!،العتمةخلألمنالديوانظلالىئ5النثعببةللحكايةما.الوجدانفينفسهاالغرقلحادثة

"رةواض!ةإيرقالتيالومضاتتعشرال"امهلتبعدما.4الليىالشعبيةالحكايةأواللخرافةأسلوبيمستعهصلالائه.وايحاءات

..اللديوانوسطأخرىوخابيةاللبنائي.أسلوبهاأيضايشعيرولكنه،فحسبوالر؟يةمالف!في

.البلورأنوافذوخلف،العتمةفيأراكأكاد-لودانسد.وو.يقولكما-نفسههوالشعبيةوالطقوسا)ثمعالرفشكل

فيالخلفيالمقعدفوقاراكأكادعزرائيليتحولالشعبيةالحكايابعضوفي.ومحتواهامضمونها

تمضياولأالمجهولمنتأتياتبمالقطارشتعلوهـذه.وغدرهللشرنحفزهالطيبةعباءاتفييوارىطيبشيخالى

الفضيصوتثوأسع!-ت)في!زرائيلبهليواجهناالتيالصورةنفسهيلصورةا

العالم.يورقيحتىالارضعروقفييصلصلمن)الرحيقلتستلالمتوددةخطواتهشتلصصعندما(البيضاءالسماء

اللذيهو،دوماالشاعرالليهيتوقياللذيالهاربالوجهفهذا.والخرابوالذبولالموتمكانهيتنثرالعروق

فيالمشبوحةلعذراءاوثاقسيفكاللذيهو..شيءكللهسيحققتقتربعزريلخطى

تفحافنيمحزريلخطواتعلىسيجهزاللذيوهو.الصمتساقيةالسحبفياللذهبيخفهيغسلالآنآراه

سيهباللذيوهو.والخصوبةبالميلادتوهجاالحياةجزئياتاك!ربهاالحقبقيالمغامرتينبعينيهليويغمز

ذللكمناخرىصورةانه.بالم!رالجديبةألارضويملأالحصبالعاللمأقمارمنالليلفيبماويغويني

يعمدهأنالشاءصاليهيضرعالذي(الامطارملك)لآشيباالطفلأطيارومنتمرمناللسفلىصيفهفيوما

..و:لحياةوالخصباللحبحنودمن..جنودءمنواحداوأعنطبوزيتونسعفمنالسحريجيبهفيبمالييلوج

الفضيةشار؟ك،هبنيالامطارياملكتعدلاباشياءيعد،ا!ودداليفاصوتاأصبحوقدعزريلهوها

ا!ريةفيجندياوعمدنيالريححاشيةفيخذنياللجدبتشرافيابيضاءالسماءتحتويمرح.نفسهاالحياة1بها

العالمأسرار!بما!اشطبهاأرهصتالتياللصورةبقيةبذلكلتكنمل.واللجوعوالفقر

قيثارعازفأعراًسكفينصبنيهذها!لتثم(ا!تدمرمن)فيملامحهاوات!ضحت.الدوامة

قلبيواغسل،الطيبباللزيت!حنيوامنوالانجبرالرابعالقسمليأتي(الوتأرضفي)فيوتبلورتالملام!

يكونانيمشطيعحتى.وا:ررانالمخاوفكلمنقلبهيضلوأنبعلافءفيهتحساللذي(اللخضراءالصاعةمعحوار)اللديوان

ءممة.الاهطارمدكبهايضظلعالتباللكبيرة1المهمةلتلكأهلاتقفاتيالعلاقة"لمك.منهاوموقفهعالمهبجزئياتالعالمهذاانسان

.الحياةوجهالىالخصباعادةفلإهفاتعدةترفدهاوالتي.الفلسفيةالقضايامنمجموعةخلفيتهافي

ءحمدعاللمعلمىاريقهاانصاولثسريعةضوءدفقةهذهبالفلسفاتمرورا،الحديثةالفلسفةصتىالرواقببةاللفلسفةمنبمط

خصبمنفيهءامدىتظهرسريعةدفقة.الشعريمطرعفيفيمنخلالالعلاقةهذهتتجسد(وجليلةحسن)قصيدة.ففيالاسلاميمة

هذامنعليناتطلالتياللقضاياعنراتالىو.فشير.!أصاللةالاولىللوهلة-بدوالتيلعلاقةاهذه.جليلةبحبيبتهحسنعلاقة

مقدمتهاومي.منفصلةدراسةالىمنهاكلتحتاجلتيواالعالمللي!ستانهاعنتتكشفانتلبثمالكنها.عاديةحبعلاقةوكأثها

والانرشلاقالتحررفيغبةوالر.اوتواواللصمتالليلكراهيةالىالحبيبةفيهاتتحولالتيالسهلةالبسيطةالعلاقةتلكابدا

فيالفعالةالمشاركةوالىلعطاءاوالىلخصوبةاالىواًلتوق.والبوحقصائداغلبفيكملم.لامه3واحزانهالشاعر1عليهيعلقمشجب

النحاعرواقععلىتسيطرالتيالمغلوطةاللجزئي!اتكلصياغةعادةا.ولكنهاالآخرثطرهفيهايناجيصديقةالىاو.لحديثاالشعر1

)الذياللظلذللكمنلشديدةاوالمعاناة.الخانقةرديتها3قوؤهوتنثربالتفامحلمليئةعلاقة.والتركيباتعقيداشديدةعفويةعلاقة

،بينواللفعلالرغبةبين-اليوتعلىعزيزتعبيرحسب-يسقط.والاحجامبالاقبال.والجذببالشدمليئة.وبالعنفوباللصراع

والشىوق.الانجازعلىوارقدرةأوعيابن،والاحباظالفكرةالنوباروالحلولمننوعالحبيبةامنتنشدعلاقة.والتملصبالرغبة

بأصواتالصاخبةالرهيبةالخرسمحافلمنالارتجالالىالشديد.فكالثولامنهاههربلاقدريةعلاثةانها.الصوفيلاءالعنيف

صوتايكونوان.نفسهعنيعبرانايشاعر1لليشطيعالصمت.وضياعهوجودههي.وحيلالهشعرهوهيحسنقدرهيجليلةان

ر؟ىمنضميرهابهيرتعشماوينقلعنهايعبرالحياةفيواضحماوكذه.شيءوكلومستقبلهوماضيهالمسفوحدمه.وخيبتهتحققههي

نقدبةوقفةالىحتاجاقيالقضايامنذلكوغير..واًصلاموبينهاالعذراءبينللعلاقةامندادا-كلونانتكادنفسهالعلاقةا

للهافهمهوطبيعةتناولل!افيلخاصاالشاعراسلوبتتأمل(قتلمنظر)فيوحبيبهاالفتاةوبين(الصمتعذراء)فيواهلها
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بمهارةوالمتءافراالمتناقلبه0المتحاوماتباستعماللهوذلك"التناسببا(نرعرفالسريعةالناديةالرحلةهذماهتتمميودا.هنهاوتعب!ره

صانعطلا?ورحنالقد"اء*بامهـا،اتلاكلعىالدائموا!تإبدامم.وحنبآبالدهـهحةوالمه.مونية4الفارركأاللناحيمناشامراء"للمءلاء-حهلى

"ون؟تكإآولا.رءمم!ودرالثاماتتبععتومهاراباؤتإعار،ورات""ومن.تتير-عبك!هالىالااجمنائىقياالن،ىيةأ)ىضطرقيوللم.الاوللى

الىأمنيااشدهاأواللقاموسيةفيايغعالاالالفاظأكثواست!الفكبالهامةالناحببةإهذهوجوهلبعضهنانتعرضاننحاولفسوفثم

اللخاهـةالطبهحةالاساسبهذامث!كلة.اليوميةالحديثمشويات.تفصيلااكثردشكللش!را

اصورةاصياغسةفيلاسلوبهولكن.فحبالشعريللقاهوسهلليس

كإالك.بهاوالتئثإثيربثإاالتعبإىروفيابررتهسمعتاللديآواًإعهذايطرحيباااثإملبالتيقنعياياوأونت

الاساوحتذللإع.القصهدؤبتاءفياشاعرااسلسوهممنملامحها

ازثرهوالإعوروصيااطظالكاماتإاإتتيارفيالالساوهثودنايطرحهالموانالز:ائبةالطريثةمنيتضثررانيحاولالنينتهراكبا

الارضيسةوهعالش!عريهطرعفيفيمحمدعاللمع"توافقاالاسالجبكا!انمتشابكةقصائدهتهدوهنا.ومن3لماملبش!لظهرهخلف

أغلبماد!امنونسج.لعالمهمسرحااختارهـ،التية؟الري!الثعربءج!هنوكذل.بالمنحنياتمليئة،عتيقةجميزش!رة

التيالمعريةاللقريةوطبي!ة.حداثهاكلفوقهافأجرى.جزئياتهالاعتراصيةاًللجملتعترضهل.بالمضحنياتو"ليئةالاخرىهيطوبد"

التي1إعيالتبعرطبظمطرعفبيؤيمحمدصورمنعهورغغنموراءننبدد!االسيىولتطامةنو"هبتالبهيماصوللااتاتعتانتلبثمالكناا،ثعا

البدائية.باللغةكرورانسومجونيسميهمااستخداماللىتدفعه!!ءضفصلاشيئا!الصياغة!طالا!لوبو!ذا.جديدمن

لىاًاض!رفكر!ادكون؟نفيهماالكلامحاولاذاتجبالةاو!ب.المتراكباللبناءهؤاوجوهأحدولكنهالمةرا!قصاثدهفيءطي!عة

الحسيةالبدائيةاللغةوهذه.محسوهـااًوصوديابداءةيكونأنببلالاصايفنطريقرهاباعتبماالحسياتعلىالضركيزالىيميلبناءو!و

لانها.ملحوطوراء(المعانيعلم)الس!يمنتياتعاماءوبينخنهاوالعاديةالبشطةالحياةبجزئياتالاهتمامالى2و.اللفكرير(تا،-ى

.تنآميركايرةصظاإموغاهإوغليظمحسوسهثلالثعباءدأئماتحتير"،بهإلآواثثاميةاللبساهـةالمبثتماميةالحزحا،يمهبامكنثوتاحيو

غجإمئراتوليس.اغتؤاإميئغوابالنبوايامارككاملككوحداتللاهآياءتنهيبموبباالتحرإبداللىيمههبلا.وانطلاقتمؤوامنالشعرفي

تؤسحتاإو!بإمالتإبالبهائيظاللظناًن.ومإعدوداعاميكمالظمحرمؤنمكتيغويإأن-بودلهرلماودث؟!ا-الشعرهمبصةلتس.يزرإمه

الالصتقصاءاتمجالعنبهوتبتعد.والمنبوءةللر؟يةاللشعرفي(لمجالالمعطياتريسبراعواانبل.الجديسدعلىإمثركياللانهائيأعماق

علىرائمماتستعصىلشعريالعملا.فطبيعةالسقيمةاًلنثريةؤمنخلال.معببنلهينه-بمالاعلىأعماقهافييضئرحتىالمحدردة

الإمذالهإالكاماتاستإتممإعلوحتىلانوا.اللسيطنتيبالعممهوبصهرتمالعمهإبةإبر؟وتم،اثأعريتشركااًلميمدومثالمعطهاتمخم

لر.الكلماتابرازايشهدفتيارفيتغرقهافانياالواةمحةوالمحددة.السببيةقالوناوالمنطقيقرهالاعلاقات.جببعظعلاقات،الحساهـمة

بإآانحبط.استإملالسمظاوانثعالينكرمودبمئط-لنابحواركأسمواتإلتلنثوحاودإثا.الممتىلانثمداًفلمقناساااتبباوجنبلابامن-وبحبلو

علىليضعهاالتقليديلسما!شيااطارها"نالكلمةاخراجيحاولاستعاراتهصياعةفيالاثيرمطرعفيفيأسدوب!وموراللهبين

نعبتتامىحيث.اإىوالاستتعاداالمحايناهإعالمدوآخرعاللممزحاركآمنخر2نوعالىيلإحهاكثتراألهبعب.قصائدمبناءوفي

احلاإطالىسرمر،التيواللحيقهالمراوزاإىساطزالرنببالعاامهإباعسدببعناللناإبىءالشناسب"-بيرككينيثيسمههماهواوجالتيثإ

...ارعشاءاجهاككوابوابيطرقالاررقالشيمخص!ات!ية

يلآباثت

ابى!ولآواقا-عريالثراقفيوعدومضة)وعابقازرفتثوبايا

الاكبرالفوحفيادخللوالقلبلارتهـاحاللهجناترونالهاربلي،لط:ب

"الاخوانلثهل))فيالسكبإسخاءأعهـدار،بتفتحكفايا

الظمآنفخاريالسكتمنامىالاشراقلعيضولطلقت...الوجداضواهالقلوب

شيخيايالخبطةافتأوررالغمضجفونيئموحرمت"الى،لي"مولاييى

اطسمئناتبجنلتونعمتطعاميخلجتابيضثوبالي،

نفسميئفيلانى،بت"!الارفدطلنمالالتفضحالفلطهرصنهـ:مسوجا

بيضاء!از!رالازرقشيخيباالنسرينفوحرون

...اءخضسونروممحبهوجهياورح!مباحاليهىيا

أزصر!انلكنيقااشوايقطروجبيئا...االظلمةفي

بعيدازلتماالاولىللقبحوحنبشاالايضاحدربفي

الهانىح!الصسل!مدربعنالغرقيهذيفيالل!ةتكشفاذمنالمشسندرا

زالوراربهيحملصوفيالاالغمةوتزول

انثعباتفيبتململ!الجبةهـابقلوبلىلرحب

...ويفحالشعاكعقلبفيرلجة،او!تذوبالتوحصدقنديللهفةفي

الاعماقفيللحركالضاربالعلممصباحالخهسةساداتىلي،

.!سؤالالفالافلاكليلفيهممسةلو...طجمفرؤلي"لو
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المجردةيةلفكرااًلالفاظمحل(ائيةللبدا)الحسبلآوبلآلصوراالالفاظ

.المحدودةو

ذنلررا3اصلىررناارضا،منمعظمهقاموسوهو.ثسعرى"امطربة.عففىمحمدقاموس
يمكو!،امدالبلةااللمعهءمادهيالبمالحسيهالاللداكلهدهمي

ميصمهالاثيرةفكلماته..فيهاوبالحياةبالقريةالارتباظالوثي!قةالالفاظ

..اطبرلنوواوالحواكير.!اللجميزواللصفصافالسرووالثجرهي

...والطصىوالقمرالشرو!-لثمسا.والاعشابوالسنابللغيطانواً

هربيمه(1)والقنادنر--لالارضوخشاش.واللفصولوالزهورحدائقواوالغرين

لعاصفةايبدأالريالهدوء..اً!خ..والورواديسواررءواقيعفائراللهووالعصافيروالعباءات

مسافةفيهاغاصهـنالمقتطعةالالوانايضاهي،بلالوانزاخروعالمه،الاثيرةوالوانه

الضهارتتشهىانتيرااوجوهوس!رة.والقصبواًلفيروزوالليلالرمادالوانانها.اداللمهدا

ارمح!دارفي3-رتوالزرقة.والاخضووالاصفروالبنيالنيليوهي.وخضرتهاالارض

الجراجقشرقطوبر-،والاحمر.ءاتوقيمنأوالصا!بةيفةالرللسماءاكبدمن!اًلمقتطعة

الناحكلال!لااصلالذيالهادىءالاحصرلكنهشالفاقعالدمويلاحمرادلكليسثده
...بوالالوانمنذلكوغير.اللفيص،نأيامالنيلماءحمرةحمرتهتشبه

جئسار(2)فيافعالهأنكما.واللعنبكا)زيئونوالاهـدمارالزهـوعمنالمقتطعة

الحزينةارويونمعظمفيمضارعةافعالفهيهناومن.وحركةعسورأفعالأغلبها

الباردةتقاطيعهفيوقفت!ردوليست.وح!وئهاآليخهافياللحركةلت!عدالاحيان

المدينةضوءقفوتو-فعلكماوانتهتحدثتقدحركةثمةبانتنبئنااخباريةاشارات

،ءتصالرتعالى..ثمجفنيهفوقوتسجللحركةابتوهجدائماتحتفىأفعالوهي.ظلباالماضيىةالافعال

!(3)وتتخاطفوتنغرسوتصلصلوتخذوتغرغرتتفجركأفعال.عنفها

لا.3أفعالوهي.الخ..وتشسقىوتنحدروتطاردوتصعقوترتعشوتعشب
الحب؟دلكا.!عافيالامضياء"عظملان.المفمارمحةياءمنبدلاالتأنيثقاءكثيراتسبقها

القلبزالص"...وشارةللفعلكمدخلتأنيثهاتاءالافعالتعيرمؤنثةأشياءعالمه

التذكاريةبالصو،ريطفحالرقيعاللمليوالئسونةالانوثةتعنيهااًلتيالظلالتلكوتعطيئا

دنسبن(؟).حباطواوميوعةوقهرنجببةمنلمصريا

والصوتبالنطرةطر!كلماتثارالتيالغموضقضيةعنكلماتاخيرابقيت

الزيتهـ،رفاازن.وهيالشعريمنهجهوالىمطرععيفيمحمفقصائدالىالحدي!ث

.ءالاصيلة1وبقدرتهمطرعفيفيمحىدبطاقةالاعراًفبدغالباتثار

الموتحت!عاصره!يهايفر!اللتيماللحسيةالل!مورمندافىسيلابداععلى

جواب(5)باللغموضم!رعفيفييتهمونيئالذأنوالحقيقة.ثصائدهموضلةبا

أخدالمحونماتسأل.الشعريلعالماهذابابغبيرابوابسرعالمهالىيدلفون

الغدشكلماتسأل4قولاتاعلهطبقواانيريدوناًئهم.مقاييسهغيروبمقاييسبر

اليوملونص-،أسألالانصياععلىشرءيتأبىعندعاوينزعجون.اللجأمدهالمدرسية

اليومشعلمااسألتأبيهابرغمغةواصالةصاد!بانفعطلفيهايحسونوعندما.لها

صر!ة(6)ااًلشا!رعلىيأخغونالذينوهؤلاء.اًامورةبهذهالمقاييسعلى

.ءمغلوطة.بمقاييسمعه6يتعاملونباللغموضويتهمولهلصادقةانفعاليتها

ملالا!الفباسم-الاسمىلوضوح!ابل،الانفعالعنيصدرماهوالغموضفليس

التقبلبألمالكلمةم!شوىالىالارتفاعيشطيعون!بذلكانهم-كلوديليقولكما

الحريةتمثالا!وزقي!لمودتتخدىالتيالكلمة.الشعريةلكلمةاً.بالانفعالالمشحوئة

الانظارعنفيهاتوارىوالمعارلى.اللصورمندحيباافقاات!صنعالواضحةالنثريةلدلالةا

ا!اء(7)!هتعنيلاالذياليوميالعاديبالاسلأوبكلملالهيعاملونبل

..ء...وفظاسهلامختصراعنهاتعطينا.عليهاتدلبلالاشياءالكلصات

العدص!نعاريأمياوللىور!ووا!3لمماتيحرملا-كدوديليقولكما-لشاعرالكن.ومحدودا

أمشيالغسولةالارضفيمنيشكلكيبل.المنفعةأجلمنيشخدمهالاأئه.نغسهاباللطربقة

الصلبللخشبوأغخي!عهاالتيالطنانةالمنغومةوالصورالمبهمه-احالافسائر

ارحباشعاراضان.واحدولتفبىوسخةمفهوسةلوحةتصرفهتحتالكلمة
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جمأجومنتخلصلوتناسقالاصواتمحرارفائدةهيوتلك.يمهوتنوهزيمتهينبغيععوا

البحرفياسقلىالعروضيالانشادوسائلوكلدرج!لهاوتراوحالايقاعاتوانتظاملمقاطعا
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