
ر-!ع!001ور-ءص!محبزو!برطمصى..-سئلمحشسط!صطا-.مجء*--مح-مالمخمائتستسم-0
صصللفاصحلم!

ووءيه.ا)ضاءصراحمم!اسبهيمتالىءاًيذيالضم!رظ*!ةلونمى!ه!وماالرتطورفيطارئاحدثا!ةلفعركدراما"الحلاجماساة"ط،وريكنلم

،اشعارهفيلاسبكبىالل!الشاعرصوتإةباسضهرارايهطذللكاق!ؤنوقدزطورهـالفنى!مةيمثلالحقبقةفيؤ!كما.الفسويا!صولىمحبدصلاح

،ا!اطفي!الاسرافط،صوتهعهـو،يةالشعرللتجروةتناو)"طريرمةأن-اللضعريةاهـراهـ،ا!هيلادواننهىالفنلثةمنبدأال!ياله.اعد

اححانا.نتحدكالنطالمتيهاذاالقص!بدةيةومعمار،العبارةفبماللنطزق،الصبورعبىد!دللقصرةاللداخلطالحكئيكلتطوردقيقةدراسة

.-العمودي!ة-الكلاس!يةااقصيدةشكلاعمالهفيتدريرجحاالدراماعناصرطودودموحقيقةادواكالىير!ودنا

كان!ظالمرحلةووذهفياصبورامبدصيلاحءندالقصرة.فالفصيدةاللتي،البفورتالمظنامسكئا،إةالث!هـرننأجاته!لك!رؤمنذ.الشعرية

ضولوا)اءذوبةوا،التكةيكؤبوالضىاطة،،لأوا!صفو،با!ظئيةف!كهـه!راور-ءمو،الاعتلمءا!طورفبم،ايلاحقتعبصرهاتجدراحت

هحاولةم!،الا!طن!بةالمجربة!دوفىوايطوفان،الروءان!سياكص!والح!باتيةال!كرإةوللابةوصوعانق،المعالجلآبرطر/قة،ذاتهالل!يدة

ارررؤقة،ال!واطفهـص،ىنفي،اووديةا!ؤاتذجربةاس!نلهامالهئاصراغناءنعواراخل!طاالميلوهدا.الشعريةاعمالهيطرحها

ب!ذاو!ما.احهلاناالجمامجاًءرومانسياخيالامناجواءفياتحلىبئوا،الففائيةهـصللالمحتعادنزوعاالواقعفييهلمئلق!ائدهفيالددامي4

الماطفك!اا!!فاو،الع،طفة"جث4ا،رب1اغص،ئ!ةالدو!!ةءداداالمل!ميالاداءعناصرفياقيهثلقىوصوع!ة11يرالضباشكمالمنوالاقتبراب

باتالقصيرةالمقصيدةال!.ةوهي"لا!عيدةاوضوء!االاطارهـوفء-جرصدءلى"ا)هـاتمن!ورا"يرطلاخرىبر*وةو!و.ا!راميوا

فبم4ءمبابيمفطقةمنالعادةفيبهدأ،واحدشعوريخب!بننظمها"النزوعانبامحت!بارشخصءلآلانوةإفئم"مرالاكصاب"عاولةفي)1(اليوت

ءاطفياؤراغالىينتهيحتىاف!ثبهلفمبعاالوضوجسبيلفييتطور."ءها!روبابلالذاتعنت!جيمالجمسا)هـثصجمونالطيميمالدرا"عط

لان!صاال!ائعةصفتهاالفصيرةالقصيدةوؤشسب.)؟(".ملموليىمنوالاقهرالىالغنائي-الاولالنمعاءرصوت!/ءئالاوخه،دوهـدا

يايدرهربرت!عبيرحدعلى"برمه-طااو?رداعاطفا"ودفاتجسص!"بل،خارجلآشكلإةاوتكى*يلأعهيىةءجرد/بمنللمالدراميالم!وت

)3(."واحدذهنيتوترفيواحدةمرةتسننمقبلانها"،والفردقيالانسمانمةالحطةبتجرقيارو-تمرالضاسو!عثئاءباا!ترن

"ت!،المم!ؤةء.للأحقصائدب!ضوكماالسماتهذءملاح!ةويمكنناشعرفيالتجديدبوكةوب،قتران،الشصظروةلوالمت!رب!هه

اروديد"الواف-!"و"!هالر""ل!وناتا"،"ا!للاد!ر"انممصانناوضهتوحضار/لأية!ر!وفطفيي!متالني،يثلعد1الهرببم

"!لاد!فيالن،س"الاولديوانه4!نهاا)ضبى"4.فيرالالاله"و.جدوبةوظائمفاما!،الجر!دارثط!روبا!تايي،العربي

الخبال3عايم!حيو"أفبالرالتحلإقدذلكتحس"سوناتا"فة!ماالشعريالصبورلحص!!ء*ح"طورلمراصلىلف!ا"ل"سىءاجراءان

والحلم:فيادراً"كبمااالاغه:اءبهفاصريدفعاللذيمماالخبطهذاءنلنايم!شف

اللغئازفيالهص!دةاتجاهاتمعكثيما2تلع!ئيبدايا،هاكانتاقياشعاره

لصثرويطأالئا:غتففقرعلىيئلماىحازحالا!ق!نن!صاو!صز-ئلشيالطورةوسمااصولهافتهدكاشتوالتبمالحدثثلبمعرنافيال!قليدير4

.....إلكلاسيكيااللضنائيل!ونامنيةوالنصر

ا-!فاواباصف!،ردبةاًلوص!-لصواوويهوخاولص!عا)خ!مبئ!عاتاوا؟لفيرحلتهاررث!ر/بئالص!ه!وءمدصلاجبدأفهمد

لمنمطى-رالرهـوعزبرسارحلىبماسامي،فمنبمبوءوري!ااوتياً!رببلألأبزلرومانسا؟لاتجاهاتمضلمأثرا،رومانسيطكضا!ر

هـ!،"لوؤاتا"فيا!ئط"رلن؟تحدثالرومانيةمذهبمثلاص،فة،ولبنانالمحرفيقىالمثمعرالا-جاهماتو،الثعريةاًبولوءررسة

وب!مه-ط،هـأذجبدائيبعالمالحبب!بانفهايرحلم،وصدافيقىذابفىووربةاءمالفي!افيالانكليزيةءةالرومانم!االحركةتماثيراتلىا

ا)ضص!راءاصواتا"امكوؤسرر،وهمو!هالثسعايمعنب!بداتوكاف.موعيره،با-ك،شملالي،كيتس،ويررج3،لورذووت

ا!بدائهةالىأرتدادبمثادةهيا)-كبماالطبيعةالىوعودرهمالرومانسيسينباتبارها"المنهمبرةال"صصيدة"صفةؤاهـذآندارعدهالق!يدة

الهما!يل،الديئ2والدقىود-"المعاصوالمربيالضعر"-2الول!بذهـكت!صوكأت.الفائيةللقصبةالحدي!ثالث!كل

.2اعص.مافم!صن:تأليف-"ا)ضاقدايشاعر:أليوتس..ق"-آ
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فم!تمثلتالتسيالمروضيةوالثورةالجديدةالقصيدةمعمارتطوروالانسصحاب،والصخبضارةالحعالم،المدينةعالممنوهروبوالنقاء

الصبور،ءبدوصلاح."اللحو*عرالنه"فجرهاالض!ه!الهروضيةالاشكال.الواقع"جابهةمن

ال!جد!خطويد!ناعوو"لثوطاع4البنطاجدلمرهفينزداخلتأللحم!حايثمعرلئئميحتركولنيالاداء.وح.!-هـوذاتهانئسعربم!ا&ضيممننمبر"اةصالر"و!ي

لتقنرناللذاتيةتجرفنهحدودعلىالعزلةاطاربكل!رالاولىالخطوة:"ونبرعروةميا،اليلاسس*كا

اأناسنله!وماصءلةاب!انقة،الانسابةو4ادقومي:ا)عا!ز!اك!رقي":مرمء:-ويحبوايىلواطفماتهفييددجارصح

طصمهدهن!بةالثلالمرحلةفيالفنائبةا!هصدةفتكفمط.وتطلعاهما!موص،اوبضهاور!ارقرينف،فوقهـيموالبدر

الروعانسيالحمام!!ر!أينهارواثودةاصوتوتعاو،اءمردواالغضبان!افرة*ءفوس!هاءقىوصومهوابر!قجام

ويودبه!،هموم!ازاء،البشرو!.طنفسهالثم!امحرليج!،اللعاجيو!مىانداؤ!لمتةطرتووئ!نبمانفاسهاكرهتفد

ولتف-لأ،اثماءروءجمافي،الممدةوتكتمسب،وحزنهم،و!بملحهـبم-!شرودبم!للحظتبرضافد*صتمفوونجيمة

لتجاربذاتيعاطفيانثيالمجرديدةالقصنعدلم.جديدةاذمىانية،فاءضهب!ل*بامننهمكامايرمفالكلاسصيكل!ثلعرباحمس!لم

"-صع"بواتل"ولصيا"اصصحت.ل،الآصرينا!بشرتهملاضبقةالمسم،هـذاف"وسمتات!*ليمة،لكلمةوا،يةايشعرالء+ورةمفاستخعط

نالذبلك،سرموجهة(اصبحت،"!دوى"ولىتحريو!.ي!اة،الآخرينيح!!قطلا،ك!يبرث!!كللصوراوتراكم،ا)درامهةارحركةالىواف!تقادء

وكمبد!ين،للاحداثحقيقيينكصانعينوقههت!حصورهمءلىبرهنوا؟فىملا!ظنهانيم!سماتوكل!ا،الءورةبناءفيمانو!يات!ولا

فىكبيمادوراجيوالاءدولوالس!لمسيالشاسوعكطيلصهنا.لامه!-.هذءقصيدته

القصيمدةاطارفصلاي!كطىانيستطيعو،عموماجمماالفعرالجوقحرثك،ار!ا!ز،لمةالح!الرؤياوروزحس"الجريدافدالو"وفي

لحدلصي!ممة-ا:يةلكلا
!قصدةالحو"لجةمعا-لحالمةالرومانسءلآاو-صياعرو..

لقهءيدةاولفى.لواقصلآاوالاجواءالمعالجةذات"الحرة"يدة

الفائلأالوو!ةاطعارضمنتدورتظلالجديداتايهارمخمهنأضوفىبر!اصوء!جافحزورقي

الوجدانشس!ى!""ءلورمحمدا)!ك!عؤر!لهااطاقماوهيالقصميرةالمف!دوز4منطمومرصوخليجي

الوجدانتقهـقر"اثرجماءالذجم!"الواقعيالوجداًن))او،"إجماعبطاالاد-دالىاتهادىلغوبجاهدوانا

)ع(."ا!ؤدبمماازبدان5واللاعالرمالمنقصرنحو

!-ا!ي-صدثءنا!نئ!اعرين!ح!ث)6("الدامرزهع"قص!دةفنى!وبرل،ءصرالآلثريرلأيارويرضلكلالظءوامامانالف!نابكت!ف!

لصحسبرحل،حالمةرومانسي!ةرؤياراوقيعبوالذا.نجةتجربتهيتعاول

ببور!ور"!ا!بحريمة":نىءلىالمصر!ايعلمرفعهوالناسكلي!ومح!اهيذهـنغمارهباالاالل!م،الثمرلو!ةة!قا!الما!رلىلاانهاحيانما

هـ691ماول،ووردزوث!ة4بءدثاللذكط"المنيل!واطفالثاقائيا!!ق"

المجيدايهايا،لترت!مغ،انرتفع"اولساوي،،اللحؤىوال!مردالخ!باما،الميتاويزيرفصةوالانسافيةاي!م

خفاويااً!ت،ع-كبمافيالالفياءاجلىيابفي!ها!ح!ء!أفياو!ءب!ة!ماوله!،للاحداثالذكيةااظفةوالرويا

م!يبيا،ر!ءيا،هحب!بيا،ا)!وومايرهايامث!لقصه!ةفيحنىو!.ا"رحلة!دهلمحيا!"!ور!دثمعر!ي

ير*و!اواووءاة!طكا!3بهما،ءممطياحاةالريلكاطاريننخطىاناليهاحماولاالتي"!اع3أممتةمحاررلإد"

الحرية"علمميا،علمييا!ججرلي"هبم،اللذاتخمارج!عم!ينةو!يما-يةانسانيةتجربةدمعانقلأ

المعالل!4"ب"ذاج4-ءممسان!الا،ه!االوروء!الحدثنبلدرغماللن!ا!اجهةمواهـدط!ردط،منف!اذاتجامخن!ص!اير-!اظلط،الميلاد!!

ء!ولظفيها.يرتمفع،هعاؤيمةجطهااووياسريعاالانفعالفيواضا!أهناالحايم:الجميلالرومانعهءجنوطن،اًللهلاسهوي!للوو!د،؟للجديد

ءا!صةذمادوالاوصافوتت!-امر،3ساومبما،جهوريااًلخ!ابي1لمعراابم،مباهـلاماحم،ازلولماوراءنزع

يحه""!فيا)حلا!صهكي9!ا!رالجانطلمح!كرناذفنيةضرورةاوااًيزحمامهولءنلهاعانبر!عنىا!ن!سارأرد

است-عري!4ماللقبرسموحمحد!الىءعودذللثانشكولا.ا)تقل!ديأ!امح!نىلغزفيتاوهـةللو!لميماذا

لموزاللا!فاالمورةاًن.الظعروءمبمالافيالجديدةا)مماسمكأوللامالم!بحوفياغوصو

لو،19سريعلطالاؤةعالىطحعلى،الالفاظ!-طعءلى،الخاوجفيالهروةهكماالفيءب!د!ااا!قرنتالفرة3!ذدأنالقولىير!نو

قمتا!"سا"فيو.ءممقاوصبللاايار!اش،رلتف!،عمج!ظب!سس!..-

و؟ة"هـناأدفماعفيلاستبمساله،)!"!بهالع!قىالحبذاهكلرك!مئفو"دما؟خرسطاووردطومانس-مطوالرا!!ربدطقيرد!طحدود!ئووقائم

والمعالحة:ا)ت!لىفي!مطتطورء!،يال!بنالا!رالتزاة!ر.الاحيرة"وووافيالعر،!)؟("ال"!وء.ود"بقدلصءبئ!موهااهـاس

-.."هـ!"و"؟تللذمرا!صاد"و،"!نا!)ئدهفضلممتبماراي!ئو

ساق!ملك،".هومحةل"ذهـالمجينتيي"ل!اتو!"ا)ثمانيديروانهمنوهي

قمىل!فبمتمملقالنيانقملهئروعها!لطالوووبرصسبمعالجني،يانمزرا!مطالص!اثؤوةا!الا

دم!فياغوصتف"حانءلم!هاكانالشالم!ئهوا)خهءبوالا!اماللووشمنالل!ديد

لاحالمفسوىبيناولبسايض،اث!ورةاواجظحت.والثورةالت!ديدمحنماصرمعلاداًماما!مال

بننا"الشحو)يحكمعا!)"طل،القديرهةالمدىابرا!أبجرأةفتطظ،الحدبتلثسمنا

ا!!ا.وصهب،وءعطاء،جرىء،،جد!دءكالممشار!

!لعضحالقصيدفبم-غ!لممماوشومحال!ميةا!ورجمطذللكصرل!وز!مىنل،انعنا"القهمي!دفبماها!!وجدت،جديدةبرننوبئاللوبيايشا!روعيفما!خ!

.!س!قوطا!يبعدهاأخرأفقاتسجهاو!رةا!ء"و،"!مرا!مود"هـفهوم!ا!دم!ن-،

التقذمديا!كلاسبببرالعروضياللبناءالىمجازا*فى-ارة"ا!عمودقي

3ءاً.مر.مندورمحمدالدكتور-"الشعرفن"-5استخدمالذيالمحددا):قديالمفهومذلكالىوليس،العربيةللقه*جدة

.ا!صبورعبدصلاح-"بلاديفيا!اس"-06القدامىالعربالتقادقبلمن
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مهدوملأشرفةفيصبيةواعولتهجم"مثل.وصفاءمهىالرحلةهذءاكتصيبهطاخرىقصائدوفي

"واجمونجضلدوسماد،ءورولطبلىودقهش!صاو!!بما،"سلامفيزام"و،"وللاد!فيالنالص"،"اًلتتار

ء-نبعيدا،الهحريث4اليرووصفيهصورةلنقديرلمهحاولةانها،ابصمالادوا،اددا"اا!دورفيهىاونهمط،جديدةب!ناصر-!مي

الثعريه.الحكايرقىبر"ل!اتص!ا!كه!وا،ف!نصادواررقة،اترفيلات!وبةالاصلواكظول،وال!افيةالهباشرةعنوالابنعاد،والديالوج

"هـ-رةتبرزوظ.اًلسمريعالانفعال!ثنبرمبدااس!ي!اةةواالج!امحية

النالمهطوؤنه،كجم!اهممااللهنصهلمميفلاخلمهاالإداءوعناصوزوونلحممملا!بر"نونم!مهننلإلعوالداق!الغهائيصوقه!يالاسراف!محنالاب!نصاداعرالمف!حماو!ةالاولى

الثاثاوواز4دن""فديمة!ءا!كأ))وق!ءجرة،"لكماؤول"الثاني!جم"وةبما.صمةالحبلملكجوبةوروصوعيةلجةومعايارؤن!والا!ترابو

.1(ا!وريما!الارساصللأم"ؤصصىتصويرطبوكدمهاالتيالوةءوعيةا!ث!ماءرواروتتمداخل"التتار

طعماللقصيدةرنن!بيتدخلالتك!اللضنابةالمثحا!ررويامع،للضكة

اداقيلأالىخ!اربهجديدةمعالجاتقيقدإمالمحاولاتهدهاقمترنتكمارواف-،؟ون"كاد-عوصايرقدمالقصدةمطالعفي.الذا!التعاطف1

اًلنبرة!!دللل!هـ!لىوالميل،والرقةبال!ذوبةاتص!،وا)عاطفية:موضوجمماطابعذا-للمشهد

!لإةاهإواالحركةمطصروظمهررة،الث!م!راله.الدفيوافنجديدرقىالجهور

وا)ورصبة،الرومانمم!*بئةال!صبإطرتخ!تلتياةالقصبداخلالتتارهجم"

:"حب4اغف"ففي.المهمجريةبالدمارا!عبريقمةمديمنتناورموا

ا:هاراح!يوقد،ممرقةكتائمنارجعت

نورمنخيممةحبيببموجه"مواتوقافلة،رحىوالج،السوداءالرا!ة

حنطهظط!يهمافمر"لشةاتابلاللذليلالخ!وا،لجوفاءاوادهبلأة

رمانؤهقناحبيبيخدا:ايضاالغنائيبه،وز4يرتدخلولكنمه

الرخاممقلأ?نصبيبيجيد"التنار!جم!وابلد!"

ارعبان"وأمانطائرانحبيبينهدأاللرمالطوكبمارجليور"يت،هزيرهتياعون"قتواؤأ"

والمطورالكرو!منواحةحب!ميحضن"الطوالالمنعهلهمحهااما-امبميا-وذكرت

الاهانووايسلاموالج!4الدمز،ال!ا!.!م!الثاعروجدانزوقدتمثلوعير!االقصائدوهذه

ح!بي"قرباوفاظةونص.ر4،الطدي،نبالانسوثق!نهالنئمعجيةالحركةعلىوانفتا!ه

بهضوالتصطهرة،"ه!شإ"ووتطأؤمهعذو!ةهـاو!حمهطقدالتبمالمومتقىالصغهرةاللمهزائماواشرأقوىتفزطهلملاالتيالمستقباية

،"الانشادنشيد))و،"القدير!ا)،،د"كأابمنواور،للجاتاًل!مور.كلجابر،قىفاءر!فاانه.ؤموالتشمهسرهواللمطالانغلاقالىآخرينتد!ع

لفد.جديدةشعرير4آفاقاكتنئمافطر/قي!-اعرهببأت!عاوهيالءربةكاو-تط!الرهذهوفكط.ءقاومةوشاعبر.ت!حدشاعر

بركوراخ،والاحداثللنجربلةجديدةرؤياء!بر!ظواثاعر!رأاتعريةاقدراتهفجرتاءصياا!اباعودهيوالت!رير"االيا!ة

دهه4فياتمضصحتااوتحددفطقد"كنلم،ل"ثورروشا"لمةجديدةوظي!فة،دؤص،هنزنطورذلل!وررؤراحت.الابدالىاهتج!دالجامطونهت

يه.ال!عرجاز4بوايرفيوعيوة،ابطقىومنر،راسخة،ثمابتةبخطى،وهعالجة،ياومممار،فنيا

وراء3ضيراًذيالنئاعوذللك،هفا":ووالل!محبدصلملأخيحعدللم0كبير

فبممبدءقى-ب!د!.زمديرممنالصورعبدصلاحاستطلمعو!كذالث!،ء-ص،قضيةن!صاعوا!هبحههأ،ز"ةالمطالكا.ةاو،ال!ريعالان!ال

التير،ارلطءصنوصاد!،زطور!ااساسالىءستفاالفرقيالب،لادالاقنبرابوءملبة.وبأقدام،بقوة،وورأةوورك،وقو*جماانسانيهم

-.عقىا!نوالش،ويهالضدر!جىدالابرةعاالىقادز"،وللث!رة،سللناالجماقيالتجوقةمن

ا!-!رء:دءعلاحر!لةفيإ"ث-عر4االحها!ةاكنشاف!يم!بوواررراجمما.،إوضو!ماايراوت:آؤلمقنحوواللذاتياللغىاؤ!ه!الاسرا!من

فج!-اسنتاملالصالدوا"صةال!ظصرق!مة!ن3تءم!انهاالىا!مبةث*دلم.!ضاكبيرةؤيمةذاوالحتل؟-لآ!ةالف!الصاصرزمووكا!

"ال!لاج"أساة))الاولىا)ثمه!رإقىدوا"خهفيا"ء*-!لطلثملألمهااء-درهديعايمثىراحبل-ستاتحيكجمما-ثابت،جا!ركضيءالتجرب!ةقيئاول

ء!هطتع.ق،مالتوورفيالوضوعملأالهنامرتعءهدادبالادكوناًن..وكان.صراعهاخلال،بردللهاخلاأه،)دانيميكهقىاحوكتهاخلالافنجربة

!!ركةالثوركباالمبال!النفلبريجي"دا!ياول!دثالدواءهبئاله*ةةبم!ائةهعراتكضصك!هفيهـاءةتحولىنقطةيةا)ض!و)7("اللبالاد"اكتشاف

الغنافيةالل!ناصوحدةمنيض*فذلكانكما،داتهالدرا"جمماا!طون!وءهدوؤد"ر!رانشنق))فيوخاصةالمئ!ءر/قىاءمالهبعض!فيتمثلأت

اًلم!اصروا!ضا!اما!او!وعياابه!اوفنبح،المتعلقةوا)ذاقيةالمطلقةؤصالظصصءقىالهناصرو،وراوعنايم!،اللشعريةبالحكا،يئالااخؤأء!ذا

هـ-نوب!طدوحءبئءكلوالعاطف!ةيةالوو*ر4ؤجمعهءنللمبيماهـجطلء"الجإ""وولت.للح!ثمبأثرةحصم!بةصورةزقديمو"هأولة،اشعاره

يذجروالتوال!وصا&كأهـبمفيالانزلافىصجمبهاكمأ،ةا:اشاوارتكلريو/لأزصداخلحيث،وائيالراوالهصهميا)سردطابرععلمببهايغلبالاوللى

يرمي.اًلميتا!جمزال-اعمهوبهموت،ئبمهالغظبالعناصرالنهءعريالاداءالهضوطهةايمناصر

،بارزةقىهصا!ق!الظصرملاءاحنجد"خلا"سهلامفينام"ف!.الاول

فىلاعئ!لمعهواكماإلقىجر!ؤخ!جرى!،/ةبركلحظاففكما!بحكلملوية!كأالثؤهـ-لطكمادرا،!ماءرضءبر!أل!روث-لرركأ!يدعهالاا!اءرانالا

ابر.،دلصهمتكاكللىوحمهبرلصرىءهاللم!حركلل،الوونافقيالق!"!د"،-نءبضبطصكاالقصلسبرداصوجهراخبل،"زهرانشم!"بالادفي

........ل:الروائيالاداءسعة

ال!الوسبطالنهايةفيال!ثكيل!هـاوا-!قق،!بق-لآالحا-وجود

.واؤكارها!هوع9اث!صاعرال!جربقي"ضوعباًلواعادلا"والملائمن!يلهحمداخياما"

المديرخةوارع2جنازهطوىفةد

عناعواحدواآقفيزستةطبانمثلااسمننطما!ت"زهـواًنلفقى"وهطرفونوالناس:قمائ!يومظ!رفي

فياس!شةهـ!داللذيالشعب!لبطلاؤهرانفي"فخلةطلمولةوالهال!لكلأوراللقديرمحبلمواهل،اصبابنا،احبابه

-وف!رعبا!كلطاصوعبمطاؤهاكما،الانكاءز!ء!نضالهفيدظوا!

الصماعرلنصايقدماذواللدراءيةالتركيزءلىد!اءةماباابلاديالاداء.ثاه!-!ةاضل!"ا)نه.مريرةيئللحكاإدجرميلادن!و"-7

باللبساهـقىتننسمووطريقةوالمالحميةالموضوعيهمنعاليةبدرجمهاللحدث.6891)2(-"الآداب)
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علىصمتعنمبحيتالتعقيلىفيعايةالمفهوميهكونعندماالعلسوعلى"كييمنفالصديالرجل"ةؤصيدقيوخاصةحكم"وناظمبلوركاتدكرنا"

اللوحاقءووـذاخبراينظمثم"تصلمةبروحداتفبميستوبحهانالعقل)8(.الوركا"كوء"وريوآلانطوانيوا!تقال"وحكمتلناظم

()01بة"طويلةبانهابحقت!رف!القصيدةفان،!و"ةوحدةفي:ورالء!رصلأحواحدةا!جدااللنف*ريةالأشكالا!ضخداموعبر

العحديث،ادشافنبمالطويلة-بهدةللقصعف"اثم!كالولدتهكذا
..ص..و،يملكأاللطوالهصهيدةفيتمثل!الننمعركطنطوره"نجديدةمرحلةعلىطلى

افم!عرىصلاءتطورفيانتما!يةمرحا"لمثالهالطورلمةالننيدةكالت.
..اكل...و.ةالصنقودبالقصدةاحي،قاتس!هىطوالصوحاتا)1داتوالقصيدة

الدواميمةبالمعاللجةالمنهعريعالمهافنضىهفيها.الدراماالىالغنائيةمن

ص5الحادثفيالمئ!اوكةاحسا*!نقلعلىارقدرة"ن!مبع"القي!فةلو،"هـيةاثارفع!ربةجد!داف!مااللشا!اضايقدمداحفهنا

يهرلمكشه،عرف!و.والصراعالت!جمسيدءسمه"وىوعلى)11(."الفور4تجاربرففكي.ل!صب!ةاللة-ةحدةالو"فهومو؟!،لي،ذاتهاللئن!عر

لىاح!ل،تئيكأ،عر-معلكانما3ش!رياوتأ"لملأنهاهتمامانهيأملشحاولفالشاعر.الحسىك؟الطاليعرفبهزت!نميفص،ئدهكانت،امىارمةا

عنللهاواقعياالمكانيجعلفهـو.شعريفعلالىماماتالا!!ذهيحولمدهنا،هو،"المحاكاة"منشيءفي،الحقيقبماللعالممنيقترباان

طرءقهـىاي،)12("اكاناذلكفيحدثبشيءرل،الوصفطريقهـصاناذياالكلاوريكي)شعرنااللعامةب"الل!اكسص،ئصفيصنوره

السعرءنيختلففهـوآخروبمعنى.والصراعالدرا"كه!واللفعلا!ركة"اللطويلةهـةالقص))فياما.للضجربة!ه!الحسللكصويرعمو"،يميل

هـتبالتحدثيكت!اما!ا)م!أبن،العاطفةينةل"كونهفياكأمليمفسجماومتناظرغيرعاهـ-م.تمامابرديدعا!لمءلمشا!طلراحفقد

)13(."ذقلهاالحكا--ةاويرةالقصاللغنائيةدةللقصبايمسبةالحالهوكماءضويا

منال!را"!التعبىروسه،ئلكلي!ىتغلالنتما!رصار"فقدوهكذافبدل.ومتشابكههقدعالماانه.الرومانسيةالقصبلدةاو،إضءمريةا

.....اً...10.0اذازيىفىطشجربةالمطلقا!!اواكصورر،المننص،ءدال!ضويالنمو

لدالب"المجربهيجمم!ملكياولىملصليح!سبماطاراحلبمصوغيوفيحولصرف!داتعقيهـ!نمايةزراكيباثعررشايقدمراح،اللخارجبموالعاام

د-فنإراعكاصرجوارال-ى،يةليالادوائيةالفضاالعناصرفيهاتصرج

القصيدةانماطملاحظةيمكنالشعريةاللصبورعبدرحلةوفي،انتما!هـاوروعةبرذكية"مونتاجة"حركة.شحهـكو!،الطسفي

يمكن"بلادبموفيالناس"ففي.الخلاثلشعريةانهمجموول!!يلةبطواوج!-!ماكماهـ-،/ا?م،اصراعوا،وا!ننداجمبات،ادراهـ!اوالحوار

وف-!من!زةكنماذج"لكالملك))و،"الللإلفيرحلة"ملاحظة.اللؤيدالهـ!ا!كل.-دةعال!النهايةفينثكلاتص-بئاتجربة

،"لكماالول"!،"واللصليباللظل"ملاحظة!مكن"لكما!ول"

يمكن"العد؟ما!"،رساحلام))وديم،وفيرهما،"طزةمنمور!للاتو"امتداداليستهـءالجديديلا4العرشعرنافيالطويلةواللق!!ة

"!الفدا!ارساحلام"،"الصون"ناعلى"،"ابحروج))ءلمرحظةرثم!ت،الكلاب!ةا!ربيةفالمطولات.لقد/مةاللعربيةاللمطولات

نبعجيبالملكذدنات"اءقيريهكنهـ،3،"المهاالىا!ضفه"لقايدةابرينما،عموماالفنيةحدةالوالىنفتقدغنائيةقصائد،طولها

منطورا،للعصدةذهوذجا"الحافيبشرالصوفي!زكبراتو"،"ا!ص-بات!-صعناصروبرودالدرا"يةتوشزعفصهبة،الحد-ثةالطويلة

رن-ة.ا!طوايحديثاساغرجرركأ"منلهااصو"نالكثرفصمدوهـي.الموضولحية

لنموذجكانكى!ا،لداخلياالقصيدةعاللماغناءبضرورةواحمساسه

--تفي44ا)تجرءدماف،عرامنيعدم"الميلفيرءلة!فبم".ت!ماهاميكبيرانافيرااللحديثالماليالادبفبماللطويلةالقصيدة

للها،هف،حهلو!ك!.!ن!وديةطويلة!بهـةمنو!تجطلوحلتوهنتمكلاتوومومهولعقد،الخاء""أجرقيإبانصرالمطالننماعراحسلقد

ارث،ملةا"محقدةاللوحة*نجؤءهي،ل،أهابذا5!لةوحدةتمتبرالفصدةتسننوءمهاان!ناكبركانت،انشعابكةالمعاصرالأنسافي

الارض"بمميارءثلاهناقذكرنلوهي4الى"هـاص!ةللقصبخلا!اير!رالضكياك،فذاحداطويلةااللقصءدةاليوجدل!دا،الدصيرة

!ىابمجموعت!للوحاتخصسهـنلتكيناتياالالءوت"االخراب!ماربسةاسهىلااللطويلةالممصيدةا/خدتوالد.هذاالمععدعالمه!نها

بينالمديدبزاوج،هنااصبوروعبدا.ذار"طبفياك"عرلتجربةااوجهال!نفود-ة،برالفصءدةابلانس!ىمااو،الموحاتاذاتالالصبة!ها

،ولأملات4،لصورةورسم،!يولداع،حوارمنالتعبوب"االالاشكمنشهرينفسوعلى،واحدةددعهلهالضخمة2نجربتهالننماعريعدموفيها

اضاقة.طوريوالالى"أضاريخبماا)شعيورزلروا،واللحكا-!ة،ذابةعناوءنضعلواحيانس-،يلجأ،لوحاتلمجردل،واحدةوويرةواحد

درا"ية.بداينميكيةاللقصيدةتملأالة!والحركةالصراععنامرالىلىكأ-دكما،بالص!مايكمنىاخرىحالاتوفي،الوحاتال!زرهفرعية

اكسبير!دراتهـ-نا!ء!فا!!كبيرةكأفيم!!،الحوارويكسعب-رغبلفطيماوحاتلولونمامنماسكماشكلاابناالطوبلهالالصيدة

اءشيرواذ.ا!راهـ،امنللا!رابنف"الشاء-روو!رأت،1)هـراميالتصنصف،!هذاالمقياسهوالطوليمتببرلاالأحوالكلوفي.اءننيمادجم!

بمثلالشصر!ةالجموفجربةفيالكور*!انانبروقىد.ي.النافدالتيهي،اثهر-قىاقيجصربةوطبيعة،ذايهالمعماركبماللفصيدةبناءبل

ب!!فصماالدداميالىتكلخلأقىا!دت1هامةتههيدبةمرحلةرة-اللقصالقصبةلينالهنمييزو.النتمرك!طىالنههداعلائمتحدد

اشعريعةامسرحينمهلكنابةهب.الذي"الصخرة"كورسوخاصةهـ!منهاكثرالجوهرفييكمئافرقاانريدهربرتيرىواللطويلة

القوليمكنوكذلك،()15"الكاتدرائيةفيقتلجريمة"الاوإ-ىعاطقهاموففاتجسهمالأنهانحنائيةالعادةفي!ةالقصبمالقصدة"،الطول

عبدصلاحانجاهفيكبيبرةقيي!ةذاكاناالداخليالحواربرروزد،ناما.!عغيراللهاماوحالةء!ن!عببرقعيدةهي.جمسيطااومفردا

طش،ةفي"تيثلت.الض!اللضعربقيالددا"طن!واشدريجبماالصبوركانوان،العاطفيةاللحالاتنلكمن!ربين!ربطالطويلةالفصيدة

شخصىةاوذاليةارماداعموهـايمنللظلا،الع!وارلانوذاصك"الحللاج!كونذا)هافي!واحدةعامةفكوةدلمهارةنصحباناواجبامن

-78-ا!ةعال!ا!ممةان"الىايضار!دهربرتويش!ر)9("للمعمدةا!عاط!ةالوحدة1

واحد.دههطتوترفيواحدةمرةتستقبلىالنيهيالقصيرةالقصبدة

.268ص-السابقالمصدر-01)؟(اللصد.الاداب-"الثصو!ةللحكايةجديد!لملأدنحو"س8

.168عى-"الظؤد،النئصاعرا.وتا.س.ت"-11هـذا"زهرانتف:ق"وإنمحلإلملأالد!اسهذهفيقدمتطوف6891-

.ا.عص-المممادقالمصدر-ا؟2التيا!عامةالملا*طاتب!ضواكصهيتفافية)نم!ا!مطا!ال!ةهناتجفت

.681ص-دقطلمىاارلمء"!ا-031":هابردلا

.282ص-"المعاعرالعرجمطانعرا)ء-1،-اسناءيملينالدهـزالدكضور-"المعاصردباالعراؤتذصعر"-9

،،7ءيلا"؟لأة3.2.10ا!أ51.،،-همكلل؟!+ه.:م0148..62،مي
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تت!ونمنالت!"غراماناشيد"فينجده،اللطويلةالقصيدةمنطينة-هـ+-

...المعقدةوالمعمارية.الدرامةالمعالحةذانأالطوياة.اللقصيدةالىمنها-37ممنعلىل!ألصالحهلم!مهاتتمة-.أ
الاولمي!هالمالاطعفيحاصه،مسرووداليهفيعىا،مماطعحممسه

الروطنم!-!التناولذاتاللقصرةالقصمدةنفس!الىاًمربي!جعلهل

يمكننضجااكثرنماذج.فنحىد"لكماقول))الثانيديوانهفبماما،

اصلميب"الظلوا"مثلا!ا"اللطويلةالقصيدة"فنتتتمضوىاناثعر!ةاب!اياقهفيانهرغم،ا"يادرموضوعيابعدا!كهم!ببلذايخة

"المعادةتعرق!لاكلماتو"،"غزةمنصورثلاث))،أ(لكماقول":ار!ا!بمالشاعرصوتهـناحيانايعبرعبدالصبورصلاحعن!ض

تكناموتجريديةميتافيزيقيىةاهتماماتبروزنلحظعموماوفيها

فقد.الم!صابقةأشعريرةاكتابانهفيالفلسفيالعمقبهداتبلورتقد-بملعورتائهولىاولريقعرصفيرالما"

محناصرفانهنااما،الخسبماررصويرالىعموماتميلقصائدهكانتا)سكوندوامةفيتنداحاصوأس،م؟نلاثة

عا!كهاللشعركطألىطريرقهساتجدبداتالمي!نافيزيقيوالهـمواللفكرالتجبريد

يبكونكأنهم

وهيتدولى،مقاطعاربعةمنتشكلوالصليبالظل"فقكلميدة

جمتفىباناللش،-ي!دلم.ءميمقةوميظ!زي!ةانسلمبةهمومحول"الشتاءفيكا!ئممعاءج!لالدنيافيشيءلاس"

اعمافىيكتشصفانيخاولهنىا.الانشانيةالتجربةسطحعلىيطفو"ا!سرارتهتكالخمر"-

هناانة.بر،للحياةال!،ذجالتفلؤلدللكواختلى.والتجربةالحقيقة

بلايحس.الحياةيرفضبدأوقفبهتحسانك.تقيىلملاهمايحمل"الاراروتفضح"-

قومي!ةوربرمى،،معينةذافيةنجربةان.وسأمهاورتابتهاانسانيتها"والدثار..والشعار"س

،ةاللحبمحلى"لانفتاحالمنظئلمناللانتفطلعرالشطدفعتفد،ايضا

فينليثميرشيءدكل.رهضهاوبا!تالي،ءتهاالخوفالى،وقبو!اكأومبلاضحكةويضحكون

مهزوهايموت"اللعصرهذاملاحو"،"المى،ئمزمانهذا"اثم"!ؤلاءثفاءمناللطريقوي!ققر

بةا!تيماريصارخاىقبليموتلانه.دمقطرةير!اندون!والمةماسكةا!ويلةأفصيدةاشكل"!كاطك"تتخذبينصا

نهى،مؤقناانسجاما،مكريا،هناالمتماعريسجلوب!ذاحياةبلعابرامفردااحساسما،النمهاعرينىدموفيها،المقطعية

كلثيبمةاشياءاكتمتاففياللحظة!نفسفيينجحولكنه،الحياةمعركةمعقرةمجهـو!ةاي،ومية51اوتجاربه،وزطلعاتمه،همومه،انسان

.للاحداثالمطلعةاللحسيسةدؤياهامامتخنفيكانتعزالدينا)دكتورويشير.المتباينةواللقطاتوالتجاربالانفعالاتمن

!حاةوشاملاعميقةرويايرقدمف!و"لكماقول"فياماعبداللعبىرلصلاح،-لكالملك-ف!ميهدةفي"انالىا!اهـل

مذكرات"دصيدقيمعاعتبارهايرهك!ن،دائعةدرامي!ةفصيدةيجعلهـامنتكىنللموان،و!جمما.الطويلىةالقصيدةطريقفيطبكأبدايات

"ةبالخصببنعجيبالىكمذكراتو))"،بشرالحافي"وفياللهلمهمار/بةصورةتمثلىمعماريتهافا!طولملههاللحرفيالطولحيث

المتمثلةاللثمصاعرعن!الشعريةالدراهـ،لخ!الاساسبةطلقاتوافى.)16("الدراميةا!ه،ر،بئابد)-كوافي،االطوبرا!القصيدة

"الحلاجماساةفي"الاخربن،!ورفعاىووتح!ة-هـةالقص،.أطلالمرحلىةهذهوخلال

افىخوفي"ح!ي!اةترجهةاث!اعرلف،يقدم"لكماقول"ففيطكلو!م،اهـرلوظي!فىةكطاجتماعوايجابيؤالمعنالوقتدضض

،(لنالملك"في،قدم!الهنجاتالكءن-نجت!فان!أالا"شخصيةع!الوقصب!مسنكثف.يئالآخرمع""واصل"-حقيقبي"ألةخاص

يتوص-"ثهصهنا"ب!بنم،"واحدته"الىفيهليتوجهكاناللتي1ب!ءأل!خاصبثكلو!م،اكترلوظيفقىاجخ!ما!بماوااءجلدك!فهم

حياته:تجربةللهمدقدمالاخريرصوالىالتاريخالى،دابقىنروة"صرديرضدلمالضتراناي.الاصو/نهـ!تواص"ح!ق

شيءانهافقه،.ايمنوالاخر،نيالخارجالعاللميسقطداخايحواراو

اذلتهسا"ءنا،،للتاريحب(للاصحاساسأحكيح!ننيللناوووـذ4،نةالانسه(!،الىثصاءرذاتعبر،ا!خربنالىاضرورةباينوجه

،لحبباالمملوءفابيسيؤححستتوانطابتفان،ليالجليلةعلى!امدنا-الفص!ةءـذهفي!ثلايبرزا)ذيا!نت!مىرظيمف!ةلوا)ة،م

."اللقلبيفيضاقى!ألوءدم،للوضوحالةةرةهذهفيا!شماء-ر"ءل!بادراك

"الاصوات"جتمعفيمكانهيجدبانيحلمكشهاعريتقدمف،وهولوظيفةكاءصلاوعي-ايمتيككانالشاء-را!-":كباوهـذا.)كعقيدا

رو!ررص!ليؤءنزاللااقيهـاتهالىشصعونالاخبىيئبانآملا:القص!يدةهذهفيعنهاا)ةكبماعبرهذهرال!

الثس،عرؤكلمات:ين(للاخرفرخاااو)وثذمةنقمةحتمافيءليهلقلبماعلىدسمطعدحقيقا/لقدؤ!عرو،احدصكمااو"

جوحامنمجن)أنكونشاعرةاحرفابهكنبت

الاصفيلمء،ااخوتيفلبعر
جرحا"الذجم!الكأسحشافي!اوسهم

،معلنا!!لوذاز"الحلاجبصوتا!قصيدةهذهفيلنصاننابلالتاءنثمميد

اللغنائحهما.افئمعرياعالمهرحمفيجعيميةكحقيقة،ءيلاده"لكالملك

كذإ-ث،ا)ضاسفيليخطباو،اتبأعهليخاطبالحلاجيقففكمااي.ابناءالطر/!وء*رؤ-ة3شفاداةأالىالشعريتحولف!نا

التط،الهجةابنفسالناسليخاطب"لكماقول"فيالشاعريقفبة!رللشمعتمماعقيالاصلوظيمفكأبايؤىرهناانه

غنائية:هيممااكثر،درامية،لناتبدومتما-كةنماذجمإةدمناشاهـداؤوليس!عاذبمااالوقتوفي

موضىيا،فقراءيا،ياغرباء،الي3،الي!

مائدتيانزلتقد،!الاعضاءالفلبكسيري.8!2ص-"المعاصربيا)عراررعر"-)16(
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"حنون..غامضغريبشيءالي،ليكلا

انشحاقالى"القديط!الفارساحلام"فييتحولالحزنهذمغموس-ةالاجي!الحكمةمنكسرةلنظعم

اغترابشكلاحيانشاويتخذواللضياعوالخيبةالرارةطعممكتسبا)17(".أحالممرارماننابرطيمثي

ءينا!يزيقي.بصدادساحاتاحدىفيالحلاجبهيئوجهالذبم!المقطعنفسوهـو

حزينفلي،صحبنبميامعذرة":الناسىمخاطبا

مرضىيا..فقراءيا..؟غرباءالي!الي))
"ايفرحبال!لرماتنأينمن

لانئ!ه(ا!نقي!!فياف،عراء!مإوتاظللالالحزنهذاموورء،ئدتيانز)ت،فدوالاعضاءالقلبكسيري

وحدبممااموتاننياللعامهذانئمتاء"ينبئنيائياني

"شتاء،ذاتمثلهنتاءذاتوسبدنامولاناخبز"نكسرةلنطعم

ربيالىأهديكم،ألي"1الي

تمملعحطحجداجمماوواللدرلمهاعأءمعكألارص!مهبميعا،لحرتجاربهوكللشععويةلمعانسغانض!عفقللش،)18("ربيبهيرصىوما

/.اللشعريةاللدرام!اخلقأمامالىورخصةيةالنهافييتطور،"لكماؤول"قصصدة"قد/بس"ان

الصوثىمذ!ات"اباريممكن"لكماقول"ةصيدةجواروالىا!أتغيريرملكلااللذينفسهاومث!اعرلانوذلك،"الحلاج"

....!د.......تا.ألضاالكلماتذ!دملكلاا!ىاللحلاجالقدسىاًلىشحول
عبدصلاح!داالسعري4الدداء!المبلملأمهد!كمجربه"الحالمحيبسرء........

.الصبورتجربةانالىالادبي!ةالندواتاحدىفيبىدالصبورصلاحأشار

الكلمة.شرفامامالمعاصرةوهمومهالتتماعراللفنانتجربةمصللحلاجا

اللحلاجمهلمتمردغبرانهالا،كاللحلاج،متصوؤط،اللحافيفشر

،ادو"-"إ:شرإال3-ب!سا،ال!يةبال!اةيصطدمحالمافهواللكلماتعويملكلابافعرالشطيعلن"لكماقول"ففي

ررتد،السوقاىاهجمبئهؤكمااواص"هاالت!وهمومهالوافعبتناقضات32:سلاحا

النفس.داخلالىوالانكفاء،اةصوف!ا!ةصومهالىليعود،ؤزعسا!االااملكولا،اللفاظمحضحديرضبم))

!فيسف-ازهـ!"،الصراع"-ابهةمنبانسحابه،هذابهر،وهـوافانينااجملها،نغمالكمارقرقها

هذه4مةوبر!ز،ان!ياةا"جار،ءمنو!ربه4نفءلىاللصوفيانغلاقق!لاويناارقتئها

تتطلم!بإهـراهـ،الان.ا!ورا)رراورجمماالصراعءظص،افيسقطت"الانسانعلىالسلطانولاللفاط

!فسهؤتالوفيو،ز!ااصراعانه:!(الهـ!اءتكاوادأ))الصراعبة
ماساة"فيبعدفيمااللحقيقةهذهيطن،الحللأجوكذلك

واءاط!ة"ن،مطبرلمودفالى"ودفمنأحرهـ"ا،الحركةتعمبم:"ال!لملاج

اخروجهالى!كرههـن،*قابرلمبنشصوراوعاطفةالىشعور

.)91("للفكرة؟اءمنعذاما"

وفر*اللحسيةال!اةلمشكلاتاللحلاجموابرهةاننجدبتمااتحدثالىالااملكلا

برشرالحافيفعلكماهربانهولو"الحجمأساةفي"الصرأععناصراللواحةالريحكلماتيوللتنقل

المسرحية.فياللمرا"كما!فعلاقحققلما"الرؤيةاهلمنانسانشهادةالاوراقافيولاثبت!-،

ورؤياهالحلاجشخصيةميلادنبض"لكماقول"قص-بةفبمان

صوفيةذاتيةدؤباعبرفئلكرلعمخفي!ظرهنافياثلحاوفبماوالأشمرللعالمالباررةهكانتهاتحتلهن!اومن.نوالانمطللحياةالمتمردةا!صوفي!ة
الحلاجصاحب"ليالشه"ة

اعهـ،قفي"اللباطنلالنورفيفلر"ان"وفياللهوفيف"انيرىالذي.الدرامااللىاللغنائيةمنامشاهـرامسبرةفي

الدنيا.الىينظرلاوانلنفسا?لا)شماءرهيالبمارزةؤ،لملاصطة"القديمالفارساصلام"فياما

قولبمالىمعياحلاج.)).صعيراصزاتثغلى"اللةصرفاللقصيدة،الطو!ولالمقصيدةالىعموما

ا)قصيدةتعجربحيثوتث،بكاتقيدااكثرهناتجاربهلانوذلك

"الدني"!فيحقى،الدنيااهلمنلسنا"،اللهالىاغنية"هناالنماذجابرزو"ناستمابهاهـنالقهميرة

وانيرىماازاءالممتيلزمانيجبالث"لميرأيفياصوفيفامذكرات"ة))القدإمالفارساحلام،"العيونمناغلى))،"ا!خروج"

مودفهواو!.اوثكاكةاللحياةالىصلةعلى4بالاجاليذفسهيشغللاوهـو."الحافيبثرالصوفيمذ؟راتو""-بالخصبنعجيبالملك

البشر:الىفيزلحالمايفزعاللذيالحافبمبشريداهـبك!إناللذيفالحزن.هنسحقانسانتجاربعنيعبرهنا

"-خوالثاناالسوقزحوونزلنما":رومانسيةبرقة"بلاديفبمالناس))فيالشاءصإمعا

حزيقانيصاحبييا"

هـنيىءتوهصمذءورا!ترتديفزعهوالمس!حا)زيفعالمانالا

ورغم،المصمموخالوافععالمفياقشقدهالذي"اًلانصي،ن..الانسان""الصباحوجهـجمي!ئرولم،ابتمصمتفما،اللصباحطلع

،الابريرطن*مااجملدنص،نار،ن-"الدينبسام)ءغاللهظ!ات:اكمفياقول"حنونا..غاووا..غريباشيئايبنوكاناذياو

ل!)ئبو!طالانسان..لمنالافبأنوي!!ذللكادراكيابىافحز،صنفوسنافيشبمء!اك"

"وكبة!شولا،يحتفيقد

عبوالانسانالانسمان".مكنونلكنه

أعولا!من
001ص-"!كماقول))17(

.927ص-"المعاصرالعرببماللشعبر")91(.71ص"الحلاجماساة")18(
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اماالدرالىانتقالهفيالصنورعندصلاحانالىالانتباهويجببشريعرفه!موءضى

الغنائىالتت!اعراناي.اللغنائية"وافعمنباهتحركذدنفعلطنهاونام،اللحصباءحفر

هـنالكثرمعهيحملفللذا،اماالدرمواقعنحوحركاللذيهو"..بالالامووغطى

الشمعريةمسرحيتهف!احيانايبرزاللذيالغنا؟كةصوترسبات

الذيالدرا"كهوكانالاوروبيالادبفيبب:ما."الحلاجماساة"ا!روركطالمجمااللصوفيالموقفهذأتخطىالحلاجرؤيااىالا

التىهيالسندرا"ا،الكل!*ين!!الدراها"الشونحو،ءلموما،تحبردبالان!ى،ىوايماىوبتة،ؤلثوريةاللجبماةهعصريح"واجهةموقفلىا

...:................فيصحب،بيمنه.غنبمدرامياعلمرامركزاالحلاجمنجعلواكلمة

ولحوبم!لمممعركوماكضوولثمواند!لومرشمئمينى!ح!لذيلحلصمبها!رؤيامنش!عر!والطيفه-لكما-الناسعالميممثلالذي-"السوي"مناللحمافيبشر

.)02(".للدراطوكسه!كافضلالتنمعرالىوصلمتحيث:الشيلبم

()21"للاجالح"هتاة"درايطفياللغنائ!بةآ؟راكتتةصام!ونسعتطيمحلاجيا،لا"

اقرادب!ضكاماتفياو،احياتهوسرده،الطلاجتا*تبعضخلال!لمناساهبطاناخشىاني

يمثلالذي(الواعط-الفلاح-التاجر)كورسوخاصة،ا*ورس،الدنبفوقاجمانيابسطقد

-ءمستقلا،دراميصوتال!ا،ففسهالذا،يالهئىاعرصوتاحياناوالليسىاررممىاتمئى،ي!ساهاوارى

الثهاعر.االلعسرىأ!قى،عسراها-،وارى

م!رديكنلماماالدرالىاللصبورعبدصلاحان!لملفانواخهرا"بقلبيالنوروشموت

للذجرب!ةالعمهبئالشاعربف!-مارتبطول،شكلإةتكهتكيمةمسألة

عنللتعبروسيطاؤضلهييةاشعراالدرامابط!اكهو!دريخةالافبااه،لمالا.يؤءقلافلانهالحسهكمااللعالممواجهةيهربمناذوهـو

عبولا،الحقيقةهذهامامنفسهوجدوروهو.اليوتيقولىكماالواقععال!مشدللاتامامنقديةمواجهـصةمنءلميهيخافالذجم!الميتافيزي!قي

الالتهكالونطور،اللشعريتط!ورهانبل،اد!ارجمنواعاور!الاحدلهرعبرايهمالمعرفهةطريقبانوومنكمتمصوفانه.اإضالانهان

رمعانفةاللضرورةهذهاكثافالىقادهقدلديهوالتكنيكيةالشعهريةقىالصوفيففلسيعلىن"فبشر"ولذا.والنطرواللحمهـراللغلمعبرلا

علب"ا!عسصومنباتوضخمةمضدةوفلىة*لآحيانهبئلمشكلاتاصدق:قائلا

ا(شعرية،ا-لدرامافبكفوجد،الاخرىالصمراشكالعبرافراغهاتسمعالااحرص"

المهمة.بهذهينهضانيستطيعاللذيلارقى
زنظرالااحرص

ب!دادتلمسالااحرص

ثامرفاضلىتنكلمالااحرص

"....!قف

،،3!يام؟لأ،7101ه.؟ا!أ51لأ،-.5.0ل3!لاه2،ببنما.للح!باةعلىةاوحبةياروايعنالانمص"،نيبعدهناانه

المتمردالحلاجبؤي-داعيرالمح(فظهالرؤباهذهتخطىقدصلاحانلرى

.ظ"زفاضل:برورلمم-"ا!يوتو"سرحا!صبوربد"-21:يقولكاناذ؟ما"!ابنقيضههذاالموفي!ةشعارمزقاللذي

.7691(9)دمدلا"!ادلآا"

واضمىاشعر..ال!مت!بغلا"

.فتعر...ا!علمتبغلا

."تبصر..الن!رزب!لا

اًل!بأتىع!ف!
...بهتختلفانهـلمألا،الحلاجؤيرصالرهنااصهوفيىةااصفةاورغم

هر..ائحدسيةالسلبيىةبشردويهاعن
للتاليةالمجموعاتالادابدارعنر

البياتى:الوهابعبدللشاعرمجموعؤحب"الحلاج"أ!،ة"دداماتكوينماتبرميلادنرء!وهكذا

"فاتكبرو))وركت-ب.ا)".:ورء:دلصلاحافتناءبزةالهئص!ري4التجردة

.أه.هإبشرا!صوفيمذكرات".اهقصبالثههعردةال!را"،الىاوصهولهنهائهلآ

هـ؟.والتورةالفةرسمفرا-وجلديااء:،صروانصةخلمدفةبا4اهـمب"لكماقول"و"لحافيا

..؟يأتىولاياتياللذىلهاقصاءدهفياخرىلتمخه"ياتنبرزوراحت،كببوحدالىتطورت

.....كم-،،"إنا)دبطماف!"ءخ"شخصيةمثلالخاصامكاالدرهاصو

؟0.مهشمةابر،ريقخلاللهايعب-رشخصي!ةهـ:لجاة3نهرزالىكه!اللط"لملاتدمضا!ميةتكض!ب

025اللحهاةفالىالموتمكلانهاحظتا)تيأالل!مبقة""ةوالحبإةلسفيقىأا-!كلليمبعضن9الشاعر

.....النئ!عربةمسرحيتهفي

002تموتلاكلمم!أت

امارسااحلام"من511.كا%ودءبدإ؟ةقي(لىاننقولاىنسعتطيموبهدا

002الطهنعاىكلماتالسابىا)!رودجمماقفدإه،تخطب/مثل"ا!حلاجمأسماة"الى"القديم

؟..وا!اتا!ارعلىىورورةحا!جاببمموففنحو،-وفياللهرشرموقففيتحتلاللذبم!

وهكهذاالانساناجلىمنوالاسهثهادوالثورةالتمردهوقف،الحياة

.و!ريمتفازلوحياقيفكربمابرهوقفالدراماالىالانتقاليق!رن

!0


