
ث!مبماط!حمد1

الحديث!نق!وثل!ا!غق!م!له!كو!ة

مغطااللمفة!مم!أفه

فدرتهامننانجعةالعربينيلىهوالحديثةالتجربةاهف!ةك!ن!أ؟ا

وكان،وال!ضاريوالاجتماعيالنفسيانشا2!وأقععقا!مففي

الننجربة،لهذهال!يمةواروهموريةالةكريةبالقيمةلث!ميمإذ!ثفي

ترقذالننبمالفنيةالوسائلبموفةالايتملاالصطمةه!هتوكيدفان

تصارلكليوفرهامنمناصلاجماليهاخرىبقيمالفكريةامي!ه!!

ءليه،والمتقدمهـةلهالمعاصرةالتياراتعلىيطهـرانيويدثوريشععري

فيا)موريونيصنعهااال!ىالتاريخحركةعناخع!!بادونها4يئفروان

تتوقفالثوريةو!يمتهالمضه!نجدةانذل!م!ع!ئي.و.ظنئرهانكل

مسئالوممائلتلكيهتومحنرتاوتممليوثؤىيئ!االنعميرفىسائلثدةملي

سسوبشغسةألنوريالمضمو!بينئافننوافقضدوف!أفئيةخنجه

يمنكلأالثورقي4!ض!ناان،الامواخرقي،ذلكومحنى،اثنعب!ير

القديفه،انصبيةالقصيم!جطلياتاءلمىنفسهعنالتعبيرضيمتمدافي

الشاعرولان)1(،والموضوميارواتيبنتوحدتوية!،الت!بةثن

بلثتمهماسبق!شا!رابم!جباةيقبلولا،هوحيه-وريعبباارويث

شكلاياسير!سقطلا،الحياةيعياوفى"العصةمنالحي!اءهزء

""هزةالواتالىالأرتي!يقبلولأبالواثهاكيالمانهفم،)2(("نها!9

مجالبلاؤمن5بعدوهو)3(والخلقوالبحثالنفضمؤونلىكفيهبالية

ولا،ال!يدةالمضامينكليقبلالقديمالشهربم!الاطاربادقلئثوذ

وهي،اطارها!فيمضموئطفياتببرتقد!الص،ة،تعملها!ن!حز

.)،(اطارهامعهايتضروانبدلأفكان.الزمنمعمكانكلفيكعغرو

لعبيرهاثواتتكوناناالجديداث"عرارادانحواهذاعلى

لخظةايةنهغلصلةيحيإهإاننىباللحطة.رتبطةالفنيةووساظه

صحيح،الرايهذامثلانةبريبولا،الماضيررائرةفيضق!

منوان،الخاصةطبيفنهاشعوريةلحظةلكلبانالقولعنفاتجلات

الشاعر،لدىالتعبيروسائلطا!ةتوسعانالضوصيةهذهشلن

للمفإعروالرأي6591سنة2عد!البيروتيةالأدابنموة)1،

.حاويخميل

اثوأيسبقلمالخاليوسفشومنالمختاراتمقممةمن)2(

.28صشعرم!لةسمكل!م!ول

ثمرمجةنشرالحاجلانسي"لن)اديوانمقدعةمن7ص)!،

اليبروفيلأ8

الينلعزالمعدسالعربياثممهركتابمقممةمن5،6!مى)،(

؟6791اقجرأ-والنشرللطباعةالعربيامثبدارنشراصسم!*يل
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اث!ءءه!فئئثتققانعليغايفرفيء:لممالإصوابمجانبأئهفيرر

هـلفيهايصبحمرحلةاىاالقصيده:لم!ملفايفركقافيالواحد

ابنكارمحاولةالىالانصا!سمادطمنلان)1(الخا!يثكلهالضيدة

ارا!انتعلقخطيرتيننتيجتيناًاىيقودانقصيد،لكلجديدشكل

تمالتيالارضباستثماريسشأؤسالتي،الشاهمحريهمنبالحد

الاخرىوتتهلمق،برديدةادء!"اكثافا!ايصرفانقمبلاكتشا!ا

علىالوؤبرف!خاللأواستوصضاوبهاالاشكالتهه!منالامراله"ووولبما

م!نالاخيرةالنتيجةتحملهمايخفىولا.كلهذلكوراءمناسف

الشهرحركةعلىكلؤخذالتبمالفموضتهوةتزكيةؤبيرقجاىخطر

القراءج!هورعنال!ديثاًلشعرعزل!ايت!ىكما84،إدارحكيت

افنيالقيمةعنيتساءلانالاالمرءمعهيملكلاالذبماالامر،ؤا،خقلين

الانساننحرب!لآمعاناةعلىاساسافامتلتمجربلاكلهدلكي!دبيص

والتسل!الظلمافكالكافةوموا!ةوحبباتهوموتةووصنمن!هاـهربيأ

الرأيهذالم!اقئ"طركياالالجإ؟بتجاورناافىاافئ(على.والف!ر

به.ياخنرن،المحدثينالثصراءاممثران؟جشا

!انس!تطيعالشمراءمنثساعرايديوانالىواحدةوبنظرة

و!بما،التهصلويقةوؤب،الال!لوبفيالوا!حالتقاربنلمس

القصيدةبناءوفي،والاهـاطيروالرموزالبيافيةالصوراستخدام

علىيبعثماذلك،!موليس،الديوانقصعائدلم!م!باكسبةالطم

بينالقو!ب!للارتبا!ذلكال!مسابؤمقادخكانحناذاالاسننغراب

الابداعية،الشإسرحلهمنمكانتهاوبين،ديوانبكلالخاصهالتجربة

وحلأظانفيريبولا.والكونوالمجتمعللنفسر،يتهتطورومن

تععتمهما،عغهاللتعبيرالمسهتخلأمةوحهـالوسائلتفترضالتجربة

منواحداديوانااخذنافلو،التجربةامدطالومهماالقصائد

بينوقارنا6"الصإة!االموت)ةديوانفىليكن،البيهلاييلزاوين

)2،"عشتارالىحبقصا(ذد"هيواحرنقصيمةوبينمجت!عةقصالده

قصاثدبينالقويالتشابهاراعناا،الديوانصدوربعدكتبتالتي

بالاث،راتالفهـيداحتفاؤهاحيثمنسواء،بينهافيماالديوان

ببمض،بعضها.زجحيثمناو،والنماذجوالاهاطيروالرموز

التحولاتكتاب"ديوانزرلىعلىلهاكلمةمنسعيدخالم!)1(

ال!رية،المكتبةنثرلاثونشى"والليلالنها!اقانيمفيالهجرة9

.ا65!بيروت-ص-با

هـ9691ولبددالادابئ21(



امتزجتالتيالعربيةالحياةمنبالياسمشحونة!ياغةوصياغتها

كذلكولانملنا،عبيجاامتزاجاالحياةبصاهرا*معاهرفبيا

القصيرةوبين،ومبمتمةمئغردهالقصائدهذهبينالتاماننباين

منالتامالت!لحبثمنسواء"عشننارادحبفصاند"الاخركط

كلهاالقصيدةمعانيانمنالرعمءلمى،والاساطيرالرموزاستحدام

والقلقايى(سحالاتوتتداخلفيهتتناوباسطوريجوفيتشنغس

اثراقماتمنالافادحيثمناووالعشقوالشهوةوالبعثوالموت

الث!ثبالامر،المعانيتلكعنللننعبير،وايقاداتهاالمتصوفةاساليب

يسهلصورالىويخنولويشرقيشفالقصيدةهذهفيالرمزجعز

الرقرافى.النغمهذامثلليسب!ا

.فغدا.فيهالنيراقفلتشملي.معدودةايامه،جسديتوولا

ادبىواننى،تشتهيه،اخرىاحضانوفياخوىامراةئراعبين

الممو،.هذهما.ذاتكالى

ونجى.فنعرىاخرىفبلة

تيه.تيهكاالشمسحاملين

الرمزاستخدامبرونالفرقيي!برزانالظرىءعليالسهللمنانه

وبين،الصورةمنفقتربمشرقةشغافةبطريقةالقصبدةهكلءفي

استخداما"الحياةضالموت"ديوانقصائدجميعفيا!دحمفامه

بالديوانيلحقاناليالشاعرمعهمااضطرصرامةوفيهحت!يه

استخدامها.منالغايةواوضح،إلرموزقلكفيهمثرحه!شا

نل!كبقصيدتهدخلقدال!بهـياتيانسوى-سعنىمنكلهلذلكولعى

ماذلكان!يلش!ولا.الشريتدرهمراءلكااخرىمرحلة

اليه.اثرناالذيالنحوعلىالتعبيريةوسائثهفياًينظرلاء،دهيدثو

.شكلالحديختالشسعرفيالشكلانالىكلهذلكمننخلص

بنمومرتبطالشكلنمووان،النمود:وةبلغمفكللاودسيتمو

يتمانيمكنلاال!نهوهظمثلوان،وثيقاارتباطاوتطورهاالتجربة

الىيحتاجبل11(واحعةقصيدةلكنابةيلزمالذيا!درودالزمنلم؟

ديوانبحبم!!لةقصيملةاوكملديوانلكتابةاللاذماثرمنميثل

انتهيناالتيهذاًفيولعل(،يئدبئولايا/!الذي"قصسظغرارعلى

ارضلاستكشافازماناهناكبانالقا!للاليوتراييعكلما،اليه

الثورةانيعئيالقولهذالان،)2(لاستثمارهاازماناوهئال!،جديدة

للاستثماريصلحالنموتامجديدشكلقيامتقتضيالقد!الشكلعلى

جديدشكلوبناءهدمهالىيصارثم.خلا!اطاكا"يستنفدازمانا

العربيالمثساعريواهماهواليهانننهيناماانحينفي،انقماف!هعلى

هووانمافانوفىااونموذء،لشى"الشكلبانيقررح!ينالحديت

هـوالشكلفعالم،يتغيراوصتحركعالمفيتتغيراوتتحركحياة

التحولانالرأيهذاالى!نضيف.)3!((تغيراتعالمكذلك

يحتاجالض!االمسافةدعادلالزمنمنمسافةالىيفناجالشكلفى

المس!توهي،ووعيهاالواقعحركةلتمثلالشاعروج!اناليها

يتطورانمعاوالمضمونالشكلاناي،نفسها"ضمونلتطورا!زمه

الحديث،الشعرفيالننطورطبيعةيميزالغيالامر،ظ!التحام!!

العربيلمحالشعرطبيغطمنعليهاواثلبالثورةالصقضيعةوهي

لخييتف!مفارغوعاء"عنءبارةالاخيرهذافيالشكللان،عامة

.)3("بهايمتلىءماثظوعن،يمال!هشاعرعنسلأللاالتاربخ

القصيدةيكنبونالشهراءمنكثيراانلاضنااذاسيمالا)1(

قصاندهم.اواخرفيكاريخهاالىويشيرونواحديومفىالواحت

قضي!)كتابهفيالرايهذاالنويىمحمدالدكتوراورد)2،

.19مي(الجديدالشص

منشوراتادونيسبقلمالسيابشعرمنمهـختاراتمقدمة"ن)3،

.6مر66البيروتيةالادابدار

والصخة.السابقالمربرع)،(
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ءلمييتم!نالح!يثالمشعريالعصتطور9نمن؟لركموعلي

معرينبمداسن!اعفقد،شا!رلهـلبالنسبةم!علومةزمنيةمسافات

وبينهنفسهبينوا!ام،القديمالشكليتجاوزان،النمومنسنة

حسيناا!امايل!لممسايتخطاهاناشعراقارىءعلىيصمبجدارا

الشعريللشكلالاساببةالعئاصراصابتالتيالثوريةبالضحولات

ميئم!ةتحولا!اعننتعوماالبيانيوالتيصو!روالايقاعكاللفه

طعقمعمارياكجاهاببنائهاالانجاهوفيالقصي!هسيا!فيتغيير

.الروادجيلبهاامتازالتيالطويل!ةالقصائدف!ئروته

االثمعر،موسمييقى)اليهاالمثارالموضوعاتاغلبكازتولما

اهتع!منوافراحظانالتؤ!د(ا!مماريالبناء،البيافيالتصوير

العثهظمنبقامامداراجعلانرايتفقد،احدثناالدارسين

ليينلمالذيا!ضوموهو6الحديثالشوكطاللغةموف!وعءفى

الدارلسين،عنايةمنا،خرىالموضوعاتؤ"لض"مامثلعلميحمود

هيواهدظاسرةالىمجتمعةالموصوعاتهذهاذتسابءنالرغمعلى

الشكل.اسرة

!ديثالش!ص!بالغةات!ر

ولجسيئهوشتى،العديثالهشعرهماالشكلباناعتقادناان

مممايشمل،والتصرالنموء!ةونانيعي،النصكوةبلغش!لا

نآوقد،الييعةالقصيدةشقلمنجزءائعتبرالتياللمةيشمله

بل،واحداًتجاه"ياوتتالورتنموتكنلمللغةاانالىنشيرانالنا

كللغةبنموب!عطيتعلقمخلغةاتجاهاتؤ!اتتمنموهاعمليةكانت

تربطالتنالورائيةبإرواب!الاخربضهاويرتبط،بمغردهشاعر

بوفميزاتيالاجنبيةالثقافيةبالروابطاو)ا(اقلبمكلشعراءبين

التياييذلكالىيثه،لى.غيرهامن)2(الشعراءهؤلاءمنزمرة

عمية!لالذييلامر6لهؤلاءاًلشعراءالمختلفةالتجارببينالواضح

اسايمبلآظصةالستيغلاصالىبالدارستنتهبملاوتطورهااللغةنمو

مؤثةخاصةمناكثروجودتنشضبلال!حديثالشصلنةتميزواص!

يلاهجة.منالمغردةالخاصةهذهبلغتم!ما

خصواسنكثيرعنغابتقدجهارتهاعلىل!يقةاهذهانغير

الأ(النهـديةدراسعاتهمصلص!ننالاهتمامببضاحديتاالشعرلنة

مناهترابههيالحديختالشولفةت!فىميزةاهماناعتبرواهين

اليومية.الحديثلغة

الحيا!مههىولاالوحي!ضالهفم!ةهيليستالغاصةهذهان

الحديثلجلاهـلناوالا،المديثالشصلفةخصلالصمناه!"احر

ولجارث،جمععاالمحدثونالشعراءفيهايشتركوحيد،تجربةعن

الشعرف!والمعممونالشكلل!دليةالواصدالبعدءنالحديتاخيرا

نطثانناىر،ا!امتناسبلاسخريةمنذلكؤ!ماعلىالحديخت

منالجع!لشعراءابهضللمةمميزةخاصةالخاصةتلكنعتبران

لفت!متمتازآخرينشعراءهناكانذلكمعنى.)،(سائرهملغة

ذاتالفغمةالعمبارةافىيميلونالعرالىشعراءانذاكمثال)1(

منالفحولد-!استثناسعهمالىيربمذلكوان،لعابراالعرس

شعواءيميلببكماالصاهريحتىالمننبيىف،الشيعةشعراء

مىئبسسلمسلةاقمداءالعثبالجرسذاتالرقيقةالعبارةالىالشام

الجبل.ببمويتنتىتكادولابالب!ننريتبداالشعراء

الانص!يزيبالشعرومصرالعرادشعراءتاثرذلكمثال)2!

سم!ماولا،الؤنسيبالشعرال!سمشعراءتاثربشما(خاصةاليوت)

اللبئانية.شعرمجلةجماعة

ا!معر!شية)كتابفيالنويىمحمدالدكؤرهؤلاءمن)3(

.اليوتالناقدعرللسافديمبرأيذلكفيتأثروقد(الجديد

..ميالنويهيلمعهـمدالجديدالشعرقضيةكتابمقدهة)،(



باكميزاتوصفهيمكنماهوالمغواصهذهمجووعوان،اًخرلىبخواص

هـالصدد.الشهللغةالثورية

هؤلاهاليها/تهىالذيالرأيفيالخطامصطمرانفيريبولا

النصوص،-نم!!؟؟سدعلىارائهمدعمف!اؤضص،ره!هوالنقاد

م1!قيىمبرر2!!بقفوااىيحاولوطوهمعلي!ماكاىوفد،ثصيةا

ثواوينهمفيالاخرينالثمه*راءلغةيتاملواانالحديثارر"رحركة

ا!ه!مينسفموانسيطلا،الثمععريةتجارب!عنحديث!م!واثناء

كبيراوئنا!فيمواا!المحدلمجنا!ععراءاكرانأونيدر3ا!مربهذا

نااكاعرواجب:و،قوالقائلال!نقاداونئ!كفتنارريات9ايىلراي

و!ل)1(الفهاي-ريألفهوالذيحولهمنيجدهالذياكلامايس!ونحع

ومنمنهايعان!االتيالتجربهطييعةمنلقتهيشتقمنهمواحدكلراح

.الث!حعريالابداععمليةفياللغةلدورالحام!مفهـمه

اجمالهافيمكن،المختلفةبهوثعهاليهاانتهتالتيإئ!النهاما

اتاليه:االهإمةالخطو!في

ا!ديمثاا!مر1مةاؤليإا؟ل!ةاء*يا!نة!!

القد!مالشكلتجاوزقدالبيدالاثعكلانالىاشرفاانسبق

يلملممنعلىتصيهيصعب**اراالشكلذلكوبيننفسهبينواقام

ممنفرنربعءجمرالشكلضههاالهـتيال!ثورلمةبالخطواًتت؟الملط

يصدلىماانالىنفرانلنا(آنؤدو.المسوولةاداعيةا"يدة1

تكن31ان،الصميمفيمنهتقعاقيال!لغةعلىيصك!الشكلعلى

والد*تالقديما!فمريالقاموسانءلمنيلاذلكانالا،اياههي

لموتميزهماوالش8ذالغريبوتفرد،الا!البعضلهـصيغالخاصة

يتضمنه4،الجد!مقالتجربةابوابطرقعلىقالرةو!صالحةتعد

مناخ!بهاائ!وازمنهاعنالجديدةالمتجربةومهلمناًليهااللجوء

ظ!كتفرعانالحديهـثةالقصيدةت2استطالقدبل،غريبزم!ني

من!اخ!ابوصفهاممهاتتعاملوان،الزمنى.دلوالهامناللغويةالثمرائح

والمواويلالايساطيرتشيمهاالتيبالنكهةلثيسبيهةمعتقةونكهةحرا

الجمعي.ثعصرنالافىبجلورهاالضاربةمبيةالشهوالحكايات

والسبك،الفخمةالعبارةرنرونالمحدنجبنشعرائنابعضان

الفريالمناخعنوابعدهااكمجارباكثويه"لجونحبنحتىالمتين

،السيابشاكربددهولاءالمعومن،يةالتقليرللقصيدةوالشعوري

الخاصهههـذهلصرسمادةيصلحماخرةوالمظالقديمةدواوشهفني

شاهداولنسو!اننرثرولكننا،الحديثالشمرلغةخصائصمن

)2((،مطربلاهديمة"؟صيدةمنذل!كءلى

المدينةعمالذيالفرعواصفا،ال!قصيدةخظمفبمبعركول

طو-لةاحتجاببرده!ائطربهطول

والرعدالرءدبينالاصغاءمنابدوكل

السمحاحالعارضت!تها!خلحفيفلا،صم!!

الالوا!ابتلتحيث،الريحولفوشتهمااو

والايديالاقدامخفق!ةولكن

ببمناهافبضيت!فهرةوآهوكركرة

نجمةعلىاوكالفراشة-سفر!ق!مرعثى

الهـغيمةمنهبةعلى

خطاياها.منتغسلسوفبابلاقكملم

فضملا،تقليديتانعبارنان،السصحاحوالعارض،انخلافحفيف

لانكاد،ز"دراستممال،سحاببعلء"رضكلمةاستعمالانعن

اجديد.االشهرؤضببةكتابمن12ةص)1(

."م!تارةقص،ئد"ن388ص)؟أ
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كثمىكأوروديخد!ثناالاويجم!ى؟.السييابشعرغيرفيعليهنقع

ؤمطمروفىط5وثوشيةهـرالمصانبا!تبارلشعرياالفصفي(4وشوثت)

خى،صكافعنفاتحلهاالس!ياباستمطللانايىوميالحد!ثلغة

"لمىوقطرةرنينمنفبهايتوس!هلما،!للةومصدرهافعللبصيغة

وتلك،ن3فيلجمصرواللمع،العاطفيةظلاا،معالمعنىفخيص

11(0اشنغلااهاواح!منالقديمارراعرلهافطنلغويةخاصة

و،؟مبم،او:،حيةهذهفيالثمعراءمنفيرهبزالم!يابو!كن

منزل)هي؟!ائدهمنواءدةقصيدةعندنقفانذلكهلىللتدليل

بينوالهـحركة،ةا،**لبهثالصيغةهذهاسهضغلفقد)2((الاقان

اسضعمالى:ال!اض"هـهـء،اسننغلالا،المو!جورالخربالمنزلذلثارممان

ولوهـ4،يدندنو،و،هوز!--زوزهـلح!ههـدوالهس!هه!ةالىقسقات"

الشأبقالن!ؤي"ولفوشعته"،لاست!اطيؤكدافياالاعر"وكفكف

احديث.الغةمنقر/"فيههـوء!ممااكثرصعيمت"ايقاعفيهروصقد

فهو،الشعريةاسإبالذةفيالنظريلهـفتماوحدهذلكوذسى

تقنعلاالتي،اقديرمممةاالقصيددلمناخاست!عاءالمحدئيناءالشصاكثر

!بئالتصرفعاىيهفمااللغ!كلاقهـةفيدامء"القولمنبالمالولى

ع!راقؤب--كاًحببت)ءاحببتكبدلحببتكيمم!ملفهو،التخبير

ليت"سفانعلىسفينةويجمع)3("فيهانتح!ببنتكاوروحع!

!كنكلناستع!*اقلوهي)4("سفارعنراكبيهاتقاصيلاالسفائن

والبو!اتالاكلءن"بالمثجميتشبهابوؤاتعلى"بود"يجمعكط

هن"الاست!ا*ةايبعدالزائدةماويضببف)15"والزحمةوالاهارر

بعدكذلكويضيفها)ول"ظلمايمامن؟المقاديرايمن؟جئناكاين

ال!.("رحمةمابشبراتطلصيئااربابنيافيا"غير

بررحملالقديمةإقصيرهامحاجاسببحإءاطارفيويدخل

استفاضولقدال!لاءن5-موعهاعلىالعاقلغيرمنالنتكسهبىلجموع

يكفي:المحافعثيناذواوالىلأاقربجعلتهالستفاضسةش!رهفيذلك

.((الخلى!يحعلىديب"قيدهءنالابيإتهذهذلكعلىمثلا

للرحينثشراوتطووتطلالقلوعثى9و

بحار*وابومكتدءونبهنالمليحفىحم

***

يرودمهـجدافرنحهنالامواجلمعةيا

***

الغريبةوالممقخطايالمنهيباتالقرىبين

افتراب!نه!ءلمدمنبكننقودي!اانقصزلهتما

وباب!؟الم،فدشبالتماعننكناوفدزلتما

بها"الليحزحم"القلوععنيقولانبرلصرولسعفيكانولهقد

المتهيبةالقرىوعن،رنحهنمنبدلارنحهاالامواجوعلى،بهنمنبدلا

معا"ذ-كأعلىواصر،ذلكمنشيئايفعللبمولكنه،المتهببباتبدل

الاءرابباسايىبتفبهاالعاؤلمعاملةالتكسيرجموعمنالعاقلغير

ادراجمن،ذكرناالذيفوييانفلاالذيلبدويانوكلهمعوميلا

قرامانحوعلى.اورديثةقصائدهخواتمفيال!عحعاليةالجملبعض

الذئب:وصففيالبحتريؤولاقرا)1(

الردىتهااسرفىعصلملايقهـضقض

ابرداارعدهالمقروركقضقفة

93صمقتارةؤصا!لد)؟(

77-عىمخظرةقصا"لد)3(

.مختارةؤصائدمن08صالخليحعلىغريب)؟!

.ن!"كرالمصمن66-عى:البرومامف!دة)ع(

.نفء4درالمصمن501،601صجيكوراؤمياءقصيدة)6(

نفسه.المصدرمن؟3صمطربلامدينةقصيدة)ول



)1(البرومامؤصيدةنهايةفي

م!نحدربكرالمتناثرينامواتكعلى

والوجدالاهاتوالدمعفيهجال-لام

طرقاقهـبورهموالغاديات،لحودهمالمتبدلاتعلى

ارقارقادهموطيب

)؟("الاقنانشزل"قصدةيةنطضنقرأماؤحووعلى

سحبالحء،سه!تك،اًلاقنانورزلياالا

و!تحبتلثوصه،الظطنقبريتروي

ناالاستسقائيةالصيغدهذهارادفداروبابانفيريبولا

مقبرةفي،الئساءؤجموراليهانتهتالذيالمص!يرعلىاشفاقهيظهر

للنهايةالمهيثديوان،عصريث،رعالىتحولتالونفبما،البرومام

ارادماذلكمنبلخوفد،الافت!انمنزلاليهاانتهىاتبئا(مجعة

التقليدية،الغنائيةالقص"ئدف!القاهاالتيالصيغتلكباستغلال

،اخقليدياالنفرن3نتهحدثونحنانن"غير.الرثاءقصائدسيماولا

ناالىالاولالمثالمننشيرانالمناسبمننرى،السببابرفةؤ!

الغاديات"و"الحودهمالمت!بدلات"ؤوررفيمجهوءاا!اعلس!ااعيطل

ناقلوالتطالبداوةنر!الموغلةالاستم!و"!ىهـنووو"طرقاقبورهم

الشعراءدرجلقدبل،افىلوفمة\/للغويةالاستعمالاتفيزفيرا)،1)جد

اللغويةاليمهدهمهـثلتلا!"علىاحيةاالحديثلغةانصإركلن

نافنحبالاخيراء!ثالمناما0)3،اً،وصولةالاسهاءهنباحار

،وروىسقى:اصصبحابانوروىسقىالمفمببنتضعيفهعدنقف

نفسوارتاحتالفعلينفيه!االممنىبذلكؤقوىوالواوإذءالقاقيثديد

التقو!ةاحتمالاتفىعليهمزيدلاالذيالقوةمنالقدرلذلكالث(؟ر

الافغالمم(نيموب!الىالقدء*نزعةمعتهثيإالةكلبنلهذن

بتضعيفهط.

وقفةالىيحتاجالسياباشعرفياللغويال!'نبدراسةان

هىتهفينحسبو)كننا،الب!ثهذاطبيعةيناسبمماكثيرااطول

تكنلمالحديتمرالثهلغةانعلىللتدليليكفيما-ارةالقصالوق!فة

اعيلكانالسميابمثلشاعراوانال!-بئالحديثلغةمنقريبةكلها

غيرهمسلكيسلمكانحاولهوفان،لغتهفكبمااتقليدياالئفسالى

مقدم4فميفعلكماذلكعلىنصالحيةالحديثلغةمنبلاقراب

وولضمثلفيفعلاذلكحققحيث11("آبشهرفبماغنية"قصيدته

سه؟دخطيب:تقولوهيتضحكوالصيفة

ال!خطبةوانتهت،اءإفاها

للكلبهرزكرالكلب

مرفة.عصريةامراةلساىعلىايضامنهاؤولهمثلفيااو

الزنجية.الاطفالمربيةيتادنا

.68صمختإرةق!صائد)1(

.2"صنفسهالضر)2(

من.؟ص)الصبورلمهـبد(1الليل4اغف9أقصيدةءناؤرا)3(

قوله:(القديمالفارساحلامديوان

حزينعةمصابحتضيئهالذيالمق!فىءلليليارفىيفي

.النهارفبئالنورتخشياناللمتينعسهاكحزن

يلي:كماتكونللبيتينالسيابكتابةاناتصوراني

مصابيحهمضيثةمقهىؤيالايلبمركنيمءؤط

الخ....عبضيهاكحزنحزبئكأ

هـنالتخلص11ناحيتنمنسيكسبالحالةهذهفيوهعو

جىعفيالخطتفادي2(0الصلمةجملةمعالموصولاسمركاكة

مصابيح.بدلمصابحطىمصباج

شعرمج!قىدارنشر"المطرافودة))ديوانمن22ص)((

."تروب،0691
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مرجانةيااتيالليل

ءوعانةافي؟وماذا،النورفاضيء

اغنلية؟مصناما،وفسصمحت

؟المذياعهذايهنربما

الحديت!غةمنالقريبةالسهلةاللهجةهذهبينمابهدوواضح

ءمااللغويالنقليديةالقصعيدة!اخفيتشفسارةكه!إدجالشهوين

امثساعر.اهذاشسعرمنال!يهالاشارةسمقت

ينبدرلفمرفه!ماالىانتهوامناررارسببنامنانوالواؤع

اللفبجزالةاهتما،(اكثرانهلديهمفمبتالاسفافعنوبمدؤوة

برهذاا!حدثيناثمراءمنزملائه،لمىتفوقوانه،السبكوحسن

شعرهـئاصظاهذهانع!.)1(وافوىاسلمم4عريبضوان..كله

استمماديؤثرونممنغيرهبشعرتقارنينالاوضوحاتفىدادلاب!ر

ابرزانوعئدي،الشدريةتجياربهمعناتعبصراعنالحيةالحديخثلغة

زرق!ا*ـيديبينالبكاءءأأ"ديواففط،دنقلاملامثص،ءراهوهؤلاء

الحديثلغةاسفخل!يقكلعننقلهاالىوؤتمجتمعيةصور"اليطمة

قيمتهاتبطولا،منمنا!لرةلثرائحفيالصغيرة!موشاؤحمهلاشاةالحى

اليئاتعملالي،انناليةالصورةمثلفيبض!االىثدهينالا

ءمههااثرلاثساويةبطريقةالشاعرعاشهالبوؤساحالاتمناتحا

)2(.والصراخللانفعال

.تنكمشانالقطةعينا

صباحاالخا!ةالجرسفيرو

وجراحابثوراالطاالحقىذقهـالنابتةاتحسس

السقف.فوقاجارةاخطوا!سمع

،االيومطالحمامفرفتهالساكنتعدوهي

الصنبورخرير،اًلاغطيةد!ء

ابهوراجسديعذوبة،المذ،ع4خشخثف

يكفليسؤوهمااًلمؤددالخطو

الالبانبائعةدقهـةفيلكني

.إنالاسنفرشاةؤبرفيتتوقف

تتوفرالتيا(رركمشارالقطةعينا"الاولىاجملةاةبماستثناء

ربمااللتيناقطةا&-!بماالرمزيةالطاقةعنناتجالاياءءنقدرعلى

قلركباسثا-،الحقيقيةالقطةعبينيعلىاوالزوبرةعيننعلىدننا

داتها.منؤيمتهاعلىقوفرجملةايةالمقطوعةفء؟اتبقىلاالجملة

!باحا"الخام!فالورىيرو"منفردةالعباراتهذهمثلاتامل

توؤف"(،الالبانبائعةدقة"،"ا-قفافوقيالجارةخطواسمع"

."،نالاستفرشاةف!!في

فسوضمهامنبل،ذاتهامنقي!متها.كت!بلاننرائحانها

نبيالمفارقةعلىالقائمهالشاعرمأ-اةتمثلمنتمكنناخاصةاماكن

القيمةادراكمنذلكبهـعدوتمكننا،اإنممجارهووضعوضمه

!شاةتوقففطالس!ببتصبرالتيالاابماطبائعةلددؤةالايحائية

.الافطاروجبةمنالحرمانمناوبالد!ناب!ا(طامنخوفا،الاسنان

تملهكهماكلمناحد!و،يفيدناسلو!بنالهمريقيهكنهكذا

الطاقة،تلكمنواحدجانبمنالاؤإد!الاخرويحاولطاقاتمناللغة

!اموسات!قنعانبهتمملكجديدانفسمهاالمغةاي!حالذياجانباهو

.المتجددةاليو!ةالحياةحركةعلىالشعري

الشمرفي،الحيةالكلاملذةاس!مهالبانار!قوليمكنوهكذا

يقف6االثمصهذالذةملامحمنواحداملهطالاليس،الحديث

الادابمجا!ة،علوشناجئابةلمملأ"اور،بنفاكوبدر")1(

.122صفحة6591نسانءررالبيروتية

الهمامة"زرقاءيديبينالبكاء"ديوانكلن45-4(صفحية)2(

.1!69بيروت،الادابدارنشر



)1(التقليديةالغةروحعنمقوملالهيستمداخرملمحجانيهالى

عموما""الحديتالشعربنزعةيتطقثالثعلمحذلكالىيمماف

اليومية.الحدثلغةصالبعدالى

البومبمعةالحدكث!ةعنا!بصد

تبزهـاصفةاهـك!اننباليوميةالحديثلغةنتأملعنيمعا

ارتباطامرتبطةولانها،التواصلهوهدفهالاننفعيىلألفلأانهاهي

فدالارتبا!هذاانفيريبولا،4لمحةااليوميةبحاجتناوشنا

!منمكلط!امنزعاوتنزع،الوضوحالىتمكلالحديثلنةبل

التيالصفاتهيهـذهومط،وجهاحسنعلىالحاجاتكلككضق

حتىمثاليسةلغةالشعرفلغة،العموم1وجهعلىالشعرلغةقميز

هؤلاءرغبةلانالثورةالىتروعااوبالواقعارتبافاالشعراءحرلدى

!سن!منفيلغتهميجعلانالمستقبلالىوانشداكعمال!تغييرفي

بقثومعلومستانسلغهـةازهاثم،الملحةاليومبكأبالحاجتلارتباطا

منتقسي!"تهوتنفرالمنطقعلىتتابىلغةذلكبعدوهي،الفموضمن

ونوهاءقيقهـةاهذهالقديمالعربيالشاعلرادطرولقإهد.وتحديداته

اذهـانالى!ربوهاالمحدثونالدارلسوناسكههاكما)2(بها

بارداصارؤدالكلماتمنفكث!ير"اثماناروينيقولى،لشعراءا

فيتساافعريثيروانما!الروتيني)*ستممالخلكلاللونحالل

يصفالذيالمتوقعغيرالارتباططريقعنجديد!بمعرفة،الثمشمة

اللافاتاللفويةان":فيسلركارلاللغويالاببهويقول)3(الابصار

حيثاثاعرحلمانها،للتفكيرمنطقيةحركاتا،طكطىلش!ت

لان!ابل،قتحداوبينهافيمساتختلفلانهالاالاشياء3تتصا

يصفالذيالمتوفعنجبرفلارتباط)4(والشعورالف!ىتجتمع

العلاقساتبتج!عفشعلركناهماهوادماناروينعندالابصار

اللفةمؤداتببنالعلاقاتاناي.والشعورالفكلفىاللغوية

مسنبل،اليوميةالحياةواقعمن.الرائعالشعرينسقهاتستمدلا

يرىالذيعيادشبريالدكنورراييبررماوذلكوالشعمورالنر

الحياةتجا!بءرزمستقلاعالمافنهكليخلقالحديثالشاصان)ة

.0)5(1،العادية

المختلفةالاراءهذهلهرضحاجةفينكنلماننماهووالواقع

ممىالولا،الحديثلغةعنعموماالشعرلنةبم!تزكدالتي

برايالحديثالشعرلحركةالدارسينبعضافتتانمنرايناه

فياللغةتاملعنصر!ماقنتانا،اليهالاشارةسبقتالذياليوت

ثمةانلادركوافطواانهمولو،المحدثينالشعراءمننفردواوين

الىذهببل،فحسبالحديتلغةعمنبلغتهيبتمدلمشعر"

بينمتوقععيرارتباطباقامةمفاجاتناعلىداببانذلكمنابعد

التعبيريالوسط!الكلمةوان،عبارتهبهايبنيالياملمس!

داللا!هاتغيرتفقد،"العادةمعجمضنحيرهاهيالش!رلهذا

ياي!،فان"حجازيعبدالمصبماحمديقولذلكو!(ا

اللاسيكية،ثقافننفيالنظراعيدانءلمىساعرنيقدبلاشتراكية

فلمالرومانتكيينقلاوسعنخرجالذيالشعريفاموسياجد!وان

لنةمننفسهيحميحتىالكلاسيكيبالقاموسيطعمان*لهيعد

الييحتاجلاالمثسعرانفيحسبونالشعراءبهانحمفدعالتيالح!حف

(7ص669مارسعالادابمجلة)."منهااكر

القروحئويكنلما:المشهورةالبحتريابياتالىالاشارة"2

اًلخ(..لسببهومانوعهمابا!نطقيلي

للادبال!نغسيالتفسيركتاب:اسمامحيلالدينعزعنفع!لا(2

.لأ.ص

نفسمه.الم!لرمن71ص(!أ

الفيمجلة-ال!ديثالضعرفيالنموضعنثراسمةمن(ه

.8؟عح6791ينايرعالقاهرية-اكعاعر
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لاستوقهـفتهمفعلواولو)1("فيهماتندوجاللذانوالننركيبالاطاروتغير

هيحالبايةليصتجديدةلفةلادمهعنتعلنا)ننيالصيحةهذهمثل

الحية.الحديث4لث

لنتي.ليواليوم

)2(سمتيوامحرارصيوابأيخوممرواي

)3(:ا،قطعهذامثل!"كا/(الصكأال*لرمللغةوجعواولما

.الاسودونادر

.وكانالصدىكان

والبمصننانالجائعالقموبينيجلس

.وكانجوعهيغطي،الظليكنشف

.الفرات"نفلاحاكالد!ر

.اءا1جرحيضيط

.السماءخلفهوت!ثمميي!ي

وتوفهالادببم!الناقدبثقافةللاستنجادمضطرينانفسههمولوجدوا

نادرانيدركوالكي،البيانيةالاساليبمعا(!جةفيا!ويلةوخبرته

تشبيههبدببلالابديللثاكررمزاالنصهذافيوردفد،الاسود

الفقراءصدورءجم!ا،كبوتةالاصواترجعيعنيالصدىوان،بالدهر

احلامسوىث:(يعنيلاالجائعالقمروان،وءكانزمانكلفي

هـالمىفيشبالبستانواما.والفقرالجوعمنبال!لأعىالفقراء

اكتضافهبصبحوبذلك،الحاجةعنالزائدالترف!الىاوالا!اع

بكونوعن!لأنذ،المجس!تانذلكفيحقالهبانالراكهيعضللطل

ةورؤوا!يضىوالبستانالجا"لعال!مربينالاسودنالرجلوس

ارةقرافهيعنيفلاحاوكونه،ممارستهااووعيهااوالثورة

المأءجرجيخيطانال!نابةاليهوكلتالذي،الابديوالثائرالابدي

بعودةالعلويةاكشيئةلتنحققبكارتهاالحياةالىيع،!اناي

بمف!فةالئورةمشيئةب!دتيهاففنتحدالارضاىاوالعدلالكفاية

."السماءخلفهوضييرومي"السماء

صلةلامدلولاتبينالصلمةيدركاناكاقديشطيعوحدهبذلك

لد!،وا،والبستان،اجلألعاوالقمر،كالصدىالامرواقعفي،بينها

انتهىماالىينتهيوان،والظل،وا!صماء،،الما*وجرح،وال!فلاح

لغةادونشربرثمانؤررحينس!رعليالدكورهواخمرنافاليه

ءعان!يالالفاظن!مللانحعيرةاحياناؤض!رباننا"الشعرية

هـهـاوعلىى.الشائصعالاسعتممالفيتعهلمهلمامئاررةودلالاتوقيما

!اليتهلدلاميببدان:الشاعويتممدهماال!اللعبةفينقعال!نحو

ابتدالطمسهاالتيالبكرالننعبيري!ةوقعرتهالاولىالايحائية

قضىالىالكلماتغيريملىكلاالذيفافساعر،اقيلوفالاستعمال

اليهايب-دانيمم!تطيع،وطراوتهاجدتهاعلىالعاديالاكستعطل

يفقلاجديدتسلىلفيتنسيقهاالعالمعلىبعثقدرهاالسحر!ة

.)4((!اللغويلمفهومهاالعاديالمنط!مع

علصثارالذيالوحيداثاعرليساثونيسانفيريبولا

الذيبالعالم!بطهـ!فراح،اللغويالكلماتلمفهومالعاديالمنطق

نايعتقدارزيالبياتيهواخرشاعرفهناك،خلقهالىيطمح

العلالمهذافيموجودةغيراشياءعلىدلالات"ت!بحقدالكلمات

وبلغةبالناسضا!الذيمطهـرعف!يفيمحمدهووثالث،51(الاظ!ع!ى

)6(:قالحينالحيةحديثهم

.8صرلل!يابامختارةقصائدمقممةادونيس(ا

.19عىا،!تيا!ارديوانمن!الغبارساحر)قصيث!(2

.026:ص،والمراياالمممرح(3

الادابهـجلةا(والهجرةالتحولاتتاب"لديوانثراسةمن(؟

.91ص-6791اعرد

.(72ص،6591،عمارسابالا!مجلة)اررهريةتجربي!5

الوبر"منملامح"ديوانامن؟(،:!المرةههـالمهرفة"فصيدة(6

.9691الادابدارنشر"الانبازوقل!!



الطوافواعمانيالليلدوخنيانبعد،منكمعدت

الحجرية.الثمارء.!اجدلم

الحصرية.واللغات

الحديتبلغةفاقانهيبدوالذيعبدالصورصلاحهوورابع

ناتعنيالتيادساطةان":فقالبساطةمنيميزهاوبماالحية

قحولتالطاعمقدنفسهقث!مالهموي!فؤ/راءهافعريكاشف

)1(.السطحيةمننوعالى

تمتازشعرياتياراالحديثالشعسرفيانشايضضحوهكذا

مفرداتهسسالمنهـحيكفيبعداالحيةالهـهـيث"لفيعنبعدهسالغته

الميزةهذهوان،الشائعالاصننعمالفيت!ملهلمامغايرةودلالاتقيما

ثوريةهـزةهناكانلولاالحديثافرللغ!ةميزةاهمتكونتكاد

عندهاالوقوف!كلنبرسدلااللفكألهذهالدرا!يبالسياقتتعلتياكأوى

.!صيرةوؤفيةولو

!دثالهـتنمعرااال!غةاال!كراهـ1ا!صبد!

ذاتريةالج!العبارةث،قمنالحديثالشاعراكانسواء

،الشفا!الهامسبالنسمحبمأنسونممئكاناماحىاداالرنين

ثمةفان،اللضةمفرداتبينالوشائعؤلبا!ايرميملون"مشاو

ممبثق،داخليصوتعنصدورههياللغويسيافهت!رهامةصف!ة

الشاعرلدىعليهالاهرهولماخلاف1،اليهاومتجهالذاتاعماقمن

يتجهداخليصوتءنبصدورهللغوياسياقهامننازالذي،القديرم

المشاررسسةالىد!وةاوالتم!اساوخطابشسرياخذالخارجالى

العالموبينبينهجدارايقيمانمنيمنعهالذيالامر،والننعاطف

يقاسماخرشخصدائماف!ساك،والننوترالمعاناةائناءالخارجئ

:آلامهالشاعر

نا!باممةيال!!مكليني

الكواكببطيءاقاسيهوليل

الذيارننجريداسلوبالىالقديمالشاعري!جاحينوحتى

بحالتهيواجهالحقهقةفيفهوالامرظاهرفيةهسهفيهيخاطب

:هرغيى

ينسكبالل!ع!هاعينيكبالما

سربمفريةكلىمنكانه

القديمالشعشلغةسيسافىفءالميزةهذهالىف!هدريبولا

علىالقبلمةاوالاسرةبعوتصوتمهيمزجانالشاكلوعلىسهلتقد

ببنيدورادح!واردامماكلثومبنعصوقصيدةفيالمووفالضحو

يفترضالشاعرداممااي،الخارجوبينالجماعمةاوالفرديةالذات

.بالخطابايهماقيوبر4اثخاص"ثكلصةان

حينوحشنفسهبدائرةمحدودفحوارهالحديثالشاعراما

غايس-لآ،جملةالكونمناوالمجتمعمناونفس!منموؤمفهيبلغ

القارىءوبينبينهالقائمالجداريهدمانالىيطمحلافانه،التوتر

موقغسه،غمرةفيوهعويت!ءلهانفرصةقارئهيمنحانه،والمتلقي

ادانةموقففيلانهنفعايجديهلنمعهالملتقيتعاطفانيعلمولكنه

،المدانبالولسطيرتبطماكلمنلياساحالهـةفيالاالادانةت!ونولا

فى!ريبولا.ادا.تهاسنتوءبتالتيالحالةعلىالوسطهذادامما

بالمثسالولعلنا.الوسطذلكمنبعضابشكلنفسهاقارىءان

قبءةالغيتوريمنمفناحمحمد.يقولذكرناهمانوضحا!نشطيع

.!)؟مننحول!!لدرومشوؤة"

غيماو!ش.شعت

وسنى.بماشعث

انا،مولاهقدمىفبما!نضطقكالمرويمثى

بدني.فياتوهح،فور:!فياتود4

.71ص66!انيسانعمدسالادابنموة(ا

-العودةدار،مثر-نفسهاالقعه-بةعخوانيصملديوانمن(2
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يبصرني.لن،اصغىمهما،اعىغيري

.الشارععبرشمث!،حجر،جسد!هانا

.الصائعالزمنفىصيق،البحرقاعفيغرقىجزر

.مبهوتزيتيفنديل

.بيروتفربيتاقصىفي

.اموتثم،ارنقثم،حينااتالق

بالقعراليسرمنلسيلصرويشاهذانفسفيالدائوفالصراع

تملقههيفسرماودلهـك،معهتعاطفنااواشفاقنامعهيجديىالذي

وهن!ملا،بمطيسشجني،روص)فولهفيمتص!لا،المتكلمبضمير

اتالئ،،اتوهح،اتوم)ومسترا،جسدفانا(اًنا...يشكالدرو)

-.ا!وتوفيحالةلطئ!احالةفيبهيتعاقانه(اموت،قار

حالةفي،اكفسممحوارحالةفي،معاناةحالةفيانه

وا،مطقاحواراليسالحوارهذاانفيص،والكشفالمكاشفة

حوارضاربهوبل،واليهاالمنفسمنمفرغ!ةحلق!ةفييدور،اصم

فماوالا،تناإضومنغنىمنلشملهء!"بكلالحياةفيبجنوره

يملكاندون"الشارععبرشيعا،حجرا"الانسانيصبعانمع!نى

اعمىعيري"الشفقةاووبالعطفيالانقاذا؟ثراكهعلىالقروة!حد

كيماتشعالتيالروحازمةهيهل؟"يبصرنيلناصضمهما

كمسكانتملكلاثم،البمنفيوتنوهحاثجنفينتنو3وسنى

اليجمالاهوأالموليذلمكيكونومن،مولاهافمعيمنظؤبقلامة

التىالروحازمةالازم!ةانام؟الثورةام،الحريةام،الختهام

ازمسة-كونفدأاكاثقطغياناماموتمموتترنقثم،وتنالق،تشف

بالقعرالاذلكيهمن!انثون-كلونلااوالازماتهذهمنواحد"الشاعر

النفساعماقالىاللغةبسيافىالاتجاهاهميةابرازفييفيدكاالذي

اللضةسياقيفيالفاهالنيالمحوعوالخارجالىبهالاتجاهبمل

اشفاقن!اعنالشاعرعزوفانهووالواقع.القديمالشاعرلدى

اًواصدقاء،بصفتنا،بالسمناالناثقيكونانفيوزهده،عطفنااو

النفساغوارسبرعلىالق!لرةمنمزيدامنحاهقد،طائفةاواسرة

بالمجتمسععلاؤتهاتسودالتيالتوتراتخصوصيةطلىوالوقوف

جديدا،لغوياسياقااقتضتقد4الخصوصصهذهوان.جملةوبالكون

نفمسمهوبينالشاعربينال!ارفيهيدورالذيالسياقذلكوهو

الهمسيجعلالن!بههالامر،الخارجيالعالموبينبب:"يدورانبدل

السم!م!هذاخصائصاهمهيالمقتضبةوالصوروالالف"رةوالاي!ساء

صهوتمناح!راشنخدطمالىالشاعريلجأحيالنحتى،الجديد

تجربته.عنللنعبيرواحد

المستوياتبيننربظانقدمماكل!بما،حاولنافقد،وبفد

ايمانا،للمشعراءالثوربةالتجاربوبيناللغويسياقهامعالتعبيرية

تحمولىمنالتفردذلكيقتضيهوبماالتجاربتلكبتفردمنها

الثبيالاسقل!اسلوبتجنبعلىوحرصاعنهاالتعب!يرابببلأاسافي

هانمه!مشابهوجودبمجردعنهاغريبةبظاهرةال!اهرةيفسر

الثعراءبعضاشئناسننسبانوسشحفىلكانوالا،شانها

نعزووانالثوريةارومان!ميةالنزهـقىالىاتقيدياللفةبفس

كلالارتباط!منلتنهمفرداتيحللانحاولشاعرايالسرباليةالى

لنالنقدانالظنواغلب.وهكذا،الاولىفعاليتهالااسننعادةبقصد

كلسيضراثرولكن،الاحكامفيسعاكهذاب!ثلش!يئايخر

التسليم.ماخذا،حكامتلكم!ثلالناساخذاوشي"

افاتامال!قدال!ديثةالشعريةالاعمالاهماننلاحظانبقي

منكلاللغةمفرداتفحالومن،للغةالمواميا!ياقمنعليمة

الاعرنهايةفي؟لكوم!نى،الاولىدعاليتهااستعادةبقص!الارتيطات

الاعمالىتلكبهتزخرمماحرمقدالقارىءالجمهورمنالاسرالجزءان

!هلخيقي،بمافقيتلقاننالامر،ها"ةولبعوريةفهرييةقيم.ن

العربيالشعراخرجانبعدالمأزفىهذامنالحديثالشها!ريخرج

؟.والجمودالانحطاطمثصرمنبرقه


