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ال!دأصوالدو!لعنمدو4ثبم4لأمغ!يةت4!مؤثو

ح!دودفياكلإةاايامتجمعناكالتاقىاشاياحلهاتفي

انني))لشعرهعنالحديثأمعرضفيمرةالبياتيقال،0591مالعا

وبصد((.الزنجيالشصذلكفيبمايدياىايصلشصكلافرا

بي!تاوكان،بعضناكتخلف،محاضرةالىيسعانعايهكانذلك

،يومذاكالعاليةالمطمينداربهمتزخرءانتالذيناث.راءمنرو:

والعالمالعرافىفيالجديد"الشعويةالحركةأ،واةبئظريهموالذين

يتاثر،سارق؟القولهذايعجبكمهل"ةمنه3واحدقيال.العربي

الحلمءهـائنفياتتوالمنحقبةوبعد،واليوم".يقرابما

سارقاناًلشعريالعطاءمنقرنربعيتهدالسبعالعالموبوابات

ع4مناجميعمنالهـحياةنسغيستمداندائمايحاولكانهذا"لنار

ميعربيبنالدينمحييتروالىالىكلكامشا-طورةءن،الحياة

اورباوفلسفات،واليونانبابلباساطيرمرورا،الاشوافىترجمان

وراحت،العشرينالقرنفىوآدابهااوربافاصهاتحتىالقرو-طية

عهـدمنبهاالعربيللشعريكنلمواشاراتاسو،ءث.رهؤيتتناش

العالميةالحربكوابيسالعالمعنبهاانقشعتالتيالسنواتحتى

ثعربالعافيةيتميزنموذجايمثلالبياطشهرانواحسب.4!ثاديةا

الطبماللقاحب!رثراتاثبهومنها،اجنبيةمؤثراتفيهتبدوعربي

نسغاتنقلبانتلنثلا،عنهغريبةكائناتلجسماالىيدخلالذي

الشعر.لشجرةوتطهيمماالصحةمن

41!ثراتفيهتظ!ر،بالطبع،وحدهالبياتيشعبروليس

ولبنانمصرفجعديدظمحاولاتتاريخاالبياتي-:9ق!قد.الاجنبية

الش!ر-سمالىجديدثمادخالالىتننىكانصمحاولات،وسيريا

صفعماوتكراروالبديعالبيانتركاتعلإ"لقلتالذيالعربي

لويسالدكؤر،الديوانجماعة،مصرفيابولوملأرسة.الاولون

محاولات،4791عامالمنشورة(،اخرىوقصالدبلوتولاند)فيعوض

اسلوببمفازلتالعربيةالقصيدةشكلتطوءسفيلتانشعراء

الغرنسيين،بالر.زيينمتاثرين،النثروقصيدة،احراالشعر

لثرؤ!يحملذلعك3ل،وبوديىر،رامبو،مالارميه.زروبتعراء

صؤوس؟!تمزركانتاالز!القديمعلىالثورةفكرةويجسم،الريادة

كما،ا،ثافي"احمربابعدمتفاوتةبدرجاتية4العرشعرا،وقلوب

اوربافيافهـرينواالشعراءرووسفي((التجديد"ءكرةتموركانت

الىيدفعنيماالنن"عةمنلدي،ولكن.الاولىا)مالميةالحرببعد

لهتوفرت،ومحتوىشكلا،لعربيااثعرفيالضجدإدان،القول

لان،التاملالىيدمموشيءوهدا،موآتاةاكثرظروؤءالعراقفي

\!

اتصالهثرجةديولبنانوزلمسطينولسوريامصرعنيختلفالعراق

منهافلاالهراقفيسب!ن!الاج!بيةباللغاتانمكل!نولان،بالفربا

اللادفيالكتبناشريمنعدداولبر.الاخرىالعربيةالبلادفي

فيؤهل.الغربيللكتابمستهفكاكبرالعوافىانيقواونالعربية

منالغربلدىماعالىالتفتحهن!افيالسبببعضترىياذلك

منذالعراقش!راءكت!بهمافيمتفاوتةبصر"،تظهرتوفنونثقافات

؟ا(يوما!االثانيةالعالميةالحرباواخر

كانت،بعيناتء:هـالاإ،ببغدادليةالض4صلم!نادارانقلأت

احمد!لميهان،ا-ياباشاكررطر،الملا:كةنازك:بالشعواءتمور

الخزرجي6عانكة،ةعمانرعباسيى!ة،البياليإوهابيلدا،العيسي

نااحسب.ظولوقائمةيوسفسعدي،الواحدبدالرزاقعبد

العربيالشعرؤ!اائراترككد،وطريق!نهكل،المضراءهؤلاء

رددك!ا،اليومالعربيةشعراءمناكئيرااصداءهيرلرالمعاصر

شعراءالامسدمالقةمنوغيرهموا(ت::جنواسارجشصاصداء

غضاضة.ولأضيرمننىلم!ءذاكؤبولاهذاكيويىى.العربية

فيالاجنبيةالمؤئراتبواثرظووتكيف،الز!!الاطارهذافي

العربيةأالنلاد-:ءو،اترالصفي،صرالمطثعرنا

تسلسلح!هبالمعاصريناثمراءناجاستهر،ضمنمناصلا

مناحسبلا،شاعراعشرينعلىتزيدقائمةاماميونكن،تاريخي

مؤتمرفييقدممحدودبحثكياغلبهااوكلهااتناواهااناحكمةا

حتى،الشعراءج!عحقفيمقصراالااحسبنيولا،المربدكهذا

،المحدودالمجالهذافىنتاجهماستعرضالذينتهمالقل*لالعدد

بتهمة.يعترفاعهفارايقدمومن

افافة،والبياطوبدرنافىكمثلبشعراءالشخ!صيةمصؤني

علىتحملنيالعربيةا،قطارفيزملائهمواشعاراشعارهممننابضنيالى

بواكيرهافيكانتنساجهمفيالايييةا،كأئراتانالفولاىاالمسارعة

الباحث.علىوت!ستطص!تضيعصارتالزمنمعو!نها،وضوحااشد

41!اصر،شعرناقراءةلدىبالس!مادةتعثعرنيالتيهيالملاحغةهذه

نحملثماراانضجتالاولىالبذ؟رانكيفتلو"!استطيعلاننج

الشعربيئةتقدمهمابكلنموه!اؤجتمضزحولكنهاالهـبداياتمياسم

.القرونثروادبنالغضناومودوئاتلعرجماا

الشعرفيقراءاتهابستو?الملاكلةنازككانتالبد!في

حتىاليوناناساكليرمنالاوربيةالادابفيومطالعاتها،الانكليزي



ديوانها-بقالذيشوهافيالتشارممسحةنجد.شوي،اورفلسفة

(الحياةماساة).طولةميصأياتظهر(491لأ،اللعاثقة)الاول

نظمتهايومعمرهاوكان0791عامونشركهاهـ491ءامنظمتها؟لتي

ء-ن!مروكانت.)1(مق!متهافيتذكركما،عاماوعشريناثنين

بهذهلهااو!ماوهو،مطولاتمنكيهبمااض*هـالاكللببزياقراءة

فنجد،والاسلوب،المعنىحيثمناما،الشكليثءنالقصيدة

استغلقة،1ارالاسفكودحماولاتالمجهولالىالروم!اف!لنزوعاهذا

لمثلت!ربهاور،مثلكبيرلفيلسوثبراياثخمه!اال--ازنوتعليق

احياةافياراءهتروووراحت،رومانسيازهثلا-شاومهالثاعرة

هـنيزاللااثكل.الثانيةالعالميةالحرببظروثزرة4وروالموت

تلائمالقافيةويئوعا(خفيف1البحريطوعالذيالعربيالش!رموروث

اصعب،بموسيقيةالنفنارهاقبررالافكاروءرضانخكصكه!االسرد

القوافيءشاوحةؤكأاراحسبولا.واحددويوامربزوفي7!ر/ءرمن

لتطويروايى"بمحاولقىيوحيماثسا(!صكهالب-ورمنواحدنراملةفي

،ولبنانسورياشعراءادىولاتا،ء4لاثأمثالوجو؟رءم،الشكل

الجديد.اث"عراءا!لشههرهمءلمىزشولظ(ريخيانازراسبقيممن

بمعنى"ثقاشيا"اثثوهانيمكناثرهو،اننهناالاءضبيا+لر

العربي،لقارىءاعلىغريبفكرثوفيهاورتش!1ؤم.الوا-عالكلمة

قراءاتهامن،الشاعرةذهندخلولكنه،مشلا"ووريث"،غميشبهلا

الشاعرةاعادت.تالخاصه؟مثصاعرهاترجو،ناؤمهثت3ؤراكأبيلادب

"ئيشرحتهالظروف،0591ضامالع!نوانبنفسثانيةمطولةن!م

كيتسجونالانكلإفىيالشاعرصنمهمات!ير-رالذلكواعطت،مقدونها

ونظمفترةبعدعادثم((ييريونها"4المعروؤقحص"!دتهكهبعنسا

بينالفرفى"هايبيريونسقوط"بعنوانالغرارن!يعلمىمطولة

لهيحصلالذيالتطوريمثلالانكازياًاثاعرلدىالقصيدقين

مطولتيفيمثرلناتطهرهاناثاعوةارادتماوهدا،وؤكرهاسلوبه

افلسفةاوبعضلانهـليزيااثمرصضوربلىلكمظهـة(الحياةطساة)

المبكر.لثعرهافيالاورب!كأ

لشيولكن،الليلعاثقة)نازلرد؟اويناولطابعم4الثإبرقي

حصراشوفيهاورفلسفة.نيعبعا!غنشاؤمهذاكاناناتقولاسهلامت

ظل!تاخرىناحيةو!.خاصةفهريةاوزفسيةاوظعالىيعودام

قصائدتطبع(كيتس)شعرائهاابرزفيافنمثلةالانكلبيزيةالرومان!مية

كيتى"اثاعراىلأا"بعنوانص؟صكأقه-هةوهناك.(اليلداثقةأ

الشاعرقصائدابرزمنواح!النقادبعضيعدهمافيهـاتستوحي

الرومانسبةحضوريتر-خ.((عندليباىااثقى"الانكليزي

انكليزيرومانسيقصيدةالشاءرةبتر*ه"الديوانهذافيالانكليزية

قصبلمةهناكثم."البحر"عنمقطوعةفيأ(بايرون)هوآخر

جوهاالىاضافةروماتجةارهاص!اتمنفيهاوء،(كرايتوماس)

."ريرفيةمهنجرةفيمرفية"بتوانالهربيةاىانقلمنهالىارننىالكبيب

منتر-مماوابرعالقمنكلرايقصم!ترجمةاناوربوانا

عربي.ثهراىااص:ءكمرشعر

خصةنازكخطت(9291،ورمادشطايا)الثانيديوانهاةبه

فىذلكويبمو،قصائدهافيالانكليزياًلشهراثراظهارؤىواضحة

مرحفيالاولياللبثاتوفعتاحسب!التيا"ثس!ورةمقثمتها

مهـبعثهكانالعربيةالقصيدةفي،ألشكلطوير.اء!!رالعربيافر

الشطرتشي!وتكراربشطريهالخليليالشكلمنالهحمررفيرعيبة

مناسبةفيهذاكلعنتصدثتلقد.واحدرويحرؤ!والتزامالاول

العودة،دار،الانسانوافنيةالحياةماساة:المهـحةنازك)1،

.6محا0791صيروت
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افد!كأاتالكحليماولاالكلامزلكامحيدانهنااريدولأ،)2(سابقة

تطهر،ا(ثانيالدروانقصائدفيكما،اثقممةفهـفي.الا!ميةبالغة

صةالادبولامفاهيم،الانكليزية6القصيدلش*لالواضحةا+لار

مننازكطورتهالدياتكليسنهـقيهنا.نازكاشعلرفيالاوربية

الادسالعرنفيالأنكليزلتمراء"ن)،لص!بنسرمقطوعةنموذج

القرنشعراءمن)،بوالنادكاراساوب،نيستقيكما،(عثر

انثانيالديوانهذاوطفصاررلهت!اك.لمالام!يركانعشرالتاسع

اخنةصاظهمع،الشطرينزبم!أ!إءليالضعلألء!فيهاارركلتطور

تعيرالذيولكن،مع!ينبحرفعيلةيتمدادىاالاساسيبالايقاع

ومراوحةالواحداتطرؤحيالعددص؟تمنالفعيلاتنظامتطوءكلهو

المجالوفسح،بعدهاوالشعراء،الشارةحررمما،القافية

اىاالاهنماماغلبتوحب،بدلالقصيدةؤيوالصورذبالفكرةللاهننمام

.عامالفمناكثرقبلالخليلحهـلأدهالذيالخارجيالشكل

الى--*ي،اجريدةاالقص!يهظشكلفىالتطويرهذاالىاضا!ة

تل!قاًثعرةنجد،مباثرةبصورةاليهدفع!تاجنبيه!ثراًتيظهر

أ!قمعإئدافيالش!كو!دتالاجن!بيةالكاله،تءنلعددبشروحلديوانا

ارشوالىالكلطتهذهمفاهيمدخولالىشديدبوصوحيشيرمما

اجنبية.ينابيعمنصرالمط

امتدادانجد(5791،الموجةقرارة)الثالتديوانهاؤ!

ور(احتتعهفتال!الهـتشاؤمومسحةالاولىالرومانسب"للمشاعر

اؤثراتانالقولعلىدادرااىبنيوهنا.الفلع!فةكلخمارفتعانق

تلهسها،/ستطيعبحيثاطالماواض!لآشدلمومضشكلاالاجنبية

رصيم!امنلها!االشاعرةيميزوالفهـرالمنهعمينضو!"عاشضبل

عادتبر!ت،الفلأريالفضىهذايرسعماالشحر!!السابق

سواها.هونعليهاعلمااص!لغةو-مكلمبحريةفهـدهه،"علىتقف

ا):رعةمنيئحررفلا(6891،الهعر!جرة)الرابعالديواىاما

ب!ثسينالرابعديوازهاسمىقالذيهرها"فيإ،1بدأالتيالروماتقي

كماانكليزيةقصكأتعتمدذاتها"القمرثبرهـة))قهـصيدةفنجد،!ما

9-ه!وطورتت!ناولتهاالشاعرةولكن،المغدمةفطالسعرةلثرحت

سندتمثاتكماالانكلإزيةالرومانسيةمنالفك!يست!علاظو!را

ويدفنهالقمريرسرق،طبمةعاشقاأساعرهنا.عضهاالمعبرينخير

ل-:شرهال!ءعتجماليطوراًلنسا!.شجرةعلياخرىاؤمارافب!بت

لمواته3تحملانافرباريحءتثليارادكما،البمثركلعلى

جديداوءيلاداالبشربينجديداعطاءفىتنبتالارضجهاتفيفتنمثرها

.الجطلبحمبيتفنى

عامة،بصورة،المعاعرينالعربالثهراءانلييبدر

سوثرات41افىاءوفنفوا6عنهاتحم!ا)ذ!ي!الروادجيلوبالخصوص

وهم،كبريائهمعناكزورعليهميسهل".ثرروهوقفةا،جنبية

فنونمنالغربلدىمايتلقفوااكي،العربديوانهوشعرورثة

موروثههمتطع!يمعلىمصرين،حذريناغإبهمتجدلذلك.الشعر

المؤثراتكونحته"هذاعنونتع.الغربعنياخئونبماالشعري

وفي.الاحيانءنكثر!ي،وولميلاالاالقشرةعنتبتمدلمالاجنبية

ب"!محهي!رهماو!عيض*مدكانإعرالم!الثاعوانلييبعواخرىاحيان

احيانا،والتراثيةيىفالم!فيمفرق،فىاثي،محلياطارفيالفربمن

تلكقرنربعؤبلالبياتيعنقبلكماعه"يه،لانيريدلالانهربما

ناذاكامثالمن((.لقرابمايالرسارق"انهاذساذجةالعبارة

يتحقق"اًللامكان)ءهذا،نازكشعوفيالفاضلةالمدينة،"يو-وبيا"

اطارانايضاذلكومن.العراقشمالجبالفي،سرسنكفي

.بغداد)برمدهاوما61ص،ممنىعنالبحث:كتابيفي)آ!

0791).



نازكاختارتهماهوالعراقشمال!يالساحرةالجبا!يةاطبمة

الاأكليزياث!سعراوهصالر.المم!رالانكليزيةالقمرشجرةلاسطورة

ثحي،6891عامصدرالذيالرابعالديوانفيخنىماثلةزالتما

اىانظمهاتاريخيرجعالانكليزيالشعرعنمترجمةقصائدفيهجد

.5291عام

الرومانسيةالبداياتنفسالبواكيرفينجدالسيابشعروفي

فقد،ضهرهفىالاجنبيةا!دراتاما.نازكشعرفينجدهاالتي

السنتينفيدرسمما،الاولىباللر*لآالانكليزياثمرمنجاءت

الانكليزالشعراءمشاهيرااعمال0العاليةالمعلمينبدارالاخيرقين

وهنا.الرومازسيينبينوكيتسشيليوبخاصة،لديهروالوفةكانت

ولكش!.شبابهاولكلكانوبدربعهـيناتالالىاواسطفيذلككل

الشعرعمودتطويرفيالاولىب!رمحاولاتهواه!يةاحثرالظثير

بدريؤرخهاالتى"حباكانهل))قعيدههيذاكنجد.الخلإلي

فمي"الكوليرا"قصيدلهانازكتؤرخبينما92/11/4691في

تطويرفيسبقالشاعرينايعنالكثيركتبلقد.7؟/.اً/4791

وهو،ألتفعيلةعلىالقائمالواحدالشطرمعتمداالفيليالعمود

منجيرة3وائم!هناكاناعننقد،انا".المطو؟بالعثود"الثوهما

مصرفينشرقدكان!ضرويسالدكوروانسيماالجملهتا

ناهواليهالاشارةاريدالذيولكن.كذلك4791عام"بلأو!لاند"

فياتفبلملاتاونظمبهددالتلاعبعلى"الحرالشر"تسميةاطلاق

اميركيمسشوردهوالعرفالشعو.دقببقةغيرتسميةهيالخليلياعمودا

وولتللشاعر(العشباوراقي)م!جموعةفي1855عامولد،اذاتبا

،التقليديبالثكل8افيةاوبوزنتعنترف،هذمالمبمعةوذصائد،وتون

التي4الاجنباووثراتاحدكانالدقىبمشاه"الجوالشعرا)وهذا

!ؤاستعر!هاسوفمختلفةقؤاتفيالمعامرالعربيشعرنافيظهرت

.المجالهذا

فاحسبالخليلىاهمودالثكلونازكوبطرعوضلويىتطويراتاما

الثلالةثترك،اذالانيهزيالشعروو!واحدمبنمنصدرتانها

دراسته.علىتوفرسمنانهبمكلمتفاو"بدرجات

ث!اء؟ئارانجد،الانكلزالرومانسيةث.راءالىبلاضافة

اوائلفيبضثمرفيالوضوحمنمتفاوفةثوجاتعلىاضين

تلكخصوصا،صادهفيالعديدةالهوامشتشيركما،الخمسينات

الاجنبيةالمؤثر"تهذه(0691،المطراتودة)ديوانفيااجتمعتاك!

-كلثونالموضم!معالجةواسلوبالمحتوىضمنتدخلبلرئن!رفي

والرمزالاسطورةاستعمالع!المجالهذافيناحيةاهم.المكلرالقصيدة

بهذهءرةلاولوردما،بربرااندفاعااستعمالهمافيبدراندفعالمذانا

ديوانفيذلكعلىالامثلةاهم.المعاصرالعهـبيالشمرفياصورةا

الشاعرن!دايرض!وهنا.بدرشاعريةذضوةيمثلالذي(اطراانثودة)

ءلم؟طرهاانيريدوالرمزللال!رةالمفرط4ااستعما!المعامرا&ربي

الثلا!لةالرروسذاالجحيمكلب(سربروس)ؤنجدوتراثيءحل!باطار

بابلإءفييعويبلاليونانيةالاسطورةفبئكماالسفليالعالمفييعويلا

قصيدةفيالاساطيرالىالاشاراتفيالحالوكذلك"المهدمةا!حزتكأ

صءبلاساطيريهتمبردأبدرانالواؤع.وغيرها"العمياءالمومس)!

الذهبي(الغصن)كابكلنلفصبنجبراابراهيمجبراترجمةؤراءته

ا)واعيةومح،،لاا"(،الخرابالارض"اليوتبقصيدةاهتم،مهعلىعلاوة

مفرطةاشاراتمنلكببرىاالقصيهظتلكفيجاءماقليداواعصكأاعيراو

ت!،عالذيبدرثم!عرطبعماوهو،الاجنبيةالادابائواالاساكلرالى

موثراتنجدفانناالانهليزيلشعراالىواضافة(.المطرانشودة)في

وهيالخمسيناتاوائلضبدرشمرنرتظكر؟خرينعالميبئشعراءمن

مايستخدمالاحوال-هيعفيوهو.العنيفالسياسيانتمائهفترة

وموهبته،لثاعريتهيخضه4"ثقافيا"استخدامااًجننشعرمنبهي!ثر

وهف،التقليديوالعمودااطورالعمودبهبئيتراوحبا-لوبذلككل

الموكلةالثقافيةجدورهعنيتنازللهبدرانع!ىدليلوحد!االحقيقة

فتراتواكثرالسعياسهماانتمائهحالاتاش!ف!خىالعربركيائتراثؤي

.الانكلإئريالشعرومهاالمالميةالارابعلىانفتاحه

الوهابعبدنبملا(.591،ولفجماطينملائكة)الاولد!انهف!

حيثهـنالنت!:ابالشعراءمنجيلهابئ،ء!كضنرايخنلفالبيادى

رغم-!ةلقصالشكلتطويرانجدلا؟ما،ا!شمار-4الرو*4فسهيةعنالتعبير

نوءهتظهرالتي"ل!لأهرةالى"قص!بدءعداالايامتلكعنهاالحديثكثرة

خ!جا!،محاولةهذهوابر.القوافيوهراوحةالت!يلاتبعددالملاعبمن

اريقابر)شازفي4اديواز"و!ولكنه،الاولالديوانقصائدبينوبمم

متظرا.يكنلمبشكلالمطورال!ودا-ءلوبفييندفع(،591،مهشمة

لكن!هالاصليةبلغانهابخيةالا؟ا،دابيدرسلمالبياتيانمنبالرغم

خاصحديثففي.باثكر!دهاوائلمنذعديم!ثقافاتعلىانتنح

معايتدارسونالاصدقاءن5اثنينالىلمجتمعكانبانهافادالشاعرمع

قيجمانمايحللانالعسديقانوكان،المتوجمالفرنسيالشعرمننماذج

المستوىعلىولكنكتيراا!ياتياثادمماوقصةش!واًالفرنسيةمن

المثسوية.الكتابةواصلموبالشكلمسمتوىعلىوليسالعامبمعناهالثقافي

اوائلام!يناحديثكانالذي،اجموتاؤبهناكالانكيزياثمرمناما

جالليما"وؤصيهة(،لخرابالارضا"قص،يىغ4بحاصو،لخمستاتا

،اكر"ا؟ةطريقعنالاجفك!اال!م!رعلىاليياتياكللاعكان."الجوف

.واراءوناياواريولمننماذج.لرجمةفيمر!.ساصممد.عجربهاالتي

البيانيش!،ربهضؤم!لتناءريناهذينآثاريلاحظانالقارىءبوسع

بعضهنساك.الطمب!مهناهلقاديا،تاثيرانالتكرارالىاعودولكني

12نجد9،شظايا))ر*نواناراشونقصعيدةؤول!لأاهـروط!!بةالملاحظات

ث-ل،واحد-طراو،بعيتمنتكونالمقاطعجمض،مرفمةمقطما

بيت!!تدخ!اواانحاولوا"مثلبتيناؤ"؟الخجلكلمةاًتعرفأء

يوسف"-يديقيساقي:ا)خنبمتتمبهافنيالكلمةفرفسي/هذهشعر

المقطع(بعالسعالعالمبواباتعلىحبقص،ئد)ديوانفيذلكمثلنجد

اءدلم"او(،ا!ثصيعهن:عنفاياىااعم!تقودني"واحدبيتفيه

ثلانة.اوبيتانفمهامقاطعووواك((النهوءدتول**كطالح!طفىءالخلاص

مننماذجفبيحاكيالضعاعراحسبا)*8!-بىقبطالموفيمناكم!هذا

فيجديدةا!بها،شكليةةكعح!اىوأكتها،رخاص!"والجواراراغون

كلقفوفىفموهوبشاعريدو!و!!،عندنااشمههـيةاالكتابةاسلموب

ايلوار.ال!ورةنفستر!3انتحاولنتطر؟نمنعموديةقمصيم!تأئيرها

"رباعياتتع"رفصبةللب!يماتياوحتررول.((حبقص؟ئدسبع"كتب

مناجنبيةمؤئراتهذهكل(9ء91،رولينمنقصبهـةعشرون)او

احالتينؤ*الانها،الخليا!امهو:ايطو!ركلتاهميةتقللا،اثكلحيث

كانتمماذلكعداماواءهالالت?ريةالصورةوابرازالتركيزالىدعوة

!جداك-مريةالصورةفياننركبز،بومن.اثطر/نقصائدبهتزنجر

لاسلوبمقصودقلبكانها(91(ع،مهـث"،كأاباريق)فياولىآئارا

مثالاثبكفىةاليوترصائدفينلمسهالذي(الايمابر؟-ن)الصوريين

."المن!فىفي"و((اهجورةاالحد-قة"و((لقريةاسوق)،دلك

اث!عراًءااكثر،نئنربماالبياليانالباحث!نمنعددلاصظلقد

الذي،حكمتناظماونركيب!!عئه،عريذكرناوهذا،ابىلملأدفيتطوائا

صء"قربا،السيا--نض"لهخطفيملتزما،كثبعنالبيا!يعرفه

*؟جمىأدلاءجابحكمتوناظمالبياتيبينوكان.وطنهاجلمنوطنه

بعضالبيا!لفعرفيتنعكسانغرابةفلا.،ث،بهةحياةمنوةترة

ا!مالدصرالههـبقياىابضهانقلاكبطح!.!ناظمقصائدالنثار1ا

في.(برلينمنؤصيدةتءسون،صدورؤبيل،9591عامفاضل

زص،فهـحبنجد(ثاقةمهنةمنافىفىلحياةيا)حكمتناظمقصائد

نجد.اسطنبولاىاذلككلناعموشوقوولدهالشاعرز.ء"الىوشوفى

سهياسييوميات)او(المنفىوطاشعار)فيالبيانيعندبذلكيذكرناما
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المعا!رال!رجمبالشعراليلآ!مبي!اثراًتاؤا

-91-اللصف!حةعلىالممتن!ورت!ابع

الثواوين.هدهصدورتواريخفيالاخنلافرغم(م!ترو!

منهابدلاكشرةوتعليقاتهوامشنجدالاخيرةالبيايدواوينؤ!

الاساطيرالىالاشاراتكثرةسببهاهذهانواحسب/القصائداههم

يوم.القراءعامةمتناولفيلى-تالص"ا)ئنقافمحةوالروافدارءوروا

يلحقا!الضروريمنوجد2؟91عام(الخرابالارضةاليوت!نتر

انكإيزية،غيروبلغاتاجنبيةكتبحولوهواقنيكئيرةباثاراتالقصببدة

فيالبيازي،انوارإد.خلالهايسإفرلمية3ثقارحوالمللدارإدءلذكيرا

نرل!رزو!وعتطالتفدالثقافيةرحلتهاىيدركبدأالاخىرةلواوي!

بحرفةالتحاقهحننىالهـخمسيناتاواسظفيوالالهزامالوجوديةثاطيء

شكولابهاعلققدؤرنربعرحلات.السبعيناتاوائلكيالصومي

دواوينصفحاتعلىت!هروا!رباثعرقامنءاءواسوكتبتجارب

بالملاحقةيفريكلهذاكانالطبيعيو،ن.الحصرتكأيعجز،ا-،تيأ

اشاعراموهبةاننجدصيدرحلةكلفيو!كمنا،الجنيرعنوالب!ت

ش!لفيالضطويرمنالاخيرالطورههذاقعيحتى،تطغىاننيهي

،الناراسارقذاتيةسببرة)الاخيرديوانهفينجدهالذيارقصيد!

علىالقصيدةتعتمد"البسفورفيالموت"قصسظدفي.(7491

صمنماذجقراتالقد.الاطلا!علىللقافيكأاعتبارلونوحع!اا)خالعيلة

اءوام،اربعةقجللبنانيةمجلةكينشرتا،غوبمنلشعراءالشكلهذا

الىالسطراولكننثريانسيابفيالابإاتعديمةالقممهءيهتستمر

ستةاوثلاثةإفي"لمقطعينتهيوقد،الننفعببلهعلىالاتعتمدلااخره

هذهالبياتينشروهكذا.والصورةللفكرةتبط،عشريناوالمطر

الاشطريعنمدبخلفنشرهاعادولكنه"اثورة"جريدةفيا!سة

متفاوفةالاثطرفتمحطوالصو-ةتركيزبائتطريتح!م6الديوانفي

الجديداثكلهذاتسميةاستطيعلاولذلكفاصيةت!جمعهالا،الأطوال

شكلمننبعهاوولالاولىنازكمحاولاتيثمبهلالانه،المطورهودباله

بدلاكانوان.الستينات!كبخصوصانفس!4البياتي4فيابدعشوي

"ا،وزوناثرقصيدة"اسماقترحقناالجديدالويىدلهذاتسميةمن

عنه!طبنشىمحمدالمغربيالشاعرونكلهااس!ننىاينكلناءلملاافني

."المراثيباب"كتب

الظلفسىغواربوالجبالوتوداحملتقدالليل!بابكانت"

اخضرالارضصصروكانبالعطورا،حملالاإدتص!دإتطعوالاشجار

4"لالا"3(.انطفةتمتةلمتاخفرالخطوو!مكاناخفراولءحرفكان

وقسد،اًجنبيثعرهيمصدرالجديدالثصكللهذايكونلاقد

لهفوضاتطويرفيالتجربةعمليةؤلميواستمراراشخصيااجتهادايكوى

الذياث!خبمالاجتهادوهذا.قرنربع!تبداتالضكماالخليلي

الانكليزيالشاعراتباجت!ادايذكرنيجنورهالعربيالتراثمنيستمد

هـنقرنقمبلراحالذيايسوعياالراهب،هوبكنزمانليجيرارد

!وجديم!اسساالانكلوساكصوفياقنعرموريوثمنيسنقطرالزمان

تحافظكانتقصائدهانرغم،فصائدمنيكتبفيماالموسيقيالايقاع

القديم،الانكلإزياثكركان.القافهبئحترموا!روثالشكلعلى

يدإىومايناشكلايتمد،الميلاديالثامنالقرن+خطوطات-فيضهحكما

الشطرإننظامزالعشرالوابعالقرنإاواسط!وؤيااراسيةابالقافية

بفعل،اختاميةاوالقافيةالوا*دالشمطرمحلهوصلارأهـجةاوالقافية

ال!ادسالقرنسظاواوإط.ا،؟والايطاالفرنسبماسإعرمنءوئرات

دخىلؤتواوزا.هاالانكل!يزيةالقصببدةشكلؤ!يطويراكيركانعشر

ش!ميرمناللاحقوناًلانكا-زالشعراءفطورهالارطاليمة(السوناتا)من

ساكسونيالانكلىوالتراثالىهوبكنزرجعةوما.هذايومناحتى
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علىانقناحمعبالهويةمركزوعيالاالاجنبيةالموثراتعلىالسابق

فيهـ"شب!اصدانن9فلتاذامبالغااكونلافدالتطويرامكانات

الياسروقد.الاخيرةالاثهوفيالبماؤضوشنعرييبنمحمدشهر

م!صاولاتهلينمنان،بسماءلآسرااذيعلااننيوارصو،البياتي

ولكنهالانكليزيةباللمنةالقولمقولادخالالقصيدةشكلديالاخيرة

كتبلقد.ينئرهالواودوانا،التجربةهذهنشرؤ!م!كثعيراي!تردد

وانهالصينالىذاهبانه!هـايجنرهمرةابياتياالىيؤبانزار

اتوقعوتجربةجديدمشوار"بكينالىالرحلةلان،لذلكمستبننر

بديوانعدتربما،يدريومن،شعريفيجنريئراذاتتكونان

عمليظبييقهـزرا)4("الصينيةالطريقةعلىعموديةبصورةمكتوب

وتبقىغربا،الهربيالمنرباو،شرفاالصينفيكانولوالعلملطلب

الميلةبعدباسننامندلمررت".معاوتلكهذهدوقالموهوبشاعرية

3-إنوماتبعضهمكان:بالرؤأقالتقيتالعاشرةالسنةوبعدالا!ف

بعدالبسفورفيالطالعالقمرضياءخانبعضهموكانشاحبمضهم

الشكليضي"البسفورفىالموت"قصيدةفي"..،الاولىالليلة

كانخليلإا،التئكلفوقالموهبةوف!بقىالباتيعندالجديدأالشعري

منتش!اءمامنهتفصحريرا،موزونانثرااممطوراامالعمود

.الاثواب

الوايمةالمحاولاتجهيعؤوقطاعيةبقيتالتيهيالشاعرموهبة

المحاولات"لمك،عرالمطالوبيالشعرفيواأفمونا،شكللتطوير

.91ع7العاممنذ(شعر)مجلةبحماسلانمائهاوسعتتبنتهإالتي

بينالطويل-اقصيراعمرهافيالمجلةهذهصفحاتكهدإلقد

حتىالعراقيمنادربيةشعراءفصالدمنثئيراعدا:االادبيةالمجلات

ثمرائناهنشعريةمجا!ء/الممجلةنننرتوقد.بينهماوماالهربىالمغرب

مختارةنمافيجتقديمإ!جلةاجهودإىالرتيسيالتياركان.المعاصرين

كبيرعددورعالعربيالتراثروانعمنمضكارةوؤماذجالاوربيالث!عرمن

القرونفيبهعلقمماالشوتزريب(الىتدكلوالتيالدراساتمن

ماورغم.وطبيعتهاشعراروحمنليمىتهيالتيالامورمنالمظلمة

شعرفاتطويرفيمهمةعلامةاعتبرهافىناالمجلةتلكعنويقالقيل

لصاثلا!اتتوجي!هالممكنغيركلنانللحطهيهنيلاوهذاً.صرالمط

نشرتالتيالشعريةالمحاولاتبعضىيسمكانالذيالمفرظالحماس

تراثعلىالكاملالانفاحالىتعطوكانتالتع!الطراساتاوفيها

رغبة.بمثهالحماسأهذاانيطركانالمنصفال!باحثعلى.الغرب

واحيناسقطةفاالقغزةقتسببوقد،رالعدهوراءللقغزمخلصة

بالمحاولةيهتمانالموضوعيإالمراقبءلىاكنو.آخرحينامكسورساعد

العربيالمثقفاو،العربيالشاعريقرأثاذاافهمانا.لأاولاودواف!ا

وريلكهوايىوتوباوندواراءونوراكلبووبودليرفرلينشعر،دموما

يكتيون،مثلهمعمالقةالعربيشهرنا!يلءايكونانويريدوغيرهم

شعربعضنرجمكمااوربيةلعاتالىشعرهموقيجممثلهمالشعر

اسنيعابتسيتطيعانهااثبتتالتي،ال!مي!لةلغنناالىالاوربيبن

معرفةفيالهترصمقابلليىقىتتوافرانشريطة،الغربشعراءابداعات

بتراجككارلالدكأورقال.الشريةالموهبةالىاضافةالاجنبيةاللغة

لان...الاور!ينقلوباىاالهرباشمعرا!ااقربء،الببا))البلجيثي

ديزموندسمال8و)5(((ال!صربلفةتحدئنى،البيلاليشعرفيالصور

اوضهوعاوت!اولها"لي!اتياقسإةوضوحانالانكليزيستيوارت

الترهاتواالتعقيداتات!بتهمالذينالانكلإزيةفرا،حركتمباشرسإكل

اثمرايم!نكانهل)6(."المعامرالشعرمنالكثيرطابعهيال!4(

علىامنة"-يكنلملوالاوررىالقارى!ذهنيةمنيقتربانالهربي

،العاهحرة،الييابصعبدالوهابشعرفيالانسانماساة)4(

592.صى6691

9.05؟س)5(الم!كرالساقاص

.؟791-الخامسالعدر،الاورممجلة)ول



بالغبطةاحسكأربيانا؟العصرلغةيتكلمجعلتهعنهغربيةموثرات

وغربية.ن!رقيةاورب"لغات؟-عالىالبياتيشعرقيارجم!تلهما

والفرنسيةالانكليزيةالىادونيسشعريترجمعندمامم،أثلةبغبطةواحس

لشعرابلغةاننااعنتقد.مؤخراالروسيةوربماوالاسبانيةوالايطالية

سبقناكما،ورنماتمنوكلمنرة،الفربيلمالطتتصباننسننطيع

.وحدهيافاب!رتقالليس،اعهـداؤصااميركااغعصابالى

نطوفى!انعلينا،ادونيسصحمهالذي:الث!عر!ثالمندخلانلاءر

وفلاسفةالى!وفةشأركيمالتجوالونإل،لأوالغربالشرقبفلسفات

اولى،فصالد)منذالرنيسلحنه،دائمالشههـخل!هنا.لملامالاس

ورهبريستا!تالارضعين-الارضعلىتقاد-هـف،ياة)يردد(5791

والوسيلة،بناءهوتميدلقائماتهدمعملميةه!ناالشعر)7((1الاشياء

تحولات،المجهولاستكشافرحلةفينمراقوا6الملمواًخللم!نقراعادة

لم!الماضمنالاكبرالمعالمتشاف3امحاولات،الذاتكناق3ؤيوهجرة

شاعرائريتابعانالباحثعليالا"وراش/ثمنعادلذلد.الاصغو

الشاعصهذالان،اثارااًدونششهعرءببتركم!ت،اسلوباا!مطين

كللماتكوينهافيدخلماوبناسبيكةاب!هن،لم!-ودفلاو!ع!ريقولب

اسقمن"الجذورعنالبحث"ويعود،عنهاصدرتاقىالمهادعلى

والنفسيةالفكريةال!ناصرمنهائلةمجموكة"فيبحثلانه،العمليات

التركيبفيغايةنحوعلىبينهافميماتفاعلت،اريةوالحضوالجماليه

.)8("رالتهقيد

اسعأدثمالبداياتةمنذ.الظاهرة!عاالقثرةتبقىذلكومع

فيهاالشاعريكشفحريةمن4-حلإ4!المطورالعموداسلوبادونيس

ووميهعلىاشوىالذيالشكلؤ!ا!سهبيةالحريةه!هومن.لؤاه

فيمروالبناءالهممتجاربفياثونيسايمجهاواسهـال!ممسينات!

فيهاليكتبالن!ثرقصيدةوبتجربةالد!قبمعناهاحراالشأربت!جربة

ذلك"النؤيكلامفىاللاشكل-الشكلهذاليستوعباو"مزامير"

الكلمةبينقسكنانلهاوسوحالارضافحلالذياررماويالمجنون

اجلمنقبر"اكاملةآثارهفيالمتورةقصائدهاخر)9ا"والاشارة

،ال!رالفأرمازجها.نثرفصيد"خارجهاعج!يبةسهبيكة"نيويورك

اثجمهآثاراونتركشىورؤىوراعرؤيهوثرطويلاائقارىءتستوفف

".والاشارةالكلمةبينتسكن"شدهةمنان!صوؤ!ةاكلاميشركهبما

الارض"7ؤالحراثمرباسلوبيذكرنا،هذا؟لبعد،والنسكل

بلفاتعباراتوت!اخلوالاشاراتالاسماءتزدحمحيث"الخراب

الاصل.الافةعنخارجة

الىتستندلااسطراالكلامىتبالذي"احرا!المثس!ر"اسلوب

سبقتكما،ر!الا!الثومنمس!ورداسوبهو،قاؤيةولاور!

،"الخرابالارض"خصوصا،اليوتقالصا*لدمنثم،ا)يهاشارتي

انونا!وعمن.الماضيا!رناواصرفيالفرنسيا)شعربعضومن

الذينبالعربيةالحرالشعركتابلدىالمصالرهذهعننبحثان

من!ليها!لعتماآخرمن.المجالهفا!هغربيةثقافةلهمتوفرت

السوريللىاعر(ايرميامراثيمن)بعهنوانصغيرديوانال!نماذجهذه

اسفاذاواصبحاكسفوردفيثرسالذي،ديبابوكمالالدك!تور

!اطعبلاثةنجد)01("القديمالهلالممرثية"قصيدةةط.فيها

.47مي،ا!،7191ب!وت،الكاملةاعهلار:ا:ونيس71(

6891،القاهرةأاينالىالحديثشعرنا:شكريمخالي،8(

.143مي

662ص؟71!ا/!بيروت،الكاملةالائار:سيالوفي)9(

وما2لأمي71!ا،17/18موافف!يمرةاولنشرت)01(

بعال!ا.
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تصء،عذبةطريةلغةتستخداولكنهاوا!ميزنالوزنبينتتراوج

يةولشاعرووء،((؟!جديداالراسيولدمتى"

ء.لهكصطءيى"،وابئطالوردةانتخب))

الموتعلىمئهاواطلالستبطةفيكوىافتح

ديحطهفوفىعي!فيالمساوهـةالراياتوافرا

بالصمت.اللغةاخلق

...كالنهرالجدي!ةالمغةا،الجديدةالكأماتفجرا!ىوانفذ

...اجديدةاالاثياء،الجديدامالما،الجد-هـةالعلاؤاتاخلق

طؤواعي!اغوراأجد"رالجذهواالتاريخمرثية"قصيدةوهـط

منصوراتشححر"الانا"ؤ،!!يتيدةومحاولةالذاتاعمافي

غريبة،ولم!دفيفييبم!يأروسطنفسهيجدالذيالعروطتاريخ

الاعلى"الانا"الىيثوف!و!/،رب!جاطت!لمده!ارناتق!فيضق

:يقولاثوراعرافيالماثلالانسىانلان

.بشارةلا،يدلا،ييعلامةلا

.يكونا!راه

؟اجديدةةالولاد!!طقو!متيموس!م!

مقضطفاتادخالثرجةاىاشاملاو!،اليوتيه"الحرالشعرهدا

العربية،يدظالقصتضاعيفؤطالانكليزيةبلغتهااليوتؤصائدمن

مثل.شتىوكمبوشهراءثقافاتالىعديدةاشاراتعنف!ضلاهذا

الىتجمعالتي"الاصواتلبا،بلمرثية:الاضداد"ؤصكيىةذلك

شعبيه،واغافيعاءقيلهـغهـةالموزونةوغيراوزونةاحىالفصالعربية

لغو-ت،!الاولىلل!مأونيةالموسبقيةأالوتةمنوصفحة،وصورا

لنزار(الحبكتاب)منبالزنكغرا!صفحتينالىاضافة،ماهلر

طويقهعلىالصف!4علىمنثورةاوم!غوبةلثعريةجملمنونطذجفباني
هنا...ا!وسلشعراوا"يتبزكرلكوااتعرا"وجطعهفييربوا

وءاواألتخطيطوالصورالكلمة-هتمد،ألاضدادأمنعجيباتجمي!،نجد

!ورةاق!،رىءاامامإولفايستراناجلمنذلككل.اليها

نعمةمؤكداشيءكلمناشتلألايج!عوثائقيبنيلمماشبههي،موحية

لاناحديفهماناحدبمقدوري!لمحيثالاصواتبابل!رليسة

هيات!كأهذه!بك،ان"القصيده"و.الاوللغةيتكلملاالاخر

بالنابل،الحابلواختلاطوالضياعالبلبلةصورةنقلفيرائعمجهود

موحية.،موثرة،بارعةصورةوهي

سيتقبلهمونهاوم!ضالعربر!يةالقصيدةشكلفيالنتطوير*ـولمنكم

ثارتالتيالضجةننسىنكدلم،حن؟العرب!يةكنيودارسوهاًور!رقراء

الملائكةنازكتجرأتحينماالخممسيناتواوائللمالاربعيناتاواخرفي

بالشعردعمهاسلوباالشعر!ارىءوقهـدمتالخليلعقدفرطعلى

لغةمن3ءشربركلاموهذا،نثرهذاانابهفراقاليومها.الحر

الرور!يق!بمممناه"الحرالشعر".فهومبرزوىدما...اجنبي"

تبةتقبلواقدالقبراءكانقافيةاووزنالتزامالون،السننشات

،(الأدرلشعرا"هذامهاجمةالىفانقلبوامهاجمتهاعنوكفوانازك

في"النثرقصيع!"الىيد!الحاجانسسبداوعنثعا.الجدي!

بالذهبضعتماذا)و(المقطوعالراس)فينشروما(لناديوان

فواءرهممنحمرةفيوالنقاداتمراءاأكان(بالوردهفعلتماذا..

التمجديد.الخليلنظامحسبموروثاعرؤوهكمالضثالثتجديدبرز

هذاانأاحسبو،"الموزونالنثرؤمميد!"لههوقهماهوالرابع

تف!ملاتيحترمزاللا،طويرفهوعنادااوهجوماس!لقىالاسلوب

عنهايقولالاحوالاحسنففيهذهالنثرقصيدةاما.الخليل

فنونمنلدينامايكفينااما؟وصحبهوآلهولرامبولناما:القاثلون

فصيدة؟الاولىبالدرجةادبناقوامهوشعرورفةونحن،الشعر



رامبو،لعملترجمة،م!دمتهفيالحاجانسي،ثرحكما،النثر

واالمنثورالإهمروغبر،لحراالتنعرىيروهم!،الفرنسيالشاعر

قصبلمةابرزارسوزانكتابال!"جانسييلخص.الشعريالنثر

النلخيص.حمدودءنيخرججديداياتيفلا(ايامناالىبودليرمناكشر

يتلمسان،الاعمجابالىيدممومجهودوهذا،مخاصاانسييحاول

لفس!يراتفيويغرفى،الهربيادبنافيارترقصيدةلخلقامكانات

نا!قررلانه،العافيةتمام!وهومنهايخرجاحسبهلاوممحاولات

السنشيرراءجمويقولحين...ملعونشاعرعملالنثرؤصيدة،)

111("العائلةأههدهبستالن!ثرةصيدة.المرصىمنعائلة

كماالنث!رقصيدةنماذجفيأنظراودققنا،ذلككلتجاوزناواذا

شعريمةإت3وظثرهبموهبةنعجبان!مالكلاالءداجافمبماؤ!مه1

ولكن.الفرنسيالابفيوؤراءاتشعريةثقاف!ةترووها،عسبة

الاصلية،لغ"ه!افيمهـنهانماذجعلىالمطلعينعلىوقفاتبقىاكثر؟نصيدة

ثقافمةاغنتمنه،عديدةنماذجتقدمان(شعر)مطةحاولتوقد

الب!ثضدولم!تالتجربةضمدلستشخصياواًنا.شثولاالقارىء

بةهـورةراسخاايمانااؤمنلاننيالادبيافن!-بر!باجديدةاساليبعن

الحكميملكوحدهلزمنا.وزهرةزهرةالفلتتقمحالمجالنفسحان

حكمتةدالاخيرةالعشرالسنواتاحسبولا،الىنفورةا)نماذجعلى

التر.قصيدةجانبالى

بجلاءنظهرائنقالهيةالروافداعلىتطغىالتكر،الشعريةاوهمبةا

(الرمادنكل)ىيوا!!ظ!رتكماحاويخليلالدكتوراعمالفيبهيج

العشب1ديوانفيرفهـقهفؤادشعرفيوكذاث(والريحالناي)وديوان

ثقافةترفدهاموهبةامامفحنحاويخليلشعرفي.يموت(الذي

لاحظاذااهميةكفريبقىلالذلك.ا!صيةالصنعةءنوتوكن

!فيسيرالمطو!الصمودشكلاستع!مالهء!حاويخليلانالقارىء

وعيهلافكلايخزنانهاو،المعاصراشعرااساليبؤطالتجديديالمسار

الحكيةاللغةالىالاشارةاحسبلا.لشعريةااليوتاعمالالشعري

مناليوملهابقيؤدوالتض!نوالرموزوالاشاراتالاسطورةواسنتهلمال

ملكةزنشاجحاويخليلشعر.عاماعشرينقبلاهاكانماالبريق

.بااتراثمرتبطةوتبقى،لابداعهاونخضههااامربية4الثقاوتعيناضجة

(،والدوويسابحارا"دمصيدةوؤكبما،الرمادنهرمقدمةفينلمسهماهذا

.تالاتبا

قجاهم!نههناص*اتياالاعجالطهذانجدفقهرؤؤادش!روفي

على،رادتوفرالذيالالمانيالشإعروووو(ريلكهماريارارزر)شعر

منمجموهـكأ(يموتلذي1ا(هشسب).شعرهمنوالترءمةلراست"

روماف!نزوعفيوالاغترابالس!فرالىبالتشوقالملزىالعذبةالهصائدا

البيدة".البلاداىافيالسواقي-يصغياهاجراو-هكابدا"يهـ*ألا

يتساهـللاالشاعمرزجدبعيدةافاقالىطريلاثبماهـذاورغم

وانتظاراالممشقيةطفولتهالىلموحنينهالعربيةبالارصا)نتصاقهحول

ممن/!اكمن3.ليةلهلمها)اذاتهاالعرببكأالارضمنت!فجرانالثورة

)12(.الجليليةالارصصفة

"ماصر،ال!ربيثهر13ؤجم!ا،نتبماهتست،رفيا!برالتطوراتمن

وابواثونيميديعلى.المثرؤصجم!ؤبملمالعهـجيبالتطويرصإنبالى

(فلول)بصوارمترفةشعريمةمجموعة691ععامبب!دادظ!ر،ديب

قط!3عشرةثملني.المدفعيقحطانقيالعراماريالم!المهثدستألمفمن

"ييةمدارسوتستوحياعمارباالشاعرفيهايختل!بالكلماتالرسممن

اعمالن5نموفيجهنا.اعمبصورةواوربيةالاولىبالدرجةا.كليزية

وورسوساتكتلعنللتعبيرالعربيةتءعوهنا،ربي!ة4بالايولئكل

المقصودلان(نهـريت!لكوابالشعر)تمميص!االخ!منا!سطوصور

ت!س!اممادح!اللمفظيةالصورةيحسدالدي،المحم!وسالشعر

.15ص0691بيروت،لن:الحابمانسبم)11(

.73ص،0791بير،ت،يموتالذيالعشب:رفقهؤؤادأ()؟
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يو!ثليناتالعشرفيالاوربر!يةاصولهفيالشعرمنالنوعهذا.ب!يديك

ثرسالذيوقحطان.ابرزها(،الدادائية"كانتربمافنيةمدارس

لذلك.وكمنغزستويليد!توااليوتبشعراعجبافك!نترا!طالمعمارفن

عليالق!لرةهـزرهاعلاهالمعماري-الموةقي-الشعريحسهفىن

ذائقتهلهثاءمام!ايشكلالبناء!واد!عاملمثلماالكلماتمطملة

والاعمدةوالمممهضظيلوالمروعالدايرةتوىا(،مارفنوىمكما.الفنية

منيقيمالفناننجدالمختلفةالتاءموادمنالمهندسينيمهاوالاقواس

كمافنيمفهومعنوتعنروفكرةبصورةتوحيه!لحسيةاشكالاالكلمات

وهسذا.معماريهـ!ف!معنوالخشبسالنطوؤطعالعحجا،،ةتعهـبر

بنتساقطلتوحيال!فح!ةعإىالواحدةالكلمةاحرفنثريستدعي

بهات!صفشجرةمنالاوراقتتسافطكما((باردةدريراتوريقإت"

شعرافى!اني!ميهالالفاظه!ندسةفيالفنهذا.أظرالناامامالريح

بالشعراههميناانورغم.وجماءفابولنيرأيتبعذلكفيانهواحسب

ولكالش!رالج!صيلةفيحقلالافكليةتهالتشكيلاكلـديقبلونلاقد

بالمعنىصافلشعرينفسمن"دلول"فيماانكارالممكنفيرمن

اللغشةهذهحيويةديىلبالعربيةالفنهذاونجاح،نلسعرلماما

.والعطاءالاخذ!لأوفابليتها

لحملبلادنافيةةثلاثينمدىعلىانتثرتالتيالشعرخبمة

الغيومحميع5!الذيالفامخالطودالشاءرهذا،فبانينزارعودها

باسما،علمناليهاينظروهو،غربيةامكا؟تشرقية،يديهبين

فيصاوعىشاعرووا،الشمالوذاتاليهينذات"4طروهيلها

واذابميس!مهفيمسمهاجمععايتلقاهاشعرائ"!ونةكيومالبلاداشعر

الحر:اث.!،ا(طورال!مود،الخليليالعكلود.نزاريةقصيدةهي

اواسط!ي.الراوهـا!ثقا؟!ووقا!هبةتبقىالاساليبهذهكلفي

مىفىكرات)ءبعنوانيق9الدبمعناهحراشمرانزاركمبالحمسيه،ت

الشعرسلانها،والقا!ةا،مروضيشسىانالقارىءترغم"اندلسية

فلانهـتالشطريةمن،حبررهاانتفعيلةءوعمناوافىمنوهو.اشعرا

العربي!الاووبوعء-لة!بمانشرمااخراىا"حبلى))منذيريهفي

منعدداتثير(،تي.لا"لب!او،احمك،صكا"ؤصيهمة.شباط81

ريها.القصيدةوتقسيمالشعرولغةكريالش!الفنحولالملاحهـظات

الى0185عاموردزورثبد!ةانهـة،ركلاتذلمران!ذلكؤكطمااروعكان

نفمسهف!يالشاعوأنساذاانمفمرؤىاليومحالكلامامحةاستعما!

(!واصبحتبالضرا1،رض))فياليوت/اورهاالتي،أالعحشيةتلك،كلوهبة

استصمالها.ات!قنمنمن!والقليلا،ط!وينللمث!راءمشاعانهبا

كما-!كتفينوهل-اءلميباببهفرترء::نءـل-الث،ياصنكا"

فيالاشعرايصبحلااحادياالكلامهذا.((أسكربقطعقى-دوماكنت

عر.الشهممنىيدركش!اعريد

191اءامهاوورءنالانجليزياك.،عرؤال؟،(الشهرمصنىوما))

كا-بعيستطبممااكثراثممر-محريفاشيملااظ":ابرابثم

."يراهصجنبالثسثيحه!كلانا.ا!جرذا؟مر!فالصيد

بؤدادجامعة

"يلأد؟ب)1مجموعات

جداقليلبعدد"الآداب"مجلةادارةتحتفط

بشأنيتفقصدورهامنذللمجلةالكاملهالمجموعةمن

اقتنائهافييرفبكسانفمن.الادارةمعثمنها

للمجلة.فليكتب


