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فمهبد

نالمبماؤإل،ريركجاكالفرقسيالمستشرقمعشخصيلقءفي

اءرلىفى.االابتاريخ!يهئرؤ،ء:حطفايسجلاعاصراالعربيالشعر

الاسنأذوذكر.ةعذراًالمستشرقؤالهلماالحرفيبالنصهنااتقيدلم

ؤصائدهمبعضعلىاصبع4ووضمعبلى،سعرائشاماءالمهمنعددابيرك

3يئوعلىوزوجتهوكان،عابرةكانتالجلسةلاننقددون،تباعا

.ارتحال

بريدرو)الدكتورجانيالاسالمس!تشرقمعاحرشخصيلظالموفي

أضقلولا،شعرهـملفتناالىننظطلنحن:معناهماليؤال(مارتينث

خصوملالكم.منثئا

المفرفىالعشائرياًلجرح.الجرحعلىاصمهيضعا،سبانيكان

ونقادا.وم!لمقيئشعراءجميعامنهونعانن-ميعايفت!كاالذيالبداوةق!

تفسدهجبداثعرالدفي،انالعربؤبلاورهونمثرؤونادركوربما

اواؤفانضارتهوتشوه،اليهنكرتنال!خصوماتاتفسهداوالخصومات

منالاجم"لعانرتديهلدفي،العصرازياءمنزيااصبحتاينيااللااخلاقي"

.الاخلاقمكارم.تنضلىفي51سليلكونهفيافاتبماااستغراقهعصمة

اوركراكانعاببرينلقاءينءبرفالاهوماالمستشرفينهدينوفبل

ال!بلة،كتبهمنواحدفياختطؤدمحمودنجيبزكيمالكبسرالهرب

كلاىاال!افدينظراناضاءاته"نالةكامابالفدواحةالىسجيلا

نااي.خفراءغايةارتضالىبر*يدةعرسةكانلوكماشصيعطاء

وااكراهدو،هاتنموونتركهاادبضافيالشكريةال!تياراتكلمعنتءامل

ضا.ااصوتاءـزرطمساعشها"ريا-رحناءناكازفالدملكن.ار،ام

اسيرةالابداعيةالعطاءاتوت!ل،الخصامليكللالكتابطيقفاخت

.المرةالق!با!ملىلآالنزوات

كللجةظ،شلالالونيسمتيحمسماقارئاانتطماخالكاووتهثم

ح-ولانب-دهذاً)اإ.ادونجبسفلكفبمالدخوليستطيعلاش!ص

حديثب!نؤانمثكلالى،وؤديمحديثبينؤائملثهكلمنالمراع

تلفظاصبحتؤرائنامنفئةان،اخرثيئاتعلملعلكبل.وحديث

والتعقيد،اشاكسةواالغموضهوالابداعوىن(مفهوم)عابداكل

افقتحقدالونيسالكبيرافعربانالمطلقايماننمنبالرغم)1(

-تظهرالونشىعنمستقلةلراسةوا!.جديدا!راالعربيللشمر

مستقل.كتابفبمبمصرالمعارؤطدارعن
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وااحبك،ق!با.يال!رار-المونالفاعف!ظاارجةاشهوويار

يركواله!فلم!أالاخالجر،رنت!روو!ود!ا!كلا

وح!!اا!نياؤ!ةعالى،يولص!،أسعدي-ومشماغلا

بب!عااليتةإالحه،*!!ا!هرش!ه!هكاأبلطائر،طوقاالطألملفلوى-

،اا!!،!يالب!ا!لى-الفنلاثةالإب!ادعبرحوار،ج!!

أ!ين.جماللمصس!!األقديم1وا!حنعببنلا

ؤضونيرهـموالما.نقادفامنكثيراقلامالىالمحزنالموؤفهذاوانتقل

اـسه!الوهاا-2،الننعظيىبفككهاكي!ازاتامامبعضهمويوقف.ي!موىماكل

الؤء*يلعلىالقثرةصاصةمنترللوااوغموضعهـاأن3و،)،م!سحلأولمما

.فداطمبناواداصقاؤات4اورناحه،ا!ملا،قاءوليهيعوصوناخرم!ال

نا"ياخرىمحزنةزضيجةالىونصل،رابطةالمنقودبالعملتررطهلا

سثاءر،رحنفمىالكلهت،رممىثواقىنقديةا!اءاتبملايظلش!نا

!ثمعاعر:وؤارتق!اءلمامدهشةثخصب"خمائصىفممنالتوصهببلعاىيلح

ؤاريانىنب!شوؤءفيمراي!اه،مثلاقبهـانعرار3،كلهزار،يخنا!رربره!

الاءراؤ،كلخارجيقفاخروشاءر.يغتالهواخريلف!هفريقنقادمن

دائرهخارجيرظل،كالو؟.صجدإداعمراللشعريىورلمتحوالمواضعات

هـ،نواننئص-كاعنهاحدبكتبؤلا.اضقاداأكلاتؤالكلناكل4لازالنقد

ؤامته.الىوالحينالحينبرينثرونيث،*رو!المش

المحزناتارةفماكتر،الاصرالبعضمنهمبعضهالشمراءمواؤف؟ما

ءعهسهار4كأنت3،9فضورالالناسالىمنساءر"ءوناهاااذ،الاسىدمتنكلىاو

3:4:ا-!اغت!بالى،محاولاو.كالبياتيعصرهش!راًءءم!ماو،كإدو،ءسى

حجاري..ع.دصكادؤاءالام!عاىواب!فيالمثىولراًءرففياو،لحريالصفي

!نافالكتابة،الخمهوهصماتهذهمصإ-رذكرلىابحاجةولممعت.وهكذا

حين!.فيا،!اترات!!هقيابعو!الشهروقراًء،الث!لعواقرا،

ك!انت،الكيارشحرائنالاحدواحداالسمااذكرانايجازواذا

دنررابيوظل،اًلاخل!بث"ذىوتعبقبالازسانيةت!صبضمواؤةط41

عؤداانهصح!ح.ق!بلنينرراسف!و،اليهءواالطبمنح!ىا،س!شار

بالق!م!4اعتراؤسجللم4واكأ.فيكاءقصببدتهءنودافعالوصوجعن

)ؤمعتيد"وكظ.4اا،قابىةاهيهاعملىي!فالذيادونشىواهو!اا!قادلمةا

ا*جيل.االموقفه!ااصضائهبني!ملالشعر(مع

زحامؤكطيزوغونانفسه!موالش!راء،يضيعالثفعرؤارىءواصبح

صيمروءقبائلبراهوقفمنتبعا،ل!!كأالبصاك-خصببةانانيارات

ء:لحه،...!ضي..تمجبانت،افجاعاهذاخلكلوكلن.البداوة

القليلةال!ضينخدلصكرتالهـتبمالشعردواوينمنعدراامامكتضع

نجعهنها!واًحدذاؤدح!يثاقر؟لملمهـاذازضساعلتقراهاانوبمد.الماضمية

ممناكثرليصايكالقادمالحديثوهذا...سالهتقدومثلك

-نتينخلالماءهـصدرت41شونامندواوينس!بعةاليثخ!يةاشارة

مضعاهعلا..ذاكانافما..ناقداظنهـنتنيلوءتخطىماوكفرا.مقط



شطئية4تحرب!،حظئ..ارتارهاللنلدمسالاهولا.اعدنلهاالنقدنلي

رياحينمنبافها!ا-اأ!نقدصوتامام--فيراناًراد..مننواضهقى

.خاصلونف!يهازهرةلكلالئ!عر

*،،

((:ونيمالهع!خارجةاشصار))

مسظ،ا!مبكهئ،يبماان-سلئفبلنهيفزارفلعرعئالحديث

منىهئيليمظلفتبا-!تذلعالىالأئديةالعلاؤ"مدىكللىنذرةالذلءخلاؤل

طهبأاريكظهلاتبييمفئلئلا.الذتلءأيماظل"ظقذاعأتئحئمعاهئذيذا

انذناحطعماذئ.يذهبعنممالهليهلذطانهفو،ليلهـذاالئذهوانحا

الشعر،خدمةفبرا"مةامكاناتنحق!قمن19!ائلاةثواذركعلىنزار

بيمظتلصبحكبتياتئهظسيتالاؤثئثكلفعخيبرعلىنزاروقثمل

بمثلبذكاذا،اتظصلىاخصإئميوتتنلمهالعذئبذت!لرهظنفثليديه

ذاصكان.خلال!مامنال!اسالىنؤءنزارربطىال!بمنص!ن

يستإطبيلا،استصلءطئنأئاشقصائدغن3يفلفاهـيلالمذناتيسه!طاجمديا

.مهلم!!اسارهمنيف!تان

قارلهالىويوصل،يريدعهابكلفارئهيكالففنزارانصحيح

هـف.نكلعلذلكومع.ش!ي!ئالديهيركاندونيقولانصريدماممل

مظلثيذهتتجدمكتظمإدابذاكتثئل،متنلليذنلسالىمحيذالصرلنذ

خلاليل.مئا،مب*شعلىيفلرج9صيههذأهلددئ

الهـحميمثالوديةللنهئتلهئ("حدعيالللنهنعلىخاربيذانئءحارو"

فبلها.دنؤماينال!يهمربطتهطالماوالتي،ال!اسبانزارقىبطاقى

نللنأظلريمذنالعةئققضايلأئخيءلفإليمهـداحلتليظيونكالئلدبمل

.يرتقبونيكونوالمبماعليهماًلشاعويظهرماولمرعان،يقوله

امم!دادوعلىدوماالمتصدثهالشاعرحه،ةفيال!جديدالديرانهذا

حاملاال!ناسيالىياتي،اث!نواصلالصاءمنس!نةثلائينمنيقربما

جديدمئلهأئليؤكد،ل\لملأمحفلهـحلدذ،الهـتذظطالخنلرثذنزل!بصمذ

الشاعروبامكفى.شعوالى1ش!وايجولانالعظيماشاممرابامهـهكان

،تموتلنقصيدةمئسأئحمحيذقلليذالىمفزلفاياليظئلنفلتئيمل

بصفالها،،الناساكل،ال!ناسهينمالاؤاق!الضوءكامواجتننشر

لئذ.علىحذرالقلذئةمهـتلصصذأذيانعظنل

للحأئلطتملماتمهـسثعئ-أالاذصب-افلظالد-الانظلة-كوالمر

ييستحطأتيحمف،منلياهبيئنزلريتبلللذةيللشعرتلللم!ذلعالهث-

.ميديدلكيلنللثئسذ!أن

.ورسعلشعرالىلزاريىلهاقضسية،مشلولةاومستبمدةالمراة

لاالؤيا(هشولىاكيراةوجسد.شعرالىيحولهاقفلأ،مهملةامر(ة
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تلمسه"ماأيألهل.حيعرللىميظللظليذ،بهالمصئبإظاع!شلهيهنم

جديدة.فصيدة!يهنزاريقراالمر،كا

ا:-نةباأئيكواأذألذررنتئاراحبه،المهذاءالذظاعيظ"ظكيانالمراة

جرذ،،ليهنتياريغذبرشيءؤتذأئكأن.الزلعرألحئبهءظريالمي

.المراةكيانتيريء

اصأةانحويوسطسدذامئبشيءلحسمللاالألاه!لبرالشلعر

اكن.حلمهالىمنهيلحالذيالاخفرالبابت!كونانلهاسمحعندما

واثر(3.51اء!ااىا.حلماًلى.حديقةالىالمدءلهذاحولنزارا

،سأئاولىالبأظ"3يبمرنألارلارهئءلزذ،ألحظئ.هعطاءاتهتطلعلله

التهـويرنوبدايالت،اف!افهامناعرضالخمصبوبسمات،احجامهامن

فاماتها.منا!ل

تى.،خصجما،عطاء،فرحا،عشهقا،حبانزار!واهلمخطءكل

هو.((اًثء!ائه)ءخلكلءرالمرأةعند؟خدثنزاران!ائليقولوفد

دائماالاثياء!رىانطموصامنايسا؟واينالخطفماءـزاصحان

العللميفسنأئلرااأئ.اأتظأل-ذوتلوذد؟هاءلمنىعمي؟هيممااجكل

مشرمئ،تصوظذكه"فزصبهااصئمبااتلهيلجبمهلاأئاحداثه

ق-حنأئاريذظناما:ذاميصأيلوصأي.اأيص.!ااجمجباورءخلاتل

العهننظرانعئالالظئعلىتمرذينلافظلفيقىابعامااأينساالىاتيللص

فيابداا"،3لمتى؟ذج!ناالحيئانيفلمنأتئهبتأذسصيدمجههئكاظئلغ؟ه،

لشاعرامننطلبانا!ناوايس.نفهـريهفا،همبل.نفكر"وضوعاي

بالل،الطولم!حددةءمادلة&ايصوغاو،معيناحلمالنايرجمان

ا-فىلتا!االيالهـأظلعواأظاووملذا:ماذصيدذزراءلبعسنلسألاساعي

؟الابداعلمعلدلةلاحراالتئرلح،اذارثةا

ؤصع-!لفأيلدألالابر،بةمئ-أللالهتجدالذبميالسمياغيهذل

الىحيئلببالسلأاأيواذا.والفلائيئالاحدأئالسيوانءـفلف!ص،ئدمئ

الاثسياءلترهيومينيييفلىلنكفييئيشجدبدبعميالى.اظئهيء

هـئنوظئاىات-هاتفداحلبرلاالاحدلغئوترهئ،جداالبسسيذز

هـته!سوجورك،يمونانذلكعلىويترتب.امبيرةالشموليات

واغنى.اكبرصارقدالاحداث

مسئلعسىاونينلك؟انفصيدذوثلالئاسئعبرنأئاراستطلع

"أي.اكثرئا!عاىامظئظيئالمع.نبل،محذئوالعالىمزلزت3ءوا

وابلى"بدرجفذدب،ذسلهفدالفنخذهظالنزاغهيبنذهننهالحئعرويكووئ

..فاتبالخراوا!فبالس!راشبهبشكلفيهوغيرو/كل،صهرهعلى

مسنأييئانعدرمااوفييانؤذيفلماجداالصذيرلالامحاغئاأي

علصنجرتئقلمابذاقتناأالتصلللهلهأرال!ميمذياولتيها.الاهننملم

نحسقالماقاماتهللدهذهاالاستمماأيلأئنخنالتيوللالملتمي.بهلالبظتي

ذلفيصسح،ت،عبينزارالذن.ميديدمئذيهاالتذذيرالىبرذبذ

أييد.منليهافلننلذير.نديدامهقللمنهلليضخ!ذالملاحتبعلءت!ظراغئ

علتيمرسحهيذعصالديهالأيبرعمليذهذفى،الهتئئكالىيضيذه

بوحاأيييايصبهئنزلرفملمءنيمرشيءهذأي.ف!يبيابهاالموات

ذئيرالىينظرنعارلهابيذمل،مهيميرامشرذاب!عداالعلل!والتهينللعي

وللأيذالىقى،بالهـبراءللملهحذاالألذمينذرلهللذبيعيذالعلديةاغئلئنلمئ

عحيم!لناناق":قاميالزأئالجمقليالعالمذلتلتفر-ريي!ميوذانمه

."طفلاقرىجلدهتفشى

ذرويرهرذحدالىهحليذهاىيذساءتال!نأذاريإالتئلهلذانالا

وأئدذددشظبهنمرمفبكمأهاذل.مخننياتهئبرلءلالعالمبطذئلدذ

الل!الطفلالشاعربراءةهيهذهأليست!فبلمننرهلموكاننا

اسئارلالأيمسترهتص"محيذلالماءلطرل"يرتإبانهيقنمنلاهررمي

علىالامنهامبقىفلاذاتهيعتصرثاعرغيرايستطيع4"ثعينااكاسمن

شامببكأحمهفينهدها".-!يناازالبسماتلابيضاالاضرالطكل

اللنةببراءةا!سولالطفلهذافيبريتصوطه"؟بويةوثرفة



الحيةالابعادهذه.فىالجامدةالاشياءيمنحانالتصوراتولثناف!ية

وخصرها.الحبقمنمزرعة"الىشعرهالديهال!ضقلب؟المعاصرة

الذيالفاعرالطفلهذانميركائنيوا"؟عر!كاسوتغرها.ؤصيدة

كائناتوكانهاالمراةطيفيبصر،ال!،لمعنوالحيواني!ةالخ!بثينق

وتتالمأتثاجىابرونتكلمت!س

بطولها.ليلةاشتغلتكنت)ء

العقد،ارتعاشةاصور

الحلق"وموسجقى

القمرمنقطعةتعرتالىشنت

الس!واضواء..البحرصد!منوحفنة

والس".والمسافرينالب!رسحتعرتاكنت

علىالاط!فالاعينلئفنتحطوعاالببهيشدناوحدهانسانالايىس

الصيم.،عرالمفهو،العالمهرامعطيات

الفنيقتلفدوالوضوح.وضوحهالديوانهذافيمااخطر

يقيمهاا)قيالفلاكةوضوح.لصورةاوف!وح،الفكرةوضهوع:احيانا

منذنزارروضهاالننيالخاصةوهذه.الاخرينوبينصية،"الشاعو

وا،وتعمد.الديوانهلىافياحمرتعميقهامنتمكن،الاولىبداياته

والغكلوضالوضوحكلاانجديدمنل!يثبتعليهاحاءكلههـالالكأنه

.والاشكالالمناهيتحددهماولا،الشاءريحددهماؤكأينناناوامران

ماضمنوراندا،وضوحهضمنحدبثايكونارزمبننزار-3*نفقد

نا.ماتتنحسبهاالتيالكي"ناتضمنعظيماوشاعرا،مالىوءاز!جمه

يلئها.الديوانصفحاتطولعلىيركضالمدهشةاروورامنسي

فدالفنفيالاع!جازانلهيتبينماوسرعان،افىالسهلةانهاالهان

لخالدبرنااجدادناكاناتيالراصة.سهلا"تصوره"لالمنإكون

حتى،لديواناهذابهايشرو،لشعراؤد"لطبعا"بر-بمونها

بوضوجلكتبينت،اكثرمنهاقتربتوكلما.ساعاتق!كتب4لتحب

الاخيوديوانهفيوالشفافةالجديرظنزاروصور.ف!يهالا!جيازخص،نع!

صفةواكتسبت.الاماكنلهذهصممتلانهااماكنهامناتزاعهارمكنلا

وبناكاتهنزارومغرداتززارصوروتظل.قص!ائدهافسمنال!ضويالت،ء

وزنهافيالاصيلةالكلاسيكيةالفنائيةضمنمسصكوبةاشمامخةااثهرية

دونفلاو،تجاوزاوعليهاخروجايددننفماتهاوانسجامايقاعهاو

.لصخاباا!رتفعصوتها"رززوتخفاي

وفي،ضاشعر،،!دعلىلهانجديدمنليؤكدنزارجالمءها

قممن!و!وررهثةكللاصورةم!حفهوفي،تزورلأبصمةم!لفأته

منورفةايما.التاريحفبنعظيمعر4لثتوفرتقالمافرديةخصوصة

بينصرخهيبل،نزارملكبانهاالشعرقراءي!موفهاالديوانهذا

علىخارجةاشطر"منورقةواية.لنزار((لأمطوبة"براابر"فضارئهايدي

وهووتغردهودهشتهنزارخصوصيةعندفاعانصرخلا"اقانونا

عليها.)*خب

مروحتي.عمرينوارة"

بساتينيبوح.ؤكنديلي

الليمونرالحههنجسراًل!،مدي

..عاجيامشطاوض!*ي!ا

وانسينن"شسركعتمةؤ!ط

رياص-جة،معادلاتولافهـرالافنانقراه،الشعرقرورأوعندما

شاعرلحفورخضرا"صورةامامناتتجسدبالذاتنزارانموأوعثعما

وتحقيق،الشعرعصافيرلتفريحمسكماذاتهمنحول.!ملاقءرزفرد

الذثلشعراءاالافزحام!يالخاصفلكهله،القريضث"فىاحلام

الكالد./كتاريرخنامووا

لمنيخطرالخامسةللوهـةالقانونعلىخارجةاشعارؤراتانبمد

المقطع:هذاتدوينبعدصقالااضعان

08

..جميلانديكانصدركاليكان"

..كثيرايصيخان

..فليلاويدنامهـان

..نومبلاكنتوانا

..بالابرةالمشغوللشرشفاوكان

..عصافيرمزدوعا

ونخسلا..ووردا

سيدتيأباالنومياتيكيف

يأت!؟يرف

..تدعوني،سيلانفيالشايبرحقول

ال*!وجوز..البهاراتوادغال

".ص!بلملأللنومتتركلا

دهـوانفيمتفردا.وحيدايبقىانالااثعرهذامل4يرمكنهل

)2(أالعربيالشعر

***

((.احبكلابراو..احبكإ)

اديوانال!ذاارادكشيدروم!مودالعملاقفلىطينشاعراناعتقد

بسنبها،الغنصيرة،الث!عريةحياز4ؤكه!جد.يدامنعمطفايعو!انالغني

وثرائها.بعطاءاتها-والطويلة

الكميرلشهعرهداتيةمراجعة6ويقظةتبصرءني!ولىا!واًراد

الانفعاليلغ!بماغائطاهائجاارريوانهذافىفرائهالىياتلم،السطبق

قليلا؟و)فهوبل،لا.اصحاءا.لهالايقاعاتصخبويغليصورهعلى

انقلبتتالبصوحدلهوقمابهعيضهاًىمنها،الاةماةاتمنعدداليح!ت

التبمهيفقطالاولىيدهولير،فيارتهاوتارعلىتعزفيدالى

بط!ولا(وسيقىوشصفت،اضجيحاواستراحالصخبفهدا،تصلى

.الايحاءعنالمتلتى*ثفلولاالاذرت!ديلاالتيا!ناعمةايقاعاتها

علىوربمما.ارريوانهدافيق!ليلاؤارئهعنتباررمحموداان!اومون

منواغئىواءمقادقيبىكلوهمومهاحزانهيمنعهوتمنعاستحياء

.الاولال!قاءمنلد"ب!ما":!حلاالجط!قصالدهكانتوانالسابق

يطنيلا.اولا!ناظهواًرراضلا!اءرانالاني!اكطم!موداانومنها

يتزاوجانالالشامروعةبل.الجمابىكيانهعالىالنضاليصوته

.لنمفوةالتحدث..بقدركل،بالماءالخمرامتزاجؤيحتزجاالكيافان

الخطوطضهسنحطأالخلاقالتطورهذاانعلىاؤكدانواحب

علىعيئيهفتحالذيالفلسطين!6دروبشمرهود4لشخعبالكبرى

عنمس!ننقلكتابفيستظهرنزارعنمستقلةلرا!4لنا)2(

.!4هناالقصيرالحدلثبهذالهاعلاقةلاالمعارهـ/طممودار



الفيالاولى(اللمحاتومن.الكوكبهذاتاريخعرفهاجريمةابشع

وصور،حزنهوانين،جرحهدمعلىظام!،9ر-ارسبنيهعلىارفمت

القمماءحكمةالاذهانالىيعيدمما4اهاوهمومه!وه"واحجام،تطلعا.له

تخلأقىهناايهـىاوالقضايا.ابطالهاتخلقالنوائبان:القائلة

عاىبرلالاولالمحفجمط9لوويشمحموديقفاهـينااي!،شواءها

من!.الاولالصفراس

بفظاعةاحساسمنؤتنيئاشيناالشاعرهذاا!سعاس،يت!ل

ك!فبوربببنههرهفةجمالبةعلا!ةخا!لصرورةاحساسالىالبريمة

*ـصذهصوتالىيصخونالذ!نا،خرينينولم،فكباحؤانفيقل

مننقلمجردال،3وترجمةالالمو؟زوالحزنن!ليعد"لم.الهـموم

كأالترج!مننوعالىيتحولبل.الحرحعلىمت!غرجينالىمجروح

فبماصلملأالمنوةرةالمونخاص"قصمنابراعةاتمالاهااأ*محطالا!داىكأ

يوانا!افبئالاواىالقصبدة"ا!زأء-بر"من.المتعاعر5-!ودتجطرب

الانثىءالكيانانجاطبوهولديهالمت!و!الابداءفىاا)ر!مه!اثل!يح

..خةمداو.امةاو.ارضااًو.امراةيكونقدال!ي

تصهـعيني.لم،ب!دنغترقلم،بعدتولديلمنك"آ4

جهيل،كلام7لالزوابعسطوحذؤو!

،ؤداعلةاءوكل

لأاللقا"هذاغيوبيعناوما

أ(؟ا"داعهذاغبربينناوها

ئ!نبل،44لا-نقلمجرد-نقلااولحزئمهتفسانلاحظ*لا

اثءبرج3حوافيغلىهـتنبتوالدلالأتالايثاءاتء!ماونةباقةاكام

المعسون

ذات،الةنيةالموحيةالباقاتهدهتتواجداًلد!و!كلوفي

،عاتايؤؤك!عتتزر،اخرضاصك!داوالقا"مةحببناامفرحةالالوان

ؤصائد"-نقصببدةكلوفي،اوفغ،تواالانسياببببنتتفاوتهادئة

-،حزنهقطاراحبوال!،لالمهالمض!؟الا؟مهانهذانالهحالديوان

عنحداثااو،فيثالىلعازفطوضغااو.الداراىاالعودة1عنوالباحت

اشاعرايوظفهاعيعيهاماموتركضبنصنهتوراتكيااًلاح!داثكل،الفربة

كلومن.محرا!ههـابابدلىترهب19تيالال!صورةلخدمةالع!*ق

قلكالاحداثمجموعومن.ؤصيدظكل"ئيهويولدالاحداتهذه

لديهيقهرناثهداءاحدرثاءففي.المده!ثه"الجماليةق،ماتهينحت

وانخطو!االىاكظرمنتمللاقامةمن!ماويشكل.بالجمالالحزن

دلالاتهاوراءمبوورايركضوخيالك،اللمساتعلىلمجبماككانت

..الذكيةةايىلنضا

.دارالمديمةؤىلناليس:ودحتج"

عنه،بعيرونوز*!

،الجنازةفيقات!لهنه،فق

القطن،جوهـهمنزم!رق

9(0لان!نطريراالصهبراوسمةنلمعحتى

كلسعيقيمهحوارؤيحرنهحقائب4افراالىالدرويشويل!

الىهـ-اغنيات"مضيدةفيفعلكماوالتطلعاتالالممساق!

محددمع!نىالىقصلاظنكمامتحاوربئيىنمكفةاقطات."افريقميا

القصائ!دمناللونلهذايتيحمما،قراءتهاعنبالكفقناءةاو،لها

.قراءةكللدىجديدةحياة

في9ممإةاحرفيالغموضيكنته4بارعامل!!ببانفهانل!حكما

اقهوةايشربسرحان"وهي/!راءتهااعادةعلىالحاحاواكثرهاالديوان

ا!دقتلالذيا(*لسطينيالشابهووسهـحان."الكاوثريافي

الحدثمنفبتخذالشاعراًما.سنينمنذالعالميةالامبرياليةأساطين

هونفسهيؤعبل،تفاصهـيلهيمشعرولا،رسهمهيعيدلا،فق!قط

يقولهانطالفاسفيالشسبيريدماالعالمالىلبنقلسرحانمكان

.سحانا-،نعلي

!!

وتطفوحينادلالاتهاتغوصالفصولمتشابكةملعمةوالقصيدة

1،ت0درويشم!مودحققهلرزياالمدهشالشعريكيانأضمنحبخا

وبين.ف!قراتؤبتاريحيةدلالة8،موا.فهـقراتفيسي!ابمشعرامام

.اخرىوقراتفيوضنقاكأ."سحانبينيمدا!عميقذ!ةكبحواريلبم

واخز.جزعبيناو.وفصلؤصلرينتفصلانتستطب!لاكنك

ت!رر،ومراتومرةمرة،أ،حممةا5اقيمهورراهدهؤراءةحببدوعندما

وص*ى.فريباددايت!امه!114،!طهنجبللقف.ةمعقدةخريطةامامنفسك

.لنقلاًر..!امتفوقيفع!4مااخطرءنانوارى.الاخيرةتهاملابط

تق!رأان.يفورل"-اواففصل.لالجصا(كيى،نهدافقراتمنفقرة

لاواصسولكلاا"--:،ءاالمراة.عشقكما.واح!ة"رة"..سرحان))

هاجزاء

اًن.ي!ولاندروفي!محيوديريد..الصه-لا)!يوانهذافي

يةالال!طوريةاشعراالفضةهذهوان.فةواضطاسفمراراًل!8كلافىا!"عر

،لادا-ارز!..تدر..تمو..ا،عببلالهربينممعرناغار،تؤط

.سنديانثجرةكانلافاهقةتحبح(،احبكلااواحبك"وفي

***

((ومشاغا4يوسفبنيلاخ!فر)ة

بر-نالاخفس"ديوانسي9تلآحمثفحرياكياناىث!راحد؟طول

الثاءرهذاانف*ر..وسفسعديالمشاتحرأ(وخممماغلهيوسف

اوصد!قبرراتهعهاتحملعشرةالاحدىفص،ئدهباناقضاعكحاول

برأنابداتحسلا.المعاصرالعربيالشعرواندالىابداعب"كاصافة

بالنئشلاارزوركأالمقاطعضمرزحتى.سبقهثمه،رالىقي"،برأالشمرصدا

لدثلا:اسصعجزواله41م!ر!ل!المعمتمدةاكلاسيكعلأابالصورةاو

..اننيالليلاخركلنيقرفيي"

تهلمىوبعتمتهاشجارالوهماارى

...ارتوائهل"نالنجم!،ياءلملامس

النهلفيرهماالارضمثهاوتنهل

ودونها،العراؤباطراف!!ون

سهل"،!متئع،امملتالذيودبرن

وأحالسباافنكما..مراراشفشيكومصصتلسانكحركتلو

مئاتقبراءتكمنبالرغمبفمكر5قدالصععباطعماهذاانمتخ!يلا

ضربتالذينالغرسإنومئات،النولهذاعلىنسجوااًلذيناث!اء

الطريق.هذاحجارةجيادهمسنابك

منعددا،اصدوالذييوسفسمديلدىعمبئقنفمورثمةالن

واًى.تراكميظاضمافةلا،نوعببةاصا!ةالفنبا!،هذاقملالمواوين

رؤيتهلىلرحرينلبتسىداتهعنيبصثانعليهمبسايكونحتىالفنان

مناحدعلىمننكف!لا.الهموم"رجمةفيومردا.ا&أملفيوحيدا

ؤضافهـان:ب!همالننواصليفقداندون-المعاصريناو-السابقين

كالاشياءليتاشياءترىصث.با*وابيساش!بهالديوانهذا

عسالممفيواكنبمبنيكلأاماميتحركشط7وكل.كاللفةاء-تو)فة

يحكلانف!الضعيرالديوانهذادفتيضمنسمدينرحوقد.اخر

وعمدهو-لمبياته.واحزانههمومهمن.العالمكسارمنيديهملء

يعميدوهناك.احلامهبحرةفي-وءطعن-يرتوصيثم.وامراضه

،فرحاىاوالحزن،اعمارالىالكهارليمنهـقلبجديدمن-شكيلها

جميل.حلماىاالمصموالعا)م

عنيحدثكاو،ق!ةمن!طعاعليكيسردبانهسمهـدييوهـمك

سءديبانتكتففقليلوبعد..يووراتهاحدىلكيدوناو،ذكرى

واًلذيالواةع.ؤكريحل!لاالشعرفيحثالذيلان.عليكيضحك

التياللمغ!ةوفسهبمقصائدهفائة3ال!يقهـظةفبميتملاالحلممفيتم



مةرداًتوراءاللهاثدوىواالخاطبةالكتابةفيواناانتتستخدم!

خدامها.اسمةحمسناذاالئصعربناءفيتصلح-مفردةسكلمةكل.معينة

ليحققهجاءومل.تاليماكدهوما.الع!يماوجربر،نجادالهماهذا

يولسف.سعديببهمومنالمبدعينشعرائنامنواحديخر

ااسه"الديوانحملاضيا،(يوسفبنالاخضر"قصيدةفي

الص*ففيممثلهاعلىتهصفربماولدةمتناهيةببساط!ةالرجليحدثك

ب،هـلآانالبدايرةمنآك!ركانوعلإك"شقتييقاسه!يفيبر"عون

طيإسلآلمستاعرؤ-تهمعهيسكناتيا"المنبي)ءبهذاملغومةالحديث

زهرةاحياناءلحولانهوكيف.وملابس!.والحليبالقهوةوفيركه

لهاجاز"نبي"عنالحدريثولان."وبرالمهءأالسوالىمنقطفها

.يحاورهثم،الملكي!الحرىواحذيةجلدهبينزهرتهيخمبىءانسعدي

معمفامرتهقضةلكويسرد،ووبر،4اسمهيستعحدماناليهويطلب

وجدت-قلاو-نوركآجدصيدةالولقراءةمنانتهائكوعند.ؤت،ة

!اتالصونفوقمنوليسفىهنيةمرةذاتيفيلقبراءصهامضطراًنفسي

انئحإهدحلمفيليفرق!نيلأالواؤءدلا،تنقلالشاعرانلاعلم..البيض

امامالبتذريلاستلابواالانم!حاققضيةوارممقظةالنومبينوا.،فبيه

السياسي.الطغيان

لادص-،لكلف،عرهيستحدم"الكبيراوادياعبور)ءقصيدةوؤكي

يجيبو)اني!مط،يممهألاحدهماريرثهمتطفيهترىاصرحلم!!

.مص،انفي،ومحزنوحةهـحغويب!:،كيعورماوكل.بالستغراب

يرحنننيالذياينخلءشاًخرمجهولبطلهامخاطبةكنتبدأوالقصهيدة

طا!.اوسإفربانهيشهولركمما8كالطيلشيرتهسيالأ4!ازلوا..

يخاطبه:اً؟تيلمح،ولاصوتتسيعحينوبعد

؟المنازلنذكرينهل-

السفينة؟غاثرتهاالضاب؟!لمك-

عبرناطة،ؤياورتضافتهتريدسيدةيحاورص!فبانهيفاجئكثم

منو!-دد،الن!لاتءشعدد.."اليل!ارسى)ءليخا!بلعودثم

حننىعليهااوق!كالهنيالارضآضلمسانوما.قه!يدةفيالرحلات

الحديثباىتشعرؤق!نهايئهاوفي.عيرهلالىاخرىبنقلةيفاجئك

التخلف.سكاكينجلدهوقرحتالهزيمةمزقتهمنحديث

لهذاردكاءسصهدييضطط"بروباخاق!البحث"ؤ!ثةوفي

في"ا!هـهمابنيمازج،،وارخبالا،واقعبينالطريبالفحريالدخول

ماور.ن.برهةدالقيد!شقىواحياء،الاهويوالجإمعالمدانحىازؤكأؤي

و"طاعه.وآوهه"خلقهمنوالث،هداتالاماكنهدهعلىبجمغهانيريد

ارر-روهب.القصبيدةبداقيمئذ-سسمم!اانآعمدات(ىاالمصادلةحقتىل

.اخيالواالواف!حووها،ؤ!"بمهتحتويقترلمانيقنرفانمتوازيينءلى

..للمصلايراؤ:ب"

اء"-ة"االاروويعات،3ااعه!ة

بمقتازو

اءريقة.اخلفا(:،زلوتدور،بياًلارقةو،لمور

ا)حه،؟قةوايىاه،جمبماا!ظلب!ردحبثالت

.و-ؤتء:"،ضالا؟ازرقتالتياغصونابينهعواس

لماإئبرافاا

اك-افراجدولوا،اصوت1قس،ا

..ال!مث!أالالهابناز!

"..فعاماعامااتظرتكانني

اءورلمببدخؤيه3علىبرراهمال8رتبل،يراهشيئايصفلافسعدي

ولا.هداصلمهفي4مثاهدازكلويوظف،اوو،ريحل!كهغفكجله

آتخركوانتتوقكلكقدال!ساخبةالموسينغىانابداد!نهعنيغ!يب

الهـ؟دئةءلملأتصاعالعلىازفاء4توقءبمالىفيع!د.الر"-ة"ةكأفيم!
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حقة.لملألمتا

بل.ث"رهؤ!،يطرح!مهـحددةسياوريةقضهيةلس!ديلد!؟يهر

اهـللامهص?!ةوفىك!..3إ؟،المعاصرالعربيالازسان!هـوميطبرحهو

شخ!ق،واررخلابتياسبمأ!شق"نكأ!ابركلا)إتضاريةعبوبهكاك!تمف

هىفعؤدبرل!ديي!رحهاالملأ(نم!أفي!!اهدهكل-فوؤولواضطهاد

اكلثر.أ،قراءآي!نالىص"بفنكأييحصناجإذيا

**،

((وحعلاااأللفي!قمةعهـا!)ة

احطةاء:واط!و

وقىالش!وحهوارز،4وررعو

.لقرناهذا

:وففلملتك!اا!،دسهكأ.ا

عءبدأت-ص(ءةؤءجبما،

،طوقانفدوىعندها

منالئنافيفيال:صفبداية

الحديثمنيتةل.احصساهذاؤكبما:ل!اعاييةبدارداتوفدوى

الى،بلآ؟.اداوم!4!هوء.!،ينا،خرء!إمفالحداىا،4،،0صصوصءن

الانتماءحضوبرطةؤيصطياًولؤ!وىوسهط،ت.اعت!*جمه6،!قىالب1،!ما

?صف"اغل!ااأ:اتاءام))ءااواد!از"ا!ذصارخبوةسوحوهذا

لشمبالرماعهقىالتبرربقىارةوحىفى،أجراًحااماالءذبءار!ابرضه،مص!:،

يحسكعالم!اطغياز،،جاف-بئساط!يممانىا!وىو!!دنه،امرهعلىغلب

الاقاههجمةل-ج!سصءإتوااءخالفامعليزرركداورأء،واحر،الا":دبر،)-!م!

!كأ.ر4هتاو+بئلعرا

المعاءسةمشالث-ووكريةاءركةا؟روادكازت!ثق،لىقهـشىانبرءب

عدووورالم!ابالقإذاتالكلاسببكيةاقي!-يذهابر،قي3من9!"-ولحهث

برالررراًرة،النارضهةاأ!حيةالقصيدظبمخابةلىا،اقدماممداثى!راجم!د

ا-سالحاله!،ككللاتلت!صاًانىء"ىعإ+طكلراىهـ"،!االقتام!وا

المج!،ل)8!واف*ت.لم!،عر!نااًلهبرر-بئنئه"واءمنالكا،رةال!ترة

ولءونة.!ابقى3"رواواءرراتىبيهورة،بيرالمت

ادفههبة،شرورالىاصودالفءركلنلاءحوا!رزااو،الان!ضقالو!دا

(!ىدخرالسها!وارهاصاؤتحقيلمنوررباتأة،ءآنخحركارا!اسهح

ص!ودءحد!!لاغابركأ

اءودةاوهده،ات!ليدياالاطارضمنبيىةش،عرةكانتؤكوى

7

.

ور



سجثتحمث.الاولىدواوينهافيالدافعة41وافعمنكثيرفيلم!سناها

الاقدمين،شعرائناببراءةاثجيةوذكرياتها..لحزرزقيا(تهاخصوص

كانت،اجديداالموقعالىاإثقلتوعنم!ا.انفسس!معوبصدقهم

ونئفافيته.بصفائمهالالحواقوممسوحةا!ديمالبيانبفنائيهمفولة

جهيعه،تتحركا(رنانالغنافلآونلكال!شة،فبيةوهذها)!صفاءهذاوظل

.الجديدةقصيدتهااوصالفي

كلوبصول..ذاقياوفرديااوثخصياه!ناالحداثداموما

نالى،يج!في-الهدايةمن!لتك!ا-النقديةالمنهجياتعنالبعد

عشرةال!تذوالصفيرالد/واشهذاحملهاالتيالخصا!ياسجل

خص،لص:خمسوهي.احنائههبماومقطوعةفصهـه

ؤ*رلم!اسرسما*اينيكماوولموى.الفثرةعلىالاعتماد:اولا

ذاتاإتهاءاتلدبهـاوالفكرة.ا!عرحديقةالىالدخولقبلوتحددها

ال!ىالتوافىال!لسط!م!الشعبابنمةفموى.فيهاابسلافومية

حتىملتزهةالتهرفبهـداوهي،المهانواقعهوالرافض،ا)هوثة

خاص!ة،الفلسطب!وشعبها،!امةالعربيةافنهابقضاياالنهافي

وان!تمائه،اثائراوتظلعه،المروقلقهالمهلهلةوحي،مهالناغرةبجراحه

"ص-لم!-ي!ونلاشعريعملايشا!تناترفع!وبذلك.النناريخي

وؤ!اص.!!ءلىاوصولااو،شيءتطحدءسااو-بعث!فيءتفكيرا

بهتموحدثااوتعالحهافكرةتجدالديوانهذاقصالدمنقحصيد

هـمرهفةغنائيةضمنالشعرحديقهالى

كنتببجةالاتكونلاال+ناصةه!هوكان.الصورةضمور:ثانيا

لرد،ا!يوان!مف!.ص(طوةاوفكرةنقلعلىالش!اعرةلالحاح

.وفمورا)حت!ابةبلفةنسمي!اا)تياللغةخلالمنترجمةنقل،تعبير

افريال!لمثنموحالةفيطبعاالشعريعيبلاالقصائدفيالصور

إحاقااعنيدوىاوثفغةالصيمااقفانبرد.!غنباءضمن

الموفوعاوةالفيبوفوحنحسوبرما:،.خلغ!واللهاثبالصور

تعالجه.الذيالحدثاو

بهخسماكلتطبعااشا!رةاناي.ادنقلفيالصلحق:ثالا

دا!ئة.!دافةعلافةمتلقيهااوقارئهامعوتقيم،الشفافدةبلفتها

فيه،يتعلقخاصة،يقول4انهويرريدفدوىت!وا"ما؟نله!شعرحهـتى

علىتدفقت"لأالرقي4لانوفياعاطفنههاول!لى.الكبرىالعرببماساة

وال!صق.العغويةمنالمتدفقالبريقهذافاكسبتهايةاثمرااشيائها

جيد.شعركلنئروطمنلثسطوهي.الاداءفيالبساطة:رابعا

اساديباوراءتغوصولا.الشويةاجملةاؤقلفيتتقصلافؤكوى

ي!ل،!ربه،معهاًنها.بقارئهاصلضهافتقطعالغامضةوالرموز

ءحببلاوببسماطةيصل"قولهماكل.شفاؤءزجاجمنحجل!بينهما

تالهربالبيانبذلال!ةواحلامهاافكارهاتغلف.وحنساندفهـم!ذات

اشعرافي"سينت!باناجورج"معإدلةتحققلك!أ،هىاحتى،الاصيل

بيح!!لاملونزجاجمناثمبمافان.زجاجمنا)نثركاناذا"

."الابصارتتصشقهاواشكالبالوانالصعوءويدلأخل.الرؤية

قراءةبعدؤدوىوتشعرك.الزوائدمنشهرهاصغاء:خامسا

االشعرحجمهوالكلماتحجمانالديوانهذاق!ائدمنقصيدةكل

اوالاعجازاناالشعرفيقراءاتنامنونهلمم.ايىكقوصيلهتريدالذي

الح!ثم!وءناشعريةااجملةات!خليعىفي!،الشعراعجازبعض

الرهاهـلأمنلوإشالفدوىوفرتالخاصةوهذه.ارلفظيةوالزوائد

عسىقلمهيفمعناقدالىتعنشاجلابحيث!صيدتهابناءفيالذاتية

نانطمولا.القص!ظفيلهالزوملازائلهاوخلخلةاوفجوة

باشتاتاروضابعدالاالببراعةمنالمرحلةه!هالىيصلافهـر

.الننجارببمئاتوالاحترافىالعذابات

الخصائصهذهتجداصذيرالديواناقصائدمن!يدةابةوفي

شجيةاغنيةاىاكثهالديوانتحوللكإنهاحتى.مجقعاتالخمس

المصفي.ال!ثبالشعربماءبخنت!مولشفا!ة

!ه

..نولبنىالمساءاشتعالوعند)،

كهفي،ءدراىم!لمقت،قمت9سثث

حزني.فامطروه!افكلفحاولت

؟.لارضثنقلتهباتكان!هارو!لنمد

..يديههباتزلمقي،ارلأ-بر!عهذازحبا!ك

حزني.فازهر

هال،الموتك!اسداتذرضاوقام

."العناكراندماجدونال!هارض

ال!ربهية،والارض،العربيالتراثالىينتميبرضهوالد!؟ن

*زاتومرنة"مببمموروثمنمهوماتهـاركلاببئةارائحةاليه-تمميث

حجمخههـعلشالمسهال!كاظهع،ال!ي!4جوالمباجمعضونقلتاريخية

برك!.الهفىلاف"،إة،بالنسبةا،هامرةال!موم

***

."االخشبيا!ائر))

1/1ديوفراتكنت6691او6591بالضبطالمعاهـنبايادويلا

((1،ءانغالة)ءالىمليحهلل!بروتفيالادابدارعنصاد-اصبهـا

لديتشدلتانذاكثافيكأقراءتهاعادةورعد.جعفرلش!يخال!حس!ب

،ويعزلالخاص4نواعلىالثمعريةادهـادهيى-جا!تناعرهذابانقناعة

قضصة-عاكاكثيراالحاًراقبرا.اثعخصكطمغزلهعلى!ذبلمنخيولها

لاالمبدعبانفيناعتيمنناتجوعلري.الابداعفيهذه-اثخصية

الاخرين.حيط-!انعلىنجن!بزء

يدخلواطرمجانوالف!هومءنفيهمابكل"اللهنخلة))كان

استخدمكنتوان،ويةالش!ؤكالكنابة"الواقعي"ارولكضمن

الننيالمطاطةالمصطلحاتمناف!ح!تطلان!(،واؤمية"كليةحنرعلى

هذاافهماذنودثني.مدلولمناكثروصحمل،معنىمنلأكثرتتسع

هـنكبرعددليتذوورهاتت!سمعالتيالكتافىانهعلىهنالمصطلحا

منيكتبالشاعرانيعنيوهذا.واحدةلفمهسصناندونالناس

كبيراحسال!اوي!سب،واللغويالبيانيامتهتارإحالىانتماءلهخلكل

!يرفهـضه،ل!"،ارر،ئداللوق!هو.مجتهمهفيالنويلقضي!ة

!ير،لكنه،النظصيالسيافىضمنجد-دبزخماللفظةويش!-ن

من!غيدايظل.كونالىهـونمنين!لهاولا.التاريخ!كأوظيفتوو

والمستخدمة.االتاريحيةدلالا-لها

يهمق((احص!بياالطائر"أظنكما-الثانبم4!جديداد!انهوفي

ء-ص-خربمولاتشصدلاشفاظحهغنا"لببةضصنوينميه،الخطهذا

يحافظاناشطاعتهقعرويحاول،افىسمائدالووضيالايقاعمصطلحات

.عشرةاثلاثاالقصأئدهذهفيكطالشخصفلكهعلى

لضهمن!باهـ((دةهوالديوانهدافىالابداعفيوا)جديد

فررحمبصالان،نطرياف"بكلا)نغ!ىوعلأسم!والتداعيالاحلام



زكهتهاءناحلىنكيةليكسبها.بمنفالاحلامحدائقالىهمومه

لديف،ممااوفةتكنلمجديدةبصورالاحلامه!هويلون.السابطة

./دكالأءلذاتهناقدحسبهـاانالىيضافهذا.السابقديوانهفي

علىالوقوعمنؤيخلهء،1،لديهالابداعيسمو.بملكةانويشظ.ع

نئفافلآهذاديوانهمفرداتوتجبمء.الزائدةواط!اتوالنهـكمالسرد

صائعاثاعرابانليشعركحتى.عجيبينواقتصادتنا!لىفينقية

قبلءسابافايبلميديهبهجنالكروهـةالاحجاريقلباص،ع

اماكنها.نجيرصفهشا

يضعكجميلمدهثرلكنه.واض!ححسبيقولهانيريدمافكل

الذيالشاعرانءنالحديثحذافياولفلناهمااهـ،ملوجهوج!ا

وا!والتياراتوالمذاءـبإدارساعنالنظربعضبصفسهتيارهيخلثئ

.عنالاباعالث،!رعجزحالات!برالايظ!انلاوالوضوحالغموض

كط.2رامباشيئااكيقولانهالديوانهذافيف-كحسب

لمحونفتستسلمعالمهالىيسحبك.واضحاوغامضىانهتماماينسيك

تربته.نوععنواام!احااهذامسصاصصةعنتسالاى

اتهصاامانت"

-ريريفييجلسوجد-"

؟معبهـي،ييعزل

اثعرالمحاولةاجنيةاامانت

العبير"غمائمفيترفص

الصولكأدمالنتهاعرب،نعلوصاالمقطعهذاقراءةمنفبعاشثما

المزد؟بسصة،القافيطواستخدم،الرصزتمفعيلةعلىيحرجولمالورن

بف4نفسيستهلكاويسعتغرقوام،بهوا،ثنصبهالمشبهواستحدم

!ورا،ها.الانفا!لاهثتجعلمكالغرابةفي.خرقةزهنيةعورةءنالبحث

اليصهبجزالمهالفسنبهاهـلآلكنهاباطهـةدير.،ماا&كاوصل

.المنالسهـلموردا."الوا!هصن4يتوهملذيا

واالاش-راباناثاعرنجسىلاالمترؤةالصياغةهذهوضمن

ؤهـ---ل.الن،عمالثم!ريحلمهعليهيفهـمهدقددالجدوراءاللهاث

منمولشازلم-ولس،له).قدم،متلقيه،بسينبينهالصلةعلىمحاففا

و-كبماموءود!اتشكيلهمعكلمهـن.الالوارالكثيرةالناعمةالصور

وص-ودلاامرابةاؤب-المغرقةاو-ال!غريبةالصورةاناي.طبيعته

.لربواناهمذافيمل!،

!ؤيهومص،صنسهبأنيشعركاذي،أيتل*دااًو.التداعياما

ا)مضمرؤراءيفنبرهاالننيا،هـورةالقصائدؤىلمواض!حافجاء،دنام

ل-بطؤجمت.ا.الاولرائدهاجعفرالشيخحسبكمانبكراتجربة

يرغهكمما.يتكلمافياهـوا،خاطبو،نفجاةتسيتكلمالقهـصببمه

ؤواصسلدونو-ضتهيلقصيدةاوزبدا.بدأتحيثالىالعودةعلى

ور-،هد.رسم..حوار..!ذصص..صورثحنطات:مقاطعاو

.الق!!اخرحتىتوقفدونهذاكل..ا!ركا..تامل..تذكر

بسرعة.امامكيمرسينصائيشري!وىنها

لا"اب،صفصرالليل،اله"شرة،الحديفةفيالناعمالمطر

"مصرانكقبضظ،يديهم!المبتلوجهـك،قلت"ارجوك

اتر3:!بما"أرجوك..لا"بديكفيالطريالورق،لحممي

وويميلتةطئمالظالشجرتحت،الممطفانزلق،اعتصرت

.اغا"...الورفى

ث!يءكرفة4مجالااكيفمىحلاالذيالمدورةالكابةمناللونهذا

يرقوب-ف*-بالكن.طائروانتبالاشياءمرمزعحمنامفبموكانك

مضها،وبجعلكالمقطعهفىازقلتاكني"سابدلآقارة:ا)قصيدةفيويصغو

اىانقدلكعلىوقدرتهاا*تابةاهدهبافةلمثعصحيثاًصلمرانتقاعامام

صءؤصيد/ةنجبرفيالت!فاؤ!كأاخصائصاهذهوبرزت.جميلحلم

.الطوالالصوراتاقصاثده
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فعيسواءإلنتار،!:.كأالىكلورابعضاستخداممناثعروتمكن

بعه!دحد'لىون!ح.ا&ونافييمالتراثؤباوالقديمال،راقكههالثراث

وا؟ا*ا-يخية.إةطورالاسالمر/كراتتلىكعلىحلمهاسهقاطفي

حسباليهي!ءالذيالاخفوا،لملأدهيا!الدوحداًق!ه!والمرأة

وءنالال!رارحاةفةوووض(.الس!اءوهيالارضهي..جههرالنئصيخ

محببلكنهوبرشظحضوراكانوحضورها.امصوراتتلون،انغاس!ا

لك"صدمبرؤ-ةرلم!هـصورلهيوتانقانتاعرادءنوطاول.ولذيد

على-ىالقدرةهذهو!خىراوصالاخانذ!،تار.و..والثمصقينعروالث

السبي1تووافى..الء،ريرءيالرمرلإءد.لثخدءقىفبمالالإثىاستحضار

و؟!9اومناالرهـيلروان،،لرهذالفارىءبدولا.الأ!طوريةاناؤتوا..

قكمتفمرةفرأهـ-اوكا!ا((وا(ف!ولالملكة))فصيدةاكل-،مجداطوبللا

مئامؤجم!نف!كت!لمةالط!القصيدةهذهوفي،جديدةندلالاتءله

ص،!ر.ئفالمافهيى41وتشحدث..الاساطيرابطاليحدئك.ءفعلا

وانانم!،ر.وىئهاهلتكا.كي،نكأنهاا!!وةيدفيبصوتتجسد

ا!ة.اؤهوةاكأا"نارخؤاجموقعالديوانؤبا!عكأارائها!ةالقىهذه

***

(1اليثلاثةا،ايعادعوصوار)!

الاولىضو.رة4االار!،ء"إتءورداض،راؤراًء.4ءرالحببدريبلند

ودلك..رقيل!ب!للقرناهداكل:تصفؤبيل((ا-يتا))بتمحهـبرذنتالتي

تلىكوفى.4691ءأم((اطيناصفقة))اىالاومجوروعت"اصدرعندهـا

وما.الهببتالدسي.،لةهسصبمي!لضزمل،الؤ!ي،ء!هنقس!-المجموءقى

بكل3الرطهذاء!ىءهدهركران،ازذاكابلنفاراثاءابكدلت

دا!-"اريشا-اء؟!ناهله"هـ،،اجديدةاافمببةاممهتلزماتمه

اكلاى"جمكبىاانئه8رامواضعاتمنكثيرعنتخلمواالذينا(روادالثسمراء

ق!ل."نكانمابهـكرلماثرباللثممروشقوا،ثفكللإاتهاوواشكالى-مه

فيال!وكةليتناركالارهاصاتآلمكبعد!رلمهدواو،-نرز"اتثم

ء!عثنم"و"5191ءلآالمبالمد.شةاغانبم"محاورهاىحدالجديدة

الحسروؤطرصا-""و((6591الغربةؤيخلوات""6191الغ!ر

هج!دىكبثاعرا".وهو9اياالمتمبالحارساغاني))و"6891اصفرا

الى،ينهدواومجبرحققبمايقتنعاماثعرفيااقاموسوالرؤياامتغرد



7291.عام"اثلائةاالابعادعبرحوار"ال!دبردةمطولتهلم!رائهقدمان

ومعبلادجديد.124!!سوقؤةالمطولة!ؤهو/-!اضالهاخريبنويظل

رصوبزىاىاجديدةاض،ؤسةافي!اىاححستاالمطولةهلذههي

والحديث.محاعر4اايشعر

ظلي-لمفركضتومرة))

ام!كهاظحاولت

كليؤ!هاص،وانحاذلت

كانانحص"توع!مما

هثليثسةءتء،

مثليمحدؤصا

((لطفلاوج!يممنعتيقةكم!رةفي

ا&،رعفيالمدهمثىالننخل!!هذا!لالىسجمقبلنداانأظنما

.وت!سابدعاالمخيالء!-سةطاتطتعسنوالكشمف.الوؤياتشيم

هـلساالثلاتةالاصواتذاتالملحمببهال!قصيد"هذهغكظالشاعربأن

ردة.فبرسلاانكحضنى،وفيإدتهاسيالستهاوا!ناللفطةبمقود

،.الالفلاظؤيتكرارلا.محل!مافيدؤمه!8ءاًبرحرؤسااوواحدة

كلمسلآوراءركض!لا.تلهالقعورةعلىال!حاحلا،مملةمرادفات

واخا-قالثورلمةبادئشىهركلحاتى.روائدلا.اسضطراداتلا.شادة

اثطولة.هذهلتخدميد؟ر"بئمنتتخلق

.نط4ماونفيقوعندما"

الرممامفيبحثولاالارضنحفرلا

ال!امكوكل-ةبن41طمورصاوج!تعن

عمبرنماتقيسولن

"الاءوامقسب!!افيت!ببست-م!مة

وسوف،انتقاءبلاس!ؤ"كأمودجإهطع4اهداتطفصيىالىحاول

تة*نفه،الففيالفموص5"حةمن؟ارءمكللإف"،-قعيرانغلقياارترى

نعثر،:ون،دورا!لغويالتركببنظامعلىيسيطرارعا4اف.اباوان

.اً!صوضةاجزاءصينفجواتتركدون،ذوالد

ظاتاضياالغنائىقىدائرة،نطةالمطولهدهؤ،كبمانو(ؤ؟ابلندوخرج

ا،وكبا،بداعق5اللولىهذا!ض:ى،ا)*اررى،ا!عرعلىتسيطر

واا،لم!هكطابمناءا!،كظ،بد+ةموق!هأحد(يدتس!برطيملاالذيالخنشابك

ض،لايزاللاالشهالرا،لمحمي.فيل8الكلكان،اذا.اًلدراميفيال!بناء

كلنقبل،"لقديمثعالرنااىاطريقهضلكماالمعاعرا-شهرتلىافهطر

.والمعاصرةالحداتط!ةدطابعورحهانبءاهطاتبناهبلندافدان

الهه!لهذافيالهثقفالثىاعرمعططإتمنجانباطرحانواستطاع

الفنيةعلىالمعطياتهذهتطفبمانلونوسياسيابلوفاسفشانفسبا

يةسهـلاصتىال!نرب!منتهىاثئكالدربفيهذاول!إر.لشعرافي

هـيتوفرهاالمغروصكأبلالجهاالثحنة،سفافيهثقاؤ!نهاوفكره

وهي:اشراؤب!االمعادلاتاخطرحققولعله.شعرايتكوىاكتا،"ا

انكبدليل.الاخرطوفهااإعادا"طرفيفسداندون-ال!كر-اثمر

بفيرالفكرةتسعتطيعلاي،1،اطولةاهدهؤمباالفكرةنرجمةتسمننإعلا

ر-"وتقولزقراهاانتستطيعلااوقتاوتكس.قراءجمهـاخلالمنالا

حدعلى-الاصل!اوالمعرف!ةءصبقدراتزودلملماوبشيءافكر

-اًلجمالإءعلهتصبير

ئضأعرلدىالثهريطسلتوليالطبيعالمناخهيا)براءةكا.تواذا

لكويثبتاخرىارضعىيق!فبكداؤ،ن.مثلاقب"نيكشارعملاق

هـرحفزطس.ال!دالشعرلتوليدطثي!ىاحرمناخهية9الثقاان

ؤ،ح!وظفهـ-!ااو،ال!ديمبمدلو!اوتلاعم!.جديدثوبفبمالحكمة

حديث:بركلالشعر

06

اةلمكاساسا!ههـل-

؟ماذا

الملكاساس؟اـءلمل-

تحعكلا..!ء-

.كذب..بكذ..مذب..كذ!

الهدلاسه"سلمث41

.!تل!هيحقكيملكرركيناتملكان

الا؟سان!هاي!،زبوفياالدل!تخاصةوظفاحكهكأا!ا*فيارحفضأ"ى"

الهتة!-،مالثطرةامامرفهكابدايةاوءن.المطو!-ةاخ!رو"ا)!اصر

الثلمررة.ا(صورونهك!ءنلم!.روصطل!تدء-،بهرى

م!ام.يدفروحد!ماكما؟الاعلىوالاز!..لمووا..الافاهـل

ذاتودؤياهال-مريؤلمقهخلالمن!كك3؟والكاطفةاهـوحوا11،نفل

بمفسو!-و.آر،بكصاالاءإرتةس!وادطاثلاتةااصيلي-"ا،طاتالال!:قي

!ف!ثافل!صةهاع!يةالاجت!!ومهاطرح-قاف19*خلاان3اي-االوؤخه

حزين.صوفبم

الانئغياءبصاأضحركالبعدووواحقوا

الاالافبه-ن

الانم!ى!انوظ!

ارراخلؤىوتغلغل1الزمز*ب!ين

الخار!أفىمحاالمتشروالزمن

يركلم..عدنكبرءر..ؤهقءبيىا

.،بركام..منكؤهـب..وكل،دطش،

صل.ئشلقااو

.يرك..لمالربأنا،اني

اقثق.اينخرهمعاصرممثقفاهـلبفييغحركصوف!رانحةتشسم

كانوادا.اقص-بىةجمة9لجما!خرآ،نوريىاخلغانخاصتانولعذ،ما

تعق!ب-دابك-اونلاان،ءلمعيهفىمسراالى"محووبمالذيذاكون51العهوض

هولةموصا،"ذأواذا،حداو!ا-كؤيهـ،وصعضسللمصكلور11المحونظاوا

،عالواؤاجحدمالا:*هـ!لىار"ءقيبل،الحلما!ضا!كي!يا!ة*شااصثوا

غاهـفه-سانا3بلاتاناسعضطإعرلمندافانذاكإذ12لللىالغهوش!ء-اناذا

وبرينتراهاندونمطولخمهرحابؤفي-:*قلوانتالايرلثيبركلاولذيدا

.اطواؤطلملأءلةدو!توخ!بديك

راالا،هكنه!الاا)?ساهىقىنئهكىربرش?نبالندمطولةاى

.ضه.-كطون

((الصلم!وا(ـدلحنعبعمناك))

ء!صالاتفيل!دلأيثاعنوبحصت،،اكجدلم"ؤدطأوغ!"مه!لا

"ادبناطبب"لىا-،طبصعبر9وهذا-ينوردودنظل،يبببروالتهلتصورا

فرنا.ثسس!"قىؤ(رابةدمنافيجرىالمذىاقديما

نادوناخبرىدهـهإ?ديدةدمإءنا/-ش+لملانطةالهـبسإمن"!وا؟

01رحهـاؤصي،ءساإءا2اءـر!باالمغقفو.رباطالاذنبهت!بقبربتىايلور

قلإلا،ذاؤ4ال!/س!يصفوالىلهحروق،اضياراتاام3ورالاتجا!إت

..وحشيةصحراوممراتفيوتجرل..الاؤلدميناكأياتو،يستع!يد

ذوفي-،م..الاحوصيوتهفى،انخ!بسىااكلرغو-!رك،الاث-ك!في"درج

01انغامهربريعة.ابر"ارنوعبروط،ا،رمة

اولئثهاخنط!االمتنالس!بلبمانآمنااو،السبلبناؤمرتوم!هعا



نظل،المخمردةافافةاخطواونا"ءجمائعأم*رو:-اا*جامفإسبلافد

مو!ءفسىايقاعمنصزيحهيدكرى،،سهـ3،ا!منحملل9الادلى

مدمش.زء:يويلوجط،منظم

اتكمانتإقي،رإماوكم،بالالمحد!شأحدتينارايكانولوكائنل

هـالشعحهأيهاء!ادت-افيتظل،وتأتيرمنومماليوح-الأى!خحرلملمالخي

وبيطقتصوارهبرراعةاىاوثثور،واغوىادءكرنا،؟؟،الذجم!القديم

ا*!امووررورابااجمبلاربرلحلإيا!يمصاامدىءبرج!ي.اؤهـهوصهال!مبيره

وابر!ى-اإش"لآاودي.رب!مهابي.ئو-مر-!ال*!و/ير!ي-الض،لى*"يئ

!-ارو"فيااوابرئ-الرةءكطيفانتروا-ىاخنإو-والءث"!بم!-*د5ام

يقسل..معهااك4اآرحلةأزس!تتدقون6واوق؟!ا.رت"،ركيتاه-ا3؟3و.وءمر!أم

وإهـيهصااراممهكرابعدونح!عصرناالىاكدربما!نيتصسبماثىء

!رر"ع؟-يشعةرابو-ا!رياجوا-ارو:لار!أ،!-قي،،نقاىوحدرثا

هيات،البممذهندزاىنطيعلا.وغيوهم-ار*س!سمىا-،!سم-عتى

لديهـ-ا-ك!الرؤىءص،ةكوتمتسعبا،الالمهءلماء!ون/5اءكابلات1ؤقاكتثعف

ثا،الا!"راب.اء،ز---،ةواهد،4ج4اودر!،ت،القيوا!-رواختلاف!

والاحبمخمامحبقي.اجمالم-ةااأعامرةيا؟،ق!امنالاب!ساد

3*ي!-،"مؤاوقنتلهياموعمةالمص(لمسكءاىاص-راسميطلو

*-،و!*1،4؟خقليداكجديدقضاياالى1خاصةنظرةوزظرتالشع!من

ان!ويفيا)-:اي!ؤعث،النجفاءاص-هـشفحر"ه،لال!لميئبرمهمطفى))

!*،ورهءلمىزرؤعشو،ار!هجمطايفسمئارائسحةاوراؤ"يط9لمز*وع،يردص!

ثوى،ال!مصيامرىءدذارىؤوافيهعلمىت،اوىو،أبصءريااعرالهس

وجه-صالا.وؤضحن!ة

ؤ-،ا-اكو*ك!اافشوىءاىلمحامعروي!ئنام!،لدينأبر/مالم!ط!ى

9-اباذي!!(مهـفمهورةسهم!نهكانتوررها.65!اضامؤجل-اعلم

الس!هـ!ا!!ه-ك!أج!ننىديومذاتويقف.برفداداضوؤ/!ةوبر*ء!،ا):ءلأء

4نمفالألممماع!تت،لدةالشاالمدينةلهذهءلألالفيالذكرىقبر"دبعدا"

.حد،تاهابمنصاالي!ينفدجاه!نغمسا

علىنماص!ا"ا؟كمزديمواللمحنرو،كإ)هـداانهلد،5*لح!ء4اءة،ؤ ..-و..ر-

ؤكا-ص،.حقبقهطص*صلما!إبرالشهاور-ءظاعاأةء-!خاء!غيحي

،!ما:وجود!هااءولني(-لآطرحالاؤل

العهودقي.الزميدةبناعضهـئالم!جدإدهية3:اولا

.العروضقوالبضمنر8إثتحقيق:ثانيا

اكثر-،لان!الثاب4كأالخاصعناأ!بيتاى6اميللم،توان

هـنل-*ء-راتعرإم!تفيالفوصاريد.ولاادماناح!!اؤيوة*وحا

الخ!جميرؤقهـانؤ،لأؤول.أخعريفاتامنمربكطويلصففمط.جديد

يمخطص-عوالذي،غالاتارةا"ءاةامنعوالماىاخلال!همنآ-ء،9،رالذي

اوواضء،،ان3غامضا،محالم41رجو،لمعينااحسماساا!يكيوفظان

؟ئمحرا3ونلا4،ذا،"!!!ةرر"!ا!ة"بائمزة5اك،ن!عدليءهوضا

ء&هاوؤفالكأ!ا!قوءممإتكلتشوزه؟)هـيرئجمالمصطعىأظنولا

احتفاظههـع،ا،ووء*ا،مزنازلمةص!ثدصةء8،الاصبلالقدوم!ثعرزما

ش-ءرير-اوجودهحققدمدنوي!ص..وحهـهالي"زتم-برخاص"بن!هة

ن!و!،.فاءقةحم!ه،دسءجةبرهخاكجممااتاارالعروةوالب9ضه!

اقطعااهىاقىأرقوالتءهـيدمهءجدءاىص،!ماذا4نسمالا!وؤبل

:،(ادلمةف))لله،مخةا:4ؤه!ءن

الاعصرلحاهـكافكجكفماب!داد

اصفرعمبركووريرمدثوتالا

همهـمصمسوء.:حكا!نياابكمرت

مهقهرلءلصكووبر"عليكودصت

فراعها..الحا(رثاتءلبكوف!مت

..اكبواذاهامنحتمالكاان

عذابمساس!يإطجنتاذاحتى

تسهوورا!كريمةمواقعكراصت

يصم-نلاكانوان.كلهاال!يلةالقصيدةلنقل!عحتاجااظ:دبوء،

منيلا،س.ناماواول.اماءفىمبسوطايبرر-مماث*!رعنتالحد

ا،ثيرإبهخطافمط،بمهبنك!ةتحكلتار-حيةرؤيةالزمميد!هده

لام!جادها."م!"يةت!ولىيىبواعهعلى2!ق!:!او،اخالهـةالحبيبتى

منهذاكل،ب"مرت(المبموالارتكاساتللتطوراتكاهم!لارص!ايفءثم

إقديو-ةاالم:م!حماتعىويبته-*يلنصةتفردسمريتوهحخلالهـ!

شعرنا.ؤاطا

ا،عاشسةؤف"يانابعضطرحمناثد-واىقصالدبعضفي5ءنوؤد

هدهفه-ئ،ث"رزافمطخلقه!ااورؤض،صااورسسازت،ثلالتى

كل!دقفيا!ينج!"لامعطفىيثمع!رك.الض"فهـاؤ-!ةالمباتنرةالدكأ،فية

ي!مميبىإرفضهاويتجاورهلاللمنه.امئ-عويالتراثبر،مامتلاءاز"

ئده4قيكيذانهايجاديحاولمابقلر8-وؤ.4صلااومنو-4"ذا

الاقدمون،شعراؤنايغادرهلمالذيلموبالاسزغسالىمنئهرروداتراه

!ذإ"لقة.وبراعة،مصفىنقيبئفسوالكن

ي!بقىادفيا،قىإفيالكا.وضوعه!أهامةنقطةاىا)د-وأؤأكط،وتقل

يئمهـركلا.والكرار،والاملال.الرتابةعنللكلامعرإضامجإلا

إولرداتبركايرتمعبتانها!يواناؤصائدرونايؤ!عهإصص،!،لا(تم!ى

لااىلمةرا!وا،تتحسليل،اأحطمارورقادخنتمباتا)عروقنشبت

.باخرىؤ"فيةاستبدالبامكانكولمسزائدةكلمات

را،ارىمنرؤولديواطا"،مالمطروحةالهإبرةالخواطرووهامام

اورهـ.سجنالىسجنرونانتهـقالهو"عينثعريصياروراءا،رتماء

يكو!مابقدر،نالانممااءهاقيؤءلروافزواا:وارعا.لم*صيمو5"ونجقعد-ا

3اعالاوبي-ن4بنت!قيمالنيالدروب/ارتيسادفيامنوعالم!امحهاجا

ير-ىىا،ء،ءسا)*ربيكحاىواذا.اوتفيراًواقولااوارمرا!لاؤ،ت

وؤصقيقاةسيواافهـريال*شاطهءتةوقكأمراث*-را!ءتروراروجوب

لم-داتضصتيارا4،نق،فسااظنهفما،لآالمساكلالانماططرلملىعنذانه

.مانالانساهذ-كل-يستوعبحدااو

الشويةة3ا)رورو-ت!بعا)تئم"ريةالكت،بةص:رقي-لملألن5لبويرحق

ر،فيالث3ادثيخس!ليارالىحاجتنابقد-:بوضوحاقولانالمعاعرة

ا!رابعالت!بارالىهصإ،ء،ونث!ن،ارجميبوثالث،ؤزارفيواكأ"ر

!عطصمحهمالراحصنا?ابرءينءاوروطلااثء*راءا*تءهـديظردهالذلى

وولد!سة..4خاور..قيماراتعنا:محتااىاومحتاصوننصءث!الد
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