
ا!كبيصعبمورما،1

ك!!فىيال!؟،الشوأث

!الاب!عيهوفة511تظوبةفي

ا!ح!يتثهـإلصنعضلننتةوولنأإدإر

أاىلهرااذاا

ايةذراثلان.هريو-وفروريامر.بتراثهاالا،مفنتمسكان

نارإخهاعبرحققنن!االننيوالانجازاتلآلخبراتم!م!معوانماامة

وسأئروالفالسفةوالقيادةوالاقنصادوالادباورياسقىؤ!،إلالول

اوذوؤ"ومشاعرهاظفاعوون!وجدايمثلانهكصا.الا-رىالهلوم

الامةثخصبةاذنفهو.وال!ماايةالانسانجبةالفضايامضتلفت!جاه

عن.أمةتخليوان.ومستقبلاضراًوتماص-،ريخيالتووجودها

.اصسرآمنالبدايةيتجفهو.مس!تحيلآمرنهاءنفضلاأ!اترا

على،أصفرامنوالبداية.كلهالانسانيةتراثالغاءمهمةبهلكما

يه:4،فببه-6ا-ضاته:كيآلاسانيةتراثوالغاء،ذلكامكانؤرض

!--البشريةزطهتهاإكنيالاسوا!مناته:ءنملاب-نا!اء

واؤ"ف!ه!اليوي.وا،-راثافاسامننبدأازاايالحضارةمسعيرة

ظهورناوندير،وال!ميراد،الالىون!-و:والءمادةاتر!!لتورا

فعك-الوبل!،ءحمقى!-نبدوكمقنظرالحديثةوسا:هـالنقل4لكل

الدعواتاناؤولا!ااء!انناارحامفيصفارازغباةبدووكم!ذلك

عنالامةقيخلي"طإلبانما،؟رإث"عنالامة.بتخاطظالبالنني

نفسياعةهابعيدةاخبرى!انأتفيشخصيتهاوتلويب!وجوثعا

كه!.الاغترابة!فيفهاتلفيانيه:ءوهذا..يخياوتارواجتماهيا

ياؤظا-و-وءالهربيغاتاإتابة3باعادةوالمطابىةانراثدمتان

و-لال!فظااجلمنليساليهوالقار"ينوالدار-.بئالبثين

الخبرآوكنمبامالاسهلهبلالتؤليدءلامنوليس،الاسننيعاب

صنفصتالتيالمزاعمكلعلمىوالردا!درهالذاتوتقديروالمهرفة

.-اهلةواخرى!دعةاممالىعنصريةاسسىعلىوا.لشسبالامم

ول*:4.ةبا3و..ومعارف!اتتراكممجردلبساذناثمالضر

دثصضص،ةواتراف،وصود4عهرافا.والمالمالذاتاماملأءتراف

وانتىتقلاناحؤهاوهـنالخ..والنفسيالتارسفيوجودهااها

..4خهاوتاروارضهاظروؤهاطبيهلأوالقيرقياطرتفقوان،!تمو

التراثءصعال*روتفاعلملاالقوميةشخصهينهاوحدةاساسوعلى

-يالماضحققه4!اايضاواعهراف.)ا.(ملالنبنإالحنعاريإلانسهانن

وتقدير-صاختبارخلالءنوالممه-تقذلالحافريحققهانيرمكنوما

البية.هذها،-عانةبالادداعهةالطاقات

ا"اضيود-ا،ح!قهماعلىلفهادةيى!التراثان،ات5يتي

23

الحاةسي!قفءا!،ممروصأ،للحاضرآلماصي-حققه!وفلىبل

عا!للتدليلكه،.هـ-التراثمعبرتاملهاصرالمه!اخانب.للممستنبل

ثمتلكاناانوساةوالجب،لماض!بئنالايمانالىتوصلؤدالحاضر

لنفرتخضعزلدالشري!ةالنفسو؟ن،الثادتةالخصائصؤ!فس

.إ()2الازمنية1كلؤ!يوالتنافضاتالمشاكل

اًدرر؟--"اكتإلامةوثف+-بئوطاةة!رةعوبه-أواكثاث

كن،و،5الخلفألىلفءاداةإكونالى-هكنوظرولمحهـ-(موا!ا-سب

فييبثمآبر-.بءوذلكام-آمالنىودؤعتريعوسيلمةيكونان

الاق!ابةاقيمفا!موأقفمنوفيهرومشاعرو"بمءناتاتهنفوس

الشوري-ةالقيمنفعا"مماالضدءلىثكدونأةعلوالهائرتة

اتراث،اًمنالاخيرآالقيمعلىكبدلظاؤأنلندا.انيةلانشااواؤفوا

هو(اثوريالممي511ووجهالحضاريننقد.كطابرو-4التراث-فندت!اي)

لاجتماعاوءلهاءةر،جةداتجبن51االاوا!بالدرجةررمةلن.1يجبما

-ةيخصالا*د.ث'-لن05ء،ءومااة!رينواس،+بئا&+اوالق!ادة

المظاهرل3ح؟.ارو،1الاشتراكيةاثورةاوتحقيقما!ةاثنإاال!قومية

ال!ياة.اسادهصاتاىاا

اتراثأهدوما

ورفاهمامر،وعءـوالعبردبياتر.اثا،ال؟فاصبلفيدخولدون

و.الصهةالادبرليةوالانجازاتالخبراتهـنال.ربيئامت:ا"ه11ورثةاااو

اعدىخىنناريخافيايفالا!مورهـ(اعر!منقيداءا،والعامية

.الحضاري""دم!ا.فيبلةت!اذدوة

والنلنموالاجتماعيالسيالبمالامةتاريبمو5هذلعلىاتراثؤا

*ديبةخبراتىاومجصوع.شرعشهاالتياةانونيةواالاؤةصادية

الاجتصاعوعلماءوالصز،والفلكوا*ءمباءلطباؤءومنصزاكا

الخبراتهـذاالىضافطوالتزيينوالعمارةالتصويروؤنوال:ةس

كثيراالتي،الاجتماعميةلانقوالعاليوميةالممارسأتعريقعناثكتس!بة

ا&.نسلأعلىتجريومزحو-كموامثالوخرافاتءكا-اتفيءهاغما

لوجدانيةوااكفسيةفيراتهمتكنرمتنوعةتعبيريةباهاليبال:،س

.الغ..اسيةالسيومواؤروهمالاجشماعقيوموافعهملتخيليةاونشاطاتهم

راد-غبالحيويةزاخرهـوما.اتزاثاهذاهـجانيقالوقد

اقيصدرةالهاونفسيةات.انيةوممثكلات'يمايعك!يلانه.ازمنافي



وؤيهسامشلكلات'يعكتططومن4الث!باتبميزةوتتمتعالصهسودعلى

هذاوفي.'!رذتهآت!المرحل!ةبأتتطتاـي.مرحلإةومواؤف

اـ:احثون2وافدارسونتهايستض!لأةازساءوخبرةتاريخيةوتيفة

.اًلخ.والاخلا!.أفسهلياسةواوالجماقان!!اوعلمو'لاصتماعألادبافي

ولاخيويهللفىرواي!ونيكادالذيف!وا'ثالثالقسماما

له.حضاريةقيمة

مناكفءليربروز.لا.يت!زالاللهذارغمفادراثفيلكوء-

يجبوالاستيحاالاصاءواوادنعدأتعويماولكنبجزءوالأءمرافجزء

ثحمسليزالماادذفيأيا!حضاريالجيويالقسمعلىب!بان

نفسب4حقاه-قعنيعبروا)رري،ت!ط'اااتينغسهاالهموم

مطيلقة.ولمحلسية

عنمة.لايهف!والتي،اثأشامن،ل!!االماضي)ذلكاي

!جاوفي،لامه!ءاثت!لدالأسضداد،للمجتمعالحفاريةالخفية

.)3(باستهرارنفسها

!هبلهمأما،عيناوالمحد.يئالداءسينألقدامىبعضولكن

مفزعة..مفرغةحلة"التراثمن*+لموا(جميعااهمالله1غفر)4-اولؤ

دانرةفيالناعورحصانيمور؟هاالعردكيالمواطنفيىتدور...

ر"ماول!لىوالا،وابالؤافذمغل!ة..لهانهايةلأواخنضيقة

ه،وث-ريحطوتهطنت،أرضهاترضبت.الدهراًحهانمنعليها

...تبلكوا،لقارئونوا،لباحثونادجءيعا1لون

مو!ف؟هذا

مض4فيلمناثاةرااعنىوالاوتتاتالانغ!هذاعلىؤملوكرد

،يئ"المغرضالم!متتنرفنواد"المنغلإن""والتابعين""القدامى،ل

ليكوزوا.راثهاالامةووهبتهم،اةهماوسوءا،ةهـمعليهمقصراللهوكأن

ورره-،،هؤلاءعنىؤعلىورد،4ومفديوكاتب4وخازقديهسدنته

لهصلبل.ت!يزدونى!بئانراثيتفثالب!ضراجاخرىلا-باب

انراثااىافآ-اءوا.وموالآرثاثةاكثرهـوب!،تفثبعغهم

دورهـ-أدؤديانعنوالتقدماخيرواالجمالؤليموعطلواالامةوالى

ؤ!هكلللماض!ابا!:ةاوللحماضرباوربةسواءال!ضاري

.لمعاصةاالنهفةفيوتمثلهواستيعابه

!التراثمنالمواقفما

منموازفثلاؤ"ةمهزآنا?دنا،عصرنامناسديثة"لفترة5!

:لتراثا

.-"ورجوعمحافظنهؤ!ومتزءت!محاطموؤف-ا

ةظرإ-4في3متثاةونفصيلاصملةتلنتراثرافضموقف-2

ات!اهه.فيكوزموبوليني

اتديواوجب4إحممماالتراثمنيا-ذنتقلائياموقف-3

ع!رانن،غبرأتهدءصةذلكسوىماوير*ل،نظرتهويسند

حضارية.اخلا!تلأقييمعلىيينكللااو

إ*--ونوعداننان.ا.طفوليانالاولانالموق!"نيكون!وبقدر

احياناعليهيئطويمارغم،ادشراثءنافذترابااكثراثالثا"وقف

فى.والدؤوالتفسيرالاخذفيو"حاديةلنصوصقسرمن

وانساة-حضاريبرهـيلهوماجه،ياالاممتراثفيانشكلا

،وزر*متءساتتد،س؟سادتعهورؤ.بميع!ذلنغيمهووما

وفقرا"ا.الامةجه!!روم!لم!ةلتتفقمصلحتماقكنلمكلبقاتاؤيها

مرحلةهيور؟ظ3والعربةا!ضابها؟ة/رالتيإلمرحلةكانتولما

لقوميسةاكليمتهامنمنطلق-ة،الحضاريةالقيمواشاء-4تاسي!

ا-اسضنهاةء!وفروراتالامةحاجاتو-قد،رالاشتراكيةورؤيتها

د!اسةفي4علإالوكيدينبفيمأفان.المستقلةشخصيت،1وتكوين

اثعاماةةالحضاهـبةاا&هض!"سسمنادمسايكونحتىوبعثهالتراث

نخظرالتيمااولاؤمرفانب:ب.والحقوالعاللالجويلهوانما

واوالتطوبرللملاز!اءالقابلايهثانيانهرفواننههلالتيوما

اخمثىصل.واضم8ااولمهامالات

مصادرمنمصمرااتداثيصيرانيمكنحتىاخرىبعبارةو

الأن-طوالابداعوالافتصادؤالسيالسةألاجتماعفيالم!ردةنظرصة

اهـىبالحاجةووعياختياراكصةي!ونانددلا،واننفافى!

.لأختيارا

مثلا،المعاصرالثتعرعندأأقى؟ألابداعس!كولوجيهءلدراسة

القدت!ا&ربيالشاعرلدىألابداعببكولو!ة!ظريةمرفى"منبلا

ضءصداخلذاكالثاعرتراثلانصبصةاخرىءهارفىطجانباتا

شعر،-جردلماماراد،هذاللشاعروالنف!الابدأعيالمةكو؟ن

بهاتر،فيمؤثرحامرهافىحافر.الامة!تراث.يشعرلمامبذلك

لامفا7وآمالهافيوافكارهطعواكلفهافي،شخصيقالقوينوفي

لم.4لوتطلعاتها

انيه؟نيمقنوكيفالنراثمنالأبداعيالشاعدوؤف5هوفها

لديه؟الاب!اعونظريةامرفةالظرير!ةمصادرمناممدإاننراث

شضءبب!نامنهواستفادموروثهالعصورمرعتىأفعربيأفأعرعرف

منه،بعضااوألانمساتيألموروثعر!لماوتننبي!!واشل!ام!ا

--به!الهوبل!نضعربالنسبةالموروثول!ن.متنوعةووائدمنهفاماد

الثاعروعيتطوربحغممتمبزا-كونيكاد،منهوالموقف،الحد،ث

اساليبوا-ملا!دشع!هء!لث!فةاو،للثقافةومأ!ومهومومفه

.والاستيحاء؟لمغموالاس/الحداثةومعنىالشعرياضشفيلواادبر

واجهتهااتياألتحدياتشنهـداالشاعرموليفءزلانس!ةولبعلا!ما

التراثء.سوم!،وفةوالصهيونيةالأستهمارقبلمنافعرب4الامة

عنالجماهيروعزفى،افىص!معاكطيعهو'ي!جادالاصي!اأ*ربي

والفكرالشعرفيعنقريتهاوتتنعويهوألنفاليوالملميالفهـريتراتها

وطنيهو!للمشربةانىبأبىمضا!ديةوصلت)حيث،واللفة

الرجعه"والا-!فولوجياالافكار.حديسوده(ومصللافينيةاالابجديةوتتط

الىعوثةليسبالتراثالتهسكفهـانافا.وادجزإخه"والاءلميميئ

تددإقففيوالاستعماريالفكريالغزو.قاومةهوهـابقصرالوراء

و.الاستيطاني./العسكليالاستعما-يالنزومقاومةمعواحد

ا(عاعرالشاعرتجربةمنجزءاآلعربيالتراثيصيرحتىو*ن

للاتة:اموراراينافييتطلبوألابداعىءاًلفهـريةءثوابتهفيوداخلا

نقووهشيئالشيفا&راث4متسعةةدثن!ذاتيةدؤية-ا

ونر-!يونهفمهننخلهانمنبدلاولذا،ونمارسهن!ياهبل،ونحصه

.المعاصرةؤلضاياا،?توىالىبه

والموضوعةالتاريخيةالموضوءةبينالجدليقىالهلاقةتحقيق-2

.ا!اا(وظفالمعاصرة

منالشخعيوالتقديرالذاتيةالرالأيةبينالعلافةتكافؤ-2

ج!ةمنالتاريحياطارهافميا،وفوبةاحقبقةاوبين-،لآ

.له!اصرى

مليئةوحيواترمورا!دعابرار:-:4هوبهاالراثانيصي

:الابداععلىوءافزارفةلامعوءصدرابألنشاط

بهض.انر!أضمينه)و،تسه-.لهعادةااطاوبااس-ا

وكأنهاتجيءقداووال!اضراىف-ينإص،قض،1؟وحيالتضمينات

الييشيراًدلء،ضرا2د،ن"وصىاوومي!تهاجدةالقصدمهاقمنجزء

القدراتاكضضاةءالمطلوبوهـن.4نفهتجاوزإحاولؤهااض11ا1

حصلك!امثلاازمةاووضعلاجتيازالمعا!رللانساننجبهالما'مة

التراقالسىاثعودةاصبحتحيث6791حزيرانبعهـ.نكسة

ةفميوفعةةجطوزا"وعيا-5ا!سءة،ةكأ،اتاف4،اشض"اجمههالتراثوا

غو!ةنكونلاناقربقىنت(اتودات)هذهبعضانرغم،ععبن

اًلواؤصع.منورو"ربا

لدىالمهرفة1نظريةويمصمرايشهلاتراثاكونانكما-2

نظربطتعارضاث،عرمنن!جهلىآ!اذلكيص!لاالمعاعرالشاعر

ومثبولوجهاوفلسفاتهاالامملثققاتبلموغراؤيااوافكارمخترعاو

.الشةوب

ارر.ورال!سىومنالحةثرةةلادراكالوعيءنالمشاءرددلانواء



فجمياأرهاؤةللمعللشاء-ربدلاانه-"ني.وامتلاكهابها

6(ألى)،.كريا"سىأنيم!نهـ،اكاايعتاجوانبردلاا:فسواالأح!اس

ألمف!رإبئ(تصملهفميتعد"ناهميهذلكمنى5يىسوركن

وتتمربالىفيالوعيقئغلغل،ظرراتويىروىاالث!عرفيفالثقافلآ

تحتالجوكلجمةايىهه.ضعوبكواتلقائيةوبصورةفسردونالقارىء

4لثقافا!مرولا.وا!باتالشجبرآدورف!متصيالارضقثمرة

واحوالآلفل"-فةواتجا!توالتا،لم-عالصادثوءحركةالافكارعلى

مستقدهوماوادراك،نيبالاسفيكذلكوتتبدىتتعدىدل..معالمجت

وسيله5يء-ثا-فالمغةاو!ي.صوية14في؟زالومامنها

!-دهمنلهمنكفيذانهتوضحكهتءللتغييرالاول4وهدةالض،هـر

لدراسةا

،،،

وتمضلهـ-اواسع،ل!مهااستوعبلاالتيلهراثاروراحلا:وعوز؟تددج

الحةه،راتاىاإمودا!ديمبهضهـاالحد-ثال.هـد!الصصاعربهاوتفقه

ة-دلمه14و!!ومر!ة)لا?"الألىالعربيةالحضارةسبقتالتيالقديهة

امربيااداريحاةىيعودوبفها،وؤص-قيةفرعوبةاووا:سورية

.الامسلاموبدهـل

التادإغاىاتهودابضها:اتضإالمعرهـةمصادروتتعددتتنوعكمإ

الاء!اقيء"صواالىأ84،-و:ف"!24وملامالا!دمدوفبلاحداثهولعربيا

الاءرابىهضي!تقي.والغ..لشعبياوالقصصوال!خراةإتاالاساطيرو

الا-.ماع-"اوا!،!والأتال!--مناكتسبهماالهك!اًلخبراتهمن

ركاتوال!والاءرأدالاتجاهأتاخرونيستلهم-ماوالسيكولوجية

ا.اتوصمااتبيرااـجبا!عتستلهمكما.والفريةال-اسيةيةلثورا

.جدةالقصب3وتروالصوروالموسيقىاللغة!يا!يةاالابنية

-ا""لأإتاالمهرؤة+صادروكشفلوفوحاالىوصولاللبثوف!بلا

هذهزفم،اهاصراالعربيلفهرأ؟فيوالابداعامرفةانظريةفي

:اقسامثلانةاكاااضادر

الشعبيوالقه"صوالخرافاتوالاساط!يروالقصصالملاحم-ا

الخ...اث!عبيةاواليرة

س،ت3د!!دالأفو.واحداثا:الاسلامودهدقبل-العربياًهتاريح-2

لخاً..اشخاصو

-ثع،لآنته*-نمماواللغويةايةوالجماالاساوبيةالحرفيات-2

الءضالإبداعنظر،ةفيالتراث.منالمستوحىالجماليالجانب

..لحديثالعربيالشعرافي

الاولالفبم

.ير-"تاءزراا.ؤاتالشرا0والاساطهرالملا-مامقدمة!،تاتي

اقطربر(ا؟والقومي)تهرابزءنلحديثا1الهربياشناعرا15استوحالتيا

وال:م-61والخعباخلقآوإصص.وموتوبرملجلجامشملحمة

فقاءوالهوالفينيقاتمصليحوالفلاحاوزوريسويس3واووعشتارتموز)

وه--ادءليلشلألوبر:يوليل"ليلةأفأوؤصصالثعبيةعه!ترةوسيرة

وعدن!دلمون)وص:فأحصاوناؤ"إوباو؟صةوما-وجياصوجووقابيل

،بخارعظؤة"لم!هذا،وراةاةاخصسواوا،.راج..الممادداتوارم

م.ااتداولآييالشهوالقصصوالحكايات(القد)مة)تاعضارااهذه

برات+ء.ءهايرشعكلحيث(الفولكاورلم!عطلحتحتجمهمايدخل

ئ.يم!اتثدوله-و:نةموراو:ةب!ورحاوقيمفلشفء4واحت.ا!-ةو.ونصي!ة

.والدلالاتوالمغازي

ملاءظةءبئلىاوهـدانألفصلهدامتفا!ءلةندضانفبليهمناو

:سورةةل،01،رى

ا(ئع-راعءنمجهوعةعلىترسفىاخ!.::اتافي-ارىلقد-ا

مناولان!!ايحاءلنرضكمحلالة،الت،وزيونالشعراء:عليماطاةوا

ةلووكمطلو+اةاا:هموتجددواالموتعلىكرهزتهوراسطورةاسهوحى

!ةالادرالب!ب!فا-ة(ال!نيقية)قطربلأعربةحضارةلربظ
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-العهـجة.باا*ض،رةاهاعلاقةلأخاصةحضارةد،نهاالايحإء،الموسط

يىةانفصلمالعرب!وذلكلاهدآفالنيلوجزيرةوواديناؤداةرواديؤ!ه!

ا)مربةا"ظفةؤيوالصهيونيةالاستمماراهدافعنإجمزا'نيمنضلا

ةودةوإ-ا.ولمه.-نهةوءضار،ء!ويةلبا!ارالأ!دافهدهنمبص

وتر:سةهطالمزاعمهذهتفندالظريخيةالحقيقةبينمادفا.لا!ضية

.ايخبا"توهصاعله

فيعرفلاشتركاآلاصل،وآلهلهإءالمصادرمئاتاكدتفقد

هـابر،فل!نهةفيلمجأداولضيقالساميةاشعوبباالحديثالتاريخ

إلظروصةذكر!قد.والاقريةالعله.4واثهاداتال!لاللمنيمهن

النساميةالاغاتعلماءبينالصدارةمركفىيحتل،الذيموورءكاتيس:تء.و

:قيال)7(،يمةلقداالساميةالحضارات)ظول3قظ

عاىيدلظالتاطغهيانلافحداأىثابتةتبدوحقيقةوثهة")

وا!حركات6لساميةاللهجراتالانطلاينقطةكانتاهربية1الصحراءان

محدودةكلرلةدؤابمبهحركاتكانتالمضادالاتحاهسلكتادنريالوحيدة

اثمطوبكانتالصحراءمنانطلمقتاقيالحركاتصءيموارءطا!

الصحراءعننفئواانبعدالسامبنانالإلي،ومنساءيةلةاتط

التاريخيةال!ركاتفىالمشاركةواصنلىواأ،سنفرةانافقالى

"..المناطقتلكؤكطوقمتالت!

الوحبدأ،ءصا!!ليستاأتاريخوقئقاننلاحظانالمهموءن"

اثابتاةهن.الهر!يةانص-راءمنجاكلواالسامي!ينآنالالتماللمراي

كاز!استجكلللصحراءوالاجتماعب"ةالاقننصإدالا-والانايضا

"الزراء:-المنافقعلىاةتدفقاىاءن،صولاينزعونالبدوارعاةا

35ص"هذهايامناؤ!النزوعهذانرىنزالولالصحراءباالم!.طة

فيانهنلاحظان"وضوعهذانعالحونحن4خاصالمهمومن)ء

الاجناسعلميسميهماالعريبةلصحراءالمؤلفكلهاةا&هامهافىطمة

جميصاافىطقةتلكاجزاءاقلفهي.محميةمنقةاللغاتوعلم

الى!ؤديالوضع.وووذاحولهايموربماتاثراًاقلهياو.بضرهاا-صالا

نتوقعانيجبالركنهذامثلففي،واللفويةالجمنسيةالم!دا!ة

تامالآإيداالعربيةاللغةوتويد.والاشكالالصوراؤلممءلىأثوشا

فيصحت"فياتشكاىاي!ثوماث!قيولههساتسابقال!كم5ذا

.54ص"الج:-يالمجال

ررى"دنمرباورلفأنكمثيرونعلماءهذاموسكاتيرايوكؤيد

الاصا!الساجمبين.وطنهيلأالحربال-زيرهان"ا)ها."ءاء"بمع

)8(،(ال"اريخ48د--لاتن!!عراتهمعنهصلحرتالذي

عاميدشتعلىمرةلاوت"السا.ء"لفظ!الذيشلوتسروؤأل

:قالليين2الكلدعنلهأةمقالمحيا78ا

برسلملأدحتىنالرافدارضومنالفراتالىالتوسظالبحورونال

أ-ور،وناتكاولهذاوا-دةلغةمهروزظهوكهصاسادت!خوداالهرب

صدا،"الحاملةبيميمناوكاندداواث..:،لعرفيوايوناعبراولبابلإونوا

9(."لاورأميةالاتانه-ةااناودا)تياللغةهذهنينكاه-يمالمضا

ولائروالهربالعبريونىقالتيالفترةانالىؤولدكهوذهب

الذعدفي.وغلةواحداشعبافيهايؤلفوناميةال-اثهوب

منا)يجراتاذبل.عتهابروايةالإحتفاظ":هملايى-5لا،حيث

علىتقتصرلم،الاثارعلطءمشاهيرمنعددروكدكما،اعرباإرةجز

ث-ايفامصرالىتمدتهادلوالعرالىولثانودبسطن!.ورإة

واستقرتالنيلواديالىالهربجزيرةمننزحت-اماعكبأنةةد-5

ن!اواورعوب!/رزخطريقى!ابلأدقبلارابعةاالالفحدودؤ!يؤيه

حضارةوم!اجاءت،الىببأبمصقعبرالجزيرةجونوبطريق

اكتادقى.واالتص:هظبفنرايهمبرحسبفجاتمصرفيكانتمماارقى

-ود%رإةو"لةوبةمكتشقتهناكانكما1().اهيروغليايةا

وتسمها.اهجرةاهـذه

الت*اأ.ريبةالقبائلان،الباحشن؟-ماع،بهاليومواهـلمم

الافةهيواحدءاخةتنكاماكاهاكانتال.ربيةال!زيرةءننزحت



؟روععدةأللفةهذهمنتفر؟لم..تتفرقانةجلالاصليةالهربية

-ود!لام!مقتضىتىاجديدةاوالبيثةافثانبطابعمة!ادلالطبم

ا-رباانالىتدء:ونالمؤرخين.أكثريةنجدولهذأ)11،..الارتقاء

عرب'د-أ!+يئجوءآن-رسبرقالؤقد،واحدنف!ءوادامهببن

،الاثوريونةالساء!آلعر!لىاتسبالتياالافوامان-الىمست!دا

وغيرهمالأدوميون،فيونات!را،نفينيقيونا،ميونلارأا،بليونلباا

و'.ب!يمالجزيرةهذهاصلؤتكلأ!اتربجزيرةمنيهاجرونكايؤا

ارضاتىالقومهؤلاءتشوفكلمااولمطراان!باساثرعلىاجدبت

.)؟1(امربيةاالجزيرةءناخصب

الاديانالانثر/ولو-يةالدراسأتاناخيرانذكر!فقوووللطرافة

المة*.-ونكاد!دهمعندتالقيالالهةالىإؤهـدالساميبنعند

عه+هالءليةاالصفاتبهضواسبا4الا-3فيطلإف.نغييرمعواحدة

وءث*ةروالاشوريينلمييعنابى،4عندعع!تارالالهة!اولذدكلم!حظ،ما

ال!ثةفيوعشرأ.!باللاتثش!واالزهرةال!هانييونعندعثتروتاو1

ء-ترأياثرهماكتمضمينءن.كونةوه!الاراميينعندجاتيسسواثر

عنت.:القديمةاصةلكنهاالال!-لأايو-اتيس

هوبالثمجهودةانذتك،غرابةوالتمائلالتشابههذاالي،ليس

ز-،لىك!ابينهاهثننركلقىممينةبصقتغير!هـنتتميزالهـامية

إد-إميةاللظتفبهيئشيءكلفبلالخصانصلفويةوهذه.موسكاتي

لامآوالمنرداتواكراكيبوالعيخالاصوات!يالكبيرابهالتشاءن

9-ء!:ينهافيمااةتادماتحدوثاىاتقاربهاتسبانمعهيمكن

قنراضباا،تتاًلنقهذاًإفيرالىسبيللاوانهاخيةالتارالعصور

!أ.!أص!امثتركاصل

"تركالمنعع-لالاهمجرديعك!ىلاانتماللوالثابههذاان،ما

ةءوز.فاسطورةالثقافيالجذروحدةوهواعضإهومايعد!بىللالفاظ

ا!وهرا-يتمن،القديةمصرحضارةة!تقابليمثلاالبابليةوعشتار

وءوتبعل-الفينيقيةوفي.ريسواوزواوزيساسطورة،والرمز

سابقا.بيناكماالاخرىالحضاراتفيوهكذا

ا)تتعرلثهلحؤةعرضاليسالشعرفيالاسطورةاسنتحداماًنا-2

اوةوثااث-عراءامنكثيراستخدمفقتاف!لاعهسضهعلىوبرهانا.

دمي!ا-!-!امالاتهذاولكن.اخرىلامماولامتهمالحضاري

-فإجهـاةثهانهذلك.الطمةالثقاف!خدممابقدرالشعر

ومه-اروءاسد+-رللا!تو-ىلوحتى-شعرايكونانعنالشعر

ن!ككيفنعرفلايارالعذبةالخفيةاروحاهذه)وهوالبشرية

هـ!الروحهذه.القصيدةمعانه4عندتغمرفا"ولكنكلتمامابرها

تكفنالعنوبة،هذهاخرىاجاناوبالشساعريةحيانااباامنوبةنععثوهما

والل!ات:الرموزالتة!قعلىاي-الايحاءعلىالث!اكلمقدرةفي

آمثر!4التيلا!وبوالحسالنيلونثدالقصدالى.قيم!ءاتي

)113((متسلىلمةمنطقيةلرال!4-فعلك!ط

وفلا-مقع!صا.القديمموروثهمنالمعامرالشاعراف!اد.لت

..ا!ءض!ب،ءواحننواء،واقتباساتضه-:ا"ة:وعةافادات..واسا!

تدالآنويكةى.واءدءملفياشلثرالدىجميه-،هدهتجتهعوقد

والة!داراةوالفضةلم!عادةبجنيالافلبالامثلةبعضهااوهدهعلى

قربثلملا،نجب!اء،الاسوواءالاتواسوالا!التضمينبينالجمعفمن

الطاد-ر)ديوانهمنجهمراشيخاخسب("ولوالمتا(لم!لآ)قصيدة4

إمت.نؤدحبواغنتجمه!سطورقيناءنافادنجدهحببث(الخشبي

ذكرههؤصبردالاغنبتاناما.الاسطورتبنهناونورد!س.ومريتهنل

اصو.موفعفي

بط-5(السفليأالمادم!4-تاانانانزول1الاواىالاسطورةفي

5وتاالهظ(ايربشكجال)اخههالزيادةاسهلياالعالما!اان!انا

انانا،1خشي!تفقدوبغضاءعداوةالاختينبرينكانواا.اظلاموا

لاعاريةاختلا-.تو!ولهاوعندالامرفاحتاطتاختهاتميتهاان

زعوا51هةالابواببرحراسةاوكلاالحرساذشيءجصلح!ايستر

القضاةصوب-يخئذ.هذهبلابوابمروره!ا!ندوحدهاحللها.كل

عاقتهامدةجثةا!اوتحولتالموتنظراتاليماالمخهفونصةبالمه

منخلصهابحيلته(انكي)االالهانالا.ب!!مارقا!م!ودعلى

(الحياة)العلويالعالمالىالمودةاكنو.ا)حهبخةال:ه!اواعاداالموت

بانهيقضيتهارجعةالص!لالارضفاوناناذسها-ةكنأ!

الاالعلمويالعالمالىاهودةاوب.ضطيعاوواب"امنإ!خلاحدمنما

بحرا!هةانإناتهودوهكذالاسفلآل*المأءكه!ءحطهإ-لء:4بدثلافطماذا

انانااسلمتغضبفورةوفيالبد-للاخذالةلاظناكمياطمنعدد

دموزينزلوءـكذا.لبديلار-كونيافناثاال!دم!زيزوصكا

.)،1(الج!ء3الى

ألمرةهذهيهبطالذيهواشق0ال،ب*-5وكقصيدةواكن

4معشوةضعنأيبحثالسفاكما3اولااظلمآتوؤىالحءديمةرارةاىا

لءا!فيالموتوءن(!رإشكجالىا)يريشابديمنحلصط51او

الابوابحرسيديبئ(اثوآبها)ذلكءسد'يده،إتهايديعاىبهـا

:نالطهثكهمونصلدا!عب!ةا

الجحيمهـفارةؤ!ا!أناوها

السفايالعالمظلماتفي

(؟انتمنل

اسديديافا

اللهبالقد؟مؤ-ارءرافياوؤيلهاوعنفيدراءنا،ءث

الاخضر

؟(انتمن)

نؤاسابواانا

طالكا!هديفناع!ياوفيلياوعنفيراعن!ا.حث

الاحص4رفيربديؤيا!صك

ا)ك!:ةفيهقديومعبدكلاتابعلىاجثو

-وشالبخسحانبوفلضويهمنبرا

والجنورا!ثراالو-للهاثوفي

اريشباتدلرواوفداوتىاتزدصم

اتصيشيإ-بين
لمرورالمااسأصاغرايهالدجثوا

إ-اباوءائضكلوعبر

اربمآذئابتلتفالسبعةوابها4اًمنيفتح

الصسيح..كلهاةمؤ!راوالغيلانءوتجثم

كالى-ابلتفة5ظملأيا

يدلتجمما؟منالصصريللابدكاهـناتيا

أو!.ا-ناف-ونوجومبعنمض،

عت:صة!لفحنلابااءهبغمبتو!لا

ءربةل3اجبم،ابهااتجهاو،*4عنابحث

ادىافوق:طيراواوعولاتررهـا

الزهـنخيطاًةطععابركللاسأ

آ-ت،بئآاتربةوانهمرت،هاللاباباطرقتوماه-ا

الطينيله8.ونصرسايدي4شيثااثوابهامن(حيت

الظاماءقرارةفيا!طأصاأوها

الريححقولمن-برىرةإديوفي

ماءمنةوصهـ:-

.(لروحااله،1ءادتوافيردتاكهاتمااذا:فني

نص!م!خظذس!ىحسب!هاتفيداكنجياثاليةاالاسطورةام،

جاءتما3وملخصها(:شادبماواانانا)اصطورةؤ!ورتصلوفكري

3:ن(وشؤكليتودا)اسمهبسنناتي!اككاناق4،المومريةالملاحمفي

الجفافانالا4بتذزراعةفيظاهردج!ءنيبذلهمارغم

(الجبالبغبار)وجههتلطمافيةالم!ارياحاوكاؤتفصببهكانوالموت

وازد!رؤامرعبستانهمطالبها.وا-ابالايةاىاببنالقبرافممانه)م

ب!-دمتهبة(اؤإنا)فت3وبر-نماامالاإاحدو!-.اثماراباأ-واع

فىاضطإءتصحتستريانورغبتبالبسضفىمرت.البلادفيىبحة

،رآهـا،(ثوكلتيوداأبسظنمنكريبموفعفيالمنهكب!مم!ا



بهاحلمض.!تاستيفظتولمافضاجهمازف!دهاؤرصةوانتهز

لمص!-نا-فيآآلهانناالانسانذتكءنتبحثاابئنفسهاعلىلت7و

اانواءسومربلادعلىوسلطت.ءنهذتتقمدكأ%تهاو!ءرءرضها

(حالربو!ت.باادمء:لاداابئرجمبعامتلاءءةها.ابىلاءمن

ذهل!الأوايةالتر-ا!ةمن.مقطعيلي.وفيم-،المدعرةوالعواصف

لعظلى(ثوكلينودا)انتهاكفظروالشاعر1ديغيوضحالتيالقصة

ليتبنحسبؤصيدةءنبمقتىنت!ن!ه،انتتاما1اقنافىعانهوماانانا

:؟وكيفالاستفلاةوجهانا

القديم:الشاعرقال

ألأرضوع:رتال-"مأعملإكتنعبرت.يوموذات

الارضو!رتاسماءاعبرتانبهدانا1ا

شوبروبلأدبلامبلادقطعتانبعد

وعناء،ر،منأنبستانمناناناا!قدسةالبفياقتربت

م.ا!فىا

انومافيوظت

بنانهحافةمن.(شوكليتودا)فرآءـ،

بستانهحافةالىوعلاوقبلها،ضاجغغا

الش!مست7واشر،الفجرطلع

كأجزءحول!ماالمر!فن!رت

ؤزعةوجلةحولهااناانانظرت

مناءلعير:"االمراة4احدثتتديالةسرااعظمماأئتامل

؟صنعتماذاعورتهااصلمنانانا

بألدمالبلادآبارجميمملرتلقد

ةهـ"اءبئممبلاد'ىبوانسا/هنالاحراش-ميعفامتلات

الدملا51،سرونفلاللاحتطبإذ!بونالميدصارلقد

رومبااءلأ-رآرهن!ملانلاباثاءللتزودجئناذاوالاماء

."أنبلادار-،ء-اهجعؤ!جامضءمنلأجدن:قالت!لقد

-ءامهول.الذيتجدلماكأماو

منانتقام!ا.البلادخوؤامن!ركاطد(شوكليتودا)لان

افىفى،ا&ءنراةمه-ءةاهذهصياغةاعادؤقدجعةراشيخاحسباما

:فقاللقصيدتهال.ةم

الس:يناتربةفيوجلاعنابحث.)

مهشمةجرةا"نكرةيا

الث!رانآص:ءةةىروحكانفخي،كنتكماعودي

النيرأنواوقدي

لمهدهـلأاالياكلهذهؤ*

انالبحتظل-ذافيمتعبة!واضطجع

والروانالهشبطريعلىهمنافها

يومذاتاقطفت

الفري!ظرهرجك

اطرإدةا!ابرهقةالظبيةمثلوكأت

ا)مومؤيغارقة

لالطو!رؤ،دكءنؤقت3وحينما

صيلأ3دحمرةويديثوبيخض!بمن:وقلت

وزءـرهعشبةكلبأادمتلطخت

بعركلدا+واعتلات

(..جرهكلد،لدموا؟رعت

ت.بئانقدإهـةال!ضاراتتراثامعتجربتهقىنالبياتياما

!،هـ-ار/بستو-بولكنه،اتضه-بئوآالاؤت:اسإكثرلاوهوومتشعبة

قصهدةففي-ديد!ن.وروحجسدفي-فيفيبعثهاوروحهاالاسطورة

موؤععالتة-ءشل!الحياةفيالموت)الهديومن(اثعةعالىاءرئية)

بمالتلةالهةاكماالع،لمالىآفىلتلقياعشضار.روحهاتقمصوءثضار

هـلتهابزعو!ورهـابقالاح!:اكما!ثكلإالاير)ماباشة

وءاالءبإندبويئدبهافبروحووجبعلىوسماقوتبكبى"لمبسما
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عندما"تمارجلجاشبهعينؤبمااهاامهيراعدابات،نعكيهجره

الوث!و!ننتهألارزغاوةىآرتتهءنعودنهبرمد4ور.رو'جهء:-

:ولءية"،،ب-ط!ءمع!'

العنقاءايتهانافىخيركأب

عذراءمر+ةعدت،الفداًتالىعدت

الريحيصدلاوباباالبرادفييخمدوموقدا

ليصوعورمونراوموموعالعهةالداليةالمادةيمون..بى-تي.،لى

وآلتجاررالة'دصبء،لم!!لحبأموتازاءجديداموكل!منول

هف-!.4أهترأواول!فه-!عذابايعذابأميصير.ا.والساسه

'حبتهالهذيالشقرا!حكايةنجد(فرناطة!ثوت1)!صبله

هآ.اـ..ومذلثمنينوحفظلجظحهوكسرتعليهعصبتثمعثار

منبةالا"صأةايلإقطرتيالب1يحول(لوزطثيمرة)ولمحي.يا-!

:فيؤقمنهمولاطبي!ه!ر'!كا'فوما-.-ر

لحياهاولاالضوءتجدلن

الخسناءالطبيصةفهذه

البشرعلىالموتفدرت

الفصولىتعافيفيالحيةبالشعلةواستاثرت

عنطعبرتالشالمثيولوجيثود،افيالفيةجوهرهووهدا

باسمه:اثهورةالملحمةفيلجلجامثيالحانةصاحبة

جلجامشياتسه!اينالىأ

تجدلنتبه!التيالحياةان

البشري!4علىاوتافذرتالنشرالالهةاخلقتحينما

."احياةباهيواستاثرت

،تبوابعلئءالبقصائدو)(الطينعلىاكتادةا)د)بىانااما

هنوط،الاصهلوا!ا،!نبوءةا)قصائدوخاصة!بعاد!المال

المع!سزة،عشتارا!آحباقصائد،ارسفا!العالمالىاورفهوس

الغةباائنقوشةاهـخريةوالشعائرالطقوسويوموتهاعاثةوميلاد

الفكريبألمناختعب!تفانهاوغيرها(نينوىالواجءلمىارتةا-5ا

انالضراث.القد-مةالعرا!ةالحضاراتلتراثالأسوري/ريوالشط

منألبياتيمكنحياشعريآءضوراالقصائدهذهؤبحاضرهذا

إجسدآن،وآلثور،(بلوناريخوعشتارنموزاسطورةوخاصهخلال"

منابمهاثموموتهالحضاراتايعام9ويجسد!يه"اؤ!؟لانالروج

العربيةك!ا،ضارةاخرىحفأرةؤ!اوممائلةصورةز!م!،جديد

الحضاراتتلكودلائ!لوؤ!يمرمورمنالكثير!يها"جسئدبالج

لأ.إهدلةا

يقب!يكادلامثلا(الطينءلىالكنابةلديوانهفيال:-،؟!ان

وصوحافكراالاثبهذاول!ت.!ديماالاثبمنواحدةءبارة

واسلوبهوالفكراللضةفي:فيهشكلاحضوراتفراواسلو!

ة،الننوءةل!دةد!قولهمثلاخذ.يرهـةالقصني4وؤ!ر

ومكانفيكلامكاكاهنابعثرهاالتياشلالييجمعمنآء

.دخانمنوخيص،الطينمنلوجفأنا

والصلواتالرقىافيهكتبوا

الفصولوايمادملالتاقيارثمر!ممنومراثي

؟سأقولللمغنيماذاآه

الخيولاللإلفيالسورتحتتصهلتمصا

الطبوليدقونقي8اًارمنومجوس

فاولانةىالىالهنفىمنوروولون

ءثتروتوتبكيلكوراورفليع؟اهامنتصمدعندما

اكهنوتالواءفي

نوريلهعولااوتىايستيقفولالصورفيين!ءخمعا

اوراطلألفيلديكاًويصيح

أسأؤولللمغسىهـاذاآه

العصور.لوكه!3أولهناد+!ثرهاالون!الفلائيا-معواؤا.

.(والبذوروزدوري



اوزور،ب!واسطورة4وموت-.وراسطورةيستلمهم.هنافالبه،تي

لهء-ثاعنالا*"لاميةاًلصورمناميا40والبلاد!لؤبانفلأئهو/ءثرة

ؤ،-كه!وتهترهـ-لأاتسلىاحضاراتموتءنخلاا!امنببع:روالنشور

.ان!باواة؟رابالانسكحهرةعنولءمبراخرىمرةالهوض

81و؟وهثةءيلادعا)نقصدة-ال!لاموليطحتىلا-اا-:برونعرض

الواجعلىماريةاكمىباللغةالمنقوشةا)ممع!ريةوارثولائرلطةوسافي

ا،-!ةقضب"صستااتيوا(..حبقصاندلديوانمن(نينوى

خلالمنأفيومال!الخاريخفجرمنذور،!-بانيبالآشو؟اياممثذ

.التارإ!"ةوالح!قةالذا:يةاررهويةالروقيبين!وازنتكاؤواقامة

وتض.ععصورصرةتناتلخصانيالةوليم!نالقصلةهذهان

الحر،ضروض"عناؤي،بهانهتهـؤطان*نر!لاكلقيقهاعي!ننا3امما

دخات-وزة،آتهمل؟ة-ميممرحلةدخلتان!فالمراةان:5!؟لمك

ألسب6.فينزالوما.مقتياتهءنشيظواصبحتارجلا

،01بألا-وارو!حهءخ!صابالثفلااسنيبئالمراةياخذفالرجل

ؤ-كيرغب.ولذاتهاي!بهـامنووء!تافلهتماوااذامدنهحمصن

بالافىدامودا-تهآلقيمعقوىهقهالحريةعالمالىبهاايخرجانا

:الم!منوعالعالمالىبهاوعادت

الارضدممنولدتمنيا)

والغراتتموزبكاء؟من

الجمبإلهذهعبراللهلة!فهرب

راعيي!نزقيه!

ووالجنود،الحدتثيكمللملكأ"

بألاؤدامداسوه

عبجها!ننلعواو

.باتيبالآثوراتظارهمفبموكان

المرايماقاعةف!

.(ادورفيوغارقالحيتهممتشطا

هـزايرد-5با!وجهه!ذا!يسباقاككفقدال!باباما

عاى4لحلمعانعنكنايماتاولغويةبدائلاواشاراتعندهالتراث

واال!رإمةأ،البعثاواالموت،والخيراـمثرا-ل!فافااوالخصب

،تموز،بأبل:الاسميةالرموزهذهتخننل!ماوغالبا.الاضطهاد1

جطجامشمحلواودبيوسالشم!يالثوربملوسريروسعشتلر

م!لاود-سيوسيحلحيث.الفينيقيةاوالاغريقية:الاخرى

؟-!لفيوسوه!ظ..دموزيمحلاتبسىاووادو.يس،يضسالو

جلجاهشمرلواوديسبوسالسماويالثوربدلو*مربروسعثشار

الاس!اءهذهتطاردوكانهالموافعمنكثيرؤ!بدااررببابانمع

ةات)لومطربلامدي!نة)فيالممي!انالاشعره!عنوةليدخلها

ايعبروثتارزموزاسطورةجوهريستو*محهاناستطاع(آبلثمرفي

في:ال!ب!ئةبعداـطهارةوا،الموتبرمدالبعثحالةعنخلالهامن

!--يلريحاصغير:سوىميةخاوب":بالجا:"دي!نةت!بموالبد،

مرضاها:وانين،ابراجها

عشتارفىرفاتوؤص

.ا:ارامنخاويةالةخارمجامرتطل

وألارباب"مطردون"ول!"؟امبرقاتمرعداتسحائبتمروقد

و--4منيبضوالماء..اقمةبلاالناسترصملمحجاراعيونهمكان

.ابطيءا"وتسوىشي9ولاؤثفاثئاعشتار

ء-نوةا3،ةالهء:ارسلاليحملونبابلاطفالالثاننالمقطعوفي

ا-ىاشيءكلاست!"لحيثلعشتارقربأناالجدبعلىحةدلالالفخار

!ادي!ماخوتهماقبور:ايضاالموتشفاعلىالصغاروه!لاءوموت-.اد

يبحثونجبباعبرهدوع!مهودعمتهزآذارورباح..اقلوبهمملءوال!ف

صدرها)كياعشننارركل.4فيستصرخون..تغطيهم.تطعمهـمايعدءن

..لحهةاـهميولم!اببرلابأتواذا،الغيمةوثديهـاا!الكبهرالافق

يروي..ارامدبىاالمطروتسحاسماءاتبر!الثالثاقسماوفي

بابلوتغسلالاطفالويضحكالحياةقت:ءت..انا!هابئبرل.راب

.خطاياها!ن

و"جس!دها؟شودهاالشالبدالهلأبرية"الةأ&نرعةع5الةص.بةهذه

ا!مالحعنالناتحوالرمزالدلألةواتساعالننعر!كللمال-يويلآلمذهاب

،واقالىالسي!اببهـأرمزفقد..زاهاءةاـلأدطورهـ.وءا:اقدلاوة

هذام!مداالخىمهنجاتفيانداكل1.9عاىالعرا!اوأهربرية.أا،مة

وابتميهمتنبآذلك-راءمنالت،سوموتومواةهبفمادهاواقعا

الذيالمطرب!ولي)فىلكرامزاالأسثاروأدالواذعهذاؤهيرةاسوره

4،وإزرالمواتالتربةفيجديدمنحياةة01و-كضاواؤعأآدرا-سيةءمل

..الاطقأل"-فاهطىالى:-5-ة

ا--ورونااستلم"مفي،الاث"رةاءدإوةاا"صاة!اههذوهـن

(ولعازر،بادلتتثامنةانر-لة')ؤ!سيدةوالقصصيالاسطوري

فيركتفي-مببعافل!لادوفي-!(والرمادابثألو!اويلء!ل

طرإفةآنومع.(م!ربلامد-ضة)معاتةفياتوىواوالرهزالدلالة

فىطالبعدتختدفكماالاخرىعنتخنعلفرو:هاكلؤياطورةالاساستاالام

لاستغدامال!يةافىى!كا-ام-!انشتركانه-الاا،وافزىاة*ريا

ايض.والهدؤءادرمزقو؟محةوالقص!برالاسطوريالموروث

.السبسعرحلاتهبعد-!-دةرحلةللى:دبرإدأثامنةادأ.لرحل!ة

ا'خاملةالشرق1حبةلادتآنبرعداجد!!واألحياةء-نب!ثاامروفسةا

ادكاخاصنوعمنادحارأذ!ف!بالأشياءووعيها--اسهثلان

وسستكنمف!!اسبىنفسهافىنالاشآيبحرصثلخار-ياالعالم

آلانسافي-لآ4؟لقيمويصقلهاقيص!منرثمافيهدم...بوافىكلا

منرمزها-ته!ذهي(1)6(&إزر)ؤامهبةاهـ-ا(اً)5ا؟ستجدة

.وخليللآيوحضالجيلفيجاءكمااوتاءنالمسبحاؤ،مهالذيلعازر

ح!تىجديدةوقيمب!مفاتخالاسطوريالتاضلخيالرمز1هذايمدحاوي

-بلاقعوتواءاهظف!و.اقعيقيوروى!!صدحضارياارءزيصبح

في؟ءولبالمجطلالخيمطنالاففيهيبتلىالذيالواؤعهلىا.باكطه

مثلا.طاغيةالىيرةحولايؤفيف!14ل!ا

سوىمين.لهسانهإحسئن،ءوتهمنإةومانقبللعلارران

اليإموداتيا)هازروتز!.ذاكءنفةفى،فلاقيامهالهبثمنوانه

وعننفسهعنغريبخر3بل.الموتؤجملمالهإزرهوليسالحيياة

:.الموتبتههصافصلفقدعنهريبةة!يوزوصته

عينه4اسرحمكأ!ت)

اءرأةعاري:!وفي

لتريبؤمرتتا%

-مرتههـنعادولماذا

1(.كثيبميتا

انيضميرإداذياالحاقدلوتأهو9روصأحباةاهبمكانتلةد

ا!شستتقذهانفيهم!،حاولتالزوجةانورغم..شيءكلايى"

لميتال!لاةبردوىؤ!الصلاة!نوتكف..ت!لاؤه!،الاؤببه!و

تمث!ل(طسندد!ادلظمنةاالرحلة)كا.تاذااذن!بموتهيزهو

والخمولالعطنضدوبراءتهئفسهفيسبيماالمكافىاةظألاالاتان

هزانمإنهؤمخنىصارعالذيالانسانيمثل(لمازرافان،وابلادة

لقيمهمناؤضتقدبووقفآخررجلاعاد،عادفاذا..!ننلاحقه

تهإما.الاولىومواقفهومباد؟،

اثامنة(ارحلتهؤ!السندبأد)اننقولانيهكنهلادن

،كأاحها،خمسبتمرحاةفياتصاء!اكةا-4ة!الءر،ءالافهان!مثل

الذات،والخاصلعاماالمستويينءا!ولالتجدد!اكحمرربيلفي

للنف"قنسإناهـفىااستسلام(؟691لعازر-اتعكسبينمااوة.وعوا

الطإغية*يويئونشقتالبطلقيمفيهواماتت.ا*قتهالت!والهزالم

؟'فيه

واستلهاما!ةهحاءفهيلادونريس(والرمادالبعث)قعبةاما

افاردخلالهرمادركهكلهاالذيالطائرذلكالفيثبفلاسطورة

الد!تموز،(مطرلا4مدينة)فيخسهاتروزاسبماورةفهياذن،ليتجدد



مقبل!عالحياةخن:صث9عامكلين:عثولكنه،بريخنزإرصرء4

الربيع.

ذلك،،مدركلوالاحهرا!،ايضار-جلموو-والموت-لفالرحي

ازاءمواةةط.ن!فممهتالو9فيانسانيةموا!فوهووالبعثللتجدد

ل!وىليستلةينبقواوتموز4اادفالسند.والعةونةوالياس،الخمول

ممتم!يوصل!سور.متتيبالىوا!افربالطف!رالماضيتوصلرموذ

.فذاكبألاسطورةتجاربهالشاعريجسد،-،ذااما.الاخرالىبرعضها

يهدففالرمز.الحديثالعربيالثعرقم!التعبيراسأليبشانمن

بمضاعفاتثتهاالىوال!صيمةالعضويةالوحمهتحقيقالبى

!-أن(كونراد)رايعلىرمزيبنلاكئهالادبكانواذا.شعرية

يف-اكن!ددةادللقةاحيويةاعنالحديثيختصرالعربيالشعاعر

ال!:قاء)الرءوزطربقعنليهاالاثارةباالبثمريوالوجودالطبي!عة

؟لرموزاولماذا!..تموز..لفبيقا..

!حن)وماديثهالمصرشعريةلاعلىاتجاجانهاالسيابيقول

لاؤ*م--مودهالض!الفيماناًعى-..فببهسمرلاعالمفىنعشق

الاث"اءوراحصس!الروح!للمادةفيهالحليالفةوا.شعرية

منجزءالىرري!واويقولهاانالش!صوسع!طكانالتي

اذن.الحيههامثرلصاتئسحباوفواحداواحداتتحطم،نفسه

ا!اعرأيفهل!اذاشبرايكونلناللاشعرعنلمباشرافالتعبير

بحرار-هايحتفظكزالماالتيال!وافاتالىالأسأطيرالىعاد

.رموذابستعملهاالييعاد.العالم1هذامنجزءاليسستلانها

ولىببالأا".،.والحدإدادهني.ا.منصبهايت!ص!عوالممنهاوليبني

الاولىالطبيعةمعوالالتحماموالبدائبةةالبراحسالىلأبنايعودخر3

...؟!مبابداعيكوقحيثالاولىالينابيعالىبف"يعود..

الث"عبشعرفيان:لهرررإقولكماالأنبةاطعلىالاثدارهو

ألماذا(الانبعاثعلىاقدرةا-*منوا-اطيرهواغانيه

،الان!معلا.ةالذات!مميبو!االذيلتخكاهذاازاءالثاعرلان

كيالحهثة.اتيقيداوازدإ!ادالقوقانيالاليةالحضارةضشط؟شيجة

تعببسالاسطورةو"العالمازاءموقفهعذويةمنكثيراالانسانفقد

موؤف.اث*دةاءامالقدإبمالملاسانالحارل.فوي،1الموثفعنشعوري

هـوكهطأ*ياةاعنمفصولغيرفيهالةكريكونشاعري-بطولي

.181(1،هذهايامفافي

بفدراًلحكايد-اخرافاتا،الاساطيرالىاللحوءانيسني

هىووالاشياءام!المامنوموقةهالساعرلوعيرمزيبناءهوما

لتارإخ.ع!قباحسعلىيرعز-جدتدبابداعنظامعنتشفصورة

.،راتوالحضلأوالامكئا،زمنةبينتوحدهودلايا

الاسطؤريآلموروثدونيبدةن"عاصرينشعرائنمامنكثيراان

والموروث،الاعياءاصابه،!وبال،مجاعةيرماتيكأشعكالتاريخياو

تمدهصرالشا!كيانخارجالراسخة1الببةهو،الغذاءهوهنا

شعراءظولصل.عن"التعيبرءلىوتاعدهاليافىجةحياتهباسباب

طرإقةحسبوكل،وءيدوناوبوعيالحقيفةهذهادركواقمد

ايعض-!ي!اجهمويضنونفيضونهالراثيست!مونفراحوااخاصةا

الموروثانالىاخيرانشيرانمنبدولا.ا()9واحدو!تؤي

تاهامالىواساتي!3ءموفعهـووالدفيكل2الةواكلوريالأسوريالعربي

و.ءتاابخر/ات!ووالحكاالشعببلأكالسيرينالمععرلعربااءاشعرامعظلما

والفرءونوموسى-سفويو-ايوبوقصةالمعراجا)الانبياءوقصص

فممروهوك!ةءالموروىهذاوخفكهفط9نوانيبقىواكن.(اغا...

لحفسةوفيا*رفةةيفيهالمخزونةالحيوية"الط،وءنوافادوا

س-وفهـاوهذا.الخ..بالجمالوالتكن!يك.المواميالابداع

بسهإسمحءطبة!عرالبحثهذامنالاخيرالجزءفيبهنعرض

.المجال

الثا؟-جمطالقشم

الت!دتدة3حرخصوموجهها-التيالمضإدةالاسالحةجملةمنكان

حاءتوانلأا"الاوروبيللشعرقليدمحضالانهازعمهماثعري

ةالحر!روادتكعرلمالذيالوقتوفبم.العربيادراثلهدم

خاصة6الانكليزي،ا،وروبيالشعوفيمتكامللفزومناسشفلاقهم

الجدإدادمكلوانويرطورونهالعربيالتراث1يسننوحونان!ماكدوا

اءتفلحوااًكمأالعنامربىمضتطويرهوهـ؟بقدرثورةإكنلم

كلألتواذا).2("العربيالشبري3التراعناصرمنحسنةان!ا")

جوهراانهافا3التراعنبعيدهظاهزاتبعوالجديدةالشعريةالعركة

هـابقطرقهيجلرقيحركةكللف(نوهذا.القربكلص4قريبة

جديدة-نطرةاليهكنظرانلهايتاحكيعنهتبتمدلترا!الىاتستد

.الجديدةأحرةا،شخصيتيوتؤكدوجودهما!صلانيمكنهاحيث

دفانهيبدو،الشكللانالشكل.فضيةمؤقنااجلناواذا

نارغم،بعيداشوطاوقطعالعربيةللقصيدةالسبفي1الثكلقجاوز

رض!موالفريةالشكليةالسلاي!ة9!يرسف؟يزالمامنهالكثير

الجديدين.والوعي؟ليثكلتظاهره

ابفرديرلأوالموهبةالمورولىب!ددليوت02س.ت:ق!الأوقد

تلكالاختياراتآكدومن!:والتمثيلوالهضمالاخذثعرةعلىوالدلالة

يححيالفجفالشاعرفببرهمنالشلثريستهبربهاالتيالطرثة

ال!ق.والشاعر.ياخذمأوثوهالثعريسرقالنافحلشاعروا

4يل!مرفالمجيدالشاعر.مخالفاشيئايجهلمهاوي!اخذمارىإجسئن

مطلق!ااختلافامقنلفا.فذامئغردايعدشصورمنكلينطافىفي

فييلقيهالرديءوالشاعر.وسرقانشز3مئهاتيا!المفذلكعن

.)21"التحاماوكماسكفيهليسشبمء

العلملاة-لألن!اظهرت.امؤقتماالشكل!ةاجلنااذاا!ولى

اكل--،دةعلىقائمةعتةوهي.العربيوموروثهاشاعرابينالمتفلأ

مااتقدير،3لاهوروالجد-دينوالالهمالمعرفةضوءعلىقيهالنثر

كل-نبهضهيختولاوؤسدؤب"14وذاتيةوا.سانيةررحيمةافيممنفيه

وادبااجىكاؤ'ول:الخصوملتهماتومداة+نفسب!فعلردود

هدهه.محاولةواثاكرابه.اًداًة

ال!جديدشعرنافيالعربياًلموروث-ييرةجميمدبقهميئواذا

منيل!3هـاعلىمقصورامحىدابكونب!أدهنب،ال!م!يناتفي

هـ!ايرءع.اهاورموزادلالاتوإصحوسيا!بةاجفماعيةموا؟ف

تميزترحا54وهيالخس!ئيةالمرحلةظروفالىالاولىبالمرء4

والانطمةوالع!بوئيةمه(رالاستضدوالةومياوطنياالنضالبتضاعد

كانو!د،كاومبرادودب"واابرجوازلملأواوالاؤطا،يةالرء-كأ

التراىالىلنظرت!هم!دداهذاالكفاحيوقي-ههاور"عرانشغال

"وطة!ة،واولدب!ةالروحية.داأ-ءالمنضاورموزهويههواستبهام

فيهـ!ذاالعربياودؤ!ا-"ء،وقد.هذهالقضيهلخدمةأسا-،

صورتين:

انتبيث!يبهتأبياأ!1رملكما-اننض!نواا!قتاس-ا

الدم.ءوانبهعلىبرا!-تىالأذىمنأرويعااممرفايمبلملا

قوله:قهبمطفيفتحؤيرمع(المضاءالباب)قصيدةضمنهفقد

الدماءجوانبهعلىتراقحفنى!ذىمنالرفيعلثرفا!.لمملا

سببلعلىا!مةاذيص!المفريةاكلىارالا-يابا1اؤشباسومئه

ن!-جة.دلالةمنالرمةذيتعبيرفيهـاالىينتبهاندونالننشبيه

:رالتجوبعضمع4خبريابتا!ماواقتباسه

جونادم!م!تحدذ.منحيوانهيهالبريةبئحاوالرزي

:هصابهمجاء

!كودئوكا!إلبالنلاوفيهالبريةحارتوالذي

معالدلالةاخذ6العربيا!وروفىاسننخمارةامنالنوعهذاومن

!ثلابئالمبضى)،العهيإءالمومسا1فيا!يابقولاكمبيروفوح

المرد:قولاىااشادةوهو((الاديم

الاجسلاهذهمنالاالارضاديماصماالوطرخنف

ةالبم!احطو)قص.ررة.فيجوادكاظمتضمين.الضضمبنوءن

يهزجنالعهـبياتالنمساءكانتالتيالعرب!ية4يلاهزوحلهذه(والربيع



ية-!نوعنا(قافليننةولسفيالحماسضارةلاستا!روبفي9بر،

الدفو!،:على

طارثطبناتن!ت

النه-اريعلىنمشي

نعانقتقبلواان

نفاردتدبروااو

وامقغرفرالى

ورا!هامنقصدجميعاوالتضميناتالاقتباسكهذهوانوواضح

اقمارهواوانتصاراتهومغازير4وقانعهفيالاسلاميالعربيالتاريخ1استثارة

ولاستثارة.عصر،-(فيلابهلأواتاجتماعيةوقيمو،إئعلثخيص

ويكسروابالطضاةويفتكواينهفوالانعصرناآهلمنالمستضعهين

هذاانمنلرغموبا(الفاضلةدالمدت")احلامهموي!قوااغمرلهم

إةالرؤحدودفىكه!معظمهفيظل.التراثمنالأستخارةمنالضرب

ببنوالعلاؤيةنفسهوالنفسيالفلسفيالتاريوالبعدسجلهاالتي

بينهيكما"و-ثمابر4تم!للع!ةهياـحديثةاوالدلالةالة!يم!الدلااة

.قوىينبه!انبدلاالتراثهذاانلا،االعشرينلقرناوحروباحد

العقليةوقواهورغباتهاحهامموتة"-ح،القارىءمخيلةهميغافلة

ومستقبله.اقمه،اعلىمنهايطلالماضيمنكوى

ما!والعربيااـضراثمنللاشةادةالثانبقىالصورةاما-2

ؤصبدةوتآتي.منفردةورؤيةمعاصرةشعريةصورةفيمتمثلا-"ء

الت!بالقصلالدمقدمةفيالصهسمينات!(العرد!ا!فربفياالسياب

ا!ضالي-واولديلروحياالعرب!ورالاسلاميالتاريخمجملتشثير

بينهمات!لحينالمعاصرالعربني1التاريخمواجهةفيمفارفةوتضعه

والضكأ،ذتاالبطواة،والتؤدالوحدة:بينالهوة؟هر!الائلةءفرة

بااحاةساًوباا-افرالماضعيمنالهتافولكن.والات+مارالحرية

:مستثيراعماليايلآديسالباقي

:لشع!نا1يهل!هتاالط)

!ثوريوديانناي!

الاجيالعلىالبا؟!ال!مهذاويا

الاغلالهذهواسحقالانتشظ!

وكالزلزال

ال!نير(معواسح!افاسخقهاو،النيرهز

(هيالعربيالمغربفي)فيالسيابيؤ!ره-؟التيالرؤيةانا

ميتفهوحافرههووماضيه،ماضيهفياليوماًلعربيهافران

ه!ذهمجسداوحفرهالعربيلمأضيموحدةكليةدؤبلا.لولاه

منفىهااانبثقوما-العربيةبالارضسووجودازمنالكليةاالوح!ة

هـمبلعن!خرهـ-وإنثقسوفوالئيلوريونضال!كرياشراق

ا&!بي(المفربفي)فيالسيابرذياان.(ملايبنالموتىا!نث!رل

والامواتالاحبباء،الشاملالموت!ؤ"تهمنتبداانبعاثية"رؤ!

تزرءهاصحراءالاضىهيميتةايض؟العربوارضأواللهمحمدانا)

تتضوزحيثهذهالرؤيةتتصاعدثم.القبورتىضدرالتيالالواجا

الاهـلرمقبلالعربماضيبينوتقارنالعرد!التاريخ1اعماى

التمزق:وهيالوضعينبينتجمعالتياهـمةحيثاليوموحافرهم

بجمههماناستطاعالاسلامكانواذا..الإجنبياوالعدوانوالغرقة

فيحافرهمتجمعهماتيبعاثبة(حركة)منبدفلاماصيهمف!ويحررهل!

يزالء،الباقياليثوري(الجواهيرارى)بالايمانوانس!يما

الوحهدةالىالجموعهذهدفعثيلورهو!ؤدييؤ!انيمكن

.لتحررواوالكفماح

ايضاا:السياباعندشعرياواست!يحائهالترافىتمثلمواق!ومن

اليكوهزيلكعالى!ولهفيلقرآنافيورتكمامريمالطواء!صة

ابنةشناشببل)قصيدك!هكل(جنيارطباعلينتساقطاكخملةبجذع

:فسالاذأالجلبي

سعفهولكلاتيو!لهحيعاالشلوتض)

الرطباًنه-تفجروهيالفقائعتراقمشه

5كفة8كاأهز.،وهيالطراءيد!هكساقص

03

الذهب،الانواروليدكتاج)الفرعاء1النخا"بجذع

الاعىسي!برىء-الاصرينحبمنهس.،ماب

اكمبههدميتاالقبرؤ!ارمنوبمث

اللعماع!مه-يكسوالموتظلامالىالطويلاسفراءت

(!يثبتبحبه!الثا!أقابهويبمؤ!

النخلةلجذعالهفداءهزمنيستفدلمهينااسياباانووافح

ل!خرينحبهسيقودهوكيفلأالمسمح)قصةمنوافادبل.وحسب

المعجزاتيديهعلىتتحققوكيف.الصابالى

بريخنننمص.اتوحداثمةانمقتبسمجرديكنلمارريابان

وهوندسهاالسيب.بهيطمئن-الشاعرو،يصدا،يةا1م!ى-المعنيين

،تبعثهالمسمحالسيدمجزاتمنبمعجزةالأمنهشفاءلامرض!االمريض

فب4تهبارلثلجيقلبهيدفيالفيإللحمب!اعظامهوكسوقبرهءن

معفموزيبعمهكماويبعم!الميتيقومكمايقوم،جدي!منالحياة

المياب!فبممرضهحالةالصالاقربالاستبطانابداوربما.الربرءيممقمم

المساركهكفقذ!ايوب!سنر)فبتهفيجاءمافيهماتالذي

الموتو!ودللقمرالاسننسلانممو:احداواا"وقفو،واحداالنفسي

اهداب)وكلفهمكا،ربم!برابلل!مستقبلينببطء-رريههطفيخر

ربه:برحمةذللمثمعطامعوايوبالسيإب-منهماوكل(الحب!يب

الراحمين"ارحموانتاضرامسنيافيربهنادىلاذإوبوا"

الاملمنواهبضببورمتعلقايعترضاني!رؤلاط/ر5وا&ماب

.دا)ثعصاء

خر!اماكلسأنسى.سأشفىاني"

مقروروالليلراععة!طعظميوعرىأنبي

ضحى"ذاتجيكورالىاءث!م!وس.وشط

المعاعرالوبي.الطريخمنالستينيالعقدانفيكرانلأحدليي

اهر،!الموأةتنباالحقتآصاوالخيباتالاز!ماراتءناهديدا'دث

فهرةالحس!*ضاتكاقتلقد.كبيرةنف-ةارااض-وافرادامجتمعا-

فتدة"ميزتبين!اومتصعداصلمتةوثقافيوا-ت.إءكمسياسيكفاج

و"لسب!ميئاكفسيةوإلانكصعاراتالاحباطاتكقبكثيرالستينات

برعدالمقاومةحركةتصلا!)الثوريةالالتماعاتبعضرغم.والثقافية

فكان.(ال.رايفي6891-تموز.3-17ثورةو6791-حزيران

أمرالمهاًلعوبر!ارر،ءريتوجهانوالاإجابالسلبحاك!كلافي*دبيعيا

فيويستخيرهالثوريةمواقفهفيبض!م!اوبهلجوذاًلتبراثءالى

الفةرةات-يةاتاتوؤدوموسيقاهورموزه14اساببوتطويرع-طوير

.نا؟خروذاتإةذآ!والتاملمواقفهمراصمةفرصةللشاهـبىهذه

معط!ف!ان.جدثكةةورؤ!جديدواقعفموءعلىتراثهقراءةواعادة

عظي!ا!وحصقتهالتراثوفيووا!عهداتهفيالثاعر)التاملهذا

قىداخلتاريخي3!طى!.ا!لميموالادراكاوهبةاتوفرتحين

الفني.والخلقللملابداعوطهموكحافزبلوحسب4المعرؤنظربكأ

في(العلاءابيمضلأ)و(الحلاجعذاب)البياتيؤضبدتاوتاتي

الانسانعذاب!دسدتا&نيالرواةيلمنالاإداعيةالاعمالمقدءة

القصهدتينهافينفىيالبيهتيجسدلقد.لفاجعاًعصرهازاءومحنت4اماصرا

فاج!عموؤتوهووالمجتمعالهالم:!رهمنالةرد(البطل)موإف

علىالعصيالزمنيم!تولمواانحاولوالانهمالفا-مةافيإءوهولاء

الطغاةمنسخروا..توايرسكاناوءمهيتكيفواناورفضواالولادة

والحرفى،لمبوالص!العذابإيسننضون!الذيالعقاب!فلاقوالحكاموا

.)122"دةوالصالنصركأنهوهذاكلتاقواوقد

الذ!ا،سمادهوالحياةغادةفيرمادهمانمنثقينواكانوالقد

جسدفىقنحلذياالجرحوان.اشجاره؟وتكبرفتكبرالةابةسيغذي

:-موتلنبتروهاالتيالبذرة1انكمايبرالنسوفالصراء

سماداصبحتجسممياوصال)

الرمادغابةمط5

مبانقييا.بةالغاتكبر

وعمشقي:

الاشجارسصكبر



الانوار!ءلؤيغ!دبعدستلمضقي

-فوتلنواةوءد،يجفلناصباحاؤميازإتاافدا

(تهوتلنةابذروا،يبرالناجرحوا

"لظلامال!ادهعوررشاهد)ءاولعرالثعاعرؤضاعلعلاءاابووكان

.حياءبلازمانوحيي

احية(اةبالموتلانديووؤيالة!4دتينع"ينفيالب!ياتيان

خلالوءن،العربيالراىاعر!!الىنفسهمرآةخلالمننفذخاصة

اوب-وهواالدلالات4فكانت.احفرااعما!الىنفذالعرنجياشراثا

لالانها.دهضعاصبصضهاودال،ورمابهةوام!والاورطة

علىال!موركلشهادةدل،وحسبعصرتااوعصرهـالب!ادةتحمل

وعسإ-ةالبشروعلاشط،عاشت!التيلاضطكادواواكفيالرعبسنوات

..!يأ-صولاي،تيالذيخلاصهافبمتنتظر

يحاكاربةف9المواو،والاهـكار،االحركات)العربيلتراثاان

برعداالستيناتفياكفبت(الخ..والسي!سةوالشعروالغلسفة

يكادبرل.الإديدالعربيالانسانثورةمنالتبيرهوجديدا

اياوتديوافيومنظوراياولؤاجاهـأيص!الشهراءبعضسى3اترا

.الثوريالقوميلفهـرواالعربيةالثورة

والشاعرمبتدعايدإولوجباالىتحولاتراىانهذامتىليس

!نىفيهلثوريةاالمواكيفواستثحفاؤءاتراىوعيولكننظريت

الرثة:البروليتاريايسمونهاعمنصاد:ةكونانيمكنلتيالمك

ن!وضدر.صنعيتعبرالشعرفيفهي(واثطارالصعاليك)

يهلىوابو-ءوالحلاج-ثروابي-أحسينا)مثلفالرةفاسمهمو!ف

اسهاء.!ردايعودوالم(وغيرهممحمدبنوعلي-ايكوالصعا-

خلالمنا!اصرةالثورة1فييمىهمونثوارابرلالت،ديخ.ئ!"فيساكأ"

وهـاواؤكدهموحركالهمموا،عهمفيالثوريالروحالشاعراستلهام

ضارةوالموارتارإغالزصندلاوحدةمنوتج!مندهعنهتعببرانيه!ن

-زإ"دبنطارق)وللبياتي(صبيابناق!و!ى)البشريوالمصير

لمالك(الزنعالسباخمنكلمات)وسبهبدلحميد(بغدادمنوعي!ار

لادونيس(الطوائفطوكلتاريخمقدهـة1و!الصقر)وا!لبي

(لياسهنجلجامشعودة)وحعفرالثمعيخلحسب(اددوالصخرو)

مروانهموملو!ديهسامي(ئرابيسيرةمن"وحاف!طه

كثبر،صهمودة..الكماليلثنيث!اًلفدعةوحبيب"

الانساناعودةدل،وحسبخصوبةالينابيعاكثرالىعودةثكللا

اصرةالمهالحضارةوهـصحيسحق!لآيكادوالتيالفارضهذاتهالى

مض!اثراكاًي.تارفيعلهوبهطعالياحساثم.والف!رياولدفي

الاربفيانادراك.واحدوقتوبالحاضرقيوحضورهبالماض

نكتبموقستاهمحيثماحافر-فببوماماخيركل-الانسإنيوالقومي

وتواحدا.برالزمانوو!6اناللارءقىنببشا.ناادراك.ونفمل

اهزلةأمن4.فليحرارالافاقتسدفوافلأ4تقدمالذيفيالعربي

هـوالقييا""ايديولو-"!"رونذهنهإحرروألاكلداءءنارضهوإ-رر

؟ث:ه:اوخوتءمنصاولمؤكللثورة14اليوميمدت!التيالعرددى.ة!صعه

:جوعكا

البصرة1وبينالشامبينال"ماعةاقف

..فجدءنؤوافليديبين!قدم

الص!داءاطرا!من

الوهـدالمربيجاءلقد

مواسمهاالارشوعاشرت

الاضفالعرباتعلىالحبماءالثورةءدنرشت

خافهـنسيمامن

4ءساعمنثبعو

الهوبريةالارضالى-اءالابهضالءلمملان

)23ء(المأءاوتادمننقىا

اذينانا:صالق!ةصؤياراىالذيإضاانفسههوالعربيوهذا

،سوفالضعوسوحربوالغبرا!داحسحربفيمنشمعطربرجنهمتوا

الجولانعلىمطمئنايتربعالذيالوردوالاذلكوراءمنيفيدوالن

يطرحونيكلونالتينهمال.،بوالفقراء.كاهاواؤ!طينو!مببنه

نفسه:ا-!دالا

امربياالدميرافىهـاذا)

2()!أ!؟لماذا..رحاهاتدورالبسوسوحرب

ف"يفرونومنهمعليهيعثروناو.جوابعلىيعثروااندون

فيه:الفجيعةصوتحتشاؤم

اخياميمقتلواهمو!مي)

شمهي(اصافي!رميتفاذا

،لتدليلليسلتراثهالمعاصرلوبياالشاعراستثارةفيالمهمان

بل.للقار!يوثائقيةمادةققديغاوتاريخيةمعرؤؤاكتسابعال!

بموتقيده.تصطاًد+ءوالافيءالعالمتجاهموقفواتخلاحالةاتلهام

منكرانياالرمزخلقاعادةعلىلقالراذاكيظلاليجببدهاعروالث

لعلاؤة2وبابرازبل،وحس!باقىاثيةالنطروجهةءنليسجديد

اقيءلمتكااوبالتقدير.حافرههه!والرمزماضيهفيالرمزبينالجدليت

نقولوللضيقة)25(تاريخياوجودهوحقيقة،ذات!الرمزدؤبةبين

طروحاف54امزمنفيبلبلااقاركلااوقعء"كثببراالمعاصرالشاعران

اطهوكانالشعرلكمابةمنكاالترا!منالبعضجعلوفدالترا!عن

:ثالترامنالفتحهذاكك1اذالأروهميفتحيهصدلسم

حاؤصةقيالحمراشرب:وونامقيم)

مساءكلالمجيمرراسفولى

..سقفهافيالبوميئهبورنا

ل!نملااواديئطلبوكستريح

..الرمليرسهعلولالليلمعناويحيثصنا

.لندماءاخطىوقع

بكاء..ليلليااارجدملانا

!كلا..و*رةغزلانشصمتهـكبف

..اياعرا؟لنالم-سيالكاستسمعولا

غ5اً..!..

لااو،لت!ركالثبابالشعراءمن!كيرانديو؟يتفتحانولك

ه،عرة41دهدي)كأسقدواذ4الشاعرحذايحتويهارأيةاية،تدرك

ص9الاشظمه؟ء41ذكرضروريايى!اًلترالىال!تيحاءفي!معااك(ربخوا

بهامر1ولىمرحلةفتاصكالخ...والوفائع3الاحدااوا"افعاو

فثلآ،ضروراتاستكعتهماالاوالاقتباسالتضمم!ينمرحلة،الشعر

ا)تي-والبيثةأنغواالعامالروحيس:لمهمانيست!ءالشاعرانذلك

والدلالةلموضوعيةا؟لعلا'صةامحةقاوؤ"ئعهاوا!كارهفيهاتش!رك

الشخعيةبدتوانحتىهي!"والوجدانيلدرياوالامضلاءمزيةالر

وضم!،ضمنولكنها،ثوديةكيرومعاصرماظاهرها"فيمثلالثاريخية8

عاصمثلافرباو.لثؤرياالروحعلىتنطويوالتار،خي*جتماعي

ابو.سعيىدلحميد(بفدادمنجمبار1قصيدةقىيعلىبابىهـهـا

بدو؟؟4.يراظمسبف!لمقيماالرواقعيبقابمناـببارا5دا.إهلى

ا.طر!ةواوالؤنوجالرثةلبووايتالىبهـاا!ةمنلزمانمن!امنائسالا

اف؟م!و'د.(الجديدةالورةماركوزهربرتبهميستنهضالذين

هـ،-ه.ولاادس*بينبالبعويهوقلا،11لسطوتاربرخ"يعلىابو

ابراءمس!دوكان)الخو!ارضوفىى..الحعربينبالحضري

،(سا.اخو!اإقد(الأ-لم!علىلخارجين8الرارفةكجممءلدذا

متاتهةجاءتلوريتهانورغكلطلي"هـءيعرابواع!مكفةالثوركت

-يثمننذسهوباا-توى.261(ص؟دقةعأصفةكانتاانهالا

3!لىوردانتيم!الدلاأءوراءالضاريخبالثظصيةاتتفاء

وهي:م!دي)ـسامي(اس!ا)؟صءبة

سيأدطسامراءمنرجل)

همئاكويلورحين!هض،سي!ور

هيناتهنظراسيقلب!احدعنيفتشكانلو3ماو

اوجهنافىبوي!لحك

مقاعدناحولالمبثوثةوالاشياء

شمزلاركنالهوسيختار



فيناي!هقويكل

رلسبشإياطلبانامنا3ريمهـممافاذا

شيثايسالهانحاولاو

)27((مذعورينوغادرهـ،.نتلفتؤام

لذي(05الغابالسيدلعنطلوفةولكنهافريبةهنافالحكاية

القرآ؟صالماثورمنالاستفاثةانكما.زستاغيرزمنمنسيحفر

ال!فاصعابءتالقرآنيذكرعنما،ضمناهناواردة

.فرارامنهموولوارعباافلاترأوهمقىاناساقلوبان.والرؤيم

بمغزىمقيدةغيرودلالةفرمز،سعي؟صيطةفىوالدلالةالرمزاما

التصور.فى-ط4مصلتونشا!للقارىءذلكتركالشاعرو(عل.ء-لملى

وا،وآلحفرميا1بين'ا،واضغةهيصنضد.والاسكباط

الاخر.عناحدهمااةقراب

4وةقداتوا!ءترالهالغييالفكوءجزاة!شارةاميكونوثد

..احلاساامراضعلاجعلىةاةد؟ا

والقيلادويس(اصقرا)ؤص!بدةلىااخ!يرالشيرانودود

4و!سهـصهـربالذيالداخلعندالرحمنحيلأةفيهااشو!

ومنالاندسدجعجديدةامويةدولةفيث!ءانوا!.تطاعالعياسيين

وا،بعموالقيامةالموتوكرةعلىتآومالقصيدةانالةولنسمتطيعهذا

فيالا.دل-ط.جديدمنوبعثهاالشامفيالأمويةالمولةموتالجديدمن

البعف)ؤمه!آنشاهالآدالشاءرعلىغريبةليستهذهوالحرة

غربةالىبهارامزاالفينيقالطائرحكايةمنمسضو!اة(والرماد

باخضرا!ذلكع!ىينتهرواكنهال،رموالراكهالمالم!صذافمانالاس

.ور!رمادهمنتجبلانبعد-دي!!تي:بعثلكبمب"والاخرالىاكار

..الاصواتترتقف!ببثنفسهاالفهـرةالى1ادونيس-.ود!الصقر)

"..مات!إضىصقرال

الءللافى:يرأسهفيتاهةةياصقربااذا

الاء.روأهايةافيالذروةعلىيبني"

الاعمافىاندس

دمسقمنأطالعااندلى

،إالشرقاحصادللنربيحمل

4المعرو!سالاساطيرمنايذكرع!مرغمأفادبدة

وثمائرهاالانبعلاليةجمبرالاسجويسودهاهـدايالموضوع

المرادوالحقصةالواأعبر!مهاوافعاعا"يعلوؤالصقر.إلطقوسية

يجتاح،موولن!لموتبجناحهو-فربانتهىقدانهمنبهاعبيله

ثو،لضحىا

مريدتفجرفيكالعاشقيرفع

والاشرادالصبوةولهؤ!

الاعم!اقااندلس

جديداهبيكلاير"ـسها

اهـوتمنالامةباماذتتصلبقاسألاحظنداكمصاهناوالفهـرة

هـال!راكماأفسه،يدهعلىافرداوانقاذالفردالبطليدع!والفساد

الونشى.عندالاجتطعيةافلسفيةواالطهوهـبةالنظرة!مجملعلاة

الفردذاتبلوتجسدهاالفربذاتتصوعالتيهيلامةافليست

وتذيخبهاالاخوينذواتت!جسدالتيهي(السا-ر.ا&طل.الشاعرل

نتاج8نالفصلهذانهايةقينقولانالبديبممنولعله.فيها

حهيد.جساثو.باهـ4.البياتي)ا&،صرينشعراًهـنطبعض

فيوخاصةعبدالصبوروعهلملاح!ثامةقراءة)ديوانهفيوخاصةسعيد

بموروثغنيألليلاآخرلفص)و(القديم:الفارساحلام)ديواؤ4

وةوحو،قيضمنهو،بهيضعفهوسوحديثهفتمه-العربيةالمينطقة

و-!زالعسبرمنبحيث..وروحاوصواوصسرالغ!ة:ان!4برو

ذكوف!ا!!دكن!اواذاممهمتملسك.بهمهلمبسنهوبعضهعنبعضه

..الحصرلاالتمثيل!مدنافان!ا،طدالقصبعض

لثالثاالقسم

مبمديكنلماهاصرالشاعرنونا&ربيا"وطثانلاءظنالقد
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منموقفلاتفاذودافعةراعاءمعرفةهوهـ؟برقلر،وتاملاستيظف

مو؟فاأبيسالتراثمنالثوريوالموؤف.والثورةوالا!سانالعصر

-!يركيفاماا.الاساسفيابداعيموؤفهو،بلوحسبسياوربا

ؤناتي.ا"هرفيجلألسبهفيعئه3تحد"انسبقفقد؟ابدابالتراث

واللغةالقصيع!،بناءالاسلوبيةتانوفياته:الجو،لياوجانبالىن71

تكليهرفىاًلمتراىمنلمعاصراالشاعرااشنفا!عاالتيوالموسيقى

الموتفبيننفصلانناالىالتقسيمهذايوحيانثون!ميدته

العنظرية.وفاشفتهاالقصي!ةتكنيكبين،المعرفيوالموةفالجمالي

انبثادهينطريةفلسفةوكل،مماليمو!فاساسيموقفكلرداخل

هيثانجبةقصيد"عإفة!ميدةكلوداخل.الافةفيفلسفةمن

نفلوواسطةتوصيلاداةهبمليستاللمغةانذلك.)28(اللفة

العلومفيهيجمماالابداسالعملفيوافنجاربوالمهارفللافكار

الابطعهبم،نفسهاالتجربةهيبل،الا-وىالانسذلأوالعارف

تهايبدهابداعافكلباللغةالابداعمارسمنكلذلكويعرةءنفسه

؟صيدةوكل.خلالهامنالقاركلاالىويتوجهداخل!اويتش!ل

هـدمبدعة!ةوبدون.نفسهالوقتفيمبمكةهـ!ةمبدممة

اللغةتكونكيف،عظيماابداعبباعملااًلاشيءايالقصبةكون

هيالعربيةاللفة1انحقا؟!ذلكفيالتراىاسهمويفأابداعية

هلومن،الجمي!عمتئاولفيوانها،جميع!العربالشهراءارى

ى-وع!ورء"رلأدوعيالارتب!االتعرف1!همواحدكلاستطع

لصحيحأاالوجه

لةةلاأوصيلاداةمنكثرال!ئةفييجدوال!شعراننابعض

يةةعانطالقبىامرىءولبيدعنياخذاذااتتصوروبضهممبدعة

ناهـنزد4لمهوبين!ا،الاصولويتمثلألمفةافيجديدافتحا

وفاهـررة.اتاريخيةااصولهاعنمعفىولةولغة،معجميةمادةةدم

ةإ-اللغوالاصولهذهوردتسواء.المعاصرةاحضدبةالدلالتهما

،ادمول،41اك؟ؤ.أدءنا،وبجادهـائض9مثلكمنرداتالتاريخبلأ

معرحلاأث)بصورةجاءتامالخ..إزن!خر،براطم.السفينهحيزوم

جعفر:اممببخا--عباكقول!بالشهو

وترطليحلينيأخروبااتمتعسدى)

إلصيفيسلساللمىكالالمذارةعذبعنالهـهبيوجهكويبسم

مجبالغيرعلئيميل

(..الريحكحفنةعلبئلمهيل

ايه-(يستخطم:انفيالشاعرهلىحرجمنثمةليسانهشكلا

وال!قيقة.لحنهلهابديللأ.الذيمكلالهاكهـحتلانر!يالحرجومنمفردة

قبلكانتسليهعماكثيراتوسعت،يةاأـيوماًهلمغو8صراهالمش"عرامصادرأذ

،اكتوب:العربيوالادبواثمرا(ع،جمعنففضلا3مثلا4ثصمث!ر

الم!لميةوالل!جاتوالامثالوالا!6رإءالاعاني:الشعبيالتبراىهئصاك

السي!)ءىمداوئ!د.كثيرااثساعر!هااخو!التي

ابوأدوخام!القالهوسميحيشثرووءحموددحبورا-5ر:و"شعرأء

اللفةمءالفسطينيةوالاهلأر!بمالشعبيةالاغا+بتشكل!بث..خالد

وحبثتعبمبرثعرهممميزةوتعبيريةلغوإةظاهرةالفصجىلعربيمةا

معتحل!حرنوامنه،صزفى"نحناءالقصيم!

رب!ععنيبحثالريعطوعالباب!خلفاطلع)

تشيع:داميةابيكابائيابتعصفوالريح

اسدحاميهاالدارفيشوةيا

الحسدكرمنلغصانوتك!رت

آ(9ل(حصدوالثثيالزرعزرعهتبييم

صلاح)و؟لانجيلالتوراةوصورأفةمنآخرونءشعراوأفاد

نشيداعتصواومعجمل!!ودواحعيرا(الحاليوسف)و(بثبدالصبور

البابليالادبمن،-عفرالشيختوحسبالبجاافادببماالانشاد

حيثآثوننشيدمنوخا!ف!لبياتيا)القديموالمصريموري3ويلا

لهاللفويللبناءاعادتهخلالمنا!يوكاالنش!باعالبيلايي!بد

ومنه.).لا(نفسهالموضوعبناءبعيدكما(اخنايونمرئية)في



،الملكقواتول)قصيدةفيجعفرالشيخحسبفعلهماايضا

يؤلا:ةجدهحبث

يذلذلثهدكافهىوا!دلال!

الدالي!ةقطوفيكلواعننصر

رابيةاومور!احةلعبروتنزه

لذيذكالث!هدفهودلاليئ!

رداءمثلاًقترب.منهفتوبا

وج!لحلوكالشهدثمري

كرداءعليهكفيكضسم

وجميلحلوكاثهدثمري

لذيذصوا!ننرب.مولاي3ء

الشفف!كرضابوشهغ

لذيذفهوالخنربمو،يآه

.)31(كاامشذتيىشناعموكلي

ولئةوصوداسبوبمنيستفيدسأبقاقلناهناءكماوالشا!ر

اكذورة4اماهةاوالعروستنشدهماةديمتينكانجتعراقيتيناغنييحب

و!شهيه.كستدجمبهوهيزفافلاأيلهلمليكها

يلأولى:.الاغنيةمنجياء

طوشرابها."الخمرساقية"انل!2يال

حلوضرابماان،حدفرج!،خ!صاو!لا

شراًب!احلو،فرجهاحلو،شفتيهارضابومثل

:الاخرىلاغنبيةامنوجاء

عليهيدكفضعكالشهدحلوج!يلموصفك

جشبك()الكرداءعليهيعكقىب

)32((جشبان)اًلكرداءعليهكفكضم

اءاممنصخاغداهيظوالشا*وب-الادبيتراثناانوالواقي

اسالي!بمنهويستةليدواوصوراأنةمنهيفرفوالكيالمماصرينلشعراءا

فيطرؤءمسهئركاكانكلمااشاعراانويبدر.اخرىوكتاباتوحيل

استفرالهمبشعراءفعمة.انجبهتاثيراافوىذاككانكلمالتراءامن

وفهـرهولقنهصورهمنعاليةنسبةعلىادبمطنشكلالتوراتيالضراى

الخصباساطيراسضئرالتهمشعراءوئمة(مثلاعبدالصبورصلاحل

الأدابفيلرموز2مدهجاعئسواءالمتج!دةوالولاثةوالموتوالتعول

(كاسطورةارصرية-الئينيقيةسالاشورية-البابلية)القديمةالوبية

وءوتوبعل..والعنقاءفينيقوالمواوزوريسىوأوديسوعشتدلموز

التراثمنشخوصفيمتجسمدةالرموزهذهجاءت؟و.الخ...

وغيراصسينواوالخضسقريشبرصقبر-كاللاج:الاسلامي-العربي

لصوفىج!اوالادبيالفؤيوالتراىالقرآنيالماثورفبمجاءمماذلك

هـنو!همفهموصااوهمحو.لوهاوكماوالسيابوالولميسكالبياتي

والعربي-القديم-الاسلاميالعربيوالتاريخالقرآنيالماثور/استثاوه

بطوليةيوريةرمزيةدلالةذاتشخصيياتمنالمحيهكجسدوماال!ديث1

يوسف.وسفديالكماليوشعفيق!ديوساميسعيدكعهيد

امرينلمعاشعرائنااكمرجعفرالشيخوحسبالبيلاليومدناواذا

اغقنلااكثر(أنهى(وجدتالقديمامراقيابادبناواغتناءموا-مة

.*دبلذلكوالجماليةالاسلوبي!ةالحرفياتمنالةواستفا

الادبذلكمميزاتابرزوالتا?نفالقصالعكراركانولما

ك(،يداسلوبهبهواغئىالحديثاثاعراكعسبهمماهذاكانفقد

المقطعفيذنكلاحثكماالقصي!في(مركزية)الهـرةاو!مية

الذيجعفرالشيخلحسب(والمتسولالماكةلقصيدةمنذكرناهالني

ا!مزالتاكيدهذاالهكراريوظفحين.تديمتينصغنيتيامنافاد

قصيدةاببهتشيرالذيالناعمالطرياللذيذ(الثمر)وهولمحمدا

وخاصةميزةيشكلوفسهللغرضوالتبرار.القديم"والاغنيةالشلمر

واغنيات-الطينعلىالكنابة)ثدواوينهفىالبيلاليشعركلمنكررة

لنجداننابل(الحياةوبوالموت-.السبعالعالمبوابأت!لىحب

الحرنياتواسأليبمنالكعيو،!عائدهاكلبوقيهله!واوينهفي

*الب-:القديمقيالعراالابمنالبيبرافالعاالتيالاداء

-بىاشرةاالءمعبلأباأصورالضجصعيد،ارالتكواولقصا،الاسطوري

اوجىوداوءدةعنللض!يرالام!ةوالازمنةوتداخل-ابال!ؤالتعبير

اتعبب-رافمن.الامثلةبعضؤوردانويمكن.احضاراتاووحدة

قوله:مثلاأرؤبلبا

المليكةيتهاا)

اهـماءكانت-لةيا-د/ايت

نارمنسحابرلأ-لهاا،رضفاسننطبتاقىعد

اظناربلانسرا

(الثيابمنوعوافيانفاس!اخمد

اًلخ......

عياسدبله4جلجامشملحمةفييت!ردءاكثيرابأارؤياوالتعبير

لهاء4وفسرتهاجلجامشرآهااتبمالرؤياهذاومن.الالبهذا

عندالمهديقيعينقويبصاحب):شيءبكلالمار!4"ننسونال

جطجمش:يقول.انكيدواي!الضيق

حلماالماض!يةالليلةرايتلقدامىيا)

.*بطالبينفرحامختالااسيرانيرإيت

الياحدهاسقطواتداسما،اكواكبفظصت

آنوالسماءشهابوكانه

!..عليثقلولكنه،اررمهاناردت

احدرايتانيهابت))ـيا:يوسفبرروياهذايذكرناالا:ثم

الموت1ديوانهوافىا!،سأجدينليرايتهموالقمروالشمسكوكباعشر

المباشرةاراتالاشاأدلةرفمالصيهفيالموتادؤدتتسع(ا!ياةفي

لشعرياوابىناءيةالاضالاستعواتوأ!ت.الاسطوديالمودوىالى

فينجدكهسا.القديمةالقصيدةفيلشانعا-لوبفالندب.موفور

ايكيدو:صديقهجلجامشفببهن!الذيالمقطعهذا

الوحشحملروابوكظبيةمكااانانكيدو،

الوحشيةالعمرلبنرضاعطىربيتوقد

الارزغابر!ةفيكيهاسرتاننيالمسالك!دبك

نهارمساءعلكالنو،حيمبطلالاوعسى

والسبعوالايلوالفهدوالنمروالضبعالبوليندبك

(..البريةح!يوانوكلوالعباءوالعجول

،صطعانبص!مصجدثةاستعادةالاسلوبهناالبيلايفيستعيد

ةال.قوإلبزمن،الكلاسكل:العربيلشعراكيالرئاءوب!نبينهما

ث(عائشةالىمرثيةلفيالباتي

البعي!بلال!االىعدتعالشة)

القصيدةفلتبكها

واليمامهوالرهـ،دوالريح

العملا4ولتبكها

(..والؤاتوالن!م؟لمعبدوكاهن

العراقيالشاعوافالعاحعيرةاسلويةحرفياتوه!ناكهذا

الم!لاالقديمالادبامنخامةءهكلاشيخاوحسبه"البياتي)

اصويهمنا.والحوار-والمونولوجسالحاهديممالسرد:فيهاللتوسع

هـنخرا7هويخلولاالحديثةالقصيدةفىالتدويراننذكران

لهبه..الملحميةوت!يكالقصيدة*دبذلكا!"ليبواسع!ماستي!؟ء

علىالمثيءممكسة2تابدحيثالىكنتبم:انلةصيدةاتلكحرفياتفمن

ملحعسءبردايةفييودالذيالمقطعكهذا.الروايةفيالاجل

تهايتها:فيويمكررجلجلاش

متاملاءلميها.وامشاوروكاأسوارفو!(شنابي-ورايا)اأعل)

بنلانهاوآجر.قواع!اسسياتفحعى

المفضربا،هربناؤهاافل!يس

ادس!هل(السبعةالحكعاءوضعوهلا

'هذانذكرإطذا

مخالبيدهافج-المربرةججفرشدثن41سبقمهإئدوجدذالاذذا

كعا.الاجللموضوعاولويكبربث-خاتعتهافيرباجتهادتإد-

السيدةزيارة)ديوانهفي(وتوقيع،المدنادغالفي)قصمائذفي

مام



ديوانهمن(البوموعين،واوراسيا،1،ـضل)وؤصاثد(/السومرية

.)33((الموآة.!يال!انطعبر)

دبوانمنا(الارعىعلىالاقامة)ؤصجدةمنالمقطعهداوندكر

:قول-يخث(ا&هومريةالشدةزيارة)

ادخل،منط!يرفبرلينخلفبمقبرة)

يذكرهـلجودةادنا!هتراح:قيمل

جوعهابنؤبوفولىشصني،السرو

الخ(...؟يحضطبانالنخلفيطفلين

لقصبده.اخاتمةفكمايتهـرروالذي

هـهـاالاقيداءاياتونجماالقرآنيوالتكنينوالرمزا!عجمومن

ح!بديستو-!بأارهبةالمشوبوالفموضوالحسمبألدهشةحييو

ؤسراءة)ديوانهمن(التوقعاتاطارفيلقصيدتهابتداءسعيد

:يقولحيث(ثامنة

ميملامالف)

الفقراءقامصلسهذا

الارضاطوافعلىثي4ا،ةةرضحايانابأسم!ر'!من

!..و!اللداخلجصر

الموروبئاسهيعل!فيا؟ضاادشصموسيقىف!الابداعوينشج!

إعو"فىكي،وفي4مهأصصرلىاعلىلقدرةواالهربيالفهرياوسيةيا

منالعديدوجوداًن.والموفى/التجربةاقتضي!4وتطويهالنقم

عبثايكناما!زوءاتاومجزو،اتومجزوءاًتهاالعربيالشعربصر

بالتجربة.ل"علاؤتهلاالنغمانلوواحدبصالشا!ويكفيكانلقد

الاصوات،!تماديواال!ميميةأهضويةاالعلاةدةهذهوءصودوهن

اةباين!لأا.المتنوعةالتجدبت!ثهاوالتيراسهفيوتضحتهجالتي

و!رضالمتوعةالايقاعاتابتلكدفعأدياهواتقادهـاثرجةفي

!-فكمتفطوه!!العروضيون)الموسيقيونجاءثمومن.وجود!ا

بعد.فيما

ويصنعوايقاعاتهموسيقاهاليوميصنعشكلاالحديثوالشهر

اثعريالموسيةيوالهراىو!تمدمنا؟!لمكلوضومنهالخصعروضه

ايقاعإءواستطا!التراثلهظتمثيلاالاقصروالشاعر.العربي

واللعبادةوليسللابداغموضوعفالترالى.فيهابا!ااكنرهو

ال!ديثالشعرانكيفمسالةالمجمانضضاننريدولا.التصنيع

مزاوبلأمنتتالفاكىالموسيقيةاجملةوأ(لتفعيلةا)نظاماعتمد

هلاغدافقدالعربيالصوضاسال!لتفعيلةاايوهي.تغعيلتين

!..منمتردموالدار!ونوالنقادالشعراءلببهيغلارولمومعادامهـرورا

اسفظاعلحديثاالشاجمرانكيفالىنشيرانيكفيقدو)كن

وداخل.الاخرىادفونفيا!سيقيالموروىمنويسدتفيد؟طوءانأ

نئيصاقصيدتهيظعااللهاعلىاضقيممطالعرو!العروضي*ساس

طبيعةحسبالايقاعيةمنمخشلفتدرجاتكلوصاغه-"جديدا

شهرابراغني)االسيابقصيدةر!ذلكمثلاجدكما."!فوء

-،القصيدةهذهفيكموزاسطورةمنيستفيمدلافالسيابلمآب

هومآ3ال!ريعالطيبولايقاعمنويستفببل6ة!سبالموضوعت!سيد

!ياصلههوالذيالجازومن.الخليحمناصوبهضالبصرةزنجلدى

ربة،التنتتطلب!االتيالايقاعيةلتحقيقاافريقيسزنبمايقاع

الموتمنتموزاستن!ضمحاولةتجسدهاوضوسيةأنبمالي!ةقبمبة

الإصرللانبعاىهوا!!صا،بهرمزالث!وفي،الشتلا3بمةلفهالذي

والحيلاق

برديوشالركئيتشالىل

تص!بالله

وهـديانيهالأزوجيإ،

بردانهمثليوالضيفة

..تعالفتعال

الاسأكلمر:الشعردطللانتوبولوجيااث(عراسشخداموفي

والدلالاتارء-وزأمنالشاعريسهقدلمخاص"41لحهبوالقصص

بئاقي)34(،(اررسيقياللتكيم،منا!ءتفادوربمابلوحسب

الصكايةوالحبوالنما،،ومنالخصباسديروخاصة،الاساطيرهذه

في4وافرتثكلؤ!وصافؤصيدتهباءالشاعرر!وحهتاايف.

اوسبقيالتويعوا-لوجاونواوال*وار:اًلدراميةاله:امرمناكثبرا

هذاوناصس.الصراميةاءوهرهوإرديالصراععنصرعن،ضس!لا...

نيجعفرالشبخوحسبالمتاخرةالبياتيقصائدفيخاصىثكل

غير)و(السومريةالسيدةزيارة)ديوانيهوفي،الثانيةلرباعيةا)

والتوزبعالبنلافيالأستفادةهذهيانعلما،المرآةفيالحال!

التراىومحنبلنحسبالقديمالموروهامنتجيألم،الموسيتي

تراث:العراميةبصياغنهالتراىوخاصة!موءطالعربيالحضاري

وغيرهم.ل!لاجواعربيوابنالمتفميوشعرالمعري

التظبماننقولانيقولونكماحاصلتحصيلالاولير

منايضاالمسهتفادةالقصيدةبئاءفيالتطورب!ةجاءهذااوسيقيا

العربرطالموروثفي-الشعبيةاوالشعرية-والحكايةالاسطورةبناء

خالد"أفريبةو)مثلاعبدالصبورلصلاح(زهرانشنق)ء-والانساني

منبميار)وبرهفرالشبخلحسب(و.المتسوللملكةا)وخالدابو

موئيةو)معطفى.عليلخالد"الثا.نيالمعراجو)سميدلحميد،بفداد

توسل(1وللسيماب"مطربلامدينة)و.للباتي(ع!شةالى

ليولصف،المهج!ورةالبثر.و)لادونيس(الصقر)ويوسفلسطي

وغيوهاا!اممالشفيق(البسوسحربمنصدإلهةنصوص)والفال

وسأميمهديدنقلواملحجازيواحمددحبورلاحهدالقصاندبمشرات

والسيرةوالاسطورة-البالاد-اًلحكايةفي،ءمنتستفبد،وغيرهم

الفينثساووالعنقاءوعشتارتموز:الخرايىتوال!لكاالةالشعبببة

الشوسصب-العربوايامالداخلأ!حمنوعبدا-هلكلبنيوسيرة

وحكاياتالعفرانورسالةساببمامةوزروأء-والنبراءوداحس-

اًلخ...ولهلمة4لياوالفوالجانالعفاريت

هـاياكان).:الاقيداءهـمحو-ختلفتتوعهسذهوالاسننفادات

والاعهرا،ء:المذكراتاو..الموضوعاوالحواراوا(كان

اروصلييطىابواسعي1

بغدادعياريمن

اللهبأسمالحاكمرجالقاتلت

-ر-ت..الكرخ!ودفيا،شرطةوهزمت

الخ،..بارضهالهاظلعلى

:وللخطابالنعطففيالشبببةالطريقةاو

السفينة(افيخذني..ارزوفىاسألميا)

فيكماالعقدةوبرلمالعرض1واسلوبالقصصيةالحبكةمناو

الم!اء(يهـلمالذيوالفتىالاميوةثصة)ولعبدالصبور!زهرانلفلآت)

العربي(المغربفي)وطبياتي(المتنبيموت)وحجاذيلاحمد

الىيوسفلسعدي!فصيدة51)ددوانؤصائدوءهظمللسيساب

ذكرهمنبدلاالذيالشيءولكن،المجلالهيرتسعلامماذلكغير

لئةهي1)خ00واثللشعبيةال!كايةواالاسطورةانبماهنا

ماعلىتنطوين!ومواقفهوعواطفهافقارهعنا!عبيرة!الشعب

القديمصياغةاعادةفطسواء)35((الحضاريةباأتةابعة).يعوف

نش!وحسبمنهبايحاءالابداعاي،منه9الاهـدااومةيرتهاو

يرىاللغةمجالوفي.المفارقدةاوالمجائسقفيالمبدعةاًاوهبة

الشعريصيرحيثبدائيةنزعةعلىينطويالحدثالسجمرانالبعض

علىاسالساتقومالتيوالاساطيرالقصصبركماواحداكيلاياالمغةوا

الطبيعةنبراتمنلغتهالبدائيالشاعرابدعحيثالحيالتجسيد

،فهلوالعالمذاتهلمعرفةكاستعاداتدالمثيولوجبب!الولوسااصواتهاو

تبونحيثالشعرفيالعضويةاككلويةأىالثاعواعودةهذايعت!

عضوكلفيمثتبثلمنهاجزءوالاشانكليةعضويةوحدةاأطين1

الخدبةالطبيعةمجالفيالفاعلةنفسهاوالوظائفالقوىفيه

جمتولدفنية+لابكلنالانسانيبدعهماالحبمالتطوريعمثمومن

قبللاءضكامبةوحتفئيالروكلالمقعماتامنالنتلاءميها

مه!.)26مديلااوخصا



فيتووعنا،اطلاقافيعمالتساؤلهذاعلىابةالاجاانث!كلا

الحديثالهشعرمناًتماطاثمةانفيهشكلاموصاوأكن.شديدحرج

الفكااسظهمتالانه!تككوخاصة.كذلكان!اعفاالقولثمكن

اطبيصةاوحدةتجسدالتيتلكوذاصةوالشعبيالاسطوربمطالتراث

اننراىاستثارتلتياوتلك(والخضر-والغينكس-وعثعتلاتموز)

اًلنغري-الحلاج)الوجودبوحدةالقائلينالمتصوفةوخاصةالصوفي

حبث(وغيرهم..الصارفريدالدين-صبيابن-السهروردب!-

نءبحثوكلواتكشف*ثراًىكليقهاوالمهرفةبال!ؤىظرقالقلب

والنهر/الح!ر/لنارواالملا/والانسانا،له/والانتالاناأ

بش!-لهذاويبرزنفسهالوقتنروحاضرغائبشيءوكل..بهكل

ثءكلآخرينولدىعبدالصبوروصلاحوادونيسالبياتيلدىخص

طابعااثهراءهلألاءشعرعداضفتالوجوديةاوحدةاهذه.اقل

البعضظنهاوالروياوالاستعارةوالصؤرة(المؤدة)اللفةفيمتميزا

هوهفاهـانالسرياليةح!ولكن.الجديموايةالسرياآلارمن

الدم!ثقي(مهياراك!ي)الىالهودةا!ارىءويكنى.الاقى

الذفي)و2وإامورةالفقرسفر)ولالحو؟+ص(انن!ولاتكتاب)و

هركأ،مئلاأصبورلعبدا(الحلاجمأهاةلولابيلالي"يلايولاكلا!

ياوالىفيهموصوروكنايانودؤىلغة:اصوهماالترا!1كاليرمدى

المثعاعرادىونقلالته-ربلاغة:بلانم!تهماثرىوامصمهمافنىحد

نقاها!عنعاجزةاللأنةانمناشكا،الشعراءطالماالتيوالاحاسيس

خحصة:

الحديثة.الشعريلتجديداحركةقبلمنالتراثكلنرلقد

.اص-داكيهيخاصميمدلمماذاك.مثيللهيسمبقلمبتقدير

غدت،فنىبدايت!اوبالحركةالى.وجهتالتيالتهمكلواندحرت

المعامراليثعرمنفجهلانيت!لا.التقديرهذاومن.اليوماضصكة1

فركالتيتلكهيانما،ؤبالمتفردةالنواحي"اناوللماضيصورة

كروا،الااـوانباسطعخلودهمطابع،المعلصرالشاعراسلافعليها

.2381اليوتذلكالىذهب

وض-عكبفي!ةفي"وهبةامامتصدياهـصنعالمولوىاًنصحيح

حصثمنفيويرتقييالقدلهاحداثاهضثويرفالحدثامامالقديم

ماومن.مؤ!رةوايعداءاتاوضفوطسإر!جملة!اجهلموهبةاان

تصفع(...6لهوتحدصوافكد؟الههر)ا!امرةانايرضاصحيحهو

رص!بوم!ث!ثالمصرازاءلا..اقوىبشكلوربماا؟فسهالتصي

وفى!التراىأستيعابإنيعئي.ايصانفسهلتواتاوازاءدل

بل.المظهرثدفقفلاالمعاصرالشاعرلدىيثيرهـاالتيالد*ت

وباختلافاخرالىشاعرمنالبىعىوحدةلتجربةابأختلإفتختلف

با!ك.عنالتجربةهذهفينفسهالشالمرلدىالننجربة

واالبياتي1عئدنجيرهيكونقدمثلاحاويظيلعندافالسندباد

فالتجارب):ادونيساولهبدالصبورباك-صبةكذلكوال!السياب

امةامواتتنوعو)ممن،وتتمثبهالتراثتستوعبالجديدةالادبية

)93!00(والفكريةأفن!يةاالمدارسباختلافءرؤاهـاوتختلف،منه

الموروءمعالشمراعتجإربفىقدمناهما؟-هذانشهدانويمكن

الاجننمابةصيا-نافيالمدباثرتاثيره-9ثر-نرالمااالذياوالقديم

منالشعراءوشازعمواقف!تتصدتت!نوعحيث،والقيمةوالفكرية

في،ايهاوالتوجهوالمواقفاتراىوعيفيوالتباينالتوعظ!

والمصر.والثورةالحب

الصوفيالحفيبشرنصرابيمذكراتخلالمنمثلافعبدالصبور

فيحلوالفسادالضمجبثوالعصرالنصمناوموقفاوافعايجسد

،هذا)..كنكلماوتلمساواتنظرأوتس!ممالافيوالحكم!ةشيكل

اهـىفيهتناسخوااالباس..شيءيصلحهلابرءولاموبوءامون

انفا؟النرمانه!ازمنافاي..افاعيووكلإ"وفهودوثمالبكراكي

:!"..والانسمانالزمنخادجنعيش

عبرفىالاف*شعان)

اعواممن
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بشريعرفهلمامضى

ونامال!باءحؤ

..،با*بموتنطى

اتهانيا،لاعصرا..وعقمجدب!عصرلنطيصورعب!دالصبوران

بكارتهفيهفقدومنهوالمهاراتمارفمن.االكعيوالاسانليهاكتسب

اليه.يبهاانيستطيعمنثمةوليس-الثمقهـوهذاوكان

الانسانحيثالاسرةالمفيقوةايضانجبهالمسنااذابزيباوليس

يجس!دبينمطهذا.الحافراشلاباتتمسخهلمالذيالفارد!

مغابرةاخرىمواقفووعيهلترانارؤياخلالمناخرونشعراء

وحميدالبياتيلدىذلكنجدكمصاوتاريخيةثوريةموا!أء،تمعا

بافيةانسانيةقضاياازاءومشاعوهمافكارهميجسدوناو.سهيد

الخ...والهدمالو-ود.جاةوال!كالموت

اتاهة:عبدالصبورعنديتبآلمألوفةالاشياءحدودفخ!ارج

وراءة)فيسعيدحميدعنديعنيذلكخارجببها.والوباءوالظلام

تننمدىدو!يةوالاثجكال!ياةواكثافاجدورةاالولاثة:،ثا!ة

الجديدةالثعامنةضالقراءةالرمزهووهها.انن!قليديالزمنحدود

ولامحايداشيئطأيسالتراءان"هذا!ني.اهـعأةراءانقابعد

ننحاذمابقدرمنطزاًلتراث.التفاسيركلنيواحدامعطىهو

مالشاعرالثوري.نستلهمهوبالتاليونفسرهنفهمهماوبصمبا.اليه

فينفصهي!دال!راماموالمنهزم،الثوارعنالبصثؤ!يجد"

التراثدتشعكلالو-!از!م!والف!يالمطىوبهذاازوميناالمرتعبين

الشاعرانذلك.الشاعرلراويااهرفياالمنظورتشكيل.فيإدخلو

وفهص4استيعابهت!كسالتيهـ-وهذ،ـالرؤىردىمعارهـبل-ق!ملا

والانساناعالماا)ىونظرتهموقفهمنجزءصارمعيإرو،(يلإمراث

.الاشي!اءو

ه!1اتوء4األممساتائيةالن!وليست،اطردةااحقيقةوا

واوالثورياأت-صرريالكفاححركة!ماهـدمعيزيتمإ،اتراثا

اتراتاالىالشاعربتوجهامفاجتصاع!دمعحيث.ان!هارهاساا

لذا.والسلإيةالمنعزلةالتياراتالىيلجاالان!صاروهـ*،الثوري

منشعرائناالبعضاننلاحصان،النتالعتقريرقبيلمنالاليسفانه

:الحافرةالحياةإعن!هزاله3مجرىا:واثامميتماملونا*إمرإص

التلاميذذاكرةا!ييثونه!الكتببطونفي(ومحفوظاتمسكوكات)

ومومياءتتمثىللحيلامفارقإمحفوظالوحالتراثامنيجعإوندهـلكوهم

العشرين.القرنمنا،خيرلربع2مدنشوارعفي(الاببك)بأردية

نيوكحافزالمعرفةنظريةفيكمص!رالتراءمعالصلةانا

3:للترا11&ههمرةاناةلمعاخلالمنالاافيرواينإتاليلأاعالابسيكولوجببة

كيه:اضيةالمنابعواستلهامعالتاريخينقديبوعيواستيهابهفهمه

لايالسخرصلاوشرزمحمةفاعلةنشطةومخيلةبموهبةوالفكريةلجماليةا

..الخيل1وسروج..النو!حليب)باعدةولا..عليهوالكذبمنه

(.الهكثائريةوالنخوة

القدتمةالحضاراتاتراثوالابداعيالتديخيالتقديراما

التراثعولان!نمنفياتيالاسلاءهصةالعربيةللحضارةالسابقة

وهو.رلمحيهاصواؤ!منمهم!راهـداوكانا*ضارةهـررهاغئقد

كثيرمنالمؤثراتينطو!سثلى-ئرالم!كونهمنايضا-يويخنهيهتسبالهوم

الصبيالضباريوالنهوضلتطورامجرىنيتصبالةبالابداعية

العلميةوبا!اهح،أيوماالان!ثربولوجيمادرالةانذلك.المعاصر

الشاعرعالمألىغالبامنهاتنفذ/التيالبوابةلشكل،المقارنة

ت!رنللانمثربولوجياالدراسةهذهلانلا.كوبلرجورجقالكواالمعاصر

العمليةالمهوةتبوزلانصإول!ناننقليديةوالحبراتهبالمعانيعادة

هـدودضض4واغنثها..التارإخيةا"دةترتيبلاعادةلاغنى"ن

بل.وح!ب*نثربولوجبباعلىينسحبلاوهذا.الابداعيةقراته

كاريخااسطوديااوعملإامنهككماسواءكلهالتراثدراسةوعلى

فيالنظراعادةبأنالقولفانلذا.تاريخيةانثربولوجببااممععثا

الابرداعلحركةاحبةم!ءإعنوالابدا!طالايجاجم!بشكلهالتبراث

.؟!.).جداصححقوو.يالشص



اتراثعموما.ؤ!م!الثؤاؤتهتوسيعر!الشطجهةمنظابوهذا

عابراالاففل3العالوإمنيالارذذالء،لمالنا!وراذفالثعاع-

حيانابصوتاو-ةكلموالرهزرةالأسططجصرعلىالضاءالىالننصويرمن

4تقددهخلالمن،؟()1جدثدمنالعالمببناءبهمانمافهواكبو!ة

رمزهافيوعشتارتموزاسطورةكانتوقد.اقيجماوللأىقيما

اولادةوابالبعثوتبشيرهـاالعرببةالامةعانتهالذيالموتالى

الصادقةونبوءتهتالخمسيئفىءالثعوانطولوجياهيالجديدة

.5891تموز(1ثورة!ي.الجديدةبالولادة

انيلمسهايمكنفظاهرةالمماصرالعربيلشعرافيالاغترابيةاما

يتوهمونشعرائنطمنالكثيرينانذلك.الشعرلهئامتتبعكل

اتنماءاي4تلتزماندونوحسببلغ!طعربيةالعربيةأالقصيد"ان

عىنالصادلىبيرهاوبتهوتجربتهاابمشاعرهاوالوط!نا*مةالى

.؟()2الامةوطموحدوآلاموآمالاحالىيس

لاالهربيالتراثمنمستمدةومعرفيةابداعيةدؤيةتاسيسان

هي؟ل.المحاصرةاوالثقافةالانساشالموروثاهـهيةمناننقليلإ!ي

نءالتالليرضةل!ك!-ا.خااصا5بوضويوزامعيس،ا!اامداد

وفمدوتصيز6!ا.اف(بهيعنلمانالنردية1الموهـبةاهمية

الرحمة.تحتهذهالموهبةننضعا.انيفيةعبه،دونالابداعيءنلل!نبع

قشدالماع!الهراثفي*يجابرجمةالض،صرانالركأ؟واذا

التقاطعلى"لقادرة5جال!قةالموهبةانادركنا.لهوتخطللزمصن

الحافر.ى،زمنيسبقالىواحالتها"إضيفيالزتبقالمبهذا

انهطموحاًي.اوقتوا-الزمن1خارجدائماهوالع!ميمال!!افال!عمل

يقراوالرريوالتقلبدوالفناءأوا!عاطى*رتقاءومجاهدتهالانسان

مخيلته،وخصوبةاوكارهفياالننفزيدركهلأاومعرفةيصيبولاالتران

اوائكمعولسعت.عمياءببعرةولكنقارىءو11قاركطهغيرفكانه

علىخطوجادبهوالتراىلعناصرالشاساستمدادبأنالقائلين

هـن-يربأا-.،دة4الضرتخصبفلئن.أخاصاواحساسهشخصيته

هـاخلافعاىتتصرافولبن.لعقمايصيبهاحئلذا-هاتتركان

مااذاؤالتراى،وضوحعدمو11عمىعنتننصرفانمنخيرعرفباه

اوتناصنالتوسيعكبيرةافرصةسمينحنا)سكلاينبغجكماقوىء

تهر،!اناردناواذاالانسانيةالتجربةنواحيمناكثيرالض!الي

ذل-كنفع-لانعأئقادريننكونفقدبعدفيماحمت"بطريقة

.)143("انفذوبصبرةاكثربر!،ة"

واالرمزإ"ال!كايات:الاسأصر:الننراثيقممالمثعر1انوبو!

والهحللالاجننماععالماوالمؤرخيقدمهمامابغيرالتارصيةالش!وص

يفررماذنهو09وقي!اتوافنةكناياتيقدءسهااي..المنفسي

يقدهـ"وهو.الأبداعيقتضكهاهكذااو،جديداالمالاالةران

ث!ةقلفصلوا.ذلاظهموالرويال)دوبااي،ايضأهطورة4ا

.)؟4("اليؤبا

الخاص!قمسصننوىعلىد-لالعملاوافكلامستوىعلىليس

صل.اأشعري

امشلصا1

.ا؟صفرحاياسالبكورمعحوار/فافيةسطلقات)ا!

68سلمرمةحجاوي/صترجمةبورا..مس:اخلا؟ةااكجربة)2(

.02/صيا&مابقالمصدر:ووجالياسالدكتور31(

.5؟/صعظقمثميل:والترا!البعث1)؟(

(4يبعرآفا!)مجلة(لت!اث11صلاطروحات):ك!مقأ"م!

.7791)ولع

.31/صاخلاثةاالتبمبة)ول

الىوبي-الكاتبدار-كر4يعقوباه!الدكضورترجمةلي

.القلاهـة

.247/صن!مهالمصدر-اننربرم!و-ورليقاتهوامثي)8بر

.923صي/اترءماامشهـوا-.نضمهالمصدر19(

سوسهساحمدالدكضور-ا)تاريزفيواليهودالعهـباا").

.71لممحا7291بغداد

.271صلمنفس!رتالمص(ا1ل

.921محا/ن!س!المصدر!ا2ا)

.22/صالجذورعنالبحث)13(

بأقر.طهترجمة:كريمرلصمويلسومرالواحمنالم)(

ال!دإثالعربيعرال!ففيجدتدةؤيم:أالادابا!مجلة)15(

.ا07!/شبا!)2(غ/حاويءيىل/

.بروت/6591-+دابدار،الجوعبيادر)حاويخليلا("6

.112ص//5791صيف)3(ع:(لثععر)مجلةالم)7

.،9ص(الجنورعنالبحث):!?بخا!ةا()8

/الااثلاممصة/سعطالدينكاظمتر*هة/لاحم!د!ياالث!مرا(ا)9

09ص/ا779ا()2ع

.01عى/والقصةالش!هوفيراء27!).

ؤولفينايثيرانويمكن.72ص/النلا!دالشاعراليوت2!ا1

امكركاكيفيةؤبمأشراء11اىاطباطباادنتعاليم-هذااليوت

في3رتك!1نفسها،الفهـرةتكونتكادفهيالمسرولىواخفاء

.(المثعرعيار)

الىليهالنصانقسملمأالحلاجانفاتكبنابراهيمدوى.)22(

و؟ررترافيحينابراعيمياانتكيفد:ثاذلاخططبهئتجن9

.(-هيمهعمرير!ريوماسهدوذلكواصقتولننناتصلبت

الجذع1راسفيوهواخبرهالحلاجانافا:كبناحمدوعن

6لحفتبلى)ثفال-اتحفتل5:احمدسأا"و!دمصلوبا

4-داننغيرخجلبها-حفتمماواف!.أقهبئوالكففبأ

.(أفرجاتعجلت

.31ص/لسيدام!يد/ثاتةقبراءة23!ل

:(البسوسحربعنجدإدة!ومحا):اك!الكهاثة:قا)(2(

.7791/الثاة!ماكانون51(ععربيةف!اق21

عربرءةآفافى:(ااثالتولحولاطروح!ات)::اانامقايئظر2(له

.لأ!ا7شباط(6ع9

سعيدحمهب/اًلطيبية.الابراجلغة)26!

اليجمايىةدراسة)مقالضاوانظر.آ7ص/جديدةأسفار)27(

.1677/ايارالااؤلامميجلة!مهديسأمبمشبهر

.21/صا!الوبياأشمرديوان:ادونيس)28(

.8،ص/دصوراحمد/الفلسطت!طلوردات*كا)26،

.36ص"لالساطيوا9!الأمقا)فيكلر3!0ل

.لأ6ص/ال!مثببالطانر3("ا

393.با!ر/صطهترجمة:كريمرلصمويل:سومرالواحمن32(ل

هنااكتفيناوأ*الايضاحمنالمزيداىاتضاجاةا!ساهلىه)33(

هـنموسه"دراسةبصددافنحنؤقهـ.الي!الجلاشارة

ا!ديعة.القصية1فجالضرروبر

.،9صلمالنلادالشاعر:ال-وت.)مالش)،3(

.؟791/د!ت(الالساطبرهـبمقالة)فنابناك!)5

(ونقدهالشعرنظريةهـبالعضويالخلق)حاويخليل)26(

.18ص/الثا!ه/9691كا.ون)1(ع-ا،داب

اهـيعو!انالتفاصيلفجالتوسعأاحباذاللقار!هنيمك)37!

والصوفى!(.والافريقيالسومريالشعرافيمقدمات)كتافيا

اثمرلعنلرالسة-واووببةسيجدصيث91الأ/بغداد

المطمر(اارشعرفيوالصوفية-الصوفي

لأ.2محا/لناقدااكعاعو-ليوتا)38(

ل!.6/صى66.1/)ولع،ا؟داب)ثالعالمامينمحمود1أ93(

.0791/شباكل)2(ع(يداباا!سبورعبداصلاح).،(

.121ص(المعاصرالشعرفيالاسالورةا)رزودا*ممد)1،(

001اطبعي/5!احميدحوار(فيةثضمئطلقات)ليا)كماثنيلآ!،(؟،

.6؟ص/الادجمطالنقدحامرثهوجارتدتشارد)3،(

.33ص/والرمزاًلاسطورة)؟؟"


