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حيوالمص.ةللم-سحيةالضيقددوكاطذلزفي،وتجاوادممقنتالمجهءفلقذاخهاةيسوصـهـ،ادهـااأعدمناكثير"بلآداا"تفتتحلشعربا

دناعيوبهايبرزلموإن،!رقحبتييدالس-قولكماادبيامملالي-تذاخمافىتو!بلام!ةالآدابليةبدانتكوأنأتمنىل!ننيو،حقأ!ة

-قةالحقفيت!نوإن،مة-ابةليماشاعرمنة.يمابماينوهنهابراط.افنيةا"لسيةزدأ"وبقصى!دةميةوالفكرلادبيةاأحداثنالاهمليعرءسا

حيهالم-راما.للم-ر-بة؟-يالرئالحدثبصاءفيتدخا!لا%بيةجاًصفات

ثأزات-هـفيتتجروعلماكاا،هالافتفيكزة-رشخوصها،ا)بةيىنؤةةفة،1وحت.ضيلمااعددهالآداباروث"ـاستهلتابوصرلمض8اعر

ةغاحااما.وا)ةعقلالب-ة.صاروقةاللاقاتوز-ع"دالش!وصوزلأضبمبز"اإلىعاجمريشزثريينيسطالث!اعوكتبالدتكأوان

ياأانككيريمنزيخامديكماتااياألهاجاالىاغتك"--دفلأحية-للماللىا!البنا-..لجماادحهاإلايضحاءـيهالافتنةعلىوكانتبهاالطائرةفى!ىالت

افاوباتفض!كطءعيظالةحاأ!اةب*ا-ءلىالوجودية-رح؟توالماراتالرو5!هيةدمقثريةكلاتإلىاًأبديحتاجلاال!اعراووالواقع.اليخ

فيقولالحالةذه5زةلمضص،حيةصالمههذ.وفي،اقصدالمةصودةجعةالفاإلى.للتعبيرحعدةلوازهأداهوالشعريلبناءفاميالشرعملهبها

إة!مة"اط-ءواطلازا؟!مكانلىزهديمارأالايمانباء؟ؤةر)!عمالمجارزجتوالخارجيالمجاللتوفحالتتريةماتلمقدابعضي!تخدمودو

يمه؟يا!منش3بأر-بةلمااثحداسه.اقمنهلممكنءمحوحممتالمامصعلىود!ا.لمة:وو،جافئاهذو.3ـابنفسئمةالقاةاةصبابةلتجراتمم-دلإقصدة

الىالفاص*ةبالأزم")تع!ا!ا!لاقاامة3محوالت--الة.مسبة-رزبرنو

هذهو.لةالفكراوالةةيةالحدودفياءسوسح!ضىورفور*الولك:"ـوصونيخليةالداصرالعناىاحدنهسهاالنثريةمةلمقدانتحونأماأ

نطإلللوصوالكخابلاءؤ5اً!ء"!أيصطةع،1لتياةةفلةالاززةاهيءقيتقةافية!صءدو.ا!!!4تهاحدوزقصعنيكشفمافهو،الهصيدةءبنا

نيةا1إذلاوانيزولااقعرافلوظفيا!ة-ولمبضااهـضوالاه!روبهليس!إاغوصنو"عإانهد"فمصكالااوطفاادويةيرتقرر،الإغوضميلة،رجيةخابةقيرلسحمة!دا

ب"ـليدفع،م!ة!!زقإفإلىأ-انيالاطابالبليدفع،ءةوةةجلآاموالوا!عالى-نجحفلقد،مىهالاحيراللبيتغيرفنيآينقذها!والصور

انر"ـاعترركونوهكذا.بلادهقضيةليخلىم"ايرتكبلمبخيان"افالاعطولرإك.رهعففنيرباطفىالسابقرءـانثلمجمعي-ماحد

.انولهاوهيةالكرباغةهامدفوعالتهبطوتكوناوهـكذ،بطولةنةلح"ابخاطقمقةل!:هيبرلىاعنوج،ناايوحىىدبةنداأ!!فحةنفلمبنكادومما

برلسم!رويميتوهكذا.حبةلم-راتبكاعمينكمامال"وبطونةنشاهواهذولحقاو.وبلسرحبة.!رعنحبثكمايرةبهرالسيدهاا)لقاةءاضسجزمو،!،،ما

وباسراعتمدلةد.ليطلاًز-ص"حتكبهالميرزةفيصيعترفبرليظجعاىن!ألحقيقةاحيةلم-رامنجدأبكثيرام!يهلم-راغلىتعقيبهوحبشيالسيدتحليلرأ

تجدصثءصرفيالزواجمنا)شائعا)ةوعاظ،راناردتإ!!ارد.إنكاركأع"ـمنمافئفالجستارعايهءصكنقدلمإءظورواالوتلالىرواب

ةقد،اسمهااعةقرصتطيعتسلاجةوالزبيما.ركرزقدموملمتعقدوجالز.بتهلالتقيباعهتبدإعدمعلىجتهلرو-ارهوإربدفيماا)ةق!داهذ

يةلمصرابالحكوتاحدءاليبقرعهدلىاالةعلمك!منةوءاتالةصاءنتكافيوهي"زةدميقيرغمطلالبصبيةهوو"استجلارحباشيءبقى

ءعلهزفعلمالذيلامرا9491سنةحىنامجاارسعامدفيالفخياتتصليمالىجىاالمفيعال-رال:طورحيثءعس"افيلمشاهدةاكثيرطبيعديمرالواقعا

الاقبالاناطكومةووجدتال-نةتلمككاشتفلمااوقتاذلكفيانالف"غاءأليرةمغاافكارمنوالكلبالمدارسايازالىهتعمابينالحيرةوءيث

ةقدءة،-!ءةرلااصحماعيةجةص!اصبحانالىاشدقدا)هصياتتعليمعلىفيالس.ايالف!رلموقفاوينالتنافضة،ذا،وعشناهاعليهازاولدالتيلتلك

رالامتطوروتد)..العامذلليفيوزاتلمصرادخلباتالطاعلىفرضت"بةجالريتطرةااهـ!ودميةاتزافيفاًتطرامافي*جالثباباهذواقعوبين

الاخيرةا)سشينفياصبحجةحاثمترفاالضعإيمكارانفبعدبرسرعةذلكليصد.وسإبيةحيرةواء!

.(ص-ةوزتياتأ)-لاميذعنالمصروفاترفحالىادىكاا3كأغىلاورةضرفيهتعتبربءتدزمنفيظهورهلي-"ب،اولا،للبطلبةادلياخترتوقد

الازسانانهيثكاةعاماتلصربرجاايجاالهطل-عإتك!اودوهـذافيشيؤانلاسهـطاعايح!ابيااليطلجعإ-ننيا،لوإوثار..شمذوذازقدميته

فيثلهغأا)يتللمثلىعسصقطإذاالاواجا)فىفييرفكرلاالايرابياكقدميو)ي!هوس-ورلانه(الطويلالمدىفيولو)ازهبآرويةةعهاروصته

بمرهوارهراانشرعلىالعملفيعهحياسه-ةنيلباز،وغاياة؟المإذااما.رقدى*ها)زوجةزظلانالط-ممطغيرمنفيكون13وواقعوجةالزهذهعالمغير.

رعفىعنا):"ازط؟"ـالىيؤديقدلفيدرط؟ان!-"ـور،كزويرجيمتمانقمل"بضفتسالىللزوجةامكنفةدسلبياكانوقداهـا..ت"!رجعيعلى

.ء."%اقتناءذلكور+نىدكاربياايرالاقوأ)بطا!جعلمتننيافلو..2هارالعلىوتظل

...ئهاارء

فيمجاهدينزوجينامامفتكونرق،1طرغنا)قصةوتحولئهبارازوجته

رصوانلمهعدةهرالقاأماوهو،مجتمصنافيشاذاناًلوويص:!حاراةض!!حياةوا!نمجتمعس*يل
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قي-دا،ة-"؟،لىوبهذامحدءوتح!ليا!فيجم!يةالآرفقيةوالحةالنة-جمقهلحقلالة؟م".محوامكالىءدمهيم!علةحالةغلىااوقفإفكاليةلخلقذكرتكما

التارفي.ةألحقيهقة؟نريقرفهوولهذاعالمء؟تطهز"الىذللوصوطصعحأعددةز"اتمتام!حةللمرالفنييب3الترداخأطفيمةال:2محوإمكافات.لكن

وخالمؤاختيارفلولا.أ"ثطاالمؤرخصاراخشغلىؤباحهاور?"!..ء*قدة،يجهزمقيفا!زقاقإلىإوقف!)-دفحقاطمارفضالركاتب3ارفض،لهاءرلا

..لايماناعلىي!يمهاولهذاكذلل!-اخهاصبفر،ورقلةءعلقة4إلح"يقاظلمتا"ثطايقةالحقيعلى..حق"قتناعلىيركزول!"ـلم،اطكأءنممةعلى...البط!!كلفيه

التاريخية.الحقيقةموضوعيةالغاءعلىح!شلطالسيديحر!ووهـمحذاألثة".علىوالدلالم،التركيد!والدقة،ا)ة"هيريالصعدقعلىأجهزبل،الموضوعية

يدالسولكن،شماتهومبكانينهقوالهموضوعيوإقعأناريئيةإوالحقيقة.نيالفلعملهانيةالاأ

أ،ءاجمايؤؤلاملاعبهامثافيماوانمهقدةان!ايرأ*حظبانكطير!ةص"شكط،ذاتيااا!عرحيةمننايئصأاخطرلةصرصبةحبشييدالستحايلإنقلت

فااخيرآ)ي!ضهى،?قولبء؟الايمدتوالىعكارتم.قض!ة1ءةةلةأكجمداتالىإلىأولاالمسرحيةمنيخلصإنه:ابعادهااقىإلى13بتائرثدعلانه

.؟ةا-!جمىوا-"غاثةانهاا)ت-ووغ!تاكاس3فلوواقه"!؟!تفقد،واضهاالنا!ءعتمنفم!دة!يىاحقيقة

الظ-اهرةأ-ت:اوفيطمغلمووبمنههجللرياصةسا؟غير؟ف"وم،ذوهكلءف،ومهرصوبمذلكوهـو،عندمالحقيقهمةهومجوهـر5ووهذام!بها

-ةد.رخوا،أمنضاعأو،،!حقيه؟!9!امنحورييدادؤقيدأ،!بةأرإلةفىخفزبخإ.دعوييدلاح"صيدا-امجمد.ـوءاًمةليلميااا)تفكيرفيقةالحص

اطقيقةيىميه:أةلحيراتنااناصدوتعليقلىاكألكليعدسارنص.حكيضولراض!أذافيئقلحقاا.ء.كا.لأاسخقلالالهقلمستا،ارص!!ةئقباخقإا!اهمماالبحث

الح!ررقةتتمالقده3هـثأئةأاز7امقولحقحقةيصوحمااحر*أرأله)بمذو.رإغ"اًا-غنيتسانهاًلىإةت،كيفي،يا!يةلرالحقيقةالاواجهافيو.سأنااعنز-ةغننالقي

ح!قة-هي،...افياراررة!قةتء،توا،عيةصوالموافبقه،ا)ىخهـةلاط،ارهم!قرحنوف-"فيالناسبدون))فاسفيتقوءلأنهاالاز-انعن

إ%!--(علىحريةفاجمعروضىافترااانه..ضا!كاماؤ؟!سماس..ةءقإقالرياضبةازا!يقة.وعلىهذةلح؟الواكأءاكلـةالبد!،نهاوإ-5ةهثرجوزهاش!أفي

)9-تإنما..أناجزأهزجاشلجئات)يسإنها.لأز-أناحخماث،!.حينتموت.اهر3بالا-صقتقةىفه.دناجووزتتدعيلالاضهابصلةالحؤ-قةلىإتمتلا

كمااء"يمقةهي،ـذه.الحاةرئنتنةجرهي.5اإ-تقبلفىولاالماضيفيهـ-ذاءتدلاقلاةف،دراسته.نىالاخرنبللجوافراعرانوقصا!

لاخ!!،كلهاطاطالأثنارفيول!كن،1.ح"ثيإهـءدعلميمأإهعرفاإلم!برىثنتهندسذ!ان8ـوايهااصيرانحباالدياًطالاوالاص.ياضةلراتاصال!م

المسفقلىوجودهاعلىوالقضاء،ضوعيةلمواقةالحقأعراالىواكأمحتىةدء،صدسةنماك!رفلمدبناةفء-باقليديةتدسة5حبثيالسبذكر؟كأللهمم

وصهـاءشس،ء-كق!لآداصو.دةجوءواخقيقةنوا.ن!*:ت!أوءكطعنعيضوأواإقماءا...افعلدلممكفةااتا)تحديدحدىإلازلمإديةاالهةدسةو

شويرتوالطوير-تماعيالاأفىالانالعماءوخاص*أط.يوجفلماوالاز-إناورالوإلى،عينةرءظرةتجطةءرارياضةانءهتا.؟.ذا5هـهةىفما.الخالص

.خذ!اافىوفثيئأش!ئآلهورةكثف..بماسريمرا)قيءالحفيقة.ب!تتفاالا.اةعاشابمذز"تاءهرز"اظمار؟قدرزءةيروزتطوالح!قةفياخ!لم،وعىلمهـضوا

للافانلىة-ققةإطروالى..ف-ةاإ.ر05.ء!طوالو..إ)-ا!اهذ(!وزراءسو،الع)!خلماروياضةاوتار-خرينزةصالأ،"لإسزهاو5فياثااالاءر

ودجو،فةوهـعرواقع،وو!ىضوعمو،إط!قةهىهذه،لاصبلةارتهحريةا)تطرا،رك.لصةاط!بةالت!-ك-يةإءاامناويةانظراال:ا--ةمن

بمايبثرالتياطفةةهذهماا.4يرحروةورءر،ةطرس.ز!ىقا،وعمإتلهفيالةظرتطوركل!يجعولا،لرياضةامحمتصا!زفاغلفىالعلمفيلمثوالتكث

د3الجبهويئت"ق،امالاقدبهتتعثرو،اسيونابهسثوزةجمارح"شي1)-؟د،الصالىوا)ةك:يكإعلىيةايةا)نظرفيادتحدثةأتاء!ورباناهـومرالرياضبة

الغجاراما.الابعا!ئيةنهالالانما،غرتلافحبةالحة!ةةأ*ا.ز-انيالاوز"اظم،يةألمنظرااليةا)فعز?يقءلىز"ط!رةسهاالرياكأبةطوراتالةانمحا3

وانها،باصهبابهـونةمرانهأفورعر،ايضا،!ته!ةاقوزءرفتةةوموفضكاهـرةعلىجامدة،،(واضحةاهةبدلرليستوالرياضة.وهـكذا،ا)عاليا)شك:-يى

فةوالمعرصوحالوي!-صرلومبةا)تالموصوعيةحقهة:ناءلتء،يو-،تق-عووساءا!وادوات،صاعدةياتتو،ومسهـ"!د!!تاريرخهيبات،ا)خاريخمدى

.رفيتحروجود.اتروءرءلىتلألمتاايى"محؤررتطوو،ضوعياوااق-علوانينارقونفالاافةسررر:طو"رةطومت

ار-بلىهـةارخ!لهصماضعر2ان-باكا:-لها-صرلالياقكنهطتومناتهـ؟متظواللاكأاىوالةالةكا.ا!والاولىاياتنظرنإ!اعلميمةطرا)سيعلىزهمقدر

،عندميرةالحروصف"وم،بهننىاالذي!فيخالاالخلابمنمكأ4-؟ثىفيالصف!اتعثرات.نوغيرهاخعاءاموأطصاوالانفوالازصإلفرا!في

ومف؟وم،الآخروكدلالة،الخاريخبةالظاهرةيدتحد!في،يمانادلالة3وال،رفيىالاز-افيا؟؟دا!خلامنأ-اذبةااز:صإراتهـبإنماالرياض4تاريخ

مقاكفيئربةالرالف!!!اذ.5كلتاقف!ء*احاناربروإقي.!ةالو!لىالريا!ذوتطور.علس،!واهـيطرةغيةضوااوالقوانينتحديدجلامنئعاالى

.م-بقا!الفيزيائياقعوالودالمجرالةفحيردين-صبخا!اتدةثمرهونماإاطةصةةفي

ثهةمر))قصى!دةالىرلم!روعةحةىفىاطواسارعو!ذا،اقعبالوفةالممرك،هـقجدإد-اتاشيةادا-هي*جديلىبةرياضيةنظروكل

ء.-،يرخعرثنرلمارالرياضةل!ربخان.يةوللحر...للسيطرننبسةنساااداةهي

تجغسذيامحمسوا.الصيابكرشابدرقىاالعرللشاعرعهلالهةادأ13جنالاأتلم!يهجاهـدبرل،بليدآموقفاكاضحةلواااهةالبد"فيهتقفسلم

قلقتتيفاالمصيدةهذ!ماا.ءرالشالهذائعةراارباشعقبلمنص"ادا-حبشيالسيددهموجوكرينالذين-ؤ.اوشهداروطالهدهصقرأ

اد-هـدصضهيعر؟الرياضةأمفبزوان.يرةوا!ر..فةرلماجلامنأصيلا

فنيا.تمثلااكهحملةغيررلا-ؤكااءنبحثيرمغباخ!ا.صقا،بالمواصعةالخاصلهبروازكلر؟ف،ومنا3رثذسايمغيرصوامدمة"ومحثثمي

ز؟ةانساعلىبى!اتغذسدكاتصيابهمشهام!اعرذ!اا)يصوغوصةاكل..3ءمإية.0!خنار3راصةبالرحقغقياس-ءصارءنيكثفسولا

فرصئقدو.المثرابطةعرباو!ورمزدحئيفه.الم!ا!يمنءـفىهباسورحادحثىالسبداكتفىللرياضةاقاصرام3الفهذاوعلى.ءىموضو

والمصالىإثقافاتوالاصماطراصضخىاحصسهـللناغاعلىالشاءحق*قةاعلى-لةاليالاز-ان!نمولصلةزممه.فى!ضها،-4ةك-ةةالرياضة

-.رعرضهيبداحا!يوالسيد"الةفسيه"يقالحقاويحيها)سارالحه"ة"هيا-رى

الدبخارجقايماصيدةالغعلىفرضهماوظ!!،المبومةغودرهـجمملاذه!!لمث.اط!-أرينمنهجيباساسكذلكأقاالحقلهذم
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نينوفناوشعرا!!اءادعندتجدهـالفةالخسميةالتزلأالاترا!اتاتنجحلماليلاتالدلامنحشدفهيءموحدسياسيكعمل

،إليوهى،كامو،سارتر،!ملنهنممنهبمكل!زعهىمخهىلفين.اليهمنضافةظلتبئمالقنيالععهنداصلمهزفىنفناسجانفى

ج!يد،،مان،نىلياو،ميشو،لكنرفو،س!لموني،لرومرالذياتقليدالكبذلاشاراتواالتهميشاتهذهذكرتتيلقدو

جميعا.والفنانينالادباءؤكضمحىبالقائمةنسيرانوزستطيعبعدهمنعليهوسار"باوندعذرا"الامر!"ـال!اعراستن

يختلف،رفنهادر5فييلتزمهءعينموقفمنه!ول!لالأصشاراتبعمسراتالقص!يدةثضحمينبه،واقصدإليوت..ست

وا!ةفيالادبيالتبيرانبل.بمس-ععهمنهمكلعلأقةيطبعةباوزدمحاولةبهينضخمافارفاثمةولكن.-نحتلفةلجواءتنقلالتي

جهزئيعمهؤعلىننتصنلملووخاسم.بالدىروهةمدنهنعمتعىيرعامفبحزنتلانأسفهميطهزناا.العراقيالطىاعرومحاولفوإليوفح

هلانهملاز.اعمالهمجوعالىزظرداواظ،الاديباو!إوواقاصهماواتهنراجهمانبهىوامالهنيعملهنثهلوقوانإليوطىهموفنل

هذاوتجلى.ءعيناجنماعيموقفعنيردلماوارأدبكل!يرلانذلك.الادبيةزضميناتهاوالتاريشيةاوالان!تروبولوجية

فيدغيم،كثيراشهيتكدونالذيالاصرءـذا،لتزاملافا،القصيدةفيشدمجاعضويامضمونانتكوافاتالاصهـذه

التنرامجوهـرهفينسانياتعبير.كلالصادقةؤبةلراهذهقيقةالحى.لدلالضماوتلقفناللقصىدةتذوقنامنيعمقبمصادرهاتخامعرو

.لنزاملااهذاعنا!ور!رتفاوتوان،معيناجتماعيبرقفالراجعاتهذهمغفلينالقصيدةنتذوقانمق-ورنافىاكنو

ادباوملتزمادبقضميةءـيقضيتناتعدلم،ءـذاصحواذاعضويااندماجامندمجةلانهاقلتكماوذلك.والاشارات

ي5ءـ-ذه؟رءلادأايلتزماذاقضيةبرل..لا.مملتزغيرلتهصيشا!فاقياالعرالشحاعرقصيدةفىماا.القصيدةبناءفىفنيها

السؤالهـ!ذامن؟لاجكماعيلموقفهحقيقة"ـيما.المشكلةالوخدةمنمبعدةعلىقائمة،مندمجةلافةمنضطاتضمميناتوا

-----.ارتباطلاإضافةارزحاطهو.بهامرتبطةانهارعميةللعضو

وهىدهموادرم،متكامماواووحىادبيبينالحقىقيهالهمىمهتلبفمالفنيهىووحهىتسماتماسفلهاالقصيهىةافهىهنطثولههلابعطعوية

قهضيةبلالتزامقض!يةلي!تالعزيزسيدييااذنقضيىنا.ضيقتتميز،بيتيةالقصيدةنلجانبالىهذاتجربتهاواؤقلت

-كونانفاخثىأتزامالاقضيةاما.الاديبيلتزمماذائيةتلق!اليقتلمما،افىلمردةافكارهاوغلبة،صور/هاباستقلال

كلانحميام،الاولىاطقيسمهاؤهلاهمفاءقلهةكماسبيلاالازسافيمةزموزهويهمهمت،الصيافيجمالهويهؤنبي،التهـعبير

لواخذناه،معيناجتماعيموقفعنتعبيرهوامما،نسانيلؤعبير.الك!ر

جموع4.في.لقهماهموالمعهىادحهانوويهىالسياإزواطملطعبعدتواجهنا

لهوديةتحليللاااثاهعالانننالاولالامرهوءـ-لاماالمفثفهملة.الاهميهمفيهمايفثلاثبمهمفؤلاحثالمريهطىعوؤتعلرم

رألتقولكفالوهـالثانيالاممال.الملتزمالادبفىالاتجاه.الملزمالادبفيالاتجاهفرديةيسميهبمصاتتعلقالاولى

فيالاجتماعيةالاتجاهـاتاصحابايالملتزمينكتابنامنكثيرا.ناكثرتتضمنلانهالاولىاالمنثمكلةهذهءندقليلاوساقفت

القيمكللديهمليسولكنالاتجاهيةالقيمكللدجهم"الادب.ةغنزصرلمريعةاشارةاليهاالاشارةعلىسأحرصموصوع

يةبدافىزالوامالجدداادبائنامنفكثير.حق!وهذ،الفنيةفقاوالاوانا.لتزامبالايسمىماحقيقةهولالاوالموضوع

ىبدعاازابزتيطىولهماد.الهزفميةالتيملاسنحلمالالهمحىيحثجمههماكماعيهزلاتجاه"بانهللالتبعامزعريقهعلىالقاهىطعالاديسه

.انفسهلاتجاهيةإقيمتهممنبقللالفنيةللقحمةاستكنمالهمالىالكلمةتتحولاني5،معينهيةغانحو(لأدبا)الضعبير

سمتمرخلاليدةنجدصياغةإنضاجمرحلىفىالحقصقةفيولكخهمءـيءـذهتليماسإذ"الجماعةسلجلفيالكفاجدواتامناداة

ةحاجفيئكةلمةاعملميةالجديدة4والم!ياغ.الجديدةبمضامتهمبالادبالالتزامص-دودهيبلالادبفىلالتزاملحدود

رائليقطريةبدافيأدباؤنارؤناوشعرا.يلةطوخيرةالىيسثملانفيمكن،املتزلاامجردماا،الوافياولاجتماعيا

كماضعراللغةوراًلةهياًلةالماناعتقدلال!نو.محد،وتدعيمالجاعةحدودعنكالخروجهـذاتماما.عمتعارضةامورا

ب!غالىحاجةفىرناااعتقدلاني،الفاضلالاديبيقولالانسانلازمة،مخرجالكن"-ةاعتباراو،المطلعةالفرديةحر

إنماو،تالكلما،!نالفيقةودالعلاقةعندحدتقفلا،يدةصدلدفاعااو،"لخءاناتيريراو،العشويلفعلباوالتعلق،يثلحدا

لنيدةالجدالبلاغيةلحرصاوءـذهمالممتدالمجاليا)سياقتترصدهذهان.وهكذل،المطلقبالهمعيمالتهمتياو،اللاهلالاهىعطل
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ءاروثر4الالمنر1بمالى!ررسم11!فا،اءـكزرو.ت!أرزباب-ءةر1،1لسسمسلاا3رتك-فولما؟ثزشعروسنع"شهابلدا)ضقأعنثمارستحلى

يةمانسلرواربالضجالهذهطيفيةالولدلالةاء،هـيإنا،اتوالغمامالم"ارلةل!إصالدرايو*لوخلادإءواالشعراءلاءهؤ!كلارب

هذاعلىتاإ-جادو.؟الم!ريتاريخنامن-نةالمعالفىآشةتإكفىيكونانأصشىاولهرز.العامةإصةا؟ابالاسنسوالضر

.،واتجاههوحهـودءاالخ!ارب،ـذهامفهوسق!هـدا)سؤاقةربلاغلادباءأ5لاءـؤمنل-لمطااقفموفيالفماضللاديبا

لخاصةاخماعحةلاجاا،لدلاااوالمعينةظ-ةةالونحدفىانإءذنينبغيلا!إكنهوقديمةفنصةلتجاربسلى!ةزكونقدمعصممةيةلغو

.انععنةالفؤةفيالتاريخيةللمق-ضءاتناىبىلخ!وءعلىل،لادبرهرتكمماللااكذاخ-6ىو!ذل.يدهلجدالتجاربناثوبات!لمح

لحكماهـي،اًلةلماه!همنمتةرعهاخيرةلهأءارروهناعبيرا)ةفىيهوالشعريةأزنير،!نالفارقلان.نثريةمنسضعرهم

حدودءنديقفاتينبغيلالحكماإت.لاديباقفموعلىعااكثمربالسياقيتعمق،مجاليفارقهورابيالغوفارقاليس

لأدي!!وبايما!الىينبغىب!!ء!ناككهواخرل!ناق!مي-5.لمفردهللةاضالاابمانجيعةيتعلق

،كقصدةلانكديوا،اكلهاع-ةلابداكصهحرفيصوع"ـ،يةتلىرواالفاضللاديبابهحممافهولثالثاصرلااماا

علىافاو!ذا.دلي"لنيت!مسصثليكعخهرلاحةدبأكظاءـرةورتابمالويصالىاؤرباخ!لمامنالشرقاويالرحمألعبدلارءتا

الىسمةنجزابالالممسارةدنحمكولاجخماعيلااطهمحه-وث!ياموقفلفاخاواق.اليمايخةماتهبمقدلروائيلالعملمسمنياالصحفي

ا)تفاص-اصأ!هذماا،مالعايالشعرههبراايدى!3!برق،زدهقصاتمامقولهزت!ققئيوارعملرضلافا.ماتماهـذافيررواالسيد

ءعنىليمامىو.لككذلخاصةالميخنماقوايدتحدءس!ىكأئيةبزا.هءىاءصوزطويراغاطهوولضصاقث!ااحدوجاءفياصيلةفكية

حكنيات!إخضعخه!بل،مدجاماتحا?،لهشاعرصانءـذ!تمالمقوال!نو،نىمةلجااكيكحمةالتكبالعموبعضبهاارقا

ية.4ـا)تع:يرصيازمبئييملاطوادىلماءلى،التغيرمئمتعددةامفءدنليكووك!.ؤ"هافرةمتوليلروااا)فنلصناءلرءيسيةا

الفاضللأديبااثارهاالتيلاخيرةواأث"الثاا،ش!لمةامااوج!أضاقحددزوراإس-دايصفضلانوكتاباانقادجممعالنا

تنميةإلىعوةدهيو،ستقلاللأاوإصبعيةابينإرفنامثكاةيفهفسواهذإن.عياكأومو"،يلتفصليديةتحداولرافيا)فنيا):قص!

الفنسة.الس-ص-ةتنوعمرسممن3،،التع-لميرفي-لةلاصاالشخصية.يةالنقدالماذلمنكثيرتوضيحعلىوراعد

ال!!ا.نيصافناوادبائناحاجةاًسشدماصادقةدعوةوءـيالن!ب-ةمثصكلةنهيواللقطاتياواالزفينيةاثااابضكلمةماا

لناالعللىيدللاف!جكساشةدلقاوحهوكبيراوصم-لوفمالىايادومامسا*طاذإنركى؟ا.صمسترتبطانير:بغيللفنالتقييميهسدراسسمسنابىاحقا.إفد!اتقييمفي

يةعللغاقيمةمعيوماتذالمقاوفي.ئيلباسرادوا"!لأ-ءتمافبةاوا)-يايمهةعلى.الفنيالاثرمغاصدرالتيالمعيينةا)صاريخ!ة-لةالمربحدود

.ا)قادماعددافيبققيلانبءدحيربض!اطدلمقامالعا3ـلم-ياءيلأالاقيو)كنوزهانت!ابل،لخارصصةاالتسميةودحدعندهذافينقفلاان

لماعالدحكين!!دعتدارصرلنىمسئئارالاأمرقكأزرأل!امدمس،ذح!ثوروا!ءا)اطيالقادوتفى(عيابتدلاا)نسمماولرابلادفا0لوظيفةاتكشفإلى

فيمالأنه.الحديثاسرفيجديداًمسا2الجسودكنه،أتصووواإة.ءيراغلىز-جوافىكاسمبلرجعياادبايكنلمءشرالتاسعالةرن

!كلوهوعيةالرمزإلىواضح!لمعتداعيةالاليلهدرسةا.تداترا-:ةدلماذا.ءعنىمنالكلمةهـذهفىمابكلثورياأدبامنهكثيرة

عن"للسعرمقاليا-قيبواوالذ"ذهكرالأدأءذولمثفةخالوصفاطةلهساكرواللأعريص!تلمكفىلادباهـذابىمقاالتيالمحددةللوظيفة؟ثوريلكاى

كةتلأنيذلك.القطورةالدكإلىالاشارةغدمإرا!طررتزطايثالحدالصاعدةجماعيةلاالخرصامعكانهل.الخاص!التاريخيةحلمةلمرا

منت.وذكريلمصراللصعرال"امةواءصا؟عىالاتجاهاتبيانعلىثص!حريدال"سبيةتحدهـوهذا؟تتموللتيلتحلملهاالختلفةالعناصرمعما

.اكني.اكهااستفرعلىاؤومالتييةاثءرأئصالخصهزهيحءلمناء"اشعرع!نزقولاننسضط-علاوتحن.الةسعمهةفيلالوظيفةافي

يحعلونملكء3و،والصهياخةإةعءكرافىفأضءانؤوركوقداءدثمعرلىاتشرء-

لايحميون.دكغ*،حقاينكبارخرااءالىشعرشرأولم،ثعرفييدةجدئسصا.؟همالعصرلدسجةباقعيةلواليمثل.5ليانوجيراطيلمخفلوابدا

تعبيرابلمغيعبرالذي1)ةمط"3،مناتخذ!تبأ!ف؟تفا،جديرةئصخصانسيمإرو،اب"داعيادبادجمهماإن،لا.الفاضللاديبايةول

بمن9اكةفاائظ3بارشرمنكئرايىمقأفيامسكر!و،ذائم!هـ.خطغنتاريخنامنبالذاتحلمةالمرءـذمس،فينسمللرواوظ-فةمالكنو

اً!عذاسالسماعركنتص!رد3كماوطتصاجهـع!.عالام"نيصائلاكالاخاثولكء-ارهمل؟زكوصيةامهـةتقدلتهلادكانتهل؟دبهنمالؤ-2ـاخرص!لذيا

زكأةانطلاقةصص-دتهفيجدأكتت!و!،مقإليفي،الةطالد!لةورحلمةالمرفىادجمهمابهؤامالذيلدوراليدرتحدإجابتضاستخظف
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الواخعنكأورلنفصالوا،مطلقةبةفيرالحقييقة!لمقالولمنذهأإ)ةطةور3ااًلىاثعرا)عاءهالحاصيةإن.شعرهفيأدعارغنلةثبير1

فيخرانانساز-الكاعنهثيتحديلتال!نسالاوا.فىزسالااللوضوحئبداجخ-دعنثف3وإن،محددلهدففا!دادصمونحيث

بعيدةياؤبرئمادامتحعإق.قاق،قملمو،نمأسأل!تهو.رالا-"مراو

زشهوكريثحدمقخلعطعن"ثيتحديلذاوالتعر،يرسطوا.ححةمس،-*!اهشسفييرشيمء!اهذو.ص9:اطةرو-بىمنهامعقيو،ئمةكأا

هيملفااوبين،يةالفجرللحظةاسوطداعنلييصاالاافسوالفيما"تفلموبااسصة"طاكازطلاقال!تهة!.يىوزعزربر.).ككذءة!نهاود!صها،ليةؤت!

فييقيرالتيمهوا!.طريةوايئ-ؤودعنالوجودوةمث،ورةبةصةأولاقيتيدة؟تنيذكرولقد.بهمعرؤتنحدودفىيعرإا

ذ-انلااعنئمة-غامفاهـيمكتلوطفحةءا،ناصحةعيراحكاالتهمعانطلاقفاإكصتارلدكتواة!طلااءاأ.نجاأوسمتع*كأةهيدود!شلألفو

ضحاءيرو،ملمعااسمطهـوفقا/كنهو4فقاءوفئمةد،وركسلم،طيب

يد0جدالىتةضيولاوالشعروالقصةوالكاس"جصريسلالأز"،هقى!وا!رونمننباجايح.لزطلاتوا.ا!ة-ممات

انبع:واتيصىسل-يماناشاعرقضيدةذلثارعدتيوتاًنجحدو)قة!افىا!رفيعاليزدزاغهاخ!لمنالااإوضوعيةبعادلابخ

!يقر،حقاص!راالقصيدةضوعمووبة"مالهرلمقهىاالحسرو))فيبحح،نطلإفهافيه-ايرزرققاوتيجبةراظتعةالطبضاءفيأدةطرالدكت

إلأ..بهو!الأح!اسا،وفياشمبةواوا-ءبةيةالبصرتجاربهافيصاأا:ر

-مبىفىهادثةؤاويةهر-اضاس"عروهـوبظلرمنوادكةور.والأ-إس؟سال.جاربهذممدىمنحدتاطدثبةرمزان

ور"وم،وا)ك!احلادبوالحبواوالتاريغ،والناسيشارعالمقطوعةابياتعددفيوالرطبة،لمةفدهاجمذبة،بالبالتقليديئياكةبا!صصك8قيالقط

حدةلمولطلخ-ورا،لمتحدداكهاتنماووالنارصيلةزةالهادلجلسةاالراءهـقصورهيوهـمنالكمزةقدفيةزخرطررةلإغتهبعأىي!،يئالثهعر

-.-م-.تملاغايتنازمحهاالفطردوال-اكبيرةيةااكعرالطااقةإن.افعةالديتهاص

ك،ـداموضوعاان،لحقوا.جميعازجمهالسلااالعناصرهدهبينالتييةيراثمهرغتهصقيا.ثانيوأ..موا!حذ-إنياموضطتحديدفيحيرتهلالاإ

هرصتالىلذاالنغك!"ذلهرحىدةخمساواسغرذغماميسضمرنكاوصورهلأسدوليازع!يرهمنحقآمةمكنغرثادكنهوءفيهخرزلىلإغةتثقإ،ا

تنثالكاذتالنيالجميلةصووهذضاجامن؟كنهحتى،الشاعرءألملولىز"ـا)قدقوجدابهامورادتىالبلامخيه

نصيئخلصاناتمنىكنتحم!ا.صيدةالةفى!يعلرازلهجالا.عزامس!يرةدلآنسةقم!يرة،ؤصةالكبيرىالظلشواج،خال!كاانطلاقىبعد

نثح...صيرحبعنتبحثانثى.ن!ىأربةبحرمنحبةوريحة!ال!صة

يبرزحتىر،المربعضفيتلووفي،لاب!ياتاتملمفيرخرفتهريالبقالةردالى!يزاليطاءلى.عثمرت.جبارإلايملؤءلافراغاًر+اني

.-نيةلانسااالبسيطةواقعص-4نيالشعريصدثهلنا-ايرالدفاوفيمبضهإلىدعاهاثميحإضريوماًسعته.ذاضهابهعققالذي

معه،اتايع3ـىالةفينبهجاالىجلوشهاطىلانتمنيتافماذا.الظويفالىولتمروقامت.أنثىغيرةء!ايىصرلملهلرنجرتهاالاولى

ددتتحهذاسقلالمنو4ـ،زواحداوار!"ىلاقاقمهلءلىؤل؟.وفاوررغو5ا!5ء.-ءارعلىزصراخماضعفانةط"إنءبهايظن

..واستراحث..الكبيرظنها

عمجمقة،وحمبةيةتعبيرلحظةاخ".سزثالاابمز"تاو،جلجةالنار.صرلمناز"محر!،وطمضغلكلهو،ب!أئطيطمالعامضمونه!فيوالقصة

.جالسريالشعر!ايحرلىفقالداارالتىقحلهالاحكامالىاقرباالقصةصجاغةنتكا!لهذو.خا!اوالتدللةموالكابخيةيةلحرا

الحي)يرسادرسم"لروالدكةيرةاروفييردجديأرغلىذلل!عبعد.نط!.تحليلي،ب!تذهني!جزوموالقصطفيلي،الدالوجزو(وا0ليديرةالتجراعامةا

يستحق،حقاكبيرد3صلقالةوا.ورسرفيتبيقدمهيأوالرس(نيياللابالاحداثإبرازافكارماغلىصتحروأرزقيديرحقائق!إتةههلفيجدراناوما

خإصةدقيقةليعةمتايةالرواطضوبعيثاورسرا)-يداخرفلمقد،تقديركل.عامةبعباراتا)حبيرةاقفإواتلضيصذجن-روا،دىوالصووالعلاقات

ووجد،تإنياللب4الروايرليط!هـيةالجالملامتحديد.مبرء.تم!-لوال!مقفيغأعةلخبراتتة-عخصية)قصةقل-كاطيبتخط"طإة!ةإنا

ولكن،النة-يالتحليلئحنةارعاذفوقلاوأنا.ف:"لاىسثىص-لىغطاًحىواقعياز-بوالأحداثاقفأواأسيجغكوحرصتامغزالانسةزثاسكا

ءلىصدئيأمعهتفقوسأ،ورمهرنجيبا)-يمدد3جزقديرمن؟"عنيلااهذ.وديراتجرلا

مطاتلافيمدىلهاحدد:أنو-بل،يةواالرفيالنرج-ىالةمطكشة"ـعنلارضا"لناب*نومةال!بالشعرالىا!رىءرةئعودعم

أولا.الأمورهذهعإيهضأعريدورالذيالم:!ىيور2وا.عؤديمطاعالسهدبرةلمم"اعشعر

المونولوةظاورـرأسإسعليتحإيدةوريمهرفيهـبدا)سياقاماؤد-9،قعبالوالاروراطوا،بهـليةوالقردالت!رعشهالبعدهـوتبا)!كلبه

إكأص!ةافيجدالافيأوالحق.31!ر"طقيعإقفيماا)ةصةفيا)-ا؟د-الداخليالشعرإبدي!،از-انا!هـهوالشعلان،كارسالا!،بالارض

فيخليالدالوجنولموزا.خليا)دللوجنوللأولمف؟وما"نىلمباخإياداج،ااوزومش

مفإتضةعددةمتتقاعلإفطإ-ورر،متدقق،حي،رصىءردوجنومودةالعأءندهماإ"زلااولشعراونيمااتزلارالمبيطاوهـو8رضلااهو

سهيا!-خدم"ـالدصوريسماأما.مابرباطاب:غيطيرنويحإول،آتفيدفعز"ا،امرلنلاافوقءـولذايااطة"قيالثعرالم!دعوة

ولا،ءعهيركلأماى،للبطلخراذهناًيرعلى،ذهنيلوجنو4ـفمويرةروافىليسادراهـرظومنظاهـةأيسلت-عرفا،صجملةلاايتهسخاعرلىاللشاعر

للحرطكةوجمرففاأنجضس!الاااالادوهذوأءربحاإاظهدطنحددهولإصسودوءللجسدتكعنهوناستطع!لمالشعر،بعديوجدألحميقةا!الشعرفا،عةصوالمج

اواةمحمع"ده-ىخارلحاليهرضاكتزدا،ا!!ضاخابةاالدالف-بة.تجدفوال!صةماا،لحقيةياسالىولاليلقى
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الرئيسيةصائص41حديددةطيبةهمنابزكونقدالتي،هدهـالسأدهخوقةالغوربعيدةغيراستبصانية

الحدفي.العربيالأدبفيللروايةرءم،مطكل-أة،هـطحةىالأخرئيةواا)رللصمخوصكافةإر-2

وهو.الش!ركتابعلىثرفيلةالطوالسياحةهذهوبعدشخصيةاء:صتدقد.ذواتهابينقتفرالتيوهـفاهيمها،جبةالخاركقهاحر

!اوتلخيصبتقديمهاقام.مورافياليرتولأ"الزوجيلحبالرواية19-عددةالمحاولاتمنالرغم.رعلىالاخرىالشخوصكلالروايةفىاليطل

هذهنيروالصثل!الخصاليهالقةوالطر.الشارونييوسفالسمحدعناوين.فارغةشحوصىأنهاإلاوصبحىوعدناناد-")فخاصةسماتلابراز

."صص"اوذاتيةابعادايالمؤلفلهايحققلم.حة؟قيةروائيةشءوصلاشحوص

إزاءبات-انثعرلازظ%متماما:عةرا،صه،فذةكلة4طراوممةثم،الروايةارضعلىوضعفتهافتفيتعبرانها.الروايةفيموضوعية

بحوارها،ئيستمالرراًبعادهاالقصةيقدمهوبل.ملخصةقصة.بهامحىاندونتةيرواسرعان

مويقتع،المهعهاثهاواحد،الحاحمةكلـاوصاصر،التوجتهثيالمحطأين.ب؟هتهللروايةيةوللبيئوالمكاتي"الموضوعيةالأبعادإن-3

بةء.رصوتيرسيءلا..نساوفر..يسإرينوأ.؟بحقتينياللا

الصاروبييوسفالسيدتلخيصإن.جديدةتيهوحدةهداكلتدكعلىالاولالمحلفيترتكز،فيماجديرةلاجانبيه..سريعةمبفورة

لاو،ةالقص!هذهأكرهانتيعلى.النس!-ءدة،كاملقصةتينياللاللحمطمعرفتنابماون!صر،ايرةالروبهاخرشالتيا-ثيةالاغوالحصلات

يةالشعرليوتل"س.تبمسرحيةطدائمزذكرنيلماذاادري،ودكنه!أخرىاشاراتهناكحقا.ولل:ةانبل!نساوإفرولباريس

علىاءوتإومورافااتفاق،هذامتشاًلعل."كو!ل"ح!لةصوعل!موبعدلهارةحدقولا،يةللرواق-يالرالحدث.ندة"علىرةت

---،وثقازةلفاتومؤومناقثاتاتمحاضرإلىإشاراتهناك.الروايةفيأ!.ا

مقهوموهوالانسانيلحبواالزواجعنؤقريباواحدمفهوبم..الروايةيهو5بناءفيتشاركأودكنها..وفن

نمعريضضئيلجانبغيريمثللا،مشين..بغيضرابيفيالكاتبأيمارهاالتيءايةوالىيةالفكرللقضايابعضالروايةتعالج-4

كلهاجميلةوزوجة،كاتبزوج"البهبيرةالافانيةتجربعنافيفنيعدق!اديسجميعود!نها.الروايةمنموضعمنكر3أفي

عث!االوحيينتظر.الخيرةالارادةعلىحعهنماميقو.شهوةمضاخارجءفروضةهي،باطللروايةميحءالحؤقيبالتبطشلاإنما.الرواية

.خلالضبةالعرفيغايةكانت.ثهحداامننابعةغير،الروائيالحدث

ف!رةفييةالقرحلاقمعخطيئةتر-كب..صبهاقصةليكتبقالخ.ولبطلهءصيراًمنهايجعلانفحاولالكاتبيةالروانهايةفيأما،الرواية

علىطاقتهيفقدلاحتىبهاالجن!عيلاتصالاعنزوجهاانقطاعءجانيننمموقفهغنبهال!فاعاللبنانيالبطل15يتحذتكاةإلاتكنلمانها

يكثفانهلاا.لخطيئةاهذهالزوجيكشف.ارفنيلابداعا،لتنزدقا)ءملنهايةفي!تعدةو!فةكانتبل،الفنيالحدثتس"بمفيتكنلم

!-اول.لخيرةاارادتهاخلالمنتحمهلتزاماأغالككذتكنلم.اللبنانيللجطل؟فةاراالبطولةبماتتضخم،اك!"دةريخأجاوواءها

مسبل،لهج،ةمواما!عواو،للحدثأرضيةوا)صياسبةحماعيةالاجالقض!ايا
هلزو!اطدردةمعرورهضوءعلىاخرىمرةقصتهدة--زا-.ء-

-..لتخليصدريئهصثحتخا!تهافياما،للروايهغضونفيم!علةإضباظت

حيهمافقصة.علبالفتبالعناعرملتئةوالقصة.العاطتهوحدودها.جرمه.نالبطل

مهاالىكاز-وانشغال.تافهةلانها،!!امموضوع!علاعنديتعنيإنها؟الصحة.ننص-لهالوكانالملاحظاتهذ.زعنيفاذا

بة.-..،فنيكتركيب،حطر3انفالروايةإنبا!،نربمنمطالبطلأنلآ

الكهـتاب"يصنعالذيالمقفلالزقاوهدامنجزءالقصةحلالالروايةهـصيرعلىيعصطرالبطلإننقولفعتدم!.ذاتيةحدودفيتتعش

نبالكنقطاعوا.فاجعقفموفتعاللافيامورامثالامنأ!ابطلنوأ،ذهنيازدواجمجردفيال!الوبمشوان،ا!اصةعالاتهنهبا

وافتعالتعسف"ـ،ابداعخلالالجؤسيةالمنمارسهعنئيانهاغير،.ةهـعلةوضةرمةوالاجماعيةالسياسيةأحاديثهوأن،باهتةعورايئهرو

وااليوميةلببينرفعأنالامركانفما.اطلايت4ألمكلزبةوا،لىةية،اوض.عبةاالأبمادوأن،الروائيالحدثمعنامية

أزقتمالكتا!هؤلاءلصنعهـكذالكنو.الكاملنقطاعلاالاحكلالبطلبةبرنرجحكليصبح،هذاأزعمعندما،.مطءوسةللحدث

-.ضوعبموبناذهفيالكاتبنجحكآملانصانينمطانهمنهيفمقدإذ،لهميمة

متجردمن،يةفاالاالتجربةعننف"ـعاروالكاتب.المقفلهفي؟رة-ةصورد-ا!،نمطةنر!ش!)يسالبطلجسيةشأنإذ،لاوالحق

كلعنماتماوزو%ة"ـءعزولة،حولهالدا!ةالحياةئصخصا.فياجوكافةعلىالكازبذا-بةوطغجان،الحدثدضاعرا(وضوعيالبناء

ء-.هـ-ء،العلاقاتتختصرو،الأبعادتلخصوطفاا)عوتوجهالكاتبلاتنفعاالن

حعهكدمنلالموالزاقالطاهذاسوثبةلالتطل!نلت!حررلسيكملعتحدثهاقيوأبطالهيحركلفإلمؤإن،المقاهيوالشوارعالمدنوقيرد

ه"..انارىبعلنيماوهذا."ـاطاصاجومزالذانيوجدانهداخا!وافيالر

صروريةرابطةاو،صحياًوظيفياًإشباعالا،يةخيرارادةلحباليطليداًفرغطالب-اللاتينيالخىفيورصرجدفيبالسثشف!االتيالنر!بة

..با!-ةزوح!4ءللاقةلجرةالارادةاز!!كءلىأزامو،م،ناهبهوتراكلعلاقاتهنفس"ـ،وائطالرللحدثصفةهيبا!،الروايةبرطالأمن

.--في05السواءغلىوالاجماىةالفنيةوهتهيضع-ولاومدا،تهوأرضىيةالمعمار

يص.مرواسذسلام،مام-فاؤكفيابطالهاسحب8ي،مهرومةصوء!ؤ"ـعلىزةائجفي-رورنجيبالسيدرأىءاأدريولست.ءأزق

يطفئواانفيامورامثالامنالكتابلاءلهؤكانمانلكوا)ةقاشاملةموإدر؟سسهيا!الد!ور)ةاا،حلوح.ذا.الملاحظاتهذه
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لكثتبهلاغرشميزألكارنهأه!دثةوالحقآلكفافىافهلورلمههوصالسركهالحدتملثيعونالا،اخ!لؤووالحبعمال!بيرةكية.ساالاللقيمالوهاجةلالوارا

.هم.--..فلمةالمقلازقةاتلكمثالاباعمطظ

الظآهرهذهقايعطئاعرال!ستثناكرنفمهلىااالوقتثط،الش!راعضالظاهرحسبمن!!ىجمطالمناقثاتليابو5،!"الآدابد!فيخطير،تغلىذلكبعدنطل

-اولكلذستكماقاغةالككلاحفيالحديثعرالثامشاركةظاهرةإنبرضوعاتقئعلقاووةفيلانها،اتجاوزهااناضاإصطرعننيافئرأ

،.وراقلأكا!ا("اثاتهذةلإحدى!قاغراىإلااملكلابىلكن،ممابرةحه

تبماومرتويا!زةسهللكفاجلانمتفاوتةتبامررتوياتمسل!زةتةقا!

أ،فا3ما،.لمالكا...المكافصاءالس.ال!ءالثعرك!د؟اعلمرإتبع!و،وهياءديثالمصريالسعركاالابرش!؟قافي

ح،معوودحم!وعيرىءعرممامو،فةعلحادز"ـدفااقلخوا.ريإ)فيتوعدايد1بقلم"يثالحديلمصءا

،ـلنفسيئبينالطفيتوركبالسيد!بولكن.اهنةا)رإ-اتالملاتجكزءلأرت؟لزءز-!أ،بداررةفياىأ.دفاغهفمايةفيإلااط!قيضيمئهاتكشتإ

تندرجالتيالمناصراستقراءكافة-نبغيلاالظواهرمنظاهرةلتحديدذها!يشان،!سفرد!ايفكراخسفىم!!ايصأنرنيرأالشعراسةفىورلمغجينقده

دونعثرقدقلميانإلىإلفيتورياديديشيرثم.الظاًهر.هذ.ءت-سيماتقصراوتطولىأشكالايتخذوانيتمعاويضيقوانرهمرد،او

ملءفالخيسي،اغيسىدوناتعثرلموأنا.ىاغ"الرحمنعبدالمكافح،آخردونجانربغلىالىأصوأسلطانأتسئفقدهذاوعلى.ارى

هذمعنلهواذكر،الحياةغنمنفصلاًاًشاعربدأاطيسىولكن.قلييلؤيهراحماقام!تحولهذا.اخردونشاعرعلىالأحياناغلبوفىبل

بيتية،الشفما،الجديدةزصائدهأماكاأالحياةفولىدقمىيىةالمرحلةوالاز،صاراتواللإم؟لاة4والعجلكااءخ!ينخةعاراتماماتمناسقيدرعلى

رالقيمبدالخبىيستفدولم.ةاجتماعيعامةبقضاياتعدقتوإر،!قريريةالذيا"ء،جاتر.نيخهلاأ،ورفيخطيرنقدوهو.الموهومةاوالوئبة

بةاخليالدوالبناهبالصوركالتعبيرالجديدةالفنيةاقمت،مت!تذاتيافتعالظوأ،.وضوعيسندلهليمىاس"إاررراتخذته

تنافضفيلىورط!مقاأنهو.آخرلأمرالفيتوريالسيديعرضثم؟اهلدءويخإصانفيوريلل-يداحب.و-لنتواحدنبجاذاتكدهرةليه

هناكاند!أقول،الفنيةللصياغةبهرىأهمبةأفيماومياتالوفؤفي.ورينجواتووبةتنلولعنالتصورهذااو-،من!جيركاالجانبيةهدهليفى"ين

منوتخففاًساساًالواحدةعهـيةالتففتخدم،المحدثيناءاكعرمنئفةطاا!مؤدلأروإنمأ.هذامنشه؟!يفعللمللاسفول!نه.العريةالظاهرة

تناقضثمةوليمى."جامدةيةتقريرذللاح!صياغظوتبقى،القافيةحدة،فاارابوا!عا"تلائالعودحسنمناءالسعربعفىالىاشرتقياذكر

هوالجديدةصياخةللالجوهريالجديالمظ،رانأوض-تفلقد.قلتفنماكتألتيوالحقيقة.ؤالشرزوبيالهثريوالديباووثالمنشعراءواغفلت

تالقاففيوا)!خفهـف،الواحدةعيلةالتةاما،رزائ!أز.-يراًلا)صوريرال:عاءالشعر)قاكأساردأ(سقيدرفيتماقيا،و!مكهاودراناحب

.-...الشعرىإ-عءيرإلعراهرةئيممبةالوإئعىالحصاحددكنتواحايىالمصر

دونالم-عفةئا!دالوسالاصفاهفهداوغلىمسعة"ـ.ئلوساإلافليستتحدلدهيوإغا.آخراغفا!اوشاعرااذكرانلبتوالمسالة.يالمصر

الامرفيليى.التة"بيةيرقيرورمناكسيخرجلايالجوهرالمظارنمطيأتعبير)ع!داويعبرون،ئ!ةالرالخصائصهذميحملونالذيناكراء

لمريةهـ!ولربدأرمطمثنوانامجنىاكادوأ.ريفيةوسيدياتةافضجودةتلىاءالشهرمنكثير!!إعف!إلىورةلضربااهذفعني*ولقد

حرصىوإلا.!ادةمخلصةمناقثةجميعأالامورهذهمناقشةقيصديسكنلوكزوزايز.وان!االظاهرةهذ.فهمالىداجديضيفونلالانهمهمشعر

مقاراروعةو.عيةضواموواالصدقمننصيبهالهااسسإلىالارتكازعلى!كافا!.لاكةعيعلىصحران31لمولكن.استيلدرتةصيلأأردت

اطقيقة،لاخفاءهذهككأكرعنوانالحقيقةفي،ولكنهالمصريالشعرعندفاعوا-دأ!مقافيقرن4/3مزىفيالمصرياكعرخصائصاحددانغلي

ؤوجهاتيااذلةهي5ذه0مقالهمنكطموقفضدنفسهعنالفيتوريدفاعا?ائصيهمنيكانم-لبقدرالاعاءاحددانقإتكمايهمنيكآنوما

داداورتأفيتورياا)-يخدأنإل!اسرتفدفد.كتهماكلفيانةءالهالاتهامهذاالفبوريالسيديتيمنياساس-ايعلىتساهلاوهنا،ا(وضوغية

لدر-هادامتدنهأماأ.4الخاصثهماًساخ!!دايىيسنهوأناجيلمدر-5كانلو؟اءالشعرهؤلاءإلىاشرلميذكركمالأنيهـلى؟المخةعليرالكب

،يالشهريرالتهبفيالتفصيليةلخصاز!هدراستيليكثةقهأءروفه،نا-كط.فكريمحدقايعنح!هفى!درلاالحقيقةفينهزاكذلكالامر

فيحددكااالتييارال!الةبينمكانانوبيوللشرللهـءشريبداناهونقا

كآمصلا.نمطااحماغيلحسنعوداعتبأراهميةدركالىالي-طوما،مقإلي

شممكهالوالماسمؤلفماتدعصق،ءودطهءلىاواعالمجلصنءودهوهلقدتحتدفانناءلى.الفارلهذا

-.،الموضوءبةالحقيقةهذهمني"كرلنهذاولكن،ذاكاوهذاغيراو

لىالم!ودارعندرةالمهااوالصيماءةفياءصوء"ينةيصائصية"يزواحدثعريزرار،ءؤ5اتا

ءسعوالي)يعددا،الفيتوريدا)-5هنا،لاتاناتمنىركةت.الضهـود!

ئصخصاثمناا!إخصا؟ص!3هيهذهليىء.لا،لياًطليقووإنما،شهـماغفل

..الاطانالقلب.نداءافاعيالفودوس:ا!رفي(غلىرأسأالنقدي!ميزانكزقلب،ا!صائصهذهمنالغ!شعلىاحر!

الابد.الىالخواصأنهيثانيةم-ألةإلىذلكليعدالفجتوريأ-يداوية"قل.عقب

.الحديرثارعربيالثعرفيجودةمو،الجديدالهرمنأضااستكرا)تيالست

نجة.و"فوبالمحوويئوحللووالفكوبطروا:النتر!فيلا،ا!ركةاالسماتورف!كهنانكوزقد.صيمجغيراوهذ.عا-مة

.للقضاءماماوايلداولصكارإئصالخصواسكن،الحديثالانسانيالشعرفيبلفحسببيإهراالشهر

الادلاءمننخمةياتخ-لقلمذكر"اسا:دشصكهاا!اا21كنانوارصو،.إرالمقدإلدراسةرهينهناوا!مد،يروتتغالففاوت
..و!ر.بريى-مالف-وريالسبد31"فىالتيلىألةا500)ةوضيحتقلاطمقافيحماالقجاممن

.كذلكتس"يدد.نوكابرا؟ر
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.ءةا"بةلهذهـالقض-بالرعياوصواالافقإلىأزمظالباطنةمناطروجعلىخصاةء!كبرامنوهي.الءج-صدعلى)ةوةباالخصائصهذهأهموحددت

لآفاقاا-آجهابالىضلصاتهدعووعندما.الفيتوريالسيدحدودتكمنحاستطو.عامتيذاتجاهافيكذ)ثنليلقياريوالفضووزاًصكي.إضآأ-كينا

يصدتبل،هـرظنكما(الأشكال)أقصدكنالمالجديدةؤيةالافاالأمريكنلم.هناكولي؟تهنابمبإتلاالفيكلوريشعرجمصهذااقياأو

!زرجءأنةصدت،لمعاصراالانسانأزمة!رقيقةال!حىلموضوعياالوعييدالسأنماأ.ريالةي"وا)--دعمينكماخياليفيضمليوخاطردمجرإذن

لكنو.رلانساا-ةلقضيمبةعضوالموبعادالأفورشرفط:ة!البأزمتهمقتهءولي!كدهـتؤحق*ور"هيف،!ةالخازهم"ساخلدايعيسالفبوبىي

فيكةثإرالاسودجا!الرعنمةاصمهانظنأونف-5ليغإلطالفورحبالتيمارشالاتلملثوج"ـخاسعلى.تدعمهابل،عل"13اطلعتالتييةالشس

عهدفأالى،يقيةالافرلقوميةدإيرسهيهفيماءشاركةاو،الا!م!ودجاىالرخلاصفيثاقي!ةفيريارونووا)-يد.الا-ودأبانلاوا!يقافرعنز-ءدث

الى!كاودفع،المأساةحقيقةمفهفيسز.يماالحفقةفيالا*-ودجلالرغنإصمميه،عمزت-دثإزر!الأشعارهذهانيكأقدءةدمااءمقرويخذعنفسه

يضة.ءرلكةحاافيةلمح،لألأفييرديياخخ!!قدالتقدنميزارارليقرو،3يقفولااصبة)قوبا

وهجوالالص-ةولفظه):فسارادلوام:3إ)ةخإع!علىيتورىالةاقدرمامنرالم!زانالهدطبأنكذلكلبنيليطاثم،شعرهفىيقيةالأفرالقوميةهذه

.والصدقبكسباجمهمنيليس.ريفصتوسيديالا.بيداحممثزعنليوأبحثيدي

محيبيادالسوعرلل!شا"ملا-الس"بالهمقصبدةلكذبعدج،ـناتواطهي!اومورة-كيمامألبتيم-،وهولذياالحقيممنيمابقيدر،لكنةثاإلاو

وجهد،قصادإله-امعنتكشفوالقصيدة.سفارلدينا،واسحمتاتوع*يزصفاتميأتفلماةو.:"يةالافربةلقومبايمهمىماهةاكإيس

نغميةحدةوفيبهاللأمساكولةومحا،اصيلىبةنجرعنللتعبيرتسابالالىرد!أإذاما.ـأعمكماشالأسردبرلالرطلمنكموبةيقدلافرتتوفرلا

،الاسودالر!لعنلدزاعكرارمزشرفيااباًفلةايفةالافرالقوميةإلى

تفتححر!ةهيا!!ؤفيوالقممتدممالتجربةوءس"وىزنممحا-زرصاركفىلأنك،الشرف5ذاحقزستلاإنكلكافولأنليول-مح

هذ.وتتنازع.تبيرهحدىلىالثاعراعماقفيفيالغاالبرعم-عيش12إاشادزاعدوفيب!اإص-اسلمثوفيالأسودالأفانفي!ة

!ةوحر.ئلامتفاصادفازنازعاتوعقباطفعواكةلحراالاني!ووالافراليةيافروليست"الخاصةتكمأساداخل،!ومامأز

"هنا"المكانظرفعنهايعير،!تةلاطنيةإق!بدةالىالصعوددقد.ص-ياًمضفسادهيتخذصفيعرفلمداصلياعدصرئفةزااممقا!ات

..فيهلز"ـلما.ته؟وارفيالاسصودقجالرمنارتريتثإردر؟وفتنىكرؤ

إخلاصمنالرغموعلى.الحقيقةفيزفميمكانظرفوهوافىس!لةووجه،الصراعحقيقةوطس!،المأ-إةعمقانغيرالحؤقةفي

النكوصعواماحمعالمتم!ارمعةالبانمبتهتجرتمثاحفيالثاعراخلامحفيفيتوريسبديالكافلدءةر،.مريضآاففعاليالونياجيهاتو

هـلة،التحدحدوعنناحياايخرجنهفا،لليلوالهزيمةواوالفرار--ش!ابل.كبيرةنيةاأاقضميةكعر.فيدالاسوجلالر.رقضمبةاعكرلمذىا

...-..-..ذاتيااسةحلا؟رحيق!اوتستحابللعامةالمعانيبعضتمضغداخيةاز.ةجم!كا

واكابهالت!رمنقيوج!التيوصورهفرعوووصفىو"اعهصىوالا"الأرءخى،فهينوأسودابيضمسألةلبتة!ةوويعه-داالمسألة

ووبهـبانهافدةيةادبدفيللي-لصفهسلكوذ.بهاتلمصوقرربالسإدراكمدىما.قضية،والاهـودوالاس!ودوالاعفررالاصفر

وهو!اومدمااملمحلست"ووكقوله((وحمالقرلهةآتههجر"قدرت!همدىممما،اطلامحيقلىطرالسديممموعبه،القضيةلهذمالفيتوري

ااملاممماتمحلاوهو،مماالوابو!ودللمتاعريمقدلبيتتعديمحصصءبرصصه!برصصصص!صصءبرصصءصءصرصصصصصصصءصصصصصصصصصصصص!صصصصصصءصصصصصصصصصصصصءصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصءبرصصصصصصصصءصصصصصصصصصصصصصصص?ص

لكوكذ.للممىدةمصيالنفالبرعملتفتحلداخليةاكةلحرلمع!حديثاصدر؟

فىتماتممفاوومفتعلىإن!اتقسين،التجربةممظاتبينصاحالفوا!197

ته،ق!يدفي((اختاه"تطويرلكعذيح!نلموالشاعر.قمصر!9ولطوا9ً

ستغلهاصلوانما\-يىالعو!العالم

اعهءرتلمونعاطفيةرشةلب!طجانبيااستغلالا؟

تهتصورارلطئمةلدااالشاعرمنمحهـاولةالرغموعلى.-الداخلى*خ

.-!6!ا!مئحماسضموح!ةفيالعوبيا!الميدءل9

اتالعانالالمدنهتمنهلقفلوو!ماسمطيغ،بهاثمثمطهاداوتهالاولع!ويرلف!وير:للتياطويةمعنىوما؟الموحلاهذ.فييتصوفيف!فبم

-..".بخ؟عليهايحافظوكيف؟بهاينعمبدا3

،صتعاريلاواالعاطفيئهابناكةحرفيلدقيقل!صجلباالقصيدة9للء!ردحءيلجرلللكتابهذاعنهيجيبماهذا

يتفق.لاوعمابناحمهاحركةمععصويايقهـفقع!الاكشفلأء

...!القالممانيس:تالمف

كرآلفهـياادطيعة،صمحاتعيةادقيمنيبةالقصحياحشىشكذلسسثان:الحسينيسىهوال!حاقرالدكتو:لهقدم

نماضاقاتنبمصاجوالبعضغشيوان،المءمونليةزفاؤ!طروتدارمنشورات

طن"ـ.لباابتهاق!رر!س!اصصصصصصصصصصصصصصصصص!صصصءصصصصصصص!صصصصصصصصصصصممزصصصصءبرصصصصص!ءصصصصصصصصصصصصصصصع!ء!صصع!صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصممس:صصصصصصصصبرصصصممرصصصصصممص!صصصصصصصء
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بابعلى"عقيبيفياؤ"ءراًنالطجيعيان"ـمنواء-قد

..يتملقماعلىريوبؤ-هزردلإسهم"لماعنيلالعدعتأار"

الخالثجمه!تتاسةس!لةكش!!منءلي4بزفصل"-اعلىلااواشكرهوانا.اإقالاهذفيبي

!صء.،"!تزالمععرالب"ت!يلانثا؟ءةلهاعهرقلثم،الشعرفيلمقاليزنم

لممهلعا-المحمااجمفىصهوا!كا،.ددخد!-خحاف!انؤدتزئااذكرماو.سخصيذ و!بحجرب"احساسانهع-سعىر-يرارلاحاوفهعىهماكراللمدهه

لمصرسامربوص!يم!يى!ماهـراا،5نىيلاو.ياير.زقرا:ير.تع،ءع-نةطبقةا!هـالويحملالنمامةالعا ص.-حصو،سلاالقءاعىل"ـ"عير.1،لمحظ-حاوثلىوت-ارعنته"دكرماوكل

ش!.صاكاألىالضعبصةاهـير0الجمتة:ناهـازكنلممةال"الااالقصهذهاناهذ

صاالم!س!!ى!صءا-المح!ا!حزا1ه.خامةخ-لادالحدر:.ا)انالىذلكلعدالخورىمدال !سرو.الط-م4ءـدهورالىش!ركرتكاولهد!صالوللا

!بص!!لىصءلمضالمةظحاشعراجهخيتملتياني،عااورالصوعةبرولاوا)تعبير

ابص!!ءهص!!ا!!!!خعاال!يطراملصلاحدمةعر.وبيينقيلثوشعرب!نيقارنثمنمطراوفيوشو

05".امم!بل!بالمحىلهف!-ا.-يفقدر"ا3-يز.معيدلجداثعرالانلىالصليتشالصصورء"د

لصيهـوصاءص!!م!الجعا.ص!المجيماح!الصرلا5لشعر.فاذاء5علىو.يمالةدالضعر.بعكصيع!لهربدلااة7.خ

ل!ص!لألعااح!وا!-!ضحوحاؤظقيثوانعلىلخورياء-دا)فقوااوانا.بلغايمالقد

لعىعااسىهلىمىممىمتحهءولاهـىراسىهىبيزا5عرال-دااورعالفللأغةلاغةالنوعةاببزلاقللا!مقلبثه

-.،سنلرباب"العمىييماهـدحه81لتبىلو،ثتلبهداالنلممهعرمقلليإهسا

ليىمىهعهم.اىهيسحر"دبزيبكىاقلىمالي-طهمر،م"طورةةؤل-اهروالبلاغةؤملجدا0"كا-بلملأغ

صىص!ع!لرلعالمحما!ال!علال!يط!صاا5ماءإقدابلاغةلنا.لاجتماعمةا"اتلإبلموا.يموالقإ"جاربوا

-.ل!!يىلمجلىهـااف!!مريما?،!طوقصاة:لاغةيدةلجدللاغتنابء-ا1.ءعنىودلةظبلاغة

-ص-ض!عسالىهلعلبىهو،زاإهزلهلقزيريدلجداالتهعر"دززنهعا1.-باهترو

عر.ازلةوإقز،رةجبرةوزو،ريت،تسا8بلاايما)قلىالتزعرؤلوتضذ

:ويلمحي!ا1لمجلاخيرف!الاصدل-،ا):قديؤفهموفي،طوريلال-دانأزعموادا.رااص-إكلط

يرالتقربلإفة،القد؟ةالبلاغةكلعيةفنماا4ـللشعرقزذو"فيو

اليومئعةلراااللةظإلاغة،بطةالم!رلغيرالم:عزلةوال!رورردوالتجر

الا-يردالجدلادىلاهـتبفهمنزل-وهو.ازالةرئنمالمهاللعنى

إمتاؤلبحأه11ال!تماب،عوضينلوالدع!ورتع:يرعلىحدالقد؟ةا):لاغةرقب!ة"رع

،جخماعيلالوفي-لذوا)تطور"امعزتفقليدةجدبلاغةاعبدوا

ص!لىاعبىء"ا!الولاالعربيالعالمفىافىاكءاطاللعا،تاانألحنىوكنتء
له.عصوىهووحلكادلو5وسهسهس"ا،رناءلىلمتاتل

الملاىممعم.وللامنب4معمودهبقهاتبلناعلىو

ء!..دلمجالهـذا!اي"يعلاص،فاصءلمنءـذااليهنيص!ص*رما

مهالعسىدعلىهـ-متاؤعزءبيمعه3ـهما.تمهلالايسلاسهلهتلا

اهرىبىسىزوموإاليىإأإقزاقزا:مىمابرصىمىمذىزلىز2الراالعزىيالم:يراهمتاهعلتلهاسههافلو،لآهاعلامقزلماسهسعا

.ل:از!حمحهالذى

70313:تزفيو5992:ب.-

لمال"ااءيندصوةر5ا)قا
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