
هـمرا!:)ظح------لى

رعنصئب!روصاكهمصببأ

علىمالسخطناعننعلن(ن"بلأدفىالناس"لديوانالباهرالصدورلنايتيح

التكرار"فى(لمسمرةوالمسطحيةالغمموجاتضببعتهاالتيانفاسنالنايرد

فكلدة..(لشاعرذاتعنتعلنمتماسكةوحدةهوالديوانان؟لمفهوم

مجموعةسصدورفان.وغهـالجامدالمستقلتطورهعنينبيءوذلك

11؟نيعنبم..والضعيفة،المتماسكةيخرالابياتونزعالاضافةمنشبعت

منز..الطريقلحممنمنزوهةصوراتخطفو(حدة،عينانللشاعر

الشاعر(1ركيزةهيالاولىوالصورة..د(تهصصرهفىالمدفونانعكاسه

المهذهينثرهادئاسخطا،(لسطحيللشعرشديدنقدكليظل،غضبهم

11الكرسيكيةبينما،وار(دةروحاالكلاسيكيةكائت":بوالو-يقول

..إ!معاصر؟بوالوفيصبح..للو(قعية

ء0السودانمنقصا"لد.افريقيا؟غافي:(لمو(وينهذهألانيديكحت

يورخوالمزعلاصدورهافان،الخمسة(لدو(وينمنيليفيمااورثطالتي

منالمجموعةانها..والعنصريةالجلديةلمذلات1و،والحزبي،السياسي

هي:القصاءلدوهذ...وساذج

،01يبالغرعيد).لجيلي(عبرى.يد).للفيتوري-(فامات)

أنه*!الشعراءمنالجيلهذاألىينتمي*شعراويصديقي(ما

قلاد،والشعو،الجميلالكلأمبينالفاصلتجتازانتستطيعلا؟لشريف

!إ(لمقبلة

القصائدانظربرفىتطل،ثو(وينخمسةمجموعمنكصائدتسع

مهمةفهذه،قصائدكمجموعةالديوانتناوليمكننيلا

عنتعبيراالافيهالساذجةسياحتىوليسمت،الناقد

اجلهمنصدرالذيالقارىء..القارىءنظروجهة

..الديوان

أل!ملة:بهذهالديوانفيهاختمالتى"اللحظةففي

بالجراحالساءرونو!

...صباحكاذه

بلا..مفلقةاكواخاالقصلألدكلتصبحاللحظةهذهفى

نفسيةكلهاالظلالهذهمنوتشرز...حياةولا،نوو

المتتابصة،الاشكالهذهفىذاتهامزقتالتيالشاعر

..والمختلفة

ابرازهااجلمقلفنان1عذبالتيالوحدةتت!قاخيرا

..الديواننهايةفى،نفسعه

!.قصيدةلاخرالرصعودالختامفى

و*باغنيةبالسوناتة..وبالرحلةبالابزهرأنيرتب!

خلالبلتقطهاالتيالشاعرفكرةتحققكلها.؟حب

و0653

خمحئضص

ا/ضياء"صا

.ء

تج!جمهث!يرضدرر

وهو...*قلعلىمصرفى،ألاعوامهذ؟فىصدرتالتيالدواوينظم

..!شعرثواوينلخمسةسئم

منه.نفحةالسابئةالمجموعةتصبححينفى،الشاعرهو،جديدوان

قد-بيكونغايتانكتعبر-(،الرضىعدمعبقرية"انيعنيبوعة

..نغسهعنالمجموعةهذهتعلنان(خيرارضيقدنماعر

منالعالمصورتسنردانتحاولوالاخرى،والحياةالناسكمة

اعلنواومهما،(لمذصبيوندافعفمهما،نغسهيفضحالذيفشيم

..فيهافلالدةولاغثةاشعارتصنيععنعفبأنشكال

بالنس!بةالجملةهذهكعديلالانويمكن"..!صيغةاصبحتلاذبة

القصائدهذء1عدما..المعركةاغانن.-والاظافر(لطين.الارضرو

الصياحمنتيارات(نها.0الحديثالعربيللأنسانيررخ(نيمكن!

سامتطغل.حياتناعلىتطغلانها..الممزلىو(لنثر،الفاسدةمشاءلم

.لفارس(ثلاثليال.غريق.الشمباك).السرلتاج(القمر.سوخ

الطيب(عصفورة)خىداصتوما،شكبدون(لمستقبليخعى،مر

للأجيالذلكترك1و..الصديقشعرعلىبالحكماجازفانكلنني

..أصدقلألي..الشعراءلهرلاء.فضل

.-.داخلهفىالعالملعنىالشعالازدهار

نفسيتناومهدت،سبقتالتيالدواوينفىنحسكنا

،قصيدةكلروحبينخللا،الصميميالديوانلهذا

الامزجةمختلفةالشعراءمنمجموعةكأن،واحرى

..إ.الديوانفلكأخرجت

بعضتكزرتوان،مسمتقلروحلهاقصيدةفكل-

الذأهبتلطمنارلسمردهةفىوكاننا..والارنلناتالالفا!

ميزةانبيد،مطمولسةمختلفةلوحاتفماالصطفةبرمتها

احالسنابطريق،أنسجامنالنايردانههى،الفذ-الديوان

فمنذ!الحقيقيالفنانخلةوهذه،ذاتهإؤلفابانسجام

للتيالوحدةمنطقة7ثمالاحساسعنالفيلسوفانقطع

جديدمنيعيدانالفنانعلىيصبح..العالمشملتلم

الينابيعهذهكلالاضيفىفجرتالتيالوحدة50هذنسج

..التاريخفىفكزناغذتالتي

زمانمننفسى3نموهىقصيدةكلانالنقاديزعم

وهذا-،القصائدليقيةالنفسيةاللحظا!عنصنقطع،معين



حؤه2والىالقدامىلنظرةشائهترميمهوالذيالرعم

كلا،عملاالقصيدةتعتبرالتيألحديثةألنظرةثم،الب!ت

لنفسيةتنسيقاليسالزعمهذا..مغلقةرابطةفىيلمها

والعنىبالنغميةالناميلحسهتمزيقامنهاكثرالشاعر

...الادراكوهطلق

بعثلحظةتساوي،الشعريةالطا.قةتمجيرولحظة

الزيالستطيلالعنبرهذاففي.الرسامعنداللوحة

قماشةكلفىذاتهالفنانيكرر،مرلسومةمائةفيهتتراكم

نقلمن،نعرفهألذيالتكرارذلكليس.ومنحوتة

،الضطربغيرالخطذلكهوانما...كلهاللعناصرمتقن

بالتاليةاللوحةهذهتربطسريةبخاصةيشيوالذي

فىاولونذاتها-!الخاصيةهذهتكشفوقد..لها

انه،غير.بةللقاعمعيناختيارفى-اوخطوهـ،مجموعة

فلا..نفسمهاهيلوحةكلتظل،ذلككلمنبالرغم

الريفية"الدار"و"الانسحاق"بينمثلانخلطانيمكن

ناايضا(يمكنولا،واحداللوحتينفىالتوقيعلنبرغم

الزمنفترةطالتمهمابينهماتجمعالتىالوحدةذمزق

ء...زمننامنالفنانزمانفليس.العملينبينتفصلالتي

3او،ألقصيدةفوحدةولذلك..الخاسمطلقهفىلانه

كلهاالفنانفاعمال،فارغاادعاءالاليستالرسومة

منفصلة.لناتظهراشعاعاتالىانقسامهابرغم،وحدة

كمانحوهااوبصيغةوأحدةعقصيدةعلىالحكميمكنفلا

:يهرشصوناو،حواجبهملرفعونلذين2،النقاديفعل

فىماأ!سوأانها"أو"!مبتورةالتجربةانغير!70"

تدخلالتي(كذا)بقصيدةمقارنتهايمكنفلا..الجموعة

((إ!كالعاصفةالروح

الفنانيعتمدهاألتيالضروريةالتنحيةعمليةوان

الجموعة،ئالظهورجمنمعيثةقصلألدعمدايسقطالذي

وهنا..امافناغريبةتظل،غموضهااوفجاجتهابدعوى

مستمرةجفوةهوفالرسم..الرسمشهـنالشعريختلف

تعدطبيعيةولادةفهوالشعراما..واللوحةالرسامبين

الشاعرينحيهاالتيفالتجربة،بالداخلالتشذيبمعظم

انها3..دفاعوبدونظالةمحاكمةهي،الديوأن!ن

الشعرعنالاولللمفهومفتبعا..وتزييفقتلعمببة

خطرولاعاديةالعمليةهذهتعتبر(قصيدةوحدةكونها

لحظةفان،نفسهألشاعروحدةزؤكداحينإما،منها

ؤلف!41لاالقارىءحقمنتصبحهذهالتنحية

اذننرضى6هوالاذهانفىالانيرنالذيوا!ؤال

أننصفحواجبأهو؟الشاعروحدةبدعوىالسعاقطبالفن

تجربةصميممنلانهاالجموعةفىالنخرةالقصائدعن

!؟المشاعر

!بالكونحسمها!خرينابلاغيريدلانهيغنيالشاعران

اللاأخلاقيفالفنانجدا،اخلأقياألحسهذايكونانبدولا

هـوالفناشكالمنشكلفكل،الكتابةعنليا7بكف

الاخلاقمفهومفمانختلفانيصحافلأولكن...ألاخلاق

وبمعنى؟هواخلأقهعقمدأفعابالجريمةالناديفيصبح

يغنيالذي.ذمكاخلاقماتسميهانآممستطيع..آخر

نايجباننابيد؟والشذوذالبذيءاللحموطعمالانحلال

وصوركتبالذيذلك..ببالزاكاللااخلاقيهذانقرن

..والظلاموالزهريوآلقذأرةالعفونة

؟االيهاشارةام،عنهدفاعاللفسادمصورابالزاكأكان

لهذء،للعالمالاوضحالرؤيةهوالذيالفنانأيخضع

!؟لاقباحتهابدعوىفيدونهاوالرضيةالسوقيةألاشكال

قراءفىبعد،يبدوالذيذلكفحتى..بالطبعمستحيل

..والاوحالالقذرمناكوامفوقبفظاعةطافيا،!صريعة

!أبالذاتالاخلاقيحسناالالشىالفنانذلكحتى

مدونا،بذقةيلاحط،للعالمفىيخوضاذنفالنثماعر

،هذهالاصالةوعملية..داصلهفى،وحادثة،صورةكل

الداخلةالىكلهالخارجنقلاحدأهما،معاعمليتانهى

الهامعنوتنحيته،والمبتذلالسطحيعزل..والاخرى

الش!اعريمنحلاشعوريةالعمليةهذهوكون،وألضروري

صياعةعمليةفكل..الحادثيةالركائزمنجداغ!يافيضا

التيالسابقةالتصفيةعمليةعمادهاسيكون،مستقبلة

..الشاعرفنيةبالضبطاحددت

عنصراالاليسالجمالن1النهابةفىنلاحطانبدولا

ص-إ!اخلاقيا

،الجمالاشكالمنمطلقشكلهيالتيالموسيقىففي

فاوست:نغمياختياركلصلبفىدفينةاخلاقيةتبدهنا

العودةهذهفىيظلثم،اخرىمرةيعودكفرهيعلنالذي

كلفىمربوطا،جدااخلاقيا..الابدالىالستغفرة

فافيجيوالدونحتى.الامبراطور.اجمونت!بشريشك

النثدودالتوترهذايعلبىكلهم.-.كارلوسودونوجيزيل

..الاخلا.قيخاصةيظلالذي

؟اكلماتفىموسيقىالشعرأليس..النها(يةوفى

مأثركالتفمهما،المعاصرالشاعرميزةهذهتكونوقد

جانبالىيحوزانابدايستطعلمفانهالقديمالشاعر

؟لنثماعرلفسيةتصوغالتيالاخلاقيةميزة،للجمالعبادته

بينالرالاتحادهذافىالسببيكونوقد،الحديث

العصر.ومالساةالنشيدصانع

الذيآلعنيفالقلقهذاعنيتجاوزن1منشدأيستطيع

الرلسمفقأن؟!عنهيعلنانبدونللحربينجيليعيشه

القلقهوةفىينزلق،مبالغاعاطفيايبهونبدلايجهدالذي

عصبية،جدباناملالمشدودالتوترهذافيرسم،هذه

،الرساممنقرلهبالمارتباطااكثرالشاعريكونانبدولا

الاشد.الارتباطهذافىدخلالحساسيةلفرطوليس

ينجزلاولمرورا،متعشمافرحاالا،بعامةاللحنفليس

..للالمفىالا

هيالجموعةعنيعزلهاالتيوالتجربة،أخلأقيالشماعر

مترابطةوحدةشعرهلان،لهمسوغولاشخصيحكم

والذيلسطوعا-وشفافيةاكثرهوالذيألالسمدلكعنتعلن

..بالجيلالاقترانهو

ح!**



فىالضاسط)نجلافطب!اانتهىألتىالكلمةا!كشملإنااذا

والزي4الراهنجيلناعصرهوالشاعرعمرفان(يلادي"

بنفسهخاضثم..الاولىالحربعنبائه7زكرياتوعى

بخل،الثانيةالعاليةللحربوالنفسحيالوحشيالعذاب

افرانوفى،ودأخاواوشفتزفىتمثلتالتيمزابحها

هيروشيما،علىالاولىألذريةالقنبلةوفى،والغازالحريق

تاريصخفىالسوداءالفترةهذهالجيلنفسيعيشتم

أشكاللافظعالجهنميةالظاهراتهذهبكل،الحضارة

علىالمتنافسشانالدولتانتعرضهاالتيوالتدميرالبطش

.-الصغرىالدولحويةالغاء

انذاراو،تهديدكلفطالموتيحسالذيالجيلهذا

،الكبارالكؤنلمهندسياجتماعبكلانفالسهتتعلقوالذي

وفشله،فنائهعنالسىؤولوغيروولالس!الجيلهذا

بدعوىوالمسجدالكنيسةالىيمجهانالايستطيعلاوالذي

.03.الخلاص

الديوانفهذاولذلك(بلاديفىالناس)جيلهوهذا

الاسطوريالخي!عنفتشنااذا.المشتركروضناهو

نجدهفلقماوحدةفىالتناثرةللقمائدهؤهيلمالذي

نهايةفطالسطورةوالكذمةالقدمةتقولكما(الحزن)فى

لير،عاكسامظهراللاالحزنهذافليسر..الديوان

بالرارةشعوراحالاتهااشدفىهيلنفسيةللحددالقناعالا

روحاحسبهللؤيالحقيقيالسببيخغيالقناعوهؤا

..بالمرهالجيلهذاروحيكنلملن،الديوان

.من.كازيمودو.الوار.سيتويل.اليوتبةباسترناك

نغمةيلاح!اندون!ؤلاءعصرنالشعراءيقرأانيمكنهذا

يقرأانلناقدلمكنلا؟امنغومشطركلت!طبعالتيالكأبة

ناويفترضالا"الذريةالقنبلة"او"الخرابألارض"

نلبيهد.-.القصيدتينسطوراملتالتيهيالحزنروح

الذيالحقيقيللسببالباشرالتأثرالاليسالحزنروح

..الرمزيمدلولهوالنغميةوالفنيةالظلالىعليهتضفي

شطرينالديوانتشطر(بلاديفىالناس)اخلاكيةان

منظرقي.التوالورعلىتعرضكبيرةشاشةفكأن،شكليين

وهذه.!.فحياة،اطلال..نملءتم،خراب:لهماثالتلا

نف!سيةفسحةللقارىءتتيحللديوانالتيألعجيبةالخلة

.اغنية.لحن.سوناتا:نوعمنقصائدخلالفيهايتأمل

عاطفيةاشواقعلىالطلةالنوافذفهذه..غزلية.حب

هذادوامةئ5!أس!!امأولالرااحةفترةهيسازجة

...الضاريالصراع

قصيدلا:هيالكبيرةللسلسلةهذهحلقاتاضعفان

هوالذياللفظيالتمييعهذافلولا.الثلجومنحدر،أبي

للذيالسوفسطائيالتشدقهذا..عندناالنت!عرخاصة

الهممنخالياالديوانلاصبححلولاه..هدفبدون

للتناقض-بتهمةنحاكمانقبل-ونعود..والشط!

الشعرضمنالقدمةكاتبيضعهاالتيالديولنفنعيةالى

إاالغنافي

لعسرطانتحققولو،لثماغربغنائيةالتسليميمكننالا

لضمحرالديوأنوهذا،قصائدهفىالغنافيشروهـالشعرمن

مثلا.،(بيرنز"وغنائيةغنا"ئيتهبينالناقدقارنمهـماغنائيا

للحزنردهايمكنكانوالتي،بالاسىالمثقلةالرنةفهذه

لشت،للقدامىالغنا)ئيةلشعراءالذينتينيالروملالخفيف

ايق!الذينفنانيناانتاجفىعنهانثحثللتيللروحالا

المغالىوانتسابهمالشريدأيغالهم،القداسةلحدضمائرهم

عصرهم.الىفيه

اندلسيتهفىهي،،لوركاجارسيا"عاليةكانتاذا

منالموقفنفسيجابه(بلاديفىالناس)فديوان،بالذات

منالساذجةالاشكاللهذهوالعاشللعميقعرضهخلال

شعرائنامنالكمير"همكانوقد...الصريةحياتناإشكال

الطولالعرضبطريقالعاليةالىالوصولمحاولةهو

باختراعناحياول..حقيقيواللاالشاذاو،للعاطفى

وفرهـسطحيتهم،والعنصريةاللونكمشكلةغريبةقضايا

الطائرمشكلةنفسفىيوقعهمللقضيةتمملهمبهاينبىءالتي

...القديمةطريقتهحسمبالسيرعلىالقدرةفقدللذي

الحا(ضرئيكشفلانهالقثلة،القرونروحهووألشاعر

...الوسيقىعنالشاعرميزةوهذه،المسمتقبلعن

بعكسر،وفنيتهالشاعرمنهجيةبالضب!تحددفالكلمات

ومنهجاكلمةلهبالنسبةالنغميصبحالذيالوسيعىوضع

..وفنية

صميمية،.اعظمازنحتاحعلىفق!،واناانتهووصلاح

كمايحاولأنه..يغنيهاوقلقنا؟فحسشهيعيشلافهو

..الهولابىحلقالىالمعجزالشؤالردوالوارلليوتحاول

الىوالوار،الكنيسعةالىاليوتعادانالنتيجةكلنتوقد

اخلاقيةهيفما..أخلاقيتهماوتللث..الشيوعيالحزب

.أ!.الصبورعبدصلاح

..لاخيرة2اعمالهفىالاالفنانمناقبيةتبينانيمكنلا

لفرهـالامتدأدالخاميةوالصورة،النها"ليالترسبفهي

نفسيتهلقطاعاتالذهل

النهائيةصورتهصؤههىلم!ادركتهكماالعالمهوها

طعممنفقدوهماالبننرالىنجبدانأهوبة..؟!الحلفما

..؟إللانسانية

منبالرغم،والصلحالشاعريبناخيرانخل!الابدولا

المصلحفدنيا،الاخلاقيةالحاسةهذهحيازةمناشتراكهما

سلوكالهدفهذالصبحجبنعلى،الاخلاقمطلقهى

...وحسبالفنان

تتكونوالتي،الغماةالصورةلعبةتشبهالديولنقصائد

النتكلوالختلفةالمنفصلةا،جزاعمنمعينةمجموعةضممن

التعددةالاجزاءمنفق!واحدجزءشالآخريطابقبح!ث

لقطرمجسمرسمصورةفىالختامىالشكليظهرالنهاي!وفى

...معينشكلاو

ربطنااذا،الديوانسر(القريةالىالعودة)تكونفهل

!إ!بلاديفىالناس.سوناتا.لكاللك:القصائدهذه

؟!والحزن..السلامفىكما(للحياةللاستسلاما-هوأم

ا،لمفنالجسديفرارههى،الصورهلىهكلانبيد



..-.المجنونج!م!ةعلىالحضارةبوطأةألا!طسومق

من،للبراءةألباهرالاكتشافالاالقريةالىالعودةفلشت

الاكتشافوهذأ..لحياتناإلعونةأللدوأمةهذهجحيم

عنينم،للكنيسةالبوتباكتنتمافيقرنانيجبألذي

معنىوببنبينمهإلرباطنهائيافقدالذيالجيلهذاخاصة

!...وجوده

(الخرابألارض)ظهوردبقتالتيألاشعارروحأن

فىألقدالسةكانتفقد...النتظرالانقلابلهذاتهئءكانت

والله،الفرددأخلبينتصلفجوة.دائمااليوتعو

(...بلاديفىالناس)اشعاركاجحففاذا...الحميحي

عنوالبحث،الوحدة:الحديثألمجيلحاجةعنلعبيرا

الدلوانهذارمزيةفىأذنالدفونللجوأبهوفما،ذأته

.-.؟ألسحري

بترمن،للديوانحلأوةتسرقناانقبلبدلا.!.ولكن

...ولللاذاتيالصناعيالقليل

التفاتبلاالذليلوالخطوالجوفاءالطبلة:فان

الصديدورلئحةوالجراحىالبلهاءوالظلمة

الكهوففىتقعىوالظلماءوالسعلاةوالصم

الوهابعبدالعراقيالشاعربهااختصصوراالاليست

...البياتى

"...وغباربقنشومملوءخاوانني"(لليوتاومن

:الروحهذه،بالذاتالانشادننت!يدمن..التورلةومن

نورمنخيمةحبيبيوجه

حنطهحقلحبيبخشعر

رمانفلق!تاحبيبيخدا

..الرخاممنمقلعحبيبخجيد

(وعودحياتي)منالثالثة7الرباعيةتنحيةويمكن

الجبرهذاالمعننىالزمتقد،القافية!الرياضيةفالتثنية

..دمعتين.رشفتين.دورتين.مرتين:الهندسي

وقعمزلقانهعلىهبانأخذهماانتدعىالمقدمةانغير

العربيبالشعرللارتفاعمقصودةخطوةهو،الشاعرفيه

اليوتمحاولةانغير..اليوتغرارعلى..العالةنحو

التيالاستعاراتمنبأحمالالشعرلاثقالفاشلةمحاولةهي

فائنفىالدقةغارانفعاليةعمليةفالتنععر،ضبابيةالرمزتزيد

التعقيدفىغايةهيمحاولةالصياغةوعملية،للشاغرال!رية

التيالكئمةللنفومةضوحولىلالشعريالعالميةللتصعيدبرمز

واالنتعريالبيتعنطريقلمةمحسوصورةالىلاتردالقاريء

ينتقلفالاريع..المثيرةالانفعا"ليةالهزةالىبل،القصيدة

مترابطاانتقالاالمثباعرمجالالى،الدإخليهومجالهمن

فيهايبدأالتياللحظةففي...شعوريةاستعارةبطريق

الفجيعةحتىتصدمه،القاريءلدىالداخليألانسجام

للقاريءيعيدالذيالتعقيلوهذا،لهمرصودةعقليةعقبات

اشدفقرةاخرىمرةيحتاج..بذاتهواحسالسهعريته

للعقباتاياهافقدتهالذيللقاريءالانسجامليعيدعاطفية.

.0ألثتافياكماعرقاعهيوالتي،المنثورة

بهنتهمبمانتهمها،العمليةهذهلفرهـشكليةاننا

الاحلامالىوردهشىءكلاغماضمحاولةمنالسوريالية

ا-ل!ل!"أ.لىيرثدالؤبم!ا!ماصرا-ن!خعرب!كع!،وا-لالأع!

..العقافةعاليةبدعوى

ألموراةمننصوصااعتمدالذياليوتمحاولةفمن

الفردوحمهومن،الالهيةوالكوميديا،النتروازهار،والاينياد

فىالناس!قصائدبعض!(نفهم)انيمكن...الفقود

الخنجرهوبالذأتوهذل..نعيتهاانلا...(بلادي

!6الخرابالارضقصيدةألىبقضبالموجهالمسموم

إ.8أألديوانءهذامفتاحهى/(..الببلفىرحلة)ان

محضىلا،فنيخطاوهذا،مجموعتهللشاعربهاصدرولذلك

القحسائد،ببنالزمنيةالسالافاتضبط!عناءالناشركلففلو

منلتمكنا،الزمنياوضع)حسبالقصائدرتبتلواي

..ألخاصالهـشاعروتطور،التعبيريةبنموالاحساس

ناالاللقاريءيححمحلاالراهنالاخراجهذافانولدلك

ناوبدون،ذلكبعثكله،الديوان(..0هذأ)فنيةيراجع

..الداخلمنالنفسيبنائهملاحظةمنالشاعريمكننا

هذهروحلليهلتضمالتيالزاويةهي..الليلفىرحلة

،الصغيرةلبطولاتهامعنىتجدلاالتخ..الرهقةالشبيبة

منبأكملهازجاجاتوتجرع،الفتياتقلوبغزوفى

البوكرطاولةألىالمقلقالجلوساو...المفنثهـوشللبرلندي

هذهمنجعلوألذي،للسأمجيلانه..كاملةليالطيلة

،فعذباستمرار!يتكررواحدامنظرا،العجيبةالحياة

ولويعيدانيستطيع،الحبولا،المستقبلولاالاملفلأ

...وكابةتعساملئتالتيالنفوسهذه،واحدةللحظة

والسسالوألسثابوالكلامزلتما!فرحتي!حيازلتما

واللآلالاصدافيقذفيزالماالبحاروشاطيء

.تزالماوالسحب

للوسادالنساءيلجيءوالخاض،تسح

-البي!تاسطحفوقالاطفالويلعب

..والنباتوالعبات،والعروسللعريسلعبة

الانشوحلةهذهومن،الابديللعذابهذامنمفرلا

نحن!!أعتاقنا-..لشطرنج1حجارةلعناقءحولتلتفالضي

ئو..الظالمقدر"أليونانمنغرابةأشدقدريسيرناالذين

..متعرجة،متداخلةخطوطاوالظلالسواديرسمالنهاية

كدلالة.تكفىولكنها

غد!وبعد!غدوبعد

..الابدالىسنلتقىلا

حىهـعندتتوقف،العجيبالديو؟نهذأاخلاقيةان

الموزعةئالقصائدشمللليهاتلمالتيالقصيرةهذه

الاليسالجموعةهذهفىالشاعرفهذا...الجموعة

سوفالهاولةهذهوفى..بالقنوهـ.الجسدياحسماسه

..السمعادةاوالاملعرفممالكعرالتحررفكرهيعرف

لافهو،ورؤسناوضيعتناقلقناالاالديولنهذاليس

:الصلبانمنهاتصنعالتيالصماءالخشبيةالادةالايممل

فقطيعرضلذلكوهو.!.الحاسمةالدينيةالاجابةهذه

حلا،يعرضانبدوناليتافيزيقيسأمناعنويعبر،اسانا

يكونوان..صليبايكونانيمكنالفضفالخشب

..!محرقة



ء..فوأربوده"عيمونأن

الركمبم.!لرهـامهررطءكاالانكاصزيةا،ديبةمثل

،ابوتجورج

لأرسلؤؤ/تر!(-..معاوروائيةفيلسوفة
!/يى؟!ض،.دعلجورجخلافاولكن

كانتالتياليوت

عرير!ئ!بردرلكليزى1بقرال!ش،العلميةبالاديةتبشر

وبالخلقية،فةكفيلسو

بموقفتتمسكبوفواردهسميونفان،كروأئيةالجامدة

عنتعبر،طرائقهاتنوععلى،ومقالاتهافرواياتها:واحد

أليوتجورجاعتبرتواذأ.الحياةفىواحدةنظروجهة

هذهفان،للروأيةمجال!بوفواردهسيمونمقا!ذضل

سيصوناًن.ألفلسفةمجالفىألاولىمنأفضلالاخيرة

ذاًتالرواية"يسمىماواضعىاهممنهىبوفوارده

"هول،!فى"أ9ءي"ةلفكرا

ألدرأسةوتلقت،8091سنةفواربودهسيمونولدت

الفلسفةتدريسامتهنتتخرجهاوبعد.السوربونئ

كاتبة،4391سنةفى،غدتلنالى،سنةعتنرةاثنتيمدة

بولبجانوثيقاأرتباطاارتبطتالحينذلكومنذ.محترفة

محا3آ،9م5يلا!40؟!ولم"يثةلحداالازمنة"بمرإتهوترسار

سارتر،"زلم!ذة"ليستانهاقلناالدقةتوخينااذاولكن

منكثيرحولارأءهالان،يمسميهاانللبعضيحاوكما

وتبدوسارتراراءعئتختلفالهمةالاسال!يةالوضوعات

وجودية.ذلكم!!لكنها.منهااصالةاكثتر

فهي.الحريةهوفوأربودهفلسفةئالشكلهةمحوران

أيضا،قيمةوذوحقيقيوجودذوامرالحريةبانتعتقد

ليكونيبا؟ضلأنيجبذلكمعولكنه،حرألانسانوان

وسميمونبةضاهرتناقضعلىينطويعتقادالاوهذاحرا.

فخورةتكونأنولعلها،التناقضبهذأعامعلىبوفوارده

فلسفةفىفامنتسمكانايحتلالتناقضفان،الشميءبعضبه

عبارأتفى،ألكاتبةتعنيهماأنواظن.ألاوروبيةالقارة

،حرةلرادتهلانحر"فردكلان:يأتيماهو،مبسطة

معخاضعالفردهذاولكن،وبطلانزيفالاالحتميةوما

كيفاحياناالشاعرعرفللتي،الوحدةفى-للرغبةوان

الفضية-لةالقلالقصائدهذهعمادتظل،فيهاالتفكيريجنبنا

-..الرةالتشاؤمروحالى

بفرر،لهـؤالناالاخلا!يالجوأبليسالديوإنوهذا

...مصيرناعنوحنتمةآلاكثراهـؤالهوما

الها-ةمنالقدوبهذااستطاعالذيالشاعريعجزولن

فىالاخلاقيالجوأباكتنت!افعن،ناقلوبفىيغوسان

-0001.مقبلةإشعار

التىأللحظةو!،عالهرؤطرالثقافيالقيدزالىفما

الثقأفةركائزمنيتذوقهبماالتماثرسهـنبمنجىفيهايصبح

الم!تصىىالبررانهذآمنصميميتنلينتشلكيفسيعرف

يدوخئا.الذي

بوعبهاتصالااكثرمةالقلاالرةفىجوابهيكونانلدولا

عوأملمقلكنيردلد

الباطنيةالضغ!

فلشى،جية!مه7اء

ايحالى.حهدببذلآلالمجوئور/غالاأفريرص
حريمهيمالان

كماتعتقدالجهد،وهذا

،خاحقفواربوهدنليمو"كليراكركميىر?أشجمر

ألحريةلان،ببذله

و.اهمية.منزلةالقيممقدمةفىهي

الفلاسعة،مقالعديوشأنشأنها،!وأربودهسيمونان

وانما.الاخلاقلقيامضرورياظرفاألارادةحريةتعتبر

أمردحضهولكن،الرايهذاصحةمنيقينعلىلست

علىأحديلامفلق،حرةخنيرألارادةكائتفاذأ.عسير

يدافعانمقدورهفىضديالصلات،عملمنيقترفما

الامر"اتجنبأنولسعيفىيكنلم":بقولهدائما.نفسهعن

خلقية.مسىؤوليةتقومانيمكنلاالحرةالارادةفبدون

باهـؤوليةايمانهافىمندفعههذهفولربودهوسيمون

"ان:(ينخرالا)دميتهارولبدأيةئتقولفتراها،الخلقية

أأ"هأهـلاأول،7ا،301"الجميعأمامنتميءكلعنوروولكلا

اتخاذها-يصحالكلماتوهذه+داح،لمح31!!ا؟،!ولهء؟ء3ء4

صؤلفاتها.لجميعشعارا

زيفا،الجبرباعتبارتكتفيلابوفواردهلسيمونانعلى

لفضى،اعتقادهائ.،لانهالاستنكاركلتسمتنكرههيبل

الحققومن.الشرتجاهالسلبيالاستسلامموقفالى

قد،الانكليزالفلاسفةوبالاخص،الفلاسفةمنكثيراان

الاقلاعألىذلكبهميفضىاندونالحتصةبواقعسلموا

،.صارماايمالأنابالحتميةالؤمنولكن.السيئينادأنةعق

.منكرأيقترفمنلومعنيمتنعانيجب،موباسانشأن

الركيزتفضلوانما،موباسانيعجبهالافواربودهوسيمون

بعنوانالقالاتمنسلسلةكتابةألىفعلاعمدتوقد.ساد

ضمنتهاأ-أول،حهـا3!4،؟3!ادابر(،سادا"حراقيجبهل"

اندفاعهغيرلسببلا،النشي!العاهرالكاتبلهذأمدحا

5!لأ+هةأ،حأأأ"تبرير"ايجادالىوحماسشوقفى

..شبلبهفترةفىالانيمرالذيقيال!ثسوبأخللأقيةألذاتي

ممثلانجدلا،الممزقالجيلهذأشبيبة...ونحن

قبل،مناهوالذيصلاحمن،الابديبحعنافىأليناأقرب

...نفسهيكونان

،*

.؟أ؟.الديوانقصائد

..الثمالةحتىتجكرعتهاحينفى،بحرفامسسمهالم

.-قصيدةنزوة،ابدااحسالشاعرانننسىانيجبفلا

.عنبعيدأللشاعريظل،القصائدالافوبعد...واحدة

كتبهاقصيدةاولبعد،للقاريءيريدماقالقديكونان

الشاعردنياهىالنضارةهذهانبيد..هوتصثيل"عن

بةم.معارالجمهوو

محم!الدينمحيالقاهرة


