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فيلعر!لجالفثثرين)2،(احدلوننسيتدفيكنتلحدنصتللابىبائرمجوئحاميرحاضربرلامدعنثلا)لةلفضفصا

،نعرضبأنناالادعاءالسهلمنليسانهترونوا؟تم":يقولفسمعته

مننفتقرفاننا.معاصراأدبا،العريضةصلطوطهفيودو،بايجازودوالئقاشوح!دبئلم

الواقعفيوانتم.عنهلنامعدىلاالذيالتراجعالىالمهمةهدهاجل

فسان،شد!دقربعناليهانظرنامااذااللوحاتبعضانتجهـلمونلاتحاولوهيالادابمنالماضيالمعددفيالثلاثالقصصتل!ت!ت

اخمتلاط:نظامبلاالالوانمنوبقعا،كلتشابكةخطوطاالاتميزلاالعينالشيهيالموفقةالقصةانوالواقع.القارىءالىب-سهأتفضيان

انسحبنااذاذلكمنالعكسوعاى.الىتصويريةوللوسائلللمادةكاملفيتسلكاندونوايجازباختصارللقارىءنفسهاتمنحيف3تعرف

هدااننرىفاننا،الكفايةفيهبرماعدلنبت،خطواتبضعالوراءالىاناحبالانوأنا.متعرجةرروبفيوتمعنكلرنرويةطرقادلكسبيل

نفسهالتكوينوفرض،الاشكالواتضحتتنسيقه؟عيدقدالاضطرابفقد-أتكلمعموماالقارىءباسملاننيألاولى:مرتيناعنذارياقدم

هوهؤاكانوربما.معئىذاتاللونلرجاتواصبحتانظارناعلىبدأتلانئنوالثانية-؟حيلتيماولكن،رأحبيرىلامنهناريكون

الوسيطةالازمنةعنذالفرذصبمالادبنناقثناننستطيعاننافيالسبب،المقدمةمكانوضعتمااولالنتيجةفوضعت،انتهيانيجبحيثمن

العصرمننقتربانوما.بقليلذلكوبعدعشرالتاسعالقرنخنىبسماحةسأحتميفاننيولؤا،يعوزنيالناقدصبرانذلكوتفسير

وليس.نفهمانأعني،نرىانالعسيرمنيضصصتى،الراهنالانسأقولهااتيالهـلمةتكونانمتمنيا،الثلاعلةالكتابقائياص

جازاذا-نقففنحن،بازائهيحجزناولكنه،حياشيئافقطالحاضر.يعوزهالاالاءلاصانأ؟كدفانئيالتوفيقفاتهاان،مثمرة

"!أعلىالىوأنفنا-ذلكأقولأننيالقصيرةالقصةعنفيهايتحدث.لكاتبتعطىفرصةانوأحسب

اقاصيصمنثلاثلنقدالتعرضمحاولةهوالحديثكانولوحتى-

للتقيب"محاولةأيافلاسعلىبهمالادللالمثلينهذينسقتو!فيما!4!قللماذاضائعةفرص!تصبح-الادابمجلةاعداداـحد

نماهماناشطعنافاذا،يتكونادبانه،الجديدالجيللادبالنساملان.اومر!يالادبفيالقصةازمةحولالإبامهذهالاقلامبهتلغط

لهألديخاالجادة(لموضوعيةوالدراساتالايجابيبالنقدتكوينهفيالا!ماءمنظلأىةهمالادابمنالعددههـذافيتزاماوااـلمذينالئلاثةالكتاب

الصبر.الىالمتشا*لمينلادعوواني.خيركلعليهيقعالذيالجيلوهو،الكنابمنالرلمديدالجمبلالىتنتميالتي

ارساءمسروليةعاتقهعلىيحملالنيالجيلايةصاوهو،اللوم

الرواداستحدثهماوتأكيدوتطوير،المستقبلفيلادبناجديدةتقأليد

اناقشهمانوقبل.الثلاثةاصدقائيالىاعودانالاننيويحققضيتهاحمل،الجيللهذامتحيزاننييلانمنذاءلنوانا.تقاليدمن

دمناوما،مجتمعينمواجهتهممغامرةفيبنفسيسأقذلىبالتفصيلاحبفاننيولذا-ابناءلهمنواحداكونانشرف،ء!لان-ثميفي

السماتبعضاستخلاصهنبأسفلاالجديدالجيلانتاجعننتحدثمزهواتجعلنييخطوهاالتي؟لموؤلقةالخطوة،صوابهأعنسقكماأخطاءه

تشكلحقيقةثمة.غيرهممعالثلاثةهولاءفيهايشتركالتيالعامةانجازان.ع!واشفاقاتعاطفاازدادتجعلنيبهتكبمالمتيوالعثرة،به

عنه.التعبيرمحاولاواقعهالجيلهذابهايواجهالثيالعامةالروحاثباببان.والقلأللالقاطعةجورالاحكامفانئيابغض،ولذابعدنجتملمما

احساسهيفرط-كثيرونبها(لاشادةالىسبقنيوقد-هـلحقيقةتلكيعرلىلاتقاليدءجلالوائتهكوا(لعربيالادبقد،صيةاستباحواؤ!

هسذاأقولوأنا.بهيحيطالذيالواقعازاءبمسبنوليتهالجيلهذايشطبعمن.آفاقهمص!ىفيلهالشىوكلمتهقضيتهمإرو-بولاالشباب

لم؟كد-استثناءبلا-الثلاثةالكناباختارهاالتيالموضوعاتلانالانامامهوالطريق،فيفعلالادبيةالجيلهذالقضيهايرجابياثيئا)!دمان

طين"منالتيالجصران"و"الرابعةالشمس".ذلكليعايةبأعواتالصيأحالالهم*ـملاالذيناولئكاما،وبسيطواضح

مجتمعنافيمافساداتبرزأنتحاولكلها"الحزينةالمد/أغنيةوايحسابيةاكتزسنكونصمتمهممننجنيهاالتيالفائدهانف!عتقدجوفاء

انيفرطممادفةمحضأهي.ترفضهثموحرن!الانسانانطلاقيعولىقاماننيالجدقيالمحاولاتمعظمانالاناذكر.لكلامهماسقماغنامن

المحذيالتشويهعنالكشفبمسبىوليةنفسهتقييدفيالجيلهذاالفتسرةفيحقيقتهاعلىتفهمعنلمإليومالعالمفيالادبر.اءكبار!ها

ومصدرها-نوعهاكانأيا-لاخطاءنتيجةالراهنمجتمعنامئهيعانيفلمولهمغوايارنستكانعاماثلاثينمنذ.ؤيهاتولدكانتالتي

ايضامصادفةمحضهيهلثم.ذلكاظنلا؟.التاريخعبرتكاثفتالحينذلكفيكتبهاالتيالقصيرةوالقصة،جديداشيئارقدمأن

ن!والكتابهؤلاءاحساسيعلىغالبةالمستقبلةالثوريةالروحتكونان"97أ؟9ول49+!93-35أ!97"اثمليبنئوالكبيرالنهر"واسمها

.اخرىمرةذلكأطنلست؟مجتمعهمفيالقائموالغسادالتشويه"خبماءفيهايحثلاقصةكتبتلقد"فتزجيرالدسكوتعنهالهقال

هذاصفاتمنصفتان-للاخرىنتيجةو!لأهما-والثورةالمسؤوليةانوعسيرصحفياناقداتكونانعلىتزيدلا7لت":هيمذغوايواجابه

مستقبلنحووتطلعهووعيهليقظتهنتيجةجاءتاوقد،الرئيسيةالجيلصارتباذاتالقعةهذه."الدصةهذهفيأردىماتدركانعليك

هسذاكلبعدالانولنحاول.الحاضرمنوأحسنالماضيمنأفضلمفتاحا،الكلالباعمالبافيضوءعلىبعمقالذقلادرسهاانبعد،(ليوم

لنا.فدمهالذيالعملخلالحدةعلىقصاصكلنرافقأنالاستطراد)1(كلههيمنغوايلادب

فنانهيمضغوايأرنست!المانعنجهيب،5891أذار،الاداب11(

حميئ.طهمزت!الد،كتور)2("البطولىالفشل
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ارو!،الاولىالثلاثالنتموءرلنظعن(ذن.لافء،زيهنيتضهسانقيلألكص*(دطجاى-"راثكةالشص

علىصمىماالقر"لهصهففطن.الىومنصصاك!نفايناحدباللصغئرىألح!"ولعلرورةالنهت!صوسمناؤف!دووو!!،ا-اضراشمم!!ياالرابعةطالشص

........اراص-صو:ل3القارىءسعيليصوءها(ىبل،سبظ"هااكيايثلاثة

ؤانصس!ضي-صةموز"ماعيلمتشاحقمقةعلىهدطنصالا،قاصببصالقعمضمترونصلهذانهاهـارمعلىيرسطعبهـججمقفانلصوءلانهالس!ابقةامالاإش!وس4إرسلة

.....-أءنىشيلآاول.قبلمنمنهايعاليكاىالميالمثاكلجييعؤور"!لت

طيوراهناران.دليل)وافعيةفيهابمن(لسفينظتكنلماذا.فيهالحمع1أدرك"و،اخضرزيتونغصنيحملإ،ل!سمامةمنقاركارذلكبعد

يفالتورقبدهداولمادا؟الكاتببهارمزشيءايفالى(انسانيهة.0.0(00لأ.10011-.0001.

حائزالتعقمدمن؟خرلوناهئاكلان،فقظتعقداواسممه،القصةميهنر!تلهد...بحيرلوطن"نو"لسارلاحبار.ساردلكار

.......-قوواف".ءحاوالنيلالفراتمنالاى!وىو"رضهجديدهسمس

اتلكنلعاقىبز!ل!فنبىد!نىالالى!مممعتو!لرا،3لصحزئةبرتفعى*ن!اهمؤاكب.وتفا؟لىخيربشبرالىوالسوءاضمإنذيريرتحولانعلىالجمع

و...اام1(00.001..10ظبهلقصة9عبر)فائقةببساطةاكبيراالهائلالتحولهداتموهكذا

رستقلانلصعئحؤثععيئييلحعتتعالاحزمنالمفككهلطه!لعمعةمالاهذلالنتىاى،حيلونسيرابىهـايةممدال!صةلت!بعاىولنراول(!الواقعفيولببسى

بة............خطؤةخطوةمعها

"وهـمى!لم!ىتفيحف!مةلسقلألا""قىابدحزاء.جمئةهذئماكل"م!لةرءصهـ،؟فىينت!مكلث*ع!دلارتب!شاطىءايالىولامكانهاايرنارريرر!تسفيمةثمة

.......(؟سفينةدامتماالوقتهداكلتقفلماداولكن،واففمةانهااتقد)

ول!لتالياوظي!فهلرمزرمزارضعيء"اولحانيتضوولوامهلخ!ستتلنئعنيعموفيقافهمالس!مطؤ.زءضررولماعرؤ"لاالذيالم*اىهدافيواقفةظلتفقتحالايعلى

.....ر.لايبعوحليسوهـو،"لوح"اسمهرجلربانها.أنملةقيدالقصمةآمال
سي""تكوىبحيث"جبربة"عمليةبربموراىسنحببلصدرلمجي.....ص

فيؤمض!تستعملهاثآانتذ!كفيق،ئممعينمدلولذات"ص!!)او!-ييصدثولماور!ئةر!1ولداعر!ل!لارفيلهبنممبيهولالنبي

دداصىالهذاوانىتقصدمالمخمنحاور،،كونلانالقارىءمطالعاعجوزمعهتركب.(م!ويطوفىنحعنىولا)طوفانأيالقهصة

.-..........لبناتتنحارلانهاالا(!سببايبدون)ومرهمرة(لفلعنتحيزبون

.ثالحد!هذابدايةفيذكرهاتىالذي"ووءغواي"الىاجلكو!ات.(!قرةاولىفيالقصةراويقولحمسب)الاناثمنجنسها

مثللقبمتعسفهووليس،الفني(لاثر"لية3"مني!مبع4لديرالرمرانمة6حمتمثلضالطصوراناثمنولكلأالبشراناثمنلسنهؤلاءجنسها

آلمشين!الوضعهدارماىولامكانلافيسفيعةلناليضعيركبجميعاهؤلاءومع.نوحمعالسفينةتركب"بشيرة"اسمها

انمياسجلاىالثانيةالقصةالىانتقلانقبليفوتيولأنعرابولكنه،فقطاسمهل!بسوهدا،"غراب"المممهثالثشحص

(مكانجبماتثمة.القصةهذهفيوالحوارالسردبطريقةجدااستمتعتهده!كميروياور4فيالاخرينالغر؟نسائرعنيختلفوهو.حقيقي

ن؟الكاتبمنمطلوبفقط.المجالهذافيالقصةعنهاتكثففنيةوالا!هـ،عيةارررويرةالاخلاقويرفضالسياسةفيوي!نناقشىالقصة

تحققبعدبأسولاويعمقهبهاحساسهويركزموضوعهاختياريحسنإ.الصحفيالجوفادءلمنويتحدت

كمانتولوحتىالقصةفىسفيمةايوضعمنالشروطهدهشمسكلمطلعمعسفينتهمنهدا"غرابا"يطلقلوحاانالمهم

!نوحسفينة،الكوةهذهمنالانساطلقك...بالشرو!آذنتالاولىالشمس؟ن"

القصة،هدهقراءةمنفرغتانبعدامنببمةراودتنيوقدمعربد!عرابويعود"بلاخباروتاتييالوطنارصالىوستخرج

فيو-ايستغلألكسانجانالاستاذقصةقريببرومفياةرأانهيوقد.مراتثلاثالعمليةهذهو!طررت.رآهمالهليحكيالشممس

."الرابعةالشمس"فيفعلممااحسنبصورةالحقيقيةاعانياتهموضوععنمستقلةلوحةلناليقدمزريعةمنهامرةكلالكاتباسشخدم

الئقاشعطاء!"حزدئةالمداغئمة"لرج(ن"يدرس!ن"يفدنااوضحالاولىارةافي.ورتتل
.يستغلىالفروق"السرجان"هذاانوكيف،المدارساحدىفيفرنسي

الاسلوب.الفنيةالناحيةمنكبيراصداالقصةب،رزهاتوفيقمضىويربثالمسلمينال!رباخوالهـلمعلىا!-يحيين(لعربلايشعهـيأد،يخيةا

.بالقارىءتستأثرالحيويةمنها!للةطاقةمنهتتدفقبىلحرارةنابضالقبايةالاقطاغيةالبيئةصورالثانيةالمرةوفي.الصلاميذلفوسفيذلك

اقحارواتاودات1استطرلانشوههبسيطمركزموضوعهاؤ،نذلدوفوقوتسلطهـ-االبي!ئةهذهتقاليدتقضيكيفثمفلاحيهآلسيدرماملوكيف

وبتنكلكثبرايهتكررلحادثجدامضخمةءمورةامامونحن.دخلميةشيخابنةوبينالفلاحينمنشاببيننشاتجميلةحبقصة3على

ويروحالمتعصبةالقبليةالروحعليهتسيطر(لذيريفنافيمألوفف.الص!اصحدابلاحد5صورةاوضحالثاقنةالمرةو!ي.القبيلة

(دطجداالشادعكانققد.عامكلالانغسىمنهائلعددضحستهابدعايةليقومهناكالجهاتبعضمعليمفق"ايرانالىذهبالجورين

السلفبصلمهطويلةاعوامامتناحرتيناستيئبينقائمااشأرابرظلمظا!راتفاءت(نبعدالمالهنمعينمبلغلقا،دقنقفيلهمايجابة

بربىهـدلمالذي،لطفلبانالقوليمكنبحيث،للخلفرهيبةتركةوعمالو-االجريدةمحرريوتركدهب..الوطنانحاءكلفيضدهم

سىالتعحظهبهوقذفتصادفاذابالموتغليهمحكوماكأنبعد."لهايرثىحالةفيرأيئ!مولهلىا..مالبدون

دائرةعنخرجشابالقصةهذهوبطل.النوعهذامنال!رةفيالحمامةوتعود،الغراببدلالحمامةنوحيطلقالرابعةالمرةوفي

إمانهايفقدجعلهماوالمعرفةالثقافةمنوتلقىالريفودائرةالرته!حوءلا!ةعنالحديحثهذا-اولفيقلناكمازيتونبغصن

فحببهتوديعليهثورتهولكن،عليهويثورالسخيفلميدالتقبهذا4تمتعنورل!كينؤحلدىلغرابالحمامةوتتوسطالاشكلات

ءداس!تدقدابيهبثاربلاخذللقياماستلححثاهالمنيعمهلان،النهاية!ة:جانيبة*!ظة).فقطنجتير؟!عليهويطلق"سوءبشير"

نظرهفيالعارواصبحجبنارفضهوعد-اخيهابنلتقاعسالغضب،لوء!وو!ووايأتيانيمكنلا-لغويا-آعلمماعلىبشير

القهةهذهذكرتنيوؤد.بنمقيتهمنناريينعيارينعليهفأطات،ضارين-(لغرابيكونفكيف.دائماللسوءوالنذير،دائماللخيرفالبشير

للااتبهحى،؟*ملكولوبىااسمهاالفرن!يالادبفيجر(مث!هورةبقصة.بشيروطار"جداالغرابيتأثرو(؟جان؟لاستاذعندسوءبشير

ؤصةولكن،.م3!ول!،أمريميهبروسبر(لرومانسيالفرنسيقرصيتأملوراح،الغربعلىيطلعريصشباكطرفءلىوحط

وديم!ةعادةمهاجمةعاىقاصوةكونهامجردمناعرضكانتجمريميههذه:ئفسهيخاطبوهوالافقخلففشبئاسيئايغبببالشمس

انسمانيةجوانبعنشفت3ؤقد،كورسيكاجزبرةمجتمعفيمتاصلة.مثلهااخرىلشموسطيبةبدايةلعلهاكريرمةكانتالرابعةالشمس

فيها.ظهرواالذينالاشخاصاةصمنكثيرةالحيؤبوننوحزوجةمتل،شريراتفكناولضياتالثلاثالشموسأما
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لم!-سصضلنر؟.-***

!ع*

:رن

؟ص؟
:الوجوهوبينلمروبموه+حنانيفيهافألمحتلوحوجوه

ترفبنغسىاحساكادذاتىوالمح
.".....

مقلتينعلىقلبيبسرعةولمصيزلوح

تيننظعلىيهميل!الما!:بتيفيير

العيونتلكالمحانقبلومنبعمسمىمعمىالفلهماوصوه

الجفونبتلكسرىواغمرلممدأهماعرفتلوبهاتىنكمازر ..أ.-ا

:*ةكريوزوا!اكهبما

لىؤاليقبيلوتمضيلسناهاعنهالاءث!ما
111. المدىرحيببكونالعينرولقييبعثربلعمم!

لبالكلرظطب4فصميحالبعيدهامنيعاتىفيممه

الشفاهقبل.باعماقهلالقىلعليممه

مداهلصيدالشريدءرؤاىممه
.-

ساجيهحيرةفيواعرق.قصيدهلاجلاحياتراني
رؤاههـفيهتعربببحرتحدلارؤىحياتيمحال4.

هارونعزيزة،جديده/حياةلالفتحنممه

*4

ء"**************،*******-*-*حعم-ك!*ء***مد،دعم!*حع!سسععىكععي،*!ي**"*

ا،وت؟لمحتىالفكرمشغولالانسانيكونوكيف.الثانيةالصفحةفيجداالمسرفةالمبالغةمننوعرآييفيالقصةهذهالىاساءوقد

فيالتاريخيمبررهاانايضاالقصةهذءقيمةمنيقللومماالمواضيعبعضفيالاحساساتهذهبتبحيثالبطلاحساساتفي

بهامرالتي(لاجتمالمجبةفالتطورات،الانقضاءعلىاوشكةلىحياتناكتبهالذيالخطاب-واقعيةعهـدمانواحسب.م!مةوغيرمفتعلة

منخففاؤرالريفيغزوانبدآاللذاقوالوعيوالثقافة،مجتممناأنالمعقولمنهلترى.هدفهابلئعنالقصةاعاقتقدالبطل

الىزوإئجهاتصلانالمعقوليخرمناصبحبحيثالعادةهذهحدةثمالاخيرالنزيفينزفوهوبالمسعتشفىفراشهعلىالسانيرقد

هـاكلسةانواح!مب.القحمةالميهوصلتالذيالحدهذامثل؟.الجهـالوهذاالطولهذابكلخطابكننابةعاىالقوةتواتيهفجأة

يغبغيلاالهنمطالبمنهاممطلبأ،73ءح+،افى*93الواقعانيكنلاالاحتضارساعةاوالهذيانساعةانعطاءلاخيا؟كد

يهعيدونأوالواقع/برفضونالذينمنكانولوحتىالمفنانعنهيرغفلانهذاعلىومنسقةوجميلةبهيجةباحاسيسطلقاللانسانتسمج

آئارهم.فيتذمك!يله،صور؟اخرىبطريققدمالخطابمحتوىان.لوافضلوكنت.النحو

!لالا!م!بزعد-طينمنحدراننفهبطريقةالكاتبيرويهامورااو،مثلاوهويهذيالبطلمخيلةفيعبرت

...الكمالالىوافربتماسكااكثرالقصةلاصبحتاذن.موضوعية

موضوعمنكيمحدالىقريباموضوعاتعالجايضاالقصةوهذهالحبحكاوبئانهي،القص!هدهبحصوصاسوقهاثازببةوملاحظة

من"يرانهاحسسبكبيعربيبكاتبذكرتنيوو!،السأبقةالقصةبينالمقابلةمنلونا/منعانالكا-لبحاولوقد.كبيرادوراتؤدلما

كأزالهبالنسبةواصبحتدقائقهاكلوعرفالاجواءهذهالىنفذالسيئةالعادةتلكوبينوالحربةالحياقوالتفتحيمثلالذيالحب

انتهتد،لذاتالقصة!ذهولكن.العجيليالسلامعبدهوينفدلافنيافيهـتالمقابلةهذهول!ن.والعبوديةوالكمابةالموتتمثلالتي

وهماوئ!جنهالزوجبينحواردارحيث،جدامفننعلةخطابيةنهايةوقد.اولاالحهاةيشوهبل،فقطالحبيشوهلافالثار.محلها

دارتالذيالكعيبالعالمودعاانبعددمشقالىبالسيارةذاهبانتتضافىكميرةمبالغاتوفيهامبررةولامحكمةغيرهذءالحبقصةجاءت

ؤلسفببابحظزوجضهمسامعمحلىيإهقىالبطلراح،القصةاحداثفيهمجتمعنافيالقناةتلكهيفمن.بالفنتضرليوباتالواقعمع

االحالةمعاولايتفقلا،بالموتالانساناحساله!ءنمع!!اكئيبا؟فيهوتنامحبيبهابيتالىتن!بالتي

قضىالذياكاناخلفهوتركللابداباهودعانبعدفيهاكانالنني؟بالمرةصادقوغيرمتكلفحواركهذاحواراانمعبمترىالستثم

زوبميقولهانذلدفوفى،مكنولا،3مايقولعمرهلحظاتاحلىفيه.بالكتابةنفسكارهقتاذاربئتلكلاعياء-"

الخطابية.بهذهلزوجتهاستطيع..اموتانقبلشيءكلمن؟نتهيسوفتهتصيلاس

البطلبيندارالذيالحوارذلكهوالاف!نعالعلىاخرودليهل"بذلكثقي..اتنتهيان

ير(اطمئن":لهيقولحيثالجاهلالفلاجالعجوزبيتهخادموبينبسر"الموتحدالىمتعباكان"تعبربهيمكر.،\نتبررمنطقواي

فانفىالالمامتل!اعيدلن.ا!لانقبلاسماؤرلن،اطمثن.خلفم!-ابهار/5التيالنزيفحالةفيهاتصفكاملهبفقرةاسبقتهان

صلأوتها.ئ!نولم،بغيضةكانت...رهارهي3الحياةشيئامناكرهلاانىصديدالولعهداوما؟.لهالزوملاثرثرةا.:+:يراهذامثلإجعل

اما،طفولتنامرحتحيت-جداالصغيرالخاعر-العا!مهذافيالاالصمحةؤكب"الموتحدالىمت!كان"؟"الموت-!الى"بحبير

ضحكةاي."حياةيسمونهوموتووحتذيةقدارةسوىير*نفلمحولهما"الموتحشيالفكرمشغولكنتفقدوعذرا"،القه-قمنالاولى
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يمهصفاوممدوحةير!فحينوالمثالىاطلقالفا!!دمكانالقدير!!ا)ءتوووفع!خاط:ضاهانظلوعجوزخادمطل!"صيضة

فانهالحدكابث؟لنضعاعراما.ءرماواكأرهمالئالىات!صجعبانهفة-"بروصحلم(الة!مةاسصادى!والذي)ا!لمرتيقبدينال!داءاىتم

لي-!لاايخمصهـيلخا،قدمولكنه،الاحكامهذهمثلىل!طاقالىربمم!كط-ع!،اوورداءحد!اواخال!الذر"بئور!أزكامءلىالمةرنسصولىود؟ر.كاف!بشكل

هـنفلانابانخلالهامنتشعرالتيالتجربةلنايقدمف!و،الكليمنأن3وؤد.بالضبظف*-ونالؤالىدورأور:"جيدأافهـملمولكنغي

يطاقىانيسن!طيع!وفى،ماموقففبىمابصورةثجاءاكانالناس!-ررهءنتشل!صتاز،،!وةجبتك!نا!ال!!ة!،دهلمم*ء1من

الكلماتهذهانوخاصةمواقفهشتىفيبالشجاعةعاماصكماعليه.ال!وب

نسلملااليومفنحن،(لتاسلفوسفيالكاملةالىشجابتهاتجدتعدل!إ.رقرازهاوتحبةا!دابل**،بونةعرا

ةالخاصى-برالشجاعةنشعرو(نماطلقب!جنو!مطاكةبشجاعةا!اشوصجد

كلحول4تدورالذيالمحورهيالمشكلةهخمرهواءل.والنسبية-

تعلنصلاطاعرلشئاز"اتامبنابمنبيرىلقدولىلعرز"نتركرلمباهـخ!جهو،نهاكبا،لضفر؟رلىلا!-ئك!عثط1:

اثكعراءوان،ايضاالعامةالاحكامخلالىمنالاكثيرافيهوجودها?

واننا.البعضبعضهمتكراروالىانف،متكرارالىمضطرينكانواردهء"اأه"ن!هدد!ا،

-نور-الاالاحو(لىكثيرمنفيواخرثاعربيننفاضلانذ"ءطيعلا

اختياوفيبراءت"(والتعقبعلىقدرتهاوالىصباغةكلنتم!"جث4-ة!تعهالقارىءت!سىفيزيثير1!!ا!منالماضيال!ددفهصائد

اماءقىا(لاحكامءلىيعتمدكانالقديرمالشاعرولان،الموهـيقيةالالفاظالضةهـصروثا*ثيرالىو/ء:اج.كل!الم!اءرلفعرفي،برو!عص!ةقن!عحل

و"-تقإقىا*امةاالاصكامءنمجموعةلذلكثكرهكانفقدوالتظرإرؤوو*،ز--رلعب31ر(ن!صخ!تسيهطء*دكطنة"*إكأ41دلى!نفوؤرر.والمناقشهة

وحدهما.والمهافيةترتبهـبلوزنارتج!اسىمنبهيرنت!عروما(لحب،ةمنلنفا!ر1موةفخ!!قىلئاتقدمالعدد

نؤم-،اصبحنافقد،حصوبةاكثرعالمهفانالحديثالشاعرامار*لإبا!اراداث،ءراانوتهصورت؟وضباعوقاقوتمزقوصيق

الوؤمتفيانناكما،المجموععنتميزهالتي(لمتفردةذاتهقردلكلب"نداممالانه،عميقةبارمةل!هـخ!مرانهالىوصيل،اخوىقصيدة

متميىرةعر.إصهبصطووهتحديديمكن!الةردهداداننؤمنن!سه،واص!لمدةؤصب!ةفيكلهالوجودمنكلحوقفهءيينحدثارءلىمصرا

القديم،فيالحالعل!يهكانكما،والعفةوالكرماء،دلواالشهجاءةمنوادا؟قفءيركررارا!1)ث؟بةقميدز4فيذلكبعدورهةلفمادا

خصباعالمامنهتجعل(لتيالمتصارعةالدواؤءمنمجموعةهووانماواإههرق"عوالفاقبالقلى!ا!صثأؤ!3ون/ثةرا)-هـ،نسعرائثاباء4كان

بانذلكاجلمنمطالباليسوهو،اخرىالىلحطةمني!تغيررحبا:مباشرةرء-!رةالحي!اةوجهةي!ء-يحواأنعاىمصرواواقض،و؟لطش

مطالب!ووانماالنالمىوءاىنفسهعلىالعامةوالملماتا!حكاميطلقا!راءهـعؤ!ءنثولالا"متمزقونيانسونضائعونقلقوندصن"

-الحياةفيمابقدروتتلونتتشكلالتيمشاءرهنبضاتلنايقدمبانشاعرعنشاعرؤ!ايف!ترقلاغامضةسديرميمةكمتلةالىهذهوالحاله

الخاصلونهشاعرلكليصروخى،ورحابةحصوبةمنا!نسانية.؟ا*ء!يرااوبرأعةالعبارةرشاقةفيالا

حياتهفيمابقدروالرحابةالتدفقمنتنعرهفيويكونناحيةمنبلجنا)جو!رجم!(!قءنالرديثألىبشدةتودفاال!حظةاوهذه

0اخرىناحيةكلنخصبمنءملانالمعاصراإعربيا!شهعري!ح!(ولماوببنالقدرمالعربىشسعرنا

الحياةمنموقفهخلاصةلنايقدمبانيكتفيحيناشاعراورءنصةخيلنايقدمكانالمقديرأالعربيالتنمعوان!والفارقهذا:اليه

نفسهعنيعلناو،عتمزييائسضائعقلقبانهمرةنفسهعنقيعلنف!يرقدمانالحديثاثعريحاولبينماالحهاةفيالشاعرتجربة

كانفقد،المصاعبكلعلىسيئتصرشجاعقويالهبانهاخرىورةفي..حزينالهلنايقولانجمعيمشطكانالقديمفالشاعر،ذاتهاالتجربة

(!شصراءءبركمانفسهعنيعبرن9الحالههذهفيلهالضيمنالحد،-ثالشأعرامادماءا!كلوعابدلبكىانهجةدرالى..حزين

الش!-رصفاتمنلهليسهذهوالحالهلائهانفسهمعنالكلاسببكيونن!قبالمحالشعورالىساقق"ا"!ا(!ترربة11./عمورانفيمهؤالمفروض

انتحالا.انتحلهالذيالشكلالاالحديثو(لنتياعر،حؤ!،كانانهوووير.رةوبصورةصراحةيخبرنااندون

ا!اهـ-رشعرنابعضانءـوالمقدمةهدهتقدير!الى!ظيدوالذىآ

بةض!نلتيحةالقديمالشعرمظاهرمنمظ!رمنباكثريحت!فظزالما4
..ا

ت!د.برممنبد!ونتيجتهاالضجربةخلاصةلنايقدمونزالوا"ااء10

!نخايلي!ظةالمخاطبلىارتدللتوجإل!ا؟لمعاوعرلكفقدماانف!هايةلئمما"!ور"مالوا"إلسادلاا،"ع!د!
ا

ا.
وما،والصدرقيةالرثيقةاووالصديقالرفيقبلفظةالههاحبلفظةأ

(لتيوالئداءوالنهيألامراساليبطريقالقارى?نالىار"وجهزالا

صدا!،تجدابراهيمكحافطشا!يرشعرفيالواض!ةالسمةتهكلااهـير-ال!!حاد!ا"الادا!))!حريرر!اسةر!لنا

المعاصرين.سعرائناعند01

علىقصعبدتهمضعمو!بقدمهالد!صثدشاعروكبردكثيرعلتطودصوتمسماعدننافىبطحواز!لااالفاصالممننارالعددزتريرفييشه(وكوالكيللقراءا
ء..005

هـورةالىاقربقصيدتهيجعلدكيالشاعرمنمحاودةهبىوانما1.ار!امهذااواخرة!هـدرالذى((الادلىيك،!د"!ا
-*.-.....-..ا لذلكوهو،التقريريالنثرىالقصيدةمصمونمنوللتخلص،ال-عر4

احوالافيتجعلهاقدبصورالمورهذهدتعقيفيأحيانايبالغؤتا!
01..

وء..تكو!ا!ال!ادحالبهايصلوقدالقارىءمنوسهمفوومبمانجببرايفماأدءو!ه-وعالخاص!ا!الاتوصمولطيمعاخرلاوالمرجوأ

:..
فماالم!ثكدة.ا!ابدناتفتحطوقانفدوىا!اعرةو!دةا.المنرينالثازي)نو!ر(ال!ادمتنه!واوائلىعنالع!ده!اأ

..ا

؟لعلاقةهده.الحديثشعرنايصورهاكمابالمرأةالرجلبعلاقةيتصهل!سه!س!-ص!ح!مصص-مأح!ى
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والمرأة،الرومانسيةوألمرحلةالاقطاععصربتفاليدمحكومةتزالمأألأتي

المرأةصورةاما:صورتينمنصورةتاخذالرجليصوهـهاكمالذلك

الشاعرن!دالاولى(لصورةوفي.الشيطان؟لمرأةصورةاوالحاما

ملاكهيناديالحياةغمارفيالمتمزقالضائعالجناحالمكسورالحزين

صضلمحهكسورويجبرجراحهلبسوعليهسيهبطالذيالحارس
صلم-5ءالشاقالحياةطريقعلىاقدامهويثبتوامناسلاماالعالملهويحيل

لمديقتهورفيقته.مضوسلاقدميهعلىيجثوالحالهذهفيوهو،المطويل

لاوتتمثلفدميهاعلىوصراعاتهصلواتهمرتلامحرابهافيالبحورحارقا

قصافدبعضفي-الانالذاكرةتسعفيكما-الاولىالصورةهده

لمحماول!ا!ااص!ع"حمعسا0000
.حجازىامطىاعبدواحمدالصنورعبدصلاحابدفي1الشاعرين

هـالرجلتخدعالتيالشيطانالمرأةعورةفهيالثانية(لصورةاما

يحاولالثانيةالحورةوفي.كالافعىوتلدنمهالشباكحولهوشصب

ادإةالىويح!بلهاالمخادعةالمراةهدهعلىفروسيتهي!ثبتانالشاعر

بعضولعل.وتفكرءـابعقلهايثقلاكانوانبمفاتنهاويتمضعبهايلهو

قباني.نزارشاعرنانت!عرمنالكعرفيتتضحادصورهذهجوانب
كانلمء4ث!انعربيش*رنافيالرجلصورةالمرأةتعرضالصورةوب!فس

كانتولعن.المحادعالغادرالشيطاناوال!الح!الرجلأطارفي

حينادقديمفيمبررةالمرأةاوالرجلبهايصورالننيالصورةهذه

لاصح(ريسبعالجنسينمنكلايفصلحجابالفوا!رجلالمرأةبينكان

نظصفما-الصبور.عبدصلاحالتذاعرتعبيرحدءلى-عمجمقوبحر

.(3!برأث1إتأيأ-ر.و!ر!1-؟أفيمجتمعنافيوجدتمنذالانتبريرهاكلتجداصبحتالصورةهذهان

لىالرجمعالحياةمعركةفيج،هدة.نسعىالتيالمثقفةالمرأةالعربي

"-اوالتقاليدالرواسبمنكثرااناحدلاينكر.جنبالىجنبا

نايجبلااننااءتقدولكني،مجضمعنافيالرجلءنالمرأةتفهلترال

الاز-كألمكلت،ؤذ9ز-بزءهـالربن1راءاش.نر؟ف(إورا!داريرالتياررطورةاد!اةة3جسالاووس(زاءمسدمينجامدينلقف

والت!قاليد.(لرواسبهدهمنالكثيرتقد"هافيتطوي

احوالفيانفسنانجدانناالفنعلىتأثيرمنالصورةفيماو؟خطر

ارديشضيمصرألاسهت،ذ*رجهـفىو،:برل!إروتضةالادض-اانضهتءللاقةنهايةفياوبعدتبدألمعلاقةابوابمحلىامانقفكثيرة

التنامحربهامرالتيالخصبةا!تساربكلمنالفنانويحرمنا،بآلفشل

المههـش!عياب!-ة،ذللأ!أزضثرر،كأالاساليبولور-2موقفيقص!رو!كدا.ونهايتهاالطلاقةبدايةبينققيعالنيأدصلةؤ!

ور"لمافردكليقفانءلىالمعاصرتنمعرنامنكثيرفي؟لمرأةمنالرجل

رؤا!!(ظواز.-سثية،نء؟ري-3اورسالةشكلفي4وفشاب!بأسهاوبمناجاتهء؟مخنيا(لاصرءنبص-دا

مصاربتصهـااردور،البعيدالبع!بدالاخرالطزفالىموجهحديث

الطوؤطت!رف!لاله*اذصرفيألنكهة-،تنتهيقدعلافةفيخصوبةمنكيانهمافيمابكل،الح!ب!اةمعر؟ةؤ!!

.تتهيبالنجاحقداوبإنأث!ل

المفوس-ىج!تمالىلا!ء"،!ضدتيرعفرربئ-5هـلاداروقدمرةالمعاصرشعرنافيوالمرأةالرجل.رىوهكذا

نراهماثانيةو"رة،رفيقهفيفجيعتهعنروضحدثاللا-رظ"،رهمنهما

وهـو!لكوا!الظاومؤكبماطقوس-6لكيالاوهـيهدهتمتدانكثيرايحدثولا،للاحريديهمنهماءلمدوقير

الواقع.مستوىعلىحقيقيةعلاقةصورةفي.ضشابك

(اراةصي31!مللا!ت،دا!رورقؤيم-7.احباتجربةطرفيعلىتضعناطوق(نفدوىةالشاءوقصيدة

تصور"-"كماكانوالذيحلماالاولىمرصلتهفيكانالذيالحب

ؤر،!لى8عادكءوراوالىح-اةالحبشاعر،الضعابي-8-البدارةفيالشعاعرة

قلوفي-لارساءروحاعالقت-وروحنفسالقيتنفسلالىتمراركان

أإبةص!ط:ىقى)نوزرداماحدب!!ىالرض!ليعليناكانوالهوى-الح!ياةدفءيمنحهاامنبررعند

ولىايرمضنالا-ا(وحشاتالي!الياجراحاتواضنسينا-والبصممات

ء!-!ةأ!جود،ومحد!لارر*ت،لاور-للأ،-قى1لفلأسؤقىا"ءما-01وموات-اعفرو4.لبء؟صحر

هـينالحهمهذامناليقظةؤيصورالتجربةمنالاخر؟لطرفاورلا

وتحطمه:الحبهذافشلىع!ارشاعرة!ن

.ن!نىلم-بغريقءريقا-غقاثاتكانحبنا-رفيقييرااقتهمنا

--،تالم!جروجعرونأكأ،ابأس!:وع2فيأ)كتبهذهاطابامطض،بفي-موتئأوتلافتى-!!بءلك-اهـىكا!ولاشثازهـرو

ص-ط-رلمنحت"انالح!زريدكناعخط-اريماتررى(رغورفي،الموج

الح!باة.

-96الص!حةعلىالتتمة-
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مةنميلى!لىانلنعتعلنلذلكمظإلؤعماهذءلممبورلجارلسدل!ريحة*فلمباتكمثحفءلصظئلا،لا؟نخلوأ-الص!حه!حرب*موأصطلمئ!ضولعدعلى!أ0
القص!بدتينفينم!حظانناكما.الخطاسةال!رعةمطاهرمن

الفئمةالتجربةصورةفطخدبعدتتبلورلميييةمضههر

لانهالاترحاههذامثلمنالنهايةفينعشىانناالىهذا،الاصيية555!ههههى!!!ههررحىه

ممما.الك!سيكيتنعرنافيتشابهتكماتتشابهالشعراءاصواتسيجعل

لنايقدمانعنعاجزاالمشاعريجعلالمباشرالاسلوبهذاالىاللجوءانوبةبال!الممتلئةالخصبةالتجاربكلمنبذلكالشاعرةوتحرمنا

الاحساسعنعاجرينيجعلناممامتكاملحيبناءصورةفيقصيدتهمكنفيةؤضعلهلحظةالىبدئهلحظةرونالحبهذاعاعرتالتيوالصراع

اجزائها.بينبالرابطفدركونحن،وتحطمةالحبهذاخيبةثمالحبهذافيامالهاباعلان

فانهمابعفهااوالمظاهرهذهكلفيلمخ!تركانالقصيدتانكانتواذابدئهمنالحبهذاحكايةلناتحكي(نقسشطيعتكنلمالشاعرةان

حدالىتتفاوتانيجعلهماممافيهماا(ظاهرهذهتمثلنسبةفيتفترقانالغعرفالىحاجةفيكناولكنا،فصةليستفللقصيدة.4نهايئالى

الفني.نضوجهمامبلغفيكبيرهذهخل!لمننشعرلكيومواقفهاالعلاقةهذهجزئ!ياتبعضالى

"المعر؟ةقبلميت"قصيدةفيمارنجمثلوهلةولاولالقارىءويلمسنشعرولكي،الانفساللى4الكائنينبهذينادتالتيبالعواملالمواقف

وا!د*رة،النال!وءلىنفسه(لمئعاعرعلىالتقريرية(لاحكامكثرةمنالصورةبهذءالفشلعنالاعلانمنبدلاوخصوصيتهـاالتجربةهذهبنوعية

الاحكاموهذءاخرهاالىالقصيدةاولمن.شهـررانهاالاحكامهذهفيانفسنالوجدناغيرهاوفيشعرالشاعرةفيمشعرتررتلوالتيالعامة

!بياغتهافيالسماعرتصرفحيثمنالاكييراالبعضبعضهاعنلاتفترقعناعلانهمفيالشمعراءوتشابهوالتقريربماننعميمشكلةفينقعثانيةمرة

المتناثرةاحكاعهمجموعةمنالشاعريقول.لاخرانمنالتصرفبعضعقالتعبيرفيالمباشرالاسلوبهذاالىل!تالشاعرةولان،تجاربهم

الفكرطاحوؤةفينحن.النزاللساحاتنخلقلمنحن"القصيدةفييتمثلبما(لخطابيةالنزعةمظاهرمن!لخلولذلكفالقصيدة،تجربتها

ماذا.رجالاشباهنحنمنادعك.ارهابعدلنانعرفلمنحن،موالى.والنفيوالنهيوا!مرالنداءاساليبمنفيها

واحجار-تثرثر،تسعىجثث،الهالىلايمت،ر،منالفكرياصريعاذاوماسانالحدهذاعندالشاعرةقصيدةتحليلفيتوقفنالوانناواسعر

كسيرالنفسمنقسمبيعاد.جديدةمثلالىمسعاناخابسينااناالىتشدهالتبمالاسرةبالعذوبةيشعرفالقارىءلهاكبيرظلمذلكفي

اكوامخلفشيئاابصراعدلم،اموتاذوىانني.الضميرمنهارالقلباستخدامعلىوقدرتهاالشاعرةاخلاصعنيكشفومما،شداالقصيدة

الاحكامهذه"الخرابالارضعلىبدبونممنواصراعمىانا.الضباب.راشاادتخراماالشعريالتعببيروسائل

لانحسانناوالنتيجة،لايضطورجامداارقصيدةمضمونتجعلتتكررالتيقسينلاحظانناالروعةهذهعنكشفالتبمالمظاهرابرزمنولعل

هبموانماالى!ا/تهابدايرنجهامن-تطورمغياسكةحيةبنيةالقصببلةبانالىالوالهةالمتلهفةالرغبةتمثلوالتيالقصيدةمنالاولىالمقطوعات

الصورمنصورةفبمتظهـوالغيالمحوازيةالتقريريةالاحكاممنمجووعةانفاسهويستردليستريحفرصةالقارىءلاتمنحالشاعرةانكلبيرحب

لايتحققالبيتمعنىلانيليهالذيالبيتالىبيتكليسلمهوانمااللاهثة

كايقرأانالقارىءعلىمحصمايصبحبحيثيليهالذيبالبيتمرتبطاالا
قدرةوعدمالابياتبينالترابطوهدا،واحدةمرةالابياتمنمجموعة

الثاعرة!رغبةفيبمايشعرنايقرأهاوهوانفاسهيستردانعلىالقارىء

أـليم!؟عنرمرفماذا5هذهانتقرأوصاولي.وتدفقودهفةحرارةمنالكبيرالحبالىوسوةها

.المفقودحىهافيهاتصوراتي"تتوقفاندون"الابيات

ملموكها؟يحك!كمبف5-قلوبلاوساءروحاعانقت-وروحنفسالقيتنفسالاسننقراركان

.الحياةدفءيمنحهاآمنبرعئد

اليمن؟ؤبر؟التوريةالعناءس!ب!ما!و!-والمحتوممصيرهاالىالى!فقةالحارةالرغبةهذهتصلوعندما

يفةدهروخدافعالافحاحاراينسكلبكانالمذيالقصهدةلحننلمحالةضحل

ال!ععب؟يرضورلماذا!تى)اضعاطىءاالىتدفعالتيالعاتيةاالصاخبةكالموجة،وتدفقهص-ارته

!.واـشلا?اجروحهاخلفهاساحبةكسيرةهادئةلترتربصخورهتصطدم

رلة؟التصرالحركات!ىما ..هالةأرىءويشطيعالقميدةعلىوالاتزانالهدوءيسيطرالمرحلةهده!ى

اللحنهويرعود،بيتكلنهايرقىفيينوقفوانالىل!هثةانفاسهبستردان

!،ب:أضخمؤبماذلكلى7عنالخفاصص!كلاوسعاقرا5:حزينجنائزيلحنالىليتحولالصاخب

،.ندر!انت-بعريق.لقءكاسةغاثاتكالىحبنا-يارفيقيافههغا

مخبر-مخنىاماذاأسفا-ؤشلناولكناحاولنانصن-حبناءن!تسل

ا!غنياتوجراحالاناغصات

اليمن!!ببممة!:فأزقلفيالشا،رةب؟وفبقى(عجابناع!نحبران(لادناديسىيةاشهاوفي
....)حنوبببنمثمساعرهابببنالرائعالتجاوبعلىمعضمدةافيمنحماكلرها

هؤ--"-!ولالذيالبتفيعروضبىخطأالقب!ةفيوهناك.القصيدة

!وانيمطبعخطأ؟نهمنيقينعاىواذا"رمادوالخصبالنورويجعل"

و":ث/سةللطباعأ!لم!("كلةذار5."رمادوالخصبالنورويحيلهي"دلبيتالصحيحةالصورة

هذاهشبابقلقعنتعبرانفصيدتاندلكبعد"الاداب"وفي

1813.دبصررد!(لحساننللشاغر"المعركةقبليت"قصيدةوهماويأسهوضياعهالجيل

عسن.رالتصفىالغعصمالىتتحهانانهمافى.القصدتانوتشترك.
الجمي.حسىللساعر"الجوع"و!صعده4اللرو

،3ءحمحيجيى!ى!،**3ء،!!ح!هوصارخةمباشرةمورةفيالازمةعنالش!اعرانبعلنو،الازمةهدهمظاهر
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لعب.فيلبامارال!.!ب.جدبفياخرىمرةالظهورالىتعود"م

ؤ،ناروريرهلمبىوالضياعالظلمقتمثلانالسابصانادتانالقصبكانتواذالشاعرالبيلضراتيالخطابيالاسلوبظاهرةهيالثاليقىوالظاهرة

ء!ىخجاجالاحلنانقدمسرورنريبللشاعر"(لحزن!رعى"فصيدةمقطوعة؟ولىفيفهـو،بتفكهايشعرحينالقصيدةاجزاءبيناللربط

علىءركزامازالا!نسان؟نمحلىرهـلالذيالغامضالسد،ميالقلقهذاالمقطوعةوفي"تنتظرليستأضوا؟ك،ياقمرأضواءكلملم"القمريحاطب"

اترددةاالذاتهذه،الكونالىنظرق"محوراصبحتالتيوحدهاذاتهوفي"اعذرينيياصديقةشذاهاضاع.."المديقةيخاطبالثانية

نتيبسةزرصعروالتيصرففرديبمقياسكلهالمالمتقيسالتيالحائرةالمقطولحةوفي"وقاتلهمالليلايهامنادعك"الليليخاطبالثالذةالمقطوعة

لذةالحؤنمنتدروالتيكسيحعاجز(لعالمفيماكلبان)عجزهامثلالى-مسعاناخاب-لسعينااناإ،لائمي"لا"لمهيخاطبالرابعة

.ا!لعهيالبمقريةوانءبقريباتهنفسهفيالانسانوهمتغذيغامضة"تفتراناياكوطني))وطنهيخاطبالضمسةالمقطوعةوفي"جبيدة

!-ته!نوذلك،لىرورنجيبقصبدةفيا!خلاصبنبرةلشعرونحن.القصيدةمنالمباقيةاقطوعاتااغلبفيتدورالدائرةهذهوتستمر

سمعتفقد،هوحياتهمراحلمنمرحلةكانتعنهايرتحدتالتيالمرحلةمناحيانالاتخلوهـيالقصيدةفيالجزئيةالصورانالثالثةوالظاهرة

كيبراعبقر؟.إصبح!ن"لحةرغبةوولةتحتيعيشكان(نهاصدقائهمنمضمونهـ،تطويرفيكثيرالانشاركانهاالا.وحدهااليهانظرنااذاشاعر.بة

1لكب-رالطموحهذاتححقبقءنعاجزانجيبومادام،التاريخيدخلوانوتئمعر،النشيالقصيدةمضمونبهاليغطيالشاعراستدءاهاوانما

هذه(نواحسب.الحياةعلىتهونقمغضبهيصبا/لماضيفيكانفقدافؤقاناضائعاناقلقانا"يرددانسانبازاءانناالقصيدةنقرأ،نحن

بقيدرصب.نهءن"رصلمةءلىاوزفسهعاىنجيبمناح!جاجالقصيدة.ويأسهوضياعهبقلقهمعهنحساندون"اموتانا

الاخرين.عىاححاجههـبماتتألقللشاعرخصبةشعريةطاقةعنتكشففالقصيدةذلكومع

وعمقالايامبمرورنأملالشعورفيتدؤقوعنالمقاطعبعصفياحيانا

وادصهاسباروياةنابفةصورةفي-بظهرفيالقصيدةنجيبواخلاص.ناضجشاعرعنتكشفانوالثقاؤةاكعي

اكلتابا!ميتمئى،ال!خرينيتمئاهاالتيالامنيةهذهمثلفي.تمثل!حولانفيخكلتجعلنا"المعرئقيميت"قصيدةكانتوإذا

حوليدورالذيالمغلقالذاتيالحزرلا4وقضعيتمغلعهنسارداجلبىفىنفسهالشاعرا!عنتكشفالنجميحسنقصيدةفا!جيدشاعرالىالشاعر

..نجثاءموهو،الاسلوبنثريةمفككةفالقصيدة.التدريبمرحلةفيمازال

دهـوراظلوا-كماحزنياسبروءليتهم-الفرحذاةواليتهم؟"اد!اتج!عبانهكمادابطاوضطبطدونالخاصةرغبتهحسبويتفاءل

بالحجلتمتعئدما-المشنقةظلتحتصتىالانسانؤرح-يمبروند:قولهمثلانواظن.لهيحلوكماالشعريبالاسلوب

و!ج-ظهرابانفيالشمسوتغيب-نسرمخلبكماجلاديد-اليه.الافوأثمنا-أفيونمن-تخمينمن-غيوماالجوفياطلقنا

...امةىاننى-سامةأبةالثغروعلى-يخنارجحعليهاشيءمنالارض.وسجدنا.-جوعفبكم-تستطيعوالنجدوى!عبثاانتمما-المرات

تفرحسوفبعدي(لاجيالىهذه-ولكن.لعب،لعب-الرممبهوت-الجبهاتمنااسودت

الحيةالمصور!تهمثلجعلنجبببعلىغلبالذيالحماسولكنالشاعرعندفالمسطلة،تعليقالىلايحتاجهـ(ذجانثريااسلوبايمثل

المبانترالاسلوبالىقصيدتهفيلجألجببلاناحياناروعتها"ختفي

!صبلذلكحافلةو(لقميدة،اقفا؟لفيوالاسرافالاحكامواطلاق..."..3...ء.الس.هـل!ه3.!حرهـهـ...!سييرإميمحمر
.واصحاذلكيظهركماتقررريةبصورةالحزانىوعلىالحزنعلىاللعنانظ عنكبوتإ!يعشقونكلماداالحزنايها"القصدةمنا!ولىالمقطوعةفى

فيدفرفعذ.ماصرعاىبن!هوراطوطملا.إلمنععاائهحقرلطلعةلعينلت،خفاونك،اولت؟كل!اهـ"!ةلجوا-ا!جمماها

"...الزعافالسم(يها،الضعافوايون

ودوروعقهامن3*نجراببدةالقصتؤقدات!هيالا-كاموالصفاتسعطا.فى-،توالمفوالسغاراتفيالداخليالعملهوما
لسهورقصد""فىالحززصةالصورمنوأحدةصورةذممةنحم!ع..1،؟..

.........بة.....-لى.والمنص!لميات

انر-رلكل،الل!:،تمنالثردهذالنايحشدانمنبلاما-بر./بىبهالنا4؟والقناصلو!!فو!بناهـمكلراءمهماتهيهـ،

بجميله.اغرافاهـ؟الاجانبءلىالتجسسىاسالجبهيما

الىء:"اتخليراطابىيمنوالم؟لسدبميالقلالذاتيفيالمنغمسينوبين4؟الدبلوماسيوىلتعاملكيف

اهـ--ى))ؤهبهـتهفيمطرعفيفيمحمدالشاعريقفافقاارحبقلق؟لبن،نثورةأثناءالاميركيةالسفارةفيخدثماذأ

./*رف*ءصبرهاةتانا)!ياصانالافعنهـادئة!!جةفي!يحدثنا"مصطفىلان1حتىظلمهرالدبل!ماسجةعنكتابابرزفيدلككل

!نس"هدؤ"الىالوصولعلىمصممولكنهعقباتمنطريقهفيماويدرك

ء-،دؤ؟فنانرامادام!،نهالاملاقوبدجدبتهدرهكانتاذاال!اةبانمؤمنتايرشارل:مؤلفه

.والحياةالخصبا!رضفييبثانعلىقادرفانه

قه-،ئدهفيو!وضمو؟ربالىبتقدمجادشاعرمطرعفبفيمحمدوالشاعرحمادحيري:ترجمه

نتث-،الحياةركطيانعلىالفنهداوبقدرةلفنهصوفيةبمحبةمشرب

.الابرووطالمحماسعنوبعدها!نفعالهـ،روءنلمحقصيدتهوفي،قيما

ذ)-صك،عؤ،نهالسذاجةبطابعموسومةاحياناابفعامدتبدو*تىوفيففناالنئئرللطبأعةالطليعةدار:تفدمة

ؤ-مااثصرتقدكنتاداانئيالىاسيرانالنهايةفياحبفانيوبعد

اكاعرانذلكمعنىةلمبسوالتقريريةالخطابيةالاساليبالىكتبت

المجميعرحينفرلصبحوت!لطابعطبيعمهلكنهاعنالقص!دلتخلضنهامنهإتخلصالشعرعلى1813:.بصبيروث

بدرطهالمحسنعبدالقاصرةحسيييسسحير.
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