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اينولكن...الفيم"هذهدمبلذ؟منحين"منالنيلرىذاانتوهـ،

متبعلىلكناورءما،سكنت،)ـطو!ليسط-هان!بوجتولاهؤالاهؤدعةال!بم"هبمحودهغى!ما11ه!ط

نانقولحينابمانءناثهاغالطةاهـزرهترددانصديقياإلك.001

ابدعالمعالمورمواؤ!وث!:يرورا"جووكاؤكاوإونكيودوتجوركيح!عنالجليلدبدبقام!

ناعلىدلكمنوتتدل،الظرو!أتعسيؤ!يعيشونوهمالفئ؟يات

الز3هذاحولالجدلعنادظرفبصرف،فعلاظروفهيتخطىا،ديبالجش!عفيالاديبازمة-ا

الذينوا،حكرينالادباءمنالسطلمبةالامثلةالاوطهناكاناخييادذكربالاد!مشكلةالمقالهذافيمحمدالدينمحيبمالاستاذإتناول

وننسىمت،ووةمؤبدةامتلةبضعنذكراًن.إكفيلاادظروفم؟حنة"!الاجتماعيالوضعو!ةالىاز"ةويرداييش!هااك!والازمةالمعامر

بوليونكرننئزك..الحبرةتهدمانياالمجوولةاهـالبةالامثلةمئاتواحب،الاثنينبينالعلاقةنقاشفييرأخذثم"باللاحررة"اضمعوروا

ا)ذياهدا.اثمعلرداا)غرقروذالىبحارةينقذانهت"قيلالذياللهاعجابي،مما!وسخطاعجابيعناعبرانمحيكطالاستاذمنافثءةؤبل

ولييركةرغمنحرقواالذينالمئاتونسيتنجواالذينالبحارةبعضيلهعلىوسخطي،اللماحةريرةالفكو.ا)نرفاهاتيئناولهاالأجبالموضوعات

متلوا!عيةغبريةدمهاهيموراءهاتعبراًتصديقيياو!اكإ!اللهفينفسياقالاهذااثاروقد،يقولانير!دمابها،برضاويريالطريقة

المطالبعنالاستفناءايىيصلماغاية!!عمليههناالألتزام))وولكنلكبها،عرضالتي،بالطريقةنفسهبا،وة"و؟يتصلؤيماالكئيرالشيء

والج!رللن!معورالحعبرةالمطالبهذههيماوالشعور"للجسدالحقيرةوءدم،الوضوحوافقدتهالموضوعفيمةمنالكثبراضاتالتبمالطريقة

،ءالالتزامانوفولك،للجسداولاطونباحتفارتذكرننانك؟تكونويهفهوكماالكاتبذهنفيالافكاروضوحعدممرد.ليسهاالوضوح

الالىتزامانونس!بت"ا(مامةوالاخلاقاكأقايدوابالسلطةمبالاةلاءـوطريقةالىراجعنما1و،لهاسنعرضاتياالمقالاتمنكببرفيالاثصأن

؟هذارفضبعداذننا.نرمشيءوبرأي،خلةجةعميةوالرداءترافاتوتصورلقفزات1ووالتلقائيةبالانطلاقالمتسمةالمتعيبر

يئ،حدذاًتطادةالاد./ب،)؟الكلامووذامعنىماالعزيزصديقيالاعتراضاتتصورالىالقارىءيحوجممااعتراضاتهتقريراًغفالثمعلي

فعلى،المىلإقبل!ىمددونلاخر1ولاني1المواءعفيمغروء!احد!االاخرىالناجةومنناجبةمنهدا،الكانبيقؤلهمابر!مص؟ىلنفسه

للمتاللذهني1ا*ظليقامنوالحادثةالمزدوجةالنظرةهذهاساسللفكرةالصغبرةبالتفاصببلالكا.فبواهتمامالمجردالتعبيرفيالخطريكمن

دض!ان...الأديبيحاول"اءواًقع"ارراهنعلى"كلبلاهـج))،الموضوعفيالهامةالاخرىالجوانبعنيغفل.بجعلهمماالواحدة

وثقتيظنيحسئعندفانتنعنبممامنكاسمعخىاناقشهلا-ويبدلوو!ةباللاحريةالاديبشعورالىالازمةمردجعلقدمثلافالكاتب

البالغة.احتىوفدعامواسعتعبيرالابخنماعبمالوضعوتعيبر،الاجتماعيالوضم

ألفنبى"او!ريأ)1-2والحالةوالتقاليدالعاداتمنهتجفهمانيمكنكانهصشراءه3والكانرب

اص-رفدؤ"وطيبةنيةالمقمالهذافيالتوىعرنوقمفيد"،ذالاسىواللاحريةالحريةاناافهمالمعنىوبهذا.الخ....والافتصاديةالفكرية

صحيحاتركيزاوعيناتركيزالىالحاضرالوقتفيالملحةبحاجتنا"واذاإ!الكاتبفهموكذلك،الاجتماعيالوضعمنجزانهاعلىكذلك

اليش4النواياولكن..."الذاتوادراكوالممرفةالملمعلىمبنياالاديبازمةعنفقطيتحهثلالوجدنا.الفا!لالاسنتاذنقاشتابعنا

الطيبة"بالنوايامرصوفجهنمالىارطر؟قان"قالواف!هـيما،تكفيلاوافتصويردونالازمةلهذ.الاديبتجاوزفرورةالىيدعومابقدر

ونقلالتواصلعلىمقدرتهاوهيخم!ائصهااولىاللغةفقدهئاوجهنمهناكفليس"ومثاليبطوليبشعكليتجاوزهاان(لىسلدعوالازمه-لهذه

بضعأيقولان-(ديرماذاولكن،كلامايكتبعرنوقفةلاستاد،الافكارتستطيع،والقوانينالشرائعقوةولا،الافرادؤوةهيلا،الارضفيفوة

ولكنهبوضوحكعراقيلت،الفنيوالعملالفنيةبالتجربةتتصلحقائقمعئىهيالتيالعمليةهذموممارسةوالقولالتمبيرمنالاديبتمنعان

مابعضيكلنانيمكنهامةقضية،.وتلكبغموضليقولهانفسهابر*يبقىذلكفان،*ديبتخرسانماقوةاستطاعتواذا...وجوده

منالعينةهذهفقطخذ،اليهاللاشارةفرصةالمقالهذافيوددالدكلوةهيوهذه"بمدميتوغر،بمدسجينغردامما،اًلخاصئجبنه

الانسانجبةالمجتمعيةبالذاتتسموانفعالميةصركةهيالفنيةالنزعة"الكدمالضلحسنمقالهفيمااوضحمنعبارةفيالكاتباليها.يدعوالتي

نااذالمحنقلبفيتتفجرالصافيالالهامنبعةان"."الاعاليالىكانالدحعوةلهذهركيزةيكلنانبهارادالليالنقاشهـمنالرصيو(كل

الوعيفيليدخلتاماتجردااًلواقعمنيتجزد،الحالةهذهفيالفنانولكن،الوضوحمنالمستوىهذامثلعلىيكنرلمالضبابمنجوفي

بكاملعندئذالعصبيةجملنهفتكون،الروحيوالصفاءالحرالذاقبماالكريرم،صديقييا،معاوالسذاجةا(ثاليهفيمقرطةمثاليةالدعوةهذه

الفرعلىيرتكرالفنيالعمل"-"والانفعالالالتقاطعلىقمرتهايستظيع*مثلا،بعدميتغروهو،الاديبتحرسالتياًلقوىاكرمما

اقولاناريدلست،"الانسانجةالمجتمببةالذاتمعالمنسجمالعاطفييصرخلثه،ونشرءرأيهعنوالتببيىا!تلفةالاعلأمبروسائل*نصال

الطيبةاًلاشياءمنكثراقالقدفهوشيئايقللمعرنوفىالإلتاذانيا،تنساهاانالساذحالعبثمن،العشولقمة...الطرماتفي

...(لفكريةالشماراتمننوعاورررالصالحةوكل،الصارمةالمثاليةبدمموتكازمة2لاديبازمةزدتانت،محيياخي

له،معنىلاكلامانكتبماانناكيرهواوضحهانيمنينياًلذيالتقاليداوبالسلطةيباليلاالذيوالاثنزامالوجودمعنىعنقلتهمما

نصرضهاانمناقلفلانخهمقضايانااننريدكنااذاو.انناعئجرسهااكثرتساويلاألفاظ،المفاظهوانما...الجسدمطالباو

نقولهماعندناكأنواذا،للعمقمراهفالشيوالغموضي،بوضوحالحياةمنعليناعزمابقيمةسابقايمانلديناوليسا"تنواجهحين
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والذياهتماماتهونوعالناقلاتجاهاتلحنيكشفالذكماالتصئيفوؤهـعرضت،محدد!واةبشكلازافي4زعرف/لماولأ"ءلمنعر!

الانتقاءعمليةفيالمتمثلوالوعيالفنيالحسمنشيئايتضمنالدراساتفدالتخصصمنودرعلىصدلمقعلىالمقالهذا

.والاخنياريرىماكلادركفما..المذوقاوالئقاهـقىفنقصهولاالجمالمية

الطر"انتودذا)انيو!رزنر"دراررة-،والجملالعباراترصفنابمجردشيذانقوللاونحن،كا.ليهاليه

يمكنمستحللاوادراهـ"إ.،نإءتالىتتصبرلاا)ت-!

الىحاوك!ايلياالاستاذ3تيهاالتيالدراسةهذ.فحناجا!!دافيالهلامهذار.ترلىاانفستالازفيدعلاون!ت،تصوره

فيهايبمودداسةفهي،سببمنحثرطويلاعنمماائوقولىالعربيةالنتخعيةوان،النفسعخول!والخداعايوانوأسوأ،العبارات

يوجهانيمكنمااقسغضونهافيتحملوهي،ظاهراالمجيراتر.الكلامهذابمثل11اكفيمن"،كتنف"ولن(1بوضوحزةءلمور)الن

الموفوعيةقناعوراءتتقنعوهي،وخسفوجحودتهجممنشاعراًلى..

الاستاذبينهئاكانلوكمااحسستوقد،النقدفيالمزيفة"وا)بدوور-"رشأط)3-1

الاخثادهذاكلالىيىفعهشخصياعاملاايلياوالاشناذالشابتنماقدمةوا،دوبوفوارسبهونؤ"هـنوصلآا.رلأتابمقد"قى.نلك

ولست..المقالهذاعنانطناعيءـوفهذا،كلعلى،الهجوموامماالطفبةمعتعاطفءنوأ*ثفالةرز-يةبالكا.ننةنت!إراءجابعن

وددمابعضالىافيدانالاقوحشبم،الاشينهـنواحدااشفت!مسعوتجعلكالانفعالحرادةفيهاوتحيبالحياةتنبضإقدمةاجعل

.لالمتهذافيالفيلسوؤءمعوفلبهاعقلمهامفامرةفيالةرز--ةالكاتبةمعلتهءت!

..كلهالمقالثنا؟افيفظاهروالنجريحبالهدمالمنسمالتهجمفاما،مشكرةالك!ابهذاًإخيرولكن...د-بلهحيانهاررهتالذي

والئناعر"،"اوصالولالهالارحممفككةمنفرطةالىصيابفقصائد"ضخمقىابء-ىالفاضحلةاًلمةرجمكأا-تط!بز-5ع!اعبارةءواذ

وشخصية""التجديدزعمولىانابطوةبعمامةمعتىتقليديبيعةنتوفحانذلدوراءمص!ادفة،الةرز-.-ةللمؤ)ةة

يذ!ناوهو""بدائهةانغعاليةذاتؤيهامتفككةمنقرطةالسيابهذافانولذاً،الحياةهي2!اءهاوولوبوؤوارسادنربينالعلافة

مطلق"تجريديذهئمي.نجريأهـءوقصا1)،"الانحطاطيين،"لشعراءكانتوان،فقط.زرجمةانهعلىاًليهإنجفرانيجبلاأ*تابا

ا"-ربةوا")"وتصميمبناءدونالمررومةال!جارةمن!توعورة"،عاناعامنكلذلكيعرفوالهينب،اثصيءليستوحدهاالترجمة

وإسءبمما"يحبطمابرحوالنتاعر"،"الصدفىمنعمعةضعيفةاوالتادفمنلونانهعلىكذلكايى-4.إطران.بجببل

مصابوهو..مضطربمشوشخاطره،الثقاةةفاقد"والشاعر

صبرتواذا..الخ"الفنيةشخصيتهخلايافيالتفككمنبنى

فيسبمنياييرراثفىفجد"ورانئكإضعهالسمايإدكالمئمقوثعاهلاعلىبب!يأ!*م"ك!"للبئائم!،كئيميأوا!ا

يجهدلموالكاتب،تطبيقهااساءماوالاالكاتبنمنفيوا!حة*3لأ.؟زرأفيوتي3لأ!،!.بى"ألس!ربرصالميهو!ائإية

استعراضفياجهدهابلالسيابشعرمنقرا.ماتذوقفينفسه!إءيررزهـ!!،ررررإدوسى*؟ولملأرر؟!مم!زوصفىى*ك!!"!دبرسليلم؟و!يرىرىولءنن!ر؟3،،س

وهذا،السيابشعروجهفيبهايرلمقىواخذلنقدية3وحكمهمواعظهاص!رلاربرشزرمصر!طيئ!يه!!ون1،!ك!صئهـبهس!صشرركئ!؟؟ى!*جماسكسكهلأ!ئهـككلك!يمإ؟رممى؟صشءلون2؟+!د+

هـنلدياب-تةايباتاانكاتباوردفقد،بسيطواحدمثلكك!لأكتنأكثاصممةلم!ز،لنري!ءف!!؟لمخمكش!لايركر،،تمبد!اون!!رالن!!وهـ!؟!سرررر"ك!ى!يرض9!

"،الخ..الطوالعالنجومتنلىومابلينا"،الالعسةمرثيةةقصإأ؟"صت"-!-"!وركأ(؟كأ!يم!
خ!ش.جمور!س!"لجح-4-كل!

تبدوولا،لهفنيةنجبمةلاالذيالسيءللشعرنموذجانهاعلىاوررهايم-ءآ.-!+!!!

كناقدنفس4بهفضحكلامايقولثم،شعوريةاطيافاوظلالفيه!هـءأشير-شأ!قى-

غلبوانواسىمرارةمنالابياتفيبمايحسفام.00متذوفىد!ثص؟،!عير!!!بر!!نمأ!

منالابياتوراءمايدركانيستطعولمالتامليالطابععليها-ض-ض----صش
حصحيم-صحكصصحجيهحيه!س---س--!!حمص!ال!!

ؤاز،كيبرة.نكنلموانشكلاالفنبة*اقيمتلهاوارشاداتمطن.-صء!--ء.ع-يمأآ+

احئىقولكنسعريةمسحةايعليهاببساطةتنكرانعذايبررأ!1ا

العمواسعىهيسلبحالنتمعرعلىلحديتعمولعقوةيةو(قامنكانهـالتخلمي"!أ%أأ-*!3!!ممئته!-؟-كا!3أ،!،--نر؟!

ئنالكئنبمايمهدترلمغرايثهداشىقشلهذموص!وستهال!بيكللطفليهلش!رلمخدحديدارإأأكا،3حيبمبز،!جم!بر3قي:!!بم!+!لاء-جج!بن؟خ-.-د-؟حميما!بم؟-لأ*صيرنر."لاص
.،أأ"!بم؟في.!ر!يزفي

1-س(أعر

ولكنني،ذكرتمماكيرحولنتخاصمانالعزيزنافدبم!ياارتادولستا"أأ".5دء!!كأ:ع؟ء:لأ""!بخفيلى-*-"؟ش.!ىلا.
أ؟ا؟--؟ض-س!!بم!بهيبميمجىط!!

لاالتيالعباراتمنكير"ممانى"استوضحكاناحبكنتأأا-نر؟!!!!يم!كل!-لإإ:.-

تتطهرصةىتصفولاالشاعرتجربة"مثلمنك!رراتذكرهازعامعنىإ%أ؟-"*!؟ص،د+-؟-..!3.-؟

اليها،اشراليالوجوديةوانما"-"والمادةالارضالرانمنأأأ1كأ!؟!،.."3..هـ*!س

العصب""منىما..الخ"القلقالميتافيزيقيالمصبذلكهي"أأإأ!ءع!?-د.!"لإح.ررء!.ء6

الاستاذبىويا،كرءزيزيياهداواضراب؟القلقايتافزيقيأ"ا!م*ع-**س.!!؟كىكالكأ!لى*لح

شعرفي"الموضوع"عنح!يثفينفسهيورطان*ايلياا؟!اأأ-خ!-!!!إ.؟--!ء.!لحإ؟

الوطناحداثمشاركته-بتحذلقالثعرعلىيعيبفهو،السياب!ا؟؟ا!ئر!ف+صءعنم!كاخء-؟....

ليااهميةلاالموضوعطبيعةبان"ويذكرناالمياسيةالعربيإاأد-!+ك!

يطرماهؤلاءمعرلدو!منيتميي!شنلتىمسيامسرا"وتمسخريتطلتلعصييي!فينأأأ:إ-!...-ء!دء-ءأنر

باا

حقعلىولست،.العربيةالكفاحمعاركتعرضالتيالقصائدمناكا

السيل!اضعيسى"فيتثصانفي-كناقدزاويتكمنا"-..-!صفيء-أص!.جفي!!ثفىف!ك!إك!!م

تاقدييا،انكاذ،"العربيةالمبلادفيالسياسيةللقضاياالتزامهفي

14



ا!-تمماعبارلينالىاثار.لكودألمنا-:ة..للفشلتفريربانههـبكو!هد!المكشوفالنحوهذاعلىئفسكتففءالعقبز

رجحطر،نك،وحىمما،)4كا!-ينالىؤ-هـماواتترتفرويحدعنولا...الموضوعيةمنستارخلفتتمترذكيامامةاجمقالك

ازتؤهر3*إب"هـن68،96صرسو/ة!ذكرهما،الاصلالىمرةليواغفر-فنحذلقهراءوايلم!النافداـيهاتر.فبط"رضباكيادري

اسم"ش!بماءهتآك..لحزءملادابر!ابالكتهذاتقرألمعزيزييا.نقولحين،تقوله-فيضكوحيمنفهوازحعبرهداواحدهح

-،اجبوتذ!هـهـرزا،اًبى،حتونيقدس!ا!وللاسفالعلميةالامانة("وففاهةعقمااكثرهاانهالوجودمظاهرمنالسياسيالمظهر"ع!ن

ليوزاردىإحر!حينزة--"معلم-ت،حضلادروة-دانلكفافولاعودالوافعهوالسعهاسيالوافعان-تعرفلاكئتان-فلتعرلىالا

واضاءةرهاونحليلالفنانلشخصةدراسةعملهاناذدافنشيفيهاويؤثرالحديثالمجتمعفيالاخرىالمظاهرمختلفإفمالذي

ف!مهوثر*-وننفسهاة"-،ناعملاما،اضاءةمجرد،لاعمالهكليتأثر.0.والفنيوالثقافيوالاقتصادبم!الاجتماعي"قلمظهسر"

حنىاو/بىإد"،./حاولانؤرو/بعلىننكرولماذا،اخرىبمقاييسذلكتص.فانمعنىوما،نجبهويؤثرالسياسيبالمظو!منهاواحد

نءءريدولحت..منهـجهم4الفئابرسواانتلامذنهعلىننكربهنلقيكلاماليستالمسحألةانأهذامعنىما؟والعقمبارتفاهة

النفم!لا!فحا.ضوءكبىالارداع!-ن"ذكرتميماصكاناثمنبل"الوجود"مظاهرمنمظهراًالشياسةليستإفاوا...جزافا

ناققطاحبواكنني،رر.ويفالدءتوركتابفيمنامثيفالموضوعالطربان"منلكذبرمدقولهةماهذاًمنوالاد.!،المجتمعمظاهر

الابداععهـلميةفيالنظرمنلمونمجردالنفسبمالتحليلانلكاذكروفلسطينالجزائراوضاعتستقرانبعدسيخفالقراءيعروالذي

الدكتورلعلآه..اكفوقعمليةفيإ"رالناثقدملموحتى)العصرواقعءنتحث.طخذثم"السصاسيالحماسث.علةوتنطفيء

هـرزهالىرالنط"-ناًخرى(وج"وهنحاك،(هذايتناوللبمسويفلكاقولاننياًسمبحوا.لخلود-2!والمصبروالحضارهحوالانسانية

اكة-صء-كأالدراساتهتاكوكذئكونجبرهابىاكل!كالتاملالعملية-ةالغامضالمبهمةالافكاروهذهالطنينبهذام!دوعانكببساطة

حولوا)دراساتالفنيةا(وهبةوتحليل،وتذودهاالجمالتةللخبرةالارتباطوضرورة"مالعاالمصبر"عنوالحديث،اًلفارطحمالتعميوءـذا

إت!ااتج،ربواالهنوب1!شكلوالذوق"-نةالةرد؟الفروق"الخاص"بتناولحيندائماالفنباناذكركانوإحسس،به

رجمةأ)هةبالقىدءضوؤب،اًلمزاجيةبال!ا!ةالايقاعبعلافةتتصلحينتعبثانك!زيزبمايا..خلالههـن"العام"ليعرضهانما

منكاطلبانواحب..سرالي!ستوهيالموضوعاتهذ.الىاشاراتتتغبرسوؤطلازهابهاانفعلاشءاءءنيتحثالا.الشاعرمنتريد

ص"ىللموضو-عاخرتواز،/ضعانبك.إحسنكاناما،صفبراطلبامافانالشعراءفليسكتالا،يتننرلاالصبباةمنشيءوايإوما

-75ا!مهةحهعاىاًلتتمة-مسا!.نر"الثصعرعلىتنكرحيناكثروتعبتليتفيرسوفسيتناولونه

الشاعرالتزامان،الكبرىنازضاياوراءالعامالوجدانتعبئةفي

الثر،لبعةهوبلبمبباليسالمضنيالسياسيووافعهبيئتهحدود

-!*!شر*لمعلم؟!ياوا!سسهـاعرضكيفهوالمهموانها،"تقولكما"الموصوع"هوالمهمويى!

كا!!،*؟كأآ!دثو2!3،*،!س-حإ*فى!إص39ب؟أرربمنابئ-شعركانلماذالناتبينلمقلتماكلرغموانت،الموضوع

لأ(!!1!2*!؟،*ساخإتبلالتجربةءلىومقحمالس!طحياالموضوعاتهذهمنباًررب
*!!ظثرسلمحاامم!ممدكم1*ك!ور(بىلاس+!ي*+!ا!د!ع1فيج!صشكللممم!!كقيى؟رر،ولم!!!!!!يثررتهئرىثؤ!ا!ممكل!

!!3!هـ*!3ر*3.!وص-!!"بر-لا،3/ش!*،3!لا"ص.سفي!،3-.فيس!-لأعه!لح..نقديةمماييرتقررانكبذلكوهماوءةبهامعجباالا*كامعببهتلنى
في-!ح!ط!ابركامصر!جمثص!سس3صد!كه!حوصلاسلم!ير!-

!!لح!!س7دريرئهاوكصى3ع3!س!*و!رر!-*ير*ء-

لأانكنوهمتاراكولكن،يطولانيمكنمعكالكلامان؟لكاقولماذا

?---!2،*/-+-م.!-.7.عز.بزيياهشةقضةالايكنامولكنه...بسوط!!كفياءسكتزاو

+كا-سعء.---هـ!-ح!!!،!لا!..ب!س.ءجى"لوالس-؟ور،لدراسات،ليةالجماساتالدي"علاق-5

؟!!-!!.بخ----ئا!ثمنت!الدراساتبينالعلافةلنايعرضانالىكرمسمرالاشاذوتطلع

------د.-خ---(كد!ونض!!!ع!!اطارفينفسهوضعقدوهو،السيكولوجيةوا!راسات"لجمالية

--ء---ماذاولكن،ويبررحهاجوانبهبعضيلتقطانيمكنهمحسعالبدثهـن

.ا".!!الابداععمليههمامسالتبنعلىالجماليةالدراساتمنافتصر؟عمل

111ألاس!ا"التحببلاصحاباتجا.علىالنفسيةالصراساتهـنواقصروالتنود

؟بخ"+بالعلاقةاًلفنيالابداعيربالنبمهواًخراتجاءالىواتنارالنفسي

لم؟!*!عرضهإكسبانالكاتبارادوقد،؟وضحهولم..والنحن"لانابين

21أ3!-!*كابالموضوعالمامعدمعنكشفولكنهوا"ععلمعنتبمنقدإ-ةنغمة

أ؟ا!-!!كا!.عنفاما،فيهقلةعناوالفهمفيتسرعوعن،لهتعرء!الذيالعريض

أ،ء2،!-كنر!..لىالدراساتعلىوتطبيقاتهاالسيكللوجيةبالدراساتالالمامقلة

9(1.ش-!-:!خ؟..-!فيفيعلا!-ينظرحينالنفسيالتحليلانالفاضلالكاتبفليعرف،الجمالية

ا-،.-!ءء"1،في؟؟ثبزص2كونوجنسى)جنسياعلالىبردهيفوءانيحاولهوفانماالفنالى

إنم،!د.؟.ض،س!---!..?!ممو!!*9مجالهناليسواسعالأمئىتشملفرويدعندهيبلتناسليتفىلا

،02..إ7--؟اصدد،-.غء!بدأ!؟برحا،أللاشعورمكبوتاتوبينالفنيةالصوربينيرسبطوان،(شرحه

،طاء3!،إخ4اموركلهاوهذء..بلاعلاءالفنيةالممليةيذمرانكذلكويحاول

!--""..-!نحكمولا،ذلكبعدالمستقلةالخاعةحيلالهوللةن،الفنيالمملخارج

ا"-*.ح3-،!.ى؟!!!!ئج*اننا)6فرويد!ولوحين،نفسيلااخرفنيبمقياسالاعليه

أ"؟،أ-.س!9!.علأة!؟+ع!فيئن-كاد.،التحليلطريقعنالفنيالاتنابمطبيعةعلىنطلعاننستطيعلا

ا؟أ-+-ع+*-تعبروكماتزعمكمانفسهمعيتناقضلا،ذكرتكما"اـلئفسي

؟ا).لأ+3.-:.--ءعسويفمصطفىالدكنودكابمنانتصمتهعماسيءبشكل

"ساد!أص!!ماأ!!ف!هـل!!!خالتناقضعنبجراةتعبرفانت"الفنيللابداعالنفسية*سي"

ذلكهنفيبرالعلميالحلررراعيسويفالدكوربينما
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سوسهمارو!كالملم..*كهل!****ل!لا."*"!لأ"44!هور**********إ
1!صمائ!؟؟الاداً!هىالمأضىالعدررفرأ!

:-15الصفحةعلىالمنتنبورتنمةس

**،فيهالقلةاوالفهمفياترعاءنواءا.!فىال3نفسكعلىتجرلا

عمله؟نيسلمونالئفس!يبمالغنحللااصححابان"تقولفانسك

القضابكل،الادابمنالماضيالعددقصائدتثير،جديدمن-"فيهلارادتهدخللاصدوراأفناناعئ"ص.هـرالفنيالابداع

منالنقديوبالموقف،جهةمنالمعامرالعربيا!عربحركةالمتصلةمنشظ)قىمما...الفنانذهنهـنبنبثقاًل!شوالهمل"

صفحاتعلى-الاثارةهذهما.لكونوابرز.اخرىجهةمنا)حركةهذهافطقمنلهااساسلاخزعبلاتالعقلياواكفسيالمريضذهن

مراحلهفيالحركةهذ.؟تاجلحقيقةتمثيلااصدرباغبارها-الاداببمثلك؟دناقولماذا،"انزانهفقدوذهنم!ةقلعقلءنصادرة

قصائد،ثمانيالادابمنالماضيالعددتضمنولقد.والمننطورةالاخيرةصفاتهـنانوتدكرهذ.عبارتكزاجع،الحقائقتوهعزيزييا

مناليومتثاراريمكناتياالقضاياكل،متفاولأوبسعب،كلهاتثبر..يقولوالمماالئاسوتظويلالافىغراءهـنالابتعا*أنزبهاالباحث

الجديد.بالشعرتسميتهعلىاصطلجماخاصوبشكل،اًلعرصلف!فهماا!اكاةزظر!!هـفيةممتحيناًفلاطونظلمتلقدواخ!ا

بلا،طويلةلةننرة،سيظل"والوعيالشعر"سضوعانلىويبدونفسيةعميةالىنسبهابانالفنياًلار!اعءملفةصرد"انهة:"وقلت

الجديدالشعرهذاحاضرلثحثولحن،المناقشةمنللكييريتسعنفسيةعمليةعند.المحاكاةبجملكفانك"التقليدعمليةهياءم

الفكركاالموقفطبيعةفيليست-أساسا-والمشكلة،مستقبله

لهداالشاعرتمثلفيماهيلقدر،نوعيتهفيولا-اليوملشاعرومنالفنيالعملتضعاتياالرجلةلنظر!فهم؟ساءةعنكشةت

وشبحهالمثالبعدالثالثةالمرتبةفيالموجوداتبسينمرتبتهحيث
شاعرفيهابدأالتياللحظةمنيبدأاًلمشكلةوتاريخ،شعرياتمثلاالموقف!

يناتالتيللوروحدانهاعمادفيويتحسس،العالمفيوضعهيعياليوماليهاين!لافاالمحاكاةاًوفالتقليدإ!شبجشبحقلفناًا-سي

..،اجدىكاىاما...وجوديةناحيةمنبل-لأالنفسيأنابلآامن

نطاداتسعانبعدخامة،العصربتجاربارتطامهعنتتمخضا!شي

اصبجانوبعد،الأئسانهمومو.عتناقه،الشاعرمسثوليةعنالحديثتقصرولاطووار!افلاطونتتركانالةراءوعلىموءموعكوعلىءليك

حضارته.لئو!ةالحقيتىوالممثل،العصرصوتيكونان،منهوللموببعضمنفتسلمموضوعكمعالجةاًلىدتفرغمقالكثلثعليهما

والصمت.السكوتستروراءالخط
يصغمهمممنلكغنيربالنسبة،الخطورةالبالغةالظصتةهذءجوهر.بكنولم

الائهـدفاعمجردمناكثريمني-المماصرينالعرباءدلشعرالعاماًدتعدادالحديثالشعرحركةررتطوفيالنقدقصرلماذا-6

برصيدسباحراوبشكل-توحيانيمكنالتياللا!تاتتصيدوراءصص

والمحللاتالصحففييكنبماعلىسلطانم!ال3الاستاذيثود

مجتغلآاًيةافئ!واً"...شعرانهعلىدواوينمنينتروما

!ه-"نماذجكلهالبافياجعلواث!،واحدةقصيدةواسشثنواكيبرة

لبز-اقصيدتهوقرأتهذاالأدابعددوتتوافا،(متطذين

حديثلصدرالقصائدمنغرهاوقرأتالشعرهيريدالذيللتطويركئموذجقدروها

كانا!القصائدمنبصرهاا-تشوجدتي-اؤولوالحق-ولكنني

!ىالشعرهـنالخدوذجهذااناعتقهـدكلوعلىإ!الاسهثناءهـقبدلا

الجديدااًلعربياًليمؤاريءالزميدةبهضا!سيحظىسلطانالاستاذكبهالذيا!تطبيقي

مسؤوليةءنالعامةفكرتهفيالكاتبمعانا،اًلعددهذامنالشعر

يعضفيمعهلستولكنني،الشعريةالحر!ثةتطويرمنالنقد

بقلم.احكاممنذكرهما

اللائمعبداللهعبدالدثنوريونكوا.وجين-7

توجيهمعالمسرحيالكاتببهذاسريعواضحموجزتعريف

العر!الحيلىاحهتوالتىالاساسيةللممثكلاتصيسةوادرالةبانصنطقطايةسدمانالدكوراحسنوقد،اليهالعربيةقراءانظار

...مسرجخصائصعنذكر.مالتضيءلهكنموذجقصرةمسرحيةترجم

مفكراوبكاتبالتعريففيمثلىطريقةهذءان!اعتقد،يونسكو

لمعئى.النقادبعضتفسرالىالفاضلالمترجماشاروكذلك،ما

فهمهافيالقراءهدايةعلىيعينمماالمسرحيةتحملهاللهيالرمز

للملايين!العلمدار.عاحدالىوتلوقها

!،،"!ي!ي،،*ي!،،،،،مهـ،-حسنال!جليلعبدالقاهرة
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بالعديد،وتغىالحديثةالموسيقىتتسعالتبيالوقتفي،الموسيقيلموقفبالنسنةالحادالفعلردموقفهؤلاءامثالواتخذ،مدخرثقافي

منوترابطاتعقيدااكثر،وجوهرهاهيوالتيالموسيقيةالتركيباتمن،الحياةقافلةعنوتخلفهالشعرهذاانحطاطعصورفيالعربيالشاعر

ليستالرعوىهذهانمن-ثالثا-وبالرغم،السيمفونيالبناءمجرد،الساذجالفهمهذاوانعكس.الثقافةللافتاتلهيهالمبالغحماسهمفكان

مراًحلكافةفييمثلالذجميا،العربيشعرناعلىالمم!تحدثةاوبالجديمةالنتاجمنعريضهمكساحةعلى،والوبرالشاعرلقضية،والمنحرف

"و،بآخر"بشكلالدعوىهذ.تحقيقعنالداًئماسث،تطورءمنكثيرحشوفي-المتعمد-الاسرا!يكنولم،الاخيرالشعري

لوشحاتاولا،العباسيالشعرفيوالطرديات*راجيز!لورإ*ن،القدامىلمةو.سماء،اًلاسطوريةالرموزمنبالكمير،النتاجهذا

التياتنوعةاًلجد!!ة*شكالولا،الالدلسيالشعرفيوالمسهـطحات.فيالمتعمدالاسرافيكنولم،وبابلوالصينالهندمنحكاياتوبقايا

لهذ.مشنمراتحقيقاالا،ذاتهالبريدالشعرولا،ادولوشمراءاب!ءهابعضالا،ومنعطفاتمحاورفيودورانه،اًلشعريالاسلوب"تعقيد"

الواجهةومن،التطبيقعنديلزمها،الدعوىهذءاننجر.ا!سثوىاالقفيةانعلى.مؤلاءايديعلىاًلقضيةلقيتهالذيالفمسوءمظاهر

تحقيقتستلزمالتيالنغميةبالضرورةفقطليسعميقومحي،41قادلمةاساساهيكماتظل-ارتطبيقوفيالفهمفي*نحرالىهذابرغم-

وراءتختفيأتىالنفسيةبالضرورةوانما،السيمفونيالبناءهذامثلالمحاولاقانمنو،بالرغم،ناضجاشعوياتمثلاالوعيهذاتمثلدضية

،الشعريالعملتأملعئهايكشفاقيوالمتلاحقةالمغاجتالوثباتشعراءعنممشفتقد،الجديدالشعرموكبفي،والاصيلةالجديدة

لهاتصبحوبجث،يبروهاماالنغميةالمزاوجةلهفيصبح!جثونمني،اتمثلهذاصددعلىالبرهنةفيالفضللهمكان،مجيدين

لعنصرالشاعرطواعيةعنتكشفالتيواًلشعوريةالوزنج!دلالثهاانمنوبالرغم،الصبورعبدوصلاح،اًلسيابوبدر،الملئكةنانرلربهم

النفس.وفيالزمنفيالايقاعالشاعربينالوثيقةالعلاقةيمثل-معظمهفي-الثلاثةهؤلاءثتاج

فيبرصماكانتوان،اليومالشعربحرئتغل،ةاًلتةظاهرةهالرعانالقضيةانالا،الشعريالتكمفبمالموصلتها،والوعي

يتحدثوناًحمرونبداًوقد،السابقتينبالظاهرتينالوعيلسوءنتيحة،الممجوجةالتقريريةالخطابةمنلو!الىاًلكميربنالسنةعلىالحدرت

.هذهتسربتمعد،الحظولسوء،الاجوفوانتضيد،الزائدوالصمود

ائطالبدرمذجاغلحريحاومتالو!برخع!وئمنحصرلسعرليهالجدكم!منائغرلنثرهنمنالماضيالعددقصائدمنبهباسلاعددالىالمرضيةالظواهر

...الاداب

وللقافية،كقاليد.بكلالشعريللبحرالجد!!الشاعرالتزامعدمالى

والحقيققه.وباهتاشكيابظلالتفسرهذاانغو،الواحدوالروياندعوى-)ا(احداهاباطنفي-القصائدهذءتعكلكذلك

منثوب،الشعربم!العملسالوعيمنثوباًضفاءالشاستع!انعلىاذهانيسيطروهمهناكداممابالعقحستصابالحرائشعرحركة

،الشمريالعملهذاداخلللنغمالاساسيةللعناصرواهماله،الخارجتنتقلانبدولا..بالتعيلةالبناءجومرءاًلجديداثعرانالشعراء

ضروداتالقد؟مفييسمىكانبماوالتسليمالرضاهوةالىوانحدارهالىالطبلةعلىالنقرالىاقربهوالذيالبدانيوضعهامنالقصيدة

ذلككل،العروضيةوالزحافاتالمللمنانواعفيتتمثل،شعرية.الالحانمنمجموعة.بستغلالذيا!يمفونيالبناء

بالنثرية.تسميتهعلىاصطلحماالىالشعريبالاسلوبادىقدحو.لهامنتثبرلاقد،الخارجيشطهاجثىمنالدعووهذه

لم،يخدمهابلالكلماتيستخدملاالشعران:سارترؤولةانويبدوالمزاو!.جردمنالحيتطبيقهاانت!متقدكانتوانصتى.غبارابم!

قوم-راًررفي-ىلثعراء،مؤلاءثعراًنناالىبعدطريقهاتجدالصورةانهاعلى،شتلفةشعررلآبحورالىتنتعيالتيالتفعيلاتبين

منلهاالشعرلغةفان،وبالتاني،نفعيةتكونانعنباللغةيرفعونلدىشاعا!يالوهممنوبالرمخم،الكبيرالانتقالهذالتحقيقالمثلى

،*خرىاًلقوليةالفنونمن!ليسماذاتهافي،الجوبريةالقيمة!تركيبا!لىارعورةهو"الشمقونيالبناء"انمنالبعض

المملعلىيضنىماالشحنةمنتحمل-1نهاذفي-الشعريةواللفظة

جرسهاتأخذالفاشعن،نحمثهناانا3و.وفاعليةوحساوهجاالشعري.بهـرالمنمغ!لمجاصد"الممثل"تصيدق)1(

*خرىالعنامرمعوخزدماتفاهلهاهن،الضيقيوبع!مالمالموسيقي

.الشريللعملامونة

*ء**!*"*-*****-**-*************-ءأ

العدد.قصائدالى..ويلان

طوقانكالمة-للشلثرةفيلوىتا!بخأفنيد!ك!ريدج.

بالق!رةسليمانشارع
التفسيالتاريخومنيا0كلمةتاريخمجررليستوالقصيت

،"*يممعوحمبم".:المحةثواوينهافيالكبيرةالشاكلةلشص

"وجدتها"،"اهطناحبا"..الشا!رةهناحسفالحجب،وتعرممطنببممتازواسعارمعتذزهموزح
السابقة.الشعريةاعمالهاكلفيوضبابيامستوراكانماذاتهاعن

ومنالشامرة.القصيمةفديكونلدذكهحدفيهذابانقائلوربالمباسرحلمي:بادارة

امماقها،فيالغورالبعيد،الضطهلامسارثتعقبؤمي،امنرة

*ولىللرةدانهاارتشانمنذ،المت!حقةصورهمعكربوهيمعمسعكل!بم*!ه!ب!"م!،**،*مه**م!،م!همه*؟
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المشاعرمن!لرعباتمتقدانهاالا،التقليديفالبهابرغموهيولم،طوي!صاحبهاالذجميا+لركلماالكائنهذامعوتاريخها"جما(لكلمة

وحركة.نتالفبالداخليةموسيقاهاانكما،التجربةثقلتحتالمنضغطةالفنيةامكانياتهامنتنسعانتنسىلا،اخيهافيالاحقيقتهتجد

:للقعببدةالرائعةالنهابةهذءالىيفضيتناغمفيالخارجيةالشعر،الشعرياًلممليصبحبحيث،التاريخلهذاوسدىعرودا،الخصبة

اسرابانغيب..الطر/بئفوقابةرتوظلالنا،وتركتكمالثاعرةسطرتهماالىيضم،رائعا،جديداشيئا،النهايةفي

أحباباانطل..اخوتيياغربتنادروبرغمانظل.قبلمن..الكبرة

يكرءشعرفموىشعران،جديدمنتؤكد،القصيدةهذءانفرر

محاهدالمنعمع!دمحاهدللتاعر-الممثلبفيومالمضببالنفسيالعالمهذا،رائماالرحبمجالهان.الوضوح

..الت!اعيلعالمالطر.بقوتقنح،اتلملمنالمزيدتثر،حزينةرمادية

فدوىكلالمالنهايةفيانهفي،وحدوداًوابعادانسبايتسامط،الحر

لا.مسغقلبحتالىحاصكأفيالفصيدةهذهاناعتقالبمكل.وانسانجبة،اًلخصبقلقهفيوشموله،ضنابيتهفئغناء،الخاعى

ثببرلانهـاواكن،بالالارةأحفلهااو،الماضيالحددقصائداطوللافهافيهذءسماتهبعص،اًلخاصومداقهفدوىعالم!نالباحثيفتقدوقد

الشعرصركةالىإبرجهانيمكنماكلالم!نمةالىيدهوبشكلالىالنسبةتعوزهالافسيدة،ذلكمنبالرغمتبقىولكنها،القصيدة

-اًلقصدةهذهبمناهـ.كأ-يثبرمجاهدوالصد،ق.م!خذمنالجديد،اًفرجم!تاريئمراحلفياسضحدثتقدتكنلمان،فموىشعر

اقرب!والذيالبداييوضمهامنالقصيدةاتنقالبضروارةاسماهما.مماشرةاًكروبالتالي،حدةاكرنغمة

سبقاليالدلحوةوهـو،السيففونيالبناءالى،الطبلةعلىالنقرالى

يقدمان.تايموالتنا!ر.الصفحاتهذ.مطلعفي!يالحديثتوفاتيالمقا!يبعضفدرىي!ديمنافلتتكيفادربماولست

فالسياب.كالاب!ببرالئاءراًيلمزاًنلونالسطوربهذءلقصيدتهمناتقرير.لوناًلىشحدرانوتوشك،شالحريتهافورانمن-تعرىان

وزنينمنقصازدهبعضفصاغ،النظريالقضيةجنريدرييكنالم..القعدةمنالافيالجزءاتاملوانامذااحسست

الشاعرمنافشةفيالاشرسالبصددولسنا.لم(يدركياندونلكنوانحصرجف.بةالاخرينعندالحب

لهذء،حا.نطبيقاهو،قصيدتهكانتحدايالىولكن،الخكمهذافي0.وسافىصدرفي:معناء

..اًلد!وة.سافىحب..صصرحبكانالحب

المحض،النت!عريبالتعبراو"الال!انمنمجموعةاستغلالان:وتقوللأ

ليس،السيمفونيالبناءهذالخلتيالتفاعيلمنمجموعةاستغلالان،.لحلىحقارةعلىنيمطلاكانت

وعييرصاحبهلمماالبناءهذالتحقيقاًلوحيدةالوسيلةبالضرورة.أخرمراراتعلى،وتفامة

لا،هـناومن.المتفاعلةالدراًيةحركتهافي،ءالوثناتبحقيقةكأمل:واخ!ا

افعربءنرمملهاجدءبةتفعبلةكللمجيءوشعورهنفسيمبررمنبدفقرقاحلالعصرمثاانسان

!ذا،الكلهذايصبحان،هذاًبعدمطالبهوثم.فصيدتهفي..ابعادءتسطحت،جلور.ىكلت

تستحيلششا،مركاكانوان،متالفاشيئا،المعقدالموسيقيالتركي!

.....ماعنالمسؤولهو،المناشر،المتوفز،الواعيالصوتهذاكانربما
الخصعة.الغنيه.نيراتهفيويد!يرىولكنه،شنه..

بة.البساطةفيغاية،بابياتتنتهيذلكبعدالقصيتولكن.ذلككل

:يقولالنكيالشامرولكن:الشعريالتحليقفيغايةومنها،والشر

فميفيبالكلاماحسذكرتهااذامنيا؟تحنني

الكب!ودكصديقيليدع،ردعا،!

!عم!ع!صسعىسسم!عى..الطوبلدربيفيحنوهمناًب
كلما..*منبظلهواحتمبم

حديثا:صلر..الطويلمربيجفارمنمربتكلما،!بت

ديوانمنالثانيةالطبعةإمبهـول!صديقي!دء

!أئر!شئيلمممااقرالهولم0الشارلهنا"كدقصمةا)ـالسلمانسلم

فرسالدينللسالثرمحعي،مزلد

طا!

ر؟-.
."فرباء"اًلقصببدةي!هالتقيتخنى،مشواهاالىيرتفعشيئا

اًلعيسىسليمانللشاسحاد،عنفولكنه،مرارةينضح،آسقصرلحن،القصيمه

دارالادا!-سروت.......ه!التصور،.وطاقةالشعرقةاللغةه!

....اسيطرهمنسكس!،اليمياىلركيرهابرعم،والمصيمه0البيسار

*سيه?*!عم?بر*عم*?م!***"!هق!**ء**حع!.اهداباالزرقاءشرفاتنا.م!الحيالظلدتهمد
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الجديةبصفةتتصفانهاألا،المحاولاتهذهلتقويمالتعرضعئدممثيرا.كيانلههجسدا

فيهذااتجاههمجاهدلمءيتابعلماذاادريولست.شيءكلقبليدانولايمشي

لاهذه،"الممثل"لقصيدةالنفسيالمضمونانبةومثابرةاخلاص

اغانينافيالاالصحيحةصورتهاتوجدلا،ئفسيةعلاقةالىحمل:يقول3

هذاسماتوتتضح.نهارليلالرادصلويلوكهاالتيوالمبتذلةالرخيصةخمبماءيسقطذكرتانزالتما،فيالتماهيفلبييا

قصيدته:تررفيابشاعرقولنطالععندماالمضموقعيئىمن

احزانييعرفلا،يعرفنيلا!لمبياءيانافىنااك*مبقيالنقلةهذهيبررلا،اخرىاًلىتفمهلةمنبذلكءتنقلا

بينالفصامقيبمانيمكنكيفارر!يقوجهسيادرلاواناحدتمن!اكوليي،واحدالنفسيفالمجرى،الاطلاقعلىبشيء

العد.هذاوالىالنحوهذاعلىوقلبهال!اعرلييناررقيللأت!قهومثلها،المفاجئةاًلنقلةهذهيبررداخلياوخارجي

بذلكمتخليا،قصيدنهكلكلالشاعراستعملهاالتيالتفاعيلمختلف

:4قوفيثم.التفاعيلمخةلمفبينالنننقلحربةفيتحكم4الذيالبمهيالاساسعن

..فيد!ونحن.السيمفونيباذناءيسميهمايحققانيريد!التنعاعر

اًتيالوحيهـ.تيوحإ،اوانتوليتعضالزمانايرةاًدورصيةان.ارضيرةهذهفيالالاسيةباعضةاًلشاعرفنواجه

وابتسمالفؤادتضاحكانتفان....ء.
لعسيالىالموقفهـاجديضيفما!اًدالاشهذافييكونانلونوتمتدتمتد

الليلفبرشتيالسريرعلىواننيتما،!ماتهكلفيحولهيثوروبدااثاعراصطنعهالذجمماالنفسي

تظهرآهتيسورخلفمننجمةلا...

0..قمرولاقدإبمهوىمنلذكاككلهاالقصيلإة.هوحيثمكانهكلوامفالشاعر

...يطلنيالحبيبوصهكلا.انجديدواه5عييفيويراهمضجعهويفضالشاعريؤرفىيرالما

حتىالقصإةبدءمنذبالموتعليهسامحكومالنغسيةالثراماولكن

الفلاقولهاعنمعاحةاراًلجبلصباحءـادى،،،رنجببولمكنه،و.لردولأيعنفلاالاساسيالخيطان.نهايتها

بةالخارجيةالحركةببعضيروهمهوثم.والمحديقالهظريطيل،متامل

السيلفوقهحطاًن
مث،العمر-ساعةالاخرىصاحبتهرسالمةوصولفيعثلاتتمثلالتي

00ر*صديقتىياالزماطيعتعيهذا-إ؟ونانمفاجئةرغبةوفي،الرسالةهذهعلىرد،تابةفي

الىعالمينتميلاالقصيدةمنالجزءهذابناءانالىفبالاضافةانمنوبالرغم.الجزائرتجبمقاظلأفارلاسسريرهفيالمقعدالراؤد

البسيطةالنغميةالصورةالىبله،باخرىاوبصورةالسيمفونيالبناء،ومضحكساذجللقصيدةالعامالجوعلىبالذاتالخاطرهذااًقعام،

التعببرهذاانالا،شطراتهخوانيمفيخاصة،تكونانيجبكماهـلىا"ناثرةواارةتعلةالمواقفمنغرهعبركمايعبرهالشاكلرانالا

كماتماما،اككوينهذاجديةمنالك!راًفسدؤ!"الفلصباحيا"وا!وة،جةدرلر!ةافقسياًلخطيذبذباندونالقعببدةمسار

:"لبينيهااغنية"لقصيدتهاًلرائعالاستهلالمذافيالشاعريفعليخذونبالذي،البسيطا)تلقائيللانفمالجديدمنيتتابعانهبل

..أغنيةعيونكمنساضعاني.وجزرمدمنحركتينفي،وانخفاضاارتفاعا

:السلاملونفيخضراءاغنيات)ءديوانهفيالجادةمحارذةمجاهدللضديقاذكروانا

المضنية،حياقبهفيها،كلماتها،الشعريالعملمستوىالىانداولهالشعبيةاللفظةلتوصببل"مصرية

.0طفلتييابهالكنالحوارلفةمستعملاانتمعبيادبنالتطويراًلمبرىمحاولتهخلالمن

بفرحتي.يشعنغمنشلمفقدالهمنوبالرغم،الصحيحةالشعبيةوالتراكيبوال!لمات

الخصوبةوهذء،انندفقةالنغميةبهذءالشاعرينحدر،وفجاة

قوله:الىالشعرية--

..لارناشغاهكفيولتجمليها

التيوالمواقفوالتداعياتالصورمنعديداالتعبربهلىامثيراخطيرانكتا؟ن

تماما.تشوههلمان،تلكقصيدتهمستهلمعتماماتنسجملا

يشمملشاعرلدىسيمفونيبناءيتحققانيمكنلاانهواعتقدسارتربوللجانالجزائرفيعارنا

الرجم!ب:هذء

-مقتولجناحهبايمنيفحمةالضوءاليغلهنريالجلالون

بينالضوءتجمعانيمكنم!ديةاونفسيةعلاقةهناكاناعتقدولاالريسوسهيلعابدةلرجمة

.الهـلماتهذهمثلفيوالجناحوالفحمة

دباد،!دار
سوالرارىاناريدلاهواكاضلعيميونابصرتانلانني-

نجماسلي---+-
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!ه!حعهه!!حل!5!ث!5ص5ن30تهث!نه5حم!5حما!ج!ه!هله!مميلمح!-.3:قولهو-

ثع.ن!-وديلمنوانتاليمايعودلنبألهءدرالذيبىحطمت-

--كماكنتلي

.،.ت!!البر!ل!لىوو(دؤراا!،جرليلمناًنيتعرفلافدببممعبودةقلببميا-

اتنين-صرت-
!5

الىمستوىأوينحررريسفاًلقصيدةهذهفيالشعربم!ال!نيمان
،-!اءراوتلقاز-ت4حرارته؟فقدانهبل..قبلمنمجاهدالصديقشعريعرفهلم

ر.*ن!كانالذيالشاعرهداشعرحاضرعلىالثهمنهتكاهـتئيربصورة.
هـنو،بع!،دالشاعريةواهـ!،نضجااكثر،اليومتعيبرهيكلنان

النثر.تأريحيعرفهارمالتيالنثريةهذه

وبرصورة،ايضاولدنها.تعبيرمشكلةفقطالمشكلةوليست

دت،ن،،ا--،،ليءأؤ،1-آألى*ؤيكأ--يرذالصرز!القي3!بالىالشاعررقصائعنه.نجنحدرنفسهـةىمشكلة،!حاسمةاًساسية

!نوا-ط،الاردنبرينزامةعزرةهناكان.الورقبملىالنهائيشكلهاتأخدوهيالانجبىة

برحهت،لقصائدهارنمسيالمضمونوبين،مجاهدللشاعراًلكبيرالوعي

درجة"،"-إلىقي!ا!مإ4رل!"والإءارادإالراًرلىأ"يناًصاوإإقياوملا،مسئه"مصريةاغنيةالىالنها،بئفياًلقصإةهذهمضلتت!ول

أ!!"*-كأأة،فة"ارأ"ا:-أولاً!ءادبراتالادبفييرا"برا-ا"آمتلمولفلوجرانالعامهالصورةءنابعاوواولاحدول!افيتفترفى

وهـ-واًلفيهـ!بماأ!ب!ا!وؤو،ظور!،1أ)/صما،ؤا!دهفياً!قي!يرة..الاغنهاتهذه

مج!وء2ا"،ما4اً)بزيررالى!)واانال!*ابحضراتهـنيررجو..وبعد

لمنهـمءئاواًلىاًيررنهررووان3وؤيرريادنثمبراالىةء!اصهاة

،المرو-هـةوالارا"ث)-لآخىولإراتالا!"ن!الء،!توج!4حتى-م!-،وولاهديق"الممثل))قصيدةتكونانارجوهكنتماكل

ةاًرلىؤ-صهفهني"انبربى)وانلىا:روإتبرمكن4!اوبفال!.شعرا..مجاهدالمنعمبد

اًللازم!نين.والشممول**

اعتذاركلمةبقيت

افي"4ص"ننعيم-اًلاولىامرجةبا-منعباالسابقةاًلسطورخلالهميكانلقد

اًلاداب3!ة.ا!ة!!رة!!كلروةالشعرب!ركةاليومتحيطالتيالمرضيةبالظواهراسميتهماتعدءبىعلى

الممثل""قصيدةفيالهـاملتطببيقهاتجدافهاا؟منوا!تي،الجديد

للفاءر"والكلماتانا":اقصائداهدهذلكبعدوتبقى.ةالسابقة

خيرا،ا!دابصفحاتواعلى،للشاعرقرات،اللهعبدحسناًلعساني

الفنررةفيشاعتظاهرةلاثيرالفرصةهذهواذتهز.القصيدةهذهمن

.الكلماتالىاًلشاعربهايتوجهالتيالشعريةاًننجاربعنالاخرة

نسيجاتكو،نلمخيوطها..معلقةانها،ارضدونذلكمنبالرغمتظلالقص!دةولكن.-كعرونونجدهماوحجازبم!الصبورعبدصلاحتناولها

بالتعرهـ.خنىاـوبان!مليسمح

ضحلة،البابفتححسنللشاعر"الصيادلضعبان"قصسه!ي"+"4!ههطع

ولاتوترفيهـساليسى.شعبانفيهايصطادكانالتيالبحرةضحالهمخلة-اًطل!

تفاعيلها.ملحماشعرياعملاوتصنعتهزالنيالمدراماتنقصها.حرارة؟لادأس

والزحافاتالعللفيلهامتسعالتحجدا!روفةالنغميةعلىكراتخرجالادا!راًرومئش!ورات

؟يقولانالشاعريريدماذا:بسؤالنهايتهافياحمسست..

المصف"فيمعلمو"،سلطانلكملل"،ءاصدتلاارصلا"
سر

)*(.الاطلاقعلىشعرابهمااناحىلمم،درويشلفتح-

روكهسي/درس

شوشةفاروق
شعيبحهسنلصاحبها

ولكهنهالقصهصبن!قكدالادباءا!حهدالىالمجلةعهد(ت:ا!داب"")*(ا!شمطريقاول

.لهـلقراءفدنعتذر،لحظهةاخرفيتخ!لف-
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