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ص:

هذءتقطبعو.راءسعجا،لممجالهوتوسيع،والفصحىالعاميةبينالصراع

نكلشا:ادجللعرمنفيسدم!لىلأهذاًاًلالقرناًكاقبلفعدبتيولرحدلطةلغوبةالعمصحىسكة--ا!-ال!!ب

الفص!!محلالمصريةالعاببةاحلالعلى،بملراح،"ويلمور"عىب.01011

وحاور،وخطبالموضوعهذافيكتب"ووالكتابات،المراسلاتفيشزاوءالبنطعبد:بقلم

بصحةويقئعهمفكرتهالىيدعوهمالمصريينعلىنشرهكتاباوالف،وناظر.م!

لعرشابمرلفعخىلللسانهـتصصدللغةىعلىيصعيثهيونابرا!ب!جدونظممصر!صيدمىرحاففوالمصحىهجاتاللمبينالصراعكلجال-ا

وف!ته:،بوبلمودفيهاندد7فتها"ظاهرةء)الىدالاشارةهذهمقالتهعيدمحمدالاستاذبدأ

حه،تيربيعفيينادبم!بواديناعب"لغربجانبمنأيطربكمصلاـلىمةالهاالقضاياناعلاجنافينصللاانناوهي،"خطيرة"اًنها

وشتاتفرقةمنتخنهبماعلمتمويومااًلطيرتزجرونولولاز"م،والش!ر.إعاللومبي!"المنخه!صينكير"علىانهالبمم،حاسم

مدىعلىوجدت"اك!العاميةاللهجاتاخلافانيغيدذلك."عمإةةثقاؤةاومدروسمن،جدهـثنالمسائلظكفييتحدثون"

يسيءاناستطاعولا،الفصحىقيامعلىتأثيرذاإكنلم"الممصورابررانشأنيمنوليى،المتخصصينغببرعنادافعانابىبدلا

فيا!خاصة"،ربهمءضهالافادةواتباعهمالاجانبحاولعئدمااًلااببهاوتناولهالموقفعرضؤكطالطر.،قةهذهعلىاعخراظليولكن،مس!الكهم

.الديارهذهلارتوقفحلهلان،حاسمنحوعلىحلهالىسبإلمالاالقضا؟منفان

ورفعمدىاوسععلىالتعليمنشرفيالاحلمنللقضيةويى،ايكأيرمتبرفيهالحسملانثم،انتخاصء-.وعهاوءشخصارادة.على

مستوىارتفع،اًلتعلموعمال!قافيالمستوىارتفعوكلما،مستواهكأرحربرالاذى/بحق"ت!كما))،:رراتوالموالاووداؤطالبواعثكانت

بعطضبببنالمبسيطةالفروقو،اللهجاتاما.الفصحىوقاربالعاميةنةرصرانانافكإف،الأحداثوسياقوءالظرإعبرتحركاتهافيالحياة

فيإزإدممافهذه،وقطرقطربينالشعبيةالادابوتنوع،المكلماتعلى.؟:ظموان1"والنفيلإريا-راعرارت"قضيةفيمثلاالشعراءعلى

فيامةحياةمنهاتخل!ماذ،،ةالحبعلىاًقدرويجعلها،اللغةغنىعلى،ذاكاوالجازبلهذانحسمعندهـ،ن!ملهموان،ذاكلاالنحوهذا

..العصورمنعهسرن-انجاحاينومن؟؟النقاداجماعاوزاقديقرهمخططو!قالسير

الملحمةالىالمأسلةمن-2وزر-ن،"الناقداوالاديبيةمسؤولى"مطلقة،عامةبصورةنعينان

ءوة،عل3وإد/بوكلذاؤ!كلباختلافتختلفالمسؤوليةهدهاننعام

من،الح!ديثالشعرمشكلةطرابيشيجورجالاستاذهنايطرحدهـق"لمر-!ىبعدالالاتر.نبا)ت!القازوفي"المسؤوليةل!نشانها

الناي"و"ا!رءادنهـرا)مءموءخيهبينحاويخلبلاثعردراستهلالخاكاورةا"لكبزونقص،والظروفوالاحوالللملابه،تودرس،للوقائع

المعاصرالشاعرعنالبيريسر.م.تقريراتعلىءننمدا،"والريحؤض"ةفيمز--اتلتاكيفبل؟الوؤائعهاتإكخلالمنالعملوراًء

احكامه.بئاءفي،اكقريراتهـذهمنانطلاقاوبرمض!،وتطا*اته،-ولوبرة،،و!.طورلم:هوصيآ(رقكاءفيوء.اقىوازلمغةا(والقوميةالانجة"

الاتي:المنحوءلىالاحهـام!ذهتلخإصيمكنولىبرا)*ا+"و-ور.ءوشرشو-،،إلإ"ى--ا،.؟ا)هـا،ام!،نا!"!صبويخبدل

"حاويخلمبلنتعرفيتواج!،اءكبماااًورصكلاة!والغموص"-ا"؟!ا/جا"*رءر!لاد،3زهرو!ةطءاىلا!دطافة

ونعبو"،ومخامرة،رارؤالحدبرثالشعرا)-؟أم"ر.رة"،وعل-5ام.:انوه-/!ا!-كاء،?أ+-فيوكب3ال!ء.رغيفىان

،شعريماهوانيقبرلانهاًلحدبتاثعرفيطيبعيالغموض))-3ته-ودولا،برانب!باةكأبز،5ع7اشل!!*رك،لركى"نرعهالى،ماتشبر

".تتعبران،المنطقية،ايومية،العاميةاللفةتستطيعمالاهورءة-كير"المامء،نماكومل"نرلأصرالرازب)-هـفبمعلىبالعافية

وللحياةحىللحياة.نقليدا،بمونانلابريدالحدبتالشعر))-4او،اؤ-،5اورأيالىزة-ازاذا1والا)*لهـ،ضلإ،الاراءبينالمراعاتهذه

"لحياةعنيعبرانلايريداصلاوهو.وتمزفهابغموضهاالحديثةويإء-سا-.دمنوء،،ومرراو-و،،ءلىوحدهوالرمن،تتصارعتركها

(01)خلمقهاان-،بيربلوسة-ي،ب!ضريادروحاةكر/لمةاالم"ارك5!دءخلا./نجوصحينفةالحقب

الىإتظرانلايصتطيعانهالىراجعحاويخليلثعرغموض"-5لا..الحقوراء

تمقدالاشياءاًناعترفاذاشاعرالايبقىانه.بدهشةالاالاشياءاكلاميةاوفيةءوضوعهيهـ،ذالا!تا"وضوعأيسهذاانبيد

وتصنيفها"وترويضها،تطويقهاوتم،لليهاالنطروجودالاول:ءظا!ر.للاتهاقض.يةاا،ذهانىيروهو،والفصحى

للعالم"الاخروناعطاهااقيبالمعانيرضيذا5لئاعراًيكونلنانه"-6هـلوبحتدراسةوالثاني،اكءترءةالعربيةبجانبالعاميةاللهجات

التطبيقيةفاصلاةاتاركا،الاساسيةالاحكامهذهبمناقشةأولاأبداوالا"ء-أتالفصي!ةبينا!ءلمطوالئالت،المشتركةواللغةاللهجاتمن

..بعدلما.الدداًلةفي

عنها،يعبرانلا"الحياةيخلقانيربد"الحديتالشعركاناذا،نجه-لىراره،مظ،راللأقضيةانهوالكانبأليهيفطنلمالذيوالامر

ودلك،مقالهعنوانفي)مثلالذي((الصراع"أي،موضوعهيصميم

-56الصهمحهعلىالتتمة-استغلاللمننهم9ومحا،انتقافةحياتنافيألاجانبتدخلهوءدرأبعالمظهر
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.نجىاذعينيعنتسألا

لصفحتنقشةقلبيعينيهاترءنبحث-ئد!ع!ا1

نضيعثدمااسميوت!رف

تعبرفهي،الانلهانتصدىالتي"زوجةبلاايام))قصبيدةامااف!ش؟نساياببابنام

رحيلها،اثرؤتوطالىالغبطةوتحول"زوجتمعالشاعرتنارعخلالءن

بجمالهاالنفسىاحسالىوئم!تباثمالاشياء.فوشحالنيالر-لابةعن،ايى!مصةىتقريباقرنمند،العالميالشعرواقعفيينظومنان

اكراووية.اوربمالإوترواالازءاجمننقهضالى،غالبا،وتحولهالأحرى4اورة1.1لتخطبممحاولاتمعظمهافيكانتالحركاتانلهيتبين

عن،نجخلىاندون،آنية،ذاتية.نجربكأعنبرببرالشاعرفان،وهكذااضقداكنيوي!جمعو/بماد.فيهاوالحلولواحيائهالبغت،،محاولاتكانت

.الشمولالئالنزوعمنلهوخطقعنهكشفهوبل،للعالموصغاليسالشعرانالص!يت

ظاءـرةهي،إث2العدالشعربرواؤعطهاترلياتيالاولىالميزةولعلمخادعزائ!طعالموهو،والمادةوالواقعالحسعالملانوذلك،جببد

:ا!تاليةاًلابياتخلالمنالشمءنتعبيره!يد!توقدالتجسيددمدااحظيقة!وفا!واقع.لهوانكارالحقبقةلعالمتعم!ةانه،قاصر

الغروبفينرناممرهقةشرؤتضا.ذأفهاتفقدان

عجوزأرهـلةكانهاوهـو،النشعرميالإحسيدمظاهرانضتدتانذلكمنذتجولقد

يمونهافيالسكوننحجرلاضقربربرونقضا"دةعنمعزولةاكجربةينقلالذيللتجربنقض

الكنوزمنشيئالهاا!صيضتركلىلمأكف-بز"،ناةالمععلىللقبضوسعي،التجربةعنمعزولةالمادةإنجقلالذي

هـنتعبوتعد-!و!مادبر"هاءنرزءهاىاناوشكتالنضسؤكأفهذهوتظ!رو.ضف!ختنحلانوقبل،والرعزالرؤيامنبحالة.ن!،نيهيفيما

وكذلك.الماد./بئالمظاهـوفيها3ووةهالنتصاعرذاتعن-فبرماليقدرذاًتها.والتشبيهالا!سض!ارةاياضقريراوالتنربرىمعالىمفيها

والوصثصة.الانصاضوبةاىالروحخارجيحسيانعكاسفهي،اًلعجوزؤترمانذهكورهس5،انعاى"لنتساعرلقدرةمظهرالتنجسيدؤانوهكذا

واؤ*،دااواقعاؤبارت-(عردفساروةهـاداصورالمه!رز؟وؤهـجاءت،واذلفعالهرهـا!"4.برفقدانقبلحصيرمزالىإحولهوانيعايههو

.سواهعندسنرىكماوتأيىفاز!يااًفترافهاوليسمهوادبعاتامعهوت"تةلداز"بربىرلصانوهبليهالمتهـوفىالرمقان،ا.إف،،وهكذا

الشاهـربحياةمرتبطةلانهاالا،الىجردةلاتضانتت-معلمفالشردة.الوضوحمعادللمةفيوإسقراطرافه

،الرحهلاثررهاارتباطهانتزرتوؤرر.البومبةورر"ورادتهوبعائا""ءندنا،والذ!ضهقىالوصةهـ"اءشعكنخلفلنظهرالمقدمة5هذنسوقي

لمفسهمنالنت!!راذتقلحإ!،موالتوالإنقب،ةلىبالوحدةوتكوره"،معظمؤب"قي"سدؤمه،ئننقييمفيالناقدمهمةتمذر،ذاتهالانفيولنوضح

معها.توحداوديهاونر!صء!اليهاءاهـءساادركهـاارة!بماوالةفبكأالن!صهكأاتجاربامستوىالىالارتقاءمحن

يلترربةرااظهاواثس،تلكمناؤضلهيان!البكأالابياتولعل.نلى-كج::اتفيمنكورةنتزرىوفلذاتاًاءوريرفقفصهبةولولا

واكجسيد:د)بوانفيم!لأاهـ،تجدلاليازهاا)قولمنحرجاراًينالما،القصائد

رصاصنجبهتيؤوقلث-مسابةالحدتالفني(لإنإعر

نعاسنافذنيمنصالشها)سصهرلمقابرء.-!وفقاايقهمائدتلكتقييمساتولىفانييكنومهما

لىوالبخوراللوزعبرتمر.رلمما.لضيىاالعمود/"المقابىعناتضلمىانرون،اًلحديث

وهلاجراساحنوريافيقلر-زوجة..بةبلاياما

خلاصبلا،فمبلارنينها

*.الفتورسوىليستمتسلاواكثرهـ،العددؤصاثدافضلاسلفتكماهيالقصيدةهذه

لثمعوربلالمجينييفتحرؤيقنمورا!قتولقد.مقايي!بهعلىوانطباقاالصديثالشعرلروح

ارشماهـرهـذاعصبفيانل!ؤتذين،الاولىمحاولافهمئد،اًلخودي

ب!ف!يإنعكانهالمنفمبعيمهجرالىلنتعم!مىظاهركلهاالوهيقعالشاعرفهدتط،إبرلمطالمهاا!بدءويشد.إادةعببهالحديثينالشعراءبعضوكلةكانتولئن.مادقانبضا

بنوع،النة-ء"ةالد!اةهدهمض!هـ،1فيها.ؤغلغلتا)ة؟اتصاعرانقسوانمااجواً!،!،منير!راىو؟ادووو!ءر!منارخروخحاولن9"!!طفاف

في..0.01.ا-يمو،عإب)فيتستواو"!هـحهـس"وء-وروو-لممعابي"ماطهاف.نعدفلم

ا)تنروولحمبرا!،لأقبمادمار!كذاوس!"خالمورول،،صفالءبرمن!وخلعلولىرزريءليب!!ولوإء،3،*-فىصا،ؤ.و(دا.)"-جحاراوث-ر.لءروالىا/،منجبرأرلإ*هـ،ءالاتإمانييعد

ارتة--طلاف!--ادحشارحيكلظ!وألغ)ووو!ااق"ا،ؤحوفي9رأيفالىالي.و*يق؟تصسواؤ-عتو*هقتوةجرلى!،الاولىنبض?"انكما

.........ابضاالاننميانقلببل،وصسبرؤ-قولمبوراءهايعسلمانه

ليالرعم،ال!ك!الالفعاللش!وةؤصناوت،نفسيا!تحريكونحرلكهابالمادة..

.0000001من!الأبالكلددفيالمنننمورة"اح؟ء،ق))قصببدتهجاءتولقد

دليل!و)علوهذا.يرسيغهلاؤ!،الفاءس،الننصاخالمئطىانمنمعاناة!-!ىالىول!هوضلمجهاينوقيرأيسناهاذ،!4تكريساالاداب

و)ولدطياء.الانتمط،!راكه،غرصلم!ر!./ةضانبمدافياالخلقلتحقيقانا)قه"ءدة.نانيرفببرولا.جذورهفي"وزء.و"الي،خنميالذيالعصر

جدولتلنتر،ؤة9المتبلالار!اتافةض!اوفهورلاجرلقمس!كأاؤ،ثصا.قدصببماكنسبتروابعماروننمبه،افرقا!ليمد،؟بإشارلهاتئاوقد،ءحمدالدينءحييالعددناقد

نءوبا!رخم،11،اديالفهـ3ءفييا!!الفلوءفيمنتوعوىرهاالابعادتلك4مهـ.*عنتعرفهاىاوشكتالتيالمجردةالعاءقىالنظور،تتقريرفي

.الانفعالفيشدةبلغاوالبستانها،اظ.بااقطعافيطافيةبدتالا!طورةانءىوبالرغم.الاسالعببة

؟رةسهـو،غاوانسميهانجازادا،الفنيالغلوولنوهكذا3لأهـةالقصث4-زفيفان،تمامافهامحف،لمالأخر.برنملامحارمنوبالرغم

.لي،لمادةوالشباسهماوفوحدهماالخيالىلظلمةواة-اءتهالشعورلاشتعالبعضءتقصرلاتكاد4للتالبالابياتاىيقيميوفي.جديداتنفسعا

إتولدالذيالاةتعالغلوعنتلافالاختماميختلفوهو،الاووعالىثوانه:الحدتالشعرروادكهاادرالتيالابعاد

..-حجارءاثداؤهاالتيامي.نعضني
الار*كالمنتامش!هتطلقاونطلق،مأبالمادةوالخيالالفكرعبث.

مالت!نفسي.وياسمينملحوارضها
الدعارةمغاوربيوتها

ا-م9الصقحةلىفنتمة-اًلجنوداحذيةوجوهها
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اهجرها،ا!عديكار!الىمارسبلعلىوطلة،سر!هاعاىا!لمفةلمضصا
لما)قيلاكأبوهذه،اضاجعهاانارردلماقياوديتعلى...و

"..كتابهاعلىاجر؟.-ا!.--

اؤط*ا"ملباومافيراىؤحببن،آنياكانالشعورهذاانعلىاثريسىمطرجيدايردةبقلم

ادتعش"قارغكأقاعات"في"مهءوجةارض"فوفىالدامياللحممن

ا!!،اءرأة!وت،ابيضحاداًصوتا"سمعوحين،اعماقهحشم!

."سيموتانهفجأة

ف.ز!علىةلظ!4يطلقماتبىكان،دققةعثرةخمسخللالوفيبعنوان"ا!قالحزن"سارترروايةمنفصلالعدوهذاًفي

اجىل،والجمالوالفضيلةوالار!اب،الحرقيعلى..كلهالعالمافخم"الحررةدروب))مناًلثالثالجزءوهي."دقهقةعشرةخمس"

دفي،المقايريسجمجعواختلطت،اللحظة.!لكفيمعناهالعالمفقدليقدةور3الدالعرببةالىونقله،الكبير"اً)فرنسيالمفياخرجهروانيعمل

ا(!اؤعاما.القذارةفيوتهبط،!ريئهاالانسانيةتفقد،الحرب.ادر.بسسهيل

4انتلنزولمهصهبرنجهش!ف،ف،ءاتيوفحلكم،،الئاريطلقفحين،نفتهمنتنتفضوهـيسارترفلسفة.فظهر-صغرهعلى-الفصلهذاوفي

."حراوكانقد.برا"كالىبتلك،الهزيمةاراءالمرءيعتريالذيالعميقالحزنبهداً،؟لحياة

سارتر،فلسفةان..الزاخرالعميقالفصلهذاافكاراهمهذهوالاناإيةتادةبالهولالاحساسبذلك،الموتازاءالمتئاقضةالرعشات

.موؤةءكلفي،حركةكلفي،لفظةكلفي،هناكلهافكشفتكاد.اضىتارة

الىقن،ععنها.يرقعانيديرلمنالاتبدولاخبي!ةنابضةحيةفطسفةافهاالموتفصهاإبراجهالتنيللحالةد-قيقااتصويرصنايقدمسارتران

الىفيالةاردياوجوداهظمنتنبع،تلقائية،طبيحيةانها،ويفضحهااًإخقة،.نه"ربمماالى*كماوالمشاعر،ققطدقهقةعشرةخمسلمدةالانسانية

اصى-راعاذلىكومن،/مافيهاكأكففشبة51حاتهومنماتيويعيشه.ئسىياوضءفيالموتهذهبجابهانلحليهبربمونحين

بينمهزقاؤ.!ابر:د،المتيالمساءةتلكفييحس"الذياًلطبيعيالتلقائ

يطفوانوبيناًلقذرونفه.بنغمرالذيالدبقاللزجالعالفيانغياس!ه،الجميعاماممعروفعةجثةيركلدوانمنيشمئرانيوماالبطلاى

.د،المرءيعريالاخرنظراى،دوروهاعاىإقوىاندونمنبالانظادمحاطة

حر.مسؤولبعمل(دانهويعبتجودهويبررحينالانسانااليايصلاقىنلكاذنمزريةحالةفأية،حريتهو/فقده

ناواستط،ع،والاؤكارالمشاعرهذه-فنيا-سارترعاشلقد؟معروضةنتنةبخئةيغدو

اءفكلةخة-مفييخدان/والفيلمسوؤ!الفنانقادا،بالغةبروكلةينقلها

الراعنتة.لى،ر"روبعبر.ضحي!ةوليسمقاتلهنافهو.يتعزىماتيوانعلى

والالت!زاموالمسؤوليةالمشاركةوحسالابرجابيئاروحاعنالكلمةبهذه

الىواؤع؟إكونانالىسارتردفعالذيهو،للفنالاخلاصوهذاوءـمالدورءاعوضحفيورفاقهفهوالوجوديرقيفلسمهنخهاليها.ندعوالتي

اءتال.ذكرهامننحرجقداًلفاظايستعمل4ماجعاوهذا،الحدودابعد...

الةمل.هـذافيالورادة"دينيرلمعن"و"وخراء""ضرظ"كلمةبلادهمحمافيايالبلديةودارالمدرسةحماية"لجبهملان،بذلكملزمون

طثالكللماتهذهإضقلان"النهارجريدة"فيللمرجمعلىاخذوروردورالادورنايكونلن)ا.نالاولقبلمنالمهددةوحريتهـموانفسهم

نفسهالمعنىبرؤديكاماتالعربيةفيهئاكانبحجةالفجةواقعيتها."حماية

تمامما.ذ!نعكسهيالحقيقةانعلى.الذوقالىاقرببطريقةولكئهـ-نتقتربالتيالساعاتتلكلايرهبماتيوانلايعنيهذاولكن

واكءمورر،اةرؤ،،لى،رتريصورهانيريدالذيالعامالجوعلىيطلعممئانجبفاوالسكونالهموءتصويرفيالقمةسارتريبلغوهـضا.الموت

ذكريرتقصادانبام3اان،برك،الئفوسفييلقيهانيريداًلذيوالغثيانتصوإرفيألروعةينلغكما.الؤتلعلىالاقدامتسبقاوتيوالرهبة

ليء!"ءتةدزاذوؤ،))يرتحمل/مدلمين!إ"الذيالواقعان.الالفاظهذهالىنزءتبينصراعوهوبماتيويتلاعبالذيوالفوتبم!اًلنفسيالعراع

الو-شية.منالدركهذاالىالحربساحةفي)الانسان!يةانحدرتانالناسجميعويحب.الحربتنتهيانيوداًذ.السلاحورمي،السلام

خدش"))منربخسولا،باء،زقىالواقعهذافنقل،اترجهـةاواجبامايصبجاننفسهويجنب،حريهقضيةيلتزمانوبين،الالمانحتى

قي!مرهفانهاتدعيارةكبماالاذاربعض7!كأجث

11!دالأيرم31رقياممسرجبة:الاميراعةالزاصف،نفهعلىالمنكمشالالمانيهذا"سارتريصفوحين

الجيش"،العظيمالالماني"الجيشنفسهالوؤمتفيبصف،كالضفدع

اةئرةاف-بازتمفيولكنها.واحد!تلمنهيالمسرحيةهذهمضوير.كالحيوان"البشركسائر"،يموتلان،"للجرحالقابل"

.فمولبمعة*ولكأنهاصتىوالغموضوالعمقواف،فقطنفسهيلزملاموقفايختارحينالمرءانالىبهذاسارتر

.نتضاعف.مسؤوليتهكانتهنماومن،ايضاالاخربنيلزم

((بيكونغا.،نجن"عليهاطلقالذيالدرماتيكيالنوعدلكمنانها

اًلكبرىالمسرحياتعلىبرنجلبطابعاب.لىوهـو."الكتاب"المسحاسمحينماتوفان،القنلعناًلمسؤولوحد.هوالالمانيداموما

وانمشاوالحركاتاكمثلغلبةءلىلاالمسرحيةتعتىمدومنه،المعاصرةلانهلا.بالارنج!حيث!عر،جثةويراهالنارعليه-مرغما-يطلق

ءاىتتمدذرئ-4مسرحي!ف!ي.خ،صبنوعواو!انيرالاؤك13ءلىيحهـققان،اجطبيايكونان،المرةهذه،اتطاعلكونهوانما،قتل

الا-ولتيتابعإطلفما.وادة!؟لاد!يثىفيالقارىءفكراثارةفردايكونوان،طولجلألازمهالذيالترددعنهيبصدأنحاسماشيئا

/نجفلانا؟لفااستطاعوقد.وحواسها!ثصابهبكلييىوهوارو،ءة.منهتعجيهفعا"في،هومنهبفعل،هوذاتهيحقق،مميزا

ا)رئب-يينالابطالاترىالذيوالانتكالوالقلقالتوترحالةبروعةالينامنالمسؤولةالفرديةالحريةانتزاعوجوبمنهنايعبروسارتر

اللغز.-اًلتابابرهمازاءمندرجةاخريبلغانما.نيويتمنىولذلك.شخصيبعملاًلعدم

7:لماضيه،لنفسهويثار،"بالحدادكلهاالمانجبافيغرق"،دانهتحقيق

-77االصفحةعلىننتمة-لماتيلولاعلىطلقة،قديموسواسمنلهتثأرطلقةكلكانت"
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سأن.هوالقرلىوهاصإضحاهدا،قطائأإلعرإالعحصصإرغوفلقدفيكاالنصفسكسبيرللعامعيهويتعئه3صإ5555!!هه!ه!هءهههه!ي
.+.:....اًلالحات

الصإدلثالشعرعلىالرائنالغموضذلكسرعن

اـ....،.".د،....?.س1."صق!لةعلىالمفهـورتتمة- بالحلوإ.والتدرعالحلوإعوىوالحلوإعيرسيصإي
حائح،،/عمر"ثممك"من،سدوفيما،ناثيءالغموضذلك15!!!هههه

.....555555!ي

منالثانيالنصفخلالاوروبافيوالنفوسالعقولعلىاستحوذ

علىوالاخلاؤ.ةالرو-ءبئبالقيمايمانكلتزع!اذ،اولضيالقرنيره،علىنثرلىفبها،الزاويةهذهمننواجههاًنالواجبمنيصبح

والالى،،ر.،الالحادممنكاسحةموحةوانتشرت،والفسفةاكلمميد.العملفيوو!ئله،اشصرففيطرائقهونتتبع،حركاتهمنوشملى

خرجومن،ايىيؤديسيافا"الخلق"لممليةانمانلحظواول
جميإع4وأالقت،الماضيؤإيودمنالنفوسوتحللت،النفعيةعمت

ا)ذيالعذابمنيخلصهاانتنتظروراحت،ومعجزاتهالعلمعلىومالهالايعلانحرياكانفيهالسيرابىاو،عليهاتقضاو،السيافىذلكعن

التحيسلهذه!،حلر.شهاسم4شاعرمفريومذالروظهر،تعانيه؟الخلقسيافىمنيوماالغموضكانقهل

......ء........صهذابطبيعةمشلولالغامضةالفرةصاحباننلاحظاننا-

ذلاماللئئغ"منعلم!هلقنق.وبرلبىسساوهذالرالمراماللئب!عرحوبلململمعقودبرعلمهضعسامعهاويحجبه،طريقهرؤيةمنيمنعهانه.الىداًخليةحياتهعلىالراننالمضناب

.....هونفسيوضعفيويزكه،يبصرهامنتستهوبمصإالتيالنيرةالافاقعن

العطكلي!امنقاو)ـةصعأبةلدجيلمافاالرابقرمكملامىلرمزكقانجابىخطىلعقورمةكفياحسنفييجعلهبل،اليلسالىمايكونواقرب،الاملعنمايكوىابعد

والشا!رية.للشعردقيقعلميبينشلوا،العزيمةماصإي،الهمةصادوإ،قويايكونحينالاحتمالات

فيهتشتجرصراعميدانالىسريرتهويحول،اًننضاربةالهواجى
اورودا،اةءفيالكرى4الكاومثارالاولىالعالميةالحرتكاصإت

....01وعلىمايحملهن!نهوفيالا،يتقدمانيملكفلا،والانفعالاتالخواطر

فبمنصامصإروا،لىلصاىتفكيرلئعإتص،فالانخإلالالحضصار،علىجئند4بشدمنلدولنخعة.يتاخرارإ

........بنفسهارتطموقديخلقانلهاينفمن،فكرءغمضمنحالةهيتلك

الدحتىعمرهاامنلاقتعمادسمتيقطلكبرعليهالتيبعرمرالايهاوربلعالملمقيتوثناءاًلىلضمالكارتطامهاًنالعلممع!وعرةارضفيوحيداي!بيراذ*عىاًرتطام

أ!ها،فهثمةاورور!وخرجت،الثانةالحر!وقعتوعندما9391عام!لىويحمله!صنهفيينبثقانيمكنخاطرلكلالزشفيسابق

...اويمجلدانلهكانلواذ،واناةبجلدالموقف!مواحهة،التماسك

الفنفيالمدارسهذهوكل،الوت0ت.سمعهاوظهرالوحوديةت
...طهرموؤفهمنبدءفي،الوضوصإنهارالىالغموضظلمةمنلخرجيتانى

الحروباحدزصإااقيالعميقةالالقلاباتدإيجةجاءت،والفلسفةوالشعر.الاصإيل

بالف-اعامانحلالحه،الثاافيرنف!يةلعدلاالحرببمهذا،ئحققوالنزعالقدحائر،ولا،يائيعليهالايقممعمليةاًلخلق:شيءكلهذاولشى

واف"،ملموسةحقيقةاصبح،1891عاممنذاشنبغلربتنطالذبم!وءـمالىاو،املالىجم!لختاستتجفهي،قلقولا،مضطربولا

وك!ر،الم!رسيبحثاد!ىفيبتكلفأوغل،منهلهمحيصلاةيريدفي،نثاطه!قاتيستقطب،المرءفكرعلى،إيطض،الاملمحليحل

وأدنولهـتوانجبي،،نويدهوليكونت،لرديايفيقولهفيمااًلتفكيرلديه!دنورجوهرهفيوالامل.وهمهاواملهنحوالسيراًلىصاحبه

بهايصطدمالتياللحظةفينورالىتحولوهماكأنفاذا،الضباب

..ا"ضيواحدإات،الغيبعوالمفيالباحثينمنونجرهم.لموؤفهالحقيقيالفهمعنتحجبهكانتالتىإالمعإشأوةوزالت،والواقع

عنجوربدولثيمعورعيبالانحلاللفوا،لانهيارالمصكرا،وهمهلاهداوالجولكاف!ناهناراحوراء،الخلقوراءيسعىمنان،*خيرالتحليلفي،يمنيوذلك

تحاوصإصإيساهذالحثهموكان،قولهاالىلاخرون!3لماهـثياءنفسهفيينطوكصإانلاصإكن،الخلقعلىليحملها،النفوسفياًلتماثير

..بة.،فاذاسكناتهفي،حركاتهفي،بيانهفييشبعالنوروهذا،نورعلى*
ماوداءالىوالتوغل،والموسيقى،الخياليالزخرفواعتماد،لوفافي.

،والهذيان،الندإوليستهإويهاونزعات،نفسيةحلاتمنالوجدانصإيماوبالاإلى،ل!ريرتهفي،لفسهفيالنورانطفاءذلكممنىكاناغمض

..اشسهوماوالفولةفي،الخلقب!هو،الداخلياليقينانابميافوالمنعنهيص!ر

.لمد!وضوحواليمين،خلاىعملكل
الشرقمونفمهوقعف!ما،هدااًنحلالهاطورفياورلاوقعت.ء

.......لدى،التاريخعرفهمألذينالمبدممينجميعانالحقيقةهذه!اًية

ىطبيلك+الربملنبعبركلفقهامردالدولتكل!فآ(،كماعنةكمر)معهاي!عطلضوانتشرله4للوفياًلعجيبالتاثيرذلكلهموكان،بالوضوحيتميزوىكانواالاممجميع

عنالتعبيرفيالغموض.الىتلجاالانحلالعهودانالمعروفومن.ولمبهمغثروايفهموه!لمود،فهموهمالناسلان،الناستوجيه

والمظلامالظلويؤنسها،مسالكهاعنللدفاعبالفلسفةوتتلهىنفسها

.النشادإمنوتسخر،بلاملوتهزأ،النورمنوتستوحشوالخفاء

برلانحطااظنطوعصرلةقبجماهيرطوارفينحضاكتابهومابين(مايعوتتمثلهنربم!لمعلاقةالحضاهاك-خطيراًنكئأبأن

نااذ،والانحلالالتفسخظواهرشأنذلكفيشلنها،الوضوحبصإألة

")1(.نقاءولافيهالاتمالسكصورةحينئذتقممان،*شياءطبيعةمنساركربوللجانالجزائرفيكلارنا

هوولا،فنةنظريةوليدالحديثالشعرفياذنالغموضليس

بعضانه-نشوئهواقعفي-يبررهولا،جماليةفسفةالىيرتكراليغلهنريالجلالون

تار،ءية،عواملحصيلةهووانما،الوجودصإورمنوصورةالحياةمظاهر

فيعملهاعملتوفييةاجتماعيةواضطرابات،نفسيةوقىاكماتالريىوسهيلمايتلرجمة

،هش!هـم!4هـ*هـ553جم!!!ااحة4أ3هـلاا8أح7أاأ58أ*أههم

دإاصإلأ-ذإأإوإ
+ص!+3أص!4كاهط3ءكا!3لالاأألا19اطلا!!!اكا!مالأ.س!إها!كا3

آ(8،*كااافىهأماو54ل.لما72
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الادبومجلات"1291عامنيويورلرفيمونروهاريتاسستهااًننيالروحيةميسالدياتلكالى،وعيغيرعنساقتهمحشالافرادنفوس

الناي"و"الرمادنهر"فراًتثم،الايامهذءفيوالايركيالانكليزبم!آالعا(لوجداناليهأفضعماعفويتعبيراوروبافيفهو،والقكرية

وطرائق،الشعراءاولئكسناخفيلانزالىانكتجد،بالعربية"والريحمناًلخلاعىخشباتباوهاموتعلقالمصيرعلىوقلقوظلامتخبطمن

فرقادنىدون،افاقهـم!ومجالات"اهتمامهم"ومواضع"احساسهم"!الاربعالجهاتمنضحاياهعلىمطبقايبدوالذجموالقدر

.المضمونأواـلشكلفيبهاتمراننياـلازمةتمانياوروباتكنلميوم،شكسبيركانلقد

هذه"والريحالناي"قرأتانبعد،الفتياتاحدىليقالتلمقديشطكما-علنيةوبصورة،حرفيايأخذانفيبأسأدلىلايحد،اليوم

فئالشعرهلىامثليخلقهالنيالتاثيرحقيقةعنتعبرالتيالعثارةغوتهوكان.تمثيلياتهالىيض!يفهاالتواريخمنمقاطكلبعض-دهمان

اجدولا،اخرىلغةعنةمترجمالكرمهذااناًحس":العربيةالنفساشلاكها،يدعيلمنبرمتهاسبتكرةتكونانيمكنفوةمنماانمقتنعا

."الحرفيةالترجمةنكهةغيرنكهةلهيكونانهوانماالجوهري":الانيةالنتيجةالىهذامنويخلعي

وكل..اخرهاالىاولمهامن،الحديثاًلشعرقصةهيوتلك.قلسم."وجدهحيثيتلقاءوان،حقهولماحقيقيحبذاالانسان

ؤيها.إدورعمابرمتهمنقول،اوروباعنماخوذكلام،حولهمايقالبمظورالظهورسبيلفيالتحذلقولم!البكارةوراءالسعيهذا

للتخولىمعنىلا،اقللااكثرلابيةاًلغرالثقافةدوحةمنفرءانه؟!المبتكز

التياتإوالنظرالشروحكانتاية،لحليهالامللتعليقمعئىلاكما،منهبالنفنس،الثقةوافقاد،بالضحالهالشعورهو،واحدالسبب-

به.يحاظالذيالاستهجاناوالاستحسانكأنوايا،بهايعالجضعفمنوالتخلص،الشعورذلكمنالتهربفيالغموضالىوالالتجاء

والاضطرابإتوالفكريةوالاجتمابمبةالروجةالأ،ماتائادمنأئرانهاوضحالذكيوهو،ماندءهنريالىالقاريءايهامعكواًعود.الثقة

كاءلقرنمنذاولو؟تعانبهاراهتاًتبمالشاسيةوالأفات،الئفسيةفنانيعلىحكملم!!":يقولفهو.لمستزيدمعهلازيادةبماالجانبهذا

بلحرهـهربيه!كنبوان،فريبةبهعلافةللعربوليسبنجاحاتالاكنفاءعليهموجبالذينالمتمردينمننفرباستثناء،ليوم2

الموتولطحيهمنغواي-3المجمعلافشههدفاعمالاينتجواان،قسرامحدودمجالفيجزئية
الطرافةاوالابتكادءنالبدثفان.المعانيمنخاليةوبالتاني،بجملته

ارنستعنالدراسةهذهوضع،روسيناقدكاشكينايفانمحورانفسهمنيتخذأنالامخرجمنللفنانليسانبساطةبكلظهر

علىتمضلمالذيوهو،يرزقجألايزالكانوهمنغواكيهمنغوابم!مزدوجبمعنىموضوعذيغيرالفناصبح،وبهذا.ازتاجهحولهيدور

الىالد!اسةهذهعزامسميرةالسيدةونقلت،فليلةاًشهرسوىوفاتهيجريوماالخارجياًلعالماًحترامخسر،اـلاجخمايم!رساننهخسراذفهو

العريبة.يقدمتحفصاعنجبرشيءماهوحدوفي،للفنانوليس،امورمنفيه

فيتشددولا،هذءدراستهفيكاشكينيوضحهلمالذكلطوالامررسالةمن،باطلة،تافهةوزيناتحلى،الثراءذويالامتيازاتلاصحاب

تعلق"هو،انماهحنغواياثارفيصارخةحعيقةكانانهمع،اظهارءتستماثرر،هته!!افيهيوحد!ا"الذات"."نفسهعنالتعب!ير"سوى

وراءاًلكامنالسرهيالصفةهذهانوأحسب."بالصددهمنغواي)2("..."الموضوع"حسابعلى

عبقريته.،الغموض:اوروياميالحديتالشعراًنتابتالتنالامراضهذه

علىياخذهانمايصحتلمسالىاًهتمامهصرفكاشكينانبيد،الذانجبةفيالايغال،اًلقديمةالاشكالمنالتحلل،المصطنعالابتكار

لتفهمالاستعدادالىيفتقر"الهـاتبذلكانفقرر،المعامهمنغوايموقفالذ!الانحطاطظواًمرمنظاهرةسوىليست-التفلسفاًلىالنزعة

سيالي"موقفأيالتزامعامدايتجنبفهو،الكبيرةالعصرحقائقوتقنلوشثق،سنماخ!فيوتتقلب،وجوهفيتحياتزال،ولااوروبابر4تمراخذت

نا":يقول3491عامكتبنفسههمنغوا!انذلكالىيضيفثم.تيارهتصداو.عنهتتراًجعانتملكولا،هواءه

اولاعليكيتعين.البشرعنبامانةتكتبانهيالحياةمهماتاصعبناصنين:فيماثلاودوبا،فظتانحطاطعلىالشرنجبيننحندليلنااًما

يحتاجالامرينوكلا،تكتبكيفتعرلىاًنثانياوعليك،بالموضوعتام!انالمواصلوسعيهاوالعداكالحقحسابعلىاسرائيلانشا؟هاالاولى

كمضشوجالسياسةباتخاذيتذرعمنوكل.بطولهاالحياةالىاتقانهجائرةواشيازاتبمعالحاًلاحتفاظفيتشددهاوالثانية،عليهاللابقاء

اما..بسيرةالهربفافذوكل.سهلىاسذلكان.مخادعانسانلهونشرهاعلىوعملت"والقوميةالوطنية"الداًخليةج!تهافيلهاتنيت

."عسيرفععبنفسهافيءانحلالالىبهايفضيانلابدكانمما،الخارجيسلوكهافيو،استغلالها

ملتزمفهو،واحدن2فيوملتزممتفكلهناهمنغوايانجلي!اقوثرالاحساسومفكريهاشعرائهالدى،ويحركوجدانيةصفةذيعام

للامانةانوهبم،الاساسيةالحقائقاًحدىمتفهم،يركنبفيمابالامانةعنالتحدثعلىويحملهيم،التشا؟مالىوالنزعة،المصيرفيوالتفكير

*،******ء********حعم!عم***"*"ه!?،م.س.تبهاعرفموضوعاتمناشبهوما"الق!اًرة"و"الخراب"

...المحدثينالشعراءمنواتباعهاليوت

اجتاحالذيالفكري-الثمعوريانتيارهدامنالانلحناين

بهذه،وحدهالشعريلا،كلهالفنياتاجهابالتانيوصبغ،اوروبا

ادببةلراسات؟الانحلاليةالصبغة

فكرعليهمواستحوذ،خالصةغربيةثقافةتثقفواًالذينانجداللا

.هـالثقافةهاتيكبموحياتخالصاايجابياتأثراوتاثروا،وأدبهالغرب
اًلادابدارمسورا!

مر،سليمةمعاييرحسبتقييمهاعلىالجراةيممواولم،العامةواجوائها

هؤلاء،واسعة،منفتحة،طليقةزاويةمناليهاالنظرعلىقدرواولا

صبجرالدينصي6سعاوئاكلافبلامىنزاروان،ما!طيويعطون،تنتجكماينتجونوراحوا،تيارهافيانساقىا

مئمورمحمدللدكعوركحديثاشافيسيمه!سايا،ا!عارهميهينظمونالذيواليان،بهايكتبونالتياللغةاختلفت

في.عنهيصدرونالذيالروحيواتاريخ،اليهاينتمونالتيوالبلاد

بو،والفار،وفاليري،!رمهقرأواممنفاذاـكنت.ثارهم2بعض

الثقصرجاءالمعريةالثقافةاًزتلى"شعر"مجلةعلىيطلعونممنوكنت،ت.س.اليوتو،وبودلير

281:عى،ليابقالمصلأرا(2)
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انهإلتنبيهالىذلكبعدويقفز"..الناقدعلىمايمراصعب"ثمفالقول،الشروطهذهذلكمعومتقنل،نجنوفرهاالالاتتحققشروطا

وكيركجورد،شكسنيرعناشياءويذكر،"الخلودخرافة"عنلايتحدتيعئي،وتقبلهاالكبيرةالعصرحقائقلتفهمالاستعدادالىيفتقربانه

نقسه.عنثم،وهيرزنالخاصفهمه.بلغيلنهمنغوايمنيريدكاشهـينان،السيا!هذافي

فييسير.وانه،نظامغيرعلىيكتبانهالكاتبأحسوقدولاإ!التزامهويلتزم،كاشكينبمفاهيملإخذ،الكبرىوحقائقهللعصر

لكويحدد،منهجياًللامنهجهمنيعتذرفراح"ومجاهلمتاهات"إلناقدمايريدهانواجتالنظردققتفاذا،اخرمعنىهنالكان)ظن

الشرعنحديث"الاداب"منصفحةنصفبعدهوواذابحثهموضوع...امؤلمفاتهعليهابنىالتيالكبرىللقاعدة،همنغوايلمنطقمخالف

ومدارسها.والقصة،والكلاسيكيالحر!برمتهاشخصيته،ثمةمنعليهاتبنىواًككه!

"النباسرنيا."قزاءةبعدانطباعاتهعنيحدثاناخيراويختارالمفضوحةالنفعيةالقيمينكر"كاشكنباغرافهمنغواكيكانلقد

ثم،الصببمرعبدصلاحللشاعر"لكماقول"و،يوسفنقولاللكاتب"القديمةالخلقيةالقيمالىفيتوجه،الحديثةاببركاتسوداًقي

الاثرين،بهذينتاثيراتهويسرد،هذامن،وقصيدةذاكمنقصةيختارحيناوبالقدم،جنابالجدهالخلقيةالقيمنعتيصحيهفادريلا

.."تومالعمكوخ"و،شابلنشارنيعلىمعرجاافييزيدزمنيوصفكلمن،بكينونتهيتجردصدقمثلافالمصدق،اخر

فهذاتحملهاوكيف،تحملهاالتيوالمفاتيح،الفنابوابأيناما.قدبمةومرة،حديثةمرةلاتكون،امانةوالامانة،منهينقعياومكناه

...كثبرولاقليلفيبعدمن،شعراوبممالاستاذلهيتمرضمالاانتشارعلى-الفرديلا-الاجتماعيالباعثيختلفقد!نعم

ا!اقشات5الدييالتفببريسودهااقيالمجتمعاتففي،اًخرىوانحسارخلقيةقيمة

دينية،لاعتبارات،الفضائلمننجبرهااوبالامانةالناسيأخذ،مثلا

الخطبرةةالفكرهذءالسيدجلالالىصفديمطاعرسالةفيوردتالروحتغلبمنخلاعالمفينفسهاالفضيلةبنتلكالناسياخذبينما

.المنقودةالا"لارمنمستقل،اخراناجيعملهوالمبدعالنقد"اًنوهيوتظل.نفعيةاوشياسيةاوافتصماديةاوقانونيةلاعتبارات،الديني

."واماقهالمعانيهاجديدخلقانه.معيناسلوكاعليهتملياقيضةالخطاعتباراًتهفردلكل،ذلكمع

المعروفةالمفاههمعنالناسيتخلىانارادهنامطاعااناطناميركاتوداك!"النفعيةالقيمانكر"قدهمنغوايكانواذا

نفسهالنقديوالانتاج.اًلانتاجغير-لثائعهوكما-فالنقد،للكلماتالحقائقلتفهمالاستعدادالى"افتقارهموضع"هوين!،اًلحديثة

منخلاعالماتصورنافلو،منهاساسعلىويقومالفنيالانتاجاًلىيرتكز؟افاهماليصبحمعينسياسيجانبالىينحازانعليهكانأم؟!العصرية

العالم،ذلكفينقدنشوءتصوريرالمسمنيصبج،فنيانتاجكلويعطل،الفهمسوءاًلىالاحياناغلبيؤديالانحيازانالملحوظ

ضرباالفناوالادب"فهمنا"اذاالا،اللهممستحيلايكنلمانهداالاخرىالاراءلتقبلاستعدادهعلىويقضي،الموضوبميةحىالمتحيزفي

شتىوفي...للوجود،للكون،،للنفسللمجتمع،للحياةالنقدمناندومايحاولهمنغوايوكان.العصبيةمنوخلوبتجردعليهاوالحكم

الفن،هواًلمزثركانفاذا،!متاثرمؤثربينتمييزمنلابد،الحالات53رولف4،كاشكينايضاايهمافطنوهذا.حيادياموقفايتخذ

منبحاليصجولا،موضعهفيمنهماكلظل،الناقدهوثروالت"هذافيحى.متئاقضا))

يستقيمولا،الخلقغيرالنقد:الصفةحيثمنبينهماالخلطالاحوالالبحثفيجب،همنغوايعندالتناقضمظهر،المظهرهذاسراًما

إكونانمنبدولا،نشأتهمنبهـدءفيالمنقودةالائارعنيستقلانلهبدافاذا،قاصانهبالناعنيغربنولا،الصددوراءسفيهفيعنه

كعاملأي،كنقدوجودهمبررفقد،والاحينالىولوعليهاطفيلياصادقايكونانلايعدوفاله،عامبشكلبطلهاو،علىربطالهالتناقض1

وتقييم.وتحليلوتذوقفهمانسجامهيعرضهانلابد،البشرعنيكتبفيفاوالصادق،يعرضف!يما

،الاتهامهذاسعدعليالدكورنقدعطايارئيفمناقشةفيوورد...الاخرينعندالتناقضلاطهارنفسهمع

تجسيطالحديثالعربيالشعرقضيةيبسط"سعدالدشرانوهومفاخهاتحملالفنابوابكل-4
يعدر"وانه"فيهاالبحثمهمةاللازممناكمرنفسهعلىويهون،يزيفها

عنبرمتهاينسخهامتعسفةنجببيةاحكاما(الحديثالشعرعلى)4محلهاستاطيقيةدراسةامامانئيالبحثهذاعنوانقرأتعندماظئئت

مللارمهامثالالغريبينالشعراءبعضلشعرالماركسيينالنقادنقد:بالشمولتتسمالتي"الكليات"تلكمنبواحدةيب!دابصاحبهقاذاً

حقفيجريمةيرتكب""سعدعليالدكتورأي"وانه"..وفاليريعليهاالتدليلفييمضيثم"..معهمقياسه.بحملفنيعملكل"

المطامحذاتاًلمهاميتركانالطبيعيةوطيفتهمناًنيرىحينالمش!عرفنيااثرانضعانالعبثمن":الوقائمعبذكرلهايمهدلمبتقريرات

."الفلسفيةللمباحث..الانسانمشاكلعلىالضوءالقاءمهام،البعيم!."..العملامامنجبنانالخطومن"ثم"...حددناهامقاييستحت

بكلمةسعدالدكورارتكبهالليالاجرامصحةعلىعطاياويستشهد

هيلر.يكارالالمانيفدللنا!ههههههههههههههه5555555بهه5ه
"المرمادن!ر"و"والريحالناي"عناًلحديتعندبينتلمقد

ادرعلاضمالةلايمتلبربىلح!ولذلمب!عرقةبنمنئبلاجاطرابيممبييماغرسن!ابى55لور!ضاف!ةئحما
وا،عليهمويصعب،عربيينوشعراء،غربيينوفلاسفة..

وطرائقوحيلاشاتاريخنافيمبررالهيج!دوااويخقواانيستحيل

تراثنا.واصولاًجيالناومطا.محتفكيرنا

كاغرنبيةومالضاسمى!يالعربيسعدفالمشعرفيهاولتيمل!فكيرتولشؤوهد،هذفهمبدشلماقأضبرمبنني

دوحذدقةدخلخنىحريفهمةدعيكلتحونسعانأفلم!فيكللمتمدصموحنذحكمة)والنجاابوالمعاطيابومحمد

يأخذعربيناقد،عطايانطرفيبهفاذا،سعدالدكثورأليهماقصد

الحضار"ماقذفتهاًعجبمنالرأهنهداطونعدرهالمااربهسمييىفيبالضبهيههفيأحدرحاصدرالادابدار

لثرارةاللطببفعبدههههههه00000000000!!مم!30-0
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رجربنزةقصجذ*!555هههههههههههههههههههههرعمم!

صاوؤضار-..هـلك.وقماني.نراةقصاندصمنذ،.ئدإف

كةكمابكالتفنلمجلةتحرلصعحهلأدلاب!-مىهيعتقاطمعفحةفسؤلقصصعناأ-11الصه!قمحيةدلىالمف!مورتئمه-

لاتلالالمرشحةلقصائدايخضعونقد-لرصيناالنعرييدلتجداص5هه555555لأ5555555هه

اهمها.دائماالفنيالمقياسبكونلالمقاييسالصفحةهذه

اله:وىللاحداتألاسةجابةفيالادابلرنجقذ!ديريمنوبالرغمخلالءناةطورام!هـةالقصهذهبهاتتميزاخرىظاهرةوهناك

نخدملااًننااتقيرفاني،صميمهفيالعرجم!الوجدإنتمميبالتيمنبةا.االىيقربماديزمنو4.0ترتبطالذبم!الزمنانالا.الزمن

مه.زيرصفير،.دلاخرىقيمنااحدىنيعديما،حكيمةخدمةحضارتناو!-و،الضارصص"بالحوادثافيدةاالذاتيةالشبرةفيتئمهم!ااًقى

لابة.-.:.بةلا...ظ-وراز؟ظورو.إجحله!التجربةيحتضنالذبم!الفنياًلزمنيخالف
بداعو!،بنزرتدصيدهعنهعبرتالديالعاصرالعصبيلعال001

فاصزءاوءثالمطلقةالىالانيةمقلهوتننىالثمافةت!!سهالذيآبلفنيا،كروزولوحئرنجواالت!ربةلنموتجسيدهوالغنيالزمن.داخليانفسيا،

...اوتسقطاالافكاريتسقطاًلشماعرإعودفلا،وهننراكم"لررممعهينتقي

ومي.اًدداز-لأالمحيالجوهـرالىالزائلةالاعراضمنوتعريهالثمولالىمنعفيإوؤقىاندون،والانفافىالنفسيةللصدفةوفقاتقميشايقمشها

جااىاادفتإنرورتر./لاالإلانجبراعةف"لعددلهفتهتجقدكنراننحرطييعي!يسىانانتانيسعروءـكذا.عتوياته!فيالصعودبعدوال!وظالمعانيبينوالردةالتناقض

له.نصدىالذيالموضوعمستوىالىالارففاععنإهدءا،عضويانم!ااكءربةلنموانعكاسهوالفنيالزمنفان

وتةكأي!ملم"القهه"ادهتلكنحلمب(اىأن!ضبملا5،حيناليخطرولقدارةءرقيومبقب"دالحبةاكجريدمقيدا،والارتخاءوالنشاذالتضعضع

ناعلىعولتنم،،،نهاؤجعلىبا!تدليلىدحاحةلالانه،جزئيارقجيمابرما!!اكبثييهاولاالمطلق"لتصفييعزلهالالانه،شعوراـومعاناة

-.البارداًلمنطفيء

و!-ء!عاىلالجد)5انادراكبممنبالرغم،الملاحظاتببعضابتسراتفهت،من!وركأ،واقعبقىذمنجةفهيرفيققصيدةفيالزمنيةاما

ؤ،ره.اتء،)"واشده،اءديلاانواعاصعب!وللعيانوظاهربدلهي

-صىء!ا!!نفضلا،الحدتالمنقدإييمقافيتفيملا.ارقعدةزشبةاقها.!هاتعرضاقيالعاوليةالتجربةبطيبعةللشحاعراتفاقا

.........بة....ء.....الخالمهةالفنيةالزمنيةتض،لفوهيالتعبرجازاذاشديةفصصية

ا!كا!ا،معظهـ!اميمعحمهملفهمحهدهموالمحيهالان،العمودكطالمنقد
.....تلى-كتن!دروؤيماالمطلقةاًلفرةذاتاك.عريةالمواضيعتلازماًلتي

مصانئرة،ءاربةمع،لبهاانكما،قيهاتكثيفولاتثقيفلا،مفككةودارتها

..الىتجسدالتجرإهـالىمنالفرة

علي!!ينوعانمنذاالوفو3خسلذمنيموض!ولعللحماهذلىمابكثبررلهمنوالرؤخلاصتععىلعمقالتخلصفيوفقرفيقاانالقولمنلتايدفلا،دلكمنويالرةح

....منوارقاءالتجربةفي،الجزئيةالمراحلباسقاطالسردآفةمن

بيى"الىمبهوءايمايصعبحى،الاحيانبعضفي،ويبننليسطعلحظةفياي،بنروتهاالشجربةبهامرتمرحلةكللمعانقةالمقدمات

منالاولاقيظعاالى،الاحتادعدفهفينظرنافاو.السطحية.و...

:يقولحثالقصير!تلك.والر؟ياوال!خط!الدهول

..هدهبها.نطمعتالتيالاسظورةعناخراالىصحدثمنلنابدولا

المور./بىلأالاؤقانقنحالجديدجرحنايابنزرتقارةانانييخيلويكاد.السابقةةالقصبالىبالاضافةالقصيدة

.نرإدماوال!قتريدالحد!!دونهاعزمةعنالا-طورةفانآنعكس/مملىبل،الاسطورةروحتقمصفييوفقلم

والخلمودالمجدءويوميوالصمودالبذلىبهايحدومنوالجثيبهالمقابنةحدودفيابقاهااواقحمهالانهلديهاجهضتقد

)جيدلاالشعبيزحمهالعتيدالفدئدربوال!دربثمةلميسلانهالشعريةالرموزهياغئىالاسطورةانوالواقعالرمز.دون

ا!خلبمجدهوخلفهالوليدصبحهامامهتنطوياتيوالاجواءالابعادعلىذاتهابحدتنطويانيمكن،لصة

ديداكالمغلظوالقسموالجدودالضخموارثهلتجاربامنتاريخاسطوريةلفظةكل.-فور؟ءألاسطوريةالالمفاظعليها

ييبداوالارضيطهر،الحياةومعداتهمعتنازعهخلال،ارتصعبروحفيفاضتالتيوالرموز

الذىدا!ضؤيرتصعةاساتهانلرا؟ضاالمقطعهذاالىذظرنالومنللانصلاقنروعاالا-طورةبروخاقصيدةاجذورربطفيانكما

..لا.......بة..تثخملالالسماورة.بادبخريدالتجربةتقعانلون،المطلقالىاًلجزئبة

الااؤصااماحيشيحياعلانننول!عرالداآجمالمسجرلدرىلأسهكاععايقتحرعنعلى!ماعلى،اللجةيطفولهذاءلججبىدداشموليةالىبالاضافة،وانفعا،هاالتجربةجيويةعلى

..لالا......بة.....؟...وفشعمق،تتسععندءا،؟هاوتتحدبالاسظورةتلىةقيقدالتجاعرتجربةفان

دنهمولعمالهمنظلصوحمسيرالها!لرغم&كبمامنلكئال!عاحرىانقعللفسيمال!مدلهاافيسية.النفسحدودهيمابقدرا&.،عرنفسحدودحمودهاتعودفلا

..0000001"اختناق"ولقصيدة،القصيدةلهذهدره!قياثرليتحققولقد
الننمعرنجوالكرهطا"االيالقاصرهبالنعوت،عنهالتعيبرفياًسرف.......-...

تعبر،ءعظم،1في،د!ا؟يةالفاظهيالنعوتفان،!رءولا.ا!ءريتبتجربتهالنهوض!بماير!يلارلمرلمحيعاان،الاسبىالعددبرالمنشوره

.!......الشعرواقعبهاليجاري،عليهايقحمهافجمل،الاسطوديةالاجواءالى

،رهلباملصمايحبو،طفلاالعقل.بكونفيما،التجكليةاًلمجزجاتعنارجابقةالقصبةفيملحعمودالىوالتحولفالالتفات.العديث

صالاجعآعر!رلهـزدنححز،الجوصعفاتبالانعوتالكاياوتهي.ردطلنزمعظمهبرلحابعجرهليعنهده،القصيدةهذعفيوبرءجتوس""التفتيشمحكمة"الىبالاضافة

.مباشرةنغسيةاصابةامنىااعاقيص"رجي.سجهاورء،ماالتجربةعلىالاسطورةلاقحامشتىسوركلها

،القصببدةهذهالبماتءعظمفيظهرتفقد،النعوتآقةا!اعدفىمن4علهظهرتممابالرغم،رفيقتجربةاناًلىيعودذلكولعل

..اـرثقافي.اـننقصيرمنشيئاتشكوبرحتما،الاخيرةقصائدهبمضدي

التالية.الابياتفيلرلخاصةالنصنيالغلومنشيئاانالقولمناخيراليبدلافانهوكذلك

لجدودواالضخموارثه،أننليدمجدهوخلفه،اًلوليدصبحهامامهرالرعبتعمدانهالشاعرقالفيماوذلك،القصيدةهذهفيخطفقد

العنيد،الصليبةتوامك،المد/بلحننايابنزكت،الشديدالمغلفوالقسم،هنانفسيارمادااًلرمادكانولئن.ابنهعنافتراقهاثر،والرماد

الاقدسالهدف،الصموداختنايابنزرت.نشيدياالفخمنثيدنا-نتسمالذيالافتعالمنشبئامنهنستشف،ذهنبمرعبهوالرعبفان

جاحمتراليةأ،اًللدودخصمئأياتصرخ،الفربدالرهئعوالموقف.الاكيدفلىن،لابنهاًلنناعرحنينشند5مهمااذ،نزههـوسعيدقصائدبه

الاكب.نصرنابابنزرت.الولودالخصبةوارضها،مييد.يدعيكما،بالرعبالشعورالىبهيودي
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منا!وضجبدهوا!بلةمذاص.رءزيامعشتحمل،اشرفطاكاشحةالشاعربانلناقيصمبماًقىالعاميةبالنعوتمشحونةالابياتفهذه

اشبه.وماوالاميةوالفقرالبوسوادي.المعنىتعمقعليهاستحالىانبعد،اللفظبحشدنجنايؤثراناًراد

القصيدة،نهايةفيانطفاتانعتمتماالرموزاحداقانالا،الصليبة،المدإد،اوردإبىالمغلظ،ضخم،تليد:التالبيةفالئعوت

لهميزةلاالذكيوالمتافالمصراخمننوءآلىالنفسيالهمسوتحولى،جاحم،اللدود،الفريردالمرائع،الاكيدالاقدس،الصمود،العنيد

لهذءيانسىانيمكنلاالقاريءولنيكنوء"ا-.الشعر.م!زاتمناميةعنتعبرخطابةنعوت،معظمهافي،هيأالولودالخصبة،مبصد

صورلان،اجوالهمننقسهوتبتالريرفعايشاذاالا،القصبدةاونض!وب"ضاكهالشدة،البكماوالتمتمةعنتختلفلاوتكادالانفعال

وجدانيةمثساركةالقاريءلدىيكنلماذاعقيمةتبدوقدالقصيدة.التجربةلمحشدبارشة

قلبها.الىالولموجمنتمكنهانقصورهـ!ءلىللهتليوفيكفي،،هاونشابالقصيدةصورةاما

بفلذةالثاعرتوفقمنبإلرغم،انهالقولمناخيرانيبدولا:التاليينالبيتينن!كر

بهبلسلالقدربحاجةبرحماؤهو،الحيةالرؤىمنبفلذتبناوالحديددونها..عزمةعن

نادونالحديثالشعرعتبةيىهـركا؟ثقفواالنفسوقهرالجدمناسود...كلهوغيلنا

عايه.زرزج.والابت!الالسوقيةالىالسطحيةحدالتشابيههذهتخطتوقد

ورء-للزكيرؤهـ،الشعرقصائدواحدىالقصيدةووءيقارنمنفانيكنومهما

بينهافيماتختلفوالالفاظوالصورالافكارطبيعةانلهيتبين،الحديث

،مباشرةتقريريةوصورهاسانيهالانبالبساطةالقصيدةهذهتوهـممئصهـرة،لمعاننهائيةنتيجةالحدإثةالقصصدةفيالمعاني.الاختلافغاية

الغموضمنبنوعيفاجأيتقصاهاالذيالناقدانالا.بذا.نهاواضحةالنفسيةالتجاربمنرويدةاممارسليلةوهي،ببعضبعضامتضاعفة

اتيالقرينةانتقادمنيتولدالذيالغموضانه،النعميةمنالقريباتالابهذءفيالمعنىجاءبينما،التقمصالشديدةالاعواراًلنعيدة

بمضاالمعانيهيهاتننافضالضيالردةومنباخرمعنىفربطفوي،الالفاظوكذلك.العصبيوالانفعالالمبتذلوالوضوحالنزوةويد

فيالارتخاءذلكالىبالافسافة،ببعضاشتقتقدوئنهتظهربلمعناهاعلىتقتصرلاالحديثةالقصيدةفي

افةايرضاوهناك.العضوكيهيكلهافيوالتشتت،القصيدةعصبالايحائيةأبعادهاومدنفسياتفيماتفجبرهامنتحصىلامعانلها

ولقد.الجذورفاقدةافكارالىويحولهاالتجربةيعريالمذجم!ادتجريد،مجردة،تالابهذهجاءتبينما،لميالداخالنغمبشجوواسثغراقها

الوضوحببسترالمعانيفيوالتعميمالايجازمننوعالىالشاعراًنصرورء.والوصوحالبساطةشدردواحدبممنىقرعا،تقرعصلدة

سوى،الواقعفيليستالتيمبالذهنيةفوقع،التجريديررافقا)ذي/:!ؤر!م!انهلنايترجحفيماالثموافعلىنتجىلاانئاارىلهذا

و"*المسهاسماتهاليسترالمعانيوبطينةبئفسه،بنثالكيارةجربالذيالانفعالعداؤيما،الفنيالوجودشرو!منشرطابم!لقصيد.ته

المعقد.التجريدهيالذصنية.ا)قدإمةالقصيدةبهوضوعاعجابنامنوبالرغم.البدانيالعصبياًلتوترسفحه

فاننا،العكسعلىبل،غموضهاًلشعرعلىننعىاننانتوهمنولاعنجاوزاًلتانالاعتقادالىنميلفاننا،وجداننافيجرحهيحزالذي

الفكريتخطىفيما،الشعريةالتجربةلطبيعةملازمالغموضاننرى،سالعكءلىبل،فنيةخسارةايةالى.وديالقصائد/لاهذهمثلنئر

النوعوهذا.مرارااسلفتكما،الاشياءذهولعنليعبر،ذاته،الس!ل،اقاصراالشعربهذااذلمهيمنالطالعينالقراءننقذفانجنا

غموضلانه،نفهمهلااننامنبالمرغمونمافيبهننفعلالغموضمن.فيشعرلاالذي

اًلمخالفةتماميخالفوهو،والفكرةاللفظةعلىوتعصيهابذاتهاالتجربةربفيةأغشجة

تفاهتهاوسترالمعانيتعقيدمنيتولدالذيوا&ضليلالىتعميةخموض

وابتدالها.ألبراءةحالةفيبالاشياء،الريفرجلؤرحتصورقصيدةهده

نالهيتحقق،القنيلهدامنقنصلزكيؤصيدةعلىيقبلومنانالقصيدةتعتمولا.العائليةوالالغةالمواسمبابمبادوالقناعةالاولى

حدفيهاالاطلاقبلغالفاظخلالمنعليهايطغىدالىلإجر!وحد،*يتالتجربةابعادبهاتتسعداخليةحلوليةضمنمنبةثطور

الانفمالية.طاقتهااؤتقدت،الدلالةمائعة،باهتةالفاظفهي.الملامعنىبينالنتاعروجدانفياوننقمصو؟تمالسياسيبالبعثالطبيعةبعث

:القصيدةمطلعفي،قولابتد(توبينما.لتدمقهرمزاالناصرء:دفيصبخ،والنببلالناصرعبد

ألصباجوراءوسرتضحكتيفيجراحيحملتوبودءناكميرمن!تحولةلىصياسهةتنتهيبهااذاريفيةالقصيدة

الجناحهداواطلقتالرياجبلحنيفثرتر-دءءناة!يراايىالاشياءبجمالالغامضة"وفرصةالفطريالشعب

الظدلالبينوببحثالخيالفضاءيرود.لهومؤازرفهلرئت.4تمجيهـهفيالسياسدوعيه

الجائعالاملعنعالمضا،الحلمعن،صراظىهـااسمؤرناذالمبهمحدلهديالئاعرابدعولقد

والظلالوالخيالوالرياجواللحنوالصباحوالضحكةالجراجانوابىركةالفيرالشعبوجهـانفيإهئلالمنيللان،المنلبتدفق

ولقد.المعانيطافية،مجردةالفاظ،جميعاهذه،والاملوالحلموا-،-ب!لاريخيةاتذكرإنهرهومابقدرمياءنهرليسوهو،والخصب

،يسيراتطعماابهتتطعملمالابياتلانؤيهاالتجريدآؤةتضاعفتز،صانه.والمواس"والطبيعقىالارضوروحالاجدادبترإتمرتبطة

اماماصبحناحى،فيهاوتعانقتعليهاطغتفقد،العكسعلىبلحالةشمبهروحفيالناصرعبداسميثرانب!عفلا.القوميالمصير

ضبطامعناهايضبطلاالتيالقلقةالرايبةالالفاظمنمجموعةارواح!مفييثرهاالتنبالحالةشبيهةوالتفاؤلوالقوةالفرحمن

ناشكلا.الوجدانفينفسيةمعاناةيعانيولاالذقنفيواضحا.النيلتدفق

اليننتمياالذيالشطروفيبذاتهاالالفاظهذهمعنىيفهمالقارىءاتجربة،منالنمومنبنوعالشاغربهاتحولاقيالمنقطةولعل

ذهنفيوليسمطلق9تجريديذهنفينظمتلانها،بهايتأثرلالكنهؤولى:فيتطهر،السياسيالبعت.نجربةالىاًلمطبيعةوبعثلفولكلوريةا

ناقبل،نفسيةصورالىالمشاعريحول،بالر؟يامغمورانغعانيالسلامبلغوارائحينبا

الدلالة.باهتةبالفاظاثعانيتجردهاالثروفىمطلعيرقبونللضاعدين

بينمفقودةحلقةثمةانيشعر،خفكلاالقاريءفانالامروكذلكالجبلذوائبعلى

المعنىعنبالتفتيشويرهقهبالقاريءليغررالثاعراسقطها،الانضطر.الاملفارسحولوالصاروين

.سواهوبينبينهتفصلالتيالمصطئعةالفكريةالمسافاتوردمالبعتوجروثروقالطبيعةؤجرثصروقيهناهاالشروقيولقدكافي

وبببنالمفاجيءالانقطاعفيالقرينةبافتقادالغموضظهرولقدالجبلاذوائبقان،الامروكذلك.الوبفيللرجليدةالحبوالحياة
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التقليد.عمودوشقالعربيالادبعلىجديدةرثةادخالفيصلبئاالشاعربلعنالرياحفيهلحصعتاللىممطالثالتوالشالرالاولقالشطرين

لآوالخطابوالتعليلاإقريراعليهغلبانفعالياشعراغالباكانانهالاهناك.السابقينالشطرينفياقرضقداللحئهذايكوناندون

القوالينبروحكلتبعافبدا،وارحضالىيةالثقاميةالاإمادفيوفضاءلتم!اوهذا.الاسبابمنالنتي!ةميها4ةفىلدلمطيبعيةغرفريةوثبة

،لامكئناوعريضةماضيابيفصائدوبعضالمصلوفببن،شعرولمولا.والزجالينتظتفماوتلبا.بالافتراضالمعنىلاستحراجنجتهدانالىيضطرنا

بينماتضاعفوربماتبقىقدالشعرلهؤاالنناريخيةالقيمةانالقولشدإدةمعاقمنء!فهنعلىيطفوانيمكنماايسرعنالتعميةتلكلنا

ءةمةتغشاهافيماو.نتعفى.ننطفيءوربماالفنيةقيمتهتتضاءلسوف،م!فاالسادفةالابيأتمعانياذاـتق!ينافا،ومكذا.والانجنؤالاًلدنو

.ادزهـن،المصائبعلىوتجلدهصبرءعنيعبرالشاعرانبالقولنجته!ان

الدوامةهذاءمصائبهويضاعفيفجمهانمت!لاالذيالخلاصصباحفرقبا

حللمنعريناهانبمدلةوالضالزهدغابةفيوهوالمعنىرصيدهو

البوسوالفقرءثتعبرفهي،حصهرلانيفي3للسيداددواعةقصدةاما.المضللةالذهنيةواقنعةالةمو-"

مدموءين،الناسبعضفيهيولدعالمفيال!تحوباطلالوئيدوالانحلال،ة!أج!--!ماالجائعوألاملأئعالضالحلمقان،الامروكذلك

3،الجنةعقاباثرآدموسمتاك!ال!طيئةوهي،والفقرالعريبخطيئةءا!وا،ءمعا!1)ءجربةمواج!4مناثعرهروبيفضحمائعرومنسي

عريميصارعونينغكونلاالدينبحضألىءلمبه!!لمتنهاوؤهـتحدرتالاملالىا!عننسبانالمستساخمنليسانهكما،ابعاثماتقصي

.والبؤسوالهرمالكظحطريققارعةعلى"تنهايةفياي!رعهحصىو!قرهم.شالوةاوغريزةارطيحولهانو!وشكالماديةفيو)خرقهيحمفهذلكلان

المتجولمينابى،عةمنهرمشيخسيتىفيالواقعهذاالشاعرمثللثببثاء-!.لإ؟رلاملالجوعنسبةالىالشاعرنجرتاقىهيالقافيةولعل

لمالذبرالمحأوجمهمدواهالاصيلتديسعىكانفيماالنزاعقاجأهوقد.اًلجوعدونمنالضياعيعانيالذيالحلموبينبينهالتنافرمن

يتجلىبالذاتاًلاحتضارلحظةوفي.العائلةبد!فيهإضعمانلهيقدرمنيخلوانلا،مقطعيناوبمقطعخطرالشاعرفانيكنوعهما

خيالهفيوتشخعي-النفىعلمفيسقررنئ!بهامروهذا،ماضيهلهات،ةالمهمنجانبوتلمسالصادقالشعريوال!سالنفسيءلومض

نايعتمولاوالشقاءالحنيندويامنبنوعألمقهورالطويلعمرهصغحة،حبينا،ادننإاعريروه"الذبممااطبقااليسذلكفيتظهرالتيالوجودية

صندوقه.بجنب.المرصيفعلىأنفاسهيلفظةالوجودلداءعلاجابم!ثمةيىربانه

عراهمااللذينوالمشهدالحادثةفضيلةعلىتقومالقصيدةوهذهايااسفزادبلبلاكأ!علىوغنى

اثر،واسدادهالإتتارورفعوالإ/جازوالتلميحالسردمنالشاعرصسدا؟،فاذلىجدولحرشعلىوسال

علىاضفىماهذاولعل.سرفياخرىالىمرحلةمنانإقالهالضلالكتابنشرتالجمالمهرجانوفي

فيها.بناءلاالتيقيالسرديا!-وةمننوعاالقميدةبرزا!هارنهاو-لوجود!االنفس.ننازعمنفتبمءتالابهذهففي

الركماكةمنكثيرعلى،ذلكمنبالرغم،تبدوي!ةالقههذهاـنلا5ا!!عرينقذلموالارتواءالخصبالىيرمزالذيفالجدولبةوبالاشياء

ابعادتفجبرفي،وفقلمالثاعرانكما،آلرويافيوالضعفاًلتعببرجمطاليهبر،دنسبةفهوالطرباعا.والمدىواليباسبالجفافالشعورمن

سيزيف!ءملكما،نجار.نهصندوقيحملكانالذيالعاملهزامأساة!تاب،ناثعورمنيبرثلافهو،الجمالوكذلك،بالنحيبشبيه

بوسه.صضرةقيود"*صرا،الهرابمنيتحرررايرضاهلهذا،وضلالخطهوالوجود

لخبل،قريرالإوافععنالساعرؤيهاارتأعالتيالابياتولولا:وجودهمعنىيىدركاًلادضادرانمن"كلطهرا،المادة

.المقاءاتوروحالاسجاعركاكةعليهؤفلبادبيآتواطماننااًرينا!-ودي!تالترابعيوبمنغغلةوفي.

لتوؤر11الموتموسبقى))قصيدةقهي،الاخيرةالقصببدةاماوجوديمعنىوطهرت

عليهافاقحم،الحديثالشعربركبيلحقانالعتيليحكمتفيهاادفابجإحبء!واربظاشق.مط،وبم!ارر*،بورحت

ءلمبقدانهمنوبالرغم.فيهو/قررتعنهشاعتالتيالمدأهرجميع

والعافي،العصربعضافتعالالىبالاضافة،النإجربةافإعالءلميهاهامإس-يددكلالك!ومية-فجربةالىالتجربةتتحولوهنا

الىللت،وة!ال!اديوالسعيالابداعنبضمنيخلولاالشاعرعصبفانف!فىاتمنعليهاتطينماوازالةاًلنفسوقهربالتموتلا0حقبب!ء4

ادحديت.التإعرصوى.والنإحررالمتمردوعقاب"المثالينجمةودرركيسموحإى،!لارض

صإنإ-اااراتاتنت!اءرنرىاد،انتالياًلمقطععلىردةيشكلالتالثا(قطعانالا

......دونعليانهمنفجأةيهوىبهفاد،والضياعالفسادحالهعاودتهوقد

ا*جيةاوبطلهمانإت4فهوالاخيرالمقطعاعا،نفمياومنيمبرر
5-ة-****لا،ء*--ء-"*!ه**م!.***،80عع**،ء*عه.ء.

:2للقارى،تأركايسميهاندون،غامضةباشاراتشيئاالشاعرفيهيصف

::حدشاصدر؟الاخيرالمقطعارنباطندرككناوانوانناءعليهويتحزركتشفهان

:أفلسنا،بالزمهريريتوشحءلانسانكانحينالاولىالطبيعةالىبالعودة

ديوانصرا!اررةاابعن.؟.الابهاممفرفةاحجيةالىالشعرفيالتعميةغموضيتحولاًننسيغ

::ر،ن!ا،مراراالقصيدةهذهتلاوةمنانتهالهاثريشعراًلقاريءولعل

لأووشسأفصألأعهبولالهارحملاالةإالمعانيمنوالاشكالالالوانمبعثرةعة.
رتنآ".ميها رو)حمص:ا،هح-رشعراـءبعضسعيتمثلالقصيدةهذءانيرقينيوفي

:رل!ثمص:3"8،نيوقيمقيديجددواانعحاولينالحديثالشعربقافلةللالتحاق.

*اثعريالتجدب-دانيدركوااندون،وتعميتهاالألوفة

:)بسببمالقللشأعر؟مرور!ا!بنذلكالىبالافافة،النفسي.نجددمنيتولد.الذبماهو،اًلصحيح

ذنفك؟لاترانالذ)ك.آلحضاراتبروحوالتشبع،الامدالطويلالثقافي

يبرنإت-الارادبدر:ؤمةيددكحنالاللمرءتتجلىلاالصادقةالشعريةالر؟ياانابدانكلر

؟.الحضارةهرم

8*-سم?ء*برءير**-بر*ء*--*ير*ير**بر*ه!*بر?*لآو!قالم!جرياًلشعرانالى،المناسبةبهذء،اًلاشارةتفوتنبمولا

61



شابعلىطبيبيعرضهاحينرفضهاالسهلمنليسولكن.نشمتيهت!لم!..
القصص

مهضمحالللميلةلمى"لصبأسععالهسه!!ق!عهسعمينألسسولمالىفقطمليوقايدئدفرل!يسها-13الصفح!ةع!المنتنيورتتمةس دحله،يبلعسمانيرالىي!حول،بةلمباكملهسارعمالكلم،يرا

عنفضلاهذا.الساعةفيلرة

لاىحميحححيحمحيحيح!

...بمالهايمعمانيستطيعسوف!امهعمرفيزوجة؟النعيمهذا

منهناكثرلاالشاباتوالجميلات...مفتوحلديهالحريةوطريقحءبئاستغدواوقد،ايف!لنابالنسبةلغزا،بدوالامرهذاانعى

...فنزوجاكانوان،غنيلرجلو-هـتوان،اًلتكيالاستفهاءإتمنمفرغةحلقةفيتدوروهيكلها

يزينانت!ابفانذلكومع.المحرومينلمابلهانجحلبقصة.اتخمينحدودفيستظلعليهااًجوبتكفان،حلالها

إ..لبرةالملبيونمناًغلى،غالياسيدفعهالذيالثمنفرى.العرضتخسسبلتجيب.ندعكانها،المسرجةهذهميزاًتاحدىولعل

ذلك!منليضحكانه.ملتويةدروبفياجوبتك

عليهاتطغىقديمةعقلية:عقليتينبينطريفةلمساجلةقصةتلكفاهـولالظاهرفيتجمعهاشخصي(تثلاثيصورالكاتبان

فتيةوعقلية.الطبيبيمثلهامعنويةبمباديءآمنتواناًلماديةالنزعةالرئيسيالبطل،الاميريطفو،اًلثلاثاًلشخصياتهذءوفولى:معينة

اًلحبابحسىعلىالمالنبذومنهاالعليابالثلتومنتزالماطموح.المسرحيةفي

والعاطفهـة.

انهغير"اصلاصئراهدافقمو-اًلامرمستشار-هوراًشيواما

ذلكولولا..المادةنعيميذفىلمالشماباًنندركانناعلىعلىالامب!يكوناندونمنالثورةيتصورلاهناومن.اًلنبلاءمن

قروشفسشة.تنتهيلاالمالقصةلان.صديقهفنكما،لخدء.رأسها

الشرية.المحياةعصى!فيتنخرستظلالثانجبةفيقائدة...
لا.التور.بانيؤمن،شعنياصلمنمارسفهوفردريكواًما

لهانواضحايب!وولكن،للكا.فبنقرأهاقصةاولهيهذهانالاميراخعلاصفيبكهولذلك.شعبيةجذورمنالاتنبعانيمكن

تبدو،الطريفالاطارذلكالىبالاضاقةف!!،لمعالم1محمدةطريقة.للثورة

بالدرجةراجعذلكولعل.بشغفالقاريءويتابعهاومعرةجذابة

مالوفةقصةانها،والحوارالمسردفيوالمبساطةالتلمقائيةالىالاولىثورةيريدقهو.معتدلولكنه.ايضاثائرفهوبرناردوواما

لديك.جدبردةيجعلهاانعرفالمقاصولكن.الاصدونمنف!ا.تخققوشبلةيرىلاولكنشعبية

..ااداولكننا.اًلمرحيةتحركالتبه!النفسياتمظهرهوهدا
اًلمتتابعالمنطعيالسردعاىيهتمدكلاسيكيالمتكنيكن..

لاذلكولكن،العصيروطرارلغةوكألك،الاحداثت!ل!لوفقالعرلي!ءحضعن،تميز!الهالثللأتةالمواقفتمثلانهادأيناتعمقناها

واكحتوالف!ذلكةاك!حيثولها!عا!يء.ص.....ير.الفربةةال!،ةالاؤتهة!لكتهالنلق.غربيةالاسماءانمنبالرنحم
..سيكلاـلعصه

ساكمفيهاونعيشوالبراءةالباطةفنواجهنعوداناحيانالنايطيب،*ادتسةالمحاقظةاللإورةاًذها:نعايشهاوطبقاتنعرفهاوجوهالجد

.عشرةالخامسةابنةبسداجةينعمأنحئكلرجلورطيبارواسبارور-ةتظلالتحررمظا!ربرعضبرغموهي،بلادنافي

.المشابهوراشببونفسفيتعملكما،عندهاالطاغيةهيالبيئية

بررلعليالعمر!اهتقدملاودكنها.!ها7؟حمسوبالثورةتؤمنالتي،المعتددةالطبقةثم

ان!صااختيارهاوتبريرموقفهالت!حديدمجالالنفسهاترىولاعليها

وانتوالارتباكالحرجمناللحظاتقيلمكومررتونسبقهلحقاا!ائرةالل!!ةثم.اسليدإونالزعماءاسمهنقصبمركبمصابة

عنها؟.مسؤولانتكلمةقيهتقولوانتقيمهانذحاولادببمائرامام(اصغر!3وهوسنة03)فرديركفي،الجدبربالجبلفيالمتمثلة

منالاطاوينانيمكنلاوتحقيقعملاثورةبانيؤمنالذيالجيل

نايكفيفليى.القصةهذهحيالواًنااًلتجربةتلكعانيتلقد.لمةالمطاـلطبقةجذور

اطو!المارغرلفجزجحةولمكنكانهاررجم!لةتعجبدقطعةتتحمقسعليكقصمإرسمهل4!هـؤ-!وما.اهتمامناحولهإدودالذيالقطبفهوالاببراما

..اًواف-4.برهايومناًنهالمسرحيةسياقمنويبمو.المثورة؟بالفعل

وجهحيال،حيالهاتكورقدلالكفيهالضعفومواطناخرىفشلا-هـلىادها!رىانلهسبقوقد.المملكةفيالقائمبالفساديعترف

لالجىءاالا!لفحسافلا"واصمالفملةفالعينينفي،ذمعاومعصميلمنفصلعضودقبيحكليتخوؤطولداثم؟شيئايفعللالماذا.ذلكومع.الملكعمهلقتل

..،........-..ء.ب؟عاصفةثمعبيةثورةحدثتمااذاعمهالى1الامرينضمانمنهوراشيو

هداععلك.ب!بررككي!.مبجهوتراًهماباناًنظكيدعلىعماثص

لردورح؟؟"ا!نع!يطانانجا":فيقولالملكيرضجوحينيضحكلماذاثم

منىفىيهننعفقد.د!يقهناالناقدوموفف.اًلمشكلةتكمنهناولي*-د!الاءبر"امبة"تكمنهناولكن.تجيبلاالمسرجةان

تش!ىفيانمنكيطلبلاوقد.ناججا.ئركإنر،زفولحنطاريباصصبتاتافهلا"توىالىوترتفعوالاهتمامالفكرتئرمسرحيةفهذه

حيننفهابالسهولةيد؟مننفلتيدعكلنولكنه.رأيكتبرير.دائماالعربية

!لا،دامغةحججايئتظر،بالمرصادلكيقفانه؟بالفشلتهمه---نا!،حلعبد-تنضهيلاالتيالقصة

...يسيطرانعقلكلغربحق

الاسباباحداننيقيخيلاواجههاالتيالصعوبةتلكرغمعلىالمادةنانجبر:العصرقضايااووممنقضيةاًلقصةهذهتعالج

والتكافالصنعةالىصاحبهالجوءمخفقةالقصة2فجعلاتيالرئيسيةا(وضوعهذاكانويمن.الروحيةللقيموتوجيهها،الانسانيةالحي!اة

الفصصيالجوانكما.تعبيرهطرقفياوبطلهنفسيةفصويرفيانالمسهلمناًن.وجذابطريفالقاصحاكهاًلذيالاطارفانجديد،غير

اليطلةيعترضامركلفيالمفاجيءالكاتب.لدخلبسببالتقطعدائموإوراب.ببتسموهوبهطلمبعضهميتلف!ي!ةملئوناحدنايرفضان
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الظرولى.حسباننندنةالأنسلاسيةنلقيممرهثلارعوالبناءألجوتفسدوشروحاوايضاحاتتفريراتانقصةفيانثم

وج!4لانالاولىالمرةفي:مرتينالقعةهذءبطلىسجنلقد.ثالىكةوتفاكلعمللاوخمولتلقعمليةالقاريءعملوتجعلالقصصي

الدوهقي.رليسلان،الحداديومهافرفتقدوالسلطة،سعيداكاقشخصيةاان!،وجيهابوشخصيةشابعونحن،نشعراننا

ماتقدكانانتباهناتسجلانتستحقميزةا/بئفيهاليس،عادية،سطحية

واقعي،،والاحلامالاهدافمحدودبانهامامناهويةيعرضفالكاتب

كئيبا.ىنوجهه!نوعنب،السجنالىسيقالثانيةالمرةوفيصبيانجبةنظرةالحياةالىنطرته،"زوجةتقولهبمايقنع،يشت!لا

جد!هـيقفحا.قانونصد!ساعةوثلاثينبستالسجنمنخروجهفبعدان؟-نرطيعالانسانكاقوانفردكلعلىمسطورؤترالحياةبانتؤمن

.سعيدايكونبانوليس.لناءرض؟.اوجيهابوهوهذا.نفسهفيبقوةمن"ينجو

الاطلأفى!علىوجهلهيكونالا:اًلنتيجةيحملالكافبباناقتناعهسوىشيئايضبإفانقطالقاريءعلى

-....01.الامفروةءةوبائها،بزيفهانشعروهنا،تتحقهممااكثراثسخصةتلك
صمالمنسجمهلهردإ4لحريهمظاهرمنمظهرالمعبرالوجهن

وهوكئيايكونانللبطليجورض!.بهاتحيطالى!والاطرالطروف.ةحسبالكا.نبمنعلينا

والزيت،الاخضوارالىلونهالضارباللزجوالماءالمهجورالمرفا"إبتازيكشفواسالةهـوبل،الحقيقيالبطلهووجبهابويكنلمربما

..الفضللأتانواحلثشفيهاتسبحالارضمنبقعةيشكلالمنبىالمتسخإمانعلمادارتكبهاغلطةضحية،ابض"نفسيةهياخرىمننفسيةبها

فوقالقائمةالسودالخرائبتلكتجذبهاتكنلمنفشهاالجرذان.نلىكوحش.الظل!نقيلبانهالبدءمنذشعر،صإدنيمنبزواجها

والجدعالكئيبةالطبيعةان."ومتعباجائعاكنتوانا...الشاطيءكأالطريفتلكبغير،مالاتهاتصويرفيالكاتبينجحو!،الشخصية

ب-انيقضيصارمقانونازاءفردنفسيةعلىلهااهميةلاوالعطتقويتركهاكثيرايسافرروجها.لولدإناماؤهاان!قريرمنالواضح"

.الخدودابعدالىبهالخاصةحريتهالفرديخنقالجذابةالحاوةالصبهبئهذ.تحلمبماذا:وجيهابوويتساءل.وحدها

اذاوغائب،حضساذاغائبينموانوزوجهاولديهاتبصرعندماالمرحة

حسبلقانولظرولفرضوي!رلعارنونفس!هلاطقيمحمحتىلقاجميغلهوالقانوون!يمممخرعلىماساةتعيشانهانحسنرنبل.بمالا.نهاننفعللااننا؟كاب

فيه:الظهوراليهنطلب.النيالفرحتعبر-يلبن"انالنسوة!لىمثلوجقى!دموع!ااجلهامنوالدابرؤهاارتيالدموعاًنذاكالاطلاى

محلى-يقرضوالقانون.باشاتفرحاتيكنانعليهنمحتماكانفقدانيإكأشف"ستطعلماًلاببانالمفاجأةهدهالقصةفيماكلولعل

صرباتئلاثداًسهيضربان"نظاميةتحيةالشرطييحييحينالمعلم.ارورقمعهوإلمعب"زورهالذيادللا-إعاشقةاننزوجةابنتها!

..!.ا.ا.سالمصمننوعاالمفاجأةهذهفيحتىارىانيغبر
وجهعلىيبصو)بانلمدليواجبهيتموان."التامللحضوعرمز

ءنايسثنيالقانونانعلى:مراتثلاثالقأرالخائناوالمخالفثصبيهواأتاأتعببربظرقالتفننفيذروتهيبلخالابتسارولكن

حامى"الاستاذاثبتهقدالامتيازهذالان".الغراممؤسسات"علىاردرتهإخلعالعنكبوت":الجماةهذهالمثالسبيلعلىاًذكر

دكتوراهشهاداتئلاثعلىوالحايزالفلسفيةالعلومفيالدولهدبلوماشبهاللةإفةودخان...اليباساًدركهرتاتاًنف"،السقفزوايا
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؟سخروالقانون."للطريقفتدحروالافاليالنشوةاما،المكاتبمن."الصماءالقلبصخرةءناوداداانبثاق))اًلاستعارة
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فتونقد،عمهةةمعانتكمنالضداعالمطهرهداخلفولكن
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