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عناتماموتنارله-القصةبطلالعريسهوعتلمرهبا-5مصرربطان10

للقصةمعقولةنهايةكانا،الىاملةبالوصدةا(ـفرحةتكونحتىالزواجاعامانغسهالوقتوفي،كوامئييشرماكلا!مجداضعيمفانا

ير..قدمهاالتيهذينوبين.يقالكماباردبدمالاديبة،لالاعميعالجانيجبالناؤ!ان

علىعقدبطلحسنبناحمدانفيةورتلخصاللقهعةهدهامانحوياديبقصةعناكتبانقبلنررددتوالايجابيا!سلبيالموقؤين

ارتضاهوقدالحينسبابزينةهووكان،حار.نهبناتاجملعيوش:فيهاازعمقالةالىعنهااءدلانر!كرتاننيحتى"الزفافطليلة"

كثرينانمنالرغمعلىى،ابيهوصيتوشهامتهاضرفهالعروساهلفسر!،دوبنجاحادتقصةهيأو!ن!لآ9المنا.ل!بللاقصةهدهان

دفع.عاعلىيربيالذيبالمهرتقدمواالالتقاءجراءمنالتعجبالىءفسفابعدهالاسكت،الانفدسالكادثة

ا!نختنمسبحيثالزفافلليلةوتحددت،عيوشاهلارتضاه.اللكارثةصعيدءلىالوجدانبم

يحضرانالايكنوللم.بالرقاصاتوجيء،فاعورةبشيرالحاجدارفيدمشقعاشتهاالتيالاحداثالى"فالزقلليلة"دفعنرنيافد

ليتم،اللطجصيبالتنمالوملتفعاألابيضالحريرقنبازلابسااحمداحدالىمسوقارأيتني..العرببامنيةاطاحاللذيالهدبرصبيحة

.شيء3-لفجمووكتبتدمشقبجامعةمدرساننيالا"،هـكأبلاءن،ماالعهمكريرين

ترامىثم.بطلحسنبناحمديحضروللمالمحدداوؤتاومضىالسورية.الروح-التهمةللفداحةيا-دمرتمقالات"الوحدة"صحيفة

معرجالالمشاجرةبتهمةاللترطةالىسيقاحمدانالمدعوينعلمألىكلمى!ة!نننظرالحبسفيالمصرييناللعربمنغريمعوالقيت

مأتم.الىالفرحوانقلب،العرسفالغي.السجناودعوقد،الامنولتحددجديدمنلاسألالعسكريةالشرطةالىاخرجتثم،المتسلط

زفافه،لاتمامالطبيعيةالخطوةيتخدللمالعقوبةمدىةوؤءىانوبركدتىلممتاعولامالبلاالحدودالىولأطرد،المتواضعبهيخىفياقامهني

قلبهل:يتساءلبىنالناساخذعندماوبخاصةسعيهمالاهرونفسم!ىبجموعالتقيحيثيروتالىيحملنياللذيا،ضهماللبنانيلييقيض

عيونتى؟ءنعدلهليعنون؟إصمد.عليهجوادرطالماالذيابلداالى)ـ!مبلدعناكأزحين

حدايضعانوتسألهتستدعيهاصمدبامالمؤاوضاتواننهت..فيهاورأيتني،الاحداثتلكالىتحوياديبقصةدكعننثك!

وبعد،واهلهاعيوشرسمعةتطيحانتوشكالتيوالهواجسللوساوس-الفنيالجهدانورايت،معاوعمقبساطةفيالانفصالىتجربةرأيت

،عيوشيحبيزاللاحقاؤ!و.ترددهسرعنلهايكشفوقالقيلاستطاعقد-الوجدانيحسهبهليبلورالسوريالداصيدذا"الذي

نايستطيعلاانهالا،كلهالخرفيهمالههيأاللهانلويرجووهوالذيالمحوروكان.واعماقهاابعادهابكلالعرب-بئالقضيةيصوران

الواجبهذا.يوىديهانيجبواجبوورا،5الزوجيةلبيتنفسهيسلمرصدهايتولىىبعةمتتاكأحداث-اللزواجمشروعحو)4ليدير!صطئه"

انهمتهمتهموكانت،المصنعفيزملائهعلىالقبضفيتنرعهنذبدأ-يستقطبنفسهالعريسثموابوهالعريسواموأبوهاوامهـااركرو!!

بينهوفيسجنالذياللعاملؤتالص!اللحهوىلاءمن.الانؤضالقاوموااللضياعيعاليعربيايوتدانا،نى!يتهـهاريرةاال!نجربةبعنف

جميلوهئاك؟العرسالىدعوتها"علىا!4تجر؟اتردى،وولدانزوجة.والتمزقبلضتريدوالىوالقلق

وعندما،غادرةرصاصهجندلتهثممعهكانلقد.الاش!رالشواربابوعوللتاننيالا."الرفافليلة"معلقا"!!انالنحوهذاعلى

تصوركماالعرقللشوب"الفرجراب"بهوطرقاهمصحبتهفيم،نبكلالانطباعاتءنعدلتولهذا،المحايديناللةقي،دمنهجاًصطنعانغد

الانفصاليسقط:التا"لرةالجموعمعيهتفكانوانماالمدعوونسياقتتعمقانتحاول"وضوعيةمئاقش!ةالىوتعاطفاثارةمنفيهاما

!الوحدةوءاشتمضجعهتقضكعربينحوياديبيعيتن-هاالتيبالمشكلةوتربطهالسرد

حيثحلبمتظاهريمعكانزفافهليلةفي.السرهوذاكاجلى.الفلسطي!نببةالئكبة

الوهانداشهراالسجنفيوانفقعليهالقبضالقبموحهتجميلصرعالانفصالقصةولليمست،النكبةفنهءكأرأجمبفيزاللقصة..اجل

هـافيهدفنوهاللذياللقبرمننحاسجميليخرجكيفلكن،خرجتالم!او"قىالوانمنلوناتحددالزواجحكلايةباستخهـا!اإقصةوا.وحدها

فكيف؟احمدياتتزوجمتى:ليوتقولينذلكبعدوتأتين؟كيف؟اميالقلوبحولها.نتجمعكنقطةبحفظهااماالقضيةفييبتحتىالمقررة

-76اللصفهـحةعلىالتتمة-.الانكسارعاريمسجلقاءفيبم!وهاوامااللقاصرةماطف19سا:يهفي
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وااسطورةمنجزءاواسطورةالواحدالفنيالعمل.لضمين-أ---!

ف!ذبمهدمصمونئكوفينانجزءالثساكرسطووقءغرائن!ا!رابطبمللجزهةاكىسطوئك1!ط

يكونبل،للقصيدةاللعامالاساسيالمضمونهوجزؤهااوالاسطورة

الشاعريستخد!االتيالمختلةالتعبيريةالادواتمناًداةمجردعندلذاسماعيل!دينعزبقلم

الصورشأندلكفيشأنها،قصيدتهفيبعينهمسونلابراز***

يستغلهاالتي"33!ولهالتوقيهعات"وكلوالتشبيهاتوالاستعاراتمنكيرفينفسهالىاطمئنانااكر-يبعوفيما-شاعرنازالما

التعبر.فيالشاعراطاراالعامهيقلهافييجداله!ه!الاسطورةعلىيرقععندماالحالات

للجزءاورهاتضميند،نذاتهالاسطورة((منهـج"اسصخلال-بهيكلانالىراجعماالاطمئنانهذاكان،ربما.لمضماعرهمن!اسبا

منشيءاستكشافيمكنلاالحانةهذهولمحبم.القصصدةفيمنهافيالانسانلانهـماكمباتنرةثمرةهوانما-طورةالىاي-الاسطورة

اسطورةعندئدالقصيدة.نكونوانما،ايقصيدةفيالقديمةالاسطورةهداعنالناشىءللصراعالجوهريةالمشخ!اتعلىووقوفهالجياة

.)1(الاولىللمرةالشاعرالفها،اوجدةكلجديمدةسواء-الاسطورةاكتسبتذللكاجلومن.والجياةالانسمانبيناللقماء

الىاميلكناوان،اخرىعلىالطرقهذهمنطريقةنؤثرولسنااجلومن.الاولالطرازمندرامياطابعا-مضمونهااوفيءشكلها

ية.ا!عرالمقدرةعلىدلاأةواقوىالانماطهذهانضجالايخرالنمطاعتسيارمضتطة،والمكانيةالزمانيةالابعادالاسطورةتجاوزتايضاذلك

العددفيبالاسطورةارتبطتلتياال!برةا)قصائدتلكنلمولللاسفهذاواستكشاف.اخرالىمكانومن،جيلالىجيلمنبدر؟ميتها

العددفي"واللصداالسيف"ةقصيروكذلك،بفكمطينا!خاصيسيراعملاليس،بعبينهااسطورةفياو،الاسطورةفيالدراميالطابع

ولكنها،شيءفيالمبانترغرالاخبرالنمطءـذامنتكنلم،الاخيرتظفرالكشفهذامنالشاعريفرغانبمجردولكن،شكيخرمن

لهاضميسنااو،ا(ت،ريخياطارهادذبئالاسطورةلصياغةاعادةا!اكانت،شعورمنواكثرفكرةمناكثربتقبلمرروهيكل،غببةبخمامةيداه

منها.لجزءاو.الابعادمحدد-انساعهرغم-ظلوان

الشاءروجدنا"والصداالسيف"ةقصيدت!الانوقفظفاداالذينواللشعراءالكتاباولئكلكلبالنسبةكانالسأنهكذا

لآالقديمالاسطورةفيعندءـ،وقفالتيبالوافعةالقصيدةيصدراو،ومشاعرهممفاهيمهميضمنوهالكيالقديمةالاسطودةاستعاروا

قلاصرااريروى":يقولحيثالنشعوريةت"3لحراطاراواحتارهاهذهفياستكنعفوافقد.الحياةمنالخاصةمواقفهـمعنبهايعبروا

وكانت.الالهةتشاءعندمالهفيأركيالصغرلابنهحربهعدةتاركااستكتمفواانهمقلاو،وجودهميستوعبالذيالاطارالالمعاطير

موعدعناًلار!ةلتستشيرالاولمبجبلالىعامكلفمعدالارملأةذفوسهمالىاطمئنانااكترعن!دئذوهم.الاساطرهذهاطارفيانفسهم

نقطةالقمماعراتخذالواقعةهذهؤمن"...اليتيمالىالالصلحة"سريمالتشتتاوالانزلا!منمأمنفيكهم،الاسطورةاطارفي-قلتكما-

الر؟يةزاويةاما.حولهربورالذيالمحوركذلكظلتولكنها،انطلاقهوهم.فيهيتحركونالذيالابعادالمحددالاطاربحكم،النتهافتاو

اللذيالصبيهدا،الليتيمالصبيعلىركزتواللقص!يدةفيتحددتؤقدذافنياعملااللينايقدمواانحريون-فنياعملايبدعونحين-تلمئهذ

ديثىور4اباسلحةاليهتؤولحتىمضضعلىالمناسبةالللحظةينتظر.وناضجةموحدةبنية

ومااصابتالغدرمنسلىملةمنحلقةالاابريهمقتليكنولم.لمهرزلههظاهرة،الظاهرةهذءقتضجبفلسطينالخاصالادابعددوفي

:الناستصيب"!البهيحددالذيالشعوريالاطارلمهامهاواستالاسطورةالىالشاعرعودة

مضتعشرةفخمسالماضيالع!دفياما.الحابيةتإربتهاوالراهنموقفهابعادالشاعر

نارالربوعفييرشيزللموالعلجفيبخاصةتتصح،الظاهرةلهذهمحدودةاثارظهـرتفقدالادابمن

للنجاةالنذورتنذر،اتنوح"زللمهناكنسا؟نا.عروانممدوحللساعر"واللصدأالسيف"قصيدة

بالدخانالنجومتلفلفسماؤنا:الاسطورةالشاعربهايستغلطرفىعدةالىنلتفتانينبغيوهنا

الصغاررفقتبئعويلاصمهاهذاويتمثل،مباشوااستغلالاالاسطورةالشاعريستغلق!:اولا

صدىنمادوالسماءفي/تيهعويلهم:الاتيةالانما!في

دوارضمرهفبىىن،لافييدوخجارتيانبنالاحهماظمع،عصريباسلوباللقديمةالاسطورةمياغةاعادة-ا

عبصارتهمشابهموقففياللقيسىامر؟ا!قديمننهاعرناقالىاقدجزئيةوقائعمنفمهاماوكلالقدامىبشعخوعهاداتهاللاسطورة

ف9ءمنتعبيروهو-"كبيرادمهوحملنيءصغيراضهمني"المشهورةالصبهباغةبينالتعبيريةالطاقةوروزعالحالةهذهوفي0!"ه!رء*

برهااقتناعدونالمسؤولحةي!ت!حملمناو،ءاتق"علىلقياةإابالمسؤولية.ذاتهاللاسطورة(الروحي)ريوالشعوالفكريوالرصيدالجديدة

اصرى،وجلايتضذلصبينااًللشعورياورطرولكن.لهاصهـاسةوثونواقعةعلى3ءزالترمععصريباسلوبالاسطورةصياعةاعادة-ب

،بلفبلهلهيدلاغلمبببوماهلعل!يمهفرضتلاؤهالا،بالمسئوليةواعفووووبم.غرهـادونشخصياتهامناكثراوشخصيةعلىاوفيهابعيثها

،"ووطت"!نكذانيختلفهدافيوهو،اهاوكل+خمسوهامؤت!نعلانهالصياغة!ذهفيا!تعبيريةالطاقةمنالاكبرالقدريظلالحالةهذه

يعدفلم،محبطةاومثبطةخفيةنفسيةدوافعولاتأويلولاترددفلا.اللقديمالرصيدمنمستمدا

المكانةفي-صاربلى،ابيهلمتاانتكاممجردلللصبىبالنسبةالثأر("أ"الحالةفيالفنهوكما)الاسطورةصياغةاعادة-ج

وسيلةواقماذاتهفيغايةاللظريعدؤلمم.وجودضرورة-الاولىالى(التاريخياطارهاافي)وامانيالزمالياطارهامنبهاالانتمقالمع

المقطعفيالموقف،هـااللشاعرصوروقد.النموير!الوجودلتحقيقادواتمجردوالوقا؟عا)ـبرمحوصتصبحالحاله!دهوفي.المعاصرةاطار

:يقولحيثالقصدةمنالثالث.المعاصرةمقابلاتهاعنعناءدونتكئعفمباشرةرمزية

ثارالالهذمةفيالديلويرلولم..("ب"الحالةفياللشرهوكما)الاسطورةصياغةاعادة-د

7!ال!صمفحالةعيلىالتنثمةارظطعروفيفيلثيروعندئذ.المعاصرةاطارالىالتارفيىاطارهامنكذلكبهاالانتقالمع

الملموسمبررهلهالمختارةالواقعةاواشخصيةاعلىالتركيزيكون

الرجوعيهمكئالعنصهذأفهبالتفص!يلواايوضسيحمنلزيد)1(.الحيالواقعفي

العددغ!المكش!ور"الحديثاكصعرفيلاسكطوري1النهج"صكأأفطالى!يوورزاويمثل.مباعثرةغيربطريقةالاسطورةاستغلالى:ظنيا

القاهرية.،(ا!ضعر"مجحةامىالاولةالتاليةالحالات
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الىيشدنا-اللقصفياستادوهو-العجيليالد،ورولكنههههه!0

أق!متاغليهبقيم!صمةالاجترارعنلذىمثلنف!بنائص،تنعيئأمفالقالا؟نافيناا-الماصيا!دقصصقرأث

0،011وء-9الصفحةعلىالمنشورتتمية-
بلالثاليلسؤ/ليظلحينفيلريدهلرنلمممن"مساكل

اللخطوطللقارىءنضعحنىجوابالهنجعلالانريدالاقلعلىاوجوابص!ح،!ل!
للقصة.العامةوترتفعحارتنافيطبلةيدقعلواناباالطبالاترككيف؟كيفاتزوج

يكتبانعلىمكرهانفسهوجدوقدسى.بفتاتهعلاقتهتعذبهم."؟وعاروذلحزنك!هاوالدنيا،المزامرانغاماللليلفي

يحلمالذيبالحبكفرهعليهيأخذاحدكانفاذا،عذابهسرمبينالهاكلوقضية،احمدقضية..القضيةنحوياديبيبلوروكذا

تجربةجعنتهفيفلانلنجوماتحرقوتن!دات1بسحابفيبثقاءاتإ!الوحدةتعودحتىبيتهيدخلانفرحأانصراحةفييطلنثم،عربي

يانابوللس.الدكتورللعملالمجاليفسحتعليقا"الحاله"بتعليقالقصةوتنتهي

يانابولس؟هوقمئهتأشيةالىنهايتهافيمالقدنحوياديبكانواذا.المثمرإلايجابي

الشىمرةلاولحملتهباخرةعلىم.بهالتقىشيخيوناليطبيبالمستوىفيظلذلكرغمفانه،العامةالسرد"نغمة"معتنسجملم

يهـفوراهعندما-ونصحهبود.هوخصهاللإمببهانسودقد،اوروبا"الهتافية"انازعمانهنامنواستطيغ.ءاللكارثة2لاجداثالحقيقي

غاية،اقصىالىبشيابهيستمتعبان-الياليهراقصةليليانالى.الاطلاقعلىللهامنطقلاالتيالغوغانملميةءتبعي!كانتمامقبولةكظل

عنللهحكىبالكلامواسترجهذللكتاكميدعلىالحاحهم.رأىوعندماالمجنتمعملامحكلاودعهوقد،طريفجملتهفيفهوالمكنيكاما

التجربةوكانت،العلميتلقىشاببعدوهوخاةمهاصحمبتجؤبةاولقطيفسدالمالعفويواد!!هاصورءمحليةانالا،لهيضرباثذي

حبيبته-انذللك.التذكرمناكثرفييظمعلااللذيالمحرومالنوعمن.اكشودالعطاء***

برسبلغرءمقدرةكانتشحامسكيسيجموعدالكونتابنةشلمسكاايداعبدالسلامالدكتورقصةالماصيالادابعدد:فيايضاوتطا&نما

هيوتعوداستهدريكملفيينافبمتتركهانبدلاوكان،العائلةتقاليدبل،السابقللنمطمخافنمطوهي"مساءكل!اء"العجيلي

العاشرةالمنماعةتكونانعلىمعهانفقتولكنها.!خ!زوجوارلهموالىولكنوو،تقديمهالماضيالجيلاعتادالذىبالقصصتذكركالعلها

احدهماويفر،النجومالىؤيهينظرأنءوعدايىل؟لمنوالنصفومن.كافةالانوا!ترضيالمموسيينؤواروالىالمستند!بامكافياتها

.واحدةدقيقةلمدةالاخرفيبما.مرتبطةالقالىوحاجته،ان!قالجيلاللجيلهذاا!يبدوهنا

القدرساقهثم،عاماعشرشنةمدىللعهدوؤجايانارولىىواستمرالمحاولاتكلعنهاننثقتوبماالماضيالقرنمنذالاراءحولهاجهمعت

وتساقيه.مخنثاشاباتراقصفيراهابحبيبتهيلتق!يحيثالىاخرا.بناء.جديداجلمنالطليعية

مناكعرتكنلمبانهامصرحةالقديمبالوعدساخرةوذكرتهعرفتهوقدلكرتبدواليومفناواليومقصةعنالكتابةفانحالكلوعلى

والا،الغرامرواياترها.زخرالتيارحبلصبةتلعبانارادتطائشة.ضائعاجهداقلاو،بالمحالاشبهلبرورافياالحقلفيالمشتغلينمن

وهذاليلاوالنصفا!اث!رةفيبوروهاوفتانهالوغئيةتكونفكمللاجناس"معين"تحديدعنالصدورناقديحاولانالسهلمنرلميس

البعدعلى-بحارطبيبوهو-بهيجمعهاانيمكنلابالذاتالوقتالخطيضعانايضاالسهـلمنوليس،الجهـيذةاطرهافيالادبية

!الطولبخطوطالزمنلارتباطالعجيليالسلامعبدكالدكتورواحديكتبهاقصةبينتما.مايفصلالذي

القصة،فيشيئاتؤخرولاتقدملاقهيليليانمنذلكبعدورعنا.ادريسسهيلكاللدكتورواخر

هـنمكانفكلم.ورحلاتيا)نابولسورحلاتاللباخرةرحلةمندعناثمالذبنالادباءكلامامضرورياالجهدهذااصبحفقدذلكومع

والفونيبرجرواللوفرالنسانزليزيهصيثباريسالىكورلثياالىا:!هااللقواعدالمسبقهبطغيانمنهمشعورا،قجاربهمءنالمباثمراوتصيؤلرون

تخلفاندونمجأةوتختفيدجأةتطهرباهتكأصورمناكثريعنيلا!المعقدةالفنيالالتزامعملي!فيالابداعطاقتتسخرانهاحيثمن

واضحا.االرولم،عشراتمثلهاقرأنا،جداعاديةللعجيلي11الدكأوروقصة

يانابولسحكايةيختمباناكتفى.ملاننفسهاس.مندعنابلالحاحايلحلراهعندماولكننا.عاديغربشيءفيهايفجأناانهويجاول

واقفرتبالحبيباتلأامتلأتاذاالحياةهيجحيماييدرلمبانهلهاالف(شل،الحبلتجربةلرومانسيااللطابعءاىالرسادةسي(قمعبطردا

ولاالحبفراشةوراءداشمايرقض-م.اي-هووبانه،اللحبمنهذاالىبحاجةتزاللافهل،بحقانظملتستحققضيةلواجهفاننا

!المرارةهذهسوىس.عئدوليس،المرارةتعقبهاالتيالمتعةالايجدواحدةخدممتهواحدتجربةتثريناوبم؟الشئقيألاصرارمنالنوع

لم؟ذللكبعدماذاثم؟غا،تهاالىالكلبيةغيرهفامحتنق

"بة،الاجمنيعفينيوسوف،الثاليسؤالناالىالقارىءليعد-...ادريلست

تطلعاتهابركل،الهدفللوحدةمتجاوزةالتجربةالوحدةئفتلقدمنالعربيةالتورةتاريخيعرفهالم،والخارجيةالداخلي!ةالا!تصارات

حقيقة،الحديثالعربيالتاريخمسرحعلىمرةلاولوقهـمت.اللسابققي.ابداقبل

.واستمرارااصالهالعربيالوجودنوازعلاعكامامتنوعةشاملةفي،سياسيحزبفي!نجمعكانتالتيالمثقفةالطلاثعانحتى

الحاررالمتعارضالتركيبهذافيتمتفثلالتجربةهذهقضيةوكانت.هذايستطعولم.المصريةالتورةفيالحقيقيةقيادتهاوجدت،المثرفى

كدولة.لوحدةأو،كثورةالوحدةفيالبورجوازيةالاستعماريةوالمؤامراتالاحلافضدنضالهيتابعانالحزب

وولدت،تناقضاهاوعانت،التجربةهدهنمتالقطببنهدينوبينمصر.فيالناصريةللثورةطبيعياحليفاباعتيرهالا،والداخلالخارج

والفكرية.السياسيةمش!اكلهاواثارتمؤسس!اتهاالاستعمارضدوسوريةمصرمنكلفيالانتصاراتسارتوهكذا

هذءحصائلمنتعانيتلتهاالتيالانفصال"راحلزاللتومانقطةالانتصاراتهذهثغتانالى،ءتساندينمتوازي!خطينفي

الايجابية،2نهارمكتسباوالاشنراكيالوحدويالنضالفتعمق،لءنجرقياللنضالحتميةكنتيجة،شاملايجابيؤوميعملفيتركيبها

اساسية.واسئلىةقضايامنطرحتهبماكذلكالقوميالفكروتعمقوالجنوبيالشحماليالاقليمينبينع!ا8وحدةقاثانككان؟السابق

القادمة،الفصولفيبمالتفصيلندرسهانسنحاولماوهذا.المتحدةاللعربيةللجمهورية

نواجهعلنا،المتتابعةالانفصالنكساتالىالوحدةتجربةمنابتداءاهـ!العربيةللوءهـةالسابقلآالمضامينمختلأفتحوللتوبدلك

والمسؤولليةالجديةمنبشيءالمعاصرتاريخنامنالمأزمةالفترةهذهالايجابيةالتحققاتمنجمةامكانياتاحتملت،فذةواقعيةتجربة

صفديمطاع.اًلصادقة.والسلبية

8.وأ--



بمثابسةتكونمحددةد!بةنفوسنافينشكلالقصةانالا.بهاشبيها.الفراعملءسوىبهيقصدلاالقصصمنالنومهذاانا!اهرلان

بانتخصب*كلتفيالقصيدةانحينفي.واضحالهدفالىانطلاقنقطةالتقليدجم!بالتكنيكوارتباطه،للفنهاخلاصهالعجيليويبق!كدكشور

التحليلالىعادةفيهاالشاعريميلولا،هامدةمخزونةاستجاباتف!ينا.بالغةسهولةؤكييأسرنااللدي

يشبهمضمونالىنصلانالشعرفينستطيعؤدنعم.المناثمرألمنطقي*،!لا

نايجبقصيدةكلانالحالهذهفينزعماننأيخر،النثرمضمون"تشتركانالزويةلمحبمضيف"و"المطرلون"اللباقيتمانوالقصتان

.الحياةعنيمافراشيئاتقولانسبيلفيالايحائيةبصيرتهاءن!ى؟لماذا.العطاءعنقصورهمالنقلاو،غموضهـماهوواحدشيءفي.

الكتعلىساعدتناطالمافقد،الفنيةالاسىهذهلمحقضمجالولا؟مهوشتينتجونجينعلىطويألانهمااماكمبرعنمحاجزانمؤلفيهماالان

-الودعندمحمدارتخيلنالوولكننا.الاديةالاعمالاكثرجوهرعنمنلهقرأتوقد-الوليبمدمحمدوصاحبهاالاولىالقصةان

الىحاجةفينفسهوجدلما،الغامضةالمهومةتلدقصته"ينظم"ما،قطباهاشبمءاجلمنوالحرباليمنثورةعنتحكي-اع!جنيماقبل

فيالطمنالمعنىانمع،نسحروريوكذللك.المفعيلاتمناكثرسنايصغره-مشقةبهدذلكمت8و-عدنءتوشابمغلمربحار

جليلا.قصصياعملايخلقانيمكنموضوعه.عامنصفزواجهعلىمضىؤريكنوللمب!يضهترك،وجرأةوخبرة

...شيئابالقصةيستعينالشعريكنوان،شعراالفصةيضستوبدان،ويتحدثان،المتسللينعلىالنطريطلظنكانااللجبلطنوفي

ابصارءفي7القصصمنوشحروريالوليعبدق!مهمالاوبيس؟هذامناكثرولا،جنوبهألىالواديش!لمنين!هـرالذيالسيل

منطقافتقدالانهماولكن،الغموضواصطنعاهومالانهمالا،الحقيقيةغمصلانهقررقدالمغامرا!بحاديكئن1و،با!كأنالمطرموتيفوحتى

فيالنقد.المدرسيينمنطقويخر،ارسطومنطقغروهو.المعقولالقصةصابريناليمناهلازهقهاالتيا!مشينعارازالفكانه،شيءكل

*!ه*.الاعداءعلى

المسرحيةيعنالحديثالىيصرفناوالقصيدةألقصةعنناوحددرحلةعنتحكي-لتخروري5ءببمماءبهالأ2و-افىنيةوالقصة

الهنداوكيخليلالاستاذمسرحيةجعلت"الاداب"انهوبسيطلسببوفيالوقت.عنهاوتحدثبهاطالما-صحلماليوبحرتهاطبرياالىلاجىء

الدكتوراناظنولا.اللغلافتنسيقفي"للقصصضمن"حالد))وهذه-الاهليننفوسفياللنكنهاثرتحسرعلىفيهيكلكللىئالذي

-كليدء.التنسيقانلمجرد،المسرحيةهذهبنقديلزمنيادربرسهيلرؤياهوهذءمواطنيهمنبواحدةقلبهتعلق-الجماعيةالىيقظته

الدراما-انوهو،القديمارسطوبراييماخذيزاللاىناذاالاالل!،!منالىمزيدحاجةفيانهاللىينتهـيبالر؟يااليقظةوباختلاط!.4الذافي

دائماتعتمد-تحكيولاتفعللشخصياتمحاكاةانهامنالرغمعلى.جديدمنطريقهمعاللميرى،والجهدالبصرة

والاساطير!الحكايات...هذامنأكثرشيءولا

لم!مرحيض4تاريخية"خلفية"الهنداويخليلالصديقاصطنعولقدمعاليبعضنستشعرنكنوان،الوليعبدمحمدعندولاعندهلا

راجياالمفامرةاخوضالااوثرذللكمعاننيالا،بالمناؤشةيغريما،هذاعنهيصدرالذيالنحوعلىيتغنيانالقاصينفكلآن.والضياعالتمزق

يربطانيسننطيعوحدء-منفهو.المممرحيناقعطللادابيكونان.ماقصصيمنطقالىحاجةبلا،عادةالشعراء

مسرحيتينشهركلتقدمانلهايهي!*اللذجمووهو،بالمجلةالدراماكتابصاحباهممابهسلمالقصتينفيكهروقد-رأ-م!فيالصنيعهذا

طويلة.واحدةمسرحيةاوالاؤلىعلىصغرت!نمهمةالقوليالتعيرفنونفيل!قصةلان،خطيبدو-يمصلمالمام

يثران-والشعرالقصص-*ثنينانالمؤكدومن.الشعرمهمةغر

زكيكمواحمددكنورالقاهرةوليسللحياةمعادلىانهماحيثمنلظهورهايهيئاناوجديدةمشاعرفينا

006المعرىالعلاءلابيالزندسق!-16

0052جزأنالمعريالعلاءلابياللزوميات-17الة&ع!أعه!*.اكللل!دواوفىكل"4

حزانالفرزدقديوان-118" 0175ع.هـمم

7005الاعشى"بيروتفارسصادردار:تصلرها -ا!

ححرضسأ!-أأالمحققينمنالجثةفباتنرا

0003جزانالرضيالشريف"-22س،
025العبدبنطرفة"-23لى.قمئهاصدر

008ربيعةابيبنعمر"-؟00.12آلمتننيديوان-ا

005الانصاريثابتبنحسلن"-00525الفارضابن"-2

0001المعتز.ابن"-00426الابرصبنعبيد"-3

006خفاجةابن"-27؟..القيسامرىء"-4

.-؟..جزانالبحتري"-00528عنترة"-5

005العربيلابنالاشواقترجمان))-00692الرقياتقيسبنالل"عبيد"-6

0175الحليالدلنصفي"-.7.3.فراساجم!"-7

0015نواسابى"-03531الطفيلبنعامر"-8

؟5.الطائيحاتم"-3532.ساءالخف"-9

؟...جزانلليازجىالمتنبىدروانلثرح-3.33.سل!ىابيبنزووير"-01

007القرشميزيدلابي4العرباشصارجمهرة-(0353الذبيانيالنابغة"-11

.0001زهيرالدينبهاءديوان-"6.3.زيدونابن"-12

0001العتاهيةابيديوان-36ا005حمديسابن"-ا3

003السموالوالوردبنعروةديوانا-000137برير"-ا؟

008الاندلسيءهانىابنديوان-0.338بللزوزالسبعالمعاقاتشرح-15

.م!سيمم!--ح!عسيحى

*.،إلا.لم



ولسيءالماضبمالعددقصائدمنقصيذةكلعندكدلك/طولىكانتانهام
،س3

ألاستعراضهدافيقعبهـةئاعنداىوقفةن9اؤكد4؟باءودمرة-اخرىأالعدداًلماضيقصائد.!رأت3
ومناتارات،اثاراتمنداتهااًلقصيدة.لقدمهلماوففاوت!قصرتطولانما-1.اوص!كة!لىاور!ووت!ة-

هداكانورلما-مثلاوسعيفبمفليس.الحصوصوحهغلىحديدة!ي
-..*ههه!م!ه!ع!هجه

شارعفياعمدة"قصيدةعندالوقوفاطيلان-ا!شعحءميعيبيوعار،جبا!ناعلى،خزيأظارناازفينر

عدنانالشاعرادصديقلصاحبهاالخطصطنقديريمع،"الرننعيداررىاتطل،أو!ل!ما!قأزلو!م

قصصيدةمعألوففةاطيلانكذلكوسعبمفيذيراله9كم،؟!راويأيزمانقردة!ف!مقيالذبرجح2ءو"يو

الفجر""قصدةاو،"ياقالى2عائد"ةاللعليأس!كأدافنتاعرالصدىتائهالجبألىظل!كأليين؟وب

هد،مثلانذلكفيالسببو!عل.ر،روداحمداالرشمن!د"!دةتعرغدالؤمليننيليلةلى!3

فهيعبارة.القصيدةفيمتماسكةبنانيةو-!ةعنيثشف!ا!قصاندجبان!لهوراءينزويوار!ام

فيمتكشمفاندون،بعضالىبعضهاضممموقةد،جزز"4لمساتمحنا!ميونزاكاغ!اله!ادحويرت!

،خطوةبعدخطوةويمتديتطور،موحدشعوري*موقفعنم!وعهااللظئونبحرقةقضوافوا!ث!طوى

.للقصيدةالموحدةالعضويةالبئيةبذلكصنعاديون..موعداولمبذرىفي"الالمرذ!ةلم!م

جزافيةبطريقةالقضيةهذهاسوقا!-ذلكمع-!يماوينبغر!لممونخظاكءلىو!كمهلنو!

:لمتالاسبيلعلىالممطعهدانقرأ"العجرا)ر!ميدةذ!ياتصارومضةالوعودطحلبمنو/مز!ون

اللحمراالحسريةتتعشقسكرى.اعرودتيموطنيياالسئانلمعةا!فقفييروارأن

حرىحعفنةترابكمنانا،؟اتعرفني،.؟سرنيذكرارغاراكلهلالضحىفيا!صغرجبهة،ؤ!!

الاسرىارجلياكلوالقيدكالحةالايامتتقاطرمنار.نباطههناالشاءرامادماذا:ذةفولنخم!ص،ءلان!أيم!-قطوا!ن

اللكبرىثوراتنافتهزناولىالذيللماضبمونعود؟ا!ورقيبألاسطورة

الفجراسنطلعالذيننعن!غدرواومنخانوابمناكفر.دراميةخاصيةمنالال!مطورةبهلتم!عمااخرىمرةز"ذكرعندلد

يقفالمقطعهذافيبيتكلانلئايتضحالطملمنقليلوبشيءالدراميةالمحاوروجدناالضوءهذافيالقصدةفينظرنامما!،ذأ

بل،بعدهوماقبلهعماتماطمستقلموفوعفيليتحدث،وحدهالطرازمنانسانيةابعادااللقصدةافادتقدا!سطورةفياورئيسيئ

مختلفتيئلمستنيتضمنفدالواحدالبيتانالىاذهب!ناستطيعالليتيمالصبيمانتقام.الصقمنكبيراؤ!رابذللكواكسبهها،.!ول

طبيعي،اننتقاللاخرى.االىاحداهمامنالانتقالاننصس!،تمامارهناا!سطورةجعلتهوانما،مشرااولهمتاحاجنلماريه،ط!وللى

لذلكمثالاخذ.واحدةنفسيةلحركةا!لجاهنفسفيامتدادأيعمرهمن!رةيعشىانالصبيعاى!كاتثمومن.مصينةسنارباوغه

وحدها،تقومانيمكن"قيسرليذكراك":الاولىكعبارته،،!تنانيالبيتتمنحهالاا!لهةشاءتفقد،شيئايمصنعأنيماث!!نهوعذالطعاءكل

و!ارة.وتقريرتساؤلمنفيهابماالبيتفيافيقيةاللعبارةوكذلكوان،مشيئتهاكانتهكذا.عشرةالخامسةبلوغههـدالاا؟يها.سلحة

حقنةترابكمنانا؟اعرفني":قولهيكونانيمبئلااقولاخرى.ذلكاثناءفيالاسلحةالصدأأءل

لالتم،سمطلقايكفيولا."تأسرنيدكرأك"لقولهامتدادا"حرىشكغرمنالشاعراعانت،الاسطورةفياهـ"درعئأ!ر!ذهكل

الوطن.الىالحافيفييتحدثانهبينهماالرابطةبلغمافاذا.مثراحياتصويرا،الصبينفسفيامراعازصويرطى

يرضطرعدماخاعةبصفةالقصيدةنسيجفيالتمزق1هذويبرزكانتاب!يهاسلحة4منحفيالالهةوتل!ت،المحددةابىالصبي

.ومثالىازثهىقدالرئيسيالمعنىيكوراربعدابيتااكمالالىالشاعر:والنتهـديداذنمردوكانرمةاوطانتورة

":الشاعريقولحيثالقصيدةنفسمنالشاليالمقطعرء!يقضجدلكالصخورغفوةخلفوانتتذكري

دربينبريئونامالعباصبيينشيحيعنوامرالقدورهذه،النارفوق،بالزءوتملأتب،زني

عاميئقبلمنعرفتهمامهلهلةخرقلوباهماخبردونماعدتان

ارصغريئفوقوتعيدهاوتئشرهاتطويهاالريحالحياة،سطخسرظما،ين!خس

اكونفيالغرباءاضيعماواخ!-االليلدراعرضياا!ارقوى!ءهـرظن

ذراعرضيا":قولهغندتماماتنهيالمقطعهذافيفالصورةضيفاطلوان

كلهالثانياللشطرواما،لهاميررط!"واخفيا":ؤولهاما،"الليلاللقمراصصنعورموفا!لهمفتخةث!

عرمناهالذي،القديمالبيتديالئوفالتقلهبىيللحسيجوفقافيجريسيفدونالعلموجاصادع

درفييرىغرهاوالشاعريكنفان."العحزعلىرواللصرد"باسمنبيلياا!لهدرسل)ط

ت!مزيقعلىدائماالتقليدهذاعمللقدتعبيريةكيمةالعجزعلىالصدرابيازثهىحيث..أز؟هيسوفء!ئاك

اليت.!-ج.صبياعدولم..عشرةخمىازرزطرت!زكي

***-***

جيدصللصصاعر"اءالنحتاطياف"معوقمفةنقفانذيكبةدبقيهـصووبودي،"اصداواالسصيسف"تدوقفث،طالتقد2وبعد

سي..كلملسييرمسسح!مى..ميى.

تأليفلمميصددقوببما

لماسماعيلصيدفي
العصاة

روالة
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..!هأسسرعى..عي.ميي....عير"هـ.سكلخهيسي!هحهومير.ألفق !م،
سعه

21اهـهنة-؟691(مايو)ايار-اًلخاهسىاللعلد

مهى**

جعفرالشيخحسب-3--..-.-----.---(قصيدة)دةالصاا"قالق28صفديمطاع-.------..،.....والانفصالالوحدةقضية11

لرحمنلمبىديلأكي.................-...(قصيدة)العائد34القط.علدكتوراا:"الاداب"رن

ابطعبملنحعي--.-........-..-.حئ!ن.............--..-.(قصهد())ابكمبميح((كو.+.....اائك!وعبدتذاالصبهور..-.--المعامرالعربيالشعرارمةة

اللجديدا!نتاج"(الاداب"منضيالمياأاللمل!لمحركتإأ

كمالزكيحمداكتورلداً....---.....................بة.........لقصصا9

الجندي....اًدور..-........--"المغربمشاهردكريات"9،اًسماعيلع...الدكتور...............................--...القصائد1.1

ا!مامري-.....مملافة..---............----..."الوجودية!نى".عالراوي..---.عدنان.)قصيدة(السهامحامليغيبعندما111

رسيهـار-طمرائحط."..عامر..................-....-................"أعياد"اءمظهر.--....جلالى.....-الشرقعلىقمروامستشرقون13

زيادة..--.-.-.،..طارق............"..----..."الايمانة)*قصة53عيد---........فواز-.-.....----......(قصيدة)اًلسهوب17

ريعورعلي.-....--بة،..........شيخاليسمرمترجمات055:معاديبةم!اقي

ناجيالعظيمعند.---------.-،--.(قصيدة)خرافيةاًغنية57

السواحرىخليلترجمة........-ى-.-...-.....(مسرحية)العنقاءسرادق58بيضون..فاروق..---...+.--.....هونكسيغريداًلمستشرقة18)

مناورء!تمطرعفيفي..---.....محمد-.....-........--.-.(قصيدة)ميلادليلة.2

دكيك.احمدالدكتور......................-......اللجديدالنموذج21

ءهكطالقصالللهعبد.-.--...-....--ايضا"عقلالشىالعاللم"66شوشه...فاروق--ء.--..(قصيدة)النسيانالىدعوة127

عيسى--........صلاح.....-..-...صعديمطاحالىرلالة68.شرورويوسف..-.---........؟---.(قصة)الظه!ةبعدحب28الالى

ابيو.-....صدفي........الغلسطيشيةالمثلهاصولفي07عباساللجبار......-...-عبد.--.(قصيدة)صضرةاشياءخمسة31"

اررظني..محمود.................."...---.لقدعلىرد72اسماء*للد

المنتحيةالشمساشلاء،مجاناحا؟طىياوطنيصوتانوهما،يسعليللشاعر"للتفاؤلهقاطعثلاثة"و،الرحمنعيد

الرهبةالمضفوروالليل،نسيناهاالنجموزغاب.الكبرالعربيالوطنفيسودانيان

هدبهالتشويةالريحكفتدريالاسيانالسروفترةوهـ!،بالقاهرةاقامتهفرةاثناءفيلجيلبمقرامنوكل

الغربةخريفي،الوجهجايديوالحزنحوليدورشعرهمنكئراانالفورعلىيتذكر،اللفنيةحيانهفيخصبة

الرحبة"رحمتهايا"للشطخطاهايشدوالشوقيوقصيدة."الغربة"محورهواًللحياةظروفعليهفرضتهبذاتهمحور

هذأولكن.الغربةبابفيمنها!يئبابفيادخلكلهو،ذاجيليوفعهاطالماادلتيالغربةنغمةننفسىلوقيعهي"اطياهـالثشاء"

فانوطنهالىيحنموسكوفيكانواتجيليانملاحظةمنيمنعنالا.قبلمن

الروحية،غربتهلتصنعنفسهعلىماحدالىكذلكتنعكسالماديةغربتهظفهـتالتيالخالدةالانسانيةالوضوعاتمنالغربةوموضوع

سريعةومضاتفيالاالروحيةالغربةهذهاللقصيدةفبمنحسىلالكنناايم!قتفيتظفرلموللكنها،المصورمرعلىالكتاباتمنبقدهـكبرر

كقولهة،مشبعةغر.الحاضرعصرنافبماوالحديثاللعصرفيبهظفرتمابمقدارمضى

قلبهيغريالوحدةجدادفوفىمنكفثاموطنهعنالانسانتغربعلىدلالتهافيقاعرةتمدلمالغربةانذلك

جدبهتطفىءلا،حدائقه،الثلجانهاروانما،مولدهتشهدلمالتيالارضفييعيئنلانواضطبرارها!صلي

ثلاثةتوقعكانهاهداحديئنافيوالاخررةالثانحةالقصيدةاماوانكانتويعيشهالانسانيحسهانسانياومعنىشعوراالغربةصارت

وسط،نفسعلىتدلوكاها،ومضموناشكلاوقعهافيمتشابهةانغاممدللولاالغربةصارتثمومن.الاموطنهارضعلىتدبانقدماء

نهاينتها:فياللشاعرقولانظنيوفي.منحطاوليسمرتفعاليسغربةمجردوليست،الانساليبالمجتمعاًلفردعلاقةالىيشرفلسفيا

الفرحتبعثرعلىنطلقانعندئذالافضلمنكانورنجما.للغربةالحرفيبالمعنى

الاذاناللهيفةديارناعلى."الوطنالىالحنين"مدلولمننفهمهماهذاالحرفيبمعناهاالغربة

الزمانفميقصهامرةالرجورملقصة-أجيليعنهيعبراذنالغربةمننوعاي

اسيانمشردعالمعودالجفونيهدووللكيمنقبلمنكتبمذيمافهـو،الجوابفينترددانعنهفذيمكننالا

وموضوعا.شكلاالانظمتلكلنايلخصالقولهذا-دائمايصوركانانما"الشتاءاطياف"الايخرةقصيدتهوفبم،قصائد

***الانسانيبمدلولهاالغربةعنيعبريكنولم،الوطنالىحنينه

نترددسوالى؟مرضيامجملهفيالماضيالعددشعرأكان،وبعد:يقول.الفلسفي

.بالاجطبعهالاجانجةفيممثيراالامحنينالشطالىخطالشدان

...بالاوبةوحدتهافيتحلم

اسماعببلالد-فىعزالقاهرة:ديقوليعودثم

!"


