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،للذكاءاثارةواكفرعمقااكثرتلم!حاتهولكق،.نناول"(1)

وتضخيمعاطفتهتعقيلهمنتتبعالقارىءءلكب1)سيطر.ا5591وسنة8؟!السنةبينأيوجيزةمدةخلال

رائعا.تصيمالجز)يةت:جر.تظهروقد،الصبورعبدصلاحشعرفيالكبيرالتحولتم

هـبالحسبورعبدوصلاحهذينبينالخلافواوجه!هـكثخفىلاودنهاماشيئام!عقدذالشعرهذاصورة

قةوديديألتقلالإداءطريقةيديهءلىطورت"قدالاخيرأأن-الشبابصور-راءالنتجازبهـ-ن-بذلتلتياالمحاولات

الفنذاتيةعلىالتركيزمنمزيدااضفى14كم،،يرالضتو.ا!ورا-ديا!عريالاداءمنإتخاصل

منالصوفيانجانبالقارىءيهنسمىوقد.!تقلالهوالى

!ىيتبسمطانتيوصورهرموزهيتأملحينصلوحر-يرفيغيرهنتماركقدالصبورعبدصلاجكانواذا

التفاعلوبحركهـةفيهاهوباعماقه-ساز"للا،رى-دطالطوليابانفيهشكلاالذيفان،التخلعى-ءاجمة

.والو!ودإث-عرار!نالص!يالموروثرسوخبينتجهمعالتيالنماذجتقديمفيلهكازت

نمسباثنين"نقارتانالمهملمنوانه.الجديدواصالة

قرأالذيالصبورعبدصلاحانزقولاوضحوبعبارةهـ-نمعينةفضرةحتىوتأثرهطلهماقراوقد-معاصريه

يخل!لسحر!لالمللرالسماعملممدحموديجعل-حلضلىىعمفردناجيفكامصرفييصبحانقبللمميرهخطننتعرف-حياته
...المحدثينمفدمة

يفتعللموكذلك،الحسيةالمظاهرمنمظهرايبت!ويرهنا.

لاورهـ4صزرفا؟ووتبرهانمكن!حيثالرمزحسنومحمودجيابراهيمهماالننحاعرانهدان
".!هـنوالثانيالتقليدييننهـ.ألاولوباعتبار،اورحماءجل

وبطناالمحدودةالمقارنةهذهحدودمنخرج!نافانؤا!االأاوفالشعريالنم!ربقةمنالانفلاتكمحاولي

القدرلمة-للانتهمارحف!-،الحدثيناكثر4ول!إ-صحلأحعبدصلاحدأبالتيالاوضاعزللمثصنوضعينيمثلان

ولكشنا.الجا!ابأهلالمهصنابتداءالعرببةشسعراءبأغلجهشبابهمندنبغفقدالاولاما.بينهايوازنانعلىالصبور

الغربييئ،تراثالىالمخلصبتطهلء"نر-ى4إفسىقتالوفيويتضح،صينمانس!الروارتباطبالمرأذوالارتباط!القويمفي

-يلصنث،ءرؤ".روررلم؟توءلىاوروباهـتوتب/!وبللمولكنه،ءاجهغالباكانالانفعاليةمنلوناانشعرهمن

واموضوعالىت!راقاوصورةباستعارةنيكتفونالذالحس،دموقفوحدهيقفبحيثسابقيهاثارمنإتخلص

.زمطثرتأفيهـ-،يخلصلحظداتيصادفيكادلاالمرءان.التعبيرفي

تشمده-ءربيكنتلمحاعر-صملاحانزورولانلناورحح!تاحرزهاالتيالانتصاراتواكثر،مستقلةذاتالىناجى

محصلاتوادى،بلادهفياكضسخحصميماضيهاىأ4طصيعتالحسيبالعالم-وعيهفيهايحولالتيهيانمثذعركليدانوي

الاثارانعمايةصراحةفيمقورا،بلاد!مفيالغربيين.اليهاسبقواوزانصورطريق!نصوفيالهامالى

!ه!ااستجعابأىاتحت،ج-اص-لكعامل-ا)كلالى-جكية"السرابملحمة"لهقصيدتيناهمقراًءةمننشهىوعندما

مثقفا،عرال-طيكونأنذللثو!-ى.مجددكماملورربلا7هـنابتداءفةلوالالمعانيطوركيفنرى"ألاطلالى"و

هـ،او،فيهيعشا!زلأيارهـصرالىررو،فتهرر!لوأنصوكبهـ-بالربيععند!هووقو،بالصحراءفنياارتباطه

4،44!كا+!هالموروثفياليوتبنظريةمستعيناهويقول!الندا!معالشرابوطلب،الزهر

عامةالاوروبيوللادبللغتول-الاد؟ىالموروثيدركان"فالربتمضلبهـدفقداسماعيلحسنمح!وداما

بأدبخبرتهمنالت!اعرجنيهاالتيوالميزة......بداونكنه،الم!معراءقصائدفيدائماص!ورهتنعكسالذي

والحس،"لدربتاريخيحسزبمونهىأوروبىوأدباغت*رمزالىفجنج،الصورتلكوراءبمامشعولاذلكبعد

")1(ويشاهدهالماضيفيالا؟ساتيعجشانهويخيالتريروليزهماا!مومن.الجد!دةالمدرلسةاصحابءا!هيحتال

هو؟ينثساهدهوبهبفءندهالماضيهذا!وفماالاطارلهيتسعلمقلقتعبيرهويشموب،الواقعيخاخلابر".

البيتس"حدودفيهـ-"تمزيقهكانوانفمز!"،القديم

الرابعسس!-السنةمن77عدد-المجلةمجلةفينشرهمقالمن)1(!ي-ناجيوليتمتعماالى!شضرا؟4و؟لملأح!.نفسها

."ونقدهالشعرف!فيمعاصرةروخضارات"بعنوانلمجسهل،ءعطتجربتهاعطاجم!ءاىقدرةكلن-إةالعادحالاته
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صنمزيداأردنافان،قبلطرحناهماآلازرينالسؤالينفيخغاواتبئاتتقدمالم!موأييننه!عنالاجابةان

المتعاةبة،الثقافهـيةبالحلقاتمتصلشاعران"قلناضيحاكوالتيالهرجمةميدانفيخبرتهتحدللدوفي،فهمهسبيل

،الانسانذاتمنمعانيهاتشمدالحاقاتتلكانرىو.عامبوجهالشعرياداتهتمكنالىالكثيرأضاؤت

نفسه!عنهويعبرالذاتهذهؤهمطريقوعنالفروقبينيميزانعلىقادراكانلماانهوالحقيقة

(2)تبس،ربيتمثلانامكنهفقدالكلماتومعانيالحمغيرة

الناس"اولهماديوانانالصبورعبدلصلاحصدرادراكهيبلورثم-جنسيتهمكانتماايا-الاخرين

لكم"اقول"وثانيهما،انغناءنبرةفيهترتفع"بلاديفىومن،لموضوعاتهوالعاطفيألشكا!طللجوهرالحدسي

بالتناقضملأىالحيا"ةانيقررانيريدالذيالفكروده-تأثراته.بعضعلىايدينانضعكناوانحتىاننااللاحظ

موت،ةال!حبهذهلعلبل،يريدماللانسانتهيىءولا:قولهفي-كما

آلبشر!لجموعبالنسبةخبرعنتسلخىلا،خيرافظن

ولكن،بالعقلمولعااصبحانهيعنيالشاعروتحول:!ولهوفي

الديوانصدورعمامو-هو-6191عامبعدقحمائدهخاهورنورمنخيهةصيموج"

يت!"انهعلىدلوالتفكيرظالغنائيبينبدزاوجة-الثازيكأور-في-لحبيبي!عر

كالأنتالشحولهذابذورانوالحقيقة.بفكرهالغناءالىرمانفلقتاحبيبيخدا

منقليلمعغناءالاولففي-جميعاد!والمجهفيصوحىلأودة:!ولهفيو

ممايكنوان-الغناءورنقكليلمعفكرالثانيوفي،رالفكا!حرىالا!فا!تدوس:!ماا!ا

الىيجنحالاخيرةاشعارهفينراهانألعجبالىيدءوالرعناءالباردةالالفاطوتقفقفني

""البراءةقصيدةفينرىماءلىالرومانسيينخيالاتبعض:قولهوفي

اولها:فييقولالتبغدمساءنلتقى-وافترقنا-اراقاءالى

شجرةكغصنيكنااننالوماتالش!اه..فاحترسماتألرخ

معاعروقناارضعتألشمسخطيرلاعباني،التدبيرينجهلم

معاندىرواناوالفجرفيهماممسكبأنهرقنعناماغالباانهنحسفازنا

مزدهرةخضرةاصطبغناتموحدهـ،اعماقهفيالصورةلمحقد4ولز،الجوهرصيةبنا

ولا-حجازيالمعطيعبداحمدهذافيويشاركه.احدفيهيشاركهلافقطهولهبنسسيجاليناؤقدمهالا

اخر،شاعرمناكثرويشاركه-الغربةقصائدفيلس!ماالىقريب،صادفتعفويتأثيربذلكيحدثهالذيثيروالط

علىالعكوفحركاتيشهديزاللاعصرناانءاىيدلمه،.حدابعد.الىذكيايكنوانالبساطةح!د

ييتىقدمولقد.التعقيدحدء!دقهورنبلغ-و!!ا)ذاتو"الناس"الليلفيرحلة"قحمائدهالىفيروحين

وثقوا،المجالههذافيالكثيرراليوتباوزدوعزرا"البالوحهذيعودة"و"سوناتا"و"بلاديفي

نس!-*انيمكنهـاالىالطريق!دثينللباشعارهم"صديقةالىرسالة"و"لشن"و"جباتقي"و

الف،مضة.بالصراخةالظل"و"لكماقول"و"-الالفاظ"و"ولاءاغن!بة"و.

ويتلأءم،غاصضصورجالاخيرةفطئدهفيو!لاحكلمةمنالواقعالىاقربتمثيلكلمةت!حبح"اجبوالص

المفارقاتمختماففيبهايجابهالتيالحيرذمعفيهاموقفهالضكلاجد!بئضربعلىتدلماغالباالاخيرةال!اصةلان،راثر

.والاحتمالاتك!لانهوالحقيقة.علاحيفعلهلمماوصذا،الاقتباساو

نايمكنفانناالحقيقة!زرهالىوصلناقددمنماوماعنيبعدانعلىدائمايعمل،قراءاتهمنيفيدشاعر

نمسلتلمحول"ماانكارايدونلغتهفيالنشماعرنناقشاحدهذاموقفهفيرثكون،شخصيتهلتتحققاصحابها

الشكا!اتطمن"تحولاو،الرمزيالتعبيرالىبحالصرالتعبيرابمبنفسىف-ي"إضتزا!ديةا"امتدأداتعنيكشفونمن7

اللرصشفة.الصياغاتالى3)وفةاتغروانتريدالتيالمنسموجةالصوربينطريقهيشقاديب

رقيقنورسجناحيدنااننالو.السابقينرونالنبعثةألاصواتتحتالانسان

الضيقيخبرح-لاوناعمانيالادبواجبمنانالصبورعبد،صلاحادركاقد

السفنذؤاباتولىمحلقوضعالضروريمنتجعلبصورةطاقلتهللانسانيحذد

صولبا)والملاحر-وتدل.والاختبارجملالطموضعكلهاالحياةمصحادر

والوطنللاحبابالحنينقظوروتكثفنفسهالوقتوفي،ذلكءلىذكرناهاالتيالقصائد

بالنسيميقتاتمنقارهالاساطببرحوتهاالتيالروحتجسيدلاعادةهوسعيهعن

الغيومعرقمنوررتويعوالممنؤليهاانبل،المختلفةاتشعبيةوالحكالات

بل-السهولةانالىاذصبورعبدصلاحتنبهلقد.عليهانحننقفالتيرضبالاتربطهوشائجالدرلويثثما

ولاالف!ريالعمقبمتطلباتتفيلا-احياناالابتذال-!ناجابةيحلحانيمكنماالىنصلوهكذا

ب!3



ترخصفيماالترخصالىمضطراننفسهو-د!قدمذكراتفيشعرهكان.يقحمدهمااصبع-اللذينالدراميالعنف

الربححسماب"يورداخرىقصائدوفي،قبلمنفيهفيهوكأنهاالفاظهبدتحتىلغةيم!ف"بلاديفيالناس"

يدلمما(وغيرها"السفلته))و"القمامة))و"والخسمارة.الكلماتفيذلكيبهونص،واكثر-ءكا!4تدلم!بماالاؤجمةبلا

لاانهوعلى،الالفاطايرادفيالىاوبهءلىواضحة4دلاا-بسمهولةاليوميةالحياةحقائقبهماتدركالتي"المتداول

يمكنالذيالمحكمالتوازنلتحقيقوسباةعنيبحثزالاصطلاحوكان.ذاتهفيالافطجمالبمبدأيأخذاندون

الذيوالتأثيرالمم!متعملةالالفا!بينبالملاءصةدأنمافيرهزوشبحاعندهيبدو8،عه!ح،804،حف!"الشعريالمعجم"

."تنقلانيجبتضتبدلالتياللفظيةمناعةبالذهنهفيارتبطلانه،مخيفا

؟4ايقاكاهذايفسدفهللنايفسروهذا،الدارجةالكلمةالغريبةبالكلمةفيها

نثريدضءصاطالنهىبهايضلحس:نسألاخرىوبطريقة:قاللماذا

العروضية؟يلالخلبوحدةتمسكهعنالنظربغضوالنباتوالتباتوالعروسالعريسىلعبة

للدلالةدائماشعرهاتخذوان،قطعابالنفيالاجابةالضن،ت!دفيواإورد

الاخيرةالسنواتوفي،مرشلاالقحسيديكونانىخطعؤ:ؤإلو

جعة-الطلوشعركشعره-شعرأانتقولبدعةراجتقروثرجيبيفيالظهررمدورحروت

النثرالىإليبويحسطنعمسهتلزص،تهابكلفيةلقاأصنحسيتخليقالطرفيشايا"سبتفي

بذلكفاهدرت،حقيقياشعرايكونأن2يهكنلاالعاديز!لبورز!ت

الاذنعلىتعتمدلاالشعرصوسيقىانهيخهطيرةحهجق":وقال

الحساسة.النفسىكيانعلىايضاتعتمدوانماوحده،قمركأزلمه..كأنه!نوراوجههاوكان

يسلكالذيالتورطالصبوريتورهـعبدؤإمذلكوروعالتيار،لهذاالمضادالجانبفيوقفانالىانتهىثم

ضوءفي-باوندعزرآعنهقالالذيالثعرفيش-صرهجيدا،شعراتصنعقدالبساطةانرأيهعنرضظىاندون

محسوسةصورمناكثريتطابلاانه-رياءصاكلذضهالحالاتفيالاالمبتذلاستعمالفييترخصيعدولم

يعتبرالتيبالقيممرت-طاوظل.ايقهاعالىحاجةدوناهـ،مهسبيلانمسبانفيهايجدالتيوهى.اقصوىا

همذهنثرمنالرغموعلى،الوزنمنهروبابهاالاخلاليظهركماالدارجلللغوهذاهوشاعريةالسبلاكثراو

اكثر-منفانهمنهان!ماذجبعضقدمنا!ل-بالعاديةألالفاظ-ولانها."الخصيببن،عجيبفىالملصذكرات"وصيدتهفي

داخلياايقاعا-بالموسيقىاحساساالمحدثينحعراءالتث

تيرنمالمذبميقدماندائطالستطاعوقد-وزن،او.كانت".

وحلاوتهالايقاعبسحرتمتازمقفاة

اليناعادودالاولطفلنا-

سنيناالبيتعنترا/5انبعد

وحزيناحيياخجلانجاءالادابدارمئشوراتمن

الاولى-الرعشةعروقفيهانبضتبكف-ؤلتل!سنا

الجبينا***

عليهوكاتعرول.ق

ربىبفير!الماوركى.35القرويللشاعرلاعاصير.

وغفونا!،صطمئناواغفى،ذراعينابينوارتدى.3مطوظنلفدوىالاياممعوحدي.

"الروي"يستعملالشاءرانيقالانيمكن!ولول.3.!قانلفموىوجدتها.

العارضة،اللفطيةللمزخارفمثلاف-!طياقافب"غيرفي.5؟!قلاقللفلوىحيااعلنا.

ب،؟بمنارتباطذاته!فيالرويوصدانفاضل.02ص!ازيع.لاحمدقلببلامدينه"

نفسميةحالةذلكعنفضلاوهوالتقلحديةبالقافيةألشاعر.2.مطوفلتنهفيقمهرجانعيئاك.

وقدا!أعر.!!4ارريا!طا!يلأمعار!اعصتاكئم.3.اللصوفياللباسطعبدريفيةابيات.

،وؤ!رت!الاولديوا؟4فيضعيفةنفسهاالظاهرةلعذهكانت.3.!عيسىللسليمان!رقلةابيات.

انهاعلىلدلمماالاخيرةقصائدهفيثمالثانيديوانهفي..؟عيدفوارلوار ..سمسيفي.

ا!عرعاجمهارحكىءانررغياكيالمؤثرات!لمن..؟ظجيهلالعراقياا!رات.

يد.الر-د02.الراويإنعدفااللسلامؤالمتنمانق

عور-ىتعتمدلاذلكرعدالصبورعبدق!ائدوكل..؟النتموافخالدوغئاءحداء.أ؟

ولا"ورمادشظايا"كصاحبةليسهو،الايقاعفخامة

ار"والاحمىالنسر"كصاح!ولا"لا!نكاجمل"كصاحبلا-4
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السبكولوجية-با،لحاءاتكلننمحونةبىاعتهـبارها-ألصجولى.عالقةمةالقدألخطبعةائلرؤ".*تؤاللالعساعركأيو،

ويوليسراوديبواسطورتا،العربعندالسندباداسطورةوالايقاعالفكرةبنلءبينالمنت!اكاقىعلىيعولنشكغيرمنانه

مستمدةرموزثمةهذهجانبوالى.الاغريقاجيديىترفي:يقول،اهادىءأ

يمكنلاالتيالفولكلورخرافهـاتومنالازممانيضاتاريخمنوزه!ييا

القضاءفيشيءكلتشكيلأعادةالاتسشهدفولاحصرهازضارأالعمرنثرتالليلظلفي

الخطو!يلتزملاالاحيانات-ابفيانهونلحظ.والقدردأرا..جازورءا!ا

يستوحيانهبمعنى،حركاتهاالتزامهبقدرفيهاالاساسيةاوزأراور!)ةو!الي

بتفصيلال!ايعنىاندون-غالبا-الاساطيرحركاترااوثنىاو

صلية.لاا:لييقوو

التراثهذالفهممحاولاتمنهنرىلخرىناحيةومنوزيتونهارضل"كانت

الاسالسي،الاسطورةتداعيعايهيدللاربماخاصا(فهماودارورراحةوسمة

ناعلىعاملاللاسطورةخالقاهويكونالحالةهذهوفيا)-دشةورصاطىءالىإورمرالىمائنبهاوفتوعندور،

ودهشته.الاول!الانسانبراءةبهايحبيالصتلالذرىعلىوبرهوخط

سكانانيرىالناحيةهذهفيالصبورعبدصلاحانالتتادىكتائبانطاقت

ىلىبقادرربئهمولافرديتهمحمانجةبوسعهميعدلمالعالم.ادحزبنةارضهعنتذوده

مئذكرناكما-عندهالحديثةالمدزيةوتبدو،طبالاش!للألرللأوا!ما!لواهـصبرالشوكلسياجخلسفكأ"

بميلاديبشرلاثمومن،والنكرانللسخطمشإرا-تبلثاررومتي!وتانير!ض

ليسانه.والحاويوالسيابادونيسيبشركماجديدالثاريومصاميا

سرهذا،تموزاو.اوزيريسطيستوحونالذينصنفمنفسى.با!و!دالاحساسهوالابياتتللثموضوعان

.الحزنالىالملحةواشاراتهتشاؤمهو!دا!ازقيا!طوعةوفي،الارادةفوندالاولىالمقطوعة

فىرحىلة"نقرأهذاكلعلىالتدليلمعرضوفيوذجح،نبرتهفيهمايرفعالاءلىصلمرصىوقد.الارض

فيهاتشربالتي"والصليبالظل"و"لحن"و"ا)احلالايقاعرفوضانفي-خاصةبصفةالثانيةالمقظوعةفي

علىمنهايطلنفسهالوقتفييكنوان،السمندباداجواءالزوال!ورةنتمثلليربطئةقؤاءةيشطابالذيالبطيء

"والخرابالارض"قصيدتيهفيسيماولااليوتفيزجدهـاالتياشيطةا!نمة!ءو!ذا،ألاز-ظارومرارة

الاسطورةموتيفاتاننقولانويمكن.(،الرمادارلعاء"و..
المرسل.معرالمشاتلب

عندلئمايبحثماانفيهايقررءالتيالمواقففيعندهتبدوي-

فقائمةاما!اكأشاليقاترساولرلرحلحلأ.ووخلفياتمتال!تجرحطرنجفيمالناحما"مقدرو"الد.)ببدرالدكتوركتبعندما

"الارضفينفسهاليوتان(1)الدارسونولذكر،لالوتوكبف،العالمهذاهوما:التانيالسطؤالطرح"بلادي

......بهاجابماغيرجوأبا:نقترحانبدولا؟إ"صلعرايراه

بلعب"المسمىوهومنها(لثانيالجزءفياءخمد((الخرابوج!"يمثلانهعنفضلا-رآهممالان،بدرالدكتور

كتبهاالتيوو"أفيلصمقةمملا"اع!*و!ةورلنتصبحالمبطوروعلىعها3لقيةأمرحلى"فيالاالصبورعبدصلاحيضعلالا-!ونظره

توماسروالةولننلينهاعلاقههناكا-نك!!ا،رزحيكسحسرانر!كنلاالمنالسب(اللجواب7أنرأييوفي.بكثيرت!اوزها

.........!.فلس!فته!ةبمناقشوالا،الشاعرلمكوناتبرصدألايتحقق

يحدرنالنساء"بعنوان1657سنهكتبهاالتيروجمدل!ون

"انش!الشاعرشعربهحمهلماا)ىلصحلالطريقهذهوعن

والجنمسالشعبيةالرموزضمنالاساطيرالىاشاراتمن

،التتارحالاتبعضيستقطب.فسهاالقصيدةوفيبدونهايصبحألتيالكبيرةوهيالمعاف!،والرحلةوالموت

.النساءيضاجعونوحين.ةطرقودنوحينيضحكون!ين.الاطلاقعلىل"قفلاموشلعر!جردالصبورعبدصلاح

-،وتدميراتهملحيلهميرصدلابل،اسماءهميذكرلاأنهالاعلىيعلقانهبمعنى،تهفسيرعندهفهيالاساطيرفاما

صورتهموتتحدد"انتتارهجم"قصيدتهفيذلكويفعلهـصاوجوبويرتبط!،اننفسية-خواطره4،5!لاكمعحركا.لها

المخمورينومزاحالصديدورائحةابىاهاءالظلمةخلالمنانر!اولانه.الحياةفوضىلفهمجانبهورنجماوول

فينهمكريه".اللحمنحوتمتد"وهىاكفهموحركاتمنهمحفلفيعالماييفعلمثلماقا.نوناالحياةل!ذهيخلق

اغلبانيدركانبدلاقارىءايفانوكألك!3بنتربىالتيالاس!راحد.ىانقانونولهيكن،التجربة

وهو-الصبورعبدش!عرفيتردالتيالكئيبةالتماريراتف!ب-أشبههفما.يوالمحنوالعاطفي!التداعيالموقفط

تتصل-والعفنألوحشيةمعانياستدعاءفيجدال!ريعفيووا!قةر!اطرر!اازظيفترضشونألذينبرالشعراء-ذللمث

7ماواظهر،المدمرالجنسىهذابتاريخلسببمنباكثر!ا،تفةارر!ا"!ةهـ-!الات

!ول+4ءع*6"كاعق*+3!"كا!!ده)ئا،.كل4د59لاكوا!همفيترر!اتثمة)1(عبدصلاجشعرفيوردتالتيالاساطيراهمولعل
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الرمالعودة"البميلةقصعيدتهمنمختافةمقاطعننذلكيكون

بليلبابهاتحتانسلبالشعورالعانيتلكرب!وقد."الكئيبالوجهذي

الحسحراءطلعةعليتنت!ابهتلوحتىالدليلامنلا.اوديب(اسطورةاستيحاءطريقعنالاملبفقدان

انكتوموظهره!ايحترورالتيالاي!اءاتمحنصراهميةذللظعنيقلولا

ىلمجماحشجقصيدتهفيهذا،ونلمحودراويشهالشعبحكماياتمنبها

الصحابمنواحدااتخيرلموأذمصطفىعميعنيت!دثعندما"بلاديفيالناس"

الثقيل4نفسيقتلاريدمافكل..بنفسمهيفدينيلكيالقرآنمنعباراتوتنبثقونبيهوقدرهاللهاسميدورذاك

الطلابيضللصاحبيالفراشفياغادرولم:فيقولمعروفةفييةصوبعباراتممتزنجة

القديم"انا"سوىيطلبنىمنفلضسمصطفىععييجلسقريتيبابوعند

رجوماواصبححجارةالمصطفىيحبوهو

الندملسيقانالرملفياذنسوخىوالساءالاصيلبينساعةيقضيوهو

الجحيم!نشدتك..مهجرينحوتتبعينيلاواجمونالرجالوحوله

برغمبتجربتهيستقلحنىذلكبعدأث!اعرايلبثولاالحياهتجربة..حكايةلهميحكي

تطهيرافيهاالرحلةعذابيجعلبل،للصحراءته؟*ضاجاالعدملوعةالنفوسفيتثيرحكاية

المقيمبعثههوفهذااماتتهانوهي،لهينشجونالرجالوتجعل

طهارتير-لتيعذابانقونيطرو

القيمبعثيالصحراءفيوالموتالسكونفييحدقؤن

المنيرهالمدينةفىاشاءماعشتمتلوالسكونفيوالفراغالعميقالرعبلجهفي

ءلىكتبلقد؟ذلككلبعدالمدينةهذهاينولكن؟الحيأهغايةما،اتعابهمنالانسانغايةما.

الابد.الىليضيعيهاجرانالشاعرالالهيأيها

؟-الجبينمفرقوالهلالمجتلاكالشمس

للمكينعرشكالراسياتالجبالوهذه

ملح!صةوفي،البطليرصلالسشدباداسطورةفي!الالهايفا..القضاءنافذوانت

الهجصةتاريخوفياوديساويوليسيرحلهوميروسمحييالشيخعنيتخدث"صديقةالىرلسالى"وفي

يتاملوهوالصبورعبدصلاحع!!كان،الرسوليرحلمتو!ة،غيرسيكولوجيةبابعاد-حارتهمجذوب-الدين

ناوالواقع.بدورهلةالرصيسربانالرع!تهذهفيتكادأدراكحاسةوجودعلىدلائلثنا،راهافيتحملولكنها

نفولآننستطيعاو،انشعراءعندشائعرعز4الر-ا..!رقةتكون

دائمايسمتكشفلانرحالةبطبيعتهالشاعرانببساطة

ايامبناقتهيرحلوهو.حشى..-رردةءوالمبسولأتهتمتزجطمةانطباعاتيسجل"والصلبالظل"وفي

الصاروخيركبوصووحتى،الممدوحالىوالاسلامانجا!ايةومحمداحمداسماءتنساببل،وتفكيرهمالعامةاقوالمع

ألايا!هذهؤانقبلللامينالنعمةلالهدعواتفيالبكروخفرةوسيد

..،.....م.بالانسعانفيهاايموتالتيالتعاسةحالةالىالشاعريصل

قتاا،لهاكماشهـرصواىيطث!الرحلهةماذذتعدال!آهذاءلى-.."الموتقبيل))

..ء......فبتوفيقااإثمعريةاعمالهاكثرانلعتقدانيعلى

ارلعادالي!ولافةلتجارلبنساالمغرفيللتحرغمهرصماتمداقترلمميمماعلىاتكأفقد."الخروج"قحميدةلاالموروثاستخدام

يزاللا-الفكريافقهاتساع-.برغمانهيرىبالذاتموتيفاتواستغل،المدينةا)ىمكةمنالرسولهجرةمعنى

بعلعهوصلبانهلمؤمنلاهواو،الجهلظلامفييتخبطادقوالقلقالخوفحالاتسجلتبكليقةالهجرذتلك

.عندهيتوقفأنلمكنم!ا-الى:يقول،تم!مجيل

القديمموطنيمن..مدينتيمناخرج

ايصالتيمةآعنبهاضماكلهالصمبورلةلجسغىانطلاصلاقةحرع!حهانالاليمعيشىاثقالمطرحا

قفهبموترتبطانهاعلىاخرىابناورط!4ابنا!مهسريحملتشدالوبوتحت..فيها

قصيدتهولعل،الاحيانبعضفيلفنهبتصورهاوالفنيوالنجومبالسسماءاشتملتثم،ببابهالادفمنته

فسندباد.ذ!لىمنباكثرتوحىلا"الل-لفيرحلة!!لىالرصحركاتبينمحجوبةتكونلاتكادهناوالصلة

منيعودثم،فيرحليىولكلفياورعرعنيبحثاث!عريضصلانيلبثلاولكنه،نفسهالشاعروموقفالاصلية

لإفجرهـحر!لتهقتسليريدوانهوحيداكانبان"يصرححينالتاريخعن

اهـشد!ادعاداورءاخرفيفيخروجه!الكبنسراقةحكايةفيستغليعودثم،نةسه

السفينليرسيفيفرسهاقدامتسوخاناللهأحدعوحتىالرسولوراء
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العيونمرافىءعلى7الندممجلساللندمانعهدالصجماحوفي

يبينان..يبينانالحزينتسال!النتميءلاالعدمبحرفيالضيا.عحكايةليسحمعوا

!كنونلا؟"اغلبفيكذلكوانما،فقطهناتظهرلاأالضياعيةوحكا

يقرانالحزينالشيءتسدللا.الكونرتابةمنالانطلاقرصإةعنتحدثتالتي!تصائده

مقر!لا..البحاركطائرلاز"،ذلكمعوالاقداموالخوفبالمخاطردائمامقترنمةوهي

:"ابراءةا"فيويقولجبلموتيفيظهركما،احيانافيهاالقرصانويظهر

موجهـتينالبحربشطكنااننالووتعحطملتتفككسفينةايةمسماميريجذبالذيالمغناطشرر

والمحمارالرممالمنصفيظوالقصديرالملحصبالهذي

والزبدالنهارمنسبيكةتوجتأتدورتجيئهامركبفكل

للتيارالعناناسل!تاالصمخورتحطمها

:"لكماقول"فيويقولهذاولكن،والطيببالهدايامحملااإتماعريعودوقد

الناسرواهقدؤصماالدارهذيوراءلإنخللألومن.افدرو،نمعهوحديثهيجديكمايجديل!

ديجورموجهاطاصفطامياتلوهويتجرعهاالتيوالمراراتالالامعلىنطلعالحديثددذا

ظا!اهامركتسمقغلىوملاحفلالاعاىدائمايتحركألئعليهمكتوبنسماوكل،برصل

!ملولفعلاوهو،نفسهفيالمللطببمةاجقتل

دهايزها:فيالخطواحثالمنيقول،فحسبهذألهتقدنملاالرح!لةانالواضحمنولكن

الملاحلمقلةياوحصحدباحاورلوكمامضالنوارحمماالىقصائدهمختلففيرموزاتنثرا،ةضا،ولكنهها

معين!سنينالتيهفيالركبلضلفيفيقول،والحارالاصدافوالىالبحرطيوروسائر

اهمالهيمكنلاامتداداالرحلةازطساعاتتمتدوهكذا"الرزينالشىء"

ء.ولاالبحاردلمحالنجماغصتلو
وسسطفيالصبورعبدانرد!ماهـفي،جدواه

يهيىءر!ثصعره-رحهلاتهيجتروهوتميرصلوهوتلملاحصرمحارهامنكفاكلجمعت

وهوعواطفهرصدءلىاقتصرلولهلتهطكازتما!ابع،دا!تذكار

الابد.الى!تدودمكانفيف"حبحساوالكونحبيسيومكليمرانالحزينالشسيءتسأللا

رلسالةصاحبيوليسأوسندبادمجموعهفيا؟"

تجربة!منباكثرليعوديضلانبتجاربهويسحتطيع،ؤكرلة

-5-الممموريلمحروائيظ!مااحللث

صملاحعبدالصبور.يراهالذيالعالماركانصنن3روالموت

الجميع،بهاهـامحقيقة!لاو.عامة.ظاهرةالموتانصقااورنغغثأس

وجودهاتفرضءيبل/الاول"شاغلالشاءرعندانهاالا

لامالتشاؤمنحالةالىدائمابهوتنضهيتفكيرهكلءلى.لق

يقولكما-موتهيعيشانه.شأجهاكلنالتهوربئالىلى!بيل.5.اًلهحلز!أرهرثم

وان!،،يموتونوالبشربشرلانهلايخمثلهوهو-سارتر..؟ثريا

والى.الحؤاسررمتقطبد!جقةكلفيامارو"كل،؟للانه05؟2طبعة:وا!عا!ظط

المغلقهالطريقجهاية-تصويرهفي-هوذلكأجا؟جا.25(اعدادهمن)حلبمنقم!مةا؟

المختلفةألاهداف!ذات3القيمكلوكأنما(،الثقافيإخطورنا2002طيعة:جدييدهحبمباة

ليلقضش،ءمحاولةفيالاخرالبعضبخناقبعضهمابمسك

النضالهوللشعرالاساسيالدودفهـانذلكوعاى.عايها

الناسيعيسئلاحتى،الطاغيةالقوةهذهلمقاومةالبطولي.قريبالهيصدر

س!!الحياةفيموتهم

سهـلىانتهىالبقاالحمحبوكمدالطرقصلاللصممورامملضمومنفيفخياهـافورري!اح.،

هناومن.الظهورفيحقمه"الجنس"اعطاءضرورةالكما

الجنسى،ولغزالموتلغزبينتوازناثمةدائماعندهنرىلىواية

تقررالتيالقوةتلكبينتعادلهناكيكونانقيرغبةاو

93-اللصفيحةع!-ثتننمة
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بص
المرعبةبالصورذهمنهتم!ذلكمع!ا!ىكرإهئللموت.!،اةالجدل!داوودج

ررمتطيعبحىببثلاؤا.جه"او4رودو.رخاتاهـسورص"تاكأأتيكاا-6؟*محةاللهطىالمئفووتنمة!
....لييرخبسىان شعورهيتحلىاحالتنناكى)-،وفى.نشممه::ت

.....5صطو

:يرقول،اسرة-!ز.ر-ةبطيضة؟خه،تفيهـ-ذاعندهامنبداالتيالاخرىوألقوةالازسانصحصمير

نبيلا!صممهكان:ثمومن،ألصم

الحبيببلجليادعوهيه!حبتفيوكنتامن،اءفيلنساءكاجي-لالدنيافيلثىءلا

ااسفاراأداالجناحاحصمماعفوكانءلىتغاب-عندهكثصمرةوهى-الاسىوفيلحظات..

..دىفيؤفيهـدينقريعو..نوالعائد.قصميدةفىليقولحتىألفناءمشادربالارتىعلا!،ته

حبتين..حبتينأرجد!طنالىاد-زن)بئناعشدما

تذكاروحبةلحصء".-حةزهرهزرابعثلفو!ضاا--زوب

غنوتينالاقاء./هدلكلنءلج!الافيوالاحشصارء)-،.1صلالرو-تةذزصرلا

للداروغنوةكالا!لففنوذ،موتشرونبا"هرالخشاسيألاىزرلا

ثمنبلاورخمىوخل-4..مخم!ى4لكض7النهارصموء4لمبالور،دمتنماكلو

:تمردفيو.رقول،الاحساسغبهذا"للأماقول"قصعيدتهفيويهتوسع

ع!،دعزريلوكلدالمقطحفيفيقول،مودةالىتشغيرالجنسيةبرزوز"ول!ن

كانلف!بسر..كنصرفيرص:منهاارربع

فلانروحدحرصتالجحيموفيالانسانفييشممحينالانسمانالثزطماالا

41الايديهاموحتشلى!سازأكتمالازمسانالفهبعينىيرىحينالازسانأشرفماالا

والالفهالودريح

ودهمث!:استضكلمارفيرقولكمااإصفهمنصنيه!ما

منزلنا؟فيا!وتيبدولمالانسدانالى

:فلاحصوت.ب.رقولواضهـا!الانساناعماقهفيبموتحينالازساناتعسىماالا

ردهؤوالترابالن،،رظهيرةقخصصىطربقعنالايتكشمفلاالتحثسلمصم-بجممزيالحقالمروتىان

اقداكل"رينيسري،"والمت!ددجمسدرةحاجةلل!رأذبالنمسبةإحباو!ذ-ا،الحب

ءدءقهالموتملاكجاءوعندص،لغيرهابالنسمصةواص،،ملامحها"إ-بوالصمالظل"3صميدته

وفطلمجبن،لي،اهـ!.ش!"ن!و..شعرهمنقلصملفيالانفتقدهلاال-ساطفصنؤاون

قدماعياءفيوجىرمعداالموص،مومدأذا((نكماؤوك"روندكرناهالذيال-!ابعوالمقطع

"الوأتشفراطولوهو-نفى-هاالقصيدذمنالثالثالمقطعإ-"أاضمصفنا

خمى!أر!يقرروزراه..تزييفبلاماءرالنتذفصوحمانياحى-المقاطع

،وزهـرالزوالتجربةامشىرصمدصلاحبع:شومذاف-وو"عاشىتراب61لدزياالىرورجمدهالطةلرولدمنذ41

عنالش،!صىلم!!صكهماكلاء!داءالرمممايهمالاشعيهثنايافيبردلاول!ن،كبارااوصغارأعبيدااوصاداالى،الالىلم!فا

الجرجممعقفهعر!اوكل-البعثر3يذاندوز،-تالمفلمجديدبدايةلانهااو،الحصباةسنةلانهاالنهايةصن

جانبالى،الاو،رباوا،موبكاءوالملائكةوالحسابجماجههممنلا!عبالموزىتمنيتو!ط

بظصيممااكثرلمالطيبقىانفيشك.ةوارذبالراحسالصثط.وع!عمامة

.حخمارذن،،ر"ابوابء)ىأكأزناحتىماتاالذيعاشؤلو

صىلملأحؤهمالممكقرونانززءمانبعهـذللكزستطىحولدامنيعى-لىفاين

بضمصفصبذآتهتغناهص،رصمدانالمؤكدمنرلكنيراهـس!ورعضدحقوذلك..مقدورإوتابانلكماوول

ىاتحاجةولا.وابع،دأاخرىاعماقاالرومصمعرواجمةالىالانفحتفآلموتهذاليصمىولكن

فانهذه،والنرجمصميةالتموير"جولنب!نفيهور،حسابتحمنعور،تختارانالاج!يالخصمرواتعالوا

تسهمكماومنطظ"وجمداز"زأ)يففيز-مهمكتعبيرزفهاتوسعلير

المشمتركة.الماد.رةوالتجارب!ارثةالمتؤكارالاصمصا4يتجعلمن

يتعرضومما3-اهاهذهورنلفيرخأالسجورعبدصلملأح!الموتغيرتضصاوقان

قاصممرنشسصرهمشث،ئمكئيبرنحزانهؤ)ضافاذا،4وعسىل"الضووكيرورعلااوتتفقال!حوهذاءلىفكرتهوازجاء

تحت-ارتباطهبكيل-وا!حهولاز"ولكن،ذلكءلىيدلانعص-!،الاجلانحتهاءمنمن،مرألايكررالذيالاسلامى

والسيكولوجية،واوصاءيةادفيوريةاصشإفامنالجدليدثمأ)فشصرةاف!متالنتحاءراقترحهاالتي"العتضيير"عملية
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بلانه،حزن"بهلبررذاتيات!طيطاالثاعريقدمولاا!ىلحض!،وةأك!يدراز!مار.نوصبقدمظكه-!،ه!ه

.يعذبالايتبغيالذيالانسانصورةفينفس!لميصور!الغلقالثقافةطرجمتالىالش!اعروت!لمموق

ي!بكص،لا،يحبكالاؤلؤةطاهرقيلبلهطفلؤهوهـنجماليتعبرانهصلاحشعرميزةانوالحقيقة

ا)صسائرالممكنمن-كحقيقةوهو،ثقافتهوعنألعصرهذاحضارة

وا"حد-مثلىليسذهسةوبرانيةمحاولاتمجرد-المستقبلفيتصران

ؤريدقلبياككشلتحطيمهىنوف.والتار!خالكون،لاكتنت!،ؤ

ارريدجرحهؤس4ر!ورومجازهندسيةمنيتضمنهبما-فيهالقديمالعمودي

الوحيدحبىيا4لازالشاعربهيتجاوب!ناسباطارالىمنفذا-وخطابية

عنيدطفل.والضياعوالشمزقبالضيقاحس!اسهمع

هذافان"ابي"بقصيدةلهيبررانيحساولكانواذافصتمثل"الليلفي4رصا"اننقولان،وي!كننا

ترتبطلماثارة!جردالاب!وتكاناي،فنيأكبريرمن.اليوتشغرفي"الخرابالارضى"مثل!تهماشعره

يقررهلمماوهذا-مفهومهفيلزمنأانغير.بعد4بواووونموذجانانهماحبوصن،صةمرصا7"منهماكلاأنحيث

والذكريات،،،لعصرالمرتبطة4النفسبياةوالح-بنفسهتعتبرالتجمااد،نيتداعىوأحركةللاوءبمع،نيتم!)،نعصر

والسيالم!ءالاجتماعي-بالاخفاقمرتبطةامامهتتزاحمالتب.يروالبرللتفسيرالفعالةالإداةاليوم

الغام!ضالحزنهذاعلىيكونانألىتضطره-والعقيديج،نبالىالشاعرذاتتبرزالقصيدةهذهومن

المدمر.ا"حمفتاحهتكوناعنويمكنلها:ءرضناالتبانقضايامنكثير

مفتاحوهي-الليلفيرحلةالىذلكبعدءدناواذاظ!ورصاحبالذيالفكريالحطوربرغمكلهشعرهلفهـم

يصاحسباتذيالاخرالمعنىنرى-قلتكما!ره-ركل!مانحزننرىالقصيدةفى."لكلماقول"الثاني"ديوان

المعرفةعنالبحثبقضيةوارتباطهالضياعوهو،الحزنالقطعفييحهكيصجنوذلك،رهيبصأسويقالبفي

.لهما-!قابلاالموتوضعوانحتىالمخصبةاقيبةوعنالصقرعليهآنقضىالذيالطائرعنالثاني

السندبادوكان-فعلامض!يعا."نفسهعنهوذكروودا!ر.!اءلي-سب

ووعودهوعودحياتهوان-الحدادبحرفيضاعقدعندهوالذماءالاشياءوللعلك

...ألمصيرالى!فضوهو،هباءفهوهباءانتفضثمبرهةالصغيرطائريوحار

الظنونس،ترهووالم!يرانختامحزينةحكأيتي..حمدسلقهتيمعذرذ

ضياعهم،لحرقهانيودمنداللسمارىالاقلءاىوا
حزين.لالني
:الراءةفييقولالمشسهورةقصيدتهفىتقربرراالحزرهذاويكون

الضالعينالمجدينالظلاالتاللهينععدوهيالثانيديوانهبهاصدرالشيق!-دتهوفي"ا)صزن"

ض!ياءهمرحرقنيلواودقص!،ئدفيبهالهتافطويستناثر،"الحزينالش-يء"باسم

...*..بامرأةذاتهفيهايربطالتيهذهسي!او،اخرى

فييضيعدائماليسانهالصبورعبدصلاحويهرريكونقدودائماغامضانحزن!ذاانمنالرغموعلى

قدرحلتهفان،ودخانمدادمعىنت!وانصتةر-ا7!ار،،ذرلعالفلهتنينااومقرلاالبحركط،ئراوجمرأفهـر

لقهدجلم!ألنفئيولكنهلا!ماننغراخنتيسى)و!ورز،أم،زممبهوميعمجردكالسد4باننفيباحساسه-الموتحالاتغيرفي-دائمايرتبط

.:اهـوهـو،الفراغلملءالماضياجترارفيالاورلمماسيةوبرغبت"

لشقياءمنبةعصظالطريقظهرءلىكنام:يفول

كالهةمتعذربخمارنحززءودسنافيشيءهناك

المقيتوانزمنوالدخانوالافكاربالكتبيبينولايختفىقد

يحكىانالاحبيبتهاماميجدلمباز"اعترفقدوكانمكنونلكنه

الاورسهذاعنحنونغاصضغريبشيء

02الصعاليكلياليعنوحدثتها-تفسيريةمحاولةالاحيانبعضفيالحزنيكونوقد

المرأحوجنونسكرهمفيالطغاةيواحبهحينوذلك،لاحتجاج!ه-ل!-لبيئتكنوان

الاوفياءالحانةرفقةوعنالجباهعقدقدا.لحزن

الملاحاللياليفيضحكهموعنطغاهحكاماليقيم

الشاعر-اي-لانهشيءعلىينملاطائشىضحكلنهيصاحبهارحلةنهايةاوعذابلحظةنرووقد

:يقول،صغيرحقير:يقول،ا)قدر

اميرالست..جارتيالطريقنهايةفيال!مليبالىيمشيبظا"يعشىومن

النهارشمسفيالممرأحالمضحكود!تلابرجمطبلاع-ناهتسمل..حىزنهربابه
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بهوالتزامهللشعرولاءهيصورالمحافظيئيرضيآذىااوغبارب!ثلىوكل"اوءخاواننى

ظ!روقد.االصادقالادبىعبيرر،لىعلاقتهحددالتز؟ماطعاماكفييملأمااماكلاانا

يقدموهوفميهايظهر"ولاءا!حية"فيزفسهالغناء!ئذاقضبةالىذاتهيدعا؟4الثأنيديوانهفيونلاح!

:شصرهصوروثاتمنيمتلكهبمافيهايسستعينبموضوعيةالضياع

مخملي..الحريرمنعرشاكلفيالديوانهذافيألضمياعان.وؤولكاوريةفكرية

صندلمنبخرتهحياةيستقطبثمذاتهمنيبدأ،صورةكلوفيمكان

فىتضيعانتلبثلاعنهايصدرالتيالدعةوهذهيجبالاديبانالىانتهىقدالشماعروكأنما.الاخرين

:فيصرخيألسه)حظاتويأكلوحدهفيهيعيثىالذيإمبالعاتمامايرتبطالاعليه

الجدارءلىورإقىهناانا.!اكل!انسحانمنجزءالحقيقةفيلانه،وينامفيه

الوديعقلبيالخبالفيىدفنتوقدنسجابهوهنا"الليملفيرحلة"الىنعودثالثةومرة

ارصردحوحسىهـ"يشكللنيمكنبمانلتقيقلاو،الحياتىبالموقف

!.ص.....:يقرلنفسهعنال-!اعرحد!ثوفي،ؤا-!فة

اوديعا!لجىدو!ت!!الحبي!الخببال!يلهأضميربلايهنفضنيص!ديقشبر،ا))جل

ألحبيبيأيها..معذبىالصغير.ؤهـاتجمافيأظ!نوناورطاق

التبيعح!وةالسريسالجل!يليا)جسبالسوادادالةؤثقلو

ممايم!!انننالضعكزلي!درقتيباأءود

..رضامجفنيتدعلمالظخونفراشبميماوفي

علاقاتهرنجسهلملاضحىوهذلعلىبفنهالمغماءرالتزام،الثءريألارهـاعؤفية..ا!ضيةةبوولمححسا؟"

عنيعبرانالمخلصةادغيرةبهذهاستطاعوقد،الاجت!اءيةشىلعاهااوالقضايااخطر-يقولفيما-عندهوهي

اقاهـافيمنغهرا،ذكدتانسبقكمااإعصرازسانولقد.الفكريموقفهالحسبانفيوضعاذاولىألاالمكازلة

وفي.اخرىاحياناالظاهرةللحياةراصدااحب،ناا!ل!وعى،كشاعرمعاناتهفيواسفارهالمسندبادحيكارةهوالعص!غل

الواقعيةاساليبعنخخاونالذيناراءتبنائيذلكسصبيلور،.طنتوءلىاكءراجلهـنيرحلعندهالسخدبادءان

،(1ومالارميه)فيرلينورامبوعندتظهرالخىبصورؤ!االعروضيأشوعا!نوهي"اةالرص))قصجدتهفيو

فالتقى،باوندوعزرا،فاليريووييتهىليوتاقعيةبواخذاآ

والحاويال!ميابىأممالنمسالعؤبالمحدثينطأحعةمع2

السدوب.يفارقمعألمعاضرلمعطيقنفسمةتيالخانممماناكتنتدممففئودطدركلؤلة!ات

كلىفيالانسمانهذاالصبورعبدصلاحخاطبلقد

انطراانإدحافبىح!شتدتهلمعااخلاظراالعحمةور!ر.-ومناوبكلالندقتمى-؟ال!ردرو!م!ع!

....الثلاثةائهاباحزسارتررائعة

واكتوالهواقتصاديهسياسيهمشاكلشتىعاىهولمروره.لق055اللر!رسن-ا

فقد-عالميةمحل!ةوالاخرىعالميةاحدهما-حربينبنار.لق.65ا!ت!رو!ف-؟

مه،قنتماؤبرغمسلببايجعلمهانللمكنلاالذيمكيلالتنف!لزثي.لق55.العميقاللحزى-3

وراءهما.مامعرفةالىحافزاوالحزنالالمرىكان4لإ5وادريسلسهيلرالدكتهترجمة

"التتارهجم"وفى،الطغاةلحكمبتعرضرايناها!غئيأىعلا

شنق"قصيدتيوفي،ا!دمبايتاجرالذيبالغازييفدد.لق.35سارترروأياتاًعمق

الاستعماريهاجم"الكئيبالوجهذيعودد"و"زهرانادري!سهيلالدكتورترجمة

مهيابةئثجقلمدينتمهعرالذيالاجتمامم!لستعماالصمغطانحرالسقدبرا!سيأسةميم!ووافأع!

.والضياعوالنفيوروزنتالروسيهمعبالاشتراك

002طرلبيشيجورجترجصة

وحياتهاذاتهعنلحديثهقدمناهاأدتيثاةالاصودعل(2ظ)السكر!يلى-ءا!عهه

معظمتمثل،الحاناتفقةورالصعاليك-معهوسددورتت3..ادريسمطرجىعايدةترحم!

يقدمفردينوكان،اليوميةبالحياةالاهقماميرفضرامبوكان)1(-الحزاؤ!!بعارراع!

علىيشجعالذي-مالارميهحينفي،دلالانهاعلىالكلمهموسيقية1..ادري!و!يلعايدةزرص"

شرحا.لاايماءالادبيكونانالى-اديبلكلخاصعةلغةخلق
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عيسسهـسحهـسحنوسسهسحهسحهـممهتيمم-ور--نتهدثلأوأدحصةنلن،اآاعمى-ور-عرهمنإمالمتماإبالحا

ار.ز!،بجفسمهوتالوفيتوة-حوإكنها-المرأةحرمان

05وهنما.ء)حهيقعالآيالآهرصدوىفيالعاصرالا؟سان

رص!ضهـ!ص!اص!أ!اعدةجوولهابى،الحر!ةين!نت-درجعل"الذيهوالاحسماس

المتملآينىنطآبراويرفض،غل"الفكرةآقآهموعليهايحرر

يريدلاانه.الاجربتلهيدهمحريشيبعمونالذيوا)ثيجالين

مئها:ص!ريضالعرالفضاءيمستشههـفكيانمناكثرشيءولا،ورإكأ

الثيلامكانثمومنلسآرا4آاالليعميجعللائه،نهارفي

المفق!ن!ا-.يقول،محنة

ال!منبنأنفرآاثنمكىاء-عنىاناريد

الكبمةالو"شديةا!كاتةرازهـ"وقد-فلاي!عملفهو،رنحبةهـجردليمستانهاالا

من.بدلاقبتغمنوغالليممثأالخروممقح-جعيةفيهاجر

بوكواردوسي!ن.صنلد"ش!ماباعزيعيشوهو-الجواحالىالحسمباحخوش

!صصآوغاأمراالامرنهايةفثنإ-ريآاتمنران.ومثثنآماقل

الارنسيةغونآورثنائثاةعلىالحائإنذ:فب"

قالمناسلآوافيماالاحرأرصحبتىنم،رووا

طرابيثسيجووجتى-!مةرحالرن!مثلءولدالطفلنفي

للبنانيةليرات7اللجزءئمن-جزءينفيبالاغلالساقهتثقلالارضفوقيدبويخما

وهناء"لكماقوفن"قصيريممياطتناحدمنوالابيأت

الاغهنهاع-حطيآضمنهاوغدالتنماعرلأمنبالنس!جة-"عتبر

قنصلبي!؟وفيها"اللينلفيرحلهن"لمصيدننالتالية،سيآالالىالدآطآ

،برتنالعنالمصرقانايااكتريتناوفنوهوالسبورعبدبدو

النفهيرالاينااليللكاتتلروايةاخر.صنلبماغيرفيالنصحوازجاءوالمودننللتعاتيطلءجىختمتنا

م-ثنممنيمينطأثنبالوثوزآسهتانغيرالىيطقطرولآنه

موراًقيااًللبرتولات"،صارحباطلاقتذكرهويكون،يئالثمازمقطوعاتها

التننسيآ،لملاو،ز"ونهاينن،الانسمانلحريةنحتيادأئماي!سسثة

الكبرتأفيارياييوثيائانةعلكاالحائإيةوهي.ابنائهعلىااوتنإنآرضهالآمهليالبطوللآأاتلونثيايآ

يعادللهامااوللمنانيةلليراً!خمسالثمقتحملالقصميدةتلكءايهاتنطويالتياجدةاان

ايمانهتورغمفهو،صلاحنت!عريعميبغبتيأالانثمثلطابثة

اجتماعي!،يلضزململوكمايبدو4إاحدالى-شيءفيي

ثنمثحمصفننن،مثلمتآ-3عهوهيتحدمنحينوهو،الايمانعثنفيمثيايتحتيث-بنتمنء

..........-لتيميتمرنلانهمتأ-اولجاءهولا4رلسلولااللهيهعننلا

التاريخيآابماثمهافيالمسربآطنايااححسماسايمتملوانما

اللجنوبيةافويقيافياللعرقيةللمأساةرائعتصويرفيى"يختاررخادعنحوعلىاورخداداتهاوفيوالاسلور-.ة"

بببتونالانتالليف.بالحقيقةالو!م

...بالوطيامعيرثة

اللوربم!خلببلترجمةحقيقةولاهناكوهملا

اتندسيةالمائمآالنظممنلكثيروغ!زنالىتاطنممثم

للينانياقرشا.5؟الثمن"اننستطيعهذاضوءوفي،علميةاوعقائديةاوكازت

النهائيآاتتناهاثوف!يمرانالىبعتييمانامماعرالنغاننثاعم

عادثمومنتنيءلاالىانتسقدغماةأانهاو،تامآمعرفآ

ل!!!!الاداً!داره!سورا!عاد،""البراءة!جدةفي!رثنمااو!ىقغنائياتالى

..!جديدمنرحماكهليواصل

ه!ى0-ركيكمالىاحمدالقاهرة
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