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تبعركمرهادئباطاانعرببلغفيلمهالمفاجرلأمرلو،بميةاتنمدنرلأنرببما-قلالعروبةشعربدبنلغفطاذبفلسمطينمأساهاًلعدبفيا!عرجم!ا!ئئمعر

الطريقصيفتحالش!عرمضىبلاقصيدةاعندالامريقفودمبلاحداث..السوأفبريكا"ل،كا!

..المسرحيوالشعرالقصصبماللنتمعرفظهر،الكبرىالفهيةالاعمالالى.ص066(القاهرة)روء!رفي!ضةم!تبة

دداستهمجالالاصلالغلسطت؟السوا!هـيكاملوجدوهكظ*!ه*

منهاويستخلصوي!لبهاالنصوصيراجعفمضى،واضحاخصيا

اللعديث،اثوؤبمافلسطينمأساةائرءئليكنتمف،واراءهملاحظلألهفي،ادؤرخينوالشمعراءواللباحثينالل!ابتهـزفاسطينتزالما

:دقول/نهينا!تىكتاببرزحتىالزمنمنؤ*هـةتمرقلاجميعاالعربيالوطن

فيعركهاهئهةاعغواكمررريالا!يمئميرةورئلينئللاةهرت".اكاعاتهامنقكاعايسهعرضاو9كيرثياالقشي!ة*ـنهجوانبمنجاناا

كا3يأبءفلوبهمفيو!جرت-مرا/هاعواطفوا!تارسيثارءا.أ"الاداب"اصدرتهالذياللخاصالعددالمجالهذافياذلت!اجواقرب

النبعوهي55!اسنةالى4891ةةفيوفوعهاومنذ،ا!عوضخمبركتاباليومنله؟نحنوها،الماضي(مارس)اذارفيالزاهرة

الدواوينعشراتفيواضحااثرهاظهر،الحديثالشعرفيالفياعي!ساةفيمالحديتالمصريا!شعرؤجهيدرسالسوافييكاملاصدره

ومظاهرهاالأساةجوانبمحةويا-ذ"ااستلمهمتارهـنجيالكاملةالشعرية.الادابعنوحديثاشارةوفيها5591سمةاًلى1791م!ذ!لسطين

يمنواهوالهافواجعهامنالمس!دةالشعريةالقعائدمئاتكوفياهـ-!فة...اثري!صيسهيلواللدكتور

البا3المستقبلفي،واطهمالذلييلوحطضرهم،المؤللماللغربواةعسواهحتىالكثرالعرقمؤلفهفيه؟ذلمةرورضضم!جهدوءـو

واستعادة،اللعاروءسل،الطركررا9ءجابةبالا-فيالمؤذنالمئرقواوفد.اللعربيةاللدداساتامعه!مناحرزهاا&نيللماجستراهلاناضجا

قىالعربيالأقطارابناءشعروفيابنائهاشعرفيالرهاظهر..ؤلمجنهذهبمثلينسغفمنفلسطينابناءمنيبرزانبدلاكانآنهفي

اللقوميالشعرفيكهـر.الأءري!يةارركاصرك!بماالعرب9-مراءاورمروفيلاعنيكتبعايئايدعفلالهاويعيبيوجهـرهوهتهويوليهاالدراسة

منمئاتفيار!نالياررمراسم!4اط!ناارزياررابمفيالو!فلسطينكانتفقد،ويسجلهويراجعهءلاوقصةونثرشعومنفيسطين

الشعروفي،والاناثببدوالاغاننوالموش!(تعاتوالمق!القصائدحتىيلتئمولنيللمتئملماالعربيةالامةقلبفيدامياجرحا،تزالرل!

ائرهـلمظهـر،والمسرحيالقصصيالاجتماعبماسيطسياالوطنيارمومياندوننابضااللعربيةالاروةفيقلبعاشوما،العربريةالامةالىتعود

اقكلار،مناستصدكتو"اموضوعاتمناوجدتئجمااًلىديثا!عرفيمأساتهاكانتواكد،الابلالوطنالىبعودتهايصلما،فلسطينيذكر

،وعياداتوجمهلالفيش"قتوااكارهاموضوء(،هاعنقيمبردطللبتوماوالنههيةاليقذةمجالفي-بعديكتنللم-المدىبعيداهرذات

كار.اللعاكة4بهاارتومااثيلةمنابتكرتو"،،صورمنابد!توماوهلنهاوالمكربالمشرقياجواءبينوالامتزاجوالوصدةالعربيةوإلكومية

الشعرينابيجنفوور!هلبفيوكجرتاوج!نهخاللةيناك*ورراءفياثرهاالضعفعناقيطلفيوهباحرتثصةاسضئامتفدالعربي!ةالاعةكانت3

الشمعراءومناللشعردنبافيمعرفوالمابل،ابدمحواولاىوالأورولاهايقظتهاكانتالقرناوائلفيتستيقظذ!تقل!االجمودبر!ترات

والف!ةوالغنائيةومازسيةوالراللذافيةالشعريةاتجاهاف!!حولتالذينلهاعهدهبانكاره،مرتينخدمهااللذياللقوبم!ناجةبانحرافمثهموبة

او!ومي.الاتجا.الىالمهولةافيساةتلكبدأتبلفورك!نالكورووباعطاءالعربيةالدولةآبقببا

للم،وشاعراتشعراءودظتهافلسطينافيءكلنالألاةوخرقتقوامهصدثا،عاماتلاثينخلالفياسغوتس!وشسعتعمقومفت

لا،بالطاقاتوامدنهمالشعربابيعفيهمفجرتفبل-منةررفيتعر!همفيهلفانهزمالحربوقعتانتلبولم،والمكروالاغتصابالموامرات

الخطيبويوسفرشيدهمانتموطرونز!فىنو!يرلورص!مينو!ماثعراءكانا(تصلةاحلألرهذهخلالومن،ايضابالخديعةإلبرب

الكيالي.دعدوالنمعاعرةسمرينور!االلشعرهـئد!اناسبعينمناكثرففبم،ويرتائرونهاالمعركة!بشون

وشاعران!أفلسطينشعراءلعدد-مناشعريةالاذجا!اتوحوللتاويندوقامتبى،الانحاءمننحوعلىمذكورةفلسطينكانتع!رت

ممحموبى:الشعراءهؤلاومن،القوصطالا.نجاهالىقبلمنالمعروفين.بهاالايشغلوالمشعواءوبرر،عنهاكاملة

الحسنشاعركأنالذيسلميوابو،وجدانيالشاعراىنالذيادحوتيهز،وين1والدووالصحفالانديةفيالشعرهذامضىولقد

كواانوفدوى،كنائياشاعراكائداللكلتالافكانيومحهقاد،والجهاكبمرارةالمثيهالوجدانيطابعهالىوالاحداثالاخيارويحول،النلوغئ

لا،بالنهمليةوتلوكالوصدةوتشكو،الطيائداكالدفيتهوئيكانتالت!.والا

الناعوريعيسىشعرفيالاتجاهاتساؤرعلىالقوميالاتجاهوتغلب،شعساالأساةهذهعاشوامنانفسهمفلسطبنابناءمنوورز

وعليالوا"ليوابراهيمالشوافوخالدالراويوعدنان،الاردنفيراق!ترككهاوالمغربالمشرقفيالاؤ(قيجتأجالعربيالشعروهغد
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بعضنالانئمارولاشمسولانرقبلاواليوم،ئمارناوتجددمحصولنا،سوريةفبماللعيسىوسليمانريس"ابيوعمر،العراقفيالحلي

،غزةوراءهنماكيطرحهماميهتخلتىولمهوتشردهقصةامتم!شهؤر.مصرفيالصماعيلحنوورمودفه"حمودوعبى

الليه.خواطرهكليردا)ترف"نبصصياجنجاحهاحاطهؤدالاخرمضوالبفيينضبلاالذيوالمعينيجفلاالذياضبعاالأساةكانت

عاماعشرخمسةطيلةافيكئت،هؤلاءمننفسياضع1،ن،وانأ.للثؤرةثحكواته-انبعثتمنها-التيالانظلاقينقطةوكانت،الحديثالشعر

وامتلأت،رمجالىالعريشالقطاروجاوز91اعسنةغزةزرتانالىشعر،اللخديثالشعرمنوجعلتالالمجموواقص،!العربحاضعلى

00قومبملهجاتاذاليوصافحت،ارضبمبنفحاتخ!ياشيميالاستعمارعلىالثورةشعر،والسياسةوالوطنيةوالقوميةالعروبة

رأيت،رماداامسىالفاحمالشعر،كبارااصبحواالاطفاللمالمجتمعللبناءوالدعوةوالنظمالاوضاعفسادوعلى،اسرانيلوؤاعدته

الالموحفرالاسىاخاديدرأيت،عاماعشرخمسةبعد!لتمطينقس!مات.جديدةاسسىعلىجديدمنالعربي

هذهفوقايامياللدمعمنحنةخلالمنورأيت،وجهكلفيتصرخاقوىالحديث،7الشعرفيالأساةاثرانلنقررللحظةهناونقف

.الأرضشمل.-لانهواشملاعمافىساة/ثر،الساةوؤوعؤبلؤيهالمحنةاثرمن

بلدا1.عبيئادور،والضكتيلللتجمع"جولى،التجول!قمليكانكر-يهظهزبم-للمواحداقطرامنهانجدلمالتيمالعربيةالاقطارجميع

امضي،المنكرعنوانهبمبالمعروفآمرواعظاكنت.الرملةمقرى-وكانساة31ائريظهزلمعربي!اشاعراتجدانقلبلابنائهشعرفيالأسباة

فتغير3691سنةالثورةؤامتأنالى،واشذباووذبكالبستاني،الاقطار؟جميعيشملللمافىساةشعرالمحنةقبلانحينعلىشعرهكل

...شيءكل.الشعراءمنكثيرعنديظهرولم

اتجهوجهةليارفلم،الوعاظالانجليزيةالحكومةتعقبتثموتكويغالعديثالف!كرفيالحديثالشعرفيادشاةاثروظهر

حيثعلمطالبعشرةالثانيةفيجئتهاالتيمصر،مصرسوىاليهاالقوةفلسحفة:،قواءالعربيةاللذاتءنوالتعبيراللعربيةالتننخصية

وطنيدهيعنهابالغريمبلست،بالأزهرالشوامرواقضمنيقيالكامنةالقوةجوانبعنوالكشفالمصلحةبرإفيةاور!نععرومخاطبة

..وكيراصقرااتحدتادالهاتتيحوامكانماتمقدراتمن-نملثهومااللعربيةالأ"ة

ويطمسيطمسنااللذيم!الشظفهذابينطريقالياشقانوعولت-سنعيدواناسرائيلاوجدواالذينعلىارار.نهاتمليانوضامنت

بيتسطجفوقخشبيةغرلمحةوفي،العلومدارالىفءقدمت،ؤلسعطين.،،..اهلهالىالصق

الخاصة،حيا.نيوضعتزينبالسيدةازقةمناعمىزقاققلبفي**

صيفامعبميسكنالمتهالكواللحرشتاءفرفتييشاركنيا،تجهماربردكانلضخمةاالخصبةرراستهفياسوافيرياكاعليمضيوهك!ا

..مدرساوعيتت4اتربهمعهدمنتخرجتح!كلفا،بها-حفي!اعاشوقد،الواقعفينوعهامنالاولىفيارتي،اللغنية

ولكن،ادؤعهاطللتالتيالفاد-4لللضويبةثملاااجنبموبدأتقدوكان،التعديدوجهعلى4891عاممنذللهانفسهجردقدكانما

وفيوحولهاغزةوراءوهنلا،الرغدلهذااستجيبانحقي"نهلمارس(عمأن)الجديدالقلممجلةفيدراستهمنفصولايئسربدا

الواننسيتافواهفوقيبلاهةفيتتحرللثالمغاوركفتحاتعيون،الارثناحرزجماملةعلميةالسسعلىاسةدراستوتحتىلهايعملوظلا539ً

"...ادإغومفهوبعد،توقفلمولكنه(؟691أكتوبر18)يالادبفماجستيربها

*،فيالفنيةالاتجاهات"الدكتوراهاجازةلاحرازجديدةدراسةبعد

صفحةانها..الادابفيدكتورااللفلسطينيالواعظواصبحألقضيةللهف!الفكريةحيانهوووبؤدفقانما"المعاصراللفلسظيشيالشعر

عندماالشمبابمطالعمنجاهدتخصبةحياةطوال،ءريرونضالكفاح*"0،7كلهالعرببمالكيانفيالازرالبعيدة

مضىحيت..و؟فاغزةبينا!ا7سنةفلسطيئارضمنانبث!قتجوانبهاموفورالدراسهمنوعكأنانهالجهدهذاعلىاعانهوربما

فمدرسا،واعظا2391سنةيعودبهفاذا،فالازهرالسوافبرفييدرسؤاحرز،اًلتربيةومعهد،العلومودار،الازهرفيتعلمفقد،اللخصبة

التورةمبممشتركا،كلهالعربيالوطنوضيةسبيلفيءجاهدامناهجنفسهفيواءتزجت،3والحديثالقديمالعلممنمختلفةؤونا

القا!رةالىعائداثمالدنياهزتاًرقي36!اءاماللكبرىالفلمسطينيةالدراساتمناهجمع،العميقةالخصبةالاسلاميةاللعربيةالدراسات

..واللفكزوالثهـقافةاللعلممجالىفيجديداك!احاليبدا9391سنة.وفئهادقتهافيالحديثة

العربيالفكرمجالفيالسوافيريكاملاسميرتبطوهكذاالصحافةمجالالىالسوافريتطلعوؤداللشبابمشرقومنذ

"ضاب!ةعلىالحريص،بهالمعنيهذافهواللفلسطينيبالادبالمعاصروالدفاعوفلسطينالعربيةاللجامعة:فلسطينصحففيفكنتبوالكتابة

وافكادهارا؟هكانتهناومن،دارسهاباحأمراجعا،عنهايكتبماكلالاهـرامفيكتابالهوالىانيلبثلممصرجاءفلماوالاجماعالادبفبم

فهسو،والانحرافالجمودعنبعيدةبناءةايجابيةالثقافةمجالفينشاطهزوبر..العربياللعالمصحفمنوعديدوا)رساقىوالبلاخ

..الاساسعلىصىباللبناء.لىورونالتيالوسطىالمدرسهابناءمنواحدفيالانطلاقنقطةوهي"فلسطينمعركةعام))19،91ءامالفكري

اجلمنللكفاحالادبتذليلالىويدممووالانطواءالابرابمادبيحاربهائمينمشردين،وطندونعادواوقدوطنهابناءأىرعنذط،كلهتقكيره

الحريةضفاف!الىاممهمايقودوانبالكتابجدير)).والوحدةةاللحرضخممحملالىووجههقلمهاستلهنالك.الادضمنوجوههمعلى

."للمجديدفعواعادبمنينفثونهبماالاستعبماداغلالتحطمانبعدؤلمسطيناستردادءنسالةالرفيالمقالاتعشراتفكتبامتهسبيلفي

الشعبيحذرالذيوالانحلالىالتدهورادبعلىنقضيأننريد"ادسشاجيابعومضى،واللاجعينالحسمينياللقادروعبدبلفورووعد

((..كفاح!لافيهالاش!قاءوامنارعةالعجاةولويصورغرائزهويهـرهد.وااررا!"بالنقداياهمتئاولاالحريةوؤضاياقلسطيئعنالعربي

القلبوخلجاتالنفسىخطراتعنصادقاتعبراالشعرررىوهوالفلىعطينياللعربيالادبخصائصوابرزوكتابهافلسطينبشعراءوعرف

في،والاحاسيسوالعواطفللانفعالاتبارعاوقممويراالروحوهمسات:بالوحمطفلسطينمأساةوامد.نهالمختلفةلمحنونهفي

يعئدانالحراللثمعاعروعلى...الموحيواللفظ،ارزسقابيانااطارو)ك!!م،وغيرقطاهليما!مفيغزةاعمالمنسوافيرفيكان"

الكفاحروحفيهاويبعث،وامه"بوطنهتمرالتيالاحداثءمره،ويستلهماتجاهكلىفيكالشررفتنالرناقاصمةالغربةكانت،سباايديتفرقوا

"...قى4الحرءريقالىلتنطلقوالنضال.عينكلامامداميةاللعربيةافىساةروحلنحملبلونضيعلنخبولا

**.فيتندسوالليوم،السلامللنفوستزدعارضناكانتبالامس

عملقلسطينمأ!اةفيالحديثالعربيالشعركأابفان:وبعدومنذ،الافراديحملهالتشردكانبالاممى،والغاماللغاممنهاشبركل

كانوربما،والمراجعاتالاحصا"ياتبعضفوتقدانهلولا،كببرضخم.الاءلامبينيرتفععلمولاتشردارضنامنخرجناان

وقبل،اروادهابعدسنواتعاشتقدالرسالهانالىذلكمرجعتجففوهبمالنضسمسنرقب،السنينألافمنذغزةوراءهثاككنا
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.للعابر،نحماسف!اغني!اندفعتدمعتانمني2،نحدرتلواودكنتولقد،والباحثينالاساتذةمشاغلظلفيمرجأة،طبعها

وجلاالناسعامةبيناوش!اعريخ!الكتاورمنالاولالقسمفيينسوللمفلسطينعنكتبماكلفعلااصصىقدالسوافرياخيان

فيها،وتركزتنفسهحولاحساساتهالتفتوقد،يترقبمستحييا...وانتاجفصولمنعنهاالكتابكتبهومامؤلفاتمنعنهاصدرماكل

النميجة:هذهالىتنتمهراللعاطفيةوتجردتهانهلووددتاخروجانب،منهالقريبةالاسماءببعضيكتفولم

اللحدوديدريولالا،الشواطىءيعرفلاحبناوتونسليبيافيالعربيالشعرجانبهوذلكرء(ر؟"واولاهلهاهتم

.الذواتحبهوالوجودوص:نأ،الوجودحبهوذواتنافحبنا،كثيرشعروهوالفترةهذهخلالفلسطينمآساةءنوالمغربوالجزائر

حولمنالعالموىن،بالذأتوتنتهيفيهـأهناالعاطفيةفالتجربةءتأثرقداللعربيةالامةمنالايسرالجناحقهذا،فعلاادراسةباوجدير

لهيهيىءخيالهأنتمامايدركفهو.نفسمهفيهاتنعكسمرآةالضاعر0،واحداثهامناسبانهامنعديدفي،فيهاوؤظمحهاوعانقفلسطينقضية

مشيتها،برتخطرناعسةانمثلايدرك،هويبغيهاالتيباللم!ورةالعاللمامثال،بالذاتوالمغربالجزائرلشعراءفلسطينفيكتيرشعروامامي

بل،تحنهلازهالا،عذبةخفيفة-مرةوجههاعلىوتنتشر،جرتهاوتزين..اخرونوكشرونجنوناللهوعبدالظسيوعلالالعيدومحمدسحنون

يحيهها.لانهبنسعرعنىكماالباحثعنايةينالبأنهخليقاالشعرهذاكانولقد

فيفتنحصرالكتابمنالقسم!ذافيالرئيسيةالشماعرمشكةامادالشعرهذاعنفصلابعدمندراسض4الىيضيفانفلعله..المهجر

4دتؤديبلبلةولا،ذاتيافصاءايعانيلاهنافالساعر،المجتمعمنموؤفهحولها*نتاجيزالوماحيةفلسطينتزالوما....العرببمالمغربي

يستظيع-لاالهبيد.التقة"مامنفسهمنوإنرقهووانما،الترددالى..قدفقاقويا

هـنالمجتمعبينومابينهمايصلان-الوطيدعزمهوحمع،ذلكمعاًللجئديالوراللقاهرة

اللحب،فبمالثصخصيةبتجربتهيتعلقتنقشقانالازمةولهذ..حوله*ء-

عامة.بصفةالاجتماعيةالشاعرعلاقاتيتناولاخروشق7لا*

القسم.هدامنالتالتةالقصيدةفهناكالاولالشقعنابا9

،وهيالقصرسيدةحبيبتهالىالوصوليريدانه؟نفسهيخاطبالشاعر

الليلكائاذا.امرارفيافيسنفسمهعنيدفعوهو.المنالصعبةالاحبرا"ءماء

،51ترعلهالغرفتهاالمجاورةاللشجرةيتسلقانمنبأسفلا،اقبلقد

ورغم.لانغامهعلترقؤيهينفخانيستطيعالنايفهنارقيميمفاناللشارودييوم!ف!زأل!بف

ةالوصاليمتمفلا،والتجمدبالاخفاق.ننتهيتجرب!تهفانالشاعراصرار***

حلممنفياغنيتكتنوبعندماالصمتهذافيستسمعكانهاليوسفاللكتابهذاصدرالماضيالعاممنالاخرةالشهورفي

الل!بية.احلامها(91ع6)"الخمسةالل!شاق"سابقيهعنيخفلم!ووووالتتمارولي

لملانهاتجمدتالندككلخفقاتكفيس!ينتفضالفجرفانرالااًلاخرانفالكتابان.جوهريااختلافا(.691)(امراةألىرسانة))و

.صديقييابعدبخفقانهاتدطوالفنيالفكريالنضجمرحلةفيهابلغالكا!بؤدكانفترةفيتبا3ؤد

برصفةالمجتمعمنالمةماعربرموقفيتعلقألذكيالثانيالثشقعناماالثاللثالكتاباما.للتعيبراداةاللقصرةالقصةالىواستقر-معا

مننفهم.السادسةةالقصيدفيالموقفللهذاايفماحانجدفاننا،عامةالشا!ونييوسفكت،باتيضمفهو-المقالهذافيحديثناموضوع-

حينللناسيظهرجانب،جانبينارشاعرلشخصيةانالقصيدةهذهفي*داء،طريقهيتلمسخلالهايزالىماكانالنضجلمرحلةساب!ةفترةفي

الشاعريغنيحينالايظهرلاوجأنب،اليوميةحياتهمفيمعهميضطربالتيالازليةالازماتمنوموقفامعينةفلسفةلنفسهدشتقانويحاول

الىالغناءيصلالذينالساهروناللقلائلالاعليهيطلعفلا،خلوتههفيفبم"تفاوتةاوقاتفيالكتابهذامادةكنبتوقد.الغموضيكنمنفها

راغنالهعنمنصرفونالناسيعامةانيهمهلاهناوالشاعر.اسماعهمالاديبمجلةاعدادفياغلبهاونشر،اللقرنهذامنالاربعينياتاواخر

الذءلنوالا،الذاتيالاشباعالاالمنفردالغناءبهذايقصدلمفهو،النومقسممنالتخرجحديثالكانبكانالوقتدللكوفي.كتابتهافور

.اللغناءتذوقاجلمنالجهديبذلونبفلسفة-شكدون-مشحوناذهنهوكان،القاهرةبجامعةالفلسفة

الحاني،اردأالاللناساغنبملااننياعلم،اعلمايضاواناؤدكانانهكما،بالجامعةدراستهخلالقرأهمممنوغرهكركجورد

اغنيصديقتيامامجلستوحدىالليلفيعدتفاذايبدوتأثراوبغرهمابهماوكلأئر،اليوتس.ت.و،طاغورايضاقرأ

واحزالي،افراحي.الوضوحكلواضحاالاحيانبعضفي

حتىالالحاناروعمنيسيسممعونيسهرونالذينهؤلاءانواعلميثشرحيث،للكتابالقصيرألتصديرفيجليااللكانبنسعارويبلأو

ابتسامانها.اولالشمسترسلبأوبةآذنعكانسةالدكتودترجمةفيجبرانخلميلجبرانبعثانالى

ع!*!المبعثرة-لاشلالهوآن:صحبتهعلىوعثوره،غربمتهمن،الايخرمساكا"

عنسبرةاثتننيمنيتكونوهو-الكتابمنالثانيالقسمفيوللمجاز."جديدمنفيبعثكنتيبفيتجمعان-يسبىاوزيركاثسلاء

كنافادا.الشاعرتجربةمراحلمناخرىمرحلةالىتقل-فصيدةمتجانسعا.كلاليس-مؤلفهاوضحكما-فااكألمب.!زىمناكثرهنا

القائمبالصدععابىءغرطريقهفيمافساالاولالقسمفيوجدناءقدالذياهـردوبين،المنتتظموالنثر،المنهورالشعربين.)تةاوتف!اجزاؤه

هوالتانيةالمرحلةفيشعوهمحورنجد،حولهمنالمجتمعوبينبينه،و!ناكمألورةكلماتيصبحيكادالذيالاقتضابالى،القصةحديبلغ

للهذاالشاعرويرمز.المجتمعرفضهانبعديحسهاالتيالصدمةتلكغر.الكناباخرفيالكاتبأتيعهاالتيالليوميةاذكراتاطربقةايضا

للهذهنتيجةيحسوهو.حبيبتهوبينبينهالوصالبانقطاعالرفضللكتاباذ،"المبعثرةالاشلاء"هذهبينتربطهامةرابطةهناكان

ولون"."غاسقةشمسوراءمستديماعدوا"اصبحتحياتهانالقطيعةالالهاوزيريسثيبهنفسهالشاعرهو،مادتهحولهتدورواحدمحور

:والالهامالوحيمصدرهيذاتهافيالقطيعةجرقةانيحسالىذلكاستطاعماواثبانهاتحقيقهايحاولوءـو،ذاتهفقدالذيالمعذب

منه،طردتياًلذيمخهـدكلكالىيومداتحستفاذاعز+فييصروهو.الواقعمعمس!ننمرصراعفيهناواللشاعر.سبيلا

ذبلتا،فقد،عينيكمنلآعبساعودتحشبينيلابغيةالناسعامة!كلىواخيلتهنفسهي!فرضانءلى-المغكررةاللهـزائمرغم

رأسيشعرفيوالبياض،كثيراتغرتملامحبموسترين:اللكناباهداءفيافشاعريقولى.بهمالمسمو

الصيف،كسحابةاستريحظلالكفيوانا،منهكونمغتربونفهمللهمغن،عيناكوهمست

دائما،يحبسنيالغسقمع4امضيتالذيتشرديانعلمتوقد،للمغتربينغنائكفياستمرانفقط،لكتطلبيلمولعنا
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الرجيال"الليوت.س.تبقصيدةتذكرناكلماتفي"الخلق)مشكلة،الدموعوامسح،جبهتياجففانسأحاول

:"الجو!،وانشدتورأيتقطفتممابعضااعطيكثم

اللخلق.يقوموالمعرفةالرغبةوبين،الوافعيسقطواوخحققالرغبةبينهنحنىعلىلاحبسرفضتماحاملاثعودتعرفينيلمفادا

المطلقةالحريةتتعانقعندهاالتيالقمةهو-كالحب-الخلق،الطريق

المطلقة.وال!هـورة-.البهيجالغسقانشودةاللغرباءللمارةمغنيا

:المذكورةالقصيدةفيالليوتبقولذلكقارنعناتجا.واضحاتعبرانجدالقسمهذامنالسابعةالقصيدةوفي

الطليسقطوالفعلالحركةبين،الظليسقطوالحقيقةالفكرةبينالذياللشمعرفيعنهوالتنفيسبالركضشعورهاظلاء"الىالشاعر

.ربياالملكليككييلآلأعقداثروتهبكلاشترىقددهو،الناسمنالملأعلىينشره

الظل،يسقطوالانجابالاخصاببين،الظليسعقطوالخلقالالهامبينلليلةذات،فيتسللالانتقاميقررعندكذ.ترفضهولكنها،اليهايهديه

الخ...ربياالملكللك،الظلي!سقطوالفرعالاصلبين:كنوزهايختلسثم،"احبك"هامساويقبلها،مقعل!االى

امالال!لحظةبينويفرق،الخلقفكرةيتناولهناالشاعرينوكلا،قانلونهخيطفيالليلبقيةعقديلآلىءمعونظمتها

ي!يتناولاليوتانوكما.الانجاب(والابداعوللحظة،الاخصاباو.مدينتها،فانممتانتقاميفقراءعلىنظمتهمابعثرتهالصباحوفي

يتالورهناالشاعرفان،العاللميصيبالذيوالخواءاللجفافقصيدته*!*

ويكرس،يصحبهالذيالا"فرةمناقشةالىالخلقفرةمناقشةمنموضوعيةاكروجدناهالكتابمقالثالثاللقسمالىانتقلنافاذا

بةالخلاص،وكيفيةالالمهذاحقيقةلاستكناهالقسمهذامنالاكبرالجزءيفلسفاىاثماعريحاولالقسمهذافي.فببهالقصضيالعنصرلدخول

النتيجة:بهذهالمنافشةهذ.منوينتهياللقسمهذامنالسابعةاللقصيدةفي.يتقبلهوان،لهالناسردض

اولضي،منوجورهيستمد،الفقداجلمن.نعانيهاللم.نوعانالالموراءواخنفى،اللجسورابرمنقريبااعمالهاحدنصببمثطلنلتقي

والعنفالخصوبةمنبلغمهما،النفسعنآليادداعاجمونويكادلاتباينهمعلىالأرةولكن.بتفئالهألمارةاعجابايلحظاشجاربضع

يستمد،الحصولىاجلمننعانيهوالم،واتهاموتبريرشكوىفهوفيهم،الغضبالفنانيساورمرةوك!لال!هـ.عبرويمضونيبالون

النفس،مناراليبنلالالموهدا،المقبلةاللصةمندائماوجوده،شةنيهعريقروهاتسامةاتعزيهولفى،التمثالانتزاعبعدلعودةبا

وخلمق.ورر!ة!رة!وايخبراًينىهيولكنه،افىغمثالىبتحطببماللفنانيهمالظلاميزحفوحيئ

.....:طريقهفيوبمضييباليلااًلذياللجمهورالىبالانضمام

باللكتاب-الملحفةالليوميةالمذكراتدبمالاللمهذاالشاعرويفسر*بتسامةالفنانورأىارتعشولانامفديكنلمالتمثاللكن

ورصلون!عن،ةء"نعينتىالذيالوجوديالازدواجعننابميافيفسرءتركهثم،يبكيوهوفقبله.خلولمحه،فياشرقتقدا!فنية

واللبتر.اللحسمالايعرفلاواقعياوجودالناولكن،بالمجهولروحياايضا.الجسرعبر!دهواما.الباسمص!معمكانهفيعريان

لاالروحفيا!البينماالجهنميةالارجوحةهذه!يتعنبونئنمنالرابعار!3فياتووتمر!ةالىالشاعرتجربةوتصل

فيأستمرارمىفاللجزءنمبعوللامنهاانععماممافيفيبونآهأكعلةبتالقتأئب،امايزالالغناءمننحوالىالاحيانبعضفيالتصوفهذاويصل،اللكتاب

القادت.للدىتلقائيةضرورةانهاباعتبارالفنيالابداععمليةمناقشةالالهؤ-ي

وفيالتعثير،تلقيناهاالشالتجربةفصولكلنلخصنجنالتعبوففي"الخلوديحوييحتىاحبكنرظمهب،لمحالوراشاتعلمال!

يعيواانعلىالاخريننحملانناذللك،ضخمةايحاليةءحاولا!قوم.يجوين!الكمالبخغاحبكانليفهب،ناؤمونانناتعلموانت

....حا***
قدالتحرلةتكونانيمغيالتع!ريتمكيولكن."الضارلهم.ا..-

.....!..غيروبعنديهمالشاعرهيعبروالسيادسالحامسالقسماناما

كمحهاو4اليسرلسم!درللإ3ليبس!لتحرعملعةولررست!طاتتصوفيلانفعيروهلةلساعرلانقداللقمي!مالخامسمنالاولىافقضيدةفيالغروبلهؤايرمزو!و.ار"جربة

.....!:الظلمةواقبالالشمسباختفاء

طوبلىمحاورلآ،موقطخىوستكون،الانحتىكانتحياتجما"انعسير،دوعتهاوجبلغقدبهاغرانعلمت،شيءكلانطقوعندما

-الانبعدوالنهارالنورمقبالهحياةيكونانيمكنلاالظلامفيعمريوان

كزاج!ولابللانينبغيانهالليلةلاحسوانني.لتوضيحهاقاسة،"بارررمارللا!هايةالتالاء"ا!ثساعريسميه"اهوالغروبوهذا

انني.!وليمنار!المووايتكثفواناكرنفسلليتتضححتىالامناالوا!لىحياةفيالىتغراتلمحما،تغيرااوافتهاءيخطلالأنه

خطوةاولوان،هائلاـلممعاناةبعدشعبمريةحقيقةكلعلىاحعلمنادرءبوهمانفنانخدعاننحبفقط،االاولىلخطوا-نهامتدادات

احو!لىانيجباذنيهو،ذاتيتوضيحنحووقوةعرامةفياخطوهاا!اعرورانثمومن."انقطاعلجلاتحركظلواصلاننستطيعخىجديد

...الاولىالقولةهيتلك.اتألموان،النيرالىاللقهقرىيقفزانالخامسالقسممناثامنةالقعيدةفييحاول

**انيستعيدهذ.الخلفيةرحلتهمنينشدوهو،الشرو!وطنمنالليل

لانه،ا!نفريدكابالشارونيلليوسف"الاخرالمساء"تماباللذيالالثباحخضمفييثنيهاانيستطيعلاولكنه،الحبيبةمعذ!يانه

نجاحهيقاسوالذيالعربيال!قارىءتعودهالذيالادبلوعمنيسا!بم*ـذافيوجورهايفرضانالافضلمنانلهفبدا،لهيخنراءى

العقلي-الادبمننوعالىالكشابهذايعتمي.واقعيةمنفيهمابمقدار.المستبينغرالهائل

.والانتباهالتركيزمعابفهمفيجهداًالقارىمنيتطلبالذيالرفيعفاندفعت-...وعدمعممبينمنالوجودينبثقحيث...

يئهلحتذتتنماتاجرةهوخيممحاعليهالذىالالكرلكمايامىهميةاثنولىلكسلللهذاولامن!هناللحديثوحيد،وانني،الوهمفياحيااننيادركتحين،الموكباقتحاماريد

...بة...بالانجاهالاحساسمنيضاعوقد،حوليواللليل

كوثيقةايضامهمواللكتل!.اللامعقولاسمتحتاخرىوتارة،اللواقعية..ارو،تاينماالليلاواجهكي،عمرولاقامةبلا،اسرمانطلقت

اتن!اروفب،ليوسفالفكريالنضجمراحلمنمرحلةفيهاندرس**ع!

التكوين0فترةفياعترضتهاقيواللفلىمفيةالنفسيةوالدوامات،والثاعر"جنائزيللحن"عنوانالكنابمنالسابعاللقسمويحمل

سلامهاًلدكتوهـعاثلالاخبرهالرحلةهذهففي.منهاوفراغهالتجربرقىانقغاءالىبذلكيشير

الانجليزيالادبمدرسفيتحدثاللخبرةذيالفيلسوفموقفيقفانالشاعريستطيعاذبئ

ل!هصعين!"صهة-البناتكديةعنيتحدثالقسمهذامنالاولىالقصيدةففي.التجربةوراءعما
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الفولمنهابنبعثانيوالاسبابدلعدلالصحيحافهـموا،الاحداثالكبيرااًفىب،رج

العصر.هذافيالنريهالمؤرحمنيطلبماهووال!مل

فيهاانحرف،كيوةجوانبعنيكشفانالمؤللفالتطاعويقددبورعابمحمديلالهمتادتاليف

فأبان،معاعرونمؤرخونالانحرافذلكفيوتبعهمالسابقونالمؤرخونال!يراللصعمنصفحة656-بالجزائرالنهضهمكتبة

.الاتجاءوروالة،الفكرةوسلامةالنظرةصحةعلىوبرهن،الحقوجه*!!لأ

المجتمعاتدراسةو!لى،والنقدوالادراراللفهمعلىذلكفياعتمادءوكان

فيالدولونفسيات،الشعوبنفسياتفهموعلى،اللعصورتلكفيلمؤافه"الكيرالمغربتاريخ"كنابمنالتالثاللجزءيديفيوقع

والدولالشعوبنفسياتفيالضغلغلعلىالاعتمادولعل.انحينذلك،الجبزائرفيبالقرارةاًلحياةبمعهدالمحاضر،دبوزعليمحمدالاستاذ

رجعولو.للتاريخكناباتهفيعليمحمدالاستاذخصائصاحدىهيجديرموضوعالويرا!ربفكرةفان،لعنوانهاولا،الكه!اباقتنيتوؤد

اللكير"المغربتاريخ"منالتاللثاوالثانيالجزءالىالكريمالقارىءف!واسالليبه،للموللفلمهرفىوثانيا،والدراسةواللبحثبالعناية

يديبيناضعاناستطيعوانا،القولهذاعلىالشواهدمنكنيرالوجدللمجتمعاتاللنفسيالتحليلعلىواعتماده،الدراسةفيوتعمقه،البحث

الكتابدصولمنفصلأيتقرألافانك،الامثلةعشراتيماللكرالقارىءعناولهفييتحدثوجدتهالكتابتصفحتولما.الاحكاماصدارفي

ماامتعومن.النفسيةواللدراسةملبلوالتالتحليلهذافبهوتجدالاالاسلامهةبالامامةالمتمسكالمغربلوراتوعن،المغربفيالعباسيالعهد

منواستقرارهاالرستميةالدورةهناءعنكتبهماا،لجزءهذافيوردتلىكاسبابوعن،واستبدادهاا!سرويةيؤثروناللذينالعباسيينعلى

الرستميةالدولهبينبارعةمقارنةعقدفقدء2؟صفحةالى18؟صفحةلاماوهو،الاحداتكلمعللا،طسفيوبحثادبيبأسلوب،الثورات

يلي:فيماتتلخصالاغلبيةوالدولةحديثاكتابهفيذللكبعدالاستاذوتحدث،غبرهاخركتابفيتجده

..اولوهبم،الللهرحمهالسمحبنالاعلىعبدالخطابابيدولةعنتنافيا

برضاءتحطىالاغلبيةالدولةوكانت،متعاهستيناتا!اللدوكانتلقدكةابهجلفيتحدثكما،الادلىالمغربفينشأتمستقاقىاسلاميةدولة

لسخطهمتتعرضالرستميةاللدولةكانتسنما،ددهموقالعباسيينواوند،الاوسطالمغربفيؤامتالتيالكبرىالاسلاميةالدولاحدىعن

قرنونصف،ولمقرابةالرستميةالدولةعاشتفقدذللك،ومعومكائدهماكصجمر-الذيالحينوفي.ؤصريمرزمناالادلىالمغربالىنفوذها-

فيالرستميةالدولةان.ثمسنواتوبعضلمحرناالاالاغلنيةأ!ولةاتعشاو،عندهايقفونفلااللدولةهذهعلىوالمحدثينالقدماءمنالمؤرخين

مكلألدالىمنهالستاسبابترجعثوراتسبعغيرقياجهلمالطوبلةحياتهاعيا!ايجنىاو،عنهاواضحةفكرةللمطاللعتتيحلايشرةوقفةيقفون

قرابةواجهتفقدالاغلبيةالمدولةاما.العاصمةتتجاوزوللم،العباسييئهـ!كيردببهيقفالذياللجينفياقول،المحنقالمغيظتجنيبعضهم

.الحكامفسادمنوتذمرهالشعبسضط!عنكلهاونتجت،ثورةعشرين!لميحمدالاستاذيقوم،المواقفهذهبعضادولةاهذهمنالمؤرخين

امامكلحكممضوسطكانائمةستة،الرستميةاللدو/لةفيالعكموتولىعنيقللاماعنهافيهصبالكيبركتابهمنضخمبجزءفسيخصهادبوز

علىتتابعبينما،اجلهاستوفىحتىالامامةبهوامتدتقرنربعمنهم:،.الكبيرالحجممنصفحةخ!ممائة

عثهـمنهمماككلحكم!توسطدانملكاعشراحدالاغليةالدولةحكمتفبهبراًلمؤرخينانععلىتدلفانماشيءعلىدلتانالظاهرةهذهان

التيالكنيرةالثوراتبسمببفيلوااوالملوكفيلقدلوقتلمناغلبمهؤلاءلمسولهد.التيالمؤثراتءنبعيداصحيحااتجاهايتجهبدأالاسلاميالعالمفي

.السلطاناحضانركابفيالكتابتسوقكانت

الرستميةاًلدولةعهدانالمقارنةهذهعلىبناءالمؤلفرأىوقدتاذيخفيالنظريعيدواانمؤرخيهاعلىالاسلأميةللامةللحقانه

ءهدالاغلبيةاًللدولةعهدكانبينما،واطمئنانوهناءاستقرارعهدكانوان،المتعددةللهادوسريراجعواوان،المختلفةالالسلاميةالطوائف

ضوءعلىالمؤلفاليهاتوصلالتيالنتيجةهذهان.واضطرابقلقلةدستهمابوعيينقدواوان،والواقعالحقالىذلككلفييحتكموا

المؤرخينمنكثراقوالتخالف،اللدولونفسية،للمجتمعاتاستهدرالاسلاهـ-ةالامةتاريخفي"المغرضةالاقلام،وادخلتهرةالما3السياسة

فيمنهالكيروتجد-التحليلهذاأنبل،المغرضيناوانتزلفين...واقطارهاطوائفهاثشتىفيالعظيمة

السيا-ةكيدبينانطمستحقانقعنالنقابيكشعفماكثيرا-7الكتابتواع!،اللكتابمنالسابقالجؤءقرأتكماالجزءهذاقرات

.الاقدمونتركهفيماواتنقة،اللنقلوسذاجةالتزللفوبزغريراسلوبالىيرجعلاباللكتاباعجابيانعلى،بقراءتهواستمتعت،به

المؤرخبروحكتبانماالرستميةالدولةعنكبحين.المؤلفان؟لتعايرالى،ولاالمتوثبةالخاليفةالروحالىولا،اللجميلالادبيالمؤلف

الذهبيجدفحيثما،الخيرالصمرفينقدينقدءالذيافؤيهاؤطرفهذاالتاريخيةالاحداثتنسيقالىولا،الاحايينبعضفيالراقصة

،وحينوصفهافيويطيل،بهاويتغنى،الممتازةالن!بخصائصيبوزالمؤلفو!با!جزءهذافياعجبنيوانما،فحسبالبارعالفنيالتنسيق

ىممايطيلو،خبثمنفيهماويطهراللصدأقبحايضايبرز،ا!دأج!وفهمه،الا"حداثلاسرارالعميقوادراهـ-4،الكتابلمباحثالصاد!

جميل،حسنءـذاوحرارةبقوةيقولالجماليجدعندماانه.ذللثوصفازمنتهامختلففيالوقا"!لجميعواستيعابه،التاريخلحقائقالصحيح

ولكنه،قبيحهذاالحرارةوبنفسالقوةبنفسيقول،الل!حيجدوعندماعلى"الشرعية"المتزلفونبهايضفيبمظاهرالانخ!اععدمثم،وامكنتها

،الاقوالعنهمينقلالمحدثيناوالقدامىا؟رخيناورأءيسمرلاذللككلفييدطفي،الحقوقجميعويفعون،الاخطاءجميعلهافيغتفروندولة

ولكنه،ؤيلماليعرفارتأوهوماقالوهماينرسانه،الاراءفيويقلم!ملةدوعن"اللشرعية"صفةالمظاهربتلكوينزعون،المتجبرةالبهـاطشة

باستنتاجها،شخصىوبتحليلهاللخاصةبحاستهالاالتاريخيسجللاالخارج،اللعدلىعلىالمتجني،الحقعلىالثائرموضعفيضعونهااخرى

اقرأ،القوليةالجوانبمناكثرالنفسيةالجوانبملاحظاتعلىالمبني!!الحقو!كلمنويجردونها،الفضلالىجميعفيسلبونها،القانونعلى

بنبكرابيالامامللضذعفتعليلهالكتابمن566صفحةفيمعيشئتانولا،المظاهرتغرهلاالمتزلفينهؤلاءبينعليمحمدالاستاذوقف

اً؟مةسلشلةفيالهـفىيلةالحلقةوكان،الرستميةللدولةالائمةرابعافلجبعضفييلبسهاالتي"اللشرعية"لصفةيهتمولا،الانسابتخدعه

بالتحيزالوراثةاولها:اسبابثلاثةبكرابيلضعفان":الاقوياءاللدولةوتخلمع،امكاني،تمنفيهاوما،الامةعاىبهايتسلطونجبابرةالاحيان

امهعنيذكرواللمالمؤرخينان.ابيهصفاتفيهفاختفت،امهمنوقف،السنتاروراءمنحواةيحركهاوتماثيبلدمىعلىالاحيانبعضفي

،بالجمالوغرامه،اللشعريوذوقه(فلجالاماملتحضرواراها،شيئاالتيالدولاعمالويقيس،الماضياحداثيستعرضالمورخيناولئكبين

للجمالهن،والياسمينالفلكزهوريقتنينالللاليالجميلاتمنجميلةف!ونهجهعلىسار،-فماالاسلامبهجاءالذيالخالداللدستورللهاارخ

ولا،بالاعماليثمرنلاالياسمينكزهرفهن،الخلاببحسنهنوالتمتع.مبطلةميهوالدولةاللباطلفهوخالفهوما،محقةفيهوالدولة،الحق

و"رو!،الداروتؤنستزقزق،الزينةكعصافيرانهن،البيوتيعمرنلسرالعميقةوالدراسة،المؤرخينلاخبارالواعيالنقدهذاان
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الينا2افرمتدثانأهذا؟ا)كناقةفيواسرفاللغزفيانحرنأليماكياليهافيقدممن،ويقدمونها،يخدعمنهاالذينهمفالتاس،بجمالها

حسهرفعالخظنجيعاتذةالهذتورفديوان"السهرانفاس"هذاالحربركنهرقةيتخذاللذيالنوعهذامنبزتاببماماًنارى،حاجاتها

هنهاقتتأفلمااسمعللمقانافالمجاعلذالمحاباةالاعتهيكتبالمانجبرا"0..للاتهفاءالاتصلجظ،الناععفالمؤخرفة

عباراتمنذاكاوهذامنسمعتهماالا.بةيقالكماالمعنىيسوىنقدافنشألضعفهاودللته،صفافهاكلفورث،بكربأبيلظفجاءت

..غتثضاتذفيةلاريياتكونلاضعفهقأورثتهايضاالناعص"اللحريريةببيئتهافتاثر،حهللاضعين

ذانتلمةالثتاءالتقهيرتستحيالعكتورةاستاذتناانوالحق.ناسهفيالوهنوقوت

قالادباحامفيقديوانهأاعا..ةاستاذهتيعينبينمتعلذلآاًلمسهئة...ابيهعهداستقرارهذبذمثابقئضعففيالثاليوالسبب

ماوابينسميناوجدتهماالىفأشوفيهرأيياعلنانعلىيستعثني...الرستميةاسولةغنىهوالثاللثوالسبب

كهذاايضاسمف.لهاذهربحيثغثاقجع.نهععاواتكامسحاتمنؤيهالاسباباولأيجعونباأاببمضعأأاسباؤتقحللفهمالمابلفان

...الادباعتبارغيراىننبادكلا.تناسىانيقتضينيلموالمؤرخونالامعرففكيف.الامعنالوراثةنظرءفيواههها

عفمانينهتسعيهانلصاحبتهقحلنفعيالاذفاسعناعأنماواول؟بشبمءيذكروها

جيعابعضهاغانالاغراضعنففنمنالضاطشمنالمانعلىاخوباسلافينوعرغيفهو.مانستنتاجالهحليلطريقةالىالمؤلفرجان

حينافيهاجاتقدانها،وضحوبتعبير..ورونهالمتوسطبينوجلهاصفاتمنصفةاو!د!ممنهميرتانيمكنلابحيثالقوةمنبكرابي

فيمهسانوسععامرأيهذا..احياناالاجادةفيالحظيحالفهاولم،الفباض،الشخصيةالقويجلالرهذا!افلحا!مامانثم.اللضعف

مقالي.خلالانبدلا،حياتهفيالهادىءالمستقرالمطمهن،رلمجمالالذواق،المشاعر

-؟يديهسيبينفيضع،والرضاءالمحبةعليهاقسبزتلطيفةجعيلةزةجةيختير

ولجمارها،لنفسهاتتفرغكأىالراحةاسبابكلللهايوةرمنالخدممن

عقهقهفي!كلمةافونباناحببعت"الانفاسى))اهسحركأانقبيللقد.الاقوكاءالرجلأتبنىوظ،اللبيمتتععرذالتمعهذامنوامية

ورا،يتخفىاناباظهاراًدلقد،اباظهعزيزهومعروفاديبكتبهاالتيبناءبشيءالمؤرخونعنهايتحدثامالتبمالمرآةهذههـيكلالمؤلفاقام

رأياتعطيلاالتيالعامةالاحكاممنمتخذاوالاطراءبالتناءمطرزستر،الزهرةجمالفيهاكسمولارقتفةجميلةفتاةاستوتحتىالاسننئتاجعلى

..اظوقأعلىايئناءمنخائباالطصعيرملاانبهاراداساذباواضحاعلىفحصنهاكائعانذمفبعنأجهاجمها،ثمكطراوتهاليتهاوعطرها،ةفيها

والحقيق!ة":يقولاسمعه.شيءكليخفيانمنيتمكنلمانهغيرواللفسولة.الرخاوةمناورثضبماوخلقهلطبعهوافس!ادهابكولابي"ندئيل!ا

تحسنهاالتبمالغنمنمنليسالشعرهيانشفلاليهايرقدلاالتبمعخدلىاللواقعمنقرقبييوالماقعنفسهمكانسماءاظستنتاجهذا

متىعختذفاصتئفاظهثفهذذا"..الامهاءبعيداحسيناالنساءالىفيلتغبواذقالاطلاعةالبحضالهواسةبعهالكتابصاحبانعاى

م.المقمعةنهايةفعامه،الشخصياكتشافهءلىيعتعدانماالمجتمعاتتلكانالحياةدخائي

شلتزميظهرفيماوهوالنحوفييغلطاباظةوجدتاليواللغريب.والتعليلالتحليلعلىيقومذللككلفيوهواحكامهيبنيالاكنشافذلك

فيذلك!حظت،ب!يتهاونممنكنرهلاالعربيةعلىحريصفيههذهانواحسعبالتاريخكنابةفيالاسلوبلهذامظهركلهواللكتاب

سائتيفيانظرانتملذتنيارفبفالداعيينثانيواحا":(صف)قفبلهالذيسنالملبرخينمنالاوأبالصفالىالملئلفتزأعانبطالمزييااحهقن

منمنزلةايو!صنعرفسايقتهاسليقةاي!نبينومقطوعاتهاقصا"لداومن،الفتيةالجزالرمنلننتيظرواننا،معينبانجاه-قثردونيعملون

.فالرفعوالمجحمكانينفي(أي-)نصبفقد"..الشعراءمنا.رلى!اللعرببصةالمكتبةيمدوااندبوزعليمحمدالاستاذمثلالنابغبنكتابها

4بمفعولنصسبمحلفيوالجملةخربعدهاومامبتدأهنا(أي)فيها.فاغرةزالتلاكبيرةثةولىايسدبماوتراثهالمغربتاريخفيسيمل!

أنأكد.شاءمنالنحوفيالتعلقموضوعودواجع-امعمريحييدلني(لليبياانالوت
اباذة.لا"السحرانفاحن"ناهفصهكنظناباذةعقهمةمنوظنته

تناتلرتبيمةواضحةالوارثلاثةفيهنيتراءىمهرحاىالدلوان-.--"--

*..

تميععااوضحفاذننحرضاترسمقلاا.نجاهاتوضحلنشيحبةالوانبينهاكن3

كاححعهحححهنهمى

الشهرهذاأانفأسا!ر
لمجيناجيبرلعانفنظيه-.-

هـالخزوجيعانكةالدثنورةشعر

ص144-القاهرة-الطباعةفبنمؤسسةشر

-ا-

قللسمفليجي..ايضاةمتكاماثنمتلاائمانوالاعوأالناهبأناغمنانا

ثطنلويهفألتلبببر.دن!نالكسفيوباهنقادنافلينفوؤنفذسهمعنالجاهليفصعأاعبا؟نا

ادريسسهيلالدكتورترحمةؤصلانمجاملةاوتزلفمنلهفائدةلاانولمعشقدالادي!..كنموالن

ةمعالالهمهحهناامتاحاديمهمعنوالمجيعاهالضل!ععانوليبعدفااتلامهم

واللفن)ا!دبرضايجعللمانجههءمنفائعكلاانالناقعانلمجم

الصثفا-فةلدرسكتا!صنحدردةط!عة...لا.لا..
..ااال!اىيمدااأارصيوجهعه

العصرهذامفكريكبارأحدءتداتءردوأ.فهت!كأباعضوجاملفعأللففلاناحابرى/قدفلاناعرفنالقد

هسذاتأهيةلو..افهاقافالالقيمخالنعومهعايهةقغعدبشعرععاى

الآدابدارمنوراتلؤقدوهو!كيف..آنفيعليهاولسخطلنفسهلرلىقليلاالكويتب

ءصل!ك!عليهيمليمالاي!تقدمالقالصدقهاولواللاادبيالعملبهـذااهانها

..والفنالادبعنالنعدكلبعيدةهيمصلحةتمليهاو
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نفسها:الىترجعثم..الثلاثةالالوانهذءفيه

عتب..للومولايصغيوماؤأضحىالهـوى"ملكهقدبقلبوكيفواللذانياللعاطفيالشعرهوالشاعرةشعرفيهكانوالذياولها

واللحبالودعلىهجراناوجازاهمحبهحقيرعلموطنهوىوالالمالحرمانمرارةونذوقالتمردنغمةبعضهقراءةمنتحسالذي

قلنيالىالذكرياتاحبوؤيهااحبت!رفاتفيهابقعهوىجعلتهاوالتيالمسرحيةاسلوبعلىكانمافيهويرررخلواللشكوى

**والمقاطعالقص!لدوهذه..(المهديبنتعليةمرجية)منالشاعرة

!تقلالذاتتتمردففيهاالاخرىالصورةاما،عورةهذه"تشاءمنكن"و"شهرزاد"مثلاخرىعناوينتحتكانتالتي

عاشتوكامرأة..فيهطرفااللذاتوتكوناللدني!االىابصراعساحة"الرحيليوم"و"عليكماذا"و"سيدياحبكالي"و

نفسهاتطقهالمصدماتالايامصدمتهاقدوامانيهاامالهاتحقيقتبغيفجاءتالشاعرةعانتهاذاتيةعواطفعنتعبركهاهذء..(سراب"و

سخطهايكنللمولكنهاوسخطتثارتالرقيققلبهايحتملهاولمالمرففة..اخرحيناوساخطةحيناراضيةاخرىمرةوهاد/كأمرةثائرة

:تقولالتيالم!لكةنازلرزميلتهاكسخطالشعرتأثرالمحاليهياللخزرجيغزلمنقسمفيملاحظةولدي

يدفنواللموانامواتبينالعنيدوادكيفيالعيشاريدلاووااحيانافتحسمنهالغزلخصوصاشعرهاعلىواضحاالعربي

تؤمنلاشرسةوضباعكالقرودولكنآدميون)1("صلوات"فيقولهانعللفبماذاوالافيهالللاشعوربماالتقليد

مسمتيرحم،اتاكمالفقرهذا.لظلموالافديتكمهاجرييا

العصروفيالشرقفيالهادفةالمراةمنطبيعيالسخطوهذاةقوللهاالى

دونباسلوباللغالبفيهذاسخطهاعنبرتشاعرتناانغواللحاضرحولا!ىمناطوفالرقادبعدفجئتكمالملحالشوقببمهاجكم

والحرير.الابريسمبخيوطمخنوقةولكنهاثائرةروحهالاننازكاسلوبلاحلماالظلامارتقبفلبثتماحبادؤاكممنحبانيولكم

."النفسثورة"قصيدةاقرأ.المغرمالعاشقيجدهانفسيةحالةعنيعبرجيدالاخرالبيت

أقسىوماانسدمادرسفللهبلوتهمحينبالناسخيبتيوياانالشاعرةفيهاعاشتبيئةفييقالانيسور3لاماففيهسبقهمااما

درساحقائقهمادرسفلمجهلتوليتنيخيركلفيهمتوههبهت.."غران"قصيدةفينجدهذاومثلظنيصدق

نفسااًخبثفمالشرطولبعدبداوطاهرالخبيثامسىطيبفمن:صورتينعلىتتلمسهفانتالنساعرةيفارقلاالنفسيوالصراع

ببرودةالغارقيالمهلهلالاسلوببهـذاالقصيدةتستمروهكذابالالمالمتضخمةالمنكورةالذاتهذهداًخليدورصراعاحداهما

..الروحوشحوبالتفكروهذا..بهاتحيطالتيالنفسيةالاجواءومنالحياةمنوالشكوى

كلاسيكي.بثوبالرومانسييندنياتجوبالبدهذافيفالشاعرةعلىتاسفثمتحلمالشاعرةتجد..الشعرهوبلاللشعراففىمنافق

-3-يلائمها!حبمنيشوبهلمامجرماوتعدهقلبهاتؤنبثماللضائعحلمها

مهفتقولنفسهاعلىحقدهاتفعانهاحتىفيهرغبةلاماعلىيوافقوبما

ناعلينابأسلا...اببراعفاطقتنفسيبتفدوابخا.)2("ذلكترىياحلماكان"في

..اللشعرمنالديواناحضواهمافهوالغرضهدايوضيحاستوفينا

ثمالطبيعةوصفوخصوصاالوصفف!هماالاخرانالللوناناما؟ابخيهذامنقد،ياتبغيهارزيما

المثماعرةلانفقطالطبيعةشعروساذكر-والسياسيالاجتماعياثعر؟من!تقتصكحيتأتيههلأعلم!انا

الشعرمنثلاثاوقصيدتانالالهاؤلميسالسياسيشعرهافيقاشلة!..الابرياءثيابفيولكنانتمجرم

الظلسم"صراخ"و"للخلقوارحم!نا"فياجادتفقدالاجتماعي3..وعناءويأسخو!منتخفقفلذا

.."مالذات"ونراه..والحيناللحينبينيظهرمتسشراكامناالصراعهذاويبقى

الشاطئين"نخلةيا)تباركتففيمبهجةجميلةفيا!نفاسوارطيغةالىتطرانالىتصبوانهاحتى)3(الوطنهوى"فياخرىمرة

حسئأووصففنيجمال!الشرقعنابتعاداالغرب

الخاليهالاعصرآيةوبالشاطئيننخلةيصانجاركتفيالاقاربوالصثبفيهااللؤمفشابقعةفاهجرليجناحاوليت

ساقيهمسقيةمبوركتالرافدينمنالخلودنهلتالىالغرباثرقكزهاهذاؤأهجراللمباتحدوجمطاللجوعباباخوض

الرابيهعلىالزهوررفيفالشاعريافقكفيترفين04ص)2(2!ص)1(

نخهـلآايا)ترديدثقلمنالرغمعلىجمميلةالقصيدةوهذه62ص)3(

..(اظلي)و(سلاما)و(حنانيك)و(تباركت)مع(الثمساطئين

..حسنالشعرفيارتزكلوماجميلغيرالترديدفهذا

المتسلسلةالرتيبةالقصيدةهده"الربيعمواكب"فيوكذللك

فيقولهامثلواللغويةالعروضيةلهناتالطبيعةكبرلدئياوص!فيفيئدج*رفندفى

.(الحياةفلسفة)قصيدة

لناالسويالحقعنضللنا

..الشطروزنيكملكي(لنابهاوللعلهبالقاهرةسليمانشارع

واللخطاب(يقظىاليومواراك):قولها"والغدالامسبين"فيو

..(يقظا)تقولانوالصحيحللمذكرهـرلةوالسعارممتازموقع

الاستاذةاهنىءاذوانا..الانفاسمناستعراضالقدربهذاونكتفي

والتقدمالاجادةلهااتمنىالعطرةالانفاساصدارهافيالخزرجيطتكة

زاهدغازيزهير..واعطراشهىانفاسهاخرديوانفيأالمبالذرحلمى:بادارة

العرا!-التجفاعداديةفيالادباستاذ
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