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وفي(ستسلاماخابتصرفاتوفيل!فيعةامصيرفيترىاوتيالجبرية

ل!فينةبنأالباسأربرهاامعدلحياالقديضلهبوفوق!قرليارياامرمتنلآلانسظاليسأشسومعهىبنمالمةبطتصح!ضبأا

"لفلسعفةالأممعلدممهبعضىديعينتدهنهلتيالعلميةعلىدلاالباحصلكلاميةاو!ورتلكاللجو!ياللصاويمصطقىاللدكنوري!لغ

،ذلنطويلةعصوراالمسلميئالمتكلمينشغاتوالتيواللقدرالجبرحول***

ومف!ينالباءاقلامتناوتهقد-رةالمخاوالمسيرةالارادةموضوعلانالثالثةالسنة-الادابمنالرابعالعددتتوزعالبحثميدانفي

ثم0..اخررونمصدراللىمنهملفلموقفردالعسيرومنكثيرينفياأنطمد،ا!اتودراألمغةأوبالادبوءلتهالاللامعناحأث-عثرة

قعزصبعض"ديكموبي"كانتاداانه.بحفحأتمةفىالباحثيسجلالفلسفةفيفقالثم،الاجعيمالادبفيوغيرها،القصةفيواحرى

تبهاكاكانفقدعامةثرقيةمؤثراتايضاتعرضظ!لهااللاميةمعالم-أجميعهالدراساتهذهتطبعاقيوالس!مات.النقدبابجانبالى

..النزعةاذنقألىالمكينطريقهاتأخدانتحاولاد،"فاصرةالعربيةامتناسماتمنهي

سؤالااليهاانتهىالتنيلنتائجوبااًلصورةهذهالبحثهـكللىوفييرالمعاهـسة!اقئاانذلك.والنهضهألحيو!ةسمات،اليومعالمفي

منمستمدةكونانكاخ،ب4شخصجفيمثلاالضروريمنهل:هووقيللكيوائمهاماالحأضرمنوقنتقيفيهمااصلحاولضكبمامن.نخذ

انهاام،كانوااينماالابطألمكوناتمنفبهااوالكبرىالاعمالنماذج.41!رةالعرب!الامهلهذهالحضاريالناريخفيالحلقاتتتواصل

تقليبالىحاجةدونومكانزمانايفيبهنلتقيعامانسانينمطارموىتجاهالجديدةالعربعركةابعادالعددافتتاحيةتحدد*

ثم؟الشخصيةهذءمنتشابهاتفيهانلمحالكبرىالادبيةالمصادرانالىمشيرةوالرجعيةوالصهيونيةلاستعماراوهيالثلاثالتدميرية

-الادبتأثرمدىفياخبرىبحوثاتستدمميبدايةثقطةاللبحثهذاانوابض!ةالمماديةطافا"ممهيالمصيريةاًلمعركةهذهفياًلعرباسلحة

منفيهومط،-اصةالاسلاميةبلائارعسرالتاسعالقرنفيالاوروجم!جميعطيتقدمهاواسلحةوامكالاتمواردمنيملكونماوكلوالنفسية

حدفئفقد،واردميمهدقدالصاسلهوالموضوع،عامةثرقيةملامح.البترول

الوسطى،العصورفياودوباالىالعربيةالثقاقةمسالكعنالمؤدخون!ف،نجدبالادبوصننهبالاسلامالخاصةالدراساتمجالوفي*

العربية،بالثقافةالغربيةالمدنيةتألرعنالعقادمثلكلابمؤخراوحمدييبنديك(موبي!الاسلاصههـفي)الالرباسمعباساحسانللدكنور

وللاسلاممعرفةالشرقللهذاالغربيينالادباءمعرفةهللرىانوبضيتنا؟لعربيقفىالىالضةهذهنقلتولقد.العرقورشحالجهداترعليه

مامششبطنةولقاءاتلهمرحلاتعنهىهل؟بواسطةهياممباثرةفياو!ابىانليموزادةباشرا!كأأبالالفمجموعةاعداداحد

ناددكلوتتبعغريبكلالتقاط!همهارحلاتكبمنمستمدةهيالرئيسيةالقصةاحداثتخطيطويمكن.المتحدةالعربيةاللجمهورية

-للاسلامالغربيينالادباءتصورانالارجح؟الامورمنالسطحيوتدويناسمهابيضعنبربحوتتلتقيتحويتسفينةقبطانآخابانفي

.هـوشمهزوزتصوروالشرفىالمطاردةاثارمنويكونعليهالانتصارتسنطيعفلاتطارره(ديكموجمط)

محمودمحمدللاتأذ"القرآنوموقفالعاببمةاللغة"مقالوفي،اخلإفيويخرج.الجنونيشمبهبماواصاتهرجليهلاحدىآخابفقد

مندوجسريانمعوالاستطراداتالتعاريجمنبكثيرنلتقيالرازقعبدبتحطيمتنتهيجولات.وتكونالحوتمنالازخقامجنونيسعرهثانجبةرحلة

بلقيسبعرشياتيكلىاومشككلعينغمضةفييحلالسحريالامل.القصةراويهوواحدغيرينجوللمجميعاوملاحيهاوقبطانهاالسفيتة

انه.الاننؤكدهانلربدالذي":اليهاسمع.طرفكاببكيرلدانقيابعادا-فيهاالنقادراى1851سنةديكموبيقصةظهرتومنذ

واحدة،عالميةحكومةهناكستكونالواحدةالعالميةاللغةفيالتفكيرقبل.نفسياورمزيمحملعلىتفسيرهاوحاولواظاهرهابهينبىءالنيغير

،سيقضىعلىالاقليميالأسانعقدةبفكاًللغويةالرلمودعلىاللقضاءقبلمنالقصةفييكونقدمامتتبعاالسابقينمعبدلوهيدليوالباحث

".الجمريهةالخواجزوتحطمال!صيابلآالحدودبحسبهوللكنيقينيةنائجتعطيهلاقدالمحاولةبانمعترظاسلاميةآثار

عنالاحلافقولتهفىمرةتسمعهاواضحةخطابيةنغمةتلحطثم.والتلمسوالتنو؟بالاثارةيقنعانالمرحلةهذءفي

هذهانفيمغيالست"-واقتصاديةعسكرية-الغربيلآوالتكتللاتالمتنلالرالعابرالظاهريالجانبيتاثراحساناللدكتورراحولقد

هشيماعدوالىحلفمحلواصبحت2ـتتهرفالمخربةالخربة9طالاحلاابىتمدةمنالاشاراتتلكوهو،ديكموبيقصةفيالاسلاميالألرمن

وانمااحلافاةذرولنوالرياح"؟بالهبوبآذنتمااذاالرياحستذروهالصودفياواللغويالاستعمالفيتدخلالتيالاسلاميالشرق

العربية:اللغةعن!اخرىويقول.البشريةالاراداتتدبيربهايعصفاًلحوتجثةعلىحطالتيالبحاروصففيقولهمثلوالنشبيهات

اللفةانهابحجةنغسهاعلىا!ربيةاللغةقوقعةيحاولونوالذون"قصدوبعدئذ".مئذنةقمةمنللصلاةالصالحينيد!ومؤذننه3"

تأتيلاالقرآنعلىفالمحافظة،محلئونقوم،القرآنلغة...الشريفةمكوناتمنآخابشخعنيةفييكونقدماتحليلفيابعدهوماالى

الاقتباسرهبةوعدمالمرونةعلىبالقدرةنتىبلوالتقوقعبالعزلةاخابلمحاتشحصيةفيانقول!تهمالىالدادسونسبقوقداسلامية

ت!د-وبالتالياصالتها؟لعربيةاللغةفقدتوالااأعاشةالحيةاللغاتذلكفيخلصوقد.السلامعليةمحمدالنبيشخصيةمنمشنمدة

يحافظولابمالتقومفلاوضلالهاعبثيتهافىوتغرقوقيصهاشخصيتهااستمداداهـادكانانديكموبركلالبطفلانهوصه"قبدأيالى

الاستاذارجووانا.".اًلميتةاللغاتمصيرنفسيلحقهاخىبنونعليهاالمصادذتاثيرتحتذللكفيوقعفانهالرسولشخصيةمنعناصر

ليرىالادأبمنمقالهكيهنشرالذيالعبددهذايتصفجانالرازقبدوتلك،وكادليلجوتهقالهءأوبخاصةيطالعهاانلهاتيحالتيالقليلة-

دعوىوانللاقتباسصدهـهاويتسعتقتبسالعربيةالل!غةانبينةعنولمح.الكلالبانهذانتصورهكيفتمثلوانماالنبىتمثللاالصورة

...انصادهابادقدهذهالتقوقعوتغلغلملفلطويلاشغلالحوت""قصةفياخرعنصراهناكانالباحث

نقفوانماالرازقبدالاسظذمقالفييقفناماهذاليهـصيلكنال!وةتلكوهو،بعيدحدالىووجهـهاواحداثهاقصتهمواقففي

7



الام!...فداتيوتكانكلاخوتكواعملابداتعيمثيكأنم!لدنياكفقراتهاوا!الافكادءناجدانعبثاحاول!لقد،المقالىعنوانعند

للاخرةيميساوعشايحيافلاكانحيثطالانانمعلوجهوجهاوالأجلهـىقيأذنواحدةفقرةبراجدفلمالعنوهنتحتاضعهانيمكنط

لمعنىالحقيقيالذوقوالاجلبلاملىالوعىوفي،دنجاهعنمنقطعايظلواذن،العنواناحتضانمنايضاهىباخراجه،اسارءانالكاتب

مشتاغمةوحدةوفي،اتسباقوفي،انطلاقوفي،بساطةفي،الحياةالفقرةهذهالىثم...عنوانبلامقالااو،مقالبلاعنوانامقاله

ليكونالاخرةتطغىولااللهوليكونالدنياتطغىفلاوالاجلالاملبينبان-فيهاقرآنيةايةتفس!ليربسبلوهو-لهاالطتبيمهد،(لطريد!

.الحياةعنوالانفصامالعبوسالىيعمدثمالقرانيالاسلوباهملأ-خصائ!صمن3والمبانيالمعاننمرونة

تراثنامن)اولأمنهابمباحثنذقي(لشعريةالدراساتوفي*(والوانكمالسنتكمواختلافوالارفي؟لسمواتخلقاياتهومن)الاية

الملكةعنفيهيبحثانويهيمحمد،تور3الدبقلم(عمرفنالشعر!طهناالالفاظاستعملت):-قولهنصهنا.وساثبت-مرونةديقيقول

بانالكلالبيستهله،.ربيعةابيبنعمرمنفيالدراميةالقصن!-يةالتعبيراستعمالمنبدفلا-للغةالتعرضحينامااللغويبمعناها

يساويهشاعرابعدءولاربيعهابيبنعمرقبليعرفلماـلعربيالشعرإ؟اللهجةايضابه-ساد،اللغةباللسانيرادوكما"اتتقم""لحجاري

بمنكةوامتزاجهاالقصصيةملكتبماصدقفيعليهيتفوقانمندعك-واللهجات،اللغاتاخنلافهوالايةهذ.فيالالسنةمنالمرادكانواذا

قدالملكن!ينهلاسنانيعنيلاانهالىيستطردثم...اصيلةدراميةيخوضاليومعالمناكانواذا.اللهجاتىعاذلكبعدالمع!نىفسيقتصر

القصصية-محتهوان...و؟لتمامالنضجدرجةالىعمرفيوصلتااللغاتهذ.ستمتزجالغدمني،المتباينةالمتلاطمة؟للغاتمنبحالىفي

النساءبينالغراميةالحياةهوواحدميدانفيالاتبرزلمالدراميةالعاثي،المفهومبهذاوعيوعلى،شمتقاربةمنباعدةلهجاتالىوتتحول

الدكتورويدلل،نفسهعوهوواحدورجل(لنساءبيئيل،والرجالانه(الخ....،اللعالميةاللغةالىتجربتهمالاوائلالمسلمونخاض

،وبمنطقجماليةتحليليةوقفاتاما!ايقفعمرشعرمنبابياتذللكعلىالىالئظرفيالتعسفلرهيالترويجفيبدعة5ااصب!متاناسفأن

ميدانوالدراميالقصصبمعمرميدانانيقررالمتحرزالواعيالباحثيحترملاانهبالكاتباربأوانا.كنابهنصوصوتأويلالدينامور

احشللا!فيقليلةغيرمهارةيبديالميدانهذهحيزفيلكنه،محدودوباللهجةباللغة"اللسان"فيفسرالقرآنيبالمعنىيعبثانهاوقارله

هذهانيدعيلاانهيقررهوثم،يوسمهناللاتيالنساءشخصياتليجعلهفرضهوراءيجريثماللهجةلتبقىاللغةيستبعدثم،معا

عنتزيدلافهيوالاشدارةملالتكادرجةبلغتقدالشخصياتعليهمعقود!وهانتاقتنعواقدمثلهقارئيهانويخالهوتقنعهحقيقة

شخصجةكلفيد،ررةمفردةالصفاتسرعتقصيرةلمحاتاواًسكتشات.ارررى!فىالى5هكذا

يقدمهبمانسشمتعانلنا:يقولالمقررالملحفهذايكرراذوبعد...اقيالجادةالموضوعيةالىيفتقرنهايتهصتىاولهمنذكلهوالمقال

ماوللدكتور...للدتهاقصىمنةننستخرجواالمختارمجالهفياـليناسرشانمعالمتعم!نوانتحليلبالبسطالمثاهةالقضيةعناصرتتناول

بشاعريت!مهللشخصبتهعمررسمنضقدولكنناالمجالهذافييشاء.جميعهالمقالاثناءفيالشاملةالنظرة

العمرياتللنساءصورلناجللااذبعهبهاالدكأوريظفرنااننطمعوايرلمسونكولنبقلمللاداًبخصيصاكتبالذيالفلسغيالمقالاما*

يكلنالمطلوبانعلىدوماحريصوعمرخاصةحديثمن"بقىفيماوذلكفالملحظ،ثرورويوسفوترجمه(جديدةلوجوديةادعو)بعنوان

الطالب؟لاالىمشرقةتبدو-الاصليدينابينوليس-العربيةالترجمةانالاولي

عنغنيمالرحمنعبدالاديبمبقلمالثاني!ةالشعريةالدراسةاما،اخرىلغةعنمنقولانصاوليساصلبانهالقارىءيخدححد

اليهونظره"الاءتراـفالايبقلم)ءحجازيالمعطيعبداحمدديوان،دعا!دياطابعهنجداأقالعنثم.اترجمةعانىممنبهدااعرفءوليس

الحديثللشعرعمابمقدمةيفضتحهالنفعالومسئوليةالشعاعرزاويةمنككل":بقولهيستهله(ا!جديدةالوجودية)فلسفةميلادعنتمهيدمهو

وليسى"ايضاحالىالمفتقرةاًلعبارةهذهبمثلفيهانعثوالتزاممنالحادةالاسئلةمنكثيفةغابةبيتحيط!أماصرواالسابقينالفلاسقة

المخلصةالجديدةالمحاولاتخلارمنتبرزانالر،اةهذهميبمستغربمينستمرلماذا؟احياءنحنلماذا"بحرقةاتساكلفانا.اباالقائمة

،وبكلمةالمودوثالذوقمعمجامالاففتطيعلابحيتغرابةذاتاشكالالاجوبةان؟معنىمنلهاوهلتعاشانتستحقالحياةهل؟الحياة

جماهيريتهـحاتحقيقعنالجديدةالمحاولاتهذهتعجزبحيثمختصرةا؟هـنانني.وتعباجهدامنييتطلبعليهاوالعثورمامكانفيدمينة

للتجهـيد."الاساسيبالدافعالمحاولاتهـذهضطدمانثمالوادمعة،ومنشنةالانصتىكتبتوقد،الخلقعملياتفيالاليمةوبالمعاناةبالتحدي

فيرفبلهابالفكرةوار؟با!االققرةمضمونمعالاخيرةالجملةومعطيا!..لى"اد!ماابينانفيهاحاولتصفحةا.ه.مناكثرالتهمتمجلدات

عقدالىبعدئذالباحثيئطلق،حالكلعلى..واضحةولامنسجمة.القدامىالفلاسفةمعالسابقةالمدارسكلانالىيستطردثم

الث!عراءمنوغيرهحجازيالمعطيعبدالشصاءربينتعميميةمقارنةولهذا"الكعيفةالاسئلةظبةمنواحدةشجرةيقطعوالماللدينبصحبة

همبينماانهفيرى..الموروثالتقأيديللنسقالهاجريرنالمحدثينودعوتهافاشلةاوتشا؟ميةبحياةتبشرلاجديدةأشفةخلقفيثرعت

عبد(لمعطيحجازيفانوالمعمياتالاحاجيبلغةالثصعرقيتجادبهميتناولونهيوجوريافيلسوفالتكونالوحيدةالصفةلارر،الجديدةبالوجودية

الاحياتبعضفيتجأربهعنيقنعلاوانه....غموض3ل!نبنا!مدانوتتساكلوتنقبتبحثتنستمران،العنيفابتدقيقعنتكفلاان

فيهـمايشركهبلتخصصانه.وحد.لاصفتانوهاتان.قاتقيديبافسليمةبلغةفلسقنكتشرحان،الاخرينمغثمنفسكمعصادقاتكون

واحمد،نشأتوكمال،(لصبورعبدء،الشعرةشبابمنغيرهكثير-بع!وىتصابلاان،يصيبهاضعفلابقوةداخلكتشحنان،مهلهى

احساسهفهوشعريةخصيصةمنبهضنقردايراهمااما...زكيكمالبانشرفان،الكإذباالاغراءتقاومان،فقطللغواية،الفلسفةغواية

كخصيصةلكنهالحجازيمميزاطابعاهذايكلنقدنعم..بالمسموليةالفلسفةنتائجلاختبارطريقةفجدلماننا.العلمعنتختلفالفلسفة

عندبهتانهاعندءالخصيصةهذ.بهتتوقدوحدهلهخالصةليستومععظيما،فيلسوفاستصبحاذاـتبعتهامخططةطريقةتخلقولم،بعد

الشاعرغناعفيالدليلنتلمسالباحثشواهدومنالشعراءمنغيرهتشاءماتفعلانال!قولكوجسدرعقلكصاحبفانتهذا

حساسيةذيكلينفثهاومشاعرامنياتلهمغناؤهالاشتراكبمالأتحادخ!بةقوىدواتنافيانالىمقالهفيالكاتبويخلص"...بفلسفتك

ازاءمسذوليةذوفنانكلانلنقولهذامنابمدنمضيبل..فنيةهـهينطلقجديدبيوميبشريملكها-واذامتلاكهاالىيسعىوالكاتب

الشاعرقيمةمنالملاحظهذهتغضولا،اثوجوهمنوجهعلى،المضمونفيالراكدةالهائلةقوتهيستعملكيفيعرفخلاقاويصبحالانسان

حد،بغيرحراهكذاالتعميمينطلقلاكياحترازاتهيوانماواللبحثالانسانسيموت،نفسهيناقضولن،ضجرهسيذتهيويومئذ،داًخله

وضبطها.وزنهافيدىاذللفكرةويكونفييفراندونوجودهعلىالجديدالانسانويبرهن،فيهالقديم

وفيه"والموتالسياب"عنمهديساميبقلمالثالثالبحثتماعرضظالجديدةالوجوديةمجالوفي.السابقةالارضالىالعودة

-76ا!مفحةعلىالتتمة-اعمل:النبويانحديثففي.الحياةالىالاسلاميةللنظرةسماحةفي
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ص!وتهائبيبحدىثلاجمعالعدةجم!تنتثبريمفى)"نلت!ياوءبعدمياعر!انهيقو،دؤدىمعمعلفص!صا

الادراكحدودخارجيكون-اعرووماوهذا-الاحماضاحدفي--

.القرفيئجه-بهحتىالبثريزكيكمالاًحمداوركتودب!لم

-فراغولا"غباريفراغفييغوصى"يقولنفس!الوقتو!ي*خر*

العفن"اقكلسمنمخطاءويعانقه"يقولكما،غبارثمةكاناذا-علمياواحدةمفاقصيرةقصصاربعالادابمنالماضيالعدد،نجضمئ

ماالانفهمفلا"طينكبركةعمياءبعاطفة"و"كالفحمشاذاكان"وهذاحولمشكلةادريسسهيلالدكتورمعاخلقاناريدولا،مترجمة

النذالةبهاتصبحالنينعوتهالىاثصرناداذا!الفولاذمحلولمنفهمناهبغضعامةادبيةمجلةالاداباناساخرعلىكافانهفالواقع،الكم

المحصدلآكانتآسفةوالرشاقةعيكروبياوالانفعاريةوالحقارةمتديتةنسلم،اخرىن!احيةبرمن.خاضةبصفةبالشعراهتما!اعناضظرا

".هنديتمرلبن"سمكقولنانطاقفيتدخلاليالمفارقاتمنحشدا!الاولالمحلفيالكمجوهرهوالفيصلاوالواؤعفيالمعولباندا"ما

التصيرات،ء-رتلكمشتاذاالقصةلمصيراتأاناريررلااناكاسلوبتلعب"الاداءطريقة"الىنظريلفقتاالاقلعلىوقصتان

..بة...ا00.العباراتمنعدةسوقيكفيوربما،التعبيرميالاساسيالدورفيه

ي!ربئكوعلىعبرلمعامعبن!اليقضبربععمهالتىلآالحدلس!بةهدمأأحم!ىفىالهاولأىعاىالضوءلالقاءيكفيلاذاتهحدفيهداولكن،اريدماايضاح"!مةتتولى

..لاصيل.الشيابمنالمحدثينعندالقصة(سلوب4حقيةعلى

***خلفياتالبدايةمنيرفانللقارىءالفرصةنتيحانينبغيوهنا

:المكرهونس!اد،فيكل،متهاتؤديتدهمواللفةالعصرروادتسلمهاغندمماال!صة

معاظلاتمنتصخاصانعالىتعملكانتلغةتحتماهماحدودوفي

انهالظناكبرقصاص..منيمحمدالجزالرءنءخبها!ذه-للذاتهامقصودةجملاناةكأالمنفلوطيعنداستحالتوقد-المقاميين

العصر،هذاانسانيميشهالذيالتمزقىمعنىتأكيدفيلاسهامايريدكتابصفوفهمبينمنخرجالرينالثصعب!يينالقاصينابتذالومن

بصغةالجزائرفيالعربيالالسانبلالعربيالانسانيعينهاللذياو.التاريخيةالقصة

فيخطئيولكن،ملخصةهناالقصةقدمتاذاواخطىء.خاصةاقطابمنكعيرنجاحمنالرغمعلىانهقلتاذااسرفلاولعلي

-احددانالااملكلاهذاوعلى،الشكوتخطمناصغراوتلخيصنظريفي-تعتبرلفةفرض-منالواقعيونتمكنفقدمهمتهمفيالقصة

.القصةفيسةالعريضالخطوط-ماوجهعلى.الحوارفيالاقلوعلب،النسعنيةالسيرفياصطنعماالىردة-

سافرةتقريريةفيمنسيمحمدويلح-كلربيينشابينلرىهناالاساليبظهرت،اخرىاجأناوارطبيعيةاحياناالوافعيةفباسم

يخلمصانيؤيدوكلاهمط،مرادوالاصرمريوداحدووما-هذاعلىالشارحرجليستخدمه!اهـتوىءنيرتفعلامستوىفيالقصصية

والعالم،والمجتمعالعصرظرو!عليهؤفرضهالذيالا،رفيالانسانيةيكونانيجبالذياثواقعانهوهمشيءهؤلاءعنغابوقد.عادة

كانيتطرقيواناولاالمراةمحورهفريحوارفيويأخنانيلتقيانوهماواقعهووانما،"وهبوطفاع3.امنميهامابكلالحياةواقعهويى!

تطلعالمثقفالحينشاظبمباشرةيهمانوءندما،الوجودمئناكلالىيختلفالذيالفنوبمنطقال!أنصحنعمنالحياةفيهبدوإلذيالفن

:مريوديقولانبعدويتعقبانهاشيءكلفب!عانياللطريقامراةعليهما.موجودهومامنطقعنبينااختلافا

نن!ب.اينسنعرفنحنها-ارسطوانظنوابماياخذونكلألواالواؤحينهؤلاءانالظناكبر

فروقانجدلالاننا،كثيراالحالتغيرلماذلكمر؟دقالولوالتقليدالذيفان.4للطبيعتقليدالش!عرانوهو،الدرامافيبهنادى

لاوهما،المؤللفهماجميعاانهـمااصوىنني.الشابينبينجوهريةمعاررمنيالدراماحياةاناي.خلق؟عادةهو؟لكييرالمملمهذايعنيه

امرهون""فتقتربقصصياطارفيمادلسفةبسطسوىشيعادضشدانترتيبها-ويعيدويختزنفاالموجوداتظواهرالفنانيقتنص،الواقعلحياة

منالقعنصالنوع-و!ذانموذجاتصبحهيبل،الرأيقصةمنهضامن.جديدتكوينفيسلهايرثم

فانماالقلمفيهايمسكالنياللحظةفيالفنانانهذامعنى

حوله،التيالمظاهرعن-يشاءوالمامالنقادشاء-ينفصلالهيعني

يقوأءاوالجهفيهايسمعالتياللحظة!يالقارىءا!اًيضاومعناه-

..الفنانهذاخلقمنوهوخاصكيانلهعالمالىررحلفانما

اداخلسفيتمكناننفرعليهموانشق،الواقعيينخطةفسادظهراموعلالا

الحدالىاللغةميهترتفععملا-طونانيمكنالواقعيةالقصةانيثبت

-ااإلعوا،المنفلوطياوالحريرياصطنعهمااصطناعدونرواءهللفنيحفظالذي

ايضاومنهم،اقاصيصهكلفيمحفوظنجيبخاصةبصفةهولاءمن

"الادا!دار"اتومنت!نمورا"لادا!"الشعريةالقصةيكنبونالذينهؤلاءكلوفنهم،نفسه"الاداب"صاحب

001الشعرقصيدةاليهترتفعماالىالللغويالاداءفيهاءستفعالتي

العامةتحوثوااساليباستخدامادادواممنكيمرينانيلفتومما

....انبعدسيمالاالبتةالكتابةعنانقطعواغيرهموكثيرين،المسرحالى

الاراشخدامنقصرواعمالغويايصدرونالضدالقصةاواللامصةاصحابراوا

دوله.هم

عامراللتعحانىالاستاذلصاحهاهذهاًلاياماللجديدةالقصةفيمحمدةاللغةعلىالحفاظكانواذا

-خخطرنفسهالوقتفيفانه-القص!برةوالقصةالضدقصةبخاصة-

الملكيةالاشساقيلثارع-ماندرامالدخيلى.فانث.الواقعيينعئدنظيرهرأيناالذيالاسفافخطرنهدو

..انهوهو،فيهرأيذاعنننزلاندون،بولصسركونقصةفيقدمخاه

ز،جح.قصةكلالب

!حححيسى"الفولاذكمحلولهسهفيينتشرالقرفوكان"مثلايقملهو
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ايضلا:الاخرىلايامالمملفيتتالرالتيالمن!بيةاتقريراتايديبينءمطمهيتردىالذي

وفيهاالغنوانبذلكبولصسركونقصةالىاعوداخرىمرة.وهشاكهناالقصصي

دؤن!وتثيرء،منسيمحهدبطلايتسكعكانكه،تسكع4"يوسف"نرىالتصربحالىيفهب،.ذانمنابعررالىمنسيمحمدويذهب

مريود-بالمرأة-قبلمناثيركمازوجهامعوكانتاقربائهاحدامرأةليقولحتى"الحدث)بدلالةمكعفغيريريدالذييالفيبالمضمون

الىتوحيددائمايميل"الاداب"صاحبولكن،عجيبتوافق..مرادالحياةتض!اجعانيعني.والحربالرأةتضاجعان"(لمثالسبيلعلى

.لحظتالانتاجمنععيقنوعمنهاعددكلعلىيغلببحيتمجلتهمواداننااًلاولىالحقيقةونعوفنحيااتا"فالانلسبقوكان"والوت

فيملحوظيوتأكدت،الشعرقصائدفيولحظفهألبحوثديذلكنموت،وهذاانناوالاخيرةالثانيةالحقيقة-نعرفوعنداونموت،غرباء

قريطيكوهيانورترجمهاالتيالقصةمتعجلإنذكرنااذابخاصةالقصة."نلعبهماانعلىمجبروننحنلعبتان:العمرهو

.البشعمربداياتوتعيثىايلاهازهرةتودعمومسعنالشبابجيلانوهوالامراخررأيلنايستقيم!دذلكومع

منيكونانيوشكبولصسركونان-خاصةبصفة-ليويبدوانمقررا"الاوانيفوتانفبلامدأةعنسابحث"متعجلالايامهذه

مقدرجنسهيحيثمنالمرأةالىاكظرفيلامورافياالبرتوفبيلمتامرعالم"شيءكلفييشكمتعجلهوعلى،الحياةهيوحمماالمراـة

،الحياةملءبالفعلوجودهحيثمنولكن،تبلوءانالحياةعلىحتىمصير.علىليتعرفيجربهانيجباويجربهانهمع"لئيم

عنالقيمةالنظربغضجدهطبيعيشيءالحالةهذءفىاللشبقيوالجوع."التجاربامالزمنالعمرايهما"العمرحقيقةوليعرفالموت

.الرأة.لكونعمنالنظربغضاوالاخلاقيةخنىالزمنيقطعوالمجرب،الزمنفيقعالتجربةلانتناقضولا

شابعينيامامامرأةيضاجعرجلعنمرةذاتلهقراتلقدمنسبم.محمديقولكماالاخيرة(للعبة؟والاحيرالشيءوهوالموتيكون

يوسفيتمنى-"لاخرى"لايامفي-الرةهذهوفي،عليهايتمنعفهو،الحياةمعئىهوالقصةهذهفيالمضطرب"لنسيءانغير

القريبهداانجوعهلهصوروؤ!.قريبهزوجةيقتنصانالشابوظلموغربةوخوفقلقوكلهالمعاشطريقاخرىتارةوهوالمراةتارة

هـويقدرمامنهايأخذانيسنطيعلاهزالهفيوانه،ومقيءمقر!متساويانكلاهمايجربلموالذيجرباللذيانتفعلانتريدماذا"

السفالة؟بائغوضعفيفراشهكي!هيتصودهاالم-اخذهعلىامافيهونجحنسراقظالممزيفحولنامنعالم:الاولىالحقيقةامام

العملهذااسمنياناستطيعولا،المعماناةهذءعنكلهاالةصةانواهـأ،والخو!الكابةنعبمثىمظلومونواماوالقلقالغربةنعيشغرباء

يشعرسابحقيقةبنجاحعرىبولصسر!دوناناحسولكني،اخلاقياالحقيقةامامايضاضنساويانوهما،وسخافتهزتخهنعشمخدوعون

فهو.العمرايامازهىتقتلالتيالوحدةوتمضهالجليديبالفراخ."مغبونموت..الثانية

مهمااوبشاعتهاتكنمهمااحلامهالىينقادولكنه،حقهعنيحارب.قصيرةقصةفيحقاكبيرشيء

!الاطلاقعلىمحرمالاحلامفيليسانهغير،شرعيتهاقيمةتكنعنهالقصةتضيقلماتتسعروايةبه.اليقعملفيحياتيتخطيط

اكتدسانهفيبخاصةوتأكد،سركوننجحالنحوهذاوعلى،وفيالصودةكلقطةانسان!ية"لقطة"عنعادةتخرجلاالتيالقصيرة

احسطيتيرونالذينالمبتذلينامصاحيفصجاندونالدالةباللمحاتشجحفداثؤلفكانوان،الفكرياـتساعهاالقصةهذءعيبانرأيي

الرخيص.بالتمريحالغرائزفينفسه.المتصارعةالقيمتمزقهاللذيالمتشائمالحزينجيلناتصويرفي

*،*

الخشنة:لالدي-سسمحىصسسيم
منهاوانتئىفية،عملطالماالتيبالارضحي!اتهابىتبطت-فلاحعبود

منهدعريإلىكابهـ-مشىبنةعيشضيصفىالمللمخشبعوسسسن،المش!مققتينانتعبةحيرلئبهلهاشصكلطالعوا

اسماعيل.ابوصديقهفر؟شامعهبالعملاغراه

الفيصنلهياسماعيلابييدينعومةانوهمهلهصودودقد:الالينانيةالثقافية.المج!

حيثاثوادعةالمدينةوحياةيومهطولبالفأسفيهاهويمسكحيلأةبين

.رتوةفييداءتبدوالذيالموظفيالسينالحاجبنصمالحقث!رلاديب

فيهايعمل؟لت!بماالبنايةودخل،المدينةالىوقصدالسيارةركب

فيهيزعق.وهناكهناويعدوالبلاظيمسحرا.وفيها،اسماعيلابوأوو

ثماخرىمرةوخارجامرةداخلاهو،اويهرولهذانداءويلبي،هذا

منبدلاانهعدملهمرك!افيهاكلنالتيقطعهدلحطأدجينعىدحالمبللةودىيعودالعرفان3

يحملوناثوظيغةطالبيمننغراولمح،الكيرةاننعيين"مسوغات"

او!.وبمقارنةنغسهعلىواشغق،عليهمفاشغق.المسوغاتايالاوراق4ااوسم

لنغسهاسماعيلابوارتضاهالذي-ا-1ا41

اًنقردارضهوفوفىقريتهفيهودهوبالحريةلمرمطهنطلافىل!رليلعهاختمالمعه!النتساجالصكعمتحملفهمى
ورفعهاالفأسنزعانبيتهالى-وصلحينفعلهشيءاولوكان.د--"..

المشققتينيديهالىنظرثم،ألارضعلىقوةفبئبهااهوىثمالهواءفي

!وكبرياءبتيهيبتسموراحأالقيمةوالابحثثآلرصينالفكري

فىونحئعالجناءطالماالذيالتهذيبيالنوعمنساذجةقصة9

القصة-صاحب-المانعالراز!عبدانويبدو،الذاهبشبابنامطالع4با،دبماءالنتيادبخيرننباقدم

ادريسسهيلللدكتورعنرلاومن.معذوروهوالمرحلةتلكفي-كزاللا

هذالغيرانهانجبرهقبليعلمانهمع،الادابصدرلهايفتحانفي

-77.الصفحةعلىالتتمة-



الاسسطسحيث0.المقؤحموقفهبعدفجأةبنقلنايصدمناثم

ينبغيكانوقد،بالظلمةاحساساصبعثمعلقموقفالى"بالعرضثاب1!!1

ليرسمفجاةيقطعهاولكنهكاملة!ؤراغهاالصورةهـذهتبمقللثساعر01--

ؤجأةكذلك:ليقطعها..النابضاحاواللاملصورة..المطرلزخةصورةاللشرئوبىاهمدالسيدبقلم

.قطارالظلامفيوعربد***

.نارمنلصحابةالتلاحواشعلتمبنحقاجيدةبنماذجحفلقدا!داًبمنالماضياللعددكاناذا

هناالى.قلقاتخلق..اليناينتقلتوتراتخلقالصدماتهذهازهـلمةخلاللهانستشفاوجهبضعةعلىفبهانقفانفخطيع،الشعر

الظا!رالصراعويبدا،شصطحه!صصطحالنضصعريالمحدسالفظياوالمعادلمحونوجوديةقد..متمايزةتجربةيواجهالذي-المعاصرالعربيمثقفنا

المطر:زخةبنئرىيحملاثعر..اثالثاالمقطعمنمنامانابعلصراعنتيجةتؤزمهحادةبغيريةتتحددولكنهانوعيبشكل

خلفيوالضحىاتيتك..هبيالابواقعهااصطدامهمناوحيالهالوجسهمناومعهاالتعاطفهمطفشله

الخواء:الايجدلاولكنهمنعددعلىايضاالعددذلكفينقفاننستطيعفاننا-المخالف

بي...مبا!التيوالمشك!تالمزاللقعلىالاضواءمنالعديدمعهاتجرالتيالقصائد

ةنتس..النبرةاخفاتالىليصلهكذاال!لمةيقطعانجميل--.المعاصالغربيالشعرتجربةمحننف

اًىار.....!..ا0،يم.001وحدةفيهارأيتالتي-الاربعةللوجوهالتعرضفيابدأانوقبل

لساعر..ودسسدبدرو.3..نممددونوصاله-معرهـفيلاب!رودءاربعةيمثلونارر!فينمنأربعةتجارببعرضالعربيمثقفناازمةتعرض

بابرلفهايرحممتاسفرونبناالارضكيبلغبغيرينطتوي!يصءصدفنمغلؤقحم!ايرادناوحسبالتوانيعاىهيالوبيطنالوفيالصرا!امراكزمن

الوجوديةص!كلتهيعيشوهو،بافضياع،احساس4ـهنااحسالسو!ىالمت-!،1)-ودانالعريةابهورية،:فلسطينالمقالهذافياك!عراء

بكل!فكروهـو..ذانهعني!صث!ودى4-..ينبالاخروةكر.ور!ىةاستبعاداعاة-ألىمراءعرالشها!صدفاءلفتلبىاودهذاقبل...والجزائر

.عا..3....ةقصيدةنشرتفقد:الادابالىبهيبثونممانشرهاادعابققصائم!م

والقريةبلليلبالين-لمقتدسيءجدكيوفيوح!!لمنسيء،الشعرمن691مفبرايربعدد"الثانيالشخص"يوسفلسعدي

يحى!..لثيئايرىالثاعر.!!بركلاطرابزخةجد!راحس!اس!عدداباب!حسن"امالياللسداغنية"نشرتكماالقاهرية

الب،بحتىيرىلا..المطروزخة،يدق(لذياسدارس!ىنتيثااولضيباللعددنشرهمااعيدثم،كذلكال!،هريةالكا.لبمن6291يوليو

زخة..الصيفولكن..الجدارمينهد..الصيفيجيءو.حزنه.)*(اباسمن

:سوىاب!ضتحملمحموالسرليلىالمطرالجسورواعمعظالليل

.دوجنو..وراًءهتلوج..واسلحةقبيلمنيكونلا،عيدفوازللنماعرالاسمهذاتحملقصيدة

هناالوجوديالموقف.وينسحب..سراب..طحنبلاقعقعة-لديناتحققفهي..حظجيدةقصيدةانهانقولانبالانطباعالحكم

..ا!خرينعنيبخث..ذاتهعنيبحثلاالشاعر،قلتكمامعكوسمضمارفيون!نعلكهقصيدةنسمه!كبماعملمننتطلبهمامعظم

يملكفلم..الضي!اع!حظةيعشلمثمومنبالوجودالتقرديحاوللمنستشفاننستطيعناضجةماملةاللشاعرلدىفالتجربة،الشعر

.الانسحابالاعن!أيصدرخلفينهفيالشاعرلدىمتزسبةوهي،ابعاثطخلالها

اثربيتاالشاعريبلورهاتبددازمة..القصيدةفيحر!كلفتلون

القدكمالشيءاللبيتمنذاتبددهذ2يعطينأفاثاعر،اقصاهالتأزميبلغحتىبيت

...:الاول

احمدمنانلمعإس!خلصذبماائقصمدمثععناميمنئمتمعلسعضطعتحركىبهواقحركاىكمالابداهائمكنور

تجرنجنهتنقلما،قصيدة..ناقداكونهمنميهاتخلصفقد،قصةكاتبالحانفارورةفتضمني...عوحانوراءيصبكشلال

قيالطرطشةببعضالقصصيةموهبتهخهااصابربما،شعريةباءا!ةاحد!..عامر."حانوراءا!يكون!ضباب.51حتى..يضيع

-:اووصيدةثناياتكقويةليقويهالتيددهذايقطعقد،يعرفهاحد!..اليهيلتفت

عكسية:
؟مس..امسنزحتالذيانا"،"ارتفعماضوءاالحد"

،"الصعودقخشى..شمسفرصفوقنزحتلذياانا"،"البعيدوالنهر...

اغدراناضحكةما"،"-المجنونلعلياو-المجنونوالعالم"وحيطان...ابداموصدكباب

شقوقهتجوع

!سي.سمايمنبارقةيتلمس..شيء!ييرنويجعلانهوالج!بالجفاف

مطر،زخةمنبصيصالمحوربما.ربما..السكارىغناءمن..شيء

حدفيص!ر:قولهبعدنحسهابمرارةليشعرنااخرىمرةالتن!دهذايقطع

ا!باروملوحةدعي

-.ا!حم!!نالعبأس!ديوالىالشاعريؤكدالثانيالمقطعوفي،عامكديكررانوتبددمرارة

قا.ل0.6الثمناىنشرعنالاعتناعالىاالممسهـنلالادا!ا؟-ف!..ولحخضس!."المخلنة

.العرصمراره..اًلسددمرارهالىيصي!الهعيراًلحعيالههده

والجمالالحبشاعرالودياندساحةالبروفىفتخطفنييدىامد

ءالادبيدكران"الاداًب"لمصإورورجولأالادابلأ!ليق)سي(

بيروتداد-صالردارالناشرا.لنىهذهاضىع!لةقلاششراشاالمادةاهـسل!علدمبضردلىةاخهـيرةمرة

فنىقب!تشرهماقمدوي!هرن"ا!داًب!فيواًحد،ةم!ةيهنشر!ديبسع

عاداهه.
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.العيونواد!النفس"رهقسواهمنمنفماذجقلةجانبالى."القمرهذاما،النوداغنياتما،والحقول!

الدريجيوخفوتهفرتهفي-والاخيرالسادسالمقطعويئتياناصسبلافقلت":الالفاظاحياناالخطابىبلالأدائيالاسضخدام

الشعريةالدراماهذهخيوطيلمبما-!جه!أيصبحتى"ديامندو"..النسجنطائروكان"،"اسليباقابي"،"للدماركالتالارض

فيتسطحولتسجل..ناحيةمنانهزامهلتجسدتلاشىخىويرققهادراماوجدناهاالقصيدةالىعدناافاذ."المنونصدرميينعب

منالشيطانعلهاوةالى)22الى010منالابياتفيالنفسيالتطورفشل0بحضةنسعريةميهاوالازمةبحتشعريديهاالصراع..كاطه

لتسجل(وسمومحقداينفثمابةينفث.الفضاءئسق.الجحيمقلبوسطفيالجماعةمعيخعاطفان.ئحاولوجودءيحققانفيالشاعر

بتوكيدالتشبث-وموسيقياشعوريااـساعرامحاولةالجزءبهذالنقلالثانيجزوهيتكاملالثاليوالمقطع..الغربةفأحسقيمةاهدر

موقفهلتغطيةالنظريباكوي!العالية.الابياتفيميكتفي.وجود.انعلىالقدرةبفقد-سبقالذي.اـمذاتيجة-الشاعراحساس

:اخرىدونكيشوتيةبامبلآيعيشالثالثالمقطعودي-بمأساتهالاحسطسعلىقدرتهبرغميقول

وحكمتينضارتنعنابحثيصسها..،ذاتهخلالمنالاشياءيرىالهمننابعاتوتراالمشاعر

يلتقيمتىعاد..الغريبعاد"ـ:بقيم

.ار-وماتحت..قبرهبالدموحيرويبمن"اعينيقلبيدقات"

يئايراالىاكنوبر21منبالاسطورىاـ!يحلمانبطيعلالازردمطرع..يحوقىل!ذاوهو

،فيفثلتحقيقهفيفشلالذيموقفهنقيضيعيشانيريد-تحللهمن

ثريحةفيهايعيش..سندمصطفىالسودانيلاممثماعرقصيدة:وينفصل..اخرىمرة

ذااننابيد-الافلعلىالعنوانمننفهمهانبدلاماوهذا-تأزمبالجنونولوجوهعقلهاسلبوه-قالوا-ويحهيا

الشريحةتلككأنتوانالضأزماننعر!المقصيدةقراءةفينمضيالعيونفيالحياةيزيناعمى

عنالتعييرنجدافناوبرغم..اصيلتأزمانهالافجرتهفدالزمنيةالاسطوريةبارقتهالشاعريفرشالرابعالمقطعمنالاولالجزءومي

والهشأ!التقريرمنالقليلشيوععلىساعدمما-فورياالتجربةملطص،المقطعهذانربطاننستطيعلافنحنحدسيانقلالنالينقاها

للشاعرالممتازةاوننصويردلآالمقدرةفاناقصيدةلم-اثنايافيوالخطابيةفيهنايسكنهاالتيالمشعوريةالحالهنتبيناننسهتطيعولكننا،بسواه

مساوباحسبهوموسيقيلفظيمعادلميحدسهافراخعلىوقدرتهيجدوقد-ساذجاطوبائيااملايأمله..باتعاطفايطلبلانتمهب!ا

..والتوتر..المدىفي،-ادقبلفظ-لجز!ياتهاو،الحدلسلهدايكتشفانيلبثلاولكنه..تعاطفا(لمقطعمن-هذاالثانيالجزءفي

معادليقابلهحدسيكجزءكلمقوماتفيوباختصار..والتوقيع:الثالثالجزءفيالتعاطفهذاسرابية

نتقبلالمقدلىةهذءتجعلنااقول،للقصيسظالكلياليناءفيلفظياجدهالمالمصياحوفي

يلقي..شساندةمقاطعسبعةمنمكونةوالعصيدة.بارتياحالقصيدةالسهوبفيوحديكنت

للشاعريرلملهداوهو..الغوغاءوجوهفيصفبةباولهاالشاعرالسليبفلبيفوفىعثرت.اثرهاخطوتوعندما

متصعلك:ملتزمنبيصورةوجيبميهيكنولم

والتضليلالتهريجالىنسدكماحينواعمدالىتصلحتى،وتضوتر،الانفعالحدةتزدادالخامسالمقطعوفي

اماضلكمينهرنيحيئواركضينقذصاان.يحاول..المدينةفيالفناءرائحةيحسفاثعرذدوتها

العيئحببعتلوننوءةابيعماواصمت:فيها"!قيمهمكانايجدان..بقيمه

الصدنهينمزفتمولوافضيوماالقممهذيزاحمواوانتمانتياهلم

العرباتل!ميتسحقالدربفيجثتبمامددقضىمن..هناكمنستعرفون

واللضحكاتال!ءغيرالسوقفيعيونكموبينبينيمماتدمعلى..مضىومن

الشاهـربداوربما.الاولالمقطعمنذقضيتهالشاعريحددهكذاالحيا.لرىبرعموااقولانا

:لانينعزلانماانهالالمانعزالياالشفاهكلوبلاوا

صل!.منوضفةيمضغالمسكينكجورناغيرشيءلاهنا....

الاتملكولا..ائعطاءعلىلتقدرخصيبةتربةتجدلاالكلمةلان.نموتلاالروومبالمحبةانسمعت

:الخلاصمعهاتأملكيالاحداثتستنطقانوبعد..كنابتهاحينتجرقيالىينظرعندماالشاعرانوواضح

الملتاثليلنايجرفالفجرخلاصيأتيمتىويعمقهابلفيهاالنسبيةالدونكيشوتيةيدرك،وريتها9عنابنعدان

يجس!دبالبطل،امعينيخلالالشاعريحلمالثالثالمقطعوفي:الكليشيهيةالصياغةباسنخدام

صورته:نموتلاالر؟ومبالمحيةانسمعت"

.سوداءدعشةفلعة،الحزنسور،عينيهمنالجنيشيل"صباح51يربيهالليلفييولدمنوان

الكالفمثلالمحفورصدرهيعشب،شفتيهمنالناريفحاضلاعينقوالذيالطيربعودة.اسمعوالاهليقلت"او

العفبالحديتيزهر،خضراءاحرفاويطرح)المصع"بالصباحبشرياتتجيءسوف.الشمسضوءيلقم.النجوم

الاولوالثاني،:نالبيتعرامةبينبالمفارقةالص!رةيحفرانهولو.(الثلث

بلذشأءالامبفرحةويحلم.فنيمبرردونالثالثالبيتطواوةوبين:بالننذاحساسهويضعاعف...ثالثةمرةيفشلولكنه

المتنظر:بطلها:فصرخوا

الحمر.التيابفيوتخطرجلوتهاتعيد...يعودفوقناحطمن-

الحر.بالنضارتحجل..البراقبالسنسىوسطهاوتحزم؟المحننذرينذرناومن؟..بابنادقمن

الاولالمقطعينانتظمالذيىالشعوريسياقهعنالشاعروينفصلوالكلامالتفكيرصنعتيالذيانا-

الصراعلانعكاسصورةيعرضلكيبالثالثمنطقياوارتبط،والثالي.يائسةاخيرةمحاولةفيذاتهيوكدانيحاول

التي:المدينةفيالمروالتناقضالمرسمعيهفوقفدقوا:قاثوا

الاحبابدونهتشنقالمغشوشاللواوتبيعنغمةالقداسةمنلهميستعيدانمنافضلالشاعريجدولم

والسواحللجندعرضهاتمنحالشيطاندعوةلعاشر:ضياعهويجسمون..كفرء.اعني..وعيهبهايسكتون..بهايرجمونه
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الصوتي.للرمزةالحرفيالادائيةالىفيقيمهمذبحلنحسالرمزيالمستوىعلىتعبير.فيويستمر

الثافهالمتمخصارزيالثاليبالمقطعمنطقيا(الرابع)المقطعهذاويرتبط..،"دينة

فييعودثم.بالصمت!بهيصرخالنيالايجابيانعزالهفيهيبرر.

يواجالناالذيذان..العربيأمثق!ازمةوجو.منالرابعالوجهفيالمقطعجزئيادعلمماباعمقصورتهليعرضبطلهالىالخامسالمقطع

زمنيةشريحةفييجسدهمتوترموقففييوس!سعديالشاعرلدىقد..بالثورةهنايغلفه..بالامليعلعهانمنبدلاولكنه،الثالث

تجاهااللعربيالمثقفيجايهفكرياصراعالناليبرز..خاطفةمتحركةلحنقنامثيراالش!يدهذايجعلوقد..شهيدميمنهصورةيرى

شكلالشاعرلدىيرتخذوهو.انفيجتورهاوتجاهثقافتهرواورالرلسممستوىالىسبقمااننظمالذيالمستوىعنتبتعداثارة

اسباباهموهذا.القضيةعمومبرغمالخصوصيةشديدةالتجربةتنصبفيانمنبدلالتثيرناخارجناالىتقفزخارجيةلحركةالخارجي

قوامهاص!ادرةكتجربةجربنهونجاحجديدةكقصيدةقصبدتهنجاح:لنعيشهاداخك،

لورنسمنالشاعرتوجسربما.المسورةالقضيةلاالشعرىالحدس.الاشلاءنلملمثمالاشلاءنجمعبركنا

لمموربما..باررخريةتاويناالاخيرهذانظرةعلىافامرغ..دريلباخرىيدمممها.مؤلمةطريفةبمفارقةالاشعارمناكثريصنعفلا

الاللتوتريتيحشنوياجوالناررسموهو.حقيقيةسخريةتمةيكنموقعتنفياررهودانيالشعببصراع!ناالصراعيربطحينثوعهامن

وااللثمقوامهاخربنوتريلتىوالا،الوسحطبعاديةمسطحايكون:واحدالعدو..يقولوكانه..الاحنلالفواتضد

تحررزمن-تماماالجوسلنيةحالةفي-اللاشيءاو..الحرارة."شكان"وفي"ثودى"فيالليلس!حعنملامج

يذحمركيمعادلايجاديحكملكيهذا.التجربهمنلتاالمقابلالوجه..اللحظة(لشاعريحكي-(لسادسالمقطع-الحيزامروفي

.ا!عريد!ور4،(صاقاكانربما)وحواريودراصه!ليزصورالفخرروحيحملخطابي.مضر!بمعنهاالتعبيرموريةاوقعتهربرما

بينذاتهفياو..الثانيالشخصوبينبينهوأذوتر..اترقب:ابياتبضعةفيالقديمالخارجي

القصيدةيغطيان..المنهعجهوالمنطلقالراسحالثابت:.المصطريمئشقيهكالاوناشنحنطوال

علىيجبر،غرفتهالىبهينتقلعنممأذروتهالىينتقلوالتوجس..طشمناسمنايحمل..الروعيومالروحنسومكنااما

وربماربما....الاخرالثسخصاهو..الشباكيرفجفعندطاًلتفكير..اليومحتىنقعدءلمواللعانيالعالماقمنا

التعاطفالىالتصاعربنايقفزومجأة..عينهالاولالشخبمهوكانبرغم"الكامل"منبهجاءبيتفيالخليلعروضحطمربما

:-الشقينبيناو-الشخصينبينالكامل"الوافبر"تفعيلةمنالقصيدةان

عينيهابصرتلكننيالدمعبحارفييرورالاسماعيكمرصرير"..ةامهنا"

مبنلتينالرطبالزجاجخلف!قينافييصخب

اغنيتينعيتيهفيابصرت.تناديناولهىزناقيعطاشمنحقل"...ورمان"

-تكنيكيا-انهالاالتجربةجوانبلاتمامضروريانتقالانهوبرغميمهدوان.نفوسنافيالتوترشحنةيفرغاناستطاعولكنه

..شيءفيالنعجربةيفيدمماهناالصدمةوورت..صأدمانتقالمنهاكلايقطعاربعةبابياتوالاخيردطبع7المقطعفيالثورةلنقل

هذهقبلسادالن!الشعوريالسياقبترتفدالعكسىعاهيبلحيثمنبحتةموسيقيةوظي!فةكؤدي..نارية،ةحابى،قصيرةمقاطع

.قصرءرغممتكامللكنه..مخالفاشعورياسيافالتقرض..الابياتومن..الفوارةاقراقأتهاحيتومن..مي!االصوتيةالعلاءا!لوعية

**!انحيتمنمدأهثم..وتوترهوحدتهفيهاالحدسيالجزءسرعةحيث

فيهماتتواحدتكادالتي(لناضجةالاربعالقصائدهذهجانبوالىصدورفيالرابضللبطللمحةبعد-لينتقل،نس!بياطويلمنهاكلا

القصا!لدمنعدداكذلكبالعددنجد..حقيقيةازمةعنل!تعبؤيينهاوصلادتها:التجربةعرامةفيهعنيفانقلااليناينقلهالزحصالى-الثوار

.الاطلاقعلىتجارببلاالتياوالمجهضةأربالتجذات"..الغضبانالاززقهديريكفيولاترويناالامطارلانحنعطاش"

العادالسداغئعة"متا!شى...مظ!يي":او

.-:اللقصيدةبانتهاءالاصخفتلاالحادةالعاليةالنغمةوتستمر

بجهازالفورعلىيذكرنيانهبرغم،ثساعرالمجموعةهذهوتندا"الصدقعطر،الصدقعوت،الصدقحديث"

،منظوماتاسطراالانباءوكالاتبرقياتيحيلعجيبنوعمنمبتكرقصنعبحتةصوتيةفالقيمة..هناللصدقاخلاقيةاهميةصلا

،هذاتؤكدالمكانهذانجبرفيقصائدهموضوعاتالىواحمظوزظرة:وادغميالشعوريللسياقاشنمرارا

عددالكالبفيبالذاتالقصيدةهذهنشرلهسبقالشاعرانوبرغموالازمانللاجالالفخرجيبنفينسطر"

علىنفسيساروضاننيالا..فليلاعليهيحنقفيفدمما-6291يوليوالانسانيقدرحينالمبهورعصرناتجارب

قراءةلدى.بتجربةمهااخرجعلنيموضوعياافحصافصيدتهفحص".للانسان؟لعزمجد،العزحياة

صياغةفيماهرادكونقدكانبهابانمنهانخرجالاولىللوهلةالقصيدةكتجربةانهاالاضخمةموريةشعوريةددفةكانتوانوالقصيدة

(فهوءمعرادعطيانيسنطيعلاوللكنهصودةذيجميلموزونبيتانالمحاسنتطيعبل،شعورياتكاملتدقد،ا!جهاضدرجةالىتسفلم

بالابياتيرسممبينما،شعوريامتناقضتينبمجموعتينقصيدتهيبدألاكنتوانالقصيدةفوقهاتقبعالتطعوريةاللاشالخلفيةفيالتكامل

صورة6البيتالىالاب!باتببعيةيرسمحالمةصورة4ونصف1،2،3المعرفةمنالشاعرعناملكلالانيبهالقولولابلبهذاالقطعاستطيع

لاألصورمنمنفصلةمجموعةرسمفييمضيثم..عاتيةضخممةالىنعزوانونستطيع.اماميمبسوطةاللاشعوريةخلفيتهيضعما

رابط:يربطهابعضبينالشعوريالانفصألهذا،اليهااتنرناالهجماالفوريةظك

السد.صنتىالاكبرالهرماوزوريس-منذعطيةوالخصب"شعورياالمنفصلةالمقاطعبعضاتصلتوان،حينهفيذكرتكماالمقاطع

المزمارشإوعلىوتدقالفوريةتلكلوترالىنرجعاننستطيعكما.بينتكمامنطقياانص*

العربيه-الخيلوحنينالمباشرةشدإدةمبانصرةتعبيراتمنبالقصيدةما

".تنرقرق..اغنيةيرردوالنيل"-السودانجمهورية-الخدينمشلوخةياالارضعبيد"

والخطابية:بالتقريرمليئةالقصيدةانكمأاو"(القانسغرب)و().الدلتاميالصخرنشقكنااما"او

..ايرليستحزنلا...""اليومحتىنقعد.ولمالعانيالعالماممنا"،"كالاونأترنحنطوال،"

فلبىاليومعاداحمسالشاعر.فيهينزلقمما"التاريخفينعيشحينالتاريخاروعماالا"
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لي.يكوناندجوتما..فيكوجدتانوكانالاعلامتحتجياطعيعمظ

...الصفراءالفنونعطالناقلينبقولاتندرانليويحلو".سلامقربان-منصودا-ي!حمل

التلخيصقبلتاونثرتاولخصتانوال!عجربة."ملخصأانتهي"حتىيهدهلاابدا..الشمسى-تعبيهدألا)ء،"عهداتت!ناجى"

اصلوالنثر-بالنثرفأدا؟هابحالشعريةتجوبة-كونلااونثراومستوىانالى...كثيرالتفريرمنهذاوغير."الامسىاغلالنسحق

اداءهايجعل-فعوالتقبدالاصلهوالاطلملاقاذعليهفرحوالشعر:باثويمتلىء.نثرياادائياليسيرمجملهفيالقصدةنسيح

بأمانشةحثمايصفوالشاعرةمنطتيعبثيا..فنياعقيمابالشعرالغربالىالنيلشرقيعبر

لصفعلىحكمنامنصدرنتسرعانقبلننمظرانمنالتستحقحرافيةالشمسلحت..العاليالسدفوق

.قصيدةصوتبرأنها"اكضوبرللقاءاغنية"فيهانشرتالتيالصفحةنالشطبينعاتطاهر-..اللفيضانجياشموجمن

اورونبشري"كقولهوالمتهافتةأتناقضةاالصورمنعديدايحوىكما

رائعةقصيدةموضوخ.لكونانيمكنكانمتجربةالمقبرةواماتبشيريعمياحسبهولا"الصبربموال-خعنونالظلمةعلىلمسارين

.01لقالشا10!منصورا--يحمل"وكقولهالنصعليهيدلمماالجاهزبالنصرالكسالى

فلمئحدلسيامابارلناقبرا"نهالاعلن!لمحربةسم"نولي!راباءوشص!كوعر!ورىيجدغمنقولا!علىيرغمنامما"الظربدماءك!لمخبزا..سلامقربان

:لوىاو!صنيدةفي!السيأالىحذو.يحذلماحدافانالظردماءمنيديهنفضقدكانوانانهللمنماعر

..جداوواضح..القصيدةهيهذه.القضيةيعممانيجزلهلمثمومن
المقبرهسكونفيضعيفنجبلانت،ص

المغفرهزوالجدوىبلاينكيصمويكوناناسشحالةبرهذاعنيولا..تماماالتجربةاؤننعال،-بقمما

المقمرهاللياليفيسيأتيقلتكمامماه؟بسخافوجوباعيهابذىوللكن..كلا..تعرياموضوعاكهذاموضوع

الفكريضيطهاالشاعريعالياناي..بانخصوءميةالتجربةاتسام

القمرضوءفيالنخلسعفيعشبئكمآهمصدرايمنال!نفصيليةالجزئياتيسننعيدانلهواترك..الاقلعلى

مق!رمرتلسحرلغاقدلااماعينيكلاميوبكمدمعثقو!كالقكافياا!الياهـدمناليناءبتجربهالاعجابمجردفليس.يث!اء

فهـمناهاسواء-ف!يهاالحشوبرغم-القصعجثةبابي!اتافضلوهذءللمشاعرتملقعهليةفكونانمدوجلابهداوالقصيدة.شعرهـةتجربة

-رمزيبمفهوماؤولولا-مجاريبمفهومامالمباننرالادائنبمدلولها.ا!ومية

عنتنفصلابياتوهي.اخربهيعنيوقدشيئاالثصاعربهيعنيقداكنوبرلاقاءاغنبة

القبورصمتمنتأملاتكونهاعنتزيدلاالتي..القصيدةابياتبقيهءحم!دقصي!دة!وانفي"وبرفي31"كلمةاستدعتهمااخركان

يصنعانيستطيعانهالشاعرلىالىخبوربما.والموتالامواتومنوموضفع..الشصن!اءلقدومالشاعربهاكاسمزانلذصنيمسالسيدءهران

ببيتيهشيئااليهايسفىواحةيسجدضهئع"هيكلماتسبعفينثر.يمكنالقصيدة

سكوتفييأتي..المجهولمدىمنيئتيوهوم!تهاكةتجربةوهي..هذاالا..هذاوراءشيءولا"الحبيبةهي

وقلبهبعينيهوالوود،رجلينبلايمشيشبحابعدنكتشفاننسشطيعكمايعانهالمالئاعرانعنفضلا..نرىكما

جملمةمنالن6لريستفيدماحتىبهماإفعلانيستطيعلاانهالا.فببهاالواضح.الامتمالنكتشفحيثالقصيدةبدايةمنقليلةسطور

مناكثريعنيانلاانهـماعنفضلا..تمامامنفصلشيءفهما،ءعترضةتفيدلااتيالمنفصلةالصورمناسطربتسمةاًلقصيدةالشاعريبهـأ

الموتمنخوفهفيالثعاعرويمضي.الغرابةمنمدرعلىصورةرسم:فليلاعصريثوبفيالنسيبمناكثر

عنفضلاهذا..قبرايجدوويموتانضيفةيتوجسانءلىيزيدفلاالرقيقةالاناملتصوغهاموسىعببناك

ليالمرتقد"،"ارضيضيعنظانني"ةمنلفياننعبالحشوانيقهحديقةمنوردتان.عيناك

القصيدةالشاعريغرقهذاجانبوالى./"اموتسوف"،"مقمرةالامثالوصادقالهوىنادديحفظاناصحاحانعتأك

الفرلينفيواللروءأنسيونالروماتيونيستخدمهاكانممابصور.الابطالشجاعةمنالظلامعنهماو،رفعان

مرتجف"،"المقبرةسكلنفيوصيد؟لليلعتمةفيمبحر"المأضيبنالت!جانسعدممنفيهءاالاخيرالبميفمنالاخ!برالث!قمنوو؟ضح

طيو!!اهـوت"،"لهتاه4بحز)ء،"الشفاهمشلول،ء،"اثخطوةتصويرفيالنئاعرويمضي..التجربةافتعالىمنالنا-حاثعوري

ويلاحظ-"اسودابرارا(لموتوارى)ء،"المقبرةسكون"،"منهمرة!بامنياتهيطؤها..خارجياتصويراالتجربة

اصلا.الصرفمنممنوعةاسودانلديكاريدعماوان

ا!لمببل!مالءوممتعهعميقةطويلةحكاقيليتقولاختا

..-اربعهالجدرانمنلييكونوان

محولل!للت!لم!عاصئعممميهعلىحبناعبدباللهفئةبصرلحنسلسيدؤاعر!دبمنوحنكتهاللشتاءمعدافئاالصيففيبارداالربيعفيالهواءناعمإكو!

المرأة-دعوقهارغمعلىانه:يقولانيريدباختص،د(لشاعر...حبيبةيريدولا..هواءتكجيفجهاررريدباخت!أرانهاي

شخصيا-بصورةعرضهاعلىويصريعرضهاالتي-ا)تجربةموضوح.-هـ"-5-..حمسى

احتياجها-بدايةفيللانثىيستجيبالذيبالارعنليسمهو-منهاخجلت-:حديثاصلو

بطلف.ثملائصمبر..علىحتىطغلصبلخئرلىانهورمرغمينتصجمهبحنكتهعرن!الحنهولاو.اصاقالث!

السيد/يقولهاللذيهذامجردكانتلوالشعريةال!نجربةواظن006الوشاءلابو"واللظرفاءأظرفاأو"ا!تمعى

الجشىوفجر!ة،الدعارةفنونمنيحرممامعالشعردحرمالقرشي.03تترارةالللطيفعبدبقلمتضبكةاروالياس

اثوقحةاًكوتوغرافيةهذءبغيرالثاعريعانيهاانيستطيعكيرةابعاد.03شرادقيا!ا!ت!رووأ!زبرإدةمي

..فقط..ممتازةشعريةتجربةتكونانيمكنعجزهتجربةانبل..

ائديفبملحعلامماحقمععاحبدهينىنثئميالتجريمرفجاجةثساوعردعليتنإليالهانعدىلريروتداًر-صادرداًد:الناتنر

-78الصفحةءلى"تتمة-،!مىسمحيى
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مدهش!سعيابنشال!نبمخددحايجدبقوبعععبعدىحدادلعدقمدمسهعالع!معحهأ.-8الصقحةعلىالمنتنئورتنمة-

رجعلم"سمعىادعهافلىالمدءهذءفيغمياساكو!"سمعيا

ألالعاث

المجتمعانهياروتنعىاثوضعتدين"وثيقة"اعيننااماميضع

القائم!ةظروفهتزرءمحتمعمنيالنعياحق5صي!م!ص .-!!ي
هذه".احرلااقلاكهامجرد،اثروةاامتلاكشهـوةابنائهقلوبفي

والمؤلف،وديعادراك،المؤلفورسالةيتفقممالكنه..نظروجهةصدزالنىالشعرهذاولكن"عبارتهتكمفهرزينوفكر،واعيةنظرات

الضعفهـوانماالبلادتحتهترزجمااننفاذفي،يستتروراءههذهالمعاناة،حدودداخلينحبسلموالاحتضارللمرضفرديةمعالاةعن

مخيرةفيومصرقديمفعنذ،اماللهاتجحقيقعنيقعدها،الاقتصاديازاءالانسانيالموففمستوىالىيرتفعبحيثالشمولمنكانبل

سلاحا،الماليكونوانن..لثرههتستدلييحلوببقرةالمستعمرالسيابلصد!بل،فحسبعامةانسانيةمشكلةالوتلانلا،الموت

وليستآملةموجهةفالخلالمةوبذلكقوةوطاقة،جهادالةوالاقتصادهذاانسانيةعمقومما.ايضااللذاتيةتجربتهمنتعبيرهوحرارة

...وتفسخانهيارآيةالىربطبل،الوتوبينبينهالمشكلةيحصرلمالسبيابانالشعر

راففيليببقلم"كافكاالىمدخل)ءعند.مقالالمطافوخاتمة،اضسف.كلهاوحياتهوذكرياتهايضاووطنهواحباءهعائلتهمنهموقفه

الضياعحالاتبهوسمتعئد!مامنهمسرعيننقفالبطوطيماهروترجمةانيقفهيمكنعادياموقفابلشاذاموقفاالموبئمنيقفلمانهذلكالى

شبابهفترة،الانسانيةالمشكلاتلابسطحلوجودعهموفكرةوالفشل"..انساناي

كش!خصلآحياتهمركزفيابوهويقف.ذلكبعدفنهوالهمتبالحزنغير.العجيبةالسيابشعرلغزارةالتعليلعندالباحثووقفة

.الاولالابفي(لمتمثلالرعبعنءرويدفكلةمعالاففاقتمامتنفقعلممكتشفاتتؤيمطفطنةوقفة،حالتهمثلعلىهم!يمنالمعهودة

فياثوحيداملهباعتبارهالادبعنخطابا.نهفييكتبكافكاانومعولقدشخصبيتهأويفرضذاتهكؤكد-سيددوماالضعيفاناذالنفس

التحبالحالاتعنيننح!ث3،نعغ!حاانهالا،الذاتوتحقيقادمعادةالشعرفيرسلالهثم،علتهواشتدادجسمهوهنرغمالسيابفعل

الانسافبةالاحساساتمنيقمربتجعلهوالتيلآ4الغيبوحالاتتشبهيقرببهذاوكان،شيءبايوالمتعهثكسةكلفيهاحرمدنيامنقنفسمه

وج!اهامما،الالهامهدوءفيقصهاكاناركحمالاتهذهبانيضيفالعاديةبهتانهوالسيابثدنفتقدهماانغبر.الموته-وبينبينهمامدى

فىيقولكمااللدينمننفسهوحرر.الحسنةالكتابةعلى4ساعدلا.الوتالىنظرتهقيالاسلامياللون

كالصهيونيينتعلقتاناولاالثقيلةاررميحيةيدحياتيتقدللم"يومياته..ثردشا"فيعبيدلعيمسىثرياقصةعندشلبيخيريويقف،

(حسهماعلترى"...الفضاءفيالمحلقةاليهودارديةاجمرافباحدلعصرالمعنويةالحاليبسطاذوبعد،الحديثةالمصريةقصتنارواد

لاتثبتلم؟الدينمنانسلاخهمننجمالالهامهدوءالىبالحاجةمنرا!!انهقبلمنحقييحيىرأىمثلمايرىوهو"اللرائدةالتجر؟ف

الئظمالجامدةعلىيوافقخاصبالهاءضقادءروايلالهولااللخاصةاوراقههذافيصعابمنصادفهوماالقصةرسالةمنارادهوماعبيدسسى

الرسمي.بالدينتتصلالتيظرو!وبينبينهارابطامحللاثريالقصةالباحثيعرض،ال!مصبيل

التيتلك-لرياامتلاكعهىامرهحزموقدوديعاانفيرى،العصر

الجويئياللرنلرالقاهرةيناجى-قدركما-سنتينبعد-موسرافتىعليهوالرتحباشغفته

للملايينالعلمدار

قرائهاالىتقدمبانتعتز

العربيالص،لبمأرجاءفي

صببردفارعوالل!بوالباحمثينج!هور.يترقبهالذياللغويالاثر

4-إالوررا..طا

ليفتأ

مسعودجحران-

والتوضيح،التبصيرفىرغبةشروحهورقمت،الاولىلحروفهاوفقاكلماتهزتبتعربيمعجماول

معان،القديمهالمعانيالىفيهواضيفت.المهمعلىالاهممنهافقدممنطقيةبطريقةمغانيهوصنفت

فروعمنوالمصطلحاتالمفرداتمئاتالليهواضيفت،.الكتاباقلامواثبتتهماوالابتكارالتطورأملاهاورمتحدتةأ

وغعيرهام"والرياضوالقانونوالاقتصادوالتربيةالنفسوعلموالفلسفةوالفنونواللعلبىبمكائلغةشش

بلر!وممزدانةصفحة.؟16

.لله.18المنمن

قريبا:يصدر

.(كبير)عربى-انكليزيالجديدالقاموس-ا

.(كبير)عربيفرنسسيقلموس-2



---.---أثةازتة-.اا-ود-.-----!---اً.الصفيحةعلىالمنتن!ورتتمة-أصسسي

الدصص

م!هه!سهيعحج!ي

!يه.الشادونبهيبثرمايكنمهماالمستوى

عيودمارونالادل!مؤو!اثتفدملاحديتصدىانلناقدكانفما،المانع-الرزاقعبدعلىاخمللاانا
...!الظاهرةارصداليعناخرجلاانيالا،شهالخيريرجى

يخططالكاتبفنرى،نقدنافينمضيغيرهلاالقصةوبمنطق

وقفةلانها،دضولاتعتيرالتيبدايتهالولابهاباسلاةلميديةلقصة

.ل.قوكان.القصةفيالاصليالحدثعلىغريبايبدوموقفعندطويلة

075اغافارساسمابلابيعلىدخولهلحظةماشرةقصتهالمأنعيبدأانالممكنمن

رجعةمنباكثراووله!كآم!الوراءالىوبرجعة،الفراش

008العر!طالاد!فياومريئ.اورمبةادحياةصورةيعطيعبودعميلحركةرصدهبهايقطع

...ضوءاالقىالقاسيةالعربة"موتيف"انالرزاقيريزعمولا

ففيها.العودةطريقفيمريحةلهبدتانبعدسي!مالانصنرهعلى

005(.جديدةطيعة)ومناهجسبلرحلةطولانعنفضلا،جدوىبلامفحماياسينالحاجبنصالحلرى

بنايةداخلهويجمعهانحاولماشتتتاحداثاينسكلالسيارة

005(جديلظطبعة)وقملماءجل!القصةفيتشترطالتيالوحدةضيعتوبالتالي،الكبيرةالمدينة

.القصميرة

واحسب،ادصردعمبيةفيناجحاالرزاقعبدكانفقذذلكومع
م.بالجرمنيقرمهاانالىادريىسهيلورالدكةحقزماوحدعموهذانجاص4ان

.للقراء

004(جديدةطبعة)القربةاحاديث،،،

المتصبة:اللبني

002لاحوالامعر
وقسر،قريطيانورترجمهاالتبمموراوياالبرتوقصةهيهذه

ءا."المراهقات)ءروايةايدينافيودعتعندماالىءمالفةبالايامدكرتني

005للطالرعلىوخورلثيدالحبوروعبدانا-بشغفنتداواهافرتألميزيةلانجبا

امراة"لناوفعتحتىالاخرى"الجنسية"مورافيأاعمالءنوننحث

م..عابرتقدات.اوراقهاابثيناحتىنقر؟هافرحنا"رومامن

-،شافلنامورافيااصبح-بعيدبعيدوهو-الحينذلكمنذ

"؟..(جديدةطبعة)ورموزاش!باحوان،الثقيمجالهافيالغرائزيثيركانيايكئلمانهبعدفيماوعرمنا

الترابطكأكيدتستهد!اصيلةانسانيةلفلسهـفةمهاداالحتسيرسخذكان

001وركأعلىحبربا!فعفىموجودةكقوةالجعسمنقاعثهعلىو؟ثر؟ةالرجلبينالروحي

رأتطالمارجلالىتستريحتر،هـانبغيانرى؟اقصةهذهوفي

025الليركا!انقجارقبلةقادرتجعلهااننيالوهلاتكللديهاانبخاصة،لهاالاخيرالملاذلمحيه

.الجسديالاغراءضروباتقانهاجانبالىمصظزةبيتربة.لكونانعلى

؟..(جديدةطبعة)ومجترونمجمعونانل!يمالا،الرغبةهذ.بتحقيقعلإهاتبخلالايامفانذلكومع

،الذبولفياخذالذيجفالهاالايعنيهلارجالمنعليهايمرمنكل

005!حديل!طممة!المخترفيمغامرةمنيوماخرمعهاينفقكانالذيالشابههذاذلكعلىوالدليل

..-.معهابمية

.....الاخرالجانبالىعنهفاستدارتالعشاءبعدجانبهاالىرقدلقد

.005(جديدءطبعة)وارجواندممسالىتضطرانقبلبةفرصةاخرتبكيوسمعها،الفراشمن

جر؟لقدبل،مأسا-لهاتعنيهلاجانبهامنفانسل.لتعيشالاستجداء

؟..(جديلةطيعة)المحكىعاالىالجحيم!تيريزاعاريالتن!ب:اكتذىبهاطالماالذيوهويقبملانعلى

استطاعقدقريطيانورانواحسب،شكبلاجميلةاقصةاان

بيروت-الغراوىبناية-ا!قافةداراثزتااقيالعميقةالبساطةبنلكاللبفيمشاعر.هذ.بامانةينقلان

..متاكدغيروانا-الدقةمنكانتترجمتهاناحسعببل،مورافياعن

نانرجوبحيث-قبلمنالقصةاقرأولمبلايطاليةلجهليذلكمن

3"هص.ب-61023تلفون.دائمابغيرهاقريصيطاللعنا

ركيكمالاحمدالقاهرة
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ء..-----ةكيف5:....+رن
ا-14ىاللصفحةعاالمنتنمورزتمة-.أ،

ا!دصائد

4)فةاواارد

بعدفليس.."الحرباءومسهـكنة"فيالعروضيحطهللشاعرنغمر

ذنب.الكقر

شر

!مأجووجاوركمهورم!!لثزرو!!يهول،كها!بريىفيالبغليدخلانيردبقبطيبرنئيردالس!

ذا..التفعيليالنمطمنعباسيةقصيدةيكتبانيريد..القاهريون

لاحت!ياجاتهميكتبونهانمأارنصكلهذايكتبونالذينان-مثلا-يدريلا

وللتجربة..الشعرلمفهومالغلسفةالجديدةنظرتهمفيايهااقكلليةا

فقط..بحتلقليديبشكلنعالجتجربةللصبوليس،اث!رية

..راقء.الشكلهذااعاريض4لهوا

اعرؤطلاالتياًلدجنة:الفاظليستعملعباسبيتهيؤكدوالشاعر

الىنراهانعدلمالتيالمدجحنةأو..طويلذوقتمناستعملهاشاعرا

007الحارزياتعلى-احر!بثلاثةالمزيدبابوفي..اللقديمةالتصريفكأبفي

فيطممصرفاعباسيايكونانيريدلاالشاعرولكن.-ا!فةاوجه

اً..(كسور-ةبر!د)؟ن!يااانعلميومبلغ"طروبة"و"لل!وبة"هطلغوييننبخطبقصيد.ته

ةتستعمل..الطنيثتاءتاحعهالافاعلب!نىالتيومولصي!ة

002(مطو!ةجدرم!!بع!)امةور!ألطالغلسطينيةالقضيةعلىينوحانيرةوتهلاكما.والمؤنثللمذكربدونها

..النواحمعاناةفيهليسؤشرياخأرجيانواحا"القصيدةموضوع"

آ.0الهيكلكهان.اللقصيدةوراجعوا

اعياد

025!نيءمأساةنحسالننعبيربساطةرغمنجعلنالطيفةشعربرةاقصوصة

لم3فالثاعر..بكائيتهنعشاننالابيداللهعبدالرحمنعبدالشاعر

004عاماله5لدبافالبيت..قيهي!ننبالذيالشكلامكاني،تللقصيدةيحشد

تآزيمانلتطويروليس..اتفقكيفمادهدأاويعنف..هـطولاويقصر

015ارمرررةار!قوميمةوومئىواخيرااولاالحكايةمنه،لقصد،بحتاداثياشارىلديهواًللفظ..

الحكايةطريقعن..احدثأطريقعنيرثانماللديهوالتآزيم..

015الفحسفةصففىضحةعداهامايغفلان؟جزلماسنخدمهافان..اثعراداةهذهوديست

-..فمديمةلكنهالطيفةؤصيرةقصة"اللفراءةبحد!ةالقص!تبدوخى..

002السماءابوارنءلى."لايقاع2وبالتغريرقارفعلىكاتبهاثوشالسنكرديئة

الصهتمولمعيقى

005ا4"بافنيأرموليقىبعنوانالحلثجالعليةقصبلدينات!بقىالاخيروفي

..عثرالتاسعالقرنفسيفرنشا-بيرناسيىؤوراتذكرناالصمت

002!حديدةهـة)وروححسدا!رأة(صورةوالحينالحينبيىنتخلملها..لطيعةصاعنةطبهبةلوحة

هـ.:الوصفتقطعناشزة
..40100001تج!نرالاذهانمجاعةكانوهما"،"لغاهاي!اندونمن"

001لعربيه!موميهمدهوم!.ب4واناالقشعريرةاحساني""،اجرهان!رمنتحتاشدوامة"،"اررم

المبرعمةأجداولهمناتنربسهمان.خميره..نبعيمنالصمتامد

"جنونفيدفثاالصمت4!تمت":عروضيثأزيقطعهااو."النضبيرة

والقطع"ماعلتن"لتصيربقطع"فاعلاتن"الاولىا)تفعيلةاصابفقد

4اءمابقدالتفعيلةداخلفيورودهاانعنقضلاتلتزموردتانعلة

،مروت-الغراوى-،ضالهالثقافهدادهـ-....---ا.ةاني..لافيا..-ء..ا

.........4ماريلمرحىسسىىلصورللب!لم..صحوبسسارلموسيعى

تفضي.انيمك!نالسماحةكانتاذااعرفولا..الحلوةالسمحاء

"؟والى"بقيةشفتيفييبقلم"شفتهفناءالىهدابعدبالشاعر

2؟عص.ب-561.23تلمفون8الشعراناعلمهالذيولكن."الجمالشبق"والى"الشهيةالقبل"

بختصويرفيزي!تيةلوحةتفوؤهاللذيالنمطهذاوظيفتهيؤدييعدلم

هـ.البرناسيةالصودةبهذهالص،متشبهالمشهدهذامثل

سى.-اشوزوبىاحمدالسميدالقاهرة
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