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الطفلينبراءهنعرفالشجربةهذهومن-.ؤعبيرهحدعلى-المقدسائعب!!اه

صمبار-قى"علىينتةضجعلتهالت!ي.الزمانحركةثم،معاعاشاالللذين

تلى--نمنجانبايقدمثم.."حواء!وى"على!!وتفبق"آدمنجامحمثماهيمابرلأقن!ماعر

شيف!،هذاكانواذا،الحبيبينبينتكوناتيالسعيدةاالملاحظاتص(22-بيروت،الادابدارمنشورات

باتجمارهـادلكبعدباللزوجةالتغنيؤان.العربيالشعرفيمعروفا***

كفاح!،يذكرفهـو،لشعراهذاعلىجديداشيئايعتبردائمةحبيبةالاتجاهاتلكل!ة-بئخلاصة"نجامح.دابراهبيم"الشاعرقي"بر

اللح!اةكلهمومرحدهاوتحمل!ا،الاطفالعلىوقيامها،اللبصتفيلضاهـ-صانيحبولايتجاوز!اولايرتخطاووالافهو،المسبقةالعربية

الماذابها"علاء"توضيةءنيكفلاوهو،قلبهنكسرلاصتىالمنزية.الضجيجداتالىبتارفي

قيكا-مصئالهوفيالوجديشبهمااللىاص-انايصلوهو،شيءبهاالم،دةفناءغدمعنوقيكلم،الاشاءخلفاك!باللجبرية/؟منانه

:ارسضواتمروررغملروجةاهذهعنعلىاليهينظرانيجبوانه،ال-جماةفيفرورةلهشيءكلانويرى

أةالحيهذيقبلمنانتآلارحبفياللكونهذاان،ءثمالكونشيمفونيةفيمنهابدلانغمةانه

اناانتالنورعالموفيالعالمهذايرىوهو،ظاهرغيرأكلالم!رمزاكولهعنيخرجلامداه

خاطرمهجتيفيمرفلويماخذالعبيش"وبينهايصاللحثعماررتضاءةالاش!ياءبينويقابل،برقلبه

يعلناانقبللاحسسته!بالرضىويهـقعالوهجمنلمهرباختراو!!،"ا!حياةتمنحهكما

بالكلامتبدئيانقبلومنلللش!صالقراءنفوسفيترسبلانهير،!الامنهالجانبوهذا

بيناواضحلمادركهمسىاللذيالتجريبيالجانبهذاهوحقيقةيهـمناالذيوانما،العربي

بداقدالذياللجمالوانتف!اليهتنبهواللذي،موضعمناكثرفي؟للحرقواصابها،حياته

الدنيفيمااجمللعينيمامحبصعنيعبرانهذكرانفكان"ءمريمنايام"ديوانهمقدمة

فيتذكرهانمنهايطلبالاحمرالبحرشلطىءعلىيقفجنوهو.واللغربةاللحب:هماهامين

فيصتلم-،زوجةاهذهبا!ميستنجداحدمنيغوىوجعبن،القاهرةعىني!رانهظىنوافقهلاولهـنا،الاولالملمحعلىنوافقهونحن

عنيتكلمانهةةالحقهيعرف!منغيرعلىيصصبحرارةمناجاتهافيا؟،مدتهالتصيالم*انيةالغربرة!يتهاعبرالتكم!الغربةلانذللك،الغربة

.الاولادمنواللعديد،السنواًتمنالعديدبعد،الزوجةا!ربب-صةالممحةثمالهإهرةثمالاسكندريةالىدمع!روطنه5محن

البحار-هذهاعما!فياغوصاناريدا،ظسمناررصرةبمعنىالغربةاما،العراقيةثمالجمهـوريةالسعودية

المحارنفائساغلىخزائنيفتقتنيكلوان،اللعصرالىمنتموغيرمنفيبانهالاحساساما،والطبيعة

الاخ!نيادفريدعقداانتقياناةوفي.محندهيوجدلافشيءوحزئاوتمزقاقلقاعندهيرولدهذا

كالضهاريضىءالذيجيدكحوليضىءولا،شيءوجهفييظامرلافهو"فد"ولليس"هع"دائماانه

الفلكقبةالمسكياطيراناريد..للخطرمستنيموهو،جديدةاشمياءاجلمنقديمةاشياءعنالتنازليريد

لكنجصينالوضىءنجمهامنفانتقىوكلصلمم،نفسهمعدائمعرسفيانهثم،اًلمتقليدياللجمالفيالكامن

ملكمايهوىالمحبالمخلص:اقولثم.للمقدورتمامانفسه

كالحملك."شعرافقلنجمصجمافهيىءسعيدااعيشداخليفيانا

مصااكثرعلاءعنيتكلمالذيالشرقيالرجلمنبقاياعندهانمطمئناعابرفيمسهقرا

نامنبدلاالزوجةمنمدللايرىانيحبواله،وتهانياحلامعنيتكلمانه،ذاته*شويتهددوجهـ"فييقفالذيالاخرمنيشكولاانه

الشاهـركانفاذا،نست"معصادقهذامعوهو،بتدليلهاهويقومحينالنغمةهذهعنخرجانهصحيح،النظامغبيرالعاللمفيلا.يرى

ع!ىقيلموفاللحميمانباللجهذافياسهام!هاللذي"روث3ركنيث"مذبحةفيالاشجارعاىقتلاهميغلقونكانواالذينالشبولحيينعنتكم

واذا"امرأزوجتيالىفصائدسبع"الطويلةقصيدتهفيكمازوبخه.وزهراوطيرامصباحايكونانيطلبعادومنه،كركوك

هـنيكفولاجوديرتزوجتهيدلل"شىارديجون"الشاعركانسفاحاالانسانمنبل..المذاهبمنبرئت

وملامحها-الزاشخصميةكا.نتواذا،"الطفلةايتها"بكلمةمنادانهامصباصاللسارينصرتلولسعادتيويا

م!مدا؟را!يمفان..آراجونلويسشنعرفننواضحة-عينيهاوبخ،صةصداحاينفكمااللهؤضاءفيوصرا

وبتناولي،الشرفيلرجلاباحساسولكنالمفهومهـذامنيقربنجا.فواخاا)ناسللكلاللعطربحملوزهرا

الشرفي.الشاعربالرباطانتهتاكيالتجربةتلكيقدمفهوشيءمنيكناومهما
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.هزةتحهثلا،اهـ-توالتي،؟لاحباطتة،م!التي4الهانياللحبلاتجربرلمةانثم

نامنفبةاظاءنطاءورؤولواذكرالاالثاعرا!ذااؤرألاواناا--ىاءوتبمتن!ببىرسائلتبداًرها3ذمرالة!ا)ضجردكأانقافهاعاى

وئكبئفي!يالتلمظلاندلك،رز"،يلادلكومعبرهاتت؟!يالكلماتاعراض5-نعرصبودوده،الرسازلإهدهكلنألحديثوادا،عرويوطن

لهعطي!-،اللقافيةيققفمنهمافكل،والعقلاًلاذنببنباقاللجرصى-ا!قنماءيقول.كانكما-اللشاعر!ذا

..لللاخررهائليوغنتفلبيبهالا"غنىة

ياعنداللوقوف!عدمالىالتماعرندكلوف!نحنشىءمنيكنومهماطائلفيرعلىاهواهاكنتوان

الأتي2البحارفييغامران/الىكذاكوندعوه،ازخرفةاالوانمننلوتؤدقنيزاللت"االرسائلزلمك."

الحبء-صنالانيبعدهشيءكلدامما-يعرفءلااوتيوالبحار،يعرف2سهرناهالليهـلاتلأسرلانها

الشعر.هداكلاعطاهاللذي"و،عرفهاللذيلأرسالةبعثتادبناسوللست5

بدويعبده91ارظصرة.اًلخ..عاجلوصالكمنبامراللى

-+-الاوللىتاخذ8(7،91(عاميفيرسائلخمسيضمواًللديوان

6*لا!."/جروحهلاننيةاتإاوتعتب،باللحبخوففيتطالبثمحياءفيطريقها

ني-*بذلحب4لان"الامانحا)ة"التالثةوتعطي،عليهأيعطفمنتل!لم-

كا."لليالىولان،قصيرالشبابلانالحببضرورةالرابعةو.ؤقول،ووفاء

ىآلاىا!-لآ-اللخامسهقياما،آخرانسانوجودعنالرابعةو.ئساءل،من؟ظرةالعذاب

.....(الموتوميهافيسشعجلوالاخيوة

ادريضيرولممالطلا!كتورقهس!هجهـوعة،مهـ-قيلفيانهااللديوانفيجاءالتي"رماد"قصيدةاما

**،يافمةدعوةفهي-6591امءفيقيلت"اًاكاعرفوالت-.6!ا

!يعيدناتيبالراليوميوجورنامنيستلبناانالفئالىتطابماذابرتج،عي--دوممتلئة،حزينةرسماللةوهي،يعودانالقدءلمالحبلهـذا

-قوأعمنوؤائعه.أحس!اواعطمبهوميااكثر!رزاوقدالوجودهذاالىكاناللذيالحبمنالنوعهذافييلفتواللذي،معاوايقلبالزمن

".الرفيعناللفهو-منهيسادريوسفوآدب-.فهذا،لدلالاتهتأملاولايقرب،اللههـئاءاتعاللم.ءعنيتحدثلاالهالحياةرحلةفياثإعرقوت

الجديد!يبحثوهواللقصةيكتبادريسىيوورصفبدأأنومنذكتبمانحوءعلىوا!جروالشكباللومملىءفهو..المرحدائرةمن

ذةنافىفنيةربصيرةويعوصةاللحيمافيلعاديلخلالمنالفنفيادىتكونمااقربهيحالةفيانكتقولين.."رسائلهاحدىفي

ضخمةحادثةتثيرهلاالذيالانفعالشعيراتادق،وراءرقيقهوبساءرربئكلاقايجتر،واهاليفآهـ،لك،الناسدنياعنوالانقطاعوانوحشةالعزلة

يرو"يعادي-حدث*عناًلناجمالانفعالولكنه،خطبرةفلسفيةمشكلةأوالعزللةيحسكلانا،لمجهولاالىالشوقبهينئىكلانا،والامهاحزانه

يجسصؤهو،الفذانسوىاحد-تذأنهلضبمالة-اليهيلتفتايكادلا،التقاليدتظلمهاروحمثلكانني..الناسبينإبمونحينوالوحشة

ر.نابةمنبالرغمالشخصيةفياللراعشةالدقيقةاللخلجاتصئبععلىشعرهمناحستحينالخطرةاللعبةكانتثم."اًلمقيودتستأئرهوفلب

فص4نظنالذفيالوقتفيالمرهـورءالانعكاسوعاديمنه.ويتقمعرالحدثبي:-""غرإبا"هناكانفتقول"تكايده"بهاوادا،فيرهاهناكان

ورتابتبما.ءادفيبسببثابتانعكاسانه.ذواو.انعكاسبلااللحدثهذاان.حارةصداقةوبينها

منالقصةانقاذالىاكازعالتياراهمية(تأكدتاذريسيوسفيدوعلىوحنينلهفةفييسعىجاءكالذي"الغريب"عنحدث!يني

اللىالقصةنقلوالذياللاعاديةوالاحداثواًلصخبلتهويلابراثنالمنونمسترادويرتاد،اللهـوليقننحمالصحراءوراءمن

فيالمدهشاللطريفويخلقاللاقنفيالفنيفجرفهو،الاصيلميدانهاالمسكينالمعذبحماك3عندفياعايبغياكانحدثيني

اللقصاء!فيهاكانالحديمثادبنامنحقبةنتذكرانولنا.الشائعالعاديحنونحبظلفيلقاءام؟عنيفعشقظلفيوصالاام

4اثارزاذاالا-الاقظاعظلفي-.الرتيبةالفلاحينحياةاللى؟تفتلاوجنوني،وغيرتي،وشقافماعذاببمسوذاكيادرلست

تستلفتواًليوممبةحي!اقيمدبرتابة-وجبزةلفنررة-"ؤذهبضخمةحوادث-لآمتحطمالجميلةاللحببانيةواذا،وتجىءا!قصائدوتذ!ب

يغيراو(الارياففيقهئبيوهيات)قتللجريمةتقعكأن،الانظاراليهاىانت!وهكذا،النيلعلىعنئىفي!ايعيشااناملاانبعد،معابيديهـما

علمىجماعةيقدماو(الارض)الربمافضوةوتحددالزهـاء!ه!الطريق.اللقصائدمنالعديدوراءحزنوالى،مرارةالىالحبهذا

لاكهـ-ذهاحدا؟ناأنوبديهي..(الجبل)الاثارواحتيازالجبلكحتمواجهةفيموقفاي!حددللم"نجامحمدابراهيم"فشعركلوءلى

..الادبتمهـللهـذاقدهك!بل،جيدلادبمادةتكونانعلىتمهعننعصي.شعرهيكوناناراًدلانهذلككانربما،والحضمارةوالانسانالكون

)ثلاتمنرمحاوغانموفتحي.والشرقاوياللحكيملدىبالفعلكانتوقداشيماءكثيرة،.فيالسلامةآثرلالهوربما،قبلمنقيلثهـعرللكل!محفا

تكونلافداقعيالليالحدثضخامةانغير..أللعربيةالرواياتاجملوالجانب،الاسرةوعالميتفقممإدئةاللهاالبحارفيالسيرواخون(ر

ودفعاللد!تةلاثارةاداةهـناكأرالللامسؤولينناللفتجارلدىالتجربةحوليدوراًنالمذيناهذينفيء؟موفىوهو،الحبمئاللسلبي

التلفزرون(عسلسلاتواغلبالعربيالفلمقصعةؤلأبيحدتكما)اثم،-003..العامةلاالخاصة

بضخإمةءشغول(الفان)هذاانعلىتدلقدأخرىجهةسمنوهياللشك-لىفياللعذوبةاشاعواممنانهله.ننسىاننريدلاونحن

مسهارهوفإلحدث،ابطالهبحياةالمتعلقةبالحقائقلانفسهالحدث،الزخرففيومتشابكا،صلدامنهالكثيركانفيانبعدالمتوارث

منا:مطاهذابينوالفرق،ببالمنهحياتهممرتلماولولاهاهتمامهافولاناريدماليس.الشعرهذا"هلهـل"اللقديرمبالتعبيرولكنه

اللذيالفنبيناللقرقهووفتحي.والشرقاوياللحكيماياترووبيناللفنهـنقريبة4لغتاناقولاناريدالذيوللكن،7النثريةالىبهوصلانه

ضخ!"احداثطريقعنالحياةرزلمبةمناستلابناسوىالىيعمدلاوقرب،-ابساطتهاعرض،ولكنهالللغةعضلاتيستعرضللموانه،الحياة

الفنوبمين،شهصاتخمافاندون.ننفءانتلبثلاضحلمةدوولمةتثيرفيبعضالنئسعريحولؤنالذينالسعراءهؤلاءمنانهثم.صالحكيللغةمن

ت-ىاكثرونحنالواقعالىلتعيدقاالضخمةاحداثهتستلبنااللذكب،المبنىوحسالاي!أعحسمنيملك.بماالموسميقىمننوعا)ـىفصائد!ك!

ووعيا.واره،فاعضدهفالموضوع،-المجزوءاتمنيكتبهاالتيالقصائد.نلكفيوبخاصة

الاحداثاسوكلنالافلاتاتطاعمناولادريس!سفيكنلمترىكما"الموسبمبةلدنتلا.ا"هدهغير2تبقىولا،ارويديدا-دويغيب

التفاذالىقبلهللقصاصيحثلمكماوفقبانطكيد،-ولكنهاللضخمةعلىيساعده!مما.اينمن،الندىشمو!في،الستارخلمفقصائدفي.

اليوميةحياتهمجزئياتخلالمنابطالهحي،ة-عنالتأريخيةاللحقائقلاعمق.وبنقلاتهامسةبطريقةالبعضبعضهابينوالمراوحة،للقاؤية!"مههذا

هـه



أجلمنادريممديودءفكانوقد.(اللطابور)والا!.وارالسدودسبيلهويوف-قالشابضةاللصمادقةبلةتهمير!يهاالصغهوةوأشيمائهمالرتيبة

الىوالاخرا)ء-نبهنيعمد-الم؟ثرةاد-اطةت!رللقصصهيوفراننلمم!،-اار؟يافةالمسهمحوفيا!حببهاةدظك-مالحماللتعاؤ"طريقعن

اللذيالاءر،"وت-هاواًحلامهءولاقص"اتدودظفلاالقصةليطلجعلوابرطالقصصهالقصاصبينوالثكا"لضبما)لهيتحالمالذيالادبفي

معظمفيا:"-ةطةإانبيد.اللبدايةمنذالقصةمعءالقاريتعاطفيضمن،.ابطالهمصائرفيخطيرتغييراييقعاندونوت؟،ءالقصةتتدأفقد

.الفنانيجتلمبهاطارئةعواملمنلانفسهااللقصةمنتنبع"قصص.وخصوبةغشصويزداديتعمقلواقعهماكناادرانيحدثاللذيوللكن

ادبفيالرئيسيةالدممامةتشكلكانتابتيالانسانطيبةانالحدثتطوركانسواءف!يناالضأثير!دامثلالفنيحققانويكفي

،رالنفسعلىماوالفلسفةصعيدعلىمناهـتهابرمكنادريسروسفيوفققدهوبل.القصةلشخوصنثمناه11رو":طااومحققااًلروائي

يت""-أالذيالفنيالصدقصعيدعلىمناقنستهافياصلانفكرلالكننا.واحدةؤ!نيةلقطةحلالمنا)تاري!حيةاللحقانقاصدقءنالكمتمففي

اللفن.معجزةهيوهذء،لادبهأب!)قصةفلاحيحهإةفيوالتخلفاللبؤسحقي!قةننسىوهل

فىدمبانترغيراومبانتراهراءا2يخوضادريسيوسفبطلكانف-وءبسببابصارهمفونثىالأتمخ-مةيدخلوناحهـينمثلا(الهول

ف!بهنلمسلاؤددراميصراع-قصه"4في-وهؤ،التءلمفظروف.بصعوبةالاالاخرينعلىيتعرفاحدهميكإدفلافيهاالمعلقالمصباح/

المش!د):نفسهاللفنانقولفيهيصدقعمبقاصراعانلمسوللكنناحدثاالبورجوازإةحرصحقيقةعنكشفه-المئالسببلعلى-تممىوهل

مسببت!كلوالكوارث؟الفواجعمنالتامخلوهرغمابدابسببطاليسصحيف-قيويقلب(حبقصة)بطليس!يمقظ-حينمصالحهاتأمينعلى

الخفهكأ"طةالللابسط.عنتكشفانكطاالظاهـريةاللبساطة.!هذه.(الةونرسطنف..اللجديدة.لللحكومةالتجارتأييدسوىفيهايجدفلااللصباح

)1(:بيكؤكفيها/قولا)؟!تثبيكوفطلنزعةنضجاالاكثرالاستمرارهـ!..والتشجيعبالمالمناوئيهايمدونكانوااللذيناالتجار3

ماي-ريشيئاؤاناءوادتامنخاليةمرحياتهبأننقولانالخولمن)تقودهاندونابطالهحياةصميمالىالنفاذال!انيسنطيعفدن

--واكطوجهةمنجداعظيمشيءاللعمومعلىو!وباستمرارفيهاالتأملدائمبهاالالتصاقشديدانهباللبداهةيعنيفهذاضخمةاحدات

.استمرا-انلمسقد(ايا،يلغة!الاخيرةمجموعتهوفي..(بةاينف!وثياتفتهمنالفنانتمكنعلى-اخرىجهةمن-ويدل،للحقي*ةها

اللقياهـكأ.لاناو)؟((اللعقلحدودفوق)مثلفيالس!ابقاللصراعلمعنىت!-ةخطيرةاحداثايئتظراندونويجوديبدعانهبحيثعليهسيادته

لي-نصراعف!و،وشمولاتنوعااكثرأصبحالاناللصراعانبيد(تقوملا-دوناممعباللحمالةهذهفيفمهمت"،لقصهمهاؤاقاامامهوتفتعوجداله

اًلمحنضر؟قلالالاسحشرجاتبيناو(سبيناءمعاهدة)والغربقالشرعندبدتوان،الاحداثتلكعلىيعتمدالذيال!قصاصمهمةمن-شك

الفحبل(الصوتديقصة)اًلماضيسدوديكتسحالذيالاشتراكيةوتبباررفيعادبخلقفي-باللتالي-ونجاحه،اليسرغايةفيادريطيوسف

بيناو.(آيالآيلعةاالحاضرزيفوبين؟ونقاالماضيبراءةبينلموه.صدقه2وتمكنهعلىدلالةكئراالضصقةاللحدودهدهفي

لداكأ-الافكادوتحجرلليدالتقا"زمتوببينوالتحررالبسماطةينبوعيكادلامغمورةعاديةشخصياتادريسيوسف.أبطالأنورغم

منالواجبانعلىاصطلعناوماعملهنتمنىمابين..ذاتهاالشخصيةانالا،غيرهعنجوهريااختلافايختلف-اللحياةواقعفي-؟حم!م

واتواصهلالحبالىالحقيقيةالانسانحاجةبيناو(تلبساةصا)عمله،اوصافرلسمهافينجدلاالملامحمميزةادبهفيالقصصيةالشخصببة

بيناو(الزوار)الزائفماعيفيالاجالتقليدالىالزائفةحاجتهوبينوفد،أمث!اللهامنالملال!ينالىترمزنموذجيةشخصيةانهارغمجاهزة

اهـىوحاجتمهكلهالانسانوجودتستغرقالتيالملحةاللعياةمثماغلدونكلهالعربيالشمعبللصفاترمزاالشخصببةأصفاتجعلالىيعمد

اللضامرالانسانيا!جزءبناو(بعشرةالورقة)والحتإنالحبللحطاتصعيدية)فرحاتلملاءحوصفهيقرأفمن،التقريراواننجريدفييقعان

ببين..بعضهمالىالبشراجتمعكلماواثرالاناديةوبينالانسانفي"كجبهالعماليةالحادةجبهـتهورمسيسكأنفالكبير؟أنفهخاللصة

عناداللعسمكريوبينالطويلةخبراتهاملتهالفيوتسامحهحمسنعمطيبةفرحاتانفييشكلا(حافلتأريخعنتنمالتيوشيخوصتههنقع

اللظشروفضديعدللمالصراعانوملاحظ.(مصرصاحب)صميدةالعربياثعبهطاحلامواحلامهالعربيانئعبهو-الملامحبهذه-

مطلضا،تأكيداونقاد4/الانسانطيبةعلىيؤكدالفنانيعدوللم،دائما(:آيالآيلغةافيلفهميوصفهوتأمل.والرخاءاللعملجمهوريةالي

ساعالهمطهـراتخذوانونفسهالانسانبيئ.يكونقدالانالصراعبلهذاغلالةمعتكسوهوالتيالناتئهبالعظاما!لىءووجههاثحبةملامحه"

المدين!كهاخلاقيى-:اتبدأتانمنذ-اللظروفتعدوللم.اللخمادجيوتلكالشحوبووااولليسأ(والل!عبقريةالتفوقمهابة،خفيفة!ابةمن

اللصيب()فكبماتبلورتواككطاللفناناهتمامالىسبيلهاتجدالبرجوازيةالتفوق!ابةوهل،شعبناوجهفبماالماضياثارهماالناتئةاللعظام

.الانسانفيالنقصجوانبتبريرفيمقنعاسببا-؟الناهضةامتنافيوالابداعالشلق(لطاقاترمزالافهميفيوالعبقرية

يع*ر4وظروؤ،نالانسبينالصراعلتركزتبعا،ادريسيوسفكاناللسردمنالروائيةاللشخصيةصفاتتشغلهالذيالحيزيكونوقد

ن!أ!اخلايكشف،.اللحدثأجزئياتونفنالشخصيةأعماقعنيومذاتكانت):(الحرام)بطلةعنقولهفاقرأحقيقههاعنكاشفا

الاتمجلتنوعتبعا(ي7الآيلغةافينلمسنجينما،الخارجطريقاذابالشبشبوصطقاللكحل!معوق،ودشعرواهدابذاتحلوة/بنتا

ءنهماكليعبروالخارجاللداخلبيئومستمرامباشرااتصالا،الصراعتع:هراجملوصفهافيالايجازهذاانتدرك(الشبانوحاذتسارت

)حالةقصةفبطلا،يتكاملانبلالاخرعناحدهمايعوضفلا،الاخرعنذ-،ءهنا،ثوماضيلحنتم!زهوعدمالمغمورماضيهاشأنضالةعن

الطالبة.تدخنهاالنيالسيجارةتلكتماماوتربطهماتماماتفصلهما(تلبس.قرنجها

اتصى-الوثمة،المديرواعماقجارةالسىدخانبينمس!لتمراتصالثمة-!بين!ر*ماءالقصبىرةقصعهأبطالن3ير؟كدكانانهوالملاحظ

بعضهميخدمون-يشعرواللموان-وانهم،والاتحإد.الحبيجمعهم

".!!لم،حهحا!ي!روأحه!"!أ!ي!أيأ!مأة9(1)وظروفاللفقرسببهاالصغيرةاصطداماتهبمو،(الماشيع)البعض

اسمبابةفحرمسرحجةالى2تلتحوالقصةهذهانهاخيراقرأنا()!2حدالمسكنةببعضهـ!اللطيبةلتصلحتىييونفهم،اًنسانيةاللاالتخاف

ا)ىمهعهبراشخهيرتهالىالةأخاناستهـنلديلك!ونلاانونأمل(الارض!يةالمهزلة)الصدقأنعير.والعطفبالرذاءممتزجاحبااللقارىءلفسفيفت!ثير

صنجطةبساذجةسافدالقهـصة،الادابيةنراع2للاالم!مهـيزةبللخلصلائصىالالبثالحياةتلكمنالفنانموقفعنباللكشفكغيلحياتهمعرضفيالغني

مهـنلمسرحيةممادةالغهنما!!ي!تخهـذهااناأتحلتولولا(لليالملياركص)نوعتقمتهماعداءفعلىأشداءاصبحوامافاذا.بحقيقتهاالقارىءوتيصير

وقهىرر/بهدؤمنكان!مابكثير-،امنيعدللمانهجدوو.الفرافيرنه!منينبعا!سياسيةلفلسفةيخضعلاقجتماعهم،ذلكومع.وحياتهم

)ج!مهبرريةاكتحسبتهالذ!فما،طداسئةا!س!بلب.إجللامدنادبهبقيمةي!ضحىعسنالبحثوجودهميمتصلمقذللكيتألىوكيف،ناضعجثوريوصيما

اهـيقصةايةتحويليمكنوهل؟!مهـسرحطيةاصحتأنبعدا"(فرحماتلم"يمشلالذياللعفويالاجتماعولكنه،وادخخلفالاقطاعظلفياًللقمة

أمسر-ةفييقيمواأنباعدائهوالل!عاللصلفيبلغخينالهادرالحياةتيار
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وتجعلأنتتعمدقدكانتاذاعماساركموربيلسخلتوقد.(مثلاينود(تقوملاهامةاللهلاناقصكأفيابراهبمياللصنفسبهنمستهر

،ثدكأل.رتيلاالمأؤلفةلاناور،اياتءنبىة()المعزو!روايههامنءساحبيناتصال4إة(ايالايلعةاوفي،ؤوقهالتريرالءسصوت

روارإتمنكت:تماأول"كاباللكهدالانالاذلكر*نفام،كلا.:ؤأجابتيرتةب-ر؟طنيالاحروورهـموعظاهراءهـههـأ،اللعد)بيوصراحؤهمي

نااقصا.صاءلىان2يجهللايسأدريوسفأنررري!ب3"نوولبينهـةرةمقارنةثمة(مصر.صاحب)وفي،اللشخصيةضميرفي

اهـذتاملناأذا،القولليمستطامحنافلعل،قصضهفيالتدخليتجخبيعقلورألى+!يرديرأى!،طكلءلىيتحهمادبالطريئيقالطرالتقاء

ربماأنه،أدت،رهايمرا!!!الءصبةالانتقالمرحلمةضوءءلىا!جانب(المرةههـه)قصةوفي،بالاخرينحسنعمالتقاءوبين،عورتهويخفي

ا!مسصمنالل!رالمددلعدشاللدر!وفرللمحد.داشكلا!حمرلىلانكاف-!والداخلىء،برفدارزارجبينمتبىدلوتأفردائمأبطثمة

..............01السجين()امام

نجاحه.تتبتلىنركبما

....؟....برهاعرؤ!ا!ة!ا)فنيةالخصائصمعظمنلمس(ايالآيلغةاوفي

ادله-!يولكئهـا،4.أملسديروسالليستءدمادنادريسس!ير.
ء.....بة..........واد،الناجحةالقصصيةالاعمالمعظمفينلاسهاوا!تيادبىبسبوسف

سي--اطله-5ء-نالكدمعلوم،تعليمد/4تظللاالالنيا)ء"د!وبسبب.9

تكونكي!فتأملوللكن.غيرهادونالصمةر"دهلأحددتهؤقدمعينةدصفةاللخفقاتذءنجععلىحريهراللغةبسيطالسسدععويبالهالقوليركفيلا

(آيالاي-اغة)في.الثراءغايةفيظلالذات!-"ونةء:دهال!وات--ناللقصاصاولئكمنادرب!يوسفانذللك،لثخص-ةلميةالداخ

با/ضمسضغيثكافرغاضبباكمتظلممرو؟أللم/معذب5-ة.برازطلق):ابئول!تكرة،ؤ:ء4ؤلىءةةاو1دا!ماجديدةأشكالءناعيال!متكشفلاالذين

لكلعاإتةوورورةممدودةو!ء-*رةطو!لة،ىآىآىاىزا!د!ؤءلتستعصيالتياللفنروجفيهاوتشيعواضحةأصالىعن7دتف،و!كأها

..............................لاوفد،جديدانئممهـلايقدملاادريسيروسورء.والشرحالتحديدعلى

لاسعهداميهمجروحه،ي!سعهاارادتهبجهأعمنحمضهيروعهاوواه

الحامضثارى4رؤص!الحاقفيالليودكصبغةكاويةاللعببنفيكالنارالفكرةانهعلىموقضاالمضمو!فهمئاادا-جديىامه-مونادا*مايقدم

مالا!وخزاتبرللأحقعنرو-راد!ؤاتذلا-قانكتفؤتأ!ل(؟.11منجدته"أشبعجديدا(ؤضا)يقدم-بالتأكيد-وللكئه،اللهدفاو

...،...ا..ى..!رر-4روائعبعدادبهبها-بأصالتيفىلنك-ة،وللذا.وصدقهاصا)!4

.الحادالل!مرى-وتتلدعهالن!صهالا،معالاتنستىلىن"دددلها
..........وؤ-4،خفباتبطتر!ل(املحرا،اى!باخصأر،اتصفر،بئرم!وج)لىالاو

إ!فجأةتنخرطاوجدهـاحينوؤوجىء):.قولهفيالصردعفوبةوتأمل-دث"،ومضامينمواقفتجسيدءنلحجزاوجديدةاشكالمةممار!في

هـ-ذااجهلؤما(.متواليةتغه!راتوجههافيصدثتفقدؤجاةللب!لابروائعهؤورنتاذاالخلمقرعشةجمودواللفنروحبنضوبتق؟رنوانما

لليست!:ي(أةف!)كلمةعنييممهتتاندامكانهيكنأل!!الاشندراكاومعينةكلفبةبامت؟زاتالفنانتئعمبالضرورةالسببوليس.الاولى

ؤ-!رةا!ببرتهإلوعبعاىيكنإمك(ؤفيةليسلااءنا!لتادلملاننفكبكناوان،اللنقادبعضذلكلىايدهبكمانفس!منرضاهعدم

.اللصادقالسردعفويةمنوقربهااللحاليوضعهاانالنوجبفيالمبيكمن.وانما،الاثربمضذاكاوالصعببلهذايكونان

قىبساطالاكثربمعناه-محنرفظاؤ-فىادريسيروسفللدىالرءزا!أهـوفلا،لىالاؤقصمهؤباامكانباتهاستنفدقداللفنانلدىالقه-صي

(بعملب-ةيقومكاماهرةاشارةانه)وليمزيموندلىقولىفهبصرق!فىيولولا(افصبهذاعنعوضبالمسرحاووضمامهللعلاجدإ!نهجالى.بعمد

..-(الحوادثمغزىوائابىةالانفعاليللضغظامرفيو!ءةبرالتوضجعاخ"اهلقدبل،دائمةجدةاسلوبهدهـ:خجديدةتج؟رباص"مارينتظر

.ذى)قصةففي،موؤفاوؤكرةعنمكهفكدللكااللهلعمدفيالمناناللصدفىرحملهايتوفرا!ردوالقصصمنالاكثارالىفعمدالاولنسجاحه

../.....،.....الانفغالوحرارة

اوسعموؤفالى4شمولفييرمزفرديلموقفاقمطاع(النحيلالصوت

نفسيؤديرمزمنقهمةاقليظلذللكومع.الموضوءدبماالواقعفييوسفئجاحهوآي(الآيللغةافيماافضلفان،هدااجلومن

4اترغمهدا،عايهسياد-4واستعادةالعثرةمنفنهاقلةفيأدريس

.ؤجريب3الىيعودالمجموعةقصصأعمقوهي(مصرصاحب)قصةؤ!

امحني4-حطاؤخيا!نقادابعضوعده(العيب)فيبهعرف!جديدشكل

منثوراتاطلم!تصورمنفثقلا!ؤورفيةبنظرات،السردخلال،القصاصتدصل

كنابهـةمشروععناللهـشفالىونزوعهالشخصيةبهاتنطقولاالحدث

تفكيرهأماماوجهاللقارىءوجهايضعمماخلالهاا!قصاصوخواطراللقصة

لتنأداوفيبجديدةالنزعةهدهولمجست.عندهاللفنيءالخلقومراحلالقصصى

وكان،اللقارىءيخاطبانوديهاملست!اندالكانفقد،الغربيالادب

الاردنفيبعضوفي،عملهالفنانمحلىيجبعماليننحدث.لسردايقطعغوغول

نظربتهمنوطرفااللفنانذاتفياللتجربةتكونبهبفيةنشهدالاعمال

تس)و،جويىلجيمس(شبابهفيالفنانصورة)ؤكباكماالجماللي!ة

وانعكس.للبيراندلو(نرتجلالليلة)و(!ؤلفعنتبحتخصياتش

التبنارتنادسىااجاباتعلىبايتعرفالنقادمنطائفةفاختصتالادبيالنعقدعلىهذا
....فكرشىءأيوفيؤالوماذاسمعوماذاالفنانعملماذا:مثلاسئلة

ق-د-ولهمزريمونديقول-المسرحوفي.)3(اللفنيالاثرخلقأثناء

ب-المحضسىمومحمدلصاحبهبعضف!نىخصي!اتامتوفعةغيراحادلأتا!ئادالىسحيالمهير*مد

.على.إ(!المنوقعغيرالامرءـذاعنذلكبعدالاتذارثممةاللهاالنقاط!

6(4عتلفون-اللقسى!كممباشرةغيرمواجزةفنهفياللفصا!اراءنيتأالىالمستحسنمنان

أعمالثمةتظلذلكمعو.(زيغاكوالدكتور)فيباسترناكفعل

عماحبنطهلدىكما)وقصورعجزعلامةفيهاالفنانتدخليكونأدبية
انترابنكمقابل-حسينالملكشادع-ن

1802صههاإيهمنت،نلي،ال!ح!دايثةومهـدالىسهالادابىالنقد:راجهع)3(

-ت-ء-%مسي--ه..!ىمر.مهيى.عىحى!سمه03صوليمزريموند،الببوتاالىأبههنمنالملرحإ((
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،وفر*"اللحجمبينالالهينبيناللمقاعفرحةعندالمحمةاوت؟،حي،غتنر!وترينمقارنةةالقصهذهففي(حوض،/1)!لقد،5"قهءكأفيالغوض

هببالخرغمرهاارضهـمالىادونيسبعودة-صبيل-بيبلولرابناءاله"وتذيؤه.كأ)فيبيئما،زمودجيصرثص!دلألمنواللهللاحالاؤطاعي

خسبر.9واذيارمةفي!4."بينإبلاطوداخايامنلوجانحدبلصدنر!نجدلا(النح!يل

مصرعاسطورةان-للعتابالاخيرالفلافعلى-ا(؟للفووقولانأيالازءقىمنالاخراللجانباللؤانيضيءانلونا!ححيلال!سوت

فيألربيعوب!ثهاوالتنهتاءالخريففياللطبيعهأموتأالىترمزادونيس.منهالاعلىالطابقسكانموقفنك!نمئهف

ءر!ت،رائعةشعبيةاعيادفياللبنانيونيستقبلهكانبعثا،والصيفجديدةأريخية4"رحالةعنكنت-مهفيواضح(الاورطي)والرمز

اضعفورةاالازءـارص،ملين2الدروبفىقبطوفوق،الونياافراحاسمتحتوف-د،النفلالىاللعوزظروف4دؤعورنحيفاكانالذيعبدهيمينثمها

؟ووودةجاا!شها،قالاصعلىالممففةالناضجةوالمثمار،لجل13واءقودابقطعالانحراؤءاسباب!4واستأصلتىالرضءنالبحتفرقةاور-"كته

!-ذا،الارضنورالىالامواتعالمظلمةمن،الخصباله،ادوفيسرنقط-ةتريقاندونالجسدالىإالقلبمناللدميأخذاللذي(الأور!)

مياهوخضب،الخيرةللارضمقدسافربانادمهفدماللذيالجميلالالهواضحغيرفيهافاللرمز(اللعبة)ؤصمةاما.جرحاتخلفاوواحدةدم

بممائه.الض"سفيوجدناكمااللحدثدلالةمحنتكشفرمزيةاشاراًتوجودعدمبسبب

اء:ةالثالنرجسازهاروما:الاسطورةهدهعلىمعلقايض!يفثمهـذهوبرهـونا،(النحبيلالصوتديقصه)و(/فرحاتجم،ورية)

الفاضشكأالاللهةدموعسوىتلالنا.علىاللصغ!يرةالانجمكالآفالئثورةةلمرحىاهـ-ىعودة(الىوقعةفيروال:يرةالمفارقة)تصبجالاشارات

ودءوع،اأعاتهابضرتفجرالتيالال،4هده،يسادوحبيههاعلىعثروت.قريبفيرامدءمذالغربيقىالقصةتجاور.أهاءتمخلفة

واذاكانص.الربيعوعودةادونيسباطلاللةايذاناالجافةالارضخيراتار:ادض"،+يطةاللب!ادروس!روسفلغة.بقى6فبه4اوكلههذاوبعد

الساءراستطاعفقد،هاوحادثتبموضوعهاناعمةرؤيقةعينهاإلاسطورة.ؤأرمةمقالةفيالقول4فيسنفص-ل"ماملامحهويصددادبهيميزمااهم

القارىءاذاؤإ،والنعومةبالرقةءابءشعرفييقصهااناخشنا!ؤادععباسالجباراعبد(العرا!)ال!لمة

شعاعيعمرها،والحب،برمةواللف،اللجمالمنعوالمفيلحظاتيعيش---

عر-ىالظميةواللنباتالاز!اروالاشجارروائحوتعطوها،اللشمس

.الحادةتهوللهثلالغرامللهفاتوتدفدغها،والجداولالانهارثواطىء.؟-،

الفاعر:قولالاسطورةالشعريةالقصيدةهذهمطلعمنورللأخد

و!ه!ر!يدوننحو-اللهورسربناسروعمنمننرو.تأل!هثسأدو

الرمالدعصورقمدمث!"عيليدوشضنحونجيمالخمشنادفؤ:ساعرللمنة

لظلاللمحطريالافقلازوردفيلاصق***

الخياللونومناللصباباتذوبمنصيغال!تفقدللالهام،لرايابوعااللدهـرسظلابالحبوالال،ةاساطير

.ا!بر!ماللرهـاتالتيهو!لخبصرحا،الشرقشعراءمنؤصةكذللكوالهمت،الغربشعراءءناللعديدين

فوله:-الزهرةمولد-منخذثمو!هوماتعقيداالحياةاردادتامااستلهامهاالىالشعواءحاجةوس!نوداد

مباح2ذأتسنيأفيالزهرواءظفى..والمنناعبللهـمومالمبددةالمئعشصةاللجرعةالىواحتياجا

صداحوترجيعانواراثسطفيفاذاادونيس:الفينيقعيينالالهيناسطورةاًلجميلةيلاساطمبرهذهمن

الجناحبالوانالموجيعمروفراشالشاعرؤلمصاغ4عدرجميللشعرمه-لحراكانتوؤدوعشتروت

الافاحي!فنهسكرتذهبيوغبارواللسمحر،اللحببخ!يالاتتزخر،طويلةملحمةاللخنت!نفوادالرقيق

طفله-السهرالرءالتلكفيالشطفيواداصادثبصوتمتلىء،والاشجارجداولوالىالروجبصوروتعج،لموالفتنة

مثله9الاعينترلمغريبحسنحسذها.الالهاتبينالحباجلمناللصراع

مدلهبخطواقالشطعلىسارتكلماباللجهالنابضافنياعملاتكونانبدلاالاشباءهذهكلفبهاوق!صيدة

نقلهكلفيقبلةخطاهااللرملؤبلوؤلم.المبدعالشعريوالخيالالانيقاللقلملهايمقدرحينس-ماولا

اللصبأحذابؤوقهوردبرعمثعوهاوالابداعالاناؤةاثارلمسئاوفد،مبدعخلاقوص،ل4انيقالختذصنفؤاد

اللرراحفيهاغردتعقيقمنقطراتوغابلآ،اللياسمينسوارلى:السابقينديوانيمةفيوالخيالالقلمفي

كم،،-ادوني!اافراح-اوادونيسعودةمنابياتهدهواخيرا.الزينون

الشاعر:وبعوها-جوببتربر3الاالالهابنةبانوعشتروتادو،نيسالهمطورة،تلخص

وعوديالسفحفي-عشابر-ياالآلامبدديمبصاهمنولدتقد-الحبالهة،الزهرةاو،فينوله!عيئهاوهي

اللبصدالشط"ن-عادقدادونيسانجوبيترابوه!اولحدهاوقد.محارةقلبمنساحرةقىضةوحرجت،الازهر

صغيرثغرعلىتنهلواللذاتءادحت-ىعنمهتبحثفهامت-تموزاوسادونيسالالهفت،هايكونبان

النضبرردالوورقفيهرفمخمليعابر!-ىءغيرللصيدمضىحتىبحبهتنعمكادتماولكنها.للقيته

اللغريراللفجرفيالانداءعلىالضورقبلةبفيينافسه-مارس-الحربالهوكان،وتوسلهابتحذيرها

العبيروانفالىالءممتيرتشفراعشاادونشىاليهفسسدد،اسدصورةفينبععندلهفبرفي،عشتروت

هـ-دهتسيرءظواللصوالشذابالنوراًاءأرؤرقالشعرهداليمثللاالآلللآكانولما.4وعرعمارسلحليهؤانقض،هاخطولكنهسهـم4

ءتهـ--اوحسبنا،نهايرنهاحتىبدايتهامنالا-طوريةاللشعرية-ةاللقصر--4هامتحبيث،بعيداخرمكانالىا.تمقالا"هسعهكانؤقد،يموتون

تدورالت!الاسطورةعرفناانبعداللجميلةالقليلةالنماذجءـذه.عشتروتوينسىللهايكونللكيتطاردهوداحت-بريزربين-الالهة

بالمواقفملأىالملحمةان.اللطويلةاللشعريةالقصةاواطحمةهذهعلبها!ابيو-الىوتشكو،عنهوتبحثتبكيوجههاغلىعنفةروت،وهامت

بتتمعرهتسجيلمها!يفوادوؤقوقد،وصورها،حوادثهافي:النماحرةالنذيالحبيبعنبحثهافياللهيغةوروصها،اللضائعغرامهاجوبيتر

اولمنواحداشعر-اوزناانزمانهمنالرعمعلى،اللصافياللذقيانوقىل-رجوبيتللهافرق.بريزربينعليهاستولتوالذي،مقدته

ابيهـاتاربعةمنلالمثرواحدةبقاؤيةيرتقيدان.دون،اخرهااللىالملحمةقىوالست،عامكلمنفقطاشهرسةلمدةوللكنالليهاسيعودادونيس

الناعورأيعيس!عى..مقطعكلفياهـىادولي"!صودوفعلا+.لبريزربينفي!اسيكوناًلاخرىاشهر
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واللحمامفيونالزللتننيما44زر"مبى!يع!ودحعى

!!كلامباالمنساجربن*رافة:"تنرلترشيدءـ،نتهم.هإرو!تأليف

لتنته،ص112-الادابدارمئنئودات

!لقةامايمشرو4تلت،*!

ات-اممذلةسمواقدشاعريبق!مخىفلمىطينموضو!اليطنمتبواالذينهمنرهـوفي

قاموا!ص..والشقاء..العذابسئمواؤدوكتبالا،الضب!قةالاقليصلأ!ب!ةهنقتص!ركبيربوطنيرلممن،بيلمحر

الذيالموتسئمواقدعالولبالموصوعه!لىافيفجطوعننبناومجموعة،ؤصيدتبناوقصيدة

،العظامفيبيدبرالمأسا،الىلرلال!لم!نحن.فليلون،الاسفمع،وا!:،جحون.المطق

أكل!-الحياةدهئمواقدالارض"!واًزيماالعربيالشعرفييظ!روللم،ءالميشعرمصاف

المقامضموالىؤدءاالا.،اًللجوفالرجالأوي!9153؟،للا4+،،"اللضائعة

هـننكرهـ4لم!اللذيالتكرارهذامنعديدةامثالاجموعةاوفيالحضارةفيكتباللذي،اللحاويخلميلاًلننهاعراللدقيورنفحاتؤه،كان

الكلماتىالوتده،السامعاوا!قاريءانفاسيحبسؤ،و،!ارونرااخبا?!رتوقد.وفدمع!نالعروبةفيكضابتهمناكثروبيروت

وقيصاللحهـبالنةمعرفيافهـة،والتكرار2اللكلمةا!صاسفيمايبلوروولعله،ر!شهبهاشمهارون،اًللفلمص!ب!لللشاغرءجموعة،الآدابد"ر

ب!اإوفقكلض،!4انا-لا،"الملائكةنازك.قولكما"المايزال"قصائد-،بالخطبثمه،رةتب!غفلم،الاطلاق-كللىالمغتصباًلوطننفعراًءاش!ر

فانواحدةائفظةءيل.وجمعهاالشعوريةاللكثافةخلقفييفشلوبعضهماذ--صذيايواسءالمدىذ)ك،ىملمىابياو،بميهواو،اذنجمياو

وجوهفيتلزئائرة،"ا؟ءقى،هـائجةسياظإبئعامرددذ"افولها":فيمهوتعمهالاخهبررشع-س،ولةالىيعودذلكلهلو،هارونشهرةبلغته

الز)تون"ءلفيم!ةال!!واررلاموراءيسعوناللذينا!المب-بئالساسةاندؤاقاتهوقذائفه،وافهرغةائيةالىيطربوناللذينالثقاؤةمىوسصعلى

نءلا،يردد،شاعرزاوان.الحزيناللبزتقال-ارض،السلامارضفيلمقاباقىالمجطلويس!.ومناصرو"الغضائيالشعردعاةمنالمثقفينوبعض

وضى-وءاي!،ءفيبحثاوللغويةدراسةعنولالا*لممةؤئببةدراسةالململأزمفيالمجالواذما،اللشعرفياللشاصذوقتحليلاو،بشماعرشعراء

إ،طبآ.!ماويوفيضداخليانئراقعن*بدع!سىءنوازما،انئحاعومدىايفالى،هارونؤء"ازدمنةقصبتسةسبعضمتار"كه!ايئنماني

الموسهقيقىبمومد)ولازهاوظلارها،تالكلاابعاداللناسدون،وحدهللتهاعرالمعالجى-قيزت/13-اذا،هـطينيةاللفالقضهةمعاللجةفبىايشاعروفق

ب!ا-ضفي.كانوان،الت،حيةهذهمنموهوبوهارون،والمعنو/ة،تو!لاؤقايوالى،صورمدىايوالى-الشاعراكلتصاصمن

.:ها.فريتانم،و،اللفةلاضعف،التمدققذلكينممهجها!قصائدماذاصلقكامةو.أغوارهـا.،وسبراعماقها"فيتغلغلالتكطالنفوسووىوما

؟أقولوما"تقول"..ورلملوا؟شع!نايصودض؟ى:ؤ.كطهـ،ر،ن

(الفحولقالماالقول:التاليالاهداءيواجهـ:ا،الكصابمنالخاورسةالصفحةفي

ادافوللهـمالقولا-.لأحا"رؤعيدكلالى"

لهفيمققلبوكل

بهيؤمنعقلل3و

...اجلمن

حديثاصدراتحرير
".وال!عودة

فمنلهاسترةاللدإبىانترتديالتياللشاعرروجالاهداءهدافي

لاولا.فتحرير،عودةائى،ايمانبمال،فكرالىعاطفةالى،صرب

لىسأفبهلامسهسأو،دأهذهكماالاصالقصسدة0موضوعغمراسات!فيعدةواقهطاعاتحردرطممة.ا"

كلها،وصالدهعلىلطعىالىهيالميرهللك،الا!كار!كبماالل!لإلهالالص!عما

هـدحفيهارونسدا،"اراح))الي،وديالشاعرعلىدالرمجالؤفي!بما

م.القصيديالجواوالفكرةوليهـس،للوصرةجامعانوالورناللقاؤفيكأن

سمبسووو!نرلا-أعرللى!،الهلمخ"صهذا،اللديوان.فيجاءمانلخصانيم!ناالاهداءومن

....،الشعريباقرردوسره،اللبعي!دانطلاقهانغير،يقينااتهاعرير-عمده

ففي،واصلمدةنفحةالريوانفيماكلجعل،للقصائدالذاتيواله،مل

الانسانيموتكذلك،.واقفةالاشجارتموتكمادحن!-رةتحقاج!يرةخطابية"اللغزلنصف"ووالنجوىلةسلالر

".فيتأثيرهايبرزولا.و،رنماانشاداالاجمالهايطهـرولا،عريقةبدوية

...متداسهخلفهـنيبدوكما،يحباشاعروا..تدفقهاوموسهيقاهامناكثرمعناها

الوءصيلمربتهالمدهـ-والتدفقداكيحب،بكاملهشعرهخرو

ومن،باتشمسىوجههالشاعر.فيهالصقاقديواد-ذيالاهـ!--وبذاو!3+!!مأ51؟؟9+!هأح؟ولهح

..اءقلصواقلاتصنتولدحديدةاثحاركانتحولهانتعرفيويساللنثرفي،النفوسكلالىمحبب،فوكندوللببمبداه

..أنوثموالثمنهواكثراستعملهوقد،معثهوقاًلغئائيالثعرفيولكنه

إياه"كلمةرددالاخيوهذاانحتى"العشبأورافى"في

كرارالهبينوفرق،،احدةؤصيدةفيمرةحمصهينمنيقربما"آه"

..:.:"سلاملا"،الاولىالقصيدةففي.وا)لم!قةوالتدفق
ل.فى2ة.لثمناابدلاااردا!رمىت-و

ا"قوأ

.سلاملا:لقوا

.0730/7!للظلامالليئشبروع..أقوهها
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ررةءتك،نفمهثفياللحزنزأفيرمنلع!ا،ا)ساكأكأؤالقوافيكذللك.طويلفباء،م!كت

استمما)4فيو،اةرأواهجزوء:!دودةتتهملهاا!إنياًوزانكو،كثهرةالدؤقلىا.،ذ!كيعزكطويةاللشعراج!وعةافيءترددذلثومثمال

:عندكءروضيخطأشعود،دةبال!قههيف!ادا،العورلوالخ.الاجئحةمنقهرالذيالعاطفي

...والزءئاار!مرمتاضجدوىبلاو!ولون،الفلسطينياعماقفيهائمة!ورحلات،موهيقىوموسيهقى،شصور

اذإ،والوافرفييجوزلا،وهذا..مفاعيلفيمفاعلتناجزتلافقد،القاقى،المعنب،الحزين،ال!نائة،الضائع،اللغريب،المنبوذالزنجي

مفاعيلنالىءةاعلشنفلهتوانت،الهزجف!،مفاعيلالىمفاعبلمنتقلب..الاء،اً!طتالمب،المثت!اق،الحقؤد

،واءكأا.ؤطلاناوهزجشأ!لانو!اماصطأو!زا..!أعيلالىثمالمجموهـ--رزهذهفي،معاللجةللي!ست،اللفلسطينيةفهلقضية

الليومئنعراءبعضيخطيءكماا!ثلاثةالتفاءيل!جاءجمبامنوليس،الماهـدا!اللشعبعلىالحفيقيةالاضواءركشفوللم،تماما

ومفتعلن.ومفاعلئ!متفعلنالىمتفاعلنبولونحيثالكاملتفعيلةفي-بوالف،رةثائوبراكببنوحسراتنقمالق!-،ئدفيظلؤانما

اغجبتنيوؤد،حراالرجزالتعملتوفد.!فهلنالا!ايجوزولا-تنلفىوكيفنعالجهايفعرفنالوهبمائلةشعريةءادةالفلسطينى

.(ا!كاهـ-لمن)ظزحةوالىاررهـ(من)!أار!ان!رة.مبلااللواقعيبتصويرظ،ال!-امتحتالنائمبنالىاًلعالميالضه-ر

"ترىلا"القافيةفكانت"عنوانبلا":قصيدةفيالاقواءوضايقئيود!،الكللأءفيالانتفافاتتلكالعائدافيياسئمنا..سئمنا

الىعائدةط*الاخهذهو!مل،"ناثراو!"!اطرابجئتثم"!طرا"زر.لطمختلمفااسلوبا،المعط!ه!الموهوبوانت،فجرب،كبيرانفعاتجد.ا

اكف!رالصكةوفيءاللبطمناكنرالةصإئدعاىواللع"و/بئ،ال!وعياتغلب.الغزدونيقولكما"اللضبية"علىغزةابناءعلىالاضواءبه

ا!ىا!ة.فيوفخراوعزةونقمةحمالى!امتلأت،دربىانك.قرأتعنمططربتكد

ث-اءوان،عيوتافيالصة"رد)واًنكنضمؤف!ن،صالق3وعلىصورولا،نفس-مبفيكاملةالصورةتبقؤلمم،انط!ت"أسرعانولهئي

بمدولا،سهإج/ءزنكؤلا،المقدسعةراللديافيالعودةملحمةتغنياللهتضضة!!ب!منتظهرومضاتهيوانما،شعركفيصادعهحقيقية

!فر!ولا.ساطعةشموساواريدهـا

ار،يد،كلهاقول4اناريدماابلنغهوللم،الكلاماطلتفقد،واخيرا

ار!هاهبدههئصهاجمادالوطئسبهبروتيهثانوهذاعندك-كررفلقد.ونغماولونافكراراقيايكونانفاسطينثعرمن

،للخط:

يقتلني..ابتييا،يمخنقنيفانه

ورنلاخضعصدؤتوادا،الياءعنعوضتابتيافياكاءان

011"النهاز"كلمةافهموللم،لاالرجزتفعيلة

:اللشائعاللخهلوهذا

الخلمد"ده!ايشرفىالفيحاءرخابكفاط)

لجمع،وليستمهدنثلمفردصفةفصلاءفوزن،"اللفبيح"والصواب

3!5!ه5هحههههه!!غ

اللقصييمياللهعبد

نرقكلافييخإة-اوا؟!رياء

آول!صيصياالل-"ءبددفعلقد:الدلينرجالقالالعديدةكتبهيصدرالاولالفكريطورهفيكانحينما

لا!.يصنعماذلكبعديضيرهولنالبضةثمن

او-هت،حبةمظ!راسه،ءجل،ذالاست4عضكتب"ا،ظلهىهدي"كتابهاصدرحينماالثانيطورهوفيلأ

-صةافتظ"المقتطفإ)فيهاي!تجماالتيالاولىالمرةهي!ذهانقالوحينذاكيرهاتحروئيسىوكان"المقتطف"

وعهرهالاز!رانيحزنهالذيانالاز!رشيخشلتوتالشم!خوقال.الغرباوالشرقؤييصدوكتاباأيءن

.الكظبهذامثلتأليفشرفينللمعامالف

انه،4ن!صمحائيل،ذالاستء:*ؤال"ضقلال-!العاللم))-رالاخىولاصدر-ينماالثالثطورهوفي

هذاذنبان،"مالعاو"4ص-افياباكتاأوجا?ن.العصورجميعفيالعربيةاللخةأءنصدركتاباعظم

.ؤيهـ،صدرالتيالمجتمعاتمنكثيرااكبر4ازالكتاب

.((1مأزقفيالتاريحكيرياء))الثيراكبصرابالعنوانيدالجدكتابها!مابيعبعدليصدرالرابعطورهفيو

0515555!ف!بهحمهحئحهحهمم!!.حجئه!حبهنحهئى
...،ل!الك!هدا!ىيقولانيريدفماذا

!.؟


