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!ندفلرشططراللحس

!كونالوجدانيةانقارئءصاركةعلىمقدمالليحصللروج!4انوفيالتقديمفي

ووطف؟"بضجاغهوالايمانبلوهمباللاعجابالاست!دادزمانمو!لىمهيئازفعةيفرضالجيداللعوو*ال!نم9!انالحديثالادجمي،النمقدقيمءمن

لياترددلاا!عامةالمقدمةاعلمىاطلقمفاوربم!الحكمونفىءمهواقعاطفادركطفناكياوشعريةلمجمومحةنثريةمقدمةفكنابةئماومنقارئهعمه

(منت!هيات)تكو!انهنام!هافللقصداللصغيرةالمقدماتعلىاطلاقهعلىؤادرثر!لل!ذافب!مكنملعيرعملبانهف!منياعتقادلهياحر

.الغ.ووطفقىاللخمنبظونةالهائلة.الوجبةهذهابثغعلىاللقارىءفارودعتواذاج،نبيةمؤثراتيلارأسالليلتقياا!قارىءوجدانالىالنفاذ

زفها.المقصائدم!مةن"9انوجباللذبم!الامرا!حريئ)غفبة(جموعنفيقدملانابرا!يماحمدفنلاحالاستاذ/الضرورة

الا!ازةتدفصنيصفيقةاذكراناودالقصائدالىادخلانو(فبلصذأ"ه-تتكرضانا!قمنكانمما،ا!وضي!منبرفليلالهبناجم!(

الاراءبعضبصلاصقيوايمإنفهمءناصرسو!ا!ك!ورنبمالذكرها-هوقطالما،عنهاللتجاوزالناور-القارىءداب،شعرهفياللفنفي

لاضاو-"باالمضوافصعةإءقراءامنالمس!نخلمصة(الحديثافرزقدفيووهيذ!لااثاعرانالا.نجنبهاالفرض!يفواجبهيدركها-صلاح

الالصتمتهادضي8،قيلاالمجالا!الىمنبهاالشخصيةالارأءمنالقليلالىاصلاينكرهـووانماوالتقويمالنقدوتستوجبحقيقيةانهاعلىخدال

ورماعةاراءولانهابقروطبأنحالالاراءهذه":،ولتلاتيم!هـدةع!راجاورلةا!عواكلمن.ادخ.ات،رجيو/الساولوالفنافالتتريةتكونان

ف-دصلاحن!اعرناانفىورايلاحظ!ولىعتمرللقاترىلمصاللمحموعةلها."!طرغكلامهداً"با!حر!وقالاًللح!يثللئ!عرالففلةبالاسس

حدودعمدات،ىالمقدءلآا"رانلوالتذ!اعرنعذرانعلي!ناكاندبما

الوحدةوا!افيةوالعجزألصدرذبم!ا!تمقليدبم!الشونمطمن.لخلصيقننلانالشاعرمنمحاولةالىذللكتجاوزالواقعفيوللكنهالتوضيح

الثوركرء-نكلهاالمجموعةأنالاولىلاو!لةبدووقدتمومنالء..اكف!ىارصتثويهالىيؤديمماشعرهفيعديدةلسقطاتنظريا

كالثهة&لممصلدتفيبحؤ،نهائداعمق"ردصق!صفقطانلانلمففهؤومديلحد!بيمةالايحدطهريافانش!و!هذاالحديثاًللشعرملامحلتحد"!اليوميبئال!قيالكبير

غير.الخذتلكانلابيناصلاأشجبهاانيدغمقليلاالمقدمةلمعاناقش
تنطىصء--ىالتحرلةلناولاساليمناللفنيللعملاكونةسىالات..ء-..

...ألاطلاوعلىلظريامبررد

ؤصشرةمن!ررت؟"جموعةهـدهانم!مارغاللبيةانبقفي،دةالقص

اب-طءن!طلةاكأذ!أديف،ءرايحشمايعجزاقيربةاطر!و!يتقليدية-ذمنارث!هربرظاهرةالالمامباناكثريةكأبدالشاعريعتج

التجد!هـهف،وماكيي!ةا)زاو!ذءومنالفنيءمله!!التجديدمقتضياتظكلراللشءنتهاباقينبمالاوطور!اوبمراحل(؟)مافيةالافؤجرفيافيثاقها

للمجموعة.تقييعيبكونالمئ!عرفياللطبيعية!لظواهرالصارمالكلم!التولعصركيثممنواختفائهكفن

او!م!اتاللاعلىوس!؟قطةفيبالنثروالنخائهوازدهـ،وهبالصتمرادهبلوالاجتماعية

....(!ص)(؟)اللغةطفورةفيبينهـماكانمانحو

!:ث-كءوانلأفصائد.خ!صفيءمبالوقفليةمعلاعشاعرناتاولءحددة!ماذجديأتلم!فالشاعراساس!رعلىدائم4حجةوهي

لم!ة!ص!كللوجيءوواحدرئب!كءوضوعءنقبهـةمناكثراثماعرأدتناول!دىءلى-وازدهرتطورا!شمرانعلىاتدليتضحىحت

4ث4روات-أععلىدليلذاته!دفيفهـذاالاخرىعننوعيامخصلفة!لاخرىجهةومنصالةمنهذا؟وا-فوانحطتم!ورأم-اللعلصي

اعط،ءهثمومنزواياهكافةمنبااوة-وعالاحاطهاستطاعتلانهايمةالعبنالانسافيقىأ)فشاطاتكانتهل:انتة!نا.جهـةومن؟المصركللذلصلاحيكب

وهـو"وءنةر?وتوبيندة!ءور"الاغتيالحادثفهومخ"لمفةنوعيماتاللعصورمنععرفيلطبيصتهاا!مادةالمواملالتقدمعنتعوقها

"وكلماتكلمات"ؤ!هءدةالسادقةالمسكريةالسودانحكوهةموؤفصورها!فىوتصارعهااكمئ!،طاتهذهفتنافضلاطبعا؟الالسانية

اكءلةقصب))الا!ص،دية-سحمةالسبجهةالومنالقضمةابركادوهـو.والازدهارطتطوراللجناردافعهاذاتهحدفيءـوالم!لمفة

الل!هـ"وراءمن))فيغهؤإفارء*ومةبالاعترافااطالبةوهو"وازكونغواأتياسماهـ!الهمصرةالمقاطععنمد!ثهمعرضفيالث!ماعرواشار

."واللمحدالمهدبن"قصيدةفيالاغتيالاثارمتابعةوهوارىلكنيو(!ص)وصدماصقاوقالالايجازوالايحماءالى"خواطر"

ؤفدصلاجمنصوؤعاكلرو!وؤ،لاالر؟)كأزاوية4اختلمةتنعماللقه--دةمقوماتكليصممف"خليايجازا)خواطرفيهـوبهماالاي!جازان

يعطيلارذاتهو"ءددطالمينيةالر؟،ةاتساعو!كنالافقوأل!ععرمناه،غالبدلالمتىةلهمصمصمةالرهـاين!دىلامفارقةاوطرؤةال*ويكيلها

خ!بىةاللفاقهمةاي!قلاوحدءالموضوعلانيةاثمرقيمتهاالتجربةهصاؤ-سا(الخواطر)أكصرودقيتمعدودةمقاطعفيالايحاءان!هرما

رؤ،!!ة!وزهاءنارةجوقي.لننجودلمء،فخةقلاالقيمةفهذهللقصيدة.فقطمنغمانثرا.وصراخا

خههوصميش!ريةتجوبةالىلهاالث!عأعربرةبنيحيلوتمتعامةبمينيةق!ةذاشيئانهتب،ان!والمح!انالىامثماءرايخله!1واخ!يرا/

وثبزءهاعهو!ةهامنيجردهاانهوالتجربةاللشاعرقي:نىانوم!ىو!يقاللاابقيمةذاا)نئ!يءانالمحقق"نولكن-تأكيدبكلحقوهذا

ءـذاطحدثللمفىذا.شخصهةؤ!-ةفه"ءدر!،الفئميةذاتهوتضشربها-رسالةاومقالهفيلملقالكماالثنمعر

ءا!ارىاوبتانالىزضيفانءنقصيدةايتكففىمو،ؤطالتثمطالمشهيك

صحفيتحقهقاواخرىؤص!بدةاقيتض!مهعماتزلمدجديدةاضافة

الموضوسا.زهيتناول4مبدئي.قىلعلىلصتصلنثراكلهاللممجموعةالشاعرقدموكما

بطربةالشاعرتبنىهل؟"اللوممبياتا"فيالحالكانفكيفوصطابهلو"مبابتلمطإت(اللوممبميات)القصا/ثلبعضيقرمايضاكأح
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"!جميعانعلمكما"وهمرشو!دكازافوبو:ومنقو"ميوتو"بينالاولىا!قميدةنأخذسوو،؟اللخمستجاربه"ن

المثاعراقحمهاوانماالعضويالسيافىداخلمنتنبعلمننتائحوهيالوسنالناهرعلىرانوقدالليلاخرسمعتمهلى

امكنمنماكلالشاعراستنفدولماواخيرا،ال!تحايلفي"عرقباسلوبالمسنمنفيالسهكينسنهسمعتىهل

البدايةةمنذمحتماكانماوهومباتنرةالافضاءالىل!ا!عياغةحيل..وحيدعانضاوياورأيتم

الادمينفستنحطحينما-اًلبشاعةهمولمنالفكرل!وليا"اللخ.الخ.؟...غفاالليلاخر

قرننافيعالمصافياللفكرالوليا-الوضلمعةج!طمنللالع!فلاللفجسمصمهل.يتسماءلخطي!باالمقصيدةمس!ت!لفيالشاعروفف

ودىوبينالقضيهصنهناؤالعلاقةإع.ا.."الصبقرية2قرنالعشرين3أرأيتمهل..

هبررلاحشو!يو!ذاخارج!ةورقةايضاهـ!طوالصمواريحالعبقريةوقلبورأيظسمعنان!م:ا!حقولهاجابقارئاا!افترضناقذا

اخواتي-ياارمعكمكفكفوا":القص!يدةنهايةفيفا؟لالتلكوكفى)"انتثقلاكىوؤدفاقن!اعرإ!الحدهذاعندلةاثلا؟!!تلمالصفحه

-الشهداءءبذكرى(بالبطولاتببنيها-اللغنيةلومبماارضفيؤفدادواما.للاففلمءمنطلقاا!ص!لمكميةالحيليتخدراحمبانترةيفضي

خيوابائهمعنللملابناءالتاريخيحفط-اكنوزوا-المع!نويةبالكنوزالواقعنجددسوفالقصيدةوقرانانروللمنسمعالم!:حياءفياجبنا

الخ.اللخ."عزيرانساناسم-هديةالتحقيقاتء!يدفيوقرأناهقبلمنرأيضاهكماامبايرنقلامنقولا

عدشمبنيلانهمقنعوغير-شافغيروللكنهلذيذمنوممخدرهو:لوممباماساةحدوثاباناللصحفية

فنيتبريرلهو!شىلوممبالاسمالتاريححفظهيخارجيةحقيقةغفااذمحليهانقضواحينما

مطلقا.افرارالنوممنالنعلركلة411قظته

نظرةعنصدرت(ا!هبباي)اشعارغاللبيةانقلتانس!قاًلشرارا!مراعماقهامنيطفرامحيعهمورأى

عسنمنطلقايرتخذهاشاعرايحتمايعجزالتجربةطرحفيتقليديةانتهاربعدمنابيضامروعلي!م

طرحانالانرأيناوقد،ا!فنبمع!لهفياكجديدمق!صلمتابمه!طانكفاالارضوعلىؤوءوه

علىيطفوالمئ!اعرجعلمماالرؤيةقصورس!جمبالتقل!!يالتجربةال!نيمدالمصخررأور"4لوممبمارألىواووا

فل!اللعضويا!قصيدةنموتوقفطالىهذاوادى،الرنيالواقعسطحالوريدواح!نزواا!حمفيمديتهماصلواءوبربط

ناواريد.اخيواالمبا:وللافضاءدراتأعدةالء"ياغةلحيلالشاعرلهفرارواس!نمكانواخط!وه

داخليابناءالحديثللقابىجعلالذبميالاساسياللخطانالاناضيفغيبوهقدناحيةفياللدكلوبجوف!

ايضاتضمنفدوالمناثرة.،والتقريراللص!ايةاللحيلفييتلخصلقليد؟اودعوهقدماتكتمانهالوحفوة

يضبنيوانتنإمي!يةبسمأتخارجبا.نفسهالحديثاقالبايتسمانوكغى-اخهفىلوصممباانلليقولواعا!وا!

فيانعصرتقدالضكلحداثةانادرجةتقلميديرة!ظوا!رخارج!ايتجاوزلااللذيالواقعتقديراكثرعلىهواوالمعلومامعالوانه

.للتفعيلاتاانمطيالتوريعاث!اسراعيناتيمفترضحينفيالهـاديةالعىنكزرص!االضا!ح!ود

اقافيةاانهونلاحظهمااول:تقليديةك!اهرةالقافيةوكخذ!و!اشاعرنافعلهماوكل،وارحباصقابعادالىبالمفاذمظالبة

الواحدفالروياللقصيدةه!هشكلعلىسطوة!هاتزالماالل!بمممكيةا)تف"محر"صنعلااكغميمةوللكن،!وطنغميجوفيالوامعسردا؟4

وقدالتواليعلىاحمياناذلنمناكثروفيثلاثةاوبشينفييئكوروالمإهـبلالمقفىاالموزونا!كلامهوالمئمعرانت؟منمنايىوممنأوءـل

ابياتبينالايقاعيالربطهيالقل!!ياصلهافيالقاؤيةءمةكانت؟!قط

هـنمستقلابداتهيقومكاىا!قصدةابيات،منبيتكللالىا!قصهدةفالاح!طور!القارىءللدىف!وم!نوءادي!وماحلالشاعرولاى

اللقصيدة!قومالابيات.ميةمعلا)تادهبدفلا،ومبناهبرم!ناهالاخرذاولل!ت!عيسيربلاهوهويظل،حدو!هنذأسى"ةلاعن4لداللقديمالسأئع

اللقافية.حالهوكماشكليةكانتولومارابطةمن،ومرتيطةمتكأملة.عامةشائعةعواطفتكرارعلىتزدولمشيئاتضفلملقصدةط

مضمونيمسيردربطهواحداكلاالحديرخةاقصبةااض!ت،قداما؟السلب!بةا!نتيجةهذهالىوصولنافيالسرهولمحما

ا!تحدير!!ذاشقليةرابطةلوجودفرأورةمنفماقحدموضوممبمافين!ماللضجربةيتبنللمالبدايةمنذالشاعرانفييكمنالممران

منتتكررآلتيااقافيةالىا!حديثالشاعريل!ولهـذا،وا!صرامةةضيةفسنصدرهاالل!يةذاتهالىويحيلهاوشيوعهاعموهبتهاعنها

المسيروتماسكلتدفقالايرقاع!بماالربطبضرورةيسعرمحندمابعيدعاديغيرهومابافاعرخاص!ومااننجدلكنافعلوللوشخصية

تناهياثن!اءمختلفةفويةمكوناتتحملاك!الاجزاءبين!الانفعالودذأءا.مااضاوةالص--ةخبراتنماالىيض!فللنااو!ءأوفير

مخلاثربذيكم!ىللقافيةكمحتوىالايقاعياللربطانغير.القصيدةتستطيعلاقاصرةظلت4ر؟يففىانذ!ئيالضاولاجربةاتاعرا!ثطتضاول

االىالرويمحدوديةيؤديح!منالاثرذات!ميا!قاف!ةتضكليةوانما،المرئيالواف!وراءلملمالخفيةالابرطدالى،الس!حتحتلماا"وءلا

المعاني.هردوديةتنام!-!أا!هصبةيئعيانممطالضبما!رعجزالر؟يةقصووعلىالضرتح!

اوق!تانهانج!ؤسوف!(ص!لاخ)لدىا!افيحةشكلإةتتكلناواذاهووها.للاؤ!إءبيلالىيتخفطالصياكيمةالاحيلالىفاجأ،،!ويا

لم!نباانىوا!خروجايح!سوهومش"ودتقليديمزللقفياقضيدةرغمخلودهوهيجدايىةحقيقمةاضادةيريدلوممبامقصللجلانب!د

ا!قاليئيارشاهـرحقمايضجنبهاللذيا!أ!!ذا،حدودهـالاصلية؟هـ!ااه!درؤف..الموت

من(البميد)الم!جنفيالب-ضلمءالمديمة!!رون)):مثلا..المقه!رك!غير"ىتدفن(ط(!رة)ج!ثلآرأيئ،نوجديدمنيسازلمناف،د

"(وبهـاء)صاءكالقلبتوفىماسة(زضصصلااس!لالظلىفلولطبضنودل!ابئيص-!خبال!مواذاال3منشو!طاقخطاجثةأو!لى

بالمعنىللضوجفيوهدا.ا!قصائدبرقيةفيممشرهذاوءثلىا!خ...:إ!اوء!،

الانيق-اللدبرلوماسيوالن!ام:ا/ضاوافسادهالاصليةحدودهعنسصنالوالنالىعلىرانوقدالليلاحررايتماهل

اودتالت!نيويوركفي-الرنئ!اللفظمنكومفياللهامةيددنكفن!رمنقدفنطاهرةجثة

كالقوداالبصمةابله-ذئباقبلمنحمتمنفيوحمت-لوممباه،وقي11اذنفي!،هـا!د"!يااشريطاالارض!ضرةفييرك!

.(الصفيق):تهياوالصبح

البهمةببلاهةاقرداثمبهالذئب-السياسانهوالمعنىاصلحيامنهاقوىصارلكنمات

البيتفي(الانيق)كلمةفتقابل(الهنغيق)صفةعليهؤاقحمتالثرثارالدمهذافكانلوممباقتلةكسفارادلطريقةاوبنفس

بايهء!اقةيصفانارادفاث!اعرالافهاداما،الخروجهوهذا.الاولالاضتاءوهما!!ةمحنوو!ثاو!اوبمنفطإقانرالقفي!صرخ
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الرسميينيذماولوممباليمنجدباقارىءاللش!اعريهتمفانلونهذااصص!حالذ!هوفال!ردبا!قردشب،"الشاءرولانامممياسياهذا

يدههكبنحمص4خا!ارجءلومحباووطنيةبطو)ةءنيححثهانوبخيرعمهلم.اخرجقصائحفيالحالىووو(خا.صويخا

اسياسي.االرأيه!ااد،ماللجماوق!والالم!كلارةال!فيه!ما!القاؤةالىوبالاضامة

رؤفي4منازث!اص!ويال!قطهايمالقص!ة!دهصورانصدفةوشةالعينيالواقعوراءماالىللمدحولىمحاولةفيكتيوااللفاعر

ت!ر!ةالى4ا!االوانماخارجيار!دايرصرهلملانه!وضيعالصينيةخرفانيذبحوكما).(اللغبلمةبالل!يلت،!طكمما)سراجةته!"بوا

احمصذولصثن"و/ناأكشعراهو!وراااحوركانطهه!اومنلفمخصهذاحيمض)كالذلبم!اسق-أممنينواوتمازيلكزاومو-(ذ!حوه..ااثبحبم

عجزهـكي!!و"و!)وليجري"جاءلوه!اموتافخ!و:بر،لتجربة.(انطفاحضىيلحيم2نت!مهالط"كأل!ل!هئه-!وبهاءض!اء

واسغمنجادفهلمرلى(1يخركهبوتقرجحاممجهمهفي"ظص4المفروض!ذوسطمسغن4الاصاهلمجرجااححثسطىعلىتدوراهاوامذاعهاف*خم!هاهدهان

انماقيوا"اللف-وة2م!ولط))اواياوموت"الروءةذهنمهال"!وهمجما..،ألقااوننؤهاتكمحمبمهادطصبرءضمنمابهبحديهيالهفه!ن!إ

تع!ناهـ"ارريا"ا!كل!ان!حبلعلىارسير"!وفص"فيالرسم!لزيادةوذلككالياا!ماداباللصودالتعبم!علىا)مشاعراء*مدوؤد

ا!ولأاووافى"،نوذللكالاي!ابيالطبمي!ثه!ا!ووروهو"جفالسب!طبمي!صهمنليمستوفاءلميةوابعادا.،هح*وىا!ضوعباءطاءاتأثير

!!قىواء!،ءرو!ةجديدةالصورجاءتاجل"لىوءاتنالمتواركطفمسرياتركببب،مركب!اللقصيدةهؤهصورتأتيانطثي!بفكانالحارجية

الاع!ا!تصقط2ب!مل!الظعلإ4مقحمةوللض!نقالعضويالقه-بةءـ-كلفبمو!طء.و!نحلهلصباحاالعيونمرئياتمنعاديةالاح!اناكثروفياحيانا

الصناعية.:القسربم!الصركيبمجالدنى،ه!الايضاحال!ورهذهب!

وحنه:ااحدبوب!مممنفممذكرللأبمجمهةالقص!وللكن"اايمئماعههوننمنااللكرلوونئيا"

صهـىز!تذبيح!،-مات)وم!باانويويو!يرجرجم!خبرواقط"ينضمرعيني!اكافاليكونمتعسفةبارادةيدعيمجردو!والهكران

ذبي!،".بالوما!فواء41ءصرلاظويىالظنيؤلم!ط"الظمانظاوزفس!ه!هللأحهواللحدثرثاعةبرهـولاللضاءرانحجنفيتواللاسىبا

ء4ىاتادتظاوقعفي!!ااهميفمالن*جمجةبرمماص!ير14اوبمديةاكثرها:دماالعماديةا!صوراما."رو!ص!وكماالنهايةفيا!قارىءهو

ال!اماتت!انوصءبةاللضقيجمةنة!مىوهيوقص"وتهنج!ماعض4احساسى:االحمرأ!ماقهافيير!فر!عب!مورأى-الب!ضاءالمدية!ف!روى"

والشمس.اللقمرتحتاوا!خ."ا!االادضوءلىفرموه-الشرار

دق!مااذاالادضيرتجا!نارماءيبصقصق!دبركان":وايضافرضالهـجم!ال!د!ثمظ!هارغمتقلإديةاتمحداك!يدةا!دهار

."لفراووتطير!ننه.!ملانهاؤ!ط!ملهافياطلتوفدالبدال!نق!حديا!ظمللعناءفجباعليها

ا!شعول:وءمم!اء!بحفيوفيمتم-اسىأسالر!هرراحاو"ال!ن!!لمق!ائداتعرضأنول!دااخرىقصائط!فيا!ث!اعرغيوبكافه

."المعارياوللعاريالومممابالحر-الاثمراراو"رفهاانهرنياقعاافيهانجحالتيالنصائحفذطوذوهـظاؤعيوبنومىلها

اًا،ء،نبلامهص*،منانوراذةحهةبثومنالاخيانالاردعذقإلابيلامه.(اوطهايعولل!الف:-)الذاررةاوو!مهةفىطلى

معروؤ!سيماسيبىايانهعنففلامبوربرنمفسههوالذيالاخيرمو!فوهياًا!ةا!الا!اعرانهيقياولي"لأصكلة!رينا

ا!طكوالوممالجمهيصنالايحلمئيالجويفسرركمئمهعهوبنها!مملهمنءفسه4الى،المنئاماقاهالموههئدايالومحبامنالسابريناثهكرامالحكم

.ا!قص!يدةمناص4ال!اعرتعاطفومنسودانيكمواطننعمخص!ياالمض"اعرهوتخزير4شخه-ة

و!ا!مالمضيفاتطويانمنوا!ألا!"ألال!انطفهذهكلومعرلم!وورةاللقماوىءكأن،مولهءلىون!عصسه!دتمهو""ة!لوممباهع

ير.اهذحوابالالخمذهةةجههيرفايوييزحاالخصهحةهكهدوحمه:سميالرالموخهئ!يحاره،ل"ويمهرهب4معءثعاطيب

صيهماهممدنهيمصنلسهاهادنماامبوتنا)خ?راهومنلمقغصب-اوبثنواظيلإرالث"هانلو"

،2ا!ضاد-؟يرفانا-انانسي-ملكااوديرح!:قصائدفيتقابلنا.ا!كلماتنفنييا!ألى

حينظءن"ؤفرتجديديعنصرفالرمز،الرمزهيرئيسمةتجديديةله!مةاله!اناأىتير/علىلضغطت-للهـمطريحتصعدالزفرةانلو

ا،؟قايديه.لطالاقوكافةواكمممطبحوالن!ثريةة3لل!اتجمبهوالمو!فلانتجديهةاالرفراتولااشتمعرالاوللكن".رفراتانفاس!ط

ادن!ىفيتحقققنهالقصائدهذهفيتحقققدالرمزكانواذاللا!اعددلإسثلشايفعلونالاالذيخنالرس!ممينمناًيجابياءملابطب

ودمحبى4يفصلائواةبلعيمناالاحالةمننوعب،ذكليااولنمسهـتوياتهواللحءثم-بانوجههالائاكلاللالبفبعهئظهقئا)نسعه":الحسرممسوج

،ءويرهور..الاذرصماالعنكبونعبانانصياصياسييناواحهباودبهبيتنسهميانظنمجعايهجبههفي-صهوال!الدمعالنالظطتجدكاءاضعهيز

كال!ادقدانانسيفياما.ع!ودمنيحدثءابشرحيقابلهولاوديبصلم!وا!حمدوانا-امديلباالوحوابكييداائيمدماواذا-ق!ة-ليخركيف

ذهوب!.اللغ..الالهالز!انانصمي:وبمصطةواض!قىاصايةالاهر."كاللفيلضخمضخمدلمدفيله

ينهيح.حاالهباعرهز4يوونبالمكممموف!فالخلمهجيذذط!ذالونفيم!ط!مهاوكان.موحزنهعجزه."ويرفيصاداهاعهالنمطكان

"،وومهيحخمنفالرمزبرءزوليسنهاس!نعاهةتممبهههمماالىضهرتذا؟ليه"وهكذطصنجالىاللأجوءدونالحقمرئلآهارهعواطفهعنالتعبهه

هـ،ءلىيدلي!ماولليسو!لقمعنوبم!هوبمايشيحبئمااللحديثوؤاعا!ة-ؤاجابو!صه!ةجعلالذيهوبا!نىاناالصدقوهذا،مؤهل

لارءريةموضوسمهح!ائقيصمخدمددماوالشاعرءميئموضو!بماهو.المأسعاملرغ!

الىذلن،خجماوزوا!امقابلأقى!و!وع!ةحقائقعلىتدلانهالىيرصطوا!واثا!ريخيخيرمن-ء!االفيال!وحونت!عبروخال!طهذامن"

!اصور!الىننووجو،الامبنهةلوخهاهملههمهمللمعنويفباللقيحممالايحلءر!اسع:وراهروءتنا-يميهنجحوللافعبادطالطاركط-الجدالجح

الشماءنهاسمديارتيالحقأ،نهطلانوانبحوهقيكونانلحنكممماالاداة0"نباالهابانبنننمماللدانفظمنا-اب!هابرحد..هـنا

تمهممهمهها.ومزيا3انههاعطيهيمأزنكمئمي?؟سهئلاإنساعرللدذاالعجزالاظهار

ينوهالىاسننحاننإنهحيبانواو..ملكلاوهيميهفيحمهتظماامابيناابابرلمكومن،للنجحقالحاهالنؤوين؟وهواللمبهاعرلواراوافصحافوعا

ويهنفاوباللعنرمحبوهوحيلةاودهلحيلةبينتخابئكالممصيهةصوهفكانتلكيمويئهاهانالقاهجءعلىكاناللامبانيالرسمعيذوموارهالموارههرها

لشخصةين!فه!كمن!ماصيثمنبالحهاتينالوعيالقارىءعنيهـضطلمابرإاللبهيوسل!ووانمااعتباطايختاريئركهلا!ظاللعظيمشاعرنا

و!--نالىا!ويةا!مةفه"مالىادىمماات"رجمطالواقعفي11!دائيمروءةيستصفرممبالوانالروءة:المقدسةالانساني!ةطبائعهفي

!نووالهشببهالرمزبينالللنمننهووهخا.ءالانممعلنينبخهاوتممظيت.يهة4جرلهـو"ادانعيه"بمويهتركهعلىفالاصراروالخاونغوته

مح!داهـويامخنوىيتمققنننن!ئعب4،للتجنهبةالممعنميةا)لقنمممتحممياثمونامهنلحميقامجرجاللقارجءوجهانايالقصيهاتحارهناومن

ارثمم!بيهوجهحدودفييتحظقلائه-التجرب!ةقواموهو-بهلمحفبهكلىا!قصجدة.ن!ل.حداقصهىوالىتؤديانيمكنمابافضمه!ها
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اتعبيرفياسلوبهالىارميوللكئالقضاياهذهنوعيةولاالعصر!ضايامدلولهومحتوىمحتواءبتكم!فاللحدودهذهؤي!خطىالرمزاما،لقط

!لاتلوبالروائيالا!وبانرأيرا!لينا.وفيلليوصاها؟!دهاكراوءضهامنالرمز!ؤىهوليسجديدامعنويامحتوىفيحققواحدكلفي

ل!يجنطة!ووالانفعالالفاللعواطفايصالعلىواقدرايحاءاكثرالرمزي.فق!اخرىج!ةمنمدلو!محتوىهوجهولا

سوف!-ال!صصيالمنصرلاناللصياغيةالع!يلعلىالانهـاءالشامحرؤا!وغوىمض!قنبتكن!لمطىالمح!!ىاا!صاذفياخرفرقوهضالل!

الموضوعيج!لانامت!ا!راع!و!قط،عضويال!اس!القصيدةيكسب!الاالهنضصمهفي!نح!قلا-الت!ربةقواماي!بهل!م!بهالمصنوي

للاحساسهـ!ةالعضويةمكوناتمهت!نرورهـبانمعفجماار!ي!المقا!لةمن!دلاويهذااللثمبمهوجهاكوا!!وععةا!قائقطريق

نفسها!ك!تكونانوانطمق!لهءلط!زمهاولا!ا!ها!ذايرمنيولاووصدهـابر!لل!بهالموضوعيةا!قائقوبينلمحمم!بهالمو!و!يةاللحقا!

ويوقظا!،رىءوصاعالىا!صطادجويخه!فبذاكحممميةص!نغةذاتف!ؤءا!ثعاعربراعةكانتومهماالتشبيهوجهلليتحققجوءهقابلجؤء

والانفعالاتا!اطفايرصالفيالضاعررو!مةتكونثمومناحممصاسه!ا!ةتهااحاطلمو!وه!ا!هنامناللحقائقهنىهلنم!وهـ!ما!لانفسه!لم!جد

.ميممرهسهلة.المعنويمحتوا!ا!ت!ققح!ىالظفرلزيادة!!مة

-!ملوالصطفكر!صرنيول:الآ-ليه!القصائداخذناواذاا!ميدةب!ولا!ثورةاللحهمت!مممافمسوفطالقصيدةنظرذاواذا

هيفحمسب(جورني!ا)قصيدةنجدف!*وف!لذللكهثلا-لفكخ!ناردطالع!عبة!ه-النفاققولالىتركنلاالعاكما!ا":و!ضها

.صلوحلدىالا!لوبهـزاهـلو!ةاو!ليا-أكيلىا-واقللعادراسمفافيفماال!ممفولالا-الم!افىحارارتح!يك

الخ!المباللغاتمن!يال!صيدةبدايةمناللكثرءنجاوزودنه."با!الشمعبو"لطزالطاغ!ي!ةدمشئضطانفحا

-رأيفمالكمه،حكي":الثقادةعراضواسونال!ارىءلجفبدضكاءةخذا!فلل!اوالخيانات-يع!!وؤءخبيامرمن!كتمءاكل"و

مايكلرسامهكانلوخىالرسمولا-رويتماتجسدهالكلماتفلا-اللخ...."يتحكممنلاالامةحكممنحماكم-!م)ممحان

كانللوحتىا!حنولا!!اته-رودانكانلوحىالنحتولا!آن.اوديبلندماثهويلهداكلنجدال!ايرةوفي

بدانأالقصه!ةا!ولنقلأ!يفضيلمموفأذىروهجزةف!بأ،إ!"شوباناص!وللم!ت!يتني!الشقاءنفم!يعلىاجم!وللمءمف!ي!ني

:!كذا!ليع،،بالروحل!جزو!،اللحي!!برةويالتا-ودياءففاقىلمع!الى

-المفلقاتطلاسمهيفكرمؤهناكفض-رأيتمالكمساحكلإ!"ا!مبراتش!بما(!ق

هثلهناهار!4لانتعرواني-المطماتدهالليزهعبريقودربشريولاو!،دميفيمف،ندميمنيويمعمخو،الميمنيمممخويالتاو"

لاثمهلعرواني.!الثلوججبالهمنهتوأ!القطبالى-خيحادلىامواجا!"المماتحتى!الممي

جمعيلمازمهـريرامنكعزف-باردةكصبةتصار3-دفعاتدرواتهغيرفيلانهالوضوعيةالحقائقبينللمقابلةفيتجاورهالرمزاما

فيوالمبهـ!المثملفيرا)ثقيلاتتعورفهداواحدةلليلةفيالشتاءاتالمعنوبممالمحتوىفان،محتواهيحققمقابلشيءعلىيدللانحاجةما

الم!ملغيراشعوراوهذا،كاهلهعنيلقيهراوياكونه!طعريبررن7مثالولدينا،وافت!التهويلبرخيرتلقائيايحائيبص!كلرأسايتحقق

:مصدرهكعرفشومانترهفيجعلنا:"اللخواطر"منناخذهلللرمزجيد

قبوعبر-حوفه(لىالمحجرينمنميتايدخلكانمنارتعاشه"اثقوقبينبل!نه-المجرىجفافعلميهنحل-وضفدعات"

انفهف!ن!!في!نالكريحتياروصفر-سمقفه!كلىالعنكبوت!ىكأيباسنة-الماءجلودهنورقللماذانفلاتقبضتهامنلهنليمر-كبرى

ءلرهحديدصرير-خلفهمن،متالل!ميتفيالصمتفيفيمع-والموتضئمئومة-الامواتمدينةسميتقريضهنسواخرىوسنة

."وارتجاجعرخةصدى-رتاجوص!ن-الصرىوذات-ألاعيماءواللجنون!قاومراحتبينهنمنواحدة-استشرىفبها

الروعةباللغةوبلمحةالمر!طالى!رابتجسي!فيالشاعرويرسترسلباالماءلهطبشرى:وصاحتح!ومهافاق!لعت-الانداءش!مصيروم

يرهزوانمااس!الرعبلتجسيدمنهبدلاكاناللذيللانموذجيعطيلا."وماتتاخواتهافانتعشت-بناتياالماءلكنبشرى-بنات

اسبمانيافيانانكلويزقههطالرمحبانالىاشارة"منهـ"اليهمادبةدلار"للهاولليسدقطاللضفمدةهيالثهيدةالضف!تةا!

:واحداشخصاولشيلا؟ظ.عبودهواوديبانفهمناكماهذاهياللضفدعةانلنفهـم!ءحددة

هعطلةبرجوسصاعة-شظايايطيرئميقرمع-زجاجوصوت"المجرىجفاف)اللضفادععا!مبينمقابلةالقصبةصورفينجدلا

باومأللهاللمليليىكط-الواحدةنافوسادقفيةعلى-هامدةنجدللمنعم.مقابلاخرفسءوعاللم(اليابسةالجلود،الارضق!مقق

انفاسه!طفىء-كالفنفدةقوؤز!شعراالجبينفيزئيقا.،رعثعةفحيحيةروحيةدلالةنجدوللكنااخرمعينشيءعلىتدلاللضفدمحة

."خوفهمنا!يتصرجةا!لا!طتالاذ،زاهيةنرفض/ؤصحنيأساالاخرونيموتلافحهى:الانسانيمةحياقنا

العفويةكا"ءوناتهان:دووهاللقهصيالموة"ص!ادىكيفوللاننىوجودنافياتحيالمح!نوىاحققفالرمؤ.با!خلاصمبشرينون!تثمه"

ءالجمادات!ت!لم.اللحاازي!والمص!احالسا!ةونافوسالزجا!كالنهيالانمطنمةحياتنافيالضفدعةفعلتمهمايرفعلاوريذكررونرأسا

و!ا!رقعقآوزجاجلأا!اط!الردذاؤورلمهااض!مطوانمانعرفهااك!روع!دء-اباللضرورةالانسانيمدلولهالرمزتفهنفقد،مثلاال!ث!اعراو

ولرابماللخوف!والمنوؤن!والمعراروتادانهواللسا!ةوصلميلالخرابطفقطلللرمؤكصحضوىيقوملافهوالوصمةبهذهالمصنوبم!المحتوىنقبل

ادواتحتىو!ك!ا.ا!حماقيطلبفيالعثم!واعالارادة!والمطقاز!تأالمفهومذا5.مطافقلانهجديدمحض!ىولكنهفمقطلمدلوله!وىولا

وظيفضها!نامنون!رفك!طويا!اوحجو!نل3كهـبز،ردهالماضعذيبااستحالى!هـقوباحا!ةاو.ضمبهايضانيرفانافصيدةاىيمكدللرمز

بالفعلنمصهاالدمتاداةكلوانمآاتم!صممموا،لمروال!كاللذبحالحرفيةعلىابنالهقمرللكشفنفشهفيالت!فالحاجة.صلاحالنئها!رالى

!اللك()وا!حديدفاتحامض..الرعبرس،نةفيلوهفتهااللعاطفييركرهها،يعاديرهاوأ!ويحبها"التياللحاجةهذه(النبي)يوسفاخيهم

يضحام!لصابذانظ"ءاكينوال!م!اعةفيزت!ا!ىوا!ا!را!جدرانخاف،كف"لكنهخصوههلفضح!النطحاجةهينبيلانه"يل!هاو!و

جداًركلخلمف!ظ":ازيداطلحطفي!ارص!تضفوروالدواللي!ثصاالىيست!يلانوالموحياللجيدللرمزكانؤما"فنانلانه،عفلانمه

مجاء"!يفعصبهاا!اوولميرزن!اغى!نا!!د!داوخامضمنمهاللك:تجاوزه!جردوهؤاكونانعن!كففالر!،،المقابلةلولاءسطحقضبميمه

0الغاللخ."ساعةكلفيا!صم!ا؟!العاباي!مع!نثارهنا-ا"نيأا!مابرلمة!ذهاوا!كشف!ذا.الريكشفانالىبالعر!طان

ءمبقةذاتمكوناتهفكازتدودهمعمنسجماالوضوعكانهناالىفيجهدر.كلتفدافتيباللذاتهيللوضوحضروديةصلاحيظنها

ارشامحريتخلىحتىالنهايةعلىالقصيدةتوشكانماوللكن.حسية؟قرائهذكاءفييثقلالماذاادريولست،تجاربهاعها!الىالغوص

!صاالراويعنبدلاالخطيبفيضخذاموقفخاطرطيبعنجهـود.عنالش!اهدالشالكر

وذكاءو،صبربنأنرصدهالتياتجريتهمنموقفهاع!لا،عصرهعليش!اهدااحمانااالثاعرو!،قد

93



جوربكاقصي!دةفيالخرابامانهائيةكننيجلآمحققاللخرالطانيقشعرللبسمتهوهول-المنايارغمالرعبزباليةكلرغمهنا"

و!ال-والارتجاجوالمراحالزجاجتطاكلطريقعنجزئياموصلف!وولا-بالضراعةصوتهارفعتفما-ابطلالخرنيتمننفوسى-اللجبل

يكركبشيءهاذنيويرهف):جوربكافيالاسهرالىالجلادقدوماخرؤ!-؟ه!ااإنحديفي!ناالصهودفي!نا-شماعةلئيممنطلبت

صاعدةصيادةاقدامالمظكلالدرجاسفلعلى-دميدغيريكشكشيشيءإ!"جماعة-الاملؤيهايربضزالماخنادق-اللث"جامحة

.(صاعدهولكأهاوئميدوخطوشديدببطء-إخ!اوالحوادثاالادواتعشراتطريقءنعرفناهاإرزيفال!ول

اهـافوراتقرو-!اخيراالجلادوصولهي!القدومنضنيجةفاناتادوعندها،بذاتهقائماشيئاهنااصبحل!،د!هخصصاوظفت

:ؤهكذاالسودانجنول!طالىالابيضجلالر!!وموةاإقم!ه)اللعاطفيؤعلهاليؤكدالواضحاًلمعروفطاللهـولهذاتعريفشاعرنا

فيرز!اللجا!وسيحالةالري!نمبعجد!دمنجاعالشرولمرالابيض"ساهةالافي!هيضكلباجعلهلمحيمواتىأبر"ن!هامةبهالصق(المهتاهية

الل!ىا!جرائممل!جديدمنجاءا!شريرالابيض-اثعبانافمه!4منش"اعرزاكانوبيسنما(الاش!ياءاضخ!تخمصال!ولحالاتاللطفيعني)

."معيرةنسهبالقتىيب!يانالابيضوالمبممراة،كفياطهليقررألنهايةفيعادالا!بانيالالسلمنمغاناةتصويرفييتعب

.جاءالشريرالابميض:رأسامقررةالقدومن!شيجة!انوالصموداللشجاعةرجسهدللملانه(يقرر)اقولابطلاقنبابنفو!ى

لأالجزئياتتصورانوبليناللحدثيفررانيينالفرقهوءاولكناذاؤوالازخذالالرعبحالةفيفعلكماحادثيمهنمادجفيوالامل

فقط؟الليهتؤديالتيهذاالانوللكئ"!لالمعفيحداارلمجردبالخوفانمثمعرلمانناتدكرنا

ةحرلديناتكونلمموفجزئياتهتصورؤحين:كبيرللفادقانهلمجردلاملبال!صعرفكيفالخ.4عرؤوسالشعرهلوقزالشخص

المجردةلهكرةا-وىيديعايكون/فلننفسه4هوصةررحميناماعضهحسيةبالخو!ال!عارناتمافد؟شيئ!ايفعلواانبف!يرخنمدؤفيجمامحةوجود

علىانعكا!دطاييحعثالم"سوباخوبت))ةاًث!اعروللفحين..والاملبا(نئعجاعةانضعارنااماالمتطايربالرجاجوا!خرابالمتوفزبالمئص،ر

حينإما.فقطمعلوماتناالىاضفناهوالماالخرالطلذانااحساساللعواطفهذىهانوالمعارؤةإ!ذاتهاحديوافيوالاملالشجاعةفب!ذه

ص!ىللخراتطاض!ف!داللجداروارتجالمراخوارنفعالزجاجتطايرا!ممهلملىناانوالحالا!ينماايصانهاالمرادذاتهاهيباسصمائهاالمسماة

الوئيدةوالخطىصكعفمةوالكنمدالكركبةالجلادقدوموكذإن.مشاءرنافيانرغمويلاملبالتنمجاعةالاحساسىعلىيطغىوايىلسواإخوفبالرعب

المرهفالا!سيراح!اس!علىوفعهاآهاالصغيرةووا!.ملالتووزره...العكسارادافساعر

وتوؤزاحدةالاححمماس!ذايزيدواللذيالمتيرالقدومللمذاالس!عرواقية!دايةتهاب!اكانصفقد(!مإوالم!ؤكر)قصيدةاما

."صاعدة!ئكنها)):الاخ-رأكص!التؤصو!رهفيوكاناث!عبيا!قسمطقوسالىاض!اعراللجأتلمماجيدة

اًثعر:يقولا!اماقاسضطاعالتوبيللصاطنالروحيالم!إقدص!بم!ن"قمترؤالهقسهلم

والمبشراتاكاآكبرىالجرائمطهمجديدمنجاءالشريرضالاب))ذيئءاناتطاع!ناومناوحيالربص،ؤ"فيصلالمط"احساساثارة

الارضعلىومالملارضجاءاك-مه!غيرةلمنحسةلقشباي!بنيانالابصضكوؤ4وبررؤولهفي!ادفافم!بدوالنتخصصةسوصداءالىمعبداطرءقا

."مكانهفياوورومىكاللخنجرعلممكلالارضوت!حت.ايضاراويا

اتنريرالابيضالرجلجاء:الآنيةا(طوماتمنا!ير!طلافهوأهبدئصاوفقوقدالشاعرقالماذاولكن

المبشر.ومعهال!و!"انليؤكداممموداناالىاًللعربدخولالضاريخسجل

.و،التقرسالتصويربينالوررقهووهذا"اللعدقالنقياننييقولالزريكذاب"ءربيزنجيخاليطادم-ورانية

لهـذاحسيافويرايكوناقيأ:-ءيخياهـذينءىانالاخصواللجزءانامع!المالورأسالديرضيبااتمشيرلادريقياالاوروباللغزوسجلثم

اك!اعرانهوإخرشأنلل!ياوانماواز؟،تنقررتنتيجةدو(الوصول)المو*-دللسودانالرائعالمتقبلفيثف!لان(ملوال)يمدوواخيرا

شأنوهذاالابيضالرجللقدوممعاديااحم!اسافينايثيرانيريدعرض!م،يىحققواآغزاةانارهااججاإتيالاحقادمنالنياتتصفوعندما

ج!مافلقخذهامباثرةلهذهأمممابقةاالابميات.11-تقبلسودانفي؟راكيالاشالديمقراطيانوضعيتحققوعندما

بالسطذابوالانجارالعذاباضلأعهبمثلثآلضميروالمئقل"بلقىورءوفذلك?ولدم4حقاورائعصحيحهذاكلانولنقل

بميرقها-اللقرصانسفائنمناخسسفينةؤ/ؤاده-4عذابلوالتحضيرتعاطة"تجذبلا-القارىءعنوبالتاللي-هذاملواللحنخارجيةحقائق

قاعها-اللواصها-والعدوانوالاثمقلعهاالسوءونوايا-المناياسودألماذا..اليها

صا:المسيحالفاديخليفةا!حبرباركهااقلعتوحين-للديدانباين!ىهـش!صدرشا!دالئ!،عراكلههذايقولوهويكنللماثاعرلان

الررين!ودقهقنئعريرةالتاريحاواعترت-لفحصرللقميصروماللهللهبرء،ء!راكانوافملمتكوبهاجئرئيعاتفيش!دءـاكماالحقائقهذهاعمافى

."المالرأسفيمارعلىصمصرب)):البيتهذامثلا.ن!اءكيةكأائجالحقمائقهذهيقرر(حكما)

معالفيا:!اهي!م!مصأالل!:!سمي!المم!د)ة!نالل!رفطلى!ى."سرانقاضهافيواقامسوبا

!ق!ومبا!عداءالاحساسلمنيوان!يدالنتاعروووو!ا؟خ،!صاد!بما

ام!ا!بيرقها!خصيسةا)سفينة-ل!ف!نهوؤارهان.الابيضالرجل!ييحى!اكا-،.

ا!خ.وعراناثماحهاوالووءالسنواياو!للاءها-!ود

ه!هتمعافايممكنهل؟اللعجيبة:ةلمفهالسهذهتصوريمكنهل:حذيئاصذر

العاطفىؤعلهماالمشروطالارتماطهذاعنفي!ولدلواقعيمةاليقظةلالعمماموصامإمضسا!عضغمااض
لمحهداًالال!ياءممطزيةيحطمالشمعرباداجاجالاحمروجالهنماوليس

لتصووهاللنعاتيةوالحقمقةثثءالمذاتيةا!حفقةترتبطحينالاتملا

والا!صاح.الل!وءونواياوالقلاعياالمناول!وداللبير!هـظبينمااقحدهـ:للشاعريوارد

الاللداكرلمهتبطللشيلحقيقةاد*صث!رلأنول!صوللح!يقةكللبقىه!منفصعئهبللمضح!له!أالادابدارصهلومئمثمورات!.لراصي.02التمناحى، دمممهصعهتصوره:لتصورهالذاتيةواللحقمقة.السعمنةمن

بحصورالااليههاالوصوليتمللمالحقيقظنهـاتان

-65اًدصقحةمح!التتمة-
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صوأبا.اكثرهـناكوبرودفيروماناعهةد-كورنيايل

أ!!!ص!ه؟الانالانصراؤءا-*!ءءد:(ةتانيتنهـض)جرب!

.....!وودنماابمبم.كلا-كورنيليا

-32اللم!مأحالةاءلىالمنهشورتمضمة-0.أناطاباذلكن13اذا-!جرر

جئتد"ات(!ا.عوزفلق؟جلسجريس)!ا"رذالهظ-كورنيليا

ا!!!مك؟ن31آماننينت"اههلالبيتهذاالىمرةلاول

ل،ا!زغهوبةذأ.و!تصورهللس!ءألمجردةبمعرؤتظا)وا!جةالي!قظة.هناالىفيدعليا"وتزئرو*نأو-إصجر

"،سالاصنبالشيءالاحساسينفصلتصورهحقي!قةعنا)ثجمماءللحقيقة.موبةبرم!اللب!ض.مفت،ذعرؤتكنا-لبا،ورني

وؤ-رزكا-ة"اس!الاصدإن!شىافعبكةالولليقظةاحضوراوبهذابةهصوره..رالفكالطعندماابرقالسالء-ءففيا"ةءنجاااةد-جريس

.!ا!جردةاروكرةمرش!اكانحيثد"وانيفيارةقينانعم!للح!ه،ةيا-كورزيليما

لكلاص-اسمثيرةوعلوضخأمكونات"لكونان:بقونيعبة"ماوهو.سيإص؟

ذاتنفس"هاهـ!رونا!وانمامؤملةجمةعاطفبها)قىاحاط!ها!ىلا...انذاك"ر،فاكان-جرب!

ل-ء!تداؤهافيأشءلمءحالةؤالراهـننرواوالقلاعوالبيرقحس!ةصفةا*نياالوديعةا"ة،ةأ،كاللضرامدلجمبل!وكما!كراز،-بكورني

اثارةيمكأهاولاولل!ذاحسه،ؤه.ويرراتهعوزلمصيةء:ضةترزرطء!هـش"رينورول!صهـ،يرةهاتطيميسمن،عليهالا!كاءتءطه!منتجدلا

ا!الاتذهب،يغالمةهاأئاللى!اضطرعوا!طارادهايذيسالاص-15...رو!يلمحداز4يكدربيلكلارامنسمورتذلك

.لص-!هـصهطوحيىدةابرتكمدههاتقوللين،لطيفةرسالةاليكتبت-إممىجر

لمنؤ!الءلوبهبهرلمبالمداءالمء"رفبما!!،لاص-لمسكلهور،ذا.الصدمةروالبزنلتهناالاسونكرارعاىأ)تث?والدتكانؤووءمذ

!االمنجمولا"لوانلاا*،ريخا.ل!ويلمرةالقثمرانصظالرمالاترجاعاستالىالنتمديدةصلجت!ادى!،مكالظاهـرمنكان

امصهبهطالالجويكونانبغ-رالقصيدةتنرهيآ!*ثكبللهذاوعلى؟ه،ليءناص!ن31لع،هـورالحضرهت3للقد.الو!ت"ن.رةلةالقدومة

الوضوعلا!المكرةمع"حاطفلياقارىءااءساور!ادارةفيالرارو..اثانيةاالرورء،رة

اداءفيصض-!الفيالاسلوبوضهللكذاوفىهدو"ع!-!ءما"صصكغيرا.اءتاالىبحاجةت3رسالضك."!بتانبعد-كور!"اجا

.!ورهط-ؤقزصضرتلقد.لرعهفيلنه.بةباءساء"قىساظل-جرر-ى

أ-سد/كأةمجردالنثمخصىبئ:إتتيمت،ل2صبدةفيلحالاهووهذا.بجمط)ءرصلمببا"فلظ-الاصمنخ،رفيقىكضتلقد.عاسابيل:ضهمةلبقاءا?دبرقي

.ايفالتتب!هاالاطالةولولااجتماعيةواراءتاريخيةمعاوماتبكظظللاحتيافء"رب"كاهدىنبصرينلاآضتكم-ورنيلي،3

\***07بدللملأهنا

،كوهن!ا(جموعةهذه!!ه!4رفصبليقدوالإفماإلالضء،يا5!!ذهءة(ماالستخطف.ا!"لمفونيرن)-انكرآ،/تلوردهاو-،-!جر

.باخت!-اروءهماييراسأعطي!رب"انان!فصءإ.هـضاانهانعم.سكيتا،زءمةءةزل

ا!عروءسم!ءووا!كس-اور!و!،بر-(ور.)ء!أ!،ا!"ىالىعةماالس.لرؤع)ورنيلها3

..انا؟-سةالنتكاقت"آذا.صه-ناايزءيرالداانتانك.اوه؟تتكلم

اسعم،ءالنتعاعرأتءدمحيثوبالاخصء4المروضالل!وراكثرتا)-ىب"دوءروسجرش)بكدقاصلا..بصاطة،اصدلمحكلا

سعخروجغيرفيتطوريقيالمول!م!،ومناانذلنيبردوقلاجنبهبئ!لكا!ودحصانهناكحسنا؟!ورفبيالس!بدةالتسخ:ت(المنه،دة

:اتألابيهذه!كياالاصلءاىخرجآنهاكتاعريروا!كاالاالاصلاز،اوه؟الاقتراعفيباسميتالف!هـل..الدورةدي!"نةمنا!ل

ا-ووحتى"ا)ةحتولا-ان"أ؟نرساء4كانولوحتىسمالرولاارب-دلاكلالا3كلا-ادااسمي!استرجعلكأووللكننبم،اعلم

ال!انبلااطفال-شوبانكانو!وحىاللمحنولانحاله-رودانكان.زمر!ء!نانت.الاناكثيراء:دي،هـءك!ةلي-تنها1،الا!ضاحات

كالتينالر!"ملوبهملىخجحفاصهـورووم.لتقالواحءلىأطرا!،ه!منءشتينزأ!مم!ت،انهااجل!رنيمبدؤطنزاوداروؤلإبت4جمعبفيورءإدخلبانني

؟؟..اًلمضاماجمالراوالحباخيروافلعنهنيولاانا-اووصائراءلىلأ-ساقد،ورهت!ؤءمابىو،انهكلا-اًو!!ايرلمعمباشرخطلدي

االع"هم!مانظالول-!نبلكولو"فياكاللأنتةرايضاء.،آت"انالطبعوباذمومناضءوخط

..او!لم...الاخرىزثططاتيعنماذاثم،"هيجنوت))و!ط"دا"اس

بأنهذلنوبررا)س!ودانيةإورأ"صةامنكلم،تصلاحشاعرزلا!-ة"ملالاء""ءنهـاسمنقبلطبعا..أرا!،1..انرة*4اسةطبعل!لماذا،جرا

لم:ر.برو!واللشمعبياكناولعبةريةءنوردوربةالدارجالخي!البءتلالمادد!!-،،منيالي."نالى/ج،ا"صةى-كرت!برلي!ازا.*مهاو،اءلبةا

بالخب،لء*الآتهللبهبس!لم!اوهـنآ!اميةكلمة!اسءورطلا!-،سفيرعلىالمحايةالل!نةمنالتهالتبظ،بعلإهاوى-أ"لبم"لملاحظ،،هاوود!ؤاهها

يوحك!!ل"اسمحةاططمة))صلاحقال.ؤ،ذامبيا!نتهلت:،ولولاللدارجغيى-ر،مجنونةيستازا.،كلاكلا؟للااوه.الم؟،ا"!فهءاًزهاحال

؟(اللجميلةفاطمة)قاللومما3ثربا!ورنس:ى؟ا&ء-دة..دليلااتمهلى!هاهـ،-زاتلاانا،ابداء--ء!ةرة

ااثر!اماي"كلمهامنلدى!4دلالات.رحمملة!العاميةفالك!مة-ايزءيرالهـا.الس*مةءعش*را؟كذ)ثا)هـبمىالاعتدالمثليهجحشباءلا

هـ*ذا5ءللاحاستروملمهامهلا"الجامد"كاهة.اكشويشام!ويجهاهاان.(تن!ضجرررى.ذهولحالةفيقىالسماعتض?)

اللقوةب!نىال،اميةفينفهمهاا)-ودانيينؤنحن"الجامدوطنيقاب))؟وقلمد!تر-جريس

لجامدقازةءجرؤهـوالمربيالقادىءلدىمف"ومهاامااللبطونياث:،توا...خطاباسه،ملي...ردلمدفتراجل-!كورنيلإ

إلمربي:للقارىء"و!؟اي-اقهاكاللحجرلهحياة،اللذيالنضيءهـواكأ،طءنحوتلضفتالمضيئةالرفعةنهايةفي0المنه-دةزءركجويس

.واللجمودبالموتعا-ىلاحظات-4غامض،مةات،ظهروباستخفاف،العجةاءاورفيلي2

ؤتلتالت!اقصةافيوالعاميةالفصحىحكايةحالكلعلىوهيتح"ازثم،ايضطوديةتليسولكأهاتم،ماخيئةيى!ت،-هاشة

الدوبيت""اأىيسضحيلؤ"*وفأك-مرفيانفهاتدسبناهابحثا:(خارجهامنصوؤهايرأتيلحظةوبمدالمضهءئةالرفعة

واالقديم-حالورربرالش!رهويعودينوا!صري(!والموال)السوداني.سنة)كلواصدة!محبوبةوردةهـ!كم-إسىجر

.لبعا-يثللحدا-ر!ست-

الا"ع!الرحمنم!مبدالسودان-ادمدئيوالطائيءزاحمفرجمةدبغد)1
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