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مامدل!وحدلقلت.انمقلمتنوفرلمالباأفبمتاللبعب!رذهم!لغلبلحدطاشيوصعولومع!طلا!ئ!ئ!1ل

فيسواى،اللحديثةحياتنافي"اللعالمية"لفظلرددكثرةهوأثارها

هذهأوهمتنادقدخى،والتلزبونالاذاعةاحاديث2والصحفأعمدةالصبورع!بدصلاحفلم

للديناأصجقدوا؟ه،المجدقمةالىصرناقدانئاالاعلاميةالادوات،**

فلمعالمجطوفكرعالميمسرجلديئادامفمأ،عالميهوماشيءكلمنالاهتماممتبافيةبمجموعة-"الاداب"مجلةمنالانجيراللعدديحتفل

!اؤهـبعضترجمةان-بعضناقئوقد؟ايضاعالميشعرلئايكونلا!بر-ولتر!لر!4أرلىحديثصمدارتهايعتل،والابحاثالمقالاقمن

عالمييننمكونهمطانهئاسين،العالميةالىالسيأ!طوهئاكهئاوالحديث،"الاداب"وترجمته،الفرنسية"اويسرفاتيرلونوفيل"

للعالم.ثعطيهمالدينايكونانبدلاوبءوهي،حدةاًرمامراولل!مشكلاتاكثرمنمشكلةيتناول

الحديثادبناان،وطويلطريقاًمامئازالماانهالمتواضعورأحيةوبخاء2،الثالثالعاللمفيالتحررحركأتازاءالاميركيالاستعمار

ليسوالتقليد.العالمبلادبعضفياللعديثللادبتقليدمعظمهفيوالتدميراللفتكدوات2أبشعالاميركيون/يجربحيث،فيتنامفي

الابتكى(رمجالالىمنهنخرجانعلىومن،هذ.مرحلتنافيعارامما،والجحيمباللحممالهادئةالمدنويقصفون،اللعزلاللفلاجنفبم

قليلانحسانالحيزهذافبم*مرنضعحينولعلئا.والابداع،خاصةمحكمةتكوينالىالغربيآللعاللمفيينالمفكركبارببعضحدا

قاماننانقيمانلئستطيعاكتافئاعنتراثناوان-.ئرفع،بالتواضعللضميرتمثلهممنولا،تهمتنبع،قضاةالعاديونالواطنونفيهايصبح

.صدمنشرفطداسلبرتراندالكبيرالبريطاليللفيلسوفيكانوقد.الانساني

حظءلىيطغىانومقالانهالمددهذاابحاثفيالشعرحظويكاد.ترؤلصهاشرؤطلسارتروكان،المحكمةهذهتشكيلالىالدعوة

قصيرمقالاندوةلهذهاًلوناليفالقال.الاخرىوالفكرالابداعأنوانعلىاعتمادا،المحكمةتنرعية-يثبتأنيحاولحديثهفيوسارثر

ورغم.الخياطجلالكتبهالسميابر3شابدرالفقيدشاعرناعندافىءوالحاقالتعذيبجراؤمانهوو،نودمبرغعحاكمات؟قرتهاللذيالمبدأ

الرائد.فقيدناءنكتبماجدى2مناتهالاوشاعري!المقالرطاختهيم!ن،ذآنهالحروباشعالبل،اللخروباثناءفيبالبثرا!انة

مع،شديدحذقفيوفكرهالسيابشعرجوهرالناقدبسطفقدالمفكرينهـ؟لاءاوان،الانسانبنيالىموجهةسياسيةجرائمامتبارها

للاسئلى4لبقوطرح،عنهكنبتالتيالنقديةللمادةممتازةمعالجة.بالادانةا!حكميستطيعوناخلاقيةولايةمنلهمبما

عنها.الاجابةالىذكيوالم،ح،الخصباأسيابعطاءيثيرهاالتبم،يبدأفهو،شكبلاذكيصحفيالحديثوجهاللذيوالصحفبم

"الكبرىالوجودسالسلة"لكتابونقدتحليلذلكبعديطاللمناثم،وتوضيحهرأيهابرازاللىيدفعهللكيسارترلموقفمئاقضموقفمن

والمقال.فخريماجدالدكتورترجمهاللذيلفجويآرئرالفلسفةإورخعلىبل،مة3المحاهذهعلىجديدةأضواءيلقيءندئذسارترفيبم

تهلرجماوالكتابأقرألمانيورغم،اًلدائمعبدعبداللهالدكتوربقلمانالىيشيراذ،التالثاالعالملول2والامبرياليةبينالصراعطبيعة

التاببمنهجالم؟نالدالمعبدالدكتورمقالبقراءةاستطعتانيالا.الواحدالمجتمعفياللظبقيللصراعموازيةصورةهوالعراعهذا

الذكتولىولعل،اللصائبالتحليليقاسوبذلكةمادتهوبعض.السياسةفيفاعلةكقوة"اللكلمة"أهميةالفرنسبمالمفكريبرزكما

وهو،الاوروبيةالادبيةاتصمحافةفينعرفهفنايحاولهناالدائمعندبأرسإبمحكومالانفالعالم،يجبمفااكثرمتفائلايكونبذللئيولعله

بهـفرعملمااللعارضيكونأنماكشابعرضيستدعياذ،قادرعليهوشرهية،اللكلمةأهميةادراك.ءنتكوينهمبطبيعةالبعيدين،اللقوة

الرئيسية،الخيوطامتلاكعلىقادرا،الكتابيتناولهالذيالمعرفة.العالمياللضميرأحكام

.لاسهابالهيتسعلامابالاخضصارقائلابموقفدائماتذكرنااللغربيينالمثقفينمحكمةف!ان،حالكلوعلى

مناو،العالمفيواننقدمارحريةقضايامنسواء،السلبيمثقفينا

بيناللحوازتاريخفواللفلسفياففكرتاريخانيرىوالمؤللففييتضحشيءالىأشيرهناولعلي.والانسانيةاللحضاريةقضايانا

ان!-اذاذللكفيحقعلىيكونقدوهو،.والانفصالالتماممبدأيزالما"نوعاالجديدة"ماركسيتهرغمفهو،سارترحديثثئايا

ولكنه..بالميتافيزيقانعرفهاللذياللفلسفبمالقيمنالون-!ذايؤرخالمر؟يةحريةلهيتيحمما،المعسكراتءنبعيدعالممنكمواطنيتحمث

هـيولشمت.الفلسفةكلهيليستان-الميتافزيقايعرفشكبلا-العر"بيةبلادنافي-هناوللعلنا،وحدءالضميزمنالاتنبعلاالتي

الكائنبينالحوارمنأخرىآنواعفهيناللر،أفلاطون-فلسفةكلايضماالافتماءاتنقيم!الاالتياللحرةالر؟يةهذء؟لىاحتياجاأشد

الفلسفة،فيمكانالهاتجدو-مها،والمجتمعالانسانوبين،اوالطبيعة.والتحزبات

ذللكبعدكلنرى،نفسهاًفلاطونوهند،أصوللهافيتتبعهايمكنوصالعربالشعرقيمة"بعنوانندوةالحديثهذابعدنقرأثم

اللقديم.المتنعلىحواشيهاالشعرأقظابمنثلاثةفيهايشترك"العالميالصعيدعلىالحديت

المرجميسديهجميلاللفلسفةفيماكتابتزجمةفان،كلوعلىالدكتورهومرموفتوناقد(الحيدركما3بلند-أدونيس-نزار)اللحديث

قولفجزا؟هاللدائمعبداللهعبدالدكتوراما،ال!ريالوجدانالىتفسبرفيالاختلافيتضحالاولىالندوةعبإراتوف!،كرمانطون

."فاعلهأجرفلهيخرعلىدلمن)العربيحكيمنا.العالميةكلمةتفسيرفيالاختلافالىيسلماللذي،الحداثةكلمة

الشاعرهنرصينامتعمقابحثالنجدشعرصفحةونطوي.فيهانعيشالتياللشعريةالمرحلةطنيعةالىيشيرالاختلافهذاولعل

عنديالبحثوهذا.سعدعليللدكتود"التحولاتوكتاب(أدونيس"ب-ىبينما،واللف!الشكلفياللحداثةيرىأنقبائينزارويكاد

الص!اثةانالىالحيدريبلندويشير،الر؟يافيالحداثةأدونيس

-76اليصفحةعلىلاالتتمةسهـرمالدنمنورين!بلأهذامنقريبوالى،معاوالشكلالر؟يافي

!



إحىدتولم..جميعاالارضآممةبا!ر(لهيوهذه.(صأنالانس)ءن-*م!-..

راثوت،رةوحصنق(لمحةمنحياتهاء*و!اتكلفيامةتحالىفأمةاىلا-بخغضنهـ-سنسمسساث!ك1

زاالانلأيىوبينبإ:الح،لكا)ومصيريةحي،لإ"ومشاكلو/قالليداوعادات-.ا------.

ن!-ننف*لمثاماالاخرىالامةشعريجتدبونشعراؤهاويروح(مثلالشأتكمالالدكننوربقلم

تصدره،اقياثوررية(الودة)صيجات/اخرببغاويةبروحنقلدفنروج،**

ازرصفأقولأبادرانوأحب.الازياءأنماطتصهرركما،بىبسوبالندنمناكبرونضيءاللصبرمنيءشالىحاجةفياللبابهذاكاتب

يدع!عاقلمنؤما،الاطلاععلىواللحجرالثقافيالانعزالالىأدعولابعضفييقابلالشعراءقصائدؤيبديهالذيرآيهاندلك،الوقض

..مقابىإ-نلامستفيديرتات!بيالادبلنقرأأقولولكني،ذللكالىحساسون-نفسيأسشثنبمولا-وأخوانيا&معراء،بالاكلشعاضالاحيان

ملاءحن!اؤ--4ءربياإدبالنكتبنرجعثمولهضم4الادبهذالنعايشوؤسادبالج!لاللنقادورميالامنعاضعلىيقتصرونلاوهـم،النقدتجاء

وء-دمحلامةنفسيةخصوصيئؤالالب،تربتناورائحةحياتنلوطعمويرد،الك!ابةاللىالملفوظ2كلاماحيزمنبةلخرجالمثاةفان،اللذو!

-!اوناريخ،وذوقهاثقلدنها،مسالذيلتطورهاوشجللهاخاصةبدءذيبادىءوآنا،الحقيقةوتضيعالن!قاشويطولالردعلىالتاقد

المعركةأرض..الانالغرليالو؟نفييعيشالذيوالشاعروقديخطىءقدشخصيرأيالماضياللعددقصائدفيرأيبمانأعلن

الملايبئأرض..والصحيفيوالثقالافتصاديالتخلفارض..والكقح؟نايضااعلنالوقتنفسفىولكني.عليمعلمذيكلوفو!يصيب

والعبضي!ةالنفسميالتمز!شعريكضبثم،اللكافيطعامهاتجدلاافةكياللبعبهـة"االعلميالروحالاوراءهوليستابصدقالايزجيهلاأيالرهذا

(الانسانمألهس،ة)ءنءتحدثاالميتافيزيقيةاحزانهينثرويروحالمفكريةطيبةوزف!سمحةبروحرآييا!ش!راءاخوانيفليتقبل،ارالوىعن

وبروص-ءأمتهاؤواًدبينبجسمهيحيابنغاءشاعر(اللعصرآزمة)و.عنهغنىفينحنعقيماجدلاأنفسهموعلىعليولليوفروا

الصادقالشاعركااحساسأنكراننيذلكمعنىولليس،بعيدةارضفي-الماضالعددشعرفيالناقديلمحهااللتبمالعامةالظاهرةان

الصادقالاحساسهذافان،معينةحزينةلجربةاوخاصكأبمأساةوشطحاتألاعيبالاشيئايمنحكلاالذياللا!رالشعرمنخلوههي

الذياللحزنهذاالىأشرولأكنني،اللجيدةالقصيدةفينفسهعنيعلناتعبيرارقيفنرالتيالشعيريةالتجربةصلابةهناران،مفتعلةتعبيرية

،الآجورةالنائحةبحزنانسبهحزنوهوشيوعهلكثرةتقليديااصبحداخلميةاضاءةذات/الوقتنف!فيوللكنفا،اخرالىثاعرمنعئها

خ!ناف!الشعر..أجل...(.خنافسآللشهكر)نقله(مستورد)شيءوهو.ا)خ،صالقصيدةعاللميدخلانللىلقي.ئيح-التعبيرصحان-

الشعرية()الودةصيحاتاخريقلدونشعراءخنافمستديئاأصبحمقداللنقلةهذههواللحديت!اشعرالننتبعدهشةيثيراللذبم!والشيء

ذاتوالاحذيةالهوشواللشعر.المسترسلةاللذقونخنافسكأضرابهمنابعةمواقفمناللحديثالتنععرتيارحولتافنيوالمفاجئةالسريعة

القر!ان)قآلحينماقبانيزار7قولةهناوتعجبني،العالليةالكغوب.السرياليةوظلماتالنفسيالمتمزقدساديحبالىوبيئتناحياتامن

صنعمنقرف،ـووانماعربيا!رفاليسالادبيةاثارناعلىيطغيالذيهوصحياشعريانتجاتنمثرالادببةابجلاتكانتقلائل!نواتفمنذ

الانسانشةانانكرلاانني.بالمدوىجراثيمهالبناوالتنعقلتفرفا/كافحزانتماالتيالامةهذه..العربيةالامةليقظةطبيصةمواكبة

وال!-واءالذربماالغبارجلهوجيلناوان،مصيرازمةتعانيكلهادكانت،1بأبناز،تليقحياةوتحقيقالانسمانيةكرامتهاردسبيلفي

لكنني..ايضاهذااعرفانني..المميتةالةرويدية،واللعقدالملوثهذهمشاءرعنصادفاتلقائعياتعبيراالقوميةاللشعريمةالانتفاضةهذه

تنصلوافعيمةازمات..اللخاصةآزماتهاللعربمءللانساناناعرد.الاماماللىوالدفعوارحضللتنويرعمدةمتغيرومساهمةالامة

اللفلسفيةبالمجرداتتتصلممااكثرؤسرائيلأوبسرظانوبالدواءبالرغيفبعداستيقظتالتيا"لامةهـذهاؤرادمنفرد"لعربيالشاعرأنذللك

وبطرهاشجمعهاقمةفيوهيالاالارضشعوبا!يهاللضفتلاالتيتص!4لانهاأءتهآلاميحسأنالطبي!كبمامنلمحكان،وعبوديةذلعهود

.(..الفكريوبعدوف!ة..حولهتدولىالتبمالصراعاتطبيعةيعرفوانهو

..وشيخوحتهاحضارتهانهياريحسالعربيألنتصاعركانفاذاالصحءالوقفهذاميهتنكسةرأينااليديرنأصابعءن.يزيدلاسنوات

ا.لمثملميهرتازهامجتمعفيويعيشعايىتن!رلل!!جراحيحملرز-،عرخبثا-وتسميهالوروميالاتجاءهاجممغرضةلياراتوابتداتالسليم

حتى(المترو)اقب!يةفيكلهاالاخيرةالحربعاششأعر..والاخلاقللخارج.لصويراليسالشعرانمناديةالسياسيبالاتجاه-منها

وأ!:اءهأنقاضا"مدينهنصفوجدقبوهمن!ووطلعالصباحطلعاذاالمنهارةالمتعبةالنفسى"..الشاعرلنفساستبطانهووانماوأحدائه

؟ارحياةفيفكمفته.لكونوماذا؟يقولتظنهفماذا..أشلاءواهلهخةنانتأوساطفيوبخاصةاللدعوةوانضشرت،يقولونكما"ذالهاءلى

بكلالنفسيالتمزقهيالشاءرهذاوجهةتكونانبدلابلغاتهاتنشركماللهمترجمالئنصعريةالنماذجرأواالذينالشعر

القيم،ل3يحطموانطلاقتمشا؟ميةوروحعبثيةفدشفلتالىلوديماالشعرروائعمنانهاعلىوتقدمالتيارنفستمثلنمادجوهبمالاصلية

التفهـص-غعلشكمااللجحيمعاشلانجهصادقهناالغرببموالنةصاعرالحربيالشاعرلدعوا)تيالمقالاتاستفاضستكما،اللحديثالغربي

النجارببهدهيمرلمالذيالعربيالشاعرعذرفما..الحضاري(المودة)صيحاتاحدثوممتابعةالعصرمسننوىالىآلارلفاعاللى

الحرةأهاحياتىارسللمآمةفييعيشانذيالمشاءر؟..الر.إرة.ا"لحمديثا!حضاريالموقففيم!"،همةالننمابعةهذهففي،الشعرية

مظاهـري!!الننخلفوحوثهيعيشاللذيالشا،ر..بعدا؟يةالافمنالمعاصرةاللحضارةمتابعةانذللك.الكبيرةالمغماللطةتقعو!،

الا!برياليةقوىامامهتقفدنفيعلماللذيالشاعر..جميعااللحياة،البجاويةروححقلللنتماعرتعطيلاالعلميةوانجازاتهاانثقاديةجوانبها

كريما؟حراا؟-انامنهيجعلانيمكنءاكلفتصادرالعلمىكوانجازاتهالنجاحمبنوالاستفادةاللعلممأقتباسالممكنمنكانواذا

سراديبى--4داخليت!قوقعأمتهفيهالىتميقظتاللذبمماالوقتافعيمعنالجباةيسهلماكلاومثلاوالطيرانالطبمجاليفيكالتقدم

الىامتهفيمهتحتاجالذيالوقتفيالهاذيغموضهويتلفعالسريالليةانالعلمذللك،الادبمناللكا"لالاقباسالممكنمنفلإس،الادةطريق

؟امامالىوتدفعوتحثاللدردتنيرلتبم2ألمميزةالواضحةالهـلمة،والانكليزيواللعربيالصينبميركههافالطئرة.نفسيبمزاجيرتبطلا

اكلع!رمنالننقوفعالهـروبياللونهذاننكرالذينوحدناأنكون4بيئىبنتالقصإدةللكنو،ايضاهـ؟لاءيسنعملهاالكهربائيةوالثلاجة

نقاداإن..لا؟وبيشناواذوافناصياتنامعيتعاطفلاالذيالغامضلنتىمرق،وإرا،ها،ثقافتهاذوقهاونوعيةحيالهاونمطتفكيرهاللهامعيئة

قف،الونفسيقفونومشاكالهااللغربيةالحياةءازماتعالثمواغربيينف!ضتلاا.له"جمنيالشعري!خالفالزمنأمنمعددةفترةفيالانهـليزي

للجأواللقدا:النزعةذه5ءنءتحدثايقول(ايستمنمكس)هوؤهدا?لص---ةمولراتؤء4تؤلربية!ه!نتاجقلتكماالادبلانالهترةنفس

اًلبحت(اينخصعر)نزعةالىو،ناحيةمن(النهموضبف!ب)دعوءماالىإفردهخاصاطعماالادبهذافةمطيالامةحياةث-كلالتيهييدةء!

-76الصفحةعيلىالتنمة-التعبيرهـوواحداجوهره3انوانالاخرىالاممادابطعوممنغيرءعن
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مخلمصهـلفدكملوئلات!هإلاولاشولمجاميةلمجامىسبةصمالللقارىلكاللعرنجأفي!هاكللص"اررلمحققصا

..الالفاف،ذهءندعنيراؤطيولاقدلذيااكلربم!ه!اإرىءاله

المرسيانحسهـصببن!لمحمود-االمفقودالنضيءيرولم!طال!نوابعلبدب!قلم

***

!لونشعرتاللقصةكالباسمبجانبالاسكندريةالبملمحتحينمنوؤقق،!وريامنؤصة..قمهص.ثلاثاولضجمطالعدديضم

ةا!جموقامرافيبيةنقافبمءضصكزهناكنش!يعالنشاملحلموأطادفيتي!المتحدا.د،ارض!ربمة!ذه!رب!شيءلاانهاللطربف،الشع.0اننحدةالعربيةالجمهورية

،القاهرةالىالرحالشدالأفاللميمفياديبظ،ر،)مابرءليها....،حارةفي!لاقصورةترسمواحدة،ألاطلاقءلىببهافيمااللقصس

نارغمالادبدنيافي!يرةلماءالاورمن!ءلموالاوررريةككاد!ىؤ-مم!حوادثها"نجربم!قمهةتحكيوالثاعني!ة،ابنض"قتلالىالمجتمع*دفعه

..لللأدابكأأ"بزتضم،عريق!جامعة،:وفيهاألمليونينيتجاوزونسكانهاالكت،"بؤيهايرويوالثالثة،مترجمةوايهستموضوعةوهبم،قينام

ولكئئتفمورى..ترحا!في"يرينالاسكندر"الكتا!اسماءئتلقفللذللكواحدةكلعندوتنقف000الضبب!اعفي!يصورو،ذاهاقصت"!صة

.....دلم.وقفةمنها
،هرةاله-جويصورلاراحالقصةكأتباناذ،طويرلملا!يدململارتياح

مطريكبوالل!بيرنتالفكرفيحيافصةبضمبنهاعرلمفقود-،،وولص!ل!الممحيدءةوقهحيمن!يلاديب-ديالأياإجميل

سبهبناريوءانها،متتابكةصورايلتقطفنانكمصورراحاكاتباناًلا

كانوان،وحيدهو:ابعادهبكلويعيشه،الضه،عيحيالقه"،عىةراتللهمنذ،كبيربحب"لحوياديب"كتاباتتجاهاننمعر

...!،.الاء.....ء....انهاذ،"النعسه،نعمر))الىفيهاوتعرفت،"المطريعودمتى"
ويسمري"حرلصسعهعنيبحت"و،مكاالحبالهلعسهيص!

الكرافت-تعييرهحدعلى-".برتدي"و،ررخنلاافهـعسحارةوف،تتضملمؤانه-،،وتقريريةخطاب!يةمناللقصة!ذءفيماكلرغم

نصفهتكسان)طبقاةجاءتهوعنمماإ!الدفءن!،في!ثع!هابقراءةاررطيهـعدنيوأم..أونضةباللفتاتوتحفل،مشرفةانسانية

..عنهيبحث-داناللذيالشيءوجدلانه،وجهافياللبابيفلقالاخرهـه!اتخلواذ،"اخضرالعشبيبقىحتى"مجموعت4قصصكل

الرغبةالىاطتقهكلابهيرمزقصتهفي"عصفودا"يستخدمهوثم،واذن.."الاداب"فينننرقص!صهامنالك"يرا!ئيوقمبل،مكتبتي

..كلهاأ!نورةمحلىمقحمابهشمرتلماذاأد!رىولت،ار!حررافي"وودنطبطدرجةالى،نفسيهاالىلحبيب7االكاتبهذالانتاجمتتبعفانا

..اذاؤ..وللكتابا.نه،له!حازؤأنا..انصاففينقدهعلىاللقدرة

مرف-المفقودالشيءقصحةفيوجدتفانني،حالأيوعلىفأربو،بهررركبماوانها،بقص!نهلهحدلااعجاباأعجبتائيقلتما

ثىكلاهـ9..اًعرفهلاوقد،آحسه..مفقوداشيئأ-بهااستمتالحياجملماو-اللعنوانرأيتاك!بماالاولىالو!لمةفمن..مغاللياآكوفيألا

خلالضاعالذيهضمونهااهو؟!مضمونهاعرضعلى.نصرالتيالقصة.."الايادبماجميل"اأىالعنطالىتلهفت-يختارهاالتنالعناوين

وأ!؟.درأميخيطيربطهلاآدذبم!التصويريالسرداهونجالسردانجتس-،تذبح"الجصلةالايادي"تجعلالتيتلكمفارقةمنلهاويا

؟ا.ءاكسرالقصةافقدتأعئاعرهااحدفقتانالتيذاتهاالدراًماوالفقرالشرفيرىالاحمقالمجتمعلانالا،لشيءلا،آللعفيفةاللشريفة

،عالضبصورمناثشخهسيضيقبممنيقينءلىكنتوان،ادريلستبالاثرةحفلتفقد"قتلجريرمة"القصةكانتولما.إ!.يجت!انلا

اودروبا-ادتلتيااللغربيةالموجةتذكمقذديرت،زرسمهااننحاولالتينصورهولان..جصلجوابا-ةتطقالمستبدآمنذ،الاولىاللحظةمنذ

يحسهاقد،دوحيةغربةحالةفيذواتظتصويرمحاولين،الحربمنذجصوشخص،بمارء،لتخصبب!اتورلصمه،ومهت(زا،جذابااللحارةللجو

ولا،عامةحالةليستالاازها،هناانبعضبهايشعروقد،الاوروبي!عيتشاجرلا.."فاللجامعدكانهالىبيت"من":اوضحها"جميل"

!يحاجمابفل،ووحدتهتيانهلبناءيسعىوطنفيكوننلريدهـ،.."لحمقطعجميع!م.اولادسبعةوعنديضعيثفرجل"..((احد

الكلمة.ةذللكمقدمةوفي،البناء:لابت"قاللهاالبمامبارةافيكلهاقص4.نتلخصثم

المد.بنةيعابرئران،ا،لمكندريةاديبمناريد..كلمةبقيتهـن-الوجهاءا!اءاي-ازهـ!آلىواًطنئناذ!ىنانا!ا-

الادب.مجالفيالازدهارالالريدفنحن..عتهايعبروان،لجميلةا..نفياقلانواما!عنكغصباولولهمصاحبةيجعلوك

بجانبالموصل.قفالعراقوفي،دمثقبجانبحلبتقفورياسففكبما

..ارر-،ضواوالمدينةجدهفيادبعيةمجتمطتا!ءوديةوفي،دبغطضحي!ةءنيري!ثلاوهو..يقتلوهوحتى،مومنوالرجل

..ث!يءبكلتشطئمرانللقاهرةنريدولافارقمع،الج!يد"ابرراهمسيدنا"فهو،سامية4ابئتبهايفتدي

انهايةافيوأنت..،المجتمع،الل!بيناللفارقهو..اللظروففيكبير

مص!فىاانعزيزالعبد-الافقوراءنظزةاماروالطريقتغلقأوضاععلى،السخطأشد،االسخطالاتملكلا

انفسهميقتلوابانالا.تنرفهمعلىللحوراطسبيلايجدونفلا،اللشرفاء

نااالىمسه!وو،فيورشهر،القاهرةمنكاتبها.ؤ!ةهذه..وشورقاهاآث!قازهااجلمن،ابنلمةابئنهموآدالىيضطروااو

فضلا،الكاتبمنانسانيةللهنةاوهذه،"فيتناممعركةوحيمن"،الجذورقديمةوا"-للامية،عربيةتقاليدالقصةفينجدنحنوها

يضعنصاهذاوللكن..حياتناءذبرميدمجاللاقتحاممحاولةانهاءنفيذلككل،الحديثالعصرحتىوجودهاءنللكشفجادةومحاولة

وشخصياتاجواءف"ويرءلىاللقصا!ىقددةمدىما:قضيةامام،قديرومصور،بارعقاصىاهـ-اماكالايشعركلا،مقبولفن!راطار

والاخضار،المحضاللخيالعلىالاعتمادكلويعتمد،يعايتنههالم،ال!ديمةءجموب!همنيشخلهىاناًللقصةمجالفيرحلنهخلالاستطاع

الت!نيمعر؟تهايعشولم،فيتناميزرلمق!االكا.نب؟إ..المئقولة..والتطرير؟ةيةالكطاوءـب،حديثيمست!لفياليهاأثرتالتن

،امفيتتمنواحداشكصايعرفلموربما،فيهانعيشانيريدنايعدولم،4ذازالعملخلالمنالايههـتف"زحوياديب"يعد!م

")كوشانو"ش!نالعم"و"كوانج"انايقدمانيح؟ولهوذلكاومعب-صوايخلقو،يصورو،يرس!!وانما..ويحكي،ويسرد،يصرخ

..اللفنبمالعملطيلمةمعهتعيشوشخ،ميات

-!7الصفحدةعله!!التتمة-رغم،منهيتخدصان"نحوكياديب"ارجوانأديدواحدشيء
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.1-ال!!قحدةالمنقنىورعيللى-تتمة!(9-الصفحةالملئنتالمورعاللىشمة
القصأئد!أالا!عاقظ

!ح!س005هحي!هه!5!لم3حمي

نزعة)(والغموضمذهب)العنوانبينهذينو.نحت،اخرىناحيةمن،هيناامراارونيسطءناللكتابةتواليهه.ادونيسعنكتبماأفضل

الكفابةآنواعبهاتتصفالتئاللنارزةالخصاللحصت(البحتاثمردفص!4فيلهميماولا،!لاصرديوانهفيوبخاصةمحيرشاعرة!و

غرف!برالوائ!علىنتاجهانرىماكثبراالتيتلك،الحديثةالادبية.جم-قىلرفضهاوجملةتحبهأنعندئذتسضطيعوأنت،الاخيرين

اثناءانسانآييديبيننراهاقلماولكن(اناساءفالاستقبالاكبرا!حيانبعضفيجسارتهكانتوربما،جهـمورشاعرفأدون!يس

كمنغز.اي.اياو،هتنيفنزوالاسمنتألليفكناباتناولتاذا.القراءةهطلمودمناكبرالبعضريراهاوق!د،التذوقعلىقار"4مقدرةمن

سضويلايدثاوشتاينجرلر،داوجويسجيمساوكرينهارتاو.داتهاالجسمارة

فانشعورك،بريئةقراءةمنهصفحةؤقرأتالثم!اعرالليوتلأ.س.تاو

بشيءيخبرك!انهيبدوقد،بمئببمءيخبركلاالمؤلفآنهوالاولبينالتراثللقاءمحصلمةكانواجيذناشعراءمعظمانمرةقلتوقد

..)نيقولهوللكنهشهثايعرفآنهربدوقداو.يقولهشهئايعرفلا!نهكاناللكثبروناذااًنه.هناوأضجمف،الغربيا،دبوبين،اللقديمالعربي

نجوكودياصديقاببسانه.صلةادلىبكيعقد!ثانهحالكلوغلىهـمرناخىاللروماروىةالفوةووزا!!ليزيبا!مرا!وا!لىء:،

المصادفة،/ضمبهفيما،لكويسممح،بمفردهلعب4وكأنهيبدوفهونطوةفي"و!جد.ا!رنسيارباقيالتقىقدنيسأدوفان،الحديث

4اًفويقولستيفنز!الاسالشاعريذكرثم،يلعباوهوايىتنظربئنشارور/ت!!وول!ري،عشرالتاسعالظرنفيلراهبوواضح!

ا!ديستطعودممرةواربعيناربعاجهوريةقراءة)لهقصيدةفرائءوا!لبعدبالىلفظالعنايةمنالفرهذالايميزما4وقص.بعدمن

تدورالذيالموض!3هومااو(لقصيدةهذههيمالييقولان-.

...01المضماقبى"المختلفةمدارسهخلاص!ايضا،دبيه.والمبانئرةالخطابيكة
ممبم.ابرعكصتمن!كر.له

صو.(السيرياللية-اللبروا-ية-الرمزية)

جميلةياسمينخواطر

الصفصافشجرة.حت

للدخ!اتيحواشيلاا!تهعهرحركهءنباروويثفيدأ،!.صدعلياىكتورامقالاما

رغماتوذكراهاء-ارميدخللمم،حولمهاتثارالتيخلةا!ل!طارحا،اللجديدةالعربية

فطريةموسيقى،--ءاخااء!محهالىمتمصرا،وتقديربحفاوةنفه4"نيسأدو"

ينتشىلناللذيواللحبتسىو!.ذكيلماحاستقراءفي،والشعوريةالفكريةمحاورهموضحا

مشتعلمتموجقديمغرارعلىتوةميحهذاوفي،السيرياليةالمدرسةالىادونيمه!بينسهانالئاقد

شذوذهبغريبيستمتعبليمثى-لاللتيارحديثةالشهريةللحر؟ةالجدوىبالعاوتحديد،رو،م

جليحبمكادراكهـوانما.الاصيلةالبارزةملامحهاأحد!ادونيس

اللجبسصوامتتتجاوزللهـضاءة

الراقيةالنشوةتذكاراتاوالمئمكدةاللقغههكأعنالن،ؤديض!دثالمقالمنا!يرةاللقفزاتوفي

الظواهرتحتغاصتللهناءة،ا:ثريةابالقصص-دةيقنعلا-مثلي-انهويبدو،ادونبيسشعرفي

مرنحداخليمحيطفيرايهتحليلفيجمهبولكنه.مابنتكلالمعروضيالمصطلحعلىويصر

ابواقواًناشيدطويلةلعوبأنغاممنطبيعة.منوبعضها،ا!فنيالمملطب!يعةمنبعضهايستمدشتىمذاهب

جميلةبع!يدمنوهي،ترونكمابسيطةقصيدةانها؟افهمض!موها.والفيزياءالكون

لهـمتبوحانرفضتمصادقتهاوحاولتممنهااقتربتماداانكمغير

قرأتلقد.فيه"فكراللذيماودقةبصراحةلكمتقوللنانها.بسرهـ!يلقيلاانهسعدعلياللدكتوربمقالاعجاببىسرلعل،واخيرا

والحظةعدافيماالل!مقطأشعرولم،كلهشنيفنزوالاسكت،بطبقد!،اللفنيةاو4المذهـ!باللدوجماقينيةمنيئبعولا،الافتراضمات

.)1((بهانصالعلىاننيلحظتينلكيذاتهاللعملمستخدما،الفنيللعملا!صيلالتفىوقمنينبعما

يقولذلكومعاثعرهذامنهاخرجاًلتيالبيئةابنناقدهذا.النقادمستعجليمنكثيرسدرهذاوفي،ويقدرهيفهمه

ارزيننحنبناباللكفما،الاتجاههذايديرناللذيالرأيهذاءنه

ثمارمنثمرةهيولابيئتنابنتليمستغريبةبنماذج،ومكلننكب،ادريسطيوسفعنداللغةعنقصيرفمقال،المقالاتاحراما

معركة!يعيثالذيا!مربيأحاسيستمثلهيولاالشعريتطورنابأن!اادريسيوسفلغةلمجاسالجبارعجمدا!ستاذكاتبهفيهيشحص

؟-رمصاستطرادمع،العربياللغويللبناءخاضعةوللكنها،صرقولميةلليست

اقنعكبحثاعنهاقرأتاذاانكالسرياليةهذهأمرفيالورريبانوعموة"--الموضوعهذاانظنيوفي.العديمثةالروابةللغةىببر

النطرية()فتعجبكالنفسعلماكشوفاتعلىاعتماداالعلميبم!قهيهدأا!ذي،البحثمنمزيدالىصاجةفيزالما-والفصحىاللعامية

صاص:18كانونوالاشمبزازأصلبكقصيدةفيمطبقةرأيتهااذاحتىوافن،ذلكبهـعدالعامةالاس!!يضعثم،واءمشقرائهااللنماذجبجمع

؟لماذاأتصري،كبراشاعراوانررل!!،الابانةهيا)"غةاستصمالمناللغاسبئان،علىيوافقنياللكاتب

فييفشلتطبيقهاعلميا.وللكنصحيحةالسرياليةاللنظريةلانانعساهلماتخطيطا!وقعلماتسجيلايكونأنينبغيالظاهرةهذء

ينجحبينما،ومسرج،!اوايةوقصةلفمرمن(ا!ولية)ا!فنونمجالاتإتطيعمقالهدازرةبتوسيعو)مله.هقالهمنف!متهماوذللك.يصث

علىتعتمدا!قولليةا!فنونكانتولما،اخرىفنونفيالنظريةتطبيق.عامبوجهاللقصةفيصائببرأييدليأن

جمبراابراهليمجلبراتعريب-وصسنا-يتهالارب)1(ا!ص:ورعايدصلاحارواهرة
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الاخير:الببت4يم!االلذيالرغيدالم!تقبلثم،والحافرال"فاهـءمهاالايوحددقاسضهمالهاءلمىائاسألمخارؤءدلالاتداتأنفالى

اللصقرجفيبرةاحددةاالمفاهيم!ذهءتالادمضداإثماءرحاولمهـهطات!-برمنو!ان

المشرقيومكلىأحي،الىيهيصلقداللذياتجاحبئفسخامكمادةالالفا!بر--خردمان

ققسف،للقصيدةبارعةنهايةالاخهروانبهت..الغني،ءالبئهذأاردتيفسرانذيالسرهو!ذا.مثلاالسرياديةادلوحةفيللونوالخط

المسصقيبلظلفيق!يهاحياتهنفإيسنطجزيرتهالىأف!اءربعودةأوحىهـلىالمعتمدالادب"!لفيوبخاصةوأنتطبقالضظريةبرلمينافرقا

.المشرقفي!لرا0للمفظجالتعبيرا

هو:-؟الويئبقى

م!وعديفي!!(!لمنظرأالسسيالب-ةالقصرةب!ننمبزانبهنستطيعال!ياقياساها

شاء-ر9واالوهوبأثاعرابننميزكيف؟الرديةةوالل!صمبدةالجيهـة

رةالشعرالى!مورةعلىحخلققاررا!كيالغنيشاعرءطركماعةفيهحمدالقصيدةاخض،عءنعاجزةألمعروفةالهقديةالمقاييسدامتماالمكلي

...يرديهبينانقم!يدةخلخلمةسرالغنىهذافيوتهل،ألاءحاءذات؟للتقني!نا.في،السريالية

ناندوفي!تابعهامخيلتهفيلمتزاحم"افصوراتيارنفسهيرترك4دازتبصدوهي،الجماعيه.للعلاؤاتوبترللفرديةتآيىدالسريالليةان

اللذيالغرةرهيالصورهذهي!،ؤضحسقص!يدةاوتنض!عليهايسيلرتسودهالفىيافلاوعيتانهاذ)ك،ككلالعالمالىاننظرمنالانسان

ايصورلهـدهلمت،بعتلمثبآلارهاقسكا!ناعنقصنملااللنثء،ءرالليهيهدؤطالجم!ورمساحة.احددوآخيراأولاوءـ!ه!.نظاماو*ئلأقندواللفوضى

اللص!!ورةانوا!روؤط.انفأسكتأةق!-انزر-ضطهبمأنندولليةا"تاا.كلهالعالمفيالجادينألمثق!ندلمنهقيصكوماوهواللقارىء

ااقصيدةتجربة.لخدمتعبيريةوس-لمةهـجلاوانما،غرض،ورلمتاإتعريةمجاللانالمستوردةادئزعةهدهنقاث!ؤيألقدربهـذاونكتمفي

اللفني.البناء!دمتالمتزاحماانتكلبهذا/ظردتؤلذاالت!ي!ه!الماضالعددقصائدائنقدونرجع،ومثعبفسيح"ف!يهاالقول

وذضافسموضوعهايحدد!ق!ن!منظر)وهـوالقصبدةعنوانال!رباثراءابعضءضدنراهالذياكمطعلىتقعلمانهاسرنا

(للعارغمسلا)ق!نلت!اةءنيتحدتراثء،5اانمنا6كتففيهاجزئ!يات.النزعةللهذهالمتابعين

ودصجهح."للقتلورمرا".زظدملاكانتاىوالملائكةناركتؤولكما

يحمله:الماءوتببمارالمطعونال!دتصويرفيالنماعريوسفلسمعدي(اتصقرجزيرة)

انتيمادؤيالسابحافجسد)

للاغواروينصتانتسإنايقاععلىيرتعساللجاهل!يوناالشعراءاوقفمنذالوطنالىالحنينرحلةعبر

الاشجا!ظلويسترهااللطمىقيهايعشباللخنجرطعناتتقفالمهجرشعراءحنينالىالصغيروطنهمفبمالماضيةإيامهـم!دبكون

اللهلجسمور.فحتيرقإنالسابحاللجسد.الناجحةالقصيدةهذه

الدواروالعشمبالمعضمالصدفرتيهفييتكسراللحبريرةهـذهفيممثلاالعراقالىيحنيوسفسعديان

الطينيةالقئطرةعبريئسللايشعورية4فتجربئتكثي!فهمعوهو،جئوبهفياللقلمبعةالصضرة

الئارجواديرضظريقعلاالشعريال!نعبيرفيالمعامرةالفنيةالوسائللاحدثواستغلاله

(..والاعرافالظلمةغاباتفييدخلكي.الحديثةاللامنطقيةاوالمسرقةاللصلمبيةقي

الشىاعريقصدهلفئضسأءلنقف(ادئارجواد)الىنصلوح!نئمامادتهيالفظمجنحااثيريارسمأاللجزيرةهذهجوننايرسمانه

اوواةهذهسيحملافنارؤجواد؟اتدينيمعناها(افنار)بلفظة:المسطحةاللفوقيعرامبةفييقعاندونالرئيالواقعمن

التانيالبيتفييقولالشاعرآنالمعئىهذاويؤكدالاخرأعاللماالىف!يهامانعرففلاالإخلمنل!ءقفيحجبها

خاظثةال!"يخلةانأعتبارلاعلى(اوالاءراقطالظامهغاباتفييدخلكي)اغانيهاالشريدانوالذطالئورسويأكل

-؟ذلكاإسلمعرآيقصد..والمجتمعافدينقانونعلىخرجتمهجورءالخصزاءظلمتهافيالظلمةتظل

موقفسهانيرىأؤلا-،تالابتؤيدهماوهو-يقصدهكأنوانمسحورالليلوداءقصركأنها

؟القصيدةجوآمسدمنهأخلافيتدخلهذاهوقلاوالظلاانوربينالواقعةالمسافةفيتجربتهظلتوبذللك

قيالاتحس(للعادع!للا)قص!دتهاهيمماثلة"جربةلنازكوالصسورالملغزةالللامإظقةفيوقعهوولامباث!رة"قريريةصورةقدم

لفتةلكلاديةاتنظرهااك!المسكينةاالفتاةعلىالانسانيبخعاطةهالنوعيةالملاثمالنفسبمالمئاخخأففيانشماعرنجحكما،الوذيانية

المئابسةفيهت!يمتىاتذيالجونفس!وهو،قي4يشكبريءموففاووالمنقطعةحيئاالمديمدةالرحيةالايرقاعاتهذهعبروذللكالنتصعوريهتجرقي

اللنف-صاللشمابةوهيالمصريالريفوقرىيداللصآعماقفيالمصرية.احرصنا

تحرب-ةالتناولهمابنالقصيدبينوالمقارنة.ءطرفيفيعئهاتحدثااينساقدمققد،متماسكاقنيابناءيقيمآنسعدياستطاعوقد

تئتهيالتيالمقارنةهدهفيسضرسلورن.نفسهاتفرصنواحدة،فىهاالصبادكريأتاليانتقلتنللجزيرةصورةانقصيدةمفتننحفي

قصيدها،جاحسرالىاشىروفئنئي،تازكصففيفتقفنتيإتها(الدني!ااخرحتىالاقاقامتدت)انبعدالحانرةاللحظةالىويرجع

فلم،الواقعفيموغلةتجربتهااناللفئيسةبحس،سمحتهاأدركتانهاذلكالفترةفيالنئعاعرويصل،(المفرقيواللصدبئفيألشيبنهروإمتد)

ؤصيددسطابه!ءمتالذيامنياالا"ملوبالىتصوليره،فيتجنحاالادف،بتمدخلهتحساندونالجزيرةباهلالاهتمامائارةالىا)تاللية

!!،نالذا؟رة1ت!عفةتب!ان-(السرو!-جرذفياتدوتالخ!بط)1،للقصيدةاللعأمالسنيق0فبمذابتقدالحاذقةاللفتةهذهانذللك

الواقعءنترزفعوللمتهوم!م(للطرغلا)فيانها!صعيحاالعنوان:ؤالشمسى

مناخ!،قيارثنسعرية"ءربتهاوضعتبصاطةبكلانها،مطرفعلكماشاءـواماللناإنبعدهاوأبقتكأابت

:النجاحللهاصققالذياللطبيعي...والداءوالعتمةالخبز

وسوادودموعوصشرجة(اماه)عانكلفيقنناس،يتفجربركان(شاءواما)تعبيروفي

المطعونالجسعمواختلحالدموانبجستغييسروحدهم!يدهمقفي،لى"صدتهماوشقاءهميخضار(ونالذينهم

الطينفيهعششىالمتموجوالشعر..!شاكلوااناوضاعهـم

اًلجلادالايسمعهاللم(أماه)فانالقصيدةهذهخصائإنمنالسلإمالفنيالبناءكانواذا

الاورادوتهمحوالفجرسيجيءوغدااولضىبعبرالقصدةفازتقالات،هامادورافيهيلعب(اازمن)عنصر
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الاشياءبينب!الران.بيئهمأصلةلااخرىللفظةالىلفظةنسمبةالمفتوئ!وألاملتنادىللمخزو.ن!3

هوخاصوشعوريذوقيلمنطقيخضعبينهاصلةلاالتياوةلخنامضاوالازهارالمرجة!خجيب

شعرهالىرجعتاذاوأنت.والذوقوالممارسةوآللص!قلاوهبةاابنللعارغس!لا..عناراحت

والجسوروالاثهـداءوالقمرالريحفهـيهاتذكر!رورةصورارأيتكلهالفتياتعنهاوتسألقانفجروسيأ

القصيدةك!نابةمحاولتههذالمحيالسنبولعل،واتطينوالقمحواللجميز(قتلناها)الوحش!يرد(لمراهاينا)

الخارجيةالاوصافذكرفيتتحققلاالمصرقيلانتوانالطابعالمصرية(وغسلناهاجبهتنافي1عاروصمة)

ونعلم.يعلمكماوجمببزنخلمنللبيئةالجاراتالسوداءقصتهاوسننحك!ي

يستخدمها،كيفيعر!لاولكنه،غنيئا?انياتيمتلكشاعرناانالنخلاتحتىالحارةفيوسترويها

منطقةثمباللصورالغنيوتددقهوتجريداتهسبحا/4منيقللانوعلميهتنساهالنالخشبيةالابوابحتى

ف!ن!ية."نطقة-دةالقهالاحجارحتىوستهمسها

.00.1()لللعارغسلا..للعارغسلا الطهـرعدنا!ال!رحمها!ولانعم
ولم.الطبيعياواقعيامناخهافيافتجربةهذهوضعتو،كذا

بننائهـاتضاز،يقنوشنفوءنرو!"اننضطعرعن"نرجمةمصيدةمو!ةامامالواحدةاللقاميةولاالكاملاتكلاسيكيانوذن-قف

نرفلهافيقرجمهانجعويقد،ا&كنبكيةوجدتهاا-ثمعريالمعماريءنالطينفأبهدتناقيالشعرصورهجنحفقدمطرعفيفياما."افساعرة

اكثريفقد-معروفهوكما-ترجماذاا!شعرىنوانلعربيةاالى!تيلمتهمطريصوراوكما،نازرنقولكماانفتاةشعرفيءششالذي

فيخطيرادورايلعبالاصلمهةالإعةتوفرهءفديالايماعؤان،جمالهبالاستطرادنحسلعلمناو،(الطىؤيهبايعشبالخنجرطعن،ت)

.القصيدةنجاحمقنصءنتتحدثجعلهاالتيالاصواتفيموزصهقها!ولنجعا!عوري

اوو!ماوى4؟د(ار!بلم!:الاصواتهذهتقولحينماوذنكالقناة

الواسعتانعيناك

المجناينقلهانا!اعراستطاعويامأسلحساأللقصيدةتحملوالافمارالفضةتغابلفيانفتح!ناب"وان

)مودة(فييقعللمانهذلكعلىعأونأوفد،الناجحةاللفنيةصورهعبرالنهدينزغبفييزحفرمحموالك-

خلقيستههـدفاوالابعادمحددةبتجربةيشيانذكلااللغامضالل!غموضالاسراربئرفيويغمغم

بعيدةأب!ادذاتصلبةقصيدتهفظلت،الايحاءطريقعننسخيجوالنارشجرعينيهافيتزرعطفلهنا-

اللحديثة.القصائدمنكلثرةبهااهـتعلنتالتيالهلارويةعنالاحجار3هةفاقكلقريتنا-

أقصد،الحرالثسعراكلليشيهفييقعذلكمعاتضاءرانالاالمسماررأليترضعنا!ريرتنا

الذياللعيبنفسفيالجدداتشعراءوقعفقد،المكرورةالقوالبهذهالشمسأقدامعلىا!جبلآاورادالست-

وتكرارها،افتعبيرنمظيةوهواللقديملشعرابعضعلىيئخذونهكانواوهيالمتزاحمةألمتتاليةالصورهذهدوامةفي-كقارىء-وخروح

ذكرعنلمحضلا(أميرتي)و(صديقتي)بابتداءالكلامكثرفقدفضلاالوامعفيالموغلاللدراميانحدثمنتبعدكالمجردتركيبهابطبيعة

الالهة!اضطهادمناكئراًلشعراءاضطهدهاللذيالمءكينسيزيفالرغمفعلى،واللتناقضاللبلبلةجوتخلقاتياانتعبيريةالدمةعدمعن

قصسء.لهفعنوان(-لمبالله)عنحديثهايضاالمسلكهذاويسلكالقصيدةتندأيحملهاوالتي!ادجثتهاوتصويرالفتاةمقتلمن

:يقولبيتوفيها(المصلوب):المطلعبهذا

مصلولياالليلجدارعبىوكنتالنهرقلبفي-صيفيمساءذات-وافخسلتنزلت

حدالىكررتقدهذهالصلبحكايةانمعبماثلمعريرىأل!ف!ةتراهاثم،ا!نهرفيتشنحم؟انتالف"،ةانو!لمةلاول!حى

؟وايحاءهتأثيرهفقداكلينن!يهافيهاصبحت!ؤخعجبالت!ياريح!هامنخولة

قوله:اما:الدقةتعوزهاللذيالتثهمبيههذايصدمكثم

مصلوباالليلجدارعلىوكنتالواسعتانبناك

جلادياالصمتوكانوالاقماراللفضةغاباتفيازفت!ظب!وان

شفهتينبلامغلول!كانمثليما!رف!لانجماللهايرروربمضوووالجميكنهـعين!بن.ةوصفمجالفيوالشاعر

!عتفولمفوعامرالسو!وكانيجرهماوراقبمنفتحابهواتصور-لانقنحلمبيهوينتشمبهاانللقارىء

تل!لمهالروحتوقالاعماقفيوكان،خرستعلىالعي!نبنصففيتكونلنصورمننفسكفيالمعاني.الداعي

هوفينآقللمولكنيعذبني.الاطلاق

ولذلكدالةولمحةايماءةالشعرلانالتركيزالىحاجةفيفهولغتهيبتدعانويحأوللوركاآسلوبمنب*ةفيدمطرعفيفيان

فيصمتهعنيتحثفاللشاعر،المعانيوتكرارالصورمطيفسدهفييقعالو!تنفسفيولكئهالمطروقلآالاساليب!بالصداصةاإ*لم

كانمثلياللحرفلانامثلواحدوبرلميتبجديديأتيولاابياتخمسةاللصورئفسيعيدكلهشعرهفيتراهحينماوذثكالمؤغةا!حملقة

.الكثيرةابياتهفيالشاعرنثرهماكليؤدي(شفتينبلامغلولانوفمبرء!دالشعرمجلة-الر!حصان)مرةقألؤ،ذ،والتعاببر

يردشولانيفرضوالسياق(حرفينآقللمولكنلقولهبقيشجر)يقولثم(اللنارجواد)هذءقصيدتهفييقول؟!اه(6491

القاممةانيندوولكنالباللغصمتهعلىللتدليل(حرفاأقلللمو*ن)مجاللاكثبرةأمثلةلوجدنااللظاهرةهذهنمتنبعرحناولو،(النار

!(حرؤين)لفطةوراءهاجرت(شغتين)فيوالتنيننتقد!االليقصيدتهمنالمثلنضربولكننآهنالسردها

ءال!خش!نلفؤاد!اسطم!مول!اوصوتالىارفاكهةكنسبيرجعثم(الاحجارفاكهة)فيهايقول

وقوعليستوالمسآلة.(الاصواتفاكهة)القصيدةنفسفيفيقول

الغنانيةهذ.بدتوانصيل3غنائيحسذوشاعرالثنؤ؟ادتتحققحتىعنهاغرينةاشياءالىنسبتهاثم(فاكهة)لفظةعلىشاعر

والتلوينبالايعقاعيحننفلانه،قصائد.بمضفياللازممنازيد!اللعبةهذءاسهلذما،التعبيرجدةللشاعر

الظاهرةهذءوللعل.اللقصيدةلأمكوناتببقيةاهتمامهمناكثرالصوتي-القمرفاكهة)مطرعفينيفعلهماقياسا"علىالقولالممكنفمن

التاريخذاتلاالمدينةلهذهسريعةلقطةتبدوانها،هذهقصيدتهفيتتضحلة-المس!دامتما(اللكتابفاكهة-الحصارفاكهة-اللجدار3هةفا
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الفصدةنصفالىجهد.يستنالدءروالشل،بزيمارتهايحلمكانواللت!

-11الصيفحةعلىالمنش!مورتتمية.-."ثصمانتفاضةتعمقعهالركانفيكاللهدوءالشعوررفبىالصمرأناللتى

الدصص!ممهاالمالبمايحص!الىمياسرءدللكبعد!يسعدلهاوصالالالريبا

ويخلص4امحادهيعددانذىوشاءرهالمستصدةوث.عوبهسلمطاناحمت

انالنقلةالا..اتأحفافياللأسعليهايتفرجهياكلاللعروشلصبح

نقلة...الخالمنافقوشاعرهوبطشهالسلطانالىلدءئةاوصفمن

له:القصةقراءةبعدنتساءلأذناالامنها،طيبشعوركلهوهذاف!واللبسطمنش،ءالىحاجةفياتقص!يدةموضوعودانجداسر،مة

انا؟إ..صدقفيجوهاابينان!قلهل؟فيتنلمحربخلالهاعشنا.هكذايبترالاويجبوخصبثري

!ننمناممنكانالقصةداتبانولو،دلكفيبنجاحهاش!رللمشخهميااكءمريألبملوبهديالواضهحةاللضنافيةألخشنقؤاد!وحولعل

ابعادلانبل،عربيالكابانمبعثهفلميس،اثعودبنفسلاحس!"تفهو،القصي!دةابياتلعددبالنسبةكثرتا)ت!رنداءاتهفيأكتوتتضح

علىقادرةوغير،الفنيعملهتجسيدعنقاصرةرسمهاالتبمورةاللصهـ4مالهيا)و(نالرمايتيمةيا)و(التاريحنجمةيا)لاسطمبوليقول

..فيفيننلم"لانسانأ))آزمةءن،!خطابيةاءنبعيدا،بوضوحتعبرأناما(اللدهوررفيورةيا)و(يرما!حرينةمديا)و(ا!تبجانولعروشا

ذئباعتداءوتحكي،وأللحب19!ربابينشماب.ارمةتروفيوالقصة:!ه!الاالبيت

هدهعلىاببوميدور!وتصور،القيادةادىالطريقفيوهمعل!يوم!المستعدهشعوبهمنالسلمطانسرؤها

الصحفحديتنهيجةقربئءننعاب"ربما،عدوانمنات!س!ةاالارض!ارثعا"ء-ةباللهجةنطقذأالا(سرقها)ؤ!وزنايصحلاقهو

.-.ازفنيءملهفيعنهيعبركاتبناجمحل،بالحاح،ءخهوالاذاطاتوهـ-وابائهباجدادهالالزأك"فعلهمايعرفكعربيانشاعروعيوللعل

صوفالخمنتكفيني"هيرةاللفبالعبارة.لمق"نينمنيكونوربمافياخرشيءشغله4انالممكنمنوكان،الا)تقاطة4زاوحدداللذي

يعيتىلكي،اذكرماعلى،مومسمرستاقوالمنوهيم،"شريحةللومولا..خأ+ضاظرهامنمنظراونسائهامنامرأة..المدينةهذه

اللىالكانبمنيحتاجالارورهـذاانالأ..عنهاويعبرالنجربةهوسلميمقوميبوع!همشاعرأنفسا"تلاءولكنللذلكاستجابان4علي

بعجد،بعيدووومايسبلرادارجهازلليكون،كمبيرةحساسية.اخرىمدينةكأياللعديدةالوجوهذات!سطمبولألوجهحدداللذي

المتجربةطريقءنتيب!نيمحملاصدقأنتصورياوفي..ويعايشهاللهعيدمهصدئنصارأح!جرياالهاًلى.صلوات)

وكابات،الحعيموتوقيقحسينطهد.كأإباتفيولنا،اللذانية

صموحيات!،فرلساعنانعجيليألسلامعبدود.،ادريسسيلد.كنتوانقريبعن.براعمهستتفتحجديدثه-،عرمنطيبةمحاولة

الخاصة.خدلالنجربةلمجبناالغرينةعنالبيئاتللكتابةمثلأفضلفيهاةقصيدتهمنالاولىللفهرةاعجب

نتصورولا،اعمالهكلازكاتبيعيتذىانضرورةفيهمنغوايمعولسناعذابيقرآنالمنزلايها

المعايشة"-"نبفيهماكلكل!التجربةاجلمنكاتبينضحرانبابيالاخرداركفيان

صاحبهعاءلىتلحتظلالتي"المعايشة"،الخلقآجلمنالفر،ريةداربممابابكفيان

االقضيةأفتنيولقد..فنيعملفي.ن!جيلهاعلىيرقدمللكيدماريقرآنالمنزلايها

والقاراتالمحي!طتعبرتاللمتيلكاتبأحاسهـ-ىحميي2آنومنافننهاكجداريباييان

وءب!ارة،وضيءاساوبفيالانسانيةالمحنةهذهصورةنشجل!س!تهر!4لمأبدا

بكانبيبشروهذا،الانانيوالانطلاقالالتقاطعلىقدرةمع،"شرقة!والجدار..والدار..اللبابفياحترتفقد

والطموح.النزعةعابرانصداممرحلة)-فيلانهالتانيبيتهفيمطبعياخطأهناكولعل

.الايامهذهفييقولونكما(الوزن

يود!فالتوابع!بدالقاهرة

((المصربةالادبهقىلجمعيةا))نشاتأكمالالقاهرة

ى!فسيسحي-4

تق!لملاطبدار

يخال!.!هلىمم!

طوقانلفدوى

م!االذيالالسىذروةعنالمرهفالتعبيروفيه،المعاصرينشعرائنااكبرمنلواحدةالرابعالديوان

الحديث.العربيالشعرفىوحدهانسيجقصلئدهاويجعلءالشاعرةيحاصرفتيء

نربليصذر
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