
،كا!كل!!اللأث!هالىوالامورف!!ص

الىتتطلعهيفيماالوراعالىمشدودةطاقةكانت.الكاملاًستقلاللها

ئفخرناهذأقعمإءئدفيابهمبرطليعةفيالمممثالبلعاليمسممممتترأابرميشمره!الألامالعني!ا3!طا

الماضيالىمشدودامجدلااطليمياش!اعراالسيابيعدالكاتبداموما

النفسيةالناحيةمن-يدرسانينبغيكانفقد،المستقبلالىمنجذبااًللفطال!رعهبكاللدكنوربطلم

مراحلهفيالشاعرتطور-اللفنيةالجواثبتعنيه!كلنلماذاالاقلعلى***

الجماعة.منالفردوموقفالتجديدبقضيةالمننصلةوالفكريةالنفسيةبالميليتسمخاصبأسلوباًلمجددينشعرائنابينادونيسعرلى

اولاهسإا:اثنببنمرحلتينالىحياتههـءمبأنهذاكلمناكتفىولهـنه،اخرىاحبيانابالميتافيزيقيةاواحيانابالرمزيةيسمىانيمكنماالى

طريحكانحينوالثانية،المرضقنإلوفنهحياتهيهإارسكان-حينواقامةالعادقيمدلو!له!أمنكثيرمنالاللفاظتخليصعلىذلهـكفيمعتمدا

كلدمهفيالحياةحرادةتطفىءالباردةالموتبأنفهـاسيحسالفراشى.اللغةمنطقاًوالنارإلعرلىتخضعلاقدالاللفاظبينجديدةعلاقات

الثانيلأاًلمرحلةهد.فىبوصقفهالشاعرلشعريكونانوطثيعي..يومسيطرةمنيتحررانيستطعلماللشبابعنمقالتهكبحينالهويبدو

م!نتنبعمابقدرنفسياوفكريتطورمنتنبعلا،خماصةسماقبجومثقلة-فكزتهابساطةءلى-المقالة!جاءت،الشعرفياسلوبه

المصيررإذاامأموالقهربألعجزانسانكلعنإدالطبيعيالاحساسيتعدإر-قدبع!باراتمليئة،ال!بسيطةالفكرةهذءتستدعيهلافلسفي

المراحلحوليتركزانينبغيفكاناللح!قيقيةالدراسةمجالاما.المحتوم.الحسيطريقعنالافهمها

اهـىالكاتبيصلانكبلونغسيفنينمومنفيهامابكلالاولىمعوالفنالالبمسلماتمنكون-!طادالتيالبسيطةالفكرةهذء

.ا،خيرةالرحلةدراًسة-راًئدكلثأإنذلكفينإنإه-الرائداثاعرانهيالتحرزمنشىعإ

لمالمستقبلمنافاقاليسششرففيهايعيسالتيالجماعةزمنيتجاورإ

حيشإبالجماعةالشاعرعلاقةؤصالكاتبرأيمناقش!الىواعودوعادانهااليوميةبإاتهابقوانجبنلارتباطها،بعدالجماعةهذءبهارحس

تينلانسحاندإئعيتقعمدصىنإلعرديخص!لحماصستهلشبإاهإاعر)النأإعاصمانإفيتمساهلباللغربةيشعرللذللكوهو.اللجماعيةاللحياةطنإيعةتفرضهاالتيلوفةال

!.-..بأنهاواحساسهالابداععلىقدرتهتنإهرلاالغربةهذءوكإن،النفسية

اًفكارالجماعةضمنالوعي.يجمعهماديطهر،يفردهمايكبتالالجماعةذلكومع.افضلحيعالمالىالثابتعالمهامنجماعننهلينتئىيسعى
اشكالفيالثماتيسشلزموهذا.عادات،قواعد،واضحةتإة"...،......،.

..وهىو،مبنإوربلامععدباسلوبمواجهالعإسهيجدالمعالهءمارىمان

الثاعرزمن،تاريخيخارجي3عةلجماوتازيخيالوغيحيرحبمدلتعبيروعنالوضوحآصبحوكأنما،ابحاثنافي"بدعة"يصبحانيوشكاسلوب

..قصيدةفيأدونيسقولمتلاولنقرأ-.والتفاهةالسطحيةقريندائما

هـدإافان،وجماعي!الانسانفرديةباللصراع-بينتسليمناو؟معهـ!لايكلنانالى،الوتاالىحنينهالوتيصور"والوتالنهر"

الشاعريظهرحينالاعادةيصحلااللكاتبيقررهالذيالمط!قالحكمانيشالعللماقيالحقيقةتويهدالىيحنكأنه.كال!نهربالارضروتب!

يحسهن!ا.المستقبلالىاستسلمقدراكدمجتمعفيفلت!ةالرائد:يفثهامااعمقالحقيقةأجلمنفالموت.الناسبينايامهفييؤكع!ا

التصاقهانويدركأدونيسيقولكما"اذأمةالغربة"بهذهالشاعررإنم!ويتجسدتصوراكانمايوإجد.والوضوعبمالذاتييتلاقى

شعرهدإلىويفرضخصوصيتهعلىيجني-حاضرهافي-بالجماعةيدخل،ذاتهمنيوللدحبباكالماء،كالنهإرالانسمانيصيربل.ممكنا

اللداخليزفبينجوهريافرقاهناكانويحس،جامدةقواللبموتالىتقلبالميتةاللعياة.الكونينسيجهفي،امالعاتكوينفي

.وحدهالخيارجية"مالذي-الجماء"زمنوبينمعاوالخارجيالنهسرإافيالوت.المسسضمرةالولادةغير،الماءغيرهناكيعودلا.حي

فلاانوا!يالحاسمالتطوبىمنمرحلةفنىاللجماعةمحونحيناماسفىصاننهرإفيوالموت.وتعيدقيىء،تخلص،الموتنتجاوزحياة

والجماعة،اللفردبينالجوهريالابديالانفصامهذاهناكيكونانيمكناللنهـفيوالموت.الكونفي.اللذاتوخارجاللذاتفي:مزدوج

الهـخارجي،وجودهافيمنحصرانفسهاالألجماعةزمنيكونانيمكنولاعودةالماءفيفالموت.امومةوالماء.الكونبةبالماءتتحدكونيةلرجسيه

مناللحظاتتلكفي.لهوتخطظمصيرهااجلمنومحهرعنتكافحوهي."الامومةالى

يزلللممستقبلعلىالاضواءالقاءالرائددوريصبحلاالواعيالنموالكاتبانلومقبولاالغامضالميتافيزيقيالاسلوبهذايكونوقد

الحاضإرةاللحظةاوعيامعالتفاءلبل،البعيداللغيبظلماتفييرمي"امفاتيحتكونالليهايشيرالتيالقصيدةمن7نم!اذجاوردقدكان

منالجماعةضهيرفيمستترازالمايكونقدعماوالتعبيروجيشانهاباختيارعنايةدونالعقليةالصورةبهـذهالشعرتناولهانوالحقاليه

بهكلهقيآمهفيوهو.مبهها-احساسابهاحستوانالمعاليهذءويغضؤكريةاونفسيةظواهرمجردالىالشعريحيلإوالامتإلةالنماذج

نامة"غربة"لليستولكنها،اللغربلأمنشيئايحسقدالجليلةالرسالةمهسإا-المعقولمنفليس.بعيدحدالىفيهاللفنياللجانبقدرمن

انهيدهـكالتاريخيةااللحظاتتلكمثلفيرائدفكل،دونيس2يقولكماهـسذهفينصادفالا-فلسفيااوعقليامقالتهمناللكاتبقصديكن

التعبير،هداصحان-اللحاضرةاللحظةاثاءفييتحركجنينعنيعبرالتاريخيسياقهفيهوضوعا/السيابشعرمنبعض"االطولايلةالمقالة

لموقفه،ينتصروناخرينبجاننإهوانالمعر.كةفىإوحد.ليسانهيشعرومنانإف!ه!زمنهعلىطرأوماالجمارولةمنموقفهفياللشاعرتطودلينإين

ماوكئيرا.رائدعظيمفنانيحشنهكماعنهالتعبيريحسنوالموانكلشاعر.علىينطبقتعميماالمقالةتكونلاخى،الفنيةحياتهفيتحول

بينهمالمؤتإةالوحشةهذءفزالتحيافهماثناءعظامرواداحلامتحققتالفنيةحياتهمطلعمنذبدأقدالسيابيكونانالممكنمنوليس

اللعربي-المجتمعكانوقد.فضلهمالمجتمعلهموعرلىالجماعةوبينفطنوف-!.ال!داخليزمنهالىمنصرفا،الجماعةحافرعلىستمردا

التطمرهـصمرحاةفبمسطويلةبسنينالسيابقبلوالس!يابزمانتنلعغللمالسيآإبعنداللشكلتجربةانغير"فقالهذاالىأدونيس
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اللىاللجميلالطبيعيالمنظرالتغوديحيلفكما.النسبيةاهميخهعدم-وا!،عراللجماعةبينالفانلةاللغربةهذهفيهتقومانيمكنلااللحاسم

طبيعقى!-شاككا!تاداالا،الجميلانوجهيتحولكذلك،مملشيءار،ربيأللشعروكان-بعينهشاعراتخصنفمسيفلاسبابكأنتاذاالا

.((خلالهمنتشرقجميلةاسالليهصنكثير!غيرالطويرلركودهبعدجديداتطورابدأقدنفسه

ؤ-بم!لرتفعلاوالمحبةبالطيبةاللفياضةالبظراتهذهانواللحقيتجاهـل!مأدونيسولكن.للاللفاظاستخدامهوطريقةتجاربهطبيعةو

هـ-قالقارىءيتوقعهالذيالمسننوىالىعنهاوالتعبيروكاليتهاشمولهامن!ذالسص،بسبقأطوركلانربل،فح!بمبالحاضرةاللحظةوعي

ان،مناللبطوطيالاستهـاذالليهاشارماوللعل.همنغوايمثلعظيمكاتبنراهللذاث.الحديثةاللحضارةلبيببأورطيأخذاللعربيالمجتمعبدأان

م!نؤيهكلايبرر6191عامانتحارهفبلالمقالهـفاكتبقدهمنغوايمعجمفيغيرهـاهيفيهالكلمة"مفاجئاتجديداالسي!ابتجديديعد

وذوس.!ف،دلالتهاوتعيرت.بعدهاومافبلهابماعلاقتهاوتعبرترغيرت،اللعادة

قول-4مثلصغيرةهناتلولاجيدمستوىعلىفانهاالترجمةاماا!عربةاللغةصارتكأنما.!هماتندرجاللذانيب3والترالاطاروتغير

وقوله."بنفسهاهانفسهذصبتمحكمةالاهوان!المزمنوادناقد"."جديدةلغة

وه-كما"الجيدةانكتبهوحيأنهم!بلفيلرجلاستثماروافضل"ابدياناحب"جديدةعرببةلغة"عنا"لحديثوبمناسبة

!"آأ؟"؟أول!،1؟"7+أالانجليزيةهـ،رةصفيةترجمةعبارتهو/عقدغموضهجانباللى،الكاتباسلوبعلىاخيرةملاحظة

م!اب-لاللتعليمكلمة-لييبدوفهما-البطوطيآذالاسفاستخدموورمقاطعبينوحتىالجملبينوالصملالقطعدائمايؤثرفهو.مبرردون

ءثلا:يقولف"-سو4!+هأأ،حلالا؟+أ+م،!االانجلمهزيةاللكلمةانشك!لا.الاوروبيهاللغاتطريقةعلى،وكلمازهاالواحدةاللجمل

".))التكلمصحتهاواظن"التعليممنمختلفةانواععلىقدرانوالانس"العربيةواكغة.روحهالغةللكلولكن،قلبلاغةاداةاحيانايكونالقطع

يقمعيحينعلىجيدبكلامةو400ترجمةالتزامفييسرفكمادخلماوحسبنا،الاوراوبيةاللغاتسماتكلتتبنىبأنمطاللبةتليسه

ترجمتها.فيالتصرفبعضاح!باذاالسياقواشنخدامجديدةلافعالونحتالئسبةياءابئافياسرافمناخيرااليها

نارأييوفي.المبانترةالترجمةعسحةعليهاتبدواوروبيةلمصطلحات

محفوظنجبب!بمعوحديتذ!يالتاطرا!ةمنفيهبمايسنفنياناحيانااللكانبيغريقدالاسلوبووا

والحق.بحثهبموضوعجادةاحاطةمنلهينبغبماعمابالفلسفةوشبهة

يجيءللمحديثهالانمقالهااخرفياللشريفةعايدالسجدةاعتذرتلهمنفوايلمحولعامبوجطيلخصهانيمكنادونيسبمقالاحساسيان

نانجبرمنالحديثهذاجاء":فقالثترجوكانتاللذبم!توىالمسعلىعمسلواضحةليلغةاللكتاسة":الادابمناللعددبنفسمقألفبمجاء

وو،يامنهانطلقاناريدكنتانيقةوالحقب.صتفياص!يثااتنترمناكثركمابتهمبأسلوبيهتمونالمؤلفينمنكنيراان...صعب

الزملاءومقاطعة،الشديدمحفوظنجيبانصمغالولكن.وادبيةفكرية."عنهايكتبونالتيبالش!خ!"ياتا!مامهم

،4وفتبضهيقاش!صرجعلنيذلككل،اورا!،معلىنجيبلليوقعلنا

."وشكرتهاوراقيفعملتالشمباباادىنصمائح

اداخت-فيعايدةالسيدةخانتورالصحفيةاللحاسةكانتواذا

-ةمقاطه-ولاانشغآلهناكيكلنلاحيث-للجديثسبةالمظالاحظةالاستاذوترجمهاهمنغوايرارنس!تكتبهاوالادبالحياةعنملاحظات

روحومنطلاوةمنفيهبمانف!هاللحديثاجراءفي.لخنهاللموثانهايخدث!دهـطخىالشاقققطعةملاحظاتو!ما.اولوميماوور

ال!رفةءايامعاللجةمنافتقدهمماكثبرعنالقارىءتعوضجميلةدعابةالىجزئيةمنا!كاتبينتقلماوكثيرا،بعينهواحدموضوععنالكاتب

طريفةحقائقيفمنذركمعواد!ريث.واعمفاثملنحوىلىوالادبالمسرحية!كتابة"مثلاكقولهمفاجئااذتقالابالس!ابقةللهاعلافةلااخرى

انيح،الادبيةاعمالهعلى،انعكاسهامحفوظنجببحياةعنجديدةثم"إ.الادبيةانوسائلأ-هلبذلكفهي،الروايةكتابةمناور،ل

م!4-وعم!،،محفوظفي!جيبا!قديمةصلتهابحكمعلههاتقفانللكاتبةل!فد"فيقولالسابقةالعبارةبعدالشعرءئالحديثالىفجةينتقل

اليهالتقتتماابرعومن.السينمامؤسسةفيفصيرةغيرمدةالملاسنولىطقاحلمحيطفبميتجولوااناللجددالسعراء!لىكتب

تعليلهاأدبهوبين/وظيفهفيمحفوظنجيبعاداتيئالربطفيالكاتبةالرشلامهذاتتلوالتيالعبارةوفي."اللجيدباثعريعنونلاالذين

س!صيسلمعىاللذيالمؤوبالبطهل"جانبالىرواياتهفيوعوفهالمادييناللقوماخرساناست!يعلواودوكم"يقولفهوالتفككنفس

ضربتوقد.ويمجدهااللعاملةلنماذجهدائماين!رفهو0"النملةوافضل.الالسانبنبمبىنرسالةمنللكاتبليسبأنهيحاجوناللذين

القاهرة))و"الخليلبمخان"منصحيحةواعيةامثلةللذللكا!كاتبةعلافةلاالانجبرةفالجملة"فكريغيرمباثرابسيطامنهاكانمااللكتب

نجيبعندالاتجاههذاتعلملوالقالبة."وؤهايئبداية"و"الجديدةبعدتتراللذيمماالمقالهذاانويبدو.العبارةبنقيةالاطلأقعلىلها

شاهدتلقد"اخر:شيئافكانتكموظفةبهمعرفتياما"ققول!حفوظالصصيناحدالىاللكاتببهاادلىمبعثرةخواطرمجردكانكاتبهموت

سوهمحفوظنج!ببان.عملهفيودقيقامنظماالفنانيكونيهفبعينيىاللىدصدندو-السجيةعلىالرسلالحديثبطلبعضنسمةفجاءت

مىنولمالتحرربالاهمالعادةالفنانبهيوصفماحطمتالتيالصخرة.اخرىفكرةالىمنهااكسسسلاوفكرةكلالستغراق

."القيودوالحياةالانسانيةالنفسفيالصائبةبالنظراتمليءالمقالانومع

بنجبببمعرف!نهالاولشائقةصورةعايدةالسيدةرسمتوقدفبنبيلهوماواكلرلخيرمحبطببقلبشعوريعكس،والادب

ا)وجبزةالفنرةهذهفحينفسيووجدت":كتبهخلالمنمحفوظكقولهالشائعةالمسلماتمنتكونتكادالنظراتهذهمعظمفان،اللحياة

سنةعشرةخصسالىورجعت.العملاقبهـذامعرفننيتاريخاستعرضنواحيافرهوواللقلبالتاسحياةفيتجربةاعظمهواللحب)مثلا

وكأ!ت)بعدهاصحتالتيالمدقزقاققمهتهبقراءةبدأت،مضت.الانسانيةاللطبعةعناصراسمىهيوالعواطفنبلااللبشريةالطبيعة

.(!"حمفوظنجيبواسمهالعاللمفيكاتباعظماكنتشفتانا(صغيرةشاب"سيدةجمالعلىيثنونالبعضالىمرةذاتاستمعكنتولقد

ا)ت!اللذكرياتهذهوراءوذكا؟!،المراةحاسةكانتاذاادريولستامالل!صدجمالمجردأهو؟تعنون،لالجممننوعةأي:فسألث

اهـذيالوقتفيالخيالجامحةطفلةعايدة"اللصغبرة"الليناقدمتبر"-،،ورجبوناقيالزهرةمثلالفتياقمنؤ،للكنير؟أيضااللعقلجمال

ىءا-!جمعةيرومكلمحفوظنجيبمعنلتقيكبارارجالانحنفيماكنا."اللكربهةلرائحتهاويحشقرونهاالجميلفظرها

الهـاتبةنشاظعلىاكقمىتقبللاشهادةالادابمنالماضيالعددفياناللجمالاجلمنيتزوجلاا!حكيموالانسان"ذلكبعدوفوول

لاحصداثلة-،هـلاعرضاالمقالهذاجانبالىكشبتفقد.وحيويتهاذلكبعديثبتثم،اللبدايةفبمقو.بةجاذبيةللجمال؟!نفقد،وحده
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علىج!للشاعرالديوانهذافيؤصيدقينوجودالىتنتي"ئممصرفيية،ولىالجمف-الت!قافةوزيرعكاشة؟روتاللدكأورعهدهاللذيالمؤتمر

."طهمحمودطيب،عرضاؤدمتكما،الحربيائكتابش،ونلمنآؤث"ةالمننحدةا!عربيةا

جد،وبىمنواثارته-ق!قاللحءلىغيرتهصمود(لاستاذت*رانناعلىرلويسائد؟تور(كتاب!نفتحدثثالؤاهرةفيلتقاف!بمةلالاحداثلاهم

طريقة!!-الئظراعادةالىتدفصاانيجبالتىالهامةاللقضهقيلهذهوعنللقاهـرةسارإرزيارةوعن"الجديدةالمحاورات"الاخيرعوض

واللحديث.لقديمامنلىراثنانترإلدوهقىبجائزةللفوزهالصبورعبدصلاحللشاعرالادبيعةالجمعبةكلمة

."ائحلاجماساة"الش!عريةمسرحىة"عن

الغرلاءليلفىا&ممانغادة
..بدافع-ماءتاى.ةدالعرببمالكتاب!ؤتمرءنحديثهافيادهاعلى

ا)كاتبةلاسلوبهامةفهـنيةسماتعنذريلبنعدنمانالاستاذكشفوهمالمؤتمرهذافيبأرائهمادلوامنبعضالى-لللاصحلاححماور"تهامن

أثرإمندؤي!تهافيوعماشاعريةمناسلوبهافيعمافنحدث،ور؟يضهاكقو)ها.العربيةالثقافةخيرفيهماالىوا.اوصولاللحقيقةايلابغونلا

حاولثوقد.اة،ئراوهذاالنت!،عريةل!ذهطيبةذجزماواوردللامعقولبايت!مواانيخهـافونالذينالافرادابعضيجت!احالهلعكانوقد:مثلا

الكثببائعبمعئدسواءبالكظمننسخةعلىاللقاهرةفياحصلانء:ظولما..اؤهامادنىلهـماحديوجهانندوانفسمهـمعنفدافعواباللرجعية

مف4نسخ"العاللممحمودالاس!ناذلدىانعليتثمالاصدقاءعنداوقناععنيبحثونراحواالانظار91لففقدف!اعاللىبهذايكونواانخاؤوا

مكانهاالىيهتديانيصخطعللمثمبذللكفرحبااياهالمميرنيانرجوتهالدكتوركحة!بمالمنشهودةفارء"ك!فوجدواوجوههمبهيشفونلمخ!روع

!العديدةمجا!اتهبينفيهوضعهااللذي."ينقمونهثمكلامهانيوردوفأخنوا،ا!راث!نالقطالقادرعبد

عن،ماالحديت)استطيعؤدالمقالعلىءاقينملاحظ-نليانءلىمقدمااؤترضؤدالوتمرهذاعقدحينالثقافةوزيرانرأييوفي

الشعرياسلوبهافيللمؤللفةاللكاتبمجاراةاولاهـما.الل!،بقراءةدونبكونالمؤتمرهذاوان،ا!ربيالكتابقضايافيمخونلفةاراءهـشاك2ان

مثلا:كقولهموصوعيةمنللنقدكنغيمااحيانايفسدقدممااثقاؤ-4-ايخى-!موضعاسملم!الىمنهاكخلصالاراءهدهلاللتقاءمج،لا

أننتودةكثرجبع!د!وس،كالماسهـبرلو،كاازمرصقيلفالا!لوب"فيهالعربيةالامةتحتاجوقتفيبعضئايسصيءانينجبغيولااللعربي!.

ومضامينعادةؤصصتكسب"ظلالتيهيالاسئوبيةالخصائصوه!ه.ادمفنمنوبخ،صقيصفوفىهاوصرةاللى

الناف-ديضنانالىادعووللست."وسحرههـاودونقهاؤوتهاؤصصهار9اللدكتكتابءنالكاتبةحديثفيوددتالتيالطيبةالاراءومن

ناا؟ثرولفي،ثناءمنيستحقبمايتناولهالذيالفياللعملعلىلاالهناتهـ!ذهالنفهـادبعضعلىنأخزراذونحن"قوللهاعوضلويس!

محللى-وكالمرمرصقيل"قولهفيانشكفلا،عئهالتعبيرفييقتصدلو!،لالويسالدكتورتصولمرلانحراف،.بجانبههمالوؤوفالايسعنا

لتعبيراالىؤصدمنفيهممااكثرلوبأالاست"اعريةورراءجريا"ءالمالصعلىمصرانجزتهوماغيرتهماكلانيصدقمنصفانظنفلا.الحالي

ثلاثة"والسحرالرونق2والقوة"انايرضهاشكولا.اللحقيقةعناللجبهةعلىوعريقةاصيلةحركةبدونتمؤدواجتماعياسياسياارضها

صار!للف"ايضاقولهللكذومن.الاخرعناحد!ايغنيؤ!الفاظهـاالىةهـانأتاذهانظنولا.ونصفقرنمناكثرمنذالفكرية

صاد.مستكشف،ايحائيعطاءالىءندها.الشعريالقهءهميالعطاءاكلهقيءمويرانه.والنصبباللفه!ةاللعابهعلينايعرضاللذياللسيرك

العاطفة!ثالىء!،ر،واعيةولاشعوريةلابالاحرىتداعه،تالى."ينقدهممنكلبنوسلكقديكونالواقفهذه

وؤطا"عاتشعريةرؤيالىالعطاءصلر..الم!حوحالتمردونزق،اًاكعوتة010.0000000
...ليمساننقافيةأئالحياعريبهء"ورهورموراللهـننابهذانمالحق

."لمنس،ب.الئد!عاللحيالاسماليالوجودمنالمؤئفو!-اللذي"ا!عاشرالمعلم"اراءالامشرفىواحدجانبفيها

حب!رةظاهرةيعدهماعلىالناؤدترفيؤهطالتانيةالملاحظةوامامشاشدنحنوقمتفشيالاقنعلأوراءالاسنارالىلجأثم!نف!ه

وتأثروالمعانيالالفاظتداعيعلىاعضمادمنالسمانغادةكتاباتفي-الا!ابانوا!ةالدائمةوافأ!4الصريحالفكريا!حوارالىاللحاجة

الاإباءهلهـتاعرض!فيالاحسانكلالناؤداحسسوؤد.بالللامعقولفياللفسنادهذاكلرأىؤدلويسالدكؤركانواذا.والثقهـلفيالادبي

اهتماهـ-"ل"رط-انهاحسستوللكني.فييهاللصاللحةائنماذجواتجاهصخةسدهوتحتصريحاسلوبفييكشفهلمفلماذاالثقافيةحياتنا

اللقارىءيننظرالتيالف!ئي!ةالجوانبمنكئيرااغفلؤس-الظاهرةبهذهخلسوولماذا؟العهـبجةجمهورية9افيجربردةاكبرفياسبوعيةادبية

ط!بيعةفهناك.!ؤصهعملءن4حديةفيلأهايعرضانالئاؤدمنء،دةالمقالاتشرعلىصاوتقتصرحيثقافيحوارايمندائماالصفحةهدا

حقايدخلؤدمماذللكونجبرالقصةوبنأءناتءالشخصورسمالتجربة؟ائدائمينلمحرديها

العناية"نءمزيداًيستحق4ولثئ،المؤللفةلاسلموبالكانبءرضفي

الفني.ال!ملجوانببأغلمبالنقديةا،قالةتحيطحشالمفردةئاجيديروا.نفيف!ضائح

الحلاجمالمه!اة
قديمةادبيةللقضيةالمقالهذافيصموداًلديننورالاستاذعرض

لمسرحببمةموفقاتحليلاالمقالهذافيضاوياللحسمحمدالاستاذقدمحينناجيابراهـببمالدكتوردييواننالثروفيهوقعالذيالخطهي

الن!قادمنكشبريغفلههامجانبالىوادنفتالشعريةالصبورعبدصلاح.نشاتأكمالالدكتورالمصريللشاعرؤصببدةعشرةبضعفيهادخلوا

اه!ةتكنفم"ما.نفسهالشعرهو،ىاثمرية+للمسرحيةتقيبمهـمعندش!عربعضنسمبةهي"اكبرفضيح!ة"عنتعم!انهالمقالفيوالجديد

ةاللشعربالمسرحنةؤيممناساسيةؤيمةالشعرفانائدراميالعئصراعضماداناجيالنىا"واشباحارواح"الشعرية4ؤصتفيطهمحمودلعلي

واخ!نياراللشخصياتخاصاوبناءللموضوعخاصةعلبها.هعاللجةتفرض.4191عاماللعمارةمجلةمنفيعدداليهمنسوباالشعرهذاوجودعلى

الماديةالحركةمهـنكثيرءنبالتعبيراللثسعرتثقللاالتيللوؤائعدؤيقاكثممفهاهـصيسبقلمالقضيةمناللجديدالجانبهذاانواللحق

المسرحيةانابينقداللحسناويالاسنناذفانذلكومع.المسرحءلى!صدحسنالاستاذكتباشهراربعةفمنذ.صموداللديننورالاستاذ

عنيقالؤدمابعكسالنزعهـاتالمخنلفة.الشخصياتمنكيراتتمض!منعلجمهردثم،اللحقيقةهذهالىفيهنبهمقالاالاخبارجريدةفيالرسول

في!-،فالحلاج.وحدهالحلاججولاساشاتمورانهامنالمسرحيلآ!ذهنسمبةءلمىويصرمنهيسمخرالمصورمجلةفيجودتصالحالاسصاذ

بالطبع-الاولالمحلفي-نفسهالحلاجابرازهافييننعاونلفكرةمحورنقشلاخرمقالافنشرلسوالرعبدالاستاذوعاد.ثاجيالىالقصيدة

المسرحية.فيالفكرةكمومواكبة"ؤنطورمختلفةانماطمنشخصيهاتمعالقصيدةعنوانوعليهالعمارةمجلةلغلافصورةبالزنكوغراففيه

يقوهـ"مااننصحببحافليس.(المهنسى)طهمعمودعلبمالىفوبا

اللق!كلاللقادرعيكالقاهرةوالمجلاتاللجرائدمن!غيرهااوالاخبارجريدة"انمنصمودالاستاذ

401



فكلاءحمرالفينعنولسو.نقعمت3انمعادوبنئديملمهامنمسعجبمالمسفامنللوتجولضءكالكلمفقفا

المصيرمنيهربونهليدد!ون!جريهموفييجرونكا"!..الشهوة

منه.يقربونامالمخةومجو!ريولمصف!بقلم

وادهنتالحرملىتحسو"وبحردفاكرللقصهلحركلمةوونثححدترعنافيم!الجنوول؟لاء05

التياللحماقةوبنفسطعقلبلافيهيالتعربدتدخلهاالشعوبوانحانة:عزاملسهيرة-اقتناعمثللة

.السكارىالجنودمؤلاءفنتصدمك،التصويرعلىملحوظةبقددة،ليتوصلانفيالطتبةنجحت

اللقصة.هذهفضيلةهواليكالشعورهذاووصولاللكهرباءنودجاءثم،بيوت"برثةحراسةفيشبابهانفقحارسازمة

اللذياللبيتالىطريقهيض"لجنديالىالشعوزهذامنوتن!نقلء..-هـءإ"4عنالاستغناء!ىيهف!رونا!بيوتباصطوبدأالشالىعالى

بهس!بباهيالذيالانتصارؤقد!نبماحانق..ليلتهامراةفيهتئتظوهدبرالىدصوصمنيحميهماقيس.تطببعلاوحدهالفورانيقنع،!ولكي

تجذبهبي!تهابابعندامرأةوللكن..المتعةوفقد،باحاللصفيزملاءهيظة:-علكي،هاحراستفيولىاكيالمئازلاحدمنمحكمةسرقةبليل

الاصوب..والسمرالنئرابلهويحلو..فاتهمالتعوضتهالداخلالى.الامناضروراتمنضرورةوجودهانالجميع

.للنظامسحقا..فرقتهعنويتخلمف"ناينامان
هـكاماوتضع،بارتو!افحونالجوتعبئة!يادقةحاواساتبة

..اللطار!هوقائد...للحاشمةااللحظةفييقرعاللبيابولكنتنت!ماركهاتصكت!!بحهث،!علتهار"كبانبعدالسار!الحارنسا

نا..العقابلتوقيعتماليدانفسهيسلمانالنظامباسميامرهوهو،يعذبهاللذيالتوؤعهذا..ارورهإحافتضوتوقعهباللخطرا!ماسه

ليدخلحذاءهالموفرالقائدفيهيحلالذيالوقتفيحذاءهيلبس.فضوللكولثير،معه،يعذبك

قباله.!سةلحظةمنذيستعدكانالذياللفراشفيجول4تشمورقوللكنه،التشو/بئعلىقهادرعزامسميرة"بوبلىواله

ولكنك،حدوئهقبلتتوقعهانكالوحيدعيبهللقصةمنتظرختامخقلاوهي..باالث!رحومحش!وةبالاستطرادمحملةجملالىيردفعها

تنسميكابتسامةشغتيكعلىتجدءاناوتسطيعبل،مللفيتتوفعهلاالذيالموقفاحوا!يضبالتعايقوتتناولالاستئتاجعلىالقارىءبقدرة

بالاناقة.تحفل!الكلماتوانعاديا!سلوبانبةتدخلهابغيرنفسمهيوضحانيستطيع

:بدورلعليسوالزمنا!نسانوراءاخىرىلؤيالهاالنارعةالكاتبةانافهمانحاولتوقد

عونوقد...فصة"لزمن2وا،نالاف"تسميانالى!لقديكسوه،فاتالا!3بدالذيالجديدايشيارعلعل..المباشرةالصورة

يسشهوبكوقد..القلقالشعرمننوعالىنسبتهااذاصوابعلىاللقديماللحار!ىوللعل..ش!يءالىيرمزبقوةتضيئهالمصابيحوبدات

حألايعلىولكنك..-وحسبالموسيقيالنفساللشعرهذافياللقياسوللكن..امرالىا!خرهويرمزمكانه!نالنوريقص"4اللذي

ءباراتعندوستقف..مللدون-النهايةحننىالقراءةفيستمضميال!يا!ص،ذةالبساطةوفضلت..سليمتطبيقالىالوصولعنبيقعد

بهافي،ىتكرارام!ررةوكلماتربهبكةجملإضااوله-مز!جك..جميلة.حكايتهاالكاتبةبهاتحكي

.ال!يالجمالءنود-نالبساطةدببنا!صةورنتامفييسيرةحصومةهناك.ولكن

سافيوستعايثى،اللبكيعصرماشيئادائماشجدو!كاللجر)مةاساللببالتلفزيون2"ممهلمسلاتمنتعلمالذيفالحيارسى..المنطق

واح!انكوتخإل،نفسكوتنسىاللعامةالسيارةركافيللحظةمنفيويلبسالابوابمفاتيحيزيفانالحيطةبهبلغتواللذيالمحكمة

.....101!ا000ا.0!اللههـصذا،الوراحصةالعيودطمنيديهببصماتهربااللقفازيديه

يمر،عردممعمعلك.لسياللدلىينىر!ىصمادلكهمالزحامتد،و،ممهم"وبوجومصععوضغلمىصيفيوهوتح!دثالتنيالسرقةانالبوليسب"ثقافتهفاتكيفاللحذر

.4100100000001001؟أصااتحللصالىوتدعوايكفاءةعدمعليه،تثبتتدينهالحراسمةنوبة

امهـعسسمحقاكعررمنهئيعىوتم!تطمعقو"مجموطعندسمحقهامناونكمووه!هحدكدلك!قنععملهعناقصلمئهبعداوغائبوهوتمتالسزقةاىللو..

اتماثيلولكن.ةتماثيلالىتحولوا..تحجرواناس..القوةهذهال:ء-وهـذاعلىيرهع!ااناما..بدونهامنلابانهالبيوتاصحاب

تصاغانوتودوقثوبت!نص!رحتىرداًئهقبميلفهاالحاميكادوما!لم.بظلفهص"فهالىيسعىف!فالمم!خولالحيارسو!و

الضائعه.حياتهاوتشردجديدمن:مباردلربيع-الظلام!يجنود

يربطهماللذيالسحريوبالحبل"بالمجموع"الكاتبواخسإساسمائهـم!تنوعمنبتحسه..الصدفىهاينقصلاالجنودل!حياةصورة

التحية.يستحقمرهفاحساسجميعا.االنساء.و،والخمر،ا!جرشعاريجمعها،اجنبهةفرقةيكونوناذهم

جو!ريوس!ف.!كضابمنكلمررةنسخىنهم..واص!ةلىحنةلهـمولكنمونمختلافراد

!55هه!!555!!ه5!!مم!55555ىصي555!!ىهعيههس5!
جديدةقصصيةمجموعة:السوقفي

ابو.المعآد!فطيابوالنجامحم!واوان

!رلبر؟!ر
الادابدلرمنشورات

حص!!؟،حع555هح!5ههص!5!حيص!"
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الموفقة.دةالقصيهذهابياتوراءتلوحالتي--،-

مطر:عفيفبممحمد-قصائدثلاثجنم!ء1-لقض!ائلى.

وسطيرانمطرعف!ياليمحمدالشاعرلقصائدالقارىءيحاولث..-ا--س-----ف!..؟.

ثر!نبعولىالشعريةاللصورمنالاغصانالملفةا!كميفةالغابههذءسنهابوابرا!بميممحمدب!قلم

-لاهدهياللنظ!ئذحببانجا،غامعبةظمأوثلرحلهطقلمجهد"حتىىيرويووفولجمتللثب!مسحمانا***

المس!ةمدغيراللقاركييعود!قدالمطبقالظلامحدالىحمافتهافيتصلاللطيبة.النماذجمنبهبأسلاروداالادابمنالماضبمال"هـديض3

ا!إعريفاجئهوقد-.العنيدالمغامرالاالرحلةيتابمولا!خاطرةكفاءتهمسيؤكدوناللذينالشبابشعراءاصدقائنامنعددمعونلتقي

ايضاولكنهالمغامرينلعشاقهاعادةالغاباتتدخرهاللذيالسصبرالذا،اللحديمثا!ربياثمر!طالجديدةبالتجربةالتقدممسشولليهلحمل

فيالمحياولاتاهذهلمثلحماستهحتىفقدوقدوحدهبالعناءيعودقددوننسيدر!الثركةهذهمتابعيمنبعيداكسلهميطرصونوالذين

مناليوماوراعريقدوهااتىوا!أئد0اللحد!ثا!مرهـبر!ه!لالياسصرخاتانغلىالحماسماللطكيدكحملالتيالجديدةاللظواهرريب

ففي.الذصبيةدنجوطهمكا!اوءادض!صايجداننىاوقسائدتلكالطلائعمعالتفاعلعنعجزمناكثركلنلمالنقادبعضمنوالتشلام

!ابشر!نموذجاافورقاسيةحادة.صورهرر!مرالاولىاًلف-بىةراتغمنبموقفهـ3النقيادحكموقد.الجديدالشعرحركةفيالجديدة

حمحسدهافيالحيأةمفاتحالىالنروحوءصلتانثى.غريبااًذواقهم.وتحجربالتخلفهمانفسمهمعلىبالجمودلهو.اًتهامهماللجديد

لغذاءادطبيعيالوءاءاواللثديللوجودالابديالمد!لهذاالرحموانرريكاهاتتسملاالادابمنالماضيالعددقصائدتحملهاالتيواللظواهر

يوالمصييصعبالتيا.لقسوةمنجا؟نبعلىصورةانها.اللطفولةالا!خذلاذلكولكنايضااًلسلبيةالظوا*ـوبعضف!ناكبالايجابية

الىواتةىوالارضالبنرةفسادالى!قاانىاعرا!ى!ل..ؤقبلهامحاوللةفيمشاكلهـ!تطرح1التقدممراحلمنمرحلةكلانغلىدليلا

مناللصورةهذها!قطاالذياثاعران.الوجودفيالشاملادهـضبعضمحناولةهيالقصائدهذهفيالاولىالظاهرةوا.لحلهاجادة

الاابىف!الانس!انجة!جربةااطارفيجزئيةؤهـتكونبوالتا!قريةدرجاتالىالاساسياللحنوتفريغلراميةاثكالاستعداثالشعراء

المافةالتعاقبةاللمودبهذءالوجوديالث!مولمورةيمنحهاانحكايهةفييوسفسعديمحاولةفهناك.التجربةطبيعةمعمنسجمة

معانيمناخرلمعنىم!ر!!تقغاللثانيةاو!ميدةولكن.باتوتر.اًلمداهمةاللعاصفةقصيدةفيعلوشناجبمومحاولة.واحدفصلفي

ليدركرااللبشريستحثانه.الاولىالقصيدةمعتماءايتنافىالوجودبشهصاتحملاقفهماالمحاولتينهاتينفياتوفيقدرجةكالتوايا

ورةاسطبخدموهو.ا!يماللماوضاعلت?حيحالغظمةامهـانيأز!مالثانيةوالطاهرة.اللعديثةاللقهسيدةلاطادالشبابالشعراءباخلاص

...3...،......م....ا!المعالجةمرحلةالىاللقوميةالقضاياعنالشعريبالتعبيرالوصولهي

قالمائداكترالقصبدللالصمبدلثلاثيهللمالعهلكىلعماهذلةباماسرعاادلم4هاديبخبلةبرللىمبلظلالىمالحقيقيةالابعادوتآملوالايقاعواللففباللصورةتحفلالتيالفنية

..اًللكبيمةاللئعريةمقلرتهع!ودلالةلموفيقا.اتن!اءرومنالقضاياهذهلمثلالسياسيالتسطيحمنبدلاالانسانيللموقف

رلوحالظاهرتينهانينجانبوالى.الحقيقيعملهاللفنيبدأهنا

الحردلو:احمدسيد-مقدماتفي!الاستطرادظاهرةه!يالتناقصفيتأخذولكنها!لمبيةظاهرة

الاذ!جاما!خاللدةد!ائمهاولىعنالقميدةهذهفيارر!رغضحللتمزققابلاء"لهلاالنسيجيجعلمما.اللطاقةالمحدودةالقصيدة

الحياةلمقدماتموضوعا-كلوقانلقصصهـز4الشاعرارادوكما.والتوافق.القصائدالىوالان.يعالسر

الىلمؤبمن.اتخذتقدالقصيدةؤءإناللغلاباللقددحوادثتفاجههاالتي:ع!فواز-اللصبار

وإهيحق!هبئط.بشمكلضنكاطةدهي.للهاموفقااسلوباالمشديدالتهـكيزركاتالحىذاتأالقصيدةهذءمدارعلىالشعريةالصورتتفتح

المعادفةنكونقدوالتياللحياةت!ادسهاالتيالقاسيةااللعبةلتلكصورةاًلشاءريعذبءالذيالحسهذالتعطيمتنوعايقاعمعمتحاللفةالاربع

الاعهىا)*لمدبيراوالمصادفة.اللعبةهذهفيالمرهفالقمرسيفهيرهـزاالصلمرويتخ!.الهدفحولالدالرةاللحركةوعبثباللضياع

سلةفيفيدفنهاالقصرخادميدفياللعاشقرلىالةيوقعالذيجد،بىةكانتالتانجنةالحزكةوا.رفاقهدماءمنتقننا-تقائمةلأساةعقيما

دهم4شاعرهالاننهايةبلاظلتاللتيالتعيسةاوالقصيدةالمهملاتالفاتحينمفاجآةمشهدتصوروانهاسي!الاالقصيدةافننتاحيةتكونبان

هذهكل.اللقنبلةت!نفجرثمالعشا!بينيبدأاللذيالحوار.الموتبص-رالاولالمقطعجاءوللو.االممراتفيتموجبالخيولالايسمرفلم

وكادت.جميلشعريباداءتقديمهافياللشاعرنجحالقاسيةالمصادفاتاللقارىء2يحبلاوقد.صاعداطبيعياالقصيدةفيالبمولكانالثاني

الىبيت:هذالولاالقصميدةفيشحرياحدثاتكونانالثةالتاالمقطوعة:قوله

الازارليهتنيدهمدوحينتنوشنيللسيوفملقىكنت..جرحالففاشرفى

والشعراءاللعشاقهـ؟لاءموففعلىيعطفنأانالىبمىوالشاعرالجراحلان.باللذاتهنا"اشرق"كلمةالقارىءيحبلاقد

البيتهذافياللشاعرولكن.بداواماليتموااللدنياتمهـلمهملااللذينللدفاعخرجاللذياتئهيدجراحهيالمعنىهذاتقبلنااذاتشرقالتي

غيرمشهـ!يعلمكماوهو"الازارهتك"مشه"وامامبعطفناجظىلااللفاتحينمنالغالرةالمداهـمهجرحهناائجرحلكن3والذاتيةبحماسته

للثبباةصدوبئموقفعلىتنطويكلهاالقصيدةان.للقارىمريحاخ!ن!بارفيتنجحالمقصببدةولكن.اللشرفجرحلاالعدوانجرحفهو

لهـفاأخرىكلماتعلىيعثرانفليلاتمهلللويستطيعالنساعروكانالمليءاللعنوينجحالقصيم!عنهتفصحالذيمماالجمودلهذاالصباررمز

تستحقه.الذيبالاعجابجديرةالنهايةفيقصيدتهلتكونالبيت4رفاؤيرىوهواثاعر!اديعصراللذيالاسعن-ليعبرباللشجن

يوسف:سعدي-واحدفصلفيحكاية.فرادىيعبرون

اقداميالساحاتفيوجررت.هنامنمررتم

نقلعلىاللحديث!الشكلقدرةالشاغربهاوكدجديدةمح!اوله9خطويتبعتمخطوكمتبعتعابرينفرادى

جديد.شيءاضاؤةعلىايضاالشاعرقدرةو!كداللدرامياًلمحوار.الدامى

انالقصيدةورغم.واحدفصلمنحكايةمسرحيتهفي!مييتواضعوهـوانما4رفاؤريحدهابانيصورحينالرؤياصادقإعرالسبروللعل

باللحماسمليءلموقفتصويرهيبلواضحاددامياحدثا"قدملاوالاصرار.والمواجهةالانحادندوالعبوروهدالتمزفى1اووامننابعهو

في،المصادفةالصورءنعامةعيباراتخلالمنالايلوحلاوا)صراًعالمشاءصحدةمنكنيراخففقداللينالوافربحراختياركانوان
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:علوشناجي-المداهمةاللعاعفةفيلصاوتفعامنارخهـمسةفيالفخاصخمسةتضعالتيالح!ياة

منغربشكلفييم!رانارنصدةهذهفيالثعاعردحاول!امة.ث!عرقيبامكانياتحافلةالقصيدةو/لكن.ملايينخمسةتسعدار

ء.ء.مواحدةفكرةكاملةبلورةيثلورلاولكنهالالمحكلارمئعددايقدموالحوار

الىيل!وهو.فلسطيئقضيةبماسماةعميقاحساسعنبريتالاانهوباحتمالتبد.اوالحكاية.النهايةالىالتضحيةفكرةالامنها

يملدبكةمثىطتليؤالتيفيسبتعالنهايةلهالهذ*دولحركةلمولمببقعةسهوحمهلتويمم!تص؟داًرفيو.احدلصويتربع.امتار-خمسةفييعيشوناشصخاصحممسة

ة....8.....1...اوبوفعلاموجودةا!حتمالليةالمفارقةوهذء.ملإيبنلخمسةشسع

يهبويععبهابخلاساناولكنللحسرديلموتعولبدأالحسرورللا!بماحموبسيطقداللغةبقدرةلاحسمناالعاللمفيفثلبمكواقعاللشاعرمنهاانطلق

اننصرويتمعنهميبحثالذيالعطيمالنهرويحزرواليحطمواءالل!ئخوروالا!طدالبطثسمواجهةفيبالاصرارالاحساسلتعطيتضاعفت

.ء..م..ا./لتغببرالسمعيدةالامكانياتلكلكمقدمةالتقديريةقديضعانمنبدلا

الشعبيه.يافيباهدالخليلوجةلع!وتنجمعاللعاللمالاالىالشعريوحمسهبثقبافنهالشاعرتوصلوقد.العالم

تسيلوالدماخنأكخ،هـ،!قول.ارملممي!هـالقانونوحدهاالمصادفةعليماتسيطرلا

-.:الطاكبة

الممودبابياحينار

اليهودنذبحجيناكالكاسينقلبقد

11الرأصينقلبفد

االم!تمىلنهرخللحئعذاللطرلمعسداجمهلطااعوللىعاارلحصتتلحرايرلنمالممممقتلا/للغريعةالصورهتنقلبقدفعلا

.."0010.1ا:االلقضبانوراءلمحنراك

مدينهعنليهودرحيلعنتتحدتعقيمةمحاورةوتبد."يلسرالسجانامامنصفر

الالمياجاهجرتهاالكاسول!"تنقلب

يئستقدالصورهوستنقلب

المدينهفهذءبناعودهليسفالعالم

ماءفنيهايبقللماللعالمو!كن،غامرت

السماءمنفلنشر!حانيااسطورهلا،علم

.يهزملااللعالمتاديخ

بألنصروالابتهاجبالفزحمحملةالقصيدةاخرفيالادبكةتعودثمانصورهشوهتلوحتى

للعنانهاطىلاممممتوىعقيموغللقصمدممستقبلبمسمطءالحالقصميدنرطهدولدللحم!سىأفييهرملاوالمنيع

الصورةاستخدامفيكبيرةمعانهأةتحملةقصننوليسعتغنائيةاوبريتالصوتهذاهناكولكن.الحقيقةالىاللشاعر.نفذالادراكبهذا

غنائيتعيبرفيتطتقوكنهاالر؟يةوثدار!ارةوتركزاررمريةالفراتالىنهزلصغييرغصنقصةتحكيالجوقةتطلقهاللذيالغامض

راقص.!ذايعياثاءركانانادريولا.لتيار1افجرفهمائهمنيتذرب

اللرجلهذابهيعنيامالحياةمسئولياتتعملفيالاستعجالالغصن

جعفر:النصيئحسب-اللجذوعلفا!ةالىبهايرمزاماللحمبابلىتياريجردهحتىيلبثلنالذياللطاغية

شواطئهفييدورالذيالاجوفالعاللمهذاالقصيدةهذهتصورالشعرويرفرف.ذلكرغمغامضايظلوالمعنى.والطا!فيةاررجانهذا

يغننىالعالم!لا.عكيمومستقبلفارغماضبينالحالرهذا.اللدرويشالمناصنه!،ءذكرياتلتحملاالابياتتنطلقحينالاحلامباهـحة

ظاهرةبانوبرعلىالثاعركانوربما.بعممهيفقر.ولابوجوده:الثالثالصوتهذاوخاصةوامانيهمالسجناء

اله!ه!اللفكريالانحلاطللحالهمبتذلاانعكاساكانتقدهذهالدرويشحهامهقبري!وفى

فيفعالدورذاتاوليستاكئرلاانعكاسمجردوهيمجتمعئابهامرعلامهقبريفو!عشهاتبتني

مبردبانهيضفهالشاعرجعلمابالضبطوهذاالتخلفاوالتقدمسعفة

:ليقولحتىوتأثيرءنورهينكروالشاعرعهـقيممتجردنخلةجذعحمامهيا

العظامكومةغيرشيءلاتهامهانماننيا

باللظلامتفورمكسورةوجرةالمزهرهباوراقهالربيعياتيحين

:ثيرءقعذميعلنثمعلامهليفاتركي

القدحفيثمالةمنفليستهامهوغنيقبربمافوقانقري

والللىانالشفاءعلىطعممنوليسحمامهياواحملي

!فاولمح!مناليهاااحمليها.4خوص

.مسافراقاعداياعلامهللديهااتركيهاو

منه:يسخرثموتضحيتهمالمناضليئهؤلاءرحببلقربالىيشيرالمقالعوهذا

تفوتاوبالفرصةتمسكاننفعما.افشا؟لبهذاقصي!دتهالشاعرويختتمايضاالحيماةاجلمنبالحياة

.تموتاوتعيشانانغعمااللحكايةنطميللن

للشخعيةالخارجمنتقديممجردانهاالقصيدةهذهعلىوملاحظتيفهمتمقدفلنقل

!!التفهممحاولهدونالس!ماتاللشرقيةالشخصيةهذء.الدرويش:ولننقولوا

ور؟اهواحلامهالدرويشعالملناتضسحلاانها.الداخلمنالنموذجالنهايهواين

والعدمبالهباءيلحقهاانكادحتىاللشاعربهاا!.خخفوانظاهرةوهيحينالقصيدةمنتصففيتركهوللكنهالشاعريدفيواللجواب

جنورها-تغرساوهابمعنىالفكري.الانحطاطظواهرمنظاهرةانهاالايسعدانالاالا!"،نيسعفلاهذاوهع.اسظورةلاعلمالعالمانقال

كانتواناللشخصبيةومهاجمةبالتعليقيفنفيالشاعرولكنالواقعفي.الغنيةالشاعروبامكانماتاالقصيدةبهده
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منالمجدو)4ابىريئةالسعادةللهستقدمءـل.التمبنةالنادرةواللاعبفانوكذللك.الم!مةبهذهله،وضطيعةخدمهااستالهياللجمبلةاللغة

:بالاتمحارقىالملحخواطرهتجددامالنخجلولىمفالبرسيمضفائراداءف-جايركزهاانالشاعرحاولولومبرربلاطا)ح!قداللقيص!ة

الزيفهذاالخوؤطهذاالحزنهـذا.اللةابهذااهجر4وللفقوياللشأعرونضس.حجمهاصففيللجاءتمؤلرشعري

النهاية.اغتصبهـمااجملالقصيدةللجا،دصالهناتهدهولولاجميلةوصورهسلة

رمزايكونقدالذياللبنيالسصمكهذامن4يأتبواملهخلاصهان.بكثيرهي

:عامبشكلالحباوللجنس:غئمانعبده-الصم

لولاه

عينيكفيالشيالسمكهذاثم"كمتصرالنجمكان"اتذق!لالتشمبيهبهذاالقه"يدةتبدأ

....ء..ء.باهنة4رومازبريكبصورةلرسمجهودهاللشاعريواصل

الجزيرهوحهتمةوسطحبزي،الوحيدعدالي

عزيزتيياجوعالمتضربجحواللليلجنازوالافق

دوراًالصو!ةفيهـ،للعبتالتيالقصائدمن.نمداللقصيدوهذهالخ...يبابواثط

!ؤمسنفعلنالرجزتفعيلةانو/لو!.الشاءرفكرةخدمةفيا!ه-اشاجمكنللحدتهواطاركمقدمةالشا!يضعهااله!الصورةهذه

بناءفيوالمسخوالثردوالاختفاءوالظووروالتقلبالقلقمنءاشتبلالقمهسدةالى.وضبف.!لانهاعنهاالتخلييجببلعنهاالهخلي

اللقصب-دةفيحربةاللةلبناءللغايةطيب!انموذجا"لكانتاللقصبدةهذهؤي!"رفشهإ؟لفهوال!صربةاوا)لمقصهبةحثاما.تأثيرهاتعطل

الحديثة.العربية:والجنىالحزن

منأىالىءبحرياخذلي

الثن:فؤاد-جديدةارمنحوتعرفلمارضقطعةهـبني

لللوصمولالمتصلالشموقتجربةايوجدانالىالقصيدةهذهتعيدالبحرويردف!يعينتىالذيالواقعتفهممنبدلااذنال!ربة،و

الشعراًءاصلرم!هابالفناءسعدتطالماويونوبيااللفاضهلةالمديمنةالىحتىا"رهالذيالتمسقد!ه4علبوينصىالمطلبهداتلبيةعنمعتذرا

ات-ىاالعمادذاتارماسطورةالقصبدةو.ؤ-"ءخدم.الرومانتيهـيينيعضان4علبيجبكانانرالشماعساءليتثماللعفتمرينالقرنمعجاء

ا!!طورةوتقولخال!ى"ذهبمناللقديمالزمنفيعادبنشدادبناهاؤيروتمساءهـ!بروتسوبينبينهشمبهثمةوالايس.كبرونسحسامه

ا!يئ-"ا!ذهظفاهمنالسمعيدالحظوصاحبالذن!أتطوفبانهاللب!دمنتاعرز،ؤسلفماذاقبمرقتل!نهالرمم!،ملاالندمبنانبعض

لااًلقهب!ةا)نت،عربهييدآالذيالل!نيوهذا.طوافهافيا)ذهبيةاء!الةويتضهي.مومالمتالقرنهذافيعانسانههوجريمهوالليست

ثودتنميةمنوبد!.!الغامضالمجردالمثالمنطقةعنبالحلميخرج:يهـدتهقصبهايتوج"فيقةاللى4-تمزؤمن

ال!ئناعرفمانؤ،ضلةجدإدةمدينةبناءفياالعلمود!رالبشريةالارارةعاقرامرأةقا!رض

الذينرفاقه.اجلمن.با!!.ىشاغراًاكهايةاللىا!صهـدةفييمضي.ا،كلطارعقمتشكرراحت

ا!بدية:ير؟حدونالل!أفير.منخا!بيةيجعلهاحدالىالتعميمفبهاهسرفةوالقصيدة

اللقلقيمزقهجيلي!ء*ملكماجديدةصورةلخلمقمحماولةادنىبهويىىمالوفوتعب!برها

اللانهايهفضاالعقلبمدىيتحدىهـذافيالطينكلمة"ئلا!به"سيءبلتخدمه!تي19اللكلماتدمض

بخنحرقسؤا!البابيقرع:اليت

التهاولمالنفهردجىفبىكاللطهنثقيلالماءللكناضرب

يممر!يمدكإلشاءراروالحقيقة.تماماكمعئأهاثقيلةهنافالطين

اللكشفأدروبفيةالجيداللقص.بةيكتبانويستطيعالشعريةفدلىاته4تنمهعلىاللقدرة

رءفالثطالموضوعهـفامثلفيالاساسيالالورا!سطورةتعبولالاوناء!اج،--دايبنلان!فضلاتجربةافيالتصميمهذامنتخلمصلو

الىالالسطورةإتنزعبينما.ريةالبنتالاراًدةعلىوالبجربةالوضوعيبنيادجهؤيه!يعلااللذيالوحب!اللنةميءهوفهـال!ن.اثعراجلمن

هـ-انالشاءرفاناخرىناحيةومن.اللسصعبداالحظاحلامتصويرالجهـر-فاهوطوايمةبسخماءيمنحلماذاشيءافىنمنيبقىولاعبثا

هـنبد!الفعالالاداءمنا!قصيدةتمكنبههورةيرفيانيستطيم.الاخلاصوهذا

،عوا!بذهاللغةوتؤكدالشعرويهعبالئعريريحاللثنطرادا!ست

درج-ةالىشعرهفنياولالوءعاىقدرتهاللنتصادراستخدمهـهااللذان:خمهمسيسرى-الملونةوالجزراللبننالسمك

لاصدقا؟ك!تحياتيواحيرا.القصيدةهدهفيالي4وصلممابكنيراغلى،زا!ب!طءلت!-ون!افصيدةاهدهفياثمعريرلآاالصورتورق

للشعرتحببسهالمقبلةتجاربهممعسعيداحظاللهـممتمنياالثهعراءالالوانوقيريالتجربةللح!اء.لتنسجبرلوؤ:ةمتماسهكةنضببرةللشجربة

.والشعراءالح-ركةبهذهالقصيدةوتبدأ.الناضجةالشجرةهذهعروقفي

س!ه"ا.وابراهيممحمديسننممسلموهواللغأمرةالسعادةبالشاعرتعنلحيتالمرحةالشمميطة

ل!عباووالالوانبالاسراريضجعاللمالىليسلمه:يجرفهالذيلرنيإر

سيصس!سيىسر-سي"ه.هـادةالسووفىصممالىار!"-ببدةتدخلناا!انجةالحركةوفيالخضراء

اررصين4ى1،ب!لضغمره4عاافياللحدود.تفيوالتيالشاعرعرفهااللتياللعميقة

تخيفه:السعادةلتكادح!تىعميقةداكنةبزرقة

اللعميقةالداكنةالزرقة
((ابيرددار"ثتو"ابلادا))تطل!

العميقة.الداكنهايزرقه سرماعمهقةداكنةزرقةوفوقيز!حتي

والتوزيعللوكالاتالعربيةالثركة!ذياًابافولالايحاءفيال!تماعررغبةمه.!رههناالتكراران

المتني!رع؟اوص-ر/بئهذهاوارهطدةهذهاوالزرقةهذهشمولبهويحيطيغرقه

هـ.ةا!اها4بستغورؤ،لإقلقانيلبثلاولكنهالسغيدالانفسمهـاحهذال!و

ممممممميصمجمبم6-بييء-.+ى.-اطيروا!لص11،فوللةجزرالىبهستدؤعامواللحقيقةاللصخرالىيموص
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