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لربرلديهزصح!لمجىلاصلمجز

وأاإشمر!زاجبال!النبةلواءثسعرهفي!رثكطالعربللفناروالحميقالصادقالحسىكاناذا

فيه.الرؤيةعمقلستوىأمتناأماملش!وحتميواحدطريقعنلهيكشف

حوليدورالنكسةاقبسلنزارشعرمجالوكانالكفاحطريقوهو،وجودهاعنللدفاعضعيرهالعربية

مثالياجمالاالجميلةالرأةولكنامراةمجردلا،المرأةالصورةهذهعلىللواقعرؤيتهانيرىكانواذا،المسلح

فعليه،الرأةهذهنزارمنحعنالواقععجزواذا،مطلقاعندفاعابأنفسهمالتضحيةالىأمتهأبناءدعوةالىتدفعه

والثاني:المطلقالجمالهذاكلعليهايسقطأنكشاعرعليهتحتمنفسهاالرؤيةهذهفان،ومسشقبلهمحياتهم

الغعورب!وتتضحشينيفلا"بروحيتسلحوأن،التضحيةعلىالاخرهوقادرايكونأن

حجرقلبيانتحسبيولاتححيةلكلمستعدايكونوان،يكتبهماكلفيالمحارب

الهامنكأخلقؤبالوهملتبريرمحاولاتهامل4ذاتفييقاوموأن،عليهتفرض

جوهرقطعة..نهدكوأجعل.يسمىكانماسخ!يدركوأن،تطهيرهاأونفسها

دفلىشعركأزرعاوهموبا،ابرةشكتهاذاوالصراخيلالعوعنيكفوانالادركأبالمجد

زعتروغار،ت..ولوزا..وقمحا،الموتحتىالكفاحالىالناسيدعومهرجالىتحولوالا

3--أأخت!ءرياعالمهءنار.زخفىأنبعيالطبوصن.بحجرأحدهمفهيقذأنخشةذعرايرتعددعوتهأثناءصوو

الجمالر"ذأخذ-ءت-لا3"زتأوطالاربع:نتجاوزتأكلرأةالآنيحاولونأدبائنامنرينالكث!انشكولا

والطلق.المثانيللمفنانيجدواوأنبعمقالواقعأرضيحفرواأنجاهدين

اءسحد"اهموص"،مننا!رو-ةالمرأذ!ذههمومو"لطوركانتهإ"يردواوأن،العربيةأمتهمعركةفيمكاناالعربي

ر*خر2!روراءلىاررول!لى،إرجلملاا--:،ص.كارغص!ه،ومنعمالهوكشفت،الصميمفياصابتهالتيالضربةبعد

رلىع،نالذيم!إلالمجحدوديكمث-ء!نزارقصائدعناولنالاحداثخلفيلهثجعاحههلروشبكأزخارفمنبهرشلهى

ورثلصنحازوةفيندور"زءناب--د!-ن،شءوهزيهالمثيرمنأليمس.31أالامالىدفعهاأو،مواكبت!عنعاجزا

،إهداكةالخهدفعةرا.بلال!والولر!"،و.إنالحن!!ذهللبالادصابتااليهاالح!دمةتكونانوالدهشةللعجب

مضب!"،الى.الثورة،-لمة،رراقالى،و.هدشمعةفردأيصدمةعنتفللاالعسكريةالنكسةبعدالعربى

،ال:،هـ.رنمص)وبة،الستحمة،ذئصة،الثفتينهمجيئ؟أمتهأفرادمنعادي

ال!ور-!لى.هرة،خض،أوردىابم-صالضبثو،كلعخةيحاولأنالعرر-يالاديب!لىتفرصالامانةان

."الخ...المورطوعاجوربا،الايبضفيالماضبحركتهعاقتالتيالسلبيةالعواملعنالكغف

كلطل!"ر!-ورذبا"الجهالراةهذهانصىالطبوصناولارعوهذهأكطنتسواء،الستقبلفيتعترضهاوالتي

صطلق4بصورةا"صواندون))أوفحلرجلالىص،جةفيب!دالعلناالداخلمننابعةاوالخارحمنعليهمفروضة

.واحدةتظرةالزأة.إذيبأنبغظعأ!ضايقالطرنمهدأو،سلجياتنامنالتخلصنستطيعالتكاشف

أماميمنالسكر"،ول.عوداواصلبصموداأشدالادباءمنلجيل

ؤدكهو!افنحاقطعتبقطعتجن!بىدوامرأةيوميات"ل-بهأتعرضالذييثلحداولسيمكون

.حدودتتعدىالتكاشفمحاولاتمنمحاولة"هباليةلا

صولو!--ر5وقرارجلاووامتله!ومو!ندور.ؤوليةالمس!مستوىالىترتفععتهاالاشخاص

دالمث:برلفك!ءولاأر!ماالرأهبرصد

اصرأة...الحمر!ىالأكل
هـ-.(1)

الردىصط،ويفيمصيقسي!ر

أعظميفيوتنفخ.!حالسمعورلءشاعراالنكسحةقبلقبانىنزاركان

مواقدارئتيكلنفتجعل،شاعربهحظيالمعجبىنمنعددبأكبريحظىوالبصر

صفا./نا؟تثافعلتلىالرج!ذارر-لصن!درأولامثقةيمنبهبأسلاعددبرفض!ايضىيتمتعكانكما

!ا:و.زذوالمرأةتةأبرولشحعرهوالراؤضينبهالمعجهيننزارأدهشنوقد،أمته

متكبرافالى...يكنهدوتصجعت.مرتينيرانحزنكسةبعد

يسجدافلم-!ىالا"ءاىالذيالمضادالانقلابالىفترجعالاولىالدهشةأما
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اختيارمابحير:الت،إيجهلواعلىتتحددعندهاءسقرالمشووظفة...

:و-ورولر،لحديثامرأةالىو-4رأو!خناعشرؤرحة،لفووراء

وبعدالفراشوهزجالزفونعهة

النساءشهرزادأيا:لشقراءاعنالسمراءوظيفةزختإءطولا

فقير...دصث-قصنعاملأنافميدني،فيالاسمرنهدكى-بيل!ءراء

بالدماءأغمسهرغبءي!دمىنيتشعلحمراءلذةنبعانهداك

بسيكشعوريالمنعمقميصعلى...ألسمماءعلى!تكلردان

ليسيكوأجريمضرمببلمحرور،جاقد..عاص-،نحسضمان

والاولياءب،لخبزواومنتأتمجممارغمالاصنامأعبدانيصحنمان

كالإحرينبالحبواحلمعلىحبيحتهشمفتيبينوقدرهالث!أءرص!-سيروبتحدد

ددائي.ثقوبتخيكوزوجالنحو!ذا

مجىصالتحددكانتالتىيضةالعرالخطوطهيهذهفرسادعاء...ياالعلالفلورة

يضحدثأننادراحاول!قدو،وعالهاًدضكسةقبلنزارشعرأكلوتينفأ...لسمفلىافيؤ!ءوادد

"ارنبرغشوراشه+صلقحة"مثلاقصائدفيالواعك/صوتهـ-ذاوروطلقالازشىهذهمطإلقإ-نقةا)علاتدورو

جبيةفيجنديرهـسالة"أو،(وؤمروحىختمي!ث!خبز)1أوهصومبلا/والمكانوالزمانالمجتمعحدودخ،رججلاللى

يبينيكادلاخافتاكانالواع!صسوتول*ق،"يسىالسوينصكسأوالهمبهـذا-طيختلأنو.دوتالوحيدالهـمهذاالا

يمثلهنزارضلت1)ذيأ،انصوالدون"صوتجانبالىالرجليبنولالعلاقةولذإك،أخرىازسانببة?ومأ!"عبيه

!رففوهلمناوبهأءجبوالمنبالنسمبةبصورةوثن!ة،حدودلملاورطن!ةاثءراهذافيوالمراة

ةعلافةأمعتتفاعللالانهاومغلقةةلح!طحب،قاسية

(012ىخرلاجشماعية

ة!نوالراالمعجبينأدهشتالتيالصدكلةوكانتالجمالمطلقممىبعدتاذامقدماولمهامح؟ومالمرأة

واختفاءكاملاانهياراالقديمعالهاز"بهبارهينزارلثعرم!وراسنتجاوزتاذا،الرجللدىالجنسياًلشبقاشباعأو

ثي!بلتظهر"جوانالدون"ثيابوخلعالاولصوته،حبلىأصبحتأو،الجماكمتولىمطةكانتأوالاررورجين

السسحملءجديدمننزاروصار،النكسمةبعدالواعكبالرجلعلاقتهافينظرتأو،اليهاشصقهالرجل:عأنت!أو

صةلحاولو)كن،الجديدشعرهلتحليلنتيجةلاوالبصر.4لضرجومطاقص-رخرالنضىء

اتحده0الذيالواعكقفطموشرعيةعدمأوشرعيةاثباتيذيبفحلايكنلماذاعببهمحكومأرتعاوالرجل

...النكسةبعدارززول-س.الاعماقحتىويحركهنرز-خستهبقوةالتساء

بعدالشاعرحقمنانيروننزارارأن!وكانمنصكوناالفترةهذهفينزارقاوررلىلمابكونأنيبالغرصن

يتغيروأنيتطورأنمالقدالعالمقيمزلزلتالتيالنكسة،شهقة،الاغرأء،ال!رأء،الدازحلي":الالفاكهذهمثل

التطورانال-صومقالو،القدميميلنهارالعالميدينوأن،يرالحرأشرطة،الغلالة،يرلحرل،شرس،ء-حمتاحلءة

به،وتبشرا-"اتشير،تمقد!صنلهبدولافجأةيأتيلا."الخ...الفحيح،الضفخ،الفلمزرعة

النكسة.الىأدىاهـذيالقديهـمالعالمعمدمننزاروانلىخرجأنالشاعرعلىتفرضالظروؤطكانتوحين

الحد.هذاالىبالادانةصوتهرفعلهحقمنآخروانهفانلمقاموس"جمعيلة"قصيدةفيحدثكماالجالهذاعن

حقيقةتبرنعلىواللاشرعيةالثسعيةضجيجوغطىقبلأنجسداجميلةلتءسص-ىعليهيتغلبكانالشارر

الجدردةوررحلتهؤيالجديدصوتهوطابعالشاعرموقف.ل!!ق،ومةرمزات؟ون

،"ألضكسحةفتردهـاىهوامشز))فيهالناقدملضي!لالاخيربضتطرءانذذكرأنعلينالشاعرحقاوكلن

شعراء"و"فتح"و"الاستجواب)(و"الممثلون"وصطنالرجلقفموفيانقلابعنبكشفاًأتكسةفل

."القدسض"و"المحتلةألارضبت!هـ،تنحسبدأناالفخورال!،ئدع،نأنؤرودةالمرأة

لزاربهتحدتالذيلواعكاصوتانالامروواقعف"ءلىالثاءرفرصهالذيالحصارتخطمءزكادصادؤ4

أء!ابتضس،التبىالتطهرمحاولةمنصورذهوالنكسةبعدوهو،يةالبدامندركه!ةأن-ينبغيكانماأخىراأدرلفوكآنه

وللص،لملانفسناورةلالمطالادانةفيتمثلتوالتي،ج!بعاروبال!مننوعاألالشفيهصورهوماكإ"شعرهان

وكانمنهاوالتطهربذنوبناالاعترافمح،ولةفيو،يمالقد:ؤرو-ول

فيمتمثلتكما.قوعهولتبريربكفيرالخ!افالاعششهريارمدس!،ةيمهمأصدلا

كاء!الذاتوتبريرآخرينعلى-ةالمس!ؤولطرحمحاولةالفرارمنزوعاتناحيلفيالجنسيحسير-بن

ذللط.أمكنوالنهارالليلفينشمهمخدرا

مطقةبصورةالماصييدينالذيالموقفهذاومثلندؤعهاضريهة
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(3)ذظاصريصبحلكنهو،للمثورةطبيصي.نمه!بدلهلاءمحيقفصو

إقطرتحس!لىعنء،جزينعندهاقفناتواذامرضية

وأجزاء((فتح))قصجمدةمناجزاءفينزارنجحلقدزت،كوعنالتفكيرصءتاهطرازاهذاويكشف.اا-ضقبل

قشىصدةفيحزيراناقبلونجح،"القدلس))قصبدةورنعطلىتقومالتينفسمهاألسابقةالمفرغةالحلقةفيزدور

أشاءراصوتبينالعضويالتلملأحميحققأنفيكغرز،طهضالنقبالىالنقيضمنفيهننتقلالذييالثالالتكلحير

كلعهوا)تلملأ-بمالواقععلىالتمتحؤيزجح،اع!اواصوتوتطهير4محاولشيءكلقبلوأولافب"يشصل:،والذي

علىاحع!ءدوأكنه.لواع!1والقاضيقفمويقفأندونمنهذاكلضعناولورنالاخرحسابعلىهـهاوتبرالذات

يفأرادرةو.واًداز"الشاءروسيل!ةوهوالايحاءألحىإوب؟،نيوو.أنمم!-تقبللطريقالصسادقالتحسسى

لنؤياال-لاصمهذاتققأت(")يةرويالااصراةروصبات"صدموالماوواقعي!مالعلمياالتفكيرفيالعربينالمفكر

نأ"راد،وهـرا.ز--"بأقحمىفيهيذطإقأنرستط!عإذيا.القوةهذهإكلحزيرانفىوفجعوا

صرةأضظءرالا،ائروالثالثىاعرزفسهالواقتفييكونكاهـلم!تمثلابعديتمثللميرانصزبعدصاعالمولان

م-،للوراإجمنإحاصيعقدأنأراد.أخرىصرذاع!اووأقفموفيأغلبهمصبحأفقدوأدبائناشعرأئنازفسيةفي

صز.ررانق-لفيهعاشذيالالمسطحالكرتوزيالوهمى،وا)ثمعراءالادباءصواقفوبلاوالدعاةإوعافواالور!ماة

أولاءخايستحقكبيرطموحو!وحزيررانبعدورأبموعاللكليدينواع!صوتالثانيززارءموتأصبحوهكذا

وندير.كلهوامش"فييقواى.ومباشرتقريريليأساوبالقديمالعالم

يوميى،ت"ءت،بةا)ىنزارمنهازطلقالذيالنطلقو:"الضكسةفتردءلى

ورذالثؤللبست،ومبررصمر-حمنطاق"ص-،لبةلااصرأذيسمهالقداللمغة،قافيأصديالكمأزعي

،لثىيئءلاأجلومنؤراغفيتهدروصداؤعتبطاقإضادقا!مديمهوا!كتب

التيالعلاؤاتل!لوجذريشاملتغييرالثورةولكنلكمأنعي

!قت!رلاالتغبصروهذا،المجتمعاتصنمجتمعفيهاعبشار!دلى!ريةكالا!راررقوب!لاصضا

حىاجضضاللصو.إجالاتافةعمال.إشكللىل؟فشواحدمجالءاىوالثمتىء"لهجاءار،العهرومفردات

الكازلوجىثدآهميتهاؤبزمهاربالحارببروجالعش!الىلكمالعي

كلحاولة((مب،ليةلاامرأةيوصجات"يرص-"رونزار.نفىمهلكمالعي

الحي.ةالم-،كأسؤفييقول.الثورذطريقرونالعوائقلازالةالهـزيمهالىقادإلذيالفثرنهاية-

والجنس!)):كض،إ"ليكلدمو!والارويركيةا)جاصعةفيلقاهاأ

ء-لىههومض،أم-ر!وبى،ا)كبيرةور-!همومناحىدوهو:"الممثلون"فيليقولو

لورمابقيأذاحىمبوريتغيرهن!--اكريمونلنو،الاطلاقكتابنا

."وجماجمضا-ياتناإضهـثتالجض--يونقرمنالتفكيرمارسواما

:أ(قليلضرا))ص!إممةفيوصزرالمظشعر!رلىوولقاإ(ورولويقتلوالم

فيالقاوص"شعراءأداهالذيالوطصيالدور))ايصلجولم

وا)جعال-ةالاجتطعى"الادواربقيةص-ىحالحتل"ؤلسطينوادجنونالموتحدودعلىيقفوالم

أ-تقبلاالورررياءصالمفا.الظلفيزرىب،،الاقلعلىأوكتابنا

وحبن.ددالمبمارور.ر!ةالىلي!-لرحماىرزفم!هاالقاورو"اجازه!ييحيور

.نفاصبلاصنضب-صرا3تلممىىعبادذحالةفيالانسمانيكونيسكنونالتاريخوخارج

رثكطودإطرهودبالنسر!ةجرىماوصمذا.وجزئياتهالمعبوداع!وصوتالىالشاعرنزارهـ!وتتحولوهكذا

با،اد!،ميى-"تبامحا،مأز.ر،د،صةؤ،الففيكتسمبوتنجعلهملسميحازه،ص،ليخخفياحاعاالثانياحهـرتالىفعوار،وكلجتنرقاضو

حمرءساالرنليئحل*و4الحضالف!لسطينفيالقاورو"شعراءدامما.الاولىالضاعرحوت

لتغاءب!لطاليروب"أهـ،،ءماء-،مبررزرحبفانتافناصهوفييوميات"الاحبرززارعكللءنالاعلاتظهـروحبن

ةإا(؟-هاوهها!لبطوالفنيةالجميلةالدهشةكالت،القراء.بقرأهأنقبلو."صباليةلاامرأة

،.!ة:أ..الاإضساصةوظهرت؟إماقداتهصىوإرلنزعادهل.الضازية
اقاورو-ورسع!ا)-ماءاهـفيريعنالىطروبصرؤ!

صدتأىابم!!ظماوووواث-!راا!!زغوزصقل!اع!دوهـاعادلقد؟لكمنقلىألبم)):ماصت-نفياهوحوءلىذلساخرا

إحى،دارعثليحح،ولىانا)شاءرلستض-بمأنحقنهافمن،لطوورراءةرشلمشيئاكأنعاد،سالاقواعدهالىززار

جددمنعا-"،الت-وءجزوتركءإءيةالاجتالع!قاتبقيةفيوء-،لمها)ءجتإ"مجاالىعادلقى-د!عبتيهفيامحصه،لال!

اصرأةوميات"الىننظرأنحقايمكنفهل"!المحدود

-م3-الصفحةعلىالتتمة؟أقفالوهذامثلمضهارزففالنظرةهذه!!ثل"مباليةلا
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عسئالحارجةأ.لجلهزةحكامالممنمجموعةالىوتحولت

جلسححةفيتكتبانيمكنوالتيالزمنيالتطورحدوداصأةدوميأتفي!ظن
ظه!ور"هيلناتقدمهاالتيالوحيدةوالحادثة.واحدة

يدفمنناماوهذا،نزاريسميهكما"الاولأنوثتهادليل-اًاالصفحةعلىالمنننورتضمةس

ناضجة،امرأةلامراهقةفتاةعنيتحدثبأنهالاعتقادالى

علصفجاءيومياتنقرابأننالنايوحيانمرةنزارو،حاولالجما)يةبقيمهنفمهالوقتفيللشعروالاحتفا!

:؟الفتاة"لسانوالفسسة

ساعاتاليومخلوتاذا،لسةوالنيةمبررا!سدمناكماالنتهماعروطموح

ىبالىيحققأنلنزارقدرفهل.نواياهيحققأنالشاعراستطاع

قضاياهفيأفكرصوت"مباليةلاامرأةيوميات"فيالتحموهل،أرادءصا

قضاياهالثانيهولهأليسنزاًرطرحهالذيالتساؤلظلأمالداعيةوصوتالثاعر

وحماهوجنتهبعديزالماقائمالديناوالاحساسالت!كيرازدواجيةعن

ونصايافكرانواجهالمقطوعةمننرىكماولكننا؟مباليةلاامرأةليومياتقيراءتنا

الىتدفعناموحيةحيةتجاربمواجهةفينكونأنقبل

نتجوإقد.بمشاعرهاوالاحساس"الفتاة"معالتعاطف(4)

الديوانتحولأنوالتجربةالفعلحق"الفتاة."حرمانعندفعايدفعناانالطرقوبشتى"قدمتهفينزارحاول

امعستقلةمهالحيةعنلىقضيسةعبمالمحكرمىلةكلمىنتحدلتجاالغناجمجموالتياليومياتخلالمنعموماالمرأذقضيةمعالتعاطفألى

لقصائدنزاروضعهاالتىالارقامتتصلأنيمكن!حيثتر!الذيالرهيبالاثرعنمتحدتايقول.يقدمهاالتي

علىالحجر":التاليال!ثكلءلىعناوينألىالديوان!طىضممت":يقراهاوهونفسهفياليوميمات!زه

عبودية""للممرأةفيالثرلر!لا!هم""المرأةيةجركعصفورلاهثق،روبتلة،!اردةكانت.يديالاوراق

مصادرة""الاختفضيل"الابال!تبداد""المرأذوفي...والمطرالثلحتحتقرنألفطارلهوطنلا

الخ...."البكارةعقدة))"الحب...ناراوأوقدتالسخورالكنزغطاءفتحتضكلرفتن

الفكيةالسماتمنمجموعةالىفالموهذاأدىوقدأركضكأننيالمشمتعاةالحروفعلىركضت.اقرأوبدأت

منمجموعةأصبحالديوانانومنهاا!ديوانفيالاحزى.ر!جر.ءودالمستكما!ما..الكبريتأعوادمن-جسرعلى

:واضحلنصوتانمنهايبرزالتىالغنائيةالقصائدحجرقطفيشممتالل!لانتهىوحين...غيرهوفجر

والخطيبالداعيةصوتفهووالاعلىالاولارصوتأما."...تحترقامرأةرائحة..غريبةرائحةثيابيوفي

بعدالمؤلفصوتوهوقاضيانفسهمنينصبالذيدعوةالىيسشجيبأنجاهدايحاولوالقارىء
.-،.ء.الجامصةفيالقاهاالتيالمحاضرةوفيالمقدمةفيالشاعر

الديوانميوعلاممه،العريراسلوبيسودهو،حزيران،التعاطفهذامثلعنعاجزانفسهيجدولعنه،الاصيركية

المخاط!،لضميرأوالحمعمالتكللضميرالمؤلفيتحدثأن...لا.ص...لا.
...منادرينبصوتين"مباليهامرأهيوميات"صييلتعيله-

تمام!اللامباليةالمرأهينسىالمقطوعاتروضفيانهبل،الداعيةوصوت،القديمالشاعرصوتهمايلتحمانلا

منماالثألعدالقطوأزعةحرقملمطلةش!.(عثلىنسسملراحعأالخاحداقاضياصوتانبل:الث،ئروعالمجوانالدونعالم

"...،القديمنزارصوتمنركثيروأرهبأ(قوىيبدوأداعيةا

ؤيموعلاورتهالفتاةصوتفيوالثانيالصوتآص،لاالاذيننالمتنافرالصوزصنبتأت-رالقارىءويخرج

هوهناوالصوت،المفردالتكامبضميرالحد..ثاًنا)ديوهذهالحيرذوتتحشف،والارتباكالحيرةهـنبنوعخمانإ

لااتىالمرأ-صوتوهويرانجرفلشارعالمصوت:كا!تيبعضهاالىألاشارذيمكنالظوأهرمنمجموعةعن

،تينوالفا)لمنهودعالمهووعالثااالجسدبهمومالاتعنىؤ-يمتبدولا"مبالقيلااصرأذ!ميات"ان-أولا

القديم.نزاًرقاموصىمن5وصبهبررأذاكللجستتتحدثا)ءيالمرأذانكمات-،تيوكلشكلى

يدينالذيالمؤلفصوتبينواضححاإت،ورايبدوو.اد!يمهوال!كانور!ا،!الية،

وحاسمةنهائيةبأحكامموسسساتهبكلالقديمالعالمإ--ىادالمرأةتدانئقاانبتأننزارأواد

لةالش!غونفمهاعلىاككلقةأهق4المرالمعزولةأفاةاوء-وتقمببدذبظلتهتكونأنلذللم!!يمى،وىن.!تصىأ

كجبومياتبعهاعاإنزاريوصجاتمقدوبهـذا.جسدهابهموم"حرصرمتؤدرو-،تالصص،!ةولان،.زبرحه،لاا)رار

يسي!-رالتيالغنائيةالقصائدمنصحموعةالىولخولفيوقعتأحداتاتقدملاؤ"يوالفعلهارسىةوالمال-ءهـرزر

.التقريريالاسلوبعلجها.زجعلالتيالافكارمنصج!ىوءةتقدمولكئها.حموإتها

كتبتالتيالرأةبأن،يقنعنأننزارحاولوقدففدتهناومن.لهاموضوعابهايحيطالذيالواقع

الديوانمقدمةفييقول.العجزاتمنمعجزةاليوميات،وخصوبتهاوتلقلئيتهاوتطورهاالتجربةعفويةاليوميات
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تطورأيمواجهةوفيئضدجوهرهاعلىتحاف!والتبيثورانالجدردولكن...ارهابناتاررخفيجديدلا"

فيصورهارتجعاملالتيالانثىوهىتالقديمةنزارأنثىهى.حافرهعلىوالقبر.4ذابحعلىالمذبوح

لى!انهاعلىالشاعرقولوالتيأ("-،إيةلاامراةيوميات))الجرجيعضوأن،موت"ايىفرفض!آنالجديد"

:اليومياتفيهذهصاحبةفعلتهماوووذا،الخنجرنصلعلى

الز!قاءكرادتجماعلى."اليومببات

الحضار"أقمعتيكل-تسقطفيالقاهاالتنيالمحاصرةؤيالعجزةوقوعكدوية

نهديسوىيبقىولاووامناصرأة،أكتشاؤ":ولفيف--رعيةالاكلالجامعة

أغطيتيفوقتكوموتثت-بتصلآإماز،،فيهاالاعجازووجهورعجزةكانالطراز

استوائيهكشمسالنورثرقنافياوررأةتمارررىأنأرداقليلال-لى،أيضا

جسديسوىيبقىولاعنلسمانهامنعواالنس!اءسجنفيؤ،لمس!ؤولون،والكتارة

مشاعرهعنيعبروص،دروا/النطقيزةغرأزسو!،.وأكلوهقطعوه.الحركة

البدائيهتهبلهج."الكتابةأدواتمنها

يبقىولا...يبقىولامع!زة"نزارم!جزةانأحسلماذاددويولست

قيهالحقبالانثىسوىدنبعدبهنحسرأننزاريريدز،اعجازفدي."ورقمن

نايربدالديززارتصعالبدائيةالانثىهذهوفىاقتصرتبحيث،والتج-ربةالممارسةحريةبطلتهافقد

عنالأزقهذاذثأقدو،مأزقفيخلالهارونزائرايكونألثدهوممانجدأنيصكننايوميات3كتابةعلىبطولتها

الستعبادصوركونوعن،نفم!هاالعربيةالمجتمعماتتطوران!ابى،المراهقاتفتياتنابعضحقائبفيمنهاتأثيرا

اسىوتحولت،خفاءأكثرصورااتخذتللمردةالرجلىترتجفوهيتكتبهاازهالاةالمباوعدمالشسجماعةمنطفت

لكلتصليمالابديةالاثىهذهانثم،التواءأكثرسراديبوأخذتينشرهاألاالشاعرأوصستكتبتهاأنوبعدإ!فراقا

رهـزاتصلحلالذلكوهي،بيئةكلفيوتعجمثرزمان!هـجالاةلاوأيهـذهشجاعةأيإ؟إوالعهودالمواثيقعليهء

الراهنة.الظروففيوخاءمةالعربيلمحبمتمعناأ-لام"بأ،ص-اليةلاامرأةيوم!ات"أنأسميليخطولتد

بأسلوبينا"أزقهذاصنالخروجنزارحاولوقد."حكيمشاعرومواع!مراهقةفتاة

كتبتالمذكراتهذهبأنزعمهؤهومخهطالاولأماأي،الانثىمطلقمعيتعاصصلنزارزالما-ثانيا

مث،مكتبهدرجؤيبهامحتفظاو.ظلسنواتعرمنذهـقد!ةفيرقول.وررةومكانزهـانءلفيالاثخما

نأحقنامنوكانإأالز!نهذاكلازقضاءبعدنشرهافي..ا!ااررسملااصرأةكتب-!االاوراقهذه":اليوميات

العربيةءعاتالمجتعلىطرأالذيالتطوريدركبأنزطالبهصذهلساحبةجمونأنأليدايهموليس..لهاالمسملامدينة

تغيىربام!،ناو،بالصطورليؤمنكاناذاالفترةهذهطيا"ج!عا.الاس!اءفهي،مدينةلهايكونوأن،اسماليوفيات

.الخالدةأنثاهوضعيةوالتيوالمكانالزماناطارعلىالخارجةالخهالدةالانثىوهي

عنالبحثمحاولةفيفيتمثلالثانيالاسلوبأمامنحىزمة":بقوله(ألسارة"روأيتهفيالعقاديصفها

الانثىهذهانبذكاءأح!لىواقد،الخالدةلانثاهمكان،امرأةغيرشيئاتسممىأنوهي!،تامرأةتسمىأعصاب

بلادنا،فيالمثقفاتبعضحجممنأصغراصبحتالخالدةونصفأنثى،ولعل!أنوثةالافبهافليسالانوثةاستعرقتها

يقول.الاقاليمالىالخالدةأنثاهبنقلالمشكلحلفحاولالجنسىفضائلقيواحدةاكلرأةمنأكثرلانها،!نثى

و!-د":الاميربهيةالجامعةفيألقاهاالتيمحاصرتهفيالىيخيلولقد.واحدةاصرأةمنأصعفلانهالا،وعيوبه

المرأةوضععلىبالمئةروئةاللامباليةعوف-يسنطبقلا،مخلوقمنببضعةمخلوقايتممأنأحايينفيالانسحان

با)-الدمشقيةأوالحهراءشارعتسمكنالتيالبيروورةالابدأنمنعنصراويمزج،ينوبت!تكوينايسويوأن

الزمالك،تسكنالتيالقاووربكأأورمانةأبيحيتقطن،طلعة،حيوانيتممهوادمىرجل،يتممهافامرأة،بعنصر

وثلاثةمدنبثلاثتنحصرلاالشرقيةالرأةفقضية،أموور4الىتنتقلانأحرىوأبوة!تىقواميتصممهافتاة

.شوارعفةالمخلوهذهأما،والتركيبالمزجلخيلةمنذلكوأشباه

الشعبيةواحيائت،ضرانامن.نموذجياخترتاقد"هناكلبقيغضنفرليثتكوينالىعصبمنهاانتقلفلو

وتوزنوالماعزبالنوقتقايضالمراةتزاللاحيثوبوادينابقيوإووامشاجالواحمنحولهماجميعررنانثىعصب

ث،لثلابزيارتينحياتهاخلالوتقوم،اطحينكبآكياسفيهالكانتشتىأجسامبينتفرقتانهاولوسنةالف

."لل!بروالثانيةزوجهالبيتواحدة:لهما."إمالابتلكجميععلىتغطيأنتوشكأنوثةخميرة

الفيالوثنيةالابديةأنثاهاجبارنزارحاولوهكذلواحدةجوهريةبحقيقةالاتتمتعلاالتيالانثىهذه

وا!دةحقيقةغيرتقبللاوالتيوالمكانللزمانتخضعلاحقيقتهاعيربشيءتهتملاوال-ي،الانوثةحقيقةهي

فىالاستقرارعلىاجبارهاحاول،أنوثتهاحقيقةهيهذه،الخارجيوالطلاءالقشورءخهانزعنااداالجوهرية

صوتهاجبارنزارحاولاخروبتعبير،وأقاليمت،بواديناوالمكانالزص،نإطارعنالخارجة،فق!والانثىالانثى
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لاالخحريصة.هذهلي!هنصراعالانسانتارإخوكل،الفاضلةوألوأع!الداءيةلصوتالخضوععلىثاليةوررةأقديمأ

بمانزأرصع.زحسضا7واذا.ؤوليةالمس!وبينالطلقةمطاوورهاليعضىتتمثلىالتيال!رةمنبحرانفيتركنامما

اجسدالعربيةإلامةقاتطامنالجنسيالكبتيستهلكه:بلميفيما

الحريةهذهفييكونالمشكلةحلانأعتقدفلا،ونفس!ياوبىناللامباليةاقليميةمبئزعمهمابينالتئاقض

بالحلنقتنغلاكناواذاإ!المظلقةالحريةهذه،اللاصم!ؤولةالزراقاءوالكراشات3ريريةالحىبالفسماتينالحافلعال!ا

"غ--لمىاقادروناتناأعتقدفلا"للمشكلنزارطرحهالذيعلىفيهتستلقيقحرفي.نعيشواكيالفرنسيةوالعطور

أجلصنمع،،للثدورةإيوبالتا،أنثاهروشاكلمعالتعاطفهملاوالتي،الغناءاحدائقاوتحفهالمصفوفةالنمارق

-..تحقيقهالجسمدهاالمحمومالتعبيرسوىالعيشهموممنيشحغلها

الجميسلةأنثاهنفس!هيالخالدةنزارفدنثىواخيواكشوزهاكتشافي!سصا)-ذيالفارسالىوشوقها

نأدونوغطرستهالرجلالستبدادتعيتىالتيالمترفةذيعلىفوقاناعتقاديرغم-أعتقدولست،المدخرة

صديقاتها،أوأختهاجماليتأزرقد،الجسمديجمالهارز،ثراتياموالاقاليالجواديأنثىهيألانثىهذهان-ءلميمعلم

نفسيتها،ليؤثر.صعلىلا-الاستبدادهذاانكسقا،3ودلأهىأط،الطحبنكأكه،س-وزوزنوالاعزبالنوقتيقايضتزالما

وأبهالذنبلتمعوربأيلدي!،الحنلىيحيطأنتجبحولالبيتواحدة،لهماثالثلابزيارتينجبازهاخلالوتقوم

دائما.والمعطاءدائفا4الجمبإلانهاال!رفإ!إللقبروالثانيةزوجها

فذهالقديمعاهصهأنثىيخضعأننزارأرادوقدالقش!ورعلىالمتمردةالابديةنزارأنثىكانتواذا

.كانتعلىومنها،الداعيةالثازرصوتوهوالجديدلصوتهفهوضع"،نزالىحاولالذيالاطارعلى.نتمردعاريةالحض

امكانيةوأضعفقا!ةأؤ!رلي!اقد!ااقيا!ورةضوءورالخلذلكجانباازحناواذا،تريدبماأيضاتحيرنافانها

مقبذلاوكان،لهايرادلىطبج!"بصورةتصست!-بأن!شوهـ،،الحبنسميهمابينالعربيعالنافييحدثالذي

ن.-صدكانهاعلىيوضعوأناج!،راذلكءلىاجبارهاجنسيةحرية.نطلبتزارأنثىفان،الجنسىنسميه

صوتبداولذلك،قيتع!أنطاقتهافيليسماالمواعظ.الليركحريةحرية،قيودوبلاهـؤوليةبلاحرية،كلطلقة

وزقررريا.وم!فروض،عايىا!اعروتهدهدهجسدهاتربيانها.بسواءلسواءوالحيوان

احقيقتف!بأنتحترفالتيالوثنيةنزارأرزىانهذهتمنحأنوتريدوتعطرهوتزينهكنوزهوتتحى

وادب،ا\نوثة1!ير!ةطالحض-ورالقمشطرحبعدإةالجوهر-وأينتشاءلنغيرهاإ-ديهاكنوزلاالتيوالكنوزالعطايا

لشهت،وهمومهالجم!ددائرةضمنمشاغلها--كلتنحصر-.حواجزأوقيودأوسدوددونتث-اء

علىوالخكمخضارتنأمظاهر!-للادانةالمؤوولالصوتيكبرأناصدريلمن

اهتمامهاضمندائرةتقعلاالاورورهذدكللانوفنناثقافتناأؤهرتفاحهلمن

بصوتمفروءمةالاحكامهذهتردأنبدلاوكان،الحقيقيجووورومنصدؤطمن...صينيانصحنانلمن

وحين،صطلقةتقويريةاحكامشكلوفيندسهالشاعر-دهبمنقدحانلمن

نأالايسه!طيعلافانهالتقريريةالاخكامالىالشاعريلبيسكرمنهناكوليس

والتعميم.التناقضقييقعمنلديةش!فةلن

تكونأنبدفلا،المطالمقدائرةفينعيشدمناوماالسكرفوقهاتجمد

،الابوة)حياتنامظاهرجميعوتشملوكاملةكلطلقةالادانة........

سلبيةالمظاهرهذهكلتكولساأنبدولا(والثقافة،والدينوأزرقهااحمرها...الاثوابتتهدللمن

وجزاراوحشاا)رجليكون-أنبدولا،تماماوسوداءتماماضيقهاو...وواسعها

!زارعنهيقوللأ.الاستبدادحدودأقصمىالىومستبداومغلقهاوعاريها

ن!ن":الاصيركيةالجامعةفيألقاهاالتيمحاضرتهفيقصبيلمن

نحن.والاقطاعالتملكوشهوةالأناني4خلاصةالرجسالذهبيلمن

ته!فصياككبوالوصوليةقدمينغلىيحشيالذيالنفاقلمحرنسيعطرلمن

:اليومب،تفيعن..أبيهاالفتاةونقولى.،،أربععلىويقعدهاحوليمنالارضيقيم

--افيهـمن!فأبيص،ءبماالخالدةهذهالانثىمشكلةكلتلخ-ع!ويمكق

-التركغباءمنمزيج:الديوانفيإسانهاعللى

التترعصبيةمنيسروفيلينفي...الناسيحبلالماذا

الآثارمناثراًبىالبحرفيالاسماككما

الحجرمنتابوتتجريأفلاكهافيالاقماركما

فيهماكلتهرأيحلمونوأناثاذكوراالبشرجميعانالحالوواقع

نخركئيسةكبابالمدينة،فيأوالموعودةلجنةافيولكئالمطلقةالحريةبهذه

.هـه



والوحلالصابونعنفقاقيعابيالرشيدكهارون

بداخلنازالتفماجواريه

جهل!أبي)منرواسبمواليه

زلناوماالطررمنتختعلىتممطيه

والقفلالفتاحبمنطقنعيشهناونعن

الرملفيندفنهن...يالقطننساءنانلفضحاياه،سبإياه

كالسجادونملكهنالقذر!قصرهسح3ممإ

الحقلفيكالابقارالىواطلقةالمقريريةالاحكامهذهأساءتوقد

قواريرمنونهزأالديوانقضيةالىأساءت،معاوفنشسهالديوانقضية

عقلولادينبلاالعصوررجلصورةفيالشرفيالرجلصورتلانها

الليلاخرونرجع،بالنس!بيةيؤمنعصرفيمطلقةبصورةو)دانتهالوسطى

والخعيلكالثيرانالزوجيحقنانمارسفظافةصورهاأكثرفيالرأةحةلحربسلبهوأظهرت

حنمسدقائقخلالنمارسهلحريةالرجلسلبفيهأصبحالذيالوقت-في،ولطحية

ذوقولا..لثوقبلا.ومداهنةرلاءاكثراًخرىولساثليمتمدسعلىالمرأة

ميلولاعنصرسلبهلانهالديوانالىالضقريريالالسلوبوأساء

كالأتنمارسه.الفنانعليهيمتمدماأهموهوالايحاء

للفعلالفعلرؤدىا!جنسى!ةفيوحريتهاالمرأةاقضية-حصرانثم

امرأةيوميات"فيالشاعرحاوللقد،وبعدعزلوحدهاالمرأةزاويةمنالموضوعالىوالنظروحدها

الثاءربينالتحميحققأنجادةمحاوول"مباليةلاالاجتمايصا!ياةمجالاتعنمخشلاعزلاالقضية

هـ،لقا.فنيانغماالالتحامهذامنيحققوأن،والثائروالمرأةالر!لعندالمثسكلةتغنيدعنالمسؤولةوالسياسية

....همومعنتقللاالتيالحنسيةهمومهفللرحلى،معا
وظل،نجاحمنلهادريدماكلتحمقلمالمحاوله.و..

انتظاأكا..للتصقامتاعدالثاءلكىاعواملوهناك،؟ظاهرالمستوىاختلفولن+"اللامبالية"

يمنروكى.لى"لاين.سوعروالتعقيدالذنببمشاعرالجنساحاطة3عنصؤولة

اللحىالعملط!)سوللالالحاننتظرأممحالاعرلتهوالثانائرملعلى"لتقدحمكمعفيوالقضيةيضعبأنجديرااليهاالايماءكانوالالتواء

وو-.خصوبةأكثرجوايكسبهاوأناستقراراأيهثر

4البيظمحكماوالثائرالشاعريئ/التلاحمفيهيتحقق3

.يكونأنلهنرجووكماالشاعر(م)

بطرالمحسنعبديوميات"نعدلااننايتكشفالسابقحديثناومن

فعليةتجاربعنتتكشفلالانهايوميات"مباليةلاامرأة

صولكنف،،أجزالهابببنويربطوينمويتطورحدثاتقدمولا

فنورفدطاوالىرمرطاكشاأ!الضالغنائيةالقصلئدمنمجموعةاع!بارهاالىأ*قرب
التعبير:أساليبمنأسلوبينعنتتك!شف

والذ.ياقديمانزارصوتفيحملالاولالاسلوبأما

سبقالالفاطمنخاسقاموسولهمحددمجالفييدور

الموشاةاللفظةيختارأننزاريستطيعوفيه،اليهأشرناأن

منقصصمجموعةأسلوبوهو،مقأجلهاخش!يرتالذيالغرضلاداءالصالحة

جسدوصففينزاراليهويعمدوسيلةالايحاءيعتمد

بقلمالمقاو!اًدببعضالصالاشارةحديثنافيسبقوقدومفاتنهالانثى

ذجه.نمل

..لنزارالآخرالصوتفيمثلالثانىالاسلوبأمل

كأديفنالاحكامواطلاقيرالتقرفيهيمتمدوالذيوالداعيةالخطيب

الاستجوابلاسلوباستمرارمجردنحسهوالذىالعامة

أمثلتهومنالنكسةدفترعلىقهوامثروالممثلون

ل.ق..؟.حديثاصقر:في!ايقولالتى(32)القطوعة

ثقانجتنل
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