
،كا*كلأ!ث!هروالؤ!!"!لأص

تها"انتمبببوذلكيعانيهاخاصةبمشكلةبينهممنينفردالقاسم

معامعامحكهذلذينلليم!عأصوأمننوا!لس!ماريييخعلهإللس!اليمماسيةالأفهبمئيلبنا!ر!ماصر

.اسرأفيلفيالسياشيةالالجاهاتدنعضرباف،مبهالوصفييسبينالسشسدبقلم

ؤمحمود،الثلاثةالشحعرلءللهولاء.نصببفافامةألكاتبويحاول*/،*

أ!سطبه،القضيةمن"الوطني))البعدشاعرهونظرهفيرلويش!عافميابحاثاربةالآدابمنالماضبمالمددفينثر

ذانها.القضببةهن"القومي"البعدشاعرفهواللقاسمسميحاماألىبلاضاؤةوهذا.ألادببمالنقدميدانالى-باخرىأوبصورة-

ا"ش!لا"جنحمودلتعرعلىاصوءلرفيال!نبلهذااىلبويربممصولاحدلات"لهنعرضلن"اليهوديةوالمسطنةللينين"عنبحث

!هـ"لوطنل"وهويعهموةلان،المحتلالوطنشعراءمنغير.من.قريباسيصدركتهـاب

!موهـ4ف-!ما،القاسمسمبحأزا!هابداعالميةعالليةبغنائيةاعه.مق!مةوهو"با/لكلمةلامل5لشااعاروا":هبمالاربعةوالابحاث

تئو5،احيافاالحنجرةيابسكلئه-الكاقبيقرركما-"القومية"الات،ذكتبها"الر!رطالرباشظار"القاسمسميحالث!حاعرلديوات

هذاانيقررالكاتبولكن.شمرايقولان!يدكلمااكثريفكرانيريد،الطنطاوياللهعبدللاستاذالحرلشعراروادومع،رداعيةياسين

ديوانهء.دورسبقتاتيالفترةفيالقاسمسىحعلىينسحبالحكم،القاعودحمدحلميللاستاذالبافيوالزمنالضائعألزمنوبين

لغنائية1الديوانهذأمنيتضحلانه."الرروطائربانتظار"الجديدلحيماونعرض.اًلدينكمالجليلللاستاذالشعريةايتماتوفووافعية

احكامهصدقضلىاولتبويستننعهد.جنبايهبينتضطرمالتيالحية.البحوثاهذهمنبحثلكليلي

الجديد.ابديوانقصلئدبعضباستعراض

ؤهـوبالتفصبلنت،بعاندناقيلماننامنبالرغمأنهوالحقيقةبالكلمةالاملل!نااعادوا-ا

ناأفياؤجخلى،المحتلسةالارضفيالعرجماالشعرحركةتتئاروعلىالخلافىالمبدعالشعرقدراتكلفيهاوجبزةفصيدةفي

تفرقة"القوءكه!والبع!""الوطنيلبعد5"عليهيطلقمابينالتفرقةللجوةنادرعسرةيصبمانالقاسمسميحاستطاع،والتركيزالتكثيف

فلسطين،قضيةمثلمصيريةلقضيةبالنسبةوخعوصا،لالمحامحللا(لمواطنينفداسرائيلفيالجددالنازيينطغمةتنشرهالذيالارهابي

لقد.قؤعيهووماوطنبمهومابينالفصلالابالنسبةيمكنلاايتيمورسا!ذجموالنازيبالارهابدلفورعلىتذكرناصورةوهي.العرب

مواجهةفيجميعهاالعربيةا!وب67!افيالعهيونيالعدوءنوضعالذيالزمناقنلقدوها.الاوروبيةالشعوبمنوغيرهماليهودضد

.!ونلااونكونءن،ا"تاوالحياةإخبارهوفاذاعليهالمجنىوتندل،اللجلادثوبلتلبس2/لضحيةفيهتحولت

اختلا!علىاللحكوماتقبلهاومن-العربيةالجماهيروادركت.البلطجيبهراوةكهوي

يمداللذيالصهيونيالعدوانمنبمامنقطرهناليسانه!اتجاهاتهاالسلمصعهرا

.كالاخطبوطالقذرةاذرعهالمشبوهةالخلواتوقعأسمع

بيننفرقانالاحيانبعضفينسهطيعاننا(صحيحكانزاومعاطفهمتحتأبصر

جسب،!أكاورن،عربر!مالشاعربالنسمبةوءللقوميةالوطنيةالابعادوالفوهةالمنزلعنواًن

وامعينقطرفيوالمجننمع،نالافبمشكلاتاننعلقةالهمومعلىتركيزهالسلمص!موا

تممحيتكاداللفروقهذهمافي،قوميتههموملتشملنظراتهآفاقامتدادهمس!وا

كأ.العرباللحضاهةومستقبلالعربيألمصيروركلةجابهنامااذاتقدمثاني3

ء-صاصوات"القاسمقصيدةتحليلذللكبعدالكاتبويحاولبابييئقر،سنابتهيعقف

الو-مبة.السيمفونيةببنش،ءلبنائهاتبيهـ4ضوءعلى"بعيدةمدن0....

دقد،الحالبطبيعةألوسيقىضوءعلىالشعبرتحليلفيبأسولااالبوعنألكلماتمنعدداقلفيعشفالحادةالممورةهذ.ان

وفقوور.واللغناءبالرقصمعروف!وكمأقديممنذابشعوارتبطبةاسرائيلفيالعربعلىالمفروضالارهابي

متتالليةحركاتكأنهاوعرضصهاالقصمدةلمقاطعتجزيئهفيفصلاالكا،بالارضشيعراءمنونجبرءالقاسملسميحونجبرهاالقصيدةوهذه

.واحدةشمفونيةمن-ثهكريعاليمئل-الكتاببعضمزاعمعلىتقضيبأنكفيلةالمحتلة

الىبالاةسافة-يصطنعالقاسمسميحانالىلكانبليثيرثمونن!عرالمعارضةشعرعليهطلقونمابينمصطنعةتفرقةاقامةحول

حوأومالانس،نجزئياللحواهـبببنهوآخر"ركب،-الموسيقياتركيب.المقاومة

هذاالكاتبويلاحظ.واحدلانسمانمزدوجحوارفيالمسرحيارتركيبفياضالبالحبزاخرةرفاعيةياسينالاستاذمقدمةانوالحقيقة

المجموء".قصائدمنالعديدفيالتركيباهـرواو"كأفروببسرعة:عرضيسانفبمد.المحتلةالارضشعراءلانتاج

،صام!يةبرإضةالقاسمسمهحقصائذانلنهايةلفيالكاتبويرىدافلويعيشوايبقواانلهمفدرالذينالعربخاضهاالتياللبطولية

!ا)"خليل.الدراسةالىبحاجةلميستانالىخلص،نينتهموذلبعوميتهمالاحتفاظعلىواصرارهم،اسرائيل

وفح.الحكمهذأفيالللااتبمعالشعرنقادبعضيختلفوقدفريدةتجربةللهم-زالتوما-كانتالعربالشعراءمنالجيلهذا

اهـسىيحتاجلاؤ!ثمومنبالوضوجيتسمشعرهنكليسانهررون.ألعربيالوطنشعراءسالرتجربةعنكلياومختلفةنوعهامن

يتس!مالذياررعرعلىوقفالدراسلآهذهوكان،وألتحليقالدهاسةدانرةفيظلوابينهممنشعراءثلا!لةهنادانالىالكاتبو،شير

-؟6سا!صفحةعاىالتن!مه-سميحانغير.زيادوفيقوالقالسموسميحدرويشمحمودوهماللضوء

بم9



غض:4محليهايصبفلا،وا)علاقاتالاوضاعهـذهضدرهـكأالمعفي

يجم!-عطريفماأسلور-،يتبعبل،فحسبحماكلسيةهجائيةفي-ر*ص-1

لصوروالتركيباتاوتصتمن،.المفارقةلليبرزالفانتاريالىأيكاتيراركار

فالوطنوالمطدع،انعنوانمناب!أءالشاعريخننارهاالىتيالالوفةغبهبرؤطح-ك!ابراهـء!بقلم

ا)نتاعريعطيماحينماينهقوهو،شامةالعاللمردففياللشاهـر!لزرعوكف،الحديثاللعربيللشعررحيباءالماالمصيرمعركةأصبحت

عنالتعبببرأتيبتعدأنالشاعبرتعم!ور!مما.اللخ...والحبالخ!بزياأبالريلعبون،أللظلالذاتن13الارفيألانزواءمحنافن!عرأءمنكثير

ليجسىد،الرقةفيالمسرفةالمثساعرعلىوداحرص،فقىباللبالممتلئةكبيرروذاليهفافجه،اللطريقيشبهمااللقتيةالاقدام.وشقتواللدمى

.ظلالاوضاعهذهولكن.هجوولعليهايشنالتيالاوضاعزرايةالسواء.محلىالسبيلعابريومنالسيرميتابعهعلىالمقدرةذويمن

القصدةإخرج.ولاهدىغيرعلىتتحركالادانةواصبع،تائهةعامضة.باللجملةالسمباقهذأفيالمتحعريةالروائعتخلقانالمتوقعمنولشط

محلىالن!ميسقالبعناللذهنيأ"!ترك!ببذاتألمبتكرةصورهارغماجيداألاتاجوان،الطريقهذ!علىوضعتقدعلاماتانويكفينا

سيفيديبين؟لمئوللأاعراللحراسى"محلو!ماذاالنك!معةرفتر.الاخرىالدروبفيمثيلهمنمستوىأعلىيستلهمهاللذي

اللخندق؟حدالماءتجاوزانبة!ألهوللةءميفاستيقظولو.؟إمولةاخلالمنمناقشتهاسنحاوللقضا؟لبعضالاشعارتلكوتطرح

صالتع!رأبةعلىواللقصيدة.اللبلاطردهاتمناكبرالقضيةان:الادابمنالماضيالعددقصلألد

والنبع:والقنديلأدشمعةالىباكيةواشواقا،هائماحنقاواستيا،اللضفةعلىلاالاتن!جأو

للحظةاثوقفرلصفتتوقفموءموعتتناولعيدفوازللتنماعر"اللضفةعلىالاشجار))فقصدة

.وسألش،عنيحتلمفنبعانه.المعركةلشعرينضبلانبعوهو،"الشهيد)

عودهأوكبريتعليةضد"اكضاليواصلونرجالمناتدفقةمياههيستمدالموتىهرتية

.حدودهاللميلفييجعلهامكثفةللشهيدصورةترله!مانالقصيدةوتحاول.والنسيانالموت

منكومةالىالاغرابتتعمدالتيالتركيباتبعضتحولثوربمافيحياتهدلالةاللحظاتاكرثماستشهادهللحظةفي،مدىاخرالى

المصرمسبرسرقشرتهافيهصلوب"مثلالم!مةالتجريديةإصوراالال!تشهادللحظةبهأوحتموتهعلىشاملمعنىاضفاءالىلنصل

فبمجدبدأقضيفهلنتساعلوتعبركنا،"لسانبغيرالحجري.وانطفاء،شحوبليسفموته.الاولى

؟لتبرلموزهاللدائرةالمعركةعلىضوءا"لمقىأوالنكمىةبليلالاحساسوماتكاو!باحزورد

القر!ىرميفيالعالمبطلمعالراياتعينهفيتزلللم..وحدقي

سطله.خ!!يسرىاثعريلقيالمعركةهذهاحضانوالى..00.1..0تموج..تموج

....خىلمعركهاستعرمتها،عريباحياتهفيالشهيدهذاكانولقد

ومتآحتهال!ةلطاللغبةلةث!كي!لمماوهوالاتضاوللاهودبلقدقرمهص!سطوسلسلةفهـأ!صراعفييشميت!الماافنوهجفالنوت،عينيهالىنفنت

حم!سحا!صح(الو!ييحمللالطلانه.الشمسقرصيديهفيحافلابعيداويحلقالمرةال!ةيرشفالاخرونيثرلروحينما،يحاصرهظلام

......،.بواقعهالجذورمرتبطةوهمومهأفكارهولكن،وهمومهبئقكاره

وأر!شطويشقر،الساعدينفيوعيهيريبل،مجمتهعظابمفي!فوراأتحركان.بالسلاحالمعركةخوضالىارتحمالةلحظةوفي

وجمطوهو،انبتتهاقدإلارضكانتلوما3تبدواقداممنمنطلقايحلقتكفجمماأولا،بببوتهمميضائصن..اماكن!يغادروالمالذي!ئمن

الارضوررضيءوالادشرامبالغضباللهادرالانفعالمنابعمنينهل!للبه!اهـالكن-!ا!ات-كفهتوسد:الربرلىهذامثلللققىالبندقية

يئدفع:الشممسفقرص،والسطءياررهـ3ة،الخفرةدا!ة،الضفةعلىءشجاراالنخسهداءرفاقهطعانهأ

هادئاويعلويطو.الظلالؤأرفة،الثمار

لأ!شمالرب.يلمسىهـلتفلتلافانها،اللعيةالصوربعضتضمايقصيدةاىوكغم

الشهـدل?ءحولتدورالتيالقصلئدفيديوعايلقىبدأقالبمنالافلمدت

ءنلاساتاتشمامنفنهببهموفمهاوئكنسد!ات!خر،،نكلممةكر"اللدهعةة"اارالنوترالشاعريحيطبينتفصلالتيالهوةإ)ووميقالىيهمدالقصائدهدهمنفالكثير

......وبينوبرينهناحيةمنأنحبتهاده!للبشراروميةوالحياة،الشهيد

يسمعمترابطةاحداتالى"ؤمنةكلوتلفة.نكتملالوجدانيوقعهاتعددفيالش!دويبمو.أخرىناحيةمنأجلهممنء،تالذيناللفانينالبشر

فيهاتنتهـينع-شهامرحلة!وجز،تاريخبماطا؟عذوكبمادرامصراعاجزاءهاأوص!يقما.أخاأوأوأبافه"نلمحلاكبيرةمسمافة؟قصلهعساغريبا

بطلهااللدوللةسيفلليسط،بملحمةافىساةد!قسى6الطابعذ!تالافعالبربعضيرقومأنلشهـاثاعرسمحو!ر

الصحراءفيالللاجئينمخ!بماتلامعةفي!أصوضعاتخاذعلىيتدربعمرهقضىوىنه،حياتهآثناءاللخاللص

الاطفاليدفيالل!نمعلباتلامعة.يفتقرافمتالوهذا.شهيدتمثاللهلل!بنحتالثناعصاماملوساللج

دموعهملامعةأ!ل!ناثهـاءلكلويصلحالاحوالأغلبفيالفرديهادلالملامح

لحمالللرفيلىالحقول3اعلهلىعظام!ثللامعةالتنىأللقصائدشخلولاكمهـا،والعصورالبلادجميعفيعادلهقضش"

..وار.و"د.بشكلالبطوللةحولتدورألافكارمنموحدةقائمةمنعنهلتنحدث

عيونهم.لاهعةالخلودقددوصول،ا!جربةخصوصيةالىيفقراللعمومنث!ديسد

،تمخيمامثلمتعاكسةلدلالات.زلحلمورهاشفحركلماتتتالعان0.001ء00
......لحمالبطبيعهاللحتامميالنصرصارسوياليمجردبنسكل

تماثلهيعكس،الاجزاءمتماثلبناءفيوبنادقوعظامودموعومعلباتعيدةوازالمشامحرالمجاقدمففد،القالبذللكمنءلرغموعلى

قذفهاللذيا)فسمسللقرصالجديداللفوءتثتالر؟يةروالوحدةالمهركةقصرقديكنوان،نسب،نهيسهللاواقعذات،جم!ووة

التمالهداخاوجبمقفزةف4قتالوفيتوح!"السماءالىاللاعبءهرهـةتمورانيمكنالا.صماعدةممويةهناكالدالرةتالكعلى

الىوا!زيمةنةالاسشكالحظةنججاوزانزء،نؤيفالوبات،الصوريانءهـىمورنايقنرصرانءلمينا"فرضوروقاتاوضاعضدمماثللة

،واللجبالالحقولفح!الثوارفيدفىان.بهاطيجو!ها!لداحظة."لمد!ا1الدجىفينلعن..الاشعارنقرض"وانألهوىفيتترو

وألت!اع،جدبةواوض،عجهـيدةعلافاتالىوفيقىا!اعهانجتكلالنكسةيا!يل.تقايا

-66الصهـفحةعلىاكننمة-"النكسةلليليراثقابا))بقصإتهشعارنبيهالشا-ويسهم
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سلهإقىملاحقأتوني.يمدوالهزلضبننعهآاللصموالءيإفطاء4."!-لاا

لانس،ى1علىاىالىتفطنأىدوط"اعماللهمأعظمما"بالصراحلالهرفيص-ا

الكنانيثلنبنطما،طريهففمهرائحةنطونعندماملكلامعنيكفان

سمرمن!كله)الرائعةمسرحينهفيونوسلىمداللههيبالوالمسرحيحالمحظصبري:ي!لم

ينيغيعتيإنعرتملاانهثاالاعمالنلكفانهناومن.(حةنيرانءأجلهـوح

تسادعإالحديث،"فإإاءررانعليئنطمننىالكلاممن"نطديان،إللسءلدامسقىحزيرانهأنيمغمئدهإبتلتيثانكصثحمنالكثيرخلاكا

وافراغهاالعظامالفدائيينهؤلاءأصالتشوبهفيوسطحيتهابسذاجتهاتلكعنبعيدة"الاداب"منالماضياللعددقصصجاءت،اليومحتى

الكذير.الانسانيمحتواهامن،المواومفبأدبتسمتههاعلىدصطلحالتيالزاعكةالوطنهطالموضوعات

ناض!ولكنني...(ومةالمقبأبالاحتفاءضداننبمهذايمعنيولااكأضحالتبررالوضوعشرفعلىشكىءكانتوالتي،براءمنهغلبهاوا

الراهنة،العربيةحياشضافيماوأذبلاشرفوهي،ااقاومةتتحولاللصحمفعلىأنهالتواتء،ا،ماللجةوتسطحاليئاءوقفككالفهم

موضوعاو،نه؟ذلهاحتىنجنرهامناسبةاوبهايتاجرسلعةالىاللصحفهذهرغيةفلببمانو!ستطاعت،النكسةعقبالادبيةوالمجلات

دضمدتح؟يإه،اناعتك!اننيبل..فدقنهلنمنكيإعإيهيجترينعثقدهناأإمن.نعرشهاألذنيالكبيرفالاحداثتنككلالمشاهـكطفي

ةقصيىمتالادبفيفالمقاومة.الوجوهمنبوجهمهلومةادب!ولظلانعليهاكانبينماالنشرضوءألنماذجتلكمنكبيرةكمياترأت

..مطايمئيكأببإجاءالمنبهرعلببمالإهاللصرلخافالمسنعمرمناووخىكأفيووزريراكإئ.المغلقةكاتذيهاحجرأتداخلصمتفيلتموتقابعه

وانعةماريطافسراشبمطالاوضاإئء-قئمنعمهإننكديموففولكنهاالنقديفغالذاءلصحفتظ،ألمقالاتءنميجةاللثصائدوتلبناللفصبآ

لا!ان!هـئقحداونالاتتش!ويهفيتساهمالتيوالاجتماعيىةلتلكحقيقياانع!اسافيهوترى،لهوتروجالادبلهذافصفق،احيانا

آيردلىيئمسنعدنهامامهلمكلعلاضاءفلحلىقادر،ودمطانا"4قدهانهيتنبور،هلليثثيرمطبعدالعربيطاللحناةاننابتالتبمالمكاجئفالتاطف

المتلآىيهـتآحينمياكذلئالادقنانه.وعثياتقذاللبمنكيهماكل،الصويونيكلعسضاسوارخلضوقصصيمكعييةلاصواتباوتضافها

برننصيرألاغنباطداىيدربدوالادلىاكعلىاللقدلىث-بريختيكويإكماالاصواتهذءتجاءباللطنباحساسهادنطاكبانبهارداتككرثنمحايلة

طلاإإمنآلمعطنثوضتككهإلاوألرضاباللنرحغلإالاحساساآآءالوأإان،جهفمناًللعيببماللقارأإءصمععنبعيداطأئيلةلفتيأتظلتالتبم

اللعظيم،الفنهدفبهنجشحققاللذيالادبوهو.والطغيانالعسففياوالاصواًتهذهمسؤولليةمستوىفيعونانعنعجزهابهتغطي

ملاحداثدلىالانسانكرئنإسيطرثثييانالساننيبليرهافةمثالهدعإذلك.واثواجهطالتىدثنلحلىودرتها

كلمساتفىءنكتبهاا!تيالهمليةو!ذه.المصادفةسيطر!منبدلاالنماذجغلبةبرفملصحيةظاهرءوهي،الظاهرةهذهوتؤكد

م)قإابإحهيفيلمصادكفكسصطرنمنبدلاالانسانسهطرك..بسهطةباستطعثليسانهأولاهما..اساسيتينحثرقيين،افت!اجهادلىالرطروظ

أبعدشث!بزمنيانهـا.نعقحداواونحلهاتلمبكاالقناموراأكثرمنالامةتعيشهاالتبمدلمصيريةالاحداثوطةءئنجنمصلنالعربيالانمحان

اللامفىأللظواهرمنيستلبالذيالعقليللوضموحمجودمنبتنبوالوجةتلكاسارمنيفلتانولا،الضاريةحزيرانهزيمةمنذالعربية

الفهمحدودوضخظىلانها،وفجاجتهاالاشياءعتامةعلىلاجهازويحاولاتيقظمنذالعربيةالحياةتجتاحلتبم1النظرو،اعلدةالراجعةمنللعاتية

..ومننفيطالإاطثرغوراأبعدخيءوهي/الستطركافاكيالىالخمهكطوكئبنجديدكبهـعتنليحدقمللواسيوالنكسولطمهدلىألعبربيالاذسان

نطلباطاـطثرداالكنابط!نهإنأعصىمنالحإنالمقفومطأدبليان!االمباءاتوليستكضف،ثم؟صاحياتهأمورمنالكثيرفيجديد

ا/ل!!قة.لثقافةواالرهفةللموهب-قىوتفرءتنمتحضىوهدهدتهاالنهـسةأجئةعفونتهاتعهدتالتيالمفنمة

ناحاياإالنشالخفبالاعمماععدائما(.ملآدانئ)احتفتولكدثم،الانربثالافطهاا-طيريفطييدر!اورهنبكأخطأإيطخهوطها

حعإيتناناحددثلإاآثنسجإنذانالفدائيالعمإنجقإانبشنىمنتقتركئبطفوالتفقييونيبنمنالخلممسغداةالكئيوإالضخمبضياانتصبت

ساهماحتكاءوهو0حياته!علىاللعربيالاف!انضميرعلىاللداميةكانتاذا،العربيوالفئاناللعربيالمثقففانوبالقطع،شئكلملى

.فناولهتعميقوفيالقضه،يرابنلكالفنماما!اثارةفيملموسبدوريفلتانيستطيعلا،ول!ياالششرافاوإمعاناةلخنولمسؤودلمةالثقامة

الىنرجعاندونألادبهذاتصرسانمعهايصعبدرجةالى.ل!اهـنيضاءماليتعقباواللذاتيةهمومهلي!جترالاحدأتهذهاسارصن

تحتآاندغيي.أمياأإهديممردانهمإنأوع!نه(الآداوإ)نشر4ماراكثيطينانمعاعليهيفرضانففعيهدفرهلان،اللؤعرةالقضايا

الاحداثدطهكراًركاعدلاعإعلىعامهنمنأكثرانصرامبعدالاوانآنفياضاءزهاالىثنادرثواسرذإلهاقهيإعمبيولالاحداثحإذهحساسرو

الضعيكط،أإماليجدمج*سحآدفنلاالأطناجالطلقريثطلمراجعط،العذتعنفصهـطالفنأيناوفيإهأإوحدهفالادحن.ا"تهضمييوفيكعبدوجدان

تعنثواتدفعمحع.فه-تدمبشرتولاكتابكإانتطبطييإتطنفيولاوحاخرياضحبدورللاضطلاععذىاقدرفهوفأنبإمن.اللعثليكبالمملكط

الريركةالاءه،لعشراتمنمعاالمظو"ةوللقضيةالادبلقضي!ةأفضلالواقعابعاداست!،5إفيورغ!بتهاللفهمألى2ايعربهماالا"طنتوقلاشباع

هـئه؟طريعاتفيالنطيأنالبحتاغرلءاتمنولننخلص..المثكطاووكداللبشريطاللطثيعةمنجةإءللمحخىففلتطلأآ.يعايت!هألنينطريبا

ارمىالا!ا!صشطولعنللهاالىتسلامنطيصرةنالاصةصالقهب"إ-قا!اوفضاللفهم!لمزةصوبالدايمالانسه،نزحفالىضطلبهذاراد

ألاقاصبب!فإبأجودولنبدأ.المالإيرود!افي(الاداوإ)1،ننينشرتها.الانسانعينيءنجمةالحاج،رالا!-لإوتويق

الخهسالاكاسنلعئافخمعإهيالمترجمطفالقصط-المؤلفطالاربةيالطثبرهيانالظاهرثهذهجلىد.حتننببيالتيالثاندظلإنلحقيقف

قصسةو!!ط-لنقداهذانهـايهالىعنهااللحدرثنرجىءوسوفألن!ةقبلالثقافميةالحببا!سادتالتيوالنشائعةالخاطئةالمفامب!من

.(طلزنحالكأ)حتدرحيدرالاسناط،!ءرليك!أإاوالانلأعربيءاورضفمبادرةمنبر3جبمءءلىاج!أثتوالقي

كتاباتهمأحببتاللذينالس!ود-لينالك*،بمنحيدرحبرتاذواًلالىا-ىابهل!ه،رتوالتيمجتمعهيعبشهاالتبئاالمثالبعنسفالكتففي

تإثصت".وصييآغنيطنركمنط-هإاكاصيصدراإسات-ونابعنهـعابأوك-!ئتمترتوانالييأآحتىسائدةرالثء،،الهزيمطمبنارف

اقاممعيمهلملجيدةمن(طلقحاقى)الآدابمنأضياأالعددفبمالمتورةف-ك!الادب!دورللمبخسرالفهمذللكفيسائدةزالتما..جديدة

.أسرةبطبريقةوجرانيفيتتغلغلوانبهمقتهزنياناستطاعتالتيتلكفيسلئدةزاللتما..الاحداتوملاحق!المناسحباتفياثاركة

تنلكطئكبتهاالر؟يطيدملنيأليناءاللفييإنضجنلصسقىالفص!هطءكثيالمضجرر-صوالخطباءلمييآوالبوالاذاءاتالباذخةالمظهريظا"ؤنمرات

العرب!يةامننناتعيشهاالتيألأساةابعادمنبالكثيرفيهاونحس.!محااللفنيةالملاصقاتتلكفيةسائ!زالتما..والانتهازييئوالببغاوات

للوهد-ةيبدواحداثكئهي.الاحداث-طحنحتبيدةءتسوقينهبمأولماتايحيلوانيصههـأإاسضطاعأيااللذينلغدائدينالاعماثنالسقهمط

--،(6اللصفحةعليالتتمة-،وانلللاءضهان.%مرضطالمااذياالكامةشرفينقنواوان،اقعالالى
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فحتى.اليهذهبنامابقوةيؤيدانيمكننفسهالعلمم،تاريخانالايعأثئئمة

تفسيراتاونظرياتاو!روضصياعةفييتمثلالذيالعلمبمايبداع

والعلميإلههىل!،وألالمثلغبملمثمهيوباج!تمالهم!يمعينينبظافربعيتبمممجدلثمتقيرلابمطالداخلإةالموسيقىمهمانذلك.فيهالرموزبنن!ييعاوبالغموض

هواخرعالماانالمعروفمن.داروينتشارلرالىنستالتبمالتطورالتعبيرفيالمختلفةسائلهو،-لتجاربهاللشاعرااختياروطريقة،سعر

ومحللين.ودارسينمتأملينبازائهيقفواانللنقاريمكنذلككل،عنها

تقريباوصاغهاداروينقبلالضظريةنقسالىوصلوالاسرأسلاللفردالقاسملديوانرفاعيةياسينالاشادممقدمة،الامركانماوايا

هذايبرربينهماأطقاتلافىيحدثلمانه)منواللعلميبمفسىددالعمالفكريباللديوانحارةترحيبكلمةهيبق!هـممانقديةدراسةذاتهافبملليمست
دونبالشهرةداهـوينفازذلكومم.\(

ذللكعلىالعلمفلاسقةاحدعلقوقد.مختلفةاجتماعيةلاسبابواًلاس.ورملاؤهللقاسمسميحيخوضهالذيالبطولبمويا(لمقفاح

نتيجة-ماتاريخيةلحظة!يتكونالعلممةاللحقيقةانيبموبأنهاإانكإا!تئرإإتإتاإإتمع-2

هـناكثرايديم!تمتدو(لذلك،الهواءفيمعلقة-اللعاليةالمعرقةلتبراكمهامةقضيةاللطنطاوياللهعبدالاستاذيثيرالبحثهذافي

امحلانفيالسبقللهيكونمناما،لالتقاطهاالوقتنفسفيعاوماللذىالجديدإلعرببماالشعرجذورعناللبحثهيتلك.هعاوطريفة

العوأ"لمنعديدفيهاتتدخلفمسمألة،بهااسمهوأ/رتباط،الحقيقةا،"الصرسل"او"المنطلق"او"الصر"الشعراللبعضعلمهيطلق

الاجتماعية..التقليديالشعرعنأساسيااخلافااختلافهالىاشارة

عنهللكشفيحتاجانه،الادبيالتجديدإاسبابفينظرناووجهةالرائدهومن:التاليللسؤالاجابةعنبالبحثمعنيوالكاتب

سياسيةانواعهااختلافعلى-ألموضوعيةالعواملعنالبحثالى؟الشعرلهذاالاول

تلاقيهافبموذللك،اليهأدتادإي-وحضاريةواجتماعيةواقتصاديةكريدومحمدباكثيراحمدوعليوالسيابالملائكةنازكانويقرر

تكوينهموإدعيةللادباءالخلاقدلجهدفيتتمثلالتيأ"للذاتيةالعواملمعصإلاحارجعهابينمهـا،لانفسهمالر؟دةيزءمونشاديوابوحديدابو

حاسماتأثبراتؤثرالتيوالاجتماعيئالايديولوجيةوانرتماءانهم،اإتقافياللجنديوانعاموظجممحلوتز،!وضلأللويسشكوىوعاليالصبورعبد

اشاإجهم.نوعيةفيفيرجعهاقطبسيداما،معاوالسيابلن!ازكوالنويهي،للسياب

.لنازلإ

لأ،الادبفيالتجديدمشكلةالىالنظرفيمنهجناهوهذاكاناذا

دعاويزفنيدفيالكا.نبللجهودالتفصيليالعرضالى!احإةفيةتإاالرائدعلىالتعر!محاولةوهوالمقالمنهدفه3نبالكالحددثم

اللىيعلحتى،لهنسبتالذياالطويلالشعراءالطابوريادةالرالريلدةدكلاوىمناقشةطديقعن،الثعرمنالجديدانمطالهذاالاول

احمدعليهواللحرللشعرالاولىالرائدانوهي،الر!ةا!جةعنهاجابةعنيبتثاخرلسؤالاهناكانغير.جميعاذكرهممنعند

لاإتمير.منبتافهاو؟منهاتطورعربيهجذولىالجديدالشعرلهذاهل:وهو

ألاصميل؟اللعربيشعرناتربةعنغريبةاصولمنمم!تمد،الجذور

اورمؤدلعلىيجيبلكيالكاتباماميتسعلمالمجالانويبدوعليهيجيبانالكا؟بيحاولاللذيالاولالسؤالانوالحقيقة

اصيلة.اموافدةهبموهلالجديدالشعبرجنورعنطرحهوالذيالتاليارربررر!لىفيرولمياتولىاءتقفالننىاللعواملهيماوهياعممشكلةيثير

شكريغاليانباثباتالكاتباهتمامالىالاشارةتجدرانهغير؟واللفنالادب

فيعوضللويسالريادةينسبانومتعمدةمتعسفةبطريقةحاولالىللوصولاسلممنظورايتيحاالصورةبهذهالمشكلةوضعوإلعل

هجوماشكريعالييهاجموهو.4791عامالمنشور(بلوتولاند)ديوانهعلى!تفرإشهاجهدفقد.الكاتبطرحهالذيالسؤالعلىاجابة

إلاهرة"نجابهانناويبدو.المتعمدةموضوعيتهعلأماإساسىعلىعنيفاانمش4ضمإقسليمهذاوفي.الجديدللشعر"الاول"لرائدا

الذيالوقتمفي."شكريعالي"اسمهاالايامهذءفي"خاصة،شاعراولكاربمفددةخلاقةبضربةيغانيمكنالادبفيالتجديد

الحقيقةعنقوبلوىهذهمحاولتهفيباللغرضالطنطاويالالشاذيهمه.جديدمجرىالىالقديما!ت!يارتحويلشائهامنيكون

اتهامات"الآداب"منالماضيةالاعدادفينجد،ينبتهانيريدمالاثباتونموهاتهاثفياختلافهاعلىالادبيةللظواهرنظرنااذاانناغير

الاعمالمنلكثيرسرقتهاساسعلىعرافيقارىءمنضدهموجهةعنيفةءللموفروضبنإلرياتذللكميمستعينين،اجتهـماعيةنظرةوزبرالها

-المطافخاتمةليسهذاانيبدوو-واخيرا،اشارةبدونالمنشورةانلادركظ،علميةرراسةالادبةاللإلواهريدرسالذي1الادبيالانجنماع

القاهرية"الطليعة)مجلةمنالاخيرالعددفيمنشورابيانانجدالتممليمكسإ.البدايةمنذخاطئاوضعاالمشكلةوضعقدالكاإب

فيلنشرهشكريعاليفيهادانوقد،تحربرهامجلسعنصادإراا!الواسهاإهم،اللخاللقونالادباءيقدمإاا!تيالعإلمىبالانجازات

ذللك.الىيشيرانوبغيراخرىمجلةفينشرهسبقلهمقالااللطليعةمىن-يبدوكماالتطورهذادان،الادبيةوالاتس!الالاجناستطويرفي

نسبتافرىوفائعالىبالاضافة-عنهاكشفتالتيافعةالووهيأفرادالىلاالادبماءمنجماعاتالىمرجعهالع(لميةالاداباستعراض

((الآداب"ذيهبموها.اللقاهريةالمسرحمجلة-آخريئلاشخاصىالاتإاديئبمالواضعاتفيهشكلاتأثرأتتألرالجماعاتوهذ..منهم

الاتهاموجهالذي"العراقيالراصد"شخصيةعنبالكنئحفتمدنا"فللأبارزبتنحلذلكيبدو.المجضمعفيوالاجتماءيةوالسياةة

.القادمالهروفيوذللك،شكريلغانيالمقصودةيةالفيباالسرقةهذهانوالورخونالنقاديجمعفي!اد.الغربيةالروايةلنثةبالنسبة

وتخلإد،المنحرفةاللظواهرهذهعلىالقضاءينبغبمانهإشكولامجإاللاهنس،.اجتماعيةكطبقةالبولىجوأزيةبصعودمرقبطةلنتسأةا

الرفابةبمضاعفةالاذللكيتمولن،ائبهاشهـموامنوالقكريالادبيالوسطالديافبرالشصورانذلك.للروايةالاولالرائدهومنعنللتسا؟ل

خلقياتمنادلىحدتحقيقوراءسعيا،الكتابينشرهماعلىالنقديةشأنهمن-بارطنعالادبيةادحركات.هاومنالاجتماروةللحركات

امتوىأمبمحقيقيتقدمعلىقواعدهااستقراريدلالتي،الننصرماحركةنشأةالبساطةدمنتهـىننسمبيجعلن!ولامنظورنامنيبسطىان

.والحضإاريالفكري.مفردللشخصزوالهااوتطورها؟و

التحولاتنسبة-العلميةالن!وجهةمن-نم!تطيعلاانناو!ما

لكتابه:نفسهداروينمقدمةلصددابهذاراجع-اهنافنحن،-عظمتهمفيشكلا-اعلامافرادالىالتاريخفيالكبرى

3:*ء*شهكأ.*حأثاباكمص!"*لآ+لها!فىهفى!3،98!أشهء؟3.31اننستطيعلا-الادبدرالممةفيالعلميبالمنهجالتزمنامااذا-ايضا

-2كا!!،تول.د،*ا*ك!!*بهومم!!لا:التا!المرحعوكذللكالروايةاوالقصبرةللقصةالاولالرائدهو!الادءنورنابأننسلم

!!+6،كاص!03ء*:"ك!أووأ"ىه:3حخكا!ول!كل!هه،3د،589.!.26.يدلجداللمثمواو
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منبغيرءلمقالىنتهاللهعبداللحلمعبدلروايةالمهددأللعالممنوخرج((بقبةللزمن)اعبداللهعبدالحليمقصةبطل-2

والاضللأف.التشابهضروبنكتشفلكيالآخرينالعربالروانيهن3عواء!لمةلأرقرير!ةبعبازاتصاف.حكمبتقديمهقالهالكاتبيبدأ

الادبي؟النقدعملإ"جوهرهو-الاخيرحليلإةافي-هذاألليسالابنيةمنحميربانهيارأللؤيمةاثرفوجىءقداللعربيالقارىءانمقاده

الشعريةاكتماتوف!واقعببة-4مماذاالكاتبيبينأنالحقيقةفينتمنىكناوللقد.وزيفهاالادبية

دلادبية،الابنيةهذهاولاهيفما.التحديدوجهعلىبذلكيقصده

فيوهو"الآداب"منالعددهذابحوثخازمةالىاخير!ونصل؟زيفهاللناسوبانألهزيمةعقبتساقطتوكيف

تشنعي-كمال!حوفيا،قيطقصصننحلورهدلوأقعلمقاكثراهالتعريفوباخصبوبةلكاسصبالحهـم،هدارفضاوبقبوللنايسمحموقففيلسناانناالواقع

طننكونماابعدلالادلاءالتعريفةالمقالاتتكونماوكتنييرا.اقيلوؤءالىا!جةفيلليسهوالتيبالمسلمتانتبهاغبرهالكاتبلانذللك

...+يكفيفليس.ذللكغيرالواقعانمع!عليهاالتديىلفياًاجهدبذل

محدماًو،بهميعرفونبرمنالكنابالماملقلةنظرامنهاللغرضمعانحفيقهاا!كمهذاتعلقء،اذاوخصوصا،ونمضبمالاحكاممنحكمانطلقان

فهـيتعريفيدحثبازاءهناانناغير.لاعماللهمالطويلةينهمءكن471شكولا.ولمجصأالنكسةقبلالادبنوعيةهوهامبرموضوع

إسحابهللعلاقةوطاطفيهخللاليلح!وتالاالمقالهـبىألذيا؟ز!العلىكاا!!نمماررهبريرألاعمالعلىالنك!ةليرق-طويلةاوقصيرةفترةبعدسدرسنالو

كلهضه-فيعرضايقدمانحقاالكاتباكسطاعا!ا"وفلا!الا!مميقالادجمطوللناقدالاكارلمؤرخهامةبنتائجنخرجانوال!كريةالادررة

ايتماتوفلاعمالالىتحتاجالدراسةهدهمثلاىغير.السواءعلىالعلميوللباحث

واضحةمفاهيممحلىتكزترانوالى،للمشكلةعلميتحدي!منتنطلقان

فيلاهـ،-!مااللتقصعيورواللبارزوبىبقدملاجالكابللغهلبحثهلع!لملاجهحظاررىصماننوفيق.بالذاتنتائجالىالوصوليمكنحتى،ومحددة

اهـبر!ل..من"بقيةللزمن"اللهعبدارحمليمعبدقصةانالكاتبويرى

لاعمإلترجماتهـلىيطلعانلهاتيحالعربياللقارىءكانواذااتفاضةويقبرها.الهزيمةاثرعلىانتفضاللذيالجديدالادببين

وؤبوومواهرنبورجوغوركيوشولوخوفومورافياوهمنغوايفوللدنرالاتجماهط.وهووحياتناأدبنافيالرائفةوللابب!ةاًلكئيبةالظلالعلى

الجيلهـنشيئايعلميهـادلاانهالا،وتورجنيفوتشيكوفتولستويالذيالهزيمةابعدماانسانهو"النجوجميصلاح"بطلهاانيعننهـبر

كثيرين.وفرهايتماتوف!امثالمنال!معوفياتالكتابمناللجديدفييحاولىنوان،والضياعواللغربةوالالمواللحيرةالعذابمنيعاني

دورهـءسؤو!ببةالاول41!قامفيهناالمسؤوليةانوالحقيقه.اللدنياهذهفيماشيئاليكوننفسهعنيبحثانالوقتنفس

المقسدرةوللديسمالاجنبيةاللغاتيتقنونأللذينأرربوالمثقفينالنشرزفسيرالىيصلللروأ.يةألرنيسيةالوقائعالكماتبيلخصانوبعد

لرجمةلنسبةبامنهجبةخطةوةءينبغبماولعلمه.امضهاالترجمةعلىفيبشدةششى-رايهفي-"النجوميصلاح"فرحلة.لهامحمد

رىءالقلممعرفةتكتملحتى،ارلحيةالادابمنادبكلفيالهامةالاعمالمثله-العربيهذاانوذلك.المثقفالعرببمخاصة،عربيكلا!اق

وعذوبة.جما،واكثرهاالعالمفيالادديةالاصواتبآنقىالعربيغدراقلنهوجرحمريرةقاسببةالرحلةشهدقد-النجوميصلاحمثل

الربحا"عتباراتوتح!م،الترجمةفيالعشوائيةمنوبدلاالعربيكالانسانوالتطلعللمعاناةرمزعندءالنجوميوصلاح.وخيانة

ترجمةن"-وبدلا،المحضةالادبيةالاعتباراتفيالتجاريةولمقاييس.نماها

الاحساسسسى1الافتقارنتيجة،كثيرايعدثكمامرتينواحدكتابع!ىالتدليلالكاتبحاولاللذيالجوهريالتفسيرهوهذا

الآدابكلسنبالترجمةألمهتمينعلىينبغي،الترجمةعمليةبخظورة.شتىمواضعفيالروايةمنمقتطفاتباستخدامصدقه

ناعلىاللعرببمالقارىءيسماعمواحتى،جهودهمينسقواانالاجنبية-رمزيةالروايةانالىذهبقددامما-أبالكامننتوقعوكنا

المابر.الادبنماذجمختلفلمعرفةمتسناويةفرصامامه.لكونيقولالتيالاليمةللرحلةألبارزةالمعاللمضوءعلىتصميمهايحللان

لصيتحيلإلمعلمصرةالآدابتطور"انذكرحينماايتماتوفصدقوقدالمغهـالي!قيفضانحاولقدكانوادا.خاضهاقدالعرببماإلانسانبأن

مستوىانخفاضهوبالييشغلماولكن،للترجمةعميقتطويربدونكانفقد،العربيالانسانعنتعبيرءليكثفالنجوميصلاححولمن

الاءمال،احياناأللذاننالطابعذو،والاختيار،الترجماتمنالعديد4ا/للبير"زمالنايوضحلكيالشوطنهايةفييسيرانعليهينبغي

المعرفة،حقللغةايعرفانفقطليسالمترجم!لى...تترجمالتي.ألبافونالروايةإشخاص

."نفس!ههواديباأيضايكونانبرلالتن!اء-رردويمثلانارادأللهعبداللحليمعبدانالكاتبويرى

لك!مااذتقلالعامةالملاحظات"نب!ددلبحثهالكا.نبقدموبعدمافعبد.بينهـمافروقهناككانتوأنألروايةعال!في"قبانينزار"

.ايتماتوفعئدالشعريرقيللوأقعيةالاساسيةبالملامحالقارىءبعرفالقضايارماللجكانحينقيهانعزلاللذيالعاللميتجاوزاللهعبدالحليم

فييتمثلايتماتوفلفهمالاساسالمقناحانعلىالكاتبويركزيصى-مكواقعكلهألاجتماعيالواقعيه،لجلكي،والاجتماعيةالعاطفية

لون"يعرفهاكماوهي.ألشعريةالقصةهوجديدفنمبتمدعكلونه.والسمياسةوالحريةالفكرقضايايضمفيما

وظيفي.عضوينحىوعلىالقصةوفنالثسعرقنفيهيتفاعلقصصياعمالمنعملايعدالروايةهذهكتابةانالىاخيراالكاتبويذهب

اوافعيةايفقدقاعد؟4اندونالرومانسية،فيمابحيريحفللونوهوالادبعالمفيبهايشهانلاوشجاعةمحموداوشيئاوالاقدامالجراة

بعضلحندفيجدهااررمريةاللقصةاصولالكاتبويتتبع."الارضفي.المعاصر

فيولفو)وخوفجوركيعندوكذلكجولجووعندجورجيافيالادباءانكاتباليها!ننهىاللذيالتفسيرسلامةعلىالحكمانوالواقع

روايانهم.بعض.فاحصةقبراءةاللهعبدالحليمعبدرواقياولانقرأانمنايتطلب

جميالة""مثلايتما.نوفرواياتأهمهـنعدرايحلهـالكاتبثمفر!"هذهفست!نافعلوحين.للذللكشوقفيقدالمقالانواعترف

وليورة،ليلىةاللفحكاياتاسلوبمنشبهااسلوبهافيوجدالتيانبس!اللهمحبدالحليماعبدعاللمج!يدمناكتتهفلكيليمنماسبة

."غواساريياوداعا))ورواية.بعيفزمنلنذلهالقراءةعنانقطعت

لمدرىادىوصلالروايةفيهذهايتمانوفانأنباللكويرىلنجيبروايةيحللىتماالكاتباناصستلماداادريولا

هـ!نيالقئاعيكشفانعلىحرصوقد.فبلى(!نبلغهاانلهيسبقالاجتماعيا،!نق!رواياتفيبرعفدنجيباانالىذلكيردهل!محفوظ

سنباكانواللذيايتمازولىاتبعهالذيالبارعالروائنالتكنيكاسرار؟بعم!ااوالنكسةقبلسواء

تميزها.فيمباشرامتكلورهبمىكلقدالكانبانلوتم!يتفقد،الامركانماوايا
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والومحيالنضجمنكبيرة4رربعلىنيالبئ1اللقصسةفتصميمقرأءةيقرأانيشحقاً،رينكمالجليلألاستاذبحثأن

أسماءدون-ءمدعن-شخصياتهاجميعتتركوهي.طسيةوالسفيهاكل"يطرةيبدوالتيالهكملةالهحوثميزاتكلففهعه،متأملةفاحصة

هذهفيهويةيملكاللذيالوحيدانه..اسماأسماعيلغيرتمهحولااخلاصهبحكمانه،اللكاتبنجاحخيرو)لعل.موضوعهعلىالكانب

هويته.بنغسهاضاعلكنه،صةالانبسهوللةيستطيع،اعمالهوتحليلايتماتوفاسةدرفيالن!لديد

فيعريضةباحلامعليناخرجاللذيباسماعيلالقصةبدأتفقدانالىحاجةفيكقبراءونحن.العربيللقارىءوتقديرهحبهينةل

المستسلمالمنهكباسماعيلوانتهتالسمينالملونلبطامنولمجرصيدجددكتابمعجسورة!امراتنخوضانالىصاجةمينحن،نتجدد

المذعورالفرحللبطازقو"يسمعواللذيرأسهصتىاللوحلفيالغارققىالقديمالعوالماسرىنظلانيركفيفليس،لهماللقراءةلنايسبقلم

-الانبينز!اللذيكالايلاج.الرأةرحممنالانهبطاللذيالطفلكزقو،تسمءانت!ست!قاخرىاصواتهناك.الفناهمأللذينللكناب

وهو-".اللفجرفيسيسلمالهـيالرجلوجسدالفرحالرأةجسد.قستكشفبأ!جديرة؟نان!بةووجوه

في!ايغمرالتياللحظةاان..اسماعيلشخصيةعلىاخرتنويعف!و،اهميةالدينكمالجليلالاستاذبحثيكمتسبهناومن

اللعميقءاللظفيهايتحقق،إفنياللصةهياسماعيلالرلقالطمىبموريقومون،دورءبمنليقومونالذينالعربالبا!نمنوغيره

لأاولحظةوهي.شيءكلفيءختلفانممهما-والراةالرجلنجينالوحيدلنايعودونو،الادبيالعالماقطاريجوبونذين51الستكتنفينالرواد

منداخلهاانبجستبعدماالميلادعلىالموشكةالمرأةالامفيهاتنتهيافتي..بالثمارهحملين

ميهاتتبراكضالياللحظةوهي.معاالمحبوبةالرفوضةاللجنسثمرةنشرتالتيالابحاثعلىعليقالتفيالطويلةهـحلتناتكونبذلك

لمحياسماعيلموتفانثمومن.ةبالنجلفرحاالمذعورالملوناللبطاسر!ب.النهايةبااذنتقدالماضيةالثلاثةالشهورخلال"الاداب"مجلةفي

منظلأيالقصةعلىيلقيولاالابعادمنالكتيريكنسبالقصةهذهكتاباتعلىمحميقةبصورةا)ضعرفالرحلةهذهطريقمحنلنااتيحوقد

ذادالمخنرقرماذهمنليولديترمداللذيادونيسكموتلانه.افنشا؟مبقدركل-يحإولونالذ!ن،العربوالباحثينوالادباءالكتابمنعدد

هذا،فوق،"وحيالقصةانبل.شباباوأوفرحيويةأكثر،جديدمنمناحيهفياللعبربياالفكرتقممفيالاسهام-4وطاقاومواهبهامكانياته

ا/للعربيةامتئاتعيتمهاا!تيللطساةوالوقفيةالحمضاريةالابعادمنبالكثير.ادباووفلسمفةواجتماعاسيماسة،المختلفة

بناءهااحيللاحتيللقصةاهذهفيملامحهاأتصيدأناريدلاوايننبميمممنالسيد

المبناءهذالان.قىسقيمحسابيةتجريداتالىبالحياةالمتوهحأللحسيالقاهرة-واللجنائيةالاجتماعيةللبحوثالقوميالركز

تحتتنبضالتيوالدلالاتاللر؟ىبعشراتالايحاءعلىقادروحده

محهو،(هفسنعاحساماسهدزىلبحروحددمئرابئدالاوتثرفصنة.أدىولألهاالالتنئقلسطحالقصصئمدمة

!فالاوإىكاخبها.نجاربمنانهاويبدو.لهأقرأهاقصةأولوهي.صمووهيدللكاتبيرجدالاهتتشابهةثلاثةخيوطءجردانهاالاولى

في!،وليسوالواهيةالحساسيةبعضفيهالان،القصيرةالقصفعالمالاحيانمدمفيمتواقت!هاخرىمضداخلةاحيانامتوازيةخطوطفي

العميقاتفهمالىالبدايةمنالقصةوتفتقر.لنضجاولاالبنائيةالدربةلهذه،المطنيةالقراءةانغيربةالظاهريتنلئيهابرغمومتشابكة

خصائصهلةمتميزفنيكبن!ولطبيعتهاالقصيرةأ"لقصةلمعنىالواضحبازاءبالاحرىاوواحدةحالةبازاءانناللناستؤكدالمدهشةالقصة

ومعالجتها.الانسانيةالتجربةتناولفيللخاصاأسلوبهولهالذاتيةكللش،تأسرانالقصةنحاولوموقفيةوحضاريةشعوريةلحظة

فبىهيبينماالفنيةللتجربةتلخيصا.لقصيرةاللقصةأنتعتقلىلانهاذللكالاساسيةاللحظةاهذءعلىالمختلفةالتنويعاتتلكخلالمنملامحها

القصيرةقصتهجاءتهناومن.جزئياتهاللششىعميقزكثيفالواقعوهي.ابعادصامنلكيمربلمعاوتشابههاتىاثهالنايشيوالتي

المدينةالىمثقفريفيمراهقلرحلة..طويلة4روائيلتجربةتلخيصايعيشهاالتيوالوقفيةلحضاريةواالنفسيةباللحظةتربطهاللحظة

والثقاميةالنف!يةاكخيراتمنألكتيروحدوثمنجوانجهاور؟يتهللمديداتفياللحظةلانها.واحدةوثمميجةمنءكثبرحزيرانرعدملعربي

التجرهـ"/لهذه"لمخيصهاتكسبانتحاولوهي.وخبرارةحياتهفيد!تياللحظةانهما..الونسيكبمقدمةؤذنوالتيالتفجرتسبق

القصةفي-"زعوماتناقضافقيم.والعموميةالعمقبعضالطويلةاخاضالامفيهاتنجسوالتي(طلقحالة)عنوانهاقص!قى41اتعطي

المعرفةبين..الحسيةودللخبرةالثقافيةالخبرةبين-الواقعفيلاءا!يلادوءدابات

عالميتهانهامنباللقربلتنعي..للجنسواالحببين..والحياةالميلاد(عمليةوافعياتجسيداتشخدمالقصةأنمنلرغموبا

فللقصة...ال!"رهذافي-صرفهرومانس-ة،ت.مثاليوهي-المثاليأتءرفوضاجنساو"نشجالمخاضالامتعانيالننيالمرأةتلكخلالمنذاهسل

ونذتتعرهالتيالكبيرةالمدينةتلك.ألىم!مودبطلهاوصولمئدتبدأالتياننماللقةميلةاللجالرأةتلكبرموازاةاقصةااققعلىسنطلوالتي

وهبى.قبرأهاالتياللكتبكلبرغمبهمجيتهالقصةفيالثالث1السطرفان،والمثهعتهيبل:ولالمهالجنسبشبقالحريريجسدهايرتعفنى

لها.ولانعمقف!مهبالحياةتزيدخبرتهلالانهايبدوقيماعقيمةقراءاتالعضويالميلادذلكحدودمنبكثيرأبرعدلابرارهدللقصةتهدفما

لخمرهأةو*عماقربحرهافيواست!حمامهبالمدينةمكوثهطوالمعهتستمرثموالقنصالحنضبينءالعميقالمزاوجةتلكمناأفي-وابعدبل..

منالقمادمءو!مجيلذلكبالنسبةالمدينةوئن..لنسائهاومضاجعتهالمرأةهذهقصةلبمتأعتقاديفيمةمالقه..والمبلملأدوالموت

ءرصعكبهرءاخورهـنأكترليستاثقافيةواالفرية1اللبدإوةأعماقوجوهمنالاخرالر.براللوجهلضاتقلمموالتي(لمخاضالاماتعلنيالتي

معهازأقلمالذيأشالمدينةابن(رشاد)صديقهانلدرجة.بالاضواءتصطحبوهيالمخملب4المراةبها.نتألقالتيالجنسيةالمواقصةتلك

العالممثقفياغلبانمع-المدينةفييقراأنفيرغبتهمنيسخرالم!زولاللعصريكهفهاالىير،وذآسبطءنالمنص!رالاقريقيهذا

دنمقراءةوأر،نقيضاروالقراءةالمدينةأرويرى-المدنفييعيشضونوتبعالويسكيرشفاتايقاعوعلىالمو--قىانغامعلىللهلتتعرى

في.ءمهونعينمى..اللحسيةوخبو"فهالرياةامعايشةعنا)عجزقرينةالافريقيالضائعإهذاقصةهيولا.معاوللخب،فةلل!ىنهمهابه

يراطكمااللخالصةالمدينةابنة(ليلىاءعالجنسيةروف(تهالمدينةقدالهمعتقدا.مره،حايتنفسان/وشكواللذيأسمرةمنالقادم

أءني..ؤشمدنتلمدينةاالىجاءتافنيبلدتهمابنة(ستاء)ومعهذاقصةهيولا.الشركفيوقعفدلكادباهوبينما،نب

الكاتبنظرفيالتمدين/يمونفهكذا..ليليطهىفيعاهرةفأصبحتايبطذللكقص!4يضااهبمولا،الانجيليةتراتيلهيرددالذيالقسير

ويهبطالطائرةيركبىصفيمعهنشمرثم..مفرطةسذاجةمنمياللها-قصةولكنها.الاخيرةدللحفةفيالمسيىادقذائفمنانجاللذي

صف!أتثلاثمنأقلفيهذاكل..جديدمنبلدتهارضفيبها.ثريهاالتيدلالانهلاسماولاختيار،معاوالض!لآالصي(د،يلاسماع

ناكيفجديدمنضيرالقصةهذءانللحقيقةوا(..الآداب)من.القصةهذهفيءرارأترددتاللتيوالانجيليةالقرآنش!ة.الاستعارات
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اطولالىولظجيهأالوشبكةالغروريةالمواجهةهذهمنننهربمنهالياديةنسهوننهأبممأرسمتهأأنشيأنمنألخنهرتغريالتي-الافصوصة

معا.اللذأتومواجهةالواقعوموأجهةهدىمواجهة..ممكنقددحمماسةموهبةالىحاجةفيلانهاواعصاها.الكتابةؤئونأصعبمن-

ف!افانهامنيرحسمانللالستاذ(احيانااللخيبة)قصةاماالتجربةاركلأغواتكشفالتيالدقيقةاللحظةالتقاطعلىقادرة

الىيل!انها.سذا!فوأكثرهابناءالعدداقاصيصاضعفالواقعتميؤانتستطيعبالحياةعميقةخبرةوالى.ابعادهاوتكثفالانسانية

منالانفعاليألتوهجمهاإعفةالىوومدالتيالقديمةالحيلسةتلكوهذأ..والانسإانللعاللمناضجفهموالى.تخشاإروانتنتقيوان

الميلودرأميةفبممفرطبتنصكلالاخرىائرواحدةال!ارثتعاقبخلالوالبحر(.السراًب)محمودفايزلاستاذاًقصةفين!تفدهعاكلهو

تفاصيللان،هكذأالواقعفيجرتقدالامورتكونوقد..والامتعالالوجه)وهماالموإلفةالاربعالاقاصيصمنالباقيشاإنانالقص

اماتدردإالميلأونحلعنهتعجزماافإواجعمنثناياهافيتحملقدالواقعمنتتركانعاملانبينهمايجمع(احياناالخيبة)و(لىاللايإهنص-مهالذي

الفنولاهدفلليسمبالغاتؤيههـنمابكلالواقعرصدانغير.افتعالابمنهجيإنوللكنتقريباواحداموضوعاتتئإاولانانهـهاأولهما..

داراماممتحلقينالقريةباهلتبدأفالقصة.وسيلتهخىهولانهالنكسةبعدهاأقاصيصفيكثير،1تكررموضوعوهو.مختلفين

ائرقتلالذي.حفيإدفرإمنعادواانبعد(صبريءالحاج)الىانسانموتخبرتبليغمهسإة..اللثقيلةا"مسة-لمكحوليدور

الاج)حفيدلصعوى.اللغارةتكارو،.قويتهمعلىاسرائيليةتارةكاالتىالاقاصيصواونبأرقمنواحدةاذكرزلثوما..ذويرصه

احدلهيعرفاندونشهرينمناكثرمنذابنهعابللذيا(صبريوهيشهـورعدةمنذ(الادأب)نشر!االموضوعه!احولقرأتها

أحدهميقولالجمعهذاووسط0"ئرعلىاحدلهيعثراومكانظإحتصاصادفلموان..خضيرمحمدالملأستاذ(لارجوحةا)قصسة

البعضونهللالبعضامتعاضهذاقولهفيثير،قادما(رجئإا)رأىأنهحإنىاومسإواهاالىترتفعالوصوعهذاأقاصيصمنفصةالليوم

الاهمية،منءبنصيهذارجبقدوميحيطانالكاتبويحاول.الاخربعضابىبعي!منالايماءتحاولانانهماوثانيهما..كعنه.نقترب

ليثرثر-اليهانشباهناوينإدالحدثالىيجذبناحتى-يتركهثم..اسبابهابعضوالىالعربيةالامةتببشهاالتيافىساةتفاصيل

وا،حفيدهبموتمتألرغبرصبريالحاجانيهفحولجديدمن(.الليلهشمهالذيلوجها)حسنعبدالصمدتاذالالىبقصةولنبدأ

وينجبسيعودابئهانوكيف.التماثرهذايبديلاالاحوالأحمهمنعلىفيشاتحسللحظاتففيها..وحسإاسيةنضجاالقصتيناكذرؤهي

قدأنه.منيتأكدوعئدم!ا.ا.كثيرالمفقيدالحفيدهذامنبدلالهوزوجمتهالعائدالجنديبينت!ورالتيألبسيطةاالحوارجملان

يعقد.و.اهميتهالرسميةبزخهوحولرجبحولانتباهناجذببطلهانفسأغوارابعدنتضيء،!اشرةالقلبفوقتهويمطارق

صبريالحاجبابلاغالمكلفرجببينالافتعالأصيلهكلاميةطاردةبمثللفاتنقلهاانعنقعجزالتبم5متن!اعرمنالكثيرلناولتجسد

الغاؤب-بحقالفاجعةوفتحققالكارثةتتضاعفحتى-أبنهبموتفيهااللننوسآلكاللحظة..الصفحاتعشراتالتركيزوذلكاللحدةتلك

اللذينعلىالناقمصبريأنحاجوبين-مخلفاتهوتسليمهالمعتقلاخلداهنذتركهاانهمنبالرغمسقفهاصبغوعنلغرفةاعنزوجننهالجندي

.وهيوالثوالىالمقلأفلينكنائبالىانضمأنهجريرتهوكلابنهأخنوابأنهابلحظاتقبلهاالهقالتزوبخهإناءنوباللرغم،طويلةغيرقرة

فيتنجحلاولكنهاومآساوصتهاالاحداثحدةكسرالى"لفدفمطاردةفاخبرتنا.القتالالىومضىودعهامنذوحدهاالليلتلاقيكانت

معلومساجمئاتزيدالتيالزاعفةالنهايةبتلكالقصةوتنتهي.ذلكمنوبالكثيرجهةمنرحيلهمنذانقضتالتيا.لفنرةطولبمدئنحن

هذاتجاهاحسإاسناتحمقاووجدانئاتثريولافيناتوإثرلاولكنهاانغير..أخرىجهةمنوبيئهبينهاالعلاقةوطبيعةتفاصيل

..مإنهموفذفناوبالألتالييقدمهالذي1)عالم،مباتذرإةالقلبفوقتهويكمطرفةيهبطذاكالبسإيطالبطلتسا؟ل

عمقاواكثبره!اإالعسددهذااقاصيصأ!ضلالنهايةفيبقيتحتىغربته.المعبركةمنتوهالعائدالمقلاللهذاغربةلنايجسدلانه

أديبالاسظذوترجمةهوللماهـتن(المدية)قصةوهي.وكلماعريةالايامهذهبضرإاوةلنا.ويشبمقليلةا؟ممنذتركهاللذيبيتهعن

ترجمتممنهالذيالاصلمحلىالعثوراسإنطعللمانئىمنوبالرغم.نايفمضتهاالتيزوجتهعلىوقعهاعر!ظبعدهـانفسهعلىووفعهاابقليلة

الذياللحدالىوبحرارتهالمياغةابرهادةاحستفقداللقهمةهذهمحميقااغنرابافيهاهوعاشبينم،،مملةطوبلةانتظارلحظةفي

همترجمة.وليستالروربيةباللغةمكتوبةاقصةاوكأنمعهتحساليفاللهبالنسبةابإتيعدفلم،ببيتهالفتهفيهمقداومعهنسمي

يئنهاوىكيففيهانلمس،والعذوبةالرفةشديدةفصةوهيان.قاسيةولكئهاغا!مةمبهمةواهنةنمربة..غريباءصاربل

وجدانناتنريانالتقليدىبتئإكلهااللحكايةتنإطيعوكيفالرومانيالمثلهـانالتىإالتفاصيلمنالكثيرعنتغنينااللبسإيطهإالكاسإاتهده

يحرجفص!ة.البشريةالمعرفةمنجديدةمناطقالىمع!ماتصحبناوان،عليهالمريرةاحداثه1ووقعالقتالمإعحكايت"لناتسردانيمكنها

يفدفيئاتإمي!ئا!لمسإانها.فتلهاكانعمآمختإلمفالمعدهاالانسان.والحساسمةباللشعرتفيضالنيالعذبةالايماءةبهذهلناوتقدءها

ناتسضطيعلاألثإصياءاليكتضيفانها.بعمقتهزه،مناالاءوارتفقدانتلبثماالجميلةالحإه.،سةاللحواريةالجملةهذهانغ!ر

فيمنطقةقابءسلآتطل.لانهايفاصيلهابالضبطتدركانشلاكنههاتدريا!صقبمةمنالثرثرةطوقانفيالكأتبيغرقهاعنمماجمالهامنالؤير

امشدوانبسهولةالادراكسإطحالىتطفوولا،الدفهنةالاحاسيإرإطاقةمنفيهامماوتبتذلالعميقةاللحظةهذهت!مطحاللتيالزاعقة

ي!حسالتيالفئيةالا!المناكوخذللكامناًنها.اهـ4تأثيرهابداتاقيالطويلةالثرثرةهذهوخلال.والنفاذالتأثيرعلىعمىفلمة

التفكيرالىوالخلودالكلامءنالكففيعميقةببرغبةبعدهاالانسانهـ!ذانهايةحتىوأستمرتهدىعنتسإا؟لهعناجابنإنهمابسإد

عليهاشيطرةنسإ"دوأصابعهبينمنتنسربالتيحياتهتفاصلوءويسإقبلونالكنوزءنيداؤسإوناللذسإنهوإلاءعنالخطابيةيحوارا

حي!اتهعيرتالتياحاذيبضخامةمدىودي.لمصيرهاتوجيهااوفقدتلماقصننهمنالكاتبحذفهـصالووارتي،كالبرعبيركانهالوت

عشراتوفي.نفممهالصدقمع!اخالهاخادعةبآرديإةمتشحةبخطابريلأتريقالجملهدهلان..الكثيرلاكتسبتبل،شيثااللقصقي

مح!دهسا+شريثدإللمبحيا"خفافكسإحاباتمرتالتيالاخرىالاشياءقىالنابفسإاللحرإئإتلكفوقالباردالماءمن"دشا))أهاق!بمإةلا

ووذهقرأتوقد.سلحهاتحتالصاويةاإلامكانياتيستكشفللماوالإرءلرالقهالذلكعنشيءكللناقدمتوالتيالتوهجو)ضو"-ربا

!دوبننهامنأيااللخامسةالمرةفيتفقداندونمراتخمسالقصةوكلر"ت،فقدعنهحديثأياًلىبعدبحاجةنكنلمااللذي

لننفسيرمحاولةايبأناحسستقراءةكلوبعد.وجمالهاوشاعريتهاوكذهـك.وجدانهفياللغاترةالبطل0أعماقعلىالمنطنعةالقاسية

ىنإاوتجريدينطاقداخلالمتوفرالحيلممحالم!الاسراوالقصةالىحاجةفيكانتالتيلزاعقةا)الئهايهتلكالقصةالىاساءت

بدعوةهش،فأكتفيثمومن.بالفشلعليهامحكوملتلخيصهارإيماتعيانمقدورهافييصثححإتىالمراتشإراتالكتابةاعادة

كأبماةالقادرؤحدهافهي..ومراتمرة..جديدمنلقراءتهاالقبراءالنىالجئسيةفالمواقعة.ورؤىادماءاتمنال!-ةالتجربةداخل

نانقدي.نعلسإقأييسننطيعلاماتمنعهمانعلىعظيمقنيعملمشإلنبأهدىمواجهةعنعجزههيذروةوزوجتهالرجلبيندارت

عنه.يصيهإماغترابمنبهيحسمالكلعميقتجس!!وهي.المعركةفيواللدها

حاف!صبريالقإهرة--شعوريةلامحاوللةوهي،القتالساحةمن!دتهبعدمبريروتشوه



مصطفىكيمتولحمديواوشماعرالحالبطبيعةالهزيمةلارضالرفضأ!ف!ثئمة

1)ظبعة.4قممنالموعطةلناويقدم،المعمدانيوحنابعوريقومصاللح

.والختاماللبدءفيكلماتالايحملولا،بعدهأكعيأبمسيحيبشرلاوهوتقابلظافرةبخاتمةتوحياخرىلاقاقونطلعثقةفييتأللقاث!واركليون

مئهساليصنع،دقدامهمبنريريدبل،التوبةالىخطاةيدعولاانه.أللهزدمةرمالعلىالملقاةوالعظام،الحيسراتدموعالتماع

الرخوالادعانيرفضوالشاعر.للعصافيرفزاعاتاوللحميراوتادااللعبيعاودوهواللامحبمحندالحقيقةفينهئتهياللقصيدةولكن

الرفض.الىويدعوضميىرمنمنتقلااللشماعرالستطرادرغم،الغضبمنيملكهمابكل

نجوعحينشئناأنالوعمقمنيفضرضهومااككلمضميرالىيقممهماشمولفي،الغائب

حلوىمنايديناسوتهااصناملنأكلاننتورعالااللعبةعلىفاتراتعليقاالاالاخيرالمقطعولليس.وشحصينفسي

ءسمومة.اللحلوىانالسدنةقالانحتىالتماسكمحسلىاللبطلبقدرةأعجابهييدي"تؤجبهينظق،والللاعب

ولكىن.الصادقةدللقويةالحادةبالانفعالاتالقصيدةوتحفلفينحنوهل؟جديداالمتفرجاقحاميضيفوهل.دلالموتحملالاليم

وترك،والفعلادكلمةبينأختراقهالىسنيللاحاجزايقيمالشاعر4لعبيمارسلاإللشمسبقرصيلعبمنانلنايقولمنالىحاجة

ايبرية.فييصرخانهوفدوره،ودلوقيتالكيفيةعننبحتانلناالمباشرالعامالحديثيفرضالمعركةلشعرالمعتمدالقاللبولكن.ممتعة

الىدعاالذيالثائربمال!راءجابهيبديانيريدلااللحالبظبيعةوهوأل!عنالخارجمنالغالبضميرويتحدثالاللمو؟"خملالاصرارعن

ويحمسم،ني!اماسدوقظدنيريدانه،القطرقبةفيالجرستعليقعلىرأخدنثريةالىالصورةوتهبط،المتكلمفبمذللكأثرعنلا،الآخر

اللذيومن..اللفراشفيونظلمحيوننانفتحاًنجدوىماولكن،.صناما.الوضوحشديدةالامورتوضيحمسؤولليةعاتقها

؟الاوثانكبيررأسعلىباللأسيهويا!قمرواكنشماففصيت!نا

اث،رعتت!رك،مقاطعهاهـنالكثيرجمالرغمالقصبيدةولكنعنابتعاد؟بوجههينتيحشامحرالى،بقرصلاعبمنونئتقل

فصيالموعطةيوحنالركلقد.نبيةالجلالمنعطفاتفيويوهالرئيسيحولالمنظومةاللخواطربعصيقدمالناعمالكريممحبدفالشاعر،القمر

4بطافبياناتواملاء،نفسهتقديمعلىوعكف،القصيدةنهاية،الفكريةأللقضيةمنانطلاقاقصيدتهكهبوقد.الفضاءرحلاتجدوى

علمأوصعلوكالوءموفيااوراهبااًومسيحاليسفهو،الشخصيةز(ويةمناللفضاءمركباتالىينظروهو.وادلةوبراهينحججاوملاها

معرفةبرالمشكلةوتبدأ،بهاينطقانقبلنعردهاكلمةحاملانهصبية"وقف،الحدودبعضالىويعكس،ايضاالعربيةالسياسيةالمعركة

اللذيءلشاعرعلمىيوجبسبباادريولست.بمعناهااموالااالكلمةالثرثرةمنالنقيفرروعلى.العالميةالاوضاعازاءالمعركةشعراءمنعدد

ف!و،طويلمقطعفيبالكلمآتيلعبانالكلمةلشرفادراكهأعلن،والسلامالعلمعنالكوني!ةالملاحةشعرأءكتبهاالتيالمنظومةالسطحية

الابراجبأسماءاكوريةطريقمحن،طريفةفلكيةقدمكرةلعبةيمارس.بكاملهالةالمسطالناعمالكليمعبدالشاعريرفض

السماوية.القمرايلامسحينلانسانيحصدماترى

اتنوربفلكتعورالناسانلكمواقولاللبصرايرجعايحسب

جديافيولدهاالعذراءيطعطاردأنأوالتترايسمتوهبأمالعميانالى

دلزهرةنديلتنماللذيالعقربمحن،المرحةالمداعباتآخرالىبغدادفيالانمحانذللكبقايا

صائغيفعلوماذا..الريحصدرسيدمياللذيالمكسوروابقوس؟سلباماالفلسطينبميغظبموهل

ليستالبريةان؟.للكلماتدرامياعرضايقعمانالاالبريةميالكلماتالقضاياكللناتحلانيجبسحريةعصاالفضاءغزووكأن

.ار!أنذربهـممدانألىبا!ةحالايةعلىموحشامكاناثم.الجدوىعديرمةأصنحتوإلاارو.نىوضطوالابرصالاكمهوتشفي

الندشءرمالذيالعربيوالنسرالفضائيةالراكببيناللغريبةالمقابلةمعنىما

حميدنطشاعرالبكاءاعوامالىجنباتهافيوالصراحاللبريةولم!نقلناالرنينمحاليةالتياهالتفاخرنبرةولماذا؟جوانحهانحطمتانبعدينهض

فارسوبطلها،اللهزي!كأللواقعمألوفةملامحتجسدوهي،الخاقانييفتقرفانهمشروعايكنمهماصاخبهديحفياللقواللببهاتحتفيالتي

ولكنه:العي!ينفقدقداليدينمقطوعشاعرالزائورألوجهعجلةفيلممساللقصيدةانحقا؟والشعرالتجربةالى

مرنينيسقطاستمراراالفضاءيكونانوترمض،اعلانمنالفضاءبرحلاتيحيطلما

مرتينيمهضيقتل!ونفالذين،الارضعلىال!صكريةومواقعهاالاستعمارقيللنزعة

ويسقطلنالارضظهبرفوقالملايينعلىالجوعويفرضون،فيتنامفيالمناضلإئ

قلبه،مضغهـئهناك،كلهواقعنااهابهفييضمصخراولكنمح!صللانسماقانتصارقضيةولكن.السماءاعالياللىاهـلأميحملوا

واباريق،آنيةأشعارهيربيعونوالخزافونالقمربابالمسفوكبدمه،طلىدلجلئعينلصالحاللذراعينمف!وحةالسماءونظل،قائمةالكوناسرار

لوحاتفياللقصيدةالش!امحرويبني.اثقوقبثوبهيتدلرونوالعرلفونبسأيالاذدءاتفلتزدحمالشحاعرمعنرددانثس!تطيعولن.والفقراء

الذنبويلفنفسهاحولنددر،متتابعات.نسعسنواتعنتحكيتسعطلعهنالكأخيلان؟ايخبريهمنالاولماذا،اللخبريهمنيفليست!ه!ء

يكذباننرجووللنس،.سواءوالتاسعالاولقلعامالرأسحولمعيسنتقيملامحكمبسورءعركتنااحاطةانإ.إالنورويريقالاصباح

يبصرفهو،صخرالىدلب!رعادفربما،الفاجعةنبوء-"فيالعرافملتنشىوهبم،اًلقضايااخطرتكثفبؤرةفاسرائي.نفسهامصالحها

السواهـ-حفملا.بينالانتص.،رالىسيفهعادوربما،العيونبملايينالمعاركمنجزءاأ،صيرمعركةوتصبح،اللعالمفيالملعونةاللطرقي

تحمله.المعركةاشعارونتفتحاللقالبينحطمانأجملوما.وهناكهناالدائرة

ألارضتحتبعطاياها"ووغنيةكنوزااناعتقد،الخماموفيبناءبلا،كلههدابعدوالقصيدة.كلهأبعاللمفيالمشتركةالمعركةعلى

رتابةمنأحياناقيهانلمحهمارغمالمعركةاشعارواًن،المطروحةقهاتنص!ر.نجربةاوالعامةالافكارمنالمبعثرالخليطفي"يتكاملفني

النفسيةسماتناتشكبلاعادةفيالاسهامالىالجديدتضيفواجترار،اللؤر؟ءمتعاليةاللخطابيةالنبرةوتبقى،،لامكارالمصاحبةللانفعالات

نفسفيالحدلثةاللعربيمةاللقصيدةتطويروالى،للهزيمةتستنيمفلا.وانكاراءازدرفيتت!س!اءل

القصائربقيةتحرجلادقداللقصلئدمنالقدربهذاواكتفي.الوقت؟ا!خبرينفعفماذا

الذيالنفجهـن-اثومليسمير-الشماعرقصيدةباستثناء-؟القمرروضمااذا

.ذكرناهالبريمةفيا!هيحارخالصموت

فنحيابراهيمالقاهرةمأثورات"عالمعركةتم!دفيالبطولياللصخبيتناقضولا
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