
الآحبرنحوالواحديخطولا!.-؟!ع

نفسهبشقكدا!برلجى!ظبمل.ث!ا؟أاً
يعطيه.ممااكثإر،أخاهيهبلا.7دا

ال!واًطفقوائهنكلبجشعهاتلتهمالسوقةوانينهبىها

الشاعرلعاقدمهااتجم!انفهاالصورةتفاصيلى!ههابد.الانسانيةالشئأءحديفة

ابداتبلغرإموانجديدمنتتكررالاولديوانهفيوباا-،حقذبل.

حيببةالىرسائل)فيفقرأهاالتيالمركزةالجيدةالصهورةتلكمىهافةس!ابوابرراهبممحيمدالننطءر

:الاولديوانهقصائدأجودمنوهي(غائبةبير،ت!الآدابداًرمعشورات

صاحبهعيونفىبيطلواحدأرأيتوانور--هـىوظصىوالاصا(لآالنضجعنلمصر!نبالجمحثنكتفيكناادا

بش!اربهمعجباهئاكرأيتهفسإل،شاعرلايالاولاللديوانفيالموهبةوصقألاحساسرهافة

ويئصرفكتفهؤوقاللياقاتويعدلديوا!4نفاثعريصدرعندمانفسهالاحتعإائيالموقفبهذانكتفي

هذااسإإنالتش!وهادرككيفنلمسالرالعةالصوهـةهدهفيهحلتهفيفسيحةخطواتقطعقدالشاعرانيؤكدوالذي؟..التائي

وارقها..الانسانيةالعواطفانبلاللبغيضةذاتيتهامتهنتوكيفالعاللمالصباميعهفيترءررتهزوةمجردليسعندهالشعروان،الشعرمع

التشوفءنابداالانسإانيكفللموانالشحققعنالحبكفتإمومنبل،،الكهولةالنضجسإوات(مناقتربعننماعنهشيطانهاانصرفثم

فيحيايكونانمحنكفبهالتشبتعنكفانللذياالاءلفهو.اليهعلي"نفسهيطرجالسؤالهذاوجدت..وحياةقضيةلهبالئسبةهو

بهذاالمتثمصبثةاصابعإ-4-تهنإممانيتمنىذهولذللك.نف4الوقتحديقة)الثاليسنةابوابراهيممحمدالشاعرديواناتناولواثا

يرويلافالحب.الرقهقالخيطهذايتمزقانقبلالواهيايخيطالكبيرالتسا؟لهذاواخذ.قليلةشسهورمنذصدرالذي(الشتاء

مجردوليس.فحسبوالمشاركهإالوصالالىالظامىءالانساناثمتاقوالاقلتحديدااكإثرالصغيرةالتسا؟لاتمنمج.وعةالىينشطر

طاقةولكنه..رغباتهلبمضاشباعاوصبواتهمناحدةلوتجسيدتناولفيئرغبتبىسطحتحتتتخلقأخنتء!يدةتسا؟لات..عمومي!

الر؟ىوتعمققالاظتوسعهائلةاللديوانهذاازاءاكتغيانعرإيينبغيهل..عنهوالكنإابةديروانه

العأشقوبقلبتدفعنيموقفوهو؟..فيهالايجابيةالجوانبعلىوالتركيزبالاحتفاء

الحكمةأسفارروحيقراتشاعربألهالاكيدواحساسي،جهةمنللشاعرالحميمةءرراؤتياليه

الاسراربصيرتيإنحتوابيضتمنلآالعافياًلموجلاتملكحيالبهنحتفيانباللغعلويستحقموهوب

الاغلالضيقمنقدجماحرجتعوري-أم،أخرىجهةمنانتاجهمو"سغيهالثمبانالكتابعلىالهجوم

الطعإل-اللقمروابتسمتقديراالباديهإحدتإهاتإناياؤيمتحملموضوعيةقشة4منانأؤشهان

حبكسوىوءملك3ما"لاهإا.بكعبرالاحتغائياًلموقفذلكيتضمنهمماأعمقوللشاعرللشعر

نحب"حينالالفهملابالغعإلحققهمإمااكثريحققانللشاعرتتمنىصادقةرغبةمن-رلوي

،بصيرة4واالبصربينخصباتزاوجاتعقدالهفبالهائلةالطاقةانهآفاقيستشرفحتىقصا!لدهفيهاتردتالتىالعثراتكليتجاوزوان

كللتسنتكنهامحماقهاالىوتتإغلغل،الضوء،المعتمةالاشياءفوقو"ريقهل.؟.العسيرةالاصيلةالشمرمعامرةصويحوالحقيقيةالشعر

امكانياتلمركهالاالتيموسيقإ؟هاوتستكشفداخلهافييدورما؟..وتراثهالحدإيثالشعرعالمالىجديدةاضافةاللديوانهذايحقق

..روحهسوىتحسها،لاالمجردةالانسانقلبي)الاولديوانهفيلناكدمهاللذيالشاعرعالمالىاضافةحتى؟و

الاشياءجوففيفبئا!سعهل.؟.اعواماربعةمنذصدرالذي!الازرقالثوبوغازلة

الروحالاتدركهالا،ميقىمولهفىللامامخطوةهوهل؟..رذيتهومحمقتالشاعرأفقا!ديوانهذا

ا)خضراءالروحعيونوتظلآفاؤايستشرلىاوجديداعالمافيهيقدم،.هل؟..وللائسانللشعرفهمه

الحب.ؤمريطلعحتىمتإمةالشاعبرعا)مهمومهاوشحتالتيالرومانسيةيلافاقتلكغيرأخرى

اللي!ايصبوالتيالاماليحققانيستطيعلن4نفالوطنوحتى؟الأولديواثهر،ب

الاكالكابوسقلبهفوفىالر؟رحالكبيرالهمدلكاسارمنيتخلصولنمحاوللةفى(الشتاءحديقة)معرحلتيألدأالأ"مص"؟لاتهذهءن

وتمصتهينا)"ضحيهإاجلمهمنم!تعذبوالحبالقلوبللهتخلصنإدماوالمصإمونيةاللغنيةللقضاياالتطبيقيالتناولخلالىمنعليهاللاجابةثقدية

كلوتتحققالنبلملويفصضالاف!عجارستزهرفقطدلكوعند.بلاخطارعلىالمحددةاًلاجابةخلالهـئلامعهتثارالتبئاواللديوانحهاطرالتي

..كاملةبرصورةاللحياةغاصيلوهى(الشتاءحديقة)لئاتقدمترىيافماذا.حدةعلى-؟الكل

اءلدبانفيضانقبلالتهليفيضولنالمليئةادعاللهالناتخىءوماذا.؟.اعرالثلدىللعالمالفنيئ.المرادف

.الخضوعحدائقفيالاشجار"زهرلنوالخوفبال.قمكأطةوالمالعأريةالجديةوالاشجار"تساطإةبالاوراوإ

ايقلوعتبحولنيخفقالموحشةالحديقةتلكفي؟..الامانوفقدانالت!قغنوالعجز

الميا.منخللاانالنهرفيالر،المغضيالوحيدالرربوكألهيلوحأنهمنبالرإغمدائفاالحب

الصلاةبنبرةالسماءتقبللنالانانيةلاندازم!-(يخفق..الكإثيبالمق!ضالعالمهذاف!الخلاص

الاهواءبحيرةفيتسإحمالقلوبدامتما.القاسيلمصيو1هذااسادمنللائغلاتمحاولانهكلتحاءهـانوالمراءاة

حبنادفءالارضهذىتحسانودونواللرعبوفقدانبا)خوفالإوبوءالعالبمهذافى!نحباننستطبيملاولاننا

بابنا0عندالفصولنقبللنوكاتهفانثمو"ت"الحبمكانيعببشىكان..الروفلكن"الامان

والمواطنالوطنسينقذالذيهووحدهالحقيفيواللحب،فالحبوتنضب،التشوءفيدركهانسانهعلي،الواءمحةبصملالها-ضركاللضاريه

وعلىبالاشإياءالاحساسعلىالانسانقدرةيعمقالذيوهو،معاالعذابوحدهيجنرذاتهعلىفلتف.الحبينابيعكلأعماقهفى

اماميطتحاللذي-الحبهذااخفاقييترعبهناومن.ادراكإا.والاحزان

تكرشلانه،الفاجعومذاقهالقاسيطعمه-الاغلمقهذهكلالالسانظليناالىمشلأودينكنا

عماء،المثمروع"والإرغباتالاءاللكلواحباط،وللخيبةوللقعودللمجزوالاشواقالرغبةفيناتعجز

يلوزهـ!كلاكتمة"،ففيالراغبةالاعمالىفيالمحدفةالعيونيدهمالاحداقانغسهاتأكل
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وهيوالتحققالانطلاقالىالانسانصبواتويئد،المشروعةالرغبات.اسرارمنفيها

فيتقف.عديدةاشياءفدهترخوفوهو.ا-بلادالفائففيتزللمافيالكبيرةالموضوعاتمنواحداظلالمخفقالحبانوالحيقيقة

والقعودللعج!زوالاتتاءةاهـئوليه!نواننحللالمراءاةمقدمتهاكببرىبصورةالموضوعهذاوتوهح.المصوومرعلىالانساننالادب

هـذذلكوغيروءلمصيرالحقائقمواجهةمنوالهرب،الدوروفقدانيكنسبأخذثم.الماضيالقرنفيالرومانسيا+لجاهعمانقةأيدفيعلى

ومن..كبيرةبصورةفيمورالخوفهذامنهاير"وياللتيالعواًملالمخفقلحباانغير.والايحاءاتالاسادمنالكثيرالقرئهذافي

خوفه.وتأكيدصياغةفياارخائفالانساندورعلىيؤكدسنةأباهنافأنوقد.جديدمنالروماذنميةالىبناديرالشعريسنةابيعالمف!

..4هزيمتءنالمهزوممسموليةوعلىتمجدالعزلةفيالالقيممنبالكثصرالعربيالادبفيالروماذةارتبطت

روةادوارنتقنانتعلمناحينمنكمهرباللطبيمةالىتلجأواإتي،الانجنماعيةالمشاركةحسمابعلى

واحدفصلفيوالانقباضبالتشا؟مكتظوالتي،ومشاكلهالابخنمابرالعالمهموم

اخرىآلهةأنفسنامنأقمناحينبعضسنةابيروءاس!يةوفي.والنجوموالاقماربالاشجاروالتغني

شوهـاءـآلهةوعبدناهـنالكثيرففيهل.وحدههذاللبيستالرومانيةلكن.كلههذامن

بالضحكاتاللغرقىأجبناحينعلىوالتمردوالانطلاقبالثورةمليئةر؟يةفهي.الخلاقة-الطاقات

اللجنأعراسفينصخبجلسناحينفيالر؟يةعميقةوتجربةجديدةآفاقفيمغامرةيهي.اًلقيودكل

منا:الواحدأجابحينزواياالماديةالاشياءفيترىانتستطيعفانهاهناومن.والمعاناة

طوفانالعالمهدافليغرق،بخيردمتماجديدةبطاقاتالاشياءتحتهلتنبضر؟يةلانهابالشعرتتفجر

..الارواءنحنكناكابوسالىالحياةوجهفييقفماكلمعهاويستحيل0الغناءمن

مدينتناغزاةنحنكنا.نجبروتجاوزهمنهالتخلصفيالرغبةالقارىءأعمافىفييوقظرهيب

حينماالداخلمنيبدأولكنه،فحسبالخارجمنيأتيلافالغزو.اللخلاقالايجابيالجانبهذاتحتيندرجلاسنةابيرومانسيةان

يالتالدروبالعفنةالاقبيةفيالمتشرةاللجراديةجحافلهتنحت،والاحباظبالحزنالمتشحالسلبيالجانبالىلكثبرتميلولكنه!ا

..ضميرولاهوادةبنلا!النحن)لتسحق.الاعداءبريوتروقهافتركض.انطملاتبابخرادالمتكفىللعزلةالمؤثر

تحقيقهافبميشاركوإكنوحدهاالاعد"ءقوىتحققهالافالهزيمةهذهضداللديوانقصائدموضوعاتانالاولىللوهلةيبمووقد

.فالاشجاروالحريةوالامنللدوروفقدانناوتخاذلناايضانحنضعفناشاعرسنةابالان،والهـرباإعزلةجانبفيتقبعالتيالرومانسية

العصريةالبطولةتستطيعولن.الخضوخحدائقفيأبداتزهرلامنالهامهمنابعمنالكثيرويشمدابقوميةبالمناسياتكثيراينفعل

دعةالىوالركون،الرياحمنهاتأتيالتيالابواباغروفيالمتمثلةيتغنىقصيدةيكتبفهو.الجديدةوالاجراءاتالسياسيهالاحداث

.شيءايتحقيقعلىبقالرة،الخوفاحض!انفيالنابتالامنوثالثةالرئيسانت!اباعادةالىفياي!عووأخرىالعائيبالسدقيها

..ومضاعفتهالخو!ترندهيالوحيدةفقدرهامحء-وداسرائيلفيالمقيمالفلسطينيالشاعرعلىالقبضبمناسبة

الاوجاعشفاءالحبانفلنا...الفلسطينيالفدائيالعورانطلاقفيهايحييوهـابعةدرويس

الحقدطاعونالكللمةفيوتبادلناالديوانقصائدمنللعددامتداداتعدالتيالقصائدمنذللكوغير

الصدفىسنقولقلنااغنية)و(اللجزائرلشهداءمرنجبة)و(لجاجاريناغنية)مثلالاول

صادقلسانكلودلعناخلالر؟يةمنالعامةالموضوعاتهذهيقدمسنةابالكن.(لفيدل

المؤمنقلبيهزملاقلناالراقبموقفمنوتنطلقالقديمةالرومانسسية.نلكالىتنتميرومانسمبية

موقففيجزعيدركهلامنهايتخذوا)ذيالاحداثهذهفيالمشساركموقفلا،المعزولالمنبهر

الاعداءاتاناحينلكناالوجداناحساسعنيعبرلا!و.ا!بررةالمواقفضدها!و

اللخوف.ئعبانحاصرناوإكنه.تجاههاالجمعيةالمشاعرلنايبلورولاالاحداثبهذهالجمعي

شجاعتناسيفعننبحثعبثابعضتكادالتيللدرجة.منهاالخاص6.يالذموقفهلن!ايقدم

خفناكذبناحينيالتقليدالمناسباتشعرمن4ءهارقظعادنونانمعهاقصائده

الزي!سوقمنبهداًيانابرفرحناببعضتتلفحانبعدالحديثالشعرساحةاإىتتسللاًنتحاول

ئنالكذاقدرهذاالجدي!دالمنطلقشكلياتببعضتتثراوالحداثةمنغلافيةاردية

.الخوف..الخوفبفيضموضوعهاهـوالقصيدةموقفتغطيةخلالن5قشور..اًووبعض

الحكمةتلكحولتحومفانهاالقصيدةهذهجودةمنوبالرغممحاولاتوكلهاالغنالي..نيارءفيالموضوعتناميهايغرفىالتيا!صورمن

وهو.منجاةالصدقوانالتهلكةيوردالكذببانالقائلةالقديمةتظلولكنها،القصائدمنالبوعهذافيلضعفاجوانبلتغطية

الاوسع.الشعريةالامتداداتبعضالحكمةهذهيعطيانرريدهوةمنانقاذها(والقصيدةعثراتاقالةفيبفلحلاالوضوجسافرة

الرئيسياللحنهذانفسعلىفنعددةتنويعاتفييغرقناعندما.والمباشرةالنثرية

المقولةبتلكتحلقانبهاوالتغنيباللصورةالتعبيرخلالمنتحاولمن-قليلوهو-اخرعثداسنةابىديوانفيأنغير

الفياضةبالدلالاتالموحيةالرحيبةاللشعرآفاقفي،المركزةالمنطقيةالتاريخيةاللحظةاغوارت!مبراناستطاعتالتيالجيدةالقصائد

مناساسيتينسمتينعلىايدينانضعفانناهناومن0.بالرؤىدورتحققواناعماقهافيتتغلغلوان،عنهاصدرالتيواللحضادية

بالصورةالمنطقيالبناءوهما..سنةابيعنداللشعرفيالبناءسماتهسذهطليعةوفي.والتنبؤوابريادةالاشنشراف"!الحقيقيالفن

اللقصيدة.صياغةفيالغنائيبالاسلوبوالاحتفاءحلمو)(المحاكمةو)(مدينتناو)غزاة(والخوفالصرخة)القصائد

يقرألمنتتاعكدالشعريابىسنةعالمفياساسيةسمةفالغناءللقصلألدالجيدةمتطوراامتداداتعدالتيالادبعاللقص(ئدهذه..(ملكي

للمكما،باءملهالاولالديوانعلىأسيطر.والثانيالاولديوانهالىرسائل)و(القمرطفلة)لاستمرارفهي..الاولديوانهفي

:لديوانقصائدمنشحيحعددغيرالعاتيةقبضتهامنيفلت.ومنوغيرها(الازر!الثوبوعازلةقلبيو)(السرأو(غائبةحبيبة

معاوموضوعهماد-ءيشتق،حزينرومانسحيغناءوهو.الثانيتطلاعتقاديفيالديوانقصائدانضجتعتبرالتيالقصائدهذءخلكل

والاستغناءالطبيعةلاحضانالهربالى"المهيضالرومانسيةدعوةمنقضيةوهي.الشعريسنةابىعالمفيالتانيةالقضنيةهليئا

السلبيبانسانهالموبوءا!اللمهداعنوتفجبرهاو؟وهجهابطزاجتهامنالكعيرعلىفيجهزالعملوراللشائهبهيكلهينتصبالذياللخوف
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العاجزوألانس!انواللقبرالمتعسروالميلادالخائبوالاملالقادحةالعاللم0تفاصيلفييرىانعلىاللقادرالواق!الغناءلا.العاجز

اًلقمرواطفالالذابلوالصشب.والنجموالوردة.والمحاصروالقاررنبهوالذي.اللغناءعلىالطبيعكأطاقاتكلامامهتخفمااللجديد

الارتباطلصميغةوافص،لكلماتوهيواللحلمالمرجانوجزائروالرمروهيألعمللأقة"اراتبالحضتغنتلنيافممكيماياكواشعارفيهثلا

له.فهمهوطبهعةللعالمدؤيخةوبنوعيةواننفكيرالبناءفيبمنهجهوبأفراناللصلب،و"بكيالارضاحثاءلهافتمهء،الارضرحمتهتك

لانسانبة2للتجربةالمنطقي"لبناءعلىيعممدعندهالقصيدةوبناءالحياةتفاصيلودكل،التن!وسلاف3حر"رةاعماقهافىتتوهجالتي

"نكونان3عادايتيماالشمعريةالصورةهيلديه(للبناءهذاووحدةالحدلمتالشاعرسمعتحتوالجماليةناءلةباتنبضالنيالجببدة

الشعريةأبيا.لهمعظماننجدلانناالتعبيرفيسفةابىوحدةتست،يرسنةابىعندالصورةمادةاننجدفاننا!ناومن.وبصره

فيناددااواحياناوبتشابكهاعاللياوتكرارهانجنتابعهاتساهمصورالحديقةتلكفكانت.الطبيعةجزئياتمناتفاصيل!مناللكنير

فيءالتعبيرفبماللصورةواستخدام..عندهاللفنيةالتجربةصياغةللرب!بعءاقةالمسبالجدبالوحيةالعديدةبصورهااثوحشةاللشتائية

تتشابكألر؟ىمنعالمايخلقبالصودةالنفكيرلان.بهاالتفكيرغيروجداولهاببوها.الشعريةصورهمنكبيرلعددمادة!ي

المجموعمنوتعقيدالراءاكثرالتشابكهذارةيجةوتخرجالصورفيهوالمهجورةادسلي!ةوآبارهاالممت!ةالواسعةأوارض!الخضراء

للبناءالمنطقيكوحدةالصورةيستخدموهو.المتزاوجةللصوراللحانيالعتيقةواشجارهاالكلاب-مسلهاالتي"الغربوخيولهاوغربانها

تحصرانوالىاحيانأ(القصصياللشكلالىعندهميلاقيللتجربةتهبتهلالتيواثابهاجنباتهافينعربدالتيوالرياحاللعاربلآ

هذ.ثقيبينالتجبربةياسرضيقذهنينطاقميااخرىاحيانانفسهاالصورمنذلكوغيرالازهارعنالعاجزةواشجارهاالشرفاتالى

الننيجةفانحدثقدوكذاوكذاكذاانبما..تقولالتيالسببيةبذللكوالطبيعة.معاوموضوعهاامادت!الطبيعةمنتشمدالتي

وفي(بيرونياصحيحالليساوفي(لاافينجدهواللذي..كذاهيفيهالثاعريغلفاستماريرداءهبمولاالصورةنسيجمجردليست

بابقربيحومبناءوهو.اللقصائدمنغيرهاوفي(والخوفالصرخة)منفصلاشيئالليسفالمتى.معناهاولكنهمافيهورايهللواقعر؟يته

.دلاحيانمعظمفيسماذجةحك.ةكانتوانالصياغةفيالحكمةمن.معهومتوحدفيهمندعمولكنهالمبنىعن

فكرةانوهي!ملالديوانعلىاخيرةعلاحظةذلكبعدبقيتسبنطيماتتكثففانهامعنىالشعرفيالطببعةتكونوعندما

تربطوحدظثمةفليسفيهمتحققةغيرالحديثبمعناهاالددوانائاعر1يريدالذيالواقعوجوهبعضمعاالغامضمةاللغامرةقوتها

هنا!نابعسةالموسيقيةالو!رةاللهـالا،المضاؤرةأجزائهصنكلاتبميطاوللمشهدجماليةخلفيةمجردمحوناو.عنهالتعبير

عروضيينبحرينفبمالمحصورةالتفصيلاتواطرادلوسيقىاسلالسةويمب-ل.وقضايامشلالمناللعالمفييلوجمماللكعيرهادىء

لص%،لسيةمناسمبةفيواخرىاللحبفيقصيدةاللديوانقفي.فقطا!ادةاننجدلذلك.اللجانبهذاالىللطبيعةسنةابىاستخدام

راب!ةهناك.لكوناندون،.وحضارياجتماعيموقفعنوثالثةابصاطةسنحيرلضيءوهو-التبسيطمنكبيرقدرعلىعندهالشعرية

القصاثد.فيهاكتبتالتيالرمنيةا!شةرابطةغيربيضهاالفرصةيتيجفهوثمومن.المباشرة!خومعلىيقفائذيوالوضوح

حافمظصبريالمقأهرةالقراءةاوالس(ركةالقراءةهناواقصد..للقصيدةقراءةمنحثر

--.-عمونسهكلتهتكحنىالفنيالاورلرتعايشالتيالقراءة..المعاناه

وبينالداخليوعالمهاالذاتةر؟اهاببنالجسورلنفسهاوتخلق

التيومساربهااًلمشتبكةبتفاءبيلهلاللكميفالقصيدةعالمجزئيات

اللىوبالتاليواحدتفسيرمناكمراللىشعابهافيالقارىءتقود

يعفوباًبندم.لذاتهاظلبهولاللغموضهناادعوولست..واحدةقراءةمنأكر

روالمحكيموو!وفياروا!ةغنيةأبعادذاتعميقةتجربة-كلونأنالقصيدةمنانشدوبكنني

***عبرهايتحققان.معاناة!وليدةرؤيةوليدةكونأن.خصبة

(1491زينب!ودماللحما!صريةروايةأوليكلأبدعمذيعرفلممجهولعالمعنتكشفءغامرةونه3فيالمتمثلالشعرجبىهر

منحلقات!خللمفيالاولقىالمحمشاقمنالمصريةالروايةانيثقت..ويقرنمدرىاللعقايالادراًكمنيفلتمنتجعلانوتحاولبعد

روايساتالىكبيربتعرفمترصمةروالاتفمسر.جديدة!لادمنللكثبرالعميقةالميرراتبغيابنضةابىشعرفيالتبسميطهذا

دواياتالى،أجنبيةأسماءستارتحتمؤلفةدواياتالىمقتسمةدرهفالاشياء.القصيدةعنهماتتكشفالتجم!.والاحداثال!اهر

.....اً..ء...ءالافعالوهي-وتتداعىتنهارولكنهاأحديقوضهاولاتنهدملا
/للبناء"صحي!مصريهياتروالىتنكريهباسماءلاله

بمدقالاجتما!يللواقعادمرضمنهربروأياتومنومولمضمونليسفرهوالتنائي.سببالتهدمهانعرفاندون-يستعملهاالتي

غيرنقلامختلفة!واتوتنقلأجنبيةأجواءاس-ضيرادالىورءفيلموسياسياوابخنماعىقهروكلةتثتانسحاقيصوولامبررةفرقة

والسياسبمالابخماعيالواقعفيحرابهاتنشبرواياتالىامنالحصقياللقاءامكانياتويدمروالتحققالحبدونيحولحضاري

دوماسي-لديهالاثيرالفعلهووهذا-هجرمجردولكنه.(للخلاقة
مالثورةعلىعظيماقليبالبهو

موففا"قفأخذتخىالمصريةالروايةخاضتهاطويرلمةر!لةلووهذا..الطيراجنحةاضربات-حتسحبهتذوبانضارعايتمنى

نجهجبكلندأوجهابلغتخنى)1(.العاليةالروإياتمنمشرفاالتيمالرومانسيةر؟يتهوءنالتعبيرفيالشاعرممهجمنجزء

الرومانسيةر؟يتهمعاللمومن.عالمهتفاصيلكلعلىبصماتهاتترك

الروايةتاريخعنالمزيدفيللرأغبيمكنالتكرارمنمنعا)1(الابحارفيعتمثلاالله!وممنكثيرمناللخلاصنجدانناايضاتلك

اللعدلثةالعربيةالرواية"تطور:مثل"كتبالىالرجوعالمصريةاللجز!هذهلكن"الموسمأزهارخر7)في3ما-المرجانجز!الى

.بالقاهرةألمعارفدالىنشر،بدرطهعبدالمحسنللدكتور"مصرفيالاشياءكلمن5عبرتتخلصعضويبديرلالىالقصيدةفىتتحوللا

مؤ!سةنشر،الراءفيعليمللدكتور"دلمصريةالروايةفبملصعاتدرو".واحلامهالانسانلصبواتحسيتجسيدالىولاانواقعفيالمرفوضة

لليوسف"العربيالادبفيدراسات)1و.بالقاهرةوالنشرالتأللجفهذافيالانساناليهيهربالمللأمحغائمثاحباحلماتظلولكنهما

ودراساتفي)).بالقاهرةوالنشراننألليفمؤس!مةنشر،اللشارونياويسيطريمتلكهاوالعاللمهويفهمانعنعجزهمنالشعريالعالم

مكتبةنشر،أيضاالش!ارونيليوسف"القصيرةوالقصةالروابةالتيالكلماتمنالكثيرعلىالشعريقاءوسهفيونعثر.عليه

دادفردوالىه،للؤواد"المصرلميئالروايةفيو)).لقاهرةباالانجلووتجبنوتعجزوتتخلىتنهارهيالاثيرةفافعاله..المعنىهداتؤكد

المعرية.الروأيةعنألدراساتكتبمنوغيرها،اعرببماالغلالبالاحزانهـيالاتليرةوكلماته.وتخ!ننقوؤدفنوتستيقظوتخون

9ء



ءحه-درواياتال-با،ضافةوذللك،!طيةلعب!للدتحور"والمصباحمحفوظئجبببعد!لكن.المعر،"للرواير-قىالحقيقيا،بمحفوظ

هيقديمأبلكاقدرمةجديدةوروايةاقئمددةأللرملوحاء-دجلالس!-،ءم!ادلوفيال!قمأدركهاوىضاالمصرلةالروإبةبدت

ادندم.و"عوضيويسللدكتور"مفتاححسئ"ذاريخاواءالعنف".جمودحالةفيالمصربقىالروايةوقفتمحفوطنجيب

د-لامه،لفتحي"ء3رقمالجراركو))عبداللحكيملنض+وفي".جمفوبفم!م،حادةأزمةمنالمصريةالقصةعانتقريبت9ووالى

أيام،و))اللقعيديوسهفلمحمد"الحدادو"،أحمدلع:؟س"البلدو))المسرحالىانصرفواالخمسينباتجبلمنالقهميرةالقص!ةكاب

قاسم.للعبدالحكيم"السبعةالانسانإتسى،عب.بأوالماديالرواجبسبباماحديثاالمزدهـصرالمصري

تمختلفةآهنماء-علىبالطبعتنطويالجديدةالرواياتوهذه.يريدماتوصيلفياللفئانأدواتأص!جلائهأوالمتاقيما،ورالجمنطاق

يجمعالاخ!برةالخصىالرواياتانهـونظريللفتمااكثرولكنجمالالاجوأسمرتاله!حففيللطهور9عنالقصىةءمفحاتولوقفت

وادرفي.المصريالريفىالاهتمامهاتوجهجميص-اانها،(برينالقضةوكأنوبدا.مسرحهبئاهـءماماتعنالشبانمناللجديدة

رواياتفييحظللمواقنصاديبشريكقطاعاهميتهرغمالمصريالجد!-!ولاعطاءهيواصلالقدلملمفلا.!جور"وقففيالقصيرة

فنجضب.محنايةبآي-الادلىالمصريالروائي-محفوظنجيبففبما،قتاهـقيأشدحالتهاكانتفقدالروايةاهـ،.اتباعهايئمل

(لمتوسطةاللطبقةوممثل،الاعظمالمصريةاررين!كاتبهومحفوظالروابقياقفرت،القداصكتابهامنوقلة"حفوظتجيبمدا

وعبداللهعبدألحليموعبدادريسيوسفرواياتولن.ينةلدافبرجاءمثلكلنزناناقداجعلاللذيالحدالى،جديدكلمنالمصرية

وشغف.باهتمامالري!فياللحياةتناولثالشرقاويالرحمنالروايةتقدمطريرقفيعقبةيقفبأنهمحفوظنجيبيصف"لنقاش

اىاعبدآلحكيمشوفييقودنما"يعهوبابندم"دوايةوفيكتابةعن.تحولمحفوظنجببانحقاالغريبومن.المصرية

ا)-ىالمعبرة"الحامياللضةمن.الريفلفناناللحقيقيةةاللحبمنمجموعاتاصدارعلىوعكفالماضيينالعامينطوالالرواية

الرومانسيةالكتبذكرهامنتأنفالتبماللحقبيقية3اةالحطبيعة.الواحدالفصلذاتوالمسرحياتالقصيرة"لقمصى

ؤكتبالادبوالتيثبمءكلعنالرضىبداءالمصابةالعبارةالفخمةشيءكلوكأنب!االماضيةاللقليلةالسنواتخلالفيولكن

.لللحياةاجلمنإدقاللصوللفنللحقهمةودسولترفللزينةالقصصمنطوفانافان.المصريةللقصةجديدميلادعنويسفريفور

الشرقاويقربةفيكماوشريفنجرالقريهفىماكلفليسومع.النشرودورالادبيةوالمجلاتالصحفيغزوبدأالقصيرة

بارتضاقض،حافلةجبةلثخصياتبل،المسطحةولثخعيا!لنشرالقصص،جديدةكاباتسلسلةخص!هستالحكوميةالئشرداران

.الخدودابعدالىوالشرباللخيرخاصءاعداداأصدرتوالمجلةكالهلالالتقافيةالمجلاتانكما

لوحةفيرسمانقطاعبلاالوعيتياريتدفقالروايةهذهوفيمناللفيضانهذاوكلةتتحمل"مدلمانهاالا.القصيرةبالقصة

منالماضيمحكمةقنيةبنقلات،الريففيالمدنيةللحياةرائعةعلىمئابرهمخلقالىالجددالقاصونفلجأ،القصيرةالقصص

ايقاعذاتبسيطةربلغةأخرىالىشخصيةومنالحاضرالى.الخاصةسفقتهم

وتقولهتريدماتعرفوبكلمات.حادةقصيرةوجملشاعري،القصيرةالقصةمنالحميماللطوفانهذاالىوبالقياس

الروالمبكأفيالواحدوالموقف.الكلماتمنعددوبآقلبحسمو!روعب،!ذللكيكنوان،الجددروادهاتفرزأيضااللروايةبدأت

ستقيم،خظفيتسيرلاوالحه(ة.والانفعالاتالمشاهدبشتنىغنيللابداعطويلاوقتايستغرق،بيركعملالروايةطبعةمنناتج

هوفهاالمسقبلور؟ىوالحاضرالماضيمنكتلةالانسان1/نما3.واًلنشر

زلمكالاشياء..تحدثماكثيراوءـياشياء،زارته"اللقريةافصرلآالمصربالقصةبهامرتالتياللحادةالازمة-كلشفتوبذلك

ر؟يةلمجردهكذاوتأتينا،داخلنازتفجرارضبارنداخلةاًلمجهوول.الاحتضارأزمةوليستالمخاضأزمةنها9هـن،لحديثة

ادننوهـءبالثخعياتحاف4والرواية."انسانأوشىءلا!جاهاتتحليلهفيمثلاالشارونييوسفلاحظوللق!

الطالبالىالحفلاتومتعهدالقريةفنانمن،حقاوالجديدةفياللثابةالاسماءان)2(6791عاممصرفيالقمصياتلف

المحلياللصحفيالىاللغوارييبتفيلليسكنأختهقلمنالهاربهـحبتتساوىتكادهيبما،تنك!ثىتكادالروائيالتأليف

منادىأداتالبورجوازيوقرفهالريفالىالحنينبينوتناقضاته-المسابقةالاجيالمناللقصعينبئ!ماءالقعكلب"المجموعات

فيمحموعاتادنهثلةاللقبلتةالعقليةالريركيتىوالىوالقذ(رةالريفيةيتهيبالجديدالجيلانهيمعقولةنتججةالىذللكمنوانتهى

منمتنافستينبفرقتينالعرسااحب،ءءاىيمرونالذينالاعرابعننيافاءىيجربأنعايهالإبسرمنيرىبينماالروائب"الكتابة

!اقعيةاليناتقدمحققيةريفيةدح"ةةصادةصور.الغوازىفيقصبيرةقصةنشرامكانانعنفضلا،ا)لقصرةالقمسةطريق

سا!ةألضج!راالاالريففيترىلاكليلةبرومانسيةوليسنقدية.معبروفلاسمولومسلعطةروايةنشرمنايرم!رالصعحافه

روايتهفيهيكلفعلكماجاريةمياهوجداولياتقىوخضرةميلاداشهدتانبلمبثلمالمصريهالروأيةفانوهكذا

وبالشخصيماتالكلمةشرلىمثلزاعقةبشعاراتوليس"زينب"اًلاولىلاولالروا!ةيدخلونووظءهمجددكأابايديعلى!ظيماجديدا

الشرقاويفعلكماالخطابيوالحوارالتقريريةواللغةالمسصةمصريدوعا!ر.رواليب!راثمتنححويخنالمببدانيلجونولللانهم.مرة

!جلوواًلخضرالبساطةجانبالىأيضاهئأولكن.ا!رضفيبنلرواياتان.وموفويمافنياققفمةرواياتفيبدهـون

الروايةانكما.المتخلفةوالعاداتوالقذارةبااخمسةحافلةحياةابراهم،ر!عالله"الرائحةتلكو)ء،،قاسملخليل"الشمندوره"

الحكايةتسلسلعلىوحرصهاالتقليديةالروايةسطحيةعنتننخلى،الرواياتمنوعيرووا،النجاأبولابوؤلمعاطى"المنفىالىالعودةو"

والشخميات،الدقيقالانتظامهذاوفقتسيبرلافالحياة،المنتظمةوبرذ!نيرم!ل.المصر!ةالروافيفيولحظضماجديداتيا!اتمثلانما

نمطيةشخماتوليستلونمنيا!ملونةفاتايحقيقيةالقلقثديدجيلا،محفوطنجيببعدماجيلالجديدالروائياتدفق

فئقنةبفكرولىمجشولعمولة!ثبإسوقىمرسومةلحكنمحطابيةالبناءبرتت!طقسادجإداالزياتلعنايات"اللعسمتولحب5"رواياتقدم"الانتاجغزير"

بة..........!هادقاز،نجبيومكلحهـايةو"عيدائحكيمللشوقي"نوحاصزان"و

مقالانهالر،بالاضافةوكتبلمسإعبدردا"بفلألهالروائيةالمنعةرةاروق"المصيدة"كلوفودهلصطغى"الةمةفيساعةماتةو)ء

قصصومجموعةالمصريينالفلاحينأدبعنميدانجةبحوثا،لإدبيةلمح.!المنصورة"وسلامهاللةنيللعبد"الونعودة"والسيدحسان

لوايةهيالروايةهدهعلىسابقةاحرىوروايةقصيرةومسرحياتالراة"وهاشملعلية"الاءما!فبىصرأعو"هدارهمصطفى

العامثمرةهيالروايةوهذه،هحترفكا:بانهكما"نوحاحزان"

وربما.المصريةالتقافةوزارةمنتفرغبمنحةالكاصبتفرغمنالثاني.6891يويوعدد-العربيالكتابمجلة)؟(
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قليلاارففعاللذيم!يوسفالمحل!فاللصحفي،الطبقياللتطلعفسادعنووحسدالتفرعمننتجعملاولهيالحكيمعبدبتوقبمدوايةكانت

اد!!تعيرهمتوسطةبورجودزيةزوجةمعالبئدرفيوءاشألقريةعنمكدل!قيالتفرعاءمالسائرفان-بزلثفافةوزارةطريقعن-النشر

طريقايجدلحلا.العارفيغارقةأسرلهابينمااللبسيطاللفلاحيبأصلهادأرةوم!ازنالفنانيناممرالصمفياوكمخطوطاتاكانباادرلجفي

صديقته.الوصعندواللتقاربالمتعةيجدحيثالغوازييبتلوىفثياقدمهبرسوخرفاقهعلىالحكيمعبرشوقيويمتاز.التهرع

بتفاصيلالروايةمنكبيراجانباأستغرقتالتيفهيررثة21الد.ئرةأما.الكتابةمجال

ش!اميلآالريفيةاللفنانةاصابةحادث،الروايةمتطلباتعنزائدةيعيشحيث،جديدعاللمالىبخبراتهيقودنااللحكيمعبدوشوفي

كل!مابالموتمحليهمحكومالقريةفئانانعلىتدلنا،بندقيةبرصاءسةيى!لممريالريفيالشعبياللفنعاللمفينتعرفونحنالقريةؤة،ن

يتناقشانبطاللببنرهينك!ولمستقبلواما.اكس"لىالس!أدةجلبالعهففىالباطفيةالحياةعلىوانطفقطأللخارجبةاللعامةالملامحعلى

الغوازيبيتفيالمقيمالاولاما.ءواجهتهارطرقالحياةجدوىدي!لتفاصيلادىونتعرف!.والمشاعربالانفعالاتالحافلةللشخصيات

اًلرواية.تصورهاكماالريفية"للحياةلردضكأسلوبالانتحارفيفي!فكروادوأ.نهوعلاقا!هالانهوودكانهمعثتهطرق،القبريةؤنانلدىشيء

وسعيساالحياةلمواجهةجدي!اأسلوباالرؤضمن!ءستمدألآخروامالقمتهنءجدنلاذماءالحكتمعبدشوفيريفةفي.ومواويلهالفنية

عنباللحربيذكرناان-تقريريبشكل-اؤللفايحاول،قد.للتقدمهـئيبدأمعذبألقريةوفنان.آخرالىرجلأحة"،نمنوتقلن

يوسف.المحليحفياللصمئزلفيءنجدر؟نعلىالمعلقةاعلافانهاطريقهـالريفوالمدينة.دائمةعيشولقمةوزوجةبيتفيطمعاالصفر

فيفهويعقوبابندمأما.الفنيايعملعلىدخيلةتبدووللكخهاإلطو!بور"يخترقهالمدينةشوارعفأهمالريفيةةالببمظاهر.نعج

بالرصاعى.-ا!ةزيئارظىصأقينرةأ!اءوراءارىاررةالحقيقة".سبخحميرالاحيانأغلبوفي،وجملوا!عزاللجاءوسمنغريب

المحل!أللصحه!ااتهامولمحي.ومنامستهازوجهاالىلموجهالمعلقوالا!هام.(اهص)

.اللغوازيبيتفيللمومسزيارنهسربافشاءاللضائعلل-شلميذيوسفباكوالفلاشوالتدافيالوعيفيارعلىيقومالذيئيوبخالرواللبناء

ال!ملى0الض-اعالىمعااللقريةومنالمدينةمنالتلميذهروبوفيسسنشخصيةالكانبيطورجديدفصلكلففيسريعةنقلاتينقلنا

ففتلتأبسداالرفض*نعرفلمالتيربيعةاللضائعةالمذبةمفتلوفيفبةحيلةوهي،أخرىشخصيةاليمشدودينوينركناشخصبا.نه

.مجالولبيد-قىلمعرفتشوفتلمعلىفحافظاستخدامهاالكاتباجاد،وجميلةقديمة

"يعقوبابندم"اللحكيمعبدشوفيروايةفيالريرفهوذ!نتحتاللحكيمعبدشوفييكتبوحيئ.روايتهشخعباتعنالمزيد

!ا!لد!ف،اورلتةالسامروورر!اتوفئوى4!وادم،بذاؤائمعاللمفمامأمصريةروايةامنهابحقيعنيفانما"مصريةرواية))روايتهعنوان

.الاء!الوصراعوا!ضتاعباهـجريمةالمصريهالعامةمنمنحوتانالروايةفيواللحوارفالسرد،ودمالحما

فمرحبى،.اللجديدةلحكيم5عبدضوفيروايةعنالطباعاتووهاحداثاغلبتدوروا/لمومساتالغوازيبيتوفي،ومهارةبذكاءرةالمخظ

ساعةالكتابفيهيموت!مرفيونحنخاصةالجديدالروائيبط.ز!أتود،بدقةمرسومعاهـ!الىالشخصياتمنهتنطلقاوالقصة

ولكن،الجادةالقراءةعنجماهيرناعزوفب:بفقطلليسمولده.قلتقي

ؤسيأطمعولاوالتعريفبالتحليلالكعابيتابعمنوجودلعدمأيضاكلصالروايةاطارعنأخرجهالقريةبفنونالمؤللفشغفانغير

الكتابةمنالنوغهذابينموءمدةالنشرمظبرفانوحبؤاذه؟،أرر!دالريعيةالشعبيةالفنوننماذجايرادديكثيرةصفحاتفيلستغر!

النشر.وبينلملأمالاعفيرعنوالحوأرللازجال(تصةصفحة.2مناكثر)مطولةدماذجوهى/

..ولكنمرةلاوليستكشفعاللملانهحقاجديدةوهيالانتقاديالفكاهي

عطيهمحمدأحمدالقاهرة*قدمالمؤلفانحقا.بمالروايةولشىبالبحثيليقكمامطولةالنماذج

-ء.+-يوسفأجه!دلذى،والسي!دفوروالفماورامرمنحيةنماذجلنا

بسسص3ممالقبريةفنانتعاطفعلىفتدلنادأ،هاالنمادجاما-الاورويي،المسرح
علىوساب!وءصيلصميممصريمرحالهأتالصوكدكلمالهادريس

.بالابتدالقتعصأخرىنماذج(واللقريرةفيالكادحالفلاء

العدائقفيالدلاموبلابصدقالررو؟اقشعيماللفنوامعينالديمالعبدونن!وفي

....؟..والاخلاصثمنبأيالمالوراءوالجريوالابتذالالمعانا!ف!ناشعارات

وح!!،لسمب!"!راىمحمد.التصعراءلممعرا4ووهوعهءذغربةوديكورأتبسيطة؟ريراءافناناويستخدم.الموتحتىللفن

"ولاصرةالل!/!ومصهـضز،إزوفيقخرزصباتةيهتلمعماونورفيناجرأسهوعلى))انحلبةاللفنانيدخل

للقاهر8باالعربيا)كاتبدار:النانتر78(ص).".نجهماسفبيده.زجاجوقطعكعفضضشيكولانةوورق

3**.افتمثمليةهـنالنهازك!الهدفحدودفيولكنارتجالاأللفنانلىويرتج

اهـىالمفضيباا*وارت!تمماغارباالقريةفيالافراحس-!رآتانالا

لبي4العراقارىءاالىبالنسبةأساسالشط،جددلئغراءتلانة"نخفيدشيئذال-،مربطلةالرصاصأصابهذهروايننناوفي.الموت

اولاذات"اللعربيالتنعرالىبالنبةهيهئانفها؟ككبجدتهمان"اللهفوتعلوالمت!فم!تينوالبطلتيناللعبرقنبنبينالمنافسةحدةثل

..شيءكلوقبل.ال!بةاالزماللةوعلاقةالإنمسانية

ب!بهم،؟لجدةكلستوىفييتفاونونكانواوانجلمرشعراءثلاثة4الروابشغلتالتياتلائةاالاحداثالحكيممحبدشوفيويلخص

فيقبلمنالمرببماللشعرجمهورعرقهالذيا-جداء!رانمحمدهماطلاقهوآبببه!ن!تحيانفصال:قهيا"لتلاتهالاحداثاما":بقوله

ألمناصرةالدينوعز.زوؤيقوحسن،"الكذبلعنبدلا"الاولىمجموعتهبمطةعلىءتفةاللصحفيبيوس!التلميذالتفاءثم.نفسهعلىالنار

!كاملنينشعريتببنمجموعببنفيمرةلاولالؤراًءيعرفهمااللذ؟نهـ-اواخيرا.فيهفراح..الضحكغلبهوكيف.الغوازيبيت!ملم

للسيد،مهرانمجموعةجانبالى"الحدائقفيالدم"كتابضمهـما.(1.1ص)".لشالأكيتهحدث

..اسماعيلاللدينعزالدكتورالاستادالمشتركللديرانفدموقدهـنوالنيوأيةالرحولهاتدورإ"يااًلثلاثالدوائرهيحقافهذه

ءبررهووو"))كهذأعملظلىيقعفىدمايتساءلالقارىءولعلالابرءأللتصادمؤاجعةمورةك،يقدمأنلحكيمعبدشوفيأرادخلا!ها

عزالدكتوررجيب"؟واحدكتلبدؤتيبينشعراءثلاقةبيناللجمعلسماللذيالابنوبينابنهءلىيحجرا)ذيالتقليديافلاحأالاببين

هذاأنيرىحيثمقدهتهفيالتساؤلهذاقنلمحلىاسماء!لالدينتعبرالثانيةوالدائرة.بالاننحارالااكقليديةالسيطرةلرفضحلايجد
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اسهفهـتالت-ىالألوفةالشكليةالقواللبعندالوقوف:اولانحبجانبناهـىونحن..والةنيأيزمنيتعاصر!هوكانربماا،برر

السيدمهراًنقصائدمعظمعلىينطبقالعيبهذا..اللجديدللشععراجا؟ةلاظطاءالمحماولةهذءومتلالتساؤلهذامثل4:دقليلانتوقفان

سنش!خرما3قصائدهبعضفبمتجاوزهحاولقدكانوان-كبيرحدالىيكوناناعتقادنافييمكنلافهو19زمنيالتعاصرحيثمناًمل...عنه

ايجادعنالشاعرعجزاما:امريناحديدنيالعيبهذاان-ذللكالىبينهما،الفنيالتعاصركاناذاخاصةاكتراوشاعريرينبحينللجمعميررأ

اهـىبالنسبةحتىوجديدةمتقدمةللر؟يةوالمناسبالمتطورابقالبنبيءلجمعيمكنلا؟لمثالسبيلوعلى.منععمااوضئيلا،ب!ينهـماو

الىمتقدمةغيرأساساالشاعرر؟يةانواما،4ذاؤالجديدالشعرهتعاصراًنأنهماأساسعلىبحبريوء،مرالصبورعبدصلاحاعمال

،محمدبالنسبة...دلألوفةالقواللبيحطمانعليهيرمرضاللذياللحداللصبورعبدصلاحكلمنيرفضهسو!ما-أعتقدفيما-فهذا،زمنيا

وان،الصحيحهو-لييبدوف!يما-اللثانيالغرضفانالسبهبدمهران.نفسهالوقتفيوقرائهـمانقادهمامنوكلسواءحفعلىوبحيري

هذهخارجطالعتهاشمعرهمنلنماذجبالنسبةاستثناءأتهناككانتاللت،رالىالانتماءبهيقصدواللذي-إلغنيالتعاصرحيثمنواما

فيللثمسعرلوفةالىلباللقواعندوقوفهرعمالشاعرانالا..ا،جموعةدقد-بينهافيمامتحاصرةولكنهامحتلفةأيخأراتالىاونفسهاللفني

أيحوارمحناصرويستخشىماحيانايتجاوزهاانيحاولقصائدهمعطممستوىيتقاربانشريرطةانسراوشاعرينبينللجمعكمبرريصلح

:"ماذاثم"قصيدتهفيكمالقصة،1التفاوتدنفنقولدللكمناكثرالىنذهبننابل،الضمعريةادواتهم

اللحانة؟من..الاصحمابخروجبعدماذا-اعتقادنافييقوممستواهاحيثمنالواحداللشاعراعمالفيالشديد

اللقامةالمنتصبالليلإكافنتسلق-.واحدكتابيحتويهاانررمضلانأساسا

حتى-الىولو-نلمحاننستلإحمانناالثلاثةلنممعرائنابالنسبة.....

اللفجبروجهنلقىحتى-ادائهمستوىاومنهمكلبر؟يةيتعلقفيماالتقاربمنفدرأ-ماحد

.........أيبيننلمسهمايتجاوزلاالواقعفيالتقاربهذاانالا،اللشعري

.........لثمعراتابيناالتقاربهذاومثل.عامبشكلجديدينعربيينشاعريئ

.........يبررلاالجددالصربشعرائنابينفقلناتئتانأواللجددالثلاثة

وانفلتواانيبررهـلمقصرواحدكتابفيمتكاملةشبهمجموعاتئلاثاصدار

العشرينفيطلابعصبةكانوااللقصافدمنأقلوورداشعرلءامنأكبرعددبينواحدكتابيجمع

والطينالملتويةالحاراتعبراهـذيالنحوعلى)المعاصرينشعردئهعنصورةاللعربيالقارىءلاعطاء

اييهويضيفشعرهفياللغظئيةعنصريقللألاسلوبهذاومثللوشلالمتكاطةالمجموعةتقديمثم(الاوروبيةالنشردوربعضبهتقوم

ما.حدالىدرامي!اعئصرافيشعراءلثلاثةمجموعاتثلاثتقديماما،حدةعلىكتابفيشاعر

الطريقهذاعلىسيرهواءمللوالسيدانمهرامحمدانوالحقاكأالنشرللضرورات-لييبدوفيما-يخضعوضعمهوواحدكتلمب

العربيالشعرلىصيدالىبلالشعريرصيدهإلى!يفانلاستطاع.دنيةلضرورةخضوءمن

.بالذاثيئاالتيألثللاثةالدواوينأوللديوانسريعاستعراضالىألاننئتقل

التكثيف.ألىفتقارهاولو،شتهااللقصيدةحجمتضخم:ثانيالاحدكنو/ننفسهالوقتفيهوالذي"الحدائقفيالمم"عنوانيضمها

شعرانناووائدفينجدهاالتياللعيوبأخطرمنهوالعيبوهذالليسأنهرغماعتقاديلمحيمومقعنوان...فوميقحسنالشاعرقصالد

هذهتستهـويهوصورهلحباداتهعلىيسيطرانمنبدلافالشاعر.الجددلافه.؟.لماذا..ادديوانعليهااتتملاقيالقصائدعناوينأجملمن

اللفنيالبناءخدمةفيالعضويةوظيفتهافتفقدوالصوراللعبازاتواللشعبرأءبلادثلاثةشعرا؟ناعليهايجتمعاساسيةصفةمنكاناًذا

ياتفواانالجدداًلشعراءوكلبلالشاعرنطالباننا..للقصيدةفيالدم"ءبارةعنهاتعبرالهجمرالمفارقةهذهفهي.بةعموماوالفنانون

نحنناجممااكثبرمنهمالواحديقولفلاوالصرامةدللحزممنب؟ءانفسهمالاشياءمحليهتكلناننتمنىماينالمفارقةبهاوءعني..."اللحدائق

فيهاالفرعي!ةالفقرةع!نواناوالقصيدةعنوانوحتىبليقولانمنهللقصيد"،قرافيفئاخلالمناكيرالمفارقةهذهونتضح،فعلاعليههيوما

يعلقهالافتةمجردوليس،للقصيدةالعضوياللبناءمنجزءرأينافيهوكماأنهادلاوالخصبللجمالصورةهيتكونانيجبكمافالحدائق

قبيلوهـن.التجاريةالمحللمحلىتعلقالتيماكاللافتاتعليهااللشاعرويتجاوز.والوحث!"والعقمبالخرابتضحءمورتهاالشاعرلنايرسم

التيالفقرةفينجدهماالسيدمهرانمحمدشعرفياللافتلتهذهطريقهترسماشعرائنابينالمشتركةالصورةهذهيوهيقحسنالشاعر

؟ف"كلخبمى"عنوانتحملالتياللفقرةاو"تعريف))دوان.نحملفوقدء4يسبلاللذياللبلبلأسطورةالىأشارتهخلالمناللخلاص

."توطئة"قصيدته:تخضرانأجلمنالذابلةألغصون

***الورقمنالعارياتالذابلاتالغصونفعلى..

لا-ظهممماأدىوبالاضاقة)نظبرنايلفتمافانمضامي!نهحيتمن!مادمأبصرت

وا-الوامحيادراكهوهومهمشيء(اسماعيلالدينعزالدكتوريسيلالحانياللبلبلدمأدصرت

الداخلبؤ-كلستمربحثحقيقتهفيوالفناثعربأن-اللاواعيا-طودةتثيرهاات؟التداعياتخلالمنلنانوضح3مارةألاهده

صرأحصةعنهيع:والذيالبحثهذاوالاشياءالذاتجوهرعنوالخارج..الخلاصسنيلهي،أليمة.دكنوان،التضحيةانالاذهانفيالبلبل

:يقولحيث"مبعثرةمذكرلتمنمقرات"قصيدتهفي.جمالالىواللقبحخصبالىالعقمبهاتحولالتيالوسيلةهي

نهاروككشلحاولوقد"اسماعيلاللدينعز)ءتورالد3بمقممةذلكبعدنلتقي

نفكبئعنأبحث...الاحبالدربيحملنبمالشعورهـقيوالمحاورالثلاثةلؤهراءالمشتركةاللخصائصيبرزانفيها

الانسانأناالاشياءكللمحيدراًسةقدمفماللخ..والغربةوالمللكالحزنحولهايدورونا!تيم

ب!خراوبشكلتعبرالتبمقصائدءفيكماضمناعنهيعبراللذيآر.حدةعلىشاءركلفيارتآهاالتيللخصائص

منوسادة"امثلتهاومنماحقيقةءناررتمرلتنقيبواالرحيلعنم!رانمحمد"المجموعةشعراءبئولنلتقيالمقدمةهذهوبعد

الخ."هماما"،"وجهتهولكل))"ماذاثم"،"خشبهـ-ع)نهالاالشعريللفنبامراساالمجموعةفىسعراءأقدموهو"السميد

امثذنها:وءنالمستمرةتساؤلاتهخلالمننامحهللذياأوز!يلاهفيهاوقعالتيالعيوبمنلإمامانجنخلصانير-تخطعلمذلك

أماذاثمقصيدة)؟ألحانةمنالاصحابخروجبعدماذاهذء-عادةالجددالشعراءفيهايقعوالتي-متفاوتةوبدرجات

.........يليفيمابعضهاالىنشيرالتبمالعيرب
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المناصرةعنداًلتعبيريةالادواتهيماذلكبعدنتسا!انلنا..بعدإ.؟فاتماأو-والمستقبل-الحاضريعنيكفلماذا

الجميل؟الخصبالمذاقيهذالشعرهتجعلالتيهمين(ودربقبلة)قصيدةاًلضوئه؟وؤارء-القرى-ضايتيأينواين

لعلافاتوالخضوءاليوعيةالحياةللغةالممالوفالمنطقتحطيم-001...0..

بعلافتنسميهاانيمكنالتبمهي..خر7نوعمنعليتهومبادىء...للمان..سيحدثكانماذ.

شعرمنعبادةاليهفأقدمالقارىءواستسمح...ألشعروعلياتابسيفيدكمنيسقطلمان

ليسأيدينابينالتيالمجموعةخارجمنوذلكقلتمايوضحالمناصرة(والمدبقىالحبعنقصيدة)إ؟إالصيفهذامن

أللذيلنمودجاولكنالنمورجهذامثلالىتفتقرلمجموعةاهدهلان**،

مذكرات)ءقصيدتهفيايقول..ممبربشكلاللفرةهذهيوةمحأفدمههيالرومانتيكية..فيفيقحسنالشاعرالمجموعةشعراءثاني

:"الميتالنحرالفضفاضةالشفافةألتعبيراتبهذهقصائدهتزخروهكذا،العامطابعه

)1(بعامينثكبرنيجدتي:امثلتهاومنالرومانتيكيالشعرقاموسفيعادةنلمسهاالتبمالمحلقة

للوهلةومثلهاالعبارةهذ.لان؟لماذا..جديدشعرياستخدام(الحد.ئقفياللد!)قصيدةالظلامفيا(برفرفا)صمتأيهايا

ولوجعلىتجبرنا0.التسأ؟لاتفيناتوؤظ..الدهشة؟منحناالاولى....

اعليناهاكلمالاننس!الوجداناتنامسشمراًمنبهاتبقى..الشاعرعالماو

امكانياتعليناتلحعادت..ألوجدانيةالثاحيةمنومقنعامعيناتفسيراالعيونمنائبريقتعتصرالاحلامشيخوخة

وفيباستمراروتتوالدتتمددوهكذاآضرمستوىعلىلتفسيرهاجديدة....

.والتراءالخصب3عواطفناعلىتضفيممرالمتوتوالدهاتمددهاوبالسكونبالفراغالمشبعالالممنثار

اليوميةالحياةللغةيستخدمانهظاهريالنايبموعندماوحتىبل....

نا،فح!بالالفاطيستخدمالواتعفيفأفه(التترلغةاالمألوفةالانجبنكفنهألنور

جديدلمنطق..جديدلنحو..جديدةلقواعدخضعتقدالالفاظهذه....

قصيدةمنالتاليلمشالاولنظملالشعرومنطقونحوللقواعد(شجنقصيدة)الخ...الايامزوارفى

:"نبكقفا":كذلك

النبجاءحينالحزينةالدنيافيزلتما

الليالليؤضيتسأمفينجدفروحا

الحطوبينالصواببينأفرفى....

حيا.ننافيافىلوفةالعباراتؤبيلمناللعباراتهذ.انفرغم(أللذبولقصيدة)اللخ...النعاسسكبقدوالليل

فتيجةالايحاءعلسىقادراجديداكياناتسننمدهناانهاالا،نيوميةاهـىابناونر!صالمرقرقةالمهمواكةالعباز(تهذءورغم

والايحاءاتبالاستعارأتالمليءالشعربم!البناءهذاداخللاشدا!ها:يقولحيثالرحيلقصيدزرفيكماللمموجةالالفاظبعضاستخدام

انيهبل..للغةالغريببالتركيبفقطيبهرنالاوالشاعر.والاشارات(الجيف)منالسفوحعلىرآهبماضاقالنسر

ولنتامسلوبراءتهابساطتهالفرطدللبريئةا.لبسيطةبالعبارةيبهرناقدالمعودأرهقهالنسر

:الرماديالمقهىقصيدةمنالعبارةهذء!(اللقرف)-وىيح!ماذا

واجرةليلةفيجئةفيكماالمتاملبزكالفيلسوفيزياانآحي!اناالشاعرويحاول

مرتينصدقوني:أعدفائييابقولهيستهلهاالتياللظلالحكاياقصيدته

والمغنبمصاخبعاللمالىقذفت

يغنيالمقهىفيكانارارءبدون

الاطفالعباراتتث!مدناكماالعناداتهذهأمثالأليهاتشدنافنحن!قىماسرعانولكنهالوصديةألفلسفةقاموسبألفاظفيذكرنا

الجوهرالسمتعمداتنبيهاال!هاتننهناانهافيعنهاتختلفا!االااللىيعودث!ا!يالمطلعهذ!تعميقيواءسلولاالثوببهذا

.للاشياءالش!يط.!ا!أاسنهواءستهويهأمايبدوألتيالرومانسيةتهويماله

المفاجيء.لحدثواالركروالتبيرالمبتورةالصورةاستخدام-2اغراضهاالتنفدت!لىالرومانشةانالقائلينسعنقوللانحن

واقدرالمللمقاومةوعلىالانفعالاثارةعلىأقصرابورةااللصودةانوأنمنهااغراضهاشنفدقد.قيفصقحسنالاخيكوناننأملوبكننا

النفسيلعاللماآلىاءايهأشارتماهذا...اللذاكرةفيا،لبقاءعلىوالقصالحزيعةاللطبيعةيناجياناوذءتهبهموماللتغنيعنيكف

!فين.كيرتالىيخرجانلهوآنالكفايةفيهبماوناجىنغنىفقدالخ..حباللتظ

:((ن!كقفا"فصيدةمنالتاليالنموذجولتطملهسذامننوعا"النعامةحيافي"قعيلىتهفيلالمحوانيأرحبآفائ

بدلاوالمناضلةاًلبسيطةالجماهيرعذاباتمنأقترءبا3ألمرجواللخبروج
السهوبحماماتيا

اتحية!نيأدلمغي.اللخامةوهمومهااللذاتعذاباتعلىالانغلاقمن

للحبيبموتيؤنل**،

الليمامةشرفيالسمراءدارهانأحبشاعر..المناعرةالديرعزمحمدالمجمومحةشعراءثالث

القيامةيومالىمهزوماأسقطوأنا.نفسميالىخلوتكلماايأهاوهردداودارساقارئاقصائدهدراقف

لأ.كنفالىقريبةللشعرصورةاشعارهفييحققاًنيحاولأنهذلك

الاذبياءقبليوخلونجيللجنةلسعرلخضراءيتمتعالذيايفنهوعمومااللجبوالفنالجيدالشعركانواذا

:"الليمامةزرقاء"قملىبزمنالنماذجهذهللنتماملأوىلمىار!ررةفموءنالظالفنانلتجربةالجيدالتوصيلعلىباالقدرة

جديدة-ر؟يةومنحنا،والبلادةالرتابةعاللممنباتزاعناعواطفناالراء
لشرقبةاالحيطانعلىالتيعنألمحارتتلى

..هوالجيدالساعرفانكذلكالجيدإلشعركاناذا-وللاشياءللذات

بتاري!خ6العدد-القاهريةالاخبارللجريدةالادببمالملحق-اومحىهـ...ذللكتحقيقءنرمكنهماالادواتمنرمتلكالذيابشاعر

عدد3اللبنانية"ومواؤف".9691-8-2الفنينضجهيتثامللموانالمعنىبهذاجيدشاعرالمناصرةاللدينعز
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...احبهماللذيندهب..بك4ففا..امثلتهاومنالاصرىقصائدهآتتانيالدرستتلقى

الخ...،ناللفأبيبنموسىالضيسانية،ص"اللصألشمسيتحت

الىيضيف،التراثعلىاعنمادهاندلىننفرانهناوجديرالخانوتداكنهجرنكبر

المثالولنطهل.عندهالقصيدةلاثكلأدىيضيفبلفقط!مضامينه4فتحيما"نبلغانالسهوبحماماتمنيطلبالاولالنموذجفيانه

:"احبهملذيندهب"قصيدتهمنالتالي"الليمامةشرفيالسعمراءداره"اللذيهداالحبيب%لى-مو.فهقبلب

يرداانأملككنتلواعتادكمالوعنهاوحببهلىاأشواقهعنالحديثفييسنطردلاوهو

أحبهماللذينذهب"ولشات-"وءريرحادبتلخيصي!فاجئنا+أكنهيفعاواانألقدماءالشعراء

"فرداالسيفمتلوبقيت."ألقيامةيوملىلمهزوماأسقطوأنا9)للقاسية9

معدبنعمرالعربيالمشاعرالمشهـورابيتقصيدته!مينهانالمدليةا"يخنالاشجاربوصفالقصيدةيبدأالثانيدج!النهوفي

للمضموناض،قتهجانبالىالموسيقيةالاضافةبنعانويولديكربكص،عئدهليقففلاتسشهويهلاأللصورةولكنالنصرقيةالل!طأنعلى

وواضحة.اساسيةاضافةللقصيدةاأئفسيالدرستتلقى))جديدةصورةألىيقفزفهوعادةالش!عراءبعضيفعل

***صورةاهـصيقفزثم"لنيسانيةاالصاحيةالشصست!ت.."الثاني

نئسالمناءسةإتف!وعفماالف،ءألىال!نراثينندهاحظناخلاللتستغرقا.لصورتتلاحقوهكذا"الحانوتذاكنهجرنكبر"ثالثة

:"فروتاالىرسالة))قصيدتهفيكماألخلم!بةموسيقاهبعذوبة،النفس!يةاث،عرحياةمنوعريضامقداقطاطالكلماتمنعيق.حيز

الناسأمحزيافروقاالصورهـصكبسعددبتوظيفقرأءهولاالشعريةأدا،4يزهقفلا

الاحساسميترمانيتحشملالتيالتجربةهذهمثلعنالتعببرفيالجزفيةوالتعبيرات

غادرماكرزمانيحسابعلىاكهايةفيلكن..كبيرةحدودءلىعنهاعبيرأ!برفيالاطالة

والشاعرالمجنونانا...الشعوريةكثاف!نها

والسفاحالمسفوحأفاالقمزمننوعاخرىالىصورةمنانتقالهاناللقدىءيحسبولا

والجراحالمجروحأنانو!ا!ىردنيمكنالحفيقةفيهوبلضابطيضبطهلااللذيالميكانيكي

والنارلاللصاعداناعالسريالتطوروانماالممللبطيءاالتطورليسيولكنهألتطورمن

والقاللالمقتولانا.،حيويةحرارةا"فنلىء

ترويياللعطتذمانأنا

للصينواالهندلحارالوصف..قيألتقلبالبيانلادواتالنفسيةالوظ؟ئفدرادل-3

***..لغا...يةلكناأ.0الاستعارة..التش!بيه..

وفقهـتفدخلالهاأكونأنأرجو"بالديوانسريعةالمامةفهذهوبركدكانتواناللمورةمننوخذاتهاحدفيهيالتيآ!دوأتهدهان

والتعليق.والملاحظةباللعبرضجديرهوماللقارىءاعرضانفييتخدمهالتقليدياأللعرجطالثهأعركان..للغايةومحدودةجزئية

ك!نحينلكنهادشعرياسلوبهفيأساسيااعتماداعليهاويعتمد

اللهعيدمحمدنص!ارالقاهرة0في-خار!ةعابط-معينةصفةابرازالىيههـدفكانفقديستخدمها

اللشعراءمنقليلون..لهالاستعارةاوتشبيههأووصفهللمراد

حمي-!مم،صيمنتثيرهانيمكنماالادواتهذهخثلمنحققوااللذينهمالمقلي!يين

منيجعلفالهالجديدالشاعراما..المتلقىنفسو!ينفسيةتداعيات

لنرىالمناصرةشعرمنعشوائيامثالاوبظخذالاولهمهالتداعياتهده

.."لوصفا"..لاالادواتهذهلابسطاستخدامه

حديعنشافدر:يقول

اللخليل(عبياقصيدة)خليليةأغنيةالصي!ليلءبرسمعتك

فيالمألوفةالاوصلفمنفمطخليلبةبأنهاالاعنيةوصف.0وهظ

الئا!هالمجباداعئا!أوثعتائيةبانهاالاغنيةلشاعرايصفانقبيلهاومنألجديردالنممعر

ادتيا*انياكلواحدةكلمةفييركزالوصفهذامثللكن..هـبيعية

من:الخليليوفونالذينوكل..لخايلاابناءنةوسفيالكلمةتثيرها
جدددنديأر.العربابناء

***
"روارشمسيفي"لصاح!للش!رمعاصرةأدواتيمتلكشاعرادنالمناصرةاررينعزلهـحمد

.فيقدم.العربيالتراثأعماقدبمبجذورهيضربلوقتانفسفيانهألا

اللطليعيالشاعرأشخدأمهورلى..البأ!ةإنيةالاتابعادء..الخاددرحيقهلنا

هـ...ذلكعلىدليلالليمامةزرقاءلقصة

تبصر.التيالبسيطةالجما!ر-الىبهايرمزربماوالتيفالررقاء

عبدهوارالنكذيبالاينالهاورامرهاولاةتحنوثم.بهايحدقماألحادةبفطرتها

بهاالثقةعدمذ"يجةعبئهايتحملمناول.هيتكوناألطامة-فقعوعندما

.ا!دابرامغشورارمخلوعةالررقاءالحلوة.عين....

هرفوعةا!سوارعلىالاخرىالراية:!ان

**ث

صمى!يسسم.-.-ءصى-!عى--5هـئكبيرعددخلالمنبالتراثالشماعرارتبلطيتضحكذلك
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