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انواع!جمل،الديواىفيالاسماسيةالسمةهوا)حزنكانواذا

ا)حزنهدامثيلصزناالحبيسببوهل:فيقولاحدنايتساملىوقد

نمالنتهبمورولئماباعند!صىاهليكونالحبماعندلكومان1نعممافةانئلاللحميلروحفنقوولل"ئأمرةالجيأدأعئأثط

.حزنوأيالحزنيبعثانهفكرفلااللحرمانعيدفدوارللشاعرديوان

ايحزين،الحبمنالنوعبهذامضوسة"الترمزيرواه"هـةوقصبص148بيروت،الآدابردامنشورات

وبالتاليواللحمىوالسهرللارقالايجرلاوالذي،ء""طائللااللذي***

والاسى:والرارةالحزن

واحاتالليلررفاذلخظوكالشاعرديوانفياللبارزةالاساسب4السممةهوالحزنلعل

والشجنوالاسفارالنخلنعاسمننسيح،الحزن!لناواذا."ا)نعافرةالج!ياداعناق"عيدفواز"الطليمي1

عنخبأتهالمذادلآازرق!نه..البحرحديث!زنا!ح!قةفيولكنه.المتبسطالمدهرالحزنانههذاءمنى!ليس

وا"لشموسلموانيأافي.لحقةاوالمعاناةاللقال!يةافنجربلأنارانضجشهحزن،جديدنوعمن

الريحانهمادعناضفساداخلالىيتسربالذيالحزنات".الخلاقةالعبقريةالون

والاسماءمنويهزها،الالحماقحتىعلي!افش!نحوذاستئذاندونالانسانية

السفنبحارةعنلانهالاذلكوما،يدميهااندونومهارةبلطفجراحهاينممأ..لجلورا

والتيهالرملحديثاعماقالىالةجرخيوظتتمممللكماوتؤدةبأناةحنا؟هافييتسلل

فيهودلسوا..ال!نرمذيرواهبمقدارالرهفةالنفسيؤذيلاامللذيالت!اءالمهذبالحزناله.اللظلمة

انا""العرو!خىموجءوواحة.خلومبدعبالمتتوهجيجعلهاما

ابكيه.عليهوففتنجد،ودوالمجبهالعذبللحزن-اهذااسبابعننفتمثىرحناواذا

عن!ما"اللعروقحتىموجعواحة"يركونانلللشإعريحقألافكط،دةالل!وفيوالترحالالسفرفيشئءكلفيا!حزنيرىفوازا

..يدريلاوهوحبهءنأالاقماءيصحوللهمنجمي!عهمالمناسيحتلق،الرءبفعلىالحقببةفي،الآيبالقطاروفيالمحطةيودعاللذيالقطار

..كاذبر-لأحبقصصبي!نهمويشيعونهاالاحاديثفييدلسونعنرما"حيافي،الاطفالاساريروعلىامهوجهفي..لوداعيلوحمنديلفي

..صحيحةكانتلوالشاعريتمنىكلفيعنهايغتئرالتىاحبيبتهاو،الريحسريرعلىتمراالتيصبيبته

ا)-تيوحدههو!ل،الحزندواعيمنداعياالحبكانواذا.الرالهايجدولا،مكان

لا.؟اللحزنذلككليسبباللشاب؟اللشا!هذاعندالحزنهذاكلللم..نتسماءلنعجبواذ

ا!بلمنوار2وفوارة-!عوال!ثبا،غرفي-اسالاصانسوءجراءمنهوام؟عليهتسيطرالمزاجفيسوداويةالىذلنيعودهل

يرضعلرةينابيعىلهاهي،وارفناءالوتءنالرهبزوبالتالي،؟ألحبيانهام؟الاحباطتلوالاحباطتلقيجراءمنهوهل؟فيهيتردىتكيف

.ازفواحزنمنها؟شخصيةلهمومفعلرد

كنهها؟ما،المربلأهذهنوعماولكن،غريبلانهحزينفشاعرنا،ذاكولاهذالا:يقولىشخصيةمصفة"!وازا"يعرلىمنان

اسبا!ها؟مافعلرداواحباطااوسوداويةيكونانمناعمق"فواز"حزناناذ

غربة.هئ"!از"غربةاننجد،تلكالاسبابنتقصى"ضينافاذاالذاتلهذء،الواصلأيركأالرؤسبهالذيالحزنا.له،بسيطمنعكس

حلب،في"عقرين"فيغريبهو،جسديةنجربةكونهامناكثرروحية.الخصبه

أهلهبين،مكانكلفيغريب،الرياضوفي،جدةفي،منقفيبعينيهيرىلافهو،عجيهةطينةمنولكنانسانالحقيقةفيففواز

وهـ4ا!رورـكأو4يمن،وذويه.المتعثرةببصيرتهيرىمابمقدار

الاحساسرءنقىفهو،تبكيهتهزهققلقه-تلكالروحجةواللغربةبكل،الاطفالانفعالبهساوينفعلالاشياءيحسكبيرطفلاته

يحسف!ولذا،شقهعاهائمةونفس،مرهفةبحهاسيةبالغربةماجانبالى،الاطفالهمومكل.بحملطفلانه،وعفويتهمبهمبرا

التياوربر!رةفيا،يتغن!هااتيبتهفى،شيءكلفيا!غررةمامنهايمتح..مليئةخصبةوذات.مجنجوكأالهبدعفرمنيحمله

يوى.يرنديهاللذياللثوبفي،يحتممميهاللذيالشرابفي،يدخنها،(يستث!،ونثرةوبصيرة،الرائعةالاحساساتصنو!منلهشاء

وهو،سا!!!لأو!لى،زهرةلثقنىوءلى،نهدءللمتي!!او!ربةالرهيبةالاحساساتبتاكللذللكفيشعر،المجهولمفاب!يقويفتح،الغيب

4قصيدتفمطيق!ولفاسصمهاليقظةوفيالحلمفيغريببالتابى.وتبكيهفؤادهت!ميالتي

:"الجامحيلولا"لمجونمارمقدادوانطواءونحيباركاءيكونلاقدعندهللحزنوالم

الاشجارقامةزعزعايلولجاطحجوادوصحةوالعسرةوالاسىالحزنمعانيكلتحملمبالاةولاوقهقهةضحكا

لابولباالىواوصلني.وممقهالاثرالر

أبيصوتالشوكسورعندلاسمعالاولىاحزانكعنكببرتتقولامي

الليل:فيوضجةوالرفا!وأمي.يلأيبللقطارفاضحك

؟ذاهومن"بمااحساسهعمقعلىذلكيدلالا،ا!ضحكهذاهوضحكأي

بابههناويغلقبابههنافيفتح:لامهيقولانهضحكهممنىاليس..لخيبايمستشفالا،آتهو

اغراب:يصيعالنحاسوديانعبروصوت،الايبالسريعالحصاةقطارفيت2الكبيرالحزنانأماءيارويدرو

.النحاسوديانعبر..حلمهفيأيضاغريبانهمعيترىالا.القادمةاًللحياةشلالهديرامامبث!ميءالاولىاحزانيوما

اللغربهةعنحزينةصورةلناينقليعودنفسهاالقصيدةوفيالبياداعناق"الثانبىالرائعديوالهعلىنلقيهاسريعلآونظرة

:فيقولوالشقاءوالفقرواللبؤسالحزنفمسحة،الوجدانيةوالمشاركةبالحزننقرتجعلنا"النافرة
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"....يا"السوداءبياربر،دفعت7ماءومنخبزمنلديهليس..ذاكغريب

للريحوعلوتفخارومن

..اللبيتلعننمةالرياحفرق!نينارهوووعليهالشتاءمرانلديهوليمسى

الاغني!اتصهيففمات..الوسادعلىونمت./الممماءاجادر-ترقينكمايرلىولا

اراجيحي.علىيطل-والحساء..الكسولةالمصابيحالى

شصى*حتمكانالىمكانمنالكسيحةبرابتهيتنقلنراءوهكذا..عرجاءزرافةمثل

:واحدةاملبارفةيرىاندون،الخيبةاذياليجراللضياح!ع!

الموقدوفيالنارماتت..عذراآهفخارومن...حبمنللاغرابفليسدعيه

رمادازهارالتعبووجههبركبت!وخل..وود!ها

السماءنحوهعاوكطلعناوقطار..ممطرصباحتلقفه

ذجموملا.سحبوئبرةالمسماءفيومرت

الشتاء!بنشرانهلتوا..آءدان)قصيدتهوفي،غريبلكليأسىيجعله،باللغرقيوشعوره

نفسعلىالكابةلىيطرةوتزداد،تلكالضياعمسبيرةوتطولالس!عوديةالمدنيطوف!جاءالذي،الل!يمنيالشيخللذللكيتأللمنجدء(دان

،الاج!وىوساباللقماء"يشعرو،والفناءالموتوديانءبرفتقودهاللشا!رطتقيانالصدفوتشاء،لفيخوختهرفصمالحزينةاغانيهليلقي

تمحيداو،فنواسيهلا،حبيبتهءنيبحتفي!بدأ،كلها،ةالحيجدوىلا.رلملأخرمنهماكلف!أ"ى،ادغربان

قبصاواياهمالليحفربل،جديدمنا4صوامنلموباولبنفممه"ال!ثقةاليهؤصحارىعاماس!بعونخلفهشيخاكان

الكئيب.العالمهذامنبنفسهالهرباختار"لانه،فرحمنخديننطا!الخصروعلى

الريحبقايا..اغانيناأمستوقديمةاللقمماناتلوبالساحوعلى

هساالراننحنالاخرىعلىكالنسرالراحةتخفق

مكاندلاوانت؟متىاك(رافمتىالساقخلفالساقوتعدو

فرحمنبيهينقبرناونحفر..معبمتتقدهينالمنشديناكفويستبمايلتف

متىاراكمتى..وانتأناهرمتيرالض..السبعينعمرهمنراقصايتعرى

مكان.بلملاوانتبار!جنين

:تراعكلخلفموتهررىلانه،القبرحفريستعلالهشفاء-اللحناوجمهاذاتبكي

وداعبغيرويدأن

شراعكلخلفوموتن،احبابطهوتنقاعامنبحقتعتبروالتيالرائعةالقصيدةهذهمنالاخيرالمقطعوفبم

.،داعبغيبرينهلو،ساةالمأذروةالىيوصلنا..الاطلاقعلىالحديثالشعراجمل

تفتيشرحلةالانيبرأفهو،وحيداقبرهيرحمفرانيريدلاكانولما:المشاركةءلميناتفرضالتكيماالرائعةاللحزينةاللصورةالينا

فىرفهقهيريدهاالآ!اصبح1)خسي.0والمرجوةالضائعةحبيبتهءنهياآ.

السنحيلة،الجداولاىاينحدرفنراه..الآخرالعاللمالىاالموترحلةراحتأءوجارتالشيخصرخ

ويرلملافي،صوتهاوديان.مناوي!م..اورقاوسائدؤوقالغاباتفيوينامالرجالايدبمااصطفقت...أخاهالكتمفنحر

الرالعة:قصيدتهفيذلككلالذهباجراسرنينبمسمعو،اللخريفنجوماجراسو..اقوالماالليلفأجاب

:يقول"يرمرتشرين"آه..آه:وصحارى

جداو!االىفانحدوتأضعنثحوالببهاقداماالساحةزرعوا

فينمت..النحيله.!تدماهنجيبمنفماتت

قرلواول!،ئدفوقاللغا؟تالشعور،المقيتالمممرالشعورالىتجبره،تلكالغربةوعرارة

العالي4بباراللخريفولاقيتالعاهـمهذافييعيسسدىاله!رى..الأبرلموىواوالعبثيالصاع

صوتيمنلودياناواطعم..هواهو(!مئي:قدرهمحقا!عباقرةيقدرلاالذي

ا!عتمة!ط..تالغابامعإبروخلف"واللجلادالمجلودأنا"أضا!في

الذهبمناجراسرنينسمعتوالجرحالسكينأنا

تبكي.حبيبتيوصوتوالمبكيالاطلالعلىالباكيأنا

يرىماهولوياورىالنظرويثد!المنشد!نغناء..انا"اللعوصلان"زهور

سريرفيمرت..ا)نعشفي!يييملمحتالعرسبليلة

منديلهارمت..نحويوجههامدت..الريحتداويت-بهالسؤالمنأسيت

.مرى.الغاباتفيالاجراسحرارةوأنت

السحبخلفهاومرتالنعاسيةالممنفي

الاشقر.جواديبعت..بكيت..بكيتهـطو؟القاعفيحكايةالضفافللكتسر

الطرقاتفيأهيموعتاللهوىأنت-وملحهالترابظماأنا

الىيعودوالاشقرجوادهفببيع،يديهمنحيدالوالامليفروهكذاوالاعيادوالشمس

الرير:اليائسالرجاء.والجلادالمجلودانا

؟يلىريمنلعللعللتشاؤمارايات..السوداءالراياتيرفعيجعله،ذاكوالضياع

الليلأن-يعودوا!سحاب-وادري:اللهزيمةوبيارد
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الزبدبقلائدجيد!اتزينللغانية.واكفأنقبرلي

.يجيءللمهناروماتالا،الوجدايخ!"فواز"احزانفياللطويلتطوافناوبعدواخيرا

الكسبة،للحزينةاوالغربة،ارراعةاوربابه"عيد!واز"هوذاكومواجسدوطنيةاحزانالشاعرل!ذاالليس:نتساكللانلنايحق

..والفناءالموتمنالحوفثم،واللاجدوىوالعبثبالضياعالت!عورو؟قومية

!جعلى4،ار*!ميقاحزانهنهبرترفدالتيالثرةالينابيعهيتلككلوشعوره،تلكالحريضةاحزانها!:نقولدللكعلىوجوابا

وكابةممضأللممنجانحاه4عليينطويماخبىءاللتيصحكتهيضحكمشردااللشا!روواكونالىياصولهـمادمودان..ذاكالريرةبارئربرلأ

..جارحهبفقدانيشع!فهووللذا،اظفارهنعومةومنذالاولىطفوللتهمنذوطنهعن

وتدفقبسيطةوعفويةمشرقةدإباجةفيدلنكليسوقوهوفييبدوكانوان4ولكه،ا)مغعخصيالتاريخ!نوبالانقطاعالجذور

..صورةائرفيصورةتأتيبة.متلاحمة!هةا!ةو!ر،خلاقجويكويرصاليظهري!دماكميراالتفاؤلانالا،الالحما!حتىيائساشعره

شر!ط.منلهويا..جميلسيطهـ-نتنهـضالكلدانرماحببصيرتهليرىالشاعرويعود.اسطورابين

الاذلكفما،حقه"فوازا"نو!لم!ا!عجالةهذهفيكناواذادخنمر""فارلطجوادالمساءفيبابللتضقبل،المشرؤالشفقتلال

وذاتهالشلافةعبقربته!احيكلتبلمنعنالعجزكلعاجزونلانناالرتقبالاهـطوان..الا!وارعملة،الاسرىونمالالسباباومركبات

فأوجزناها.كتمانالهانمستطعولمعليناسيطرترغمبةولكنها،اًلخصبةويطهر،تارنجهانضارةللامةيعد،جديدا"برخمتينصر"ينتطريجعله

لا.النحوهذاملى:ثانجظمرةالصهاينةدؤ!ىمن"كنعانارض"

..الغايمةوسموالمقصدنملكفانافقد،الاحادةفيفصرنامافاذا..
بص!صر.

المل!.الشابللثساعووتحيتيحياعاد

دم!ثمقوشامرمجنوناعاد

دأينهياتساء!

خلايليخاليلخاطرة..خطوة..دمحاابرجفو!كان

ر!اءوشي

المساءسورعلىويختال..الريحيقبص

اليه:وتطلعن
!إرر!!حىبيديمهمليحاالليلمنفذفيواقفا

الهفترتدهبتاذا-الربجينهر

اًلعشنوحديثالهوى-.اليهوتطلن
....للصغارطوبىألف

الخصنفؤادشمعرحاقداربادست..نخافوالا

صحافيا(منشوراتطينالمت..لا

وعاد..مدفوناكانسبفأنا

منهيتعلقبما،وبخاصة،الادببمذاهبالمشولنزاللجوهذأفيكطتلدالخالدةالامةهذهوبان،ا"نهبقدرالايمانكلمؤمنانه

،ذاتكلهـصممستقلاذاتيماانطلاقاالصعرأصبجحيث...بالشعوكحتاللائقءكانهالهاويعيدائصرارزي!-"بخهضصر"الفيوم

جماليبقالمالذيالموزونيلالجهاللعالمهذاالفوضىشملتوحيث.الشممس

!،شعرا،بمكل-طلحهم،يسمونهمااعطاءؤابعضهمشاءوحيث.فيهالاالارضراءشعالىيهديهااقي(الصبار)الصيدتهفينراهولذا

واشارات،عمياءرموزمنكفلصندوقالا-الحقيقةفي-هووما:فيقولالمق!ساثعببزحفايمالهيؤكد.المخنلة

الا:صاسةلابلأتصلحولا،للشعورزص!حولا،للعقلضلمحلا،صماءأنتممن

ولا،تنعصروحينا،ت!روحينا،تقصرومرة،تطولمرة،نقراتأثها،اغرباء

الشعبر!الامظلومامنهايخرجاعر!كم

هذاولليت،لهمفهومالأ-الجماعةهذهمند-الشعرومفهومأذرمكمالريحطريقسدت

...الامر!هانااذ!انف!حهممناشتقوءفدالمفهوملاطاراوجادتالملشقيقفزها

ماغير-التجاربمن-تعاننغربيةلمدارسفيهورلقلدونولكنهمهتفتصبيةعينخضراء

مزورلانه،نفسمهالاالمقلدقتلوما.غيرهملارادةومزيفون،نعانيهالصباروبزحفلرياحاتلد

والواله.لصورهمزيف،لارادتهمنكرا،لنفسهلحلىاللصبروجضالثباتيقدس(الميناء)قصيدتهفي،ئراءكما

بكاسخمرتهيشرببأنههرةعابوهاللذيالشاعرذلكأصد!ومامنوورفر،لوطغاتربةفو!والاششهاد.ا)امنيطةوالمقاومة،والمصابرة

فقال:صفيرةلأ،الدؤيقلتجاروالركوعوالضراءلآاللذلالاتعنيلااللهزيمةلان،الهزيمة

كاسي!لإنها،ااعتز،!راهـع،وردنا-الحمىوباعة

بساطمداذا،بيننايستطيعونالذيناشعراءااولئكهمفمناباءان-ءرباء!!لاوتز!م

\:منهمالواحديقولان،الشرابوانطرحاهناكمات

كاسي!هذه-باللشمسوجبينهصدد.وعفر

تقبلها،،التجديدمنكثيرةاطوارالعربيالشهعرعلىمرلقدوال!تربة

4فاتطبيعتهعنخارجاكانمااما،طبيضنهمنالفاهاحين،وتمثلها4الغربةماالانحرابمعيعرفولم

منشأنمعهاشانهوكان،بهاوقذلى،وقاءها،مجهالكنه،ابتلعهاالموتىتجرجرحينالريحسعاليسمعوللم

جسمه!فياياه،الجديداقلبالهيزرعأحدالىيضرعولم2

الشعر،قراءةلىا،ساعاليبعضفينفرد-،اًانكثيرايطربثيوقدالحمىوباعة..الدقيقلتجاريركعولم
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وانما،ظاهرةبزينةلضابمرناعندالريففليس-الريفذكروعلىع!شبعيدا،والالحانالصورعالمفي،اليه!2يحملهبرماوالتروح

الريفابئهووشاعرنا،دللكفيعجبولا،اعملمقهؤاءمافييحياهو.وحاضرنا،وجودنامنالكثيركبلتاقيوالعقلانياتالمنطقيات

هعاشية!لعواملريفهعنجلاالذيوحديثلهوىا"ديوانعلىوقعتانادفالقالمصمحاسنمنوكان

"تف؟ت،ءلمي4تطل،*عاودهتزاللايزالمزيفالره!ذاذبرىولكنءداهـ"،حهيقةدرشعرءيئطقالذكبالخشنفؤادللشاعر"اومينهن

ديغيةوجار؟4،المفغرةبنفسهمطيبرعنئمةفتفاحته"...شيءكلعن!وهالعتالتيالخشونةيتجافىرقه!فهـو،خثفونته

اصة.تقدللظلافيابقا!ها))حيث،اللعافيةصمرةوجنتيهافيحلوةللةصاعريصدر،سابقةدواوين-ا!ميهوالجديدالديوانوهذا

صادإبئ"ملهوفةانشودة،المذمهدهذاامام-وهو(،لفإه!يةمجترةعيونها."صحااليا"مبثؤراتفي،ائخث!ن

"الصا!مرآتكفييرلموحاللذيالجميلالماضياسنرجع:اقساماربعةيصمالعينين1وحديثبالهوىتسميتهبرغموهو

حاف!يةطفلةمع،حافيافيكصأضائذيالطفلوءمورةالعياينوحديثالهوى

الرفيمنأزهار

جبث؟البسيطوراءالاالجمالىوهل!وسذاجة،بىما!انهاوصوراصداء

؟رموزولا،لعقيدلا.الجراحفيواعاصير

كلم-ا،كالضإرةخمإءاًلجمالانيظنونالذيناولئكأضلماالافيهليصدقحتى،واتجاهلأ4بصوهـهطريفلونقسمكلوفي

اتبى!ةلخطاهـذهتجلوانالجمال!سالةانمع،يعقدانوجبتعقدت."وصوراصداء"!له

الىهولس.علىبأثقالهاتشاخكشفقجةالىتشيراكمماالمقطوعةبهذهديوانه!ضابرايستهل

:فيقول،فالرفييبتهيتذكروالشاعر!المنزلالعالمهلىافي،للانسانالاننسان

صقيرارينيءنأبددتالقد)ازهرةقنمواناجملما"

المدينةأسواربينلاحشرمرةتهوىان!قلبكفي

ظلهاا!فاؤنعمةواحرم!آخرانساناتصبحان

السكينةفييسلسلوايحاءآخرانساناتعبدان

حزيئا!بثاداًواًقضكالليلشفتيهمنذهلاترشف

"!حني!لأ4غربئخلفيقطر(،!برمينيهتغيب...وتضيع

التيالمدينةوعن،واللضب،عالغر/كأفعرءنتحد-واماكثيرا...الفيابالىاخيراتؤول،قلبينبينالوجدانيةاثاركةانها

..ي!والرالمدينةبينيتساقطضحاد،وعن،"نضههولاالربفزستالع:حيث!اللفناءالى

الضحايا:!ذهاحدىكانوالث!طعر!الرحيبةالعيونهذي"

"بالترارسالة"إسميهآخرمعبىعتدهللريفانعلى!عجيلألث!وفىبحار

ايخلودشئتمان"الضياعفيهايلذ

الحياةاعطاكممنلذكر"لاععدونوالتيه

رسالتيأطوا؟ي!تمنىفمأذا،اللشاعرصتمنىوحين

"!الترابرسارةالانداءالمثملواود"

الصفاءعجيبةوردةعن

مثله:ضحيمةكان،خر2لشماعربهاورفضيهجرتهقصةواها"رمحقلأ)ملاءةأغزلها

لياًوماالمجهـولمثلكانا""!الخضراءالحالمةلعينك

السفرولثا!بما،الب!،رخلفالحب-هوالابياتهذهفييتجلىالذيلحب2ا1هذاانويبدو

وهـ4بقلوبنافكأنمه!التكلفعنالبعيد،البسي!

قدربدهائناوىنهطبيعيمةملامحهاتزاللاالف!ا!بيعةفتاة...الريف!ناةحبهو

تحملنيوالرغب(ت،فمضيت:"مجلوبغيرحىنيفالروفي"الحضارةتشوههالم

تستعر"والاشكلاق،ورجعت!ريفنافيحلوةيا)

مهماكادكالدمم،يظل"المهجتصلوبلهعا

يبتوالاومانبالصبساطةلناظلبم

الارجمنهايوو
رشقتان،الشماءكالنخلةمهملحسنفأثت

الثمر"للراشقفمطارهاالملت!رجبهيمضي

!السخاءوفوؤ،المسخاءلهو،هذا/انتمتدحيث،نجرناطلآفي،نائبيةارضفي،الامنيةتتجددوحين

لانهحقيقتهءنا)دفنيرهتنهلم،قديمالرعاىوقضاذا،والشاعرفييرفكرولكنه،الماضيذلكجلالفبمالشاعريفكرلا،العريفجنة

اورتبدين:اللطغاةوبذخ،المسروقالشعبذلكوراءيرىغرفهاف!يومحبوبتهيعينبرحيث،الجنسة11هذهزوايامن،وية1ز

شاءر:ا!ىيهديهامقطوعةفي،البسي!!:"!نيعبروارر؟عوفيترنح،الماضكطير!زهانيلبثلاولكنه،قليلةساعاتالملونةالصغيرة

اولئكمنهذاواين،بيديهعصرهاالني7لهخمرالايشربانيابىفهو"ذكراهعلى

؟ويسقطونيشيد!ناللذينمرفرفمجع!ظمنالقرقاياالى"

عنيقلت"الاسوددا؟رةفيبركةمياهعلى

اني،الحرفرفيقيا"!نموملوالعينينجميلةياأود
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مر!شراعافسابحر!بمئي

اًلس!نودوعوده!بلاديمندنا..اعناببمخمرةأعطنبما

حولقاسمبقلممسرحياتالغريباالخلوخذ

والشحوبا

ص136-الكلمةدارمنشوراتتلوبخفافيشالرعبينشرمنيا،أنت

دخانالسراببماللفمينشر

مزمارخلإلالحزينةالليلانحنيةتنبعث-السنونوعودة-فيغثيانمنلولبا

.إكئيبمساءاقربعن!مبكراتعباللذي-حولقاسم-الراعيذلك"كا)سنديانصامد،براقالريحفيفأنا

،بعدادالى-كانبنا-المهاجرالجنوبطائر"يقولالذبمماماترى31"ررفهـروو!ل؟ولذا...السفرنداءاشاءرانفسوفي

المدينة،619الخامسا!كراج)لمسرحهالطويلةالق!يرةالرحلةفي؟لججلاهذابهيتصفالذياالهروب!وهل؟المجهول

.(969اممتونواعودة،679(الآداب)المفقودة!صديقييا!شرودااروبما"

طاترفي-نينا-تقول!وخذهافتعالللحباتييومااصجمتاذا!ادجميلكوفيافيوالض!

مابقدروبيضاءشابةحياهاكانتماوبقدر.لتننشخوف،البحراثفيمااعبار!امنا!حبالدسج

اعمقحولقا-مينظماللرحلةهذهطولو!لى،الاشياءتوافهاهدرتهاللرياحالشراعولنضر!

كتلكاللبثعةابوابهاللجحيميفتححينئذ،جمالااكثرلارواحالافكال"الطويلصصنمامللنا!عد

هـولالالاما!وعمسارحفيالاوروليةالكنيسةترزهاكانتالتي!صاحيانفكتجهدلا"

..الالرحالع!افيتبعتلن

كماليس،يولشسىيبحرحيث،الوسطىالقرونابانالمدنساحات"!الىحاا!ليو!الي

عندماجلإلمةخدمةالليهاسموابحاريهفهناكاليونانيةالاسطورةفي

اولبحارتهفانالبابليةالساحرةشواطيءفياما،اللقلوعالى-دوء،شعبهقيثارةعنتصدرصادقةالحان،ذلكبعد،و!اعر

وو!ر،.الىسصمن...!رهباحداث-كذللك-متألرانهءلى"لدل...وانسانيته

اليقظة:الىشعيهيسضمزفهو

هفككانلو:كونتينءفدكامةميلرزرعالاشياءهذهوحول!شعبييااصنلمكحطم))

خلفالعيونوالبحث،الملأارثيينعصبةفقطهنالركانتوالوافع!حب!الرببيتمنتجاركاطرد

هذاالطريقعلىابحثثم.المتعبةاللش!منورعنالدماءذراتوفيشمولمكاملليلاءماقمنأطلع

.إ!همنغوايالشهيدوهذا،سقطاقدوشتاينبككونتينالارضفيفتحفجرايا

بموازاةالعسيبرةالمقابل!ةبهذهيأتيفكاتبنا،بعيدانذهبلسنا"اللقمصجقن

وشبلكالنائيةالشواطيءرحلةفيالسمان-وانتمأنا-الرحلةخطاللوحةفينرىحيث!"لوحتان""قظوعةفبم(رسمهورأاروعوما

.اتنظار.فيالصيادينا)سندلويحرقون،العثبيأكلون،الهةررحابفيناسا"الاولى

لحظغمناشعاءقوةاكثرفليس،حقاكبيراميدركشم!و!و"ليصبثوا،قروشمنببعضاطفالهمويبمون،ننورالله،العطري

كمامسرحوهو،الابسامةوانفراجالدمعةسقوطمن،والوتالمجلأد،لاطف-تت،ال!ررةلكرامش!دمشلانرى،اللثانيةاللوحة"وفي

لا...ة.-..:"اللمقادااب!نفإلاتلرتقمونحماع تشيخولى.ددابحسامهما-الواصحةالصعيرذرالهلجدلنلرى".".-.

النعمفيضابطرهممنلليت"

اللذياالخفيالروحذللكءلىالسنونوعددةانفاستنتظمهنامنيذكرون

الجوفيةكالمياء،تشيخوفاعمالفيدائما،القريبةالهـغلفيةفييقبعءلممونأنال!االارضفيأن

اهـح.فو!تظهرلالكنهاالنمومنالنباتتمكنالتي"!القماشهياتمنبرفتات

-والابساهر-للمسرحيةالاماميةالمحاورااقربقناولنافاذان5ؤةسه-لالج!ذابهيمنبمهاهل؟اليأسالىأفىضهىكانهل

الواقعيمسرحناعرفهصامرحيتمنشخصيتيناغنىنلمسفسولىير)وحلا،اللظاهاتهذهبعد،أترى؟سأممهـجبردهوانماب!و4يص"غد

وفيللمسمتقبلطمروعاالاولفياكتنئسفناربما،الليومحتىالشمري10سعيدفجر

اهالضتا"زاهصقيمةلاً!ماذئكلكنارهذلاشهلخمسهيفضح!نالناويدلقديربماللبنالمرالمثجرخصبن:العتمياعر""يؤ"نمادللك

لن!بياالخريفنوفيفيانا1)ة

وتكذببفانسترداعمىسامعطبن،بل،اصبهذفييقممهذوامامبرياحناهذاللبملونإقع!يالمكتلئبالورفىوارتححالى

والتممعرعابضلبفعلاهدرتوالشمنهاالمسلوبةقواهاالواقضةوشم!الحسوأبصر
!"اللهبوذوب،النبرنغدفى

.وتأثيراعمقافزداد،الجماهيربساطةمنواللخوف

موكبفي،الخشنفؤاداللشاعرفيهارافقت،شعريةرحلةانها

يتجنبكاتبنافان(ومديحةساهر)قىالجانبيالورقةعلىاماولممىنا،اطبيعةاصورفيهوالض!قطنا،العثءنحديثفيهسمعنارائع

الب!رطالركضلالذيافنعيسا!حبمنالنوعذللكاسرفيالوقوع..اربراحفي

فيدوستوفسكيمنوالعلىيرسمكانانهاحسبوالذيتشببخوف/عند

اللمساتتغتنيالسنونوفي!ذلكمنالضدعلى.-مهانونم!لون-لب!حافلا"وكبهونيكان،اللهوىاطياففيهوصلفحنا

طبقتينمناحناأجسداآني"،صطلعاواعمشمولااكثررؤيافتبلور.الاشياءووه

ايضا.تعاستهافيوالغارقةالمدركةالحياةالكاتبيقدمهنا"تخصلمفالهـئدإويخليل
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هيذاتكبيلفيتجهداخرىشباكاالاحقيقتهافيمديحةفليست

وامرأةرجلعلىاكيدابرهاناالبمكلفيرفضهايفعاذن.حز!نايص!اللذبرالطائر

المهاجر.وصلابةالهجرةروعة

الطييعةركيقه!قصميكانتاو،توقفالنبضانقالومن،ينبضزالماتموزفلب

ارر!اءالدار،ا!دابداروروراتعندالتوقفاجلمن،جراحهعائرةنزفعلىالاعواملعشراتالهجرة

رفعيعدملمانهالافريبسقوطهانيعرفوالس!ذنونو،محطةاؤربا

الارتطامكانوكم،الوقتمنقليلابعضهاوتثبيتالصغيرةاعلامه

التونسيةالاديبةبهتعرفالذيالاسمهو"الطبيعةدفيقة"ولعل،النطوقيروحهالللهجرةاعطىوحدهلكنهالحادةبالصخورمروعا

التيالاولىالقصصيمةمجموعتها"وأمرأةرجل"وكتابها.فميزينبنكوندذفر،ثنولىعصرجانبالىعصرنايقدمهمااوضحذلك

ق!م.البيضاءاللدادفي"،الكتابدار))2لوزيعهاوونشرهادطبعهاؤامتر!ئرفيلسنافنحنثمومن،تعاستناسببنجهللاولكنناحقاتعساء

الخيلبعمقيتسمقيماتقديماغلابالكريمعبدالاستاذللكتل!إ.البحبرخضمفيبل،اليس

وارشادوتشجيعلوجيهمنفشهعماناهيكا،ونفاذهاكقدونزاهةخلقفيعاماعشرينمناكثرمسحنادذارف!نيالعلمفيولىجهد

فتحتسةالمدرانمنالرغمعلى"بقوللهالمقدمةيستهل.أفيواشقاد!طالايفلحللملكنه،الاغوارالعميقةاللهادئةالدرامامنالنورمهذا

خالقهماواهميةدوعةومع،المفرطواللحماسالمباشرةكبلته،النادر

انجبنا!لائي!رسنةثلاثينمنيقربمامنذافربيةاللفتاةابوأبهافىوفلآ،الاندئارالىطريقطفيغدتفاؤها،شخصياتمنلمسرحنا

م!هنأربعاالمثالسبيلعلىيدكرا!قليلاتهؤلاءومن."فليلاتالادببهذهالآخرينولج!ل،خلقهاواعادةت!يرهافيالاستصارعننفسه

نفهمالمق!مةومن.عنهااللحديثبصددنحنالتيالمجموعةصاحبةفرطنابولمسرحناقاتلةوضربهكبيرةلخسارةوانها،الفريدةالمدرسة

طريقعندخلتهمااولالادبميداندخلتالطبيعةرفيقةانكذلكالجماهيريةالضجمعاتاوسعفيانبثقتالتبمالدهاميةالحركةبهذه

قصصهاوان،وقصصهالمقالاتهاالصدرقنحتالتي"العلم"جريدةفيحط"السنونوعودة"اما،المسرحخشبةالىشدهامااولفكانت

الادبي.نتاجهاباكورةهذهالجديدةيح!لهاوتيثيفاتطويرابلفئسبالمخحعبيةلدراعااللهـذهعودةليس!ت

الفنان.شعبنااعماقالى

....مد..انمرددااليتره،اممتاوانياسافرتخلحنيالامديمحمةساهر،:

الخواطربيئتراوحقصيرة!صهوعصريناستينمجمو!هاوتضم!للحناحاتكسروهنا)ظيدةشنو:الا!

والنائسالفقير،المغربيالمجتمعمنالمستقاةالحوادثوبينوالذكريات..

بينانهغير.البؤسحدوداقصىاللىالباسى،خاصةبصورةمنه!ي!االسؤنوتف!!م،التقنبةفي،اخرىهامةقضاياوثمة

الاذهانبتهيمةاللشخصياتف!نقديم،امامالىكخطوة،طيبةانجارات

عرهمامناكثرثنتاراتبررالتاعس!الننمقيةقصصهاشخكل-ياتسمالرالدراميالضوءفوتكفالفصولوافتتاح،وابطهالوسائلاباقصر

الوج!علىالاطفالىبللا،الاولىبالدرجةالطفل،واللطفلالراة:همافىلاتما"هاكبيرةبحيويةتتمتءزالثماامورهي،محددةمساحةفي

حادث!كلفيطفوقيفي!اقدللعله.معيولدايخوفلعل".الاعمال!صيةالاساليبتلكءالابالىانهتفقد،المسرحيةكأبات،

عقدة"الاولىوالقصة."غريبتانقدمان"ؤصةفيتقول"اذكرهلابااقدماتعرسءاصطلحوهـا،الفضفاضالنقاثربثيابالمتسربلة

يسمتطيعلاهنافاللصببر.الاطفالهؤلاءبؤسعنصارخنموذج"الليليملعلىاللبدائيةالمحاولاتاقح!تهماآخرالىوالكأوفاتوالايضاحات

منيتشاجرونواخوته،نوربلاكوخهملانلمالمدرسيةتمارينهينجزانباشدومنتهيةوقطودةبادئةدراميةحركأفالسنونو...مسرحنا

أبويهلهاث"مهـنبسببينامانيقهرولا..مطاللعتهصورأجل.الايحاءوابسطالتكثيف

بعضهمبجوارالستةاخوتهناماذاوحتى.."الجدارحدووحركالهماالرقيىقالنفسذاالقديماللجديدالمسرجهذاانايضاواحسب

ام!ياالرديلحئهوللذلك.المغلقةعل!هافيالاسماكترقدكماال!عضوعرص،الهادرةالمباشرةالسابقةتجاربناب!دالآنطبيعيايأزكاا)ثالر

...خصائصهضمني!ثيرهماهلم"يخننقطتينمنتناولهعنديحذرانالنقد

بالم!كأ،باللغلط،الالتمافىالى،واللقمة،كالسمعظامهاقنىالبعضيظنهاقدوالتيالاذوارعميقة(اللبساطةهذهاولاهما،الكثيرة

اللطفلة.-،فزعقاللعلبةالىالليلةاضيمفتالتي،عمتهطفلة،السابعةتلكوثانيهما...اعالمبماالمسرحبرضماذجالبعضهذاكئرنتي!جهسذاجة

انه"كالمجنونيصرخوهواللحيخليفةا"اميلقيهوفيركلهالوابدويتوراللهدوءنحايةفيينسابخفيفالابتيادتسمحلاوالتيقىالمتشابكاللظلال

"الامطار"قصنم!وفي."اسج!وع،الفاسدلرنديئاهداابميالليسذل!كليفرضفقد.واحلامهوآمالهانسانناتعاسةليحكيخاللهافي

وهـم،أهـلدلمر،مم!مون!قراء!لملاميذ!نال،مبالثرةذ!االتبمالميزانعب"اءمطلحممهـاالكثيرعناكخليبلادنافيالنقدملى

وهـم،أهلوبلأب!هوتبلاواحيانا،الشاءفيوامظلاتمعاطفبلا.الكلاسيكي

يرفضمن"الثالثةوالقصة.ويتقيلونويدخنونا!ففييناموناويدوحركة!بالوجوميصبببناماوا!كنيرهبنامانجدلنفهنا

المعروفة.المنوللوجاتمطولاتءنتغنيئقدشفاههمهمة

وال!يننىا)تشردحياةيؤلرو!اطفالأربعةحياةتصور"؟اللحريةكبكاءف!اوحزينةبمبطةجماعيةاغنيةالدرأماتصبحهنا

والرعاية.طف4الفيهايلاقواللموبيوت"دارسفيا!بقاءعلىاللبوهيه!!.جديدطائرنتالار.باعنهايخفف-نينا-

والمظاللم.المكارءلشتىيتعرضواانحالهموهذيوسغطفياحياءوجودعلىيدالجديدميلادبروادرفهيانحذرانعلينا

حقا.بلادنا

ذ!ر،ار!ااقيانرلأثالحشين4صال!صهذهمنوا!طللاقالمثرقةالهجرةبدايةنشرتقدساصنوامحودة-كانتاذاالآن

الرجلى!لاقاتهوالذيا!ضوعمميمالىتسوفنااللبدا/لأفيالكاتبةفعلتهء،كلبل،التعاسةءلىنهائياتخ!ملمف!انها،المؤسفةونهايتها

وا!صابو!ةزوجيةوف،ناتؤا!لزواجمنعنها!جمومابالرأةمن!4فيالسباب"موزتاخروط(لما؟..آخرقتلوائهجرةارجاتانها

ايضاولذللك."وا!رأةرجلى"اللك!بموضوعكانهنا؟من.وغير!اهووها،الابتهالعنيركفوالنوفتيانهاونساءهاالوايابابلاطفاللكن

جةاللبالسينوالاطفالالبائساتالن!مماءبصورالمجموعةستحفل.اررورده!ث!ةمن!و،وس!رهالس!نوبكاءكانورزلك...يجيء

شقاءعندوماناجمهناالاطفالوشقاء.المنخرفةالعلاؤات!لتلكحتميةصرئيارالبصرة-اللعرا!

78



هن!".لبعضبعغمهموطلأ!موشجارهمنقارهممنبسببوالديهم

ا!عر!د!وان!عه!روالطهيأم؟مثلناتموتالتي.العواطف،!امالشض،ءفييذلل الدياكفءاهو،"العرباء"قصهفيلعول،البسريهالملاقل!يحمد

،اذاذلكبعدلحجبولا."الرو"ينويقتلهاا!ليالياتفك!اجتماعية

الميضقينمنلجئةباشرافطقص!لراطفالانجابمننهرباتهيبتهاوكرهتهاوالزواجعندهاابرأةد!ت

اق.التاعسالمصيرهذايلاقون

!ل.!.منهاصدر
0001المتنبيديوان-اوفي،الظاللمالروجاحياناتتحدىمظلومةشقيةبدورهاوالراة

؟..ار!ارضبنا"-2"اللبوءةاظافر"قصةففي.وتستكينلمصيرهاتستمىلممالاحهاناكثر

أإ-"فراسبي)-3؟

الابرصبنعبيد"-اولادهاقتمتاقييورير-!يسميديا،ومثلكااللبقةاللبدابةفيتثور

ارقيسا!رىء"-من،زوجهامنتنتعمانوتريدتثور،زوجهاخيانةمنانتقامابيديها

عنتره"-..تمثيلسكفيوافاطعكاصرخلانتقولميلنفسيافي"عريمتها

الرقياتقيسبناللهعي"-ورن،فيرهادهواذروموقدي!بمنوأدنيه،منكمنديلهاواخطف

."عرقهامناخلص"حتىساخنةقدرفيجلمكواغسل،تبصرلعلك

035اللطفيلبنعامر"-8التنفذحيزيرجالىولانفسهاحبيسالنهايةفييظلالميلهذاانالا

3عارخمنساء)9وطفلتيانضظزاناستطيعف!قطاني"امرهاعلىمغلوبةامرأةلانها

03ةسلمىأبيبنزهير"-01."اظافربلااهرأةفكلانا،اخرىا!واما

035الذبياليالنابغة"-11

006ز!دونأبن"-12ببناتلهرفاقمعياتيالزوج"ابليسعملية"قصةفيوكذللك

0015حمديسابن"-12هذهامسكتهاذاحتى،الروجةعينمنغفلةوفيدارهعقرالىالهوى

0001جرير"-14صدرها.الىاولادهاتضمجديدمنوعادتبهفوثقتنجبانتهبرربالجرم

003للزوزنيالسبعالمعلقاتشرح-15،فتاهامعحريتهاتجربان،تحرراناديبتناعندالمراةشا!تواذا

006المعريم!العلاءالابيالزندسقط-16الذجمماالكهلالىنونمهاتلقاءمنفعادتلاهياعابثاانسانافيهو-جدت

0025جزآنالمعريالعلاءلابيالمزومياتا-17الك!لهذايزيدالا):ساخرةلتعلنوالدهاوالىبالمالشراءهايريد

0175جزآنالفرزدقديوان-18(0"ساحرة"قصة)"ذهبتكماسالمااليهعم!لانيقليلامهربمافي

005الاهشى"-91

..محجربنأوس"-.2بالموعدواخلال،هبمجاتبهامنواخلامطانتظاردوهـاثمةوهكذا

035بثينهجميل"-21اخنوقمهفو!"،الجناحهيضةدوماانها،4جانهمنفظةوخيانة

0013جزآن"لرضيطرلسريف)،-23الهوائياللوحقيخططوااتراهم":لقدرهاومستسلمةالروجية

.081ربيعةأجمطبنعمر"-،2ء..-

."مملكتيمطواخرجمرأةااولدانالمغوامض

الانصاريثابتبنحسان"س25روزصورا!اذةارمل!قاتهذهعلىتثورمهـميزينبانصحيح

المعتزابن"-26،!ورةوكبا،الساحرةوريشتهالفنانببراعةوانساءالاطفالشقوة

006خفاجةابن"-27اقول:االىاش،ببمقدمحدامماسلبيوافعيوتصويرفاشلةمتخاذله

0002جزآنالبغري"-28لشرىالمتغنحت!ينعينيهاالكاتبةتستغلانفينطمعفانناذللكومع"

17ةالعريصفيحما!لديىلث!وئحليبنإ)-!3وفيالفضيلةسبلفينضالحياةكانتولواللحياةمنالمشرفىالوجه

-.."الاسعداللحياةسبيل

0015نواسأبي))-31

05؟اولليخاص3"-32.وض،والغالل:ريث!وبهمامافكثيرالحبكةولاسرداحيثمناما

..02"جزآنلليازجيا!طدوانشرح-33،الشعر،ب"وافكادهاخواطرهافيمعهانتيهو-جعلناتتيهتراهافبينما

بة7.القرشيزيدلابيالعرباشعارجمهرة-(3فياء،منا!صةياضمعبهاذاالقصةخيطاضصااننانحسوبينما

008زهيراللدينبهاءديوان-25،اسبراوجهة!يالنظر!نصيدالوراءالىووف!االطريقبعض

0001اللعتأهيةأبيديوان-36الشعرخيوطتل!لم،نثبرهافيشا!رةبحقانها.لسلامته!طمئن

003والسموألالوردبنعروةدوانا-037كئيبةقصصا"منهاللتؤلفلكن،مشرقةحزمامنهالتضفر

008الاندلسيهالىءابنديوان-38

006لاحنفابنالمباسديوان-9!ا!نتاجطليعةفيويجملهاالمجموعةبهذهيشفعاللذيانغير

..عالعامربمماربيعةبنلبيدديوان-04"ا!بيعةرفيقة"الهلوبهومشرقهوفيالعربيالمغربفيالقصصي

امش!ونإوحبماتإ"رهاهو،المندعةشاعريتهاهو،الطريفالجديد

وال!ئتنشرللطباعةبيروتداو:االناشر.الفأ*والصودالرائعةباللرؤى

للننا-بيروتالخوريتوءأبيروت
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