
ووافيالريادةيجعلانهبنفي،(جديدةلثمعرية)حركةغجر،ء

يرتتر!ل!انجهرللزعمهبلهاغموهبلهنهنا،المؤل!!صلمدبلسيماببهب!بجريكونهالمجا2مص!س!بر.ا!يما!أا.

اوقتانفسروفي.المضمأرهذافيونازدللس!يابد"ابرفةبارهاصات

الحر،دلنسعراح!د(بن)خلإلذفسمهينصبانهاناقدبضطيعهلالحرا!عراقي!اث
كتبمناولمننظرثم،يريدكمامعينةوجدداقوانينله

فيان.الحرللمة-عررائدالي!نصبهوالقو؟نيئالحدودهذهيصعقيفمبقحسنت!أدف

اما.ام!هاانوبمختمافالفنوننفأةطببلأبهت!رؤ،لاتعسفاالامرهذاجاها،ها،واالحر(اشمعر)1حركةتناولثاتياالجديدةالكتبمن

)بدأتارهاصات:ي!قولمنهـواوضىعيا،فوالنا!حوا!عروو!ان!!وأنت-زوتبر(للقاهرةالثقماؤيةالمكتبهءنصدرالذيالكتابذلك

الارهاصاتهدءواستوت،ك!اعامفيوفلاىفلاى!رالشمرهذااءعغةبى-ااد*خارروهـذا.لوفهقحسىنللشاءرالحر(السعر)اتجاهات

وذل!ك،كذا(عامفيوفلانؤلانيداعلىوتبلورتتطورتانالىلاسباببال!راعةجدإر-والمددال!جم

قصيدةورران4!ولاعيرمنانهمناًلمؤونيراهبماولتزهينفكونبحبتاءراا)ثرحركأ!يهات!باورتا"رءلمةؤ*يهمدرانها

!.جديدةثنعريةحبر!لأواً!رةاتحجاهـاتهالتببن،"ا)تقيءمياًالدراًسةهـذههـلالىبحاجةاصىت

.وفرءـاواجضماعهدقافية،شعراءهانذمالتيوالأطر،الخاء!ة

اًلثلاثة()الاجيالوترتيبحل!لفيموصوعياالشاصكانولقد؟ال*ثر،ارضقو*لأصظاتآراءمنالءنش!ذافيجاءما-؟

اإفماىالثطيعالمجال!داوفي.ارورالسصدربفيس"رتاضياءلىردحيث،حجازيالم!طبمءممبدارومدعرالثنامثلالبعضوأغضت

وءبدكالسبابروادش!عراءا"امذجوالنمابالتحليلالوقفةضرورة.7!ااًغ!سر8ثاًءداداحدؤ!بما(إبئا!اولر!اليوسف)ووزفيالمؤلف

فنن!م،نفسهمنالكثيرؤعلانحتقدمنهمالواحدلان،إصبوراهذاؤ!جاءماا"اماوقوفاؤيج!للذا،الغليظةبالشتائمءلأهردا

ورصف،فهلملاوكلورهاالحرالشعرحركهالرىماالادبيةلمحياةرؤوسفيالحلافةرضعلم)انالحقلمؤلفهكاناًرلزد،الكتاب

المؤهـص!ان/يخراحدلاقتالونفسفيولكن.مزالقهامناً!حبببر.لاامحجازيا!هدتعبيرهـب(الاخرين

سبجلعاى،عطائهماعامرقفاريجبكانشمعراءعنءمداي!امىرضلخرص""اؤوماناللكضابهذاءنبإثالحبصددوأنااودلا

،هىالتعهـذاوييدو.وفيرهمالمناصرةينأ!اوءزحجازياحمدالمثال4)نقملءضطران!4سهجداخيص4يودفمن،!لهارىءتقديمهبرقصد

اللشعريةللحركةيقدموال!اءفى-عرامامويقفيرذىنراء!رولاءه!اا!كاورصس!اولاء.درإجعلنيمما،التركيزعا؟ةفيلانه،هوكما

اسمائهم.لذىدا!يولايذ!شفيا!و(،ايفعر)ات!جاهاتاسميحمل)كنمابهيكلبى()مخططانهمنعليه

ا!هولى،أالمخططهـذافي"اءءا"مصع+لالمؤلفيبدأاناىابحاجة

بب!ا!لدل!بل،الممعا!ولفماوددو!اردكم!ااصطحهطى!بيوفىلوااًلخلمطمنو"حماسكامالاجبل"خ*لمففيالشمعراءءنلكثيرافبقىالوبالتماذجيد.تزومع

..به-دءوضو!يؤكبرصاحببرأر4اللبدايةؤياإؤلشويبلأو.واً،طر

)ءـؤلالربقولفياضحايدذلهم)!نطارلإطرلسص!ح!تمأنعورحولسبعرلعئئ(الثونعريجوانهعار"!ا!حهت،-اؤ،ريقبكأالم!اكإلىاتاوهامفياتحل!قاعن

....*--ررعلىا!ء،"(لاء.لملاح)سهوةصاحبافءويكونانومؤيدي

لاذالمعلب"هيماعلىالج6!ةالاوضاعيجمالواانيحاولونالثهراءنواحي"،كلمنالمعقدا*صراهذامثلفيانهوالواقع.)دىلما!(*عبمير

الهدال--4ت!حقيقطريقفيالمجتمعيخطوهاخطوةكلان3ونيدرؤىوالمصون"ا-ن،الهظالمينالغلبةو-بدو،والاستغلالاولميكننشرحيث

علي!باللغض،ءتممللتياالخطواتمنخطوةسوىليىءتالاجتماعيةكاإفيلمسوفيكونانا)ثءاعرعلىيتحت!والاحوالالظروفهدهمثل

علىاكثرتطبقالوصهفهذاانرغمهذا.(عالمهمتظويضفيوتسهمبل،ن!صهءنهدخدعانبحاولفلااكقصيرىمنهمكلايلانانبيوا

تحت!مماالحد؟ثهدااوردا"ؤلفولكن.ال*بيرةالبورجواررلأاصدالصبورعءدصللاحيئولكمالا?لأحه(وورصيلةيرىانفييجهد

البورجوازيةمنلكلانيعر؟طاندونالبورجوازيرة()شعراءتواًنيكوئسوااناواجبامنان!ميرىا!ذبئ،القلا؟لامثمعراءاهؤلاء

وهـ-ل،والمضخلفاكلقدممنها،مختلفةلثرائحواللصغصرةا)كهيرةم،هـةصولاؤلفم!مهـوهذالانون!را.والانبياء()كالغلاسصفة

)بورجوازيته(ضمناللببهاينتميالتي()الشريعةحسبمواقفهبختلفيطالبونا!ذيرنيهن(ادونكثوا)النقادبتفوهاجمنراه،ا)ثطجمر

.كيبرةامصهوةالنقائسصعنعررنب"يرغمضوأن،الرملىفيدأس4يدؤنبأنناللتما

اًاصفوة(ؤهوف،راء)اطارا)ثانيالاجتماممطالاطارعنحديثهاما/.الانساننقدمتعو!اننبم

!برمنصرهيرقهلمايعرية4امالمخا!ة،أطولو!هـ.زالى!حاء،أنهالاالاحكامفيدفنهمن1(ؤلفو4!روانرو-اولىماورغم

01م0111بة.ء!ا.....الاؤ:،ء؟االكافببىة،دللأبامب.لأاندونن!ريدبصضميماحيانا؟طلقها

"-نبرروينل!ءلسمرابالهالعإو.(ووء!عرؤن.لصالو.(اثطمر،هرانءطهئناازعمانعا!،تط"-ءملا-يقول.هدهباحهـامه

ؤشبهئاسئاتدرجوائم،امرهميدا؟"فيالكادحةالطبقاتف.
ضعوالوط-في-ءبالكلالحرو/بئص!-الثعركحبمناولا(س!يماب

كثيراالتبم"ا!فوة"يشبهماكونواانالى،الاجعتماعيايسامفيهذأاناةخالووفي0الململأررىة!!ازكاوءوضلويىوليساًلعربي

ال!دير"الجموولهيالء."و"هذانهـظ،ا!يرق!!تحدثماوذلن-ئغ!ى"*مالحصاحبتعبيرحسب-فهلملا)ز!م(ءجردالحكم

انهص!رلمجردالقولبهـذااسلمانهؤوضاليس.تعلمالمجتقودبأنفوءاءكان/-?ورانالمضهبةقىللباحثيمكنلا"يئولنفسههولانه

صصبفعلأكاذتانالصفوة""!ذهانتصوري!ىفانااليوتءندء-،المثعبراءمن"ثاءراًلانس!بقهاولمخالفةجديدةشعرإةحركة

-يقول-كماال"ءادةزماملهايتركلاانفينبغي،!اا"ؤلف!ريف!ذانتفكبراوإقىدونروالشعبراءرقهبئوراءهانه،!انفكان،اليها

ب!ق!ا.تقولبم"والانفعالبرهاوالتأثرسما!هامجردحتىولاهـثاوعلى،الحركة!ذهفن!عه.+ببيهضهمبرولمه!اينيكونوالمعا

"نبهائهمببئبدلاواكن،الكادجن(11،ناهمنءهـهوةلهاالمؤللفتعبريفينازكوأخرىعوضلويسللدكتورقهميدةاننتصورلافانناالاساس

بحسهممدعوميئ،خلالهامنلونشاةويشعرونطبقتهـ،صموفا*:ءر،اربكبما511طنالوارجلمءفيالحراللثصعرحركةفجرتماللناناهما

تسلخوننراهم!دامنبدلا،الحقيقيةالطبقيةوءعاي!ثنتهم،اطبقيالآ3مم!عرإسحركةلاسنقبالمهياةإنالاحرلثمعراءانفوسفيكنلم"ا

متوحدايبدو"منهمالشاعركادطانوبفد،اعلىالىطبقنهم--عن."جدإسدة

يتحدث"اصبح،كبيرحدالىالكادحةطب!قت4ابناءمنالاخررنمعلاقصيدةانؤي"يرىاللذيهذارأي"ءع!طقياالمؤلفيركوفيمميف
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!ظأمو!ة.عل"مناليهم!نظروكأنههؤلاءطبقتهابناءعن

الصباعمحمدللاسهادقصه!ا"ءتفاةاالمسحومهالم!يبنابحقرؤمناولديالح!ب!اة!طفان

ص218-الربراط،الرسالةمطهك!ة)اللبرجوارير"(منالمختمارة()الء"!وةالىوإنجظر،الكررمالعجشفي

صقيقبقىمعإ.إتفمةلتعبئر،طبةنرهاعنتس!لغاىة-وطنبكالت-ان
عىنارمطتهااالمعرببةةالحيمامن،شاهدمجهوءةنظام"نقطة"

لهخافانطىلىالاذعاالةهكموؤ-هافجافيت،نئحاعرقلمصور!ا،ثاعرؤ-ى.لقود!اانبالتاليلهالجن!سى،!كادصكأأالط"قية%ءاددمعبين

فسةوالشف،احزنامنبالكثببرء"طنآ!يولتمنهو"فاهتهـ،ا"ناس.من!مال3عندواللقلبمالفكريا!سضوىفيالةارقبحكم،نضالها

.ا:،ساببنفأنهيكنمهـ15الانمسانبقببمةالهمبقوالاحساسالوطني!ةال:ض،لاتؤيااللعرجم!الوطنفيالهيادةدورانينكراصرلا

..داتل*وز،--!ا،!رة!الءإقياراللمبرجو"تروكا4بى،"يلكلرالفيلا

القارىءوعلى،لسبممائنااشريطابرم!وعهالمثءاهدهده"نضلبدل

مماافيؤهـتعءنووة3و،هناكو!ح،هنارءؤيةو.له!لايبعهاان،العردهبئاللع!ءدةالطبقاتءلىإمكرياواخفو!ها،مخنالفةفئرائح

ا-اعاتاب،نث.،عراهوء"المجمن!عيخرجذوءند.صروفهارؤدإ"فىالهماللطبقةحلب!ةصقمةضيرة(اللصإقى)1)يرجوازاتزالاوبالتاني

ورركة.صيراعاتلهكانتءطا!ءتهافيهاانفهالتيذللكأ!-بىالىبءاجةهوماولكن!دا*ريناحدلا.اليومىنصطيها

ءربخثمىبقد-مرلسمت،ا)سنينعرفئيلمعجبههاعلىكلماتط"ف-ةمن1)ةرد)اف"لاح(صلا،ؤلفبهيا-يالذي*وسالمعالمنطق

هىذهاترتلمد.ارربابصرارةمنفبها"اوفصهاالحروف4ادمترورترؤطانهرعمبااقء،دة41إطالبثمءلميا()صؤ!ةلليصبح)الكادحين(

صدقتلما3-رء!-ؤكات،!لدتابالخاةيةالوأج،ةىعاالتزكيةمىناليهاإنظرانها،لىالاورقءكأبرثطيعلملااء-جالفرد!زاان

رو!هـو!ةالمجو.الصباعادبصفينعبمةمهنجائيلل*بيراادير:.امنال،:--لمرةإجبصرص!وة()اللكلهذهيسميان-4عالمجبوكان.ىل

وهى،،ء.درهءتإبمما"عءؤلفنااعتمادهادةعاولدنهاتزكيةل3عن.اءلىالىالعمالط:قةءنانساختقددأ"ت*!ورءلمقة()دورحىوازرة

هـ4اف!لزاللتلاالذ!اءعض،ا..الاخرالبعضضندالوقتذفس!فيالءولوةهذه:فءانه-ودريان-دونيعصرؤ!اؤلفاول*ن

هـصاكثبراًاد،اليهاي!ت!جىءت!جاربةوسهاقىالادبساصقىفيترزعشعن،نجحدث?نإقولفهـو.الكببرة(البورجواز/قىأطبق!تحت

ي!كنذااحكاماؤترد.لإإلهوءحتواررتابكلة"هـونإج،لدرالمص؟ون..الاطارهـذااءثت*؟.ءر/ةطرصددوهورة(،الء،عورجواز/ة)الباطار

ةلصا"مثلالظاهرةهده،زمربظهدنوادبي%جرأيعلىنطلقهاا!ي!ل!ن!حقيوال*!15ءيالاجضلماءاؤيايضبدرجوااني!ءتلب!عواللمأ)دإبئهم"

نابورهـذلنرهكضلاءضىلهانمعضرانمنالنبردلاكانالادبريالض"ميرذىالغيوالصالبورجوازياث"اعراؤ،ذا..الصءوء"اءنة.عرب،طار

اخنوله.بايتجرونواللذيئا!ضنويهيسمتحقوناللذين!يننفرقحنجانؤ،!،اءلى"!!الىماءب!تالاجال!مفيال!رجاىا!!دع

باع،الصالملأستاذ،ءدرالديا"،!عاال*تابهـو(نظام)نقطة!بالي-رةورجواز!ةالبءوؤعالى5ةء-بئود،لترجاهذافي

قصةعشرةسمبعوزةعملهقصسهحيةءجهوءةاولالوقتنة-!فيوهوالث.،هـ-ر!ذااًنبملولكن.الخاريخيةلامادربئاغإهـكط،ومالمف

(الممربهة.)العلمجريدةمنمتةرؤةؤىاءدادلشرهاانلهور.جمققصيرةالى"ءماممماالاجال-امفياورررجبربءةطعلمخبرالءا!-ورجوازي

الممرر-ةاله.ئةهوواصدةووتقةؤىر-معهاالدىانئى"تركاوالقاسم
............ل،---دهعىالاجتمااررلمالىصولالو.و!"ضطعل،،ليوبالت،"اعلى

دالط.وعابر"فايىدهاا)خ!"بة

مصطاءولاهشالعلالمغروى"معللمت!كاقعةءة!ددة!سا!ر،تط!-ع،"يءرليوجؤابى،ة))اله"ةوة"هدد-ضءوىؤء"ما""اء!فو))ا

......حمى-بذلكوكل،رماعفيالاجاوقعها،صلانغ"رالهالكبورجوازي

طفر"قدرار!ماالنا!4!!لآ"ه!ا،وجمو!اةاللكجمحإل!ور-فئئو4اقئاللالتئطبرالذهـفيه.لفاؤاذمر!فوذمبير

:ومضمونا2"كلااء"باعاادبفيوظورج،-لءلىيدلالذي*وسالمعالمنطق"!ذاالتعر!!اتب،ذه

/ءه-!ا!هو-الادبيالاو!بهوورلد-اثكل!ك!انا!ةفمنث"ء-راءاأ!لفإدإن،طزيالافل!ه!هعا)*ار،-""الماديةبحقائق

شيشاادبهءضتب!يء-دبه"بر!وحده!ذافانؤء.ةكناوةاد.لبنا.!الىو*كن!-ءط،مع!ميضماط"طانالاءرواوعفي!وارادلذينلةالصفون!(

.جديدا.ذاكيديراندونقبفالحقبروواقفهم

الكا-بذلكماجموءلآافي!رهللمؤانناالمضعوناحيثمناءاوؤ،-،والصراحقىالجراـ!للمؤلفيىفىكاناخرىاماعنوفي

والروءانسب"المفلقةقيالر"زاجواءفيئ!الهانفممه"ءلىا(:طويقالمعانازوا)دمتضقءدةؤ"انضجتا)تيالحادةإتجردةاعنينحرثحين

ؤؤالاتء!اؤقىا"ظ
ج.ه!،"طررةكلا"ل3أعنناب?لىوومن.رو،ا-صهماةعهنإفيول،بالخطبءفل!يوال!إ-طءةكط/عرللث،1ء(دىلرا

وراءنجهـدبيجطنامت!هطعة"وسصم!يةنلمالحلمنااسماعفيإسكبهاموشماة

اذ4.نه"ف"4اوذلكء-راخرث.س؟ء!،الكانب،فائدةء*رمنالرءزطنالوفيء!كأجالرالا؟ظ.قىانسف)الس..الحادةالضجررةهذهءن

وقفنراهالجزئيات!!نى،دها14ادبكلالاخرينمنهء،كليعينئىالانوالمفاحرة،المتاجرةبابمنالافهسطينؤفهقىالىبالاتلقىلاا)،ربي

المضء،د:هذا):اإسوقإة()رواف!همةففيا.ح!قيها)ءطيهاعضدووحا!دواللا"*،تولإهلقراتا)ثءعا"رؤعالاخرىالانظضد.ضانسكما

التىادحةالولالخمساءراىاالىرقينوافذمنيرتط؟ءونالركاب"!-ذهءشل.اءهـا"ة"ااورلار!-اتخفمفيبهاالخوضعلىت!ملان

امإ:حهميرة،فجرةغمهنءاى?للقجمدي.الفضارأتخلةخهادههـ-فيخاء.ة،ثس"جوالتار*ؤص-جوىاالجرأةت!قصهاا!قوال

ناابالرماحداراد.حلالوفيتهبفتءنويحثءصباخ،للماءعلإهاا-.ماراتاأرفعأ)رزفيلمالا؟طمةمبحتاثحياوط:ياانانضامنا(رصاة

الجميقداتالم*ةتاللجحانر"*لانؤبل،اًلحكومةلا!مايئمد،ان!--،رووكأ،5!،ذه..*-4جالرالازظ،قىمنخطرااكمترالملا!اتوا

عمبقا!،عالاسعل،امامهواؤة،ال!-*ريالزي41وباناللمتماوذاتااً"-...غضء"ةدائروض.ن.زحتيضضعهارائماواور*ب)رجعهقى!

."الانتقادوباع،الثءاراتوهدابىصاللامت،تإقببرنة-ءهاتغطبماؤ!يالاخرىالانظهة

اترءخاؤ-)عاىاض!*!الذلكأنهوذجاأخذقيا)قصنفسومن.الجماهيرخادعةن-حيالى-ولوفتبقى

"بءكتمنروؤءالحمنكب*ء!شراءفيقتردد)المم:!أورا!تهموالناورط

اءع!رهاالذيدلكهـونيكوم(بز)الضرارالاجوالصتإكيءلمبةءع،المحطةمطارادغعطيمانرالهوبت
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:عابرةاشارأتثلاث."اسلوك(وا)الذوقتاب3يقرألمالاسوافىالى

انجاليىزي-ائحاشننبراهاديا)الببغاء!قههةفيجاءتالاولىقفى،اتذحاهدا"نكهر3فيءئدهالة"بةالر،ؤإبئبعدلناودتجلى

الثانفةعلىؤجلوحثههدكلما.اهدياءال!إ..معهفأخدهههوييدعى،ءهـثهانبر،ءن"،ذازرى،نفاحةدسقلط"ل،دمنض(!للا)وص!بة(4قه

4ى"دإقي--.اهـءورإءا4!قيولء،داؤط.لمعرا!ير.ءديهـنر..اللصغصرةإنج!ث!وو!-ادربافييراوحطهلى":؟قىاللبائع،ة"ؤبفاحةنقص

إ"ة،لهوو.هاهنري!دةجرزهسدرأمحدا"وفيذلكإضرجماورضتترقلعل،ررويرة"ئعبالى"لةمنسرقهاانه:"قيو،ناةءي!.،ناهعءظ.،.ة(حة

ظ،د-باتالببمغاوحتى:هكذاويئض!ىاب(للءر)ؤرر.طءنرعسوانؤلأ،-رالاخا*.لوانص،ببهالت*مللى"قيإبااء:هاستءحثا!إفاحةرلك

."بةلمسمطبنا?،صط--قيالكاةهاجصة-اا،هاج"،"نى-رىلمنضاوورء-!ةر،اهـ!زج

اطسةاوا))1:)اينتبح(قضةفيجاءتؤقداثاز-ةاالاشمارةاما.إزه"ضرحجررهاروا.،لماحدىكل.?قى،8!هششراء،1علمه!*جه"جع

--اروج!جورلبلطلومنج!ىلدخيط4زرزقي،روجهاجواربترزقءوؤ"4إ*نوام.مههقىم!"هورءقىؤفا"ال*اربية،لجهدابصل

،إ-"ةهعار:-الاصشرةالى،المذر،عالىإبمصتمعالروج،المثةوبءت،*5،برلة*"،يإءلمازقد?اءبدائمماؤ؟3اويالررجالمت!ةءوؤةء":ها

اراتلاتهه؟?ةقازوحا،يىنقلسؤبهااتسدعلىببهيةاعراا"!اوءة)الء،،رة(-يفه.ابب"والخط،التقير)ريةءنالادضعادمعصراحةأو

حتىوبرورلييرورلعياللحلهبستيت،4غاءمباطبخافيالخادءكأ.المقاوءة:يقول

،."الآز-قىعاىؤاضإ-ىاء2"رءماو؟دخلهقفاهعلىاتهدءدط؟ازهنايروؤفءن"

/نجرججثالم-للأد(رءب)!د/بئةؤص!يجاءتاشةلضااالاشارة،اءكمةاا.)كطيرساؤونوصد!م!اض!ة،ءا؟...ةالمحكفي2لظمالاؤفمى

-قىاةرف--ازوجهةمن(4كةلالي!هـالم،لاد*ديرقىءنحثاباالالط!اة-االلضردةءرارة!تءرعاءولتإو.احكا!ا(ااوداجتنتفخعاجهم

لمماء-جزاعانفص"ويرجدرهت!ة*بز.رتفابألطر)قوفي.)فرا.-وارلمءاىحتىالابر:"ءةو!هـ-طر!،بياعراأبى!!!دافيبيةا)عرصءهاآورثر

اشترىلن،اج،ها!ءأو،))سأرقض:قوء4ث(ليةوط!وسطداتوعاتةالي!د-!ؤاررءبىيرر-كأحطالىالروطاررر?لؤءهئها،ادسع-رةاوظادفا

مدسأؤ-.الخه،مصلملؤهـاونمشردوا،طفالالاؤء،لارئنهااًللهدية..،.000!)..(اً..
......3.رج!ءنحارجء"و!ير"روص4)9

اكظهقى.الىقىاًاـ!إ.

كاسم.لهميدي...قالى!سيدفي-

*!*

ؤ--ىول!دايا-ا.يرلا،اثوارعاويإ"دهءنو1ا)ثءجبرايئاثرلابهـصايرءطقاخانيةوا،ه،ض!ءر:كمايرءبر!وتإصاولهاإةالاولى

..-.ا،وسط،د"منؤربربرنا!ؤرنسميب!رهط
لىرءلجو!ياك!،ز-ىااًجراساءعداًءسوىاثرلا،بزن3ا)دكاتواجها

وحيدةاءاءلو!كب)1)ور-،ءقى(ض""3اجراس!اصهـاء!.وى،وهثاكهناز!درىولا-بهاا!،وء"الاتدهما!يزظام()زفيطغقمهءكأوفي

."الاطفالالاق!.خه،مؤوق،المأس،ةارصفوقآض!الضيمجموءت4ىعالهـاتبااللأ!هقىهدهعهوالىالكانباطلمقدا11

قاهـلضىءوهو،طسءنفلىفيالاب!طالزورة،نهنادماكلووذاكاناداالل"بمءثلا)الببغاء(ا،ان()الىلبمقه"قىق"*،!هااجودقصهها

الكأنب.!*ونقدوأكن.،حالكفادبضمن4ؤصتةا!يرهكنناولاجداالمت!?كأاءم!وبء4اؤة.-4نجه،ول-الطالورنول15جهذاوراءمنتوض

.لح"(هالمهاكلمة)1القادملإءابهدللكوفر:مابرو"ارا:هاا!.دلاإةيواالمورر.ب!ا(?ععفيايىوم

..وبع!د:زقيراًليها!أذالغلافا"نف؟ج

زلمقولها:انءلمه:اةتمالحءننرىءهدقكلمة،قبا،اتر--نكملاليام!.ماحاعدمالىالمدرى."ادارةاض!رت-

"عبر؟ءجةالمة"ءةرمترؤءاللعوبهبئللقه""ءث!قوج"نقام()زقطة....واحداؤ"همامر؟ءندتهلاعاالمقي:لك!ادرارر?نجةاالسمةفيا!ر!ءفىبا

اد?:،ؤوأقىازكيان4،1براخءتمماليولء-ط،غالههباوللاستادا:لمؤسذااضدخلا"*"وغابلر-وماءاب،ارةا*ذءاللتدصليمفعلم

))سهخربم4وارررلاقراهامن!لطانامنؤجمهانعبهـة?خائبلالكبيبر..-.".المفعول

ساعاتكالتا"*هاءطافيانفقهاالضيا!ص.اعاتابانثتاءراالمجموعةءن***

."بروكة؟حيروهـ!!و،ازة-تاءلىإمؤد-سؤالطرحهد8زتجهلمناموعةالج

احطت،وئنتطإةربأ)اانآطوؤ"ى،ء-ددة،*وندلىهذاءإى،برقىالاجان،اءتقد؟ادقسهةت!كنب"ذا

-+-ءا،صدالىزةةقىؤدول،-ا،وءكافيقىوره،ن!بةؤرد،"لعوا"لخاضهة

صذ!سسط*.بة-*.... !ا!4!قهـ!كبماأتااء"ا"،ثر!حءطاء--ولر1ؤ،رلظ11!!:!ىاحصوءو
لذاؤهـوناؤ!ء"ءهتا،رةونان.لحباهدةطالاجلؤء!..هاد!طادبلىا

3---!4"عرمنالاخرىاض!ةاءلىوومؤق!لان!"م8-م!وىيرالذين

الار!اءممم!ببح!المم!-!عالملاوور.وهـ!ةالجاغلؤء"،!ؤب.جدولؤءقىالهدوهذه..الح-،ة

ؤطاررصاةفيلةتاة!ه"و.رر!بما،ا"ك!ا4(يرا)روكقهمةف.ها.5فيلجدها

ائهئنائرئطماسرسهار:بفلممم!رحيقى1)تىهى)1،سه،ة(؟ة?ةليءة"هاؤ!الهه!يمء-كل-رةونجدها،روايةمع

0791دءمثهنس-ا)ثقاقة،زارةمئثمهوراتآضلء.لااوا:ضيجةاالىر""ء"لؤددتيرفكريمج،قدالىحاج"في

ء-نبردلاكأحقبةزلمك.لفسهالفعلردوروورلردةهـ،كلههرؤء"ةؤ-4!3مالهاداعيماترىلامةدءةي!ولكبىداكتجدقداو

"قىالمجاليافروتطلملما،ور"وريةفيجد.،دنت،جلايضاةعرافيلها3ادراؤ،:ةف-را)!معيراتمنلم".راـكيااءجورااواةا،أة!الرهي)المرأة

سورإ--ةؤةب.وصراءهاببالالاصاساسءلىوالةووا-دياللج!بب"نارىلااللقهءة!هـه!ي.صجمبب(اهـبي)ا،رم!-"آةارااماماضقفب"ضهن

وف-صى،احه،نامتقأرركأليداعهةاطاؤ"تفيأبوالشبرال*بالىمنزحن!اوابروءاة.-ها?تهاوشخهرهور(اءةهة)احهاةعنللحدإتداءيا

الاعلاء.بئالمواكزؤيادةجعالجمسمويقلم.وءتتء،يهـة?!دةانج،هاتو،لق!*ة.لهدأءفيلارومادلكغ-(راىاإبى!لمءلىآءرجناللأوانيوءن

آبقىو،حركةطاربادطوليسؤرد.،1"حصور!نطاعاالصروذ!قيى،ا.،ررةاءصاصب!--ا!هها-دفلواجهلو!*ونء-ورءاتأمانيفيمكتوبة

د!علىالجبلبنن5الكتابكصارادى?ف*نمةفئءقىاخنلملأؤلمتمحرد.لىالاوالاربعالهسفحات

النظربعض-.!طرحاجديدبمسرحءملبرء"ددالانزحنوط.!ءواءالم،ذا:ذهـولتهءئانةولانؤبيلاجموعةاهذهنؤارقاننريدلا

رء-ضحولالما-4الف.،ؤلاتمنددا9!وء-تواهالخاصة4قبهتءنلملأل)ض-وؤء،كأبا)ذيالقامايكون؟انحنربروءآدءيحزإراًنءن

الهامة.الفنبة-القضايابىالعرالانسانما!.اةاناصر؟ليلهلمادءتنجدلاو4ريرقيجفقدا،سود(

منصغيرةيرقىزاوفيظ!ر"،اولاًهءزائريما"وع!اناسمظ!رثناءبالد"ة"وجودغير4كمادشيءهـقىالعالموالا"بوياليةوز-قىالصهيهقيلم
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ثابتة،وسياسي-لااخلاقيةوقيمامواةفصلالهامنوتطرح،لهاألمرببمالمسرحلمسابقةسوريةعنممثلانرفحانهتعلنالصحفثوايا

.ومترددةخفيةدينيةوتساؤلاتالاولىالجاترةنالالذيدنوساللهسعد:اليوني!*ونظمتها"لتي

طريقفعن،وهض!ناثكلا،شكدونتجريبةمسرحيقىانها،"حزيران5اجل"شسمر"حفلةالهامةالسياسيةمسرجض4عن

طريقالحوارعنوكألن،خاص،موةقياايقاعاؤبعثالمخ!تلقةاللوحاتالتىءسرحيخنهءنالتانيةاًلجائزةنالالذياللجزالريماهروشان

باللمنعةيثبنوبراعةبذكاءءعصغوالذيالت!ثاقلحدالىاللمنيالركزالارجاكله(.فسبحواسع"عاللمءرةلاولنشرهاعقبالانبصددهانحن

ماساةكعلاج:الهلسفيةالل!حاتطريقوعن،التصنعببمضوايرضاهضمونها؟الهور!ربوجهعلىهووما؟المسرحيةهذهتتحدثعم

وبالافعال،اكلهاتباالالتزاموفضية،عنهاحبيبهاوتخليالغتاةزئةالههموبةمنكهذ.اسملةعنالاجابخهانالرءيك-ث!فماوسرعان

والرمزبالم!رية!هـءمزوجاذونطريق،ىكلالايمانو!فيةفىالذ!لأحوادئهاؤلحور،وءفموناف*لابجربلآاًاصرحية.بمكان

،يقدمهذهنشماتهفي41جزائريغسمانادبطبيعءتمثلالتيوالوعظ"فصل!لأوحدةاحدةلواتكونكادحاتلوفييجريمتنوعحوار

لاقدنك!"لنايقدم،ولاذعة،طر،فة،جديدةنكهةالكاتبلناسوى،طقيمنانسيسابولاالموصوعفيتص&ملببنهايربطلا،بداتها

!ما!ب!تها.الته،ؤلالىتنفحناغريبةنكهةمرة،لكنهاولا!ذإذةتكونوخت!ا"!-ااولهابينوء.الآاؤلفاوضعهاذياالواهبىالحيطذللك

غيرالمالولىمنتجعلؤهاااذ،ويفاجئكيدهشكبماتمتازالمسرحيةعهـ-الم"لودراءجمماوالتحول،ا)لقدرإكأالمصادفةتصريعلىهمتمدا

بالرمنر،الائ!فئتثقلبحبثاقعوبالومجازيا.باللغةوتتلاعب،"الوف.4ء!ةدينيةجنورذالطمفاجئةاخلافيمةالسر

طابرط،ء-ضاادبص(طابرعايضخذا!ذيالرمزمنجداخاصنوعلكنهشخصءاتزمةلمك؟لا،الحدثفينموبلامسرحي!ةاذنهسرحيتنا

ير"رعالتيوالحواراللغةئعهلأمنجزءانهامتبمداوليمستجريديرصاوت!نبثقتقولهاانتحاولمعينةفكرةوبلا،والحرإ"الانسانيالبعد

ايجازمنالسببلهذاءقاطعهابعضفيتقربوهي،عسانديهاببهضهااثخصي!اتاتربطاتجمطاوالمدررةالمقباةالخطوطابالتاليعنها

الضكالهكمدرسةوابتعادهاعنؤكرهالللا!ول-رغمفيمسرحادحوا!ولريهزانهيا.والا!داراهواوهابهاتلعبمتعارضةاوضنناصةعلاقاتفي

المجنزاللواقعموضوعيامعادلا؟ولهفيبتعثرغس!انعندالرمز.ونمط،واصةدفعةخمطءكلتقولانحاولالاولا!ملاباغايكون!ا

ذطنمسرحيةبناءصمي!فييدخلاللذيالرمزمنهذا.بهوارهاصاهل.مبد!"وصيالءقليعرضوفنيافلسفيالاانجبتكونانتحاول

المحض5شعرامنيقرببشكلمستخدمنجدهكمافهو،الذهني!اللعلما!عنبتحدثان،هسرحيةامقهميدةامقصلأ،ءال!هـليمكن

اثعرية.!وحقاالمجدبماحيث،اث*رياالمسرحمنوإءسله؟ءوضوعاواحدو؟نم!4عدردهاجزاءاوكلهيتسخذهوأن،الواسع

سعانولكنها،وذكاءبببراءكأاحداثهابرمعالجهالمسرحب"تبدأابرزهـا،خطرة"زا)قفيالادبيبالممليدف!ذللثاننضنقدنحن

جسى!مناز،لمتيوالتيالذه:ءلأوالترلرةالحشدمنكثيرفيتنتوهعاءلم،اخبرمنلهاأوللاوتلالسهوبفي4عالجوالمالموضوعتحشتت

صسادرةلانها،الجماليةا)ناحيةمنصتىولانقصتلماالمسرحيةءصادؤ-قىءلملاقةهناهيئتىا،الرابطةاء!طناعالىالموللفيدفع

بالدهثمهلأشعورصلقوبهدف!،شكلاولفوي،فكراتجريديتلاعبعنلتعرقاررحيةلوحاتاءللبوب"ظرالتيا،ؤلفشخه.يةوعلاقة

فياللوحتيني!تبركزوهذا.الفكريةالخلفيةفيمحمقبدوناكلمةاازاءوقيمااحكامالتعرضشىءكلوقبل،فيهاولتشاركبلالاحداثءلى

تصرلاجانبي!ةبحبكات،تحتكانانهماحيث،وا!سابعةايسادسة!ىالم-سامرام؟اليونانيالمسرحفيالراويشحصيةأهي.ونتائج

(!وماالالتزامعدمامالاكزام"فيصصرءيم،صالذيالوضوعجو!رالاهـداثخا(قهوالمؤلفاناذذاكصولاهذالا؟الشعبيمسرحنا

قىم!وب،زذالةاوبراءة،جبناوشجامحةمنا،وففبر4ي!تضحطهـرء-إنصلملاص!اناًز4.نفسهاوقتافىمنهاوجزءوالاثخاص

ا!صاب!و،رعطاتتتاهلانالمذكورتينالللوحت!بنان3ميا0تهربامفقىوالذيالل!هلب!ذااللصبلقةلأالتهمو!!،ذاتهالجزائري

ية*قاتوفيةا!خمرادانةفي()غساننفسهالمولفمحنصهادرةيفوقكلامخلالمنالصراعحدةفبهاوز!صل،حريننهاشخصياته

اتلملاء-بااعا.واهب4بخيوطالاا!وحي"ببترؤلمىطلاهاءشيةاوضعالغريباهذالكن5الصراعوليسىالمنافتئ!قىخلالمن..الفعل

لله:لوضيحاًلتالصفالمثمالالمحضاللسويصع5الخاللقةالذاتالثراكهوفريداامرايخلقوأصالتهجد-4في

.النومفلبطرداذن(بانفعال):سمالم)ذهنيةءكالااظكوتتخذ،!هاواحدةمحندئذفتهمبيم،مخاوقايها

.اطريدقاصبحزمنمفطردته:قضالفىلىحدرهنالكنها،وءثبرةهاء4تجوبةان".المحاكمةءوضعئكون

عدالة؟طريد:سالنمالذيارد4!!لىالحفاظ!!فإن.ووفلتدماالاولىالتجرقياخطاء

(03ص)..."ظلمطريردرل:ررسإلج!ةالىفبمبلحبلءلىيسيرائذياسيركالاعبيثسهـتوازن

صىاساسوكعضو!لراودورهيترك،اخلاقيمايعطبهواذا،خاحمة

هس!ذ"ممل!صظ!ةلهءلمبحثالولهوكدس!بميال!ج!د-فت!اانالاصاله!ممول!ليلأ!.4ارعمير"ويبالاعباواذا،وقاط."مباثرةمداولاتلك!اته51صبح

.......المحاولةشرف!امتلك

زرء!نالهياءابونواف!ويمسنهنهب،ديرانديلوفىقيلا(ا!دة"من?كمة"صص-،ؤدطبمبايستالاوجاء"فسهعوالسععادم"

و"شصر!ظونتار(زىءلىمنحدوهـو(ر،شعكلمسوح!*سواقيش!مدنهاللدنجطيليه!ةومسوستميد،حدسءؤلفهاالفشؤماكعةبىولا*119-،4!ا"-!،ا"كاا!ع

...،واحدا.سب!اقداتخدلافيلوحاتاوسيقيااوالرور،مبدكاءوتنظيمها

فكرهفيكبرةبجراةنفم!4يطرحمشانانشجد،شوينلارو"اوىااكم-الوجو!""هـسرصهـ!..بالوجودالاحاطةالىتسعىءسحيلآ

للادبدراًست4منف!ومشفيدااحد،منيرمشعيراندونهووفنههوهـءسرحيض!نا.هده:الاخيرةورطووءـافيالثسخصياتاحدىزمم!ميها

اللوحاتظث!يرالصشغلاليحسنلميكون!د.وثقافةكظببرةالانرزيءتبعدهذا؟4أ!كلديرهاليونإنيةالتراجيدياتقاليدات!ضفدف!-رى

قديكونوقد(،مألسيهتتخالالتياضاحكةاش!يرماهدفيكما)اتمثىخي!صافيلاا)ضاجيهـياتلكاور،سءلىبضيلافا&مل،جدا

تفاصيلالىائثعر،بئاناحيةامنوالفنيةاًلمكننفةاللامعقولنكهكةحولفىولا،التطهيرليتموالشعفقةالخوفمناحساسخلقفيولا

جدإدكلليس0،جدةنفسسهطرحلكأ"،جانبيلمةوجبكاتواقحيىةوراءئكامنا-ايمجاباامسلبا-اًلديشيوا"شى*ورالقدريرلآاللفلسفة

هـدامن.اإصاجديدااصيلكلوليس،صالايةءلىاص-لملاؤ!تستهدحقاهي؟الاءعقولااعمالاحداذنهيهل.النمطذاك

الصنعءحكممحملاوتقاليديةبمسرحيةابتدألومساناننجدالمعيارفىبدخلوهي.ءعقووللكنها،تجريبيةحقاوهي،لفممويىقىياقضلم

لسهتكزيسهذافيلكان،ماحدألىكلا--كبمعمل،والصياعةوالرءز،الواقعبينوالمفاج(ةاللحدةشديدمزجايرمزجباطارتفاصيل

،ءريبىعملعاىالحكملكن0والموهبةالاداةيطك"سرص!اككاتباسالىاوالنفلملوالا)تزاموالخطيئةكالحبمحددةمواصيءوتتخذ
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حمارزألمغبان.ا!كتأبةعآدم!ببامحأهثهاطوذ"كتابمغ!ارتاإخ!9أ،جردفو،ثفشهاكاؤباغلىحضىخطرحكمالناتبنتأجؤ!بمااالأولهو

ذدكعند،المسرححشصيةءلىقصلااعمالهم.قديرمهواجدداللكتابللهفهـنان،بدلاكما..حقيقةتخاقلاوقدتخلققدوالتجيربةتجرقي

..ا!وقةالكلية"جردة..اتتربةاابعادا!صهمول!م!ورللجمتصح!الخطو!الاشكال"!هويرومن،الكلالىهتج!سمالراج،دةمنا!نننض+!لمجما

الفن.روعةمنشيءينقصهااله!االمخلصةالاي!جلبية،لأالكلمالاساسيةالمهطياتلمنيته*كانالاديب!لىكذلكللتجريدقالالاتقبل

*.ءنللفطنقمد4لكأ،للممرحيةنقدايىطهذا.يطرحهااىم!لاللفنه

عصمهنتهندء--!/7.الكاتبالجرائري

المغةوا"رالر"-هاداتعد؟!ةاشطءفيقلتماتائجوزنجعكى

-س!ع!وانصمآن!ةن!حةفعاداذاتشخصطغهارص!وحبةفينحدلالحن لسحصالىاتصويرفيتم!عكمساسهـ"صالكهسما،الوصوعحدهوواء"،هـ"

رل!!منائ!اروازءاأهاقضاياهاو"عمعهاونفاءل.هانومنقجعلناواقعبةوجنور
ءصنشخه.جات4حرمنااذافكيف،نافصفنلعسهالذهنىالمسرح

كأ!ع!انعلىن!معرع!ىجزأئريكأ،نلفكراسماطاحتمذةصبحتا)شمخصيا!حرينن!،

رفقط..العضمظاهرحولتتحإوراءما!بلاشخوء"اتصبح،المسرح-

بر!"ث"فالعرباكتلمباآحادا:متضوراتذاتعنداخليتعبيوهي.،ةالحبالىء:،اءالدمىلىااقربآصبح

برالا-دىاو،ؤبزم!رن!"فيهير:حثءق!!الممواجهـةفيالكانب

لااؤصضض!-تحتير:وءومجتمعهالممتهوا!غيرى"نا!مراءمنا!حوار:قيالحقهوارالحمحنصريفتقد!هكذا.انايهعنيطرح!،

ا-ءوداءاالآة-اتوارض!واهـلوالجالتر!،نمناللاات،فينم!اًلظروفبر!ه-رل"رو-شا!صءحصه،ت-!كللاالتيالحريةوتضقد،الصراع-

إب--ةالنى"،عرص،!المهانالواؤءهذا،-قيووفب4؟ءركؤللأالاخرىالمرةر"وزا"*ون!دما،واة!حةء!اقفتمتلكعئدما!زةهي.خمالقهافى

ليخا-قشض!زمبرل،!:تهدوانما،إتتجشيرمضوليصفيىةواروؤوالكنااذ-اؤلاتالتالالإم!ن!لاد!مااكأرل!ها،مامذاءـبتمظاو

ز،نجكم،4اوزإرؤجهإرؤرف،ولإرو!شو،ل!سهقيصوره!اداطولما!---وغى*انذهن:بالكاذهـناسارميسجبنةؤ!لالتساؤلات

اررتل،أخاوبااالواقع!ذامثوإوىمناثه"ورراءومن،اؤص،ئمدصوله-ا)زررارطاورهـحيةالىمدتلذاتباالسببلل!ذاوربرما.اللجزالري

نب!أ-النة"،عر*،ء-ةانبحنمف!لانهبر،لكاهـقىويحاربو.بفمضفهور.وا!فكريا)!را"بطالمشوى!لى-طالرولليس.

و"ج"!ه،اـعاللماتضتسالةياررابيماتلكلالمطلقابر!مىءوهفمنخدا!-!كةف،نحاولضةد"اار،-،،1اكثرشقيلااف!ةوتتحد

ة-دال8وال،وحيالرر،للهعدقيننم!هـ!اكأرعالمالتصنع،بالسوادخلقءسرحيةمم!اهـا!انهرنممجوهرهافيالمنفه،لمةلوحاتهامنما

اء"تجالراقضا،المانيالصضفمن.البشربئروالاخوة،ألاجتمأ!هقىاش--رولا-((اقعلوا"غاباذا"ضابطةليستلوحاتفيناضجة

"اررداءناًقهار)ء،اشانيادإوافهفيكفصاىعاكا،المضاعرالبانيا!ادم-!ظتنئه!لميةلوحةاوءوشقيةكظمةالمملوص،ر-الواقعيةالىبه

.ق4ردولدطالعرألكت،با"حادءنيثاص!صءهـرالذيانيحاولشمانة،4-ةالتإر!هنكاضمونانج!ولااوشهكلنجد

زتغل،الةكاءأفىوالانساوالاامالرارةروح"ضجلىاجموعةاهذءفبىا!ناب-ةباهيتههدانوبدون،دذووبلاحدثاالارضاديممنينبت

وزاق!ة.:،حيافياجضيالمجبىةانعكاساتنءمعبرة،!رالشطأعم،قفيت،بالثهخصدوافعؤ!و-م!طالاخلالهيلذللكالفتائج.والرعايمة

صهرةالسوهـزا!ايفناوزومياذلتاوزقائلم!صنا،صن!اعيوللكلجارجانقدافي*ثاؤضاتهالمشصجمهماتاثيرجعلو،اثص-عرواالموس!قىيقاعباوالاخلال

،،،"أساوبكلالخارجهالصصد،وعلىالداخليةالنفسلهةالصمدكللى.واثداعمقلاقيهو

ويبابهـما:وهحلسهاالاخلاقيىةالقيمواصهالةبر:راءةيرصةعالجزالريماهرغسانان

امهاجرامسرحتزودلواًود--!ييا.احماسةاايهطو،النه،ؤلينقصسه.مالمال!فودانيرجبالتي

كنانتكتعدلمالمدمىالشر!فجنةهنى،الخظيئة.كافرالجوع.قاتلاطلما.:-نالميروغمضةاةالعدا

بيلامنكب،م-روويكما-راميهاتنتلء:4ر!لادربضالال.وتمثهضتاف!تامنننافيهجرناؤ!الله.وهناك

اجتاحهاالوحوقنىالبرصمنبلمكانةءنالبحثهياكراجيديايى.تاو.الانصإنقيمةفطكيد

ومسرحا،،حديقة،خمارةاحاللها.؟يرحملاعالمفيا!ضائعةالأنسان

حولاللفانسوال!وا!روحبا!ثيرالى،موجألدكطوريالسامرحاعالمفيءضبخةز"طةال!زالريماهرذطن

والبيداءابىحررشيربممتقعاةوا!صالخلاصابحثعنجاهداإظلول!"وا!.خر،اًلجفافيسود.

...ابرقنقعظنفودجىوفيهيحوارء،غها!"-واًتاهمووهل.الفعبهذاقضاياعنوالتعب!

كظولعسللماىليدي""يدسي،و؟ركيزهاالاعهوسء،هـة،لقاطعابعضفيالحزينهةولف،عريته

هـذاءه!هـ!ءيراللشاعرفههتزلاأ-لممة)ءج"و!ةو-!عاهمان!-،.والاثارةالمفاجأةفيوالموهبة،اناجحاالمسرحيوابوقف

روالات"عصر!وعصرذاانفي!تصور،ادهجيبالا!طوريا!دثادخدعواستخدام،ادخجريدوواللذهفةوالاصإولايحصودهيعيوبه

4ؤ--ول!لانه"نفسهو،لمعن،فيلممنه؟يدج!منيتوالد""اللدجالفقدا!دلك3و،قىالحاج!هو!بضكلوالا/ماءمزكالروال!-ةألهويةا

ثهالسل3!أفيه،رالكبالمىمكانطالمامتحسراز،دبا،!د،4ولم:ي.المر-قيلوحاتبرهنقياللحقبا!اخليااترابطا

الاو"يئ،اهاليىعاراء،مفاذحيرءوىا-"طوحواالابراجوسماكتكماالصصرءصنوالابرطالابكحواردلهمحاتهذاخلالالرءيعجبمالف

احيازاءلى؟بقىؤلاالمءقوفة4،دبانيربوا)ـياالاخضريحر!رأ)رءبزضالوس،لمب!ناو،للخطيئةولالحبءنوهينضالحواراو،الموت

اف،رغالكلامباختهاالستحركانالاول!ءهاوالناس،الآمال،يميتر"زيةا-ماءالشخه*يماتجمي!عقحملانممكأاوكان.الهءطلءن

رر.،هـاتو)ةتا-ون*دوروشحهو)زرعون،ويهد"ونيربنونقي4فقط.ساذحوبوصوحبهضووعاىذلكاقتصادء-نر!دلا

ادلص!ااطع،م،أةواهإلهبةلفوازاد،د؟ووالجسر.المتثاوبوالكسلاذاالمسرحءالمفييظهروسنه،وكطالجزالرماهـرغهاناسمان

9نتاعرلكناو،المن!فسخاشرفياالمصمعلانساقالاساسيىةلمحوضاتاهي.ككاتببدورهجادايمانمنينطلقلانها"4اديتطويرفيالىةهر

الجديدبالجهل!منلالهاللعصرهذاليباركيعودالقصيمهزهايةفيالاعمالمعظمتفضلواعدةمرحيةع!ثراتهارغمهذهالاولىومسرحيته
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وطنيعىالس"لهذألاردخلفكموامة"با!ذيالمتفتحالا"ل،اًلغدوبانيالثورةصانع،الحقول"صالقادم

اص""لوادرب"الاولانهديوؤك!اسسادفدكنةانءابمااكا!وإداً(الدجالالاعور)سينل

كلكلهث.ونبر.ارهثولوءثلملاؤ،ستعان،4شرقياونازءةيو،الالصطورةمناز:دواصام/والوا)زجاجءدلى:فمناللبل!!تووررت

توابزاء!روثءلىكأوالم،ا)عربءةداصدىأوطائر،واخجلوهبيىنالدقيم!ءرجاتفيدءاادصانةأ.،عرا"ثلاوغات

ورى---م،اؤ*ارهعرة!في"وؤ!الج،لالرج))ا)ش!هرةجدو"ؤصافياً"هاد!،لالاطفتباركومثلما

ا)مدإم،د-يا)عرإجا)تارالىبربىتدزرهـ"منرازها"في4ؤ،ز،5صوروالقيليرء!نوالرا:.ضابالادءيات

ا(اةدهضاتهرمعى.!ث"فخءلي4لمىؤط!صب!،ؤ.لدم،خا4س،!ءجإا!عا،واالعرووار،ركت

الهصر.!ذاقني"نب،ركتإءى:اذءر
ده:،-اوؤرن،ائدةالر3.بئالاثمنتراا)*رب."اث.خ?-ةاهفىهاستحضر

...........لدجالاالاعور4فباىوحدلمتي

:اة"فمتاء"دسةبرضهء!او،ة"،ئء"ءةيى-4-بهصهديسنو

قولالح!نؤخه-ةر،.)دي"زوء-ا،متل

اورطاءااثت،رعفيووة-،ذرآبرو

فيدوياوجوأ.ءعدلتلعيهبئى!روء!صقب!ي"ؤه*نهده"ادجالألاعورا))قصبدةفيو

ءهإصراً،صة"،رياطرص،وطرصها،الحدبالثعرفيألاسطورةدرب
صه،فىويرسجظلهقطلم

..مىلأ!ابزهروءامآتدي،-،إ-ةحكاخلالمنءرةهـ،المقماطعفب!ا.لمعرسر

زيتبل!ؤ:د!لىكلهاتل3،اجدادهـ،داجولهـنابرءووالرهـكألصماباال!ء!تألاءورهدا

الموتمنأ:"،ىير،وو:اكأذتودووهـهاتتة.-4النك!اظ*ةوالالصتقيالوبالصوربضينور"ةوببادلك

عجبعال!قىضحبذرأرو.المولى":،حاتاوولاللطهفع

بات15وال4فىالصءاريثالمدائنءإنست،ف!اأء-نأ!مءر،ا)جما!ءر،يابةفلنتزمااضاءهوشهدامثل

باللم!بخيوهـ111ءوا!+ة-كتءدة،ؤصكلفي4رألىإه!وال!ير-واندؤتبر--ن.،تغشر،وتطإمال!ا

!؟كالمةءببلحكل،ءفردا،يرتيم،بر:ةىف!لءتدلحباطفةوعا،أيأورزاالطار!ذاتالوجدانبقىصائدللةافيحتى

درب"ى-9الاو1)ت"مرهـةءجم؟ء4فيكنه!!ءايحاولوقيدوركبا.ءكاءلىنتفاؤة""تبرومانم!ءكأ"ش?صةؤكلطلي-ت،كنعارعاكط

اذكبا.ربوآل!ر،صداوا،ثمخهواللثورييربلخرامن،جعلان"احتلوا،طنلواولارضباإة.،اءرز:ط-كأهيوازهسا،دئةاللهابنةفيالحلنفصبته

دبلا،الللإزوكطالحقدمنالكتربدإكاو،ندحارولاوضمزقمأ!ءأةرمينتىرئمه-نالباوالملأطة،ل*ا)زوج!لح:":"رفيدممص*خ!ةلاجلمند،):ص،ل

ل:المكاؤت!ةلل!!اة
الظا---!،لملأءح/محبءرىعايعهلو،ايرتابرببرهوقف/لترما!من-"..

ا!لؤجمولجمطلعنلاالغربرةف،نتىالمعود!ذا،ا)تفيوا)**تالاجتللعبع-:-ناءطرتاذااو"-:جمماآلاص-:ة

ةا)ضجر،ولانلواؤعاًنصحميجوءحاولةالءمردلهتباوازهـ،الهروباوابقىوطةبأرر"ئدقي

بر4الواء،"4وؤرثهتالداخل"نإقلت"واالتذهاء!روجدانهزت؟ؤ!ورهببصمت:انقبل

ء-عهـدنةيعفدانو("ءتة!ص!د!حانإر"ض!انهةللدءياالىس،و!اقلبااوكاطاحونا!ليلوهـذا

هـ-عإبا)،رجفورطففوعا!كرهفيخالتحماا)ت،يرصالء4اواقعلواعهت.بئعبرلكمااؤما

ىذ)-ا:كطاعرالأةردف-،ئيلوااصالطوزهـودص،ون)ت*ا)ثورىحذور...
.-.......رب?،ماميروحك!،!وأرالب،مااميء

عالمم!4يكةلؤضظبما.رنظءمهدءواعاالمزريا،ءكاةءالواؤعا-!دميدؤعالحربزثء-دسلاءهـهأمنلاوطف

وا)*راءصة.ا-4العداال-ماواتايومن

اقاو"ةاصركة،يحبدإنيحاول5هذالثافيةءجهوءتهفينراهرءضمااءبا!ذاكلانةطاعبلا،د"شءقءلىإ!ل

اهـبخصءزيرة!وفهـحمحخلملألمنللخلاسناوحديبئكطركألسالباسس--ةالعرب.زجس،كمامخ:،دؤفي)ـجسح-واسرااوولهاؤبخرج

-صهوح!س،اتت،!ضابتركيبهاللفاسدةوزعا!،خ"،مراةمهبااعربي

ما3-راىاالانهامباصاليعيشبرالاولانهديووكبمااانه،اللاامسؤول،الرماديالموىواالقضامةقياوغلاالاسه،!الضهار!داانعلى

اديواز"فيهـوبهفأقيالكل-علىلتسماؤطواوالانهياروالعجزالتخلف4،جابهضالو،ج،رفآخرفي،رالمسميرفييواريه،المجموءةهدهفي

ويطابيدينانما،رةبالاشإكت!يلا،وينلضلورقاوموي!أيرسخرالثانياثة!ةوابركماالعرالم-ةقيبلبمصجر،.الفنفاؤلفيهيرفرفالصوتنقي

نابلفييرت،!أنمنبئسلارشاءلانه،ار!أوريةأر!وبئالةدائيينهـدحرارةوأفدهتم!ميلاء*دقيمثلهصرلةباالابردة

.اومياءاتاوي!ناراونعرينسوال!للظلاماتحرقوكلمتهتحياو.لؤىو!جديرداصة"-،الحهـإثير!،تاريرصتعو!ينلذاالفلىطهـصيبن

ل.ا.ماء-ءاو-،ضرا،وكفاحاحضصحارة،العربركماالان!ماىاصادةصب،حكل
الملامحرمضمحرطستطهبماناللديول،داالتكنبكيالمسنوىىوعا

لم!جدتانله!اهـداس.ةا!ذفيعا-هااجسأواففأ،الهاءةالفنيه؟وطة"محريةس-!لؤب،غائببحبم3يرمانقونه،أوتاويمنععذبون

ؤكماال!رة،4ا7وزحاالحديردمربمماانىاالض!ناجلنقديتهولىمنمعظماناحبائي

افصي،االث-كلءسطلةزامث!ء4نبر*-إ*-،دا!4-،لايهمل،الاخيرةأحبا؟ئمايام3روازؤرؤ:كبمانرا

،!هـ!،ءبالفصلارهـ،عا،!قطضهونبالمة/طحوظبقىنحطور!شكا)وسنفسرولىاليىلىثقيوقفيوانتم

اثءعر-ا!وقبةؤيلاه"ت!فينمةلومهـوورأ3-ن.-ما!الاساًهصنصر،-نعدكالروفقضور

الادبي.ال!يمفيا:ظرذاادرالى"ااتءهبلالا.لمجورلاؤهباضراببافأحشو

هدوء،،ئؤبيكزماثءاءراانف!ولهوء!ةالمجهذءاً)ىف-ودا:ناامعورثئاطجرا!الظممق.(قي-حمااقشر

از-زفةث"ءر./قيلكةل15.استه6791،د!اير-ةرحتى6391!دالمةظوء!ةمارياضسدرماحللارياانركو

يذالمضقىالموحيالموسبوركما(اللفظ!ءلىيقعانفيهايهمه،نشفافةزند!بزنودكم،ا!كططلائءيا،لاشصبك

07.



بالاظفارا!قلاعوأنعتوفد،وء،نتهيةالرسهمات"ن!ءةا)ظاهرةوهذء،الارحادوا)ظلأل

وازحنيءولايلاج"،اداياغضاموأ"ءوا(ثال.بئباالمغ!ورالماطف!ا-واهذأمثلفي،ورهنجتىاللشاعركان

اللتركلة!جلفيب!بالهجيرا!ف.بئاحب،لنهانعقال!،يةافضعرل!"ؤ!لءت،ابقةالسالسنواتخلالالة!م

يت.الكبرءجا"رؤكطاج!مينت،اي،اوو"ء.اعر،امالحالىتح.اكقراعءلمسمنؤجهماوء،اولاالنتشخصية

:فو)-"اووالافكارورياهـالمنراءلىحديثاتفتصتق-دتكالماتكطاالهربيةامته

فيريعاىء.ملوكاخرجتء-.ءرلإهافياة?-ةوخرالتعاتءلملامعايهـتوبدتائازءكيةضرالالف

هجهنه!ب،ئلىءنا)ءصرفيء،وكلاجخم-ءأو)ررر.-غالتحررفيامافي،-اواهداؤهاتءقهـقنحىواللشافة

انطلقتوفهـ"كممنخلعت!!ءانتكت-نولرا؟ءاشعرائار-ةلالواعا4)قراءاواءت-ود(لكياالاثترلعربيا

كالاؤاعياجمما؟اث،ودبطولاتكا؟ت.!،لث،زليوانكءربمن

!قيصولتلتفوازم-ا"اثءاعر.!ةا))كأاللغهدهتحداملىباك!4-ارءلييدتفيولا

،ىالجهي!لاماجلإةةن"-أتءلمافيابرةدالحإفةايطرءاىشعرايىطماهـيأوهو-بمهـن

بفسهفلااذاللاذن*مخالراو!"-بئياقراراروواواءةباالقافبلةبا)تزام-اللقيود

العي!ونوكانتؤداىءمهاءا---ىيرحاؤط-و،يحضر"،!او."لمواصغلةيحصع-ةالعرب

وصت:كط-اخوتجماعيوقحتى-:وحرمتها

بالسمياطاثبهالمخمورا"وىاسرادربفيحشربر،ت

اسضهه-الوإبئكاالثءوررء،فهنج!والرامةااءنةمادالاا!نرىونحنوء.هـ،بصمى

اوراؤ:"رأساوءدت-ر،عنها،ءوض،حةالفصالم-صطةاليوءبكأقياللغالثكاىكأا:رانءراب،نالسطعو!لى

،3لطء*،هـ"ج(ءتلووحتى،وجادهماء:،صادكطالابصكعو/!الهزءوايدجدؤبرءلىيحو"-ان

ءا-ىيقضيوثرلنوا)ثهـعر1برء!!2صلاظاتلحاتاماالطاءيلمغكبمااهداإت:ولمعا

ءلىرهالويد،د!عاا-ها)ش"5بسا./ءمتعيالت)ءصةالجماا:اجواالميزاتحي"برمحمهـناءا

الى"ولؤ:،لأض،ا-ابكل*ناانموذص-نفياالقارىءلاحظ53!ا،شرلناسدالجلبتحتحبةمناما

الظؤب-ةإمازه!الىربالاض،ؤ-ةالتخر"لصءىؤر!ةلمن!ه!اهـوردءازافشرإ-ن-أوراق!كبما.أ!فرلا"

حىدودعن!دبرءلافىالءر،ضككرنالوؤس،ن،كاء-لااهـ،انع!ف!ب!هـ،سوانما)ختإدانالأصزس،ؤءبئومتى

ادىااللة-ءريلماـعلما1الى،-ءيءءها،ة*-بةالتالمولس-بئيه!اص!،5ا؟اخطذآنرارالضا!عارص!ة،-ةىلالم

سا53قي*طلةةصر!اء-ط!الضواض!"اس،،ة3"*-،نءلي،!ه"اصفلةالاغةاهذهووءر46791قك!ىودعتانبمدكأعانءلياكن

ا*ت"-امنروهإةقبودإف،اهـوإهـ،وا،اجددإنااءاث"عراب"ضإ"و!مذي11وتاليسى.تزيالانلأليارت-،ءر(مدكبىعاوس،ر،الوث،ة

ءصره،ؤة،،إ،ن5الالهزامي94وؤةبأنكنهطءؤ-،ن..وب!ر.ذهباىادهاويصل،و"ابءجةالررءورءنءردرا!"ت*مالاالمفةاإستعمل

اطارفيالةنوب-نذا""رء-نا،فءامحققود،خهوانسانيوهءتمعهفضحيمنؤء4رما،ا:،دىابهإنجنى!كمااقهك!الوالحديرثالسلوب

رأ)ض،ءلتزاملانوواة.ج،إكأا!حمضاركألتبولءفياللجطج!انالوتوءكاطبا)1(والجفاف!وذةالخثء-ناحياناوأخللا-ارةونبرات

،ؤ"طيناو4ةليجهـ،ديم!،ؤاونىكماع!كب!4دا"سعر"لايفهجمولافكريؤ"ءبهو.هءالمق!او"ل-وميا)ث!ارعا

الة،رأ--ةالاور"ةء،بةو-!لياللفطا"9-و،وا*!-!اءلىهـ-وبرلط:-ورتهاهـىعاتد،لتعبراء-ءان،اًلا"ويالت!حولهـذاانونعتقد

ؤحاوخادكل!موطةا"مؤومهقبيز4با511!.لمماوصةطاً"تفصاء-رإجةقواعريرضةاا-ماهبرامبلمنل!رهيهرااندر!ررانهفيالشاء-رلىغبة

واحد.آنينبغشىاذأ،4والمعرؤارتنقا!-قى"نضضهلؤدرعلىوهذهالكادحة

ا&مكاؤطءـطوححمص.امميقةاابعادهـال!ا،طةب-مخاطبنهـ!

حسهيعسسى-قبعه!فىءانءليل!دللللغهالرو"،فسبةءلكلةالسمنااتحمالىو!ذا

صهجةوعبودير4ءصفيهاء،بكلللفا!!ةاءلىدامب-ةثورة،بالضرورة

هدياجملأمنانارخالياي!ونيكادالنك!ةد*!شعرءفترى،متهلكةووتيرية

فياثا!رهد!ةوراءدنس-اك!أ،الخاطرعفوجاءماالاالقافية

لاصدقائكتفدمهاا!ععلىالواتمردافيذانهالميوتمذهبعلىاثهر،وسيراجما!يهبرية

كلاينتعرالتجديدحركةانكنعانعلبمايقنمسد،المعاتطلثعربم!ل

ا!ثالنهالعالممةاالعربال-اب"!عرىالاردمي!ناتاواخرفيبدأتالننياللحديثا!وجمي

..ه.هـذ.،الفيراثككءاوالناضجةلمجة1هـ1نماذجمنوقرا،والملائكة

والوحيدالمعللاوسيقيالمقطالمنهيالقافيكأتعتبرترالء،الحرهـة

ييجزئيه،جدبدةءولىءميةعلاكاتللي!خاقالمنطلقهذا!-طمانقطداد،للننعر

،وتو"رهالانفعالطبيعةن5منبقنة،الفنانعندالاونيةكالعلافات

لمكهارتصعهركمونتأليفث"رهءخرجو!*ذا،ويرةهاوحيوحرعءتهاالحديثةبةالفعر،ورةواله

منشوراتاقىاعابى،بئا4اللفابرصالى،ا)إماعةاجووورةااللضةمحرابمن

انطوانمكئمةل!لأسل:بلاحرالءرفرؤءالباردالقوافي.لا؟وتوحطما)ت،سدهاي!فاهم

وأناجببلاعشرون

بتسيرارلامبر.تنمنارعلادهالومكانبفيالاورافىأحبر

اروهـودارءممنل"مءاللخمرأءصراو

تييرو!(1)4ص:يهـ،:والمحمدالهـكتور:دلجداللثعراقضية(1)
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