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اخه!اطا*للالالمداكةورتالبمف

ديروت-الآدابدارمنشورات

رافبكتابررية51االادبهقى4الم!لمباًاخياطجلالالدكتورالحف

بؤشمنهاسها"ا،الحلإإثاعراًمبمااالشعركتابحانبالى،جديد

4ننتراوف-د"برالشعرا)ضنكمسب))هوبال!ظوهذا،ونمالهااثرالها

صفحة،عشرةواتنتيمائةو?يفعوالكناب،ببيروت((الادابدار((

)امصولواوالمقالاتالكتب)ء،درللمهوفهارسالكتابمحتوياتشملت

.ء!لاملااو

هـصددؤيار-ةفردفاالتيا)ضي!قةمساحتهمنالرغمعلىوالكتاب

مجموهـقىنجدهاانل9،كثىرةادبةنماذجاستوعبلمحقد،الصفحات

ا-و،وفصولابوابأىايقطعاموهو،والقدرمةالجديدةكلنبنا!بى

ذجالنملءنالمتشابرهإتاو،الموادجالباىاالموادحننرالمؤافيحاول

مترابطة،وسلىلمة،واحدةدطعةالكتابحاءوانما،المتنى.،بو،تالى

هناوءن.ا)*رزبالشيقالموضوعئسحكاوبةر،السليمةالعبارةتنتطمها

قىالمضارعالكصبعرمتهالذيا)خفطعيعر!لابنت!وقالكتاباطا)ءكنت

يحدماالةصولدينحدلاواستمرارية...الهإنبمنوافيرهللكتاب

..رمةبكلالمئسابالمىلى!تالحدوراءالسبرعلىودوتهانهـه،1من

احيانا"ه"ال!جرعاىا(طالع،حملجلالالدكتوريثبرها!التمطلادكار

هه-4اءرةا).عهد"4انفا!يسشر-عيتركهواحهانا،الاشواطأبعدالى

اعدادالينفسهالقاريءيهداخرىمرحلةامامهوليفتح...جديدمن

اسيرا!--تاهـبوهينفسبماوجدتوهكذاوراءهاالسميرمنلتمكن

--دثوالح،اؤافايئترهاالتيالجد-دةالفكرةعنشته،المتواثب

..اطاهرةابهيفسرافياا)جديدوالتعليل،عندهيقفالذياجديدا

الاخرىالطواهرجازبالىطاهرداناكابافينطريالم،تلفتتوور

افىبصنا4فيافاصلمالذيالنلدفةتدسبالاولى:ءضهاتحدثسأالتي

ءمنابعضاعدهااات-!اابالمديحا)تكسبظاهرةوالثافيقي،عئهكتبوا

اسماءهـنطويافقافاقىحشرا)ىوانتهوا...العربربالادبظواهر

كبيرحدالىاسههوااذيناا:اساواغفلوا،اللواءهذات!حتاًاشعراء.

ادتث!الجمشرربئالطبالعواغفلى-وا،الشاعرةالم!موعةهذهخلقفي

غي!اطموحاعنللتعبيراوحيىداالمتئف!ؤيهووجدتالمديحاستعذبت

يرلآ.الاكثرلدىالمعروفوفيرالبارز

لهاارادوكمااقدامىابعضأرادهاىما-الئابغةرةعوكانت

وشربهاكلهكانخى2ل!بلانهنفل4ومنزات،تسقط--لملألالدكتور

الثاعر،هذاصورةوكانت..(ااص)((والفضةا)ذهبصحاوءفي

بالشعبرا!تكسبعنهعرفلشاعرصورةاول،ذبي!انفارشريفوهو

بؤسالنتصعريةطاقا)"منجزءايرهدروهوصورت4وكانت،(12ص)

لآ1ريهانودهفيوطمعه،اضعماناءطا؟ؤيارعبره،التكسم!المديح

.الهلملاءبنعمروادوقالكها

وكنت،الكتابءنالاولىاصفحاتافي/تجلىصورتهكانتافول

وربه،الالوانبعضوتخالمتط،التغييربعضلفابهاوقداصورةاأجد

رعضاشاعراؤيا)ضفادلرأياضاؤت،معتمةالا!وانهذهكانت

لتحاوواذا،ي!ساتشوفجمه!واغرؤوا،تت!ب!افيفأل!واالمسازل

لهذاالاعذاراجداننيبصورالالفالم!منؤارجوانابفةايح!ىتفهير

التيالمدالح!مةادراكعلىالشاعرقدرةمنوائقلازئب،الشاءر

عرفلانشصهالمديحهذاؤلسغةفيالادتداحساسهءنائقوو،اها!ا

..عليهحملتهالتيفيةالحقهالدوافعووعى،سلكهاتيااطريرقا

ينطق،ذبانؤجمهاصهشاعرميء2كلؤبل-اعتقدكما-ؤالنابغة

مغتصبيه،هـناحقالهاوفيخذ،خصومهاامامعضهايداؤعو،باسمها

وا،ال!ة!هذاللقبيلة/ردالمديحبانشعراذاحقالهايردمنويمدح

الشاعرؤ:ءبةوذبيان..!فدتهمابضا!ةرجاعفيافبيلةايعاون

معاخرىحرب!اتخوضوكانت،عبس.ءعطاحنةحربا،خوضكانت

وكانت،الفطسنةخكل.ومللمناذرةبالولاءتد!نفهي،الغساشقى

تاسرسنةالفساوشج!كانتوعندما.القبيلتبنيبنسجالااحربا

اليمفطراالنابغةكان،احلا!م!اوذبياندتبتاءاورجالاوفرسان

وخاصة،الاسرىهؤلاءبيردواءةوكهـميمدحو،الغساسئةعطفيم!-ران

قبهبةفانهـتاوءع،الاسرىعددمنجزءانشكلءالشاكانتاذا

نىوادما،1فحمسبإسنةوالغ!عبسمعصراعفيتكنام!اشحاعرا

،حدالهلهرؤطلا،مست!رصراعفيبرطونهامعفهي،يهـدهاالصراع

عفيرةهجىصاء!يشعرهامنجزءاذبيانبرطونبهضاستنفذتوور

القبيلةيهددكانافياابعيدواالقريبالخطرمنارغماعلىالنابغة

اكطاقعلىوالخارجياقبيلةانطاقعلىالداخليالصراعهذا..الام

للنابفةتتركلمالدوللهذهاناحمةااقبائلااو،المجاورةللدولالعام

منيقلا-وفذاكلان،!ميكماركس!بيمديحفيالخوضؤرصة

اح!سوجهـ!اوقتفيعنطانصر!الذياقبيلمةاشاعرباعتبارهؤيمته

وا،المض-صذروناضبةاناهـح/5النلبغةوجدزاواذا...اليهنتكوما

ززلواالنثصعبراءمنكثبرالان،أكسبانههذا"عنىؤليسءلميهيضزل

لم،مخالصاكانمديحهمولكن،قىرؤيعمقامانهموكانت،الملوكعند

الممدوحشضؤييج!افىاءرلان،اًلمادةاضث!اعرورالهءنيبغ

ويجد،مدحهفيفيتطلق،نفس!لمهاىالحببهاالربالصورمنعورة

:ادمه،وو،مربه،بو!ودهقيسر،المخلصا)ضلماءر4فيالمولوح

،عصورتحدهالاؤيةانستاعلا!اتوهي،للأتوالصالعطا؟41يجزلو

لان،بالتك!بحددناووااذاعليهاوؤهـنجور.اذء،ندو!،،نحولولا

اكانواررواء،الناسللازما)ميا)ء-فاتمنوالاخلاصوا!دقالوؤاء

و!لمتهـطمثلالىارصدا!كأبهمتصلوقد،لىعراًءنجيراوشعراء

ءتكسبا،الئابفةيسمىانالغريبومن.والنابرفةاضعماناعنداليه

،العامريوبديالباثقبوا،حجردناوسصفحاتظوىو

ل!صمويجزل،مانالنهبلاطب!ه!يموجكانا!ذينالشعراءمنوهم

علىاطا!الذياللقبهئلعله!ميطلقولم،المنابرفةيجزلكماالصاء

النابفة.

وشاعربتمه،ءوشرفومه9ؤءا"تزل،"بهلوعرفاذيانابغةوا

نسا6ع-نقيء)ىانيمكنولا،الشروطهذاءنيتض،زلانيرمنىلا

الانفسهعلىارىاقد.لللاهانةوؤ،رة"ننوسبياسرنوؤدؤبيلته

المسا.لالمدد.الاء،لجةطبمهعته4لفسهعلىتمليهالذيالموففيقف

عبونبهاترفرقتوورادموعا.لرىوهوذرء،نفسهوضاؤت،شديدا

ؤوم!ناب!نلءء-م-نبطلملالهل،وورسمالايميئيتلفتنوهن،الاسيرات

لمذلكوعثد.الموثورةاليكرا"قىاء،نايبيداو،صماهنالىيعيدهن

ءمهدا،اًلاسهراتايسىضقذاًلض،!نةاىا.عيالمصءنبدااكابغةيجد

النابغةاحساسو!صان.ا*قاهذايملكالذيالملكبمدحاذاك

سراحاطق"دحهاكيالماكلان.محلهافي"صورا."وكانت،موؤقا

ل!ذاإ"ضلأرصتىائيم،اووغدابفةالظيكنو)!!،اض-،عواال3الر

سفارف،وكانت.رامه3افيإبا)غونوهم،حهميمدؤكلل،الاحسان

بصزالنعمانالىعودت"بصرورةشعرو?هـما.ناؤعةووؤادته،ظححة

تصوركلالتيمال!نهمةعنلا،نفء"عنويداؤع،ي!ذراخذالمنذر

الروافيهذهاعتبرلانني،الذعمانبزوجةوالمنعلقةالمؤرخينمنكعير
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هـ-نيرداؤعاقول،الساذجهالاؤكاربعضز-ورورء،،الهطورةالمفتطة

ؤصيصى.!وكان،!ؤء4فيا"داعبةدلإخذهىنا):"هانلان،ئفسه

..14ولاز"اءلىنحرجاناىاذبريانيد!عءااًلضماسنضةعندقىوبه

بالهةووعداندعدرلملاط،أما(ى"*ادذرة4،1اوبصنبب:"الازمةواثتهت

ويظل،فهبالنابلا?مةأخلص،راس!بالتكةؤ5انافر؟باومن...

فةا):اإثقىو.استئذانرلملاو)قيلونهـاوهءيهطدونيرددون!االناس

ء،رس!االتبماالت،5ة.ءهـ.إهـا،ذهدوناو*يداالمتهمالئقاداعراففي

فحبما/قىلوالاواعطالهمع!ىنصرؤلمظولكن،وبعدهقيلمهلفاعرالمف

..س!مىانلهأريدكما،ايدانهذا

صق!ان.إه3-نولا،سيادءبالنابغة"د،بماناىااذ"بانني

ادوركأينابهلوكاعحاباوانخهىسيا?ءاءس:دهبدا،بحتماديهـبببه

اشابهـسن،ولى"المبؤاءرر،ضدال!-ا!هسندهه،فبماوءداللتين

وخارجبى:داخاكطمراعهننت-جةزهإنيهكانتالذياوجودا

اعدهـ-اهانضكطا*لاماءأء،1)ئرالت!لد*خرااضنكعسبظاهرةا"ا

مثسذامرباءضدءرفتاننيالو!اء"ناثووطاظاهرةتمقابلظاهرة

،)-"وترؤاحرضبسهـل"مديحا)"جوءنةالخالةا)،فسلان،القديم

العربيم.اثمراؤ!بما/ا،ديحش!صروبرودن!سا)ءفبقةهذهضوءوفي

حلةا:سالهجاءاراداذاكان-الاخهاراحدثناءها-إماقداذالشاعر

رأسه،ورورى(ا!-دووونذ/ؤابة"ن)"ونرك،رأسهوحلق،خاصة

وكان،اشياقينابلعضاتإقرناهجلءاوكان.)ا!واحدةنعلاوانتعل

ع!ىال!!لاءووافيمع-كبالاءضاتانم!كابان،عتقدونالقدامى

،اخوؤطا*مةصاء-را)ض!س!بماام!نقداتاهذهاثارتوفد.المهجو

،4عفالابتعادوطار-عل"ةوساهرزهوقي*ت،(ارهثةاواحاسهس

هوالضف..4":التخاصإ-ونرءاولانواو)ـ،رزا،مذهوالنشاوم

والتأز،،ت!مغيراولحقيرهـ--،منوتأنف،بةورخصمهاؤمننربطبيعض!ا

11،ن11،جاءاناوولو*نالموضوعتفاصبلاسداناريدولا.زقلإلمه

وا*ة--4،المخو/ؤطادا؟،سعنرف،!هولا،التنشاومتهـحديقفلا

او!جبةاارغبةايص.دهصةىويمةد،ابكاءاحدالىيصلحتىينبسط

،)؟(اتاصفا!في-ول1،ب--اءامنابكاءاوفي،ت!ادةالاسعدمفي

ب!ىءما..انهـجاءوقع"نافزاراالم!وعباالعرببركت،1ولامو))

ب-نا"4ء:-!رلأىوكو،علاأكأنمةعلمهبكىمما3وشهاببنمخارق

((.زهـهربرن)خداشبيتمنجدعان

؟ح!ى،اورلمي!ةا)طويةوسلملأءة،الخالصةا!نفىء.فاءان

ا!ادرةااض!!البساطةورهتز،اهجاءا!شد!إنجكبمااضةرااوولبسوء

حضلملأصةوهـذا،المدحص،لةفياىظريرهادننطل!بالمدبحالتعبيرعلى

الظوا!ر!--زرهان..لمدوحاهعهءلويتط،أشاعراوبركهكانما

سلب!،ء"هماكلزؤدإ"ءابهتمدارالاخرى"عالواحدةقتفاءلالمتقابلفى

يئرحا(درحو،ا)تش!اومءاىيب!تورنجيفويبكبمدالهجلء.باايجلاو

..العالاءعلىويحملويسر

ا!ااًناقولامناظا!رةاهذهن2حدانجبمانهبمواناايبدولا

لنابف!اانعصر!مييسرهقيلادرهـ--واز4وا("اصريقاللاءبنءمرو

ير--ىا*لعن"دونب*ا*قاداو!ؤلاء..بالش!رتكسبوا!انوحمصوالاعمئ!ي

جف،.هـصم..ايثعراءءةدا(د(حمف!مب،1يفاسكانا)"كطالحقي!بهصقى

ات!ةاهذهعلب!مس!:تإنا)فالنضءورراءنصاءلطوللةمرونبعدنحن

-ى11اهـئإتةتو.ا*لاءابنء،لى؟اروبهعانىافياا)ءصربمقياس

فئص:حاهيمالمقبهوجمهـا"جدداوا"بز!ابهـا/نإورىكانتالتبمالمقاييس

هـاناذا،ا*لم!ءابنءمروابيص*ممناجباًنصب.."ركباخطمانا

ءف-لزجدو)!،وانتتذز.ورء،عك!ف.يره41اولهال!*مهذاصقا

نالي!مالاواىوكانالنارفةمءاصءا"واثمواءءق4توصإضهمةاهذه

.191-ا،ليالام-المرتكل-كا)1(

.363-اال?وان)2(

وا)ظ؟فة.ةصنؤاة"ءنوزفللقدره*نز-!لانهاالتهه4بهذهفيهتوه

وكانتوالاسهواقالمواسهمفبماالاشعارعل4عرضكانت!ىاكلبعد

.)2)عكلمظبسوقادممنقبة41تضرب

ا!افبقبكأف--بءمهون3لاذاكبهدصلملالادكأوراالىاعود

ويوطي!ء4يه4مصراعلىالمدإحصابيفتعالة،بفةتركانوبعد،الكتاب

،!-حءطةالبس!علىشاعراولإصابغةا7أنو.الطوبلةاطريؤفىاهله

هـصكض-رفينف!ءكطاجدكنتااننبملافولاعوداقول-اطريئاهذه

المديحفيوايتكسبالمديحبينارتمييزعلىدادرغيرالكنابصفحات

البحثاهذاطبقايئقصموناء)شعروا)):دلمتور51فال153المديحلان

ع،ط!هـصاماديحهلمحبىصدروؤر/ق،يرمدحانرفضفريقالى

واالدين!ك!الالتزامء--ننوءا2عضدهالمديحكانوفريق،ءمادمة

نافقى-وااترناالمتكسبينانمتمعبراءبااهمءلروقيلاوهؤلاء،اس!باد-!بمااا

المدب!حواص:ح،ا،،لعلىليحصلواكثيراولي،افوا،الوقائعوزيفوا

ىفيتدلونوعليهايتكسبونمنهاحرفةجا?خدهموال!ار؟ناءوا

كيتحدثال؟.والاشاراتاوجودةاذج15والض.(9صى))هعيشتهـم

الدكتورفصلهاذيااحدإثاسءاقفيمتشاب!ةملامحهاتكونتكادبها

...الكتابفي

الشعراء/لثعضفي!،عرضا)تبلقد"،تابعدالدكتوروينتقل

ويه!ويمدحجريروكان))فيقول..وارفرزدقجريرعنأحديثاالى

عنهجائهفييعفيركنلموالفرزدق((.(2اءىأ((بمرارةويض.كو

نءقريقافةمبايذكرثم((2صى)((والامذاعبالمسبةالف،ءتنلول

وهـنبرءخهمالشقاقلبقعبعضدوناثعراءابر*ضاءرامؤ!الحكام

حشدوؤ-د.(27إر)والخصوماتالمنازعاتفتمقومذباتالهمبري!نثم

علىصبرهادللالتيالنماذجءنمجهوعةاإنابهذافيجلالالدكونور

البلبهذافيالقولاء،دةءناىأب!ولا..ضقهاأتكبماااإلنظروجهة

لاناشكوىواوالهجاءالمديحصقلفينطريوص،ةلاوضحاخرىمرة

علىىيح!ملطسملطانااثوؤطاميتجدالىةجم!اض!!ا!كنلةاربنههس2ةساا
ءوناا&"لمطانفجماولمنجد،ت"رثل!داأسا*ة،ولاهذافى،اغضعوعا

لهذا،المذاتإم-دوسبلمةا"لفيوتجد،اثياةاو!"ا/ل)،،بر"،ل

هذهلتطءهن-وءكانزءانكلفي-تنأولمماكء،عرةا)ةة-!ءانت

/حقيقها.وهـائلفيالاحيانكين-كتميو/،رط،الحاجات

ا!قد-،صا-المةرطالمدبسحوواءلشخغبئالتياًلالصكلءابان

كأسلفصلاسوا،الخإصلآ4يرقنه،طرانسانكليمارسهاانسمانبة

النكبماابوالقوا؟لان"كالالكامنةالخه.،ئصورذهعنيعثرونا)ءه*ور

3-لاحس!نولىصراكليعاةرزدقوايرجرعرفورو.ق"لململائهقىيجدو

اواءهـ!ةاالمهر!ةاءنالمجا!زررنوفيالملابممةالقوالبا-خهارفيرون!هلم

عبقبريت!ما."ما)متءددالمدركوالاص!بار

نعصديثه!كطبرلالالدك!وركأهـهاوففاننيالادرةمنكأيراان

بهـايتصفونوالشعصراء.المتفاوتالانص!اذكطاخلقادهخلارإكسب

ءجلبةاحمداوجدوااذايحمدونفهم،اخلاقمنالبشربهيرتصف

وب*رون،ا-ةمالنالايكم!ص:الملنماانعرفوااذاويذ"ون،الم،ل

ا)لتيفالممهلمحةعنهالمشاغلبعضشفلتهاو،العطاءأخرانللأهـهدوح

تفرضك!ماالفييوه،بالناسصلمتهتحددا)ت!هيووؤ4لأننإءرزوقيقى

إهء!وا!كر!مقب!ايصوراشاوالمعافيافكل.ائدامنالم!!نالىةوعولفي

املتةاا-4،تف!الذيالمدح!ضعيناير*وفاثلمء،ءرانوكا..اكرما

امدوصجن.-انفورىكانتالمادحينئلمفوسازت3و؟م،،المطلودقي

ءإ-ناخرىصورةق"ياالمديالمحصورتقديم!كبا!،راءبراءقىاما

اذياءـءةالعظفآبو،حهاايفافيصلملالادكنورااحسمنافنيا"!را

نأارادواوزانهانت!عرالغةفيالنجديدإولاتورمحاز!د،،تباعرف

اهـصطربرمهفياوزيرابهـ-ايمشهمميماكءلجا!اخع!ودهمنيهءتع

انجرسؤالاننئصرالمدحتقدمفيالبراعةهذهاًن0(34ءى)الخل-!ة

.6س61لاغانبما-افىجابوا)3(

-ه،



كوىمنلثيرةكوىالشعراءعلىفتعنااواقعفيلانناالبابهذافي

الديالحعيعيالمودعلىننقفالبراعةابرازمناذنبدولاالنفد

والعواطفالجديدةوالانفكالالرايعةالصورظاهرةالنالادبهيفسر

من"النوعهذا؟هالوسن!ابعااصبعتالتيالبارعةوالاستعاراتدهال!

اكماذجهذهميوالفنوالبراعهالصدقالنقاديفسربماذا.الادب

"-نكثيررايكيلأ-الحقي!--"الدوامعوضوحمنادرغمعلى

رسموهالذكلم1)همييم3لمالنظرالنفاديعيدانيجوزألا-الدارسين

ضبعنهانبصدجديدةبتعليلاتتعليلهايحاولوناو.الادبلهذا

...ا!كارمنبهاعلقما

بفتالبراعةهذهعنيتعدثوهويئخفناالدكتوركانلقد

منكانالخاسرفمسلم،اث.راءعليهاحصلاتيالدنابرمنلاف7ا

قيكدلشموماتدي!نارالفمانةجمعوورالملوكعندالحظوةذوي

جوانزهمانعاصيرلضونلاوهمبمصصهـمويتحفنا(36ص)وارثا

الشعربانالكتابمنالطريفاـاًلجانبهذاالدكتوروانهى)36ص)

وانا،(37ص)كرامةبذيم!يليقولا،الانسان!درمنيحظاصبح

بعوت4ونتى،يستحقلالأنسانبالنسبهالمدحلان،جلالالدكتورمع

ملابسهم،غيرالناسيلبسولافه،نغاقبعدهمانفاقلهااهلايكنلم

المديحهذاودي،يمل!ونهالابصفاتويصفهم،اسمائهمبغيروينعتهم

ولكنتي،الدلالاتووهتحملهاالتيلهمعافيحقيقيتجبريدالزائف

مفدهذاومع؟؟الوزرهذايتحملونوحدهمالشعراءانهل..اقول

مناحدليسفيلفقد،والش*راءالشعربحقكعيرةاحكامصدرت

اورولااطمعولااوضعولا،بالكذبوانطقللىحتاكلالناس

.)1(شاعرمنهمةادنىولانفسا

نهحسين!يالاحاديتوالروتةالاخبارتتواتىانالجالزومن

وفد،الافراطحدالىبعضهافيوتغاليوالمداحيناًلشعراءاعمال

،الاومسا!هذهبشطنكيلمامعتتناسباوءسافهذاكليعقب

تلكخلالمنال!قائقاستخلاصيستطيمالواع!الدارسولكن

اسبابمنتعدملاروايتهافيوالمغالاة،ميهاالغلولان،الاحاديث

.احسدواالغيرةأوالتنافرسببهايكونووو،شخصيةتكونور

ويكنا":)93ص)ديقولالمديحفضطئدعندالدكتورويقف

بطابعتميزولاألاص،لةتفتقد.المديحقضائدانبسهولةنلاحظأن

ع!لمىمقتصراالهـلامهذايكونربما.((الاحيانمنكثيرديخاص

تكونلكادنماذجالاخربعضهافياجدولكنتكع!،المديحقصائدبعض

ومن..والنفانيالمسادقوالحباحقيقياللاخلاص،رائعةصورا

بالاوصافالاحيانبعضفيالتقليديالمديحيزخرأنأيضاالجائز

الم!صدوعكتثبيهمدالحهـمفطاًلفدامىالشهراًءءندهاوففالتي

وعطشاله،بالشمسوطلوعه،بالنصلواقزازه،الخص-مبالبحر

اخرىصورلتقديمابداًعهمدونيحلامذأكولكن.والمطرلوبلبا

روحالاندفاعالشعراءنفوسفيااثار،كبيراثرابرازهاللعطاءفيكان

المرموقالشكلعننقيبالتعلىوحملهم،الموحيةالصورةوراء

،المطلوبالطاءبهليستدر،الرانقواللونالمغري،1لثريهب

الروالعوعيون،المديحكلالقصيدبخوالدالعرببمالشعرحفلوقد

مثل،خاصبطابعوتميزت،الاصالةفببهاتمعلت،فيهؤياتالتط

الرضي.واثريففراسوابيات"بيوالماموأبيالبحتريمدالح

عىنحديثهفيمودقةوقفةأخرىمرةجلالالدكتورويهف

يقولهماوبين،اياهمالثمماعرمديحبينيوازنونكانواالذينالخلفاء

الاحس!نأماديحهمتكونانيودونكانواوكيف،خرين7امديحفي

يكونأنوطبيعي.)ا(عي)بديعةبنماذجلذلكورمثل،والاروع

تحستللانها،الدراسةفيالحسنءو!عهاالبارعةالااتفيالةاهذه

اقىزقمنينقذهالذيالمخرجلايجادولضطره،الابداععلىارزاءر

)(لمساوىءااحاسنوا))عننقلا،38ء!ءرلشبالتكسبا(1)

.الكتابفياصفحةابقيةو/ظر9!-2/89

،الاح-انمنكفرفيفيهايقعوقد،لهتخلقكانتافنياالض-قة

وأصغر،منزلةأقلالمديحديوالمفضلالاولالممدوحكاناذاوخاصة

ا،رقاهذهمثلفيلشعراءااجاباتودي.الثانيالممدوحمنءمانا

.نثراأوشعراالحاذؤه،لباقتهم،لفايعةابرا،ةهمنطهر

بالص-ارهمأخذاًلذينالشعراًءانالىجلالالدكورويذهب

،لأبعمقممدوحيهمشخصياتيدرس-واآنيحاولواامالذهبوهج

المعاننفكرر،ا.ومشاعرهموبفكارهمبهماخاصةاالنواحبمويبرزوا

الهربالقصيدةفيالمداحشهرانواعتقد،(1،ص)القديمة

ت،شخصبعنالكشففيماحتدالىأسهمقد-كلهيى!-

الواؤعالىالمدحخلالمنيعرضأنحاولايشاعرلان،الممدوحين

الصورةتلوينحاولواالشعراءدعضانومع.الممدوحر4؟ميزاذيا

يمنع"ذلكانالا،!سميانهابغيبرالاشياءوتسمية،الوانهابغير

،وص!صوهالذيالوافعءنالتعبيرمنالشعراءمنخر7االبعض

كأايابيتنمنمخلدين،الممدوحبهاطبعاتنالحقيفيةوالصورة

والاجتماعاسيالفكأوااحضارةافيالحمئردةالآئرالمديحأوصا!

اذيالانساننالعملأو،الممدوحهذاتبناهاالتيوالسلموالحرب

.الثناءهذاعليه!استحقحققه

قرائحرستمثيركانتلةكياالهداياالىالخياطالدكتورويشير

هـنوغيرهاوافنككوالجواريوالغلمانوالضياعكالخيلالشعراء

توفيرأ-بابمنسببافيهاووجدوا،الشعراءأحبهاالة!مالهدايا

!4:يقولتعلم!يفاالدكتوروينفل،)(ه-؟هص)الناعمةاحياةا

والبحتريوالطائينواسأبيعبقرياتء--ئضخمجانبوأضيم

والمفارفا!الاكاذيبنظمفيالفحولمنوغيرهم:!والمتنالروميوابن

!-طالمجالهذامياراهـاالت!اوالحقيقة.)2)الاءراءلجوالزطلبا

حفقافىيا،ـوالحقيفيوالوداءاحقيقطاوالمدحالحقيقطالحبان

كانتو!هذا.المرموقالمركزهذامنحهمالذيهواو،هؤلاءعبفرفي

عنديالمتنبطمصورة..المديحفيخطوطاواوضحجلاءاكثرعبقريئهم

)دولةالس!يف4لانمديح،لهجلالالدكتورراهااالتطالصورةغيرهبما

مدي!"وكان،الحقيقياحبانوازعأثارته،صادق-أرىكما-

علىفادرجلالوالدكتور،الدولةلسيفلمديحهمغايرةصورةلكافور

الاهـحاتتحددناننطر%هطتينفيوتعل،المديحمناكولمجبنتمييز

والبحف--ريتمامابوالمتنبيومثل.المتنببمايةلشخصالحقيقية

وبدواا!ةكمالاجت!ماعيةالاطرفيالمديحيصوغونوهم،وغيرهما

02والتعبيرنفيسللإم!صالافب!ا

--دد311ءاط3تورالدنقلهالذيالورديالدكتوررأياما

وهـاهـد)):يقولاوردياقالدكتور،الاستغرابآشدمنهاستغربت

السلطانكانجهت.ال!ىلمطانيةالحكومةتدعيمعلىذلكفوقالشعر

..)64)عى((ست،حمااماعلىوينفقهايشاءكماالامةأموالينهب

ف!مير!نلمالشهرلان،للحكوماتالشعرتدعيممنتبدووغرابتي

كبيرااسمها"،بهمابالغافيلانه،التدعيمأسبابمنسبباءمره

الثعراءقىانجيلتخدرهملاالثائريناوا&اقمينلان،الاسقاطفي

احم!!اماأوصاؤءعزائمهممن.لف!ولا،اثائربناءنحفاكانوااذا

بقاءهاأداماح*وماتامنحكومةاناًلثاريخفبمايحدثو)م.المزيفة

المديح.شعر

عنالمد*حطريفةأخبارااكتاباثنايافيحلمرلالدكتورجمعلقد

،وذثراشعراطرافمنذاكحبءوماالشعراًءوأبار،عواول

اههـ،؟اووافيل،والمتكسبنوالممددجناثعراءخلالهامنرصو

فيصوروهي،واوائكهؤلاءعلىوطتغدقكانتال!اوالمغزارة

افت!برب"االاغراضجوانبمنجافي1)كف،ومتحركةناطقةاغلبها

مطاهرمنصلالالدكوزأثارهولومع..العربيالشهرعالجهاالتي

السهوداابوفخريعن،نقلا56ص((بالشعرالتك!صب))(2)

.(1817لةلرساا)

ا!



يرهـ-دملمفهواموالمنوأخذتكسبمنبنت،تهاقيماوءاالمديح

إىا4انسارفكانتتان!بةانت"راءواالش!ربهااتتلا)قيالوس-له

،)76-(7ص)حازماءو!ماوالمد*حالهطاءاكنووةواارز!ناأولئك

سوق!يانطلقتالص!اثمريةاالابيات"ن?موعفيأيض،ذ!رولكنه

الشعراءبدآليفو،مغتبسمةلصث!لء4مناستعاراتلضمنتهوماالمدائح

.)83،!7ص)القواءدلهويضعونا&فاقاصوللحدثون

،الحادةادئفيةاقضاياا"نكثرايثيبربرلملالالدكتوركأ،بان

اث"رية،للاغراضالادبيةا!راسةاجوانبءنفىواسعهجالاتويفس!ح

الدرا-اتجانباًاى..ممكلء،كلمنوعل)ـجهموضوعاتهناتارهلما

!ددتا&كطاففيةادوالا!رورةط1ابهذاأحاطتالىةبالعميفة

ينظراناًلمؤافحاوللقد..الهزبر!الننعردياا-صديحا4"هأ

ودد،منهرؤي!تهعلىتعودناارزيااجانباغيرصانبمنللموة-وع

اثطملةوالآراءااللازمه.،!واهدم!حتعي!ناغايتهاىاي!صلأناستطاع

.لكتاباااستوعبهالتكماا

ا)ةء-"ينوريالمكرمةمكة

،*،

-ت!عئت*..

الدماعفيالعنف

المد؟*يلاحهفقصصصيئمصءوتنمة

المفرب،ابيفاءالدار-7191الا؟"ةط-متتورات

-ا-

يهولجء"ءبئالقصلجربتهمناحيبعضلمحيالمد-ضياأحم!انبهـو

لمكتيفه،فيوامعانا،ماساويرانفعال-قصدعن-الموضوعبماوامعا

اقصةا"وافعل--ىا،اضثبراةدصيداو،الحرالشهربواسطةينن!قل

ير---صامتحدصا"فهب.ؤط)"اداولحرا)تهجبواءلم!مهـجمط،ةلفهم!يرا

ر!وتيهتف،اراديبدافع،الاحي،نمنكنتيرفيانهالا.ومنهـما

مهمإء5و،المخرينوأمامنفس!هامامراعاري!رأننمكامئهرفية،عال

اكل.اي!ينت!ايكاد"الغياب))أزمةانيفررعضدء،،حضوره

الم!ن--وىهذافيالغكريالموؤعتعديدالىاائطاقيكون

الوطن.هذادبمالمسىحوقنالانساوبخاصة،ابرماهيرا،الواقعووو

تحصدتقديمم!اولةوأنجبرااواقعامت،فات،التاريخياحضورا

تدخلحيتمن،رالاندفاع!ري،الحضاريةالمحطةااذ،عنفااكثبر

دي1اامنغطبرا،والمتحديد،وعصيفحادصراعفيالمكونةعنامرها

اراديا،،مئمغعس-للا،احوعةهذهاكل*هـادعلى،القارىءيجده

زاعقة.خطابيةويتق.ص

يتفكرالذيالهامالءهـث!ي-وسبلمة3-أيف،لكة2انوتكو

والا!--،ث،4ا-ومبااينتىقيالم!-ء"لمدتوىؤ!وزء"مه،الواقعهذا

ما.حداىاءمبرةصورةفيؤقدمهان".ادالماوالحضور،الف!ري

ؤ"نجممتثير،،يثيرحيثمنيوحيا)طي-نغ،مأنيجبكماسالننعب"ر

والاحداثللاىمبباءفهه:اطريقةفيايجابيكهض!رؤجدخل،!م!ضقطب

والوقائع.

افىاتي،االتنعبيروبئسلوب،لي،اصور،اذن،المجموعةلمغغل

ال!دائرةاكاا4اخامهاالرويرلآلمفيرب،احوريةاا!ناعراهذهوكل

الاؤصلعلى-نكةمئ!فانروونة،مأنبدولا.ءإمبضءكلوالمعاناة

طرائؤ-المجموعةحدازقىء"توىاىاال!قديب!ء،نبررقيونحن

ثكيشر7و،ثهاتلوو،يةاروايئتكوفي،لتشه*4ا،رةاولةولغموضا

نغا-كبماا31ا،اتعبيريةالوة"وعكأاهذهاسندناهعنوبمعزل.الصور

اتواالوقتفي((المديئي))ارادةقوقنقفز،المض.مونعلىالشكل

واستمرا!،1ا(لم!ظةفبمحضورعنكأعببر))،للكتابةممتهنامنهنجعل

((.تائن،"8اذفين،قة"ح!قواستهرارااحض*ور.للآنيخلقمي

:انصارباصةال!ولاىا"المدينبم((يقصدالمجدع"مقد"قىمى

لمىءسواؤمهعنبعب!اا!كاتبيصنجخمهاغيابحالةهناك-ا

وم!.امرديةابهمومهومنشفلاص،لهمر،وزا-المفربديهناالاقل

وهـ-صعنوادئغىالاغترابيهيشاسائداالطبقبمالاستلابضمن

.01ارادبنواختيار

ويرجب،لمفةالمخترهـركبانهاواؤعاهناكالمقابللطرفاوفي-؟

.جديدةثوردةبشروطلحصينه

قيادخولايتحتم،الثوريةانتروطاهذهعلىوللابقاء-3

عنفنشاكثرتحدير،تتقدءملومحاولة،الىوافعمتنا!ض،تأمعحوار

تجابهنا.التيل؟خدياتامن،إةواصا

يحملمنى،الثالتامالمافي-ثقعين53سوجودناان-4

ثميلة.جدوحضاريةو!اربرنجيةنة!ايةوروولىات

لبلتاًنها.ترفأأوفراغتزجي-كأليستاكتابةاان-5

ء.بهاواحتراق"عاناة،واستشهادشهادةانها.لذيذة

"اتأكي-الىاثخصي!ةقناعتهبحسب((ااديني))ويخلص

بضرورأصادقشعورنتي!جة،كتبهقيماوالاضافةالجدةومضاتعلى

تعيثصارزياالمزريالوضىعلمحيا،واجدواالحضورعنالتعجير

بلادنا.فياجماهيرا

،ر،نفعالالموضوع!االوامعاجيعا((كبماالمدين((انؤلمتعندول

نتهاسمابل،وامتناول،برهـمهروؤءاء3"كإءنرا)ت!.الىقهدن

والاقنص،دب-أالطبقيةالتذروطوضصمن،المتخلفالوضى-ع!ي

فعلية،مجابهةيلزموانه،4والسياسيوالإبديولوجيةوالاجتهاعية

عؤاكعبيرآولقو،عامدشكلهماءماجماهرناالاحاوةءعاوهو

ودوكل،ذلككلتستوجبلقضاياالفهلمية9المواجهةوضزورة،ذلكءن

باختصارل"المسط.معقولةبمفاهبمواءنالهاحياشانجميلا/جاهؤجمط

هـ--،وبروالسياسيا)طبقياالوعيانعدام+تخلف+!ضيئ

لمجتمعئا.البنيوي؟!تحلل((ادينيا))عنهي!بر"،

اللغة،اوالكلمةبئن،اقولايتذ!اركنا((اوريني))ولعل

وفاهـسلة(،صليةأداة"*ونأن.!المواجهةفيشيءكلهبمدنس!ت

واتواجطالبومبىاكواصلفيونفيد،يبرالمعالوءكماا!.!ةوتكتز

نفصا)هذا.المجموعةلغةفيالحالءهوكما..اخا،"المس!!ر

ا)كلمةأ؟لقلعليهيرضسربلااتياا)فهلهنلك.ميرليسباللفة

واحدلاعتبارالفعليتخلف.اشعاعهاوقدرةحهولتهاتكنمهما

وتف2.لعثهرأداةالكلمةتكونيكيف:فيالعملي4مدلواحمريرهـكن

الميرم!نمدىاياىا،()الملإوءيا))يقولكمااو؟الوؤاتنفسفي

وثرثراتئس،وآما)ة،-صومناهمسكلعلميهنعلقمش!جباالكتاقيتطل

قي؟لفكرازضاتوءاو

الاداأوالعةامننسننليدبللتح-ديدالمجموعهقصصوكل

(ب،الخارجيةالوؤ،لعأوآلاحداثمننمصتغءدمماأكثرالتعبيرية

المواقفءبعنناسضبطانطريقءن-ذلكبكلالذانياالوعبموتقدم

يهتبىرو،يناثااكل،بالمجانهدية-((افانتنازياا))"نالكتر!يها

فانهـس-،بنا"رتاًاقيالقضاياتلكأ"ا.الفعلدونهيالكلمةان

والوسب-.التفييراواويةفيتأتن((المديني))اعتقادبحسهلب

اللفة.هي
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فيام)يواجهمثلها()المديني))قهمرءواجهةاً)ىسنضطر

11امنتهفاهـن:الغجرضوءافيلمرج)1((وبر:،دقبراقال)قصقى!بما

ء-ود))في(صنفديرمزي)يرقةطزعاىاو،.التعرفالى)المعاناة

689لىمنة(اصوات)صفحةالفلمجريدةديمثثورة(1)
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ناذاك.برةالمهالموا!فوة"بطالاستطلاعفي((البحرالىالطلر

رووضسسوع،"خا!هبت!بمبةتتغل((الدءاغفياءنفا))"جموعة

أحي!انا.الر"زبواسطة،الموةرزوءجةبشرو*4الخارجياوا!عابةللخببه!

--برادع:ا"كانجبة،ء،بطريقهلتوضح،هذهار"زا!ألة،جمطو

اتوة".ح،االىءت،-،يحا!تلممنتقنربابطريقة،قيه،الاسترسال

.إتمرأنذاكالىإمكن،متخافوضعميابرمزادلااةمنمس!تفيدة

هـي.،ال!وءيةاخصا"صرابعضعلىللتعرفأوالمفهمسواء،ميه

الانسانية.التجاربحقل

كما.اا!31يه-شهاتياإوففابنئر((وا)ظبة،ؤينيس.))بدأ

يعانقعميقلبل،المدينةديهدوء،الخارجو!مطرالءلمةا))

واللحظة.(92ص)((غرقتيزوا،إ،يغلفكبيروصمت،الشوارع

انس-4كصف.عنهالمعبرالموففهـذافيوضعهء"ورةهي،الموحية

إستعلا!نوهـو،المحرروةالرةاذكرياتامنحفنةصدرهفيايحمل

الننئريامصرداالاءتبارنم!ه!!وضعة،واذا.الحزنفبموإخيشالالممن

3،المسطنيةالمعالجةعرإقةفي،الداصلميالمونواوجكأفعالهيعدمالذي

،الموؤفنث!كيلنحو،السسدث-اقصةاانجاه!مولىأددركأ،

رات!جمب-افأساوب.الفنيةالتجرب"ركاممنالزوائدبهضوغربلة

التيا)رويامندهـضوهو،التجربةكلهو،الاطارهذافيالذاتي

ارة-كبمااوؤائعاببعضالوراءا)ىاربروعابم!رد،ا!ظ"ىفيالأخذ

ارء-زاان.للرمزاداءاىاؤ-تءيل،الفنيالاداءطريقةتكثف

للالصضخ!لملأصالخاربريةاوضوعاتاصنباترهـبئحثيثاالىضقليفرض

علىلدا-لانتحاول(اظماواؤ-ت.بم!)وفصلمة..ا-لواكدوالحصر

.اع!سوداورغمالسدودورءمدربنافياًاجفافوسس))فعلاذلك

ص:!لفيالظم،صحراءلهاثيبلمنيا،يحبرفنااهيا؟الجفاف

.(31ص)((اصداا

ء:"امعبرة((واكط!ينيم!اؤهةتكونانلىمكنأصرىء.ورة

ن(يربد((ادينيا))اًن.إة"-اعا:أحياناوبعمق،زالدةبعرارة

نفسكتمنحأن.د3،تطءبمفياذ.اختيارلحظةهواض؟عاانرقول

.انإر،تاو،ةحباو،اباعفىاو،كفىاؤتوؤجمماا،الاءشزازلحطاتء

نأدون،ومعبراءث،هدا،الصورهذهبنقليكأ"فياقاصاانالا

مووق.فنيأسلوبفيعرضهـاوطريرقة،الذكرياتلحظاتمنتستفيد

يتبخىراظطا))اناكشاء"كل،اثقراءا?وهومثلاايطالبيا!بم

ؤ-ب،تجيبه((احتسرقانني.ىاءذرآنسة!لت(...أازا،ها

الانسانوقدرته،روحعن4:يرااتانشكولا.سترنوي.يرةالصيوهج

ةميهقى.مسارباىايشعبقد،افىكرياتالكلاافعاكإاالاطاروهو

هـن،رالهةاكتشافاتوئنها،بهاوالاهتماماتزئي،تاءرضوكان

.الانتعاععلىقدرة،ا)ثكلولاالمضهونتزدلماالتيالئتائح

الليسلآصرالعطئينفخذيها"متحاتيا،الطيبةيةابىلموعنلحدإتا

ى1ال.ودةباالنهايةفيارحلةاوز%م.المثالسبيلىعلى،يزوجها

اناولاكسل"رس!ىوبر،محتباره،ا!رضمنطلق؟ع"باره((دعزيرزي))

احصر!مكنلا((لكلطوافين-ى)ءؤصةانوالملاحظ.القصةفي

دفبس-ق،بترتبأو،مهجنزمثيبتخطيط،الاحداثمنجملةفي

تض!-نبكلصاصىقىتجربةعنالذكرباتبواسطةعبرتقدؤ،ىأ

اما51اؤس!ه!نالانظلوةسع،احياناباهتةوصورا،عامةاوصافى

للجنس.وءمان!"

ؤص،طتاءببص4اهسهأاتر-صاوزأن،اباكاامرضافيأحب

ؤ-كب((المديخط"فمران:كالآ"بطأصملهااتلاعتار"المديني))

،الملموسنرماعيلاصاالوضعضهـنمن،معينةإبئفلأرروياءنتعبرها

يخطىءلاالذي،!بماالقصاسرداباسلوبالمواقفبعضرنثرتلأتولي

حسابعلى()الحدث))قبيلغي،ات-ريا،مللاوهاد،كئ.بىةأص،نا

((المدت؟))قصء4رانثم.الشكلحسابعلىمونالمضو،((الموقف((

ف-كاطارويلمم!.وصة"2،ر*هـنجهافض،يا/نتزملا،حتوىالمههذافبم

ا-ؤالوا.وا)جها!بىاواف-عباوص!""ااههوماطاىهناك.معين

هذهان.كلهذلكمن"المديني))يسشالهدحدايالىهو،المطروح

اراد()المدصني))انالا.الاحداثرسمبواسطةلذطور!ارلمةافضاياا

اورمتحالقىأمام"كلالنئدياكغرق،ا)ذا،-بئأدكارهبفيم*اعهويج!ص.مأن

بب-ناجد)يةاالعلامةللكاحي!،،اةاليوبا،مض"هونه"أدكارشظبر

.اضموناوا)ننعكل

الادانةمنالضياعمكرة(المدينةما/ت)لمحصةلولدالاطارهذا!ي

ادصذي3الحرا!تعبهبر"!وكليفمننسنفيدلانجن.الغامضينوالانهام

نكهنت!فمابفدر-كقيمة-احدثبايلزملااذيوا،لقاصا-عتخدمه

لعس،لمخلفيةالفصةفيأضهاعا!ذرة.اء"ورةا-الموكفعنالتع"بر

الففر،ور"ز،حرملبئف!ا،مثلاالبيضاءالدارولهكن،تالميالمدينة

ء!نطويلةرحلةدحد((المدءصي))يود،شوارءهافيوحلوالآخر.لن

وانحنىالزواياكلافيت،مةاءمتمقد))بعبيدابهمي!قذفاو،ايختذمر

يقول.((المدينة*عالميرعب،دبهركغرابجناحيمااجامطاورواد

ذلكتكونأنتريدايضاأنتولكنك(ازببيبو/مص"هـأ)يقلقك((أيضا

يتطلسب،والتجدذوالاستمرارالحي!اةانزسلانك.لضجراا)قلق

،.)!2ص1()ذانكل

انت!قريسروهذا)+المدينةمافيت)تجربةمحوروووالضياعانفات

((المدنس*))اننكتشفحالما،كبير،متعسفانهامالىليستحفي

2س"اً.القصةدبمملحوظءـوكما،بسم،ولةنفسهإ-تطكأنيريدلا

بالضرورةالفعلاًن.الكلهقىبفوةانسيتهاعتارالانسانيمنحان*لريد

يف-ولكه،-نسقطجبما،فولالمهللبدا!ووماوالا،ةخلف

ة-ق!الارادةان/مترضانهأظن؟والتنادضالابه،دازمةدي-القا!ى

نف"!ةأوضاع3نتي!جةالضياع(+)الانهاماىاتدفعاءخلفااوضعا

--زري11اء.لداالجدارهو،الحالةهذهفيالموت:ءؤلمة،مختلفة

ولإرى،مابالعةتشقالبف!وأنت))ذاك،مهلانيم!كلا.يقاوملا

شقاءفيازيدانونرفض،رديءعالمؤيا)؟تاسلمنجدوىلاانه

.((1ص)"امامحاا

يرب--هـ3ما1،ءدداءدا،اهي،اءمي!ةااكجربرةامكبمااا)نتيجة

بلة.ءز.مزبلةهنا:لمالعاهؤلاءيا((:ص.ءغازحنيدونر((إنىالمد))

أهاماراخطابية،ا(زبلهةولكن،النداًءصياغةديذختل!طقد.((مزبلمة

رفض1ابفعلا*لمةاؤءليتحققلم"،،جائمة،ما؟هقىهنل.لطل

-،الابوابسدقها!ه،وتنطلق((:اختامافي((المديئي)).إقول.المنظم

واتجس،جكعراخكوا*ن،/تشتم،؟مهقه،لحجرباالىواقذنرمي

وداًخلافو،ءةاصادلق.وكبماايرثح،مطاؤصمتفييضيعما!رءان

تهارالمديةذيهيوها.تسقطانتوها.الحرالىمةجراءأؤبية

.)45ص)((ء-بز"،ميتة.فدمكءون

الارادةأ!!يةنست*فف(يزالوءاالحمارحدث)فه"ةوك!أ

الفعلبرقوةالطارىءالحصاردحرعلىزوىهل.اءت"اوفعاالانسانية

احضى--ورانزيدانهاالاقلعلى؟الهامسوز4؟ؤجل!ل؟الذاني

يقررحيما((المدين،))ولكن.آبرلمدياحصوراماوضهءفياثخكل*كبا

نأت!لكلاوأنتانهيارا--كأحا!بيه-ث!،الىام،الموؤووءبخطابرهـقى

4،ع)ىنفالااهاميسقط،ذاكيقرر-ءضم،،(،!ص)ثهـئاضنع

01الاراديةمعطيا.ر4فيويرشمكك

،مراسمح..5كذا0متهمار"زاالمخاطبمنتجعلالقصة

لح!لآفيوالحص،ر.مكانكلدي،هن،ك،هنااحصارادامما

ولتكرر،صيالفصاتشكيلافيالاولبطالم!هو،وبعدهالحموث

،ء-س،موضيكلفيتحصرهأندونشكيلالتهذاضمنمنهداتذاا

وتعرزيبهاازراتاتريحخلال"ناذ"الا،حكل"ارأزمةانهامثلانفول

.الجه!صاءبااحصاراطبيعةجإتءن،افنطلعاتمنرخيصةباتواع

.ردهـ-ا."الموضموءى((منتروعهوالمجالهذافي"الذاتبئ))ان

هـن-،الجاقةاطفويةخهمالاتالا!منيكثبروهو((المدفيى))انذلك

بذلك.ي!عناانإبريد،اليلمجيلكما،وبراعتهفنهيسهت!رحيث

؟8



،جفاؤ!بحيرةفيتضرفحوأزت،)!اءثنغلةيغدو*وةاصدأفا))

مذهلة"بساديةالاخبرةكانفاسهويغ!نالالحياة!كير!،كااح

يض-يفهوا!،!ه!مبرربمون،اوافابعضنفتعلو!كذا.(52ص)

كانلوا:يقولفهو.فكه!اءكل.للإعالمبانترةداءتما،ال!!الاداء

الوحيىدالحلملاصاحياناا&جمتبقىاغيبوبةاأسيرأكونانبمالدوري

5!ذياالسعادةبستدويثرلتمتمت،الجارحةا)صقورنهنتىمن

دونسئيديياولكني،كبيربساب،والجرادالض!ادعمنهتفات

.(53ص)،)كهـذامصرعلىمجانياانتحاراأفضاطنقاثر

بيناحئنيثاالتنقلصفة-سابقا-أعطيناهالذيالرمزان

ممكن،تلميحبأدصى!ستخلص،،اناتئةالخارجيةاالموضوعات

،بالغربةالئنمخصياث!-ورليعوض،!االذاتعلىينكفىء

ا"كانيةواضيع.يقولأنالماصيريدكما،بالحصار،بالمجانبية

ءلمىيتمصبما،مغلفنفيبمكونلصطدمبل،نؤملكناكماالفهم

،ذاكتفتملاقيااصغيراابورحوازياطبيعةتكنلمولو.الفهم

،الثورةاوالتغييرارادةعن.لعبيرانهيوهمبما،وخلفي!اتهآفاقه

الموففالنهاليأكان،افلاجنوااهقراءوا،الثكالىبآنينالتحدثاو

القصةلكن.مفهوما"،جليا،الفص4فيالحدثبتدرج،المقكلمود

داتلمحامرازلتلاانكتضفكر)):والالمفهذاعلىتمض!كا

عنبعيدايحملكفدالمبرور!ا)حلماوهمسلامالانتوان،الزنزانة

تعينئيوانت)...)حولكمنا)محاءمنسيحالتيالاثواكحقيقة

انت!---،راتريدوانت(...)اخارجواالداحلمنغريبامتنازعا

.(56ص)((فحوكتصوبأنفبلالاصابعيبتر.ابىرر4فه،شجاعا

وممكناتاروص،راان،ذاتناست،جءجردوهذا،الختامفيلتقول

ه-ل.بشجاعة،فيهكله؟كرقولانبدلاوانك.وا!ع،حدوثه

يقبسللااوافعادامما،اغامرةا"نتهـىهوالحلم)عل؟ذلكيكفي

به.اقىبرمأوالنبوذعضويتهفي
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.دجربصةوكل.الح،لمةبالمواجهـة،فيخطم،ينتكسالواقعان

ء!مون.يفقد،برالحلماواقيامزاوجة،فيهاادالاوالاعتبار،تنقدم

ومن،متخلفبلأدفبما،ادراكأ،"توىفوقفتقفز،الهاد!ا!وعى

نالمجردأتاءل؟نستفيدهل.اطبقيةواالاجشماع-كأالنتروطضهمن

المرتبطالعنفهو(الدماغفيالعنف)ووقىفييئبدىكماالعنف

اصفر،ااءظة،المختزلةاللحطةبامكانيات"دفوء،،معينةبلحظة

،لعابرةاالازمئةف--ء"لمبت،جثقىبةالكآ))داءتما،والتفاهة

.(!6ص)((السنين.ءرعلىالإ؟معروقؤ!ماولخضر

((تجربة))يئكل((الحالات))هذهرصدان،نقولت!جاوزا

!فساءنفا)"حاوقىتعتكذاكيجاوزا.القصبمبالمفهوم

لواقسع،مبتسرةتجربةتقدماًنهما.-الحدث-بقصة)الدماغ

إولةالم!.والمجدي،ا)خهائيالحلهوالمنفير*ونانيمكنلا،مؤ)م

ءومحم.والانلطلاقيالتدفقؤ-ي،الضنئرفصيدةبمفهـومز؟ز،،

ت!واتيدهوعلى،ذاكفيامصراض،هدالمثالله.ببلعلىالماغوط

ولا،يولدلامابت--ويىدليس،رايالى،ءوقفالىالقصيدة

((القم))او"اسخفبا))لواجهةالادعاءكمح،ولةلتنظيرابافتعال

ئط،،اعزاويافاضل.((المدينبم))يفملكما((الخواء))أو

الثابة(السشة11!ددمواؤفؤكبماالمضورة)المحاربنزصةفي

.فلسطينقضصبئ،ع"رىقضيةأجلمناممنفايلتمس

الىنتوصللمء،،دافمقىآقوة(المنف)أكلامنحنباخنص،ر

صواعدا-اعقم،العالمعقمينتهي".ت:اضساولالهذاش،فحل

اهـتياد"اغاعنف.يرهلممانإبريدأحدلا،يعلمأحدلا؟اشولةا

مالرش-على،بديلمنولا،منظمةغير،عارمةثورةاىايتحول

ويتصور.)501ص)((الحبوووسمخف)).مثلااحبا:المكضسبة

من،الارضدؤق"نأولد،اريخاكبم!واةفيينزل))ان4إقاصا

ودءصعالارا"لدموعهـن،ازنادةلأاالت!داءكلد"اء"ن،اطينا

،اثوةاوسخونة،اللحطةهوسمن،اؤمنذاكرةومن،الايامى

-ةل!ظى،اث!ى:قااحطة،الاحصواًقلركلةفي-،دالاصتقلصمن

،ىالمم!.ت-وهـفافيالاءضرهـلاليبررولا.(101ص)((ءشهـادالاس

:ةانتان!يةموضوعأم،أيةذاتجربةأكانت،جربةلةاعهقسوى

ث،رو-كبماوء-ورالمواجهةبرهـيل،الحامنصطئعوهـيلفا!يةافهالتجربة

اًلمصبي،الاخلال"هاويالى"،س،بقاالمعلقامنفباتقذف،الرويا

،المفدملوضوعالمضموننتبجة-،أخلافي-والمهانة؟لاذلالونحس

ءنطهعنفاليسالمخفانمباءضبلر،لقي!منا،افهـرنااثراًئهمدى

افيلاتض-ااىاتقودناالاءورهذه.القاصباترا!ثورياعنفاولا

بديلاامنفايكونكيف،اهوسافييعومشيءكلدامما:التالي

موضوعيا؟

،المقن!عار*زابواسطة،اًلموضوعياالواقعتمنبفمحاولةان

،هكذا،اذاتيهااتجرقيا.لهتغطية"جردالاكأبىالتحلهلفييبقى

اسيطاح!ىااكتمالفيرغبة،حادةنفسيةمكوناتءنالتنفيسهي

-لمماءابمص،درقيالا،ورديرلمهـايمكنلالا،قازمةخارجيةموعاثبهوة

.كسلوكوالعاطفة،كموجه

.!اريالحفالمعهركفيلتجرنجتا،الموفوعبقيالتجربةهناك

الاساسيةالمفاهيموهذه.وإلاقتصمادوالحضارةالتاريخنواجهنحن

م!ظومة/ايجلدأوباكتمئمافالا،كوضعناوضعفياءتمادهايمكنلا

اورهسةاباوغالىسبيلا،فبيهاالنمودايليكون،الافكارمنمعينة

اد-ىالسبيلهو((العنف((انبةيهول()المديني)).الحضيضأو

نهـ،إبئ،رلملأطابوراويكونوا،اةبعاالىاكلينقادبأن))الادمغةزلز)ة

.(201ص)((الانسانيطهر،يه.قلالنبعففي

".التحيىلفيبعيداذهبتربما

محاولةئعلىوقلنضحبلا،قلتكماالموةهوءهقىجربةا)ة

يتضخمافياوكل.بةجموعة3و)يسكقه-4-(اررءاغفيالعنف)

أحيانا،،الكاببيةالنطرةتفودهابجيت،فردةالمت"الانا"هو

سخف،البسمةهبمسخف،اهمس!ىةاهيووخف((:اعتبارالى

ب-لمدماالذيالاورمب!انام!ا)ماهوسخف،ارورودوهـب،الندىهو

،اذراعوااخصراذابئاتكتعانقااليدتلكسخف،الغثيانسوى

.(101)"الم،لمبنفمجيةل!.خف

نأيدبربر(المدينياحمد)وان.خاصة!زةهذهانشكلا

اذاأغا)كبماولا.مهاءالاثفهموفي،افنياالاداءيا9طريقتهتصمبر

فياقهءيرةاالةصةتطورأنيمكنلا،جد.:هاعلىالميزةهـزرهانملت

ءلمىرأيالىتخلص(إلدماغفيالعنف)محاواةاناعلى.المغرب

ليس،ليكنا:ثيرا3بيننانتداولهكأاوان،الاهمهةمنجانب

في،دماءبطفيا*ضفالمءوى،السنينخواءيحطممنأنت!وى

ادرأيهـذا.)801ص)((الامخاخفيالااغامسوى،الادمغةكل

""ءموع!ارىءبهي!خبرجاذياوالاخصرةالاواىابنجمجةيكونانكاد

لنفسيوأستبيح-((المعري((الر"زانلولا،(ا!ماغاؤياطلمنفا)

،عياابر-15أفقايمنح،،،المجموء"فينصادؤ"لذيا-التعبيرهذا

اسياررءالغطاءالافقا،ذايكوناندون،؟اضرورةواوء،1اجمس

للتحولغيرليسالماديالاساس،ال!فمنينءلبحيث،المطلوب

.والاؤتصاديالاجتماعي

يولشاادرلة!اعبدانتطو-المغرب

-!ه!*

ادب.الهببابمنمطويةصمفعات

عزميخالصتمالهةط

ل-ادسةاذكبراهفيارربميابشاكررلهرارحومااث،عرتكرإمكان

قلسياب.ل!صانبهوغنىفمبهصدحاينماالعربيللشعرتكريما
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ور-نوء:وواطاقا"4وفجرواأغنوهيناذامنوواحدشداز4منواحد

ءجبفلا.اء"وراوا،ىالاخيلمةوأوسعالاحاس-ممطاصدقءن4خلاا

السه-!ادورءقىذكراهفيا-+يا!ااثإءرت!ص!ءهـااىاالاؤلملأمقنصريأن

بهامأترةا*مريوألمك.شعرهفيا"الاروعوع،رضفىونا!دةدارس

غيهسسهانبعدللشاعراخرىحه،ةأيضاوبهاو/غنىالفلأرثرينتع

أعماقه.فبمالثرى

(-ابالسأدبمنمطوإةصون،ت)أرديرت،بيناذيااكتإبوا

لاز"ذلك،الاهميةءكلهمافا؟!ةاصاهل.4االااًاحجمء*خىرانهورو

جلاهـ،انالىازمنامنردحاءطورقىظاتصةلجات"رةولاولينشر

بهذاانىساعر.كريمفييس،هماذوهو.عزءكطااصخا!اذالاسبقلمه

وا)ضقادالدارسينأيديبرين.إفعايفاف!وا:اسلمبقىاهذهوفيالكتاب

اصغيراالكتابهذاا)?ءإبش،كربدراشاءراو(دبثءعرومح*ي

بها.عرقناأنيسبقلمطريفةراء2وبردإدةء،دةمنيخأولاالذي

انيقس-ةطباعةالكتإبءـذابطبعاعراقيقىاإلاءلملأموزارةأحسنتوقد

واقء-ةا)سادسلأ،بالسباذكرىرعايتهافيأ!.ضتكمازاهية

.الارجاءلرسافيالهرودةأدباءمنبريرةصمهرةا""ادعتمهرجان

مؤلفه"وفمهاله.غيرالقطعمنصفحةوسهتهبئدستؤييقعإ،"،بوا

الكلمةاغنىاًلذيالشاعرفيكرىالاحتفالبدءامنمعدوداتأيامقني)

الاهومااكتابهذاان.أصيلةثرةطياتبمعوأمدهاالوبية

ا-ياباأدبمنمطويةصلةحاتلتثبتجاءتووقائعخاصةذكريات

هذاجانباىاوهي.النسيانوعتمهالزمنءبارمنءلمي"اخفيت

ذكرياتمنلديهم"انشرعسلىالاخرينتنغ.جعؤدمحاو)4وذاك

.(5ص)(افذاالشاعرهـحذاأدبمنمجهولةأخرصفحاتاو

ارريإبشاكربدرالىدقعهاذياالاهداءبعديحتويلكتابوا

صةاشرافوءنالماءبونعني!مثىقلبهصحارىفيورىافيا)

ووممنالى..الخصيباطلعاذيالنخيلابناًلى..القبس

تمنىمنالى..نجوىنثرهاغيمةمنشربتبماالنمئىوىبالسعفة

1ذياالشاعراًلى..البهيجالصبحقبةاوالدجىافقيرودأن

(الصفصافالعطوهـوأوراقسفالنوكلواللبلابافلواالمحار4/مرؤ

تمه!علىابجميماالاهداءهذابمدبا*ظايحتويأقول..(3ص)

محتوياتالىضوءاثىارةيكونأنبهوارادسطورفيالمؤافوضكه

:التصمهاتهذهتحتثبتهاالتيكتابه

.)02صفحةالى8صفحة)والذاكرةالذكرياتمن-ا

.(93ء"فحةاىا37صفحةمن)الندوة-ب

ال!ىا،ء.فحة"ن)والكولونيلواً"كأتسرعالث"ءر-ح

.(66صفحة

:ابالكتقصولبايجازنس!عبرضانونحاول

!لىالمرلفهدف:والذاكرةافكرياتامنسالاولالفصل

خلالمنللسيابقلميةهـسورةرسمالىالفصلهذاصفحات

الوثبةايامفيالجماهيرمنهائلةثودفيهااشضركتمطاهرات

واثارةللجماهيراًلهاباشعرءمنيل!ك!بدراثفاعروكان8،91عام

هـنالساء"تلكفي):(!)صفحةفيالمؤ)فيقول.لحهالسهم

الوطنيانتجمعذلكنحونتقدموكنا،8(91عامالمجيدةاوثبةاايام

اعةالس.حتالثه:إبأعف-اقعلىمحمولاشظبارأيت،العالر

تجمععلىبصلملابةالمبرتكرةسبادتهبوضوحءضهتبرز،هناكالتماريخية

منلتنهضض!قرثمنفسهاحولوتدور،تتلوى،الاخرىأصابعه

ادركت2ولكنني،الامرأوليمخطب،الشابذلكانيبموكان.جديد

قوتها:باعاىالحناجرصرحتحينماالشعرمنشيئايلقيابانه

وأصبصستغامضشيءكلتبددهنا..((حمراءقرصة..أعد))

آنذادوعرفت..المعظمبابنحواقتربناكلماوضوحاأكثرالصورة

الشاعرهولثابااناحبوبيامحهوداًاوفىبالشاعرالمرحوممن

المؤل!استعرضثم.(،بأالسيثاكربردر،كثيرالهؤراناالذي

كلالادبا!ضقطابواليرفيعمستوىذاتأدبةمجلةلاصدارمحاولته

هؤلا:منوكان.المجلةحول.وخارجهالعبراقفيالبارزينوالشعراء

عبدالقادرعراثظاالمرحوممعاشتركالذياساباشاكربدرالشاعر

ا)ثوور/-سةالضدوةفياطعمةأجوادصالحوالاست،ذالضاصريرش!د

وؤ!د.()-بوعالا!))بالكلصمسييتا!،فمااالمجلة،نالاولطعهـدالاواى

وهو:والشعريالادبينتاجهبعضالمجلةهذهفيبدرننتر

بىيتزوالكواونيإوالمخترعالشاعرلمسرحيةترجمة-ا

صفرف5391عامأيلولافي23العددفيتئرتوقد،أوستيئوف

.(لأ3س92)

ء-نالاولالهددفيننترت،"البطمنسب))قصيدة-؟

.(7)صمحةالثانبىكانون22فيالثانيةلسنةا

قينشرت،((المبغىالىوا)مابرونالمدينةليل((قصب!ة-3

صف!صة5191عاماذار15!ياثانيةاالهضةمنالثافيالعدد

.)8س7)

!دوةا:انصعلىاحتوىفقدالكت،ب"أ--نالثانيالفصلأما

بفجس-اءوؤد،بدراث،عرالمرحومفيهاالشتركالتك!يةلشعرا

الاخيلةحيثمنوالحديثاقديمابيناًلعربيالنغمعر):فمديرها

ذانيةحيثءنأخرىجهةومن،الشعبريوالعمود4والقافيوالوزن

المعهىحيثمنوأخيراً،وافراحهالمحتمعآلامعنعبيراتواالشاءر

نماليهاوماوالبلاءةاللغةحيثومنالعاطفةوصدقوالاسلوب

نس-سوةفيبحثتالتياضقاطاإب2أهذه.وميزاتهالشعرالسس

ادراًلفعبد:ازملاءاالاسا؟ذةمنكلقيهااثمتركالتيالاسبوع

فقدموا.الطعمةجوادوصالحامسيماباشاكروبدرالناصريرشيد

.(الشعرعشاقمخيلةفيتجولالتيا!راءلاهمصادق!اتعبيرا

ودرا!ةاثعرياالخيالفيالسيابآراءأهمالمؤلفالاستاذبرز2ثم

ئهـاث!رفيوالتحررالشاعروذاتيةالشعرفيوالاوزانالشعر

الحر.الشعرنقد

لمسرحيسنمأنصعلىاحتوىفقدوالاخيراثالثاالفصلاما-

الرو-بم"الكانب،اوستينوفلبيتروالكولونيلوالمختبرعالشاعر

وار-:مائيوالمسرحيوالرساموالموسيقيوالشاعروالاديبوالممعل

اغوار!اىاوسحبتهاس-تهوتهانبعدالشيابترجمهاوقد،المشهور

المؤلفيقول.واحدفصلفيوالمسرحية.المؤلفتعبيرحدعاى

شغفالبيابمدىتؤكدومفرداتهاالمسرحهةاخةعلىواحدةنظرةان)

الواسع(الخيال،البطيءاوتا،ارتابةا.بدنياهاواندماجهبها

،الكلامفيالجدة،المجهولافاكتش،والطمأندينةاسلمااشعار

اهـو!،الحب،السل،خرالمطالموت،دوماياتيالذيالخربف

""الن!،الارضفياال!راب،النجومئبنالجواد،السكون،الادبي

بعفرهيتلك.المنهإرالمنطق،الاجراسأصوات،الطلمات،ارطبا

.)؟عص)(ومنابعهاوعوالمهاالمسرحيةتعابير

ائسءالسياباستهوتقدفيهاالشاعرشخصي)انويبدو

لع!بل.مشاعرهعلىواستحوذتاعماقهصميمفدخلتنجرهامن

عليتردكماوشبابهمشهرتهماوجفيوهمالشعراءبعضموتفكرة

فمالترجمةعلىومغريرةلهملهمةكائتالمسرحيةفيالشاعربسان

اشحاالئهاوةفيأومسهتقبلهفيالشاعرا!اسان.الوقتذات

صكارالسيابوانىاعر.الاحيانمنكثيرفييخطىءلااليهايؤول

ي!ضبلمم.الانسلنيةاً)ضفسفي.الفورعميق..الاحاسيس*رهف

.(7؟صط)(الطثررقيقةلى.فافةبروجوكوامنهامعانيها

التملسيإباأدبمناطويةاالصفحات"بفهذه..وبعد

فماخراجهامبرراتكلتملكوالتي،عزميخالصالاستاذنشرها

،عكبماكثرةمناًلرغموعاى.الزاهيةالحلةوبهذهالكتابهذا

بحاحتزاللاكعيرةاخرىجوانبلنجدمإننادراساتمنالسياب

ا)كاهـلالدراسةانشكولا.ودراستهاويتعهقيجلوهامنالى

الشاءلم.أراًثا!!ارسينايدييبننهمعلمماتتمأنيمكنلاالعميقة

هـايعرفمنكللدنمنالاهتمامهذابالتفاوللجديروانه.كاملا

الدار-انظاراماميضعهانشيئاتراثهمنيملكاًوشيثلالسياب

الحديثيلممالمطلال)حديعة)العراق.والادباء
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