
جم!سطبرثلأ!ي
!!لاسائسشرس!لأرسرسئ

ا!يدريببرالندا.

!ا((الا-داب))"نعددبنفدادرإساالدك!ور!ديقبمكالفنيءا

فيالمجلاتبثمرمافلةعلى،العددذلكشعراءأءدقب،فينزاروكان

وعبلأ((نعم))!التانسةعة((لا((اقولوكدت،الاخيرةونةالاصفي

ان؟نا!منأجلوصديقاشاعرالهواكصاريا"زاروديكانالاثنبن

،وقوابئاقدهوماذافدكلمةومريدتهمحبيهعند4"كاننومنمنهـما

يئ.الآخرامرب!،لبداركقبلمنبهازولسهاخذء،شاعر

لم((بنهك!))أبربتسصاعة،ملتهاوليتنيثانيئ()لا"أقولدت3و

تعرولاقنافذقصالدناتكورتانبعدايوماصدقرهدخلا:قدافما

عن-بيلناقدناالحديثةاقصيدةاحواتانوبه!،ذنههامنراسها

ظفونوكشفوا"!موتعليلتحالبلؤكط"مهمهتحصر!ثاىا

برافوالتجاوزشاعهـالتخطييفجاهحتىكلهذ)كمنيرنت!ميانوما

!!!واذ-"جربتهاست-لمع،بمسؤىدونوانهقصدتهيفهملم

وتخيله.4ذوقفيدؤاس،التما"لواهنالاستنباط

معاعرابرحوار"قبا!همانزاربهصببدةامدداافتت!حؤقدوبعد..

الاؤدمب-كتبفيألةناكماح!داعادتماوالفواقع"فرسهأضاع

السالفوءلءنجايقرأانتعودكماللحبوتأرإثاوتئبيهاغؤلاولا

لوررببماافاننابتازميوحياالصوتمبحوجشعرناصاردل،شعرهم

واص"ئس.شعرهفيعرفناارزينزاروحنى،4ودمهبدمهومبلولا

وقصاص-!صد"قاتنامخيلاتفيحلاا!وجودهعبو،ولمسة،اخناءا

لطفينملمسهلماتي-االااقمنءتفكيعلىا،وعاوسالدءـنتحت

يت"ءدءىرا!ا((الاصداب"فا"ءلأؤ!ه!ليئاايهودنزار..ينالاخر

.ووعي!داو،دااحجةافيويقومويستطق

هـيداهوكلتانهولارهنو"لوسمزاوات4شقراواتهسثماقد

ر4افي!فسهتاملهشيئايلهمهعادوما،وغلفهالونالابوابقغ

والجلىوالادافقىاك،م!"!ر?خاوفكاهلفلي!خض،احمدباتا

ببرؤا/المفقودةوفرل!44اعراببوباسممهبرال!اجعنااوليتقدم،ارزاتيا

الحجةقلنسواء!تممرانرعدسطةطالبتزكيهنقاطستمنعمل

:المرءبس!ي!وش!بنطاقهوتططق

وطنيفيالسلطةأططلو

...اصابعلقطعت

تف!نالمهجىعوتادت

...الههزةوجادت

...ا&؟ءوجلدت

ه..كنستو

...وقتلت

ثأعلىلاننااياهالوهبئهلاحدالسططةنهـبانان!كانواو

ولااوجلدوصلبفرءنوعدبرمايةكببانحقطالبهاانمن

الدستو!م!*،ا)ثخصبلأهذهعبرلكونناولكن..ذلككلنستحمط

!تاننست!بعهاوساد/بهاسوشيتهاالازدواجبلمةالطبيعةذات

،واكلوآاموالظاوالمقتولاقا!لابينالمتهزقانم!اننايعانيما

العالمصمنءرأىعاىايفئابجلدبقياهـالذتامصلمرلنئبين

الكله-ؤىلنض،نمدثم،وم!لمابناادهالعالمنجلدوىانئاممساء

برئا.ت!خرجلادامتمااستخذاءاوكانتثورة،والمرثاةالعزاء

اشغوية.احضارتناحدود

اخيبامعكثراديانون!ا،يرومكلنمسمعهيزاربهقالما

51!!!!!،؟

قبلنسىلمواذا،حزيرانوفيرحزيرانفيزكبتنالى:بوأدبر،وفغها

هذ9فيالكامةت!ونفانواقعناءلتفويماهـأساا!جد!دبالالىت!ضاجا

بمثفدلالةالعملبهيصيرالذيالصمتبلالكلمةعقابا"الحا

..مج!دا

معاضلافيالقصيدةتوقعنزاربهايحاربالتيالكلماتهذه

الشعرا((تفريخ"منويشكووالفرسانالنييندبؤمن6منطقية

!فاقارى،ايغمعبذ!كلانهشاعرافينايقومانلهاغي!تلا

شعراثبملايينواقعنايتهمومن،اواداءرمزامنهالمفادالموقف

حواليه.يلتفذاتهالسجنداممامتهماالتهمةفييصبح

افنرزانهالولاالاساسهذاعلىالقصيدةلاحاسبكنتوما

فخضعت!لقاساتفاوجدليتها.لبوسهاغيرولبستمنطقهاغيرهومئطقا

كيةالعصفاءقصائدناوقتلؤصاصتحشلكنسعلىيصرالذيفتزار

.؟؟ةلفصاحتهواطربافصيدتها!زانيريدفي

المانتقالهعبرالشاعرانتؤكد"اعرابيمعحوار))قمصيدة

مفردا.&جديديسعىاجتمابةمواجهةشاعرنفسهيستجمعحيث

مفرداتفجل،الجدلمدةتجربتهينالسببماعامةالفهرتةولغته

منبطبن،خصي،باطرة،تفريخ"اجتماعسةدلالاتذات

ءعب-بمفاهيمارتبا!الشدةوهي"الخ،سماسرة،منحرفين

هـالاستيعابمنخاعرمستوىعلىوتكثفهابالقارىءاصلةاتوثق

التو!قفوجانبهبركلفهافيوفقوايحاءاتاتتداعبءن.)حمل

قوله:ذلكومن،اخرى

اق!ء)تفريخ"ا!كلمةانفرغم((الشعراءملايرءنتفرءح))-

يهاننيالمذاسبةالخلمةتكنلمانهاالادلالتهاحيثمنالمع!ىاثر

يتناخاصاترجيعامنهـمالكلاناذ،الشهراءكلمةمعتتنا!قأن

الثانية.ا!كلمةترجيعمع

ومت((الفقهاءسادتنامواعطكالفئراننقضمزلناما"-

لان!-جاراتهامنفنجواالمعنىبهذاوهيوالطتم!الكسرالقضم

منها.المرجوةالغايةزؤديلا

"ذلفد"الاثداءسماسةوكلالمنحر!بنكليخصىلو"س

فو،قصدمالفموليةيعطيلا((الاثداء((اجزءااناسلعرعلى

جىانالىبالاضافةهذا،قلقةنابيةقبدتاقاؤيةاقرضتها

علىبل"ائداء))علىيأتيلا"ثدي))

و"اثد"او((ثدي)ء

."ثداء))المعاجمبعضط

!القد((الغقرا،قدمفيفع،لا(لتيجانيواقتتوتصير))-

ابيتفافماوقعيجبكماببنهبصياغةصدرهلصقغفلاالمعنى

الفقراء)قد9أفينعالا))والجمعالفردبنمسوغةغيرمطابقة

النهفيالقدآيكونانتوجب((في"ظرفيةانذلكالىأفف

لاف-ؤ!الا"يقصد-بمن.لمانهذاالق!مفيالنصللا

.،)الفقراء

لفسىكلزملاالاخ!رةلقصائدهارجديدةبناليتهفيونزار

اني!اعتادكماوجزفي،تهاالواحدةالصورةعبرالقصبةبصظوإبى

فيالىالغزييمينالشعراءكبارمنواحداذاكباسو!4عرفناهوكما

ونهابووسطااولالقصدته"وجداقياالصضعةاحكامبثمن

ت!باسلوبياخذالاخيرةهحاولانهلمحطفهو..كيمفنيعملكاي

ماتكثيراالصورتلاحقانالا،الكبيرةبالصورةلبوحبماالصور

اصسى+فيظلالمستوىذاتعلىسقوطهااوللاخرىاواحدةانفي

بشمويىتلابجزقياتهيتا!رض!بفاا!"احسال!ملبنموالقارىء

.اووويوتكامله

هـ.فيهلماكلهاالقعيملإةهو،القصدةمنالاخيرالمقطع

ئتق!!

التىق



بر---5

الامب-رد!فىيب!

؟!قىطوواحدة.ؤصاركصصئلاث"الآداب))"نا(،صكمااا!هـدد.*كط

أة?ء!افتلاثاهذهدرأتو!د.الطولقىونوسعطاضةوثاوصءرةواخرى

دالصان!"كبماةجميأاأفيءهه!لمحرآء!ولهرك(1.الا-داب))معفيء،دهيكما

عن!،الاخر!نواء،دتاجبانااضفسيد!ااحتةهد،وازط:اءلأتخواطر

.اخرىاهي،نا

أ-ءتازجميادرقيؤآز،،)،،تة!لا،اخواطراهـزرههـأسجلايوما

قصء!ءنفرأتلماوصهدهنءلاصظاتوأكنه!ا،الادباءتا!ا!مةناس!

.11،زيزةالمجلىةهذه!ك!امت،را"!ذا

)هنيا!ب،ضسيىه-،ن!طالمعرورإقاص)لفه-يح!)،لملاحبا)فيدا

.ناج!"!صةمناكثرفيعرؤ"اه

!)وررءونبم،الاوبنعوبرهةءةاىالاو،صنجبن3ءـ.،يهنداكاتبا

،الاواىاقصقىاءنس:-سةالافارب!ةبرءداحدا!أو!عتوا)ثافية

.!اضةاذالاسىأ-فتأمنوووكماالطضرمحصرت،عنو!تحدث

؟اء"اماظام.ا)يه?.بئو!ه!واحدةاةكرةايج!علانالمؤ!فتعمد

ببنالؤ!وةانلميئودانال!انبير-دئلى،،اـهمءفلاا!موالىرروروبر،لم

فيرحكمهؤ!همايرسرىم3احاا!لا.دالصكأأ:قىسوهطوالشعباحاكما

هـ-ذاكارال!مهض!-تطيعونا&اهنولا،والانضقمامأ:أث!واألاصذمصنى

دؤمحه.اوالظل!م

اكض"ما)-*مواموظؤءؤجلمناستظلأ"ظماومانفلاحانأةصتينادوللا

وكطب!،يجا!راوا!هواناروو:لملانولاباالصهتولاإرضهوخبايرض--،نلا

.فءونلو-!نفسباله

قىاش!،عا!و،زكل:!اإ:،عدعلىكأ:نالفصشخصءةنجماابهنييجوءوها

!سياامص،حهوااحكه"وا،اظاحادفعفيارفيةوا،بر،أحقيقةال!"رءلمى

ؤحبما3!انيسوة"ه-،واخهبرا.هذاءنبرةالمهيةأشخصاوؤوة،اضعبيرا

.ظالمحكم"!هنأوقوعهس!

./خبر،ؤدثجمطءلا؟نالاضض،ع?اىاقيارهدايحهلأنالقا!يويد

رو-نخر3أو،4مة"،!بلاا)هنيالانسانفدروهوؤانهونالةلامولئ!،

!-لء---نآت،علملاجهءنمبخودىظامفي!از-4ا"لمأؤا!قصةهذا

.4فياًرالأسإهرعلىاون"خم!واةك!لجهلت5ا

افض"لا-*"!ا11،ضكبايمجدأكارباانكيفزرىاقيص-ءناوبمؤارفة

الاصى.منا-وأاقريبااحاهروااحانهامن-

ا)5،سد!"كبما:الا!*بابا*كأ.لفامصض-صاكبماحالتب.بنالفارق

ط--،نا-هلاعنوايسىاأهفان2"جمةحاعنناتاا)-وءهدانا)مرعوني

احك!.افي!صاءورو!4"-ناونف!مه

هو"وظفطمن،كلالههأط(نهـنذاؤحؤ،هنوءا!ااءقىأور-ص"افياء،

!-ء!يضء،ونالكلداًم"-اذءظرخبربادر!فلا،احكمافيلمساووته

ضن-اكوطهء!..اء،رهراواءاخةراوتههـغبطاف،ا،،أءمدةا،اظاما

.ذهـرهعاىرؤتلمالذيالاعلىرئي!"،مأ

)اخونانوب(ا!لاحالةصقىابرطلعلىاعتدهدالذي،اكاالاوا(قيصةفبما

عادلرصلانه،بصدأ"اث"ورا)رير:سي)الامناءببهن3اتباعاحدوو-و

ةطهوا)ناب.((نت!?رؤضهلآبس:بحمارعلىلي.إمم!تولا.احدالمطاملا

لهنوهذا،ء:"وابمدهطرده،صونانوخبطحمبوعلىاسضولىانبع-د

.ص،"رهعأىيلائهب!هـاهنفع!هالذي

041صااكبمااءواءضهاخذ!هام4ال!صهصال8صفهطلهن!اثانيئا4أقصاا*ا

يرفرهطونللورهطن،.!هـؤ-?"فساهـ"اأزري"*هدةور"اء4تم

.نيهءبو

"-ظاهااًلا"ضاءي-ر!رير:-جمما)اكااخمناؤوبيد،!طلأاكاالاوالخصةؤي

ولايصربولا"سها!إطأقاوه!إميئ،ةىاثالبكأااأق!"قىوفي،شاكيما

.لخاسىأوحضىطلإف!اًصر-4ء"ضاىاءودقهءناءثريضت!رولا،يهـ(ن

.جههـ"عن

!ضأتر!-روإةلملأحاء.كوىأىاالامناء!:هـا-؟"!ضمع)!الاواقه"4في

ا&م*-بانقللانهص!ولح،الملكالىاويرإهـارء"،ا!وفصا!ت!4بحكهإ

اء*هكأوااثقاسماع؟ونانوإ*-ن،اولكءنءأموال!المللدفعهو

اممنيدرمزمباتي،ولعكيرهمهونولارمطاره'ء-?د،يهكر'حيمم'ل!صجمح'

دنء-هـالي،ويء"في،وءالمهلههـأمهؤ.نجفالملك،ا"يكلباحكمةأ

بها.وعهلواضصأئحواالحكملهأخذ،كانيهيلأوؤهاو،الا"ناء

وصرأز--4الجوضالفصها!"نتهبقىتلأ!ونانتابهةاقه"قىاو!بما

إلأونانالطب!!ئالان41اتقافيضمواروالا!فربر"فيضصارالا!وزظلهه

ا)ظا!.نجبرننىك!ءولاظاا-ن4عبتوحا!اء،كما

وظلأه--ا!.وءايزدادء،لمت،انوءل؟ال!قيمقةهي!تهفهـل

.؟وع!وانا

تر.أخى،-!هل4فصفيكثيراءتث،زك!فياة!ل!لءهـإنالاس!*،ذ

ا-"هـلاناامنلاصءربادرةتضقامح!نىالطخرهذاكلأءرب"!4االاهه

يته؟حانت!-نولا*،عدير4"منولا

.لآ،ال!ءانضنزوعهةسوعبرء*ببلهههالافاردءسقىقبلاأطلم3ممان

ظلن-ىع31اوااظامااحه-قة،احفء!ةا"كاونوهاوا)مسلطانعلممفاذا

"قىبرراؤلهىل.حاظفى11فيوعاور4ءمحالالح!اادورو!!5ؤحور،)خالصا

يثإورديرهـفراطكبصك!فيمسؤول؟أيماكصهـالامناءزمرؤط4سنىآلاف

ا)ة-لاححقحوليت،ؤت"ونءت!مألاررءقيلمء!واراو!!ري4ء-اعدير

!هنهـماتياءهها"ا(الاء:اءدهر"س!،هـد)ونضنخصبقىفكواهفي

ا*:دالهاكض-ر-ي!واهووهناكلالملكيهرفوحين.جظاه"فيإةلملاحاافوال

!نا.)كطأااعواناا-كونواحوليكثهر"-نفيلاءالىبحاجةاننبم)

.اإ*دل،ءلارساضنها!نع!دديت!-اون

وليرقيهمامذءرروهـ!لا،اظفيةااقص!ةافي؟احاضرافيوولذا

!فهم،ا!محقا!-فىافييررىوالكل،ءايهافيء،قببجرأة"الحك!

ء!عي!اريالقادرعإاس!رجلفيناك!هاموء،بر،الا-صرو!نظا!افي

..ليهتاماوواو"،تظه:،كانثمااثفخهرعنءابراصواراهـمام

.ات"ولكنه

الؤ-ة؟برةكبفون(لاقادرأ!ءب)اورالروع:داوضرل!لىءنووحطم

؟اـاهأي!اا

تىث.ءخسه!ء،انتوومامبر،وديأ:وبرههفيالبلدنت!بهغصاح

!؟درجاتبهضفوقبعهنكمورهع:ايرقولا)ءامع

،-ور-ضهيداناًلاء:،ءوكبب(رث"مي)أرادالاو)ى4ا!قصة!ه!

صاوطالثافيةالق!علأوفي.4ااقوافسجلتخونانيبلآص*6ءنوالملك

،لفراجماهفأرادءكاز--4"ءلإلملأوت"ورههمامهةء3من)بطافهاا)

ءالاخرين.له/،رع،،ء.:حبءيث41مفرراتبوتع-*بئ،ء4بتوظشراءه

نأكبداختلفت"نااتنههابر،ةيناأ)قصتبنببنمقارنةكلوفيوهكذا

.الاسوأالىالعربيا)واقعسيرعلى

فياصلاحالنت!د،!!ابرلمحبه"ا*)زباأنأم،الهرببىواؤ*خاووكذاأتراه

اروهـ-ةقبل!اا!اودة411!تهنىياد.4ويف!يقنطربب51اا!عالم

سضة؟آلاف

.متشابهـةفي-رواحدةز،،يةالقصإانتضت!ما

.ز،،لمء-4ندريلاظلم4اثافيوا،نها?4ندريلاعدلالاولى

(-هةومن.والانضفر(راضسهلؤلا!،ىتيمثاناًا:ضهبإءئف-را:،ايتانوا

غه-واكانباتنت!اومان،زقولاننرودازهمااو،نقولاننستطيع

!*جمماء،واقعمنؤهـهاماكلهـ-ع،ن!،1كا(تياةازولظارؤ!"،.هائي

-،ةساءايمئتهيلا"صضقبلىو)كنه،انتظاريرءهبهؤ!،ا.ةظارة!اك

.باررءنضمرارهالمنقبلرهـهدولا،ادادهباءإ

ا!ه-!4ىعلم!او!رإالكاربانتفاؤلفيهااأكيالاخرلى"الملاحظ

هـ-هنهفييرثءبرءانا"طلانفا.والظوة،وارزهحباعةاصرا!قىوااجرأةا

صب،"ا*ساهـاا!تولاصل،بوجودهـه-،ا!لطاهـ-تلاجلو،يااإؤا

!رأتموماكلوء!.اً!خرينالجبناءب!بةدونمنالفو?اء،ها

والهضر.الاصاسواعلىوووا!زهلاوأميعد"،واميفتالالموصراحتهـها

لان،4علمبمطالكالؤاخذماوهذا،واحداروء.ب-ناا*"(ولط

اء-!.اممردافيلاسءلمجر3اساوهطا!،إسهت!خدم.4يرقدأ-ىالاواقهءلآا

اًلىسدفيرايحديرخااًسلوبهـ،ص!لبالا*كانة!،ناثافي-لآااقصةا

اقص--"ااحداثسردهئينجحفدافيااها:رااوءله!اربى!الضقير

ة"وراصنهحديثةاقه.4ير:ححلاولكنهز!ضهاا:"دالاولى

ب،لهص-ى.يرةووهـثوناًلاخرإنوكلاًافلاحزرىالاوأ-ىاليصةفي

لالفصهحراضحدثوحدهأ،الحههااكاهطاح15!ةفف،'أ؟ا:اـة'ع
-ر



دبمالغنفحةعلىفر

صدثلقصاا
شفف:و

اقيتآلافللارساللي!نياق!م!يكتبلو

طبويابحيرةانلو

رسائلهابعضتعطينا

،لصةحاتواالقارىءلاحترق

شةهالاالقدسانلو

الصلواتفمهافيلاختفقت

الماساةفينساثرونحنانليتجديوما...اناو

الئج!لحسن((ايولفيغئاء))

علىالدالوصوتهيرة51ال!ماتهلهلفاعرابهتبشرةالقصإ

خلالطفي"ةدرجءراً"لذوفببهاامملفا،،موضعهـايخفىلااصالة

.اكجربر!ف!فاب!ادهاعبرهاوتلملماخرىالىنقطةمنالقصيدة

ءى.النهلتكاملهتحققحتىقشيئاشيهاالش!رية

ضهـ-ناحيةالارضاجملامنيكثواثاعراانمنالرغموعلمى

لبخرجالموصولواسماء"4الحايىا)ج!ل"و((البدل"4ااستعا

برأبعادهـ-االتجربةتظل،ءعلميهقعمااىااحاسةا4ءلمه.قعلاما

.التقريريا)وضوحفيتمهمطلاالمختلفة

سا-مةإبريدهاو4افةثاف3االىقصيدتهبرريسصوالشاعز

وجوهعيهفضخض!يمتع:ةواهنهقيومكانغبروفيانهاالامتعافية

ثروبه.وتشتبهالاداء

المختلف4للركلوزاثاعبىحشر"لمولاغناء"علىخذاقيومن

((سعدؤ،م))بت"افبماالصلمةعقدمنيتمكناندونجنبالىجنبا

النواوير"))و))اله?راًعا)ص!لمنموحباوجهاالقصببدةفيتقومالتي

ء-عامرهاقيمي-ةلاوالخيمةارمحوا((لفرسانا((و((ال!ة))و

ارادعماض!قلالالاسكلمس!تقلةوابح!-اليةاخرىطببعةذاترءوز

تنال"قايبنرأس((و"الغضبء:؟ؤ-بى))و((فميدوزا"سعدا

واحدا-لصبحانمناعيدهوانيو-دتهاوتهزقالمحبةبم!اطته،من

...المثقف)قبلفال-عئدظاكثرهموما-الاس!اءمقطريمن

صءتوءملماؤصيدتهوحسبصادقااصيلاشاعرايكونانحسبه

اعماؤه.فنلامسيالقارىءالىشاعرهاتجربة

الاسع!لمحمد((اعوادهاعلىاجمسرتالتيالمدنا!"

ء:لمماذالث،المصاداكرورامنخيرالجديدباناقولايضاانا

،ة؟احيماداجداصم!"ساالتاي!حهلانالجديدهذابم!4يكون

المبهـهـةالشاعرهـواجستفرصهالذيبالتعقيدا!ولايضاوانا

الذيالتعقيدايسولكئه،الةشيةوحالتهباعماثهيوصاكوالذي

ولاعلييجديلابص-(وأفرجاثاعروضياعالدلاا"بسوءيكذفي

زائد.ؤكريجهاىااحوبرةنيماتوازيعدقةبتجربةيغنيني

لمحياثاعرايرغبمشاعبرثمةباناشهرلم"المدن"هذهمع

لة.المحا؟ءهز-وطرمو--قىاومثىاوصورةعبرايى.ايصالها

لذلكضرورة!ان:وفلتا!مهفلمالهئوانقراتمرةفير

ووراتقراتثم،ةالقصيدمضهـ-ونيقضحلاانالفوان!على

لثرفلاناللنفسيالاأهاماجددكنتمرةكلوفي،القراءةواعدت

رفماسهصطعت15واكثكه!،الجديدثمرنالبعضبهباسلاقارىء

ا)فنوبكبرصورةاًورمزاولمعنىمدى.هـةللقصاوسعانذلك

إ.مخضلةةواإحاءاتكداعياتعبر

إمصلكما-تحلببالهاعنيعجزثمالمتنا؟ضةا)ءموريفرض

اك!اوالاثارةالدوو4أفقعنفنخرجالتجرب"اضنحعف-السرياليون

الداخليةالرغباتخلاالامنتتداعىمحدودةلاابعادفيقىفاعلحيث

منشيءلاهنا..اخارجيناالتناقضاتباستمرارعبرهاوتتحلل

لمح!ط:حماة!اشلاءتتهاوفى،المتناقضةلمحالصهو،ذلك

المعابدعلمىرسمتدماكتبتماآخر

بشيء؟!ا!مممتمهل،،ءعفواشيئا!همتمهلمأجورينافتونا

يدركهماامربرنبنصلمةوعدقياسفرضثئص:ةها)كانواذا

!انالتشبيهجطلنتحسهسىبيئهمااصلمةاوثاقةقدروعلىالعقد

ك!طناذااقول،اثرهوانف!ىالتشبب"شاهالوثاقةتلكوهنت

الاسعد:محمدعندنحسبماعاىأجسؤاهـره،كذاكاثب!يها

الترابوعلىاحصىاعلى/اطويقافيخ!كويرف

الدنهاكاول

وردةخركأ

-ماتالزهـانعبر

صمتهامن

وتناثرت

اللغاتبين

المهملةالقصورا؟هاءوبين

اث،عراسهصوجدانبقى"حاناةوأيةالتشبيهيعقدهاءهاكأية!

كلما4انهظمتمااذيااكلاماهذامثلفيظهرتمزيةوأيةلاجلالها

!؟صاءوكهفاتفقكصفالشيءاىاالشمبمءضماساسعلىالا

عفيمطرلمحمد((دالاشباحس!وةمنمقلاح))

ابدةاتبث!المجيد-!ابالفصلفعرالنامنواحدهـطركمااوعفية

يهةلمكذلكالى.وهو،تجربتهامدمنلتمدوضرورتهـاص"منعنده

،سوربالص"رفدهالتيلفه"االهءنيةوالذاكرةتسعظ4لتم!االاداة

الىليصارترارطهامنتحكمولث!بجةفيروالاخرىالواحدةوبهن

.اثاءرواالقارىءبينن-قمبو!شارهـ4ته،طف

هيدرا"بغناليط،بعذاتمقاطمهة4بارا،سهرةلهذهيرمهد

حيثوالثالثالثانيالمقطهءبئمنهاوأخص،قراتماصلمن

تحتوالمضف!رالمتداخلالاحساسالىالحدقةدالرةصور،مات!جاوز

لذلكالمرا!قةموسيقاهومنالحصببة-رداتهمؤمنقويضفط

الاحساس:

اممبب!افنواالنطعبرءنوقفت

الخفيهمملكت،مستجمعا

لقطافلاامواسمجسديفيوار"ورثت

خليهوانفجرت

اصافءان-وفمن5ظاصلميوارتعشتتحجرت

من!زوقص!د-4اطواوطالفئياهملبراا)وءبمنبكهبريطوراف

وقفت،))متاقض"ثالثةالىمنحركةاخرىاىاساكأ"صورةمن

حركةوثي((وارت!دتتحجرتثموانفجرت،!توارب،مستجمه"

ذاتفيوقوعهماايدكد؟اواو؟!فيست!بنالاخبرينالفطهئ

الى*رتهادي!ندوءبي:مااخارجهشكلاالتحجرياخذبث"اللحظ

كاء.الداخل

حوارثكلعلىالمتداخلةبالاصواتملاىذلكدمدوالقصيدة

ب!دهيرعودالداخلاىاثكفىءثم4اخمارجهااصورةبايبدافممضي

الاولى؟المصورةهتممةصورةاوصوتاالخارجالى

ارويةالشرطةيونارى

الهكلمبلآادائرةاالنخاعوظلهلأ!:انتخترقانوراءهقمفاكل

الا!اقهم!إنيت!االقمعاكابد،لثرطباأصثغ

اءركيزبايةاثعبىامقاطعه"خمهزمطركعةجمفينخالياشاعراانالا

صن5كيرفيا!بقطاطويلةاافص!دةاابداء"منزنالالتكثيف1

غفللاوالمعنىباهتمةاصورةاتاتيماوكثهراابىاردةاكمريةا!لا

لهةقي!ةأ

والصمتادمهوجتورومنا!اتاشجرمنشفتان41

وا،قتألحبخيولبفجره!لبله



عرقولبابوحسنلأحمد)آمتعبةمذيالئةفنيملاحظيالت("

كلشيءعلىايماءاتاحياناتحملالصغيرةالمقاطعمندزينة

كقوله.الشفافةالايحائيدة

الصديقةتحاطا

تالمحهثعرببت

الرصاصوتسمع

التقةالشوارعفييذز

الخلاصتنشدكنتاليومقبلاستا

الصديقهوكلمح

محرو!هحيفةالرصيفع!

نستقبلا)تيبالصفاهةيوحياناستطاعالمقطعصغرفعلى

ال!ااحدثاهذامناكثربلعاديحدثوكانه،*خرينموت

..محروقةجيفةاىايتحولساعة

غالبيبئانبلا-توىاذاتعلىققفلاالمقاطعبافيانالا

الىتحفرجليةصورة!بمامتمثلهعنىمنهيالمكلاكلماترصف

فترالمقطعالتئاقضيلتهمماوكثيرا،افكاراتستحضرفكرةاو

جنين:بخفيمنه

ا!طاصمعليهمقلبي

والالم.القلبصاعواليوم

بغيرهموتحياهلقيللو

عتمواماالوجدانروىفيهم

وارقبهملموسمس'حيا

-ق!عواو!الارياحمعهمها

عتم(-+ما9،مثانيةناح!يةومنوالاامالقلبضماعناحيةفمن

..ا)وجدانلؤىفي

يعانالاثنيعشرمقاطعهعبرحاولالشاعرانمنالرغموعلى

تنج!!بورةاهاتكنلماذيوفقلمانهالاالمتعبةللمدينةصورة

العطمنفلكفيتدوراكائمةالملاحطتهذهوظلتاطرافهاها51ا

4،1الهبهاتوحياًوالقارىءذهـنمنتقربهاولأبالمديئةتلتصق

وحين!،(وركب4مدينة"واخرى"الويلمديننعة))تارة

واصةلمفءالوزنزيغالمقاطعمنمقطعغيروفي.((الوياحمدينة

ذ)ك.الىثصدولعلهالبحر

توفببقلارشد"ليلاوالمطر"

طردفيوهوبهيحلماوريالعالم،عالمأنيستقظالسفرعبر

ا!*عالم،ايهامشدودوهويودعهالذيلعالموااليهالعودة

ليست-الرويايستهلعالم،المس!حورةوا*وارسالبحروعالم

حب!ببا:العينيةالروية!ييقعوعالم،بالحلم

بوشكيننقراكنا

الشو!اتعبهقطاراكان

الشرقصوبيرحلى

والاشجار

ابيتانحوعائدةكوكض

...ونسيت

لابوشببنالااذكرلا..اذكر

الانسانوجهفياخائفاوالحلم

الق!-،3!ت!ينالمنعااحركتينالهاتينتصويرهاجملما

يؤلفانهـما،اتيقياالىالعائدةوالاشجاراكرقصوبالراحل

الايح-شدإدرمزا"بوشكين"بيبهمايقفحنيئينبينتمزقه

أواضورساحولبعذوبةولهلمتفاشفافاالحزنهذاليوكد

!ابر:اللقاءاهذاوءالبحرعاصفةويلاشجار

اسميناعننسأللم

وجهينالكم!ورةالنافذةفيكنا

الفاباتؤييورقأخغرحزناوعرفتك

الاولالمطربللهوحنيعنا

.امس!ورهص-ءس'برسحيى-------كا-----

كل.،ا)تفسيةبراجواهاغن!يةؤصيلمهقتوفهارشدقصيدة

لا.وهو..قادمخر2اكاامىءويويليهاتيابالجزءي!لتحم!ها

بدلي!الملاتبانءسهكابرلءلمب!اهوالتيبالحالةتبفيرااصفةبا

بةوهو44الم!به!وبالجوبذاتهالشاعراحساسمنهتستشف

ء--ء-نوركأءبىرالقارىءعبراثطاتصلالتيدلالننهفبممتمكن

لأ.لكلفا

ال!سوتغئي((كقولهءلمبهاناخذهاالتيالهناتبهـضورغم

والآأ،افىقصيدةءـذهحوفي)اور:اءجيدارديفالي-تفالكماس

أأ-فك!الفعل-((ونسيت...ابيتانحوع،ئدةتركض))في

ارجيد.شعرنامنؤ،اقصيدةذلكرغم

الجبو!يلمعلا((الكهـفأهل))

اروبا،اغيابا،رئيس!ت.نصهورتينعلىةالقصيرتقوم

يحح!جدإبابعداعملهيهبانيستطعامكذتمافيواثاعر

الالهطواستخدام..جديدحبزاًاىا!ديم.حهزهامنالاسطورة

طاثرلملانجفسبهالىناكصايرتدللرمزو،كثيمفااضافةيعنلمم"

اسظغير((الكهفاهل))تكنام!...الاولاثرهدونماواحد

الف-سوالملكالكهفيحرسالذيبالكلبومحلمودةالافقضهقة،

اذءوروباال!صورمنعصراي-عيراليهيرمزانآوي!عنببانبماوهما

اليهمابر!لان-يو*نمتاعسقطاقصيدةؤكابهاجاءاالتي

سبيل.عابرأي

ساعلىيقومصديدامفهوولالزمنلاعطاءالشاعريسعولم

وان!الكهففيمشخثراكماءايهكانماعلىظلبلاعصرامن

فما،-اعماقأيهاىاتجركلاالقصهبة.فىانااوانتهوالئائم.

11والزمنا!ثوجعةالكلبصثة،السطحعلىيطةوقيهـاث!ء

.العصورخطوفيشاخ

هـالافادةةالقصبمنالاواببنابيمفبئافيالجبوريحاول

الشيقل!!نا...نغفو...الكهـفبنايض!يق))الداخليقىالقوافي

قبكتفبهيضبفءاسرعانانهالا،((الشهالوذاتاي!ناذات

ثقيالقصيدةجاءتولذا،مقطعكلنهادلأفيالخارجهلأبالقوافي

موض-غيروفي.المكرورةتفعياةهاوراءبتعب-لمهثلس!معاعلى

أبمتعاإنامناضحارحتىجادتهعنالبحرويزوعالزمامينفلت

..جهاتهكلمنبالثوكاحتمىوقداقنفذا

ؤ-عفالالهمعسالجدإتل!برنامناحميرامعدابناوهذا

لتأو!ثانيةنعودحتىورموزهاالقصيدهبمعانينفوسناناخذان

هـمعنىبههابضقيموالاشتقاقوالاعرابالةحوفيوتخبريج

البحثءربقةمنيئشاكرحامديننخرجنكادماثم..اا!اني

الخليىبحورفكبمانغوصحهى1،ارباانواسمالمفقودكانخبر

اثاينفيمااىاذلكبعدنصلوبيتنا،الغرقىلانقاذوجوازاتها

.القصيدةعن

ابراهيما!خ!لف"ا!نورلصعضبةف!النزيف"

،والتفاحذب!لهورة1كمواسمخاصلأمواسمأبضالرموزنا

القصاأمنالعديدتفار!لالازمةيصبححتىرمزاثأعريرطرحان

البمفيرايناه6ارضالىارضمن((الثاح))بناساحفامس

يص،والعمار!ةظببموابيالكويتشوارعفيورايئاهالعربيلأ

ثم!وسيز/فاوديبذلكوقىل،أسوإداكأهلتماثيلمنه

اك-سولحمانفيبلوالموسمهذاأما.ا)-بققصبللحلاج

شي?علىذلكدلوان...لصيرها*بمدةافلمنهدفيهمرغوب

،راقامتها؟!طمداركناوضعفواقعنابمقوماتتحسمت"ضعف

اجاهارموز51الىالاجوءالىيضطوناممادبنا2فيواستهارات

و،قارىء2اذهنفياخرىادإيلآاء!مالمنابعاداتمستصراًلتي.

-!-الوقتذاتفيانهاالامخيلا"ئافيكوىمارةالاسةهذهتفت!ح

خاء-ب"ارتب!اتهااالمختلفةالمفاهيمكرةاولا-صطساعةالرمز

الذاقط.اسمتقلالهيعطيهانشاعرنايستطعلمان

!ياًور؟..ارراً!ماشيئاخلف!!اًلنورسءيعنيوماذا

وال!اواقعابينءالقائمبالمسافةويوحيالمه(فرويرافقاررفر

ضر(ايةدونينزلىوهوا*نوانافىي!معلقاذلكورغيانها!

باتانا



.....؟-هناككونهتق.ضهك!علةو!مع

الجسددكالمسصظبررينالجديدشاعرنامعالمهردةاءمبحتلقد

اجدادنايضكانكطابيراناعناونيسألاا)-ديعةالعماراتفي

-،كهىاوهنابر،اقدرةتق!انهااذ،بهمسمتهالحيليكتسب

امنىالمعنىايتبعالمتتهاعرانفسفيالمعانيترتيبمنأساسعلىلا

قالةسيقولاش،عراانمتاكدانئمبولوربها،النظيرالنطيرويلحق

ذلك.الىقصدانهوظضبجازم

شفاؤ-"ءقاطعمنتخلولاهذاكلب!ر((النزيف))والقصيدة

اةفوماء"ث،بوااتشعذيبباا+!اارجعشاءر!او).ت،موصة

مهكاملة.وحلة

قوله:جميلهاومن

":دإليكاوحالامانث!ياكأتالموانىءعهدففي

تمه"خث!اا)دربرمالتذريةللا

اعودهابره،رقىالر*هلور،فاتقيوذري

الهءورمجاءرنحوالايغالموسمؤ"رزا

في!الالاية:الاءهـحأ

***
يج----دواانيحاواونبررةلاخوةأطتاقيآءرقطوأخبرا

الخاء"بةاغتهمءنيبحعونوانهموادراكااداءامصرافيانفسهم

جديدةيسبهقااثمرايقواواانحقهممنوانالمهرلغةضهئ

ه-عرالنامنالجاهـلميونفرضوكما،افة،أاًلتيغبرمفاهيمولطئمب

انؤ!--(اهـمءت،سببماإ!ريثواان،جقعلمالهاعلىا"غةمقاسات

تفاضمه!رئمءست،-:"وتنطمياغةدأنياساء!يدوهناوامن..عهربراه

ء--ذريفىلكن،اءروض!واوالاعراباللفةفبمالهناتمنا!كعبرعن

،اشطو!هـ!،سهبئا.سومقوءإأ!ابا"خةال!"لبانايملنيووو

-دهالجدبالمفاهـءبمطرحيستوءبالاقدمينمفاهبمعلىوالخروج

.الجد،دادبنابهاونقو!م؟مرهالنونتارس

ن"-!الفةاداحلءنلغتهامريعالجانالمجددشاعرناعلى

!ف-،إصحلاهنلكصهحفه(،اخرىلةقىفيظاهرةلمحهاثءله!ة

لا..ا"لةإنااثدادعلىتعوللمما

--،رةاصباركباقد؟..اختهالىمر81الادخالقد!مماذا

وح--اطبا!،ادطا*عوانةملماا)سئقبموفبلمفيلممارفوشاهر

سمحت15ذاكومع،عبرهتاوهـاتهناىاواستمعبالتلفونصديهاته

برسىحونان،4لضاىاالمصرعلىامثهواهداتلككلبادخالبغض،-

وانبه!اكتبواالتيا"خةخارجيواروالمسوا!مااوا)جوتاو

ثعراءهارهافكانوالمحاولاتهـمااللازمة*،دالابأعطتهملتياهيلغتهم

لاغةجهلهبمدىبردته!هستولا،مئهماييقوموا!،ا*بارا

الفموضمننجملاناًما..بهـاوالاستهانةاتخطيمهاسعيهاو

عاى"أخذاسءظلءاؤذلكللحداثةءقاييسالرويةوضعف+الابهامو

.شهرابهمرهي!مداولنلضعرهوعلىالشاءر

هجاه،عنهتحدث..عد4اقرناهذافيفدمهيض"علمث،عرنا

مو!ى..فب"ءاث!قدونه3فياثكولكنئيايضارآهور،هاومدحه

الح!دريبر!د.اجديداثاعرنا4ركانيذلكادرك-ما

القصص

-16!الصط!ةعلىالمئشورتضمة-

حهسنبالفصحى،ت!حدثهماء!الكاتبجعللمادريولا.الفهنبحة

نلاح!14جمولم،كأالمغاهذه!نبعيدفلاحوهوالحكمةيقول

اساوبه؟علىيعلقىونالقصءصةاشخاصبرقيةجملحبىنهذا

اجمهججملااوهـاواص!قوهذابالعامصكأاحكمةايقولجعلهلو

تطبصحلالمنانظارنا4يوبرلملواو.دائماالفصحىيتعدثون

.نشازاأ*س-:،لماالفصحىهذهالىه،خرين

ارادفحهبن.عئرةعهيقةكثبرةرموذاالقصتينالكاتبحهل

تشهس-د)ا،ولىالقصةحوارؤيضمنهالحافرالعربيال!رلصوير

بدلفد،ءصراهلاعاباذيامااءرفلا:ساهماوقال"لملك

ا،يئاو:اعدوواممزقةاقا&مهـ-اان.كالسوساوءعال!افص'لفساد

!م.بر:'--سه-ءلا-!--سر!----كب---حم!-ةط"

رظذيحدثوحتى)المهمالقولوهنا)ذلكيحدثوحتى..احدضد

اهـبرافهايرا:ءروحدإدءن*صراتوحبئف511سنيلمنبدلا

.(اجنوبواو(لغربالشرقفي

وعنالمهزقبالعربوا!ناعنيراتعباحديثاهذا"نادلفهل

ذا"!صاالتحريرعملبلأاناىوا؟السلامالىصلنايواًلذيالقتال

؟القتىالاقيالصففتعي

اقصلأكلهـا،السردناذكرهاأردفااو3ءرارءوزالثانبةا)نضةوفي

حاكةعليهتهلميه،ء-بئسلطاناإء*ارالقادىءقيءلاكثيرةاارموزاوهذه

في.اظاماصمات3ل4فيؤجرىا?حفب-ةااوالو!جمةاواك!س!ب"

ءادلا.زوراظ3دهفيريراهاو،اخرى)-كأفيحا،هو،اه،ليحيىن

ءواملساقريرياتالوبالاسهذاعئتاقصةامادةانافنو

يمجشىونهواقعءنيتحدثلانهالبعض4ريعجبقد.و؟مائح/واءكل

الاسلىوبهذاءنبرثوؤهماابق!دوارزير-نالاالاخرالىعضيعجبلاروؤ

المبالثو.التقررريالرمزي

عاطفص!-"ؤه*4قهـبعطيةفعيملاهـكتور((الرء،دياب!تا))اما

جددهواكنها،شيءفيبرهـيدةيىستاانهنعم.عذبةجهيلةحا(ة

.ا!،عريادو"انتءبمياالحو،اقد،ماااج!واء-ادةؤلمي

اؤهـ!ا!ضىاتهبامدير:ة"الى،سصخةثلا)ءنب!د،يةودرجل

الا!ؤجاةاًمامهاًه.إرثم..الطفولةببتيزورانقبماقيردد.طفولته

حواراويجريطةولتهيرىتهدمؤدايبتاانيصدقانيرسدلاانه

فىمبافىكربراتوتختاهـا،اء4صوتويرصءمع،جدهءنيتحدثومعها

4لاتاولضيعنالحاضرإميزؤ-لملا،!تخظانيريدهاان!هاون!محه

برحقيقةشيخيذكرهوحبن.ءفىؤدمبالماضبأنالا?رافيرسدلا

المأضيالىإهـود،ت!ماتيا)الر"،!ياببتا)بقاياهنعرىما

((؟النتيخهذاطةواء4؟!ثحدهلا)فيهير:-مثىبزقيثاج

اواؤعاقسوةه،دىءجميماثاعريبأسعلوبتصورةضسةاان!

يهضي.اننر،دلااذياا"ضثاوحلاوةب؟هراننرسدلااثيا

ع!داىايم.!هولمحهو،بىلقارىءايرمتعاذياالنوعمنؤصة،

.احماهـةاالجمءلقىالرومانتهكي!ة

للااصاطولا"مو!"طةورءسح-بئوءعة!مهزقءممرحستارتحت)

صاهـ!أ.امبنالمبدع

قيقبتكابتهااص/مناقاصاوانخاص"قرأتم-ءاا؟فلمنؤ!هكأ

."القهنمثرالتوقهتذا5"-نوالا--ن

التي،،)!ت31اا!العا"سرحميةاو،اثالثاالم511قصقياؤ"ا

ظ!ن3ميرف-،اا،(و،ي*وردواض.اءةو*وظةو،و"ؤلةون،مخرجونلها

المشاهدين.من

عرببرإدااو،عربهااو،اءميايكونلانيصلعحيةالاسجو

.،تءحاكمقبهجبرتهعيئا

يعيشهااءكطااللإجهفيالمفارقات،ا!هؤلىاخربأسلوبالمؤ)فصور

دورشكليلهلىسلموبالاس.اوقالعاثوهواحقائقاتزورحبناكاس

كوفصهاىابرالاضافة،ا)ء:ءكأالمعبةاارئيسب*المناموفييدخلأهو

هـ!ذامن"واطن"-!ثيامعلاردودلتصوبرصءلا?"الاكعرالشمكل

راض.ا.مرغهاوءعبسهاا!جبء،اافارقاتاأبختاحهالذياثاثااالعالم

مؤلم،و؟شويق،"تمبةجذبوهـوة،روء*.بئلاطرافالقصمةفى

اءاهـ-!اثا5فىنعهبعىون!ن.ف"يالذلانريدالتيقةالحقبيطرق

سلة-ا،"و،علأالادوار!ب،1،ته-ءل-لأالحمكلبئةفبىهوالذياخالثا

ولمحياجلدانحسقياكعيبرةدروؤاتحرتوؤد،سلفامكتوبوارووار

نااهـمه"ما،ول!ن،س!امعداص!ءةجمقفا،ا"مسحه"لانجاحغيره

.ة.المسرحهـستلزوواتبرقيةخلقتكماا-ضورا.فليخلق؟هناحضوريك-ون

عنولهممصب،ممجهوننقادهـ:اكو!بكن،اكونلااوقىتصفيهناكليكن

اذااا:تائجكلأهه،لاء-أ،يقرااماو.قرىء،كثيرمديحالمسرحية

سلفا؟معدةكلهاكانت

كل.لفصالانا"!كأهـا:المسوص.نم!القصةإسةنهاؤبونت-اءل

عء،كلههذايقال،هذايقالانيجب،ولكن؟نعرقهونحنهذا

!علفا.الاسفمعنعرفهكوننا

،!


