
مغصو،ول.مغاف

صو!مأبو1لمو2لملئلموفبم"ثمديغة"تحبيلابة

فآببيلامديغة

لتصويرمطابقتهمدىفياوالموضو!اختيارفيالفنيكمنهل

المحورهوذلك؟ا!ثسعورطريقةشيء"ا!اأيقبل!وليصي2؟الضيقة

فيوإننجديدالمحافظة،وا،حديثم!القدت!ضيةعليهدارتالذي

توزعتقدالادبيةجوودناكانتواذا.عامةوالفنيالغكريالا.شاج

4الفريالروافدومنالتراثمنالموقفمدارفيالنهضةعهودطيلة

نا،اعتباركلفوق،يبقى4فان،النهضويحضورناسمةخاصة

في،ارربيالفكر"قابلية"تصورهذاالانبعاثء!رمنحقبةكل

بأخر.أوبشكلرفضهـ،عاىاوالفربيةاعطياتاؤبولعلى،ماوصع

الشعوبونفسياتهاعقلياتحذلفبمالمقا!نكأ1الدراساتاهميةتبرزوهنا

خارجية.مثاراتأمامعندهاال!غعلورداتتغاعلالهافهمفياو

ء-نالتعبم!فقطتعنيلا،4ول!أأ+3940(،الحداثة"ان

هؤلاءثثوىعنيصمووالمجدرينالقدامىبهبئادزاعكانفاذا.الالي

بعضعلىاوالكليالحاقرعلىالاقتصارتتكي،(المعاصرة"انفى

الحاضر""اعتبارفيارومطيلإوناجهداذااو،الماضيفيام!تداده

جما!ةف!ان...مالمثالمطابقةاكثراو،حقيقةأوواؤعااحمثرهو

التييافاههـيماهذهعنبداخراوبشكلانفصلت!دالهـحديثالشعر

نالترى!الثانيةالعالهيةالحربحنىالنهضويادبنامعالمحددت

هفهالعالمومنالاشياءمن"موقف"شم7كلكبلهي،،الحداثة)،

القطيعةكانتلذا.وأصالةعغويةبكلالحياةو؟مامنفسهامامالشاعر

العلاهـةبوضوححمدتفلقد:وفاصلةأساسيةالرومنطيقيينمم

هـكدموهيأ:ال!ثعرينالقرنفيالفنيةلألثورةطبعتالتيالمشتركة

المقسربن"الحور"او"الجمال"لاوليةالغنباخضاعالقبول

الذاتجولىفيوالالستيغال"البحت"علىالافنماموانصب.مسبقا

الغنوظيغةعلىالجهدتركراي،(،لألتعبير"علىولشر،والاشياء

بلصداهايكونانوعلىالحياةاستيعابعلىتقتصرلاالتيالخاصة

طرحمناولبودليرولعل."خهلق"يعيدان؟ويبرها"انعلى

وصاغها.القضيةهذه

مماثلا،موقغاالمعاعرةقضعايامنوةغتالحديثشعرناوحركة

،؟لفاز،القطار،السيارة)الحديثةالنجزاتتحضعنلمفهي

فالقضية.قصائدهبعضفيثوقيعملكما(...المصائع،الكهرباء

يؤشبلالجديدةالاشياء"تمثيل"هم!او(،تصوير"فيليمست

.)1(بردلروصرحكما"*ننمتهاكلمنخالدهوماسل"

عبدالم!يلاحمد(ا959)"قلببلامدينة"لديوانتناولناوفي

هـما+هـ13هـ4ا!3هـأ!،4!مول9:راجع(1)
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العصريةاةالحيظاهرة6إ،اثدينة"تجربةتبيانفينجهدحجازي

مرمحصلاتهحصلاكانتالني،المعاصركرالوبشعرنافيالاكونءلمى

،مباشرةغيراومهـباثمعرةالفربمعتغاعلهاؤكلاالعربيةالشاعريةتجربة

عواملوبغعل.قىراثامعتعاما،،فياوقحولهافيخطهاامتدادوفي

فبمص!ميعهالعبت،يةوحض،ر،سياسية،اقنصادية6اجتمايكأ

المحياةميطياتفي(الانمص،إروحينا)انط!لمالىالعربيةالحياةدفع

نفسياالحيا؟يةالت!ربةهذهمنيننحماوبفعل،وأطرهاالغربية

بابعادالحديثارث!صحركةثخلتق!"المدفي""اننجد،وفنيا

ترحولاوالمعا!رةالح!ياةتخاقالتيالعؤرةانها.)2(ومتنوعةغنية

.جديدةمض،مينالىا!اسيةواالحه،ةنمطحادبشكل

موضوءا"ا،ررينه"كازت،ف!منو،:ازاك،لبوديىربالنسبة

الاواىقصاضدهفيا-لميوتولعل.جديدا

!!املالا؟!35أيا!ل!5ااه*يلا!+

:الكبرىالمدينةلعالهـمالانكليزية"الصهـيفة"اءطائنامنتمكنقد

بودليرتمجرب!ةبينالاختلا!وس.الخىرابوالارض!الفارغالموجود

رسم!.ننجاحاأقل!والاولعندالخيروصفانا!اكامنوايليوت

باك:ةولكن.سراباتكونانت!ررولاالسعادةعنوفكرته،الشر

نغسهشإاهامةاالمكانة1"المدينة"شعريشغلهل،العربيللادب

الفربادابفياشغالو"التي(الكمبةحيثومنالرؤياحيثمن)

نسي؟لفرالشعرا!صةخاو

فهيالمن!ورةواللمعالمواقفبعضالتقاطيرللباحثأليس

اكجدوطبيعي،بالمدينةاشاءراعلاقهعنتتحدثالتياالعرباشعار

عصرهمفيالحباةسمة"44دفيا"ح!يثالعمباسيينقصائدفيذلك

نانرىالتجربةهذهاطارولمطد،د.مضىعصرايفيمنهااكر

الضإليين:الخطيننمبز

فيهاالحياةولا،ماطولاهلهالعالملالتفرواالمدنةرفض:اولا

ز!!مان"نرمانها.والموتاخمى-اداويستشريالإم-نعميث

حدعاى"اجمجبما"هو"الاصر"حيث!لوالصابو)"القرود

ينقلبوناذا!ناسبينار!ميمةالروابطجمببعفدثر.سارترسر

"الذئابمنلثرووسم!"بل(فرالرابو)،(الثيابتلبسذنابا"

:بعنوانشاملةدراسةالةهـنسىلآباللفةقريمالنايصدر(2)

،،ا1،4!**هـاأس!!اأ!7ا!ا؟+،4أ8ءأ؟ءه!3!!كاه

9+3!40*:لالاأمهء!هلا،؟اء84أأم+!"



:(لنككابن)

سواناءيبلزمانناوماالزماناكلهمالهإسيعيب

،،بردبنبشار)،(منخرفاثوبا)الصدافةتصبحهكذا

براءته:الانسانؤكيوتموت

والاحجاراافعرابفاسونجرتم!جيرامنالعبادل!ماأجدلم

،عجردحماد)

الىصالمثوةعلىردااهاعاوالىنةالمدالى1الدعوة:ثانيا

الىالحنينبامتادالحضريالفنائنش!رنات!زلقد.اأطبيعة

،نجد،السابعالقرناواخرف!ا.الريفاىالا،اوةهذهال!واضر

رأاوقبعهـل،)3،المنورةالمدبةالىباشنياقهيتعىالمعيطبمقطيفةأبا

بناسحقنجد،كسردايسوانوصففي(فصيدتهالبحتريينظم

ناكما.النجفمدينةموقعرقتيئبرأتسهوتإولقداوصلياابراهيم

بغداد)،(.الىحنينهتصفءؤثرةاشعاراهـ(863ت)الجهـملأبنلعاب

هذهمضمونجبوضو("لمخصه3ت.45)العهيليالشر!فابياتولعل

:فيقولالأدوة

القصورعلىبالاةأتصارصةرا!لروحكاطلب

الحصيرنقشعلىفاثربةزهـ-طأردتوادا

النظيرا!وضامنضبىمجلسفىكبمافكهـسرة

غديرمننواحسأبهىممسلوءةواءسا"4

ؤ!تدوربقيتا"حدفينشعرائناتجاربان،بعد،يلحظ

ك!انهلولكن.المعالمالواضمحيالاطاىينهذينضمن،الاغاب

دلالتصأ،فبمققتصر((للاريأهالاستجابة))او"بالمدينةاًلاحساس)ء

الفعليةالحاجاتتكونحيثلح!يةاغيرالطبيه"الىالنظراتتلكعلى

المدينةكانتهلاي؟لها((مصرف!ة"اوف!يه1"ءتلة"الاز-انحياةفي

هتهس!مةآ،فتازهاأمالعوبيا!الانشحياةعلمى((اضاؤ؟("شيئا

العلاقةنوعما؟بديللهيكونانيمكنلمالذيومض!ونهاالحياة

؟؟ا،ماصراعربياالافسانضمأيرمه!اف-والرفيالمدينةيبنالجد)يةأ

تجساهاعرالشهأحاسأيسكلهلايضاايننساؤليصح1،لا،وعليه

حدوداانام،عنهـاللافصاحممجالاوءدتبمؤ-رات!هاوانةمالاتهالمدينة

...التقا&دنمطأوالديناوجم!9الاجتماالعرففرضهاعامةوؤيودا

اجديمأم؟الل!ياةوالشاملةا!صيلةمعاناتهمنأشياءطمستقد

العرببمالمجتمعؤي"المدينيةاةالحب"انالواص+لمنانه

)،نلقب("اننابل،ءميزة"صناعيةثورة"مح!صلى،بالرنع،تكنلم

منقرنافان،وعليه.ومنجزاتهاأوروبا؟قنيةاتهرناكماالمدينة

ر!وفي"بونتصكين"سأىاديباروسياف!اعطىقد،(الحداثة"

(،وجدها"خةمدن5شوقيتجدتةقد.ا(شوقي"يسمىشاعرا

وجأى4تصوران،تمثلانعندهالخالد."صنعها)ءمديرأنةعنلا

التفاعىلاتعن،لأعلا!سهـاتاعنحديثا؟نجدلاممه.الخالدالجمال

جعسلعلىشهلكةابوعملحينفي.ومديمةانس!1بينالقائمة

الواف-عبينالصراعوجوهمنوجهاوالريفالمدفيةبين"الصراع"

المثلبانيرشعراًنه.الوومافجةمنارعمنهامءنبعوهو،وا!ال

المجنن!!عمنافرارايقررلذلك،الطبيعةاجزاءفيتجمالعليما

إأقالاصأاضه،عتالتيالمدءلأءنمى!ليبهول،)5(الشريرالفاسد

قصيدتهولعل.)6(ا!صماءاالالةوألقت،الروحعلىالمأدةوغلبت

مظاهرغزومناث،عرلالمصورةتقدم(الالحان)(،القويةالحان"

)3(

)؟(

)5(

)6(

.21صاج(3رأ)الاعأانيراجع

.601ص(ج،الفبريدالعقد

.73و16ص،افيثارةاراجع

314ع4191إكش!وفا:"دالارضالاديب"مفاأنهراجع
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يريدانه،ال!قيقيوص،الاتاليافيناىاجمهيلةاللقريةالشريرةالمد-خة

د!وتهكانتهنامن:"الصإج"و"الموقدة"و"قالوجإ"ربه!

ف!ا.)7(النوراةفيسدومدمرتكمابالممارالحفارةهذهعلى

وذاتهنفسهاماملوجهوجلاجمونانلل!زمسانيهكنشبكةابيحسئ

الخاقصورةالطبي!ه"وتفجرالارض:ضةالمدفيامنهاكثرالريففبم

فندب-لفوءعلىفهوننهاش!رياالابداعحنى.الابداعوطاقة

منالاديبيعانيهالذي4خاضااثناء!يما،الهاماواكثراروبأ"الكاز

.)8(1"كهربائيمصباحاسطععلىلكتابةواالنظم

العرببةعرية4اثفيالمدي!ةلتجربةالعامةالاطرهذهخلكلمن

؟،(قلب،بلامدينة"مضامينتتحددكيأف

والجماعةالفود

بئني-ا،حجافىيء:كافي،المدفيلأمعالا.-انحكايةتضلخص

.آنفيوءسحوقساحقاًنه0،(غريب"و"-ائه"انسانحكاية

الدافحبالتنقلوردودهوبلفيهو!ببهية!ضويةقوىتركهلا

"الضباع"ونتيجتو4سبب!،مشكلةالمدينةفيشي؟كل.والسريع

مجهلتبببن"اسميدةااىاالطأريق"قضيدتهولهل."الأمحاءا"و

:الموةفاهذ

خاطئةرمتهطفلىنيا)ة

ا!ويقفيالعابرونيوهظم

"الرثاءحتى

الذربة،هووحدهالخلاء.ورجاءءزاءللاخرالانسانؤجمالريف

المديسةؤمميا.التعاملوفطريةالعيشبكارةهيهده:الاضوبالاخر

ببعض:بعضهمالناسيباليلا

سراعايهضون...ة)

يحفأونلا

تباعاتمضياشباحهم

"ين!رونلا

ثابا،القاهرةالىالق!ادمالمصريالقرويهداضهرفي

كان،خر7ايعرفلا"ساهم"،مسلوب،"لقيط"لمدينةاابرن

ذلك:منوررهمبل،)9("مخربةقريةعمدان"الةاس

()01"عدرالكببرىالمدائنفيالناسةة

ابنيدركهلاأخرمع!--القرويحصفي"عدد"و!كلمة

اصطلاحالاولوءضد،"قيمة"الاخيرهذاعندالعدد.المدينة

وفقوووحجازي.أعضائهـإمن!واأطبيهةاصلمنهوليسخاو

هـعتواجدهوتفاعلخلقهبراءةالانسانفقدانءنالتعبأيرفيهنا

الارقاميجمعوما،مجوفةوأسكالفافىغةوجوههناالناس:خرين71

القرابة""بكسارةءنخاويةمصطنعة"خا//إت"بعضالىبعضها

سنسلاو،(لصداقةا"تنعدموعليه."النسبةعضوية"مناو

:ب!تىالصلابةالىيمتما

صاحبعلىاعثرلمحابالاصنواديطرقت

احاجبواوالبوابالابوابتدعني..وءكت.

طريقامتداديدحرص!ي

شاحبمقفرطريق

.37ص،الفردوسأفاعبمراجع(7)

،("لبنإنينهفيثبكةابو1":اتمقافيخوريرئيفذكره(8)

.07ص،وذكرياتدراهـات:شبكةابوا+اسياراءع

.((اللقاءالى"ق!يدز"راجع(9)

."حبيمقثل"قصإتهراجع(01)



ث(حبمقفر!خر

قصوريديهعلىقوم

يرسحؤك!الهملا!لحائطاوكأى

يخنقضو

يصس!نرهـيطافسؤال...عي!نيو!ب!ا

يرقصتخ!ال

ص!د-فتراب

(11)1(حديونهكبماا..0صلصرخو

معغريباًلفرد.وروص!ة!،المدير:ةالحياةنسم!"الغوبة)1ان

:قاساهـيعنةاؤجمماكفهيءكلهناءن،إ؟ا(ا!خرايئمعوغريبنغسه

:اخرباءاتاكلغرقيبورةانها

مهورباردقراعفيبراءفي"

)13((،الفرباءل3تابلادؤءغريب

ازريااحضاريواالاليمالمدينهو-4حاويخليلرفضمثله

.)14("مجرمةوناركبر"تالىالح!يودةيحول)ة

ا!جتمعفيذاتبباالمديئقى-طمسهماؤنياالشعريبرزهكذا

حيثاوجودياالقلقءرحلاعنلتعبيراالىالشهرفينتقل.العرجما

!خطيا،مرهقةالروحيةالخربةوفياالداخليالمنفىفيالتوغل

!-نالحرببينهااشعارغلبتالصفيوالمراهقةالمحاطفيالقلقمرحلة

والفاجعالماساويم!ىتحمىالحدءثةال!ركةسمةاًن.خاصةالعالميتين

منالعربيةلالثهحصيةوابعادهاالانسانيةالمعاناةوكشفالحياةفي

وامدة!ب!..والوؤضوالسمامفالعهـبثة.الذازيةالتجربةخلكل

العصرهذافيوبكثرةبمرعةالمتراكمةوالأحداثالمزدحمةالتناصات

اتمهردامناذندديكنفلم،ا!لممرةوالصدودال!واجزاوجدمما

اهم"العالمهذاخلقدةولا"والى(،ا!ت!بر"الىالس!ومن

التالعشرالقرنؤى!نسالمح!المحدثيناشعراعاحركة9ايىسعتما

.(...مالارمه،رامبو،بودلير)

الحياةووجهالعامةالاحداثمركزشوقيعندالمدينةكانتفاذا

حجازيعندفانها،والبهجالانيقالتعارف1وملضقىال!اهرةالرسمية

والأجتماعي:الداخليالأنسحا!صورة

أناهذا"

مدينتنوهذه

ضطعتثم،حطتثم،داًرتالريحأموريقة...

)15("الدروبفي

كليفقدهو،ي،)16("لسواهالا!ناا-مهيعر!ا-م!"بل

بانفصالهاوت4بانعزالهلابا،!ضرإنيكونالافحضورانء*ده.هوية

منه:

اسمئلونضإلعاوصرت"

الماهذا

(711"ءيينىمدهوهذ

."قلبامووكان"فصيدتهراجع(11)

."لسيدةاالىالصيق"قصيدتهراجع(12)

."قلب!ماكان"راجع(13)

.(،الشاطىءجنية"قصيد!:الجوعبياثرراجم(114

والمدينة.انا:قلببلامدى!ة،115

.((صكمامقنمل"ؤصيدة(ا6)

المديعنة.وانا(17)
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،)18("افسانمنالازهانيسروثكمااءكل"انالامروكصارى

.العمومعاىالهربي"وقفيةعفوعراحةيكمنهنا؟الطرير!؟ينفالى

الانسه؟ن،"يصرخكانحين!هع93!ألا؟35الوفعهذايذكرواكم

هكذا.((الطبيعةالىاللجوءعندائمايبحث،نالاسامنتهوكا

انالافم!-ض!برفياوالريفالمدينةبينالجد!يةالعلاقةتتع!

اهـصلفالقرية.للويف"مثار"حسهفي"المدب"":العري

ايى!ااحنينوا)91(الحمياةوتفجروالخصوبةوالبهجةوا(خناءالسحر

كف-الاناجوبا)قيريةؤلمبفبى.المدينةءنالانفرادعنبحثهو

.احادةانشموتهاب!كرلااحدوحصثثمه!داتاملوفيوجدانيةمناجاة

بمشارؤ"!اًؤ،--ا0)02(الاولهبوطهؤ-ها.سان3الارديفالقرية

((الةر!-"وع(ج"و!ابئهااكدينةاىا"صرسل"وانفراجها

اقدسة.ا4اكلمواوالطهارةالبكارةء95؟؟،،

دائو--اإقرءةيربهـاانهحر،ؤيالمعطيعبد"مبرماانبيد

بعيراشيائه-"ءناوا!قر،ةعنإت!دثقجدهانيهـصعباد،بالكلمة

الغلقكارة4ال!سام!بمااالعربيحسكيتبقىالتي"الكلمة"يدكرما

الف-رىليل)ءو.السقوطفتل!ةالصسبراءةحيثوالتكوبش

)2؟("م؟1ايعرف!أليس"ءانالافالمد-مةفيبينما،)21("كلماتنا

حس!فبمالآللإبا"تكمل"لكلمةا0ً(2)3."صاءتونئم،اداهلها"

ا)كلم!قىلذلك،"انس!لرب)"و"موت"الص!تبينما،ايخيالر

والورفي:الفناءءنللخلاصيسبيلكالقر-بئ

ؤ!انانحوالكلمةجقورواتمتد"

الوافرالكمعذاتقرانانحو

الكله،تتلكقراناقلبفيتورقكي

الطي"الربرلولصرأها

)؟2(((راياتولتصبحولتنضح

الرفيابنالسرئا2شايخصها،طيبةكتنسجرةالطببةالكامة

:((الا/!سان"وحدههوالذي

)25("النت"يد!داؤءياوءكبماصئتوالي!"

للزهور،للفرحالمرتجىانه،الحيياةللكلاميكونكيالمرتجىانه

.الوجودهذاعلىانسانالموتيحبلاكي

عالمهاومنالمدفيكأءناواضحمانموقفانحجاريعلىترتباهكذا

عنحديثنا؟ولؤجمأا،حدديرنلللاطارإنآخراورداد،مابمصى،هما

بكط:لمرالشعرا

الطر!!"ق!ب*تهو!عل.لعالمهاوالتنكرالمدينةمنالهرب-ا

وبالوشلبالصراخالثمص"عريضفجراذ،المنونهذاتوضح"السيلهالى

:القاهرةع!اى

نؤدصيبيفيكانلو

اعود)ـن.لأ

.قودبلاثانيااعودلنلا

قاهرةيا

دة2ةامتحماتقباباأيا

مل!هـةمدذذاتيا

كافرةيا

.اللقاءالى(18)

قلب.ليكان(91)

الكلمة.عندفاع(.2)

تفني.لمن(21)

.السيدةالىالطرقي(2؟)

مج!لة.مدينةالىرسالة(23)

الليل.فياغنيه(24)

.تفش/(ن(25)



(؟)6برةعا-اعرؤ،كاثو-ىءسكطلاءضاذاأ

الى،قرمالىالمدينة؟ءيطهالذيالاز-انأز!ةو5وواوركل

الوجههواوليس.ث!ي!لكل"م!-و"4بأزفبنصه!بر،ثكبماءلا

ويتجافبا""يتنارعانهسهمينبينمرقالمتالهر،يأالانساىلازمها!خر

وحص"ريا:يا5اءيتماوؤضحتثم،((ضة؟داحياة))كأفتهما

وثقلالماضيءن(رفضءلمى)التخلصيءلىافدرةادم-ا

اعتبارءكوناتهاوهنالعقليمةهذهطابع"ئاناذوتقاو،شهـ،ته،لي!مه

وفد.اًلئوركلجهثلملأ؟طالاسزءنالىدائما،،لروودة"العهلموح"

ارنؤننيبة)"الافاعؤدرةبرأالابداعمل!كةتقدترؤيلم"فةءاداثتجممد

.(لءاربالىقادا4رساو

اث،-وروا،وانم،طهـاا*مرقىاحمياةابم:جزاتاتعاقا-2

والطا%نمة.الجديدظال*،ص(تلتلهبب!ةنجمسبتها

الاجتماع"-قىالهربيهالثخص!ةاننطؤالمالتإزعومحور

فضخلقالتراثهفمتتقنولمالض!قاليدالىطرةالت!"-نامالمعاص-ة

الوؤتفبمااؤثا!ا.ومتحركةدة-داصولا،مرةكل،اصولهمن

كأفأصولهاةكماتجهدولمالجديدةالحمضارةألرارت!دركلم،4نفسه

هننإمن.استثدكهاوعلىالجاهزةأئن!باؤثا"تملووط))علمىفا!صرت

وخلالها.حياتهلمجهفيئ،ابوبالتالهربرفياالانسان"بمزمي!ة))الث"ور

الا.مهـصاىكاىولدا؟بالمدينةالنعالقالىيدعوض!ءأيوافين

؟المدفيةباشياءفيكنف،العضورمعدوم-ا،ريفيرجاءاولوهو-

:اوالتلاش!ررالانحالىويجراست،لاكيفيهاماكل

ا!كبيرةالمديةفيالليل

قهـصيرعيد

اشبابواوالانغاموالنور

والشرابوالحممقاءوالدرعة

)27(قصيرمحيد

بينماالخلقفعلتمردالن!سيحيثالريفؤكياال!!هلمجيالعيد

خانقة:افاعالشوارعالمديئةنط

مزدحماتء!ختنقات

سياراتتتوؤفلا:قدام

يئلأالبشبحر"قتممممي

)28(مبسكين

وؤعمنالريفؤكطبينما،((تائهة))،"مجهولة"ا،طرءق

وتنت!ببستانتبدأ:انتهاءاىاالريففيالدرب.ه!ا3،كرالاقدام

لزحامابعهاطا،نفراجابعهر"تةتلزىأ)ينةد4افيبهضما،ببيت

:ا!رويعندا!!تأسبابوالغماروالدخان

الكبيرةالمدينةثهوارع

نرارقيعاى

اللرةفيتجتر

اللمهيبمنالصحىفيفىسبذما

شمسهايصادهـغيراممنويلهيا

اصياجاولبناءاغير،لمس!ياجوافي،ءاغير

)92(والزجاجوالمثلثاتالمربه؟تغير

والس!يارةوالترامأزجاجوااتجارةا:نجنةاأفعلاماتالر/!ي(عند

،الاجوفالداخليالفراغهو3،؟زجاج.).3(((ال*!رءمدر))

.ال!يدةالىالطريق(6؟)

اللقاء.1)ى()7؟

.ليمون(سلة)28

.اللمقاءالى(9؟)

.الصل!دةالىالطر-9ت(03)

ه،

دلادةالمفالف،وةهووالحجرةا)*طبسرجولكنهمصقولوجه

ةالمديى!وفي)32!!صي)31(يا-هم!نةيصرالزثففياحجرا)

.()33(وفرارظرثبىلاب

،الحجرالزجاجمدينةفيرسوت

ائرلهـ"اجدفلمحديقةءنفيهابحثهت...

صامننولىوالغمباراللهيبتحتواهلا

لأ()4سفرعىودائما

بدويا")ءيست!لالذيالمد/ضةارنطبعهوالدائمالتقله!ا

:وؤضماياهالزمنمعيتهصارعاخر

ا!ويلالشارعؤكطوصدهمءحنرقوطرأيتهـم

نها"ت"قي!دمادااصأرواداحتى

لا()5"بداي!نهفبمسواهمنما

النفس،يلأؤيصنإالزمن،مدؤعدايريءوتال!اةهكذا

الذاتي:الثول"بركة"يفذرا

تكونكم...يسألوى(المدفيقىأهل)كلموكاو"

)26("ساعتك

كفجر:داخبمواقئوليدالاثه،ءالتهامفبماارر:قهدا

بخيلخازما،ب

لا()7حبينبنصايقلطرا-هرقحينما،لوداعباحتىيبخل

انها.)38("انن!""و"ال!لام"القرويعفص،ءوآ:نر

حيسثبالمديئةم!نعلقاافقيعبقىلمادا.با،لاخرالواحداعترافدليل

ا!صؤلميرجى"!جن"انها؟واندناروتقوقعانغلاقشيءكل

حيثةالريف

ح!ونالقوىفبمرحبالافق

البيوتيحضئوؤرمزيوزاعم

اسافرةاكالهوادجؤيهالاشجارو"مسب!

)93("هذاكليتنايا

وو*رانها.3!ماءالأعصبفيداخل!مةالقريةفيحركةكل

ا!اعوا4العبثت!وبرفببودايرهعاتةقواىحجاريفانلذلك

اجتماعي!هةحقبك!ةفيتووترقنضاعرناانالاخاليوء!يظالحياةوتجارب

الهريىنةبصور!حونهوورابقدر"مد!نةشاعر"ا-ميىانه

رؤوضه.)م!!الاطلاقشثىيستمدهـها،وحفعورها

كم!سا"بلالواؤ-!ؤ!ا!كبمااعمالاوا*نالمدي!ةت!ل-ب

ه!ىذهء!دمة،كياًكفاشر!اءاوضهحمامثلضميرهفي((يتمن!اها

مفاصلعئ،لض!ماءكلرغمائن!،عرا!كنضفوهكذا.اسضهريةاجموعةا

:)45(بر،لمديئقىؤربطها!يالود

)31(

(32)

(33)

(34)

3(ةع

(36)

(37)

(38)

)3!(

)04(

...وال،!جرةاي!ولاتكأ،في:الموتاوراجالىالصهودؤصل

.الجوعبيادر:؟691عاملعازر

.ار-حواا:،يا:اثامنةارحثتهفب!اسفدب!ادا

مجهواقي.مدينةالى4لر!4

مج!ل".مدين!اىار!الة

مجوول!ة.مديئةااىرسالكأ

مج،والآ.!ةمداىارس،لة

.السيدةاىاالطريق

.اللقاءالى

الفارساحلاممجموعةفي"للقاهرةاغئية"ؤعبدةراحع

.الص:ورعصدلصلأحالقديرم



...ابوحالمساءفيولكنني

ةالمدتضياءاناجي...

الجسورقحتترافصمااذا

أحبؤ،نيؤلبياروضياءيا...لهأؤول

اجبوالراحلإنالمراكبانعيرلهأقول

؟وحيداالمحبيسبرلماذا

ضياءوبعضظلالبعضكطويااًحس...

ةلييزرخلا،دينةكأنأحس

جنبي-"ميرون،وناس،يقالكلاماممن

(()1حب!ببيعنل!"فأحكي

اضياالعيشازدوابرجةؤزرخبو،يداخلانواثاعرالمديئةهضا

!-إلااوافعواالحلميصبحمى،:2!دينةفيالانسانعنهايعافي

ح!-،زيداؤماي!سيكاىأماءكسىدلىاخربةاحدودتمحي،واحدة

:يقولكانمابدليل

خرساءزمةحياقطلوحيرسائلي

لعيوناتقصها

ميناءفياعيشئنني

والازياءوالحاتالاكأ،سؤمتعددأحار

صاءضاالحياةفارقب

الحنينمكبل

قضبانار؟سوبينبينيممته!ا

سجينكأنني

)42(أعيمثهالاالحمياةاحلهـا،اشبر

يترسبحيث"!كاء"فيا"يشاارقرويحسيعطلماافتك

ات-4حسهفي.هويةبلايصبح.يفرزوماالعالمؤخيلفظء"كل

ساءام!ءـ:،،ن.ا،مزةفراد؟!مفقمواكلماالبشرتشابهكلما

مهارسةوؤحماالبشرفرادةفيالحرية.الاصالةوجدورالفولكلور

ووثتهم.بعربت،منتموواكلو،الناسف!دهاوكلما.ال!رادةهذه

جمص-لوحلميعاشمريرواقع:الحضورازدواج!ةتت!!لوعليه

ضستبلمعانيهامنا،شياءوتهرع،حواءالحبباةفهصبح!!درتجى

.ء"ضقبلاىاتصوبانتقدرولاجامداماضياتعكسم!وؤ"اشكالا

حقيقيا."سجنا"المد:ةتكونهظمن

ؤةء،((ا-جينا،)موقفليسا،دينةمنبودلير.وؤفانفير

ك!االاؤقالىمطلاليست،!ا!ما!+،3اك،الذة"ا)ضرارهار"

ليعرؤهاوهايىرا(4)3ينةالمدنحو،())ؤ!ح!ة!كيبل،مالارميهءئدهي

ي!!-ولانه،عنهايض"ايباغرتهرا3"لحلما"ويىط.أكثر

بالبصداذنفليس.قلبهإفبىو)كنالسفروفيالفرارفيالرغبة

)1،(3+أ!كا!دا"المد*ضية"و!ء:امره،بلبالتوغلبخيالناالمدينمةعن

ايتها.مثااسراريصرك

2بوال!ا،لىاة

هـنكبيراالحديثالى"قطببرلملأمدية"فيحجاريمطيأتلم

وهـو،منيا(ااضطو"موةفالهانفيو.معها4مهإناصوعنالمرأة

هـسه،"--!بة"ا(دين!ةثتمنيضخذفلم،المس!روفىالضائع

لابيه:فيقول

.الظلامفيحب(ا؟)

البون(2؟)

99،؟لأ،لمذ!يدتهراجع(3؟)

3!طهـ3أح7أ9أد،،دا3بودديوقصيدةراجع4،1)

46

)5(("الم!نونوةمن-زر-ت!ماأكموازت))

اتجارغرضففه!الانوثة،الصاؤكماالهـل!بمصنىكعروطلاأهاا

ول!ن)7؟(فالرصعنءمهب!*يبتهاتىلفلك،)6(!تصيداو

القرية.في!ثهدهاالتينفسهابالاجواء،5.بماتيستدلماث،ءر

بالخالرتص-ربقيانهالا،المدينةفيا،ر"ص4هىحبيبض4انرغم

4ات-!ركعالمو!اعزاءهب!تحالأيعاىاذ"،غبر،وبالفربة

وحيد:ؤيه

مهـنان!وعؤد..هامبماأما

اتن،نووة،و!نا

هناالشتاءؤ!ون!رى

(1")نفا1،هناكأ!و

***

،)91("ال*فنربسح))ورها"جمهتأحزانمو؟نالمدينةب!.ت

ؤ--ما،5(1)((كبيرةمدتن!فياوصب"لانم!5().مقغرةرساشوا

لمحيالزرعواص!كاع&اساازدصلماهـت4اوؤجماأ،"المدى"الويف

نففدالقذرةالمتوحشة،المونفيبتعربنااد،)152اكحاس"نأنية

فسيالمديعةمنالموفف،نسعبقيهناءق.)53(وورا?:اقررنجنافيها

:البكارةاىاللعودةالر-فتنالبحثالشصاعرمراحلم!جهل

أنابكر

البكارةارصعلىامتب

)54(السميدمواط،،فيهاأناأرض

***

ؤ،ناورسهراء،القاهرةمعمصريثاعرجربةمعللمهذهتكنان

اواقف.اؤكامضشابهةصدوداحى...لهراةيي!نوايينلسوروانييناللبئ

؟فء-ان،العررية"المدين""ءعإ(المرريالاذممان))وركلةانها

الصبورع!صلاحإؤكد.ازحامواكأالالماءإمخاصةبحساس!يةمفنلىء

نفه،ة:؟لمضامبنؤ؟!رحسيالمهرمبلمهتجربة

الى،مرةاديرنةزحهةؤكظ

)55(ا-ديهرفنيلااموت

عناليهااص،رالتيالملامحاهم/((ال-زن"و"ا!ربرة))فتبقى

.)56(ا.!":ةءعتعاهله

نجربرسة"اىا"لمدينةا""عالجاةزرتصليبا!"4ومع

:"مدقعموت

الاحياءتعصنلتكبرمدينضناا(وتى،كلدعها

نارودروبطرحى،دامنازلمدبنته،..

5؟(

)،6

7؟(

48)

94)

)52

53(لأ

)54

)55

)56(

4مجهولمدفيقىالىرسالة

.الماءيكلمالزيوالفتىالارويرةؤصة

.الظلام!يحب

قلب.!إكان

.الاعضرا!الاب!لم:ديوانفياهتوالصالدمقحهيدةراجع

.الاعتوافالاص:قام:المتسولالامير

.الاكأرافالابقلم:الفانعالوء4

اوراسي.مجموعةفيالريفاىاالرحلةقصءجدة

الجميل.لكمرمرثية:ؤكطا"محمد؟عل!كهواي"رابرع

الجميل.العمرمرثية:والبركانالبحر

لقديم.اال!فارساصلام:الصبورعبدءجموعةلستا?ناغنية

لكممجموعتهاقولن5"ينلخزا7لشياو""ل!زنا"اجعر:



يكفيه!افو!وخ!زالم!روكلحمنامنلها

ساروتختايدي!!اللاموات"مدءلملأم

)57("تسفيهاللريحونقيئهـ!اض)وعهاتلوك

واجهةخلفازصار"او"الفولاذكلناطيا،ر"المدينةؤكي!ماكل

عرييجل!نالنارءنحبال"ثرورهاااطرمفىلخافلا)58("زجاجية

صابالابحي!ث)ء6(ةالخطلمدينة"في)95("نةالحنيالحقول

اهـصال"يرى)61!الانتطاريخبرفيهاانالأنفنيتقىولامس!لمودة

والكب!تالموت!رير"رز-س!مرخلتلك،)؟6(،(1دينةاشيطان

:لوس!اوسوا

الحقولفي3وخافار-لممتوان"

)163"الجيساةؤىاريدماهو

)64(المدنمنمواق!"عصبالوجوديمةالمضاميرزتبقىحاويومع

فيهاان،)6،(1(اؤيونمديرضة")هـ6ثما"لعي!نةث!الضز"طندهبيروت
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