
رأسباابحشب!المث!!!ا!

حححح!ححرحححححححرح!-

أ!لأ!ث!اضع!

قلبنمةأفىعهسبد

،ءومنها،موصهةفيةعلىغالبةبصورةيصشمدماالابحاثمن

نتيجةالىويشل!مظانهمنالمعلوميجمعاكاديمبمنهجعلىيعتمد

طبيعةالىادنىالابحاثمنالاو!واللون،المعلومذلكعلىمؤسسمة

العورياتطبي!كأاىاادأىا(!ثانياللونبينما،العامةالدوريات

فقيية-كثعيرةلاسباب-وثقافتنا.الاكاديميةوالدرا!(ت41خصصة

الماضىءمايربرءلمدحقيقةيم!ض!بالمرءكانورزلث،ىهي!،اللونننفي

انعرافمنالرغمعلى-العددابحاثعلىغلبفلقد،أالاداب)من

موجهة،نظريةوفروضافكار-سياتيكماالتطبيقياكقدالىمعكل!مها

كتابمعالفكريالحوارالىوتمثوه،عقليةيقعةاليالقارىءتشد

.الابحاه!ه

هو،(الاداب)منالمأضيالعددميالاساسيالةكلريوالبعت.

الفكعرب،رحركة:الصوثية":بمينواناليوسفيوسفكتبهما

يؤسس،موجهاننظرك!وؤرضفكرةالهامالبحتهذافي."العرمما

الفوضان.نتائجهالىامتحانهمامنويخلعئ،بحمثهلكاتباعليهمأ

الصوفيةان!!نهضبحثهعليهايىولهة!يوصف-يمقيمالذيالنظري

الىآلثالثمن:ملاميةالا!احمسمةاالقرونفبماقىدهارتها--ابان

النالفكزيتمثلانماالاسلاميبيالرترائناتن-الهجريمينالثامن

الكلايبيرى.الطبقيألصراععنآلاص-لوالمعبر،الكادحةللطب!قات

بهتوسلتموةيامنهجاكالتاقروناتلكفيالصوميمهاحوكةاان

،السائدةالممستظةالقوىضدنضالهافيالت!ق!ميةانناريخيةالقوى

الرعمعليماريافريانياراكانت-(ألصوبةاحركةااي-وانها

"حابيالظاهركيالاتاوهـفىاميالاالطابع،نالرغموعلى،طوباويتهامن

-اءضماب،-باعتبارع"اصو!يةااحركةاتتبمىبهذا؟لمضموناتها

وحركةسياسيةوظرونج!جتمماعيعةاعلاؤاتمن؟،ئم.ن13لمارفضحركة

منالرغمعلى،تونبىانلااي،م!ددةصقيةاوضاععلىاحتجاج

تمبدكلكذلك.افهافيلاوائملظرفهادمة!ة.،الانس!ابركطظاهرها

عنواسعااكألملأفانختافايديولوجية-"فويا-ا)صوقيلاانحركة

والطبف،تالقوىلمصالحصياغةكانتالننيالسائدةالاإديواوجية

الصوفيةن4ؤ-"وفكرأجتماعياسهذالكل.المس!نغلةالاجتماعية

،ثوريماديتي!ارعنتعبيراكانت،احربيةاالوسطىالقرونفي

ها!جعلوفي،المفاردكأالالهصورةنفبممبم!ك!ياجعريتهظهر

فيامتحققاجهلمهوص،المتصناولدك!وا-او-ودالطبيعةؤيمننجليا

المطابقةعنالنةة-تنيفيتظهرالجغويةهذهاناي،!انالافاهاب

توسل،الانساناعماقالىاللهتحويلوفي،نوالان!طالالهبين

ءئداليوسىفيوس!فوقفوقد.فاعالمةانسط.يةالىالمفالى!ةالالوههـية

هو*ولا،مر:ف!صهارادالذيال!ظري-الةرضبهـمايسشدامرون

يرصطنعوهنا.اء)صوؤجمةالحر؟ةانشاتالتبماكار.لحيةالشروط

الحبركة2ئتشارانافىليصل،التفسيرفيأ!لمياالنهجالكاتب

ظ،نموثدةاو!قيا!راعأ!غاكممعطردالتشابكافيالصوفية
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ث!ثتبسكل!-!:!

النتيمارستالثوراتبينوئيقةصلةعلىهن!الكاتبويقع.الواقع

الهجريالث!الثالقرنمنالثانيالنصفميامعويةاالصدامات

المرحلةفيفوتهاغايةالصوفيمةوبلوع-لزن!واالقراطةثورات-

نشاتصهالصوفيانالىهذابمنهجهيصلال!لبااناًي.ذاتها

ف!الذيالمصرذلك،العباسيةللدولةالتمبيالعصرهيوارتقت

الىالمج!.عانقساممرفكما،السياسةفيكبمررانسبيااستقرارا

الطبقةازاءضولاوحولمنهماللدطيايكوناندونمتمايزتينطبقتين

الصوفيةنشوءة!الحاسمهالعواملاحدهوراوكانا(ستغلة

فيالثالرةلفثاتاعلىوفعالذيالقصانيعنيوهذا.وازدهمارها

الصوفيةال!كة-رفضحركةافرزالذيهوالعباسيالازدهارعهد

بيناكاتباويوازي.القائمبهعيقولوباطنهاانسحابيظاهرهاس

هذاانميرى،الطبتيالمراعواحتدامالصوميةالحركةهـوة

ص،الامبراءريةتفسفتانبمد،بالتراخياصيبصيئالصراع

جفورفهوالثانيلإمراما.نفسهاالعوفيةال!ركةفيالوهن

.للجرةالاولينالقرنينفيالعربييعنوالفهـرا،جتمعفيالصوفية

مه!التيالروحيالنشاطقرربطىالكاتبيقعالامر!اوفى

نثنوهما،والزهدالتنسكفياًلضروبهذءو-سى،للصولية

الزاهديشصفبينما،الواقعمعالتعاملفيالصوفيةعنجتلفان

معتضاررهالمتصوهـيعيفان،وجودكاشوراالكونهذاعنبغربته

عنسد-الهجريال!ثاشاقرنازهاد.السائدةالاجننماعيةالقوى

وماالهجريالثالثالقبرنمتصوفةامامالسبيلمهـموا-الكلالب

النفميصيثمنروعه8والفريفصلاكصيرفارقاثمةانغير،بط

اوليةتاملاتعلىيرمحرسلوكاكونهيطولاالزهدانوهو،الغكوي

مناكث!رفلسفةالسلوكالىلفيفالتصوفانحينعى،وساذدة

غايةالدينكانحينففي.الوجودمنكاملموقفانها،دينية

كركلهبهيتجلازمن!جاالالعوكلبالنسبةيكنلمفانهالناسك

اررضومي.

اليوسفيوسفبحثوص"الذيالفرضانمنشكوليس

بملاحظتينهنانكتفيلكننا،المفيهللحواركثيرةوجوها!ثير

لنفسهاًلكاتباره!ما.بماالاولىالملاحظةوت!صل:اساصبخين

لاالتاريخيةالوقا!لعتحلهيلمن-لهعلمياودكلمالفرضهامتحافا-

قوفراذاصحيحاسبيلاهذايكونانويمكن-الصوفيةالنصوص

وللا،الانصيتملمالتفسيره!ذامن،تاريخضاالمادياتفسيرا

كعركة-!ظاهويفعاناراداذاأتا!يخا!لأالماديالمن!صاحبفان

العربيالتاريخمنموفس!ها-التاربخيةال!واهرمنوفيرهاالصوفهـية

تفسيراكلهالتاريخهذاحركةبتفسيرمطالبانفسهسوء!،العام

محدردمجالفيفردباحتانجازه!متطيعلاطموجوهذا،ماديا

تصيلعلىاعاتباعتمادبدا!نامن،اليوسفبوسفكبحث

القد!اجهاداالعربيالمجتمعكلالطبقيةوالظرو!التاريفالو!"ل!ع

لمدم-اماقباضطركذلك،والد!عاكقاشمناك!يرقابلااوليا

فياجديدافرفهبناءالى-لتاريخناالشاكلاًلماليالتحليلوجود

التاريختفسير!فىفديمةثتث!علىالصوفيةللحركةالاديالتفسير

ماديقفسيرالباحثينايديب!نكانلو.العصورتلكفيالهلىبي

يضع-انالبصهثك!بلاستطاع،العربييةالعصورلتلكشامل

ملاجمةتيارث!لين-يسارجمامادياكيار،باعتبارها-الصعوفيةالحركة



والوياهـ!ات!الطبا!كومكاءا*رخينبهئاتكلاموىيسرية

يضعانولاستطاع،اًلخ...والمنكلمةالظرسفةوبيئ!والطبيعي!

!!العرجم!لمج!ع3حركة!موفهاالمتقدمةالتياراتهذءكل

تحليل-العالبطب!مة-النحثكاتبمنالمطلوبكلنولم.الاؤمان

كانولكن،المحدودبحثهلهيتسعلاامرفهذا،الصوفيةالنصوعي

نالا،الصوفىالمعرفي1المنهعكلبيعةبيانالىجهدهيصرلىانيمكن

علىماديافكلياذاراكانتبأزهاللصوفيةالعامبالوصفيكتفي

ل!هـكىلآالممرفيالمنهعهناطبيعةبياناًن.طوباويتهامنالرغم

كما،وماديت!الحركةهذهجلىريةعنيانصعانا!ىاشالصوفية

بحمثه.عليهاماتباسسالذبمماالنظريالفرضدعماليادذىازر1

يتسعلابتمبارئهنرصدانثون-المهـعهرافيالاساسكان

البماهرلمحالىالمتصوفةسىلذا،الاضمانالىالسلوك-المجال

،المق!ودطلبفياالم!ود1بنلشعارهموكان،الظواهركلبهمن

المتصووةاعلنوعندحا.والارادةالعاكلفةحسب(القيهة)وتحديد

فأنهم،والبرهانلنقلا!ويقعنتتأتىلاوانهاوعاننو!معرفتهمان

الحه!قة،عنالكشفالىالحسيألم!ىامنالارتقاءمضلااانما

ب!سثفيساعدتوالاستبطانللتاملمناهعالىالق!دصاوادى

وخلقية.وعقليةانفعاليهاروامنالعمليةوالاخل!الانسانيالسلوك

التطلعاولها،مراحلذتحركةعلىقهانممنهحصحتهافيا)صوفيه

مناهضاالمنهحهذاكانلذلك،المملتحقيقواخرها،الطمالى

ف!يكأالجماعويط!التيربرخغلالذيالارلم!طيالصوريللمنه!ح

الوكةفيوالماديةيةالجذةحقيقةهاهنامن.وهميةمتماسكةوحد

نلكفيالعرببمالمجتمعفيالمسيطرةالظوىتعاونتلقق.الصوفية

احازهـ"ابألنقلإةوتوسلت،ا!راع!يقةمواراةعلىالازمان

الصوفيةفكات،ومصخهااوضاعهالتثبيتالصوريةوالارسطية

التاقضاتعنعبرتالتيوالفكريالاجتماعيلماليسارتياراتبينمن

والاجتماعي.الفكريالقهر!وانينعلىواحتجتالاجتماعية

اشاراتصاليوسفيوسفحاولهبماالثانيةالملاحظةوتتصل

الانسا!بعضفيوامتدادأ.نهاالعربيةالصوفيةجغورعنمتسرعه

بحثهر!مطلوباهنايكنولم.والمعاصرةالحديثةالمثاليةالنلسفية

الت!رع.بهذاًنتائجهمنالتثبتعلىمقدورانجبسانهكما،ا،صود

واوريحيةالم!دثةوالافلا!نيةالقديمةالهنديةالتاسراتنفيان

العربةا!وفيةهذهتاثيراتالىالاشارةوان،العربيةالصوفيةفي

جهودالىي!تاجذلككلاننقول،المعاصرينمنوتلامذته!جلفي

عامة.دوريةفيمحدودبحثلهيتسعلا،متمهلوتحقيق،كبيرة

وص!4فكراصار"عنيفصحالبحثهذافان،امرمنيكنومهما

طيبة.بدرجة،منهح

*،،

منسالادابءنالماضبالعددفي-الاخرىاالابحاثتخلوولا

،وآثاء-هطبمض"ج!يمن،الادب!هالفنفلسفةحولالفريةالانظار

اانقدالىالاولالمقامفيانمرفتقدالابحاثهذهانمنالرغمعلى

مسرحنا)مقالهفيثبة!سامياثار.الادبةوالدراًلسةالتطبيقي

والحقيقةالفنقضية(والتفكيرالاكأمالبينوالفر!،كتوبر6في

شفيقعبقرمنالاسطورة)مقالهاف!!ضريتاواًثارت.الاجتماعية

الكبيسيكلاداثاروا.الشعرياافنفيالاسطورةقضية(لمعلوفا

الحديثة(الهربيةالقصيدةفيانماط:للنظرجواياعدة)مقالهفى

ااعروضبالننقوإ-3ثبةسامييتناول:والثورةالشعرقضية

بالذكرىاحتفا!مصر؟بالمسرحاهيئةق!دمتهاالتيالث!دةالمسرحية

و)محاكمةالسباعبم،ليوسف(والسلامالحرب):اكتوبرلحربالاولى

الدينا-حدأالعشرألى)و،ر!ث!ديرشادلمحمدالفلاح(احمدعم

اضى،العروضهمذهضمفازاء،ىالشابااناقدويضطر.وهبة

خا!كأ.المسرحيوا!نفكير6عامةالق!اك!فديرلاولياتالتعرفي

الواظمعبهايكنسبالتي(اثاعرية)هوالهواماجههرانوعبده

الجوهر،هفاعنابتعداالاولينالوضين؟نومنده،!اماعسمقا
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النهـاف!ويفسر.منهمشولةمسافةعلىكهـانا!ثالثالعرضوان

يا،الاعمالهف!فئلفيوالاجتماعيالفكركعبالموففالفنيالتهافهـت

مجتمعاقانمعناهوهذا.للنشكيل!ع!اا!!فيجملانه

الطبقيالفنالينوعييصنح-المصريالمجتمع-الطبقات1فيهظيزت

للفنانالاجتماعيالموقفويصبح،وتجاريبهالفنلاشكالمفسرافيه

وفي.عق!هااوجطلياادمالهخصوبةتديدء!اساصثورذا

كانالناكد.-ورىكمامهاالاوليةكأبخاص-المس!رحيةالووضتلك

كانكما،الاجتماعيةالحقيقةمو(آراةعنمسئولاالبور*واريالوعي

الفكريال!حبو!طءهنامن،الفنفيالصراعادارةعنعاجزا

جييا.والفني

فيللاسطورةالمعلوفشفيقاستخداماتعوضريتاوتتناول

الاولي:مسمالتينالبحثهذافيلكاليبةوفثير.(عبقر)مطوته

السماتاحدىكانتالقديمةالاسافيرالىالعوثةانالىفي!هاتذهب

اثمصمنوصاناماانوالث!انية.احديثاا"شوبهاتميزالتي

ص،حبةتراءماصحيحاوليس.الاسطورةمنخاواكأنألقديماالعربي

فى،كل-الفنفيالاسطورةانذلك.محاالمسالتينف!البحت

للتفسيركمنالق،اصيلوجودذات-*الغتا&اريخعصورمعظموفي

.والمعاصرةالحديثةالفنونفيللبناءوكمنهح،القديمةالفنونفي

تعاملام!هاماملوانما،لاسطورةاا!يههـ،)لمالمعاصلشاعروا

ال!وريالموقفنوالفنانيبث.-يلميبناءمنهحباعتبارهاخاصا

بهاويؤكد،معاصرةواصماعيةات،نيةدلالاتالقدي!قىالاسطورةفي

وينغ،ونبازتهوؤلمرتهعالمهعهـلىوسيادتهالانسانحفيور-لمخك!س

لق!مةاعلا"حميماحاراافسانياروحاالبدائيةالاسطوريةالالهيةفي

بالاسطورةفيمتوسلالبورجوازيالمفئاناما.الحديثالانسان

عاشه(بسيط)وا!عالى(المركب)واف!عهمنبالانسانا!رتداد

الحقيقي،وافعهعنالانسطنيصرفالارتدادهذاوفي،الاقد!ون

اضهـاذمني!بههـنا(لبورجوازيالفنانان.وهمياوا!اليعوبش

والوهم.الايهامالىم!دياتشكيلهيجلىا-"كما،الواقعمنموق!ف

ن؟صحيحافيم،الثانيةالمسالةاما.الاولىالمسالة!،هذا

ناالكاتبةوتستطيع.الاسطورةمنخلواكانالقديمالعرب!الشو

واذا،والرمزالاسطورةبينخلطهاعنرجعتاذاالحكمهذاتصءح

منتصورتهالليالنحوغبرن!وعلىالشصكلالاسطورةتصورت

الكثبةوتستطيع.اسطوريةش!صياتواسماءاسطور!ةقصةوجود

اءاتوكراحديثةدراساتالىرجعتاوالحكمهذاتصححانكذلك

الجاهلي.العربيللشعراحيرةجادة

اربع-مؤلةتطب!هيةدراسعةفي-ا!كبب-ك!طرادويتناول

نظريهةبمقدمةهراسشهويصدر،شعراءلاربهة،شعريةمجموعات

الملتزمالشاعراثراكماهيةيبينانفيهايحاول،والثورةالشعرعن

ان.الثوريوبموقفهاطبقيابوعيهمتصلاخاصاجماليااثراكالعالمه

التشكي!لدلىيخس!بجفريامصمونايصور3الثورياثاعرفن

زاويةمن-يعكسالذيشعرهاللثورةيكونهناومن،الجمالي

"ساليبهـا-التشكيلزاويةمن-يعكسكي!،هدفها-المو!ف

-رمزيبمستوى-الثورةشعاريفدوالحالةفهذه،وخبرتها

هتافيبناءومناهحقيماالجماهيوموروثاتولمفرو،لهاشوا

الفنو-!تبدى،واحداهابفيوالمقلاللاشاصا.لتحدهنا.الشعر

الشعرانالكبيسيعرادوي!رى.واحدابمثر؟فعلاوالثورة

فاضى،كب!يرحدالىالمستوياتهذهحقق،دالمقاوما!:مط

والممق،البساطة-اًاكاتبيرىكما-المقاومالشعرهذاخصائص

واستلهام،واالاهاؤييالاغانونوادخال،بالارضالشدلدواًلالتصاى

وك!يداملاسيكية،العربيةالثتىثةفيوالثورقيالتقدميةالموا!ف

تطبيكاقهمى-امبيسيااج!تهدو،د.اايومب!ةوالنضالاتالحبباة

-،بتشكبلهارو!فارتبا!يتجلىاًنسا،ربعالمجموعكعلىا(ور!ة

الاثراكهـرزاو"ثر،الاربعةالشعراءمنكراثرا!طببعةع!د!الو؟ف

اًلقاصة.عئد!التبهرمراسفي



اع!.-
كي!بةصاهو

!"الاداب"منالماضيال!ددؤطالمنشورتانالقصتانطرحت

نايمكنالذيالمىهجقضية:اهميتهافيء!بيانيختلفلافدق!مية

ىال،امربيةاالفكرمدارلو،كقامريااثقفأاو،الفناربه-يستخدم

الترربةوادعاتمهح!تبيينفى!المدارلمعهذهفيهتساعدهالذيالحد

موضوعايمخذهااويددسهاالت!-الفرديةاوالجماعية-الانساني!ة

قدر!-اآو،المدارسهذه"دلممية"علىأستئادا،الفئيلممله

الكاتبان!حوقد.والبشرلملاقاتوالهالاشي!اءسطوجوراءالنفادعلى

الذياناا!نالاارجوالتي-القضيةهذه-واللبنانيالهوافية-

نراويةاختلاىمع-واصةتجربةخهلكلعن-القصتينعلىيفرضي

الكاتبينلدىوا!تصريةالفنيةالملكةطبيعةواخنلا!بالطبعالمعالجة

.بالابالابنعلاقةتجربةهي-

كونبهاف!نما،اميزودعهالعرافبيةبةللكات((ا)ئافذة"قصةاما

طبيبة(باإذاتوالاخبر)والاخيوالاولثالثيهاكاتبةوكان،اثنالى

لن!ئثخيس،"ة-"جمرطه!فر/ردبئب؟ىيرءكئ!هاكأ:تهما،نف!مه-كأ

ولا."القصة"منالثانيا)!ثلثاكاب/المرض""افىفسيةاةالحا1

الرؤقيوزاووةال!جربةمضمونخلالكلنف!سبالتقس!يمهدايننضح

الو!،ئسعالىتنظرالتيالعيناوالاحداثبهتروىاللبموالضسم!

منهـلؤح!ويسترجعي!ذكرالذيالذهن1اوالمواففوترصد

الاخىلمرفط"كلمنايضاالتقسهيمهذاو!تضحوانو!،القصةقيسمي

الجملة،ارو:تادمدىقي،اات!بيرا-لموبفيالقسممينب!الواضعح

وهـن،الةبارةدنهاس!التيالمدخرةوالششةالتوقر1صرجةوم!

الموصوفةالحادثةالى9اعنىاالىبثلمر41الهوجهبيمنا،خهـتلابظز

التشبيهاتوبين"المريفع(كتبهالذيالقسم!عالمسهرجعةالتجربةابر

اسه!فزازيةدثجةالى"اثقافةا"ا!ثقيلةاالمجازليةوالاستعارات؟لكثهرة

مثل)ا!،ااهابسبب(،لطبيبةا"كبور"الذيالقسمفياحيادا

اغريقيةبرماساة،سطرونصفاسطراربعةيستغر!الذيالتئمبيه

..الخ..سوفوكليسكتبمنذمرتالنطالسنينكلمتحدية..

تريرلهظ،لذيوبالموقفالقصةبمجرىعلاؤضهاقلةوبسمبب(02ميالخ

هذهورغم.المجازاوالتسب4حلالمنلهادر؟كئايزدادانالكثبة

صداانفلتكشكاهاالقصةفياساسيةسمةتقوم،الاخمسفات

والعلافةالموقفودبر،واحدعقللهاخ!انبهدكتبت!!دؤ"ص!

لهاايضاتضيء،ل!يا"رروافيةخلاصةبةللطب"المربض"يقدمبحيث

تكنبانبذلكلهافيوفو،متنا!ةتفاصيلمن4عهتعرفكانتما

ا،ريضاًن.حلهاوكيلإ"،(عقدته"عنالثخيصي،(تقريرهاء)

لصالمستديرةالمراكبةالطويلةالجملبنفسيكنبانكلاهماوالطبيبة

الوصلحروفءنالعربيةاللغةتعرؤ"ماكلمستخدمة،.الواحدالمعذى

ل!فيتكررتكاد..وارهـفضدراكالاسوحروفالاشارةواسماء

والتصوراتالافكارتزاحمعققنم،ا،قلعلىفقرةكلفياو،جمله

!فتبرزانكلهاتريد،الكات!بةذهنعلىالكيعيرةالتأمترونتلأكج

تسشائرلاحتى،والقوةالوضوحمنالقدروبنغس،واحدةلحة

امالبةانالقارىءيتبهنوخنى،لقارىءاهباتنيمذهاواحدةفكرة

واحدا،وءهامنهاتفلتفلموجوههاكلءلىجميعهاالامور!بتقد

يخبعانما(!الوبرل)الانسانحياةؤبشيءكلانفحنشفت

ابيه.وبيزبينه41دكبتعلاقةمنمبائرة

امينبديعةقصةحصعتن!"التقسيمذلكونمنولكن

،ممنازابداعيف!صصياورهلاتةمايكونااًنيمكنالذيالجزءعلى

الكاتبةشاءتادا"القصميرةالقصة"عنمختلغ!ابالفرورةسيكون

القصة"مشروع"فيوضعتهاالتيوالمعلاليالتجربةتشنثمر"ن
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!مة!دتايضاالتقسيمدددط!ومئ."المريض"!نمنبهافيا

بوضيوح،اليهتسصعىكانتالذياررء!رعلىلمحددتهااءينبديعة

الهذ!والعمحيةالطاغيةالاببينالعلاقةونقدلداسةخلالمن

.(،الابن":يديهبينالظرولىوضمته

ينبذيالتي)النفسيةالابنلشوهاتمملالكاتبةارجعتلقد

تشوهغتالىالدلالةبألغةاشارةعونتكهادانهانصركانلنا

الجماعةستوىدلىاليهانظراذا،(،الاجتماعية"مجتمعضط

ا،حساسفرسمننبدأاتتي!1)ضشوهات،(الفوثمستوىبعد

الى،الابنوممالافيبالسجنوالنت!عورباءخوىالسفينالداخلي

الواعي،ضلهفيالحريةالى(،النوستالجي"العاجزالتطلعبزوغ

الاحساسامننزاجكأنتيجللابداعنديهمفكةكلوكبعتقييدالى

مضهونكلهيالتيالحريةالىالعاجزالتوقيمعوالسجنبالخوف

عنالكاملالعجزالى،ابداعايالىبالتالىا!ديوالبابمعرفة

ممارسهعلىا!قددةرغم،1الحب"وتروتها،وفعلهاالحياةعمارسة

نايمكنالت!الاليةالكفاءةمنبنوعمسووليشهوحملال!مل

منتطلقها3دالمكبو،"ـالتيطاقمتهاواللاوعيت!راتمادةتحطمها

ليصقط-،تعويلةبالفالمسسثودالذاكرةباب-هتحتجربةقمقمها

ذاتهبهـفيعودلاحينتوازنهالانسانولي!د،للوكليفريسةا!ومحما

داتهالاصلممهعلىير"هرف!الحنؤيقةزكيهوبيمى،،عايهاعوداضىا

الاجتماعيتالقيمسونابوابعليهاوإنحلقتوكبتتقهرتاتي

للمقيعممالاسمىالرمزهوبالطثعوالاب.الطبيعةلصبمالمضادة

واتنزاعللطبيعةمفازقة!والذيالمجتمعلسلطةاوالاجتماعيه

انسانيته،منالابنبتحريديئكفلالذيالرمزانه.مئهاللائسان

الاول!ىزالحقيق؟لذاثهخالر،لطبيعتهمضادكاننالىوتحويله

افسرىللاتمكنسبالمفقودالطنولةفودوسلم،،ا"كاتتالتي

عل!تقض8نايضاقربالنيبلابكتشبهانتحاولمصطنهـصقي

.عامال!نفس!بوجهالتحليلم!وسةة!طدمروفهوما..اًلخالخ..

،وهوامينبديعةفصةمنالثانيللقسمالمجردالمضمونهوهذا

اوالريضكتبهالذ!ي"القص7منئروع"منيتكوىالدطالقسم

الاصلية،كأالقصراويةزميل،اًديبايصبحانيحلملدياالموطف

فيالاسابةالحادثةعنوافياملخضاقصتهمشروعضكلمنوقد

الكائنالىويتحولوطبعتهذاتهيفقسدعندهابداالتى،حيازر

القسمظكلمننكتشففاننا،الراويةامحا.للطبيعةالمضاد

للموفطزميلةموظفةاوراويةمجردليمستانها،والاخيرالثألث

(كولكناادبيةأهننطماتاذات"نذساعنتقولكماوانما،المريص

برهمومممتزجلا،ا!حةوأ(،سيكوئرابية"اهتماماتناتاى!مانزعم

.مباشرةواجهـه!انفود،اجتماعية

تفسد،ابنبديعة"راوية"او،الئخسبهة!بيبتناولكن

لشىتدكهاانبوسه!!كفىفنكاملةبرقص4أستمتاعناعلي!نا

جهدهاتكرسلملانها،زميلهااومرلضها!ةمشروعاساس

وانىهـيرت،روايةاوقصةالىالقصةمشروعتكحويلاجلمن

مربفا،اوكانؤعميلاسواء،صاحبهوعن"امثروعا"كاكتبان

ولكئ،دوائيبناءيحتملهانيمكنكان-(،سيكوثرابربيا"تقريرا

واحد،لقطةصلالمركرالقصصعهالبياءهذايحهملهاناصعبامن

هذاال!-!التشخيصيالنفسيالتطيليكتفيولا.يتعدا."لا

منواحدةاستخدامالىايفماطهحهاوا،الئفسيبالتحليل

اثراءالتحليلعلىقدرتهااثبتتالتي،الشائعةالفكرية"الموضات"

لالوافعالفعليالت!صديف!عملإصةنتاثحالىالومسولعلىولشي

وبينللفردالن!فسيالتحليسلبيئالمزج،اموضة"وهي،وشيصره

فيالقسم-ايضافقدمت..للمجتمعارروسصولؤجيالمأديالتحليل

تشوهلانااصولعسنطريفلبخثمشروعا-قصتهامنالثالث

مثنفينابعفىاندفاعسرهنببحثهاباسلافكلءوقمدمت،الاصتماعية

منموق!فممحقيقةوهن،العناوالمنفىوالىالسياسيالعملالى



!مفلواتهمضيقةوعن،اينتلفة(!!ذلل!بوصء"اهـ""

ق!متالكابة..حقيقيةموفةو!ظتمداف!هكموم!رفةئواتهمم!ركة

ايفالانهاشديدبتكميفمكتوبة،الصرأسةهذهلمثلالعامةا(!وط

ولم،جة!اضمتكاملةقصةاناتكمبفلم،درهاعلىتتوفىلم

علىىؤ،ئه،ناضبمنكاملا،،لوجياسيهـوسوشو"برحثاذناتكتب

تعودانحقمالارجوهاواني،الممووسةالمصنفةالمجمعةالمعلوصات

تففدلنالقصةانصاوازعم.كاملين،من!مليت،لا،ثفيئفتك!ب

جاذ/-؟4يفقدلنار:محثوان،باأبحسثترتبطلماذآالفويعمق!

معا-ان!ممطايض،وازعم.بالقصةيرتب!لمهموافاالفنية

اذا،والفكريةالفب"،وءمقهمافبمتهمايفقدان-والبحثالقصة

لىأ?جر،م!ققةخسارة،وفيهداالحالتينصورتيهيعلىبقيا

!ليل.بمدال!

،لت!رإماخكأىمحطولةتكونان"ا!دارواالناصذة"!ةولعل

عحاولةولكنها.بالابالابنطلامة:العلافةلنفس،مقنلفبانب

ثون،انقصكأبكقاجمةفيهاالمؤلفأء!فى،المرةهؤهفق!،(!صصية"

ابسهـبابمؤدالىبالاستناد،يضاواكنفى.البحثكتابةيجربان

هذامن"يعافرالومضى،"كنت"،((ىن"بئب:"القص"أا)ى

-ت!بومضىاتاره،منفمخلعىنفسيالقصةبأحةدخلخىالباب

الافلعلىفى،التوترمنة،خالممنميزةغيركاتوانبعبارة

المة!اني.قدعلىاقولاتقس!ك!يفتعرف

ربتيمكهملأانلون،انرال!صةبهتابةتنببرسميراثنفى

وا؟-ن.امينإهـيعةفعلتمثامالهافكرإ،"تذييلا)ءيشبهيكاد

وكلمثروع"القصمتسوعبيهنءملهاقلبرغم،ال!راهميةا!اتبة

برالاب،ألابنعلا،ةوهو،عملهاتجويةتبرزانتحاولكانت،البيث

ألوازع،!6،معيى.نحضاريةوحقيقةاجتماع!اوافعكصورخلكلمن

الامرالذي.عامبشكلوالعرببان،خاصبشكليانالعراقيوال!قة

اكضث،!!قيه"،هيجديد!هنيةهيمه(اكتملانهلوال!لهايصي

"اختبمار"الاقلعلىاو،عامةانسمانيةلحقي!قةجديد"قجسد))

احض!اريالذياالوافعذلكمعالانساذية((الظاهرة"هذهطانجقم!ى

سصر؟ما.وا!يافحصا!بلمنادجانبهذامنذاتهيفحميلم

كلمه"اا!خار-صيز)الواؤعمناكتفىف!فد،اللبنان!بأالكا،تنير

ا)!ب!"النلإمةو"سوهـالحد!قةمثل،((المكان)،منقليلةبملامح

منللمنزلعامةملاهـحوبعض6"ا)نبلة"بأسممصرفيهانعرف

الار-ئعلاكهدي-يكنسفانيحاولولم-يكتشفولم.الدانق

.خاص"((كتو"ا-4ء)ا!ولاناربدولا6،(ءحلية))كلشءجأب،بللاب

الضبررها!ابالقطلةة"9علاوىالابنفسموة-دده-ارتمبطتلقد

وجى""صورة"بمجردارنبطتعيضهـاففقاالنقهـيفةمنبالحصماة

!،((عدفةالابناكتشف،والذيجيداالابنيعرفهالذي،(الاب"

الجريحةالقطةمنالجبانآظهـفبرارها!ئمةراءالجارةمعلامهخيانته

صذي11المفء!النحببلفيوالفوةالجبنبينالهلملاقةلاحظا

لصورةوؤهـكانت.(الجبنكلمة"نبدلاالرخاوةمصطلحدمسفغمم

((فبنتى))بآلاخرهوتفسمهجرجالذكيالصيرالابنعندالابوص4

التخا!بمام!ى،صأنجبممهنىا،بلوجهكىان،ااكهربرلمائيةالتوصيلة

ءاىس!لاأنيالامر،ا،ةءاىبهذاالابنامانوتهدي"الام"عمن

:؟رالاصنداؤ4في"الخائن"للابرفف4يعلنان-اخلا!يا-لابنا

1(.امياريد،ام!اريد"

عنالمجردةالرؤيةبحضنفس"اللت،نيالكاتبربطوبذلك

ا)نفممصبالنعلهيلب!اء!دهالنني((الانسان"ذالنفسيالتكوين

."مطافءتى"!طالنفالتحلهلاناعيتقدلا.ولكننيالمطلقعضاهفي

محاواقيوان،الاوروبيتطوهـالمج!تمعبظرولىمحمدمعنيانهافنتقد

اك!فسبمحلاتانالتكوب!لاكنشافاوروبيةفنيةظسفية"رؤية"

لهذهالاولىالاغريقيةالاصول"نذ،الغربيةالاو!وبيةالص!فمارة
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المجنمعظروفاىا"الاموي))اله!!معظرو!منوتحولها،،رةال!ض

،فناكذهادلسفتهاسسيرقيمانصد4فروحاولو!د."الابوي))

هناويه!"،الاغري!؟"الاور،ضيرمنمسسدةرموزعلىمعروفهو

آلفربيينوالالتروبو)ـوجيينالس!ولمميولوصميندراساتالىنشيبران

الىارجعوهاادشوجاسونوثبرزيولى!رورالىاضيرعنالمحدبصن

واورتاودإباس،كأ!رعنثم،أخا)مىاالامويالمجتمععصر

؟،هحويهعالمبعلصطالقضاءمرءلمةا)ىارص*او!طال!نيوفينور

ا)بتريركي.الابويالعظامالىوالدخول

هو،الاوروبر!والفرديءكيالجه"اللاوعي))اناظ-!ولست

حضاراتكلظلفياكرديواالج!عي!وعبمالامتنلالمتكررلنم!ا

إنرلسهيرم!،ولةبتسطحايضااحساسيكان،!ناومن.التاريح

،والابالابنبينالعلافةعنالقصصيةتجربتها!،مةدييفكرلمالذي

ط9الظرو!-رؤيةاو-صورداىالاتافطالعربياجمتمعا!ي

مثلمااعتبارهاوىالمجت!علهذاالخاصةلتاريخيةواا)حضارية

بحثها.مشروعقياوقصضلأمشروعو،سواء،امينبديعةفعلت

رةهىلقاا

نجئ!تلاص!هسح!؟كأككلح!ثهثا

!دنمهعى

ا)هثمحفة-.تحمطءكلتجدكنت،الفديماصم!راانريولمحي

واحدةحىملةوفي-اكوالر-الو؟ضةا!سلية-ا!أريخ-احك!ةا

اهمالشعركاىؤلذلك..واحلاع!3وه!وكل!ململأكأالال!صأةصورنجد

مناهـاسصاععصراكان..انعربرب!الادب،،ريخفيولالادرالانواع

وقائدا..تربوإاعنهـا..الانسمافي"أحهـياةانشحكل؟نتيالعناصر

اشر؟انتهـزمنهـل.،)و*ودومخص"جا..

بعببمةنجدهآ."الاداب"من4،ك!!يااوهـدصائد3نةأرآ!:!ما

ثلحثوباستثغاء.الؤهـاءمناء!!ورايريدوعماكانءماالبعدكل

شعرالاألقارىءإجدلا،واته!رالحهاةبوافعالعهلمة.ففدلمكصائد

4حدثبماوالاسه*،!نةا؟دانب"فيالموغلةوالشتارباحما?بئاالابراج

؟الثمراء-يئلمنثانور،ولمشهطعلاخارجا!ي

ؤنرهسانواجهاككيأ!خه!؟أوا*،ف"اا!اه.للكآثمحرء*فام!

ظلاقبرة-*كر/أ!"فيأوى*ول"ىأطفي،يمشولمم،أ?!زتوءاىانؤ"خا

وهـ3،والوضوحاضلبادءكليعدام.ا"*،لمطوجودظءلىالخ!ود

ألا؟سان،اف،فيءنهاماجانبلأصوغاتياكوي!اةلمشاءربا/*هـيحفل

،!وتآاءولطواكحدي،ةب(دح؟ا!را،ع!لالاحندأكيعدلم

الكلمةاففصت،..الواتجهاءهـلرااحريةاعنالعظيموالدفاع

اتعرل41نهـ،يةوؤءب،الننعبيرعنالا!ء،د!انةمولكماؤ،ئله!عن

تلكالانشابقيماوكل.أءراقايخيالءدجر،وردعنالش!ر

وهلوسات،لعويرفلداًءجمات:ا!رهاءناوا"،ندريلااًلتفي!الاعمال

القليلأطلالاافريباوا!جهيع..مهخى،لملا"مغل!ورموز،عقلية

..البهـهةاوالاشواق..ياعوالف..اًاورربة..الل!نفنسثيردون

،الفارعامر،لياص!وتلها(التي!قيلالم!وءزؤاتالمفقودواك،ريح

امالماهذاؤىالانسان2ؤكربة،!كأجونورافيمةيض!ظءماهؤاوليس

الم!حفنمة:لىالمس!وذلكالمعقودوتاريحهالمبهمةواشوا؟4وضياعه

،ةالأ!وأكن.اأكاصرا!،ءلأ!وجدانبتحرإكجد!ةحقيقيةعدابات

بع!دالم!قصيدةالحد،خةؤالصياعة.الخلاصتتوؤعحبثءرزفأتر!

عناصراح!واءبامكانهاكاىلقديم61ا)شكلقيودمنكثيرمنبءررهـا

تفاصيلهف!نرىنحوعلىوالخوفاهجرانواوالشو!الغربة)تك

ندعنماور"!اصورةلتتجاى،ابعدهوماالىيرمزمالآبد8ااختارة

نخوضه.الذيالصراعومجد



ا)فصهـبةبضلء!حولكي!ندريوو،ال!هوحدثماولكن

ذلكوا!ون،ا)جمددالشعراءايديعلىزهككاا3ثرفياء"فىلمىال!ديثة

والاسنخفاهـا!نىد(فدةوافتجريداقالمصطنهةبالرمقبارزالتفكك

وجوداىاادىمما،ا،شعوينلعما!الفنياجم!ماءافيالوعطبوظيفة

واقالأحهىيصمدلادأكله،!،مالى!ى،لطابعلأهارلىغق!راطي؟شكل

بهذهنهعلا-ة،ادياا!ورالجهت!باعدادىدلكافضىوؤ!د.التأمل

كلهعش*،:برو!ا-ارزسورااصبحكأىالقنابمنانرنااهذاعنالاثءإء

هؤا..لمر!الاس.لمدماوالمغا.رةمننوعا،أ،جدرف.براءاةاحدديوان

يكونبث،نةالرالاسماءفويالنجومالشعراء-بداهةسعدافيما

هـنب!لمةكونء،غاذ؟احرىلاعنباهـاتومسعتحسض،متاحاارثعر

فصائد!هراككلرنحا،لسوفلذلك.احعيقيةاووظيقنهالفنمعاي!ير

فهمالىنصللعلنا-والجمهوراءثمهر-زاويةمناثاض!ل!ددا

القصائد.تأملخلالمنالننمعرعنهورالجيابتعادلظاهرةاعمق

.صادقحبيب-اولوجهللعشق-ا

ير!!ءالش.يئوحم!!اوزوافعهالثا!ا!حلهواةي!ىطيعربما

وألأ!ماز،أ"هـوحى"ينعزضؤ،؟هيد*،فيوولهص!نقج!بانىءر

وهو?،مبؤربيو،أصرانىاحسطورىء!نءثز'ى!ياليء(،ىوائمناص

عا--،يفلألأنهاتيهـافيوصللب!لدريلأت!با-ساع!ك!

الطصكرافهديالاثوليىيه!المم!ملأ!يب!وووو،1اصمب!بددر

هـهـا!لعصيمه/ا!راءةلتحهرو،ور.بي!ءالاوجوووأيز-دهصلا

التياابرالها!ل!ويةالنراسبدسثممئى/"ه"!لنودم!ومرا!

شوافىءكنهعنتتلودمد.الشليا!،يمندوءةكول!!خنل!جأ

الحه"ميعةا؟سماءدررقىضظراواليها-ططرسحص-ت(ميألنهايات

لجدلنوفك!ك،بيكوجىءأنه"ف،عرلميزض.حاوءل!،فرنن!ياء

بهلاالساعووغربه،زنهةيةأنقضنظلولسو!!-جوابالشوال!

القصيدةمنبهن!خرجسولى!وكل..الغاشلبطن!ي!اثمنى،وجه

...كدشهةآفةعلىاةرديعهألراجلهالمقاسيممن3نوعنرويدلا

السنتمنالية""الاحاسيستلكلهتشفعولا،موق!فبلافالشاعر

ثنااؤكنالمبثوثةاي!لم!تاتلكولا،المر؟ضةوالأشوا!بالحزنالمعباة

س!ريةبقوةونتحودتستطيلائنىالثوانركيعنشخ!لثوهيالقص!ه

الوطنعنلريهأعبوراعابوةبصورةخننامهاوءنعاجآصد!هةترارال!

بيع.الي

المتوحش.المهرخلفالجري-النياعمالكريمعبد-2

ولعلافاهـهـ6موففعلىللعثورنجاههاخرىمرة

سابقتها،مناوضحالناعمإاكرليصمعندفصيدةفسياللغسة

".المهرخلفلجريا"كصشدةفيالكليىةالصورةولمكن

دونصورةانها.العامالذو!عنوبعس*ااهتفىازااكر

.اكاسصهوةم!غلمياالفقراء3"رفااجلمنيحارببرجوافيييمموت

وءسحبزنفهـ"فةدالذيلممبطل(1همذامثلمنالناسرستضظرهاتذيفما

عاىالنتعامحر!رددءما"باتبابوافنفا)ءظلابكأ؟ؤراً-اياتخادمن

الالوانءنبهد!تكاصتنصهثتالىقصءبنهخقامءىالتقليدياكسق

الانسبالشكلهـوا"قلإدياالاطاركانوربما،،الصياءكأفيالمتناهرة

ء:ررالهيجدلاا)ناعمفصيدهديال!رريثفالفكل،هذهلتصبته

مضءلمفاض!مجردأهااعاىالحدائة!متاذاالادنب!اوفلسفيا

احتواء!صلىيركمنا)حداثةوهر2بر-ف.ا،والبوتوالاشطرللت!ف!لات

كثيراتختلفالقيلصورةالمك.هدهوحىاتاعصرناصورةالقصبة

..الاصرىالقرونؤيلهاالمشابهةالصورةعنودلالاا،1ملامحهافي

موقفاتتمب:ىلاأأض،عماالكريمعبدؤصيدةانالقولقست!ءهمنامن

يهكناو،ب،واكأقيهانفسهمي!.عواآلى"يمكنموففا،الصههوريهـم

عنالتاساذصرفاذالذلك..ء"يوما41مث!مابهلموقفيئن!رضواان

العذر.كل،العذرفىلممارث75هدامثل

المركب.احؤنا-بهـرابوورد-3

الحزىياتبمالناعملآهـبمبدهفياأهالمةالرومانسيةالظرب!ةبعد
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والمعنى..الهويةكافد..الذاكرةهاقدالحؤن،الغامرالرومانح!ي

والوحشهالدموعفرسانالاب!ابوو!يدفصيوكيلبفىولا..

التوكذفيشالم"المركبالحزن"شاعرانبيد..الموتساحة!ي

الاحيرالمقطعفيمخننلفةنوعيةمنختاء،الاضا!د/الحدودهدهعند

علىيضفيانبذلكءسيدوهو،مننفائلةو*كمةياوت!دنداءيتضهئ

ذلكواممن،اليكا!الاستسللامصبعمن،نجمدهتوريامذاثاعولهه

قيحى"!قانفيبمعيص.تللقصيدةائجد؟-الث،ءف!لىصفةمعيتعارضي

خلاصة..ا!(ذجا)خبورضر!قعنولشىعضوياشا/طاءهـا/لحما(

اكظسديالرومانسيآل!:،ءمننوعاكونهعنلمضجلاال!ملانالامي

الانيحمثور8!اموقفايتخذلاولكنه،ا(نئصحري%ترا/بهيحنلالذب

مذابنالصلةتضففذدث..الوعيمستوياتمنمستوىأيعا!ى

منبنا:إيجدانيطمحألذيالمعاصرالجمهـولأجوبينالاعمالمناركا!

.الجادالفنفينفسه

.جداذاتيةلحغات-اسماعيلالوهابعبد-4

ا!هثر'كخ!ررمنيتحولقدجوهرهي!الواؤ!ياهـيفوع

ويصمن.جوعمنيمتمبعولايغتيلام!لمقغناننت!يرادى،1!روماؤ-طأ

عأطفةاياواحساباوالحزنضدووض،ارضاإدبدايهكينعرران

ارو"فيكانثعومنعرؤخاهمااعطمو،صل،الانسانييةالمواطة!ءن

ولكن،والانسان،ةالحبكلقفص11برواد:عني!فماسارياحز!ا

خلالمنالضمالشعرولدلفد،الشاعرموقفهوالانيهه،ما

السييلوجياوالقونيقمرهوبينالانسانالشاعربينالنبليالصراع

الشعرجوهرمنجزءينتغياولراعاعفصرانتفىافلا،الاجتماعياو

والاحتجاجوا!ر!يوافثورةادة!عهبرمننوعزواياهاحدمنهوالذي

ال!فناهممااثمبرفليساسماىلالوهابعبدؤ!ميد!ءنبقيماامل..

.النادبأتوعويلالموا!يهـفى

،اخرىناحيةمنالحديثة1القصيم!يرميزمااننظنفانناكذلك

فنيشكلوالرؤية،اسالاصعنمباكثراتص!يراوليسترؤيرةكوز!ا

صننتضلمهاون*إهالذيا!المصورةمنجانباذاكيبمدابعادذو

لمان-الكليةال!ورةنفصد-ىألصورة...الفبتالص!رةخل

..الوقائعنوعية..خمصوصيتهاالتجربةتمنحالنىالنفصبلاتتحمنو

..لمحا-نمةصورةتيصبحالخ..الكلمات..ادثورات..الاحداث

وااهزتآنا..اخاصةادؤلهته..الشاعرموقففانالئهايةوفي

..اقصيدةافيذلكبعديقالقلأملايقيمةهلااختفتاواغمفت

لفظيةت!رب،تولاتورياتولا!ثوراتولاحكماتيسالشعرلان

؟المفروبنصمهورنابيننربطانيمكنككيفوهتاوات

ال!ثابت.للسؤموئية-الوبي!ه!شريف-5

جودهموايغرفوارفرنسإفطنىيوىلروماالشصاءاراداعندها

اكراءاسمطعالىوصلواد4بعديركو،واولمالادبيالمجتمعع!ى

ا)-دتوالىللطرألملفننةااًلآريبةالازيراءلارتداءلجاوا،والسام!ن

وامنالانعندنهايحثماهذاولعل.مزععبصوتالعامةالاماكنفي

يوكنوا!كلالملبسميالشنوذف!سائل...خطراالضدذاويهمن

غيرمضطربنحوعلىالفصاندوابب(تجملقركيبطولمكن،احتمالها

وهوشيالجديدالخلقعلىالشاعرقعرةاستعراضلمجردمفهوم

الربيعي،شريفالشاعريفصلكماعريبخة!مناكترليسحقيقننه

يعتمل.لاثى*

يفغامضةالحياةحقائقمنفكحيرالغهوضضدلسناون!ن

التزبفمننوعمناكثريعدلاوتبمبطها،تزالوما،الامرواقع

تلقيه،و!مضاعفاصهدايتطلبالذيالمركبالبناءضد)ص:!انناكما

تستحقلانهاالذيروعمنبأوندازرااواليوتاشعاريمنعامفهذا

ارد!بهاالخلذهذاولكن.إبهااستيعاسبيلفطيبذلالذيالس!د

والافكار،المصورالمفسدالتمزكه!ا،والحمسياتالمعنو؟تبن

الموس!يقىهمث!ميمالالنايتركلا-المعمعريللموقفاكاأملاالبابهذا

كليقولانالشاعرارادلقد.المبتورةوالاةيكارالممزفةوالصور



وكان..واحداشمئازو؟يوصلانيستمطعفلم،واحتمرةهـثي

...اولانفسهكاموفظيت!غذانعليه

العلدائرةفىومصهسالدين!رصت-6

القصبد!كللىفريبةقبيوالتيارصحفيةالجملهذهبدون

وجما،

المشكلةآفاىفييتنقل

اسدهـالمرحلةتحجبه

بقاعأنينذكرحينفدوثهالىيصايجابيامو!حاالشاعريتحذ

حاحخرمناًلرئرية!.تتحققانااًما.يض!ثرسوفسيوفالنص

الطنيعةللهمهموهوبلننماعرزنيا!رمناكعدذلكهليىالشاكل

وغنيمة،الخلاميطرءشبدايةعلىوتضحهالحلمظاهرابس!كل

حيلطببمةظلولسوفالشفافة،الواضحة،اربمسيطةاللمةتلك

ضيقا.شصايلانسان

كل!فموى-فتلجريمة-7

!راءةافقراءنجنبالنيالاسماءمنكبيرةشاعرةكل!انالنوى

وشفاميةالبناءاحطمأوالصياكةبر.عهـهعنه!نأنتكلمولن.الشعر

ر-خاولهاالميالةصيدةمنالثضلأ!وانما،وبخعالضهاووضوحه!االلفة

لاءتلاءبهاهعدالذيآررصيبتفسيرانال!ع'نشحما!ل،بائنظر

مو؟!فهاو!،موف!ذاتساعرةه!ببساطة.عليهاتقفالتطالقمة

دإنتعارها6الناساحتفىانعجبملا،امتهاحقو!عنل!داقعهذا

قاجررمةصورةال!صباسلوبهاترلسم،،فنلجريرمة"فصيتوفي

*.ريورزعنفلأنبهي..وضحاياهاطرررنهاويض..الانتحثاتي

العالموجهوتقلأ!..الشهيدةالفسطيب"ابيةالطا،1منتى"فتل

السماءلهيافىاحهااكماركملقفعبتألتيالرالعةالطفلةبصرخة

واستعاضت،عنقغفيمخ!البهمالسفاحونينشببينماالكبيرة

السعرصةالصورةبتللىوالهتافوالوصفا!لمتسجيلشالشاصة

اثشاعرةواي!ت..انسطنضدهايفانيستطيعلاالتيالبسيطة

الخطابي"لختاماليهاتضفولمالفاشةالصورةبتلكاكتفتالصيمة

موقفاناً،مم..القصي!ظمنوالاكيرا،ولالمقطعالمألوهـفي

الع!م.للشعرالغقيقيالمنطلقكفى!ناالشاعرة

لحودالياس-الصادر!ي-8

وف!ص4دة،الحديتشعرناوفطحيات!نافيالفرحانثشيدن!رة

ء-،لؤقيفامكانية.الناثرالنىهذامنواحدة،،ال!!ممادرقص"

روحبدعمنجنهطلفةكم!مخاهصة4يرةذوللمب،عللمنا!طعرح

موؤ!،اأنهايةكلوهي.الناسءندبالحياةوالتثىتالمقاومة

ترابصفرخهنشيديستنبتانهخصوصا،الشاعرمنا!جابي

لااذ،ممهدكولمق!!يسيرلاوهو.الحيوبراثطالعر،"!ةارضنا

لؤ"،بلمةاسىاا:ها)اتواالساذجوالهلفاؤلالابطالكمجيدالىيرلمجا

المصطنهة،والحدودالاسلاكويعبر،والاهبالصخر!ضيقهيشق

بالكاهناشبه-وااوتالذبوليتحرىالذيالعظيمبعشقهؤويا

بجوريس،القادمةللاجيالوالحبالخيرظقوسيحفظالذيالامين

الفقراء،صرعلي!اكلراءالص!منالقادماًلنصروسيصارعممانالذي

فإ4فييعتونالذيناللاحيرو.؟غا،!الشجاعبسيفهمؤودوهو

الحماصى.

قي*لتىفرحوانما،عاديةفرحؤصيدةليستاذنا)قصيدة

ماوالدتا.والموتالحياقوى!نالمميتالميراعظ!منكالابداع

الا*ظ-ةدراماوانطالممتدالزمندراماليستالقصيدههذهفي

اًفىضل.اتياءالوقتنفسفيلتولدالاشياءفببهاتموتاقنيالواحله

البيوتمنواضحاكانوانمباشرنحوعلىمعلناليسالشاعروموقف

نف!لمهانعلينامابالضبطوهذلأ،التيارفديسبعاًنه..الاولى

ف!هم.العالميقفمحندمافيمانكلفيا،صاريفعلهوما،الان

.الموتاوالجمود*بديلمنهل،ومن،شافةا!مهاحةلتكن

المواسممعاصيهنما

وارقصلماءكفارفي

اتترمات-بأاخسلامالاسضد!يمسواض!(،موكفايتخذهناالشاعر

.الصياةقبرحقهكدلء9ايضا.الدمويالوافعضدبل،فصسب

،الاولءنىاًوهـ.ال!صعيحرر،الوضوخمننفسهي!ررعندهاوهو

-.حريتهماماميضعهم

المحنىتموزمهبرعلىالحزنينضفعندما

الارياشاقعمةياتا!كراوتطل

اللمج!نةبأبمن

كأكللانانقهيديمناتدلى

افراحيعبرواجري

يطةالم!القيودت!حإمب!الداخلمنالداتنحررريتحنىهكذا

4ظلاةيفرشالذيبالافهانيالفرحويتحققالا-،نحريةلتكنملبنا

.وا(خالو!اتا!ونعليالمضيئة

جعفرراضيمحمد-بدويةيالعينيك-6

راضيمحمددذثطعرالقصيدةهذهالناضجةالرمزيةاًلاعمالمن

الرباتحيل،1فههبم،المو"!بالجه،لحاسلةقصرهارغموهيجعفر

منممتعشءدوهط،المستمرةاثورةاوه!*،الدائمالشو!وهي

الحطاكالمخلودالحةارمحملالخ..وهي،الاحرارالرعاةاناشيد

اخةالىتترجمهأنلإستط!عولانهائبباحكماعليهتحكمانتستطيعلا

..هم..!!..ازت..ألا،فيهتفسكتشعرانيكفطساخرى

في!9هل09جهكرؤصبةجمىض!الطذ)كيكونواانممكناوكانوا

الثلاتحن؟ابمتي!شقلممنفيناو!ل؟مايوماالصوتيجرحهلممن

بعداءلمملامنفت،وهل؟واوسؤالالاشتياقعنتوقفمنفيكاوهل

عطشه؟!ويببعالاسفار1مشقة

بهضاورمي!دبرشرةرؤمبدةي!قرأاناؤرح،كذلكيكق31من

فيها.نغسهمن
لقاهرةا

!سيييههيى.

:تقدمعةالطلبارد

المتوس!ترت

مممي!فءصلآ"حرص(!نلار،،لى3!ورا!ثالثةإلآي!ر،،ا

أىأمت!د11ا!غبراءأالارءدطهددوعلى.مازصتييلأ

ال!سحراءوحتىلصطالمتولش!واطيءمن،نهايةلاما

الث---،ءوكانت.تحدثكثيرذاشياءكائت،البعبة

الغبهـاءالإرضهذهعلىوالانسان.بصمتتمركثيرة

كالط.والظلموالقسمووالمابيعةيحمارع،يتحدىكان

يمقطوكى،نةالتحدياتبعضفيينتصرالانسان

.رمست!ركاندائممالكنه،التحدياتبعضفي

أ-!رصورادائماكانتالتحد!صاتظلوفي

الانسساناصصجحوقتجاءحتى.والاغت!يالوالتعذيب

.اعتباراقلهاواا،رزمياءحصىارفجه

!و"فيءسخة3وتزانتحاولىإروايةاهذه4

'غيومألاققفي.زبروالذىالوقتفيتنبيها،الصمت4

يدمرءانفلىيحدثشيئالعل،زاحفةذ.دءرر !ير.امو
!.انقاذهيمغنولامشوهاويصبحالمنطقةهذها؟سان

!.الناس!رتعنبىكل..احداتمنيلاالروايةهذهان4

-حر.!ى!مي...!سيسم-حهى


