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يد..برلذبطا

وأ!ح!اويرزفع،تثدتلااوعماقلارشتثبتسجاجيدءبرولقد

ا،!بلددونليلمداو"ماركة"دولى"لماركه"لابعهءو!احسبفي!نمص

لانههاللتاريحتثرتواحدةقصيدةدطرثلاو.ؤكننا.،اخرىدور!لسسه لمو

،اخرىدودمعينةلمدرسة.نابعةلانههااو،عجميةأويةإينأااوعربية

كانأن.اًلقديمباهدأ،بمتمسكةاوءمجددةمنظوهةأوورورةلا!اولالا

عبرالشعراءقراخبعطربهنفحتهممالتيءعلىحرص!قدألا.رمانية.نارليخ

الدرجةحطشعراالشط?إنذلك،لإن،وا،وتبالاندثار4علإفحطنسصرورأ14

هاتيك.اوالمدرسةلهذهدابعااو،إناواللونهذاصطيكونأنقبللىالإو

بصورهتتغيرالدنيويةاحهياجاتناوجميعبسناوم6بناومثار!أكلناان

؟عا!!،والارمنةواًلاحوالالظروفمعتتار6ءمحيالاياءاعبرم!تمرة

لي"ونشروذللجسهشاكلهمانفسهيكونلاقدبإلامحطونشربهولللمجسهرإكله

ليكاونانعاىاخرصكاطوصرصط،ابدأفيهنتعنتفرانا.غدليعداوغد!

ية،العثيهغيرالصب!يوءإكلنا،الشتاءيعنهنحتلفاالصيف!إباسنا



تقييمناهناكانومن.العشرينالقرنفيغيرهالوسعاىالقرونفيومسكننا

وجنسهاومكانههازمانههاعلىواخيراأولامتوقفاًتقريباالمادية-وائجنا؟ميع

ترخصوعزأذاذانيفيهاتعزلثيءعلىليسوبهابطناترالتيفوالظروتصميمهاو

واًخياجاتناامتعتناجميعتقييمفيا،بدأهذاعدالةأرىادوافي.رخصاذا

فقد.الشرتقييمثي4أنصاؤإسأأن5الو-ومنبوجهأستطيعلا،الدنيوي!

يتبخترمعاصرلشاعرالخصفيرعنردعهممناين.الكثيررصانةتستطيعأ،

تردعهمألذينهممناجد!قليلونمثلا،ولكنشيكسبيربثيابشوارعنافي

مجعل"!ا"هاملت"صاحبشاعريةمن41بمعاصراعجاباالتصفيقعنقحتهم

صاحبها.وكأنهالحياةيصور

الذينالشراءعباقرةصنوامثالهشيكسبيرتياباعيننافيماتتلذااما

تغريناعادتفما،دنياهمامتعةمنبههماحاطماجمغمعا.لمحقبابتلعخهم

قوابىقدمرغمشعرهميزاللاواصنافها،بيماوزخرفهاوتصاميمهابقوالبها

ونشربونأكلنلبسرانناالىنظريفييعودفامر،بالحياةيعجواصنافه

ونحياها،تحياناكمابالحياةلنشعرنعيش.لنشرنعيشترانابيما،لنعيش

شكمنفيناتبعثبما،سموهاوبضعتها،هاوانوابىبظلالها،هاواءواربقممها

ابتسامة،فيونتفرجدمعةفيتتكتلبهالنشعريقين.نعيشمنفيناتذيوما

علىتصحلب،قبةفيوتنتشرخبةفيتنحصر،مهدفيوتشرقلحدفيتغيب

،ااغراضمنالدنيالناتقدمها0شيحلايلانجدفبيما.صلميبفيوتحياخشبة

صقعلىتوقففيناالحياةقيمةنرء-،العيشعلىيساعدنامابقدرالأقيمة

-ت!عفحياتضاباطجاةيشعرسليمنحيمأليساذ.وشموطابعظمتهاناشعور

،ءظم!غ-اووامتدأدماو-صبهابسعتهاناشعورداداركلماتعظمووصكشصبتمتدو

اذا.تتسعبعمقهوعميقةبسطخيتهسطحيةتكون،للشعورملأزمةابدافهي

وؤ-4منهحياتهاذنبالحياةفا!ثعور.ولانبلدانحصراذاوتتبلدوتنحسرانسع

وهو،إوتبانفسهعلىحكماذايموتالذيفهو.عنقهفيمعلقةوشهادته

ررخالذيايضاوهو.للسلامةابناءمننفسه!علانأراداذانجلدالذي

ي"):4قيمةلاو.قيمتهافيناالحياةيعطيالذيؤهو.قيمتهالاشياءمنهغيرعلى

.للحياةصالحةوسيلةيكونانيستطيعمابقدرالاالدذحافي

كلس!الناوتهدمآخرلتلبسثوباًعناتخلعالحياةنرىانفيإذنغرابةفلا

ناعنتعجزبيماأخرى،لنالتقدمو-بةمنو!هـمنا،ءيرفيلتسكننا

الىباخياةشعورهفنفذعاششاعرصدرعنزحلتأحدةوقصيدةعلىتقضي

عجبولا.نفسهاعلىقضتتلكقصيدتهعلىقضتانفهي.أعماقهااعاق

بطلتو،ودانتيالعلاءوابوشيكسإرلبسهاالتيياءالأزبطلتاذااليضسا

شعرهمظلبيمافيهابالحياةشعورهمسكبواالتيوللقواًفيا-لاوزلنوالقوالب

والوزنالقالبيخلقالذيفهو.أحياةباالشاعراحساسهوفالشر.حيا

بياكرو"لتلك،فتكونكوبيةالشرالمدرسةلهذديقولالذي،وهووالقافية

إلىمجذورهامتدانؤهو،نفسهفيحياتهبذوريخملالذبوهو.فتغرب

وقوافي"وأوزانهقوالبهةجنارفيبنفسهساروانحتىببقائهابقيأخياةاصاق

،فيموتارىنعمقل!يكلنأألحياةبسطحياتتاهيانوحثو،ومدارسه

-.لأحيائه.ألعالممدأرسبهحىختججعتوأنحتى

،شاعرأللعالمتنجباناستطاءتواحدةشمعسيةمدرسةاًلتاهـقئفيأيمس

منفيهاتكش!واحدةقصحيدةاحياءقافيةاووزناًوقالباياستطاعولالى

..الحياةقابلحةنفسها

نأرهـأ،ألايامهذهفيالعرلييالثعرعلىنظرةلألقيأعودادواي

وقوالب،!وزانفورةالأاالغالبفيليستفيها،هوا)تنافائلةالفورد

،.وليدةبالتاليوهي،وذ*موشكلزخرفةفوت،واتجاهاتمدأر!!فورة

،ـلكنوو!البهاوزخرفهاشكلهاعندالحياةصنيقفلانه،وضيقسطحفيشعور

منتفغثر،دورتهابناالحياةدارتكلمالذلكو.الناليضطقلبهايدخل،

شعراءعنلنفدشنقفترأنا،اًننازواوانهااوزمنبدأتووؤوللبناقوالبها

ف!لاوخالداعطيهماأليارحةحسبناهشعروعن،نجدهمفلانرفهمبالامسركنا

يعيشونشعراءللعالمقرزانفينغشنكادتراناوأرزلك.اثرعلىلهن!ر

عليها.كتبتاًلتيالاوراقتتهرأانبعهدئستمرينأودواو.ا!ارهممناكثر

..هبصربيوالعرالعالمسمعمهلءكانتوبالامس،دتكااوالشوقياتماتتلقد

عقلسعيدوهوذا"القلموحجةالبيانرب"كانوبالامسالرصافيومات

عازبا.يزاللاشخصياوهوتموت5شربناتبداًت-عقلسعيدحتى-

.الجنازةبتكاليفمسبقأ"النفطاهل"قرعتولقد

قلوبيطرقمدةمنذاسمهبدألانسانقصائدءموعةالآنيديوبين

.إ(قبافينزارمنقصائد"يديبين.بالدخوللهيسمحماأوكثير،الخاس

نا،ففضلالثقةكلالشرعالمقيمننفسهوثققدالمجموعةهذهبصاحبوكأ!ا

ء!موكأ"علىاطلقولذلك.لاسمهقصائدهتشهدانقبللقصائدهاسمهيشهد

."قباكانزارمنقصائد"اسميديبينالتيالشعرية

اختارء-اسمأعليهفانكروبشاعريتهبنفسهثقتهالمثاعرعلىلآخذهنالست

أ/فصح.يكورمافهوكثيراً،نفسهنسميةفيالبنعرحقلا؟تبل،لتهىائده

.؟قباقينزارقصائدتتحدثؤحماذا.قائلإ"وعننفسهعنالتحدتفيهغيرمن

واالاحسا!سهذاسطحب"وعلى،ظحاةبلا)وراءرإحساسالشعرانؤلت

عظوقوفهعلى،شمولهاوجزثيتهعلى،رحابخهأوضيقهعلى،عمقه

منه.لحياةلونصيبالحياةمننصيبهيتوقف،البافيالثابتاوالمتغيرالمتبدل

ئيا!هاوجزاشكاالامنتوغيرسطوحهامنبدلتكلماوتويهلحياةاتلفهانفاما

وأعم.الجزئاتمنواحمملوالشثلالسطحمنأ!قمثلهالانهتبقيهانوأما

؟الحياةقباقينزارقصائدتحسفكيف

منهاتتألفالتيوالثلاثينالتسعالقبانيقصائدمنتقريباًخمساًاستثنينالو

الوحيدةهياظمسالفعائدهذهلعلو.المرأةفيبرمتهالكانت،المجموعة

هيفالمرأة.شعرمنللقبا!اظهرماجمغفيالمتبعة2القاعدعننشذإقيا

"سامبا"و"نههدطفولة"و"السمراءليقالت"فيوالاخيرالاولوعالوض

علىطرأقدشيئاانيعتقدالمنطوماتلهذهفحالمتصليكادحتى،"ليازت"و

فكأني.المرأةمنالا،قبا!اأر)شبالنسبةشيءكلمنفجأةفضلتالدؤيا

لابهوكأني.و،1المرأةفياذاكانالاشرايكونلاصاحبناعندبالشر

شعورهفأثارت،"الظيبقواًريراحدع!"من4علإاطلتاذاالاالحياةبج!

هذافيللحياةتكونانأ!ا.مغناجبسمةاوضامرخصراوناهدصدرفي

النسائية،المبناكلغيرومثاكلالمرأةسبيلغيرسبما!الرحبال!جود

وافاثذكورالوجودهذافييكوناناما،للذكرالانثىحنينغيروحنين

الاسثلةشفاههموتمتصالحيرةصدورهمقرضع،الوجودمشكلةيعانون

شبعها،ؤيجوعهاالحياةيعانوناناس،المجهولوحشةفيعيونهموتذوب

!حعحعه!؟ملاسعحعحعه!حمهعحبهه!لا!همعحعه!!!ه

بيروتالم!كشوف،دارعنصدر

ثعإ*رباطاغيةاجالحب

ثحالمنهـ!!ديثةفلميليةدراسةلح

لثرارةإللطيفعبدللاستاذ
؟

!ه!عحعحعحعه!3ث!



-؟وشيطانهابامها،وعدطإ.هابضاإ،وكوض"!أحخثانجصص!حثكتهاووابافكا

المكانةصط،يبدوماعلى،يكونلايكادفامرهذااخيا؟كا!فيلكونأنكلا

.ةاًشبا!-شمنهفيحطىشاعرنااحسالم!!فييدندنانيستطيعبجيث

فيانجباةمقاهرجمعمنلتنيءتحسسهعدمعذهـفيقبافيذ%اريكونولقد

بابارمن3شعرفيالرجلان،مثلايقا!صدأن،المرأةماضلاالرحببمودناو

منهاغيريتحسسانفيأ،بالهيىتلاهـ:أ،أذبالمر"واختصاص4أ،ختصاىط1

أ،صحابالحياةتخاقمابميعمنبض.إياهاأ،ع!رج!شاوأدلهخلوقاتبين

قض،يا.مناخياة

الكؤرارىاقيبل،العذرهذامثلفياًلعدالةبخسونالذلينمنفقطلست

فيحقهالناسصنأيعلىننكرانفيابلريمةكلوالجريمةالكفركل

والابدأعالخلقفيهفقا!،"اختصاصقليئعرعالمفيوخصوصاً،التخصصر

عليهفلنانكبر.،لهونههللإنالمتخص!لىعليناحقمنصدانانانهالا.والتجدد

نواحيمنمعينةبناحيةانفردأذاً،يستطيانوهي،حقوقبدوهـنا

حيةصهـكأةعنهاللناسؤحمقدمالأ!اقيألىمنهاينفذان،اللامتناهيةوجودنا

التيتلك-جمةكا-ملةاصورة.الوجودطايتنكرولاوبملىانهيقرهاكاملة

.؟المجموعةفيقبافينزارقصائدللحرأةرسحتها

فلمقيإفينزارش!رفيالمرأةعنجاداف!!ثتانتيقاتاذامبالغالست

التاسمنكغيرهاتعاتيحيةكانساذ"بالمرأةالتؤىاًنمحاولافنشت.أجدها

تقلقوللحياةتطمئن،تكفروتصلي،وتشبعتجوع،والوجوداطياةمشكلة

حاولت:أقول،يرالىسفيمنبراءةطافتبم!ميرسرفوقتدمع،انمموقي

اخطأتههـاأنفكان،أنسانلعينتبدوكمابالمرأةالتقيانقبانينزارشعرفي

جاثغة،الفمنئيذيةأبدافهي.الذصدرلعينتبدوكماألانثىمكانهاولقيت

جحجمه-"،أ،فاصلملخهبة،اًلنهدينيةصعر،العروقمشنجة،احشفتينإ

إبمحلىرصمول

مه.صر

زوصصض.5.ص
هـ:ربب!صول!

!لا1ا!ى0

طصجم

هـص!ارول-انبقلمم

هطوجيجلالوالمحامىادريىسهيلالدكتورترجمة

العالميالم!هصرحرواخسلسملةفي

الأدابدارمذثمورات

4123.بص
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تشحنفلكيتعطرتواًن،عريهاالىتحرقاتذيبفلكىلبصتان،البدن

ولاليلصخر!امنيخشعولا،سريرلهايرتاحلابةالغريزةبراثحةالفضاء

تيرانفيدائمامنحصروصلمها،أبدآتعملفهي.عصبوهجهامنيهجع

تمضغ.اوتمضيغ،زرخىاوتشغي،قبصكراومخرق،تثارأو

.الغزلبهايجلو،ول!رامرأةعملليسفعملها،فرنهافيأحمدأممسكينة

هذااجلمنولي!هرطفلثديهايمتصسالذيلأنالمرأةعالمفيعامراًمحقيرة

ب-فينفسهااحرقتفلأخها،الفساءعالمفي"هلواز"جمعةوض.الثديخلق

حادثةحياتهافيليس،تدعهفىواحدةليلةتبتلمولانها،(،ردأبيلا"

المراًةعالمعنسلمىياانتغريبة.قصيدةلنظمالشاعرحساسيةتثيرواحدة

خلق!ذاا%لمنأيى!و،لإةالص!والتفصديروالقلقفياللياطتصرفينلانك

الى))قصيد-فني.الغريزة!تيزلاملاحكلانامرأةلستانت.للمرأةالليل

:((ساذجة

..أمرأةامست

مجزنيماوذاد-

لانني!

الشفاهعادقيياانجث

الشفاهـميتةيااث

تأكليشفةءن

تلضانقبلصن

..ا!سيئعن

تتركنيلا..السوداءامطارها

تةهـكنيلا،أرتا!

الشاعرحساسيةتهزامرأة،إمرأةتصبحيلكيينقصكماذساالانأعرفت

الا-اذاالشصريقولونلاالعربيالعالمفيشعرائنامعظم.عندناالشعرلنظم

تثير.قلماالذيالنوعمنهيألشعوريةوتجربتهم،شعوريةبتجربةمروا

النوعمناذاصدانتالاأمراةتكونلاوالمرأة.بامرأةتجسدتاذاالااحم!ياة

.شدراوخذانثىاعطقي:ي!ولعنهدناالشاعروكأن.الغريزةيثيرالذي

قصيدتهفني.عرضاالش*رية!موعتهنتصفحونحنقبافينزارشعرمنفا:أخذ

:يقول"الشفتينمشبوهة"

تتنسكيلاالمثفتينمشبوهة

المكبوتاًلموعديستريصسإت

ءا*جمانها!يتاًلكل%وخريزة

الصبريت-مابهايكظم؟ماذا

شقه!.الهو!لم،مبصرشانشفتان

بوتوإ.حىراشطرفيكاط

سافردعاء..العلياالهلمقة

.؟اموتفاين..السفاطفيوألدمصء

:"شعلماقصحيدة!في

الأرثعذفتيحهفيجسمك

إص:عيياسالشمعثيفغلغلي

حلمةعنالغروبوأ!طي.

تزشخلمإوردابغير،كسلى

4



حصديفا..هنا..أوئصأأأىبخزم

..المطلعطاهـجة"شائثا

علىصيفقطعة،تنقلي

..الاذرعمدودةوسائد

باعصابهالميلاوالتفت

ليشزعلمبعدازارالى

يديءناهـحبرا..يديأيىت

ممي.كانتالثهلجسقوصلن!ا!

:ا(ةاجيرالى"قصيدةوفي

بدراد!ي

3شاخاصيببازاء

ألىالجباندالفأر.ومشيت

اًلحاسمالمصحير

اًنتضتفمافيكولهوت

..جرأئميختشفتاك

الابيضانالارنبان

الهاجمالرخامعلى

..جبنا.

..الظالمبطلمضمعرافما

ءيى-ماا!بواًز!

شتائمي.وذاربرنابىي

:"المقطوعالجورب"وفي

كبز*كأل!..المشيةطالثة

انجوربفيألماعنة،-!صتني

حونت!لىفةيجزيرة

!ر!جي؟ةسالمرا،خاهـزفاخ

تنطبقأ!..ابروربيافم-.

طهبمننراموسمنا.

:أ(دثةرالمزالتنورةعودة"وفي

وأ؟سعيالتارح،ضيتي

..اًجتمعيو،كتص*مابرطزفهـفيو

مزرعةبوحيا،وتثاءليي

تفعيفاشعليكنجاحإىاواجا

عاى"ةء!شتص-تحتميان.

.؟أحصيكلنيخميلثما..ثبيديل

صكأنساثإكمصتشبعناقداننابىيالعرالعالمئيشعرائامعظميفهمورىألا

نخخنقنكاد.اللحماثحةرصنانوفناأنعطمتقدانايفهمونمتى.التض!ة

يمسوننا"و"يزةرالغريص:حوننا.فيصمإودو!نتفوحإفياةيزالغرلرائحة

ويذشقوززاغريزةويدبسونناغريزةويسقونناغريزةيطعموننا.بالغريزة

لشرائنايظهرلاألذيالجماقويلفيا.الجماليغنوناخمهمويدعون،غريزة

أ-ادمء،نوا-نااثحزهقون!!ادءمللنا،مللنااصقد110الصديدداوعية1)1اًا

نصوصالذييالفكسوأإنعوريأ!حضاااولأثنترمنىبمفمتى.المراهتين

."المرأةجسمفيإبرةمغرت"كاىشعرائنا،،بفضانعرفاص،جحنا4؟أففي

د؟ثارء*بامثولةشعرائنااخقرتجودفمى.هاحففناأ،41الملأمثوهذهحففناألقد

،صدريرص!ص!هنهدسةرررفبماًلمرأة"تنورة"فيختاكلنعرفأىجحنا

بةضصرحصاوصيئكأتمه!بياض!وساقهاأصول!تذ!ر،قميص!!افتحةساعوأ

عنواحداشبن!ولكن،ثدمهاوعظصه!بلحمهاالمرأةنعرفاصبحنااقد

!!الانسانعنشعرنايتحدثمتى:.فمتىأنسانأخهاموو،نجهلهزلناماالمرأة

ش!رادقولمنئلى؟لجيا!صاىصانالانسلي"يتغنىأشرشعرائناأحديكلولمتى

ا.لمزركثة"التنورة"وتفنى11الدأذقيلحم"يبلىأدأبعدحيأيظلالمرأةفي

بها؟بواا"فتغلقكتورفاماجى)1صلمط-تفلهو"المقطوعبلجورا"ألمج!سو

فيينحصرلاشعر؟وجوديانسافيشرالىتتعرفأنالبلادطذهآنلقد

مننفذللصرأةترضاذاشر،الحياهفيوالزخرفوالشكلياتابزئيات

!ووالثعالبوالفئرانألقططنظمهتستظيعلاشربماًلانسانالىفيهاأخريزةا

النطقللقطتيسرلواذ4رقينيفهب.باناتهاتتغزلانأليهاوطابالنطقكاتيسر

ليذذ-ءفيتغى.باناثنانحنننظطماغرارءلىبانثاهقصميدةينظمانفيترددلما

الحا،"17وعيضالناعمالمغصدلوش!رهايةالغاثاًلب!ةوساقها،اًلماويا!الماس!

ليتح"ء!كأهـماءلىالمرأةتخسسناف،ا!..الأهيفالرن!بقجسمهاو،الناعسة

.؟اتئاهالقصأ

!سخها.ألاط،نضصالشخصشوررائامنشاءصنبالمرأةفليتض!ص

فيلمتفياعماقهأألى"الخاصزاويتهص.نينفذالذيذكهوالبارعوالمحخصحصى

بيننحاطبهاحائطمنكأهرة"تنببهسون"أقذحوقديما.أض!اماىأبالكليهناك

وسإقاثبو!يقاتكافهمكانةالصغإر-هرربياليقيكأت:"وظؤإ؟ددر"

نا"وفن.انالافهووماأللههو!ااعرفأنمنإخمكنتوجذوراث

ناطلتااناذكتزف!؟المرأةفيادت!ابرازقيأفينزا.ورننطلبانىىخورعنا

ليكلصيلولااهـقبافيذزصنهذألاطلبدنتصاوأفي.الازسانعلىفبمصايعرفنا

ذأفاذا.لاستطاعهذإثيفورلأنأرادانوهلوموهوبشاعرالرجلان

إثاعراكأرفانالااستطحلاوالفكريةا،وضءوعيةشعرهلقيمةزصدى

قصرؤشسطورهفيالكلمةتبساب،الاولىاللإقةمنوشاعرفنانفهوبفنه

شعبرهفيالحروفشالمقأطعوتعانق.والعبوصىالقلقتعوفلاوقصأوتغني

مرسو!4و!أم!اقص!ائدهفيألص!وراحقورزر6.صهرجانأوعرسفيوكأءكا

ءسؤولقارفيأيازعىورانأصءطيعم!أفي.القلمثبراحبرلاوالريشةراللون

.يقدروليعجبالطويلاًلوؤتعندهايقففا!مثهلاكهذهتعابىبروليصءورير

الذىفىشماعنداًنا:الد11سا"،"
ء..(..برعي

.الغيإبردةاًويمتصى

..ثارالثرياكمها:نة"(!*((الدل"كمفيو

ازوعيوالخيارمعض!يقي:"إلمزركشةالتنورةعودة"وفي

اجتمعيوشةكأماقيتفرو-

إتا--.خوبرخ!رحرسخه:"بيتيأ)وفي

وفاوت!8فانزوى

4أرضفيالحصىقطع

...حرفااخمدضوء

خنةمدوسقفا



"!متف!سفاكأإهـمحلبابآو

!ههوعندما..الظريقحادب

..تخلفا..الطريقإنتهت

.الذيالحرفعلىاطفو:11ايض!ايدابىساعي"و!

!كا*ءوذابيدهاعلى!لى

على؟كب؟رةوبدالةمائلتصويريبفنلدشاعرتشهدغيرهاوكثيرحذد

ء"كاالذيفالشباك.وسمرأهوحفلةفييلاع!!اوكانهيسوقهاوالحروفالكلمات

؟ط!المتجمدأ)ضوء،وابخهصوفوالبيتثارالشوالكم،المغيبأوردة؟تصر

كل؟وتهوشبيدهاعلى،بيصالذيواًلحرفالمتفلسفوالبابالحصىقطعتي

*يعالتطورمعتمشرثاامكانيةوعدمتصا:بهاالعربيةاللغةعلىينعونللذينهنتبرخذه

نجبم3با!اللغةفيليسا!خطأاان،الثعريوالتعبيريةالشعرالصياغةفيالحدليث

ءمحانقبلدمهفيالكلمةيحس!قبافيءكا!ارماهرشاءرهوينقصهمالذيأنف

!ال!-.قلمهتحتأورقةاكأسها

!مو،ؤيهوقعواراه،كشاعرقباتياربىشمجيقالذيالكبرالخطرلعلو

!لااًلبشكلياتالىفيصرفهالعبادة4درصالىهذاالكلمةتحمسسعليهيطغىان

؟.ويىبهجالأذنيسروش!ل!وزخرؤ!طلاءشعرهفيغدوالكا!ميةالصرورودلفظة

!ملا!هالرأسعنبعيدايطلماوءالبا،القلبيمس:لاولكنهأطواسونجدرالعى!

في!.!وخصوصباحرهشعرهفيبالضبطحصلماهذاولعل.الوجدان؟

ك!تتبخرولكنها،القرأءةاًرشاءيوتل!تلذفهي.يديبينالتيةا!خير!!وعت!

!المءوالقلباًلفكردورويآقيواللسانوألاذنالعينمنهاتفرغحالمااالواءث

الغلةه؟معهـالاحساس

!ح!أرافي،وشعرهقبافيار)ثزوحبيديريتقفيينالكثيراشاركاذاقطو

في!عليههوعاناشثاليسالشاعربههذافاهمامي.معظمهمعنذلكفياضتل!ف

المستقبلءهذاوطلأع.المستقبلفييكونهانيستطيععمابل،الآنضعره

حيث،"وقمروحشيشضبن":المجموعةفيف-بةاخرفيأخظرينبدو

!!/.العربيالمجتمعهذافيا!وفيهوماعلىكلالشاعرثورةقتجلى

هذأ!تررراتمنمومالكلال!ثاءرتحسسحدةالقصهذهقيالمصاذفاني

!والجوع،الخدروتجار،التغكمضخ،فيهنعيتقالذيالشرق

!"4"،الكسولةوالاحلام"الليالي"و،الطويلةوالتواشحجوالرضرواًلحري

بدل!خدرهصنقالثمحيوقظادطبحاولفجر،شعرهفيجديدفجربزوغأر!/

!لافس".كثهير.اًفيونعرفناهالذيقبافيأرنزشعروفي.افيورمماوأضدريدهيزان

!كا*!صأحا!و."لةكسصوجلاما"و"سا!"منكثراو"تجاوزخبعر1)).نكأفىأ

-.جنسطمنآفةشيءفيكماى

ء؟ال!؟ور"!!ب

(إطحادشاشعرازيتح!!دا!انامئيو،باط!ماةالثا!حراحسامرالشران.لمت

علهم.المتبدلةوشكلياخمهاالعارضةبمزئيات!طعندمضكايقفونفالاباصإقها

!كاكاءقلبصنتنبع،ايضاووافيةوأفرةشعريةبفورةالشرقهذأعلىيطنعون

تعتمد!لاشعريةؤورةبموساقهونخرد5صدرهـتلاووجدانهوفكرهالأنسانا

!م!ولءتدلتكلماوتندثر.!لمدل،الرخيصةالاحاالطلاء11..اصصاًلقاء،ا بة.!سسووحمعمو.

4*كلماالاياممعفتسير،وجذور!ااخاةأ!اقما-تنهدقعبل،أندثرتوهذد

أمة!تموتول!ظ.أئسنحيئراثحةوحروفها!امقاطعمنوتفوح،ةطتت

!!هء.لا-سضتمقبرذادبهافيتجعكا!"ض-أ!يع

نعيمهؤديم

!لا.توبىيرالأميركيةأأنجاء!ة

191!،

!حمهف-!،يه-!لا-!ملا*ء--ح!-!!ه-!ه-جمك!-!ءفهالهنم

يةلآط&افأعالمطبواكلؤلمىمم!لآ.

!!ه

*؟وتإ"يربيالعرالمه!رقيمرءز

سووسح
!هالوانهـااختلافءلىوالثقافةالفكرلةرساتعهيمعلىز*مل

!!سبهليفي،بيةالعرالامةلضعوبلجوريميب،اوؤقر،ومهادرنهـا

هي!اكيالراقيةا،هذبرةا،طالعةكلقغذاءهاز!ستصدملةشانهـضة

!ك!وا)تقدمالمعرفة"قطر

حالهالثهواعاتلمطارةنحضامط*وعات.ؤائمة

-.ل.غ

م!،بهرشامحمدا-مدلاستهاذاتحق-!لواالفيرء!دة0،5

!هخكط،صلىارناللىصرناحد-ورللدمليلجااالش*رردمصا0501

ليلمديحيبللديههوربسكال003

حالهقطبسيدإلاستاذآنالقرفيالفنييرلتصول2ه0

البسيوفيمحمودللدحدتورالفنيةبيةالكراسن004

!كصناجياهـيمبراللاستاذخلجراالطائر052

-سبنطهللديههورمصرفيا)هقهافةمستقبل004

!ه!اولادنايموعةمنتيودورا31.

مه!"!!سل؟نالملدبحضوزاص.

والمكتشفينالرحالةقصصمن-جاماديفاسكو021

حنالهاقرأسلسلةمنوءعاثرهالزواجعادات06

.!ه"نعيمميخائيلللاستاذماكانكان02

ء)""اكابر

!ي.ه!""الي:ادر035

البسحانيمعرضاذللا!الب؟ن052

!ه.نجميو-لحتمحمدللديهورالقصرةفن002

!صخوريئيفرستاذ61لادبيةاكأاالد

ء"ودنورماللاستاذرهودالبه"وز

*عل!شرارةاللعايفءجمدا)مربطاءجةالحداج15.
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*!همكت!تهوملزيشتريكلنلكل%01قدرهصخلمح!مءشح

.نيةل!بنااتلير01بقيمةئمةالقلمءـذهمنلي"تق!"ماآلمنزلية

*ل!:ةالمؤستويلاتكلقانكتبكرذهزطلب

حهوتةيرالعارفدارمن:إ:انفي

!*الاولالطاوقالماليةجهـةمينالمدخىا-السورال!مبلي4ليشار

الحية(ال!ىجادة)اطلسمكفة:ياسورفي

-!ه!ي!ه-ح!!ء-حهه-!"ء-ح!-!هه-!!هص!"ءفء*!ملاولء-



حىاشص"مله"ـفادإ-ل

و!للعجيلىالسلامعبدلل!كتورقصص

صط1؟6-توبير،داهـالآداباتمنثمور

--

.القراءصنممحهوك،الطبلجببووالشاعرالقاص!،العجيليالسلامعبدليس

بمإإجمغ!توفييرالعربيةالاقصموصسةيطوراناستطاعمنخيربحقفهو

ألمتياألاخيرةوالمجموعة.قصكألتشمىاللازمةالشروطوتستكمل،وفنيتها

م6الىعبدءحوعةوهي"اشبيليةقناديا!"بعنوانالآدابداراصدرتها

الآثارتعرضحواًا)ذبنالنقاداناعتقدلااساصحمةقضيةتثر،الراب!العجيلي

أتاروها.قدالسابقةالمؤلف

رونالحرجةةالفترهذهفيالمجموعةهذهصدوريطرحهالذيالسؤالالى

المجموء*هذهمضمونبينتجمعالتيإلرابطةمتانةما:هوالربيةالامةحجماة

هي!نية،الصوالاستعمارطايكيدهوما،اخطارمنالعربيةبالأمةمجيقماوبين

واخلاقية،اجماعيةوامراضداخليةمؤامراتمنجسدهافيينخرو!ا

في-يبلورانالكاتباستطاعحدايألىادقلوبتك؟فآكةواقتصادية

حدايوالى،والعدالةوالوحدةالحريةاجلمنالعربنضالهذهمج!وعته

واإب*ءيهى-الع!ربيةألاوضاعخصوصيةوفقالعربيةالقضهةمعالجةمنتمكن

.؟صفديمطاعللأستاذ

ولكنةالعجيليالسمعبدالدكتوربمصلحةليس،شلثبلا،الجوابان

هذهمثلعلىحكمنااصدارفينعتمدانالخطأمن:قائلىيئالبعضمجتجتد

ادبى!ثتاجىلىلىبالاىدامزكمحج!امدةضمقهقوميةنظرةعلى،المجموعة

قضايا.منالعربيةالقوميهـةالمشكلةهتثيرمايعرضاو!شرحانمجاوللاوفني

امينممحمودالسباعييوسففعلكماالفكريبالارهابالبعضجهمنيتىدبى

دقيقة.كاذتإدطوسهلةالرأيهذامثلمناقشةلكنو.انيسالعيماموعبدالعالم

صؤهـضىومخن،ح!وتاوحياةلحظةهيلحظةفياليوميعيشونالعربإن

أ:انحققيرالعالمفيوالعدوانالمثرقوبدكلضدوقإسيةهائلةمعركة

نكول!اأن.الحايطواقعنامنونبلاحريةاكثراقعا"ووفضلى.حياةؤللانسانجة

ا.كاكادأ!هباءيقتللملوركاأن.مسؤوليننكونانيعنيفهذااحرارا

""العادلونحيةمسرابطالاحدمبانوسة.اعظمحريةبموتهالعالمرممغانيريد.

بطلويانكمستعبديناخرليناناساًهناكلأنحرأليطانهيقولكان

يختارانيريدكاني!نهبلالموتيريدي!نهالموتيخترلمنفسهاالمسرحية

الرقيقالحاجز*وا!عيفا،الوعيقرنبحقهوالعشرينالقرنان.اءهالبر

نأيعنيفهذافاذ!اكونا!.اطانعةالانسانيةعصحوركلعنيفصلناالذيا

حهربوعندما.روحااومادةيكونانقبلوعيوالانسان،انساناًابهون-

والانسانية.امتهقضيتهوقضم!يةيخونانهيعنيفهذا،"الفظيع"الوعيمنالفنان

نفسهعنييحثهوامما"!ر.دا"فنأيرىانالغترينالقرنبامكانيعدإ

:طريقانامامهبل"ذلفن"يكونانيستظيعلاوالقن.حديثنتاجفيكل

فييكونانواما،ولقضيظلنفسهالغشرينالقردأانسانوعييكوناناما

كترفالفنان.المرصعةاللامعةوالخواتمالفاخرةالسياراتاصحابخدمة

الىنتساءذأنفيألحقلناولكن.العربيةارضناعلىمتكأمنلهيعدلمذهني

؟..ذهنياًترفالتكونالمجموعةهذهنجاءتحداي

اخهاالا،وصياغتهايعهامواشفيت!وعاقاصيصسبععلىتحتويانها

أقاصيصدلإثفهناك.ؤليلبعدعنهاسنتكلمالتياظصائصبعضفيتماثل

المؤلفأسشدها"سالي"و"مكانبهلفيالليل"،"اشبيل!يةقشاديل".هي
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-كاثهـتىالمجذكل!ىسؤأبم
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اقاصجم!رثثلاأركأ!وهناك.العا!أنحاءفيبمكايقومالتياًلكثيرهرحلاتهصن

اصوا"فيليشادق"و"ياالر؟!)،11اًلشباك"وحيوالطرافةالحبكةعلىتعتمد

إياألوحيدةثصةاًلاقصفهي"معاديدبر"ةوالاخيرألابعةاًما."الجايل

منه.تنطلقاساساالانسانيةالقوميةاللحظاتصانلهاتتخذ

بيةا)عرألاندلىرممنتتخذوهي"اشبسليةقناديل"الاولى"بالقصفيدأو

.القدكلةبأءادهيتعلقعربياحاسوراطحوطاتجسدانتحاولعقدةالضائعة

نأيريدوكأنهالموضوعهذاطرقالمؤل!فتعمدهوفيهاالملاحظءال!ثيولكن

تهيء4كلثابةهيصفحاتألاربمتتجاوزمقدمةلهافيضعطويلةروايةيكتب

إلدث!رعلىتغ!با)تيتيمور-ص!ودبأقاصيصتذكرناالمقدمة5هذومثل.للجو

شيئأفيهاأنالقصةانض!اءعظنحسرانناكما.الصياغع"ثماوالرتابةالآليةمهصا

ليثءلبماء-تامهاأنكما،فجائيمخهافتبشكلتتقككالعقدةجعلمبتورا

اعيننا،ىنيخفيههابحيثحميةالماضالاحداتعلىالدخانمنستارايلقيهرو؟ب

(41ليأوا)ر"وهياسنتا"""و"آلسيدو":القصةشخصرحاتمناتهربوهكذا

،)إمانيانا"الوحيدةبكلص!االاسطوريا)قصةجوروعةيدتزالتيالغامضةوالفتاة

ارها.اكلسمانسرمعرفة!ننتىكنانبدونمناغرب

ب*لمش!بر-ءاطالعتصقةإطيرالاسووالرهبةالغحوضطمنبجومشحونةوالقصة

فتنتىي،عبثايذهبهذأتوقعناولكلن،مفاجيءحدثبروزدائمانتوقع

بي4العرالبلجئةعنالتعبيرفيرائعاالمؤلفوقدكان.املنجيبهأصبناوقدالقصة

ذلإ-ظولكشنا،!واليةاستلإقيةبرعشاتاحساسنا-جةدرألىرائ!ا،يمةالقد

لي!!،الواقعفيهولاكما،القديمالربيالمجتمعصورانهنقسهالوقتفي

نءليعوضالكييتصوراهاد!اًلبائسةالاوروبيةوالحضارةالغربيريدكما

الامرنفسوهذا.بيالاوروإنسانااعماقفييمانفياللذينوالفراغالجقاف

."سالي"قصةفينحسهأ)ذي.

الانسانلنقسيةتصويرؤهي"مكانكلفيالليل"ألثانيةالقصةاما

المظاهرهيواطيرةوالترددفالقلق.الثانيةا!الميةاالحمرببعدالاوروبي

ا-ت"اي!؟"اما110ليتمار"القصةبطلةبهاتتجلببالتيالرئيسيةالنفسية

مارليتيالكاقلألم"للأملمنفذانفسهافياًلشقاءيترأثلمفتاةفهيألبطلة

41لمترددةببطلتهاالقصةتمضيوهكذأ"!مكانكاطوفي،الليلهوالليلان

حمالالاحنحو،الضجرالجافجوهاو،اليائسةيضةلمراواخغ!ا،الحائرة

عريالعنإء!يناوالحربمشكلةعلينافترض،موضوعي،هادكأبمثكل

!ضالعرهذاانليأسنه!ذلإحظلكنناو.الاجماعيةاتالشوروفلسطينوقضية

التأترءنجدابعيدينجعلناجيث،جاف،سطحي،خارجيبشكلجاء

!ءكلمعالغتريناقرناانسانصراعمظاهراولمجقهيالتيالقشسايابهذه

وتكليد.جمودوعثوديةهو

موتعنتكلمعندمارائعةانسانيةققزةليتحفزانالمؤلفاستطاعوقد

-تالص!ثبالمصقصةتكحونانتستطعلمالقصةانالحقيقةوفي."ايلا"الفتاة

ايلا""أكماتمميقرمنكلبأناعتقدواذث.اطدهذاالىوصلتعندماالا

قوير"برعثةسول--ط،مكانكلفياللاكهائياللأملامتدأدعن،تنازعوهي

لنا)ذيالسؤألولكن.اذي!سابحاجةتزاللاوالعربيةالاقصوصةكانت

:تقول"ايلا))الفتاقجعلالذىما:هوذهاننالص!يمسي



ة"ي!انلابدالصباخدكنو"

هوالنن"بأنثابتأايماناتؤمنجعلهاالحياةمن"ايلا"رأتهمماانمملمع

تكنلمةالاخير"ايل!"كلماتليأننحسولذلك.(،مكانكلوفي،الليل

وموت.يةوالسوداوا)-شاؤمتهمةنفسهعنيدقعكبالمؤلفاليهلجأتخزمجاالا

روحطيعفبهيف،الحياةمنويأشهاالاملفقدهاعناتجاأيكنألملفسه"ايلا"

لجأالذيالتلاعبهذاانالحقيقة..في؟المشرقةالكر5هذبمثلتنطقان

تفقلىوجعلمهـا،خارجيةالقصةبكوناحساسنافيزادلدتمويهللمؤلفاليه

تقريبا.صادقانسافيشذىكل

الىمشكاالطريفهالخكايةألىاقربفهي"الشباك"الثالثةالقصةاما

والهاوالحكمالقصةهذهتقييم.مننتمكنولكي.اطديثةالواقعيةألاقصوص"

هوالقصة.بطلبسرعةالاساسيةفكرصياتلخيصالىنلجأمنانبدفلا،ععلجها

يقابكانوبيما،باليةمفكرةعلىقديمصنهدوقفيفجأةيعثر.ءإرف

شاءإن،4591عامفيسأموت":الكلماتهذهأحداهافيوجدص!حا!ا

الحقيكلةفيهناكيكنولم.2791ءاممنذالجملةهذهقدكتبوكان."اد!ه

لملنهفيجدنفسهالىفجأةعارفوينتبه.الكلامهذامثلكتابةالىيدفعهما

ءيومانالا،المفكرةفيلموتهالمحددةالسنةوهي،4591سنةلانتهاءيبق

.كانوهكذا.السنةانتهاءقبلموتهوجوبهيواحدةفكرةتتملكهوندئذ

يخالفالمؤلفولكن.أيرضاوصليةبلجداطريفةنربدك!الفكرةان

.الوقوعمحتملهوعمايكتبانوهياطديثةالواقعيةقواعدمناساسيةذاعدة

الوقوعاحمالحدودفيولكن"العالمصنعانقطاعمادونيعحدالقاصان"

الفنيةالشروطصيغمستوفية"فالشباك".الانجسانية1الحياةالعامة-والقوانين

منعزلةزاويةفيتبقىولكمنها.وفعلاحركةالمجمؤعةقصصاكثرلعلهابل

البعضيعترضوقد.الوقوعم!تملغير-الاهموهو-ؤجمهاالمضهـونلأن

كذبة،"منسجمةميلمة"كذبةولكحها،كذبةئمادلهيالقصحةبأنقائلين

ضيالماوكذبالتارخفيماكلانالنقاداحدقالوقد.حقيقةانهادعتقدتجعلنا

.خالتواروالأسماءالاوحقيقةصدقالقصةفيكلوان،والتواريخالاسماءالا

نفم!ستلاك!لاولكخها.حكاصةعنيبحثمنتعجب"الشباك"فانوهكذا

.الحثالي"منأسمىشيءىنيبرثمنعندالاعجاب

ذابم-لنىءكهلمنخلتقدالقصةانهذانقدبرايعيلا،حالىكلعلىو

صلميهجعلاذ،القصةحبكفيالمؤلفاليهلجأالذيبالتجديدللتنويهمنلابرد

والدكتوشسعدي،؟نسأابي،عارف:شخصياتاربمعلىموزعةالرصد

المؤ)فبوتقةفيكلهاتنصبالراصدةالاربمالشخصياتوهذه.الدينشمس

د.الرصلعمليةالدقيقالتوزيمهذأمثلانالحقيقةوفي.القصةيرويالذي

كلمايخطئونيزالونولاالكثيرونفيهاخطأالذيالامرهوفيهوالنجاح

.الربريالادبفيالقصةءلما؟واً

بصسلمةكأتعنوانهايدلكمافهي"الجلإللواءفيبنادق"الرابعةاًلقصةأما-

اقاصيص:ثلاثالىمنقسمةالحقيقةفيوهي.فلسطينقضهةالىوثهقة

اير"روطريقوعن"دلاتهبندقية"و"الحقاببندقية"وا(فراضةبظقية)1

بمواذب"منفلمسطينقضيةلىلىمنالمؤلفحكنالثلاثالبنادقهذهذصصط

تلاث،الربيةالنفسفيالاصالةعنلناتكشطالاولمطللبندقيةفقصة"عديدة

تبرزباقيةانههاالاالفاسدةالخارجيةالاوضلععايهاطعلمتمهماالتيإلةالاص

ؤحسون،مثلاسعيدبورفيحدثكماالصركةتحتدمعندماالفعلىاًلوجودإلى

يبذلوالذي،عرهمنعثرةالثانيةيتجاوزلموالذى،الاولىالقصةبط!

الاصالةيمثل!نخيربحقهو،اليهودبهامجارببندقيةعلىليحصلإلمستحيل

وروعتها.نقائهابكلأ*رلي!ة

؟3!/

ؤووي..الأولىالصلمندفيةإقص"تمامامناقضةفهيإثإنةاالبدميةقصسةأما

المؤرفلجأوقد.والمرخالطرافةمنال!ثيربالثيءتتمتجا(الشباث"ممقصة

الشاذ!روهوالضحكعمليةدرسوامنكلاليهاشارامرالىحجكهافي

ماكليبذلونقومحكايةألاولىالبندقيةقصةفيعلينايرضفبيما،المضخم

ضفاامعممركةبهايخوضون-رديئةوأو-بندقيةعلىللحصولوسعهمفي

هاربأكنهوجيدةليندقيةيملكشاباالثانيةالبندقيةقصةفينجد،الغاصبين

فيقولأوجه4باك:إقضلأنذروخهاالقصءأهـاةصةتبلغوهنا.4المعربمصن

!جبانليدفيأض-عهاصاو،بندقيهةمنياقا-:المؤلف

عتيقةببنادقمجاربمؤ!نعربيتعبةصةفهـقيأحةالثاالهـبندقيةقص"اما

العظنمالعارقهذاومع.الاسلحةوأحدثبأثقا!ومسلحاًمدرباغازياجيشا

بعدءمدالملازمرقولوهكذأ.حد،ثمهماارضهعنيتخلىلنالعربيانالا

قاتلة:برصاصةأصيبان

جميفيدويةرصاصةفضحشيإنب!رشاش"برصاصقضيتلقدنعم-

الاهلقبورعنبعيداضائعةحفرةفيودفنتفلسطين!ماهناقضيت.دلاته

،ءنروناانتمعدتمكمما،إعوداًنمنخيراهذاأليم!رولكش،والاصحاب

..؟ذلهيلااخالمر

هوالمؤلفليأننشمرالثلااثالبنادقهذهفصةقراءةمنذلم!يونخنحندما

واكمن.فج!اجديدةمسالكفخمنويتمكنالربيةالقصةيعالجمن-رحقا

مضهمونجثاروعةمناكثيرقألتقدفيها"سائدةتكونانالمؤلفارادالتيالنكتة

الجليل"لواءفيبنادق"علىاخهائياحكمناسيكونولذلك.الانسانيالقومي

ضمية.الكلوقدالمةلي-ناسبلامرحجومنيسودكهـاممابعيدحدالى!ا

،اطلا!أالم!!وعةقصصلىاروعفهي"معادبريد"الخامسةالقهـصةاما

اأسعوربة،حدتهاومنتنالوروعخهاءلىسصتقضيبهالتلخيصمهااقومعواولةوممل

هيللمجموعهقصضاروعبأنهاالاعتقافىالىدورياإدكطانا!قيقةوفي

ا!ية:التاالاسباب

!معندالهطلحتبهالةسارءلىئيسيالرحبكخ!امركزفيتعتمد-لااو-فهـي

الادبلواءتحتتندرجوفمرهوكماالرسائلو،ولىطينفيحإربن!

فيماءاورأثيربالنفراذصالاالأدبانواعاكارهوا!زاقيوالادب.الذاقي

ليرادرسهيلاقاصبصومعظم"ي8اللاتالحي"سيطرةسببدمهمهناومن

القاصيناكثرهومحيليالكلالس!موعبد.المعاصرالعربيالشبابنفوساطعلى

منتمكنهوالاول:أمرانعنههينتجوهذا،الذاتيةعنابتعادأالرب

ذص!!ر*ـيمغمماللفنليأصعولومعرفة،ومونحموعية،برويةالقص!ةمعالجة

اثارةالقاريءاثارةمنتمكخهعدم!وإ-افياو،رائعاكلإةءياطابعاً

انولعليساثرينفعلمماأكثرقلتكماالذاقيبالادبينفعلالقارىلأنكاملة

السهبهي"معادبريد"ار-اءفيتشيعالتيفالذاتية.الاخرىالادب

قرا-تها.بعدقيملكناالذيالوجدايئلانفعاللفي

منصياغتهامنتمكنالمؤلفلأنالمجموعةقصصأروع-قانيا-وهي

ء4روعنهالتقلتكنلم"مكانفيكلالليل"قصةانالحقيقةوفي."داخك))

ا"ؤلفانليعنيو!زاالقصةهذهفيفعل"كماداخك"منصاخجماالمؤلفأنلو

الجموعة.ساحرمناكثر"معادبريد"قصةعاشقد

قص!!مرسائرمنايضاالقارىبوجدانتفاعلاا!!ر-ثا)حا-وهي

ومن.بأكملهاالمجموعةتسوداًأيالنكتةروحكلنتبتعدلأنهاالمجموعة

مناككرالجديةالمحزنةبالأمورللتأثربطبيعتهمستعدالانسانأنإعر،فأ

برلهـجخهاالاقصوصه"هذهنتتمكأذللثو.المفرحةبالأمورللتأثراستعدأده

.اًإقارئنؤلىفيعديدةانفعالاتإثارةمن،لحزينةا،بلادةا

نم-نذخ!يىدسافن!ن.نسانيةاالمجموعةقصصفراو-رأبعا-وحي
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نأجهىت!اخا)ذئيحمهالإخهم!اتالتاحى!و.قىتخاليدأخليةحمكشالمحتبرمحمهفؤ.!أءحما

كلثا!حاذ:ةءلى!؟مو!،ذا.-صس!4!اليةفيا)رءصاتهذهصلالىسلوصلنا

ؤص!كأمك!4ضبراليفيتنجظرنا،ةكثيررعثاتلأنانسانيةبأنهابكلبير

أسقاصامجموء"11الأذورار"فييتجلىنفسهالثيءوهذا.الصينعنقصصها

الأولى.صدقيءمدألثابيالمصر

الطويلة-الاليةمقدمغ!امنبالرغم-الاقصوصةهذهان4واظلاص

شهـطمضحموانتم.كامل!د-.إبموهافيدلمجهمنتتم!نوالانساننفسفيتتغلظى

قم"منحها،الغزأةالصهاينةضد4891عامالربيالشعبببطوإ4المثظى

الادتروادصرائدا-القصةهذدفيالاقلعلى-مؤلفهامنجعلتكبيرة

.ململشكأالحرا

قىبقصحالعقدةححثم،!بعيدحدالىضحبحةفهي"ياألرؤ)!السادسةالقصةاما

الذينمنواحد.التهائهشعبناافرادمنواحدويس-مدوبطلها."الشباز"

المؤل!فبراء"و."وقمروحشدشننخ"الر"اًئعةقصميدتهفيقياقينزارههـا-هم

أولئلث!ي!ىلا.مموذجا،.كلوذجااليناقدمانهفيتتجلىالقصةهذهفي

رال!ؤدرث،الدينرجالوقدأسة،الماماتوتفسير،بالأولياءيؤمنونالذين

حسهافاتهله،بحثحري،صادقت.صوانه.الابدالىلالارمنذعليهمالمفروض

قياسها.نستطيعالتيالموضوءمة

!وضانبامكاذ4انعلىيدال،ها"دبقصتهبرالسلامعبدوالدكتور

الواضحمنا!جحوقد.الاجماعيالواقعيالادبحتىالادبانواع!حمغ

تلك،،المجتمعيةالقصةبكتابةينفردونالذينهمالصريينالكتابلناليوم

ألاقصاديةالاوضاعذاتالفاسدةالبيئةيصه!يرالوجدهمهاتجعلالتيالقصة

منوبالرغم-اًلسلامعبدالدكتورولكن،المهترئةالمريضةوالاخلاقية

تضارعاًلتيهذهبقصتهيبرهن-القصصمنالوعهذامثلطرقعنابتعادء

شعبه،بمشاكليج!سفنانالاخرهوأنه،المواضيعهذهفيماكتباجمل

عغمما.التعبيرباستطاعتهو

القاصقبلمنطرقهفقد،الجديدبالموضوع"ءياالرؤ"موضوعليس!و

في.المعالجةطريقةانبل"هاشمامقنديل"الرائعةقصتهفيحقييجيالمصري

.صطالقصمنالنوعهذاانللبعضىخيلوقد.حدكبيرالىمتشاجمهةالقصتهن

ماديةعلىالتغلبمنالخهايةفيستتمبمالشرقروحيةانيوضحأنمجاول

فالروجة،الروحيةمعنىفهمفياخطأوا-اورظولسوء-ولكر3الغوب

،والقدربالقضاءاعمىأيماذاليست-أواقعافيهيلاكمانريدها-كما

نادهذأمنوا!قأسمىهيبل،البتنحربةءيرللقو!مطلقاًوخضوعا

منينافحلالتيالجديدةالقيمهيأ"مماالغربماديةعلىصتتقلصالتيالروح!ة

،فوضهبصطوالشقةيالأنسانالايمانانهها.بقياافووآسياانمماناجلها

الزميتمنمضىؤجمالهحبكتهاالتيالخارجعةالملأبساتكلازالةعلىوقدرته

.الطغجمانوالثرابدي

لا"اًلرؤيا"فيالعجيلىمالسلاوءبد"هاشمامقنديلى"فيحيمجيان

سبلأ؟"الافيونهذاححارباناشيمابلى،القدريةح!يةالروءلمبةالىيدعوان

وقرقرة،وقماقهه،5وتعاوبذ،هنجوريرممطضرق.وافضلاخملىقش

لا"مستعجلحضارةموثبفيكالماردوينتصب.الشيطانالى،نراجيله

.؟ساهثيةباحرعلناهاا-لحظالسوءو-لكغصماو."لحالينأتنتظر

اوحت،خالصذهنيترففهي"سالمب"والا-يرة"السابعالقصةأما

أقولاناستطيعلاولعلي.العالمارجاءفيالكثيرةرحلاتهاحداثههاللمؤلف

"الآدأبا"ححلمةفيونص!فسنةمحمذتنثرعندماالنقاداحدقالعااكثرعنها

با!،فحسبالىهرؤصةنظريفيليستألعجيننالسل*معدللديهورساليان"

186ول4

صوقى،وبلذذلعشكاصاا.ثل!اصعددانؤةكوو!ةس5ووءور!و!صا!صسفاذهـة

فيالمؤلفيخلقهاالتيوالاجواءطراخفالم!رد،أبرماولحظةاكألممللم

التيلأتالمفابمو،قغالص!وبلداطجيربلدبيتمغتصحبغكرعجيبضارببر

دسا!فياجلىهـ:لوالاسصلموبطالإلمصاسيةالعقدةأصكلادق-ثلينو!مرفيتواز

ا-!جأءحطو.ورلمعأراالقص!لىمسخوي/ءلى"دحصالي"يجع!!ذللثحساط،لحواراو

.؟يهافان،مشاكلناكلتدالذأتمشكلةتعاليملم"سالي"رلأنأمألالتزجماعة

عنديهي..اسحطرهاكلصت،اردانهاكاىساتمس!كاتضوعخلقيةفحة

.1(7عظةالفكلتوعأث

اذ"و،ةوصور-كلم؟كلءخملةأقص!"اانالناقدحعذأكلامفينا!حظنحنو

قفسي!)يرستأقىصحنأإءتو.-قهذاو،الأ!لميةاالصناعةصتب!ءينقصحهالا

قيم4لاركحانفي"ياس-مانلابدحيعساىكاىانالح!قةوث-ف!بصحاغة

حم!ابءلىأ-دهماقي*إبفكلندما.إضمونوأالصورةوهما،بدوذ!!ماله

الشكلنا-ح*سن"فالي".المقداربنفستم%!أالعملهذاقيمةفانالآخرا

ناذكادإض.موناناحيةمتإ؟صك!او،المؤإفقصصركأكثرمكتملفيعمل

يدهـجهالمأء:"وا)رورخا!!صصصلىصناحهأأطؤا4نفسصالناقدحدثو!عجفاءت!!ون

احكرلد-تول!3ءا،ولاشكمسما!ة،(سالمب"قصةأن.ألانساجماالقصصفي

-وراكانإن؟زرلميةا!دبهإىإكتو2ماما11الثباث"كقصةمسليةمن

اورورلكت.ابة4يى:رورؤالذيالو.ؤتأض.معوما،الأديباعسلأسضففماكذك

..!مسلية

41ا)كاكلقيمح!االمجموعةقص!ىءنقصةلكلاعطياًنحاولتلقد،بعدو

ؤصصأنإطولي!طااكأرالاستعرهذابعدللقارئ،نجياى.وقد،اعتقدهاكما

كركة.المشإصىكلاتاببعضتتىينلاو،البىحدةمنبشيءتت!تعلاالمجموعة

رعدلم،الواؤعيةالنظرةو-اص"،الانسانيةالمعرفةفيأطلىيثةالنظرةولكن

بيشبا،رابطةلااءابمزالىينؤ!ملاوأحداكلاالواقعزعتبرصاوتبلىمجزئة

وهال!كلدأنتصخكلدا)يوالابمحماعيةالنفسحةالنظراتبعضننسىلنولعلنا

زاؤببذهنأ،-موعةهذه4ليظاالذي.االقارفيبةاًلاجزاءءموععنازردزثنء

إقو!م!راكأخإ"ترك"أا)ص!فياتواتا،ءيزستعددأفيهايتبيناذلابد،ناقد

أبدعها.الذيالفنانروحخلالهمنتظهر،احدأوطابعا

صءإ?!-افيد"بمدانهاوويإجموعةا3هذجمهاتتص!غ!التيالاولىا،جمزةولعلى

يراًلا-وبع!راحزناأنناول!.اعكلدةاوالحادثةادقو.ورى،الحكايةعلى

برأد4القارىإظن،المؤإفاسموأنحفينا،الأسماءفيوخاصةالقصحصفي

.اوكوإينراوديرء!زاص.اجص!اغت!ساعشرالثامنالقرنمنقصص!ايطالم

لي"الأاهذه،ا)حؤدةدرحصحبفيالآليةببعضطسد!ىسرالقارئولعاط.يم!هـ؟ر

فيزدخلىتكادلاس!دمات4لكلقدزالمجوئةحميمعلىالمولفاصرارفيتتجلىالتي

كءفوءرف،سرالمتمراعةليبراادخلهاًلمؤلفلكلو،الفنيالعملصيم

.الشحوبصنشيءيشوبهءانوان،،هادئمتشابكبشكلبالعقدةيربطها

لىتولكنني،المقدماتعنهذاكلاميفيالتناقمضبعضهناكيكونوقد

كا--اسكلاصيرليبرشيءءنولي!ر.المؤلفبراعةممطبلذلك!شالامسؤو

ا!ليزو"ين!تمالبدءفيإ*قدةاييدعالكازجماليأنالمجموعةقراءةمناذتهيتانبعد

مناسحين.وجومقدمةعن

ل!-تأ)!ص!لىهذهبرأناقولالأولىالميزةعنهذاكلاميولإيضاح

صتإروذرةا"سويدا.حمدمجموعةفيمثلاالامرهوكمال!ثخصىإتتحمايل!ضص

هوكماالابرحمماعيةالتجريبيةواذزعةإلبيئةقصصمنليمح!تاخها"كماالشمس

،ص!ايراتاش!صا"جدعانياأ.ببرمساء"أتنثأبدرمجموعةفيمثارال!مر

نبولي؟نهااإش:4-مناصكثيرابا)-يءنحسطولذك،مجردةنت!4تكادحكايات



الثانيةةللهيننتيجةألال!-!حثاياتالقثص!رحوذه!ونو11ليلق-وليلةالثفا)

.المغامرة:هيايا

فيكماص-قةغاءضةامورحولتدورأ،جموعةمذهفيالاساسيةالعقدةأن

في-كما"ومسلي"الشبإك"فيكمااصريفةو،ا(اشبيلإ"قناديل))لىالاوالصة

اصقصص"حباث؟نيالمغاكلرةءكالمؤلفيعتمداننسنغربلاونحن."سالي"

أمدهالذيالترحالهذا،آخرالىبلدمنوالتنقلحالاكرفيايامهمعطمدام

"الرحلاتمن"حكاياتاسمعليهاأصلقأاليمجموعتهاقلهايكنلمعديدةصطبقص!

الضثابية،ألا!محشخضياتهتللثعاىاضفىالذيهـوالمغامرةءلىاًعمارهولعل

تعتمدقصص!اكونهاوهي،ا)حالثةخهاصينجمموعتهمفحالذيوهو،يديةالتجر

بشكلاًلفكر"هذهولشرح.اًلتحليلبةالعقدةعلىوليسالمتطورةالعقدةعلى

ذإالموضوعهذأعنكورمونللياًلبلسيميةألاديبةكتبتهماالىنلجأادق

واما،الثاليتالعميقبموطرهفيالشخصطتتناولالتحليليةالقصةاًن":تقول

ناماشيءفيهايوشكلحظةفياي"ازمة"لحطةفيفتتناولهالتطورةالقصة

ثم."-اثر"هوالتانجهوفي""كائنهوالاولىفيألشخص.نفسهفيبتون%

هوالاوحدقانونهافان،للتحديدالقابلللزمنتخف!علاالتحليليةأقصةاان

)كقص!ىرالحوادىطالىنظرغيرصنيتمددأويتقامح!ىالذيالدأخلىألزمن

لأنهاحثيثةنخطوةف!يرالمتطورةالقصعةوأما.(مثلاادريسسهيلإلدكتور

ليالحادنر4زر!دمانءإ؟صاولأن،أمائيالدراوالعولالعنصرعلىاصاسأءفىت

في4مبابسيكولوجيةباعتباراتجوحاتفسدأندونالطبيعىأزكلناوفق

المتطوراًلقصصمنهي"اشببلبةقناديل"انهذايعنيلاخالكلوعكللى،دف!ا

أخ!اغير،فيهايتدخا!ماكثيراال!"حلموأوبميالعن!ساًن.بلصطلقدث!،!

يتطلمبالنفسيالتحليلوعالنرو-يالتحلإإىم!نال!!ثيرأثيءافاقدةذلكمعتبقكأ

التيالمستقرةكأتنوالحياةالمنقطعةشيراًلرحا!تتوفرهالاورويةأزإةو؟!!لو

المؤلفإوقعالذفيا-خطأفيكذلكالسببهوطذاوقد-يكهـن.المؤلفمجباها

الىآبالذيهوثأ.كلاوالراحةألطمأنينةنظرة"والدهرأىعندمانكلسهفيه

أصخ!-ابيدهااخذتالئيتللاعلىالقاهاالتيزلمهزظ،أنالاءيبةىأولبعدددات

قرليظ:ااًلك!إهـ.ئيبيتنابابعلىمرةلأولالزرقاءاًلسيارةمنأممزولاى

-،مظلقاللتصديققابلكأيرمذا"ان..ساليزوجتي..سالياعي،ةكيرالصى

ولاضحلثقيحلىالذ.ئيو،عربيةقبيلةشبخهوالذفيالابهذاأنتصورخ!ف

اخر؟ديناًتتبعاجنببةفتاةمنابنهوجليبه!بأنيقبل،صافيةيةبدوبتقالبد

أءير.النسبيالتجىريد:وهيا)قصصطلهذهالرابعةةا،ينزتبرهناومن

فهي،يبرزهااوءددماانيستطيعمالكلاًلشخوىرفقدهوبرالتجريد

تلرثمهامابقدربالحبأةالبناتوحيلا،شاحبة،شفافة،رقيقةشخوىر

اصكلءلىلتطلعنالا،صجمغتشخصياتانهاقلىأوذس!ها..و"!تصرالحادثة

لهاسو!-للا.فهيوالعقدةثةدلل-امتلكألتكونبل،ونادر-جدوودىفر!و

هناكاذتومن.تفك!كهاوتبلغالعقدةوتتبلورالحادز4كألطبردورهاتآدية

الفا-رقلهعدالانتباهمعغالبوليسيةالروأيةبشخص!باتاصبهالشخصيات*ذه

ابطا!ثوصا،شيءكاىقبلالعط"ةعلىتىتمدالبوليسيةفالرواية.المض!مونينيبن

د-الىأص!!لنوأنا.العقدة2زهـثاكمااو،يشاءكماالمؤلفمجركهادر-الا

هذألأن،!!اماالبول!سبةالرواية"كأبطالاش!لميةقناديل"ابطالبأنالقول

لقبمنذفسهالمؤلفو!ردد(طانسانيةنزعةكاطمنالمجموعةبخرد

الذيحواعاًلصرو،المجموعةابطالفيمفقودالصراعبأنأعنيوا.!ا،فنان

بىتاًعاصرسواءكان-!ذأاخ!الصسوفقد.عادةالشخ!دممياتزبراأمصىليتمكصن

شخص!حاتكونءتناقي-الفاسدةواًلبد!ةألانسانيبنأووالشراخير

-فيماكأريبراًلعقدةتنحبكيأدوأرماتأديةسوىشهء!فيخيلاادكأ!وعة

هذهفيالتجريدبأنالقولالىدعايماوهذا.نظورهاالحمادثةوصء!ا

نأ.كما،للمهوبمودلاالانسانيةالحيا-فيالمصاإقلأننسهيتجريدالمجموعة

علينايجبادهتم،-سيةالبوليالروايةفيحتىلهوجودلاالتهامأ%-!يدأ

قصةقيالمؤلفأليناقدمهإأتنا،الطريفة،النادرةالشخصريةتلكن!ىلاان

يس!.وء!مدبهساوأعني((أس"وياا/!

-رم12و!مذاالكارسيكيئأطارجيألوصففهيالحامسةةإين.ا10،

72فقىفيالأأاللهم،قوليأا!ز،.لازناإياالإنساذحةتاللحفااذنماثفماور-*?قى

المؤلفتمغوقويةراثعةحسيةصورآهناكانانكرلاوانا."معادبريد"

)-4مال!اىفدرأننلىلاولكننها،الكتابائرمحنبهيسنفردخاصسابعأصاا

،الا!وركماروتداعي،لياًلداصفالموزولوخ.ألداخليةالنفسيةبالعملياتءلاقة

ا،ج!وعةفيمفقود"النفسيةاللحظات"بتلكؤس!"ماوكل،القلقو-تجربة

ليص.هـيركلرءو-يةأقيص!صرامعظمأنومعالاولىالقصىةفيكماالمواضعبعضفيالا

!كلليلي.ل!فيصواليراهـاًيءلى-إوفماغيروهذا-يساعدلمانهالاإتكلممأ

ءلىؤيماآخرح!مة-ىالعنوانكلتتعتمدإ(التيم!انكلفيانلإل))ةصى"و-ى

))دا-إش"1(هيممااءش"ضارجية"لفار-دوانهاالامعقدةنفسب"؟اىمشاعرض

وا-صوبالا%صماعيةوالثوراكتاًلدينيةوالاضطراباتصسيالعناصتموينفا

اذوراعاتالا"ليتمار"لمةالبطفياثرصنكتشلاألامورهذهكل،الاهلية

-البماى.وءلىلموبالمطاًلنفسيبالعمقتتص!فلاولكخهـا،صتقلقلة،سوداء

أنهالانج،ا!رارجصنوضةمفزكريهةباليةتتحرك!رالقصانمذاًلي*يلا

النادرة،لموأقفليعضطفيالافيناا؟ارفةالمتدفقةالنشوةتلكبعثصنتتمكنلا

جيةضارثقافةوءن،تص!نجعصناطوارفينجددمافهيالسادسةا،يزةاما

يدليزأكءقيالتقهـيمديأراطوو!ذأ.اًلمترهحاورةىالشخوصتتحملهاان!كنلا

التص!نعادأاطقيقةوفي.الحارجيأءاسبءيأبرالوصكفأحساسنافيادثير

باللاواقعبةأشعورذااندمابمإكاملااًلقصةفياندماجناعدمألىيؤديالحواًرفي

لناخاكا.شحشصى"اتهءلىيكلرضهاانمجاولاياالمؤلفثقافةالىراجعومذا

لارفيعووحوىصنمليء6يظلمقد-اماطإدمفيانجدمثلا"عممالمب"قصة

اًإواءيأ،نرتمفاتمارئابءرولذلذث،الأداباكلإاتخريجوحتىفي"مجاريه

نج!باطااو:!االانفعاليستطيعلاوأكنهصسلميةقصةيقرأبدنهمطالعخع!اءحد

معاشة.بةكتجر

اءيوادثيرببةالرألقصةذىق!رالتزلا.فهيةوالاضيرالىاليعةةالميزاما

تكلدمفيورسع!ق!وعةالمحفهذه.المكتملةالناضجةالفنيةالصمياغةبهها

يركرىدىالرهزلانقثصركصببرعنتعوضو،الكليالكمالنحوبيةالعرةالاقصوص

في"،مشلأليء،أفيقطاخ!،الخاصربعهاطافللقصصطذلكعداو.بناكتافيه

الفنمةما؟ء4إؤلفأ؟نحألذيهوالخاىطالطاجوهذا.وو!جاشعاع

يلىلاديهورانهذاومكلى.الربالق!د.صصبنسائرءنهتميزأياالخاصة

فياًكعريزالمماسصلموبهقبانيارذزأنكماالقصةفيالم!زاخاىراسلوبهادا،م

تقويميبشكل""*ا)زمنظهوروهيئمانوعاجانبيةأخرىصيزةوهناك

.ةالمتورالقصصطنوعمن"وعةلمصالكونجعاراهذولعل.ملارقادايتقدمجيأرض

اك"إجبين-والمجموعةهذهبنفي!ساليظنرعامةكلمةمنلابد،واخيرا

اكلا.اضرئلمجهةءنبيةالعرالقضبةبينووبدخمها،جهةمنالمعاصرالقصصي

رائعةافنسةقفزةمجقتعدالمجموعةهذهانبوضوحذبهرتفقدالاولالامر

اشكاليءناوجدتهكلاوخاصة،الفيالن!قينحوألعربيةالاقصوصةلتطوير

أضحفيءلثليتحلىمماوهذا،سابقاالعربألكمتابءناحدااليميلجألمجديدة

هيالمغاصس-ة4إلعربالاقص!هـص"انايضاالملاح!ظمنلكنو(1الشباك"قصةفي

لقض!الياذامعالجةهااكثروادقةالصالافانيةعةليالشبيالىرألادجماانواًعأغرث

ألا-سا!رذلك!وعةالمص!ذهفينجمدلابدنجما.مستوياتهااًختلافءفيالقومية

وإلازسانية،!خالليش!العربيوالفردالامةمثاكلتجاهأمبالااسزالحاد

لا"عامبث!إطجمعاء

،ندعوهممابثيءلا.يتمتعالكاتبانتمامااًلواضحفمن،الثافيالإمراما

مضمونه،فياطيارستقر،هتعىيرفياطيارستقرفهو"المثعبيةبالاحاسيس"

صلىر!ربأز،:قائلإنمذاكارميعلىالبعضريجتجوقد.امدافهفياًطيأرستقر

ينكر،لاامرو!ذأ،وألانسانيةالعربيالوطنكلشاكلءىصشاكللعدة

بعبد،من"بيالعرقيالقضليلمسليكتثييعدلمالمعاصرلييالعرالكا:ببأ"،نو

واعصابه.وقلبهعقلهليءسلاًلقض!يةهذهبجماطانعليهبرألىليؤصنصإرماا

امته.قدروامام،نفس!اماممسؤولااصبحالمعاصرالعربيالكاتبان

.الحاس!بوجودهصقع!صايداًعووأخلاصى!ببيةألعرإتمضيةأ!!!أنفاما

.خالصر!ذهنيأترفأيكشبثميءيرشوكالنعزتانوأما

ليل،الفئفنكلتافيالعجيياللامعبدالدكتوراضعاناستطيعلاوانا

منبلمقو!ي"حمود"كفنقصةمؤخرالهقرأتأننيكأير"بينيين!دو

.أ،تجاه1هذاءلىسيتانملعلهو،ألافحافيالقوميالقصىتوعار

لمجثميسطرلجورجحلب


