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العربخيالوطنمشاكلمندقيقةعنمتنكلةمقال))؟لاداب"فىصدريواجهنا

تمامانحسحتىالمقالهداقراءةشمنكادولا،الاردنمشمكلةهي

عنحقيقةالتعبيرال!مليممنوخلوه)*(الاردنلاحداثالتفسرمنبخلوه

يلي:فيماملاحظاقيالخص؟نواحبالعزيز،العربيالجزءذلكفى(لمعركة

كما،الشعبيةوالقوىالملكبينقائماالاردن!الصراعيكنلم:اولا

بينقائمالحقيقيالصراعان.فيلكالينايوحيانالمقالحاول

عنيتدخلوالاستعمار،العربيةالتحرريةالنزعةوببنالاشنعمار

فالمعركة،العربيةالبلأدفىاعوإنهطريقوعنالاجنبيةالسفاراتطريق

عربيةامةبينقائمةولكئها،وشعبملكبينقائمةليستحقيقتهافى

وطننافييومبعديومامراكزهيفقدواستعمارالتحرراجل"نتناضل.

فليس،والتحررالاستقلالفىشعبنالارادةيستسلمانيريدولاالعربي

طواعية(ستسلأم؟لشعوبلارادةتستسلمانالاستعماريةالنزءكأعادةمن

فانهنفودهمناطقعنالتخليعلى(لاستعماريرفيلمفما،واختيار

،الخرابلحيهايزرع:(لعربيةارضنافىوالامتدادالنموعلىس!يعمل

مختلفة.بمراحلانسانهاويربظ،ارننطورطريقعلميهاويقطع

ديرمقراطيغراسلوب(لىالاردرفيالوطنيةالقوىتل!ل!:ثانيا

.هداوكان،والنظامالقانونتقسىبخطىتمضيكانتبل،العملفي

"،السواءعلىالوطنيةالحركمةفىواليساريةاليمينحةالعناصرمنطقهو

النصرثمارافقطفانشاعتالمي!ساريةالعناصر؟ن))ق!صحيحاوليس

كط"..بالسياطنجبلهاظهورمالهبت،نهباالمراحلتنهب،وانجميعا

بالاسلوبالاردنفى؟لوطنيةالحركةآمنتلقد..المقالكاتبيقول

النيةحسنمن(ساسعلىيقومعطيماايماناالعملفىالريمقراطي

ثسسندفعتحتىالدلمقراطيبالاسلوبايمانهافىوبالغت،والثقة

نانافعا..درسانفسهالوقتفىكانولكنه،باهظاالثهنوكانذلك

همديموقراطيةنزعةكلمنالخاليةالفاشية(لاساليبالىل!و(الذين

يتهمونالذينوهمالوطنيةالقوىلموقفالمناقضالطرفعلىالو(قفون

.0الدستورضدانقلابايحدثواانارادوابانهمالوطنيين

وعدىخطرسلأحاستغلالالىاخيراالاستعماريةالقوىلخأت:ثالثا

دعايتهمفييستغلونفالاستعماريون...اليهتتنبه؟نالوطنيةالحركة

يقولفعندما،الوطنيةالحركةعليهاتقومالتينفسهاوالمبادىءالشعارات

ممثليفان،مثلا((الايجابي(لحياد))سياسةعنندافعانناالوظيون

..نفسها(لكلماتويرددوننفسهاالمثادىء.يعلنونوانصارهإلاستعمار

.العددهذافىالنفاثرمحمدالاس!اذمقالراجع)*أ
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مثلمعركة؟ن(لعربيالعامالرايوافهام،الاضطراب(شاعةيريدون

تحاولبذلكوهيبهالاحدشأنلاداخليةمعركةهيانماالاردنمعركة

بموامراتهالاستعمار:الحميقيالعدووجهمحلىكافياقناعاتصع(ن

،النوعهذامناخرمثالالىنشر؟نوحسبنا.0(لمقنعةاوالمكثسوفة

علىنحرصاننالحظهـةكلئتقولالاستعمارية(لاوروبيةوالرولفأمريكا

التسليحزيادةاجلمنالسعيدائبةفانهادلكومع،بهونناديالسلأم

الذي((السلأم"؟نصحيحفهل..المفزعةالخيمةالتجاربواجراء

العالمشعوببهتناديالذي((؟لسلأم"نفسههوالدولتلكبهتنادي

والنللمالاستغلالمنتتخلعىانتحاولاقيالشعوبتلك،الاخرى

كبيرةجهودمنتبدلهمامقابلحقيقيعادلرخاءفىتعيشانوتحاول

تمامامختلفالغرببهيناديالذي"السلأم"ان:كلأ؟..عنيفة

؟لىالطريقان..الاخرىالعالمشعوببهتناديالذيالسلامعن

السلأمهذايتحققولكي،والاستغلالوالطلمالدمهو(لغربسلأم

لها!واستغلالهالغربيالاستعمارسيادةالعالمشعوبتقبلانفينبغي

المعركةءنمنفصلةداخليةمعركةليستالاردنمعركةان:رابعا

آمن(لتياهرافهعنالدفاعاجلمنكلهالعربيوطننايخوضهاالتي

نرنامواقامة،العربيةالوحدةمثلوجدانهفىجذورهاواستقرتبها

ونحبن..الاشترايهةالنزعةتفهمهاكماالعدالةمناساسعلىاجتماعي

اذاونتائجهااسبابر،1حيتمنالاردنمعركةتقديرفىالخطكلنخطيء

العربي.التذمعبيخوضهااتيالعريضةالمعر!لةعنمنفصلةلهانظرناما

6النقاشمحمدإلاستادمقالبهااليأوحى؟لتيالملأحطاتهيهدء

قدالكا.نبالانتناذمقالصدوربعدوقعتالتيالاحداثارشكولا

دق.4بشعكلاليهاالئظريمكئبحيثالاردنفىالمعركةبلورةعلىساعدت

(،الشيوعيةخطر))عناخريبنكلمتينالنقاشمحمدالاستاذكمنبوقد

وجهةعنتعبرانالكلمتينوكلتاا((يزنهاورومشروعالسعودية))وعن

زائفستارهوالشيوعيةبمكافحةفالتذرع،الصحيحةالعربيةالنطر

الاستعمارجانبمنوالاستغلألىالتدخللالوانالظالمةالتبريراتيفتعل

واضصة،فعلاقةايزنهاوربمشروعالسعوديةعلاقةاما،الغربي

،المتذروعهداقبولعنرسميلاعللانحاجةفىليستوالسعودية

ترنجطهالاالتيالبلادشئون!الامريكيالتدخليدعملكيمعدفالمشروع

علىالامريكيالنفودلبسظواضحةمحاولةوهو،قويةعلأقةبامريكا

بمراحلابعدارتباطاتبأمريكاتربطهادولةهناككاناذااما،البلأدتلك

العلأفقىلهذهجديدةحدودمن((ايزنهاورمشروع"يفترضهمماكثيرة

المشروعهذاقبولعنرسميشبهاو.دسميلاعلانداعيلافانه...

الجديد.

والرسالةالادبعنمقالفىخوريرئيفبالاستاذنلتقيهذابعد

القيسسةمنغايةعلىقضيتينرئيفالاستادفيهيناقش؟لقومية

مسئواء!ةهيوالثانية،"لبتانعروبةاا)قصيةهياولاهط.والاهمعة

...بهاويومنيدرك!االتيللقضية(لتزامهفىالاديب



علىان!ومفكريهلبنانكتابمنعربيمواطنكليرجوهمااعطموما

ومحاربةلبنانعروبةتدعيمهوخطراوطنياواجبااللإنانيالمفكرعاتق

لبنانانفصالالىوتدعووهناكهناتشيعالتيالمسمومةا!فكارنلك

الطائفيالانقساممنلوناشاعةالىتدعواو،السليمالحيويمجالهءن

ومودةبحرارةتخفقمصرفيقلوبناان...العزيزالعربيالجزءذلكفى

مالبنانعروبةفيليسا"يقولحيتخوريرئيفكلماتمعوصدق

الادلةتدعمهاحاليقةهذه..((اللثنانيبئمطامحمنمطمحايناقض

كلالظروفعنهاتكشفاقيالحقائقوتدعمها،الحاسمةالعلمية

نفسههوواسرائيلالفربمناللبنانيينيهددالديفالخطر..يوم

الصحفيالحديتذلكاذكرزلتولا،عربيكليهد*الذيالخطر

ناصراحةبكلفيهواعلنبيجنمناحمالاسرائيليالارهابيبهادلىالذي

سوىابداتحتمللاواسائيلوالاتراكالعرب:الانيشغلهاالتيالمنطقة

الثانيةوالقومية،الاتراكقوميةهي(لاولىالقومية..قومياتثلاث

اما..الاسرائيليةالقوميةهبمالثالثةوالقومية،المصريةالقوميةهي

؟ما،الراهعةحدودهاعن-بكترتقل-نظرهفى-فهيمعرحدود

ولبنانوسورياالاردن:الآنتشغلهماهوالطبيعيفمكانهااسرائيل

الغربيدعمهاالتيالاسرائيليةالنظروجهةهيهذه...والعراق

"لبنانعروبة))فىيتشككونالذينوليثق،يومكلوينميهاويساندها

افتعالالىالعربيشعبناتدكعلاائيليالاسالخطر(("وحدةان00

ضددفاعيردكمجردعلميةاسسولاجذورمن!اليسقوميةنزعة

عاملمناكثرليستالاسائيليالخطروحدةان0..كلأ...اسرائل

000قوانااختباروالى،حقيقتنامراجعةالىاليوميدعونا"منبه"

والمنطق،العلمارص!القدمراسخةحقيقيةنزعةالعربيةمالقومية

.تهددهالتيوالاخطارالعربيالشعبمصالحوتنميها.تساندها

القضيةاساسعلىمبنيةرئيفالاستاديعالجهاالتيالثانيةالقضية

التيالحضاريةالمرحلةهدفهيالقوميةالرسالةدامتفما،إلاولى

بهايلتزمانينبغيالتيالرسالةهيفتلك،البيومالعرببهاجمر

الاج!بالوضمرضمرهامامالكبرىمسئوليتههيتلك،العربيالاديب

الذيالاديبانوبصرةوعيفيرئيفالاستاذويرى.المختلفةالعربية

النفممبم،الاضطرابمنلونفىحتمايقعبهيومنماالتزامعنيتخلى

نفساويصبح،الحياةفىاتجاههويفقد،الكئيثةالتشاوميةوالنزعة

بشخصيةذلكعلىمثلايضربثم،والترددالخوفعليهايسيطرمتبرمة

العربية،للنزعةرمزامنهواتخذالدولةبسيفاتصلالذيالمتنبي

منالفترةتلكامراءمعظموكان،عربياامبراالدولةسيفكانفقد

ترك،عنذماوالسلطانالحكمفىبمصالحهمالايهـنتمونلاالذينالاعاجم

الخاصة،الشخصيةمصالحهوراءجرياكافورالىورحلالدولةسيف

رأيفي-الناتجينوالاسىبالمرارةمشحونةونفسهذلكبعدعادانوكان

قضيته.عنتخليهمن-رئيفالاستاذ

نطرفىالاديبفان،شكدونمبدأـسليمالاستاذيقررهالذيوالمبدا

ثقة"تكتسبكلماتهان،وتهدمتبنيانعلىقادرةفعالةقوةالناس

ولكنني،ايجابياعملأالحياةفىتعمل"الثقةا"هذهطريقوعن،(الناس

ظاهرة"مسئولية،لقاءاولاهما:نقطتينفىرئيفالاستاذمعاخنلف

ولم،واضطرابهقلقهعنالمتنبيعبرلقد..واحدفردعلى"عامة

مصدراايضاظروفهكانتبلطبيعتههوالحالةلتلكالوحيدالمصدريكن

عصرفيهعاتنىالذيالعمركانلقد،يفسهفىالقلقمصادرمنهاما

فيهضعاعتعصراكان،المحتلفةوالولايماتالافرادبينوتطاحن!راع

نفسهاعنتعبرانهده-الثسعوبوحاولت،وحقوقهاالشعوبكرامة

اهدإمالنفسهاوحددتاجتماعيةبدوافعقامتالتيالثورةهذه...

الاعداءانياببينمنالشعبحقوقتنتزعانوحاولت،اجتماعية

الاجتماعيةالثورةهذهولكن،شيايلهيتركونولايستغلونهالذين

نتيجس4نفسهفيالكفاحنوارعيكنمارالىالمتنبيواضطر،فشلت

عنداستقرئم.0.فيهاساهمالتبمالثورةعلىقضتالتيللطروف

الدولةسيفبلاطيكنولم،الزمنمنلفترةالدولةسيف

الدولةسيفيكنولم،برسالةمؤمنا،الهدفمحدد،الاحقادمنخايا

هوقضيتهمنجزءاباعتبارهاالاالعربفضيةعلىحريصانفسه

؟مراءمنغيرهفىتتوفرلمبميزاتالامرهد؟تميزوان،وحاكمكأجمر

يكنولم"عصرفلتى"عنيعبركانراييفىالمتنببمان..الحينذلك

الحياة...الانجاهفاقدكاننفسهالعصر،خالصذاتيقلقعنيعبر

والتصرفوالعملالحكمفيسائدةالفرديةالنزعة..مضطربةالاجتماعية

يعبركانالعلاءفابو..العلأءبابيتماماشبيهالجانبهذافيوالمتنببم...

والخلاف.."واحدةنفسقلق"لا"عصرقلق"عنالذاتيقلقه!

الطرو!فىوخلاف،الاسلوبفىخلافهووالمتنبيالعلاعابيبين

وهو...عصرقلقةفواحدةالقضيةاما..والعامةالشخصية

منهالافلالعلىقادرينولاعنهمسوولينالعلأءابوولاالمتنبييكنلمقلق

هميتحملهامناول،عنيعةشاملةالمسئوليةكانتلقد..وتصفيته

وسادتها.الفترةتلكحكام

الادبربان)ءقولههيرئيفالاستادمعفيهااختلفالتيالثانيةالنقطة

ناينبغي-نطريفىالقضيةانوالواقع.0"بإدبهيرتزقانلهحقلا

حسابعلىذلككاناذابأدبهيرتزقانلهحقلاالاديبانإ)تكون

عادر"فقضيةذاته!بالادبالارتزاقاما..."بهايومنالتيالافكار

مماكبيرااهتمامابالثقافةيهتمالجمهوراصبحفلقد،عصرنائخصوصا

وعلى،النشرودوروالاداعةكالصحافةاهميتهالهاعامةموسساتخلق

وسيلةلنفسهيجد"انباخلاصيحاولانالرسالةصاحبالاديب

الصحافةمعركهخاضمااذاعليهضرولا،بجمهورهالصحيحللاتصال

والاذاعةالنشرودورالصحفخلقتولقد،النشردوراوالاذاعةاو

واكثرهمالكتابانضجمنالواقعفىيعتبرونالمحترفينالكتابمنفئة

((سلعة"الىالتفكريتحولانالخطركلالخطرولكن،للمجتمعافادة

الموسساتمعيتعاونونالذينهولاءفأمثال...يشتريلمنتباع

تخدمبناضارةمباديءولاشاعةاستعمارية؟نقافةلنشر،الاستعمارية

...فيهنئرفلاطريقعنمرتزقونفهولاء...اعداءناسوعيعنس

تكونانابداتراعيلاالتيالذاتيةالمصالحاصحاباليهيدفعطريق

.المجموعمصالحمعمتلائمة

ضرورةحولخوريرئيفالاستادمقالفىتدوراقيالفكزةان

والاضطرابالترددفينفسههويقعلاحتىبهيومنلماالاديبالتزام

...بهايرتنطونوبمنبقضيتهتلحقالتيالاضرارعندضلاوالتشاؤم

مجملها.فىوسليمةعميقةالفكزة8هذ

معركة"عنلهمقالفىمندورالدكورباستاذناذلثبعدلملتقى

القواعد.نستجمعقيمةدراسةوهو"والعشبابالشيوخبينالادب

محلأولةفىالحديتالادبمعاركحولهاتدورالتيالرئيسيةوالافكار

النظريةالناحيةغلبتولقد،وللأدبللحياةواضحهدفلبلورةدائبة

الواعيبالتحمسالمقالويمتاز،القيمالمقالفىهذاالتطبيقيةعلىالناحية

عنصدرتالتيالجديدةالحركات.نلك،الادبفيالشبابلحركات

الكبرىالمسئولياتتحملمنومزيد،والادببالحيماةالوعيمنمزيد

.اد!ر!رةالابإليمح!ابعصريةحيماتناتفرضهاالتي
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تعسألجانحاولتالتيالعزيزعبدملكبالس!يدةنلتقيذلكبعد

علىوالقراءالئقادتشملالتيالقضيةتلك"الجديدالشعرقضية"

النظربةللقواعدالشعريالتطبيقمئلوناالمقالهداويعتبر،السواء

"معركةعنالسابقالمقالفىمندورالدكتورالكبيرزوجهاوضعهاالتي

الطابع"المقالمنهجعاىغلبولذلد"والشبابالشيوخبينالادب

ملكالسيدةحاولتفلقد.."الموضوعيالطابع"مناكثر"الذوقى

نابذلكقاصدة،الجديدللشعرتذوقتجربةفىالقارىءتصاحبان

محاولتهامناكثرالشجرهذافىوالقوةالجمالمواطنعنتكشف

،الجديدةالشعريةالحركةفيهانشأتالتيالظروفاكثاف

الشعرعنحاسماتمييزاوميزتهاالحركةهدهاكتسبتهاالتيوالخصائص

امكانياتهمحسبالحد.بثةالمدرسةلشعرا،تقييمهامنواكثر،القديم

الذيالحساس"الذوق)ءعلىيعتمدمقالانه..والموضوعيةالفئية

ماضوءعلىويتنباإلنتائجويستخلصىللطاهرةدقيقاتخطيطايرسم

المحتملة.بالطواهريملك

العربيصرخة)ءفىفيصل-شكليالدكتوربالابستاددلكبعدنلتقي

..والض!دفىوالمحبةباللهفةتفهضعميقةانسانيةصرخةوهي.."اليوم

راسخايمانكلنالعربنحنئوجداننافييدورماالدذياعلىوتعبن

والتحررالانطلاقوبينبينهتحولالتيالقيودلتلكحادورفضبلانسان

...الانسانيةوالعواطفالطبيعةفىوالابداعالخلقفىالعميقةوالرغية

اوروبايواجهوهوعربيقلبمنانطلقتالتيالصرحةتلكاعمقما

انذا..الانسانواملواملنا،الانسانوماساةمأساتنا(بداينسىفلا

التيالمقتعلةالتجزئةعلىالقضاءاجلمظباصرادنعملالعربلحن

منالاالكلأسيالفئقيودجميعمنفناننايتحررالمرحلةهذهوفى

الظلعواملادخالمعالفكرةمعالحركةؤتتعانق.الخالدةجماليته

الخطوطفىتعبيريةقددةمع،زيتيةلوحةوينهاالملأمحلابرازوالنور

تتشخصىعن!دماالافعالوحدةخلالمنذلكوكل.العنيفةالثا"لرةالناتئة

المدرسةمعكبيرحدالىتتفقالثالثهالمرحلةهذهان.الناطق(لحجرفى

تجربدا.نقولواننحتانقولانالتناقضمنولعل0المعاصرةالتجريدية

فتحيازميلوتحت،والتجريدالنحتالتقىفقدالواقعفىولكن

وفى،المشخصةالخطوط!لهالاحدبفعاليةتمتازمعبرةروائعلنااخرج

فكرةلتعطيهلمادي1ثقلهمنحتىالشكلتجردوهيالخطوطهدهتقاطيع

.والايحاءبالحياةمليئة

،0686
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؟لمثقيلةالقيود.للكوخلقالواحدالعربيوطنناعلىالاستعمارفرضها

شعورعنتنمالعردبماالشعب(نجاءمنالرغبةهذهانشكولا..المفتعلة

عنبعيداالانسانيالالتقا،وبأملالانسانيةبالنزعةشامل

المتعسفة.القيود

الروائيتمزقإ)مقالهفىمحمدالدينمحييبالاستاذذلكبعدنلتقي

واوسعهماطلاعاالشبانكتابنااكثرمنمحمدالدينومحي..((الراهن

يلتزمالذيالغئانطريقةفهيالحياةلمشاكلرويتهطريقةاما،ثقافة

،الحياةمنقاسيةمستوياتالىالصدقهدابهادىمهماالصدق

.هدوءاوبيسرالذ!نولاالقلبيتحمإههايكادلا

منالمعاصرالروائيموقفالد.لنمحيالصديقيعالجالمقالهداوفى

،مالرو،فوكنر"امثالالعصريينالكتابلبعضويعرضو(لمحتمعالعالم

الروائييعانيهاالتيالازمةحدودمنهميستخلصانويحاول"كامو

.السواءعلىءالمعاصروالانسانالمعاصر

مناملكهمابكل-محمدالدينلمحيلاقولاللحطةهذءانتهزواني

التعبيرفىطريقتهعلىاوافقلا؟شي-دحوءصادقةمودهلهحارةمحبة

بعمقويكتبوك!افةبعمقيقرأالدينمحييان..الاحوالمنبحال

؟اقرألماذا؟اكتبلماذا:مرةنفسهيسأللمانهالييخيلولكنوكثافة

هدفلاانه:لحوباجابةوجهيفىيقدفانالعزيزصديقييستطيع!هن

ويهرون،القضيةبهذهالايمانكل؟ومنانني..الحياةهذهفىللاشياء

اشدالقضيةبهذهيومونمستوياتهماختلافعلىالناسمنجدا

ولكن..لهاءـدفلا؟لطبيعةان..لهاهدفلاالحياةان..الايمان

هل...القضيةهدهمثلعلىتترتبانيمكن(لتيالنتيجةهيما

؟..لهاقيمةلاايضافهيلهاهدفلاالحياةدامتماانهعليهاارتب

،الانسعانعاىيقىعبءاكبرهوالهدفمنالحياةخلوان..كلأ

بالذات.النقطةهذهمنعلينا...الكائنهدايتحماهامسووليةواعطم

علينا،والنضالالعمل(لىالمطلقاليسمنننطلقارعلينا،ننطلقان

هدفلا؟لتيالطبيعةنمنحانعلينا،معنىلهمعمىلاالذينمنحان

و؟ماالطريقهذانسلكانفاما،ذلكفىمختارينولسنا..هدفالها

العروبةلرمزمهيبعظيمتمثالباعداداليومقنحيالاستاذويشتفل

المسوولين،سخاءالىيحتاججبارمشروعوهو،المالكيعدنانالمناضلة

الفاصلةالمعانيبكلمحملاألرمزهد(يخرجلكي،المستمرةرعايتهموالى

البطولي.العربيالجيلخلاصة،عدنان(جلهامنعاشالتي

الاوليةموادهلديهتتوفرانمنباكثريأمللافتحيالاستاذولعل

روحهمنينحتوهو،ثانيةجهةمنالروحيواطمئنانه،جهةمن

الاصم.؟لحجربهاسينطق(لتي(لخالدةالعظمةهذه

فلماذا،الفربفىوالتمجيدالتقديرمنيستحقماكلفتحيناللقد

؟الاموطنهئذلكداللا

عىةم.



اما...حلهذا...وتحطمناطريقهافىتمضيالطبيعةندع.ان

وسوفقوتهاويعطيهامعناهاالاشياءويمنحعرنايأتيانفهوالثانيالحل

قضيةهيعصريةبقضيةمثلااضرب..حسابنامحلىحتماهذايكون

العربيةالارضهدهفىحياتناتركنالوعليناماذا..0((.العربيةالقوميةاإ)

القوىانهويحدثالذيان؟0كلمةايشأنهافىنقرراندونتمضي

وتزرعوطننامنطردناعلىوتعمل،وارضنابيتنافىتنافسناالاستتعمارية

بذورلتزرعالمرحلةهذهمن.تنتقلثم،الموحدةالقوىبينالتجزئةبذور

حياتنانمنحلمادا،عليناوتقضيجذورنالتقتلع،،(ايليةالاسالقومية"

..نحنحس!ابناوعلىلصالحهمبعنىالاخرونيمنحهافسوف،!منى

نحددانوضروربم!حاسمبشكليلزمنامما،الحياةامورتمضيوهكذا

معنى.لحياتنانعطيوارهددالنا

واعياهدفايحددانيريدلاانهمحمدالدينمحييصديقيا.نهمانني

لاننيبل،اهمالهاوبكسلهاحسلاننيالانهامهذااتهمهولست،لكتابته

ذلكبعديعنيهلاثمجدابعورةمناطقابىبئفكارهيغامرانهاحس

هويصابلاخىتلكمغامرتهعلىسعيطران(والناسالىيعودان

كتابةمنهدفهمحمدالدينمحيحددفلو،والضياعبالاضطرابنفسمه

المجاهيلهذهمثلالىيدفعنااكان...،(العصريالروائي!)عنمقال

السرفركانودونبنتيجةنخرجاندوفيمقالهاببهادفعنااتي

علمىمساع!دةاوتفسردونسرداامامناسردهاالتيالطواهروراءالبامن

الانسانيعيشهالذيالتمزقعنيعبرالعصريالرو؟ئيان...التفسير

ظروفهفىعميقةمتعددةأسبابالىءمردودالانسانوتمزق،العصري

فتتعددالفنانينلاعلىينعكسالتمزقهذافىالاسبابوتعدد،وطبيعته

تمزقعنيعبرففوكنر..عنهايعبرونالتيالمشاكلوتنتعددمدارسهم

وعلداتهوعواطفهذاكرتهوتستعبدعليهتسيطرالتيالالةعالمفىالانسان

.نربرهـولاالتيطبيعتهامامالانسانتمزقعنيعبركاميوالبير،وثقافته

ويأخربرالمصادفةيمنحالذيالهـونطبيعةوامام،تريدمادائماتحقق

مطالبه،يكفيهلامجتمعفيالانسانتمزقعنيعبرواهرنبرج،بالمصادفة

الظروفتحتويطحئهالفرصتكافومنالانسانيحرممجتمعانه

المختلفة،تفاصيلهالهاالعامةالتمزقاتهدهمتل...القاهرةالافتصادية

هذهفىفؤثر،المختلفةالأنلاشكالالمتعددةالمضموناتمنهاوتتكون

الىتحتاجالتبمالفنيةالاساليبمنكثراوتخلق،حاسماتأثببراالاشكال

الاساليبمنذلكوخ!الداخليالمونولوج:مثلوالتفسيرالنقدية(لدراسة

القصة.كتابة!الجديدةالفنبة

موضوعاالكاتبلنايقدمعندماببالناتخطرانيملأنالتيالمشاكلهذه

فبممنهاشيءعلىنعئراننستطيعلا"الراهنالروائيتمزقإ)مثل

الزاخرةالدراسةتلك،محمدالدينلمحيالآدابزترتهاالتيالدراسة

(لامكانفىيكنالم،متعددةكثيرةاتقراععلىوالمعتمدةالذكيةباللمحات

محفوظنجيبان...العربيالروائيتمزقءنا!دداسةهذهتكونان

قصتانوهناك"معينانسان"يعيشها"معينةأزمةلم"ءنيعبرروايا.نهفى

يعبروهو"المديعةقاع9)و"حبقصة"هماادريسليوسفطويلتان

اسلوبونلكاتب؟لخاصةطبيعتهلهتمزق،حادنفسبمتمزقءنفيهما

ءعنتعبرالاخرىوهياللاتي!ي")ءالحيادبىبمى.ولسهيلعنهالتعبيرفىمعين

وغرهموالنمرقاوييئاوحنا،كاملوعادل...خاصتمؤقيوءنزمة2

وابفاءوابطالهمهمبهايمرون(رماتعنويعبرون(لعربيةالروايةيكتبون

الموضوعهذامثلالدينمحييعالجانالاجدىرونيكنالم..مجتمعهم

علىالضو،القاءفىيساهمحشو؟سعةوثقافةمرهفدوقروناوتيبما

عملمية!ي!مماهموصتى،تجاربمطن!انيهومارمات9منف!بهنع!بثمىما

!؟لادبناالنقديالتطوير

لنفسهيرسمبا!محمدالدينمحيال!زيؤالصدبق(طالبانني

يعيشهاافيوتحاربناظروفناالهدفهدافىير(عيوان3تابمعهرونهدفا

يعانيماقسوتهامنويعانيوصرامةبشدة-اعلمكما-ويعيشها

شعبنا.ابناء

هدهفىعموما4كتاتوعلىهدامهالهءاىملاحظانيالخصانواحب

النقظ:

وان،التجريديةالموضوعاتمنالكا.نبيتخلصانأرجو:اولا

منالغامرالفيضعنيتخلىوان،تطبيقيبشكلافكارهتقديميحاول

...والتحددالمتركيزالىينزعوانيسوقهاالتيالادبيةالنماذج

من-يخلقلونا،وفعالةفيمتهاعيركانتمهمايجعلافكارهالتجريدفىاففالاس

مستقلعالمفىالكاتبفيصمبحو(لقاريءالكاتببينالصارمةالعزلة

قارئه.فيهيعيشىالذيالعالمعن.نماما

هوالعيب،هذاالدينمحيالصديقكاباتفىعيبملموسهناك:!انيا

نجدالواحدالمقالىففي...كأالذاتيبانطباعاتهالموضوعيةأفكارهاختلاط

ناقدامامو.تارةمورحاماممرةفنحن،روتناسبةغيرمتعددةمستويات

اشنعينانالممكئمن...(دبياعملأيتذوقشخصاماموتارةموضوعي

نقطةهناكيكون(نبدلاولكنواجمدعملفىالامكانيات5هذبكل

الافكاربينوالاختلاط،التذوقاوالنقداوالتاريخهيرئيسيةار.نكاز

والغموضالتشويقمنلونايخلقالذانيةوالانطباعاتالموصوعية

الادبي.العملفىالنتائجالىالوصولوصمعوبة

بمزيد-كقاريء-اطالبهوانا،عربيانقدايكتبالدينمحيان:ثالثا

لمامدركاهويكونانبربمفيفلا،وتراكيبهالفاظهعاى(هـم!يطرةمن

عملهفىالقاريءفرصةاعنتبارهفىيضعانبدلا،لهمستري!حااويكتثه

كانمهماولكنالخاصاسلوبهلهيكونانالكاتبحقومن،الادبي

يكتبالتي"للغةالعامالاطارءنيخرجالابدفلاجديداالاسلوبهذ؟

الكا.نب.بها

علىمفصلاتطبيقاالعامةالافكارهذهبتطبيقافومانبوديكانوقد

ذلكالىاعودوقد،ضببق-المجالولكن..الدينمحيالصديقمقالى

تفصيلية.مناقشةالقضاياهذهنناقثرانالعربزالصديقارادادا

صلاحللاشنادالمصريةالسينمافىالموضوعازمةعنمقالىامامنابقي

وبينبيننايحولممابعد.نتملمءلدراسةتمهيدوهو...الدينعز

تعتبرالدراسةهذهاناقول؟نوحسبي،2تفضيليةمنافشةمثاقشنه

اجتماعيةوثقافةفنيةثقافةعلىتعتمددراسةفهي،نوعهامنالاولى

منهبسهتمنحهوالاخرىوميدانهمادتهالكاتبتمنحالا،لى،معا

ب!دفالسينمائنالفنعنيكتبق،و،الدراسةمنوهدفهالدراسي

بمدلىيقاسانماونضجهالفنهداورقي،وانضاجهالفنهداترقية

يستطيعالتيالحدودفىالناسولمشاكلتماعيالاحللوجدانافادته

مع،علاجهاومحاولةعنهابالتعبيرالناسمتناكلرميد(رالةنفيها

ولقد،الانسانيالوعيتطوير:وهوللهنالعامالرئيسيالهدفتوفبر

المدحالىينزعالذيالطفيليالسينمائنالنقدمنلونامصرفىتعودنا

التبمرلجريدةاماالمبانئرةالشخصيةالمصلحةمناساسءاىالتجر.بحاو

النم!النقديهذالمعمنوقديهتبه،الذيلالشخصاوالنقدمثلهذاتضر

النقديةمهنتهيمارسوكانالعنتبليعثمانهوكاتب

اليوميمارسهاوهو،المعريجريردةفىوالوعيالنزاهةمنالخالبة

منجزءايعتبرالنقادمنالنمظهذاانوالواقع..الاهرامجريدةفى

يتحمل.الواعيالجدردالناقدفانهناومن..محرفىالسينماأزمة

عزصلاحالاسنادانواحسحب..القضيةه!هاراءكبرىمسشولية



للسينماالراهناتخلفاالوضعتغييرملمسئولنةيتحملونالذين؟حدالدين

مصر.فى-ةمائيالسوللصقدالمصرية

.وئالثقافيالنشاطوفىالعلموفىالفئفىاخرىمقالاتهناكبقيت

تهاوفيمأتارتهاالتيالقضا؟اهميةعاىدناقشهاار.بمكننلولا،المناقننتات

حارة4بت!حينبعتانالنهايةفىوحسبنا.0المجاللضيقوذاكوجديتها

هـنالأضيللعددالمختلفةالموادتقديمفىساهمواالذيرنهؤلاءكلالى

المعركةفىالعميقةالمشار،ةمنمزبداوللادابلهمونرجو،الآد(ب

الشعبابناءمخنلفمعالفكررجال"نالمخلصور.بغيننتهاالتيالكبرى

(لعرجمما.

اك"انتىرجاء

.!1!مائكا

المهجورعبدصلاحبفلم

ابىبدماذانفسميوساءلت،الكلامهذ؟اكتبانفبلطويرلملاترددت

علىوعرضتشعراتبت3حينفلتهفقدالمتغرفىرأياكانان؟قولى9ان

انشحراقرأحينهميفانالعددبشعرانفعالاكانوان،ديواناالناس

ماانصر!تاوتكارليلمسئلتلؤولعلىد4.انصرفاولهاطربان

سعةلنفسيادعىمفصلامحللاقرأتماالىاعودان(لاجواباصرت

و..و.....النظرةوشمولالافق

لهاكرهااشدوانا،الئقادفىاكرهماهيالاولمبيةالنظرةوهذه

نفسي.فى

وتريننىياحبهاوجوهاالعددفىانايضاا*نابةءنيصرفنيكادومما

ان!ى-لاوان(،قبانينزارالصديقسورياشاعروجههـذا:كبيربفضل

وضتهـلماوكنت،طوالسنينمنذنهر(("طفولةديوانلهقرأتحيناهتزازي

لفظه.طازجا.فىالديروانماكلورأيت.(زالىما-ا!جامعةفيالعلماطلب

الشعرهوهذا:مبهوراصرختولعلى.وتصوره..وموسيقاه...

الدمشقي.الفتىهذاووجده،.نجدهفلمالعربطلبنه(لذيهذا!والله

رالا.مل،ماشم!رهأونزازولكن،حماسي"نالستونطامنتربما

؟لقلب.

الشاعروهدا،طوقانفدوىالسباقة؟لشاعرةوجهالوجهوهدا-

كلفىتلتهبمقدسةبرؤميتوسيةناراج!بيهب!.بحملالعيهىسليمان

دفعهساي!حمهر(نبددلاالمضيءلهبهافىتحترقلموان،يخطهخظ

..قلبك

(يوب،فارسالدينمحي:مودةآصرةولياعرفهااخرىووجوه

شاهين.نحاة،حجازيالمعطىعبداحمد،طه

بحسنفلعلهامعوجةلمهنني3كانتفادا،فتطاعتحكم((الآدابإ)ولكن

كانتواذا،وترقتندىبالحبفالعلهاقاسيةكانتوان،تستقيمالنية

اخطاءها.تقيملهاالاصدقاءمراجعةفلعلخاطئة

اليد،سليمانللشاعرخطيبهاالىفتاةمناولاهما،رسالمتانالعددفى

بةعرينالثلموقفهوهل..قبانينزارللشماعرمسافرةالىاغ!يةوالثانية

المامهعئنز(رنفضهل؟المخالفةهذهبينهمانجالفالذيهوالحياةمن

نزارئيبكرالم؟العذبغناء5لصديقتهيغنيوانطلق(لمعركةتراب

الرنل!مهدا؟الصفراءحبيبتهمنامةوظلوعصافيرهعطرهالىال!ودة

يخدم(لحياةفىالانسانيحببماكلان.ارتضيهانياظنولا،سمعته

محذانزارنغموللأن.صبابالقاهرةشغفتناالفاهريةالعيون...الحبباة

فكتب،ا؟تب.كاإ((،نزارا))يا:لهقيلكأنماملأرور((مسامرةالىاغنية))

نزاراين.جدربفههاوليس،آداقهوهي،افكارهوهيفهيالفاظه

حيلى،فئللنؤالةالفاضح،الصد/باوعيةفىالمخدعمأساةوراءإلغواس

التيالروائعهدهكل،اندلسيةمذكرات))قصيدته((فىللامجادالنانتر

.احتجاجبكلمة،عميققىبانفعالة،بفكرةالطازججمالهاجانبالىترتبظ

دونودند-ن،صدرهالىعودهاسمدقدالقصي!دةهذهفىنزاران

يغنيار

وإلموقف-(لثورة،فتا.نهمنفتاةلهاياالعيممى،!سليطءننرارحجبي

كاملة.امتهاحياةتعيشكأر"..التعبيووانطلاق،والوعي

*

واتعقيلدورالصعافىالانثوىتعبيرهاطوورارفدوىفىما(جمل

حجابوراءتذرقةانثىاحساس..محضاحساسفهي،تفلسف

عييفىالمرأةيجملمالهاصطنعتاليهخرجتوحين،رجليمتصباها

والالمالثورة..الننرقيالفارس

فاجرهاكذوبةيمثلرائفامجتمعاتحديت

سافرهعاريةهيكمانفساليل؟الناسعلىخرجت

الطاهرهنفسعك.نخدعيولمالئفاقثيابتلبسيهاؤلم

ألالشلمملونوجهكيطللفيهرأيتك/ومواقبل

..لهاقالانالشرقيالفارسىجوابوكار

العرملهواي،لانانيتيلي،انكالانفاعلميالا

الاحساسعمقيكفيك،الفكرةبممقءنفدوىشعرفىتفنشلا

\*

وفيهايجبمالمجبها،الشعررا"بمنحاويلخليل(1الحسر"قصي!دة

الكفينفارعويتركونهعنهيمضونالشهيرالشماعرفيها،يرستعربما

اطفاللهبانتعزيةوفيها،جسرااضلعهلهممدانبعدبعيدامصلوبا

يصتع-مابنفسهيصتعاجلهممنكأطغالهوهـم،اترابه

و.نلك،اجمبيادبفىقراممارمورااستعارتهفهوفيهايستعربمااما

ادبفىتردالتيوالرموزالاستعاراتهذه،الحديثالشعرفىظاهرة

.هـةجدميثولوج!ياتصبحاناوشكتوالثي،الغربادباءكبار

مجاهديناجيصادقلحبيب"جزائريكأهـقفىرسم"قصيدةفى

لل!اهرةريارتكمعن!

تخببروا

-ولكجكلأرقىلمطقا-

القاهرةبوسظ

يورو62شارع
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رغمالزاهرالغدتستشرفمتةائلةحلوةوالنجوى،حبيبتهرسمجشائري

وتعقد،المقدسةالقيمكليمتهنونالذينالاعداءوتدين،المسدلةالظلمة

.والرفاؤالحبيبةبينالصلة

ولعل.الصدىواهنهالوقعخافتةتطلذلكرغمالقصيدةولكن

بهاارتجتقرالقصيدةهده(نغامولعل،حينبعدطلاوتهيفقدنعمكل

ب،اقصرتقدالمتعمقةةببربساطتهاولعل،العيداناكئر

هناكانناتعلمينلو

الضياعتعرفلاعابةفى

الربيعنلمحلاواننا

الربيعذرلممراعامان

النهارنرولم

*.

وراءبرريهالقصيدةهدهفىفارسالدينمحييالشاعريعيبمما

رقابنالهنحنى(لايجبولكنا.شكبلأسلطانوارلفظ،الجميلاللفف

الوهموشتتنا.ضللناوالا

السماءمفارقفىوالئنممسسألتها

حمراءغريزةكأنهالاهبة

والضياء(لالوانسارقةيا؟انتمن

الدماءجزائرفىالاصيلصالبةيااتتمن

منويحولهـاالتجربةيموهانهاللفظوراءالجرييصنعكلاواسوأ

سارحخيالالىم!انتىو(قع

المومىتقولمااوجعماو!ن

شيءكلللرياحبعتقدوغمعمت

شيءكلللرياحبعتقداناوها

؟شرودنغمةلوضرما،نعمطوفاىمحييقصيدةار

تلك.ايضاوفيها..ا(اوراس9)طهأيوبقصيدةالح!والنغمومن

يقبصالشاعركاننابليونالىلذريقالىطارقمنالجميلةالتداعيات

لم،اوداسقمة..ابيعنوان:قاللمجيرزبالذي..كفهفىاتاريخ

..المجاهديناحدطفللسانعلىادنالقصيدة..ابنيعنوان:يكئلم

فينوسدارعنصدر

بتيوأن

شعرسلة

قربانلنقولا

مصورةقصائدمجموءة

العربيةالبلدانمكتباتجميعمنيطلب

محدودالعددلاننسحكمنجئراءاسرعوا

؟أالفاهمةالتاريخيةالتداعياتهدهشأنفما

*

الذي..والؤتىالامرقصة))قصبهيدةفىحراريالمعطىعبداحمد

يسفرومتىيرمرقى..كلامهيضعاينيعرفمه،مشاعر((المساءيكلم

للفتىوصفه،جمبل-كلها،القصيدةفىمااجملورون،وجههكلءن

الكبرالقلبذي

الطريقفىيجولرايتهطالماالحوفليابىوفى*

الوديعكلامهمنالشعموتبويوقد

تنطفىءلاشمعةضياءكلأمه!في

يالدعاءتمشيان(ليدينويترك

والوجوهالرؤوسءلى

((الطريقفىالصبحإ)

اراهاني،اصدفائييا

..الضياءيقبلعامبعدتخافوالمحلأ

...مسيحانه،شاعراليسحجازيفنىان

شيئافانشلتئىجميلمحمدللشاعر((كانما!انا))قصيدةاما

ترتبظان،بفكرةترنبفانهوينقصهاماولعل.حلاوتهارغمينقصها

،موحغبرغموضابياتهامنكببروفى،بالآخركلومقاطعهااجزاؤها

يقصد.ماالىالشاعرالمحلوتكشفوربما

حتىتتدهورالواقعيةاخذتعوادحسنمحمدالشاعرفصيدةوفى

الحياةنثراننقولانور!منا،سخفافأصبحت(لحجازالىوصلت

اذاالاالحقمعناهاتأخذلاالتفاصيلوان،بتسعرهايرتبظانبدلا

واتعميمهادونايرادهالانذلك،انفعالياوفلسفيبكلارتبطت

الشجر.عنتنتوسذاجةعبرتهااستخر(ج

عنتكشحف،طيبةمحاولةفهي،شاهبننجاةالانسةقصيمدةاما

يعيشهاالتيالمشرقةالايامهدهفىالانثىبشخصيةلحقالذيالتطور

الوطن.

وئحفلونبضاانسياقااوفىالقادمةقصائد!اتكونانلارجوواني

بالشعر.

الصبورعبدصلاحالقاهرة

جم!جم!4

نمننبنال!

لأ--!

*!د

بامكلضرير--/كا

!فف!1!به!!



ا!ستاا

خورشيدفاروقبةلم

حركنابدءنشأته!عاصر،الفنيانتاجناالوانمنوليدلونالقصة

كله..العربي(لشرقفىالثقافيةحيا.نناتناولتالتيالضخمةالتطورية

0.صراعفيه!نعتتمنا.وماقلقمنعانيناهماتعكسالقصةعاشتولذا

تم،والمحاكاةالتقليدمنمتعددةمراحلفىانتاجيكلون؟لقصةومرت

موالبلتفسهاوحددت،مستقلةشخصببة؟لامراخرلنفسهاحددت

..يدالجبالميد(نهذافىالمتعددةالطويلةخبراتناوليدةكانتمعينة

كلونا-هميته.تدعمهاثابتةعمدعلىالقصصياقناجنايقفواليوم

عطللتعيبرطواعيةمنميهلماالمنتجيهنالىمحبب،المنلقينالىمحبب

..وقواعد!ااصولهالهاالقصيرةالقصةفىمدارسوظهرت..يريدون

فالقصص،القضيةهذهلمخب!ما"الآداب"منالماضيالعددوفي

بذا.نه.واتجاه،خاصبلونمنهاكلتمفردفيه

فهميالرحمنعبدبقلمالحرب

اوردتهصغ!خبرعلىكاتبهابناهاواحدفصلمنمسرجةهذ.

الانباءوكالاتذكرت..محرعلىالاعتداءازمةاثناءالانباءوكالات

لخللاوروباعواصماحدىفىجويةبهـغادةمندرةانطلقتالصفاراتان

شديد.عصبيوتوتروهلعذعرالناسفأصاب،اصابها

د؟خلعاشلمحقد..مهـعرحيتهالكاتببنىالصغبرالخبرهذاومن

مسشولوفيبريتواختار..الغارةاثناء؟لعاصمةهذهبيوتمنبيت

حتىالثالثة(لحربفيامعلىويعمل،الابيضالجنسبسيادةينادي

لانطرهفىوالملايين،والمطاطالبشرولعلىالابيضالجنسيسيطر

ويقطة،الحرببزو؟ليزولطارىءشيءددهوالدمار،لهمقيمة

..و(لناربالحديديخمد؟نينبغيتمردايراهاحياتهمعندفاعاالملونين-

،الغارةاستغرقته؟لذيالزمنهوبزمننفسهحددقداذنفالكا.نب

وحدد،الاسننعما!يالوزيربولهيبشخصيةنفسهوحدد،المزعومة

معدمايتحركبدأالاطرهذهداخلوفى..السلأمهوبهـفنفسه

..هواهوعلىوثقةبظءفىالعقدةبانيا،شخصيانه

بتناقضاتهـا،الحياةيجمعانهالاوريربيتبنهتميزهرغمبولوبيت

..وتترخرمنفيهاوبما

المطالقة،بمادي!ته،وحمقهوغرودهباأنانيتهالابيضالرجلهوفبول

...والناروالحديهـدبالمالالاعمىوايمانه

-،ثسائبةكلمنتخلصالذيالرقيقالانسانيالحبهيبولوام

وغدتوالصراعالسعيءنفعجزتقدماهاشلت،مقعدةعجورفهي

..وامومةحباكلها

،؟نسعانكلاجلهءنيعيتذىمااجلمن.نعيشانسانةبولوزوجة

البقاء..واسمها،الوفاءواسمها،الحباسمها؟نفسنافىنولدهامعانن

اجلمنتصارعوهي،يحطمهامامسهااذاالمعانيهدهعنتدافعوهي

...سبيلهافىشيءبكلوتضحى،المعانيهذه

"يعرف،طثيغنهءلىيعيشالذي(لعاديالفردهوالخادموجورج

والخوفودرقهابنه،تحيرهالتيمشعكلاتهفىويعيثمي،حقلانهالحق

...والدمارالحربمبنيملأهالذي

..القدهوكأنههيدوءفىويعملصمتفىيتحركالذيالعاملوهناك

يوق!ا.او(دح!اةفيحركيعطا4اوالتديفونيصلح

ا!ستثواءمنهاكئيرةعواملتحددهالذيالمستقبليمثلوهو؟لطفلتم

..الحقمنهاانكما،والتضليل

فالزمن،مسرحيتينفىالنجاحعواملكللنفسهالكابوفروهكذا

متبلورةناضجةوالشخصيال!،(لغازةاستغرقتهالذيالوقتوهومحدد

،انطباعاتمنيروبعماالتعببرعاىيعيمهماالحياةمعانيمنتمثل

..الحدثبقى...السلاموهوواضحوالهدف

نماصومعب!واطفهيعببشبجورجفاذابقليلالغارةقبليبدأهوهو

ابنهممالانوجلةبالامواذ،الحربدمارمنالابيضالرجلانقذالذي

فىيعيش.نفسهببولواد،الدمارالىكلهبالعالميوديطررقفىيندفع

الجنسسيادةعنالضخمةالاكاذيببركلالرأسماليونشحنهمسمومجو

التيوالقيمالانساليةبالحياةستهتار1الى..وبقائهوسيطرتهالابيض

..الانساناجلهامنيعيش

مرافع،وطلقات،انداربصفار؟تالمزعومةالجويةالغارةتبداثم

الذيالكامنالرعبفيها؟-تيقظجماهيروصيحات،طائرةوصوت

...المضللونخدره

...والدحارالموتخطرامامللأختبارالقيمكلوتوضع

خائففجورج،وتتبلورالشخصياتتتضحالحدثهداضوءوفى

ماتخثىهيوانماالموتتخشىلا،و(لام(لهانتةالحربدماريدكرلانه

القدريرفعكمايحتفيالتليفونوعاملتعييرات،منأبنهايطراـعلى.نراه

نفمهوبول،وبالحياةبالناسقليلأتعبت3،،ليترالاحداثعجلةعنيهـه

قدخلفهيختفىالذيفالحاجزقيم-منعنهيدافعماكلفىيشكبدأ

قبلالحربفجأتهاذيتزعزعبدأقدوامنثقةمنيحسهوما،.نحطم

المدمرةقواهاعلىيسيطرونوصحثهالهيحسبوكانلهايستعدان
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احساسداخلهفيويبدا،وتصورهبعجزهيواجههاانوفضطره،وحدهم

يدفعالداهمةالمشاعرهدهتائيروتحت،قاتلبرعبيمتزجبالعجزمرير

نفممه،وابنهنفسهانقاذسبيلفىيضحىوهو،ثمنبأيمهربعنبحثا

وزوجهاولابنهالهامخرجعنتبحثوالزوجة...شيءبكلومستقبله

برجولةتستنجدوهي،ولفرردطائرةفىمقعدينسوىتجدلاولكنها

يصرحينالرجولةهذهفىتفجعولكنهاالحياةوابنهاهيلهمنحهايول

الذيالحببذكرىنستنجدوهي،الناجيهويكونانعلمىيول

...الاخرلىالقيمكلمعذهبقد-الحبهذاانتكتشفلكنهاجمعها

وتفجأهنذالتهومنمنهفتسخرالهجومالىالاستتعطافمنفتتحول

..الرهسماليولفريهـصديقهابنهووانما،ابنهليىالطفلبان

التعريحبهذاامامهانهارفقدئالثةبمرحلةهنابولشحصيةونمر

هذا،شيعبكلسبيلهفىضحىهـلذيمستقبله...كلهمست!قبله

.يد.ولفرالرأسماليصديقهليسله،خرافةاخرىوخدعة،دسهاعليهالمستقبل

العراعولاعلىقدرةولااملبلامكانههوويظل،لتنجوالزوجةوتتركه"

دخاتفقدالوجور،منالحياةومن.انيخلصيودمشسلمحطام..شيء

..شيئافيهتبقولمبيتهالحرب

لكلملبالانسانية!يزالفما،فقظالام،الامجوارهالى-وتقف

يعيثرانهلهلتقولبولبيتالحربدخلتوهكذا،الحبانه...ضال

الخداعضحيةكان؟نهويعرف،عيميهامامالحقائقولتضعوهمفى

الاستعماريدفىالعوبةكانوانه،والسيطرةالجنسدكلاوىاصحابمن

بة..والاكاذيبالاضاليلبنتهحلمفىكانوانه،والرأسمالية

انفقدبعدبوليفيق...الكابوسمنالجميعيفيقو(لغارةحكايةوتنتهي

الرحيمةالاموتضمه،عينيهعنالذشاوةوانجابت،وغرورهوابنهامراـته

الذيناصرعدوهمثلمنيستمدهاجديدةحياةليبدا-الانسانية-

...ولغرهالهالحياةيحب

احداثهوعالجبرفقشخصياتهنمىقدالكا.نبانفواضح،وبعدا

التدريجيالنمويحققوحتى،القيميدهفىتضطربلاحتىهوادهفى

..والشخصياتللاحداتالمفاجيءغر

ثم،علىحدةمنهمكلحياةويعيثئ،ابطالهمعينفعلانهتحسوانت

يريمدها،التيالمعافيليخرجعليهويسيطرهويونجههلقاءئيجمعهم

ثعر،منميهمارغمفبول،خرونالجميعبانيومنانهتحسوانت

ولكنالاخريندمارعلىالايثنىلنمستقبلهانلهخيلمخدوعانسان

..ولانسانيتهلنفسهيستيقظالتجربةيدخلعندما

الحوارفىتلأحظانكالاوعنايةبدفةمرسومةانهارلحموالتسخصيات

ينبغيوكان،نفسهالمولفلغةهي.واحدةلغةتستخدمكلهاأنها

يستمدهالذيقاموسهمنافلكلالخاصةلغتهاشخصيةلكلتكونان

...حياتهوظروفوثقافنهبيئتهمن

لهنرجومتمكنمسرحيبكاتبارهاص))الحرب((م!مرحيةففيوبعد

.والسدادالتوفيق

أ!دينمجيبقلمالاغابندقية-2

0..راويةيحكيهاقصةهذه

..القصةروايةفيهتنمالذيالمهادبرسميبدأالقصصمناللونوهذا

ضميرمستعملأاذردعمليةفييبداالذيالراويشخصيةوبتقديم

القصةجومنتقريبنابالمهاداسميناهمادسممنوالمقصود...انتكلم

ببع!ةاهميةاعطاءالراويشخصيةتقديممنوالمقصود،ستحكىالتي

...سيرويهاالتيالاحداثمنوموقفهلردهلطريقة

ايضانتقلىوانما،وحدهاالقصةنتلقىلاالقصصمناللونهذاوفى

..لهاالسامعينمجموعةعلىووقعطبهاالراويانفعال

حقيقيةاسماعباستعماله(المهاد)لنايرسمانالكاتباستطاعوقد

السامعين،يكونونالذينالاصدقاءمجموعةبينفيهااللقاءتمالتيللامكنة

تبعتالداخلفىالمشتعلةوالنارالممطرةوالدنياالكوخجو-يرسمئم

يعيثىدليلفهوالر(وياما0.العقولالىوالخدرالاجسادالىالدفء

...الارانبصيداماكنمعرفةوعملهالجبلفي

ص!بد،رحلةفىبخيلايصطحبصغرصبيحولتدوروالحكاية

هدهيلمسلويودوالصبيابدايستعملهاولابندقيةيحملوالبخيل

العجوزويرنام،الطفلعمعندالرحلبهمايحطليلةوذات..البندقية

ليصيداخلسةالعجورالرجلبندقيةحملالذيوالطفلالعمويخرج

يجدانهالطعامعلىالارنبيقدموعندما،ارنباويصيدان...الارانب

البخيل،العجوزمالمخبأهيالبندقيةكانتفقد...باللراتمحنسوا

0..الارنباصابتالتيهيالصبيطلقةوكانت

يحكىانالطبيعيفمن،المولفلهاقدمماعلىطبيعيةالحكايةوتأتي

.نستمعانالطبيعيومن،للبخلونجغضه،مهارتهقصةصيددليل

..صيدقصةالىللصيدخرجتمجموعة

التشويقليثرالراويشخصيةيستغلانالكاتباستنطاعوقد

منهايرىالتيالراويةوليوكد،اخرىمرةغامضاشيماوليفسرمرة

..ثالثةمرةالاحداث

التيالفصحىالعربيةفرغم،للغةاستعمالهفىالكاتبنجحوقد

فعلادليللغةانهاتحسانكالاقصتهالراوي.في(احمدابو)استعملها

يناسبماالكلماتمنويستعمل،وقربالففىباسمائهاالجباليسمى

...وتفكرءعقله

سالمجورجبقلمالناسفهراء.-3

هيالقصبيرةالقصةبانينادونالذينهولاءمناننياقررانأحبئ

انفعالعنتعيبرفهي...آلشعريةالقصيدةالىالفنيالانتاجاقرب

يستعملهاالتيوالصور0.بذاتهحدثتجاهالكاتبنفسيملأمعين

..هويحسهكماالانفعالهذالنالتنقلتتكاملقصبرةقصةفى؟لقصاص

وغر،الحكايةمجرديخرشيئاتقولانينبعيالقصيرةفالقصةولهذا

السردطريقةمنيبدوشيئاتقولانينبغي..بذاتهحدثسدمجرد

عليهيقيمالذيم!الترابظمناو،القصاصيختارهاهـلتياللقطاتمناو

يعبرفهو،التركيزالقصاصيلتزملنينبعيالحالةهذهوفى0.قصته

ومكانيا،زمانيايتحددانفينبعيولذا،معينحدثتجاهبذاتهانفعالعن

...وتطويرهالانفعالتنميةفىقيمةيسردهمالكليكونانينبعيكما

تحكىوالتيانفعالعنتعبيراليستالتيالقصوةالقصةانهـاييوفي

قصةليست،حادثةمناكثروفيهاومكافيزمنيامتدادلهاطويلةحكاية

...نفسهاالحكايةهوالمقصودوانما،حجمهافىالاقصيرة

لقطةفهي..المعنىابهد(قصيرةقصة-الناسفقراء-القصةهده

والفقراع،فقرةلانهاتابوتبلأفدفنتماتتفتاة..واحدلحادثقصيرة

..التابوتثمئيملكونلا

مليءفالحدث..موجودةالقصببرةالقصةتتطلبهاالتيالعناصروكل

محددوالمكان،مساءذاتوهومحددوالزمان،الكبيرةالانسانيةبالمعاني

..وجثةوكاهنطفلهيمحددةوالثنخصيات،الكبيرةالمقبرةوهو

الكاتبرسمفادا،موفقاختيادالقصةلسردالمتكلمصمرواختيار

...توفيقااكثرهذافىكلان،صعبربطفلشخصيته

لمتمححفالقصة..تنيءاخربعدهداالقصةالعناصوشيءونجاحهذهنوفرلكنو

نا!حياد،دورالحكايةيسدالكا.نبمضيلل،معيناانفعالاليتنقلانفى/



انتحسلعلكبل..انفعالايعكسفىالطفلشخصيةمنيستفيد

بمايحسولا،حدثاكونهمن؟كثرالموتفييرىلاالكاتب

...الصبيعينفىذعردمعةاسردرارمناكثرنعشبلاالغقراءدفنفى

الصغيرالطفلعلىالارتباطهداووقعبالفقرالموتارتباطفىمااما

تبحثفانتالكاتبنفسعلىانطباعمنكلهلهذاوما،للحياةالمتفتح

يحسىلانفسهالكاتبانالىهذايرجعوربما..تجدهفلاعنه

سوىيريدلاالكاتبكانوربما..الموتمنطريهزهولاالفقربمعنى

...ربما..إ..فقظنفسهاالحكايةسد

طريقةيستعملفهوالكاتبحوار!الاهتمامتسترعيظاهرةوهناك

رجلوجوهنافىصرح،(بتعدواا"يقول..العربيةاللغةئمألوفةغر

رفاقنا"احدصرح،فتاةانها))و((م!هم

نتيجةهذاولعل...فائلهالىيسندهئم،اولابالحواريأتنف!و

..العربيةوالكتابةالعربيالاسلوبعنبعيدةكنرةبقر(ءاتتأثره

بسأتيالامكانياتهدءكللأالكاتبيستغلاناودكنتفكموبعد

بمعانيهاوانفعالهبهـاالكا.نباحساسينقلحيادافقاقوياالتعبر

...العميقةالانسانية

يدورعلىبقلمالحديدي2هـرير-؟

تغدوانصدفةمجردانهااحسبولستآخرلونمنقصةوهذه

-الحديديالسرير-القصةوهذه..بذاتهمتفردالوناالعددئقصعةكل

حدثفيهافليس،البطلداخلفىكلهاتدوروهي،الداعيعلىاتقوم

البطلداخلاثناءهانعيشمشكلةاماموقفةهيوانما،زمانولامكانولا

..الخارجيالعالمعلىاثرهالا،هوعليهالمشكلةوقعونستعرض،نفسه

عليهلتنامالسريريشتريانيريدالبطلإ!سيرفهيالمشكلةما1

..القصةانتهت...واحدلريرسولىبهالشىحجرتهلانامه

يقوموهداالداخليالمنولوجعرتنبيءوانمابالحدثتفنملافالقصةلا

..الصورتداعياواللفظييوالذهنيالتداعيعمليةعلطبدوره

القصةلتنجح..حولهاويدورالسريرمشكلةمنيبدأهناوالتداعي

الرير-فىولكنك..وصادق!حريصاحذراالكاتبيكونانينبغي

غدتمابقددتداعياتعدلمالمسألةانتحسىماسرعان-الحديدي

وان،معاشةوعرمفتعلةالتجربةانتشعرماوسعان،ممنطقانقريرا

..طبيعيةوعدمتعنتفيهفكرةالىفكرةمنالانمنقال

الكافبينسان،القصةكتابةفىالالريقةهدهإخطاراحدوهدا

بطريقةمنفصلةكأجزاءالافكارمعالجةالىوينرفع،ءقصةيعالجانه

خطابية.

مشعكلةهيومشكلتهفقربانهالسريرمشكلةمنصرجقدو(لكاتب

ظالمبهذاوهوالناسءلىمعينانطامايفرضالمجتمعوبان،الفقراء

يشبرمستقبلةبعجلةيسرعوانه،(والكثتالحقدطينةرونجبل)و

عنننتكلمالسريرمشكلةنترك؟ىالاجدىباىثم،الشيخوخةنحوبه

الشونةدماءرونكاسيشرببانهقصنهيختموهو..ألاخرينمشايهل

كيفادريولممست..(لسريرجرههؤاكل.لنائم!بنوسيوقظوالمضلالبن

ء.العنيفةالثوريةالدعوةهدهالىا)تاعيادى

ليست-الحديديالسرير-القطعةهدهان؟قولاناريدولست

ولكن،يه(يماننرغمهؤااقولاناريدلست،خطبةهيوانماقصة

فجرهالاطلأقعلىالفنيالصدقيلتزملمالكاتباناقولهاناريدالذي

..الفنيعملهطبيعةعلىالخروجالىاهذ؟

خورشيدفاروق

المحريةالادبيةالجمعيةمن

4ؤا"ةمالالراد

وابدادائمماتقدم

العالميينيلادباءلكبارالالترجماتفضلي4

صلو:ما؟حال!

تأليفالكيمياء-قحمةاو،وأنابيقبواتق"

زكياحمدالدكتورترجمةجافيبرنارد

.لق.8.الثمق

لاساتذةبحوثمجموعة-الاسلاميةالثقافة.

اللهخلفمحمد-رأجعهامختلفين

..لق008الثمن

ديورانتولتأليف)جزان(الفلسفةمباهج.".

()جزانالاهوانيالدكتوراحمدؤؤادترجمة

..لق.75

الدكتورتأليفالجديد-العالبم!الفكرحياة"

..لق.25الثمنمحمودنجيبزكى

سلسلةمن-الجزء8!الغيرمحبةكسب"

هيلينتأليفالدرسينللادباءالنفسعلم

عثمانمحمدترجمة-شاكثر

..لق3.8الثمن

ترجمةهاتجالمبرتتأليفالعقلجبرؤوت.

.ل.ق2..الثمنصروفؤؤاد

رلندلص.تأليف-الحديتالعقلتكوين"

تقديمبطعمةجورجالدكتورترجمة

هيكلحسينمحمدالدكتور

.ل.ق..7الثمن

المشوراتلهذهالعموميونالوكللأء

جمروتالعقامةدار

-"لسورلإسلأمية،لاوقافعمارة
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المانيالجزءالحديثالعقلتكوين
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زايؤيوسف


