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منبانها"الآداب"منالماضيالعدديضمهااقيالقصائدمعظمتفأز

-0الجديدبالشعرندعوهالذيالشعرهذا

صدورهامنذ،درجتقد"الآداب"انالىاشيرانمنهناليبدولا

وقد.ودراستنهنقدءالىالنقادودعوةبنشرهالشعر،هذاتشجيععلى

فاولئكالراضونفأما.الاخرينوسخظالبعض0رضىذلكفىلقيت

شأنذلكفىشانه-الشعريانتاجنابانالمجلةايمانيومنونالذين

الفكرمقتضياتيجاريانالىمدعو-الاتاجرونالاخرىالالوانجميع

واقعنامنت!بثقالتيوشواغلناهمومناعنالتعبيرفىالحديتالعربي

القديمةقوالبهمنكبيرعنالتخليالىمدعوذلكاجلمنوهو.الجديد

نا(نالآدلكفىتفعللم"الآداب"انوالحق.التقليديةوطرائقه

ثم،سنواتعشرمناكمرمنذالشعراءمنفعةاستشعرتهانزعةتتبنى

و؟ما.الجددالشعراعمنبكاملهجلفيهافانغمر،امواجهاتدفقت

علىالناسجون،سيكيةالكلبالاطاراتالمتمسكونفاولئك،الساخطون

.*حيانمنكميرفيمق!عةمحاكماتغيرمن،عنهاالمد(فعون،منوالها

الصدىمنجمزمهماترفضبل،تردهولاالقديمترفضلاالمجلةوهذه

الموسيقىومن،الموحدةللقافيةالمملةالرتابةومن،الفخ!4للكلمةالاجوف

3"عنهيلزمما"نقولولا"يلأزمه))مانقول.الو(حدللوزنالمضجرة

دخل.،بعضهامناوالآفاتهدهمنالتقليديالشعرخلأاناتفقفادا

اليه.ندعوالذيالتجد/بميد(نفى

وغثاءزبدالجديدةالشمعريةالموجةهدهيصماحبانالطبيعيومن

منانجداعالجديدالشعرعلىنحكمانيصحوليس.جديدةموجةككل

بسبب-الاقلعلى-تسلباوتزولانمناكثرمز(ياهفان.الغثاءهذا

والاستهانة.والتفريظالتجاوزعنتنجمشيئاتبعض!"ن

وجودءعناعلئقدالجديدالشعرهذاانفىشكفلا،!انماوايا

وهو،والشعرالادبشيوخبعضانكارمنالرغمعلى،اقدامهوئبت

ععرنافىالشمعريالتطورانفىشكولا،والترلمزالتبلوربسبيلالآن

به.سيورخالحاضر

لهذاصدرهاتقنجالتيالمجلأتمنلسواهااو،المجلةلهذهاتفقاذااما

بدلاانهاذلكفىفعدرها،رديئاالقراءلبعضيبدوماتنشران،الشعر

جهةمنوانها،تشجيعهبهايحسنمابعضالرديءهذامعوجدتقد

منتمثلاندائماتستطيعلاانهاتوكدوهي"الرديءاحسن9ءتنشراخرى

فحسب.جيدهوماالادبيانتاجنا

*

الجديدالشعربطاقةيشعرتنوعاالماضيالعدرقصائدتنوعتفقد،وبعد
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ففيها.الهمومشتىعنويعبرالموصوعاتمختلفيستوعبان!لى

.المجردالنفسيالتحليلوفيها،الاجتماعيةالنزعةوفيها،القوميالاتجاء

هيوالمنعبيرالتفكيرفىجديدةبطريقةعولجتقدالانجاهاتهذهوكل

الفريد.ومذاقهالحاصةنهـهتهالجديدالشعرلهذاتجعلال!ني

نادكالكيبرةالعراقيةال!ساعرةقصيدةعنالحديثابدأانواحب

قيستاداالجدةكلجديدةانهااعتقدالتي،،(للألماغنيتان":الملائكة

."الموجةقرارة"الاخيردليوانهابشعروحتى،السابقبشعرها

م-مقدارهويتوازن،ثنيةكلفىيدفقجديدعاطفينسغالقصيدةففي

هيفاذا،الماضيةالقصائدمنكعيرفىغالبةكانتالتيالفكرةمقدارمع

ن(فىشكولا0غلبةولافيهطغيانلااندماجابلاحساسمندمجةالان

لارائماتعبراعنهاعبرقدالقصيدةعروقفىتسريالتي،(اللوعة"

تكونلوآحبكنتوقد.ويتذوفىيدركمابقدرعليهيدلاويحال

اتابعانلاستطيع،يديبين(1)الخمسىباغنياتها،كلهاالقصيدة

الالم،مصدرعنفالتساول.الالمهذاعنالتعبيرتنتطمالتيالفكرةسلك

بغفرانالثانيةالاغنيةآخرفى،عنهيجماب،القصيدةبهتبدأالذي

لموقفمتدرجا"تطورا"ذلكوراءاناحسبافيغير،والايذاءالذنب

الشاعرةظنتالذيالالمهذا...الحبيبالمعذبالالمهذامنالشاعرة

مصدرهعنوالابتعاد،البحرقاعالىبحمله.وبددتهحطمتهقدانها

)ءالوردةموطن،بموطنهالجذورموصولانهتبينتثم،بعيدالىبالسفر

غيرمن،لهالخضوعمنبدفلا،يذوبانمناقوىوانه،"الحمراء

فىانوالحق.اصلهاكمثماففىوالتلوءوالحيرةالتساؤلعنالانقطاع

بمحاولةوقناعة،وتبديدءالالمتحطيممحاولةعنترإجعاالثانجةالاغنية

الحرونالناعمالطفللهذاانىولكن..الزمنمنفترةنسيانهاوارجائه

والتبسمالهدهدةمنلمساتوالى،تنبهناالىابدايحتاجانه؟يسىان

وتعداد،رقيقرفيقعتابنداعاتذلكبعدوتأتي..ينامحتىوالغناء

كانواذا.والايذاءللذنبوغفران،النفسفىالالمخلفهاالتيللجراح

صحيحا،الالمهذامنوالشعوريالفكزيالموقفهذالتطورادراكي

علىالشديدالعطففىتدرجاستكونالباقيةالثلأثالاغنياتان!احسب

ثم،عشقهفىثم،المغفرةلدىفعلأالعطفهذابدأوقد،الطفلهذا

التنبوهذافىولشى.فيهالفناءفيثم،بهاتدلهفى

فىبوادرءبدتالذيللتطورم!نابعةفيوانما،الشاعرة"تعقيل"لفكرة

الاغنيتين.

الاغنياتاتتاذاوجماليتهاجمالهامنشيذاتفقدلنالقصيدةانعلى

"المنطق"علىشيءكلقبليعتمدالذيالخظهذاعيرعلىالباقيةالثلأث

.بالضرورة.الشعرطبيعةمنالمنطقوبيس

لحبهالذيالالمهذاعنر؟ئعتعبرالقصيدةففي،امرمنيكنومهما

دكرتقد"الآداب"الىبالقصيدةبعثتحين،الشاعرةكانت)1(

بعد.تتنهلم"للألماغانخمس"بعنوانقصيدةمنقسمبانها



يصبحيكادانهحتى،ونوقطهونئيمه،عنهونبتعداليهونسعى،ونكرهه

وما.واحدوقتفىوعزاءناالمحتومقدرزاويغدو،ووجودناحياتنامعنى

الاستفهامهد(ففي!ا(العيو!مستفهمإ)نائمصببربطفلتش!بيههاروع

هدامنشبئا؟نواعتقد.اليهيشد؟ننااللذانالحبولرال!وعةلرنفسه

."الموجةقرارة"ديرو؟نمن((الحزن"قصيدةفىوردقدالمعى

فان.المضمونمعالانسجامكلمنسجمافأجده،الشعريالتكنيكاما

يدهدكماالحرالمتتتهدهدوهي،بالالىمترعةمنه.ننبعثالتيالموسيقية

فيالغنىهذابمثليتوفرلافيهاالايقاعولعل.الحبيبالطفلذلك

:الفكرةتطورمعمتلائمالوزنتغيرانثم.السابقةالقصائدمنكثر

نعالتعبيرفيالمتقطعاللهاثعئبنمالاولالتساؤلتضمنهالذيفالوزن

فىالنفسوطولاليقينانبساطفيه،تلاهالذيو؟لوزن،اللأئعةالحعيرة

ال!قبن،هذاوهمتبيناذاحقى،الالملحلىالقضاءمحاولةالىالاطمئنان

00.المتقطعاللاهثالسوالعاد

الذيالأام:والأستصاراتوالتشابيهالصورروعةءنبعداقولوماذا

يخثيءاو،بسما-شاقىالحزريلقىعادما،قوافيناورعى،روانااخى

وذلك،الحزينالنغمداتالاصابعوتلك،اغنياتناخلفبالمريرةالغصعر

و؟لصديقالمحبالعدووهو،للأدمعمعابراالعيونفىيحفرالذيالطفل

والتعابر(لصورمن"خجماالقصميدةهذ.فىانالحق0..اللدود

جديدةافاقافيهافتحتقدكنافيالانسةأنفىشكولا..الانيقةالموحية

؟لعهـهـسيهو!وهداالماضيعهدهابينالشعريالتطوروان،الشاعريةمن

يالاقليمية.العالميةعئدهاتلتقيالتيالحدودالىوسيدفعها،مدهشا

*

%،كبيرموضوعداتقنصلزكيالمهجريلالشاعر(((منية"قصيدة

والعاطفة(لفهرةتطويرمنيتطلبهبماتعالجهاناستطاعتانهااحسب

ولاالمعطياتتحمل"قليلةبابياتالقضيةاطرافلمقدفهو.جميعا

انطثيروكان،هابطةفيهـاو؟لانفعال؟لتوتردرجةكانتولهذا،تبريرها

ن؟تتمئىكانتامابانالقضيةالثن!اعرلخصلقد.ضعيفا،بالتالي

،شيءبكلاجلهمنضحتوانها،لاوطنهديةلتقدمهفتاهايترعرع

النفر،دعاهفلما.الوطنهذاتحريرسبيلفىماتاقدوجدهابوهوكان

ليحياوحيدهايموتبان(منيتهاقتححقت،الئداءيلبىامهاطلقته

،الاممشاعراعماقىعنتعبرانءنعجؤتقدالقصيدةانوالحق.الوطن

التضحياتتخلفهالذيالعظيمالصدىالتضحيةعلىلاقدامهايكنليمولهذا

ويتابسحع،القضيةمعطياتيعمقانبالشاعراحرلىكانوقد.العظيمة

.مبتغاها!أثيرامنلادركفعلقد!ولووالقلبالغصفىتطورها

،حجازيالمعطيعبداحمدالمصريللشاعر"نغنيلمن"قصيدة؟ما

نجوىوهي،الشعري"؟لزخم((والاعماقمنكمير،فصائدهكمعظم،ففيها

الىفيهايدعوه"البعيدالريففىالانسمان"الىالشاعريوجهها

الواقعيالشاعريطلقهاالتيالاغاليلهذهالسمعارهافوالىالمشاركة

الاغاني:هذهلاثمارالوحيدالسبيلهيالمشاركةفهده،اليوم

لوصادفتها!العينكلماتناعلىتمشيانادعوك

(لور!علىتموتلاكتما

العرفىمنقطرتينعليهاأسقظ

الافقصمتفىضاع(دنايلقلمانفالصوت

الغرابصوت؟ثارءعلىومشى

تهتزيجعلأنهااللذانهمافيهاالعاطفةوصدقالنجوىهذهوحرارة

ابنوهو،(لشاعرانوالحق.واحدوقتفىالمشرقالكئيبالنغمبرهذا

يعانوىالذينهولاءمن،امثالهالىالحديثيوجهكيفيعرف،ريف
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الميرلسلهاعزاءهمساتالى؟لحاجة؟شدهموالذين،والالمالشناء

الصاغي:السمعتلقىالتيالكلمةبعظمةيومنالشاعرانثم.الشعراء

روحجنثيهفىليسضريراطيناتزللما

الورقفوقمصلوبةكلملأننا

الشفاهعلىالحياةلهااريدوانا

جديدمنفتولدشفةالىشفةبهاتمق!ي

البحور،منمجزوءاتاو،بحورفىالابياتهذهانسيابانفىثكولا

المعنى،وكأبةالئغملعومةيجاريمتسلسلأ.ندفقالهايحفظ،متقاربة

الجديدالشعرمنكثيربخلأف،والذوقالسمعيخدنتىلابذلكوهو

بيتمنبل،مقطعالىمقطعمنالنقلةاخبباراصحابهيحسلاالذي

تبرير.منلهماليسنزوةاوهوىعلىجارين،بيتالى

يتنمبهبما،المنماعريوجهـه،النداءهذام!رىعنابةنساءلا؟كبعلى

ناالشاعرحسب..اليهانيسعتمعوامهه!يصبمنالى،ألابضهال

قرعالىبحاجةهوفما..الئالىال!بهيستمم!ص.!ىالضعيبرفىيصمدق

ل!.الاصراس

قصيدةفهي،حيدريصفاءالعرهـقيللشاعرالغربامماا")عودةواما

منتماماالواضحمنفليس.الالتباس!قعءاد؟ئما(لرمزوفى،رشية

فقدت،غرباءمطلقالىبهميرمزالشاعركانفاذا.الغرباءهولاءيكونوى

فلسطينمنالنازحينبهميقصدكاناذااما،أهميتهامنكثيراالقصيدة

فيمصيرهمعلىترينالتيالتشاؤممناللهجةهذهنحبلافاننا

شيءكلاجلمنيعملوهو،اليوميعملالواعيالعربيان.القصيدة

العربي.هدالهايعملالتيالاشياءطليعةفىالنازحينوعودة،عربي

معدنمنتنبعانها.شكموضعهيفليست،القصببدةفىالشاعريةاما

.ابتسارولافيهتصئعلاقوياسلسا(لنغممنهيجريمرهف

المصريللشاعر،(والاملالعائدون"قصيدةتعالجهالموضوعهذاومثل

اطارفى،هناتحلالتيهيالتفاوللهجةولكن.يوسفعوادالمنعمعبد

العودةفرحةعنتترجم،وعدوبةبرقةتنسابالتيالحنانةالعاطفةمن

.الاثرةالماصيذكرياتيحملالشظبمراىوتستبشر،غياببعد-طول

،سفينتهـالمجاهدةفىوهم،البحراهوالمنعانواقدالعائدينهولاءان

-للشاطيءعدناقدواذن"عادوأ..ولكنهمالدهرمدىينسوهلنما

يحرثلملا،عادواواحيرا"-"الموتبعدانسانيحيااناجملما

"تاكلهالامواجلممركبهم-ثيمء

الشاعرعنهيعبرلمكماالمصرياثاعرعنهفيعبرالتفاؤلمبعثاما

العراقي:

القلب-كفاحانيومنانسان-؟نسانيفنىلنابدارفقائيياابدا"

كافحناولكم-زهراتمايوماتنبتكي-النفسرصحراءفىتسكبقطرات

"الاهو(لبحرفى

.يكافحوندامواما،يعودواانمنبدفلأ،واذن

النثرية،العبارة،مقاطعهامنكيرىفى،القصيدةهذهعلىناخذانناغير

.تاما-الغاءالقافيةالغاءالىنسيءكلقبلمعزوبالنثريةالاحساسولعل

هذانعتبرون!ن،الاطلأقعلىمقفأةابياتالقصيدةهدهفىفليسى

الشعريةنهضتنافىفيهمرغوبغير-والاسا،ة.التجاورمننوعاالتحرر

،الايقاععنصرالقصيدةبفقدتاماالغا،التقفيةالغاءاندلك.الجديدة

الابقاءضرورةبدلكنعنيولسنا.العربيةالقصي!دةعناصراهممنوهو

الايقماعيقتلهدافان،المعروفالتقليديبشكلها،الموحدةالقافيةعلى

القوافيبتئويعالايقاعهدامنقدرعلىالمحافظلمةنقصدوانما،بالملل



و؟المتنابعةالابياتمنعددفيالتقفي!ةثرط،ااواحدةاالقصيدةفى

المتراوحة.

،الئقدي"موسىالعراقيللشاعر"القمر(يها"قصيدةفىالرمزاما

صادقحبيباللبنانيللشاعر"الغباءوجاهببة(لرسول)ءقصيدةوفى

يستشعرأنسانالقمريناص!؟الاولىففي0الالتباسمنشيء!يوقعفلا

الواضحومن-والاستعبادوالاستغلألالظلميسودهعالمفىالضياع

.هذاعنرأئص؟تعبيرأفيعبر،العربيبلدهفىءلههذايعانيالتن!اعران

ألاضطهادمنجوفىيعيشون،المعقفينمنالالوففيهيعيشالذيالتمزق

هذهوفى.بالرمزحتىمأساتهم.عنالتعبرعلىيجروونولا،والاختناق

لمس!اتببضععنيفةمنتصبةتتجسدالصورمنلبوالمابتعاثالقصيدة

فككل،الغنىمنكبيرجانبعلىفيهاالإبحاءط(قةانالحق.موحية

لكلمحمالةاطلقهاثم،طويلازمناالصورهذهصدرهفىاختزنألمحثاعر

المنيالخ!برأتهذهموريستعرضوهويمإهكالذيالنئعاءبىبةرصميد

والاستغلالالظلمعنحقيقةتكشفمنالمفارقاتآلوانايوردب!لاده،ثمبهاتفيض

-هزالصعيرةسواعدتحملط-والسلألوالنساءالفتيانويخرج))

"،الحصيدويخزن-السهولىفىالموتبسرالرحىفتنبس

انا،كالو-شالاضو(ءفىاصرح"):الممزقةصرختهالشاعريطلقوهنا

:الصسورةهدهمنزاويةالىيعودثم."الوحيدقمريياسالشريد

معذبين-الجحيممنالقاعفىنقيمقيلولم-..الحقولفىالقمح"

فىمأوكل-...الحصادثمرمندوننايستمتعون-الجرادمنحفنةغير

اعرقمنلكنهاسسماكفىالاضوي!كانها-تجمعتهناكلذائذمنالارض

الوحيد"قمرييا-المبيد

العربية،الشعوبمنكثببرمأساةعنالتعبيركلالمفارقةهدهالصورففي

استطاعالذيالشساعرهووبارع.العربيالوفىمنو؟حدةمنطقةغيرفي.

وتوخرها.انبعاثناانطلأقةتشداننيالمأساةهدهمظاهربهايلمان

القاتمة؟لصورةيزيحالذيالمقطعهذا،المناجاةهدهفىمااجملولعل

:والتفاولبالاملموطرةصورةمحلطليحل

احب-.و؟لكهوفالاكواحفىقواه-المشيعالدمدلكفيك؟حباني9)

أحب-والمشردينالعرايااجساميستر-كالشفوفالفضيلونكفيك

والجياع،بالشمسالمغيبالمبشروطيره-والربيعالرءيفدورةفيك

والاذمانالحبفيكاحب-بالحليبوالاطفالبالخبز-امذببئاارضءن

".الوحيدقمرييا-الوليد!العالمهانث"-والسنين

اهممنموصوعاقصيدتهيضمن،شاعرشاعرهناالنقديمو!ىان

الموسيقيالئفسيعوزهلاشعريهيكلفى،العربية(هـاعةموضوعات

.الحارةالموحيةالكلمةولا،المرهف

المبعوثالىموجهةفهي((الغباءوجاهليةالرسول"قصبدةواما

الاضطرابفيهفزرع،التنرقالىايزنهاورمشروعحملالديالامببر!ي

كموانطر"اليسارفىالىصعبروراية-الئضاريمينكفىاتيتإ):والقلق

:المشروعهذاعواقبعناللأهبالحيالتعبيرفى(لىشاعروفق

-والزهورلاثمارواليبس-الذبولىحامليا-الرسولايها؟"

-والبوارالظلأمحامليا-والقيودللكباروالسجن-للصغار،اليتم

.(،النبيلةالمضيئةللاحرف-والدمارللكتابوالرق

منالجديدالشعريحملهماالىاخرىمرة(لاشارةمنهنابدولا

فان.واحدن3فىوابسطهافضايانااهمءنالتعببرفىالانطلأقحطوط

يثلغهلامايبلغانله"نتيحالوزنوحدةومنالقافيةوحدةءنتحرره

علىيحافظهوبينما،التعبرويسوالافقسعةمنالكلاسيكيالثسعر

منوحدتالجامدةالقديمةالموسيقيةاطارحطمتمتنوعةمول!بق!بة

استطاعالديصادقحببببللشاجمرالقصيدةوهده.الجوفاءدتابتها

الشعرهدانمادجاوفرمن-قصحيرةفترةوفى-طيبامركزايحتلان

بالتوترتمتازيجد!االقصيدةهذهيظراومن.وتوفيقانجاحاالجدبد

وبس!اطةالصورةفىانتراقالى،القصببرةالعبادةوعئفوالجبوية

.الايحاءفىوقوةالكلمةاخيارفطميعية

ادريسىسهيل

لفضففممه-ا

هنلىاويخليلبقلم

.واحدةومسرحيةقصصاربعالآدابمنالماضيالعددفى

هوواحدمنحدرمنتنصبانهامنهاأعجبنيفقدالاربعالقصصاكلا

وحدةالىام،المعادفةالىدلكأعزوفهلى.فلسطينوجوفلسطين

ويخاقولى،؟لاتزأمعلىيقبلوىالادباءجعلالذيالالتزامهوام،الث!صمور

قريب؟منبمتذماكلئايتهللاموضوعايتناولواان

تلأزمهماتيادبائنارعشمةوهو،اليومادبناظلهوالالتزامانالحق

هذهكنبوهمايلأئمالاخشيةيكنبونماويخشوع،يكنبونباتواحتى

0؟لالتزامبسياطجلودهميلهبونورائهممنالملتزولونوالنقاد.المشاكل

خداملانهمالفئيالطابعخالفولو،التزامفيهماكلعنراصونوهم

فيها.غلأئلمنعاريةجاعتولو،بعينهافكرة

وحدهاالمصادفةالىردهيمكننيلاالقصصهذهفىاراهما،هذاوعلى

بينيمزجانالمجلةلصاحبافضرركنتوقد0والغرضالجووجدةفى

اللوناو؟لاجتماعياللونأوالفنياللونتجمعالقصمبىمنالوان

.)1(حقاالواقعي

السطورخلألمنكاتبهاشاء"عربيانسان))عنوانهاالالىالقصة

انصورةهذهولكن.؟للدخصومهامام"العربيالانسان"بصوران

لهذا،(واضحةصورة"الىمنها"صللملاذي،مرتبكةمضطربةظلت

.الانسان

اليهـودمنالانتقامهمهمجعلوا،المجاهدينالفدائيينمنثلةهنالك

عصاباتهماتقنتهالذيالموتبهمواودى،الغدرصرعهمالذينلقتلأهم

يسيط،االعربيةاللغةيجهليهودياسيرمعهموكان.اشكالهبافظع

ويسقونه.يطعمونهكانواذلكومع،جراحهمندعه

ماذ؟،فادر.اسيروهو.بقتلوهاىالغدرومن6حيااخذوهانهم

به؟يصمعولا

وسوف،جريمةسبيلفىنهدرهلاولكنا،مثلكدمنانحملاننا"

ا،بالدماءالجديرةالحقةالبطولةجيداتروننجعلكم

البطولةتكونكيفيرىيجعلوهانحيااياهحملهممن؟لهـغاية،ادن

فيتألم،الثأرنارعليهاتلقيكيفمستعمراتهيرىحينيعدبوهوان

ألا!ضارفىالا!هوتزورر،لذلك

كبيراتضييقايضيئالكريمقدالنلانفىشكلا:،،الآدلب"تصليق)1(

جديد.منتفسيلهالىحاجةنجدلاوللذيبهنؤمنالذيللالتزاممفهوم

وردناماانا.نفقوقد،يردنامالحسىننئراننااخرىمرةنؤكد!لكننل

الناؤدنذكرانناف-.للوخسوعمتقلربكانالمنقودالعددفىونثرناه

غاكمايدلعمل،للك%مالأدبصقليستمسىهـحيةنفدداخرفىتخلوللنه

..يغنبضيمثالاؤقخيقمنليست"داب7ل"ان



يطلبحيناليهوديعالىفيشفق،منتقماجاءانهاحدهمينروقد

صلالحا:رفيقهفينتفض،بهلهفيجود،الماء

يطلببريءطفلمثلتعاملهانك0.عزيزيياقديسااصبحتلقد-

حينابينثربكمادمهمنيشربلالماذا..بهاقذفاناريد.حلوى

البئر؟عكقتلوه

،تترانتر،دالتيالقويةالعأطفة:تتنارعانعاط!تانالموقفهدافى

تريدنفسها(لعاطفةهذهوللأئ0ترحمانتريدالتيالانسانيةوالعاطفة

سببهالذيالالممقدأر"يعرفهالذيالوجدانيالعذاباليهوديلهذا

(،شعبهاجرام

وتركوا6الفدائيون.عليهااغارمسنتعمرةع!دالاخيرالهتمهدويقف

.0ا!تهايةوحدهيش!د؟ليهودي

يعلنب!االذيهد!أانه)القصةفيفتعريفهالعرببمالانسانهدااما

العالم(لخيرربىعو1جديدنبيا.نرونهوسوف،بالسمويبشروجوده

العاطقتين؟بيناو،الموقفينبينيوفقانالكاتباستطاعهل،والان

علىمقحمأمرالجوهدامثلفىبالسلأمالتبشيرلان،ذلكارىلاانا

باثسرالتبثبيرالىترمبمالقصةلان.(طارهافىيدخللا،القصة

-.بالسلأملا

.وهذااحياناوخطابي،المواقفبعضفىحيفهوالقصةفير1الحواما

اليهوديكان(دا؟لا؟لغتهسدجهلوهواليهوديالىيوجهكيفالحوار

.بالاشارةيفهمهتجعله،فائقةبرأعةعلى

الانسانن(لادبفىبهاشبيهةقصةدكر1القصةهدهاغادر(نوقبل

يجولراحالذيالضابظذلكقصة.اذكرماعلى-هيجولفيكمور-

تابعهفأمر،الماءيطلبجريحاعروافرأى،النصربعهـدالمعركةساحةفى

لحطة..".رصاصةالضابظعلىيطلقالجريحبهذاواذ؟.الماءيعطيه،ن

...مرعبوصمت،محرجة

إا!هذاياالماءاعطهس.

الفمت")معروفةقصاصةكتبتها،(العودة"عنوانها(لثانيةوالقصة

واخرجت،القصمةعالجتانلهاسبتىاديبةوهي،االادلبيباشاعمر

للقاهرةزيارتكمعئد

تخيروا

-يكجكلأر.قمالمطقى-

القامرةبوسص

يوليو26شارع

باشاسليمانشارع\،:الدخول

عائلىوس!-ممتارةخلمة-جديدةادأرة

7776(5تلفون

."(لثماميباللون"قصصيةسجموعة

من-قصتهاالكاتبهتريدءمألحلىيدل(العودة)الحديثةقصتهاوعئوان

والتحليل.الوصففىتوفيقعلى،بالواقعتلتصقتكادقصة،هيمذه

الضوءالقاءمنيخجللا.واللهوالترفابناءمنفلسطينيشابتصة

والشباب.بشبابهمعرودشابولكنهتكوبنه،وفساد،شحص!بتهكلى

عرورهمنثمنهايدفم؟نبعدالاالنصيحةمنيستفيدانيمكنهلا

مدينتهرع2شوفيالفخمةالخصوصيةشبارتهيسوقكان.وفجائعه

لهذ؟حسابايحسباندون،والمسرات(لغوانيبهاليصطادالمسلوبة

ليأكل،سائقايصرانالحياةعليهفرضتلاخامارولما.المريرألىواقع

ومسراتهملهوهمجرائمعنوامعالههوليكؤ-اوضحبعبارةاو-

السابقة.

تلسثعلىيقعهوادا،ذبونه؟لملهىبابعاىلتظر!انوبينما

-كووسمعاوتساقيا،فلسطينفىعرفهاالتي-الهوىبئاتمن-الفتاة

.للاعواءالمعدةسياراتمنفخمة((بوفيا%سيارةواهداها..الملذات

يجدلم.اخرفتىمعبألاجرةسيارتهالانتركبانالحظويشاء

الفتىبينحوادهنأكفكان.نفسهيتجاهلوهو.حملهمامنبرا

يتعلل،وهو،خصوصيةسيارةمئهتريدلانها،السيارةحولو(لفتاة

طعناتالذكرياتهذهفكانت.سيارتهاهداهاالذيبالفتىتذكرهوهي

اجابتال!يمالقنىهذامصيرعنالقناةلسلتولما.نفسهفىمولمة

:ساخرةبضحكة

!الجهادساحةفيماتانه-

مجاهدامنهجعللانهسره:واحدان!وشاءهالنباهذاماحثنالمر

وفتاهاهيالانوتسحر،؟ماتتهالفتاةلانوساء،المجاهدينموتيموت

دون،ويركض،مظلمةزاويةفىسيارتهشركوفجاة.الذكرىهذهمن

يركضأولماذ(،يركضاينيعرفان

وهيويودعها،الليلةهدهقصةعليهاليقصآختهالىايركضانه

مصير.اما،الجهادساحةفىبموتهتنبماتاتيالفتاةنبوءةليكمل،راضية

بقيامالشخعرذبكاعرفالالاندري،بالظلاممكفنابقيفقدالخليلين

عن!ما.مجهـولاالسر

القصةبطلاعترافالىالكاتثةلفتة،إلقصةهدهئ،اعجبئي

عنالترفالهاهمالذينمدينتهووجهاءهوارتكبهاالتيبالجريمة

:الكللأمهذابمثلو(جبهم

انتهاوينمولاءمنواحداالواقعفىاكن(لم؟التجئيهذالمولكئ-

لها؟دينمنعليهممايودو(ولم،فلسطينحقفيقصرواالذين

متفرغا،حولييجريمابكلاباليلاالحياةهامشعلىاعيشاكن(لم

لها؟لاحدالتيولذاتيلنفسي

.السطورتسمعهلانكاداعترافالكلمةهدءفي

مقطوعوجهينداتالقصةانالقولىطشتطيعالفنيالقصةبناء؟ما

التكفيى.(لىبهانتهتهواجسمنانتابهوماالفتىقصة،بينهماما

الحوارواما.السيارةزاويةفىالكاتبةتركتهمااللذينالخليلينوقصة

النفسبىعهىثقيلأاكعرهكانبل.الواقعيةبالروحواقعياحقيقيايكنفلم

لغة.غيرعنمنقولاجاءبعضهكأنبل.المنطقيالجدلىعليهيطفىحين

نقية؟دارجةبلفةجاءلواصدقالحوارهذ(ايكونادريولا



ممتعةجذابةقصةوهي،(حيغامنرسالة"بعنوانالثالثةوالقصة

نفسي.ميأثرهاتركتالتيالاولىالقصةوهي.رسالةبقالبجاءت

نبيلة،واقعيةمنتفجرالذيالجديدموضوعها(لىذلكامردادريولا

الرسائل،اسلوبمنلنفسهااتخذتهمابرغم،المتقطعالح!يمااسلوبهاام

وبناء،الجذوراستيحاءعلىاعتمدالذيالنفسيالتحليلفىتونجبهالاام

عليهاتقلبتاصيلةفالرسالةالاسبابكانتومهما.اللاوعيعلىالوعي

نبيلة.عواطف

الحربفيالاسرىمعتقل؟مرربهاكانفلسطينيةاسرةقصة(لرسالة

يصاحبانالقدرويشاء-.وابنتهزوجتهلهوكان.الثإنيةالعالمية

الواقعةوقعتالاسر.وعندمافىمعاملتهيحسنوان(((سيراالمانجبامهندسا"

عاطفةجمعتهماوقد،(لاسرهذايديبين،احمدالمعتقلآمرفتل

هذاتولىالعاطفةهذءونجأثير.منهـمالانتق(ماليهودعلىالنقمة

بالتمثيل،(لعائلةهدهحمايةلمصلحتهماليهوداستخدمهالذبماالمهئدس

بقهةاستطاعتبينما.لهابنةالفتاةؤمن،لهزوجاالمراةمنجعلأذ

يمضيانالتمثيلهذاواستطاع..اللأجئينصففىلتكونالفرارالاسوة

يحتالانالمهندسعاىان؟النهايةهدهاتبقىوللأن.النهايةالى

..الارضهذهمنالنجاةالىالاسرةهذهليحمل.

بكلليسولكنه،حيببيانالرسالةفىيمشبنكلهالواقعهذاان

..القصةفىشيء

كيفتدريولا،ماضيهاكلتجهلوهي،نشاتالمتيالفتاةفهناك

وتعلمت،،نمتولكنها.حياتهافىالغريبالوالدهذالهاالقدروضع

وتنالمحشتح(دلفكانت..المانيةغريبة!لفتاةالعبريةالجامعةودخلت

؟لعريبةجذورهالهاوتأبى،الفلسمطينيةالقضيةفىوطلابهاالجامعةاسانذة

منهم.واحدةانهاتدريلاوهي،العربصففىتقفانالا

الجنسيةالىيببذهاحين،الجذورهذءتثبيتفىبارعاالكانبويكون

دونللعروبةيرفوركانالذيالدموالى،اللأشعورفيتنموكانتالتي

الرسالة:بطليقولوكما...العروبةتعلنهان

الممدةواعماقها،جدورهابلإ.تتكلمالتيهيليستلانهاواعدرها-

ؤايمانبحرارةعنهاتدافعالتيالامةبهدهتتصلحيثاخيكعبردمهافى

عربيةاذاالعلمحقتعلمتكادلاانهاواثقانا.سبيالذلكتدرياندون

اصلها.منيقربهاماكلذاكرتهامنابعبتالضخمةوالاحد(ثالجولان

امتها.الىالانشدت،1اعماقها،جذورهاولكنها

الروحبناءفى"الغيبيات"هذهعلىيعتمدحينمغالياالهـاتباظنولا

اللأشعوروهذا،الخفيالحدسبهذاالايمانكلمومنلاني.الوطنية

القومية.تفتحفىعملهيعملالذي(لعميق

رسمالىاقربوهي"حمزهالحاج"قصةفهيالاخيرةالقصةاما

والعقدة.القصصيالعنصرمنفقيرةلانها،قصةالىمنها"صورة))

يومقليجاهدبندقيةيحملعجوزرجلصورةوهي،القصصية

نقدران*يسعناولا.وشيخوختهضعفهمنالرغمعلى"سعيدبور")

لهكثيرةامثلةمنمثلأوكان،نفسهئتوقدتالتيالعجوزهذاعاطفة

.اليومذلكفى

لسذاجتها،النفتىفىقوبةانطباعاتلهافليست،كقصة،القصة؟ما

الممرية،الدارجةلغةبالىجاءفقدفيهاالحوارواما.فيهاالخيالوفقر

العامية.باللغةحواراياحبذلا؟نتان.العاميةفىايغالدون

وتحثه،صاحبهاتناجيالتيالبندقيةشخصيةالقصةفىماواجمل

جبها.1وفيهليخنوديال!ومهداترتقحطمواطنةكانها،بواجبهالقبامعالى

9788!

فصلمن((الملهمة،)عنوازهافنيةمسرحيةفهيالاخيرةالقصةواما

نواحياوناحيةيعالجانكاتبهااراد."احمدالدينخير"بقلمواحد

افكارعنلتعبروتفبهبربوعي-كبتمنانالقصةوبالرغم،عدةفنية

،متردد،مضطربجوالمسرحيةفيهتسنحالذيالجوفانواضحة

وصيفة.بهينتهيانالكا.نبيريداينالىالقاريءيدريلا،فتناقض

الواقع.بهيضيقتكلفعلىبجملتهاتدلالحوار

ذلك؟بعدالقصةهيوما

،اطفالولهمتزوج،القصةيكتبفنان،الاربعينعلىاربىرجلقصة

عاليةثقافةعلى؟لمرأةوهذه.سئواتخمسمدةناعمةامراةصوتسحره

الىفدنمنه،ليلةذاتعليهاشفقتوقد"الحكمةدقائقم!قصية"

يكونو.بنغمتهاتسحرهولبثت،ستاروراءمناستقبلتهولكنها.زيارتها

والايحاءالوجودوحقائق،المراةالهامحول"فلسفياوفنيلأ)حوارهناك

طافحةمسرحيتهتأتيانهمهجعلكانماالكاتبلان،تذكرهفا.ننيمما

تنقذه؟نالزيارةهذءمنالمراةهذهقصدانونفهم.المعقدةبالمشاكل

ولكن.اخيراعليهاتعرفتتنريرةةامرهبراثنمن-قولهاحدعلى-

دامتماالاسرارعناتغيبانالحقومن.الانقاذهذافىسرايندريلا

من؟لحكمةواستقت،الوقتبعضالهئدربوعبين؟قامتقدإءالبطلة

."منبعها

(روعيرىلا،معلقةصورةالىتهديهوجههايرىانيريدوحينو

تئمعة،صورة!ه!فاذا،اجمثرفيهايحدقانعلىتحثهثم.اجملولامنها

بينالطباقهذااسبابتحريناواذا.الاولىبالصورةلهااتصاللا

بطلتهئبلسانيقولانيريدالكاتبوجدناالصورنين

واحيانا،الوضعيناحدفىنراهااحيانا..صاحبيياالحياةهكذا)ء

000المخالفالوضعفىنجدها..اخرى

(لستبنفيلعحورمنسوهةصورةعينيهتقرببطلتهمنيتقدموحين

عمرها.من

أوكىكار"جرايدوريانءصورة))لعينيلاحتوفبة،هذاقرأت

4صورتالىنطرهيتبدلكانالذيالانيقالوسيمالفتىذلك.وايلد

شكولا.وجمالوقبحونجروشرنزواتمننف!سهفىيثورمابحسب

فاتهولكن.حولهاوحام،المسرحيةكاتببعينعلقتالصورةهذهان

وان،وينتخيلغيرءعورةيرى(لذيهومسرحيتهففي.المغزىبعد

دوريانصورة)ءقصةفى(لبطلبينما،الواقععنبعيداتوهماالتخيلكان

نفسيته.بحسبصورتهملأمحوتختلف،صورتهيرىالذيهو"جراي

النفسيالتحليلينكرهلاشيءوهذا

البطلة:بهتصيحمختلفةمظاهربعد،النهايةوفى

انهم.واطفالكزوجتكالىاهرعوالانذلك،الىتدعوالحكمةان-

عودتك.الىألهفةفىجميعا

اللونهذاشيوعيهمني.الفني!نالنوعقدمتكما-المسرحية

الريشةتكنلموانسوالكا.نب.اليهمفتنهرالادبياسلوبنالان،كثرا

هذافيحسناحطالهانءلىتدلخطوطهافان،اناملهعلىمستقرة

طويلأ.عندهالقلموقفتلماالحظهذافياتوسملمولو.المجال

معروفينمفكريناشخاصايكونواانالمسرحيةهذهبابطاليجدركان

الذهنجفافعنوابعدواقعية؟صدقالحواريكونوان.عاديينلا

،الجفافهدايبللانفيهالفناقحاميس!نطعولم،المجردةوالحقائق

العاطفة.بنتهكلوضوعفىللعاطفةمكانايتركوان

هنداويخاليلحلب


