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الدروبيساميبقلم

للخالأرجيةالعربسياسة

تحديدفيا!لرضصنيلةالمباديءان"علىالنقافر؟لاشناذاوافقلا

ساقهاالتي(لكييرةالامثلةرغم،الررلمنلرولة"الخارجيةالسياسة؟

رخولقبلالماضي،.علىتصدق(لنظرةهذهكانتذا1و.الصددبهذا

.القولباطووهذاعصرناعهىتصدقلافانها،التاريخفيالشعوب

الحكمأالىالعمالحزببوصولىالهندازاءبريطانمياسياسةتتبدل؟لم

الم،المستقل(لموقفذلكالسوفياتيا+لحادمنصوغوسلأفياوقفتوحيند

العالم،قضايامنال!ندوموقف؟مبدئيةنظرةمنسياستهاتستلفم

قيمةمنيقلللنقاثرالاستاذ-3(نظنيواغلب؟فلسفةمستمد(+منالسي

وحدها،بالمضملحةيربطهحين(لعربيقفهالذيالايجابيالحيادموقف

كلو!صونهاويحتضنها،علي!ايشتملالتي؟لانسانيةالفيمالئينتبهولا

الشعبمصالحتضمن؟نهاعدا،نسعانية3سياسةومصرسورياسياسةان

.اقطارهشتىفي؟لعربي

لساير،حقامصلمحتهالغربادرلثلو":(لنؤاش*ستاذويقول

،المتحررةالعربيةالقوىيدفييدءووضع،القومي(لعربيالشعور

لاعلىحلوعمل،بالسلاحوزود!ا،تحتاجه(لذي*قتصاديالعونلهاونجذل

عد(قة-لكسبانن..-.عادلاحلأيومذار؟غهوالمضبفل!ب!طينمش!ة

"0موسكونحويتلفت7انلاحدخطرولا،؟لعرب

ساذجة.نطرةهنا3لامورالىينظرالنقاش-؟لاستاذانالييخيل

منالغربانموقف.الاستعماريواقعهعنبم!زلىالغربالىيثظرانه

لمماالموقفهئىيتغير)نويصعب،الاجتطعينظامهبنيةتمليهالعرب

ازاءمعينةسياسة!لغربعلى-تفرضالتيالاجحماعية(لثنيةتلك/تتعصبص

معلاتفاقكلتتفقالغربفيالحاكمةالطبقاتمصلحةان.(لعرب

ليست،الحسابفيخطاقضية(لقضيةوليست.*ستعماريةسياستها

"غلطات"قضيةليست،لمصلحتهلغرب1من،،؟در(ك"سوءقضية

.-.(لغربيرتكبها

يومكل(ل!غربصحفترددهمايصرركاداذنقاش*ستاذ؟للهوسامح

وآن،واسعنطاقءلىالعربيةالثلاد(لىتنفرصاخذتالشيوعيةانمن

شيءبةبعدلشيئايطغيالسوفياتيالاتحادنفوذ

يعددحينساذجةنظرةالامورالىنقاشر*ستاذينظراخرىومرة

الحارجية،سياستناءننجمتالتيالسيئةوالنتائ!الحسنةالنتائع

وحدتهم،تأخرالىيوديبشكلالعربانقسام:الثانيةفيفيذكر

-.-ث؟+يم!!-؟-بر--!8رلم"!أ!اهءت.ا--اد..-.+ا11-أا..

لىفي-..---؟-.-..-.-:ا-.%.ا-ت-إ.تأل!ااو!حصج-في!

لعربيه4الجامعةتعدالذيالكاذبالتوحيدذلكالوحدةمنيقصدهوفهل

نرىفنحن،الثانيةكانتاذال!الحقيقيةالوحدةيقصدهوام،لهمثالا

الفئاتيفضحاتقسام..انقسامبدونتتمن1يمهـنلاالوحدةهذهان

عذءويعزل،*ستعمارمعالعربيةالبلدانبعضفيصالمتواطئةالحاكمة

العربيالثعصبيحققهاصحيحةلوحدةليمهد،العربيةالجماهرعنالفئات

مقدرلانه.يسشلمحيناقطارهسائرفي

يظناذساذجةنظرةالامورالىالنقاشالاس!ناذينظرؤالثةومرة

(لمصلحةانعلىومتفقهص،اسصائيلعلىمتفقةالعربيةالحكوماتان

!الاتحادفيالعلياالقومية

الدوليهـةولهرأسماليةللاستعمارومعبر،الغربصتيعه(صرائيلان

لهيمتهفما.لاسرائيلاذنيوطر*ستعمارمعتحالفوكل،والصهيونية

ئيل،1لاسربمناهضتهاالالستعمارمعالمتواط!ةالحكوماتبعضتتبجحان

لاسرائيلأتمكنالسياسيبساوكهاانهاحينفبم

فيبمصالح7كاتقفالحاكمةوالفئاتوالطبقية(لشخصيةالمصالحانع

لى3اميلالحكماصبححيصن،وحدهماوسهـوريامصروفي.؟لوحد!طريق

(لتوجد.طريقفىسليماأتجاهانجد،الشعبارادةتمثيل

الشعرفىالتكرار-دلالة

بنقدهكلفتالذيالعددفيئمقمالةا*"كلةلنازك(ناغروركنتلو

،لت؟ءالظروففيالعددهذ(بنقدتعهذتلما،يط!رانقبلمنالآد(بمن

تاريخفيكث!"كحد1ث"الماللأئكةنازدةنذلكايخالكتابة.الانفيها؟نا

ألاقدامدائمااتهيمبكنتولكتني،طويلةمدةصرتراودنيالعربي*دب

وصست،عسيجي(نهاتخيلوقتالىذلكوارجيء،الخطوةهدهعلى

محا!!ةمنيم!ننيماالن!سواستجماعصمفاءالفهـرمنفيهلييتاح

(لشامفهص.ق!م!4-فيالملألكةنازكتقحيمالى-حيثألازتقاء

؟لتيعبقريتهاوان.العربيالابتاريخهيكبيرحدنالملاكةنازلران

العمبة-،الفلسفيالعلمي(لفكروبين،(لخلاقةالشعريةالغريزةبينجمعت

نامن(ليهذ!يو؟فيماالنظراعادةءاىالمفكرينب!ضتحملبانلج!د-هـة

الراقصانفاهالرقصريفسدكما،العقليالتفكريفسدهاالشعرعريزة

وألانسياق،المتدفقلاؤكللاقهالاسقسلأمءنبلا،حركاتهاجزاءالى

عبؤر.برقىفييتعانقانالثروالوحبىالصارمالفكران.الحرالهامهمع

...ذلكيعدالتواضعهذااجملوما.التمعانقيمكونمااروعنازك

بدلامحاونةانهاعلى"الشعرفي(لىتمكشاربداية"مقالتاتقدمنازكان

كاملة،غيراوكاملةبالهاتقدرلاالمقالةهده.ولكنقيمةناقصة-تكونان

أيغ،رائدمعاولةبانها.،استكشافبانها،طريقشقبانهاتقدروانما

العربية؟البلانمةالىجديدايضيفالبحثهذا



المجتععيغيرلاأكلالب

فيمقالتههذهكتبالقصيعيعبداللهآلاستاذاناصدفىانعلييصعب

مطالعاو،الماضيالقرننهايةفيلاالعشرينالقرنمنالسادسالعقد

المدرسةاصحابوسائر.برولوليفيدركهايمكانحن،القرنهذا

اليهاويجتذبون،السوسيولوجيةنظريتهميبسطون؟لفرنسية*جتماعية

ويمضون،لهاالحماسةفياسلالدتهميفوقونبل،لهايتحمسونتلاميذ

.فدرء"ايمانفسهمالاسالذهيشاهالمحدودالى،حدودطابعدالىبها

الخاصةلقوانينهاخاضعةانهاعلىالاجتماعيةالوقلأدعالىنطرالذي

ينفلم،بسواءسواءالخاصةلقوانينهاالفيزيائيةالحوادثخضوع

ومعرفة،الاجتماعيةالحمياةقوانينعنبالكسف،المجتمعفيالتاثرامكان

وتعجيل"الزائد"هذ(بزوالوالتنبو،المجتمعتقاليدمن،(الز(ئد)ء

السولسيولوجيةآلنظريةطبقحينبرولليفيفعلوكذلك.الزوالذلك

نطريعلموهو،للعاد(تعلمالىألاخلاقعلمفقلب،الاخلافىميدانعلى

اخلأقيفئ"؟و،اخلأقيتكنيكمنهيشتقالنظريالعلمهظانقالثم

علىويترتب.ناجعاتأثو؟الاخلأقيالواقعفينوثرانلنايتيح"عقلي

1لاجتماعيصللواقعفهممنألاصلأحيةدعوتهيستمدالذيالكاتبانذلك

،نسيكلماويسفق،سيكونبمايتنبأ،وامنياتجامحخيالمنلا

سيتحقق.ماتحققتعجيلعلىويساعد

فيكتبوا.الذيندركهايمتلأميدمنواحداذن(سقصيميبلاستادكانني

بحوثلهيهمضتالذي،منهالسادسالعقدهذافيلا،القرنهذامطالع

الاجتماعية؟لمعرفةمنافافىوشارفت،جديدةاتجاهاتفيآلاجتماععلم

تأملأتاخرىمرةبعانقةالنفم!رصعلممستهـش!فاتمعملتقية،جديدة

(لو؟قع.هذايبدلالواقع(،وعي"مجردان(لىمنتهية،الفلأسفة

يشفىنفسيبمرض(لمصابانالصددهذافينذكرهانيمكنماوايسرلا

مناللاوعيفيما(،وعي"متى،سحريةعصامنبمربةكأنمامرضهمن

بها-جاعلنفس1علممساهمةكانتهذه.المرضاعراضولدتعوامل

فرويد.

*ستاذفكرةمناقشة(لى\)*د(ب"لدعوةهنااستجيبولست

سيعة.اشارةهيوانما،(لكللأملطالالمناقشة؟ردنافلو،القصعيعي

،سارربوللجانمعاضرةمنبعض-فقراتهنا(سوق،نليويط،و

عنوالمحاضرة،الموضوعهذامعالجةفيالف!ينومينولوجيالالجاهتمثل

سارتو:فال،"؟لكلا!بمسئولية".

(سمي!ا(نا.ئلىانهااقولانا."المنضدةهن!ء!ىكأسهذه"

(لتيبالتسميةتتفرلمو(نها،هذ(يعنيهالاالكاس(نجببا،،يبدو.لكم

منخرجآلذيالهو(ءهذا،مكانهافي،هيماتمامابقيتوانهاذكرتها

صحاذا،وهكذا.الاطلاقصلمجلىتغير؟يالظرففييحثلمصوتاقمي

لالمات3جمعالكلامانحقاصحاذ؟،لاشياء1يفرلالكرم1انحهـقا

مسئولا.يكلناندونيت!لممانالكاتبفيوسعكان،الظروفتبدل

يستطيعلافهو،عنهايتحدثاذ؟لهـآسيغيرانيستطيعلاالادبداموما

نحواحسنعلىبالكلماتنقلهايحاولانهوواحداشيثاالايعملان

ف!ويريحاولاناي،بالالواىينقلهاالذبمماالواقعي3(لرسام،يستطيعه

عالممحوينالا-الكلاميكونلاوهكذا.الكأستولدهاالتيالمختلفةالتاير(ت

ولا،يبدلهاندونالواقعيصور،قع1والوالعملهامشعلىالمعلأيمن

حادثصملحقة.،كالثسعورالاالابيركون

بسهولة،فضحهنستطيعمشئومخطاالىيستبد"لمفهومهذا(ن)ء

...؟للغةحقيقةفيالمبالثرالنظر(لىاولانرجع(نش!يطة

الواثعولكن0شيئا"لظاهرفيايخزلا6كاس:اقول(ذاننيصحيح)ة

الىوبالنسبةاليبالنسبةالظلمةمن؟خرجهاالكأس؟سمياذاننيهو

يضيعاجمالياادراكاكانادراكهلعلوالذي،يرهالملعلهالذيجاري

بالنسبةاوجدتهاقداسميتهامنذفاننيهذاوعلى.المجموعفي(لكأس

بالنسبةألانفثمة.طفيفاالتغرهذايكنمهما،عالمهتغيروبهظ؟ليه

(لشيكل،هذالهاسميتلقد.موجودغرمنقبلوكان،يوجدشيء؟ليه

*نمعهلهوانعالمهمنجزءالشيعهذ؟(نيشعرصاراسميتهوحين

-.شسانا

03الشيءلهذاتبديلهبمألاشياءمنشيوعيان..."

،أالتب!ديلهذاكيف"

؟لشيءنقل،والعقافةوالشعور*نسانيةالمعرفةمنعالمفي،اولاانه

نجهلهااننريد*عمالمنبطائفةنقومجميعااننا0الوعي؟لىالفعلءئ

اليها،نتنيهانلوننفهمهاقن!ن.ت!الانكونمسئولين؟ننريدلاننا

الصمتلعالمندع:هكذاحياتناوتنقضي.(لصمتعالمفيوندممها

فمعنىالصمتنعالمندحعهاوان.نسميهالااننريدلاننابعينهااعمالا

؟ليهانعوداندون،واعياشعورابهانشعراندوننفغلهاانناذلك

---.تعملانفسنانرىولانعمل-فنحن:لواها

له:قائلا،،رأسالصاحب!اسلمهكنتالاعمالهذهاحداسميتفارا

يتعرىهكذ؟اسميهالذيفالشيء"حالكدبر.الآنانتتفعلهماهذ؟"

،تضع،الفعلتعرىانها،التعبيرصحان،تعرىفاللغة،براءتهمن

مسئولياله.امام6نفسهالوقتفي،الشخعى

.مضطهدونالزنوج:الناساحديقللممالشيباالزنوجاضطهازلير"

؟نفسهم.الزنوجيصركهلموربما،ذلداحديدركلاالحينذلكوالى

..معنى*مرلهذايصبححتىواحدهكلمةممفيولكن

يفعل.ماذأجارييعلمسلوكهلجاركيفيهااسميالتياللحظةومنذ)ء

يعلم.انه.لذلدتبعايتهـيرمنيوموقفه.7؟لكاعلماننيذلكفوقويعلم

منعملهفيخرج،ذللثيعرفوان4يمكنهماو،يفعلماذايعرفون(خرينان

لموضوعي.1الفكرفيويدخل،(لذاتية

التيالطاهرةينقنانهو،يسىولانهالنثرمنلانه،*ثبوقوام"-

والفكر؟لوعيفق1الى،مجهولةكالتلعلهاوالتيالوعييتناولهالم

.."الموضوئهط

علمقي؟ايتعانقالتيالفيؤمينولوجيابلسانسارترتكلمهكذا

علماءيتحدثنفسهااللغةوبهذه.الفلسفيلنظر4والثمفسوململاجتماع

مستكشفاتتتجاهلفهيالقصيميالاستا؟مقالةاما.ومفكروهالعصرهذا

-.الفلسفيو(لتاملالعلعياركلحثك!قرننصف

،فا"لدةمنيخلولاقدحينالىحينمنالنفمةهذهترداداىعاى

(لمجتمعبهسيقلبونانهـميتخيلونوهمكابايدبجون(لذينيذكراذ

فيو؟نهذا.واخطرذلكمناعقد*مربانيذكرهم،عقبءلىراسا

(لتعبير،فيلطريقتهو(ن،فنيالجمالا،قصيعيالاستاذمصالة،المقالة

منلكمر؟،3!"4*هواذالهـأ؟،3أ*هم!4علىتعتمدالتيالطريقةهده

،،..لكمواقول.لكماقالو"(لجيلخطبة؟قرؤها1ناو،تذكرت.الروعة

الفرعونىالغزلىألشعر

الشعرمننحزليةاغن!اتمجاهدالمنعمعبدمجاهد*ستاذيترجمان

روعتها،اظهارولي*غنياتهذءشرحفيمقالةيكنبو؟ن،الفرعوني



يعلأليالحديثالمصربرالشعربائعملهيبرر(ناماومفي!.جميلكله!نا

يطلعانالازماتهذهمنالخروججوانب؟حدو؟ن،خطيرة(زمات

مافذلك،نفسهشعرهميطورونعلهم،(لفرعونيالشعرعلىالشعر(ء

يومذاتنشرلئابصديقمجاهدالاستا؟ذكرنيلقد.حانجةاليهبهلشي

فييسهمالكمابهئابنشرانهيشعركبكلأملهوق!م،راميوعنكتابا

يومئذ.ضحكتلقد...تخبطمنفيههيمما(لعربيةألامةانقاذ

حرصلماذا،مجاهد*ستاذفاسال،الترجمةعلىال!لامالىواتنقل

هذه؟سميتان،؟لشعرغفرانأ"شعرا"*غنياتهذءنقلعلى

بقولهص!رهاحين،مجاه!دألاستاذارادماعلى،شعر(الترجمة

(لعربية؟لىتنتقلان*غنياتلهذهاوثركنت!"الشعريةالصياغة)ء

(لشعرية"الصياغة"هذءفيمئهكير(فقمتبجمالىلاحتفظت(ذن،نثر(

خفيفةوالمعاليوالصورالمشاعراليكينقلجناحعنديالشعرموسيقى

نااما.الطفاوالنسيمكانهااذنيكمنقلبكلى2فتدخل،رشيقة

ذاتازهارمنتحملهعمافتذ!لك،تقرقععركبةالشعريةالصياغةتكون

؟لمرء؟نقالحينكروتشهوصدو.الصعبالمركبهوفهلا...مبق

.الرديءالشعريحتمللاولكنه،الردكيءالنثرليحتمل

افريقاسيوية""ثقافةاجلمن

مناليهايدفعه؟لذيمااعرلىلافكريةمغامرةنبيبنطلدبعثلا-!ني

مغامرةانهااحسولكنني،اللاشعورقر؟رةفياحياناتثوبم!التيالدوالهع

خيلوقد.قويوفكر،واسعةبثقافةلهايتسلحمهمابالمخاطرمحفوفة

،المفامرةمننف!مههوتعبانهبحثهمنالاخمرةالفقرةقر؟تحين؟لي

المشكلةتبتعثانهونعنيهوالذبمر:قالاذ،بهازهداو،عنهافتنازل

عنهفيمنشورباندونغغبرفيمامبدأهيجد*فريقاسيويةللثقافةموتمرمق

".(لثقافيالتعاف"عنوانكحت9لغ!تامي

وعن،ألافريقاسيويلإ.سمانعننبيبن.مالكيتحدثكارزانلهبعد

يكمفيفكادتو(ضع*فريقاسيوية،الثقافةوعن،*فريقاسيوية؟لحضارة

بلألدونغ.موتمرفيالمشتركة*قريقيةألاسيويةالدولبينثقافيبتعاضيد

(خر.شبمءالواحدالثقافيواللون،شيءالثقافيالتعاض!اقوو؟ضح

جميعيشفلواحدحضاريلونهناكهل:يطرحالذيوالسوال

-على،افريقاسيويانسانهناكهلاو؟الاسيوية*فريقيةالشعوب

الصفةهذهجانبألىهناكوان،انسانامناكإننرىنحنأتعبيرء-

فره.أوصينيااوهت!ياواخرعربياانسانا،الشاملة*نسانية

يفترضانه،نضاليصعيدعلىالمشكة،كلهاي!حاملالبأنعلى

؟ن!ثماءالىالسبيلعنيتساعلثمافريقاسيوياانساناهنالرانفبدئيا

الىتبديللثروطتننىالتيالثقافةخلقعنصرو؟حد"؟لىافريرقاسيويةثقافة

الصينيةبالثورةيسنشه!ثلىهذاوهو-الاسيويةالافريقيةالجماهروجود

بين.والفريجديدةبيئةبخلقوسط!الثقافي،وذلكغرت*نمسان،بتغييراتي

-كلنلم؟لصينية(لثورةانهو،نطرتناوبيننبيبنمالكألاستاذنظرة

الصيمية،الثووةقيلموجودالصينيفلانسمان.بمثاكانتبل،-خلقا

ئبعثوانانتهيلهبتعقيقالمثروط(لجديعة،الثورةفجاءتكانغافيا،ولكنه

الكلالبيتهربيكلادالتيالمشكلةهيهذه.جديداتعبيرانفسهعنيعبر

التيالرابطةان.القوميالبعثمشكلة:لارارتهاعنكلهمقالهفي

)وهلالجفرافية.؟لمثطقةر؟بطةهيألافريقاسيويةالجماهيربينيتصورها

الىالحديث؟لنزوعناسياإ(واحمهمنطقةزونهناالحديثحقايصح

كلفيهاتعبرو(حعةانسانيةتكوينفيالمختلفةبثقافاتهاالاممتعاوق

لكد.الحضاريلونهامة1كل؟ليهاوقحمل،وطابمهااصالتهاعنامة

واصبحت،،لمنطقةحضارةوطورالمدنيةحضارةطورالعالمتجاوز

امةكلفيهاتساهمشاملةانسانيةلنزعةمستوىتمثلالحضارة

علىباندونغموتمرشعوبتلتقيوحينالخاص،(لطابعذ؟تبشخصيتهـا

لحضارة،"رسملا"هنايعدانيمكنفلأ،الاستعمارمناهضةصعيد

*سيوية.الا!ريقيةالشعوبعلىوقفاللاستعمارالمناهضةهذهوليست

وهوشعرلو(لكاتبفيهليقعكانكلهماالتخبطهذلأفان،وبعد

هيعريقةحضارةالىينتمي7كاتببل،فح!سبكالباليسبانه،يكتب

-.(لعربيةالحضارة

لاصيالخصو،(وليامؤ"عار

التمثيلي،بلادبخاصةعنايةمحم!الدينمح!للأستارملاثريلا

التمثيلياتمئاتقرأق!دكالبهابانتشعربتوقيعه(لممهورة(قالةهذهولكن

منكاتبهابانوتشعر..وامريكاوالمانياو؟نجلترافرنسامسارحعلى

*مركانو؟ذ؟.المسرحفنوفيبل(لمسرحي*دبفي؟لمتخصصيئ

لانني،المقالةبهتأتينافيمابرايالقطععلى(جرؤفلست،كذلك

اتيحمارغمالمسرح!لاالادبدراسةفيالتممقلهماتيحممنلست

علئ؟"وروباعو"صمجهببعفيالمسرحياتمنكبيم-عددشهودمنلي

الثقاف!وشمولالنطرةبعمقتمتازالمقالةبانغامض!احساساامسانئي

ر(ئحةفيهاتشماتيالعباراتبعضلولا،جميلةصياغتهان4عنفضلأ

تلبيهل:ذلكبمدتساءلتاننيمالقارياكتمولا.الحرفيهالترجمة

مث!تمنمشكلةكعالحوهل،(لعربي(لقاريءلدىحاجةالمقالةهذه

؟لمغاعر*العربىالفكر

السرطانق!صة

فيهايبسظمقالاتيكتبانالدقا!مثذرالدكنورصديقييحب

هلادربم!لاولكنني.برلقراءمنكبرجمهورليسيغهاوالطب(لعلمحقائق

"(؟لعلميالشهربحث"منزلةفيهذهمقالتهتئزلاننفسههويرضى

ومتعة.فائمهمنانكار.الىسبيللاماتهبمعبهاقر؟(نرغم

اـللروب!سامىلمشق

أبرلاا

للجاحمظ

.ل.ق06.الثمن

وفلسفنهمونصلالحهملواثرهمفيهـالبخلأء

ألساخرباسويهالجاحظيرويها

اخرجه.ما-جميعبينمتعةيلاعظمالكتابانه"

كنبمناـلعربيالعقل

بووتدار-عنالرداـر:"لئاتنر



0011!ط!ذ3
حجازيالمعصعبدأحمدبقلم

هرصوث،عيبي.ننحرفقهلائها،قبقثيلةمقدمةفيرعبةلقتليست

العددشعراقرااغن،ببسثطنث(لآقنعنوثفالمطئهبهه،هليلثلهاالالداعقتفتلان

هواعشهاعفرهاىثعواقن،قصائدتسعالماقتهنالعددغبفي،الماضقت

.الآدارثالريبهوابعهه،ابيضغبمنقعفىا(لأحطاتهذمانقفثهمعلاحظاتن،

وأنا،تنفردهعلييرصعب،ببساطهمنوثيطلبالذيهذاانفثالحق

ثرادثارزرفءعلرتفغليفلهه،المتلهىتعتمادباسالادابئتعراظلب-افرأ

وتسخطبهدرترصالتيالمطعيكممت!اعرهمط؟ضعناعالنثةيبرةالنئاد

.بطت

هدبسعفدفدلكفياجهو(نا،العهبائباهلامتحمس،مانتنها

-اهنكالمنهنكلفيالابهازازاءلطعيثرنثالمباتترةالاستدأابطسع

.الطاةارال!نب

التعفيخببأثفبحرمهتقفح،بعيدا(خلافا..يئثتفطالآتفالاعرلرفةع

والاستحأبطالحماسفحأق..الحأتهتثااعتلاكممبالعتتطعيثعاى

العدهطعرفءكلهثفتنثدواستطعارالطكيرودبمئرولا.انئتبازلاتتلالمبافتنخ

بلاهاهبقراءكدنوأتنثرماستطعاربنث،والنتهـتابة،(لهراءهاثناءمعي،

تلمييبفبنازلتماالتيالمهثسفننتتناداساتدتيوهرهمبطهبونهاوالمئتتمين

أنساهقتمث.بئايتهافور

...نعم

منبخدعفنتلنفسياعتنثدولطي،الاهتماممنييستحهتئثهثءانه

مخلصا.مملأدازماللعمأمارحبفاناخصالهث

واستشعوت،ددئمراتهصبيدفكهأقرأهتانبعداةتبأنداوها

وفيالمهقبطفيالزعالطباسمالعحههمثافياانتركئثاخعلكيأالحب

.ابعربارقنخعلىىثةحضايثنحيبالسعيث

المهمتعنث!يشدئهنرذئاختبتانترثفعلايبدنم

تصأننعهالئبجمماالتهفهثتطهبانها،المقدمامعهئبهموبعئرلاانهوبنه

بحرية.هلمثبعدتتدمفلكرثراغثةشياليطفاه

بحطة.لفث"سفوا!ن

حاويخاببل-اوروبافىالمسوس

تستطعل!،اصيلمحربيوجه...العددهذافييطالصامااول

الارتيطولا،النغطلا،هباسداهـلمحامنهتصرنهانانغبلتدثاهيكمبحثج

خلينبهصائدتنشر((الآهاهث"بدامتاهتوممد.المشرنهفبمبفكتالعمينت

رتيبايتذ!اركيثننهعالآدارثقراءانيثاءخثدهباعهثاببحبانشبعهقثاناحاتنهث

نزاد(لزميتثاوردهاالتي(لملاحعبةلنفسىنتلطمردنبانهتبما،ا)منحعنبر

خليهبعندالوئثعرهبئالهالب،المامثيالعددطعرءلىتطيقهفيقباني

رويدةابياتاقصائدهفيانبل،القديمالعمودالى!كونمااقربحاوي

عالتهاحتىالظاهرةيتتبعلم.زارالاستاذلكق،البحرحدودفيجاءت

ن(.الاداءهيالتئليحهمالطعربطريهةايفتامرتبظالطاعرفهدا

وهي،داتهاالتدبربةترتثهبلاالتئثربظفبمرأطتهتثغالباقسيرته

الطريئةهطهفيهالتهثربط.الثسبا!الخمعراءععفبمعليهايثطاخيألطهثيهة

صاحبهايكنلماذاخونبتتسبحيثهيثنفهنتتالنبماعرالاافنتحعدثقعئحهالا

كبيرادخلاالتجربةبهاتعرضالتيللطري!ةانهذاومعنى...شاعرا

وصعفيو!ماتتناولاحببانافالتجربة.ف!هاالمشعرمنابعك!حففي

وقر،استقلالهالطشمامروييكئفيهاالكامنةالطعرنهزواياداثهبدث،

الفامرحقىيصثحوعندئطالزواياهد.يخفيبطهثوبالتجدثبةتوطنب

ن1ارث،للكتابةممارورتهنثودثحدههطةبدثاسالنتئعريعهبيهاادثوسده

حاورثخبيرثوالشاعر.النتممعرصميم"نممدننفسهالطريئةاختيار

والارتباطلقتنغيمبحبهمدهوهاالاخيرئالهبالاحيانمعمبمفرثيتثدب

مندائماتحعيهالكثتئطاعريتيولكن،الأانط(لئديهةبالموسيئى

اـلحفارظمنيس!خرالفصي!دةههبههيوهم..نخطاهالهبربالهعر

قلقحموطبثدثالم!مماحرمبهيوتئتلهالفكرترثالتيالرائفطالاورهثبيث

اورهببا.فرث...

نجملا،الميلادليئة

وعظارهبطفوباهبف(ل(يهانولا

ائليوب،نصف،الميلادليلة

حزينه.دثحكات...يحثغشاريث

بعملالانسانيالعمليتع!مندمااي،حزبر:لأالحثحفظتكونتوءهدما

ميتة،ذائفةحضارةتهونوانما،الارونولاليةالحرتكونلا،يضادهاخر

لها0يسجهتونمنالنترثنهفبمهندناؤاهبفماقلدهومع

ولرنا،عأساه،بيريثهتمننحن

مسشعارهوأفبوتبهبه

بظياالسوأنثفيالويثرهتولد

الدعارهلفدثفيالعمرتودثيثم

المسنعارهالوهثهبهرمبده(خلعذا

الخطيبيوسف-الزبتونبحوة

القصفةهدهفيءلسحثالذي،العؤصلهباررئيللخمجدامرناح(نا

انيياحيانا(حسكعالترتيلهادائعاحاجةهيانياحسوائا،الحزينة

المتحمسيطمنهثاحداالكلامهذايدرعانارسبولا،للحثا،ماسطسابرةقي

ظطائلفيخطبةالشاعروعلى(ناعليحلفياالفادمالعردفيليفئز

بالذصرايعانييرب!يدثولا،متفائلنئلانني.بالنصروالايماهبالتظامبقن

الحزيثةدذهقصيدتهفذلكبدث0..طرثهبلاالطاعروظنهلهعططذرئ

فلسطينقيهأساتناشامرالخاليبوبيوسف.الحزيهبنيالمد(لتطمذ(هع

ميساتنا:معحضطرحالةفىدائماجعلنائدبده،الفحبيثهيثانذهر

عرخيهالعامنتولالرينوهنجدائهث.نطهث

مسميهلالا!وصضمةةبلنادادعلى

ضثاب!بهارثباحاالمهئعورهبامهايلهح

الخوياليهالريحنبيالزيتهبنيسهبثنبما...

فدسس4ألاكواءمسحورئبحيحثتفهحث

إلار(د!،العطه!فةالز-ب!ونجدائلادتخاءالتنماعراءطىلقد،تصعوو

ويشركدالزيتونصزىليصوروولموفيمااند..بارادتهـامرخهخفصاررت

.0ذلكمناكثرطيأايرثع(("رخهقى))بهلعة،؟لأسائالطعورفي

ومئدئط((تطل"فعلرونبادادتهه)دبهعرثالزيتهبنانتحسيرورلمب

تتوهجالشبمرنفسانهملىائعبطعورالحزيدثالبوتهوبا*نتخرج

والريجالزيتون.نض!مايياألارصوحبوالاسضعدادوالتوثببالحيويرة

ئتهتطالمنقماعرهذهلئتتنتلثمورون...المسحورئوالبحيرفاقخريغعط

الشبثكة:الاسلاكخلفمنالمحصق"يرقالقرالىتظراروانتعاععر

؟نرنمن،الخهبتراكبلا،بلاك،(قريهتا

الطن!يسثهالر-اليومحضى-خيامناتكاد



السن.وشاخت،الزمانطالو؟ن،اناسوى

نجتن.الظربدور،نس!وتناادحامففي

ابعدلهدفيخصبانالعربيةوالمرأةالرجلان،رائع(لايخروالييت

!للطو:لالؤة1من

(لتيالاغانيان..القصيدةفيالبناءلطريهقىاتحمسىلمفانا..وبعد

فيهايقولمقدماتالىحاجةفيتكنلم،والنجم،الصقربهايترزم

فقتلالنجمسالوانه..كذافقالاوالريحالصقرسألانهالتناعر

....كذا

؟المفروضالىوزنعنخرجلم...اليبتهذا...ثم

.كان،ل!ح!مكان..جدارعلىتهـحوم

الصائعيوسف-الشماليةالقريةمنرسال!ة

الا-آسفواناسفيهالصست

.الشمالفيحقوللاحيث-الحقولمئ

اليك.بسمتيأشدانا

الصبورعبدص!لم!!-خفراء(غنية

علىالحصول(جلرونوبعرقىيتعحطمجتهدشاعر،الصبورعبدصهل!ح

للثقافةتعطىالتيالكنورفيالرحلةدائمدلكسبيلوه!وفي،هومةك4

وليالة،ليلةالف،الموروثةا!غاني،الخاسعبيرهامصرفيالعربية

شكلأالصبيرعبدص!حمصادرمتىذلككلن،7القر،الجدةحوانيت

.كمرةخرانالكنوزهذهمنفيها"خضراءاغنية"وقصيدة،وموضوء(

للحياةخرجوا!ذيص!حيضمالذيالمثقضالجيلتحربةاولاانها

يشعرلؤلكوهو،والمجتمعللحبجديدينمثالينعلىعينيهليفتح

مجالوفي(لعاطفةمج؟لفكطبهيحيط(لذيوالجدبالجفافبقسوة

انه،وألافكاربالاوز(رالمتخمةاللياليفيعمرهيص-عجيلناان،الحياة

عنه،يعبرانيسننطيع!ماويعتنق،يع!ننقهلامايمارس!نهيتمزقي

...بهوالتغنبم(مر..لجبلناسلمواحدرزميء

التيالغربةعالمالاول..عالمان؟لقصيدةهذهفيصلأحومجال

..مختلفةتعبيراتالقصيد!فيعنهايعبروهوالشاعراليهانفي

الثنيو(امالم..(لجائعةا!،ام،ا!وزار،الليل،الصحراء،التيه

و(لمحبوبة،خضراعالاغمية..كثيراالظءصربىةفيتترددو(لخضرة،اخضر

.ألامالص!ونالعينينخفراءوهي.مووز

-ر

ه

جمعيةجائزلنيلموشحةكازتالتبىالروأية

كل"سغ

فيلعبشهاالاهواءلعبتثم،لبنانفيالقلمإهل-

الح!دزةمنعفتقور،الحاكمةاللحنهاعضاء -.!صدو

اياها.لحرمانها

:ل!ستاذوالرواية

عازأرنسيب

((يدب.العربيفىالشعر"نقدكتاابمؤلف

بيروت--"تمحشوالمارد

الخفراوين(لعينينظلولمشملش

بروحيالكلماتولتخغر

الاخضر؟لسعدبحرفيليلاتيولترقد

الاصباحخضرأءولئوا.ق

الفيرورءبلونخضر9ء

وفودألىالليلالىالشوقمنصلأحاغنيةتسثحالعالمبنمذينوبين

.ميروزء.بابعلىالطرقو(خيرا(والحبلشعر1)الملكين

محصرنااجدأباننعرفولكنناالبكاءحئىظماعلاننامخلصةدعوة؟نها

نعرفكذلكونحن،كيبرةفيهالمخبوعةالخصبامكانياتوان،مصطنع

اقدآرنا.

(لحج!اقصانيفقدألابوابليف!تفتح

انسانغيرييملأهلمومكاني

حبيبا

الفارسالشاديانا،الابوابليفلتفتح

البستانورداشعاري

الوديانعلىالركبانتمر

المقريهفتيانمنوانا

الحبفي؟وفاهم

مرويهقلبيوشجاعة

مختارفيهاشيءكل،الصبورعبدصلاحقصائدانجحمنانها

جديدةمرحلةيبدأوهوالاولديوانهصلاحاخرجانومنؤ،مقدو

بسهولة-قرائهمعهيهيلتقيالذيالمصطلحايجادنحوفيهايسمى

."بلاديفيالألناسديوانمقدمةصاحبالديببدرذلكالىكبهناكما

القديمالمصطلحالاولذيوانهف!ان.حطمبعدالصبورعبدصلاحان

يمكنماو؟ول.الجديدالمصطلحتشاف3لاجميعانسمعىكمايسعى

الجديد،الشكلفيالنغميةالقولىتفجر!و،ذلكسبيلفيعمله

لهاودراستهالامكانياتبهدهالشاءرفمعرفة،كبرىفائدةالع!لولهذا

للوصولالطريق؟ولعلىيدهيضعلهنفسهااعطاءعيىوترويضها

الجديد.المصطلحالى

مفضاحوضعنه1هي،للاحلصاوحههااناحبواحدةمللاحظة

جعلوقد،بمفردهاكلمةكل،البخيلةالهلماتيدفيالشعريعابه

-كنت..موئس!ةوربماشاقة(لقصبدةفيالعادي(لقاكي،ر!ئرةهدا

الحهاةمقالمقظحا!واقعي3؟"نت؟داخولىوسائلنجررةاىاسالل!ه

دلكتعتمللاالقصلمدةهذهانتدكرتولكئي،والحوار،اليوببة

اغنية.لانه!ا

ثجبلريصفاء-له!ءطبمنتما

الخيبالكلمةالصلةمربوطشيءفيطليسمورةصوزيةت!هدات

الكلمةهذهان0((بركداد))البهـ..ارك!1"!المبمبجانبوة!صت

الهاليابوورر،الزاويوور!اناييتيالوهائيءبداسمبجانص

إ..آخولغم

عوتنىناجى-(لصمامديرناغنيه

المللامحتكادلاالديالثقيلالماكبباجذلكخاصةالما،-إجأكرهانا

احساسيبرغمعلوثرناجي(لاخوقصيدة،تحتهمنتطهرللوجهالحقيقية

تعح!نقمنتظهرتكادلاللكتابةي!فعهالذيالهدفوسموالشاعربص!ق

..ملأءحهاتثقلالتيلمحسنات1

الانينيثقلهالليل



حكايسانوانتوانا

تنوهجان

تنذيماالاتفيدولازائدهكاملبيتمكاناحتلتالتيالصفةهذءان

الئىوالشاعر..كثنونشعراعيفعلوكذلك،بهلناحاجةلامفتعلا

شاعروالصفةالموصوفيستوعببحيثالبيتيشكلانيستطيعلا

..فنيةلصرورةيفعلكاناذا*عاجز

(لصفة:وهذء

الهو؟نايام...اس(يامنابهاحدمت

فساديفيدفالعفن،موضعهاغركلهناوهي،بكمرةتستعملانها

كانولقد،عفنةاشياءفيهاممانوانعفنةليستوايامنانراتهالشيء

لوالموضوعيةالدقةهذءاتحرىاندونالبيتهذااقبل(نيمكنني

الشمعراءان،قصدودونتحديددونيوضعالوصفهذاانفناكد(نني

..بالحياةضيقهمعنيعبرونوهمقصائدهمفييلقونه

ةوغبةالالهاداعيلااتيبالصفاتمثقلةفالقصيمه،ذلدوغير

بو(سطةعنهايعبرانيستطعلمالتيالقوية(نفعالانهتنفيةفيالشاعر

..وهجهاتعرفتحتعواطفنايضعتعبير.االصور

الشكاةمختنقفالليل

..ويبحثون..يتدافعون..ولصوصه

هم؟للصوصأفالجناة("يسعهم")يقصدالجناةيسع..معقلعن

.المئفو(نريح..اليهتستطرلا..معقلعن

مقلتانفيهوتضح

تتوقدائ

الجبانرزى..(ا+ليم)روى((للعيم)روى..وتمزقان

الجديدةالصياغةوبينالكدسيكيةالصياغةبينتتارجحالقصيدةان

التيوهي(عجبتبمنعبراتهنالرولكن..جيدةغرمثهماكلفيهتبدو

مثلموهوبزميلعلوشناجيانالىتشر

الزمانعينفيدفنوهالذيوالدكقبرمن

(لسثيناغنية،(وهران))فيالنورارتعاشلترى

عماركمال-الليلعذاب!ت

،الصبورعبهـدصلأحتجربةنفسوهيكلنانحسهاجداصادقةتجربة

ربماالتي"اللقاءالى)ءقصيدةفيهاكتبتليتجربةنفسهاوعي

قرييا**دابنشرتها

ارليلو.بحبالن!اريخشىالمثقفينالشبانكلمثلعماركمالان

مئ(لهروبولحيه،(لعاطفيهتجاربناعنالكلاموفيه،الاصدقا،فيهلان

لكنحيةتجربةانها..بالنهارالعملجوفيالموجودةالمذلةالمواقف

-بنفسها..واثقةغرزالتماتعبراتهابعض

آلارضوارتهصديقتشيمعمنكالعائد

بهاوالاشادةالارضتقديسان."الارصو(رته"الىالراعيما

اوجههااناحباخرىملأحظكةوهناك،تعهيركلفيلحشرهايدثونالا

الحديثالاسلوبمنالاس!نفادةيجربون؟خرينزملاءوآلىكمالىالى

الىكاملأالتعبيرنترحمأنتعنيلاالتجربةهذهانوهي،لعادي1

ألابداعمنالتجربةينقلدلكلانقصائدنافينالصقهثمالفصحى

!الاسفافحضيضالىوالتجديد

ضوضاءعنويتحدثالشاعريستطردلااناحبكنت..واخيرا

..تأثرهامنوقللالجربةذلكفتتتلقد..النهار

الآداب()أالعددهدافيمنشورةالقصيدةهذه)*(

9901

البل!فتححسن-صفببرصياد؟حلأم

بولشركضابظحياتهتجربةلههيأتصديقشاعرالبابفتححسن

ومعظم،مواطنيهمعطميحياهاالتيالحقيقيةالحياةعلىيتعرف(ن

صادفهاصادقةنجاربفعلأتحملالصيادينعنكتبهاالتيقصلالده

قرىأحدىفيوكشاعركضابظوالنهارالليلفيجولانهاثناءبنفسه

بالذات(لقصيدةهدهلكن..(العليامصراقاليممناقليم)المنوفيةس

قراتهارائعةقصا"ررعدةمنكثرااقلمسعتواهاارىواناتعجبنيلم

علىالمتناحرينالفقراءالصيادينجاةحولتدوروكلهااياهاوأسمعني

كانالتي(لقريةعليهاتقعكبيرةبركةاعمافىفيالر(قدالصضبرالسمك

..الشاعريحكمها

آلشاعردعاماوهذا،تجربةبلاانهاالقصيدةهذ.علىالاحظهماواول

(لصيادعنيتحدثانقبلطويلةمقدمةكتابةفيطاقتهبعثرةالى

..الصغر

قصيدةعنالكلأم(ثناءاوردتهاالتيالملاحطةنفسألاحظ..ثانيا

..ملفتبشكليثقلهاالخارجيالتجميلانوهي،علوشناجي

وطريقةنغمهافيالبيلاكحالوهابعبدقصيدةن1هيالثالثةوالملاحطة

..(لساعرمنغفلةفيالقصيدةهذءالىتسرباصورهابناء

و؟صالتهالبابفتححسنشاعريةالمعرفةحقاعرفوانا..واخيرا

رونمراجعة!مباشرةكتابتهابعديديهبينمنفرتالقصيذةهذهاناؤكر

م!مودالفتاحعبد2لعزيؤعبد-اشبيليةرقصت

بيت:(لاالقصيدةهذهفيليس

(لسورعلىيطلالشر!افق

تحيلالي.العربالشعراءولكل

حجا!ريالمعطيعب!احمف(لقاهرة

-*د"كالففف!،

صدقيمحمدبقلم

مجلةقراء(صدقائنمعحديثيابتدأتادااتواضعاننياعتقدلا

بقوليالماصيالعددقصصمناقشةفياليهمحديثياستهلو؟ناالآداب

..بناقدلستانني..

المأصى..المددقصصمناقش!ةفبى"الآداب"رغبةاحققلكبملكنني

ليستالقصصتلكحولسأكنبهاالتيالسعالورانواضطيكونانارجو

استمتعوانالاحطتهاطريرقعلاماتهيمابقدر..متكاملافنياآدبيانقدا

فيالنقدرسالةانتمامااددكوانااسجلها..القصصهذءبقر(ءة

عملية..وهدمتقويصعمليةوليستمقومةبناءعمليةهيانمارايي

...البناءفيللمساهمةالصادقةالرغبةألاحقيقيهدفمنلهاليس

المزدهرةالرائعةالجوانباستكشافمعهاالناقديتوخىالتيالمساهمة

..فيهالضعفجو(نبعنيبحثانقبل.هالفنيالعملفي(لمضيئة

الجديدةادريسقسهيلالدكتورروايةمنالثاليالفصلبتناولوابدأ

(،والعمامةالليل".عنوانيحملالذيآلفصل..

..منزلهخارجالاولىليلتهيبيتوهوسامبىالقصةبطللعرضانه

درألسةفيوالدهرغبةيحقق(ناجلمنالدينيالمعهديدخلحين

..الدينامور

عليالقصةبطللنأيقدم(لذيهوانهمعادريسسهيلوالدكنور

ول



بالعالماحساسهيجترسامييدعذلكمعنه9الا..الغائبلسان

..لنفسهداخلياتقراءفيصولهالجديرد

لنايقدمحين.0حولهكلنوالوحدةبالليلينممعويصفهحنفهو

الاربصلمةالجدران"لكبينغربتهفيشعورهيجننروهوالقصةبطل

بمقد!تهوجداننايرملأ..اهلهعنبعببداالاولىليلنهداخلهـاينامالتي

السابقةالاهليةوالعواطفللصورساميوجدانلاستشفافعرصهملى

ببراعةسهيلالدك!ورعليهايبنيوالتي..ا8ررلسة1دخولهعلى

..لحطاتهيعينشالذيالجد/بىللحدتاستق!الهلهذية

...(لدينيالمعهددخولءنتثنيهان-رصاميام-امهحاولتلقد

يحتمللاقدوانه..عليهقاسهحاس!بكونذلكان..لهقالتلقد

..السنتلكمثلفيبعهـصغيروهوالدينيةالححاة

نفسفي(لداخليئالجوانباضاءةادريسسهبهبلالدكنوه-ويرواصل

امهوبين..امهوببنبينهدارتالتيللأحاديثاجترارهخلألسامي

فيالقصةاحداثتدورالتيالعقائدقيالتراكماتحول..وابيه

مدارهافييتحركحينالاسةتلكعلىنايرهاوصفوحولمجالها

البعتقضيةمذاقشةخلالهاالقصةتستهدفوالنني..القصةابطال

..سامينفسيةفيارهاصاتهتمورالذيالبعت..؟لعربيمةالالصرةفي

الفصلخلالسامييعانيهاالتيالمتئوعة،ولاتالمحرونسميكركامتحت

..ا!روايةورنوالثانيالاولى

بأكثريعبرالفصلهذالهيتعرضالذيوالجبةالعمامةلبسفحدث

الطريقطولعلنىكئيرةءلاماتوصععنونف!ببهةفنيةوسيلةمن

نهايةفيلهستنبهرسامينفساناعتقدالذيبالبعثسيتنهيالذي

...القصة

وهو..ساميمعاتناننالفصلسطوربريننعينهضىونحنذلكندرك

ذلكفيالفجرليصليسديرهمنليق!زالاولىليلتهفينومهمنيصحو

ذلكلروحانيةاستشفافهمنالرغمءاىهنا،عليهالجديدالدينيالجو

حينبأبيهعلاقاتهوجدانياتوبينبينهالتواجدواحساسالجو

..عاممنذفيهايصطافونكاءواالتيالقريةتلكفيالفجريصليكان

ارتداعبعدمعهميهبظكماالطلبةزءلرئهمعالفجرساميويصلي

..القرآنحفظليبدأواالدرسقاعةالىملابسهم

فيزملائهبينوساميالمذاكرةلحجرةالرائعالوصفذلكخلالوكلن

الفرنتنيمةواللغةوالعاومالدينموادالمدرسينلشرحي!سه.عالفصل

باحساسماتقلبهليملأقاليلانفسهءن،نججاببرداؤدال!ريرقىوشعور

ورفاقهاخوتهالىن3والاصلهبظلما3وجدانهالى.شسكلابجديدة

الشوقاحاديثمعيزورها؟مزللأؤةبعداروهرفيبل!ءى..الحيفي

ممرلهم،الىالاخرهواش-تاقكيف..ي!حدثهوهولىاصيعينافت!مع

الحديثيطولثم..!يراووك!؟دالمعم!ي!باراوشكىتي،امهوالى.

فيلهؤهـاحضرهكانطعاروايعطبلمهأنبعديفادرهضىاببهوب!نبينه

بواله:ويسنوقفهبهيالحقانقبلصرة

..؟والجبة..العمةسيلثسونناقهيلبىتقللمانك-

وتدورالقصةفيكثكلةاشياءعنبرمبرانهامانرمزانوالجبةوالعلمة

ارهاصاتنمواعتقدفيما.نشكلواحداثواوصافاحاديثحولهما

القصة.موضوع.بعالجهالذيالمبعثقضية

سيصلالسوريالخيا!بأنساميسموالءلىالابيجمج!وحيئ

ولكنهم...خراالناظربكيتاوصىؤروانني))...نمدبعدبالجبب

الزيالباسكتأجبليحسوانه...صغيرازلتلاازكفييفكرون

.."تليهـلاالتياوالقادمةالسنةالى

مولفلنايعرض..سصاميسوالعلىالجواببذلكالابيجيبحين

...الفنيادائهفيالجمالرغايةعئهامعبرانفسيةلحظاتالقصة

يصلحتىسامينفسيةفيهاتتأرمال!تيالانسانيةاللحطاتتلكمصور(

وهوالقصةبطلاءماقفيالانسانيالحدثبدلكالاحساسقمةالى

إوماالمعهدهذافيابقىلنفاننكذلكالامركاناذا.0))لابيهيقول

"..واحدا

قدبأنهابوهيطمئنهبأنبر؟تهي..واب!يهساميبينحواروبربور

..والجبةالعمةس!يلبسبدلاوانه..طويلاالناظرمعتحمث

..الدينيالمعهدفيبساميالاياموتمضي

ز(ندصبرفيبالجببسيأتنالذيالخياطمعهينتظرونالطلبة

يصدقونيكادونفل!..ءداسيأتيالخياطانالناظرمنيسمعواحتى

..الارضالمحصىفيالخياطدلكيقطنهاالنيدءشقكأنما

ذلكفيالغراءطعاميتناولوندروسهممنيةرغو؟انبعدلكنهـم

وسظفيبالخياطيه(جأونالدراسيةفصولهم(لىيعودونثماليوم

جببهمفيهاكبيرةصلديةحقائبثلأث!هاحضروقدالكبرىالقاءة

...جميعا

الدورفيتيخنىجصبهمواحداواحدازملاءهيضالخياطويبدأ

عاتفهءلىاحدالذيالتفسيرمدرسالىينتفلثمجبتهفيرتدياليه

..العمامةعليهلهيىافبطربوشهيدهلهيم!للطلأبةالعماماتيلفان

يديهبينمنانةرطتحتىلفهامنيفرغكادماالتفسرمدرسانغير

لثالتيلفهافيعود..اخرىمرةلتنفرطجديدمنلة"ايحاولفعاد

له:لجقولوهومرة

..منحوساش!يخاستكون..منحوسانت-

يضحكحتىوالعمامةالجثةفيالقصبرةلقامتههـاميزملاءويئظر

يفكروساميادئاظرم!همويعضبالطلهةباقيمعهفيضحكاحدهممنه

قصرة!بمقامتهلانام...المسئصغيرألانه..يضحكونلماذاترى..

بأنالناظرلهميسمحخى..ساميبالالسوالهذاويشغل

تحتمنزلهالىيقصدحيث،عائلاتهمبيوتؤ!بماللمبيتالليلةيمهبوا

اولىالرديدلباسهفي.نعرفهاندونالداربابعلىامهتستقبلهالمطر

تسألهالجذيدبلىاسهفرحتهامعاخيراعيذهـاتلحطهحتى..الامر

المطز:بلألهوقد

..حب!ب!بييالماذا..ووجن!نمب!مححن!بكمحاىالننيالدموعهذهمالهئ-

..؟لماذا...شيسخااصحتلانكاتبكي

مااني!وها..من!امتعجبايرقبلوزوجها..المصؤالذلكتساله

اخذبينما..دموعاوليستالمطرمنقطراتهوانماوجهـ"ءلى

وسامي..لهيدعووجههفيباسماوجبتهعمامهخلعفييساعده

يدريلا..يفكرهائماالمراةالىيتطلعثموجه!يمسحالمرآةاماميقف

..دموعااوالمالرمنقطراتوجئتيهعنيمسححقاكانان

..النفسيالنسيحمنشعابك..الروايةرونالنثانيلىالفصينتهيهكذا

نفسيااحساسامصورا..القصةابطالبينكأالعاطةالعلاقاتملتحم

بثعضبعضهمالقصةابطالعلاقاتيرئسقهارمونيتصاعدفيمتجاوبا

نا..الانحتىالروايةمننشرماحدودفييوكر..سليماداءفي

مصدرهيحيثمنالروايةعدكاتبالنفسيةاوالمعاناةالفنية(لتجربة

هذهاعطتكما..سليمبشكل.لمكارولتؤدانتاجهفيالفنيةلمادته
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